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લા િવકાસ અિધકારી

પર્કરણ - ૧

પર્ તાવના
૧.૧

આ

પુિ તકા

(માિહિત

±િધકાર ભારતના સુિવધાને લોકશાહી ગણત_તર્ની સ્થાપના કરે લ છે .

અિધિનયમ, ૨૦૦૫) ની પદભ ૂિમકા લોકશાહીમા_ નાગિરકોને માિહતગાર રાખવા કામગીરીની માિહિતમા_
પાદિશર્કા જળવાઇ રહે તે ખ ૂબ જ જરુરી છે . તેમજ ભર્ ટર્ાચારને

અ_ગે જાણકારી

િનય_તર્ણમા_ રાખવા અને, સરકારી મહેકમ પર્જાને જવાબદાર રહે તે
જરુરી છે . આવી

ઉમદા પા દ ભ ૂિમકા સાથે આ પુિ તકા તૈયાર

કરવામાં આવેલ છે .
૧.૨

આ પુિ તકાનો ઉ ે શ/ હેત ુ

પશુપાલન શાખાને લગતી આ પુિ તકા પશુપાલન શાખાની માિહિત
થકી આમ જનતા વાકેફ રહી શકે તેમને પશુપાલનની તા_િતર્ક
કામગીરીઓ અને યોજનાકીય કામગીરીનો પ ૂરે પ ૂરો લાભ મળી શકે
તેમજ આ બાબતો સાથે સ_કળાયેલી માિહિત તેમને સમયસર મળી રહે
તેવો ઉમદા ઉ ે ય છે .

૧.૩

આ પુિ તકા ક³

યિકતઓ/સ_સથાઓ
/ માિહિતના ±િધકાર બાબતનો અિધિનયમ-૨૦૦૫ ના િનયમોની
્

સ_ગઠનો વગેરેને ઉપયોગી છે ?

પુિ તકા ગુજરાત રાજ્યની તમામ યિકતઓ,સ_સથાઓ
અને સ_ગઠનો
્
િવગેરેને ઉપયોગી થશે. તેમજ, ઉકત અિધિનયમના આધારે તૈયાર
કરે લ આ પુ

કા આણ_દ િજ લાની તમામ

યિકતઓ/સ_સથઓ
/
્

સંગઠનો માટે ખ ૂબ જ ઉપયોગી માિહિતનો એક ઉમદા

ોત બની

રહેશ.ે
૧.૪

આ

પુિ તકામા_

આપેલી

માિહિતનુ_ આ પુ

માળખુ_

કામા_ આપેલ માિહિતનુ_ માળખુ_ મુખ્યત્વે પશુપાલનની

તા_િતર્ક/વહીવટી/નાણા_કીય/ યોજનાકીય િવગેરે બાબતોને સા_કળી લ³
તૈયાર કરવામા_ આવેલ છે .

૧.૫

યાખ્યાઓ (પુિ તકામા_ વાપરવામા_ આ માિહિતના ±િધકાર બાબતનો અિધિનયમ-૨૦૦૫ ના િનયમોની
વેલ

જુદા

જ\દા

શબ્દોની

યાખ્યા પુિ તકા આધાિરત તેમજ તેમા_ સમાિવ ટ યાખ્યાઓ ±નુસાર રહેશ.ે

આપવા િવન_તી)
૧.૬

કો³

યિકત આ પુિ તકામા_ આ વરી આ પુિ તકામા_ સામેલ પતર્ક-૮ (િનયમસ_ગર્હ-૭) મા_ આ શાખાના

લેવાયેલ િવષયો ±_ગે વધુ માિહિત સરકારી

માિહિત

અિધકારીઓ

તેમજ

મેળવવા માગે તો તે માટેની સ_પકર્ અિધકારીઓનુ_ પ ૂરે પ ૂરુ$_ લી ટ આપેલ છે .
યિકત
૧.૭

મદદનીશ

સરકારી

પૈકી કો³પણ યિકતનો

સ_પકર્ સાધવાથી જરુરી માિહિત મેળવી શકાશે.

આ પુિ તકામા_ ઉપલબ્ધ ન હોય તે પશુપાલન શાખાને લગતી તમામ માિહિત આ પુિ તકામા_ સમાવવા
માિહિત મેળવવા માટેની કાયર્પધ્ધિત

સ_િન્ન ઠ −યત્ન કરે લ છે . આમ છતા_, આ પુિ તકામાં ઉપલબ્ધ ન હોય

અને ફી.

તેવી માિહિત મેળવવા નાયબ પશુપાલન િનયામક ીની કચેરીનો
સ_પકર્ સાધતા_ તે મળી રહેશે. ±ને તે માટે સરકાર ીઓ નકકી કરે લ
ફીના ધોરણ −માણે ફી લેવામા_ આવશે.

પર્કરણ- ૨ (િનયમ સ_ગર્હ -૧)

સ_ગઠનની િવગતો, કાય , અને ફરજો
૨.૧

જાહેર ત_તર્ ઉઘ્દે શ/ હેત ુ

પશુપાલન શાખાને લગતી આ પુિ તકા પશુપાલન શાખાની માિહિત કી આમ
જનતા વાકેફ રહી શકે તેમજ પશુપાલનની તા_િતર્ક કામગીરીઓ અને
યોજનાકીય કામગીરીનો પ ૂરે પ ૂરો લાભ લઇ શકે તેમજ આ બાબતો સાથે
સ_કળાયેલી માિહિત તેમને સમયસર મળી રહે તેવો ઉમદા ઉ ે ય છે .

૨.૨

જાહેર

ત_તર્નુ_

િમશન/દુર_દેશીપણુ_

પશુપાલન શાખાનુ_ મુખ્ય િમશન િજ લાના પશુધનને તમામ પર્કારની જરુરી
સારવાર, પશુ સંવધન
ર્ ની સેવાઓ,પશુપાલન ખાતાએ િનયત કરે લ પશુ

(િવઝન)

સંવધર્નની પોલીસીનો અમલ, રસીકરણ અને પશુપાલકોને જરુરી તા_િતર્ક
માગર્દશન
ર્ મળી રહે તે માટે િવ તરણ પર્વ ૃિતઓ માટે ન_ ુ છે . આ િમશનને
પિરપ ૂણર્ કરી પશુધન પેદાશો

વી કે - દૂ ધ, મા_સ, ઇંડા િવગેરેન_ ુ ઉત્પાદન

વધારી આમ જનતાને પર્ોટીનયુકત આહર પ ૂરતા_ પર્માણમા_ મળી રહે અને પશુ
આરોગ્ય તેની ઉચ્ચકક્ષાએ જળવાઇ રહે તે સાથે પર્ાણીજન્ય ઉત્પાદનોથી રાજ્ય
અને દે શનો GDP દર ઉંચો લઇ જઇ રા ટર્ને સુદર્ઢ બનાવવાનુ_ િમશન છે .
૨.૩

જાહેર ત_તર્નો ટ>_કો ઇિતહાસ અને તેની

તાઃ ૧/૪/૬૩ થી પ_ચાયતી રાજની સ્થાપના થતા_ િજ લા તાલુકાઓની િવિવધ

રચનાનો સ_દભર્

પર્કારની કામગીરીઓમા_ પશુપાલન ક્ષેતર્ની કામગીરીનો પણ સમાવેશ થયેલ
છે .

ધ્યાને રાખી િજ લા િવભાજન પર્િકર્યાથી તાઃ૨/૧૦/૧૯૯૭ થી નવરિચત

આણ_દ િજ લામા_ આણ_દ િજ લા પ_ચાયતની રચના સાથે જ પશુપાલન શાખા
અિ તત્વમા_ આવેલ છે . અતર્ેની પશુપાલન શાખા હેઠળ ૧૬ પશુ દવાખાનાઓ,
૪ શાખા પશુદવાખાના, ૨૦ પર્ાથિમક પશુ સારવાર કેન્દર્ો અને ૨ કૃિતર્મ
બીજદાન કેન્દર્ો મળી

૪૩

પશુદવાખાના/પર્ાથિમક

પશુસારવાર

કેન્દર્ો

સંચાલન અને િનયંતર્ણ હેઠળ નાયબ પશુપાલન િનયામક ીની કચેરીથી
થાય છે .
૨.૪

જાહેર ત_તર્ની ફરજો

પશુપાલન ખાતાની મુખ્ય ફરજોમા_ પશુ સારવાર, પશુ રસીકરણ, કૃિતર્મ
બીજદાનની કામગીરી, પશુઓમા_ થતા ચેપી રોગચાળાની િનય_તર્ણની
કામગીરી, પશુપાલકોને િવ તરણ પર્વ ૃિત ારા

વીકે જી લા, તાલુકા અને

ગર્ામ્ય કક્ષાની િશિબરોમાં તાંિતર્ક માગર્દશન
પ ૂરુ_ પાડવાની, સુધારે લ
ર્
િબયારણના ઘાસચારાનુ_ ઉત્પાદન થાય તે જોવાની કામગીરી, યોજનાકીય
કામગીરીનુ_ અમલીકરણ િવગેરે કામગીરીનો મુખ્ય ફરજોમા_ સમાવેશ થાય છે .
પશુ આરોગ્યના જાહેર ક્ષેતર્ના પર્ ો, પશુ પર્દશન
ર્ , કૃિષ મહોત્સવ, કૃિષ
મેળમાં ટોલ, તાંિતર્ક યાખ્યાનો આપી માિહતી પુરી પાડવી.
૨.૫

જાહેર ત_તર્ની મુખય
્ −વ્²િ ઓ / કાય

ઉપર મુજબ તથા સરકાર ીની અન્ય શાખાઓ

વી કે જી લા ગર્ામ િવકાસ

એજન્સી, જળ ાવ િવ તાર િવકાસ મંડળ, ÔÕઆત્માÕÕ ના પર્ો કેટ હેથળના
પશુપાલન ક્ષેતર્ના કામોમાં તાંિતર્ક સહકાર આપવો.
૨.૬

જાહેર ત_તર્

ારા આપવામા_ આવતી

સેવાઓની યાદી અને તેન_ ુ સ_િક્ષ
િવવરણ

પશુપાલન શાખા

ારા આપવામા_ આવતી સેવાઓ આ સાથેના સામેલ

પિરિશ ટમા_ દશાર્વેલ છે .

૨.૭

જાહેર ત_તર્ ના રાજ્ય, િનયામક કચેરી,

પશુપાલન

શાખાના

નાયબ

પશુપાલન

િનયામક ી,

િજ લા

િવકાસ

પર્દે શ, િજ લો, બ્લોક વગેરે

તરોઓ

અિધકારી ીના સીધા િનય_તર્ણ હેઠળ કામગીરી કરે છે . પશુપાલન શાખામા_ ૧

સ_સથાગત
માળખા નો આલેખ (જ્યા_
્

નાયબ પશુપાલન િનયામક, ૧ સી.કા., ૧ જ\.કા., ૧ પટાવાળા-કમ-ડર્ાઇવર

લાગુ પડત ુ_ હોય ત્યા_)

(જગ્યા ખાલી),૧ એટેન્ડન્ટ નુ_ મ_જ^ર થયેલ મહેકમ છે . હાલ ડર્ાઇવર ક્મ
પાટાવાળા અને એટે ન્ડન્ટની જગ્યા આઉટસોસર્થી ભરે લ છે . ક્ષેિતર્ય કક્ષાએ
૨૧ પશુ િચિકત્સા અિધકારી ી (
(

૨.૮

જાહેર

પૈકી ૧૨ ખાલી) નુ_ મહેકમ છે . ક્ષેિતર્ય સ_સથાઓનુ
_ લી ટ આ સાથે સામેલ છે .
્

અને

પશુપાલન શાખા પ ૂણર્ કાયક્ષ
ર્ મતાથી પોતાની કામગીરી િનભાવી શકે અને

વધારવા માટે ની લોકો

િજ લાના પશુપાલકો આ શાખાની મહ મ કામગીરીનો લાભ ઉઠાવી શકે તે

ત_તર્ની

કાયર્ક્ષમતા

પૈકી ૪ ખાલી), ±ને ૨૨ પશુધન િનરીક્ષક ી

અસરકારકતા

પાસેથી અપેક્ષાઓ

માટે પશુપાલન શાખા ારા યોજવામા_ આવતી િશિબરો, પશુ સારવારના કેમ્પો
પશુપાલન ખાતાની યોજના વગેરેનો મહ મ લાભ ઉઠાવી પશુપાલન
પર્વ્²િ મા_ સિકર્ય રસ ધરાવતા થાય તેમજ, પોતાના પશુઓ ારા ઉત્પન્ન થતા
ઉત્પાદનોની અગત્યતા રોગ ના જીવાણુ,ં િવષણુ ં મુકત પશુ ઉત્પાદનો, દવાકેમીકલના અવશેષ મુક્ત પશુ ઉત્પાદનની િકંમત સમજતા થાય તે ખ ૂબ જ
જરુરી છે .

૨.૯

લોક સહયોગ મેળવવા માટેની ગોઠવણ

પશુપાલન શાખાની તા_િતર્ક તેમજ યોજનાકીય કામગીરીઓમા_ લોક સહયોગ

અને પધ્ધિતઓ

મેળવવા માટે આ શાખા
રસીકરણ

ારા િવિવધ િશિબરો પશુ સારવાર કેમ્પો, ઘિન ઠ

ં શ
ે િવગેરે પર્કારની ગોઠવણ અને પધ્ધિતઓ અપનાવવામા_
બ

આવેલ છે . િવિવધ િશિબરો દરમ્યાન પશુપાલકોને તા_િતર્ક માિહિતઓ મળી રહે
તે માટે તા_િતર્ક પુિ તકાનુ_ િવિવધ એજન્સીના ટોલ ારા તાંિતર્કમાં માિહતીનું
િનદશર્ન આપી તેની સાથે આ માિહતીનુ]\ ં

િવતરણ કરવામા_ આવે છે .

જી લાના સફ્ળ પશુપાલકોની સફલ કામગીરીનો પર્ચાર કરી પાલકોમાં
જાગૃિત લાવી તેમને પર્ોત્સાિહત કરવા.
૨.૧૦

સેવા અપવાના દે ખરે ખ િનય_તર્ણ અને

િજ લા િવકાસ અિધકારી ી, િજ લા પ_ચાયત, આણ_દના સીધા િનય_તર્ણ હેઠળ

જાહેર

ે ેખ
કાયર
ર્ ત પશુપાલન શાખાને લગતી સેવાઓ લોકોને મળે તેની દે ખર

ફિરયાદ િનવારણ માટે

િનય_તર્ણ અને જાહેર ફિરયાદ િનવારણ માટે િજ લા કક્ષાએ નાયબ પશુપાલન

ઉપલબ્ધ ત_તર્

િનયામક ીની કચેરીનુ_ ત_તર્ તેમજ તાલુકા કક્ષાએ

તે પશુ દવાખાનાના

તે

પશુ િચિકત્સા ±િધકારી ીઓનુ_ ત_તર્ ગોઠવાયેલ_ ુ છે .
૨.૧૧

૨.૧૨

મુખ્ય કચેરી અને જ\દા જ\દા તરોએ

મુખ્ય કચેરીનુ_ સરનામુ_:

આવેલી અન્ય કચેરીઓના સરનામા_

પશુપાલન શાખા, આણ_દ િજ લા પ_ચાયત, આણ_દ.

વપરાશકારને સમજવા મા_ સરળ પડે તે

િવગત સામેલ પિરિશ ટમા_
તાલુકા કક્ષાએ આવેલ જ\દી જ\દી સ_સથઓની
્

માટે િજ લાવાર વગીર્કરણ કરો)

દશાર્વેલ છે .

ક્ષેિતર્ય કક્ષા પશુદવાખાના અને કેન્દર્ો

શ થાવાનો સમય

બંધ થાવાનો સમય

સવારના

૮.૦૦

૧૨.૦૦

સાંજના

૩.૦૦

૫.૩૦

સવારના

૭.૦૦

૧.૦૦

સાંજના

૪.૦૦

૬.૩૦

ઓકટોબર થી માચર્
એિપર્લ થી સપ્ટે મ્બર

•

મોટી સંખ્યામાં િનઃશુ ક ૫શુસારવાર કેમ્પો, ૫શ]ઓમાં રસીકરણની કામગીરીનો અમલ અને અન્ય સં થાની મદદથી
ં
િનઃશુલક પશુ સારવાર કેમ્પો કરવા, વષમ
રસી,
ર્ ાં ર વાર ખરવા-મોવાસા અને એક વાર ગળસુઢાની

•

આણ\દ િજ લામાં કાયર
ર્ ત તમામ સરકારી ૫શુઓ,

વા અ દળ,

ાદળના ૫સુઓની સારવાર અને તદુર તી સંબ\િધત

કામગીરી.

•
•
•

સમગ| િજ લા માટે રસીનો જથ્થો િનભાવવો અને તેની િવતરણ યવ થા ગોઠવવી.
૫શુિચિકત્સા મહાિવધાલય આણ\દ, એન.ડી.ડી.બી, નાબાડર્ વગેરે ૫શુપાલન સં થાઓની સાથે સંકલનમં રહેવ\.ુ ં
રાજય સરકાર સંચાિલત ૫શુપાલનની કચેરીઓ

મકે વેટરનરી પોલીકલીનીક, ICDP, મરઘાં, અમુલ ડેરી,

જીસીએમએમએફ, ડી.આર.ડી.એ, આત્મા િવગેરે સં થાઓ સાથે સં\કલનમાં રહેવ\.ું ૫શુપાલન ક્ષેતર્ની િજ લાની તમામ
કામગીરીના નોડલ ઓફીસર તરીકેની કામગીરી કરવી.

પશુ સારવાર સં થાઓની િવિવધ પર્કારની કામગીરી ની િવગત
(૧)

પશુ સારવારઃ-સં થા ઉપર, પર્વાસમાં તેમજ માિલક્ને ઘેર જઇને થળ ઉપર દવા પશુની જ રી સારવાર આપવી અને
જ ર જણાયે દવા પુરી પાડવી.

(૨)

રસીકરણ સેજાના ગામોનાં િવિવધ પશુઓને અલગ પર્કારની રોગ પર્િતકારક રસી િનયત સમય અંતસલે મુકવાની
કામગીરી

(૩)

ખસીકરણ

(૪)

પશુ સારવાર, શ િકર્યા, અને ય_ધ્યત્વ િનવારણ કેમ્પોનુ_ આયોજન કરી આ કેમ્પોમાં પશુઓનો િનઃશુ ક સારવાર
આપવી.

(૫)

દૂ ધ ઉત્પાદન હિરફાઇ માં લોકોને ભાગ લેવડાવવાથી પશુપાલકોને વધુ દુધ આપતા પશુઓને રાખવાનુ ં પર્ોત્સાહન
આપવુ.ં

(૬)

સુધારે લ ઘાસચારાનુ_ િનદશર્ન પશુઓ માટે િનઃશુ ક ઘાસચારાની કીટ આપવી તથા ચાફ કટર (સ ૂડા)ના ઉપયોગની
સમજ^તી આપવી.

(૭)

યુિરયા પર્િકર્યા ારા ડા_ગર/ઘઉ_ના સ ૂકા ઘાસને પોષણક્ષમ બનવવાની પર્િકર્યાનુ ં િનદશર્ન કરી એને વધુ પો ણક્ષમ
બનાવવાની સમજુતી આપવી.

(૮)

ં
ખાસ અંગભ ૂત યોજના હેઠળ અન ૂસ ૂિચત જાિતના લાભાથીર્ઓના દૂ ધાળા પશુઓનુ_ દૂ ધ ઉત્પાદન વધારવા હેલથકીટનુ
્
િવતરણ.

(૯)

કૃિતર્મ બીજદાનની કામગીરી.

(૧૦) િજ લા ગર્ામ િવકાસ એજન્સી હેઠળના લાભાથીર્ની ત_દુર તી તપાસણી એને માગર્દશન
ર્ .
(૧૧)

રોગચાળાની તપાસણી, અટકાયતના_ પગલા_ અને મરણો ર તપાસણી.

(૧૨)

પોિલસ કેસની તપાસ અને સારવાર/મરણો ર તપાસ, સરકારી સેવાઓ બજવતા પશુઓ

વા કે માઉટેડ દળના અ ,

ાન િવગેરેને સારવાર અને પર્ાણી મ ૃત્યુ પામે ત્યારે મરણો ર તપાસ વેટર્ો-લીગલ કેસમાં પશુપાલક તથા પોલીસ
બ ેનો અભીપર્ાય ધ્યાને લઈ પર્માણ પતર્ આપવુ.ં
(૧૩)

બિળયા રોગ નાબ ૂદીની કામગીરી. BSE, CBPP

(૧૪) પશુપાલન િવ તરણ

ં શ
ે હેઠળ ગર્ામ્ય કક્ષાએ પશુપાલકોને પશુપાલન અંગેન_ ુ માગર્દશન
અને પશુપાલન
બ
ર્

સંબિધત નવી પધ્ધિતઓનુ ં િનદશર્ન.
(૧૫) ગૌશાળા- પા_જરાપોળ ની મુલાકાત અને તેઓને માગદ
ર્ શન
ર્ .
(૧૬) સરકાર ારા િનયંિતર્ત કતલખાનાઓમાં તે કતલખાનાના િનયંતર્ણ અિધકારી તરફ્થી િનયત ફી વસુ યા બાદ તેઓ
તરફ્થી માંગણી મ યેથી કતલખાનાને, પશુઓનુ ં પર્ીમોરટમ હે થ ચેકપ કરી પર્મિણત કરવુ.ં

(૧૭) અછત, અિતવ્²િ ટ અને અન્ય ક<દરતી આફતોમાં પશુપાલન સંબધી તમામ આવ યક કામગીરી, પો ટ મોટર્મ અને
હે થ ચેકપ.
ે ના િવ તારમાં તમામ કે મ્પોનુ ં આયોજન કરી
(૧૮) પશુ આરોગ્ય મેળા અિભયન આયોજન કરી ટુંક સમય ગાળામાં કાયક્ષ
ર્ તર્
પશુઓને િનઃશુ ક સારવાર આપવી અને ટુંકા સમયગાળામાં મોટા ભાગના પશુઓનો રસી આપવી.
(૧૯) ગર્ામ સભાઓમા_ હાજરી આપવી અને પશુપાલન અંગેની માિહિત પ ૂરી પાડવી તથા પર્ ોનું િનરાકરણ કરવુ_.
(૨૦) ખાતાકીય યોજનાઓના તાંિતર્ક, ભોિતક અને નાણાંકીય લક્ષાંકો પર્માણેની કામગીરી હાથ ધરવી.
(૨૧) સરકાર ી/ ખાતા ારા સ ૂચવવામાં આવતી કામગીરી / યોજનાઓનુ ં અમલીકરણ

-: આણ_દ િજ લાની પશુ સારવાર સ_સથાઓ:્
¿મ

તાલુકો

પશુ

શાખા પશુ

દવાખાના

દવાખાના

પર્થાિમક પશુ સારવાર કેન્દર્

કૃિતર્મ

ક<લ પશુ

બીજદાન

સારવાર

પેટા કેન્દર્

સ_ થાઓ

૨

૩

૫

૬

૮

૯

૧૧

૧

આંણ_દ

આંણ_દ, વાસદ

૦

સારસા, ઓડ

૦

૪

૨

ઉમરે ઠ

ઉમરે ઠ

ં
સુદલપુ
રા

ભાલેજ

શીલી

૪

૩

બોરસદ

૦

૯

૪

આ_કલાવ

આસોદર, ગ_ભીરા, બીલપાડ

૦

૪

૫

પેટલાદ

ધમર્જ, અગાસ, ચા_ગા

૦

૭

૬

સોિજતર્ા

સોિજતર્ા, મઘરોલ

૦

દે વા(તળપદ)

૦

૩

૭

ખ_ભાત

ખ_ભાત, જલસણ

ભ ૂવેલ

ગુડેલ,વડગામ

નગરા

૬

૮

તારાપુર

તારાપુર, મોરજ

૦

વ લી, ખડા, ઇન્દર્ણજ

૦

૫

૧૬

૪

૨૦

૨

૪૨

ક<લઃ-

બોરસદ,
ભાદરણ, દહેવાણ

કઠાણા

આ_કલાવ

૦

પેટલાદ, બા_ધણી,

નાર,

બામરોલી

જ_તર્ાલ, નાપા, રણોલી,
સી વા, બદલપુર

ન \ધઃ- આ ઉ૫રાંત ખ\ભાત, બા[રસદ, ૫[ટલાદ અન[ મઘરા[લ (તા.સા[જીતર્ા) મ]કામ[ ૫શ]િચિકત્સા અિધકારી ઘ્વારા સં\ચાિલત
૫શ]દવાખાના સંલગ્ન મોબાઇલ ૫શ]દવાખાના આવેલ છે .

