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 મદૃુા ન.ં-૧ સસં થાનુંુ ંસસં થા૫ન, ઉદેશૃો, કાર્યો અને ફરજોની ષવગતો : 
 પ્રસ તાવના :-  
 આણદં કૃષિ યષુનવષસિટી સચંાલલત કૃષિ સશંોધન  કેન્દ્ર, અરણજે ૧૯૪૪ થી કાર્યયરત છે. સદર કેન્દ્ ર 

અગાઉ ગજુરાત કૃષિ યષુનવષસિટી, દાતંીવાડા ઝોનના ષનર્યતં્રણ હઠેળ હત ુ.ં ૫રંત ુ ંતા.૧-૫-૨૦૦૪થી સદર કૃષિ 

યષુનવષસિટીનુંુ ં સ વતતં્ર રીતે ષવાાજન થતા ં સદર કેન્દ્ રને તા.૧-૫-૨૦૦૪ થી આણદં કૃષિ યષુનવષસિટીના 

ષનર્યતં્રણ હઠેળ મકેુલ છે. 

સદર સશંોઘન કેન્દ્ ર તારાપરુ-વટામણ હાઇવ ે ઉ૫ર અરણેજ ગામથી આશરે ૩.૦ કકલોમીટર દૂર 

આવેલુ ંછે.  આ કેન્દ્ ર ેાતે કુલ ૪૦.૦૦ હ.ે જમીન છે અને આ ષવસ તાર ગજુરાતમા ં"ાાલ ષવસ તાર" તરીકે 

ઓળેાર્ય છે.    

નીચે જણાવેલ ર્યોજનાઓ હાલ કેન્દ્ ર ેાતે કાર્યયરત છે. 
અ.ન.ં ર્યોજનાનુંુ ંનામ બજેટસદર ર્યોજના ચાલ ુ

થર્યાનુંુ ંવિય 
૧ સરેન્દ્થષનિંગ ઓફ  પલ્સ રીસચય સકીમ (નોન પ્લાન) પ૦૦૭ ૧૯૭૭ 

૨ નેશનલ એગ્રીકલ્ચરલ રીસચય પ્રોજેકટ (નોન પ્લાન) ૭૦૭૮ ૧૯૭૯ 

૩ સરેન્દ્થષનિંગ ઓફ રાન્દ્સફર ઓફ ટેકનોલોજી સેન્દ્ટર (પ્લાન) ૧ર૯૪ર-૦૧ ૨૦૦૫-૦૬ 

૪ એસટાબ્લીશમેન્દ્ટ ઓફ ઓગેનીક ફામીંગ એટ ડીફરન્દ્ટ સેન્દ્ટસય, અરણેજ 

(પ્લાન) 

૧ર૯૬પ-૦ર ૨૦૦૮-૦૯ 

૫ વેરાર્યટલ ડેવેલોપમેન્દ્ટ ઓફ ચીક પી ઇન રેસીડય ુમોઇસચર્યર કન્દ્ડીશન ઓફ 

ાાલ રીજન (પ્લાન) 

૧ર૯૮૯-૦ર ૨૦૧૧-૧૨ 

૬ ગ્રીમણ કૃષિ મૌસમ સેવા (અધર એજન્દ્સી)  ૧૮ર૪૬-૯૭ ૨૦૦૫ 

૭ મીશન ફોર ઇન્દ્ટીગે્રટેડ ડેવલોપમેન્દ્ટ ઓફ હોટીકલ્ચર  (અધર એજન્દ્સી) ૧૮ર૪૬-૯૮ ૨૦૦૯-૧૦ 

કેન્દ્ રનો હતે ુ:- 

૧ ાાલ ષવસ તારના ેેતુતોને અનુંકુળૂ આવે તેવી લબન ષપર્યત/મર્યાયદીત ષપર્યત ઘઉં, ચણા, જીરુ, સવુા 

તથા દેશીકપાસના પાકોની ષવષવઘ જાતોની ચકાસણી કરવી. 

