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આણદં ૃિષ િુનવિસટ   

આણદં - ૩૮૮ ૧૧૦  

રાઈટ ુ ઈ ફમશન એકટ, ર૦૦૫ની  

કલમ ૪(૧)(બી) અ વયેની મા હતી ુ ંમે અુલ  

કરણ - ૧  

સં થા ુ ંસં થાપન, ઉ ેશો, કાય  અને ફરજોની િવગતો.  

 

સં થા ુ ંસં થાપનઃ-  

જુરાત િવધાનસભાએ ૫સાર કરલ સને ર૦૦૪ના જુરાત ૃિષ િુનવિસટ ઝ અિધિનયમ ન.ં૫ થી 

રાજયમા ંચાર ૃિષ િુનવિસટ ઓની થા૫ના કરવામા ંઆવેલી છે. તે જુબ આણદં ૃિષ િુનવિસટ  તા.૧-

૫-ર૦૦૪ના રોજ અ ત વમા ંઆવેલ છે. તે અગાઉ આ િુનવિસટ  િવસજ ત જુરાત ૃિષ િુનવિસટ નો એક 

ભાગ હતી. આ િુનવિસટ ના કાય ે મા ંઆણદં, અમદાવાદ, વડોદરા, દાહોદ, પચંમહાલ અને ખેડા એમ છ 

લાઓનો સમાવેશ કરાયેલ છે. મા ૃિષ મહાિવ ાલય, ૃિષ ઈજનેર  અન ેટકનોલો  મહાિવ ાલય, ડ 

ોસેસ ગ ટકનોલો  એ ડ બાયો એનજ  મહાિવ ાલય, એ ીક ચરલ ઈ ફોમશન ટકનોલો  મહાિવ ાલય , 

ઇ ટરનેશનલ એ ી બઝનેશ મેનેજમે ટ ઇન ટટ ટુ તથા હો ટક ચરલ મહાિવ ાલય, ૧૬ સશંોધન ક ો 

અને ૬ િવ તરણ િશ ણ ક ો આવેલ છે. અિધિનયમની જોગવાઈથી આણદં ૃિષ િુનવિસટ મા ં ુલાિધ૫િત, 

ુલ૫િત, િનયામક મડંળ, િવ ા૫ રષદ, ૃિષ, ૃિષ ઈજનેર  અને ટકનોલો , ડ ોસસે ગ ટકનોલો  એ ડ 

બાયો એનજ , એ ીક ચરલ ઈ ફોમશન ટકનોલો , ઇ ટરનશેનલ એ ી બઝનેશ મેનેજમે ટ ઇન ટટ ટુ, 

હો ટક ચરલ, િવ ાશાખાઓનો તેમના અ યાસ મડંળ સાથે સમાવેશ થાય છે. ુલ૫િત ી આ િવ િવ ાલયના 

ુ ય કાયવાહક છે તે હો ાની એ િનયામક મડંળના અને િવ ા૫ રષદના અ ય  છે. ુલસ ચવ ી હો ાની 

એ િનયામક મડંળના અને િવ ા૫ રષદના સ ચવ છે.  

િવ િવ ાલયનો વહ વટ સરળતાથી અને કાય મ ચાલ ે તે માટ િુનવિસટ  અિધકાર ઓ વ ચે 

સ ા ુ ં િવ-ક ીકરણ કરલ છે ઓને વહ વટ , નાણાકં ય, સશંોધન, િશ ણની સ ાઓ એનાયત કરવામા ં

આવેલ છે. 

  

ઉ ેશોઃ-  

આ સં થાના ઉ ેશો નીચ ે જુબ છેઃ- 

સં થાના ળૂ તુ ઉ ેશો ૃિષ અને સલં ન શા ો અ વયે િશ ણ,સશંોધન અને િવ તરણ િશ ણના 

કાય મો ારા સશંોધનના તારણો અને ટકનીકલ મા હતી ુ ં સારણ કરવાની િૃતઓ હાથ ધરવાની છે. આ 

િુનવિસટ ના કાય ે નો યા૫ જુરાત રાજયના છ જ લાઆોમા ં અ ુ મે આણદં, ખેડા, અમદાવાદ, 

વડોદરા, દાહોદ, પચંમહાલમા ંફલાયેલ છે.  
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આ િુનવિસટ  હઠળ ૃિષ, ૃિષ ઈજનેર  અને ટકનોલો , ડ ોસેસ ગ ટકનોલો  એ ડ બાયો 

એનજ , એ ીક ચરલ ઈ ફોમશન ટકનોલો , ઇ ટરનશેનલ એ ી બઝનેશ મેનેજમે ટ ઇન ટટ ટુ તથા 

હો ટક ચરલમા ં નાતક અને અ ુ નતક ક ાના અ યાસ મો ચલાવતા  ૬ મહાિવ ાલયો, ૧૬ સશંોધન ક ો 

અને ૬ િવ તરણ િશ ણના ક ો આવલેા ંછે. 

આ િુનવિસટ ના કાય  અને ફરજો નીચે જુબ છેઃ-  

(૧) ૃિષમા ં અને સલં ન શા મા ં િુનવિસટ  યો ય ગણ ે તવેી બી  અ યાસની શાખાઓમા ં

િશ ણ અને િશ ણની જોગવાઈ કરવી.  

(ર) ૃિષ અને સલં ન િવધાશાખાઓમા ંસશંોધન માટની જોગવાઈ કરવી.  

(૩) િવ તરણ કાય મો ારા સશંોધનના તારણો અને ટકનીકલ મા હતીના સાર માટ જોગવાઈ 

કરવી.  

(૪) િવશેષ કાય મો હાથ ધરવાની જોગવાઈ કરવી.  

(૫) ૫દવી/ડ લોમા/ .ુ .પી.  અ યાસ મો શ  કરવા તેમજ િવિવધ ૫ ર ાઓ માટ 

અ યાસ મો નકક  કરવા.  

(૬) ૫ ર ાઓ લેવી અને ૫દવી /ડ લોમા અને બી  શૈ ણક િવિશ ટમાનો આ૫વા.  

(૭) િુનવિસટ  ારા અપાયેલ ૫દવી/ડ લોમા અપાયલે માણ૫ ો પાછા ખેચવા અથવા ર ૃ  

કરવા.  

(૮) માનદ ૫દવીઓ અને બી  િવિશ ટમાનો આ૫વા.  

(૯) િુનવિસટ મા ં ન ધાયેલ ન હોય તેવી ય કતઓને યા યાન, િશ ણ અને તાલીમ 

આ૫વાની અને માણ૫  આ૫વાની સ ા.  

(૧૦) અ ય િુનવિસટ  /સ ા મડંળ સાથે સહયોગ કરવાની સ ા.  

(૧૧) ૃિષ િવષયક કોલેજો થા૫વા અને િનભાવવાની સ ા.  

(૧ર) િશ ણ સશંોધન અને િવ તરણ કાય  માટ યોગશાળા, થંાલયો અને સશંોધન મથકો 

થા૫વા અને િનભાવવા.  

(૧૩) જ ર યાત જુબ િુનવિસટ મા ં  તે કડરમા ંજ યાઓ ઉભી કરવી અને િનમ ુકં કરવી.  

(૧૪) િશ ય િૃતઓ અને ઈનામો શ  કરવા અને આ૫વા.  

(૧૫) ખેતી અને િશ ણ સશંોધનની સં થાઓને જોડવા અને મા યતા આ૫વાની તથા પાછા 

ખચવાની સ ા.  

(૧૬) શૈ ણક હ ઓુ માટ મા યતા ા ત સં થાઓની ચકાસણી તથા થંાલય અને 

યોગશાળાઓની જોગવાઈ િુનિ ત કરવાની સ ા.  

(૧૭) િુનવિસટ /કમચાર ઓના ૫ગાર ભ થા અને સેવાના િનયમો નકક  કરવા/િનભાવવાની 

સ ા.  

(૧૮) સલં ન કોલેજોની િૃ ઓ ુ ંતમેજ િવધાથીઓની ફ  ુ ંિનયં ણ અને સકંલન.  

(૧૯) િવ ાથ ઓ અને ટાફ માટ રહણાકં િુવધા / િનભાવણી.  

(ર૦) ફ  તમેજ અ ય ચા વ લુ કરવાની સ ા.  

(ર૧) િવ ાથ ઓના રહઠાણ, વત કુ અને િશ તની દખરખ િનયં ણ કરવાની અને આરો ય 

સામા ય ખુાકાર ને ઉ ેજન આ૫વાની ગોઠવણ.  

(રર) વુ નાતક તેમજ અ ુ નાતક િશ ણ અને સશંોધન ુ ંસચંાલન અને સકંલન કર ુ.ં  
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(ર૩) કુા િવ તારો અને અછતવાળા િવ તારોમા ં ૃિષ િશ ણ સશંોધન અને િશ ણની જોગવાઈ 

કરવી.  

(ર૪) િુનવિસટ ના ઉ ેશો આગળ ધપાવવા માટ તમામ સ ાઓને આ ષુંગક હોય ક ન હોય 

તેવા બી  કાય  અને બાબતો કરવાની સ ા.  

 

 

 િવ િવ ાલયના ંસ ામડંળઃ- 
અહવાલના વષ દર યાન જુરાત ૃિષ િુનવિસટ ઝ અિધિનયમ-ર૦૦૪ ની કલમ ૧૭ ની 

જોગવાઈઓ અ વયે નીચેના સ ામડંળો કાયરત હતા.  

૧. િનયામક મડંળ  

ર. એકડમીક કાઉ સીલ  

૩. િવ ાશાખાઓ (Faculties) મા ંનીચેની િવ ાશાખાઓનો સમાવેશ થાય છે.  

(૧) ૃિષ િવ ાશાખા  

(ર) ૃિષ ઈજનેર  અને ટકનોલો  િવ ાશાખા  

(૩) ડ ોસેસ ગ ટકનોલો  એ ડ બાયો એનજ  િવ ાશાખા  

(૪) એ ી. ઈ ફમશન ટકનોલો  િવ ાશાખા  

(૫) ઇ ટરનેશનલ એ ી બઝનેશ મેનેજમે ટ ઇન ટટ ટુ 

(૬) હો ટક ચરલ િવ ાશાખા 

(૭) અ ુ નાતક િવ ાશાખા 

  

(૧) િનયામક મડંળઃ-  

િનયામક મડંળ આ િવ િવ ાલય ુ ં ઉ ચક ાના િનણયો લેનારઅને સવ ચ સ ાધાર  

મડંળ છે. જુરાત ૃિષ િુનવિસટ ઝ અિધિનયમ ન.ં ૫/ર૦૦૪ના કરણ-૪ ની કલમ-૧૮ જુબ 

આ મડંળમા ં ુલ૫િત ી અ ય  તર ક હોય છે. રાજય સરકાર ીના ૃષ, િશ ણ અને નાણા ં

િવભાગના સ ચવ ીનો અથવા તેઓ કુકર કર તેવા તે િવભાગના નાયબ સ ચવ ીથી ઉ રતા 

દરજ ના ન હોય તેવા અિધકાર ઓ, ૃિષ િનયામક ી, ટકનોલો  િનયામક ી, બાગાયત 

િનયામક ી, િુનવિસટ  િવ ાશાખામાનંા ડ નમાથંી ુલ૫િત ીએ િન કુત કરલ એક સ ય, હો ાની 

એ સ ય તર ક હોય છે. રાજય સરકાર ારા િન કુત થતા જુરાત િવધાનસભાના એક સ ય, ૃિષ 

સશંોધન અથવા િશ ણની વૂ િૂમકા ધરાવતા બે ૃિષ વૈ ાિનકો તથા એક ખે ૂત સામા ય સ ય 

તર ક હોય છે. આ ઉ૫રોકત ભારતીય ૃિષ અ સુધંાન ૫ રષદના મહાિનયામક નામ િન કુત કરલ 

એક િતિનિધ સામા ય સ ય તર ક હોય છે. કલમ-૧૫ જુબ ુલસ ચવ ીએ હો ાની એ સ ચવ 

તર ક ફરજ બ વવાની રહ છે. િનયામક મડંળ િુનવિસટ ુ ં ુ ય વહ વટ  વાયત મડંળ છે,  

િુનવિસટ ની તમામ નાણાકં ય, વહ વટ અને શૈ ણક બાબતો િવચાર ને સમી ા કર છે. િનયામક 

મડંળને મહ વના તેમજ નીિતિવષયો િનણયો લેવામા ં ુલ૫િત ી, િવ ા૫ રષદ, િવ ાશાખાઓ, 

અ યાસ મડંળો (બોડ ઓફ ટડ ઝ) અને િુનવિસટ ના ંઅિધકાર ઓ સહાય કર છે. 
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(ર) િવ ા૫ રષદ (એકડમીક કાઉ સીલ):-  

જુરાત ૃિષ િુનવિસટ ઝ અિધિનયમ ન.ં ૫ ના કરણ-૪ ની કલમ-ર૧ જુબ 

િવ ા૫ રષદમા ં ુલ૫િત ી અ ય  તર ક હોય છે. મા ં ુલ૫િત ી ઉ૫રાતં સશંોધન િનયામક ી 

અને અ ુ નાતક અ યાસ મોના વડા, દરક િવ ાશાખાઓના ંડ ન હો ાની એ સ ય હોય છે. આ 

ઉ૫રાતં ુલ૫િત ીએ િુનવિસટ ની િવ ાશાખાઓના ં િવભાગોના વડા અને િુનવિસટ ના ંસશંોધન 

વૈ ાિનકમાથંી વારાફરતી છ સ યો િન કુત કરવાના ંહોય છે.  

કાઉ સીલની રચના કરવામા ંઆવે ક તરત જ ૃિષ અને તેને સબંિધત િવ ાનની ુદ  ુદ  

શાખાઓ ુ ં િતિનિધ વ કરતા દશ કરતા વ  ુન હ તેટલા ય કતઓને તેના વધારાના સ યો તર ક 

ઠરાવવામા ં આવે તેટલી ુ ત ધુી, ત ે કો-ઓ ટ કર  શક. આ ય કતઓ િુનવિસટ ના સ યો 

તર ક, અ યા૫કો તર ક અથવા અ યથા િુનવિસટ  સાથે સકંળાયેલા હોય ક ન હોય તેમને 

નીમવામા ંઆવે છે. અિધિનયમની કલમ-૧૫ જુબ ુલસ ચવ ીએ હો ાની એ સ ચવ તર ક ફરજ 

બ વવાની રહ છે.  

એકડમીક કાઉ સીલ િુનવિસટ ુ ં ુ ય અિધકાર મડંળ છે ણ ે િુનવિસટ ના અ યા૫ન 

અને ૫ર ાઓના ધોરણ ળવવા ગે િનય ણં િનયમન કરવા ુ ંરહ છે 

૩ િવ ાશાખા અ યાસ સિમિતઓઃ- 

નીચે જણાવેલ અ યાસ સિમિતઓ કાયરત છે.  

(૧)  િૃષ િવ ાશાખા હઠળ  

(અ) પાક ઉ  પાદન અ યાસ સિમિત  

(બ) વન  પિત  િવ ાન અ યાસ સિમિત  

(ક) વન  પિત સરં ણ અ યાસ સિમિત  

(ડ) ળૂ તૂ અને સમાજ િવ ાન અ યાસ સિમિત 

(૨) િૃષ ઈજનેર  અને ટકનોલો  િવ ાશાખા હઠળ 

(અ) સોઇલ એ ડ વોટર ક ઝવશન એ જનીયર ગ અ યાસ સિમિત 

(બ) ફામ મશીનર  એ ડ પાવર એ જનીયર ગ અ યાસ સિમિત 

(ક) ર એુબલ એનજ  અ યાસ સિમિત 

(ડ) એ ીક ચરલ ોસેસ ગ એ ડ ડ એ જનીયર ગ, ઇ રગેશન એ ડ નેજ એ જ., બે ઝક  

                  એ ડ એ લાઇડ સાય સીસના િવષયોની અ યાસ સિમિત  

(૩) ડ ટકનોલો  િવ ાશાખા હઠળ  

(અ) પો ટ હાવ ટ ટકનોલો ના િવષયોની અ યાસ સિમિત  

(બ) ડ સાય સ, ુ શન, ડ ોસેસ ગ બઝનેશ મેનેજમે ટના િવષયોની અ યાસ સિમિત  

(ક) એ ીક ચરલ ો૫ ોસેસ ગ, હોટ ક ચરલ ો૫ ોસેસ ગ, લાઈવ ટોક એ ડ એકવાક ચરલ 

ોડ સુ એ ડ ડ એ ન ગર ગ ના િવષયોની અ યાસ સિમિત  

(ડ) બાયો-એનજ  િવષયોના અ યાસ સિમિત 

(૪) એ ી. ઈ ફમશન ટકનોલો  િવ ાશાખા હઠળ 

(અ) એ ી. ઇ ફમશન ટકનોલો  િવષયોની અ યાસ સિમિત 
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(બ) એ ી. સાય સ િવષયોની અ યાસ સિમિત 

(૫) ઇ ટરનેશનલ એ ી બઝનેશ મેનેજમે ટ ઇન ટટ ટુ હઠળ 

(અ) એ ી બઝનેશ ઇકોનોમીક એ ડ પોલીસી 

(બ) માકટ ગ મેનેજમે ટ 

(ક) એચ.આર.ડ  એ ડ પસ નલ મેનેજમે ટ 

(ડ) કો િુનકશન આઇ. ટ . એ ડ ો કટ મેનેજમે ટ 

(૬) હો ટક ચર િવ ાશાખામા ંબાગાયત િવષયોની અ યાસ સિમિત 

 

 

કરણ - ર  

સં થાના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ ાઓ અને ફરજો 

  

૧. ુલાિધ૫િતની સ ાઓઃ- 

  
(૧) જુરાત રાજયના માનનીય રાજયપાલ ીએ આણદં ૃિષ િુનવિસટ ના ુલાિધ૫િત છે.  

(ર) તેઓ ૫દવીદાન સમારંભની અ ય તા કર છે.  

(૩) િનયામક મડંળે ઘડલા ટ ટુસને તેઓ ીની મં ુર  મ યેથી અમલમા ંઆવે છે.  

(૪) માનદ ૫દવી એનાયત કરવાની દરખા ત ુલાિધ૫િતને મં ુર ને આધીન છે. 

  

ર. ુલ૫િતની સ ા અને ફરજોઃ- 

(૧) ુલ૫િત િુનવિસટ ના ુ ય કારોબાર  અને શૈ  ્ણક અિધકાર  ગણાશે અને ુલ૫િત ીની 

ગેરહાજર મા ં૫દવીદાન સમારંભ અને હો ૃ ાની એ િનયામક મડંળના અ ય  રહશે અને 

તેને આ સુગંીક ફરજો િનભાવશે.  

(ર) િુનવિસટ ના દરક ે ની કામગીર  ઉ૫ર િનયં ણ રાખી િશ તની ળવણી રાખશે અને 

તેને જવાબદાર રહશ.ે  

(૩) િનયામક મડંળની અને એકડમીક કાઉ સીલની બેઠકો બોલાવવાની સ ા ધરાવે છે અને તે 

જુબ કામગીર  કરાવશે.  

(૪) અિધિનયમ હઠળ ટ ટુ અને િનયમો ુ ંયથાથ પાલન થાય તે િુન ત કરશે.  

(૫) િનયામક મડંળ સમ  િુનવિસટ નો વાિષક વહ વટ  અને નાણાકં ય અહવાલ ર ુ કરવા 

જવાબદાર રહશ.ે  

(૬) કોઈ૫ણ તાક દની ૫ર થિતમા ંયો ય ૫ગલા ંલેશે અને િનયામક મડંળને ણ કરશે.  

(૭) િુનવિસટ ના અિધકાર ઓ ી/કમચાર ઓની િનમ ૂકં કરવી, બરતરફ કરવા ક ફરજ 

મો ુફ  કરવાની સ ા ધરાવે છે.  

(૮) િુનવિસટ ના વહ વટ માટ િશ ણ, સશંોધન અને િવ તરણના સમ વય કરશે.  

(૯) િનયામક મડંળના ઠરાવો અને િનણયોનો અમલ કરવાની જવાબદાર  િનભાવશે.  

(૧૦) આ ઉ૫રાતં અિધિનયમ હઠળ કરવામા ંઆવલે સ ાને ફરજો િનભાવશે. 
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૩. સશંોધન િનયામક ી અને અ ુ નાતક િવ ાશાખાઓના વડાઃ-  

(૧) ુદા ુદા ક ો પટેા ક ો ઉ૫ર ૃિષ ૫ કોની સશંોધન કામગીર ુ ં માગદશન સચંાલન 

દખરખ કરશે.  

(ર) ૃિષ સશંોધનના ુદા ુદા ક ો ઉ૫ર તમામ કારની તાિં ક બાબતો ગે જ ર  

કાયવાહ  કરશે.  

(૩) આ િુનવિસટ ના ા ય િવ તારોમા ં ૃિષ સશંોધનનો લાભ ખે ૂતોના ખેતરો ધુી 

૫હ ચાડવા અને તનેો લાભ મેળવવાના હ  ુમાટ ૃિષ લ ી કાય મ તૈયાર કરશે.  

(૪) ખર ફ અને રિવપાકો માટની ૫ ક યોજનાઓ તૈયાર કર  દવાઓ ખાતરો બયારણ વગેર 

પટેા ક ોને રુા પાડ  અખતરાઓની ગોઠવણી કરશે.  

(૫) ખે ૂતોની ૃિષ લ ી સમ યાઓ ુ ંિનરાકરણ કરશે.  

(૬) સશંોધનને લગતી મીટ ગો, એ ે કો વગેર ુ ંઆયોજન અને સચંાલન કરશે.  

(૭) પી. . અ યાસ મના ડ ન તર ક અ ુ નાતકના િવ ાથ ઓને શૈ ણક માગદશન ુ ુ 

પાડશે.  

(૮) આ ઉ૫રાતં અિધિનયમ હઠળ કરવામા ંઆવલે સ ાને ફરજો િનભાવશે. 

 

૪. િવ ાશાખાઓના ડ નઃ-  

(૧) િવ ાશાખા અ ય  તર કની જવાબદાર  વહન કર છે.  

(ર) િવ ાશાખામા ંહાથ ધરવામા ંઆવતી િશૅ ણ, સશંોધન અને િવ તરણ િશ ણની િૃ ઓ ુ ં

સચંાલન અને િનયં ણ કર ુ.ં  

(૩) િવ ાશાખાને લગતા ટ ટુ અને િવિનયમો  ુયો ય પાલન થાય તનેી તકદાર  રાખશ.ે  

(૪) િવ ાથ ઓની ગિત અને ન ધણી ઉ૫ર દખરખ રાખશ.ે  

(૫) િવ ાશાખાની જ રયાતો, િનિતઓ અને ધોરણો બાબતે એકડમીક કાઉ સીલને ભલામણ 

કરશે.  

(૬) નાતક, અ ુ નાતક અ યાસ મ, િશ ણ અને િવ ાથ ઓને લગતા રકડ ળવણી ઉ૫ર 

દખરખ રાખે છે.  

(૭) ુદા ુદા સશંોધનો ુ ં આયોજન, સકંલન અને અમલવાર ની કામગીર  િવિવધ 

િવ ાશાખા ય ના સહયોગથી કરવાની રહ છે.  

(૮) સશંોધન, અ ુ નાતક િશ ણના કાય મો, િમ કત, ફડં, વહ વટ  નાણાકં ય િનય ણ 

અિધકાર  તર કની ફરજો.  

(૯) નાણાકં ય સહાય માટ િવિવધ રુ ૃત સં થાઓ ICAR, DST,State & International 

Agencies સાથે લાઈઝન અિધકાર  તર કની ફરજો બ વ ેછે.  

(૧૦) િવિવધ ફક ટ ની એકડમીક બાબતો તથા ર સચને લગતી િનિતઓ કાય મો ઘડવા 

િવગેરની ફરજો.  

(૧૧) ખે ૂત ઉ૫યોગ સશંોધન ૫ રણામો િસ ધ માટ લુે ટન તથા સાય ટ ફ ક જનરલમા ં

ખે ૂતો સમ  શક તવેા તારણો કાિશત કરવા.  

(૧ર) સશંોધન યોજનાઓ ગે અ ય સં થાઓના કરાર કરવા. 
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પ.  િવ તરણ િશ ણ િનયામકઃ- 

(૧) ુદા ુદા ક ો પટેા ક ો ઉ૫ર ૃિષ ૫ કોની િવ તરણ સશંોધન કામગીર ુ ંમાગદશન 

સચંાલન દખરખ કરશે.  

(ર) ૃિષ િવ તરણ સશંોધનના ુદા ુદા ક ો ઉ૫ર તમામ કારની તાિં ક બાબતો ગે 

જ ર  કાયવાહ  કરશે.  

(૩) આ િુનવિસટ ના ા ય િવ તારોમા ં ૃિષ િવ તરણ સશંોધનો લાભ ખે ૂતોના ખેતરો ધુી 

૫હ ચાડવા અને તનેો લાભ મેળવવાના હ  ુમાટ ૃિષ લ ી કાય મ તૈયાર કરશે.  

(૪) ૃિષ ૫ કોના િવ તરણને લગતી ુ તકા, લેખો છપાવી ખે ૂતોને ૫હ ચતી કરવા ગે ુ ં

િવ તરણ કાય કરશે.  

(૫) ખે ૂતોની ૃિષ િવ તરણને લગતી સમ યાઓ ુ ંિનરાકરણ કરશે.  

(૬) િવ તરણ સશંોધનને લગતી મીટ ગો, એ ે કો વગર ુ ંઆયોજન અને સચંાલન કરશે.  

(૭) ૃિષ િવ ાન ક  હ તકની યોજના ુ ંમોનેટર ગ કરશે તમેજ નાણાકં ય ઉ૫લ ધતા ગે ુ ં

આયોજન કરશે.  

(૮) ૃિષ િવ ાન ક  હ તકની યોજના ુ ંICAR સાથે સકંલન કરશે.  

(૯) આ ઉ૫રાતં અિધિનયમ હઠળ કરવામા ંઆવલે સ ાને ફરજો િનભાવશે. 

  

૬. ુલસ ચવઃ-  

(૧) િનયામક મડંળ, એકડમીક કાઉ સીલ, બોડ ઓફ પેા ટ ેજ એુટ ટડ ઝ તર ક ફરજ 

બ વે છે.  

(ર) િુનવિસટ ના િવ ાથ ઓના રકડના અ ય રકડ અને કોમન સીલના ક ટોડ યન છે.  

(૩) િવ ાથ ઓના વેશ, એનરોલમે ટ, ૫ર ા, ૫દવીદાનની કામગીર  કર છે.  

(૪) િવ ાથ ઓના ડ ી, ડ લામા, માકશીટ, ા સ ી ટ, ોિવઝન સ ટ ફકટ અને અ ય 

સ ટ ફકટ ઈ  ુકર છે. અને તેનો રકડ રાખે છે.  

(૫) વહ વટ  બાબતો અને કમચાર ની સેવાક ય બાબતો અને ૫સદંગી સિમિત ગેનો ૫  

યવહાર કર છે.  

(૬) તમામ અ યાસ મ અને કર ક લુમનો રકડ રાખે છે.  

(૭) ડ ન સાથે સકંલનમા ંરહ  ૫ર ા ુ ંઆયોજન કર છે.  

(૮) િુનવિસટ ના મહકમને લગતી કામગીર  અને ખાતાક ય તપાસને લગતી આ સુાં ગક 

કામગીર  કર છે.  

 

૭. હસાબ િનયામકઃ- 

(૧) િુનવિસટ ની નાણાકં ય જ ર યાનો જુબ બ ટ તૈયાર કર  ુદ  ુદ  યોજનાઓ માટ 

નાણાનંી ફાળવણી કરવી, સશંોધનના હ ઓુ માટ ક  સરકાર તેમજ રાજય સરકાર અને 

ુદ  ુદ  એજ સીઓ તરફથી આવલે રકમ/ ા ટ ફાળવણી કરવી, બાધંકામના હ ઓુ 

માટ બાધંકામ શાખા તરફથી મળેલ એ ટ મે ટ જુબ ા ટ મેળવી ફાળવણી કરવી, 

માિસક ખચ ૫ ક તેમજ આવક જુબ ખચ ુ ંવગ કરણ કર ુ ંઅને નાણાકં ય બાબતો ુ ં

સકંલન કર ુ ંઅને િુનવિસટ ના ંનાણાકં ય યવહારનો િવિનમય કરવો.  

૮.  થંપાલઃ-  
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(૧) િુનવિસટ ની લાઈ ેર ુ ંસચંાલન કર ુ,ં ૃિષ િવષયક ુ તકોની ખર દ  કર , ળવણી 

કરવી અને િવ ાથ ઓ અને અ યા૫કોને માગંણી જુબ ફાળવવા, ુ તકો, સામિયકો 

વગેરની લવાજમ કામગીર  અને ૫  યવહાર, ુ તકોનો કટલોગ તયૈાર કરવા વગેર.  

(ર) આ ઉ૫રાતં અિધિનયમ હઠળ કરવામા ંઆવલે સ ાને ફરજો િનભાવશે. 

 

૯. કાયપાલક ઈજનેરઃ-  

(૧) િુનવિસટ ની માલ-િમ કત, બ ડ ગ, મકાનોની િનભાવણી અને ળવણી.  

(ર) િસિવલ બાધંકામો, લાન એ ટ મે ટ તયૈાર કરવાની કામગીર .  

(૩) ગે ટ હાઉસ, શોપ ગ સે ટરના મકાનોના કરાર અને િનભાવણી અને ળવણી.  

(૪) લેબોરટર  બ ડ ગ, રોડ, વસાહતના મકાનો, વાહનો િનભાવણી, ળવણી તથા તે ગેની 

કામગીર .  

(૫) િુનવિસટ ની થાયી, અ થાયી િમ કતોની ળવણી.  

(૬) િુનવિસટ ની જમીનની સાચવણી અને કામગીર .  

(૭) વાિષ ક  ક કશનના લાન એ ટ મે ટ, બ ટ, ડઝાઈનની કામગીર .  

 

૧૦. િનયામક ી િવ ાથ  િૃ ઓઃ-  

(૧) િવધાશાખા ય  અને િનયામક અને સહ િવધાશાખા ય  સાથે િવ ાથ ઓના રહઠાણની 

યવ થા માટ યો ય યવ થા ગોઠવવી.  

(ર) િવ ાથ ઓના િવકાસ / માગદશન માટના િવિવધ કાય મો હાથ ધરવા. િવિવધ ફક ટ મા ં

વેશ મળેવતા નાતક અને અ ુ નાતક િવ ાથ ઓના ય કત વ િવકાસ આરો ય, રમત-

ગમત િૃ ઓ, છા ાલયની યવ થા િવ ાથ ઓ માટ િુનવિસટ  ક ા, રાજય ક ાની 

િવ ાથ ની રમત-ગમતની હર ફાઈઓ, સાં ૃિતક હર ફાઈઓ અને િવ ાથ ઓમા ંિશ ત અને 

નૈ ૃ વની ભાવના કળવવાના ં તેમજ તર ક ણુો િવકસાવા િવ ાથ ઓમા ં સવલ ી 

િવકાસના સતત કાયરતના ણુો િવકાસ થાય તે જોવાની કાય  અને ફરજો.  

(૩) ુલ૫િત ીની દખરખ હઠળ િવ ાથ ઓને નોકર ની તકો તથા યો ય નોકર  મળે તેવી 

યવ થાની ગોઠવણી કરવી.  

(૪) િવ ાથ ઓની િવિવધ ઈતર િૃ ઓના સચંાલનની યવ થા કરવી તથા િવ ાથ ઓના 

ક યાણની િૃ ઓ ુ ંસચંાલન કર ુ.ં  

(૫) તૂ વુ િવ ાથ ઓના મડંળોને સાથે સ૫ંકમા ંરહ  યો ય િવકાસના કાય  કરવા.  

(૬) િવધાશાખા ય  અને િનયામક અને સહ િવધાશાખા ય  સાથે િવ ાથ  તથા તેમના વાલી 

સાથે સ૫ંક વતં રાખવો.  

(૭) િવ ાથ ની ૫સનાલીટ  તથા સ૫ંક મતા વધારાવી ( કો નુીકશન ક ડ ),  પધા મક 

૫ર ાઓ માટ યો ય માગદશન મળે તેવી યવ થાની ગોઠવણ કરવી.  

(૮) સબંિંધત કોલેજોના આચાય ીઓ સાથે દખરખ હઠળ િવ ાથ મા ંિશ ત ુ ં ુ ત પાલન થાય 

તેની દખરખ રાખવી.  

(૯) ુલસ ચવ ી સાથે પરામશ કર  ૫સદંગી પામેલ િવ ાથ ઓને વુણચં ક તથા ઈનામ 

િવતરણની કામગીર  સભંાળવી.  
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(૧૦) િવ ાથ ઓની શાર રક ખુાકાર  જળવાય ત ે માટ િુનવિસટ ના આરો ય ક ની 

કામગીર ની દખરખ રાખવી.  

(૧૧) ુલ૫િત ીની આ ા સુાર અ ય કામગીર  વખતોવખત સ પાય ત ેસભંાળવી. 

  

૧૧. િનયામક ી ઈ ફમશન ટકનોલો ઃ-  

(૧) રાજય સરકાર ી સાથે આઈ.ટ . બાબતે યો ય સલાહ ચૂનની ફરજો તેમજ તમામ કોલેજો, 

િવભાગો અને ક ોને આઈ.ટ . બાબતે યો ય સલાહ ચૂન કરવા.  

(ર) િશ કો, વૈ ાિનકો તમેજ િવ ાથ ઓ આઈ.ટ . ે ે યો ય માગદશન આ૫વાની ફરજો અને 

િુનવિસટ  ટાફ, િવ ાથ ઓ, રાજય-ક  સરકારના કમચાર ઓને ઈ-લાઈ ેર ની અ તન 

ટકનોલો થી વાકફ કરવા.  

(૩) રાજયની ઈ ફમશન ટકનોલો ને લગતા નેટવક ફસેલીટ ને લગતા સાધન સામ ીની 

ખર દ  અને તનેા આયોજન ગે સલાહ/ ચૂન આ૫વા.  

(૪) જુરાત રાજયની ૃિષ િુનવિસટ ઓની વેબસાઈટ અ તન કરવી અને ખે ૂતો, વૈ ાિનકો 

અને તજ ોને આયોજન ગે સલાહ/ ચૂન આ૫વા અને ઈ ટરનેટ કો-ઓ ડનેટર અન ે

વેબ મા ટર તર કની ફરજો બ વવી.  

(૫) ICAR અને ક  / રાજય સરકાર સાથે ઈ ફમશન ટકનોલો  સેવાઓના સકંલનની 

કામગીર  કરવી.  

(૬) ુલ૫િત ીની આ ા સુાર અ ય કામગીર  વખતોવખત સ પાય ત ેસભંાળવી. 

  

સં થાના ઓગનાઈઝેશનલ ચાટ, અિધકાર મડંળ અને સિમિતઓનો ચાટ અને ચેનલની 

િવગતો સામેલ છે. (૫ રિશ ટ-૧ અને ર).  

 

કમચાર ઓની ફરજોઃ-  

આ િુનવિસટ ના ં કમચાર ઓ માટ પોતાના કાય ે મા ં આવતા ં કાય  માટ કોઈ સ ા નકક  

કરવામા ંઆવેલ નથી. ૫રં  ુ કમચાર ને સ ૫વામા ંઆવેલ કામગીર મા ંઅ ય કચેર  ક હર એકમો અને 

જનતા ારા કોઈ ો ક ર ુઆત આવે યાર તે ુ ંિનયમોની સાથે સકંલન કર  સુગંત કાયવાહ  કર  ફાઈલ 

ક ૫  યવહાર તમેના ૫ુરવાઈઝર  ટાફ મારફતે મયાદામા ંઅિધકાર ને ર ુ  કરવાની ફરજ િનભાવે છે અને 

િુનવિસટ નો વહ વટ સરળ, િનયમસર અને ઝડપી થાય તેની તકદાર  સાથે ણુ ફરજ િનભાવે છે. 

  

કચેર નો સમય નીચ ે જુબ છેઃ-  

(૧) વહ વટ  કમચાર ઓ માટ  : સવાર ૧૦-૦૦ થી સાજંના ૫-૪૦  

રસેષ નો સમય   : બપોર ૦૧-૦૦ થી ૦૧-૩૦  

(ર) તાિં ક કમચાર ઓ(ફામ) માટ : સવાર ૮-૦૦ થી સાજંના ૬-૦૦ 

રસેષ નો સમય   : બપોર ૧ર-૦૦ થી ૦૨-૦૦ 

         (૩)    શૈ ણક કમચાર ઓ માટ   : સવાર ૯-૦૦ થી સાજંના ૫-૪૦ 

        રસેષનો સમય   : બપોર ૧૨-૩૦ થી ૨-૦૦ 
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કરણ - ૩  

સં થામા ંકામકાજ અને િનણય  યામા ંઅ સુરવાની કાય૫ ધિત ( તેમા ંદખરખને 

જવાબદાર ઓ માટની ચેનલોની બાબતનો સમાવેશ થવો જ ર  છે) 

  
આણદં ૃિષ િુનવિસટ ની રચના જુરાત અિધિનયમ ન.ં ૫ , ર૦૦૪ હઠળ કરવામા ંઆવેલી છે. આ 

અિધિનયમની જોગવાઈઓ જુબ િુનવિસટ  ગિત અને િવકાસને લગતી સામા ય િનિત િવષયક બાબતોની 

િવચારણા કરવા માટ િનયામક મડંળ, િુનવિસટ ના અ યા૫ન અને ૫ર ાના ધોરણો ળવવા અને તે 

ગેના િનયં ણો અને િનયમન માટ એકડમીક કાઉ સીલ, િવ ાશાખાઓ અને અ યાસ બોડની જોગવાઈ 

કરવામા ંઆવેલી છે. આ અિધકાર મડંળો અિધિનયમમા ંદશાવવામા ંઆવેલ કાય અને ફરજો અને સ ાઓ 

જુબ કામકાજ કર છે અને નીિત િવષયક િનણયો કર છે.  

િનયામક મડંળની અને અ ય અિધકાર મડંળની બેઠકો િનયિમત ર તે બોલાવી શકાય અને તેના કામકાજ ુ ં

યુો ય િનયમન થાય તે માટ ટ ટુની જોગવાઈ કરવામા ં આવલેી છે. િુનવિસટ એ હાલમા ં િવસ ત 

જુરાત ૃિષ િુનવિસટ ના ટ ટુ અ૫નાવેલ છે.  

એકડમીક કાઉ સીલ ારા િવિવધ અ યાસ મો અને ૫દવીઓ માટના અને ૫ર ા માટના િવિનયમો ઘડલ છે.  

અિધિનયમની જોગવાઈ જુબ િુનવિસટ મા નીચેના અિધકાર ઓ િનયામક મડંળ, એકડમીક કાઉ સીલ અને 

અ ય અિધકાર મડંળો ારા અને ટ ટુ ારા િનયત થયેલી ૫ તઓ, િનયમો અને િવિનયમો જુબ 

કામકાજ કર છે.  

૧. ુલ૫િત ી  

ર. સશંોધન િનયામક અને અ ુ નાતક અ યાસ મના વડા ી  

૩. િવ ાશાખાઓના ડ ન  

૪. િવ તરણ િશ ણ િનયામક ી  

૫. ુલસ ચવ ી  

૬. હસાબ િનયામક ી  

૭. કાયપાલક ઈજનેર ી  

૮. ગથંપાલ ી  

૯. િનયામક ી, િવ ાથી ક યાણ િૃત  

૧૦. િનયામક ી, આઈ. ટ .  

આ અિધકાર ઓ િુનવિસટ ના ુ ય કારોબાર  અને િવ ાક ય અિધકાર  (Chief Executive and 

Academic officer) તર ક િનમાયેલ ુલ૫િત ીને જવાબદાર હોય છે અને તેઓ ુલ૫િત ીને િનણયો લેવામા ં

સહાય કર છે.  

આ ઉ૫રાતં િુનવિસટ  ારા િવિવધ સિમતીઓની રચના કરવામા આવલેી છે આ સિમતીઓ 

ુલ૫િત ીને િનણય લેવામા ંસહાય કર છે. િનયામક મડંળએ િવિવધ સ ાઓ ુલ૫િત ી અને અિધકાર ઓ 

ડલીગેટ કરલ છે તે જુબ િુનવિસટ  કાય૫ ધિત અ સુર છે.  

ખર દ  અને બાધંકામની બાબતમા િુનવિસટ  રાજય સરકાર િનયત કરલ પ ધિત અ સુર છે. 

િુનવિસટ ના સ ા મડંળો અને સિમિતઓ ગેનો ચાટ આ સાથે સામેલ છે. ( પ રિશ ટ - ૧ અને ર ) 

 એ ીક ચરલ ઈ ફોમશન ટકનોલો  મહાિવ ાલય તથા હો ટક ચરલ મહાિવ ાલય 
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િશ ણની કામગીર ઃ-  

આ િુનવિસટ ની પાચં કોલેજોઃ (૧) બ.ં અ. ૃિષ મહાિવ ાલય, આણદં (ર) ૃિષ ઈજનેર  અને 

ટકનોલો  મહાિવ ાલય, ગોધરા (૩) ડ ોસેસ ગ ટકનોલો  એ ડ બાયો એનજ  મહાિવ ાલય, આણદં 

(૪) એ ીક ચરલ ઈ ફોમશન ટકનોલો  મહાિવ ાલય, આણદં (૫) ઇ ટરનેશનલ એ ી બઝનશે મેનેજમે ટ 

ઇન ટટ ટુ, આણદં (૬) હો ટક ચરલ મહાિવ ાલય, આણદં ખાતે નાતક/અ ુ નાતક ( પીએચ.ડ .) સ હત 

અ યાસ મો ચાલે છે. ુ ં િનયં ણ તે િવ ાશાખાના ડ ન કર છે અને િવ ાશાખાના ડ ન અ ુ નાતક 

અ યા મો ુ ંસચંાલન કર છે. તે ગેની ચેનલમા ં વેશ, ૫ર ા, ૫દવીદાન સમારંભ, િવ ાથ ઓની માકશીટ 

િવગેરની કામગીર  ુલસ ચવ િવભાગની કચેર  કર છે.  

આ શૈ   ણક િૃ ઓ માટ ઉ૫ર જણાવેલ અિધકાર મડંળો / ૫ રષદો / સિમિતઓમા ંચચા કર  

િનણય લેવામા ંઆવે છે. 

  

સશંોધનની કામગીર ઃ-  

સશંોધન ગે તૈયાર કરલ યોજનાઓ / કાય મ તથા અ દુાન માટ મળેલ દરખા તોને લાગતી 

વળગતી સશંોધન બેઠકોમા ંર ુ  કર ને અને યારબાદ સશંોધન ૫ રષદમા ંનીતીઓ / કાય મો ઘડવા માટ 

ર ુ  કરવામા ં આવે છે. આ સશંોધન ૫ રષદ લીધેલ િનણય ભલામણો િતમ મા યતા માટ ુલ૫િત ી 

મારફતે િુનવિસટ  િનયામક મડંળમા ંર ુ  કરવામા ંઆવે છે.સશંોધન પેટા ક ો હ તક કામગીર ની દખરખ 

અને જવાબદાર  ક ના વડા કર છે. અને સશંોધન ક  હ તકની કામગીર ની દખરખ અને જવાબદાર  

સશંોધન િનયામક કર છે. 

  

િવ તરણ િશ ણની કામગીર ઃ-  

િવ તરણ િશ ણની કામગીર  માટ િવ તરણ િશ ણ િનયામક જવાબદાર છે. તેઓ ુલ૫િત ીન ે

િવ તરણ િશ ણ િૃ ઓ માટ િનણય લેવામા ંસહાય કર છે. િનિત િવષયક બાબતો માટ િવ તરણ િશ ણ 

૫ રષદ અ ત વમા ંછે. િવ તરણ િશ ણ ક ો હ તકની કામગીર  િવ તરણ િશ ણ િનયામક કર છે. 

  

વહ વટ અને શૈ ણક કામગીર ઃ-  

શૈ ણક કામગીર  ઉ૫રાતં શૈ  ણક વહ વટની કામગીર  ુલસ ચવ ી ારા કરવામા ંઆવે છે.તેઓ 

ુલ૫િત ીને વહ વટ  બાબતોના િનણયો લેવામા ંસહાય કર છે. ફક ટ  વાઈઝ .ુ  પી . ના અ યાસ મો 

સેમે ટર જુબના અ યાસ મ, ૫ર ા, ૫ રણામો , માકશીટની કામગીર  કર છે. 

  

નાણા ંઅને હસાબી કામગીર ઃ- 

નાણા ંઅને હસાબી કામગીર  હસાબી અિધકાર -વ- હસાબ િનયામક ી ારા કરવામા ંઆવે છે. આ 

કામગીર  રાજય સરકાર ીએ િનયત કરલ બ ટ નાણા ંઅને ઝર ના િનયમો અ સુાર કરવામા ંઆવે છે. આ 

િવભાગ ારા ઓ ડટ, પી.એફ., ખચ ૫ર િનયં ણની જવાબદાર  ૫ણ છે.  ગેના કાય ૫ ધિત સરકાર ીએ 

િનયત કરલ કાય ૫ ધિત જુબ અમલ કર છે. નાણા ંિવભાગ ારા ક ો અને પટેા ક ો ારા બનાવેલ બ ટ 

નાણાકં ય સચંાલન ા ટની ફાળવણી અને ૫ગારભ થા ુ ંસચંાલન કર છે. 
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કરણ - ૪  

સં થાના ંકાય  કરવા માટના િનયત કરલા ંધોરણો  
આણદં ૃિષ િુનવિસટ  કાયદા ારા અ વમા ંઆવેલ સં થા છે અને સરકાર ીના ળૂ તૂ નીતી 

િનયમો જુબ રાજયના ખેતી અને ખે ુતોના ઉ કષ માટના ઉ૫યોગી િશ ણ, સશંોધન અને િવ તરણને 

લગતી કામગીર  કર છે. આ ઉ૫રાતં સં થાના સચંાલન અને િવકાસ માટ વહ વટ  તમેજ નાણાકં ય કાય મ 

િવિનયમ માટ કામગીર  ૫ણ હાથ ધર છે. સરકાર ીના િનયત કરલ ધારા ધોરણ જુબ કાય  માટ નીચે 

જુબ અમલવાર  કરવામા ંઆવે છે.  

 

(૧) તાિં ક કામગીર  તેમજ સશંોધનની કામગીર  માટ સશંોધન િનયામક ી.  

(ર) શૈ ણક કામગીર  માટ આચાય ીઓ તમેજ િશ કો.  

(૩) વેશ, ૫ર ા અને વહ વટ  કામગીર  માટ ર ાર ીને ફરજો સ ૫વામા ંઆવેલ છે.  

(૪) નાણાકં ય જવાબદાર  હસાબ િનયામક ી હ તક છે. 

  

ઉ૫રાતં નવી ફક ટ , નવા અ યાસ મો, .ુ . પી. . કાય મો શ  કરવા માટ જ ર ૫ડ એકડમીક 

કાઉ સીલ તથા િુનવિસટ ના િનયામક મડંળની મં ુર  લેવામા ં આવે છે. ઉ૫રોકત તમામ કામગીર ુ ં

સકંલન અને િનયં ણ ુલ૫િત ી હ તક છે. તમામ બાબતોના ુ ય િનણયકતા ુલ૫િત ી છે. સરકાર ી 

ારા િનયત કરવામા ંઆવેલ િનયમોને આિધન રહ  િુનવિસટ ઓના અિધકાર ઓ કાય  કર છે. ખાસ કર ને 

ખે ુતલ ી અને ખે ુત ઉ૫યોગી કાય મોને િવશેષ ાધા ય આ૫વામા ંઆવે છે. 

  

શૈ ણક વેશ પા તા અને ધોરણોઃ-  

આ િવ િવ ાલયમા ંિશ ણની સકં  પના વ તર ય ૫ ધિત ઉ૫ર આધા રત છે. થમ સકં  પનામા ં

ઉ ચક ા ુ ંિશ ણ ક મા ં ૃ િષ, ૃિષ ઈજનેર  અને ટકનોલો , ડ ોસેસ ગ ટકનોલો  એ ડ બાયો એનજ , 

એ ીક ચરલ ઈ ફોમશન ટકનોલો , ઇ ટરનેશનલ એ ી બઝનેશ મેનેજમે ટ ઇન ટટ ટુ તથા 

હો ટક ચરલને આવર  લઈ નાતક અને અ ુ નાતક ક ાના િનવાસી ઉ ચ િશ ણના કાય મો હાથ ધરવામા ં

આવે છે. જયાર બી  સકં  પનામા ં ૃિષ શાળાઓ તમેજ િવ તરણ િશ ણ તાલીમ ક ો ખાતે આ૫વામા ં

આવતા ં િન ન તર ય અ યાસ મોનો સમાવેશ થાય છે. ઉ ચ તર ય િશ ણના અ યાસ મો ુલસ ચવ અન ે

િન ન તર ય િશ ણના અ યાસ મો િવ તરણ િશ ણ િનયામક ીની સીધી દખરખ હઠળ ચાલે છે 

.  

નાતક ક ના અ યાસ મોઃ  

  આણદં ૃિષ િવ િવ ાલય ખાતે નાતક ક ના અ યાસ મોમા ંઉ ચતર મા યિમક શાળાતં ૫ર મા ં

ુ ય િવષય ે  ઉ૫રાતં ગ ણત, ભૌિતકશા , રસાયણશા  અને વિવ ાનના િવષયોમા ં મેળવલે 

ટકાવાર ના ધોરણે વેશ આ૫વામા ંઆવે છે. વેશ માટ ૭ ટકા અ ુ ૂચત િત, ૧૫ ટકા અ ુ ૂચત 

જન િત, ૧૦% EWS અને ર૭ ટકા બ ીપચં અને માડંલપચં હઠળ આવતી સામા ક અને શૈ ણક ર તે 

૫છાત િતઓ માટ તથા ક ીય િવ ાલયના જુરાત રાજયમાથંી ઉિતણ થયેલા િવ ાથ ઓને ોરટા જુબ 

વેશ અપાય છે.  
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નાતક ક મા ં ભારતીય ૃિષ અ સુધંાન પ રષદ માટ, ભારત સરકાર તરફથી લેવામા ં આવતી 

ઓલ ઈ ડ યા એ સ પર ા પાસ કરલ અ ય રાજયોના િન કુત કરલ ઉમદેવારો માટ ૧૫% જ યાઓ 

અનામત રાખવામા ંઆવે છે.  

તેમજ ઉ ચતમ યાયાલયના આદશો અ વયે નાતક તથા અ ુ નાતક ક ાએ યેક 

અ યાસ મમા ં શૈ ણક વષ ર૦૦ર-૦૩ થી પ% જ યાઓ દ યાગંતા ધરાવતા િવ ાથ ઓ માટ અનામત 

રાખવામા ંઆવે છે. 

 

અ ુ નાતક ક ાના અ યાસ મોઃ-  

જુરાત ૃિષ િવ િવ ાલયના ં ક ો ખાતે આવેલ નાતક મહાિવ ાલયોના િશ કોની મદદ લઈ 

તેમજ અહ  ચાલતી સશંોધન યોજનાઓના ં ગ તૂ એકમ તર ક અ ુ નાતક િશ ણને ગણવામા ંઆવ ુ ં

હોઈ, તેને માટ કોઈ અલગ અ ુ નાતક મહાિવ ાલય ક િવભાગની યવ થા કરવામા ંઆવેલ નથી. 

  

વેશ ૫ ધિતઃ-  

(અ) અ ુ નાતક ક ાના પદવી અ યાસ મમા ં વેશ મેળવવા ઈ છતા ઉમેદવાર નાતક ક ાની 

પદવીમા ં ૧૦ પોઈ ટ ૫ ધિતમા ં ુલ ણુમાથંી તેમજ સબંિંધત િવષયમા ં ઓછામા ં ઓછા ૬.૦૦ 

O.G.P.A. અથવા સમક  ણુ મળેવલે હોવા આવ યક છે.  

(બ) ઉમેદવાર અ ુ નાતક ક ાના પીએચ.ડ . પદવી અ યાસ મમા ં વેશ મળેવવા ૧૦ પોઈ ટ 

પ ધિતમા ં ૬.૫૦ O.G.P.A. અથવા તેની સમક  ણુ સાથે અ ુ નાતક પદવી મેળવેલ હોવી 

જોઈએ.  

(ક) અ ુ ૂચત િત, અ ુ ૂચત જન િત અને સામા ક અને શૈ ણક ર તે પછાત વગ ના 

ઉમેદવારોને મા ટર ડ ી / પીએચ.ડ . મા ં વેશ માટ પ ટકાની ટછાટ આ૫વામા ંઆવે છે.  
 

અ ય રાજયોના િવ ાથ ઓ, આઈ.સી.એ.આર., ભારત સરકારના િન કુત કરલ િવ ાથ ઓ, 

અ ુ ૂચત િત, અ ુ ૂચત જન િત અને સામા ક અને શૈ ણક ર ત ેપછાત વગ ના, જુરાત સરકાર 

ારા િન કુત કરલ િવ ાથ ઓ તેમજ બેઝીક સાય સની ડ ીવાળા િવ ાથ ઓ માટ િુનવિસટ ના િનયમો 

માણે અનામત સીટો રાખવામા ંઆવેલ છે.  
 

પો લટકનીક ક ાના અ યાસ મો:- 

 પો લટકિનક અ યાસ મોમા ં વેશ મેળવવા માટ ઉમેદવાર SSC (ધોરણ-૧૦)ની પ ર ામા ં (૧) 

જુરાતી/ ાદિશક ભાષા (૨) ગ ણત (૩) િવ ાન અન ેટકનોલો  (૪) સામા જક િવ ાન/ સમાજ િવ ા (૫) 

ે  િવષયના ણુના ઓછામા ંઓછા નીચે દશાવેલ ટબલ જુબ ટકા મેળવેલ હોવા જોઇએ. 

મ ન.ં િવગત પાચં િવષયના 

ટકા 

૧. અ ુ ુચત િતના ઉમેદવારો માટ ૩૩% 

૨. અ ુ ુચત જન િતના ઉમેદવારો માટ ૩૩% 

૩. સામા જક અને શૈ ણક ર તે પછાત/આિથક ર તે નબળા વગના ઉમેદવારો 

માટ 

૪૦% 

૪. અ ય ઉમેદવારો માટ ૪૦% 



14 
 

વેશ મતા, અ યાસ મનો સમયગાળો અને કોલેજની િવગત નીચે જુબ છે.  

નાતક ક ના અ યાસ મોઃ-  
 

અ.

ન.ં 

 નાતક અ  યાસ મ અને તેનો 

સમયગાળો 

અ  યાસ મ ચલાવવામા ં આવે છે 

તેમહાિવ ાલય ુ ંનામ 

વેશ 

મતા  

૧. બી.એસસી (એ ી.) 

૪ વષ (આઠ સ મા ંિવભા ત) 

બ.ં અ. ૃિષ મહાિવ ાલય, આણદં ૧૪૯ 

ૃિષ મહાિવ ાલય, વસો ૬૬ 

ૃિષ મહાિવ ાલય, જ ગુામ ૫૫ 

ર. બી.ટક. ( ડ ોસસે ગ ટકનોલો ) 

૪ વષ (આઠ સ મા ંિવભા ત) 
ડ ોસેસ ગ ટકનોલો  

મહાિવધાલય, આણદં 
૫૫ 

૩. બી.ટક.( એ ી. ઈ  ફોમશન ટકનોલો ) 

૪ વષ (આઠ સ મા ંિવભા ત) 

એ ી. ઈ  ફોમશન ટકનોલો  

મહાિવધાલય, આણદં 
૪૪ 

૪. બી.ટક. (એ ી.એ  .) 

૪ વષ (આઠ સ મા ંિવભા ત) 

ૃિષ ઈજનેર   અને ટકનોલો  કોલેજ  

આ. ૃ. .ુ,ગોધરા 
૫૫ 

૫. બી.એસ.સી. (હોટ ક  ચર) 

૪ વષ (આઠ સ મા ંિવભા ત) 
બગાયત મહાિવધાલય, આણદં ૭૭ 

    અ ુ  નાતક ક ાના અ  યાસ મોઃ- 

અ.ન.ં અ  યાસ મ ુ ંનામ અ  યાસ મનો સમયગાળો 
વેશ 

મતા 

૧. ૃિષ 
મા  ટર બે વષ (ચાર સ મા ંિવભા ત) ૯૮ 

ડાકટરટ ણ વષ (છ સ મા ંિવભા ત) ૩૬ 

ર. બાગાયત 

મા  ટર બે વષ (ચાર સ મા ંિવભા ત) ૮ 

ડાકટરટ ણ વષ (છ સ મા ંિવભા ત) ૪ 

૩. 
ડ  ોસસે ગ 

ટકનોલો  

મા  ટર બે વષ (ચાર સ મા ંિવભા ત) ૨૦ 

ડાકટરટ ણ વષ (છ સ મા ંિવભા ત) ૭ 

૪. ૃિષ  ઇજનેર   
મા  ટર બે વષ (ચાર સ મા ંિવભા ત) ૧૬ 

ડાકટરટ ણ વષ (છ સ મા ંિવભા ત) ૩ 

૬. એમબીએ 

મા  ટર બે વષ (ચાર સ મા ંિવભા ત) ૪૫ 

ડાકટરટ ણ વષ (છ સ મા ંિવભા ત) ૫ 
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પો લટકનીક ક ાના અ  યાસ મોઃ- 

અ.ન.ં પો લટકનીક અ  યાસ મ ુ ંનામ 
અ  યાસ મનો 

સમયગાળો 

વેશ 

મતા 

૧. પો લટકનીક  એ ી., આણદં ડ  લોમા એ ી. ૩ વષ ૪૪ 

ર. પો લટકનીક  એ ી.,વસો ડ  લોમા એ ી. ૩ વષ ૪૪ 

૩. 
પો લટકનીક  એ ી. ઈજનેર  , 

દાહોદ 
ડ  લોમા એ ી. ઈજનેર  ૩ વષ ૪૪ 

૪. 
પો લટકનીક  ડ સાય  સ અને 

હોમ ઈકોનોમીક ,આણદં 
ડ  લોમા ડ ટકનોલો  ૩ વષ ૪૪ 

૫. 
પો લટકનીક  

હ ટ ક  ચર,વડોદરા 
ડ  લોમા હ ટ ક  ચર ૩ વષ ૪૪ 
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કરણ - ૫ 

સં  થાના કાય  કરવા માટ સં  થા ારા ઘડાયેલા િનયમો,  

િવિનયમો, ચુનાઓ, િનયમ સં હો અને રકડ  
 

(૧) આણદં ૃિષ િુનવિસટ  ારા કમચાર ઓની નોકર  અને સેવાક ય બાબતો ુ ં િનયમન કરવા 

હરનામા ન.ં AAU/REG/LEGAL/188-94/2013, Date:24/25-06-2013 થી કોમન  ટ  ટુ ન.ં એસ-

૦૦૧ થી એસ-૧ર૧ રાજય ૃિષ િુનવિસટ  માટ લા  ુપાડવામા ંઆવેલ છે.  નીચે જુબ છે. અને 

િુનવિસટ ની વબે સાઈટ www.aau.in પર કુલ છે. 

STATUTES NO. 

 S. 001 TO S.114 

1. Authorities 

2. Officers 

3. Committees 

4. Conferment of Degrees, etc., 

5. TA to Non-Official Members 

6. Affiliation of Colleges 

7. Other Provisions 

STATUTES NO. 
S.115 

State Agricultural Universities Services of Gujarat ( Recruitment & 
Career Advancement Schemes (CAS) of Teachers) Rules, 2011   

STATUTES NO. S. 
116 

State Agricultural Universities Services of Gujarat ( Recruitment of Non-
Teaching Employees) Rules, 2011 

STATUTES NO. S. 
117 

State Agricultural Universities Services of Gujarat ( Conduct ) Rules, 
2011 

STATUTES NO. S. 
118 

State Agricultural Universities Services of Gujarat ( Discipline and 
Appeal ) Rules, 2011 

STATUTES NO. S. 
119 

State Agricultural Universities Services of Gujarat ( General ) Rules, 2011 

STATUTES NO. S. 
120 

State Agricultural Universities Services of Gujarat ( Leave Travel 
Concession ) Rules, 2011  

STATUTES NO. S. 
121 

State Agricultural Universities Services of Gujarat ( Delegation of 
Powers) Rules, 2011 

 

(ર) આણદં ૃિષ િુનવિસટ  ના ારા અિ  ત  વમા ંઆવેલ છે. ત ે‘‘ જુરાત એ ીક  ચરલ િુનવિસટ ઝ 

એકટ, ર૦૦૪’’  (અિધિનયમન ન.ં૫ / ર૦૦૪) િુનવિસટ ની વેબ સાઈટ www.aau.in પર ઉ૫લ  ધ 

છે. 

(૩) િુનવિસટ એ પદવીદાન ગેના ધારા બનાવલેા છે. ને રાજયપાલ ીએ મં ુર  આપેલ છે.  

 ટ  ટુ સામેલ છે. િુનવિસટ ની વબે સાઈટ www.aau.in ૫ર ઉ૫લ  ધ છે. 
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(૪) િુનવિસટ  ારા  નાતક / અ ુ  નાતક અ  યાસ મો ગેના િવિનયમો બનાવવામા ંઆવેલ છે.  

નીચે જુબ છે. 

(અ) ૃિષ સલં ન નાતક અ યાસ િવ ાશાખાના િવિનયમો (પ રિશ  ટ-૩). 

(બ) પોલીટકનીક( ૃિષ/બાગાયત/ ૃિષ ઈકોનોમીકસ/ ૃિષ ઈજનેર / ડ ઇકોનોિમક/હોમસાય  સ) 

િવ ાશાખાના િવિનયમો (પ રિશ  ટ-૪). 

(ક) અ ુ  નાતક અ  યાસ િવ ાશાખાના િવિનયમો (પ રિશ  ટ-૫). 

 

કરણ - ૬ 

 સં  થા પાસેના દ  તાવેજોના કાર ુ ં૫ ક 
 

આણદં ૃિષ િુનવિસટ ની નીચે જણાવેલ દ  તાવેજોની સાચવણી કર છે.  

(૧) િુનવિસટ ને રાજય સરકાર ારા તબદ લ કરલ જમીનો, મીલકતો, અ  કયામતોના દ  તાવેજો અને 

ર  ટરો. 

(ર) િવ ાથ ઓના િવ ાક ય રકડ. 

(૩) કમચાર ઓના સેવાક ય રકડ. 

(૪)  આણદં ૃિષ િુનવિસટ  ારા કરવામા ંઆવલે કરારો / મેમોર  ડમ ઓફ અ  ડર  ટ  ડ ગ  ગેના 

રકડ. 

(૫) રાજય સરકારના િુનવિસટ ને સબંિધત ઠરાવો, િુનવિસટ ના હરનામા અને પ ર૫ ોનો રકડ. 

(૬)  સશંોધન ગેનો રકડ. 

(૭)  ુદા ુદા અિધકાર મડંળોની કાયવાહ ની ન ધ. 

 

કરણ - ૭ 

સં  થાની નીિત ઘડવા ગેના અથવા તેમના વહ વટ ગેના હર જનતા 

સાથેના ૫રામશ અથવા િતિનિધ  વ માટની કોઈ  યવ  થા હોય તો તેની િવગતો. 

 
િુનવિસટ ના િનયામક મડંળમા ંહો ૃ ાની એ સ  યો હોય તે િસવાયના સામા  ય સ  યોની િન ુ કત 

રાજય સરકાર કર છે. મા ં એક િવધાન સભાના ં સ  ય, બે ૃિષ વૈ ાિનકો અને એક ખે ૂત સ  ય હર 

જનતા ુ ં િતિનિધ  વ કર છે. તેજ ર તે સશંોધન પ રષદ અને િવ  તરણ િશ ણ પ રષદમા ં ખે ૂતો ુ ં

િતિનિધ  વ રાખવામા ંઆવેલ છે. 
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કરણ - ૮ 

સં  થાની િવિવધ સિમિતઓ અને તેમના ભાગ તર ક અથવા તેની સલાહના  

ઉદૃશથી બે થી વ  ુસ  યોના ંબનેલા ંએકમોની બેઠકો હર જનતા માટ ુ  લી છે ક કમ 

અને આવી બેઠકોની કાયવાહ  ન ધ હર જનતા માટ ઉ૫લ  ધ છે ક કમ, તે ગે ુ ં૫ ક. 
 
િનયામક મડંળ, એકડમીક કાઉ  સીલ વગેર કરણ ન.ં ૩ મા ંદશાવેલ અિધકાર મડંળોની બેઠકોની 

કાયવાહ ની ન ધ હર જનતા માટ ઉ૫લ  ધ હોય છે.  

કરણ - ૯ 

સં  થાના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની િનદિશકા. 
 

સં  થાના અિધકાર ઓ, િનયામક મડંળ, એકડમીક કાઉ  સીલ, ડ  સ, હડ ઓફ ધી ડ પાટમે  ટ, 

સશંોધન ક  ના વડાઓ વગેરની િનદિશકા પ રિશ  ટ- ૬ સામેલ છે. 

કરણ - ૧૦ 

દરક અિધકાર  અને કમચાર ને મળ  ુમાિસક મહનતા ુ ંઅને િનયમો  

જુબના વળતરની ૫  ધિતની મા હતી. 

No.  
 Name of the Office   

B.H.  
 Designation    Employee  

Name   
 7 Pay Matrix  

1 Vice Chancellor/ 
Registrar 4500 Vice Chancellor  Dr. K.B. Kathiriya  

Fix-
210000+5000 

2 Vice Chancellor/ 
Registrar 4500 

Assistant 
Registrar  Shri P.N.Nathani 53100-167800 

3 Vice Chancellor/ 
Registrar 4500 Steno Grade -1 Shri J.P. Parmar  44900-142400 

4 Vice Chancellor/ 
Registrar 4500 Office Supdt Smt. Anitaben A.Vasava 44900-142400 

5 Vice Chancellor/ 
Registrar 4500 Head Clerk  Shri B.M. Parekh  35400-112400 

6 Vice Chancellor/ 
Registrar 4500 Steno Gr.2 Rajput Meena Vikramshing  35400-112400 

7 Vice Chancellor/ 
Registrar 4500 Senior Clerk  Smt. Jinal A. Parmar  25500-81100 

8 Vice Chancellor/ 
Registrar 4500 Senior Clerk  Shri M. P.Rathod  25500-81100 

9 Vice Chancellor/ 
Registrar 4500 Senior Clerk  Shri B.M. Patel  25500-81100 

10 Vice Chancellor/ 
Registrar 4500 Senior Clerk  Shri Sudip S.Bagul  25500-81100 

11 Vice Chancellor/ 
Registrar 4500 Senior Clerk  Shri Pitar Vanik  25500-81100 

12 Vice Chancellor/ 
Registrar 4500 Senior Clerk  Shri Ankit A. Patel  25500-81100 

13 Vice Chancellor/ 
Registrar 4500 Senior Clerk  Smt, Latha M. Nayar  25500-81100 

14 Vice Chancellor/ 
Registrar 4500 Senior Clerk  Shri Ronak.V.Patel  25500-81100 
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15 Vice Chancellor/ 
Registrar 4500 Senior Clerk  Shri M.S. Chavda  25500-81100 

16 Vice Chancellor/ 
Registrar 4500 Senior Clerk  Shri P.A.Kadia  25500-81100 

17 Vice Chancellor/ 
Registrar 4500 Senior Clerk  Shri Dharmesh H.Vasava 25500-81100 

18 Vice Chancellor/ 
Registrar 4500 Senior Clerk  Shri Nirav.M.Patel 25500-81100 

19 Vice Chancellor/ 
Registrar 4500 Senior Clerk  Shri Amit R.Patel  25500-81100 

20 Vice Chancellor/ 
Registrar 4500 Senior Clerk  Shri J.I. Chavda  25500-81100 

21 Vice Chancellor/ 
Registrar 4500 Senior Clerk  Shri Navinkumar  A. Patel  25500-81100 

22 Vice Chancellor/ 
Registrar 4500 Junior Clerk   Shri Shirish D. Paramar  19900-63200 

23 Vice Chancellor/ 
Registrar 4500 Junior Clerk   Shri Jaydip Juliyash fransis  19900-63200 

24 Vice Chancellor/ 
Registrar 4500 Junior Clerk   Sagar Kishorbhai Jotaniya 19900-63200 

25 Vice Chancellor/ 
Registrar 4500 Junior Clerk   Shri Digvijay Raj Ravulji  19900-63200 

26 Vice Chancellor/ 
Registrar 4500 Junior Clerk   Chandani Mansukhlal Savani 19900-63200 

27 Vice Chancellor/ 
Registrar 4500 Junior Clerk   Rahul Jagdishbhai Miyatra 19900-63200 

28 Vice Chancellor/ 
Registrar 4500 Junior Clerk   Niraj Maldebhai Odedara 19900-63200 

29 Vice Chancellor/ 
Registrar 4500 Junior Clerk   Lalji Parsotambhai Jambukiya 19900-63200 

30 Vice Chancellor/ 
Registrar 4500 Junior Clerk   

Hareshkumar Ranchhodbhai 
Rathod 19900-63200 

31 Vice Chancellor/ 
Registrar 4500 Junior Clerk   Rahulkumar Ashokbhai Maniya 19900-63200 

32 Vice Chancellor/ 
Registrar 4500 Junior Clerk   Mitalben Manojkumar Vegada 19900-63200 

33 Vice Chancellor/ 
Registrar 4500 Junior Clerk   smt.Megha Parthkumar Barot 19900-63200 

34 Vice Chancellor/ 
Registrar 4500 Driver  Shri R.D. Gohel  19900-63200 

35 Vice Chancellor/ 
Registrar 4500 Driver  Shri M.G. Chavda  19900-63200 

36 Vice Chancellor/ 
Registrar 4500 Peon  Shri D.R. Rabari  14800-47100 

37 Vice Chancellor/ 
Registrar 4500 Peon  Shri R.L.Sodha Parmar  14800-47100 

38 Vice Chancellor/ 
Registrar 4500 Peon  Shri R.M. Parmar  14800-47100 

39 Vice Chancellor/ 
Registrar 4500 Peon  Shri A.S. Thakor  14800-47100 

40 Vice Chancellor/ 
Registrar 4500 Peon  Shri J.P. Chavda  14800-47100 
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કરણ - ૧૧ 

સં  થાની એજ  સીની તમામ યોજનાઓની િવગતો, ૂચત ખચ અને કરલી   કૂવણીઓના 

અહવાલ દશાવ ુ ંફાળવે ુ ંબ ટ. 
 આ મા હતી હસાબ િનયામક ીની કચેર ની મા હતીમા ંAccount Statement જો ુ.ં 

     
 

કરણ -૧ર 

ફાળવેલી સહાયક  અને સહાયક  કાય મોના  લાભાથ ઓની િવગત સ હત આવા કાય મોના 

અમલની પ િત.  

લા  ુ૫ડ ુ ંનથી.  

 

કરણ -૧૩ 

સં  થા પાસેથી કોઈપણ પરવાનગીઓ અથવા અિધકાર  પ  અથવા ટછાટ / રાહત 

મેળવનાર અમલની ૫  ધિત. 
લા  ુ૫ડ ુ ંનથી. 

 

કરણ -૧૪ 

સં  થા પાસે ઉપલ  ધ અથવા તેમની પાસે રહતી વી ુ ંમા  યમમા ં પાતં રત 

(ઈલેક ોિનકસ ફોમ) મા હતીની િવગતો. 

(૧)  આણદં ૃિષ િુનવિસટ ની વબે સાઈટ www.aau.in ઈ  ટરનેટ પર ઉપલ  ધ છે. 

(ર)  િુનવિસટ ના  નાતક અને અ ુ  નાતક િવ ાથ ઓના થીસીસના એબ  કટ સીડ મા ં

ઉપલ  ધ છે. 

(૩)   નાતક અને અ ુ  નાતક અ  યાસ મો માટના ે મા ં ૂચપ ક (Prospectus).  

(૪)  Gujarat Agricultural Universities Act, 2004. 

(૫)  િવિવધ અ  યાસ મોના િવિનયમો (Regulations). 

(૬)  ડાગંરના પાકની ખેતી પ  ધિત ( સીડ   વ પ ેછે) 
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કરણ -૧૫ 

સં  થામા ં હર ઉ૫યોગમા ંરાખેલી ુ  તકાલય અથવા વાચંન ખડંની સવલતો 

માટના સમય સ હત નાગ રકોને મા હતી મેળવવા માટની ા  તસગવડોની િવગતો. 
 આણદં ૃિષ  િુનવિસ ટ  હ  તક દશના પિ મ ઝોન માટ િનયત થયેલ ડા.એમ.ડ .પટલ ર યોનલ 

લાય ેર  આવેલ છે. ૧૯૬૦ મા ં શ  કરાયેલ લાય ેર  હાલમા ંઅઘતન િુવધાઓ ધરાવે છે. િુનવિસ ટ  

લાય ેર  ારા િવ ાથ ઓ,વૈ ાિનકો તથા િશ કોને લાય ેર  સેવા રુ  પાડવામા ંઆવે છે. આ લાય ેર મા ં

ુ  તકો, સદંભ થંો અને અ  ય વાચંન સામ ીની િવગતો નીચે જુબ છે. 

ુ  તકો      : ૮૨૫૯૮ 

સશંોધન સામિયકો    : ૧૭૬ 

એમ.એસ.સી./પી.એચ.ડ .મહાિનબધં થંો  : ૬૦૮૮ 

િવિવધ અહવાલો     : ૧૨૧૨૫ 

સદંભ બાઉ  ડ વો  મુ    : ૧૩૮૦૩ 

અલ  ય ુ  તકો     : ૨૩૦ 

ઈ- કુ      :  ૨૫૧૩ 
 

િુવધાઓઃ-  

૧. સાય ેર        : 36 Work Stations with Internet  

        connectivity    

૨. ઓનલાઇન ડટાબેઝ     : CMIE Commodities  

        DELNET 
        J-Gate  
        Indian Journals.com   
        Indiastat.com 
        E-book and Encyclopedia 
 

લાઈ ેર નો સમય સવારના ૮.૦૦ કલાક થી રાતના ૧૦.૦૦ કલાક ધુીનો છે. જયાર બી  અને  

         ચોથા શિનવારના દવસોએ સવારના ૮-૦૦ થી ૧૨.૦૦ તથા ૨.૦૦ થી ૬.૦૦ ધુીનો છે. 

 

લાઈ ેર ના િનયમો માટ ડૉ. એમ. ડ . પટલ ર યોનલ ઈ-લાઈ ેર ની મા હતી જોવી.  
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કરણ -૧૬ 

સં  થાએ િન કુત કરલા હર મા હતી અિધકાર ઓમા ંનામ, હો ૃ ાઓ  

   અને અ  ય િવગતો. 

ધી રાઈટ ુ ઈ  ફમશન એકટ ર૦૦૫ના અમલીકરણ માટ એકટની જોગવાઈ હઠળ (સેકશન - પ) 

જુબ આણદં ૃિષ િુનવિસટ મા ં િન કુત કરલા હર મા હતી અિધકાર ઓના ંનામ અને હો ૃ ા ( એપલેેટ 

ઓ ફસર તથા પીઓઈઓ અને તેના કાય ે ો) ુ ા ગેની િવગતો Office Order No. AAU/ Reg/Co-

ord/7230-40/05, dated: 27-09-2005 થી ર  કરલ હતો અને છે  લ ે ધુારા-વધારા સ હતનો એપલેેટ 

ઓ ફસર, હર મા હતી અિધકાર  અને મદદનીશ હર મા હતી અિધકાર નો કાયાલય આદશ ન.ં 

આ ૃ /ુર જ/લીગલ/સીસી-ર/૧ર૧/૨૦૨૧, તા. ૨૮/૦૬/ર૦૨૧થી ર  કરલ,  પ રિશ  ટ - ૭  ઉ૫ર 

સામેલ છે. 

કરણ -૧૭ 

વખતો વખત િનયત કરવામા ંઆવે તે માણેની આવી અ  ય મા હતી. 

 
સરકાર ી તથા આણદં ૃિષ િુનવિસટ  ારા વખતો વખત આ બાબતે િનયત કરવામા ંઆવનાર 

મા હતી તમેજ ચુનો યથા સમયે જણવવામા ંઆવશે. 
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ANAND AGRICULTURAL UNIVERSITY   
ANAND-388 110 

 

LIST OF HEAD OF DEPARTMENT   
18th Annual Report - 2021-22  (01-04-2021 to 31-03-2022) 

 
 

[1] FACULTY OF AGRICULTURE, ANAND 
I/c. Principal & Dean, Dr. Y. M. Shukla (01-01-2021 to 31-12-2023)  

Sr. 
No. 

Name and Designation of the 
Teacher Department 

1. Dr. M. S. 
Kulshreshtha 

Professor (P) 
(Mathematics) 

Basic Science and Humanities  
(01-01-2019 to 31-12-2022) 

2. Dr. R. G. Parmar Associate 
Professor 

Plant Pathology 
(01/01/2020 to 31/12/2022) 

3. Dr. D. B. Sisodiya Associate 
Professor 

Agricultural Entomology 
(01/05/2020 to 30/04/2023) 

4. Dr. R. K. Thumar Associate 
Professor 

Nematology 
(01/06/2020 to 31/05/2023) 

5. Dr. R. V. Vyas Professor (P) Agricultural Microbiology 
(01/07/2020 to 30/06/2023) 

6. Dr. K. S. Jadav Associate 
Professor 

Agricultural Economics 
(01/07/2020 to 30/06/2023) 

7. Dr. V. J. Patel Associate 
Professor 

Polytechnic in Agriculture, Anand 
(01/07/2020 to 30/06/2023) 

8. Dr. M. J. Patel  Associate 
Professor 

Horticulture 
(01/09/2020 to 31/08/2023) 

9. Dr. Kalyanrao Patil Assistant 
Professor 

Seed Science & Technology 
(01/11/2020 to 31/10/2023) 

10. Dr. A. D. Kalola Associate 
Professor 

Agricultural Statistics 
(01/01/2021 to 31/12/2023) 

11. Dr. N. J. Jadav Professor (P) Soil Science & Agricultural Chemistry 
(01-06-2018 to 31-05-2021) 

Dr. N. J. Jadav Professor (P) Soil Science & Agricultural Chemistry 
(01/06/2021 to 31/05/2024) 

12. Dr. D. P. Gohil 
 

Research 
Scientist 

Main Forage Research Station, A.A.U., Anand 
(01-07-2021 to 30-06-2024) 

13. Dr. N. B. Chauhan Professor Extension Education  
(01-07-2017 to 30-06-2020) Retd. 30-06-2021 

Dr. J. B. Patel Associate 
Professor  

Extension Education 
(01/07/2021 to 30/06/2024) 

14. Dr. D. A. Patel Associate  
Professor 

Genetics & Plant Breeding 
(01-07-2018 to 30-06-2021) (Unit Officer 
Trans. by Bio-Technology – Date: 14-07-2021) 

Dr. A. M. Parihar Associate  
Professor 

Genetics & Plant Breeding 
(15/07/2021 to 14/07/2024) 
(Transfer by ICAR Unit Date: 01-01-2022) 

15. Dr. B. D. Patel Professor (P)  
 

Agronomy 
(01-11-2018 to 31-10-2021) Retd. 31-08-2021 

Dr. V. J. Patel Associate 
Professor 

Agronomy 
(01/09/2021 to 31/08/2024) 

16. Dr. J. J. Dhruve Associate 
Professor  

Bio-chemistry  
(01-10-2018 to 30-09-2021) 

Dr. J. J. Dhruve Associate 
Professor  

Bio-chemistry  
(01/10/2021 to 30/09/2024) 

પરીશીષ્ટ-૬
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Sr. 
No. 

Name and Designation of the 
Teacher Department 

17. Dr. S. J. Macwan Assistant  
Professor 

Plant Physiology  
(01-10-2018 to 30-09-2021) 

Dr. S. J. Macwan Assistant  
Professor 

Plant Physiology  
(01/10/2021 to 30/09/2024) 

18. Dr. R. M. Rajpura  Assistant 
Professor  

Animal Science 
(01/04/2021 to 31/03/2024)  

Dr. D. C. Patel  Professor (P) Animal Science 
(01/10/2021 to 30/09/2024)  
s5|FwIF5S sA-TLfGL AN,L V[GLD, ;FIg; 
lJEFUDF\ ;C5|FwIF5SGL BF,L HuIF BFT[ 
YTF\ lJEFULI J0F TZLS[GM RFH" 
TFP_!P!_PZ_Z!YL ;M\5JFDF\ VFJ[, K[Pf  

19. Dr. M. M. Lunagaria Associate  
Professor 

Agricultural Meteorology 
(15-02-2019 to 14-02-2022) 

Dr. M. M. Lunagaria Associate  
Professor 

Agricultural Meteorology 
(15-02-2022 to 14-02-2025) 

20. Dr. V. B. Bhalodiya Associate  
Professor  

Agricultural Engineering 
(15-02-2019 to 14-02-2022) 

Dr. V. B. Bhalodiya Associate  
Professor  

Agricultural Engineering 
(15-02-2022 to 14-02-2025) 

 
[2] FACULTY OF FOOD PROCESSING TECHNOLOGY & BIO-ENERGY, ANAND 

I/c. Principal & Dean, Dr. R. F. Sutar (18-09-2020 to 17-09-2023) 
Sr. 
No. 

Name and Designation of the 
Teacher Department 

1. Dr. S. H. Akbari Associate 
Professor 

Food Plant Operations 
(01-02-2019 to 31-01-2022) 

Dr. S. H. Akbari Associate 
Professor 

Food Plant Operations 
(01-02-2022 to 31-01-2025) 

2. Dr. R. F. Sutar Professor Post-Harvest Engineering & Technology 
(01-07-2020 to 30-06-2023) 

3. Dr. S. S. Kapdi Professor Bio-Energy  
(01-07-2020 to 30-06-2023) 

4. Dr. A. K. Sharma Professor (P) Food Engineering  
(01-07-2020 to 30-06-2023) 

5. Dr. H. G. Bhatt Associate 
Professor 

Food Safety and Testing  
(01-07-2020 to 30-06-2023) 

6. Dr. H. Pandey  Associate 
Professor 

Food Processing Technology  
(01-07-2020 to 30-06-2023) 

7. Dr. Samit Dutta Associate 
Professor 

Food Business Management  
(01-07-2020 to 30-06-2023) 

8. Dr. R. V. Prasad Professor Food Quality Assurance 
(01-07-2020 to 30-06-2023) Retd. 30-06-2021 

Dr. B. H. Joshi Associate 
Professor 

Food Quality Assurance 
(01-07-2021 to 30-06-2024)  
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[3] FACULTY OF AGRICULTURAL ENGINEERING & TECHNOLOGY, GODHRA 

Principal  & Dean, Dr. R. Subbaiah (01-10-2019 to 30-09-2022) 

Sr. 
No. 

Name and Designation of the 
Teacher Department 

1. Dr. Pankaj Gupta 
 

Professor Soil & Water Conservation Engineering  
(01-12-2019 to 30-11-2022) 

2. Dr. D. K. Vyas 
 

Associate 
Professor 

Renewable Energy Engineering 
(01-12-2019 to 30-11-2022) 

3. Dr. Pankaj Gupta 
 

Professor Farm Machinery and Power Engineering 
(01-07-2020 to 30-06-2023) 

4. Dr. Navneet Kumar 
 

Associate 
Professor 

Processing & Food Engineering 
(01-07-2020 to 30-06-2023) 

5. Er. Kapil Mandloi 
 

Assistant 
Professor 

Basic Engineering and Applied Science 
(01-07-2020 to 30-06-2023) 

6. Dr. Mukesh Tiwari 
 

Assistant 
Professor 

Irrigation and Drainage Engineering 
(01-07-2020 to 30-06-2023) 

 
 

[4] FACULTY OF AGRICULTURAL INFORMATION TECHNOLOGY, ANAND 
I/c. Principal  & Dean, Dr. D. R. Kathiriya (01-04-2021 to 31-03-2024) 

Sr. 
No. 

Name and Designation of the 
Teacher Department 

1. Dr. Y. R. Ghodasara Professor (P) Agricultural Information Technology 
(01-07-2018 to 30-06-2021) 

Dr. D. R. Kathiriya Professor  Agricultural Information Technology 
(01-07-2021 to 30-06-2024) 

2. Dr. V. B. Darji Associate 
Professor 

Agricultural Science 
(01-07-2020 to 30-06-2023) 
(Transfer by BACA Date: 01-01-2022) 

Dr. R. S. Parmar Professor (P) Agricultural Science 
(01-01-2022 to 31-12-2024) 

 

[5] FACULTY OF INTERNATIONAL AGRI-BUSINESS MANAGEMENT 
INSTITUTE, ANAND  
Principal & Dean, Dr. Y. C. Zala (01-10-2019 to 30-09-2022) (Retd. 30-07-2021) 
I/c. Principal & Dean, Dr. R. S. Pundir (01-08-2021 to 31-07-2024) 

Sr. 
No. 

Name and Designation of the 
Teacher Department 

1. Dr. Ashish B. Mahera Assistant 
Professor 

Marketing Management 
(10-01-2020 to 09-01-2023) 

2. Dr. Y. A. Lad Associate 
Professor 

HRD & Personnel Management 
(01-07-2020 to 30-06-2023) 

3. Dr. M. R. Prajapati Assistant 
Professor 

Financial Management 
(01-07-2020 to 30-06-2023) 

4. Dr. D. R. Vahoniya Assistant 
Professor 

Agri-Entrepreneurship and Project Management 
(01-07-2020 to 30-06-2023) 

5. Dr. R. S. Pundir  Professor Agribusiness Economics & Policies 
(01-04-2021 to 31-03-2024) 

6. Dr. Chetan  
Dudhagara 

Assistant 
Professor 

Communication & Information Technology  
(01-04-2021 to 31-03-2024) 

7. Dr. S. R. Panigarhy Assistant 
Professor 

Production Management 
(01-04-2021 to 31-03-2024) 
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[6] FACULTY OF HORTICULTURE, ANAND 

5th Deans New HOD Period (01-03-2020 to 28-02-2023) 
I/c. Principal & Dean, Dr. N. I. Shah (01-09-2020 to 30-09-2022) 

Sr. 
No. 

Name and Designation of the 
Teacher Department 

1. Dr. B. N. Satodia Associate 
Professor 

Vegetable Science 
(01-03-2020 to 28-02-2023) 

2. Dr. R. R. Gajera Associate 
Professor 

Post-Harvest Technology 
(01-03-2020 to 28-02-2023) 

3. Dr. A. H. Barad Assistant 
Professor 

Plant Protection 
(01-03-2020 to 28-02-2023) 

4. Dr. C. H. Raval Assistant 
Professor 

Natural Resources Management 
(01-03-2020 to 28-02-2023) 

5. Dr. Prity Kumari Assistant 
Professor 

Basic Science 
(01-03-2020 to 28-02-2023) 

6. Dr. B. L. Dudhat Assistant 
Professor 

Social Science 
(01-03-2020 to 28-02-2023) 

7. Dr. A. V. Kotecha Assistant 
Professor 

Fruit Science 
(01-07-2020 to 30-06-2023) 

8. Dr. Amita B. Parmar Assistant 
Professor 

Floriculture and Landscape Architecture 
(01-07-2020 to 30-06-2023) Seniority A. P. 
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[7] FACULTY OF AGRICULTURE, VASO 

I/c. Principal, Dr. Y. M. Shukla (01-01-2021 to 31-12-2023) 
(Dated: 14-07-2021 After noon) 
I/c. Principal, Dr. V. P. Ramani (Dated: 15-07-2021 Before noon continue) 
 

Sr. 
No. 

Name and Designation of the 
Teacher Department 

1. Ms. Pushpa Parmar  Assistant 
Professor 

Soil Science & Agricultural Chemistry +  
(Agricultural Meteorology) 
(01/07/2020 to 30/06/2023) 

2. Dr. N. B. Patel Associate 
Professor 

Entomology   
(Transfer by ICAR Unit-9 Dated: 29-02-2020) 
(08-03-2019 to 07-03-2022) 

Dr. C. B. Varma 
 

Assistant 
Professor 

Entomology  
(21/05/2021 to 20/05/2024) 

3. Dr. Y. M. Shukla   Professor Biochemistry / Plant Physiology / Plant 
Molecular Biology (01-07-2018 to 30-06-2021) 

Dr. B. C. Patel  
 

Associate 
Professor 

Biochemistry / Plant Physiology / Plant 
Molecular Biology (01/07/2021 to 30/06/2024) 

4. Dr. G. R. Patel Associate 
Professor 

Agricultural Engineering 
(01-07-2018 to 30-06-2021) 
I/c. Registrar Date: 25-03-2021 

Dr. G. R. Patel 
 

Associate 
Professor 

Agricultural Engineering 
(01/07/2021 to 30/06/2024) 

5. Dr. B. C. Patel Associate 
Professor 

Genetics & Plant Breeding + Seed Science & 
Technology (01-07-2018 to 30-06-2021) 

Dr. B. C. Patel  
 

Associate 
Professor 

Genetics & Plant Breeding + 
(Seed Science & Technology) 
(01/07/2021 to 30/06/2024) 

6. Dr. Kurjibhai  
M. Patel 

Associate 
Professor 

Horticulture 
(01-07-2018 to 30-06-2021) 

Dr. K. M. Patel  
 

Associate 
Professor 

Horticulture 
(01/07/2021 to 30/06/2024_ 

7. Dr. Manoj Dohat Assistant 
Professor 

Agronomy 
(01-07-2018 to 30-06-2021) 

Mr. P. S. Panchal  Assistant 
Professor 

Agronomy 
(01/07/2021 to 30/06/2024) 

8. Dr. Nilesh B. Pawar Assistant 
Professor 

Plant Pathology / Nematology / Microbiology 
(01-07-2018 to 30-06-2021) 

Dr. Nilesh B. Pawar  Assistant 
Professor 

Plant Pathology / Nematology / Microbiology  
(01/07/2021 to 30/06/2024) 

9. 
 

Dr. Bindu M. 
Christian 

Assistant 
Professor 

Agricultural Extension & Communication + 
English (01-07-2018 to 30-06-2021) 

Dr. B. M. Christian  Assistant 
Professor 

Agricultural Extension & Communication + 
(English) (01/07/2021 to 30/06/2024) 

10. Mr. M. N. Jegoda Assistant 
Professor 

Animal Science 
(01-07-2018 to 30-06-2021) 

Mr. M. N. Jegoda  Assistant 
Professor 

Animal Science 
(01/07/2021 to 30/06/2024) 
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[8] FACULTY OF AGRICULTURE, JABUGAM  (01/02/2022 to 31/01/2025) 

I/c. Principal, Dr. Sunil R. Patel  
Sr. 
No. 

Name and Designation of the 
Teacher Department 

1. Dr. V. B. Mor 
 

Assistant 
Professor 

Agronomy 
(01/02/2022 to 31/01/2025) 

2. Dr. R. D. Shinde 
 

Assistant 
Professor 

Soil Science and Agricultural Chemistry / 
Biochemistry 
(01/02/2022 to 31/01/2025) 

3. Dr. P. D. Patel 
 

Assistant 
Professor 

Horticulture 
(01/02/2022 to 31/01/2025) 

4. Dr. C. S. Baladhiya 
 

Associate 
Professor 

Agricultural Engineering 
(01/02/2022 to 31/01/2025) 

5. Mr. A. S. Damor 
 

Assistant 
Professor 

Genetics and Plant Breeding /  
Seed Science & Technology 
(01/02/2022 to 31/01/2025) 

6. Dr. M. R. Dabhi 
 

Assistant 
Professor 

Entomology 
(01/02/2022 to 31/01/2025) 

7. Dr. Ranganathswamy 
Math 

Assistant 
Professor 

Plant Pathology/ Microbiology 
(01/02/2022 to 31/01/2025) 

8. Dr. S. R. Patel 
 

Professor and 
Head 

Agricultural Extension and Communication 
(01/02/2022 to 31/01/2025) 

9. Dr. H. C. Parmar 
 

Associate 
Professor 

Agricultural Economics 
(01/02/2022 to 31/01/2025) 

 



  

 
 
 

1 To, 
Dr. K. B. Kathiria, 
Hon. Vice Chancellor, 
Anand Agricultural University,                     
Anand-388 110 

9 To,  
Dr. H. B. Patel,       
Director of Extension Education,  
Anand Agricultural University,  
Anand-388 110 

2
 
  

To, 
Dr.  M. K. Jhala,   
Director of Research and Dean of  
Post-graduate Studies,      
Anand Agricultural University,  
Anand-388 110 

10 To, 
Dr. M. S. Kulshreshtha, 
Professor (P) (Basic Science and Humanities), 
B. A. College of Agriculture, 
Anand Agricultural University,  
Anand-388 110 

3 To,  
Dr. Y. M. Shukla,      
Principal & Dean (Agriculture), 
B. A. College of Agriculture, 
Anand Agricultural University,  
Anand-388 110 

11 To,  
Dr. S. H. Akbari, 
Associate Professor & Head  
(Food Plant Operations), 
College of Food Processing Technology &  
Bio-Energy, Anand Agricultural University,  
Anand-388 110 

4 To,  
Dr. R. Subbaiah, 
Principal & Dean (Agril. Engg. & Tech.), 
College of Agricultural Engineering & 
Technology, Anand Agricultural University,                  
Dhola Kuva, Dahod Road,                     
Godhra-389 001, Dist: Panchmahal 

12 To, 
Dr. B. N. Satodia,  
Associate Professor & Head (Veg. Science), 
College of Horticulture,  
Anand Agricultural University,  
Anand-388 110 

5 To, 
Dr. R. S. Pundir,     
Principal & Dean (I.A.B.M.I.), 
International Agri-Business  
Management Institute, 
Anand Agricultural University,  
Anand-388 110 

13 To, 
Dr. K. C. Patel,  
Associate Research Scientist  
Micronutrient Project, ICAR, 
Anand Agricultural University,  
Anand-388 110 

6 To,  
Dr. Samit Dutta,      
Principal & Dean (F.P.T. & B.E.), 
College of Food Processing Technology  
& Bio-Energy, 
Anand Agricultural University,  
Anand-388 110 

14 To,  
Dr. D. P. Gohil,  
Research Scientist  
Main Forage Research Station,  
Anand Agricultural University,  
Anand-388 110 

7 To,    
Dr. D. R. Kathiriya,      
Principal & Dean (Agril. I.T.), 
College of Agricultural Information 
Technology, Anand Agricultural University,  
Anand-388 110 

15 To, 
Dr. D. A. Patel,  
Associate Research Scientist & Unit Head 
(Agricultural Biotechnology). 
Anand Agricultural University,   
Anand-388 110 

8 To,  
Dr. N. I. Shah,      
Principal & Dean (Horticulture), 
College of Horticulture, 
Anand Agricultural University,  
Anand-388 110 

16 To, 
Dr. D. H. Patel, 
Director of Students' Welfare, 
Anand Agricultural University,  
Anand-388 110 
 

 
 
 

The 58th Meeting of Academic Council  



 
 

17 To, 
Dr. Y. R. Ghodasara,  
Librarian,  
Dr. M.D. Patel Regional e-Library,  
Anand Agricultural University,  
Anand-388 110 

23 To, 
Dr. D. M. Korat, 
Retd. Associate Director of Research (Agri.), 
4, Rajvi Park, Opp. Vidya Dairy,  
Anand-388 110 

18 To, 
Dr. K. S. Prajapati, 
Retd. Professor & Head (Pathology), 
19, Himalaya Retrit, 100 ft. Road, 
Near Indira Gandhi Statue, Anand-388 001 

24 To, 
Dr. P. R. Vaishnav,  
Retd. Professor & Head (Agril. Statistics), 
95, Tirthraj Bunglows,  
Near Jitodia Jilla Court,  
Anand-388345 

19 To, 
Dr. Gaurav Mishra, 
Director,   
Sardar Patel Renewable Energy Research 
Institute, P.B.No.2,                                         
Near B. V. M. Engineering College,                           
Vallabh Vidyanagar-388 120, Dist: Anand 

25 To, 
Dr. Rahul Rameshrao Mungikar,  
Deputy Director  
(Community Conversation), SCF,  
24/4, "Nisargyan", Balaji Park, 4, Rao Colony, 
Talegaon Dabhade, Pune-410 506 
(Maharashtra) 

20 To, 
Dr. Atul M. Patel, 
Principal, Professor & Dean, 
Smt. Chandaben Mohanbhai Patel,  
Institute of Computer Application,  
Charotar University of  Science &            
Technology, Charusat Campus,                         
Changa-388 421,Tal. Petlad, Dist: Kheda   

26 To,                                                          
Dr. V. P. Ramani,  
Principal, 
College of Agriculture,                              
Anand Agricultural University,  
At. & Post: Vaso-387 380, Dist. Kheda 

21  To, 
Dr. B. P. Shah,   
Retd. Principal & Dean (Dairy), 
101, Radha Swami, 'Suman' Flat,  
Patel Sadi Centre Beside, Near Gamdi Vad,  
Anand-388 001 

27 To,                                                 
Dr. Sunil R. Patel, 
Principal, 
College of Agriculture,                              
Anand Agricultural University,  
Jabugam-391 155, Tal. Bodeli, 
Dist: Chhotaudepur 

22 To, 
Dr. A. D. Patel, 
Retd. Research Scientist (RRS), 
B-19, Shreeji Co-operative Housing Society, 
Near Arunoday Society, Bavis Gam Road,  
Vidyanagar-388 120, Anand 

28 To, 
Dr. Gautam R. Patel,   
Registrar,                               
Anand Agricultural University,  
Anand-388 110 



The 57th Meeting of Board of Management  
1 To, 

Dr. K. B. Kathiria, 
Hon. Vice Chancellor, 
Anand Agricultural University,  
Anand-388 110 

10 To, 
Dr.  A. M. Shekh, 
Ex. Vice Chancellor, 
9-10, Kirti Park, Near Royal Plaza, 
100 ft. Road, Anand-388 001 

2 To, 
Shri Mukesh Puri (IAS), 
Additional Chief Secretary,   
Agriculture, Farmers Welfare &  
Co-operation Department, Block No. 5,  
1st Floor, Nava Sachivalaya, Gujarat State,  
Gandhinagar-382 010 

11 
 
 

To, 
Dr.  K. P. Patel, 
Retd. Principal & Dean (Agriculture), 
B-1, 91, Svayam Symphony,  
Opp. Madhuvan Resort, Anand-Sojitra Road,  
Anand-388 001 

3 To, 
Shri  Manoj Vagh, 
Deputy Secretary (Higher Education),  
Department of Education,   
Block No. 5, 8th Floor, Nava Sachivalaya, 
Gujarat State, Gandhinagar-382 010 

12 To, 
Shri Dilipkumar Pratapsinh Dhanga,                      
Villege: Moti Bandibar-389 140, 
Tal. Limkheda, Dist: Dahod 
 

4 To, 
Ms. Manisha Chandra (IAS), 
Secretary  (Expenditure),      
Department of Finance,  Block No.4,  
5th Floor, Nava Sachivalaya,  
Gujarat State, Gandhinagar-382 010 

13 To, 
Smt. Shruti A. Shroff, 
Managing Trustee, 
Shroff's Foundation Trust, 
At. & Po. Kalali-390 012,  
Tal. & Dist: Vadodara 

5 To, 
Shri S. J. Solanki,   
Additional Director of Agriculture. 
Sector-10/A, Krushi  Bhavan, 
Block No.A, 2nd Floor, Gujarat State, 
Gandhinagar-382 010 

14 To, 
Shri Chandreshbhai A. Shah, 
Managing Director,  
Madhav Agro Foods Pvt. Ltd.,  
Plot No. 228, Baroda-Jambusar Highway,  
Near Padra, At. Dabhasa-391 440, Dist: Vadodara 

6 To, 
Dr. F. S. Thaker,  
Director of Animal Husbandry,  
Sector-10/A, Krushi  Bhavan,  
Block No.B, 2nd Floor, Gujarat State, 
Gandhinagar-382 010 

15 To,  
Dr. Kanchan K. Singh,  
Assistant Director General (Farm Engineering),  
Engineering Division,  
Indian Council of Agricultural Research (ICAR),  
Krishi Anusandhan Bhavan-II, Pusa,  
New Delhi-110 012 

7 To, 
Dr. P. M. Vaghasiya, 
Director of Horticulture,              
Sector 10/A, Krushi Bhavan, 
Block No. B, 1st Floor, Gujarat State, 
Gandhinagar-382010 

16 To, 
The Chief Engineer (Policy and Planning),                                     
Dept. of Road & Building (R & B),  
Block No. 14, 1st Floor, Nava Sachivalaya, 
Gujarat State, Gandhinagar-382010 
 

8 To, 
Shri D. V. Barot, 
Director, Agricultural Technology 
Management Agency (ATMA) & Sameti,  
Sector-10/A, Krishi Bhavan, P-7, M-Floor, 
Gujarat State, Gandhinagar-382 010 

17 To, 
Dr. Gautam R. Patel,  
Registrar,  
Anand Agricultural University,  
Anand-388 110 

9 To, 
Dr. H. B. Patel, 
Director of Extension Education, 
Anand Agricultural University,  
Anand-388 110 

  To, 
The Deputy Secretary (Agri. Uni.),  
Agriculture, Farmers Welfare & 
Co-operation Department, Block No. 5,  
1st Floor, Nava Sachivalaya, Gujarat State, 
Gandhinagar-382 010 
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APPendix t'A"
The Right to Information Act-2005

No. Designation Designated as

(r) (2) (3)

Office of the Registrar, AAU, Anand.

I The Registrar First Appellate Authority
A I I matters pertaini ng to adm i ni strati ve/establ i shment/
Exam i nat i on/Student's records/Academ i c A ffai rs.

The Assistant Registrar
(Administrative)

Publ ic lnformation Offi cer ( P. I.O.)
All matters pertaining to administrative/establishment etc.

The Assistant Registrar
(Academic)

Public Information Officer (P.l.O.)
All matters pertaining to
E xam i nat i on/Stud ent's records/A cadem i c A ffa i rs.

Office Superintendent
(Adm-l)

Assistant Public lnformation Officer (A.P.l.O.)
A I I matters pertai n i ng to adm i n istrati ve/establ i s hment

Head Clerk (Adm-2) Assistant Public lnformation Officer (A.P.1.9.)
A I I matters pertai ni ng to ad m i n i strati velestab I i shment

Office Superintendent
(Adm-3)

Assistant Public Information Officer (A.P.I.O.)
All matters periaining to administrative/establishment

Head Clerk
(Academic)

Assistant Publ ic Information Offi cer (A. P. I.O. )
All matters pertaining to Academic Affairs.

Office Superintendent
(Exam)

Assistant Public Information Officer (A.P.l.O.)
All matters pertaining to
Exam i nation/Student's records.

Officc of the Director of Extension Education, AAU, Anand

2 The Director of
Extension Education

F-i rst Appel late Autlrorit-v
All rnatters perlaining to E,xtension
I SS UCS.

F.ducat i on Acti vi ties/ [rarnrer's

Associate Director of
Extension Education

Publ ic Inlormation Offi cer ( P.l.O.)
All rnatters pertaining Extension & Education activities
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Offic

3

c of Thc Dircctor of Rese

-

I I hL' Dirr-ctor ot'
lllcs..arch

:arch, AAU, Anand

Research / -lechn 
ica I infornratiorr.

Associate Director. of
Research

r uurru rrrrurrrratt<ln L/IItcer (.1,.1.(J. )

All matters pertaining to agriculture Research / Technical
information.

Offic<
- q-l

: of the Comptroller, AA

-

I The Comprroller Publ ic Information oflffi
All matters pertaining to Finance & Accounts.

Accounts Officer rsraflr ruollc lnrornatlon utticer (A.p.I.o)
meters peftaining to Finance & Accouts activities.Ail

Office

sl r ecnnotogy, AAU, Anand

AAU
Technology acrivities of rhe

Assistant Professor

I

Offic e of the Director of Stu, 's, AAU, Anand
6 The Directo, oTStuil"nt

Wellare
activities viz.,
facilities, Studentsscholarsh i ps, freeships, pl acement, hostel

anomaly etc.

All matters pertaining to Student Welfare

Dr, lVI. D. Patel Library, AAU

-

I The Librarian
, Allaltu

7

Officr

8

: of the Executive Engine

-

I Executive Engineer

Et, A.tl(J, Anano

tAC.l

Deputy Engineer

uction activities
B. A. College of Agriculturc, An u, Anano

9 The Principal lDean

Asstt.Adm. Officer nssrsunr ruor lc t ntormatr on otlicer (A. p. J.o..)
InformationpertainingtoAccounts&-Adm-ministrativematters
B.A.C.A.

of
Extens Ed

t AAU, Anand.
10 Director

All matters perlainine to Extension Fdrrcqri I I

Associate Extension
Educationist

as_sr s unr ruor rc rntormatl on Ofticer (A.p.I. O. )
Inforamtion peftaining to Ext"n.ionEdu*tion Institute.

Collelge of Agricultural Inforn

@
ecnnotogy, AAU, Anand

Publ ic I nformation Offiie(pld
All matters pertaining to college.

Asstt.Adm. Officer
^sl rs|.anr rupt rc I nlormatt on Otticer (A.p. I.O. )
lnforrnation pertaining to Accounts a Rdminirtrative matters
col I ege.

o1'

Collep-il ;e of Food Processing Te,

-

The Principat ---_l
unnotogy and bto_Unergy, AAU, Anand

Asstt.Adm. Officer i-s>rstar rL ruot rc rntonnatlon Uttrcer (A. p. I.O.)
Information pertaining to Accounts a ao*inirtrativc rrrar.tcr.s .l'
college.



I nternationa I Agri-Business Managemen t Institute, AAU, Anand

l3 The Principal Publ ic lnforrnation Offi cer(P. I.O.)
All rnatters pertaining to Institute.

Associate Professor A ssistant Publ ic I nfonnati on Offi cer(A. P. I.O. )
All rnatters pertaining to Institute.

Collcgc of Hortjculture, AAU, Anand

t4
The Principal Publ ic Information Offi cer(P. I.O..)

All matters peftaining to College.
Assi. Adm.
Officer/D.D.O.

Assi stant Publ i c Informati on Offi cer(A. P. I. O. )
Information perlaining to Accounts and Administrative matter of
College.

Regional Research' Station, AAU, Anand.
l5 Research Scientist Publ ic Information Offi cer(P.l.O.)

All matters perlaining Regional Research Station 's activities
Associate Research

Sc ientist
Assistant Publ ic Informati on Offi cer (A. P. I.O.)
All matters pertaining Regional Research Station's activities

Bidi obacco Research Station, AAU, Anand.

l6 Research Scientist Publ ic I nformation Offi cer(P. l.O.)
All matters pertaining to Bidi Tobacco Project activities

Associate Research

Scientist
Assistant Public Information Officer (A.P.l.O.)
All matters perlaining to Bidi Tobacco Project activities

Indian Council of Agriculture Research Projects Unit/Centre for Organic Farming, AAU, Anand.
t7 Research Scientist Publ ic Information Offi cer(P.I.O.)

All matters pertaining to the Unit.

Associate Research
Scientist

Assistant Public Information Officer (A.P.I.O.)
All matters pertaining to the Unit.

Main Vegetable Research Station, AAU, Anand

l8 Research Scientist Publ ic Information Offi cer(P. I.O.)
All matters pertaining to Vegetable Research activities

Associate
Research Scientist

Assistant Public Information Officer (A.P.l.O.)
All matters pertaining to Vegetable Research activities

Unit of The Agricultural Biotechnology, AAU, Anand

l9 Research scientist Publ ic I nformation Offi cer(P. I.O.)
All matters pertaining of the Unit.

Asso. Research
Scientist

Assi stant Publ ic I nformation Offi cer(A.P. I. O.)
All matters pertaining of the Unit.

College of AgriculturalEngineering and Technology, AAU, Godhara

20 The Principal/Dean Publ ic Information Offi cer(P.1. O. )
All matters pertaining to college.

Asstt.Adm. Officer Assi stant Publ ic Information Offi cer (A. P. I.O. )
Information pertaining to Accounts & Administrative matters of
college.

