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ਡੀ.ਡੀ. ਪਸੂ ਧਨ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਜਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਮਹੱ ਤਿ ਨਾਲ ਨਿੇ ਡੇਅਰੀ ਯੂਵਨਟ ਸਥਾਵਪਤ
ਕਰਨੇ
ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਪੰ ਜਾਬ ਿਲੋ ਦੁੱ ਧ ਦੀ ਪੈਦਾਿਰ ਿਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਪੈਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੇਰਜਗਾਰ
ਨੋਜਿਾਨ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਰਾਹੀ ਰਜਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਮੁੱ ਤਿ ਨਾਲ ਇਕ ਨਿੀ ਸਕੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਵਲਆ ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਡੀ.ਡੀ-8 ਪਸੂ ਧਨ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਅਤੇ ਰਜਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਮੰ ਤਿ ਨਾਲ ਨਿੇ
ਡੇਅਰੀ ਯੂਵਨਟਾ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਡੇਅਰੀ ਯੂਵਨਟ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਜਨਰਲ
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 25 % ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 33 % ਵਿੁੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੈਣ ਦਾ ਉਪਿੰ ਧ ਹੈ ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੇਠਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ।
1. ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਪੈਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਿਸ਼ਨੀਕ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਡੇਅਰੀ ਯੂਵਨਟ ਿੀ ਪੈਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੁੱ ਚ
ਹੀ ਸਵਥਤ ਹੋਿੇ ।
2. ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਣ ਲਈ ਇਕਲਾ ਵਕਸਾਨ,ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱ ਪ,ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ
ਸੰ ਸ਼ਥਾਿਾਂ,ਸਵਹਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਸਮਰਥ ਹਨ ।
3. ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਿੇ ।
4. ਉਸ ਨੇ ਪੰ ਜਾਬ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ਼ ਬੋਰਡ ਤੋ ਸਿੈ-ਰੋਜਗਾਰ ਸਕੀਮ ਜਾ ਡੇਅਰੀ ਉਧਮ ਵਸਖਲਾਈ ਸਕੀਮ
ਅਧੀਨ ਵਸਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਿੇ ਜਾ ਗਰੂ ਅੰ ਗਦ ਦੇਿ ਿੈਟਨਰੀ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰ ਸ ਯੂਵਨਿਰਵਸਟੀ
ਲਵਧਆਣਾ/ਪੰ ਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਵਨਿਰਵਸਟੀ,ਲਵਧਆਣਾ ਤੋ ਵਸਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰ ਤ
ਵਸਖਲਾਈ ਪਰਮਾਣ ਪੁੱ ਤਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਿੇ ।
5. ਉਸ ਕੋਲ ਡੇਅਰੀ ਯੂਵਨਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਢਕਿੀ ਜਮੀਨ ਹੋਿੇ ।
6. ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਿਲੋ ਦਧਾਰੂ ਪਸੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੈਕ ਤੋ ਕਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਿੇ ।
7. ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਿੁੱ ਲੋ ਦਧਾਰੂ ਪਸੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਸੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਹੋਿੇ ।
8. ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਕਸੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਡਫਾਲਟਰ/ ਵਦਿਾਲੀਆ ਨਾ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਿਲੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ
ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਤੋ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਿੇ ।
9. ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੀ.ਡੀ- ਸਕੀਮ ਤਵਹਤ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿੀ ਯੂਵਨਟ ਘੁੱ ਟੋ-ਘੁੱ ਟ 03 ਸਾਲ
ਤੁੱ ਕ ਬਰਕਾਰ ਰੁੱ ਖਣਾ ਹੋਿੇਗਾ ਭਾਿ ਵਤੰ ਨ ਸਾਲ ਤੁੱ ਕ ਉਹ ਆਪਣ ਯੂਵਨਟ ਵਿਚ ਮੋਜਦ ਕੋਈ ਿੀ ਪਸੂ ਨਹੀ
ਿੇਚੇਗਾ/ਬਦਲੇ ਗਾ , ਜੇਕਰ ਯੂਵਨਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਦਰਤੀ ਨਕਸਾਨ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿੀ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ
ਸੂਚੀਤ ਕਰੇਗਾ ।
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ਯੂਵਨਟ ਸਾਇਜ- ਲਾਭਪਾਤਰੀ 2,5,10 ਅਤੇ 20 ਦਧਾਰੂ ਪਸੂਆਂ ਦੀ ਯੂਵਨਟ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ ।
ਸਬਵਸਡੀ ਦਰ- ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਯੂਵਨਟ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਜਨਰਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ
25 % ਅਤੇ ਅਜਾਤੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ 33 % ਵਿੁੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ(ਿੁੱ ਧ ਤੋ ਿੁੱ ਧ
70,000 ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ) ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਦੁੱ ਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ।ਵਜਸ ਵਿੁੱ ਚ ਜਨਰਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਪਰਤੀ ਪਸੂ
ਿੁੱ ਧ ਤੋ ਿੁੱ ਧ ਰਪਏ 17,500/- ਅਤੇ ਅਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਤੀ ਪਸੂ ਿੁੱ ਧ ਤੋ ਿੁੱ ਧ
ਰਪਏ 23,100/- ਦੀ ਸਬਵਸਡੀ ਵਦੁੱ ਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ।
ਸਬਵਸਡੀ ਕਲੇ ਮ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ---1.