૨ લબન ષપર્યત ઘઉં માટે વઘ ુઉત્પાદન આ૫તી ગેરુ સામે પ્રષતકારકશકકત ઘરાવતા તથા ક્ષાર, ગરમી 

 તેમજ દુષ કાળ સામ ેપ્રષતકારકશકકત ઘરાવતા કલ્ ચસય તૈર્યાર કરી તેનુંુ ંમલુ્ ર્યાકંન કર ુ.ં 

૩ નમયદા કમાન્દ્ ડમા ંઆવતા ષવસ તારો માટે પાણીનો કરકસરપવૂયક ઉ૫ર્યોગ કરી વઘ ુઉત્પાદન મળે ત ે   

માટે જરુરી સશંોઘન કર ુ.ં 
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 ઉ૫રોકત હતેઓુ લક્ષમા ંલઇ અતે્રના કેન્દ્ ર ેાતે ેરીફ મતમુા ંલબન ષપર્યત કપાસ, તલ, ઘાસચારાની 

જુવાર, તથા રષવ મતમુા ંલબન ષપર્યત ઘઉં, ચણા, સવૂા, કસુબંી જેવા ષવષવઘ પાકો ઉ૫ર સશંોઘનની કામગીરી 

હાથ ઘરવામા ંઆવે છે અને તે મજુબ જરુરી ફરજો બજાવવામા ંઆવ ેછે. 

મદૃુા ન.ં – ર સસં થાના અષઘકારીઓ, અને કમયચારીઓની ફરજોની ષવગત તા.૦૧-૦૫-૨૦ ની ૫કરસ્સથષતએ 

અ
ન.ં 

નામ  હોદ્દો 
 

ફરજો  

૧ શ્રી એચ.બી. પટેલ સહ સશંોધન વૈજ્ઞાષનક અન ેવડા પાક સવંધયન અને કચેરી સકંલન 
૨ ડૉ. સી. જે. પટેલ મદદ.સશંો.વૈજ્ઞાષનક (એગ્રોનોમી) શસર્ય ષવજ્ઞાનને લગત ુસશંોધન  
3 શ્રી.એન.આર. બુબંડીર્યા મદદ.સશંો.વૈજ્ઞાષનક(જમીન ષવજ્ઞાન) જમીન ષવજ્ઞાનને લગત ુસશંોધન 
૪ શ્રી એસ.બી. ષવિંઝુડા. સી.રી.આ. (એન્દ્જીનીર્યર) એન્દ્જીનીર્યકરિંગને લગતી કામગીરી 
૫ શ્રી એમ. કે. રાઠવા સી.રી.આ સટોરને લગતી કામગીરી (અવેજી સેવા) 

૬ શ્રી એચ.એમ.પઢેરીર્યા ષસષનર્યર કલાકય વકહવટ-કહસાબી કામગીરી 

૭   શ્રી કે. પી. રજાત  ેેતી મદદનીશ મસટર તથા લેબરન ેલગતી કામગીરી 
૮ શ્રી પી. આર. ડોડીર્યા પ્લમ્બર રજીસટરોની ષનાાવણી 
મદૃુા ન.ં-૩ સસં થામા ંકામકાજ અને ષનણયર્ય પ્રકિર્યામા ંઅનુંસુરવાની કાર્યય ૫ઘ્ ઘષત  :- 

       કેન્દ્ રના હતેઓુને લક્ષમા ં લઇ ાાલ ષવસ તારના ષવષવઘ પાકોમા ં સશંોઘનની જે જરુરીર્યાત 
જણાર્ય તે મજુબ એગ્રેસ કો સબ કષમકટ મીટીંગમા ં ટેકનીકલ પ્રોગ્રામ મજુંર કરવામા ંઆવ ે છે.  અને 
ટેકનીકલ પ્રોગ્રામ મજુબ ેરીફ તથા રષવમતમુા ં જે તે પાકોના સશંોઘન વૈજ્ઞાષનકશ્રીના ટેકનીકલ 
માગયદશયન અનુંસુાર કામગીરી કરવામા ં આવે છે. તદ્દઉપરાતં સશંોઘન ષનર્યામકશ્રીના માગયદશયન 
અનુંસુાર ટેકનીકલ કામગીરી તથા કુલસલચવશ્રીના માગયદશયન પ્રમાણે અન્દ્ ર્ય વ હીવટી કામગીરી 
કરવામા ંઆવે છે. 

