


સૌ પ્રથમ વિભાગ ધ્િારા એક સીવિયર કક્ષાિાાં અવિકારીિી વિમણૂક િોડલ અવિકારી તરીકે કરિાિી રહેશે અિે વિભાગિાાં

િોડલ અવિકારીએ સેિાિો ઊપયોગ કરિા માટે ઓિલાઈિ પોટટલ પર અરજી કરિાિી રહેશ.ે ત્યાર બાદ GIL વિભાગિાાં

િોડલ અવિકારીિે રજીસ્ટરડટ ઈમેલ આઇડી પર લી ાંક મોકલિામાાં આિશે. જિેા પર વલલક કરી પહેલા વિભાગિ ાં અિે પછી

વિભાગ ધ્િારા વિમાયેલ િોડલ અવિકારીિ ાં રજીસ્ટરેસિ કરિાિ ાં રહેશે જે િીચે મ જબ છે.



પ્રમાણપત્ર પસંદ કરો

આ વિન્ડોમાાં વિભાગિાાં િોડલ અવિકારીએ “NEXT” બટિ પર વલલક કરિાિી રહેશ.ે



૨ સંસ્થાની માહિતી ભરવાન ં શરૂ કરો:

• વિભાગો/કોપોરશેિો/વિગમોિ ાં િામ અિે પોસ્ટલ કોડ આપો

• વસસ્ટમ વિભાગો/કોપોરશેિો/વિગમોિાાં િામિી તપાસ કરશે અિે જો પહેલેથી વિભાગો/કોપોરશેિો/વિગમો ઈ-મ દ્રા સાથે િોાંિાયેલા હશે તો તેિી માહીતી આપશે.   

• જો વિભાગો/કોપોરશેિો/વિગમો ઈ-મ દ્રા સાથે જોડાયેલા હશે તો િિારાિી માવહતી આપિાિી જરૂર િથી.  



જો વિભાગો/કોપોરશેિો/વિગમો ઈ-મ દ્રા સાથે જોડાયેલા િ હોય તો ફરવજયાત કે્ષત્રો અિ સાર વિભાગિી આપિી પાડતી ફરવજયાત વિગતો સાથે અન્ય વિગતો ભરિાિી રહેશ.ે ત્યાર બાદ “NEXT” બટિ પર

વલલક કરિાિી રહેશે.



અહિકૃત સિી કરનાર (એ.એસ.)/નોડલ અહિકારીની માહિતી

અવિકૃત સહી કરિાર (એ.એસ.)/િોડલ અવિકારીિ ાં પાિકાડટ િાંબર આપો અિે આગળ િિો

વસસ્ટમ તેિી ચકાસણી કરશે અિે જો અવિકૃત સહી કરિાર (એ.એસ.)/િોડલ અવિકારી પહેલેથી િોાંિાયેલ હશે તો તેિી જાણકારી આપશે. 

જો પહેલેથી િોાંિાયેલ હશે તો, કોઈ િિારાિી માવહતી આપિાિી જરૂર િથી.



જો ઈ-મ દ્રા સાથે જોડાયેલ િ હોય તો અવિકૃત સહી કરિાર (એ.એસ.)/િોડલ અવિકારીએ અવિકૃત સહી કરિાર (એ.એસ.)/િોડલ અવિકારીિ ાં િામ, પાિકાડટ , કમટચારીિ ાં ઓળખપત્ર (િૈકવપપક), જન્મ તારીખ,
મોબાઇલ િાંબર, ઈમેલઆઈડી, (િિારામાાં, લોગીિ ય ઝરિેમ, વપિ અિે ઓટીપી આપિાિો રહેશે, જે ય આરએલ ઈમેલ ધ્િારા મોકલી, તેિે સ્કીપ કરી સકો છો.
અવિકૃત સહી કરિાર (એ.એસ.)/િોડલ અવિકારીિાાં લોગીિ ય ઝરિેમ અિે વપિ વસસ્ટમ ધ્િારા બિાિિામાાં આિશે. 



