
વેલાવાળા શાકભા માટ મંડપ બનાવવા સાધન સહાય યોજના ુઝર

મે ુઅલ

 સૌ થમ કોઇપણ વેબ ાઉઝરમાં (Google chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox)

https://dsagsahay.gujarat.gov.in વેબસાઇટ ઓપન કરવી. માં નીચે ુજબની ન ઓપન થશે.

 બાદ લાભાથ ર શનનો િવક પ પસંદ કરો.

અહ યા કલીક કર .ુ



 લ ક ઓપેન થયા બાદ નીચે ુજબ ુ Page ુલશ.ે

 વેલાવાળા શાકભા માટ મંડપ બનાવવા માટ સાધન સહાય યોજના ું

અર ફોમ ભરવા માટ લાભાથ એ વેલાવાળા શાકભા માટ મંડપ બનાવવા

માટ સાધન સહાય યોજના પર લીક કરવા ું રહશે. થી નીચે દશા યા

ુજબ ું ફોમ ુલશે તે પછ અરજદાર ઓનલાઇન પોટલ ઉપર દશાવેલ ફોમ

ુજબની િવગત અર પ કમાં સં ૂણ ઓનલાઈન ભરવાની રહશ.ે

લાભાથ ર શન પર લક કરતા યોજના ું નામ પસંદ

કરવા ું રહશ.ે માં વેલાવાળા શાકભા માટ મંડપ યોજના

પસંદ કરવાની રહશે.



 ઉપર દશાવેલ અર ફોમમાં લાભાથ એ નીચે દશા યા ુજબ એક પછ એક િવગત

ભરવાની રહશે .

1. અરજદાર પોતા ું નામ , િપતા ુ/ં પિત ું નામ અને અટક લખ ું.

2. ુ ષ ક ી પસંદ કરવા ું રહશે.

3. િત અને પેટા િત પસંદ કરવા ું રહશે.

4. િત ુ માણપ અપલોડ કર ું.

5. જ મ તાર ખ નાખવી.

6. દ યાંગ હોવ તો દ યાંગના િવક પમાં YES પસંદ કરવા ું રહશ.ે

7. BPL/FRA/PVTG િવક પમાં લા ુ પડતો િવક પ પસંદ કરવો.

8. BPL િવક પ પસંદ કયા પછ અરજદાર ું BPL ID અને અરજદારનો બીપીએલ કોર

લખવો.



9. યાર બાદ સવ નંબર, જમીનનો ખાતા નંબર અને ે ફળ ન ુના 7/12 અને 8-અ ુજબ

લખવો.

10. મોબાઇલ નંબર લખવો.

11. અરજદાર જ લો, તા ુકો, મહ ુલી ગામ, પંચાયત ું નામ, ફ ળયા ું નામ અને

અરજદાર ું સરના ું લખ ું.

12. યાર બાદ અરજદાર આધારકાડ અને રશનકાડ નંબર લખવો.

13. બક ખાતાની િવગતો વી ક બક ું નામ,બક ખાતા નંબર,બક શાખા અને IFSC કોડ

લખવો.

14. યાર બાદ ઓનલાઈન પોટલ ઉપર તમામ સાધિનક કાગળો / માણપ ો ઓનલાઈન

અપલોડ કરવાના રહશે. માં નીચે ુજબ ના આધારની પી.ડ .એફ અપલોડ કરવાની

રહશે.

o અરજદારનો ફોટો અપલોડ કરો

o અરજદારનાં રશનકાડની પી.ડ .એફ. અપલોડ કરો

o ન ુના - ૭ / ૧૨, 8/અની પી.ડ .એફ.અપલોડ કરો

o આધારકાડની પી.ડ .એફ. અપલોડ કરો

o બી.પી.એલ દાખલાની પી.ડ .એફ. અપલોડ કરો

o અરજદારની બક ખાતાની પાસ ુક/ક સલ ચેકનો ફોટો/પીડ એફ અપલોડ કરો.

o જો અરજદાર દ યાંગ હોય તો દ યાંગના માણપ ની પીડ એફ અપલોડ કરો

o જો એફ.આર.એ પસંદ કર તો FRA સનદ / અિધકાર પ ની પીડ એફ અપલોડ

કરો





ત ચકા યા બાદ અર ને “SUBMIT” બટન પર લીક કર SUBMIT રહશે.

 SUBMIT કયા બાદ અર નંબર જનરટ થશે ને નોધી લેવાનો રહશે.

અર ની થિત ણવા માટ HOME પેજ પર લીક કર “અર ની થિત” પર લીક કરવા ું

રહશે.



 યોજના ું નામ અને અર માંક નાખી ને અર ની થિત ણી શકાશ.ે

 અર દરિમયાન ુરતા કરવાની થતી હશે તો અર ની થિત માંથી ૂતતા પર લક

કયથી ૂતતા કર શકાશ.ે


