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ધી રાઇટ  ઈ ફોરમશન એ ટ ુ ે 2005 સદંભ જ લા પચંાયત,નમદા રાજપીપલાની કચરે  ખાત આવતી ે
પ પાલન ુ શાખા ન ે લગતા 17 કરણો પક  કરણ ૈ 1 ન લગતી ે મા હતી દશાવ  ંપ કુ . 

 

પ ક - ક  
કરણ - 1 

િવષય  તાવના 
 

આ કાયર્ક્રમ અંતગર્ત  િજ લામા ં12 પશ દવાખાના ુ , 2 ફરતા પશ દવાખાના  અને ુ 17 પ્રાથિમક પશ ુ
સારવાર ક દ્રો ે કાયર્રત છે અને બે પશ દવાખાના ની  ુ થાપના અંગેની કાયર્વાહી પ્રગિતમા ં છે.         
આમ િજ લાની કલ ુ 31 પશ આરોગ્ય સં થો ુ ારા પશ ુઆરોગ્ય િવષયક સેવાઓ તેમજ તાિંત્રક માગર્દશર્ન પરા ુ
પાડવામા ં આવે છે. રા ય સરકારની ઘાસચારા િવકાસને લગતી યોજનાઓ અને યિક્તલક્ષી સહાયકારી 
યોજનાઓન પશપાલન ખાતા ારા પ્રિત વષર્  ફાળવેલ લ યાકંની મયાર્દામા ંઅમલીકરણ કરવામા ંઆવેછેુ ુ . 
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ધી રાઇટ  ઈ ફોરમશન એ ટ ુ ે 2005 સદંભ જ લા પચંાયત,નમદા રાજપીપલાની કચરે  ખાત આવતી ે
પ પાલન ુ શાખા ન ે લગતા 17 કરણો પક  કરણૈ  ન.ં - ર ને  લગતી મા હતી દશાવ ં ુપ ક 

પ ક – ક 
કરણ -2  

િવષય :-   સગંઠનની િવગતો, કાય  અને ફરજો. 
 

કરણ (ર) (િનયમ સં હ – 1) 
 
સગંઠનની િવગતો, કાય  અને ફરજો - 
ર.1: હર તં  ઉદશ / હ ં ુ: િજ લા પચંાયત , નમર્દા હ તક્ની પશપાલનુ   શાખા ઘ્ વારા સમગ્ર િજ લામા ં 
 િવિવધ સવંગર્ના પશઓને આરોગ્ય િવષયક સેવાઓ પરી પાડવી  અને પશપાલકોને  નફાકારક ુ ુૂ

પશપાલન યવસાય માટ માગર્દશર્ન આપવંુ ુે . 
ર.2 હર તં ં ુ િમશન / રદશીુ પ ં ુ (િવકાસ) : પશપાલનુ  શાખા ઘ્ વારા િજ લા પચંાયત નમર્દા વતી 

પશપુાલન   યવસાય  અપનાવવા ઈ  ક લાભાથીર્ઓને  આિથર્ક સહાય અથવા જ રી જાણકારી પરુી 
પાડીઆવક / રોજગારીની તકો તથા વધારાની રોજગારી અને તે ઘ્ વારા આવક પરુી પાડવા - કંટંબુ ુ  
દીઠ આવકન ં ુસાધન િવ  તારવ ં ુ  તથા ગ્રા  ય  તરના લોકોની સામાજીક - આિથર્ક ક્ક્ષાને બળવ  તર 
બનાવવી. 

 દરંદશીુ ે પણં ુ: આગામી વષ મા ંપશપુાલન  યવસાય  ક્ષેતે્ર પશ સારવાર અને િવ તરણ પ્ર િ ઓ થકી ુ ુ
વધ ઉ પાદન આપતા ગાય ુ ,ભેંસ ,બકરા વા પ્રાણીઓ મા ંજદીુ , જદીુ  જાતોની ક્ષમતા આધાિરત, 
તેનો ઉછેર, સ  લાય,  યવસાયને લગતી - તકો ઉજળી બનાવવી. 

ર.3: હર તં નો ંકોૂ  ઈિતહાસ અને તનીે  રચનાનો સદંભઃ આપણા ખેતી પ્રધાન દશનીે  આબાદી ગ્રા  ય 
અથર્કરણ સાથે સકંળાયેલ હોઈ ગ્રા  ય  તરના લોકો આવક રોજગારી માટે ખેતી તેમજ તેને સલંગ્ન 
 યવસાય એટલે કે ગાય, ભેંસ ,બકરા ં, ધેટા, અ , ગદભર્, ઉંટ, પાલન   યવસાય પણ વષ થી કરતા 
આવેલ છે. ગાય, ભેંસ , ધેટા-બકરા,ં અ  વ, ગદભર્, ઉંટ પાલન   યવસાય ફકત ગ્રા  ય  તરે જ નહી 
બલકે, શહરીે  િવ  તારમા ંઅપનાવી શકવાની શકયતા ધરાવતો હોવાથી, વધારાની આવક પરુતો જ 
સીિમત ન હોઈ, પણૂર્ રોજગારીના સાધન તરીકે િવકાસ પામી શકે તેવી ક્ષમતા તથા પાસાઓ ધરાવતો 
હોવાથી પશપાલનુ  ખાતાની  જદીુ  જદીુ  યોજનાઓ હઠળે  અમલમા ંમકવાૂ  અંગેની રચનાઓ આકાર 
લીધેલ છે.  
ભારતની વ  તીના ૮૦ ટકા લોકા ખેતી અને પશપાલનુ   યવસાય સાથે સકંળાયેલા હોવાનો  અંદાજ છે.  
થી આ  યવસાય માટનીે  િવકાસની ઉજળી તકો થકી પશપાલનુ  શાખા  ઘ્ વારા સમગ્ર િજ લામા ં

િવિવધ યોજનાઓ ઘ્ વારા તકો પરુી પાડવાના પ્રય  નો થઈ રહલે છે. 
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ર.4: હર તં ની ફરજો પશપાલનુ  ખાતા હ  તકની  િવિવધ યોજનાઓ રાજય સરકાર ી વતી 
અમલમા ંમકવીુ , તેની યોજનાઓના હતે,ુ ઉદશે  - ઢાચંાને અનુ પ લ યાકં િસિઘ્ ધ (નાણાકંીય તેમજ 
ભૌિતક) ની દર ત્રણ માસે તેમજ  થળપર જઈ સમીક્ષા હાથ ધરવાની ફરજો મખ્ યુ  વે છે. 

