
ટીસ ય્ કલ્ચ બનાના ્ોજના

“USER MANUAL”

 સૌપ્ર કોઇપણ વબે બ્રાઉર્મ (Google chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox)

https://dsagsahay.gujarat.gov.in વબેસ્ઇટ ઓપન કઉવી. જર્મ નીચે મજુબની સ્કન ઓપન ્શે.



 બ્દ લ્ભ્્્ ઉજસસ્શનનો વવકલપ પસમદ કઉો.

અહી્ા કલીક કચવય.

https://dsagsahay.gujarat.gov.in


 લીક ઓપને ્ય્ બ્દ નીચે મજુબનુ Pageખલુશ.ે

 ટીસ્ય કલ્ચ બનાના યોજના નયં અચજીોોર ભચવા ોાટે લાભાર્થ ટીસ્ય કલ્ચ બનાના યોજના

પચ કલલક કચવાનયં ચહશેે. જરલ નલ્ે દશારાયા મયજબનયં ીોોર ખયલશે તે પછી અચજદાચે ઓનલાઇન

પોટરલ ઉપચ દશારવેલ ીોોર મયજબનલ વવગત અચજ પતકોાં સપંરૂર ઓનલાઈન ભચવાનલ ચહશેે.

લાભાર્ ચજસસ્ટન પઉ ક્લક કઉત્ યોજન્નુમ ન્ર પસમદ

કઉવ્નુમ ઉહશ્.ેજર્મ વલે્વ્ળ્ શ્કભ્જ ર્ટ્ રમડપ યોજન્

પસમદ કઉવ્ની ઉહશ્ે.



 ઉપચ દટાશવ્લ અચજ ફોરશરાં લાભાર્થ ની્્ દટાશા્ા રયજબ થક પછી થક વવગત ભચવાની ચહ્ટ્ .

1. અચજદાચ્ પોતાનયં નાર , વપતાનયં/ પવતનયં નાર અન્ અટક લખવયં.

2. પયરૂ ક્ સ્ી પસંદ કચવાનયં ચહ્ટ્.

3. જવત અન્ પ્ટા જવત પસંદ કચવાનયં ચહ્ટ્.

4. જવતનય પરામપ્ અપલોડ કચવયં.

5. જનર તાચીખ નાખવી.

6. દદા્ાંગ હોવ તો દદા્ાંગના વવકલપરાં YES પસંદ કચવાનયં ચહ્ટ્.

7. BPL/FRA/PVTG વવકલપરાં લાગય પડતો વવકલપ પસંદ કચવો.

8. BPL વવકલપ પસંદ ક્ાશ પછી અચજદાચનયં BPL ID અન્ અચજદાચનો બીપીથલ સકોચ લખવો.

9. ત્ાચ બાદ સવ્ નંબચ, જરીનનો ખાતા નંબચ અન્ ક્્ફત નરયના 7/12 અન્ 8-અ રયજબ લખવો.

10. રોબાઇલ નંબચ લખવો.

11. અચજદાચ્ વજલલો, તાલયકો, રહ્સયલી ગાર, પં્ા્તનયં નાર, ફવત્ાનયં નાર અન્ અચજદાચનયં સચનારયં લખવયં.

12. ત્ાચ બાદ અચજદાચ્ આધાચકાડશ અન્ ચ્ટનકાડશ નંબચ લખવો.

13. વપ્તની સયવવધા નાખવી.

14. અચજદાચ ક્ા રાસરાં વાવ્તચ કચવા રાંગ્ છ્ ત્ રાટ્નો રાસ પસંદ કચવો.

15. ત્ાચ બાદ ઓનલાઈન પોટશલ ઉપચ તરાર સાધવનક કાગતો / પરામપ્ો ઓનલાઈન અપલોડ કચવાના ચહ્ટ્.

જ્રાં ની્્ રયજબ ના આધાચની પી.ડી.થફ અપલોડ કચવાની ચહ્ટ્.

o અચજદાચનો ફોટો અપલોડ કચો

o અચજદાચનાં ચ્ટનકાડશની પી.ડી.થફ. અપલોડ કચો

o નરયના - ૭ / ૧૨, 8/અની પી.ડી.થફ.અપલોડ કચો

o આધાચકાડશની પી.ડી.થફ. અપલોડ કચો



o બી.પી.થલ દાખલાની પી.ડી.થફ. અપલોડ કચો

o જો અચજદાચ દદા્ાંગ હો્ તો દદા્ાંગના પરામપ્ની પીડીથફ અપલોડ કચો

o જો થફ.આચ.થ પસંદ કચ્ તો FRA સનદ / અવધકાચ પ્ ની પીડીથફ અપલોડ કચો



ત ્કાસયા બાદ અચજને “SUBMIT” બટન પચ કલલક કચી SUBMIT ચહશેે.

 SUBMIT કયાર બાદ અચજ નબંચ જનચેટ રશે જને નોધલ લેવાનો ચહશેે.

અચજનલ સરવત જરવા ોાટે HOME પેજ પચ કલલક કચી “અચજનલ સસરવત” પચ કલલક કચવાનયં ચહશેે.



 યોજનાનયં નાો અને અચજ કોાકં નાખલ ને અચજનલ સસરવત જરલ શકાશે.

 અચજ દચવોયાન પયચતા કચવાનલ રતલ હશે તો અચજનલ સસરવત ોારંલ પતૂરતા પચ કકલક કય્રલ

પતૂરતા કચી શકાશે.


