
કૃષિ વૈષવધ્યકરણ યોજના 

“USER MANUAL” 

કૃષિ વૈષવધ્યકરણ યોજનાનો લાભ લવેા માટેની અરજી અગંેની પ્રક્રિયાની ષવગત  
 

 આક્રિજાષત ષવકાસ ષવભાગ હઠેળ કાયયરત ડવેલોપમને્ટ સપોટય એજન્સી ઓફ ગજુરાત (ડી-સગે) દ્વારા ઓનલાઈન 

પ્રવશે (અરજી ફોમય) માટ ે https://dsagsahay.gujarat.gov.in/ ઉપર પોટયલ બનાવલે છે. 

 

   

 

 સો પ્રથમ અરજિાર ેષવભાગના ઓનલાઇન પોટયલ https://dsagsahay.gujarat.gov.in/ પર જઈ 

તમામ ષવગત વાચંી લવેાની રહશે.ે 

 

 

 

 https://dsagsahay.gujarat

.gov.in/ પર ક્લીક કરવાથી ઉપરોક્ત 

િશાયવ્યા મજુબનુ ં પજે ખલુશ ે જેમા ં

1.યોજના માટનેા માપિડં 2.અરજી માટનેી 

જરુરી સચુનાઓ 3. લાભાથી રજીસ્ટ્રશેન 

3. અરજીની ષસ્ટ્થતી જોઇ શકશ ે. 

 અરજિાર દ્વારા યોજના માટનેા માપિડં પર 

ક્લીક કરવાથી યોજના ષવશનેી માષહતી જેવી ક ે

યોજનાનો હતે,ુ યોજનાની અમલીકરણ પ્રક્રિયા, 

લાભાથી પસિંગી માપિડં અન ે અરજિાર ે

અપલોડ કરવાના અધાર પરુાવા વગરે ે જાણી 

શકાશ ે. 

 અરજિાર દ્વારા અરજી માટનેી જરુરી 

સચુનાઓ પર ક્લીક કરવાથી અરજી કરવા માટનેી 

સપંણુય પ્રક્રિયા જાણી શકશ ે 

https://dsagsahay.gujarat.gov.in/
https://dsagsahay.gujarat.gov.in/
https://dsagsahay.gujarat.gov.in/
https://dsagsahay.gujarat.gov.in/


 અરજિાર ેઓનલાઇન પોટયલ ઉપર “લાભાથી રજીસ્ટ્રશેન“ પર ક્લીક કરી યોજનાનો લાભ મળેવવા લાભાથીએ 

અરજી ફોમય ભરવાનુ ંરહશે.ે જેથી નીચ ેિશાયવ્યા મજુબ પજે ખલુશ.ે  
 

 

 

 

 

 

 

 

 કૃષિ વષૈવધ્યકરણ યોજના માટે લાભાથીએ કૃષિ વષૈવધ્યકરણ યોજના પર ક્લીક કરવાનુ ંરહશે.ે જેથી નીચ ેિશાયવ્યા 

મુજબનુ ંફોમય ખુલશ ેત ેપછી અરજિાર ેઓનલાઇન પોટયલ ઉપર િશાયવલે ફોમય મજુબની ષવગત અરજી પત્રકમા ં

સંપણૂય ઓનલાઈન ભરવાની રહશે.ે 

 

 

 ઉપર િશાયવલે અરજી ફોમયમા ંલાભાથીએ નીચ ેિશાયવ્યા મજુબ એક પછી એક ષવગત ભરવાની રહશે ે. 

1. રેશનકાડય નંબર નાખવાનો રહેશે ત્યારબાિ રેશનકાડયની ષવગત મેળવો પર ક્લીક કરવાનું રહેશે અને લાભાથી 

અરજિારમાં અરજિારનું નામ પસંિ કરવાનું રહેશે.  

2. પુરૂિ કે સ્ટ્ત્રી પસંિ કરવાનું રહેશે.  