ર.5 હર તં ની  યુ  િતઓૃ  / કાય ઃ-પ પાલનુ  ખાતા હ  તકની પ પાલનુ  િવકાસ કાય ે  હઠળ 
િ યક ાએે  અમલી કરણમા ં કાયલુ ે  િવિવધ યોજનાઓ તગત. 

(૧) નફાકારક પશપાલન યવસાય માટ ુ ે  પશપુાલકોને તાલીમ આપવી. 
(૨) પશ દવાખાના ુ , ફરતા પશ દવાખાના  અને  પ્રાથિમક પશ સારવાર ક દ્રો ુ ુ ે હઠળે  આરોગ્ ય 

િવષયક સેવાઓ અને કિમનાશકૃ  દવાઓ પરુી પાડવી. 
(૩) ગાય ભેંસોના પશ સધારણા કાયર્ક્રમ હઠળ ઓલાદ સધારણા માટ કિત્રુ ુ ુે ે ુ મ બીજદાનની સેવાઓ 

પરી પાડવીૂ .  
(૪) ગાય ભેંસ સવંગર્ ની ઓલાદ સધારણા માટ બાગંરા સાઢં ન ખસીકરણ કરવ ુ ુ ુે . 
(૫) િવિવધ રોગોના િનદાન માટ લોહી ે , ઝાડા, સીરમ વગેરના નમના એકત્રીત કરી પ્રયોગશાળામા ંે ૂ

રોગ નીદાન માટ મોકલવાે . 
(૬) રા ય સરકારની ઘાસચારા િવકાસને લગતી અને યિક્તલક્ષી સહાયકારી યોજનાઓન ુ

અમલીકરણ કરવ.ુ 
(૭)    િજ લામા ંપશ આરોગ્ય નીદાન અને સારવાર ક પોન આયોજન કરવુ ુ ુે . 

ર.7 : હર તં ના રાજય િનયામકની કચરે , દશ, જ  લો  લોક વગરે   તરોએ સં  થાગત માળખાનો આલખે . 
  િજ લા પચંાયત નમર્દાની પશપાલન ુ  શાખા હ  તકની નીચે જણાવેલ િવિવધ સં  થાઓ ઉદે્ શ 

મજબનીુ  કામગીરી હાથ ધરે છે. 
સં થા  થળ  સં થા  થળ  

પશ દવાખાના ુ   રાજપીપલા પ્રાથિમક પશ સારવાર કે દ્રુ  હરીપરાૂ  
ફરતા પશ દવાખાના ુ   રાજપીપલા પ્રાથિમક પશ સારવાર કે દ્રુ  સકાુ  
પશ દવાખાના ુ   ઝરીયાવાડી પ્રાથિમક પશ સારવાર ુ કે દ્ર ભાણદ્રા 
પશ દવાખાના ુ   નવા રાજવાડીયાુ  પ્રાથિમક પશ સારવાર કે દ્રુ  આમલેથા 
પશ દવાખાના ુ   સલપોર  પ્રાથિમક પશ સારવાર કે દ્રુ  િસસોદ્રા 
પશ દવાખાના ુ   ખામર  પ્રાથિમક પશ સારવાર કે દ્રુ  પોઇચા 
પશ દવાખાના ુ   દેડીયાપાડા પ્રાથિમક પશ સારવાર કે દ્રુ  ખટાઆ બાુ  
ફરતા પશ દવાખાનાુ   દેડીયાપાડા પ્રાથિમક પશ સારવાર કે દ્રુ  ગાજરગોટા 
પશ દવાખાના ુ   આંબાવાડી પ્રાથિમક પશ સારવાર કે દ્રુ  મો કટુ  
પશ દવાખાના ુ   જના મોઝદાુ  પ્રાથિમક પશ સારવાર કે દ્રુ  નાની બેડવાણ 
પશ દવાખાના ુ   દેવમોગરા પ્રાથિમક પશ સારવાર કે દ્રુ  મડંાળા 
પશ દવાુ ખાના   સેલબંા  પ્રાથિમક પશ સારવાર કે દ્રુ  અલમાવાડી 
પશ દવાખાના ુ   િતલકવાડા પ્રાથિમક પશ સારવાર કે દ્રુ  પાટલામહ ુ
પશ દવાખાના ુ   માગં ુ પ્રાથિમક પશ સારવાર કે દ્રુ  ચોપડવાવ  
  પ્રાથિમક પશ સારવાર કે દ્રુ  કોલવણ  
  પ્રાથિમક પશ સારવાર કે દ્રુ  વોરા 
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ર.8 હર તં ની અસરકારકતા અને કાય મતા વધારવા માટની લોકો પાસથીે  અપે ાઓઃ- 
  રાજય સરકાર ી એ પશપાલનુ  ખાતાની િવિવધ યોજનાઓનો મહ  તમ લાભ લઈ પશપાલન ુ  

 યવસાયને પરુક રોજગારીની તક તરીકે નહી પણ પણૂર્ રોજગારીની તક તરીકે અપનાવવા અંગેની 
લોકો પાસેથી અપેક્ષા છે. 

 
ર.9 લોક સહયોગ મળવવાે  માટની ગોઠવણ અને પ  ધિતઓઃ 
  િજ  લા ક્ષેત્રના તમામ પશ સારવાર સં થાઓુ  ઘ્ વારા ગ્રામ સભાન ં ુઆયોજન કરવાના લ યાકં 

મજબનીુ  કામગીરી, બ  સપંકર્ તથા પશપુાલન િશબીરન ં ુઆયોજન મા ંમિહલાઓને પણ િશિબરાથીર્ 
તરીકે સામેલ કરીને લોકો ઘ્ વારા સરકાર ીના પશપાલનુ  ખાતા ઘ્ વારા કાયર્રત િવિવધ કાયર્ક્રમની 
સમજતીુ  આપીને લોક સહયોગ મેળવવાની પઘ્ ધિત અખ  યાર કરવામા ંઆવે છે. 