Maize Research Station, AAU, Godhra

2t Research Scientist Publ ic lnformation Offi cer(P. l.O.)
All matters pertaining to Maize Research Station activities

Associate Research
Sc ientist

Assistarrt [']ublic Infonnation Officer (A.P.[.O.)
All rratle rs pcrtaining to Maize Research Station activities



p u u t i c t n form at i o nbrtr ce (--p. I. o.
to college.

rnts & Administrative matters of

A ssoc iate ,Research

Sc icntist. All matters pertaining to purses R-esearch Station activities
Assistant Research
Sc ient ist

es Research Station activitiesNarmada I..igation Res"arch Froject, AAU, Khandha
Assistant Resgarch
Sc ientist

Irrigation Research Station

PuUt ic tnfolmition Offrcer(p. t. O.
All matters pertaining to Narmada
activities

Sr. Research Assr'stant

All matters peftainiing to Narmada Irrigation Research Station

Agricultural R"s"ar.
Associate Research

to farm activitiesmatters
Assistant Research
Scientist All matters to flarm activities

Agricultural Research Station, AAU, Drcrol

Associate Research
Scientist ining to Resedrch farm activities

All matters pertaining to R"s"arch fuiluctiuiti"s

All matters
Assistant Research
Scientist

Agricutturaln"seffi
Assistant Research

Paddy Research Farm activitiesAll matters pertain
Agriculture Officer Assistant public

All matters pertaining paddy Research Farm activitiesAgriculturat nesearc@
Associate Research
Scientist All matters perlaining to Bhal & Costal Zone Research fhrrn

activities
Assistant Research

All matters pertaining to Bhal & Cortol Zo*
activities

KrushiVigyrn@
P, b I i c I n fo.m at i o n-Offrc e r-r ( p J . O
All matter perlaining to K.V.K.Jrnej.

Programme Co-
ordinator

Subject mater

Main Rice R"s"a.ch-tnti*JAU, Nawagam

Research Scientist

Associate Research
Scientist

e Research Station activitics
ss is

All matters pertaining to Rice R.r.u,"h Stut,on activitics

l'ol.ytcch rr ic i n I I orl icu ll u ic,-aa U;Vadoda ra

Associtr tc I,r.olcssor

l{ci.Station,l4[3;f,;



I(rushi Vigyan Kcnrtr':r, AAI l. l):rhort

3l

Vlillct Rcscarch Stirliorr

I'rrbl ic In lorrration Offi cer(P. l.O.)
All rnuttcrs perlaining to K.V.K. at Dahod.

A ssistint Publ ic Information Olfi cer (A.p.l.O.)
All rrratters pertaining to K.V.K activities

nil, Dahoo

I'rrhl ic Inlormarion Offi cer(P. I.O. )

All rnatters perlaining to farrn activities
nssistantPublicffi
All rratters pertaining to farm
activities at Dahod.

HiII

32

Polytcchnic in Agricul(unrl llngineering, AAU, Dahod

33 Associatc Prol'cssor

Astt. Professor Assistant Public Information Officer (A.p.l.O.)
All matters pertaining to college

RegionalCotton Research Station, AAU, Viramgam
34 Associate Research

Scientist
Publ ic Information Ofllcer(P. I.O.)
All matters pertaining gotton Research farm activities

Assistant Research
Scientist

Assi stant Publ ic Informati on Offi .cer (A.P. LO. )
All matters pertaining to Cotton Research farm activities

Agricu ltu ral Research Station Irrigation Crops), AAU, Thasra

35 Associate Research
Scientist I Research activities
Assistant Research
Scientist

Assistant Public lnformation Officer (A.p.l.O.)
All matters pertaining to Agricultural Research activities

Tribal Research cum Training Centre, AAU, Devgadh Baria

36 Training Organizer Publ ic lnformation Olfi cer( P. I.O. )

All matters pertaining to farm activities
Training Associate Assistant Public Information Officer (A.p.l.O.)

All matters pertaining K.V.K. activities
Tobacco Research Station, AAU, Dharmaj

37 Assistant Research
Scientist

Publ ic Information Offi cer(P. [.O.)
All matters pertaining to farm activities

Sr. Res.Asstt. Assistant Publ ic Informati on Offi cer (A.p.I.O. )
AII matters pertaining to farm activities

Agricultu ral Research Station, AAU, Dhandhuka

38 Assistant Research
Scientist

Publ ic Information Offi cer(P. I.O. )
All matters pertaining tg farm activities

Agricultural officer Assi stant Publ ic lnformati on Offi cer (A. p. I. O. )
All matters pertaining to farm activities

Castor & Seed Spices Research Station, AAU, Sanand

39 Assistant Research
Scientist

Publ ic I nformation Offi ce(.P. I.O. )

All matters pertaining Research in Caster and Seed Spices farm
activities.

Sr. Research Asstt. Assistant Public Information Officer(A.p.l.O.)
All matters pertaining Research in Caster and Seed Spices farm
activities.

KrushiVigan Kendra, AAU, Devataj

40 Programmer
Coordinator

Publ ic Information Offi cer(P.l.O.)
All matters pe(aining to K.V.K. activities at Devataj.

Subject mater
Specialist

Assi stant Publ ic Informati on Offi cer (A. p. I. O. )
All rnatters pertaining K.V.K. activities at Devataj.



C.llcgc ,f ngricultui" 
",,,f 

p"lytechnic in Agricultu;al, AAU, Va* -

4 'l'hc Prirrcipal Publ ic Information Offi cer(P.l.O.)
All rnatlers pertaining to College and polytechnic.

Assi. Adrn.
Olllccr/t).D.O. Intbrmation pertaining to Accounts and Administrative matter of

9gliggqqlf! Polytechn ic.
Lollclgc ol Agriculture, AAU,

42 The Principal

Assi. Adm.
Oflrcer/D.D.O.

Assi stant Publ ic I nfbrrnat ion Ofllcer(A. p. L O.)
Infbrrnation pertaining to Accounts and Administrative matter of
Collese.

Fruit Crop Research AAU, Khambholaj

43 Associate Research
Scientist

Publ ic Information Offi cer(P.I. O.)
All matters perlaining to Fruit Crop Research activities

Assistant Research
Scientist

Ass i stant Publ ic Information Offi cer (A. p. I. O. )
All matters pertaining to Fruit Crop Research activities
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s.45.7 Dutins & Functions:

Th* duties and functions nf the A*e+ur**-(){{*eer conrr:trnll*r
shall bE as under:-

(3)

[nsnre that the Universiry firnti i* est*blish*eJ.

li.insurc thaI all receipts by thc [Jniversir-r.,including irs

nuthuri- tie s. e xe{:utives and other ol'l'ice rs arrc.i acgdcrnic und

mlnisterial staff rnerntrers rvnrking under ir are prornprll

clep*sited into the LJniversity liunil un*1 prnpe rlv scc*unr*d.

Hnsure that the IJniversity [juncl is rnaintainccl and tliut a

ds- tailed and propsr accounr erf all credits inta and

withdrawals l'rnm the said [:und is kept.

Take actiun to preate special fund and rnaintain a cletailerj

and proper aceounl therer:f'after obrtain'ing thc approval ol'

the vice- chancellor and with thc sanctiorr ol' thc sratc

(iovernm*nt

Ensure that the university Fund is depositcd in thc lllnk
with the approval ol'vice-chanccllar" in rcctircrrnci. rrilh

th* pr*r,i* siorr ol*thc sub-.scclisrr J oI thc $ccri*n--16 tl'rlre
/tLl,

Prepare the annual i'inancial gstimatus tll'reccipts and

expendi- ture of the university in tlre nr*nner prescritrcd h3.

the state oovernrnent" in cnnsultation rvith rlrc colrcrrncrj

of fice rs of the I-Inive rsity arrd the vire -chuncrllar {irr

c*nsideration hy l5th ortot:er prrcedirrg thc linirrrr":ial 1'*ar

fbr r.vhich the cstimat*s arc prcparcd

submit to the council of !itate Agriculrural IJnivcrsitir-"s and

thc []nard ol' Managcmsnl ernnu*l flnune inl *stir]riltcs rt'
re ceipts and expcnditure nl' thc { lnivtrsitl, irr rinrr.

preceeling the tlnun- uinl 1'cnr l.nr rvhich tlrc rstirnnres irrc
prepared nnd cnsure that thr: grants arc reu*ivud in tirnrr lionr

the covernmcrrt ol' lndia. fitatc $overnrrrent arrd oth*-.r

ac.encies.

(t)

{2i

rJ (4)

t5)

(6)

ty

t r.l



t:
I

t8]

sUTIfr$ & flurq"frTtaJf$ sJ cotvlPT r

Hns*re that the annual financial e$tifilat*s of receipts and ex,
pencliture of rhe university es t"inally approved by the B*ard cf
M*ragen:ent ar$ fcrwarded to the state snvernment ar *ny
*uth*rity as the ca$e may be, llttest by l5th N*vember preaeding

the l'inancial year sr as prr the sch*dule inform*d bv those

autlTorities f*r rvhich the estimat*s ar* prepared.

Itrep*r* the revised {:s1ima1*s al'rec*ipts aud exp*nditur* *f the

University ir ecnsultation wittrr the coneerned sffieers srf the

lJnlvsrsity nnd tlr* vice-chancellnr a*d f*rr,vard t* the $tate

frCIv*rnmen{, latesf by i 5th N*vember *l.thc flinan*i*lye;lr or a$

p*r ih* seh*dule decided by thase authoiitics. fbr which the

estirnatcs are prepared.

Prep*re the annual accaunts uf the {Jiliversity under th* guid-

snc* sl' the vice-chancelfcr and direction of the Bcard *f
l\:1a*agemsn{ and in a*c*rdsnce with the provisi*ns of sub-

see {ian { } } rl-seeti*n 4$ of th* Art, and submit rhe sami} ro tlre

auth*rities f"or conlridsration by lsth June following the firran-

cial year in q*estion"

F,nsilre suhnrission af the annual *cccunts of the l.]niversity ta

th* lloard tlf'Managern*nr by lSth "rur_v and to further ensure the

xr"lhrni*si*n nlthe $arn* with tho comrxLlnts, if any, of rh*l Board

of Management to the $tate fisvernment" by 3l st Augusr or as

per sehedule d*cidecl by th*se authoritics full*wing the finan-
cial year in question, in acccrdanes with pr*visian c*ntained in
subscctinn {4} of'S*cti*n 48 of the Acr.

llender r1{{:$$$firy nssistance t* thc audit*r nppaint*el by th*
$tat* (ioverrment for the audit of accounts of the university.

{e}

q

{t*}

tili
t6

{t3}



t.;

(t4)

(15)

{ l6)

{ l7}

{t8}

p_"uTr-[s_ &*FUN cTr0 NS 0 r co M pT no L LH R

Get the austitecl acceiunls and audit rgport printcd *nd prcsclrt

the same to the "ltatc (iovernmcnt u"itlr thc appr*vul ol'the []oarcl

ol'Managcmenf and takc suitatrlc actirrn *xpcelitiousl;- on thr:

audit report and report the action taken to the Board ol'Managc-

ment as required by sub-seetian (5i ol'section 48 oi'the Act.

Ensure that no expenditure. w'hich is not aurhoriscd in the

buclget. is ine urred try any euthoriry. oll'icer ol'the {.jnivcrsitl

without oirtaining prior sanction of thc conrpcre n{ *uthorin.

Ilnsure that cxpenditure authorised in thc budger is inuurlrd br

the soncerned authority- ofllcer of the [Jnivcrsir;- u'ith rJuc

ecsnamy and prudenc* allcr {allon,ing thr: pr*scrihcd pr(}cr-

dure and alicr cbtaining thc sanctisn ol'thc c$ntprtcrlt aurhurin'^

linsure that all accounts of the Universit.v includirrg thgsc ol'tht:

constituent colleges, rsssarch c{;rntsrs and institutiorrs ol" the

university are properly kept. ad.iusted and periodicall_v- in{cr-

nally audited"

l:nsure that all incoms anel fees etc.. duc to the llnivcrsitl'are
collected promptly in tint* and accocntl:d lirr anrJ thnl thc

salaries and othnr arnounts cluc to llre [Jnir crsit]. clrrplcr.cl.s and

others are paid pronrptly.

Act as {lnancial adviscr to the Vicc*Chanccllirr rcgnrcling *ll
{lnancial n:allers of'thc [Jnivcrsitv ancl kccp thc Vice -('hanc,".l-

Ior informed lrom tirn* ta tinre ahnut the l'innrrcial positisn ol'

the University.

Implement the pension rules appli*ahI* to thc crnplol.ecs lnd

ensure the timell'disbursenlent ol'thc pcnsion and othr:r tr:rni-
nal bcncfits to the pcnsionurs.

(ls)



DU:tlfiS

{:{}i Iin;**re *hat all uxp*nditurc incurrer{ by all th* nl c*s i ir-lsriru-

rilr$s / departmcnts l r*search $fafinns / er:ll*ges erc" under the

.iurisilictir:n of the l"Jnivcrsily ar* timrly ar.rdit*d hy internal
audit anel then b), [-:.xiiolinur, I.ccal [:uncl Auriit of the starc
ilov*rnment and a*c*rdingly auclit reports or* prepared fcrr each

financial yrar and to get the auriit paras con':pliecl within tim*
iimit and lo submit Action Taken Re p*rl with refere nce to all rhe

audit paras in rhe meetings *llB*srd of Management frorn tinc
1$ lrrnt:"

Ilrcpnre the linancial plans for rl*ve lopmsnt allhs universiry in
cnnxultation with the coneern*d *lJ'ic*:rs cf the L"Jnir,ers!tv and

nnder thr guid;tnc* of the Vi*e -Ci:ane ellcr.

Ilnsur* that the granr$ nre r*ceived in time from the Cov*rnnr*nt
al'Indi*, state {iovernnrcnt and orher aid-grarrting agen*ies.

Muintain lhe inver:tory oi'rirs {read st*ck arti*les rf th* lJniver-
sit,.,- and ensure annual verificatinn th*reof through the con-
cerncd o{'ficers.

l)**t*r:t arrd dee ide thr delal*ation c&ses *n ri"rls*rllsd€ $iro-

srxllLl fir $n inf'CIrrnation r**rliv*d and to take f urther fiction"
'f* b* r*spcnsible ltlr r{ipd}ftins tCI covrlrnrnent ;ibo*t any

d*uisi** or -rciinn lak*n by nny aLrthority ofl th* tJniv*rsiry in
re$pcct *{'financial irnpli*ations *r'the university rvhich is in
contravsrrti*n nf'the provixions of tlre Act. $talutes, Rules an*l

It.egulatiolrs.

{?l}

t11t

1?3 )

{24i

i:5 )

t26,

q

f''{-

ljx*r*ipe such rtlrer powers and prlrf'ornr *u*h cther dr.rties as

lna3'b* r*quireil in *rd*r t* I'un'ther tlr* *hjectives $f'tirs l.lniv*r-
*il3' *r'$$ p*r thc dir*ctions of {he stllt* fir;v*rnm*n[ CIr ihr
il*unqil sf stat* Agricult*rill llnir,ersitir**, ss rnay he ccnf*rr,*d
*r i*rp*setl *n him by the $rar*res" Regulation$ $r by thc vire-

4

Anar,d Agricultural UniversitY

Anand

Llh*rrc*ll*r fronr tinr* i* tinre.



1.

2.

DUTTES & FUNCTTONS (RESPONSTBTUTTES) OF

ACCOUNTS OFFICER (PFlPENsroN)

To act as drawing and disbursing officer of Anand Agricultwal University, Anand.

To pass all types of bills received from various drawing and disbursing officers of the

utriversity after carcful scrutiny and applying all checks in accordance with financial and

other rclated rules of the universitv.

To maintain daily accounts of allfinancialtransactions up-fo-date inprescfibed cash-book.

To assist the Compfroller in financial rnatters and such other matters involving financial

implications.

To preparc and submit to the Comptroller annual and monthly receipt and expenditwe

statemenf scheme wise and Budget Head wise andmaintair such accounts in prescribed forms.

To maintahr accounts rclated to all types of deductions such as professional tax, P.F., Income

Tax, H.B.A. and othet advances etc. andkeep a watch on such deducfions that they arc rnade

and necessary taxes arc paid to Goverrunent in prescribed time limit.

To operatebankaccounts for the universify in scheduledbankas approvedby the Cornptroller.

To see that the salary of the staff and pension, gratuity and such other benefits etc. arc paid in

tirne.

He shall see fhat financial documenfs, cash book, cheque book, vouchers and cash onhand etc.

arckept in safe custody.

General supervision and maintenance of firrancial discipline of other disbursing officers

rclatedto fmancial matters in the university.

He shall follow fhe rules and regulatiorrs statues procedure and financial rules and procedure

adopted by the universify attd policy fuamed by the university to perform his duties.

He shall be responsible for scrutiny and analysis of all bills submitted to him for payment as

per tlrc rules so as to avoid audit objections and litigation.

He shall be respotrsible for all the expenditure tobe incurred in fhe university, Therefore, he

slrall keep close watch on the allottedgranfs and also ensure that proper procedure by various

li .1
\Z

-ComptrollerAnand Agricultural University
Anand

3.

4.

7.

8.

5.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

unit officer and drawing and disbursing officer are followed.
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Emp No. Employee Name Office name Budg€t Head. Designation Total Earning Employee Scale

3r IAVINDRA HARIDAS GONDALIA coM 4502-00 :OMPTROt I ER Rr.4R2.OC 44qOO-14)4r)O (g\

1)nf IAMFqHBHAT VFCHATBHAI RAVA' roM r50?-oo lFFTCF qI IPFRINTFNDANT 7 055 0C

?( ;HATI FSH AMRIITI AI VAI ANI) coM 150?-00 IFAD CI FRK ?q4 0r 35400-112400 (6)

;OVTNDSTNH ABHFSINH BARTA coM 1502-OO 1FAD CI FRK 70 515 0C ?S40O-t 1 74OO i/6\

108 lITENKI.IMAR ]AGDISHBHAI DABHI coM t502-oo iFN]OR CI FRK ia 550 0( 25500-81 100 I

t2c ',IUKESH CHANDUJI DABHI coM 1502-00 JENIOR CLERK 55.413.0t 15400-112400 16)

4qq IAY RAVTNDABHAT PATFI coM 1502-O0 ;FNTOR CI FRK 3R q6R Or )s50n-R1 1 0n f4\

5)t ARVIND MAGANBHAI TADVI coM 450?-00 qFNIOR CI FRK 37 5q7 0r )5500-Rl 1 00 /4\

coM 4502-00 SENIOR CLERK 37.Aq7.OC 25500-81100 f4)

IAIFqH VANRAIRHAT RATHOI) aoM SENIOR CLERK 38.776.OC 25500-81100 (4)

)n( ;AMIR ABDIII RATAK MANqIIRI coM 4qn)-nn at FDar-at tM-wDTqT 30 516 0r qqo0-5?200 r?\

coM 4502-OO II'NIOR CI FRK )9.i44.n( gqoo-6i200 r2l

IITEN IJTTAMBHAI VASAVA coM {502-00 IIINIOR CLERK )c.144.OC oonn-6?rnn /?l

coM 1502-00 IUNIOR CLERK 30.516.0C rqonn-A?rnn /r\

1 46< ITDDHTBA MAHFNDRAqTNH CHI IDASAMA coM | 502-OO IIINTOR CI FRK 1q q50 0a I qq50 FTY

r47( (INJALBEN GEMARBHAI RABARI coM 1502-00 IUNIOR CLERK 19.950.0C 19950 FrX

coM t502-oo IIINTOR CI FRK 1q q50 0n r qq50 Frx

7 RFETFSH ISHWARBHAI PRA]APATI coM r502-00 IIJNIOR CLERK 1g_950.o0 lgg50 FIX

38 coM 4507-OO )FO N 37.O47.O4 t5700-50000(Is -3)

44 DTI IP 
'HATI 

IRBHAT VACHFI A coM 4502-00 )FO N ?6 q30 0n

i \ -;.*'"-i --r .-s'

ComplroFlfr
AnanC Agriculiural University

Arrand

,,1
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ડૉ.એમ.ડ .પટલ ર યોનલ ઈ-લાય ેર    

આણદં ૃિષ િુનવિસટ  

આણદં 

ડો.વાય.આર.ઘોડાસરા                                                                             ફોન નં.(ઓ) : (૦૨૬૯૨) ૨૬૧૫૭૧ 
િુનવિસટ  લાય ેર યન                                                                           ઈ-મેઈલ     : librarian@aau.in 

ન.ં આ ૃ /ુ ડ એમડ પીએલ/આરટ આઈ/            / ૨૦૨૨                         તા.    / ૦૫/૨૦૨૨ 

 

િત,  

ુલસ ચવ ી, 

આણદં ૃિષ િુનવસિ◌ટ , 

આણદં    
 

િવષયઃ  મા હતીનો અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫ કલમ -૪ (૧)(ખ) હઠળ દરક હર સ ત્ા   

મડંળોએ િસ ધ્ કરવાની થતી ૧૭ ુ ૃ ાની મા હતી િસ ધ્ કરવા અને િનયિમત  

મા હતી અ તન કરવા બાબત..  

સદંભ:  ુલસ ચવ ીના પ રપ  ન.ં આ ૃ /ુર /લીગલ/સીસી-૨/૮૨/૨૦૨૨તા. ૩૦/૪/૨૨  

 

 ઉપરોકત િવષય અને સદંભ અ વ્યે મા હતીનો અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫ કલમ-૪(૧)(ખ) 

હઠળ દરક હર સ ત્ા મડંળોએ િસ ધ્ કરવાની થતી ૧૭ ુ ૃ ાની મા હતી િસ ધ્ કરવા અન ે

િનયિમત મા હતી અ તન કરવા માટ  ડા. એમ.ડ .પટલ ર યોનલ ઇ-લાઇ ેર , આ. ૃ. .ુ, આણદંની 

અ તન મા હતી આ સાથે સામેલ છે.  આપ ીન ે ણ થવા સા ુ.  

 

સામેલ:લાય ેર  ુ સ       િુનવિસટ  લાય ેર યન  

 

 

 

 

 



કરણ- ૧૫ 

સં થ્ામા ં હર ઉપયોગમા રાખેલી ુ ત્કાલય અથવા વાચંન ખડંની સવલતો માટના સમય સ હત નાગર કોને 

મા હતી મેળવવા માટની ા ત્ સગવડોની િવગતઃ   

 આણદં ૃિષ િુનવસિ◌ટ  હ ત્ક દશના પિ મ ઝોન માટ િનયત થયેલ ડા. એમ.ડ . પટલ ર યોનલ 

લાય ેર  આવેલી છે. ૧૯૬૦ મા ં શ  કરાયેલી લાય ેર  હાલમા ં અ તન િુવધાઓ ધરાવે છે. િુનવસિ◌ટ  

લાય ેર  વ્ારા િવ ાથ ઓ, વૈ ાિનકો તથા િશ કોન ેલાય ેર  સેવા રુ  પાડવામા ંઆવ ે છે. આ લાય ેર મા ં

ુ ત્કો, સામાિયકો, સદંભ થંો અને અ ય્ વાચંન સામ ીની િવગતો નીચ ે જુબ છે.   

.ન.ં  િવગત  નગં 

૧ ુ ત્કો  ૮૨૫૯૮ 

૨ સામિયકો  (જન સ, ઇ-જન સ, પો લુર મેગેઝી સ, ઝુ પેપર) ૧૭૬ 

૩ એમ.એસ.સી/પી.એચ.ડ . મહાિનબધં થંો  ૬૦૮૮ 

૪ િવિવધ અહવાલો ૧૨૧૨૫ 

૫ સદંભ બાઉ ડ્ વો ્ મુ  ૧૩૮૦૩ 

૬ અલ ય્ ુ ત્કો  ૨૩૦ 

૭ ઇ- ૂ સ ૨૫૧૩ 

 

િુવધાઓઃ   

અ.ન.ં િુવધાઓ િવગત 

૧ સાય ેર   36 Work stations with Internet connectivity  

૨ ઓનલાઇન ડટાબેઝ  CMIE Commodities 

DELNET 

J-Gate 

Indian Journals.com    

Indiastat.com 

e-books and encyclopedia 

લાય ેર નો સમય કામકાજના દવસોમા ં  સવારના ૮-૦૦ થી રા ીના ૧૦-૦૦ કલાક ધુીનો છે. યાર 

બી  અન ેચોથા શિનવારના દવસોએ  સવારના ૮-૦૦ થી ૧૨-૦૦ તથા ૨-૦૦ થી  ૬-૦૦ ધુીનો છે. 

લાય ેર ના િનયમો આ સાથે પ રિશ ટ્-૧૧ મા ંરાખેલ છે. 
 
 

 

િુનવિસટ  લાય ેર યન  



ડૉ.એમ.ડ .પટલ ર યોનલ ઈ-લાય ેર  

આણદં ૃિષ િુનવિસટ  

 આણદં  

 
ડો.વાય.આર.ઘોડાસરા                                                                        ફોન નં.(ઓ) : (૦૨૬૯૨) ૨૬૧૫૭૧   
િુનવિસટ  લાય ેર યન                                                                       ઈ-મેઈલ     : librarian@aau.in 

  

એને ર-બી 

:: માણપ  :: 
 

માણપ  કરવામા ંઆવે છે ક, મા હતી અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫ ની કલમ- ૪ તગત વય ં હર 

કરવાની બાબતે ોએ ટ વ ડ લોઝર (PAD) મારા િવભાગ ારા તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે અન ેતા. 

૦૧-૦૫-૨૦૨૨ ની થિતએ અમાર  મં ુર  મેળવી અ તન કરવામા ંઆવેલ છે.  

 

તા. ૧૦-૦૫-૨૨                                      કચેર ના વડાની સહ  : …………………………….. 

કચેર ના વડા ુ ંનામ : ડો.વાય.આર.ઘોડાસરા                                                                         

િવભાગ  ુનામ : ડા. એમ.ડ .પટલ ર યોનલ ઇ-લાઇ ેર , આ ૃ .ુ, આણદં 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANAND AGRICULTURAL UNIVERSITY 



 
                     RULES FOR UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY 

 
                 DR. M.D. PATEL REGIONAL E-LIBRARY 
 

            In the year 2002, Dr. Maganbhai Dahyabhai Patel  library till then known as the Central 
Library affiliated to B.A. College of Agriculture was adopted by ICAR . LIS O & M, New Delhi to 
be transformed in to Regional Library to be an inextricable part of nation wide consortium. The 
Library has a rich collection of books, foreign journals, theses/dissertations, reports, CD Rom 
Database online, bound volumes, rare books and a cybrary equipped with hi-tech work stations. 
Dr. M.D. Patel Regional e-Library follows DDC system of classification, AACR-II system of 
cataloguing and e-circulation. 
 In exercise of the powers conferred under Clause (3) of section 30 clause (i) and (vi), (v), 
(vi), (viii) of the section 22 of the Gujarat Agricultural Universities Act- 2004. 
 
1 Regulation  Short Title:  
 1.1 These regulations may be called “The Rules for the University Central Library”. 
 1.2 They shall be effective from the date of notification. 
 1.3 These rules shall be applied to all students / users / readers of  Dr. M.D. Patel 

Regional e-Library.   
 1.4 DEFINITION- In these regulations; the following may be defined as:  
  1.4.1 BOOKS: A package carrier of information and knowledge  
  1.4.2 READERS / USERS : A person using the resources of the library, customer 

of the information  and information Institution / A person who utilizes the 
information resources of library, the services and products of an 
information system derives benefit from the Library ( Users are also 
known as patrons or clientele) 

  1.4.3 STUDENTS: Students means the person admitted and enrolled in a 
constituent college / unit of the university for taking the course of study 
for a degree or other academic Programme.   

  1.4.4 DATABASE : Information stored on computer files and accessible via 
remote terminal and telecommunication link / An integrated collection of 
persistent data that serves a number of applications in an enterprise. 

  1.4.5 USER CATAGORIES: Users, on account of their educational 
background, intellectual level and need for information, may be grouped 
into definite categories such as scientists, Teacher, students, technologist,  
technical staff etc. 

  1.4.6 INTER LIBRARY LOAN: The process of supplying the relevant documents 
on a specific topic to the user from other libraries through sharing 
material. 

  1.4.7 AUTHORITY: The right to decide, to direct others to take action, or to  
Perform certain duties achieving organization goals. 

  1.4.8 CHARGING DESK / COUNTER:  The main counter in the library 
 where books are issued to readers and received back. 

  1.4.9 E-CARD: The electronic bar-coded library issue card through which the 



 library circulation transaction takes place. 
  1.4.10 GAZETTE: An official government journal, containing lists of government 

appointments, promotions etc. 
  1.4.11 TECHNICAL REPORT: Report presenting the results of scientific research or 

technical development. 
  1.4.12 DOCUMENT :  A generic name for all types of reading materials acquired 

in a library and includes graphic, printed and processed items. 
  1.4.13 RARE / OUT OF PRINT BOOKS: Books that are completely sold out, 

or books that are no longer printed, and are presently not available in 
market. 

  1.4.14 PERIODICAL: Publication issued in successive parts usually at regular 
 intervals, and intended to be continued indefinitely. 

  1.4.15 CATALOGUES:  is List of books maps,  stamps, sound recording or 
materials in any other medium that constitute of collection. 

  1.4.16 BIBLIOGRAPHIES is list of writing on a given subject or by given author. 
  1.4.17 ENCYCLOPAEDIA: A Book often in several volumes,  giving  

information on many subject or on many aspects of one subject, usually 
arranged alphabetically 

  1.4.18 CIRCULATION : All jobs related to the method of borrowing books and 
returning them after use, and creation and maintenance of relevant 

records 
and files. 

  1.4.19 MEMBER: Person formallyenrolled to utilize the service of the library. 
  1.4.20 RENEWAL: Extension of the loan period by recharging the same item to 

the same borrower. 
  1.4.21 RESERVES: Hold procedure, in which material on loan is identified and 

 Reserved upon request to another patron. 
  1.4.22 RECALLS: Calling issued books back to the library so that they can be 

 issued to other members. 
  1.4.23 REMINDERS: Reminding members for overdue books at regular intervals. 
  1.4.24 FINE/OVERDUE CHARGES: Money or the amount collected by the library 

for material overdue. 
  1.4.25 GATE REGISTER: Register kept at the entrance of the library wherein 

visitors enter their  names, address, time and purpose of visit etc 
  1.4.26 PROPERTY COUNTER: The counter at the entrance where users and 

visitors deposit their belongings that are not allowed into the library. 
  1.4.27 STACK ROOM: Library rooms where Library materials is categorically 

shelved. 
  1.4.28 REFERENCE BOOKS: Reference books are used for consultation of  specific 

information. 
  1.4.29 DISSERTATIONS / THESES: University normally requires a candidate 

working towards a doctorate degree to write dissertation, sometimes 
called thesis  under the supervision of a guide. 

  1.4.30   ABSTRACTS: An abstracts is brief summary of research article, thesis, 
conference  proceeding or any in - depth analysis of particular subject or 



discipline and is often   used to help the reader ascertain the paper 
purpose. 

  1.4.31 REPORTS: Reports carry information about the activities of particular 
body or institution/ organization on the basis of some periodicity.   

 The words and expressions not defined here in above shall have the same meaning as 
defined in the Gujarat Agricultural Universities Act 2004 and statutes of the University.        

2. Working Hours: 
 2.1 The Library shall remain open from 8.00 am to 10.00 pm continuously during the 

academic year. During the period of summer vacation however, the Library shall 
remain open from 8.00 am to 6.00 pm only subject to the position of staff of 
Library. 

3. Membership: 
 3.1 All the students and trainees of various teaching units and the members of the 

staff of the teaching and research units of the university will be eligible for the 
membership of the Library. 

 3.2 A member of the staff of the university seeking membership of the Library shall    
be required to make an application in the prescribed form. The applications will 
have to be duly forwarded by the respective Heads of the Departments/Units. 

 3.3 Such person, on acceptance of his/her membership, will be issued membership e- 
card which he/she will have to produce at the counter at the time of borrowing as 
 well as returning the books. 

 3.4 All student members in possession of the borrowed e-card will be required to 
return 
the e-card to the library at the close of each academic year. The date of return will 
be notified well in advance on the Notice Board. 

 3.5 A member in possession of the borrower’s e-card will be required to return the e-
card and obtain clearance from the Library in case of leaving the university service 
on transfer or on resignation. 

 3.6 The Vice Chancellor in consultation with the Library Council shall have the 
authority to disapprove and/or to discontinue the membership of any person 
without assigning any reason. 

4. Loan of Library Books : 
 4.1 The number of books (The term “Books” refers to all the publications housed in 

the 
 Library) that a member shall be entitled to borrow from the Library shall be fixed 
by Library Council and shall be liable to be changed from time to time.  

 4.2 The number of books that members of different categories shall be entitled to 
borrow at present is fixed as per the following table. 
 
       Category of member     No. of Books 
                                                                                                 to be issued 
1.  Research/ Teaching staff:  
  (a) Per month              5 
 (b)For two terms/semesters                                                5 
2.  Ministerial/Technical/Non-technical staff          3 



3.  Post-graduate students/Research scholars          5 
4. Under-graduate students/trainees                                           3 
 
 

 4.3  Each borrower shall have to return the books borrowed by him/her within the 
time  
specified below 

  4.3.1 BOOKS:  15 days from the date of issue for students (PG & UG)            
/Trainees. One month from the date of issue for all other members, other 
than those included in Rule No. 3.2.1. 

  4.3.2 JOURNALS, BULLETINS, etc. : Bound Volumes, latest issues of the     
journals/Bulletins SHALL NOT BE ISSUED to any member out of the          
Library. However, single loose issue of  a scientific journal/bulletin          
shall be issued to the post-graduate teachers for overnight use only No  
Journals, Bulletins  etc. shall be issued to students and trainees. 

  4.3.3 REFERENCE BOOKS: Dictionaries, Encyclopedia, Out of print books,  
Theses, Atlases, Abstracting Journals etc. will not be issued to any 
member out of the Library premises. However, Handbooks, Manuals etc. 
may be issued for overnight use only. 

  4.3.4 Text books shall not be issued to students except for overnight use. 
 4.4 Borrowers must satisfy themselves that the book(s) they want to be issued in their 

names is/are in good condition. They shall also be responsible for keeping the 
books in clean and good condition while in their custody. The books in return shall 
be examined at the counter and in case of any damage noticed, the last borrower 
shall be held responsible. The last borrower shall be called upon either to replace 
the damaged book(s) or pay the compensation. Failure to do so will make the 
borrower liable to pay the cost of the books in addition to the fine that may be 
imposed on him/her. If the borrower at the time of borrowing the book, points out 
to the Counter Assistant any damage and obtains his/her signature, he/she shall 
not be held responsible for the damage. 

 4.5 If in the opinion of the Librarian, the issue of certain damaged book(s) to the  
borrower  is considered detrimental to the safety and security of the book(s), the  
Librarian     shall  have the authority to refuse the issue of such book(s). 

 4.6 Any member who has failed to return all the overdue book(s), and/or has failed to  
pay the fine levied to him/her, shall not be entitled to borrow any book(s)until  
he/she  returns the overdue book(s) and /or pays the fine levied to him/her as 
covered under 5. 

 4.7 Very rare material shall be allowed to be used at the specified table only under the 
 supervision of a member of library staff. 

 4.8 The borrowers shall return all the borrowed material to the library before   
proceeding on long leave/ tour etc. 

 4.9 The borrowers are not committed to sub-lend the borrowed book(s) from the  
Library. 

 4.10 The borrower shall ordinarily return the book(s)on or before the due date of  
return. The borrowed books can be re-issued on the day of return, only if there 



has been no demand for the same book from other readers.  Books returned after 
the expiry of due date are not likely to be re-issued to the same borrower on the 
same day. 

 4.11 In case a book issued to a member is required in the library under special 
circumstances, it will be recalled by the Librarian and the borrower shall have to 
return it to the library immediately regardless of the due date of return. 

 4.12 Book issued to the borrower for over-night use shall have to be returned to the 
library during the first working hour of the next day. Not more than one book at 
 a time will be issued to a borrower for over-night use. 

 4.13 The borrower e-cards given to the members are non-transferable and shall have to 
be renewed every academic year. 

 4.14 A lost borrower e-card if found by any person, should be returned immediately to 
the Librarian. Failure to comply or misuse of the found e-card shall lead to 
cancellation of membership of the defaulter. 

 4.15 The readers should use only ball pen in the library. 
 4.16 The teaching and research members of the staff shall be entitled to avail  

themselves of the facility of “Inter Library Loan" for which the university library 
has entered into agreement with leading agricultural institutions/ universities in 
India. Any member desirous of taking advantage of this facility shall have to put 
his/her request through his/her Head of the Department to the Librarian in 
writing, giving full particulars of the publication required. 

 4.17 Books already issued to a member can be reserved for another member on their 
return, provided intimation is given to the Librarian. Such books shall however be 
kept on reserve only for two days after intimation to the member registering the 
demand. If the member fails to borrow it within that period, the book shall go into 
normal circulation. 

 4.18 The members entitled to use the stack room shall be allowed to take the books 
out of the shelf. They shall not however re-shelf the books, but shall leave them on 
the reading table. This will avoid the danger of misplacement of books. 

 4.19 Issue of books shall be stopped half an hour before closing of the library every day. 
5. GENERAL  RULES : 
 5.1 Mobile phones should be switched off/on silent or vibrating mode. 
 5.2 Sticks, umbrellas, hats, hand bags, brief cases and other receptacles and personal 

books and such other articles which are prohibited by the Counter Assistant shall 
have to be left in the property counter near the gate. Only note book   will be 
allowed to be taken inside stack room and periodical room of the Library.  Neither 
the Library nor the University authorities accept any responsibility for loss of 
personal property/valuables left in the Library. 

 5.3 Any person who is not a registered member of the library shall have to obtain 
permission from the Librarian before visiting the library or using any of the library 
facilities. 

 5.4 A student reader has to produce his identity card whenever demanded by the 
library staff. 

 5.5 All the readers shall have to sign in the register kept at the entrance on each and 
every visit to the library. 



 5.6 The registered user shall notify the Library authorities promptly of any change of 
name/address. 

 5.7 The readers are strictly prohibited to smoke, spit, sleep, eat, drink and make noise 
in the library. They are enjoined to maintain complete silence and discipline in the 
library.  

 5.8 The Librarian shall have the right of refusing admission to any person in the library 
on the ground of bad behavior, breach of rules, infectious diseases etc. 

 5.9 The Librarian shall have the authority to take such steps as are deemed necessary 
from time to time to ensure discipline and decorum in the library and shall take 
decision for day to day running and management of library.  

 5.10 Employee, who are compelled to bring children with them to the library shall 
supervise their children at all times to ensure their safety and to prevent other 
users being disturbed.  Children are not allowed to use Library PCs. 

 5.11 A complaint/suggestion register shall be availed to the readers at the counter on 
request. The cases of incivility or other failures in the services shall be reported 
immediately to the Librarian. 

 5.12 AAU Property and copyright: All the thesis, original works and RSP drawings 
developed at AAU for academic programs are by convention property of AAU and 
are copyright material which shall not be used for any purpose other than 
academic and shall  be acknowledged along with the author / guide responsible for 
the work. 

 5.13 Books will be available for issue to the readers immediately after the annual 
verification. 

6. CHARGES, FINES AND PENALTIES: 
 6.1 Members violating the library rules shall be liable to have penalties levied on them 

as prescribed hereunder : 
  6.1.1 Loss of Member/user’s e-cards shall immediately be reported in writing 

to the Librarian. Duplicate member’s e-cards shall be issued to the 
borrower on written application along with payment of Rs. 25/- per card, 
after it has been found that no books are due on the lost card. If any book 
is found issued on the lost e-card prior to bringing to the notice of the 
Librarian, it shall be the responsibility of the  concerned member, in 
whose name the e-card was issued, to return the books or pay 
compensation for its non-return. 

  6.1.2 A member, if found guilty of using or of attempting to use the e-card of 
any other member, will be liable to pay a fine of Rs.50/-for each 
unauthorized e-card. The e-card in question shall be withheld by the 
Librarian who will return the same to its real owner. 

  6.1.3 Loss or damage to books and periodicals etc. – In case it is noticed  that a 
member has lost or damaged the book issued to him/her shall be called 
upon to replace the book or to pay the current price  in addition to  
processing charges up to Rs.100/- wherever applicable. 

  6.1.4 In case of intentional loss or damage, a penalty up to Rs.1000/- shall be 
charged in addition to the charge mentioned under item No.5.1.3.   No 
person  shall write upon, tear, cut, damage or make any mark upon 



any book or map or  drawing belonging to the library facility. Any such 
person found guilty will be charged full replacement or cost of the 
materials  and penalty up to Rs.1000/-. 

  6.1.5 Loss or damage to Reserved, Rare or Reference books and Technical  
Journals: – Charge of Rs.50/- towards processing and binding charges over 
and above the current price of the publication shall be made if the 
damaged/lost publication is easily available. 

  6.1.6 In case of publication not readily available, the member shall have to pay 
the cost of complete set, for loss or damage of single issue, or the price as 
decided by the Library Council, as the case may be. 

  6.1.7 If any OUT OF PRINT  book is reported to be lost by any member, the 
person concerned shall have to pay : 
 5 times the original price if the price (original) is upto Rs.500/- . 
 4 times the original price if the price (original) is upto Rs.501/-to 

Rs. 1000/- . 
 3 times the original price if the price (original) is beyond Rs. 1000/-

.an additional penalty up to Rs. 500/- may be charged considering 
the value of the material lost. 

  6.1.8 Loss or damage to bound periodicals:– In case of loss or damage to  bound 
volumes, the member shall be called upon to pay up to four times the 
cost of the current value subscription and Rs.50/- towards  processing 
and binding charges. 

  6.1.9 If the volume/issue of a set of journals is lost/damaged by the member 
while in his/her custody, he/ she shall be required to replace the complete 
set or shall be required to pay the replacement cost of the complete set in 
case the particular volume/issue cannot be procured  separately. 

  6.1.10 Loss or damage to unpriced books, theses, bulletins, etc. – If the library 
authorities feel satisfied that the loss or damage to such publications 
having permanent and research value has been caused by the borrower 
either through negligence or through mal-intention, a penalty up to two 
times cost of the book/thesis/bulletin or penalty up to Rs.1000/- 
whichever is more shall be charged. 

 6.2 In case of delayed return of library books, the borrowers shall have to pay 
 overdue charges before the books are accepted back at the counter. The 
schedule  of overdue charges shall be as under : 

  6.2.1 General Books: In case of delayed return of general books, an overdue 
charge of  Rs.5/- per book per day during the first week of overdue, and  
Rs. 5/- per book per day during the subsequent weeks until the overdue 
book is returned at the counter, shall be charged. 

  6.2.2 Periodical, Books, issued for overnight use & hourly books – In case of 
books/ periodicals issued for overnight use, an overdue charge of Rs.5/- 
per book/periodical per day of delay shall be charged if the 
book/periodical is not returned by 10.00 am. of the next working day, and 
Rs. 20/- per day during subsequent days. 

  6.2.3 If a member fails to return the borrowed books for more than 60 days 
after the due date in spite of reminders, the Library authorities shall take 



such actions as they deem fit. 
  6.2.4 The Library has to carry out Annual Verification of books and all books 

issued to the members shall have to be returned to the library within the 
period prescribed in the notice of Annual Verification, irrespective of the 
normal due date of return. Failure to return and clear the annual account 
shall entail the levy of an overdue charge up to Rs.10/- per book per day 
as deemed fit by the library authorities. 

  6.2.5 Xerox charges: A charge of Rs.0.50/- is fixed per copy (on one side of the 
page.) For Color Xerox Rs. 10/- subject to revision from time to time. This  
facilities will be available to member for library literature only. 

 6.3 The Vice Chancellor, in consultation with the Library Council shall have the power 
either to increase/decrease the penalty or to exempt a member from the penalty 
if he/she is satisfied. 

 6.4 Any matter of indiscipline may be dealt as per university student discipline rules. 
 6.5 Cases of indiscipline or any other cases which are not covered by the above Rules 

will be decided by the Library Council.  
 6.6 The Library Rules shall be subject to modifications on the recommendations of the 

Library Council.   
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Cyberary Regulations 

 
 The Cyberary , the glory of Anand Agricultural University, is an integral part of the Dr. 
M.D. Patel Regional e- Library and was launched on 21.4.2002, inaugurated by Director General 
NATP  LIS (O&M), ICAR,New Delhi. Richly equipped with 20 hi-tech work stations, a LINUX 
server internet connectivity, Innumerable Ph.D and M.Sc. digitized Theses abstracts accessible 
to hundreds of users on a  daily basis, and several  online database, the Cyberary  stands as 
epitome of transfer of knowledge. 

 
 In exercise of the powers conferred under Clause (3) of section 30 clause (i) and (vi), (v), 
(vi), (viii) of the section 22 of the Gujarat Agricultural Universities Act- 2004. 

 
1.Regulation: Short Title: 
 1.1 These regulation may called “ The Rules for the University Library/ Cybrary”. 
 1.2 They shall be effective from the date of notification. 
 1.3 These rules shall be applied to all students / users/ readers of Dr. M.D. Regional e-     



Library. 
 1.4 DEFINATION - in these regulation – The following may be defined as: 
  1.4.1 Registered members-People who enrolled the selves to utilize the Library  

services by taking membership of the library . 
  1.4.2 Unregistered members - Those who are not regular members of the library. 
  1.4.3    Academic purposes - Strictly for study purpose, and not for personal use. 
  1.4.4    Commercial purposes-Use that bring in personal gains one way to the other. 
  1.4.5 Register- The Entry register kept with Cyberary-in-charge 
  1.4.6 Cyberary-in-charge- The person in control of Cyberary-in-charge arrival and 

departure 
  1.4.7 Removable storage device –site at all officially gained by Institution. 
  1.4.8 Server Room- The room accommodating Linux server and key point of the 

online Cyberary 
2. Only registered members are eligible for use of computers in the Cyberary. Unregistered  

members could be allowed only with the recommendation of concerned authority of  
AAU /Librarian. 

3 Computers must be used for academic purposes only, and under no circumstances should 
be  
used for commercial purposes (E-mail is allowed). 

4 Users should make entry in the Register kept with Cyberary-In –Charge with their name, e- 
card number, time of arrival and time of departure. 

5 Giving password, thereby blocking computer access to others is liable to punishment. 
6 Absolute silence is to be maintained. 
7. Interfering deliberately or negligently with the operation or performance of a system in a  

manner mentioned below make the user liable to punishment as decided by the Librarian :  
 7.1 Generating excessive load, use of storage capacity, network traffic, etc  
 7.2 Physically damaging or adjusting the equipment, any such tampering, vandalism, 

theft                             or wilfull and/or reckless damage may be referred to the police     
 7.3 Introducing viruses or other software components designed to interfere with the 

normal    operation of a system  
 7.4 Deleting, adding or modifying information relevant to the system’s operation  
 7.5 Obtaining extra resources without authorization  
 7.6 Creating excessive network links  
8 Students should not use CD/floppy/ Pen drive, any other removable storage device  on 

their own, except under the guidance and supervision of the Cyberary – In – Charge. 
9 Students should not use scanner by themselves. If scanning is needed, they should obtain 

permission from the Librarian, and the Cyberary – In – Charge will do the job of scanning. 
10 PG students who need scanning should produce a letter from their Major/Minor guide with 

details of material to be scanned. 
11 One student only is allowed to sit on one computer. 
12 CHATTING AND VIEWING UNDESIRABLE SITES IS STRICTLY PROHOBITED. THOSE FOUND 

GUILTY WILL BE DEBARRED FROM THE CYBERARY. 
13 Each student is allotted only ONE HOUR to use the given computer. Any one exceeding the 

given time is liable to punishment. 
14 Entry into Server Room and handling the computers or server therein is strictly prohibited. 



15 Users should not misuse or tamper with the computers and peripherals. 
16 Computer systems and networks may not be used to access, display, print or distribute 

slanderous, libelous or knowingly untruthful information , material of an illegal nature, or 
causing damaged to the institution reputation or image. 

17 Copyrights and intellectual property rights must be respected by all computer system users 
only in accordance with the copyright protection conditions set. 

18 Users of the Library and the Computer Suite must conform to the notices and instructions 
of the Librarian and the Cyberary – In – Charge.  

19 The decision of the Librarian shall be considered final for breaking the rules, not following 
instructions given from time to time by Library authorities and the cases or matters not 
covered above. 

 



 
 સશંોધન નનયામકશ્રીની કચેરી 

આણદં કૃનિ યનુનવનસિટી 
આણદં-૩૮૮૧૧૦ 

Phone No: (02692)263700/263600 

 

જા.ન:ં આકૃય/ુ સનંન/ વહટ/   /૨૦૨૨                       તા.    -૫-૨૦૨૨ 
 

પ્રનત, 

કુલસચચવશ્રી 
આણદં કૃનિ યનુનવનસિટી  
આણદં 

 

 

નવિય : ધી રાઈટ ટુ ઈન્ફોમેશન એક્ટ – ૨૦૦૫ પ્રો એક્ટીવ ડીસ્કક્લોસર- ૧૭ મદુ્દાની 
         માહીતી 
 

સદંર્ભ:   આકૃય/ુરજી/લીગલ/સીસી.૨/૮૨/૨૦૨૨  તા. ૩૦-૪-૨૦૨૨ 

   
 

ઉપરોકત નવિય તથા સદંર્ભ અન્વયે જણાવવાનુ ંકે, ધી રાઇટ ટુ ઇન્ફોમેશન એક્ટ -૨૦૦૫ 

ની કલમ પ્રો એક્ટીવ ડીસ્કક્લોસર- ૧૭ મદુ્દા પૈકીના અતે્રના નવર્ાગની માહીતી પ્રકરણ-૨ના 

“સસં્કથાના અનધકારીઓ અને કમભચારીઓની સત્તાઓ અને ફરજો” મથાળા હઠેળ ના ક્રમ-૩ની  

અદ્યતન કરેલ માહહનત તેમજ અતે્રની કચેરીના મહકેમની નવગત દશાભવત ુમજુંર, ર્રેલી અને ખાલી 

જગ્યાનુ ં પત્રક તા. ૧-૫-૨૦૨૨ ની પહરસ્સ્કથતીએ આ સાથે હાડભ કોપી તથા સોફ્ટ કોપીમા ં

પ્રમાણપત્ર એનેક્ષર-બી સાથે  સામેલ રાખી મોકલી આપવામા ંઆવે છે . 

 

 
 

સામેલઃ ઉપર મજુબ            સશંોધન નનયામક અને 
          અનસુ્ક નાતક નવદ્યાશાખા યક્ષ 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

સશંોધન નનયામકશ્રીની કચેરી 
યનુનવનસિટી ર્વન 

આણદં કૃનિ નવશ્વનવદ્યાલય, આણદં 
 
ડો. એમ.કે. ઝાલા  

સશંોધન નનયામક અને અનસુ્કનાતક નવદ્યાશાખાયક્ષ 

Ph.No.02692-263600, 263700, 261057 
E-mail : dr@aau.in 

 
 

એનેક્ષર – બી 
(સામાન્ય વહીવટ નવર્ાગના તા.૧.૫.૨૦૦૯ના પહરપત્ર ક્રમાકં : પીએડી-૧૦-૨૦૦૭-૩૩૫૩૬૪-

આર.ટી.આઇ.સેલનુ ંચબડાણ) 
 
 

||  પ્રમાણપત્ર  || 
 
 આથી પ્રમાણપત્ર કરવામા ંઆવે છે કે, માહહતી અનધકાર અનધનનયમની કલમ-૪ અંતગભત 

સ્કવય ંજાહરે કરવાની બાબતો [પ્રોએક્ટીવ ડીસ્કક્લોઝર (PAD)] મારા નવર્ાગ દ્વારા તૈયાર કરવામા ં

આવેલ છે અને તા.૧-પ-૨૦૨૨ની સ્સ્કથનતએ અમારી મજુંરી મેળવી અદ્યતન કરવામા ંઆવેલ છે.  

 

 સશંોધન નનયામક અને 

અનસુ્ નાતક ક ન્યાશાશાધા યક્ષ 
 
  



સશંોધન નનયામકની કચેરીમા ંફરજ બજાવતા મહકેમની નવગત દશાભવત ુ ંપત્રક 
                                                                        તા.૧/૫/૨૦૨૨  ની પહરસ્સ્કથનત  

અ . 
ન.ં  

જગ્યાનુ ંનામ મજૂંર 
થયેલ 
જગ્યાની 
સખં્યા  

ર્રેલ 
જગ્યાની 
સખં્યા  

ખાલી 
જગ્યાની 
સખં્યા  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 
બજેટ સદરઃ ૪૫૦૧ )નોન યલાન યોજના (   
૧ સશંોધન નનયામક  ૧ ૦ ૧ 
૨ સહ સશંોધન નનયામક  ૨ ૨ ૦ 
૩ આયોજન અનધકારી  ૧ ૦ ૧ 

૪ મદદનીશ સશંોધન વૈજ્ઞાનનક  ૨ ૧ ૧ 
૫ સ્કટેનો ગ્રેડ-૧ (.પી.એસ.ટુ. ડી.આર.) ૧ ૧ ૦ 
૬ સીનીયર રીસચભ આસી.  ૪ ૨ ૨ 
૭ હડે કલાકભ  ૧ ૧ ૦ 
૮ સીનીયર કલાકભ  ૪ ૧ ૩ 
૯ ખેતી મદદનીશ  ૩ ૩ ૦ 
૧૦ જુનીયર કલાકભ ૫ ૪ ૧ 
૧૧ ડ્રાઇવર  ૧ ૧ ૦ 
૧૨ પટાવાળા  ૩ ૧ ૨ 

બજેટ સદરઃ ૧૨૧૩૪ )યલાન યોજના (  ‘‘એક્સ્કપાન્સન ઓફ યલાનીંગ એન્ડ 
ઇવેલ્યએુશન સલે’’  

   

૧૩ મદદનીશ સશંોધન વૈજ્ઞાનનક  ૧ ૧ ૦ 
બજેટ સદરઃ ૧૨૯૬૨ )યલાન યોજના (  ‘‘સ્કરેન્ધનીંગ ઓફ ઇન્ટેલકેયઅુલ 
પ્રોપટી રાઇટસ સેલ’’ 

   

૧૭ સીનીયર રીસચભ ફેલો  ૧ ૧ ૦ 
૧૮ જુનીયર રીસચભ ફેલો ૧ ૧ ૦ 

કુલ સરવાળોઃ ૩૧ ૨૦ ૧૧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

3.0 - Director of Research and Dean of Post Graduate Studies 
 

[Section-12 & 28 (iii)] 
 
 
S.41.8      Duties & Functions:  

 
The duties and the functions of the Director of Research and Dean Post 
Graduate Studies shall be as under:  

 
(1) Be  responsible  for  the  due  observance  of  the  Statutes  

and Regulations. 
 

(2) Be responsible for the conduct of Post Graduate teaching as 

well as   research   activities   and   preparing   the   academic 

programme as regard to the academic calendar, courses offered 

and curricula of the students as per the existing policies of the 

University and for that purpose shall pass such orders as may be 

necessary in consultation with Deans of Faculties and 

concurrence of the Vice-Chancellor. 

(3) Be responsible for initiation, organization, co-ordination and 

conduct of research programmes inclusive of post-graduate 

research in the University, in consultation with the Deans, other 

Directors and the Heads of the Department concerned. 
 

(4) Exercise broad administrative control over funds allotted for 

research, research staff and all properties, facilities, physical 

verification of properties and materials assigned by the 

University for the pursuit of research programmes. 



(5) Prepare the budget estimates for all activities connected with 

research, research institutions, programmes, publications etc., 

in consultation with the Deans, Heads of Department and Re- 

search Scientists. 

 

(6) Act as a liaison officer for research activities of the University 

under the guidance of the Vice-Chancellor for dealing with all 

aid-granting agencies, such as the Indian Council of 

Agricultural Research, Department of Science and Technology 

and other Central and State Governments or private, national, 

inter- national, autonomous institutions or trusts or Co-

operative institutions and any other cooperating institutions and 

agencies. 

(7) Formulate research policies and programmes of the University 

in consultation with the concerned Boards of Studies, Faculties, 

Academic Council and the Research and Extension Council and 

after obtaining the approval of the Vice-Chancellor, present the 

same to the Board of Management for its perusal. 

(8) Ensure timely publication of research bulletins, circulars, 

articles in Scientific Journals and popular magazines, issue 

press releases summarising practical research findings on 

important problems. 

(9) Prepare the development plans of research of the University in 

consultation with the concerned officers of the University under 

the guidance of the Vice-Chancellor. 
 



(10) Supervise and ensure efficient working of the Research Stations 

of the University. 

(11)      Sign Memorandum of Understanding in connection  
       with the Research  Projects  to  be  undertaken  in  the   
       University  as 7approved by the Board of Management. 

 
(12) Be responsible for annual physical verification of stocks and 

stores of Research Stations / Schemes under his control. 

(13) Make arrangements with the approval of the Vice-Chancellor 

for holding Conferences, Symposia, Seminars and such other 

meetings or lectures as may be deemed essential and / or 

desirable for. 

(14) Prepare annual programmes of (a) research and (b) production 

of breeder and foundation seeds as may be directed by the State 

Government and the Council of State Agricultural Universities. 

He shall place such programmes before the University 

authorities for their approval and onward submission to the 

state Government through the Vice-Chancellor. 

(15) Exercise such other powers and perform such other duties as 

may be required in order to further the objectives of the 

University or as per the directions of the State Government or 

the Council of State Agricultural Universities, as may be 

conferred or imposed on him by the Statutes, Regulations or by 

the Vice- Chancellor from time to time. 
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              sDMAF.,f   )))(_ _))&Z sE Mail ) :  dee@aau.in 
0F"P V[RP ALP 58[, 

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

.ન.ં આ ૃ /ુિવિશિન/મા હતી અિધકાર/         / Z_ZZ                                             તા. 5v5vZ_ZZ 

િત,  

ુલસ ચવ ી, 

આણદં ૃિષ િુનવિસટ , 

આણદં. 

 

 િવષય : આરટ આઇ ઇ ફોમશન એ ટ-૨૦૦૫ તગત તા.! / 5 /Z_ZZની પ ર થિતએ અ તન મા હતી. 

 સદંભ : આપ ીની કચરે ના પર પ  ન.ં આ ૃ /ુર /લીગલ/સીસી.૨/(Z qZ_ZZP TFP #_v$vZ_ZZ 

 

 સિવનય ઉપરો ત િવષય અ વયે જણાવવા ુ ંક સદં ભત પ થી માગેંલ મા હતી નીચેની િવગતે છે.  
 

ZF.8 8] .gOD["XG V[S8 v Z__5 GL S,D $ s ! f s B f VgJI[GL DFlCTLG]]\ V[dI]V, 
 

(૧) સં થા ુ ંસં થાપન, ઉ ેશો, કાય  અને ફરજોની િવગત. 

સં થા ુ ંસં થા૫ન :  

 જુરાત િવધાનસભાએ ૫સાર કરલ સને ર૦૦૪ના જુરાત ૃિષ િુનવિસટ ઝ અિધિનયમ ન.ં ૫ થી રાજયમા ં

ચાર ૃિષ િુનવિસટ ઓની થા૫ના કરવામા ંઆવેલી છે. તે જુબ આણદં ૃિષ િુનવિસટ  તા.૦૧-૦૫-ર૦૦૪ના રોજ 

અ ત વમા ં આવેલ છે. ત ે અગાઉ આ િુનવિસટ  િવસજ ત જુરાત ૃિષ િુનવિસટ નો એક ભાગ હતી. આ 

િુનવિસટ ના કાય ે મા ં આણદં, અમદાવાદ, વડોદરા, દાહોદ, ૫ચમહાલ, ખડેા4 નડ યાદ, છોટાઉદ રુ, વડોદરા 

તેમજ બોટાદ એમ ુલ-૯ લાઓનો સમાવેશ કરાયેલ છે. મા ંએક ૃિષ મહાિવ ાલય, એક ડર  સાય સ કોલેજ 

તથા એક વેટરનર  સાય સ કોલેજ, ૧૭ સશંોધન ક ો અને છ િવ તરણ િશ ણ ક ો આવેલ છે. અિધિનયમની 
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જોગવાઈથી આણદં ૃિષ િુનવિસટ મા ં ુલાિધ૫િત, ુલ૫િત, િનયામક મડંળ, િવ ા૫ રષદ, ૃિષ ડર  િવ ાન, 

વેટરનર  સાય સ િવ ાશાખાઓનો તેમના અ યાસ મડંળ સાથે સમાવેશ થાય છે. ુલ૫િત ી આ િવ િવ ાલયના 

ુ ય કાયવાહક છે ત ે હો ૃ ાની એ િનયામક મડંળના અને િવ ા૫ રષદના અ ય  છે. ુલસ ચવ ી હો ૃ ાની એ 

િનયામક મડંળના અને િવ ા૫ રષદના સ ચવ છે.  

        િવ િવ ાલયનો વહ વટ સરળતાથી અને કાય મ ચાલ ેત ેમાટ િુનવિસટ  અિધકાર ઓ વ ચ ેસ ા ુ ં િવ-

ક ીકરણ કરલ છે ઓન ેવહ વટ , નાણાકં ય, સશંોધન, િશ ણની સ ાઓ એનાયત કરવામા ંઆવેલ છે.  

 

ઉ ૃશો :  

 

     સં થાના ળૂ તુ ઉ ેશો ૃિષ અન ેસલં ન શા ો અ વયે િશ ણ, સશંોધન અને િવ તરણ િશ ણના કાય મો ારા 

સશંોધનના તારણો અને ટકનીકલ મા હતી ુ ં સારણ કરવાની િૃતઓ હાથ ધરવાની છે. આ િુનવિસટ ના 

કાય ે નો યા૫ જુરાત રાજયના નવ જ લાઓમા ં અ ુ મે આણદં, અમદાવાદ, વડોદરા, દાહોદ, ૫ચમહાલ, 

ખેડા, નડ યાદ, છોટાઉદ રુ, વડોદરા તેમજ બોટાદમા ંફલાયેલ છે.  

    આ િુનવિસટ  હઠળ ૃિષ, ૫  ુ ચ ક સા અને ૫ પુાલન તથા ડર  િવ ાનમા ં નાતક અને અ ુ નતક 

અ યાસ મો ચલાવતા ણ મહાિવ ાલયો, ૧૭ સશંોધન ક ો અને ૬ િવ તરણ િશ ણના ક ો આવેલા ંછે. 

  

 કાય  અને ફરજો  :  

 

(૧) ૃિષમા ંઅને સલં ન શા મા ં િુનવિસટ  યો ય ગણ ેતેવી બી  અ યાસની શાખાઓમા ંિશ ણ અને િશ ણની 

 જોગવાઈ કરવી.  

(ર) ૃિષ અને સલં ન િવધાશાખાઓમા ંસશંોધન માટની જોગવાઈ કરવી. 

(૩)  િવ તરણ કાય મો વારા સશંોધનના તારણો અને ટકનીકલ મા હતીના સાર માટ જોગવાઈ કરવી.  

(૪) િવશષે કાય મો હાથ ધરવાની જોગવાઈ કરવી.  

(૫)  ૫દવી/ડ લોમા/ .ુ .પી.  અ યાસ મો શ  કરવા તેમજ િવિવધ ૫ ર ાઓ માટ અ યાસ મો નકક  કરવા.  

(૬)  ૫ ર ાઓ લેવી અને ૫દવી /ડ લોમા અને બી  શૈ ણક િવિશ ટમાનો આ૫વા.  

(૭)  િુનવિસટ  વારા અપાયેલ ૫દવી/ડ લોમા અપાયેલ માણ૫ ો પાછા ખેચવા અથવા રદ કરવા.  

(૮)  માનદ ૫દવીઓ અને બી  િવિશ ટમાનો આ૫વા.  

(૯)  િુનવિસટ મા ં ન ધાયેલ ન હોય તેવી ય કતઓને યા યાન, િશ ણ અન ે તાલીમ આ૫વાની અને 

 માણ૫   આ૫વાની સ ા.  

(૧૦)  અ ય િુનવિસટ  /સ ા મડંળ સાથ ેસહયોગ કરવાની સ ા.  

(૧૧)  ૃિષ િવષયક કોલેજો થા૫વા અને િનભાવવાની સ ા.  

(૧ર)  િશ ણ સશંોધન અને િવ તરણ કાય  માટ યોગશાળા, થંાલયો અને સશંોધન મથકો થા૫વા અને 

 િનભાવવા.  
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(૧૩)  જ ર યાત જુબ િુનવિસટ મા ં  તે કડરમા ંજ યાઓ ઉભી કરવી અને િનમ ુકં કરવી.  

(૧૪)  િશ ય િૃતઓ અને ઈનામો શ  કરવા અન ેઆ૫વા.  

(૧૫)  ખેતી અને િશ ણ સશંોધનની સં થાઓન ેજોડવા અને મા યતા આ૫વાની તથા પાછા ખચવાની સ ા.  

(૧૬)  શૈ ણક હ ઓુ માટ મા યતા ા ત સં થાઓની ચકાસણી તથા થંાલય અન ે યોગશાળાઓની જોગવાઈ  

      િુનિ ત  કરવાની સ ા.  

(૧૭)  િુનવિસટ /કમચાર ઓના ૫ગાર ભ થા અને સેવાના િનયમો નકક  કરવા/િનભાવવાની સ ા.  

(૧૮)  સલં ન કોલેજોની િૃ ઓ ુ ંતેમજ િવધાથીઓની ફ  ુ ંિનયં ણ અન ેસકંલન.  

(૧૯) િવધાથ ઓ અને ટાફ માટ રહણાકં િુવધા / િનભાવણી.  

(ર૦)  ફ  તેમજ અ ય ચા વ લુ કરવાની સ ા.  

(ર૧)  િવધાથીઓના રહઠાણ, વત કુ અને િશ તની દખરખ િનયં ણ કરવાની અને આરો ય સામા ય ખુાકાર ને  

        ઉ ેજન  આ૫વાની ગોઠવણ.  

(રર)  વૂ નાતક તેમજ અ ુ નાતક િશ ણ અને સશંોધન ુ ંસચંાલન અને સકંલન કર ુ.ં  

(ર૩)  કુા િવ તારો અન ેઅછતવાળા િવ તારોમા ં ૃિષ િશ ણ સશંોધન અને િશ ણની જોગવાઈ કરવી.  

(ર૪) િુનવિસટ ના ઉ ૃશો આગળ ધપાવવા માટ તમામ સ ાઓન ેઆ ષુંગક હોય ક ન હોય તેવા બી  

 કાય  કરવાની સ ા. 

(ર૫) સં થાના અિધકાર ઓ અન ેકમચાર ઓની સ ાઓ અન ેફરજો. 

 

િવ તરણ િશ ણ િનયામક :  

 

(૧)  ુદા ુદા ક ો પેટા ક ો ઉ૫ર ૃિષ ૫ કોની િવ તરણ સશંોધન કામગીર ુ ંમાગદશન સચંાલન દખરખ   

      કરશે.  

(ર)  ૃિષ િવ તરણ સશંોધનના ુદા ુદા ક ો ઉ૫ર તમામ કારની તાિં ક બાબતો ગ ેજ ર  કાયવાહ  કરશે.  

(૩) આ િુનવિસટ ના ા ય િવ તારોમા ં ૃિષ િવ તરણ સશંોધનો લાભ ખે તૂોના ખેતરો ધુી ૫હ ચાડવા અને તેનો   

        લાભ મળેવવાના હ  ુમાટ ૃિષ લ  કાય મ તૈયાર કરશે. 

(૪)  ૃિષ ૫ કોના િવ તરણન ેલગતી ુ તકા, લેખો છપાવી ખે તૂોન ે૫હ ચતી કરવા ગે ુ ંિવ તરણ  કાય  

       કરશે.  

(૫)  ખે તૂોની ૃિષ િવ તરણન ેલગતી સમ યાઓ ુ ંિનરાકરણ કરશે.  

(૬)  િવ તરણ સશંોધનને લગતી મીટ ગો, એ ે કો વગર ુ ંઆયોજન અને સચંાલન કરશે.  

(૭)  ૃિષ િવ ાન ક  હ તકની યોજના ુ ંમોનેટર ગ કરશે તેમજ નાણાકં ય ઉ૫લ ધતા ગે ુ ંઆયોજન  કરશે.  

(૮)  ૃિષ િવ ાન ક  હ તકની યોજના ુ ંયહબચ સાથે સકંલન કરશે.  

(૯)  આ ઉ૫રાતં અિધિનયમ હઠળ કરવામા ંઆવેલ સ ાન ેફરજો િનભાવશે. 
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(૧૦) ખેતીવાડ  ખાતાના િવિવધ ક ાના અિધકાર ઓ માટ તાલીમ વગ ુ ંઆયોજન કરશ ેતે િસવાય અ ય સં થા   

       ારા પો સડ કાય મો પણ ગોઠવશે. 

(૧૧) આકાશવાણી, ુ રદશન અને ચાર મા યમોના સકંલનમા ંરહ  ટકનોલો  ા સફરની કામગીર . 

(૧૨) રા ય સરકાર ારા ૃિષ મહો સવ વા યો નાર િવિવધ કાય મોની અમલવાર  કરશ.ે 

  

Duties & Functions  of  Director  of   Extension  Education 
 
The duties and the functions of the Director of Extension Education shall be as under :- 
 
(1) Be responsible for initiation, organisation, coordination and conduct  of extension education      
      pro gram mmes in consultation with Deans, other Directors and the Heads of the Department of  
      concerned subject with  concurrence of the  Vice-Chancellor 
. 
(2) Exercise broad administrative control over extension education staff, funds allotted for extension 
 education, all properties, facilities and materials assigned by the University for the pursuit of 
extension  education programmes. 
 
(3) Supervise and exercise control over the extension education activities of all categories of 
 academic staff members. 
 

સં થાના ઓગનાઈઝેશનલ ચાટ, અિધકાર મડંળ અને સિમિતઓનો ચાટ અને ચેનલની િવગતો સામેલ છે.  
 

કમચાર ઓની ફરજો  

  

 આ િુનવિસટ ના ંકમચાર ઓ માટ પોતાના કાય ે મા ંઆવતા ંકાય  માટ કોઈ સ ા નકક  કરવામા ંઆવેલ 

નથી. ૫રં  ુકમચાર ને સ ૫વામા ંઆવેલ કામગીર મા ંઅ ય કચેર  ક હર એકમો અને જનતા વારા કોઈ ો ક 

ર ુઆત આવ ે યાર તે ુ ં િનયમોની સાથે સકંલન કર  સુગંત કાયવાહ  કર  ફાઈલ ક ૫  યવહાર તેમના 

૫ુરવાઈઝર  ટાફ મારફતે મયાદામા ંઅિધકાર ને ર ુ  કરવાની ફરજ િનભાવ ેછે અને િુનવિસટ નો વહ વટ સરળ, 

િનયમસર અને ઝડપી થાય તેની તકદાર  સાથ ે ણુ ફરજ િનભાવ ેછે.  

(૧) સશંોધન ફામની કામગીર  સાથે સકંળાયેલા તમામ કમચાર ઓનો સમય સવારના ૮-૦૦ થી  

 બપોરના ૧૨-૦૦ અને બપોરના ૨-૦૦ થી સાજંના ૬-૦૦ વા યા ધુી  

(૨) શૈ ણક ટાફ માટનો સમય સવારના ૯-૦૦ થી બપોરના૧૨-૩૦ અને બપોરના ૧૪-૦૦ થી ૧૭-૪૦  

(૩)  વહ વટ  સવંગના કમચાર ઓનો સમય  : સવાર ૧૦-૦૦ થી સાજંના ૫-૪૦ ધુી  

 રસષે નો સમય : ૧-૦૦ થી ૧-૩૦   

 (૪)   આણદં ૃિષ િુનવિસટ ની રચના જુરાત ૃિષ િુનવિસટ ઝ ધુારા અિધિનયમ, ર૦0૪ હઠળ કરવામા ં

આવલેી છે. આ અિધિનયમની જોગવાઈઓ જુબ િુનવિસટ  ગિત અને િવકાસને લગતી સામા ય િનિત િવષયક 

બાબતોની િવચારણા કરવા માટ િનયામક મડંળ, િુનવિસટ ના અ યા૫ન અન ે૫ર ાના ધોરણો ળવવા અન ેતે 

ગેના િનયં ણો અને િનયમન માટ એકડમીક કાઉ સીલ, િવધાશાખાઓ અને અ યાસ બોડની જોગવાઈ કરવામા ં
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આવલેી છે. આ અિધકાર મડંળો અિધિનયમમા ંદશાવવામા ંઆવેલ કાય અને ફરજો અને સ ાઓ જુબ કામકાજ કર 

છે અને નીિત િવષયક િનણયો કર છે. િનયામક મડંળની અને અ ય અિધકાર મડંળની બેઠકો િનયિમત ર તે બોલાવી 

શકાય અને તેના કામકાજ ુ ં યુો ય િનયમન થાય તે માટ ટ ટુની જોગવાઈ કરવામા ંઆવેલી છે. િુનવિસટ એ 

હાલમા ંિવસ ત જુરાત ૃિષ િુનવિસટ ના ટ ટુ અ૫નાવેલ છે. એકડમીક કાઉ સીલ વારા િવિવધ અ યાસ મો 

અન ે૫દવીઓ માટના અને ૫ર ા માટના િવિનયમો ઘડલ છે.અિધિનયમની જોગવાઈ જુબ િુનવિસટ મા નીચેના 

અિધકાર ઓ િનયામક મડંળ, એકડમીક કાઉ સીલ અને અ ય અિધકાર મડંળો વારા અને ટ ટુ વારા િનયત 

થયેલી ૫ તઓ, િનયમો અને િવિનયમો જુબ કામકાજ કર છે.  

૧. ુલ૫િત ી    ર. સશંોધન િનયામક અને અ ુ નાતક અ યાસ મના વડા    ૩. િવધાશાખાઓના ડ ન  

૪. િવ તરણ િશ ણ િનયામક ી    ૫. ુલસ ચવ ી   ૬. હસાબ િનયામક ી   ૭. કાયપાલક ઈજનેર ી  

૮. થંપાલ ી    ૯. િનયામક ી, િવધાથી ક યાણ િૃત    ૧૦. િનયામક ી, આઈ. ટ .  

 

 

આ અિધકાર ઓ િુનવિસટ ના ુ ય કારોબાર  અને િવધાક ય અિધકાર  (Chief Executive and Academic 

Officer) તર ક િનમાયેલ ુલ૫િત ીને જવાબદાર હોય છે અને તેઓ ુલ૫િત ીને િનણયો લેવામા ંસહાય કર છે.  

 આ ઉ૫રાત િુનવિસટ  વારા િવિવધ સિમતીઓની રચના કરવામા આવલેી છે આ સિમતીઓ ુલ૫િત ીન ે

િનણય લેવામા ંસહાય કર છે. િનયામક મડંળએ િવિવધ સ ાઓ ુલ૫િત ી અન ેઅિધકાર ઓ ડલીગેટ કરલ છે તે 

જુબ િુનવિસટ  કાય૫ ધિત અ સુર છે. ખર દ  અને બાધંકામની બાબતમા િુનવિસટ  રાજય સરકાર િનયત કરલ 

૫ ધિત અ સુર છે. િુનવિસટ ના સ ા મડંળો અને સિમિતઓ ગેનો ચાટ આ સાથે સામેલ છે. (૫ રિશ ટ - ૧ અન ે

ર )  

 

િવ તરણ િશ ણની કામગીર    

 િવ તરણ િશ ણની કામગીર  માટ િવ તરણ િશ ણ િનયામક જવાબદાર છે. તેઓ ુલ૫િત ીને િવ તરણ 

િશ ણ િૃ ઓ માટ િનણય લેવામા ંસહાય કર છે. િનિત િવષયક બાબતો માટ િવ તરણ િશ ણ ૫ રષદ અ ત વમા ં

છે. િવ તરણ િશ ણ ક ો હ તકની કામગીર  િવ તરણ િશ ણ િનયામક કર છે.  

વહ વટ અને શૈ ણક કામગીર    

 શૈ ણક કામગીર  ઉ૫રાતં શૈ ણક વહ વટની કામગીર  ુલસ ચવ ી વારા કરવામા ં આવ ે છે.તેઓ 

ુલ૫િત ીને વહ વટ  બાબતોના િનણયો લેવામા ંસહાય કર છે. ફક ટ  વાઈઝ .ુ  પી. . ના અ યાસ મો સેમે ટર 

જુબના અ યાસ મ, ૫ર પ ો, ૫ રણામો , માકશીટની કામગીર  કર છે.  

નાણા ંઅન ે હસાબી કામગીર    

 નાણા ં અન ે હસાબી કામગીર  હસાબી અિધકાર -વ- હસાબ િનયામક ી વારા કરવામા ં આવ ે છે. આ 

કામગીર  રાજય સરકાર ીએ િનયત કરલ બ ટ નાણા ંઅને ઝર ના િનયમો અ સુાર કરવામા ંઆવ ેછે. આ િવભાગ 

વારા ઓ ડટ, પી.એફ., ખચ ૫ર િનયં ણની જવાબદાર  ૫ણ છે.  ગેના કાય ૫ ધિત સરકાર ીએ િનયત કરલ 
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કાય ૫ ધિત જુબ અમલ કર છે. નાણા ં િવભાગ વારા ક ો અને પટેા ક ો વારા બનાવેલ બ ટ નાણાકં ય 

સચંાલન ા ટની ફાળવણી અને ૫ગારભ થા ુ ંસચંાલન કર છે.  

(૪)  સં થાના ંકાય  કરવા માટના િનયત કરલા ંધોરણો િુનવિસટ ના િનયમો આણદં ૃિષ િુનવિસટ ના  

         થમ ટ ટુ-ર૦૦૪ જુબ.  

(૫) સં થાના કાય  કરવા માટ સં થા વારા ધડાયેલ િનયમો, િવિનયમો, ચૂનાઓ,િનયમ સં હ રકડ 

 સં થામા ંશૈ ણક કામગીર  કરતા કમચાર ઓ માટ આઈ.સી.એ.આર. વારા ચૂવેલા ધારા-ધારણોનો   

        અમલ કરવામા ંઆવે છે. ત ે જુબ શૈ ણક ટાફ ુ ંકાયભારણ નીચે જુબ છે. અ ય કામગીર  િુનવિસટ ના 

િનયમો આણદં ૃિષ િુનવિસટ ના થમ ટ ટુ-૨૦૦૪ જુબ.  

 આણદં ૃિષ િુનવિસટ  કાયદા વારા અ વમા ંઆવેલ સં થા છે અન ેસરકાર ીના ળૂ તૂ નીતી િનયમો 

જુબ રાજયના ખેતી અને ખે ુતોના ઉ કષ માટના ઉ૫યોગી િશ ણ, સશંોધન અને િવ તરણન ેલગતી કામગીર  કર 

છે. આ ઉ૫રાતં સં થાના સચંાલન અને િવકાસ માટ વહ વટ  તેમજ નાણાકં ય કાય મ િવિનયમ માટ કામગીર  ૫ણ 

હાથ ધર છે. સરકાર ીના િનયત કરલ ધારા ધોરણ જુબ કાય  માટ નીચ ે જુબ અમલવાર  કરવામા ંઆવ ેછે.  

(૧) તાિં ક કામગીર  તેમજ સશંોધનની કામગીર  માટ સશંોધન િનયામક ી  

(ર) શૈ ણક કામગીર  માટ આચાય ીઓ તેમજ િશ કો અને  

(૩) વેશ, ૫ર પ ો અન ેવહ વટ  કામગીર  માટ ર ાર ીને ફરજો સ ૫વામા ંઆવેલ છે.  

(૪) નાણાકં ય જવાબદાર  હસાબ િનયામક ી હ તક છે.  

 ઉ૫રાતં નવી ફક ટ , નવા અ યાસ મો, .ુ . પી . કાય મો શ  કરવા માટ જ ર ૫ડ એકડમીક કાઉ સીલ 

તથા િુનવિસટ ના િનયામક મડંળની મં ુર  લેવામા ંઆવ ેછે. ઉ૫રોકત તમામ કામગીર ુ ંસકંલન અને િનયં ણ 

ુલ૫િત ી હ તક છે. તમામ બાબતોના ુ ય િનણયકતા ુલ૫િત ી છે. સરકાર ી વારા િનયત કરવામા ંઆવેલ 

િનયમોન ે આિધન રહ  િુનવિસટ ઓના અિધકાર ઓ કાય  કર છે. ખાસ કર ને ખે ુતલ  અને ખે તૂ ઉ૫યોગી 

કાય મોને િવશેષ ાધા ય આ૫વામા ંઆવ ેછે.  
(૬) સં થા પાસેના દ તાવેજોના કાર ુ ં૫ ક િવ તરણ િશ ણ િનયામક ીની કચેર  નીચ ેજણાવેલ   

         દ તાવેજોની સાચવણી કર છે. ખચ અન ેઆવકના રકડ ૫ણ િનભાવવામા ંઆવ ેછે.   

          કમચાર ઓની સિવસ કુ અને રકડ ૫ણ રાખવામા ંઆવ ેછે.  

(૭) સં થાની નીિત ઘડવા ગેના અથવા તેમના વહ વટ ગેના હર જનતા સાથેના ૫રામશ અથવા 

િતિનિધ વ માટની કોઈ યવ થા હોય તો તેની િવગતો. 

િુનવિસટ  ક ાએ િવિવધ ૫ રષદ અન ેબોડ ઓફ મેનેજમે ટ પૈક   નિત િનયમો ધડવામા ંઆવ ે છે તે ુ ં

પાલન  કરવામા ંઆવ ેછે. 

(૮) સં થાની િવિવધ સમિતઓ અન ેતેમના ભાગ તર ક અથવા તેની સલાહના ઉદશૃથી બ ેથી વ  ુસ યોના ં

બનલેા ંએકમોની બેઠકો હર જનતા માટ ુ લી છે ક કમ અન ેઆવી બેઠકોની કાયવાહ  ન ધ હર જનતા 

માટ ઉ૫લ ધ છે ક કમ, તે ગે ુ ં૫ ક. કાયવાહ ની ુ દ  ુ દ  કમીટ ની ન ધ હર જનતા માટ ુ લી 

રાખવામા ંઆવતી નથી. તે માટની યવ થા કરલ નથી અન ેતે માટ ુ ં૫ ક િનભાવવામા ંઆવ ુ ંનથી.  

(૯) સં થાના અિધકાર ઓ અન ેકમચાર ઓની િનદિશકા. 
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ઉ૫રોકત ુ ા ન.ંર મા ંદશાવેલ િસવાયના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓ િવ તરણ િશ ણ કાયમા ંરોકાયેલા                 

 હોઈ આઈ.સી.એ.આર. ના િનયમ જુબના કલાકોની કામગીર  બ વવાની રહશે. 

(૧૦) દરક અિધકાર  અને કમચાર ને મળ  ુમાિસક મહનતા ુ ંઅને િનયમો જુબના વળતરની ૫ ધિતની 
  

Annerure-09 

      Directorate of  Extension Education,Anand Agricultural University,ANAND (As on 1.5.2022 

B.H.  1317  

Sr.No. Name Designation Budget Head Pay Scale 

1. Patel P C Editor 1317 57700-18200 
2. - Head Clerk 1317 35400-11240 
3. Zala D.N. Sr.Clerk 1317 25500-81100 
4. - Peon 1317 14800-47100 
5. - Asso. Ext.Edu. 1317 79800-211500 
6. Parmar R.S. Peon 1317 14800-47100 
7. - jr.clerk 1317 19900-63200 

B.H.  6221 
1 - Sr Res.Asst. 6221 39900-126600 

B.H. 12505 
1. Shipai S  A Asso.Ext.Edu. 12505 57700-18200 
2. Pateliya  Y A Jr.Clerk 12505 19900-63200 
3. Parmar J.S. Peon 12505 14800-47100 
4 Shastri D S Jr.Clerk 12505 19900-64200 

B.H. 18246 
1. Vaghela A B Sr.Clerk 18246 25500-81100 
2. Patel M.R. Driver 18246 19900-63200 
3 - Tech.Asstt. 18246 57700-18200 

B.H.  18246-03 
1. Dr. Patel S. D. Training Asso.(PP) 18246/03 57700-182400 
2. Rathod M R Helper 18246/03 14800-47100 
3 - Train Asso 18246-03 57700-182400 

B.H.5116 
1. Dr.M.R.Patel asst.ext.edu. 5116 57700-182400 
2. Desai J.D. asst.ext.edu. 5116 57700-182400 
3 - Jr.Asst. 5116 57700-182400 
4 - Tech.Asst. 5116 39900-126600 
5 - Sr.Clerk 5116  35400-112400 
6 - Jr.Clerk 5116 19900-64200 
7 - Wachman 5116 15500-47600 

B.H. 4505  
1. Dr.Patel  H. B. Director of Ext.Edu. 4505 144200-218200 
2. Valani G. S. Steno Gr.I 4505 9300-34800 
3 -   Stat Asst                                4505 - 
4 - Sr.Clerk 4505 25200-81100 

5 Parmar A S                                         junior clerk 4505 19900-63200 
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B.H. 12994-01 

1. Khadayata  K G Res Asso 12994-01 54000 fix 

2 Patel D D jr. clerk 12994-01                                                                                          

19900-63200 
 

 

(૧ર)  ફાળવલેી સહાયક  અને સહાયક  કાય મોના  લાભાથ ઓની િવગત સ હત આવા કાય મોના અમલની   

          ૫ ધિત.          લા  ુ૫ડ ુ ંનથી. 
 

(૧૩) સં થા પાસેથી કોઈ૫ણ ૫રવાનગીઓ અથવા અિધકાર  ૫  અથવા ટછાટ/રાહત મેળવનાર અમલની ૫ ધિત. 

 લા  ુ૫ડ ુ ંનથી. 

 (૧૪)  સં થા પાસે ઉ૫લ ધ અથવા તેમની પાસે રહતી વી ુ ંમા યમમાં પાતં રત (ઈલેક ોિનકસ ફોમ) મા હતીની િવગતો. 

(૧)  આણદં ૃિષ િુનવિસટ ની વેબ સાઈટ www.aau.in ઈ ટરનેટ ૫ર ઉ૫લ ધ છે. 

(૨) Gujarat Agricultural Universities Act, 2004. 

(૧૫) સં થામા ં હર ઉ૫યોગમા ંરાખેલી ુ તકાલય અથવા વાચંન ખડંની સવલતો માટના સમય સ હત નાગ રકોનેમા હતી 

મેળવવા માટની ા ત સગવડોની િવગતો.  લા  ુ૫ડ ુ ંનથી 

 (૧૬) સં થાએ િન કુત કરલા હર મા હતી અિધકાર ઓમા ંનામ, હો ૃ ાઓ અને અ ય િવગતો. 

ધી રાઈટ ુ ઈ ફમશન એકટ ર૦૦૫ના અમલીકરણ માટ એકટની જોગવાઈ હઠળ (સેકશન - ૫) જુબ આણદં ૃિષ 

િુનવિસટ મા ં િન કુત કરલા હર મા હતી અિધકાર ઓના ં નામ અને હો ૃ ા ( એપલેેટ ઓ ફસર તથા પીઓઈઓ અને તેના 

કાય ે ો) ુ ૃ ા ગેની િવગતો (Office Order no.AAU/Reg/Co-ord/7230-40/05 Dt. 27/9/2005 થી ર  કરલ હતો અને 

છે લ ે ધુારા-વધારા સ હતનો એપેલેટ ઓ ફસર, હર મા હતી અિધકાર  અને મદદનીશ હર મા હતી અિધકાર નો કાયાલય 

આદશ ન.ં આ ૃ /ુરજ/લીગલ/સીસી-ર/ ૧ર૦, તા.૧ર/૩/ર૦૧૩ થી ર  કરલ. 

 

૧. એપેલેટ ઓ ફસર 0F"P S[P ALP SYLZLIF 
ુલ૫િત ી, આણદં ૃિષ િુનવિસટ , આણદં 

 

૨. હર મા હતી અિધકાર  0F"P V[RP ALP 58[,  

િવ તરણ િશ ણ િનયામક ી, 

આણદં ૃિષ િુનવિસટ , આણદં 

 

૩. મદદનીશ મા હતી અિધકાર  0F"P V[;P0LP 58[, 4 TF,LD VG[ D],FSFT4 lJPlXPlGPzLGL SR[ZL 
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(૧૭)  વખતો વખત િનયત કરવામા ંઆવ ેત ે માણેની આવી અ ય મા હતી. લા  ુ૫ડ ુ ંનથી. 

 

 

:: એને ર-બી ::  

 

માણ૫  

 

 આથી મા ણત કરવામા ંઆવ ેછે ક મા હતી અિધકાર અિધિનયમની કલમ-૪(૧)(ખ) તગત વય ં હર 

કરવાની બાબતો ોએકટ વ ડ કલોઝર (PAD) મારા િવભાગ વારા તૈયાર કરવામા ંઆવલે છેP 

 
 

                                                                                                                                   િવ તરણ િશ ણ િનયામક 

              આ ૃ ,ુ આણદં                                                                                       
                                                                                                                     
નકલ સિવનય રવાના  

િત, િનયામક ી, ઇ ફોમશન ટકનોલો , આણદં ૃિષ િુનવિસટ , આણદં.             
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(v) t,ii.rqL6.r.{ilaLd Q{l qi qei} zsl.<ilqL ?di ,,ilot iLatQu GrRLuqtal ?,u.{qL.

(q) RRt{?4'i4e[rJ4U]dra&riuiiqqLd.risFuL-t,ui.t<r6-rgrsL,r.il,ui-tcrnS<

airclLrr, tur'i.rer6{ o)Lr't, r.,ii+erL6.r wL€-a +iltaq qiii i. eor..il rrwllil EdL

( e ) uLqia gtt SRcEijl ufur{u), rrhLilql u,i RtrL{Irtj i }dlcr, Q*+r,, u).te.r6.t

ritorLq qD d.ariz rQr6 +tL[ r.oe rqpr il Q<,t il gGrtrL.lil ursil.
(e) r,t tcrL6.t tiid+:, i. +r,ira rL.'rqL qD ?x* e +t"ir il g[itrL $l rrLs.il.



(c) urqle gt\ 3ti+t{a't-[t rir iiQor,,si+2q ]ti, q,gn-r i-fri tj-aii,a frqruii.1il ursd.

(r) ?16r{ nr}Rsil ar{ qrd.a.l. qrqi,iio,r uerc q+.til qr"li iqo/ aqLq iiQoii, Raroii uii-qii qn!d[ qrqitlot uettrg u?t t &?<u.

(r) Rrar'i, Qs'uliii iqov Rqrpitrr'i r4rdal Ri,iicr qrr[e{.r urqqr4 iroJi ui SRrFrt
+aq ,fQareill,ii ucn -i-6. u*n<t *ri+rilat]i d_erddilall r4qa-r )r-lie.isreil cDq ml(s) rL6i'rdl 6'sdu{ DE r'iciioi. ecraL iuqi ig.c*a'ri eor,u {r4-r *.rqoilil .{*d[ 4i. i-u r,{r,r]6.r.r d.i iler,s
fel.t r4tlctL

(v) gonLa tcflil gtt 3h+tfialuiil QqttLtia }tqa{ sdl ui e1,ii,Qtuful ui
aornli urrr6v'r do'i ?rctd ,/uq4 r,rf{cu qi rJ-aria r'i-r,iis'riar qi Qq u+ar a{ri.fl qroii c,totc{r.(q) ICAR uii-qz uor'{+r?araLQ6-$du.rir.ridioi,.tLr,ii+r+ircr.tilrtqcllil 

nil.(q) geqlisll ?,unLgan u< arrollfl qr,t.ii 
"rl,t t u-iqr,t i riotLq{I.

{rqr{ ooilarts{r+e qd, r,t&** risq qi nhtir,[ +] qf qi i+eil t{ora ..fi< 0. ur$e gtt 3ftr6idt 
'Qqatda www.aau,inqr 6qedr{ 0.

sriqr{ltuii4 t?cr'i:

uL 3tietful.u rriqrill,ii qD eaL.u lr,i &iiqi.uq.ai srd qD iit uil -rEil nqlqi urie +eil. utgrriqtil i. u.'i..{qrqi qriltt flqollilqi q-r ,iil i ,rtGr 45,{ ?,ti or+ar qrnr ri6 lr*ri i rcgura urQ, .,ui i.ti ft{q.ilaLO {rq.*il g{+a rL,l.u<s'l ril irOe i .'u 
",rirnl;;l"(u" nqrqi r4A E ui 3Rrtf;dt+i rc.lea nrc,fr.rqilr qi qs.il erL.t iit.tigrit nLd lqi t** Ro,Lo,*j 

"r',q 
$.

rQfl.ii +rrg.il{ r3vr,t B.

(1) qdlca r*{rffi qD: uc{[i : 1o_oo pil +t[c.141 otr_yo Ur[l
Riicii +rrt,r, otr.t'iit 13-oo ril q.t'ir-tr ,tg_.:o

(r) titar qi aiAr rriqril{i qD rqri : os_oo ?il lt16./.r[: ou_y6 gsil
Riiqii uqr, orq'ii: 1?-3o pil q.r}4r, oa_oo gril

(s) i+El.u slwror ui R$r l&urri ulrrcr.ll:r,iuqeti lirriiuiu rrD.il i.te4
qrqal+'i +qrQfl erq'i orp{l E;r

- etg 'rsg 
.teil-

(y) itar.ua,inqrqD+fiurlerriirgr
ru {+qtqr ?ue'* RLargL, {riirr4 R+arqr ui +ru1l"ra-*'qc*il qD ilor.r ttt 3R+Hdt<r +iz3a.iqr d+t-rrt q-qQ u.a erle +t{r r,ttiu? ilflq ?,rAaildlil.r$ rigit e6 cylil rrrcll{l crsr r,trqrqi r,uq &.

('{) ti+qr,u flll nqr rrD {r{rl qcur a$di tirrr, RRqq ?lq.ui,tl R{q?iord ui iiJr eujuar.t{L_

(q) rir{u qr*+r a+dri"r.r'i la+j rrer:urqie 
1t{ gRrgill.0 .ili Xarq e+arQoy.{l urqq.$ r} &r(t) r{+itotldl frqu'ltUii



(? ) 4l\ie ttt 3R"{ffiil qrLu ncLrrl uAe rr,rilz dfii-sr+ r,ii1 u-st*-s'tcL oiQ-r U'i3

(3 ). ?r6yt tt?st?-rL gR+tf,lli +ic'iFta oud, 3R+[iliI.tL otdr-rLrri ?,ri.{R.r{iii ir]^:.

(v) aquda ?,innUii.

(q) Ea EH utFitr {suiiil *fi,qrdldl ilt{
(e) +iwrt il ilti qsqt d,J[.tt r'tqql iq.rl qdlqa d5i+r qt&r cy+ar +ut t qrr{d r,t?rqr rnhR"q rrD.{l i6

"rquu tiir al i.{l Ron}-- enj.*g.pil.-

lc) ti+rr4 RRtt nFLtid a,ti lrt{ auot a{E qrrqr i.{l ilers .u 6ia{t Q rll rg u<.rl { qiql drrr.{l
tierl q&r ortat rtD 

',1edl & ? h qi r,u4l 4orl .il a,tqrdl +ftr qt&r otrar uD €rreorr &.--<rog ru{
.tell-

(q ri+eu.u rt&rt{lat'l oti, rriqrilr,tl.{l REttu* -eroj.rs{ +ril.-

(1o) ai* uf4ail uti sllrttit irrur{ ruRu rr&aarq.i ui h,rrr gvor+r c,rar.ft qrqp4 qrfg&-

rRsR II.trxqeql.r R,rrrlrr+ r4, &.

Sr.No. Name Designation Budget

Head

Pay Scale

4504-01
I VACANT DIRECTOR.IT

4504-01

s7700 - 182400
2 PROF.SHITAL

H.BHOJANI
ASSISTANT
PROFESSOR

57700- 182400

a
J SREE.A.S.VASAVA SR. CLERK 2ss00-81 100(4)
4 Darshita P. Kaladhar JR. CLERK t9900-63200
5 VACANT DRIVER 2ss00-81 100(4)
6 VACANT PEON 14800-47100
(1.1) ti+prtdl tor-+fldl ct+l,trt,ilox+r"il [40t.il, UFra r't{ uti rieil qrqqit4l r4Oqre €,$icrd tlqqq qda:

YEAR: 2O2I-22
Sr.No. B.H. Name of Scheme AIIoted Grant

(Lakh)

I 4504-01 DRICTOR INFORMATION TECNOLOGY 20.s0
2 1 840s SOIL HEALTH CARD 8.89
a
J l 8406 SOIL HEALTH CARD 1.90
4 r2969-03 E- EDUCATION SOLUTION 59.30
5 r2e69-03(S) E. EDUCATION SOLUTION 0.00
6 9995-34 " ERP Edu. Software Development ie.

Prepatation of Modules of Administration
,Account and Academic Activities of the
University"

8.88

7 t5134 ICAR "Strendathnig and Development 0.00
(1.?) ttqEcfl ilct4il ui +tut'til n{g{i 4tcttett?ih,il.fl [4cra ufda ?4rcrr a{*rli 4r?4qq.[] qntlir-

qtt qsd 4Pil.-

(13) ti+ttt qtfr?il iithqr q?qr4o[]aii qEctt ultrsurqx arqqr rlaau/?tucr Qqq4p d5i-i] Rcu,ii:-
qtg qsg 4lil.-



(tY) {+eu qtil 6qeot{ uqctl i+tfl.{rS rG.il {}*tgl qrq{irri luiar t6as*R*t g[l qrt[.it-t} [40r,[i.:-

urqla gt\ gFtrt{e'ldl 4q arda www.aau.in tS-aria qr Gqeoe &.

(ttt) ti+slt+ll ",t&?Gqdoul rrQei] t+d*tq{ uqctt qlq.t.'is-il ilqe.li qDqt ilrrq nR+ +rorM i qrtd.i]

Qqq,qr qr2-[l urad +rcrqii.fl Rcr.[i:- qrt qsg.r?il.-

(te) r{+qt{ ti3ra Ret qtGt qrt&.il .,rR*ritail-tr 4Fr, diqr ui r,tat Rora-i.-

r'

"4Gr qr[U.il uRni[ +rrr diqr Ut { Rof.li.

si. s'l.aur.rFrRqr Rqrqssil 6-$dr-r Z*iidis
uuqla gt\ 3R+ffia1, urqla

(1e) q.'ta'l ctl'td R,ta nqtrtl r,uQ i uru$ -iI qr{l r4-,r q{&ciL- erg usg rril.-

6-1)du.r )riidis
urqla gt\ 3R+ffial,uqla
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.ન.ંઆ ૃ /ુિવક/મા હતી અિધકાર/            /૨૨                                          તા. /૫/૨૦૨૨ 

િત,  

ુલસચવ ી, 

આણદં ૃિષ િુનવિસટ , 

આણદં 

 

 

િવષયઃ ધી રાઈટ ુ ઈ ફોમશન એકટ-ર૦૦૫. 

સદંભઃ આ૫ની કચેર ના પ ર૫  ન.ંઆ ૃ /ુર /લીગલ/સીસી.૨/૮૨/૨૦૨૨  તા.૩૦-૪-૨૦૨૨  

 

 સિવનય ઉ૫રોકત િવષય અને સદંભ ૫  અ વય ેજણાવવા ુ ંક મા હતી અિધકાર અિધિનયમ -૨૦૦૫ 

હઠળ દરક હર સ ા મડંળોએ હર કરવાની થતી ૧૭ દુાઓની મા હતી તા.૧-૫-ર૦૨૨ ની પ ર થિતએ 

તૈયાર કર  હાડ કોપી તેમજ dhv@aau.in  ઈ-મેઈલમા ં માણપ  એને ર- બી આ સાથ ેસામેલ રાખી મોકલી 

આ૫વામા ંઆવે છે. 

 

 સામેલ: ઉપર જુબ                      િનયામક 

  િવધાથ  ક યાણ  
 

 

lGIFDSzL4 lJWFYL" S<IF6GL SR[ZL 
I]lGJl;"8L EJG 

VF6\N S'lQF I]lGJl;"8L4 VF6\Nv#((!!_ 
 

0F"P0LPV[RP58[,                                                                      Phone :(02692) 264688(O)  M- 9998009969   

  lGIFDS                                                                                        Email : dsw@aau.in                                          
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આણદં ૃિષ િુનવિસટ   

 આણદં - ૩૮૮ ૧૧૦ 

____________________________________________________________________________ 

રાઈટ ુ ઈ ફમશન એકટ, ર૦૦૫ની  
 

કલમ ૪(૧) (બી) અ વયેની મા હતી ુ ંમે અુલ  
 

(૧) સં થા ુ ંસ ં થાપન, ઉ ેશો, કાય  અને ફરજોની િવગત. 

સં થા ુ ંસં થા૫ન :  

 જુરાત િવધાનસભાએ ૫સાર કરલ સને ર૦૦૪ના જુરાત ૃિષ િુનવિસટ ઝ અિધિનયમ ન.ં ૫ થી 

રાજયમા ં ચાર ૃિષ િુનવિસટ ઓની થા૫ના કરવામા ં આવેલી છે. તે જુબ આણદં ૃિષ િુનવિસટ  

તા.૦૧/૦૫/ર૦૦૪ ના રોજ અ ત વમા ંઆવેલ છે. તે અગાઉ આ િુનવિસટ  િવસજ ત જુરાત ૃિષ િુનવિસટ નો 

એક ભાગ હતી. આ િુનવિસટ ના કાય ે મા ંઆણદં,  ખેડા, અમદાવાદ, વડોદરા, દાહોદ, પચંમહાલ, મ હસાગર, 

બોટાદ અન ે છોટાઉદ રુ નવ લાઓનો સમાવેશ કરાયેલ છે. મા ણ ૃિષ મહાિવ ાલય, ડ ોસેસીગ 

ટકનોલો  એ ડ બાયો-એનજ  મહાિવધાલય, એ ીક ચરલ ઈ ફોમશન ટકનોલો  મહાિવધાલય, બાગાયત 

મહાિવધાલય, ઈ ટરનેશનલ એ ી બઝનેશ મેનેજમે ટ ઈ ટ ટ ટુ, ૃિષ ઈજનરે  અને ટકનોલો  

મહાિવધાલય, ૪૮ સશંોધન ક ો અન ે૧૬ ૃિષ િવ ાન ક ો / તાલીમ ક ો આવેલ છે. અિધિનયમની જોગવાઈથી 

આણદં ૃિષ િુનવિસટ મા ં ુલાિધ૫િત, ુલ૫િત, િનયામક મડંળ, િવ ા૫ રષદ, િવિવધ િવ ાશાખાઓનો તેમના 

અ યાસ મડંળ સાથ ેસમાવશે થાય છે. ુલ૫િત ી આ િવ િવ ાલયના ુ ય કાયવાહક છે તે હો ૃ ાની એ િનયામક 

મડંળના અન ેિવ ા૫ રષદના અ ય  છે. ુલસ ચવ ી હો ૃ ાની એ િનયામક મડંળના અન ેિવ ા૫ રષદના સ ચવ છે. 

િવ િવ ાલયનો વહ વટ સરળતાથી અને કાય મ ચાલે તે માટ િુનવિસટ  અિધકાર ઓ વ ચે સ ા ુ ંિવ-ક ીકરણ 

કરલ છે ઓને વહ વટ , નાણાકં ય, સશંોધન, િશ ણની સ ાઓ એનાયત કરવામા ંઆવેલ છે.  

ઉ ૃશો :  

આ સં થાના ઉદશો નીચે જુબ છેઃ  

 સં થાના ળૂ તુ ઉ ેશો ૃિષ અને સલં ન શા ો અ વય ે િશ ણ, સશંોધન અને િવ તરણ િશ ણના 

કાય મો વારા સશંોધનના તારણો અને ટકનીકલ મા હતી ુ ં સારણ કરવાની િૃતઓ હાથ ધરવાની છે. આ 

િુનવિસટ ના કાય ે નો યા૫ જુરાત રાજયના નવ જ લાઆોમા ં અ ુ મે આણદં, ખેડા, અમદાવાદ, 

વડોદરા, દાહોદ, પચંમહાલ, મ હસાગર, બોટાદ અને છોટાઉદ રુમા ંફલાયેલ છે.  

         આ િુનવિસટ  હઠળ ૃિષ નાતક અને અ ુ નાતક ક ાના અ યાસ મો ચલાવતા આઠ મહાિવ ાલયો, 

૪૮ સશંોધન ક ો અને ૧૬ ૃિષ િવ ાન ક ો / તાલીમ ક ો  આવેલા ંછે.  

આ િુનવિસટ ના કાય  અને ફરજો નીચે જુબ છે :  

(૧)  ૃિષમા ંઅને સલં ન શા મા ં િુનવિસટ  યો ય ગણે તેવી બી  અ યાસની  શાખાઓમા ંિશ ણ અને     

     િશ ણની જોગવાઈ કરવી.  

(ર)   ૃિષ અને સલં ન િવધાશાખાઓમા ંસશંોધન માટની જોગવાઈ કરવી.  

(૩)   િવ તરણ કાય મો વારા સશંોધનના તારણો અને ટકનીકલ મા હતીના સાર માટ જોગવાઈ કરવી.  
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(૪)  િવશેષ કાય મો હાથ ધરવાની જોગવાઈ કરવી.  

(૫)  ૫દવી/ડ લોમા/ .ુ .પી.  અ યાસ મો શ  કરવા તેમજ િવિવધ ૫ ર ાઓ માટ અ યાસ મો નકક       

     કરવા.  

(૬)  ૫ ર ાઓ લેવી અને ૫દવી /ડ લોમા અને બી  શૈ ણક િવિશ ટમાનો આ૫વા.  

(૭)  િુનવિસટ  વારા અપાયેલ ૫દવી/ડ લોમા અપાયેલ માણ૫ ો પાછા ખેચવા અથવા રદ કરવા.  

(૮)  માનદ ૫દવીઓ અને બી  િવિશ ટમાનો આ૫વા.  

(૯)  િુનવિસટ મા ંન ધાયેલ ન હોય તવેી ય કતઓને યા યાન, િશ ણ અને તાલીમ આ૫વાની અને 

માણ૫  આ૫વાની સ ા.  

(૧૦)  અ ય િુનવિસટ /સ ા મડંળ સાથ ેસહયોગ કરવાની સ ા.  

(૧૧)  ૃિષ િવષયક કોલજેો થા૫વા અને િનભાવવાની સ ા.  

(૧ર)  િશ ણ સશંોધન અને િવ તરણ કાય  માટ યોગશાળા, થંાલયો અન ેસશંોધન મથકો થા૫વા અન ે

િનભાવવા.  

(૧૩)  જ ર યાત જુબ િુનવિસટ મા ં  તે કડરમા ંજ યાઓ ઉભી કરવી અને િનમ ુકં કરવી.  

(૧૪)  િશ ય િૃતઓ અને ઈનામો શ  કરવા અને આ૫વા.  

(૧૫)  ખેતી અને િશ ણ સશંોધનની સં થાઓને જોડવા અને મા યતા આ૫વાની તથા પાછા ખચવાની સ ા.  

(૧૬)  શૈ ણક હ ઓુ માટ મા યતા ા ત સં થાઓની ચકાસણી તથા થંાલય અને યોગશાળાઓની 

 જોગવાઈ િુનિ ત કરવાની સ ા.  

(૧૭)  િુનવિસટ /કમચાર ઓના ૫ગાર ભ થા અને સેવાના િનયમો નકક  કરવા/િનભાવવાની સ ા.  

(૧૮)  સલં ન કોલેજોની િૃ ઓ ુ ંતમેજ િવધાથીઓની ફ  ુ ંિનયં ણ અને સકંલન.  

(૧૯) િવધાથ ઓ અને ટાફ માટ રહણાકં િુવધા/િનભાવણી.  

(ર૦)  ફ  તેમજ અ ય ચા વ લુ કરવાની સ ા.  

(ર૧)  િવધાથીઓના રહઠાણ, વત કુ અને િશ તની દખરખ િનયં ણ કરવાની અને આરો ય સામા ય 

 ખુાકાર ને ઉ ેજન આ૫વાની ગોઠવણ.  

(રર)  વૂ નાતક તેમજ અ ુ નાતક િશ ણ અને સશંોધન ુ ંસચંાલન અને સકંલન કર ુ.ં  

(ર૩)  કુા િવ તારો અને અછતવાળા િવ તારોમા ં ૃિષ િશ ણ સશંોધન અને િશ ણની જોગવાઈ કરવી.  

(ર૪)  િુનવિસટ ના ઉ ૃશો આગળ ધપાવવા માટ તમામ સ ાઓને આ ષુંગક હોય ક ન હોય તેવા બી  

કાય  અને બાબતો કરવાની સ ા.  

(ર૫) સં થાના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ ાઓ અને ફરજો. 

િવધાથ  ક યાણ  

 (૧)  િવધાશાખા ય  અને િનયામક અને સહ િવધાશાખા ય  સાથે િવધાથ ઓના રહઠાણની યવ થા માટ 

યો ય યવ થા ગોઠવવી.  
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(૨) િવધાથ ઓના િવકાસ/માગદશન માટના િવિવઘ કાય મો હાથ ઘરવા. િવિવઘ ફક ટ મા ં વેશ મેળવતા 

નાતક અન ેઅ ુ નાતક િવધાથ ઓના ય ત વ િવકાસ આરો ય, રમત-ગમત િૃતઓ, છા ાલયની 

યવ થા િવધાથ ઓ માટ િુનવિસટ  ક ા, રા ય ક ાની િવધાથ ની રમત-ગમતની હર ફાઇઓ, 

સાં ૃિતક હર ફાઇઓ અને િવધાથ ઓમા ંિશ ત અને નૈ ૃ વની ભાવના કળવવાના ંતેમજ તર ક ણુો 

િવકસાવવા સતત કાયરતના ણુો િવકાસ થાય તે જોવાની કાય  અને ફરજો.  

