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અ ુ મણકા 

મ િવગત પાન નબંર 

૧ પર્કરણ - ૧   ::  પર્  તાવના :: ૧ 

૨ પર્કરણ - ૨   સગંઠનની િવગતો કાય  અને ફરજો    ૨ થી ૫ 

૩ પર્કરણ - ૩   અિધકારીઓ અને કમર્ચારીઓની સ ા અને ફરજો    ૬ થી ૭ 

૪ 
પર્કરણ - ૪   કાય  કરવા માટેના િનયમો, િવિનયમો, સચૂનાઓ, િનયમ સગંર્હ  
અને દફતરો   

૮ 

૫ 

પર્કરણ - ૫   નીિત ઘડતર અથવા નીિતના અમલ સબંધંી જનતાના સભ્ યો  
સાથે સલાહ/પરામશર્ અથવા તેમના પર્િતિનિધત્ વ માટે  યવ  થા હોય તો તેની 
િવગત   

૯ 

૬ 
પર્કરણ - ૬   જાહરે તતર્ અથવા તેના િનયતંર્ણ હઠેળની  યિકતઓ પાસેના 
દ  તાવેજોની કક્ષા અંગેનુ ંપતર્ક    

૧૦ 

૭ 
પર્કરણ - ૭    તેના ભાગ તરીકે રચાયેલ બોડર્, પિરષદ, સિમિતઓ અન ેઅન્ ય   
સં  થાઓનુ ંપતર્ક    

૧૧ 

૮ પર્કરણ - ૮   સરકારી માિહિત અિધકારીઓના નામ, હો ો અને અન્ ય િવગતો    ૧૨ થી ૧૩ 

૯ પર્કરણ - ૯    િનણર્ય લેવાની પર્િકર્યામા ંઅનસુરવાની કાયર્પધ્ ધિત ૧૪ થી ૧૫ 

૧૦ પર્કરણ - ૧૦  અિધકારીઓ અને કમર્ચારીઓની માિહિત પિુ  તકા (ડીરેક્ ટરી) ૧૬ 

૧૧ 
પર્કરણ - ૧૧  િવિનમયોમા ંજોગવાઇ કયાર્ મજુબ મહનેતાણાની પધ્ ધિત સિહત 
દરેક અિધકારી/કમર્ચારી ીન ેમળતુ ંમાિસક મહનેતાણુ ં

૧૭ 

૧૨ પર્કરણ - ૧૨  પર્ત્ યેક સં  થાને ફાળવાયેલુ ંઅંદાજપતર્ ૧૮ થી ૧૯ 

૧૩ પર્કરણ - ૧૩  સહાયકી કાયર્કર્મોના અમલ અંગેની પધ્ ધિત ૨૦ થી ૩૮   

૧૪ પર્કરણ - ૧૪  તેણે આપેલ રાહતો, પરમીટ કે અિધકૃિત મેળવનારની િવગતો ૩૯   

૧૫ પર્કરણ - ૧૫  કાય  કરવા માટે નકકી કરેલા ધોરણો ૪૦ થી ૪૧   

૧૬ પર્કરણ - ૧૬  િવજાણુરુંપે ઉપલબ્ ધ માિહિત ૪૨   

૧૭ પર્કરણ - ૧૭  માિહિત મેળવવા માટે નાગિરકોને ઉપલબ્ ધ સવલતોની િવગત ૪૩   

૧૮ પર્કરણ - ૧૮  અન્ ય ઉપયોગી માિહિત 
૪૪ થી ૪૭   

 
 

 



 
 
 

પતર્ક- ૧(ક) 
માિહતી (મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ નીચે જાહરે માિહતી અિધકારીને 

મળેલ અરજીઓની િવગત દશાર્વત ુ ંિતર્માિસક પતર્ક 
 

(એિપર્લ થી જુન/ જુલાઇ થી સપ્ ટેમ્ બર/ઓકટોમ્ બર થી ડીસેમ્ બર/ જાન્ યઆુરી થી માચર્) 
(  લાગ ુપડતુ ંન હોય તે છેકી નાખંવુ)ં 

         
નાણાકંીય વષર્ઃ ર૦૧૬-ર૦૧૭ 

સબંિંધત પી. આઇ. ઓ. નો હો ો                  :- નાયબ પશપુાલન િનયામક ી. જી લા પચંાયત, નડીયાદ   
સબંિંધત ખાતાના વડા                           :- પશપુાલન િનયામક ી, ગ.ુરા. ગાધંીનગર 
સબંિંધત વહીવટી િવભાગ                         :- કૃિષ અને સહકાર િવભાગ, સિચવાલય, ગ.ુરા.,ગાધંીનગર. 

મ િવગત સં  યા 
૧            - ર૦૧૬ અંિતત િતર્માિસક અહવેાલ દરમ્ યાન મળેલ અરજીઓ ૧૧  
ર અહવેાલ પહલેાના સમય ગાળાની િનકાલ બાકી પડતર અરજીઓ - 

૩ િનકાલ માટેની કુલ અરજીઓ (કોલમઃ ૧+ ર) ૧૧  
૪ ગરીબી રેખા નીચે જીવતા લોકો તરફથી મળેલ અરજીઓની િવગત - 

૪-અ અગાઉની પડતર અરજીઓ - 

૪-બ િતર્માિસક અહવેાલ દરમ્ યાન મળેલ અરજીઓ ૩  

પ સેવા િવષયક, સરકારી કમર્ચારીઓ/ અિધકારીઓની બાબતોને લગતી અરજીઓની િવગત  

પ-અ અગાઉની પડતર અરજીઓ - 

પ-બ િતર્માિસક અહવેાલ દરમ્ યાન મળેલ અરજીઓ ૨ 
૬  વૈિચ્ છક સં  થાઓ(એન.જી.ઓ) તરફથી મળેલ અરજીઓ  

૬-અ અગાઉ પડતર અરજીઓ - 

૬-બ િતર્માિસક અહવેાલ દરમ્ યાન મળેલ અરજીઓ ૨  
૭ અન્ ય તરફથી મળેલ અરજીઓ  

૭-અ અગાઉ પડતર અરજીઓ - 

૭-બ િતર્માિસક અહવેાલ દરમ્ યાન મળેલ ૪  
૮ અહવેાલના િતર્માસ દરમ્ યાન મળેલ અરજી ફી, નકલ ચાજીર્સની રકમની િવગત  

૮-અ અરજી ફી પેટે મળેલ રકમ - 

૮-બ અરજી ફી િસવાયની નકલ ચાજીર્સ વગેરેની રકમ - 

૮-ક અહવેાલના િતર્માસ દરમ્ યાન થયેલ કુલ આવક - 

૮-ડ ચાલ ુનાણાકંીય વષર્ના અગાઉના સમયગાળા દરમ્ યાન થયેલ કુલ આવક - 

૮-ઇ કુલ આવકનો સરવાળો ( કોલમ ૮(ક) +૮(ડ)  ) - 

૯ િતર્માિસક અહવેાલના સમયગાળા દરમ્ યાન િનકાલ કરેલ કુલ અરજીઓ (કોલમઃ૩ પૈકી) - 

૧૦ ગરીબી રેખા નીચે જીવતા લોકો તરફથી મળેલ અરજીઓનો િનકાલ - 

૧૦-અ અગાઉ પડતર અરજીઓ પૈકી હકારાત્ મક િનકાલ કરેલ અરજીઓની સખં્ યા - 

૧૦-બ અગાઉ પડતર અરજીઓ પૈકી નકારાત્ મક િનકાલ કરેલ અરજીઓની સખં્ યા - 



 
 
 

૧૦-ક અગાઉ પડતર અરજીઓ પૈકી અંશતઃ હકારાત્ મક/અંશતઃ નકારાત્ મક િનકાલ કરેલ અરજીઓની સખં્ યા - 

૧૦-ડ િતર્માિસક અહવેાલ દરમ્ યાન મળેલ અરજીઓ પૈકી હકારાત્ મક િનકાલ કરેલ અરજીઓની સખં્ યા ૩  
૧૦-ઇ િતર્માિસક અહવેાલ દરમ્ યાન મળેલ અરજીઓ પૈકી નકારાત્ મક િનકાલ કરેલ અરજીઓની સખં્ યા - 

૧૦-ફ િતર્માિસક અહવેાલ દરમ્ યાન મળેલ અરજીઓ પૈકી અંશતઃ હકારાત્ મક/અંશતઃ નકારાત્ મક  
િનકાલ કરેલ અરજીઓની સખં્ યા 

- 

૧૧ સરકારી કમર્ચારીઓ/અિધકારી ીની સેવા િવષયક બાબતોને લગતી અરજીઓનો િનકાલ  

૧૧-અ અગાઉ પડતર અરજીઓ પૈકી હકારાત્ મક િનકાલ કરેલ અરજીઓની સખં્ યા - 

૧૧-બ અગાઉ પડતર અરજીઓ પૈકી નકારાત્ મક િનકાલ કરેલ અરજીઓની સખં્ યા - 

૧૧-ક અગાઉ પડતર અરજીઓ પૈકી અંશતઃ હકારાત્ મક/અંશતઃ નકારાત્ મક િનકાલ કરેલ અરજીઓની સખં્ યા - 

૧૧-ડ િતર્માિસક અહવેાલ દરમ્ યાન મળેલ અરજીઓ પૈકી હકારાત્ મક િનકાલ કરેલ અરજીઓની સખં્ યા ૨ 
૧૧-ઇ િતર્માિસક અહવેાલ દરમ્ યાન મળેલ અરજીઓ પૈકી નકારાત્ મક િનકાલ કરેલ અરજીઓની સખં્ યા  

૧૧-ફ િતર્માિસક અહવેાલ દર મ્ યાન મળેલ અરજીઓ પૈકી અંશતઃ હકારાત્ મક/અંશતઃ નકારાત્ મક િનકાલ 
કરેલ અરજીઓની સખં્ યા 

- 

૧ર  વૈિચ્ છક સં  થાઓ (એન.જી.ઓ) તરફથી મળેલ અરજીઓનો િનકાલ  

૧ર-અ અગાઉ પડતર અરજીઓ પૈકી હકારાત્ મક િનકાલ કરેલ અરજીઓની સખં્ યા - 

૧ર-બ અગાઉ પડતર અરજીઓ પૈકી નકારાત્ મક િનકાલ કરેલ અરજીઓની સખં્ યા - 

૧ર-ક અગાઉ પડતર અરજીઓ પૈકી અંશતઃ હકારાત્ મક/અંશતઃ નકારાત્ મક િનકાલ કરેલ અરજીઓની સખં્ યા - 

૧ર-ડ િતર્માિસક અહવેાલ દરમ્ યાન મળેલ અરજીઓ પૈકી હકારાત્ મક િનકાલ કરેલ અરજીઓની સખં્ યા ૨  
૧ર-ઇ િતર્માિસક અહવેાલ દરમ્ યાન મળેલ અરજીઓ પૈકી નકારાત્ મક િનકાલ કરેલ અરજીઓની સખં્ યા - 

૧ર-ફ િતર્માિસક અહવેાલ દર મ્ યાન મળેલ અરજીઓ પૈકી અંશતઃ હકારાત્ મક/અંશતઃ નકારાત્ મક િનકાલ 
કરેલ અરજીઓની સખં્ યા 

- 

૧૩ અન્ ય તરફથી મળેલ અરજીઓનો િનકાલ  

૧૩-અ અગાઉ પડતર અરજીઓ પૈકી હકારાત્ મક િનકાલ કરેલ અરજીઓની સખં્ યા - 

૧૩-બ અગાઉ પડતર અરજીઓ પૈકી નકારાત્ મક િનકાલ કરેલ અરજીઓની સખં્ યા - 

૧૩-ક અગાઉ પડતર અરજીઓ પૈકી અંશતઃ હકારાત્ મક/અંશતઃ નકારાત્ મક િનકાલ કરેલ અરજીઓની સખં્ યા - 

૧૩-ડ િતર્માિસક અહવેાલ દરમ્ યાન મળેલ અરજીઓ પૈકી હકારાત્ મક િનકાલ કરેલ અરજીઓની સખં્ યા ૪  
૧૩-ઇ િતર્માિસક અહવેાલ દરમ્ યાન મળેલ અરજીઓ પૈકી નકારાત્ મક િનકાલ કરેલ અરજીઓની સખં્ યા - 

૧૩-ફ િતર્માિસક અહવેાલ દર મ્ યાન મળેલ અરજીઓ પૈકી અંશતઃ હકારાત્ મક/અંશતઃ નકારાત્ મક િનકાલ 
કરેલ અરજીઓની સખં્ યા 

- 

૧૪ અહવેાલ હઠેળના િતર્માસને અંતે પડતર અરજીઓની સખં્ યા  

૧૪-અ ગરીબી રેખા નીચે જીવતા લોકો તરફથી મળેલ પડતર અરજીઓ - 

૧૪-બ સરકારી કમર્ચારીઓ / અિધકારી ીની સેવા િવષયક બાબતોનો લગતી પડતર અરજીઓ - 

૧૪-ક  વૈિચ્ છક સં  થાઓ(એન.જી.ઓ) તરફથી મળેલ અરજીઓ - 

૧૪-ડ અન્ ય તરફથી મળેલ પડતર અરજીઓ - 

                                                           

નાયબ પશપુાલન િનયામક 

ખેડા િજ લા પચંાયત, નડીયાદ  



 

 

પાન નબંર :: ૧ 
પર્કરણ - ૧ 

 તાવના 
૧.૧ 
 

આ પિુ  તકા (માિહિત અિધકાર 
અિધિનયમ, ૨૦૦૫) ની પાદભિૂમકા 
અંગે જાણકારી 

ભારતના સિંવધાને લોકશાહી ગણતતંર્ની  થાપના કરેલ છે. લોકશાહીમા ં
નાગિરકોને માિહતગાર રાખવા કામગીરીની માિહિતમા ંપાદિશર્કા 
જળવાઇ રહ ેતે ખબૂ જ જરુરી છે. તેમજ ભર્  ટર્ાચારને િનયતંર્ણમા ંરાખવા 
અને, સરકારી મહકેમ પર્જાને જવાબદાર રહ ેતે જરુરી છે. આવી  ઉમદા 
પાદ ભિૂમકા સાથે આ પિુ  તકા તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે.  

૧.૨ આ પિુ  તકાનો ઉ ેશ/હતે ુ પશપુાલન શાખાને લગતી આ પિુ  તકા પશપુાલન શાખાની માિહિત થી 
આમ જનતા વાકેફ રહી શકે તેમને પશપુાલનની તાિંતર્ક કામગીરીઓ 
અને યોજનાકીય કામગીરીનો પરેૂપરૂો લાભ મળી શકે તેમજ આ બાબતો 
સાથે સકંળાયેલી માિહિત તેમને સમયસર મળી રહ ેતેવો ઉમદા ઉ ે  ય 
છે. 

૧.૩ 
 

આ પિુ  તકા કઇ 
 યિકતઓ/સં  થાઓ/સગંઠનો 
વગેરેને ઉપયોગી છે ?  

માિહિતના અિધકાર બાબતનો અિધિનયમ-૨૦૦૫ ના િનયમોની પિુ  તકા 
ગજુરાત રાજ્ યની તમામ  યિકતઓ,સં  થાઓ અને સગંઠનો િવગેરેને 
ઉપયોગી થશે. તેમજ, ઉકત અિધિનયમના આધારે તૈયાર કરેલ આ 
પિુ તકા ખેડા િજ લાની તમામ  યિકતઓ/સં  થાઓ/સગંઠનો માટે ખબૂ 
જ ઉપયોગી માિહિતનો એક ઉમદા ોત બની રહશેે.  

૧.૪ આ પિુ  તકામા ંઆપેલી માિહિતનુ ં
માળખુ ં

આ પુ  કામા ંઆપેલ માિહિતનુ ંમાળખુ ંમખુ્ યત્ વે પશપુાલનની 
તાિંતર્ક/વહીવટી/નાણાકંીય/ યોજનાકીય િવગેરે બાબતોને સાકંળી લઇ 
તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે. 

૧.૫ 
 

 યાખ્ યાઓ (પિુ  તકામા ંવાપરવામા ં
આવેલ જુદા જુદા શબ્ દોની  યાખ્ યા 
આપવા િવનતંી) 

માિહિતના અિધકાર બાબતનો અિધિનયમ-૨૦૦૫ ના િનયમોની પિુ  તકા 
આધાિરત તેમજ તેમા ંસમાિવ  ટ  યાખ્ યાઓ અનસુાર રહશેે. 
 

૧.૬ 
 

કોઇ  યિકત આ પિુ  તકામા ંઆવરી 
લેવાયેલ િવષયો અંગે વધ ુમાિહિત 
મેળવવા માગે તો તે માટેની સપંકર્ 
 યિકત 

આ પિુ  તકામા ંસામેલ પતર્ક-૮ (િનયમસગંર્હ-૭) મા ંઆ શાખાના 
સરકારી માિહિત અિધકારીઓ તેમજ મદદનીશ સરકારી અિધકારીઓનુ ં
પરેૂપરુૂ઼ં લી  ટ આપેલ છે.  પૈકી કોઇપણ  યિકતનો સપંકર્ સાધવાથી 
જરુરી માિહિત મેળવી શકાશે. 

૧.૭ 
 

આ પિુ તકામા ંઉપલબ્ ધ ન હોય તે 
માિહિત મેળવવા માટેની 
કાયર્પધ્ ધિત અને ફી. 

પશપુાલન શાખાને લગતી તમામ માિહિત આ પિુ  તકામા ંસમાવવા 
સિંન્ ન  ઠ પર્યત્ ન કરેલ છે. આમ છતા,ં આ પિુ  તકામા ંઉપલબ્ ધ ન હોય 
તેવી માિહિત મેળવવા નાયબ પશપુાલન િનયામક ીની કચેરીનો સપંકર્ 
સાધતા ંતે મળી રહશેે. અને તે માટે સરકાર ીએ નકકી કરેલ ફીના 
ધોરણ પર્માણે ફી લેવામા ંઆવશે. 

 



 
 
 

 પાન નબંર :: ૨ 
પર્કરણ- ૨ (િનયમ સગંર્હ -૧) 

સગંઠનની િવગતો, કાય , અને ફરજો 
૨.૧     જાહરે તતંર્ ઉઘ્ દેશ/ હતે ુ પશપુાલન શાખાને લગતી આ પિુ  તકા પશપુાલન શાખાની માિહિત થી 

આમ જનતા વાકેફ રહી શકે તેમજ પશપુાલનની તાિંતર્ક કામગીરીઓ અને 
યોજનાકીય કામગીરીનો પરેૂપરૂો લાભ લઇ શકે તેમજ આ બાબતો સાથે 
સકંળાયેલી માિહિત તેમને સમયસર મળી રહ ેતવેો ઉમદા ઉ ે  ય છે. 

૨.૨     જાહરે તતંર્નુ ંિમશન / 
દુરંદેશીપણુ ં(િવઝન) 

પશપુાલન શાખાનુ ંમખુ્ ય િમશન િજ લાના પશધુનને તમામ પર્કારની  
જરુરી સારવાર,રસીકરણ અને પશપુાલકોને જરુરી તાિંતર્ક માગર્દશર્ન મળી 
રહ ેતે માટેનુ ંછે. આ િમશનને પિરપણૂર્ કરી પશધુન પેદાશો વી કે - દૂધ, 
માસં, ઇંડા િવગેરેનુ ંઉત્ પાદન વધારી આમ જનતાને એનીમલ પર્ોિટન 
પરૂતા ંપર્માણમા ંમળી રહ ેઅને જાહરે આરોગ્ ય તેની ઉચ્ ચકક્ષાએ જળવાઇ 
રહ ેતે સાથે પર્ાણીજન્ ય ઉત્ પાદનોથી રાજ્ ય અને  દેશનો GDP દર ઉંચો લઇ 
જઇ રા  ટર્ને સદુર્ઢ બનાવવાનુ ંિમશન છે. 

૨.૩     જાહરે તતંર્નો ટૂંકો ઇિતહાસ 
અને તેની રચનાનો  સદંભર્ 

તાઃ ૧/૪/૬૩ થી પચંાયતી રાજની  થાપના થતા ંિજ લા તાલકુાઓની 
િવિવધ પર્કારની કામગીરીઓમા ંપશપુાલન કે્ષતર્ની કામગીરીનો પણ 
સમાવેશ થયેલ છે.  ધ્ યાને રાખી  િજ લા િવભાજનથી તાઃ૨/૧૦/૧૯૯૭ 
થી ખેડા (નડીયાદ) િજ લાનીપનુઃરચના થતા ખેડા નડીયાદ િજ લા 
પચંાયતની રચના સાથે જ પશપુાલન શાખા અિ  તત્ વમા ંઆવેલ છે. 
પશપુાલન શાખાના માગર્દશર્ન હઠેળ ૧૭ પશદુવાખાનાઓ, ૧૮ પર્ાથિમક 
પશસુારવાર કેન્ દર્ો અને ૧ કી િવલેજ કેન્દર્ કાયર્રત છે. 

૨.૪  જાહરે તતંર્ની ફરજો પશપુાલન ખાતાની મખુ્ ય ફરજોમા ંપશ ુસારવાર, પશ ુરસીકરણ, કૃિતર્મ 
બીજદાનની કામગીરી, પશઓુમા ંથતા ચેપી રોગચાળાની િનયતંર્ણની 
કામગીરી, પશપુાલકોને તાિંતર્ક માગર્દશર્ન પરંુૂ પાડવાની, સધુારેલ 
િબયારણના ઘાસચારાનુ ંઉત્ પાદન થાય તે જોવાની કામગીરી, યોજનાકીય 
કામગીરીનુ ંઅમલી કરણ િવગેરે કામગીરીનો મખુ્ ય ફરજોમા ંસમાવેશ થાય 
છે. 

૨.૫     જાહરે તતંર્ની મખુ્ ય 
પર્વિૃ ઓ / કાય  

ઉપર મજુબ 

૨.૬ જાહરે તતંર્ ારા આપવામા ં
આવતી સેવાઓની 
યાદી અને તેનુ ંસિંક્ષપ્ત િવવરણ 

પશપુાલન શાખા ારા આપવામા ંઆવતી સેવાઓ આ સાથેના સામેલ 
પિરિશ  ટમા ંદશાર્વેલ છે. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

પાન નબંર :: ૩ 
૨.૭   જાહરે તતંર્ ના રાજ્ ય, િનયામક 
કચેરી, પર્દેશ, િજ લો, બ્ લોક વગેરે 
 તરોએ સં  થાગત માળખાનો આલેખ  

          (જ્ યા ંલાગ ુપડતુ ંહોય ત્ યા)ં  

પશપુાલન શાખાના નાયબ પશપુાલન િનયામક ી, િજ લા િવકાસ 
અિધકારી ીના સીધા િનયતંર્ણ હઠેળ કામગીરી કરે છે. પશપુાલન 
શાખામા ં ૧ નાયબ પશપુાલન િનયામક, ૧ મદદનીશ પશપુાલન 
િનયામક, ૨ સી.કા., ૨ જુ.કા. (  પૈકી ૧ જગ્ યા ખાલી), ૧ ડર્ાઇવર,૧ 
પટાવાળા નુ ંમજૂંર થયેલ મહકેમ છે. 
કે્ષિતર્ય કક્ષાએ ૧૭ પશ ુિચિકત્ સા અિધકારી ી (  પૈકી ૧૧ જગ્ યા 
ખાલી), અને ૧૯ પશધુન િનરીક્ષક ી (  પૈકી ૩ જ્ ગ્ યા ખાલી) નુ ં
મહકેમ છે. કે્ષિતર્ય સં  થાઓનુ ંલી  ટ આ સાથે સામેલ છે.   

૨.૮  જાહરે તતંર્ની અસરકારકતા અને 
કાયર્ક્ષમતા     વધારવા   માટેની 
લોકો પાસેથી અપેક્ષાઓ 

પશપુાલન શાખા પણૂર્ કાયર્ક્ષમતાથી પોતાની કામગીરી િનભાવી શકે 
અને િજ લાના પશપુાલકો આ શાખાની મહ મ કામગીરીનો લાભ 
ઉઠાવી શકે તે માટે પશપુાલન શાખા ારા યોજવામા ંઆવતી િશિબરો, 
પશ ુસારવારના કેમ્ પો િવગેરેનો મહ મ લાભ ઉઠાવી પશપુાલન 
પર્વિૃ મા ંસિકર્ય રસ ધરાવતા થાય તેમજ, પોતાના પશઓુ ારા 
ઉત્ પન્ ન થતા ઉત્ પાદનોની અગત્ યતા અને િકંમત સમજતા થાય તે  
ખબૂ જ જરુરી છે.  

૨.૯  લોક સહયોગ મેળવવા માટેની 
ગોઠવણ અને  પધ્ ધિતઓ 
 

પશપુાલન શાખાની તાિંતર્ક તેમજ યોજનાકીય કામગીરીઓમા ંલોક 
સહયોગ મેળવવા માટે આ શાખા ારા િવિવધ િશિબરો પશ ુસારવાર 
કેમ્ પો, ઘિન  ઠ રસીકરણ બંેશ િવગેરે પર્કારની ગોઠવણ અને 
પધ્ ધિતઓ અપનાવવામા ંઆવેલ છે. િવિવધ િશિબરો દરમ્ યાન 
પશપુાલકોને તાિંતર્ક માિહિતઓ મળી રહ ેતે માટે તાિંતર્ક પિુ  તકાનુ ં
પણ િવતરણ કરવામા ંઆવે છે.  

૨.૧૦  સેવા આપવાના દેખરેખ 
િનયતંર્ણ અને જાહરે   ફિરયાદ 
િનવારણ માટે ઉપલબ્ ધ તતંર્ 

િજ લા િવકાસ અિધકારી ી, િજ લા પચંાયત, નડીયાદના સીધા 
િનયતંર્ણ હઠેળ કાયર્રત પશપુાલન શાખાને લગતી સેવા આપવાના 
દેખરેખ િનયતંર્ણ અને જાહરે ફિરયાદ િનવારણ માટે િજ લા કક્ષાએ 
નાયબ પશપુાલન િનયામક ીની કચેરીનુ ંતતંર્ તેમજ તાલકુા કક્ષાએ  
તે પશ ુદવાખાનાના  તે પશ ુિચિકત્ સા અિધકારી ીઓનુ ંતતંર્ 
ગોઠવાયેલુ ંછે.  

૨.૧૧  મખુ્ ય કચેરી અને જુદા જુદા 
 તરોએ આવેલી અન્ ય કચેરીઓના 
સરનામા ં 
(વપરાશકારને સમજવામા ંસરળ પડ ે
તે માટે  
િજ લાવાર વગીર્કરણ કરો)  

મખુ્ ય કચેરીનુ ંસરનામુ:ં 
પશપુાલન શાખા, ખેડા િજ લા પચંાયત, નિડયાદ   
તાલકુા કક્ષાએ આવેલ જુદી જુદી સં  થાઓની િવગત સામેલ 
પિરિશ  ટમા ંદશાર્વેલ છે.  

