
સોલાર પંપ –િસચાઇ ુવા સાથે
User Manual

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

પરથી https://dsagsahay.gujarat.gov.in વેબસાઈટ ઓપન કરવી. માં નીચે ુજબની

ન ઓપન થશે.

૧. સૌ થમ લાભાથ ર શન પર લક કર ું

૨. યારબાદ યોજના ું નામ પસંદ કર ુ.ં

લાભાથ

ર શન

માટ અહ

લક કર ું.

યોજના ું નામ પસંદ કર ું



૩. યારબાદ યોજના ું નામ પસંદ કરવા માં “નવા ુવા સાથે સોલાર પંપ સેટ યોજના”

પસંદ કર ુ.ં

૪. યારબાદ લાભાથ ર શન માં તમામ િવગતો ભરવી.
ય તગત / સા ુહ ક *

ય તગત સા ુહ ક

૧. રશનકાડ નંબર *

૨. લાભાથ અરજદાર *

૩. અરજદાર ું નામ *

૪. િપતા/પિત ું નામ *

૫. અરજદારની અટક *

૬. ુ ુષ / ી*

૭. િત *

૮. પેટા િત

૯. દ યાંગ *

૧૦. BPL / FRA / PVTG*



૧૧. સવ નંબર ( ૭ / ૧૨ અને ૮ - અ ુજબ ) *

૧૨. હકટર ( ૭ / ૧૨ અને ૮ - અ ુજબ ) *

૧૩. આર *

૧૪. અરજદારનો બીપીએલ કોર *

૧૫. મોબાઈલ નંબર *

૧૬. જ લો :*

૧૭. તા ુકો :*

૧૮. ગામ :*

૧૯. ફ ળયા ું નામ *

૨૦. અરજદાર ુ સરના ુ *

૨૧. આધાર કાડ નંબર :*

૨૨. રાશનકાડ નં *

૨૩. હાલની પીયત ુિવધા * ુવો બોર કનાલ એલ. આઈ કોઈ ન હ

૨૪. સરકારમાં સોલાર પંપ માટ અર કરલ છે ?*

૨૫. અરજદારનો બે કખાતા નંબર :*

૨૬. બે ક ુ નામ :*

૨૭. બક શાખા :*

૨૮. IFSC કોડ:*

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

કરવાના રહશે. માં નીચે ુજબ ડો ુમે ટ અપલોડ કરવાના રહશે.

૧. અરજદારનો ફોટો અપલોડ કરો *

૨. આધારકાડની પીડ એફ અપલોડ કરો *

૩. અરજદારનાં રશનકાડની પીડ એફ અપલોડ કરો *

૪. અરજદારનાં િતના માણપ ની પીડ એફ અપલોડ કરો*

૫. ન ૂનો ૭/૧૨, ૮-અ ની પીડ એફ અપલોડ કરો *

૬. બીપીએલના દાખલાની પીડ એફ અપલોડ કરો *

૭. બે ક ખાતાની પાસ ૂકની પીડ એફ અપલોડ કરો *



૨૪. ું ............................................ ગામ ................... તા. .................. . .................. નો વતની ું આથી બાહધર સાથે

ક ુલાત આ ું ં ક ું આ દ િત ખે ૂત ં મ મારા સવ ન.ં ................... માં સરકાર ીની “નવા ુવા સાથે સોલાર પંપ સેટ

યોજના” તળે નવો ુવો,અને સોલાર પંપ સેટની માંગણી કરલ છ.ે આ અગાઉ મ કોઈ સહાય મેળવેલ નથી.

સરકાર ીની “નવા ુવા સાથે સોલાર પંપ સેટ યોજના”ની મને ણ છ.ે કોઈ પણ શરતનો ભંગ ક ું ક માર બાહધર સમય

દર યાન કોઇપણ કારણોસર ું મારા સાધનનો ઉપયોગ માર જમીનના િપયત માટ ન ક ું અગર પાંચ વષ પહલા વેચી

ના ું ક ભેટ ક ભાડ દ તો મને મળેલ સાધન સહાયની રકમ ાયોજના વહ વટદાર ી એક સાથે રવ ુ રાહ વ ુલ કરવા

હ દાર છે તેવી પ ટ સમજણથી રા ુશીથી આ બાહધર લખી આ ું ં. મારા વારસદારને ક ુલ મં ુર છે અિધ ૃત

અિધકાર ી જોવા માંગે યાર થળ ઉપર દખાડવા બંધા ં.

૨૫. Captcha *: ક ચા કોડ ની િવગતો ભરવી

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

કરવી



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

રહશ.ે

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

“અર ની થિત” પર લીક કરવા ું રહશ.ે

SUBMIT બટન પર લક કર અર SUBMIT કરવી



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

 અર દરિમયાન ૂતતા કરવાની થતી હશે તો અર ની થિતમાંથી ૂતતા પર લક કયથી

ૂતતા કર શકાશ.ે