મદૃુા ન.ં ૪ સસં થાના કાર્યો કરવા માટેના ષનર્યત કરેલા ઘોરણો : 
 આ કૃષિ યષુનવષસિટીના સ ટે.ન.ંએસ ૧૨૧ કોમન સ ટે. ફોર એગ્રી. યષુન. ઓફ ગજુરાત સ ટેચ યટુ 
અન્દ્ વર્યે પ્રાપ્ ત થર્યલે સત્ તા અનુંસુાર સક્ષમ અષઘકારીશ્રીની પવૂય મજુંરી લઇ જરુરી કમગીરી હાથ 
ઘરવામા ંઆવે છે. 

મદૃુા ન.ં ૫ સસં થાના કાર્યો કરવા માટે સસં થા દ્વારા ઘડારે્યલા ષનર્યમો, ષવષનર્યમો, સચુનાઓ, ષનર્યમ સગં્રહો અને 
રેકડય :- 

સ ટેચ યટુ એસ ૧૨૧ મા ં ષનર્યત કરેલ સત્ તાઓ અનુંસુાર ટેકનીકલી તથા વહીવટી કામગીરી 
હાથ ઘરવામા ંઆવ ેછે. ક્ષતે્રીર્ય કામગીરી માટે મજુરોનુંુ ંહાજરી ૫ત્રક, દૈષનક હાજરી૫ત્રક, ૫ગારલચઠ્ઠી 
તથા સ ટોર રજીસ ટરો જેવા ં કે, રોજમેળ, ેાતાવહી, માગંણી૫ત્રક, કેશમેમો, કચેરીમા ં નાણા જમા 
કરાવવાનુંુ ં ૫ત્રક,  પાક ર્યોજના તથા વહીવટી કહસાબી કામગીરી માટે કેશબકુ, આવક ેચયનુંુ ં
રજીસ ટર, સેવાપોથીઓ, પીએફ પાસબકુ, સ ટેશનરી તથા અન્દ્ ર્ય સલં્ ન જરુરી રેકડય ષનાાવવામા ંઆવ ે
છે.  

મદૃુા ન.ં ૬ સસં થા ઘ્ વારા દસ તાવેજોના પ્રકારનુંુ ં૫ત્રક :  

પાકર્યોજના, મજુરોનુંુ ંદૈષનક હાજરી૫ત્રક, ૫ગારલચઠી, ડેડસ ટોક રજીસ ટર, સ ટોર રજીસ ટરો જેવા ં

કે રોજમેળ, ેાતાવહી, માગંણી૫ત્રક, ઝાડ રજીસ ટર,  કેશમેમો, કચેરીમા ંનાણા જમા કરાવવાનુંુ ં૫ત્રક, 

સ ટેશનરી રજીસ ટર, સ ટેમ્ પ્ા રજીસ ટર, કેશબકુ, આવક ેચયનુંુ ંરજીસ ટર, સવેાપોથીઓ, પીએફ બકુ, ષવગરેે 



 

 

પ્રકારના ૫ત્રકો કે જે આણદં કૃષિ યષુનવષસિટી ઘ્ વારા માન્દ્ ર્ય કરેલ છે.  તેવા પ્રકારના ૫ત્રકો રાેવામા ં

આવે છે. 

મદૃુા ન.ં ૭ સસં થાની નીષત ઘડવા ગેગેના અથવા તમેના વહીવટી ગેગેના જાહરે જનતા સાથેના ૫રામશય 

અથવા પ્રષતષનષઘત્ વ માટેની કોઇ ્ ર્યવસ થા હોર્ય તો તનેી ષવગતો : 

સસં થાનુંુ ંષનર્યામક મડંળ(બોડય ઓફ મેનેજમેન્દ્ ટ) નીષત ષવિર્યક ષનણયર્યો કરે છે. 