૨.૧૨ કચેરી શરુ થવાનો સમય : 
      કચેરી બધં થવાનો સમય : 

સવારના  ૧૦.૩૦ 
સાજંના     ૬.૧૦ 

 
 
 

 



 
 
 

 
પાન નબંર :: ૪ 

પ  ુસારવાર સં  થાઓની િવિવધ કારની કામગીર  ની િવગત 
 
(૧)     પશ ુસારવારઃ- સં  થા ઉપર, પર્વાસમા ંતેમજ દવા આપીને   

(૨)     રસીકરણ 

(૩)     ખસીકરણ 

(૪) પશ ુસારવાર, શ િકર્યા, અને  યધં્ યત્ વ િનવારણ કેમ્ પોનુ ંઆયોજન 

(૫) દૂધ ઉત્ પાદન હિરફાઇ 

(૬) સધુારેલ ઘાસચારાનુ ંિનદશર્ન તથા ચાફ કટર (સડૂા) િમ કીંગ મશીનના ઉપયોગની સમજૂતી આપવી. 

(૭)     યિુરયા પર્િકર્યા ારા ડાગંર / ઘઉંના સકૂા ઘાસન ેપોષણક્ષમ બનાવી એવા પશ ુખોરાકનુ ંિનદર્શન અન ેસમજૂતી. 

(૮) ખાસ અંગભતૂ યોજના હઠેળ અનસૂિૂચત જાિતના લાભાથીર્ઓના દૂધાળા પશઓુનુ ંદૂધ ઉત્ પાદન વધારવા હે  થ        

          કીટનુ ં િવતરણ 

(૯) કૃિતર્મ બીજદાનની કામગીરી 

(૧૦) િજ લા ગર્ામ િવકાસ એજન્ સી હઠેળના લાભાથીર્ઓની તદુંર  તી તપાસણી અને માગર્દશર્ન 

(૧૧) રોગચાળાની તપાસણી, અટકાયતના ંપગલા ંઅને મરણો ર તપાસણી 

(૧૨) પોિલસ કેસની તપાસ અને સારવાર / મરણો ર તપાસ  

(૧૩) બિળયા રોગ નાબદૂીની કામગીરી 

(૧૪) પશપુાલન િવ  તરણ બેંશ હઠેળ ગર્ામ્ ય કક્ષાએ પશપુાલકોને પશપુાલન અંગેનુ ંમાગર્દશર્ન 

(૧૫) ગૌશાળા- પાજંરાપોળ ની મલુાકાત અને માગર્દશર્ન 

(૧૬) સરકાર િનયિંતર્ત કતલખાનાઓંમા ંપશ ુતદુંર  તીની તપાસણી 

(૧૭) અછત, અિતવિૃ  ટ અને અન્ ય કુદરતી આફતોમા ંપશપુાલનની આવ  યક કામગીરી 

(૧૮)  પશ ુઆરોગ્ ય મેળાનુ ંઆયોજન 

(૧૯)  ગર્ામસભાઓમા ંહાજરી આપવી અન ેપશપુાલન અંગેની માિહિત પરૂી પાડવી તથા પર્ ોનુ ંિનરાકરણ કરવુ.ં 

(૨૦)  ખાતાકીય યોજનાઓના તાિંતર્ક, ભૌિતક અને નાણાકંીય લક્ષાકંો પર્માણેની કામગીરી હાથ ધરવી. 

(૨૧)  સરકાર ી / ખાતા ારા સચૂવવામા ંઆવતી કામગીરી / યોજનાઓનુ ંઅમલીકરણ 

 
 

 



 
 
 

પાન નબંર :: ૫ 
 

-: ખેડા જ લાની પ  ુસારવાર સં  થાઓ :- 

 
મ 

 
તા કુો 

પ  ુ
દવાખાના 

શાખા પ  ુ
દવાખાના 

 
ાથિમક પ  ુસારવાર 

ક   

ૃિ મ 
બીજદાન 
પેટા ક   

ુલ પ  ુ
સારવાર 
સં  થાઓ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

૧ ઠાસરા ડાકોર ---- 
ઠાસરા, પીપલવાડા, 

કંથરાઇ 
ચેતરસબુા, 

 
૫ 

૨ ગળતે ર સેવાલીયા ---- મેનપરુા ---- ૨ 

૩ ખેડા ખેડા ---- રઢુ,નવાગામ,મહીજ ---- ૪ 

૪ મહમેદાવાદ 
મહમેદાવાદ, 
મોદજ 

---- િસંહજુ,હલધરવાસ ---- ૪ 

૫ મહુધા મહુધા, ચણેુલ ---- અલીણા ---- ૩ 

૬ માતર 
માતર, 
અસામલી 

---- લીંબાસી ---- ૩ 

૭ નડીઆદ 
નડીઆદ, 
વડતાલ 

---- ડભાણ,ચકલાસી ---- ૪  

૮ વસો વસો ---- ---- ---- ૧ 

૯ કપડવજં 

કપડવજં, 
તોરણા, 
આતરસબુા 

---- 
અંતીસર, નીરમાલી, 

આંતરોલી 
---- ૬ 

૧૦ કઠલાલ 
કઠલાલ , 
લસનુ્ દર્ા 

---- છીપડી, ચરેડ ---- ૪ 

 



 
 

 પાન નબંર :: ૬ 
 પર્કરણ-૩ (િનયમ સગંર્હ -૨) 

સગંઠનની િવગતો, કાય , અને ફરજો 
 
3.1     સં  થાના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ ા અને ફરજોની િવગતો આપો. 
                  

હો ોઃ     નાયબ પ પુાલન િનયામક 

સ ાઓઃ 
 

વહીવટી 
 
 

૧ પશપુાલન શાખાની તમામ વહીવટી કામગીરીની સ ાઓ વી કે, શાખાના 
મહકેમની તમામ કામગીરીનુ ંસપુરવીઝન તથા મ ૂ  યાકંન 

૨ તાલકુાના તમામ તાિંતર્ક અિધકારી/કમર્ચારી ીઓની તાિંતર્ક તેમજ વહીવટી 
કામગીરીનુ ંસપુરવીઝન તથા મ ૂ  યાકંન 

૩ હાથ નીચેના કમર્ચારીઓના મહકેમ િવષયક િનયતંર્ણ રાખવુ,ં ઇજાફા મજૂંર 
કરવા, સ ાિધકારની રજાઓ  મજૂંર કરવી 

નાણાકંીય ૧ શાખાના નાણાકંીય બાબતના ઉપાડ અને  હેંચણીના અિધકારી તરીકેની 
કામગીરી 

૨ િજ લા પચંાયતના સ ા અને વહેંચણીના અિધકારો મજુબ શાખાિધરી ીએ 
સપૂર્ત થયેલ અિધકાર પરત્ વેની કામગીરી  

૩ ખાતા ારા મળતા સરકારી અનદુાનનુ ંઉગવણુ ંકરી સ ાિધકારમા ંખચર્ 
કરવાની મજૂંરી આપવાની તેમજ શાખા હઠેળની તાલકુા કક્ષાની કચરીઓ 
માટે જરુિરયાત મજુબ અનદુાન ફાળવવાની સ ા 

અન્ ય ૧ કચેરીના વહીવટી  ટાફને જરુરી માગર્દશર્ન પﾗૂરંુ પાડવાની તેમજ કે્ષિતર્ય 
તાિંતર્ક કમર્ચારી /અિધકારીઓને જરુિરયાત મજુબ તાિંતર્ક માગર્દશર્ન 
આપવાની સ ા 

૨ તાલકુાની પશપુાલન સં  થાઓને જરુિરયાત ધ્ યાને રાખી દવા-સાધનો 
િવગેરેની ખરીદી માટે તાિંતર્ક તેમજ વહીવટી મજૂંરી આપવાની સ ા 

૩ યોજનાકીય કામગીરીના અમલીકરણ માટે શાખા હ  તકની તાિંતર્ક તેમજ 
વહીવટી મજૂંરી આપવાની સ ા 

ફરજો ૧ પશપુાલન શાખા તેમજ તેના હ  તકની કે્ષિતર્ય કચેરીઓની વહીવટી તેમજ 
તાિંતર્ક કામગીરી ઉમદા રીતે થઇ શકે તે માટે જરુરી િનયતંર્ણ રાખવાની 
ફરજ 

૨ શાખા હ  તકના કે્ષિતર્ય તાિંતર્ક કમર્ચારી/અિધકારીઓને સપંણૂર્ તાિંતર્ક 
માગર્દશર્ન પરંુુ પાડવુ઼ તેમજ વષાર્ન્ તે તમામ પર્કારના લક્ષાકંો ૧૦૦ ટકા 
િસધ્ ધ થાય તે જોવાની ફરજ 

૩ પશપુાલન િનયામક ી,(ગ.ુરા.) ગાધંીનગર અને િજ લા િવકાસ અિધકારી ી, 
િજ લા પચંાયત, નડીયાદ તરફથી સ પવામા ંઆવતી તમામા પર્કારની 
કામગીરી બજાવવાની ફરજો 

 
 
 



 
 

પાન નબંર :: ૭ 
હો ોઃ     મદદનીશ પ પુાલન િનયામક 

સ ાઓઃ 
 

વહીવટી 
 
 

૧ પશપુાલન શાખાની તમામ વહીવટી કામગીરી વી કે, શાખાના મહકેમની 
તમામ કામગીરીનુ ંના.પ.પા.િનયામક ીના માગર્દશર્ન હઠેળ સપુરવીઝન 
તથા મ ૂ  યાકંન 

૨ તાલકુાના તમામ તાિંતર્ક અિધકારી/કમર્ચારી ીઓની તાિંતર્ક તેમજ વહીવટી 
કામગીરીનુ ંના.પ.પા.િનયામક ીના માગર્દશર્ન મજુબ સપુરવીઝન તથા 
મ ૂ  યાકંન 

૩ હાથ નીચેના કમર્ચારીઓના મહકેમ િવષયક િનયતંર્ણ રાખવુ,ં પશધુન 
િનરીક્ષકની રોજનીશી મજુંર કરવી.  

નાણાકંીય ૧ િજ લા પચંાયતના સ ા અને વહેંચણીના અિધકારો મજુબ શાખાિધરી ીએ 
સપૂર્ત થયેલ અિધકાર પરત્ વેની કામગીરીમા ંના.પ.િન. ીને મદદ પ થવુ.ં   

૨ ખાતા ારા મળતા સરકારી અનદુાનનુ ંઉગવણુ ંકરી સ ાિધકારમા ંખચર્ 
કરવાની મજૂંરી આપવાની તેમજ શાખા હઠેળની તાલકુા કક્ષાની કચરીઓ 
માટે જરુિરયાત મજુબ અનદુાન ફાળવવાની દરખા ત તૈયાર કરાવી 
ના.પ.પા.િન ીને રજુ કરવી.  

અન્ ય ૧ કચેરીના વહીવટી  ટાફને જરુરી માગર્દશર્ન પﾗૂરંુ પાડવાની તેમજ કે્ષિતર્ય 
તાિંતર્ક કમર્ચારી /અિધકારીઓને જરુિરયાત મજુબ તાિંતર્ક માગર્દશર્ન 
આપવુ.ં 

૨ તાલકુાની પશપુાલન સં  થાઓને જરુિરયાત ધ્ યાને રાખી દવા-સાધનો 
િવગેરેની ખરીદી માટે તાિંતર્ક તેમજ વહીવટી મજૂંરી અથેર્ ના.પ.પા.િન. ીને 
રજુ કરવા.   

૩ યોજનાકીય કામગીરીના અમલીકરણ માટે શાખા હ  તકની તાિંતર્ક તેમજ 
વહીવટી મજૂંરી અથેર્ ના.પ.પા.િન. ીને રજુ કરવા.   

ફરજો ૧ પશપુાલન શાખા તેમજ તેના હ  તકની કે્ષિતર્ય કચેરીઓની વહીવટી તેમજ 
તાિંતર્ક કામગીરી ઉમદા રીતે થઇ શકે તે માટે જરુરી િનયતંર્ણ 
ના.પ.પા.િન. ીના માગર્દશર્ન મજુબ રાખવાની.  

૨ શાખા હ  તકના કે્ષિતર્ય તાિંતર્ક કમર્ચારી/અિધકારીઓને સપંણૂર્ તાિંતર્ક 
માગર્દશર્ન પરંુુ પાડવુ઼ તેમજ વષાર્ન્ તે તમામ પર્કારના લક્ષાકંો ૧૦૦ ટકા 
િસધ્ ધ થાય તેના.પ.પા.િન.ની સચુના મજુબ જોવાની ફરજ 

૩ પશપુાલન િનયામક ી,(ગ.ુરા.) ગાધંીનગર અને િજ લા િવકાસ અિધકારી ી, 
િજ લા પચંાયત, નડીયાદ તરફથી સ પવામા ંઆવતી તમામા પર્કારની 
કામગીરી ના.પ.પા.િન ીની સચુના મજુબ બજાવવાની ફરજો 

 
 



 
 

પાન નબંર :: ૭   
હો ોઃ     સીનીયર કલાક  
સ ાઓઃ વહીવટી ૧ ૦ 
 નાણાકંીય ૧ ૦ 

અન્ ય ૧ ૦ 

ફરજો ૧ મહકેમની કામગીરી વી કે  તે બાબતોને લગતી ન ધો તૈયાર કરવી, 
તેમજ મહકેમને લગતી તમામ ફાઇલો ,સેવાપોથીઓ િવ.ની િનભાવણી િવ. 

૨ બીલો અંગેની  કામગીરી વી કે, પગાર બીલો બનાવવા, ગર્ાન્ ટોનુ ંઉગવણુ-ં
ફાળવણી િવ. તથા નાણાકંીય રિજ  ટરો ફાઇલો િનભાવણી. 

૩ આ ઉપરાતં કચેરીના વડા તરફથી સપુર્ત થતી કામગીરી  
 

હો ોઃ     ુ િનયર કલાક  
સ ાઓઃ વહીવટી ૧ ૦ 

 નાણાકંીય ૧ ૦ 

અન્ ય ૧ ૦ 

ફરજો ૧ તાિંતર્ક તેમજ વહીવટી વકર્શીટ િનભાવણી, માિસક તથા તાિંતર્ક 
પતર્કો તૈયાર કરવા, ટપાલ  વીકારવી-વહેંચણી કરવી- રવાના 
કરવી િવ. 

૨ તાિંતર્ક કામગીરી અને વહીવટી કામગીરીઓ કરવી તથા તાિંતર્ક 
તેમજ વહીવટી રિજ  ટરો િનભાવવા, મહકેમતથા તાિંતર્ક બાબતોને 
લગતી માિહિતઓ તૈયાર કરી, ફાઇલો િનભાવવી, કુદરતી આફતો 
સમયે કામગીરી સભંાળવી,તેમજ  યવિ  થત રાખવા  

૩ આ ઉપરાતં કચરેીના વડા તેમજ સી. કા. તરફથી સપુર્ત થતી 
કામગીરી 

 
હો ોઃ     પટાવાળા   
સ ાઓઃ વહીવટી ૧ ૦ 

 નાણાકંીય ૧ ૦ 

અન્ ય ૧ ૦ 

ફરજો ૧ સમયસર કચેરી ખોલવી અને બધં કરવી,  થાિનક ટપાલો પહ ચતી 
કરવી, 

૨ લીકવીડ નાઇટર્ોજન અને સીમેન ડોઝ પિરવવહન ,અને વહેંચણી, 
વેકસીન, દવાઓ િવગેરેના િવતરણમા ંમદદરુપ થવુ ં

૩ આ ઉપરાતં કચરેીના વડા , સી. કા. તેમજ જુ. કા. તરફથી સપુર્ત 
થતી કામગીરી  

 



 
 

 પાન નબંર :: ૮ 
કરણ-4 (િનયમ સં હ -3) 

 

કાય  કરવા માટના િનયમો, િવિનમયો, ચૂનાઓ િનયમ સં હ અને દફતરો 
 
 
૪.૧     જાહરે તતંર્ અથવા તેના  િનયતંર્ણ હઠેળના અિધકારીઓ અને કમર્ચારીઓએ ઉપયોગ કરવાના િનયમો, 

િવિનયમો, સચૂનાઓ, િનયમસગંર્હ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમનૂા મજુબ આપો. આ નમનૂો દરેક 
પર્કારના દ  તાવેજ માટે ભરવાનો છે.  

 

દ  તાવેજનુ ંનામ/ મથા ં 
દ  તાવેજનો પર્કાર 
નીચે આપેલ પર્કારોમાથંી એક પસદં કરો. 
(િનયમો, િવિનયમો, સચૂનાઓ, િનયમસગંર્હ, દફતરો અન્ ય) 

દ  તાવેજ પરનુ ંટૂંકંુ લખાણ 

િનયમો, િવિનયમો, સચૂનાઓ, િનયમસગંર્હ, દફતરો ઉપર 
દશાર્વેલ હોય છે. આ ઉપરાતં રેકડર્ વગીર્કરણમા ંન ધાયેલ 
તમામ રજી  ટરો અને ફાઇલો ઉપરના ટૂંકા લખાણનો 
સમાવેશ થાય છે.  

 યિકતને િનયમો, િવિનયમો, સચૂનાઓ, 
િનયમસગંર્હ, અને દફતરોની નકલો 
અહીંથી મળશે. 

સરનામુ ં: નાયબ પશપુાલન િનયામક ીની કચેરી,  
ટેલીફોન નબંરઃ૨૫૫૭૪૨૨ 
ફેક્સ :  રપ૫૭૭૧૧ 
ઇ મેઇલ :   abmodi07@yahoo.com 

અન્ યઃ  ---------- 
 
 
િવભાગ ારા િનયમો, િવિનયમો, સચૂનાઓ, િનયમસગંર્હ, અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની ફી (જો હોય તો ) 
 
માિહિત (મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫  અંતગર્ત િવભાગ ારા િનયમો, િવિનયમો, સચૂનાઓ, 
િનયમસગંર્હ અને દફતરોની નકલ માટે ફી નુ ં  ધોરણ નકકી કરવામા ંઆવશે તે ધોરણે ફી લેવામા ંઆવશે. 
 



 
 

 પાન નબંર :: ૯  
પર્કરણ-૫ (િનયમ સગંર્હ - ૪) 

 

નીિત ઘડતર અથવા નીિતના અમલ સબંધંી જનતાના સ  યો સાથે સલાહ-પરામશ અથવા  
તેમના િતિનિધ  વ માટની કોઇ  યવ  થા હોય તો તેની િવગત 

 
નીિત ઘડતર 
 
૫.૧     //  શુ ંનીિતઓના ઘડતર માટે જનતાની અથવા તેના પર્િતિનિધઓની સલાહ-પરામશર્/સહભાિગતા 
મેળવવા માટેની કોઇ જોગવાઇ છે ?   જો હોય તો, નીચેના નમનૂામા ંઆવી નીિતની િવગતો આપો. 
 

અન.ુ 
ન.ં 

િવષય/મુ ો 

શુ ંજનતાની 
સહભાિગતા 

સિુનિ ત કરવાનુ ં
જરુરી છે ? 
(હા/ ના ) 

જનતાની સહભાિગતા મેળવવા માટેની 
 યવ  થા 

પશપુાલન શાખાને નીિતઓના ઘડતરની સ ા નથી. સરકાર ી ારા, પશપુાલન િનયામક ી ારા 
તેમજ િજ લા િવકાસ અિધકારી ી ારા નકકી થયેલ નીિતઓ મજુબ કામગીરી કરવાની રહ ેછે. 

 
 

 
       //  આનાથી નાગિરકને કયા આધારે નીિતિવષયક બાબતોના ઘડતર અને અમલમા ંજનતાની સહભાિગતા 

નકકી કરાઇ છે  તે સમજવામા ંમદદ થશે. 
 
 
 
નીિતનો અમલ 
 
૫.૨        શુ ંનીિતઓના ઘડતર માટે જનતાની અથવા તેના પર્િતિનિધઓની સલાહ-પરામશર્/સહભાિગતા મેળવવા 

માટેની કોઇ જોગવાઇ છે ?   જો હોય તો, આવી જોગવાઇઓની િવગતો નીચેના નમનૂામા ંઆપો. 
 

અન.ુ 
ન.ં 

િવષય/મુ ો 

શુ ંજનતાની 
સહભાિગતા 

સિુનિ ત કરવાનુ ં
જરુરી છે ? 
(હા/ ના ) 

જનતાની સહભાિગતા મેળવવા માટેની 
 યવ  થા 

લાગ ુપડતુ ંનથી 
 



 
 

 પાન નબંર :: ૧૦ 
પર્કરણ-૬ (િનયમ સગંર્હ - ૫) 

હર તં  અથવા તેના િનયં ણ હઠળની  ય કતઓ પાસેના દતાવેજોની 
ક ાઓ ગે ુ ંપ ક 

  
૬.૧     સરકારી દ  તાવેજો િવશેની માિહિત આપવા નીચેના નમનૂાનો ઉપયોગ કરશો. જ્ યા ંઆ દ  તાવેજો 

ઉપલબ્ ધ છે  તેવી જગ્ યાઓ વી કે સિચવાલય કક્ષા, િનયામકની કચેરી કક્ષા, અન્ યનો પણ ઉ લેખ 
કરો. 

          ( !! અન્ યો !! લખવાની જગ્ યાએ કક્ષાનો ઉ લેખ કરો.)  
 

અ .ુ 
ન.ં 

દ  તાવેજની ક ા 
દ  તાવેજ ુ ંનામ અને તેની 
એક લીટ મા ંઓળખાણ 

દ  તાવેજ 
મેળવવાની 
કાયપ  ધિત 

નીચેની  ય કત પાસે છે / તેના 
િનયં ણમા ંછે. 

૧ શાખાને લગતા 
વહીવટી 
દ  તાવેજો 

વહીવટને લગતી  કાઇં 
બાબતની ફાઇલો (યાદી 
સામેલ છે.) 

અિધિનયમની 
જોગવાઇઓ મજુબ 

(૧) સીનીયર કલાકર્ 
(૨) જુનીયર કલાકર્  

૨ સેવાપોથીઓ સેવાપોથીઓ --!!-- (૧) સીનીયર કલાકર્  
૩ 

શાખાને લગતા 
નાણાકંીય 
દ  તાવેજો 

(૧) પગાર બીલો  
(૨) કન્ ટીજન ્સી બીલો  
(૩) ચેક રિજ  ટર 
(૪) કેશબકુ 
(૫) ય.ુ ડી. આર. 
(૬) ગર્ાન્ ટ રિજ  ટર િવગેરે 
(૭) યોજનાકીય મજૂંરીઓને 
લગતી ફાઇલ 

--!!-- (૧) સીનીયર કલાકર્  

૪ 

શાખાને લગતી 
તાિંતર્ક બાબતોને 
લગતા દ  તાવેજો 

(૧) યોજનાકીય કામગીરીના 
રિજ  ટર અને ફાઇલો 

(૨) માિસક/ વાિષર્ક વહીવટી 
અહવેાલોની ફાઇલો 
 
 

--!!-- 

(૧) નાયબ પશપુાલન   
િનયામક 
(૨)  જુનીયર કલાકર્  

 
 
 



 
 

 
પાન નબંર :: ૧૧ 

કરણ-7 (િનયમ સં હ - 7) 
 

તેના ભાગ તર ક રચાયેલી બોડ, પ રષદ, સિમિતઓ અને અ  ય 
સં  થા ુ ંપ ક 

 
૭.૧     જાહરે તતંર્ને લગતા ંબોડર્, પિરષદ, સિમિતઓ અન ેઅન્ ય મડંળો અંગેની િવગત નીચેના નમનૂામા ં

આપો. 
 

// માન્ યતા પર્ાપ્ત સં  થાનુ ંનામ અને સરનામુ ં

 
 

લા  ુપડ ુ ંનથી. 

// માન્ યતા પર્ાપ્ત સં  થાનો પર્કાર  
   (બોડર્, પિરષદ, સિમિતઓ અન ેઅન્ ય 
મડંળો) 

// માન્ યતા પર્ાપ્ત સં  થાનો ટૂંકો પિરચય 
  (સં  થાપના વષર્, ઉ ેશ/મખુ્ ય પર્વિૃ ઓ) 

// માન્ યતા પર્ાપ્ત સં  થાની ભિૂમકા  
  (સલાહકાર/સચંાલક/કાયર્કારી/અન્ ય) 

// માળખાનુ ંઅને સભ્ યનુ ંબધંારણ 

// સં  થાના વડા 
// મખુ્ ય કચેરીના અને તેની શાખાઓના 
સરનામા ં 
// બેઠકોની સખં્ યા 
// શુ ંજનતા બેઠકોમા ંભાગ લઇ શકે છે ?  
// શુ ંબેઠકોની કાયર્ન ધ તૈયાર કરવામા ંઆવે 
છે ?  
// બેઠકોની કાયર્ન ધ જનતાને ઉપલબ્ ધ છે ?  
   જો તેમ હોય તો તે મેળવવા માટેની 

પધ્ ધિતની માિહિત આપો 
 

 



 

 

પાન નબંર :: ૧૨ 
કરણ-8 (િનયમ સં હ - 7) 

સરકારી માિહિત અિધકારીઓના ંનામ, હો ો અને અન્ ય િવગતો 
૮.૧     જાહરે તતંર્ના સરકારી માિહિત અિધકારીઓ, મદદનીશ સરકારી માિહિત અિધકારીઓ અને િવભાગીય કાયદાકીય  
(એપેલટે) સ ાિધકારીની િવશનેી સપંકર્ માિહિત નીચેના નમનૂામા ંઆપો. 

