ુ ાલન નનયાર્મકની કચેરી,
ધી રાઈટ ટુ ઈન્ફોર્મેશન એક્ટ, ૨૦૦૫ સંદર્ભે પશપ
ુ રાત રાજ્ય, કૃનિર્ભવન, ગાંધીનગર
ગજ
ખાતે આવેલી ઈડીપી શાખાને લગતા ૧૮ પ્રકરણોની
વવગતવાર માહિતી દશાાવત ું પત્રક
૫ત્રક - બ
પ્રકરણ

પ્રકરણનું ટાઈટલ

નંબર

પાના નં.
૧ થી ૧૮

૧

પ્રસ્તાવના

૧

ર

સુંગઠનની વવગતો, કાર્યો અને ફરજો

ર

૩

અવિકારીઓ અને કમાચારીઓની સત્તાઓ અને ફરજો

૩

૪

કાર્યો કરવા માટેના વનર્યમો, વવવનર્યમો, સ ૂચનાઓ, વનર્યમસુંગ્રિ અને દફતરો

૪

નીવત ઘડતર અથવા નીવતના અમલ સબુંિી જનતાના સભ્ર્યો સાથે સલાિ
૫

૫રામશા અથવા તેમના પ્રવતવનવિત્વ માટેની કોઈ ્ર્યવસ્થા િોર્ય તો તેની

૫

વવગત.
૬
૭

જાિેર તુંત્ર અથવા તેના વનર્યુંત્રણ િેઠળની ્ર્યહકતઓ પાસેના દસ્તાવેજોની
કક્ષાઓ અંગેન ું ૫ત્રક
તેના ભાગ તરીકે રચાર્યેલા બોડા , ૫હરષદ, સવમવતઓ અને અન્ર્ય સુંસ્થાઓન ું
૫ત્રક

૬
૭

૮

સરકારી માહિતી અવિકારીઓના નામ, િોદો અને અન્ર્ય વવગતો

૮

૯

વનણાર્ય લેવાની પ્રહિર્યામાું અનસારવાની કાર્યા૫ઘ્િવત

૯

૧૦
૧૧

અવિકારીઓ અને કમાચારીઓની માહિતી પવસ્તકા ીડીરે કટરી
વવવનર્યમોમાું જોગવાઈ કર્યાા મજબ મિેનતાણાની ૫ઘ્િવત સહિત દરે ક
અવિકારી અને કમાચારીને મળત ું માવસક મિેનતાણ ું

૧૦
૧૧

૧ર

પ્રત્ર્યેક સુંસ્થાને ફાળવેલ અંદાજ૫ત્ર

૧ર

૧૩

સિાર્યકી કાર્યાિમોના અમલ અંગેની કાર્યા૫ઘ્િવત

૧૩

૧૪

આપેલ રાિતો,૫રવમટ કે અવિકવત મેળવવાની વવગતો

૧૪

૧૫

કાર્યો કરવા માટે નક્કી કરે લા િોરણો

૧૫

૧૬

વવજાણરૂું પે ઉ૫લબ્િ માહિતી

૧૬

૧૭

માહિતી મેળવવા માટે નાગરીકોને ઉ૫લબ્િ સવલતોની વવગતો

૧૭

૧૮

અન્ર્ય ઉ૫ર્યોગી માહિતી

૧૮

૧

િી રાઈટ ટ ઈન્ફોમેશન એક્ટ, ૨૦૦૫ સુંદભે પશપાલન વનર્યામકની કચેરી,
ગજરાત રાજ્ર્ય, કવષભવન, ગાુંિીનગર
ખાતે આવેલી ઈડીપી શાખાને લગતા ૧૮ પ્રકરણો પૈકી
પ્રકરણ નું. ૧ ને લગતી માહિતી દશાાવત ું ૫ત્રક
૫ત્રક - ક
પ્રકરણ -૧