 
ર.10 સવાે  આપવાના દખરખ િનયં ણ અને હર ફ રયાદ િનવારણ માટ ઉપલ  ધ તં ઃ  
        સમગ્ર િજ લાની પશપાલનુ  સારવાર સં થાઓની કચેરીઓ પર  તે િજ  લાના મખ્ય મથકના ુ વડા, 

 યારબાદ તેમની પર િવભાગીય કક્ષાના વડા ી અને પશપાલનુ  ખાતાની વડી કચેરીની િવિવધ  
શાખાઓ ઘ્ વારા સીધી દખરખે ે  તેમજ િનયતં્રણ હાથ ધરાય છે તથા દર ત્રણ માસે યોજનાકીય વ  ર્◌ા 
દર  યાન થતી નાણાકંીય તથા ભૌિતક લ યાકંો  ◌ાિ◌ઘ્ ધી પર  વે સમીક્ષા હાથ ધરવાની કામગીરી 
કરવામા ંઆવે છે. 

 
ર.11  યુ  કચરે  અને દાુ  દાુ   તરોએ આવલીે  અ  ય કચર ઓનાંે  સરનામા:ં 
 ( વપરાશકારને સમજાવવામા ંસરળ પડે તે માટે ) 
        આ સાથે પ ક “અ” સામલે  છે. 
ર.1ર કચેરી શ  થવાનો સમય  :૧૦.૩૦ સવારે                                                                

કચેરી બધં થવાનો સમય :૬.૧૦ સાં  



6 
 

 

ધી રાઇટ  ઈ ફોરમશન એ ટ ુ ે 2005 સદંભ જ લા પચંાયત,નમદા રાજપીપલાની કચરે  ખાત આવતી ે
પ પાલન ુ શાખા ન ે લગતા 17 કરણો પૈક  કરણ ન.ં - 3 ન લગતીે  મા હતી દશાવ ં ુપ ક 

પ ક – ક 
કરણ - 3 

િવષય :-   અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ  તા અને ફરજો 
 

અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ  તા અને ફરજો 
3.1 સં  થાના અિધકારીઓ અને કમર્ચારીઓની સ  તા અને ફરજોની િવગતો. 
 હોદો :  (૧)  નાયબ પશપાલનુ  િનયામક ી, િજ.પ.ંનમર્દા  
   (ર) મદદનીશ પશપાલનુ  િનયામક ી, ધેટા ંિવકાસ શાખા. 
   (૩) પશિચિક  સાુ  અિધકારી ી, ધેટા ંિવકાસ શાખા. 
 
સ  તાઓઃ વહ વટ , નાણાકં ય , અ  યઃ 

વહીવટી - રજાઓ મજંર કરવી ૂ  
નાણાકંીય  

ફરજો : િજ લા િવકાસ અિધકારી ી વતી સમગ્ર િજ લામા ંિવિવધ સવંગર્ ના પશઓના આરોગ્ય િવષયક ુ  
કાયર્ક્રમ તથા  યિકતલક્ષી સહાય અ  વયેની સરકાર ીની યોજનાઓનં ુઉદશે પણૂર્ અમલીકરણ થાય 
તે જોવાની ફરજ મખ્ યુ  વે છે. 

 
(1)  ટબલ ન.ં-1ના કમચાર એ કરવાની થતી કામગીર . 
(1) શાખાને લગતા ઓડીટ પેરા, પી.આર.સી. પેરા કે અ  ય ઓડીટને લગતી કામગીરી. 
(2) યોજનાઓને પશપાલન ખાતાની વડીુ  તરફથી માગંવામા ંઆવેલ માિહતીનો પત્ર  યવહાર. 
(3) શાખાને લગતા તમામ પ્રકારના કોટર્ કસે  અંગેની કામગીરી. 
(4)    આર.ટી.આઈને લગતી કામગીરી  
(5) િવધાનસભા / લોકસભા  પ્ર  નો, વગેરનીે  માિહતી તૈયાર કરવાની કામગીરી. 
(6) યોજનાવાર ખચર્ પત્રક તૈયાર કરવાની કામગીરી. 
(7) ધારાસ  ય ી, સસંદસ  ય ી તેમજ સરકાર ી તરફથીમાગંવામા ં આવતી જનરલ માિહતી અંગેની 

કામગીરી 
(8) માિસક મીટીંગની કાયર્વાહી ન ધ લખવી તેમજ તેની જ રી પતુર્તા મેળવવાની કામગીરી. 
(9) શાખાના અિધકારીઓ / કમર્ચારીઓની રજાઓના િહસાબો રાખવા.  
(10) િજ લાની અ  ય શાખાઓ સાથેના આંતિરક પત્ર  યવહારની તમામ કામગીરી. 
(11) શાખા હ તકની તમામ સં થાઓના તાિંત્રક, માિસક પ્રગિત અહવાલે  મેળવવા તથા રજી  ટર નોધવાની 

કામગીરી. 



7 
 

(12) તમામ યોજનાઓના ભૌિતક લ યાકંોની ફાળવણી કરવા અને થયેલ િસિઘ્ ધની સમીક્ષા કરવાની 
કામગીરી. 

(13) વાિષર્ક વહીવટી અહવાલે  અને આંકડા શાખાના બલેટીનુ  માટે માિહતી તૈયાર કરવાની કામગીરી. 
(14) શાખાના પત્રોના આવક જાવક અંગેની  કામગીરી. 
(15) શાખાના રકડર્ે  વગર્કરણની કામગીરી. 
(16) યોજનાકીય  તથા પરચરણૂ  બીલોની મજંરીનીુ  કામગીરી. 
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ધી રાઇટ  ઈ ફોરમશન એ ટ ુ ે 2005 સદંભ જ લા પચંાયત,નમદા રાજપીપલાની કચરે  ખાત આવતી ે

પ પાલન ુ શાખા ન ે લગતા 17 કરણો પૈક  કરણ ન.ં - 4 ન લગતીે  મા હતી દશાવ ં ુપ ક 
પ ક - ક 
કરણ -4  

 
િવષય :-   કાય  કરવા માટના િનયમો, િવિનયમો, ચનાઓુ  િનયમ સં હ અને ફરજો. 

 
કાય  કરવા માટના િનયમો, િવિનયમો, ચનાઓુ  િનયમ સં હ અને ફરજો. 
 