સરકારી તતંર્નુ ંનામ : પશપુાલન શાખા, ખડેા િજ લા પચંાયત, નડીયાદ.  
(અ) સરકારી માિહિત અિધકારીઓ (િજ લાની પશપુાલન શાખાના હતેઓુ માટે) 
 

અ. 
ન.ં 

નામ હો ો 
એસ.ટ .ડ .
કોડ નબંર 

ફોન નબંર 
ફકસ ઇ-મેઇલ સરના ુ ં

કચેર  ઘર 

૧ ડૉ.વી.સી.પરમાર  
નાયબ  
પશપુાલન 
િનયામક ી  

૦૨૬૮ ૨૫૫૭૪૨૨  ૨૫૫૭૭૧૧ vcparmar45@gmail.com 

ખડેા 
િજ.પ.ં 
નડીયાદ 

૨ ડૉ. એ.બી.મોદી  
મદદનીશ   
પશપુાલન 
િનયામક ી  

૦૨૬૮ ૨૫૫૭૪૨૨  ૨૫૫૭૭૧૧  abmodi07@yahoo.com   

 
 (બ) સરકારી માિહિત અિધકારીઓ (પશ ુદવાખાનાના હતેઓુ માટે) 

અ. 
ન ં 

નામ હો ો 
ફોન નબંર (એસ.ટ .ડ  કોડ નબંર) 

ઇ-મેઇલ કચેર  ઘર 

૧ ડૉ. એ. જી. પચંાલ 
પશિુચિકત્ સા અિધકારી ી,  
પશદુવાખાના ડુમરાલ (નડીયાદ) 

૦૨૬૮-૨૫૫૫૩૦૭  alpesharchana@gmail.com 

૨ ડૉ. એ. જી. પચંાલ 
પશિુચિકત્ સા અિધકારી ી,  
પશદુવાખાના વડતાલ તા.નડીઆદ 

૦૨૬૮-૨૫૮૯૬૪૧  - 

૩ ડૉ. એ. જી. પચંાલ 
પશિુચિકત્ સા અિધકારી ી,  
પશદુવાખાના વસો તા.નડીઆદ 

૦૨૬૮-૨૫૮૬૨૦૮  - 

૪ ડૉ.એસ.પી. હોરા  
પશિુચિકત્ સા અિધકારી ી,  
પશદુવાખાના મહુધા 

૦૨૬૮-૨૫૭૨૬૧૬  Spvahora_786@gmail.com 

૫ ડૉ.એસ.પી. હોરા 
પશિુચિકત્ સા અિધકારી ી,  
પશદુવાખાના ચણેૂલ તા.મહધુા 

  - 

૬ 
ડૉ. કેતન આર. 
પટેલ 

પશિુચિકત્ સા અિધકારી ી,  
પશદુવાખાના માતર 

૦૨૬૯૪-૨૮૫૫૬૫  Ketanfriend007@gmail.com  

૭ 
ડૉ. કેતન આર. 
પટેલ 

પશિુચિકત્ સા અિધકારી ી,  
પશદુવાખાના અસામલી તા.માતર 

--  - 

૮ 
ડૉ. કેતન આર. 
પટેલ 

પશિુચિકત્ સા અિધકારી ી, 
પશદુવાખાના ખડેા 

--  - 

૯ 
ડૉ.  નેહલ એચ. 
પટેલ 

પશિુચિકત્ સા અિધકારી ી,  
પશદુવાખાના મહમેદાવાદ 

૦૨૬૯૪-૨૪૪૫૩૦  Patelsnehal2005@gmail.com 

૧૦ 
ડૉ.  નેહલ એચ. 
પટેલ 

પશિુચિકત્ સા અિધકારી ી,  
પશદુવાખાના મોદજ તા.મહમેદાવાદ 

૦૨૬૯૪-૨૫૫૫૬૫  - 

૧૧ ડૉ. સાજીદ પી. પશિુચિકત્ સા અિધકારી ી,  ૦૨૬૯૧-૨૪૪૩૬૮ spvahora_786@gmail.com 



 

 

વહોરા પશદુવાખાના કઠલાલ 

૧૨ 
ડૉ. સાજીદ પી. 
વહોરા 

પશિુચિકત્ સા અિધકારી ી,  
પશદુવાખાના લસનુ્ દર્ા તા.કઠલાલ 

- - 

૧૩ 
ડૉ. એચ.એન. 
સોલકંી  

પશિુચિકત્ સા અિધકારી ી,  
પશદુવાખાના ડાકોર તા.ઠાસરા 

૦૨૬૯૧-૨૪૪૩૬૪ hnsolanki1982@gmail.com 

૧૪ 
ડૉ. એચ. એન. 
સોલકંી  

પશિુચિકત્ સા અિધકારી ી,  
પશદુવાખાના સવેાલીયા તા. 
ગળતે ર  

-- - 

૧૫ ડૉ. વી. એસ. પટેલ 
પશિુચિકત્ સા અિધકારી ી,  
પશદુવાખાના કપડવજં 

૦૨૬૯૧-૨૫૨૩૫૫ patelvsami@yahoo.com 

૧૬ ડૉ. વી. એસ. પટેલ 

પશિુચિકત્ સા અિધકારી ી,  
પશદુવાખાના આંતરસબુા 
તા.કપડવજં 

૦૨૬૯૧-ર૮૮૬ર૩ - 

૧૭ ડૉ. વી. એસ. પટેલ 
પશિુચિકત્ સા અિધકારી ી, 
પશદુવાખાના તોરણા તા.કપડવજં 

૦૨૬૯૧-૨૮૧૬૨૩ - 

 
પાન નબંર :: ૧૩ 

એપેલટે (કાયદા) અિધકારીઃ 
અ. 
ન.ં 

નામ હો ો 
એસ.ટ .ડ . 
કોડ નબંર 

ફોન નબંર 
ફકસ ઇ-મેઇલ સરના ુ ં

કચેર  ઘર 

૧  
સધુીર બી.પટેલ  

(   ) 

િજ લા િવકાસ 
અિધકારી ી, ખડેા િજ લા 
પચંાયત, નડીયાદ 

૦૨૬૮ ૨૫૫૭૨૬૨ 

    

    ----   

  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
જા.ન.ં પશપુાલન/પર્શા/વશી/     /૧૭                   
પશપુાલન શાખા, ખડેા િજ લા પચંાયત,  
નડીયાદ, તા: ૦૧/૦૬/૨૦૧૭  
પર્િત, 

િજ લા િવકાસ અિધકારી ી, ખડેા િજ લા પચંાયત, નડીયાદ  
ર/- આ સાથ ેપશપુાલન શાખાના માિહિત અિધકારી, મદદનીશ માિહિત અિધકારી ીઓનુ ંલી  ટ તમેજ તાલકુા 

કક્ષાએ પશ ુ દવાખાના માટેના માિહિત અિધકારી ીઓનુ ંલી  ટ સામેલ છે.  અન્ વયે આ બાબતના િવિધવત આદેશો 
આપની કક્ષાએ થવા િવનતંી છે.  

 
 
 

 નાયબ પશપુાલન િનયામક, 
                  ખડેા િજ લા પચંાયત, નડીયાદ   

     
 
 



 પાન નબંર :: ૧૪ 
કરણ-9  

િનણય લેવાની યામા ંઅ સુરવાની કાયપ  ધિત 
 

૯.૧     જુદા જુદા મુ ાઓ અંગે િનણર્ય લેવા  
         માટે કઇ કાયર્પધ્ ધિત અનસુરવામા ંઆવે છે ?  
         (સિચવાલય િનયમસગંર્હ અને કામકાજના િનયમોના  
         િનયમ સગંર્હ, અન્ ય િનયમો/િવિનમયો વગેરેનો  
         સદંભર્ ટાકંી શકાય) 

મુ ાનો પર્કાર અને િવગતને આધારે  
સરકાર ીના પર્વતર્માન ઠરાવો અને જોગવાઇઓ, 
જી. સી. એસ. આર., જી. એફ.આર. , ગજુરાત 
સેવા (િશ  ત અને અપીલ) િનયમો ૧૯૭૧ 
િવગેરેની જોગવાઇઓને અનસુરવામા ંઆવે છે.  

૯.૨    અગત્ યની બાબતો માટે કોઇ ખાસ િનણયર્ લેવા  
        માટેની દ  તાવેજી કાયર્પધ્ ધિતઓ/ ઠરાવેલી 

કાયર્પધ્ ધિતઓ 
       /િનયત માપદંડો/િનયમો કયા છે? િનણર્ય લેવા માટે     

કયા કયા  તરે િવચાર કરવામા ંઆવે છે ?  

મુ ાનો પર્કાર અને િવગતને આધારે જરુરી ન ધ 
મકૂી િજ લા િવકાસ અિધકારી ી ારા લેવાયેલ 
અંિતમ િનણર્ય મજુબ િનણર્ય કરવામા ંઆવે છે. 

૯.૩     િનણર્યને જનતા સધુી પહ ચાડવાની કઇ  યવ  થા છે ? 
ટપાલ / ફેકસ / ફોન ારા તેમજ જરુર પડયે 
સમાચાર પતર્ ારા જાહરે પર્િસિધ્ ધ કરી લાગતા 
વળગતાઓને જાણ કરવામા ંઆવે છે.  

૯.૪     િનણર્ય લેવાની પર્િકર્યામા ં ના મતં  યો લેવાનાર  
          છે તે અિધકારીઓ કયા છે ? 

શાખાને લગતા િનણર્યો માટે નાયબ પશપુાલન 
િનયામક ી તેમજ િજ લા િવકાસ અિધકારી ીના 
મતં  યો લેવામા ંઆવે છે. જરુિરયાત પર્માણે 
િવભાગ તેમજ પશપુાલન િનયામક ીના િનણર્યો 
લેવામા ંઆવે છે. 

૯.૫     િનણર્ય લેનાર અંિતમ સ ાિધકારી કોણ છે ?  
િનણર્ય લેવાની અંિતમ સ ા મુ ા આધાિરત 
હોઇ મુ ાના પર્કાર પર્માણે યોગ્ ય સ ાિધકારી 
ારા અંિતમ િનણર્ય લેવામા ંઆવે છે.  

૯.૬     અગત્ યની બાબતો પર જાહરે સ ાિધકારી  
         ારા િનણર્ય લેવામા ંઆવ ેછે તેની માિહિત અલગ 
          રીતે નીચેના  નમનૂામા ંઆપવી. 

 
 

 
 

 
 



પાન નબંર :: ૧૫  
 

કર્મ નબંર :  
િનણર્યો લેવા અંગેના મુ ાઓ ફાઇલના  વરુપમા ંતેમજ દફતર 
વગીર્કરણ રિજ  ટર મજુબના નબંર આપવામા ંઆવે છે.  

ના પર િનણર્ય લેવાનાર છે તે િવષય 
ના પર િનણર્ય લેવાના થાય છે તેમા ંવહીવટી, નાણાકંીય અને 

તાિંતર્ક િવગેરે િવષયોનો સમાવેશ થાય છે. 

માગર્દશર્ક સચૂના / િદશા િનદેર્શ જો કોઇ હોય 
તો 

સરકાર ી,  પશપુાલન ખાત ુ ંતેમજ િજ લા પચંાયતે નકકી કરેલ 
માગર્દશર્ક સચૂના / િદશા િનદેર્શ ધ્ યાને રાખી  તે િવષયો અંગે 
િનણર્ય લેવામા ંઆવે છે.  

અમલ પર્િકર્યા 
 

પશપુાલન શાખા તેમજ તેની કે્ષિતર્ય સં  થાઓ ારા અમલની 
પર્િકર્યા હાથ ધરવામા ંઆવે છે.  

િનણર્ય લેવાની કાયર્વાહીમા ંસકંળાયેલ 
અિધકારીઓનો હો ો 

સામાન્ ય રીતે િવષયના પર્કાર પર્માણે િજ લા િવકાસ અિધકારી ી 
તેમજ નાયબ પશપુાલન િનયામક ી ારા  

ઉપર જણાવેલ અિધકારીઓના સપંકર્ અંગેની 
માિહિત 

ખેડા િજ લા પચંાયત કચેરી, નડીયાદ   
 

જો િનણર્યથી સતંોષ ન હોય તો, કયા ંઅને 
કેવી રીતે અપીલ કરવી ?  

પશપુાલન શાખાના એપેલેટ અિધકારી નાયબ િજ લા િવકાસ 
અિધકારી ી(પચંાયત) છે. આવા િક  સામા ંમાિહિત (મેળવવાના) 
અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫ ની કલમ-૧૨(૧) હઠેળ આવી અપીલ 
કરવા માટે નમનૂો-ચ િનયત કરેલ છે. તે નમનૂા મજુબ અપીલ 
કરી શકાય. 

 
 



 
 

 પાન નબંર :: ૧૬ 
 

કરણ-10  

અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની મા હિત- િુ  તકા 
(ડ રકટર ) 

૧૦.૧     નીચેના નમનૂામા ંિજ લાવાર માિહિત  આપો. 
અ 
ન ં

નામ હો ો 
એસ.ટ .ડ  
કોડ નબંર 

ફોન નબંર 
ફકસ 

ઇ-
મેઇલ 

સરના ુ ં
કચેર  ઘર 

૧ ડૉ.વી.સી.પરમાર 

નાયબ 
પશપુાલનિનયામક, 
િજ લા પચંાયત, 

નિડયાદ. 

૦૨૬૮ ૨૫૫૭૪૨૨ ---- ૨૫૫૭૭૧૧ ---- 

૧૮, યામકંુજ 
સોસાયટી, વૈશાલી 
િસનેમા પાસ,ે 
નિડયાદ. 

૨ ડૉ. એ.બી.મોદી 

મદદનીશ  
પશપુાલનિનયામક, 
િજ લા પચંાયત, 

નિડયાદ. 

૦૨૬૮ ૨૫૫૭૪૨૨ ----- ૨૫૫૭૭૧૧ ---- 
૨૧,મિણબા પાકર્ ,      
ઓફીસ પાસ,ે 
નિડયાદ 

૩ ી . એસ. રાવલ  િસિનયર કલાકર્ ૦૨૬૮ ૨૫૫૭૪૨૨ ---- ---- ---- 
વામીનારાયણ  
મિંદર પાછળ, 
સલણુ, નિડયાદ  

૪ ી આર.આર. પરમાર િસિનયર કલાકર્ ૦૨૬૮ ૨૫૫૭૪૨૨ ---- ---- ---- 

 /૬૯ .કે.પાકર્-૧ 
સારોન સોસાયટી 
પાસે, રામતલાવડી-

નિડયાદ  

૫ 
ીમતી આઈ. એફ. 

બારૈયા 
જુિનયર ક્લાકર્  ૦૨૬૮ ૨૫૫૭૪૨૨ --- ---- ---- 

વામીનારાયણ 
મિંદર પાછળ, મ.ુ 
વાઠવાડી, તા. 
મહમેદાવાદ  
િજ.ખડેા   

૬ 
ી િદનેશ. એમ. 

બર્હમભ  
પટાવાળા ૦૨૬૮ ૨૫૫૭૪૨૨ ---- ---- ---- 

૮-રાણીબાગ સામે, 
જી.પ.ક્વાટસર્, 
નિડયાદ 

 
 



 
 

  પાન નબંર :: ૧૭ 
 

કરણ-11 (િનયમસં હ-10)  
િવિનયમોમા ંજોગવાઇ કયા જુબ મહનતાણાની પ  ધિત સ હત દરક અિધકાર  અને કમચાર ને મળ ુ ં

માિસક મહનતા ુ ં 
 

૧૧.૧     નીચેના નમનૂામા ંમાિહિત  આપો. 
 

અ.ન.ં નામ હો ો 

માિસક 
મહનતા ુ ં

(હાલનો ળૂ 
પગાર) 

વળતર/ 
વળતર ભ  ુ ં
( ુલ માિસક 
મળતર ) 

િવિનયમોમા ંજણા  યા 
જુબ મહનતા ુ ં
નકક  કરવાની 
કાયપ  ધિત 

૧ ડૉ.વી.સી. પરમાર  

નાયબ પશપુાલનિનયામક, 
િજ લા પચંાયત, નિડયાદ. 
પગાર ધોરણ 
૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦  
(ગ ્ &◌્રેડ પ ે૬૬૦૦) 

૧,૨૨,૬૦૦/- ૧,૪૪,૩૮૨/- 

રાજ્ ય સરકાર ીના 
િવધ્ યમાન કાળના 
પગાર ધોરણો મજુબ 

૨ ડૉ.એ.બી.મોદી   

મદદનીશ પશપુાલન િનયામક, 
ખડેા િજ લા પચંાયત, નડીયાદ. 
પગાર ધોરણ 
૯૩૦૦-૩૪૮૦૦  
(ગેર્ડ પ ે૫૪૦૦) 

૧,૧૪,૪૦૦/- ૧,૩૪,૬૬૪/- 

૩ ી .એસ.રાવલ  

િસિનયર કલાકર્ 
પગાર ધોરણ 
૯૩૦૦-૩૪૮૦૦  
(ગેર્ડ પ ે૪૨૦૦) 

૪૬,૨૦૦/- ૫૦,૧૮૮/- 

૪ ી આર.આર. પરમાર  િસિનયર કલાકર્ ૩૬,૪૦૦/-  ૩૯,૯૫૦/- 

૫ 
ીમતી આઈ. એફ. 

બારૈયા 
જુ. ક્લાકર્  ૧૯,૯૫૦  ૧૯,૭૫૦/- 

૬  
ી િદનેશ એમ. 

ભર્મભ   

પટાવાળા 
પગાર ધોરણ 
૪૪૦૦-૪૭૭૦   
(ગેર્ડ પ ે૧૩૦૦) 

૭,૯૪૦/- ૨૧,૬૦૫/- 

 



 

 

પાન નબંર :: ૧૮  
કરણ-12 (િનયમસં હ-11)  

 યેક સં  થાને ફાળવાયેલ દાજપ  
તમામ યોજનાઓ, ૂચત ખચ અને કરલ કૂવણી ગે અહવાલોની િવગતો 

િવકાસ, િનમાણ અને તકિનક  કાય  ગે જવાબદાર હર તં  માટ 
 
૧૨.૧     જુદી જુદી યોજનાઓ અન્ વયે જુદી જુદી પર્વિૃ ઓ માટે અંદાજપતર્ની િવગતોની માિહિત નીચનેા નમનૂામા ંઆપો. 
 વષર્ઃ૨૦૧૬ -૨૦૧૬  

મ 
ન.ં 

યોજના ુ ં
નામ/સદર 

િૃ  
િૃ  શ ુ 

કયાની તાર ખ 

િૃ ના 
તની 
દા લ 

તાર ખ 

ૂચત 
રકમ 

મં ૂર 
થયેલ 
રકમ 

ટ  
કરલ/ 
કૂવેલ 
રકમ 

(હ તાની 
સં  યા) 

છે લા 
વષ ુ ં
ખરખર 
ખચ 

કાયની 
ણુવ ા માટ 
સં ણૂપણે 

કામગીર  માટ 
જવાબદાર 
અિધકાર  

૧ 

૨૪૦૩ 
પશપુાલન 
સકં  પપતર્ 
યોજના 

પશ ુઉત્ પાદકતા 
વિૃધ્ ધ આયોજન 

 
૦૧/૦૪/૨૦૧૬  

 
૩૧/૦૩/૨૦૧૭  

૨,૮
૦,
૦૦
૦ 

 

૨,૮
૦,
૦૦
૦ 

 

૨,૮
૦,
૦૦
૦ 

 

૨,૮
૦,
૦૦
૦ 

 

નાયબ 
પશપુાલન 
િનયામક 

૨ 
૨૪૦૩ 

પશપુાલન 
 

સામાન્ય વગર્ના 
પશ ુપાલકો માટે 
કેટલશેડ સહાય 

યોજના  

 
૦૧/૦૪/૨૦૧૬  

 
૩૧/૦૩/૨૦૧૭  

૭,
૫૦

,૦
૦૦

  

૬,
૨૫

,૦
૦૦

  

૬,
૨૫

,૦
૦૦

  

૬,
૨૫

,૦
૦૦

  નાયબ 
પશપુાલન 
િનયામક 

૩ 

૨૪૦૩ 
પશપુાલન 
પાવર ડર્ીવન 
ચાફકટર 
ખરીદીમા ં
સહાય(ખાસ 
અંગભતૂ) 

અ.જા.ના લોકોને 
ઘાસ કાપવાના 
સડૂા ખરીદીમા ં

સહાય 

 
૦૧/૦૪/૨૦૧૬  

 
૩૧/૦૩/૨૦૧૭  

૧,૮
૦,
૦૦
૦ 

 

૧,૮
૦,
૦૦
૦ 

 

૧,૮
૦,
૦૦
૦ 

 

૧૫
,૦
૦૦

  નાયબ 
પશપુાલન 
િનયામક 

૪ 

૨૪૦૩ 
પશપુાલન 
પાવર ડર્ીવન 
ચાફકટર 

ખરીદીમા ંસહાય 
(સામાન્ ય 
લાભાથીર્) 

ઘાસ કાપવાના 
સડૂા ખરીદીમા ં
સહાય (સામાન્ ય 

લાભાથીર્) 

 
૦૧/૦૪/૨૦૧૬  

 
૩૧/૦૩/૨૦૧૭  

૧,૮
૦,
૦૦
૦ 

 

૧,૮
૦,
૦૦
૦ 

 

૧,૮
૦,
૦૦
૦ 

 

૧,૮
૦,
૦૦
૦ 

 

નાયબ 
પશપુાલન 
િનયામક 

૫ 

૨૪૦૩ 
પશપુાલન 
કેન્ દર્ પરુ  કૃત 
યોજના 

ખરવા-મોવાસા 
રોગ િનયતંર્ણ 
કાયર્કર્મ 

 
૦૧/૦૪/૨૦૧૬  

 
૩૧/૦૩/૨૦૧૭  

૧૫
,૨૬

,૬
૩૪

  

૧૫
,૨૬

,૬
૩૪

 

૧૫
,૨૬

,૬
૩૪

 

૧૫
,૨૬

,૬
૩૪

 

નાયબ 
પશપુાલન 
િનયામક 

 
 
 
 
 
 



 

 

પાન નબંર :: ૧૯ 

મ 
ન.ં 

યોજના ુ ં
નામ/સદર 

િૃ  
િૃ  શ ુ 

કયાની તાર ખ 

િૃ ના 
તની 
દા લ 

તાર ખ 

ૂચત 
રકમ 

મં ૂર 
થયેલ 
રકમ 

ટ  
કરલ/ 
કૂવેલ 
રકમ 

(હ તાની 
સં  યા) 

છે લા 
વષ ુ ં
ખરખર 
ખચ 

કાયની ણુવ ા માટ 
સં ણૂપણે કામગીર  
માટ જવાબદાર 

અિધકાર  

૬ 

૨૪૦૩ 
પશપુાલન 
અન.ુજાિતના 
લોકોને બકરા 
પરુા પાડવા  

અન.ુજાિતના લોકોને 
બકરા પરુા પાડવા 

સહાય  

 
૦૧/૦૪/૨૦૧૬  

 
૩૧/૦૩/૨૦૧૭  ૬૦

,૦
૦૦

  

૬૦
,૦
૦૦

 

૬૦
,૦
૦૦

 

૬૦
,૦
૦૦

 

નાયબ પશપુાલન 
િનયામક 

૭ 

૨૪૦૩ 
પશપુાલન  
પાવરડર્ીવન 
ચાફકટર 
ખરીદીમા ં
સહાય (    )   

સામાન્ય વગર્ના 
લોકોને ધાસ 
કાપવાના સડુા 
ખરીદીમા ંસહાય 
આથી ધાસચારાનો 
બગાડ અટકાવવા.  

 
૦૧/૦૪/૨૦૧૬  

 
૩૧/૦૩/૨૦૧૭  

૧,૫
૦,
૦૦
૦ 

 

૧,૫
૦,
૦૦
૦ 

 

૧,૫
૦,
૦૦
૦ 

 

૧,૫
૦,
૦૦
૦ 

 

નાયબ પશપુાલન 
િનયામક 

૮ 

૨૪૦૩ 
પશપુાલન 
ધાસચારા 

િવકાસ યોજના 
અંતગર્ત 

િમિનકીટસનુ ં
િવવરણ 

(રાજ્ય સરકાર 
પરુ કૃત  

સધુારેલ ધાસચારનુ ં
ઉત્પાદન વધારવુ ં
તેમજ તૈયાર થયેલ 
િનદેર્શન હઠેળ 
પ્લોટનુ ંિનદેર્શન 
કરી અન્ય 
પશપુાલકોને 

સધુારેલ ધાસચારો 
ઉગાડતા થાય 
તેમને પર્ોત્સાહન. 

 
૦૧/૦૪/૨૦૧૬  

 
૩૧/૦૩/૨૦૧૭  --

 

--
 

--
 

--
 ખચર્ રાજ્ય કક્ષાએ  

૯ 

2403 
પ પુાલન 
સામા ય 
વગના 

પ પુાલકોને 
મી ક ગ 
મશીન 
ખર દ મા ં
સહાય  

સામાન્ય 
લાભાથીર્ઓને 
મી કીંગ મશીન 
ખરીદમા ંસહાય  

 
૦૧/૦૪/૨૦૧૬  

 
૩૧/૦૩/૨૦૧૭  

૮૦
,૩૨

,૫
૦૦

  

૮૦
,૩૨

,૫
૦૦

 

૮૦
,૩૨

,૫
૦૦

 

૮૦
,૩૨

,૫
૦૦

 

નાયબ પશપુાલન 
િનયામક 

૧૦ 

2403 
પ પુાલન 
પ પુાલન 
િવ તરણ 

બેંશ  

પશપુાલન 
યવસાયને લાગતુ ં
તાિંતર્ક ાન પરુા 
પાડવા બાબત.  

 
૦૧/૦૪/૨૦૧૬  

 
૩૧/૦૩/૨૦૧૭  --

 

--
 

--
 

--
 નાયબ પશપુાલન 

િનયામક 



 

 

૧૧ 

2403 
પ પુાલન 
ૂધ ઉ પાદન 
હર ફાઈ  

પશપુલાકો સારી 
ઓલાદના, વધ ુદૂધ 
આપતા પશઓુ 
રાખવા પર્ેરાય તે 

હતે ુથી  

 
૦૧/૦૪/૨૦૧૬  

 
૩૧/૦૩/૨૦૧૭  --

 

--
 

--
 

--
 નાયબ પશપુાલન 

િનયામક 

૧૨ 

2403 
પ પુાલન 
મ હલા 

પ પુાલકોને 
પ  ુવીમા 
સહાય  

મિહલા 
લાભાથીર્ઓને પશ ુ
વીમા સહાય પશનુા 
મરણ સામે આિથર્ક 
રિક્ષકા પરુા પાડવા  

 
૦૧/૦૪/૨૦૧૬  

 
૩૧/૦૩/૨૦૧૭  

૨,૩
૬,
૦૦
૦ 

 

૨,૩
૬,
૦૦
૦ 

૨,૩
૬,
૦૦
૦ 

૨,૩
૬,
૦૦
૦ 

નાયબ પશપુાલન 
િનયામક 

૧૩  

2403 
પ પુાલન 
મ હલા ૂધ 
મડંળ ઓને 

AMCS સહાય  

મિહલા દૂધ 
મડંળીઓને      સહાય 
આપી દૂધનુ ં

યાજબી મળૂ પરુા 
પાડવા  

 
૦૧/૦૪/૨૦૧૬  

 
૩૧/૦૩/૨૦૧૭  ૮૦

,૦
૦૦

  

૮૦
,૦
૦૦

  

૮૦
,૦
૦0

   

૮૦
,૦
૦૦

  

નાયબ પશપુાલન 
િનયામક 

૧૪  

2403 
પ પુાલન 

50% મ હલા 
સભાસદ 

ધરાવતી ૂધ 
મડંળ ઓને 
ગોડાઉન 
સહાય  

ખાણ-દાણની 
જાળવણી અથેર્ 
ઇન્ફર્ા ટર્ક્ચર પરંુૂ 

પાડવા  

 
૦૧/૦૪/૨૦૧૬  

 
૩૧/૦૩/૨૦૧૭  

૯,
૦૦

,૦
૦૦

  

૯,
૦૦

,૦
૦૦

 

૯,
૦૦

,૦
૦૦

 

૯,
૦૦

,૦
૦૦

 

નાયબ પશપુાલન 
િનયામક 

૧૫  

2403 
પ પુાલન 
સામા ય ૂધ 
મડંળ ઓને 

AMCS સહાય  

મિહલા દૂધ 
મડંળીઓને      સહાય 
આપી દૂધનુ ં

યાજબી મળૂ પરુા 
પાડવા 

 
૦૧/૦૪/૨૦૧૬  

 
૩૧/૦૩/૨૦૧૭  

૧૬
,૮
૦,
૦૦
૦ 

 

૧૬
,૮
૦,
૦૦
૦ 

૧૬
,૮
૦,
૦૦
૦ 

૧૬
,૮
૦,
૦૦
૦ 

નાયબ પશપુાલન 
િનયામક 

૧૬  

2403 
પ પુાલન 
સામા ય ૂધ 
મડંળ ઓને 
BMC સહાય  

દૂધ મડંળીઓને     
સહાય આપી દૂધ 
ઠડું રાખી બગડત ુ ં
અટકાવવા  

 
૦૧/૦૪/૨૦૧૬  

 
૩૧/૦૩/૨૦૧૭  --

 

--
 

--
 

--
 નાયબ પશપુાલન 

િનયામક 

૧૭  

2403 
પ પુાલન  

ુ િ મ 
બીજદાનથી 
જ મેલ દશી 
ઓલાદની 

વાછરડ ઓને 
ો સાહકસહાય  

કુિતર્મ બીજદાનથી 
જન્મેલ દેશી 
ઓલાદની 
વાછરડીઓને 
પર્ોત્સાહક સહાય   

 
૦૧/૦૪/૨૦૧૬  

 
૩૧/૦૩/૨૦૧૭  ૩,૦

૦૦
  

૩,૦
૦૦

 

૩,૦
૦૦

 

૩,૦
૦૦

 

નાયબ પશપુાલન 
િનયામક 



 

 

૧૮  

2403 
પ પુાલન  
1 થી 4 
ુ ધાળા 

પ ઓુને 12 
% યાજ 
સહાય  

૧૨% સહાય ૫ વષર્ 
સધુી ચકુવવામા ં

આવે છે.   