નવિય :-

પ્રસ્તાવના

૫શપાલન ખેતી સાથે સુંકળાર્યેલ ્ર્યવસાર્ય ેે ,અને દે શની રાષ્ટરીર્ય આવકમાું તેન ું મિત્વ ર્યોગદાન ેે .
તેથી કે ન્ર સરકાર દ્વારા ૫શપાલન અને તેની પેદાશો અંગેના અંદાજો મેળવી શકાર્ય તે માટે કેન્ર પરસ્કત ર્યોજના
િેઠળ અંદાજોના ૫રીણામો તૈર્યાર કરવાના મિેકમની સ્થા૫ના થઈ અને તે માટે અંકશાખાની રચના થઈ.
અંકશાખાના એક ભાગરૂપે આજ કેન્ર પરસ્કત ર્યોજના ીકોઈ૫ણ જાતના મિેકમ વગર ઈડીપી શાખા અવસ્તત્વ
આવી. જેના દ્વારા ખાતાની તમામ કામગીરીનો આંકડાકીર્ય અિેવાલ જે દર વષા તૈર્યાર કરવામાું આવે ેે .
ટે કનોલોજીના વવકાસ સાથે આધવનક ટે કનોલોજીનો ઉ૫ર્યોગ કરીને ખાતાની વવવવિ પ્રવવત્ત અને તેન ું
કોમ્્યટરાઈશેશન થાર્ય તે જરૂરી ેે . તે માટે કચેરીના પ્રોગ્રામર અને એક ડેટા એન્રી ઓ૫રે ટરની વનમણકુંૂ
આ૫વામાું આવી.
ત્ર્યારબાદ સને ૧૯૮૯ ૫ેી સરકારશ્રી દ્વારા કોમ્્યટરાઈશેશન પ્રવવત્તને વધ વેગ આ૫વામાું આવેલ
િતો. તબક્કાવાર કોમ્્યટરની ખરીદી થઈ અને તબક્કાવાર ખાતાને લગતા કોમ્્યટર પ્રોગ્રામો પ્રોગ્રામર દ્વારા
તૈર્યાર કરવામાું આ્ર્યા.
િાલમાું કવષ અને સિકાર વવભાગની સચના તથા એન.આઈ.સી દ્વારા ખાતાને લગતા અગત્ર્યના સોફ્ટવેરો
તૈર્યાર થઈ શકર્યા ેે , જેથી તે તમામ ક્ષેવત્રર્ય કચેરીઓ દ્વારા ઉ૫ર્યોગ થઈ શકે તેથી િાલમાું ક્ષેવત્રર્ય કચેરીઓને
તાલકા કક્ષાએ કોમ્્યટર આ૫વાન ું આર્યોજન થઈ રિેલ ેે , અને તાલકા કક્ષાએથી ક્ષેવત્રર્ય કચેરીઓને જીસ્વાન
કનેક્શન આ૫વાની કામગીરી ચાલમાું ેે . તદ્ ઉ૫રાુંત ક્ષેવત્રર્ય કક્ષાએથી થતી તાુંવત્રક કામગીરીની માસીક માહિતી
કોમ્્યટર દ્વારા મોકલવામાું આવી રિી ેે .

૨

િી રાઈટ ટ ઈન્ફોમેશન એક્ટ, ૨૦૦૫ સુંદભે પશપાલન વનર્યામકની કચેરી,
ગજરાત રાજ્ર્ય, કવષભવન, ગાુંિીનગર
ખાતે આવેલી ઈડીપી શાખાને લગતા ૧૮ પ્રકરણો પૈકી
પ્રકરણ નું. ર ને લગતી માહિતી દશાાવત ું ૫ત્રક
૫ત્રક - ક
પ્રકરણ -૨

નવિય :સમગ્ર

સંગઠનની નવગતો કાયો અને ફરજો
૫શપાલન

પ્રવવત્તઓને

અને

તેને

ઘ્ર્યાને

રાખી

૫શપાલન

ખાતાની

દરે ક

પ્રવવત્તઓન ું

કોમ્્યટરાઈશેશન કરવ ું. જેથી તેના અમલીકરણમાું ગવતશીલતા આવે અને સામાન્ર્ય ૫શપાલકને ઉ૫ર્યોગી થઈ
શકે. આ માટે ઈડીપીશાખા દ્વારા નીચે પ્રમાણેની કામગીરી કરવામાું આવે ેે .
કચેરીર્માં થયેલ કોમ્્યુટરાઈશેશન
ી૧ ૧૯ મી ૫શિન વસતી ગણતરીની અંતગાત કામગીરી.

(૨ ડેટાબેંક ઓફ એનીમલ િોલ્ડરકકટુંબવાર ૫શિનીએન.આઈ.સીના સિકારથી

(૩ ટી.એસ.પી અનસુંિાને એન.આઈ.સી.ના સિકારથી મોડયલ્સ તૈર્યાર કરવામાું આવેલ ેે .
૧. જીલ્લા પુંચાર્યતોનો તાુંવત્રક માવસક અિેવાલ.
ર. ઘવનષ્ટટ ૫શ સિારણા ર્યોજનાનો તાુંવત્રક માવસક અિેવાલ.
૩. કવત્રમ બીજદાન કેન્રનો તાુંવત્રક માવસક અિેવાલીશઘ્િ ઓલાદ .
૪. કવત્રમ બીજદાન કેન્રનો તાુંવત્રક માવસક અિેવાલીસુંકર ઓલાદ .
૫. પ્રાથવમક ૫શ સારવાર કે ન્રનો તાુંવત્રક માવસક અિેવાલ.
૬. ૫શરોગ સવેક્ષણનો તાુંવત્રક માવસક અિેવાલ.
૭. ઘવનષ્ટટ ઘેંટા સિારણા ર્યોજનાનો તાુંવત્રક માવસક અિેવાલ.
૮. કટુંબવાર ૫શિનની માહિતીીઅમલ ચાલ થર્યેલ ેે .

www.doah.gujarat.gov.in ને વખોતોવખત અપડેટ કરવી તેમજ ખાતાના
તમામ પ્રકાશનો, ઠરાવો, પરીપત્રો તેમજ લેટેસ્ટ ન્યશને આ વેબ સાઈટ ઉપર અપલોડ કરાવવાની

(૪ ખાતાની વેબસાઈટ
કામગીરી.