૪.૧ જાહરતતં્રે  અથવા તેના ં િનયતં્રણ હઠળનાે  અિધકારીઓ અને કમર્ચારીઓએ ઉપયોગ કરવાના િનયમો, 

િવિનયમો, સચનાઓુ  અને દફતરોની યાદી નીચેના નમનાુ  મજબુ  આપો. 
રાજય સરકાર ી ઘ્ વારા િજ લા િવકાસ અિધકારી ી વતી પશપાલન ુ  શાખા એટલે કે આ એક િજ લા 
પચંાયત ,નમર્દાની કચેરીની શાખા હોઈ, સમગ્ર કચેરીની િજ લા પચંાયત ,નમર્દાની કચેરીની - 
પ્રશાસન અને વહીવટી શાખા ઘ્ વારા િનયતં્રણ હઠળનાે  સરકાર ીના પ્રવતર્માન િનયમો - િવિનયમો, 
સચનાઓુ  િવગેરન ંે  ુઅમલીકરણ થાય છે.  અતે્રની પશપાલનુ  શાખાના અિધકારી ીઓ તથા કમર્ચારીઓ 
એ એક િજ લા પચંાયત ,નમર્દાની કચેરીના ભાગ પ જ ફરજ બજાવી રહલે છે.  
 
 યિકતને િનયમો,  િવિનયમો, સચનાઓુ , િનયમસગં્રહ અને દફતરોની નકલ અહીંથી મળશે. 

સરના ં:ુ- િજ લા પચંાયત ,નમર્દાની કચેરી, રાજપીપલા. 
 
 િવભાગ ારા િનયમો ,િવનમયો, સચનાઓૂ , િનયમસગં્રહ અને દફતરોની નકલ લેવા માટનીે  ફી- કોઈ 

પણ પ્રકારની ફી લેવાતી નથી.   
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ધી રાઇટ  ઈ ફોરમશન એ ટ ુ ે 2005 સદંભ જ લા પચંાયત,નમદા રાજપીપલાની કચરે  ખાત આવતી ે
પ પાલન ુ શાખા ન ે લગતા 17 કરણો પક  ૈ કરણ ન.ં -5  ને લગતી મા હતી દશાવ ં ુપ ક 

 
પ ક - ક 
કરણ -5  

િવષય :-   િનિત 5ડતર અથવા િનિતના અમલ સબંધી જનતાના સ  યો સાથે સલાહ - 5રામશ 
અથવા તમનાે  િતિનિધ  વ માટની કંઈ  યવ  થા હોય તો તનીે  િવગત. 

 
િનિત પડતર અથવા િનિતના અમલ સબંધી જનતાના સ  યો સાથે સલાહ - ૫રામશર્ અથવા તેમના 
પ્રિતિનિધ  વ માટનીે  કંઈ  યવ  થા હોય તો તેની િવગત. 
 
િનિત ઘડતર : સરકાર ી ઘ્ વારા ૫શપાલનુ  ખાતા અને િજ લા પચંાયત વતી જયારે જ ર જણાયે 

િનિતન ં ુઘડતર કરાત ં ુહોઈ, નીિત ઘડતર અ  વયે - અતે્રથી કોઈ સીધો ફાળો આપવાનો 
રહતોે  નથી. 
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ધી રાઇટ  ઈ ફોરમશન એ ટ ુ ે 2005 સદંભ જ લા પચંાયત,નમદા રાજપીપલાની કચરે  ખાત આવતી ે
પ પાલન ુ શાખા  ન ે લગતા 17 કરણો પૈક  કરણ ન.ં - 6  ને લગતી મા હતી દશાવ ં ુપ ક 

 
પ ક - ક 
કરણ -6  

િવષય :-    તં  અથવા તનાે  િનયં ણ હઠળની  ય કતઓ પાસનાે  દ  તાવજોનીકે ાઓ ગ ંે  ુપ ક 
 

જાહરે તતં્ર અથવા તેના િનયતં્રણ હઠળનીે   યિકતઓ પાસેના દ  તાવેજોની કક્ષાઓ અંગેન ં ુપત્રક 
 
6.1: સરકાર  દ  તાવજોે     .................     ઉ  લેખ કરો. 
 િજ લા પચંાયત ,નમર્દાની કચેરી હ  તકની - જી લા િવકાસ અિધકારી ી વતી પશપાલન ુ  િવકાસ 

કાયર્ક્રમ પર  વેની કામગીરી કરી રહલે આ પશપાલન ુ  શાખા અને સરકાર ી ઘ્ વારા પશપાલન ુ  િવકાસ 
પ્રવિતૃ  અથેર્ અમલી કરણમા ંમકાતીુ  યોજનાઓ, તેના અમલીકરણ અથેર્ પશપાલન ખાત અને ુ ુ ક્ષેિત્રય 
કચેરીઓ સાથે થત ં ુકોરસપો  ડસ - થતો પત્ર  યવહાર, તે જ રીતે ભારત સરકાર ી ઘ્ વારા અમલમા ં
મકાતીુ  યોજનાઓ પર  વેનો - રા ય  સરકાર ી અને ક્ષેિત્રય કક્ષા સાથેનો પત્ર  યવહાર િવગેરે 
દફતરની ઉપલ  ધી અતે્ર છે. 
અતે્ર એ ઉ  લેખનીય છે કે, પશપાલન ુ  શાખાએ િજ લા પચંાયત ,નમર્દા ના વડા ી જી લા િવકાસ 
અિધકારી ી વતી - કચેરીના એક ભાગ પે જ વહીવટ કરતી હોઈ, પશપાલનુ  શાખા ને લગતા જ 
દફતરો ઉપલ  ધ હોય છે.   
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ધી રાઇટ  ઈ ફોરમશન એ ટ ુ ે 2005 સદંભ જ લા પચંાયત,નમદા રાજપીપલાની કચરે  ખાત આવતી ે
પ પાલન ુ શાખા ન ે લગતા 17 કરણો પૈક  કરણ ન.ં -7  ને લગતી મા હતી દશાવ ં ુપ ક 

 
પ ક - ક 
કરણ -7  

 
િવષય :-   હર તં ના ભાગ તર ક રચાયલીે  બોડ, પ રષદ, સિમિતઓ અને અ  ય સં  થાઓ ં ુપ ક : 

 
 
તેના ભાગ તરીકે રચાયેલી બોડર્, પિરષદ, સિમિતઓ અને અ  ય સં  થાઓનં ુપત્રક : 
 
7.1: હર તં ને ...........  અ  ય મડંળોની િવગતઃ- 
 
િજ લા પચંાયત ,નમર્દાની િસંચાઇ સિમિતના િનયતં્રણ હઠળ ે પશપાલનુ  શાખાનો સમાવેશ કરલ ે  છે. નં ુ
સરનામ-ુ િવગત નીચે દશાર્  યા મજબુ  છે. 
 