(૩) ુલપિત ીની દખરખ હઠળ િવધાથ ઓને નોકર ની તકો તથા યો ય નોકર  મળે તેવી યવ થાની 

ગોઠવણી કરવી.    

(૪) િવધાથ ઓની િવિવઘ ઇતર િૃ ઓના સચંાલનની યવ થા કરવી તથા િવધાથ ઓના ક યાણની 

િૃ ઓ ુ ંસચંાલન કર ુ.ં  

(૫) તુ વૂ િવધાથ ઓના મડંળો સાથ ેસપંકમા ંરહ  યો ય િવકાસના કાય  કરવા.  

(૬) િવધાશાખા ય  અને િનયામક અને સહ િવધાશાખા ય  સાથે િવધાથ  તથા તેમના વાલી સાથે સપંક 

વતં રાખવો.  

(૭) િવધાથ ની પસનાલીટ  તથા સપંક મતા વઘારાવી (કો નુીકશન ક ડ), પધા મક પર ાઓ માટ 

યો ય માગદશન મળે તેવી યવ થાની ગોઠવણ કરવી.  

(૮) સબંિંઘત કોલજેોના આચાય ીઓ સાથે દખરખ હઠળ િવધાથ મા ં િશ ત ુ ં ુ ત પાલન થાય તેની 

દખરખ રાખવી.  

(૯) ુલસ ચવ ી સાથે પરામશ કર  પસદંગી પામેલ િવધાથ ઓને વુણચં ક તથા ઇનામ િવતરણની 

કામગીર  સભંાળવી.  

(૧૦) િવધાથ ઓની શાર રક ખુાકાર  જળવાય તે માટ િુનવિસટ ના આરો ય ક ની કામગીર ની દખરખ 

રાખવી.  

(૧૧) ુલપિત ીની આ ા સુાર અ ય કામગીર  વખતોવખત સ પાય તે સભંાળવી.    

Duties & Functions of Director of Students' Welfare 
 
 The duties and functions of the Director of Students Welfare shall be as under:- 
 
(1)  To make arrangements and supervise of the housing and messing of students, in close coordination  

with the Deans of the respective colleges / institutions; 

(2)  To arrange programmes of students’ counseling. 

(3)  To arrange for the placement and employment of students in accordance with the approved scheme. 

(4) To initiate, plan and organise students’ extra – curricular activities such as sports, cultural, adventure 

and other recreational activities and to look after the general welfare of the students. 

(5)  To assist in the placement of the graduates of the University 

(6)  To organise and maintain contact with the Alumni Association of the University 
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(7)  To establish liaison between students and teachers in consultation with Deans, Directors of Colleges. 

(8)  To ensure health and hygiene of the students and control medicinal and health services and other 

welfare activities of health centre of the University. 

(9) To arrange for trainings to the students to improve their overall personality and communication skills 

for various competitive examinations. 

 (10)  To maintain discipline, law and order of the students in the constituent colleges / institutions, through 

the respective Principal / Deans and for the discharge of the duty may award suitable punishment to 

the students on the recommendations of the concerned Deans in accordance with the rules and 

regulations made in this behalf for acts of misdemeanor except that before he expels or rusticates a 

student, he shall get the prior approval of the Vice-Chancellor. 

(11)  To make arrangement for award of Gold Medals and Prizes etc. to the students in consultation with 

the Registrar of the University. 

(12)  To arrange educational tours and finalise the tour programmes of the students as per the existing 

policies of the University in consultation with the respective Deans. 

(13)  To maintain Play-grounds / Sports facilities of Colleges / Institutions through Physical Instructor in 

coordination with the Principals; 

(14) To organise co-operative consumers’ societies, canteens and cooperative societies for the welfare of 

students and the University employees in consultation with concerned officers. 

(15)  To exercise such other powers and perform such other duties as may be required in order to further 

the objectives of the University or as per the directions of the State Government or the Council of 

State Agricultural Universities, as may be conferred or imposed on him by the Statutes, Regulations 

or by the Vice- Chancellor from time to time. 

સં થાના ઓગનાઈઝેશનલ ચાટ, અિધકાર મડંળ અને સિમિતઓનો ચાટ અને ચેનલની િવગતો તથા 

કમચાર ઓની ફરજો   

 આ િુનવિસટ ના ંકમચાર ઓ માટ પોતાના કાય ે મા ંઆવતા ંકાય  માટ કોઈ સ ા નકક  કરવામા ં

આવેલ નથી. ૫રં  ુકમચાર ન ેસ ૫વામા ંઆવેલ કામગીર મા ંઅ ય કચેર  ક હર એકમો અને જનતા વારા 

કોઈ ો ક ર ુઆત આવ ે યાર તે ુ ં િનયમોની સાથ ે સકંલન કર  સુગંત કાયવાહ  કર  ફાઈલ ક ૫  

યવહાર તેમના ૫ુરવાઈઝર  ટાફ મારફતે મયાદામા ં અિધકાર ન ે ર ુ  કરવાની ફરજ િનભાવે છે અને 

િુનવિસટ નો વહ વટ સરળ, િનયમસર અને ઝડપી થાય તેની તકદાર  સાથ ે ણુ ફરજ િનભાવે છે.  

 (૧) સશંોધન ફામની કામગીર  સાથે સકંળાયેલા તમામ કમચાર ઓનો સમય સવારના ૮-૦૦ થી 

 બપોરના ૧૨-૦૦ અને બપોરના ૨-૦૦ થી સાજંના ૬-૦૦ વા યા ધુી  

(૨) શૈ ણક ટાફ માટનો સમય સવારના ૯-૦૦ થી બપોરના ૧૨-૩૦ અને બપોરના ૧૪-૦૦ થી ૧૭-૪૦ ધુી  

(૩)  વહ વટ  સવંગના કમચાર ઓનો સમય: સવારના૧૦-૦૦ થી ૧-૦૦ અને ૧-૩૦ થી સાજંના ૫-૪૦ 

ધુી   

(૪)   સં થામા ંકામકાજ અને િનણય યામા ંઅ સુરવાની કાય૫ ધિત (તેમા ંદખરખ ન ેજવાબદાર ઓ  

માટની ચેનલોની બાબતનો સમાવેશ થવો જ ર  છે) િુનવિસટ ના િનયમો આણદં ૃિષ િુનવિસટ ના 

થમ ટ ટુ-ર૦૦૪ જુબના િનયમો અમલમા ં કૂલ છે. 
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 આણદં ૃિષ િુનવિસટ ની રચના જુરાત ૃિષ િુનવિસટ ઝ ધુારા અિધિનયમ, ર૦૧૪ હઠળ કરવામા ં

આવેલી છે. આ અિધિનયમની જોગવાઈઓ જુબ િુનવિસટ  ગિત અન ે િવકાસન ે લગતી સામા ય િનિત 

િવષયક બાબતોની િવચારણા કરવા માટ િનયામક મડંળ, િુનવિસટ ના અ યા૫ન અને ૫ર ાના ધોરણો 

ળવવા  અને ત ે ગેના  િનયં ણો અને િનયમન  માટ એકડમીક કાઉ સીલ, િવધાશાખાઓ  અને અ યાસ  

બોડની જોગવાઈ કરવામા ંઆવેલી છે. આ અિધકાર મડંળો અિધિનયમમા ંદશાવવામા ંઆવેલ કાય અને ફરજો 

અન ેસ ાઓ જુબ કામકાજ કર છે અને નીિત િવષયક િનણયો કર છે.  

િનયામક મડંળની અને અ ય અિધકાર મડંળની બેઠકો િનયિમત ર ત ેબોલાવી શકાય અને તેના કામકાજ ુ ં

યુો ય િનયમન થાય તે માટ ટ ટુની જોગવાઈ કરવામા ં આવેલી છે. િુનવિસટ એ હાલમા ં િવસ ત 

જુરાત ૃિષ િુનવિસટ ના ટ ટુ અ૫નાવેલ છે. એકડમીક કાઉ સીલ વારા િવિવધ અ યાસ મો અન ે

૫દવીઓ માટના અને ૫ર ા માટના િવિનયમો ઘડલ છે.  

અિધિનયમની જોગવાઈ જુબ િુનવિસટ મા નીચેના અિધકાર ઓ િનયામક મડંળ, એકડમીક કાઉ સીલ અન ે

અ ય અિધકાર મડંળો વારા અન ે ટ ટુ વારા િનયત થયેલી ૫ ધિતઓ, િનયમો અને િવિનયમો જુબ 

કામકાજ કર છે.  

૧. ુલ૫િત ી  

ર. સશંોધન િનયામક અને અ ુ નાતક અ યાસ મના વડા ી  

૩. િવધાશાખાઓના ડ ન ી 

૪. િવ તરણ િશ ણ િનયામક ી  

૫. ુલસ ચવ ી  

૬. હસાબ િનયામક ી  

૭. કાયપાલક ઈજનેર ી  

૮. થંપાલ ી  

૯. િનયામક ી, િવધાથી ક યાણ   

૧૦. િનયામક ી, આઈ. ટ .   

આ અિધકાર ઓ િુનવિસટ ના ુ ય કારોબાર  અને િવધાક ય અિધકાર  (Chief Executive and 

Academic Officer) તર ક િનમાયેલ ુલ૫િત ીને જવાબદાર હોય છે અને તેઓ ુલ૫િત ીન ે િનણયો લેવામા ં

સહાય કર છે.  

 આ ઉ૫રાત િુનવિસટ  વારા િવિવધ સિમતીઓની રચના કરવામા આવેલી છે આ સિમતીઓ 

ુલ૫િત ીન ે િનણય લેવામા ં સહાય કર છે. િનયામક મડંળએ િવિવધ સ ાઓ ુલ૫િત ી અન ેઅિધકાર ઓ 

ડલીગેટ કરલ છે તે જુબ િુનવિસટ  કાય૫ ધિત અ સુર છે.  

ખર દ  અને બાધંકામની બાબતમા િુનવિસટ  રાજય સરકાર િનયત કરલ ૫ ધિત અ સુર છે.   

િવધાથ  ક યાણની કામગીર  

િવધાથ  ક યાણની કામગીર  માટ િનયામક ી, િવધાથ  ક યાણ જવાબદાર છે. તેઓ ુલ૫િત ીન ે

િવધાથ ની િૃ ઓ માટ િનણય લેવામા ંસહાય કર છે. િનિત િવષયક બાબતો માટ િવધા૫ રષદ અને િનયામક  
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મડંળ અ ત વમા ંછે. િવધાથ  ક યાણ દરક કોલજેના િવધાથ ઓની િવિવધ િૃ ઓની કામગીર  િનયામક ી, 

િવધાથ  ક યાણ કર છે.  

વહ વટ અને શૈ ણક કામગીર    
 

 શૈ ણક કામગીર  ઉ૫રાતં શૈ ણક વહ વટની કામગીર  ુલસ ચવ ી વારા કરવામા ંઆવ ે છે.તઓે 

ુલ૫િત ીન ેવહ વટ  બાબતોના િનણયો લેવામા ંસહાય કર છે. ફક ટ  વાઈઝ .ુ  પી. . ના અ યાસ મો 

સેમે ટર જુબના અ યાસ મ, ૫ર પ ો, ૫ રણામો, માકશીટની કામગીર  કર છે.  
 

નાણા ંઅન ે હસાબી કામગીર    
 

 નાણા ંઅને હસાબી કામગીર  હસાબી અિધકાર -વ- હસાબ િનયામક ી વારા કરવામા ંઆવ ે છે. આ 

કામગીર  રાજય સરકાર ીએ િનયત કરલ બ ટ નાણા ંઅને ઝર ના િનયમો અ સુાર કરવામા ંઆવ ેછે. આ 

િવભાગ વારા ઓ ડટ, પી.એફ., ખચ ૫ર િનયં ણની જવાબદાર  ૫ણ છે.  ગેના કાય ૫ ધિત સરકાર ીએ 

િનયત કરલ કાય ૫ ધિત જુબ અમલ કર છે. નાણા ં િવભાગ વારા ક ો અને પેટા ક ો વારા બનાવલે 

બ ટ નાણાકં ય સચંાલન ા ટની ફાળવણી અને ૫ગારભ થા ુ ંસચંાલન કર છે.  
 

(૪)  સં થાના ં કાય  કરવા માટના િનયત કરલાં ધોરણો િુનવિસટ ના િનયમો આણદં ૃિષ િુનવિસટ ના 

થમ ટ ટુ-ર૦૦૪ જુબ. 
 

(૫) સં થાના કાય  કરવા માટ સં થા વારા ધડાયેલ િનયમો, િવિનયમો, ચૂનાઓ, િનયમ સં હ અને રકડ 

સં થામા ં શૈ ણક કામગીર  કરતા કમચાર ઓ માટ આઈ.સી.એ.આર. વારા ચૂવેલા ધારા-ધારણોનો અમલ 

કરવામા ંઆવ ેછે. તે જુબ શૈ ણક ટાફ ુ ંકાયભારણ નીચે જુબ છે. Work load for teach (As per Fourth 

Dean's Committee)   -   લા  ુ૫ડ ુ ંનથી.  
 

અ ય કામગીર  િુનવિસટ ના િનયમો આણદં િૃષ િુનવિસટ ના થમ ટ ટુ-૨૦૦૪ જુબ.   

 આણદં ૃિષ િુનવિસટ  કાયદા વારા અ વમા ંઆવેલ સં થા છે અને સરકાર ીના ળૂ તૂ નીતી 

િનયમો જુબ રાજયના ખેતી અને ખે ુતોના ઉ કષ માટના ઉ૫યોગી િશ ણ, સશંોધન અને િવ તરણને લગતી 

કામગીર  કર છે. આ ઉ૫રાતં સં થાના સચંાલન અને િવકાસ માટ વહ વટ  તેમજ નાણાકં ય કાય મ િવિનયમ 

માટ કામગીર  ૫ણ હાથ ધર છે. સરકાર ીના િનયત કરલ ધારા ધોરણ જુબ કાય  માટ નીચે જુબ 

અમલવાર  કરવામા ંઆવ ેછે.  

(૧) તાિં ક કામગીર  તેમજ સશંોધનની કામગીર  માટ સશંોધન િનયામક ી  

(ર) શૈ ણક કામગીર  માટ આચાય ીઓ તમેજ િશ કો   

(૩) વેશ, ૫ર પ ો અને વહ વટ  કામગીર  માટ ર ાર ીન ેફરજો સ ૫વામા ંઆવેલ છે.  

(૪) નાણાકં ય જવાબદાર  હસાબ િનયામક ી હ તક છે.  

 ઉ૫રાતં નવી ફક ટ , નવા અ યાસ મો, .ુ . પી . કાય મો શ  કરવા માટ જ ર ૫ડ એકડમીક 

કાઉ સીલ તથા િુનવિસટ ના િનયામક મડંળની મં ુર  લેવામા ંઆવ ેછે. ઉ૫રોકત તમામ કામગીર ુ ંસકંલન 

અન ેિનયં ણ ુલ૫િત ી હ તક છે. તમામ બાબતોના ુ ય િનણયકતા ુલ૫િત ી છે. સરકાર ી વારા િનયત  
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કરવામા ંઆવેલ િનયમોને આિધન રહ  િુનવિસટ ઓના અિધકાર ઓ કાય  કર છે. ખાસ કર ને ખે ુતલ  અન ે

ખે ૂત ઉ૫યોગી કાય મોન ેિવશેષ ાધા ય આ૫વામા ંઆવ ેછે.  
 

(૬) સં થા પાસેના દ તાવેજોના કાર ુ ં૫ ક 

િનયામક ી, િવધાથ  ક યાણની કચેર  વારા કમચાર ઓની સિવસ કુ વા દ તાવેજોની સાચવણી 

રાખવામા ંઆવ ે છે.     

 (૭) સં થાની નીિત ઘડવા ગેના અથવા તેમના વહ વટ ગેના હર જનતા સાથેના ૫રામશ અથવા 

િતિનિધ વ માટની કોઈ યવ થા હોય તો તેની િવગતો. 

િુનવિસટ  ક ાએ િવિવધ ૫ રષદ અન ેબોડ ઓફ મેનેજમે ટ પૈક   નિત િનયમો ધડવામા ંઆવ ેછે 

 તે ુ ંપાલન કરવામા ંઆવ ેછે. 

(૮) સં થાની િવિવધ સિમિતઓ અન ે તેમના ભાગ તર ક અથવા તેની સલાહના ઉદૃશથી બે થી વ  ુ

સ યોના ંબનલેા ંએકમોની બેઠકો હર જનતા માટ ુ લી છે ક કમ અન ેઆવી બેઠકોની કાયવાહ  

ન ધ હર જનતા માટ ઉ૫લ ધ છે ક કમ, તે ગે ુ ં૫ ક. 

કાયવાહ ની ુદ  ુદ  કમીટ ની ન ધ હર જનતા માટ ુ લી રાખવામા ંઆવતી નથી. તે માટની 

 યવ થા કરલ નથી અન ેતે માટ ુ ં૫ ક િનભાવવામા ંઆવ ુ ંનથી. 

(૯) સં થાના અિધકાર ઓ અન ેકમચાર ઓની િનદિશકા.  -  લા  ુ૫ડ ુ ંનથી. 

(૧૦) દરક અિધકાર  અને કમચાર ન ેમળ  ુમાિસક મહનતા ુ ંઅને િનયમો જુબના વળતરની ૫ ધિતની 

મા હતી.  

DIRECTORATE OF STUDENTS' WELFARE, AAU, ANAND 
 

Sr.No. Name Designation Budget 
Head 

Pay Scale 

NON PLAN B.H. 4504      

1. J. D. Chavda Agri Officer  4504 39900-126600 

2. P. J. Chavda   Jr. Clerk 4504 19900-63200 

3. S. R. Chavda Peon / Helper 4504 14800-47100 

NON PLAN B.H. 4571-04 

1. Vacant Compounder 4571-04 29200-92300 

2. Vacant Compounder 4571-04 29200-92300 

3. Vacant Dresser 4571-04 14800-47100 

NON PLAN B.H. 5810 

1. N. J. Patel Lab.Tech. 5810 29200-92800 

2. D. V Sharma Jr.Clerk 5810 19900-63200 

3. Vacant Supporting staff 5810 14800-47100 

4. R.M.Parmar   Driver 5810 25500-81100 

 PLAN B.H. 12967-02 

1.  G.J.Patel  Sr.Clerk 12967-02 25500-81100 
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 (૧૧) સં થાની એજ સીની તમામ યોજનાઓની િવગતો, ૂચત ખચ અન ે કરલી કૂવણીઓના અહવાલ 

દશાવ ુ ંફાળવે ુ ંબ ટ. 

                                                   List of Budget [2021-22] 

Sr. 
No. 

Budget Head  Name of Scheme Alloted Grant 
(Lakh) 

૧ ૪૫૦૪ Director of Students' Welfare ૧૭.૯૦ 

૨ ૪૫૭૧-૦૪  Medical Unit Centre  ૦.૩૦  

૩ ૪૮૦૭  Inter University cultural activities  ૦.૨૦ 

૪ ૪૮૦૮  Staff & Student Welfare ૦.૭૦  

૫ ૪૮૬૨ Inter College/ University Sports & Quiz Tournament ૨.૦૫ 

૬ ૪૮૬૨- એ  Inter Agril. School's Sports Scheme ૨.૦૦ 

૭ ૪૮૬૨ -બી Planning of Sports Game, Maintenance of Ground and 
Students DA, etc. 

૨.૬૦ 

૮ ૪૮૬૪ Parvta rohan /Sahsik Pravruttio  ૨.૧૦ 

૯ ૫૮૧૦ Project  for Health Centre  ૫૭.૦૦ 

૧૦ ૧૨૭૦૩ Scheme for the Award of GAU Fellowship for P.G.  Studies 

in various faculties of Anand Agricultural University  

૨.૮૦ 

૧૧ ૧૨૮૬૫ Upgrading of the Student facilities at Different colleges of 
AAU, Anand. 

૫૩.૯૯  

૧૨ ૧૨૯૬૭ Modernising the student  facilities  at different  colleges of 
AAU, Anand   

૨૦.૨૫ 

૧૩ ૧૨૯૬૭-૦૧ Scheme for Fellowship to UG Students   of various faculties 
of Anand Agricultural  University                                       

૭.૦૦ 

૧૪ ૧૨૯૬૭-૦૨ The Scheme for Strengthening the office of Directorate of 
Students` Welfare and Counselling and Placement Cell  at 
AAU, Anand 

૨૪.૩૦  

૧૫ ૧૨૯૬૭-૦૩ Strengthening of Health center at AAU, Anand   ૧૨.૦૦ 

૧૬ ૧૨૯૮૭-૧૩ Merit Scholarship Scheme for economically poor under 
graduate student at Anand Agricultural University Anand. 

૪.૦૦ 

૧૭  ૧૫૬૫૮ National Talent Scholarship (NTS) UG   ૨૮4૭૫4૯૦૦    

૧૮  ૧૫૬૫૯ National Talent Scholarship (NTS)  PG  ૧૮4૫૧4૮૭૨ 

૧૯ ૧૮૨૭૩  રા ય સેવા યોજના     ૫.૭૦    

 

(૧ર)  ફાળવેલી સહાયક  અન ેસહાયક  કાય મોના લાભાથ ઓની િવગત સ હત આવા કાય મોના અમલની  

         ૫ ધિત  -  લા  ુ૫ડ ુ ંનથી. 

(૧૩) સં થા પાસેથી કોઈ૫ણ ૫રવાનગીઓ અથવા અિધકાર  ૫  અથવા ટછાટ /રાહત મેળવનાર અમલની 

૫ ધિત.  -  લા  ુ૫ડ ુ ંનથી. 
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(૧૪)  સં થા પાસ ેઉ૫લ ધ અથવા તેમની પાસે રહતી વી ુ ંમા યમમા ં પાતં રત (ઈલકે ોિનકસ ફોમ) 

મા હતીની િવગતો. 
 

(૧)  આણદં ૃિષ િુનવિસટ ની વેબ સાઈટ www.aau.in  ઈ ટરનટે ૫ર ઉ૫લ ધ છે. 

sZf  Gujarat Agricultural Universities Act, 2004. 
 

 

(૧૫) સં થામા ં હર ઉ૫યોગમા ંરાખેલી ુ તકાલય અથવા વાચંન ખડંની સવલતો માટના સમય સ હત 

નાગ રકોને મા હતી મેળવવા માટની ા ત સગવડોની િવગતો.  -  લા  ુ૫ડ ુ ંનથી 
 

 

(૧૬) સં થાએ િન કુત કરલા હર મા હતી અિધકાર ઓમા ંનામ, હો ૃ ાઓ અન ેઅ ય િવગતો. 
 

ધી રાઈટ ુ ઈ ફમશન એકટ ર૦૦૫ના અમલીકરણ માટ એકટની જોગવાઈ હઠળ (સેકશન -૫) જુબ 

આણદં ૃિષ િુનવિસટ મા ં િન કુત કરલા હર મા હતી અિધકાર ઓના ં નામ અને હો ૃ ા (એપેલેટ ઓ ફસર 

તથા પીઓઈઓ અને તેના કાય ે ો) ુ ૃ ા ગેની િવગતો (કાયાલય આદશ નઆં ૃ /ુર /લીગલ/સીસી.૨/ 

૧૨૦ તા.૧૨/૩/૨૦૧૩)  થી ર  કરલ છે. 
 

(૧) એપેલેટ ઓ ફસર   ુલસ ચવ ી, 

આણદં ૃિષ િુનવિસટ , આણદં 

 

(ર) હર મા હતી અિધકાર     િનયામક ી, િવધાથ  ક યાણ                                           

      આણદં ૃિષ િુનવિસટ , આણદં  

 
   

(૧૭)  વખતો વખત િનયત કરવામા ંઆવ ેત ે માણેની આવી અ ય મા હતી. - લા  ુ૫ડ ુ ંનથી. 
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એને ર-બી 
 

::   માણ૫   ::   
 

આથી મા ણત કરવામા ં આવે છે ક, મા હતી અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫ ની કલમ-૪ 

તગત વય ં હર કરવાની બાબતો ોએકટ વ ડ કલોઝર (PAD) મારા િવભાગ વારા તયૈાર 

કરવામા ંઆવલે છે અને તા.૧-૫-ર૦૨૨ ની થિતએ માર  મં ુ ર  મળેવી અ તન કરવામા ંઆવલે 

છે.   

 

 

 

તા.  -૫-ર૦૨૨                                 કચેર ના વડાની સહ : 

                 કચેર ના વડા ુ ંનામ: ડૉ.ડ .એચ.પટલ  

  કચેર ુ ંનામ : િનયામક ી, િવધાથ  ક યાણની કચેર , 

  આણદં ૃિષ િુનવિસટ ,આણદં 

 





૧. સસં્થાન  ંસસં્થાપન, ઉદે્દશો, કાર્યો અને ફરજોની વિગત. 
પ્રસાર વશક્ષણ ભિન એ ભારત સરકારન  ંિેસ્ટનન ઝોનન  ં(રીજીર્યોનલ ટે્રનીંગ)ઇન્સસ્ટીટટ ટ  ે. જે ૧૯૬૨ 
થી િેસ્ટનન ઝોનના રાજ્ર્યો, જેિા કે, ગ જરાત, મહારાષ્ટ્ટ્ર, મધ્ર્યપ્રદેશ,  ત્તીસગઢ, રાજસ્થાન, ગોિા,        
દીિ-દમણ અને દાદરાનગર હિેલીના લાઇન ડીપાટનમેન્સટના મીડલ લેિલના એક્ષટેન્સશન ફંકશનરી 
માટે ટે્રનીંગન  ં કામ કરે  ે. પ્રસાર વશક્ષણ ભિન મ ખ્ર્યત્િે ઓન કેમ્પસ અને ઓફ કેમ્પસ ટે્રનીંગ 
પ્રોગ્રામ કરે  ે. સાથે સાથે જ દી-જ દી સસં્થાઓ સાથે કોલોબ્રોટીિ ટે્રનીંગ તેમજ કન્સસલટન્સસી ટે્રનીંગ 
પણ કરે  ે.  

(૨) અવિકારીશ્રીઓની ફરજો (૦૧/૦૫/૨૦૨૨ ની પરરસ્સ્થતીએ) 
અ.ન ં અધિકારીશ્રીઓના નામ હોદ્દો કામગીરી 
૧. ડૉ. જે. કે. પટેલ વનર્યામક વનર્યામક તરીકેની કામગીરી અને ફરજો 
૨. ડૉ.બી.એસ.રદિેકર સહ.વિ.વશ.શાસ્ત્રી  તાલીમ કાર્યનક્રમોને લગતી કામગીરી, 

લેકચર,ઓફ કેમ્પસ,તાલીમ કાર્યનક્રમ,કોર્ન 
ડાર્યરેક્ટર રરપોટન,તાલીમ કાર્યનક્રમના બબલ 
સમર્યસર આપિા,ગેસ્ટ લેકચરરને આમવંિત 
કરિા, જેિી તાલીમને લગતી તમામ કામગીરી 
કરિી. 

૩. ડૉ.બી.ડી.પટેલ સહ.વિ.વશ.શાસ્ત્રી 
(ડી.ડી.ઑ.) 

 તાલીમ કાર્યનક્રમોને લગતી કામગીરી, 
લેકચર,ઓફ કેમ્પસ,તાલીમ કાર્યનક્રમ,કોર્ન 
ડાર્યરેક્ટર રરપોટન,તાલીમ કાર્યનક્રમના બબલ 
સમર્યસર આપિા,ગેસ્ટ લેકચરરને આમવંિત 
કરિા, જેિી તાલીમને લગતી તમામ કામગીરી 
કરિી તેમજ હોસ્ટેલ રેકટર તરીકેની કામગીરી 
કરિી. 

  પ્રસાર વશક્ષણ ભિનના (હોસ્ટેલ એકેડેમીક 
બબલ્ડીંગ તેમજ આજ બાજ ની જગ્ર્યા)ની 
જાળિણીની કામગીરી. . 

 ટે્રનીંગ સેલ 
 ઉપાડ અને ચ કિણા અવિકારી તરીકેની 
કામગીરી 

૪. શ્રી.એ.જી.સ ખડીર્યા 
 

મ. વિ.વશ.શાસ્ત્રી 
(હોસ્ટેલ રેકટર) 
 

 તાલીમ કાર્યનક્રમોને લગતી કામગીરી, 
લેકચર,ઓફ કેમ્પસ,તાલીમ કાર્યનક્રમ,કોર્ન 
ડાર્યરેક્ટર રરપોટન,તાલીમ કાર્યનક્રમના બબલ 
સમર્યસર આપિા, ગેસ્ટ લેકચરરને આમવંિત 
કરિા, જેિી તાલીમને લગતી તમામ કામગીરી 
કરિી. 

 કચેરીમા ં જ્ર્યારે ડૉ.બી.ડી.પટેલ (ડી.ડી.ઑ) રજા 
ઉપર હોર્ય ત્ર્યારે ઉપાડ અને ચ કિણા 
અવિકારીનો ચાર્જની કામગીરી 

૫.  શ્રી.એ.પી.વનનામા મ. વિ.વશ.શાસ્ત્રી  તાલીમ કાર્યનક્રમોને લગતી કામગીરી, 
લેકચર,ઓફ કેમ્પસ,તાલીમ કાર્યનક્રમ, કોર્ન 
ડાર્યરેક્ટર રરપોટન , તાલીમ કાર્યનક્રમના બબલ 
સમર્યસર આપિા,ગેસ્ટ લેકચરરને આમવંિત 
કરિા, જેિી તાલીમને લગતી તમામ કામગીરી 
કરિી.  

 “સ્િચ્  ભારત” વમશનની કામગીરી 
 ઇ-બ લેટીન, મથંલી રીપોટન, પી.જી.ટીબચિંગ અને 
ગાઈડીંગ ની કામગીરી, એગ્રેસ્કો રીપોટન, િાવર્િક 
અહિેાલ િગેરે અંગેની કામગીરી. 



૬. શ્રી.કે.એસ.પ્રજાપવત હડે ક્લાકન  રહસાબ વનર્યામકશ્રી ની કચેરી ધ્િારા આિતા 
RTGS ના ચેક લખિા તથા િટાિિા/ચેક ડીટેલ 
રજીસ્ટરમા ં નોંિ કરિી/ચેક ઇન્સટમેશન ફાઇલ 
વનભાિિી, આિક રજીસ્ટંર વનભાિિા. 

 કચેરીના કિાટનરની આિકન  ં રજીસ્ ટર વનભાિવ ,ં 
આિેલ નાણાનં   ંજેતે કમનચારી /પાટવને ચ કિર્ટ ં  

કરવ ં/પાટવને ચેક મોકલિા/સ્ટેટબેન્સક /સેન્સટ્રલ 
બીકમાથંી ીાફટ કઢાિી મોકલિાની કામગીરી 

તેમજ  વનર્યવમત કેશબ ક લખિી .તેમજ  બીક 
રીકનસેલશેન  કરવ ં.  

 હોસ્ટલ રેકટરશ્રી તરફથી ભરિામા ં આિત  ં
હોસ્ટેલ ભાડ ં /કોન્સટ્રાકટર તરફથ ીી નાણા ં લઇ 
રસીદ બનાિી  ,તેની રીશીશટ રજીસ્ટર/રીિોલ્િીંગ 

ફંડ આિક રજીસ્ટરમા ં નોંિ કરિી .ચલણથી 
સેન્સટં્રલ બીકમા ંજમા કરાિિા  તેમજ રીિોલ્િીંગ 
ફંડની અલગ કેશબ ક લખિી.  

 ઉચ્ચકબીલ થી ઓફ કેમ્પસ /ઓન કેમ્પસ 
તાલીમિગન માટે ઉપાડેલ રકમમાથંી 

િણિપરારે્યલ રકમ સેન્સટં્રલ બીકમા ં ચ લણથી 
જમા કરાિિી /કેશબ કમા ં નોંિ કરિી ,  બજેટ 
સદર – ૧૮૨૪૮ તેમજ રીિોલ્િીંગ ફંડના 
કન્સટીજન્સસી િાઉચરની ફાઇલ વનભાિિી. 

 કમનચારીઓની દૈવનક હાજરીપિકની ચકાસણી /  
સી.એલ. બ કની ચકાસણી. 

 કચેરી ખાતે વિવિિ ખરીદી તેમજ િહીિટી 
કામકાજની ચકાસણી કરિી. 

 કચેરી ખાતેના 
ડી .સી.બીલ/એસી.બીલ/એનપીડીસી 

બીલ/ખરીદીને લગતા ંબીલોની ચકાસણી કરિી.  
 રોજમદારોની હાજરી તેમજ કામગીરીની દેખરેખ 
રાખિી. 

 અન્સર્ય દૈવનક કામગીરી. 
 વનર્યામકશ્રી/ઉપાડ અને ચ કિણા અવિકારીશ્રીની 
સ ચના મ જબની અન્સર્ય કામગીરી. 

૭. શ્રી.બી.એસ.પરમાર સી.ક્લાકન  દરેક અવિકારી/કમનચારીઓની સેિાપોથી તથા 
પસનનલ ફાઈલ / રાજા મજૂંરીના હ કમ બહાર 
પાડિા / રજાઓ જમા લેિી / ઉિારિાની 
કામગીરી / વિવિિ કાર્યાનલર્ય આદેશની 
સેિાપોથીમા ંનોંિ કરિી. 

 ઉચ્ચતર પગાર િોરણ, કેરરર્યર એડિાન્સસમેન્સટ 
અંગેની જરૂરી દરખાસ્ત તૈર્યાર કરી મજૂંર 
કરાિિા માટે મોકલવ  ંતે અંગનેી જરૂરી કાર્યનિાહી 
કરાિિાની કામગીરી 

 અવિકારી / કમનચારીઓના ખાનગી અહિેાલ / 
સ્િૈચ્ચ્ ક વનવવૃત્ત / િર્ય વનવવૃત્ત અંગનેી પેન્સશન 
દરખાસ્ત તૈર્યાર કરી મોકલી આપિાની કામગીરી 

 રોજગાર કચેરીને માહીતી મોકલિી / ઓડીટ 
પગાર બાિંણીન  ં લોકલ ફંડ ઓડીટ કરાિિાની 
કામગીરી 

 ક લસબચિ / રહસાબ વનર્યામક / વિસ્તરણ વશક્ષણ 
વનર્યામક / સશંોિન વનર્યામક / કાર્યનપાલક 
ઈજનેર તેમજ અન્સર્ય ય વનિવસિટી તરફથી જારી 
કરિામા ં આિતા પરીપિો, મકાન ફાળિણી / 



કાર્યાનલર્ય આદેશ / જાહરે નામ  ં / હ કમો િગેરેની 
જરૂરી કાર્યનિાહી કરી તેની ફાઈલો તેમજ ટેબલને 
લગતી ફાઈલો બનાિિી અને તેની વનભાિણી 
વિવિિ પરીપિો મ જબ મારહતી મોકલિી 

 કચેરીના ડેડસ્ ટોક રજીસ્ ટર વનભાિવ  ં / ડેડસ્ટોક 
આઈટમ ભૌવતક ચકાસણી કરીને રદ બાતલ 
કરિા અંગનેી કામગીરી. 

 િગન-૩-૪ ીાઈિર તથા પટાિાળાના પ્રોટેક્ક્ટિ 
િેસન બ ટ /ચપંલ /ગરમ ગણિેશ / ય વનફોમન / 
ઠરાિ મ જબ િગેરેની ખરીદી ય વનિવસિટીના 
પરીપિો મ જબ મજૂંરી લઈ ખરીદી કરીને જે તે 
કમનચારીને પરૂી પાડિાની કામગીરી અને ફાઈલ 
વનભાિિી તે મ જબ િાવર્િક રજીસ્ટર / જી.પી.એફ 
સ્લીપની ચકાસણી કરિી. 

 કચેરીના િાહનોની િીમા પોલીસીઓ સમર્યસર 
ભરિાની તેમજ િાહન રીપેરીંગ કરાિિાની 
કામગીરી તેમજ તેની લૉગબ ક / રહસ્ટ્રીસીટ 
વનભાિિાની કામગીરી 

 વનર્યામકશ્રી/ઉપાડ અને ચ કિણા અવિકારીશ્રીની 
સ ચના મ જબની અન્સર્ય કામગીરી. 

૮. શ્રી.એન.એસ.ચરપોટ સી.ટેકનીવશર્યન  તાલીમમા ં ઓરડર્યો-રરઝય ર્યલનીદેખરેખ તેમજ 
અન્સર્ય કામગીરી,ફોટોગ્રાફી,વિડીર્યોગ્રાફીની 
કામગીરી 

 ડેડસ્ટોક રજીસ્ટર વનભાિિાની કામગીરી. 
 કચેરીના તાલીમ કાર્યનક્રમો દરમ્ર્યાન સ્ટડી 
વિબઝટ,તાલીમ કાર્યનક્રમો ર્યોજિાની કામગીરી. 

 ફેકલ્ટી તરીકેની કામગીરી 
 તાલીમ કાર્યનક્રમો દરમ્ર્યાન ફીડબેક રફલ્મ તૈર્યાર 
કરિાની કામગીરી 

 તાલીમ કાર્યનક્રમોના ફોટા/વિડીર્યો સીડી તૈર્યાર 
કરિાની કામગીરી. 

૯. શ્રી.જી.એ.જાદિ રનર  કચેરી ખોલિાની તેમજ બિં કરિાની અને 
કચેરીના સમર્ય મ જબ કચેરીની ચાિીઓ 
લાિિાની તેમજ લઈ જિાની કામગીરી.  

૧૦. શ્રી.આર.એસ.ડાભી પટાિાળા  કચેરીના હોસ્ટેલ વિભાગમા ં આિતા 
તાલીમાથીઓને રોકિાની સગિડ પરૂી પાડિાની 
કામગીરી તેમજ કચેરીને લગતી તમામ 
કામગીરી. 

૧૧. શ્રીમતી.સી.એસ.પરમાર પટાિાળા  કચેરીમા ં ઇનિડન ટેબલની ટપાલો આપિાની 
તેમજ કચેરીની દરેક કામગીરી. 

૧૨. શ્રી.ઝેડ.બી.સૈર્યદ 
(અિેજી સેિાઓ પ્રસાર 
વશક્ષણ ભિન આ.કૃ.ય ., 
આણદં) 

હલે્પર  કચેરીમા ં બહારથી આિતી ટપાલો તેમજ 
આઉટિડન ટપાલો મોકલિાની તથા બબલો 
પહોચાડિાની કામગીરી તથા કચેરી ખોલિાની 
અને બિં કરિાની િગેરે કામગીરી. 

૧૩. શ્રી.કે.બી.હરીજન સ્િીપર  કચેરીમા ં અને હોસ્ટેલમા ં સાફ-સફાઈ કરિાની 
તેમજ કચેરીના કામકાજમા ં મદદરૂપ થિાની 
કામગીરી. 

 
(૩) સસં્થામા ંકામકાજ અને ધનર્ણય પ્રક્રિયામા ંઅનસુરવાની કાયણ પધ્િધિ. 



    ટે્રનીંગ નીડ એસેસમેન્સટ િકનશોપ ર્યોજીને જ દા-જ દા વિભાગોની જરૂરીર્યાત મ જબ ઓન કેમ્પસ અને 
ઓફ કેમ્પસ ટે્રનીંગ કાર્યનક્રમ નક્કી કરિામા ંઆિે  ે. જે મેનેજમેન્સટ કવમટી અને ભારત સરકાર 
ધ્િારા મજૂંર કરિામા ંઆિે  ે. અને તે મ જબ માનનીર્ય ક લપવતશ્રીની મજૂંરી મેળિીને ટે્રનીંગ 
કાર્યનક્રમ ર્યોજિામા ંઆિે  ે. તેમજ ક લસબચિશ્રીના માગનદશનન મ જબ િહીિટી કામગીરી કરિામા ં
આિે  ે. 

(૪) સસં્થાના કાયો કરવા માટેના ધનયિ કરેલા િોરર્ો॰ 
     આણદં કૃવર્ ય વનિવસિટીના  સ્ટેચ્ય ટ એસ.-૧૨૧ મ જબ એનાર્યત થરે્યલ સત્તા મ જબ જે તે સક્ષમ 

અવિકારીશ્રીની આગોતરી મજૂંરી લઈ જે તે કામગીરી કરિામા ંઆિે  ે. 
(૫) સસં્થાના કાયો કરવા માટે સસં્થા ધ્વારા ઘડાયેલા ધનયમો, ધવધનયમો, સચૂનાઓ, ધનયમ સગં્રહો અને 

રેકડણ. 
     કચેરી ખાતે કોઈપણ પ્રકારના કાર્યો કરિા માટે  સ્ટેચ્ય ટ એસ-૧૨૧ પ્રમાણે  સક્ષમ અવિકારીની 

મજૂંરી લઈ કાર્યો કરિામા ંઆિે  ે. 
    આ કચેરીની એક મેનેજમીટ કવમટી પણ  ે. જે માનનીર્ય ક લપવતશ્રીના પ્રમ ખપદ હઠેળ કાર્યન કરે 
 ે. જેમા ં   ભારત સરકારના પ્રવતવનવિશ્રીઓ, વિસ્તરણ વશક્ષણ વનર્યામકશ્રી, પ્રોગ્રવેસિ ફામનર, 
વનર્યામક, પ્રસાર વશક્ષણ ભિન, િગેરે સભ્ર્ય તરીકે હોર્ય  ે. 

(૬) સસં્થા ધ્વારા દસ્િાવેજોના પ્રકારનુ ંપત્રક: 
     રોજમદારન  ં દૈવનક હાજરીપિક, પગારબચઠ્ઠી, ડેડ સ્ટોક રજીસ્ટર, સ્ટોર રજીસ્ટરો, જેિાકે, રોજમેળ, 

ખાતાિહી,  માગંણીપિક, ઝાડ રજીસ્ટર, કેશમેમો, કચેરીમા ં નાણા ં જમા કરાિિાન  ં પિક, 
સ્ટેશનરી રજીસ્ટર, સ્ટેમ્પ રજીસ્ટર, કેશબ ક, આિક-ખચનન  ં રજીસ્ટર જે આણદં કૃવર્ ય વનિવસિટી 
ધ્િારા માન્સર્ય કરેલ  ે. તેિા પ્રકારના પિકો રાખિામા ંઆિે  ે. 

(૭) સસં્થાની નીધિ ઘડવા અંગેના અથવા િેમના વહીવટી અંગેના જાહરે જનિા સાથેના પરામર્ણ 
અથવા   પ્રધિધનધિત્વ માટેની કોઈ વ્યવસ્થા હોય િો િેની ધવગિો. 

    કચેરીની મેનેજમીટ કવમટી સદર નીવત અને તેના િહીિટીની કામગીરી નક્કી કરે  ે. 
 
(૮) RTI CELL મા ંબે અધિકારીશ્રીઓની ધનમણકૂ કરવામા ંઆવી છે. જે જાહરે જનિા માટે ખલુ્લી છે. 
 

અ.ન ં અધિકારીશ્રીઓના  નામ હોદ્દો 
ટેલલફોન નબંર 
િથા ઈ-મેલ 

૧. 
જાહરે મારહતી અવિકારી 
PUBLIC INFORMATION 
OFFICER (P.I.O) 

વનર્યામકશ્રી,  
પ્રસાર વશક્ષણ ભિન, 
આણદં કૃવર્ ય વનિવસિટી,આણદં 

(૦૨૬૯૨) 
૨૬૧૨૭૦ 

eei@aau.in 

૨. 

જાહરે મારહતી અવિકારી  
ASSTT. PUBLIC 
INFORMATION OFFICER  
(A.P.I.O)  

સહ વિસ્તરણ વશક્ષણશાસ્ત્રી 
(આર.એસ.), 
પ્રસાર વશક્ષણ ભિન, 
આણદં કૃવર્ ય વનિવસિટી,આણદં  

(૦૨૬૯૨) 
૨૬૧૨૭૦ 

*આ વસિાર્ય અિેની કચેરી ખાતે રીસચન એસોસીએટ - ૪, વસવનર્યર રીસચન ફેલો - ૩, આઉટ સોવસિંગ 
મેનપાિર ધ્િારા - ૬, તેમજ દૈવનક િોરણે - ૫ રોજમદારો કાર્યનરત  ે. 

mailto:eei@aau.in


(૯)  અરજીઓની સખં્યા   નીલ 
 
(૧૦) અધિકારીશ્રીઓ અને કમણચારીઓને મળતુ ંમહનેિાણુ ંઅને ધનયમો મજુબનુ ંવળિર 
 
અ.
ન ં

અધિકારીશ્રીઓના નામ હોદ્દો Basic Pay+ G. Pay નોંિ 

૧. ડૉ. જે. કે. પટેલ વનર્યામક ૧૩૧૪૦૦-૨૧૭૧૦૦ 
(૧૩A) 

 

૨. ડૉ.બી.એસ.રદિેકર સહ.વિ.વશ.શાસ્ત્રી ૧૩૧૪૦૦-૨૧૭૧૦૦ 
(૧૩A) 

 

૩. ડૉ.બી.ડી.પટેલ સહ.વિ.વશ.શાસ્ત્રી 
(ડી.ડી.ઑ.) 

૧૩૧૪૦૦-૨૧૭૧૦૦ 
(૧૩A) 

 

૪.  શ્રી.એ.જી.સ ખડીર્યા મ. વિ.વશ.શાસ્ત્રી ૬૮૯૦૦-૨૦૫૫૦૦ (૧૧)  
૫. શ્રી.એ.પી.વનનામા મ. વિ.વશ.શાસ્ત્રી ૫૭૭૦૦-૧૮૨૪૦૦ (૧૦)  
૬. શ્રી.કે.એસ.પ્રજાપવત હડે ક્લાકન ૩૫૪૦૦-૧૧૨૪૦૦ (૬)  
૭. શ્રી.બી.એસ.પરમાર સી.ક્લાકન ૩૫૪૦૦-૧૧૨૪૦૦ (૬)  
૮. ક .અંજલી ડી.મેકિાન જ .ક્લાકન ૧૯૯૫૦ FIX અિેજી સેિાઓ બાગાર્યત, 

મહાવિદ્યાલર્ય, બી.એ.કોલેજ 

આ.કૃ.ય  .,આણદં) 

૯. શ્રી.એન.એસ.ચરપોટ સી.ટેકનીવશર્યન ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ (૮)  
૧૦. શ્રી.જી.એ.જાદિ રનર ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ (IS-2)  
૧૧. શ્રી.આર.એસ.ડાભી પટાિાળા ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ (IS-1)  
૧૨. શ્રીમતી.સી.એસ.પરમાર પટાિાળા ૪૪૪૦-૭૪૦૦ 

ગ્ર.ેપે-૧૪૦૦/- 
 

૧૩. શ્રી.કે.બી.હરીજન સ્િીપર ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ (IS-1)  

 
રોજમદારોને રાજ્ર્ય સરકારના પ્રિતનમાન દર મ જબ પગાર ચકૂિાર્ય  ે.  
 
૧૧.  સસં્થાની િમામ યોજનાની ધવગિો, સલૂચિ ખચણ િથા ફાળવેલ ગ્રાન્ટની માક્રહિી. 

૧૨. ફાળવેલી સહાયકી અને સહાયકી કાયણિમોના લાભાથીઓની ધવગિ સક્રહિ આવા કાયણિમોના 
      અમલની પધ્િધિ. 
  

અં .ન  યોજનાનુ ં
નામ 

બજેટ સદર 
(૧૮૨૪૮) 

યોજનાનો 
પ્રકાર 

વર્ણ:૨૦૨૧-૨૨ 
ની ગ્રાન્ટ 

વર્ણ:૨૦૨૨-૨૩ 
ની પ્રપોઝ ગ્રાન્ટ 

૧. 
એક્ષટેન્સશન 
એજય કેશન 
ઇચ્ન્સસ્ટટટ ટ 

પે 

નોન-શલાન 

૨,૫૭,૬૯,૫૦૨/- ૧,૦૩,૭૧,૧૯૪ 
રીકરીંગ કન્સટીજન્સસી ૩૦,૦૦,૦૦૦/- ૧૦,૦૦,૦૦૦/- 
ટે્રનીંગ  કન્સટીજન્સસી ૬૦,૦૦,૦૦૦/- ૩૦,૦૦,૦૦૦/- 

નોન રીકરીંગ કન્સટીજન્સસી - - 
 કુલ (રૂ.) ૩,૪૭,૬૯,૫૦૨/- ૧,૪૩,૭૧,૧૯૪/- 



૧૩.સસં્થા પાસેથી કોઈપર્ પરવાનગીઓ અથવા અધિકારપત્ર અથવા છૂટછાટ/રાહિ મેળવનાર   
અંગેની ધવગિો 

    લાગ  પડત   નથી  
૧૪.સસં્થા પાસે ઉપલબ્િ અથવા એમની પાસે રહિેી વીજાણ ુમાધ્યમોમા ંરૂપાિંરીિ (ઈલેક્ર્ટોધનક ફોમણ) 

માક્રહિીની ધવગિો. 

     લાગ  પડત   નથી 
૧૫ સસં્થામા ંજાહરે ઉપયોગમા ંરાખેલી પસુ્િકાલય અથવા વાચંનખડંની સવલિો માટેના સમય સક્રહિ 

નાગક્રરકોને માક્રહિી મેળવવા માટેની પ્રાપ્િ સગવડોની ધવગિો. 

 લાગ  પડત   નથી 

૧૬. સસં્થાએ ધનયકુ્િ કરેલા જાહરે માક્રહિી અધિકારીઓના ંનામ, હોદ્દોઑ અને અન્ય ધવગિો. 

   (૧) જાહરે મારહતી અવિકારી, વનર્યામકશ્રી, પ્રસાર વશક્ષણ ભિન, આ.કૃ.ય ., આણદં  
   (ર) મદદ. જાહરે મારહતી અવિકારી, વનર્યામકશ્રી, પ્રસાર વશક્ષણ ભિન, આ.કૃ.ય ., આણદં 
૧૭ વખિો વખિ ધનયિ કરવામા ંઆવે િે પ્રમાર્નેી આવી અન્ય માક્રહિી. 
   લાગ  પડત   ંનથી. 
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કાયપાલક ઈજનેર ીની કચેરી 
આણદં કૃિષ યુિનવિસટી 

આણદં 
(૧) સં  થાનું સં  થાપન ઉદેૃશો, કય  અન ેફર ની િવગત   કચેરીનું સં  થાપનઃ  

ઇ   ટીટયટુ ઓફ એ ીક  ચરની  થાપના થતાં એ  ટેટ એ  નીયરની જ  યાનો 
સમાવેશ કરવામાં આવેલ હતો.  યારબાદ યુિન.તાઃ ૧-૬-૧૯૭રથી  થાપીત 
થતા ંકાયપાલક ઇજનેર ીની કચેરી અિ તવમાં આવી.  
ઉદેૃશોઃ યિુનવિસટીની માલ-િમ  કત, િબ  ડ ગ, મકાનોની િનભાવણી અન ે

ળવણી યિુનવિસટીમાં જુદી જુદી યોજનાઓમાં અન ે કચેરીઓના રહેણાંક 
મકાનોના બાંધકામ,પાણી પુરવઠો અને ગટર ,વીજળી,સફાઇ,ગે  ટ હાઉસ 
િનભાવણી,યોજનાકીય અનુકુળ  લાન ,એ  ટીમેટ અન ેબાધંકામ કરી આપવા  
કાય  અને ફર ઃ 
(૧) સરકાર ી તરફથી મળતી ા  ટ મુજબ યોજનાકીય અનુકુળતા મુજબ નવા   
      બાંધકામો કરાવવા. 
(ર) યુિનવિસટીની કચેરીઓ/વસાહતોના મકાનોમા ંપાણી/વીજળી/ગટર  
       યવ  થા. 
(૩)  યિુનવિસટીના રોડ/ ર  તાઓ વસાહતની  ઓપન ડેનેજની સાફ સફાઇ   
(૪)  અ ેની કચેરીમા ંનીચે માણેની શાખાઓ કામ કરે છે. 
(૧) વહીવટ િવભાગ(ર)બાધંકામ િવભાગ(૩) ઇલેકટીક િવભાગ(૪) સુથારી 
િવભાગ(પ) લહુારી િવભાગ (૬)  લ  બીગ િવભાગ (૭) ગે  ટ હાઉસ િવભાગની 
કામગીરી .(૮) આર.એ.એમ.િવભાગ 
ફર ઃ(૧) યુિનવિસટીના મકાનો અને રોડની િનભાવણી અને ળવણી  
          (ર) સીવીલ બાંધકામો,  લાન એ  ટીમેટ તૈયાર કરવાની કામગીરી                             
          (૩) ગે  ટ હાઉસ િનભાવણી અને ળવણી 
           (૪) યુિનવિસટીની  થાયી  િમ  કતોની ળવણી.                                                 
       આમ ઉ૫રોકત જણાવેલ તમામ કામગીરી લગતા સાધન સામ ીની વાિષક 
જ રીયાત મુજબ ટે  ડર પ  ધિતથી ખરીદી કરવી અન ેમરામત માટે પુરી 
પાડવાની  યવ  થા કરવી. 
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(ર)  સં  થાના અિધકારીઓ અને કમચારીઓ સ  તાઓ અન ે ફર
  

કચેરીના વડા તરીકે કાયપાલક ઇજનેર ીની િનમ ંક કરવામા ં આવ ે છે નાયબ 
ઇજનેર(સીવીલ),જુ.ઇજનેર(સીવીલ),ઇલેકટી  યીન,  લ  બર,ફીટર,ટેસર, 
કાપ  ટર,  લકે  મીથ  અન ે વહીવટી તેમજ તાિં ક કમચારી   સં  થાના હેતુઓ 
મુજબની કામગીરીમા ંરોકાયલે છે.   
powers and duties of the Executive Engineers 

  
 The Executive Engineer shall work directly under the Vice-

Chancellor and shall exercise the following powers and 
perform the following functions and duties, namely:-   

 To be responsible for maintenance of all University 
buildings,  roads, fencings,  and all other civil engineering 
works of the University. 

 To be responsible for the construction and maintenance of  
services like Guest House, streetlight, water supply and 
drainage. 

  To be responsible for all constructions work (executed by 
this office) under the University including their designs, 
plans, estimates etc.. 

 To prepare annual construction and maintenance budget of 
the University . 

 To maintain accounts relating to works in his charge in the 
manner prescribed by the Comptroller. 

 To maintain an  record of immovable properties of the 
University. 

  ટે  યટુ -૧ર૧ હેઠળ સ પયલે સ  તા મુજબ બાંધકામ,ખરીદી અન ેમંજુરી અંગેની 
તાંિ ક/ હસાબી/વહીવટી કામગીરી કરવી અન ેતમામ કામગીરીની દેખરેખ 
રાખવી.                                                                                                       
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નાયબ ઇજનેર(સીવીલ)                                                                          
બાંધકામન ેલગતા તમામ  લાન /એ  ટીમેટ બનાવવા,ડો ગ મુજબ કામગીરી 
કરાવવી,કામના ંબીલો તૈયાર કરાવવા િવગેરે કામગીરી.      

(૩) સં  થામાં કામકાજ અને િનણય યામાં અનુસરવાની કાયપ  ધિત 
(તેમાં દેખરેખ અન ે જવાબદારીઓ માટેની ચેનલોની બાબતનો 
સમાવેશ થવા જ રી છે.) 

યુિનવિસટીના િનયમો આણંદ કૃિષ  યિુનવિસટીના  એકટ-ર૦૦૪ મુજબ અન ે
ટે.૧ર૧ યા અમલમાં મકેૂલ છે. 

(૪) સં  થાના કાય  કરવા માટેના િનયત કરેલા ધોરણો  આણંદ કૃિષ  યિુનવિસટી  ટે યટુ અન ે એકટ મુજબ તમેજ સરકાર ીના ઠરાવ 
મુજબ અમલ કરવામા ંઆવલે ધોરણો.. 

(પ) સ  થાના કાય  કરવા માટે સં  થા ારા ઘડાયેલા િનયમો, િવિનયમો 
સુચનાઓ, િનયમ સં હો અને રેકડ 

સં  થામાં કામગીરી કરતા ં કમચારીઓ માટે સરકાર ી  વારા સૂચવેલા ધારા 
ધોરણોનો અમલ કરવામાં આવે છે અને યિુનવિસટીના  ટે  યટુ માણે અમલ 
કરવામાં આવે છે.  

(૬) સં  થા પાસેના દ  તાવે  કારનુ ંપ ક.  સં  થા ખાતે જ રી વક ફાઇલ, કો  ટાકટ એ ીમટે, ોપટ  ર  ટર. 
(૭) સં  થાની િનિત ઘડવા અંગનેા અથવા તેમના વહીવટ અંગેના હેર 

જનતા સાથનેા પરામશ અથવા િતિનિધ  વ માટેની કોઇ  યવ  થા 
હોય તો તેની િવગતો 

અ ેની કચેરીન ેલાગ ુપડત ુનથી. 

(૮) સં  થાની િવિવધ સિમિતઓ અને તેમના ભાગ તરીકે અથવા તેની 
સલાહના ઉદેૃશથી બેથી વધુ સ  યોના બનેલા એકમોની બેઠકો હેર 
જનતા માટે ખુ  લી છે કે કેમ? અને આવી બેઠકોની કાયવાહી ન ધ 

હેર જનતા માટે ઉપલ  ધ છે કે કેમ? તે અંગેનુ ંપ ક 

અ ેની કચેરીન ેલાગ ુપડત ુનથી. 

(૯) સં  થાના અિધકારીઓ અન ેકમચારીઓની િનદિશકા  અ ેની કચેરીન ેલાગ ુપડત ુનથી. 
(૧૦) દરેક અિધકારી અન ે કમચારીન ે મળતું માિસક મહેનતા ં અન ે

િનયમો મુજબના વળતરની પ  ધિતની મા હતી 
તાઃ૧-પ-ર૦૨રની પ રિસથિત 

અ. ન.ં કમચારીનુ ંનામ હો ો કુલ ૫ગાર 
બ.સ.- ૪પ૭૧-૩ 

૧. ી એ.એચ.સુથાર નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ૧૩૦૩૯૫ 
ર. ી એમ.એન.ગામેતી હેડ કલાક ૪૨૪૨૮ 
૩. ી કે.આર.વાધેલા સી. કલાક ૬૧૪૦૩ 
૪. ી પી.વી.ચાૈહાણ સી.કલાક ૩૭૧૩૬ 
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૫. ી પી.એન.પટેલ જુ. કલાક ૨૯૭૬૮ 
૬. ી એ. .શેખ જુ. કલાક ૩૦૪૬૪ 
૭. ી બી.બી.પટેલ  જુ.કલાક ૧૯૯૫૦ 
૮. ી જ.ેબી.િમ  ી  ટેસર ૬૭૩૨૮ 
૯. ી પી એમ. દવ માળી/  યુન ૪૫૭૩૦ 
૧૦. ી એલ.આર.રાજપતૂ હે  પર ૩૭૨૭૫ 
૧૧ ી આર.એ.ચાવડા કડીયા ૩૭૨૭૫ 
૧૨ ી ડી.પી.િ વેદી વાયરમને ૩૭૨૭૫ 

બ.સ.૧૩૧૧ 

૧૩ ી જ.ે કે.િવહોલ ખેતી મદદનીશ ૩૪૯૮૮ 
૧૪ ી બી એમ.હ રજન  વીપર ૩૬૨૦૦ 
૧૫ ી આર.એસ.િસ  ધા હે  પર ૩૬૯૭૫ 
૧૬ ી એસ.બી.માછી િબન.કુશળ રોજમદાર ૩૬૯૭૫ 
૧૭ ી બી.એસ.ચાવડા અધ.કુશળ રોજમદાર ૩૬૨૦૦ 

 

(૧૧) સં  થાની એજ  સીની તમામ યોજનાઓની િવગતો, સિૂચત ખચ અન ે
કરેલી ચૂકવણીઓના દશાવતુ ફાળવેલ બજટે  

નોન  લાન  કીમ તથા બાંધકામ બજટે સદરો મુજબ  

(૧ર) ફાળવેલી સહાયકી અન ેસહાયકી કાય મોની અમલની પ  ધિત અ ેની કચેરીન ેલાગ ુપડત ુનથી. 
(૧૩) સં  થા પાસથેી કોઇ૫ણ ૫રવાનગીઓ અથવા અિધકારપ ક 

અથવા છુટ છાટ /રાહત મેળવનાર અંગનેી િવગતો 
અ ેની કચેરીન ેલાગ ુપડત ુનથી. 

(૧૪) સં  થા પાસ ેઉપલ  ધ અથવા તેમની પસે રહેતી િવ  ંમા  યમમા ં
પાંતરીત મા હતીની િવગતો(ઇલેકટ=Mિનકસ ફોમઃ) 

અ ેની કચેરીન ેલાગ ુપડત ુનથી. 

(૧પ) સં  થામાં હેર ઉપયોગમાં રાખેલી  પુ  તકાલય અથવા વાંચન 
ખંડની સવલતો માટેના સમય સ હત નાગ રકોને મા હતી મેળવવા 
માટેની ા  ત સગવડોની િવગતો  
 

અ ેની કચેરીન ેલાગ ુપડત ુનથી. 

(૧૬) સં  થામા ંિનયુકત કરેલ હેર મા હતી અિધકારીઓના નામ, 
હો ાઓ અન ેઅ  ય િવગતો  

(૧) ી.એ.એચ.સુથાર,-ઇ ચાજ કાયપાલક ઇજનરે- હેર મા હતી અિધકારી 
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(ર) ી.એ.એચ.સુથાર,નાયબ કાયપાલક ઇજનેર-મદદનીશ હેર  અિધકારી 
(૧૭) વખતો વખત િનયત કરવામાં આવ ેતે માણનેી આવી અ  ય મા હતી

  
અ ેની કચેરીન ેલાગ ુપડત ુનથી. 

 
માણપ  

 
            આથી માણપ  કરવામાં આવે છે કે, મા હતી અિધકારી અિધિનયમની કલમ-૪ અતગત  વયં હેર કરવાની બાબતો –  ોએકટીવ 
ડી  કલોઝર મારા િવભાગ ારા તૈયાર કરવામાં આવેલ છે અને ર૦૨રની િ થિતએ મંજુરી મેળવી અધતન કરવામા ંઆવેલ છે. 
 
 
તારીખઃ૦૧-૦૫-૨૦૨ર                                                    કચેરીના વડાની સહી નામ અને િવભાગનુ ંનામ 
                                                                                                                                                                               નામઃ  અશોકભાઇ હ રભાઇ સુથાર 
                                                                                                                                                                                           ઇ ચાજ  કાયપાલક ઇજનેર 
                                                                                                                                                                                            આણંદ કૃિષ યુિનવિસટી 
                                                                                                                                                                                                         આણંદ 

 

 



 6

ી એચ.આર.પટલ                                                                              ફોન : - )૦૨૬૯૨ ( ૨૬૩૯૭૨ 
કાયપાલક ઇજનેર                                                                ઇ  -મેલ :- ddoexen@aau.in 

 

 
    

 

   

.ન.ંઆકૃય/ુકાઇ/વહટ/આરટીઆઇ/                             /૨૦૨ર                                 તાઃ૦ર-૦૫-૨૦૨ર 
 
  

િત, 
કુલસિચવ ી, 
આણંદ કૃિષ યિુનવિસટી, 
 આણંદ 
 
 
 િવષયઃ આર.ટી.આઇ.-ર૦૦પ અ વયે ો-એકટીવ ડી કલોઝરની મા હતી મોકલી આપવા  
                        બાબત... મે-૨૦૨ર 
   
        
          સિવનય ઉપરોકત િવષય અ વયે જણાવવાનું કે સંદભ ત પ રપ માં જણા યા અનુસાર મા હતીનો અિધકાર 

અિધિનયમ-ર૦૦પની કલમ-૪(૧)(ખ) હેઠળ હેર સ ા મડંળોએ હેર કરવાની થતી ૧૭ મુ ાઓની મા હતી                     

( ો-એકટીવ ડી કલોઝર) તાઃ ૧-પ-ર૦૨રના રોજની મા હતી અધતન કરી હાડ કોપી તથા સોફટ કોપી આ 

સાથે સામેલ રાખી મોકલી આપવામાં આવે છે. જ ે ણ સા ં . 

 
 

સામેલઃ ઉપર જુબ.     
               
  



  

બ.ં અ. કૃષિ મહાષિદ્યાલય 

આણદં કૃષિ યષુિિષસિટી  
આણદં - ૩૮૮ ૧૧૦ (ગજુરાત)  

 

 ડૉ. િાય.એમ.શકુ્લ  
 આચાયય અિે ષિદ્યાશાખાધ્યક્ષ  

 / Fax : 02692-261076(O) 

e-mail    : deanagri@aau.in 

    જા.િ.ંબીએસીએ/પીએ/ ૨૦૧-૦૨ /૨૦૨૨                                  તા. ૨૬-૦૫-૨૦૨૨ 
 
 
 
પ્રષત, 
કુલસચચિશ્રી, 
આણદં કૃષિ યષુિિષસિટી, 
આણદં. 
 
 
ષિિય : ધી રાઇટ ઇન્ફમેશિ એક્ટ ૨૦૦૫..... 
સદંર્ય   : આપિી કચેરીિો પરરપત્ર િ.ંઆકૃય/ુરજી/લીગલ/સી.સી.૨/૮૨/ર૦૨૨, તા.૩૦-૦૪-૨૦૨૨ 
 

 સષિિય ઉપરોક્ત ષિિય અિે સદંર્ય અન્િયે જણાિિાનુ ં કે, ધી રાઇટ ઇન્ફમેશિ                

એક્ટ ૨૦૦૫ અંતગયત અતે્રિી બ.ંઅ.કૃષિ મહાષિદ્યાલયિી મદુ્દા િ.ં૧ થી ૧૭ અિે એિેક્ષર-બી િી 

મારહતી તા.૧.૫.૨૦૨૨ િી સ્થથષતએ તૈયાર કરી હાડય કોપી તેમજ સોફ્ટ કોપીમા ંઆ સાથે સામેલ રાખી 

મોકલી આપિામા ંઆિે છે. 

 

સામેલ : ઉપર મજુબ                   આચાયય અિે ષિદ્યાશાખાધ્યક્ષ 

 

િકલ સષિિય રિાિા : 

ષિયામકશ્રી, ઇન્ફમેશિ ટેકિોલોજી. આકૃય,ુ આણદં તરફ..... 
ઉક્ત મારહતી આણદં કૃષિ યષુિિષસિટીિી િેબસાઇટ પર પ્રષસધ્ધ કરિા ષિિતંી છે.  

     

 

 

 



 

એનેક્ષર - બી 
પ્રમાણપત્ર 

 
 

 આથી પ્રમચણત કરિામા ં આિ ે છે કે મારહતી અષધકાર અષધષિયમિી કલમ-૪ 

અંતગયત થિય ંજાહરે કરિાિી બાબતો  પ્રોએક્ટીિ ડીથકલોઝર (PAD)  મારા ષિર્ાગ 

દ્રારા તૈયાર કરિામા ંઆિેલ છે અિે તા.૧.૫.૨૦૨૨ િી સ્થથષતએ અમારી મજૂંરી મેળિી 

અદ્યતિ કરિામા ંઆિેલ છે. 

 

તા. ૨૬-૫-૨૦૨૨                            ( િાય.એમ.શકુ્લ ) 
           આચાયય અિે ષિદ્યાશાખાધ્યક્ષ 

           બ.ંઅ.કૃષિ મહાષિદ્યાલય 
                                         આણદં કૃષિ યિુોિષસિટી 
                                          આણદં 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



માહિતી અધિકાર ધનયમ - ૨૦૦૫ અંગે વર્ષ ૨૦૨૨ ની માહિતી 

 

૧. સસં્થાન  ંસસં્થાપન, ઉદે્દશો, કાયો અને ફરજોની ધવગતો. 
 - સસં્થાન  ંસ્થાપન :  બ.ંઅ.કૃષિ મહાષિદ્યાલયિી થથાપિા   
  ૧૯૪૭ મા ંદાતાશ્રી શેઠ મિસખુલાલ હરગોિિ ધ્િારા રૂ|.૫.૦૦ લાખિા દાિથી શરૂ  
 થયેલ હતી. કોલેજનુ ંઉદ્દઘ્ાટિ ડૉ.કે.એમ.મનુ્શી ધ્િારા ૧૯૫૨ મા ંકરિામા ંઆિેલ હત ુ.ં 
 - ઉદે્દશો : કોલજેમા ંષશક્ષણ, સશંોધિ, ષિથતરણિા કાયો ધ્િારા કૃષિમા ંઉપયોગી તાલીમ  
 પામેલ માિિબળ ઉત્પન્ન કરવુ.ં જે માટે કોલજેમા ંિીચે મજુબિા થિાતક અિે અનથુિાતક  
 કક્ષાએ કોિયિી તાલીમ આપિામા ંઆિે છે. 
   

  બી.એસસી (ઓિસય) કૃષિ -   ૪ િિયિો કોિય  

  એમ.એસસી અિે એમ.એસસી (કૃષિ) -   ૨ િિયિો  

  (થિાતક કક્ષા પછી) 
 

  પી.એચડી.      ૩ િિયિો 
  (એમ.એસસી (કૃષિ) પછી)  
  

   અનથુિાતક કક્ષાએ કૃષિિે લગતા જુદા જુદા ચૌદ ષિિયોમા ં અભ્યાસ ચાલે છે.                    
  જુદા જુદા અભ્યાસક્રમો જેિા કે, એગ્રી.એન્ટોમોલોજી, એગ્રોિોમી, 
                હોટીકલ્ચર,સોઇલ સાયન્સ એન્ડ એગ્રી.કેમેથરી, એગ્રી.ઇકોિોમીક્સ, એગ્રી.ષમટીયોરોલોજી, 
             એગ્રી.માઇક્રોબાયોલોજી, બાયો ટેકિોલોજી, એગ્રી.થટેટથટીક્સ, એક્ષટેન્શિ એજ્યકેુશિ, 
          િીમેટોલોજી, જીિેટીક્સ એન્ડ પ્લાન્ટ બ્રીડીંગ, બાયો કેમેથરી, પ્લાન્ટ ફીઝીયોલોજી,                   
     પ્લાન્ટ પેથોલોજી, સીડ સાયન્સ િગેરે. 
  
 - કાયો અને ફરજો :      
  ૧) કોલેજમા ં બી.એસસી.(ઓિસય) એગ્રી. એમ.એસ.સી. અિે એમ.એસસી(એગ્રી.તથા 
                   પીએચડી.િા જુદા જુદા ષિિયોમા ં અભ્યાસક્રમો ગોઠિિા અિે કૃષિ ષિિયોમા ં
           તાલીમ આપી કૃષિ તજજ્ઞો તૈયાર કરિા. 
  ૨) કૃષિિે લગતા જુદા જુદા ષિિયોમા ં સશંોધિ કામગીરી હાથ ધરિી િે જુદી જુદી                   
                      એજન્સીઓમા ંપ્રોજેક્ટ આધારરત સશંોધિ કરવુ.ં 
  ૩) ખેડૂતો માટે ટૂંકાગાળાિા તાલીમ િગો ગોઠિી ખેતીિા સશંોધિ ર્લામણોિો પ્રસાર કરી    
         ખેડૂતોમા ંજાગતૃતા લાિિી.     

 

૨. સસં્થાના અધિકારીઓ અને કમષચારીઓની સત્તાઓ અને ફરજો. 
સથંથાિા િડા તરીકે આચાયય અિે ડીિ, ફેકલ્ટી ઓફ એગ્રીકલ્ચરિી ષિમણુકં કરિામા ં                

આિે છે. કોલજેિા જુદા જુદા ષિિયોિા ષિર્ાગો હોય છે તેિા િડા તરીકે જે તે ષિિયિા ષિષણાતંોિી 
પ્રાધ્યાપક અિે િડા તરીકે ષિમણુકં કરિામા ં આિે છે. અિે જુદી જુદી કેટેગરી જેમ કે પ્રાધ્યાપક,             
સહ પ્રાધ્યાપક, મદદિીશ પ્રાધ્યાપક, એગ્રી. ઓફીસર,ખેતી મદદિીશ અિે િહીિટી કમયચારી ગણ 
સથંથાિા હતેઓુ મજુબિી કામગીરીમા ંરોકાયેલ હોય છે. 



 
 

Powers and duties of the Deans: 

1. The Dean of each Faculty shall be the chief academic officer of the faculty, responsible for the due 

observance of the Statute and Regulation. He shall be Ex-Officio chairman of the faculty. He shall be 

responsible for the organization and conduct of teaching, research and extension education work of the 

Departments included in the Faculty, and for that purpose shall pass such orders as may be necessary 

in consultation with the Head of Department concerned. 

2. The Dean shall took into and be responsible for the due observance of the Statute and Regulations 
relating to the Faculty. 

 
3. He shall preside over the meetings of the Faculty. 
 
4. He shall formulate and present policies pertaining to his faculty the Academic Council for its 

consideration. 
 
5. He shall make reports to the Vice-chancellor on the work of the different Departments of the Faculty. 
 
6. He shall supervise the registration and progress of the students in the colleges of the Faculty. 
 
7. He shall be responsible to the Vice-chancellor for proper use of buildings assigned to the colleges, 

schools and research institutions and of the equipment thereof. 
 

8. He shall prepare the budgets in consultation with the appropriate officers and staff members in the 
technical area. 

 
9. Each Dean shall have such other powers and perform such other duties as are laid down under this Act 

and Statute or by the Vice-chancellor. 
 
10. He shall organize examinations in consultation with the Registrar. 
 
11. To sign all Memorandum of Understanding in connection with the Educational and training Projects to 

be undertaken in the University. 
 

Head of Department: 
 
1. For each department the Vice-chancellor may appoint from amongst the Professors such Person to be 

the Head of the Department, who having regard to the experience and merit pertaining to that 
department is found suitable. 

 
 Provided that if no such person is available from amongst the Professor, appointment 
made of a suitable person from amongst the teachers. 
 

2. An appointment made under sub-clause (a) shall be for a period of two years. 
 
3. The post of a Head of the Department shall be honorary. 
 
4. The head of the Department  shall be responsible for resident teaching, research and extension 

education to the Dean of the Faculty, Director of Research and Director of Extension Education 

respectively, in co-ordination with the concerned associate Dean or the Principal of the college as the 

case may be. 



 

5. He shall exercise the following powers and perform the following duties namely. 
 
(i) To be responsible for the organization and conduct or resident teaching, research and extension 

education of his department and for that purpose shall pass such orders as may be necessary in 
consultation with the concerned Principal, Associate Dean and the Director. 

(ii) To tender necessary advise to the Principals, Associate Dean and Directors on all matters 
pertaining to his field in respect  of teaching, research and extension. 

(iii) To submit to the concerned    Director the budgetary needs of his department. 
(iv)  To recommend to the Principals, Associate Deans and Directors the work load of each 

member of the staff with respect to teaching, research and or extension education. 
(v) To be responsible for all University properties and facilities assigned to his Department.  
(vi) To recommend to the Associate Dean proposals for making improvement in the working of his 

Department. 
(vii) To generally supervise the work of academic staff members of his Department. 
(viii) To exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed 

on him by the Statute and Regulations or by the concerned Dean or by the Vice-chancellor. 
 

૩. સસં્થામા ં કામકાજ અને ધનણષય પ્રહિયામા ં અન સરવાની કાયષપધ્િધત (તેમા ં દેખરેખ અને 
 જવાબદારીઓ  માટેની ચનેલોની બાબતનો સમાવેશ થવો જરૂરી છે). 
  યષુિિષસિટીિા ષિયમો આણદં કૃષિ યષુિિષસિટીિા પ્રથમ સ્ટેચ્ય ટ-૨૦૦૪/સ્ટેચ્ય ટ-૨૦૧૧ 
 મજુબિા ષિયમો અમલમા ંમકેૂલ છે. 
૪. સસં્થાના કાયો કરવા માટેના ધનયત કરેલા િોરણો. 
  યષુિિષસિટીિા ષિયમો આણદં કૃષિ યષુિિષસિટીિા પ્રથમ સ્ટેચ્ય ટ-૨૦૦૪/સ્ટેચ્ય ટ-૨૦૧૧ 
 મ જબ.  
૫. સસં્થાના કાયો કરવા માટે સસં્થા ધ્વારા ઘડાયેલા ધનયમો, ધવધનયમો, સચૂનાઓ, ધનયમ સગં્રિો અને 

રેકડષ. 
  સથંથામા ં શૈક્ષચણક કામગીરી કરતા કમયચારીઓ માટે આઇ.સી.એ.આર. દ્રારા સચૂિેલા 
 ધારાધોરણોિો અમલ કરિામા ંઆિે છે. જે મજુબ શૈક્ષચણક થટાફનુ ંકાયયર્ારણ િીચે મજુબ છે. 
 

Work load for teacher  ( As per forth Deans Committee ) 
Sr 
No. 

Activity Hours per week 
Dean Deptt.  

Head 
Professor Associate  

Professor 
Assistant  
Professor 

1 Contact hours(Instruction) 4 6 8 12 16 
2 Preparation for teaching including library use 2 6 6 10 12 
3 Administration, evaluation research, Extension, 

guidance, counselling, development activities, etc. 
33 27 25 17 11 

                                                     Total  39 39 39 39 39 
       

      ઉપરોકત શકૈ્ષચણક કામગીરી ઉપરાતં સશંોધિ અિે ષિથતરણિે લગતી કામગીરી સરં્ાળિાનુ ંકાયયર્ારણ હોય છે. 
 

          યષુિિષસિટીિા ષિયમો આણદં કૃષિ યષુિિષસિટીિા પ્રથમ સ્ટેચ્ય ટ-૨૦૦૪/સ્ટેચ્ય ટ-૨૦૧૧ મ જબ.  
 

૬. સસં્થા પાસેના દસ્તાવેજોના પ્રકારન  ંપત્રક. 
થિાતક અિે અનથુિાતક કક્ષાએ ર્ણતા ષિદ્યાથીઓનુ ં રજીથટર ષિર્ાિિામા ં આિે છે.                       

તે જ પ્રમાણે ખચય અિે આિકિા રેકડય પણ ષિર્ાિિામા ંઆિે છે. કમયચારીઓિી સષિિસબકુ અિે રેકડય 
પણ રાખિામા ંઆિે છે. 

 



 

૭. સસં્થાની નીધત ઘડવા અંગેના અથવા તેમના વિીવટ સગેંના જાિરે જનતા સાથનેા પરામશષ 
 અથવા  પ્રધતધનધિત્વ માટેની કોઇ વ્ય્વસ્થા િોય તો તેની ધવગતો. 
  યષુિિષસિટી કક્ષાએ ષિષિધ પરરિદ અિે બોડય ઓફ મેિેજમેન્ટ પૈકી જે િીષત ષિયમો 
 ઘડિામા ંઆિે છે તેનુ ંપાલિ કરિામા ંઆિે છે. 
૮. સસં્થાની ધવધવિ સધમધતઓ અને તેમના ભાગ તરીકે અથવા તેની સલાિના ઉદે્દશથી બથેી વધ  
 સભ્યોના બનેલા એકમોની બેઠકો જાિરે જનતા માટે ખ લ્લી છે કે કેમ ? અને આવી બેઠકોની કાયષવાિી   
     નોંિ જાિરે જનતા માટે ઉપલબ્િ છે કે કેમ ? તે અંગેન  ંપત્રક. 

કાયયિાહીિી જુદી જુદી કષમટીિી િોંધ જાહરે જિતા માટે ખલુ્લી રાખિામા ં આિતી િથી.             
તે માટેિી વ્યિથથા કરેલ િથી અિે તે માટેનુ ંપત્રક ષિર્ાિિામા ંઆિતુ ંિથી.  

૯. સસં્થાના અધિકારીઓ અને કમષચારીઓની ધનદેધશકા. 
  ઉપરોક્ત મદુ્દા િ.ં૨ મા ં દશાયિેલ ષસિાયિા અષધકારીઓ અિે કમયચારીઓ શૈક્ષચણક કાયયમા ં
 રોકાયેલ હોય આઇસીએઆરિા ષિયમ પ્રમાણે િીચે મજુબિા કલાકોિી કામગીરી બજાિિાિી રહશેે. 
Work load for teacher  ( As per forth Deans Committee ) 

Sr 
No. 

Activity Hours per week 
Dean Deptt.  

Head 
Professor Associate  

Professor 
Assistant  
Professor 

1 Contact hours (Instruction) 4 6 8 12 16 
2 Preparation for teaching including library use 2 6 6 10 12 
3 Administration, evaluation research, Extension, 

guidance, counselling, development activities, etc. 
33 27 25 17 11 

                                                     Total  39 39 39 39 39 
 

૧૦.  દરેક અધિકારી અને કમષચારીને મળત   માધસક મિનેતાણ  ંઅને ધનયમો મ જબના વળતરની પદ્ધધતની માહિતી. 
અધિકારી/કમષચારીને મળત   ંમાધસક મિનેતાણ  ં- તા.૧.૫.૨૦૨૨ 

SR.NO Employee Name Designation Gross Pay 
1 Vijaykumar Bakorbhai Darji Professor(p) 206658 
2 Raisbhai Mahmmadbhai Rajpura Asst Prof(Ah) 106012 
3 Sunilkumar Jayantilal Mekwan Asst Prof(Bot) 125948 
4 Pravinsinh Ajitsinh Gohil Phy Inst 145836 
5 Pravinkumar Natvarlal Raval steno grade-2 87340 
6 Jashavantbhai Babubhai Parekh Sr Clerk 70951 
7 Rajendrakumar K. Rathva Agril Asst 70756 
8 Manibhai Dhanabhai Vankar Agril Asst 80016 
9 Sannykumar Rambhai Vasava Agril Asst 42412 

10 Vechatbhai Dinabhai Rathva Agril Asst 70956 
11 Somabhai Bhikhabhai Vasava Peon 42600 
12 Dineshbhai Zaverbhai Tadvi Peon 42600 
13 Muekshbhai Gordhanbhai Chavda Peon 40701 
14 Dinesh Jagjivan Parmar Asso Prof Ag Stat 206676 
15 Ganapatlal Nagardas Motaka Asst Prof Ag Stat 130079 
16 Jatinkumar Jagdishbhai Chavda Jr Clerk 28672 
17 Khodabhai Somabhai Jadav Asso Prof(Ec0) 206676 
18 Ganga Devi Eshwar Ram Asst Rs(Eco) 93440 
19 Vikarmbhai Santilal Dabhi Peon 36271 
20 Dalsukh Kanjibhai Vasava Agriculture Assistant 73132 
21 Isunath Shankarbhai Rathva Agriculture Assistant 77612 
22 Pareshkumar Chandrakant Chavda Peon 39228 
23 Jayeshakumar Keshavlal Parmar Asso Prof(Ag Chem) 206676 
24 Arvindkumar Dayalal Kalola Asso Prof 206376 
25 Rasiklal Karamshi Thumar Assoc Prof 177964 



26 Dineshkumar Haribhai Patel Professor 226898 
27 Manjusha Satishchandra  Kulshrestha Asst Prof(Math) 263086 
28 Kirankumar Bharatbhai Parmar Jr  Clerk 29844 
29 Nabimiya Pirshabmiya Saiyad Agril Asst 77560 
30 Jitendra Janakrai Dhruve Asso Prof(Bio Chem) 206776 
31 Nileshkumar Jayantilal Patel Asso Prof(Bio Chem) 194684 
32 Yogesh Madhusudan Shukla Principle 263809 
33 Baban Ishwarbhai Karande Asst Prof(Ag Met) 122636 
34 Vidydhar Bhaskar  Vaidya Asst Prof(Ag Met) 115279 
35 Jignesh Ambubhai Patel Lab Tech/Ag Asstt 51372 
36 Xitij  Urmilbhai Shukla Asst Prof(Comp Sci) 96562 
37 Vikramsinh Ranjitsinh Gohel Asso Prof 164182 
38 Harshaben Nileshbhai Shelat Assoc Prof 262272 
39 Dasharathbhai Devjibhai Chaudhari Jr Agronomist 118828 
40 Prakashbhai Vitthalbhai Tadvi J/Driver 48004 
41 Ramjibhai Govindbhai Parmar Asso Res Sci 201132 
42 Nareshkumar Manilal  Gohel Asso Prof 183512 
43 Nitesh Jaysinh Chaudhari Jr Agronomist 115349 
44 Rajendar Narsinhbhai  Ganasva Met Observer 42112 
45 Rajababu  Vasantray Vyas Asso Rs(Mic Bio) 279429 
46 Manishkumar Bavanjibhai Varidiya Asso Rs(Agro) 206676 
47 Nanubhai Jethabhai Jadav Asso Prof 206958 
48 Kalyanrao Gundappa Patil Asst Prof 93740 
49 Gayatriben  Pravinkumar Limbachiya Lab Tech 49836 
50 Manoj Mavjibhai Lunagaria Asso Prof 194684 
51 Vimalkumar Jashbhai Patel Asso Prof 206676 
52 Mahendrasinh V. Dabhi Asst Prof 91052 
53 Jayesh  Indubhai Nanavati Asst Prof 126071 
54 Sejalben Janakray Savdhariya Agril Officer 62994 
55 Arunkumar Sumanbhai Patel Agriculture Assistant 42412 
56 Allarakha Shakerbhai Shaikh Asst Prof 129862 
57 Manishabahen Kesavlal Parmar Hostel Asst Worden 38188 
58 Mukeshkumar Jerajbhai  Patel Asso. Prof. 206376 
59 Rajkumar Lalsingh Rajput Asst Prof(Hort) 141982 
60 Jitendrakumar Savjibhai Patel Asso Prof 177255 
61 Hirenkumar Kundanbhai Patel Asst Prof 88364 
62 Jayntibhai Somabhai Parmar Skilled Labour 48285 
63 Chhotabhai Amrsinh Gohel Unskild Labour 37275 
64 Ranchhodbhai Raysinghbhai Gohel Peon 37275 
65 Harmanbhai Mohanbhai Chavda Peon 37275 
66 Sahadatali Alimiya Saiyad Peon 37275 
67 Ishverbhai Bhikhabhai Thakor Peon 37275 
68 Babubhai Ambalal Jadav Peon 36975 
69 Hitendrabhai Natvarsinh Chhaasatiya Peon 37275 
70 Kanubhai Bhimshing Bhujani Peon 37275 
71 Dineshbhai Dalpatbhai Vaghela Sweeper 37275 
72 Rameshbhai Ratansinh Chauhan Peon 36200 
73 Imtiyajali Ahemadmiya Saiyad Peon 37275 
74 Kanubhai Shankarbhai Chavda Lab Attendent 36975 
75 Shantaben Somabhai Rathod Khet Mazur 36200 
76 Udesinga Bhai Raysanga Bhai Rathod Peon 36975 
77 Mr. Jigar Girishkumar Mistri Asst Prof 115049 
78 Jorjibhai  Kalabhai  Damor Office Supdt 70656 
79 Manishkumar  Manibhai  Parekh Sr.Clerk 59453 
80 Pravinaben Bharatbhai Agri.Asstitant 40491 



81 Dilipsing Bhupatsing Asso.prof. 206514 
82 Jayendrakumar Bhulabhai Asso. Prof. 200169 
83 Harendrakumar  Haribhai  Sitapara Asst.Prof. 126074 
84 Madhuriben Uday Garge Head Clerk 75327 
85 Mr. Vallabh  B   Bhavanbhai Asst Prof 183512 
86 Abbasali  Nurmiya  Khokhar Asso. Professor 206676 
87 Ms. Hetalben Chandulal Makwana Jr.Clerk 25765 
88 Vishnubhai Ishwarbhai Variya Agri. Assistant 87418 
89 Jagrutiben Chhotubhai Shroff Assoc.Res. Sci. 206214 
90 Piyushkumar Maganbhai Patel Asso Prof 183212 
91 Rekhaben Shankarbhai Thakor Agri.Asstitant 39305 
92 Dilip Chhotabhai Patel Professor 255747 
93 Pravin S  Vasava Driver 46558 
94 Hiteshbhai  Babubhai Shakya Assist. Professor 126071 
95 Vipul Ramjibhai Godavariya Agriculture Assistant 38188 
96 Ranikant arjanbhai patel Asso.Res.Sci 112313 
97 Dineshbhai Nanjibhai Suvera Agriculture Officer 82325 
98 Jalpaben Dhirajlal Dobaria Agricultue Officer 54444 
99 Minaxiben Vitthalbhai  Agriculture Officer 54144 
100 Priyaben Govindsinh Baria Agri. Assistant 36009 
101 Truptikumari Prakashbhai Patel Agri. Assistant 34988 
102 Bharatkumar Ambalal Gohel Agri. Assistant 34688 
103 Girishbhai Somabhai Bhoi Agri. Assistant 34988 
104 Indrajitsinh Ravindrasinh Rathod Agri. Assistant 34688 
105 Savankumar Chandrasanker Sevak Agri. Assistant 34988 
106 Smt Hetal Dharmendrakumar Vyas Lab Tech 41151 
107 Haresh Valjibhai Kotadia Agri.Asstitant 36009 
108 Bhadresh Parshottambhai Agri.Asstitant 36009 
109 Maulikaben K Sarvaliya Hostel Asst Worden 27308 
110 Hiren Vitthalbhai Patel Agri.Asstitant 36009 
111 Gayatriben Kantilal Mehta  Agri.Asstitant 34988 
112 Shirishkumar Rameshbhai Dabhi Agri.Asstitant 34988 
113 Dinbandhu S. Solanki Agri.Asstitant 34988 
114 Meeral Dineshkumar Suthar Assist. Professor 90645 
115 Yogeshvari Kishorsinh Jhala Assist. Professor 90945 
116 Ram Bhavin Devabhai Assist. Professor 88364 
117 Saini Hemlata Assist. Professor 88064 
118 Dr. Nikhil Devprasad Joshi Assist. Professor 90945 
119 Dr. Sheo Bardan Yadav Assist. Professor 88364 
120 Arna Das Assist. Professor 90945 
121 Dr. Tulika Singh Asstt Prof 90945 
122 Rachna Kumari Assist. Professor 88364 
123 Dr. Ajaykumar Maru Assist. Professor 88064 
124 Himanshu Chandrakant Patel Assist. Professor 90945 
125 Puja Pandey Assist. Professor 88364 
126 Aakash Umeshchandra Mishra Assist. Professor 90796 
127 Amitkumar Prakashbhai Patel Assist. Professor 90869 
128 Kashyap Mithabhai Chauhan Junior Clerk 27313 
129 Anil Lalitchandra Ravat Assist. Professor 88364 
130 Anjana Bindesh Prajapati Assist. Professor 88236 
131 Akshykumar P Savaliya Technical Assistant 38090 
132 Nitin Dashrathbhai Patel Assistant Professor 85804 
133 Ratilal Motibhai Chavadhri Assistant Professor 83372 
134 Sandipkumar Vinubhai Rathod Assistant Professor 83372 
135 Jaydevbhai Rasikbhai Kanani Junior Clerk 19950 



136 Narmrta babubhai Patel Junior Clerk 19950 
137 Jagrutiben Babubhai Parmar Junior Clerk 19950 
138 Ruchiben Arvindbhai Patel Junior Clerk 19950 
139 Jaydevbhai Vasanaji Pithant Junior Clerk 19950 
140 Sandeepbhai Ishvarbhai Junior Clerk 19950 
141 Dipak Kanubhai Makwana Junior Clerk 19950 

 માષસક મહિેતાણુ ં પ્રિતયમાિ યષુિિષસિટીિા ષિયમોનસુાર જે તે અમલી પગારપચં અિે સરકારશ્રીિા 
જી.આર. અનસુાર ચકૂિિામા ંઆિે છે. 
 

૧૧. સસં્થાની એજન્સીની તમામ યોજનાઓની ધવગતો, સચૂચત ખચષ અને કરેલી ચકૂવણીઓના અિવેાલ  
    દશાષવત   ફાળવેલ બજેટ. 
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૧૧. સસં્થાની એજન્સીની તમામ યોજનાઓની ધવગતો, સચૂચત ખચષ અને કરેલી ચકૂવણીઓના અિવેાલ  
    દશાષવત   ફાળવેલ બજેટ. 
 

L IST  OF  B UDG ET   ( 2 0 2 2- 23 )   

Sr. 
No. 

Budget Head Name of Scheme  Allotted  
in lakh) 
Grant  
(Rs. 

Plan 

1 12018 Expansion of Research in Agril. Economics 12.50 
2 12712-03 Creating the Computer and Communication Facilities at AAU 20.00 
3 12926-00 Modernization of Department of Agriculture Colleges at AAU 50.00 
4 12929-01 Strengthening of facilities for Bio-agents at Dept. of Plant   7.50 
5 12930-00 Addition of the Facilities for Organizing Rural Agricultural Work Experience 

(RAWE) Programme  
5.00 

6 12931-00 Strengthening Facilities for Sericulture,Apiculture and Mushroom Cultivation  8.00 
7 12931-01 Strengthening of Modern Green House Facilities 9.95 
8 12946-00 Strengthening of WTO Cell 7.00 
9 12947-00 Strengthening of New Department of Seed Science & Technology at BACA  62.40 

10 12947-02 Centre for Weather Forecasting and Climate Change 30.00 
11 12957-01 Strengthening of Polytechnic in Agriculture  84.20 
12 12965 Establishment of Organic Farm at different centres 28.50 
13 12986 Strengthening of Teaching in Agricultural Economics BACA Anand  73.00 
14 12929-02 Strengthening of Department of  Agricultural Microbiology baca of Agri. 34.60 
15 12968-00 Strengthening of Central Instrument Center with Heavy Duty Generator Set 

Department of  Agricultural Microbiology baca of Agri. 
15.50 

16 12508-00 Strengthening of Mali Training Centre at AAU 7.00 
17 12027-04 Application of Remote Sensing Techniques 14.00 
18 12041-00 Statistical Evaluation and Experimental Variability and Strengthening Research 

in Agricultural Statistics   
27.00 

19 12131-00 Research on Eco-friendly Biological Fertilizer 6.00 
20 12959-00 Research on new Horticultural Fruit and Flower Crops  48.50 
21 12964-00 Integrated Pest Management and Bio-Control 9.20 
22 12917-00 Research and Demonstration of Biofertilizer in Tribal Areas of Gujarat 7.50 
23 12988-00 Training Programme on organic farming 18.00 
24 12988-01 Training Programme on Weed management 18.00 
25 12988-02 Training Programme on Seed Production   19.30 



26 12988-03 Training Programme on Seed Production 9.00 
27 12865-00 Upgrading of the Student Facilities at Different Campuses  

{The Director of Student Welfare, AAU, Anand}   
14.84 

28 12967-00 Modernizing the Student Facilities at Different Campuses 3.10 
29 12967-02 Scheme for Strengthening the Office of the Directorate of Students Welfare, 

Counselling and Placement Cell at Anand  
2.15 

30 12987-07 Certificate course of soil and water testing for sustainable 11.50 
31 12987-08 Strengthening of Dept. of Animal Science 4.00 
32 12987-10 Strengthening of Dept. of Plant Physiology 7.30 
33 12987-18 Strengthening of Agriculture Engineering Department at BACA 8.40 
34 12993-15 Screening & Mgt of root knot nematodes in important crops of Gujarat 4.50 
35 12993-16 Genetic enhancement and production techonologies of clusterbean for  yield & 

quality 
4.00 

36 12993-18 Centre for Advanced Research on Plant Viruses 19.00 
37 12993-19 Research on Organic Farming 

 
31.50 

NON-PLAN SCHEME 

1 3226-00 Establishment of Statistical Cell  63.50 
2 5014-00 Scheme  for Research in  Improvement  Fruit Crops 10.90 
3 5018-00 Scheme for Research Study in Agricultural Economics 20.00 
4 5020-00 Scheme for Research in  Agriculture Chemistry and Soil Science, BACA 11.00 
5 5026-00 Scheme  for Research in Pest Control and Plant Disease 142.30 
6 5044-00 Project for Expansion of Plant Pathology Research ,BACA 7.30 
7 8091-A National  Agriculture   Research   Project    160.30 
8 3126-02  B A College of Agriculture, Anand 623.82 
9 3248-00 Establishment  Extension Wing, BACA 6.80 
10 4280-00 Strengthening of Undergraduate Teaching  16.50 
11 5106-00 Strengthening of Department by Providing Additional Equipment in view of 

Semester System  
207.00 

12 5228-00  Polytechnic in Agriculture  32.50 
13 6110-01 Strengthening of Post  Graduate Teaching  10.50 
14 6119-00 Scheme for Instructional Farm (BACA) 46.50 
15 6503-02  Department of Nematology, BACA  41.20 
16 6503-03 Department of Horticultural, BACA 48.00 
17 6503-04 Department of Biochemistry, BACA  43.50 
18 7712-01 Establishment  of Meteorology Dept, BACA 62.50 
19 4862 Inter College/University Sports & Quiz Tournament  
20 4862-A Inter Agri. Schools Sport Scheme   
21 4862-B Planning of Sports game, Maintenance or ground and Students DA, ETC  
22 4500 Vice-Chancellor office & Registrar Section  

REVOLVING FUND 

1 9510-A-1 Agronomy 13.25 
2 9510-A-2 Horticulture 37.51 
3 9510-A-23 Chemistry 8.08 
4 9510-A-27 Agronomy 6.10 
5 9510-A-42 Micro 61.88 
6 9510-A-43 Weed Management 3.46 
7 9510-A-44 Horticulture 8.13 
8 9510-A-45 Ento 35.03 
9 9510-A-48 Horticulture 14.21 
10 9510-A-52 Botany/Micro 3.35 
11 9510-A-59 International Hostel 0.55 
12 9510-A-62 Plant Pathology 18.98 
13 9510-A-73 Ag. Chemistry / Biochemistry 3.55 



ICAR  

1 2093 AICRP on Agro Meteorology 7.58 
2 2030-19 AICRAM on National Initiative on Climate Change Resilient Agriculture 2.52 
3 2026-1 AICRP on Nematodes in crop systems 8.78 
4 2046 AICRP – Weed Management 72.00 
5 2080 AICRP National Seed Project (Crops)STR 20.21 
6 2080-2 AICRP National Seed Project (Crops) TSP 6.02 
7 2026-1B AICRP on Nematodes (TSP) 0.80 
8 2374-04 AICRP on Mullarp Voluntary Center 0.38 

Other Agency 

14 9510-A-82 Polytechnic 8.17 
15 9510-A-83 Agri. Metereology 0.81 

REVOLVING FUND (ELP PROJECT) 

1 9510-EI-01 Entomology  1.20 
2 9510-EI-02 Micro Bio 1.00 
3 9510-EI-03 Horticulture 0.92 
4 9510-EI-04 Horticulture 1.00 
5 9510-ES-01 Seed Science 1.00 
6 9510-ES-02 Pl. Pathology 1.00 
7 9510-ES-03 Agri. Chemistry 1.00 
8 9510-ES-04 Agronomy 0.99 
9 9510-ES-05 Agronomy 1.00 

1 18005-03 Forecasting Agricultural Output Using Space, Agro-meteorology & Land 
based observation (FASAL) 

1.45 

2 18005-1 Integrated Agromet-Advisory Services 1.55 
3 18053 Crop Production Expenditure Scheme 42.42 
4 18273 National Service Scheme 0.01 
5 18311-07 ICAR-PGS Junior Research Fellowship 0.00 
6 18311-07 J Fellowship of Afghan Students at BACA (Zamirullah) 1.90 
7 18454-31 Indentification & Molecular characterization and documentation of crops 

specific efficient and agrochemical tolerant strains of Trichoderma spp. For 
sustainable and Eco Friendly Mgt of Plant Pathogen / Diseases    

0.76 

8 18454-32  
(3) 

Bio Efficacy & Phytotoxicity of Combi Product SLR-525 against Sucking 
Insect Pest in Cotton 

0.003 

9 18457-24 Evaluation of MAIRM (Difenthirim 47% + Bifenthrin 9.4% SC) against 
sucking (JASSID, WHITEFLY, APHID & THRIPS) & Bolloworms in 
Cotton  

0.05 

10 18457-24-1 Evaluation of Buprofezin 15% + Acephate 35% WP against Sucking pest in 
cotton 

0.02 

11 18457-27 (2) Bio-efficacy & Phytotoxicity of Flonicamid 50% WG against Mango 
Hoppers 

0.25 

12 18457-31 Bio-efficacy & Phytotoxicity of evaluation of Tebuconazole 10% + Sulphur 
65% WG (XLC 750) AGAINST POWDERY MILDEW (Oidium 
mangiferae Bert. 0 of mango 

0.14 

13 18457-32 Field evaluation of fungicide Pyraclosrobin 20% WG on early blight disease 
of tomato crop  

0.001 

14 18457-35 ICAR-PGS Senior Research Fellowship 0.96 
15 18457-43 Bioefficacy evaluation of new insecticide modecule PII 8007 20% SC on 

insect pests of Pomegranate  
0.004 

16 18457-46 Management of pink bollworm pexinophora gossypiella using RB Rope land 
its impact on sucking insect pest and beneficial fauna in BT Cotton 

3.96 

17 18457-48 Bio-Efficacy evaluation of a combination product PCT 16 for seed treatment 
in Groundnut Crop   

0.18 

18 18457-52 Bio-efficacy and phytotoxicity of Spiromesifen 22.9% SG against whitefly 
and mites in BT cotton  

0.002 



19 18457-64 Chlorothalonil 40% + Difenoconaxole 4% w/w SC (Bravo Top 550 w/v SC) 0.26 
20 18457-65 Evaluation of Phydiflumetofen 7.5% + Difenoconazole 12.5% w/v (200 SC) 

against Groundnut diseases 
0.67 

21 18457-66 Bio-efficacy and phytotoxicity of Power Oil Garnet AG (2.5% V/V) against 
sucking pests & pink bollworm in BT cotton 

0.002 

22 18557-05 Standardization of PB rope L required for the management of pink ballworm 
pectinophora gossypiells (SAUNDERS) in BT Cotton 

10.98 

23 18557-21 Bio efficacy of vellum prime 400 SC against root-knot nematode infecting 
brinjal 

0.68 

24 18557-27 Evaluation of bio efficacy of thiamethoxam 12.6% + lamda cyhalothrin 
9.5% ZC against cumin pests  

5.51 

25 18557-43 Field Bio-efficacy of Glufosinate Ammonium 13.5% SL against major 
weeds, its effect on succeeding crop and its phytotoxicity on cotton 

3.18 

26 18557-44 Bio-efficacy and Phytotoxicity evaluation of Myclobutanil 10% WP against 
Alternaria blight in Cotton  

0.54 

27 18557-60 Evaluation of existing plantation, establishment of agro forestry trials and 
capacity building to promote Sandal wood (Santalum album) 

0.12 

28 18557-81 Evaluate the efficiency of potassium thiosuphate and calcium thiosulphate 
on yield, nutrient uptake and quality of potato and cabbage and changes in  
soil properties under middle Gujarat conditions 

0.00 

29 18557-84 Demonstration of efficacy of Nimitz 2GR in different crops (Tomato, Guava 
and Pomegranate) 

0.03 

30 18558-00 Efficacy of fluazaindolizine (Q8U80)500 SC for the management of root-
knot Nematode on Bottelgourd 

6.20 

31 18558-01 Efficacy of Fluazaindolizine (Q8U80)500 SC for the management of root-
knot Nematode on multiple crops (Okra,Watermelon and Ridge gourd) 

19.96 

32 18558-02 Development of Active-passive Algorithm for High resolution soil moisture 
over bare and Vegeration covered soil 

1.54 

33 18558-03 Spectral library development and spectral Sensitivity analysis for multi crops 
and growth stages 

1.42 

34 18558-05 Bio-efficacy of DAH-307 17.18 EC against weeds, its phytotoxicity on 
Groundnut and effect on succeeding crops 

5.83 

35 18558-06 Bio-efficacy field trial of insecticide against fall armyworm, spodoptera, 
frugiperda (j.e. smith) infesting maize 

3.70 

36 18558-11 Evaluation of pre-mixture herbicide, RIL-202/F1 35.9% SE for its bio-
efficacy and phytotoxicity on soyabean as per pre emergence and its effect 
on succeeding crop (Flag-B) 

6.35 

37 18558-12 Evalution of premix herbicide RIL-202/F1 35.9% SE for its bio-efficacy and 
phytotoxicity on soyabean as per plant incorpoarion and its effect on 
succeeding crop (Flag-B) 

5.91 

38 18558-13 Evalution of RIL-165/F1 (30% SE) against spodoptera litura, Helicoverpa 
armigera, semilooper and beetle infesting soybean 

4.56 

39 18558-14 Evaluation of RIL-173/F1 (22.5% SC) against sucking pests (aphid, jassid, 
whitefly, thrips and mealybug) in cotton 

2.93 

40 18558-17 Efficacy of Fluazaindolizine (Q8U80)500 SC for the management of root-
knot nematode on bitter gourd 

5.43 

41 18558-27(S) Creation of facilities for farmers training under WTO Cell (RKVY) 4.54 
42 18558-31 HI-tech demonstration unit for management of plat parasitic nematodes 

under protected condition 
17.84 

43 18558-35 Effect on YUSA crystal on growth and yield crops and soil properties  1.94 
44 18558-37 Effect of blow down STP treated water thermal power station on crop yield 

and soil properties  
0.25 

45 18558-57 Evaluation of bio-efficacy of cyantraniliprole 20% + Lufenuron 20% w/v SC 
(400 SC) 
 

4.50 



૧૨. ફાળવેલી સિાયકી અને સિાયકી કાયષિમોના લાભાથીઓની ધવગત સહિત આવા કાયષિમોના 
 અમલની પદ્ધધત. 

લાગ  પડત   નથી. 
 

૧૩. સસં્થા પાસેથી કોઇપણ પરવાનગીઓ અથવા અધિકારપત્ર અથવા છૂટછાટ/રાિત મેળવનાર 
 અંગેની  ધવગતો. 

લાગ  પડત   નથી. 
 

૧૪. સસં્થા પાસે ઉપલબ્િ અથવા તેમની પાસે રિતેી ધવજાણ  ં માધ્યમમા ં રૂપાતંરીત                   
 (ઇલેક્ટ્રોધનક્ટ્સ ફોમષ) માહિતીની ધવગતો. 
 

લાગ  પડત   નથી. 
 

૧૫. સસં્થામા ં જાિરે ઉપયોગમા ં રાખેલી પ સ્તકાલય અથવા વાચંન ખડંની સવલતો માટેના સમય 
 સહિત, નાગહરકોને માહિતી મેળવવા માટેની પ્રાપ્ત સગવડોની ધવગતો. 
 

  ય ધનવધસિટી િસ્તક મધ્યસ્થ ય ધનવધસિટી લાયબ્રેરી છે તેથી અતે્ર લાગ  પડત   ંનથી. 
૧૬. સસં્થાએ ધનય ક્ટ્ત કરેલા જાિરે માહિતી અધિકારીઓના નામ, િોદ્દાઓ અને અન્ય ધવગતો. 
 

 (૧) ડૉ.િાય.એમ.શકુ્લ, આચાયય અિે ષિદ્યાશાખાધ્યક્ષ   -   જાહરે મારહતી અષધકારી 
 (૨) શ્રી જે.કે.ડામોર, મદદ. િહીિટી અષધકારી           -   મદદિીશ જાહરે મારહતી અષધકારી 
૧૭. વખતો-વખત ધનયત કરવામા ંઆવે તે પ્રમાણનેી આવી અન્ય માહિતી. 

લાગ  પડત   નથી. 

