
sુરાત મકાન અને અ્ય બાધંકામ રમયોગી ક્યાણ બો ડ્  
 

 

 

 

 

 

 

વપરાશકતાડ માગડદ્શિકા 

 

તૈયાર કરનાર 

 

ર્તાવના  

 મકાન અને અ્ય બાનધકામ રમયોગીઓ ેઓ અલગ – અલગ રકાર ના બાનધકામોમા 
સાભટ યપર શારરરીક રમ કરે rે તેવા રમયોગીઓની બહોળી સન્ યા sોતા તેમs મહનેત વાુ 
કામ કરતા રમયોગીઓની બથીક અને સામાીક ્થીતી સામા્ય હોભ તેઓના જsવન 
ધોરણમા સધુારો લાવા  ુઅને બરો્ય વવ્યક ક્યાણ કારી યોsના ઓ અમલ મા લાવવી 
sરુરી sણાતા sુરાત સરકાર ને સને - ૨૦૦૪ મા sુરાત મકાન અને અ્ય બાનધકામ 
રમયોગીઓ ના ક્યાણની કામગીરી શરુ કરી હતી. 

 ખાતા ના વડાની કચેરીઓના વનયનરણ ની રીીયન, ી્લા / તાલકુા ની કચેરીઓ 

્વારા રા્યના બાનધકામ રમયોગીઓ માટે વવવવધ કાયદાકીય વવકાસ અને વવવવધ ક્યાણકારી 
યોsનાઓના અમલની કામગીરી કરવામા બવી રહી rે.  

 બો ડ્ની રચના :મકાન અને અ્ ય બાનધકામ રમયોગી (રોsગારી ુન વનયમન અને કામની 
શરતો) અવધવનયમ-૧૯૯૬ની કલમ -૧૮ તથા sુરાત રા્ય મકાન અને અ્ ય બાનધકામ 
રમયોગી (રોsગારી ુન વનયમન અને કામની શરતો) વનયમો ૨૦૦૩ ના વનયમ-૩૬ હઠેળ ૧૮ 
રડસે્ બર-૨૦૦૪ના રોs રચના થભ rે.  



અ રુમણણકા : 

૧.૦ : રથમ પ ૃ્ ઠ 

૨.૦ : લૂી ગયેલ પાસવ ડ્ મેળવવા માટે 

૩.૦ : ્ટેા ઓપરેટર 

 ૩.૧ : લાભાથીઓની યાદી 

 ૩.૨ : લાભાથીની ્ર્ટ 

 ૩.૩ : લાભાથીનો યમેરો 

૪.૦ : રોેકટ મેનેsર 

 ૪.૧ : લાભાથીની ્ર્ટ 

 ૪.૨ : EX  EXCE  

૫.૦: રોેકટ ઓફિસર 

 ૫.૧ : લાભાથીની ્ર્ટ 

 ૫.૨ : EX  EXCE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



૧.૦ : રથમ પ ૃ્ ઠ : 

રણ ુ્ ય વપરાશકતાા  

 ડટેા ઓપરેટર  
 રોેકટ મેનેsર  

 રોેકટ ઓરિસર  

વેબસાભટમાન દાખલ થવા માટે રથમ પાનાન માન નીચે દશાાવેલ વવગતો ભરો. 

 

 

 

મમેલ : વપરાશકતાા ુ ન મમેલ એરસે  

પાસવડા : વપરાશકતાા નો પાસવડા 

હોદો : વપરાશકતાા નો હોદો ( વસલે્ટ કરો ) 

્યાર બાદ લૉણગન બટન પર ્્લક કરો. ેથી તમે ુ્ ય વેબસાભટ માન રવેશી શકશો.  

વપરાશકતાા ુ ન મમેલ એરસે 
વપરાશકતાા નો 

પાસવડા વપરાશકતાા નો હોદો 
(વસલે્ટ કરો ) 



૨.૦ : લૂી ગયેલ પાસવ ડ્ મેળવવા માટે : 

sો તમે તમારો પાસવડા લૂી ગયા હોવ તો દશાાવેલ ણલ્ક યપર ્્લક કરો. 

