
“સ્વરોજગારી હતે ુ૫૦ દુધાળા પશઓુ (કાાંકરેજ અને ગીર ગાય)ના ડેરી ફાર્મની સ્થાપના ર્ાટે સહાયની યોજનાના 
અર્લીકરણ ર્ાટેની બોલીઓ અને શરતો :  વર્મ ૨૦૨૨-૨૩ 

 

(1) રાજ્યમાાં સ્થાનિક ઓલાદિા ગીર અિે કાાંકરેજ ગાયોિા સાંવર્ધિિે ખાસ પ્રોત્સાહિ આપવાિો યોજિાિો   મખુ્ય હતે ુ છે. 
યોજિા ઠરાવિી તારીખથી અમલમાાં આવશે. સદર યોજિાિો લાભ આજીવિ એકજ વખત, કુટુાંબ દીઠ કુટુાંબિા એક જ 
પખુ્ત વ્યક્તતિે મળવાપાત્ર રહશેે.  

(2) આ યોજિાનુાં અમલીકરણ ગજુરાત કો-ઓપરેટીવ મીલ્ક માકેટીંગ ફેડરેશિ (જીસીએમએમએફ), આણાંદ દ્વારા કરવાનુાં રહશેે. 
યોજિાિા અમલીકરણ માટે જીસીએમએમએફ દ્વારા દરેક જીલ્લામાાં સાંબ ાંનર્ત જીલ્લા ડેરી સાંઘિા સાંકલિમાાં, સદર યોજિા 
અંતગધત એક અનર્કૃત અનર્કારી નિયત કરવામાાં આવશે, જે સાંબ ાંનર્ત જજલ્લાિા િાયબ/મદદિીશ પશપુાલિ નિયામક, 

જીલ્લા પાંચાયતિા સાંકલિમાાં યોજિાિા સચુારુાં અમલીકરણ અંગેિી કામગીરી કરશે. 
(3) આ યોજિાિો લાભ રાજ્યિા તમામ લોકોિે (જીલ્લાિા દુર્ સાંઘિા સભાસદ હોય કે િ હોય) મળવાપાત્ર થશે. 
(4) આ યોજિાિો લાભ સ્વસહાય જુથિે પણ મળવાપાત્ર થશે.     

(5) પશપુાલકે ૫૦ (પચાસ) દેશી દુર્ાળા પશઓુ ( કાાંકરેજ /ગીર ગાય) િી િવી ખરીદી તથા ડેરી ફામધન ુાં નિયત માપદાંડ 
મજુબ થયેલ િવુાં બાાંર્કામ માટે આ યોજિાિો લાભ મળવાપાત્ર થશે, રીિોવેશિ અિે રીપેરીંગ માટે યોજિા હઠેળ સહાય 
મળવા પાત્ર િથી. 

(6) લાભાથી પોતાિી માલલકીિી જમીિ અથવા વારસાઇ હક અથવા ભોગવટાિી જમીિ ર્રાવતા હોવા જોઇએ. તદ  ઉપરાાંત, 

લાભાથી જમીિ ર્રાવતા િ હોય તો ભાડાિી જમીિ પર ઓછામાાં ઓછા ૭ (સાત) વર્ધિા ભાડા કરાર ઉપર પણ ડેરી 
ફામધિી સ્થાપિા કરી શકશે. 

(7) રરઝવધ બેન્ક માન્ય િાણાાંરકય સાંસ્થા/બેન્કમાાંથી વર્ધ ૨૦૨૨-૨૩ માાં મેળવેલ નર્રાણ પર જ વ્યાજ સહાય મળવાપાત્ર થશે. 
આ યોજિાિો લાભ મેળવવા પશપુાલકે રરઝવધ બેંક માન્ય િાણાાંરકય સાંસ્થા/બેંકમાાંથી નર્રાણ અંગેિી માંજુરી મેળવ્યા બાદજ 
I khedut (આઇ ખેડુત) પોટધલ પર અરજી કરવાિી રહશેે.   

(8) પશ ુખરીદી માટે બેંક દ્વારા કરેલ નર્રાણ અથવા િાબાડધ દ્વારા નિયત થયેલ યનુિટ કોસ્ટ બાંિેમાાંથી જે ઓછી રકમ હોય તેિા 
પર ૭.૫ % વ્યાજ સહાય ૫ (પાાંચ) વર્ધ સરુ્ી મળવાપાત્ર થશે. 

