
વોકશનલ તાલીમ ક  –પીપીપી મોડલ  

User Manual 
સૌ થમ કોઇપણ વેબ ાઉઝર (Google chrome, Internet Explorer, Mozilla Fire Fox) 

પરથી https://dsagsahay.gujarat.gov.in વબેસાઈટ ઓપન કરવી. મા ંનીચે જુબની ન 

ઓપન થશ.ે 

 
૧. સૌ થમ લાભાથ  ર શન પર લક કર ુ ં 

૨. યારબાદ યોજના ુ ંનામ પસદં કર ુ.ં 

   

લાભાથ  

ર શન 

માટ અહ  

લક કર ુ.ં 

યોજના ુ ંનામ પસદં કર ુ ં



૩. યારબાદ યોજના ુ ંનામ પસદં કરવા મા ં“વોકશનલ તાલીમ ક (પીપીપી મોડલ અન ે

હાઈ એ ડ ક લ તાલીમ ” પસદં કર ુ.ં 

 

 
 

૪. યારબાદ લાભાથ  ર શન મા ંતમામ િવગતો ભરવી. 

 

૧. શૈ ણીક લાયકાત :* 

૨. સં થા ુ ંનામ :* 

૩. કોષ ુ ંનામ અને સમયગાળો:* 

૪. તાલીમાથ ુ ંનામ * 

૫. િપતા/પિત ુ ંનામ * 

૬. તાલીમાથ ની અટક * 

૭. ુ ુષ / ી* 

૮. િત * 

૯. પેટા િત 

૧૦. જ મ તાર ખ 

૧૧. દ યાગં* 

૧૨. તાલીમાથ નો મોબાઈલ નબંર : 

 



 
 

૧૩. વાલીનો મોબાઈલ નબંર *: 

૧૪. આધાર કાડ નબંર :* 

૧૫. જ લો :* 

૧૬. તા કુો :* 

૧૭. ગામ :* 

૧૮. પચંાયત ુ ંનામ * 

૧૯. ફ ળયા ુ ંનામ * 

૨૦. હાલનો યવસાય :* 

૨૧. તાલીમ મેળવેલ છે ક કમ ? :*-જો હા તો (સટર ુ ંનામ, ડ / કોષ ુ ંનામ, તાલીમનો સમયગાળો (માસ), તાલીમ મેળવેલ વષ) 

૨૨. શૈ ણક મા હતી *( પર ા,વષ , બોડ/ ુલ, મળેવેલ ણુ,ટકાવાર ) 

 
 

૨૩. ઓનલાઈન પોટલ ઉપર તમામ સાધિનક કાગળો / માણપ ો ઓનલાઈન અપલોડ 

કરવાના રહશ.ે મા ંનીચે જુબ ડો મેુ ટ અપલોડ કરવાના રહશે. 
o તાલીમાથ નો ફોટો અપલોડ કરો * 

o  આધારકાડની પી.ડ .એફ 

o ુલ લીિવગ સટ ફકટ અથવા મે લેુશન( ફૂ ઓફ એજ)ની પીડ એફ અપલોડ કરો* 
o માકશીટ / ડ ી સટ ફકટની પીડ એફ અપલોડ કરો * 

o િતના માણપ ની પી.ડ .એફ 

o Captcha *: 

 

 

 

 

 



5. તમામ િવગતોની ચકાસણી કયા બાદ SUBMIT બટન પર લક કર  અર  SUBMIT 

કરવી

   
 

 

 

   ૬. અર  SUBMIT કયા બાદ ર શન નબંર જનરટ થશે  ખાસ ન ધી લેવાનો રહશે. 

 

 
 

SUBMIT બટન પર લક કર  અર  SUBMIT કરવી 



 
૭. અર ની થિત ણવા માટ HOME પેજ પર લીક કર  “અર ની 

થિત” પર લીક કરવા ુ ંરહશે. 

 

 
 યોજના ુ ંનામ અને અર  માકં નાખી ને અર ની થિત ણી શકાશે. 

 અર  દરિમયાન તૂતા કરવાની થતી હશે તો અર ની થિતમાથંી તૂતા પર લક કયથી    

       તૂતા કર  શકાશે. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


