
Standard Operating System 
(SOP) 

જી.પી.એસ.સી. વર્ગ-૧ / ૨ સ્પર્ધગત્મક પરીક્ષધ કોચ િંર્ 
 
અનસુચૂિત જનજાતતના સ્નાતકની તથા જે તે સ્પર્ાાત્મક પરીક્ષા માટેની ન્યનુત્તમ શૈક્ષચિક 

લાયકાત ર્રાવતા તથા ડેવલોપમેન્ટ સપોટા  એજન્સી ઓફ ગજુરાત, ગાાંર્ીનગર (ડી-સેગ) દ્વારા 
એમ્પેનલ કરવામાાં આવેલ એજન્સી દ્વારા કાયારત સેન્ટરમાાં કોચિિંગ મેળવતા તવદ્યાથીઓ માટે કોચિિંગ 
સહાય તરીકે (ડાયરેક્ટ બેનીફીતશયરી ટ્રાન્સફર) ડી.બી.ટી. યોજના મારફત તવદ્યાથી દીઠ એક વખત 
રૂ.૨૦,૦૦૦/- અથવા વાસ્તતવક કોચિિંગ ફી પૈકી જે ઓછુ હોય તેટલો સીર્ો લાભ મેળવી શકશે. 
  

આ કોચિિંગ યોજના હઠેળ આદદજાતતના જજલ્લાઓના અંતદરયાળ તવસ્તારમાાં કોચિિંગ સેન્ટર 
શરૂ કરી તવષયના તનષિાાંત અને અનભુવી તશક્ષકો દ્રારા કોિીંગ, ઓડીયો/તવઝ્યયુલ સીસ્ટમ દ્રારા 
તવતવર્ તવષયની તવસ્તારપવૂાક સમજ, કોચિિંગ. મટીરીયલ્સ, રેગ્યલુર માતસક પરીક્ષા તેમજ મોક 
ટેસ્ટનુાં આયોજન દ્વારા કોચિિંગ પરુૂાં પાડવામાાં આવશે. 

 
કોચ િંર્નો સમયર્ધળો: 
 

• કોચિિંગનો સમયગાળો ઓછામાાં ઓછો િાર થી છ માસનો રાખવાનો રહશેે તથા અઠવાદડયામાાં 
પાિ (૫) દદવસ પ્રતતદદન બે થી ત્રિ ક્લાક. 

• કોચિિંગ દરતમયાન તવદ્યાથીએ ૮૦% બાયોમેટ્રીક હાજરી રજુ કરવાની રહશેે, પરત ુાં કુદરતી 
આપતત્ત કે મહામારી જેવી અસાર્ારિ પદરસ્સ્થતીઓમાાં તશક્ષિ તવભાગની વખતો વખતની 
સિૂનાઓ મજુબ ઓનલાઈન તશક્ષિ માન્ય ગિવામાાં આવશે. 

 
વવદ્યધર્થી પસદંર્ી અંરે્નધ મધપદંડ 
 

1. લધયકધતનધ ર્ોરણો: 
 

• આદદજાતતના તવદ્યાથી જે-તે સ્પર્ાાત્મક પરીક્ષા માટે તનયત થયેલ ન્યનુત્તમ શૈક્ષચિક લાયકાત 
ર્રાવતા હોવા જોઈએ. 



• આદદજાતત તવદ્યાથી જે જજલ્લામાાં કોચિિંગ મેળવવા માાંગતો હશે તે જજલ્લાના લક્ષયાાંક અન્વયે 
સ્નાતક  કક્ષાના મેરીટના ર્ોરિે તવદ્ર્યાથીની પસાંદગી કરવામાાં આવશે. 

• અરજદારશ્રીએ જી.પી.એસ.સી વગા-૧, વગા-૨ ની સ્પર્ાાત્મક પરીક્ષા અને સ્પીપા પ્રાવેતશક  
પરીક્ષા માટે ઓનલાઇન અરજી કરેલ હોવી જોઇએ. 