 
૦૧/૦૪/૨૦૧૬  

 
૩૧/૦૩/૨૦૧૭  

૧,૦
૦,
૦૦
૦ 

 

૧,૦
૦,
૦૦
૦ 

૧,૦
૦,
૦૦
૦ 

૧,૦
૦,
૦૦
૦ 

નાયબ પશપુાલન 
િનયામક 

૧૯  

2403 
પ પુાલન  
1 થી 10  
ુ ધાળા 

પ ઓુને બક 
િધરાણ પેટ 
7% યાજ 
સહાય  

 ૭ % સહાય ૩ વષર્ 
સધુી ચકુવવામા ં

આવે છે.  

 
૦૧/૦૪/૨૦૧૬  

 
૩૧/૦૩/૨૦૧૭  

૨૦
,૦
૦,
૦૦
૦ 

 

૨૦
,૦
૦,
૦૦
૦ 

૨૦
,૦
૦,
૦૦
૦ 

૨૦
,૦
૦,
૦૦
૦ 

નાયબ પશપુાલન 
િનયામક 

૨૦  

૨૪૦૩ 
પશપુાલન 
િનદેર્શ અને 
વહીવટ 

િજ લા પચંાયતમા ં
પશપુાલન શાખાની 

 થાપના 

 
૦૧/૦૪/૨૦૧૬  

 
૩૧/૦૩/૨૦૧૭  

૧૧
,૦
૧,૦
૦૦
૦ 

 

૧૧
,૦
૧,૦
૦૦
૦ 

૧૧
,૦
૧,૦
૦૦
૦ 

૪,
૮૭

,૦
૦૦

   

નાયબ પશપુાલન 
િનયામક 

 
 

અન્ ય જાહરે 
તતંર્ માટે : 

 

સદર 
સિૂચત 

અંદાજપતર્ 

મજૂંર થયેલ 
અંદાજપતર્ 

ટી કરેલ/ચકૂવેલ 
રકમ 

(હાની સખં્ યા) 

કુલ ખચર્ 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
 



 

 

પાન નબંર :: ૨૦  
 

પર્કરણ-૧૩   

સહાયકી કાયર્કર્મોના અમલ અંગેની પધ્ ધિત 
 
૧૩.૧     નીચનેા નમનૂા મજુબ માિહિત આપો. 
 
             //  કાયર્કર્મ/યોજનાનુ ંનામ 
    //  કાયર્કર્મ/યોજનાનો સમયગાળો 
    //  કાયર્કર્મનો ઉ ેશ 
    //  કાયર્કર્મના ભૌિતક  અને નાણાકંીય લક્ષાકંો (છે લા વષર્ માટે) 
    //  લાભાથીર્ની પાતર્તા 
    //  લાભ અંગેની પવૂર્ જરુિરયાતો 
    //  કાયર્કર્મનો લાભ લવેાની પધ્ ધિત 
    //  પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના માપદંડો 

   //  કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો (સહાયકીની રકમ અથવા આપવામા ંઆવેલ અન્ ય મદદ  
        પણ  દશાર્વવી) 

    //  સહાયકી િવતરણની કાયર્પધ્ ધિત 
    //  અરજી ક્ યા ંકરવી કે અરજી કરવા માટે કચરેીમા ંકોનો સપંકર્ કરવો. 
    //  અરજી ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્ યા)ં 
             //  અન્ ય ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્ યા)ં 

   //  અરજીપતર્કનો નમનૂો (લાગ ુપડતુ ંહોય તો જો સાદા કાગળ પર અરજી કરી હોય તો અરજદારે અરજીમા ંશુ઼ં શુ ંદશાર્વવુ ં તેનો 
ઉ લખે કરો ) 

   //  િબડાણોની યાદી (પર્માણપતર્ો/દ  તાવજેો) 
   //  િબડાણોનો નમનૂો 
   //  પર્િકર્યાને લગતી સમ  યાઓ અંગે કયા ંસપંકર્ કરવો. 
   //  ઉપલબ્ ધ િનિધની િવગતો (િજ લા ક્ ક્ષા, ઘટક કક્ષા વગેરે વા ંિવિવધ  તરોએ) 

       //  નીચનેા નમનૂામા ંલાભાથીર્ની યાદી 
 

મ ન.ં/કોડ લાભાથ ુ ંનામ સહાયક ની રકમ માતા-િપતા વાલી પસદંગીનો માપદંડ 
સરના ુ ં

જ લો શહર નગર/ગામ ઘર નબંર 
         
         
         
 
 
યોજનાઓની િવગતવાર માિહિત હવે પછી કર્મશઃ આપવામા ંઆવેલ છે. 
 



 

 

પાન નબંર :: ૨૧ 
 

૧૩.૧     નીચનેા નમનૂા મજુબ માિહિત આપો. 

//  કાયર્કર્મ/યોજનાનુ ંનામ ખાસ અંગભતૂ યોજના હઠેળ પાવર ડર્ીવન ચાફકટર ખરીદીમા ંસહાય  

//  કાયર્કર્મ/યોજનાનો સમયગાળો નાણાકંીય વષર્ : ૨૦૧૬-૧૭    

//  કાયર્કર્મનો ઉ ેશ આ યોજનાનો મખુ્ ય ઉ ે  ય અ.જા.ના લાભાથીર્ઓને પાવર ડર્ીવન ચાફકટર 
ખરીદીમા ંસહાય  આપી ઘાસચારાનો  થતો બગાડ અટકાવવાનો છે.  

//  કાયર્કર્મના ભૌિતક  અને નાણાકંીય લક્ષાકંો  
    (છે લા વષર્ માટે) 

ભૌિતક લક્ષાકં નાણાકંીય લક્ષાકં 

૧૨  ૧,૮૦,૦૦૦  

//  લાભાથીર્ની પાતર્તા િજ લામા ંવસતા અ.જા.ના લોકો પૈકી ૧૦ પશ ુધરાવતા હોવા જોઇએ. 
//  લાભ અંગેની પવૂર્ જરુિરયાતો િનયત નમનૂાના         ઉપર અરજી કરવાની રહ ેછે. 
//  કાયર્કર્મનો લાભ લવેાની પધ્ ધિત તાલકુાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. નો સપંકર્ સાધી અરજી આપવાની રહ ેછે.  
//  પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના માપદંડો િનયત નમનૂાની અરજીમા ંતાલકુાના પ.િચ.અ. ની ભલામણના આધારે સહાય 

આપવામા ંઆવે છે.  
//  કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો  
   (સહાયકીની રકમ અથવા આપવામા ંઆવેલ  
   અન્ ય   મદદ પણ દશાર્વવી) 

વષર્ ૨૦૧૬-૧૭  મા ંપશપુાલક લાભાથીર્ઓને સહાય આપમા ંઆવેલ છે.  

//  સહાયકી િવતરણની કાયર્પધ્ ધિત તાલકુાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. ારા પસદં પામેલ લાભાથીર્ને પાવર ડર્ીવન 
ચાફકટર (ઘાસ કાપવાના સડૂા)ની ખરીદીમા ંસહાય તેઓના બેંક ખાતામા ંજમા 
પહ ચતી કરવામા ંઆવે છે. તેમજ, તાિંતર્ક માગર્દશર્ન આપવામા ંઆવે છે.  

//  અરજી ક્ યા ંકરવી કે અરજી કરવા માટે  
   કચરેીમા ંકોનો સપંકર્ કરવો. 

તાલકુાના પ.િચ.અ./ પ.ધ.િન. નો સપંકર્ સાધી અરજી કરવાની રહ ેછે. 

//  અરજી ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્ યા)ં િવના મ ૂ  યે 

//  અન્ ય ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્ યા)ં િવના મ ૂ  યે 

//  અરજીપતર્કનો નમનૂો (લાગ ુપડતુ ંહોય તો  
    જો સાદા કાગળ પર અરજી કરી હોય      
    તો અરજદારે અરજીમા ંશુ઼ં શુ ંદશાર્વવુ ંતેનો  
    ઉ લખે કરો ) 

અરજીપતર્નો નમનૂો         ઉપર ઉપલબ્ધ છે. 

//  િબડાણોની યાદી (પર્માણપતર્ો/દ  તાવેજો) જાિત અંગેનુ ંસક્ષમ અિધકારીનુ ંપર્માણપતર્ તથા ૧૦ પશ ુધરાવતા હોવાનો 
આધાર  

//  િબડાણોનો નમનૂો ઉપર મજુબ 

//  પર્િકર્યાને લગતી સમ  યાઓ અંગે કયા ંસપંકર્   
કરવો. 

પશ ુિચિકત્ સા અિધકારી ી/ પશધુન િનરીક્ષક 

//  ઉપલબ્ ધ િનિધની િવગતો (િજ લા ક્ ક્ષા, ઘટક   
કક્ષા વગેરે વા ંિવિવધ  તરોએ) 

યોજનાના લક્ષાકં મજુબ ફાળવેલ ગર્ાન્ ટ ને તે તાલકુાને લક્ષાકં મજુબ ફાળવી 
આપવામા ંઆવે છે. ૨૦૧૬-૧૭  ના વષર્ની જોગવાઇ ઉપર દશાર્વેલ છે. 

//  નીચનેા નમનૂામા ંલાભાથીર્ની યાદી  

 

કર્મ 
ન.ં/કોડ 

લાભાથીર્નુ ં
નામ 

સહાયકીની 
રકમ 

માતા-િપતા 
વાલી 

પસદંગીનો 
માપદંડ 

સરનામુ ં 
િજ લો શહરે નગર/ગામ ઘર નબંર 

સહાય માટેના લાભાથીર્ પસદં કરવા, સહાય માટેની અરજીઓ મેળવવી તેમજ મજૂંરી મ  યે સહાયની કામગી         મારફતે થતી હોવાથી આ લી  ટ         ઉપર 
ઉપલબ્ધ છે.  
 
                                                       



 

 

પાન નબંર :: ૨૨       
         

૧૩.૧     નીચનેા નમનૂા મજુબ માિહિત આપો.    

//  કાયર્કર્મ/યોજનાનુ ંનામ ઘાસચારા િવકાસ યોજના અંતગર્ત ઘાસચારા મીનીકીટસનુ ંિવતરણ (રાજ્ ય 
સરકાર પરુ  કૃત) 

//  કાયર્કર્મ/યોજનાનો સમયગાળો નાણાકંીય વષર્ : ૨૦૧૬-૧૭ 

//  કાયર્કર્મનો ઉ ેશ સધુારેલ ઘાસચારાનુ ંઉત ્ પાદન વધારવુ ંતેમજ તૈયાર થયેલ િનદર્શન પ્ લોટનુ ં
િનદશર્ન કરી અન્ ય પશપુાલકો પણ સધુારેલ ઘાસચારો ઉગાકતા થાય તે આ 
યોજનાનો ઉ ે  ય છે. 

//  કાયર્કર્મના ભૌિતક લક્ષાકં અને નાણાકંીય લક્ષાકંો  
    (છે લા વષર્ માટે) 

ભૌિતક લક્ષાકં નાણાકંીય લક્ષાકં 

૨૦૦  ૮૦,૦૦૦   

//  લાભાથીર્ની પાતર્તા િનદર્શન પ્ લોટ તયૈાર કરવા જરુરી જમીન ધરાવતા તેમજ પશઓુ ધરાવતા 
પશપુાલકો/ખડેતૂ હોવા જોઇએ. 

//  લાભ અંગેની પવૂર્ જરુિરયાતો િનયત નમનૂાના ફોમર્મા ંઅરજી કરવાની રહ ેછે. 
//  કાયર્કર્મનો લાભ લવેાની પધ્ ધિત તાલકુાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. નો સપંકર્ સાધી અરજી કરવાની રહ ેછે.  
//  પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના માપદંડો િનયત નમનૂાની અરજીમા ંતાલકુાના પ.િચ.અ. ની ભલામણના આધારે મીનીકીટ 

આપવામા ંઆવે છે.  
//  કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો  
   (સહાયકીની રકમ અથવા આપવામા ંઆવેલ  
   અન્ ય   મદદ પણ દશાર્વવી) 

વષર્ ૨૦૧૬-૧૭  મા ંખાતા ારા ફાળવેલ મીનીકીટસ  પસદં થયેલ લાભાથીર્ઓને 
ફાળવી આ યોજનાનો ઉ ેશ િસધ્ ધ કરેલ છે. 

//  સહાયકી િવતરણની કાયર્પધ્ ધિત તાલકુાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. ારા પસદં પામેલ લાભાથીર્ને મીનીકીટસ 
ફાળવવામા ંઆવે છે. તેમજ, તાિંતર્ક માગર્દશર્ન આપવામા ંઆવે છે.  

//  અરજી ક્ યા ંકરવી કે અરજી કરવા માટે  
   કચરેીમા ંકોનો સપંકર્ કરવો. 

તાલકુાના પ.િચ.અ./ પ.ધ.િન. નો સપંકર્ સાધી અરજી કરવાની રહ ેછે. 

//  અરજી ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્ યા)ં િવના મ ૂ  યે 

//  અન્ ય ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્ યા)ં િવના મ ૂ  યે 

//  અરજીપતર્કનો નમનૂો (લાગ ુપડતુ ંહોય તો  
    જો સાદા કાગળ પર અરજી કરી હોય      
    તો અરજદારે અરજીમા ંશુ઼ં શુ ંદશાર્વવુ ંતેનો  
    ઉ લખે કરો ) 

અરજીપતર્નો નમનૂો આ સાથે સામેલ છે.  તે તાલકુના પ.િચ.અ./ પ.ધ.િન. 
પાસેથી િવના મ ૂ  યે મળી રહશેે. 

//  િબડાણોની યાદી (પર્માણપતર્ો/દ  તાવેજો) જમીન તથા પશ ુધરાવતા હોવાનો આધાર  
//  િબડાણોનો નમનૂો ઉપર મજુબ 

//  પર્િકર્યાને લગતી સમ  યાઓ અંગે કયા ંસપંકર્   
કરવો. 

પશ ુિચિકત્ સા અિધકારી ી/ પશધુન િનરીક્ષક 

//  ઉપલબ્ ધ િનિધની િવગતો (િજ લા ક્ ક્ષા, ઘટક   
કક્ષા વગેરે વા ંિવિવધ  તરોએ) 

યોજનાના લક્ષાકં મજુબ ફાળવેલ મીનીકીટસ ને  તે તાલકુાને પસદં થયેલ 
લાભાથીર્ મજુબ ફાળવી આપવામા ંઆવે છે. ૨૦૧૬-૧૭  ના વષર્ની કામગીરી 
ઉપર દશાર્વેલ છે. 

//  નીચનેા નમનૂામા ંલાભાથીર્ની યાદી  

 

મ ન.ં/કોડ લાભાથ ુ ંનામ સહાયક ની રકમ માતા-િપતા વાલી પસદંગીનો માપદંડ 
સરના ુ ં

જ લો શહર નગર/ગામ ઘર નબંર 

સહાય માટેના લાભાથીર્ પસદં કરવા, સહાય માટેની અરજીઓ મેળવવી તેમજ મજૂંરી મ  યે સહાયની કામગીરી તાલકુા કક્ષાએ થતી હોવાથી આ 
લી  ટ તાલકુા કક્ષાએ િનભાવવામા ંઆવે છે.  



 

 

પાન નબંર :: ૨3  
 

૧૩.૧     નીચનેા નમનૂા મજુબ માિહિત આપો. 

//  કાયર્કર્મ/યોજનાનુ ંનામ સામાન્ય વગર્ના પશપુાલકોને પાવર ડર્ીવન ચાફકટર ખરીદીમા ંસહાય  

//  કાયર્કર્મ/યોજનાનો સમયગાળો નાણાકંીય વષર્ : ૨૦૧૬-૧૭    

//  કાયર્કર્મનો ઉ ેશ આ યોજનાનો મખુ્ ય ઉ ે  ય અ.જા.ના લાભાથીર્ઓને પાવર ડર્ીવન ચાફકટર 
ખરીદીમા ંસહાય  આપી ઘાસચારાનો  થતો બગાડ અટકાવવાનો છે.  

//  કાયર્કર્મના ભૌિતક  અને નાણાકંીય લક્ષાકંો  
    (છે લા વષર્ માટે) 

ભૌિતક લક્ષાકં નાણાકંીય લક્ષાકં 

૧૨   ૧,૮૦,૦૦૦/-    

//  લાભાથીર્ની પાતર્તા િજ લામા ંવસતા િજ લામા ંવસતા પશ ુપલકો, ૧૦ પશ ુધરાવતા હોવા જોઇએ. 
//  લાભ અંગેની પવૂર્ જરુિરયાતો િનયત નમનૂાના         ઉપર અરજી કરવાની રહ ેછે. 
//  કાયર્કર્મનો લાભ લવેાની પધ્ ધિત તાલકુાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. નો સપંકર્ સાધી અરજી આપવાની રહ ેછે.  
//  પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના માપદંડો િનયત નમનૂાની અરજીમા ંતાલકુાના પ.િચ.અ. ની ભલામણના આધારે સહાય 

આપવામા ંઆવે છે.  
//  કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો  
   (સહાયકીની રકમ અથવા આપવામા ંઆવેલ  
   અન્ ય   મદદ પણ દશાર્વવી) 

વષર્ ૨૦૧૬-૧૭  ની  પરેૂપરૂી નાણાકંીય જોગવાઇનો ઉપયોગ કરી  
બાર પશપુાલક લાભાથીર્ઓને સહાય કરી આ યોજનાનો ઉ ેશ િસધ્ ધ કરેલ છે. 

//  સહાયકી િવતરણની કાયર્પધ્ ધિત તાલકુાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. ારા પસદં પામેલ લાભાથીર્ને પાવર ડર્ીવન 
ચાફકટર (ઘાસ કાપવાના સડૂા)ની ખરીદીમા ંસહાય તેઓના બેંક ખાતામા ંજમા 
પહ ચતી કરવામા ંઆવે છે. તેમજ, તાિંતર્ક માગર્દશર્ન આપવામા ંઆવે છે.  

//  અરજી ક્ યા ંકરવી કે અરજી કરવા માટે  
   કચરેીમા ંકોનો સપંકર્ કરવો. 

તાલકુાના પ.િચ.અ./ પ.ધ.િન. નો સપંકર્ સાધી અરજી કરવાની રહ ેછે. 

//  અરજી ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્ યા)ં િવના મ ૂ  યે 

//  અન્ ય ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્ યા)ં િવના મ ૂ  યે 

//  અરજીપતર્કનો નમનૂો (લાગ ુપડતુ ંહોય તો  
    જો સાદા કાગળ પર અરજી કરી હોય      
    તો અરજદારે અરજીમા ંશુ઼ં શુ ંદશાર્વવુ ંતેનો  
    ઉ લખે કરો ) 

અરજીપતર્નો નમનૂો         ઉપર ઉપલબ્ધ છે. 

//  િબડાણોની યાદી (પર્માણપતર્ો/દ  તાવેજો) ૧૦ પશ ુધરાવતા હોવાનો આધાર  
//  િબડાણોનો નમનૂો ઉપર મજુબ 

//  પર્િકર્યાને લગતી સમ  યાઓ અંગે કયા ંસપંકર્   
કરવો. 

પશ ુિચિકત્ સા અિધકારી ી/ પશધુન િનરીક્ષક 

//  ઉપલબ્ ધ િનિધની િવગતો (િજ લા ક્ ક્ષા, ઘટક   
કક્ષા વગેરે વા ંિવિવધ  તરોએ) 

યોજનાના લક્ષાકં મજુબ ફાળવેલ ગર્ાન્ ટ ને તે તાલકુાને લક્ષાકં મજુબ ફાળવી 
આપવામા ંઆવે છે. ૨૦૧૬-૧૭  ના વષર્ની જોગવાઇ ઉપર દશાર્વેલ છે. 

//  નીચનેા નમનૂામા ંલાભાથીર્ની યાદી  

 

કર્મ 
ન.ં/કોડ 

લાભાથીર્નુ ં
નામ 

સહાયકીની 
રકમ 

માતા-િપતા 
વાલી 

પસદંગીનો 
માપદંડ 

સરનામુ ં 
િજ લો શહરે નગર/ગામ ઘર નબંર 

સહાય માટેના લાભાથીર્ પસદં કરવા, સહાય માટેની અરજીઓ મેળવવી તેમજ મજૂંરી મ  યે સહાયની કામગી         મારફતે થતી હોવાથી આ લી  ટ         ઉપર 
ઉપલબ્ધ છે.  



 

 

 
૧૩.૧     નીચનેા નમનૂા મજુબ માિહિત આપો. 

//  કાયર્કર્મ/યોજનાનુ ંનામ ખરવા મોવાસા રોગ િનયતંર્ણ કાયર્કર્મ  

//  કાયર્કર્મ/યોજનાનો સમયગાળો નાણાકંીય વષર્ : ૨૦૧૬-૧૭    

//  કાયર્કર્મનો ઉ ેશ આ યોજનાનો મખુ્ ય ઉ ે  ય પશપુલોકોને આિથર્ક રોગને કારણ ેદૂધ ઉત્પાદનમા ં
ભારે ઘટાડો થતો હોઈ છે. આિથક નકુશાન અટકાવવા માટે પશ ુહે થ કવરેજ 
માટે રસીકરણ કેમ્પેઈન ારા કરવુ ં   

//  કાયર્કર્મના ભૌિતક  અને નાણાકંીય લક્ષાકંો  
    (છે લા વષર્ માટે) 

ભૌિતક લક્ષાકં નાણાકંીય લક્ષાકં 

૮.૦૦ લાખ    ૧૫,૨૬,૬૩૪/-    

//  લાભાથીર્ની પાતર્તા િજ લામા ંવસતા િજ લામા ંવસતા પશ ુપાલકોના પશઓુને   
//  લાભ અંગેની પવૂર્ જરુિરયાતો -- 
//  કાયર્કર્મનો લાભ લવેાની પધ્ ધિત તાલકુાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. નો સપંકર્ સાધી અરજી આપવાની રહ ેછે.  
//  પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના માપદંડો તમામ ગાય/ભેંસના પશપુાલકોના પશઓુને રસીકરણ  
//  કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો  
   (સહાયકીની રકમ અથવા આપવામા ંઆવેલ  
   અન્ ય   મદદ પણ દશાર્વવી) 

વષર્ ૨૦૧૬-૧૭  ની  પરેૂપરૂી નાણાકંીય જોગવાઇનો ઉપયોગ કરી  
બાર પશપુાલક લાભાથીર્ઓને િવના મુ યે સહાય કરી આ યોજનાનો ઉ ેશ િસધ્ ધ 
કરેલ છે. 

//  સહાયકી િવતરણની કાયર્પધ્ ધિત તાલકુાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. ારા પસદં પામેલ લાભાથીર્ને પાવર ડર્ીવન 
ચાફકટર (ઘાસ કાપવાના સડૂા)ની ખરીદીમા ંસહાય તેઓના બેંક ખાતામા ંજમા 
પહ ચતી કરવામા ંઆવે છે. તેમજ, તાિંતર્ક માગર્દશર્ન આપવામા ંઆવે છે.  

//  અરજી ક્ યા ંકરવી કે અરજી કરવા માટે  
   કચરેીમા ંકોનો સપંકર્ કરવો. 

તાલકુાના પ.િચ.અ./ પ.ધ.િન. નો સપંકર્ સાધી અરજી કરવાની રહ ેછે. 

//  અરજી ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્ યા)ં િવના મ ૂ  યે 

//  અન્ ય ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્ યા)ં િવના મ ૂ  યે 

//  અરજીપતર્કનો નમનૂો (લાગ ુપડતુ ંહોય તો  
    જો સાદા કાગળ પર અરજી કરી હોય      
    તો અરજદારે અરજીમા ંશુ઼ં શુ ંદશાર્વવુ ંતેનો  
    ઉ લખે કરો ) 

અરજી પતર્ક નથી. પરંત ુપશઓુન ેગામમા ંટેર્વીસના થળે રસીકરણ કરવામાટે 
પશઓુને લઇજવાના રહ ેછે.  

//  િબડાણોની યાદી (પર્માણપતર્ો/દ  તાવેજો) લાગ ુપડતુ ંનથી   
//  િબડાણોનો નમનૂો   
//  પર્િકર્યાને લગતી સમ  યાઓ અંગે કયા ંસપંકર્   
કરવો. 

પશ ુિચિકત્ સા અિધકારી ી/ પશધુન િનરીક્ષક 

//  ઉપલબ્ ધ િનિધની િવગતો (િજ લા ક્ ક્ષા, ઘટક   
કક્ષા વગેરે વા ંિવિવધ  તરોએ) 

યોજનાના લક્ષાકં મજુબ ફાળવેલ ગર્ાન્ ટ ને તે તાલકુાને લક્ષાકં મજુબ ફાળવી 
આપવામા ંઆવે છે. ૨૦૧૬-૧૭  ના વષર્ની જોગવાઇ ઉપર દશાર્વેલ છે. 

//  નીચનેા નમનૂામા ંલાભાથીર્ની યાદી  

 

કર્મ 
ન.ં/કોડ 

લાભાથીર્નુ ં
નામ 

સહાયકીની 
રકમ 

માતા-િપતા 
વાલી 

પસદંગીનો 
માપદંડ 

સરનામુ ં 
િજ લો શહરે નગર/ગામ ઘર નબંર 

-- 

 
 



 

 

પાન નબંર :: ૨૪    
 

૧૩.૧     નીચનેા નમનૂા મજુબ માિહિત આપો. 

//  કાયર્કર્મ/યોજનાનુ ંનામ સામાન્ય વગર્ના પશપુાલકોને મી કીંગ મશીન ખરીદીમા ંસહાય  

//  કાયર્કર્મ/યોજનાનો સમયગાળો નાણાકંીય વષર્ : ૨૦૧૬-૧૭    

//  કાયર્કર્મનો ઉ ેશ આ યોજનાનો મખુ્ ય ઉ ે  ય સામાન્ય લાભાથીર્ઓને મી કીંગ મશીન ખરીદીમા ં
સહાય  આપી દૂધ ઉત્પાદનમા ંથતો બગાડ અટકાવવાનો છે. અને વચ્છ 
ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે.    