સપ્તાહમાં ર ટ ઘ્વારા ક્ષેિતર્ય કામગીરી કરે છ[.

પર્કરણ-3 (િનયમ સંગર્હ -2)

સંગઠનની િવગતો, કાય , અને ફરજો
3.1

સં થાના અિધકારીઓ અને કમર્ચારીઓની સ ા અને ફરજોની િવગતો આપો.
હો ોઃ
સ ાઓઃ

નાયબ પશુપાલન િનયામક
વહીવટી

1

પશુપાલન શાખાની તમામ વહીવટી કામગીરીની સ ાઓ

વી કે, શાખાના

મહેકમની તમામ કામગીરીનુ ં સુપરવીઝન તથા મ ૂ યાંકન
2

તાલુકાના તમામ તાંિતર્ક અિધકારી/કમર્ચારી ીઓની તાંિતર્ક તેમજ વહીવટી
કામગીરીનુ ં સુપરવીઝન તથા મ ૂ યાંકન

3

હાથ નીચેના કમર્ચારીઓના મહેકમ િવષયક િનયંતર્ણ રાખવુ,ં ઇજાફા મંજૂર કરવા,
સ ાિધકારની રજાઓ મંજૂર કરવી

નાણાંકીય

1

શાખાના નાણાંકીય બાબતના ઉપાડ અને હેંચણીના અિધકારી તરીકેની કામગીરી

2

િજ લા પંચાયતના સ ા અને વહેંચણીના અિધકારો મુજબ શાખાિધરી ીએ સ ૂપર્ત
થયેલ અિધકાર પરત્વેની કામગીરી.

3

ખાતા

ારા મળતા સરકારી અનુદાનનુ ં ઉગવણુ ં કરી સ ાિધકારમાં ખચર્ કરવાની

મંજૂરી આપવાની તેમજ શાખા હેઠળની તાલુકા કક્ષાની કચરીઓ માટે જરુિરયાત
મુજબ અનુદાન ફાળવવાની સ ા
અન્ય

1

કચેરીના વહીવટી ટાફને જરુરી માગર્દશન
ર્ પ ૂﾗરું પાડવાની તેમજ ક્ષેિતર્ય તાંિતર્ક
કમર્ચારી /અિધકારીઓને જરુિરયાત મુજબ તાંિતર્ક માગદ
ર્ શર્ન આપવાની સ ા

2

તાલુકાની પશુપાલન સં થાઓને જરુિરયાત ધ્યાને રાખી દવા-સાધનો િવગેરેની
ખરીદી માટે તાંિતર્ક તેમજ વહીવટી મંજૂરી આપવાની સ ા

3

યોજનાકીય કામગીરીના અમલીકરણ માટે શાખા હ તકની તાંિતર્ક તેમજ વહીવટી
મંજૂરી આપવાની સ ા િજ લામાં પશુપાલન ક્ષેતર્ે િવકાસ કરવા, િજ લાની
પશુપાલન સાથે સીધી કે પરોક્ષ રીતે સંકળાયેલી સં થાઓની કામગીરીનુ ં સંકલન
કરવુ.ં િજ લામાં રોગચાળો ન ફેલાય તે માટે આયોજન કરવુ ં િજ લામાં ઉપલબ્ધ
નાણાંકીય ભંડોળ ના

તર્ોતમાં યોજનાઓ મુકી પશુપાલન ક્ષેતર્ે માં આધુિનક,

સમયની માંગ મુજબ પશુપાલકોને સેવાઓ આપવી.
ફરજો

1

પશુપાલન શાખા તેમજ તેના હ તકની ક્ષેિતર્ય કચેરીઓની વહીવટી તેમજ તાંિતર્ક
કામગીરી ઉમદા રીતે થઇ શકે તે માટે જરુરી િનયંતર્ણ રાખવાની ફરજ

2

શાખા હ તકના ક્ષેિતર્ય તાંિતર્ક કમચ
ર્ ારી/અિધકારીઓને સંપ ૂણર્ તાંિતર્ક માગર્દશર્ન
પુરું પાડવુ઼ તેમજ વષાર્ન્તે તમામ પર્કારના લક્ષાંકો 100 ટકા િસધ્ધ થાય તે
જોવાની ફરજ

3

પશુપાલન િનયામક ી,(ગુ.રા.) ગાંધીનગર અને િજ લા િવકાસ અિધકારી ી,
િજ લા પંચાયત, આણંદ તરફથી સ પવામાં આવતી તમામા પર્કારની કામગીરી
બજાવવાની ફરજો

4

આવનારાં સમયને ઘ્યાને રાખી, પશુપાલન ખાતાની િનતી િવષય બાબતોને ઘ્યાને
રાખી િજ લામાં પશુપાલન અને પશુ રોગો િનયંતર્ણ કરવુ.ં િજ લાની પશુપેદાશો
વધે અને તેના થકી પશુપાલકોની આવકમાં વધારો થાય અને તેનાથી જી.ડી.પી
માં વધારો થાય તે પર્માણેની કામગીરી કરવી.

હો ોઃ
સ ાઓઃ

સીનીયર કલાકર્
વહીવટી

1

0

નાણાંકીય

1

0

અન્ય

1

0

ફરજો

1

મહેકમની કામગીરી

વી કે

તે બાબતોને લગતી ન ધો તૈયાર કરવી,

તેમજ મહેકમને લગતી તમામ ફાઇલો, સેવાપોથીઓ િવગેરેની િનભાવણી
રજી ટર, ડેડ ટોક, િનભાવવો, પેટીકેસ લખવી અને િનભાવણી
2

બીલો અંગેની કામગીરી

વી કે, પગાર બીલો બનાવવા, ગર્ાન્ટોનું ઉગવણુ-ં

ફાળવણી િવગેરે તથા નાણાંકીય રિજ ટરો ફાઇલો િનભાવણી અને દર માસે
કચેરીના વડાની સહી લેવી.
3

આ ઉપરાંત કચેરીના વડા તરફથી સ પવામાં આવતી તમામ પર્કારની
કામગીરી બજાવવાની ફરજો.

હો ોઃ
સ ાઓઃ

જુિનયર કલાકર્
વહીવટી

1

0

નાણાંકીય

1

0

અન્ય

1

0

ફરજો

1

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

2

તાંિતર્ક તેમજ વહીવટી કામગીરી કરવી, તાંિતર્ક તેમજ વહીવટી રિજ ટરો
િનભાવણી, મહેકમ તથા તાંિતર્ક બાબતોને લગતી માિહિતઓ તૈયાર કરવી.,
ફાઇલો, વગેરેની િનભાવણી, કુદરતી આફતો સમયે કામગીરી સંભાળવી,
તેમજ અન્ય તમામ રજી ટરો

યવિ થત રાખવા અને દર માસે કચેરીના

વડાની સહી લેવી.
3

આ ઉપરાંત કચેરીના વડા તેમજ સીનીયર કલાકર્ તરફથી સ પવામાં
આવતી તમામ પર્કારની કામગીરી બજાવવાની ફરજો.

હો ોઃ
સ ાઓઃ

પટાવાળા કમ ડર્ાઇવર
વહીવટી

1

0

નાણાંકીય

1

0

અન્ય

1

0

ફરજો

1

સમયસર કચેરી ખોલવી અને બંધ કરવી, થાિનક ટપાલો પહ ચતી કરવી,

2

લીકવીડ નાઇટર્ોજન અને સીમેન ડોઝ પિરવહન ,અને વહેંચણી, વેકસીન,
દવાઓ િવગેરેના િવતરણમાં મદદરુપ થવું

3

આ ઉપરાંત કચેરીના વડા તેમજ સીનીયર કલાકર્ તરફથી સ પવામાં
આવતી તમામ પર્કારની કામગીરી બજાવવાની ફરજો.

પર્કરણ-4 (િનયમ સંગર્હ -3)

કાય કરવા માટેના િનયમો, િવિનમયો, સ ૂચનાઓ િનયમ સંગર્હ અને દફતરો
4.1

જાહેર તંતર્ અથવા તેના

િનયંતર્ણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમર્ચારીઓએ ઉપયોગ કરવાના

િનયમો, િવિનયમો, સ ૂચનાઓ, િનયમસંગર્હ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમ ૂના મુજબ આપો. આ
નમ ૂનો દરે ક પર્કારના દ તાવેજ માટે ભરવાનો છે .
દ તાવેજનુ ં નામ/ મથા ં

દ તાવેજનો પર્કાર
નીચે આપેલ પર્કારોમાંથી એક પસંદ કરો.
(િવિનયમો, સ ૂચનાઓ, િનયમ સંગર્હ, VG[ દફતરો)

ૂ ુ ં લખાણ
દ તાવેજ પરનુ ં ટંક

િવિનયમો, સ ૂચનાઓ, િનયમ સંગર્હ VG[ દફતરો ઉપર

NXF"J[, હોય છે . આ ઉપરાંત રે કડર્ વગીર્કરણમાં
ૂ ા
ન ધાયેલ તમામ રજી ટરો અને ફાઇલો ઉપરના ટંક
લખા^Fનો સમાવેશ થાય છે .
યિકતને િનયમો, િવિનયમો,

સરનામુ ં : નાયબ પશુપાલન િનયામક ીની કચેરી,

સ ૂચનાઓ, િનયમસંગર્હ, અને

ટે લીફોન નંબરઃ258136

દફતરોની નકલો અહીંથી મળશે.

ફેકસ ◌્ : રપ8136
ઇ-મેઇલ : dahoanand@gmail.com
અન્યઃ ----------

િવભાગ ારા િનયમો, િવિનયમો, સ ૂચનાઓ, િનયમ સંગર્હ, અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની ફી (જો હોય તો)
માિહિત (મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ-2005 અંતગર્ત દફતરોની નકલ માટે ફી નુ ં
આવશે તે ધોરણે ફી લેવામાં આવશે.

ધોરણ નકકી કરવામાં

પર્કરણ-5 (િનયમ સંગર્હ - 4)
ં ી જનતાના સભ્યો સાથે સલાહ-પરામશર્ અથવા તેમના
નીિત ઘડતર અથવા નીિતના અમલ સંબધ
પર્િતિનિધત્વ માટે ની કોઇ યવ થા હોય તો તેની િવગત
નીિત ઘડતર
5.1

//શું નીિતઓના ઘડતર માટે જનતાની અથવા તેના પર્િતિનિધઓની સલાહ-પરામશર્/સહભાિગતા
મેળવવા માટે ની કોઇ જોગવાઇ છે ? જો હોય તો, નીચેના નમ ૂનામાં આવી નીિતની િવગતો આપો.
અનુ. િવષય/મુ ો

શુ ં

નં.

સહભાિગતા

જનતાની જનતાની સહભાિગતા મેળવવા માટે ની
યવ થા

સુિનRT કરવાનુ ં
જરુરી છે ?
(હા/ ના )
પશુપાલન શાખાને નીિતઓના ઘડતરની સ ા નથી. સરકાર ી ારા, પશુપાલન િનયામક ી
ારા તેમજ િજ લા િવકાસ અિધકારી ી ારા નકકી થયેલ નીિતઓ મુજબ કામગીરી કરવાની
રહે છે .

// આનાથી નાગિરકને કયા આધારે નીિતિવષયક બાબતોના ઘડતર અને અમલમાં જનતાની
સહભાિગતા નકકી કરાઇ છે તે સમજવામાં મદદ થશે.

નીિતનો અમલ
5.2

શુ ં નીિતઓના ઘડતર માટે જનતાની અથવા તેના પર્િતિનિધઓની સલાહ-પરામશર્/સહભાિગતા
મેળવવા માટેની કોઇ જોગવાઇ છે ? જો હોય તો, આવી જોગવાઇઓની િવગતો નીચેના
નમ ૂનામાં આપો.
અનુ. િવષય/મુ ો

શુ ં

નં.

સહભાિગતા

જનતાની જનતાની સહભાિગતા મેળવવા માટે ની

સુિનિ◌`RT
કરવાનુ ં
છે ?
(હા/ ના )
લાગુ પડત ું નથી

જરુરી

યવ થા

પર્કરણ-6

(િનયમ સંગર્હ - 5)

જાહેર તંતર્ અથવા તેના િનયંતર્ણ હેઠળની યિકતઓ પાસેના દતાવેજોની કક્ષાઓ અંગેન ુ ં પતર્ક
6.1

સરકારી દ તાવેજો િવશેની માિહિત આપવા નીચેના નમ ૂનાનો ઉપયોગ કરશો. જ્યાં આ
દ તાવેજો ઉપલબ્ધ છે

તેવી જગ્યાઓ

વી કે સિચવાલય કક્ષા, િનયામકની કચેરી કક્ષા,

અન્યનો પણ ઉ લેખ કરો.
( !! અન્યો !! લખવાની જગ્યાએ કક્ષાનો ઉ લેખ કરો. )
અનુ. દ તાવેજની

દ તાવેજનુ ં નામ અને તેની દ તાવેજ

નીચેની યિકત પાસે છે /

નં.

એક લીટીમાં ઓળખાણ

તેના િનયંતર્ણમાં છે .

કક્ષા

મેળવવાની
કાયર્પધ્ધિત

1

શાખાને

વહીવટને લગતી

કાંઇ

લગતા

બાબતની ફાઇલો (યાદી

વહીવટી

સામેલ છે .)

અિધિનયમની

(1) સીનીયર કલાકર્

જોગવાઇઓ મુજબ

(2) જુનીયર કલાકર્

દ તાવેજો
2

સેવાપોથીઓ

સેવાપોથીઓ

--!!--

(1) સીનીયર કલાકર્

3

શાખાને

(1) પગાર બીલો

--!!--

(1) સીનીયર કલાકર્

લગતા

(2) કન્ટીજન્ટ બીલો

નાણાંકીય

(3) ચેક રિજ ટર

દ તાવેજો

(4) કેશબુક

--!!--

(1)

(5) યુ. ડી. આર.
(6) ગર્ાન્ટ રિજ ટર િવગેરે
(7) યોજનાકીય
મંજૂરીઓને લગતી ફાઇલ
4

નાયબ

પશુપાલન

શાખાને

(1)યોજનાકીય કામગીરીના

લગતી

રિજ ટર અને ફાઇલો

િનયામક

તાંિતર્ક

(2)

(2) જુનીયર કલાકર્

દ તાવેજો

વહીવટી
ફાઇલો

માિસક/વાિષર્ક
અહેવાલોની

પર્કરણ-7 (િનયમ સંગર્હ - 7)
તેના ભાગ તરીકે રચાયેલી બોડર્, પિરષદ, સિમિતઓ અને અન્ય સં થાનુ ં પતર્ક
7.1

જાહેર તંતર્ને લગતાં બોડર્, પિરષદ, સિમિતઓ અને અન્ય મંડળો અંગેની િવગત નીચેના
નમ ૂનામાં આપો.
// માન્યતા પર્ાપ્ત સં થાનુ ં નામ અને
સરનામુ ં
// માન્યતા પર્ાપ્ત સં થાનો પર્કાર
(બોડર્, પિરષદ, સિમિતઓ અને અન્ય
મંડળો)
// માન્યતા પર્ાપ્ત સં થાનો ટૂંકો પિરચય
(સં થાપના વષર્, ઉ ે શ/મુખ્ય પર્વ ૃિ ઓ)
// માન્યતા પર્ાપ્ત સં થાની ભ ૂિમકા
(સલાહકાર/સંચાલક/કાયર્કારી/અન્ય)
// માળખાનુ ં અને સભ્યનુ ં બંધારણ
// સં થાના વડા
// મુખ્ય કચેરીના અને તેની શાખાઓના
સરનામાં
// બેઠકોની સંખ્યા
// શુ ં જનતા બેઠકોમાં ભાગ લઇ શકે છે ?
// શુ ં બેઠકોની કાયર્ન ધ તૈયાર કરવામાં
આવે છે ?
// બેઠકોની કાયર્ન ધ જનતાને ઉપલબ્ધ
છે ? જો તેમ હોય તો તે મેળવવા માટે
ની પધ્ધિતની માિહિત આપો

લાગુ પડતું નથી.

પર્કરણ-8 (િનયમ સંગર્હ - 7)
સરકારી માિહિત અિધકારીઓનાં નામ, હો ો અને અન્ય િવગતો
8.1

જાહેર તંતર્ના સરકારી માિહિત અિધકારીઓ, મદદનીશ સરકારી માિહિત અિધકારીઓ અને િવભાગીય કાયદાકીય
ે ) સ ાિધકારીની િવશેની સંપકર્ માિહિત નીચેના નમ ૂનામાં આપો.
(એપેલટ

સરકારી તંતર્નુ ં નામ : પશુપાલન શાખા, આણંદ િજ લા પંચાયત, આણંદ.
મદદનીશ સરકારી માિહિત અિધકારીઓ:અ

હો ો

નામ

નં
1

ડો. એમ. બી. દોશી

પશુ િચિકત્સા

એસ.ટી.ડી ફોન નંબર

ઇ-મેઇલ

સરનામુ ં

voanandvd
@
gmail.com

પશુ દવાખાના-

પશુ દવાખાના-

-

dr.ranpariy
a@gmail.c
om

---

voumreth@
gmail.com

પશુ દવાખાના-

voumreth@
gmail.com

પર્ાથિમક

ફેક

કોડ નંબર કચેરી

ઘર/Mobile

સ

02692

9825359609

---

243106

અિધકારી,

-

આણંદ

આણંદ
2

ડો.

. .રાણપિરયા

પશુ િચિકત્સા

02692

274860

9173613470

અિધકારી

---

વાસદ

વાસદ
3

ડો. ચંન્દર્કાન્ત આર.

પશુ િચિકત્સા

પટે લ

અિધકારી -

02692

277459

9825738139

-

ઉમરે ઠ

ઉમરે ઠ
4

ડો. ચંન્દર્કાન્ત આર.

પર્ાથિમક પશુ

પટે લ (ઇ.ચા )

સાર વાર કે ન્દર્-

02692

286680

--vvvvvvv

-

ભાલેજ
5

ડો. ઉિન્ન્ત શુકલ

પશુ િચિકત્સા

પશુસાર

વાર

કેન્દર્ -ભાલેજ
----

----

અિધકારી-

શાખા પ.દ-

-

unnati.vet
@
gmail.com

---

voborsad@
gmail.com

પશુ દવાખાના-

vobhadarn
@
gamil.com

પશુ દવાખાના-

vodevhan
@
gmail.com

પશુ દવાખાના-

voanklav@
gmail.com

પશુ દવાખાના-

vopetlad@
gmail.com

પશુ દવાખાના-

vobamroli
@
gmail.com

પશુ દવાખાના

--૯૪૨૯૧૦૦૭૫૧

ં
સુદલપુ
રા

ં
સુદલપુ
રા
6

ડો. િહતેશ મકવાણા

પશુ િચિકત્સા

02696

220373

અિધકારી,

૬

બોરસદ
7

ડો. મહેશ રબારી

પશુ િચિકત્સા

૯૮૭૯૫૩૦૫૯

02696

288470

9979300523

અિધકારી-

---

બોરસદ

ભાદરણ

ભાદરણ
8

ડો. હષર્ ઠાકર

પશુ િચિકત્સા
અિધકારી-

vvvvv

vvvvv

૯૮૨૫૫૧૬૨૫૨

02696

282276

9825788689

દહેવાણ

દહેવાણ
9

ડો. સી. આર. પટે લ

પશુ િચિકત્સા
અિધકારી-

---

આંકલાવ

આંકલાવ
11

ડો. વી. એમ.
લવાણી

પશુ િચિકત્સા

02697

252658

9825091346

અિધકારી-

---

પેટલાદ

પેટલાદ
12

ડો. એન.

. પટે લ

પશુ િચિકત્સા
અિધકારી-

----

----

૯૪૨૬૮૮૫૨૧૮

-બામરોલી

બામરોલી
13

ડો. કમલેશ એલ.

પશુ િચિકત્સા

થાવાણી (ઇ.ચા )

અિધકારી-

vvvvv

vvvvv

----

----

kamaleshth
avani@yah
oo.com

પશુદવાખાના-

vonar@gm
ail. com

શાખા પ.દ-

vosojitra@
gmail.com

પશુ દવાખાના-

pankajgaik
wad976@g
mail.com

પશુ દવાખાના-

vokhambha
t@gmail.co
m

પશુ દવાખાના-

પશુ દવાખાના-

૯૯૨૪૧૬૫૦૫૮

kamalesht
havani@y
ahoo.com

9427897551

vobhuvel@
gmail.com

શાખા પ.દ-

votarapur
@
gmail.com

પશુ દવાખાના-

votarapur
@
gmail.com

પશુ દવાખાના-

૯૯૨૪૧૬૫૦૫૮

ભુરાકુઇ

જલસણ
14

ડો. ડી. જી. પટેલ

પશુ િચિકત્સા
અિધકાર-નાર

15

ડો. બી. બી. પટે લ

પશુ િચિકત્સા

02697

૯૪૨૮૯૭૯૧૪૫

233286

9979541576

અિધકારી-

-----

નાર
સોજીતર્ા

સોજીતર્ા
16

ડો. પંકજ ગાયકવાડ

પશુ િચિકત્સા
અિધકારી-

vvvvv

vvvvv

૯૯૧૩૮૬૯૩૧૫

02698

220530

9427897551

મઘરોલ

મઘરોલ
17

ડો. રિવકાંત િસંહ

પશુ િચિકત્સા

(ઇ.ચા )

અિધકારી-

---

ખંભાત

ખંભાત
18

ડો. કમલેશ એલ.

પશુ િચિકત્સા

થાવાણી

અિધકારી-

vvvvv

vvvv

જલસણ

જલસણ
19

ડો. રિવકાંત િસંહ

પશુ િચિકત્સા

----

અિધકારી-

ભુવેલ

ભુવેલ
20

ડો. એમ. એ. સેયદ

પશુ િચિકત્સા

02698

255072

8401397867

અિધકારી -

---

તારાપુર

તારાપુર
21

ડો. એમ. એ. સેયદ

પશુ િચિકત્સા

(ઇ.ચા )

અિધકારી Ð

----

----

8401397867

મોરજ

મોરજ
(અ) સરકારી માિહિત અિધકારીઓ (િજ લાની પશુપાલન શાખાના હેત ુઓ માટે )
અ

નામ

હો ો

નં.

એસ.ટી.

ફોન નંબર

ડી.

કચેરી

ઘર

સ

258136

02692-

---

ફેક

ઇ-મેઇલ

સરનામુ ં

dahoanand
@gmail.
com

પશુપલન શાખા,

કોડ
નંબર
1

ડો. એસ. એમ.

નાયબ

પટે લ

પશુપાલનિનયા

60656

મક,િજ લા

9825754256

પંચાયત,
આણંદ.

02692

જી લા પંચાયત,
આણંદ

(બ) સરકારી માિહિત અિધકારીઓ (પશુદવાખાનાના હેત ુઓ માટે)
અ.

નામ

હો ો

નં.

એસ.ટી.

ફોન નંબર

ડી

કચેરી

ફેક
ઘર/Mobile

સ

9825359609

---

ઇ-મેઇલ

સરનામું

voanandvd
@
gmail.com

પશુ

કોડ નંબર
1

ડો. એમ. બી. દોશી

પશુ િચિકત્સા

02692

243106

અિધકારી,

-

આણંદ

આણંદ
2

ડો.

. .રાણપિરયા

પશુ િચિકત્સા

02692

274860

9173613470

અિધકારી

-

dr.ranpariy
a@gmail.c
om

---

voumreth@
gmail.com

---

વાસદ
3

ડો. ચંન્દર્કાન્ત આર.

પશુ િચિકત્સા

પટેલ

અિધકારી -

ડો. ચંન્દર્કાન્ત આર.

પર્ાથિમક

પટેલ (ઇ.ચા )

પશુસાર વાર

02692

277459

9825738139

-

ડો. ઉિન્ન્ત શુકલ

પશુ િચિકત્સા

દવાખાનાપશુ
દવાખાનાઉમરે ઠ

02692

286680

--vvvvvvv

-

voumreth@
gmail.com

પર્ાથિમક
પશુસાર

વાર

કેન્દર્ -ભાલેજ

કેન્દર્-ભાલેજ
5

પશુ
વાસદ

ઉમરે ઠ
4

દવાખાના-

----

----

અિધકારી-

શાખા પ.દ-

-

unnati.vet
@
gmail.com

---

voborsad@
gmail.com

પશુ

--૯૪૨૯૧૦૦૭૫૧

ં
સુદલપુ
રા

ં
સુદલપુ
રા
6

ડો. િહતેશ મકવાણા

પશુ િચિકત્સા

02696

220373

અિધકારી,

૬

બોરસદ
7

ડો. મહેશ રબારી

પશુ િચિકત્સા

૯૮૭૯૫૩૦૫૯

02696

288470

9979300523

અિધકારી-

-

બોરસદ
---

vobhadarn
@
gamil.com

ભાદરણ
8

ડો. હષર્ ઠાકર

vodevhan
@
gmail.com

vvvvv

vvvvv

૯૮૨૫૫૧૬૨૫૨

દહેવાણ
9

ડો. સી. આર. પટેલ

પશુ િચિકત્સા

02696

282276

9825788689

---

voanklav@
gmail.com

લવાણી

પશુ િચિકત્સા

02697

252658

9825091346

અિધકારી-

---

vopetlad@
gmail.com

પેટલાદ
11

ડો. એન.