િસંચાઇ,સહકાર અને ઉ પાદન  સિમિત  
િજ લા પચંાયત ,નમર્દા 



12 
 

 

ધી રાઇટ  ઈ ફોરમશન એ ટ ુ ે 2005 સદંભ જ લા પચંાયત,નમદા રાજપીપલાની કચરે  ખાત આવતી ે
પ પાલન ુ શાખા ને લગતા 17 કરણો પૈક  કરણ ન.ં - 7  ને લગતી મા હતી દશાવ ં ુપ ક 

પ ક - ક 
કરણ -8  

 
િવષય :-   સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓના ંનામ, હોદો અને અ  ય િવગતો 
 
સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓના ંનામ, હોદો અને અ  ય િવગતો 
 
8.1    હર તં ના સરકાર  ........ િવશનીે  સપંક મા હતી. 

સમગ્ર િજ લા પચંાયતને લાગ ુપડત ં ુહોવાથી િજ લા પચંાયત ,ની કચેરીની પ્રશાસન અને વહીવટી 
શાખા ારા િનયત થયે / જણાવાય છે.  અતે્ર લાગ ુપડત ં ુનથી. 
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ધી રાઇટ  ઈ ફોરમશન એ ટ ુ ે 2005 સદંભ જ લા પચંાયત,નમદા રાજપીપલાની કચરે  ખાત આવતી ે
પ પાલન ુ શાખા ને લગતા 17 કરણો પૈક  કરણ ન.ં - 7  ને લગતી મા હતી દશાવ ં ુપ ક 

પ ક - ક 
કરણ -9 

 
િવષય :-   િનણય લવાનીે  યામા ંઅ સરવાનીુ  કાયપ  ધિત 

  
િનણય લવાનીે  યામા ંઅ સરવાનીુ  કાયપ  ધિતઃ 
 
9.1 થી 9.6: િજ લા પચંાયત ,નમર્દાના વડા ી ારા િજ લા પચંાયતનો વહીવટ થતો હોઈ િનણર્ય લેવાની 

પ્રિક્રયા સીધે સીધી અતે્ર  પ  ર્◌ાતી ના હોઈ, લાગ ુપડત ં ુનથી. રાજય સરકાર ીના કિષ ૃ અને 
સહકાર િવભાગ ઘ્ વારા પશપાલનુ   ખાતા અ  વયેના િનણર્યો લેવાના હોય છે. 
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ધી રાઇટ  ઈ ફોરમશન એ ટ ુ ે 2005 સદંભ જ લા પચંાયત,નમદા રાજપીપલાની કચરે  ખાત આવતી ે
પ પાલન ુ શાખા ને લગતા 17 કરણો પૈક  કરણ ન.ં - 10  ને લગતી મા હતી દશાવ ં ુપ ક      પ ક – 

ક 
કરણ -10 

િવષય :-   િનણય લવાનીે  યામા ંઅ સરવાનીુ  કાયપ  ધિત 

 
અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની મા હતી જ લા પચંાયત,નમદાની કચરે  પ પાલન ુ  શાખાની મા હતી. 

 
ફોન નબંર અ.

ન.ં 
નામ હોદો એસ.ટ .ડ . 

કચરે  ઘર 
ઈ-મલે  સરના ં ુ

(1) ડાર્. જી. એ. મનસરીુ   નાયબ પશપાલનુ  
િનયામક 

૦૨૬૪૦ ૨૨૨૦૮૧-૮૪ 
એક્શ.ન ં૧૩૨ 

૯૮ર૫૬૪૫૬૦૬ - ૩૦,રહમેાની સોસાયટી 
મીનલ સોસાયટી પાસે 
જહાપરાુ ુ , અમદાવાદ-
૩૮૦૦૫૫ 

(ર) ી એસ. વી. પચંાલ  સીનીયર કારકનુ   ૦૨૬૪૦ ૨૨૨૦૮૧-૮૪ 
એક્શ.ન ં૧૩૨ 

૯૮૭૯૮૦૫૧૮૯ - રઘવીર કોલોનીુ , કોલેજ 
રોડ , છત્રિવલાસ , 
રાજિપપલા. 

(3) ી પ્રતીમાબેન જોષી પટાવાળા  ૦૨૬૪૦ ૨૨૨૦૮૧-૮૪ 
એક્શ.ન ં૧૩૨ 

- - ૨૪ – સી લોક , કરજણ 
કોલોની, િજ.પ.ંસામે, 
રાજપીપલા. 
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ધી રાઇટ  ઈ ફોરમશન એ ટ ુ ે 2005 સદંભ જ લા પચંાયત,નમદા રાજપીપલાની કચરે  ખાત આવતી ે
પ પાલન ુ શાખા ને લગતા 17 કરણો પૈક  કરણ ન.ં - 7 ને  લગતી મા હતી દશાવ ં ુપ ક 

પ ક - ક 
કરણ -11 

 
િવષય :-   િવિનયમોમા ં જોગવાઈ કયા જબુ  મહનતાણાની પ  ધિત સ હત દરક અિધકાર  ગે 

કમચાર ને મળ ં ુમાિસક મહનતા ં ુ
  

11.1: િજ લા પચંાયત,નમર્દાની પશપાલન ુ   પ્રવિતૃ  સાથે સકંળાયેલ પશપાલન ુ શાખા ખાતે ફરજ બજાવતા 
અિધકારી / કમર્ચારીઓની નમનાુ  મજબનીુ  પત્રક -૪ મા ંમાિહતી સામેલ કરલે  છે. 
 

અ.ન.ં નામ હોદો માિસક મહનતા ં ુ
વળતર ભ   ુ
સરકાર ીના 

વતમાન 

િવિનયમન જણા  યા જબુ  
મહનતા ં ુનકક  કરવાની 

કાયપ  ધિત 

(1) (ર) (3) (4) (5) (6) 

(1) ડાર્. જી. એ. મનસરીુ  
નાયબ 

પશપાલનુ  
િનયામક 

33610 + 6600 

સરકાર ીના 
પ્રવર્તમાન 

િનયમોનસારુ  નકકી 
થયા મજબુ . 

સરકાર ીના પ્રવર્તમાન 
િનયમોનસારુ  નકકી થયા 

મજબુ . 