3. જાષત અને પેટા જાષત પસંિ કરવાનું રહેશે.  

4. જાષતનુ પ્રમાણપત્ર અપલોડ કરવું. 

5. જન્મ તારીખ નાખવી. 

6. ક્રિવ્યાંગ હોવ તો ક્રિવ્યાંગના ષવકલ્પમાં YES પસંિ કરવાનું રહેશે. 

7. BPL/FRA/PVTG ષવકલ્પમાં લાગુ પડતો ષવકલ્પ પસંિ કરવો. 

8. BPL ષવકલ્પ પસંિ કયાય પછી અરજિારનું BPL ID અને અરજિારનો બીપીએલ સ્ટ્કોર લખવો.  

9. ત્યાર બાિ સવે નંબર, જમીનનો ખાતા નંબર અને ક્ષેત્રફળ નમુના 7/12 અને 8-અ મુજબ લખવો. 

10. મોબાઇલ નંબર લખવો. 

11. અરજિારે ષજલ્લો, તાલુકો, મહેસુલી ગામ, પંચાયતનું નામ, ફષળયાનંુ નામ અને અરજિારનું સરનામંુ લખવું. 

12. ત્યાર બાિ અરજિારે આધારકાડય અને રેશનકાડય નંબર લખવો. 

13.  જીલ્લા મુજબ ષબયારણની ષવગત આવશે જેની પસંિગી કરવી. 

14. ત્યાર બાિ ઓનલાઈન પોટયલ ઉપર તમામ સાધષનક કાગળો / પ્રમાણપત્રો ઓનલાઈન અપલોડ કરવાના રહેશે. 

જેમા ંનીચે મુજબ ના આધારની પી.ડી.એફ અપલોડ કરવાની રહેશે. 

o અરજિારનો ફોટો અપલોડ કરો 

o અરજિારનાં રેશનકાડયની પી.ડી.એફ. અપલોડ કરો 

o નમુના - ૭ / ૧૨, 8/અની પી.ડી.એફ.અપલોડ કરો 

o આધારકાડયની પી.ડી.એફ. અપલોડ કરો 

o બી.પી.એલ િાખલાની પી.ડી.એફ. અપલોડ કરો 

o જો અરજિાર ક્રિવ્યાંગ હોય તો ક્રિવ્યાંગના પ્રમાણપત્રની પીડીએફ અપલોડ કરો  

o જો એફ.આર.એ પસંિ કરે તો FRA સનિ / અષધકાર પત્ર ની પીડીએફ અપલોડ કરો 

 

 તમામ ષવગત ઓનલાઈન ભયાય બાિ અન ેતમામ સાધષનક કાગળો / પ્રમાણપત્રો ઓનલાઈન અપલોડ કયાય બાિ 

“CAPTCHA” મા ંિશાયવ્યા મજુબનો “CAPTCHA” લખવાનો રહશે.ે 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 સંપણૂય ષવગત ચકાસ્ટ્યા બાિ અરજીન ે“SUBMIT” બટન પર ક્લીક કરી SUBMIT કરવાની રહશે.ે 

 

 

 SUBMIT કયાય બાિ અરજી નબંર જનરટે થશ ેજેન ેનોધી લવેાનો રહશે.ે 

 

 

 

 અરજીની ષસ્ટ્થષત જાણવા માટ ેHOME પજે પર ક્લીક કરી “અરજીની ષસ્ટ્થષત” પર ક્લીક કરવાનુ ંરહશે.ે 

 

 યોજનાનુ ંનામ અન ેઅરજી િમાકં નાખીન ે

અરજીની ષસ્ટ્થષત જાણી શકાશ.ે 

 અરજી િરષમયાન પતુયતા કરવાની થતી હશ ે

તો અરજીની ષસ્ટ્થષત માથંી પતૂયતા પર ષક્લક 

કયથેી પૂતયતા કરી શકાશ.ે 

 

 

 