. પટે લ

પશુ િચિકત્સા

પશુ
દવાખાનાપશુ
દવાખાનાઆંકલાવ

આંકલાવ
ડો. વી. એમ.

દવાખાના-

દહેવાણ

અિધકારી10

પશુ
ભાદરણ

પશુ િચિકત્સા
અિધકારી-

દવાખાના-

પશુ
દવાખાનાપેટલાદ

----

----

અિધકારી-

૯૪૨૬૮૮૫૨૧૮

vobamroli
@
gmail.com

પશુ દવાખાના

kamaleshth
avani@yah
oo.com
vonar@gm
ail. com

પશુદવાખાના-

-બામરોલી

બામરોલી
12
13

ડો. કમલેશ એલ.

પશુ િચિકત્સા

થાવાણી (ઇ.ચા )

અિધકારી-જલસણ

ડો. ડી. જી. પટેલ

પશુ િચિકત્સા
અિધકાર-નાર

vvvvv

vvvvv

----

----

૯૯૨૪૧૬૫૦૫૮
૯૪૨૮૯૭૯૧૪૫

---

ભુરાકુઇ
શાખા પ.દનાર

14

ડો. બી. બી. પટે લ

પશુ િચિકત્સા

02697

233286

9979541576

અિધકારી-

---

vosojitra@
gmail.com

ડો. પંકજ

પશુ િચિકત્સા

ગાયકવાડ

અિધકારી-

vvvvv

vvvvv

pankajgaik
wad976@g
mail.com

૯૯૧૩૮૬૯૩૧૫

મઘરોલ
16

ડો. રિવકાંત િસંહ

પશુ િચિકત્સા

(ઇ.ચા )

અિધકારી-

ડો. કમલેશ એલ.

પશુ િચિકત્સા

થાવાણી

અિધકારી-

02698

220530

૯૪૨૭૯૭૫૫૧

---

ડો. રિવકાંત િસંહ

પશુ િચિકત્સા

દવાખાનાપશુ
દવાખાનાખંભાત

vvvvv

vvvv

૯૯૨૪૧૬૫૦૫૮

kamalesht
havani@y
ahoo.com

9427897551

vobhuvel@
gmail.com

શાખા પ.દ-

votarapur
@
gmail.com

પશુ

જલસણ
18

પશુ
મઘરોલ

vokhambha
t@gmail.co
m

ખંભાત
17

દવાખાનાસોજીતર્ા

સોજીતર્ા
15

પશુ

પશુ
દવાખાનાજલસણ

----

અિધકારી-

ભુવેલ

ભુવેલ
19

ડો. એમ. એ. સેયદ

પશુ િચિકત્સા

02698

255072

8401397867

અિધકારી -

---

તારાપુર
20

ડો. એમ. એ. સેયદ

પશુ િચિકત્સા

(ઇ.ચા )

અિધકારી Ð
મોરજ

દવાખાનાતારાપુર

----

----

8401397867

votarapur
@
gmail.com

પશુ
દવાખાનામોરજ

કર્મ

સરનામુ ં

નામ

હો ો

ફોન નંબર

૧

ી. આર.એન.૫ટે લ

૫શુધન િનિરક્ષક, ઓડ (ઈ.ચા )

૯૯૭૯૯૯ર૭૯૬

પર્ાથિમક ૫શુસારવાર કેન્દર્, સારસા

ર.

ી. આર.એન.૫ટે લ

૫શુધન િનિરક્ષક , સારસા

૯૯૭૯૯૯ર૭૯૬

પર્ાથિમક ૫શુસારવાર કેન્દર્, સારસા

૩.

ી. બી.એસ.આસોડીયા ૫શુધન િનિરક્ષક, શીલી

૯૯૦૯ર૩૮૮૫ર

કૃિતર્મબીજદાન કેન્દર્, શીલી

૪.

ી. આર.એસ.રાઠોડ

૯૮ર૫૯૮૩૩૦૮

પર્ાથિમક ૫શુસારવાર કેન્દર્, નાપા

૯૯૭૮ર૩૬૪૫૫

પર્ાથિમક ૫શુસારવાર કેન્દર્, બદલપુર

૯૮ર૫૯૮૩૩૦૮

પર્ાથિમક ૫શુસારવાર કેન્દર્, નાપા

ં
૫શુધન િનિરક્ષક, જતર્ાલ
(ઈ.ચા )

૫.

ી. એસ.આર.૫રમાર

૫શુધન િનિરક્ષક, સી વા
(ઈ.ચા )

૬.

ી. આર.એસ.રાઠોડ

૫શુધન િનિરક્ષક, રણોલી
(ઈ.ચા )

૭.

ી. આર.એસ.રાઠોડ

૫શુધન િનિરક્ષક, નાપા

૯૮ર૫૯૮૩૩૦૮

પર્ાથિમક ૫શુસારવાર કેન્દર્, નાપા

૮.

ી. એસ.આર.૫રમાર

૫શુધન િનિરક્ષક, બદલપુર

૯૯૭૮ર૩૬૪૫૫

પર્ાથિમક ૫શુસારવાર કેન્દર્, બદલપુર

૯.

ી. એસ.આર.૫રમાર

૫શુધન િનિરક્ષક, શાખા

૯૯૭૮ર૩૬૪૫૫

પર્ાથિમક ૫શુસારવાર કેન્દર્, બદલપુર

૯૮ર૫૬૫૩૧૮૧

પર્ાથિમક ૫શુસારવાર કેન્દર્, બીલપાડ

૯૮ર૫૬૫૩૧૮૧

પર્ાથિમક ૫શુસારવાર કેન્દર્, બીલપાડ

૯૮ર૫૬૫૩૧૮૧

પર્ાથિમક ૫શુસારવાર કેન્દર્, બીલપાડ

૫શુદવાખાના, કઠાણા(ઈ.ચા )
૧૦.

ી. એમ.ડી.૫ટેલ

૫શુધન

િનિરક્ષક, બીલપાડ

૧૧.

ી. એમ.ડી.૫ટેલ

૫શુધન િનિરક્ષક, ગંભીરા
(ઈ.ચા )

૧ર.

ી. એમ.ડી.૫ટેલ

૫શુધન િનિરક્ષક, આસોદર
(ઈ.ચા )

૧૩.

ી. આર. .૫ટેલ

૫શુધન િનિરક્ષક,ચાંગા(ઈ.ચા )

૯૯ર૫૫૯૬૯૦૧

પર્ાથિમક ૫શુસારવાર કેન્દર્, ધમજ
ર્

૧૪.

ી. આર. .૫ટેલ

૫શુધન િનિરક્ષક, ધમજ
ર્

૯૯ર૫૫૯૬૯૦૧

પર્ાથિમક ૫શુસારવાર કેન્દર્, ધમજ
ર્

૧૫.

ી. આર. .૫ટેલ

૫શુધન િનિરક્ષક,અગાસ

૯૯ર૫૫૯૬૯૦૧

પર્ાથિમક ૫શુસારવાર કેન્દર્, ધમજ
ર્

(ઈ.ચા )
૧૬.

ી. એચ.આર.૫ટેલ

૫શુધન િનિરક્ષક, દે વા

૯૯૯૮૦૪૬૫૩૯

પર્ાથિમક ૫શુસારવાર કેન્દર્, દે વા

૧૭.

ી. બી.એમ.પર્જા૫િત

૫શુધન િનિરક્ષક, વડગામ

૯૩૭૭૪૪૫૪૧ર

પર્ાથિમક ૫શુસારવાર કેન્દર્, ગુડેલ

(ઈ.ચા )
૧૮.

ી. બી.એમ.પર્જા૫િત

૫શુધન િનિરક્ષક, ગુડેલ

૯૩૭૭૪૪૫૪૧ર

પર્ાથિમક ૫શુસારવાર કેન્દર્, ગુડેલ

૧૯.

ી. બી.કે.ઠાકુર

૫શુધન િનિરક્ષક, નગરા

૯૪ર૭૦૬૩૬રર૪

કૃિતર્મબીજદાન કેન્દર્, નગરા

ર૦.

ી. એચ.એસ.સૈયદ

૫શુધન િનિરક્ષક, ખડા

૯૮ર૫૭૯ર૭૧૭

પર્ાથિમક ૫શુસારવાર કેન્દર્, ખડા

ર૧.

ી. એચ.એસ.સૈયદ

૫શુધન િનિરક્ષક, વ લી

૯૮ર૫૭૯ર૭૧૭

પર્ાથિમક ૫શુસારવાર કેન્દર્, ખડા

૯૮ર૫૭૯ર૭૧૭

પર્ાથિમક ૫શુસારવાર કેન્દર્, ખડા

(ઈ.ચા )
રર.

ી. એચ.એસ.સૈયદ

૫શુધન િનિરક્ષક, ઈન્દર્ણજ
(ઈ.ચા )

ે (કાયદા) અિધકારીઃ
એપેલટ

અ.

નામ

હો ો

નં.
1

એસ.ટી.ડી.

ફોન નંબર

ફેકસ

કોડ નંબર

કચેરી

ઘર

02692

ર66ર61

----

ઇ-

સરનામું

મેઇલ

નાયબ

નાયબ િજ લા

િજ લા

િવકાસ અિધકારી,

આણંદ.

િવકાસ

િજ લા પંચાયત,

(િવકાસ શાખા)

અિધકારી,

આણંદ.

(02692)

----

િજ લા પંચાયત,

(િવકાસ શાખા)
--------------------------------------------------------------------------------------------------જા.નં. પશુપાલન/પર્શાસન/વશી/
આણંદ િજ લા પંચાયત, (પશુપાલન શાખા)
આણંદ. તાઃ

/9/2014

પર્િત,
િજ લા િવકાસ અિધકારી ી, આણંદ િજ લા પંચાયત, આણંદ.
ર/- આ સાથે પશુપાલન શાખાના માિહિત અિધકારી, મદદનીશ માિહિત અિધકારી ીઓનુ ં લી ટ તેમજ તાલુકા
કક્ષાએ પશુ દવાખાના માટેના માિહિત અિધકારી ીઓનુ ં લી ટ સામેલ છે .

અન્વયે આ બાબતના િવિધવત આદે શો

આપની કક્ષાએ થવા િવનંતી છે .
નાયબ પશુપાલન િનયામક,
આણંદ િજ લા પંચાયત, આણંદ.

પર્કરણ-9

િનણર્ય લેવાની પર્િકર્યામાં અનુસરવાની કાયર્પધ્ધિત
9.1

9.2

જુદા જુદા મુ ાઓ અંગે િનણર્ય લેવા માટે

મુ ાનો પર્કાર અને િવગતને આધારે સરકાર ી

કઇ કાયર્પધ્ધિત અનુસરવામાં આવે છે ?

ના પર્વતર્માન ઠરાવો અને જોગવાઇઓ, જી. સી.

(સિચવાલય િનયમસંગર્હ અને કામકાજના

એસ. આર., જી. એફ.આર. , ગુજરાત સેવા

િનયમોના િનયમ સંગર્હ, અન્ય િનયમો/

(િશ ત અને અપીલ) િનયમો 1971 િવગેરેની

િવિનમયો વગેરેનો સંદભર્ ટાંકી શકાય )

જોગવાઇઓને અનુસરવામાં આવે છે .

અગત્યની બાબતો માટે કોઇ ખાસ િનણયર્

મુ ાનો પર્કાર અને િવગતને આધારે જરુરી ન ધ

લેવા માટે ની દ તાવેજી કાયર્પધ્ધિતઓ/

મ ૂકી િજ લા િવકાસ અિધકારી ી ારા લેવાયેલ

ઠરાવેલી કાયર્પધધિતઓ
/િનયત માપદં ડો/
્

િનયમો કયા છે ? િનણય
ર્ લેવા માટે કયા કયા

અંિતમ િનણર્ય મુજબ િનણર્ય કરવામાં આવે છે .

સતરે
િવચાર કરવામાં આવે છે ?
્
9.2 િનણય
ર્ ને જનતા સુધી પહ ચાડવાની કઇ
યવ થા છે ?

ટપાલ / ફેકસ / ફોન ારા તેમજ જરુર પડયે
સમાચાર પતર્ ારા જાહેર પર્િસિધ્ધ કરી લાગતા
વળગતાઓને જાણ કરવામાં આવે છે .

9.4 િનણય
ર્ લેવાની પર્િકર્યામાં

ના મંત યો

લેવાનાર છે તે અિધકારીઓ કયા છે ?

શાખાને લગતા િનણય
ર્ ો માટે નાયબ પશુપાલન
િનયામક ી તેમજ િજ લા િવકાસ અિધકારી ીના
મંત યો લેવામાં આવે છે . જરુિરયાત પર્માણે
િવભાગ તેમજ પશુપાલન િનયામક ીના િનણર્યો
લેવામાં આવે છે .

9.5

િનણય
ર્ લેનાર અંિતમ સ ાિધકારી કોણ

છે ?

િનણય
ર્ લેવાની અંિતમ સ ા મુ ા
આધાિરત હોઇ મુ ાના પર્કાર પર્માણે
યોગ્ય સ ાિધકારી ારા અંિતમ િનણર્ય લેવામાં
આવે છે .

9.6

અગત્યની

બાબતો

પર

જાહેર

સ ાિધકારી
ારા િનણર્ય લેવામાં આવે છે તેની માિહિત
અલગ રીતે નીચેના નમ ૂનામાં આપવી.

કર્મ નંબર :

િનણય
ર્ ો લેવા અંગેના મુ ાઓ ફાઇલના વરુપમાં તેમજ
દફતર વગીર્કરણ રિજ ટર મુજબના નંબર આપવામાં આવે
છે .

ના પર િનણય
ર્ લેવાનાર છે તે

ના પર િનણય
ર્ લેવાના થાય છે તેમાં વહીવટી, નાણાંકીય

િવષય

અને તાંિતર્ક િવગેરે િવષયોનો સમાવેશ થાય છે .

માગર્દશર્ક સ ૂચના / િદશા િનદેર્ શ

સરકાર ી, પશુપાલન ખાતું તેમજ િજ લા પંચાયતે નકકી

જો કોઇ હોય તો

કરે લ માગર્દશક
ર્ સ ૂચના / િદશા િનદેર્ શ ધ્યાને રાખી

તે

િવષયો અંગે િનણર્ય લેવામાં આવે છે .
અમલ પર્િકર્યા

પશુપાલન શાખા તેમજ તેની ક્ષેિતર્ય સં થાઓ ારા અમલની
પર્િકર્યા હાથ ધરવામાં આવે છે .

િનણય
ર્ લેવાની કાયર્વાહીમાં

સામાન્ય રીતે િવષયના પર્કાર પર્માણે િજ લા િવકાસ

સંકળાયેલ અિધકારીઓનો હો ો

અિધકારી ી તેમજ નાયબ પશુપાલન િનયામક ી ારા

ઉપર જણાવેલ અિધકારીઓના

િજ લા પંચાયત કચેરી, આણંદ.

સંપકર્ અંગેની માિહિત
જો િનણર્યથી સંતોષ ન હોય તો,

પશુપાલન શાખાના એપેલેટ અિધકારી નાયબ િજ લા િવકાસ

કયાં અને કેવી રીતે અપીલ કરવી

અિધકારી ી(પંચાયત) છે . આવા િક સામાં માિહિત

?

(મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ-2005 ની કલમ-12(1)
હેઠળ આવી અપીલ કરવા માટે નમ ૂનો-ચ િનયત કરે લ છે . તે
નમ ૂના મુજબ અપીલ કરી શકાય.

પર્કરણ-10
અિધકારીઓ અને કમર્ચારીઓની માિહિત-પુિ તકા
(ડીરે કટરી)
10.1

નીચેના નમ ૂનામાં િજ લાવાર માિહિત આપો.

અ નામ

હો ો

નં

એસ.ટી.

ફોન નંબર

ડી

કચેરી

ઘર

કોડ

ફેકસ

ઇ-મેઇલ

સરનામું

dahoanand
@gmail.com

પશુપાલન

નંબર
1

ડો. એસ.એમ.પટે લ

નાયબ

02692

258136

98257

02692-

પશુપાલન

02692

260656

54256

258136

શાખા િજ લા
પંચાયત આણંદ

િનયામક,
િજ લા
પંચાયત,
આણંદ.
2

ી. બી.આઇ.જોષી

સીનીયર

02692

258136

-----

----

----

કલાકર્

૬, ગોકુળધામ
સોસાયટી, પીજ
રોડ,
એસ.બી.આઇ,
એટીએમ ની
સામે, નિડઆદ

3

ી. કે.આર.સોલંકી

જુ નીયર કલાકર્

02692

258136

-----

----

----

બદલપુર
તા.આણંદ

4

જગ્યા ખાલી

પટાવાળા કમ
ડર્ાઇવર

5

જગ્યા ખાલી

પટાવાળા

----

----

----

----

----

----

પર્કરણ-11 (િનયમસંગર્હ-10)
િવિનયમોમાં જોગવાઇ કયાર્ મુજબ મહેનતાણાની પધ્ધિત સિહત દરે ક અિધકારી અને કમચ
ર્ ારીને મળતું
માિસક મહેનતાણુ ં
11.1
અ

નીચેના નમ ૂનામાં માિહિત આપો.
નામ

હો ો

નં

માિસક મહેનતાણું

વળતર/

(હાલનો મ ૂળ

વળતર ભથ્થું

પગાર)

(કુલ માિસક
મળતર )

િવિનયમોમાં
જણા યા મુજબ
મહેનતાણું નકકી
કરવાની
કાયર્પધ્ધિત

1

ડો. એસ.એમ.પટેલ

નાયબ પશુપાલન

25020

66778

14340

30414

િનયામક,
િજ લા પંચાયત,
આણંદ.
પગાર ધોરણ
2

ી. બી.આઇ.જોષી

સીનીયર કલાકર્
પગાર ધોરણ

રાજ્ ય

4000-100-6000
3

ી. કે.આર.સોલંકી

જુનીયર કલાકર્

15120

32020

પગાર ધોરણ
જગ્યા ખાલી

પટાવાળા કમ ડર્ાઇવર

જગ્યા ખાલી

જગ્યા ખાલી

જગ્યા ખાલી

જગયા
્ ખાલી

પગાર ધોરણ
2610-60-3150-653540
5

જગ્યા ખાલી

પટાવાળા
પગાર ધોરણ
2610-60-3150-653540

િવધયમાન
કાળના
્
પગાર ધોરણો

4000-100-6000
4

સરકાર ીના

મુજબ

પર્કરણ-12 (િનયમસંગર્હ-11)

પર્ત્યેક સં થાને ફાળવાયેલ અંદાજપતર્
તમામ યોજનાઓ, સ ૂિચત ખચર્ અને કરે લ ચ ૂકવણી અંગે અહેવાલોની િવગતો
િવકાસ, િનમાર્ણ અને તકિનકી કાય અંગે જવાબદાર જાહેર તંતર્ માટે
12.1

જુદી જુદી યોજનાઓ અન્વયે જુદી જુદી પર્વ ૃિ ઓ માટે અંદાજપતર્ની િવગતોની માિહિત નીચેના
નમ ૂનામાં આપો.
વષઃર્ ૨૦૧૩/૧૪

સંક પ પતર્ યોજના

/પશુ સંવધર્ન િશક્ષણ
િશિબર આયોજન

કયાર્ની

અંદા લ

રકમ

તારીખ

તારીખ

1/4/14

31/3/15

કરે લ/

વષર્ન ુ ં

ગુણવ ા માટે

ચ ૂકવેલ

ખરે ખર

સંપ ૂણપ
ર્ ણે

રકમ

ખચર્

કામગીરી માટે

(હપ્તાની

જવાબદાર

સંખ્યા)

અિધકારી

બાબતની યોજના (મકાઇ

1/4/14

31/3/15

નાયબ
પશુપાલન
િનયામક
નાયબ

પમાં

ઉત્પાદકતા વધારવા

મીનીકીટના

દૂ ધાળા પશુઓની

પમાં

અ.જા.ના લોકોના

મીનીકીટના

હે થકીટ યોજના

થયેલ

પમાં

2403 પશુપાલન

રકમ

મીનીકીટના

2

અંતની

કાયર્ની

75000

પશુ ઉત્પાદકતા વ ૃિધ્ધ

શરુ

છે લા

ટી

75000

2403 પશુપાલન

મંજૂર

પમાં

1

સ ૂિચત

75000

નં.

પર્વ ૃિ ના

પર્વ ૃિ

75000

પર્વ ૃિ

યોજનાનુ ં નામ/સદર

મીનીકીટના

કર્મ

પશુપાલન
િનયામક

મીનીકીટના પમાં)

ઘાસ કાપવાના સ ૂડા

કાપવાના હાથ સ ૂડા

પશુપાલન

ખરીદીમાં સહાય

ખરીદીમાં સહાય

1/4/14

31/3/15

16500

નાયબ
16500

અ.જા.ના લોકોને ઘાસ
16500

2403 પશુપાલન

16500

3

િનયામક

ઘાસ કાપવાના

કાપવાના કેટલ શેડ

કેટલશેડ સહાય

સહાય

1/4/14

31/3/15

નાયબ
૧૫૦૦૦

અ.જા.ના લોકોને ઘાસ

૧૫૦૦૦

2403 પશુપાલન

૧૫૦૦૦

4

1૫0000

(ખાસ અંગભ ૂત)
પશુપાલન
િનયામક

(ખાસ અંગભ ૂત)
ઘાસ કાપવાના સ ૂડા
(સામાન્ય લાભાથીર્)

1/4/14

31/3/15

24000

ખરીદીમાં સહાય

ખરીદીમાં સહાય

24000

ઘાસ કાપવાના સ ૂડા

નાયબ
24000

2403 પશુપાલન

24000

5

પશુપાલન
િનયામક

(સામાન્ય લાભાથીર્)
કેટલ શેડ સહાય

શેડ સહાય (સામાન્ય

(સામાન્ય લાભાથીર્)

1/4/14

31/3/15

૭૫૦૦૦

ઘાસ કાપવાના કેટલ

નાયબ
૭૫૦૦૦

ઘાસ કાપવાના
૭૫૦૦૦

2403 પશુપાલન

૭૫૦૦૦

6

પશુપાલન
િનયામક

કેન્દર્ પુર કૃત યોજના

િનયંતર્ણ કાયર્કર્મ

1/4/14

31/3/15

448000

ખરવા-મોવાસા રોગ

448000

2403 પશુપાલન

448000

7

448000

લાભાથીર્)
નાયબ
પશુપાલન
િનયામક

કર્મ

યોજનાનુ ં

નં.