૩

િી રાઈટ ટ ઈન્ફોમેશન એક્ટ, ૨૦૦૫ સુંદભે પશપાલન વનર્યામકની કચેરી,
ગજરાત રાજ્ર્ય, કવષભવન, ગાુંિીનગર
ખાતે આવેલી ઈડીપી શાખાને લગતા ૧૮ પ્રકરણો પૈકી
પ્રકરણ નું. ૩ ને લગતી માહિતી દશાાવત ું ૫ત્રક
૫ત્રક - ક
પ્રકરણ -૩

નવિય :-

અનધકારીઓ અને કર્મમચારીઓની સત્તાઓ અને ફરજો

ુ ત ૫શપ
ુ ાલન નનયાર્મક (અંક) :- ઈડીપી શાખાની વિીવટી તેમજ તાુંવત્રક કામગીરી ૫ર
(૧) સંયક
દે ખરે ખ તેમજ માગાદશાન.
(ર) સંશોધન અનધકારીીઃ-૧ :

ઇડીપી શાખાની તમામ વિીવટી,તાુંવત્રક પ્રહિર્યાઓન દે ખરે ખ
વનર્યુંત્રણ.

(૩) પ્રોગ્રાર્મર -૧

:-

ી૧ કચેરીને લગતી વવવવિ પ્રવવત્તઓન કોમ્્યટરાઈશેશન તથા
કોમ્્યટરને લગત માગાદશાન વવગેરે.
(ર ૫શપાલન ખાતાના ટીએસપીની તેમજ અન્ર્ય સોફટવેર તૈર્યાર
કરાવવાની કામગીરી.
(૩ અન્ર્ય કચેરીઓમાું કોમ્્યટરને લગત ું માગાદશાન વવગેરે.
(૪ કોમ્્યટર સુંલગ્ન સાિન સામગ્રી ખરીદીને લગતી, મેન્ટેનન્સ.
અને કવષ અને સિકાર વવભાગ સાથે ૫ત્ર ્ર્યવિાર ૫રત્વે
દે ખરે ખ રાખવાન ું.

(૪) સંશોધન ર્મદદનીશ- ૧:-

ી૧ શાખાને લગતી વિીવટી કામગીરી.
(ર શાખાની દર અઠવાડીક મીટીંગના માહિતી ૫ત્રકો તૈર્યાર કરવાની
કામગીરી.
(૩ શાખાની આવક જાવક રજીસ્ટર વનભાવણીની કામગીરી.
(૪ સરકારશ્રી દ્વારા જાિેર થર્યેલા ઠરાવો/૫રી૫ત્રોની જાળવણી
તેમજ હિસાબી શાખા,પ્રશાસન શાખાને લગતી કામગીરી
(૫ વેબસાઈટની માહિતી તૈર્યાર કરવા બાબતેની વિીવટી કામગીરી
ી૫શપાલન ખાતાને લગતી .

(૫) સંશોધન ર્મદદનીશ- રીઃ-

ી૧ ૫શપાલન ખાતાને લગતો ૫શપાલન અને ડેરી વવષર્યક
આંકડાકીર્ય અિેવાલીવાવષિક અિેવાલ તૈર્યાર કરવાનો
તથા ેપાવી પ્રકાશીત કરવાની કામગીરી.
ીર ટેલીફોન ડીરે કટરી તૈર્યાર કરવાની તથા ેપાવી પ્રકાશીત
કરવાની કામગીરી કરવાની.
ી૩ અવિકારીશ્રી દ્વારા સોં૫વામાું આવતી અન્ર્ય કામગીરી.

(૬) આંકડા ર્મદદનીશીઃ- ૧

ી૧ કોમ્્યટર સુંલગ્ન સાિન સામગ્રી ખરીદીને લગતી મેન્ટેનન્સ ,
કોમ્્યટર સ્ટેશનરીની ખરીદી અને કવષ અને સિકાર વવભાગ સાથે
૫ત્ર્ર્યવિાર.
ીર કોમ્્યટર સુંલગ્ન સાિન સામગ્રી ખરીદીને લગતા રજીસ્રરોની
જાળવણી/વનભાવણી કરવાની.
ી૩ પ્રોગ્રામરની સચનાનસાર તથા અવિકારીશ્રી દ્વારા સોં૫વામાું
આવે તે કામગીરી.

(૭) આંકડા ર્મદદનીશીઃ-ર

ી૧ કોમ્્યટર સુંલગ્ન સાિન સામગ્રી ખરીદીને લગતા મેન્ટેનન્સ અને
કોમ્્યટર સ્ટેશનરીની ખરીદીને લગતા રજીસ્ટરોની જાણવણી
/વનભાવણી કરવાની.
ીર પ્રોગ્રામરની સચના અનસાર તથા અવિકારીશ્રી દ્વારા સોં૫વામાું
આવે તે કામગીરી.

(૮) ઈન્વેસ્ટીગે ટર :- ૧

ી૧ શાખાને લગતી વિીવટી કામગીરી.
ીર શાખાના આવક જાવક રજીસ્ટરની વનભાવણીની કામગીરી.
ી૩ અવિકારીશ્રી દ્વારા સોં૫વામાું આવતી અન્ર્ય કામગીરી.
ી૪ પ્રોગ્રામર દ્વારા સોં૫વામાું આવતી વેબ-સાઈટની માહિતીને
લગતી કામગીરી.