46 18558-62 Effect on Nano Fertilizers on growth and yield of kmaize crop and soil 
properties 

0.00 

47 18558-67 Evaluation of insecticide, Dimethoat 30% EC for Bio-efficacy (against 
pests) in Potato, its safety natural enemies and phytotoxicity effect on the 
crop 

4.55 

48 18558-80 Bio-efficacy of Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25% WG (Nativo) on 
Turmeric  

8.11 

49 18558-81 Diversity of Honeybee its attractants and impact of pollination by Apis 
mellifera L. On yield of bottle gourd Legenaria Sicera (Molina) standl 

0.55 

50 18558-83 DBT – Fellowship (Ankit Yadav) 0.00 
51 18558-84 Evaluation of CL-1136 against white fly, Black Aphid, Jassids, Cotton 5.22 
52 18558-87 Evaluation of Bio-efficacy MOLCI 2021 1 20 + 8% SC on sucking pest 

complex of cotton 
7.77 

53 18558-93 Effect on Nano DAP on yield of maize and wheat 3.35 
54 18558-94 Bio-efficacy of rallis new fungicide pre-mixture, RIL-263/CF -22.5% SC in 

Soyabean 
6.86 

55 18559-02 Establishment of methulotrophs & Algal bio-fertilizer production and GHG 
Emission with plant growth improvement of Irrigated Crops 

36.53 

56 18559-02 
(RP) 

Establishment of methulotrophs & Algal bio-fertilizer production and GHG 
Emission with plant growth improvement of Irrigated Crops 

0.05 

57 18559-09 Establishment of crop and soil monitoring facility using precision farming 
system (PFS) RKVY 

59.69 

58 18559-09 
(RP) 

Establishment of crop and soil monitoring facility using precision farming 
system (PFS) RKVY PFMS 

0.04 

59 18559-11 Study on efficacy of Nano-Nitrogen fertilizer on growth yield and nutrients 
content in Wheat and Potato 

0.16 
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ઈન્ટરનેશનલ એગ્રી.બીઝનેશ મેનેજમેન્ટ ઈન્્ટીટયટુ 

આણદં કૃષિ યષુનવષસિટી, આણદં – ૩૮૮૧૧૦ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (૧)  સં્ થાન ુ ંસં્ થાપન, ઉદે્દશો, કાર્યો અને ફરજોની ષવગત : 

♠ ્થાપના :   

ઈન્ટરનેશનલ એગ્રી.બીઝનેશ મેનેજમેન્ટ ઈન્્ટીટયટુ, આણદં કૃષિ યષુનવષસિટી, આણદં ખાતે 
તા.રર/૦૮/ર૦૦૮ ના રોજ શ્રી પી. એન. રોય ચૌધરી, અગ્ર સચચવશ્રી, કૃષિ અને સહકાર, ગાધંીનગરના વરદ્દ હ્તે 
્થાપના થયેલ હતી. આ કોલજેની મજુંરી ગજુરાત રાજ્ય, કૃષિ અને સહકાર દ્વારા પરરપત્ર ન.ં : 
અકવ/૧રર૦૦૦૮-૪૦૪/ક.ર /તા.ર૯.૦૫.ર૦૦૮ થી મળેલ છે. આ કોલજે દ્વારા બે વિષના અભ્યાસક્રમ મારફત 
પી.જી. અનુ્ નાતક એમબીએ (એ.બી.એમ.) ની રિગ્રી આપવામા ં આવે છે. સં્ થામા ં ષવદ્યાથીઓ કૃષિ વ્યાપાર 
સચંાલનનુ ં જ્ઞાન મેળવી જુદા જુદા કૃષિ વ્યવસાષયક કંપનીઓમા ં નોકરી મેળવે છે. તથા પોતાનો વ્યવસાય 
કરવામા ંસક્ષમ બને છે. ત્યારબાદ વિષ : ૨૦૧૮-૧૯ થી Ph.D. (એ.બી.એમ.) નો પણ કોિષ ચાલુ ંકરેલ છે.  

♠  એક્રીડીટેશન : 

 આ કોલેજને આઇ.સી.એ.આર. દ્વારા એક્રીિીટેશન આપવામા ંઆવેલ છે.  

♠  હતે ુ:   

(૧)  કૃષિ વ્યવસાય સચંાલનમા ંઅનુ્ નાતક કક્ષાનુ ંષશક્ષણ મેળવતા ષવદ્યાથીઓને થીયરી તથા પે્રકટીકલ જ્ઞાન 
આપવુ.ં 

(૨) કૃષિ તથા તેને સલંગ્ન વ્યવસાયો તથા ગ્રામ્ય ક્ષતે્ર સબષંધત કંપનીઓ માટે કૃષિ વ્યવસાષયકો તૈયાર 
કરવા. 

(૩)  ષવદ્યાથીઓને ઉદ્યોગ સાહષસકતા કેળવવા પ્રોત્સારહત કરવા અને કૃષિ આધારરત ઉદ્યોગ  અને ગ્રામ્ય ષવકાસ 
માટે માનવ સશંાધનનો ષવકાસ કરવો. 

(૪) રાષ્ટ્રિય અને આંતરરારિીય ્તરે ઉદ્યોગ સાહસો અને સહકારી કૃષિ વ્યવસાયની જરૂરરયાતો મજુબ માનવ 
સશંાધન પરુૂ ંપાિવુ.ં 

♠  પ્રવેશની લાર્યકાત :  

એમબીએ (એબીએમ)  

કૃષિ અને તેને સલંગ્ન ષવદ્યાશાખાઓ જેવી કે, બી.એસ.સી. (એગ્રી.), બી.વી.એસ.સી. એન્િ એ.એચ., 
બી.ટેક. (એગ્રી.એન્જીનીયરીંગ), બી.ટેક. (િેરી ટેકનોલોજી), બી.ટેક. (એ.આઇ.ટી.), બી.ટેક. (એફ.પી.ટી.), 
બી.એસ.સી. (હોમસાયન્સ), બી.એસ.સી. (ફોરે્િી), બેએસ.સી (હાટીકલ્ચર), બી.એસ.સી. (ફીશરીશ) અને  
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બી.એસ.સી. (એગ્રી.બાયોટેકનોલોજી) મા ં્નાતક પદ્દવી ધરાવતા તેમજ ૬.૦ / ૧૦.૦૦ ઓવરઓલ ગ્રેિ પોઇન્ટ 
અથવા ૬૦ % (પ.પ/૧૦.૦૦ અથવા પપ % અનસુચૂચત જાષત અને અનસુચૂચત જન-જાષત માટે) ધરાવતા 
ઉમેદવારો એમ.બી.એ. (એગ્રીચબઝનેશ મેનેજમેન્ટ) મા ંપ્રવેશની લાયકાત ધરાવે છે.   

પીએચ.ડી. (એબીએમ)  

 ઉમેદવાર પાસે કૃષિ અને તેને સલંગ્ન ષવદ્યાશાખામા ં ્નાતક રિગ્રી અને ત્યારબાદ અનુ્ નાતક િીગ્રી 
એમબીએ (એબીએમ) મા ંહોય તેમને પ્રવેશ આપવામા ંઆવે છે.  

♠  પ્રવેશની સખં્ર્યા :   

એમ.બી.એ. (એબીએમ)મા ં ૪૫ ષવદ્યાથીઓને દર વિે પ્રવેશ આપવામા ંઆવે છે. જેમા ં ભારતીય કૃષિ 
અનસુધંાન પરરિદ હઠેળ ફાળવવામા ં આવતી ૨૫ % બેઠકોનો પણ સમાવેશ થાય છે. તથા પીએચ.િી 
(એબીએમ)મા ં૫ ષવદ્યાથીઓને પ્રવેશ આપવામા ંઆવે છે.  

♠  કાર્યયક્રમની લાક્ષણણકતા :    

(૧) આ કોિષમા ં ષવદ્યાથીઓને ઉનાળામા ંએમબીએ (એ.બી.એમ.) ના બીજા સત્ર પછી ૪૫ રદવસ માટે એગ્રો 
બેઈઝ ઈન્િ્િીઝમા ં સમર તાલીમ માટે મોકલવામા ં આવે છે. જયા ં તેઓ ષવષવધ કૃષિ વ્યવસાયનુ ં
અનભુવજન્ય જ્ઞાન મેળવે છે. ષવદ્યાથીઓએ તાલીમ બાદ તૈયાર કરેલ અહવેાલને કષમટી સમક્ષ રજુ 
કરવાનો હોય છે.    

(૨)  ષવદ્યાથીઓને ચોથા સત્રમા ંએમબીએ (એ.બી.એમ.) ના ૪ મરહના માટે એગ્રો બેઈઝ ઇન્િ્િીમા ંપ્રોજેકટ 
વકષ માટે મોકલવામા ંઆવે છે. જેનો તેમણ ેપ્રોજેક્ટ રીપોટષના રૂપમા ંઅહવેાલ તૈયાર કરીને કષમટી સમક્ષ 
પે્રઝન્ટેશન આપવાનુ ંહોય છે. 

♠ ફેકલ્ટી :  

ક્રમ નામ હોદ્દો ડીપાટયમેન્ટ 

૧ િાષ. આર. એસ. પુિંીર  આચાયષ અને િીન એગ્રીબીઝનેશ ઇકોનોષમક એન્િ પોલીસી  

૨ િાષ. ્નેહલ ષમશ્રા  મદદનીશ પ્રાધ્યાપક એગ્રીબીઝનેશ ઇકોનોષમક એન્િ પોલીસી  

૩ િાષ. યોગશે એ. લાિ  સહ પ્રાધ્યાપક અને હિે  એચ.આર.િી. એન્િ પસોનલ મેનેજમેન્ટ 
૪ િાષ. મહશે આર. પ્રજાપષત  મદદનીશ પ્રાધ્યાપક અને હિે ફાઈનાન્સીયલ મેનેજમેન્ટ 
૫ િાષ. રદલીપ આર. વહોષનયા મદદનીશ પ્રાધ્યાપક અને હિે એગ્રી. એંટરપે્રન્યોરશીપ એન્ િ પ્રોજેક્ટ 

મેનેજમેન્ટ 
૬ કુ. ષવશીતા આર. ખન્ના  મદદનીશ પ્રાધ્યાપક  એચ.આર.િી. એન્િ પસોનલ મેનેજમેન્ટ 
૭ િાષ. શક્ક્તરંજન પાનીગ્રહી  મદદનીશ પ્રાધ્યાપક અને હિે  ઓપરેશન મેનેજમેન્ ટ  
૮ િાષ. ચેતન આર. દુધાગરા  મદદનીશ પ્રાધ્યાપક અને હિે  કોમ્યનુીકેશન એન્ િ આઇ.ટી.  
૯ િાષ. આષશિ બી. મહરેા  મદદનીશ પ્રાધ્યાપક અને હિે માકેટીંગ મેનેજમેન્ટ 
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 આણદં કૃષિ યષુનવષસિટીમા ં આવેલ ષવષવધ ષવભાગો જેવા કે, આંકિાશાસ્ત્ર, ઇન્ફોમેશન ટેકનોલોજી, ફૂિ 
ટેકનોલોજી એન્િ બાયોએનજી, પ્રસાર ષશક્ષણ ભવનમાથંી અનભુવી ષશક્ષકોની સેવા લેવામા ંઆવે છે.  

 ગે્ટ લૅક્ચર માટે ચબઝનેસ ્કુલમાથંી જેવી કે, ઈરમા, આઈસીએફએઆઈ, આઈઆઈએમ, અમદાવાદ, 

અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસીયેશન અને અન્ય મેનેજમેન્ટ કોલજેમાથંી અનભુવી ષનરણાતંોને 
બોલાવવામા ંઆવે છે. તદ્દઉપરાતં એગ્રીકલ્ચર અને તેને સલંગ્ન ધધંા સાથે સકંળાયેલ કંપની પ્રબધંકો 
તથા ઔદ્યોચગક સાહષસકોના વ્યાખ્યાનો ગોઠવવામા ંઆવે છે.   

♠  શૈક્ષણણક પ્રવાસ :  

      ષવદ્યાથીઓને ષવષવધ ઔદ્યોચગક એકમો જેવા કે, જતંનુાશક દવાની કંપનીઓ તથા સીિ કંપનીઓ, કૃષિ  
ષનકાસ કરતા ઔદ્યોચગક યષુનટ, ખરીદ વેચાણ બજાર સઘં, ષવષવધ સરકારી તથા ખાનગી િેરીઓ, ફૂિ પ્રોસેસીંગ 
કંપનીઓ, સજીવ ખતેી આધારરત ફામષ, પીપાવાવ પોટષ, અન્ય ચબઝનેસ સકુંલો તથા પ્રગષતશીલ ફામષની મલુાકાત 
કરાવવામા ંઆવે છે.  

♠  ઈતર પ્રવષૃિઓ :  

ષવદ્યાથીઓને ષવષવધ ઈતર પ્રવષૃતમા ંભાગ લેવિાવી તેમની આંતરરક શક્ક્તનો ષવકાસ કરવામા ંઆવે છે. 
જેવી કે, વકતતૃ્વ ્પધાષ, ષનબધં લેખન, નાટક, લોકનતૃ્ય, રક્રકેટ, વોલીબોલ, બૅિષમન્ટન, ચેસ, ખો-ખો, કબ્બિી, કવીઝ 
ષવગેરે કોલેજ તથા યષુનવષસિટી કક્ષાએ યોજવામા ંઆવે છે.  

સં્ થામાથંી ડીગ્રી મેળવેલ ષવદ્યાથીઓની સખં્ર્યા : 

વિય ડીગ્રી મેળવેલ ષવદ્યાથીઓની સખં્ર્યા રીમાકષસ  
ષવદ્યાથીઓ ષવદ્યાથીનીઓ કુલ 

૨૦૦૯-૧૦ - - - 

NET (નેટ) ની પરીક્ષા પાસ 
કરેલ ષવદ્યાથીઓની સખં્ર્યા 

૧૬  

૨૦૧૦-૧૧ ૧૪ ૦૬ ૨૦ 
૨૦૧૧-૧૨ ૨૭ ૦૯ ૩૬ 
૨૦૧૨-૧૩ ૧૩ ૦૨ ૧૫ 
૨૦૧૩-૧૪ ૨૧ ૦૪ ૨૫ 
૨૦૧૪-૧૫ ૧૨ ૦૭ ૧૯ 
૨૦૧૫-૧૬ ૧૪ ૦૯ ૨૩ 
૨૦૧૬-૧૭ ૧૮ ૦૪ ૨૨ 
૨૦૧૭-૧૮ ૨૦ ૦૬ ૨૬ 
૨૦૧૮-૧૯ ૧૪ ૦૩ ૧૭ 
૨૦૧૯-૨૦ ૨૦ ૧૦ ૩૦ 
૨૦૨૦-૨૧ ૧૭ ૦૬ ૨૩ 
૨૦૨૧-૨૨  ૩૧  ૦૪ ૩૫  
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 (ર) સં્ થાના અષિકારીઓ અને કમયચારીઓની સિા અને ફરજો : 

આચાર્યય અને ડીન, આઇ.એ.બી.એમ.આઇ. :  

(૧)  ષવદ્યાશાખા અધ્યક્ષ તરીકેની જવાબદારી વહન કરે છે. 

(ર)  ષવદ્યાશાખામા ં હાથ ધરવામા ં આવતી ષશક્ષણ, સશંોધન અને ષવ્તરણ ષશક્ષણની પ્રવષૃિનુ ં સચંાલન અને 
ષનયતં્રણ કરવુ.ં 

(૩)  ષવદ્યાશાખાને લગતા ્ટેચ્યટુ અને ષવષનયમનો યોગ્ય પાલન થાય તેની તકેદારી રાખવી.  

(૪)  ષવદ્યાથીઓની પ્રગષત અને નોંધણી ઉપર દેખરેખ રાખવી. 

(પ)  ષવદ્યાશાખાની જરૂરરયાતો, ષનષતઓ અને ધોરણો બાબતે એકેિેમીક કાઉન્સીલને ભલામણ કરવી. 

(૬)  ્નાતક, અનુ્ નાતક અભ્યાસક્રમ, ષશક્ષણ અને ષવદ્યાથીઓને લગતા રેકિષ જાળવણી ઉપર દેખરેખ રાખવી.   

  (૭) જુદા જુદા સશંોધનનુ ંઆયોજન, સકંલન અને અમલવારીની કામગીરી ષવષવધ ષવભાગોના સહયોગથી કરવાની 
રહ ેછે. 

  (૮) સશંોધન, અનુ્ નાતક ષશક્ષણના કાયષક્રમો, ષમલકત, ફંિ, વહીવટી નાણાકંીય ષનયતં્રણ અષધકારી તરીકેની ફરજો 
ષનભાવવી. 

(૯) નાણાકંીય સહાય માટે ષવષવધ પરુ્કૃત સં્ થાએ ICAR, DST, State & International Agencies સાથે લાઈઝન  

        અષધકારી તરીકેની ફરજો બજાવવવાની હોય છે.  

(૧૦) ષવષવધ ફેકલ્ટીની એકેિેમીક બાબતો તથા રીસચષને લગતી નીષતઓના કાયષક્રમો ઘિવાના હોય છે.   

 (૧૧) ખેડૂત ઉપયોગ સશંોધન પરરણામ પ્રષસદ્ધિ માટે બલુેરટન તથા સાયષ્ટ્ન્ટરફક જનરલમા ંખેડૂતો સમજી શકે તેવા 

તારણો પ્રકાષશત કરવવા. 

(૧ર) સશંોધન યોજનાઓ અંગ ેઅન્ય સં્ થાઓ સાથે કરાર કરવા. 

અન્ય મારહતીઓ સબબ સં્ થાના ઓગેનાઈઝેશનલ ચાટષ , અષધકાર મિંળ અને સષમષતઓનો ચાટષ અને 

ચેનલની ષવગતો સામેલ છે. આણદં કૃષિ યષુનવષસિટીની વેબસાઈટ WWW.aau.in મા ંઆપેલ છે. 

કમયચારીઓની ફરજો : 

આ યષુનવષસિટીના ંકમષચારીઓ માટે પોતાના કાયષ ક્ષતે્રોમા ંઆવતા ંકાયો માટે ફરજો નક્કી કરવામા ંઆવેલ 

છે, કોઈ સિા નકકી કરવામા ંઆવેલ નથી. કમષચારીને સોંપવામા ંઆવેલ કામગીરીમા ંઅન્ય કચેરી કે જાહરે એકમ 

અને જનતા દ્વારા કોઈ પ્રશ્નો કે રજૂઆત આવે ત્યારે તેનુ ં સકંલન કરી સસુગંત કાયષવાહી કરી ફાઇલ કે પત્ર 
વ્યવહાર કરવાની ફરજ ષનભાવવાની હોય છે, અને યષુનવષસિટીનો વહીવટ સરળ, ષનયમસર અને ઝિપી થાય તેની 

તકેદારી રાખવાની હોય છે.   

http://www.aau.in/
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કચેરીનો સમર્ય નીચ ેમજુબ છે: 

(૧) વહીવટી કમષચારીઓ માટે :   સવારે   : ૧૦-૦૦ થી સાજંના : ૦પ-૪૦ સધુી 

                                    રરશેિનો સમય : બપોરે : ૧૩-૦૦ થી બપોરના : ૧૩-૩૦  

(ર)   ષશક્ષક અને તાષંત્રક કમષચારીઓ માટે :  સવારે : ૦૯-૦૦ થી સાજંના : ૦પ-૪૦ સધુી 

                                   રરશેિનો સમય : બપોરે : ૧ર-૩૦  થી બપોરના : ૧૩.૩૦ 

 

 

(૩) સં્ થાના કામકાજ અને ષનણયર્ય પ્રક્રક્રર્યામા ંઅનસુરવાની કાર્યયપદ્ધષત (તેમા ંદેખરેખ અને જવાબદારીઓ  

    માટેની ચેનલની બાબતો સમાવેશ થવો જરૂરી છે.) 

ગજુરાત ્ટેટ એગ્રી. યષુન. ના ્ટેચ્યટુમા ંસં્ થાના કાયષ ધોરણો ષનયત કરેલ છે.  

 (૪)  સં્ થાના કાર્યય કરવા માટેના ષનર્યત કરેલા િોરણ.  

----  લાગ ુપિત ુ ંનથી. ---- 

 (પ)  સં્ થાના કાર્યય કરવા માટે સં્ થા દ્વારા ઘડારે્યલો ષનર્યમ, ષવષનમર્ય, સચૂનાઓ, ષનર્યમસગં્રહ અને રેકડય :         

----  લાગ ુપિત ુ ંનથી. ---- 

 (૬) સં્ થા પાસેના દ્તાવેજનો પ્રકારનુ ં પત્રક : આણદં કૃષિ યષુનવષસિટીની નીચે મજુબ દ્તાવેજની           

સાચવણી કરે છે. 

(૧)  યષુનવષસિટીને રાજ્ય સરકાર દ્વારા તબદીલ કરેલ ષમલકત, અ્કયામતોના દ્તાવેજ અને રજજ્ટર. 

(ર)  ષવદ્યાથીઓના ષવદ્યાકીય રેકિષ. 

(૩)  કમષચારીઓની સેવાકીય રેકિષ. 

(૪) આણદં કૃષિ યષુનવષસિટી દ્વારા કરવામા ંઆવેલ કરારો / મેમોરેન્િમ ઓફ અન્િર ્ટેન્િીંગ અંગેના      
રેકિષ. 

(પ)  રાજય સરકારના યષુનવષસિટીને સબંષંધત ઠરાવો, યષુનવષસિટીના જાહરેનામા અને પરરપત્રોનો રેકિષ. 

(૬)  સશંોધન અંગનેો રેકિષ. 

(૭)  જુદા જુદા અષધકાર મિંળોની કાયષવાહીની નોંધ. 

* ષવષવધ દ્તાવેજોની જાળવણી સરકારી પિષત પ્રમાણ ે– ક, ખ ,ગ, ઘ પ્રમાણ ેકરવામા ંઆવે છે.  
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(૭)  સં્ થાની નીષત ઘડવા અંગેના અથવા તેમના વહીવટ અંગેના જાહરે જનતા સાથેના પરામશય અથવા  
પ્રષતષનષિત્વ માટેની કોઈ વ્ર્યવ્થા હોર્ય તો તેની ષવગતો.         

ગજુરાત ્ટેટ એગ્રી. યષુન. ્ટેચ્યટુ મજુબ જુદી જુદી સષમષતઓની રચના કરવામા ંઆવે છે.  

 (૮) સં્ થાની ષવષવિ સષમષતઓ અને તેમના ભાગ તરીકે અથવા તેની સલાહના ઉદે્દશથી બે થી વધ ુ  

સભ્ર્યોના બનેલા એકમની બેઠકો જાહરે જનતા માટે ખલુ્લી છે કે કેમ અને આવી બેઠકોની કાર્યયવાહી 

નોંિ જાહરે જનતા માટે ઉપલબ્િ છે.  

----  લાગ ુપિત ુ ંનથી. ---- 

 

 (૯)  સં્ થાના અષિકારીઓ અને કમયચારીઓની ષનદેષશકા:- યષુનવષસિટીના પ્રવતષમાન ષનયમાનસુાર લાગ ુપિે છે. 

(૧૦)  દરેક અષિકારી અને કમયચારીને મળત ુ ંમાષસક મહનેતાણુ ંઅને ષનર્યમ મજુબના વળતરની પદ્ધષતની      

    માક્રહતી : સરકારશ્રીના પ્રવતષમાન ષનયમાનસુાર મળે છે. 

(૧૧) સં્ થાની એજન્સીની તમામ ર્યોજનાઓની ષવગતો, સણૂચત ખચય અને કરેલી ચકૂવણીઓ અહવેાલ  

    દશાયવત ુ ંપત્રક  

    ફાળવેલ બજેટ : વિય : ૨૦૨૧-૨૨   

બજેટ હડે પગાર ભથ્થા (રૂા.લાખ) નોન-રીકરીંગ (રૂા.લાખ) રીકરીંગ (રૂા.લાખ) 
ફાળવેલ ખચય ફાળવેલ ખચય ફાળવેલ ખચય 

૧ર૯૪૯ ૧૯૯.૬૭ ૧૯૯.૨૫ - - ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ 

૧૨૯૯૩-૨૨ ૪.૬૩ ૪.૬૨ - - ૨.૫૦ ૨.૫૦ 
 

 

(૧૨) ફાળવેલી સહાર્યકી અને સહાર્યકી કાર્યયક્રમોના લાભાથીઓની ષવગત સક્રહત આવા કાર્યયક્રમોના    

      અમલની પદ્ધષત. :                                                                 

----  લાગ ુપિત ુ ંનથી. --- 

(૧૩) સં્ થા પાસેથી કોઈપણ પરવાનગીઓ અથવા અષિકારપત્ર અથવા છૂટછાટ / રાહત મેળવનાર 
અંગેની ષવગતો.    

----  લાગ ુપિત ુ ંનથી. --- 
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 (૧૪) સં્ થા પાસે ઉપલબ્િ અથવા તેમની પાસે રહતેી ષવજાણુ ંમાધ્ર્યમોમા ંરૂપાતંર (ઇલેક્ટ્રોષનક્ટ્સ ફામય)    

 માક્રહતીની ષવગતો. 

(૧)   આણદં કૃષિ યષુનવષસિટીની વેબ સાઈટ www.aau.in  ઈન્ટરનેટ પર ઉપલબ્ધ છે. 

(ર)   યષુનવષસિટીના ્નાતક અને અનુ્ નાતક ષવદ્યાથીઓના થીસીસના એબ્્િેક્ટ સીિીમા ંઉપલબ્ધ છે. 

(૩)   ્નાતક અને અનુ્ નાતક અભ્યાસક્રમ માટેના અંગ્રજેીમા ંસચૂચપત્ર (Prospectus). 

 

(૧૫) સં્ થામા ં જાહરે ઉપર્યોગમા ં રાખેલી પુ્ તકાલર્ય અથવા વાચંનખડંની સવલતો માટેના સમર્ય 
સક્રહત, નાગક્રરકોને માક્રહતી મેળવવા માટેની પ્રાપ્ત સગવડોની ષવગતો.     

----  લાગ ુપિત ુ ંનથી. --- 

(૧૬)  સં્ થાએ ષનયકુ્ટ્ત કરેલા જાહરે માક્રહતી અષિકારીઓના નામ, હોદ્દા અને અન્ર્ય ષવગતો.  

જાહરે માક્રહતી અષિકારીનુ ંનામ હોદ્દા અન્ર્ય ષવગતો 
િાષ. આર. એસ. પુિંીર આચાયષ અને િીન 

ઈન્ટરનેશનલ એગ્રીબીઝનેશ મેનેજમેન્ટ ઈન્્ટીટયટુ 
આણદં કૃષિ યષુનવષસિટી, આણદં 

 

- 

 

(૧૭)  વખતો-વખત ષનર્યત કરવામા ંઆવે તે પ્રમાણેની આવી અન્ર્ય માક્રહતી.   

----  લાગ ુપિત ુ ંનથી. --- 

 

 
 
 

           આચાર્યય અને ડીન 

ઇન્ટરનેશનલ એગ્રીબીઝનેશ મેનેજમેન્ટ ઈન્્ટીટયટુ, 

આણદં કષૃિ યષુનવષસિટી, આણદં 

 
 

http://www.aau.in/
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                    ડા.સિમત દ ા  
                  આચાય અને ડીન 

                 મો .૯૯૯૮૦૦૯૯૬૫  

.ન.ંઆ ૃ /ુએફપીટ બીઇ/વહટ/  

કુલસિચવ ી, 
આણંદ કૃિષ  યિુનવિસટી, 
આણંદ  
 
િવષય :- ૧૭ મુ ાઓની મા હતી ( ો

સંદભ :- .નં.આકૃયું/ર /લીગલ/

  

 સિવનય ઉપરોકત િવષય અ  વ

૨૦૦૫ અ  વયે ૧૭ મુ ાઓની મા હતી 

આવે છે.  
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ફૂડ ોસેસ ગ ટેકનોલો  એ ડ બાયો એનજ  મહાિવધાલય

આણંદ કૃિષ યુિનવિસટી., આણંદ 
  )૦૨૬૯૨ (૨૬૧૩૦૨ 4  E-mail :-deanfpt@aau.in

/                  /૨૦૨૨                          

ો-એકટીવ ડી  કલોઝર) મોકલવા અગંે ... 
/સીસીઇ.ર/૮૨/૨૨ તા.૩૦-૦૪- ૨૦૨૨. 

અ  વયે જણાવવાનું કે ,અ ેની કોલજેના મા હતી અિધકારના કાયદા

મુ ાઓની મા હતી ( ો-એકટીવ ડી  કલોઝર) આ સાથે સામેલ રાખી મોકલી આપવામાં 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ય 

deanfpt@aau.in 

 

                       તા.૧૦/૦૫/૨૦૨૨ 

મા હતી અિધકારના કાયદા-

આ સાથે સામેલ રાખી મોકલી આપવામાં 

આચાય અને ડ ન  



[ SBP ] E:\2022-23\17 Mudda 21-22\onine na karvu\17 Mudda Soft copy\16 FPT.docx                                                      Page- 2 

ચુના અિધકાર 

િનયમ- ૨૦૦૫ 

 

કોલેજની  થાપના વષ ૨૦૦૮-૨૦૦૯ દર  યાન તે વખતની ૃિષ સં  થા, આણદંના ભાગ પે કરવામા ંઆવેલ 

હતી. જુરાત રાજયના િવધાનસભાના િનયમ અ  વયે ૧ લી મ,ે ૨૦૦૪ થી આ કોલેજ આણદં ૃિષ િુનવિસટ નો એક 

ભાગ છે.  

(૧) કોલેજ ુ ંબધંારણ/ આ ખુ 

 ડ િવ ાન ઇજનેર  અન ે ટકનોલો  વી િવિવધ શાખાઓમા ં  નાતક તથા અ ુ  નાતક ક ાએ 

અ  યાસ મ ચલાવવો જ ર  હતો દશમા ંઉ  પ  ન થતા અનાજ, શાકભા , ફળ ફળાદ , મસાલા િવ. મા ંથતા 

બગાડ અટકાવવા વ  ુલાબંો સમય સં હશ કત વધારવા ખા  સબિંધત ઉ ોગો િવકસાવવા માટ દશના ડ 

 લા  ટ ચલાવવા, સશંોધન અને િશ ણ માટ િવષય િન  ણાતોને જ ર યાત રુ  કર  શકાય.  

  ડ ટકનોલો  ે ે ડ કમચાર ઓ, િુનવિસટ  િશ કો, સશંોધન વૈ ાિનકો, નાના ઉધોગપિતઓ, 

ખે ૂતો તથા અ  ય લોકો માટ ૂંકા સ ના િવશેષ કાય મ/ ર શર કોષ ુ ંઆયોજન કર ુ.ં 

 આ કોલેજ હ  તક બાયો એનજ , ડ બીઝનેશ મેનેજમે  ટ, ડ એ  નીયર ગ, ડ કવોલીટ  

એ  યોર  સ, પો  ટ હાવ  ટ એ  નીયર ગ, ડ ોસસે ગ ટકનોલો , ડ લાન ઓપરસન, ડ વો લટ  

ટસિસગ લેબેરટર , એમ ુલ ૦૮ િવભાગ આવલે છે. 

 િવિવધ શાખાઓના િન  ણાતંોની ુકડ  ારા ડ ટકનોલો  તેમજ ડ ોસસે ગને લગતી 

અ  યા િુનક સલાહ રુ  પાડવી. 

(૨) શૈ ણક તથા બન શૈ ણક કમચાર ઓની ફરજો તથા તેમના કાય  
 

૧. હાલમા ં શૈ ણક સવંગની ુલ ૩૬ જ  યાઓ પૈક  ૨૮ જ  યાઓ ભરલી છે તથા બન  શૈ ણક 

સવંગની ુલ ૩૭ જ  યાઓ પકૈ  ૨૨ જ  યાઓ ભરલી છે. િશ કો તથા વૈ ાિનકો  નાતક તથા 

અ ુ  નાતક ક ાએ િશ ણ િૃ મા ં જોડાયેલા છે. .ુ .સી./આઇ.સી.એ.આર. ના િનયમો જુબ 

િશ કો ુ ંઅઠવા ડયાના ૧૪ થી ૧૬ કલાકના શૈ ણક કાય છે.  

૨. બન શૈ ણક સવંગના કમચાર ઓ ફક  ટ ના ખાતાક ય તથા નાણાકં ય કાયની દખરખ રાખે છે 

તથા શૈ ણક કાયમા ં પણ જોડાયેલ વેશ તથા પર ા યોજવા વા કામકાજમા ં પણ તેઓ 

સહાયતા કર છે. ટકનીકલ  ટાફ પણ સશંોધન અને શૈ ણક િૃ ઓમા ંમદદ પ થાય છે. વી ક 

ેકટ કલ માટ યોગશાળામા ં યોગો માટ જ ર  રસાયણો તૈયાર કરવા, િવભાગોના િવિવધ 

ર  ટરોની સભંાળ રાખવી અને યોગશાળાના સાધનોની મરામત વા કાય મા ંપણ જોડાયેલા છે. 

તેઓ િવભાગના  ટોર તથા સાફ સફાઇ વગેર વા કાય ની પણ દખરખ રાખે છે. 

(૩) ફક  ટ ના કાય િૃ , િનયમો અને ુશ 

 .એ. .ુ િનયમ ૨૦૦૪ (હાલ આણદં ૃિષ િુનવિસટ ) જુબ ફક  ટ ના કાય સાર  ર તે ચાલે તે 

માટ િનિત િનયમો અમલમા ં કુવામા ંઆવલેા છે.  

  



[ SBP ] E:\2022-23\17 Mudda 21-22\onine na karvu\17 Mudda Soft copy\16 FPT.docx                                                      Page- 3 

(૪)  સં  થાના કાયના િનિત િનયમો  

ડ ોસેસ ગ ટકનોલો  કોલેજ તેના શૈ ણક અને ખાતાક ય વહ વટ આણદં ૃિષ િુનવિસટ ના 

િનિત િનયમો સુાર કર છે. 

(૫) સં  થાના કાય  કરવા માટ સં  થા ારા ઘડાયેલા િનયમો, િવિનયમો, ચુનાઓ, િનયમ સં હો અને રકડ  

ફક  ટ  ઓફ ડ ોસેસ ગ ટકનોલો  એ  ડ બાયો એનજ  આણદં ૃિષ િુનવિસટ , આણદં હઠળ 

કાયરત છે અન ેસમયે સમયે બનાવેલ ૃિષ િુનવિસટ ના  ટ  ટુના િનયમોને અ સુર છે.  

(૬) સં  થા પાસેના દ  તાવેજોના કાર ુ ંપ ક  

સં  થા બાધંકામન ેલગતા અહવાલો િુનવિસટ ના કાયપાલક ઇજનરે ારા ળવવામા ંઆવે છે.  

(૭) જનતા િતિનિધ માટ જનતા અિધકાર ની  િનમ ૂકં તથા માગદિશકા તૈયાર કરવી  

િુનવિસટ એ આ હ  ુમાટ જનતા અિધકાર ની િનમ ૂકં કરલ છે. 

(૮) સં  થાની િવિવધ સિમિતઓ અને તેમના ભાગ તર ક અથવા તેની સલાહના ઉ ેશથી બે થી વ  ુસ  યોના 

બનલેા એકમોની બેઠકો હર જનતા માટ ઉપલ  ધ છે ક કમ? તે ગે ુ ં ફક  ટ ને લગતી મા હતી હર 

જનતા માટ િુનવિસટ ના ો  પેકટસ અને ફક  ટ ના ોચર અને કાશનોમા ંઉપલ  ધ થાય છે.    

(૯) સં  થાના અિધકાર  અને કમચાર ઓની િનદિશકા  

મ કમચાર ુ ંનામ હો ો 
આર.ઓ.પી-૨૦૧૬ ુ ં

પગાર ધોરણ 

ળૂ પગાર 

( ેડ પે 

સાથે) 

ુલ પગાર 

(માિસક) ા. 

બ ટ 

સદર 

૧ ડા.એસ.એસ.કાપડ  ા  યાપક ૧૪૪૨૦૦-૨૧૮૨૦૦ ૧૭૪૧૫૪ ૨૮૬૯૯૬ ૧૨૯૫૦ 

૨ ડા. એસ.એચ.અકબર  સહ ા  યાપક ૧૩૧૪૦૦-૨૧૭૧૦૦ ૧૫૨૮૩૪ ૨૦૬૩૭૬ ૬૫૦૨-૩ 

૩ ડા. ક.બી.કામ ળયા સહ ા  યાપક ૧૪૪૨૦૦-૨૧૮૨૦૦ ૧૮૮૧૪૭ ૨૬૩૩૮૯ ૧૨૯૫૭ 

૪ ડા. આિશષ  શમા સહ ા  યાપક ૧૩૧૪૦૦-૨૧૭૧૦૦ ૧૫૬૮૩૩ ૨૦૬૯૫૮ ૫૦૭૩ 

૫ ડા. એચ. .ભ ૃ સહ ા  યાપક ૧૩૧૪૦૦-૨૧૭૧૦૦ ૧૫૧૭૬૭ ૨૦૬૮૯૨ ૧૨૯૫૦ 

૬ ડા. એચ. .પા  ડ સહ ા  યાપક ૧૩૧૪૦૦-૨૧૭૧૦૦ ૧૩૬૪૬૭ ૨૦૭૧૯૨ ૧૨૯૫૦ 

૭ ડા. બી.એચ.જોષી સહ ા  યાપક ૧૩૧૪૦૦-૨૧૭૧૦૦ ૧૫૩૭૪૭ ૨૦૬૩૭૨ ૧૨૯૫૦ 

૮ ડા.દ  તા સિમત સહ ા  યાપક ૧૩૧૪૦૦-૨૧૭૧૦૦ ૧૪૫૯૪૭ ૨૦૬૬૭૨ ૧૨૯૫૦ 

૯ ડા. ક.વી.વાળા મદદનીશ ા  યાપક ૬૮૯૦૦-૨૦૫૫૦૦ ૮૫૨૦૭ ૧૨૫૯૪૬ ૧૨૯૫૦ 

૧૦ ી આર.બી.મોદ  મદદનીશ ા  યાપક ૫૭૭૦૦-૧૮૨૪૦૦ ૭૫૩૭૭ ૯૯૫૮૨ ૧૨૯૫૦ 

૧૧ ી . ક. મોમીન મદદનીશ ા  યાપક ૫૭૭૦૦-૧૮૨૪૦૦ ૮૫૭૭૭ ૯૯૨૮૨ ૧૨૯૫૦ 

૧૨ ડા. એ રુાગ નેમા મદદનીશ ા  યાપક ૫૭૭૦૦-૧૮૨૪૦૦ ૮૬૭૫૯ ૯૬૬૮૨ ૧૨૯૫૦ 

૧૩ ી એન.એમ.ચાવડા મદદનીશ ા  યાપક ૬૮૯૦૦-૨૦૫૫૦૦ ૯૧૯૨૩ ૧૧૧૭૫૬ ૧૨૯૫૦ 

૧૪ ડા. અમી વી.રવાણી મદદનીશ ા  યાપક ૬૮૯૦૦-૨૦૫૫૦૦ ૯૩૧૨૩ ૧૧૧૭૫૬ ૧૨૯૫૦ 

૧૫ ી એન.વી.શાહ મદદનીશ ા  યાપક ૬૮૯૦૦-૨૦૫૫૦૦ ૯૧૧૧૧ ૧૦૮૫૪૪ ૧૨૯૫૦ 
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મ કમચાર ુ ંનામ હો ો 
આર.ઓ.પી-૨૦૧૬ ુ ં

પગાર ધોરણ 
ળૂ પગાર  

ુલ પગાર 

(માિસક) ા. 

બ ટ 

સદર 

૧૬ ડા. .પી.તગ  લપાલવેાર મદદનીશ ા  યાપક ૬૮૯૦૦-૨૦૫૫૦૦ ૯૩૧૨૩ ૧૧૧૭૫૬ ૧૨૯૫૦ 

૧૭ ડા. ડ .બી.પટલ મદદનીશ ા  યાપક ૫૭૭૦૦-૧૮૨૪૦૦  ૮૨૮૫૪ ૯૬૬૭૭ ૧૨૯૫૦ 

૧૮ ી પી.એસ.પરસાણીયા મદદનીશ ા  યાપક ૬૮૯૦૦ -૨૦૫૫૦૦  ૯૫૧૨૩ ૧૧૨૦૫૬ ૧૨૯૫૦ 

૧૯ ી ક.એસ.દામલે મદદનીશ ા  યાપક ૫૭૭૦૦-૧૮૨૪૦૦ ૮૯૪૩૬ ૧૦૫૫૨૯ ૧૨૯૫૦ 

૨૦ ી ટ .એચ.ભ ૃ મદદનીશ ા  યાપક ૫૭૭૦૦-૧૮૨૪૦૦ ૮૦૫૩૪ ૯૬૬૭૭ ૧૨૯૫૦ 

૨૧ ી એમ.એ.મકવાણા મદદનીશ ા  યાપક ૫૭૭૦૦-૧૮૨૪૦૦ ૮૩૦૫૪ ૯૬૬૭૭ ૧૨૯૫૦ 

૨૨ ી આર.એમ.ઘ ગાણી મદદનીશ ા  યાપક ૫૭૭૦૦-૧૮૨૪૦૦ ૮૩૦૫૪ ૯૬૩૭૭ ૧૨૯૫૦ 

૨૩ ી એ.એન.નાક યા મદદનીશ ા  યાપક ૫૭૭૦૦-૧૮૨૪૦૦ ૮૩૮૧૭ ૯૩૭૪૦ ૧૨૯૫૦ 

૨૪ ીમતી એમ.આર. પિત મદદનીશ ા  યાપક ૫૭૭૦૦-૧૮૨૪૦૦ ૮૧૦૫૪ ૯૬૬૭૭ ૧૨૯૫૭ 

૨૫ ી એ.એમ.પટલ મદદનીશ ા  યાપક ૫૭૭૦૦-૧૮૨૪૦૦ ૭૬૦૧૮ ૯૧૦૫૨ ૧૨૯૫૦ 

૨૬ ડા. ડ .એચ.પટલ મદદનીશ ા  યાપક ૬૮૯૦૦ -૨૦૫૫૦૦  ૮૬૮૩૨ ૧૨૫૭૭૧ ૧૨૯૫૦ 

૨૭ ડા. ગાય ી આર. ડ  મદદનીશ ા  યાપક ૫૭૭૦૦-૧૮૨૪૦૦ ૭૭૭૩૭ ૯૩૭૯૧ ૧૨૯૫૭ 

૨૮ ડા. એસ. આર. ભ સ ે મદદનીશ ા  યાપક ૫૭૭૦૦-૧૮૨૪૦૦ ૬૪૯૦૦ ૭૮૨૯૪ ૧૨૯૫૦ 

૨૯ ી એન.આર.સરદાર સી.ર .આ ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ ૪૬૨૦૦ ૫૪૩૫૪ ૧૨૯૫૦ 

૩૦ ી એસ.વી.અણદાણી સી.ર .આ. ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ ૬૨૯૯૩ ૫૬૭૦૦ ૧૨૯૫૦ 

૩૧ ી આર.એમ.બારોટ  ા ટ ટ ચર  ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ ૩૯૩૪૦ ૩૪૯૩૬ ૧૨૯૫૦ 

૩૨ ી .પી.રાઠોડ સી.ર .આ. ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ ૬૪૮૯૪ ૫૮૪૨૨ ૫૦૭૩ 

૩૩ ી બી.એસ.રાઠવા  એ.એ.ઓ ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ ૮૦૦૧૪ ૪૩૪૫૩ ૧૨૯૫૦ 

૩૪ ી એમ. .રાણા સીનીયર કલાક ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ ૫૭૭૨૭ ૨૪૨૯૯ ૫૦૭૩ 

૩૫ ી એ. આર. સોલકં  સીનીયર કલાક ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ ૩૮૧૦૭ ૩૪૦૦૫ ૧૨૯૫૦ 

૩૬ ી એમ. એ. શખે ુનીયર કલાક ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ ૨૮૬૭૨ ૨૫૪૬૫ ૭૨૨૮-૧ 

36 ી .એસ.હાર જન  ુનીયર કલાક ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ ૩૦૭૬૭ ૨૬૩૭૮ ૫૨૨૯ 

૩૮ ી ક.એમ.કણઝાર યા ુનીયર કલાક ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ ૨૨૪૦૦ ૨૬૨૦૮ ૧૨૯૫૦ 

૩૯ ૂ.વી.સી.પરમાર ુનીયર કલાક ફ સ ૧૯૯૫૦ ૧૯૬૭૦ ૫૦૭૩ 

૪૦ ુ . િ તી વી.ઠાકર બાલવાડ  ટ ચર ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ ૪૧૭૧૪ ૩૭૪૯૫ ૫૨૨૯ 

૪૧ નીમીશા જર વાલા   લબે. ટક ૨૯૨૦૦-૯૨૩૦૦ ૪૭૬૬૦ ૪૨૪૨૪ ૧૨૯૫૦ 

૪૨ ીમતી એન.પી. ણજકર લબે. ટક ૨૯૨૦૦-૯૨૩૦૦ ૩૪૯૦૦ ૪૨૩૭૭ ૧૨૯૫૦ 

૪૩ ી એચ. એ. વૈ   ખતેીવાડ  મદદનીશ ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ ૪૦૪૯૧ ૩૬૨૬૭ ૫૨૨૯ 

૪૪ ીમતી એ. .તડવી  પટાવાળા ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ ૩૬૨૦૦ ૨૭૫૧૩ ૫૨૨૯ 

૪૫ ી એમ.એચ.ચાવડા હ  પર ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ ૩૬૧૮૮ ૨૭૬૩૭ ૫૦૭૩ 

૪૬ ી ડ . .ચાવડા હ  પર ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ ૩૭૨૭૫ ૨૪૭૧૩ ૫૨૨૯ 

૪૭ ી આર.એસ.પરમાર લબે બોય ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ ૩૬૨૦૦ ૨૮૭૩૭ ૫૦૭૩ 

૪૮ બી.એન.પરમાર  હો ટલ આ.વોડન  ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ ૨૭૩૦૮ ૨૪૪૦૭ ૧૨૮૬૫ 

૪૯ ટ .આર.સોલકં  હો ટલ આ.વોડન ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ ૩૮૧૮૮ ૩૪૧૯૯ ૫૨૨૯ 
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(૧૦) દરક અિધકાર  અને કમચાર ને મળ ુ ંમાિસક મહનતા ુ ંઅને િનયમો જુબના વળતરની પ  ધિતની મા હતી 

  

૧. શૈ ણક સવંગના કમચાર ઓને .ુ .સી. પગાર ધોરણ આઇ.સી.એ.આર.ના િનયમો તથા માગદશન 

જુબ પગાર આપવામા ંઆવે છે.   

૨. બન શૈ ણક કમચાર ઓ જુરાત સરકાર ીના િનયમો સુાર પગાર મળેવે છે. 

પગારની મા હતી મ-૯ મા ંજ ર  િવગત દશાવેલ છે. 

(૧૧)  સં  થાની એજ  સીની તમામ યોજનાઓની િવગતો, ૂચત ખચ અને કરલી કૂવણીઓના અહવાલ દશાવ ુ ં

ફાળવેલ બ ટ  (  લાન યોજનાઓની ખચની મા હતી વષ ૨૦૨૨-૨૩ (તા.૦૧-૦૫-૨૦૨૨ ની પ રિ  થિતએ)   

મ બ ટ સદર યોજના ુ ંનામ ફાળવલે ા  ટ ખચ તા.૧-૪-૨૨ થી ૧-પ-૨૨ 

 ટાફ ર કર ગ નોન 

ર કર ગ 

 ટાફ ર કર ગ નોન 

ર કર ગ 

૧ 12075 ડવલપમે ટ ઓફ વેરયસ બાયોગેસ 

લા ટ ુ ઝુ વે ટબલ વે ટસ 

1200000 

 

350000 

 

0 0 22488 0 

૩ 12950 ધન ગ ઓફ કોલેજ ઓફ ડ 

ોસેસ ગ ટ નોલો  અને બાયો -એનજ   

53000000 4000000 250000 7499714 262642 0 

૪ 12960 પો ટ હાવ ટ મેનેજમે ટ ઓફ સમ 

ઈ પોટ ટ ો સ ઓફ મીડલ જુરાત 

1300000 1350000 150000 0 15328 0 

૫ 12969 ડવલપમે ટ ઓફ ઈરડ એશન 

ટ નોલો  ફોર એ ીક ચરલ, એિનમલ 

ડર  એ ડ ડ ોડ ટસ 

650000 900000 150000 0 43962 0 

૬ 12969-01 ધન ગ ઓફ ુડ સ ઈન ગ 

સે ટર ફોર ડ ોસેસ ગ 

0 1500000 0 0 29404 0 

૭ 12969-02 ધન ગ ઓફ ુડ સ ન ગ કમ 

કોચ ગ સે  (STCC) 

0 1500000 0 0 7902 0 

૮ 12987-11 એ ટા લીસમે ટ ઓફ ડ પાટમે ટ ઓફ 

ડ સે ટ  એ ડ ટ ટ ગ એટ આણદં 

0 2200000 0 0 11857 0 

૯ 12957 ધન ગ ઓફ પોલીટ નીક ઈન ડ 

સાય સ એ ડ હોમ ઈકોનોમી સ 

7400000 2000000 350000 907714 112119 0 

૧૦ 12988-04 ઈન ગ ો ામ ઓન ડ ોસેસ ગ 

ટકનોલો  

0 0 0 0 13185 0 

૧૧ 12865 અપ ેડ ગ ઓફ ુડ ટ ફસીલીટ સ 

એટ ડ ફર ટ ક પસ 

480800 
 

100000 
 

180000 54616 0 0 

૧૨ 12967 મોડનાઈઝ ગ ધ ુડ ટ ફસીલીટ સ 

એટ ડ ફર ટ ક પસ 

0 90000 0 0 0 0 

૧૩ 12667-02 ક મ ફોર એ ટા લીસ ગ ધ ઓફ સ ઓફ ધ 

ડાયર ટોરટ ઓફ ુડ ટસ વેલફર, 

કાઉ સેલ ગ એ ડ લેસમે ટ સેલ 

0 650000 90000 
 

0 0 0 

૧૪ 12993-21 ડવલપમે ટ ઓફ ડ ડ કો ટામીનેશન 

ટ નોલો  ફોર સે ટ  એ ડ વોલીટ  

ઓફ શ 

750000 800000 0 0 22274 0 

૧૫ 12987-14 એ ટા લીસમે ટ ઓફ ઇ શનલ 

ોસેિસગ ફસીલીટ  ફોર ુડ ટ એટ 

0 600000 265000 0 39031 0 
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નોન  લાન, આઇ.સી.એ.આ. અને અધર એજ  સી યોજનાઓની ખચની મા હતી વષ ૨૦૨૨-૨૩     

(તા.૦૧-૦૫-૨૦૨૨ ની પ રિ  થિતએ)  

મ બ ટ સદર યોજના ુ ંનામ ફાળવલે ા  ટ ખચ તા.૦૧-૦૪-૨૨ થી ૩૧-૦૫-૨૨ 

 ટાફ ર કર ગ નોન 

ર કર ગ 

 ટાફ ર કર ગ નોન 

ર કર ગ 

૧ 5073 એ ટા લીસમે ટ એ ી ોડ ટ ોસેસ 

એ નીયર ગ, ડર  સાય સ કોલેજ 

- - - 2163172 - - 

૨ 6502-03 ડ પાટમે ટ ઓફ એ ીક ચરલ ોડ ટ 

ોસેસ એ નીયર ગ 

- - - 412752 - - 

૩ 5229 એ ટા .ઓફ પોલીટ નીક ઈન હોમ સાય સ 

એ ડ ઈકોનોમી સ, એફ.પી.ટ .એ ડબી.ઈ. 
- - - 449270 - - 

૪ 7228-01 ધિનગ ઓફ એ સી ટ ગ ુલ ઓફ બેક ગ - - - 172798 - - 

     

(૧૨) મં ુર ા  ટ તથા તેના થક  હાથ ધરવામા ંઆવેલ કાય મો :-  ( મ-૧૧ જુબ ) 

(૧૩) ઓથોરાઇઝડ/ ુ કત પરવાનગી પ ો ગેની ચુના :-         લા  ુપડ ુ ંનથી. 

(૧૪) સં  થા પાસે ઉપલ  ધ અથવા તેમની પાસે રહતી િવ ;ૂ મા  યમમા ં પાતંર ત (ઇલેક ોનીક ફોમ) મા હતીની 

િવગતો  

  વેશ પર ા પ  ધિત, િવિવધ અ  યાસ મો વી ચૂનાઓ િુનવિસટ ની વબે સાઇટ પર ઉપલ  ધ છે.  

(૧૫) ુ  તકાલય તથા વાચંનાલયની િુવધા ગે 

  િુનવિસટ  ક ાએ ુ  તકાલય તેમજ વાચંનાલય ઉપલ  ધ છે. 

(૧૬)  સં  થાએ િન કુત કરલો હર મા હતી અિધકાર ઓના નામ, હો ાઓ અને અ  ય િવગતો  

  માનનીય ુલપિત ીએ ઉપરોકત કાય ગે મા હતી અિધકાર ની િનમ ૂકં કરલ છે. 

 

(૧૭) અ  ય મા હતી  

સં  થામા ંરાજય સરકાર ીના િનયમોનો અમલ કરવામા ંઆવે છે તથા સમયે સમય ેથતા ં િુનવિસટ  

ારા બહાર પડલ ઠરાવ, હરના ુ,ં પ રપ ો ુ ં પણ પાલન કરવામા ં આવ ે છે. હાલમા ં આણદં ૃિષ 

િુનવિસટ , ૃિષ અને સહકાર િવભાગ, જુરાત રાજયના ંમાગદશન હઠળ કાયરત છે.  
 
 
 

માણપ  

આથી મા ણત કરવામા ંઆવે છે ક, મા હતી અિધકાર અિધિનયમ કલમ-૪ તગત  વય ં હર કરવાની 

બાબતો ોએકટ વ ડ  કલોઝર (PAD) મારા િવભાગ ારા તૈયાર કરવામા ં આવેલ છે અને તા.૦૧/૦૫/૨૦૨૧ ની 

િ  થતીએ અમાર  મં ુર  મળેવી અધતન કરવામા ંઆવ ેછે. 
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  .ન.ંઆ ૃ /ુબા.મ./  /૨૦

 
 

િત, 

ુલસ ચવ ી, 

આણદં ૃિષ િુનવિસટ  

આણદં. 

 

 

િવષય : ધી રાઇટ ુ ઇ ફમશન એ ટ 

સદંભ   : આપની કચેર નો પ રપ

 

મ.ે સાહબ ી 

 સિવનય ઉપરો ત િવષય અને સદંભ અ વયે જણાવવા ુ ં ક

૨૦૦૫ તગત અ નેી બાગાયત 

તા.૦૫.૦૫.૨૦૨૧ ની થિતએ તયૈાર કર  હાડ કોપી તમેજ સો ટ કોપીમા ં આ સાથે સામેલ રાખી 

મોકલી આપવામા ંઆવે છે. 

 

સામેલ : ઉપર જુબ   
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૨૦૨૨                         

ઇ ફમશન એ ટ ૨૦૦૫..... 

પ રપ  ન.ંઆ ૃ /ુર /લીગલ/સી.સી.૨/૩૭/ર૦૨૧, તા.૩

સિવનય ઉપરો ત િવષય અને સદંભ અ વયે જણાવવા ુ ં ક, ધી રાઇટ

બાગાયત મહાિવ ાલયની ુ ા ન.ં૧ થી ૧૭ અને એને ર

ની થિતએ તૈયાર કર  હાડ કોપી તેમજ સો ટ કોપીમા ં આ સાથે સામેલ રાખી 

   

 1 

 

02692-264076 (O) 
principalcoh@aau.in 

======================================================================= 

 તા.૦૭-૦૫-૨૦૨૨ 

૩૦-૦૪-૨૦૨૧ 

ધી રાઇટ ુ ઇ ફમશન એ ટ 

અને એને ર-બી ની મા હતી 

ની થિતએ તયૈાર કર  હાડ કોપી તમેજ સો ટ કોપીમા ં આ સાથે સામેલ રાખી 
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એને ર - બી 

માણપ  
 
 

 આથી મ ણત કરવામા ંઆવે છે ક મા હતી અિધકાર અિધિનયમની કલમ-૪ તગત વય ં

હર કરવાની બાબતો ' ોએ ટ વ ડ કલોઝર (PAD)  મારા િવભાગ વારા તયૈાર કરવામા ંઆવેલ છે 

અને તા.૦૫.૦૫.૨૦૨૧ ની થિતએ અમાર  મં ૂર  મેળવી અ તન કરવામા ંઆવેલ છે. 

 

 

તા.૦૫-૦૫-૨૦૨૧               (એન. આઈ. શાહ) 
                 આચાય અને િવ ાશાખા ય  
           બાગાયત મહાિવ ાલય 
                                              આણદં ૃિષ િુનવિસટ   

                                  આણદં 
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મા હતી અિધકાર િનયમ - ૨૦૦૫ ગે વષ ૨૦૨૦ ની મા હતી 
 

૧. સં થા ુ ંસં થાપન, ઉ ેશો, કાય  અને ફરજોની િવગતો. 

 સં થા ુ ં થાપન : બાગાયત મહાિવ ાલયની થાપના આણદં ૃિષ િુનવિસટ  ખાતે વષ ૨૦૧૨-૧૩    

મા ં  જુરાત સરકાર ીએ બ.ંઅ. ૃિષ મહાિવ ાલયના કાય ે  હઠળ ઠરાવ માકં 

અકવ-૧૨૨૦-૧૧-૮૪-ક.૨  તા. ૧૭/૦૪/૨૦૧૨ (પ રિશ ટ – અ) થી 

‘એ ટા લીસમે ટ ઓફ હોટ ક ચર વ ગ એટ આણદં’ મં ૂર કરલ છે.  

 ઉ ેશો :  

 કોલેજમા ં િશ ણ, સશંોધન અને િવ તરણના કાય  વારા બાગાયતમા ં ઉપયોગી તાલીમ 

પામેલ માનવબળ ઉ પ  કર ુ.ં  માટ કોલજેમા ંનીચ ે જુબના નાતક ક ાએ કોષ કાયરત 

છે.  

 બી.એસસી (ઓનસ) હોટ ક ચર (૪ વષ). 

 બાગાયત ે ે નાતક ક ાના િશ ણ માટની માળખાક ય િુવ ાઓ ઉભી કરવી.  

 બાગાયતની િવિવધ શાખાઓ વી ક ફળ િવ ાન, શાકભા  િવ ાન, લ િવ ાન,પો ટ 

હાવ ટ ટકનોલો , પાક સરં ણ,નેચરલ રસોસ મેનજેમટ, સોિસયલ સાય સ અન ેબેિસક 

સાય સ મા ંિવ ાથ ઓને ાયો ગક ાન આપ ુ.ં   

 બાગાયતી પાકો પર સશંોધન કર  ુ તથા સશંોધનને લગતી ખે ૂત ઉપયોગી ભલામણનો 

ચાર અને સાર કરવો.   

 ખે ૂતો અન ામીણ વુાનોને વરોજગાર લ ી બાગાયત આધાર ત તાલીમ ગોઠવવી.  
   

 કાય  અને ફરજો :      

 શૈ ણક વષમા ંB.Sc.(Hons.) Horti. માટ થમ સ મા ં ુલ ૭૭ િવ ાથ ઓને વેશ ગેની 

કામગીર .  

 નવા વેશ મેળવેલ િવ ાથ ઓ ુ ં ફ ફથ ડ ન કમીટ ના ં અ યાસ મ જુબ િશ ણ કાય 

કરવાની કામગીર .  

 કોલેજની દરક વષ મા ંસમેે ટર પ ધિત જુબ શૈ ણક કામગીર . 

 લેબોરટર  માટ જ ર  સાધનો, કમીક સ ખર દ કર  લબેોરટર ન ે ેકટ કલ કાય માટ વ  ુ

કાય મ બનાવવાની કામગીર .   

 સાતમા ંસમેે ટરના ં િવ ાથ ઓને ુડ ટ રડ  ો ામ તગત નસર  મેનજેમે ટ તમેજ પો ટ 

હાવ ટ ટકનોલો  હઠળ ુદા ુદા ાયો ગક કાય   તે મોડલ ારા કરવાની કામગીર .  

 બાગાયત ે ે તથા તનેે સલં ન િવષયો ઉપર સશંોધન કાય કરવાની કામગીર .  

 િવ ાથ ઓને અ યાસ મ જુબ ાયો ગક કાય ારા ુદા- ુદા િવષયો ુ ં ાન આપ ુ ંતથા 
િવ ાથ ઓને ાયો ગક અ ભુવ કરાવી તનેી ુશળતા ( ક લ) મા ંવધારો કરવાની કામગીર .   
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 ઈએલપી તગત િવ ાથ ઓ ારા નસર મા ં ુદા- ુદા રોપ/ કલમ ઉછેર તમેજ પો ટ હાવ ટ 
ટકનોલો મા ં ુદા ુદા ફળોની ૂ ય ૃ ધની બનાવટો બનાવવામા ં આવે છે તથા તનેી 
બ ર યવ થા ાયો ગક ર તે શીખવાની કામગીર  કરવામા ંઆવે છે.   

 પો ટ હાવ ટ ટકનોલો ની લબેોરટર મા ંમાળખાક ય િુવ ા િવકસાવવી.  

 લાઈ ેર  માટ ુદા ુદા િવષયોના ં ુ તકોની ખર દ  તથા ળવણી કરવી.  

 ુડ ટ રડ  ો ામ તગત આઠમા સેમે ટરમા ંિવ ાથ ઓને શૈ ણક વાસ તગત ુદા 

ુદા બાગાયત સશંોધન ક ો તથા ૃિષ કોલજેો તમેજ રાજય બહારની િુનવિસટ નો િવિવધ 

બાગાયત સશંોધન ક ો તથા ૃિષ કોલેજો લુાકાત કરવાની કામગીર .  

 બાગાયત િવષયોમા ંતાલીમ આપી ૃિષ તજ ો તૈયાર કરવા.  

 બાગાયતને લગતા ુદા ુદા િવષયોમા ં સશંોધન કામગીર  હાથ ધરવી અને ુદ  ુદ  

એજ સીઓમા ં ો ટ આધા રત સશંોધન કર ુ.ં 

 ખે ૂતો માટ ૂંકાગાળાના તાલીમ વગ  ગોઠવી ખતેીના સશંોધન ભલામણોનો સાર કર  

ખે ૂતોમા ં તૃતા લાવવી.     

 
 
 

૨. સં થાના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ ાઓ અને ફરજો. 

 સં થાના વડા તર ક આચાય અને ડ ન, ફક ટ  ઓફ હોટ ક ચરની િનમ ુકં કરવામા ંઆવ ેછે. 

કોલેજના ુદા ુદા િવષયોના િવભાગોના વડા તર ક  તે િવષયના િન ણાતંોની ા યાપક અને વડા 

તર ક િનમ ુકં કરવામા ંઆવે છે. અને ુદ  ુદ  કટગર  મ ક સહ ા યાપક, ા યાપક, એ ી. 

ઓફ સર,ખેતી મદદનીશ અને વહ વટ  કમચાર  ગણ સં થાના હ ઓુ જુબની કામગીર મા ંરોકાયલે 

હોય છે. 
 
Powers and duties of the Deans: 

1. The Dean of each Faculty shall be the chief academic officer of the faculty, responsible for the 

due observance of the Statute and Regulation. He shall be Ex-Officio chairman of the faculty. 

He shall be responsible for the organization and conduct of teaching, research and extension 

education work of the Departments included in the Faculty, and for that purpose shall pass 

such orders as may be necessary in consultation with the Head of Department concerned. 

2. The Dean shall took into and be responsible for the due observance of the Statute and 

Regulations relating to the Faculty. 

3. He shall preside over the meetings of the Faculty. 



E:\2022-23\17 Mudda 21-22\onine na karvu\17 Mudda Soft copy\43 Horti clg.docx 5 
 

4. He shall formulate and present policies pertaining to his faculty the Academic Council for its 

consideration. 

5. He shall make reports to the Vice-chancellor on the work of the different Departments of the 

Faculty. 

6. He shall supervise the registration and progress of the students in the colleges of the Faculty. 

7. He shall be responsible to the Vice-chancellor for proper use of buildings assigned to the 

colleges, schools and research institutions and of the equipment thereof. 

8. He shall prepare the budgets in consultation with the appropriate officers and staff members in 

the technical area. 

9. Each Dean shall have such other powers and perform such other duties as are laid down under 

this Act and Statute or by the Vice-chancellor. 

10. He shall organize examinations in consultation with the Registrar. 

11. To sign all Memorandum of Understanding in connection with the Educational and training 

Projects to be undertaken in the University. 

 
Head of Department: 
 
1. For each department the Vice-chancellor may appoint from amongst the Professors such 

Person to be the Head of the Department, who having regard to the experience and merit 

pertaining to that department is found suitable. 

 Provided that if no such person is available from amongst the Professor, appointment 

made of a suitable person from amongst the teachers. 

2. An appointment made under sub-clause (a) shall be for a period of two years. 

3. The post of a Head of the Department shall be honorary. 

4. The head of the Department  shall be responsible for resident teaching, research and extension 

education to the Dean of the Faculty, Director of Research and Director of Extension 

Education respectively, in co-ordination with the concerned associate Dean or the Principal of 

the college as the case may be. 

5. He shall exercise the following powers and perform the following duties namely. 

(i) To be responsible for the organization and conduct or resident teaching, research and 

extension education of his department and for that purpose shall pass such orders as 

may be necessary in consultation with the concerned Principal, Associate Dean and the 

Director. 

(ii) To tender necessary advise to the Principals, Associate Dean and Directors on all 

matters pertaining to his field in respect  of teaching, research and extension. 

(iii) To submit to the concerned    Director the budgetary needs of his department. 
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(iv)  To recommend to the Principals, Associate Deans and Directors the work load of each 

member of the staff with respect to teaching, research and or extension education. 

(v) To be responsible for all University properties and facilities assigned to his 

Department.  

(vi) To recommend to the Associate Dean proposals for making improvement in the 

working of his Department. 

(vii) To generally supervise the work of academic staff members of his Department. 

(viii) To exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or 

imposed on him by the Statute and Regulations or by the concerned Dean or by the 

Vice-chancellor. 

 

૩. સં થામા ં કામકાજ અને િનણય યામા ં અ સુરવાની કાયપ ધિત (તમેા ં દખરખ અને 
 જવાબદાર ઓ  માટની ચેનલોની બાબતનો સમાવેશ થવો જ ર  છે). 

  િુનવિસટ ના િનયમો આણદં ૃિષ િુનવિસટ ના થમ ટ ટુ-૨૦૦૪/ ટ ટુ-૨૦૧૧ 

 જુબના િનયમો અમલમા ં કૂલ છે. 

૪. સં થાના કાય  કરવા માટના િનયત કરલા ધોરણો. 

  િુનવિસટ ના િનયમો આણદં ૃિષ િુનવિસટ ના થમ ટ ટુ-૨૦૦૪/ ટ ટુ-૨૦૧૧ 

 જુબ.  

૫. સં થાના કાય  કરવા માટ સં થા વારા ઘડાયેલા િનયમો, િવિનયમો, ચૂનાઓ, િનયમ 

સં હો અને રકડ. િુનવિસટ ના િનયમો આણદં ૃિષ િુનવિસટ ના થમ ટ ટુ-

૨૦૦૪/ ટ ટુ-૨૦૧૧ જુબ.  

સં થામા ંશૈ ણક કામગીર  કરતા કમચાર ઓ માટ િુનવિસટ  તથા આઇ.સી.એ.આર. 

વારા ચૂવેલા ધારાધોરણોનો અમલ કરવામા ંઆવે છે.  

૬. સં થા પાસેના દ તાવેજોના કાર ુ ંપ ક. 

નાતક ક ાએ ભણતા િવ ાથ ઓ ુ ંર ટર િનભાવવામા ંઆવે છે.  તે જ માણે ખચ 

અને આવકના રકડ પણ િનભાવવામા ં આવે છે. કમચાર ઓની સિવસ કુ અને રકડ પણ 

રાખવામા ંઆવે છે. 

૭. સં થાની નીિત ઘડવા ગેના અથવા તેમના વહ વટ ગેના હર જનતા સાથનેા પરામશ 

 અથવા િતિનિધ વ માટની કોઇ વ થા હોય તો તેની િવગતો. 

િુનવિસટ  ક ાએ િવિવધ પ રષદ અને બોડ ઓફ મનેેજમે ટ પૈક   નીિત િનયમો 

ઘડવામા ંઆવે છે તે ુ ંપાલન કરવામા ંઆવે છે. 
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૮. સં થાની િવિવધ સિમિતઓ અને તમેના ભાગ તર ક અથવા તેની સલાહના ઉ ેશથી બેથી વ  ુ

સ યોના બનેલા એકમોની બેઠકો હર જનતા માટ ુ લી છે ક કમ ? અને આવી બેઠકોની 

કાયવાહ  ન ધ હર જનતા માટ ઉપલ ધ છે ક કમ ? તે ગે ુ ંપ ક. 

કાયવાહ ની ુદ  ુદ  કિમટ ની ન ધ હર જનતા માટ ુ લી રાખવામા ંઆવતી નથી. 

તે માટની યવ થા કરલ નથી અને તે માટ ુ ંપ ક િનભાવવામા ંઆવ ુ ંનથી.  

૯. સં થાના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની િનદિશકા. 

ઉપરો ત ુ ા ન.ં૨ મા ં દશાવેલ િસવાયના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓ શૈ ણક 

કાયમા ં રોકાયેલ હોય આઇસીએઆરના િનયમ માણ ે નીચે જુબના કલાકોની કામગીર  

બ વવાની રહશ.ે 

Work load for teachers  
Sr 
No. 

Activity Hours per week 
Dean Dept.  

Head 
Professor Associate  

Professor 
Assistant  
Professor 

1 Contact hours (Instruction) 4 6 8 12 16 
2 Preparation for teaching including 

library use 
2 6 6 10 12 

3 Administration, evaluation research, 
Extension, guidance, counselling, 
development activities, etc. 

33 27 25 17 11 

                                            Total  39 39 39 39 39 
 
૧૦. દરક અિધકાર  અને કમચાર ને મળ  ુ માિસક મહનતા ુ ં અને િનયમો જુબના વળતરની 
 પ િતની મા હતી. 

અિધકાર /કમચાર ને મળ ુ ંમાિસક મહનતા ુ ં- તા.૧.૪.૨૦૨૧  

Sr. No. Name Designation Gross Pay 

1 
Dr. N. I. Shah Professor / Principal 

195924/- 

2 
Dr B.N.Satodiya Assoc. Professor  

183573/- 

2 
Dr. R. R. Gajera Assoc. Professor  

165398/- 

3 
Dr. Amita B. Parmar Asstt. Professor  

99705/- 

4 
Dr. D. D. Parekh  Asstt. Professor  

99709/- 

5 
Dr. B. L. Dudhat  Asstt. Professor  

83568/- 

6 
Dr. D. R. Paradva  Asstt. Professor  

84455/- 

7 
Dr. A. H. Barad Asstt. Professor  

83568/- 

8 
Dr. Prity Kumari Asstt. Professor  

81607/- 

9 
Dr. C. H. Raval Asstt. Professor  

80661/- 

10 
Dr. H. N. Prajapati Asstt. Professor  

80961/- 

11 
Mrs. Geeta Chaudhari  Asstt. Professor  

78456/- 
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12 
Shree. M. R. Parmar Asstt. Professor  

108908/- 

13 
Shree. G. M. Padhiyar  Asstt. Professor  

118587/- 

14 
Shree Urmil C Chaudhri Asstt. Professor  

78594/- 
 માિસક મહનતા ુ ં વતમાન િુનવિસટ ના િનયમો સુાર  તે અમલી પગારપચં અન ે
સરકાર ીના .આર. અ સુાર કૂવવામા ંઆવે છે. 

૧૧. સં થાની એજ સીની તમામ યોજનાઓની િવગતો, ૂચત ખચ અને કરલી કૂવણીઓના 

અહવાલ દશાવ  ુફાળવેલ બ ટ. 
  

L I S T  O F  B UD G E T  ( 2 0 2 1 - 2 2 )   

Sr. No. Budget 
Head 

Name of Scheme Allotted 
Grant 
(Rs. in 
lakh) 

Expenditure 

Plan 
1 12987-

16 
Upgradation of the Horticulture Wing to College of 
Horticulture at AAU 

25595000 25546020 

2 12712-
02 

Landscaping at AAU 1453000 1450746 

3 12865 Upgrading of the student facilities at different 
colleges of AAU, Anand.   

100000 99491 

4 12967 Modernizing the student facilities at different 
colleges of AAU, Anand 

90000 89869 

5 12967-
02 

The Scheme for strengthening the office of the 
directorate of student’s welfare and counseling and 
placement cell at AAU, Anand   

60000 59569 

6 12930 Rural Entrepreneurship (READY) 136000 136000 
7 12967-

01 
Scheme for Fellowship for UG Students of various 
faculties 

58000 58000 

8 12987-
13 

Merit scholarship scheme for economically poor 
under graduate student at Anand Agricultural 
University 

22000 22000 

NON-PLAN SCHEME 
1 4862 Inter College/University Sports & Quiz Tournament 48000 48000 
2 4862-

0B 
Planning of Sports Game, Maintenance of Ground and 
Stud 

32500 32500 

ICAR 
1 15657 Rural Entrepreneurship (READY) 680000 680000 
2 15657-

01 
Student  READY (Rural Entrepreneurship Awareness 
And Development Yojana) 

136000 136000 

OTHER AGENCY 
1 18273 National Service Scheme at Anand 27000 27000 
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૧૨. ફાળવેલી સહાયક  અને સહાયક  કાય મોના લાભાથ ઓની િવગત સ હત આવા કાય મોના 

 અમલની પ િત. 

લા  ુપડ  ુનથી. 
૧૩. સં થા પાસેથી કોઇપણ પરવાનગીઓ અથવા અિધકારપ  અથવા ટછાટ/રાહત મેળવનાર 
 ગેની િવગતો. 

લા  ુપડ  ુનથી. 
૧૪. સં થા પાસે ઉપલ ધ અથવા તેમની પાસે રહતી િવ ુ ં મા યમમા ં પાતંર ત                   
 (ઇલે ોિન સ ફોમ) મા હતીની િવગતો. 

લા  ુપડ  ુનથી. 
 

૧૫. સં થામા ં હર ઉપયોગમા ં રાખેલી ુ તકાલય અથવા વાચંન ખડંની સવલતો માટના સમય 

 સ હત, નાગ રકોને મા હતી મેળવવા માટની ા ત સગવડોની િવગતો. 

  િુનવિસટ  હ તક મ ય થ િુનવિસટ  લાય ેર  છે તેથી અ ે લા  ુપડ ુ ંનથી. 

૧૬. સં થાએ િન ુ ત કરલા હર મા હતી અિધકાર ઓના નામ, હો ાઓ અને અ ય િવગતો. 

  ડો. એન. આઈ. શાહ, આચાય અને િવ ાશાખા ય  -   હર મા હતી અિધકાર  

  ડો. બી. એન. સાટો ડયા, સહ ા યાપક    -   મદદનીશ હર મા હતી અિધકાર     

૧૭. વખતો-વખત િનયત કરવામાં આવે તે માણેની આવી અ ય મા હતી. 

લા  ુપડ  ુનથી. 
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ર્ડા.જે.એન.પટેલ  
યનુનટ ઓફિસર 

TEL: (O) (02692) 262061       Mo.No.94278 58216          E-mail: btrs_1947@yahoo.com 
                                                                                                           btrs_1947@aau.in 

જા.ન.ંઆકૃય/ુટોબ/બીટી/આરટીઆઇ/ ૫૭ /૨૦૨૨    તા.૦૫/૦૫/૨૦૨૨ 
 

 
પ્રતત,  
કુલસચિવશ્રી,  
આણદં કૃતિ યતુનવતસિટી, 
આણદં 
 
 

નિષયઃ- ધી રાઇટ ટુ ઇન્ફોરમેશન એકટ-૨૦૦૫ (પ્રો-એકટીવ ડીસ્કલોઝર)ની માહિતી આપવા 
બાબત..  

સદંર્ાઃ- આપશ્રીની કિેરીના પત્ર જા.ન.ં આકૃય/ુરજી/લીગલ/સીસી.ર/૮૨/૨૦૨૨,  
તા.૩૦-૦૪-ર૦૨૨  

 
 
સતવનય ઉપરોક્ત તવિય અને સદંર્ભ અન્ વયે ણણાવવાું ુ ંક,, માહિતીનો અતધકાર અતધતનયમ ૨૦૦૫ 

ની કલમ-૪(૧) (ખ) િ,ઠળ જાિ,ર કરવાની થતી ૧૭ મદુ્દાની માહિતી (પ્રોએકટીવ ડીસ્કલોઝર-PDA)  
તા.૦૧-૦૫-૨૦૨૨ની સ્સ્થતતએ તૈયાર કરી પ્રમાણપત્ર એનેક્ષર-બી સાથે િાડભ કોપી તેમણ સોફ્ટ કોપી       
ઇ-મેઇલ dhv@aau.in  ઉપર મોકલી આપવામા ંઆવે છે. જે તવહદત થવા તવનતંી.  
  
 
 

સડમેલઃ ઉપર મણુબ                યનુનટ ઓફિસર 
 
 

 

  

mailto:dhv@aau.in
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બીર્ી તમડકુ સશંોધન કેન્દ ર 

આણદં કૃનષ યનુનિનસિટી 
આણદં 

 
ધી રડઈટ ટુ ઈન્દ િોરમેશન એકટ ૨૦૦૫ મડટેની બીર્ી તમડકુ સશંોધન કેન્દ રની મડફ તી 

 
૧. સસં્ થડનુંુ ંસસં્ થડપનઉ ્દેેશશોઉ કડયઅ ેને િરનોની નિોતો   
 

ગણુરાત રાજ્યમા ં બીડી તમાકુ રોકડીયા પાક તરીક, મખુ્ યત્ વે મ ય ગણુરાતના આણદં, 
મહિસાગર, ખેડા અને વડોદરા જીલ્ લામા ંતેમણ પિંમિાલ અને દાિોદ જીલ્ લાના અમકુ તવસ્ તાર અને 
અમદાવાદ જીલ્ લાના સાણદં તાકકુામા ં (ગડાકુ) ઉગાડવામા ં આવે છે જ્યાર, કલકતી ી તમાકુ 
મખુ્ યત્ વેખેડા, આણદં, મિ,સાણા, ગાધંીનગર બનાસકાઠંા અને સાબરકાઠંા જીલ્ લામા ંઉગાડવામા ંઆવે 
છે. તમાકુના સશંોધન માટ, લારં્વેલ ખાતે સને ૧૯૪૭મા ં તમાકુ બીણ વધૃ્ધ ક,ન્ ર શકર કરવામા ં
આવેલ. જેને સને ૧૯૫૧મા ં ઇન્ સ્ ટીટટટુ  ફ એરીકીકલ્ િરના તાબા િ,ઠળ આવરી લેવામા ંઆવ યુ.ં 
ર્ારતીય કૃતિ અું સુધંાન પહરિદ, નવી હદલ્ િી રારા સને ૧૯૭૦-૭૧મા ંઅચખલ ર્ારતીય સકંચલત 
તમાકુ સશંોધન યોણના (એઆઇસીઆરપી) આણદંને મખુ્ ય ક,ન્ ર તરીક, મંુ ુરી આપી તેમણ તેું ુ ંવુુ  
મથક આણદં ખાતે રાખવામા ંઆવેલ. સને ૧૯૭રમા ંગણુરાત કૃતિ યતુનવતસિટી અસ્સ્તત્ વમા ંઆવતા ં
સદર યોણના બીજી તમાકુ યોણના  સહિત તેમા ં તબદીલ કરવામા ં આવી. અખીલ ર્ારતીય 
સકંચલત તમાકુ સશંોધન યોણનાું ુ ંવુુ  મથક બધં થતા સદર યોણના વિભ ૧૯૯૮થી સેન્ રલ ટોબેકો 
રીસિભ ઇન્ સ્ ટીટટટુ,રાણમનુ્ રીના સીધા વહિવટ િ,ઠળ મકુવામા ંઆવી. િાલમા ંસદર યોણનાું ુ ં નામ 
બદલીને “ લ ઈન્ ડીયા નેટવકભ રીસિભ પ્રોજેકટ  ન ટોબેકો” કરવામા ંઆવ યુ.ં ગડાકુ તમાકુ સશંોધન 
માટ, વિભ ૧૯૭૯મા ંસાણદં ખાતે તથા ખાવાની તમાકુ (લાલ અને કાળા િોપડીયા)ના સશંોધન માટ, 
સને ૧૯૮૦મા ંઆણદં જીલ્ લાના ધમભણ ખાતે સશંોધન ક,ન્ ર શકર કરવામા ંઆવ યા. તવસણ ત ગણુરાત 
કૃતિ યતુનવતસિટીના એક ર્ાગકરપે આણદં કૃતિ યતુનવતસિટી અસ્સ્તત્ વમા ંઆવતા ંસદર યોણના નો 
તેમા ંસમાવેશ કરવામા ંઆવ યો.  

 
મખુ્ ય ્દેેશશો ેને િરનો    

 
૧. બીડી તથા ખાવાની તમાકુની વધ ુ ઉત્ પાદન આપતી જાતો યો ય ખેત ઉત્ પાદન પ ધતત  

સાથે તવકસાવવી. 
ર.  છી િાતનકારક તમાકુની જાતો તવકસાવવી.  
૩. વધ ુબીણ ઉત્ પાદન આપતી તેલ માટ, તમાકુની જાતો યો ય ખેતી પ ધતત  સાથે તવકસાવવી  
૪. નવીનતમ તેમણ ફાયદાકારક પાક પ ધતત  તવકસાવવી.  
૫. રોગ-જીવાતના તનયતં્રણ માટ, યો ય પ ધતત  તવકસાવવી.  
૬. તમાકુની તવતવધ જાતોું ુ ં શુધ તેમણ સારી ગણુવતી ાવાળુ બીણ અને ધકર ણકરહરયાતમદં  

ખેુૂ તોને તવતરણ કરવુ.ં  

૭. તમાકુના અન્ ય વૈકધ્લ્પક ઉપયોગ અંગેું ુ ંસશંોધન કાયભ કરવુ.ં  
૮. તમાકુ ઉત્ પાદનની તવતવધ પ ધતત  ખેુૂ ત આલમ ુધુી પિચિતી કરવી. તશચબર યોણવી તથા 

ખેુૂ તોના પ્રશ્ર્નોના તનરાકરણ બાબતે માગભદશભન આપવુ.ં  
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ર. સસં્ થડનડ ેનધકડરીઓ ેને કમારડરીઓની સતાઓડઓ િરનો    
   ક,ન્ રના કમભિારી  અંગેું ુ ંમાળ  ુ મે-૨૦૨૨  

અ.ન.ં અતધકારી/કમભિારી િોદ્દો ણ યાની સખં્ યા 
૧ વૈજ્ઞાતનકો  સશંોધન  વૈજ્ઞાતનક   ૦૧  

સિ સશંોધન વૈજ્ઞાતનક ૦૨  
મદદનીશ સશંોધન  વૈજ્ઞાતનક   ૦૨  

૨ તાતંત્રક સ્ ટાફ  ખેતી અતધકારી ૦૩  
ખેતી મદદનીશ  ૦૨    
લેબોર,ટરી ટ,કનીશ્યન  ૦૧  

૩ વ િીવટી સ્ ટાફ  ુુનીયર કલાકભ   ૦૪   
૪ વગભ ૪  વગભ ૪ સવંગભ   ૦૪    

                કુલ  ૧૯ 
સસં્ થડનડ ેનધકડરીઓ ેને કમારડરીઓની િરનોઃ 

તમાકુ યોણનાના વડા તરીક, ડાભ.જે.એન.પટ,લ, સશંોધન વૈજ્ઞાતનક(પ્લાનટ ચિડીંગ)  (અ.પો.) 
ફરણ બજાવે છે અને તે શ્રી યતુનટ િસ્ તકની તમામ યોણનાની સશંોધન, વિીવટી તેમણ અન્ ય 
તાતંત્રક કામગીરી ઉપર સીધી દ,ખર,ખ રાખે છે.  
 આ ક,ન્ રમા ંુુદાુુદા તવિયના વૈજ્ઞાતનકો સાથે મળીને તમાકુના પાકમા ંજાત ુધુારણા, પાક 
પ ધતત , ણમીન અને તમાકુના રસાયચણક બધંારણું ુ ં ૃ્ૃ થકરણ, પાક સરંક્ષણ તેમણ તમાકુના 
અન્ ય વૈકધ્લ્પક ઉપયોગો અંગેું ુ ંસશંોધન કાયો કર, છે. આ  સશંોધનની કામગીરી સરળતાથી થઇ 
શક, તે માટ, તાતંત્રક તેમણ મદદનીશ કમભિારી એ સિાયકરપ બને છે. જ્યાર, ક,ન્ રની નાણાકંીય 
લેવડ-દ,વડ, પગાર ચબલો, અંદાણપત્ર, વિીવટી જેવી કામગીરી વિીવટી કમભિારી  સરં્ાળે છે.  

 
૩. સસં્ થડમડ ંકડમકડન ેને નનણાય રક્ફાયડમડ ંેનુંસુરિડની કડયા પધ્ ધનત    

તમાકુ સશંોધન ક,ન્ ર ખાતે તવિયવાર તવર્ાગો િોઇ જે તે તવર્ાગની સશંોધનની કામગીરી 
તેમણ તેને લગતા તનણભયો જે તે તવર્ાગીય વડા લે છે. જ્યાર, તમાકુ સશંોધન ક,ન્ રના વડા જે તે 
તવર્ાગના વડા સાથે પરામશભ કરી સશંોધનની કામગીરીની દ,ખર,ખ તેમણ અન્ ય ણવાબદારી  અંગે 
આખરી તનણભય લે છે.  

૪. સસં્ થડનડ કડયઅ કરિડ મડટે નનયત કરેલડ ધોરણો   
  આણદં કૃતિ યતુનવતસિટીના સ્ ટ,ચ્ યટુ રારા તનયત ધોરણો મણુબ.  
 
૫. સસં્ થડનડ કડયઅ કરિડ મડટે સસં્ થડ રડરડ ાર્ડયેલડ નનયમોઉ નિનનયમોઉ ચ નરનડઓઉ નનયમસરંહો ો ેને 

રેકર્ા     
આ ક,ન્ રની કામગીરી કરવા માટ, યતુનવતસિટી રારા યડાયેલ તનયમો, તવતનયમો, ુિૂના  

તવગેર,ને અું સુરવામા ં આવે છે તેમણ ક,ન્ રને લગતો ણકરરી ર,કડભ તનર્ાવવામા ં આવે છે. તમાકુ 
ઉગાડતા ણકરહરયાતમદં ખેુૂ તોને સબતંધત તનષ ણાતં વૈજ્ઞાતનક રારા ક,ન્ ર ઉપર કરબકર, ટ,લીફોન 
િ,લ્ પલાઈનથી તેમણ ખેુૂ તના ખેતર, ણઇ યો ય માગભદશભન આપવામા ંઆવે છે.   

 
૬. સસં્ થડ પડસેનડ દસ્ તડિેનોનડ રક્કડરનુંુ ંપરક ક   
 

યતુનટ ખાતે કરવામા ં આવતી સશંોધન, વિીવટી તેમણ હિસાબી કામકાણની નચધ જે તે 
કામગીરી માટ, યતુનવતસિટી રારા તૈયાર કરવામા ંઆવેલ પત્રકો/રજીસ્ટરોમા ંકરવામા ંઆવે છે.  
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૭. સસં્ થડની નનતી ાર્િડ ગેોેનડ ેથિડ તેમનડ િ ીિટ ગેોેનડ હે રે નનતડ સડથેનડ પરડમશા ેથિડ 
રક્નતનનનધત્ િ મડટેની કો  ્ યિસ્ થડ  ોય તો તેની નિોત   

યતુનવતસિટી કક્ષાએથી બોડભ  ફ મેનેણમેન્ ટ રારા જે તનતી તનયમો યડવામા ંઆવે છે. તેનો 
અમલ કરવામા ંઆવે છે. 

 
૮. સસં્ થડની નિનિધ સનમનતઓ ેને તેમનડ ર્ડો તરીકે ેથિડ તેની સલડ નડ ્દેેશશથી બે થી િ  ુ

સભ્ યોનડ બનેલડ એકમોની બેોકો હે રે નનતડ મડટે લુ લી  ે કે કેમ ેને આિી બેોકોની કડયાિડ ી 
નોંધ હે રે નનતડ મડટે ્પલબ્ ધ  ે કે કેમ તે ગેુનુું ુ ંપરક ક     લાગ ુપડત ુનથી. 

 
૯. સસં્ થડનડ ેનધકડરીઓ ેને કમારડરીઓની નનદિ નશકડ    

અતે્રના યતુનટમા ં ફરણ બજાવતા સશંોધન વૈજ્ઞાતનકો, સિ સશંોધન વૈજ્ઞાતનકો, મદદનીશ 
સશોધન વૈજ્ઞાતનકો, તાતંત્રક તેમણ અન્ ય વિીવટી કમભિારી  યતુનવતસિટીના તનતી તનયમો મણુબ 
તવતવધ યોણના ની કામગીરીને  યાનમા ં રાખીને યતુનટ અતધકારીશ્રી રારા કરવામા ં આવેલ 
કામગીરીની વિેંિણી મણુબ અતધકારીશ્રીના માગભદશભન િ,ઠળ ફરણ બજાવે છે તેમણ તે શ્રી રારા 
મોનીટરીંગ પણ કરવામા ંઆવે છે.  

 
૧૦. દરેક ેનધકડરી ેને કમારડરીને મળત ુમડનસક મ નેતડણુ ંેને નનયમો મનુબનડ િળતરની પધ્ ધનતની 

મડફ તી   (મડ  ે મે-૨૦૨૨ મનુબ) 
ે.
ન ં

કમારડરીનું ુ ંનડમ  ોદેશો કુલ મડનસક 
પોડર (રડ) 

બજેટ સદર 

૧ ડાભ.જે.એન.પટ,લ સશંોધન વૈજ્ઞાતનક(પી.બી) (અ.પો)  ૨૩૨૯૧૭/- ૨૦૧૦-૦૪ 
૨ ડાભ. ક,.એમ.ગડેીયા સિ સશંોધન વૈજ્ઞાતનક (એરીકો) ૨૩૩૦૪૨/- ૨૦૧૦-૦૪  
૩ ડાભ. વાય.એમ.રોજાસરા  સિ સશંો.વૈજ્ઞાતનક  (પેથો.)  ૧૭૭૯૬૪/- ૨૦૧૦-૦૪ 

૪ શ્રી એન.એ.ર્ટ્ટ મદદ. સશંો.વૈજ્ઞા. (એન્ ટો) ૧૨૯૮૬૨/- ૫૦૧૦-આણદં  
૫  શ્રી ડી.આર.દ,લવાડીયા મદદ. સશંો.વૈજ્ઞા. (બાયો-ક,મ) ૧૨૬૦૭૧/- ૧૨૦૧૦-આણદં  
૬  શ્રી ક,.જે.વેકરીયા  ખેતી અતધકારી /ટ,ક.આસી.  ૩૮૦૯૦/- ૨૦૧૦-૦૪ 
૭ શ્રી એસ.બી.ભવેુલા  ખેતી અતધકારી  ૫૪૪૪૪/- ૨૦૧૦-૦૪ 
૮ ણલ્પાબેન પી.પિંાલ  ખેતી અતધકારી  ૫૪૪૪૪/- ૨૦૧૦-૦૪  
૯ મતનિાબિ,ન એ. ગામીત  ખેતી મદદનીશ  ૩૪૯૮૮/- ૫૦૧૦-આણદં 
૧૦ શ્રી બી.ક,.રાઠોડ  ખેતી મદદનીશ  ૩૬૦૦૯/- ૫૦૧૦-ધમભણ 

૧૧  હિરલબેન ડી.ઉપાયાય  લેબોર,ટરી ટ,કનીશ્યન  ૩૧૩૪૦/- ૨૦૧૦-૦૪ 
૧૨ કુ. બી.એસ.પરમાર ુુ. ક્લાકભ  ૨૯૮૪૪/- ૫૦૧૦-ધમભણ 
૧૩ શ્રી તિુાકં ક,. પરમાર  ુુ. કલાકભ   ૧૯૯૫૦/- ૫૦૧૦-આણદં 
૧૪ શ્રી ઋતલુ સી. ખરાડી ુુ. ક્લાકભ  ૧૯૯૫૦/- ૫૦૧૦-આણદં 

૧૫ તનતધ બી. િાવડા  ુુ. કલાકભ   ૧૯૯૫૦/- ૫૦૧૦-આણદં 

૧૬ શ્રી આર.જે.ગોિ,લ  પટાવાળા  ૩૬૨૦૦/- ૨૦૧૦-૦૪ 
૧૭ શ્રી વી.એમ.ઠાકોર પટાવાળા ૪૦૭૦૧/- ૫૦૧૦-ધમભણ 

૧૮ શ્રી એ.જે.િાવડા  લેબ એટ,ન્ ડન્ ટ ૩૭૨૭૫/- ૫૦૧૦-આણદં 

૧૯ શ્રી ક,.એ.સોલકંી  લેબ એટ,ન્ ડન્ ટ ૩૭૨૭૫/- ૫૦૧૦-આણદં 
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૧૧. સસં્ થડની એનન્દ સીની તમડમ યોનનડઓની નિોતોઉ ચતુરત ્રા ેને કરેલી કકુિણીઓનડ ે િેડલ 
દશડાિત ુ ંિડળિેલ બજેટ િષા  ૨૦૨૧-૨૦૨૨  કેન્દ ર  સ્તકની સશંોધન યોનનડઓ (આયોજીતઉ તબન 
આયોજીતઉ આઈ.સી.એ.આર.) 
 

ે.

ન.ં 

યોનનડ  બજેટ સદર યોનનડનો રક્કડર  ેનુંદુડન 

આપનડર સસં્ થડ  

૧ પ્રોજેક્ટ ફોર રીસિભ ઇન ટોબેકો, 

આણદં  

૫૦૧૦-આણદં ચબન આયોજીત ગણુરાત સરકાર 

૨ સ્ ર,ન્ ધનીંગ રીસિભ ઇન ટોબેકો, 

આણદં  

૧૨૦૧૦-આણદં આયોજીત ગણુરાત સરકાર 

૩  લ ઈન્ ડીયા નેટવકભ રીસિભ પ્રોજેક્ટ 

 ન ટોબેકો, આણદં  

૨૦૧૦-૪ આઈ.સી.એ.આર. આઈ.સી.એ.આર

નવી હદલ્ િી 

૪ પ્રોજેક્ટ ફોર રીસિભ ઇન ટોબેક,, 

ધમભણ   

૫૦૧૦- ધમભણ ચબન આયોજીત ગણુરાત સરકાર 

૫  સ્ ર,ન્ ધનીંગ રીસિભ ઇન ટોબેકો, ધમભણ  ૧૨૦૧૦- ધમભણ આયોજીત ગણુરાત સરકાર 

૬ એડ,પ્ ટીવ રાયલ  ૧૨૦૩૭ આયોજીત  ગણુરાત સરકાર 

૭ રીવોલ્વીંગ ફંડ  ૯૫૧૦-એ-૫  રીવોલ્વીંગ ફંડ  આ.કૃ.ય.ુ 

૮ સ્ટ,ટ શેર ૨૮૦૦ આઈ.સી.એ.આર. આઈ.સી.એ.આર

નવી હદલ્ િી 
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   નડણડકંીય િષા ૨૦૨૧-૨૨  મડં મળેલ રહોડન્દ ટ તેમન થયેલ ્રાની નિોતો   
અ.ન.ં બજેટ સદર ફાળવેલ રીકાન્ ટ તા.૦૧-૦૪-૨૦૨૧  થી 

તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૨  ુધુી 
થયેલ ખિભ 

બ.સ.૫૦૧૦-આણદં રક્ોજેક્ટ િોર રીસરા  ન ટોબેકેઉ આણદં 
૧ પગાર-ર્્ થા ૮૩૫૮૦૦૦=૦૦ ૮૧૫૯૦૭૯=૦૦ 
૨ ટી.એ. /  મેડીકલ ૫૦૦૦૦=૦૦ ૧૯૨=૦૦ 
૩ રીકરીંગ ૮૫૦૦૦૦=૦૦ ૭૪૩૪૧૩=૦૦ 
 કુલ સરિડળો  ૯૨૫૮૦૦૦=૦૦ ૮૯૦૨૬૮૪=૦૦ 

બ.સ.૫૦૧૦- ધમાન રક્ોજેક્ટ િોર રીસરા  ન ટોબેકેઉ ધમાન 

૧ પગાર-ર્્ થા ૧૨૪૦૦૦૦=૦૦ ૧૨૩૬૬૦૩=૦૦ 
૨ ટી.એ. /  મેડીકલ ૨૦૦૦૦=૦૦ ૦૦=૦૦ 
૩ રીકરીંગ ૪૫૦૦૦૦=૦૦ ૪૨૫૯૫૦=૦૦ 
 કુલ સરિડળો ૧૭૧૦૦૦૦=૦૦ ૧૬૬૨૫૫૩=૦૦ 

બ.સ.૧૨૦૧૦-આણદં સ્ રેન્દ ધનગો રીસરા  ન ટોબેકોઉ આણદં 

૧ પગાર-ર્્ થા ૧૪૮૧૦૦૦=૦૦ ૧૪૭૦૮૨૯=૦૦ 
૨ ટી.એ. /  મેડીકલ ૨૦૦૦=૦૦ ૧૨૬૮=૦૦ 
૩ રીકરીંગ ૧૨૦૦૦૦૦=૦૦ ૧૧૨૫૩૮૪=૦૦ 
 કુલ સરિડળો ૨૬૮૩૦૦૦=૦૦ ૨૫૯૭૪૮૧=૦૦ 

બ.સ.૧૨૦૧૦- ધમાન સ્ રેન્દ ધનગો રીસરા  ન ટોબેકોઉ ધમાન 

૧ પગાર-ર્્ થા ૦૦=૦૦ ૦૦=૦૦ 
૨ ટી.એ. /  મેડીકલ ૦૦=૦૦ ૦૦=૦૦ 
૩ રીકરીંગ ૮૫૦૦૦૦=૦૦ ૭૬૧૦૯૦=૦૦ 
 કુલ સરિડળો ૮૫૦૦૦૦=૦૦ ૭૬૧૦૯૦=૦૦ 

બ.સ.૨૦૧૦-૪ ઓલ ઈન્દ ર્ીયડ નેટિકા રીસરા રક્ોજેક્ટ ઓન ટોબેકોઉ આણદં 

૧ પગાર-ર્્ થા ૧૧૨૨૯૩૯૧=૦૦ ૧૦૪૬૮૨૫૪=૦૦ 
૨ ટી.એ.  ૧૫૦૧૪૮=૦૦ ૧૨૬૨૪=૦૦ 
૩ મેડીકલ  ૧૧૩૩૩૩=૦૦ ૩૬૭૩૦=૦૦ 
૪ રીકરીંગ  ૩૯૭૫૦૮૧=૦૦ ૩૬૭૨૩૨૨=૦૦ 
 કુલ સરિડળો ૧૫૪૬૭૯૫૩=૦૦ ૧૪૧૮૯૯૩૦=૦૦ 

બ.સ.૯૫૧૦-એ-પ   રીિોિગો  િંર્  
૧ રીકરગો/નોન રીકરગો  ૩૫૦૦૦૦૦=૦૦ ૩૨૨૪૧૭૬=૦૦ 

                            કુલ સરિડળો ૩૫૦૦૦૦૦=૦૦ ૩૨૨૪૧૭૬=૦૦ 
બ.સ.૧૨૯૩૭ઉ એર્પ્ ટીિ રડયલ 
૧ રીકરગો ૧૫૦૦૦=૦૦ ૧૫૦૦૦=૦૦ 

                            કુલ સરિડળો ૧૫૦૦૦=૦૦ ૧૫૦૦૦=૦૦ 
બ.સ.૨૮૦૦ઉ સ્ટેટ શેર 
૧ પગાર-ર્્ થા ૧૯૭૧૫૦૩=૦૦ ૧૯૭૧૫૦૩=૦૦ 

                            કુલ સરિડળો ૧૯૭૧૫૦૩=૦૦ ૧૯૭૧૫૦૩=૦૦ 
 
 
 
 



  7 

 

 

૧ર. િડળિેલી સ ડયકી ેને સ ડયકી કડયાામોનડ લડર્ડથીઓની નિોત સફ ત આિડ કડયાામોનડ    

 ેમલની પધ્ ધનત    

આ સશંોધન ક,ન્ ર ખાતે સિાયકી અને સિાયકી કાયભમો મો ઉપલધ ધ નથી પરંત ુ તમાકુની 
ખેતીમા ં મદદકરપ થવાના કાયભમો મના એક ર્ાગકરપે ખેુૂ તોને શુ ધ તેમણ ઉચ્ િ ગણુવતી ાવાળંુ 
ચબયારણ ૃકુર પાડવ ુતેમણ તમાકુની સીઝન દરમ્ યાન નાના અને ણકરહરયાતમદં ખેુૂ તોને વ યાણબી 
ર્ાવે તમાકુું ુ ંબીણ અને ધકર મળી રિ, તેવી વ યવસ્ થા કરવામા ંઆવે છે. વિભ દરમ્ યાન ૭૬૦૦ હકલો 
ચબયારણ અને ૧૪(િૌદ) લાખ ધકર/છોડ ખેુૂ તોને ૃરુા પાડવામા ંઆવેલ છે.  

 
૧૩. સસં્ થડ પડસેથી કો પણ પરિડનોીઓ ેથિડ ેનધકડર પરક  ેથિડ છુટ ડટ/રડ ત મેળિનડર ગેોેની 

નિોતો     લડુ ુપર્ત ુનથી. 
 
૧૪. સસં્ થડ પડસે ્પલબ્ ધ ેથિડ તેમની પડસે નિહેણુ ં મડધ્ યમડ ં રપડતંરીત (ઈલેક્રોનનક્સ િોમા) 

મડફ તીની નિોતો     
આ સશંોધન ક,ન્ રમા ંવાતિિક અિ,વાલ, તમાકુની આધતુનક ખેતી પ ધતત , તમાકુને લગતા 

તાતંત્રક કાયભમો મો તેમણ સશંોધનની કામગીરીમા ંણોડાયેલ કમભિારીગણની માહિતી તવજાણુ ંમા યમ 
(કોમ્ પ્ યટુર/ એલ.સી.ડી. પ્રોજેકટર)મા ંરાખવામા ંઆવે છે.   

 
૧૫. સસં્ થડમડ ંહે રે ્પયોોમડ ંરડ્ેલડ સસુ્ તકડલય ેથિડ િડરંન ્રં્ની સિલતો મડટેનડ સમય સફ તઉ 

નડોફરકોને મડફ તી મેળિિડ મડટેની રક્ડપ્ ત સોિર્ોની નિોતો     
આ ક,ન્ ર ખાતે નાું ુ ં ૃસુ્તકાલય પણ ઉપલધ ધ છે. જેમા ં તમાકુ તેમણ ુુદાુુદા તવિયોને 

લગત ુ મયાભહદત ણકરરી સાહિત્ ય રાખવામા ં આવે છે. જેનો ઉપયોગ ક,ન્ રના વૈજ્ઞાતનકો, તાતંત્રક 
કમભિારી  તથા વૈજ્ઞાતનકોના માગભદશભન િ,ઠળ કામ કરતા ંઅું સુ્ નાતક કક્ષાના તવધાથ   કર, છે.   

 
૧૬. સસં્ થડએ નનયકુ્ત કરેલડ હે રે મડફ તી ેનધકડરીઓનડ નડમઉ  ોદેશડઓ ેને ેન્દ ય નિોતો     
 

જાિ,ર માહિતી અતધકારી: ર્ડા.જે.એન.પટેલઉ સશંોધન િૈજ્ઞડનનક (પ્ લડ. બ્રીર્ગો) ેને યનુનટ ઓફિસર.  
 

મદદનીશ જાિ,ર માહિતી અતધકારી:૧. આણદં – ર્ડા. િડય.એમ.રોહેસરડઉ સ  સશંોધન િૈજ્ઞડનનક (પેથો) 
      ર. ધમાન- શ્રી જી.એમ.પફિયડરઉ મદદ.સશંોધન િૈજ્ઞડનનક (એરહોો.) 
 

 
૧૭. િ્તો િ્ત નનયત કરિડમડ ંઆિે તે રક્મડણેની આિી ેન્દ ય નિોતો      

સસં્ થામા ંરાજ્ય સરકારના તનયમોનો અમલ કરવામા ંઆવે છે તથા વખતો-વખત યતુનવતસિટી રારા 
બિાર પાડ,લ ઠરાવ, જાિ,રનામા, પહરપત્ર અને પત્રોું ુ ંઅમલ કરવામા ંઆવે છે. િાલમા ંઆણદં કૃતિ 
યતુનવતસિટી ગણુરાત રાજ્યના કૃતિ તવર્ાગના માગભદશભન િ,ઠળ કાયભરત છે.   
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એનેક્ષર-બી 

!! રક્મડણપરક  !! 
 

 આથી પ્રમાચણત કરવામા ંઆવે છે ક,, માહિતી અતધકાર અતધતનયમ-૨૦૦૫ની કલમ-૪ અંતગભત સ્ વય ં

જાિ,ર કરવાની બાબતો પ્રોએક્ટીવ ડીસ્ કલોઝર (PAD) મારા તવર્ાગ રારા તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે અને 

તા.૦૧/૦૫/૨૦૨૨ની સ્સ્થતતએ અમારી મંુ ૂરી મેળવી અધતન કરવામા ંઆવેલ છે.  

 

કિેરીના વડાની સિી   ............................. 
 

તા.૦૫-૦૫-ર૦૨૨     કિેરીના વડાું ુ ંનામ  ર્ડા. જે.એન.પટેલ  
તવર્ાગું  ુનામ : બીર્ી તમડકુ સશંોધન કેન્દર 

                       આ.કૃ.ય.ુઉઆણદં 
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માઇક્રોન્યટુ્રીયન્ટ રીસર્ચ સેન્ટર (આઇ.સી.એ.આર.) 

આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી, આણદં - ૩૮૮ ૧૧૦ 

મદુ્દા િ-ં૧: સસં્થાનુ ંસસં્થાપિ, ઉદે્દશો, કાયો અિે ફરજોિી ષવગત: 
          ખેતીમાાં સકૂ્ષ્મતત્વોના ઉપયોગન ાં મહત્વ સમજાતા ભારત સરકાર ધ્વારા અખખલ ભારતીય સાંકખલત સાંશોધન 
યોજના (AICRP) હઠેળ દેશના વવવવધ વવસ્તારોમાાં સકૂ્ષ્મતત્વો સાંબાંવધત સાંશોધન કાયયને શરૂ કરવામાાં આવેલ, જેમાન ાં 
એક કેન્દ્ર ગ જરાતમાાં કાયયરત છે જે આણાંદ કૃવિ ય વનવવસિટી, આણાંદ હઠેળ આવેલ છે જે સપ્ટેમ્બર 1967 થી 
માઇક્રોન્દ્ય ટ્રીયન્દ્ટ રીસર્ય સેન્દ્ટર (ICAR) ના નામે ઓળખાય છે. સદર સાંશોધન કેન્દ્ર, હાલ આણાંદ જીલ્લાના આણાંદ ખાત ે
આણાંદ કૃવિ ય વનવવસિટીમાાં કાયયરત છે. આ સાંશોધન યોજનાના મ ખ્ય ઉદે્દશો નીર્ે પ્રમાણે છે   

 જમીનમાાં ગૌણ, સકૂ્ષ્મતત્વોની ઉણપવાળા વવસ્તારોની તથા ભારે ધાત  ની ઝેરી અસર અંગનેી મોજણી કરવી. 

 ક ાંડા પ્રયોગ તથા ક્ષતે્ર પ્રયોગ ધ્વારા ગૌણ તથા સ ક્ષ્મતત્વોનો પ્રવતભાવ ર્કાસવો.   
 વવવવધ પાક અને પધ્ધવતઓમાાં ગૌણ અને સકૂ્ષ્મતત્વની ઉણપ તથા ઝેરી અસરોને સમજવી અને તને  ાં પ્રબાંધન 

કરવ ાં. 
 વવવવધ પાકો અને જમીનો માટે ગૌણ અને સકૂ્ષ્મતત્વોની ઉણપ અને ઝેરી અસરો માટે ક્રાાંવતક માત્રા નક્કી કરવી. 
 વવવવધ પાકોમાાં સ  ક્ષ્મતત્વોની પવૂતિ માટે સ્ત્રોત, પ્રમાણ, પધ્ધવત, તથા સકૂ્ષ્મતત્વોની કાયયક્ષમતા વધારવા માટે કૃવિ 

તાાંવત્રકતા વવકસાવવી.  
 વવવવધ પાકો તથા પાક પધ્ધવતમાાં ગૌણ અને સ ક્ષ્મતત્વોની પવૂતિની અસરો તપાસવી તેમજ વવવવધ ખાતરોની 

ઉપયોગીતા ર્કાસવી. 
 ખેડતૂોના ખતેરે કૃવિ તાાંવત્રકતાન ાં વનદેશન કરવ ાં તથા ખડેૂતદદન/ક્ષવેત્રય દદનન ાં આયોજન કરવ ાં. 
 સકૂ્ષ્મતત્વો તથા ભારે ધાત  નો જમીન-છોડ-પાણી અને પ્રાણી/માણસોની તાંદ રસ્તીનાાં સ ાંદભયમાાં પ્રદૂિણ સાંલગ્ન 

વવવવધ પાસાઓના અભ્યાસ કરવો.  
 ગ જરાતના વાતાવરણ અને ભૌગોખલક પદરસ્સ્થતીને ધ્યાનમાાં રાખી વવવવધ જીલ્લાઓની જમીનોના થીમટેીક 

ફળદ્ર  પતા નકશાઓ તયૈાર કરવા  
 સજીવ ખતેી માટે ઉત્તમ તાાંવત્રકતા ઉભી કરવી.  
 જળ, જમીન, ખાદ્ય અને ઘાસર્ારાના પાકોમાાં ભારે ધાત  ના પ્રમાણન ાં સમયાાંતરે વનદરક્ષણ કરવ ાં. 
 અગત્યના પાકોમાાં પોષ્ટીકતાની રષ્ષ્ટએ અગત્યના સકૂ્ષ્મતત્વોના પ્રમાણની મીકેનીઝમ સમજવી તથા પાકોના જ દા-

જ દા ભાગોમાાં સકૂ્ષ્મતત્વોન ાં પ્રમાણ વધારવાની પધ્ધવતનો અભ્યાસ કરવો 
 સમતોલ ખાતરો ધ્વારા ગ જરાતના જ દા-જ દા પાકોમાાં મહત્તમ ઉત્પાદન વધારવા અંગને ાં સ ાંશોધન કરવ ાં. 

