ુ ાલન નનયામકશ્રીની કચેરી, ગજ
ુ રાત રાજ્ય, ગાંધીનગર ખાતે
ધી રાઇટ ટુ ઈન્ફોરમેશન એક્ટ ૨૦૦૫ સંદર્ભ પશપ
આવતી ઘેટાં નવકાસ શાખાને લગતા ૧૮ પ્રકરણોની નવગતવાર માહિતી દશાભ વત ંુ પત્રક.
પત્રક - બ
પ્રકરણ નંબર પ્રકરણન ંુ ટાઈટલ

પેજ નંબર

૧

પ્રસ્તાવના

૨

સંગઠનની વવગતો, કાર્યો અને ફરજો.

૩ થી ૬

૩

અવિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તાઓ અને ફરજો.

૭ થી ૯

૪

કાર્યો કરવા ર્ાટેના વનર્યર્ો, વવવનર્ર્યો, સ ૂચનાઓ, વનર્યર્સંગ્રહ અને દફતરો.

૫
૬
૭

૨

નીવત િડતર અથવા નીવતના અર્લ સબંિી જનતાના સભ્ર્યો સાથે સલાહ
પરાર્મ અથવા તેર્ના પ્રવતવનવિત્વ ર્ાટેની કોઈ વ્ર્યવસ્થા હોર્ય તો તેની વવગત.
જાહેર તંત્ર અથવા તેના વનર્યંત્રણ હેઠળની વ્ર્યક્તતઓ પાસેના દસ્તાવેજોની
કક્ષાઓ અંગેન ં પત્રક
તેના ભાગ તરીકે રચાર્યેલ બોડમ , પરરષદ, સવર્વતઓ અને અન્ર્ય સંસ્થાઓન ં
પત્રક.

૧૦
૧૧
૧૨
૧૩

૮

સરકારી ર્ારહતી અવિકારીઓના નાર્, હોદ્દો અને અન્ર્ય વવગતો.

૧૪

૯

વનણમર્ય લેવાની પ્રરિર્યાર્ાં અનસારવાની કાર્યમપધ્િવત.

૧૫

અવિકારીઓ અને કર્મચારીઓની ર્ારહતી પક્સ્તકા (ડીરે તટરી)

૧૬

૧૦
૧૧

વવવનર્યર્ોર્ાં જોગવાઈ કર્યામ મજબ ર્હેનતાણાની પધ્િવત સરહત દરે ક
અવિકારી અને કર્મચારીને ર્ળત ં ર્ાવસક ર્હેનતાણ ં

૧૭

૧૨

પ્રત્ર્યેક સંસ્થાને ફાળવેલ અંદાજપત્ર.

૧૮ થી ૨૦

૧૩

સહાર્યકી કાર્યમિર્ોન અલર્ અંગેની કાર્યમપધ્િવત.

૨૧ થી ૨૭

૧૪

આપેલ રાહતો, પરવર્ટ કે અવિકૃત ર્ેળવવાની વવગતો

૨૮

૧૫

કાર્યો કરવા ર્ાટે નક્કિ કરે લા ઘોરણો

૨૯

૧૬

વવજાણ ં રૂપે ઉપલબ્િ ર્ારહતી

૩૦

૧૭

ર્ારહતી ર્ેળવવા ર્ાટે નાગરરકોને ઉપલબ્િ સવલતોની વવગતો

૩૧

૧૮

અન્ર્ય ઉપર્યોગી ર્ારહતી.

૩૨

પ્રવત,
ઇ.ડી.પી.ર્ાખા (આ કચેરી)

મ.નં./ઘ.વ.ર્.-૩/
તા.

/૨૦૧૮

/૦૫/૨૦૧૮
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ુ ાલન નનયામકશ્રીની કચેરી, ગ.ુ રા, કૃનિર્વન, ગાંધીનગર
ધી રાઇટ ટુ ઈન્ફોરમેશન એક્ટ ૨૦૦૫ સંદર્ભ પશપ
ખાતે આવતી ઘેટાં નવકાસ શાખાને લગતા ૧૮ પ્રકરણો પૈકી પ્રકરણ ૧ ને લગતી માહિતી દશાભ વત ંુ પત્રક.
પત્રક - ક
પ્રકરણ - ૧
નવિય

પ્રસ્તાવના
આ કાર્યમિર્ અંતગમત રાજ્ર્યર્ાં પશપાલન ખાતા અને ગર્ીલ હસ્તકના ચાર ઘેટાં સંવિમન ફાર્મ છે . અને

ચાર બકરાં સંવિમન ફાર્મ કાર્યમરત છે . તદઉપરાંત ત્રણ ઘવનષ્ટ ઘેટાં વવકાસ ઘટકો જેર્ાં ગર્ીલ હસ્તકના ભ ૂજ
–ભાવનગર ઘટક ના ૪૫ કેન્રો અને પશપાલન ખાતા હસ્તકના
ર્ળીને કૂલ ૮૬ કેન્રો
હસ્તકના વવસ્તરણ કેન્રો

છે . પશપાલન ખાતા હસ્તકના

પાલનપર,દાહોદ,વડોદરા ઘટકના ૪૧ કેન્રો

ચાર ક્કજલ્લા ઘેટાં બકરાં વવસ્તરણ કેન્રો અને ગર્ીલ

ર્ળીને કૂલ ૪૬ કેન્રો કાર્યમરત છે . ગર્ીલના લાર્જ સ્કેલ ર્ીપ બ્રીડીગ ફાર્મ ર્યોજના

હેઠ્ળ ૪૫ ઘેટાં કેન્રો કાર્યમરત છે .વળી સ્થળાંતર કરતા ઘેટાં બકરાંના ટોળા ર્ાટે બે સેવા કેન્રો વવરર્ગાર્ અને
ર્ોડાસા પણ કાર્યમરત છે . આર્,રાજર્યના કલ ૧૭૯ ઘેટાં વવસ્તરણ કેન્રો તથા સેવા કેન્રો દ્વારા આરોગ્ર્ય વવષર્યક
સેવાઓ તેર્જ તાંવત્રક ર્ાગમદર્મન પરા પાડવાર્ાં આવે છે . તેર્જ ગર્ીલ હસ્તક ૫ (પાંચ) નર ઘેટા ઉછે ર કેન્રો
છે . ઉનના નમ ૂનાની ગણવતા ચકાસવા ર્ાટે એક ઉન પ ૃથકરણ પ્રર્યોગર્ાળા ર્ોરબી ખાતે કાર્યમરત છે . ઉપરોકત
પ્રક્ષેત્રો પરથી ઉચ્ચ ગણવતા િરાવતા નર ઘેટાં-બકરાં સંવિમન ર્ાટે ર્ાલિારીઓને પરા પાડવાર્ાં આવે છે .
ખાસ અંગભ ૂત ર્યોજના હેઠળ અન.જાવતના લોકોને બકરાં એકર્ (૧૦+૧) પરા પાડવાની ર્યોજના હેઠળ વષમ૨૦૧૮-૧૯ ર્ાં રૂ ૧૮.૦૦ લાખ જોગવાઇ સચવેલ છે . અન.જન જાવત પેટા ર્યોજના ર્રહલા લાભાથીઓને બકરાં
એકર્ (૧૦+૧) પરા પાડવાની ર્યોજના હેઠળ વષમ- ૨૦૧૮-૧૯ ર્ાં રૂ ૧૯૮.૦૦ લાખ જોગવાઇ સચવેલ છે . અને
જનરલ કેટેગરીના લોકોને બકરાં એકર્ (૧૦+૧) પરા પાડવાની ર્યોજના હેઠળ વષમ- ૨૦૧૮-૧૯ ર્ાં રૂ ૯૯.૦૦
લાખ જોગવાઇ સચવેલ છે .
રાજ્ર્યર્ાં ૨૦ લાખ ઘેટા-બકરાં ને ક્રુવર્નાર્ક દવા પ ૂરી પાડવા ર્ાટે રૂ ૨૪૦ લાખની જોગવાઇ કરે લ છે .
રાજ્ર્યર્ાં ૨૦૦૦૦ ઉટોને એંટી સરા સારવાર ર્યોજનાર્ાં ૪૦ લાખની જોગવાઇ કરે લ છે . ત્રણ અશ્વ ર્ોના
આર્યોજન ર્ાટે ૭૫.૦૦ લાખની જોગવાઇ કરે લ છે . હોસે બ્રીડર અસોસીએર્ન ની સ્થાપના ર્ાટે ૧૦.૫૬ લાખની
જોગવાઇ કરે લ છે .
ઉંટના સંવિમન સારૂ એક ઉંટ સંવિમન ફાર્મ ઢોરી ખાતે કાર્યમરત છે . અશ્વ અને ગદભમ ર્ાટે અશ્વ-ગદભમ
ફાર્મ ચાણસ્ર્ા તેર્જ અશ્વ-ઉછે ર ફાર્મ ઇણાજ ખાતે કાર્યમરત છે . એક નવા અશ્વ સંવિમન ફાર્મ રહિંગોળગઢ ખાતે
સ્થાપનાની કાર્યમવાહી પ્રગવતર્ાં છે . વાલી ઘોડા સેવા કેન્રો ૧3 છે .
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ુ ાલન નનયામકની કચેરી, ગ.ુ રા, કૃનિર્વન, ગાંધીનગર ખાતે
રાઈટ ટુ ઈન્ર્ ફોમેશન એકટ, ૨૦૦૫ સંદર્ે પશપ
આવેલી ધેટા નવકાસ શાખાને લગતા ૧૮ પ્રકરણો પૈકી પ્રકરણ નં. - ર ને લગતી માહિતી દશાભ વત ંુ પત્રક
પત્રક – ક
પ્રકરણ -૨
નવિય :-

સંગઠનની નવગતો, કાયો અને ફરજો.
પ્રકરણ (ર) (નનયમ સંગ્રિ – ૧)

સંગઠનની નવગતો, કાયો અને ફરજો ર.૧:

જાિેર તંત્ર ઉદે શ / િેત ંુ : પશપાલન ખાના હસ્તકની િેટા વવકાસ ર્ાખા ઘ્વારા સર્ગ્ર રાજર્યર્ાં રાજર્ય
સરકાર ઘ્વારા િેટા બકરા પાલન, અશ્વપાલન અને ગદભમપાલન, ઉંટ પાલન વ્ર્યવસાર્યનો વવકાસ
અથેનો હેત ં.

ર.૨

જાિેર તંત્રન ંુ નમશન / દુરદે શીપણ ંુ (નવકાસ) : પશપાલન ખાતા ઘ્વારા રાજર્ય સરકારશ્રી વતી િેટા બકરા
પાલન, અશ્વપાલન અને ગદભમ પાલન અને ઉંટ પાલન વ્ર્યવસાર્ય અપનાવવા ઈચ્ુક લાભાથીઓને
આવથિક સહાર્ય અથવા જરૂરી જાણકારી પરી પાડી આવક / રોજગારીની તકો તથા વિારાની રોજગારી
અને તે ઘ્વારા આવક પરી પાડવા - કંટંબ દીઠ આવકન ં સાિન વવસ્તારં ં તથા ગ્રામ્ર્ય સ્તરના લોકોની
સાર્ાજીક - આવથિક તક્ષાને બળવત્તર બનાવવી.
દરં દેર્ીપણ ં : આગાર્ી વષોર્ાં િેટા બકરા પાલન, અશ્વપાલન અને ગદભમ પાલન વ્ર્યવસાર્ય ક્ષેત્રે
વધ ઉન આપવા, વધ સેવા આપતા અશ્વ- ગદભમ તેર્જ ઉંટ જેવા પ્રાણીઓ જેર્ાં જદી, જદી જાતોની
ક્ષર્તા આિારરત, તેનો ઉછે ર, સપ્લાર્ય, વ્ર્યવસાર્યને લગતી - તકો ઉજળી બનાવવી.

ર.૩:

જાિેર તંત્રનો ટં કો ઈનતિાસ અને તેની રચનાનો સંદર્ભઃ આપણા ખેતી પ્રિાન દે ર્ની આબાદી ગ્રામ્ર્ય
અથમકરણ સાથે સંકળાર્યેલ હોઈ ગ્રામ્ર્ય સ્તરના લોકો આવક રોજગારી ર્ાટે ખેતી તેર્જ તેને સંલગ્ન
વ્ર્યવસાર્ય એટલે કે િેટા, અશ્વ, ગદભમ, ઉંટ પાલન
બકરાં, અશ્વ, ગદભમ, ઉંટ પાલન

વ્ર્યવસાર્ય પણ વષોથી કરતા આવેલ છે .