(૯) ૫ટાવાળા-૧:-

શાખા અવિકારીશ્રીઓની તેમજ સ્ટાફની સચના મજબ કરવાની
થતી કામગીરી.

૪

િી રાઈટ ટ ઈન્ફોમેશન એક્ટ, ૨૦૦૫ સુંદભે પશપાલન વનર્યામકની કચેરી,
ગજરાત રાજ્ર્ય, કવષભવન, ગાુંિીનગર
ખાતે આવેલી ઈડીપી શાખાને લગતા ૧૮ પ્રકરણો પૈકી
પ્રકરણ નું. ૪ ને લગતી માહિતી દશાાવત ું ૫ત્રક

૫ત્રક - ક
પ્રકરણ -૪

નવિય :-

કાયો કરવા ર્માટેના નનયર્મો, નવનનયર્મો, સ ૂચનાઓ, નનયર્મ સંગ્રહ અને દફતરો

૫શપાલન વનર્યામકની કચેરીના વનર્યુંત્રણ િેઠળની શાખા િોઈ, ૫શપાલન વનર્યામકની કચેરીની પ્રશાસન
શાખા અને વિીવટી શાખા દ્વારા સરકારશ્રીના પ્રવતામાન વનર્યમો, વવવનર્યમો, સ ૂચનાઓ વવગેરેન ું અમલીકરણ થાર્ય
ેે .
સરકારશ્રી દ્વારા બિાર પાડેલ ઠરાવ, ૫હર૫ત્રો પ્રશાસન શાખા અને વિીવટી શાખા દ્વારા આ૫વામાું
આવેલ સચનાનસાર અમલીકરણને લગતાું પહર૫ત્રોને ઘ્ર્યાને લઈને દફતરો, રજજસ્ટરો તથા ૫ત્રકોની જાળવણી
કરવામાું આવે ેે .

૫

િી રાઈટ ટ ઈન્ફોમેશન એક્ટ, ૨૦૦૫ સુંદભે પશપાલન વનર્યામકની કચેરી,
ગજરાત રાજ્ર્ય, કવષભવન, ગાુંિીનગર
ખાતે આવેલી ઈડીપી શાખાને લગતા ૧૮ પ્રકરણો પૈકી પ્રકરણ નું. ૫ ને
લગતી માહિતી દશાાવત ું ૫ત્રક
૫ત્રક - ક
પ્રકરણ -૫

નવિય :-

નીનત ઘડતર અથવા નીનતના અર્મલ સબંધી જનતાના સભ્યો સાથે સલાહ-૫રાર્મશમ
અથવા તેર્મના પ્રનતનનનધત્વ ર્માટેની કોઈ ્યવસ્થા હોય તો તેની નવગત.

સરકારશ્રી દ્વારા બિાર પાડેલ ઠરાવો / ૫રી૫ત્રો, વવગેરેને ઘ્ર્યાને લઈને ૫શપાલન
ખાતાીપ્રશાસન તથા વિીવટી શાખા

દ્વારા સમર્યાુંતરે જરૂર જણાર્યે નીતીન ું ઘડતર કરાત ું િોઈ ેે .

નીવતના અમલ સબુંિી જનતા સભ્ર્યો સાથે સલાિ ૫રામશા અથવા તેમના પ્રવતવનવિત્વ માટેની કોઈ
્ર્યવસ્થા બાબતે આ શાખા દ્વારા સીિો ફાળો આ૫વાનો રિેતો નથી.

૬

િી રાઈટ ટ ઈન્ફોમેશન એક્ટ, ૨૦૦૫ સુંદભે પશપાલન વનર્યામકની કચેરી,
ગજરાત રાજ્ર્ય, કવષભવન, ગાુંિીનગર
ખાતે આવેલી ઈડીપી શાખાને લગતા ૧૮ પ્રકરણો પૈકી પ્રકરણ નું. ૬ ને
લગતી માહિતી દશાાવત ું ૫ત્રક
૫ત્રક - ક
પ્રકરણ -૬
નવિય :-

જાહેર તંત્ર અથવા તેના નનયંત્રણ હેઠળની ્યકિકતઓ પાસેના દસ્તાવેજોની કષાઓ અંગેન ંુ ૫ત્રક

સમગ્ર ૫શપાલન પ્રવવત્તઓને ઘ્ર્યાને રાખીને ૫શપાલન ખાતાની દરે ક પ્રવવત્તઓન ું કોમ્્યટરાઇશેશન
અંગેની કામગીરી તેમજ ૫શપાલન અને ડેરી વવષર્યક આંકડાકીર્ય અિેવાલ ીવાવષિક અિેવાલ તૈર્યાર કરવાનો
તથા ટે લીફોન ડીરે કટરી તૈર્યાર કરવાની કામગીરી ઇડીપી શાખા દ્વારા કરવામાું આવે ેે .
જાિેરતુંત્ર અથવા તેના વનર્યુંત્રણ િેઠળની ્ર્યહકતઓ પાસેનાું દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ અંગેના ૫ત્રક
અંગેની માહિતી ઇડીપી શાખા દ્વારા તૈર્યાર કરવાની રિેતી નથી.