 

 

હવે નીચેના પાનાન માન તમારુન મમેલ એરસે લખો, ેથી નવો પાસવડા તમારા મમેલ પર મોકલવામાન 
બવશે. 

 

 

sૂરી વવગતો ભરવા માટે sુરાતી ભાષા નો યપયોગ કરવો. 

બ ણલ્ક યપર ્્લક કરો 



૩.૦ : ્ેટા ઓપરેટર : 

 ૩.૧ : લાભાથીઓની યાદી : 

 

વ  ુજુઓ : લાભાથીની ્વગત sોવા માટે. 
 : લાભાથીની ્વગતની ્ર્ટ લેવા માટે. 

 

 ૩.૨ : લાભાથીની વર્ટ : 

 

લાભાથીની ્ર્ટ લેવા માટે કી-બો ડ્ પર થી ctrl + P બટન દબાવો. 

 

નવો લાભાથી યમેરવા 
માટે અફિ ્લલક કરો 

લાભાથીઓની યાદી 

લાભાથીની ્વગત sોવા 
માટે અફિ ્લલક કરો 

લાભાથીની ્ર્ટ લેવા 
માટે અફિ ્લલક કરો 

લાભાથીની ્ર્ટ લેવા 
માટે કી-બો ડ્ પર થી  
Ctrl + P બટન દબાવો. 



 ૩.૩ : લાભાથીનો યમેરો 

1. બાનધકામ રમયોગી ુન નામ * : 

 નામ : રમયોગી ુન નામ 

 પ્ત/્પતાનુ ંનામ : રમયોગીના પવત/વપતા ુન નામ 

 અટક : રમયોગીની અટક 

 વારસદારનુ ંનામ : રમયોગીની અટક 

2. ્યવસાયનો રકાર * : 

 નીચે દશાાવેલ વવક્પમાનથી કોમ પણ એક ્યવસાય વસલે્ટ કરો. 

 પેટા ્યવસાયનો રકાર: દશાાવેલ વવક્પમાનથી કોમ પણ એક ્યવસાય વસલે્ ટ કરો  

 

3. ુટુનબના વડા ુ ન નામ * : 

 ુ ટુનબના વડા ુ ન નામ લખો 

 

 

રમયોગીનુ ંનામ 

રમયોગીના પ્ત/્પતાનુ ંનામ 

રમયોગીની અટક 

રમયોગીના વારસદારનુ ંનામ 

નીચે દશાડવેલ ્વક્પમાથંી કોમ 
પણ એક ્યવસાય ્સલેલટ કરો. 

નીચે દશાડવેલ ્વક્પમાથંી કોમ પણ 
એક પેટા ્યવસાય ્સલેલટ કરો. 

ુ ટંુબના વ્ાનુ ંનામ લખો  



4. હાલ ુન સરના ુન * : 

 રમયોગી ુન હાલ ુન સરના ુન લખો 

  ી્લો : નીચ ેદશાાવેલ વવક્પમાનથી કોમ પણ એક જs્લો વસલે્ટ કરો. 

  તાલકુો : નીચ ેદશાાવેલ વવક્પમાનથી કોમ પણ એક તાલકુો વસલે્ ટ કરો. 

  શિરે/ગામ : રમયોગીના શહરે અથવા ગામ ુન નામ લખો.  

  સરના ુ ં: રમયોગી સરના ુન લખો.  

  ્પન કો્ : શહરે અથવા ગામનો વપન કોડ લખો 

5. કાયમી સરના ુન * :    યપર રમાણે (sો હાલ ુન સરના ુન અને કાયમી સરના ુન સરખા હોય તો અહી 
ટીક કરો ) 

 રમયોગી ુન કાયમી સરના ુન લખો 

  ી્લો: નીચે દશાાવલે વવક્પમાનથી કોમ પણ એક જs્લો વસલે્ટ કરો. 

  તાલકુો : નીચ ેદશાાવેલ વવક્પમાનથી કોમ પણ એક તાલકુો વસલે્ ટ કરો. 

  શિરે/ગામ : રમયોગીના શહરે અથવા ગામ ુન નામ લખો 

  સરના ુ ં: રમયોગી સરના ુન લખો. 