ਪੰ ਜਾਬ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ਼ ਬੋਰਡ ਿਲੋ ਵਨਰਧਾਰ ਪਰੋਫਾਰਮੇ FORM DD/DD8/SA (ਵਜਹੜੇ ਵਕ ਬੋਰਡ ਦੇ
ਿੈਬਸਾਈਟ ਵਿੁੱ ਚ ਿੀ ਉਪਲਭਧ ਹਨ)ਅਨਸਾਰ ਵਬਨੈ ਪੁੱ ਤਰ ।

2. ਪੰ ਜਾਬ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ਼ ਬੋਰਡ ਿਲੋ ਵਨਰਧਾਰ ਪਰੋਫਾਰਮੇ FORM DD/DD8/SSD ਅਨਸਾਰ ਸਿੈਘੋਸਣਾ ਪੁੱ ਤਰ ।
3. ਵਨਰਧਾਰਤ ਪਰੋਫਾਰਮੇ ਅਨਸਾਰ ਬੈਂਕ ਿਲੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਕਰਜਾ ਵਡਸ਼ਬਰਸ਼ਮੈਂਟ ਪੁੱ ਤਰ ਅਤੇ ਕਰਜਾ
ਸੈਕਸਨ ਪੁੱ ਤਰ ।
4. ਵਡਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ,ਡੇਅਰੀ ਿਲੋ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਜਾ ਕੇਸ ਦੀ ਮਕੰ ਮਲ ਕਾਪੀ ।
5. ਪਸੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰ ਧੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ/ਖਰੀਦ ਰਸੀਦਾਂ ।
6. ਪਸੂਆਂ ਦੇ ਹੇਲਥ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ(ਿੈਟਨਰੀ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ ਿਲੋ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਵਨਰਧਾਰਤ
ਪਰੋਫਾਰਮੇ ਅਨਸਾਰ)
7. ਮਕੰ ਮਲ ਰੂਪ ਵਿੁੱ ਚ ਬੀਮੇ ਦੀ ਪਾਵਲਸੀ ,ਵਜਸ ਵਿੁੱ ਚ ਪਸੂ ਸਬੰ ਧੀ ਿੇਰਿਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪਰਿਕ ਦਰਜ ਹੋਿੇ ।
8. ਵਸਖਲਾਈ ਸਰਟੀਵਫਕੋਟ ਦੀ ਤਸ਼ਦੀਕ ਸਦਾ ਕਾਪੀ ।
9. ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ।
10. ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਿਲੋ ਬੈਕ ਤੋ ਕਰਜਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰ ਤ ਪਸੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਪਸੂਆਂ ਦੇ ਵਫਟਨਸ
ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਉਪਰੰ ਤ ਪਸੂਆਂ ਦੇ ਬੀਮਾ ਕਰਿਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਕਤ ਸਬੰ ਧੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ ਦੀ
ਕਾਪੀ ਸਬਵਸਡੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਨੁੱਥੀ ਕਰੇਗਾ ।
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ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ
ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਨਰਧਾਰਤ ਪਰੋਫਾਰਮੇ ਵਿੁੱ ਚ ਆਪਣਾ ਸਬਵਸਡੀ ਕਲੇ ਮ ਸਬੰ ਧੀ ਬੈਨਤੀ ਪੁੱ ਤਰ ਆਪਣੇ ਵਜਲਹੇ ਦੇ
ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਪੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਿਲੋ ਸਥਾਵਪਤ ਯੂਵਨਟ ਦੀ ਭੌਤੀਕ ਪੜਤਾਲ ਹੇਠ ਵਲਖੇ
ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਿਲੋ ਸੰ ਯਕਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ
ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਜਲਹਾ ਅਵਧਕਾਰੀ
ਸਬੰ ਧਤ ਬੈਕ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਨਮਾਇੰ ਦਾ
ਸਬੰ ਧਤ ਏਰੀਏ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ਼ ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ,ਪਸੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਮਾਇੰ ਦਾ
ਉਪਰੋਕਤ ਕਮੇਟੀ ਿਲੋ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰ ਤ ਦਰਸ਼ਤ ਪਾਏ ਗਏ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬਵਸਡੀ
ਕਲੇ ਮਾਂ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ਼ ਵਿਭਗ ਦੇ ਵਜਲਹਾ ਅਵਧਕਾਰੀ ਰਾਹੀ ਪੰ ਜਾਬ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ
ਕਲੇ ਮ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ । ਘੋਖ ਕਰਨ ਉਪਰੰ ਤ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਬਵਸਡੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਬੰ ਧਤ
ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਬਵਸਡੀ ਵਰਜਰਿ ਫੰ ਡ ਖਾਤੇ ਵਿੁੱ ਚ ਜੁੱ ਮਾ ਕਰਿਾਈ ਜਾਿੇਗੀ ਜੋ ਵਕ 03 ਸਾਲ ਬੈਂਕ ਐਵਂ ਡੰ ਡ ਹੋਿੇਗੀ ।
ਪੰ ਜਾਬ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ਼ ਬੋਰਡ ।