િેટા-

વ્ર્યવસાર્ય ફકત ગ્રામ્ર્ય સ્તરે જ નહી બલકે, ર્હેરી વવસ્તારર્ાં

અપનાવી ર્કવાની ર્કર્યતા િરાવતો હોવાથી, વિારાની આવક પરતો જ સીવર્ત ન હોઈ, પ ૂણમ
રોજગારીના સાિન તરીકે વવકાસ પાર્ી ર્કે તેવી ક્ષર્તા તથા પાસાઓ િરાવતો હોવાથી પશપાલન
ખાતા ર્ાં િેટાં વવકાસ ર્ાખા ઘ્વારા જદી જદી ર્યોજનાઓ હેઠળ અર્લર્ાં મ ૂકવા અંગેની રચનાઓ
આકાર લીિેલ છે .
ભારતની વસ્તીના ૮૦ ટકા લોકા ખેતી અને પશપાલન વ્ર્યવસાર્ય સાથે સંકળાર્યેલા હોવાનો અંદાજ છે .
જેથી આ વ્ર્યવસાર્ય ર્ાટેની વવકાસની ઉજળી તકો થકી પશપાલન ખાતા તેર્જ િેટા અને ઉન વવકાસ
વનગર્ ઘ્વારા િેટાં વવકાસ ર્ાખા ઘ્વારા સર્ગ્ર રાજર્યર્ાં વવવવિ ર્યોજનાઓ ઘ્વારા તકો પરી પાડવાના
પ્રર્યત્નો થઈ રહેલ છે .
ર.૪:

જાિેર તંત્રની ફરજો

પશપાલન ખાતા હસ્તકની િેટાં વવકાસ ર્ાખા ઘ્વારા વવવવિ ર્યોજનાઓ રાજર્ય

સરકારશ્રી વતી અર્લર્ાં મકવી, તેની ર્યોજનાઓના હેત, ઉદે ર્ - ઢાંચાને અનરૂપ લક્ષર્યાંક વસવઘ્િ
(નાણાંકીર્ય તેર્જ ભૌવતક) ની સર્ીક્ષા હાથ િરવાની ફરજો મખ્ર્યત્વે છે .
3

ર.૫

ુ ય પ્રવ ૃનતઓ / કાયોઃ-પશપ
ુ ાલન ખાતા િસ્તકની ધેટાં બકરાં નવકાસ કાયભક્ષેત્ર િેઠળ
જાિેર તંત્રની મખ્
ુ ાયેલ નવનવધ યોજનાઓ અંતગભ ત.
ક્ષેનત્રયકક્ષાએ અમલી કરણમાં મક
(૧)

િેટાં બકરાં સંવિમન ફાર્મની સ્થાપના તેર્જ િેટાં બકરા પાલન અંગે ર્ાલિારી / પશપાલકોને
તાલીર્ આપવી.અને ઉચ્ચ આનવંવર્ક ગણવત્તાવાળા નર ઘેટા-બકરા પ ૂરા પાડવા

(૨)

િેટાં - બકરા વવકાસ િટક હેઠળ તથા ક્કજલ્લા િેટા-બકરાં વવસ્તરણ કેન્રો હેઠળ આરોગ્ર્ય
વવષર્યક સેવાઓ અને કૃવર્નાર્ક દવાઓ પરી પાડવી.

ર.૭ :

(૩)

વાલીિોડા સેવા કેન્રો દ્વારા વાલીઘોડા થકી સવવિસ આપવી તથા અશ્વપાલન અંગે તાલીર્.

(૪)

ખાસ અંગભ ૂત ર્યોજના હેઠળ અન. જાવતના લોકોને બકરા એકર્ો પરા પાડવા ર્ાટે સહાર્ય.

(૫)

આદી જાવત ર્રહલા લાભાથીઓને બકરા એકર્ો પરા પાડવા ર્ાટે સહાર્ય.

(૬)

જનરલ કેટેગરીના લોકોને બકરા એકર્ો પરા પાડવા ર્ાટે સહાર્ય.

(૭)

અશ્વ સંવિમન ફાર્મ, અશ્વ/ગદભમ સંવિમન ફાર્મ ની સ્થાપના.

(૮)

ઉંટ ઉછે ર કેન્રની સ્થાપના.

(૯)

અશ્વ ર્ોના આર્યોજન ર્ાટે આવથિક સહાર્ય

(૧૦)

રાજ્ર્યર્ાં ૨૦,૦૦૦ ઉંટોને એંટીસરા અને એંટી એકઝીર્ા પ્રોએકટીવ સારવાર આપવી.

જાિેર તંત્રના રાજય નનયામકની કચેરી, પ્રદે શ, જજલ્લો બ્લોક વગે રે સ્તરોએ સંસ્થાગત માળખાનો આલેખ.

પશપાલન ખાતા ઘ્વારા િેટાં વવકાસ ર્ાખા હસ્તકની નીચે જણાવેલ વવવવિ સંસ્થાઓ નીચે
મજબની િેટાં, બકરા, અશ્વ, ગદભમ, ઉંટ, વવકાસ કાર્યમિર્ની કાર્ગીરી હાથ િરે છે .
(૧) ઘવનષ્ટ િેટાં બકરા વવકાસ ઘટક ર્યોજના. – પાલનપર,દાહોદ,વડોદરા
(ર) િેટાં સંવિમન ફાર્મ

- ર્ોરબી, નલીર્યા.

(૩) અશ્વ ઉછે ર કેન્ર

- , ઈણાંજ

(૪) ઉંટ ઉછે ર કેન્ર

-

ઢોરી ક્કજ.કચ્છ,

(૫) અશ્વ ગદભમ સંવિમન ફાર્મ-ચાણસ્ર્ા ક્કજિઃ પાટણ
(૬) બકરાં સંવિમન ફાર્મ - નલલર્યા ક્કજ.કચ્છ,/ કોઢ ક્કજ.ભરૂચ,/ ર્ોટા જાર્પરા જી.બનાસકાંઠા/,
ર્ોરબી
(૭) થી(૯)

વવભાગીર્ય સંયકત પશપાલન વનર્યાર્કશ્રી-રાજકોટ,અર્દાવાદ, વડોદરા.

(૧૦) થી (૧૩) ક્કજલ્લા િેટાં-બકરા વવસ્તરણ કેન્રો.-ર્ોરબી, પોરબંદર, અર્રે લી, સરે ન્રનગર.
(૧૪)

ઉન પ ૃથ્થકરણ પ્રર્યોગર્ાળા- ર્ોરબી

(૧૫) થી (૧૬) સ્થળાંતરરત થતાં િેટાં બકરા સેવા કેન્ર-વવરર્ગાર્ / ર્ોડાસા
(૧૭) થી (૨૯) વાલીિોડા કેન્ર-પાલળર્યાદ, ગઢડા, બાબરા, નાગેશ્રી, લીંબડી, સાવરકંડલા, િંધકા,
ગોંડલ,

ચોટીલા, રદર્યોદર,ચાણસ્ર્ા, પોરબંદર. ઈણાંજ
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ર.૮

જાિેર તંત્રની અસરકારકતા અને કાયભક્ષમતા વધારવા માટેની લોકો પાસેથી અપેક્ષાઓઃરાજર્ય સરકારશ્રીએ પશપાલન ખાતા ઘ્વારા િેટા-બકરા, અશ્વ, ગદભમ ઉંટ વવકાસ હેઠળ વવવવિ
ર્યોજનાઓનો ર્હત્તર્ લાભ લઈ િેટા-બકરા, અશ્વ, ગદભમ ઉંટ વ્ર્યવસાર્યને પરક રોજગારીની તક
તરીકે નહી પણ પ ૂણમ રોજગારીની તક તરીકે અપનાવવા અંગેની લોકો પાસેથી અપેક્ષા છે .

ર.૯

લોક સિયોગ મેળવવા માટેની ગોઠવણ અને પઘ્ધનતઓઃ
ક્કજલ્લા ક્ષેત્રના તર્ાર્ િેટાં સેવા કેન્રો ઘ્વારા ગ્રાર્ સભાન ં આર્યોજન કરવાના લક્ષર્યાંક મજબની
કાર્ગીરી, રૂબરૂ સંપકમ તથા િેટાં-બકરા, અશ્વ, ગદભમપાલન વર્બીરન ં આર્યોજન જેર્ાં ર્રહલાઓને પણ
વર્લબરાથી તરીકે સાર્ેલ કરીને લોકો ઘ્વારા સરકારશ્રીના પશપાલન ખાતા ઘ્વારા િેટાં-બકરા, અશ્વ,
ગદભમપાલન કાર્યમિર્ની સર્જતી આપીને લોક સહર્યોગ ર્ેળવવાની પઘ્િવત અખત્ર્યાર કરવાર્ાં આવે
છે .

ર.૧૦

સેવા આપવાના દે ખરે ખ નનયંત્રણ અને જાિેર ફહરયાદ નનવારણ માટે ઉપલબ્ધ તંત્રઃ
સર્ગ્ર રાજર્યર્ાંની પશપાલન ખાતા હસ્તકની કચેરીઓ, િેટાં-બકરા, અશ્વ, ગદભમપાલન ઉંટ વવકાસ
કાર્યમિર્ની કચેરી, ઘટકો, કે ન્રો વવગેરે પર જે તે ક્કજલ્લાના ઘટક એકર્ના વડા, ત્ર્યારબાદ તેર્ની સવે
પર વવભાગીર્ય કક્ષાના વડાશ્રી અને પશપાલન ખાતાની વડી કચેરીની િેટાં વવકાસ ર્ાખા ઘ્વારા સીિી
દે ખરે ખ તેર્જ વનર્યંત્રણ હાથ િરાર્ય છે તથા ર્યોજનાકીર્ય વષમ દરમ્ર્યાન થતી નાણાંકીર્ય તથા ભૌવતક
લક્ષર્યાંકો વસઘ્િી પરત્વે સર્ીક્ષા હાથ િરવાની કાર્ગીરી કરવાર્ાં આવે છે .

ર.૧૧

ુ ય કચેરી અને જુદા જુદા સ્તરોએ આવેલી અન્ય કચેરીઓનાં સરનામાં:
મખ્
( વપરાર્કારને સર્જાવવાર્ાં સરળ પડે તે ર્ાટે ક્કજલ્લાવાર વગીકરણ )
આ સાથે પત્રક “અ” સામેલ છે .

ઘેટાં વવકાસ ર્ાખાના વનર્યંત્રણ હેઠળની કચેરીઓ
૧

વહીવટી વનર્યાર્કશ્રી,

૧ર

નાર્યબ ૫શપાલન વનર્યાર્કશ્રી,

ગજરાત ઘેટાં અને ઉન વવકાસ વનગર્

ઘવનષ્ઠ ૫શસિારણા ર્યોજના,

લીર્ીટેડ,

ઘવનષ્ઠ ઘેટાં અને બકરાં વવકાસ ઘટક,પાલનપર,

ઉઘોગ ભવન,બ્લોકનં .૧૮,પાંચર્ો ર્ાળ,

એસ.ટી.કોલોની સાર્ે,તા.પાલનપર,ક્કજ.બનાસકાંઠા

ગાંિીનગર.
ર

નાર્યબ ૫શપાલન વનર્યાર્કશ્રી,

૧૩

વવસ્તરણ અવિકારીશ્રી,(૫શપાલન)

ઘેટાં બકરાં સંવિમન ફાર્મ,

ક્કજલ્લા ઘેટાં વવસ્તરણ કેન્ર-૫શદવાખાના કંમ્પાઉન્ડ,

ર્ોભેશ્વર બંગલો,પો.બો.-૩૧૪,ર્ોરબી-ર,

વઢવાણ સીટી,સરે ન્રનગર,ક્કજ.સરે ન્રનગર.

તા.ર્ોરબી,ક્કજ.રાજકોટ
૩

ર્દદનીર્ ૫શપાલન વનર્યાર્કશ્રી,

૧૪

વવસ્તરણ અવિકારીશ્રી, (૫શપાલન)

ઘેટાં બકરાં સંવિમન ફાર્મ,(ઉન પ ૃથ્થકરણ)

ક્કજલ્લા ઘેટાં વવસ્તરણ કેન્ર-પોરબંદર,

ર્ોભેશ્વર બંગલો,પો.બો.-૩૧૪,ર્ોરબી-ર,

કલેકટર બંગલા પાસે,લાલ પેલેસ હોટલ

તા.ર્ોરબી,ક્કજ.રાજકોટ

સાર્ે,ક્કજ.પોરબંદર.
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૪

ર્દદનીર્ ૫શપાલન વનર્યાર્કશ્રી,

૧૫

વવસ્તરણ અવિકારીશ્રી, (૫શપાલન)

ઘેટાં સંવિમન ફાર્મ,નલલર્યા,

ક્કજલ્લા ઘેટાં વવસ્તરણ કેન્ર-અર્રે લી,ક્કજ.અર્રે લી

ભાનાળા એર ફોસમ,સ્ટેર્ન સાર્ે.નલલર્યા,

જેસીંગ૫રા,રં ગપર રોડ,તની હાઈસ્કલ પાસે,અર્રે લી.

તા.અબડાસા,ક્કજ.કચ્છ.
૫

નાર્યબ ૫શપાલન વનર્યાર્કશ્રી,

૧૬

ઘવનષ્ઠ ૫શસિારણા ર્યોજના,

ક્કજલ્લા ઘેટાં વવસ્તરણ કેન્ર-ર્ોરબી,

કે/ઓિઃઅશ્વ ઉછે ર કેન્ર, પેડોક, જૂનાગઢ.

ર્ોભેશ્વર બંગલો,પો.બો.-૩૧૪,ર્ોરબી-ર,

ક્કજ.જૂનાગઢ
૬

ર્દદનીર્ ૫શપાલન વનર્યાર્કશ્રી,

વવસ્તરણ અવિકારીશ્રી, (૫શપાલન)

તા.ર્ોરબી,ક્કજ.રાજકોટ
૧૭

અશ્વ ઉછે ર કેન્ર, ઈણાજ, તા.વેરાવળ,

૫શિન વનરરક્ષકશ્રી,
િેટાં સેવા કેન્ર,ર્ોડાસા, તા.ર્ોડાસા, ક્કજ.અરવલ્લી

ક્કજ.જૂનાગઢ
૭

૫શલચરકત્સા અવિકારીશ્રી,

૧૮

ઉંટ ઉછે ર કેન્ર,ઢોરી,તા. ભજ, ક્કજ.કચ્છ.

૫શિન વનરરક્ષકશ્રી,
િેટાં સેવા કેન્ર, વવરર્ગાર્, તા.વવરર્ગાર્,
ક્કજ.અર્દાવાદ.