મદૃુા ન.ં ૮ સસં થાની ષવષવઘ સષમષતઓ અને તેમના ાાગ તરીકે અથવા તેની સલાહના ઉદે્દશથી બે થી વઘ ુ

સભ ર્યોના બનેલા એકમોની બેઠકો જાહરે જનતા માટે લલુ્ લી છે કે કેમ? અને આવી બેઠકોની 

કાર્યયવાહીનો જાહરે જનતા માટે ઉ૫લબ્ ઘ છે કે કેમ? તે ગેગેનુંુ ં૫ત્રક : 

        માકહતી લાગ ુ૫ડતી નથી.  

મદૃુા ન.ં – ૯ સસં થાના અષઘકારીઓ તથા કમયચારીઓની ષનદેષશકા :- 

િમ અષઘકારી/કમયચારીનુંુ ં
નામ 

હોદૃો જન્દ્ મતારીે યષુન.મા ં
દાેલ તારીે 

ડીગ્રી 

૧ શ્રી એચ.બી.પટેલ,  મદદનીશ સશંોઘન 
વૈજ્ઞાષનક 

૦૫-૦૬-૧૯પ૮ રર-૦૬-૧૯૮૭ એમ.એસસી(એગ્રી) 
પ્લાન્દ્ટ લિડીંગ 

૨ ડૉ. પી.જે.જોિી  સહ સશંોધન વૈજ્ઞાષનક 
(અવેજી સેવા આણદં 
પ્લાષનગ ઓકફસર 
તરીકે) 

ર૪-૧ર-૧૯પ૯  ૦૧-૦૩-૧૯૮ર પીએચ.ડી. 
(કૃષિ ષવસતરણ) 

3 ડૉ. સી.જે.પટેલ મદદનીશ સશંોઘન 
વૈજ્ઞાષનક 

૩૦-૧૧-૨૦૧૭ ૨૦-૦૬-૨૦૧૫ પીએચ.ડી. 
(એગ્રોનોમી) 

૪ શ્રી એન.આર. બુબંડીર્યા મદદનીશ સશંોઘન 
વૈજ્ઞાષનક 

૨૫-૦૭-૧૯૯૧ ૦૮-૦૩-૨૦૧૭ એમ.એસ.સી.(જમીન) 

૫ શ્રી એસ.બી.ષવઝુડા  ષસષનર્યર કરસચય આષસ.  ૦૭-૦૯-૧૯૭૬ ૧ર-૦૮-ર૦૧૦ બી.ટેક.(એગ્રી.એન્દ્જી.) 

૬ શ્રી એમ. કે. રાઠવા ષસષનર્યર કરસચય આષસ. ૦૧-૦૬-૧૯૬૭ ૨૨-૦૯-૧૯૮૬ કડપ્લોમા (એગ્રી) 

૭ શ્રી એચ. એમ. પઢેરીર્યા ષસષનર્યર ક્લાકય ૩૦-૦૩-૧૯૭૭ ૦૫-૦૨-૨૦૦૦ ૧૧ સાઈન્દ્સ (ક્ા ંજ્યમેુબલ 
ઈલેક્રોષનક્સ) 

૮ શ્રી કે.પી. રજાત ેેતી મદદનીશ ૧૫-૦૭-૧૯૭૮ ૦૬-૦૮-૨૦૦૯ કડપ્લોમા (એગ્રી) 

૯ શ્રી કે.એચ.ડોડીર્યા  રેકટર ડ્રાઇવર  ૦૧-૦૬-૧૯૬ર  ૦૩-૦૮-૧૯૮૭ ધોરણ-૮ પાસ 

૧૦ શ્રી પી.આર. ડોડીર્યા  પ્લમ્બર  રપ-૦૬-૧૯૭૦  ૧૩-૦૩-૧૯૮૯ ધોરણ-૧૧ પાસ 

૧૧ શ્રી બી.એફ.ડાાી  પ્યનુ  ૦૧-૦૬-૧૯૬ર  ૧૮-૦૮-૧૯૮૮  ન્દ્ય ુએસ.એસ.સી. 