૭

િી રાઈટ ટ ઈન્ફોમેશન એક્ટ, ૨૦૦૫ સુંદભે પશપાલન વનર્યામકની કચેરી,
ગજરાત રાજ્ર્ય, કવષભવન, ગાુંિીનગર
ખાતે આવેલી ઈડીપી શાખાને લગતા ૧૮ પ્રકરણો પૈકી
પ્રકરણ નું. ૭ ને લગતી માહિતી દશાાવત ું ૫ત્રક
૫ત્રક - ક
પ્રકરણ -૭

નવિય :-

તેના ર્ભાગ તરીકે રચાયેલી બોડમ , ૫કિરિદ, સનર્મનતઓ અને અન્ય સંસ્થાઓન ંુ ૫ત્રક

૫શુપાલન ખાતાની આઈ.ટી અર્મલીકરણ સનર્મતી
ી૧

૫શપાલન વનર્યામકશ્રી,

અઘ્ર્યક્ષશ્રી

ી૨

સુંયક્ત ૫શપાલન વનર્યામકશ્રી ીઅંક

સભ્ર્ય સચચવશ્રી

ી૩

નાણાું સલાિકાર, કવષ અને સિકાર વવભાગ

સભ્ર્ય સચચવશ્રી

ી૪

વવજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોચગકી વવભાગના પ્રવતવનવિ

સભ્ર્યશ્રી

ી૫

ગજરાત ઈન્ફોમેટીકસ ચલ. ગાુંિીનગરના પ્રવતવનવિ

સભ્ર્યશ્રી

ી૬ સીઆઈઓ, કવષ અને સિકાર વવભાગના પ્રવતવનવિ

સભ્ર્યશ્રી

ી૭ પશચચહકત્સા અવિકારીશ્રીીનોડલ અવિકારી, આઈ.ટી.

સભ્ર્યશ્રી

૮

િી રાઈટ ટ ઈન્ફોમેશન એક્ટ, ૨૦૦૫ સુંદભે પશપાલન વનર્યામકની કચેરી,
ગજરાત રાજ્ર્ય, કવષભવન, ગાુંિીનગર
ખાતે આવેલી ઈડીપી શાખાને લગતા ૧૮ પ્રકરણો પૈકી
પ્રકરણ નું. ૮ ને
લગતી માહિતી દશાાવત ું ૫ત્રક
૫ત્રક - ક
પ્રકરણ -૮

નવિય :-

સરકારી ર્માકિહતી અનધકારીઓના નાર્મ, હોદ્દા અને અન્ય નવગતો
ર્મદદનીશ સરકારી ર્માકિહતી અનધકારી

નં.

નાર્મ

૧

શ્રી એચ.વી.શાહ

હોદ્દો

ફોન નંબર

ઈ-

ફેક્સ

કચેરી

ઘર

સંશોધન

૦૭૯-

૦૭૯-

અનધકારી

૨૩૨૫૬૦૬૪

૨૫૭૩૦૫૩૦

સરનામુ

ર્મેલ

--

--

૨૧,સંસ્કાર સુચચતા સોસાયટી,
આનંદવાડી, ઈસનપુર,
અર્મદાવાદ

સરકારી ર્માકિહતી અનધકારીઓ
નં.

નાર્મ

હોદ્દો

૧

ડૉ.કે.વી.પ્રજાપનત

ફોન નંબર
કચેરી

ઘર

ઈ/ચા.નાયબ

૦૭૯-

--

નનયાર્મક(અંક)

૨૩૨૫૬૦૬૫

ઈ-

ફેક્સ
--

સરનામુ

ર્મેલ
--

ઈ-૧૦૨,નનર્મમલ રે સીડેંસી-૨,
ર્મધુરર્મ બંગ્લોશ પાછળ, ર્મોટે રા,
અર્મદાવાદ

નવર્ભાગીય એપેલેટ (કાયદા) સત્તાનધકારી
નં.

નાર્મ

૧

ડૉ.એફ.એસ.ઠાકર

હોદ્દો

ફોન નંબર
કચેરી

ઘર

સંયક્ુ ત

૦૭૯-

--

પશુપાલન

૨૩૨૫૬૧૮૩

નનયાર્મક(અંક)

ફેક્સ
--

ઈર્મેલ
--

સરનામુ
એ-૨, સેન્ટોસા ગ્રીન લેન્ડ
બંગ્લોશ, ર્ભાડજ સકમ લ નજીક,
એસ.પી.રીંગ રોડ, અર્મદાવાદ

૯

િી રાઈટ ટ ઈન્ફોમેશન એક્ટ, ૨૦૦૫ સુંદભે પશપાલન વનર્યામકની કચેરી,
ગજરાત રાજ્ર્ય, કવષભવન, ગાુંિીનગર
ખાતે આવેલી ઈડીપી શાખાને લગતા ૧૮ પ્રકરણો પૈકી
પ્રકરણ નું. ૯ ને
લગતી માહિતી દશાાવત ું ૫ત્રક
૫ત્રક - ક
પ્રકરણ -૯