ઉપરોક્ત યોજનાના ઉદે્દશો વસધ્ધ કરવા અત્રનેા સાંશોધન યોજના ખાતે ગૌણ તથા સકૂ્ષ્મતત્વોની માવજતના 

જ દા-જ દા પાકો પર તનેી અસર તપાસવા અથે કેન્દ્ર પર, ય વનવવસિટીના વવવવધ કેન્દ્રો, વવવવધ સાંસ્થાઓના સહયોગથી  
તથા ખેડતૂોના ખેતરે અખતરાઓ ગોઠવવામાાં આવે છે અખતરાઓના જમીન, વવવવધ પાકોના નમનૂાઓ લઇ તને   
જરૂરી પથૃ્થકરણ કરવામાાં આવે છે. અહવેાલ તયૈાર કરી જરૂરી જગ્યાએ સમયસર મોકલવામાાં આવે છે તથા ત ે



સાંધોધન અખતરાના અહવેાલના આધારે ખેડતૂ ઉપયોગી ભલામણ તયૈાર કરવામાાં આવે છે. ગ જરાતના જ દા-જ દા 
જીલ્લાઓના તાલ કામાાંથી જી.પી.એસ. આધારે જમીનના નમનૂાઓ લઇ ગૌણ તથા સકૂ્ષ્મતત્વોન ાં પથૃ્થકરણ કરી જે ત ે
તત્વની ઉણપના જીલ્લા પ્રમાણ નક્શા તૈયાર કરવામાાં આવે છે. સાથે સાથે સજીવ ખતેીના અખતરાઓના જમીન, 

જ દા-જ દા પાકો ના નમનૂાઓમાાંથી ગૌણ તથા સકૂ્ષ્મતત્વો ઉપરાાંત ભારે ધાત  ઓન  પથૃ્થકરણ કરી તનેો અહવેાલ તયૈાર 
કરવામાાં આવે છે. 

વપયત પાણીની અછતના લીધે પ્રદૂવિત પાણી જેવાકે સ વજે વેસ્ટ વોટર અને ઇન્દ્ડસ્ટ્રીયલ વેસ્ટ વોટરનો 
ઉપયોગ પાકને વપયત આપવામાાં ખડેૂતો જાણ-અજાણથી છેલ્લા ત્રણ દાયકાથી કરી રહ્યા છે. આ પાણીમાાં પોિક 
તત્વોતો હોય છે પરાંત   સાથે સાથે તેમાાં પ્રદૂવિત ધાત   તથા અન્દ્ય ઝેરી તત્વો પણ હોય છે. સતત આ પ્રકારના પ્રદૂવિત 
પાણીના ઉપયોગથી જમીનમાાં ભારે ધાત  ઓન  પ્રમાણ વધે છે. જે વવવવધ પાક તથા પ્રાણી અને માનવની તાંદ રસ્તી પર 
અવળી અસર કરી શકે છે. આના અન સાંધાને અસરગ્રસ્ત વવસ્તારન ાં સવેક્ષણ કરી ત્યાાંના જમીન, પાણી તથા ત ે
વવસ્તારના વવાતા જ દા-જ દા પાકોના નમનૂાઓમાાંથી ભારે તત્વોન ાં પથૃ્થકરણ કરી તેની ક્રાાંવતકમાત્રા ર્કાસવામાાં આવ ે

છે. આ ઉપરાાંત કર્ેરીની સાંશોધન યોજનાઓના અન્દ્ય હતે  ઓને વસધ્ધ કરવા જ દા-જ દા પ્રકારની જરૂરી કામગીરી 
સાંભાળવામાાં આવે છે.   

કૃવિસાંલગ્ન અવધકારીઓ /ખેડ તો/ વવધાથીઓ વગરેેને ગૌણ તથા સ ક્ષ્મતત્વોની તાાંવત્રકતા મળી રહ ેતે હતે   થી 
જ દા-જ દા લેખો, પેમ્પલેટ/બ કલેટ, ડાયરી સ્વર પે સમયાાંતરે પ્રવસદ્ધ કરવામાાં આવે છે. ખેડ તલક્ષી પ્રોગ્રામ જેવા કે ક્રુવિ 

મહોત્સવ (દર વિય) ખેડ તદદન, સમેીનાર, ખેડ ત વશખબરમાાં તથા વવભાગની મ લાકાતે આવતા ખેડ તો તથા અન્દ્ય 
મ લાકાતીઓને (વવજીટસય) ને માહીતી પ રી પડવામાાં આવે છે. માસ-મીડીયા, અંતયગત ટી.વી અને રેદડયો પ્રોગ્રામ ્ારા 
પણ થયેલ સાંશોધનની તાાંવત્રક માહીતી ખેડ તો સ ધી પહોર્ાડ્વામાાં આવે છે. સાંશોધન પપેરો રાષ્ટ્રીય તમેજ 
આંતરરાષ્ટ્રીય જનયલો, સામાવયકોમાાં પ્રવસદ્ધ કરવામાાં આવે છે. તથા રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સમેીનાર, 
સીમ્પોજીયમમાાં પણ સાંશોધનને રજ  કરવામાાં આવે છે. યોજનાના સાંશોધનને લગતા વાવિિક રીપોટય , એગ્રેષ્કો રીપોર્ટય  દર 
વિે તયૈાર કરી રજ  કરવામાાં આવે છે. આઇસીએઆર વાવિિક અહવેાલ પ્રોજેક્ટ-કો-ઓદડિનેટરશ્રી (માઇક્રોન્દ્ય ટ્રીયન્દ્ટ), 
ભોપાલ તેમજ સરકારી, વલ્ર્ડડ્બેંક તથા અધર એજન્દ્સી યોજનાઓના સાંશોધન રીપોટય સમયસર રજ  કરવામાાં આવે છે. 

િીર્ે જણાવેલ સશંોધિ યોજિાઓ હાલ અતે્રિી કર્ેરી ખાતે કાયચરત છે. 
અ.િ ં યોજિાનુ ંિામ બજેટ સદર યોજિા ર્ાલ ુથયાનુ ંવિચ 

૧ એ.આઇ.સી.આર.પી ઓન માઇક્રો એન્દ્ડ સકેન્દ્રી ન્દ્ય ટ્રીયન્દ્ટસ 
એન્દ્ડપોલ્ય ટન્દ્ટ એલીમેન્દ્ટસ ઇન સોઇલ એન્દ્ડ પ્લાન્દ્ટ 

૨૦૨૦ ૧૯૬૭ 

૨ મોનીટરીંગ ઑફ હવેી મટેલ્સ કોન્દ્ટાવમનશેન ઇન એગ્રીકલ્ર્રલ 
પ્રોડય  સ ઇન પેરી અબયન એરીયા ઑફ ગ જરાત   

૧૨૯૩૮ ૨૦૦૫-૦૬ 

૩ એસ્ટાબ્લીસમેન્દ્ટ ઓફ ઓગનેીક ફામીગ એટ ડીફ્રન્દ્ટ સેન્દ્ટસય ૧૨૯૬૫ ૨૦૦૮-૦૯ 

 



મદુ્દા િ.ં - ૨ સસં્થાિા અષધકારીઓ અિે કમચર્ારીઓિી ફરજોિી ષવગત. 
ક્રમ કમચર્ારીનુ ંિામ હોદ્દો ફરજો 

૧ ડૉ. કે. સી. પટેલ  સહ સાંશોધન 

વૈજ્ઞાવનક અને વડા 

સત્તાઓ: સાંશોધન તમેજ વહીવટી સાથે સાંકળાયેલ સમગ્ર સ્ટાફ 

ઉપર વનયાંત્રણ, સાંશોધન, વહીવટ તમેજ વવસ્તરણને લગતી 
સમગ્ર કામગીરીની દેખરેખ. 
ફરજ: 
 યોજનાના તમામ રીપોટય ર્કાસવા, તયૈાર કરવા અન ે

તેન   રીપોટીગ કરવ  તથા જરૂરીયાત મ જબ તનેી રજ આત 
કરવી. પોસ્ટ ગ્રજે્ય એટ વવદ્યાથીને ભણાવવાની તથા તમેના 
સાંશોધન અખતરાની કામગીરીમાાં માગયદશયન આપવ ાં. 

૨ ડૉ. દદલીપ ક માર મદદનીશ સાંશોધન 
વૈજ્ઞાવનક 

સત્તા: વવભાગના કામોમાાં સ ાંશોધન સાથે સાંકળાયલે નીર્નેી 

કેડરના સ્ટાફ ઉપર દેખરેખ/વનયાંત્રણ 

ફરજ: વવભાગીય વડાશ્રીના માગયદશયન હઠેળ સાંશોધન યોજનાના 

ફામય પરના અખતરાઓન ાં આયોજન કરવ ાં. લેબોરેટરીના 
સાધન-સામગ્રીની માવજત તથા જ દા-જ દા નમનૂાના 
પથૃ્થકરણની કામગીરી સાંભાળવી. યોજનાના જ દા જ દા 
પ્રકારના સાંશોધનને લગતા રીપોટય બનાવવાની કામગીરીમાાં 
મદદરૂપ. વવભાગીય વડા ્ારા જરૂરીયાત મ જબ અન્દ્ય પ્રકારની 
વવભાગીય કામગીરી સાંભાળવી. 

૩ શ્રી એસ. કે. બારૈયા ખેતી મદદનીશ 
(ટી.૧) 

વવભાગીય વડાશ્રીના માગયદશયન હઠેળ ખતેરમાાં લવેામાાં આવતા 
અખતરાની સારસાંભાળ. અખતરા માટે વખતોવખત લવેામાાં 
આવતા જમીન તથા છોડના નમનૂાની કામગીરી. ડડેસ્ટોકની 
સાંભાળ/ વરેીફીકેશન તથા રાઇટઓફ અંગનેી કામગીરી તથા 
રજીસ્ટરની દેખરેખ. લબેર મસ્ટર, લેબર શીટ તથા લબેરના 

રેકોડયની કામગીરી. વવભાગને લગતી ખરીદીની કામગીરી. 
બજેટને લગતા એકાઉન્દ્ટ તથા તનેી દેખરેખ (દર વત્રમાસીક). 
AUC/UC, રીવેલીડેશન તથા સમયાાંતરે વદહવટી સાંબાંવધત જરૂરી 
કામગીરીમાાં મદદ. સ્ટોરની દેખરેખ તથા દરેક રેકડયની 
સારસાંભાળ. કોન્દ્ટ્રાક્ટ લબેર તથા પમેેન્દ્ટની માંજ રીની કામગીરી. 
ઓફીસના રેકડયની સારસાંભાળ તથા જ ના રેકડયની દેખરેખ. 
વવભાગની (બોલરેો GJ23 M 4932 ) વાહનને લગતી કામગીરી. 
ઓફીસ તથા લેબોરેટરીની સમયસર સાફ-સફાઇ, સાંભાળન ે

લગતી દેખરેખ. વવભાગના વડા ધ્વારા જરૂરીયાત મ જબ 
સોપવામાાં આવે તે કામગીરી. 



મદુ્દા િ.ં – ૩ સસં્થાિા કામકાજ અિે ષિણચય પ્રક્રક્રયામા ંઅનસુરવાિી કાયચ પધ્ધષત:- 
 યોજનના હતે  ઓ ને લક્ષમા લઇ વવવવધ પાકોમા ગૌણ તમેજ સ ક્ષ્મતત્વોની માવજત અંગનેા સાંશોધનની જે 
જર રીયાત જણાય તે મ  જબ પ્રોજેક્ટ કો-ઓડીનેટરશ્રીના માગયદશયન મ જબ વકયશોપમાાં તથા એગ્રેષ્કો સબકમીટી 
મીટીંગમા ટેકવનકલ પ્રોગ્રામ માંજ ર થયા મ જબ વવવવધ ઋત  માાં જે તે પાકોની સાંશોધન વૈજ્ઞાવનકશ્રીના ટેકવનકલ 
માગયદશયન અન સાર કામગીરી કરવામા આવે છે. તદઉપરાાંત માઇક્રોન્દ્ય ટ્રીયન્દ્ટ રીસર્ય સેન્દ્ટરના કો-ઓદડિનટેરશ્રી તથા 
સાંશોધન વનયામકશ્રીના માગયદશયન અન સાર ટેકવનકલ કામગીરી કરવામા આવે છે. અખતરાઓના જમીન તથા વવવવધ 
પાકોના નમ ના લઇ તમેાથી જર રી પરેામીટરન ાં પથૃ્થકરણ અને તનેો અહવેાલ તયૈાર કરી સબાંધીત જગ્યાએ 
મોકલવામા આવે છે. ખેડૂતઉપયોગી ભલામણો કરાય છે તથા ક લ સખર્વશ્રીના માગયદશયન પ્રમાણે અન્દ્ય વદહવટી 
કામગીરી કરવામા આવે છે. 

મદુ્દા િ.ં – ૪ સસં્થાિા કાયો કરવા માટેિા ષિયત કરેલા ધોરણો: 
આણાંદ કૃવિ ય વનવવસિટી ના સ્ટેચ્ય ટ નાં.એસ 121 કોમન સ્ટેચ્ય ટ ફોર એગ્રીકલ્ર્ર ય વનવવસિટી ઓફ ગ જરાત 

સ્ટેચ્ય ટ અન્દ્વયે પ્રાપ્ત થયેલ સત્તા અન સાર સક્ષમ અવધકારીશ્રી ની પ વટય મ ાંજ રી લઇ જરૂરી સાંશોધનને લગતી ટેકનીકલ 
તથા વદહવટી કામગીરી હાથ ધરવામા આવે છે. કર્ેરીમા મ લાકાત લેતા મહાન ભાવો, મ  લાકાતીઓ તથા ખેડતૂોને 
યોજનાના સાંશોધનની કામગીરી અંગે માદહતગાર કરવામાાં આવે છે તથા જરૂરી માગયદશયન પ રૂ પાડવામાાં આવે છે. 

મદુ્દા િ.ં – ૫ સસં્થાિા કાયો કરવા માટે સસં્થા ધ્વારા ઘડાયેલ ષિયમો, ષવષિયમો, સરુ્િાઓ, ષિયમ સગં્રહો    

અિે રેકડચ:- 
આ સાંસ્થા આણાંદ કૃવિ ય વનવવસિટી હસ્તક હોઇ તનેા સઘળા વનયમો પાળવામાાં આવે છે અને જરૂરી બધા જ 

રેકડય અત્રે સાર્વવામાાં આવે છે. સ્ટેચ્ય ટ એસ ૧૨૧માાં વનયત કરેલ સત્તાઓ અન સાર ટેકનીકલ તથા વહીવટી 
કામગીરી હાથ ધરવામાાં આવે છે. મજ રોન ાં હાજરીપત્રક, દૈવનક હાજરીપત્રક તથા સ્ટોર રજીસ્ટરો જવા કે માાંગણીપત્રક, 
કેશ મમેો, કર્ેરીના નાણા જમા કરવાન ાં પત્રક, પાક યોજના, સ્ટેશનરી તથા અન્દ્ય સાંલગ્ન જરૂરી રેકડય વનભાવવામાાં 
આવે છે. 

મદુ્દા િ.ં – ૬ સસં્થા ધ્વારા દસ્તાવેજોિા પ્રકારનુ ંપત્રક 

આ સાંસ્થા આણાંદ કૃવિ ય વનવવસિટી હસ્તક હોઇ તનેી સરૂ્ના/માગયદશયન/વનયમો મ જબ પત્રકો તમેજ પાક 
યોજના, મજ રોન ાં હાજરીપત્રક, ડેડસ્ટોક રજીસ્ટર, માાંગણીપત્રક, કેશ મેમો, કર્ેરીના નાણા જમા કરવાન ાં પત્રક, સ્ટેશનરી 
રજીસ્ટર, વવગેરે પ્રકાશનના પત્રકો કે જે આણાંદ કૃવિ ય વનવવસિટી ધ્વારા માન્દ્ય કરેલ છે તવેા પ્રકારના પત્રકો રાખવામાાં 
આવે છે. 

મદુ્દા િ.ં – ૭ સસં્થાિી િીષત ઘડવા અંગેિા અથવા તેમિા વહીવટી અંગેિા જાહરે જિતા માટેિા પરામશચ  
અથવા પ્રષતષિષધત્વ માટેિી કોઇ વ્યવસ્થા હોય તો તેિી ષવગતો: 

આ સાંસ્થા આણાંદ કૃવિ ય વનવવસિટી હસ્તક હોઇ નવી નીવત ઘડવાની કોઇ સત્તા નથી પરાંત  , આણાંદ કૃવિ 
ય વનવવસિટી સાંસ્થાન ાં વનયામક માંડળ (બોડય ઓફ મનેજેમેન્દ્ટ) નીવત વવિયક વનણયયો કરે છે.  



જાહરે જનતા માટે તેમના જમીન-છોડ-ખાતર-પ્રદૂવિત પાણીના નમનૂાઓમાાંથી સકૂ્ષ્મતત્વો તથા ભારે તત્વોના 
પ્રમાણ જાણવા પથૃ્થકરણ કરવાની અત્રનેી સાંશોધન યોજનામાાં સગવડ છે. આણાંદ કૃવિ ય વનવવસિટીના વનયમોન સાર ફી 
સ્વીકારી ઉપરોક્ત પથૃ્થકરણ કરી તનેો અહવેાલ ભલામણસહ આપવામાાં આવે છે. 

મદુ્દા િ.ં – ૮ સસં્થાિી ષવષવધ સષમષતઓ અિે તેમિા ગાગ તરીકે અથવા તેિી સલાહિા ઉદે્દશથી બેથી વ  ુ 
સભ્યોિા બિેલા એકમોથી બેઠકો જાહરે જિતા માટે ખલુ્લી છે કે કેમ? અિે આવી બેઠકોિી 

કાયચવાહીિો જાહરે જિતા માટે ઉપલબ્ધ છે કે કેમ ? તે અંગેનુ ંપત્રક: 
 સદર યોજના ધ્વારા કૃવિ સાંશોધનની કામગીરી હાથ ધરવામાાં આવતી હોવાથી તથા યોજના આણાંદ કૃવિ 
ય વનવવસિટી હસ્તક હોઇ સાંશોધન તમેજ વહીવટ અંગેના સલાહ સ ર્નો ય વનવવસિટી તરફથી થાય છે જેથી સદર મ દ્દાની 
માદહતી લાગ  પડતી નથી (માદહતી “નીલ” ગણવી). 

મદુ્દા િ.ં – ૯ સસં્થાિા અષધકારીઓ તથા કમચર્ારીઓિી ષિદેષશકા:- 
ક્રમ અષધકારી/કમચર્ારીનુ ં

િામ 

હોદ્દો જન્મ તારીખ યષુિવષસિટીમા ં
દાખલ તારીખ 

ડીગ્રી 

૧ ડો. કે. સી. પટેલ સહ સાંશોધન વજૈ્ઞાવનક અને વડા ૦૫-૦૫-૧૯૬૪ ૧૮-૦૫-૧૯૮૯ પીએર્.ડી. (એગ્રી.) 

૨ ડો. દદલીપ ક માર મદદનીશ સાંશોધન વૈજ્ઞાવનક ૧૦-૦૭-૧૯૮૪ ૨૬-૦૬-૨૦૧૫ પીએર્.ડી. (એગ્રી.) 

૩ શ્રી. એસ. કે. બારૈયા ખેતી મદદનીશ (ટી.૧) ૦૯-૧૨-૧૯૯૧ ૦૧-૦૬-૨૦૧૬ એગ્રીકલ્ર્રલ પોલીટેકનીક 

મદુ્દા િ.ં – ૧૦ અષધકારીઓ અિે કમચર્ારીઓિે મળતુ ંમહિેતાણ ુઅિે ષિયમો મજુબન ુવળતર:-  
ક્રમ અષધકારી/કમચર્ારીનુ ં

િામ 

હોદ્દો મળૂ પગાર ગથ્થા 

૧ ડો. કે. સી. પટેલ   સહ સાંશોધન વજૈ્ઞાવનક ૧૩૧૪૦૦+૨૧૭૧૦૦ વનયમોન સાર  
મળવાપાત્ર ભથ્થા ૨ ડો. દદખલપક માર મદદનીશ સાંશોધન વૈજ્ઞાવનક ૫૭૭૦૦+૧૮૨૪૦૦ 

૩ શ્રી એસ. કે. બારૈયા ખેતી મદદનીશ (ટી.૧) ૨૫૫૦૦+૮૧૧૦૦  
 

મદુ્દા િ.ં – ૧૧ સસં્થાિી તમામ યોજિાિી ષવગતો, સચૂર્ત ખર્ચ તથા ફાળવેલ ગ્રાન્ટિી માક્રહતી: 
અ.
િ.ં 

યોજિાનુ ંિામ બજેટ 
સદર 

યોજિાિો પ્રકાર વિચ ૨૧-૨૨ િી ફાળવેલ 
ગ્રાન્ટ (લાખમા)ં 

વિચ િી ૨૨-૨૩ 
ફાળવેલ ગ્રાન્ટ 
(લાખમા)ં 

૧ એ.આઇ.સી.આર.પી ઓન માઇક્રો એન્દ્ડ 
સેકન્દ્રી ન્દ્ય ટ્રીયન્દ્ટસ એન્દ્ડ પોલ્ય ટન્દ્ટ 
એલીમેન્દ્ટસ ઇન સોઇલ એન્દ્ડ પ્લાન્દ્ટ 

૨૦૨૦ આઇ.સી.એ.આર. ૧૨૫.૨૫ 
(આઇ.સી.એ.આર.) 
૪૧.૭૪ (રાજ્ય ફાળો) 

ગ્રાન્દ્ટ 
ફાળવવામાાં                                                                                                                                                                                                                                           
આવનાર છે. 

૨ એસ્ટાબ્લીસમેન્દ્ટ ઓફ ઓગનેીક ફામીગ 
એટ ડીફ્રન્દ્ટ સેન્દ્ટસય 

૧૨૯૬૫* પ્લાન ૫.૦૦ 

૩ મોનીટરીંગ ઑફ હવેી મેટલ્સ 
કોન્દ્ટાવમનશેન ઇન એગ્રીકલ્ર્રલ પ્રોડય  સ 
ઇન પરેી અબયન એરીયા ઑફ ગ જરાત   

૧૨૯૩૮ પ્લાન ૯.૦૦ ૮.૦૦ 



* બજેટ સદર ૧૨૯૬૫ બાં.અ. કૃવિ મહાવવદ્યાલય અને અતે્રના વવભાગમાાં સાંય  ક્ત રીતે કાયયરત છે અને 

ગ્રાન્દ્ટની ફાળવણી બાં.અ. કૃવિ મહાવવદ્યાલયમાાં કરવામાાં આવે છે. 

મદુ્દા િ.ં – ૧૨ ફાળવેલી સહાયકી અિે અસહાયકી કાયચક્રમોિા લાગાથીઓિે ષવગત સહી આવા અમલિી  

પધ્ધષત:-  

 અતે્રના યોજના ધ્વારા ટીએસપી અને એસસીએસપી યોજના અંતગયત ખેડૂતોના ખતેરે પ્રથમ હરોળ 
વનદેશન હઠેળ ગૌણ તેમજ સકૂ્ષ્મતત્વોના આધારીત વવવવધ ઋત ના જ દા-જ દા પાકો પર અખતરા 

ગોઠવવામાાં આવે છે. લાભાથી ખેડૂતોને અતે્રની યોજના ધ્વારા જરૂરી ખાતરો, જ ાંત  નાશક દવા તેમજ જરૂરી 

નાના ખતેી ઉપયોગી સાધનો આપવામાાં આવે છે. તદઉપરાાંત યોજનાના સાંશોધનન ાં યોગ્ય માગયદશયન મળી 
રહ ેતે હતે  થી ખેડ તદદન તથા ખેડૂતવશખબરન ાં આયોજન વખતોવખત કરવામાાં આવે છે તથા ખેડૂતોને યોજના 

ધ્વારા બહાર પાડેલ સાંશોધન અંગનેી માહીવત પ સ્સ્તકાન  વવતરણ કરવામાાં આવે છે.    

મદુ્દા િ.ં – ૧૩ સસં્થા પાસેથી કોઇ પણ પરવાિગીઓ અથવા અષધકાર પત્ર અથવા છૂટછાટ/રાહત મેળવવા  
અંગેિી ષવગતો 

   લાગ  પડત   નથી. 

મદુ્દા િ.ં – ૧૪ સસં્થા પાસે ઉપલબ્ધ અથવા એમિી પાસે રહતેી ષવજાણ ુમાધ્યમોમા ંરુપાતંરીત (ઇલેક્ટ્ટ્રોિીક  
ફોમચ) માક્રહતીિી ષવગતો: 

લાગ  પડત   નથી. (આ સાંસ્થા આણાંદ કૃવિ ય વનવવસિટી હસ્તક હોઇ સાંશોધન તેમજ વહીવટી કામગીરી 

ની સરળતા માટે તેમના ધ્વારા ઇન્દ્ટરનેટની સગવડ આપવામાાં આવેલ છે.)  

મદુ્દા િ.ં – ૧૫ સસં્થામા ં જાહરે ઉપયોગમા ં રાખેલી પસુ્તકાલય અથવા વારં્િ ખડંિી સવલતો માટેિા 

સામાિ સક્રહત િાગક્રરકોિે માક્રહતી મેળવવા માટેિી પ્રાપ્ત સગવડોિી ષવગતો: 

 યોજના હઠેળ નાની પ સ્તકાલયની સગવડ છે. જેનો ઉપયોગ યોજનાના સ્ટાફ મેમ્બર તથા 
વવદ્યાથીગણ  જે આણાંદ કૃવિ ય વનવવસિટીમાાં વવવવધ ખતેી વવિયક કોિયમા ાં ભણ ેછે તેમના માટે છે. ઓફીસ 

સમય દરમ્યાન તેનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છે.  



મદુ્દા િ.ં – ૧૬ સસં્થાએ ષિયકુ્ટ્ત કરેલા જાહરે માક્રહતી અષધકારીઓિા િામ, હોદ્દાઓ અિે અન્ય ષવગતો:  

 માદહતી અવધકારીશ્રીઓના નામ: 
૧)  ડૉ. કે. સી. પટેલ            : જાહરે માહીતી અધીકારી 

 ય વનટ અવધકારી 

  આઇ.સી.એ.આર. ય વનટ-૯, 

આણાંદ કૃવિ ય વનવવસિટી, આણાંદ 

 

૨) ડૉ. કે. સી. પટેલ     : મદદનીશ જાહરે માહીતી અધીકારી 

 હડે ઓફ ઓફીસ 

 માઇક્રોન્દ્ય ટ્રીયન્દ્ટ રીસર્ય સેન્દ્ટર, 
આઇ.સી.એ.આર. ય વનટ-૯, 

આણાંદ કૃવિ ય વનવવસિટી, આણાંદ 

 

મદુ્દા િ.ં – ૧૭ વખતો વખત ષિયત કરવામા ંઆવે તે પ્રમાણેિી આવી અન્ય માક્રહતી: 

સરકારશ્રી તથા આણાંદ કૃવિ ય વનવવસિટી ્ારા વખતો વખત આ બાબતે વનયત કરવામાાં આવનાર 

માદહતી તેમજ સ ર્નો યથા સમયે જણાવવામાાં આવશે. 
 

 

ઓફીસર ઇન-ર્ાર્જ 

માઇક્રોન્દ્ય ટ્રીયન્દ્ટ રીસર્ય સેન્દ્ટર      

આઇ.સી.એ.આર. ય વનટ-૯, 
     આણાંદ કૃવિ ય વનવવસિટી, આણાંદ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



એિેક્ષર-બી 

પ્રમાણપત્ર 

 

 આથી પ્રમાણપત્ર આપવામાાં આવે છે કે, માદહતી અવધકારી અવધવનયમ-૨૦૦૫ ની કલમ-૪ અંતગયત 

સ્વયાં જાહરે કરવાની બાબતો પ્રોએક્ટીવ ડીસ્ક્લોઝર (PAD) મારા વવભાગ ્ારા તૈયાર કરવામાાં આવેલ છે 
અને તા. ૦૧.૦૫.૨૦૨૨ ની સ્સ્થવતએ અમારી માંજ રી મેળવી અદ્યતન કરવામાાં આવેલ છે. 
 

 

 

તા.- ૦૪/૦૫/૨૦૨૨                                                                                    કર્ેરીિા વડાિી સહી: ………………………............  
 
કર્ેરીિા વડાનુ ંિામ: ડૉ. કે. સી. પટેલ 
      ષવગાગનુ ંિામ: માઇક્રોન્યટુ્રીયન્ટ રીસર્ચ સેન્ટર,    
                       આઇ.સી.એ.આર. યષુિટ-૯,  
                       આણદં કષૃિ યષુિવષસિટી, આણદં 

આ  



 

એઆઈસીઆરપી ઓન બાયોલોજીકલ કંટ્રોલ  
આઇસીએઆર યનુનટ ૯ 

 આણદં કૃનિ યનુનવનસિટી, આણદં – ૩૮૮ ૧૧૦ 
ડો.એન.બી.પટેલ                                        ફોન ન.ં (૦૨૬૯૨) ૨૬૨૨૯૮,૯૯૯૮૯૬૦૫૨૫(મો) 
મખુ્ય સશંોધન વૈજ્ઞાનનક                                 E-mail. aicrp_bc@aau.in 
જા.ન.: આકૃય/ુઆઈસીએઆર/બાકં/            /૨૦૨૨                         તા: ૦૪/૦૫/૨૦૨૨ 

પ્રતત, 
કુલ સચિવશ્રી 
આણદં કૃતિ યતુનવતસિટી, આણદં   

                

                  તવિય: આર.ટી.આઇ-પ્રો-એક્ટીવ ડીસ્કક્લોઝર ની માહિતી મોકલવા બાબત... 
                  સદંર્ભ: આપની કિેરીનો પત્ર ન.ં આકૃય/ુરજી/લીગલ/સીસી.૨/૮૨/૨૦૨૨     

                         તા.૩૦/૦૪/૨૦૨૨ 

માનનીય સાિબેશ્રી,  

સતવનય સિ ઉપરોક્ત તવિય અને સદંર્ભ અન્વયે જણાવવાનુ ં કે અતે્રની કિેરી 
એઆઈસીઆરપી ઓન બાયોલોજીકલ કંટ્રોલ ઓફ ક્રોપપેસ્ક્સ,આઇસીએઆર,યતુનટ-૯,આ.કૃ.ય.ુ, 
આણદંમાથંી માહિતી અતિકાર અતિતનયમની કલમ-૪(૧)(ખ) અંતગભત સ્કવય ં જાિરે કરવાની બાબતો 
“પ્રો-એક્ટીવ ડીસ્કક્લોઝર (PAD)”ની માહિતી તા.૦૧-૦૫-૨૦૨૨ ની સ્સ્કથતતએ અધ્યતન કરવામા ંઆવેલ 
છે, જે આ સાથે આપ સાિબેશ્રીને મોકલી આપવામા ંઆવે છે,જે તવહદત થવા સારંુ.. 
        આર્ાર સિ...    
  

                                                                                        આપનો તવશ્વાસ,ુ  

                                                                                   

                                                                                        (એન.બી. પટેલ) 

 

 

નકલ સતવનય રવાના મારફત: 
યતુનટ અતિકારીશ્રી, આઇ.સી.એ.આર યતુનટ-૯, આકૃય,ુ આણદં  

  



એઆઈસીઆરપી ઓન બાયોલોજીકલ કંટ્રોલ ઓફ ક્રોપ પેસ્ટ્સ 

આઇસીએઆર યનુનટ-૯ 
 આણદં કૃનિ યનુનવનસિટી, આણદં  

ઘી રાઈટ ટુ ઈન્ ફમશશન એકટ, ર૦૦૫ માટેની બાયોલોજીકલ કંટ્રોલ નવભાગની માહિતી 
 

૧. સસં્ટ થાનુંુ ંસસં્ટ થા૫ન, ઉદેશો, કાયો અને ફરજોની નવગતો. 

ગજુરાત રાજયમા ંએઆઈસીઆરપી ઓન બાયોલોજીકલ કંટ્રોલ (બ.સ. ૨૦૪૪) યોજનાની સ્કથાપના 
સને.૧૯૭૭ મા ંકરવામા ંઆવલે િતી.  
મખુ્ ય ઉદેશો અને ફરજો : 

 અગત્યના પાકોની જીવાતોના જૈતવક તનયતં્રણ માટેની અસરકારક વ્યિૂરિના િકાસવી. 
 અસરકારક પરુવાર થયલે જૈતવક તનયતં્રકો માટે મોટાપાયા પર ઉછેરની તાતંત્રકતા તવકસાવવી. 
 સકંચલત જીવાત વ્યવસ્કથાપનના એક અંગ તરીકે જુદા જુદા પાકોમા ંક્ષેતત્રય તનદર્ભનો ્ારા જૈતવક તનયતં્રકો 

્ારા પ્રિચલત કરવી. 
 તવકસાવેલ તાતંત્રકતાનો બિોળા પ્રમાણમા ંપ્રસાર કરવો. 

૨. સસં્ટ થાના અનધકારીઓ અને કમારારીઓની સ તાઓ અને ફરજો 
  કેન્ રના કમારારીઓ અંગેનુંુ ંમાળખુુઃ  

અ.ન.ં િોદ્દો જગ્ યાની સખં્ યા 
૧. વૈજ્ઞાતનકો ૨ 

       એઆઈસીઆરપી ઓન બાયોલોજીકલ કટં્રોલના વડા તરીકે ડાભ. એન. બી. પટેલ, મખુ્ય સરં્ોિન 
વૈજ્ઞાતનક (બાયોકંટ્રોલ) ફરજ બજાવે છે અને તેઓશ્રી સરં્ોિન, વિીવટી તમેજ અન્ ય તાતંત્રક કામગીરી 
ઉપર સીિી દેખરેખ રાખે છે.   

આ તવર્ાગના વૈજ્ઞાતનકો સાથ ે મળીને ઉદે્દર્ો મજુબનુ ં સરં્ોિન કાયભ કરે છે. આ સરં્ોિનની 
કામગીરી સરળતાથી થઇ ર્કે તે માટે તાતંત્રક તેમજ મદદનીર્ કમભિારી સિાયરૂપ બને છે. જયારે કેન્ રની 
નાણાકંીય લવેડ-દેવડ, પગાર ચબલો, અંદાજપત્ર જેવી કામગીરી મદદનીર્ કમભિારી સરં્ાળે છે.  

૩. સસં્ટ થામા ંકામકાજ અને નનણાય રક્હક્રયામા ંઅનુંસુરવાની કાયા ૫ઘ્ ધનતુઃ  
આ તવર્ાગની સરં્ોિનની કામગીરી તમેજ તનેે લગતા તનણભયો તવર્ાગીય વડા લે છે. તમેજ 

મદદનીર્ સસંોિન વજૈ્ઞાતનક સાથે પરામર્ભ કરી સરં્ોિનની કામગીરીની દેખરેખ તમેજ અન્ ય જવાબદારી 
અંગે આખરી તનણભય લે છે.  

૪. સસં્ટ થાના ંકાયો કરવા માટેના નનયત કરેલા ંધોરણોુઃ   
આણદં કૃતિ યતુનવતસિટી સ્ક ટેચ્ યટુ રારા તનયત િોરણો નકકી થયેલ છે.  

૫. સસં્ટ થાના કાયો કરવા માટે સસં્ટ થા ઘ્ વારા ઘડાયેલા નનયમો, નવનનયમો, સરૂનાઓ, નનયમ સગં્રિો અને રેકડાુઃ  
બાયોકંટ્રોલ તવર્ાગની કામગીરી કરવા માટે યતુનવતસિટી ્ારા ઘડાયેલ તનયમો, તવતનયમો, 

સિૂનાઓ તવગેરેને અનસુરવામા ંઆવે છે તેમજ કેન્રને લગતો જરુરી રેકડભ તનર્ાવવામા ંઆવે છે. જુદા-
જુદા ખતેીપાકો ઉગાડતા ખેડતૂોને રોગ અને જીવાતો ્ારા થતા નકુસાનને તનયતંત્રત કરવા સબતંિત 
તનષ ણાતં વૈજ્ઞાતનક ્ારા રુબરુ અથવા ટેચલફોનથી ખેડતૂને યોગ્ ય માગભદર્ભન આપવામા ંઆવે છે.      

૬. સસં્ટ થા પાસેના દસ્ટ તાવેજોના રક્કારનુંુ ં૫ત્રકુઃ 
અત્રનેા તવર્ાગ ખાતે કરવામા ં આવતી સરં્ોિન, વિીવટી તમેજ હિસાબી કામકાજની નોંિ 

યતુનવતસિટી ્ારા તયૈાર કરવામા ંઆવલે પત્રકો/રજીસ્ક ટરોમા ંકરવામા ંઆવે છે.   



૭. સસં્ટ થાની નીનત ઘડવા અંગેના અથવા તેમના વિીવટ અંગેના હેિરે જનતા સાથેના ૫રામશા અથવા 
રક્નતનનનધ વ માટેની કોઈ ્ યવસ્ટ થા િોય તો તેની નવગતોુઃ                                                                        
-- લાગ ુપડત ુ ંનથી-- 

૮. સસં્ટ થાની નવનવધ સનમનતઓ અને તેમના ભાગ તરીકે અથવા તેની સલાિના ઉદે્દશથી બે થી વધ ુસભ્ યોના ં
બનેલા ંએકમોની બેઠકો હેિરે જનતા માટે ખલુ્ લી  ે કે કેમ અને આવી બેઠકોની કાયાવાિી નધ ધ હેિરે 
જનતા માટે ઉ૫લબ્ ધ  ે કે કેમ, તે અંગેનુંુ ં૫ત્રકુઃ    

          -- લાગ ુપડત ુ ંનથી-- 
૯. સસં્ટ થાના અનધકારીઓ અને કમારારીઓની નનદિનશકાુઃ  

અત્રનેા સબ યતુનટમા ં ફરજ બજાવતા મદદનીર્ સરં્ોિન વૈજ્ઞાતનક તેમજ અન્ ય કમભિારીઓ 
યતુનવતસિટીના તનતી તનયમો મજુબ તવતવિ યોજનાઓની કામગીરીને ધ્ યાનમા ં રાખીને મખુ્ય સરં્ોિન 
વૈજ્ઞાતનકશ્રી ્ારા કરવામા ં આવલે કામગીરીની વિેંિણી મજુબ અતિકારીશ્રીના માગભદર્ભન િઠેળ ફરજ 
બજાવે છે તમેજ તઓેશ્રી ્ારા મોનીટરીંગ પણ કરવામા ંઆવ ેછે.   

૧૦. દરેક અનધકારી અને કમારારીને મળત ુમાનસક મિનેતાણુ ંઅને નનયમો મજુબના વળતરની ૫ઘ્ ધનતની 
માહિતીુઃ  

અ.ન ં કમારારીનુંુ ંનામ િોદ્દો કુલ માનસક 
પગાર (રૂ.) 

બજેટ 
સદર 

૧ ડાભ. એન. બી. પટેલ મખુ્ય સરં્ોિન વજૈ્ઞાતનક  ૧,૭૬,૯૦૧/- ૨૦૪૪ 
૨ ડાભ. બી. એલ. રઘનુદંન મદદનીર્ સરં્ોિન વૈજ્ઞાતનક ૯૦,૯૪૫/- ૨૦૪૪ 

   
૧૧. સસં્ટ થાની એજન્ સીની તમામ યોજનાઓની નવગતો, સચૂરત ખરા અને કરેલી ચકૂવણીઓના અિવેાલ 

દશાાવત ુ ંફાળવેલુ ંબજેટુઃ  
કેન્ ર િસ્ટ તકની સશંોધન યોજનાઓ (આયોજન, ચબન આયોજીત, આઇ.સી.એ.આર. રીવોલ્ વીંગ ફંડ)  
અ.ન ં યોજના બજેટ સદર યોજનાનો રક્કાર અનુંદુાન આપનાર સસં્ટ થા 

૧. 
એઆઈસીઆરપી ઓન 
બાયોલોજીકલ કટં્રોલ ઓફ ક્રોપ 
પેસ્ક્સ 

૨૦૪૪ આઇ.સી.એ.આર. આઇ.સી.એ.આર.,નવી હદલ્ િી 

ર. 
આઇપીએમ થ્ર ુબાયોકંટ્રોલ  
એજન્્સ  ૧૨૯૬૪-૧ પ્લાન યોજના ગજુરાત સરકાર 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



નાણાકંીય વિા ૨૦૨૧-૨૨ આઇસીએઆર/પ્લાન યોજના આરકેવીવાય/ ઓગશનનક સેલ/ રીવોલ્ વીંગ ફંડ 
માટે મળેલ ગ્રાન્ ટ તેમજ થયેલ ખરાની નવગતોુઃ    

અ.ન ં બજેટ સદર 
ફાળવેલ ગ્રાન્ ટ 

 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૨૧ થી 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૨ 
સધુી થયેલ ખરા 

૧ બ.સ. ૨૦૪૪- એઆઈસીઆરપી ઓન 
બાયોલોજીકલ કટં્રોલ ઓફ ક્રોપ પેસ્ક્સ 

૬૩,૮૦,૦૦૧/- ૫૬,૬૮,૩૯૧/- 

૨ બ.સ. ૧૨૯૬૪-૧ - આઇપીએમ થ્ર ુબાયોકંટ્રોલ  
એજન્્સ 

૧૯,૬૯,૦૦૦/- ૧૯,૬૮,૩૫૬/- 

૩ બ.  સ. ૨૦૪૪-૦૧ - ટ્રાયબલ સબ પ્લાન ૩,૦૦,૦૦૦/- ૨,૪૨,૨૫૦/- 
૪ બ.  સ. ૧૮૫૫૭-૭૫ આરકેવીવાય યોજના ૬૫,૯૪૩/- ૬૩,૯૬૫/- 
૫ બ.  સ. ૧૮૫૫૭-૯૫ - ઓગેતનક સેલ યોજના ૪૩,૮૬,૪૮૫/- ૪૦,૬૩,૨૮૫/- 

 
૧ર. ફાળવેલી સિાયકી અને સિાયકી કાયાક્રમોના લાભાથીઓની નવગત સહિત આવા કાયાક્રમોના અમલની 

૫ઘ્ ધનતુઃ 
  કેન્ર સરકારના ટ્રાયબલ સબ પ્લાન િઠેળ આહદવાસી ખેડતૂોને તનદર્ભનો માટે જૈતવક તનયતં્રકો 

તવના મલૂ્યે આપવામા ંઆવે છે.  
આ સરં્ોિન કેન્ ર ખાતે સિાયકી કાયભક્રમો ઉપલબ્ િ નથી, પરંત ુ જીવાતના તનયતં્રણ માટે  

ઉપયોગી પરજીવી ટ્રાયકોકાડભ તથા અન્ય જૈતવક તનયતં્રકો ઉત્પાદન ખિભ લઇ આપવામા ંઆવે છે.  
૧૩. સસં્ટ થા પાસેથી કોઈ૫ણ ૫રવાનગીઓ અથવા અનધકારી ૫ત્ર અથવા છુટ ાટ / રાિત મેળવનાર અમલની 

૫ઘ્ ધનતુઃ   
         -- લાગ ુપડત ુ ંનથી-- 
૧૪. સસં્ટ થા પાસે ઉ૫લબ્ ધ અથવા તેમની પાસે રિતેી વીહેણુ ં માધ્યમમા ં રૂપાતંહરત (ઈલેકટ્રોનનકસ ફોમા) 

માહિતીની નવગતોુઃ  
આ સરં્ોિન કેન્ રમા ંવાતિક અિવેાલ, અન્ય જરુરી માહિતી, ફોટોગ્રાફ્સ, સરં્ોિનની કામગીરીમા ં

જોડાયલે કમભિારીગણની માહિતી તમેજ અન્ય જરૂરી માહિતી તવજાણુ ંમાધ્ યમ (કો્ પ્ યટુર) મા ંરાખવામા ં
આવે છે.  

૧૫. સસં્ટ થામા ં હેિરે ઉ૫યોગમા ં રાખેલી પસુ્ટ તકાલય અથવા વારંન ખડંની સવલતો માટેના સમય સહિત 
નાગહરકોને માહિતી મેળવવા માટેની રક્ાપ્ ત સગવડોની નવગતોુઃ 

આ કેન્ ર ખાતે નાનુ ંપસુ્ક તકાલય પણ ઉપલબ્ િ છે. જેમા ંઅત્રનેા ંતવર્ાગના જુદા જુદા તવિયોન ે
લગત ુ મયાભહદત જરૂરી સાહિત્ ય રાખવામા ં આવે છે. જેનો ઉપયોગ કેન્ રના વજૈ્ઞાતનક તથા તાતંત્રક 
કમભિારીઓના માગભદર્ભન િઠેળ કામ કરતા ંઅનસુ્ક નાતક કક્ષાના તવિાથ ઓ કરે છે.  

૧૬. સસં્ટ થાએ નનયકુત કરેલા હેિરે માહિતી અનધકારીઓમા ંનામ, િોદ્દો અને અન્ ય નવગતોુઃ 
 હેિરે માહિતી અનધકારી : ડૉ.કે.સી.પટેલ, યનુનટ અનધકારી, આઈસીએઆર યનુનટ-૯, આકૃય,ુ આણદં 

મદદનીશ હેિરે માહિતી અનધકારી : શ્રી આર.કે.રૌધરી, કરેરી અનધક્ષક, આઈસીએઆર યનુનટ-૯,આકૃય,ુ 
આણદં 

૧૭. વખતો વખત નનયત કરવામા ંઆવે તે રક્માણેની આવી અન્ ય માહિતીુઃ – 
  



એનેક્ષર-બી                                                                                                         
( સામાન્ય વિીવટ તવર્ાગના તા. ૦૧-૦૫-૨૦૦૯ના પહરપત્ર ક્રમાકં: પીએડી-                                     

૧૦-૨૦૦૭-૩૩૫૩૬૪ આર.ટી.આઇ. સેલનુ ંચબડાણ) 

||રક્માણપત્ર||    

આથી પ્રમાણપત્ર કરવામા ંઆવેછે કે, માહિતી અતિકાર અતિતનયમની કલમ-૪ અંતગભત સ્કવય ં

જાિરે કરવાની બાબતો “પ્રો-એક્ટીવ ડીસ્કક્લોઝર (PAD)” મારા તવર્ાગ ્ારા તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે 

અને તા.૦૧-૦૫-૨૨ ની સ્સ્કથતતએ અમારી મજૂંરી મેળવી અધ્યતન કરવામા ંઆવેલ છે.  

                                       કિેરીના વડાની સિી.. 
                                       કિેરીના વડા નુ ંનામ: ડૉ.એન.બી.પટેલ 

                                       તવર્ાગ નુ ંનામ: જૈતવક તનયતં્રણ પ્રયોગર્ાળા,આ.કૃ.ય,ુઆણદં 



1 
 

પેસ્ટીસાઇડ રેસીડય ુલેબોરેટરી 
એ.આઇ.એન.પી. ઓન પેસ્ટીસાઇડ રેસીડયઝુ 

આઇ.સી.એ.આર., યનુનટ - ૯ 

આ.કૃ.ય.ુ, આણદં - ૩૮૮ ૧૧૦ 

મદુ્દા ન.ં – ૧: સસં્થાનુ ંવ્યવસ્થાતતં્ર, કાયો અને ફરજોની નવગત. 

 કૃષિ પેદાશ, ખોરાક, જમીન તથા પાણીમાાં જ ાંતનુાશકોના અવશેિની માત્રા ચકાસવા ૧૯૮૩-૮૪માાં 

દેશની ૧૩ એગ્રીકલ્ચરલ યષુનવષસિટી તથા બ ે ICAR ઇન્સ્ટીટયટૂમાાં ઓલ ઇન્સડીયા કો-ઓર્ડિનેટેડ રીસચચ 

પ્રોજેક્ટ ઓન પે્ટીસાઇડ રેસીડયઝુ (હાલમાાં ઓલ ઇન્સડીયા નેટવકચ  પ્રોજેક્ટ ઓન પે્ટીસાઇડ રેસીડય)ુ ચાલ ુ

કરવામાાં આવેલ. ગજુરાતમાાં આ પ્રોજેક્ટ ગજુરાત કૃષિ યષુનવષસિટી (હાલમાાં  આણાંદ કૃષિ યષુનવષસિટી) ના 

BTRS બીલ્ડીંગ, આઇ.સી.એ.આર., યષુનટ - ૯ ખાતે કાયચરત છે. આ યોજના હાલમાાં ‘‘પે્ટીસાઇડ રેસીડય ુ

લેબોરેટરી’’ તરીકે ઓળખાય છે. આ સાંશોધન યોજનામાાં ચાલતી જુદીજુદી સાંશોધન યોજનાઓના મખુ્ય 

ઉદે્દશો નીચે મજુબ છે. 

 જમીન, પાક, તથા પાણીમાાં ષવષવધ જ ાંતનુાશકોના ષવઘટનનો અભ્યાસ. 

 સારી ખેતી પધ્ધષત (Good Agricultural Practices -GAP) દ્વારા ષવષવધ જ ાંતનુાશકોના અગત્યના 
પાકો પર ખતેરમાાં સાંશોધન કરી ‘‘મહત્તમ અવશેિ મયાચદા’’(MRL) નક્કી કરવી. 

 જ ાંતનુાશકોના છેલ્લા છાંટકાવ અને ઉતાર વચ્ચેનો ગાળો નક્કી કરવો. 

 ખેડૂતોના ખતેરેથી ષવષવધ કૃષિ પેદાશોના નમનૂાનુાં પથૃ્થકરણ કરી જ ાંતનુાશકોના અવશેિની માત્રા 
નક્કી કરવી. જેથી જ ાંતનુાશકોનો આડેધડ વપરાશ રોકવા ખેડૂતોમાાં જાગષૃત અભિયાન ચાલ ુ કરી 

શકાય. 

 બજારમાાં વેચાતા ષવષવધ ખાદ્ય પદાથચ જેવા કે શાકિાજી, ફળ, અનાજ, કઠોળ, દૂધ, દાણ, પાણી 
ષવગેરેનુ ાં સમાયાાંતરે પથૃ્થકરણ કરી ઉપિોક્તાના ્વા્થ્યને હાષનકારક છે કે નર્હ તે નક્કી કરવુાં. 

 ષવષવધ ખાદ્ય પદાથચમા ાંથી જ ાંતનુાશકોના અવશેિ ઓછા કરવાની પધ્ધષત ષવકસાવવી. 

 વાતાવરણ તથા કૃષિ પેદાશોમાાં જ ાંતનુાશકોના પ્રદૂિણનો અભ્યાસ કરવો. 
 આંતરરાષ્ટ્રીય ધારા ધોરણ પ્રમાણ ેજ ાંતનુાશકોનાાં પથૃ્થકરણની પધ્ધષત ષવકસાવવી. 

 ષનકાસકારક ખેત ઉત્પાદનમાાં જ ાંતનુાશકોના અવશેિ ચકાસવા. 

 સજીવ ખતેીની પેદાશમાાં  જ ાંતનુાશકોના અવશેિ ચકાસણી. 
 જ ાંતનુાશકોના રજી્રેશન અંગેના ષવષવધ મલ્ટીનેશનલ/નેશનલ કાંપનીના પ્રોજેક્ટ દ્રારા જે તે 

જ ાંતનુાશકોનાાં જણાવેલ પાક પર ષવઘટનનો અભ્યાસ કરવો. 

 જ ાંતનુાશકોના અવશેિોની હાષનકારક અસરોની માર્હતી ઉપિોક્તાઓને આપવી. 
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 ખેડૂતોને જ ાંતનુાશકોના વપરાશ અંગ ેયોગ્ય માગચદશચન આપવુાં જેથી જ ાંતનુાશકોના અવશેિક પ્રશ્નો 

ષનવારી શકાય. 

 રાજ્યની કૃષિ યષુનવષસિટીમાાં જ ાંતનુાશકોની અસરકારકતાના સાંશોધનમાાં અવશેિક ચકાસણી કરવી. 

ઉપરોક્ત યોજનાના ઉદે્દશો ષસદ્ધ કરવા અતે્રની સાંશોધન યોજના ખાતે ષવષવધ જ ાંતનુાશકોના અવશેિ 

જુદા જુદા પાક પર ચકાસવા કેન્સદ્ર ખાતે યષુનવષસિટીના ષવષવધ કેન્સદ્રો પર અખતરા ગોઠવવામાાં આવે છે. આ 

અખતરાઓના ષવષવધ પાક પેદાશોના સમયાાંતરે નમનૂાઓ લઇ તેનુ ાં જરૂરી પથૃ્થકરણ કરવામાાં આવે છે. આ 

અંગેનો ષવગતવાર અહવેાલ તૈયાર કરી કેન્સદ્ર સરકારને દર માસે સમયસર મોકલવામાાં આવે છે. આ 

અહવેાલના આધારે તથા અન્સય સાંશોધન આધાર્રત ખેડૂત ઉપયોગી િલામણો કરવામાાં આવે છે. 

ભગૂિચજળમાાંથી જ ાંતનુાશકોના અવશેિોનુાં કામ વિોથી કરવામાાં આવે છે અને આ અંગનેો રીપોટચ પણ રાજ્ય 

સરકારને મોકલવામાાં આવે છે.  

રાસાયભણક જ ાંતનુાશકોમાાંથી કેટલાક જ ાંતનુાશકોના અવશેિ ્વા્થ્ય માટે ખબૂ જ હાષનકારક હોવાથી 
ખાદ્ય પદાથચમા ાં તેઓની માત્રા જાણવી ખબૂ જ અગત્યની છે. કેન્સદ્ર તથા રાજ્ય સરકારના પ્રયત્નોથી દર માસે 

રાજ્યના બે થી ત્રણ શહરેોમાાંથી શાકિાજી, ફળો, ઘઉં, ચોખા, મગ, ચણા, દૂધ, મરી મસાલા, જીરૂ, વરીયાળી, 

ધાણા, ઓગષેનક પેદાશ ષવગેરેના નમનૂાઓ એકષત્રક કરી તે અંગનેો સઘળો રેકોડડ ચસ તૈયાર કરી, પથૃ્થકરણ 

કરવામાાં આવે છે અને જ ાંતનુાશકોના પ્રકાર તથા તેની માત્રા નક્કક્ક કરી, જો મહત્તમ અવશેિ મયાચદાથી વધારે 

હોય તો તે અંગેનો ષવગતવાર અભ્યાસ કરી બીજા માસની ૧૫ તારીખ પહલેા રીપોટચ  કેન્સદ્ર સરકારને સપુ્રત 

કરવામાાં આવે છે. આ પ્રકારનુાં સાંશોધન વિચ ૨૦૦૬થી અષવરતપણે ચાલે છે અને આ રીપોટચના આધારે કેન્સદ્ર 

સરકાર તથા રાજ્ય સરકાર જ ાંતનુાશકોના ઉપયોગ અંગનેી પોભલસી નક્કી કરે છે. ઉપિોક્તાઓને પણ પ્રસાર 

માધ્યમ દ્વારા આ અંગનેી જાણકારી આપવામાાં આવે છે.  

 દેશમાાં આ ષવિયની તજજ્ઞતાનો સદાંતર અિાવ હોઇ આ યોજનામાાં યવુાનોને સઘન તાલીમ આપી 
તૈયાર કરવામાાં આવે છે. રાજ્ય સરકાર, કેન્સદ્ર સરકાર તથા અન્સય જરૂર્રયાત ધરાવતા વ્યક્ક્તઓને પણ આ 

પ્રકારની તાલીમ આપવમાાં આવે છે ‘‘પે્ટીસાઇડ રેસીડય ુલેબોરેટરી’’ તા. ૦૨ એષપ્રલ, ૨૦૧૨થી NABL-

17025:2005 નુાં સટીર્ફકેટ પ્રાપ્ત થયેલ છે.  જે આંતરરાષ્ટ્રીય ધારાધોરણ ધરાવે છે.  

નીચે જણાવેલ સશંોધન યોજનાઓ હાલ અતે્રની કચેરી ખાતે કાયયરત છે.  

અ.ન.ં યોજનાનુ ંનામ બ.સ. યોજના ચાલ ુથયાનુ ં
વર્ય 

૧ એ.આઇ.એન.પી. ઓન પે્ટીસાઇડ રેસીડય ુ ૨૦૯૫ ૧૯૮૩-૮૪ 

૨ સેન્સરલ સેક્ટર ્કીમ ઓન મોષનટરીંગ ઓફ 

પે્ટીસાઇડ રેસીડય ુએટ નેશનલ લેવલ  

૧૮૩૧૦ ૨૦૦૬ 

૩ ્ટડીઝ ઓન એ્ટીમેશન ઓફ પે્ટીસાઇડ રેસીડય ુ

ફ્રોમ એગ્રીકલ્ચરલ કોમોડીટી એટ આણાંદ  

૧૨૯૭૦ ૨૦૦૮ 

૪ ્ટડીઝ ઓન પે્ટીસાઇડ રેસીડય ુ એનાલીસીસ ફ્રોમ ૧૨૯૯૩-૦૪ ૨૦૧૨ 
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ફુડ, ફીડ, વૉટર એન્સડ સોઇલ ફોર ફુડ સેફ્ટી ઇન 

ગજુરાત  

૫ મોનીટરીંગ ઓફ સરફેસ એન્સડ ગ્રાઉન્સડ વૉટર ફોર 

પે્ટીસાઇડ રેસીડયઝુ ઇન ધ સરદાર સરોવર પ્રોજેકટ 

કમાન્સડ ફેઝ-૧ એરીયા  

૧૮૩૯૬ ૨૦૦૯ 

૬ મોનીટરીંગ ઓફ સરફેસ એન્સડ ગ્રાઉન્સડ વૉટર ફોર 

પે્ટીસાઇડ રેસીડયઝુ ઇન ધ સરદાર સરોવર પ્રોજેકટ 

કમાન્સડ ફેઝ-૨ એરીયા  

૧૮૩૯૬-૦૧ ૨૦૧૨ 

 
મદુ્દા ન.ં – ૨: સસં્થાના અનધકારીઓ અને કમયચારીઓની સત્તા અને ફરજોની નવગત:  

ક્રમ કમયચારીનુ ંનામ હોદ્દો ફરજો 
૧. ડો. કે. ડી. પરમાર રેસીડય ુ

એનાલી્ટ 

(ઈ./ચા.) 

ષવષવધ અખતરાની કામગીરી કરવી તેમજ તે અંગેનો સધળો 
પત્રવ્યવહાર કરવો, NABL systemમાાં ક્વોલીટી મેનેજર 

તરીકેની ફરજ બજાવવી, Replication of QC samples, 

Intermittent checks of standards અને 
Operation/maintenance/spares/service report of 
Instrumentation ના દેખરેખની તમામ કામગીરી કરવી, ખાધ 

પ્રદાથોમાાં જ ાંતનુાશકોના અવશેિો ષનવારવાના અંગેની 
માર્હતીનો પ્રચાર-પ્રસાર કરવો, વાષિિક અને વકચ-શોપના 
ર્રપોટચ  તૈયાર કરવા, documentation of NABL, monitoring 

project and plan schemes, Certification of NABL, બજેટ 

૧૨૯૭૦, ૧૮૫૫૭-૩૮, ૧૮૩૯૬, ૧૮૩૯૬-૦૧ અને ૧૮૫૫૭-

૩૨ની તમામ કામગીરી કરવી, સરદાર સરોવર નમચદા ષનગમ 

લી., અખતરાની સધળી કામગીરી (સેમ્પલીંગ થી રીપોટીગ) 

કરવી, પો્ટ ગ્રેજ્યએુટ ટીંચીગ તથા ગાઇડ તરીકેની કામગીરી 
તેમજ ઉપરી અષધકારીશ્રી દ્વારા સોંપવામાાં આવતી તમામ 

કામગીરી કરવી. 
૨. ડો. પરેશ એચ. રાઠોડ આસી્ટન્સટ 

રીસચચ 
સાયન્સટી્ટ   

સોપવામાાં આવેલ અખતરાની તમામ કામગીરી કરવી, NABL 

systemમાાં ટેકનીકલ મેનેજર તરીકેની ફરજ બજાવવી, Matrix 
extraction for matrix matched standards preparation, Spike 
testing/Replicate testing, Primary, Intermediate standard 
preparation and CRMs records, 
Operation/maintenance/spares/service report of 
Instrumentation, project reports, plan scheme અને 

certification of NABL દેખરેખની તમામ કામગીરી કરવી, 
documentation of NABL, monitoring project and plan 
schemes, Certification of NABL, ખાધ પ્રદાથોમાાં 
જ ાંતનુાશકોના અવશેિો ષનવારવાના અંગનેી માર્હતીનો 
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પ્રચાર-પ્રસાર કરવો. બજેટ ૧૨૯૭૦, ૧૮૩૯૬ અને ૧૮૩૯૬-
૦૧ની તમામ કામગીરી કરવી, એગ્રે્કોના ર્રપોટચ તૈયાર કરવા, 
હાલમાાં લેબોરેટરીમાાં વપરાતા GLCના ડીટેકટર ECDના 
રેર્ડયો એકર્ટવ સોસચની માર્હતી દર વિેના જાન્સયઆુરી માસમાાં 
BARC મબુઇ સા્ં થાને મોક્લવી, પો્ટ ગ્રેજ્યએુટ ટીંચીગ અને 

અન્સડર ગ્રેજ્યએુટમાાં External examiner તરીકેની કામગીરી 
તેમજ ઉપરી અષધકારીશ્રી દ્વારા સોંપવામાાં આવતી તમામ 

કામગીરી કરવી. 
૩. ડો.આર.એલ.ક્લસરીયા આસી્ટન્સટ 

રીસચચ 
સાઇન્સટી્ટ 

સોપવામાાં આવેલ અખતરાની તમામ કામગીરી કરવી, NABL 

systemમાાં ડેપ્યટુી ક્વોલીટી મેનેજર અને ષનકાસલક્ષી 
સેમ્પલસને લગતી તમામ કામગીરી,  સેમ્પલીંગ ઇન-ચાર્જ 

તરીકેની દરેક લોકેશનની તમામ કામગીરી, Extraction of 
samples commodity wise, documentation of NABL, 
monitoring project and plan schemes અંગેની કામગીરી 
કરવી, Certification of NABL, લેબોરેટરીમાાં આવેલા તમામ 
ઇક્વીપમેંટની દેખરેખ રાખવી, ખાધ પ્રદાથોમાાં જ ાંતનુાશકોના 
અવશેિો ષનવારવાના અંગેની માર્હતીનો પ્રચાર-પ્રસાર કરવો, 
એગ્રે્કોના ર્રપોટચ  તૈયાર કરવા, બજેટ ૧૨૯૯૩-૦૪, ૧૮૫૫૮-
૬૦, ૭૯, ૭૯, ૮૯ અને ૫૫ની તમામ કામગીરી કરવી, અન્સડર 

ગ્રેજ્યએુટ અને પી.જી. ટીંચીગ તેમજ અન્સડર ગ્રેજ્યએુટમાાં 
External examiner/ પી.જી. ગાઇડ તરીકેની કામગીરી, Mera 

Gaon Mera Gaurav યોજનાને લગતી તમામ કામગીરી તેમજ 

ઉપરી અષધકારીશ્રી દ્વારા સોંપવામાાં આવતી તમામ કામગીરી 
કરવી. 

૪. શ્રીમતી એન.એન.ચૌધરી આસી્ટન્સટ 

રેસીડય ુ

એનાલી્ટ 

સોપવામાાં આવેલ અખતરાની તમામ કામગીરી કરવી, 
CRMsની ખરીદી ડોક્યમુેંટ અને સટીફીકેટનુાં વ્યવક્્થત 

ફાઇલીંગ કરી દેખરેખની કામગીરી Excel sheet બનાવી કરવી, 
Systemic log book બનાવી. બજેટ ૨૦૯૫, ૧૮૩૧૦, 

૧૨૯૯૩-૧૯, ૯૫૧૦-એ-૫૭, ૧૮૫૫૮-૨૧, ૩૯, ૪૩, ૪૪ 

અને ૬૪ ની તમામ કામગીરી કરવી, Balance calibration, 
environment, monitoring & Log book signature, 
લેબોરેટરીમાાં આવેલા તમામ ઇક્વીપમેંટની દેખરેખ રાખવી, 
વાષિિક (Chapter-4) અને એગ્રે્કોના ર્રપોટચ  તૈયાર કરવા, 
ઓફીસની ફાઇલો તથા રેકોડચની માર્હતી અપડેટ કરવી, 
યષુનવચસીટીની વેબસાઇટ પર માર્હતી અપડેટ રાખવી, કરાર 
આધારીત ્ટાફની હાજરીની દેખરેખ રાખી દર મર્હને પગાર 
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બીલ બનાવવા, એ.આઇ.એન.પીનો માષસક રીપોટચ બનાવી 
નેટવચક કો-ઓડીનેટરને ઇ-મેલ કરવો, AMCને લગતી 
તમામ કામગીરી કરવી, ખાધ પ્રદાથોમાાં જ ાંતનુાશકોના 
અવશેિો ષનવારવાના અંગેની માર્હતીનો પ્રચાર-પ્રસાર કરવો, 
ક્ન્સઝયમુબલ/ડેડ ્ટોક ખરીદીની કામગીરી તેમજ ઉપરી 
અષધકારીશ્રી દ્વારા સોંપવામાાં આવતી તમામ કામગીરી કરવી. 

૫. શ્રી એન.આર.ચૌહાણ  આસી્ટન્સટ 

રીસચચ 
સાઇન્સટી્ટ 

સોપવામાાં આવેલ અખતરાની તમામ કામગીરી, લેબોરેટરી 
માટે નમનુા લાવવા, નવી-જુની લેબોરેટરીની સાફ-સફાઇ 
અને મેઇટેન્સસને લગતી તમામ કામગીરી, વાષિિક (Chapter-

4), અધર એજન્સસીના બજેટ જેવા કે, ૧૮૪૫૭-૬૩, ૬૯, 

૧૮૫૫૭-૦૭, ૦૮, ૧૨, ૨૬, ૩૧, ૫૦, ૮૨, ૮૩ અને ૮૭ને 
લગતી તમામ કામગીરી, ડેડ્ટોકને લગતી તમામ કામગીરી, 
RTI-2005 તેમજ RCPS-2013 કાયદાને લગતી તમામ 

કામગીરી કરવી, એગ્રે્કોના ર્રપોટચ તૈયાર કરવા, MESની 
કામગીરીમાાં સાથ સહકાર આપવો, ખાધ પ્રદાથોમાાં 
જ ાંતનુાશકોના અવશેિો ષનવારવાના અંગનેી માર્હતીનો 
પ્રચાર-પ્રસાર કરવો, ક્ચેરીના ઓડીટ-પારાના જવાબ કરવા, 
ડેડ ્ટોકને લગતી તમામ કામગીરી તેમજ Mera Gaon 

Mera Gaurav યોજનાને લગતી તમામ કામગીરી તેમજ 

ઉપરી અષધકારીશ્રી દ્વારા સોંપવામાાં આવતી તમામ કામગીરી 
કરવી. 

૬. શ્રી ડી.જી.ગોયરા લબેોરેટરી  
ટેકનીશીયન  

લેબોરેટરીના ગ્લાસવેરની ખરીદી અને જાળવણીની કામગીરી 
કરવી, ખચચના આંકડાને લગતી તેમજ ક્ચેરીની ખરીદીની 
કામગીરી, ઓફીસની વહીવટી કામગીરી કરવી, ડીઝા્ટર 

મેનેજમેન્સટની તેમજ ઉપરી અષધકારીશ્રી દ્વારા સોંપવામાાં 
આવતી તમામ કામગીરી કરવી. 

૭. શ્રીમતી એસ. એસ. 

ચૌહાણ  

લેબોરેટરી  
ટેકનીશીયન 

લેબોરેટરીના કેમીક્લ્સ ની ખરીદી અને ્ટોર જાળવણીની 
કામગીરી કરવી, ઇન્સ્ુમેન્સટના રખ-રખાવની માર્હતી, 
AMCને લગતી તમામ કામગીરી કરવી,  Environment, 

monitoring & Log book signature, NABL Scope માષસક 
રીપોટચ , CRM ની ખરીદીને લગતી તેમજ ઉપરી અષધકારીશ્રી 
દ્વારા સોંપવામાાં આવતી તમામ કામગીરી કરવી. 

 
મદુ્દા ન.ં – ૩: સસં્થાના દેખરેખ અને જવાબદારીના માધ્યમ સહહત નનણયય લવેાની પ્રહક્રયામા ં 
              અનસુરવાની કાયયરીતી:  
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 એ.આઇ.એન.પી. ઓન પે્ટીસાઇડ રેસીડય ુ યોજનાનો વકચશોપ દર વિે યોજાય છે. જ્યાાં 
જ ાંતનુાશકના અવશેિોના સાંશોધન અંગેના પર્રણામો અંગે ષવ્તતૃ ચચાચ કરી રીઝલ્ટના યોગ્ય તારણોનુાં 
ષનષ્ટ્કિચણ કરવામાાં આવે છે. આ ઉપરાાંત આવનાર વિચ માટેના કામની ષવગત ‘‘ટેકનીકલ પ્રોગ્રામ’’ તરીકે 

નક્કી કરવામાાં આવે છે. આ ઉપરાાંત જરૂર્રયાત પ્રમાણ ેનેટવકચ  કો-ઓર્ડિનેટર સમયાાંતરે નવા ્પોન્સસડચ/GAP 

trials સચુવે છે જેનો સત્વરે અમલ કરવા માટે યષુનવષસિટીની માંજૂરી લઇ સાંશોધન આગળ ધપાવવામાાં આવે 

છે.  

 વધમુાાં, કૃષિ યષુનવષસિટી દ્વારા AGRESCO મીટીંગમાાં ટેકનીકલ પ્રોગ્રામને બહાલી આપી સાંશોધનની 
કામગીરી પછીના વિોમાાં લવેામાાં આવે છે. સદર લેબોરેટરી આંતરરાષ્ટ્રીય માન્સયતા ધરાવતી હોવાથી 
રાજ્યના ષવષવધ ષવ્તારમાાંથી મોકલાવેલ કૃષિ પેદાશો/ખાદ્ય પદાથચ/પાણી/જમીન ષવગેરેના નમનુાઓનુાં 
પથૃ્થકરણ કરવામાાં આવે છે. સાંશોધનના અગત્યના તારણો ખેડુત ઉપયોગી િલામણ તથા વૈજ્ઞાષનક માર્હતી 
તરીકે બહાર પાડવામાાં આવે છે. ફુલસભચવશ્રીના સમયાાંતરે માગચદશચન પ્રમાણ ે પ્રોજેક્ટસની વર્હવટી 
કામગીરી કરવામાાં આવે છે.  

મદુ્દા ન.ં – ૪: સસં્થાના કાયો બજાવવા માટે પોતે નક્કી કરેલા ધોરણો:  
આણાંદ કૃષિ યષુનવષસિટી ના ્ટેચ્યટુ નાં.એસ 121 કોમન ્ટેચ્યટુ ફોર એગ્રી. યષુનવષસિટી ઓફ ગજુરાત 

્ટેટ અન્સવયે પ્રાપ્ત થયેલ સત્તા અનસુાર સક્ષમ અષધકારીશ્રી ની પવુચ માંજુરી લઇ જરૂરી સાંશોધનને લગતી 

ટેકનીકલ તથા વર્હવટી કામગીરી હાથ ધરવામાાં આવે છે. કચેરીમાાં મલુાકાત લેતા મહાનિુાવો, 

મલુાકાતીઓ તથા ખેડૂતોને યોજનાના સાંશોધનની કામગીરી અંગે માર્હતગાર કરવામાાં આવે છે તથા જરૂરી 
માગચદશચન પરુૂ પાડવામાાં આવે છે. 

મદુ્દા ન.ં – ૫: સસં્થાના કાયો કરવા માટે સસં્થા ધ્વારા ઘડાયેલ નનયમો, નવનનયમો, સચુનાઓ, નનયમ સગં્રહો  

અને રેકડય: 

આ સા્ં થા આણાંદ કૃષિ યષુનવષસિટી હ્તક હોઇ તેના સઘળા ષનયમો પાળવામાાં આવે છે અને જરૂરી 

બધા જ રેકડચ અતે્ર સાચવવામાાં આવે છે. ્ટેચ્યટુ એસ. ૧૨૧ માાં ષનયત કરેલ સત્તાઓ અનસુાર ટેકનીકલ 

તથા વહીવટી કામગીરી હાથ ધરવામાાં આવે છે. મજુરોનુાં હાજરીપત્રક, દૈષનક હાજરીપત્રક, તથા ્ટોર 

રજી્ટરો જવા કે માાંગણીપત્રક, કેશમેમો, કચેરીના નાણા જમા કરવાનુાં પત્રક, પાક યોજના, ્ટેશનરી તથા 

અન્સય સાંલગ્ન જરૂરી રેકડચ ષનિાવવામાાં આવે છે. 

મદુ્દા ન.ં – ૬: સસં્થાના નનયત્રણ હઠેળ હોઇ તેવા દસ્તાવેજોના પ્રકારનુ ંપત્રક:  

આ સા્ં થા આણાંદ કૃષિ યષુનવષસિટી હ્તક હોઇ તેની સચુના/માગચદશચન/ષનયમો મજુબ પત્રકો તેમજ 

રોજમદારનુાં હાજરીપત્રક, ડેડ્ટોક રજી્ટર, માાંગણીપત્રક, કેશ મેમો, કચેરીના નાણાાં જમા કરવાનુાં પત્રક, 

્ટેશનરી રજી્ટર, ષવગેરે પ્રકારના પત્રકો જેવા કે આણાંદ કૃષિ યષુનવષસિટી દ્વારા માન્સય કરેલ છે તેમજ 

રાખવામાાં આવે છે.  

મદુ્દા ન.ં – ૭: સસં્થાની નીનત ઘડવા અંગેના અથવા તેમના વહીવટી અંગેના જાહરે જનતા માટેના  

             પરામશય અથવા પ્રનતનનનધત્વ માટેની કોઇ વ્યવસ્થા હોય તો તેની નવગતો: 
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આ સા્ં થા આણાંદ કૃષિ યષુનવષસિટી હ્તક હોઇ નવી નીષત ઘડવાની કોઇ સત્તા નથી પરાંત ુઆણાંદ કૃષિ 

યષુનવષસિટી સા્ં થાનુાં ષનયામક માંડળ (બોડચ ઓફ મેનેજમેન્સટ) નીષત ષવિયક ષનણચયો કરે છે.  

ખેડુતો માટે તેમની ખતે પેદાશ, જમીન તેમજ પાણીના નમનુાઓમાાંથી જ ાંતનુાશક અવશેિ  

પથૃ્થકરણ કરવાની અતે્રની સાંશોધન યોજનામાાં સગવડ છે. આણાંદ કૃષિ યષુનવષસિટીના ષનયમોનસુાર ફી 

્વીકારી ઉપરોક્ત પથૃ્થકરણ કરી તેનો અહવેાલ આપવામાાં આવે છે. 

મદુ્દા ન.ં – ૮: સસં્થાની નવનવધ સનમનતઓ અને તેમના ભાગ તરીકે અથવા તેની સલાહના ઉદે્દશથી બથેી વધ ુ

સભ્યોના બનેલા એકમોથી બેઠકો જાહરે જનતા માટે ખલુ્લી છે કે કેમ? અને આવી બેઠકોની 

કાયયવાહીનો જાહરે જનતા માટે ઉપલબ્ધ છે કે કેમ ? તે અંગેનુ ંપત્રક: 

 સદર યોજના ધ્વારા કૃષિ સાંશોધનની કામગીરી હાથ ધરવામાાં આવતી હોવાથી તથા સા્ં થા 

(યોજના) આણાંદ કૃષિ યષુનવષસિટી હ્તક હોઇ સાંશોધન તેમજ વહીવટ અંગનેા સલાહ સચુનો યષુનવષસિટી 

તરફથી થાય છે જેથી સદર મદુ્દાની માહીષત લાગ ુપડતી નથી (માહીષત “નીલ” ગણવી). 
મદુ્દા ન.ં – ૯: સસં્થાના અનધકારીઓ તથા કમયચારીઓની નનદેનશકા:  

ક્રમ કમયચારીનુ ંનામ હોદ્દો જન્મ તારીખ યનુન.મા ંદાખલ 

તારીખ 

ડીગ્રી 

૧. ડો. કે.ડી.પરમાર આસી. રીસચચ 
સાયન્સટી્ટ 

૨૦-૦૭-૧૯૭૯ ૨૦-૦૩-૨૦૧૩ પી.એચ.ડી. 
(એગ્રી. એન્સટો.) 

૨. ડો. પરેશ એચ. રાઠોડ આસી. રીસચચ 
સાયન્સટી્ટ 

૧૮/૦૧/૧૯૭
૯ 

૧૪-૦૫-૨૦૧૨ પી.એચ.ડી. 
(સોઇલ સાયન્સસ એન્સડ 

એગ્રી. કેમે્રી) 
૩. ડો. આર.એલ.ક્લસરીયા આસી. રીસચચ 

સાયન્સટી્ટ 

૧૭-૦૬-૧૯૮૬ ૧૫-૦૯-૨૦૧૫ પી.એચ.ડી. 
(એગ્રી. એન્સટો.) 

૪. શ્રીમતી એન.એન.ચૌધરી આસી. રેસીડય ુ

એનાલી્ટ 

૨૫-૦૬-૧૯૯૧ ૨૩-૦૫-૨૦૧૬ એમ.એસ.સી. 
(સોઇલ સાયન્સસ એન્સડ 

એગ્રી. કેમે્રી) 
૫. શ્રી એન.આર.ચૌહાણ આસી. રીસચચ 

સાયન્સટી્ટ 

૧૭-૦૮-૧૯૮૩ ૦૭-૦૬-૨૦૧૬ એમ.એસ.સી. 
(એગ્રી. એન્સટો.) 

૬. શ્રી ડી.જી.ગોયરા  લેબ. 

ટેકનીશીયન 

૧૫-૦૯-૧૯૮૬ ૧૮-૦૧-૨૦૦૮ બી.એસ.સી. 
(બાયો કેમે્રી) 

૭. શ્રીમતી એસ. એસ. 

ચૌહાણ  

લેબ. 

ટેકનીશીયન 

૨૩-૦૯-૧૯૮૮ ૧૨-૦૯-૨૦૧૭ એમ.એસ.સી. 
(માઇક્રોબાયોલોજી) 

મદુ્દા ન.ં – ૧૦:  અનધકારીઓ અને કમયચારીઓને મળતુ ંમહનેતાણુ ંઅને નનયમો મજુબનુ ંવળતર:  

ક્રમ કમયચારીનુ ંનામ હોદ્દો મળુ પગાર લેવલ ભથ્થા 
૧. ડો. કે.ડી.પરમાર આસી. રેસીડય ુ રૂ.૫૭,૭૦૦- ૧૦ મળુ પગાર ઉપર 



8 
 

એનાલી્ટ ૧,૮૨,૪૦૦ સરકારશ્રીના 
ધારા ધોરણ ે

મજુબ 
ઘરિાડુાં,મોંઘવારી  
તથા તબીબી 
િથ્થા 

૨. ડો. પરેશ એચ. રાઠોડ આસી. રીસચચ સાયન્સટી્ટ રૂ.૫૭,૭૦૦-
૧,૮૨,૪૦૦ 

૧૦ 

૩. ડો. આર.એલ.ક્લસરીયા આસી. રીસચચ સાયન્સટી્ટ રૂ.૫૭,૭૦૦-
૧,૮૨,૪૦૦ 

૧૦ 

૪. શ્રીમતી એન.એન.ચૌધરી આસી. રેસીડય ુ

એનાલી્ટ 

રૂ.૫૭,૭૦૦-
૧,૮૨,૪૦૦ 

૧૦ 

૫. શ્રી એન.આર.ચૌહાણ આસી. રીસચચ સાયન્સટી્ટ રૂ.૫૭,૭૦૦-
૧,૮૨,૪૦૦ 

૧૦ 

૬. શ્રી ડી.જી.ગોયરા લેબ. ટેકનીશીયન રૂ.૨૯,૨૦૦-

૯૨,૩૦૦ 

૦૫ 

૭. શ્રીમતી એસ. એસ.ચૌહાણ લેબ. ટેકનીશીયન રૂ.૩૧,૩૪૦/-

(ર્ફક્સ) 

--- 

 
મદુ્દા ન.ં – ૧૧: સસં્થાની તમામ યોજનાઓની નવગત, સચૂચત ખચય તથા ફાળવેલ ગ્રાન્ટની માહહતી: 
અ.નં
. 

યોજનાનુ ંનામ બજેટ સદર યોજનાનો પ્રકાર વર્ય ૨૦૨૧-

૨૨ની ફાળવેલ 

ગ્રાન્ટ(લાખ) 

૧. એ.આઇ.એન.પી. ઓન પે્ટીસાઇડ રેસીડયઝુ  ૨૦૯૫ આઇ.સી.એ.આર.  
૨. એ.આઇ.એન.પી. ઓન પે્ટીસાઇડ રેસીડય-ુSCSP ૨૦૯૫-૦૨ આઇ.સી.એ.આર.  
૩. મોનીટોરીંગ ઓફ પે્ટીસાઇડ રેસીડય ુ એટ નેશનલ 

લેવલ  

૧૮૩૧૦ જી.ઓ.આઇ.  

૪. ્ટડીઝ ઓન ધી એ્ટીમેશન ઓફ પે્ટીસાઇડ 

રેસીડયઝુ ફોર એગ્રીકલ્ચર કોમોડીટીઝ  

૧૨૯૭૦-૦૦ જી.ઓ.જી.  

૫. ્ટડીઝ ઓન પે્ટીસાઇડ રેસીડય ુ એનાલીસીસ ફ્રોમ 

ફૂડ, ફીડ, વોટર, એન્સડ સોઇલ ફોર ફૂડ સેફ્ટી ઇન 

ગજુરાત 

૧૨૯૯૩-૦૪ જી.ઓ.જી.  

૬. મોનીટરીંગ ઓફ સરફેસ એન્સડ ગ્રાઉન્સડ વોટર ફોર 

પે્ટીસાઇડ રેસીડય ુ ઇન ધી એેસ.એસ.પી. કમાન્સડ 

ફેઝ-૧ એર્રયા 

૧૮૩૯૬ જી.ઓ.જી.  

૭. મોનીટરીંગ ઓફ સરફેસ એન્સડ ગ્રાઉન્સડ વોટર ફોર 

પે્ટીસાઇડ રેસીડય ુ ઇન ધી એેસ.એસ.પી. કમાન્સડ 

ફેઝ-૨ એર્રયા 

૧૮૩૯૬-૦૧ જી.ઓ.જી.  

૮. ટુ ્ટડી ધી પરસીસટન્સસ એન્સડ રેસીડય ુ ઓફ 

ડેસીપેશન ઓફ Diclosulam 84 WG ઇન સોયાબીન 

૧૮૪૫૭-૬૩ અધર એજન્સસી  
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૯. ટુ ્ટડી ધી પરસીસટન્સસ એન્સડ રેસીડય ુ ઓફ 

ડેસીપેશન ઓફ Clomazone 50 EC ઇન સોયાબીન 

૧૮૫૫૭-૦૮ અધર એજન્સસી  

૧૦. ટુ ્ટડી ધી પરસીસટન્સસ એન્સડ રેસીડય ુ ઓફ 

ડેસીપેશન ઓફ S-Metolachlor 87.5 EC (GPH 815)  

ઇન સોયાબીન 

૧૮૫૫૭-૧૩ અધર એજન્સસી  

૧૧. ટુ ્ટડી ધી પરસીસટન્સસ એન્સડ રેસીડય ુ ઓફ 

ડેસીપેશન ઓફ Acetamiprid 25 % + Bifenthrin 25 

% WG (GPI 515) ઇન સોયાબીન 

૧૮૪૫૭-૬૯ અધર એજન્સસી  

૧૨. ટુ ્ટડી ધી પરસીસટન્સસ એન્સડ રેસીડય ુ ઓફ 

ડેસીપેશન ઓફ Azoxystrobin 8.3 % + Mancozeb 

66.7 % WG (Avancer Glow) ઇન સોયાબીન 

૧૮૫૫૭-૩૧ અધર એજન્સસી  

૧૩. ટુ ્ટડી ધી પરસીસટન્સસ એન્સડ રેસીડય ુ ઓફ 

ડેસીપેશન ઓફ Flubendiamide 240 + Thiacloprid 

240 SC ઇન બેંગાલ ગામ  

૧૮૫૫૭-૦૭ અધર એજન્સસી  

૧૪. ્ટડી ધી પરસીસટન્સસ એન્સડ રેસીડય ુ ઓફ 

Acetamiprid 25% + Bifenthrin 25% WG ઓન 

(GPI 515) સોયાબીન ક્રોપ  

૧૮૫૫૭-૧૨ અધર એજન્સસી  

૧૫. ્ટડી ધી રેસીડય ુ એન્સડ ડેસીપેશન ઓફ ME 5382 

(10% Suspension Concentrate) ઓન પેડી રાઇસ   

૧૮૫૫૭-૫૦ અધર એજન્સસી  

૧૬. ટુ ્ટડી ધી રેસીડય ુ એન્સડ પરસીસટન્સસ ઓફ  (1) 
Fluopyram 200g/L + Tebuconazol 200g/L SC (Luna 
experience) on Rose;  
(2) Fluopyram 200g/L + Tebuconazol 200g/L SC 
(Luna experience) on Banana;  
(3) Fluopyram 250g/L + Trifloxystrobin 250g/L SC 
(Luna sensation) on Chilli;  
(4) Fluopyram 250g/L + Trifloxystrobin 250g/L SC 
(Luna sensation) on Onion;   
(5) Spirotetramat 150g/L OD (Movento) on Cabbage; 
(6) Beta-cyfluthrin 90g/L + Imidacloprid 210g/L OD 
(Solomon) on Cucumber; 
(7) Fosetyl Al 80% WP (Aliutte) on Bengal gram; 
(8) Fosetyl Al 80% WP (Aliutte) on Banana;  
(9) Fluopyram 400g/L (Valum prime) on Chilli; 
(10) Fluopyram 400g/L (Valum prime) on Brinjal 

૧૮૫૫૭-૮૨ અધર એજન્સસી  

૧૭. ટુ ્ટડી ધી પરસીસટન્સસ એંડ ડેસીપેશન ઓફ 
Cyantraniliprole 8% + Difenthiuron 40% W/W 
SC ઓન (૧) બ્રીંઝલ (૨) ઓકરા (૩) ટોમેટો  

૧૮૫૫૭-૮૩ અધર એજન્સસી  

૧૮. ટુ ્ટડી ધી પરસીસટન્સસ એંડ ડેસીપેશન ઓફ 

ઇન્સસેકટીસાઇડ Acephate 75% SP ઇન કોટન  

૧૮૫૫૭-૮૭ અધર એજન્સસી  

૧૯. ટુ ્ટડી ધી પરસી્ટન્સસ એન્સડ ડેસીપેશન ઓફ (1) 
Mancozeb 75 WP in/on Paddy regarding…(ST-
383) (2) Mancozeb 75 WP in/on Cumin 

૧૮૫૫૭-૫૫ અધર એજન્સસી  
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regarding…(ST-382) 
૨૦. ટુ ્ટડી ધી રેસીડય ુએન્સડ ડેસીપેશન ઓફ 

(1)Vagego (Tetraniliprole 200 g/L SC) in/on 
Maize (2) Larvin (Thiodicarb 75% WP) in/on 
Maize (3) Fenos Quick (Flubendiamide 90 g/L + 
Deltamethrin 60 g/L SC) in/on Maize (4) Vayego 
(Tetraniliprole 200 g/L SC) in/on Maize (5) 
Larvin (Thiodicarb 75% WP) in/on Maize 

૧૮૫૫૮-૨૧ અધર એજન્સસી  

૨૧. ટુ ્ટડી ધી રેસીડય ુ એન્સડ ડેસીપેશન ઓફ (1) 
Flubendiamide 480 g/L SC (Fame) in/on Mentha 
(One Season)  (2) Fluoxapiprolin 30 g/L + 
Fluopicolide 200 g/L SC in/on Potato (One 
Season)” (3) Iprovalicarb 8.4% + Copper oxy 
choloride 40.6% WG in/on Cucumber (One 
Season)” 

૧૮૫૫૮-૩૯ અધર એજન્સસી  

૨૨. ટુ ્ટડી ધી રેસીડય ુ એન્સડ ડેસીપેશન ઓફ 
Fluopyrum 400 g/L SC (Velum Prime) in/on 
Pomegranate (Two Seasons – Soil Drenching), (2) 
Fluopyram 400 g/L SC (Velum Prime) in/on 
Pomegranate (Two Seasons-Drip), (3) 
Tetraniliprole 120 g/L + Thiacloprid 360 g/L SC 
in/on Brinjal (One Season) and (4) Tetraniliprole 
120 g/L + Fipronil 240 g/L FS (Reatis Plus) in/on 
Maize (One Season)  

૧૮૫૫૮-૪૩ અધર એજન્સસી  

૨૩. ટુ ્ટડી ધી રેસીડય ુ એન્સડ ડેસીપેશન ઓફ 
Fluopyrum 400 g/L Sc (Velum Prime) in/on 
Cucumber (Two seasons- Drip), (2) To study the 
residue and dissipation of Fluopyrum 400 g/L SC 
(Velum Prime) in/on Tomato (Two Seasons- 
Drip), (3) To study the residue and dissipation of 
Spirotetramat 30 g/L + Difenthiuron 120 g/L SC 
in/on Chilli (One Season)  

૧૮૫૫૮-૪૪ અધર એજન્સસી  

૨૪. ્ટડી ધી પરસી્ટન્સસ એન્સડ ડેસીપેશન ઓફ 
Fluxapyroxad 167 g/L + Pyraclostrobin 333 g/L 
SC in/on Cumin regarding…(ST-406) 

૧૮૫૫૮-૬૦ અધર એજન્સસી  

૨૫. ્ટડી ધી રેસીડય ુએન્સડ ડેસીપેશન ઓફ Zineb 75% 
WP in/on Chilli (One season) regarding…(ST-
386) and Testing fee to study the residue and 
dissipation of Zineb 75% WP in/on Potato (One 
season) regarding…(ST-388)” 

૧૮૫૫૮-૬૪ અધર એજન્સસી  

૨૬. ્ટડી ધી રેસીડય ુ એન્સડ પરસી્ટન્સસ ઓફ 
Tetraniliprole 120 g/L + Spirotetramat 240 g/L SC 
(Vageyo Care) in/on Chilli and soil (One Season) 
regarding…(ST-399) and (2) Testing fee to study 
the residue and persistence of Tetraniliprole 120 
g/L + Spirotetramat 240 g/L SC (Vayego Care) 
in/on Tomato and Soil (One Season) 
regarding…(ST-400) 

૧૮૫૫૮-૬૬ અધર એજન્સસી  

૨૭. ્ટડી ધી રેસીડય ુએન્સડ પરસી્ટન્સસ ઓફ UPH 616 
(Propanil 60% + Propyrisulfuron 2.0% WG) in/on 
Rice (Direct seeded)…(ST-408) 

૧૮૫૫૮-૬૮ અધર એજન્સસી  
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૨૮. ્ટડી  ધી રેસીડય ુ એન્સડ ડેસીપેશન ઓફ (1) 
Tetraniliprole 480 g/L FS (Reatis) in/on Maize 
and Soil (One season) regarding… (ST-409)  Rs. 
4,00,000/-, (2) Study the residue and persistence 
of Fluopyrum 400 g/L SC (Velum Prime) in/on 
Potato (Soil Drenchiny) (Two seasons) 
regarding… (ST-410) Rs. 8,00,000/- and (3) 
Study the residue and persistence of Isoxafluoate 
225 g/L +  Triencarbozonemethyl 90 g/L SC in/on 
Maize (Two seasons) regarding.. (ST-411) Rs. 
15,00,000) 

૧૮૫૫૮-૬૯ અધર એજન્સસી  

૨૯.   અધર એજન્સસી   

 
મદુ્દા ન.ં – ૧૨ ફાળવેલ રકમો સહહત સબસીડી કાયયક્ર્મોની અમલ બજવણીની રીત અને એવા  

               કાયયક્ર્મોના લાભાયથીઓની નવગતો:- લાગ ુપડત ુાં નથી.  

મદુ્દા ન.ં – ૧૩: ઉપરી સસં્થા દ્રારા આપેલ છુટછાટો, પરવાનગીઓ અથવા અનધકુનતઓ મેળવનારાની  
              નવગતો:- રેસીડય ુએનાલી્ટ 

મદુ્દા ન.ં – ૧૪: સસં્થા પાસે ઉપલબ્ધ અથવા એમની પાસે રહતેી નવજાણ ુમાધ્યમોમા ંરુપાતંરીત  

(ઇલેક્ટ્રોનીક ફોમય) માહહતીની નવગતો: લાગ ુપડત ુાં નથી (આ સા્ં થા આણાંદ કૃષિ યષુનવષસિટી  
   હ્તક હોઇ સાંશોધન તેમજ વહીવટી કામગીરીની સરળતા માટે તેમના દ્વારા ઇન્સટરનેટની  
  સગવડ આપવામાાં આવેલ છે.)  

મદુ્દા ન.ં – ૧૫: સસં્થામા ંજાહરે ઉપયોગમા ંરાખેલી પસુ્તકાલય અથવા વાચંન ખડંની સવલતો માટેના  
સામાન સહહત નાગહરકોને માહહતી મેળવવા માટેની પ્રાપ્ત સગવડોની નવગતો: 

 યોજના હઠેળ નાની પુ્ તકાલયની સગવડ છે. જેનો ઉપયોગ યોજનાના ્ટાફ મેમ્બર તથા 

ષવદ્યાથીગણ જે આણાંદ કૃષિ યષુનવષસિટીમાાં ષવષવધ ખેતી ષવિયક કોિચમા ાં િણ ે છે તેમના માટે છે. ઓફીસ 

સમય દરમ્યાન તેનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છે.  

મદુ્દા ન.ં – ૧૬: સસં્થાએ નનયકુ્ટ્ત કરેલા જાહરે માહહતી અનધકારીઓના નામ, હોદ્દાઓ અને અન્ય નવગતો:  
માહહતી અનધકારીશ્રીઓના નામ: 

 ૧)  ડો. કે. સી. પટેલ        : જાહરે માહીતી અષધકારી 

  યષુનટ અષધકારી, 
   આઇ.સી.એ.આર. યષુનટ-૯ 

આણાંદ કૃષિ યષુનવષસિટી, આણાંદ 

 ૨)  ડો. કે. ડી. પરમાર    : મદદનીશ જાહરે માર્હતી અષધકારી  
  હડે ઓફ ઓર્ફસ (ઇ/ચા)   
  એ.આઇ.એન.પી. ઓન પે્ટીસાઇડ રેસીડયઝુ  
  આ.કૃ.ય.ુ, આણાંદ  
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મદુ્દા ન.ં – ૧૭: વખતો વખત નનયત કરવામા ંઆવે તે પ્રમાણનેી આવી અન્ય માહહતી: 
સરકારશ્રી તથા આણાંદ કૃષિ યષુનવષસિટી ધ્વારા વખતો વખત આ બાબતે ષનયત કરવામાાં આવનાર 

માર્હતી તેમજ સચુનો યથા સમયે જણાવવામાાં આવશે. 

હડે ઓફ ઓર્ફસ (ઇ/ચા.) 
પે્ટીસાઇડ રેસીડય ુલબે. 

એ.આઇ.એન.પી. ઓન પે્ટીસાઇડ રેસીડય ુ

આકૃય,ુ આણાંદ 



 

 

 
 

મખુ્ય ઘાસચારા સશંોધન કેન્દ્ર  
આણદં કૃષિ યષુનવષસિટી 

આણદં – ૩૮૮ ૧૧૦ (ગજુરાત) 

 

ડૉ. ડી.પી. ગોહિલ  
સશંોધન વૈજ્ઞાષનક (ઘાસચારા) અને વડા 

ફોન ન.ં(ઓ):  (૦૨૬૯૨) ૨૬૪૧૭૯  
     E-mail  :    forageanand@gmail.com 

 
જા.ન.ં આકૃય ુ/આઇસીએઆર/મઘુાસકેં/આરટીઆઇ/૧/   ૫૬    /૨૦૨૨                      તા.૦૯/૦૫/ર૦૨૨     
 
પ્રતિ, 
યતુનટ અતિકારીશ્રી, 
આઇ.સી.એ.આર. યતુનટ-૯, 
આણદં કૃતિ યતુનવતસિટી, 
આણદં 

 
તવિયઃ ઘી રાઈટ ટુ ઈન્ ફર્મેશનન એકટ, ર૦૦૫ હઠેળ ર્મેાહહિી ર્મેોકલવા બાબિ...   
સદંર્ભ: કુલસચિવશ્રીના ૫હર૫ત્ર જા.ન.ં આકૃય/ુરજી/લીગલ/સીસી.૨/૮૨/૨૦૨૨, 
       િા.૩૦/૦૪/૨૦૨૨ 

સાહબે, 

સતવનય ઉ૫રોકિ તવિય અને સદંર્ભ અન્વયે જણાવવાનુ ં કે, અતે્રના મખુ્ ય ઘાસિારા સનંોિન 

કેન્ રની  ઘી રાઈટ ટુ ઈન્ ફર્મેશનન એકટ, ર૦૦૫ ર્મેાટેની ર્મેાગં્યા મજુબની ર્મેાહહિી (મદૃુા ન.ં ૧ થી ૧૭) આ 

સાથે સારે્મેલ રાખી ર્મેોકલી આપવાર્મેા ંઆવે છે, જે અંગે ઘટત ુથવા સારૂ.   

 
  

સારે્મેલ : ઉ૫ર મજુબ.  સશંોધન વૈજ્ઞાષનક (ઘાસચારા) 
અને વડા 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:forageanand@gmail.com


 

 

મખુ્ય ઘાસચારા સશંોધન કેન્દ્ર 
આણદં કષૃિ યષુનવષસિટી 

આણદં  
 

ઘી રાઈટ ટુ ઈન્દ્ ફર્મેશશન એકટ, ર૦૦૫ ર્મેાટેની મખુ્ય ઘાસચારા સશંોધન કેન્દ્રની ર્મેાહિતી 

૧. સસં્ થાનુંુ ંસસં્ થા૫ન, ઉદેશો, કાયો અને ફરજોની ષવગતો. 
ગજુરાિ રાજયર્મેા ં ઘાસિારાનુ ં સનંોિન સને ૧૯૬૩ ર્મેા ં ઘાસિારા સનંોિન યોજના હઠેળ એ 

વખિની ઈતન્  ટટયટુ ઓફ એચલક િર, આણદં ર્મેારફિે નરૂ થયેલ. ત્ યાર ૫છી સને ૧૯૭૦ ર્મેા ં અચખલ 
ર્ારિીય સકંચલિ સનંોિન યોજના આઈસીએઆર ર્મેારફિે મખુ્ ય કેન્ ર, આણદં ખાિે  તપયિ ઘાસિારાના 
પાકોનુ ંસનંોિન સબળ બનાવવા ર્મેાટેની યોજના ર્મેજૂંર કરવાર્મેા ંઆવી. અચખલ ર્ારિીય સકંચલિ સનંોિન 
યોજના આઈસીએઆર ર્મેારફિે સરદાર કૃતિનગર ખાિે સન ે૧૯૮૩ થી ૧૯૮૬ ના ગાળા પરુિી જ ર્મેજૂંર 
થઈ. ઘાસિારાના પાકોના સનંોિનને વધ ુસબળ બનાવવા ર્મેાટે સને ૧૯૮૬ ર્મેા ંઆણદં ખાિે રાજય કક્ષાની 
પિંવિીય યોજના હઠેળ ગજુરાિ કૃતિ તવશ્વતવદ્યાલયે એક યોજના ર્મેજૂંર કરી. મખુ્ ય ઘાસિારા સનંોિન કેન્ ર,  
આણદં કેન્ ર, પાસે ૧૮.૫ હકેટર જર્મેીન તપયિ  ની સતુવદ્યાવાળી છે જેર્મેા ંઆખા વિભ દરમ્ યાન ઉગાાવાર્મેા ં
આવિા ઘાસિારાના પાકોનુ ંસનંોિન રાજયની જરૂહરયાિ પરુી પાાવા ર્મેાટે થાય છે. આથી દરેક ર્ૌગોચલક 
તવ િારર્મેા ં ર્તવ યની જરૂહરયાિને ૫હોંિી વળવા ર્મેાટે પટેા સનંોિન કેન્ ર ઉર્ા કરવાર્મેા ં આવલે હિા. 
તવસજીિ ગજુરાિ કૃતિ યતુનવતસિટીના એક ર્ાગરૂપે આણદં કૃતિ યતુનવતસિટી અસ્િત્ વર્મેા ં આવિા ં સદર 
યોજનાઓનો િરે્મેા ંસર્મેાવને કરવાર્મેા ંઆવ્ યો.   

મખુ્ ય ઘાસિારા સનંોિન કેન્ ર,  આણદં કૃતિ યતુનવતસિટી, આણદં કેન્ ર, ૫રથી ઘાસિારાની જુવાર, 
રજકાબાજરી, રજકો, િોળા, ગજરાજ ઘાસ, ગીની ઘાસ, અંજાન ઘાસ, ઝીઝવંો અને િરફ ઘાસની ર૬ જેટલી 
જાિો રાજયર્મેા ંજનરલ વાવિેર ર્મેાટે તવકસાવી અને બહાર પાાી/ર્લાર્મેણ કરવાર્મેા ંઆવી છે. આ જાિો 
ઘાસિારાનુ ંવિારે ઉત્ પાદન અને સારી ગણુવત્ િા આપ ેછે. રાજયર્મેા ંન ય તવ્ાનની નવીન પાક ૫ઘ્ િતિઓ 
અને િારાની પ્રાવૈતિક તવ્ાન ૫ઘ્ િતિઓ જુવાર, રજકો, રજકા બાજરી, ઓટ, િોળા, ગજરાજ ઘાસ, ગીની 
ઘાસ, સયુભમખૂી વગેરે પાકોર્મેા ંખેડિૂો ર્મેાટે ૩૩ જેટલી ર્લાર્મેણ કરી છે. જુદી જુદી સં થાઓ ર્મેાટે ચબયારણ 
વતૃઘ્ િ પ્રોલાર્મે ર્મેાટે ચરાર બીજની ર્મેાગં રાજય અને દેનર્રર્મેા ંસિંોિી નકાય િે ર્મેાટે મખુ્ યત્ વે રજકો, ઓટ, 
જુવાર, રજકાબાજરી અને િોળાર્મેા ંબહાર પાાેલ જાિોનુ ં ચરાર કક્ષાનુ ંચબયારણ ઉત્ પાદન કરવાર્મેા ંઆવે છે 
િથા તવતવદ્ય ઘાસિારાના પાકોની જુદી જુદી ૫સદંગીઓ અને ન ય તવ્ાનની ર્મેાવજિોની િકાસણી/ 
મૂ યાકંન પોિણ ગણુવત્ િા િકાસણીના એકર્મેો જેવા કે ષુ ક ૫દાથભ, નતત્રલ ૫દાથભ અને ન્ યટુ્રલ લ ાીટજન્ન્ ટ 
ફાઈબરના ંપથૃ્ કકરણ કરવાર્મેા ંઆવે છે.  
મખુ્ ય ઉદેશો અને ફરજો: 
િતેઓુ: 
(૧)   ઘાસિારાના પાકોર્મેા ંબહુ તવિયક વૈ્ ાતનકોની ટકૂાી જેવા કે પાક સવંિભક, ન ય વૈ્ાતનક અને જીવ 

રસાયણ ના ત્રી તન ણાિની ર્મેદદથી સનંોિન કરવુ.ં 
(ર)    ઘાસિારાના પાકોની સારી ગણુવત્ િાવાળી વધ ુઉત્ પાદન આ૫િી જાિો બહાર પાાવી. 

 
 



 

 

//   ૨   // 
(૩) ઘાસિારાના પાકોનુ ંર્મેહત્ િર્મે ઉત્ પાદન ર્મેળેવવા ર્મેાટે ન ય તવ્ાનની પ્રાવૈતિક તવ્ાનીક ૫ઘ્ િતિઓ 

િૈયાર કરવી. 
(૪) ઘાસિારા પાકોની ખિેી ૫ઘ્ િતિઓ તવકસાવવી. 
(૫) અચખલ ર્ારિીય યોજના ર્મેારફિ નકકી કરવાર્મેા ં આવલેા પાક સવંિભન, ન ય તવ્ાન અને પાક 

સરંક્ષણના અખિરાઓ ગજુરાિની હવાર્મેાન ૫હરત થતિ પ્રર્મેાણ ેગોઠવવા. 
(૬) ઘાસિારાના પાકોનુ ંરીાર બીજ જરૂહરયાિ મજુબ ઉત્ પાદન કરી પરુૂ પાાવુ.ં 
(૭) ખેડિૂોને ઘાસિારાના પાકોની આધનુીક ખિેી ૫ઘ્ િતિઓનુ ંર્મેાગભદનભન આ૫વુ.ં 
(૮) અનુ નાિક કક્ષાના તવદ્યાથીઓને િાલીર્મે આ૫વી. 

૨. સસં્ થાના અષધકારીઓ અને કર્મેાચારીઓની સ તાઓ અને ફરજો 
  કેન્ રના કર્મેભિારીઓ અંગનેુ ંર્મેાળખઃુ  

અ.ન.ં હોદૃો   જગ્ યાની સખં્ યા 
૧. વૈ્ાતનકો ૫ 

ર. િાતંત્રક  ટાફ ૭ 
૩. ર્મેદદનીન  ટાફ  ૫ 
૪. વહીવટી  ટાફ  ૧ 

મખુ્ ય ઘાસિારા સનંોિન કેન્ રના વાા િરીકે ાૉ ાી.પી. ગોહહલ, સનંોિન વૈ્ાતનક(ઘાસિારા) ફરજ 
બજાવે છે અને િઓેશ્રી સબ-યતુનટ હ િકની િર્મેાર્મે યોજનાની સનંોિન, વહીવટી િેર્મેજ અન્ ય િાતંત્રક 
કાર્મેગીરી ઉપર સીિી દેખરેખ રાખે છે.  

આ કેન્ રર્મેા ં જુદા જુદા તવિયના વૈ્ ાતનકો સાથે ર્મેળીને ઘાસિારાના પાકોર્મેા ંજાિ સિુારણા, પાક 
પધ્ િતિઓ, જર્મેીન અને રસાયચણક બિંારણનુ ંપથૃ્ થકરણ િરે્મેજ અન્ ય વૈકપ તાાાક ઉપયોગો અંગનેુ ંસનંોિન 
કાયો કરે છે. આ સનંોિનની કાર્મેગીરી સરળિાથી થઇ નકે િે ર્મેાટે િાતંત્રક િરે્મેજ ર્મેદદનીન કર્મેભિારીઓએ 
સહાયરુપ બને છે. જયારે કેન્ રની નાણાકંીય લવેા-દેવા, પગાર બીલો, અંદાજપત્ર જેવી કાર્મેગીરી વહીવટી 
કર્મેભિારીઓ સરં્ાળે છે.  

૩. સસં્ થાર્મેા ંકાર્મેકાજ અને ષનણાય રક્હાયાર્મેા ંઅનુંસુરવાની કાયા ૫ઘ્ ધષતિઃ  
મખુ્ ય ઘાસિારા સનંોિન કેન્ ર ખાિે તવિયવાર તવર્ાગો હોઇ જે િે તવર્ાગની સનંોિન કાર્મેગીરી 

િેર્મેજ િનેે લગિા તનણભયો જે િે તવર્ાગીય વાા લે છે. જયારે મખુ્ ય ઘાસિારા સનંોિન કેન્ રના વાા જે િે 
તવર્ાગના વાા સાથે પરાર્મેનભ કરી સનંોિનની કાર્મેગીરીની દેખરેખ િરે્મેજ અન્ ય જવાબદારી અંગે આખરી 
તનણભય લે છે.  