નામ/સદર

પર્વ ૃિ

પર્વ ૃિ

પર્વ ૃિ ના

સ ૂિચત

મંજૂર

ટી

છે લા

કાયર્ની ગુણવ ા

શરુ

અંતની

રકમ

થયેલ

કરે લ/

વષન
ર્ ું

માટે સંપ ૂણર્પણે

કયાર્ની

અંદા લ

રકમ

ચ ૂકવેલ

ખરે ખર

કામગીરી માટે

તારીખ

તારીખ

રકમ

ખચર્

જવાબદાર
અિધકારી

(હપ્તાની
સંખ્યા)

િનયામક

પશુઓ માટે

આિદવાસી િવકાસ

ખરીદીમાં સહાય

યોજના

1/4/14

31/3/15

36000

યોજના દૂ ધાળા
36000

નાયબ પશુપાલન
36000

૨૪૦૩-પશુપાલન

આિદવાસી િવકાસ
36000

8

(ન્યુ ગુજરાત

શાખાની થાપના

2403

નવા પશુ

પશુપાલન નવા

દવાખાનાની

પશુ દવાખાનાની

થાપના

1/4/14

31/3/15

31/3/15

300.000

વહીવટ

1/4/14

300.000

પશુપાલન

2377689

િનદેર્ શ અને

2798000

િજ લા પંચાયતમાં

300.000

2403 પશુપાલન

300.000

૧૦+૧

31/3/15

1409000

બકરા એકમ૧૦+૧

1/4/14

300.000

બકરા એકમ

300.000

જનરલ મિહલા

2798000

12

જનરલ મિહલા

31/3/15

1409000

11

2403 પશુપાલન

1/4/14

2798000

10

એકમ ૧૦+૧

એકમ ૧૦+૧

300.000

અનુ.જાિત બકરા

અનુ.જાિત બકરા

1409000

2403 પશુપાલન

2798000

9

300.000

પેટનર્)
નાયબ પશુપાલન
િનયામક

નાયબ પશુપાલન
િનયામક
નાયબ પશુપાલન
િનયામક

નાયબ પશુપાલન
િનયામક

થાપના
13

2403
પશુપાલન

14

2403
પશુપાલન
અન્ય જાહેર તંતર્ માટે :
સદર

સ ૂિચત

મંજૂર થયેલ

અંદાજપતર્

અંદાજપતર્

ટી

કુલ ખચર્

કરે લ/ચ ૂકવેલ
રકમ
(હપ્તાની સંખ્યા)

0

0

0

0

0

0

પર્કરણ-

13

સહાયકી કાયર્કર્મોના અમલ અંગેની પધ્ધિત
13.1

નીચેના નમ ૂના મુજબ માિહિત આપો.
//

કાયર્કર્મ/યોજનાનુ ં નામ

//

કાયર્કર્મ/યોજનાનો સમયગાળો

//

કાયર્કર્મનો ઉ ે શ

//

કાયર્કર્મના ભોિતક અને નાણાંકીય લક્ષાંકો (છે લા વષર્ માટે )

//

લાભાથીર્ની પાતર્તા

//

લાભ અંગેની પ ૂવર્ જરુિરયાતો

//

કાયર્કર્મનો લાભ લેવાની પધ્ધિત

//

પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના માપદં ડો

//

કાયર્કર્મમાં આપેલ લાભની િવગતો (સહાયકીની રકમ અથવા આપવામાં આવેલ અન્ય
મદદ પણ દશાર્વવી)

//

સહાયકી િવતરણની કાયર્પધ્ધિત

// અરજી ક્યાં કરવી કે અરજી કરવા માટે કચેરીમાં કોનો સંપકર્ કરવો.
//

અરજી ફી (લાગુ પડતું હોય ત્યાં)

//

અન્ય ફી (લાગુ પડતું હોય ત્યાં)

//

અરજીપતર્કનો નમ ૂનો (લાગુ પડતું હોય તો જો સાદા કાગળ પર અરજી કરી હોય તો
અરજદારે અરજીમાં શુ઼ં શુ ં દશાર્વવુ ં તેનો ઉ લેખ કરો )

//

િબડાણોની યાદી (પર્માણપતર્ો/દ તાવેજો)

//

િબડાણોનો નમ ૂનો

//

પર્િકર્યાને લગતી સમ યાઓ અંગે કયાં સંપકર્ કરવો.

//

ઉપલબ્ધ િનિધની િવગતો (િજ લા ક્ક્ષા, ઘટક કક્ષા વગેરે

//

નીચેના નમ ૂનામાં લાભાથીર્ની યાદી

વાં િવિવધ તરોએ)

કર્મ

લાભાથીર્નુ ં

સહાયકીની

માતા-

પસંદગીનો

સરનામુ ં

નં./કોડ

નામ

રકમ

િપતા

માપદં ડ

િજ લો શહેર

વાલી

યોજનાઓની િવગતવાર માિહિત હવે પછી કર્મશઃ આપવામાં આવેલ છ

નગર/ગામ ઘર
નંબર

(1)
13.1

નીચેના નમ ૂના મુજબ માિહિત આપો.

// કાયકર્
ર્ મ/યોજનાનુ ં નામ

ખાસ અંગભ ૂત યોજના હેઠળ પશુપાલકોના ગાભણ પશુ ખાણદણ સહાય

// કાયકર્
ર્ મ/યોજનાનો સમયગાળો

નાણાંકીય વષર્ : 2013/2014 (વષઃર્ 2014/15 માં આ યોજના ચાલુ છે . )

// કાયકર્
ર્ મનો ઉ ે શ

આ યોજનાનો મુખ્ય ઉ ે ય અ.જા.ના લાભાથીર્ઓના દૂ ધાળા પશુઓની
તંદુર તી વધે તથા ઉત્પાદકતા વધારવાની છે .

// કાયકર્
ર્ મના ભોિતક અને નાણાંકીય
લક્ષાંકો (છે લા વષર્ માટે )

ભોિતક લક્ષાંક

નાણાંકીય લક્ષાંક

100

200000

// લાભાથીર્ની પાતર્તા

િજ લામાં વસતા અ.જા.ના લોકો પૈકી દૂ ધાળા પશુ ધરાવતા હોવા જોઇએ.

// લાભ અંગેની પ ૂવર્ જરુિરયાતો

િનયત નમ ૂનાના ફોમમ
ર્ ાં અરજી કરવાની રહે છે .

// કાયકર્
ર્ મનો લાભ લેવાની પધ્ધિત

i-kisan માં નામ ન ધાવવુ ં તાલુકાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. નો સંપકર્ સાધી
અરજી કરવાની રહે છે .

// પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના માપદં ડો

િનયત નમ ૂનાની અરજીમાં તાલુકાના પ.િચ.અ. ની ભલામણના આધારે સહાય
આપવામાં આવે છે .

// કાયકર્
ર્ મમાં આપેલ લાભની િવગતો
(સહાયકીની રકમ અથવા આપવામાં
આવેલ અન્ય મદદ પણ હશાર્વવી)
// સહાયકી િવતરણની કાયપ
ર્ ધ્ધિત

વષર્ 2013/2014ની

પ ૂરે પ ૂરી નાણાંકીય જોગવાઇનો ઉપયોગ કરી લક્ષાંક

મુજબના 100 લાભાથીર્ઓને આ યોજનાનો ઉ ે શ િસધ્ધ કરવા જરુરી 100
લાભાથીર્ને લાભ આપેલ છે .
તાલુકાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. ારા પસંદ પામેલ લાભાથીર્ને હે થ કીટ
પહ ચતી કરવામાં આવે છે . તેમજ, તાંિતર્ક માગર્દશર્ન આપવા માં આવે છે .

// અરજી ક્યાં કરવી કે અરજી કરવા

તાલુકાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. નો સંપકર્ સાધી અરજી કરવાની રહે છે .

માટે કચેરીમાં કોનો સંપકર્ કરવો.
// અરજી ફી (લાગુ પડત ું હોય ત્યાં)

િવના મ ૂ યે

// અન્ય ફી (લાગુ પડત ું હોય ત્યાં)

િવના મ ૂ યે

// અરજીપતર્કનો નમ ૂનો (લાગુ પડત ું

અરજીપતર્નો નમ ૂનો આ સાથે સામેલ છે .

હોય તો જો સાદા કાગળ પર અરજી કરી

પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. પાસેથી િવના મ ૂ યે મળી રહેશ.ે

તે તાલુકના

હોય તો અરજદારે અરજીમાં શુ઼ શુ ં દશાર્વવું
તેનો ઉ લેખ કરો )
// િબડાણોની યાદી

જાિત અંગેન ુ ં સક્ષમ અિધકારીનુ ં પર્માણપતર્ તથા દૂ ધા ં પશુ ધરાવતા હોવાનો

(પર્માણપતર્ો/દ તાવેજો)

આધાર

// િબડાણોનો નમ ૂનો

ઉપર મુજબ

// પર્િકર્યાને લગતી સમ યાઓ અંગે કયાં

પશુ િચિકત્સા અિધકારી ી/ પશુધધન િનરીક્ષક

સંપકર્ કરવો.
// ઉપલબ્ધ િનિધની િવગતો (િજ લા ક્ક્ષા,
ઘટક કક્ષા વગેરે

વાં િવિવધ તરોએ)

યોજનાના લક્ષાંક મુજબ ફાળવેલ ગર્ાન્ટ ને તે તાલુકાને લક્ષાંક મુજબ ફાળવી
આપવામાં આવે છે . ૨૦૧૩/૧૪ ના વષર્ની જોગવાઇ ઉપર દશાર્વેલ છે .

// નીચેના નમ ૂનામાં લાભાથીર્ની યાદી
કર્મ

લાભાથીર્ન ુ ં

સહાયકીની

માતા-િપતા

પસંદગીનો

સરનામુ ં

નં./કોડ

નામ

રકમ

વાલી

માપદં ડ

િજ લો

શહેર

નગર/ગામ

ઘર નંબર

સહાય માટે ના લાભાથીર્ પસંદ કરવા, સહાય માટે ની અરજીઓ મેળવવી તેમજ મંજૂરી મ યે સહાયની કામગીરી તાલુકા કક્ષાએ
થતી હોવાથી આ લી ટ તાલુકા કક્ષાએ િનભાવવામાં આવે છે .

(2)
નીચેના નમ ૂના મુજબ માિહિત આપો.

13.1

// કાયકર્
ર્ મ/યોજનાનુ ં નામ

ખાસ અંગભ ૂત યોજના હેઠળ ઘાસ કાપવાના સ ૂડા ખરીદીમાં સહાય

// કાયકર્
ર્ મ/યોજનાનો સમયગાળો

નાણાંકીય વષર્ : 2013/2014 (વષઃર્ 2014/15 માં આ યોજના ચાલુ છે . )

// કાયકર્
ર્ મનો ઉ ે શ

આ યોજનાનો મુખ્ય ઉ ે ય અ.જા.ના લાભાથીર્ઓને ઘાસ કાપવાના સ ૂડા
ખરીદીમાં સહાય આપી ઘાસચારાનો થતો બગાડ અટકાવવાનો છે .

// કાયકર્
ર્ મના ભોિતક અને નાણાંકીય લક્ષાંકો

ભોિતક લક્ષાંક

નાણાંકીય લક્ષાંક

(છે લા વષર્ માટે )

22

16500

// લાભાથીર્ની પાતર્તા

િજ લામાં વસતા અ.જા.ના લોકો પૈકી પશુ ધરાવતા હોવા જોઇએ.

// લાભ અંગેની પ ૂવર્ જરુિરયાતો

િનયત નમ ૂનાના ફોમમ
ર્ ાં અરજી કરવાની રહે છે .

// કાયકર્
ર્ મનો લાભ લેવાની પધ્ધિત

તાલુકાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. નો સંપકર્ સાધી અરજી કરવાની રહે છે .

// પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના માપદંડો

િનયત નમ ૂનાની અરજીમાં તાલુકાના પ.િચ.અ. ની ભલામણના આધારે
સહાય આપવામાં આવે છે .
વષર્ 2013/2014ની પ ૂરે પ ૂરી નાણાંકીય જોગવાઇનો ઉપયોગ કરી લક્ષાંક

// કાયકર્
ર્ મમાં આપેલ લાભની િવગતો

મુજબના લાભાથીર્ઓને સહાય કરી આ યોજનાનો ઉ ે શ િસધ્ધ કરે લ છે .

(સહાયકીની રકમ અથવા આપવામાં
આવેલ અન્ય મદદ પણ દશાર્વવી)

તાલુકાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. ારા પસંદ પામેલ લાભાથીર્ને ઘાસ કાપવા

// સહાયકી િવતરણની કાયર્પધ્ધિત

ના સ ૂડાની ખરીદીમાં સહાય પહ ચતી કરવામાં આવે છે . તેમજ, તાંિતર્ક
માગર્દશર્ન આપવામાં આવે છે .
// અરજી ક્યાં કરવી કે અરજી કરવા માટે

તાલુકાના પ.િચ.અ./ પ.ધ.િન. નો સંપકર્ સાધી અરજી કરવાની રહે છે .

કચેરીમાં કોનો સંપકર્ કરવો.
// અરજી ફી (લાગુ પડત ું હોય ત્યાં)

િવના મ ૂ યે

// અન્ય ફી (લાગુ પડત ું હોય ત્યાં)

િવના મ ૂ યે

//

અરજીપતર્કનો નમ ૂનો (લાગુ પડત ું હોય

અરજીપતર્નો નમ ૂનો આ સાથે સામેલ છે .

તો જો સાદા કાગળ પર અરજી કરી હોય

પ.ધ.િન. પાસેથી િવના મ ૂ યે મળી રહેશ.ે

તે તાલુકના પ.િચ.અ./

તો અરજદારે અરજીમાં શુ ં શુ ં દશાર્વવું
તેનો ઉ લેખ કરો )
// િબડાણોની યાદી

જાિત અંગેન ુ ં સક્ષમ અિધકારીનુ ં પર્માણપતર્ તથા પશુ ધરાવતા હોવાનો

(પર્માણપતર્ો/દ તાવેજો)

આધાર

// િબડાણોનો નમ ૂનો

ઉપર મુજબ

// પર્િકર્યાને લગતી સમ યાઓ અંગે કયાં

પશુ િચિકત્સા અિધકારી ી/ પશુધન િનરીક્ષક

સંપકર્ કરવો.
// ઉપલબ્ધ િનિધની િવગતો (િજ લા ક્ક્ષા,
ઘટક કક્ષા વગેરે

વાં િવિવધ તરોએ)

યોજનાના લક્ષાંક મુજબ ફાળવેલ ગર્ાન્ટ ને તે તાલુકાને લક્ષાંક મુજબ ફાળવી
આપવામાં આવે છે . ૨૦૧૩/૧૪ ના વષર્ની જોગવાઇ ઉપર દશાર્વેલ છે .

// નીચેના નમ ૂનામાં લાભાથીર્ની યાદી
કર્મ

લાભાથીર્ન ુ ં

સહાયકીની

માતા-િપતા

પસંદગીનો

સરનામુ ં

નં./કોડ

નામ

રકમ

વાલી

માપદં ડ

િજ લો

શહેર

નગર/ગામ

ઘર નંબર

સહાય માટે ના લાભાથીર્ પસંદ કરવા, સહાય માટે ની અરજીઓ મેળવવી તેમજ મંજૂરી મ યે સહાયની કામગીરી તાલુકા કક્ષાએ
થતી હોવાથી આ લી ટ તાલુકા કક્ષાએ િનભાવવામાં આવે છે .

(3)
13.1

નીચેના નમ ૂના મુજબ માિહિત આપો.

// કાયર્કર્મ/યોજનાનું નામ

ઘાસચારા િવકાસ યોજના અંતગર્ત ઘાસચારા મીનીકીટસનુ ં િવતરણ
(રાજ્ય સરકાર પુર કૃત)

// કાયર્કર્મ/યોજનાનો સમયગાળો

નાણાંકીય વષર્ : 2013/2014 (વષઃર્ 2014/15માં આ યોજના ચાલુ છે . )

// કાયર્કર્મનો ઉ ે શ

સુધારે લ ઘાસચારાનું ઉત્પાદન વધારવું તેમજ તૈયાર થયેલ િનદર્શન પ્લોટનુ ં
િનદશર્ન કરી અન્ય પશુપાલકો પણ સુધારે લ ઘાસચારો ઉગાકતા થાય તે આ
યોજનાનો ઉ ે ય છે .

// કાયર્કર્મના ભોિતક અને નાણાંકીય લક્ષાંકો
(છે લા વષર્ માટે )

ભોિતક લક્ષાંક

નાણાંકીય લક્ષાંક

મીનીકીટસની ફાળવણી

બીજ ઉત્પાદક કેન્દર્ોને ખાતા ારા સીધું

આધાિરત

ચ ૂકવણુ ં કરવામાં આવે છે .

િનદર્શન પ્લોટ તૈયાર કરવા જરુરી જમીન ધરાવતા તેમજ પશુઓ

// લાભાથીર્ની પાતર્તા

ધરાવતા પશુપાલકો/ખેડૂત હોવા જોઇએ.
// લાભ અંગેની પ ૂવર્ જરુિરયાતો

િનયત નમ ૂનાના ફોમમ
ર્ ાં અરજી કરવાની રહે છે .

// કાયકર્
ર્ મનો લાભ લેવાની પધ્ધિત

તાલુકાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. નો સંપકર્ સાધી અરજી કરવાની રહે છે .

// પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના માપદંડો

િનયત નમ ૂનાની અરજીમાં તાલુકાના પ.િચ.અ. ની ભલામણના આધારે
મીનીકીટ આપવામાં આવે છે .

// કાયર્કર્મમાં આપેલ લાભની િવગતો

વષર્ 2013/2014 માં ખાતા ારા ફાળવેલ 145 મીનીકીટસ પસંદ થયેલ

(સહાયકીની રકમ અથવા આપવામાં આવેલ

લાભાથીર્ઓને ફાળવી આ યોજનાનો ઉ ે શ િસધ્ધ કરે લ છે .

અન્ય મદદ પણ દશાર્વવી)
તાલુકાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. ારા પસંદ પામેલ લાભાથીર્ને મીનીકીટસ

// સહાયકી િવતરણની કાયપ
ર્ ધ્ધિત

ફાળવવામાં આવે છે . તેમજ, તાંિતર્ક માગદ
ર્ શર્ન આપવામાં આવે છે .
// અરજી ક્યાં કરવી કે અરજી કરવા માટે

તાલુકાના પ.િચ.અ./ પ.ધ.િન. નો સંપકર્ સાધી અરજી કરવાની રહે છે .

કચેરીમાં કોનો સંપકર્ કરવો.
// અરજી ફી (લાગુ પડત ું હોય ત્યાં)

િવના મ ૂ યે

// અન્ય ફી (લાગુ પડત ું હોય ત્યાં)

િવના મ ૂ યે

// અરજીપતર્કનો નમ ૂનો (લાગુ પડત ું હોય તો જો

અરજીપતર્નો નમ ૂનો આ સાથે સામેલ છે .

સાદા કાગળ પર અરજી કરી હોય તો અરજદારે
અરજીમાં શુ ં શુ ં દશાર્વવું તેનો ઉ લેખ કરો )

પ.ધ.િન. પાસેથી િવના મ ૂ યે મળી રહેશે.

// િબડાણોની યાદી (પર્માણપતર્ો/દ તાવેજો)

જમીન તથા પશુ ધરાવતા હોવાનો આધાર

// િબડાણોનો નમ ૂનો

ઉપર મુજબ

// પર્િકર્યાને લગતી સમ યાઓ અંગે કયાં સંપકર્ કરવો.

પશુ િચિકત્સા અિધકારી ી/ પશુધન િનરીક્ષક

// ઉપલબ્ધ િનિધની િવગતો (િજ લા ક્ક્ષા,

યોજનાના લક્ષાંક મુજબ ફાળવેલ મીનીકીટસને

ઘટક કક્ષા વગેરે

વાં િવિવધ તરોએ)

તે તાલુકના પ.િચ.અ./

તે તાલુકાને પસંદ થયેલ

લાભાથીર્ મુજબ ફાળવી આપવામાં આવે છે . ૨૦૧૩/૧૪ના વષર્ની કામગીરી ઉપર
દશાર્વેલ છે .

// નીચેના નમ ૂનામાં લાભાથીર્ની યાદી
કર્મ

લાભાથીર્ન ુ ં

સહાયકીની

માતા-િપતા

પસંદગીનો

સરનામુ ં

નં./કોડ

નામ

રકમ

વાલી

માપદં ડ

િજ લો

શહેર

નગર/ગામ

ઘર નંબર

સહાય માટે ના લાભાથીર્ પસંદ કરવા, સહાય માટે ની અરજીઓ મેળવવી તેમજ મંજૂરી મ યે સહાયની કામગીરી તાલુકા કક્ષાએ
થતી હોવાથી આ લી ટ તાલુકા કક્ષાએ િનભાવવામાં આવે છે .

(4)
13.1

નીચેના નમ ૂના મુજબ માિહિત આપો.

// કાયકર્
ર્ મ/યોજનાનુ ં નામ

સામાન્ય વગર્ના લોકોને ઘાસ કાપવાના CFY સ ૂડા ખરીદીમાં સહાય

// કાયકર્
ર્ મ/યોજનાનો સમયગાળો

નાણાંકીય વષર્ :2013/2014 (વષઃર્ 2014/15 માં આ યોજના ચાલુ છે . )

// કાયકર્
ર્ મનો ઉ ે શ

આ યોજનાનો મુખ્ય ઉ ે ય સામાન્ય વગર્ના લોકોને ઘાસ કાપવાના CFY સ ૂડા

// કાયકર્
ર્ મના ભોિતક અને નાણાંકીય લક્ષાંકો

ભોિતક લક્ષાંક

નાણાંકીય લક્ષાંક

32

24000

ખરીદીમાં સહાય આપી ઘાસચારાનો થતો બગાડ અટકાવવાનો છે .

(છે લા વષર્ માટે )
// લાભાથીર્ની પાતર્તા

િજ લામાં વસતા સામાન્ય વગન
ર્ ા લોકો પૈકી પશુ ધરાવતા હોવા જોઇએ.

// લાભ અંગેની પ ૂવર્ જરુિરયાતો

િનયત નમ ૂનાના ફોમમ
ર્ ાં અરજી કરવાની રહે છે .

// કાયકર્
ર્ મનો લાભ લેવાની પધ્ધિત

તાલુકાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. નો સંપકર્ સાધી અરજી કરવાની રહે છે .

// પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના માપદંડો

િનયત નમ ૂનાની અરજીમાં તાલુકાના પ.િચ.અ. ની ભલામણના આધારે
સહાય આપવામાં આવે છે .
વષર્ 2013/2014ની પ ૂરે પ ૂરી નાણાંકીય જોગવાઇનો ઉપયોગ કરી

// કાયકર્
ર્ મમાં આપેલ લાભની િવગતો
(સહાયકીની રકમ અથવા આપવામાં આવેલ

લક્ષાંક મુજબના 32 લાભાથીર્ઓને આ યોજનાનો ઉ ે શ િસધ્ધ કરવા

અન્ય

જરુરી 32 ,FEFYL"G[ lJTZ6 SZ[, K[P

મદદ પણ દશાર્વવી)

તાલુકાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. ારા પસંદ પામેલ લાભાથીર્ને ઘાસ

// સહાયકી િવતરણની કાયપ
ર્ ધ્ધિત

કાપવાના સ ૂડાની ખરીદીમાં સહાય પહ ચતી કરવામાં આવે છે . તેમજ,
તાંિતર્ક માગદ
ર્ શર્ન આપવામાં આવે છે .
// અરજી ક્યાં કરવી કે અરજી કરવા માટે

તાલુકાના પ.િચ.અ./ પ.ધ.િન. નો સંપકર્ સાધી અરજી કરવાની રહે છે .

કચેરીમાં કોનો સંપકર્ કરવો.
// અરજી ફી (લાગુ પડત ું હોય ત્યાં)

િવના મ ૂ યે

// અન્ય ફી (લાગુ પડત ું હોય ત્યાં)

િવના મ ૂ યે

// અરજીપતર્કનો નમ ૂનો (લાગુ પડત ું હોય તો

અરજીપતર્નો નમ ૂનો આ સાથે સામેલ છે .

તે તાલુકના પ.િચ.અ./

પ.ધ.િન. પાસેથી િવના મ ૂ યે મળી રહેશ.ે

જો સાદા કાગળ પર અરજી કરી હોય
તો અરજદારે અરજીમાં શુ઼ં શુ ં દશાર્વવુ ં તેનો
ઉ લેખ કરો )
// િબડાણોની યાદી (પર્માણપતર્ો/દ તાવેજો)

િજ લામાં વસતા તથા પશુ ધરાવતા હોવાનો આધાર

// િબડાણોનો નમ ૂનો

ઉપર મુજબ

// પર્િકર્યાને લગતી સમ યાઓ અંગે કયાં સંપકર્

પશુ િચિકત્સા અિધકારી ી/ પશુધન િનરીક્ષક

કરવો.
// ઉપલબ્ધ િનિધની િવગતો (િજ લા ક્ક્ષા,
ઘટક કક્ષા વગેરે

વાં િવિવધ તરોએ)

યોજનાના લક્ષાંક મુજબ ફાળવેલ ગર્ાન્ટ ને તે તાલુકાને લક્ષાંક મુજબ ફાળવી
આપવામાં આવે છે . ૨૦૧૩/૧૪ ના વષર્ની જોગવાઇ ઉપર દશાર્વેલ છે .

// નીચેના નમ ૂનામાં લાભાથીર્ની યાદી
કર્મ

લાભાથીર્ન ુ ં

સહાયકીની

માતા-િપતા

પસંદગીનો

સરનામુ ં

નં./કોડ

નામ

રકમ

વાલી

માપદં ડ

િજ લો

શહેર

નગર/ગામ

ઘર નંબર

સહાય માટે ના લાભાથીર્ પસંદ કરવા, સહાય માટે ની અરજીઓ મેળવવી તેમજ મંજૂરી મ યે સહાયની કામગીરી તાલુકા કક્ષાએ
થતી હોવાથી આ લી ટ તાલુકા કક્ષાએ િનભાવવામાં આવે છે .

(5)
13.1

નીચેના નમ ૂના મુજબ માિહિત આપો.