૧૨ શ્રી ય.ુવી. ડોડીર્યા  લેબ બોર્ય  ૧૭-૦૬-૧૯૬ર  ૦૧-૦૪-ર૦૦ર  ધોરણ-૯ પાસ 

૧૩ શ્રી ડી.કે. ડાાી લેબ બોર્ય  ૦૧-૦૬-૧૯૬૧  ૦૧-૦૪-ર૦૦ર ધોરણ-૪ પાસ 

૧૪ શ્રી એલ.ટી. ચૌહાણ  ચોકીદાર  ૧૯-૧૦-૧૯૬૩  ૦૧-૦૪-ર૦૦ર ધોરણ-પ પાસ 

૧૫ શ્રી એન.બી.બોળીર્યા ેેતૂત ૧૯-૦૩-૧૯૬૪  ૦૧-૦૪-ર૦૦ર ધોરણ-૧ પાસ 

૧૬  શ્રી જી.ટી. કોળી પટેલ  ચોકીદાર ૦૯-૧૧-૧૯૭૦  ૦૧-૦૪-ર૦૦ર ધોરણ-૮ પાસ 

૧૭ શ્રી એ.સી. બારૈર્યા ચોકીદાર  ૧૫-૦૬-૧૯૬૫ ૦૧-૦૪-ર૦૦ર ધોરણ-૧૨ પાસ 

૧૮  શ્રી કે. એન. વાઘલેા સ્સવપર  ૨૬-૦૪-૧૯૬૪ ૦૧-૦૪-૨૦૦૨ ધોરણ-૧ પાસ 

૧૯ શ્રી જે. એમ. સોલકંી  સ્સવપર  ૧૦-૦૮-૧૯૭૬ ૧૮-૦૫-૧૯૯૫ ધોરણ-૪ પાસ 



 

 

 મદૃુા ન.ં – ૧૦ અષઘકારીઓ અને કમયચારીઓને મળતુ ંમહનેતાણ ુઅને ષનર્યમો મજુબનુંુ ંવળતર :-  
િમ અષઘકારી/કમયચારીનુંુ ંનામ હોદૃો ૫ગાર ધોરણ  ાથ્ થા ં
૧ શ્રી એચ.બી.પટેલ મદદ.સશંોઘન વૈજ્ઞાષનક ૩૭,૪૦૦-૬૭,૦૦૦+૯૦૦૦ ઘરાાડા ાથ્ ્ ુ,ં 

મોંઘવારી ાથ્ ્ ુ ં
સરકારશ્રીના નીતી 
ષનર્યમ મજુબ 

૨ ડૉ. પી.જે. જોિી  સહ સશંોધન વૈજ્ઞાષનક ૩૭,૪૦૦-૬૭,૦૦૦+૯૦૦૦ 

3 ડૉ. સી.જે.પટેલ મદદ.સશંોઘન વૈજ્ઞાષનક ૫૭,૭૦૦-૧,૮૨,૪૦૦ 
૪ શ્રી એન.આર. બુબંડીર્યા મદદ.સશંોઘન વૈજ્ઞાષનક ૫૭,૭૦૦-૧,૮૨,૪૦૦ 
૫ શ્રી એસ.બી.ષવઝુડા  ષસષનર્યર કરસચય આષસ ૩૯,૯૦૦-૧,૨૬,૬૦૦ 

૬ શ્રી એમ. કે. રાઠવા ષસષનર્યર કરસચય આષસ. ૩૯,૯૦૦-૧,૨૬,૬૦૦ 

૭ શ્રી એચ. એમ. પઢેરીર્યા ષસષનર્યર ક્લાકય ૨૫,૫૦૦-૮૧,૧૦૦ 

૮ શ્રી કે. પી. રજાત  ેેતી મદદનીશ ૨૫,૫૦૦-૮૧,૧૦૦ 

૯ શ્રી કે.એચ.ડોડીર્યા  રેકટર ડ્રાઇવર ૨૯,૨૦૦-૯૨,૩૦૦ 

૧૦ શ્રી પી.આર.ડોડીર્યા  પ્લમ્બર ૨૯,૨૦૦-૯૨,૩૦૦ 

૧૧ શ્રી બી.એફ.ડાાી  પ્યનુ ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ 
૧૨ શ્રી ય.ુવી. ડોડીર્યા  લેબ બોર્ય ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ 

૧૩ શ્રી ડી.કે. ડાાી લેબ બોર્ય ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ 
૧૪ શ્રી એલ.ટી. ચૌહાણ  ચોકીદાર ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ 