૮

ર્દદનીર્ ૫શપાલન વનર્યાર્કશ્રી,

૧૯

અશ્વ ગદભમ સંવિમન ફાર્મ,ચાણસ્ર્ા,

ર્દદનીર્ ૫શપાલન વનર્યાર્કશ્રી,
બકરાં સંવિમન ફાર્મ,નલલર્યા,

તા.ચાણસ્ર્ા, ક્કજ.પાટણ

ભાનાળા એર ફોસમ,સ્ટેર્ન સાર્ે.નલલર્યા,
તા.અબડાસા,ક્કજ.કચ્છ.

૯

ર્દદનીર્ ૫શપાલન વનર્યાર્કશ્રી,

ર૦

બકરાં સંવિમન ફાર્મ, કોંઢ,

ઘવનષ્ઠ ઘેટાં અને બકરાં વવકાસ ઘટક,દાહોદ,

તા.વાલલર્યા, ક્કજ.ભરૂચ.
૧૦

ર્દદનીર્ ૫શપાલન વનર્યાર્કશ્રી,

તા.,ક્કજ.દાહોદ
ર૧

બકરાં સંવિમન ફાર્મ,ર્ોટા જાર્પરા,

ર્દદનીર્ ૫શપાલન વનર્યાર્કશ્રી,
ઘવનષ્ઠ ઘેટાં અને બકરાં વવકાસ ઘટક,વડોદરા,

તા.કાંકરે જ, ક્કજ.બનાસકાંઠા.
૧૧

ર્દદનીર્ ૫શપાલન વનર્યાર્કશ્રી,

તા.,ક્કજ.વડોદરા

ર્દદનીર્ ૫શપાલન વનર્યાર્કશ્રી,
બકરાં સંવિમન ફાર્મ,ર્ોરબી,
ર્ોભેશ્વર બંગલો,પો.બો.-૩૧૪,ર્ોરબી-ર,
તા.ર્ોરબી,ક્કજ.રાજકોટ.

ર.૧ર

કચેરી ર્રૂ થવાનો સર્ર્ય

: ૧૦.૩૦ સવારે

કચેરી બંિ થવાનો સર્ર્ય

: ૬.૧૦ સાંજે
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ુ ાલન નનયામકની કચેરી, ગ.ુ રા, કૃનિર્વન, ગાંધીનગર ખાતે
ધી રાઈટ ટુ ઈન્ર્ ફોમેશન એકટ, ર૦૦૫ સંદર્ે પશપ
આવેલી ધેટા નવકાસ શાખાને લગતા ૧૮ પ્રકરણો પૈકી પ્રકરણ નં. - ૩ ને લગતી માહિતી દશાભ વત ંુ પત્રક
પત્રક – ક
પ્રકરણ - ૩
નવિય :-

અનધકારીઓ અને કમભચારીઓની સત્તા અને ફરજો

અનધકારીઓ અને કમભચારીઓની સત્તા અને ફરજો
૩.૧

સંસ્થાના અવિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તા અને ફરજોની વવગતો.
હોદો :

(૧)

નાર્યબ પશપાલન વનર્યાર્કશ્રી, િેટાં વવકાસ ર્ાખા.

(ર)

ર્દદનીર્ પશપાલન વનર્યાર્કશ્રી, િેટાં વવકાસ ર્ાખા.

(૩)

પશ લચરકત્સા અવિકારી, િેટાં વવકાસ ર્ાખા.

સત્તાઓઃ વિીવટી, નાણાંકીય , અન્યઃ
રાજર્ય સરકારશ્રીના પશપાલન ખાતાના વડા,પશપાલન વનર્યાર્કશ્રી, ગજરાત રાજર્ય, ગાંિીનગર
વતી ફરજો વનભાવવાની થતી હોવાથી સવે પ્રકારની સત્તાઓ વનર્યાર્કશ્રીને જ રહેલી છે . તેર્ છતાં,
પશપાલન વનર્યાર્કશ્રીની સત્તાઓ તેર્ના વતી વનભાવાર્ય છે .
ફરજો :

પશપાલન વનર્યાર્કશ્રી વતી સર્ગ્ર રાજર્યર્ાં િેટાં-બકરા, અશ્વ, ગદભમ, ઉંટ, તથા વ્ર્યરકતલક્ષી
સહાર્ય અન્વર્યેની સરકારશ્રીની ર્યોજનાઓન ં ઉદે ર્પ ૂણમ અર્લીકરણ થાર્ય તે જોવાની ફરજ મખ્ર્યત્વે
છે .ઘેટા ર્ાખાની વહીવટી,નાણાંકીર્ય અને તાંવત્રક કાર્ગીરી કરવી અને કરાવવી તથા સરકારશ્રીના
સંપકમ ર્ાં રહી ર્ાખાને લગત કાર્ગીરી કરવી.

(૧)

ટેબલ નં.-૧ અને ૨ના કમભચારીએ કરવાની થતી કામગીરી.

(૧)

િેટા વવકાસ ર્ાખા હસ્તકના ૧૦૪(૧) િેટાં સંવિમન ફાર્મ-ર્ોરબી,નલલર્યા, બકરાં સંવિમન ફાર્મ-નલલર્યા,
ક્કજલ્લા વવસ્તરણ કેન્રો, અર્રે લી, પોરબંદર, ર્ોરબી, સ.નગર, ઘવનષ્ટ ઘેટાં વવકાસ ઘટક પાલનપર અને
૧૦૬(૪૨) બાંિકાર્ને લગતી તર્ાર્ પ્લાન / નોન પ્લાન ર્યોજનાઓની સિળી કાર્ગીરી.

(ર)

જે ર્યોજનાઓની કાર્ગીરી ફાળવેલ છે , તેન રે ગ્યલર વાવષિક બજેટ, આઠ ર્ાવસક બજેટ, સિારે લ અંદાજ
પત્ર અને એપ્રોપ્રીએર્ન ઓફ એકાઉન્ટની કાર્ગીરી અને ક્ષેત્રીર્ય કચેરીઓને બજેટની ફાળવણી કરવી.

(૩)

ઘેટાં- બકરાં સંવિમન ફાર્મ ર્ાટે વહીવટી તથા વવવવિ નાણાંકીર્ય ર્ંજરીને લગતી કાર્યમવાહી.

(૪)

પનિઃ વવનીર્યોગ અને પરક ર્ાંગણીઓને લગતી કાર્ગીરી.

(૫)

ર્ાખાને લગતા ઓડીટ પેરા, પી.આર.સી. પેરા કે અન્ર્ય ઓડીટને લગતી કાર્ગીરી.

(૬)

ફાળવવાર્ાં આવેલ ર્યોજનાઓના ઠરાવ ર્ેળવવા અને વન ર્ન્થ ઓડમ ર કરવાની કાર્ગીરી.

(૭)

ર્યોજનાઓને લગતી સરકારશ્રી તરફથી ર્ાંગવાર્ાં આવેલ ર્ારહતીનો પત્રવ્ર્યવહાર.

(૮)

ર્ાખાને લગતા તર્ાર્ પ્રકારના કોટમ કેસ અંગેની કાર્ગીરી.

(૯)

આર.ટી.આઈને લગતી કાર્ગીરી

(૧૦)

વવિાનસભા / લોકસભા પ્રશ્નો, કાપ દરખાસ્ત વગેરેની ર્ારહતી તૈર્યાર કરવાની કાર્ગીરી.
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(૧૧)

ર્યોજનાવાર ખચમ પત્રક તૈર્યાર કરવાની કાર્ગીરી.

(૧૨) ર્ાખા હસ્તકના ગજરાત િેટાં અને ઉન વવકાસ વનગર્ લી., ગાંિીનગર (ગર્ીલ)

ની ર્યોજનાઓની

સિળી કાર્ગીરી.
(૧૩) કેન્ર સરકાર તરફથી ર્ંજર થતી ર્યોજનાઓને લગતી કાર્ગીરી.
(૧૪)

આ ઉપરાંત સંયકં ત પશપાલન વનર્યાર્કશ્રી (પશપાલન) અને નાર્યબ પશપાલન વનર્યાર્કશ્રી, (િેટા
વવકાસ), ર્દદવનર્ પશપાલન વનર્યાર્કશ્રી, (િેટા વવકાસ) અને પશ લચરકત્સા અવિકારી, િેટાં વવકાસ
ર્ાખા આપે તે કાર્ગીરી કરવાની રહેર્ે.

(ર)

ટેબલ નં.-૩ ના કમભચારીએ કરવાની થતી કામગીરી.

(૧)

િેટા વવકાસ ર્ાખા હસ્તકની ૧૦૬(૧) અને ૧૦૬(૨) ર્યોજનાઓને લગતી પ્લાન/નોન પ્લાન
ર્યોજનાઓની સિળી કાર્ગીરી.

(૨)

અશ્વ ઉછે ર કેન્ર - જનાગઢ, ઈણાજ, અશ્વ-ગદભમ સંવિમન ફાર્મ-ચાણસ્ર્ા ઉંટ ઉછે ર કેન્ર-ઢોરી ને લગતી
સિળી કાર્ગીરી તથા તર્ાર્ તાંવત્રક (જનરલ) પત્ર વ્ર્યવહાર.

(૩)

િારાસભ્ર્યશ્રી, સંસદસભ્ર્યશ્રી તેર્જ સરકારશ્રી તરફથીર્ાંગવાર્ાં આવતી જનરલ તાંવત્રક ર્ારહતી અંગેની
ર્ારહતી.

(૫)

ર્ીટીંગની કાર્યમવાહી નોંિ લખવી તેર્જ તેની જરૂરી પતમતા ર્ેળવવાની કાર્ગીરી.

(૬)

ર્ાખાના અવિકારીઓ / કર્મચારીઓની રજાઓના રહસાબો રાખવા.

(૭)

ખાતાની અન્ર્ય ર્ાખાઓ સાથેના આંતરરક પત્રવ્ર્યવહારની તર્ાર્ કાર્ગીરી.

(૮)

ર્ાખાના રે કડમ વગીકરણની કાર્ગીરી.

(૯)

ર્ાખાના પત્રકોના આવક જાવક તેર્જ પત્રો ટાઈપીંગ ર્ાટે ર્ોકલવા અંગેની કાર્ગીરી.

(૧૦) પ્રક્ષેત્રની ર્ીટીંગના બીલો તથા પરચ ૂરણ બીલોની ર્ંજરીની કાર્ગીરી.
(૧૧) ફાળવવાર્ાં આવેલ ર્યોજનાઓના ઠરાવ ર્ેળવવા અને વન ર્ન્થ ઓડમ ર કરવાની કાર્ગીરી.
(૧૨)

ર્યોજનાઓને લગતી સરકારશ્રી તરફથી ર્ાંગવાર્ાં આવેલ ર્ારહતીનો પત્રવ્ર્યવહાર.

(૧૩) જે ર્યોજનાઓની કાર્ગીરી ફાળવેલ છે , તેન રે ગ્યલર વાવષિક બજેટ, આઠ ર્ાવસક બજેટ, સિારે લ અંદાજ
પત્ર અને એપ્રોપ્રીએર્ન ઓફ એકાઉન્ટની કાર્ગીરી અને ક્ષેત્રીર્ય કચેરીઓને બજેટની ફાળવણી કરવી.
(૧૪)

આ ઉપરાંત સંયકં ત પશપાલન વનર્યાર્કશ્રી (પશપાલન) અને નાર્યબ પશપાલન વનર્યાર્કશ્રી, (િેટા
વવકાસ) અને ર્દદવનર્ પશપાલન વનર્યાર્કશ્રી, (િેટા વવકાસ), પશ લચરકત્સા અવિકારી, િેટાં વવકાસ
ર્ાખા આપે તે કાર્ગીરી કરવાની રહેર્ે.

(૩)

ટેબલ નં.- ૪ ના કમભચારીએ કરવાની થતી કામગીરી.

(૧)

િેટા વવકાસ ર્ાખા હસ્તકની ૭૯૬(૨૧) ર્યોજનાઓને લગતી પ્લાન / નોન પ્લાન ર્યોજનાઓની સિળી
કાર્ગીરી.

(ર)

ઘવનષ્ટ ઘેટા- બકરા વવકાસ ઘટક દાહોદ, વડોદરા અને બકરા સંવિમન ફાર્મ કોંઢ તથા સ્થળાંતર કરતા
ઘેટા- બકરાના ટોળા ર્ાટે સેવા કેન્રો- ર્ોડાસા, વવરર્ગાર્ને લગતી સિળી કાર્ગીરી તથા તર્ાર્
તાંવત્રક (જનરલ) પત્ર વ્ર્યવહાર.

(૩)
(૪)

ફાળવવાર્ાં આવેલ ર્યોજનાઓના ઠરાવ ર્ેળવવા અને વન ર્ન્થ ઓડમ ર કરવાની કાર્ગીરી.
ર્યોજનાઓને લગતી સરકારશ્રી તરફથી ર્ાંગવાર્ાં આવેલ ર્ારહતીનો પત્રવ્ર્યવહાર.
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(૫)

ર્ાખા હસ્તકની તર્ાર્ ર્યોજનાઓ તાંવત્રક, ર્ાવસક પ્રગવત અહેવાલ ર્ેળવવા તથા રજીસ્ટર નોિવાની
કાર્ગીરી.

(૬)

ક્કજલ્લા વાર ર્યોજનાઓના લક્ષર્યાંક અને બજેટ વવભાજનની કાર્ગીરી.

(૭)

તર્ાર્ ર્યોજનાઓના ભૌવતક લક્ષર્યાંકોની ફાળવણી કરવા અને થર્યેલ વસવઘ્િની સર્ીક્ષા કરવાની
કાર્ગીરી.

(૮)

ર્ાખા હસ્તકની ર્યોજનાઓને લગતી તાલીર્ વગમ તથા વર્લબર અંગેની કાર્ગીરી.