(ર) ી એસ. વી. પચંાલ  સીનીયર કારકનુ   12500 +2400 “ “ 

(3) ી પ્રતીમાબેન જોષી પટાવાળા  7250 +1300 

 
“  “ 
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ધી રાઇટ  ઈ ફોરમશન એ ટ ુ ે 2005 સદંભ જ લા પચંાયત,નમદા રાજપીપલાની કચરે  ખાત આવતી ે
પ પાલન ુ શાખા ને લગતા 17 કરણો પૈક  કરણ ન.ં - 7  ને લગતી મા હતી દશાવ ં ુપ ક 

પ ક - ક 
કરણ -12 

 
િવષય :-    યેક સં  થાને ફાળવાયલે  દાજપ , તમામ યોજનાઓ, ચતુ  ખચ અને કરલ 

કવણીૂ  ગે અહવાલોની િવગતો. 
 

પ્ર  યેક સં  થાને ફાળવાયેલ અંદાજપત્ર, તમામ યોજનાઓ, સિચતુ  ખચર્ અને કરલે  ચકવણીૂ  અંગે 
અહવાલોનીે  િવગતો. 
િવકાસ, િનમાર્ણ અને તકર્ િનકી કાય  અંગે જવાબદાર જાહરે તતં્ર માટે. 
1.1: નમનાૂ  મજબનંુ  ુપત્રક -  આ સાથે સામેલ છે. 
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કરણ – 12  

વષ 2012-13 
 { ુ. લાખમા ં}  

અ.ન.ં 
યોજના ં ુનામ / સદર 

નોન  લાન 
િતૃ  

િતૃ  
શ  
કયા 

તાર ખ 

િતનાૃ  
તની 
દા લ 

તાર ખ 

ચતુ  
રકમ 

મં રુ  થયલે  
રકમ 

ટ  કરલ 
/ર ુ કરલ 
રકમ 

હ  તાની 
સં  યા 

છ  લાે  
વ  ◌ા ં ુ

ખરખર ખચ 

કામની ણવતાુ  માટ 
સં ણૂપણે કામગીર  
માટ જવાબદાર 

અિધકાર  

(1) (ર) (3) (4) (પ) (6) (7) (8) (9) (10) 

{1} 101{5} ni[n ¼lin (jÃli pS&sirvir s>AYiai[ ૧૯૯૭   ૪૮.૨૩ ૪૮.૨૩ ૩૩.૯૫  

{2} 
796{11} ni[n ¼lin 
ai(djit) (vAtir p[Ti 

yi[jni 

p|\iY(mk pS&sirvir k[ºWi[ cil& riKvi 
frti a[kmi[ cil& riKvi 
frti a[kmi[ 52 p.(c.a.m&kvi 
p||||\i.p.si.k[.apg\[D krvi 
km)T[D pS& dviKini cil& riKvi 

૧૯૯૭   ૨૮.૩૦ ૨૮.૩૦ ૨૮.૦૧  

{3} 796 {19} ni[n ¼lin ai(dvis) (vAtir p[Ti yi[jni ૧૯૯૭   ૪.૭૩ ૪.૭૩ ૪.૯૬  

 
{4} 

102{1} ni[n ¼lin pS& an[ B[>s (vkis ૧૯૯૭   ૨.૭૫ ૨.૭૫ ૦.૦૭  

{5} 001{2} ¼lin ANH-1  j)Ãli kc[r)ai[n) yi[jni  ૧૯૯૭   ૧૩.૮૦ ૧૩.૮૦ ૧૪.૩૪  

{6} 101{11}ANH-2 ¼lin 
pS&dviKini cil& riKvi 
mi[biel km l[bi[r[Tr) sh pS&dviKini 

૧૯૯૭   ૨૨.૨૫ ૨૨.૨૫ ૧૪.૭૮  

{7} 101 {17} ¼lin 
pS& (c(k<Rsi shiyn) yi[jni h[QL j).p>.h[QLn) 
pS& sirvir s>AYiai[n[ emrjºs) v[Tnr) s(v<s 
k)T p&r) piDvin) yi[jni 

૨૦૦૯   ૦.૪૬ ૦.૪૬ ૦.૪૬  

{8} 

796 {11}} ¼lin 
ai(djit) (vAtir p[Ti 

yi[jni 

pS&dviKini cil& riKvi 
p\iY(mk pS&sirvir k[ºWi[ cil& riKvi 
pS& airi[³y m[Limi> pS& sirvir miT[ dvi Kr)d) 
mi[biel ri[g pS& ri[g (ndin p\yi[gSiLi 
a[À¾y&lºs vin 

૧૯૯૭   ૨૬.૨૩ ૨૬.૨૩ ૨૩.૫૭  
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અ.ન.ં 
યોજના ં ુનામ / સદર 

નોન  લાન 
િતૃ  

િતૃ  શ  
કયા તાર ખ 

િતનાૃ  
તની 
દા લ 

તાર ખ 

ચતુ  
રકમ  

મં રુ  
થયલે  
રકમ 

ટ  કરલ / 
ર ુ કરલ 

રકમ હ  તાની 
સં  યા 

છ  લાે  
વ  ◌ા ં ુ
ખરખર 
ખચ 

કામની ણવતાુ  
માટ સં ણૂપણે 
કામગીર  માટ 
જવાબદાર 
અિધકાર  

(1) (ર) (3) (4) (પ) (6) (7) (8) (9) (10) 

{1} 102 {14} ¼lin 
v)y< b[<k siY[n) kZ(#im gBi<din yi[jni an[ aV 
fim< 

૧૯૯૭-૯૮  ૧.૬૫ ૧.૬૫ ૧.૬૫ ૧.૬૫  

{2} 796{18} ¼lin 
ai(dji(t (vAtirmi> a[l.a[n.T& ¼linn) an[ 
ssli fim< mi>Dv) 

૨૦૦૫-૦૬  ૧.૮૯ ૧.૮૯ ૧.૮૯ ૧.૦૧  

{3} 107{1} ¼lin 
an&s&(ct ji(t p[Ti yi[jni h[qL cifTr an[ 
gmiN miT[ shiyn) yi[jni / k[Tl S[D bnivvi 
shiy  

૧૯૯૭-૯૮  ૦.૧૭ ૦.૧૭ ૦.૧૭ ૦.૧૭  

{4} 107{1} ¼lin 
an&s&(ct ji(tni pS&pilki[ni giBN pS&ai[ 
miT[ 

૨૦૧૨-૧૩  ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦  

{5} 796{16} ¼lin 
ai(dji(t (vAtir miT[ Giscirin) yi[jni (jÃli 
p>ciyt ¹viri minv s>ci(lt cifTr miT[ shiy 