//  કાયર્કર્મના ભૌિતક  અને નાણાકંીય લક્ષાકંો  
    (છે લા વષર્ માટે) 

ભૌિતક લક્ષાકં નાણાકંીય લક્ષાકં 

૨૩૮  ૮૦,૩૨,૫૦૦/-      

//  લાભાથીર્ની પાતર્તા િજ લામા ંવસતા િજ લામા ંવસતા પશ ુપલકો, ૧૦ પશ ુધરાવતા હોવા જોઇએ. 
//  લાભ અંગેની પવૂર્ જરુિરયાતો િનયત નમનૂાના         ઉપર અરજી કરવાની રહ ેછે. 
//  કાયર્કર્મનો લાભ લવેાની પધ્ ધિત તાલકુાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. નો સપંકર્ સાધી અરજી આપવાની રહ ેછે.  
//  પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના માપદંડો િનયત નમનૂાની અરજીમા ંતાલકુાના પ.િચ.અ. ની ભલામણના આધારે સહાય 

આપવામા ંઆવે છે.  
//  કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો  
   (સહાયકીની રકમ અથવા આપવામા ંઆવેલ  
   અન્ ય   મદદ પણ દશાર્વવી) 

વષર્ ૨૦૧૬-૧૭  ની  પરેૂપરૂી નાણાકંીય જોગવાઇનો ઉપયોગ કરી  
બાર પશપુાલક લાભાથીર્ઓને સહાય કરી આ યોજનાનો ઉ ેશ િસધ્ ધ કરેલ છે. 

//  સહાયકી િવતરણની કાયર્પધ્ ધિત તાલકુાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. ારા પસદં પામેલ લાભાથીર્ને મી કીંગ મશીન ની 
ખરીદીમા ંસહાય તેઓના બેંક ખાતામા ંજમા પહ ચતી કરવામા ંઆવે છે. તેમજ, 
તાિંતર્ક માગર્દશર્ન આપવામા ંઆવે છે.  

//  અરજી ક્ યા ંકરવી કે અરજી કરવા માટે  
   કચરેીમા ંકોનો સપંકર્ કરવો. 

તાલકુાના પ.િચ.અ./ પ.ધ.િન. નો સપંકર્ સાધી અરજી કરવાની રહ ેછે. 

//  અરજી ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્ યા)ં િવના મ ૂ  યે 

//  અન્ ય ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્ યા)ં િવના મ ૂ  યે 

//  અરજીપતર્કનો નમનૂો (લાગ ુપડતુ ંહોય તો  
    જો સાદા કાગળ પર અરજી કરી હોય      
    તો અરજદારે અરજીમા ંશુ઼ં શુ ંદશાર્વવુ ંતેનો  
    ઉ લખે કરો ) 

અરજીપતર્નો નમનૂો         ઉપર ઉપલબ્ધ છે. 

//  િબડાણોની યાદી (પર્માણપતર્ો/દ  તાવેજો) પશ ુધરાવતા હોવાનો આધાર  
//  િબડાણોનો નમનૂો ઉપર મજુબ 

//  પર્િકર્યાને લગતી સમ  યાઓ અંગે કયા ંસપંકર્   
કરવો. 

પશ ુિચિકત્ સા અિધકારી ી/ પશધુન િનરીક્ષક 

//  ઉપલબ્ ધ િનિધની િવગતો (િજ લા ક્ ક્ષા, ઘટક   
કક્ષા વગેરે વા ંિવિવધ  તરોએ) 

યોજનાના લક્ષાકં મજુબ ફાળવેલ ગર્ાન્ ટ ને તે તાલકુાને લક્ષાકં મજુબ ફાળવી 
આપવામા ંઆવે છે. ૨૦૧૬-૧૭  ના વષર્ની જોગવાઇ ઉપર દશાર્વેલ છે. 

//  નીચનેા નમનૂામા ંલાભાથીર્ની યાદી  

 

કર્મ 
ન.ં/કોડ 

લાભાથીર્નુ ં
નામ 

સહાયકીની 
રકમ 

માતા-િપતા 
વાલી 

પસદંગીનો 
માપદંડ 

સરનામુ ં 
િજ લો શહરે નગર/ગામ ઘર નબંર 

સહાય માટેના લાભાથીર્ પસદં કરવા, સહાય માટેની અરજીઓ મેળવવી તેમજ મજૂંરી મ  યે સહાયની કામગી         મારફતે થતી હોવાથી આ લી  ટ         ઉપર 
ઉપલબ્ધ છે.  



 

 

પાન નબંર :: ૨૫       
 

૧૩.૧     નીચેના નમનૂા મજુબ માિહિત આપો. 

//  કાયર્કર્મ/યોજનાનુ ંનામ સકં  પ પતર્ યોજના હઠેળ પશ ુઉત્ પાદકતા વિૃધ્ ધ િશિબર 

//  કાયર્કર્મ/યોજનાનો સમયગાળો નાણાકંીય વષર્ : ૨૦૧૬-૧૭    

//  કાયર્કર્મનો ઉ ેશ આ યોજનાનો મખુ્ ય ઉ ે  ય પશપુાલકોના પશઓુની ઉત્ પાદન શિકત વધારવાનો 
તેમજ પશપુાલકોને પશપુાલનને લગતુ ંતાિંતર્ક ાન પર઼ુૂ પાડવાનો છે.  

//  કાયર્કર્મના ભૌિતક  અને નાણાકંીય લક્ષાકંો  
    (છે લા વષર્ માટે) 

ભૌિતક લક્ષાકં નાણાકંીય લક્ષાકં 

૪૦ કેમ્ પ ૪૦૦૦ પશ ુસારવાર  . ૨,૮૦,૦૦૦/- 

//  લાભાથીર્ની પાતર્તા   થળે િશિબરનુ ંઆયોજન થવાનુ ંહોય ત્ યાના કોઇણ પશપુાલકો આ યોજનાનો 
કોઈ પણ લાભ લઇ શકે છે.  

//  લાભ અંગેની પવૂર્ જરુિરયાતો   થળે િશિબરનુ ંઆયોજન થવાનુ ંહોય ત્યાનંા કોઇપણ પશપુાલકો આ 
યોજનાનો લાભ લઇ શકે છે.  

//  કાયર્કર્મનો લાભ લવેાની પધ્ ધિત  તે તાલકુાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. નો સપંકર્ સાધવાનો રહ ેછે.  
//  પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના માપદંડો પશઓુ ધરાવતા પશપુાલકો આ યોજનાનો લાભ લઇ શકે છે.   
//  કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો  
   (સહાયકીની રકમ અથવા આપવામા ંઆવેલ  
   અન્ ય   મદદ પણ દશાર્વવી) 

િશિબરના  થળે પશપુાલકોના પશઓુને જરુિરયાત મજુબ સારવાર તેમજ સ રી 
કરી આપવામા ંઆવે છે. તેમજ, પશઓુની ઉત્ પાદકતા વધારવા જરુરી તાિંતર્ક 
માિહિત પરૂી પાડવામા ંઆવે છે.  

//  સહાયકી િવતરણની કાયર્પધ્ ધિત િશિબરના  થળ પર પશઓુને જરુરી સારવાર તેમજ પશપુાલકોને તાિંતર્ક 
માગર્દશર્ન પ ૂ  પાડવામા ંઆવે છે.  

//  અરજી ક્ યા ંકરવી કે અરજી કરવા માટે  
   કચરેીમા ંકોનો સપંકર્ કરવો. 

લિેખત અરજી કરવાની રહતેી નથી પરંત,ુ તાલકુાના પ.િચ.અ./ પ.ધ.િન. નો 
સપંકર્ સાધવાનો  રહ ેછે. 

//  અરજી ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્ યા)ં લાગ ુપડતુ ંનથી. 
//  અન્ ય ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્ યા)ં લાગ ુપડતુ ંનથી. 
//  અરજીપતર્કનો નમનૂો (લાગ ુપડતુ ંહોય તો  
    જો સાદા કાગળ પર અરજી કરી હોય      
    તો અરજદારે અરજીમા ંશુ઼ં શુ ંદશાર્વવુ ંતેનો  
    ઉ લખે કરો ) 

         લાગ ુપડતુ ંનથી. 

//  િબડાણોની યાદી (પર્માણપતર્ો/દ  તાવેજો)          લાગ ુપડતુ ંનથી. 
//  િબડાણોનો નમનૂો          લાગ ુપડતુ ંનથી. 
//  પર્િકર્યાને લગતી સમ  યાઓ અંગે કયા ંસપંકર્   
કરવો. 

પશ ુિચિકત્ સા અિધકારી ી/ પશધુન િનરીક્ષક 

//  ઉપલબ્ ધ િનિધની િવગતો (િજ લા ક્ ક્ષા, ઘટક   
કક્ષા વગેરે વા ંિવિવધ  તરોએ) 

પશ ુઉત્ પાદકતા વિૃધ્ ધ િશિબરની ફાળવેલ ગર્ાન્ ટ  તે તાલકુાને થયેલ ફાળવી 
આપવામા ંઆવે છે. ૨૦૧૬-૧૭   ના વષર્ની કામગીરી  ઉપર દશાર્વેલ છે. 

//  નીચનેા નમનૂામા ંલાભાથીર્ની યાદી  

 

મ ન.ં/કોડ લાભાથ ુ ંનામ સહાયક ની રકમ માતા-િપતા વાલી પસદંગીનો માપદંડ 
સરના ુ ં

જ લો શહર  નગર/ગામ ઘર નબંર 

સહાય માટેના લાભાથીર્ પસદં કરવા, સહાય માટેની અરજીઓ મેળવવી તેમજ મજૂંરી મ  યે સહાયની કામગીરી તાલકુા કક્ષાએ થતી હોવાથી આ 
લી  ટ તાલકુા કક્ષાએ િનભાવવામા ંઆવે છે.  

 
 



 

 

પાન નબંર :: ૨૬  
 

૧૩.૧     નીચનેા નમનૂા મજુબ માિહિત આપો. 

//  કાયર્કર્મ/યોજનાનુ ંનામ સામાન્ય વગર્ના પશપુાલકો માટે કેટલ શેડ સહાય  

//  કાયર્કર્મ/યોજનાનો સમયગાળો નાણાકંીય વષર્ : ૨૦૧૬-૧૭    

//  કાયર્કર્મનો ઉ ેશ આ યોજનાનો મખુ્ ય ઉ ે  ય અ.જા.ના લાભાથીર્ઓને કેટલ શેડ સહાય  આપી 
તેઓના પશઓુન ેઆરામદાયક રહઠેાણ પુ  પાડવુ.ં    

//  કાયર્કર્મના ભૌિતક  અને નાણાકંીય લક્ષાકંો  
    (છે લા વષર્ માટે) 

ભૌિતક લક્ષાકં નાણાકંીય લક્ષાકં 

૯   ૭,૫૦,૦૦૦/- 

//  લાભાથીર્ની પાતર્તા િજ લામા ંવસતા પશપુાલકો  પૈકી ૧૦,૧૫,૨૦,૨૫ પશ ુધરાવતા હોવા જોઇએ. 
//  લાભ અંગેની પવૂર્ જરુિરયાતો િનયત નમનૂાના         ઉપર અરજી કરવાની રહ ેછે. 
//  કાયર્કર્મનો લાભ લવેાની પધ્ ધિત તાલકુાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. નો સપંકર્ સાધી અરજી આપવાની રહ ેછે.  
//  પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના માપદંડો િનયત નમનૂાની અરજીમા ંતાલકુાના પ.િચ.અ. ની ભલામણના આધારે સહાય 

આપવામા ંઆવે છે.  
//  કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો  
   (સહાયકીની રકમ અથવા આપવામા ંઆવેલ  
   અન્ ય   મદદ પણ દશાર્વવી) 

વષર્ ૨૦૧૬-૧૭  ની  પરેૂપરૂી નાણાકંીય જોગવાઇનો ઉપયોગ કરી  
તર્ણ પશપુાલક લાભાથીર્ઓને સહાય કરી આ યોજનાનો ઉ ેશ િસધ્ ધ કરેલ છે. 

//  સહાયકી િવતરણની કાયર્પધ્ ધિત તાલકુાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. ારા પસદં પામેલ લાભાથીર્ને કેટલ શેડ સહાય 
તેઓના બેંક ખાતામા ંજમા પહ ચતી કરવામા ંઆવે છે. તેમજ, તાિંતર્ક માગર્દશર્ન 
આપવામા ંઆવે છે.  

//  અરજી ક્ યા ંકરવી કે અરજી કરવા માટે  
   કચરેીમા ંકોનો સપંકર્ કરવો. 

તાલકુાના પ.િચ.અ./ પ.ધ.િન. નો સપંકર્ સાધી અરજી કરવાની રહ ેછે. 

//  અરજી ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્ યા)ં િવના મ ૂ  યે 

//  અન્ ય ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્ યા)ં િવના મ ૂ  યે 

//  અરજીપતર્કનો નમનૂો (લાગ ુપડતુ ંહોય તો  
    જો સાદા કાગળ પર અરજી કરી હોય      
    તો અરજદારે અરજીમા ંશુ઼ં શુ ંદશાર્વવુ ંતેનો  
    ઉ લખે કરો ) 

અરજીપતર્નો નમનૂો         ઉપર ઉપલબ્ધ છે. 

//  િબડાણોની યાદી (પર્માણપતર્ો/દ  તાવેજો) જાિત અંગેનુ ંસક્ષમ અિધકારીનુ ંપર્માણપતર્ તથા જમીન ધરાવતા હોવાનો 
આધાર  

//  િબડાણોનો નમનૂો ઉપર મજુબ 

//  પર્િકર્યાને લગતી સમ  યાઓ અંગે કયા ંસપંકર્   
કરવો. 

પશ ુિચિકત્ સા અિધકારી ી/ પશધુન િનરીક્ષક 

//  ઉપલબ્ ધ િનિધની િવગતો (િજ લા ક્ ક્ષા, ઘટક   
કક્ષા વગેરે વા ંિવિવધ  તરોએ) 

યોજનાના લક્ષાકં મજુબ ફાળવેલ ગર્ાન્ ટ ને તે તાલકુાને લક્ષાકં મજુબ ફાળવી 
આપવામા ંઆવે છે. ૨૦૧૬-૧૭  ના વષર્ની જોગવાઇ ઉપર દશાર્વેલ છે. 

//  નીચનેા નમનૂામા ંલાભાથીર્ની યાદી  

 

કર્મ 
ન.ં/કોડ 

લાભાથીર્નુ ં
નામ 

સહાયકીની 
રકમ 

માતા-િપતા 
વાલી 

પસદંગીનો 
માપદંડ 

સરનામુ ં 
િજ લો શહરે નગર/ગામ ઘર નબંર 

સહાય માટેના લાભાથીર્ પસદં કરવા, સહાય માટેની અરજીઓ મેળવવી તેમજ મજૂંરી મ  યે સહાયની કામગી         મારફતે થતી હોવાથી આ લી  ટ         ઉપર 
ઉપલબ્ધ છે.  
 



 

 

પાન નબંર :: ૨૭ 
 

૧૩.૧     નીચનેા નમનૂા મજુબ માિહિત આપો. 

//  કાયર્કર્મ/યોજનાનુ ંનામ પશપુાલન િવ  તરણ બંશે 

//  કાયર્કર્મ/યોજનાનો સમયગાળો નાણાકંીય વષર્ : ૨૦૧૬-૧૭    

//  કાયર્કર્મનો ઉ ેશ આ યોજનાનો મખુ્ ય ઉ ે  ય પશપુાલન  યવસાયને લગતુ ંતાિતર્ક ાન પરંુૂ 
પાડવાનો  છે. 

//  કાયર્કર્મના ભૌિતક અને નાણાકંીય લક્ષાકંો  
    (છે લા વષર્ માટે) 

ભૌિતક લક્ષાકં નાણાકંીય લક્ષાકં 

         ૬૯૪૭ લાભાથીર્                  નથી 
//  લાભાથીર્ની પાતર્તા   થળે િશિબરનુ ંઆયોજન થવાનુ ંહોય ત્ યાનંા કોઇપણ પશપુાલકો આ 

યોજનાનો લાભ લઇ શકે છે.  
//  લાભ અંગેની પવૂર્ જરુિરયાતો   થળે િશિબરનુ ંઆયોજન થવાનુ ંહોય ત્ યાના કોઇપણ પશપુાલકો આ 

યોજનાનો લાભ લઇ શકે છે.  
//  કાયર્કર્મનો લાભ લવેાની પધ્ ધિત  તે તાલકુાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. નો સપંકર્ સાધવાનો રહ ેછે.  
//  પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના માપદંડો પશઓુ ધરાવતા પશપુાલકો આ યોજનાનો લાભ લઇ શકે છે.   
//  કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો  
   (સહાયકીની રકમ અથવા આપવામા ંઆવેલ  
   અન્ ય   મદદ પણ દશાર્વવી) 

પશપુાલકોને પશપુાલન ખાતાની યોજનાકીય તમેજ તાિંતર્ક માિહિતનુ ંમાગર્દશર્ન 
િશિબરના  થળે તજ ો ારા પરં઼ુૂ પાડવામા ંઆવે છે.  

//  સહાયકી િવતરણની કાયર્પધ્ ધિત પશપુાલકોને પશપુાલન ખાતાની યોજનાકીય તમેજ તાિંતર્ક માિહિતનુ ંમાગર્દશર્ન 
િશિબરના  થળે તજ ો ારા પરં઼ુૂ પાડવામા ંઆવે છે.  

//  અરજી ક્ યા ંકરવી કે અરજી કરવા માટે  
   કચરેીમા ંકોનો સપંકર્ કરવો. 

લિેખત અરજી કરવાની રહતેી નથી પરંત,ુ તાલકુાના પ.િચ.અ./ પ.ધ.િન. નો 
સપંકર્ સાધવાનો  રહ ેછે. 

//  અરજી ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્ યા)ં લાગ ુપડતુ ંનથી. 
//  અન્ ય ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્ યા)ં લાગ ુપડતુ ંનથી. 
//  અરજીપતર્કનો નમનૂો (લાગ ુપડતુ ંહોય તો  
    જો સાદા કાગળ પર અરજી કરી હોય      
    તો અરજદારે અરજીમા ંશુ઼ં શુ ંદશાર્વવુ ંતેનો  
    ઉ લખે કરો ) 

         લાગ ુપડતુ ંનથી. 

//  િબડાણોની યાદી (પર્માણપતર્ો/દ  તાવેજો)          લાગ ુપડતુ ંનથી. 
//  િબડાણોનો નમનૂો લાગ ુપડતુ ંનથી. 
//  પર્િકર્યાને લગતી સમ  યાઓ અંગે કયા ંસપંકર્   
કરવો. 

પશ ુિચિકત્ સા અિધકારી ી/ પશધુન િનરીક્ષક 

//  ઉપલબ્ ધ િનિધની િવગતો (િજ લા ક્ ક્ષા, ઘટક   
કક્ષા વગેરે વા ંિવિવધ  તરોએ) 

પશ ુપાલન િવ  તરણ બેંશમા ંકોઇ નાણાકંીય લક્ષાકં નથી. તેથી,ઉપલબ્ ધ 
િનિધનો પર્  રહતેો નથી.  

//  નીચનેા નમનૂામા ંલાભાથીર્ની યાદી  

 

કર્મ 
ન.ં/કોડ 

લાભાથીર્નુ ં
નામ 

સહાયકીની 
રકમ 

માતા-િપતા 
વાલી 

પસદંગીનો 
માપદંડ 

સરનામુ ં 
િજ લો શહરે નગર/ગામ ઘર નબંર 

સહાય માટેના લાભાથીર્ પસદં કરવા, સહાય માટેની અરજીઓ મેળવવી તેમજ મજૂંરી મ  યે સહાયની કામગીરી તાલકુા કક્ષાએ થતી હોવાથી આ લી  ટ 
તાલકુા કક્ષાએ િનભાવવામા ંઆવે છે.  
 
 
 



 

 

પાન નબંર :: ૨૮ 
 

૧૩.૧     નીચનેા નમનૂા મજુબ માિહિત આપો. 

//  કાયર્કર્મ/યોજનાનુ ંનામ દૂધ ઉત્ પાદન હિરફાઇ યોજના 

//  કાયર્કર્મ/યોજનાનો સમયગાળો નાણાકંીય વષર્ : ૨૦૧૬-૧૭    

//  કાયર્કર્મનો ઉ ેશ આ યોજનાનો મખુ્ ય ઉ ે  ય પશપુાલકો સારી ઓલાદના વધ ુદૂધ ઉત્ પાદન 
આપતા પશઓુ રાખવા પર્ેરાય તે આ યોજનાનો ઉ ે  ય છે.  

//  કાયર્કર્મના ભૌિતક અને નાણાકંીય લક્ષાકંો  
    (છે લા વષર્ માટે) 

ભૌિતક લક્ષાકં નાણાકંીય લક્ષાકં 

     ૨૨          ૦ 

//  લાભાથીર્ની પાતર્તા સારી ઓલાદના દૂધાળા પશ ુધરવાતા પશપુાલકો 
//  લાભ અંગેની પવૂર્ જરુિરયાતો પશપુાલકના દૂધાળા પશનુી દૂધ ઉત્ પાદન ક્ષમતા સારી હોવી જોઇએ. 
//  કાયર્કર્મનો લાભ લવેાની પધ્ ધિત તાલકુાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. નો સપંકર્ સાધી અરજી કરવાની રહ ેછે.  
//  પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના માપદંડો િનયત નમનૂાની અરજીમા ંતાલકુાના પ.િચ.અ. ની ભલામણના આધારે અરજીને 

મજૂંરી આપવામા ંઆવે છે.   
//  કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો  
   (સહાયકીની રકમ અથવા આપવામા ંઆવેલ  
   અન્ ય   મદદ પણ દશાર્વવી) 

દૂધ ઉત્ પાદન િવ તા પશપુાલકોને રાજ્ ય સરકાર ી તરફથી રોકડ ઇનામથી 
અને પર્માણપતર્ ારા પરુ  કૃત કરવામા ંઆવેલ છે.  

//  સહાયકી િવતરણની કાયર્પધ્ ધિત પસદંગી પામેલ પશપુાલકના રાજ્ ય/ કેન્ દર્ તરફથી પર્માણપતર્/ઇનામનો ડર્ાફટ 
મ  યેથી  તે તાલકુાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. ારા િવતરણ કરવામા ંઆવે છે.  

//  અરજી ક્ યા ંકરવી કે અરજી કરવા માટે  
   કચરેીમા ંકોનો સપંકર્ કરવો. 

તાલકુાના પ.િચ.અ./ પ.ધ.િન. નો સપંકર્ સાધી અરજી કરવાની રહ ેછે. 

//  અરજી ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્ યા)ં અરજી સાથે .૧૦૦/- ભરી તેન ુ ંચલણ સામેલ રાખવાનુ ંહોયછે. 
(અજા./અજજા./બીપીએલ િસવાય)  

//  અન્ ય ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્ યા)ં િવના મ ૂ  યે 

//  અરજીપતર્કનો નમનૂો (લાગ ુપડતુ ંહોય તો  
    જો સાદા કાગળ પર અરજી કરી હોય      
    તો અરજદારે અરજીમા ંશુ઼ં શુ ંદશાર્વવુ ંતેનો  
    ઉ લખે કરો ) 

અરજીપતર્નો નમનૂો આ સાથે સામેલ છે.  તે તાલકુના પ.િચ.અ./ પ.ધ.િન. 
પાસેથી િવના મ ૂ  યે મળી રહશેે. 

//  િબડાણોની યાદી (પર્માણપતર્ો/દ  તાવેજો) અરજી સાથે .૧૦૦/- ભરી તેનુ ંચલણ સામેલ રાખવાનુ ંહોયછે. 
(અજા./અજજા./બીપીએલ િસવાય) 

//  િબડાણોનો નમનૂો ઉપર મજુબ 

//  પર્િકર્યાને લગતી સમ  યાઓ અંગે કયા ંસપંકર્   
કરવો. 

પશ ુિચિકત્ સા અિધકારી ી/ પશધુન િનરીક્ષક 

//  ઉપલબ ્ ધ િનિધની િવગતો (િજ લા ક્ ક્ષા, ઘટક   
કક્ષા વગેરે વા ંિવિવધ  તરોએ) 

દૂધ ઉત્ પાદન િવ તા પશપુાલકોને રાજ્ ય સરકાર ી તરફથી રોકડ ઇનામથી 
અને પર્માણપતર્ ારા પરુ  કૃત કરવામા ંઆવે છે.  

//  નીચેના નમનૂામા ંલાભાથીર્ની યાદી  

 

કર્મ 
ન.ં/કોડ 

લાભાથીર્નુ ં
નામ 

સહાયકીની 
રકમ 

માતા-િપતા 
વાલી 

પસદંગીનો 
માપદંડ 

સરનામુ ં 
િજ લો શહરે નગર/ગામ ઘર નબંર 

સહાય માટેના લાભાથીર્ પસદં કરવા, સહાય માટેની અરજીઓ મેળવવી તેમજ મજૂંરી મ  યે સહાયની કામગીરી તાલકુા કક્ષાએ થતી હોવાથી આ લી  ટ 
તાલકુા કક્ષાએ િનભાવવામા ંઆવે છે.  
 

 
 



 

 

પાન નબંર :: ૨૯ 
 

૧૩.૧     નીચનેા નમનૂા મજુબ માિહિત આપો. 

//  કાયર્કર્મ/યોજનાનુ ંનામ  અનસુિુચત વગર્ના લોકોને બકરા ંયિુનટ  પરૂા પાડવાની યોજના 

//  કાયર્કર્મ/યોજનાનો સમયગાળો નાણાકંીય વષર્ : ૨૦૧૬-૧૭   

//  કાયર્કર્મનો ઉ ેશ આ યોજનાનો મખુ્ ય ઉ ે  ય મિહલા અને સામાન્ ય વગર્ના લોકોને બકરા ંયિુનટ 
પરૂા પાડી તેમનુ ંઆિથર્ક  તર ઉંચુ ંલાવવાની છે.  

//  કાયર્કર્મના ભૌિતક  અને નાણાકંીય લક્ષાકંો  
    (છે લા વષર્ માટે) 

ભૌિતક  લક્ષાકં નાણાકંીય લક્ષાકં 

૨ બકરા યિુનટ  ૬૦,૦૦૦/- 

//  લાભાથીર્ની પાતર્તા િજ લામા ંવ તી અનસુિુચત જાિતના વગર્ના બકરા ઉછેર પર્વિૃ મા ંરસ ધરાવતા 
લોકો. 

//  લાભ અંગેની પવૂર્ જરુિરયાતો િજ લામા ંવસતી અનસુિુચત જાિતના વગર્ના બકરા ઉછેર પર્વિૃ મા ંરસ ધરાવતા 
લોકો. 

//  કાયર્કર્મનો લાભ લવેાની પધ્ ધિત         પોટર્લ ઉપર અરજી કરવાની રહ ેછે.  
//  પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના માપદંડો અરજીમા ંતાલકુાના પ.િચ.અ. ની ભલામણના આધારે યિુનટ ખરીદી બાદ સહાય 

આપવાની થાય છે.  
//  કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો  
   (સહાયકીની રકમ અથવા આપવામા ંઆવેલ  
   અન્ ય   મદદ પણ હશાર્વવી) 

ચાલ ુવષર્મા ંઆ યોજનાનુ ંઅમલીકરણ હાથ ધરવામા ંઆવેલ છે.  

//  સહાયકી િવતરણની કાયર્પધ્ ધિત તાલકુાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. ારા પસદં પામેલ લાભાથીર્ને ચેક/ડર્ાફટ ારા 
સહાયની રકમનુ ંિવતરણ કરવામા ંઆવશે. 