(9) લાભાથીિે નિયત માપદાંડ મજુબ થયેલ ડેરી ફામધિા બાાંર્કામિા ખચધિા ૫૦% અથવા મહત્તમ રૂ!. ૫.૦૦ લાખ બાંિેમાાંથી જે 
ઓછી હોય તે રકમ સહાય રૂપે મળવાપાત્ર થશે. 

(10) લાભાથીિે ઇલેતરીક ચાફકટર પર યનુિટ કોસ્ટ (રૂ!, ૪૦,૦૦૦)િા ૭૫% લેખે મહત્તમ રૂ!.૩૦,૦૦૦, ફોગર યિુીટ માટે (યિુીટ 
કોસ્ટ રૂ!, ૩૦૦૦૦) િા ૭૫% લેખે મહત્તમ રૂ!૨૨,૫૦૦ અિે મીલ્કીંગ મશીિ પર યનુિટ કોસ્ટ(રૂ!, ૭૫,૦૦૦) િા ૭૫% લેખ ે
મહત્તમ રૂ!, ૫૬,૨૫૦/- સહાય રૂપે મળવાપાત્ર થશે. 

(11) પશપુાલકે પશઓુિો ત્રણ વર્ધિો નવમો એક સાથે લેવાિો રહશેે, જે માટે પશ ુ નવમાિી રકમિા યિુીટ કોસ્ટ (રૂ!, 
૨૪૦,૦૦૦)િા ૭૫% લેખે મહત્તમ રૂ!. ૧૮૦,૦૦૦/- મજુબ સહાય મળવાપાત્ર થશે.  

(12) લાભાથીિે બેંકમાાંથી લોિ મળી રહ ે તે માટે જીસીએમએમએફ તથા સાંબ ાંનર્ત જીલ્લાિા ડેરી સાંઘ દ્વારા બેંક સાથે જરૂરી 
સાંકલિ કરવાનુાં રહશેે. 

(13) આ યોજિાિો લાભ લેવા લાભાથીએ I khedut  પોટધલ ઉપર અરજી કરવાિી રહશેે. ઓિલાઇિ અરજીિી નપ્રન્ટ આઉટ લઇ 
તેમાાં સરહ/અંગઠુાનુાં નિશાિ કરી અરજી ઉપર દશાધવેલ ઓરફસ/કચેરીિા સરિામે નિયત સમય મયાધદામાાં (૭ રદવસમાાં) રજુ 
કરવાિા રહશેે.    

(14) લાભાથી ઓિલાઇિ અરજીિી નપ્રન્ટ આઉટ સાથે લબડાણ માટેિા સાર્નિક દસ્તાવેજો/દાખલાઓ સ્કેિ કરી ઓિલાઇિ I 

khedut પોટધલ ઉપર એટેચ કરી શકે છે, અથવા ઓિલાઇિ અરજીિી નપ્રન્ટ આઉટ સાથે લબડાણ કરી અરજી ઉપર દશાધવેલ 
ઓરફસ/કચેરીિા સરિામે નિયત સમય મયાધદામાાં (૭ રદવસમાાં) રજુ કરવાિા રહશેે.  

(15) લાભાથીએ આ યોજિા હઠેળિી પશખુરીદી, પશ ુમાટેિા શેડ, પશઓુિા વીમા તેમજ સાર્િો પર સહાય મેળવવા માટે, 

સરકારશ્રીિી આ પ્રકારિી અન્ય યોજિાિો લાભ મેળવેલ િથી, તેમજ ભનવષ્યમાાં તેિા પર અન્ય જગ્યાએથી  મેળવશે પણ 
િહીં તે મજુબિી બાાંહરે્રી આપવાિી રહશેે.  

(16) યોજિા અંતગધત મળેલ અરજીઓિી જીસીએમએમએફ/જીલ્લા દૂર્ સાંઘ દ્વારા નિયત થયેલ અનર્કારી દ્વારા ચકાસણી કરી I 

khedut પોટધલ ઉપર પાત્રતા (Eligible) નિયત કરશે. 