// કાયકર્
ર્ મ/યોજનાનુ ં નામ

સંક પ પતર્ યોજના હેઠળ પશુ ઉત્પાદકતા વ ૃિધ્ધ િશિબર

// કાયકર્
ર્ મ/યોજનાનો સમયગાળો

નાણાંકીય વષર્ :2013/2014 (વષઃર્ 2014/15 માં આ યોજના ચાલુ છે . )

// કાયકર્
ર્ મનો ઉ ે શ

આ યોજનાનો મુખ્ય ઉ ે ય પશુપાલકોના પશુઓની ઉત્પાદન શિકત વધારવાનો

// કાયકર્
ર્ મના ભોિતક અને નાણાંકીય લક્ષાંકો

ભોિતક લક્ષાંક

નાણાંકીય લક્ષાંક

2પ કેમ્પ

રા. 1,75,000/-

તેમજ પશુપાલકોને પશુપાલનને લગત ું તાંિતર્ક

(છે લા વષર્ માટે )

પ000 પશુ સારવાર

ાન પ ૂરુ ઼ પાડવાનો છે .

થળે િશિબરનુ ં આયોજન થવાનુ ં હોય ત્યાના કોઇણ પશુપાલકો આ

// લાભાથીર્ની પાતર્તા

યોજનાનો લાભ લઇ શકે છે .
// લાભ અંગેની પ ૂવર્ જરુિરયાતો

થળે િશિબરનુ ં આયોજન થવાનુ ં હોય ત્યાના કોઇપણ પશુપાલકો આ
યોજનાનો લાભ લઇ શકે છે .

// કાયકર્
ર્ મનો લાભ લેવાની પધ્ધિત

તે તાલુકાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. નો સંપકર્ સાધવાનો રહે છે .

// પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના માપદંડો

પશુઓ ધરાવતા પશુપાલકો આ યોજનાનો લાભ લઇ શકે છે .

// કાયકર્
ર્ મમાં આપેલ લાભની િવગતો

વષર્ ૨૦૧૩-૧૪ માં ૨૯ કેમ્પ કરી િશિબરના

(સહાયકીની રકમ અથવા આપવામાં આવેલ
અન્ય

મદદ પણ દશાર્વવી)

થળે પશુપાલકોના પશુઓને

જરુિરયાત મુજબ સારવાર તેમજ સ રી કરી આપવામાં આવે છે . તેમજ,
પશુઓની ઉત્પાદકતા વધારવા જરુ રી તાંિતર્ક માિહિત પ ૂરી પાડવામાં આવે છે .

િશિબરના થળ પર પશુઓને જરુરી સારવાર તેમજ પશુપાલકોને તાંિતર્ક

// સહાયકી િવતરણની કાયર્પધ્ધિત

માગદ
ર્ શન
ર્ પ ૂરું પાડવામાં આવે છે .
// અરજી ક્યાં કરવી કે અરજી કરવા માટે

તાલુકાના પ.િચ.અ./ પ.ધ.િન. નો સંપકર્ સાધવાનો રહે છે .

કચેરીમાં કોનો સંપકર્ કરવો.
// અરજી ફી (લાગુ પડત ું હોય ત્યાં)

લાગુ પડત ું નથી.

// અન્ય ફી (લાગુ પડત ું હોય ત્યાં)

લાગુ પડત ું નથી.
લાગુ પડત ું નથી.

// અરજીપતર્કનો નમ ૂનો (લાગુ પડત ું હોય તો
જો સાદા કાગળ પર અરજી કરી હોય તો
અરજદારે અરજીમાં શુ઼ં શુ ં દશાર્વવું તેનો
ઉ લેખ કરો )

લાગુ પડત ું નથી.

// િબડાણોની યાદી (પર્માણપતર્ો/દ તાવેજો)
// િબડાણોનો નમ ૂનો

લાગુ પડત ું નથી.

// પર્િકર્યાને લગતી સમ યાઓ અંગે કયાં

પશુ િચિકત્સા અિધકારી ી/ પશુધન િનરીક્ષક

સંપકર્ કરવો.
// ઉપલબ્ધ િનિધની િવગતો (િજ લા ક્ક્ષા,
ઘટક

કક્ષા વગેરે

વાં િવિવધ તરોએ)

પશુ ઉત્પાદકતા વ ૃિધ્ધ િશિબરની ફાળવેલ ગર્ાન્ટ

તે તાલુકાને થયેલ ફાળવી

આપવામાં આવે છે . ૨૦૧૩/૧૪ ના વષર્ની કામગીરી ઉપર દશાર્વેલ છે .

// નીચેના નમ ૂનામાં લાભાથીર્ની યાદી
કર્મ

લાભાથીર્ન ુ ં

સહાયકીની

માતા-િપતા

પસંદગીનો

સરનામુ ં

નં./કોડ

નામ

રકમ

વાલી

માપદં ડ

િજ લો

ફ્હેર

નગર/ગામ

ઘર નંબર

સહાય માટે ના લાભાથીર્ પસંદ કરવા, સહાય માટે ની અરજીઓ મેળવવી તેમજ મંજૂરી મ યે સહાયની કામગીરી તાલુકા કક્ષાએ
થતી હોવાથી આ લી ટ તાલુકા કક્ષાએ િનભાવવામાં આવે છે .

(6)
13.1

નીચેના નમ ૂના મુજબ માિહિત આપો.

// કાયકર્
ર્ મ/યોજનાનુ ં નામ

દૂ ધ ઉત્પાદન હિરફાઇ યોજના

// કાયકર્
ર્ મ/યોજનાનો સમયગાળો

નાણાંકીય વષર્ :2013/2014 (વષઃર્ 2014/15 માં આ યોજના ચાલુ છે .)

// કાયકર્
ર્ મનો ઉ ે શ

આ યોજનાનો મુખ્ય ઉ ે ય પશુપાલકો સારી ઓલાદના વધુ દૂ ધ ઉત્પાદન

// કાયકર્
ર્ મના ભોિતક અને નાણાંકીય લક્ષાંકો

ભોિતક લક્ષાંક

આપતા પશુઓ રાખવા પર્ેરાય તે આ યોજનાનો ઉ ે ય છે .

(છે લા વષર્ માટે )

નાણાંકીય લક્ષાંક

૨૮

પર્થમ, દર્ીિતય, િતર્તીય આવનાનેર્ ઇનામ
ખાતા તરફ્થી આપવામાં આવે છે .

// લાભાથીર્ની પાતર્તા

સારી ઓલાદના દૂ ધાળા પશુ ધરવાતા પશુપાલકો

// લાભ અંગેની પ ૂવર્ જરુિરયાતો

પશુપાલકના દૂ ધાળા પશુની દૂ ધ ઉત્પાદન ક્ષમતા સારી હોવી જોઇએ.

// કાયકર્
ર્ મનો લાભ લેવાની પધ્ધિત

તાલુકાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. નો સંપકર્ સાધી અરજી કરવાની રહે છે .

// પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના માપદં ડો

િનયત નમ ૂનાની અરજીમાં તાલુકાના પ.િચ.અ. ની ભલામણના આધારે
અરજીને મંજૂરી આપવામાં આવે છે .

// કાયકર્
ર્ મમાં આપેલ લાભની િવગતો

વષર્ ૨૦૧૩/૨૦૧૪ ની પ ૂરે પ ૂરી નાણાંકીય જોગવાઇનો ઉપયોગ કરી

(સહાયકીની રકમ અથવા આપવામાં આવેલ

લક્ષાંક મુજબના ૨૯ લાભાથીર્ઓને આ યોજનાનો ઉ ે શ િસધ્ધ કરવા

અન્ય

જરુરી અરજીઓ મંગાવવામાં આવશે.

મદદ પણ દશાર્વવી)

// સહાયકી િવતરણની કાયપ
ર્ ધ્ધિત

પસંદગી પામેલ પશુપાલકના રાજ્ય/ કેન્દર્ તરફથી પર્માણપતર્/ઇનામનો ડર્ાફટ

// અરજી ક્યાં કરવી કે અરજી કરવા માટે

તાલુકાના પ.િચ.અ./ પ.ધ.િન. નો સંપકર્ સાધી અરજી કરવાની રહે છે .

મ યેથી

તે તાલુકાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. ારા િવતરણ કરવામાં આવે છે .

કચેરીમાં કોનો સંપકર્ કરવો.
// અરજી ફી (લાગુ પડત ું હોય ત્યાં)

અરજી સાથે રા◌ુ.100/- ભરી તેન ું ચલણ સામેલ રાખવાનું હોયછે .

// અન્ય ફી (લાગુ પડત ું હોય ત્યાં)

િવના મ ૂ યે

// અરજીપતર્કનો નમ ૂનો (લાગુ પડત ું હોય તો

અરજીપતર્નો નમ ૂનો આ સાથે સામેલ છે .

જો સાદા કાગળ પર અરજી કરી હોય તો

તે તાલુકના પ.િચ.અ./

પ.ધ.િન. પાસેથી િવના મ ૂ યે મળી રહેશ.ે

અરજદારે અરજીમાં શુ ં શુ ં દશાર્વવુ ં તેનો
ઉ લેખ કરો )
// િબડાણોની યાદી (પર્માણપતર્ો/દ તાવેજો)

રા◌ુ. 100/- નુ ં ચલણ

// િબડાણોનો નમ ૂનો

ઉપર મુજબ

// પર્િકર્યાને લગતી સમ યાઓ અંગે કયાં સંપકર્

પશુ િચિકત્સા અિધકારી ી/ પશુધન િનરીક્ષક

કરવો.

// ઉપલબ્ધ િનિધની િવગતો (િજ લા ક્ક્ષા,
ઘટક કક્ષા વગેરે

વાં િવિવધ તરોએ)

યોજનાના લક્ષાંક મુજબ ફાળવેલ ગર્ાન્ટ ને તે તાલુકાને લક્ષાંક મુજબ ફાળવી
આપવામાં આવે છે . ૨૦૧૩/૧૪ ના વષર્ની જોગવાઇ ઉપર દશાર્વેલ છે .

// નીચેના નમ ૂનામાં લાભાથીર્ની યાદી
કર્મ

લાભાથીર્ન ું

સહાયકીની

માતા-િપતા

પસંદગીનો

સરનામું

નં./કોડ

નામ

રકમ

વાલી

માપદં ડ

િજ લો

શહેર

નગર/ગામ

ઘર નંબર

સહાય માટેના લાભાથીર્ પસંદ કરવા, સહાય માટે ની અરજીઓ મેળવવી તેમજ મંજૂરી મ યે સહાયની કામગીરી તાલુકા કક્ષાએ
થતી હોવાથી આ લી ટ તાલુકા કક્ષાએ િનભાવવામાં આવે છે .

(૭)
13.1 નીચેના નમ ૂના મુજબ માિહિત આપો.

(આ યોજના અંતગર્ત લક્ષાંક તેમજ નાણાંકીય ફાળવણી િજ લા િવકાસ
અિધકારી ી-િવકાસ શાખા- િજ લા પંચાયત, આણંદ ારા કરવામાં આવે છે .)

// કાયકર્
ર્ મ/યોજનાનુ ં નામ

ન્યુ ગુજરાત પેટનર્/

ટા છવાયા આિદવાસી ઉત્કષર્ યોજના હેઠળ દૂ ધાળા પશુ

// કાયકર્
ર્ મ/યોજનાનો સમયગાળો

નાણાંકીય વષ:ર્ 2013/2014 (વષઃર્ 2014/15 માં આ યોજનાચાલુ છે .)

// કાયકર્
ર્ મનો ઉ ે શ

આ યોજનાનો મુખ્ય ઉ ે ય િજ લાના

// કાયકર્
ર્ મના ભોિતક અને નાણાંકીય લક્ષાંકો

ભોિતક લક્ષાંક

ખરીદીમાં સહાય
ટા છવાયા આિદવાસીઓને દૂ ધાળી

ભેંસ ખરીદીમાં સહાય કરી આિથર્ક તર ઉંચું આવે તે આ યોજનાનો ઉ ે ય છે .

(છે લા વષર્ માટે )

નાણાંકીય લક્ષાંક

2 ભેંસ

રા◌ુ.36,000/-

// લાભાથીર્ની પાતર્તા

િજ લામાં વસતા

ટા છવાયા આિદવાસી પશુપાલકો

// લાભ અંગેની પ ૂવર્ જરુિરયાતો

પશુપાલન પર્વ ૃિ માં રસ ધાવતા અને િજ લામાં વસતા આિદવાસી
પશુપાલકો

// કાયકર્
ર્ મનો લાભ લેવાની પધ્ધિત

તાલુકાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. નો સંપકર્ સાધી અરજી કરવાની રહે છે .

// પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના માપદંડો

િનયત નમ ૂનાની અરજીમાં તાલુકાના પ.િચ.અ. ની ભલામણના આધારે
અરજીને મંજૂરી આપવામાં આવે છે .
લક્ષાંકને ધ્યાને રાખી પસંદ થયેલ આિદવાસી લાભાથીર્ને ભેંસ ખરીદી

// કાયકર્
ર્ મમાં આપેલ લાભની િવગતો
(સહાયકીની રકમ અથવા આપવામાં આવેલ

બાદ ખરીદ િકંમતના 50 ટકા (મહ મ રા◌ુ.18,000/- ની મયાર્દામાં)

અન્ય મદદ પણ દશાર્વવી)

સહાય ચ ૂકવવામાં આવે છે .
મંજૂરી અને ખરીદી પર્િકર્યા પ ૂણર્ થયે તાલુકાના પ.િચ.અ. ારા ચેક/

// સહાયકી િવતરણની કાયર્પધ્ધિત

ડર્ાફટ ારા િવતરણ કરવામાં આવે છે .
// અરજી ક્યાં કરવી કે અરજી કરવા માટે

તાલુકાના પ.િચ.અ./ પ.ધ.િન. નો સંપકર્ સાધી અરજી કરવાની રહે છે .

કચેરીમાં કોનો સંપકર્ કરવો.
// અરજી ફી (લાગુ પડત ું હોય ત્યાં)

િવના મ ૂ યે

// અન્ય ફી (લાગુ પડત ું હોય ત્યાં)

િવના મ ૂ યે

// અરજીપતર્કનો નમ ૂનો (લાગુ પડત ું હોય તો જો

અરજીપતર્નો નમ ૂનો આ સાથે સામેલ છે .

સાદા કાગળ પર અરજી કરી હોય તો અરજદારે

પ.િચ.અ./ પ.ધ.િન. પાસેથી િવના મ ૂ યે મળી રહેશ.ે

તે તાલુકના

અરજીમાં શુ ં શુ ં દશાર્વવું તેનો ઉ લેખ કરો )
// િબડાણોની યાદી (પર્માણપતર્ો/દ તાવેજો)

સક્ષમ અિધકારીનુ ં જાિત અંગેન ુ ં પર્માણપતર્

// િબડાણોનો નમ ૂનો

ઉપર મુજબ

// પર્િકર્યાને લગતી સમ યાઓ અંગે કયાં સંપકર્ કરવો.

પશુ િચિકત્સા અિધકારી ી/ પશુધન િનરીક્ષક

// ઉપલબ્ધ િનિધની િવગતો (િજ લા ક્ક્ષા, ઘટક

પસંદ થયેલ આિદવાસી લાભાથીર્ને ભેંસ ખરીદી બાદ ખરીદ િકંમતના

કક્ષા વગેરે

50 ટકા (મહ મ રા◌ુ.૧૮,૦૦૦/- ની મયાર્દામાં) સહાય ચ ૂકવવા અતર્ે

વાં િવિવધ તરોએ)

ના હવાલે મ ૂકાયેલ ગર્ાન્ટ

તે તાલુકાને ફાળવી આપવામાં આવે છે .

// નીચેના નમ ૂનામાં લાભાથીર્ની યાદી
કર્મ

લાભાથીર્ન ુ ં

સહાયકીની

માતા-િપતા

પસંદગીનો

સરનામુ ં

નં./કોડ

નામ

રકમ

વાલી

માપદં ડ

િજ લો

શહેર

નગર/ગામ

ઘર નંબર

સહાય માટે ના લાભાથીર્ પસંદ કરવા, સહાય માટે ની અરજીઓ મેળવવી તેમજ મંજૂરી મ યે સહાયની કામગીરી તાલુકા કક્ષાએ
થતી હોવાથી આ લી ટ તાલુકા કક્ષાએ િનભાવવામાં આવે છે .

(8)
13.1

નીચેના નમ ૂના મુજબ માિહિત આપો.

// કાયકર્
ર્ મ/યોજનાનુ ં નામ

અનુ.જિત અને મિહલા અને સામાન્ય વગર્ના લોકોને બકરાં યુિનટ

પ ૂરા

પાડવાની યોજના
// કાયકર્
ર્ મ/યોજનાનો સમયગાળો

નાણાંકીય વષર્ : 2013/2014 (વષઃર્ 2014/15 માં આ યોજના ચાલુ છે . )

// કાયકર્
ર્ મનો ઉ ે શ

આ યોજનાનો મુખ્ય ઉ ે ય મિહલા અને સામાન્ય વગર્ના લોકોને બકરાં
યુિનટ પ ૂરા પાડી તેમનું આિથર્ક તર ઉંચુ ં લાવવાની છે .

// કાયકર્
ર્ મના ભો◌ૈિતક અને નાણાંકીય લક્ષાંકો
( વષર્ 2005-2006 માટે )

ભો◌ૈિતક લક્ષાંક

નાણાંકીય લક્ષાંક

10 બકરા યુિનટ

3,00,000/-

િજ લામાં વસતી મિહલા અને સામાન્ય વગન
ર્ ા બકરા ઉછે ર પર્વ ૃિ માં

// લાભાથીર્ની પાતર્તા

રસ ધરાવતા લોકો.
// લાભ અંગેની પ ૂવર્ જરુિરયાતો

િજ લામાં વસતી મિહલા અને સામાન્ય વગન
ર્ ા બકરા ઉછે ર પર્વ ૃિ માં
રસ ધરાવતા લોકો.

// કાયકર્
ર્ મનો લાભ લેવાની પધ્ધિત

તાલુકાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. નો સંપકર્ સાધી અરજી કરવાની રહે છે .

// પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના માપદં ડો

અરજીમાં તાલુકાના પ.િચ.અ. ની ભલામણના આધારે યુિનટ ખરીદી બાદ
સહાય આપવાની થાય છે .
વષર્ ૨૦૧૩/૧૪ ની પ ૂરે પ ૂરી નાણાંકીય જોગવાઇનો ઉપયોગ કરી લક્ષાંક

// કાયકર્
ર્ મમાં આપેલ લાભની િવગતો
(સહાયકીની રકમ અથવા આપવામાં આવેલ

મુજબના ૧૦ લાભાથીર્ઓને આ યોજનાનો ઉ ે શ િસધ્ધ કરવા જરુરી ૧૦

અન્ય મદદ પણ હશાર્વવી)

બકરાં યુિનટનુ ં િવતરણ કરે લ છે .
તાલુકાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. ારા પસંદ પામેલ લાભાથીર્ને ચેક/ડર્ાફટ

// સહાયકી િવતરણની કાયપ
ર્ ધ્ધિત

ારા સહાયની રકમનુ ં િવતરણ કરવામાં આવશે.
// અરજી ક્યાં કરવી કે અરજી કરવા માટે

તાલુકાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. નો સંપકર્ સાધી અરજી કરવાની રહે છે .

કચેરીમાં કોનો સંપકર્ કરવો.
// અરજી ફી (લાગુ પડત ું હોય ત્યાં)

િવના મ ૂ યે

// અન્ય ફી (લાગુ પડત ું હોય ત્યાં)

િવના મ ૂ યે

// અરજીપતર્કનો નમ ૂનો (લાગુ પડત ું હોય તો

અરજીપતર્નો નમ ૂનો આ સાથે સામેલ છે .

જો સાદા કાગળ પર અરજી કરી હોય તો અરજદારે
અરજીમાં શુ઼ં શુ ં દશાર્વવું તેનો ઉ લેખ કરો )

તે તાલુકાના

પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. પાસેથી િવના મ ૂ યે મળી રહેશ.ે

// િબડાણોની યાદી (પર્માણપતર્ો/દ તાવેજો)

અરજીમાં જણા યા મુજબ

// િબડાણોનો નમ ૂનો

ઉપર મુજબ

// પર્િકર્યાને લગતી સમ યાઓ અંગે કયાં સંપકર્

પશુ િચિકત્સા અિધકારી ી/ પશુધન િનરીક્ષક

કરવો.

// ઉપલબ્ધ િનિધની િવગતો (િજ લા ક્ક્ષા,
ઘટક

કક્ષા વગેરે

વાં િવિવધ તરોએ)

યોજનાના લક્ષાંક મુજબ ફાળવવામાં આવનાર ગર્ાન્ટ

તે તાલુકાને

લક્ષાંક મુજબ ફાળવી આપવામાં આવશે. ૨૦૧૩/૧૪ ના વષન
ર્ ી જોગવાઇ
ઉપર દશાર્વેલ છે .

// નીચેના નમ ૂનામાં લાભાથીર્ની યાદી
કર્મ

લાભાથીર્ન ુ ં

સહાયકીની

માતા-િપતા

પસંદગીનો

સરનામું

નં./કોડ

નામ

રકમ

વાલી

માપદં ડ

િજ લો

શહેર

નગર/ગામ

ઘર નંબર

સહાય માટે ના લાભાથીર્ પસંદ કરવા, સહાય માટેની અરજીઓ મેળવવી તેમજ મંજૂરી મ યે સહાયની કામગીરી તાલુકા
કક્ષાએ થતી હોવાથી આ લી ટ તાલુકા કક્ષાએ િનભાવવામાં આવે છે .

(૯)
13.1

નીચેના નમ ૂના મુજબ માિહિત આપો.

// કાયકર્
ર્ મ/યોજનાનુ ં નામ

અનુ.જિતના લોકોને કેટલ શેડ બાંધકામ સહાય પ ૂરા પાડવાની યોજના

// કાયકર્
ર્ મ/યોજનાનો સમયગાળો

નાણાંકીય વષ:ર્ ૨૦૧૩/૨૦૧૪(વષઃર્ ૨૦૧૪/૧૫માં આ યોજના ચાલુ છે .)

// કાયકર્
ર્ મનો ઉ ે શ

આ યોજનાનો મુખ્ય ઉ ે ય અનુ.જિત અને સામાન્ય વગર્ના લોકોને કેટલ શેડ
બાંધકામ સહાય પ ૂરા પાડી તેમનુ ં આિથર્ક તર ઉંચું લાવવાની છે .

// કાયકર્
ર્ મના ભો◌ૈિતક અને નાણાંકીય લક્ષાંકો

ભો◌ૈિતક લક્ષાંક

નાણાંકીય લક્ષાંક

૧૦

૧,૫૦,૦૦૦/-

િજ લામાં વસતી મિહલા અને સામાન્ય વગન
ર્ ા બકરા ઉછે ર પર્વ ૃિ માં

// લાભાથીર્ની પાતર્તા

રસ ધરાવતા લોકો.
// લાભ અંગેની પ ૂવર્ જરુિરયાતો

િજ લામાં વસતી મિહલા અને સામાન્ય વગન
ર્ ા બકરા ઉછે ર પર્વ ૃિ માં
રસ ધરાવતા લોકો.

// કાયકર્
ર્ મનો લાભ લેવાની પધ્ધિત

તાલુકાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. નો સંપકર્ સાધી અરજી કરવાની રહે છે .

// પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના માપદં ડો

અરજીમાં તાલુકાના પ.િચ.અ. ની ભલામણના આધારે યુિનટ ખરીદી
બાદ સહાય આપવાની થાય છે .
વષર્ ૨૦૧૩/૧૪ માં આ યોજના અન્ યે ૧૦ લાભાથીર્ને આ યોજનાંઓ

// કાયકર્
ર્ મમાં આપેલ લાભની િવગતો
(સહાયકીની રકમ અથવા આપવામાં આવેલ

ઉદે શ િસધ્ધ કરવા ૧૦ કેટલ શેડનુ ં િવતરણ કરે લ છે .

અન્ય મદદ પણ હશાર્વવી)
તાલુકાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. ારા પસંદ પામેલ લાભાથીર્ને

// સહાયકી િવતરણની કાયપ
ર્ ધ્ધિત

ચેક/ડર્ાફટ ારા સહાયની રકમનુ ં િવતરણ કરવામાં આવશે.
// અરજી ક્યાં કરવી કે અરજી કરવા માટે

તાલુકાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. નો સંપકર્ સાધી અરજી કરવાની રહે છે .

કચેરીમાં કોનો સંપકર્ કરવો.
// અરજી ફી (લાગુ પડત ું હોય ત્યાં)

િવના મ ૂ યે

// અન્ય ફી (લાગુ પડત ું હોય ત્યાં)

િવના મ ૂ યે

// અરજીપતર્કનો નમ ૂનો (લાગુ પડત ું હોય તો જો

અરજીપતર્નો નમ ૂનો આ સાથે સામેલ છે .