//  અરજી ક્ યા ંકરવી કે અરજી કરવા માટે  
   કચરેીમા ંકોનો સપંકર્ કરવો. 

                ઉપર અરજી કરવાની રહ ેછે. 

//  અરજી ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્ યા)ં િવના મ ૂ  યે 

//  અન્ ય ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્ યા)ં િવના મ ૂ  યે 

//  અરજીપતર્કનો નમનૂો (લાગ ુપડતુ ંહોય તો  
    જો સાદા કાગળ પર અરજી કરી હોય      
    તો અરજદારે અરજીમા ંશુ઼ં શુ ંદશાર્વવુ ંતેનો  
    ઉ લખે કરો ) 

અરજીપતર્નો નમનૂો         ઉપર ઉપલબ્ધ છે.  

//  િબડાણોની યાદી (પર્માણપતર્ો/દ  તાવેજો)       અરજીમા ંજણા  યા મજુબ  
//  િબડાણોનો નમનૂો ઉપર મજુબ 

//  પર્િકર્યાને લગતી સમ  યાઓ અંગે કયા ંસપંકર્   
કરવો. 

પશ ુિચિકત્ સા અિધકારી ી/ પશધુધન િનરીક્ષક 

//  ઉપલબ્ ધ િનિધની િવગતો (િજ લા ક્ ક્ષા, ઘટક   
કક્ષા વગેરે વા ંિવિવધ  તરોએ) 

યોજનાના લક્ષાકં મજુબ ફાળવવામા ંઆવનાર ગર્ાન્ ટ  તે તાલકુાને લક્ષાકં 
મજુબ ફાળવી આપવામા ંઆવશે.  

//  નીચેના નમનૂામા ંલાભાથીર્ની યાદી  

 

કર્મ 
ન.ં/કોડ 

લાભાથીર્નુ ં
નામ 

સહાયકીની 
રકમ 

માતા-િપતા 
વાલી 

પસદંગીનો 
માપદંડ 

સરનામુ ં 
િજ લો શહરે નગર/ગામ ઘર નબંર 

સહાય માટેના લાભાથીર્ પસદં કરવા, સહાય માટેની અરજીઓ મેળવવી તેમજ મજૂંરી મ  યે સહાયની કામગીરી                ઉપર થતી હોવાથી આ લી  ટ         ઉપર 
ઉપલબ્ધ છે.   
 
 



 

 

પાન નબંર :: ૩૦      
 

૧૩.૧     નીચનેા નમનૂા મજુબ માિહિત આપો. 

//  કાયર્કર્મ/યોજનાનુ ંનામ પાવર ડર્ીવન ચાફકટર ખરીદીમા ંસહાય (    ) 

//  કાયર્કર્મ/યોજનાનો સમયગાળો નાણાકંીય વષર્ : ૨૦૧૬-૧૭    

//  કાયર્કર્મનો ઉ ેશ આ યોજનાનો મખુ્ ય ઉ ે  ય સામાન્ ય વગર્ના લોકોને ઘાસ કાપવાના સડૂા 
ખરીદીમા ંસહાય આપી ઘાસચારાનો  થતો બગાડ અટકાવવાનો છે.  

//  કાયર્કર્મના ભૌિતક  અને નાણાકંીય લક્ષાકંો  
    (છે લા વષર્ માટે) 

ભૌિતક  લક્ષાકં નાણાકંીય લક્ષાકં 

૧૦   ૧,૫0,૦૦૦/-   
//  લાભાથીર્ની પાતર્તા િજ લામા ંવસતા સામાન્ ય વગર્ના લોકો પૈકી પશ ુધરાવતા હોવા જોઇએ. 
//  લાભ અંગેની પવૂર્ જરુિરયાતો િનયત નમનૂાના                ઉપર અરજી કરવાની રહ ેછે. 
//  કાયર્કર્મનો લાભ લવેાની પધ્ ધિત તાલકુાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. નો સપંકર્ સાધી અરજી આપવાની રહ ેછે.  
//  પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના માપદંડો િનયત નમનૂાની અરજીમા ંતાલકુાના પ.િચ.અ. ની ભલામણના આધારે સહાય 

આપવામા ંઆવે છે.  
//  કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો  
   (સહાયકીની રકમ અથવા આપવામા ંઆવેલ  
   અન્ ય   મદદ પણ દશાર્વવી) 

વષર્ ૨૦૧૬-૧૭   ની  પરેૂપરૂી નાણાકંીય જોગવાઇનો ઉપયોગ કરી  
લક્ષાકં મજુબના સામાન્ ય વગર્ના લોકોના લાભાથીર્ઓને સહાય આપી આ 
યોજનાનો ઉ ેશ િસધ્ ધ  કરેલ છે. 

//  સહાયકી િવતરણની કાયર્પધ્ ધિત તાલકુાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. ારા પસદં પામેલ લાભાથીર્ને ઘાસ કાપવાના 
સડૂાની ખરીદીમા ંસહાય પહ ચતી કરવામા ંઆવે છે. તેમજ, તાિંતર્ક માગર્દશર્ન 
આપવામા ંઆવે છે.  

//  અરજી ક્ યા ંકરવી કે અરજી કરવા માટે  
   કચરેીમા ંકોનો સપંકર્ કરવો. 

તાલકુાના પ.િચ.અ./ પ.ધ.િન. નો સપંકર્ સાધી અરજી કરવાની રહ ેછે. 

//  અરજી ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્ યા)ં િવના મ ૂ  યે 

//  અન્ ય ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્ યા)ં િવના મ ૂ  યે 

//  અરજીપતર્કનો નમનૂો (લાગ ુપડતુ ંહોય તો  
    જો સાદા કાગળ પર અરજી કરી હોય      
    તો અરજદારે અરજીમા ંશુ઼ં શુ ંદશાર્વવુ ંતેનો  
    ઉ લખે કરો ) 

અરજીપતર્                ઉપર ઉપલબ્ધ છે.   

//  િબડાણોની યાદી (પર્માણપતર્ો/દ  તાવેજો) િજ લામા ંવસતા તથા ૧૦ પશ ુધરાવતા હોવાનો આધાર  
//  િબડાણોનો નમનૂો ઉપર મજુબ 

//  પર્િકર્યાને લગતી સમ  યાઓ અંગે કયા ંસપંકર્   
કરવો. 

પશ ુિચિકત્ સા અિધકારી ી/ પશધુન િનરીક્ષક 

//  ઉપલબ્ ધ િનિધની િવગતો (િજ લા ક્ ક્ષા, ઘટક   
કક્ષા વગેરે વા ંિવિવધ  તરોએ) 

યોજનાના લક્ષાકં મજુબ ફાળવેલ ગર્ાન્ ટ ને તે તાલકુાને લક્ષાકં મજુબ ફાળવી 
આપવામા ંઆવે છે. ૨૦૧૬-૧૭   ના વષર્ની જોગવાઇ ઉપર દશાર્વેલ છે. 

//  નીચનેા નમનૂામા ંલાભાથીર્ની યાદી  

 

કર્મ 
ન.ં/કોડ 

લાભાથીર્નુ ં
નામ 

સહાયકીની 
રકમ 

માતા-િપતા 
વાલી 

પસદંગીનો 
માપદંડ 

સરનામુ ં 
િજ લો શહરે નગર/ગામ ઘર નબંર 

સહાય માટેના લાભાથીર્ પસદં કરવા, સહાય માટેની અરજીઓ મેળવવી તેમજ મજૂંરી મ  યે સહાયની કામગીરી                મારફતે થતી હોવાથી આ લી  ટ         
ઉપર ઉપલબ્ધ છે.   
 



 

 

  
પાન નબંર :: ૩૧  

૧૩.૧     નીચનેા નમનૂા મજુબ માિહિત આપો. 

//  કાયર્કર્મ/યોજનાનુ ંનામ મિહલા વગર્ના પશપુાલકોને પશ ુવીમા સહાય  

//  કાયર્કર્મ/યોજનાનો સમયગાળો નાણાકંીય વષર્ : ૨૦૧૬-૧૭    

//  કાયર્કર્મનો ઉ ેશ આ યોજનાનો મખુ્ ય ઉ ે  ય મિહલા લાભાથીર્ઓને પશ ુવીમા સહાય  આપી પશ ુ
મરણ સામે આિથર્ક રક્ષણ પરંુૂ પાડવુ.ં  

//  કાયર્કર્મના ભૌિતક  અને નાણાકંીય લક્ષાકંો  
    (છે લા વષર્ માટે) 

ભૌિતક લક્ષાકં નાણાકંીય લક્ષાકં 

૨૦૯   ૨,૩૬,૦૦૦/- 

//  લાભાથીર્ની પાતર્તા િજ લામા ંવસતા મિહલા પશ ુપાલકો, પશ ુધરાવતા હોવા જોઇએ. 
//  લાભ અંગેની પવૂર્ જરુિરયાતો િનયત નમનૂાના         ઉપર અરજી કરવાની રહ ેછે. 
//  કાયર્કર્મનો લાભ લવેાની પધ્ ધિત તાલકુાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. નો સપંકર્ સાધી અરજી આપવાની રહ ેછે.  
//  પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના માપદંડો િનયત નમનૂાની અરજીમા ંતાલકુાના પ.િચ.અ. ની ભલામણના આધારે સહાય 

આપવામા ંઆવે છે.  
//  કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો  
   (સહાયકીની રકમ અથવા આપવામા ંઆવેલ  
   અન્ ય   મદદ પણ દશાર્વવી) 

વષર્ ૨૦૧૬-૧૭  ની  પરેૂપરૂી નાણાકંીય જોગવાઇનો ઉપયોગ કરી પશપુાલક 
લાભાથીર્ઓને સહાય કરી આ યોજનાનો ઉ ેશ િસધ્ ધ કરેલ છે. 

//  સહાયકી િવતરણની કાયર્પધ્ ધિત તાલકુાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. ારા પસદં પામેલ મિહલા લાભાથીર્ને પશ ુવીમા  
સહાય તેઓના બેંક ખાતામા ંજમા પહ ચતી કરવામા ંઆવે છે. તેમજ, તાિંતર્ક 
માગર્દશર્ન આપવામા ંઆવે છે.  

//  અરજી ક્ યા ંકરવી કે અરજી કરવા માટે  
   કચરેીમા ંકોનો સપંકર્ કરવો. 

તાલકુાના પ.િચ.અ./ પ.ધ.િન. નો સપંકર્ સાધી અરજી કરવાની રહ ેછે. 

//  અરજી ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્ યા)ં િવના મ ૂ  યે 

//  અન્ ય ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્ યા)ં િવના મ ૂ  યે 

//  અરજીપતર્કનો નમનૂો (લાગ ુપડતુ ંહોય તો  
    જો સાદા કાગળ પર અરજી કરી હોય      
    તો અરજદારે અરજીમા ંશુ઼ં શુ ંદશાર્વવુ ંતેનો  
    ઉ લખે કરો ) 

અરજીપતર્નો નમનૂો         ઉપર ઉપલબ્ધ છે. 

//  િબડાણોની યાદી (પર્માણપતર્ો/દ  તાવેજો) પશ ુધરાવતા હોવાનો આધાર  
//  િબડાણોનો નમનૂો ઉપર મજુબ 

//  પર્િકર્યાને લગતી સમ  યાઓ અંગે કયા ંસપંકર્   
કરવો. 

પશ ુિચિકત્ સા અિધકારી ી/ પશધુન િનરીક્ષક 

//  ઉપલબ્ ધ િનિધની િવગતો (િજ લા ક્ ક્ષા, ઘટક   
કક્ષા વગેરે વા ંિવિવધ  તરોએ) 

યોજનાના લક્ષાકં મજુબ ફાળવેલ ગર્ાન્ ટ ને તે તાલકુાને લક્ષાકં મજુબ ફાળવી 
આપવામા ંઆવે છે. ૨૦૧૬-૧૭  ના વષર્ની જોગવાઇ ઉપર દશાર્વેલ છે. 

//  નીચનેા નમનૂામા ંલાભાથીર્ની યાદી  

 

કર્મ 
ન.ં/કોડ 

લાભાથીર્નુ ં
નામ 

સહાયકીની 
રકમ 

માતા-િપતા 
વાલી 

પસદંગીનો 
માપદંડ 

સરનામુ ં 
િજ લો શહરે નગર/ગામ ઘર નબંર 

સહાય માટેના લાભાથીર્ પસદં કરવા, સહાય માટેની અરજીઓ મેળવવી તેમજ મજૂંરી મ  યે સહાયની કામગી         મારફતે થતી હોવાથી આ લી  ટ         ઉપર 
ઉપલબ્ધ છે.  
 

 



 

 

પાન નબંર :: ૩૨     
 

૧૩.૧     નીચેના નમનૂા મજુબ માિહિત આપો. 

//  કાયર્કર્મ/યોજનાનુ ંનામ મિહલા દૂધ મડંળીઓને      સહાય  

//  કાયર્કર્મ/યોજનાનો સમયગાળો નાણાકંીય વષર્ : ૨૦૧૬-૧૭    

//  કાયર્કર્મનો ઉ ેશ આ યોજનાનો મખુ્ ય ઉ ે  ય મિહલા દૂધ મડંળીઓને      સહાય આપી દૂધનુ ં
યાજબી મ ૂ ય પુ  પડવુ.ં  

//  કાયર્કર્મના ભૌિતક  અને નાણાકંીય લક્ષાકંો  
    (છે લા વષર્ માટે) 

ભૌિતક લક્ષાકં નાણાકંીય લક્ષાકં 

૧   ૮૦,૦૦૦  

//  લાભાથીર્ની પાતર્તા િજ લામા ંઆવેલ મિહલા દૂધ મડંળીઓને લાભ મળે  
//  લાભ અંગેની પવૂર્ જરુિરયાતો િનયત નમનૂાના         ઉપર અરજી કરવાની રહ ેછે. 
//  કાયર્કર્મનો લાભ લવેાની પધ્ ધિત તાલકુાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. નો સપંકર્ સાધી અરજી આપવાની રહ ેછે.  
//  પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના માપદંડો િનયત નમનૂાની અરજીમા ંતાલકુાના પ.િચ.અ. ની ભલામણના આધારે સહાય 

આપવામા ંઆવે છે.  
//  કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો  
   (સહાયકીની રકમ અથવા આપવામા ંઆવેલ  
   અન્ ય   મદદ પણ દશાર્વવી) 

વષર્ ૨૦૧૬-૧૭  ની  પરેૂપરૂી નાણાકંીય જોગવાઇનો ઉપયોગ કરી  
બ ેમિહલા મડંળીઓને સહાય કરી આ યોજનાનો ઉ ેશ િસધ્ ધ કરેલ છે. 

//  સહાયકી િવતરણની કાયર્પધ્ ધિત તાલકુાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. ારા પસદં પામેલ મિહલા દૂધ મડંળીઓને      સહાય 
તેઓના બેંક ખાતામા ંજમા પહ ચતી કરવામા ંઆવે છે. તેમજ, તાિંતર્ક માગર્દશર્ન 
આપવામા ંઆવે છે.  

//  અરજી ક્ યા ંકરવી કે અરજી કરવા માટે  
   કચરેીમા ંકોનો સપંકર્ કરવો. 

તાલકુાના પ.િચ.અ./ પ.ધ.િન. નો સપંકર્ સાધી અરજી કરવાની રહ ેછે. 

//  અરજી ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્ યા)ં િવના મ ૂ  યે 

//  અન્ ય ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્ યા)ં િવના મ ૂ  યે 

//  અરજીપતર્કનો નમનૂો (લાગ ુપડતુ ંહોય તો  
    જો સાદા કાગળ પર અરજી કરી હોય      
    તો અરજદારે અરજીમા ંશુ઼ં શુ ંદશાર્વવુ ંતેનો  
    ઉ લખે કરો ) 

અરજીપતર્નો નમનૂો         ઉપર ઉપલબ્ધ છે. 

//  િબડાણોની યાદી (પર્માણપતર્ો/દ  તાવેજો) મહીલા દૂધ મડંળી રજી ટેશન થયેલ હોવી જોઈએ.   
//  િબડાણોનો નમનૂો ઉપર મજુબ 

//  પર્િકર્યાને લગતી સમ  યાઓ અંગે કયા ંસપંકર્   
કરવો. 

પશ ુિચિકત્ સા અિધકારી ી/ પશધુન િનરીક્ષક 

//  ઉપલબ્ ધ િનિધની િવગતો (િજ લા ક્ ક્ષા, ઘટક   
કક્ષા વગેરે વા ંિવિવધ  તરોએ) 

યોજનાના લક્ષાકં મજુબ ફાળવેલ ગર્ાન્ ટ ને તે તાલકુાને લક્ષાકં મજુબ ફાળવી 
આપવામા ંઆવે છે. ૨૦૧૬-૧૭  ના વષર્ની જોગવાઇ ઉપર દશાર્વેલ છે. 

//  નીચનેા નમનૂામા ંલાભાથીર્ની યાદી  

 

કર્મ 
ન.ં/કોડ 

લાભાથીર્નુ ં
નામ 

સહાયકીની 
રકમ 

માતા-િપતા 
વાલી 

પસદંગીનો 
માપદંડ 

સરનામુ ં 
િજ લો શહરે નગર/ગામ ઘર નબંર 

સહાય માટેના લાભાથીર્ પસદં કરવા, સહાય માટેની અરજીઓ મેળવવી તેમજ મજૂંરી મ  યે સહાયની કામગી         મારફતે થતી હોવાથી આ લી  ટ         ઉપર 
ઉપલબ્ધ છે.  
 

 
 



 

 

  પાન નબંર :: ૩૩ 
 (૧૨)                                               

હે  થપેકેજ  સહાય મેળવવા બાબતની અરજી    (ખાસ અંગભતૂ) 
પર્િત ી,  
પશિુચિકત્ સા અિધકારી ી/પશધુન િનરીક્ષક ી, 
પશ ુદવાખાના-                       / પર્ાથિમક પશ ુસારવાર કેન્ દર્, 

મકુામ                      તાલકુોઃ                       િજઃ.                  
 

                               
                          િવષયઃ- હે  થ પેકજની સહાય મળવા બાબત 
 
હુ ંનીચ ેસહી કરનાર ી / ીમતી                                                               રહવેાસી                       
ગામ                   તાલકુો             જી લો                આથી અરજી કરંુ  ંકે :- હુ ં                                દુધાળ પશઓુ ધરાવુ ં  ં

અને સરકાર ીએ નકકી કરેલ પૈકીનો અનસુિુચત જાિતનો  ંતો મને સરકાર ી  દર્ારા મળતી ખાસઅંગભતૂ યોજના હઠેળની હે  થ પેકજ સહાય 
આપવા િવનતંી છે.   

(૧)  સરકાર ી  ધારા ધોરણ અને િનયમો મજુબ તથા પશિુચિકત્ સા અિધકારી ી / પશધુન િનિરૅક્ષક ી ના માગર્દશર્ન મજુબ મારા પશઓુની 
માવજત કરીશ અને કાળજી રાખીશ.  

 (૨)  સરકાર ી  ધારા ધોરણ મજુબ અને આપવામા ંઆવેલ દવાઓ નકકી કરેલ દૂધાળા પશઓુ માટે વાપરીશ. 
 
મકુામ :                                                                                                   અરજદારનીસહી. 
તારીખ :  
                                                         બ          
 
                                               પશિુચિકત્ સા અિધકારી ી /  
                                               પશધુન િનિરક્ષક  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------              

જા. ન.ં 
               તારીખ :     /    /૨૦૧૬  
સિવનય રવાના : 
નાયબ પશપુાલન િનયામક ી, ખડેા િજ લા પચંાયત, નિડયાદ   

 
ર/-અરજી મજુંર થવા ભલામણ છે. 
 
                                                                                                                            પશિુચિકત્ સા અિધકારી  
                                                                                                                              પશ ુદવાખાના 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

જા.ન.ંપશપુાલન/તાિંતર્ક/વશી/    /૧૬      
ખેડા િજ લા પચંાયત, (પશપુાલન શાખા)                        

                                                                                                     નડીયાદ. તાઃ   /   /૨૦૧૬        
જયભારતસહ રવાના પરત :                 
પશિુચિકત્ સા અિધકારી ી   
પશ ુદવાખાના,                       તાઃ                       
િજઃ ખડેા.                           
ર/- ઉકત અરજી   મજૂંર કરવામા ંઆવે છે.        નાયબ પશપુાલન િનયામક, 
                                                                                                       ખડેા િજ લા પચંાયત, નડીયાદ. 
 



 

 

પાન નબંર :: ૩૪   
૧૩.૧     નીચનેા નમનૂા મજુબ માિહિત આપો. 

//  કાયર્કર્મ/યોજનાનુ ંનામ ૫૦ % મિહલા સભાસદ ધરાવતી દૂધ મડંળીઓને ગોડાઉન સહાય   

//  કાયર્કર્મ/યોજનાનો સમયગાળો નાણાકંીય વષર્ : ૨૦૧૬-૧૭    

//  કાયર્કર્મનો ઉ ેશ આ યોજનાનો મખુ્ ય ઉ ે  ય દૂધ મડંળીઓને ખાણ-દાણની જાળવણી અથેર્ 
ઇન્ફર્ા ટર્ક્ચર પરુા પાડવાનો છે.  

//  કાયર્કર્મના ભૌિતક  અને નાણાકંીય લક્ષાકંો  
    (છે લા વષર્ માટે) 

ભૌિતક લક્ષાકં નાણાકંીય લક્ષાકં 

૨  ૯,૦૦,૦૦૦/-  

//  લાભાથીર્ની પાતર્તા દૂધ મડંળી ૫૦% મિહલા સભાસદ, પૈકી હોવા જોઈએ, પોતાની જમીન ધરાવતા 
હોવા જોઇએ. 

//  લાભ અંગેની પવૂર્ જરુિરયાતો િનયત નમનૂાના         ઉપર અરજી કરવાની રહ ેછે. 
//  કાયર્કર્મનો લાભ લવેાની પધ્ ધિત તાલકુાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. નો સપંકર્ સાધી અરજી આપવાની રહ ેછે.  
//  પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના માપદંડો િનયત નમનૂાની અરજીમા ંતાલકુાના પ.િચ.અ. ની ભલામણના આધારે સહાય 

આપવામા ંઆવે છે.  
//  કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો  
   (સહાયકીની રકમ અથવા આપવામા ંઆવેલ  
   અન્ ય   મદદ પણ દશાર્વવી) 

વષર્ ૨૦૧૬-૧૭  ની  પરેૂપરૂી નાણાકંીય જોગવાઇનો ઉપયોગ કરી  
તર્ણ પશપુાલક લાભાથીર્ઓને સહાય કરી આ યોજનાનો ઉ ેશ િસધ્ ધ કરેલ છે. 

//  સહાયકી િવતરણની કાયર્પધ્ ધિત તાલકુાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. ારા પસદં પામેલ લાભાથીર્ દૂધ મડંળીને ખાણ-
દાણ ગોડાઉન સહાય તેઓના બેંક ખાતામા ંજમા કરવામા ંઆવે છે. તેમજ, 
તાિંતર્ક માગર્દશર્ન આપવામા ંઆવે છે.  

//  અરજી ક્ યા ંકરવી કે અરજી કરવા માટે  
   કચરેીમા ંકોનો સપંકર્ કરવો. 

તાલકુાના પ.િચ.અ./ પ.ધ.િન. નો સપંકર્ સાધી અરજી કરવાની રહ ેછે. 

//  અરજી ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્ યા)ં િવના મ ૂ  યે 

//  અન્ ય ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્ યા)ં િવના મ ૂ  યે 

//  અરજીપતર્કનો નમનૂો (લાગ ુપડતુ ંહોય તો  
    જો સાદા કાગળ પર અરજી કરી હોય      
    તો અરજદારે અરજીમા ંશુ઼ં શુ ંદશાર્વવુ ંતેનો  
    ઉ લખે કરો ) 

અરજીપતર્નો નમનૂો         ઉપર ઉપલબ્ધ છે. 

//  િબડાણોની યાદી (પર્માણપતર્ો/દ  તાવેજો) ૫૦% મિહલા સભાસદ હોવાનુ ંિજ લા રજી ટર્ારનુ ંપર્માણપતર્ તથા જમીન 
ધરાવતા હોવાનો આધાર  

//  િબડાણોનો નમનૂો ઉપર મજુબ 

//  પર્િકર્યાને લગતી સમ  યાઓ અંગે કયા ંસપંકર્   
કરવો. 

પશ ુિચિકત્ સા અિધકારી ી/ પશધુન િનરીક્ષક 

//  ઉપલબ્ ધ િનિધની િવગતો (િજ લા ક્ ક્ષા, ઘટક   
કક્ષા વગેરે વા ંિવિવધ  તરોએ) 

યોજનાના લક્ષાકં મજુબ ફાળવેલ ગર્ાન્ ટ ને તે તાલકુાને લક્ષાકં મજુબ ફાળવી 
આપવામા ંઆવે છે. ૨૦૧૬-૧૭  ના વષર્ની જોગવાઇ ઉપર દશાર્વેલ છે. 

//  નીચનેા નમનૂામા ંલાભાથીર્ની યાદી  

 

કર્મ 
ન.ં/કોડ 

લાભાથીર્નુ ં
નામ 

સહાયકીની 
રકમ 

માતા-િપતા 
વાલી 

પસદંગીનો 
માપદંડ 

સરનામુ ં 
િજ લો શહરે નગર/ગામ ઘર નબંર 

સહાય માટેના લાભાથીર્ પસદં કરવા, સહાય માટેની અરજીઓ મેળવવી તેમજ મજૂંરી મ  યે સહાયની કામગી         મારફતે થતી હોવાથી આ લી  ટ         ઉપર 
ઉપલબ્ધ છે.  
 



 

 

            પાન નબંર : ૩૫  
ૂધ ઉ  પાદન હ રફાઇ યોજના 

રાજય ક ાએ ૂધ ઉ  પાદન હ રફાઇમા ંગાય ભસ ઉભી રાખવા ુ ંપ ક 
 

હુ ં                                                                રહવેાસી                       તાલકુો          જી લો  : ખડેા  
 

મારી નીચ ેમજુબ ગાય -  ભેંસને ૨૦૦૭/૨૦૦૮ ની સાલમા ંરાજય કક્ષાએ દુધ ઉત્ પાદન હિરફાઇમા ંઉભી રાખવા માટે હુ ં .૧૦૦/-અંકે 
િપયા એકસો પરુા  : ૦૪૦૩ / પશપુાલન ૪૦૩ પશપુાલન પશ ુિવકાસ ના હઠેે ભરાયેલ ચલણની નકલ સાથે અરજી કરંુ .ં 

 

અં.ન ં ભેંસ/ ગાયની જાત/ નામ  ઉંમર / 
િવયાજણની તારીખ 

જો પોતાના ઘરની ગાય 
ભેંસ નહોયતો ગાય ભેંસ 
ખરીદ કયાર્ તારીખ 

ગાય ભેંસનાશરીર ઉપરના 
ઓળખના િચન્ હો 

ગાય ભેંસ નુ ં૨૪ કલાકની 
સરેરાશ દૂધ કી.ગર્ા.મા ં

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 
 
 
 

     

 
મેં દુધ ઉત્ પાદન હિરફાઇના િનયમો વાચંલે છે અને મને કબલુ છે. 
 