  ્પન કો્ : શહરે અથવા ગામનો વપન કોડ લખો 

 

્વક્પમાથંી કોમ પણ એક ી્લો પસદં કરો. 
 

રમયોગીનુ ંિાલનુ ંસરના ુ ં
લખો

્વક્પમાથંી કોમ પણ એક તાલકુો પસદં કરો. 
 
રમયોગીના શિરે / ગામ નુ ંનામ દાખલ કરો. 
 

રમયોગીનો પીનકો્ દાખલ કરો. 
 

રમયોગીનુ ંસરના ુ ંદાખલ કરો. 
 

sો િાલનુ ંસરના ુ ંઅને કાયમી સરના ુ ંસરખા િોય તો અિી ટીક કરો 
 

્વક્પમાથંી કોમ પણ એક ી્લો પસદં કરો. 
 
્વક્પમાથંી કોમ પણ એક તાલકુો પસદં કરો. 
 
રમયોગીના શિરે / ગામ નુ ંનામ દાખલ કરો. 
 

રમયોગીનો પીનકો્ દાખલ કરો. 
 

રમયોગીનુ ંસરના ુ ંદાખલ કરો. 
 



 

 

6. ળૂ રા્ય * :  

 રમયોગી ુન ળૂ રા્ય લખો. 

7. ્થળાનતરરત rે કે નહં * : 

 નીચેના બ ેવવક્પમાનથી કોમપણ એક પસનદ કરો. 

  ્થળાનતરરત   

  અ્થળાનતરરત  

8. સનપકા :  

 મોબાભલ નનબર * : રમયોગીનો મોબાભલ નનબર લખો. 

 લે્ડલાભન નનબર : રમયોગીનો રહઠેાણનો નનબર લખો. 

9. કાડા શૂ થયાની તારીખ *: 

 અહી ્્લક કરવાથી કલંડર લૂશે તેમાથી કાડા શૂ થયાની તારીખ પસનદ કરી લો. 

10. કાડા રર્ અૂલ તારીખ *: 

 અહી કાડા રર્ અૂલ તારીખ બપોબપ બવશે. (ંદાીત રણ વ ા્ પrીની તારીખ 
બવશે) 
 

રમયોગીનુ ં ળૂ રા્ય લખો. 

બે ્વક્પમાથંી કોમપણ એક પસદં કરો. 

રમયોગીનો મોબાભલ નબંર લખો. 

રમયોગીનો રિઠેાણનો નબંર લખો. 

્લલક કરવાથી કેલે્્ર લૂશે તેમાથી 
કા ડ્ શૂ થયાની તારીખ પસદં કરો. 

કા ડ્ ફર્ અૂલ તારીખ બપોબપ બવશે. 



 

11. s્મ તારીખ *:  

 અહી ્્લક કરવાથી કેલે્ડર લૂશે તેમાથી s્મ તારીખ પસનદ કરી લો અને ય્મર (વ ા્) 
બપો બપ ગણતરી કરીને બવશે. 

12. ાવત- વગા *: 

 નીચેના વવક્પમાનથી કોમપણ એક પસનદ કરો.  

       અ .ુ ાવત      અ .ુ sનાવત     અ્ય પrાત વગા      અ્ય  

13. ાવત * : 

 નીચેના વવક્પમાનથી કોમપણ એક પસનદ કરો.  

  પરુુ્    મરહલા  અ્ય  

14. રમયોગી ુન  ઓળખણચન : 

 રમયોગી ુન ઓળખણચન હોય તો લખો.  

15 વશષણ – અ્યાસ *: 

 નીચેના વવક્પમાનથી કોમપણ એક પસનદ કરો.  

  અભણ   રાથવમક વશષણ  ધો. 10પાસ  ધો. 12પાસ   
  ંડરરે્ એુટ   રે્ એુટ    અ્ય  
 

 

 

કેલે્્ર લૂશે તેમાથી s્મ તારીખ પસદં કરી 
લો

રમયોગીનુ ંઓળખચચન િોય તો લખો.  

નીચેના ્વક્પમાથંી કોમપણ એક પસદં કરો.  

નીચેના ્વક્પમાથંી કોમપણ એક પસદં કરો.  