સાદા કાગળ પર અરજી કરી હોય તો અરજદારે

પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. પાસેથી િવના મ ૂ યે મળી રહેશ.ે

તે તાલુકાના

અરજીમાં શુ ં શું દશાર્વવુ ં તેનો ઉ લેખ કરો )
// િબડાણોની યાદી (પર્માણપતર્ો/દ તાવેજો)

અરજીમાં જણા યા મુજબ

// િબડાણોનો નમ ૂનો

ઉપર મુજબ

// પર્િકર્યાને લગતી સમ યાઓ અંગે કયાં સંપકર્

પશુ િચિકત્સા અિધકારી ી/ પશુધધન િનરીક્ષક

કરવો.
// ઉપલબ્ધ િનિધની િવગતો (િજ લા ક્ક્ષા, ઘટક

યોજનાના લક્ષાંક મુજબ ફાળવવામાં આવનાર ગર્ાન્ટ

કક્ષા વગેરે

લક્ષાંક મુજબ ફાળવી આપવામાં આવશે. ૨૦૧૩/૧૪ ના વષન
ર્ ી

વાં િવિવધ તરોએ)

તે તાલુકાને

જોગવાઇ ઉપર દશાર્વેલ છે .
// નીચેના નમ ૂનામાં લાભાથીર્ની યાદી
કર્મ

લાભાથીર્ન ુ ં

સહાયકીની

માતા-િપતા

પસંદગીનો

સરનામું

નં./કોડ

નામ

રકમ

વાલી

માપદં ડ

િજ લો

શહેર

નગર/ગામ

ઘર નંબર

સહાય માટે ના લાભાથીર્ પસંદ કરવા, સહાય માટેની અરજીઓ મેળવવી તેમજ મંજૂરી મ યે સહાયની કામગીરી તાલુકા
કક્ષાએ થતી હોવાથી આ લી ટ તાલુકા કક્ષાએ િનભાવવામાં આવે છે .

(૧૦)
નીચેના નમ ૂના મુજબ માિહિત આપો.

13.1

// કાયકર્
ર્ મ/યોજનાનુ ં નામ

સામાન્ય વગન
ર્ ા લોકોને કેટલ શેડ બાંધકામ સહાય પ ૂરા પાડવાની યોજના

// કાયકર્
ર્ મ/યોજનાનો સમયગાળો

નાણાંકીય વષર્ : ૨૦૧૩/૧૪ (વષઃર્ ૨૦૧૪/૧૫ માં આ યોજના ચાલુ છે . )

// કાયકર્
ર્ મનો ઉ ે શ

આ યોજનાનો મુખ્ય ઉ ે ય અનુ.જિત અને સામાન્ય વગર્ના લોકોને કેટલ શેડ

// કાયકર્
ર્ મના ભો◌ૈિતક અને નાણાંકીય લક્ષાંકો

ભો◌ૈિતક લક્ષાંક

નાણાંકીય લક્ષાંક

૫

૭૫,૦૦૦

બાંધકામ સહાય પ ૂરા પાડી તેમનું આિથર્ક તર ઉંચું લાવવાની છે .

િજ લામાં વસતી મિહલા અને સામાન્ય વગન
ર્ ા બકરા ઉછે ર પર્વ ૃિ માં

// લાભાથીર્ની પાતર્તા

રસ ધરાવતા લોકો.
// લાભ અંગેની પ ૂવર્ જરુિરયાતો

િજ લામાં વસતી મિહલા અને સામાન્ય વગન
ર્ ા બકરા ઉછે ર પર્વ ૃિ માં
રસ ધરાવતા લોકો.

// કાયકર્
ર્ મનો લાભ લેવાની પધ્ધિત

તાલુકાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. નો સંપકર્ સાધી અરજી કરવાની રહે છે .

// પાતર્તા નકકી કરવા અંગેના માપદં ડો

અરજીમાં તાલુકાના પ.િચ.અ. ની ભલામણના આધારે યુિનટ ખરીદી બાદ
સહાય આપવાની થાય છે .
વષર્ ૨૦૧૩/૧૪ માં આ યોજના અન્ યે ૫ લાભાથીર્ને આ યોજનાંઓ ઉદે શ

// કાયકર્
ર્ મમાં આપેલ લાભની િવગતો
(સહાયકીની રકમ અથવા આપવામાં આવેલ
અન્ય

િસધ્ધ કરવા ૫ કેટલ શેડનું િવતરણ કરે લ છે .

મદદ પણ હશાર્વવી)
તાલુકાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. ારા પસંદ પામેલ લાભાથીર્ને ચેક/ડર્ાફટ

// સહાયકી િવતરણની કાયપ
ર્ ધ્ધિત

ારા સહાયની રકમનુ ં િવતરણ કરવામાં આવશે.
// અરજી ક્યાં કરવી કે અરજી કરવા માટે

તાલુકાના પ.િચ.અ./પ.ધ.િન. નો સંપકર્ સાધી અરજી કરવાની રહે છે .

કચેરીમાં કોનો સંપકર્ કરવો.
// અરજી ફી (લાગુ પડત ું હોય ત્યાં)

િવના મ ૂ યે

// અન્ય ફી (લાગુ પડત ું હોય ત્યાં)

િવના મ ૂ યે

// અરજીપતર્કનો નમ ૂનો (લાગુ પડત ું હોય તો

અરજીપતર્નો નમ ૂનો આ સાથે સામેલ છે .

જો સાદા કાગળ પર અરજી કરી હોય તો અરજદારે
અરજીમાં શુ઼ં શુ ં દશાર્વવું તેનો ઉ લેખ કરો )

તે તાલુકાના પ.િચ.અ./

પ.ધ.િન. પાસેથી િવના મ ૂ યે મળી રહેશ.ે

// િબડાણોની યાદી (પર્માણપતર્ો/દ તાવેજો)

અરજીમાં જણા યા મુજબ

// િબડાણોનો નમ ૂનો

ઉપર મુજબ

// પર્િકર્યાને લગતી સમ યાઓ અંગે કયાં સંપકર્

પશુ િચિકત્સા અિધકારી ી/ પશુધધન િનરીક્ષક

કરવો.
// ઉપલબ્ધ િનિધની િવગતો (િજ લા ક્ક્ષા,
ઘટક

કક્ષા વગેરે

વાં િવિવધ તરોએ)

યોજનાના લક્ષાંક મુજબ ફાળવવામાં આવનાર ગર્ાન્ટ

તે તાલુકાને લક્ષાંક

મુજબ ફાળવી આપવામાં આવશે. ૨૦૧૩/૧૪ ના વષર્ની જોગવાઇ ઉપર દશાર્વેલ
છે .

// નીચેના નમ ૂનામાં લાભાથીર્ની યાદી
કર્મ

લાભાથીર્ન ુ ં

સહાયકીની

માતા-િપતા

પસંદગીનો

સરનામુ ં

નં./કોડ

નામ

રકમ

વાલી

માપદં ડ

િજ લો

શહેર

નગર/ગામ

ઘર નંબર

સહાય માટે ના લાભાથીર્ પસંદ કરવા, સહાય માટેની અરજીઓ મેળવવી તેમજ મંજૂરી મ યે સહાયની કામગીરી તાલુકા
કક્ષાએ થતી હોવાથી આ લી ટ તાલુકા કક્ષાએ િનભાવવામાં આવે છે .
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હે થપેકેજ સહાય મેળવવા બાબતની અરજી

(ખાસ અંગભ ૂત)

પર્િત ી,
પશુિચિકત્સા અિધકારી

ી / પશુધન િનરીક્ષક

પશુ દવાખાના-

ી,

/ પર્ાથિમક પશુ સારવાર કે ન્દર્,

મુકામ

તાલુકોઃ

િજઃ આણંદ.

િવષયઃ- હે થ પેકજની સહાય મળવા બાબત
હુ ં નીચે સહી કરનાર

ી / ીમતી

રહેવાસી

ગામ.......................તાલુકો........................જી લો આણંદ આથી અરજી કરું
અને સરકાર ીએ નકકી કરે લ પૈકીનો અનુસિુ ચત જાિતનો

ં કે:- હુ ં દુધાળ પશુઓ ધરાવું

ં તો મને સરકાર ી

દર્ારા મળતી ખાસઅંગભ ૂત

યોજના હેઠળની હે થ પેકજ સહાય આપવા િવનંતી છે .
(1) સરકાર ી ધારા ધોરણ અને િનયમો મુજબ તથા પશુિચિકત્સા અિધકારી ી/પશુધન િનિરક્ષક ી ના
માગર્દશર્ન મુજબ મારા પશુઓની માવજત કરીશ અને કાળજી રાખીશ.
(2) સરકાર ી ધારા ધોરણ મુજબ અને આપવામાં આવેલ દવાઓ નકકી કરે લ દૂ ધાળા પશુઓ માટે વાપરીશ.
મુકામ:
તારીખ :

અરજદારનીસહી .
રુબરુ
પશુિચિકત્સા અિધકારી

ી/

પશુધન િનિરક્ષક
જા. નં.
તારીખ :

/

/૨૦

સિવનય રવાના :
નાયબ પશુપાલન િનયામક ી, આણંદ િજ લા પંચાયત, આણંદ
ર/- અરજી મંજુર થવા ભલામણ છે .

પશુિચિકત્સા અિધકારી
પશુ દવાખાના
જા.નં.પશુપાલન/તાંિતર્ક/વશી/
આણંદ િજ લા પંચાયત, (પશુપાલન શાખા)
આણંદ. તાઃ

જયભારતસહ રવાના પરત :
પશુિચિકત્સા અિધકારી

ી

પશુ દવાખાના,

તાઃ

િજઃ આણંદ.

ર/- ઉકત અરજી મંજૂર કરવામાં આવે છે .

નાયબ પશુપાલન િનયામક,

આણંદ િજ લા પંચાયત, આણંદ.

ં

ચાફકટર (ઘાસકાપવાના સ ૂડા) સહાય મેળવવા બાબતની અરજી (ખાસ અંગભ ૂત)
મુ.
તારીખ :પર્િત,
નાયબ પશુપાલન િનયામક ી,
આણંદ િજ લા પંચાયત, (પશુપાલન શાખા)
આણંદ
િવષયઃ- ચાફકટર (ઘાસ કાપવાના CFYસ ૂડા) સહાય મળવા બાબત
માનનીય સાહેબ ી,
સિવનય ઉપરોકત િવષય અન્વયે જણાવવાનુ ં કે, હુ ં

ી..........................................................................................

રહેવાસીઃ...................ગામઃ........................તાલુકોઃ.....................િજ લોઃ આણંદ ના રહીશ આથી જણાવું
સંચાિલત ચાફકટર (ઘાસ કાપવાનો હાથYસ ૂડો) વસાવેલ છે .
નુ ં બીલ નંબરઃ

ગામઃ

નું બીલ
તારીખઃ

અંકે રુિપયા

ં કે, મેં યાંિતર્ક/ માનવ

ી.
/

/

રા◌ુ.

નું આ સાથે સામેલ છે . તો, િનયમ અનુસાર મળવાપાતર્ સહાય મંજૂર કરવા

િવનંતી છે .
આપનો િવ ાસુ,
અરજદારની સહીઃ
અરજદારનુ ં પ ૂﾗરું નામ : (
મારફત : પશુ િચિકત્સા અિધકારી ી, પશુ દવાખાના,

)
િજઃ આણંદ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------જા. નં.

પશુ દવાખાના
મુ.

તાઃ

િજઃ આણંદ.
સિવનય રવાના :
નાયબ પશુપાલન િનયામક ી,
આણંદ િજ લા પંચાયત, આણંદ
ર/- ઉપરોકત િવગતે ચાફકટર મેં જોએલ છે . અને તેનો ઉપયોગ બરાબર કરવામાં આવે છે .

થી િનયમ અનુસાર સહાય મંજૂર

કરવા અમારો અિભપર્ાય છે .
પશુ િચિકત્સા અિધકારી,
પશુ દવાખાના,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------જા.નં. પશુપાલન/તાંિતર્ક/વશી/
આણંદ િજ લા પંચાયત, (પશુપાલન શાખા)
આણંદ. તાઃ
જયભારતસહ રવાના પરત :
ર/- ઉપરોકત િવગતે અરજદારની માંગણી તેમજ પશુ િચિકત્સા અિધકારી ી, પશુ દવાખાના, નો
અિભપર્ાય ધ્યાને લઇ ચાફકટર સહાય પેટે ખરીદ િકંમતના 50 ટકા અથવા વધુમાં વધુ રા◌ુ.
જોગવાઇ છે .

અન્વયે સહાય પેટે રા◌ુ.

અંકે રુિપયા

/-ની સહાય મંજૂર કરવાની
આથી મંજૂર કરવામાં

આવે છે .
નાયબ પશુપાલન િનયામક,
આણંદ િજ લા પંચાયત, આણંદ.

િનદર્શન પ્લોટ માટે ની અરજી (રાજ્ય પુર કૃત)
મુ.

તારીખ :પર્િત,
નાયયબ પશુપાલન િનયામક ી,
આણંદ િજ લા પંચાયત, (પશુપાલન શાખા)
આણંદ
માનનીય સાહેબ ી,
હુ ં

ી..........................................................................................રહેવાસીઃ..................................ગામઃ.....................

તાલુકોઃ.........................િજ લોઃ આણંદ ના રહીશ તે આ લખી આપું

ં કે, મો ઃ................... ના સવેર્

નંબરઃ...................................એકર ગુઠં ા....................માંથી એકર..................ગુઠં ા....................પાક િનદર્શન પ્લોટ નીચેની શરતોને
આિધન રહીને બનાવવા માંગ ું
(1)

.ં તો સદર પ્લોટ બનાવવાની મંજૂરી આપવા િવનંતી છે .

સદર પ્લોટનો ઉપયોગ હુ ં લીલાચારા ઉત્પન્ન કરી ઢોરને નહીં ખવડાવું તો મને આપની યોજનાની રુ એ મળતી
અનુદાનની સદર રકમ આપને વસ ૂલ કરવાનો અિધકારી રહેશે.

(2)

સદરહુ પ્લોટ હુ ં આપની યોજનાના ધારા-ધોરણો પર્માણે બનાવીશ.

(3) આપના ખાતા તરફથી જ્યારે
(4) આ ઉપરાંત

હકીકત માગશો ત્યારે સદરહુ પ્લોટની હુ ં તમામ હકીકત પ ૂરી પાડીશ.

કોઇ શરતો હશે તે હુ ં મંજૂર રાખીશ.
આપનો િવ ાસુ,
અરજદારની સહીઃ
અરજદારનુ ં પ ૂﾗરું નામ : (

)

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

પહ ચ / કબ ૂલાતનામું
આથી હુ ં નીચે સહી કરનાર

ી.........................................................................................રહેવાસીઃ................................

ગામઃ..........................તાલુકોઃ.............................િજ લોઃ આણંદને આપની યોજના તરફથી મફત િબયારણ કીટ મને મળી છે . અને, તેનો
ઉપયોગ લીલો ઘાસચારો ઉગાડવા માટે કરીશ, િનદર્શન કરીશ, મારા જાનવરને ખવડાવીશ. અને, આ અંગે નાયબ પશુપાલન િનયામક ી,
આણંદ િજ લા પંચાયત, આણંદ તરફથી નકકી થયેલ શરતો મુજબ વતીર્શ.
અરજદારની સહીઃ
અરજદારનું પ ૂﾗરું નામ : (

)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------સિવનય રવાના :
નાયબ પશુપાલન િનયામક ી, આણંદ િજ લા પંચાયત, આણંદ
ર/- જરુરી મંજૂરી સારુ.

પશુ િચિકત્સા અિધકારી,
પશુ દવાખાના,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------જા.નં. પશુપાલન/તાંિતર્ક/વશી/
આણંદ િજ લા પંચાયત, (પશુપાલન શાખા)
આણંદ. તાઃ
જયભારતસહ રવાના પરત :
ર/- િનદર્શન પ્લોટની અરજીને મંજૂરી આપવામાં આવે છે . ઘાસચારો તૈયાર થયે િનદર્શન કરાવવુ.ં તથા, ઉત્પાદનની િવગતો
મોકલી આપવી.
નાયબ પશુપાલન િનયામક,
આણંદ િજ લા પંચાયત, આણંદ

ચાફકટર (ઘાસકાપવાના સ ૂડા) સહાય મેળવવા બાબતની અરજી (સામાન્ય)
મુ.
તારીખ :પર્િત,
નાયબ પશુપાલન િનયામક ી,
આણંદ િજ લા પંચાયત, (પશુપાલન શાખા)
આણંદ
િવષયઃ- ચાફકટર (ઘાસ કાપવાના CFYસ ૂડા) સહાય મળવા બાબત
માનનીય સાહેબ ી,
સિવનય ઉપરોકત િવષય અન્વયે જણાવવાનુ ં કે, હુ ં
રહેવાસીઃ

ગામઃ

ી.

મેં યાંિતર્ક/ માનવ સંચાિલત ચાફકટર (ઘાસ કાપવાનો CFYસ ૂડો) વસાવેલ છે .
નુ ં બીલ નંબરઃ

ગામઃ

િજ લોઃ આણંદ ના રહીશ આથી જણાવું

તાલુકોઃ
તારીખઃ

નું બીલ
/

ં કે,

ી.

/

રા◌ુ.

નું આ સાથે સામેલ છે . તો, િનયમ અનુસાર મળવાપાતર્ સહાય મંજૂર કરવા

અંકે રુ િપયા
િવનંતી છે .

આપનો િવ ાસુ,
અરજદારની સહીઃ
અરજદારનુ ં પ ૂﾗરું નામ : (
મારફત : પશુ િચિકત્સા અિધકારી ી, પશુ દવાખાના,

)
િજઃ આણંદ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------જા. નં.

પશુ દવાખાના
મુ.

તાઃ

િજઃ આણંદ.
સિવનય રવાના :
નાયબ પશુપાલન િનયામક ી,
આણંદ િજ લા પંચાયત, આણંદ
ર/- ઉપરોકત િવગતે ચાફકટર મેં જોએલ છે . અને તેનો ઉપયોગ બરાબર કરવામાં આવે છે .

થી િનયમ અનુસાર સહાય મંજૂર

કરવા અમારો અિભપર્ાય છે .
પશુ િચિકત્સા અિધકારી,
પશુ દવાખાના,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------જા.નં. પશુપાલન/તાંિતર્ક/વશી/

આણંદ િજ લા પંચાયત, (પશુપાલન શાખા)
આણંદ. તાઃ

જયભારતસહ રવાના પરત :
ર/- ઉપરોકત િવગતે અરજદારની માંગણી તેમજ પશુ િચિકત્સા અિધકારી ી, પશુ દવાખાના,
અિભપર્ાય ધ્યાને લઇ ચાફકટર સહાય પેટે ખરીદ િકંમતના 50 ટકા અથવા વધુમાં વધુ રા◌ુ.
જોગવાઇ છે .

અન્વયે સહાય પેટે રા◌ુ.

અંકે રુિપયા

નો
/-ની સહાય મંજૂર કરવાની
આથી મંજૂર કરવામાં

આવે છે .
નાયબ પશુપાલન િનયામક,
આણંદ િજ લા પંચાયત, આણંદ.

પતર્ક-૧
PPPPPPPPઅરજી પતર્કPPPPPPP
રાજય કક્ષની ÔÕ દુ ધ ઉત્પાદન હરીફાઇ અિભયાનÕÕ
(1 લી ઓગ ટ/૧૪ થી જાન્યુઆરી/૧૫)
અરજ્દારનુ ં નમPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
ગામPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPજીPPPPPPPPPPP
તારીખઃપર્િત,
નાયબ/મદદનીશ પશુપાલન િનયામક ી
જી.પં/ઘ.પ.શુ.યોજનાPPPPPPPPPPPPPPP
જી લો[PPPPPPPPPPPPPPP

મારી નીચે મુજબ ગાય - ભેંસને 2014/2015 ની રાજય કક્ષાએ દુધ ઉત્પાદન હિરફાઇમાં EFU ,[JF V[g8=L OL રુ
100/-(અંકે રુિપયા V[S;F[ પુરા) : 0403 / પશુપાલન v5ZR]Z6 VFJS ;NZ[ ભરાયેલ ચલણની નકલ સાથે અરજી કરું
ભેંસ/ ગાયની

ઉંમર /J[TZ

જાત/ નામ

િવયાજણની તારીખ

ArRFGL lJUT
GZqDF\NF

ભેંસનાશરીર

ઉપરના

ગાય ભેંસ નુ ં 24 કલાકની
સરે રાશ દૂ ધ કી.ગર્ા.માં

ઓળખના િચન્હો

અં.નં
1

ગાય

.ં

2

3

4

5

6

ે છે અને મને કબુલ મંજુર છે તથા હુ ં તેને અનુસારવા રાજી
મેં દુધ ઉત્પાદન હિરફાઇના િનયમો વાંચલ
રાજયના પશુપાલન િનયામક્ ી ગાંધીનગર દુધ ઉત્પાદન હરીફાઇ અંગે

િનણર્ય લે તે મને કબુલ મંજુર છે , બંધકતાર્ છે

તથા તે મારી જાણ મુજબ બરાબર છે .

 DFZL UFIqE[\; GL અપેિક્ષત દૂ ધ દોહનની તારીખ :
 GFD TYF ;ZGFD]\
sU]HZFTLDF\f
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

sV\U|[HL S[5L8,DF\f
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
અરજદારની સહી

અરજી રવાના મારફ્તેઃઅરજી પતર્ક્ની ચકાસણી કરીને વષર્..................ÕÕદુધ ઉત્પાદન હરીફાઇ અિભયાનÕÕ માં ભાગ લેવા મોકલી આપવામાં આવે
છે . K[P

જવાબદાર થાિનક,
અિધકારી સહી અને હોદો.

ં

ન્યુ ગુજરાત પેટનર્ /

ટા છવાયા આિદવાસીઓના ઉત્કષર્

માટેની યોજનાહેઠળ દૂ ધાળા પશુ ખરીદી ઉપર
-: સહાય માટે ન ું અરજી પતર્ક :(આણંદ િજ લો)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------પર્િત,
િજ લા િવકાસ અિધકારી ી,
આણંદ િજ લા પંચાયત, (પશુપાલન શાખા)
આણંદ
માનનીય સાહેબ ી,
ખરીદીમાં સહાય મેળવવા અરજી કરુ

હુ ં દૂ ધા ં પશુ જાત
/રોકડા નાણાંથી ખરીદવાનું છે .

.ં અને, સદરહુ પશુ

ની િવગતોની સમજ પશુ િચિકત્સક અિધકારી ી

બેંકલોન

ારા

ારા મળે લ છે . મારી િવશેષ

માિહિત નીચે મુજબની છે .
સામાન્ય માિહિતઃ(1)

અરજદારનું પ ૂરે પ ૂﾗરું નામ

:

(અટક સાથે)
(ર)

ઉંમર વષર્

(3)

ધંધો

(4)

રહેઠાણનું સરનામું

:
:
:
ગામઃ

(5)

કુટુંબની હાલની કુલ આવક

(6)

જાિત અંગે તથા રહેઠાણ અંગેનો દાખલો

(7)

હાલમાં ધરાવતા પશુધનની સંખ્યા

(8)

અન્ય કોઇ િમ કત ઘરાવતા હોય તો તેની િવગત :

(9)

અરજદારનાં બાકી હેણાં છે ?
હોય તો િવગતો આપવી
આથી હુ જાહેર કરું

તાલુકોઃ

:
:
: ગાયઃ

ભેંસઃ

અન્યઃ

:

ં કે , ઉપર જણાવેલ િવગતો મારી જાણ અને માન્યતા મુજબ સંપ ૂણર્ સાચી અને ખરી

છે . મારી અરજી મંજૂર થયે હુ ં યોજનાની શરતો અને બોલીઓ પાળવા કબ ૂલ મંજૂર
તરીકે વસ ૂલ કરવાના કાયદામાં વસ ૂલાત માટે કરે લી જોગવાઇઓ સાથે સંમત
તારીખઃ-

િજ લોઃ

અરજદારની સહી :-

.ં

.ં હુ ં જમીન મહેસ ૂલની બાકી

અરજદારનું નામ :-

-: પશુધન િનરીક્ષકનો અિભપર્ાયઃી........................................................................................ગામઃ.....................તાઃ.....................
િજઃઆણંદના રહેવાસી છે . અને તેમનું રહેઠાણ અરજીમાં દશાર્ યા મુજબ બરાબર

.

માલ ૂમ પડેલ છે . તેઓ પશુપાલનની કામગીરીના જાણકાર છે .

મની અરજી યોગ્ય હોઇ મંજૂર કરવા ભલામણ

કરવામાં આવે છે .
તાઃ

/

/૨૦૦

સહીઃપશુધન િનરીક્ષક,

-: પશુ િચિકત્સા અિધકારીનો અિભપર્ાયઃી.................................................................................................ગામઃ.....................તાઃ.................
..િજઃઆણંદની અરજી અન્વયે ચકાસણી કરતાં પશુધન િનરીક્ષક ીના અિભપર્ાય મુજબ બરાબર માલ ૂમ પડેલ છે .
થી અરજી મંજૂર કરવા ભલામણ છે .