ન ધ :    ગાય અથવા ભેંસ દીઠ જો રાજય અન ેઅખીલ કક્ષાએ દુધ ઉત્ પાદન હિરફાઇમા ંભાગ લવેા માટે એક જાનવર દીઠ બનંે હિરફાઇ માટે એન્ ટર્ી 
ફી ના રુ.૨/- પર્માણ ેચલન થી જમા કરાવવાના રહશેે. 
 
૧.  દૂધ દોહનનો સમયઃ   
 
     દુધ દોહન ગાય,ભેંસ પોતાનુ ંિનયમીત ૮ કલાકનુ ંસવાર,બપોર,સાજંનુ ંતથા ૧૨ કલાક, ૩૨કલાક અને ૩૬ કલાકનુ ં
 
૨.  અપેિક્ષત દૂધ દોહનની તારીખ : 
 
      મેં હિરફાઇના િનયમો વાચં્ યા છે. અને તેન ેઅનસુરવા હુ ંરાજી  ંરાજયના પશપુાલન િનયામક ી, પશપુાલન અને દુધ ઉત્ પાદ હિરફાઇ અંગે       
િનણર્ય લ ેતેમને કબલુ છે તે મને બધંનકતાર્ છે તે હુબંરાબર જાણુ ં .ં 
 
    ઉપરની  કંઇ માહીતી આપવામા ંઆવેલ છે. તે મારી જાણ મજુબ બરાબર છે. 
    
પરુૂ સરનામુ:ં                                                                                                         માિલક સહી               
   
 
 
 
 
                                                                                                                   જવાબદાર  થાિનક, 
                                                                                                                અિધકારી સહી અને હોદો. 
નકલ રવાના : 

પર્િત,મદદનીશ પશપુાલન િનયામક ી, (દુધ હરીફાઇ) પશપુાલન િનયામકની કચરેી (ગજુરાત રાજય,) સેકટર .૧૦./એ, ગાધંીનગર.



 

 

પાન નબંર :: ૩૬     
૧૩.૧     નીચનેા નમનૂા મજુબ માિહિત આપો. 

//  કાયર્કર્મ/યોજનાનુ ંનામ સામાન્ય દૂધ મડંળીઓને      સહાય  

//  કાયર્કર્મ/યોજનાનો સમયગાળો નાણાકંીય વષર્ : ૨૦૧૬-૧૭    

//  કાયર્કર્મનો ઉ ેશ આ યોજનાનો મખુ્ ય ઉ ે  ય સામાન્ય દૂધ મડંળીઓને      સહાય આપી દૂધનુ ં
યાજબી મ ૂ ય પુ  પડવુ.ં  

//  કાયર્કર્મના ભૌિતક  અને નાણાકંીય લક્ષાકંો  
    (છે લા વષર્ માટે) 

ભૌિતક લક્ષાકં નાણાકંીય લક્ષાકં 

૨૪   ૧૬,૮૦,૦૦૦/- 

//  લાભાથીર્ની પાતર્તા િજ લામા ંઆવેલ સામાન્ય દૂધ મડંળીઓને લાભ મળે  
//  લાભ અંગેની પવૂર્ જરુિરયાતો િનયત નમનૂાના         ઉપર અરજી કરવાની રહ ેછે. 
//  કાયર્કર્મનો લાભ લવેાની પધ્ ધિત તાલકુાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. નો સપંકર્ સાધી અરજી આપવાની રહ ેછે.  
//  પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના માપદંડો િનયત નમનૂાની અરજીમા ંતાલકુાના પ.િચ.અ. ની ભલામણના આધારે સહાય 

આપવામા ંઆવે છે.  
//  કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો  
   (સહાયકીની રકમ અથવા આપવામા ંઆવેલ  
   અન્ ય   મદદ પણ દશાર્વવી) 

વષર્ ૨૦૧૬-૧૭  ની  પરેૂપરૂી નાણાકંીય જોગવાઇનો ઉપયોગ કરી  
૫૯ સામાન્ય મડંળીઓને સહાય કરી આ યોજનાનો ઉ ેશ િસધ્ ધ કરેલ છે. 

//  સહાયકી િવતરણની કાયર્પધ્ ધિત તાલકુાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. ારા પસદં પામેલ સામાન્ય દૂધ મડંળીઓને      
સહાય તેઓના બેંક ખાતામા ંજમા પહ ચતી કરવામા ંઆવે છે. તેમજ, તાિંતર્ક 
માગર્દશર્ન આપવામા ંઆવે છે.  

//  અરજી ક્ યા ંકરવી કે અરજી કરવા માટે  
   કચરેીમા ંકોનો સપંકર્ કરવો. 

તાલકુાના પ.િચ.અ./ પ.ધ.િન. નો સપંકર્ સાધી અરજી કરવાની રહ ેછે. 

//  અરજી ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્ યા)ં િવના મ ૂ  યે 

//  અન્ ય ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્ યા)ં િવના મ ૂ  યે 

//  અરજીપતર્કનો નમનૂો (લાગ ુપડતુ ંહોય તો  
    જો સાદા કાગળ પર અરજી કરી હોય      
    તો અરજદારે અરજીમા ંશુ઼ં શુ ંદશાર્વવુ ંતેનો  
    ઉ લખે કરો ) 

અરજીપતર્નો નમનૂો         ઉપર ઉપલબ્ધ છે. 

//  િબડાણોની યાદી (પર્માણપતર્ો/દ  તાવેજો) સામાન્ય દૂધ મડંળી રજી ટેશન થયેલ હોવી જોઈએ.   
//  િબડાણોનો નમનૂો ઉપર મજુબ 

//  પર્િકર્યાને લગતી સમ  યાઓ અંગે કયા ંસપંકર્   
કરવો. 

પશ ુિચિકત્ સા અિધકારી ી/ પશધુન િનરીક્ષક 

//  ઉપલબ્ ધ િનિધની િવગતો (િજ લા ક્ ક્ષા, ઘટક   
કક્ષા વગેરે વા ંિવિવધ  તરોએ) 

યોજનાના લક્ષાકં મજુબ ફાળવેલ ગર્ાન્ ટ ને તે તાલકુાને લક્ષાકં મજુબ ફાળવી 
આપવામા ંઆવે છે. ૨૦૧૬-૧૭  ના વષર્ની જોગવાઇ ઉપર દશાર્વેલ છે. 

//  નીચનેા નમનૂામા ંલાભાથીર્ની યાદી  

 

કર્મ 
ન.ં/કોડ 

લાભાથીર્નુ ં
નામ 

સહાયકીની 
રકમ 

માતા-િપતા 
વાલી 

પસદંગીનો 
માપદંડ 

સરનામુ ં 
િજ લો શહરે નગર/ગામ ઘર નબંર 

સહાય માટેના લાભાથીર્ પસદં કરવા, સહાય માટેની અરજીઓ મેળવવી તેમજ મજૂંરી મ  યે સહાયની કામગી         મારફતે થતી હોવાથી આ લી  ટ         ઉપર 
ઉપલબ્ધ છે.  
 
 
 

 



 

 

 પાન નબંર :: ૩૮      
૧૩.૧     નીચનેા નમનૂા મજુબ માિહિત આપો. 

//  કાયર્કર્મ/યોજનાનુ ંનામ કુિતર્મ બીજદાનથી જન્મેલ દેશી ઓલાદની વાછરડીઓને પર્ોત્સાહક સહાય.    

//  કાયર્કર્મ/યોજનાનો સમયગાળો નાણાકંીય વષર્ : ૨૦૧૬-૧૭    

//  કાયર્કર્મનો ઉ ેશ આ યોજનાનો મખુ્ ય ઉ ે  ય કુિતર્મ બીજદાનથી જન્મેલ દેશી ઓલાદની 
વાછરડીઓને પર્ોત્સાહક સહાય  

//  કાયર્કર્મના ભૌિતક  અને નાણાકંીય લક્ષાકંો  
    (છે લા વષર્ માટે) 

ભૌિતક લક્ષાકં નાણાકંીય લક્ષાકં 

૧    ૩૦૦૦/- 

//  લાભાથીર્ની પાતર્તા શુ  દેશી ઓલાદની કુિતર્મ બીજદાન ારા જન્મેલ વાછરડીને પર્ોત્સાહક ઇનામ  
//  લાભ અંગેની પવૂર્ જરુિરયાતો િનયત નમનૂાના         ઉપર અરજી કરવાની રહ ેછે. 
//  કાયર્કર્મનો લાભ લવેાની પધ્ ધિત તાલકુાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. નો સપંકર્ સાધી અરજી આપવાની રહ ેછે.  
//  પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના માપદંડો િનયત નમનૂાની અરજીમા ંતાલકુાના પ.િચ.અ. ની ભલામણના આધારે સહાય 

આપવામા ંઆવે છે.  
//  કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો  
   (સહાયકીની રકમ અથવા આપવામા ંઆવેલ  
   અન્ ય   મદદ પણ દશાર્વવી) 

વષર્ ૨૦૧૬-૧૭  ની  પરેૂપરૂી નાણાકંીય જોગવાઇનો ઉપયોગ કરી આ યોજનાનો 
ઉ ેશ િસધ્ ધ કરેલ છે. 

//  સહાયકી િવતરણની કાયર્પધ્ ધિત તાલકુાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. ારા પસદં પામેલ લાભાથીર્ને સહાય તેઓના બેંક 
ખાતામા ંજમા પહ ચતી કરવામા ંઆવે છે. તેમજ, તાિંતર્ક માગર્દશર્ન આપવામા ં
આવે છે.  

//  અરજી ક્ યા ંકરવી કે અરજી કરવા માટે  
   કચરેીમા ંકોનો સપંકર્ કરવો. 

તાલકુાના પ.િચ.અ./ પ.ધ.િન. નો સપંકર્ સાધી અરજી કરવાની રહ ેછે. 

//  અરજી ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્ યા)ં િવના મ ૂ  યે 

//  અન્ ય ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્ યા)ં િવના મ ૂ  યે 

//  અરજીપતર્કનો નમનૂો (લાગ ુપડતુ ંહોય તો  
    જો સાદા કાગળ પર અરજી કરી હોય      
    તો અરજદારે અરજીમા ંશુ઼ં શુ ંદશાર્વવુ ંતેનો  
    ઉ લખે કરો ) 

અરજીપતર્નો નમનૂો         ઉપર ઉપલબ્ધ છે. 

//  િબડાણોની યાદી (પર્માણપતર્ો/દ  તાવેજો) કુિતર્મ બીજદાન કરા યાનો પરુાવો  
//  િબડાણોનો નમનૂો ઉપર મજુબ 

//  પર્િકર્યાને લગતી સમ  યાઓ અંગે કયા ંસપંકર્   
કરવો. 

પશ ુિચિકત્ સા અિધકારી ી/ પશધુન િનરીક્ષક 

//  ઉપલબ્ ધ િનિધની િવગતો (િજ લા ક્ ક્ષા, ઘટક   
કક્ષા વગેરે વા ંિવિવધ  તરોએ) 

યોજનાના લક્ષાકં મજુબ ફાળવેલ ગર્ાન્ ટ ને તે તાલકુાને લક્ષાકં મજુબ ફાળવી 
આપવામા ંઆવે છે. ૨૦૧૬-૧૭  ના વષર્ની જોગવાઇ ઉપર દશાર્વેલ છે. 

//  નીચનેા નમનૂામા ંલાભાથીર્ની યાદી  

 

કર્મ 
ન.ં/કોડ 

લાભાથીર્નુ ં
નામ 

સહાયકીની 
રકમ 

માતા-િપતા 
વાલી 

પસદંગીનો 
માપદંડ 

સરનામુ ં 
િજ લો શહરે નગર/ગામ ઘર નબંર 

સહાય માટેના લાભાથીર્ પસદં કરવા, સહાય માટેની અરજીઓ મેળવવી તેમજ મજૂંરી મ  યે સહાયની કામગી         મારફતે થતી હોવાથી આ લી  ટ         ઉપર 
ઉપલબ્ધ છે.  



 

 

પાન નબંર :: ૩૭      
૧૩.૧     નીચનેા નમનૂા મજુબ માિહિત આપો. 

//  કાયર્કર્મ/યોજનાનુ ંનામ સામાન્ય દૂધ મડંળીઓને     સહાય  

//  કાયર્કર્મ/યોજનાનો સમયગાળો નાણાકંીય વષર્ : ૨૦૧૬-૧૭    

//  કાયર્કર્મનો ઉ ેશ આ યોજનાનો મખુ્ ય ઉ ે  ય સામાન્ય દૂધ મડંળીઓને     સહાય આપી દૂધ ઠડું 
રાખી બગડતુ ંઅટકાવવુ ં  

//  કાયર્કર્મના ભૌિતક  અને નાણાકંીય લક્ષાકંો  
    (છે લા વષર્ માટે) 

ભૌિતક લક્ષાકં નાણાકંીય લક્ષાકં 

0    0  

//  લાભાથીર્ની પાતર્તા િજ લામા ંઆવેલ સામાન્ય દૂધ મડંળીઓને લાભ મળે  
//  લાભ અંગેની પવૂર્ જરુિરયાતો િનયત નમનૂાના         ઉપર અરજી કરવાની રહ ેછે. 
//  કાયર્કર્મનો લાભ લવેાની પધ્ ધિત તાલકુાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. નો સપંકર્ સાધી અરજી આપવાની રહ ેછે.  
//  પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના માપદંડો િનયત નમનૂાની અરજીમા ંતાલકુાના પ.િચ.અ. ની ભલામણના આધારે સહાય 

આપવામા ંઆવે છે.  
//  કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો  
   (સહાયકીની રકમ અથવા આપવામા ંઆવેલ  
   અન્ ય   મદદ પણ દશાર્વવી) 

વષર્ ૨૦૧૬-૧૭  મા ંલાભાથીર્ઓની કોઈ અરજી મળેલ નથી.  

//  સહાયકી િવતરણની કાયર્પધ્ ધિત તાલકુાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. ારા પસદં પામેલ સામાન્ય દૂધ મડંળીઓને     
સહાય તેઓના બેંક ખાતામા ંજમા પહ ચતી કરવામા ંઆવે છે. તેમજ, તાિંતર્ક 
માગર્દશર્ન આપવામા ંઆવે છે.  

//  અરજી ક્ યા ંકરવી કે અરજી કરવા માટે  
   કચરેીમા ંકોનો સપંકર્ કરવો. 

તાલકુાના પ.િચ.અ./ પ.ધ.િન. નો સપંકર્ સાધી અરજી કરવાની રહ ેછે. 

//  અરજી ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્ યા)ં િવના મ ૂ  યે 

//  અન્ ય ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્ યા)ં િવના મ ૂ  યે 

//  અરજીપતર્કનો નમનૂો (લાગ ુપડતુ ંહોય તો  
    જો સાદા કાગળ પર અરજી કરી હોય      
    તો અરજદારે અરજીમા ંશુ઼ં શુ ંદશાર્વવુ ંતેનો  
    ઉ લખે કરો ) 

અરજીપતર્નો નમનૂો         ઉપર ઉપલબ્ધ છે. 

//  િબડાણોની યાદી (પર્માણપતર્ો/દ  તાવેજો) સામાન્ય દૂધ મડંળી રજી ટેશન થયેલ હોવી જોઈએ.   
//  િબડાણોનો નમનૂો ઉપર મજુબ 

//  પર્િકર્યાને લગતી સમ  યાઓ અંગે કયા ંસપંકર્   
કરવો. 

પશ ુિચિકત્ સા અિધકારી ી/ પશધુન િનરીક્ષક 

//  ઉપલબ્ ધ િનિધની િવગતો (િજ લા ક્ ક્ષા, ઘટક   
કક્ષા વગેરે વા ંિવિવધ  તરોએ) 

-- 

//  નીચનેા નમનૂામા ંલાભાથીર્ની યાદી  

 

કર્મ 
ન.ં/કોડ 

લાભાથીર્નુ ં
નામ 

સહાયકીની 
રકમ 

માતા-િપતા 
વાલી 

પસદંગીનો 
માપદંડ 

સરનામુ ં 
િજ લો શહરે નગર/ગામ ઘર નબંર 

સહાય માટેના લાભાથીર્ પસદં કરવા, સહાય માટેની અરજીઓ મેળવવી તેમજ મજૂંરી મ  યે સહાયની કામગી         મારફતે થતી હોવાથી આ લી  ટ         ઉપર 
ઉપલબ્ધ છે.  



 

 

પાન નબંર ::  ૩૮ 
૧૩.૧     નીચનેા નમનૂા મજુબ માિહિત આપો. 

//  કાયર્કર્મ/યોજનાનુ ંનામ ૧ થી ૪ દુધાળા પશઓુ માટે ૧૨% યાજ સહાય  

//  કાયર્કર્મ/યોજનાનો સમયગાળો નાણાકંીય વષર્ : ૨૦૧૬-૧૭    

//  કાયર્કર્મનો ઉ ેશ આ યોજનાનો મખુ્ ય ઉ ે  ય ૧ થી ૪ દુધાળા પશ ુખરીદ કરેલ હોય તો તેના પેટે 
મેળવેલ બેંકલોન ઉપર ૧૨%સધુી યાજ સહાય ૫ વષર્ સધુી ચકુવવામા ંઆવે છે  

//  કાયર્કર્મના ભૌિતક  અને નાણાકંીય લક્ષાકંો  
    (છે લા વષર્ માટે) 

ભૌિતક લક્ષાકં નાણાકંીય લક્ષાકં 

૪૦     ૧,૦૦,૦૦૦/- 

//  લાભાથીર્ની પાતર્તા િજ લામા ંઆવેલ સામાન્ય પશપુાલકોને લાભ મળે  
//  લાભ અંગેની પવૂર્ જરુિરયાતો િનયત નમનૂાના         ઉપર અરજી કરવાની રહ ેછે. 
//  કાયર્કર્મનો લાભ લવેાની પધ્ ધિત તાલકુાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. નો સપંકર્ સાધી અરજી આપવાની રહ ેછે.  
//  પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના માપદંડો િનયત નમનૂાની અરજીમા ંતાલકુાના પ.િચ.અ. ની ભલામણના આધારે સહાય 

આપવામા ંઆવે છે.  
//  કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો  
   (સહાયકીની રકમ અથવા આપવામા ંઆવેલ  
   અન્ ય   મદદ પણ દશાર્વવી) 

 

//  સહાયકી િવતરણની કાયર્પધ્ ધિત તાલકુાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. ારા પસદં પામેલ સામાન્ય પશપુાલકોને સહાય 
તેઓના બેંક ખાતામા ંજમા પહ ચતી કરવામા ંઆવે છે. તેમજ, તાિંતર્ક માગર્દશર્ન 
આપવામા ંઆવે છે.  

//  અરજી ક્ યા ંકરવી કે અરજી કરવા માટે  
   કચરેીમા ંકોનો સપંકર્ કરવો. 

તાલકુાના પ.િચ.અ./ પ.ધ.િન. નો સપંકર્ સાધી અરજી કરવાની રહ ેછે. 

//  અરજી ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્ યા)ં િવના મ ૂ  યે 

//  અન્ ય ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્ યા)ં િવના મ ૂ  યે 

//  અરજીપતર્કનો નમનૂો (લાગ ુપડતુ ંહોય તો  
    જો સાદા કાગળ પર અરજી કરી હોય      
    તો અરજદારે અરજીમા ંશુ઼ં શુ ંદશાર્વવુ ંતેનો  
    ઉ લખે કરો ) 

અરજીપતર્નો નમનૂો         ઉપર ઉપલબ્ધ છે. 

//  િબડાણોની યાદી (પર્માણપતર્ો/દ  તાવેજો) બેંક િધરાણ અને યાજ ગણતરીનુ ં ટેટમેન્ટ, પશ ુખરીદીના પરુાવા.  
//  િબડાણોનો નમનૂો ઉપર મજુબ 

//  પર્િકર્યાને લગતી સમ  યાઓ અંગે કયા ંસપંકર્   
કરવો. 

પશ ુિચિકત્ સા અિધકારી ી/ પશધુન િનરીક્ષક 

//  ઉપલબ્ ધ િનિધની િવગતો (િજ લા ક્ ક્ષા, ઘટક   
કક્ષા વગેરે વા ંિવિવધ  તરોએ) 

યોજનાના લક્ષાકં મજુબ ફાળવેલ ગર્ાન્ ટ ને તે તાલકુાને લક્ષાકં મજુબ ફાળવી 
આપવામા ંઆવે છે. ૨૦૧૬-૧૭  ના વષર્ની જોગવાઇ ઉપર દશાર્વેલ છે. 

//  નીચનેા નમનૂામા ંલાભાથીર્ની યાદી  

 

કર્મ 
ન.ં/કોડ 

લાભાથીર્નુ ં
નામ 

સહાયકીની 
રકમ 

માતા-િપતા 
વાલી 

પસદંગીનો 
માપદંડ 

સરનામુ ં 
િજ લો શહરે નગર/ગામ ઘર નબંર 

સહાય માટેના લાભાથીર્ પસદં કરવા, સહાય માટેની અરજીઓ મેળવવી તેમજ મજૂંરી મ  યે સહાયની કામગી         મારફતે થતી હોવાથી આ લી  ટ         ઉપર 
ઉપલબ્ધ છે.  
 



 

 

પાન નબંર ::  ૩૯  B  
૧૩.૧     નીચનેા નમનૂા મજુબ માિહિત આપો. 

//  કાયર્કર્મ/યોજનાનુ ંનામ મિહલા પશપુાલકોને ૧ થી ૧૦ દુધાળા પશઓુ માટે બેંક િધરાણ પેટે ૭% યાજ 
સહાય યોજના ૩ વષર્ સધુી ચકુવવામા ંઆવે છે.   

//  કાયર્કર્મ/યોજનાનો સમયગાળો નાણાકંીય વષર્ : ૨૦૧૬-૧૭    

//  કાયર્કર્મનો ઉ ેશ આ યોજનાનો મખુ્ ય ઉ ે  ય ૧ થી ૧૦ દુધાળા પશ ુખરીદ કરેલ હોય તો તેના પેટે 
મેળવેલ બેંકલોન ઉપર ૭%સધુી યાજ સહાય ૩ વષર્ સધુી ચકુવવામા ંઆવે છે   

//  કાયર્કર્મના ભૌિતક  અને નાણાકંીય લક્ષાકંો  
    (છે લા વષર્ માટે) 

ભૌિતક લક્ષાકં નાણાકંીય લક્ષાકં 

૩૮૬     - 

//  લાભાથીર્ની પાતર્તા િજ લામા ંઆવેલ મિહલા પશપુાલકોને લાભ મળે  
//  લાભ અંગેની પવૂર્ જરુિરયાતો િનયત નમનૂાના         ઉપર અરજી કરવાની રહ ેછે. 
//  કાયર્કર્મનો લાભ લવેાની પધ્ ધિત તાલકુાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. નો સપંકર્ સાધી અરજી આપવાની રહ ેછે.  
//  પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના માપદંડો િનયત નમનૂાની અરજીમા ંતાલકુાના પ.િચ.અ. ની ભલામણના આધારે સહાય 

આપવામા ંઆવે છે.  
//  કાયર્કર્મમા ંઆપેલ લાભની િવગતો  
   (સહાયકીની રકમ અથવા આપવામા ંઆવેલ  
   અન્ ય   મદદ પણ દશાર્વવી) 

 

//  સહાયકી િવતરણની કાયર્પધ્ ધિત તાલકુાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. ારા પસદં પામેલ સામાન્ય પશપુાલકોને સહાય 
તેઓના બેંક ખાતામા ંજમા પહ ચતી કરવામા ંઆવે છે. તેમજ, તાિંતર્ક માગર્દશર્ન 
આપવામા ંઆવે છે.  

//  અરજી ક્ યા ંકરવી કે અરજી કરવા માટે  
   કચરેીમા ંકોનો સપંકર્ કરવો. 

તાલકુાના પ.િચ.અ./ પ.ધ.િન. નો સપંકર્ સાધી અરજી કરવાની રહ ેછે. 

//  અરજી ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્ યા)ં િવના મ ૂ  યે 

//  અન્ ય ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્ યા)ં િવના મ ૂ  યે 

//  અરજીપતર્કનો નમનૂો (લાગ ુપડતુ ંહોય તો  
    જો સાદા કાગળ પર અરજી કરી હોય      
    તો અરજદારે અરજીમા ંશુ઼ં શુ ંદશાર્વવુ ંતેનો  
    ઉ લખે કરો ) 

અરજીપતર્નો નમનૂો         ઉપર ઉપલબ્ધ છે. 

//  િબડાણોની યાદી (પર્માણપતર્ો/દ  તાવેજો) બેંક િધરાણ અને યાજ ગણતરીનુ ં ટેટમેન્ટ, પશ ુખરીદીના પરુાવા.  
//  િબડાણોનો નમનૂો ઉપર મજુબ 

//  પર્િકર્યાને લગતી સમ  યાઓ અંગે કયા ંસપંકર્   
કરવો. 

પશ ુિચિકત્ સા અિધકારી ી/ પશધુન િનરીક્ષક 

//  ઉપલબ્ ધ િનિધની િવગતો (િજ લા ક્ ક્ષા, ઘટક   
કક્ષા વગેરે વા ંિવિવધ  તરોએ) 

યોજનાના લક્ષાકં મજુબ ફાળવેલ ગર્ાન્ ટ ને તે તાલકુાને લક્ષાકં મજુબ ફાળવી 
આપવામા ંઆવે છે. ૨૦૧૬-૧૭  ના વષર્ની જોગવાઇ ઉપર દશાર્વેલ છે. 

//  નીચનેા નમનૂામા ંલાભાથીર્ની યાદી  

 

કર્મ 
ન.ં/કોડ 

લાભાથીર્નુ ં
નામ 

સહાયકીની 
રકમ 

માતા-િપતા 
વાલી 

પસદંગીનો 
માપદંડ 

સરનામુ ં 
િજ લો શહરે નગર/ગામ ઘર નબંર 

સહાય માટેના લાભાથીર્ પસદં કરવા, સહાય માટેની અરજીઓ મેળવવી તેમજ મજૂંરી મ  યે સહાયની કામગી         મારફતે થતી હોવાથી આ લી  ટ         ઉપર 
ઉપલબ્ધ છે.  
 



 પાન નબંર :: ૩૯ B 
પર્કરણ-૧૪ (િનયમ સગંર્હ-૧૩) 

તેણે આપેલ રાહત, પરમીટ ક અિધ ૃત મેળવનારની િવગતો 
નીચેના નમનૂામા ંમાિહિત આપવી 
//  કાયર્કર્મનુ ંનામ 

 
 

યોજનાક ય બાબતોની મા હિત 
કરણ - 13  માણે  છે. 