એકિાર OTP સફળતાપૂિટક તમારા િોાંિયેલ ઇમેઇલ આઈડી પર મોકલિામાાં આવ્યા બાદ આ મેસજે તમિે જોિા મળશ.ે 



ઇમેઇલ પર પ્રાપ્ત થયેલ ઓટીપી દાખલ કરો અિે NEXT બટિ પર વલલક કરો.



ઈ-સીલ અરજદારની માહિતી: 
જો સહી કરિાર/ િોડલ અવિકારી અિે અરજદાર એક જ વ્યવિ હોય તો " Signatory is the DSC Applicant " ચેકબોક્સિે પસાંદ કરો. જો એમ હોય તો, કોઈ િિારાિી માવહતીિી જરૂર િથી.



જો અવિકૃત સહી કરિાર (એ.એસ.)/િોડલ અવિકારી અિે અરજદાર એક જ હોય તો િીચે મ જબિા દસ્તાિેજ અપલોડ કરિાિા રહેશ.ે



જો સહી કરિાર અિે અરજદાર અલગ હોય તો ડીએસસી અરજદારિો પાિ િાંબર દાખલ કરો અિે ચાલ રાખો.



વસસ્ટમ તમિે ઓળખશે અિે કહેશે કે શ ાં આ ડી.એસ.સી. અરજદાર પહેલાથી જ આ સાંગઠિ ઈ-મ દ્રા સાથે િોાંિાયેલ છે કે િહીાં.

જો તે પહેલાથી જ મ મ દ્રા સાથે િોાંિાયેલ છે, તો િિારાિી માવહતીિી જરૂર િથી.



અવિકૃત સહી કરિાર (એ.એસ.)/િોડલ અવિકારીિી માવહતી ફરજીયાત માવહતી અિે અન્ય માવહતી ભરો. 

અવિકૃત સહી કરિાર (એ.એસ.)/િોડલ અવિકારીિા લોગીિ ય ઝરિેમ અિે વપિ બિાિિામાાં આિશે.

અરજદારિા ઈમેલ િેવરવફકેસિ માટે “GET OTP” બટિ પર વલલક કરી અરજદારિાાં ઈમેલમાાં ઓટીપી િેવરવફકેશિ માટે મેળિી કરી શકાશે.



એકિાર તમે આ સાંદેશ પ્રાપ્ત કરો પછી, OK બટિ પર વલલક કરો.



તમારા રવજસ્ટડટ ઇમેઇલમાાં પ્રાપ્ત થયેલ ઓટીપી દાખલ કરો.



“Download HSM Declaration” પર વલલક કરીિે એચએસએમ ઘોષણાિે ડાઉિલોડ કરો.



ઊપર દશાટિેલ Image મ જબ જરૂરી દસ્તાિેજો અપલોડ કરો.



અવિકૃત સહી કરિાર/ િોડલ અવિકારી/અરજદારિી ઇ-સાઈિ મોબાઇલ િેવરવફકેશિ પૂણટ કરિા માટે “CONTINUE TO DSC APPLICANT ESIGN”પર વલલક કરો.



િોાંિણી સમયે અવિકૃત સહી કરિાર/ િોડલ અવિકારી/અરજદાર દ્વારા બિાિેલ વપિ દાખલ કરો અિે GET OTP િે વલલક કરો



એકિાર OTP રવજસ્ટડટ ઇમેઇલ પર સફળતાપૂિટક મોકપયા બાદ, આસાંદેશ વસસ્ટમ દ્વારા બતાિિામાાં આિશે.



આગલા પગલામાાં અવિકૃત સહી કરિાર/ િોડલ અવિકારી/અરજદારિી વિવડઓ રકેોડટ કરિા માટે “CONTINUE TO VIDEO RECORDING” બટિ પર વલલક કરો.