૨૦૦૦-૦૧    .૩૨  ૦.૩૨  ૦.૩૨  ૦.૩૨   

{6} 104{5} ¼lin 
m(hli tYi jnrl k[T[gr) miT] bkri> a[kmi[ pr 
shiy 

૨૦૦૯-૧૦  ૧.૫૦ ૧.૫૦ ૧.૫૦ ૧.૫૦  

{7} 104{1} ¼lin 
an&s&(ctji(tni li[ki[ miT[ bkri> a[kmi[ miT[ 
shiy aipvin) yi[jni  ૨૦૦૭-૦૮  ૦.૯૦ ૦.૯૦ ૦.૯૦ ૦.૯૦  

{8} 109{1} ¼lin 
Av(N<m jy>(t drÀyin (jÃli kxia[ pS&piln 
(S(br km p\dS<nn& aiyi[jn {nv) yi[jni} 

૨૦૧૦-૧૧  ૩.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦ ૨.૧૩  

{9} 001{3} ¼lin 
jnrl k[T[gr)n[ li[ki[n[ h[ÃY p]k[j p&ri piDvin) 
yi[jni - til&ki pS&piln (S(br an[ p\dS<n  

૨૦૧૦-૧૧   ૫.૪૦ ૫.૪૦ ૫.૪૦ ૫.૧૩  

{10} 796{2} ¼lin 
ai(dji(t (vAtirn) (jÃli p>ciytn) s>AYiai[ 
tyi FpS&yi[ni k[ºWi[ miT[ dvi siFni[n& K(rd) 
krvin) yi[jni 

૨૦૧૨-૧૩  ૪૦.૦ ૪૦.૦ ૪૦.૦ ૪૦.૦  

 



ધી રાઇટ  ઈ ફોરમશન એ ટ ુ ે 2005 સદંભ જ લા પચંાયત,નમદા રાજપીપલાની કચરે  ખાત આવતી ે
પ પાલન ુ શાખા ને લગતા 17 કરણો પૈક  કરણ ન.ં - 7  ને  લગતી મા હતી દશાવ ં ુપ ક 

પ ક - ક 
કરણ -13 

 
િવષય :-   સહાયક  કાય મોની અમલ ગનીે  પ  ધિત 

 
સહાયક  કાય મોની અમલ ગનીે  પ  ધિત  
13.1 :  નીચેજણા યા મજબુ ની યોજનાઓન અમલીકરણ કરવામા ંઆવેછેુ . 
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yi[jni n>-3 

a.n>. (vgt yi[jnin) (vgt 

1 yi[jnin& nim 

an&s*(ct jn ji(tn) (vFvi/Rykti m(hli 

liBiY)<ai[ miT[ bkri a[kmn) AYipni miT[ {40 

bkr) + 4 bkri} miT[ shiy. 

2 yi[jnini[ h[t& 
an&s*(ct jn ji(tn) (vFvi/Rykti m(hliai[n&  

bkri piln Wiri Jvn Fi[rN U>c& livv&>  

3 
yi[jnini[ liB ki[n[ mL) SkS[? 

 

an&s*(ct jn ji(tn) p&²t vyn) (vFvi/Rykti 

m(hli liBiY)< 

4 yi[jni aºvy[ shiy kyi Av$p[ mLS[? niNi> Av$p[ 

5 yi[jni y&n)Tn) a[km (k>mt $i. 240000/- 

6 shiyn) Tkivir) 50 % 

7 mhRtm shiy $(pyi $i. 120000/- 

8 
arJ p#ik kyi>Y) mL) SkS[? 

 
nJkni srkir) pS& dviKini pis[Y) 

9 yi[jnin) Srti[ an[ bi[l)ai[. p(r(SOT sim[l C[. 

10 arJ p#ik siY[ rj* krvini Yti diKli 

1.  ji(tn&> p\miNp#i 
2. r[Sn kiD<n) p\mi(Nt nkl 
3. ji(t a>g[n[ diKli[. 
4. S]x(Nk liykit a>g[ni[ diKli[. 
5. c*>TN) kiD< aYvi aiFir kiD< 
6. (vFvi/Rykti a>g[ni[ p&rivi[. 

11 
arjdir pis[ aºy ke ke svlti[-siFni[ 

hi[vi ji[ea[? 

1. bkri bi>Fvi miT[n) j³yi. 
2. bkrini Ki[rik miT[n) ÄyvAYi 
3. bkrini piN) miT[n) ÄyvAYi. 
4. bkrini KiN diN miT[n) ÄyvAYi. 
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પ રિશ  ટ-બ 
અ ચતુ ૂ  જન િત  પેટા િવધવા / ય તા મ હલા લાભાથ ઓ માટ બકરા ંએકમો( 40 + 4 )ની  થાપના 

માટની સહાય (શરતો) 
 

1  આ યોજનાનો લાભ ફકત અનસિચતુ ૂ  જનજાિતના પખુ્ ત વયની  િવધવા / યક્તા મિહલા લાભાથીર્ઓનેજ 
આપવાનો રહશેે. એક જ કટંબનાુ ુ  એક જ સ  યને લાભ આપવાનો રહશેે. 

ર.  લાભાથીર્ઓની પસદંગી તથા અમલીકરણ સબંિંધત િજ  લા પચંાયત મારફતે થશે. 
3.  લાભાથીર્ઓની અરજીઓની ચકાસણી તથા ભલામણ તાલકાુ  અથવા તાલકાનાુ  સેજાના પશિચિક  સાુ  

અિધકારી કરશે.અને તેઓ મારફતે નાયબ પશપાલનુ  િનયામક,િજ  લા પચંાયતને મોકલવામા ંઆવશે. 
ઓ તાિંત્રક મજંરીુ  તથા સપુરિવઝન વગેરનીે  કાયર્વાહી કરશે.વહીવટી અને નાણાકંીય મજંરીુ  િજ  લા 

િવકાસ અિધકારી ી આપશે. 
4.  લાભાથીર્એ બકરા ંયનીટુ  સાથે લાભાથીર્નો પોતાનો ફોટો આપવાનો રહશેે. 
પ.  લાભાથીર્ઓને મળવા પાત્ર સહાયની રકમન ુચકવણુ  ુનાયબ પશપાલનુ  િનયામક ી, િજ  લા પચંાયતની 

કચેરીએથી અથવા તાલકાુ  કક્ષાએથી ચેક/ડીડી થી કરવામા ંઆવશે.  
6.  આ યોજનાના બકરાઓની ખરીદી માટે તાલકાુ  લેવલની  થાિનક ખરીદ સબંિંધત  િજ  લા 

પચંાયતને(પશપાલનુ ) બનાવી આપવાની રહશેે. યોજનાના બકરા ખરીદ કમીટી મારફતે જ ખરીદવાના 
રહશેે. 

