
floe{ ror Grq rarsg{l"tl sildl
e{rsie pl-t ghc[i{z1, errsie

'jverrr"{l erriq pt\ ghcrti{flea) del srrrQg ghcrl-t{flrri
ugftrlbrvro{l glzll (daE"rd etqoqro{l Cl{l) qelqdl
fQras't/d'ouGrs)7s)sze) cad qa'q eal-Qsr{lur)d 

"r)q urtJde isflEr
clcrtGoer (NPPA) aiqe sear ouord...

:: q[\r{>t ::-
cald daufl gltra / erc,r gitra salasra'leilaa)d verraor{ }, pR, ',)qct sc<rel cad erosre

ldottrt, Sqrald a{asta, 'tit{lot'teolr dr.ac--q-aoqzorr 6arq sais:'rsq/qoaooe/ SCA-ru/s.eort
oetqeil gi\ gliroiila'lca)aiuqjlirl3cerr.il dlfl (daeola'l a{rqoa{ofl dl{l) aercrcrt [$ras)/d'arlirs)/
s]sae) a'rd aaoq calasra'lal)d dr.qq-c--aoq.e efl or)o lsilEr a]clrGoer (NPPA) aaruor{ oerdci d.
*or) a,ratcl seqtdDgaerldrca{I,a,{tpg,c'ttgieorrclr.oa-os-aoqzolru>reil "rerrde d.

q'rrefl 6scr oerqoil [d'rcr) Qcriq{reie gi\ gi}ali{a'] oe-crso{Il-didq silE'lc't)aiuglillScarrofl
dl'Jl (daedE'l Elqoet dl{I1 trercrcrr l$ras)7derr[]rs)/slsae) ard qaoel a{fasre'lal)d or)or urdda
isdler Elcrt6oet (NPPA) dr.qq-c--aoqoo{l caereeil %sclclr arD car arr} errilcl ufiRr.a-(r), (e)
Ead (s) gv<lofl ( uarreru>r/ qib€ra1) sa{qrE'lca)l{re)eil }crrcild Q d glira c{fasrde{la,t)Q uartlQrcr

se'l dl.e,{-s-aoqc ubei aa)o{l siEld a)sc{l Ear.{qro{l Ebe) teil alrg ara{otr(gor-rz) orr qtrtre

r,flciai oElqaildter elqtgvc'r or)or urdda lsdlEr Elc{r6oer (NPPA) e{rsrd ersrq.

crgari (r) e'td (e) ul{lSrla r) orscrati qrg ara{ gac{l v sa{qreloil er6'l errd sde'lolr qsrQ

uatrlQlcl se'l Asc{l caruqroft ebe). %qrh ul{iQr\a (s) g uarstqn } * ee alre) a{ruqr{ ag o)v d
uattstqz sa{qrE'l utdefl ee arte) }qdl Qi silelorr qsra} uarrlQro sd eE arrmo{l eo nr{lra rrtcrr
E.isdlct sa1 dg c{lea !-e)c1 (d-}dci- paycell@aau.in) ariajtscfl aaruar{ Ebe). alero u}rrsri{n
Qd sile1ai u)crrofl silE'lorr ea)dla hsS aD arr{qrorr ebe). gl}ta sarc}eil(NPPA) aqql.,{r1 6)q
hqt qr sa{arrd{ ottat, 6)E) , a}a.l)c€lilna oiqe errd{ vrs a)scrqr{ ebe). *eil c{leaari orrar oe) dqr
ry sa{qteal)d *d arrErort urrte o{lci}ri (NPPA) qdrsreqrai adrc{a) cad a{r dlea EraqEte a)sclqr
tuinrfl daral ryqrc'terEl {d sdelorrqsroil e}e).

6ue)sd .,-{fiu>r arrorgcrui?t*{lQ aa)oil sileloil urJq uE l"rricl aigeld eqrd cld ''1a'l seqrai
eard d.

6}c
ettle :- 6uo gwc't

v.oi.aarpg/[b.ft/e e)cilJ{ 3 {" 3 \/.o.e
dt.q3-og-aoqz
qscr q[dqer eqlou :-

[be{ror Grqrus

q.

a.

ar ror gauli*{lot t a6a-q etlil q9{1, a,{ rpg, c{ t ei e.

ctarrar giita/et<,r gitra aaitrsrclle{Ia,il crEg qraE'l srelqto'l delr adarc saqra{rJ
o'tSC{ Q(llotl :-
q.

a.

l6erro{l c{[asra']e{l (tfl.c}a/io'erot), aarpg, c{reie .

q'ildla aa)&'leree{1, i & ioeror e)cr, earpg, aareie.
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નોન પ્રાઇવેટ પ્રેક્ટીસ એલાઉન્સ (NPPA) અંગેન ં પ્રમાણપત્ર 

 

 
 આથી પ્રભાશિત કયલાભાાં આલે છે કે, ડૉ....................................................................., 

શોદ્દો ............................................ના ડીગ્રી પ્રભાિત્રો ચકાવિી કયતાાં લેટયનયી વામન્વ 

ગ્રેજ્મુએટની ( B.V.Sc. & A.H.) ભાન્મ ડીગ્રી ધયાલે છે. તેભજ તેઓ ઇશન્ડમન લેટયનયી કાઉશન્વર 

એક્ટ, ૧૯૮૪/ગુજયાત લેટયનયી પ્રેક્ટીવ એક્ટ, ૧૯૬૯ અન્લમે  શનમત કયેર આલશ્મક રામકાત અને 

લેટયનયી કાઉશન્વરભાાં યજીસ્ટટરેળન ધયાલે છે. જનેો યજીસ્ટટરેળન નાં................................ છે. 