//  પર્કાર (રાહત/પરમીટ/અિધકૃત) 

//  ઉ ેશ 

//  નકકી કરેલ લક્ષાકં (છે લા વષર્ માટે) 

//  પાતર્તા 
//  પાતર્તા માટેના માપદંડો 
//  પવૂર્ જરુિરયાતો 
//  લાભ મેળવવાની પધ્ ધિત 

//  રાહત/પરમીટ/અિધકૃતની સમય મયાર્દા 
//  અરજી ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્ યા)ં 

//  અરજીનો નમનૂો (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્ યા)ં 

//  િબડાણોની યાદી (પર્માણપતર્ો/દ  તાવેજો) 

//  િબડાણોનો નમનૂો 
 
// નીચે આપેલ નમનૂામા ંલાભાથીર્ની િવગતો 
 

મ 
ન.ં/કોડ 

લાભાથ ુ ં
નામ 

સહાયક ની 
રકમ 

માતા-
િપતા 
વાલી 

પસદંગીનો 
માપદંડ 

સરના ુ ં

જ લો શહર નગર/ગામ 
ઘર 
નબંર 

સહાય માટેના લાભાથીર્ પસદં કરવા, સહાય માટેની અરજીઓ મેળવવી તેમજ મજૂંરી મ  યે સહાયની કામગીરી 
તાલકુા કક્ષાએ થતી હોવાથી આ લી  ટ તાલકુા કક્ષાએ િનભાવવામા ંઆવે છે.  
 
// રાહત માટનીચેની મા હિત પણ આપવી. 
      //  આપેલ લાભની િવગત 
      //  લાભોનુ ંિવતરણ 
 
 



 
 

 પાન નબંર :: ૪૦   
પર્કરણ-૧૫  (િનયમ સગંર્હ-૧૪) 

કાય  કરવા માટ નકક  કરલા ંધોરણો 
 

 
૧૫.૧     િવિવધ પર્વિૃ ઓ / કાયર્કર્મો હાથ ધરવા માટે િવભાગે નકકી કરેલ ધોરણોની િવગતો આપો. 
 

 
િવિવધ પર્વિૃ ઓ/કાયર્કર્મો હાથ ધરવા માટે િવભાગે નકકી કરેલ ધોરણોની િવગતો નીચે મજુબ છે.  

 
 
(૧)  પશપુાલન ખાતા હ  તકની તમામ યોજનાઓના કાયર્કર્મો હાથ ધરવા માટે સરકાર ી/ખાતા ારા 

નકકી થયેલ    ધારાધોરણો અને નીિત િનયમો શાખાને પરૂા પાડવામા ંઆવે છે. આ ધોરણો 
મજુબ યોજનાકીય કામગીરીનુ ં અમલીકરણ કરવામા ં આવે છે. આ અમલીકરણની પર્િક્ યામા ં
નાયબ પશપુાલન િનયામક ી,  તે તાલકુાના પશ ુ િચિકત્ સા અિધકારી ીઓ અને પશધુન 
િનરીક્ષક ીઓને સાકંળી લઇ તમામ યોજનાકીય કામગીરીમા ં ૧૦૦ ટકા િસિધ્ ધ થાય તે રીતનુ ં
ધોરણ અપનાવેલ છે.  તે યોજનાના ઢાચંા પર્માણે લાભાથીર્ની પસદંગી કરી તેમના િનયત 
અરજી ફોમર્ તૈયાર કરવા િવગેરે કામગીરીની જવાબદારી કે્ષિતર્ય / તાિંતર્ક અિધકારી ીઓ / 
કમર્ચારી ીઓને સ પેલ છે. નાયબ પશપુાલન િનયામક કક્ષાએથી તેમને રજૂ થયેલ આવી 
અરજીઓને તાિંતર્/વહીવટી મજૂંરી આપવામા ંઆવે છે. યોજના પર્માણેની ગર્ાન્ ટ  તે તાલકુા 
િવકાસ અિધકારી ીઓને ફાળવી આપવામા ંઆવે છે. 

(૨) સરકાર ીના કૃિષ અને સહકાર િવભાગના ઠરાવ કર્માકં:એએચએસ/૧૧૦૨/૭૯૦/૫.૨ 
તાઃ૯/૭/૨૦૦૩ થી પશ ુદવાખાના તેમજ પર્ાથિમક પશ ુસારવાર કેન્ દર્ો માટે વીઝીટ ફી લેવાના  
ધોરણો નકકી થયા છે તેની ટૂંકી િવગત આ સાથે સામેલ છે.  

(૩)  કૃિતર્મ બીજદાનની કામગીરી માટે સરકાર ી ારા િનયત ફી લેવાનુ ંધોરણ નકકી થયેલ છે. કૃિતર્મ 
બીજદાનની કામગીરી માટે સરકાર ી ારા નકી થયેલ આ ધોરણ મજુબની ફી વસલૂ કરી કૃિતર્મ 
બીજદાનની કામગીરી કરવામા ંઆવે છે.  

(૪)  િજ લામા ં ચાલતા િનયિંતર્ત કતલખાના માટે  તે કતલખાના માટેનુ ં કતલ કરવાના થતા 
પશઓુનુ ં િનયત સખં્ યાનુ ંધોરણ નકકી થયેલ છે. આ ધોરણને ધ્ યાને રાખી  તે તાલકુાના પશ ુ
િચિકત્ સા અિધકારી ી ારા  તે કતલખાના માટે િનયત થયેલ પશ ુસખં્ યા ધ્ યાને રાખી તેમજ 
સરકાર ી ારા દુર  તી પર્માણપતર્ માટે નકકી થયેલ ફી વસલૂ લઇ જરુરી પર્માણપતર્ આપવામા ં
આવે છે. હાલમા ંતદુંર તી ખેડા િજ લામા ંકોઈ કતલખાના કાયર્રત નથી.   

(૫)   પશપુાલન શાખાની તેમજ કે્ષિતર્ય સં  થાઓની વહીવટી તેમજ નાણાકંીય કામગીરી સરકાર ીના 
પર્વતર્માન ઠરાવો, પર્કાશનો વા ં કે, જી. સી. એસ. આર., જી.એફ. આર., ગજુરાત રાજ્ ય સેવા 
(િશ  ત -અને અપીલ) િનયમો-૧૯૭૧ િવગેરે ારા  તે કામગીરી માટે નકકી થયેલ નીિત િનયમો 
અને ધારાધોરણો મજુબ કામગીરી કરવામા ંઆવે છે.  

(૬)  પશઓુને ચેપી રોગચાળાથી બચાવવા િજ લામા ંસામાન્ ય રીતે જોવા મળતા ચેપી રોગચાળા   
ધ્ યાને રાખી  તે ચેપી રોગ સામેના રક્ષણ માટે રસીકરણની કામગીરી હાથ ધરવામા ંઆવે છે.  

  



 
 

પાન નબંર :: ૪૧   
 
 
(અ)  કેસ ફી :- 
        

ુ યમં ી િન: ુ ક પ  ુસારવાર યોજના હઠળ ુ ય મથક િવના ુ યે પ  ુસારવાર 
કરવામા ંઆવે છે. 

 
        
        
 
(બ)  કૃિતર્મ બીજદાનની ફી :-      ૧ ડોઝના .૧૦/- 
 
(ક)  પર્ાઇવેટ પેર્કટીસના મકુરર્ ર કરેલ દર 

 

અ.ન.ં                            િવગત પશ ુિચિકત્ સા 
અિધકારી ીના 
વીઝીટ ફી નો દર 

પશધુન 
િનરીક્ષક ીના 
વીઝીટ ફી નો 
દર  

૧ હડેકવાટર્ર ઉપર જાનવરની સારવાર તથા ભારે 
વાઢકાપ ન હોય તેવા કેસ માટેનો વીઝીટ ફી નો દર  

 .૩૫/-   . ૨૫/- 

૨ ભારે ઓપરેશનવાળા સજીર્કલ વાળા કેસો માટે   .૪૦/- -------- 

૩ હડેકવાટર્ર બહાર વીઝીટ ફી નો દર  .૫૦/-  .૩૦/- 
૪ ક ટભરી પર્સિુત દદ  જાનવરની સારવાર માટે વીઝીટ 

ફી નો દર 

 .૫૦/- -------- 

૫ રાિતર્ માટે વધારાના  .૨૫/-  .૧૫/- 
૬ પશ ુતદુંર  તીનુ ંલેિખત સિટર્િફકેટ  ઢોર માટે   

                                      ઘોડા માટે 

 .૪૦/- 
 .૩૦/- 

--------- 
--------- 

૭ પશ ુતદુંર  તીનુ ંમૌિખક સિટર્િફકેટ  ઢોર માટે   
                                      ઘોડા માટે 

 .૨૦/- 
 .૨૦/- 

--------- 
--------- 

૮ મરણાતં પરીક્ષણ સિટર્િફકેટ ફી    પશ ુ માટે 
                                      ઘોડા માટે 

 .૬૦/- 
 .૩૦/- 

--------- 
--------- 

 
આ ઉપરાતં માિલકે વાહનની  યવ  થા કરવી પડશે. પશ ુિચિકત્ સા અિધકારી ી/ પશધુન િનરીક્ષક ીએ પોતાની 
વાપરેલ દવાનો ચા  જુદો આપવાનો રહશેે. 
  
પશ ુિચિકત્ સા અિધકારી ી/ પશધુન િનરીક્ષક ી પોતાના વાહન માટે  સરકારે િનધાર્રેલ િકલોમીટર પર્માણેનો 
ચા  લઇ શકશે. 
 



 
 

 પાન નબંર :: ૪૨    
પર્કરણ-૧૬  (િનયમ સગંર્હ-૧૫) 

 

િવ ુ ુપે ઉપલ  ય મા હિત 
 

૧૬.૧     િવજાણરુુપે ઉપલભ્ ય િવિવધ યોજનાઓની માિહિતની િવગતો આપો. 
 
 શાખાના કોમ્ પટુરમા ં િવિવધ વહીવટી, નાણાકંીય, તાિંતર્ક, યોજનાકીય કામગીરી િવગેરેને 

લગતી માિહિત  ઉપલબ્ ધ છે.   
           (૧) અિધકારી ી/કમર્ચારી ીઓને લગતા િનમણ ૂકં, ઇન્ કર્ીમેન્ ટ િવ.  
           (૨) ગર્ાન્ ટને લગતી / માિસક ખચર્ પતર્કો િવ. 
           (૩) લક્ષાકંો અને ફાળવણી 
           (૪) િવિવધ મીટીંગોને લગતા ંિવિવધ પતર્કો 
           (૫) કતલ ખાનાની માિહિત 
           (૬) પશપુાલન શાખા હ  તકની કે્ષિતર્ય કચેરીઓની માિહિત 
 
               ઉપર પશપુાલનની સહાયકારી યોજનાઓની અરજીઓ ફક્ત ઓનલાઈન જ વીકારવામા ંઆવે છે. 
   
   
   
 
    
 
 



 
 

 પાન નબંર :: ૪૩   
પર્કરણ-૧૭  (િનયમ સગંર્હ-૧૬) 

મા હિત મેળવવા માટ નાગ રકોને ઉપલ  ય સવલતોની િવગતો 
 

૧૭.૧     લોકોને માિહિત મળે તે માટે િવભાગે અપનાવલે સાધનો, પધ્ ધિતઓ અથવા સવલતો વી કે, 
 

// કચરેી ગર્થંાલય પશપુાલન શાખામા ંતમેજ તનેા હ  તકના પશ ુદવાખાના ખાતે પશ ુિચિકત્ સા અન ે
પશપુાલનન ેલગતા ંતાિંતર્ક પુ  તકો તમેજ બકુલટેસ રાખવામા ંઆવે છે. ખાતા ારા 
પર્કાિશત થતા તાિંતર્ક બકુલટેસ િવગેરે પણ સમયાતંરે અતર્ ેમોકલવામા ંઆવે છે.  

// નાટક અન ેશો -------------------------------- 

// વતર્માન પતર્ો ચપેી રોગચાળા સામે લવેાના પગલા,ં રોગચાળો ફાટી નીકળે તે પિરિ  થિતમા 
રોગચાળો વધારે ફેલાતો અટકે તે માટે જરુરી માગર્દશર્ન અન ેમાિહિતથી પશપુાલકો 
વાકેફ રહ ેતે માટે વતર્માન પતર્ો ારા જરુરી માગર્દશર્ન આપવામા ંઆવે છે.  

// પર્દશર્નો પશપુાલકોમા ંજાગિૃત આવે તેમજ પશપુાલન  યવસાય માટે પરૂત ુ ં ાન મેળવી 
શકે તે માટે શાખા ારા યોજવામા ંઆવતા પશ ુસારવાર કેમ્ પ, િવિવધ િશિબરો 
િવગેરે દરમ્ યાન પશપુાલનને લગતા ચાટર્સ નુ઼ં પર્દશર્ન યોજવામા ંઆવે છે. શાખા 
હ  તકની તાલકુા તમેજ ગર્ામ કક્ષાની સં  થાઓમા ંપણ તાિંતર્ક ચાટર્સ ગોઠવી 
રાખવામા ંઆવે છે થી સં  થાની મલુાકાત લનેાર પશપુાલકો પરૂતી માિહિત અને 
જાણકારી મેળવી શકે છે. આ ઉપરાતં પશપુાલન ખાતા ારા એક પર્દશર્ન યિુનટ 
પણ બનાવવામા ંઆવલે છે. જરુિરયાત પર્માણે તે પર્દશર્ન એકમને િજ લાની 
જરુિરયાત પર્માણે બોલાવી પશપુાલકોના લાભાથેર્ િવનામ ૂ  યે પર્દશર્ન યોજવામા ં
આવ ેછે.  

// નોિટસબોડર્ શાખા હ  તકની ક્ષિેતર્ય કક્ષાની તાલકુા તમેજ ગર્ામ કક્ષાની તમામ તાિંતર્ક 
સં  થાઓમા ંપશ ુસારવાર િવઝીટ ફીના દરનુ ંબોડર્, સં  થાની દૈિનક કામગીરીનો 
સમય દશાર્વત ુ ંબોડર્ તેમજ તાિંતર્ક કામગીરીન ેલગતુ ંબોડર્, ફરજ ઉપરના 
અિધકારી/કમર્ચારીના નામનુ ંબોડર્ િવગેરે િવગત દશાર્વતા બોડર્ લગાવવામા ંઆવે 
છે.  

// કચરેીમા ંરેકડર્ન ુ ં
િનરીક્ષણ 

નાગિરકો માટે કચરેીના રેકડર્ન ુ ંિનરીક્ષણ કરવા  તેમની જરુિરયાત મજુબનુ ંરેકડર્ 
ઉપલબ્ધ કરી આપવામા ંઆવે છે.  

// દ  તાવેજોની નકલો 
મેળવવાની પધ્ ધિત 

માિહિત (મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫ ની જોગવાઇઓ મજુબ  

// ઉપલભ્ ય મિુદર્ત 
િનયમ સગંર્હ 

જી. સી. એસ. આર. , માિહિત (મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫ િવગેરે 

// જાહરે તતંર્ની વેબ 
સાઇટ 

પશપુાલન િનયામક ી, (ગ.ુરા.) 
   -  @   .   .   
    -   -    @       .   .    
        (સહાયકારી યોજનાઓની ઓનલાઈન અરજી કરવા માટે) 

// જાહરે ખબરના ંઅન્ ય 
સાધનો 

વતર્માન પતર્ો, ટેલીફોન, ફેકસ , િવગેરે 

             



 

 

પાન નબંર :: ૪૪  
પર્કરણ-૧૮ (િનયમસગંર્હ-૧૭)  

અન્ ય ઉપયોગી માિહિત 
 

૧૮.૧     લોકો ારા પછૂાતા પર્ ો અને તેના જવાબો 
 

લોકો ારા પછૂાતા 
પર્ ો અન ેતનેા 
જવાબો 

પશપુાલન શાખા તેમજ તેની ક્ષેિતર્ય  થાિનક સં  થાઓને સામાન્ ય રીતે પશ ુ
સારવાર પશપુાલન  યવસાય તેમજ તનેા હ  તકની યોજનાકીય કામગીરીને લગતા 
પર્ ો પછૂવામા ંઆવે છે. આવા પર્ ોનો જવાબ  ત ે  યિકતન ેપરૂતો સતંોષ મળી 
રહ ેત ેરીતે તાિંતર્ક અિધકારી ીઓ / તાિંતર્ક કમર્ચારી ીઓ ારા આપવામા ંઆવ ે
છે. પર્ ો મખુ્ યત્ વે મૌિખક રીતે પછૂવામા ંઆવ ેઅન ેતેનો આશય પશપુાલનને 
લગતી તાિંતર્ક માિહિત મેવવાનો હોય છે. 

 
 
 

૧૮.૨     માિહિત મેળવવા અંગે 
 

//  અરજીપતર્ક (સદંભર્ ભરેલા અરજીપતર્કની નકલ) પશપુાલન શાખાને લગતી માિહિત મેળવવા 
સામાન્ ય રીત ેમૌિખક પર્ ો રી પછૂવામા ંઆવે 
છે. આમછતા,ં માિહિત માટે સાદા કાગળ ઉપર 
અરજી લઇ માિહિત મેળવી શકાય. 

//  ફી  માિહિત (મેળવવાના) કામ ેઅરજીદીઠ ા. ર૦/- 
િનદ શ ધોરણો મજુબ અરજદારે સરકાર ીમા ંફી 
પેટે જમા કરાવવાના રહ ેછે. 

//  માિહિત મળેવવા માટેની અરજીઓ કઇ રીતે કરવી 
કેટલીક ટીપ્ પણી 

માિહિત (મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ-
૨૦૦૫ અંતગર્ત  માિહિત માગંવા માટેની 
અરજીનો નમનૂો (નમનૂો- ક) નકકી થયેલ છે. તે 
મજુબના નમનૂામા ંમાિહિત માગંી શકાય. 

// માિહિત આપવાનો ઇન્ કાર કરવામા ંઆવે તવેા 
વખત ેનાગિરકના અિધકાર અને અપીલ કરવાની 
કાયર્વાહી 

પશપુાલન શાખાના એપલેટે અિધકારી નાયબ 
િજ લા િવકાસ અિધકારી ી(પચંાયત) છે. આવા 
િક  સામા ંમાિહિત (મેળવવાના) અિધકાર 
અિધિનયમ-૨૦૦૫ ની કલમ-૧૨(૧) હઠેળ આવી 
અપીલ કરવા માટે નમનૂો-ચ િનયત કરેલ છે. તે 
નમનૂા મજુબ અપીલ કરી શકાય. 

 
 

 



 

 

પાન નબંર :: ૪૫   
૧૮.૩     જાહરે તતંર્ ારા લોકોને અપાતી તાલીમની બાબતમા ં
    

//  તાલીમ કાયર્કર્મનુ ંનામ અને તનેુ ંસિંક્ષપ્ત વણર્ન 

પશપુાલન શાખા હ  તક હાલ લોકોને તાલીમ 
આપવાની કોઇ યોજના નથી. આમ છતા,ં 

પશપુાલન શાખા ારા યોજવામા ંઆવતી િશિબરો 
દરમ્ યાન તાિંતર્ક અિધકારી ીઓ / કમર્ચારી ીઓ 
ારા પશપુાલનને લગતી તમામ તાિંતર્ક માિહિત 

પરૂી પાડવામા ંઆવ ેછે. 

//  તાલીમ કાયર્કર્મ/ યોજનાની મદુત 

//  તાલીમનો ઉ .  ય 

//  ભિૈતક અને નાણાકંીય લક્ષાકંો (છે લુ ંવષર્) 

//  તાલીમ માટેની પાતર્તા 
//  તાલીમ માટેની પવૂર્ જરુિરયાતો (જો કોઇ હોય તો) 

//  નાણાકંીય તેમજ અન્ ય પર્કારની સહાય  
    (જો કોઇ હોય તો) 

//  સહાયની િવગત  
   (નાણાકંીય સહાયની રકમ જો હોય તો જણાવો) 
//  સહાય આપવાની પધ્ ધિત 

//  અરજી કરવા માટે સપંકર્ માિહિત 

//  અરજી ફી (લાગ ુપડત ુ ંહોય ત્ યા)ં 

//  અન્ ય ફી (લાગ ુપડત ુ ંહોય ત્ યા)ં 

//  અરજી ફોમર્  
    (જો સાદા કાગળ પર કરવામા ંઆવી હોય તો   અરજદારે 
પરૂી પાડવાની િવગતો) 
//  િબડાણો / દ  તાવેજોની યાદી 
//  િબડાણો / દ  તાવેજોનો નમનૂો 
//  અરજી કરવાની કાયર્ પધ્ ધિત 

//  પસદંગીની કાયર્પધ્ ધિત 

//  તાલીમ કાયર્કર્મનુ ંસમય પતર્ક  
    (જો ઉપલભ્ ય હોય તો) 

//  તાલીમના સમય પતર્ક અંગે તાલીમાથીર્ને જાણ 
    કરવાની પધ્ ધિત 

//  તાલીમ કાયર્કર્મ અંગે લોકોમા ંજાગરુકતા લાવવા માટે 
જાહરે તતંર્એ કરવાની  યવ  થા 
//  િજ લા કક્ષા, ઘટક કક્ષા એમ િવિવધ  તરે કાયર્કર્મના 
િહતાિધકારીઓની યાદી 

 
 
 

 
 
 



 

 

પાન નબંર :: ૪૬   
 

૧૮.૪     િનયમ સગંર્હ-૧૩ મા ંસમાિવ  ટ ન કરાયલુ હોય તેવા, જાહરે 
તતંર્એ આપવાના ંપર્માણપતર્ો, ના-વાધંા પર્માણપતર્ 

//   પર્માણપતર્ અન ેના-વાધંા પર્માણપતર્ના નામ અન ેિવવરણ 

 
 
 

અતર્ેની શાખાને લાગ ુપડતુ ંનથી. 

//  અરજી કરવા માટેની પાતર્તા 
//  અરજી કરવા માટે સપંકર્ માિહિત 

//  અરજી ફી (લાગ ુપડત ુ ંહોય ત્ યા)ં 

//  અન્ ય ફી (લાગ ુપડત ુ ંહોય ત્ યા)ં 

//  અરજી ફોમર્  
    (જો સાદા કાગળ પર કરવામા ંઆવી હોય તો   અરજદારે પરૂી 
પાડવાની િવગતો) 

//  િબડાણો / દ  તાવજેોની યાદી 
//  િબડાણો / દ  તાવજેોનો નમનૂો 
//  અરજી કરવાની પધ્ ધિત 

//  અરજી મ  યા પછી જાહરે તતંર્મા ંથનાર પર્િકર્યા 
//  પર્માણપતર્ આપવામા ંસામાન્ ય રીતે લાગતો સમય 

//  પર્માણપતર્નો કાયદેસરનો સમયગાળો 
//  નવીનીકરણ માટેની પર્િકર્યા (જો હોય તો) 
 

૧૮.૫     ન ધણી પર્િકર્યા અંગે 
//   ઉ ે  ય 

 
 
 

અતેર્ની શાખાને લાગ ુપડતુ ંનથી. 

//  ન ધણી માટેની પાતર્તા 
//  પવૂર્ જરુિરયાતો (જો હોય તો) 
//  અરજી કરવા માટે સપંકૃ માિહિત 

//  અરજી ફી (લાગ ુપડત ુ ંહોય ત્ યા)ં 

//  અન્ ય ફી (લાગ ુપડત ુ ંહોય ત્ યા)ં 

//  અરજી ફોમર્  
    (જો સાદા કાગળ પર કરવામા ંઆવી હોય તો   અરજદારે પરૂી 
પાડવાની િવગતો) 

//  િબડાણો / દ  તાવજેોની યાદી 
//  િબડાણો / દ  તાવજેોનો નમનૂો 
//  અરજીની પધ્ ધિત 

//  અરજી મ  યા પછી જાહરે તતંર્મા ંથનાર પર્િકર્યા 
//  ન ધણીની કાયદેસરતાનો ગાળો  
    (જો લાગ ુપડત ુ ંહોય તો) 

//  નવીનીકરણ માટેની પર્િકર્યા (જો હોય તો) 
 
 
 
 
 



 

 

 
પાન નબંર :: ૪૭   

૧૮.૬     જાહરે તતંર્ ેકર ઉઘરાવવા અંગે 
(મ્ યિુનિસપલ કોપ રેશન,  યવસાય વરેો, મનોરંજન વેરો િવગેરે.) 
 

//  વેરાનુ ંનામ અને િવવરણ 

અ ેની શાખાને લા  ુપડ ુ ંનથી. 
//  વેરો લેવાનો હતે ુ

//  કર િનધાર્રણ માટેની કાયર્વાહી અને માપ દંડ 

//  મોટા કસરૂદારોની યાદી 
 
૧૮.૭     વીજળી/પાણીના હગંામી અને કાગમી જોડાણો આપવા અને કાપવા અંગે 
 ( આ બાબત મ્ યિુનિસપલ કોપ રેશન, નગર પાિલકા/યપુીસીએલન ેલાગ ુપડે.) 
 

//   જોડાણ માટેની પાતર્તા 

 
 
 

અતર્ેની શાખાને લાગ ુપડતુ ંનથી. 

//  પવૂર્ જરુિરયાતો (જો હોય તો) 

//  અરજી કરવા માટે સપંકર્ માિહિત 

//  અરજી ફી (લાગ ુપડત ુ ંહોય ત્ યા)ં 

//  અન્ ય ફી/ શુ  ક (લાગ ુપડત ુ ંહોય ત્ યા)ં 

//  અરજીનો નમનૂો 
    (જો સાદા કાગળ પર કરવામા ંઆવી હોય તો   અરજદારે પરૂી 
પાડવાની િવગતો જણાવો) 

//  િબડાણો / દ  તાવજેોની યાદી 
//  િબડાણો / દ  તાવજેોનો નમનૂો 
//  અરજી કરવાની પધ્ ધિત 

//  અરજી મ  યા પછી જાહરે તતંર્મા ંથનાર પર્િકર્યા 
//  િબલમા ંવાપરેલ શબ્ દ પર્યોગનુ ંટકંુૂ િવવરણ 

//  િબલ અથવા સવેાની બાબતમા ંમુ  કેલી હોય તો સપંકર્ માિહિત 

//  ટેિરફ અને અન્ ય ખચર્ 
 

૧૮.૮    જાહરે તતંર્ ારા પરૂી પાડવામા ંઆવનાર અન્ ય સેવાઓ 
(૧)   કુદરતી આફતો વી કે, અિતવિૃ  ટ, વાવાઝોડુ,઼ ધરતીકંપ િવગેરે દરમ્ યાન પશઓુની જરુરી સારવાર મળી 

રહ,ે પશઅુદમા ંઝડપથી રસીકરણ થાય િવગેરે વી કામગીરી આ શાખા ારા યધુ્ ધના ધોરણે હાથ ધરી 
આવી કુદરતી આફતોમા ંસપડાયેલ  યિકતઓના પશઓુને બચાવ માટે શક્ ય તમામ પર્યત્ નો હાથ ધરવામા ં
આવ ેછે.  

(૨)   અછતના સમયે પશચુારાની ઉભી થતી િવકટ પિરિ  થિત દરમ્ યાન પશઓુના િનભાવ માટે જરુરી ચારાનો 
જથ્ થો, ચારાનો પર્કાર િવગેરે બાબતોને લગતી તાિંતર્ક માિહિત શાખાના અિધકારી ીઓ/ તાિંતર્ક 
કમર્ચારી ીઓ ારા પરૂી પાડવામા ંઆવે છે. અછતની પિરિ  થિતમા ંજાનવરોમા ંનબળાઇ ન આવી જાય 
અને તમેની કાયર્ક્ષમતામા ંવધ ુપડતો ઘટાડો ન થાય ત ેમાટેની જરુરી દવાઓ ારા પશ ુસારવારની 
કામગીરી હાથ ધરવામા ંઆવે છે.  

 
 

- ૦ - ૦ - ૦ - ૦ - ૦ - ૦ - ૦ - 
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