(૯)

વાવષિક વહીવટી અહેવાલ અને આંકડા ર્ાખાના બલેટીન ર્ાટે ર્ારહતી તૈર્યાર કરવાની કાર્ગીરી.

(૧૦)

લાર્યબ્રેરી રજીસ્ટર વનભાવણી.

(૧૧) જે ર્યોજનાઓની કાર્ગીરી ફાળવેલ છે , તેન રે ગ્યલર વાવષિક બજેટ, આઠ ર્ાવસક બજેટ, સિારે લ અંદાજ
પત્ર અને એપ્રોપ્રીએર્ન ઓફ એકાઉન્ટની કાર્ગીરી અને ક્ષેત્રીર્ય કચેરીઓને બજેટની ફાળવણી કરવી.
(૧૨)

આ ઉપરાંત સંયકં ત પશપાલન વનર્યાર્કશ્રી (પશપાલન) અને નાર્યબ પશપાલન વનર્યાર્કશ્રી, (િેટા
વવકાસ) અને ર્દદવનર્ પશપાલન વનર્યાર્કશ્રી, (િેટા વવકાસ), પશ લચરકત્સા અવિકારી, િેટાં વવકાસ
ર્ાખા આપે તે કાર્ગીરી કરવાની રહેર્ે.
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ુ ાલન નનયામકની કચેરી, ગ.ુ રા, કૃનિર્વન, ગાંધીનગર ખાતે
ધી રાઈટ ટુ ઈન્ર્ ફોમેશન એકટ, ર૦૦૫ સંદર્ે પશપ
આવેલી ધેટા નવકાસ શાખાને લગતા ૧૮ પ્રકરણો પૈકી પ્રકરણ નં. - ૪ ને લગતી માહિતી દશાભ વત ંુ પત્રક
પત્રક - ક
પ્રકરણ -૪
નવિય :-

ુ નાઓ નનયમ સંગ્રિ અને ફરજો.
કાયો કરવા માટેના નનયમો, નવનનયમો, સચ

ુ નાઓ નનયમ સંગ્રિ અને ફરજો.
કાયો કરવા માટેના નનયમો, નવનનયમો, સચ
૪.૧

જાહેરતંત્ર અથવા તેનાં વનર્યંત્રણ હેઠળના અવિકારીઓ અને કર્મચારીઓએ ઉપર્યોગ કરવાના વનર્યર્ો,
વવવનર્યર્ો, સચનાઓ અને દફતરોની ર્યાદી નીચેના નમના મજબ આપો.
રાજર્ય સરકારશ્રી ઘ્વારા પશપાલન વનર્યાર્કશ્રી વતી િેટાં વવકાસ ર્ાખા એટલે કે આ એક પશપાલન
વનર્યાર્કશ્રીની કચેરીની ર્ાખા હોઈ, સર્ગ્ર કચેરીની પશપાલન વનર્યાર્કશ્રીની કચેરીની - પ્રર્ાસન અને
વહીવટી ર્ાખા ઘ્વારા વનર્યંત્રણ હેઠળના સરકારશ્રીના પ્રવતમર્ાન વનર્યર્ો - વવવનર્યર્ો, સચનાઓ
વવગેરેન ં અર્લીકરણ થાર્ય છે .

અત્રેની ઘેટાં વવકાસ ર્ાખાના અવિકારીશ્રીઓ તથા કર્મચારીઓએ

પશપાલન વનર્યાર્કશ્રીની કચેરીના ભાગરૂપ જ ફરજ બજાવી રહેલ છે .
વ્ર્યરકતને વનર્યર્ો, વવવનર્યર્ો, સચનાઓ, વનર્યર્સંગ્રહ અને દફતરોની નકલ અહીંથી ર્ળર્ે.
સરનામ:ંુ - પશપાલન વનર્યાર્કશ્રીની કચેરી (પ્રર્ાસન ર્ાખા) કૃવષભવન બી બ્લોક, ચ રોડ, સેકટર-૧૦એ,
ગાંિીનગર
વવભાગ દ્વારા વનર્યર્ો ,વવનર્યર્ો, સ ૂચનાઓ, વનર્યર્સંગ્રહ અને દફતરોની નકલ લેવા ર્ાટેની ફી- કોઈ
પણ પ્રકારની ફી લેવાતી નથી.
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ુ ાલન નનયામકની કચેરી, ગ.ુ રા, કૃનિર્વન ગાંધીનગર ખાતે
ધી રાઈટ ટુ ઈન્ર્ ફોમેશન એકટ, ર૦૦૫ સંદર્ે ૫શપ
આવેલી ધેટા નવકાસ શાખાને લગતા ૧૮ પ્રકરણો પૈકી પ્રકરણ નં. -૫ ને લગતી માહિતી દશાભ વત ંુ પત્રક
પત્રક - ક
પ્રકરણ -૫
નવિય :-

નનનત ૫ડતર અથવા નનનતના અમલ સંબધી જનતાના સભ્યો સાથે સલાિ - ૫રામશભ
અથવા તેમના પ્રનતનનનધત્વ માટેની કં ઈ વ્યવસ્થા િોય તો તેની નવગત.

વનવત પડતર અથવા વનવતના અર્લ સંબિી જનતાના સભ્ર્યો સાથે સલાહ - ૫રાર્ર્મ અથવા તેર્ના
પ્રવતવનવિત્વ ર્ાટેની કંઈ વ્ર્યવસ્થા હોર્ય તો તેની વવગત.
નનનત ઘડતર : સરકારશ્રી ઘ્વારા ૫શપાલન ખાતા વતી જર્યારે જરૂર જણાર્યે વનવતન ં ઘડતર કરાત ં હોઈ,
નીવત ઘડતર અન્વર્યે - અત્રેથી કોઈ સીિો ફાળો આપવાનો રહેતો નથી.

11

ુ ાલન નનયામકની કચેરી, ગ.ુ રા, કૃનિર્વન ગાંધીનગર ખાતે
ધી રાઈટ ટુ ઈન્ર્ ફોમેશન એકટ, ર૦૦૫ સંદર્ે પશપ
આવેલી ધેટા નવકાસ શાખાને લગતા ૧૮ પ્રકરણો પૈકી પ્રકરણ નં. - ૬ ને લગતી માહિતી દશાભ વત ંુ પત્રક
પત્રક - ક
પ્રકરણ -૬
નવિય :જાિે

તંત્ર અથવા તેના નનયંત્રણ િેઠળની વ્યહકતઓ પાસેના દસ્તાવેજોનીકક્ષાઓ અંગે ન ંુ પત્રક

જાહેર તંત્ર અથવા તેના વનર્યંત્રણ હેઠળની વ્ર્યરકતઓ પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ અંગેન ં પત્રક
૬.૧:

સરકારી દસ્તાવેજો

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

ઉલ્લેખ કરો.

પશપાલન ખાતા હસ્તકની - પશપાલન વનર્યાર્કશ્રી વતી િેટાં-બકરા વવકાસ કાર્યમિર્ પરત્વેની
કાર્ગીરી કરી રહેલ આ િેટાં વવકાર્ ર્ાખા અને સરકારશ્રી ઘ્વારા િેટા-બકરા,અશ્વ, ગદભમ ઉંટ, વવકાસ
પ્રં ૃવત અથે અર્લી કરણર્ાં મકાતી ર્યોજનાઓ, તેના અર્લીકરણ અથે સરકારશ્રી સાથે ક્ષેવત્રર્ય
કચેરીઓ સાથે થતો પત્ર વ્ર્યવહાર(કોરસપોન્ડસ, તે જ રીતે ભારત સરકારશ્રી ઘ્વારા અર્લર્ાં મકાતી
ર્યોજનાઓ પરત્વેનો - ભારત સરકારશ્રી અને ક્ષેવત્રર્ય કક્ષા સાથેનો પત્ર વ્ર્યવહાર વવગેરે દફતરની
ઉપલબ્િી અત્રે છે .
અત્રે એ ઉલ્લેખનીર્ય છે કે, િેટાં વવકાસ ર્ાખાએ પશપાલન ખાતાના વડાશ્રી પશપાલન વનર્યાર્કશ્રી
વતી - કચેરીના એક ભાગરૂપે જ વહીવટ કરતી હોઈ, િેટાં વવકાસ ર્ાખા ને લગતા જ દફતરો ઉપલબ્િ
હોર્ય છે .
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ુ ાલન નનયામકની કચેરી, ગ.ુ રા, કૃનિર્વન ગાંધીનગર ખાતે
ધી રાઈટ ટુ ઈન્ર્ ફોમેશન એકટ, ર૦૦૫ સંદર્ે પશપ
આવેલી ધેટા નવકાસ શાખાને લગતા ૧૮ પ્રકરણો પૈકી પ્રકરણ નં. -૭ ને લગતી માહિતી દશાભ વત ંુ પત્રક
પત્રક - ક
પ્રકરણ -૭
નવિય :-

જાિેર તંત્રના ર્ાગ તરીકે રચાયેલી બોડભ , પહરિદ, સનમનતઓ અને અન્ય સંસ્થાઓન ંુ પત્રક :

તેના ભાગ તરીકે રચાર્યેલી બોડમ , પરરષદ, સવર્વતઓ અને અન્ર્ય સંસ્થાઓન ં પત્રક :
૭.૧:

જાિેર તંત્રને ........... અન્ય મંડળોની નવગતઃ-

રાજર્યર્ાં પશપાલન ખાતાની િેટાં વવકાસ ર્ાખા હેઠળ ગજરાત ઘેટાં અને ઉન વવકાસ વનગર્ લી. ગાંિીનગર
નાર્ન ં એક બોડમ કાર્યમરત છે . જેન ં સરનામ- વવગત નીચે દર્ામવ્ર્યા મજબ છે .
ગજરાત ઘેટાં અને ઉન વવકાસ વનગર્ લી.
બ્લોક નંબર-૧૮ - ઉદ્યોગભવન, પાંચર્ા ર્ાળે , સેકટર-૧૧
ગાંિીનગર
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ુ ાલન નનયામકની કચેરી, ગ.ુ રા, કૃનિર્વન ગાંધીનગર ખાતે
ધી રાઈટ ટુ ઈન્ર્ ફોમેશન એકટ, ર૦૦૫ સંદર્ે પશપ
આવેલી ધેટા નવકાસ શાખાને લગતા ૧૮ પ્રકરણો પૈકી પ્રકરણ નં. -૮ ને લગતી માહિતી દશાભ વત ંુ પત્રક
પત્રક - ક
પ્રકરણ -૮
નવિય :-

સરકારી માહિતી અનધકારીઓનાં નામ, િોદો અને અન્ય નવગતો

સરકારી માહિતી અનધકારીઓનાં નામ, િોદો અને અન્ય નવગતો( પાન. નં-૧૬ પર સામેલ છે .)
૮.૧

જાિેર તંત્રના સરકારી ........ નવશેની સંપકભ માહિત.
સર્ગ્ર પશપાલન ખાતાને લાગ પડત ં હોવાથી પશપાલન વનર્યાર્કશ્રીની કચેરીની પ્રર્ાસન અને વહીવટી
ર્ાખા દ્વારા વનર્યત થર્યે / જણાવાર્ય છે . જે અત્રે લાગ પડત ં નથી.
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ુ ાલન નનયામકની કચેરી, ગ.ુ રા, કૃનિર્વન ગાંધીનગર ખાતે
ધી રાઈટ ટુ ઈન્ર્ ફોમેશન એકટ, ર૦૦૫ સંદર્ે પશપ
આવેલી ધેટા નવકાસ શાખાને લગતા ૧૮ પ્રકરણો પૈકી પ્રકરણ નં. - ૯ ને લગતી માહિતી દશાભ વત ંુ પત્રક
પત્રક - ક
પ્રકરણ -૯
નવિય :-

ુ રવાની કાયભપઘ્ધનત
નનણભય લેવાની પ્રહિયામાં અનસ

ુ રવાની કાયભપઘ્ધનતઃ
નનણભય લેવાની પ્રહિયામાં અનસ
૯.૧ થી ૯.૬:

રાજર્ય સરકારશ્રી દ્વારા પશપાલન ખાતાના વડાશ્રી દ્વારા પશપાલન ખાતાનો વહીવટ થતો હોઈ
વનણમર્ય લેવાની પ્રરિર્યા સીિે સીિી અત્રે સ્પર્મતી ના હોઈ, લાગ પડત ં નથી. રાજર્ય સરકારશ્રીના
ૂ કલ્ર્યાણ અને સહકાર વવભાગ ઘ્વારા પશપાલન ખાતા અન્વર્યેના વનણમર્યો લેવાના
કૃવષ, ખેડત
હોર્ય છે .
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ુ ાલન નનયામકની કચેરી, ગ.ુ રા, કૃનિર્વન ગાંધીનગર ખાતે
ધી રાઈટ ટુ ઈન્ર્ ફોમેશન એકટ, ર૦૦૫ સંદર્ે ૫શપ
આવેલી ધેટા નવકાસ શાખા ને લગતા ૧૮ પ્રકરણો પૈકી પ્રકરણ નં. - ૧૦ ને લગતી માહિતી દશાભ વત ંુ પત્રક
પત્રક – ક
પ્રકરણ -૧૦
અનધકારીઓ અને કમભચારીઓની માહિતી પસ્ુ સ્તકા (ડીરે ક્ટરી)

નવિય :-

ુ ાલન નનયામકની કચેરી ઘેટાં નવકાસ શાખાની માહિતી.
અનધકારીઓ અને કમભચારીઓની માહિતી પનુ સ્તકા પશપ
અ.

નામ

િોદો

નં.
(૧)

ડો. ડી.એર્.પટે લ

નાર્યબ પશપાલન

એસ.ટી.