૪. સસં્ થાના ંકાયો કરવા ર્મેાટેના ષનયત કરેલા ંધોરણોિઃ   
આણદં કૃતિ યતુનવતસિટી  ટેચ્ યટુ રારા તનયિ ઘોરણો નકકી થયેલ છે.  

૫. સસં્ થાના કાયો કરવા ર્મેાટે સસં્ થા ઘ્ વારા ઘડાયેલા ષનયર્મેો, ષવષનયર્મેો, સચુનાઓ, ષનયર્મે સગં્રિો અને રેકડાિઃ  
આ કેન્ રની કાર્મેગીરી કરવા ર્મેાટે યતુનવતસિટી રારા ઘાાયેલ તનયર્મેો, તવતનયર્મેો, સિૂનાઓ તવગરેેન ે

અનસુરવાર્મેા ંઆવે છે િરે્મેજ કેન્ રને લગિો જરુરી રેકાભ તનર્ાવવાર્મેા ંઆવે છે. ઘાસિારાના પાકો ઉગાાિા 
જરુહરયાિર્મેદં ખેડૂિોને સબતંિિ તન ણાિં વૈ્ ાતનક રારા કેન્ ર ઉપર રૂબરૂ, ટેચલફોન હે પલાઇનથી િરે્મેજ 
ખેડિૂના ખેિરે જઇ યોગ્ ય ર્મેાગભદનભન આપવાર્મેા ંઆવે છે.      



 

 

//   ૩   // 
૬. સસં્ થા પાસેના દસ્ તાવેજોના રક્કારનુંુ ં૫ત્રકિઃ 

યતુનટ ખાિે કરવાર્મેા ંઆવિી સનંોિન, વહીવટી િરે્મેજ હહસાબી કાર્મેકાજની નોંિ જે િે કાર્મેગીરી 
ર્મેાટે યતુનવતસિટી રારા  િયૈાર કરવાર્મેા ંઆવલે પત્રકો/રજી ટરોર્મેા ંકરવાર્મેા ંઆવે છે.   

૭. સસં્ થાની નીષત ઘડવા ગેગેના અથવા તેર્મેના વિીવટ ગેગેના જાિરે જનતા સાથેના ૫રાર્મેશા અથવા 
રક્ષતષનષધ વ ર્મેાટેની કોઈ વ્ યવસ્ થા િોય તો તેની ષવગતોિઃ  ---  નીલ  ---- 

૮. સસં્ થાની ષવષવધ સષર્મેષતઓ અને તેર્મેના ગાગ તરીકે અથવા તેની સલાિના ઉદેશૃથી  ે થી વ  ુસ યોના ં
 નેલા ંએકર્મેોની  ેઠકો જાિરે જનતા ર્મેાટે ખલુ્ લી  ે કે કેર્મે અને આવી  ેઠકોની કાયાવાિી નધ ધ જાિરે જનતા 
ર્મેાટે ઉ૫લબ્ ધ  ે કે કેર્મે, તે ગેગેનુંુ ં૫ત્રકિઃ  ---  નીલ  ---- 

૯. સસં્ થાના અષધકારીઓ અને કર્મેાચારીઓની ષનદિષશકાિઃ  
        અત્રેના સબ યતુનટર્મેા ંફરજ બજાવિા સનંોિન વૈ્ ાતનક, સહ સનંોિન વૈ્ાતનકો, ર્મેદદનીન સનંોિન 
વૈ્ાતનક, િાતંત્રક િેર્મેજ અન્ ય વહીવટી કર્મેભિારીઓ યતુનવતસિટીના તનિી તનયર્મેો મજુબ તવતવિ યોજનાઓની 
કાર્મેગીરીને ધ્ યાનર્મેા ં રાખીને સનંોિન વૈ્ ાતનકશ્રી રારા કરવાર્મેા ં આવલે કાર્મેગીરીની વહેંિણી મજુબ 
અતિકારીશ્રીના ર્મેાગભદનભન હઠેળ ફરજ બજાવે છે િરે્મેજ િેઓશ્રી રારા ર્મેોનીટરીંગ પણ કરવાર્મેા ંઆવે છે.   

૧૦. દરેક અષધકારી અને કર્મેાચારીને ર્મેળત ુર્મેાષસક ર્મેિનેતાણુ ંઅને ષનયર્મેો મજુ ના વળતરની ૫ઘ્ ધષતની ર્મેાહિતીિઃ 
  

અ. 
ન ં

કર્મેાચારીનુંુ ંનાર્મે િોદૃો કુલ ર્મેાષસક 
પગાર (રા.) 
(૧.૫.૨૦૨૨) 

 જેટ સદર 

૧. ાૉ. ાી.પી. ગોહહલ  તપ્રન્ સી૫લ સાયન્ ટી ટ (પ લાન્ ટ રીાીંગ) ૨,૧૯,૯૬૭/- ૨૦૧૨ 
૨. ાૉ. એિ.કે. પટેલ સાયન્ ટી ટ (એલોનોર્મેી) ૯૩,૭૯૧/- ૨૦૧૨ 
૩. ાૉ. પી.એિ. રાઠોા સાયન્ ટી ટ (બાયોકેર્મેેટ્રલ ી) ૯૬,૭૦૨/- ૨૦૧૨ 
૪. ---  ખાલી  --- ટેકનીકલ (ટી-૪) -- ૨૦૧૨ 
૫. શ્રી. આર.સી. પટેલ  ટેકનીકલ (ટી-૩) ૯૦,૦૯૮/- ૨૦૧૨ 
૬. ---  ખાલી  --- ટેકનીકલ (ટી.૩) -- ૨૦૧૨ 
૭. શ્રી. આર.કે. િૌિરી યાુીસી  ૪૫,૪૦૨/- ૨૦૧૨ 
૮. ---  ખાલી  --- ફી ા/લેબ. એટેન્ ાન્ ટ/લેબ.આસી. -- ૨૦૧૨ 
૯.. ---  ખાલી  --- સહ સનંોિન વૈ્ ાતનક (પ લાન્ ટ રીાીંગ) -- ૧૨૦૧૨ 
૧૦. ---  ખાલી  --- સહ સનંોિન વૈ્ ાતનક (એલોનોર્મેી)  -- ૧૨૦૧૨ 
૧૧. શ્રી. એ.એર્મે. રૈયાણી ખેિી અતિકારી ૫૪,૧૪૪/- ૧૨૦૧૨ 
૧૨. શ્રી. એિ.એન. જાાેજા ટે્રલ કટર ડ્રાઇવર ૬૯,૬૮૪/- ૧૨૦૧૨ 
૧૩. ---  ખાલી  --- ખેિી તનરીક્ષક -- ૫૦૧૨ 
૧૪. શ્રીર્મેિી ાી.જે. પટેલ ખેિી ર્મેદદનીન  ૪૨,૪૧૨/- ૫૦૧૨ 
૧૫. શ્રી. તવનાલ જી. પટેલ ખેિી ર્મેદદનીન ૩૫,૭૦૯/- ૫૦૧૨ 
૧૬. શ્રી. એન.એર્મે. જાદવ લેબ. એટેન્ ાન્ ટ ૩૭,૨૭૫/- ૫૦૧૨ 
૧૭. શ્રી. કે.જી. ર્ોઇ  પૉલીનટેર સહાયક ૩૭,૨૭૫/- ૫૦૧૨ 
૧૮. શ્રી. જે.કે. જાદવ પટાવાળા ૩૭,૨૭૫/- ૫૦૧૨ 

 
 



 

 

 

//   ૪  // 
 
૧૧. સસં્ થાની એજન્દ્ સીની તર્મેાર્મે યોજનાઓની ષવગતો, સચૂચત ખચા અને કરેલી ચકૂવણીઓના અિવેાલ દશાાવત ુ ં

ફાળવેલુ ં જેટિઃ  
 કેન્દ્ ર િસ્ તકની સશંોધન યોજનાઓ (આયોીત, ચ ન આયોીત, રીવોલ્ વીંગ ફંડ)  
 

અ. 
ન ં

યોજના  જેટ સદર યોજનાનો રક્કાર  અનુંદુાન આપનાર 
સસં્ થા  

૧. એઆઈસીઆરપી ઓન ફોરેજ ક્રોપ સ એન્ ા 
યટુીલાઇઝનેન  

૨૦૧૨ આઇ.સી.એ.આર
. 

૭૫% આઇ.સી.એ.આર.,         
નવી હદ હી 

ર.  ટે્રલ ન્ િનીંગ ઓફ રીસિભ ઈન ફોરેજ ક્રોપ સ ૧૨૦૧૨ આયોજીિ ગજુરાિ સરકાર 
૩. ઘાસ સનંોિન યોજના ૫૦૧૨ ચબન આયોજીિ ગજુરાિ સરકાર 
૪. રીવો વીંગ ફાં ૨૦૭૬-૫ -- -- 
૫. રીવો વીંગ ફાં ૯૫૧૦-એ-

૩ 
-- -- 

 નાણાકંીય વિા ર૦૨૧-૨૨ ર્મેા ંર્મેળેલ ગ્રાન્દ્ ટ તેર્મેજ થયેલ ખચાની ષવગતોિઃ    
 

અ. 
ન ં

બજેટ સદર ફાળવેલ લાન્ ટ િા.૦૧-૦૪-૨૦૨૧ થી  
િા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૨ સિુી થયલે ખિભ 

 .સ. ૨૦૧૨- એઆઈસીઆરપીઓન ફોરેજ ાોપ્ સ એન્દ્ ડ યટુીલાઇેેશન (આઈસીએઆર)   
૧. પગાર-ર્થ્ થા  ૬૯,૨૪,૪૨૭ ૬૨,૨૧,૭૦૪ 
ર. ટી.એ./ર્મેેાીકલ  ૬૪,૮૫૧ ૪,૫૧૬ 
૩. રીકરીંગ  ૧૧,૩૩,૩૪૦ ૧૧,૩૧,૨૧૧ 
૪. નોન-રીકરીંગ  ૬૬૭ -- 
 કુલ સરવાળો  ૮૧,૨૩૨૮૫ ૭૩,૫૭,૪૩૧ 

 .સ. ૧૨૦૧૨ - સ્ રેન્દ્ ધનીંગ રીસચા ઈન ફોરેજ ાોપ્ સ (પ્ લાન) 
૧. પગાર-ર્થ્ થા  ૭૨,૨૩,૦૦૦ ૭૨,૨૧,૭૧૬ 
ર. ટી.એ./ર્મેેાીકલ ૩,૦૦૦ ૨,૯૫૨ 
૩. રીકરીંગ  ૧૮,૦૦,૦૦૦ ૧૭,૮૩,૪૧૯ 
૪. નોન-રીકરીંગ  ૪,૯૭,૦૦૦ ૪,૯૭,૦૦૦ 
 કુલ સરવાળો ૯૫,૨૩,૦૦૦ ૯૫,૦૫,૦૮૭ 

 .સ. પ૦૧ર - ઘાસ સશંોધન યોજના (નોન પ્ લાન) 
૧. પગાર-ર્થ્ થા  ૨૨,૦૦,૦૦૦ ૨૦,૧૪,૯૬૨ 
ર. ટી.એ./ર્મેેાીકલ ૫૦,૦૦૦ ૧૩,૫૩૧ 
૩. રીકરીંગ  ૪,૨૫,૦૦૦ ૩,૮૩,૨૯૫ 
 કુલ સરવાળો ૨૬,૭૫,૦૦૦ ૨૪,૧૧,૭૮૮ 

 



 

 

//   ૫  // 
 
૧ર. ફાળવેલી સિાયકી અને સિાયકી કાયાાર્મેોના લાગાથીઓની ષવગત સહિત આવા કાયાાર્મેોના અર્મેલની 

૫ઘ્ ધષતિઃ 
આ સનંોિન કેન્ ર ખાિે સહાયકી અને સહાયકી કાયભક્રર્મેો ઉપલબ્ િ નથી પરંત ુઘાસિારા ખિેીર્મેા ં

ર્મેદદરૂપ થવાના કાયભક્રર્મેના એક ર્ાગરૂપે ખેડિૂોને ષધુ્ િ િેર્મેજ ઉચ્ િ ગણુવત્તાવાળં ચબયારણ પરૂૂ પાાવ ુ
િેર્મેજ સીઝન દરમ્ યાન નાના અને જરૂહરયાિર્મેદં ખેડિૂોને વ્ યાજબી ર્ાવે ઘાસિારાના પાકોનુ ંબીજ ર્મેળી રહ ે
િેવી વ્ યવ થા કરવાર્મેા ંઆવે છે. વિભ દરમ્ યાન િાર થી પાિં લાખ ઘાસના જાીયા ંિરે્મેજ ઘાસિારા બાજરી, 
રજકો, ઓટ અને ઘાસિારા જુવારનુ ં ચબયારણ ખેડિૂોને પરૂા પાાવાર્મેા ંઆવે છે.  વધરુ્મેા,ં અત્રનેા ં કેન્ ર દ્વ્રારા 
તવકસાવવાર્મેા ં આવેલ જુદા-જુદા ઘાસિારા પાકોની નવી જાિોના ં અચલર્મે હરોળના ં તનદનભનો ખેડિૂોન ે
આપવાર્મેા ંઆવે છે.  

૧૩. સસં્ થા પાસેથી કોઈ૫ણ ૫રવાનગીઓ અથવા અષધકારી ૫ત્ર અથવા છુટ ાટ / રાિત રે્મેળવનાર અર્મેલની 
૫ઘ્ ધષતિઃ  ---    નીલ   ---  

૧૪. સસં્ થા પાસે ઉ૫લબ્ ધ અથવા તેર્મેની પાસે રિતેી વીજાણુ ં ર્મેાઘ્ યર્મેર્મેા ં રપાતંહરત (ઈલેકરોષનકસ ફોર્મેા) 
ર્મેાહિતીની ષવગતોિઃ  

આ સનંોિન કેન્ રર્મેા ંવાતિક અહવેાલ, ઘાસિારાની આધતુનક ખેિી પધ્ િતિઓ, ઘાસિારાને લગિા 
િાતંત્રક કાયભક્રર્મેો િરે્મેજ સનંોિનની કાર્મેગીરીર્મેા ંજોાાયલે કર્મેભિારીગણની ર્મેાહહિી તવજાણુ ંર્મેાધ્ યર્મે (કોમ્ પ યટુર) 
ર્મેા ંરાખવાર્મેા ંઆવે છે.  

૧૫. સસં્ થાર્મેા ં જાિરે ઉ૫યોગર્મેા ં રાખેલી પસુ્ તકાલય અથવા વાચંન ખડંની સવલતો ર્મેાટેના સર્મેય સહિત 
નાગહરકોને ર્મેાહિતી રે્મેળવવા ર્મેાટેની રક્ાપ્ ત સગવડોની ષવગતોિઃ 

આ કેન્ ર ખાિે નાનુ ંપુ િકાલય પણ ઉપલબ્ િ છે. જેર્મેા ંઘાસિારા િેર્મેજ જુદા જુદા તવિયોને લગત ુ
ર્મેયાભહદિ જરૂરી સાહહત્ ય રાખવાર્મેા ં આવે છે. જેનો ઉપયોગ કેન્ રના વૈ્ાતનક, િાતંત્રક કર્મેભિારીઓ િથા 
વૈ્ાતનકોના ર્મેાગભદનભન હઠેળ કાર્મે કરિા ંઅનુ નાિક કક્ષાના તવિાથીઓ કરે છે.  

૧૬. સસં્ થાએ ષનયકુત કરેલા જાિરે ર્મેાહિતી અષધકારીઓર્મેા ંનાર્મે, િોદૃાઓ અને અન્દ્ ય ષવગતોિઃ 
જાિરે ર્મેાહિતી અષધકારીિઃ ાૉ. કે.સી. પટેલ, યતુનટ અતિકારી, આઇ.સી.એઆર. યતુનટ-૯, આ.કૃ.ય.ુ, આણદં    
ર્મેદદનીશ જાિરે ર્મેાહિતી અષધકારીિઃ ાૉ. ાી.પી. ગોહહલ, ઇ/િા. સનંોિન વૈ્ ાતનક (પ લા.ચરાીંગ), આ.કૃ.ય.ુ,આણદં    

 
૧૭. વખતો વખત ષનયત કરવાર્મેા ંઆવે તે રક્ર્મેાણેની આવી અન્દ્ ય ર્મેાહિતીિઃ ----  નીલ   ---- . 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

એનેક્ષર- ી 
રક્ર્મેાણપત્ર 

 

             આથી પ્રર્મેાચણિ કરવાર્મેા ંઆવે છે કે, ર્મેાહહિી અતિકાર અતિતનયર્મે-૨૦૦૫ ની             

કલર્મે-૪ અંિગિભ  વય ંજાહરે કરવાની બાબિો પ્રોએકહટવ ાી કલોઝર (PAD)  ર્મેારા તવર્ાગ 

દ્વ્રારા િૈયાર કરવાર્મેા ં આવેલ છે અને િા.૧.૫.૨૦૨૨ ની  થ્ તાતિએ અર્મેારી ર્મેજૂંરી રે્મેળવી 

અદ્યિન કરવાર્મેા ંઆવેલ છે.   
 
 
 
િારીખઃ   /૦૫/૨૦૨૨                                                         ડૉ. ડી.પી. ગોહિલ 

મખુ્ ય ઘાસચારા સશંોધન કેન્દ્ર, 
  આણદં કષૃિ યષુનવષસિટી, આણદં  
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માહીતી અધિકાર અધિધિયમ - ૨૦૦૫ 
 
 

પ્રોએક્ટીવ ડીસ્કલોઝર - PAD 

(કલમ ૪ (૧)(બી) અન્વયેની માહીતીન ું  મેન્ય અલf 
 
 

માહીતી અિે પરીચય ગ્રથં 
 

ઔષધિય અિે સગુધંિત વિસ્પધત  

સશંોિિ કેન્દ્ર 

આણદં કૃધષ યધુિવધસિટી 
આણદં – ૩૮૮ ૧૧૦ 
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ઔષધિય અિે સગુધંિત વિસ્પધત સશંોિિ કેન્દ્ર 
આણદં કૃધષ યધુિવધસિટી 

આણદં  
ઘી રાઈટ ટુ ઈન્દ્ફોમેશિ એકટ, ર૦૦૫ અન્દ્વયે ઔષધિય અિે સગુધંિત વિસ્પતી સશંોિિ કેન્દ્રિી 

માહહતી 
  

ઔષધિય અિે સગુધંિત વિસ્પતી સશંોિિ કેન્દ્ર  

 આ યોજના સૌ પ્રથમ મહસેાણા જીલ્લાના પિલવાઇ કેન્ર ખાતે સુંને ૧૯૭૨-૭૩ માું શરૂ થઇ હતી 
જે સને. ૧૯૭૫ થી આણુંદ ખાતે ખસેડવામાું આવી હતી. સદર યોજના હાલ આણુંદ ખાતે કાયયરત છે.  

યોજિાિા ઉદેશોોઃ 
 આ યોજનાનો મ ખ્ય ઉદેશ િરુંિરાગત વૈદકકય િદ્ધપત તથા એલોિેથીમાું વાિરી શકાય તેવા 
છોડ િર સુંશોધન કરવાન ું છે. તેમાું એવા ઔષપધય છોડ િર ભાર આિવામાું આવી રહ્યો છે કેેઃ 

 જે લોકોની જરૂરીયાત પરૂી િાડતા હોય 

 જેના પવકાસથી િરુંિરાગત વૈદકકય િદ્ધપતઓ માટે શ દ્ધ સ્વરૂિે, સારી ગ ણવત્તાવાળો 
અને પ રતા પ્રમાણમાું કાચો માલ મળી રહ,ે  

 જેનો કાચામાલ ક દરતી અવસ્થામાું ઔષપધ તરીકે પ રવાર થયેલો હોય અને 

 જેની ખેતી િદ્ધપત પવકસાવવાથી લાુંબાગાળે ખેડૂતોના આથીક તેમજ સામાજીક ઉત્થાનમાું 
ભાગ ભજવી શકે તેમ હોય. 

મખુ્ય ધસદ્ધિઓોઃ  

 ઇસબગ લ, જેઠીમધ,  મીંઢી આવળ, અસાળળયો, અશ્વગુંધા, કાલમેઘ, શુંખપ ષ્િી, ડોડી, 
ત  લસી, ક ુંવારિાઠ , કાળીજીરી જેવા િાકોની ખેતી િદ્ધપત પવકસાવી છે.  

 ઇસબગ લમાું ભસૂીના પથૃક્કરણની િદ્ધપત પવકસાવી છે. બીમાું વધ  ભસૂી હોય તેવી જાત 
અલગ તારવી છે. હાલમાું ગ જરાત ઇસબગ લ-૨ પ્રચળલત જાત વાવણી હઠેળ છે. વધ  
ઉત્િાદન આિતી નવી જાત પવક્સાવવાની કામગીરી ચાલ  છે. 

 ગગૂળમાું ઝડિી સુંવધયન માટે વ્યવહારૂ કટકા કલમ િદ્ધપત પવકસાવી છે. ગગૂળના છોડમાું 
ફેબ્ર  આરી માસના બીજા અઠવાકડયા દરમ્યાન કાિો મકૂતાું ગગૂળન ું વધ   ઉત્િાદન મળે છે 
તેવ ું તારણ છે. ઝડિી વનસ્િપતક પવકાસ તથા ગ ગળન ું વધ   ઉત્િાદન આિે તેવ ું કલ્ચર 
અસાલીડો રખાલની િસુંદગી કરેલ છે.  

 ઇસબગ લ, મીઢી આવળ, સફેદ મસૂળી, શતાવરી, કાલમેઘ, અશ્વગુંધા, ક વારિાુંઠ , હળદર, 
મેથી, બારમાસી, િામરોઝા, લેમન ગ્રાસ જેવા િાકોમાું ગ ણવત્તા ચકાસણી માટેની િધતધપત 
પવક્સાવેલ છે.  
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 સફેદ મસૂળી એ જ ુંગલોમાું ઝડિી નાશ થઇ રહલે મહત્વની ઔષપધય વનસ્િપત છે. આ 
િાકની સુંવધયનની િદ્ધપત પવકાસાવેલ છે તથા તેની વદૃ્ધદ્ધના જ દા જ દા તબક્કાનો અભ્યાસ 
કરવામાું આવ્યો છે.  

 ડોડીમાું પિયત તથા ખાતરની જરૂરીયાત બાબતે સુંશોધનની કામગીરી ચાલ  છે.  
 શતાવરી, ગળો જેવા અગત્યના નવીન ઔષપધય િાકોન  ું જમયપ્લાઝમ એકઠ ું કરવાન ું, 

િાયાનો અભ્યાસ કરવાન ું તથા તેની ખેતી િદ્ધપત પવકસાવવાની કામગીરી ચાલ  છે. 
 આ પસવાય ઔષપધય ઉદ્યાનમાું િાયાના સુંશોધન તથા શૈક્ષળણક હતે  સર જ દી જ દી ૨૭૫ 

થી વધ  પ્રકારની ઔષપધય અને સ ગુંપધત  વનસ્િપતને ઉછેરવામાું તથા પનભાવવામાું આવે 
છે.  

 ઇસબગ લ, અસાળીયો, મીંઢી આવળ, કાલમેઘ, સફેદ મસૂળી, અશ્વગુંધા, ડમરા તથા 
ક વારિાુંઠ  નવી જાતો પવકસાવેલ છે.  

 ૧.  સસં્થાનુ ંસસં્થા૫િ, ઉદેશો, કાયો અિે ફરજોિી ધવગતો. 
 (૧)  સ્રેંન્દ્િિીંગ ઓફ રીસચચ ઇિ મેડીસીિલ એન્દ્ડ એરોમેટીક પ્લાન્દ્ટસ બ.સ. ૧૨૦૧૬-૦૧     

  કેન્ર ખાતેની આઈ.સી.એ.આર, નવી કદલ્હી, પ રસ્કૃત "એ. આઈ. સી. આર. િી ઓન   
   મેડીસીનલ એન્ડ એરોમેકટક પ્લાન્ટસ" યોજનાની પ રક યોજના તરીકે આ યોજના  
   સને ૧૯૮૬ થી કાયયરત છે જેના મ ખ્ય ઉદેશો નીચે મ જબ છે.  

 આઈ.સી.એ.આર યોજનામાું સમાવેલ મેન્ડેટ પ્રમાણે િાકો ઉિરાુંત અન્ય ઔષપધય 
અને સ ગુંપધત િાક ઉિર સુંશોધન કરવ ું. 

  સાકહત્ય અને ચચાયઓ દ્ધારા ઔષપધય અને સ ગુંપધત વનસ્િપતના સાચા સ્ત્રોતોની 
ઓળખ કરવી.    

  સાચી જાતની ઔષપધય અને સ ગુંપધત વનસ્િપતની ઓળખ કરવી.  
  ઔષપધય અને સ ગુંપધત વનસ્િપતન ું જમયપ્લાઝમ એકત્રીકરણ કરવ ું. 
  એકત્ર કરેલ વનસ્િપતઓન ું સુંવયધન કરવ ું, તેની ચકાસણી કરવી તથા વધ  ઉત્િાદન 

અને સારી ગ ણવત્તા ધરાવતી જાતો પવક્સાવવી. 
 સામાજીક, શૈક્ષળણક અને વૈજ્ઞાપનક હતે  સર પનભાવવામાું આવતા ઔષપધય ઉદ્યાનમાું 

એકત્રીત ઔષપધય  વનસ્િપતઓની જાળવણી કરવી.   
 ઔષપધય વનસ્િપતના બીજ, રોિ, કટકા પવગેરે પવદ્યાથીઓ, સુંસ્થાઓ, ખેડૂતો અને 

રસ ધરાવતા સૌને િોતાના ઘર વિરાશ તથા ખેતી માટે વેચાણ પ રા િાડવા. 
 ઉદ્યાન હઠેળ પનભાવવામાું આવતી ઔષપધય અને સ ગુંપધત વનસ્િપત િર િાયાના 

સુંશોધન કરવા..  
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ધસધ્િીઓોઃ-   
   ઔષપધય િાકોમાું નવી જાતોના પવકાસની કામગીરી તેમજ પવપવધ નવા િાકોની એગ્રો 
ટેકનોલોજીને લગતી સુંશોધનની કામગીરી ચાલ  છે. જેમાું ભપવષ્યમાું ઈસબગ લ, અસાળીયો, 
અશ્વગુંધા, કાલમેઘ તથા ક ુંવારિાઠામાું નવી જાતો પવકસાવવાની કાયયવાહી ચાલ  છે. આ ઉિરાુંત ડોડી, 
શુંખપ ષ્િી, સફેદ મસૂળીમાું ખાતરની જરૂરીયાત તથા કાળીજીરીમાું વાવણી સમય તથા અંતરની 
ભલામણો, તથા અગત્યના િાકોમાું રહલે રાસાયણીક તત્વોની ચકાસણી અંગેન ું સુંશોધન કરવામાું 
આવશે.   

 (૨)  સ્રેંન્દ્િિીંગ ઓફ  સેન્દ્ટર ઓફ એક્સેલન્દ્સ ઓિ  મેડીશીિલ એન્દ્ડ એરોમેટીક પ્લાન્દ્ટસ  

     (બ.સ. ૧૨૯૬૬)  

 મેડીશીનલ એન્ડ એરોમેટીક પ્લાન્ટસના આપથિક રીતે ઉિયોગી તથા દ લયભ  જમયપ્લાઝમ  

 એકત્રીકરણ જાળવણી અને વધૃ્ધતધ કરવી. 

 એકત્રીત જમયપ્લાઝમન ું ઉત્િાદન તથા ગ ણવત્તાની ચકાસણી માટે ઈવોલ્ય એશન કરવ ું. 

  જપનપનક પવપવધતા માટે મ્ય ટેશન બ્રીડીંગના કાયયક્રમ તથા ક્રોસીંગ પ્રોગામ હઠેળ 

સુંશોધનની કામગીરી. 

 અગત્યના ઔષપધય િાકોમાું રહલે રાસાયણીક તત્વોની ફાયટોકેમીકલ િધતધતી (ગ ણવત્તા 

પથૃ્થકરણ) પવકાસાવવી/સ્ટાન્ડડય કરવી તેમજ પવપવધ જમયપ્લાઝમમાું રહલે 

ફાયટોકેમીકલની ચકાસણી કરવી. 

 પવપવધ ઔષપધય િાકોની એગ્રો ટેકનોલોજીના પવકાસ માટે સુંશોધનની કામગીરી. 

 ઔષપધય િાકોમાું કાિણી િછીની ઉંચી ગ ણવત્તા તેમજ મ લ્ય વધૃ્ધતધની સુંશોધન કામગીરી.  

ધસધ્િીઓોઃ  
 અસાળીયોોઃ- 
  જુદા-જુદા ઓગેિીક મેન્દ્યોર તેમજ બાયોફટીલાઈઝરિી ઈસબગલુિા ઉત્પાદિ અિે 
ગણુવત્તા પર થતી અસરિો અખતરો પણૂચ કરી ખેડૂત ઉપયોગી ભલામણ બહાર પાડેલ છે.  
ભલામણોઃ- મધ્યગજુરાતમા ંઅસાળીયાિી ખેતી કરતા ખેડૂતોિે વધ ુઉત્પાદિ તથા આધથિક િફો 
મેળવવા માટે ૧૦ ટિ/હ.ે છાણીય ુખાતર પાયામા ંઆપવાિી ભલામણ કરવામા ંઆવી છે.   
કંુવારપાઠુોઃ-  
 કંુવારપાઠામા ંપીયત વ્યવસ્થાપિ અિે વાવણી પધ્િધત અંતચગત અખતરાનુ ંઆયોજિ કરેલ 
છે. પ્રથમ વષચિા અખતરાિી કાપણી ઓગસ્ટ-૨૦૨૨ દરમ્યાિ કરવામા ંઆવશે.   
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     (૩) રેિીંગ પ્રોગ્રામ ઓિ મેડીશીિલ એન્દ્ડ એરોમેટીંગ પ્લાન્દ્ટસ (બ.સ.૧૨૯૮૮-૦૫) 

ધસધ્િીઓોઃ- 
 ગ જરાતના ખેડૂતોને ઔષપધય અને સ ગુંપધત િાકોની ખેતીની તાલીમ આિીને નવા 

ઔષપધય અને સ ગુંપધત િાકોની ખતેીના પવકાસની તકો સાથે ગ જરાતના ખેડૂતો નવીનતમ ખેતી 
અિનાવે તે હતે   સર અતે્રના કેન્ર ખાતે ક લ – ૬ ખેડૂત તાલીમ કાયયક્રમન ું આયોજન કરેલ છે. 
 
૨. સસં્થાિા અધિકારીઓ અિે કમચચારીઓિી સત્તાઓ અિે ફરજો 

કેન્દ્રિા કમચચારીઓ અંગેનુ ંમાળખોુઃ 
અ.નું. હોદૃો   જગ્યાની સુંખ્યા  
૧. વૈજ્ઞાપનકો ૨+૩* 
ર. તાુંપત્રક સ્ટાફ ૧ 
૩. મદદનીશ સ્ટાફ  ૩+૩** 
૪. વહીવટી સ્ટાફ  #૧+૩* 

 
િોંિોઃ- * પનશાની વાળા કમયચારીશ્રીઓને અવેજી સેવા માટે અન્ય કચેરીએ ફરજ બજાવે છે. 

    ** મદદનીશ સ્ટાફમાું ૩ બેલદારનો િણ સમાવેશ કરેલ છે.  
 ઔષપધય અને સ ગુંપધત િાક સુંશોધન કેન્રના વડા તરીકે ડૉ. કે.વી.િટેલ, સહ સુંશોધન 

વૈજ્ઞાપનક અને વડા(એમએન્ડએિી) તરીકે ફરજ બજાવે છે અને તેઓશ્રી સબ-ય પનટ હસ્તકની તમામ 

યોજનાની સુંશોધન, વહીવટી તેમજ અન્ય તાુંપત્રક કામગીરી ઉિર સીધી દેખરેખ રાખે છે.  
 આ કેન્રમાું જ દા જ દા પવષયના વૈજ્ઞાપનકો સાથે મળીને ઔષપધય અને સ ગુંપધત િાકોમાું જાત 

સ ધારણા, િાક િધતધપતઓ, અને ફાયટો કેમીકલ પથૃ્થકરણ તેમજ અન્ય વૈકધ્લ્િક ઉિયોગો અંગેન ું 
સુંશોધન કાયો કરે છે. આ સુંશોધનની કામગીરી સરળતાથી થઇ શકે તે માટે તાુંપત્રક તેમજ મદદનીશ 

કમયચારીઓએ સહાયરૂિ બને છે. જયારે કેન્રની નાણાુંકીય લેવડ-દેવડ, િગાર બીલો, તથા અન્ય 

ખરીદીના બીલોની ચ કવણા માટે જરૂરી કામગીરી વહીવટી કમયચારીઓ સુંભાળે છે.  

૩. સસં્થામા ંકામકાજ અિે ધિણચય પ્રહિયામા ંઅનસુરવાિી કાયચ ૫ધ્િધતોઃ 
 ઔષપધય અને સ ગુંપધત િાક સુંશોધન કેન્ર ખાતે િાક સ ધારણા, િાક ઉત્િાદન અને ફાયટો 
કેમીકલ પથૃ્થકરણ અને સુંશોધન માટે સ્થાિેલ એગ્રસે્કો સબકપમટી તથા એ.આઈ.સી.આર.િી. ઓન 

એમ.એન્ડ. એિી. ની વાપષિક સુંશોધનની બેઠકમાું નક્કી થયેલ સુંશોધનના કાયયક્રમોને જે તે 

અપધકારી/કમયચારી જે તે સુંશોધન કામગીરી તેમજ તેને લગતા પનણયયો િરામશય કરી સુંશોધનની 
કામગીરીની દેખરેખ તેમજ અન્ય જવાબદારી અંગ ેઆખરી પનણયય લે છે.  
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િમ 
િ.ં કમચચારી િામ અિે હોદ્દો કામગીરીિી ધવગત 

૧. ડાય. કે. વી. ૫ટેલ 
સહ સુંશોધન વૈજ્ઞાપનક 
અને વડા (ઇ.ચા) 
(વધારાના હવાલો ) 

 કચેરીના વડા તરીકેની આ પવભાગની સઘળી તાુંપત્રક અને 
રોજબરોજની વકહવટી  કામગીરી 

 કેન્રના નાણાકીય વ્યવસ્થાિન, ટેકપનકલ અને વહીવટી પ્રવ પતઓની 
દેખરેખ  

 ફામય ખાતે ચાલતી એગ્રોનોમી, િાક સ ધારણા, ફામય અને નસયરી 
ડેવલો૫મેન્ ટની લગતી અને ખેડૂત તાલીમને લગતી સ્કીમના પનરીક્ષણ 
અને સમન્વયની કામગીરી 

 ય પનવપસિટીમાું ચાલતા સીએસએસ - એમ.આઈ. ડી.એચ. પ્રોજેકટમાું 
પ્રોજેકટ ઇન્ચાર્જ તરીકેની કામગીરી  

 કેન્રના તમામ સ્ટોક, સ્ટોર અને રેકોડયના કસ્ટોકડયન તરીકે સુંબ ુંપધત 
કમયચારીઓની દેખરેખ તેમજ પનયુંત્રણ કરવાની કામગીરી  

 કેન્ર ખાતેના ઔષપધય અને સ ગ ુંપધત િાક બીજ ઉત્િાદનના 
મોપનટકરિંગની કામગીરી  

 િી.જી. ટીળચિંગ અને અન સ્નાતક પવદ્યાથીઓને માગયદશયક તરીકેની 
કામગીરી   

 ય પનવપસિટી કક્ષાએથી સોિવામાું આવતી અન્ય તમામ કામગીરી   
૨. ડો. અમરજીતસીંગ  

મદદ સુંશોધન વૈજ્ઞાપનક      
(પ્લા. કફજીઓલોજી) 

બ.સ.૧૨૯૬૬ 

 કેન્ર ખાતેની ફાઇટો  કેપમકલ લબેોરેટરીની સીધી દેખરેખની કામગીરી  
 કેન્ર ખાતેના કફજીઓલોજી પવભાગના અખતરાઓની કામગીરી 
 ય પનવપસિટીમાું ચાલતા સીએસએસ - એમ.આઈ. ડી.એચ. પ્રોજેકટમાું 

કો-િી.આઇ. તરીકે કામગીરી 
 ય .જી. અને િી.જી. ટીળચિંગ અને અન સ્નાતક પવદ્યાથીઓને માગયદશયક 

તરીકેની કામગીરી   
 આ કેન્રની ખરીદી પ્રકક્રયામાું મ  ખ્ય ભપૂમકા (GeM અને અન્ય ઓકફસ 

પ્રોડક્ટસ) 
 તેમજ ય પનવપસિટી કક્ષાએથી સોિવામાું આવતી અન્ય તમામ 

કામગીરી   
3.  શ્રી આર. આઈ. ચૌધરી 

મદદ સુંશોધન વૈજ્ઞાપનક      
(એગ્રોનોમી) 
બ.સ.૨૦૪૩ 

(વધારાના હવાલો ) 

 ફામય મેનેજર અને ફામય ડવેલોિમેન્ટની કામગીરી 
 ઔષપધય અને સ ગ ુંપધત િાકમાું એગ્રોનોમી અખતરાઓન ું આયોજન 

અને તેનો કરિોટય બનાવવાની કામગીરી  
 કેન્ર ખાતે આવેલ દરેક પ્લોટના ખેતી કાયો તથા તેના પવકાસની 

કામગીરી 
 ફામયના ટે્રક્ટરની લૉગબ ક, ખનીજ તેલ ખરીદી અને વિરાશ રજીસ્ટર 

પનભાવની અને કરિેકરિંગને લગતી સઘળી કામગીરી,  અને તેન ું 
મોપનટકરિંગ  

 િાક યોજના બનાવવી, ઋત   પ્રમાણે િાક પ્લોટ કહસ્ટ્રી પનભાવવી. 
 બીજ/ધર  ઉત્િાદનથી વેચાણ સ ધીની તથા તે અંગેનો ૫ત્ર વ્ યવહાર 

અને તેને લગતી સુંપ  ણય કામગીરી 
 બીજ ઉત્િાદન અને બીજ સુંગ્રહના સ િરવીઝનની કામગીરી. 
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 ફામય વિરાશમાું ખાતર, અન્ય જ ુંત  નાશક, ઓગેનીક િાકના રસાયણ 
અને ખપનજતેલની ખરીદી-વિરાશ દેખરેખની કામગીરી. 

 ફામય ઓફીસમાું ડેડસ્ ટોક, ૫રચરૂણ ખરીદી અને મુંજૂરી વગેરેની 
દેખરેખની કામગીરી  

 ફામયને લગતા તમામ જમીનના સવે નુંબરના રેકોડયની માકહતી તથા 
તેને લગતા િત્ર વ્યવહારની કામગીરી 

 મદદનીશ માકહતી અપધકારી તરીકેની કામગીરી (ઓકફસ હડેના 
સુંકલનમા) 

 તેમજ ય પનવપસિટી કક્ષાએથી સોિવામાું આવતી અન્ય તમામ 
કામગીરી   

૪. શ્રી આર. આઈ. ચૌધરી 
ખેતીઅપધકારી   
બ.સ.૨૦૪૩ 

 કેન્ર ખાતે લેવામાું આવનાર ઔષપધય અને સ ગ ુંપધત િાકોમાું વાવેતર, 
ખેતીકાયો અને ઝાડ રજીસ્ટર પનભાવણી કામગીરી પવગેરે 

 કેન્ર ખાતેના ઔષપધય ઉધાન અને નસયરીની જાળવણી અને 
સુંચાલનની કામગીરી 

 સ્ટોર રોજમેળ તથા તેને સુંલગ્ન રજજસ્ટરો પનભાવણીની કામગીરી. 
 ફામય સ્ટોર તેને લગતા તમામ રજીસ્ટર અને ફામય રેકડયની પનભાવણી 

અને જાળવણી.  
 ફામય ખાતેના સાધનોની મરામત/કરિેકરિંગની કામગીરી, વાહનોનો 

વીમો ભરવો, સાધનોની કહસ્ટ્રીશીટ, વાહનોની લોગબકૂ, િાવર પ્લાન્ટ 
રજીસ્ટર પનભાવણી.  

 ફામયમા ું દરેક િાકમાું બીજ ઉત્િાદન પ્લોટના સીડ મેનેજર તરીકેની 
કામગીરી 

 તેમજ ય પનવપસિટી કક્ષાએથી અને ફામય મેનેજરની મૌખીક સ ચનાથી 
સોં૫વામાું આવતી અન્ ય તમામ કામગીરી 

૫. શ્રીમપત ઝલક જી. િટેલ 
ખેતીમદદનીશ   
બ.સ.૨૦૪૩ 

 ઔષપધય અને સ ગ ુંપધત િાકના રોિા અને બીજ વેચાણની કામગીરી .  
 ઓકફઅ કન્ુમેબલ ચીઝ વસ્ત  ઓની ખરીદી, ફામય ઓફીસને લગતી 

િરચ રણ ખરીદી, ળબલો, ઉચ્ચક વાઉચત, સ્થાનીક ખરીદી મુંજૂરી અને 
તેને લગતા રજીસ્ટર અને સેક્શન બ ક પનભાવવી અને સ્ટોક 
મેન્ટેનન્સની કામગીરી. 

 જનરલ િાકોન ું વાવેતર, ઉત્િાદન મેમો, બનાવવાની કામગીરી.  
 રોજમદાર મુંજ રી-નોંધ, મજૂરોની હાજરી, હાજરી િત્રક, લેબરશીટ, 

લેબર મસ્ટર તૈયાર કરવ ું તથા મજૂરોને લગતા તમામ ૫ત્ર 
વ્ યવહારની કામગીરી (જ . ક્લાકયના સુંકલનમા) 

 આ કેન્રના પ્રોસેપસિંગ ય પનટના મેંટેનન્સ અને ઓકફસ સાફ સફાઈની 
દેખરેખની કામગીરી  

 તેમજ ય પનવપસિટી કક્ષાએથી અને ફામય મેનેજરની મૌખીક સ ચનાથી 
સોં૫વામાું આવતી અન્ ય તમામ કામગીરી 

૬. શ્રી કહતેષક માર એસ. 
કક્રપિયન 

લેબ ટેક્ક્નપશયન 

 કેન્ર ખાતેના ઔષપધય અને સ ગ ુંપધત વનસ્િપત િાકોના દરેક 
અખતરાના સેમ્િલમાુંથી જ દા જ દા ફાઇટો કેપમકલ એનાળલપસસની 
કામગીરી  
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બ.સ. ૨૦૪૩  આલ્કોહોલ/ સ્િીરીટ ખરીદી, તેને લગતા સ્ટોક રજીસ્ટરની જાળવણી  
 GeM ખરીદી પ્રકક્રયામાું જરૂરી િત્રકો તૈયાર કરવા (ડો. 

અમરજીતસીંગના માગયદશયન હઠેળ) 
 પ્રોજેકટના વડાશ્રી  તથા મદદનીશ સુંશોધન વૈજ્ઞાપનક (પ્લા. 

કફજીઓ.)ના મૌખીક સ ચનાથી સોં૫વામાું આવતી તમામ કામગીરી 
૭ ક મારી ચુંકરકાબને 

રમેશભાઈ   
લેબ ટેક્ક્નપશયન 
બ.સ. ૨૦૪૩ 

 સેમિાલન ું ફાઇટો કેપમકલ એનાળલપસસ તથા લેબોરેટરી અને પ્રોસેપસિંગ 
ય પનટના સાધનોના વિરાશની લૉગબ ક પનભાવણી અને તેની મરામત 
અને તેને લગતી સઘડી કામગીરી  

 ખરીદી મુંજ રી અને દરખાસ્ ત પવગેરે ફાઈલોની પનભાવણી (જ પનયર 
કલાકયના સુંકલનમા) 

 પ્રોજેકટના વડાશ્રી  તથા મદદનીશ સુંશોધન વૈજ્ઞાપનક (પ્લા. 
કફજીઓ.)ના મૌખીક સ ચનાથી સોં૫વામાું આવતી તમામ કામગીરી 

૮ શ્રીમપત રીંક બને 
ભરતભાઇ પમસ્ત્રી  
લેબ ટેક્ક્નપશયન 
બ.સ. ૧૨૯૬૬ 

 સેમિાલન ું ફાઇટો કેપમકલ એનાળલપસસ તથા કેન્ર ખાતેની તમામ 
યોજનાના ડેડસ્ટોક રજજસ્ટર પનભાવવા, કફળઝકલ વેરીકફકેશન અને 
તેના પનકાલને લગતી સઘળી કામગીરી  

 પ્રોજેકટના વડાશ્રી  તથા મદદનીશ સુંશોધન વૈજ્ઞાપનક (પ્લા. 
કફજીઓ.)ના મૌખીક સ ચનાથી સોં૫વામાું આવતી તમામ કામગીરી 

૯. જયદેવભાઇ પિથાણી 
જ પનયર કલાકય 
(અવેજી સેવા) 

 વહીવટી   તથા કેશીયર તરીકેની તમામ કામગીરી  
 કેંર ખાતેની તમામ યોજનાઓના ગ્રાુંન્ટ રીવેલીડેશન અને ઓડયરને 

લગતીની કામગીરી 
 કહસાબીશાખાની કામગીરીના ઓકફસ રેકોડય જાળવણીની કામગીરી 
 ખરીદી મુંજ રી અને દરખાસ્ ત પવગેરે ફાઈલોની પનભાવણી 
 ઓકફસ રોજમદારોન ું મસ્ટર, હાજરી િત્રક, અને ઓકફસ લેબર લગતા 

િત્રવ્યવ્હારની કામગીરી 
 સ્ ટેશનરી, આઉટવડય, ઈનવડય, અને વકહવટી કામગીરીના ઓકફસ રેકોડય 

જાળવણીની કામગીરી 
 ય પનટ અપધકારીની મૌખીક સ ચનાથી સોં૫વામાું આવતી તમામ 

કામગીરી 
 
૪. સસં્થાિા ંકાયો કરવા માટેિા ધિયત કરેલા ંિોરણોોઃ   

આણુંદ કૃપષ ય પનવપસિટી સ્ટેચ્ય ટ રારા પનયત ઘોરણો નકકી થયેલ છે.  
૫. સસં્થાિા કાયો કરવા માટે સસં્થા રારા ઘડાયેલા ધિયમો, ધવધિયમો, સચુિાઓ, ધિયમ સગં્રહો 

અિે રેકડચ ોઃ  
આ કેન્રની કામગીરી કરવા માટે ય પનવપસિટી રારા ઘડાયેલ પનયમો, પવપનયમો, 

સચૂનાઓ પવગરેેને અન સરવામાું આવે છે તેમજ કેન્રને લગતો જરૂરી રેકડય પનભાવવામાું આવે 

છે. ઔષપધય અને સ ગુંપધત િાકની ખેતી કરતા જરૂકરયાતમુંદ ખેડૂતોને જરૂરત િડે અતે્રના 
વૈજ્ઞાપનકો ધતવારા કેન્ર ઉિર ર બર , ટેળલફોન હલે્િલાઇનથી તેમજ ખેડૂતના ખેતરે જઇ યોગ્ય 

માગયદશયન આિવામાું આવે છે.      
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૬. સસં્થા પાસેિા દસ્તાવેજોિા પ્રકારનુ ં૫ત્રકોઃ 
ય પનટ ખાતે કરવામાું આવતી સુંશોધન, વહીવટી તેમજ કહસાબી કામકાજની નોંધ જે તે 

કામગીરી માટે ય પનવપસિટી રારા  તૈયાર કરવામાું આવેલ િત્રકો/રજીસ્ટરોમાું કરવામાું આવે છે.   
૭. સસં્થાિી િીધત ઘડવા અંગેિા અથવા તેમિા વહીવટ અંગેિા જાહરે જિતા સાથેિા ૫રામશચ 

અથવા પ્રધતધિધિત્વ માટેિી કોઈ વ્યવસ્થા હોય તો તેિી ધવગતોોઃ  ---  નીલ  ---- 
૮. સસં્થાિી ધવધવિ સધમધતઓ અિે તેમિા ભાગ તરીકે અથવા તેિી સલાહિા ઉદેૃશથી બે થી વધ ુ

સભ્યોિા ં બિેલા ં એકમોિી બેઠકો જાહરે જિતા માટે ખલુ્લી છે કે કેમ અિે આવી બેઠકોિી 
કાયચવાહી િોંિ જાહરે જિતા માટે ઉ૫લબ્િ છે કે કેમ, તે અંગેનુ ં૫ત્રકોઃ  ---  નીલ  ---- 

૯. સસં્થાિા અધિકારીઓ અિે કમચચારીઓિી ધિદેધશકાોઃ  
        અતે્રના સબ ય પનટમાું ફરજ બજાવતા સહ સુંશોધન વૈજ્ઞાપનક, મદદનીશ સુંશોધન 

વૈજ્ઞાપનક, તાુંપત્રક તેમજ અન્ય વહીવટી કમયચારીઓ ય પનવપસિટીના પનતી પનયમો મ જબ પવપવધ 

યોજનાઓની કામગીરીને ધતયાનમાું રાખીને સહ સુંશોધન વૈજ્ઞાપનકશ્રી ધતવારા કરવામાું આવેલ 

કામગીરીની વહેંચણી મ જબ અપધકારીશ્રીના માગયદશયન હઠેળ ફરજ બજાવે છે તેમજ તેઓશ્રી 
રારા મોનીટરીંગ િણ કરવામાું આવે છે.  

૧૦. દરેક અધિકારી અિે કમચચારીિે મળત ુ માધસક મહિેતાણુ ં અિે ધિયમો મજુબિા વળતરિી 
૫ધ્િધતિી માહહતીોઃ 

 (માહોેઃ એધપ્રલ-૨૦૨૨ મજુબ)  
અ. 
િ ં કમચચારીનુ ંિામ હોદૃો કુલ માધસક 

પગાર (રા.) બજેટ સદર 

૧. ડૉ. આકષચ એમ. પરીહાર  સહ સશંોિિ વૈજ્ઞાધિક અિે 
વડા (અવેજી સેવા) 

૨,૦૬,૫૧૪/- ૨૦૪૩ 

૨. શ્રીમધત ધવશાખાબેિ ડી.ચૌિરી   મદદિીશ સશંોિિ વૈજ્ઞાધિક 
(અવેજી સેવા) 

૮૩,૦૭૨/- ૨૦૪૩ 

૩. ડૉ. અમરજીત ધસિંઘ મદદિીશ સશંોિિ વૈજ્ઞાધિક ૮૮૦૬૪/- ૧૨૯૬૬ 

૪. ડૉ. પકંજભાઈ મહરેીયા  મદદિીશ સશંોિિ વૈજ્ઞાધિક ૯૦,૬૪૫/- ૧૨૦૧૬-૦૧  

૫. શ્રી આર.આઈ.ચૌિરી  ખેતી અધિકારી ૫૨,૬૦૮/- ૨૦૪૩ 

૬. શ્રી હહતેશભાઈ હિધિયિ  લેબ. ટેકિીશીયિ  ૪૯,૦૬૨/- ૨૦૪૩ 
૭. શ્રીમધત ચરંીકાબેિ રમેશભાઈ પરમાર  લેબ. ટેકિીશીયિ ૩૧,૩૪૦/- ૨૦૪૩ 
૮. શ્રીમધત રીન્દ્કુબેિ ભરતકુમાર ધમસ્ત્રી  લેબ. ટેકિીશીયિ ૩૧,૩૪૦/- ૧૨૯૬૬ 

૯.  શ્રી એ.કે.પઢીયાર  (૩૧/૦૬/૨૦૨૨) સ્ટેિો ગે્રડ -૨  ૮૯,૯૫૫/- ૧૨૦૧૬-૦૧ 

૧૦.  ખેતી મદદિીશ ------ ૨૦૪૩ 

૧૧. શ્રીમતી ઝલક જી. પટેલ ખેતી મદદિીશ ૩૪૯૮૮/- ૨૦૪૩ 

૧૨. શ્રીમતી. આર.આર.રબારી જુિીયર કલાકચ ૪૦,૧૧૬/- ૧૨૯૬૬ 

૧૩. શ્રી અક્ષયકુમાર જી. પટેલ  જુિીયર કલાકચ ૧૯૯૫૦/- ૨૦૪૩ 
૧૪. શ્રીમધત રાજશ્રીબા બી. ગોહલે   જુિીયર કલાકચ ૧૯૯૫૦/- ૧૨૯૬૬ 
૧૫. શ્રી. આર.આર. ચાવડા  બેલદાર (વગચ-૪) ૪૩,૮૪૧/- ૨૦૪૩ 
૧૬. શ્રી એિ. કે. ચાવડા બેલદાર (વગચ-૪)  ૩૭,૨૭૫/- ૨૦૪૩ 
૧૭. શ્રી. આર.એમ.વસાવા બેલદાર (વગચ-૪)  ૪૨,૬૦૦/- ૨૦૪૩ 
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૧૧. સસં્થાિી એજન્દ્સીિી તમામ યોજિાઓિી ધવગતો, સચૂચત ખચચ અિે કરેલી ચકૂવણીઓિા 
અહવેાલ દશાચવત ુ ંફાળવેલુ ંબજેટોઃ  
કેન્ર હસ્તકની સુંશોધન યોજનાઓ (આયોજીત, ળબન આયોજીત, આઇ.સી.એ.આર. રીવોલ્વીગ 

ફુંડ)  

 
અ.િ ં યોજિા બજેટ સદર યોજિાિો પ્રકાર અનદુાિ આપિાર સસં્ થા 
૧. એઆઈસીઆરિીઓન મેડીસીનલ 

એન્ડ એરોમેટીક પ્લાન્ટસ 
૨૦૪૩ આઇ.સી.એ.આર. આઇ.સી.એ.આર., 

- ડી.એમ.એ.િી.આર., 

બોરીઆવી, આણુંદ 
ર. સ્ ટે્રન્ ધનીંગ રીસચય ઈન મેડીસીનલ 

એન્ડ એરોમેટીક પ્લાન્ટસ 
૧૨૦૧૬-૦૧ આયોજીત ગ જરાત સરકાર 

૩. સ્ટ્રેંન્ધનીંગ ઓફ  સેન્ટર ઓફ 
એક્સેલન્સ ઓન  મેડીશીનલ 
એન્ડ એરોમેટીક પ્લાન્ટસ 

૧૨૯૬૬ 

 
આયોજીત ગ જરાત સરકાર 

૪. ટે્રનીંગ પ્રોગ્રામ ઓન મેડીશીનલ 

એન્ડ એરોમેટીંગ પ્લાન્ટસ 

૧૨૯૮૮-૦૫ આયોજીત  ગ જરાત સરકાર  

૫. સીએસએસ- એમઆઇડીએચ  ૧૮૨૪૬-૯૮ કેન્ર સરકાર  કેન્ર સરકાર પ સ્કૃત 

સોિારી અને મસલા  
પવકાસ પનદેશાલય, 

કાલીકટ, કેરાલા  
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િાણાકંીય વષચ ર૦૨૧-૨૨ મા ંમળેલ ગ્રાન્દ્ટ તેમજ થયેલ ખચચિી ધવગતોોઃ    

અ. િ ં બજેટ સદર ફાળવેલ ગ્રાન્દ્ટ 
તા.૦૧-૦૪-૨૦૨૧ થી 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૨ સિુી 

થયેલ ખચચ 
બ.સ. ૨૦૪૩- એઆઈસીઆરપી ઓિ મેડીસીિલ એન્દ્ડ એરોમેટીક પ્લાન્દ્ટસ (આઈસીએઆર) ૨૦૪૩ 

૧. િગાર-ભથ્થા  ૬૩૦૨૮૭૨ ૪૦૭૪૭૮૯ 
ર. રીકરીંગ  ૧૧૧૦૯૫૫ ૭૯૬૮૪૭ 
૩. નોન-રીકરીંગ ૧૮૭૯ --- 
 કુલ સરવાળો ૭૪૧૫૭૦૬ ૪૮૭૧૬૩૬ 
બ.સ. ૧૨૯૬૬ - સ્રેંન્દ્િિીંગ ઓફ  સેન્દ્ટર ઓફ એક્સેલન્દ્સ ઓિ  મેડીશીિલ એન્દ્ડ એરોમેટીક 

પ્લાન્દ્ટસ  (પ્લાિ) 

૧. િગાર-ભથ્થા  ૪૧૫૪૦૦૦ ૪૧૫૨૮૪૮ 
ર. રીકરીંગ   ૧૭૫૦૦૦૦ ૧૬૮૩૩૧૬ 
૩.  નોન રીકરીંગ ૪૯૫૦૦૦ ૪૯૪૫૦૦ 
 કુલ સરવાળો ૬૩૯૯૦૦૦ ૬૩૩૦૬૬૪ 

બ.સ. ૧૨૦૧૬-૧ - સ્રેન્દ્િિીંગ રીસચચ ઈિ મેડીસીિલ એન્દ્ડ એરોમેટીક પ્લાન્દ્ટસ (પ્લાિ) 

૧. િગાર-ભથ્થા  ૨૪૭૪૦૦૦ ૨૪૭૩૨૩૬ 
ર. રીકરીંગ   ૯૦૦૦૦૦ ૮૯૮૭૨૫ 
૩.  નોન રીકરીંગ ૯૮૦૦૦ ૯૭૭૯૮ 
 કુલ સરવાળો ૩૪૭૨૦૦૦ ૩૪૬૯૭૫૯ 

બ.સ. ૧૨૯૮૮-૫  રેિીંગ પ્રોગ્રામ ઓિ મેડીશીિલ એન્દ્ડ એરોમેટીંગ પ્લાન્દ્ટસ (પ્લાિ) 

૧. િગાર-ભથ્થા  ----- ----- 
ર. રીકરીંગ   ૧૧૦૦૦૦૦ ૫૭૬૭૧૮ 
૩.  નોન રીકરીંગ ----- ----- 
 કુલ સરવાળો ૧૧૦૦૦૦૦ ૫૭૬૭૧૮ 

બ.સ. ૧૮૨૪૬-૯૮  સી.એસ.એસ –મીશિ ફોર ઇન્દ્ટીગે્રટેડ ડેવલમેન્દ્ટ ઓફ હોટીકલ્ચર 

૧ ઉઘડતી  સીલક  ૧૩૫૬૦ ૧૩૫૬૦ 
૨ ફાળવેલ ગ્રાન્દ્ટ ૩૫૦૦૦૦ ૩૪૯૧૨૧ 
૩ કુલ સરવાળો ૩૬૩૫૬૦ ૩૬૨૬૮૧ 
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૧ર. ફાળવેલી સહાયકી અિે સહાયકી કાયચિમોિા લાભાથીઓિી ધવગત સહહત આવા કાયચિમોિા  
        અમલિી ૫ધ્િધતોઃ 

આ સુંશોધન કેન્ર ખાતે સહાયકી અને સહાયકી કાયયક્રમો ઉિલબ્ધ નથી િરુંત   
ઔષપધય અને સ ગુંપધત િાકની ખેતીમાું મદદરૂિ થવાના કાયયક્રમના એક ભાગરૂિે ખેડૂતોને 

શ ધત ધ તેમજ ઉચ્ચ ગ ણવત્તાવાળું ળબયારણ/પ્લાન્ટીંગ મટીરીયલ પરૂૂ િાડવા માટે અખતરા 
પસવાયની વધેલી જમીનમાું બીજ ઉત્િાદન અને પ્લાન્ટીંગ મટીસીયલ ઉછેરી ખેડૂતોને 

વ્યાજબી ભાવે આિવામાું આવે છે.  
૧૩. સસં્થા પાસેથી કોઈ૫ણ ૫રવાિગીઓ અથવા અધિકારી ૫ત્ર અથવા છુટછાટ / રાહત 

મેળવિાર અમલિી ૫ધ્િધતોઃ  ---    નીલ   ---  

 
૧૪. સસં્થા પાસે ઉ૫લબ્િ અથવા તેમિી પાસે રહતેી વીજાણુ ંમાધ્યમમા ંરપાતંહરત (ઈલેકરોધિકસ 

ફોમચ) માહહતીિી ધવગતોોઃ  
આ સુંશોધન કેન્રમાું વા પષક અહવેાલ, ઔષપધય અને સ ગુંપધત િાકની આધ પનક 

ખેતી િધતધપતઓ, અને તેને લગતા તાુંપત્રક કાયયક્રમો તેમજ સુંશોધનની કામગીરીમાું જોડાયેલ 

કમયચારીગણની માકહતી પવજાણ ું માધતયમ (કોમ્પ્ય ટર) માું રાખવામાું આવે છે.  

વધ માું ય પનવપસિટીના વાપષિક અહવેાલમાું સુંશોધન અને નાણાકકય બાબતોનો 
સામાવેશ કરેલ છે અને આ કેન્રની માકહતી AAU.in  ઉિર સામેલ છે.  

૧૫. સસં્થા મા ંજાહરે ઉ૫યોગમા ંરાખેલી પસુ્તકાલય અથવા વાચંિ ખડંિી સવલતો માટેિા સમય 

સહહત િાગહરકોિે માહહતી મેળવવા માટેિી પ્રાપ્ત સગવડોિી ધવગતોોઃ 
આ કેન્ર ખાતે નાન ું પ સ્તકાલય િણ ઉિલબ્ધ છે. જેમાું ઔષપધય અને સ ગુંપધત િાકને 

લગત  ું મયાયકદત જરૂરી સાકહત્ય રાખવામાું આવે છે. જેનો ઉિયોગ કેન્રના વૈજ્ઞાપનક, તાુંપત્રક 

કમયચારીઓ તથા વૈજ્ઞાપનકોના માગયદશયન હઠેળ કામ કરતાું અન સ્નાતક કક્ષાના પવધાથીઓ કરે 

છે.  

૧૬. સસં્થાએ ધિયકુત કરેલા જાહરે માહહતી અધિકારીઓમા ં િામ, હોદ્દાઓ અિે અન્દ્ય  
  ધવગતોોઃ 

જાહરે માકહતી અપધકારીેઃ  ડાય.કે.વી.િટેલ, સહ સુંશોધન વૈજ્ઞાપનક અને વડા  (ઈ/ચા) 
(એમએન્ડએિી)   
મદદનીશ જાહરે માકહતી અપધકારીેઃ શ્રી આર.આઈ.ચૌધરી, મદદ સુંશોધન વૈજ્ઞાપનક           
 (શસ્ય પવજ્ઞાન)    

૧૭. વખતો વખત ધિયત કરવામા ંઆવે તે પ્રમાણેિી આવી અન્દ્ય માહહતીોઃ ----  નીલ   ---- . 
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િવભાગીય સશંોઘન ક  

આણદં ૃિષ િુનવિસટ  

આણદં ૩૮૮ ૧૧૦ 

ડા. એ. એસ. ભાણવડ યા  

સશંોઘન વૈ ાિનક (ઈ/ચા)       

 ફોન : ૦૨૬૯૨-૨૬૦૩૨૯ 

 ઇ-મેઇલ : nodalofficerseed@aau.in 

.ન.ં આ ૃ /ુઆરઆરએસ/વહટ/ ૨૩૨     /૨૦૨૨                                                            તા.૩૧/૦૫/૨૦૨૨  

 

િત, 

ુલસ ચવ ી   

આણદં ૃિષ િુનવિસટ  

આણદં- ૩૮૮ ૧૧૦ 
 

િવષય : ઘી રાઇટ ુ ઇ ફોમશન એકટ ૨૦૦૫ હઠળ મા હતી મોકલવા બાબત...... 

સદંભ : .ન.ં આ ૃ /ુ ર / લ ગલ/ સીસી.૨/ ૮૨ / ૨૦૨૨, તા.૩૦/૦૪/૨૦૨૨ 

 

સિવનય ઉ૫રોકત િવષય અ વયે જણાવવા ુ ંક, સદં ભત ૫ થી માગંવામા ંઆવલે ુ ૃ ા ન.ં ૧ થી ૧૭ 

ની મા હતી હાડ તેમજ સોફટ (dhv@aau.in) કોપીમા ં માણ૫  એને ર-બી આ સાથ ેસામલે રાખી મોકલી 

આ૫વામા ંઆવ ેછે,  આ૫ ીની ણ સા .  

 
 
 

સામેલ : ઉ૫ર જુબ              િુનટ અિઘકાર    
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(૧) સં થા ુ ંસં થા૫ન4 ઉદશ્ો, કાય  અને ફરજોની િવગત : 

 આ િુનટ ુ ં ુ  ુનામ ઇ.સી.એફ.પી. િુનટ હ ુ,ં યાર બાદ ૧/૯/૨૦૦૫ થી ઘ , મગફળ , કપાસ, 

દવેલા અને બાજરા સબંિંઘત સશંોઘન યોજનાઓના સમાવેશ સાથે િવભાગીય સશંોઘન ક  તર ક 

સં થાિપત થયલે છે. આ િુનટ ખાત ે માચ ૨૦૦૬ થી મેગાસીડ ો કટ તગત સીડ ોડકશનની 

કામગીર  કરવામા ંઆવ ે છે. આઇ.સી.એ.આર. મગેાસીડ ુ ંઆ લીડ સે ટર છે. હાલમા ંઆ િુનટ હ તક 

દા  ૩૬.૫૧ હકટર જમીન ઘરાવે છે. 

ઉદ્શો :  

પાક ઘુારણા કાય મ તગત ૫સદંગીથી તેમજ સકંરણથી બાજર , ઘ , કપાસ, દવેલા, 

મગફળ , રાયડો અન ેમગ વા પાકોની સાર  તોને િવકસાવવાના સશંોઘનો ઉ૫રાતં પાક ઉ પાદન, પાક 

સરં ણ ગેના િવિવઘ સશંોઘનો આ સશંોઘન ક  ખાતે કરવામા ં આવ ે છે. ખે તૂોને હાલમા ં અ ભુવ 

સીડસના માકાવા  બીયારણ ુ ુ પાડવામા ં આવ ે છે, તેમજ સલં ન પાક અન ે બીજ ુ ં તાિં ક ાન/ 

મા હતી ખે તૂોને આ૫વામા ંઆવ ેછે.   

કાય  :  

આ ક  બાજર , ઘ , કપાસ, દવેલા, મગફળ , રાયડો અને મગ વા પાકોની પાક ઘુારણા, પાક 

ઉ પાદન, પાક સરં ણ માટ સશંોઘન કામગીર  કર છે, તેમજ આ િવ તારના અગ યના પાકો ુ ં બીજ 

ઉ પાદન કર છે. 

પાક ઘુારણા :  

નવી નવી તો તૈયાર કરવી, અ યાસ કરવો, રાજય અન ે રા ય તર િવિવઘ તોની 

ચકાસણીના અખતરાઓ લવેા સકંરણો કરવા, િવિવઘ પેઢ ઓમા ંઅ યાસ કર ને નવી નવી િવિવઘ તો 

ખે તૂોને આપાવા ય નો કરવા તથા તનેા કુલીઅસ/ સોસ સીડ તેમજ મા  ૃબીજની જનીનીક ુ ઘતા 

ળવીન ે ુ ઘ બયારણ તયૈાર કર ુ.ં 

પાક ઉ પાદન :  

આ િવ તારના અગ યના પાકોની ઉ પાદકતા વઘારવા માટ શ ય િવ ાનના સશંોઘનો વા ક 

િનયિં ત િપયત, પાક પ ઘિત પાક પોષણન ેલગતા અખતરા, મગ વા પાકોની નવી નવી શોઘાયેલ 

તોમા ં ખેતી કાય મા ં સશંોઘન કર  વ  ુ ઉ પાદન મેળવ ુ.ં ખાસ કર ને વાવણી તર, પાક ૫ ઘિત, 

િનદામણ િનયં ણ, જમીનની ફળ ૫ુતા ળવવી, ખાતર, િપયત િવગેર ુ ં માણ શોઘવા ગેના 

અખરતારઓ કરવા અને ઓછા ખચ વ  ુનફો થાય તે માટ ૫ ઘિતઓ િવકસાવવી. 

પાક સરં ણ :  

નવી શોઘાયેલ તોમા ં આવતા ં ક ટકો તેમજ રોગનો અ યાસ અને અટકાવવા સશંોઘન 

અખતરાઓ વારા વાત રોગોના ઉ૫ વની તી તા ચકાસવી તેને અટકાવવા માટ િવક તેમજ 

રાસાય ણક ૫ ઘિતઓ અમલી બનાવવી અને ખે તૂોને ૫હોચાડવી. ૫યાવરણ િમ  ૫ ઘિતઓ વારા 

સકં લત વાત િનયં ણ અ૫નાવ ુ.ં ખાસ કર ન ે બાજર  અને દવેલામા ં રોગ િતકારક તો તૈયાર 

કરાવવી.   
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ફરજો :  

આ િવભાગ આ િવ તારના અગ યના બાજર , ઘ , કપાસ, દવેલા, મગફળ , રાયડો અને મગ વા 

પાકોની સવંઘન કામગીર  કર છે. આ પાકોની પાક ઘુારણા વારા નવી તો િવકસાવવી, પાક ઉ પાદન 

માટ ઘિન ઠ ખેતી ૫ ઘિતઓ િવકસાવવાની અને પાક સરં ણ સશંોઘનની કામગીર  કરવી, બીજ ઉ પાદન 

બાબત ે સરકાર  અિઘકાર ઓ/ કમચાર ઓ, સહકાર  સં થાઓ, ખાનગી બીજ ઉ પાદકો અન ે ખે તૂોન ે

તાલીમ આ૫વી. ઘુારલી તો ુ ંજનીનીક ર તે ુ ઘ મા  ૃ બયારણ તૈયાર કરવા ુ ંતેમજ સમ  રાજય 

તેમજ દશભરમા ં  તેની માગંણી અ સુાર તેન ે ુ ુ પાડવા ુ ંકાય આ સં થા કર છે. 

(૨) સં થાના અિઘકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ ાઓ અને ફરજો :  

૧. સશંોધન વૈ ાિનક  

સ ાઓ : સશંોધન/ વહ વટ  સાથે સકંળાયેલ સમ  ટાફ ઉ૫ર િનયં ણ, કામગીર  ચકાસવી, ર પોટ ગ   

 કર ુ,ં ઉ૫લ ઘ અ દુાન ુ ં ચુા  યવ થા૫ન કર ુ,ં  

ફરજો : જુરાતમા ંબાજર , ઘ , કપાસ, દવેલા, મગફળ , રાયડો અન ેમગ વા પાકો ૫કવતા સમ  

િવ તાર સાથ ેસકંળાયેલ સશંોઘન ક ોને યો ય માગદશન ુ ુ પાડ ુ/ં િનયં ણ રાખ ુ.ં મા હતી 

મેળવવી, સકંલન કર ુ.ં બીજ ઉ પાદન ુ ં સકંલન અને િવ તરણની યવ થા કરવી. લેવામા ં

આવતા ંિવિવઘ ક ાના બીજ ઉ પાદન કાય મ ુ ંસચંાલન, મોનીટર ગ કર ુ ંમેગાસીડ તગતની 

સમ  કામગીર ુ ંસચંાલન કર ુ.ં 

અ ુ નાતક અ યાસમા ંિશ ણ અન ેસલાહની કામગીર . 

૨. સહ સશંોધન વૈ ાિનક  

સ ાઓ : િવભાગીય વડા તર કની ફામ મેનેજરની કામગીર  

ફરજો  : િવભાગના કામમા ંસશંોધન ટાફ ઉ૫ર દખરખ/ િનયં ણ સબંિંઘત િવભાગીય સશંોધન/ વહ વટ  

અને તાિં ક દખરખ રાખવી, કામગીર  કરાવવી અને માગદશન આપી/ ર પોટ ગ કર ુ.ં સશંોઘન 

કામ ુ ંઆયોજન કર ુ.ં  

અ ુ નાતક અ યાસમા ંિશ ણ અન ેસલાહની કામગીર . 

૩. મદદનીશ સશંોધન વૈ ાિનક  

સ ાઓ : િવભાગના કામમા ંસશંોધન ટાફ ઉ૫ર દખરખ/ િનયં ણ 

ફરજો  : સશંોઘન વૈ ાિનક સાથે રહ  સશંોધન/ વહ વટ   ફળવાય તે કામકાજ કર ુ ંઅને િનભાવ ુ,ં   

 અવલોકન/ ર પોટ ગ કર ુ.ં સશંોધન કામ ુ ંઆયોજન કર ુ.ં  

            અ ુ નાતક અ યાસમા ંિશ ણ અને સલાહની કામગીર . 

૪. ખેતી અિઘકાર / ખેતી િનર ક/ ખેતી મદદનીશ/ તાિં ક મદદનીશ   

સ ાઓ  :  તે હો ૃ ા નીચનેા કમચાર ની કામગીર  ઉ૫ર દખરખ/ િનયં ણ અને સશંોધનની કામગીર . 

ફરજો  : સશંોધનની િવભાગીય કામગીર મા ંસબંિંઘત વૈ ાિનકના જણા યા જુબની ખતેર ઉ૫ર તેમજ  

 યોગશાળામા ંસઘળ  ફરજો બ વવી. 

(૩) સં થાના કામકાજ અને િનણય કયામા ંઅ સુરવાની કાય ૫ ઘિત : (તમેા ંદખરખ અન ેજવાબદાર ઓ 

માટની ચેનલોની બાબતનો સમાવેશ થવો જ ર  છે.) 
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 આ ક  બાજર , ઘ , કપાસ, દવેલા, મગફળ , રાયડો અને મગ વા પાકોમા ંપાક સવંઘન સદંભ 

સશંોધન ુ ં કાય કર છે.  ્ વોલે ટર  સે ટર તર ક ુ ં કામ કર છે. આથી વાવણીની તાર ખ જુબ 

સમયસર રો૫ણીથી કા૫ણી ઘુીની કામ ગર  કરાવાય તેમજ સમયસર ટાફ/ મ ુરોના કામકાજ 

થાય ત ેજોવામા ંઆવ ેછે. અખતરાઓમા ંઅવલોકન લેવામા ંઆવ ેછે. અવલોકનો મળેવી ૃ થકરણ 

કર  અખતરાના ૫ રણામો બહાર પડવામા ંઆવે છે/ ભલામણો કરાય છે. 
 
(૪) સં થાના કાય  કરવા માટના િનયત કરલા ઘોરણો :  

૧. ુદ  ુદ  ઘુારલી મા ય તો ુ ંબાજર , ઘ , કપાસ, દવેલા, મગફળ , રાયડો અને મગ વા 

પાકોની જનીનીક ુ ઘતાની ળવણી કરવી તમેજ પાક સવંઘનની કામગીર  કરવી. 

૨. ખે તૂલ ી ો ુ ંિનરાકરણ થાય તેવા ય નો કરવા.  

૩. પાક ઘુારણામા ં નવી તો બહાર પાડવી, પાક ઉ પાદનમા ં આિથક ટએ ાહય ખતેી 

પ ઘિતઓ િવકસાવવી. પાક સરં ણમા ંયો ય િનયં ણ મેળવવા, માગદશન ુ ુ પાડ ુ.ં  
 

(પ) સં થાના કાય  કરવા માટ સં થા વારા ઘડાયેલા િનયમો, િવિનયમો, ચુનાઓ, િનયમો     

     સં હો અને રકોડ : આ સં થા આણદં ૃિષ િુનવસિસટ  હ તક હોઇ તેના સં હ િનયમો પાળવામા ં 

                         આવે છે. અને જ ર  બધા રકોડ અ ેથી સાચવવામા ંઆવ ેછે. 
 

(૬) સં થા પાસેના દ તાવેજોના કારનો પ ક આ સં થા આણદં ૃિષ િુનવિસટ  હ તક હોઇ તેની ચુના/    

     માગદશન/ િનયમો જુબ ૫ કો વા ક (૧) જમીનના દ તાવેજ (ર) બાજર , ઘ , કપાસ, દવેલા,  

     મગફળ , રાયડો અને મગ વા પાકોના િતવષના સશંોઘન રકોડની િનભાવણી કરવામા ંઆવતી  

     હોય છે. 
 

(૭) સં થાની િનિત ઘડવા ગેના અથવા તેમના વ હવટ ગેના હર જનતા સાથેના પરામશ અથવા  

    િતિનિધ વ હોય તો તનેી િવગતો. 

 આ સં થા આણદં ૃિષ િુનવિસટ  હ તક હોઇ નવી િનિત ઘડવાની કોઇ સ ા નથી. પરં  ુ

હર જનતા માટ બીજ ફાળવણી, માગં અન ે બયારણની ઉ૫લ ઘતા યાને લઇ         

વેચાણ/ફાળવણી કરવામા ંઆવે છે. બયારણના ભાવ આઇસીએઆરની ગાઇડ લાઇન માણે 

તથા િુનવસ ટ  વારા િત વષ ભાવ નકક  કરવાની કાયવાહ  કરવામા ંઆવ ેછે.  

 ખે તૂોને જ ર  બધી જ વૈ ાિનક મા હતીઓ રુ  પાડવામા ંઆવ ેછે.  
 

(૮) સં થાની િવિવધ અન ેતેમના ભાગ તાર ખ ેઅથવા તેની સલાહના ઉદશથી બ ેથી વ  ુસ યોના બનલેા 

એકમોની બેઠકો હર જનતા માટ લુી છે ક કમ ? અને આવી બેઠકોની કાયવાહ  ન ધ હર જનતા 

માટ ઉપલ ધ છે ક કમ ? તે ગે ુ ંપ ક આ સં થા આણદં ૃિષ િુનવિસટ  હ તક હોઇ સશંોધન 

તેમજ વ હવટ  ગેના સલાહ ચુનો િુનવિસટ  તરફથી થાય છે.  

 આમ છતા ંિવિવઘ સશંોધન સિમતીઓના સલાહ ચુનોને અ સુરવામા ંઆવ ેછે. 
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(૯) સં થાના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની િનદિશકા ; અિધકાર / કમચાર ઓના નામ, હો ૃ ો પગાર ધોરણ િવગેર ની માહ તી દશાવ  ુપ ક સામેલ છે. 

(પ ક-અ) 
 

મ અિધકાર / કમચાર ઓના નામ હો ૃ ો જ મ તાર ખ િુન. દાખલ 

થયા તાર ખ 

ડ ી ળૂ ૫ગાર  ભ થા ં

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 

૧ ડા. એ. એસ. ભાણવાડ યા  સહ સશંો. વૈ ાિનક ૨/૯/૧૯૬૮ ૨૨/૩/૧૯૯૫ પી.એચ.ડ . ૧૩૧૪૦૦-૨૧૭૧૦૦  

ળૂ ૫ગાર ઉ૫ર ક  

સરકારના ઘોરણ ે ૧૦ 

ટકા ઘરભાડા ભ ુ,ં ૩૧ 

ટકા મ ઘવાર  ભ ુ ં

તથા ા.૩૦૦ જુબ 

તબીબી ભ ુ ં

મળવાપા  થાય છે. 

૨ ડા. ક. વી. પટલ  મદદ. સશંો. વૈ ાિનક ૧૬/૪/૧૯૮૧ ૨૯/૫/૨૦૧૨ પી.એચ.ડ . ૫૭૭૦૦-૧૮૨૪૦૦  

૩ ી વી. બી. ૫ટલ મદદ. સશંો. વૈ ાિનક ૧/૧૨/૧૯૬૩ ૨૨/૬/૧૯૮૯ એમ.એસ.સી.(એ ી)  ૬૮૯૦૦-૨૦૫૫૦૦  

૪ ી. . એસ. દોશી મદદ. સશંો. વૈ ાિનક ૧/૪/૧૯૬૯ ૭/૦૪/૧૯૯૨ એમ. ટક. (એ .) ૬૮૯૦૦-૨૦૫૫૦૦  

૫ ડા. વી. ક. ચૌઘર  મદદ. સશંો. વૈ ાિનક ૨૭/૧૦/૧૯૯૦ ૨૧/૫/૨૦૧૬ એમ.એસ.સી.(એ ી) ૫૭૭૦૦-૧૮૨૪૦૦  

૬ ુ . હિત ા ક. પરમાર  મદદ. સશંો. વૈ ાિનક ૩૦/૧૦/૧૯૯૧  ૨૩/૬/૨૦૧૫ એમ.એસ.સી.(એ ી) ૫૭૭૦૦-૧૮૨૪૦૦  

૭ ી ળુ ભાઈ ક. રાઠવા ખેતી િનર ક  ૧/૬/૧૯૬૭  ૨૨/૯/૧૯૮૬  ૃિષ ડ લોમા ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ 

૮ ી એલ. ક. રો હત  ખેતી મદદનીશ ૧/૧૦/૧૯૬૬ ૨૪/૭/૧૯૯૦ ૃિષ ડ લોમા ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ 

૯ ી એલ. ક. ૫રમાર ખેતી મદદનીશ ૧૭/૬/૧૯૮૩ ૪/૧/૨૦૧૨ ૃિષ ડ લોમા ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ 

૧૦ ી એમ. એન. વસાવા ખેતી મદદનીશ ૧૪/૫/૧૯૮૩ ૭/૭/૨૦૦૯ ૃિષ ડ લોમા ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ 

૧૧ ી સજંય એન. વસાવા ખેતી મદદનીશ ૧૦/૬/૧૯૮૫ ૬/૭/૨૦૦૯ ૃિષ ડ લોમા ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ 

૧૨ ી આર. આર. રાઠોડ ખેતી મદદનીશ ૭/૧૦/૧૯૯૪ ૧૮/૪/૨૦૧૫ ૃિષ ડ લોમા ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ 

૧૩ ી એચ. પી.  ચૌહાણ ખેતી મદદનીશ ૧૦/૦૪/૧૯૯૩ ૧૮/૪/૨૦૧૫ ૃિષ ડ લોમા ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ 

૧૪ ીમિત ર માબેન એ. શેખ ુ .કલાક ૧૫/૬/૧૯૮૯ ૩૦/૮/૨૦૧૨ નાતક ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 

૧૫ ી આર. એન. સોલકં  સીનીયર કલાક ૮/૩/૧૯૮૪ ૧૨/૭/૨૦૦૬ બી.એસસી.(એ ી) ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ 

૧૬ ી હરન ક. જોગીયા  ુ .કલાક ૧૧/૧૦/૧૯૯૩ ૦૨/૦૮/૨૦૨૧ એમ.સી.એ.  ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 

૧૭ ીમિત હરલબેન એસ. ગામીત  ુ .કલાક ૦૬/૦૨/૧૯૯૩ ૨૨/૦૭/૨૦૨૧ ઇલે ક એ . ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 

૧૮ ી એલ. . વસાવા હ પર ૬/૧૦/૧૯૬૪ ૧૬/૩/૧૯૯૧ આઠ પાસ ૧૫૦૦૦-૫૦૦૦૦  

૧૯ ી બી. એસ. ચાવડા પ૫ં ઓ૫રટર ૨૧/૯/૧૯૬૩ ૧/૧/૨૦૦૧ .ુએસ.એસ.સી. ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ 

૨૦ ીમતી એમ. એસ. વસાવા ખેત મ ુર ૨૯/૬/૧૯૬૮ ૧૧/૨/૨૦૦૨ અભણ ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ 

૨૧ ીમતી સી. એમ. ઠાકોર ખેત મ ુર ૧૬/૫/૧૯૬૩ ૧૧/૨/૨૦૦૩ અભણ ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ 
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૨૨ ીમતી એસ. . પરમાર  ર સચૅ એસોસીએટ  ૨૮/૮/૧૯૭૮ ૬/૧૧/૨૦૦૮ એમ.એસ.સી. ૨૩૦૦૦ ફ કસ  
 
 

ળૂ ૫ગાર ઉ૫ર ક  

સરકારના ઘોરણે ૯ 

ટકા ઘરભાડા ભ ુ,ં 

મળવાપા  થાય છે 

૨૩ ી પવન ુમાર બી. દવે ર સચૅ સોસીએટ ૨૫/૦૯/૧૯૮૮ ૨૮/૧૦/૨૦૧૫ પી એચ.ડ . ૫૪૦૦૦ ફ કસ 

૨૪ ી દ૫ એલ. લ બાણી  ર સચૅ સોસીએટ ૧૪/૧૨/૧૯૯૧ ૧૭/૧/૨૦૧૭ એમ.એસ.સી. (એ ી) ૪૯૦૦૦ ફ કસ 

૨૫ ી પકંજ . કતબા ર સચૅ સોસીએટ ૧૩/૬/૧૯૮૯ ૨૨/૬/૨૦૧૭ પી. એચ. ડ . ૫૪૦૦૦ ફ કસ 

૨૬ ી દ ૫ એન. ભાલોડ યા  સીનીયર ર સચૅ ફલો  ૨૧/૯/૧૯૯૪ ૧૬/૨/૨૦૧૯ એમ.એસ.સી. (એ ી) ૩૫૦૦૦ ફ કસ 

૨૭ ી ુ યતં વી. ુબે સીનીયર ર સચૅ ફલો  ૧૭/૧૦/૧૯૯૧ ૨૩/૬/૨૦૧૭ એમ.એસ.સી. (એ ી) ૩૫૦૦૦ ફ કસ 

૨૮ ુ. ભાવના એન. બલદાનીયા સીનીયર ર સચૅ ફલો  ૩૧/૭/૧૯૯૩ ૨૫/૬/૨૦૧૮ એમ.એસ.સી. (એ ી) ૩૫૦૦૦ ફ કસ 

૨૯ ી ુપાલ સી. ભલાલા સીનીયર ર સચૅ ફલો  ૧૩/૬/૧૯૯૨ ૧૪/૧૧/૨૦૧૯ પી એચ.ડ . ૩૫૦૦૦ ફ કસ 

(૧૦) અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓને મળ ુ ંમહનતા ુ ંઅને િનયમો જુબ ુ ંવળતર:- ુ ૃ ા નબંર ૯ ના કોલમ નબંર ૭ અને ૮ જુબ  
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(૧૧) સં થાની તમામ યોજનાની િવગતો તથા ફાળવલે ા ટની માહ તી:- 

અ.ન.ં યોજના ુ ંનામ બ ટ સદર યોજનાનો કાર વષ ૨૦૨૧-૨૨ 

ની ફાળવેલ ા ટ 

૧  ક મ ફોર ર સચૅ ઈન બાજરા, આણદં ૫૦૦ર નોન લાન ૧૩.૩૦  

૨  ક મ ફોર ધન ગ ઓફ ર સચૅ ઇન કોટન   ૫૦૦૯ નોન લાન ૨૦.34  

૩ ેા કટ ફોર ર સચૅ ઇન એ ોનોમી એ  ડ ોપ હસબ  ડર  ૫૦૨૫ નોન લાન ૭૧.૧૯ 

૪ એન.એ.આર.પી., આણદં ૮૦૯૧-સી નોન લાન ૫.૧૦ 

૫   ઘન ગ ઓફ ર સચૅ ઇન મીલેટ ૧૨૦૦૨ લાન  ૩૬.૯૯ 

૬   ઘન ગ ર સચૅ ઇન  હ ટ ૧૨૦૦૪ લાન  ૧૧.૬૩ 

૭   ઘન ગ ઓફ ર સચૅ ઇન ઓઇલ સીડસ ( ાઉ  ડનટ) ૧૨૦૦૮ લાન  ૪૬.૭૩ 

૮ સે ટર ઓફ એ  લે  સ ફોર સોઇલ એ  ડ વોટર મનેેજમે  ટ ટકનોલો  ૧૨૯૦૬ લાન  ૬.૫૦ 

૯ ઘિનગ એડ ટ વ ર સચ ઇન ઓલ કલાઇમેટ ક ઝોન ઓફ આણદં ૧૨૯૩૭ લાન  ૧.૭૫ 

૧૦  ક મ ફોર નેટ ક એનહ  સમે  ટ એ  ડ ેાડકશન ટકનોલો  ઓફ 

પ  સીસ, ઓઇલ સીડ એ  ડ સીર ય  સ 

૧૨૯૬૩ લાન  ૪૦.૯૫ 

૧૧ ર સચ એ ડ એનહ સમે ટ ઓફ કવોલીટ  સીડ ોડકશન ઓફ મેજર 

ો સ ઓફ મીડલ જુરાત 

૧૨૯૬૩-૦૩ લાન  ૫૨.૧૦ 

૧૨ બી.ટ . કોટન હાઇ ીડસ ાય સ  ૧૮૨૯૯ અઘર એજ સી ૪૨.૮૨ 

૧૩ બી.ટ . કોટન હાઇ ીડસ ઇવે એુશન ૧૮૨૯૯-૦૩ અઘર એજ સી ૧૨.૯૫ 

૧૪ ાયલ ઓફ ઇફકો નેનો ોડ ટ ઓન હ ટ ોપ  ૧૮૫૫૮-૪૨  અઘર એજ સી ૦.૬૪ 

૧૫ ઈફ ટ ઓફ નેનો ડ એપી ઓન યી ડ ઓફ મેઇઝ એ ડ વીટ ૧૮૫૫૮-૯૩ અઘર એજ સી ૨.૫૦ 

૧૬ ઇવે એુશન ઓફ બાયો એફ સી ઓફ આરઆઈએલ-૨૦૫/ સીએફ 

(૩૬%એસસી) અગે ટ સ કગ પે ટ ઇન કોટન  

૧૮૫૫૮-૯૫ અઘર એજ સી ૮.૬૨ 

૧૭ એસએસપી મે ફુ ચરડ ફોમ પે ટ સ રક એસીડ એ ડ ફઈસ 

સ રક એસીડઓન સોઇલ હ થ, ડર મીટર ઇ ડ એ ડ ુ ઇ ટ 

ક ટ ટ ઇન મેઇઝ(ખર ફ)- મ ટાડ(રબી) ોપ ગ સીકવ સ     

૧૮૫૫૮-૯૬ અઘર એજ સી ૩.૮૦ 

૧૮ નેનો નાઈ ોજન ફટ લાઈઝર ઓન ોથ યી ડ એ ડ ુ એ ટ 

ક ટ ટ ઇન વીટ એ ડ પટટો  

૧૮૫૫૯-૧૧ અઘર એજ સી ૭.૦૦ 

૧૯ ર વો વ ગ ફંડ યોજના  ૯૫૧૦-એ-૬ ર વો વ ગ ફંડ ૨૮૭.૬૮ 

૨૦ મેગાસીડ ો કટ ર વો વ ગ ફંડ ( ેિ ય પાકો) ૨૦૩૦-૧૦-એ આઇ.સી.એ.આર. ૧૯૭.૬૮ 

૨૧ આઇ.સી.એ.આર. સીડ ો કટ ૨૦૩૦-૧૦ આઇ.સી.એ.આર. ૧૨.૬૦ 

૨૨ એઆઇસીઆરપી ઓન મીલેટ/ બાજરા  ૨૦૦૮-૧૭ આઇ.સી.એ.આર. ૧.૮૫ 

૨૩ ક ડકટ ગ ીડ ગ ાય સ  ૨૦૦૪-૦૧ આઇ.સી.એ.આર. ૦.૬૦ 

૨૫ ક ડકટ ગ ાય સ ઓન કોટન ો સ ૨૦૦૯-૦૨ આઇ.સી.એ.આર. ૦.૨૫ 

૨૬ વેર ફ કશન સે ટર ઓન એ.આઇ.આર.સી.પી.ઓન ાઉ ડનટ  ૨૦૦૮-૨૦ આઇ.સી.એ.આર. ૦.૯૦ 
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(૧૨) ફાળવેલ સહાયક  અને સહાયક  કાય મોના લાભાથ ઓની િવગત સહ ત આવા કાય મ અમલની ૫ ઘિત:- 

આ ક  ખાત ેસશંોઘન ઉ૫રાતં દવેલા અન ેમગફળ ના એફ.એલ.ડ . કાય મ હઠળ દર વષ લાભાિથઓન ે 

      િુનવિસટ  વારા મં ુર થયા જુબ બયારણ અને ખાતર, દવા અન ેમ ૂર  પટે નાણાકં ય સહાય આ૫વામા ં      

      આવે છે. 

 (૧૩) સં થા પાસેથી કોઇ૫ણ ૫રવાનગીઓ અથવા અિઘકાર ૫  અથવા ટછાટ/ રાહત મેળવનાર ગેની  

            િવગતો:- લા  ુ૫ડ ુ ંનથી. 

(૧૪)  સં થા પાસે ઉ૫લ ઘ અથવા એમની પાસે રહતી િવ ુ ંમા યમોમા ં પાતરં ત (ઇલેક ોિનક ફોમ) 

       મા હતીની િવગતો:-  લા  ુ૫ડ ુ ંનથી. 

(૧૫)  સં થામા ં હર ઉ૫યોગમા ંરાખેલ ુ તકાલય અથવા વાચંન ખડંની સવલતો માટના સમય સ હત 

       નાગ રકોને મા હતી મેળવવા માટની ા ત સગવડોની િવગતો:- લા  ુ૫ડ ુ ંનથી. 

(૧૬)  સં થાએ િન કુત કરલ હર મા હતી અિઘકાર ઓના નામ, હો ૃ ાઓ અને અ ય િવગતો:- 

(૧) ડા. ડા. એ. એસ. ભાણવડ યા : હર મા હતી અિઘકાર  

  સશંોધન વૈ ાિનક 

     િવભાગીય સશંોઘન ક ,  

     આણદં ૃિષ િુનવિસટ   

     આણદં-૩૮૮ ૧૧૦ 

(ર) ી વી. બી. પટલ : મદદનીશ હર મા હતી અિઘકાર   

  મદદનીશ સશંોધન વૈ ાિનક 

     િવભાગીય સશંોઘન ક ,  

     આણદં ૃિષ િુનવિસટ   

     આણદં-૩૮૮ ૧૧૦ 

(૧૭) વખતો વખત િનયત કરવામા ંઆવ ેતે માણેની આવી અ ય મા હતી:- 
 

અ ેના ક  ખાતેથી દર ણ માસના ત ે હર માહ તી અિઘકાર અિઘિનયમ-૨૦૦૫ અ વયે 

િ માસીક ર પોટ મોકલવામા ંઆવે છે.  
 

 

િુનટ અિઘકાર  
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એને ર-બી 

(સામાનય વહ વટ િવભાગના તા.૧-૦૫-૨૦૦૯ના ૫ ર૫  માકં:પીએડ -૧૦-૨૦૦૭-૩૩૫૩૬૪-

આર.ટ .આઇ. સલે ુ ં બડાણ) 

 

 

માણ૫  

આથી માણ૫  કરવામા ં આવ ે છે ક, મા હતી અિઘકાર અિઘિનયમની કલમ-૪ તગત વય ં

હર કરવાની બાબતો ોએક ટવ ડ કલોઝર (PAD) મારા િવભાગ વારા તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે. અન ે

તા.૦૧/૦૫/૨૦૨૨ ની થિતએ અમાર  મં ૂર  મેળવી અ તન કરવામા ંઆવેલ છે. 

 

 

 

તાર ખ: ૩૧/૦૫/૨૦૨૨                 િુનટ અિઘકાર  
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ડીપાર્ટ મેન્ર્ ઓફ એગ્રીકલ્ચરલ બાયોરે્કનોલોજી 

આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી 
આણદં – ૩૮૮ ૧૧૦  

ડો. દીપકભાઈ એ. પટેલ   
ઇ.ચાર્જ સશંોધિ વૈજ્ઞાષિક અિે યષુિટ અષધકારી  

    E-mail : dapatel237@gmail.com 
                biotech@aau.in                                  
       Tele/Fax No. 02692-261134 

 
જા.િ.ં આકૃય/ુએબીટી/૭૭        /૨૦૨૨ તા.૧૮/૦૫/ર૦૨૨ 
 
 
 

પ્રષત,  

કુલ સચચવશ્રી, 
આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી, 
આણદં.  
 
 વિષય: ધી રાઇટ ટુ ઇન્ફોરે્મશિ એક્ટ-૨૦૦૫...... 

 સદંર્ટ: આપિા પરરપત્ર ક્રર્માકં : આકૃય/ુરજી/લીગલ/સીસી-૨/૮૨/૨૨,  
               તા. ૩૦/૦૪/૨૦૨૨ 

સાહબેશ્રી  

 

સષવિય ઉપરોક્ત ષવિય તથા સદંભભ અન્વયે જણાવવાનુ ંકે, આપિા સદંચભિત 

પરરપત્રથી ધી રાઇટ ટુ ઇન્ફોરે્મશિ એક્ટ-૨૦૦૫િી ર્માગં્યા મજુબિી ર્મારહતી આ સાથે 

સારે્મલ રાખી ર્મોકલી આપવાર્મા ંઆવે છે. જે આપિી જાણ સારૂ.   

 
 

  

         યષુિટ અષધકારી 
સારે્મલ: ઉપર મજુબ 

 
 

 
 
 
 

mailto:dapatel237@gmail.com
mailto:biotech@aau
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ધી રાઇર્ ટુ ઇન્ફોમેશન એક્ર્- ૨૦૦૫ 
 

(૧) સસં્થાનુ ંસ્થાપન, ઉદે્દશો, અને ફરજોની વિગત.  
 બાયોટેક્િોલોજી ષવભાગિી સ્થાપિા િવર્મી પચંવિીય યોજિા અંતગભત ૨૦૦૨ ર્મા ં

ગજુરાત સરકારિી સહાયથી કરવાર્મા ંઆવેલ હતી. જેિા મખુ્ય ઉદે્દશોર્મા ંએગ્રીકલ્ચર, ડેરી 
તેર્મજ પશપુાલિ ર્મા ં બાયોટેક્િોલોજીિો ઉપયોગ કરી સશંોધિ તરે્મજ ત્રણેય ક્ષતે્ર ે
અનસુ્િાતક અભ્યાસક્રર્મો ચાલ ુ કરવા ષવગરેેિો સર્માવશે થાય છે. અત્રિેા એગ્રીકલ્ચર 
બાયોટેક્િોલોજી ષવભાગ ખાતે ષવષવધ પાકો જેવાકે જીરંુ, ઈસબગલુ, બાજરા, ડાગંર, કપાસ, 
ઘઉં, તવુેર, ચણા ષવગરેેર્મા ંબાયોટેક્િોલોજીિો ઉપયોગ કરી જાિીિીક બધંારણર્મા ંફેરફાર 
કરીિે રોગ પ્રષતકારક શક્ક્ત વધારવી, ગણુવત્તા વધારવી જેવા સશંોધિો કરવાર્મા ંઆવે 
છે. ઉપરાતં પશેી સવંધભિ ટેકિોલોજીિો ઉપયોગ કરી ષવષવધ પાકોર્મા ંસકૂ્ષ્ર્મપ્રજિિ િો 
પ્રોટોકોલ ષવકસાવવાિી કાર્મગીરી કરવાર્મા ંઆવે છે. ઉપરિા મદુ્દાઓિે અનસુધંાિે િીચ ે
જણાવલે યોજિાઓ હાલ ષવભાગ ખાતે કાયભરત છે.  
 

અ.ન.ં યોજનાન ુનામ બજેર્ સદર યોજના ચાલ ુથયાનુ ંિષટ 
૧. સેન્ટર ઓફ એકેસેલન્સ ઇિ એગ્રી. બાયોટેકિોલોજી  ૧૨૦૧૧ ૨૦૦૨ 
૨. સ્રેંધિીંગ ઓફ ટીસ્યકુલ્ચર રીસચભ એન્ડ ડેવલોપર્મેન્ટ  ૧૨૦૯૨ ૧૯૯૧-૯૨ 
૩. સ્રેંધિીંગ ઓફ રડપાટભર્મેંટ ઓફ િિેોટેકિોલોજી  ૧૨૯૪૭-૦૧  ૨૦૦૮ 
૪. અલીલ ર્માઈિીંગ ફોર ફેગ્રેન્સ એન્ડ કલર ષપ્રન્સીપલ 

ફોર સેફ્રોિ એન્ડ સેન્ડલવડૂ   
૧૨૯૮૯-૦૬ ૨૦૧૧-૧૨ 

૫. રીસચભ સેન્ટર ફોર ડીસ્ટંટ હાઈબ્રીડાઇઝશેિ ઇિ રફલ્ડ 
એન્ડ ફ્રૂટ ક્રોપ્સ  

૧૨૯૯૩-૦૭  ૨૦૧૨-૧૩  

૬. સેન્ટર ફોર એડવાન્સ્ડ રરસચભ ઇિ પ્લાન્ટ ટીસ્યકુલ્ચર ૧૨૯૯૩-૧૭ ૨૦૧૫-૧૬ 
૭. પ્રોડકશિ એન્ડ ડરે્મોસ્ટેશિ ઓફ ટીસ્યકુલ્ચર પ્લાન્ટ 

અન્ડર થ્રી લોકેશિ એન્ડ કલકેશિ એન્ડ ર્મેંટેિન્સ ઓફ 
ઇલાઇટ જર્મભપ્લાઝર્મ ઓફ ડટેપાર્મ   

૨૦૩૨ 
(ICAR) 

૨૦૧૨ 

 

 
(૨)  સસ્થાના અવધકારીઓ અને કમટચારીઓની સત્તાઓ અને ફરજો  

અ.ન.ં અવધકારી / 
કમટચારીનુ ંનામ 

કામની વિગત 

૧ ડો. ડી.એ.પરે્લ 

ઇ. ચા. સહ 
પ્રાધ્યાપક અિે વડા 

 યષુિટ અષધકારી તરીકેિી સઘળી કાર્મગીરી.  

 ષવભાગિે લગતી ષશક્ષણ, સશંોધિ અિે ષવસ્તરણિે લગતી સપુરષવઝિિી 
કાર્મગીરી.  

 પી.જી.ટીચીંગ અિે પી.જી.રીસચભ  
 અધર એજન્સીિા જે તે પ્રોજેકટર્મા ંપી.આઇ. અથવા કો.પી.આઇ. િે લગતી 

કાર્મગીરી.  
૨ ડાટ. સશુીલ કુમાર  

ર્મદદિીશ પ્રાધ્યાપક  
 ષવભાગર્મા ંચાલતી “ડી. એન. એ. ફીંગર પ્રીન્ર્ીંગ (RKVY)” (અધર એજન્સી) 

યોજિા અંતગભત સશંોધિિે લગતી કાર્મગીરી. 
 ષવભાગિે લગતા અનસુ્િાતક, ષશક્ષણ અિે એકેડર્મીક ઇન્ચાર્જ તરીકેિી 

કાર્મગીરી.  
 જે તે સેર્મીસ્ટર દરમ્યાિ ફાળવલેા ંકોિભન ુ ંષશક્ષણ કાયભ.  
 સેન્ટર ઓફ એક્ષલન્સ હઠેળ ર્મેન્ડેટ ક્રોપ્સ ઉપર સશંોધિિી કાર્મગીરી.  
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 ષવભાગર્મા ં ચાલતી જીએસબીર્ીએમની દેશી કપાસર્મા ં ઇએસર્ી મારકટસ 
યોજના અતગંભત કો.પી.આઇ તરીકેિી કાર્મગીરી.     

 લાઇબ્રરેીિી કાર્મગીરી ડીસ્ટન્ટ હાઇબ્રીડાઇઝેશિ યોજિાિી તાતં્રીક કાયભક્રર્મ 
અન્વયે સશંોધિિા અર્મલિી કાર્મગીરી.  

 યષુિટ અષધકારી તરફથી સોંપવાર્મા ંઆવતી કાર્મગીરી. 

૩ ડાટ.અમર. અશોક 
સાકુરે  
ર્મદદિીશ પ્રાધ્યાપક  

 ષવભાગર્મા ં ચાલતી “એલીલ માઇનીંગ ફોર ફે્રગ્રરન્સન એન્ડ કલર 
પ્રીન્સીપલ્સ ફ્રોમ સેફ્રોન એન્ડ સેન્ડલવડૃ”(પ્લાિ) યોજિા અંતગભત 
સશંોધિિે લગતી કાર્મગીરી. 

 ષવભાગર્મા ંચાલતી “ડી. એન. એ. ફીંગર પ્રીન્ર્ીંગ (RKVY)”(અધર એજન્સી) 
યોજિા અંતગભત સશંોધિિે લગતી કાર્મગીરી. 

 ષવભાગર્મા ં ચાલતા સશંોધિ કાયભિે લગતી સઘળી કાર્મગીરી અિ ે
પત્રવ્યવહારિી કાર્મગીરી.  

 જે તે સેર્મીસ્ટર દરમ્યાિ ફાળવલેા ંકોિભન ુ ંષશક્ષણ કાયભ.  
 સેન્ટર ઓફ એક્ષલન્સ હઠેળ ર્મેન્ડેટ ક્રોપ્સ ઉપર સશંોધિિી કાર્મગીરી.  
 યષુિટ અષધકારી તરફથી સોંપવાર્મા ંઆવતી કાર્મગીરી. 

૪ ડાટ.ઘનશ્યામ 
પાર્ીલ  
ર્મદદ. પ્રાધ્યાપક 

 ટીસ્યકુલ્ચરિા સશંોધિિે લગતી બધી ટેકિીકલ કાર્મગીરી, સપુરષવઝિ 
અિે પત્રવ્યવહારિી કાર્મગીરી..  

 પી.જી. ટીચીંગ અિે પી.જી.રીસચભ  
 િેિોટેક ડીપાટભર્મેન્ટિે લગતી સશંોધિ અિે ષશક્ષણિી કાર્મગીરી.  

 અધર એજન્સીિા જે તે પ્રોજેકટર્મા ંપી. આઇ. અથવા કો.પી.આઇ. િે લગતી 
કાર્મગીરી.  

 ટીસ્યકુલ્ચર લબેર્મા ંચાલતી પ્લાિ, અધર એજન્સી યોજિાઓિા બજેટોિો 
ખચભ અિે ખરીદીિે લગતી કાર્મગીરી.      

 ટીસ્યકુલ્ચર પાખિંે લગતા રીસચભ ફેલો બીલ, ર્મસ્ટરબીલિી કાર્મગીરી. 
 ટીસ્યકુલ્ચર પાખંિે લગતા કેર્મીકલ્સ, ગ્લાસવસેભ, પ્લાસ્ટીકવસેભ, 

સ્ટોર,ડેડસ્ટોકિે લગતી ખરીદી તથા જથ્થો/ રજીસ્ટરો  ષિભાવવાિી 
કાર્મગીરી  

 ટીસ્યકુલ્ચર પાખંિે ખાત ેઉપલબ્ધ બધા લબેોરેટરી સાધિોિી સારસભંાળ 
અિે ર્મેન્ટેિેન્સ અિે રીપેરીંગિી કાર્મગીરી. 

૫ શ્રી ર્ાિેશ એસ. 
પઢિયાર  
લેબ. ટેક. 

 કેર્મીકલ્સ, ગ્લાસવસેભ, પ્લાસ્ટીકવસેભ, સ્ટોરિે લગતી ખરીદીિી કાર્મગીરી.  
 ચબલ પ્રોસસેીંગિી કાર્મગીરીિી દેખરેખ. 
 ષવભાગિી લગતા સધંોધિિી લગતી લેબોરેટરીિી કાર્મગીરી. 

૬ શ્રી એમ.કે.રાઠિા 
ખેતી અવધકારી 

 કેર્મીકલ્સ, ગ્લાસવસેભ, પ્લાસ્ટીકવસેભ, સ્ટોરિે લગતી કાર્મગીરી.  
 ષવભાગ ખાતે ઉપલબ્ધ બધા લબેોરેટરી સાધિો, ફષિિચર અિે ફીકસચર 

વગરેેિી સારસભંાળ અિે ર્મેન્ટેિેન્સ અિે રીપેરીંગિી કાર્મગીરી.    
૭ શ્રીમવત રંજનબેન 

આર.રબારી,  

જુ ક્લાકભ 

 કચેરીિા ંરી.ફેલો. િા ંપગાર બીલો, એરીયસભ બીલો, પગાર બીલિે લગતી 
તર્માર્મ ર્મારહતી, બજેટ અિે બજેટિે લગતી તર્માર્મ ર્મારહતી, ષત્રર્માષસક ચાર્જ 
પત્રક ર્મારહતી, આર.ટી.આઈ. િે લગતા પત્ર વ્યવહાર, તર્માર્મ પ્રકારિી 
ઓડીટિી કાર્મગીરી તથા ઉપરોકત બાબતોિે લગતા પત્ર વ્યવહાર. 
કચેરીિા ંઅષધકારી /કર્મભચારીિા ંખાિગી અહવેાલ ભરવાિી કાર્મગીરી. 

