
સકંલિત ડરેી લિકાસ યોજના યઝુર મને્યઅુિ  

 સૌપ્રથમ કોઇપણ િબે બ્રાઉઝરમા ં (Google chrome, Internet Explorer, Mozila 

Firefox) https://dsagsahay.gujarat.gov.inિબેસાઇટ ઓપન કરિી. જેમા ં નીચ ે

મજુબની સ્ક્રીન ઓપન થશ.ે  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ત્યારબાદ િાભાથી રજીસ્ક્રેશનનો લિકલ્પ પસદં કરો.  

 

 

 જે સ્ક્રીન ઓપન થાય તેમાં સકંલિત ડેરી લિકાસ યોજનાનો લિકલ્પ પસદં કરો અને ત્યાંરબાદ સબમીટ ઉપર કિીક કરો. જેમાં 

નીચે મજુબની સ્ક્રીન દખેાશે.  

અહીંયા કિીક કરિુ.  

 



 

 
 

 યોજના પસંદ કયાા બાદ નીચે દશાાવ્યા મુજબનુ ફોમા ખુિશ.ે  

 

 
 

 

 

 

 ઉકત જણાિિે ફોમામા ંઅરજદાર િાભાથીએ નીચ ેજણાવ્યા મજુબની લિગતો ઓનિાઇન અરજી ફોમામા ંભરિાની 

રહ ેછે.  

 અરજદાર (િાભાથી)નું નામ,  

 લપતા/પલતનું નામ,  

અહીંયા કિીક કરિુ.  



 અટક 

 અરજદાર િાભાથી પરુુષ છે કે સ્ક્રી ? તે બટન પસંદ કરિુ.  

 જાલત,  

 આધારકાડા નબંર, રેશનકાડા નંબર,  

 અરજદાર BPL હોિા અંગનેી લિગત મા ંઅરજદારનુ BPL ID નંબર, અરજદારનો BPL સ્ક્કોર  

 અરજદારનુ સરનામ ુ

 લજલ્િો, તાિુકો, મહેસુિી ગામ,  

 અરજદારનો મોબાઇિ નંબર  

 અરજદારના કુંટબુની િાર્ષાક આિક 

 અરજદાર કયુ પશ ુમેળિિા માગંે છે તે પશુનો પ્રકાર? ગાય કે ભેંસ, તે લિકલ્પ પસંદ કરિો.  

 અરજદાર જે પશ ુમેળિિા માગંે છે તે પશ ુપ્રથમ કે દ્રિલતય, તે લિકલ્પ પસંદ કરિો.  

 અરજદારનો હાિનો ધંધો દશાાિિો.  

 અરજદારનો સભાસદ નંબર (અરજદાર તેઓના ગામની જેડેરીમાં દધુ ભરાિતા હો તે ડેરીએ આપેિો સભાસદ નંબર 

િખિો.)  

 

 અરજદાર િાભાથીએ નીચ ેજણાવ્યા મજુબના દસ્ક્તાિજે અપિોડ કરિા.  

 અરજદારનો તાિીમાથીનો ફોટો,  

 અરજદારનો આધાર કાડાનો ફોટો,  

 અરજદારનો રેશનકાડાનો ફોટો,  

 અરજદારના BPL કાડાના દાખિાનો ફોટો,  

 અરજદારના જાલત પ્રમાણપરનો ફોટો,  

 પ્રોમીસરી નોટનો ફોટો,  

 બાંહેધરી પરનો ફોટો 

 અરજદારનો ડેરી સભાસદ હોિા અંગનેો સભાસદના દાખિાનો ફોટો,  

નોંધ:-  પ્રોમસેરી નોટ, બાહધેરી પર અન ેસભાસદના પ્રમાણપરનો નમનુો નીચ ેમજુબની િબેસાઈટ પરથી  ડાઉનિોડ કરી શકાશ.ે 

  

1. પ્રોમસેરી નોટ   
https://dsagsahay.gujarat.gov.in/pdf/promissory.pdf 

2. બાહધેરી પર 
https://dsagsahay.gujarat.gov.in/pdf/gurrenty.pdf 

3. સભાસદના પ્રમાણપર 
https://dsagsahay.gujarat.gov.in/pdf/member.pdf 
 

 ઉકત તમામ લિગતો અરજી ફોમામા ંભયાા બાદ અન ેઉકત દશાાિિે તમામ દસ્ક્તાિજેો અપિોડ કયાા બાદ “કપે્ચા ઇમજે” નો 

કોડ નાખીન ેફોમા સબમીટ કરિાનુ ંરહશે.ે   

https://dsagsahay.gujarat.gov.in/pdf/promissory.pdf
https://dsagsahay.gujarat.gov.in/pdf/gurrenty.pdf
https://dsagsahay.gujarat.gov.in/pdf/member.pdf