નીચેના ્વક્પમાથંી કોમપણ એક પસદં કરો.  



 

16 બીપીએલ કાડા ધરાવતા હોય તો : 

 નીચેના બ ેવવક્પમાનથી કોમપણ એક પસનદ કરો.  

  હા  ના  

 sો 'હા' વવક્પ પસનદ કયો હોય તો s નીચેની મારહતી દાખલ કરવી 

  બીપીએલ યાદી નનબર: બીપીએલ યાદી નનબર બ ખાનામાન લખો.  

  બીપીએલ ્કોર: બીપીએલ ્કોર બ ખાનામાન લખો.  

  વવ્તાર: વવક્પમાનથી કોમપણ એક પસનદ કરો.  

17 રેશનકાડા : 

 નનબર : રેશનકાડાનો નનબર બ ખાનામાન લખો.  

 બગળની બાજુ : અહી કાડાની બગળની બાજુનો િોટો પસનદ કરો (બટન પર ્્લક કરીને) 

 પાrળની બાજુ : અહી કાડાની પાrળની બાજુનો િોટો પસનદ કરો (બટન પર ્્લક કરીને) 

નીચેના ્વક્પમાથંી કોમપણ એક પસદં કરો.  

બીપીએલ યાદી નબંર લખો 

્વક્પમાથંી કોમપણ એક પસદં કરો.  

બીપીએલ ્કોર લખો 

રેશનકા ડ્નો નબંર લખો. 

કા ડ્ની બગળની બાજુનો િોટો પસદં કરો 

કા ડ્ની પાrળની બાજુનો િોટો પસદં કરો 



 

 

18. બધાર કાડા ધરાવો rો? : 

 નીચેના બ ેવવક્પમાનથી કોમપણ એક પસનદ કરો.  

  હા  ના 

 sો 'હા' વવક્પ પસનદ કયો હોય તો s નીચેની મારહતી દાખલ કરવી 

  બધાર કાડા નનબર: બધાર કાડા નનબર બ ખાનામાન લખો.  

  મ.બમ.ડી. નનબર : મ.બમ.ડી. નનબર બ ખાનામાન લખો.  

  બટન પર ્્લક કરીને બધાર કાડાનો િોટો પસનદ કરો. 

 

19. ચ ૂનટણી કાડા ધરાવો rો? *: 

 એવપક નનબર : બ ખાનામાન ચ ૂનટણીકાડા એવપક નનબર લખો. 

 બટન પર ્્લક કરીને ચ ૂનટણીકાડાનો િોટો પસનદ કરો. 

 

નીચેના ્વક્પમાથંી કોમપણ એક પસદં કરો.  

બધાર કા ડ્ નબંર લખો 

ભ .બમ.્ી નબંર  લખો 

બટન પર ્લલક કરીને બધાર કા ડ્નો િોટો પસદં કરો. 

ચ ૂટંણીકા ડ્નો એ્પક નબંર લખો 

બટન પર ્લલક કરીને ચ ૂટંણીકા ડ્નો િોટો પસદં કરો. 



20. મ.ન.રે.ગા કાડા ધરાવો rો? : 

 નીચેના બ ેવવક્પમાનથી કોમપણ એક પસનદ કરો.  

  હા  ના 

 sો 'હા' વવક્પ પસનદ કયો હોય તો s નીચેની મારહતી દાખલ કરવી 

  મ.ન.રે.ગા કાડા નનબર: બધાર કાડા નનબર બ ખાનામાન લખો.  

  બટન પર ્્લક કરીને મ.ન.રે.ગા કાડાનો િોટો પસનદ કરો. 

 

21. બંક વવગતો *: 

 ખાતા નનબર *: અહી ખાતા નનબર લખો. 

 બંક ુન નામ *: અહી બધક ુ ન નામ લખો. 

 શાખા ુન નામ *:અહી બધક શાખા ુ ન નામ લખો. 

 IFSC કોડ *: અહી બધક નો બભએિએસસી કોડ લખો. 

 બંક પાસ કુ *:બટન પર ્લલક કરીને બકઁ પાસ કૂ િોટો પસદં કરો. 