તાઃ

/

/૨૦૦

સહીઃપશુ િચિકત્સા અિધકારી,

સાદર રજૂઃટા છવાયા આિદવાસીઓના ઉત્કષર્ માટેની યોજના હેઠળ દૂ ધાળા પશુ ખરીદીમાં સહાય માટે
ી...........................................................................................ગામ.............................તાઃ..........................
િજઃ આણંદનાઓની અરજી મંજૂર કરવા િવનંતી છે .

નાયબ પશુપાલન િનયામક,
આણંદ િજ લા પંચાયત, આણંદ.
અરજી મંજૂર/ નામંજૂર કરવામાં આવે છે .

િજ લા િવકાસ અિધકારી,
આણંદ િજ લા પંચાયત, આણંદ.

મિહલા અને સામાન્ય વગર્ના લોકોને બકરાં યુિનટ પ ૂરા પાડવાની યોજના હેઠળ કરવાનુ ં અરજીપતર્ક
------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) અરજદારની િવગતો :
(અ) અરજદારનું નામ :
(બ) અરજદારનું કાયમી સરનામુ:ં
(ક) અરજદારની શૈક્ષિણક લાયકાત :
(ડ) અરજદારની જાિત :
(ઇ) અરજદારની જન્મ તારીખ અને ઉંમર વષર્ :
(ફ) િપતાનું પ ૂﾗરું નામ :
(મ) કુટુંબના સભ્યોની સંખ્યા :
(ર) જમીનની િવગત :
(2) જમીનની િવગતો :
(અ) બકરાં બાંધવા માટેની જગ્યાઃ
(બ) બકરાના ખોરાક માટે ની વ થાઃ
(ક) બકરાના પચણી માટેની યવ થાઃ
(ડ) બકરાના આણદાણ માટેની યવ થાઃ
(3) સહાય િસવાયના નાણાંની જોગવાઇ :
(અ) સહાય િસવાયના પ0 ટકા રકમ અંગેની
જોગવાઇની યવ થા બાબતે ટૂંકી ન ધ

(4) અરજદારે આપેલ બાંહધ
ે રીપતર્ક રજૂ
કરવાનું રહેશે.
(5) અરજી સાથે સામેલ કરવાના પર્માણપતર્ઃ
(1) રે શન કાડર્ની ઝેરોકસ ◌્.
(2) જાિત અંગેઓ દાખલો.
(3) જન્મ તારીખ અંગેનો દાખલો.
(4) શૈક્ષિણક લાયકાત અંગેનો દાખલો.

તારીખઃ-

................ ............
અરજદારની સહી

પર્િત,
પશુ િચિકત્સા અિધકારી ી,
પશુ દવાખાનાતાલુકોઃ

િજ લોઃ આણંદ તરફ અરજી મંજૂર કરવા ભલામણ કરવા સાદર રજૂ

જા. નં.

/

પશુ દવાખાનાતાલુકોઃ
તારીખઃ

િજઃ આણંદ
/

/

ી. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .રહેવાસી . . . . . . . . . . . .
ગામ. . . . . . . . . . . . . . . . . તાલુકો. . . . . . . . . . . . . . િજઃ આણંદની બકરાંની સહાય અંગેની અરજીની મેં તપાસ
કરે લ છે . અને તેઓએ અરજી સાથે સામેલ કરે લ દ તાવેજોની તેમજ જાિત અંગેની ખરાઇ કરે લ છે . અને તેઓની આિથર્ક
િ થિત જોતાં મિહલા અને સામાન્ય વગર્ના લોકોને બકરાં યુિનટ પ ૂરા પાડવાની યોજના અંતગર્ત સહાય પ ૂરી પાડવા મારી
ભલામણ છે .
પશુ િચિકત્સા અિધકારી,
પશુ દવાખાના,
પર્િત,
નાયબ પશુપાલન િનયયામક ી,
આણંદ િજ લા પંચાયત, આણંદ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------જા.નં.પશુપાલન/તાંિતર્ક/વશી/

આણંદ િજ લા પંચાયત, (પશુપાલન શાખા)
આણંદ. તાઃ

/

/

ી. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .રહેવાસી . . . . . . . . . . . .
ગામ. . . . . . . . . . . . . . . . . તાલુકો. . . . . . . . . . . . . . િજઃ આણંદની બકરા એકમોની થાપના માટેની અરજી તેમજ
તેની સામેલ કરે લ પર્માણપતર્ોની ચકાસણી કરતાં બરાબર માલ ૂમ પડેલ છે . અને, તેઓને સહાય ચ ૂકવવા સારુ પશુ િચિકત્સા
અિધકારી ી, પશુ દવાખાના, . . . . . . . . . . . તાઃ. . . . . . . . . . . િજઃ આણંદ એ ભલામણ કરે લ છે . તેઓની ભલામણ
મુજબની

ી. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ગામ. . . . . . . . . . . . .તાલુકો. . . . . . . . .

િજઃ આણંદની મિહલા અને સામાન્ય વગર્ના લોકોને બકરાં યુિનટ

પ ૂરા પાડવાની યોજના અંતગર્ત સહાય ચ ૂકવવાની

ભલામણ આપવામાં આવે છે . અને, બકરાની ખરીદી માટે થાિનક કિમિટને બકરા ખરીદી માટે આગળની કાયર્વાહી કરવા
જણાવવામાં આવે છે .
નાયબ પશુપાલન િનયામક,
આણંદ િજ લા પંચાયત, આણંદ.
પર્િત,
િજ લા િવકાસ અિધકારી ી,
આણંદ િજ લા પંચાયત, આણંદ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ી. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .રહેવાસી . . . . . . . . . . . . તાલુકો.
. . . . . . . . . . . િજઃ આણંદના બકરા એકમ થાપવાની અરજી ઉપર પશુ િચિકત્સા અિધકારી ી પશુ દવાખાના,. . . . . . . .
. તથા, નાયબ પશુપાલન િનયામક ી, આણંદ િજ લા પંચાયત, આણંદની ભલામણ મુજબ બકરાં એકમની થાપના માટે
સહાય ચ ૂકવવાની મંજૂરી આપવાં આવે છે .
િજ લા િવકાસ અિધકારી,
િજ લા પંચાયત, આણંદ.

--:: બાંહધ
ે રી પતર્ક ::-આથી હુ ં નીચે સહી કરનાર

ી. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.................
રહેવાસી . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . તાલુકો. . . . . . . . . . . . . . િજઃ આણંદ લખી જણાવુ ં

ં કે, મારી ઉંમર. . . . . .

વષર્ છે . મારા કુટુંબમાં . . . . . . . . . . . . . . . . સભ્યો છે . તેમાંના કોઇ સભ્યને બકરા એકમ અંગે સહાય પ ૂરી પાડવામાં
આવેલ નથી. કે બકરા એકમ અંગે સહાય માટની અરજી કરે લ નથી.
સદરહુ યોજના હેઠળ ખરીદે લ બકરા હુ ં પાંચ વષર્ સુધી િનભાવવાના અને તેના દૂ ધ તથા સંવધર્નની ન ધ મારી પાસે
રાખીશ અને જયારે ખાતાના તાંિતર્ક અિધકારી ી મુલાકાતે આવે અને જોવા માગે ત્યારે રિજ ટર તથા માિહિત આપીશ.
સદરહુ યોજના હેઠળની કોઇપણ શરતો અને બોલીઓ વાંચી છે . સમજી છે . ભંગ કરવામાં આવશે તો મને
ે રી આપું
મળે લ સહાયની રકમ હુ ં પરત આવા બાંહધ

.ં

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
લાભાથીર્ની સહી
.............................
સાક્ષીની સહી

થળઃ
તારીખઃ

પશુ િચિકત્સા અિધકારી,
પશુ દવાખાના,

-- :: પિરિશ ટ - અ :: --

VG]PHFlT VG[ મિહલા અને સામાન્ય વગન
ર્ ા લોકોને બકરાં યુિનટ પ ૂરા પાડવાની યોજનાની શરતો અને
બોલીઓ સને 2005-2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(૧)

આ યોજનાનો લાભ પુખ્ત વયના મિહલા અને સામાન્ય વગર્ના લોકોને આપવાનો રહેશે. એક જ કુટુંબના એક જ
સભ્યને લાભ આપવાનો રહેશે.

(૨)

લાભાથીર્ની પસંદગી તથા અમલીકરણ સંબિં ધત િજ લા પંચાયત મારફતે થશે.

(૩)

લાભાથીર્ઓની અરજીઓની ચકાસણી તથા ભલામણ તાલુકા અથવા તાલુકાના સેજાના પશુ િચિકત્સા અિધકારી કરશે.
અને તેઓ મારફતે નાયબ પશુપાલન િનયામક ી, િજ લા પંચાયતને મોકલવામ આવશે. જુઓ તાંિતર્ક મંજૂરી તથા
સુપરવીઝન િવગેરેની કાયર્વાહી કરશે.

(4)

આ યોજનાના બકરાઓની ખરીદી માટે તાલુકા લેવલની

થાિનક કિમિટ સંબિં ધત િજ લા પંચાયતને (પશુપાલન)

બનાવી આપવાની રહેશે. યોજનાના બકરાં ખરીદ કિમિટ મારફતે જ ખરીદવાના રહેશે.
(5)

દરે ક લાભાથીર્ને સહાયની યોજના હેઠળ 10 બકરી + 1 નર બકરાનુ ં યુિનટ ખરીદવાનું રહેશે. બકરીઓ 1 થી 2 વષર્
સુધીની તથા બકરો 2 થી 3 વષન
ર્ ો ખરીદવાનો રહેશે.

(6)

યોજના હેઠળ લાભાથીર્એ ખોરાક, પાણી, ઘાસચારો રહેઠાણ અને ખાણ-દાણ િવગેરેનો ખચર્ 50 % ફાળા
તરીકે ભોગવવાનો રહેશે.

(7)

આ એકમ સામાન્ય સંજોગોમાં પાંચ વષર્ સુધી િનભાવવાનું રહેશ.ે

(8)

લાભાથીર્ઓએ દૂ ધ ઉત્પાદનની ન ધ રાખી જયારે જ્યારે તાંિતર્ક અિધકારી મુલાકાતે આવે અને જોવા માગે ત્યારે
રજી ટર તથા માિહિત આપવાની રહેશ.ે

(9)

યોજના અંગેના અમલીકરણ અંગેની સવેર્ સ ા પશુપાલન િનયામક ીની રહેશે. તથા, યોજનાનો અમલીકરણમાં જરુર
જણાય તે મુજબ શરતો અને બોલીઓમાં સુધારા-વધારા કરવાની સ ા પશુપાલન િનયામક ીની રહેશે. તથા,
લાભાથીર્ઓને બંધનકતાર્ રહેશ.ે

નામ.........................
ગામ.........................
તાલુકો.......................
િજ..........................
તારીખ......................

પર્િત,
નાયબ/મદદિનશ પશુપાલન િનયામક ી,
િજ લા પંચાયત કચેરી................
િવષયઃ-ÔÕકેટલ શેડÕÕ, ÔÕગમાણÔÕ, ÔÕપાણીની ટાંકીÕÕ તથા ÔÕ૭(સાત) લીટરની

ટીલની ડોલÕÕ ની

સહાય ની યોજના નીચે ÔÕકેટલ શેડÕÕ, ÔÕગમાણÔÕ, ÔÕપાણીની ટાંકીÕÕ તથા ÔÕ૭(સાત) લીટરની

ટીલની

ડોલÕÕની ખરીદવાની કે બાંધવાની મંજુરી આપવા માટેની અરજી બાબત
સિવનય િનવેદન જણાવવાનું કે હુ ં ગામ.................તાલુકો..............િજ લો.........નો રહીશ

.ં હાલમાં

મારી પાસે......દુધાળા પશુઓ છે . પરં ત ુ પશુઓને બાંધવા અને રાખવા માટે મારી પાસે કેટલ શેડ(ક ઢ) નથી.
તેમજ તે પશુઓને િનરણ કરવા માટે લોખંડની પોટેર્ બલ ગમાણ કે સીમેન્ટ-ઈંટોની પાકી ગમાણ નથી. તથા તે
દુધાળા જાનવરોને પાણી પીવડાવવા માટે પાણીનાં ટોક માટે પાણીની ટાંકી કે વચ્છ દૂ ધ દોહન માટે ટીલની
ડોલ ઉપલબ્ધ નથી.
મારા પશુઓને બાંધવા માટે હુ ં કેટલ શેડ(ક ઢ) ની આ યોજના નીચે બાંધકામ કરવા માગું

.ં હુ ં

બાંધકામ કરવા માટે મારી પાસે મારી માિલકીની ચો. ટ........લંબાઈ ચો. ટ............ પહોળાઈની જમીન છે .
(તલાટી કમ મંતર્ી ગર્ામ પંચાયત..............નો દાખલો સામેલ છે ) તથા આ પશુઓને િનરણ કરવા માટે હુ ં
લોખંડની પોટેર્ બલ ગમાણ ખરીદવા ઈચ્છા ધરાવું

ં અથવા ઈંટોથી ચણીને પાકી ગમાણ બનાવવા માંગ ુ

ં તથા

પાણીનાં ટોક અને વપરાશ માટે ૧૦૦૦ લીટર પાણીની ટાંકી ખરીદી કે બાંધી તેન ું બીલ રજુ કરીશ તથા ૭(સાત)
લીટરની ટીલની ડોલ ખરીદીશ.
ુ ર્ બાંધકામ કરવા માટે હુ ં ર0 વષર્નાં ભાડા પેટે જમીન મેળવીને જ રી દ તાવેજ રજુ
આ સંપણ
કરીશ. મારી અરજી ગર્ાહય રાખી મને કે ટલ શેડ પાણીની ટાંકી તથા ૭(સાત) લીટરની
બાંધવાની/ખરીદવાની મંજુરી આપવા િવનંતી છે .
િબડાણઃ(1)

તલાટી કમ મંતર્ી નો દાખલો

(ર) રે શનકાડર્ ની નકલ

લાભાથી નીર્ સહી........................

ટીલની ડોલ

નામ.........................
ગામ.........................
તાલુકો.......................
િજ..........................
તારીખ......................
પર્િત,
નાયબ પશુપાલન િનયામક ી,
િજ લા પંચાયત............
િવષયઃ-ÔÕકેટલ શેડÕÕ, ÔÕગમાણÔÕ, ÔÕપાણીની ટાંકીÕÕ તથા ÔÕ૭(સાત) લીટરની ટીલની ડોલÕÕ બાંધકામની
સહાય ચુકવવા અંગે.
સંદભર્ઃ-આપની કચેરીનાં ÔÕકેટલ શેડÕÕ, ÔÕગમાણÔÕ, ÔÕપાણીની ટાંકીÕÕ તથા ÔÕ૭(સાત) લીટરની સ્ટીલની
ડોલÕÕ ખરીદ કરવાનાં/બાંધવાનો મંજુરી હક
ુ મ જા.નં................. તા............
સિવનય ઉપરોકત િવષયે જણાવવાનું કે, સંદભર્માં જણાવેલ મંજુરી હક
ુ મથી મને ÔÕકેટલ શેડÕÕ,
ÔÕગમાણÔÕ, ÔÕપાણીની ટાંકીÕÕ તથા ÔÕ૭(સાત) લીટરની ટીલની ડોલÕÕ બાંધવા/ખરીદ કરવા માટે મંજુરી આપેલ
હતી. તે મુજબ મેં બાંધકામ/ખરીદનું કામ પુરુ કરે લ છે . તો આ યોજના નીચે મને મળવા પાતર્ થતી સહાયની
રકમ ચુકવવા િવનંતી છે .
આ સાથે મે નીચે મુજબનાં આભાર પુરાવા રજુ કરે લ છે .
(૧) ÔÕકેટલ શેડÕÕ,ÔÕગમાણÔÕ,ÔÕપાણીની ટાંકીÕÕ તથા ÔÕ૭(સાત) લીટરની ટીલની ડોલÕÕ
બનાવવા/ખરીદ કરવા માટે થયેલ ખચન
ર્ ી િવગતનું પતર્ક (તમામ બીલ જોડેલ છે )
(૨) બાંહધ
ે રી 5તર્ક (નમુના મુજબ)
(૩) બાંધકામ/ખરીદકામ પુરુ કયાર્ન ું પશુિચિકત્સા અિધકારી ીનું પર્માણપતર્

લાભાથીર્નું નામ તથા સહી
િબડાણઃ-ઉપર મુજબ

ÔÕકેટલ શેડÕÕ, ÔÕગમાણÔÕ, ÔÕપાણીની ટાંકીÕÕ તથા ÔÕ૭(સાત) લીટરની ટીલની ડોલÕÕ
ખરીદવા/બનાવવા માટે થયેલ ખચર્ની િવગતનુ ં પતર્કઃ
અ.

ખચન
ર્ ી િવગત બીલ મુજબ

કેટલશેડ

ગમાણ

નં.

પાણીની ટાંકી

જોડેલ બીલ

(૧૦૦૦) લીટર

નંબર તથા

નધ

રકમ
1.

ખરીદી ખચર્


ઈંટ



રે તી



સીમેન્ટ



લોખંડની થાંભલી/સીમેન્ટ કે
એ બેસટોસ)

ર.



નળીયા



ે
હાડર્વર



અન્ય પરચુરણ વ ત ુઓ

મજુરી ખચર્


ચણતર કામ



પ્લા ટર કામ



સેન્ટરીંગ કામ

અન્ય મજુરી કામ
3.

ગમાણ ખરીદીનુ ં બીલ

4.

પાણીની ટાંકી (૧૦૦૦) ખરીદીનું બીલ

5.

ટીલની ૭ (સાત) લીટરની ડોલ ખરીદીનુ ં
બીલ

6.

કુલ ખચ.ર્ ....................
...........................
અંકે િપયા...................

7.

મળવાપાતર્ સહાયની રકમ-કુલ ખચન
ર્ ા
૫0 % મુજબ- ા......... અંકે
િપયા......................
(વુધમાં વધુ ા.15,000/- અંકે િપયા પંદર હજાર પુરા)

લાભાથીર્ન ું
નામ...........................................................
સહી...........................................................................

ે રી પતર્ક
બાંહધ
હુ ં નીચે સહી કરનાર

ી/ ીમિત............................................................................................

ગામ....................તા..................િજ...................આથી બાહેધરી પતર્ક લખી આપુ

ં કે , ÔÕકેટલશેડÕÕ, ÕÕગમાણÕÕ,

ÕÕપાણીની ટાંકીÕÕ તથા 7 (સાત) લીટરની ટીલની ડોલભભ સહાયની યોજના નીચે મને મળે લ મંજુરી મુજબ મેં
ÔÕકેટલશેડÕÕ, ÕÕગમાણÕÕ, ÕÕપાણીની ટાંકીÕÕ તથા 7 (સાત) લીટરની સ્ટીલની ડોલÕÕ નું બાંધકામ/ખરીદી કરે લ છે
અને તેનો હુ ં કાયમ માટે મારા દુધાળા પશુઓ બાંધવા માટે ઉપયોગ કરીશ. આ ÔÕકેટલશેડÕÕ, ÕÕગમાણÕÕ, ÕÕપાણીની
ટાંકીÕÕ તથા 7 (સાત) લીટરની ટીલની ડોલÕÕ નો વપરાશ થતાં ભિવ યમાં તેમાં ત ુટ ટ થશે. તેન ું રીપેરીંગ હુ ં
મારા પદરનાં ખચર્થી કરાવીને તેને વપરાશ માટે તૈયાર રાખીશ બીન ઉણયોગી થવા દઈશ નહી. હુ ં મારા
પશુઓને લીલોચારો/સ ૂકોચારો ગમાણમાં નાખીશ. લોખંડની પોટેર્ બલ ગમાણ (ફીડીંગ ટર્ફ) રÕÕØ4ÕÕ સાઈઝની
ખરીદ કરીશ અથવા સીમેન્ટ ઈંટોથી ચણીને પાકી ગમાણ બનાવીશ. આ અંગે ÔÕકેટલશેડÕÕ, ÕÕગમાણÕÕ, ÕÕપાણીની
ટાંકીÕÕ તથા 7 (સાત) લીટરની ટીલની ડોલÕÕ બનાવવાનો ખચર્/બાંધવાનાં ખચર્ કે ખરીદ િકંમતનાં 50 % લેખે
મહતમ સહાય ા.18,000/- (અંકે િપયા અઢાર હજાર) મળવાપાતર્ છે . તેથી વધું હુ ં માંગણી કરીશ નહીં.

લાભાથીર્નું
નામ...........................................................
સહી..........................................................................
..

: ભલામણ સહ અિભપર્ાયઃ

જા.નં.......................
તારીખ......................

ઉપરોકત અરજી કરનાર

ી/ ીમિત........................................................................................

ગામ..................તાલુકો..................િજ લો...............નાં રહીશ છે . તેઓ ........દૂ ધાળા 5શુઓ ધરાવે છે . તેમને આ
અરજીમાં જણાવેલ ÔÕકેટલશેડÕÕ, ÔÕગમાણÕÕ, ÔÕપાણીની ટાંકીÕÕ નાં બાંધકામ કરવાની જગ્યા મેં બ માં જઈને થળ
ચકાસણી કરે લ છે . ÔÕકેટલશેડÕÕ, ÔÕગમાણÕÕ, ÔÕપાણીની ટાંકીÕÕ તથા 7 (સાત) લીટરની ટીલની ડોલÕÕ નું બાંધકામ
કરવા માટે સાદર જમીન યોગ્ય છે . માટે ÔÕકેટલશેડÕÕ, ÔÕગમાણÕÕ, ÔÕપાણીની ટાંકીÕÕ તથા 7 (સાત) લીટરની
ટીલની ડોલÕÕ ની સહાયની યોજના નીચે બાંધકામ માટેની મંજુરી આ5વા ભલામણ છે .

પશુધન િનરીક્ષકનું નામ.................................સહી.................
પર્ાથિમક પશુ સારવાર કેન્દર્ મુ.ં ..........................તા..................
પશુિચિકત્સા અિધકારી, પશુદવાખાના....................તા..................

ÔÕકેટલશેડÕÕ, ÔÕગમાણÕÕ, ÔÕપાણીની ટાંકીÕÕ તથા 7 (સાત) લીટરની ટીલની ડોલÕÕ નુ ં બાંધકામ પુ
ં ખરીદવા કયાર્ અંગેન ુ ં પર્માણપતર્
થયાનુ/
આથી

પર્માણપતર્

આપવામાં

આવે

છે

કે

ી/ ીમિત.....................................................................
ગામ.......................તા........................િજ.........................ને નાયબ પશુપાલન િનયામક ી, િજ લા પંચાયત
કચેરી......................ની

યોજનાના

મંજુરી

હુકમ

કર્માંક

જા.નં............................તા.........................

થી

ÔÕકેટલશેડÕÕ, ÔÕગમાણÕÕ, ÔÕપાણીની ટાંકીÕÕ તથા 7 (સાત) લીટરની ટીલની ડોલÕÕ નાં બાંધકામ કરવાની જગ્યા મેં
બ

માં જઈને

થળ ચકાસણી કરે લ છે . ÔÕકેટલશેડÕÕ, ÔÕગમાણÕÕ, ÔÕપાણીની ટાંકીÕÕ તથા 7 (સાત) લીટરની

ટીલની ડોલÕÕ નાં બાંધકામની/ખરીદ કરવાની મંજુરી આપવામાં આવેલ હતી. મંજુરી મુજબ લાભાથીર્એ
ÔÕકેટલશેડÕÕ, ÔÕગમાણÕÕ, ÔÕપાણીની ટાંકીÕÕ તથા 7 (સાત) લીટરની ટીલની ડોલÕÕ નું બાંધકામની/ ખરીદ નું પ્લાન
મુજબ કરે લ છે .

થળઃતારીખઃ-

ની થળ ચકાસણી કરતાં બરાબર છે અને સંતોષકારક રીતે બાંધકામ/ખરીદકામ પુરુ કરે લ છે .

અિધકારીનું નામ......................
સહી.................................
ં
પશુિચિકત્સા અિધકારી પશુદવાખાનુ......................તા........................
િજ.......................

પર્કરણ-15 (િનયમ સંગર્હ-14)
કાય કરવા માટે નકકી કરે લાં ધોરણો

15.1

િવિવધ પર્વ ૃિ ઓ / કાયર્કર્મો હાથ ધરવા માટે િવભાગે નકકી કરે લ ધોરણોની િવગતો આપો.

િવિવધ પર્વ ૃિ ઓ/કાયર્કર્મો હાથ ધરવા માટે િવભાગે નકકી કરે લ ધોરણોની િવગતો નીચે મુજબ છે .