(17) આ યોજિા તળે પશપુાલિ ખાતા દ્વારા જીલ્લાવાર નિયત થયેલ ભૌનતક લક્ષયાાંક મજુબ જ જીસીએમએમએફ/જીલ્લા દૂર્ 
સાંઘ દ્વારા કામગીરી કરવાિી રહશેે. ઓિલાઇિ થયેલ અરજીિા આર્ારે પશપુાલિ ખાતા દ્વારા લક્ષયાાંકિી સમીક્ષા કરી 
જીલ્લાવાર નિયત થયેલ લક્ષયાાંકમાાં ફેરફાર કરી શકાશે.   

(18) આ યોજિા હઠેળ સહાય માટે પશ ુખરીદી, ડેરી ફામધન ુાં બાાંર્કામ તથા પશઓુિો નવમો, આ ત્રણ કોમ્પોિન્ટ ફરજીયાત છે. આ 
ઉપરાાંત ઇલેતરીક ચાફકટર, મીલ્કીંગ મશીિ તથા ફોગર સીસ્ટમ પૈકી જરૂરરયાત મજુબિા કોમ્પોિન્ટિી સહાય મેળવી 
શકાશે. 

(19) લાભાથી દ્વારા બેંક લોિિા હપ્તાનુાં નિયનમત ચકુવણ ૂાં કરવાનુાં રહશેે. લાભાથી અર્ધ વાનર્િક/વાનર્િક સમયગાળાિા ત્રણ કે 
તેથી વર્ારે માનસક હપ્તા ભરવામાાં નિષ્ફળ જશે તો, તે સમયગાળાિી વ્યાજ સહાય ચકુવવામાાં આવશે િરહિં.   

(20) પશપુાલકે ૫૦ (પચાસ) દુર્ાળા પશઓુ (કાાંકરેજ/ગીર ગાય) િી િવી ખરીદી તથા ડેરી ફામધન ુાં નિયત માપદાંડ મજુબ 
થયેલ િવુાં બાાંર્કામ ઓછામાાં ઓછાં  ૬૭૦૦ ચો.ફૂટ (૨૫૦૦ ચો.ફૂટ શેડ તથા ૪૨૦૦ ચો.ફૂટ ખલુ્લી જગ્યા કાંમ્પાઉન્ડ સાથે) 
માટે આ યોજિાિો લાભ મળવાપાત્ર થશે.  

(21) ડેરી ફામધ-કેટલ શેડિા રીિોવેશિ અિે રીપેરીંગ માટે યોજિા હઠેળ સહાય મળવા પાત્ર િથી. શેડનુાં બાાંર્કામ વૈજ્ઞાનિક 
અલભગમ મજુબનુાં ટકાઉ, આરામદાયક તથા પશિેુ વરસાદ, ઠાંડી તથા ગરમીથી રક્ષણ આપે તેવુાં હોવુાં જોઇએ. વધમુાાં કેટલ 
શેડમાાં ગમાણ તથા પશિેુ જરૂરીયાત પ્રમાણે પરૂત ુાં પાણી મળી રહ ેતેવી સનુવર્ા હોવી જોઇએ. 

(22) યોજિા અંતગધત સ્થપાયેલ ડેરી ફામધ ખાતેિા પશઓુનુાં સ ાંવર્ધિ કૃનત્રમ બીજદાિ થકી કરવાનુાં રહશેે. તદ  ઉપરાાંત રોગ 
નિયાંત્રણ માટે વખતો વખત રસીકરણ, વર્ધમાાં ઓછામાાં ઓછાં બે વખત કૃનમિાશક દવાિો ડોઝ આપવાિો રહશેે તથા બીમાર 
પશિુી સમયસર સારવાર કરાવવાિી રહશેે. 

(23) ઇલેતરીક ચાફકટર સરકારશ્રી દ્વારા નિયત થયેલ એમ્પેિેલ્ડ એજન્સી પાસેથી જ ખરીદવાિા રહશેે. 