 લધુભાાં વદયશુાં  અશધકાયી ોતે લગગ-૧ / લગગ-ય ના આિાંદ કૃશ મુશનલશવગટીના કામભી કભગચાયી છે. 

તેભજ તેઓએ ખાનગી વ્મલવામફાંધી બથથુાં ( NPPA) ભેલતા શેરાાં તા.૧૫-૯-ય૦૧૭ થી કોઇિ 

જાતની ખાનગી પે્રક્ટીવ કયી નથી અને તે ફદર કોઇિ જાતની પી કે ખાનગી પે્રક્ટીવ અાંગેના નાિાાં 

ભેવ્મા નથી અને બશલષ્મભાાં િ ખાનગી પ્રેક્ટીવ કયળે નરશ તે અાંગેનુાં પ્રભાિત્ર / ફાાંશેધયી  આેર છે. 

 નાિાાં શલબાગના તા.૩-૧૦-ય૦૧યના ઠયાલ ભુજફ ફેઝીક ેના ય૫  % પ્રભાિે NPPA ઠયાલલાભાાં 

આલતાાં તેઓનો તા.૧૪-૯-ય૦૧૭ (i.e. ૧-૯-ય૦૧૭) નો ફેઝીક ે (ે ફેન્ડ) રૂ........................ ગ્રેડ ે 

રૂા............................... એભ કુર રૂા............................... (ફેઝીક ે + ગ્રેડ ે) થામ છે, તેભાાં ફીજા 

કોઇ ઇજાપા જલેા કે સ્ટેળીમર ે લગેયે ગિતયીભાાં રીધેર નથી તેની ખયાઇ કયેર છે. 

 

 

સહી.............................     સહી............................. 

ઉપાડ અને ચૂકવણા અધિકારી     આચાર્ય / ર્ ધનટ અધિકારી  
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બાંહેિરી પત્રક 

 

 ગુજયાત વયકાયશ્રીના કૃશ, ખેડૂત કલ્માિ અને વશકાય શલબાગ, વશચલારમ, ગાાંધીનગયના ઠયાલ 

ક્રભાાંક : ગકલ-૧૦ય૦૦ય-એવવીએ-૧૫-ક.ય, તા.ય૯-૫-ય૦૧૮ અન્લમે કુરવશચલશ્રી, આિાંદ કૃશ 

મુશનલશવગટી, આિાંદના એન્ડોવગભેન્ટ નાં. આકૃમુ/યજી/વાંકરન/૪૦૯૫-૪૧૦૪/ય૦૧૮, તા.ય-૬-ય૦૧૮. 

ભુજફ આથી શુાં  ડૉ. ......................................................................................................., 

શોદ્દો ........................................., શલબાગ ....................................................................... 

કૉરેજ/મુશનટ................................................................... ખાતે પયજ ફજાલુ છુાં  અને ફાાંશેધયી 

આુ છુાં  કે, શુાં  ોતે ................................................................................ તા.૧૫-૯-ય૦૧૭ થી 

ખાનગી વ્મલવામફાંધી બથથા ભાટે ક્રેઇભ યજૂ કરૂ છુાં, તેભજ ખાનગી વ્મલવામફાંધી બથથુાં ચૂકલતા શેરાાં 

કોઇિ જાતની ખાનગી પે્રક્ટીવ કયી નથી અને તે ફદરે કોઇિ જાતની પી કે ખાનગી પે્રક્ટીવ અાંગેના 

નાિાાં ભેવ્મા નથી અને શલેથી ભાયા દ્વાયા કોઇિ જાતની પી કે નાિાાં અન્મ ાવેથી લવુર કયતા કે 

ખાનગી પ્રેક્ટીવ કયતા ધ્માને આલે તો અથલા વાશફત થામ તો ગુજયાત શવશલર વશલગવીવ (શળસ્ટત અને 

અીર) શનમભો-૧૯૭૧ શેઠ શળસ્ટતની કામગલાશી કમાગ લગય િ તા.૧૫-૯-ય૦૧૭ થી તે રદલવ વુધીના 

ચૂકલેર નોન પ્રેક્ટીવ એરાઉન્વ લવુર કયલાની ફાાંશેધયી ઉયોક્ત ઠયાલની કરભ-૫ ભુજફ આુ છુાં. 

 

 

તાયીખ :       /     /ય૦    વશી     ........................................  

સ્ટથ :      (કભગચાયીનુાં નાભ) ....................................... 
      શોદ્દો               ........................................  

      જી.લી.વી. યજી. નાં....................................... 
 
 

પ્રશત, 
આચામગ/મુશનટ 

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

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

.......................................... 
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પ્રધિ, 

આચામગશ્રી/મુશનટ અશધકાયીશ્રી, 
 

......................................., 
આિાંદ કૃશ મુશનલશવગટી, 
આિાંદ-૩૮૮ ૧૧૦ 
 

 

પ્રમાણપત્ર 
 

 

 આથી શુાં  ડૉ. ........................................................................................... , 

શોદ્દો.............................., શલબાગ.......................................................................... 

મુશનટ.........................................................................ભાાં પયજ ફજાલુ છુાં  અને પ્રભાશિત 

કરુ છુાં  કે, ભાશે : ............................. દયમ્માન ભે કોઇિ જાતની ખાનગી પ્રેક્ટીવ કયી નથી 

અને તે ફદર કોઇિ જાતની પી કે ખાનગી પ્રેક્ટીવ અાંગેના નાિાાં ભેવ્મા નથી, જ ેશલરદત થામ. 

 

 

તાયીખ :       /       /ય૦   વશી     ........................................  

સ્ટથ :      (કભગચાયીનુાં નાભ) ....................................... 
      શોદ્દો               ........................................  

      જી.લી.વી. યજી. નાં....................................... 
      ભોફાઈર નાં.         ....................................... 
 

 

 
 


