
જી.પી.એસ.સી. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષધ અને સ્પીપધ પ્રધવેશિક પરીક્ષધ 
કોચ િંગ યોજનધ 
“USER MANUAL” 

કોચ િંગ યોજનધનો લધભ લેવધ મધટેની અરજી અંગેની પ્રક્રિયધની શવગત 

• આક્રિજાશત શવકધસ શવભધગ હઠેળ કધયારત ડેવલોપમેન્ટ સપોટા  એજન્સી ઓફ ગજુરધત (ડી-

સેગ) દ્વધરધ ઓનલધઈન પ્રવેિ (અરજી ફોમા) મધટે “https://dsagsahay.gujarat.gov.in” 

અરજી કરવધની રહિેે. 

• સો પ્રથમ અરજિધરે શવભધગનધ ઓનલધઇન પોટાલ “https://dsagsahay.gujarat.gov.in” 

પર જઈ તમધમ શવગત વધ ી લેવધની રહિેે. 

 
• જે યોજનધમધાં લધભ 

મેળવવધ ઈચ્છતધ હોઈ તે 

યોજનધની અંગેની જરૂરી 

સ ૂનધઓ વધચ્યધ બધિ 

લધભધથી રજીસ્રેિન (અરજી 

ફોમા) ભરવધનુાં રહિેે. 



• અરજિધરે ઓનલધઇન પોટાલ 

ઉપર “લધભધથી રજીસ્રેિન પર 

ક્લીક કરી યોજનધનો લધભ 

મેળવવધ લધભધથીએ અરજી ફોમા 

ભરવધનુાં રહિેે. જેમધાં ની ે 

મજુબની શવગત ભરવધની રહિેે. 

1. વિદ્યાર્થીન ું નામ 

2. વિતા / િવતન ું નામ 

3. વિદ્યાર્થીની અટક 

4. પ રષ / સ્ત્રી 

5. જાવત / િેટા જાવત – િેટા જાવત િસુંદ કરો. 

6. જન્મ તારીખ 

7. દદવ્ાુંગ   

8. વિદ્યાર્થીનો મોબાઈલ નુંબર 

9. િાલીનો મોબાઈલ નુંબર 

10. ક ટ ુંબની િાવષિક  આિક   

11. આધાર કાર્ડ નુંબર   

12. વિદ્યાર્થીન ું સરનામ ું  

13. વિદ્યાર્થીની શૈક્ષણિક માદિતી 
14. બેંકની વિગત  

15. કોણ િંગ મેળિિા માટે જીલ્લો િસુંદ કરો 

16. કોણ િંગ મેળિિા માટે એજન્સી િસુંદ કરો. 

17. જી.િી.એસ.સી િગડ-૧/૨ માટે ઓનલાઈન અરજી કરિામાું આિેલ છે? 

18. સ્િીિા પ્રિેશ માટે ઓનલાઈન અરજી કરિામાું આિેલ છે? 

• અરજિધરે ઓનલધઇન પોટાલ ઉપર િિધાવ્યધ મજુબની શવગત અરજી પત્રકમધાં સાંપરૂ્ા 

ઓનલધઈન ભરવધની રહિેે. 



• ઓનલધઈન પોટાલ ઉપર તમધમ સધર્શનક કધગળો / પ્રમધર્પત્રો ઓનલધઈન અપલોડ કરવધનધ 

રહિેે. જેમધાં ની ે મજુબ નધ આર્ધરની પી.ડી.એફ અપલોડ કરવધની રહિેે. 

o શવદ્યધથીનો ફોટો 

o આર્ધરકધડાની પી.ડી.એફ 

o મધકાિીટની પી.ડી.એફ 

▪ સ્નધતક 

▪ અનસુ્નધતક 

o આવકનધ િધખલધની પી.ડી.એફ 

o જાશતનધ પ્રમધર્પત્રની પી.ડી.એફ 

o બેંક પધસબકુની પી.ડી.એફ 

o ક્રિવ્યધાંગનધ પ્રમધર્પત્રની પી.ડી.એફ 

• તમધમ શવગત ઓનલધઈન ભયધા બધિ 

અને તમધમ સધર્શનક કધગળો / 

પ્રમધર્પત્રો ઓનલધઈન અપલોડ બધિ 

“CAPTCHA” મધાં િિધાવ્યધ મજુબનો 

“CAPTCHA” લખવધનો રહિેે. 

• સાંપરૂ્ા શવગત  કધસ્યધ બધિ અરજીને 

“SABMIT” બટન પર ક્લીક કરી SABMIT 

રહિેે. 

 
 

SABMIT કયધા બધિ અરજી નાંબર જનરેટ થિે જેને નોર્ી લેવધનો રહિેે. 



 
• અરજીની સ્થશત જાર્વધ મધટે HOME પેજ પર ક્લીક કરી “અરજીની સ્સ્થશત” પર ક્લીક 

કરવધનુાં રહિેે. 

 

• યોજનધનુાં નધમ અને અરજી િમધાંક નધખી ને અરજીની સ્સ્થશત જાર્ી િકધિે. 

• અરજી િરશમયધન પતૂાતધ કરવધની થતી હિે તો અરજીની સ્સ્થશત મધાંથી પતૂાતધ પર ક્ક્લક 

કયેથી પતૂાતધ કરી િકધિે. 