(24) લાભાથીએ યોજિા હઠેળિા પશઓુિે યોજિાિા સમયગાળા દરમ્યાિ ૫ (પાાંચ) વર્ધ સરુ્ી વીમા કવચથી આવરી લેવાિા 
રહશેે, તથા પશ ુમરણિા રકસ્સામાાં સ્વ ખચે પશ ુખરીદ કરી યોજિા મજુબિી ૫૦ (પચાસ) પશઓુિી સાંખ્યા ૫ (પાાંચ) વર્ધ 
સરુ્ી જાળવી રાખવાિી રહશેે. પશ ુમરણિા રકસ્સામાાં વીમા અંગેિી કાયધવાહી માટે લાભાથીિે સહાયભતૂ થવા વીમા કાંપિી 
સાથે દૂર્ સાંઘ દ્વારા સાંકલિ કરી કાયધવાહી કરવાિી રહશેે.  

(25) વ્યાજ સહાય અર્ધવાનર્િક/વાનર્િક  સમયગાળા માટેિી  ચકુવવાિી રહશેે. 

(26) જીલ્લા અમલીકરણ કનમટીિી માંજુરી મેળવ્યા બાદ લાભાથીિે સહાયનુાં ચકુવણુાં કરવામાાં આવશે.  
(27) જીસીએમએમએફ/જીલ્લા દૂર્ સાંઘ દ્વારા નિયત થયેલ અનર્કારી લાભાથીિે વ્યાજ સહાય ચકુવવા સાંબ ાંનર્ત બેંક પાસેથી 

લાભથીિા લોિ એકાઉન્ટનુાં સ્ટેટમેન્ટ મેળવીિે નિયમોનસુારિી વ્યાજ સહાયિી રકમ લાભાથીિા લોિ એકાઉન્ટમાાં (DBT) 

જમા કરાવવાિી રહશેે. 
(28) લાભાથીિા ડેરી ફામધિા સ્થળે સાઇિ બોડધ લગાવી તેમાાં િીચે જણાવેલ નવગતો પ્રદશીત કરવાિી રહશેે.: 
(૧) યોજિાનુાં િામ - “સ્વરોજગારી હતે ુ૫૦ દુર્ાળા પશઓુ(કાાંકરેજ અિે ગીર ગાય)િા ડેરી  ફામધિી સ્થાપિા માટે સહાયિી 

યોજિા   
” પશપુાલિ ખાત ુાં, ગજુરાત રાજ્ય, વર્ધ – ૨૦૨૨-૨૩ 

(૨) લાભાથીનુાં િામ:  ...........................................................................................  
(૩) પ્રોજેતટ ખચધ:  રૂ. ..................................   
(૪) સહાયિી રકમ: રૂ. ...................... 
(29) આ યોજિાનુાં જીલ્લાવાર ડોક્યમેુન્ટેશિ તથા થડધ પાટી મલુ્યાાંકિ જીસીએમએમએફ દ્વારા કરાવવાનુાં રહશેે તથા નિયત થયેલ 

રજીસ્ટર અિે રેકડધ નિભાવવાિા રહશેે.  
(30) લાભાથી પશપુાલકે ડેરી ફામધિા નિયત થયેલ રજીસ્ટર રેકડધ નિભાવવાિા રહશેે તથા પશપુાલિ ખાતાિા અનર્કારી જ્યારે 

પણ ચકાસવા માાંગે ત્યારે રજુ કરવાિા રહશેે. 
(31) આ યોજિાિો માનસક પ્રગનત અહવેાલ (ભૌનતક અિે િાણાાંરકય) નિયત િમિુામાાં દર માસિી ૧૫ (પાંદર) તારીખ સરુ્ીમાાં 

જીસીએમએમએફ/જીલ્લા દૂર્ સાંઘ દ્વારા નિયત થયેલ અનર્કારી દ્વારા જીલ્લાિી પશપુાલિ કચેરી ખાતે મોકલી આપવાિો 
રહશેે. 



