
SSO પોર્મ કેવી રીતે ઓનાઇન ભરીને અોડ કરવ ું? 

(1) સૌપ્રથભhttps://sso.gujarat.gov.in/SSO.aspx?Rurl=https://mysy.guj.nic.in/Frm_Adminho 

me.aspx જઈ Request to createnew user ય ક્લરક કયવ ું. 
Screenshot: 

 

 
 

(૨) Request to createnew user ય ક્લરક કયવાથી નીચે મ જફન ું ડામરોગ ફોક્ષ ઓન થશે. 



 
 

(૩) આેર ડામરોગ ફોલસભાું જરૂયી સાચી ભાહિતી બયીને પોટો અરોડ કયીને સફભીટ ય ક્લરક 

કયવાથી નીચે મ જફન ું ડામરોગ ફોલસ ઓન થશે. 

 
 



(૪) ઉય મ જફના ડામરોગ ફોલસભાું એક Request Id જનયેટ થશે.જે નોંધી યાખવ ું.છી OK ય             

ક્લરક કયવાથી નીચે મ જફન ું ડામરોગ ફોલસ ઓન થશે. 

 

(૫) Your request registered Successfully with request ID 275457 click here to download your request 

application form paste photo on it and submit to the nearest NIC Office with sign and stamp ય ક્લરક 

કયવાથી બયેર પોભમ PDF પોયભેટભાું ઓન થશે. જે નીચે મ જફ છે.  



 

(૬) ઉય દશામવેર પોભમભાું Signature of the user(with office stamp) ભાું જે તે કોરજેના ઓપીસ સ્ટેમ્ સાથે 

ોતાની સાઈન કયવાની યિશેે અને Signature of the head of the office (with office stamp) ભાું જે તે 

કોરેજના ઓપીસ સ્ટેમ્ સાથે જે તે કોરેજના પ્રપ્રન્સીારની સાઈન કયવાની યિશેે અથવા  

 



 

(૭) ઉય દશામવેર ડામરોગ ફોલસભાું Upload/Download User form લરિંક ય ક્લરક કયવાથી નીચે મ જફન ું 

ડામરોગ ફોકસ ઓન થશે. 

 

 



(૮) ઉય દશામવેર ડામરોગ ફોલસભાું Request Id  and Date of Birth insert કયી Download User Request 

Form ય ક્લરક કયવાથી PDF fileભાું પોભમ નીચે મ જફ ઓન થશે. 

 

(૯) ઉય દશામવેર પોભમભાું સ્ટેમ્ અને સાઈન ઓયીજીનર િોવા જોઈએ અને જન્ભતાયીખ,ભોફાઈર નુંફય, 

િોદ્દો  તભેજ ઈ-ભેઈર આઈડીની ભાહિતી સાચી આેર િોવી જોઈએ. 

(૧૦) ઉય દશામવેર પોભમભાું ઓયીજીનર સ્ટેમ્ અને સાઈન સાથે પોભમને સ્કેન કયીને ssomysy@gmail.com 

ઈ-ભેઈર આઈડી ય ભોકરવાનાું યિશેે. 

નોંધ:- પોર્મની ઓરીજીન હાડમકોી પરજિયાત નજીકની ડીસટ્રીકટ(NIC) ઓપીસર્ાું ર્ોક્વાની રહશેે 

અથવા નીચેના સરનારે્ ર્ોકવાની રહશેે. ઓરીજીન હાડમકોી વવના કોઈણ કાર્ગીરી હાથ ધરવાર્ાું 

આવશે નહીં.તેર્િ ઝેરોક્ષ કોી તર્ારા રેપરન્સર્ાું રાખવા વવનુંતી.  

mailto:ssomysy@gmail.com


 
 

નોરેજ કોન્સોહટિમભ ઓપ ગ જયાત  
“પ્રજ્ઞા પ યભ” 
PRLની સાભે, L.D.એક્ન્જપ્રનમય કોરેજની ફાજ ભાું, 
નવયુંગપ યા, અભદાવાદ-૩૮૦૦૧૫. 
 

 

  