ફોન નંબર

ડી.

કચેરી

ઘર

૦૭૯

ર૩ર૫૬૧૮૪

૯૪૨૬૫૦૩૦૨૫

વનર્યાર્ક
(ર)

ડામ. એસ.ડી.પરીખ

ર્દદનીર્

૦૭૯

ર૩ર૫૬૧૮૪

૯૪૨૬૪૧૫૧૯૫

પશપાલન વનર્યાર્ક
(૩)

ડો.પી.જે.દે સાઇ

પશ લચરકત્સા

ઈ-મેલ

સરનામું

sheephq-

A-૪૦૪ પ્રમખ ઓરા ફ્લેટ,

anml@gujarat.gov

સરગાસણ

.in

ગાંિીનગર

ચોકડી

પાસે

૮, વર્લ્પ એપાટટમ ર્ન્ે ટ , બોપલ
અર્દાવાદ-૩૮૦૦૫૮

૦૭૯

ર૩ર૫૬૧૮૪

૯૪૨૮૭૫૪૩૩૫

H -૩૦૩, શકન રે સીડન્સી,
વંદે ર્ાતરર્ સીટી, ગોતા ,

અવિકારી

અર્દાવાદ - ૩૮૨૪૮૧
(૩)

શ્રી ડી.એલ.ચાવડા

જવનર્યર તલાકમ

૦૭૯

ર૩ર૫૬૧૮૪

૯૮૯૮૬૩૬૩૪૭

૪૧,

ભગીરથ

પાકમ -૨

,પાશ્વમનાથ

ટાઉનર્ીપ

રિશ્નનગર

સૈજપર

રોડ
બોઘા

અર્દાવાદ-૩૮૨૩૪૫
(૪)

શ્રી ડી.વી..પરર્ાર

ગણક

૦૭૯

ર૩ર૫૬૧૮૪

૯૭૧૪૧૪૫૮૭૨

પ્લોટ નં- ૫૯/૨, સુયભનારાયણ
સોસાયટી,

સેકટર-૨૫,

ગાંધીનગર
(૫)

શ્રી એર્.ટી.ચૌિરી

જવનર્યર તલાકમ

૦૭૯

ર૩ર૫૬૧૮૪

૯૦૯૯૧૬૫૮૮૯

પ્લોટ નં ૧૩૯/૯ જ./૨ ટાઇપ,
સેકટર - ૧૨ સી , ગાંધીનગર
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ુ ાલન નનયામકની કચેરી, ગ.ુ રા, કૃનિર્વન ગાંધીનગર ખાતે
ધી રાઈટ ટુ ઈન્ર્ ફોમેશન એકટ, ર૦૦૫ સંદર્ે પશપ
આવેલી ધેટા નવકાસ શાખાને લગતા ૧૮ પ્રકરણો પૈકી પ્રકરણ નં. - ૧૧ ને લગતી માહિતી દશાભ વત ંુ પત્રક
પત્રક - ક
પ્રકરણ -૧૧
નવિય :-

ુ બ મિેનતાણાની પઘ્ધનત સહિત દરે ક અનધકારી અંગે
નવનનયમોમાં જોગવાઈ કયાભ મજ
કમભચારીને મળત ંુ માનસક મિેનતાણ ંુ

૧૧.૧: પશપાલન ખાતા હસ્તકની ઘેટાં વવકાસ પ્રં ૃવત સાથે સંકળાર્યેલ ઘેટાં વવકાસ ર્ાખા, વનર્યાર્કશ્રીની કચેરી
ખાતે ફરજ બજાવતા અવિકારી / કર્મચારીઓની નમના મજબની પત્રક -૪ ર્ાં ર્ારહતી સાર્ેલ કરે લ છે .

અ.નં.
(૧)
(૧)

(ર)

(૩)

નામ
(ર)
ડો. ડી.એર્.પટે લ

ડામ. એસ.ડી.પરીખ

ડો.પી.જે.દે સાઇ

વળતર ર્થ્થુ

મિેનતાણું

સરકારશ્રીના પ્રવભતમાન

(૩)

(૪)

(૫)

(૬)

નાર્યબ

૧૫૬૦૦-

સરકારશ્રીના પ્રવમતર્ાન

સરકારશ્રીના પ્રવમતર્ાન

પશપાલન

૩૯૧૦૦GRADE

વનર્યર્ોનસાર નકકી

વનર્યર્ોનસાર નકકી થર્યા

વનર્યાર્ક

PAY-૬૬૦૦

થર્યા મજબ.

મજબ.

ર્દદનીર્

૯૩૦૦-૩૪૮૦૦

પશપાલન

GRADE PAY-

વનર્યાર્ક

૫૪૦૦

પશ લચરકત્સા

૯૩૦૦-૩૪૮૦૦

“

“

અવિકારી

GRADE PAY-

“

“

“
“

“
“

િોદો

૫૪૦૦
(૩)

શ્રી ડી.એલ.ચાવડા

નવનનયમન જણાવ્યા મુજબ

માનસક

જવનર્યર તલાકમ

૫૨૦૦-૨૦૨૦૦
GRADE PAY
૧૯૦૦-

(૪)

શ્રી ડી.વી..પરર્ાર

ગણક

૧૯૯૫૦/- રફતસ

(૫)

શ્રી એર્.ટી.ચૌિરી

જવનર્યર તલાકમ

૧૯૯૫૦/- રફતસ

“

મિેનતાણું નકકી કરવાની
કાયભપઘ્ધનત

“
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ુ ાલન નનયામકની કચેરી, ગ.ુ રા, કૃનિર્વન ગાંધીનગર ખાતે
ધી રાઈટ ટુ ઈન્ર્ ફોમેશન એકટ, ર૦૦૫ સંદર્ે પશપ
આવેલી ધેટા નવકાસ શાખાને લગતા ૧૮ પ્રકરણો પૈકી પ્રકરણ નં. - ૧૨ ને લગતી માહિતી દશાભ વત ંુ પત્રક
પત્રક - ક
પ્રકરણ -૧૨
નવિય :-

પ્રત્યેક સંસ્થાને ફાળવાયેલ અંદાજપત્ર ની નવગતો.

ઘેટા વવકાસ ર્ાખાને સંલગ્ન તર્ાર્ નવી તથા જની બાબતો અંગે સને ૨૦૧૭-૧૮ર્ાં થર્યેલ જોગવાઇ આ
સાથેના પત્રકર્ાં સાર્ેલ છે .
૧.૧:

નમ ૂના મજબન ં પત્રક - પરરવર્ષ્ટ-૧ આ સાથે સાર્ેલ છે .
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પહરનશષ્ટ - ૧
ઘેટા નવકાસ શાખા દ્વારા અમલીકરણ થનાર ચાલ ુ તથા નવી યોજનાઓ
અ.નં.
૧.

યોજનાન ંુ સદર

વિભ : ૨૦૧૭-૧૮

યોજનાન ંુ નામ

વાનિિક જોગવાઇ
રૂ. લાખ

ર્ાગણાનં-૯૬ ર્હેસલી
૨૪૦૩ પશપાલન

બકરા સંવિમન ફાર્મ, કોંઢ, ક્કજ. ભરચ, ઘેટા -બકરા વવકાસ ઘટક દાહોદ અને વડોદરાની સ્થાપના, અને
અનસલચત જનજાવતની ર્રહલા લાભાથીઓને બકરા એકર્ (૧૦+૧) સહાર્યની ર્યોજના

૩૭૦.૦૦

૭૯૬ આરદજાવત વવસ્તાર પેટા ર્યોજના,
(૨૧) સ્થળાંતર કરતાં િેટા બકરાના
ટોળા ર્ાટે સેવા કેન્ર
૨.

ર્ાગણા નં-૦૪ ર્હેસલી
૨૪૦૩ પશપાલન
૧૦૪ િેટા ઉન વવકાસ ,
(૧) ઘેટા-બકરા વવકાસ કાર્યમિર્ો

૩.

ર્ાગણા નં-૦૪ ર્હેસલી
૨૪૦૩ પશપાલન
૧૦૬ અન્ર્ય પશિન વવકાસ
(૦૨) અશ્વ સંવિમન ફાર્મન ં વવસ્તરણ

ઘેટા-બકરા સંવિમન ફાર્મની સ્થાપના હેઠળ ઘેટા-બકરા સંવિમન ફાર્મ ર્ોરબી અને નલલર્યાની સ્થાપનાની
ર્યોજના , ઘેટા-બકરા પાલન અંગે ર્ાલિારી વર્લબરની ર્યોજના, બકરા સંવિમન ફાર્મ, ર્ોરબી અને ર્ોટા

૧૯૪૩.૪૩

જાર્પરાની સ્થાપના, તથા ઘેટા-બકરા ર્ાટે કૃવર્નાર્ક દવાની ખરીદી, ગજરાત ઘેટા અને ઉન વવકાસ
વનગર્ હેઠળની ઉન સિારણા ર્યોજના, જનરલ કેટેગરીના લાભાથીઓને બકરા એકર્ (૧૦+૧) સહાર્યની
ર્યોજના
અશ્વ સંવિમન ફાર્મ - ઈણાજ ક્કજ. ગીર સોર્નાથ ,ઉંટ સંવિમન ફાર્મ ઢોરી ક્કજ. કચ્છન ં વવસ્તરણ, અશ્વ ગદભમ સંવિમન
ફાર્મ -ચાણસ્ર્ા ક્કજ.પાટણની સ્થાપનાની ર્યોજના, વાલીિોડા સેવા

કે ન્રો ચાા રાખવા, ઊંટ વગમના પ્રાણીઓર્ાં

૩૭૩.૦૦

એન્ટીસરાની સારવાર.
અશ્વના બ્રીડર એસો.ની સ્થાપના અને પશપાલન પ્રં ૃવત્તઓ કરવા ર્ાટે સહાર્યની ર્યોજના, અશ્વ ર્ોન આર્યોજન ર્ાટે
આવથિક સહાર્યની ર્યોજના
રાજ્ર્યર્ાં કારઠર્યાવાડી અને ર્ારવાડી અશ્વો ર્ાટે રે રડર્યો ફ્રીકવન્સી આઇડેન્ન્ટરફકે ર્નની ર્યોજના
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યોજનાન ંુ સદર

અ.નં.
૪.

ર્ાગણા નં-૯૫

ર્હેસલી

યોજનાન ંુ નામ

વાનિિક જોગવાઇ
રૂ. લાખ

અનસલચત જાવતના લાભાથીઓને બકરા એકર્ (૧૦+૧) સહાર્યની ર્યોજના

૧૮.૦૦

ર્ાગણા નં-૮૪ મડી

૧. અશ્વ સંવિમન ફાર્મ - ઈણાજ તા. વેરાવળ, ક્કજ. ગીર સોર્નાથ ખાતે વવવવિ બાંિકાર્ની ર્યોજના

૪૪૦૩ પશપાલન અંગે મડી ખચમ જોગવાઇ

૨. અશ્વ સંવિમન ફાર્મ -રહિંગોળગઢ તા. જસદણ , ક્કજ. રાજકોટ ખાતે વવવવિ બાંિકાર્ની ર્યોજના

૪૪.૦૧

૧૦૬ અન્ર્ય પશિન વવકાસ

૩. ઘવનષ્ટ ઘેટા બકરા વવકાસ ઘટક: દાહોદ (મવાલલર્યા) ખાતે કચેરી ર્કાનન ં બાંિકાર્

(૪૨) ર્કાન બાંિકાર્, ર્ોટા કાર્

૪. અંબોડ અશ્વર્ેળા સોસાર્યટી દ્વારા અંબોડ ખાતે અશ્વર્ોના આર્યોજનની ર્યોજના

ર્ાગણા નં-૮૪ મડી

૧. ઘેટા બકરા સેવા કે ન્રો ર્ોડાસા, ક્કજ. અરવલ્લી ખાતે કચેરીના નવવન બાંિકાર્ની ર્યોજના

૫૮.૮૦

ર્ાગણા નં-૮૪ મડી

૧. અશ્વ ગદભમ સંવિમન ફાર્મ -ચાણસ્ર્ા ક્કજ.પાટણ ખાતે કમ્પાઉન્ડ વોલ તથા હવાડા બનાવવાની બાંિકાર્ની

૪૪૦૩ પશપાલન અંગે મડી ખચમ જોગવાઇ

ર્યોજના

૪૫.૯૪

૨૪૦૩ પશપાલન
૧૦૪ િેટા ઉન વવકાસ ,
(૧) અનસલચત જાવતના

લાભાથીઓને બકરા

એકર્ (૧૦+૧) સહાર્યની ર્યોજના

૫.

૬.