(32) આ યોજિા હઠેળ માંજુરી મળ્યા બાદ લાભાથીએ યનુિટ સ્થાપિાિી કામગીરી પણુધ કરી માંજુરી મળ્યા તારીખથી ૧ (એક) 
વર્ધમાાં સહાયિો દાવો રજુ કરવાિો રહશેે. જો નર્રાણ આપિાર સાંસ્થા આ યોજિા હઠેળ લાભાથીિે ૫૦ પશનુ ુાં નર્રાણ બે 
હપ્તામાાં (પ્રથમ નર્રાણ બાદ ૬ માસ પછી બીજો હપ્તો) આપે તેવા રકસ્સામાાં પ્રથમ ૨૫ પશિુી ખરીદી માટે નર્રાણ 
આપિાર સાંસ્થા નર્રાણ આપે ત્યારે લાભાથીએ ૨૫ પશિુા ત્રણ વર્ધિા પશ ુનવમાિી રકમ પર સહાય, કેટલશેડ બાાંર્કામ 
પર સહાય તથા લાગ ુપડતા ચાફકટર, મીલ્કીંગ મશીિ, ફોગર સીસ્ટમિી ખરીદી પર પ્રથમ હપ્તાિી સહાયિો દાવો રજુ 
કરવાિો રહશેે તેમજ નિયમોનસુાર પ્રથમ હપ્તાિી સહાય માંજુર કરી ચકુવવાિી રહશેે. પ્રથમ નર્રાણિા ૬ માસ બાદ બીજા 
૨૫ પશિુી ખરીદી માટે નર્રાણ આપિાર સાંસ્થા નર્રાણ આપે ત્યારે લાભાથીએ બાકીિા ૨૫ પશઓુિા ત્રણ વર્ધિા પશ ુ
નવમાિી રકમ પર સહાયિો દાવો રજુ કરવાિો રહશેે તેમજ નિયમોનસુાર બીજા હપ્તાિી સહાય માંજુર કરી ચકુવવાિી રહશેે. 
આમ લાભાથીએ સાંપણુધ યનુિટ સ્થાપી મહત્તમ ૨ (બે) હપ્તામાાં સહાયિો દાવો રજુ કરવાિો રહશેે તથા ૨ (બે) હપ્તામાાં 
નિયમોનસુાર સહાય માંજુર કરી ચકુવવાિી રહશેે. સમયમયાધદા બાદ મળેલ દાવા ઉપર સહાય મળવાપાત્ર થશે િહી. જે 
લાભાથી પશપુાલકિે સહાય માંજુર કરવામાાં આવી હોય અિે તમામ પ્રરિયા પણૂધ થઇ ચકુી હોય પરાંત ુ માત્ર સહાય 
ચકૂવવાિી જ બાકી હોય તેવા લાભાથીઓિે આગામી વર્ધિી જોગવાઈ માાંથી સહાય ચકૂવી શકાશે.   

(33) સદર યોજિાિા મોિીટરીંગ અિે રીવ્ય ુમાટે દરેક જીલ્લા માટે, જીલ્લા કક્ષાએ એક તથા રાજ્ય કક્ષાએ એક કનમટીિી રચિા 
કરવાિી રહશેે.  

 જીલ્લા કક્ષાની ર્ોનનટરીંગ અને રીવ્ય ુકનર્ટી  

 જીલ્લા નવકાસ અનર્કારીશ્રી     -- અધ્યક્ષ 

 મેિેજીંગ ડીરેતટરશ્રી, જીલ્લા દૂર્ સાંઘ    -- સભ્ય 

 જીસીએમએમએફ, આણાંદિા અનર્કારી    -- સભ્ય  

 જીલ્લા કક્ષાિા લીડ બેન્કિા િોડલ અનર્કારી   -- સભ્ય 

 જીલ્લા કક્ષાિા િાબાડધિા અનર્કારી                            --       સભ્ય 

 િાયબ/મદદિીશ પશપુાલિ નિયામકશ્રી, જીલ્લા પાંચાયત -- સભ્ય સલચવ   
  

 રાજ્ય કક્ષાની ર્ોનીટરીંગ અને રીવ્ય ુકનર્ટી  

 સલચવશ્રી, પશપુાલિ      -- અધ્યક્ષ 

 મેિેજીંગ ડીરેતટરશ્રી, જીસીએમએમએફ, આણાંદ  -- સભ્ય 

 િાણાાં સલાહકારશ્રી, કૃનર્, સહકાર અિે ખેડૂત કલ્યાણ  નવભાગ -- સભ્ય  
 ચીફ જિરલ મેિેજરશ્રી, િાબાડધ , અમદાવાદ                   --       સભ્ય 

