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-: પરિપત્ર :- 
આથી આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી અંતરં્ગત આવતી તમામ કચેિીઓિે આથી જણાવવાનુકેં, આપિી કચેિી દ્વાિા 
યષુિવષસિટીિી વેબ સાઇટ (http://aau.in) પિ મકુવામાટે િી  

1) પરિપત્રો , 
2) ટેન્ડિ જાહિેાત (કાર્યપાલક ઇજિેિશ્રીિી કચેિી ષસવાર્), 
3) પ્રવેશ અંરે્ગિી જાહિેાત, ભિતી અંરે્ગિી જહિેાત,  

4) સેષમિાિ/કોન્ફિન્સ, ષવષવધ ન્યઝુ / ઇવેંટ્સ વરે્ગિે  

 અંગેની જાહરેાત કે અન્ય કોઇપણ પ્રકારની માહહતી આપના સમ્બન્ન્િત અધિકારી/કમમચારી ના માત્ર ઓહિધસયલ ઇ–

મેઇલ (aau.in વાળા) દ્વારા સોફ્ટકોપી માત્ર PDF ફાઇલ ફોમેટ માાં અતે્રની કચેરીને માત્રને માત્ર ઇ–મેઇલ: 

itc@aau.in (કચેરી સમય દરમ્યાન) પર મોકલવાની રહશેે અને ઇ–મેઇલ કયામ બાદ જો હદન – ૧ (જાહરે રજા 
ધસવાય)  માાં સદર માહહધત વેબસાઇટ પર અપલોડ થયેલ ના હોય તો તેની જાણ અતે્રની કચેરીને િોન નાં. : 
(૦૨૬૯૨) – ૨૬૦૭૧૨ / ૨૨૫૯૯૦ / ૨૨૫૯૯૧ /૨૨૫૯૯૨ પર કરવાની રહશેે. રુબરુમાાં પ્રીંટ કે સોફ્ટ કોપી માાં 
અતે્રની કચેરીને સદર માહહતી મોકલવી નહહ. ઉપરાાંત સદર માહહતી જો ગજુરાતીમાાં હોય તો તે ગજુરાત સરકારના 
પહરપત્ર મજુબ શ્રધુત/ઇન્ન્ડક િોંટ માાં ટાઇપ કરેલી હોવી જોઇએ અન્યથા માહહતી  યધુનવધસિટીની વેબ સાઇટ પર 
મકુવામાાં આવશે નહહ. તેમજ ઇ-મેલના ધવષય માાં સદર માહહતીન ુ યોગ્ય ટાઇટલ (હડેીંગ) તાહરખ સહહત સ્પષ્ટ 
શબ્દોમાાં ટાઇપ કયામ બાદ જ ઇ-મેલ મોકલવો.  

:: Example:: 
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સદર િાઇલ ને PDF િાઇલ િોમેટ મા રુપાાંતહરત (convert) કરવા માટે ન ુસોફ્ટવેર કે જે ફ્રી છે; તે યધુનવધસિટીની વેબ 
સાઇટ પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે જેની માટે નીચે મજુબની લલિંક છે. :  
 

http://aau.in/sites/default/files/Softwares.htm 
 

ઉપિોક્ત બાબતોન ુપાલિ િ થતુ ંહોર્ તેવા સજંોર્ગોમા ંજો સદિ મારહતી યષુિવષસિટીિી વેબ સાઇટ પિ િ 
મકુાર્ તો તેિી જવાબદાિી પરિપત્ર મોકલિાિ જે તે અષધકાિી/કમયચાિીિી િહશેે.     

               -sd- 

        ધનયામક (આઇ.ટી.) 
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િકલ સષવિર્ િવાિા:  

1. માન. કુલપધતશ્રીના રહસ્ય સલચવશ્રી, આ.કૃ.ય.ુ, આણાંદ તરિ જાણ સારુ. 
2. સવે યધુનટ/સબ-યધુનટ વડાશ્રીઓ તરિ જાણ / જરુરી કાયમવાહી સારુ.  
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