૪૪૦૩ પશપાલન અંગે મડી ખચમ જોગવાઇ
૧૦૬ અન્ર્ય પશિન વવકાસ
(૪૨) ર્કાન બાંિકાર્, ર્ોટા કાર્

૭

૧૦૬ અન્ર્ય પશિન વવકાસ
(૪૨) ર્કાન બાંિકાર્, ર્ોટા કાર્

૮

ર્ાગણા નં-૦૪ ર્હેસલી
૨૪૦૩ પશપાલન

ઉંટ ઉછે ર કેન્ર , ઢોરીની સ્થાપનાની ર્યોજના

૪૩.૦૭

૧૦૬ અન્ર્ય પશિન વવકાસ
(૦૧) ઉંટ ઉછે ર કે ન્ર ,ઢોરીની સ્થાપનાની

ર્યોજના
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ુ ાલન નનયામકની કચેરી, ગ.ુ રા, કૃનિર્વન ગાંધીનગર ખાતે
ધી રાઈટ ટુ ઈન્ર્ ફોમેશન એકટ, ર00પ સંદર્ે પશપ
આવેલી ધેટા નવકાસ શાખાને લગતા ૧૮ પ્રકરણો પૈકી પ્રકરણ નં. -૧૩ ને લગતી માહિતી દશાભ વત ંુ પત્રક
પત્રક - ક
પ્રકરણ -૧૩
નવિય :-

સિાયકી કાયભિમોની અમલ અંગે ની પઘ્ધનત

સિાયકી કાયભિમોની અમલ અંગે ની પઘ્ધનત
૧૩.૧ : નીચેના નમ ૂના મજબ કાર્યમિર્ન ં નાર્ / ર્યોજનાન ં નાર્
(૧) ખાસ અંગભ ૂત ર્યોજનાના લાભાથીઓ ર્ાટે બકરાં એકર્ોની સ્થાપના ર્ાટેની સહાર્યની ર્યોજના વષમ
૨૦૧૮- ૨૦૧૯
(૩) આરદ જાવતની ર્રહલા લાભાથીઓ ર્ાટે બકરાં એકર્ોની સ્થાપના ર્ાટેની સહાર્યની ર્યોજના વષમ :
૨૦૧૮- ૨૦૧૯
(૩) જનરલ કેટેગરીના લાભાથીઓ ર્ાટે બકરાં એકર્ોની સ્થાપના ર્ાટેની સહાર્યની ર્યોજના વષમ :
૨૦૧૮- ૨૦૧૯
કાર્યમરત છે તેર્ છતાં સદર ર્યોજના સરકારશ્રીની ર્ંજરીને આિીન હોર્ય છે .
કાયભિમ / યોજનાનો સમયગાળો
કાયભિમનો ઉદે શ :યોજના નં-૧.
આ ખાસ અંગભ ૂત ર્યોજનાર્ાં અનસલચત જાવતના લાભાથીઓને ગાર્ય, ભેંસ આપવાને બદલે (૧0 બકરી
+૧ બકરો) આપવાથી એક બકરા એકર્ર્ાંથી વાવષિક રૂવપર્યા અંદાજીત ૧0000/- ની આવક થર્ે તેથી ગજરાત
ચલાવવા પરતી આવક ર્ળી રહેર્ે. આ ર્યોજનાર્ાં એકર્ ખચમ રૂવપર્યા ૬0000/- થર્ે તે પૈકી લાભાથી ને યવનટ
કોસ્ટના ૫૦% અથવા વધર્ાં વધ રૂવપર્યા ૩0000/- સહાર્ય પેટે ચકવવાર્ાં આવર્ે, બાકીના રૂવપર્યા ૩0000/ખોરાક, પાણી, ચારો, રહેઠાણ, દવા ખાણદાણ અને શ્રર્ પેટે લાભાથીએ ભોગવવાના રહેર્ે. જીલ્લા પંચાર્યતો
દ્વારા ર્યોજનાન અર્લીકરણ થાર્ય છે ,
યોજના નં-ર.
આ ર્યોજનાર્ાં અનસલચત જન જાવતની ર્રહલા લાભાથીઓ ર્ાટે બકરાં એકર્ સ્થાપના ર્ાટેની સહાર્ય ર્યોજના
અંતગમત (૧0 બકરી +૧ બકરો) આપવાની ર્યોજના અર્લર્ાં છે . આ ર્યોજનાર્ાં એકર્ ખચમ રૂ. ૬0000/- થર્ે.
તે પૈકી લાભાથી ને યવનટ કોસ્ટના ૫૦% અથવા વધર્ાં વધ રૂવપર્યા ૩0000/- સહાર્ય પેટે ચકવવાર્ાં આવર્ે,
બાકીના રૂવપર્યા ૩0000/- ખોરાક, પાણી, ચારો, રહેઠાણ, દવા, ખાણદાણ અને શ્રર્ પેટે લાભાથીએ
ભોગવવાનારહેર્ે.જીલ્લા પંચાર્યતો દ્વારા ર્યોજનાન અર્લીકરણ થાર્ય છે ,
યોજના નં-૩.
આ ર્યોજનાર્ાં જનરલ કેટેગરીના લાભાથીઓ ર્ાટે બકરાં એકર્ સ્થાપના ર્ાટેની સહાર્ય ર્યોજના અંતગમત
(૧0 બકરી +૧ બકરો) આપવાની ર્યોજના અર્લર્ાં છે . આ ર્યોજનાર્ાં એકર્ ખચમ રૂ. ૬0000/- થર્ે. તે પૈકી
લાભાથી ને યવનટ કોસ્ટના ૫૦% અથવા વધર્ાં વધ રૂવપર્યા ૩0000/- સહાર્ય પેટે ચકવવાર્ાં આવર્ે, બાકીના
21

રૂવપર્યા ૩0000/- ખોરાક, પાણી, ચારો, રહેઠાણ, દવા, ખાણદાણ અને શ્રર્ પેટે લાભાથીએ
ભોગવવાનારહેર્ે.જીલ્લા પંચાર્યતો દ્વારા ર્યોજનાન અર્લીકરણ થાર્ય છે ,
કાયભિમ નો લાર્ લેવાની પઘ્ધનત :ક્ષેત્રીર્ય કક્ષાએ દરે ક ક્કજલ્લા સ્તરે પંચાર્યત સ્તરે ર્યોજનાન ં અર્લીકરણ થાર્ય છે . પંચાર્યતની કચેરીઓ
ઘ્વારા પશલચરકત્સા અવિકારી ર્ારફતે ઓન લાઇન અરજી ર્ેળવી ચકાસી પાત્રતા થર્યેથી અરજીઓ નાર્યબ
પશપાલન વનર્યાર્કશ્રી. ક્કજ.પંચાર્યતની કચેરીએ ર્ંજરી અથે ર્ોકલી આપવાર્ાં આવે છે . આ ર્યોજના હેઠળ
અનસ ૂલચત જાવત, અનસ ૂલચત જનજાવત , જનરલ કેટેગરીના ઉર્ેદવારોને આવરી લીિેલ છે .
પાત્રતા નકકી કરવાના માપદં ડો :પ્રકરણ-૧3 પત્રકના ર્રતો અને બોલીઓ અને બોલીઓની નકલ સાર્ેલ છે .
સિાયકી નવતરણની કાયભ પઘ્ધનત
અરજી કર્યાં કરવી કે અરજી કરવા ર્ાટે કચેરીર્ાં કોનો સંપકમ કરવો :જે તે ક્કજલ્લાના નાર્યબ પશપાલન વનર્યાર્કશ્રી ક્કજલ્લા પંચાર્યતનો સંપકમ કરવાનો રહેર્ે.
અરજી ફી :-

વવના મ ૂલ્ર્યે અરજી સ્વીકારવાર્ાં આવે છે .

અન્ય ફી :-

ઉપર મજબ

ુ ો :- અરજી પત્રકનો નમનો (I KISSAN PORTAL પર ઓન લાઇન અરજી કરવાની છે .)
અરજી પત્રકનો નમન
બબડાણોની યાદી :ક
અનસલચત જાવત ના લાભાથીઓ ર્ાટે ૧૦+૧ બકરાં એકર્ સ્થાપના
૧. બેંક પાસબકની નકલ અથવા રદ કરે લ ચેક
૨. બારકોડેડ રે ર્નકાડમ
ઓળખકાડમ

૩. આિારકાડમ

૪. જન્ર્તારીખનો આિાર ૫. ચટં ણીકાડમ / સરકારર્ાન્ર્ય ફોટો

૬. સક્ષર્ અવિકારીશ્રીનો જાવતનો દાખલો

અનસલચત જન જાવતની ર્રહલા લાભાથીઓ ર્ાટે ૧૦+૧ બકરાં એકર્ સ્થાપના
૧. બેંક પાસબકની નકલ અથવા રદ કરે લ ચેક
૨. બારકોડેડ રે ર્નકાડમ
ઓળખકાડમ

૩. આિારકાડમ

૪. જન્ર્તારીખનો આિાર ૫. ચટં ણીકાડમ / સરકારર્ાન્ર્ય ફોટો

૬. સક્ષર્ અવિકારીશ્રીનો જાવતનો દાખલો

૭. વવિવા/ત્ર્યતતા/ ર્ારરરીક અપંગતાન ં સક્ષર્ અવિકારીશ્રીન પ્રર્ાણપત્ર
જનરલ કેટેગરીના લાભાથીઓ ર્ાટે ૧૦+૧ બકરા એકમ
૧. બેંક પાસબકની નકલ અથવા રદ કરે લ ચેક
૨. બારકોડેડ રે ર્નકાડમ

૩. આિારકાડમ

૪. જન્ર્તારીખનો આિાર

૫. ચટં ણીકાડમ / સરકારર્ાન્ર્ય ફોટો ઓળખકાડમ
પ્રહકયાને લગતી સમસ્યા અંગે કયાં સંપકભ કરવો :
જે તે ક્કજલ્લાના નાર્યબ પશપાલન વનર્યાર્કશ્રી ક્કજલ્લા પંચાર્યત અને પશ દવાખાનાનો સંપકમ કરવો
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પહરનશષ્ટ-અ
ુ બચત જાનત પેટા યોજનાના લાર્ાથીઓ માટે બકરાં એકમોની સ્થાપના માટેની સિાય (શરતો)
અનસ
બોલીઓ વિભ: ૨૦૧૮-ર0૧૯
૧. આ ર્યોજનાનો લાભ ફકત અનસ ૂલચત જાવતના પખ્ત વર્યના લાભાથીઓનેજ આપવાનો રહેર્ે. એક જ
કટંબના એક જ સભ્ર્યને લાભ આપવાનો રહેર્ે.
ૂ ઓન લાઇન પધ્િવતથી થર્ે. તેર્જ આઇ ખેડત
ૂ ઓન
ર. લાભાથીઓની અરજીઓ અને પસંદગી આઇ ખેડત
લાઇન પોટમ લ ચાા હોર્ય ત્ર્યારે લાભાથીએ ઓન લાઇન અરજી કરવાની રહેર્ે.
૩. લાભાથી ઓનલાઇન અરજીની વપ્રન્ટ આઉટ સાથે લબડાણ ર્ાટેના સાિવનક દસ્તાવેજો / દાખલાઓ સ્કેન કરી
ૂ પોટમ લ ઉપર એટેચ કરી ર્કે છે અથવા ઓનલાઇન અરજીની વપ્રન્ટ આઉટ સાથે
ઓનલાઇન આઇ- ખેડત
લબડાણ કરી અરજી પર દર્ામવેલી ઓરફસ/ કચેરીના સરનાર્ે વનર્યત સર્ર્યર્ર્યામદાર્ાં (૭ રદવસર્ાં ) રજ
કરવાના રહેર્.ે
૪.

લાભાથીઓની અરજીઓની ચકાસણી તથા ભલાર્ણ તાાકા અથવા તાાકાના સેજાના પશલચરકત્સા
અવિકારી કરર્ે.અને તેઓ ર્ારફતે નાર્યબ પશપાલન વનર્યાર્ક,ક્કજલ્લા પંચાર્યતને ર્ોકલવાર્ાં આવર્ે.
જેઓ તાંવત્રક ર્ંજરી તથા સપરવવઝન વગેરેની કાર્યમવાહી કરર્ે.

૫.

લાભાથીએ અરજીને ઓનલાઇન પવમ ર્ંજરી ર્ળ્ર્યાના ૯૦ રદવસની સર્ર્યર્ર્યામદાર્ાં એકર્ની સ્થાપના /
ઘટક ખરીદી કરવાની રહેર્ે. તથા તે અંગેના ખરીદી / બાંિકાર્ના બીલો સર્ર્યર્ર્યામદાર્ાં રજ કરવાના
રહેર્ે. જો લાભાથી આ પ્રર્ાણે વનર્યત સર્ર્યર્ર્યામદાર્ાં એકર્ની સ્થાપના / ખરીદી કરવાર્ાં વનષ્ફળ જર્ે
અથવા સક્ષર્ ન હોવાન ં જણાર્યે લાભાથીને આપવાર્ાં આવેલ ર્ંજરી આદે ર્ રદ કરી પ્રવતક્ષાર્યાદીર્ાં
અગ્રતાિર્ મજબ આવતા અન્ર્ય લાભાથીને ર્ંજરી આદે ર્ આપવાર્ાં આવર્ે. ( લાગ પડતી ર્યોજનાઓ
ર્ાટે)

૬.

તાાકા ર્થક અથવા તાાકાના સેજાના સંબવં િત પશલચરકત્સા અવિકારીએ લાભાથી દ્વારા બકરાંના રહેઠાણ
ર્ાટે ફેક્ન્સિંગવાળો વાડો અથવા કાચા/પાકા બકરાંના ર્ેડની ખરાઇ કરવાની રહેર્ે.

૭.

લાભાથીએ બકરાં યનીટ સાથે લાભાથીનો પોતાનો ફોટો આપવાનો રહેર્ે.

૮.

લાભાથીઓને ર્ળવા પાત્ર સહાર્યની રકર્ન ચકવણ નાર્યબ પશપાલન વનર્યાર્કશ્રી, ક્કજલ્લા પંચાર્યતની
કચેરીએથી RTGS/NIFT/e- payment થી લાભાથીના ખાતાર્ાં સીિીજ ચકવણી કરવાની રહેર્ે. અને
લાભાથીએ બેંક ખાતાને આિારકાડમ સાથે જોડવાના (લીંક) રહેર્ે.

૯.