7.  દરકે  લાભાથીર્ને સહાયની યોજના હઠળે  ૪૦ બકરી ૪ બકરાન ં ુયિનટુ  આપવાન ં ુરહશેે.બકરીઓ ૧ થી  ર 
વ  ર્◌ા સધીનીુ  તથા બકરો ર થી 3 વ  ર્◌ાનો ખરીદવાનો રહશેે. 

8.  આ યોજના હઠળે  લાભાથીર્એ ખોરાક,પાણી,ઘાસચારો,રહઠાણે  અને ખાણદાણનો ખચર્ પ0% ફાળા તરીકે 
ભોગવવાના રહશેે. 

9.  આ એકમ સામા  ય સજંોગોમા ંત્રણ વ  ર્◌ા સધીુ  િનભાવવાન ુરહશેે. 
10.  લાભાથીર્ઓએ દધૂ  ઉ  પાદનની ન ધ રાખી જયારે તાિંત્રક અિધકારી મલાકાતેૂ  આવે અને જોવા માગેં  યારે 

રજી  ટર તથા માિહતી આપવાની રહશેે. 
11.  યોજના અંગેના અમલીકરણ અંગેની સવેર્ સ  તા પશપુાલન િનયામક ીની રહશેે. તથા યોજનાના 

અમલીકરણમા ંજ ર જણાય તે મજબુ  શરતો અને બોલીઓમા ંસધારાુ  વધારા કરવાની સ  તા પશપાલનુ  
િનયામક ીની રહશેે. તથા લાભાથીર્ઓને બધંનકતાર્ રહશેે. 
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ધી રાઇટ  ઈ ફોરમશન એ ટ ુ ે 2005 સદંભ જ લા પચંાયત,નમદા રાજપીપલાની કચરે  ખાત આવતી ે

પ પાલન ુ શાખા ને લગતા 17 કરણો પૈક  કરણ ન.ં - 7  ને  લગતી મા હતી દશાવ ં ુપ ક 
પ ક - ક 
કરણ -14 

 
િવષય :-   આવલે  રાહતો, પરિમટ ક અિધ તૃ  મળવનારનીે  િવગતો. 

    
આવલે  રાહતો, પરિમટ ક અિધ તૃ  મળવનારનીે  િવગતો. 

 
---  નીલ  --- 
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ધી રાઇટ  ઈ ફોરમશન એ ટ ુ ે 2005 સદંભ જ લા પચંાયત,નમદા રાજપીપલાની કચરે  ખાત આવતી ે
પ પાલન ુ શાખા ને લગતા 17 કરણો પૈક  કરણ ન.ં - 7  ને લગતી મા હતી દશાવ ં ુપ ક 

 
કરણ-15 

 
િવષય :-   કાય  કરવા માટ નકક  કરલા ંધોરણોઃ 

 
 

કાય  કરવા માટ નકક  કરલા ંધોરણોઃ 
 
15.1 િવિવધ િતઓૃ  / કાય મો હાથ ધરવા માટ િવભાગે નકક  કરલ ધોરણોની િવગતો. 

િજ લા પચંાયત ,નમર્દાના એક ભાગ પ પશપાલન ુ  શાખા હ  તકની િવિવધ પ્રવિતઓૃ  / કાયર્ક્રમોને 
સમગ્ર વષર્ દર  યાન અમલીકરણ કરવા અતે્રથી િનયત કરલે  નાણાકંીય તેમજ ભૌિતક સ યાકંોની સામે 
ક્ષેિત્રય કક્ષાની પશસારવાર ુ સ ં  થાઓને જણાવવામા ંઆવે છે. 
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ધી રાઇટ  ઈ ફોરમશન એ ટ ુ ે 2005 સદંભ જ લા પચંાયત,નમદા રાજપીપલાની કચરે  ખાત આવતી ે
પ પાલન ુ શાખા ને લગતા 17 કરણો પૈક  કરણ ન.ં - 7  ને  લગતી મા હતી દશાવ ં ુપ ક 

પ ક - ક 
કરણ -16 

 
િવષય :-   વી ુ પે ઉપલ  ધ મા હતી 

 
 

વી ુ પે ઉપલ  ધ મા હતી : 
 

૧૬.૧ વીજાણુ પે ઉપલ  ય િવિવધ યોજનાઓની માિહતી. સમગ્ર િજ લા પચંાયતની આ અંગેની માિહતી 
વીજાણુ પે ઉપલ  ધ થઈ શકે તે અથેર્ www.narmadadp.gujarat.gov.in વેબસાઈટ ઉપર મકવામાંુ  
આવેલ છે. 
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ધી રાઇટ  ઈ ફોરમશન એ ટ ુ ે 2005 સદંભ જ લા પચંાયત,નમદા રાજપીપલાની કચરે  ખાત આવતી ે
પ પાલન ુ શાખા ને લગતા 17 કરણો પૈક  કરણ ન.ં - 7  ને લગતી મા હતી દશાવ ં ુપ ક 

પ ક - ક 
કરણ -17 

 
િવષય :-   મા હતી મળવવાે  માટ નાગ રકોને ઉપલ  ધ સવલતોની િવગતો. 

 
 

મા હતી મળવવાે  માટ નાગ રકોને ઉપલ  ધ સવલતોની િવગતો. 
 
17.1 લોકોને માિહતી મળે તે માટે િવભાગે અપનાવેલ સાધનો પ્રઘ્ ધિતઓ અથવા સવલતો વી કે, 

પશપાલનુ  ખાતાની વેબ સાઇટ , િજ લા પચંાયત,નમર્દાની વેબ સાઇટ . 
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ધી રાઇટ  ઈ ફોરમશન એ ટ ુ ે 2005 સદંભ જ લા પચંાયત,નમદા રાજપીપલાની કચરે  ખાત આવતી ે
પ પાલન ુ શાખા ને લગતા 17 કરણો પૈક  કરણ ન.ં - 7  ને લગતી મા હતી દશાવ ં ુપ ક 

પ ક - ક 
કરણ -18 

 
િવષય :-   અ  ય ઉપયોગી મા હતી. 

       
 

-- નીલ  -- 
  

 