 કેશબકુ, અિાર્મત ડીપોઝીટ રજીસ્ટર, સેવાપોથી અિે સેવાપોથીિે લગતી 
તર્માર્મ કાર્મગીરી, મસુાફરી ભથ્થા બીલ, એલ.ટી.સી. બીલ અિે તિેે લગતી 
તર્માર્મ કાર્મગીરી તથા ઉપરોકત બાબતોિે લગતા પત્ર વ્યવહાર  

 ઉપરાતં યષુિટ અષધકારી તરફથી સોપવાર્મા ં આવતી તર્માર્મ પ્રકારિી 
કાર્મગીરી.   
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૮ કુ િદંનાબેન 
જી.પરમાર,  
જુ. ક્લાકટ 

 ડી.સી.ચબલો, એ.સી.ચબલો બિાવવા, એર્મ.ઇ.એસ. રજીસ્ટર ષિભાવણી, 
ર્મેળવણા કરવા જવા. કચેરીર્મા ં જર્મા થયેલ િાણા ં ચલણ ધ્વારા બેંકર્મા ં
ભરવાિી કાર્મગીરી, આવક રજીસ્ટર ષિભાવવુ.ં 

 રોજબરોજિી આવલે ટપાલો ઇિવડભ કરવી, તેર્મજ રોજબરોજિી આવલે 
ટપાલો આઉટવડભ કરવી. તેર્મજ ટપાલ રજીસ્ટર ષિભાવવુ.ં 

 ઉપરાત ં યષુિટ અષધકારી તરફથી સોપવાર્મા ં આવતી તર્માર્મ પ્રકારિી 
કાર્મગીરી 

 

(૩)  સસ્થામા ંકામકાજ અને વનર્ટય પ્રઢિયામા ંઅનસુરિાની કાયટપધ્ધવત (તેમા ંદેખરેખ  અને 
 જિાબદારીઓ મારે્ની ચેનલોની બાબતોનો સમાિેશ થિો જરૂરી છે.)  

 અતે્રના વિર્ાગ હઠેળ ચાલતી સશંોધન, વશક્ષર્, વિસ્તરર્, િહીિર્ી તેમજ નાર્ાકીય 
કામગીરી અંગેના વનર્ટયો યવુનિવસિર્ીના પ્રિતટમાન વનયમો અનસુાર સશંોધન 
વનયામકશ્રી, વિસ્તરર્ વશક્ષર્ વનયામકશ્રી તથા કુલસચચિશ્રી ના માગટદશટન હઠેળ,  
યવુનર્ અવધકારી (બાયોરે્ક્નોલોજી વિર્ાગ) દ્વારા લેિામા ંઆિે છે.  

(૪)  સસં્થાના કાયો કરિા મારે્ નક્કી કરેલા ધોરર્ો.  
 જે ખેડતૂો ર્મારહતી લવેા આવે છે તઓેિે તજે રદવસે ર્મૌચખક રીતે તરે્મજ ઉપલબ્ધ 

સારહત્ય પરંુુ પાડીિે ષવિા મલૂ્યે ર્મારહતી પરૂી પાડવાર્મા ંઆવે છે. 
 
(૫)  સસં્થાના કાયો કરિા મારે્ સસં્થા દ્વારા ઘડાયેલા વનયમો, વિવનયમો, સચૂનાઓ, વનયમ 
 સગં્રહો અને રેકડટ.  

 અત્રિેા ષવભાગર્મા ં ષિણભયો લવેા ર્માટે રાજ્યિી કૃષિ યષુિવષસિટીઑ ર્માટે િક્કી કરેલ  
સ્ટેચ્યટુ્સ 1-121 િે અનસુરવાર્મા ંઆવે છે. 

(૬)  સસં્થા પાસે દસ્તાિેજોના પ્રકારનુ ંપત્રક  
 સાર્માન્ય રીત ેજાહરે જિતાિ ેસીધે સીધા લાગ ુપડતા હોય તવેા લેચખત દસ્તાવજે 

અત્રિેી કચરેીિી પાસે હોતા િથી. પરંત ુ કર્મભચારીઓિા સવેાકીય દસ્તાવેજો તથા 
સશંોધિોિો અિે ષશક્ષણિા રરપોટભ જેવા દસ્તાવજેોિી સાચવણી આ યષુિટ દ્વારા 
કરવાર્મા ંઆવે છે.  

(૭)  સસં્થાની નીતી ઘડિા અંગેના અથિા તેમના િહીિર્ અંગેના જાહરે જનતા સાથેના 
 પરામશટ અથિા પ્રવતવનવધત્િ મારે્ની કોઈ વ્યિસ્થા હોય તો તેની વિગતો.  

 યષુિવષસિટી દ્વારા ઘડવાર્મા ંઆવલે વહીવટી ષિયર્મો લાગ ુપડે છે. 
(૮)  સસં્થાની વિવિધ સવમતીઓ અને તેમના ર્ાગ તરીકે અથિા તેની સલાહના ઉદે્દશથી 
 બેઠી િધ ુ સભ્યોના બનેલા એકમોની બેઠકો જાહરે જનતા મારે્ ખલુ્લે છે કે કેમ? અને 
 આિે બેઠકોની કાયટિાહી નોંધ જાહરે જનતા મારે્ ઉપલબ્ધ છે કે કેમ ? તે અંગેનુ ં પત્રક.  

 કૃષિ ર્મહોત્સવ, કૃષિ ર્મળેા, કૃષિ ગોષ્ટટ ષવગરેે દ્વારા જાહરે જિતાિે કૃષિ સલંગ્િ 
ર્મારહતી પહોચાડવાર્મા ં આવે છે. તેર્મજ ZEARC ષર્મરટિંગ દ્વારા સચૂવવાર્મા ં આવતા 
પ્રશ્નો ઉપર ચચાભ કરી િવા સશંોધિો હાથ ધરવાર્મા ંઆવે છે. 
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(૯)  સસં્થાના અવધકારીઓ અને કમટચારીઓની વનદેશીકા  
િમ કમટચારીનુ ંનામ હોદ્દો જન્મ તારીખ  યવુન.મા ંદાખલ 

તારીખ  
ડીગ્રી  

૧ ડો. ડી.એ.પટેલ ઇ. ચા. સહ 
પ્રાધ્યાપક અિ ે
યષુિટ અષધકારી  

૨૩/૦૭/૧૯૭૦ ૩૦/૦૩/૨૦૧૨ પી.એચ.ડી 

૨ ડો. સશુીલ કુર્માર  ર્મદદ. પ્રાધ્યાપક ૦૬/૦૬/૧૯૭૯ ૨૩/૦૪/૨૦૧૨ પી.એચ.ડી 
૩ શ્રી અર્મર સાકુરે  ર્મદદ. પ્રાધ્યાપક ૨૮/૦૪/૧૯૮૬ ૨૦/૦૪/૨૦૧૨ એર્મ.એસ.સી. 
૪ ડો. જી.બી. પાટીલ  ર્મદદ. પ્રાધ્યાપક ૨૫/૦૬/૧૯૭૯ ૨૩/૦૫/૨૦૧૨ પી.એચ.ડી 
૫ શ્રી પરિયાર ભાવશે એસ.  લેબ. ટેક.  ૦૬/૦૫/૧૯૮૦ ૨૩/૦૪/૨૦૧૨ બી.એસ.સી.  
૬ શ્રી એર્મ.કે.રાઠવા,  ખેતી અષધકારી ૦૧/૦૬/૧૯૬૭ ૨૨/૦૯/૧૯૮૬ કૃષિ 

રડપ્લોર્મા 
૭ શ્રી રંજિબિે આર. રબારી જુ. ક્લાકભ ૦૮/૧૧/૧૯૬૮ ૦૯/૧૧/૨૦૦૧ ૧૨ પાસ 
૮ કુ. વદંિાબિે જી. પરર્માર જુ.ક્લાકભ ૧૪/૧૧/૧૯૮૯ ૨૬/૦૭/૨૦૨૧ એર્મ.એસ.સી. 

(આઈ.ટી.) 
 
(૧૦)  દરેક અવધકારી અને કમટચારીને મળત ુ ં માવસક અને વનયમો મજુબના િળતરની પદ્ધવતને 
 માઢહતી. 
િમ કમટચારીનુ ંનામ હોદ્દો મળૂ પગાર  ર્થ્થા  
૧ ડો. ડી.એ.પટેલ  ઇ. ચા. સહ 

પ્રાધ્યાપક અિ ે
યષુિટ અષધકારી 

૧૩૧૪૦૦-૨૧૭૧૦૦  મળૂ પગાર ભથ્થા ઉપર 
કેન્ર સરકારિા ધોરણે ૧૦ 
ટકા ઘરભાડા ભથ્્ુ,ં ૩૧ 
ટકા ર્મોંઘવારી ભથ્્ુ ંતથા 
રૂ. ૩૦૦/- મજુબ તબીબી 
ભથ્્ુ ંર્મળવાનુ ંથાય છે. 

 ડો. સષુશલકુર્માર, ડો. 
અર્મર સકુરે, ડો.. જી.બી. 
પારટલ  તબીબી 
રીએમ્બશેભર્મેંટ ધ્વારા 
તબીબી સહાય ર્મળેવે છે.  

૨ ડો. સશુીલ કુર્માર  ર્મદદ. પ્રાધ્યાપક ૫૭૭૦૦-૧૮૨૪૦૦ 
૩ શ્રી અર્મર સાકુરે  ર્મદદ. પ્રાધ્યાપક ૫૭૭૦૦-૧૮૨૪૦૦ 
૪ ડો. જી.બી. પાટીલ  ર્મદદ. પ્રાધ્યાપક ૫૭૭૦૦-૧૮૨૪૦૦ 
૫ શ્રી પરિયાર ભાવશે એસ.  લેબ. ટેક.  ૩૫૪૦૦-૧૧૨૪૦૦ 
૬ શ્રી એર્મ.કે.રાઠવા,  ખેતી અષધકારી  
૭ શ્રી રંજિબિે આર. રબારી જુ. ક્લાકભ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 
૮ કુ. વદંિાબિે જી. પરર્માર જુ.ક્લાકભ ૧૯૯૫૦/- (રફક્સ પ)ે 
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(૧૧)  સસં્થાની એજન્સીની તમામ યોજનાઓની વિગતો, સચૂચત ખચટ અને કરેલી 
 ચકૂિર્ીઓના અહિેાલ દશાટિત ુફાળિેલુ ંબજેર્.  

અ.ન.ં યોજનાન ુનામ બજેર્ સદર યોજનાનો 
પ્રકાર 

િષટ ૨૦૨૧-૨૨ 
ની ફાળિેલ 

ગ્રાન્ર્ (લાખમા)ં 
૧ સેન્ટર ઓફ એકેસેલન્સ ઇિ એગ્રી. બાયોટેકિોલોજી  ૧૨૦૧૧ પ્લાિ  ૫૨.૭૫ 
૨ સ્રેંધિીંગ ઓફ ટીસ્યકુલ્ચર રીસચભ એન્ડ ડેવલોપર્મેન્ટ  ૧૨૦૯૨ પ્લાિ ૩૭.૧૦ 
3 સ્રેંધિીંગ ઓફ રડપાટભર્મેંટ ઓફ િિેોટેકિોલોજી  ૧૨૯૪૭-૦૧  પ્લાિ ૮૪.૦૦ 
૪ અલીલ ર્માઈિીંગ ફોર ફેગ્રેન્સ એન્ડ કલર ષપ્રન્સીપલ 

ફોર સેફ્રોિ એન્ડ સેન્ડલવડૂ   
૧૨૯૮૯-૦૬ પ્લાિ ૪૫.૨૬ 

૫ રીસચભ સેન્ટર ફોર ડીસ્ટંટ હાઈબ્રીડાઇઝશેિ ઇિ રફલ્ડ 
એન્ડ ફ્રૂટ ક્રોપ્સ  

૧૨૯૯૩-૦૭  પ્લાિ ૪૬.૭૨ 

૬ સેન્ટર ફોર એડવાન્સ્ડ રીસચભ ઈિ પ્લાન્ટ ટીસ્ય ુકલ્ચર ૧૨૯૯૩-૧૭ પ્લાિ ૩૮.૦૦ 
૭ પ્રોડકશિ એન્ડ ડેર્મોસ્ટેશિ ઓફ ટીસ્યકુલ્ચર પ્લાન્ટ 

અન્ડર થ્રી લોકેશિ એન્ડ કલેકશિ એન્ડ ર્મેંટેિન્સ 
ઓફ ઇલાઇટ જર્મભપ્લાઝર્મ ઓફ ડેટપાર્મ   

૨૦૩૨  ICAR ૯,૯૧,૬૨૭=૦૦ 

૮ ગ્રીિ હાઉસફેષસચલટી ફોર ર્મષ્લ્ટપ્પ્લકેશિ એન્ડ 
ડેર્મોસ્રેશિ ઓફ ઇન્ટરસ્પષેશરફક હાઇબ્રીડ ફ્રૂટ્સ એન્ડ 
વેજીટેબલ. 

૧૮૫૫૭-૭૧ અધર ૭,૧૧,૨૨૧=૦૦ 

૯ એસ્ટાબ્લીશર્મેન્ટ ઓફ એડવાન્સ્ડ લેબોરેટરી ઇિ 
િેિોટેકિોલોજી ફોર ઈવોલ્વીંગ િોવેલ એપ્લીકેશન્સ 
ઇિ એગ્રીકલ્ચરલ સાઇન્સીસ 

૧૮૫૫૮-૦૯ 

(s) 

RKVY ૪૧૯૩૫૩=૦૦ 

૧૦ િેશિલ સરટિરફકેશિ ષસસ્ટર્મ ફોર ટીસ્યકુલ્ચર રઇસીડ 
પ્લાટંસ (એિસીએસ-ટીસીપી) 

૧૮૫૫૯-૧૪ અધર ૪૩૫૯૭૬૦=૦૦ 

૧૧ યષુિવષસિટી ડવેલપર્મેંટ ફંડ (યડુીએફ) 
(એસ્ટાબ્લીશર્મેન્ટ ઓફ એડવાન્સ્ડ લબેોરેટરી ઇિ 
િેિોટેકિોલોજી ફોર ઈવોલ્વીંગ િોવેલ એપ્લીકેશન્સ 
ઇિ એગ્રીકલ્ચરલ સાઇન્સીસ) 

૯૫૯૯-૫૨ અધર ૧૫૫૩૮૯૫=૩૨ 

૧૨ ક્લાસીફાઇડ વકભ  ૧૨૬૦૦  ૪.૦૦ 
 
(૧૨)  ફાળિેલી સહાયકી અને સહાયકી કાયટિમોના લાર્ાથીઓની વિગત સઢહત આિા  કાયટિમોના 
 અમલની પદ્ધવત.  

 યવુનર્ દ્વ્રારા ઢર્સ્ય ૂકલ્ચર પદ્ધવત દ્વારા તૈયાર કરેલ નીચે જર્ાિેલ રોપાઓનુ ંનહીં નફા 
નહીં નકુશાનના ધોરરે્ િેચાર્ કરિામા ંઆિે છે. 

અ. ન.ં પાકનુ ંનામ જાત ર્ાિ (રૂ. પ્રવત છોડ) 
૧ ખારેક લોકલ અને બરહી ૨૦૦૦.૦૦ 
૨ પરિળ લોકલ ૧૪.૦૦ 
૩ કંકોડા લોકલ ૧૪.૦૦ 
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૪ સ્ર્ીવિયા લોકલ ૧૦.૦૦ 
૫ દાડમ ર્ગિા ૨૫.૦૦ 
૬ સીડલેસ લીંબ ુ લોકલ ૪૫.૦૦ 
૭ કારં્ા િગરના થોર લોકલ ૨૫.૦૦ 

 
(૧૩)  સસં્થા પાસેથી કોઈપર્ પરિાનગીઑ અથિા અવધકારપત્ર અથિા છૂર્છાર્/રાહત  મેળિનાર 
 અંગેની વિગત.  

 લાગ ુપડત ુ ંિથી 
(૧૪) સસં્થા પાસે ઉપલબ્ધ અથિા તેમની પાસે રહતેી િીજાણ ુ માધ્યમમા ં રૂપાતંઢરત 
 (ઇલેક્રોવનક્સ ફોમટ) માઢહતીની વિગતો. 

 જે ખેડતૂો ર્મારહતી લવેા આવે છે તઓેિે તજે રદવસે ર્મૌચખક રીતે તરે્મજ ઉપલબ્ધ 
સારહત્ય પરંુુ પાડીિે ષવિા મલૂ્યે ર્મારહતી પરૂી પાડવાર્મા ંઆવે છે. ઉપરાતં િીજાણ ુ
માધ્યમમા ંરૂપાતંઢરત માઢહતીની વિગતો www.aau.in ઉપર મકુિામા ંઆિેલ છે. 

 
(૧૫)  સસં્થામા ં જાહરે ઉપયોગમા ં રાખેલી પસુ્તકાલય અથિા િાચંન ખડંની સિલતો મારે્ના 
 સમય સઢહત, નાગઢરકોને માઢહતી મેળિિા મારે્ની પ્રાપ્ત સગિડોની વિગતો.  

- પ્રદશભિો  
- િોટીસ બોડભ  
- આણદં કૃષિ યષુિવષસિટીિી વબેસાઇટ www.aau.in  

 
(૧૬)  સસં્થાએ વનયકુ્ત કરેલા જાહરે માઢહતી અવધકારીઓના નામ, હોદ્દાઓ અને અન્ય વિગતો.  
 ૧. ડો. ડી.એ.પટેલ, યષુિટ અષધકારી તથા ઇ.ચા.સહ સશંોધિ વજૈ્ઞાષિક, એગ્રી. 
બાયોટેકિોલોજી ષવભાગ, આકૃય,ુ આણદં 
 ૨. ડો. જી. બી. પાટીલ, ર્મદદિીશ પ્રાધ્યાપક, એગ્રી. બાયોટેકિોલોજી ષવભાગ, આકૃય,ુ આણદં 
(૧૭)  િખતો-િખત વનયત કરિામા ંઆિે તે પ્રમારે્ની આિી અન્ય માઢહતી.  

 રાજ્ય સરકાર દ્વારા યવુનિવસિર્ીને લગતી માઢહતી જે તે સમયે માગંિામા ંઆિે ત્યારે 
મોકલી આપિામા ંઆિે છે.  
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-: પ્રમાર્ પત્ર :- 

 
 આથી પ્રર્માણપત્ર આપવાર્મા ં આવે છે કે, ર્મારહતી અષધકારી અષધષિયર્મિી 

કલર્મ-૪ અંતગભત સ્વય ંજાહરે કરવાિી બાબતો પ્રોએષ્ક્ટવ ડીસ્ક્લોઝર (PAD) ર્મારા 

ષવભાગ દ્વારા તૈયાર કરવાર્મા ંઆવેલ છે અિે તા ૦૧/૦૫/૨૦૨૨ (વિભ ૨૦૨૧-૨૨) 

િી ક્સ્થષતએ અર્મારી ર્મજૂંરી રે્મળવી અધ્યયિ કરવાર્મા ંઆવેલ છે.  

 

 

તા.  ૧૮/૦૫/૨૦૨૨      યષુિટ અષધકારી  
     ડીપાટભ . ઓફ એગ્રીકલ્ચરલ બાયોટેકિોલોજી  

આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી, આણદં  
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કૃષિ ઈજનેરી અને ટેક્નોલોજી કોલેજ 

આણદં કૃષિ યષુનવષસિટી,ધોળા કુવા,ગોધરા 
 

ડો.આર.સબુયૈાહ        ફોન.ન.ં૦૨૬૭૩/૨૬૫૧૨૮,૨૬૫૦૨૭ 

આચાયય અને વિદ્યાશાખાધ્યક્ષ  ઈ-મેઇલ : dean.caet@aau.in 
 

જા.ન.ંઆકૃય/ુકૃઈટેકો/િહટ/      /૨૦૨૨  ગોધરા           તારીખ : /૦૫/૨૦૨૨ 
 

પ્રવત,         અરજન્ટ/રૂબરૂ  
કુલસચચિશ્રી 
આણદં કૃવિ યવુનિવસિટી 
આણદં  જજ.આણદં 

 

    વિિય: મદુ્દા ન.ં૧ થી ૧૭ ની માહહતી મોકલિા બાબત...  

    સદંર્ય: આપશ્રીની કચેરીના પરીપત્ર જાન.ંઆકૃય/ુરી//લીગલ/સીસી.૨/૮૨/૨૦૨૨ 

     તારીખ: ૩૦/૦૪/૨૦૨૨ 

 સવિનય ઉપરોક્ત વિિય અન્િયે જણાિિાનુ ંકે, અતે્ર ચાલતી કૃવિ ઈજનેરી ટેક્નોલોી/ કોલેજ આ.કૃ.ય.ુ ગોધરાની 
માહહતીનો અવધકાર અવધવનયમ-૨૦૦૫ ની કલમ-૪(૧)(ખ) હઠેળ દરેક  જાહરે સત્તા મડંળોએ જાહરે કરિાની થતી ૧ થી 
૧૭ મદુ્દાઓની માહહતી (પ્રો-એકટીિ ડીસ્કક્લોઝર) પ્રવસધ્ધ કરિા અને અદ્યતન માહહતી  આ સાથે હાડય કોપી/સોફ્ટ કોપીમા ં
સામેલ રાખી મોકલી આપિામા ંઆિે છે.જે વિહદત થિા વિનતંી, 
 
 
 
સામેલ : ઊપર મજુબ         આચાયય અને વિદ્યાશાખાધ્યક્ષ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:dean.caet@aau.in
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માહિતી આષધકાર ષનયમ 2005 અંગે વિષ 2021ની માહિતી 
 

1. *સસં્થાનુ ંનામ ઉદેશો, કાયો અને ફરજોની ષવગત: 
 નામ: કૃવિ ઈજનેરી અને ટેક્નોલોી/ કોલજે, આ.કૃ.ય,ુ ગોધરા-389 001 ી/.પચંમહાલ 
  9 મે. 2008મા ંગજુરાતના તત્કાચલન માન.મખુ્યમતં્રીશ્રી નરેન્રર્ાઈ મોદી દ્વારા  
   ઉદ્દઘાટન કરિામા ંઆિેલ હત ુ.ં  
 ઉદેશો:  કોલજેમા ંવશક્ષણ, સશંોધન, વિસ્કતરણના કાયો કૃવિ ઈજનેરીમા ંઉપયોગી તાલીમી 
   અને વશક્ષણ પામેલ માનિબળ ઉત્પન્ન કરિા માટે કોલજેમા ંનીચેમજુબના સ્કનાતક  
   અને અનસુ્કનાતક ક્ક્ષાએ તાલીમ આપિામા ંઆિે છે.  
 

બી. ટેક.       4 િિયનો ડીગ્રી કોિય   

એમ.ટેક.  2 િિયનો ડીગ્રી કોિય   
પી.એચડી.  3 િિયનો ડીગ્રી કોિય   
િોકેશનલ કોિય   ધો.10 પછીનો પ્રમાણપત્ર કોિય  

 
 કાયો અને ફરજો 

 દેશમા ંઆહદિાસી વિસ્કતારમા ં તાલીમ પામેલ માણસો તૈયાર કરિા અન ે કૃવિમા ં તકનીકી 
રીતે યોગદાન આપવુ ંતેમજ કુદરતી સસંાધનોનો કાયયક્ષમ રીતે ઉપયોગ કરી તેમા ંકૃિી ક્ષતે્ર ે
ઈજનીરી વિદ્યાનો સપંણૂય રીતે ઉપયોગ કરી ખતેીને પ્રગવતશીલ બનાિિી .  

 કૃિી ક્ષતે્રે ઉચ્ચકક્ષાનુ ંકાયયક્ષમ, ગણુિત્તા યકુ્ત વશક્ષણ ધરાિતુ ંમાનિબળ તૈયાર કરવુ.ં 
 કૃવિ ક્ષતે્રે સસંોવધત ટેક્નોલોી/નો વ્યાપ ખડેૂતો તેમજ ખતેી સાથે સલંગ્ન સસં્કથાઓ સધુી 

પહોંચાડિો.  
 સરકારી, ચબન સરકારી એકમોને જરૂરી સલાહ સચૂન પરુૂ પાડવુ.ં  
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2. *સસં્થાનાં અષધકારીઓ / કમષચારીઓની સત્તાઓ અને ફરજો: 
  સસં્કથાના િડા તરીકે આચાયયશ્રીની વનમણુકં કરિામા ંઆિેલ છે.કોલજેના વિર્ાગોમા ં 

  જે તે વિર્ાગને લગતા વિર્ાગીય વિિય વનષ્ણાત પ્રાધ્યાપક/સહપ્રાધ્યાપકને વિર્ાગના ં 
  િડા તરીકે વનયકુ્ત કરિામા ંઆિે છે.િહીિટી/ હીસાબી વિર્ાગના ંસચંાલન માટે  
  મદદનીશ િહીિટી અવધકારીની વનમણુકં કરિામા ંઆિે છે. સદર અવધકારીને રાજ્ય કૃવિ  
  યવુનિવસિટી સત્તા સોપણી વનયમો-૨૦૧૧ મા ંદશાયવ્યા મજુબની સત્તાઓ અને ફરજો  
  એનાયત થયેલ છે. 
3. *સસં્થામાં કામકાજ અને ષનણષય પ્રક્રીયામાં અનસુરવાની કાયષપદ્ધષત (તેમા ં દેખરેખ અને 
   જવાબદારીઓ માટેની ચેનલોની બાબતોનો સમાવેશ થવો જરૂરી છે): 

 સસં્કથામા ં કામકાજ અને વનણયય પ્રક્રીયામા ં અનસુરિાની કાયયપદ્ધવત ગજુરાત રાજ્ય કૃવિ 
યવુનિવસિટી સત્તા સોપણી વનયમો-2011મા ંદશાયવ્યા મજુબ અનસુરિામા ંઆિે છે.  

 4. *સસં્થામાં કાયો કરવા માટે ષનયત કરેલા ંધોરણો: 
 સસં્કથામા ંકામકાજ અને વનણયય પ્રક્રીયામા ંઅનસુરિાની કાયયપદ્ધવતના ંધોરણો ગજુરાત રાજ્ય 

કૃવિ યવુનિવસિટી સત્તા સોપણી વનયમો -2011મા ંદશાયવ્યા મજુબ અનસુરિામા ંઆિે છે. 
5.*સસં્થામાં કાયો કરવા માટે સસં્થા દ્વારા ઘડાયેલ ષનયમો, ષવષનમયો, સચૂનાઓ, ષનયમો,
   સગં્રિો અને રેકડષ: 
 સસં્કથામા ંકાયો કરિા માટે ICAR NEW DELHI દ્વારા સચૂિેલ તેમજ રાજ્ય સરકાર દ્વારા 

અમલી થયેલ ધારાધોરણો મજુબની કાયય પ્રણાલી અમલી બનેલ છે. રાજ્ય કૃવિ 
યવુનિવસિટીઓના સરળ સચંાલન અને કામકાજની એકસતૂ્રતા માટે સત્તા સોપણી વનયમો-
૨૦૧૧ અમલી બનાિેલ છે. શૈક્ષણીક કાયયર્ારણ ICAR ધારાધોરણો મજુબ નીચ ેમજુબ છે.
  

Sr. 
No. 

Activity 
Hoursper Week 

Principal Dep. 
Head 

Professor Asso. 
Professor 

Asstt. 
Professor 

1. Contact hours (ઇન્સટ્રક્શન) 04 06 08 12 16 
2. Preparation for teachin including libary use  02 06 06 10 12 
3. Administration, evaluatin research, 

Extension, guidance, counseling, 
development activities etc 

33 27 25 17 11 

Total 39 39 39 39 39 
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6.*સસં્થા પાસેનાં દસ્તાવેજોના પ્રકારનુ ંપત્રક : 
  યવુનિવસિટી હસ્કતકના કોલજેો/રીસચય ફામો લગત જરૂરી દસ્કતાિેજો િગેરે જાળિણી        

   /વનર્ામણી રાજ્ય કૃવિ યવુનિવસિહટ સત્તા સોપણી વનયમો -2011મા ંદશાયવ્યા મજુબ  
    જે તે મખુ્ય કચરેીના ંજિાબદાર અવધકારી હસ્કતક હોય છે. 

 7.*સસં્થાનાં નીતી ઘડવા અંગેના અથવા તેમનાં વિીવટ અંગેના જાિરે જનતા સાથેના 
    પરામશષ અથવા પ્રતીનીધી માટેની કોઈ વ્યવસ્થા િોય તો તેની ષવગતો : 
  સસં્કથાના ં નીતી ઘડિા અંગેના અથિા તેમના ં િહીિટ અંગેના જાહરે જનતા સાથેના 

 પરામશય અથિા પ્રવતવનવધ માટે જુદા જુદા ક્ષતે્રના પ્રવતવનવધઓને ધ્યાનમા ં રાખીને 
 કમીટીની રચના કરિામા ં આિે છે. જેમા ં સરકારશ્રીના, ખડેૂતોના, ICARના ં એમ દરેક 
 ક્ષતે્રના પ્રતીનીધીઓ હોય છે, અને સિાયનમુતે નીતી ઘડતર િહીિટી  બાબતોનો વનણયય       

   લિેામા ંઆિે છે. 
8. *સસં્થાની ષવષવધ સમીતીઓ અને તેમના ભાગ તરીકે અથવા તેની સલાિના ઉદેશથી બે             
   થી વધ ુસભ્યો બનેલા એકમોની બેઠકો જાિરે જનતાં માટે ખલુ્લી છે કે કેમ ? અને    
    આવી બેઠકોની કાયષવાિી નોધ જાિરે જનતાં માટે ઉપલબ્ધ છે કે કેમ? તે અંગેનુ ંપત્રક: 
  આિી કોઈ જોગિાઈ નથી. 

9. *સસં્થાનાં અષધકારીશ્રીઓ અને કમષચારીશ્રીઓની ષનદષ ષશકા: 
  મદુા નબંર-2,5 મજુબ  
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10. *દરેક અષધકારી અને કમષચારીને મળતુ ંમાષસક મિતેાણુ ંઅને ષનયમો મજુબના  
મળતરનીપદ્ધતીની માિીતી: 

Sr. No. Name Designation GrossPay 

1 Dr. R. Subbaiah Principal& Dean 2,79,296/- 

2 Dr. M. L. Gaur Professor 2,34,137/- 

3 Dr. R. Swarnkar Professor 2,71,020/- 

4 Dr. Pankaj Gupta Professor(P) 2,06,958/- 

5 Dr. Navneet Kumar Assocaite Professor 2,06,676/- 

6 Dr. D. K. Vyas       Assocaite Professor           1,83,656/- 

7 Dr.Hetal Tanna Asstt. Professor 1,15,349/- 

8 Dr.Brijesh A Amin Asstt. Professor 1,15,465/- 

9 Dr. M. K. Tiwari Asstt. Professor 96,682/- 

10 Dr. Neeraj Seth Asstt. Professor 1,08,844/- 

11 Dr.GautamKumar J Kamani Asstt. Professor 1,12,056/- 

12 Shri. R. C. Salunkhe Asstt. Professor 1,12,056/- 

13 Shri. K. L. Dabhi Asstt. Professor 1,12,052/- 

14 Shri Mandloi Kapil Asstt. Professor 1,15,349/- 

15 Mrs. Shefali K. Modi Asstt. Professor 1,12,052/- 

16 Shri J. Sravankumar Asstt. Professor 93,740/- 

17 Shri K. R. Jethva Asstt.Professor 1,12,052/- 

18 Shri. Hardik S Sharma Asstt. Professor 1,15,349/- 

19 Mr.Chirag Jadav Asstt. Professor 96,678/- 

20 Shri Arvind N Kunpara Asstt. Professor 90,869/- 

21 Shri. Sanjay Pargi Sr.Rese.Asstt. 64,940/- 

22 Shri. J. J. Chavda Sr.Rese.Asstt. 61,228/- 
23 Shri. R. S. Godhani Sr.Rese.Asstt. 61,228/- 

24 Shri. Yoganandi Yagnik Sr.Rese.Asstt. 56,011/- 

25 Shri. S. Suryavanshi Sr.Rese.Asstt. 54,444/- 

26 Ku. Kyatiben Vyas Sr.Rese.Asstt. 54,444/- 

27 Shri Nirav M Solanki Forman Instructor.Grade-3 59,486/- 

28 Shri. A. K. Bamaniya Lab Technician 49,062/- 

29 Shri Nilesh Prajapati Lab Technician 49,062/- 

30 Shri A. K. Kapadiya Lab Technician 31,340/- 

31 Shri. Nilesh M Patel Mechanic 41,714/- 

32 Shri  Shailesh A Patel Junior Clerk 30,737/- 

33 ku. Trupti S. Damor Junior Clerk 29,844/- 

34 Smt. R. V. Bhabhor H. A. W. 38,188/- 
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11. *સસં્થાની તમામ યોજનાઓની ષવગતો. સચૂચત ખચષ અને કરેલ ચકુવણીઓના ંઅિવેાલ 
 દશાષવત ુ ંફાળવેલ બજેટ: 
  

Financial Year: 2021-22 

Budget Head Allotment Expenditure 

12975   Pay & Allow 4,05,73000/- 4,04,76506/- 

Rec. 95,00,000/- 94,23,334/- 

Non Rec. 5,05,000/- 5,00,348/- 

Total `. 5,05,78000/- 5,04,00188/- 

12987-01 Pay & Allow 17,45,000/- 17,43,731/- 

Rec. 2,00,000/- 1,93,971/- 

Non Rec. 0 0 

Total `. 19,45,000/- 19,37,702/- 

12993-10 Pay & Allow 3,00,000/- 2,99,127/- 

Rec. 8,00,000/- 8,00,000/- 

Non Rec. 3,35,000/- 3,35,000/- 

Total `. 14,35,000/- 14,34,127/- 

12993-11 Pay & Allow 0 0 

Rec. 11,00,000/- 10,96,582/- 

Non Rec. 0 0 

Total `. 11,00,000/- 10,96,582/- 

12865 Pay & Allow 4,49,000/- 4,38,173/- 

Rec. 1,00,000/- 99,750/- 

Non Rec. 0 0 

Total `. 5,49,000/- 5,37,923/- 

12967 Pay & Allow 0 0 

Rec. 90,000/- 89,973/- 

Non Rec. 0 0 

Total `. 90,000/- 89,973/- 

12975-00S Pay & Allow  0 0 

Rec. 0 0 

Non Rec. 3,91,000/- 3,84,500/- 

Total `. 3,91,000/- 3,84,500/- 

12967-01 Pay & Allow 0 0 

Rec. 24,500/- 24,500/- 

Non Rec. 0 0 

Total `. 24,500/- 24,500/- 

12967-02 Pay & Allow 0 0 

Rec. 85,000/- 85,000/- 

Non Rec. 0 0 

Total `. 85,000/- 85,000/- 

12703 Pay & Allow 0 0 

Rec. 10,000/- 10,000/- 

Non Rec. 0 0 

Total `. 10,000/- 10,000/- 

12987-13 Pay & Allow 0 0 

Rec. 30,500/- 30,500/- 

Non Rec. 0 0 
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Total `. 30,500/- 30,500/- 

12930 Pay & Allow 0 0 

Rec. 1,55,000/- 1,33,500/- 

Non Rec. 0 0 

Total `. 1,55,000/- 1,33,500/- 

18273 Pay & Allow 0 0 

Rec. 42,500/- 31,325/- 

Non Rec. 0 0 

Total `. 42,500/- 31,325/- 

18559-03 RP Pay & Allow 0 0 

Rec. 0 0 

Non Rec. 38,00,000/- 37,55,323/- 

Total `. 38,00,000/- 37,55,323/- 

18559-03 Pay & Allow 0 0 

Rec. 2,00,000/- 1,99,500/- 

Non Rec. 88,00,000/- 86,04,713/- 

Total `. 90,00,000/- 88,04,713/- 

18311-07 Pay & Allow 0 0 

Rec. 2,06,862/- 2,06,862/- 

Non Rec. 0 0 

Total `. 2,06,862/- 2,06,862/- 

4500 Pay & Allow 0 0 

Rec. 70,000/- 69,689/- 

Non Rec. 0 0 

Total `. 70,000/- 69,689/- 

4862 Pay & Allow 0 0 

Rec. 10,000/- 9971/- 

Non Rec. 0 0 

Total `. 10,000/- 9971/- 

4862-B Pay & Allow 0 0 

Rec. 32500/- 32195/- 

Non Rec. 0 0 

Total `. 32,500/- 32,195/- 

15657 Pay & Allow 0 0 

Rec. 7,72,500/- 6,67,500/- 

Non Rec. 0 0 

Total `. 7,72,500/- 6,67,500/- 

15659 Pay & Allow 0 0 

Rec. 1,57,158/- 1,57,158/- 

Non Rec. 0 0 

Total `. 1,57,158/- 1,57,158/- 

15658 Pay & Allow 0 0 

Rec. 7,10,100/- 7,10,100/- 

Non Rec. 0 0 

Total `. 7,10,100/- 7,10,100/- 

9599-26 Pay & Allow 0 0 

Rec. 0 0 

Non Rec. 4,50,000/- 0 
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Total `. 4,50,000/- 0/- 
 
 

9599-27 Pay & Allow 0 0 

Rec. 1455/- 1455/- 

Non Rec. 59,997/- 59,997/- 

Total `. 61,452/- 61,452/- 

9599-41 Pay & Allow 0 0 

Rec. 0 0 

Non Rec. 4,83,767/- 0 

Total `. 4,83,767/- 0/- 

9599-43 Pay & Allow 0 0 

Rec. 0 0 

Non Rec. 3,52,863/- 3,52,863/- 

Total `. 3,52,863/- 3,52,863/- 

9599-44 Pay & Allow 0 0 

Rec. 0 0 

Non Rec. 2,00,000/- 97,940/- 

Total `. 2,00,000/- 97,940/- 

9599-12 Pay & Allow 0 0 

Rec. 0 0 

Non Rec. 32,221/- 32,218/- 

Total `. 32,221/- 32,218/- 
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12. *ફાળવેલ સિાયકી અને સિાયકી કાયષક્રમોના લાભાથીઓની ષવગતો સિીત આવા   
કાયષક્ર્મોનાં અમલની પદ્ધતી:  
  લાગ ુપડતુ ંનથી. 

13. *સસં્થા પાસેથી કોઈપણ પરવાનગીઓ અથવા અષધકાર પત્ર અથવા છૂટછાટ / રાિત 
 મેળવનાર અંગેની ષવગતો:  
  લાગ ુપડતુ ંનથી. 

 

14. *સસં્થા પાસે ઉપલબ્ધ અથવા તેમની પાસે રિતેી ષવજાણ ુમાધ્યમમાં રૂપાંતરીત:  
  લાગ ુપડતુ ંનથી. 

15. *સસં્થામાં જાિરે ઉપયોગમાં રાખેલ પસુ્તકાલય અથવા વાંચન ખડંની સવલતો માટેના 
 સમય સિીત નાગરીકોને માિીતી મેળવવા માટેની પ્રાપ્ત સગવડોની ષવગતો:  

  કોલજે હસ્કતકની પસુ્કતકાલય અથિા િાચંન ખડંની સિલતો ફક્ત કોલજેનાવંિધ્યાથીઓ,
 સ્કટાફ માટે જ ઉપલબ્ધ છે. 

16. *સસં્થામાં ષનયકુ્ત કરેલાં જાિરે માિીતી અષધકારીઓનાં નામ, િોદ્દા અને અન્ય ષવગતો:  
  ડૉ. આર સબુયૈાહ, આચાયય અને વિદ્યાશાખાધ્યક્ષશ્રી,જાહરે માહીતી અવધકારીશ્રી  

 શ્રી એલ.કે.િસેયા, મદદનીશ િહીિટી અવધકારીશ્રી, 
 મદદનીશ જાહરે માહીતી અવધકારીશ્રી 

17. *વખતો વખત ષનયત કરવામાં આવે તે પ્રમાણેની અન્ય માિીતી: 
 લાગ ુપડતુ ંનથી. 
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એનેક્ષર-બી 
 

પ્રમાણપત્ર 
 

  આથી પ્રમાણીત કરિામા ં આિે છે કે, માહીતી અવધકાર અવધનીયમ કલમ-4 
અંતગયત સ્કિય ંજાહરે કરિાની બાબતો " પ્રોએકટીિ હડસ્કક્લોઝર (પી.એ.ડી.) મારા વિર્ાગ 
દ્વારા તૈયાર કરિામા ંઆિેલ છે, અને તા.૧/૫/૨૦૨૨ની સ્સ્કથતીએ અમારી મજૂંરી મેળિી 
અધતન કરિામા ંઆિેલ છે. 
 

આચાયય અને વિદ્યાશાખાધ્યક્ષ 
કૃષિ ઈજનેરી અને ટેક્નોલોજી કોલેજ 

આ.કૃ.ય.ુગોધરા 



 
 

 કૃષિ મહાષિદ્યાલય  

આણદં કૃષિ યષુિિષસિટી, િસો કેમ્પસ, િસો-પીજ 

રોડ 

મ.ુપો. & તા. િસો, જી. ખેડા – ૩૮૭ ૩૮૦  

 

ડાા. િી. પી. રામાણી 
આચાર્ય અને યનુનટ વડા 

ફોિ િ.ં (ઓ.):- ૦૨૬૮ ૨૫૩૩૫૦૩,    મો.િ.ં ૯૬૦૧૨ 

૭૯૨૫૧ 

ઇ-મેલ:- principalvaso@aau.in 

જા.િ.ં : - આકૃય/ુકૃષિ મહા./િસો/RTI/           /૨૦૨૨                      તા.    
/૦૫/૨૦૨૨ 

પ્રનિ 

 કુલસચચવશ્રી  
 આણદં કૃનિ યનુનવનસિટી  
 આણદં  
 
 

ષિિય : - The Right to Information Act 2005 Pro Active Discloser િી માહહતી 
મોકલી આપિા બાબત...  

સદંર્ય : - આપશ્રીના પરિપત્ર જા.ન.ં : આકૃય/ુિજી/લીગલ/સીસી.૨/૮૨/૨૦૨૨, િા. 
૩૦/૦૪/૨૦૨૨ 

  
 

 સનવનર્ ઉપિોક્િ નવિર્ અન્વર્ે જણાવવાનુ ં કે અત્રેની કૃનિ મહાનવદ્યાલર્, 

આણદં કૃનિ યનુનવનસિટી, વસો ખાિ ે સદંચર્િિ પત્ર-૧ થી માગેંલ The Right of 

Information Act 2005 Pro Active Discloser ની ૧૭ મદુ્દાઓ િથા એનેક્ષિ-બી ની 

મારહિી આ સાથે સામેલ િાખી હાડય િથા સોફ્ટ કોપીમા ંમોકલી આપવામા ંઆવે છે, જે 

આપની જાણ સારૂ.  

 

સામેલ : - ઉપિ મજુબ  



આચાયા અિે યષુિટ િડા 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 કૃષિ મહાષિદ્યાલય  

આણદં કૃષિ યષુિિષસિટી, િસો કેમ્પસ, િસો-પીજ 

રોડ 

મ.ુપો. & તા. િસો, જી. ખેડા – ૩૮૭ ૩૮૦  

 

ડાા. િી. પી. રામાણી 
આચાર્ય અને યનુનટ વડા 

ફોિ િ.ં (ઓ.):- ૦૨૬૮ ૨૫૩૩૫૦૩,    મો.િ.ં ૯૬૦૧૨ 

૭૯૨૫૧ 

ઇ-મેલ:- principalvaso@aau.in 

 (૧) સસં્થાનુ ંસસં્થાપન, ઉદે્દશો, કાર્ો અને ફિજોની નવગિ.  

   ૪ વિયનો બી.એસ.સી. કૃનિ સ્નાિક અભ્ર્ાસક્રમ.  

   ૩ વિયનો કૃનિ રડપ્લોમાનો અભ્ર્ાસક્રમ. 

   ખેિીવાડી અન ે સલંગ્ન પ્રવનૃિઓની નવિર્લક્ષી અન ે પ્રાર્ોચગક િાનંત્રકિા િેમજ 

કુશળિા વધાિવા માટે ગામડાના યવુાનોને િાલીમ આપવી અન ે કૃનિ સ્નાિક 

અભ્ર્ાસક્રમ પણૂય કિી ખેિી નનષણાિં બનાવવા.  
   કૃનિ સ્નાિક દ્વાિા વ્ર્વસાર્લક્ષી િાલીમ જેવી કે ફળ, શાકર્ાજી અન ે ઔિનધર્ 

પાકોમા ંમલુ્ર્ વધયન, અળનસર્ાના ખાિિનુ ંઉત્પાદન, બીજ ઉત્પાદન, ગણુવિાસર્િ 

ઉત્પાદન માટે સજીવ ખેિી, હાઇટેક કૃનિ ઉત્પાદન જેવા ંકે ગ્રીન હાઉસ, નેટ હાઉસ અને 
પેશી સવંધયન અને એગ્રી ચબઝનેસ અન ેકૃનિમા ંર્ાનંત્રકિણ અને અદ્યિન ખેત ઓજારો 
અિે યતં્રોિી જાળિણી િગેરે બાબતો હાથ ધરિી.  

 



(૨) સસં્થાના અનધકાિીઓ અને કમયચાિીઓની સિાઓ અને ફિજો.  
  કૃષિ મહાષિદ્યાલય (બ.સ. : ૧૨૯૮૭-૧૫) 
 

ક્રમ 
અષધકારી/કમાચારીનુ ં

િામ 
હોદ્દો ક્રમ 

અષધકારી/કમાચારીનુ ં
િામ 

હોદ્દો 

૧ ડાય. વી. પી. િામાણી  આચાર્ય ૧૨ ડાય. સી. બી. વમાય  મદદનીશ 

પ્રાધ્ર્ાપક  

૨ ખાલી જગ્ર્ા   પ્રાધ્ર્ાપક  ૧૩ શ્રી પી. એચ. પચંાલ  મદદનીશ 

પ્રાધ્ર્ાપક  

૩ ડાય. કે. એમ. પટેલ  સહ પ્રાધ્ર્ાપક ૧૪ શ્રી. એસ. આિ. લહુાિ  મદદનીશ 

પ્રાધ્ર્ાપક  

૪ ડાય. જી. આિ. પટેલ  સહ પ્રાધ્ર્ાપક ૧૫ શ્રી બી. એ. જેઠવા  મદદનીશ 

પ્રાધ્ર્ાપક  

૫ ડાય. બી. સી. પટેલ  સહ પ્રાધ્ર્ાપક ૧૬ ડાય. એમ. એન. જેગોડા  મદદનીશ 

પ્રાધ્ર્ાપક  

૬ ડાય. એમ. આિ. પટેલ  સહ પ્રાધ્ર્ાપક ૧૭ ખાલી જગ્ર્ા  મદદનીશ 

પ્રાધ્ર્ાપક  

૭ ડાય. એન. બી. પવાિ  સહ પ્રાધ્ર્ાપક ૧૮ કુમાિી પષુપાબેન એસ. 

પિમાિ 

મદદનીશ 

પ્રાધ્ર્ાપક  

૮ ડાય. બી. એમ. 

રક્રનિર્ન  

સહ પ્રાધ્ર્ાપક ૧૯ ડાય. રૂચા દવ ે મદદનીશ 

પ્રાધ્ર્ાપક  

૯ ખાલી જગ્ર્ા  મદદનીશ 

પ્રાધ્ર્ાપક  

૨૦ ડાય. પનુનિ વી. મહિેા  મદદનીશ 

પ્રાધ્ર્ાપક 

૧૦ શ્રીમિી નીશા બી. 
પટેલ  

મદદનીશ 

પ્રાધ્ર્ાપક  

૨૧ શ્રી એન. એમ. વસાવા ખેિી અનધકાિી  

૧૧ ખાલી જગ્ર્ા  મદદનીશ 

પ્રાધ્ર્ાપક  

   

 

  કૃષિ પોલલટેકષિક (બ. સ. : ૧૨૯૮૪, ૫૨૨૮-બી, ૧૨૮૬૫) 
 

ક્રમ અષધકારી/કમાચારીનુ ં
િામ 

હોદ્દો 



૧ શ્રી મનોજ પી. ડોહટ સહ પ્રાધ્ર્ાપક  

૨ ડાય. નવનાર્ાકુમાિ 

એચ.એમ 

મદદનીશ 

પ્રાધ્ર્ાપક  

૩ ખાલી જગ્ર્ા   મદદનીશ 

પ્રાધ્ર્ાપક  

૪ શ્રી એમ. એમ. સરૈ્દ ખેિી અનધકાિી 
૫ શ્રી િેજસ કે. િાઠોડ  ખેિી અનધકાિી  
૬ ખાલી જગ્ર્ા   ખેિી અનધકાિી 
૭ શ્રી વી. ડી. ગોહલે ખેિી મદદનીશ  

૮ શ્રી બી. ડી. ઓિિાદી  ખેિી મદદનીશ  

૯ શ્રી એસ. બી. પિુોરહિ  સીની. ક્લાકય  
૧૦ શ્રીમિી અલકાબને 

િામાનજુ 

હોસ્ટેલ આસી. 
વોડયન  

૧૧ આઉટસોસય  પટાવાળા  
૧૨ આઉટસોસય  પ્યનુ કમ કુક  

(૩) સસં્થામા ંકામકાજ અને નનણયર્ પ્રરક્રર્ામા ંઅનસુિવાની કાર્યપધ્ધનિ િેમા ંદેખિેખ અને 
જવાબદાિીઓ માટેની ચેનલોની બાબિનો સમાવેશ થવો જરૂિી છે.  

Sr.No. Name and Address 
The Hon'ble Vice Chancellor (I/c), Ex-Officio Chairman 

1. Dr. K. B. Kathiria  
Anand Agricultural University, Anand-388110 

The Director of Research and Dean P.G. Studies (I/c), Ex-Officio 

2. Dr. M. K. Jhala, 
Anand Agricultural University, Anand-388110 

The Deans of Faculties, Ex-Officio 

3. 

Dr. Y. M. Shukla,     
I/c. Principal & Dean (Agriculture), 
B. A. College of Agriculture, 
Anand Agricultural University, Anand-388110 

4. 

Dr. J.B. Upadhyay,             
Principal & Dean (Dairy Science), 
Sheth M. C. College of Dairy Science, 
Anand Agricultural University, Anand-388110 

5. 

Dr. M. N. Brahmbhatt, 
I/c. Principal & Dean (Veterinary Science), 
College of Veterinary Science and Animal Husbandry, 
Anand Agricultural University, Anand-388110 

6. 

Dr. R. F. Sutar,      
Principal & Dean (F.P.T. & B.E.), 
College of Food Processing Technology and Bio-Energy, 
Anand Agricultural University, Anand-388110 

7. 

Dr. R. Subbaiah, 
Principal & Dean (Agri. Engg. & Tech.), 
College of Agricultural Engineering  and Technology, 
Anand Agricultural University, Dahod Road, Dhola Kuva, Godhra-389001 

8. 

Dr. Dhaval R. Kathiriya , 
Dean (Agri. I. T.), 
College of Agricultural Information Technology, 
Anand Agricultural University, Anand-388 110 

9. 
Dr. R. S. Pundir, 
Principal & Dean (IABMI), 
International Agri-business Management Institute, 



Anand Agricultural University, Anand-388 110 

10. 

Dr. N. I. Shah,    
I/c. Principal & Dean (Horticulture), 
College of Horticulture, 
Anand Agricultural University, Anand-388 110 

The Director of Extension Education, Ex-Officio 

11. Dr. H. B. Patel,      
Anand Agricultural University, Anand-388110 

Registrar 

12. 
Dr. Gautam. R. Patel 
I/c. Registrar,  
Anand Agricultural University, Anand-388 110 

Board of Management 

13. 
Dr. K. B. Kathiria, 
Hon. Vice Chancellor, 
Anand Agricultural University, Anand-388 110 

Chairman 

14. 

Shri Mukesh Puri (IAS), 
Additional Chief Secretary, 
Agriculture, Farmer Welfare & Co-operation Department,  
Block-5, 1st Floor,  Nava Sachivalaya, 
Gujarat State, Gandhinagar-382 010 

Member 

15. 

Shri Manoj Vagh, 
Deputy Secretary (Technical Education), 
Department of Education,  
Block-5, 8th Floor, Nava Sachivalaya, 
Gujarat State, Gandhinagar-382 010 

 Member 

16. 

Ms. Manisha Chandra  (IAS), 
Secretary (Expenditure), 
Department of Finance,  
4th Block, 5th Floor, Nava Sachavalaya, 
Gujarat State, Gandhinagar-382 010 

Member 

 
 

17. 

Shri S. J. Solanki, 
Director of Agriculture, 
Sector - 10/A, Krishi Bhavan,  
Block No.-A, 2nd Floor, 
Gujarat State, Gandhinagar-382 010 

Member 

18. 

Dr. F. S. Thaker, 
Director of Animal Husbandry, 
Sector - 10/A, Krishi Bhavan, Block No.-B, 2nd Floor, 
Gujarat State, Gandhinagar-382 010 

Member 

19. 

Dr. P. M. Vaghasiya, 
Director of Horticulture, 
Sector - 10/A, Krishi Bhavan,  
Block No.-B, 1st Floor, 
Gujarat State, Gandhinagar-382 010 

Member 

20. 

Shri D. V. Barot, Director,  
Agricultural Technology Management Agency (ATMA) & Sameti, P-7, M-
Floor, Krishi Bhavan, Sector-10/A, 
Gujarat State, Gandhinagar-382 010 

Member 

21. 

Dr. H. B. Patel, 
I/c. Director of Extension Education, 
Anand Agricultural University,  
Anand-388110 

Member 

22. 

Dr. A. M. Shekh, 
Ex. Vice Chancellor,  
Anand Agricultural University,  
9-10, Kirti Park, Near Royal Plaza, 100 ft. Road, 
Anand-388 001 

Member 

23. 

Dr. K. P. Patel, 
Retd. Principal & Dean (Agriculture), 
Anand Agricultural University, 
B-1, 91, Svayam Symphony, Opp. Madhuvan Resort,      Anand-Sojitra 
Road, Anand-388 001 

Member 

24. 

Dr. Kanchan K. Singh, 
Assistant Director General (Farm Engg.), 
Engineering Division,Indian Council of Agricultural Research, Krishi 
Anusandhan Bhavan-II, Pusa, New Delhi-110 012 

Member 

25. Member of the Legislative Assembly Not appointed 



Gujarat State, Gandhinagar 
One Farmer   

26. 
Shri  Dilipkumar Pratapsinh Dhanga,                
Villege: Moti Bandibar, Tal. Limkheda,  

Dist: Dahod 

Member  

One eminent women social worker having experience in rural development   

27. 

Smt. Shruti A. Shroff,                                   

Managing Trusty, Shroff Foundation Trust,      
At. & Po. Kalali, Dist : Vadodara            

 Member  

One distinguished agro-industrialist   

28 

Shri Chandreshbhai A. Shah, 
Managing Director, 
Madhav Agro Foods Pvt. Ltd., Plot No. 228, Baroda-Jambursar Highway, 

Near Padra, At. DabVadodara 

Member  

29. 

Dr. Gautam. R. Patel, 
I/c. Registrar,  
Anand Agricultural University,  
Anand-388 110 

Member Secretary 

 (૪) સસં્થાના કાર્ો કિવા માટે નનર્િ કિેલા ધોિણો.  
   ૪ વિયનો બી.એસ.સી. કૃનિ સ્નાિક અભ્ર્ાસક્રમ. 

   ૩ વિયનો કૃનિ રડપ્લોમાનો અભ્ર્ાસક્રમ. 

   ખેિીવાડી અન ે સલંગ્ન પ્રવનૃિઓની નવિર્લક્ષી અન ે પ્રાર્ોચગક િાનંત્રકિા િેમજ 

કુશળિા વધાિવા માટે ગામડાના યવુાનોને િાલીમ આપવી અન ે કૃનિ સ્નાિક 

અભ્ર્ાસક્રમ પણૂય કિી ખેિી નનષણાિં બનાવવા.  
   કૃનિ સ્નાિક દ્વાિા વ્ર્વસાર્લક્ષી િાલીમ જેવી કે ફળ, શાકર્ાજી અન ે ઔિનધર્ 

પાકોમા ંમલુ્ર્ વધયન, અળનસર્ાના ખાિિનુ ંઉત્પાદન, બીજ ઉત્પાદન, ગણુવિાસર્િ 

ઉત્પાદન માટે સજીવ ખેિી, હાઇટેક કૃનિ ઉત્પાદન જેવા ં કે ગ્રીન હાઉસ, નેટ હાઉસ 

અને પેશી સવંધયન અન ેએગ્રી ચબઝનેસ અન ે કૃનિમા ંર્ાનંત્રકિણ અન ેઅદ્યિન ખેિ 

ઓજાિો અને ર્તં્રોની જાળવણી વગેિે બાબિો હાથ ધિવી. 
(૫) સસં્થાના કાર્ો કિવા માટે સસં્થા દ્વાિા ઘડાર્લેા નનર્મો, નવનનર્મો, સચુનાઓ, નનર્મ 

સગં્રહો અને િેકડય. 
  ગજુિાિ િાજ્ર્ મલુ્કી સેવાના નવનનર્મો 
(૬) સસં્થા પાસેના દસ્િાવજેોના પ્રકાિનુ ંપત્રક  

  િીલ 

(૭) સસં્થાની નીનિ ઘડવા અંગેના અથવા િેમના વહીવટ અંગેના જાહિે જનિા સાથેના 
પિામશય અથવા પ્રનિનનનધત્વ માટેની કોઇ વ્ર્વસ્થા હોર્ િો િેની નવગિો.  

  ષિયામક મડંળમાં ખેડુતો અિે ષિક્ષણષિદો સભ્ય તરીકે હોય છે.  

(૮) સસં્થાની નવનવધ સનમનિઓ અને િેમના ર્ાગ િિીકે અથવા િેની સલાહના ઉદે્દશથી 
બેથી વધ ુસભ્ર્ોના બનેલા એકમોની બેઠકો જાહિે જનિા માટે ખલુ્લી છે કે કેમ? અને 
આવી બેઠકોની કાર્યવાહી નોંધ જાહિે જનિા માટે ઉપલબ્ધ છે કે કેમ? િે અંગેનુ ંપત્રક  



  હા 
(૯) સસં્થાના અનધકાિીઓ અને કમયચાિીઓની નનદેનશકા.  
  કૃષિ મહાષિદ્યાલય (બ.સ. : ૧૨૯૮૭-૧૫) 
 

ક્રમ અષધકારી/કમાચારીનુ ં
િામ 

હોદ્દો ક્રમ અષધકારી/કમાચારીનુ ં
િામ 

હોદ્દો 

૧ ડાય. વી. પી. િામાણી  આચાર્ય ૧૨ ડાય. સી. બી. વમાય  મદદનીશ 

પ્રાધ્ર્ાપક  

૨ ખાલી જગ્ર્ા   પ્રાધ્ર્ાપક  ૧૩ શ્રી પી. એચ. પચંાલ  મદદનીશ 

પ્રાધ્ર્ાપક  

૩ ડાય. કે. એમ. પટેલ  સહ પ્રાધ્ર્ાપક ૧૪ શ્રી. એસ. આિ. લહુાિ  મદદનીશ 

પ્રાધ્ર્ાપક  

૪ ડાય. જી. આિ. પટેલ  સહ પ્રાધ્ર્ાપક ૧૫ શ્રી બી. એ. જેઠવા  મદદનીશ 

પ્રાધ્ર્ાપક  

૫ ડાય. બી. સી. પટેલ  સહ પ્રાધ્ર્ાપક ૧૬ ડાય. એમ. એન. જેગોડા  મદદનીશ 

પ્રાધ્ર્ાપક  

૬ ડાય. એમ. આિ. 

પટેલ  

સહ પ્રાધ્ર્ાપક ૧૭ ખાલી જગ્ર્ા  મદદનીશ 

પ્રાધ્ર્ાપક  

૭ ડાય. એન. બી. પવાિ  સહ પ્રાધ્ર્ાપક ૧૮ કુમાિી પષુપાબેન એસ. 

પિમાિ 

મદદનીશ 

પ્રાધ્ર્ાપક  

૮ ડાય. બી. એમ. 

રક્રનિર્ન  

સહ પ્રાધ્ર્ાપક ૧૯ ડાય. રૂચા દવ ે મદદનીશ 

પ્રાધ્ર્ાપક  

૯ ખાલી જગ્ર્ા  મદદનીશ 

પ્રાધ્ર્ાપક  

૨૦ ડાય. પનુનિ વી. મહિેા  મદદનીશ 

પ્રાધ્ર્ાપક 

૧૦ શ્રીમિી નીશા બી. 
પટેલ  

મદદનીશ 

પ્રાધ્ર્ાપક  

૨૧ શ્રી એન. એમ. વસાવા ખેિી અનધકાિી  

૧૧ ખાલી જગ્ર્ા  મદદનીશ 

પ્રાધ્ર્ાપક  

   

 

  કૃષિ પોલલટેકષિક (બ. સ. : ૧૨૯૮૪, ૫૨૨૮-બી, ૧૨૮૬૫) 
 

ક્રમ અષધકારી/કમાચારીનુ ં હોદ્દો 



િામ 

૧ શ્રી મનોજ પી. ડોહટ સહ પ્રાધ્ર્ાપક  

૨ ડાય. નવનાર્ાકુમાિ 

એચ.એમ 

મદદનીશ 

પ્રાધ્ર્ાપક  

૩ ખાલી જગ્ર્ા   મદદનીશ 

પ્રાધ્ર્ાપક  

૪ શ્રી એમ. એમ. સરૈ્દ ખેિી અનધકાિી 
૫ શ્રી િેજસ કે. િાઠોડ  ખેિી અનધકાિી  
૬ ખાલી જગ્ર્ા   ખેિી અનધકાિી 
૭ શ્રી વી. ડી. ગોહલે ખેિી મદદનીશ  

૮ શ્રી બી. ડી. ઓિિાદી  ખેિી મદદનીશ  

૯ શ્રી એસ. બી. પિુોરહિ  સીની. ક્લાકય  
૧૦ શ્રીમિી અલકાબને 

િામાનજુ 

હોસ્ટેલ આસી. 
વોડયન  

૧૧ આઉટસોસય  પટાવાળા  
૧૨ આઉટસોસય  પ્યનુ કમ કુક  

(૧૦) દિેક અનધકાિી અને કમયચાિીએ મળતુ ં માનસક મહનેિાણ ૂ ં અને નનર્મો મજુબના 
વળિિની પધ્ધનિની મારહિી.  

 કૃષિ મહાષિદ્યાલય 
 

ક્રમ અષધકારી/કમાચારીનુ ં
િામ 

હોદ્દો પગાર ધોરણ (7th Pay) 

૧ ડાય. વી. પી. િામાણી  આચાર્ય (સહ 

પ્રાધ્ર્ાપક)  

૧૩૧૪૦૦-૨૧૭૧૦૦ (લેવલ ન.ં 

૧૩A) 

૨ ખાલી જગ્ર્ા   પ્રાધ્ર્ાપક  ૧૪૪૨૦૦-૨૧૮૨૦૦ (લેવલ ન.ં 

૧૪) 

૩ ડાય. કે. એમ. પટેલ  સહ પ્રાધ્ર્ાપક ૧૩૧૪૦૦-૨૧૭૧૦૦ (લેવલ ન.ં 

૧૩A) 

૪ ડાય. જી. આિ. પટેલ  સહ પ્રાધ્ર્ાપક ૧૩૧૪૦૦-૨૧૭૧૦૦ (લેવલ ન.ં 

૧૩A) 

૫ ડાય. બી. સી. પટેલ  સહ પ્રાધ્ર્ાપક ૧૩૧૪૦૦-૨૧૭૧૦૦ (લેવલ ન.ં 



૧૩A) 

૬ ડાય. એમ. આિ. પટેલ  સહ પ્રાધ્ર્ાપક ૧૩૧૪૦૦-૨૧૭૧૦૦ (લેવલ ન.ં 

૧૩A) 

૭ ડાય. એન. બી. પવાિ  સહ પ્રાધ્ર્ાપક 

(મ.પ્રા.) 
૫૭૭૦૦-૧૮૨૪૦૦ (લેવલ ન.ં 

૧૦) 

૮ ડાય. બી. એમ. રક્રનિર્ન  સહ પ્રાધ્ર્ાપક 

(મ.પ્રા.) 
૫૭૭૦૦-૧૮૨૪૦૦ (લેવલ ન.ં 

૧૦) 

૯ ખાલી જગ્ર્ા  મદદનીશ 

પ્રાધ્ર્ાપક  

૫૭૭૦૦-૧૮૨૪૦૦ (લેવલ ન.ં 

૧૦) 

૧૦ શ્રીમિી નીશા બી. પટેલ  મદદનીશ 

પ્રાધ્ર્ાપક  

૫૭૭૦૦-૧૮૨૪૦૦ (લેવલ ન.ં 

૧૦) 

૧૧ ખાલી જગ્ર્ા  મદદનીશ 

પ્રાધ્ર્ાપક  

૫૭૭૦૦-૧૮૨૪૦૦ (લેવલ ન.ં 

૧૦) 

૧૨ ડાય. સી. બી. વમાય  મદદનીશ 

પ્રાધ્ર્ાપક  

૫૭૭૦૦-૧૮૨૪૦૦ (લેવલ ન.ં 

૧૦) 

૧૩ શ્રી પી. એચ. પચંાલ  મદદનીશ 

પ્રાધ્ર્ાપક  

૫૭૭૦૦-૧૮૨૪૦૦ (લેવલ ન.ં 

૧૦) 

૧૪ શ્રી. એસ. આિ. લહુાિ  મદદનીશ 

પ્રાધ્ર્ાપક  

૫૭૭૦૦-૧૮૨૪૦૦ (લેવલ ન.ં 

૧૦) 

૧૫ શ્રી બી. એ. જેઠવા  મદદનીશ 

પ્રાધ્ર્ાપક  

૫૭૭૦૦-૧૮૨૪૦૦ (લેવલ ન.ં 

૧૦) 

૧૬ ડાય. એમ. એન. જેગોડા  મદદનીશ 

પ્રાધ્ર્ાપક  

૫૭૭૦૦-૧૮૨૪૦૦ (લેવલ ન.ં 

૧૦) 

૧૭ ખાલી જગ્ર્ા  મદદનીશ 

પ્રાધ્ર્ાપક  

૫૭૭૦૦-૧૮૨૪૦૦ (લેવલ ન.ં 

૧૦) 

૧૮ કુમાિી પષુપાબેન એસ. 

પિમાિ 

મદદનીશ 

પ્રાધ્ર્ાપક  

૫૭૭૦૦-૧૮૨૪૦૦ (લેવલ ન.ં 

૧૦) 

૧૯ ડાય. રૂચા દવ ે મદદનીશ 

પ્રાધ્ર્ાપક  

૬૮૯૦૦-૨૦૫૫૦૦ (લેવલ ન.ં 

૧૧) 

૨૦ ડાય. પનુનિ વી. મહિેા  મદદનીશ ૫૭૭૦૦-૧૮૨૪૦૦ (લેવલ ન.ં 



પ્રાધ્ર્ાપક ૧૦) 

૨૧ શ્રી એન. એમ. વસાવા ખેિી અનધકાિી  ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ (લેવલ ન.ં ૭) 
 

 કૃષિ પોલલટેકષિક 
 

ક્રમ અષધકારી/કમાચારીનુ ં

િામ 

હોદ્દો પગાર ધોરણ (7th Pay)  

૧ શ્રી મનોજ પી. ડોહટ સહ પ્રાધ્ર્ાપક  ૫૭૭૦૦-૧૮૨૪૦૦ (લેવલ ન.ં 

૧૦) 

૨ ડાય. નવનાર્ાકુમાિ 

એચ.એમ 

મદદનીશ 

પ્રાધ્ર્ાપક  

૫૭૭૦૦-૧૮૨૪૦૦ (લેવલ ન.ં 

૧૦) 

૩ ખાલી જગ્ર્ા   મદદનીશ 

પ્રાધ્ર્ાપક  

૫૭૭૦૦-૧૮૨૪૦૦ (લેવલ ન.ં 

૧૦) 

૪ શ્રી એમ. એમ. સરૈ્દ ખેિી અનધકાિી ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ (લેવલ ન.ં ૭) 

૫ શ્રી િેજસ કે. િાઠોડ  ખેિી અનધકાિી  ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ (લેવલ ન.ં ૭) 

૬ ખાલી જગ્ર્ા   ખેિી અનધકાિી ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ (લેવલ ન.ં ૭) 

૭ શ્રી વી. ડી. ગોહલે ખેિી મદદનીશ  ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ (લેવલ ન.ં ૪) 

૮ શ્રી બી. ડી. ઓિિાદી  ખેિી મદદનીશ  ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ (લેવલ ન.ં ૪) 

૯ શ્રી એસ. બી. પિુોરહિ  સીની. ક્લાકય  ૩૫૪૦૦-૧૧૨૪૦૦ (લેવલ ન.ં ૬) 

૧૦ શ્રીમિી અલકાબને 

િામાનજુ 

હોસ્ટેલ આસી. 

વોડયન  

૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ (લેવલ ન.ં ૪) 

૧૧ આઉટસોસય  પટાવાળા  - 

૧૨ આઉટસોસય  પ્યનુ કમ કુક  - 
 

 

(૧૧) સસં્થાની એજન્સીની િમામ ર્ોજનાઓની નવગિો, સચુચિ ખચય અન ે કિેલ 

ચકુવણીઓના અહવેાલ દશાયવત ુ ંફાળવેલ બજેટ.   

ક્ર
મ 

બજેટ સદર અિે 

યોજિાનુ ંિામ 
િિા 

ફાળિેલ કુલ ગ્ાટં (`. લાખમા)ં થયેલ ખચા (`. લાખમા)ં 

પગાર 
રીકરીં
ગ 

િોિ 

રીકરીં
ગ 

કુલ પગાર 
રીકરીં
ગ 

િોિ 

રીકરીં
ગ 

કુલ 



૧ 

12987-15 
Up gradation of the 

Agriculture Wing to College 
of Agriculture at AAU, Vaso 

૨૦૧૯-
૨૦ 

૨૧૫.૫
૭ 

૭૨.૨૦ ૧૧.૬૬ 
૨૯૯.૪

૩ 
૨૧૫.૫૨ ૭૧.૧૮ 

૧૧.૬
૬ 

૨૯૮.૩૬ 

૨૦૨૦-
૨૧ 

૨૩૯.૯
૧ 

૫૯.૮૦ ૪.૨૬ 
૩૦૩.૯

૭ 
૨૩૯.૧૫ ૫૯.૭૩ ૪.૨૩ ૩૦૩.૧૧ 

૨૦૨૧-
૨૨ 

૨૫૨.૬
૯ 

૮૮.૦૦ ૧૪.૦૬ 
૩૫૪.૭

૫ 
૨૫૧.૭૫ ૮૭.૯૮ 

૧૪.૦
૫ 

૩૫૩.૭૮ 

૨ 

12984 
Strengthening of 

Polytechnic in Agriculture 

૨૦૧૯-
૨૦ 

૪૫.૮૭ ૨૨.૭૦ ૫.૭૦ ૭૪.૨૭ ૪૪.૪૪ ૨૨.૫૫ ૫.૭૦ ૭૨.૬૯ 

૨૦૨૦-
૨૧ 

૫૫.૪૮ ૨૧.૦૦ ૦.૦૦ ૭૬.૪૮ ૫૪.૯૧ ૨૦.૭૯ ૦.૦૦ ૭૫.૭૦ 

૨૦૨૧-
૨૨ 

૩૮.૩૬ ૩૨.૦૦ ૧૨.૯૬ ૮૩.૩૨ ૩૮.૨૮ ૩૧.૯૯ 
૧૨.૯
૫ 

૮૩.૨૨ 

૩ 

5228-B 
Project For Agriculture 

School 

૨૦૧૯-
૨૦ 

૧૩.૦૭ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૧૪.૦૭ ૧૨.૯૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૧૩.૯૦ 

૨૦૨૦-
૨૧ 

૧૦.૦૭ ૨.૦૦ ૦.૦૦ ૧૨.૦૭ ૮.૪૯ ૧.૯૫ ૦.૦૦ ૧૦.૪૪ 

૨૦૨૧-
૨૨ 

૧૬.૧૧ ૪૪.૦૦ ૦.૦૦ ૬૦.૧૧ ૪.૬૫ ૨૬.૭૭ ૦.૦૦ ૩૧.૪૩ 

૩ 

12865 
Upgrading of the Student 

facilities at different 
colleges of AAU, Anand 

૨૦૧૯-
૨૦ 

૩.૭૫ ૦.૮૫ ૪.૭૯ ૯.૩૯ ૩.૭૪ ૦.૮૩ ૪.૭૯ ૯.૩૬ 

૨૦૨૦-
૨૧ 

૪.૦૪ ૧.૨૫ ૧.૬૬ ૬.૯૫ ૪.૦૧ ૧.૦૬ ૧.૬૫ ૬.૭૨ 

૨૦૨૧-
૨૨ 

૪.૩૯ ૨.૦૦ ૦.૬૯ ૭.૦૮ ૪.૩૮ ૨.૦૦ ૦.૬૯ ૭.૦૭ 

 

(૧૨) ફાળવેલી સહાર્કી અન ે સહાર્કી કાર્યક્રમોના લાર્ાથીઓની નવગિ સરહિ આવા 
કાર્યક્રમોના અમલની પધ્ધનિ.   

િિા કૃષિ સ્િાતક B.Sc.(Agri.) 

અભ્યાસક્રમમા ંપ્રિેિ મેળિેલ 

ષિદ્યાથીઓિી સખં્યા 

કૃષિ પોલલટેકષિક (કૃષિ હડપ્લોમા) 
અભ્યાસક્રમમા ંપ્રિેિ મેળિેલ 

ષિદ્યાથીઓિી સખં્યા 
૨૦૧૦-૧૧ - ૩૪ 

૨૦૧૧-૧૨ - ૩૨ 

૨૦૧૨-૧૩ ૪૮ ૩૫ 

૨૦૧૩-૧૪ ૫૦ ૩૫ 

૨૦૧૪-૧૫ ૬૦ ૩૫ 

૨૦૧૫-૧૬ ૪૭ ૩૫ 

૨૦૧૬-૧૭ ૫૫ ૩૬ 

૨૦૧૭-૧૮ ૫૪ ૩૫ 

૨૦૧૮-૧૯ ૪૮ ૪૦ 

૨૦૧૯-૨૦ ૬૨ ૩૭ 

૨૦૨૦-૨૧ ૬૬ ૪૪ 



૨૦૨૧-૨૨ ૬૩ ૪૪ 
 

(૧૩) સસં્થા પાસેથી કોઇપણ પિવાનગીઓ અથવા અનધકાિપત્ર અથવા છુટછાટ/િાહિ 

મેળવનાિ અંગેની નવગિો.  
  િીલ 
 

(૧૪) સસં્થા પાસે ઉપલબ્ધ અથવા િેમની પાસ ે િહિેી નવજાણુ ં માધ્ર્મમા ં રૂપાિંરિિ 

(ઇલેક્રોનનક્સ ફોમય) મારહિીની નવગિો.      િીલ 
 

(૧૫) સસં્થામા ંજાહિે ઉપર્ોગમા ંિાખેલી પસુ્િકાલર્ અથવા વાચંન ખડંની સવલિો માટેના 
સમર્ સરહિ નાગરિકોની મારહિી મેળવવા માટેની પ્રાપ્િ સગવડોની નવગિો.  

  પસુ્તક લાઇબે્રરી અિે કોમ્પ્યટુર લેબ   
 

(૧૬) સસં્થાએ નનયકુ્િ કિેલા જાહિે મારહિી અનધકાિીઓના નામ, હોદ્દાઓ અને અન્ર્ 

નવગિો.  
  (૧) ડાય. વી. પી. િામાણી, આચાર્ય અન ેયનુનટ વડાશ્રી – જાહિે મારહિી અનધકાિીશ્રી  
  (૨) ડાય. બી. સી. પટેલ, સહ પ્રાધ્ર્ાપક – મદદનીશ જાહિે મારહિી અનધકાિીશ્રી  
 

(૧૭) વખિો-વખિ નનર્િ કિવામા ંઆવે િે પ્રમાણનેી અન્ર્ મારહિી : - િીલ  

 
 

 

એિેક્ષર – બી 
(સામાન્ય િહીિટ ષિભાગિા તા. ૦૧/૦૫/૨૦૦૯ િા પહરપત્ર ક્રમાંક : પીએડી-૧૦-૨૦૦૭-

૩૩૫૩૬૪- 

RTI-સેલનુ ંલબડાણ) 
 

 પ્રમાણપત્ર  
 

 આથી પ્રમાણપત્ર કિવામા ં આવ ે છે કે, મારહિી અનધકાિી અનધનનર્મની કલમ-૪ 

અંિગયિ સ્વર્ ં જાહિે કિવાની બાબિો  પ્રોએક્ટીવ રડસ્ક્લોઝિ (PAD) માિા નવર્ાગ દ્વાિા 

િૈર્ાિ કિવામા ંઆવેલ છે અન ે                તા. ૦૧/૦૫/૨૦૨૨ ની સ્સ્થનિએ અમાિી મજુંિી 

મેળવી અદ્યિન કિવામા ંઆવેલ છે. 

 

િાિીખ : -    /૦૫/૨૦૨૨ 

        સહી : -  



        કચેિીના વડાનુ ં નામ : ડાય. વી. પી. 

િામાણી   

        આચાર્ય અને અન ેયનુનટ વડા 

કૃનિ મહાનવદ્યાલર્,   

        આણદં કૃનિ યનુનવનસિટી, વસો    
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dr..3o-oy-rore'[i qRtARA i.a{rr sfl rstS s-Ir{t i:-rr u]W

ttrr{l Hfgc-ft uttqcttul rrtrd. D.

utlct : 6ut Srot

ctt.?9-O\t-?O? ?

tJ'g[eta O.ra eoo\t

rliett-o[td r+G.0

s-l{lHi rru util utila
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f,iar - o[

uHtqtu2L

r,ueI[ uH[qa stqtul rruQ D ] Hr[6c[t r,t[ilstt ur[QQqu'ft sqH-y drtcla

+qai tt&r srqt'ft qtqaf ulilrfl.r $l+safue (pAD) :{t?r [dcrucr t rt?t Ra[t

stqtul qtQct D rrri dr.3o-ou-tor r'ft (D'RA l,tr-trfl ,iffl l<nd[ l{adet

seqr{l rrtd.at D. /

ctl..?O-O\t-QO?? (s\. U Gt)

rrttrrt{ rrti q[i,acst
': ' gR {et(aateer

r,uqte EN qRcHdt
qtqctt1{'
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l-trGc0 ut(0sre [i4H-eoo,r rric], q{ ?o?r-?r"ft ut[$c0

t. dutt"j d+ettu't, 6tei[, sterJ r,ri qavf"0 [dctaf.

uurt"jtqtust: gN. urst[dataer'fi €t[uau r,tgie EN qR+(ildt r,ttl .l{ rorr-tr:+l
cJt?td utstta[r]. oi. r,r. gN t.st0.atcte{att stalAa .Boq ort.r sttg
1{8 cr-t ? ? o t 1 -c u-8. ? dr. 1 c/o u/ ? o r ? (uR 0tta-rrt)el,?truroa0tt!."e rrrf !
rrrcltseur dlcr O.a %GJcuH (1.?c6o-ou) rilr slct D.

6Heil 
'. o[l.Au.dl.(r,rf"td) ilcllserrt"fl ued rtr'uarc s?dt gNt'uas s$r"t],

l,t(r?{tUtH Uettqql..

. gRQ.*r't rrri. )Ealalu'rt fltaHl .1G sr+t:+l r,ri uqlqegri ctcral ual"j

G.t ts t qt ctt.t.tu-ti ul.ctetot utug.

. gN.Gtaqt, uelt{a uti [d+.ttgt s\t?t. ctfs-\"il ututRg, r,ttEs rli gR

.euqut[d.s Q.sru qtl er] i Ht) urrcr?qs gN .trst1"ft vgRut.t ri{t us.{t.

o rJS\d[ G.ri.ct erdl uHtr uru urqXaar urucrr qfl g{rnat [d.sil., pqa

uala eftuqt"ft uted Qsil r,ri a ur) US.ct fla [durfl ?r8ru R.rt

+tat.rtgpri Qtetgri 6ir"t rrrtuq.

. clt.lr{ urrtr :{t} qfl gRG.u?rs gete rrri <gGeuu{l srdsr-\ U?t. urscl..

srqf ?4i qtcrl. :

. ila(Qs .r{.ul uetit uaui ud.er &Hcu u{ilte Qarelir,rfi udet rricl'fl sr,{c[fl.
o atet uQat Aea.et [Qurell?,t]i {lgq $t't srftdtdi qcreuurr+ lru Qtagt stal

sr.rt,[ stucftfl.

. s-idr"ft ets ctuJ{l 0.l.et qu{R lror ilaQts stxcftfl.

. d.qllafl ut) 4fl uttt't]., B{scu ufle, sfl dr,tf}afl gsdtsq std :rt) og

stal&rt r.,rdt.tqt'0 str{cflfl ,

. gN. 0'tr .tsrt ti tictc't [dqq] 6ut ucilu'r srel sr.r.t'[t sr,{ctfl.

. fdatell]tli. rloqtut]t 1rr,t utul(Sls stel 6r?[ Ver-Vet 0.uu1q ar't r,tuqi aur
ld.utell?rt]i ut{t6ls }r{ercr srrdl t"0 gerqd[ t+flal:{i. .rtrtr-\ sr.rt'ft sructifl.

. ctttj0fl :+t) Eer get Q.uul"tl g+4s1.0 r.,tflfl cqr tr.o.lgft sedt.

o (so? t$[ u]crtu dacla ilrrtHt ilil+atrri [dute{lrrr]i. ilaQs ucu+r ddcld Ver

Eet gR +ieilu't B"ql. .tqr gR s-ldn1 Lr-try etr?r acsr?d[ alRaHdtal Qtdu gN

tttitu"t B"e,l. aqr gN s1dr1 Uattslcr st.tr.[ stucftfl.
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uu6:{l ill€t.ri O.Urellr,r1i 6s"e
Ilttd? r{a €[Qs Rei>tsdi 6cute,r

s?crt'ft stHcftfl.

gNa errrcu. Ver VEt nqqlr{i
rlra{lr,[lui u]tra ?.,1.r{rR d us[r{.r

Q1a1 ut) {srctrcru.tr cttcflr+ crci[

D1,t1 ui" %1clcrcu. ctt.r.{1.

tfl ufc,rt:{ rrlacta c,{lr 6cr{te"t t{v f0s
&otn ger 3rer yrulGls steil * i. {l.sa cret

ueilu'r st{cftfl rsrer r{rd[ ua Vfl Vdt

5?9.

citodl Q.0ar {etqa otcttuqilal uue sfl

?. tirs.rat rrrQstflr,rl uri" s{qrflrrtl"ft nrtrr,tl r*i geqrl.

dut'tt .rst afl! rrtrqtd Lur r,racr r,ratcr Bse4t s{{fl *r{ } Uttatus, nO

uttatus, uee'ftet uttrttus, {cII. r,tf{tut. rI.0 :{ee'{let, ..tdt.tdt s{qrfl ctgt +i+e{[,rr

.tsqz,r1 1vr,r-ft sr{cflfl{i r-Isrilet o]q D. +t+€udr s{ul,fl.,rf,[t lrvf ,fiil lrc,r D.

srlutfl"j atx
r4i olel

(?)

s1. qRet r,tr.
ula,

ututel (tJzqr)

.tUt qG.a .rst

. s-IQr"0 .t,{u EAG;, .r.{ dl, <,tfa, ,ftJ, gtrt, A*ctl
.tc'Ili acr.ft srucftfl.i Uutg ci{qurluat crplt drrt}rrt

o u.etars s{utflr,rf +tr0 Jt:r .l.t strt sldrdt O.sru'tt stx1"j utulv,t
.tUr uxc.ftsrqt

' vuua{l- [dt{r€]l +iq de{r ol€aat ue taat .tfl}"[ .t{tlr sr}rc[ifl
. iletQts sr{cftfl , il.l.ue u:tq1 * Qqq"0 $rq.rgft sr.uul rrug i

Auq.ft (ililfl .teu ladtset tdatellrrrli (Irqrrcrcu ui ti +ictc,t
uflAt.fl a{tu sr:{cflfl

s't. rlu. +{1.

u? {t?,
ttcs Vttr{tVS

o yc'Jcu.{ }"q uttil gt{ ilm
. [dnq {eilt{"t u]vdt .Boq }q d€.I.1 ?4oq utsfi ctctcrl r,ruarruil,j

utaLl.r't, cqq+8lr.uot .tstt Lutlu, 0{lr 6cvtE,t .tqt r{ .,qtuu,ft

xut.lgll sr.[
. +icilt{'r rlrrtctttutli. ctor.tt RulS i.e{ra seqt

'gt{zueilt{.r qlvari etcrc0zul.ucrtul qrdct
consumables I recuring/ nonrecuring itttf"tf"0 rrtfl flZfleflbtZ{gfl
..r5\t,ft strrcftfl

. ela(qs st,{cft

[Que{'0 0ilfl aqr Q#tsct Qate{iur]i. argu.crcu r,ri ili tictc"t
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rrr[8stfu

s{utfl"j arr+

ui olql

strtc[fl

tt(s gttrlius uflett"fl aHt]r st{cftfl
el€ctl"tt )sau[ afl]"[t a]u,r stucftfl t[datelhrt]"ft uaa slul.E),

Eulu uri. uru+gft se.[, rcBorqr, orfra q5\],{l 
"ar.ttqr srdt, gs

Ga ustuqi, tqnrrtl qtucu. qtq.t"0 st:{c[fl, o]Qa"tt Q,s

llsr6,a'[ uar.rqftz[i.crtt+9ft, Of€cri. u<,iQ.t y?fl
o+*etc\.zrriEflzuflfl'ft su-tcftfl stdt, o]€ai ctctat a:+tu

ualq Rrtsrgt stg qi\tl.
B"s, uri. qra.ft ara{lH a{l.r'u rriacla rl1rt crttututlz<,t&"tf ur}
tdtdt{ atc-ftu1"j rqt?tl.?t't seqi. .uc-[tx ]"c'u HtRs, R:{tfils ?aa,

.rtNs ut.ts.tra (QUle) i.a{te srqr.atc-[tU ?rrc-I'tt ?!)€? [i.crttqqt

s\. dl. rlu.
qta[U.au,

tt& uttatu8

. rrrd.U il.tr q. q. tN ,rOtld.utctu, rrtgie uti. ui,1 rrrtr"[l sldv
uri il.\tet ultrql I Qqudl gln.relt st.u{i r,ud i. Aqq"ft
ftrD.fl .tut ]rflsct [date{li,r].a. atqu.crcu ui ti. +iec4 uflar"fl
.trtrr{ srqc[1fl ilatte.r.r,ft r.tse]..

s\. +i,or Qu.
l{8qtqu,

+t0 uttarus

. rqdu ilc.tt ot. t r. EN :{cst[aatctu, urqle urt

s\. r[t. fl. u]ct,
,reedter

utt2rtuS
(ottcl.tetd)

. flet[qs srucftfl , il.!.ter uurql I [dqu"[t $rq.lgft sr.uut rrud. il
[duq"0 Oilfl .terr ]Edtsct G.atellrrrfi (]rqucrcL r,rd ii {atc"t
uflAr"ft a,{tH stuctlfl

. {c)+s-\ ulctct.t [due{i ctcr.ctl +ictU"t utrrtct?r. d...tt aett i"i. ectat

RulS Raur st.rt
. [d.qer-[d.artcta. ctctdzu].u.rt{l utdet

consumables / recuring/ nonrecuring utt{'tf"ft ufl dtz fl!.{totzrlgfl
.rc-Ii'ft st{cftfl

. WSoa fl9oa")Jt.r sr6[Ra (sRC) iacla ufQct stHcftfl

s\. [d't]e <,{t.

:rl't 
'

,{e e'0et

utt2{tu5

f rlcjt"ll{lt

. flet[Qs stucftfl , il.l.ret uurql I [dqq"[ lr<n.tqft stcr.pri. rrrtd. i
[dqa{"ft [ililfl aelL ]sdtsct Q.atelir,ili. aqrrcrcu. r.li ili tiac"t
ufletr"fi a,{t,{ st,{cflfl

. HEEa0?[ lrrl ililvr afl] gt{ D"irt"tt ttqt :rtcleel't .tsotn Sr{,0
a:+tu stHctfl srdtzsrr.l.i[

. {c)+sl. dacla [dqqi ctctcu +iett{'r }rucr?r d."tr ctert i.i, ctctar

RulS iettr st.tt.
. [d.qer-[aatcra. ctcr.ftzu]u.rr:{l r{td.a

consumables /recuring/nonrecuring utt{'tf"ft ufldtzflQflctz:+gfl
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srfl/0lrt

sr{ut{t"j +tu
rrri Olql

stHc(ifl

a

clc-\l'ft srHcftfl

tgse flla")dt.r. st6[Rct (sRC) dacla {l!.ct su-tcftfl

s'1. U. ilct. seu,

Hee'[l?r

ut.t2{tu8
({c1ta1,11,

ilaQs st,{cftfl , il.!.+at Uqtg] t G,uq"0 gtrncg[i src.ttHi ?4rE a
[d.uq'0 [00.fl aqt ]rdtsat [ilatdlur]i qqrrcrcL r,ti ili ttec"t
uflAt"fi a:{t:t st:{cfifl
rl!3{lsi acrrft a{trr srHc[i{t, ilI+ae u:-ug1 ar6lt }qe otato,qi,

[itets]"[ citoq.g[, s{tJtzqflar/Uu? Acl"r cc'\t"j uue{].jr"r.

Ht! e[ta zc)s efia z uE$t]a .r5ll srucftfl .

. O.sr{letqa. ctcr.ft ctxt:+ srr-tcfifl, u]+QrueII :+iSti rlsReta rlgt

eua{ cil Ut{l'(I aHtH sr:+cflfl gRa ..tsra[ urtr rdti sr.r.r,0 r&it.
. [0.uq-[d.cructi.act.[zu].qqttl utQct

consumables /recuring/nonrecuring utt{,il{ rrtflfl,r{tt{tctzrivfl
ctc-\t{ sprctfl

sl" Lt'ftrt ?rttt"

st<r[

:+eedter

Ul.t2{LU5

(flas eu+).)

. flaQE stitcftfl , il.l.+at uurql. * Aqqdtlttlt.tgltst.tt,{i"1,ttaa
[d.qar'ft l0ilfl asu ]rdtsa Qurelh,il,i arqrrcrcu uri ti +tctc"t

uflato0 a{rlr st:rc[lfl
. ilc)+s-\ uracla [dqqi qrrcu deitt{,r urud?t d..tt aert Li" ctcrat

Rufl i.aut st.u
. s-I0.r qrddfli ctct.fl a,rtu st,{cllfl (r3r urtgl g+.ts1zututilsl"tl

ufldtz{Efl, tuut-\{ G.cruagft, g*ts1 6BJ s?c.u.-r:-u d.ur, rg{t
urqal. ufle.rr .lc-\t)

o !gSo? {ttrc,t"}Jl".t stG(Ra (SRC) z,iaclct ultat sr:tcftfl
. [d.\tq-(aattcta. ctct.[zu],u.ttHi. rrtQe consumabrerecuring./nonrec

urU,tl"0 ufl fl z flQflctz {vfl .r.c]]d[ stucft fl

s\. ict'rter rqt{l
H6,

r{e e'[let

uttzrtus
(.t't+u[A

r-lcrett+1,)

. fla(Qs srxcflfl , il.l.ur u,+re] f
Qqa{"[ OO.fl ap{t 9#tsct D.arelir,rfi. arqucrcu r,ri ili +tctc,t

uflar"fl artt{ sr:{cftfl
. Hee'fter irae .tfl} rqrutd ctert irae,tt +{lur :{rcleelot &on

ol*cti. act.[ a{tu st{cftfl srdlzsrr.r.[
. r).c)+s-l dacta Aqa{i crrl.ctl {eilt{c z{rrtrt?t d.{t aert i.i. etcrar

RulS Re{tt sr.u.
. [d.\dar-Q.(rttcta. ctctdzufu.ttH[ r,ttSct consumabtesrecuring,/non-

recu ri n ut t{af "ft u fl fl z fl Q {tc tz riv fl clc-\} "ft s r,{c [ fl
o lgsc€ fl!.u")dt.l sr6Rct lsnc) r,i.tcta ulQct stHcftfl

c:\users\acer\Desktop\RTt tnformation Anuaily\iabugam COllege RTI - UptO 30-04-2022.dOCX



rrrQstfll

s{urfl"j +rrr
r+i ofc,f

stlrc(1fl

s\. rl. dt. s-I)ut,

HE,edter

uttatus
(ou.rtterd)

. ilaQ.s stucftfl , il.!.tee uutqf € [due{"(l $tut..tgft secuHi l,u4 il
[duu"[t 0ilfl aEr ]sJtsct [d.atellutfi arguqqr uti ili ttctc"t

ufletr,0 autrr stucflfl
. i.c)+s-\ dacta Aqqi c-rctcu. dcilu"r r{ucr?t. d.ti aat i.i. ctcrat

QulS i.ertt st.rt.
. [d.uar-[aattcta. act.ftzu].uctutl r,ttd.ct consumabtes uttt"t]"ft

ufl dtzflQflctz{Vfl .rc-\td stucftfl

s't. 'ftder rlrt.
d.crs,

]{ee'ftet

urtatus
1[d+atgr [itergt)

. ilaQs st,+cftfl , il.Lter ur{rql f [d.qer"[ 5tn+g[ sr.rrui r,rtO, t
[dqa{'[ 40.fl ae{t }sdtsct Qarelir,rli otqucrcl. r,ri i.i {atc"t
uflat"ft .tutu stHcflfl

. il.c)+s-l dacla [d.ueta. qc[cu. {eitt{"t utrrrcr?r d..tt .tett i.i. ctcrat
\lRulS Rqrr st.u.

. G.u?r-(acqtcti" act.[z u].uctt:{l rrttd.a consumabtes,/ recuring

nonrecurins ut t{'tl'0 ufl fl z fl Q{tcv xVfl .lc-\} dl s t {cftfl
. WSoe fll:n")fl.t sr6[Rct (sRC) drtcla ufQa Etqc[ifl
. Guts tti ls.lgtt rrr[Qsrfl .tfl]'ft stuctfl

a[ rlr:are,riq Au.
sr:{lt,

Hee'{let

ul,ti{l.us
(rctt"e r,{lBct)

. d.et(Bs surcflfl , il.l.ter Urrtqf I Auq,0 qrut.lqft stcr.tul rrrtd. L
[Qqar'ft 0ilfl .tet|' l#tsct ldurelirrli arqrrcrcl. r,ri i,i +tetc,t

uflett,ft aut,+ st:-tcftfl
. rlc)rsl. i.tcl.t [Quati ctr[cr[ tteilt{'r urrrrcr?t O.qr aet i.i. ctcrat

Rufl Rqrr sr.u.
. [dqet-[aartcta. actcftzu].u.rr{i rrrtda

consumables,/recuringnonrecuring uttt"l]"ft uflflzflQflctzrgfl
crc-\t'0 stxcftfl

. tgsoa flly")dt.r Er6(Rct (sRC) rri.tct.t ufQct sruc[Ifl
, r-0.u!.e ilct dactct [ilUte{Ir,r]"1 rdul,a rrt}"ft a:-rtu st:-tc(Ifl

l[[ ut$'t Q"t.

?1.6c{.,

Hee'[let

Ut.t?{tUS

. ilet(Bs srHcftfl , il.l.tet uHtql * Aqar"ft gtq.tqft sr.trri r.,ttd i
Aqer'ft Oilfl aerr laJtsct [d.ure{lur]i crgu.crcL uri ii. {ac"r
uflett"0 .t:+tu st{cflfl

. rlc)+s-l iactrt [du{i ctrt.ru. tteittr"t urrrrct?t 0.q.t aet i.i. ctctat

Rul€ Ra{rt sr.u.
. [d.qu-[Aartcra. ectcnzu].u.rtHl uracr

consumables /recuring/nonrecurin tttt{"tl"ft ufldtzflQflcrzriEfl

"tc-\i'ft srHcftfl
. tgsoe flD.u")dt.l sr6[Rct (sRC) rriacta uftq srrrc[ifl
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rrrQstfu

sr{utfl"j "tp-t
rrri O-lsl

st{c(Ifl

. s-ld.r uti rl"t.rlu"rlu. Ufclt{ urlQ+n +fl}"ti .t:{tu stuc[Ifl

s\. [i:rd.et ].
ulct,

{ee'0et

uttalu5

a

a

r,tQu il.lr uf@)sG.s, ut.g.t., qs-Ieer url.
ru..o1-o\r-?oere{l t,cratr uti. qec{i qa.et D.

s\. r1. u.
{urQqr,
:ree'[let

uttettus

. rrtd.p il.ctt uo neittt"r dat[i.g, ?rtt.g.q., sat]tl rrtril

s\. [$ragutt 8.

uerr?,

ue e'{lct

urta[us

. rqd.U il..rt ucs {snt{a QfltRs, ?,t.I.eJ., dtlsr url

s\. flu.8. Rr{,
Hee'0et

utt2{.u5

. rqd"U il.rr oi. ?{. tR rtrst[ductar, ut.g.q., rltgle util

s't. rit. B. utr{rr,
He,e'[et

Uttirtus

utdp il.rr {grrj +i?itu,t d.*tG.s, ?rtr.g.q., cik{tt ura.a

r{1. rrrttJ. rl't.
crtlotlt,

qe e'0et

ut.ti{tu5

il.u uf[Q]sRs, r,u.g.q., cr.s-lert util

a{1. Qttcr dl.
sr:{1,r,

uee'[et
Ul't2tl.U5

. z-rQ.U il.crt +tcs ttcitqa QEtrRs, ?rt.g.q., Be-Ict uti

s\. r,ur. Et. Ot,,
:+ee'0et

utt?r[us

. flet(Qs st:{cftfl , !.l.ur u
[du4"ft (Dtrfl .tqr ]#tsq tdare{h,tl.i argu.crcl. r,ri iil rtctc"t
ufl&tr"0 .tHt:+ sr:-tcftfl

. rlc)+sl rrictcla [du{a. erclctl {eitr{"t qrrrct?r d..r.r rtqt i"i. ctctar
Rufl Ra{tt srqt,

. ld.qq-[aattcta. ctctdzu]ucr.t{i r4tQa consumabres / recuring/
nonrecu rin g uttt"tl"ft u fl dtz fl Q {tctz {v{ ctc-\} "ft s t :{ctfl
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r,r[0stfll

si{utfl,g At:r
tti olef

strrc(1fl

. BSoa flllt")fl.t st6[Rq (sRC) d.tct.t ufQet st]rcftfl

a{t ilq. St.

tcBqt,

Qd r,t[Qstfl

. eletQs stucftfl , il.l.+at uxtql * Ruu"ft grrn.rgfi Erouui r,rtd a
Aqu"0 0ilfl asrr lsdtset ld.ateIlur]i arqrrcrcu r,ri Ri {ec"r
ufleu.lt aHt]r st{c0fl

. r,turelaitqt .tlRs r-tee"flct .t{} sr{cftfl sr.[.

. PCP Practical Crop productionCrop proou [d.qq daclct Q.atellrrt]"[l

Qes srr{c[ifl ur dtt{l Eutu ?rr4c[
. rlBSRs o,rt{i r.1}3Rs srucftfli" crclcft dHrr{ oLordl.r-tl uee

s t.{l
. [dutellr,t]"0 u-Iareftu r,.ic-\"0 sruc[ifl
. s-Id.v d.tcla d..ttul uu.ctcu. AGRESCo l,tlltct?t rrri Qes srucftfli

ctctctt art:-t gti{ ts1$uz rurcezd.c,rr c[la qc],] G.et.r.rt
. sl.O.r'tr r-Irr+i,te s{urflrrr1q qurQ.orez

:r3rfl z.:rrfl zd.qt efta z rru e.ft Rau+gfl s t dl.
. Sl,d.f'tt (entomology/pathology,/botany,/chemistry,/horticulture

[d.crttcil.'tt ct9u. computers,/ printers R.l.tq"tt) .txtu 3sB]s,ft
ttut.rqft stdt, uHe{ict} dflfl}rr< srrcqi aelr ii ctctcu. d:{tu
tutetzlsl$u'ft [ieu.rqft srdl. r3e u3 s-\dv"u .tiRs tet$"{i
rree ddt.

. s-I0.r'u [iGsctz]sarz]ctt"ft mo+g[], a].ct q5"0
mn'tgftzQut+qft stdl

r{1u.0 crarl.Rsr

.tut.rt, rI.[
r,t[Qst{t

. r*rd.U il.at gN. ulc[]s"{ls, ?,t.g.q., utgle uti.

s\. A.:re ulct,
dtQct rlultilrla
(ultlct BQ+dIl

. ila(Qs sr{cftfl ' il.!.+ar u:rtq] * A
Q.uq"0 CI.ilfl aqt }adlsct [darellrrrfi arguqqr uri i.i dctc"t
uflAt"0 aHt:{ srlrc[ifl

. B[Idt [d.aucr+r a:+t:+ 3s+a],s"0 mn+qlt sedt, i.i. actat dqr
consumabtes / chem icats i. atctat a:+t u t s1$ u/ ? g)€ ? G.ctt.rqt"

. rr['t rrri. urgft.tr "t1atut"[ ustuq[l (yslss?qr) sfl .t rric'Iar

r,tqtsc.ttCt otattctct[

. [{qa{-[d.aucta. act.0zUl.u.ttHl r,ttQA

consumables/recuring/nonrecuring utU"il'ft uflflzflQflctzxyfl
.rc-\t'[I srucftfl
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rrtQstfu

srlutfl"j aru
r,ri Olql

stuc(1fl

s\. r+.srrte Sil't
ul.rrpart,

dtRlct rlufRrla
1gR rrrelett+r)

eletqs st,{cftfl ' il\tat u:-uq] I Aqa{"{l ltq.lq[i
G.q{'ft l0ilfl .tut ]rdtsa Qarpilr,rli. (.tqucrcL

uflert'ft cHr:{ stHcftfl

[d.qa{-[aatcLi ctctc[ZU].U.l.u{[ uttQ.ct

consumables /recuring/nonrecuring uttr'tf'{l rrfldtzfltflctZrigfl
qc-It"ft st:{cltfl

s?cl.{[ rrttQ il
t ti ii {ec"t

sl" afler arreq,

JtEIct rlullilrla
(utcnq11

. e1a(Qs sr:+cftfl , il!.er uHrgl.

A.qq"ft ldilfl aar Drdtsa Rarelh,r]i c,tqrrcrcl. r,ri ti tictc,t
ufletr"ft aHp-r EtHcftfl

o ol.tctrerd [Ecructzd.q],]afl,tr cr{tH 3stels"0 mo+g[l 8?dl, aa
ct)l.ctt ctP{[ consumabres,zchemicars i. ctcr.rt[ a:tu ls-l$u/?ure?
[i.atr.t..tr

. s-lQcrz3"e,'tt r,gCdfllera urcf"ft surcftfl dE[ il uctc"t rrtflfl,ft
srHcftfl Gurict sfdrxi o.s-k ,.ctr4u,[i rrtfldtzer.lurt dEt
t'rrnogft

o c,u.cte{tcri ctclcu. s]u ]]]Ra{rz4dfl c,t.ttocl.r,,j uta{l.ra dql
t urc0stgt

. [duer-[aatcra. ctct.[lz+t]u.tt:ri l,rtile
consumables/recuring,/nonrecuring urU"tf"0 ufldtzflQflciZ{gfl
crc-\}d[ st:{cftfl

s\. 3atr ut{I,
dtFlct rlufRrla
(t(ttqa c,ItBctl

i.aqs su{cftfl ' il.!.rar uHrql
Aua{"{l [dilfl a€{r }dlsct O.arellr,r]i argu.crcu. r,ri ii" rictc"t
uflAr,ft .t:{r{ sr{cflfl
*i"flstt r,ri. rctraa <,It$tcr ld.cqtcrzdq]]aflar d:{r"H Bsrls"ft
mO+qft sfdl, i.i. atctat rttL consumabtes,zchemicats i. etctdt"

auru l s1$u/?u€? G.qtqqt
[E ue{-[aartcra. ctcrcflzu].ucuul

consumables /recuring/nonrecuring tttt{.ll'ft uflflzflQ{tcyrigfl
.tc-\i4 srHcftfl

utacr

stl \il. p. nlc,lfl,
Qdl ite,e"ftcr

. gul l.irrz ue
ct:{tt st,{c[tfl dcrttordl cte{t aa Hr[c[
u fl dtz riEfl zi sf $ uz eute r z d.qt +[a z,+le t .tc-\l trq.r.u

o gt{rr 3stels"[ ttocqft srdi, uuari.tt d{tfl}cr,t srtcqi .tqr ii
Gtcl.ct[ ctHl.]t ?Ut?eZ]s1$u "0 G.etqqft sed[
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rrr[ilstflt

s{utfl"j atr+

4i elql

stl+c(1fl

E[ u. ilct.
tl[.{a, rl.[t
,{e e'ftet

. r,tdU il.tt gR {lc{l}s"0s, uu..g.q., r,tgle uti.

ail t-I"ts U. ir].{,

ERr'tt scttt

. O.stG"ei. acr.0 autu qtoral. +icrttqdl, }sr q.sm

. 6qts uti lscgtr rrrQ.stfl"0 urD t6l' s]dr ut) abstract 6utsctt,
cr{t}r Usr.?"rt o{lal qqrqsrdl uHer+r? urHct ur) rrfsaft r{luqL
rtPll. c,Ltoe,/ ot*ai. Act.tt r.l[S S tZrrt&qtqt i.atte S t.tt

. s-I0.v'rt ct{rr-t sr{utflrrrl"tt dt.rl. [d.ct, g? sra{fl, tJ,s{ }&t,

U.{I.f,I,zt{l..it.t,1$, i ctcrd a:u,r su+cfifl.
. tjetotctzctfsct ?,rlBa"ft st{c[Ifl srt.r.{I, qt usil .ti(trs +atgdl

{ee ddi.
. €et'rfl ufldtzG.at.tgfi .tut i.i. acr.tt ?p€? G.ottq.tt.

s{l csedtuHcs {1.

ttols,

E"0ut scttE

. urt?{tdor[ dlr{t Htcl€,el,r .tsoq E]dr,[l ..tdt.Ldt s111,4[4 +1ur3

uucto seg.

. B"q'tt ru+tu s{utflr,r]'ft ilcttulellrrrl Rcrtt.tdl

. )c-ft5l,czaqrct d[flaz]t-Iazust<{ cu$zcutla G.ct, qcl.}"u

tUteil4 Rcru.lqft rrri. uru+g[t.
. uic)p7c1rtrcfl aurrftct"0 sr:+c[fl.
. d"atotctzafsq ?alBa"{l stucftfl str.r.[, r3r us) al[)s +atg"ft

uee ddt.
{i U"iet U.

ut,ctst

E"ftue xut
. rqdp il.qt c,ttctt{d H6r[dqtaq, qt.g.g,, rrttgie util

3. dtqttrl 8r{8ru rrri, Rgtal uBqt{ rrquecr"0 stdqu"t[a 1il:rt t,u]q uri.
r.rtqetflr,tf ut)"0 il"rel"0 qtqa"rl. ur{tdst erql. vifl D).

qRefildt'u [i?r]il r,ugie gR gR+Hdtat uur+ *qa-eooyrsrqe-?o11
U%qdr G.qHl urltatlrl $ct D.

Sr.No. Name and Address
The Hon'ble Vice Chancellor, Ex-Officio Chairman

I
Dr. K, B. Kathiria.
Anand Agricultulal Univer.sity, Anand-388 I I 0

The Director of Research and Dean p.G. Studies (I/c), Ex-Officio
2.

Dr. M. K. Jhala,
Anand Agricultural University, Anand-3881 l0
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The Deans of Faculties, Ex-Officio

3.

Dr. Y. M. Shukla,
l/c. Principal & Dean (Agriculture),
B, A. College of Agriculture,
Anand Asricultural University, Anand-388 I l0

4

Dr. Samit Dutta
Prirrcipal& Dean (F.P.T. & B.E.),
College of Food Processing Technology and Bio-Energy,
Anand Agricultural University, Anand-388 I l0

5

Dr. R. Subbaiah
Principal & Dean (Agri. Engg. & Tech.),
College of Agricultural Engineering and Technology,
Anand Agricultural University, Dahod Road, Dhola Kuva, Godhra-38900 I

6

Dr. D. R. Kathiriya,
I/c. Dean (Aeri. l. T.),
College of Agricultural Information Technology,
Anand Agricultural University, Anand-388 I l0

7

Dr. R. S. Pundir
Principal & Dean (IABMI),
International Agri-business Management Institute,
Anand Agricultural University, Anand-388 ll0

8

Dr. N. I. Shah,
l/c. Principal & Dean (HorticultLrre),
Co I lege of Horticulture,
Anand Agricultural University, Anand-388 ll0

The Director of Extension Education, Ex-Officio

ll Dr. H. B. Patel,
Anand Agricultural University, Anand-388 I l0

Resistra

t2

Dr. G. R. Patel,
I/c. Regishar,
Anand Agricultural University,
Anand-388 I l0

Board of Management

I

Dr. Dr. K. B. Kathiria,
Hon'ble Vice Chancellor,
Anand Agricultural Un iversity,
Anand - 388 ll0

Chairman

2.

Shri Mukesh Puri (lAS),
Add itional Chif Secretary,
Agriculture, Farmer Welfare & Co-operation Depaftment,
Block-5, I st Floor, Sachivalaya,
Guiarat State. Gandhinaear-382 0 I 0

Member

3.