આ

ર્યોજનાના બકરાઓની ખરીદી ર્ાટે

તાાકા લેવલની સ્થાવનક ખરીદ સંબવં િત

ક્કજલ્લા

પંચાર્યતને(પશપાલન) બનાવી આપવાની રહેર્ે. ર્યોજનાના બકરા ખરીદ કર્ીટી ર્ારફતે જ ખરીદવાના
રહેર્.ે
૧૦. દરે ક લાભાથીને સહાર્યની ર્યોજના હેઠળ ૧૦ બકરી અને ૧ નર બકરાન ં યવનટ આપવાન ં રહેર્ે.બકરીઓ
૧ થી ર વષમ સિીની તથા બકરો ર થી 3 વષમનો ખરીદવાનો રહેર્ે.
૧૧. આ ર્યોજના હેઠળ લાભાથીએ ખોરાક,પાણી,ઘાસચારો,રહેઠાણ અને ખાણદાણનો ખચમ પ0% ફાળા તરીકે
ભોગવવાના રહેર્ે.
૧૨. આ એકર્ સાર્ાન્ર્ય સંજોગોર્ાં ત્રણ વષમ સિી વનભાવવાન રહેર્ે.
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૧૩. લાભાથીઓએ દૂ િ ઉત્પાદનની નોંિ રાખી જર્યારે તાંવત્રક અવિકારી મ ૂલાકાતે આવે અને જોવા ર્ાંગે ત્ર્યારે
રજીસ્ટર તથા ર્ારહતી આપવાની રહેર્ે.
૧૪. સદરહ ર્યોજના ર્ાટે આઇ ખેડત વેબસાઇટ ઉપર ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેર્ે. ર્યોજના અંગેના
અર્લીકરણ અંગેની સવે સત્તા પશપાલન વનર્યાર્કશ્રીની રહેર્ે. તથા ર્યોજનાના અર્લીકરણર્ાં જરૂર
જણાર્ય તે મજબ ર્રતો અને બોલીઓર્ાં સિારા વિારા કરવાની સત્તા પશપાલન વનર્યાર્કશ્રીની રહેર્ે.
તથા લાભાથીઓને બંિનકતામ રહેર્ે.

પહરનશષ્ટ-બ
આદી જાવતની ર્રહલા લાભાથીઓ ર્ાટે બકરાં એકર્ોની સ્થાપના ર્ાટેની સહાર્યની ર્યોજના વષમ ૨૦૧૮
- ૨૦૧૯ ર્ાટેની સહાર્ય (ર્રતો) બોલીઓ
(૧) આ ર્યોજનાનો લાભ ફતત અનસલચત જન જાવતની પખ્ત વર્યની ર્રહલા લાભાથીઓને જ આપવાનો રહેર્ે.
(૨) એકજ કટમ્બના એકજ સભ્ર્યને લાભ આપવાનો રહેર્ે.
(૩) ર્યોજનાર્ાં અન.સલચત જન જાવતની વવિવા/ત્ર્યતતા/અપંગ ર્રહલા અરજદાર લાભાથીઓને પ્રાિાન્ર્ય
આપવાન ં રહેર્ે.
ૂ ઓન લાઇન પધ્ધધ્ધ્તથી થર્ે, તેર્જ આઇ ખેડત
ૂ ઓન
(૪) લાભાથીઓની અરજીઓ અને પસંદગી આઇ ખેડત
લાઇન પોટમ લ ચાા હોર્ય ત્ર્યારે લાભાથી ઓન લાઇન અથવા તાાકા પશ દવાખાના ખાતે લેલખતર્ાં
(વનર્યત નમ ૂનાર્ાં) અરજી કરે તેવા સંજોગોર્ાં તે અરજી સંબવં િત પશ લચરકત્સા અવિકારીએ ઓન લાઇન
કરવા ર્દદરૂપ થવાન ં રહેર્.ે
ૂ પોટમ લ પર ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેર્ે.
(૫) આ ર્યોજનાનો લાભ લેવા લાભાથીએ આઇ- ખેડત
ઓનલાઇન અરજીની વપ્રન્ટ આઉટ લઇ તેર્ાં સહી/ અંગઠાન ં વનર્ાન કરી અરજી પર દર્ામવેલી ઓરફસ/
કચેરીના સરનાર્ે અરજી ૭ રદવસર્ાં રજ કરવાની રહેર્ે.
ૂ પોટમ લર્ાં લાભાથી ઓનલાઇન અરજીર્ાં આિાર અને ર્ોબાઇલ નંબર આપી પોતાન ં
(૬) આઇ- ખેડત
રજીસ્રેર્ન કરાવી ર્કે છે .
(૭) લાભાથી ઓનલાઇન અરજીની વપ્રન્ટ આઉટ સાથે લબડાણ ર્ાટેના સાિવનક દસ્તાવેજો / દાખલાઓ સ્કેન
ૂ પોટમ લ ઉપર એટેચ કરી ર્કે છે અથવા ઓનલાઇન અરજીની વપ્રન્ટ આઉટ
કરી ઓનલાઇન આઇ- ખેડત
સાથે લબડાણ કરી અરજી પર દર્ામવેલી ઓરફસ/ કચેરીના સરનાર્ે વનર્યત સર્ર્યર્ર્યામદાર્ાં (૭ રદવસર્ાં )
રજ કરવાના રહેર્ે.
ૂ પોટમ લ ઉપર ઓનલાઇન પાત્રતા ( એલીજીલબલીટી)
(૮) વનર્યત સર્ર્યર્ર્યામદાર્ાં ર્ળે લ અરજીઓને આઇ- ખેડત
ર્ળ્ર્યા બાદ એલીજીબલ થર્યેલ અરજીઓની સંખ્ર્યાના આિારે તથા જે તે ક્કજલ્લાના ભૌવતક લક્ષર્યાંકની
ૂ પોટમ લ ઉપર
ર્ર્યામદાને ધ્ર્યાને લઇ પશપાલન વનર્યાર્કશ્રી દ્વારા વનર્યત કરે લ પધ્િવતથી જ આઇ- ખેડત
સંબવં િત જીલ્લાના નાર્યબ/ ર્દદનીર્

પશપાલન વનર્યાર્કશ્રી દ્વારા પાત્રતા િરાવતી અરજીઓને પવમ

ર્ંજરી આપવાર્ાં આવર્ે.
(૯) લાભાથીએ ઓનલાઇન અરજીની વપ્રન્ટ આઉટ સાથે બારકોડેડ રે ર્નકાડમ તથા આિારકાડમ ની નકલ (
અરજીર્ાં આિાર નંબર રજ કર્યો હોર્ય તો ) રજ કરવાની રહેર્ે.
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(૧૦) લાભાથીએ અરજીને ઓનલાઇન પવમ ર્ંજરી ર્ળ્ર્યાના ૯૦ રદવસની સર્ર્યર્ર્યામદાર્ાં એકર્ની સ્થાપના /
ઘટક ખરીદી કરવાની રહેર્ે. તથા તે અંગેના ખરીદી / બાંિકાર્ના બીલો સર્ર્યર્ર્યામદાર્ાં રજ કરવાના
રહેર્ે. જો લાભાથી આ પ્રર્ાણે વનર્યત સર્ર્યર્ર્યામદાર્ાં એકર્ની સ્થાપના / ખરીદી કરવાર્ાં વનષ્ફળ જર્ે
અથવા સક્ષર્ ન હોવાન ં જણાર્યે લાભાથીને આપવાર્ાં આવેલ ર્ંજરી આદે ર્ રદ કરી પ્રવતક્ષાર્યાદીર્ાં
અગ્રતાિર્ મજબ આવતા અન્ર્ય લાભાથીને ર્ંજરી આદે ર્ આપવાર્ાં આવર્ે. ( લાગ પડતી ર્યોજનાઓ
ર્ાટે)
(૧૧) સહાર્યની રકર્ RTGS ( Real Time Gross Settlement ) / NEFT/ e- payment થી સીિેસીિી
લાભાથીના બેંક ખાતાર્ાં ચકવણી કરવાની રહેર્ે. કોઇપણ સંજોગોર્ાં લાભાથીને સીિી રોકડ સહાર્ય
ચકવાર્ે નરહ.
(૧૨) લાભાથીઓની અરજીઓની
અવિકારી

કરર્ે.અને

તેઓ

ચકાસણી તથા ભલાર્ણ તાાકા અથવા તાાકાના સેજાના પશ લચરકત્સા
ર્ારફતે

નાર્યબ

પશપાલન

વનર્યાર્ક,

જીલ્લાપંચાર્યતને

ર્ોકલવાર્ાં

આવર્ે.જેઓ તાંવત્રક ર્ંજૂરી તથા સપર વવઝન વગેરેની કાર્ગીરી કરર્ે.
(૧૩) લાભાથીઓએ બકરા યવનટ સાથે લાભાથીનો પોતાનો ફોટો આપવાનો રહેર્ે.
(૧૪) આ ર્યોજનાના બકરાંની ખરીદી ર્ાટે તાાકા લેવલની સ્થાવનક ખરીદ સવર્વત સંબવં િત જીલ્લાપંચાર્યત
(પશપાલન) બનાવી આપવાની રહેર્ે. ર્યોજના હેઠળ બકરાની ખરીદી ખરીદ સવર્વત ર્ારફતે જ કરવાની
રહેર્ે.
(૧૫) તાાકા ર્થકના અથવા તાાકાના સેજાના સંબવં િત પશ લચરકત્સા અવિકારીએ લાભાથી દ્વારા બકરાંના
રહેઠાણ ર્ાટે ફેન્સીંગવાળો વાડો અથવા કાચા/પાકા બકરાંના ર્ેડની ખરાઇ કરવાની રહેર્ે.
(૧૬) દરે ક લાભાથીઓને સહાર્યની ર્યોજના હેઠળ ૧૦ બકરી અને ૧ નર બકરાન ં યવનટ આપવાન રહેર્ે.
બકરીઓ ૧ થી ૨ વષમ સિીની તથા બકરો ૨ થી ૩ વષમનો ખરીદવાનો રહેર્ે.
(૧૭) આ ર્યોજના હેઠળ લાભાથીઓને ખોરાક,પાણી ઘાસચારો, રહેઠાણ અને ખાણદાણનો ખચમ ૫૦ % ફાળા
તરીકે ભોગવવાનો રહેર્ે.
(૧૮) આ એકર્ સાર્ાન્ર્ય સંજોગોર્ાં ત્રણ વષમ સિી વનભાવવાન રહેર્ે.
(૧૯) લાભાથીઓએ દિ ઉત્પાદનની નોિ રાખી જ્ર્યારે તાંવત્રક અવિકારી મલાકાતે આવે અને જોવા ર્ાગે ત્ર્યારે
રજીસ્ટર અને ર્ારહવત આપવાની રહેર્ે.
(૨૦) ર્યોજના અંગેના અર્લીકરણ અંગેની સવમ સત્તા તથા ર્યોજનાના અર્લીકરણર્ાં જરૂર જણાર્ય તે મજબ
ર્રતો અને બોલીઓર્ાં સિારાવિારા કરવાની સત્તા પશપાલન વનર્યાર્કશ્રીને રહેર્ે. જે લાભાથીને
બંિનકતામ રહેર્ે.
(૨૧) તાાકા ર્થકના અથવા તાાકાના સેજાના સંબવં િત પશ લચરકત્સા અવિકારીએ લાભાથી દ્વારા બકરાંના
રહેઠાણ ર્ાટે ફેન્સીંગ વાળો વાડો અથવા કાચા/પાકા બકરાંના ર્ેડની ખરાઇ કરવાની રહેર્ે.
(૨૨) લાભાથીઓએ બકરા યવનટ સાથે લાભાથીનો પોતાનો ફોટો આપવાનો રહેર્ે.
(૨૩) આ ર્યોજનાના બકરાંની ખરીદી ર્ાટે તાાકા લેવલની સ્થાવનક ખરીદ સવર્વત સંબવં િત જીલ્લા પંચાર્યત
(પશપાલન) બનાવી આપવાની રહેર્ે. ર્યોજના હેઠળ બકરાની ખરીદી ખરીદ સવર્વત ર્ારફતે જ કરવાની
રહેર્ે.
(૨૪) દરે ક લાભાથીઓને સહાર્યની ર્યોજના હેઠળ ૧૦ બકરી અને ૧ નર બકરાન ં યવનટ આપવાન રહેર્ે.
બકરીઓ ૧ થી ૨ વષમ સિીની તથા બકરો ૨ થી ૩ વષમનો ખરીદવાનો રહેર્ે.
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(૨૫) આ ર્યોજના હેઠળ લાભાથીઓને ખોરાક,પાણી ઘાસચારો, રહેઠાણ અને ખાણદાણનો ખચમના ૫૦% ફાળા
તરીકે ભોગવવાનો રહેર્ે.
(૨૬) આ એકર્ સાર્ાન્ર્ય સંજોગોર્ાં ત્રણ વષમ સિી વનભાવવાન રહેર્ે.
(૨૭) લાભાથીઓએ દિ ઉત્પાદનની નોિ રાખી જ્ર્યારે તાંવત્રક અવિકારી મલાકાતે આવે અને જોવા ર્ાગે ત્ર્યારે
રજીસ્ટર અને ર્ારહવત આપવાની રહેર્ે.
(૨૮) ર્યોજના અંગેના અર્લીકરણ અંગેની સવમ સત્તા તથા ર્યોજનાના અર્લીકરણર્ાં જરૂર જણાર્ય તે મજબ
ર્રતો અને બોલીઓર્ાં સિારા વિારા કરવાની સત્તા પશપાલન વનર્યાર્કશ્રીને રહેર્ે. જે લાભાથીને
બંિનકતામ રહેર્ે.