 

 

નીચેના ્વક્પમાથંી કોમપણ એક પસદં કરો.  

મ.ન.રે.ગા કા ડ્ નબંર લખો. 

બટન પર ્લલક કરીને મ.ન.રે.ગા કા ડ્નો િોટો પસદં કરો. 

નીચેના ્વક્પમાથંી કોમપણ એક પસદં કરો.  

અિી ખાતા નબંર લખો. 

અિી બકઁ નુ ંનામ લખો. 

અિી બકઁ શાખા નુ ંનામ લખો. 

અિી બકઁ નો બભએિએસસી કો્ લખો. 

બટન પર ્લલક કરીને પાસ કૂનો િોટો પસદં કરો. 



 

22 બવક : 

 રમયોગી ની દૈવનક,માવસક અથવા વાવ્િક બવક લખો. 

23 કૌટુનણબક સ્યોની વવગત : 

 અરsદારના બવરતો  :  (પવત/પ્ની : વપતા : માતા : અ્ય)                                                           
 ુ ટુનબના સ્યોની વવગત : નામ,બધારકાડા નનબર,s્મતારીખ,ંમર    

24 બાળકોની વવગતો : 

 બાળક ુન નામ, ાવત, s્મતારીખ, ધોરણ/ કોસા, શાળા/ કોલેs ુન નામ  

25 ુટુનબના કેટલા સ્યો રમના કાયામાન sોડાયેલા rે?:  

 રમના કાયડ સાથે sો્ાયેલા સ્યો લાખો. 

 

 

 

 

 

બપેલા ્વક્પમાથંી કોમપણ 
એક પસદં કરો.  રમયોગીનુ ંબવક લખો 

અરsદારના બ્રતોના ુટંુબના સ્યોના નામ, બધારકા ડ્ ,s્મતારીખ અને ય્મર લખો. 

અરsદારના બાળકોનુ ંનામ,ા્ત, s્મતારીખ અને અ્યાસ લખો. 

રમના કાયડ સાથે sો્ાયેલા સ્યો લાખો. 

બાળકની માફિતી યમેરવા માટે 
અફિ ્લલક કરો. 



26 પાસપોટા સામtનો િોટો *:  

 બટન પર ્્લક કરીને િોટો પસનદ કરો. 

27 જૂનો નંધણી રમાનક :  

 જૂનો નંધણી રમાનક લખો. 

28 બોડા .ુબર.એ. ુ ન નામ : 

  એ્રી કરનાર tુર ુન નામ લખો. 

 

29 બ પહલેા કોમ રાsયમાન કામ કયાાનો અ ભુવ : 

 રાsય ુન નામ :જૂનો અ ભુવ હોય તો એ રા્ય ુન નામ લખો. 

 કાયા શૂ કયાાની તારીખ : કામ શૂ કયાા ની તારીખ પસનદ કરો. 

 કાયા પરુૂન કયાાની તારીખ : કામ પરુૂન કયાા ની તારીખ લખો. 

 

 

 

બટન પર ્લલક કરીને પાસપોટડ  સામtનો િોટો પસદં કરો. 

જૂનો નંધણી રમણક લખો. 

એ્રી કરનાર tુર નુ ંનામ લખો. 

અગાય ના રા્ય નુ ંનામ લખો 

કામ શૂ કયાડ ની તારીખ પસદં કરો 

કામ પરંુૂ કયાડની તારીખ પસદં કરો. 



 

30 એs્સી : 

 નીચેના બ ેવવક્પમાનથી કોમપણ એક પસનદ કરો.  

   હા     ના  

 sો 'હા' વવક્પ પસનદ કયો હોય તો s નીચેની મારહતી દાખલ કરવી 

  એs્સી ુન નામ: એs્સી ુન નામ લખો. 

31 રીમાકા : 

 sૂરી નંધ લખો. 

 

બ િોમા ભયાા પrી ' સબવમટ ' પર ્્લક કરો.  

  

નીચેના ્વક્પમાથંી કોમપણ એક પસદં કરો.  

એs્સીનુ ંનામ લાખો.  

sૂરી નંધ લખો. 