• આદદજાતત અરજદાર તવદ્યાથીઓની સાંખ્યા વધ ુહશે તો ડી-સેગ કિેરીના આયોજન અંતગાત 
ઉપલબ્ર્ ગ્રાન્ટની મયાાદાના આર્ારે અનસુચુિત આદદજાતત તવસ્તાર અને છુટાછવાયા તવસ્તાર 
માટે તવદ્યાથીના લક્ષયાાંક પ્રવતામાન વસ્તી ગિતરીના આર્ારે ફાળવવામાાં આવશે. જે પૈકી 
સ્નાતકની ટકાવારી અથવા જે તે સ્પર્ાાત્મક પરીક્ષા માટેની તનયત લાયકાતના મેરીટના 
ર્ોરિે તવદ્યાથીઓની પસાંદગી કરવામાાં આવશે. 

2. આવક મયધગદધ: 
 

• તવદ્યાથીના કુટુાંબની વાતષિક આવક રૂ.૫.૦૦ લાખ કે તેથી ઓછી હોવી જોઈશે. 
 
સહધય મેળવવધ મધટેનધ ર્ોરણો: 
 

• તવદ્યાથીએ ડી-સેગ દ્વારા એમ્પેનલ થયેલ એજન્સીમાાં કોચિિંગ મેળવેલ પ્રવેશના આર્ારો રજૂ 
કરવાના રહશેે. 

• તવદ્યાથીએ ભરેલ ફીની પહોિ. 
• તવદ્યાથીની ૮૦% બાયોમેટ્રીકસ હાજરીનુાં પ્રમાિપત્ર. 
• તવદ્યાથીએ આદદજાતત હોવાનુાં જાતતનુાં પ્રમાિપત્ર રજુ કરવાનુાં રહશેે. 
• તવદ્યાથીના કુટુાંબની વાતષિક આવકનુાં વેલીડ પ્રમાિપત્ર રજૂ કરવાનુાં રહશેે. 

 
અરજદધરએ ઓનલધઈન અરજી દરવમયધન અપલોડ કરવધનધ આર્ધરની વવર્ત 
 

• તવદ્યાથીનો ફોટો અપલોડ કરો 
• આર્ારકાડાની પી.ડી.એફ અપલોડ કરો 
• દદવયાાંગના પ્રમાિપત્રની પી.ડી.એફ અપલોડ કરો 
• બેંક પાસબકુની પી.ડી.એફ. અપલોડ કરો 
• માકાશીટની પી.ડી.એફ અપલોડ કરો 

o સ્નાતક 
o અનસુ્નાતક 

• આવકના દાખલાની પી.ડી.એફ અપલોડ કરો 
• જાતતના પ્રમાિપત્રની પી.ડી.એફ અપલોડ કરો 



 
કોચ િંર્ યોજનધનો લધભ લેવધ અરજી કરવધ અંરે્ની વવર્તો  
 

• તવદ્યાથીએ પ્રવેશ માટે ડેવલોપમેન્ટ સપોટા એજન્સી ઓફ ગજુરાત (ડી-સેગ) ના ઓનલાઈન 
પોટાલ dsagsahay.gujarat.gov.in ઉપર રજીસ્ટે્રશન કરવાનુાં રહશેે. 

• અરજી પત્રકમાાં દશાાવયા મજુબની સાંપિૂા તવગત ઓનલાઈન ભરવાની રહશેે અને ઓનલાઈન 
પોટાલ ઉપર તમામ સાર્તનક કાગળો / પ્રમાિપત્રો ઓનલાઈન અપલોડ કરવાના રહશેે. 

• “સબતમટ” કયેથી અરજદારના મોબાઈલ ઉપર એસ.એમ.એસ (SMS) દ્વારા રજીસ્ટે્રશન નાંબર 
જનરેટ થયેથી અરજી સબતમટ થયેલ છે તેમ માલમુ પડશ.ે 

• ૧૪ આદદજાતત જજલ્લાઓના પ્રાયોજના કિેરી દ્વારા તથા આદદજાતત જીલ્લાઓ તસવાયના 
જજલ્લાઓની અરજીઓ વડી કિેરી દ્વારા માંજુર / નામાંજુર કરવામાાં આવશે. 