વિવડઓ રકેોવડિંગ પૂણટ કરિા માટે યોગ્ય ભાષા પસાંદ કરો અિે “CONTINUE” બટિ પર વલલક કરો.



સ્ટાટટ રકેોવડિંગ પર વલલક કરો અિે સ્રીિિી જમણી બાજ પર આપિામાાં આિેલી સૂચિાઓિે અિ સરો.



એકિાર રકેોવડિંગ પૂણટ થઈ ગયા પછી, STOP RECORDING પર વલલક કરો, વિવડઓિ ાં પૂિાટિલોકિ કરો અિે વિવડઓ રકેોવડિંગ પૂણટ કરિા સબવમટ કરો.



વિવડઓ રકેોડટ કયાટ પછી, તમે “PREVIEW" બટિ પર વલલક કરીિે રકેોડટ કરલે વિવડઓ જોઈ શકો છો.



એકિાર તમે રકેોડટ કરલેી વિવડઓથી સાંત ષ્ટ થઈ જાઓ, પછી “SUBMIT” બટિ પર વલલક કરો. જો વિડીયો બરાબર રકેોડટ થયેલ િ હોય તો “RECORD AGAIN” બટિ પર વલલક કરો.



એકિાર તમે “SUBMIT” બટિ પર વલલક કયાટ પછી તમિે તમારી એવલલકેશિઆઈડી મળશ.ે હિે તમારી રીક્વેસ્ટ ઈમ દ્રા પાસે જશે અિે ખરાઈ કયાટ બાદ એક ફોિ ટેલેફોવિક કિફમેસિ ઈમ દ્રા દ્વારા કરિામાાં

આિશે. ત્યાર બાદ સવટટવફકેટ ઈસ્ય કરિામાાં આિશે. તમે તમારાં પ્રમાણપત્ર એસએમએસ / ઇમેઇલ સૂચિાથી ડાઉિલોડ કરી શકો છો.



અવિકૃત સહી કરિાર/ િોડલ અવિકારી/અરજદારિે ઇમેઇલ મોબાઇલ ચકાસણી અિે વિવડઓ રકેોવડિંગ પૂણટ કરિા માટે પ્રદાિ કરલેા ઇમેઇલ આઈડી પર એક ઇમેઇલ પ્રાપ્ત થશ.ે



િોાંિણી સમયે અવિકૃત સહી કરિાર/ િોડલ અવિકારી દ્વારા બિાિેલ વપિ દાખલ કરો અિે GET OTP િે વલલક કરો.     



આગલા પગલામાાં અવિકૃત સહીિી વિવડઓ રકેોડટ કરિા માટે “CONTINUE TO VIDEO RECORDING” બટિ પર વલલક કરો.



START RECORDING” બટિ પર વલલક કરો અિે સ્રીિિી જમણી બાજ પર આપિામાાં આિેલી સૂચિાઓિે અિ સરો.



એકિાર રકેોવડિંગ પૂણટ થઈ ગયા પછી, “STOP RECORDING” પર વલલક કરો, વિવડઓિ ાં પૂિાટિલોકિ કરો અિે વિવડઓ રકેોવડિંગ પૂણટ કરિા “SUBMIT”બટિ પર વલલક કરો.



હિે તમારી રીક્વેસ્ટ ઈમ દ્રા પાસે જશે અિે ખરાઈ કયાટ બાદ એક ફોિ ટેલેફોવિક કિફમેસિ માટે ઈમ દ્રા દ્વારા કરિામાાં આિશે. ત્યાર બાદ સવટટવફકેટ ઈસ્ય કરિામાાં આિશે અિે સીએસઆર ફાઇલિે
એચએસએમ ઉપકરણમાાંથી જિરટે કરિાિી જરૂર હોઈ સીએસઆર ફાઇલિે eseal-support@Gujarat.gov.inપર મોકલિાિી રહેશે.

mailto:eseal-support@Gujarat.gov.in


Thank You