સબ્મટ કરવા માટે અફિ ્લલક કરો. પાrા sવા માટે અફિ ્લલક કરો. 



 

રમયોગી ની નંધણી થમ ગયેલ દેખાશે. અને તેનો નોધણીરમાનક નીચે sુબ દશાાવેલ s્યાએથી 
નોધી લેવો. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

રમયોગીનો નોધણી રમાકં નોધી લેવો 



૪.૦ : રોેલટ મેનેsર : 

 

 

મમેલ : વપરાશકતાા ુ ન મમેલ એરૈસ  

પાસવડા : વપરાશકતાા નો પાસવડા 

હોદો : વપરાશકતાા નો હોદો ( વસલે્ટ કરો ) 

્યાર બાદ લૉણગન બટન પર ્્લક કરો. ેથી તમે ુ્ ય વેબસાભટ માન રવેશી શકશો.  

રોે્ટ મેનેsર તરીકે તમે લાભાથીઓની યાદી sોમ શકશો. દરેક પાનાન પર કેટલી એ્રી sોવી તે પણ 
પસનદ કરી શકશો. 

 

 

વપરાશકતાા ુ ન મમેલ એરસે 

વપરાશકતાા નો 
પાસવડા વપરાશકતાા નો હોદો 

(વસલે્ટ કરો ) 

લાભાથીઓની સચૂી દરેક પાના ંરમાણે. 

લાભાથીની ્વગત sોવા 
માટે અફિ ્લલક કરો 

લાભાથીની ્ર્ટ લેવા 
માટે અફિ ્લલક કરો 



વ  ુજુઓ : લાભાથીની ્વગત sોવા માટે. 
     : લાભાથીની ્વગતની ્ર્ટ લેવા માટે. 
Search   : અિં બપ ્વ્વધ રીતે લાભાથીઓને શોધી શકો rો.  

e e    : બપ યાદીને e e  કરી શકો rો.  

Export XLS  : Microsoft Excel મા ંબધો ્ેટા લેવા માટે.  

Start Date & End Date: Start Date થી End Date મા ંલાભથી નોધાયેલા શોધવા માટે.  
 

 ૪.૧ : લાભાથીની વર્ટ : 

 

લાભાથીની ્ર્ટ લેવા માટે કી-બો ડ્ પર થી ctrl + P બટન દબાવો. 
 

વ  ુજુઓ : વ  ુજુઓ પર ્્લક કરતા મારહતી િોમા માન ભરામ ને બવશે, પણ તમ ેતે િ્ત sોમ 
શકશો. કમ s િેરિાર કરી શકાશે નહં. 

 

લાભાથીની ્ર્ટ લેવા 
માટે કી-બો ડ્ પર થી  
Ctrl + P બટન 
દબાવો. 



 

અહં બપ વવવવધ રીતે લાભાથીઓને શોધી શકો rો, ેમ કે નામ,ાવત,ાવત-વગા ,વશષણ-અ્યાસ, 
્યવસાય નો રકાર, ંમર, ી્લો, શહરે/ગામ, તારીખ રમાણે(Start Date,End Date).  

ધારો કે, તમે વશષણ-અ્યાસ પસનદ ક ુ ંrે. 

વશષણ- અ્યાસ માન પણ વવવવધ રકારે શોધી શકો rો. ેમ કે અભણ, રાથવમક વશષણ, ધો. ૧૦ પાસ, 
ધો. ૧૨ પાસ, ડી્લોમા, અ્ડર રે્ એુટ, રે્ એુટ અને અ્ય. 

ધારો કે તમે ધો. ૧૨ પસનદ ક ુ ંrે, તો એ s લાભાથીઓ દેખાશે ેમણ ેધો. ૧૨ પાસ ક ુ ંહોય. 

 

 

 

 

 

 

 

 

લાભાથીઓને શોધો. 

લાભાથીઓને શોધો. 

EA CH પર ્લલક કરો. 



 

 ૪.૨ : EX  EXCE  : 

ic o of  EXCE  માન બધો ડટેા લેવા માટે EX  EXCE  બટન પર ્્લક કરો. 

 

 

ેનાથી નીચે ેવી એક િામલ લુી sશે, ેમાન બધા s લાભાથીઓની યાદી હશે. 

