
Help Manual 

Cattle Compensation Online Application 

 

1. વન્યપ્રાણી દ્વારા માલઢોરના મારણ થતા ાં વળતર મેળવવા બાબતની અરજી :   

આ ફોમમ દ્વારા અરજદાર પોતાના માલઢોરના મારણ માટે વળતરની અરજી કરી શકશે. 

“*” વાળી બધી જ માહિતી ભરવાની રિશેે. 
 

 



માહિતી :  

o “1”: જે જજલ્લા માટે અરજી કરવાની િોય તે પસાંદ કરવો. (અહિિંયા વવભાજન 

પિલેાનો મળૂ જજલ્લો પસાંદ કરવો) 

o “2”: જે તાલકુા માટે અરજી કરવાની િોય તે પસાંદ કરવો. (અહિિંયા વવભાજન 

પિલેાનો મળૂ તાલકુો પસાંદ કરવો)  

o “3”: પસ ાંદ કરેલ જજલ્લામા ાં આવત ુાં વવભાગ પસાંદ કરવુાં.   

o “4”: વવભાગમા ાં આવતી રેન્જ. 

o “5”:  અરજદારન ુાં ઉપનામ પસાંદ કરવુાં. 

o “6”:  અરજદારન ુાં નામ લખવુાં. 

o “7”:  અરજદારના પવત/વપતાન ુાં નામ લખવુાં. 

o “8”:  અરજદારની અટક લખવી. 

o “9”:  અરજદારન ુાં સરનામ ુાં લખવુાં. 

o “10”:  અરજદાર જે જજલ્લામા ાં રિતેો િોય તે પસાંદ કરવો. 

o “11”:  તાલકુો પસાંદ કરવો. 

o “12”:  ગામ પસાંદ કરવુાં. 

o “13”: પીનકોડ જણાવવો. 

o “14”: મોબાઈલ નાં. િોય તો તે જણાવવો. 

o “15”: લેન્ડ-લાઈન અથવા અન્ય કોઈ ફોન ન ાં. જણાવવો. 

o “16”: ફેક્સ ન ાં. િોય તો તે જણાવવો. 

o “17”:  ઈ-મેઈલ અડ્રેસ િોય તો તે જણાવવુાં. 

o “18”:  અરદારનો વ્યવસાય જણાવવો. 

o “19”:  અરજદારની જાવત પસાંદ કરવી. 

o “20”:  અરજદારની જાત પસાંદ કરવી. 

o “21”:  ઓળખનો પરુાવો પસાંદ કરવો. 

o “22”:  જે પરુાવો પસાંદ કયો િોય તેનો ન ાં. જણાવવો. 

o “23”:  જે બેંકમા ાં વળતરની રકમ ભરવાની િોય તેન ુાં નામ જણાવવુાં. 

o “24”:  તે બેંકનો ખાતા ન ાં. લખવો. 



o “25”:  તે બેંકનો IFSC કોડ જણાવવો. 

o “26”:  માલઢોરના મારણનો બનાવ જે તારીખે થયો િોય તે પસાંદ કરવી. 

o “27”:  બનાવનો સમય પસાંદ કરવો. 

o “28”:  બનાવના સ્થળનુાં વણમન આપવુાં જેમા ાં જ ાંગલ/ગામનુાં નામ, સવે ન ાં. તથા 

અન્ય વવગતોનો સમાવેશ કરવો. 

o “29”:  આ બ્ટન પર ક્ક્લક કરવાથી મ્રતુ્ય ુપામેલ માલઢોરની વવગત ઉમેરી 

શકાશે.  

o “30”:  આ બ્ટન પર ક્ક્લક કરવાથી ઉમેરાયેલ માલઢોરની વવગતને સધુારી 

શકાશે. 

o “31”:  આ બ્ટન પર ક્ક્લક કરવાથી ઉમેરાયેલ માલઢોરની વવગત રદ્દ થઈ જશે. 
 

- ઉપરોક્ત વવગતો ભયામ બાદ “32” નાં. બોક્સને ક્ક્લક કરવાન ુાં રિશેે.  

- ત્યાર બાદ “33(અરજી નોંધાવવી)” બટન પર ક્ક્લક કરવુાં જેથી આપની અરજી જે તે 

વવભાગમા ાં નોંધાઈ જશે.  

- અરજી નોંધાઈ ગયા પછી એક સ્વીકૃવત પત્ર દશામવવામા ાં આવશે.  

- આ પત્રમા ાં અરજી નાં. િશે જેની ખાસ નોંધ લેવા વવનાંતી. આ અરજી નાંબર, આ 

બાબતમા ાં પત્ર વ્યવિાર કરતી વખતે ફરજીયાત દશામવવો.   

- “34 (રદ્દ)” બટન પર ક્ક્લક કરવાથી અરજી રદ્દ થઈ જશે.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 સ્વીક્રુવત પત્ર : 

 