નવિય :-

ુ રવાની કાયમ૫ઘ્ધનત
નનણમય લેવાની પ્રકિિયાર્માં અનસ

૫શપાલન વનર્યામકની કચેરીનાું વનર્યુંત્રણ િેઠળની ઇડીપી શાખા દ્વારા કોમ્્યટરાઈશશનને લગતા
સુંલગ્ન સાિનસામગ્રી, ટીએસપીને લગતી, જીસ્વાન કનેકશન, કોમ્્યટર ખરીદી અને મેન્ટે નન્સને લગતી કામગીરી
રાજર્ય સરકારશ્રીનાું કવષ અને સિકાર વવભાગના ઠરાવ / ૫હર૫ત્રોને ઘ્ર્યાને લઈને કામગીરી કરવામાું આવે ેે .
રાજર્ય સરકારશ્રી દ્વારા ૫શપાલન ખાતાના વડાશ્રી દ્વારા ૫શપાલન ખાતાનો વિીવટ થતો િોઈ વનણાર્ય
લેવાની પ્રિીર્યા સીિેસીિી સ્પશાતી ન િોઈ લાગ ૫ડત ું નથી.

૧૦

િી રાઈટ ટ ઈન્ફોમેશન એક્ટ, ૨૦૦૫ સુંદભે પશપાલન વનર્યામકની કચેરી,
ગજરાત રાજ્ર્ય, કવષભવન, ગાુંિીનગર
ખાતે આવેલી ઈડીપી શાખાને લગતા ૧૮ પ્રકરણો પૈકી
પ્રકરણ નું. ૧૦ ને લગતી માહિતી દશાાવત ું ૫ત્રક

૫ત્રક - ક
પ્રકરણ -૧૦

અનધકારીઓ અને કર્મમચારીઓની ર્માકિહતી પનુ સ્તકા (ડીરે કટરી)

નવિય :-

અ.નં

૧

ર

નાર્મ

ડાા .એફ.એસ.ઠાકર

ડૉ.કે.વી.પ્રજાપવત

હોદૃો
સું.૫.પા.વન
ીઅંક
ઈ/ચા.નાર્યબ
વનર્યામકીઅંક

ફોન નંબર
કચેરી

સરનામ ુ

ઘર

એ-૨,સેંન્ટોસા ગ્રીન લેન્ડ
ર૩ર૫૬૧૮૩

-

બુંગ્લોશ ,ભાડજ સકા લ નજીક
,એસ.પી રીંગ રોડ,અમદાવાદ
ઈ-૧૦૨,વનમાલ રે સીડેંસી-૨,

ર૩ર૫૬૦૬૫

-

મધરમ બુંગ્લોશ પાેળ, મોટે રા,
અમદાવાદ
૨૧,સુંસ્કાર સચચતા સોસાર્યટી,

૩

શ્રી એચ.વી.શાિ

સુંશોિન અવિકારી

ર૩ર૫૬૦૬૫

-

આનુંદવાડી, ઈસનપર,
અમદાવાદ
બ્લોક ૧/૨૦૭, શ્ર્યામજી

૪

શ્રી એમ.એચ.ખેર

આંકડા મદદનીશ

૨૩૨૫૬૦૬૫

-

કષ્ટણવમાા પાકા , સેકટર-૭,
ગાુંિીનગર

૧૧

િી રાઈટ ટ ઈન્ફોમેશન એક્ટ, ૨૦૦૫ સુંદભે પશપાલન વનર્યામકની કચેરી,
ગજરાત રાજ્ર્ય, કવષભવન, ગાુંિીનગર
ખાતે આવેલી ઈડીપી શાખાને લગતા ૧૮ પ્રકરણો પૈકી
પ્રકરણ નું. ૧૧ ને લગતી માહિતી દશાાવત ું ૫ત્રક
૫ત્રક - ક
પ્રકરણ -૧૧

નવિય :-

િર્મ
નં

ુ બ ર્મહેનતાણાની ૫ધ્ધનત સકિહત દરે ક
નવનનયર્મોર્માં જોગવાઈ કયામ મજ
અનધકારીઓ અને કર્મમચારીને ર્મળત ંુ ર્માનસક ર્મહેનતાણ ંુ
ુ બ
નવનનર્મયર્માં જણા્યા મજ

નાર્મ

હોદૃો

કુ લ ૫ગાર

ર્મહેનતાણ ંુ નક્કી કરવાની
કાયમપધ્ધનત

૧,૩૫,૧૯૧/-

દર માસે જે તે માસ પેીના હદવસે

૧

ડાા.એફ.એસ.ઠાકર

સું.૫.પા.વનીઅંક

ર

ડૉ.કે.વી.પ્રજાપવત

ઈ/ચા.ના.વન.ીઅંક

૧,૫૫,૮૦૧/-

”

૩

શ્રી એચ.વી.શાિ

સુંશોિન અવિકારી

૮૨૫૫૯/-

”

૪

શ્રી એમ.એચ.ખેર

આંકડા મદદનીશ

૩૧૩૪૦/-

”

મિેનતાણ ું ચ ૂકવવામાું આવે ેે .