૧૫ શ્રી એન.બી.બોલીર્યા  ેેતતૂ ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ 
૧૬  શ્રી જી.ટી. કોળી પટેલ  ચોકીદાર ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ 

૧૭ શ્રી એ.સી. બારૈર્યા ચોકીદાર ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ 
૧૮  શ્રી કે. એન. વાઘલેા સ્સવપર ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦+૧૩૦૦ 
૧૯ શ્રી જે. એમ. સોલકંી  સ્સવપર ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

મદૃુા ન.ં – ૧૧ સસં થાની તમામ ર્યોજનાની ષવગતો, સલૂચત ેચય તથા ફાળવેલ ગ્રાન્દ્ટની માકહતી : 
અ.
ન.ં 

ર્યોજનાનુંુ ંનામ બજેટ સદર ર્યોજનાનો 
પ્રકાર 

વષ ાય ૨૦-૨૧ ની ફાળવેલ 
ગ્રાન્દ્ ટ (લાેમા)ં 

૧ સરેન્દ્થષનિંગ ઓફ  પલ્સ રીસચય સકીમ (નોન પ્લાન) પ૦૦૭ નોન પ્લાન ૧૩૦.૩૦ 

૨ નેશનલ એગ્રીકલ્ચરલ રીસચય પ્રોજેકટ (નોન પ્લાન) ૭૦૭૮ “નોન પ્લાન ૧૪૯.૫૦ 
૩ સરેન્દ્થષનિંગ ઓફ રાન્દ્સફર ઓફ ટેકનોલોજી સેન્દ્ટર  ૧ર૯૪ર-૦૧ (પ્લાન) ૫.૫૦ 

૪ એસટાબ્લીશમેન્દ્ટ ઓફ ઓગેનીક ફામીંગ એટ ડીફરન્દ્ટ 
સેન્દ્ટસય, અરણેજ  

૧ર૯૬પ-૦ર “(પ્લાન) ૧૩.૧૨ 

૫ વેરાર્યટલ ડેવેલોપમેન્દ્ટ ઓફ ચીક પી ઇન રેસીડય ુ
મોઇસચર્યર કન્દ્ડીશન ઓફ ાાલ રીજન  

૧ર૯૮૯-૦ર (પ્લાન) ૪.૫૦ 

૬ ગ્રીમણ કૃષિ મૌસમ સેવા (અધર એજન્દ્સી)  ૧૮ર૪૬-૯૭ “અધર 
એજન્દ્સી 

- 

૭ મીશન ફોર ઇન્દ્ટીગે્રટેડ ડેવલોપમેન્દ્ટ ઓફ હોટીકલ્ચર  
(અધર એજન્દ્સી) 

   ૧૮ર૪૬-૯૮ અધર એજન્દ્સી - 

 

 



 

 

મદૃુા ન.ં –  ૧૨ ફાળવેલી સહાર્યકી અને સહાર્યકી કાર્યયિમોના લાાાથીઓની ષવગત સહીત આવા કાર્યયિમોના 
  અમલની ૫ઘ્ ઘષત :- 

 કેન્દ્ ર ેાતે ફકત સશોઘનની કામગીરી હાથ ઘરવામા ંઆવતી હોવાથી સદર મદૃુાને લગતી  
  બાબત અતે્ર લાગ ુ૫ડતી નથી. 
મદૃુા ન.ં - ૧૩ સસં થા પાસેથી કોઇ૫ણ ૫રવાનગીઓ અથવા અષઘકાર ૫ત્ર અથવા છૂટછાટ/રાહત 
મેળવનાર   ગેગેની ષવગતો : 
  લાગ ુ૫ડતુ ંનથી. 
મદૃુા ન.ં – ૧૪ સસં થા પાસે ઉ૫લબ્ ઘ અથવા એમની પાસે રહતેી ષવજાણ ુ માઘ્ ર્યમોમા ં રુપાતંરીત 
(ઇલેકરોનીક    
                 ફોમય) માકહતીની ષવગતો :-   