પહરનશષ્ટ-ક
જનરલ કેટેગરીના લાભાથીઓ ર્ાટે બકરાં એકર્ સ્થાપના ર્ાટેની સહાર્ય ર્યોજના વષમ ૨૦૧૮
- ૨૦૧૯ ર્ાટેની સહાર્ય (ર્રતો) બોલીઓ
(૧) આ ર્યોજનાનો લાભ જનરલ કેટેગરીના પખ્ત વર્યના લાભાથીઓને જ આપવાનો રહેર્ે. એકજ કટમ્બના
એકજ સભ્ર્યને લાભ આપવાનો રહેર્ે.
ૂ પોટમ લ પર ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેર્ે.
(૨) આ ર્યોજનાનો લાભ લેવા લાભાથીએ આઇ- ખેડત
ઓનલાઇન અરજીની વપ્રન્ટ આઉટ લઇ તેર્ાં સહી/ અંગઠાન ં વનર્ાન કરી અરજી પર દર્ામવેલી ઓરફસ/
કચેરીના સરનાર્ે અરજી ૭ રદવસર્ાં રજ કરવાની રહેર્ે.
ૂ પોટમ લર્ાં લાભાથી ઓનલાઇન અરજીર્ાં આિાર અને ર્ોબાઇલ નંબર આપી પોતાન ં
(૩) આઇ- ખેડત
રજીસ્રેર્ન કરાવી ર્કે છે .
(૪) લાભાથી ઓનલાઇન અરજીની વપ્રન્ટ આઉટ સાથે લબડાણ ર્ાટેના સાિવનક દસ્તાવેજો / દાખલાઓ સ્કેન
ૂ પોટમ લ ઉપર એટેચ કરી ર્કે છે અથવા ઓનલાઇન અરજીની વપ્રન્ટ આઉટ
કરી ઓનલાઇન આઇ- ખેડત
સાથે લબડાણ કરી અરજી પર દર્ામવેલી ઓરફસ/ કચેરીના સરનાર્ે વનર્યત સર્ર્યર્ર્યામદાર્ાં (૭ રદવસર્ાં )
રજ કરવાના રહેર્ે.
ૂ પોટમ લ ઉપર ઓનલાઇન પાત્રતા ( એલીજીલબલીટી)
(૫) વનર્યત સર્ર્યર્ર્યામદાર્ાં ર્ળે લ અરજીઓને આઇ- ખેડત
ર્ળ્ર્યા બાદ એલીજીબલ થર્યેલ અરજીઓની સંખ્ર્યાના આિારે તથા જે તે ક્કજલ્લાના ભૌવતક લક્ષર્યાંકની
ૂ પોટમ લ ઉપર
ર્ર્યામદાને ધ્ર્યાને લઇ પશપાલન વનર્યાર્કશ્રી દ્વારા વનર્યત કરે લ પધ્િવતથી જ આઇ- ખેડત
સંબવં િત જીલ્લાના નાર્યબ/ ર્દદનીર્

પશપાલન વનર્યાર્કશ્રી દ્વારા પાત્રતા િરાવતી અરજીઓને પવમ

ર્ંજરી આપવાર્ાં આવર્ે.
(૬) લાભાથીએ ઓનલાઇન અરજીની વપ્રન્ટ આઉટ સાથે બારકોડેડ રે ર્નકાડમ તથા આિારકાડમ ની નકલ (
અરજીર્ાં આિાર નંબર રજ કર્યો હોર્ય તો ) રજ કરવાની રહેર્ે.
(૭) લાભાથીએ અરજીને ઓનલાઇન પવમ ર્ંજરી ર્ળ્ર્યાના ૯૦ રદવસની સર્ર્યર્ર્યામદાર્ાં એકર્ની સ્થાપના /
ઘટક ખરીદી કરવાની રહેર્ે. તથા તે અંગેના ખરીદી / બાંિકાર્ના બીલો સર્ર્યર્ર્યામદાર્ાં રજ કરવાના
રહેર્ે. જો લાભાથી આ પ્રર્ાણે વનર્યત સર્ર્યર્ર્યામદાર્ાં એકર્ની સ્થાપના / ખરીદી કરવાર્ાં વનષ્ફળ જર્ે
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અથવા સક્ષર્ ન હોવાન ં જણાર્યે લાભાથીને આપવાર્ાં આવેલ ર્ંજરી આદે ર્ રદ કરી પ્રવતક્ષાર્યાદીર્ાં
અગ્રતાિર્ મજબ આવતા અન્ર્ય લાભાથીને ર્ંજરી આદે ર્ આપવાર્ાં આવર્ે. ( લાગ પડતી ર્યોજનાઓ
ર્ાટે)
(૮) સહાર્યની રકર્ RTGS ( Real Time Gross Settlement ) / NEFT/ e- payment થી સીિેસીિી
લાભાથીના બેંક ખાતાર્ાં ચકવણી કરવાની રહેર્ે. કોઇપણ સંજોગોર્ાં લાભાથીને સીિી રોકડ સહાર્ય
ચકવાર્ે નરહ.
ૂ ઓન લાઇન પધ્ધધ્ધ્તથી થર્ે, તેર્જ આઇ ખેડત
ૂ ઓન
(૯) લાભાથીઓની અરજીઓ અને પસંદગી આઇ ખેડત
લાઇન પોટમ લ ચાા હોર્ય ત્ર્યારે લાભાથી ઓન લાઇન અથવા તાાકા પશ દવાખાના ખાતે લેલખતર્ાં
(વનર્યત નમ ૂનાર્ાં) અરજી કરે તેવા સંજોગોર્ાં તે અરજી સંબવં િત પશ લચરકત્સા અવિકારીએ ઓન લાઇન
કરવા ર્દદરૂપ થવાન ં રહેર્.ે
(૧૦) લાભાથીઓની અરજીઓની ચકાસણી તથા ભલાર્ણ તાાકા અથવા તાાકાના સેજાના પશ લચરકત્સા
અવિકારી કરર્ે.અને તેઓ ર્ારફતે નાર્યબ પશપાલન વનર્યાર્ક, જીલ્લાપંચાર્યતને ર્ોકલવાર્ાં આવર્ે.જેઓ
તાંવત્રક ર્ંજૂરી તથા સપર વવઝન વગેરેની કાર્ગીરી કરર્ે.
(૧૧) લાભાથીઓએ બકરા યવનટ સાથે લાભાથીનો પોતાનો ફોટો આપવાનો રહેર્ે.
(૧૨) આ ર્યોજનાના બકરાંની ખરીદી ર્ાટે તાાકા લેવલની સ્થાવનક ખરીદ સવર્વત સંબવં િત જીલ્લાપંચાર્યત
(પશપાલન) બનાવી આપવાની રહેર્ે. ર્યોજના હેઠળ બકરાની ખરીદી ખરીદ સવર્વત ર્ારફતે જ કરવાની રહેર્ે.
(૧૩) તાાકા ર્થકના અથવા તાાકાના સેજાના સંબવં િત પશ લચરકત્સા અવિકારીએ લાભાથી દ્વારા બકરાંના
રહેઠાણ ર્ાટે ફેન્સીંગવાળો વાડો અથવા કાચા/પાકા બકરાંના ર્ેડની ખરાઇ કરવાની રહેર્ે.
(૧૪) દરે ક લાભાથીઓને સહાર્યની ર્યોજના હેઠળ ૧૦ બકરી અને ૧ નર બકરાન ં યવનટ આપવાન રહેર્ે.
બકરીઓ ૧ થી ૨ વષમ સિીની તથા બકરો ૨ થી ૩ વષમનો ખરીદવાનો રહેર્ે.
(૧૫) આ ર્યોજના હેઠળ લાભાથીઓને ખોરાક,પાણી ઘાસચારો, રહેઠાણ અને ખાણદાણનો ખચમ ૫૦ % ફાળા
તરીકે ભોગવવાનો રહેર્ે.
(૧૬) આ એકર્ સાર્ાન્ર્ય સંજોગોર્ાં ત્રણ વષમ સિી વનભાવવાન રહેર્ે.
(૧૭) લાભાથીઓએ દિ ઉત્પાદનની નોિ રાખી જ્ર્યારે તાંવત્રક અવિકારી મલાકાતે આવે અને જોવા ર્ાગે ત્ર્યારે
રજીસ્ટર અને ર્ારહવત આપવાની રહેર્ે.
(૧૮) ર્યોજના અંગેના અર્લીકરણ અંગેની સવમ સત્તા તથા ર્યોજનાના અર્લીકરણર્ાં જરૂર જણાર્ય તે મજબ
ર્રતો અને બોલીઓર્ાં સિારા વિારા કરવાની સત્તા પશપાલન વનર્યાર્કશ્રીને રહેર્ે. જે લાભાથીને
બંિનકતામ રહેર્ે.
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ુ ાલન નનયામકની કચેરી, ગ.ુ રા, કૃનિર્વન ગાંધીનગર ખાતે
ધી રાઈટ ટુ ઈન્ર્ ફોમેશન એકટ, ર00પ સંદર્ે પશપ
આવેલી ધેટા નવકાસ શાખાને લગતા ૧૮ પ્રકરણો પૈકી પ્રકરણ નં. - ૧૪ ને લગતી માહિતી દશાભ વત ંુ પત્રક
પત્રક - ક
પ્રકરણ -૧૪
નવિય :-

આવેલ રાિતો, પરનમટ કે અનધકૃત મેળવનારની નવગતો.

આવેલ રાિતો, પરનમટ કે અનધકૃત મેળવનારની નવગતો.
--- નીલ ---
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િી રાઈટ ટ ઈન્રટ ફોર્ેર્ન એકટ, ર00પ સંદભે પશપાલન વનર્યાર્કની કચેરી, ગ.રા, કૃવષભવન ગાંિીનગર ખાતે
આવેલી િેટા વવકાસ ર્ાખાને લગતા ૧૮ પ્રકરણો પૈકી પ્રકરણ નં. - ૧૫ ને લગતી ર્ારહતી દર્ામવત ં પત્રક
પ્રકરણ-૧૫
નવિય :-

કાયો કરવા માટે નકકી કરે લાં ધોરણોઃ

કાયો કરવા માટે નકકી કરે લાં ધોરણોઃ
૧૫.૧

નવનવધ પ્રવ ૃનતઓ / કાયભિમો િાથ ધરવા માટે નવર્ાગે નકકી કરે લ ધોરણોની નવગતો.
પશપાલન ખાતાના એક ભાગ રૂપ િેટાં વવકાસ ર્ાખા હસ્તકની વવવવિ પ્રં ૃવતઓ / કાર્યમિર્ોને સર્ગ્ર
વષ્ામ દરમ્ર્યાન અર્લીકરણ કરવા અત્રેથી વનર્યત કરે લ નાણાંકીર્ય તેર્જ ભૌવતક સક્ષર્યાંકોની સાર્ે ક્ષેવત્રર્ય
કક્ષાએથી કચેરીઓ / સંસ્થાઓને જણાવવાર્ાં આવે છે .
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ુ ાલન નનયામકની કચેરી, ગ.ુ રા, કૃનિર્વન ગાંધીનગર ખાતે
ધી રાઈટ ટુ ઈન્ર્ ફોમેશન એકટ, ર00પ સંદર્ે પશપ
આવેલી ધેટા નવકાસ શાખાને લગતા ૧૮ પ્રકરણો પૈકી પ્રકરણ નં. - ૧૬ ને લગતી માહિતી દશાભ વત ંુ પત્રક
પત્રક - ક
પ્રકરણ -૧૬
નવિય :-

વીજાણ ુ રૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી

વીજાણરૂુ પે ઉપલબ્ધ માહિતી :
૧૬.૧ વીજાણરૂપે ઉપલભ્ર્ય વવવવિ ર્યોજનાઓની ર્ારહતી. સર્ગ્ર પશપાલન ખાતાની આ અંગેની ર્ારહતી
વીજાણરૂપે ઉપલબ્િ થઈ ર્કે તે અથે www.gswan.gov.in વેબસાઈટ ઉપર મકવાર્ાં આવેલ છે .
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ુ ાલન નનયામકની કચેરી, ગ.ુ રા, કૃનિર્વન ગાંધીનગર ખાતે
ધી રાઈટ ટુ ઈન્ર્ ફોમેશન એકટ, ર00પ સંદર્ે પશપ
આવેલી ધેટા નવકાસ શાખાને લગતા ૧૮ પ્રકરણો પૈકી પ્રકરણ નં. - ૧૭ ને લગતી માહિતી દશાભ વત ંુ પત્રક
પત્રક - ક
પ્રકરણ -૧૭
નવિય :-

માહિતી મેળવવા માટે નાગહરકોને ઉપલબ્ધ સવલતોની નવગતો.

માહિતી મેળવવા માટે નાગહરકોને ઉપલબ્ધ સવલતોની નવગતો.
૧૭.૧

લોકોને ર્ારહતી ર્ળે તે ર્ાટે વવભાગે અપનાવેલ સાિનો પ્રઘ્િવતઓ અથવા સવલતો જેવી કે,
પશપાલન ખાતાની પશપાલન વનર્યાર્કશ્રીની કચેરી - બ્રાન્ચ, સંયકત ઉપિર્ે જે સવલતોન ં આર્યોજન
થનાર હોઈ અત્રે સ્પર્મત ં નથી.
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ુ ાલન નનયામકની કચેરી, ગ.ુ રા, કૃનિર્વન ગાંધીનગર ખાતે
ધી રાઈટ ટુ ઈન્ર્ ફોમેશન એકટ, ર00પ સંદર્ે પશપ
આવેલી ધેટા નવકાસ શાખાને લગતા ૧૮ પ્રકરણો પૈકી પ્રકરણ નં. - ૧૮ ને લગતી માહિતી દશાભ વત ંુ પત્રક
પત્રક - ક
પ્રકરણ -૧૮
નવિય :-

અન્ય ઉપયોગી માહિતી.

-- નીલ --
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