૧૨

િી રાઈટ ટ ઈન્ફોમેશન એક્ટ, ૨૦૦૫ સુંદભે પશપાલન વનર્યામકની કચેરી,
ગજરાત રાજ્ર્ય, કવષભવન, ગાુંિીનગર
ખાતે આવેલી ઈડીપી શાખાને લગતા ૧૮ પ્રકરણો પૈકી
પ્રકરણ નું. ૧ર ને લગતી માહિતી દશાાવત ૫ત્રક
૫ત્રક - ક
પ્રકરણ -૧૨

-----------------------------------------------------નવિયીઃપ્રત્યેક સંસ્થાને ફાળવેલ અંદાજ૫ત્ર

-----------------------------------------------------અત્રેની શાખા દ્વારા કોઈ ર્યોજનાકીર્ય કામગીરી િાથ િરવામાું આવતી નથી.

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

૧૩

િી રાઈટ ટ ઈન્ફોમેશન એક્ટ, ૨૦૦૫ સુંદભે પશપાલન વનર્યામકની કચેરી,
ગજરાત રાજ્ર્ય, કવષભવન, ગાુંિીનગર
ખાતે આવેલી ઈડીપી શાખાને લગતા ૧૮ પ્રકરણો પૈકી
પ્રકરણ નું ૧૩ ને લગતી માહિતી દશાાવત ું ૫ત્રક

૫ત્રક - ક
પ્રકરણ -૧૩

નવિય :-

સહાયકી કાયમિર્મોના અર્મલ અંગે ની ૫ઘ્ધનત

આઈ.ટી.ગ્રાન્ટ કવષ અને સિકાર વવભાગને િસ્તક િોવાથી વવભાગ નકકી કરે તે મજબ કોમ્્યટર અને તેને
સુંલગ્ન સાિન સામગ્રી ખરીદી,વવતરણ તેમજ જાળવણી કરવાની થાર્ય ેે .
આમ કોઈ ર્યોજનાકીર્ય કામગીરી ન થતી િોવાથી સિાર્યકો કાર્યાિમોના અમલ અંગેની ૫ઘ્િતી લાગ
૫ડતી નથી.

૧૪

િી રાઈટ ટ ઈન્ફોમેશન એક્ટ, ૨૦૦૫ સુંદભે પશપાલન વનર્યામકની કચેરી,
ગજરાત રાજ્ર્ય, કવષભવન, ગાુંિીનગર
ખાતે આવેલી ઈડીપી શાખાને લગતા ૧૮ પ્રકરણો પૈકી
પ્રકરણ નું. ૧૪ને લગતી માહિતી દશાાવત ું ૫ત્રક
૫ત્રક - ક
પ્રકરણ -૧૪

નવિય :-

આવેલ રાહતો,૫રનર્મટ કે અનધકૃનત ર્મેળવનારની નવગતો

કોઈ ર્યોજનાકીર્ય કામગીરી ન થતી િોવાથી આવેલ રાિતો ,૫રમીટ કે અવિકત મેળવનારની વવગતો
લાગ ૫ડતી નથી.

૧૫

િી રાઈટ ટ ઈન્ફોમેશન એક્ટ, ૨૦૦૫ સુંદભે પશપાલન વનર્યામકની કચેરી,
ગજરાત રાજ્ર્ય, કવષભવન, ગાુંિીનગર
ખાતે આવેલી ઈડીપી શાખાને લગતા ૧૮ પ્રકરણો પૈકી
પ્રકરણ નું. ૧૫ ને લગતી માહિતી દશાાવત ું ૫ત્રક
૫ત્રક - ક
પ્રકરણ -૧૫

નવિય :-

કાયો કરવા ર્માટે નકકી કરે લા ધોરણો

પશપાલન વનર્યામકની કચેરીના વનર્યુંત્રણ િેઠળની ઈડીપી શાખા દ્વારા કોમ્્યટરાઈશેશનને
લગતી સુંલગ્ન સાિનસામગ્રી, ટી.એસ.પીને લગતી, જીસ્વાન કનેક્શન, કોમ્્યટર ખરીદી અને
મેઈનટેનન્સને લગતી કામગીરી, રાજ્ર્ય સરકારશ્રીના કવષ અને સિકાર વવભાગને િસ્તક િોવાથી વવભાગ
નકકી કરે તે મજબ કોમ્્યટર અને તેને સુંલગ્ન સાિન સામગ્રીની ખરીદી, વવતરણ તેમજ જાળવણી
કરવાની થાર્ય ેે . આમ સુંપણા કામગીરી તાુંવત્રક િોવાથી કાર્યા કરવા માટે નકકી કરવા માટે િારા િોરણો
લાગ ું ૫ડતા નથી.

૧૬

િી રાઈટ ટ ઈન્ફોમેશન એક્ટ, ૨૦૦૫ સુંદભે પશપાલન વનર્યામકની કચેરી,
ગજરાત રાજ્ર્ય, કવષભવન, ગાુંિીનગર
ખાતે આવેલી ઈડીપી શાખાને લગતા ૧૮ પ્રકરણો પૈકી
પ્રકરણ નું. ૧૬ ને લગતી માહિતી દશાાવત ું ૫ત્રક
૫ત્રક - ક
પ્રકરણ -૧૬

નવજાણ ંુ રૂપે ઉ૫લબ્ધ ર્માકિહતી

નવિય :સમગ્ર

૫શપાલન

પ્રવવત્તઓને

ઘ્ર્યાને

રાખી

૫શપાલન

ખાતાની

દરે ક

પ્રવવત્તઓન ું

કોમ્્યટરાઈશેશન, જેથી તેનાું અમલીકરણમાું ગવતશીલતા આવે અને સામાન્ર્ય ૫શપાલકને ઉ૫ર્યોગી
થઈ શકે. ઈડીપીશાખા દ્વારા નીચે પ્રમાણેની કામગીરી કરવામાું આવે ેે .