 

 

 

 

િામલ ખોલવા અથવા સેવ કરવાનુ ં
પસદં કરી  પર લલીક કરો. 



 

૫.૦ : રોેકટ ઓફિસર : 

મમેલ : વપરાશકતાા ુ ન મમેલ એરૈસ  

પાસવડા : વપરાશકતાા નો પાસવડા 

હોદો : વપરાશકતાા નો હોદો ( વસલે્ટ કરો ) 

્યાર બાદ લૉણગન બટન પર ્્લક કરો. ેથી તમે ુ્ ય વેબસાભટ માન રવેશી શકશો. 

રોે્ટ ઓરિસર તરીકે તમે લાભાથીઓની યાદી sોમ શકશો, sૂરી સધુારા વધારા પણ કરી શકશો. 
દરેક પાનાન પર કેટલી એ્રી sોવી તે પણ પસનદ કરી શકશો. 

 

 

વપરાશકતાા ુ ન મમેલ એરસે 
વપરાશકતાા નો 

પાસવડા 

લાભાથીઓની સચૂી દરેક પાના ંરમાણે. 

ે તે રમયોગી વવશે વ  ુમારહતી 
મેળવવા, સધુારા વધારા કરવા 
અહં ાવ. 

લાભાથીની ્ર્ટ લેવા 
માટે અફિ ્લલક કરો 

વપરાશકતાા નો હોદો 
(વસલે્ટ કરો ) 



 

  : લાભાથીની ્વગતમા ંસધુારોકરવા માટે. 
     : લાભાથીની ્વગતની ્ર્ટ લેવા માટે. 
Search   : અિં બપ ્વ્વધ રીતે લાભાથીઓને શોધી શકો rો.  
e e    : બપ યાદીને e e  કરી શકો rો.  

Export XLS  : Microsoft Excel મા ંબધો ્ેટા લેવા માટે.  

Start Date & End Date: Start Date થી End Date મા ંલાભથી નોધાયેલા શોધવા માટે.  
 

૫.૧ : લાભાથીની વર્ટ : 

 

લાભાથીની ્ર્ટ લેવા માટે કી-બો ડ્ પર થી ctrl + P બટન દબાવો. 
 

લાભાથીની ્ર્ટ લેવા 
માટે કી-બો ડ્ પર થી  
Ctrl + P બટન 
દબાવો.



      પર ્્લક કરતા બધી મારહતી િોમા માન ભરામ ને બવશે અને એમાન તમે િેરિાર પણ કરી શકાશો.

 

અહં બપ વવવવધ રીતે લાભાથીઓને શોધી શકો rો, ેમ કે નામ,ાવત,ાવત-વગા ,વશષણ-અ્યાસ, 
્યવસાય નો રકાર, ંમર, ી્લો, શહરે/ગામ, તારીખ રમાણે(Start Date,End Date).  

ધારો કે, તમે વશષણ-અ્યાસ પસનદ ક ુ ંrે. 

 

 

 

 

 

લાભાથીઓને શોધો. 



વશષણ- અ્યાસ માન પણ વવવવધ રકારે શોધી શકો rો. ેમ કે અભણ, રાથવમક વશષણ, ધો. ૧૦ પાસ, 
ધો. ૧૨ પાસ, ડી્લોમા, અ્ડર રે્ એુટ, રે્ એુટ અને અ્ય. 

ધારો કે તમે ધો. ૧૨ પસનદ ક ુ ંrે, તો એ s લાભાથીઓ દેખાશે ેમણ ેધો. ૧૨ પાસ ક ુ ંહોય. 

 

 

 

 

૫.૨ : EX  EXCE  : 

ic o of  EXCE  માન બધો ડટેા લેવા માટે EX  EXCE  બટન પર ્્લક કરો. 

 

 

િામલ ખોલવા અથવા સેવ કરવાનુ ં
પસદં કરી  પર લલીક કરો. 

લાભાથીઓને શોધો. 

EA CH પર ્લલક કરો. 



ેનાથી નીચે ેવી એક િામલ લુી sશે, ેમાન બધા s લાભાથીઓની યાદી હશે. 

 