 રાજ્યકક્ષાિા લીડ બેન્કિા િોડલ અનર્કારી   -- સભ્ય 

 પશપુાલિ નિયામકશ્રી, ગજુરાત રાજ્ય, ગાાંર્ીિગર   -- સભ્ય સલચવ   
(34) જીલ્લા કક્ષાએ યોજિાનુાં અમલીકરણ જીલ્લા અમલીકરણ કમીટી દ્વારા કરવાનુાં રહશેે. સદર કનમટી      
     િીચે મજુબિી રહશેે.    
 જીલ્લા પાંચાયતિા િાયબ/મદદિીશ પશપુાલિ નિયામકશ્રી  --  અધ્યક્ષ 

 જીસીએમએમએફ/જીલ્લા દૂર્ સાંઘ દ્વારા નિયત થયેલ અનર્કારીશ્રી   --  સભ્ય સલચવ 

 રાજ્ય કક્ષાિી કચેરીિા િાયબ/મદદિીશ પશપુાલિ નિયામકશ્રી     --  સભ્ય 

સદર કમીટીિી કામગીરી િીચે મજુબિી રહશેે.  
a. આવેલ અરજીઓિી ચકાસણી કરી માંજુર કરવી 
b. પશપુાલકો દ્વારા રજુ કરવામાાં આવેલ દાવાઓિી ચકાસણી કરવી 
c.  ૧૦૦ % કેસોનુાં સ્થળ વેરીફીકેશિ કરવુાં.  
d. યોજિા અંતગધતનુાં ચકૂવણુાં કરવુાં.   
(35) સદર યોજિાિી સમીક્ષા જીલ્લા કક્ષાએ મળતી નત્રમાનસક જીલ્લા કક્ષાિી સાંકલિ સનમતી (DLCC)   
     િી બેઠકમાાં અચકુ કરવાિી રહશેે. 



(36) લાભાથીએ સહાય અંગેિા દાવાિી અરજી જીસીએમએમએફ/જીલ્લા દૂર્ સાંઘ દ્વારા નિયત થયેલ અનર્કારીશ્રી (િોડલ 
અનર્કારીશ્રી)િે રજૂ કરશે. જીસીએમએમએફ/જીલ્લા દૂર્ સાંઘ દ્વારા નિયત થયેલ અનર્કારીશ્રીએ યનુિટ પણુધ કયાધિી 
ચકાસણી કરી પણુધતા પ્રમાણપત્ર સાથેિો યોજિા અંતગધતિો સહાયિો દાવો જીલ્લા અમલીકરણ કમીટી સમક્ષ રજુ કરવાિો 
રહશેે.   

(37) સહાયિી તમામ રકમ લાભાથીિા લોિ/બેન્ક એકાઉન્ટમાાં જ (Direct Benefit Transfer) જમા કરાવવાિી રહશેે. 
(38) સદર યોજિા અંતગધત અમલીકરણ એજન્સી જીસીએમએમએફિે વહીવટી ખચધ પેટે યોજિા પેટે થિાર ખચધિા ૧% મજુબ 

મળવાપાત્ર રહશેે.  
(39) The Right of Persons with Disabilities Act, 6102 િી Section- 62 અિે Section- 73 િી જોગવાઈઓ અનસુાર સદર યોજિામાાં 

દીવ્યાાંગો (માન્ય પ્રમાણપત્ર ર્રાવતા) િે ૫% િી મયાધદામાાં અિે તેમાાં પણ રદવ્યાાંગ મરહલાઓિે યોગ્ય પ્રાર્ાન્યતા સાથે 
અિામતિો લાભ આપવાિો રહશેે. કોઈપણ કારણસર જો રદવ્યાાંગ લાભાથીઓ પરુતા પ્રમાણમાાં િ મળે તો યોજિાિી શરતો 
પરરપણૂધ કરતા અન્ય લાભાથીઓિે લાભ આપવાિો રહશેે.. 

(40) યોજિાિા સચુારૂ અમલીકરણ અંગેિી સવધ સત્તા તથા યોજિાિા અમલીકરણમાાં જરૂર જણાય તે મજુબ શરતો અિે 
બોલીઓમાાં સરુ્ારા વર્ારા કરવાિી સત્તા પશપુાલિ નિયામકશ્રીિે રહશેે, જે લાભાથીિે બાંર્િકતાધ રહશેે . 

 