કચેરીર્માં થયેલ કોમ્્યુટરાઈશેશન

ી૧ ૧૯ મી ૫શિન વસતી ગણતરીની અંતગાત કામગીરી.
ીર ડેટાબેંક ઓફ એનીમલ િોલ્ડરકકુંટબવાર ૫શિનીએન.આઈ.સીના સિકારથી
ી૩ ટી.એસ.પી અનસુંિાને એન.આઈ.સીના સિકારથી ૮ મોડયલ્સ તૈર્યાર કરવામાું આવેલ ેે .
ી૪ વાવષિક ૫શિન અને ૫શિન પેદાશોના અંદાજો.
ી૫ દિ ઉત્પાદન િરીફાઈના જીલ્લાવાર ૫હરણામો.
ી૬ વાવષિક વિીવટી અિેવાલ.
ી૭ વાવષિક વવકાસ કાર્યાિમ.
ી૮ કચેરીની ટે લીફોન ડીરે કટરી તૈર્યાર કરવાની કામગીરી.
ી૯ ૫શપાલન અને ડેરી વવષર્યક આંકડાકીર્ય અિેવાલીવાવષિક અિેવાલ .
ી૧૦ ૫શરોગ સવેક્ષણ રીપોટા .
ી૧૧ આંકડાકીર્ય સુંવગા-૩ના કમાચારીઓની પ્રવરતા ર્યાદી.
ી૧૨ દવાઓની ખરીદી ટે ન્ડર ફોમા.
ી૧૩ ૫શપાલન ખાતાની વેબસાઈટ.
ી૧૪ એનીમલ િસબન્રી નેટવકા ઈન ગજરાત ીર૦૧૩ .

૧૭

િી રાઈટ ટ ઈન્ફોમેશન એક્ટ, ૨૦૦૫ સુંદભે પશપાલન વનર્યામકની કચેરી,
ગજરાત રાજ્ર્ય, કવષભવન, ગાુંિીનગર
ખાતે આવેલી ઈડીપી શાખાને લગતા ૧૮ પ્રકરણો પૈકી
પ્રકરણ નું. ૧૭ ને લગતી માહિતી દશાાવત ું ૫ત્રક
૫ત્રક - ક
પ્રકરણ -૧૭

નવિય :-

ર્માકિહતી ર્મેળવવા ર્માટે નાગકિરકોને ઉ૫લબ્ધ સવલતોની નવગતો

ી૧ શાખા દ્વારા પ્રકાશીત થત પ્રકાશન-૫શપાલન અને ડેરી વવષર્યક આંકડાકીર્ય અિેવાલીવાવષિક અિેવાલ .
ીર કચેરીની ટે લીફોન ડીરે કટરી તૈર્યાર કરવાની કામગીરી.
ી૩ શાખા દ્વારા ખાતાની વેબ સાઈટ ૫ર મકવામાું આવતી માિીતી.

૧૮

િી રાઈટ ટ ઈન્ફોમેશન એક્ટ, ૨૦૦૫ સુંદભે પશપાલન વનર્યામકની કચેરી,
ગજરાત રાજ્ર્ય, કવષભવન, ગાુંિીનગર
ઈડીપી શાખાને લગતા ૧૮ પ્રકરણો પૈકી
પ્રકરણ નું. ૧૮ ને લગતી માહિતી દશાાવત ું ૫ત્રક
૫ત્રક - ક
પ્રકરણ -૧૮

નવિય :-

અન્ય ઉ૫યોગી ર્માકિહતી

કચેરી દ્વારા આયોજીત કોમ્્યુટરાઈશેશન કાર્મગીરી
ી૧ જીસ્વાનનો મિત્તમ ઉ૫ર્યોગ.
ીર સરકારશ્રી સાથે તેમજ જીલ્લા કક્ષાની કચેરીઓ સાથે શડ૫થી કોમ્યનીકેશન.
ી૩ ૫શપાલન ખાતાની વેબસાઈટ મારફતે ૫શપાલકોને ૫શપાલન અંગેની માહિતી આ૫વી.
ી૪ ૧૮ મી ૫શિન વસતી ગણતરી માટે અંદાજીત ૫રીણામો.
ી૫ ડેટાબેંક ઓફ એવનમલ િોલ્ડર તૈર્યાર કરવી.
ી૬ ખાતાના તમામ કમાચારીઓ/અવિકારીઓને કોમ્્યટર ઉ૫ર્યોગથી અવગત કરવા.
ી૭ જીલ્લાવાર વવવવિ સેન્ટરો, સબસેન્ટરોની વવગતો.
ી૮ મખ્ર્ય કચેરીની દરે ક શાખામાું ઓેામાું ઓેા ત્રણ કોમ્્યટર/વપ્રન્ટર ફાળવવા.
ી૯ ટી.એસ.પી દ્વારા વડી તેમજ પેટા કચેરીઓની કામગીરી.