 લાગ ુ૫ડતુ ંનથી. 
મદૃુા ન.ં – ૧૫ સસં થામા ંજાહરે ઉ૫ર્યોગમા ંરાેેલી પસુ તકાલર્ય અથવા વાચંન ેડંની સવલતો માટેના સમર્ય 
  સકહત નાગકરકોને મકહતી મેળવવા માટેની પ્રાપ્ ત સગવડોની ષવગતો :-   

 લાગ ુ૫ડતુ ંનથી. 
મદૃુા ન.ં – ૧૬ સસં થાએ ષનયકુત કરુલા જાહરે માકહષત અષઘકારીઓના નામ, હોદૃાઓ અને અન્દ્ ર્ય ષવગતો :- 

 શ્રી એચ. બી. પટેલ, મદદનીશ સશંોધન વૈજ્ઞાષનક, જાહરે માકહતી અષધકારીશ્રી  
 શ્રી એન.આર. બુબંડીર્યા, મદદનીશ સશંોઘન વૈજ્ઞાષનક, મદદનીશ જાહરે માકહતી અષધકારીશ્રી 

મદૃુા ન.ં - ૧૭ વેતો વેત ષનર્યત કરવામા ંઆવ ેતે પ્રમાણેની આવી અન્દ્ ર્ય માકહતી : 

 લાગ ુ૫ડત ુનથી.                                              

સહ સશંોધન વૈજ્ઞાષનક 

            કૃષિ સશંોધન કેન્દ્ર 

          આણદં કૃષિ યષુનવષસિટી 
                 અરણેજ 

એનેક્ષર-બી 
(સામાન્દ્ર્ય વકહવટ ષવાાગના તા.૦૧/૦પ/ર૦૦૯ ના પકરપત્ર િમાકંઃ પીએડી-૧૦-ર૦૦૭-૩૩પ૩૬૪-

આર.ટી.આઇ.-સેલનુંુ ંલબડાણ) 
 

-::- પ્રમાણ૫ત્ર -::- 

આથી પ્રમાણ૫ત્ર આ૫વામા ંઆવે છે કે, માકહતી અષઘકારી અષઘષનર્યમની કલમ-૪ ગેતગયત 

સ વર્ય ંજાહરે કરવાની બાબતો પ્રોએકટીવ કડસ કલોઝર sPAD) મારા ષવાાગ ઘ્ વારા તૈર્યાર કરવામા ં

આવેલ છે.  અન ેતા. ૧-૫-ર૦૨૦ વિય (૨૦૨૦-૨૧)ની સ્સથષતએ અમારી મજુંરી મેળવી અદ્યતન 

કરવામા ંઆવેલ છે.                                                            

 તા. ૦૫-૦૬-૨૦૨૦        સહ સશંોધન વૈજ્ઞાષનક 

            કૃષિ સશંોધન કેન્દ્ર 

          આણદં કૃષિ યષુનવષસિટી 
                 અરણેજ 



 

 

 
 
 
 
 

એનેક્ષર-બી 
(સામાન્દ્ર્ય વકહવટ ષવાાગના તા.૦૧/૦પ/ર૦૦૯ ના પકરપત્ર િમાકંઃ પીએડી-૧૦-ર૦૦૭-૩૩પ૩૬૪-

આર.ટી.આઇ.-સેલનુંુ ંલબડાણ) 
 

-::- પ્રમાણ૫ત્ર -::- 

આથી પ્રમાણ૫ત્ર આ૫વામા ંઆવે છે કે, માકહતી અષઘકારી અષઘષનર્યમની કલમ-૪ ગેતગયત 

સ વર્ય ંજાહરે કરવાની બાબતો પ્રોએકટીવ કડસ કલોઝર sPAD) મારા ષવાાગ ઘ્ વારા તૈર્યાર કરવામા ં

આવેલ છે.  અન ેતા. ૧-૫-ર૦૨૦ વિય (૨૦૨૦-૨૧)ની સ્સથષતએ અમારી મજુંરી મેળવી અદ્યતન 

કરવામા ંઆવેલ છે. 

                                                                        

 તા. ૦૫-૦૬-૨૦૨૦        સહ સશંોધન વૈજ્ઞાષનક 

            કૃષિ સશંોધન કેન્દ્ર 

          આણદં કૃષિ યષુનવષસિટી 
                 અરણેજ 

 

   

 

 

 

 