(1)

પશુપાલન ખાતા હ તકની તમામ યોજનાઓના કાયર્કર્મો હાથ ધરવા માટે સરકાર ી/ખાતા

ારા

નકકી થયેલ ધારાધોરણો અને નીિત િનયમો શાખાને પ ૂરા પાડવામાં આવે છે . આ ધોરણો મુજબ
યોજનાકીય કામગીરીનું અમલીકરણ કરવામાં આવે છે . આ અમલીકરણની પર્િકર્યામાં નાયબ
પશુપાલન િનયામક ી,

તે તાલુકાના પશુિચિકત્સા અિધકારી ીઓ અને પશુધન િનરીક્ષક ીઓ ને

સાંકળી લઇ તમામ યોજનાકીય કામગીરીમાં 100 ટકા િસિધ્ધ થાય તે રીતનું ધોરણ અપનાવેલ છે .
તે યોજનાના ઢાંચા પર્માણે લાભાથીર્ની પસંદગી કરી તેમના િનયત અરજી ફોમર્ તૈયાર કરવા
િવગેરે કામગીરીની જવાબદારી ક્ષેિતર્ય / તાંિતર્ક અિધકારી ીઓ / કમર્ચારી ીઓને સ પેલ છે .
નાયબ પશુપાલન િનયામક કક્ષાએથી તેમને રજૂ થયેલ આવી અરજીઓને તાંિતર્/વહીવટી મંજૂરી
આપવામાં આવે છે . યોજના પર્માણેની ગર્ાન્ટ

તે તાલુકા િવકાસ અિધકારી ીઓને ફાળવી

આપવામાં આવે છે .
(2)

સરકાર ીના કૃિષ અને સહકાર િવભાગના ઠરાવ કર્માંક : એ એચ એસ /1102/790/5.2
તાઃ9/7/2003 થી પશુ દવાખાના તેમજ પર્ાથિમક પશુ સારવાર કેન્દર્ો માટે વીઝીટ ફી લેવાના
ધોરણો નકકી થયા છે તેની ટૂંકી િવગત આ સાથે સામેલ છે .

(3) કૃિતર્મ બીજદાનની કામગીરી માટે સરકાર ી ારા િનયત ફી લેવાનું ધોરણ નકકી થયેલ છે . કૃિતર્મ
બીજદાનની કામગીરી માટે સરકાર ી

ારા નકી થયેલ આ ધોરણ મુજબની ફી વસ ૂલ કરી કૃિતર્મ

બીજદાનની કામગીરી કરવામાં આવે છે .
(4) િજ લામાં ચાલતા િનયંિતર્ત કતલખાના માટે

તે કતલખાના માટેન ું કતલ કરવાના થતા પશુઓનું

િનયત સંખ્યાનું ધોરણ નકકી થયેલ છે . આ ધોરણને ધ્યાને રાખી
અિધકારી ી

ારા

તે તાલુકાના પશુ િચિકત્સા

તે કતલખાના માટે િનયત થયેલ પશુ સંખ્યા ધ્યાને રાખી તેમજ સરકાર ી

ારા દુર તી પર્માણપતર્ માટે નકકી થયેલ ફી વસ ૂલ લઇ જરુરી પર્માણપતર્ આપવામાં આવે છે .
(5)

પશુપાલન શાખાની તેમજ ક્ષેિતર્ય સં થાઓની વહીવટી તેમજ નાણાંકીય કામગીરી સરકાર ીના
પર્વતમ
ર્ ાન ઠરાવો, પર્કાશનો

વાં કે , જી. સી. એસ. આર., જી.એફ. આર., ગુજરાત રાજ્ય સેવા

(િશ ત -અને અપીલ) િનયમો-1971 િવગેરે

ારા

તે કામગીરી માટે નકકી થયેલ નીિત િનયમો

અને ધારાધોરણો મુજબ કામગીરી કરવામાં આવે છે .
(6)

પશુઓને ચેપી રોગચાળાથી બચાવવા િજ લામાં સામાન્ય રીતે જોવા મળતા ચેપી રોગચાળા ધ્યાને
રાખી

તે ચેપી રોગ સામેના રક્ષણ માટે રસીકરણની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે છે .

(અ) કે સ ફી :અ.નં.

પશુની િવગત

કેસ ફી

1

મોટા પશુ (ગાય, ભેંસ, ઘોડા, બળદ)

રા◌ુ.3/-

2

નાના પશુ (વાછરડા, વાછરડી, પાડા,પાડી)

રા◌ુ.3/-

3

પાલતુ પશુ ((કુતરા/ િબલાડી)

રા◌ુ.10/-

ઉપરોકત ન ધાવેલ કેસ 15 િદવસ સુધી તે જ પશુ માટે ચાલશે.
(બ) કૃિતર્મ બીજદાનની ફી :- 1 ડોઝના રા◌ુ.10/(ક) પર્ાઇવેટ પર્ેકટીસના મુકરર્ર કરે લ દર
અ.નં.

1

િવગત

હેડકવાટર્ર ઉપર જાનવરની સારવાર તથા ભારે વાઢકાપ ન

પશુ િચિકત્સા

પશુધન

અિધકારી ીના

િનરીક્ષક ીના

વીઝીટ ફી નો

વીઝીટ ફી નો

દર

દર

રા◌ુ.25/-

રા◌ુ.15/-

હોય તેવા કેસ માટેનો વીઝીટ ફી નો દર
2

ભારે ઓપરે શનવાળા સજીર્કલ વાળા કે સો માટે

રા◌ુ.30/-

--------

3

હેડકવાટર્ર બહાર વીઝીટ ફી નો દર

રા◌ુ.40/-

રા◌ુ.20/-

4

કૃવાવડના દદ જાનવરની સારવાર માટે વીઝીટ ફી નો દર

રા◌ુ.40/-

--------

5

રાિતર્ માટે વધારાના

રા◌ુ.20/-

રા◌ુ.10/-

6

પશુ તંદુર તીનું લેિખત સિટર્િફકે ટ

ઢોર માટે

રા◌ુ.25/-

---------

ઘોડા માટે

રા◌ુ.20/-

---------

ઢોર માટે

રા◌ુ.10/-

---------

ઘોડા માટે

રા◌ુ.10/-

---------

પશુ માટે

રા◌ુ.50/-

---------

ઘોડા માટે

રા◌ુ.25/-

---------

7
8

પશુ તંદુર તીનું મો◌ૈિખક સિટર્િફકે ટ
મરણાંત પરીક્ષણ સિટર્િફકેટ ફી

આ ઉપરાંત માિલકે વાહનની યવ થા કરવી પડશે. પશુ િચિકત્સા અિધકારી ી/ પશુધન િનરીક્ષક ીએ પોતાની
વાપરે લ દવાનો ચા

જુદો આપવાનો રહેશે.

પશુ િચિકત્સા અિધકારી ી/ પશુધન િનરીક્ષક ી પોતાના વાહન માટે સરકારે િનધાર્રેલ િકલોમીટર પર્માણેનો ચા
લઇ શકશે.

−કરણ-૧૬ (િનયમ સ_ગર્હ-૧૫)

½ણુરુપે ઉપલભ્ય માિહિત

િવ
૧૬.૧

િવ½ણુરુપે ઉપલભ્ય િવિવધ યોજનાઓની માિહિતની િવગતો ઓપો.
શાખાના કોમ્પુટરમા_ િવિવધ વહીવટી, નાણા_કીય, તા_િતર્ક, યોજનાકીય કામગીરી િવગેરેને લગતી
માિહિત ઉપલબ્ધ છે .

(૧) ±િધકારી ી/કમર્ચારી ીઓને લગતા િનમણ_કૂ , ઇન્કર્ીમેન્ટ િવ.

(૨) ગર્ાન્ટને લગતી / માિસક ખચર્ પતર્કો િવ.
(૩) લક્ષા_કો અને ફાળવણી

(૪) િવિવધ મીટીંગોને લગતા_ િવિવધ પતર્કો
(૫) કતલ ખાનાની માિહિત
(૬) પશુપાલન શાખા હ તકની ક્ષેિતર્ય કચેરીઓની માિહિત
(*) વેબસા.ટ http://ananddp.gujarat.gov.in ઉ૫ર તમામ િવગતા[ જ[વીક[ સેંસસ,
યા[જનાઆ[, ૫શ]પાલનને લગતી સામાન્ય માિહતી, યા[જનાના લાભાથી"ની યાદી.
વેબસા.ટ http://gahc.guj.nic.in ૫શ]પાલન ખાતાની યા[જનાની તમામ માિહતી.
વેબસા.ટ http://agri.gujarat.gov.in કૃિષ મહોત્સવ લગતી તમામ માિહતી.
વેબસા.ટhttp://ikisan.gujarat.gov.in

૫શ]પાલનન[

યા[જનાઆ[ની માિહતી, અરજી કરી શકાશ[/મળશ[.

લગતી

િવિવધ

માિહતી,

પર્કરણ-૧૭

(િનયમ સ_ગર્હ-૧૬)

માિહિત મેળવવા માટે નાગિરકોને ઉપલભ્ય સવલતોની િવગતો
૧૭.૧

લોકોને માિહિત મળે તે માટે િવભાગે ±પનાવેલ સાધનો, પધ્ધિત±◌ો ±×વા સવલતો
// કચેરી ગર્_થાલય

વી કે,

પશુપાલન શાખામા_ તેમજ તેના હ તકના પશુ દવાખાના ખાતે પશુ િચિકત્સા અને પશુપાલનને
લગતા_ તા_િતર્ક પુ તકો તેમજ બુકલેટસ રાખવામા_ આવે છે . ખાતા ારા પર્કાિશત થતા તા_િતર્ક
બુકલેટસ િવગેરે પણ સમયા_તરે અતર્ે મોકલવામા_ આવે છે .

// નાટક અને શો

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

// વતમ
ર્ ાન પતર્ો

ચેપી રોગચાળા સામે લેવાના પગલા_, રોગચાળો ફાટી નીકળે તે પિરસ્િથિતમાં રોગચાળો વધારે
ફેલાતો અટકે તે માટે જરુરી માગર્દશન
ર્ અને માિહિતથી પશુપાલકો વાકેફ રહે તે માટે વતર્માન
પતર્ો ારા જરુરી માગર્દશર્ન આપવામા_ આવે છે .
પશુપાલકોમા_ જાગ્²િત આવે તેમજ પશુપાલન યવસાય માટે પ ૂરત ુ_

// પર્દશર્નો

ાન મેળવી શકે તે માટે

શાખા ારા યોજવામા_ આવતા પશુ સારવાર કેમ્પ, િવિવધ િશિબરો િવગેરે દરમ્યાન પશુપાલનને
લગતા ચાટર્સ નુ$_ પર્દશર્ન યોજવામા_ આવે છે . શાખા હ તકની તાલુકા તેમજ ગર્ામ કક્ષાની
સ_સથઓમા_
પણ તા_િતર્ક ચાટર્સ ગોઠવી રાખવામા_ આવે છે
્

થી સ_ થાની મુલાકાત લેનાર

પશુપાલકો પ ૂરતી માિહિત અને ½ણકારી મેળવી શકે છે . આ ઉપરા_ત પશુપાલન ખાતા ારા એક
પર્દશર્ન યુિનટ પણ બનાવવામા_ આવેલ છે . જરુિરયાત પર્માણે તે પર્દશર્ન એકમને બોલાવી
પશુપાલકોના લાભાથીર્ને િવનામ ૂ યે પર્દશર્ન યોજવામા_ આવે છે . તાલુકા કક્ષાની િશિબર-૪,
િજ લા કક્ષાની િશિબર-૨
// નોિટસબોડર્

શાખા હ તકની ક્ષેિતર્ય કક્ષાની તાલુકા તેમજ ગર્ામ કક્ષાની તમામ તા_િતર્ક સ_ થાઓમા_ પશુ
સારવાર િવઝીટ ફીના દરનુ_ બોડર્, સ_ થાની દૈ િનક કામગીરીનો સમય દશાર્વત ુ_ બોડર્ તેમજ તા_િતર્ક
કામગીરીને લગત ુ_ બોડર્, ફરજ ઉપરના ±િધકારી/કમર્ચારીના નામનુ_ બોડર્ િવગેરે િવગત દશાર્વતા
બોડર્ લગાવવામા_ આવે છે .

// કચેરીમાં રે કડર્ન ુ ં નાગિરકો માટે કચેરીના રે કડર્ન_ ુ િનરીક્ષણ કરવા તેમની જરુિરયાત મુજબનુ_ રે કડર્ ઉપલભ્ય કરી
િનરીક્ષણ
// દ તાવેજોની

આવામા_ આવે છે .
માિહિત (મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫ ની જોગવા³ઓ મુજબ

નકલો મેળવવાની
પધ્ધિત
// ઉપલભ્ય મુિદર્ત

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

િનયમ સ_ગર્હ
// જાહેર ત_તર્ની વેબ
સાઇટ

//

જાહેર

ખબરના_

અન્ય સાધનો

પશુપાલન િનયામક ી, (ગુ.રા.)
http://agri.gujarat.gov.in
http://ananddp.gujarat.gov.in
http://gahc.guj.nic.in
http://ikisan.gujarat.gov.in
વતમ
ર્ ાન પતર્ો, ટેલીફોન, ફેકસ, િવગેરે

પર્કરણ-18 (િનયમસંગર્હ-17)
અન્ય ઉપયોગી માિહિત
18.1

લોકો ારા પ ૂછાતા પર્ ો અને તેના જવાબો
લોકો ારા પ ૂછાતા

પશુપાલન શાખા તેમજ તેની ક્ષેિતર્ય થાિનક સં થાઓને સામાન્ય

પર્ ો અને તેના

રીતે પશુ સારવાર પશુપાલન યવસાય તેમજ તેના હ તકની

જવાબો

યોજનાકીય કામગીરીને લગતા પર્ ો પ ૂછવામાં આવે છે . આવા
પર્ ોનો જવાબ

તે યિકતને પ ૂરતો સંતોષ મળી રહે તે રીતે તાંિતર્ક

અિધકારી ીઓ / તાંિતર્ક કમર્ચારી ીઓ ારા આપવામાં આવે છે .
પર્ ો મુખ્યત્વે મો◌ૈિખક રીતે પ ૂછવામાં આવે અને તેનો આશય
પશુપાલનને લગતી તાંિતર્ક માિહિત મેવવાનો હોય છે .
18.2

માિહિત મેળવવા અંગે
// અરજીપતર્ક (સંદભર્ ભરે લા

પશુપાલન શાખાને લગતી માિહિત મેળવવા

અરજીપતર્કની નકલ)

સામાન્ય રીતે મો◌ૈિખક પર્ ો રી પ ૂછવામાં
આવે છે . આમછતાં, માિહિત માટે સાદા
કાગળ ઉપર અરજી લઇ માિહિત મેળવી
શકાય.

// ફી

માિહિત (મેળવવાના) કામે અરજીદીઠ ા.
ર0/- િનદ શ ધોરણો મુજબ અરજદારે
સરકાર ીમાં ફી પેટે જમા કરાવવાના રહે છે .

// માિહિત મેળવવા માટેની અરજીઓ

માિહિત (મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ-

કઇ રીતે કરવી કેટલીક ટીપ્પણી

2005 અંતગર્ત માિહિત માંગવા માટે ની
અરજીનો નમ ૂનો (નમ ૂનો- ક) નકકી થયેલ
છે . તે મુજબના નમ ૂનામાં માિહિત માંગી
શકાય.

// માિહિત આપવાનો ઇન્કાર કરવામાં

પશુપાલન શાખાના એપેલેટ અિધકારી

આવે તેવા વખતે નાગિરકના અિધકાર

નાયબ િજ લા િવકાસ અિધકારી ી(પંચાયત)

અને અપીલ કરવાની કાયર્વાહી

છે . આવા િક સામાં માિહિત (મેળવવાના)
અિધકાર અિધિનયમ-2005 ની કલમ-12(1)
હેઠળ આવી અપીલ કરવા માટે નમ ૂનો-ચ
િનયત કરે લ છે . તે નમ ૂના મુજબ અપીલ
કરી શકાય.

18.3

જાહેર તંતર્ ારા લોકોને અપાતી તાલીમની બાબતમાં
// તાલીમ કાયકર્
ર્ મનું નામ અને તેન ું સંિક્ષપ્ત
વણર્ન
// તાલીમ કાયકર્
ર્ મ/ યોજનાની મુદત
// તાલીમનો ઉ . ય
// ભોિતક અને નાણાંકીય લક્ષાંકો (છે લું વષર્)
// તાલીમ માટેની પાતર્તા
// તાલીમ માટેની પ ૂવર્ જરુિરયાતો
(જો કોઇ હોય તો)
// નાણાંકીય તેમજ અન્ય પર્કારની સહાય
(જો કોઇ હોય તો)
// સહાયની િવગત
(નાણાંકીય સહાયની રકમ જો હોય તો જણાવો)
// સહાય આપવાની પધ્ધિત
// અરજી કરવા માટે સંપકર્ માિહિત
// અરજી ફી (લાગુ પડતું હોય ત્યાં)
// અન્ય ફી (લાગુ પડતું હોય ત્યાં)
// અરજી ફોમર્
(જો સાદા કાગળ પર કરવામાં આવી હોય તો
અરજદારે પ ૂરી પાડવાની િવગતો)
// િબડાણો / દ તાવેજોની યાદી
// િબડાણો / દ તાવેજોનો નમ ૂનો
// અરજી કરવાની કાયર્ પધ્ધિત
// પસંદગીની કાયર્પધ્ધિત
// તાલીમ કાયકર્
ર્ મનું સમય પતર્ક
(જો ઉપલભ્ય હોય તો)
// તાલીમના સમય પતર્ક અંગે તાલીમાથીર્ને
જાણ
કરવાની પધ્ધિત
// તાલીમ કાયકર્
ર્ મ અંગે લોકોમાં જાગરુકતા
લાવવા માટે જાહેર તંતર્એ કરવાની યવ થા
// િજ લા કક્ષા, ઘટક કક્ષા એમ િવિવધ તરે
કાયકર્
ર્ મના િહતાિધકારીઓની યાદી

પશુપાલન શાખા હ તક હાલ
લોકોને તાલીમ આપવાની કોઇ
યોજના નથી. આમ છતાં,
પશુપાલન શાખા ારા યોજવામાં
આવતી િશિબરો દરમ્યાન તાંિતર્ક
અિધકારી ીઓ / કમચ
ર્ ારી ીઓ
ારા પશુપાલનને લગતી તમામ
તાંિતર્ક માિહિત પ ૂરી પાડવામાં
આવે છે અને અન્ય સં થા

વીકે[

ATMA, DRDA જી લા ગર્ામ
િવકાસ એજન્સી અન્ય NGO કે
અન્ય કોઇ માન્યતા પર્ાપ્ત સં થા
ારા તાલીમનુ ં આયોજન કરે લ
હોય તો તેમાં
યાખ્યાન/ યાખ્યાન
માળા/િનદશન
ારા પશુપાલનને
ર્
લગતી તાલીમ આપવામાં આવે
છે .

18.4

િનયમ સંગર્હ-13 માં સમાિવ ટ ન કરાયુલ હોય તેવા, જાહેર તંતર્એ આપવાનાં પર્માણપતર્ો, -વાંધા
પર્માણપતર્
//

પર્માણપતર્ અને ના-વાંધા પર્માણપતર્ના નામ અને

િવવરણ
// અરજી કરવા માટે ની પાતર્તા
// અરજી કરવા માટે સંપકર્ માિહિત
// અરજી ફી (લાગુ પડતું હોય ત્યાં)
// અન્ય ફી (લાગુ પડતું હોય ત્યાં)
// અરજી ફોમર્
(જો સાદા કાગળ પર કરવામાં આવી હોય તો અરજદારે
પ ૂરી પાડવાની િવગતો)
// િબડાણો / દ તાવેજોની યાદી
// િબડાણો / દ તાવેજોનો નમ ૂનો

અતર્ેની શાખાને લાગુ
પડત ું નથી.

// અરજી કરવાની પધ્ધિત
// અરજી મ યા પછી જાહેર તંતર્માં થનાર પર્િકર્યા
// પર્માણપતર્ આપવામાં સામાન્ય રીતે લાગતો સમય
// પર્માણપતર્નો કાયદે સરનો સમયગાળો
// નવીનીકરણ માટે ની પર્િકર્યા (જો હોય તો)
18.5

ન ધણી પર્િકર્યા અંગે
//

ઉ ે ય

// ન ધણી માટેની પાતર્તા
// પ ૂવર્ જરુિરયાતો (જો હોય તો)
// અરજી કરવા માટે સંપકૃ માિહિત
// અરજી ફી (લાગુ પડતું હોય ત્યાં)
// અન્ય ફી (લાગુ પડતું હોય ત્યાં)
// અરજી ફોમર્
(જો સાદા કાગળ પર કરવામાં આવી હોય તો અરજદારે
પ ૂરી પાડવાની િવગતો)
// િબડાણો / દ તાવેજોની યાદી
// િબડાણો / દ તાવેજોનો નમ ૂનો
// અરજીની પધ્ધિત
// અરજી મ યા પછી જાહેર તંતર્માં થનાર પર્િકર્યા
// ન ધણીની કાયદે સરતાનો ગાળો
(જો લાગુ પડત ું હોય તો)
// નવીનીકરણ માટે ની પર્િકર્યા (જો હોય તો)

અતર્ેની શાખાને લાગુ
પડત ું નથી.

18.6

જાહેર તંતર્ે કર ઉઘરાવવા અંગે
(મ્યુિનિસપલ કોપ રે શન, યવસાય વેરો, મનોરં જન વેરો િવગેરે.)
// વેરાનું નામ અને િવવરણ

અતર્ેની શાખાને લાગુ પડત ું

// વેરો લેવાનો હેત ુ
// કર િનધાર્રણ માટે ની કાયર્વાહી અને માપ દં ડ

નથી.

// મોટા કસ ૂરદારોની યાદી
18.7

વીજળી/પાણીના હંગામી અને કાગમી જોડાણો આપવા અને કાપવા અંગે
(આ બાબત મ્યુિનિસપલ કોપ રે શન, નગર પાિલકા/યુપીસીએલને લાગુ પડે.)
//

જોડાણ માટેની પાતર્તા

// પ ૂવર્ જરુિરયાતો (જો હોય તો)
// અરજી કરવા માટે સંપકર્ માિહિત
// અરજી ફી (લાગુ પડતું હોય ત્યાં)
// અન્ય ફી/ શુ ક (લાગુ પડત ું હોય ત્યાં)
// અરજીનો નમ ૂનો
(જો સાદા કાગળ પર કરવામાં આવી હોય તો અરજદારે પ ૂરી
પાડવાની િવગતો જણાવો)

// િબડાણો / દ તાવેજોની યાદી

અતર્ેની શાખાને લાગુ

// િબડાણો / દ તાવેજોનો નમ ૂનો

પડત ું નથી.

// અરજી કરવાની પધ્ધિત
// અરજી મ યા પછી જાહેર તંતર્માં થનાર પર્િકર્યા
ૂ ુ ં િવવરણ
// િબલમાં વાપરે લ શબ્દ પર્યોગનું ટક
// િબલ અથવા સેવાની બાબતમાં મુ કેલી હોય તો સંપકર્
માિહિત

// ટેિરફ અને અન્ય ખચર્
18.8

જાહેર તંતર્ ારા પ ૂરી પાડવામાં આવનાર અન્ય સેવાઓ
(1)

કુદરતી આફતો

વી કે , અિતવ ૃિ ટ, વાવાઝોડુ઼, ધરતીકંપ િવગેરે દરમ્યાન પશુઓની જરુરી સારવાર

મળી રહે, પશુઅદમાં ઝડપથી રસીકરણ થાય િવગેરે

વી કામગીરી આ શાખા ારા યુધ્ધના ધોરણે

હાથ ધરી આવી કુદરતી આફતોમાં સપડાયેલ યિકતઓના પશુઓને બચાવ માટે શક્ય તમામ
પર્યત્નો હાથ ધરવામાં આવે છે .
(2)

અછતના સમયે પશુચારાની ઉભી થતી િવકટ પિરિ થિત દરમ્યાન પશુઓના િનભાવ માટે જરુરી
ચારાનો જથ્થો, ચારાનો પર્કાર િવગેરે બાબતોને લગતી તાંિતર્ક માિહિત શાખાના અિધકારી ીઓ/
તાંિતર્ક કમર્ચારી ીઓ ારા પ ૂરી પાડવામાં આવે છે . અછતની પિરિ થિતમાં જાનવરોમાં નબળાઇ ન
આવી જાય અને તેમની કાયર્ક્ષમતામાં વધુ પડતો ઘટાડો ન થાય તે માટેની જરુરી દવાઓ
પશુ સારવારની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે છે .

-0-0-0-0-0-0-0-

ારા