ShriManoj Vagh,
Deputy Secretary (Technical Education),
Depaftment of Education,
Block-S, Sth Floor, Sachivalaya,
Gujarat State, Gandhinagar-382 0 I 0

Member

4

Ms. Manisha Chandra (lAS),
Secretary (Expend iture),
Department of Finance,
4th Block,5th Floor, Sachavalaya,
Guiarat State, Gandhinagar-382 0 I 0

Member
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5

ShriS. J. Solanl<i,
Aidd itional Director of Agr.iculture,
Sector - l0iA, I(rishi Bhavan,
Block No.-A, 2nd Floor,
Gujarat State, Gandhinagar-382 0 I 0

Member

6

Dr. F. S. Thaker,
Director of Animal Husbandry,
Sector - l0/A, Krishi Bhavan,
Block No.-B,2nd Floor,
Gujarat State, Candhinagar-382 0 I 0

Member

7

Dr. P. M. Vaghasiya,
Director of Horticu lture,
Sector - l0/A, Krishi Bhavan,
Block No.-B, lst Floor,
Gujarat State, Gandhinagar-382 0 l0

Member

8

Dr. D, V. Barot,
Agricultural Technology Management Agency (ATMA) &
Sameti,
P-7, M-Floor, Krishi Bhavan, Sector-10/A,
Cujarat State, Gandhinagar-382 0 l0

Member

9

Dr. H. B. Patel,
(l/C) Director of Extension Education,
Anand Agricultural University,
Anand-3881l0

Member

r0

Dr. A. M. Shekh,
Ex. Vice Chancellor,
Anand Agricultural University,
9-10, Kidi Parl<, Near Royal Plaza,
100 ft. Road.
Anand-38800 I

Member

ll

Dr. K. P. Patel,
Retd. Principal & Dean (Agriculture),
B-1, 91, Svayam Symphony,
Opp. Madhavan Resort,
Anand-Sojitra Road, Anand 388 001

Member

t2.

Dr. Kanchan K. Singh,
Assistant Director General (Farm Engg.),
Indian Council of Agricultural Research,
Krishi Anusandhan Bhawan-ll, Pusa, New Delhi-l 10012

Member

13.
Member of the Legislative Assembly
Gujarat State, Gandhinagar Not appointed

One Farmer

14.
Shri Dilipkumar Pratapsinh Dhanga,
Villege: Moti Bandibar, Tal. Limkheda,
Dist: Dahod

Member

one eminent women social worker having experience in rural develolrment

l5
Smt. Shruti A. Shroffl
Managing Trusty, Shroff Foundation Trust,
At. & Po. Kalali, Dist : Vadodara

Member

One disti,nguished agro-industrialist

r6
Shri Chandreshbhai A. Shah,
Managing Director,
Madhav Agro Foods Pvt. Ltd., plot No. 228, Baroda-Jambursar

Member
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Highway, Near Padra, At. DabVadodara

t7

Dr. G. R. Patel,
I/c. Registrar,
Anand Agricultural Un iversity,
Anand-388 I l0

Member Secretary

u. d+ert'rt sterJ s?c{t rrt}"r[ Rua s]qt ulegit.

qRcr(ilflat G.q:rl urqi.E gR qG.ofildt'u Veru Sula-?oox/*qe-?orr

UYGI'

\t. nwrtat stuJ s?cL {t) ii+ell txr.?t irstaatr [i.aru]., [dG.aru]., rt{'trrrt]., RalH dcfQ-t

r.,ti. tsS.

. qRalildlar Rquf uugie €R gRufildt"u uprH €uJa-?ooy/Q,r1a-rorr aut
cJQt?tct ?ttu Uefl il..tt'rt [iRq:+]

. +i+ertui il.etQts stHoftfl :rt) qRaHfl derr uuu.dl.rl.uut. tx.r.r.?r. r{qactr

tl.?ttl?git.tl Ur:tct s?ctr4i lqrd D,

s. {urt utilar erdrafidl usr?i u2rs.

u.tct8 settil aqtdr ldarellurl'j ?U+e? G.crtr.r..r.rHi ?{La D. I r uutq] ud
ua utcrs't )sS ugr fi.cruu+rul r,trO. D" s{urflr,rf"0 u0ucls r,ri }sS ugr

?tutcL{i tttd. D.

o. {+elt"0 dlfi qsqt r,tcf"tt r{Ectt ilr+ar .t6tqa dc].at mqBr vaat uta"tl u?tHel

qe{q[ u[lR(0cr {re"0 s-ltl cert+eu O]a{ al t"ft ectaf.

gR+t{dt Eeur1 Q[du uRue r,ri o'r]S r,rlg liril,a Qfl I "[[R Re{}it

trsqu{l trtd D i.'j uret"t srcttul retd. D.

c. dwrt'0 AAq nRttrurl r,ti iuat etror dfl! 4elqr l,'0 uat.s'u 6(stell QeII .rg

u(Rtl,'tt, qictt rlsrt-ldt Qosf mqtst et'tru. Ht} dc{-ft E } }rr z rrri. rrttdl Qos'I"ft

st{qt6[ ,r]tr %1.tsr ?r,tcu. :{r) Guar,q D } }rr z i dc1"j uas.

sral.rt.{{ Vdt Vfl sRdl"tt .rlr{ tr.tse r.tar r+r) lrgc<-0 truerui r,t.td

'teit. t :+t)'ft cztqlerl s]ct {eII rrti il :t)"j uas G.crtt.l..tr:-t[ rrt+.j <dt.

e. uurtat r,tlQstfl?,t] rrri sr{qtflrrrf"ft R€lilst.
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Gur-Irct 1at <.t rrl eerldct R.uu'tt rrrlQstflr,r] uri srlurflrrrl ilaQs

sralul t-IsrD.ct 6lel qtu{lrlrqrr'tt Rurl uruql "ftl qr<,rat scrtE]'[ srucftfl

qctt.t.tt,0 t.Bot.

Work load for teachers

to. els r,rQstfl r,ri s{qtfli rro.j :rtRs {&"ratqi rli Rerul Uerc{ou. qqaedl
u,s[a"0 :+t[.9.ft.

rrrQstflg{utfla. rroci :+Rs xBaatqi - dr.3o-ou-?o? ?

Sr. No, Name Designation Gross Pay

I Dr. S. R. Patel Principal/Unit Head 2,06,6991-

2 Dr, A. R, Makwan Associate Professor 1,73,3591-

J Dr. H. C. Parmar Associate Professor t,73,6591-

4 Dr. C. S. Baladhiya Associate Professor 1,88,7321-

5 Dr, S. S. Makwana Associate Professor 1,84,108/-

6 Dr. P. D. Patel Assistant Professor 1,22,4121-

7 Dr. V. B. Mor Assistant Professor 88,364t-

8 Dr. Nilesh M. Vegad Assistant Professor 93,9041-

9 Shree A. S. Damor Assistant Professor 83,372t-

l0 Shree A. N. Rathava Assistant Professor 85,804/-

ll Dr. Rangnathswami Math Assistant Professor 90,945t-

t2 Dr, M. R. Dabhi Assistant Professor 93,9031-

l3 Dr. G. L. Kadarn Assistant Professor 90,9451-

14 Dr. R. D. Shinde Assistant Professor 88,3641-

15 Dr. S.J. Mistrv Assistant Professor 85,804/-

l6 Dr. P, K, Parmar Assistant Professor 96,6821-

t7 Dr. A. V. Kotecha Assistant Professor 1,22,1121-

r8 Dr. Kinjalkumar J. Suthar Assistant Professor 90,9451-

t9 Dr. Vimlesh K. Patel Assistant Professor 93,7661-

20 Shree Chirag B. Damor Assistant Professor 8s,804/-

Sr
No.

Activity
Hours per week

Principal Professor
Associate
Professor

Assistant
Professor

I Contact hours (l nstruction) 6 8 l2 l6
2

Preparation for teaching including library
use

6 6 l0 t2

J

Adm inistration, evaluation research,
Extension, guidance, counsell ing,

development activities, etc.

)1 25 l7 n

Total 39 39 39 39
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2t Shree I. N. Bhabhor Assistant Professor' 96,468t-

22 Shree A. C. Pampaniya Assistant Professor 85,5911-

23 Shree H. D. Rahevar Agriculture Officer 54,444t-

24 Shree Jyotika M" Vasava Agriculture Officer' 66,860t-

25 Shree G. L. Rohit Agriculture Assistant 79,628/-

26 Shree P, G. Solanki Agriculture Assistant 36,0091-

27 Shree R. G. Soni Jun ior Clerl< 28,972t-

28 Shree J. C. Chavda Junior Clerk 26.s40t-

29 Shree H. D. Rathod Junior CIerk 26,s40t-

30 Dr. V. N. Patel Teaching Assqciate 54,0001-

3l Dr. M" T. Khorajiya Teaching Associate 5 8,860/-

32 Dr. Lokesh Yadav Teaching Associate 54,000/-

JJ Dr. Rukhsar Sarni Teaching Associate s4,000/-

lrtRs urEaarRj gctrlrtr,r q[ioRJt"u Ruu).qurr I a .{Hc.[t urrt?rir{ ?{a
tt?sl.?S{lotl p.z{t.?. ur{tu.? qsctcrr{l ?4ta D.

tt. tiutt"0 rlqr"{I"0 d{u{ {l.crdtr,rldl [ilcta], qQa ud r,ri. s]eft lsoqfturf"tt
rrtclqtet egrtqcJ $ttltact otta.

LrsT oF BUDGET (2021-22)

Sr.

No.

Budget

Head
Name of Scheme

Allotted
Grant

(Rs. in lakh)

Expenditure
(Rs. in lakh)

Plan

I 12981 -t7 Upgradation of the Agriculture Wing to Collegi
of Agriculture at AAU, Jabugam

30,282,000t- 30,221,3651-

2 t2987-0s Strengthening of Training Centre 3,393,000/- 3,382,2391-

3 12987-06

Production Potential and Value Addition of
Banana Grown in Tribal area of Chhota Udaipur
region of Middle Gujarat through multiple
approaches

3,541 ,0001- 3,527 ,7951-

4 12865
Upgradation of the Student Facilities at Different
Colleges of AAU, Anand

1s0,000/- 149,2241-

5 12967
Modernizing the Student Facilities at Different
Colleges of AAU, Anand

I r 5,000/- n3,5t4l-

6 12967-01
Scheme for Fellowship for UC Student of
Various Faculties, DSW, AAU, Anand

88,500/- 88,500/-

7 t296t-02
The Schemes for Strengthening the Offrce of the
Directorate of Students Welfare and Counselling
and Placement Cell at AAU, Anand

60,000/- 50,3841-
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8
4862

lnter College/University Sports & Quize
Tournament

50,000i- 49,1991-

9
4862-B

Planning of Sporls Game, Maintenance of
Ground and Students DA etc.

32,5001- 32,0141-

l0 t5651 Rural Entrepreneurship (READY) 570,000/- 570,000/-

ll 12930 Rural Entrepreneurship (READY) 114,000/- il4,000/-

2
r 5657-0 r

Student READY (Rural Entrepreneurship

Awareness And Development Yojana
114,000/- n2,53U-

l3 12987 -13
Merit Scholalship for Economically Poor Under

Craduate Student at AAU 5 8,000/- 58,000/-

t4 1293'7
Strengthening Adaptive Research in Agr.o-
climatic zones of AAU

190,000/- 187,160t-

l5 t2987-t7S
Upgradation of the Agriculture Wing to College
of Agriculture at aau, JABUGAM

25,0001- 22,4001-

l6 12600-0 l Classified works at Campus 100,000/- 99,3091-

t7 12600-0 r -s Classified works at Campus 87,000/- 87,000/-

NON-PLAN SCHEME

I s228-0C Agricu ltulal Research Station 397,0001- 367,3121-

2 t3 l2-0A North Cattle Breeding Farm 56s,000/- 528,8751-

3 909r-r0-A NARP Scheme Phase-ll 1,709,0001- I ,57 6,87 1 l-

ICAR
NIL

OTHER AGENCY

I I 841 t- l3
Evaluation of Performance of maize Hvbrids at

Jabugam
5 5,08 7/- 50,2891-

2 t8273 NSS 42,5001- 36,7771-

t?. $tutac-ft ilcsta{St r,ti. ucstqfl st{sHl.at atartefii,rfdl Qcra uQa ?4tcrr sr{s{].,u.

url{c,t"0 u,64.

s'Idn uri. udet D.ecrcu [d.urellrrtfi v] cuerell crgfta al t r-uC&cft '[D 1r<,r B.
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q{ EN utas B.sc.(Agri) utcrqtns,{,{i

uict ltnda Qure[r,t]"0 {rxu
?o13 -1Y ??

eol u-1.\t ?o
?o1r.t-1s 3 O+6

?o1s -to 3 g+tt

?oto-t a 3 Y+tt

?ot c-1c 3O+Y

?otc- ?o XO+3

?o?o-?t YY

?o?t-?? \t3

13. tiwrt utileIl s-I6uqr u?qtdc(lrrrl r4Ecrr urlQ.strua urelq[ Qeura/?r(scr Ltncrate
dcl"(t [dctaf' 

c.ucJ uscJ,re^.

ry. {+qt uil 6uaor{ {4erq[ iu"it uril ?(tsdl tiuE {.r2ur,*[ 3uiafla
todralQru g-l{l {t[gc0,0 [dcra].

, C,rtcJ Us.1 ae{I.

ltt. titqt:ri ttctsa 6qarl,ct,tt rtqc0 U+.tste?r ?4Ecl. criqa uis"0 uqed-l {r}4[ il.{a{
u[$4, 'ttctRs-li utGc0 Lqqqt {r}"0 Utr<t ucrcrs-I,0 [dcta].

uta [iateliutf r,ri sr{utflctqt {t} % yksr.cta{ uti slrrqar dct Guecrr
D.

19. tiwrtrl Rqra slet uBa xt[.g.ft rrr0stfl?rit"tl ou]l, olet?rtl qi r.q"q ectal.
sl. rlu. u{t.?. uact, ul.utd uri alRa crst _ tr.&r utl.gd uresrfl
s\. rlq. {1. urqte, ilo ututqs _ {ec,,fte[ q'tc]? uttB.0 rrtesr{

1.o. ctutctl,-qud G.?ra srqt{t r,rtQ i urrtql"0 utc{l q,a{ {ttBctt.

cttcJ uScJ 4ell.

/
arr/-
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મખુ્ય મકાઇ સશંોધન કેન્દ ર 

આણદં કૃષિ યષુનવષસિટી 
ગોધરા 

 
ધી રાઈટ ટુ ઈન્દ ફોરમનશન ટકટ ૨૦૦૫ માટેની મખુ્ય મકાઇ સશંોધન કેન્દ રની માી  ી 

 
 

૧. સસં્ થાનુંુ ંસસં્ થાપન,નઉ ્દેશનશોઉ કાયઅ ેનન ફરનોની ષવગ ો   
 

મખુ્ ય મકાઇ સશંોધન કેન્દ ર, આણદં કૃષિ યષુનવષસિટીઉ ગોધરા નો પન,ીરચય  

 

 અખિલ ભારતીય મકાઇ સકંખલત યોજના (ICAR) ન્ ય ુલ્  ી વારારા ૧૯૬૦ થી આ કેન્ રની 
શરૂઆત ધોળાકૂવા તાલકુા સીડ ફામમ િાતે કરવામા ંઆવેલ  તી. ત્ યારદા્ ૧૯૭૨ થી ગજુરાત 
કૃષિ યષુનવષસિટી, અસ્તતત્ વમા ંઆવવાથી આ કેન્ ર રાજય કૃષિ યષુનવષસિટી  ત તક કાયમરત  ત ુ.ં 
ત્ યારદા્ ત થાષનક મકાઇ કરતા િેતૂતોની શુ કેલીેને  યાનમા ં રાિી અને મકાઇં ુ ં વ  ુ
ઉત્ પા્ન મેળવવા માટે મ ટીડીસી લીનરી વાવા કે રોીવાવાત, પાકસવંધમન, શત યષવ્ાન અને 
ષવત તર  ષશ્ષણ  માટે સકંળાયેલ રા્ રીય કૃષિ સશંોધન યોજના (NARP) ૧૯૮૨-૮૩ થી શરૂ 
કરવામા ંઆવેલ  તી. આ અં સુધંાને સૌ પ્રથમ ૧૯૮૮ મા ંઆ રાજયના સફે્ મકાઇ ઉીાડતા 
િેતૂતો માટે ચોમાસુ ં મકાઇની પ્રથમ જાત ગજુરાત મકાઇ-૧ દ ાર પાડવામા ંઆવેલ  તી. 
ત્ યારદા્ ૧૯૯૪ થી ૨૦૦૨ સધુીમા ં ગજુરાત મકાઇ-૨ (પીળી મકાઇ), ગજુરાત મકાઇ-૩ 
(ષશયાળં/રદી), ગજુરાત મકાઇ-૪, ગજુરાત મકાઇ-૬, નમમ્ામોતી જાતો દ ાર પાડવામા ં
આવેલ  તી. આ જાતોં ુ ંગ ુવત્તા સભર ખદયાર  વધૃ્ધનો કાયમક્રમ આ કેન્ ર િાતે અષવરત 
ચાલ ુછે. વાથી િેતૂતોને ખદયાર  પરુૂ પાડવામા ંઆવે છે. ત્ યારદા્ ૨૦૧૧ અને ૨૦૧૩ સધુીમા ં
HQPM-1 (કવોલીટી પ્રોટીન મકાઇ), ગજુરાત આ ં્  સફે્  ાઇબ્રીડ મકાઇ-૨ (GAWMH-2) અને 
ગજુરાત આ ં્  પીળી  ાઇબ્રીડ મકાઇ-૧ (GAYMH-1) વ લેી પાકતી સકંર જાતો રાજયના 
િેતૂતો માટે મકાઇના વ  ુઉત્ પા્ન મેળવવા માટે વિામ આધાલરત િેતીને અં કુુળ આવે તે માટે 
પ્રથમ વિત અતે્રના કેન્ર િાતે ષવકસાવી અને ભલામ  કરવામા ંઆવેલ છે. આ સકંર જાતોમા ં
પોિકતત્ વો વાવા કે લાયસીન અને રી ટોફેન સામાન્ ય મકાઇ (્ેશી) કરતા ં વધારે  ોવાથી 
આલ્વાસી પ્રજામા ંકુપોિ નો પ્રશ્ન ષનવારી શકાય તેમ છે. આજથી દે ્સકા પ લેા ંગજુરાતની 
મકાઇના પાકની ઉત્ પા્કતા આશરે ૯૦૦ લકલો પ્રષત  કેટર  તી. વા  ાલમા ંઉપરોકત જાતોનો 
વાવેતરથી આશરે ૧૬૦૦ લકલો પ્રષત  કેટર વધી ીયેલ છે. સાથે સાથે િેત પે્ાશમા ંપ  
ગ ુવત્તા વધેલ છે. વાથી દજારમા ં લકિંમત વધી ીયેલ  ોઇ િેતૂતોની આષથિક તેમજ સામાવાક 
પલરસ્તથષત સધુારેલ છે. આ ષસવાય વિમ ૨૦૧૫-૧૬ મા ં રદી ઋત ુમાટે મકાઇની સકંર જાત 
GAYMH-3 ની ભલામ  િેતૂતો માટે અતે્રના કેન્ર વારારા કરવામા ંઆવેલ છે. આ જાત ષશયાળામા ં
અં્ાવાત ૬૫૦૦ લકલો પ્રષત  કેટર ઉત્પા્ન આપે છે. 
 



મખુ્ ય ્દેશનશો ેનન ફરનો    
 

(૧) ગજુરાત રાજયની આદો વા- વામાન અં કૂુખલત મકાઇની રોી પ્રષતકારક શલકત 
ધરાવતી તથા વ  ુ ઉત્પા્ન આપતી વિામ આધાલરત િરીફ ઋત ુ તથા ષશયાળ 
રદી ઋત ુમાટે જાતો ષવકસાવી અને તેનો ભલામ  કરવી. 

(ર) ભલામ  કરેલી જાતોં ુ ંખદયાર  વધૃ્ધ કાયમક્રમ કરી વા તે જાતોં ુ ંખદયાર  િેતૂતો 
તથા માીં ી કરનાર સતંથાેને ઉપલબ્ધતા કરાવવી.  

(૩) ભલામ  કરેલ જાતોની ેછા િચે વ  ુ ઉત્પા્ન મળે તેવી અદ્યતન તાષંત્રકતા 
ષવકસાવી, િેતૂતોને ભલામ  કરવી.  

(૪) પાકસરં્ષણ ના સશંોધનો વારારા રોી વાવાત અટકાવવા માટેની તાષંત્રકતાે 
ષવકસાવી િેતૂતોને તેની ભલામ  કરવી. 

(૫) ઉપરોકત ભલામ  ષવતતર  ષશ્ષણ ના કાયમક્રમો મારફતે િેતૂતો સધુી પ ોંચાડવી.  
 

ર. સસં્ થાના ેષધકારીઅ ેનન કમાચારીઅની સતાઓાઅ ફરનો   
  

અ.ન.ં વૈ્ાષનકશ્રી/કમમચારીેના 
નામ અને  ોદ્દો  

જવાદ્ારી અને સત્તાે  

૧ ડામ. એમ.દી.પટેલ 
યષુનટ  ડે અને સ  
સશંોધન વૈ્ાષનક 

અતે્રના કેન્ર િાતે તથા કૃષિ સશંોધન કેન્ર, ડેરોલ 
િાતે ચાલતી તમામ યોજનાેના સશંોધનમા ં
માીમ્શમન અને સકંલન કરવુ ંતથા વ ીવટી અને 
લ સાદી કામીીરીની ્ેિરેિ. 
 

૨ શ્રી. કે.એચ.પટેલ 

મ્્નીશ સશંોધન 
વૈ્ાષનક (એગ્રો.) 

 એગ્રોનોમી સશંોધનની તમામ કામીીરી વા 
અતે્રના કેન્ર િાતે ચાલતી (આઇ.સી.એ.આર. 
અને રાજય સરકાર) સશંોધનની તેમજ તેને 
લીતી કામીીરી સશંોધન વૈ્ાષનકશ્રી ના 
માીમ્શમન  ઠેળ સશંોધન તેમજ ષવતતર ની 
કામીીરીમા ંમ્્રૂપ થવુ.ં 

 પાછલા વિમના અિતરાના પલર ામો 
કોમ્ પાઇલેશન અને ભલામ ો તૈયાર કરવી. 

 અિીલ ભારતીય મકાઇ સકંલીત યોજના 
એગ્રોનોમીના અિતરા લેવા અને 
પલર ામોનો રીપોટમ  તૈયાર કરવો તથા 
યોજનાને લીતા પત્રવ્ યવ ાર કરવા. 

 ફામમની ્ેિરેિ અને ષવકસાવવામા ંમ્્રૂપ 
થવુ.ં અને સશંોધન ફામમ વ્યવતથાપનમા ં
મ્્રૂપ થવુ.ં 



 ખદયાર  વધૃ્ધમા ં સશંોધન વૈ્ાષનકશ્રીની 
કામીીરીમા ંમ્્રૂપ થવુ.ં 

 ષશ્ષણ  ષવતતર  પ્રવષૃત્તમા ં વ્યાખ્યાન 
આપવામા ંમ્્રૂપ થવુ.ં 
 

૩ ડામ. પી.કે.પરમાર 
મ્્નીશ સશંોધન 
વૈ્ાષનક (લા. બ્રીડીંી) 

 લાન્ટ બ્રીડીંી ષવભાીને લીતા ં સશંોધન 
અિતરાે, લાન્ટ બ્રીલડિંી મટેલરયસ 
ષવકસાવવાની કામીીરી, એગ્રેતકો મીટીંી, 
વકમશોપ કામીીરી, ખદયાર  વધૃ્ધ કાયમક્રમોં ુ ં
આયોજન, ષનલર્ષણ  અને  ાથ નીચેના 
તટાફને માીમ્શમન અને મ્્ કરવી. 

 લાન્ટ બ્રીડીંી ડેડતટોકને લીતી અન્ય 
ઇનપટુસ, સાધન-સામગ્રીની જરૂલરયાત અંીે 
પવૂમ આયોજન કરી, તે માટે તટોર ઇન્ચાર્જને 
િરી્ીમા ંમ્્ કરવી. 

 બ્રીડીંી દીજ ઉત્પા્નં ુ ં દેીીંી તેમજ 
ટેીીંી/લેદલીંી કામીીરીં ુ ં ્ેિરેિ અને 
માીમ્શમન. 

 સશંોધન કેન્રના સશંોધન અંીેના એગ્રેતકો 
અને ડીએમઆર રીપોટમ  સમયસર તૈયાર 
કરવો તેમજ તેં ુ ંપે્રઝેન્ટેશન કરવુ.ં 

 નવા  ાઇબ્રીડસ દનાવવા, બ્રીડીંી 
મટીરીયસ ષવકસાવવુ ંતેમજ  યાત જાતોની 
જાળવ ી તેમજ તેની ચકાસ ી કરવી અને 
તેને લીતા ંરેકોડમઝ દનાવી ષનભાવવા, ટી-ર 
પત્રવ્યવ ારમા ં શ્રી કે.એચ.પટેલને મ્્ 
કરવી. 

 અીાઉના ં અિતરાના પલર ામોના આધારે 
ભલામ  તૈયાર કરી એગ્રેતકોમા ંશકુવી. 

 નવી યોજનાેં ુ ંઆયોજન તેમજ ્રિાતત 
તૈયાર કરવી. 

 ઉપરોકત કામીીરી ઉપરાતં સમય અને 
સજંોીો અં સુાર સ  સશંોધન વૈ્ાષનકશ્રી 
વારારા સોંપવામા ં આવેલી કામીીરી કરવાની 
ર શેે. 

 સ  સશંોધન વૈ્ાષનકશ્રી ની ીેર ાજરીમા ં
કચેરીનો વ ીવટ/લ સાદી તથા સશંોધન 
તથા ષવતતર  ષશ્ષણ ની અીત્યની કામીીરી 
કરવાની ર શેે. 
 



૪ ડામ. એચ.એસ.વમામ 
મ્્નીશ સશંોધન 
વૈ્ાષનક (કીટક) 

 પાકસરં્ષણ ને લીત ુ ં સશંોધનં ુ ં તમામ 
કાયમં ુ ં અમલીકર  કરવુ ં તથા તાષંત્રકલરપોટમ  
કરી પે્રજન્ટ કરવા અને સશંોધન 
વૈ્ાષનકશ્રીને મ્્રૂપ થવુ.ં 

 પાક સરં્ષણ  (એન્ટોમોલોવા) ના અિતરા, 
તેને લીતા ઝકમ , તટેશન તથા એગ્રેતકો રીપોટમ  
તૈયાર કરી મીટીંીમા ંપે્રઝન્ટ કરવા.  

 વાવાતના સવે અને સવેલન્સની કામીીરી 
કરવી.  

 અતે્રના ફામમના તટોરમા ં અનાજ સગં્ર  માટે 
તટોર કીપરને વિતો વિત માીમ્શમન 
આપવુ ં તથા તટોર વાવાત શકુત રાિવાની 
કામીીરી. 

 લાન્ટ પ્રોટેકશન પપં રીપેર/નવા િરી્ી 
તૈયાર રાિવા તથા ્વાેનો વપરાશ અંીે 
માીમ્શમન આપવુ.ં  

 પાક સરં્ષણ ની ્ષણેત્રીય કામીીરી માટે િેતી 
મ્્નીશની મ્્ લેવી. 

 કામીીરી શજુદ લેદર મજૂરોની માીં ી 
અીાઉથી કરવાની ર શેે. સમયાં સુાર 
ઉપલા અષધકારીશ્રી વારારા સોંપવામા ં આવેલ 
ષવતતર ની કામીીરી તેમજ ફામમમા ંઆવતા 
વાવાત અટકાવવાની કામીીરી, િેતૂતોના 
િેતર પર,   આવતા વાવાત અટકાવવા માટે  
તાષંત્રક માીમ્શમન આપવુ.ં  

 તટેશન રીપોટમ  અને ચેટર-૪ અને ૬ 
(સશંોધન પ્રકર ) વા તે ષવભાી પાસેથી 
માલ તી મેળવી કોમ્પાઇલ કરી તૈયાર કરવા.  

 માલ તી તેમજ રીપોટમ  સકંલનની કામીીરી 
કરવી.  

 દડમ તકેટર ીનની મરામત અને રેગ્યલુર 
ચાલ ુ ાલતમા ંર  ેતે રીતે કામીીરી કરવી.  

 તા.૦૧/૦૭/૨૦૨૨ થી અતે્રની કચેરીના 
ઉપાડ અને ચકુવ ા અષધકારી તરીકેની 
કામીીરી  

૫ શ્રી ડી.એમ.રાઠોડ 
મ્્નીશ સશંોધન 
વૈ્ાષનક (ષવતતર ) 

 ષવતતર  ષશ્ષણ ની કામીીરીમા ં સશંોધન 
વૈ્ાષનકશ્રીના માીમ્શમન  ઠેળ કામીીરી 
કરવી. 

 પ્રથમ  રોળના ષન્શમન િેતૂતના િેતર ઉપર 
ીોઠવવા મ્્રૂપ થવુ.ં ષવતતર  ષશ્ષણ  
સશંોધનની કામીીરી કરવી તથા રીપોટમ  
તૈયાર કરીને પે્રઝન્ટેશન કરવુ ં ષવતતર  



ષશ્ષણ  સશંોધનના કાયમમા ં સ ાયરૂપ થવુ ં
અતે્રના કેન્ર િાતે આવતા િેતૂતોને 
માીમ્શમનમા ંમ્્રૂપ થવુ.ં 

 રાજય ક્ષણાની િેતૂતલ્ષણી મીટીંીમા ંમ્્રૂપ 
થવુ.ંસશંોધન ફામમ વ્યવતથાપનમા ં મ્્રૂપ 
થવુ.ં 

 સશંોધન ષનયામકશ્રી, આ.કૃ.ય.ુ, આ ં્  તરફ 
ફાળવેલ નવી ષવકસાવેલ મકાઇની જાતોં ુ ં
િેતૂતોના િેતર ઉપર ષન્શમન (એડેટીવ 
રાયલ) લેવા વ મુા ં દાયો ફટીલાઇઝરના 
ષન્શમનની કામીીરી કરવી. 

 કેન્ રની માલ તી સમયાતંરે યષુન. ની 
વેદસાઇડ ઉપર અપડેટ કરવી વાથી રાજય 
દ ાર િેતૂતો કોમ્  યટુરનો ઉપયોી કરી 
યોગ્ ય માલ તી અને માીમ્શમન મેળવી શકે. 

 પ્રથમ  રોળના ષન મ્શન લેવા, ષવતતર  
ષશ્ષણ ની તમામ કામીીરી, િેતૂતોની ષશખદર, 
રાજયક્ષણાની તાલીમ િેતૂતો તથા રાજય 
સરકારના અષધકારીશ્રીેને તાલીમ 
ીોઠવવાની કામીીરી, કૃષિ મ ોત્સવ, કૃષિ 
મેળાની કામીીરી સશંોધન વૈ્ાષનકશ્રીની 
માીમ્શમન  ઠેળ મ્્રૂપ થવુ.ં 

 િેતૂતોના િેતરોની શલુાકાત લેવી અને 
મકાઇં ુ ંવ  ુઉત્ પા્ન મળે તે માટે મ્્રૂપ 
થવુ.ં  

 કૃષિ પ્ર્શમનની ીોઠવ ી કરવી. અતે્રના કેન્ર 
િાતે શલુાકાત લેતા િેતૂતો અને 
અષધકારીશ્રીે માટે મકાઇં ુ ં પ્ર્શમન 
ીોઠવવાની કામીીરી મકાઇની િેતી 
પધષતની તાષંત્રકતાેની પ્રકાશનો િેતૂતો 
માટે તૈયાર કરી પે્રસમા ં છાપવાની 
જવાદ્ારી ર શેે. 
 

૬ શ્રી એસ.એસ.રાવત 
િેતી અષધકારી 

 એગ્રોનોમી ષવભાીમા ં તમામ કામીીરીની 
્ેિરેિ રાિવી તથા અિતરાના ંઅવલોકનો 
લેવામા ં મ્્ કરવી. અને ફામમના ષવકાસને 
લીતા કામો  ાથ ધરવા.  

 એગ્રોનોમી ના અિતરાે તથા જનરલ 
પાકની પાકયોજના સમયસર દનાવી મજુંર 
કરાવવી. 



 ફામમમા ંશેઠાપાળા તથા પડતર લોટમા ંવ્ૃષણા 
રોપ  કરાવી તેની સરસભંાળ રાિવી. 

 એગ્રોનોમી અિતરા તથા જનરલ પાકોમાથંી 
મળેલ ઉત્પા્નના ઉત્પા્ન મેમા સમયસર 
ભરવા.  

 ેલફસ ખદડીંી રવાતટરની ષનભાવ ી કરવી 
અને ફામમમા ં લાઇટોની ્ેિરેિ રાિી તેને 
ચાલ ુ ાલતમા ંરાિવી. 

 ડેડ તટોક સાધનોને લીતા તમામ રવાતટર, 
ફાઇલોની જાળવ ી અને ષનભાવ ી કરવી 
તેમજ સમયાતંરે તેં ુ ંવેરીફીકેશન કરાવવુ.ં  

 કુવાેની મોટર તથા જનેટર ષનભાવ ી 
તેમજ સમયઅંતરે એમ.વા.વી.સી.એલ. સાથે 
પાવર ન  ોય ત્યારે તે પાવર ચાલ ુ કરવા 
અંીેની કાયમવા ી કરવી.    

 ેલફસ તથા કવાટસમ ખદડીંીના રેકોડમ 
જાળવ ી તથા ષનભાવ ી.  

 અતે્રની કચેરીની વાપ GJ-17G-0717 ની 
લોીબકુ, લ તરીશીટ ષનભાવવી તથા દીલ 
જમા લેવા.  

 ફામમના જરૂરી સાધનો (મશીનરી ષસવાય) ની 
િરી્ી ફામમમેનેજરના માીમ્શમન  ઠેળ 
કરવી.  

 વાપની મરામત તથા જાળવ ી કરવી.  
 બ્રીડીંીના અિતરાેની સમગ્ર સશંોધન 

અને ષશ્ષણ ની કામીીરીમા ં ડામ. પી. કે. 
પરમારને મ્્ કરવી. ખદયાર  વધૃ્ધ 
કાયમક્રમમા ં રોીીંી કામીીરી, મકાઇ 
તાષંત્રકતાેની ષવતતર ની કામીીરી કરવી 
અને એેગ્રોનોમીના અિતરા લેવા. 

૭ શ્રી એ.એન.શુધંવા 
િેતી મ્્નીશ 

વેધશાળાની સમયસર ષનયષમતપ ે 
અવલોકનની કામીીરી કરવી અને તેના 
સાધનોની જાળવ ી તથા ષનભાવ ી કરવી, 
બ્રીડીંી અિતરા, જનરલ પાક ્ષણેત્રીય 



કામીીરીમા ં મજુર પર ્ેિરેિ રાિવી, 
પાકસવંધમનને લીતા અિતરાેમા ંમ્્ અને 
લેદોરેટરીમા ં બ્રીડીંી મટીરીયસની જાળવ ી 
અને દીજ વધૃ્ધ કાયમક્રમમા ંસ ાયક દનવુ.ં 
મજૂરોં ુ ં મતટર સમયસર દનાવવુ,ં મજૂરોની 
 ાજરી તથા લેદરશીટ રાિવી અને તમામ 
રેકોડમની જાળવ ી કરવી તથા એગ્રોમોની 
અિતરાે તથા સીડ પ્રોડકશનમા ં મ્્રૂપ 
થવ.ુ તથા  વામાન ેબ્જરવેટરીમા ં રેગ્યલુર 
અવલોકન લેવા તથા રેકોડમ જાળવવા. 
એગ્રોનોમીને લીતા તમામ અિતરાેની 
કામીીરીમા ં તથા દીજ વધૃ્ધ કાયમક્રમમા ં
મ્્રૂપ થવુ.ં 

૮ શ્રીમતી વી.એન.લ ુાર  
િેતી મ્્નીશ 

 એગ્રોનોમી અિતરાે તથા સીડ 
પ્રોડકશનમા ંમ્્રૂપ થવુ.ં 

 એગ્રોનોમીને લીતા તમામ અિતરાે તથા 
ખદયાર  વધૃ્ધ કાયમક્રમની કામીીરીમા ં
મ્્રૂપ થવુ.ં 

 ફામમની લીતી તમામ મશીનરીની ્ેિરેિ 
તથા રીપેરીંીની કામીીરી 

 ફામમના વ્યવતથાપનમા ંમ્્રૂપ થવુ.ં 
 અતે્રના કેન્રના ડેડતટોક વતત ુે ની જાળવ ી 
તથા તેને લીતો રેકોડમની જાળવ ી કરવી. 

 તટોરને લીતી તમામ કામીીરી, િેતી 
મ્્નીશ તરીકે ફીડની કામીીરીમા ં
્ેિરેિ, ખબ્રલડિંી ષવભાીમા ંચાલતી ટેસલીંી, 
સી કીંી અને પોલીનેશન સમયે મ્્ કરવી. 
દીજ ઉત્ પા્ન જમા લઇ તેનો દીજ 
લેદોરેટરીમા ં ટેસતટિંી રીપોટમ  વિતો-વિત 
કરાવવા. ફામમ િાતેના દળ્ો માટે ષનયષમત 
િા -્ા  તૈયાર કરાવવુ ં અને તેની 
વ્ યવત થા કરાવવી. તથા િરી્ી અને વાપની 
લોીબકું ુ ંમેઇનટેઇનન્સ 

૯ શ્રી આર.એસ.મો્ી 
જુનીયર કલાકમ   

રોજદરોજની વલ વટી તથા લ સાદી કામીીરી 
કરાવવી તથા રેકોડમ ડોકટુમેન્ટ રવાતટર 
ષનભાવ ી તથા જાળવ ી, વ ીવટી લ સાદી 
કલાકમની કામીીરીં ુ ં ષનર્ષણ  તથા જરૂરી 
માીમ્શમન પરુુ પાડવુ ંતેમજ દવાટ, ેડીટ પેરા 
તથા કમમચારીને વ ીવટી/લ સાદીને લીતા 
પ્રશ્નોં ુ ં ષનરાકર  કરવુ.ં તથા લ સાદી દીલો 
લેદર મતટર દીલ તથા તટાફ પીાર ભથ્થા 
દીલો સમયસર વાતે શાિામા ં પ ોંચતા કરાવા  



વ ીવટી કામીીરી વાવી કે, પરીપત્રો, કમમચારીની 
સેવાપોથી, રવાતટરો તથા વ ીવટી પત્ર વ્યવ ાર 
કરવો. કેશબકુ, પીએફ પાસબકુ લિવી. િાનીી 
પત્ર વ્યવ ારની કામીીરી દીલ વાઉચર, પ ોંચ 
વીેરેની જાળવ ી તથા સશંોધન 
વૈ્ાષનકશ્રી(મકાઇ) વારા સોંપવામા ં આવેલ 
કામીીરી. 
 ડીતપેચ ટેદલની કામીીરી આઉટવડમ, 
ઇનવડમ તથા તટેશનરી કામીીરી તથા ઝેરો્ષણ, 
રીસોમશીન તથા કોમ્યટુરની જાળવ ી તેમજ 
ટેલીફોન-ફેકસ ષનભાવ ી ના ાકંીય કામીીરી 
વાવી કે, આવક રવાતટર, એમ.ઇ.એસ. રવાતટર,  
ડી.સી.દીલ તથા એ.સી.દીલ દનાવવા તેમજ  
લ સાદી કામીીરીને લીતા પત્રવ્યવ ાર તથા 
તથા ષનભાવ ી તથા દવાટ દનાવવાની 
કામીીરી 

  
 
૩. સસં્ થામા ંકામકાન ેનન ષનણાય રક્ીાયામા ંેનુંસુરવાની કાયા પન, ધષ     
 

શખુ્ય મકાઇ સશંોધન કેન્ર િાતે ષવિયવાર ષવભાીો વાવાકે લાન્ટ બ્રીડીંી, 
એગ્રોનોમી, લાન્ટ પેથોલોવા, એન્ટોમોલોવા તથા ષવતતર , વામા ં્રેક ષવભાીના વડા 
 ોય છે. સશંોધનની કામીીરી તેમજ તેને લીતા ષન મયો વા તે ષવભાીીય વડા લે છે. 
જ્યારે મકાઇ સશંોધન કેન્ રના વડા વા તે ષવભાીના વડા સાથે પરામશમ કરી સશંોધનની 
કામીીરીની ્ેિરેિ તેમજ અન્ ય જવાદ્ારીે અંીે આિરી ષન મય લે છે.  

 
૪. સસં્ થાના કાયઅ કરવા માટે ષનય  કરે ા ધોરણો   
 
 આ ં્  કૃષિ યષુનવષસિટીના ત ટેચ્ યટુ રારા ષનયત ધોર ો નકી ી થયેલ છે.  
 
૫. સસં્ થાના કાયઅ કરવા માટે સસં્ થા રારા ાયાયન ા ષનયમોઉ ષવષનયમોઉ ચ નચનાઅઉ 

ષનયમસગં્ર ો ેનન રેકયા     
આ કેન્ રની કામીીરી કરવા માટે યષુનવષસિટી રારા યડાયેલ ષનયમો, ષવષનયમો, 

 આ કેન્રની કામીીરી કરવા માટે યષુનવષસિટી વારારા યડાયેલ ષનયમો, ષવષનયમો, 
સચૂનાે ષવીેરેને અં સુરવામા ંઆવે છે તેમજ કેન્ રને લીતો જરૂરી રેકડમ ષનભાવવામા ં
આવે છે. મકાઇ ઉીાડતા જરૂલરયાતમં્  િેતૂતોને સદષંધત ષન્  ાતં વૈ્ાષનક રારા કેન્ ર 
ઉપર રૂદરૂ ટેલીફોન  ે પલાનનથી તેમજ િેતૂતના િેતરે જઇ યોગ્ ય માીમ્શમન 
આપવામા ંઆવે છે. 

 
 
૬. સસં્ થા પન,ાસનના દસ્  ાવનનોના રક્કારનુંુ ંપન,રક ક   

યષુનટ િાતે કરવામા ંઆવતી સશંોધન,યષુનટ િાતે કરવામા ંઆવતી સશંોધન, 
વ ીવટી તેમજ લ સાદી કામકાજની નોંધ વા તે કામીીરી માટે યષુનવષસિટી રારા તૈયાર 
કરવામા ંઆવેલ પત્રકો/રવાત ટરોમા ંકરવામા ંઆવે છે. 

 



૭. સસં્ થાની ષન ી ાયવા ગેગનના ેથવા  નમના વ ીવટ ગેગનના હે રે નન ા સાથનના 
પન,રામશા ેથવા રક્ષ ષનષધત્ વ માટેની કોઇ ્ યવસ્ થા  ોય  ો  નની ષવગ     
-- ની  -- 

 
૮. સસં્ થાની ષવષવધ સષમષ અ ેનન  નમના ગાગ  રીકે ેથવા  નની સ ા ના ્દેશનશથી બન 

થી વધ ુસભ્ યોના બનન ા ટકમોની બનોકો હે રે નન ા માટે લુ  ી  ન  કે કેમ ેનન 
આવી બનોકોની કાયાવા ી નોંધ હે રે નન ા માટે ્પન, બ્ ધ  ન કે કેમ  ન ગેુનુું ુ ંપન,રક ક      
---- ની  ----- 

 

૯. સસં્થાના ેષધકારીઅ ેનન કમાચારીઅની ષનદેષશકા    
અતે્રના યષુનટમા ં ફરજ દજાવતા સ  સશંોધન વૈ્ાષનકો, મ્્નીશ સશોધન 

વૈ્ાષનકો,અતે્રના યષુનટમા ંફરજ દજાવતા સ  સશંોધન વૈ્ાષનકો, મ્્નીશ સશંોધન 
વૈ્ાષનક તાષંત્રક તેમજ અન્ ય વ ીવટી કમમચારીે યષુનવષસિટીના ષનતી ષનયમો શજુદ 
ષવષવધ યોજનાેની કામીીરીને  યાનમા ં રાિીને યષુનટ અષધકારીશ્રી રારા કરવામા ં
આવેલ કામીીરીની વ ેંચ ી શજુદ તેેશ્રીની માીમ્શમન  ઠેળ ફરજ દજાવે છે તેમજ 
તેેશ્રી રારા મોનીટરીંી પ  કરવામા ંઆવે છે.  

 
૧૦. દરેક ેષધકારી ેનન કમાચારીનન મળત ુ માષસક મ ને ાણુ ં ેનન ષનયમો મનુબના 

વળ રની પન, ધષ ની માી  ી   મમા  ેટષરક્ -૨૦૨૨ મનુબ)  
ે.
ન.ં 

કમાચારીનું ુ ંનામ  ોદેશો કુ  માષસક 
પન,ગાર મરા) 

બજેટ સદર 

૧ ડામ.એમ.દી.પટેલ સ  સશંોધન વૈ્ાષનક 
(લા. બ્રીડીંી) 

૧૮૩૫૧૨/- ૨૦૦૫ 

૨ શ્રી. કે.એચ.પટેલ મ્્નીશ સશંોધન 
વૈ્ાષનક (એગ્રો.) 

૧૪૧૮૪૮/- ૮૦૯૧-દી 

૩ શ્રી ડી.એમ.રાઠોડ મ્્નીશ સશંોધન 
વૈ્ાષનક (ષવતતર ) 

૮૮૨૩૬/- ૧૨૯૯૩-૦૨ 

૪ ડામ. એચ.એસ.વમામ મ્્નીશ સશંોધન 
વૈ્ાષનક 
(એન્ ટોમોલોવાત ટ) 

૯૦૯૪૫/- ૮૦૯૧-દી 

૫ શ્રી એસ.એસ.રાવત િેતી અષધકારી  ૮૪૯૦૧/- ૬૦૦૫ 
૬ શ્રી વી.વા. પટેલ િેતી અષધકારી  ૫૪૪૪૪/- ૬૦૦૫  
૭ શ્રી એ.એન.શુધંવા િેતી મ્્નીશ ૩૮૩૩૮/- ૬૦૦૫ 

૮ શ્રીમષત વી.એન.લ ુાર િેતી મ્્નીશ ૩૩૨૪૮/- ૬૦૦૫ 

૯ શ્રી આર.એસ.મો્ી જુનીયર કલાકમ  (અતે્રની 
કચેરીમા ંઅવેવા સેવા) 

ફીકસ પીાર 
રૂા.૧૯૯૫૦/- 

- 

 

 
 
૧૧. સસં્ થાની ટનન્દ સીની  મામ યોનનાઅની ષવગ ોઉ ચતુચ  ્ચા ેનન કરે ી 

ચકુવણીઅના ે વેા  દશાાવત ુ ંફાળવન  બજેટ    
 કેન્ ર  ત તકની સશંોધન યોજનાે (આયોવાત, ખદન આયોવાત, 

કાયમરત યોજનાે (આયોવાત, ખદન આયોવાત, આન.સી.એ.આર.)  



ે. 
ન.ં 

યોનના  બજેટ સદર યોનનાનો રક્કાર  ેનુંદુાન 
આપન,નાર સસં્ થા  

૧ અિીલ ભારતીય મકાઇ 
સધુાર ા યોજના 

૨૦૦૫ આઇ.સી.એ.આર. આઇ.સી.એ.આર. 
નવી લ્ ી 

૨ એન.એ.આર.પી. યોજના ૮૦૯૧-દી દીન આયોવાત ગજુરાત સરકાર 

૩ તટેન્ધનીંી રીસચમ એન્ડ મેઇઝ ૬૦૦૫ દીન આયોવાત ગજુરાત સરકાર 

૪ તટેટ લેવલ રેનીંી પ્રોગ્રામ ૨૦૦૫-૧ આઇ.સી.એ.આર. આઇ.સી.એ.આર. 
નવી લ્ ી 

૫  ફ્રન્ટ લાઇન ડેમોતટેશન ૨૦૦૫-૨ આઇ.સી.એ.આર. આઇ.સી.એ.આર. 
નવી લ્ ી 

૬ એ.આઇ.સી.આર.પી. ેન 
મેઇઝ રાયદલ સદ લાન 

૨૦૦૫-૭ આઇ.સી.એ.આર. આઇ.સી.એ.આર. 
નવી લ્ ી 

૭ એ.આઇ.સી.આર.પી. ેન 
મેઇઝ ટેતટીંી ફી 

૨૦૦૫-૮ આઇ.સી.એ.આર. આઇ.સી.એ.આર. 
નવી લ્ ી 

૮ એ.આઇ.સી.આર.પી. નીકરા 
પ્રોવાકટ 

૨૦૦૫-૯ આઇ.સી.એ.આર. આઇ.સી.એ.આર. 
નવી લ્ ી 

૯ કલાઇમેટ રીસાઇલેન્ટ મેઇઝ 
ફોર એસીયા (CRMA) 

૨૦૦૫-૧૦ આઇ.સી.એ.આર. આઇ.સી.એ.આર. 
નવી લ્ ી 

૧૦ એત રાબ્ લીસમેન્ ટ ેફ રાન્ સફર 
ેફ ટેકનોલોવા સેન્ ટર ફોર 
રાયદલ ીોધરા 

૧૨૯૯૩-૦૨ આયોવાત ગજુરાત સરકાર 

૧૧ ટેલરીંી મેઇઝ ફોર ત પેસીફીક 
યઝુ ધેરદાઇ ન્ યરુીસનીયલ 
એન્ રીચમેન્ ટ એન્ ડ સીકરુટી-એ 
દેટર અ ટરનેટીવસ ફોર 
રેનફેડ ફારમીંી, પરમ ટીકયલુર 
રાઇદલ એરીયા ેફ ગજુરાત 
ત ટેટ 

૧૨૯૯૩-૧૩ આયોવાત ગજુરાત સરકાર 

૧૨ દાયોફટીલાઇઝર ૧૨૯૧૭ આયોવાત ગજુરાત સરકાર 

૧૩ મેઇઝ પ્રોડકટીવીટી 
સીંીલક્રોસ  ાઇબ્રીડસ 

૧૨૯૭૯-૦૪ આયોવાત ગજુરાત સરકાર 

૧૪ એડેટીવ રીસચમ ઇન ેલ 
એગ્રો કલાઇમેટીક 

૧૨૯૩૭ આયોવાત ગજુરાત સરકાર 

૧૫ Bio-efficacy evaluation of 
pyraclostrobin 20% WG against 
Turcicum leaf blight 
(Exserohilum turicum) of Maize 

૧૮૪૫૭-૬૦ અધર યોજના   

૧૬ Evaluation of performance of 
Maize Hybrids ૧૮૫૫૮-૦૭ અધર યોજના  

૧૭ Improving rainfed Kharif maize 
productivity ૧૮૫૫૮-૪૦ અધર યોજના  

૧૮ Evaluation of performance of 
Maize (Corn) Hybrids ૧૮૫૫૮-૮૬ અધર યોજના  

૧૯ Efficacy of TRACKON GOLD 
application on yield, quality and 
soil properties under maize, rice 
and pigeon pea crop 

૧૮૫૫૮-૯૧ અધર યોજના  

 



દીન કાયમરત યોજનાે   

ે. 
ન.ં 

યોનના  બજેટ સદર યોનનાનો રક્કાર  ેનુંદુાન 
આપન,નાર સસં્ થા  

- - - - - 
 
નાણાકંીય વિા ૨૦૨૧-૨૨ મા ંમળન  ગ્રાન્દ ટ  નમન થયન  ્ચાની ષવગ ો  
અ.ન.ં દવાટ સ્ર ફાળવેલ ગ્રાન્ ટ 

(રૂષપયા)  
તા.૦૧-૦૪-૨૦૨૧   
તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૨ 
સધુી થયેલ િચમ 

(રૂષપયા) 
બ.સ. ૨૦૦૫  ે્ી  ગાર ીય મકાઇ ચધુારણા યોનના 
૧ પીાર-ભથ્ થા ૪૯૮૨૬૬૭ ૩૪૮૬૬૬૨ 

૨ ટી.એ.  ૧૧૩૩૩૩ ૧૯૭૭૩ 

૩ રીકરીંી  ૧૪૬૬૬૬૭ ૧૪૧૦૫૨૬ 

૪ નોન રીકરીંી ૧૧૩૩૩૩ - 
 કુ  સરવાળો  ૬૬૭૬૦૦૦ ૪૯૧૬૯૬૧ 

બ.સ. ૮૦૯૧-બી   ટન.ટ.આર.પન,ી. યોનના 
૧ પીાર-ભથ્ થા ૩૦૬૫૦૦૦ ૨૯૨૨૧૯૭ 

૨ ટી.એ.  ૫૦૦૦૦ ૧૨૯૨૮ 

૩ રીકરીંી  ૨૨૫૦૦૦ ૨૦૪૧૦૩ 

 કુ  સરવાળો ૩૩૪૦૦૦૦ ૩૧૩૯૨૨૮ 

બ.સ. ૬૦૦પન,   સ્ટેન્દધનીંગ રીસચા ટન્દય મનઇઝ 

૧ પીાર-ભથ્ થા ૧૮૦૦૦૦૦ ૧૮૦૩૩૬૯ 

૨ ટી.એ.  ૨૦૦૦૦ ૬૭૧૮ 

૩ રીકરીંી  ૫૦૦૦૦ ૪૪૭૦૮ 

 કુ  સરવાળો ૧૮૭૪૦૦૦ ૧૮૫૪૭૯૫ 

બ.સ.  ૨૦૦૫-૧  સ્ટેટ  નવ  ટે્રનીંગ રક્ોગ્રામ 

૧ રીકરીંી  ૨૦૭૪૫૬ - 

 કુ  સરવાળો ૨૦૭૪૫૬ - 

બ.સ.  ૨૦૦૫-૨  ફ્રન્દટ  ાઇન યેમોસ્ટેશન 

૧ રીકરીંી  ૧૬૧૨૩૧ ૨૦૦૦૦ 

 કુ  સરવાળો ૧૬૧૨૩૧ ૨૦૦૦૦ 

બ.સ. ર૦૦૫-૭    ટ.આઇ.સી.આર.પન,ી. અન મનઇઝ ટ્રાયબ  સબ પ્ ાન 

૧ રીકરીંી  ૫૬૨૭૩૬ ૯૭૭૦ 

 કુ  સરવાળો ૫૬૨૭૩૬ ૯૭૭૦ 

બ.સ. ર૦૦૫-૮    ટ.આઇ.સી.આર.પન,ી. અન મનઇઝ ટેસ્ટીંગ ફી 
૧ રીકરીંી  ૩૯૯૭૩૦ ૨૨૮૬૧૩ 

 કુ  સરવાળો ૩૯૯૭૩૦ ૨૨૮૬૧૩ 

બ.સ. ર૦૦૫-૯    ટ.આઇ.સી.આર.પન,ી. નીકરા રક્ોજેકટ 
૧ રીકરીંી  ૧૮૩૬૦ - 
 કુ  સરવાળો ૧૮૩૬૦ - 



અ.ન.ં દવાટ સ્ર ફાળવેલ ગ્રાન્ ટ 

(રૂષપયા)  
તા.૦૧-૦૪-૨૦૨૧   
તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૨ 
સધુી થયેલ િચમ 

(રૂષપયા) 
બ.સ. ૨૦૦૫-૧૦ Climate resilient maize for Asia (CRMA) 
 ૧ રીકરીંી  ૨૫૦૦ - 

 કુ  સરવાળો ૨૫૦૦ - 
બ.સ. ૨૦૦૫-૧૧   
 ૧ રીકરીંી  ૨૭૮૦૦ - 

 કુ  સરવાળો ૨૭૮૦૦ - 
બ.સ. ૨૦૭૬-૦૩   
 ૧ રીકરીંી  ૬૩૦૪૨૬.૧૫ ૧૩૦૦૦ 

 કુ  સરવાળો ૬૩૦૪૨૬.૧૫ ૧૩૦૦૦ 
બ.સ.૧૨૯૯૩-૦૨ ટસ્ ટ્રબ્  ીસમનન્દ ટ અફ ટ્રાન્દ સફર અફ ટેકનો ોી  સનન્દ ટર ફોર ટ્રાયબ  ગોધરા 
૧ પીાર-ભથ્ થા ૧૦૧૫૦૦૦ ૧૦૧૪૮૫૨ 

૨ ટી.એ.  ૩૫૦૦૦ ૨૨૮૦ 

૩ રીકરીંી  ૮૦૦૦૦૦ ૩૬૮૯૯૦ 

૪ નોન રીકરીંી - - 

 કુ  સરવાળો ૧૮૫૦૦૦૦ ૧૩૮૬૧૨૨ 
બ.સ. ૧૨૯૯૩-૧૩   ટે રીંગ મનઇઝ ફોર સ્ પન,નસીફીક યઝુ ધનરબાઇ ન્દ યટુ્રીસનીય  ટન્દ રીચમનન્દ ટ ટન્દ ય સીકુુટી-

ટ બનટર ે ટરનનટીવસ ફોર રેનફેય ફારમીંગ, પન,રા ટીકય ુર ટ્રાઇબ  ટરીયા અફ ુનુરા  સ્ ટેટ 

૧ પીાર-ભથ્ થા ૧૦૯૫૦૦૦ ૧૦૩૮૮૩૯ 

૨ ટી.એ.  ૫૦૦૦ ૨૧૬૦ 

૩ રીકરીંી  ૭૦૦૦૦૦ ૬૬૫૯૫૨ 

૪ નોન રીકરીંી - - 

 કુ  સરવાળો ૧૮૦૦૦૦૦ ૧૭૦૬૯૫૧ 
બ.સ. ૧૨૯૧૭   બાયોફટી ાઇઝર 

૧ રીકરીંી  ૯૦૦૦૦૦ ૮૨૧૬૯૫ 

૨ નોન રીકરીંી - - 

 કુ  સરવાળો ૯૦૦૦૦૦ ૮૨૧૬૯૫ 

બ.સ. ૧૨૯૭૯-૪   મનઇઝ રક્ોયકટીવીટી સીંગ ાોસ  ાઇબ્રીયસ 

૧ રીકરીંી  ૧૧૦૦૦૦૦ ૯૭૬૬૬૩ 

 કુ  સરવાળો ૧૧૦૦૦૦૦ ૯૭૬૬૬૩ 

બ.સ. ૧૨૯૩૭  ટયેપ્ટીવ રીસચા ઇન અ  ટગ્રો ક ાઇમનટીક 

૧ રીકરીંી  ૩૫૦૦૦ ૨૫૬૦૦ 

 કુ  સરવાળો ૩૫૦૦૦ ૨૫૬૦૦ 

બ.સ. ૧૮૪૫૭-૬૦  Bio-efficacy evaluation of Payraclostrobin 20% WG against 
Turcicum leaf blight (Exserohilum turcicum) of Maize 

૧ રીકરીંી  - - 

૨ નોન રીકરીંી ૪૯૬૬૪૨ ૪૩૫૦૦૦ 

 કુ  સરવાળો ૪૯૬૬૪૨ ૪૩૫૦૦૦ 



અ.ન.ં દવાટ સ્ર ફાળવેલ ગ્રાન્ ટ 

(રૂષપયા)  
તા.૦૧-૦૪-૨૦૨૧   
તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૨ 
સધુી થયેલ િચમ 

(રૂષપયા) 
બ.સ. ૧૮૫૫૮-૦૭  Evaluation of performance of Maize Hybrids 
૧ રીકરીંી  ૧૬૨૦૦૦ ૧૩૬૧૪૪ 
૨ નોન રીકરીંી - - 
 કુ  સરવાળો ૧૬૨૦૦૦ ૧૩૬૧૪૪ 

બ.સ. ૧૮૫૫૮-૪૦  Improving rainfed Kharif maize productivity 
૧ રીકરીંી  ૧૧૮૭૯૨૩ ૬૧૮૦૦૨ 
૨ નોન રીકરીંી - - 
 કુ  સરવાળો ૧૧૮૭૯૨૩ ૬૧૮૦૦૨ 

બ.સ. ૧૮૫૫૮-૮૬ Evaluation of performance of Maize (Corn) Hybrids 
૧ રીકરીંી  ૨૨૯૫૦૦ ૮૮૦૩૮ 
૨ નોન રીકરીંી - - 
 કુ  સરવાળો ૨૨૯૫૦૦ ૮૮૦૩૮ 

બ.સ. ૧૮૫૫૮-૯૧ Efficacy of TRACKON GOLD application on yield, quality and soil 
properties under maize, rice and pigeon pea crop 
૧ રીકરીંી  ૨૬૦૦૦૦ ૧૮૨૬૯૯ 
૨ નોન રીકરીંી - - 
 કુ  સરવાળો ૨૬૦૦૦૦ ૧૮૨૬૯૯ 

બ.સ. ૧૨૬૦૦-૧ ક ાસીફાઇય  
૧ દાધંકામ ૧૦૦૦૦૦ ૯૯૯૮૪ 
 કુ  સરવાળો ૧૦૦૦૦૦ ૯૯૯૮૪ 

 
૧ર. ફાળવન ી સ ાયકી ેનન સ ાયકી કાયાામોના  ાગાથીઅની ષવગ  સી   આવા 

કાયાામોના ેમ ની પન, ધષ     
  વિમ ૨૦૨૦-૨૧ મા ં પચંમ ાલ, ્ા ો્, મ ીસાીર, જજલાેના ૧૫૮ િેતૂત 

લાભાથીેને સરુખ્ષણત રીતે મકાઇં ુ ં  ાઇબ્રીડ દીયાર  અને જૈવીક િાતરં ુ ં ષવતર  
પ્રથમ  રોળના ષન્શમન માટે કરવામા ંઆવેલ  ત.ુ  

  
૧૩. સસં્ થા પન,ાસનથી કોઇપન,ણ પન,રવાનગીઅ ેથવા ેષધકાર પન,રક  ેથવા છુટ ાટ/રા   

મનળવનાર ગેગનની ષવગ ો     --- ની  ---- 
 
૧૪. સસં્ થા પન,ાસન ્પન, બ્ ધ ેથવા  નમની પન,ાસન ષવહેણુ ંમા યમા ં રપન,ા ંરી  મઈ ન્ટ્રોષન્સ 

ફોમા) માી  ીની ષવગ ો    ..... ની ....   
 
૧૫. સસં્ થામા ંહે રે ્પન,યોગમા ંરા ન્ ા સસુ્  કા ય ેથવા વાચંન ્યંની સવ  ો માટેના 

સમય સી  ઉ નાગીરકોનન માી  ી મનળવવા માટેની રક્ાપ્   સગવયોની ષવગ ો     

 અતે્ર શલુાકાતે આવતા િેતૂતોને મકાઇની વૈ્ાષનક િેતી પધષત અન્વયે સાલ ત્ય 
આપવામા ંઆવે છે તથા મૌખિક માલ ષત પ  આપવામા ંઆવે છે.  

 
 



૧૬. સસં્ થાટ ષનયુ્   કરે ા હે રે માી  ી ેષધકારીઅના નામઉ  ોદેશાઅ ેનન ેન્દ ય ષવગ ો  
જા રે માલ તી અષધકારી: યાા.ટમ.બી.પન,ટે ઉ યષુનટ  યે ેનન સ  સશંોધન વૈજ્ઞાષનક 

મ્્નીશ જા રે માલ તી અષધકારી: રક્ો.કે. ટચ.પન,ટે , મદદનીશ સશંોધન વૈજ્ઞાષનક  
 

૧૭. વ્ ો વ્  ષનય  કરવામા ંઆવન  ન રક્માણનની આવી ેન્દ ય ષવગ ો     ---- ની  --- 



ટનનક્ષર - બી 

રક્માણપન,રક  

 

 આથી રક્માતણ  કરવામા ંઆવન  ન કે, માી  ી ેષધકાર ેષધષનયમ-૨૦૦૫ ની ક મ-૪ 

ગે ગા  સ્વય ં હે રે કરવાની બાબ ો રક્ોટકટીવ યીસ્ક ોઝર મPAD) મારા ષવગાગ વારા 

 ૈયાર કરવામા ંઆવન   ન ેનન  ા.૧.૫.૨૦૨૨ ની સ્સ્થષ ટ ેમારી મજંનરી મનળવી ેદ્ય ન 

કરવામા ંઆવન   ન . 
 

 ારી્ઃ ૦૯/૦૫/૨૦૨૨ 

મટમ.બી.પન,ટે ) 
યષુનટ  યે ેનન સ  સશંોધન વૈજ્ઞાષનક 

મખુ્ય મકાઇ સશંોધન કેન્દર, 

આણદં કૃષિ યષુનવષસિટી, ગોધરા 
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કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર 

આણદં કૃષિ યષુનિષસિટી  
મિુાલીયા ફાર્મ, દાહોદ- ૩૮૯ ૧૫૧  

ડૉ. એચ. એલ. કાચા 
િરિષ્ઠ િૈજ્ઞાષનકા અને િડા 

ફોન અને ફેક્સ ન:ં (૦૨૬૭૩)૨૪૫૬૫૯  

ઇ-મઇેલ: kvkdahod@gmail.com 

જાન ં: આકૃ્રય/ુકેવીકે/ માહિતી/આરટીઆઇ/      ૫૨       /૨૦૨૨  દાિોદ                        તા:  

૧૦/૦૫/૨૦૨૨  
 
પ્રતત,                                                                                
કુલસચિવતિ, 
આણદં કૃતિ યતુનવતસિટી  

આણદં  
 

તવિય:  ૧૭ મદુ્દાની ર્ારહતી [પ્રોએકટીિ ડીસ્કલોઝિ] પ્રષસધ્ધ કિિા બાબત...  
           ઘી રાઇટ ટુ ઇન્ ફોમેશન ન ટકટ -૨૦૦૫ 

સદંર્ -:  આ૫િીની કિેરીના ૫હર૫ત્ર જા.ન.ંઆકૃય/ુરજી/લીગલ/સીસી.૨/૮૨/૨૦૨૨      
  તા. ૩૦. ૦૪. ૨૦૨૨          

 
સતવનય ઉપરોકત તવિય અને સદંર્  અન્વયે જણાવવાનુ ં કે,  કૃતિ તવજ્ઞાન કેન્ર, આણદં 

કૃતિ યતુનવતસિટી, દાિોદ ખાતેની ઘી રાઇટ ટુ ઇન્ ફોમેશન ન ઇન્ ફોમનશનન ટકટ–૨૦૦૫ િઠેળ મદુ્દાન ં૧ 

થી ૧૭ મદુ્દાની માહિતી [પ્રોટકટીવ ડીસ્કલોઝર] પ્રતસઘ્ ઘ કરવા અંગેની તારીખ: ૦૧.૦૫.૨૦૨૨ ની 

પરીસ્સ્થતતની અધ્ધતન કરી શ્રતૃત ફોન્ ટમા ં આણદં કૃતિ યતુનવતસિટીની વેબસાઇટ પર પ્રતસધ્ધ કરી 

આ સાથે માહિતી તથા ટનેક્ષર-બી સામેલ રાખી મોકલી આપવામા ંઆવે છે. જે આપ સાિબેને 

તવહદત થાય.  
 
 
 

-Sd- 
વહરષ્ઠ વૈજ્ઞાતનક અને વડા 
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૧ સસં્થાનુ ંસસં્થાપન,ઉદેશો,  

કાયો અને ફિજોની 
ષિગત  

:   સસં્થાનુ ંસસં્થાપન: ૧૯૮૩ 
ઉદેશો, કાયો અને ફિજો:  
 કષૃિ અને તેને સલંગ્ન વ્યિસાયો ર્ાટે ખેડૂતો ર્રહલાઓ તેર્જ 

યિુાનો ર્ાટે ટૂંકા તેર્જ લાબંા ગાળાના તાલીર્ કાયમક્રર્ો યોજિા 
જેથી ખતેીની ઉત્પાદકતા અને સ્િિોજગાિી િધાિી શકાય. 

 કષૃિ અને તેને સલંગ્ન વ્યિસાયો ર્ાટે સશંોધનની ર્ારહતીથી જે તે 
કાયમક્ષેત્રના ષિસ્તિણ કાયમકિોને જાણકાિ કિિા તાલીર્નુ ંઆયોજન 
કિવુ.ં 

 સ્થાષનક પરિસ્સ્થષતને અનરુૂપ ટકાઉ ખતેી પદ્દષતઓ ષિકસાિિા ર્ાટે 
કષૃિ તજજ્ઞતાઓની ખડૂેતોના ખતેિ પિ અખતિા યોજી તે દ્વાિા 
ચકાસણી કિિી. 

 ષિષિધ પાકોની નિીનતર્ કષૃિ તજજ્ઞતાઓ અંગેના પ્રષતભાિો 
તેર્જ તેની ઉત્પાદકતાની જાણ ર્ાટે પ્રથર્ હિોળ ષનદશમનો યોજિા. 

૨ સસં્થાના અષધકાિીઓ અને કર્મચાિીઓની સત્તાઓ અને ફિજો: 
અ.ન ં અષધકાિીશ્રી/ કર્મચાિીનુ ં

નાર્ અને હોદ્દો 
કાર્ગીિીની ષિગત 

૧ ડૉ. એચ. એલ. કાચા 
ઇ/ચા િરિષ્ઠ િૈજ્ઞાષનક 

અને િડા 

કેન્દ્રનુ ંિહીિટી કાર્ગીિીર્ા ંર્ાગમદશમન, આયોજન, નાણાકંીય અને તાષંત્રક 
ષનયતં્રણ, ષિસ્તિણ કાર્ગીિી અને ફાર્મર્ા ંજરુિી પાક િાિેતિ કાયમક્રર્નુ ં
આયોજન, ર્ાગમદશમન અને ષનયતં્રણ, DEE/ University/ Director ATARI/ 
ICAR, New Delhi ધ્િાિા િધાિાની જે કોઇ આકસ્સ્ર્ક કાર્ગીિી 
સોંપિાર્ા ંઆિે તે 

૨  ડૉ. આિ. િાધા િાની 
િૈજ્ઞાષનક (પશપુાલન)
  

પશ ુ કેમ્પન ુ આયોજન અને અમલીકરણ, આઇ.ટફ.ટસ. મોડલમા ં
પશપુાલન યતુનટોની સ્થાપના, તનર્ાવણી અને જાળવણી(ગૌશનાળા, પૌલ્ટ્રી 
અને ગોટરી) પશ ુ સધુારણા માટેનો ડેટાબઝે અને ટકશનન પ્લાન, 
બારમાસ માટે જાનવારોના ખોરાક પાણીની વ્યવસ્થા કરવી પશપુાલનની 
તમામ તવસ્તરણ પ્રવતૃિઓ સમય મયા દામા ં પણૂ  કરવી   ખેડુત 
છાત્રાલયની રખરખાવ અને જાળવણીની, છાત્રાલયના  ડેડ સ્ટોકની 
સરં્ાળ.  વહરષ્ઠ વૈજ્ઞાતનક અને વડા જયારે ટુર ઉપર કે રજા ઉપર િોય 
ત્યારે કિેરીના વહરષ્ઠ વૈજ્ઞાતનક અને વડાની  જવાબદારી સારં્ળવી.  

૩  શ્રી. એચ. એલ. કાચા 
િૈજ્ઞાષનક (બાગાયત)
  

ઉપાડ અને ચકુવણા અતધકારી તરીકે ફરજો, RKVY પ્રોજેક્ટ અંતગ ત આઇ 
ટફ ટસ મોડલ ઉભ ુ કરવા કો-પીઆઇ તરીકે યતુનટો સ્થાપવા માટેની 
વિીવટી કામગીરી, આઇ.ટફ.ટસ. મોડલમા ંફળપાકો/ શનાકર્ાજી પાકોની 
પોલી િાઉસ, નેટ િાઉસ અને નસ રી કરવી તેમજ તેને સ્થાપવાથી માડંીને 
િાલ ુ કરાવવા સધુીની કામગીરી. બાગાયત તવિયની તમામ તવતવધ 
તવસ્તરણ પ્રવતૃિઓ, વગીકૃત બાધંકામની કામગીરી,ફામ  મેનેજરને સલાિ 
સિુન, DAMU યતુનટ સ્થાપવાની ટેકનીકલ અને વિીવટી જવાબદારી PI 
તરીકે કામગીરી કરવી, કેન્ર િસ્તકની િાલ ુ નાણાહંકય વિ ની તમામ 
હરકરીગ /નોન હરકહરિંગ ખરીદી (ર્ાવો મગંાવીને/ ટેન્ડર પ્રહિયા/GeM 
portal થી) રીતે કરવાની કામગીરી, અટારીના અને યતુનવતસિટીના ઈ-
મેઈલ િેક કરી તેના કમ િારી અતધકારી સાથે રિી જવાબો કરવા અને 
જરૂર જણાય તો તપ્રન્ટ કરવા. 

૪  શ્રી. એન. કે. િાઠોડ 
િૈજ્ઞાષનક (પાક સિંક્ષણ)્
  

પાક સરંક્ષણ તવિય િસ્તકની તમામ તવસ્તરણ પ્રવતૃિઓ, ડેડસ્ટોક સાધનો 
તેમજ તેને લગતા તમામ રજીસ્ટર અને ફાઇલોની જાળવણી, ડેડસ્ટોક 
વેરીફીકેશનન કરાવવુ,ં ચબનજરૂરી વસ્તઓુના તનકાલની પ્રહિયા, જમીન 
નમનુાઓન ુપથૃ્થકરણ, માતસક રીપોટીગ, સીડ તવલેજની િસ્તકની ફાઇલો 
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તથા રીપોટીંગ, ફામ મા ં વાવેતર કરેલ પાકોમા ં રોગ જીવાતની તપાસ 
અને માગ દશન ન, પાથનનીયમ વીકની ઉજવણી, મ્યચુઝયમ, સ્ટેશનનરી રૂમ 
તેમજ જમીન િકાસણી પ્રયોગશનાળા મરામત અને જાળવણી ની 
કામગીરી. 

૫  શ્રી. જી. કે. ભાભોિ 
િૈજ્ઞાષનક (ષિસ્તિણ 

ષશક્ષણ)
  

કેન્ર િસ્તકની તમામ તવસ્તરણ પ્રવતૃિઓન ુમાસવાર આગોતરુ આયોજન, 
દૈતનક કામગીરી નોંધવાની તથા જે કામગીરી થાય તેની ટંુકી તવગત 
ફોટોગ્રાફ સહિત રજીસ્ટર અને કોમ્પ્યટુરમા ંજાળવણી અને પે્રસ નોટ પ્રતસદ્ધ 
કરવાની જવાબદારી, વેબસાઇટ અને ટસ.ટમ.ટસ. પોટ લ અપડેટ અને 
રીપોટીંગની કામગીરી,  નવા પ્રોજેક્ટ બનાવવા, લાયબ્રેરી, પાક 
કૌતકુાલય અને તવસ્તરણ પ્રવતૃિઓના બોડ , મલુાકાતીઓન ુ રજીસ્ટર, 
મીટીંગોની બેઠક,  મેરા ગૉવ મેરા ગૌરવ તેમજ તેની બિારથી યોજવામા ં
આવનાર તાલીમ કાય ક્ર્મોન ુઆયોજન, આર.ટી.આઇ.ને લગતા પત્રોના 
જવાબ આપવા અને પત્રવ્યવિારની ફાઇલ બનાવવી, ટડેપ્ટીવ  
રાયલની ગોઠવણી અને રીપોટીગની કામગીરી મોટરસાયકલ, રેકટર,બસ 
અને અન્ય સાધનોના સમયસર તવમા ર્રવાની જવાબદારી 

૬ શ્રી. એન. ડી. ર્કિાણા 
િૈજ્ઞાષનક (સસ્ય ષિજ્ઞાન)
  

અતે્રના કેન્ર તરફથી સોંપવામા ંઆવેલ તમામ પ્રોજેકટોની કામગીરી તેન ુ
અમલીકરણ, રીપોટીંગ અને ફાઇલો જાળવણી, ફામ  મેનેજરને ફામ ના 
તવકાસ માટે તેમજ નવી સગવડો ઉર્ી કરવા માટે માગ દશન ન, 
ટગ્રોનોમીકલ પાકોના વાવેતરની કામગીરી, ચબયારણ વધૃ્ધ્ધ તેમજ 
જનરલ પાકોનુ ં આયોજન, વાવણીથી માડંીને પાક ઉત્પાદન, વેિાણ 
સધુીની કામગીરીનુ ં તનયતં્રણ, ફામ ની રોજ-બરોજની કામગીરીનુ ંઆગોતરૂ 
આયોજન, ફામ ના ઓડીટ વાધંાઓનો તનકાલ, વગીકૃત બાધંકામની 
કામગીરી, સીડિબ પ્રોજેક્ટ િઠેળની ફાઇલો જાળવવાથી માડંીને 
અમલીકરણની જવાબદારી, આઇ.ટફ.ટસ. મોડલમા ં આપના તવિયને 
લગતા યતુનટની સ્થાપના, તનર્ાવણી અને જાળવણી, પરંપરાગત કૃતિ 
તવકાસ યોજનાની સપંણૂ  કામગીરી, નેશનનલ તમશનન ઓન ઓઇલસીડ અને 
ઓઇલપામની તનદશન નની ગોઠવણી અને હરપોહટિંગની કામગીરી, નેશનનલ 
ફૂડ તસકયરુીટી તમશનન પ્રોજેકટ િઠેળના તનદશન નની ગોઠવણી અને 
રીપોટીગની કામગીરી,  

* તર્ાર્ િૈજ્ઞાષનકશ્રીઓ તમામ વૈજ્ઞાતનકિીઓ/કમ િારીઓટ પોતાનો માસીક કામગીરીની તવગત 
વૈજ્ઞાતનકિી (તવસ્તરણ) પાસે રાખેલ રજીસ્ટરમા ં અચકુપણ ે તનયતમત 
લખવી. વ્યસ્ક્તગત જવાબદારી સાથે થયેલ કામગીરીના ફોટોગ્રાફ (પસદં 
કરેલ વધમુા ંવધ ુપાિં) તેમના કોમ્પ્યટુરમા ંપ્રવતૃિ અને તારીખના િડેીંગ 
સાથે આપવાના રિશેેન. સોંપવામા ંઆવેલ કામગીરીની અલગથી રજીસ્ટર 
અને ફાઇલો બનાવવી અને તનર્ાવવી. દરેક મહિનાની ૨૫ થી ૨૮ 
સધુીમા ંઆપેલ ફોમનટ મજુબની માહિતી મળે તેવા આયોજનથી કામગીરી 
કરી તે શનીટ વૈજ્ઞાતનકિી (તવસ્તરણ)ને આપી દેવી. ટસ.ટમ.ટસ. પોટ લ 
પર માહિતી (સદેંશનો) સમયાતંરે મોકલવાની જવાબદારી. તવસ્તરણ 
પ્રવતૃતઓમા ં જરૂર જણાય ત્યા ં પધ્ધતત તનદશન ન બતાવવા જરૂરી 
વસ્તઓુની ખરીદી અગાઉથી કરી લવેી. વિ મા ંઓછામા ંઓછી બે સફળ 
વાતા ઓ બનાવી વૈજ્ઞાતનકિી (તવસ્તરણ)ને આપવી. વિ મા ં ઓછામા ં
ઓછી પાિં તવહડયો હફલ્ટ્મ બનાવી વૈજ્ઞાતનકિી (તવસ્તરણ)ને આપવી. જે 
તે તવિયને અનરુૂપ કેન્દ્ન્રય તાલીમની નોટ બનાવી તેની માહિતી પાવર 
પોઇન્ટમા ં બતાવી તે ખેડુતોને આપવી. સેક મીટીંગ જણાવ્યા મજુબની 
કામગીરી સત્વરે પણુ  કરવી. ટગ્રેસ્કોનો અભ્યાસ સમયસર પણૂ  કરી તેનો 
હરપોટ  બનાવવો .  
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૭ 
 
 
 
 
 
 

શ્રી. આિ. બી. ભાલાણી 
ફાર્મ રે્નેજિ 

બધીજ ઋત ુ દરમ્યાન વાવવાના થતા ં પાકો, અખતરાઓ તથા બીજ 
ઉત્પાદન ની સમયસર વાવણી માટે ખેતરો તૈયાર કરવા અને બધા કૃતિ 
કાયો સમયસર થાય તેવુ ં આયોજન કરવુ.ં પાક યોજના બનાવવી. 
વૈજ્ઞાતનક(સસ્ય તવજ્ઞાન) સાથે મળીને કલાસીફાઇડ વક /વગીકૃત 
બાધંકામની કામગીરી કરાવવી અને તેની સપંણૂ  વિ વાર તવગત દશના વત ુ
રજીસ્ટર બનાવવ ુઅને તનર્ાવવ.ુ ફામ  ડેવલપમેન્ટની કામગીરી કરવી, 
તેના રીપોટ  રાખવા  તેમજ કામગીરીની ફાઇલ નીર્ાવવી. રીવોલ્ટ્વીંગ 
ફંડની માહિતી અધ્યતન બનાવવી. કેન્રના ચબયારણ તેમજ અન્ય 
ઉત્પાદનની જાળવણી અને તેના વેિાણના લગતા ં તમામ રજીસ્ટરો 
તનર્ાવવા ઉત્પાદનના વેિાણની જવાબદારી કેશનમેમો ફાડવો, નાણા ંજમા 
કરાવવા તથા તમામ રજીસ્ટરોમા ંકે જયા ંવૈજ્ઞાતનક (ટગ્રોનોમી) ની સિી 
જરૂર િોય ત્યા ં સમયસર સિી કરાવી લેવાની જવાબદારી. બીડર બીજ, 
ટુથફુલ તથા અન્ય કક્ષાના બીજનો ટેસ્ટીંગ રીપોટ  વખતો-વખત કરાવવો 
તેમજ બીજના બેગીંગ, ટેગીંગની કામગીરી કરવી. ફામ ની તવધતુ 
વ્યવસ્થા, તપયત વ્યવસ્થાની મરામત અને જાળવણી તથા તેને લગતી 
ખરીદી વૈજ્ઞાતનક (ટગ્રોનોમી)ના માગ દશન ન િઠેળ કરવી. રોજમદાર 
મજુરો/સ્કીલ્ટ્ડ લેબસ ની કામગીરીનુ ં િાજરી પત્રક, મસ્ટર રોલ જાળવણી 
તથા તનર્ાવણી અને સમયસર બીલ ટકાઉન્ટ તવર્ાગને તનર્ાવીને 
આપવુ.ં મોટરસાયકલ તથા રેકટરની િીસ્રી સીટ, લોગબકુ તનર્ાવવી 
તેમજ તવમો ર્રવો.  જે તે ખરીદીની ઓરીજીનલ ફાઇલ પોતાની પાસે 
તનર્ાવવી તેમજ ઝેરોક્ષ વિીવટમા ં આપવી.  બધાજ પ્રકારના બીલો 
સમયસર નોંધ કરી તાલીમ સિાયક (કોમ્પ્યટુર)ને આપવા જેથી બીલ 
સમયસર બને. વખતોવખત સ્ટોરને સાફસફૂ કરાવી યોગ્ય રીતે ગોઠવવા. 
સ્ટોરને લગતા રજીસ્ટરોનુ ં વખતોવખત ઓડીટ કરાવવ ુ તેમજ વૈજ્ઞાતનક 
(ટગ્રોનોમી)ના માગ દશન ન િઠેળ ઓડીટ પેરાનો જવાબ કરવો.   

૮ શ્રીર્ષત. ધાિા પટેલ,  
જુષનયિ કલાકમ (હડે. 

ક્લાકમની જગ્યાએ અિેજી 
સેિા, ક.ૃઇ.પો.,દાહોદ): 

કિેરીની હિસાબી અને વિીવટી બાબતોને લગતી તમામ કામગીરી કરવી 
અને જરુર જણાય તો ડી.ડી.ઓ/ વહરષ્ઠ વૈજ્ઞાતનક અને વડાન ુમાગ દશન ન 
મેળવવુ.ં હિસાબી બીલો, લેબર મસ્ટર બીલ, સ્ટાફ પગાર ર્થ્થાબીલોનો 
સમયસર જે તે શનાખામા ં પિોંિત ુ કરાવવુ.ં  ઓહફસ વિીવટી/હિસાબી 
ટેબલને લગતી તમામ બાબતોની જાળવણી તથા તનર્ાવણી. કિેરીને 
લગતા ં રેકોડ ઝ, ડોકયમેુન્ટ, રજીસ્ટર વગેરેની તનર્ાવણી તથા જાળવણી.  
બેંકના લગતા તેમજ પાટીઓન ુ પેમેન્ટ તેમજ નાણાકંીય અને વિીવટી 
બાબતો માટે તાલીમ સિાયક (કોમ્પ્યટુર)ની મદદ લેવી.  તમામ  
હિસાબી બીલો, સિાયક (કોમ્પ્યટુર)ની મદદ લેવી. કિેરીની હિસાબી, 
વિીવટી બાબતોને લગતી અન્ય તમામ કામગીરી અંગ ેજરુર જણાય તો 
ડી.ડી.ઓ/ કિેરીના  વડાન ુ માગ દશન ન મેળવવુ.ં વિીવટી રેકોડ ઝનુ ં
આંતહરક તેમજ લોકલ ફંડનુ ં ઓહડટ કારાવવુ.ં તમામ 
અતધકારીઓ/કમ િારીઓ ની સતવિસબકૂોમોં યોગ્ય નોધો લખવી અને તેની 
જાળવણી કરવી.  

૯  શ્રી. કે. બી. ભાિાઇ 
તાલીર્ સહાયક 

(કોમ્પ્યટુિ) 

કેવીકેની વેબસાઇટ ઉપર દૈતનક, સાપ્તાહિક, માતસક, તત્રમાતસક અને 
વાતિિક હરપોટ ની માહિતી વૈજ્ઞાતનક (તવસ્તરણ) પાસેથી લઇ તેમન ુ
માગ દશન ન લઇ અપડેટ કરવી. ટસ.ટમ.ટસ. પોટ લ અપડેટ કરી માહિતી 
(સદેંશનો) મોકલવાની જવાબદારી. કેન્રનો ડેટા બેઇઝ પ્રવતૃિવાર, 
તારીખવાર, કમ િારી/ વૈજ્ઞાતનક વાર, સખં્યાવાર બનાવેલ કોમ્પ્યટુર 
પ્રોગ્રામને દર અઠવાડીયાના અંતે અપડેટ કરવો. કેન્રની વિ વારની 
માહિતીનો ફાઇલો અલગ અલગ ફોલ્ટ્ડરમા ં બનાવી કોમ્પ્યટુરમા ં તૈયાર 
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કરવી તેમજ િાડ ડીસ્કમા ંલેવી.. તાલીમ કાય િમોમા ંકે અન્ય જરુરી સ્થળે 
જરુર પડે ત્યારે ફોટોગ્રાફી કરવી. કેન્રન ુસ્ટેશનનરી, ઇનવડ  અને આઉટવડ  
રજીસ્ટરની જાળવણી તથા તનર્ાવણી. પત્રોની ટાઇપીંગની કામગીરી 

૧૦  શ્રી. આિ. ડી. પટેલ 
એગ્રોરે્ટ ઓબ્સિિિ 
(રડસ્રીક્ટ એગ્રોરે્ટ 
યનુીટ) 

રડસ્રીક્ટ એગ્રોરે્ટ યનુીટના ડેટાનુ ં િજીસ્ટિ ષનભાિવ.ુ ડેટાનુ ં યોગ્ય 
અધ્યયન કિી હિાર્ાન સબષંધત કષૃિ ર્ારહતી જે તે ષિિય ષનિણાતંની 
ર્દદ લઇ દિ ર્ગંળ અને શકુ્રિાિે તૈયાિ કિિી તેર્જ પોટમલ અને જુદા 
જુદા કષૃિ જુથોર્ા અપલોડ કિિી. રડસ્રીક્ટ એગ્રોરે્ટ યનુીટના લગતા 
તર્ાર્ પત્ર વ્યિહાિ કિિા. 
રડસ્રીક્ટ એગ્રોરે્ટ ઓબ્સિિેરીના તર્ાર્ સાધનોન ુ યોગ્ય સર્યે 
અિલોકનો લિેા અને તેન ુ િજીસ્ટિ ષનભાિવ.ુ રડસ્રીક્ટ એગ્રોરે્ટ 
ઓબ્સિિેરીના તર્ાર્ સાધનોની સાિ સભંાળ િાખિી. 

૩ સસં્થાર્ા ંકાર્કાજ  અને ષનણમય પ્રરક્રયાર્ા ંઅનસુિિાની 
કાયમપધ્ધષત [તેર્ા ંદેખિેખ અને જિાબદાિીઓ ર્ાટેની 
ચેનલોની બાબતનો સર્ાિેશ થિો જરુિી છે] 

: આઇ. સી. એ. આિ. ઝોનલ પ્રોજેક્ટ 
ડાયિેક્ટિ, અ ટાાિી, પનુાના  ષનયત 
ર્ાગમદશમન પ્રર્ાણ ે

૪ સસં્થાના કાયો કિિા ર્ાટેના ષનયત કિેલા ધોિણો : આઇ. સી. એ. આિ. ઝોનલ પ્રોજેક્ટ 
ડાયિેક્ટિ, અ ટાાિી, પનૂા દ્વાિા ધોિણો 
નક્કી થયેલ છે. 

૫ સસં્થાના કાયો કિિા ર્ાટે સસં્થા દ્વાિા ઘડાયેલ ષનયર્ો, 
ષિષનયર્ો, સચૂનાઓ, ષનયર્ સગં્રહો અને િેકડમ 

: નીભાિિાર્ા ંઆિે છે. 

૬ સસં્થા પાસેના દસ્તાિેજોના પ્રકાિનુ ંપત્રક : આણદં કષૃિ યષુનિષસિટી, આણદંના 
સ્ટેચ્યટુ મજુબ 

૭ સસં્થાની નીષત ઘડિા અંગેના અથિા તેર્ના િરહિટ 
અંગેના જાહિે જનતા  સાથનેા પિાર્શમ અથિા 
પ્રષતષનષધત્િ ર્ાટેની કોઇ વ્યિસ્થા હોયતો તેની ષિગતો 

: 
નીલ 

૮ સસં્થાની ષિષિઘ સષર્ષતઓ અને તેર્ના ભાગ તિીકે 
અથિા તેની સલાહના ઉદે્દશથી બથેી િઘ ુસભ્ યોના 
બનેલા એકર્ોની બેઠકો જાહિે જનતા ર્ાટે ખલુ્ લી છે કે 
કેર્ ?  અને આિી બેઠકોની કાયમિાહી નોંધ જાહિે 
જનતા ર્ાટે  ઉપલબ્ધ છે કે કેર્? તે અંગેનુ ં પત્રક   

: 

નીલ 

૯ સસં્થાના અષધકાિીઓ અને કર્મચાિીઓની ષનદેષશકા  : આણદં કષૃિ યષુનિષસિટી, આણદં દ્વાિા 
ધાિાધોિણો નક્કી થયેલ છે. 

૧૦ દિેક અષધકાિી અને કર્મચાિીને ર્ળત ુ ંર્ાસીક ર્હનેતાણુ ંઅને ષનયર્ો મજુબના િળતિની ૫ઘ્ ઘષતની 
ર્ારહતી 

અ.ન.ં કર્મચાિીનુ ંનાર્ હોદ્દો કુલ ર્ાષસક પગાિ 
(રૂ/.) ગ્રોસ પગાિ 

બજેટ સદિ 

૧ શ્રી. એચ. એલ. કાચા િૈજ્ઞાષનક (બાગાયત) 
ઇ/ચા િરિષ્ઠ િૈજ્ઞાષનક અને િડા 

૯૧૦૫૨ ૨૭૦૪-૦૪ 

૨  ડૉ. આિ. િાધા િાની િૈજ્ઞાષનક (પશ ુપાલન)
  ૧૦૨૩૫૨ ૨૭૦૪-૦૪ 
૩  શ્રી. એન. કે. િાઠોડ િૈજ્ઞાષનક (પાક સિંક્ષણ)્
  ૧૧૧૭૭૮  ૨૭૦૪-૦૪ 
૪  શ્રી. જી. કે. ભાભોિ િૈજ્ઞાષનક (ષિસ્તિણ ષશક્ષણ)
  ૮૭૯૬૪  ૨૭૦૪-૦૪ 
૫  શ્રી. એન. ડી. ર્કિાણા િૈજ્ઞાષનક (સસ્ય ષિજ્ઞાન)
  ૮૫૮૦૪ ૨૭૦૪-૦૪ 
૬  શ્રી. આિ. બી. ભલાણી ફાર્મ રે્નેજિ ૫૪૪૪૪ ૨૭૦૪-૦૪ 
૭  શ્રી. કે. બી. ભાિાઇ રેનીંગ આષસસ્ટંટ (કોમ્પ્યટુિ) ૫૧૩૭૨ ૨૭૦૪-૦૪ 
૮ શ્રી. આિ. ડી. પટેલ 

 
એગ્રોરે્ટ ઓબ્સિિિ (રડસ્રીક્ટ 
એગ્રોરે્ટ યનુીટ) 

૨૧૭૦૦ (રફક્ષ)  ૧૮૫૫૭-૯૦ 

૧૧ સસં્થાની એજન્દ્ સીની  તર્ાર્ યોજનાઓની ષિગતો, સચૂચત ખચમ અને કિેલી ચકૂિણીઓના અહિેાલ 
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દશામિત ુ ંફાળિેલુ ંબજેટ: 
અ.ન.ં યોજનાનુ ંનાર્ બજેટ સદિ યોજનાનો 

પ્રકાિ 
અનદુાન આપનાિ સસં્થા 

૧ કષૃિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર ૨૭૦૪-૦૪ આયોજીત આઇ. સી. એ. આિ. 
૨ નેશનલ ષર્શન ઓન ઓઇલ 

સીડએન્દ્ડ ઓઈલપાર્  
૨૭૦૪-૩૪ - આઇ. સી. એ. આિ. 

૩ નેશનલ ફૂડ ષસક્યોિીટી ષર્શન   
ઓન પલ્સીસ 

૨૭૦૪-૨૫ - આઇ. સી. એ. આિ 

૪ ફાર્મિ અિેિનેસ રેષનગ ૨૭૦૪-૨૬  આઇ. સી. એ. આિ 
૫ જર્ીન ચકાસણી ૨૭૦૪-૨૭ - આઇ. સી. એ. આિ. 
૬ રકસાન સરેં્લન ૨૭૦૪-૨૮ - આઇ. સી. એ. આિ. 
૭ સીડ હબ પ્રોજેકટ ૨૭૦૪-૩૬ - આઇ. સી. એ. આિ. 
૮ એડે્ટીિ રાયલ ૧૨૯૩૭ - આણદં કષૃિ યષુનિષસિટી, આણદં  
૯ ક્લાસીફાઇડ િકમ  ૧૨૬૦૦ 

૧૨૬૦૦ -૧ 
- આણદં કષૃિ યષુનિષસિટી, આણદં 

૧૦ એગ્રીકલચિ સ્સ્કલ કાઉનશીલ 
ઓફ ઇન્દ્ડીયા 

૧૮૫૫૭-૬૧  - આઇ. સી. એ. આિ 

૧૧  રડ. એ. એર્. ય.ુ  ૧૮૫૫૭-૯૦ - આઇ. સી. એ. આિ. 
૧૨ રડસ્રીક્ટ રકસાન રે્લા ૧૮૫૫૭-૮૯ - આઇ. સી. એ. આિ. 
૧૩ એન.એ.ડી.સી ૧૮૫૫૮-૪૮ - આઇ. સી. એ. આિ 
૧૪ ફટીલાઇઝિ એ્લીકેસન 

અિેિેનેસ કેમ્પપેન 
૧૮૫૫૮-૪૯ - આઇ. સી. એ. આિ. 

૧૫ વ્રકુ્ષા િોપણ ૧૮૫૫૮-૫૧ - આઇ. સી. એ. આિ. 
૧૬ એન.આઈ.સી.િા.એ. ૧૮૫૫૮-૧૬ - આઇ. સી. એ. આિ 
૧૭ ગોટ ફાષર્િંગ ૧૮૫૫૮-૧૨ - આઇ. સી. એ. આિ. 
૧૮ પ્રાકષૃતક કષૃિ ૧૮૫૫૯-૧૯ - આઇ. સી. એ. આિ. 
૧૯ પી.કે.િી.િાય. ૨૭૦૪-૩૮ - આઇ. સી. એ. આિ 

નાણાાંકીય વર્ષ-૨૦૨૧-૨૨ માાં મળેલ ગ્રાન્ટ તમેજ થયેલ ખર્ષની વવગતો 
અ.ન.ં બજેટ સદિ ફાળિેલ ગ્રાન્દ્ટ 

(લાખર્ા)ં 
તા:૦૧-૦૪-૨૦૨૧ તા: ૩૧-૦૩-૨૦૨૨  સુધી 

થયેલ ખર્ષ 
૧ કષૃિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર બ.સ. ૨૭૦૪-૦૪ 

પગાિ ભથથા ં ૯૨.૭૪   ૭૮.૪૭  
ટી.એ.બીલ ૧.૧૪  ૦.૦૮  
િીકિીંગ ૧૪.૫૨    ૧૪.૫૦  
નોન િીકિીંગ ૦.૦   ૦.૦ 
કુલ સિિાળો ૧૦૮.૪૦  ૯૩.૦૫  

૨ નેશનલ ષર્શન ઓન ઓઇલ સીડ બ.સ.૨૭૦૪-૩૪ 
િીકિીંગ ૧.૫૫  ૦.૪૮ 

૩ નેશનલ ફુડ ષસક્યોિીટી ષર્શન ઓન પલ્સીસ  બ.સ. ૨૭૦૪-૨૫ 
િીકિીંગ ૬.૭૯  ૧.૪૧  

૪  ફાર્મિ અિેિનેસ રેષનગ બ.સ. ૨૭૦૪-૨૬ 
િીકિીંગ ૦.૬૮ - 

૫  જર્ીન ચકાસણી બ.સ. ૨૭૦૪-૨૭ 
િીકિીંગ ૦.૧૭  - 

૬  રકસાન સરેં્લન બ.સ.૨૭૦૪-૨૮ 
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િીકિીંગ ૦.૫૦  ૦.૪૮ 
૭  સીડ હબ પ્રોજેકટ બ.સ.૨૭૦૪-૩૬ 

િકમસ અને િીકિીંગ ૯૫.૮૫  ૦.૩૪  
૮ એડે્ટીિ રાયલ બ.સ.૧૨૯૩૭ 

િીકિીંગ ૦.૫૦ ૦.૨૪ 
૯   ક્લાસીફાઇડ િકમ બ.સ.૧૨૬૦૦-૧  
 િીકિીંગ ૦.૧૫ ૦.૧૪  

૧૦   એગ્રીકલચિ સ્સ્કલ કાઉનશીલ ઓફ ઇન્દ્ડીયા બ.સ.૧૮૫૫૭-૬૧ 
િીકિીંગ ૬.૦૫  -  

૧૧   રડ. એ. એર્. ય.ુ બ.સ.૧૮૫૫૭-૯૦ 
િીકિીંગ ૧.૩૯ ૫.૯૬  

૧૨ રડસ્રીક્ટ રકસાન રે્લા- બ.સ.૧૮૫૫૭-૮૯ 
િીકિીંગ ૧૫.૭૫ ૦.૭૧ 

૧૩ એન.એ.ડી.સી બ.સ. ૧૮૫૫૮-૪૮  
િીકિીંગ ૦.૧૫ ૦.૧૪ 

૧૪ ફટીલાઇઝિ એ્લીકેસન અિેિેનેસ કેમ્પપેન બ.સ.૧૫૫૮-૪૯ 
િીકિીંગ ૦.૫૦ ૦.૫૦ 

૧૫ વ્રકુ્ષા િોપણ બ.સ.૧૮૫૫૮-૫૧  
િીકિીંગ ૦.૧૦ ૦.૧૦ 

૧૬ એન.આઈ.સી.આિ.એ. (NICRA) બ.સ.૧૮૫૫૮-૧૬ 
િીકિીંગ ૫.૫૦ ૫.૪૯ 

૧૭ કેપેસીટી બીલ્ડીંગ રેનીંગ પ્રોગ્રાર્ ફોિ એષનર્લ બ.સ. ૧૮૫૫૮-૧૨ 
િીકિીંગ ૨.૦૦ ૧.૩૫ 

૧૮ પ્રાકષૃતક કષૃિ બ.સ. ૧૮૫૫૯-૧૯  
િીકિીંગ ૦.૧૪ ૦.૧૪ 

૧૯ પી.કે.િી.િાય. બ.સ. ૨૭૦૪-૩૮ 
િીકિીંગ ૩.૩૦ ૦.૦ 

૧૨ ફાળિેલી સહાયકી અને સહાયકી કાયમક્ર્ોના  
ષિગત સહીત આિા કાયમક્ર્ોના અર્લની ૫ઘ્ ઘષત 

: -નીલ 

૧૩ સસં્ થાપાસેથી કોઇ૫ણ પિિાનગીઓ અથિા 
અષધકાિ અથિા છુટછાટ/િાહત રે્ળિનાિ અંગેની 
ષિગતો           

: 
-નીલ 

૧૪ સસં્ થા પાસે ઉ૫લબ્ ઘ  અથિા તેર્ની પાસે િહતેી 
ષિજાણુ ંર્ાધ્યર્ર્ા ંરૂપાતં્તિીત [ઇલેક્રોનીકસ ફોર્મ] 
ર્ાહીષતની ષિગતો 

: 
-નીલ 

૧૫ સસં્થાર્ા ંજાહિે ઉપયોગર્ા ંિાખેલી પસુ્તકાલય 
અથિા િાચંન ખડંની સિલતો ર્ાટેના સર્ય 
સરહત નાગિીકોને ર્ારહતી રે્ળિિા ર્ાટેની પ્રા્ત 
સગિડોની ષિગતો 

: અતે્ર મલુાકાતે આિતા ખેડુતોને જીલ્લાના 
તર્ાર્ પાકોની ખતેી અને સલંગ્ન વ્યિસાયો 
ષિશે િૈજ્ઞાષનક ખતેીપધ્ધષત અન્દ્િયે તાલીર્ 
અને જરૂિી સારહત્ય આપિાર્ા ંઆિે છે તથા 
ર્ૌચખક ર્ારહતી પણ આપિાર્ા ંઆિે છે.  

૧૬ સસં્થાએ ષનયકુ્ત કિેલા જાહિે ર્ારહતી 
અષધકાિીઓના નાર્, હોદ્દાઓ અને અન્દ્ય ષિગતો 

: -જાહિે ર્ારહતી અષધકાિી: ડૉ. એચ. એલ. 
કાચા, િરિષ્ઠ િૈજ્ઞાષનક અને િડા,  
-ર્દદનીશ જાહિે ર્ારહતી અષધકાિી શ્રી. જી. 
કે. ભાભોિ, િૈજ્ઞાષનક (ષિસ્તિણ ષશક્ષણ) 

૧૭ િખતોિખત ષનયત કિિાર્ા ંઆિે તે  પ્રર્ાણનેી : --નીલ 
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આિી અન્દ્ય ર્ારહતી 
    

-Sd-   

િરિષ્ઠ િૈજ્ઞાષનક અને િડા 
કષૃિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, 

 આણદં કષૃિ યષુનિષસિટી 
મિુાલીયા ફાર્મ, દાહોદ 

 
 
 
 

એનેક્ષર –બી 

 

પ્રમાણપત્ર 

 

 આથી પ્રમાણિત કરવામાાં આવ ેછે કે, માણિતી અણિણિયમ - ૨૦૦૫ િી કલમ -૪ અાંતર્ગત સ્વયાંમ 

જાિેર કરવાિી બાબતો પ્રોએકટીવ ડીસ્કલોઝર (PAD) મારા ણવભાર્ દ્વારા તૈયાર કરવામાાં આવેલ અિે     

તા. ૦૧.૦૫.૨૦૨૨ િી સ્થીતીએ અમારી માંજૂરી મેળવી અિતિ કરવામાાં આવેલ છે. 

 

 

તા. ૧૦.૦૫.૨૦૨૨ કચેરીિા વડાિી સિી…………-sd-………………… 

કચેરીિા વડાિ ાં િામ: ડો. એચ. એલ કાચા 

ણવભાર્િ ાં િામ: કેણવકે, આકૃય , દાિોદ 
 



1 
 

 

કષૃિ સશંોધન કને્દ ર (ષિયત િાકો) 

આણદં કષૃિ યષુનવસીટી 

ઠાસરા. જી. ખડેા. 

 
ડાા.આર.િી.કાચા ફોન અને ફેકસ નં. - (02699) 222102 

સહ સંશોધન વૈજ્ઞાષનક (એગ્રો.) ઈ - મેઈલ – rpkacha21@aau.in & ddothasra@aau.in 

જા.નં.આકૃયુ/એઆરએસ/ખાનગી/ ૯૭/૨૦૨૨,                                                                   તા. ૦૫/૦૫/૨૦૨૨ 

 

પ્રષત, 

કુલ સષચવશ્રી, 

આણંદ કૃષિ યુષનવર્સાટી, 

આણંદ. 

 

      ષવિય : ધી રાઈટ ટુ ઈન્દ ફોરમશેન એકટ ર૦૦૫ પ્રોએકટીવ ડીસ્ કલોરર - PAD ની માષહતી આ૫વા બાબત..... 

      સંદર્ા : આ૫શ્રીની કચેરીના ૫રર૫ત્ર જા.નં.આકૃયુ/રજી/લીગલ/સી.સી.ર/ ૮૨ /૨૨, તા. ૩૦/૦૪/ર૦૨૨. 

 

મા. સાહેબશ્રી, 

સષવનય  ઉ૫રોકત ષવિય અને સંદર્ા અન્દવય ે જણાવવાનું ક,ે ધી રાઈટ ટ ુ ઈન્દ ફોરમેશન એકટ ર૦૦૫ માટેની   કૃષિ 

સંશોધન કેન્દ ર (ષિયત િાકો) ને લાગુ ૫ડતી ૧ થી ૧૭ મુદાની માષહતી (પ્રોએકટીવ ડીસ્ કલોરર)                       તા. 

૦૧/૦૫/ર૦૨૨ની ષસ્થષતએ નવેસરથી તૈયાર કરી પ્રમાણ૫ત્ર એનેક્ષર બી સાથ ેહાડા અને સોફ્ટ કોિીમાં મોકલી આ૫વામા ં આવે 

છે. જે આ૫ સાહેબને ષવરદત થવા સારં. 

 

 

સહ સંશોધન વૈજ્ઞાષનક (એગ્રો.) 

 

સામેલઃ ઉ૫ર મુજબ 

 

http://aau.in/
mailto:rpkacha21@aau.in
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કષૃિ સશંોધન કને્દર (ષિયત િાકો) 

આણદં કષૃિ યષુનવસીટી 

ઠાસરા. જી. ખડેા. 

 

ધી રાઈટ ટ ુઈન્દ ફોરમશેન એકટ ર૦૦૫ માટનેી કષૃિ સશંોધન કને્દ ર (ષિયત િાકો) કને્દ રની માષહતી 

૧. સંસ્ થાનુ ંસસં્ થા૫ન, ઉદે્દશો, કાયો અને ફરજોની ષવગતો : 

કષૃિ સશંોધન કને્દ ર (ષિયત િાકો), આણદં કષૃિ યષુનવર્સાટી, ઠાસરાનો ૫રરચય 

સૌ પ્રથમ ૧૯૬૧માં આ કેન્દ રની શરૂઆત  " કિાસ સંશોધન યોજના " તરીકે થયેલ. કષૃિ યષુનવર્સાટીના અષસ્ તત્ વ િહેલાં જેનો મુખ્ ય 

હેતુ કિાસમાં રોગપે્રરક મેક્રોફેમીના  ફીજીયોલાઈથી થતાં મૂળખાઈના રોગ સામે પ્રષતકારક જાતો શોધવી અને આ રોગને અટકાવવા માટે યોગ્ ય 

ખેતી િઘ્ ધષત ષવકસાવવાનો હતો.  

           મઘ્ ય ગુજરાત ષવસ્ તાર માટે અનુકૂળ એવી શેરડીની વહેલી િાકતી, મઘ્ યમ મોડી િાકતી અન ે મોડી િાકતી જાતો 

ષવકસાવવાના/આિવાના તેમજ શેરડીના િાક માટે યોગ્ યતમ ખેતી િઘ્ ધષત જાણવાના હતેસુર આ કેન્દ ર ખાતે ૧૯૭૧-૭૨ થી  " શેરડી સંશોધન 

યોજના " શર કરવામા ંઆવી જે ૨૦૧૦-૧૧ થી ડાગંર (ખરીફ-ઉનાળુ), ઘઉં, ચણા અને શાકર્ાજી સંશોધન યોજનામા ંરૂિાંતરીત કરવામા 

આવેલ છે.  

          િાકને િાણીની જરરીયાત, જુદા જુદા િાક તેમજ િાક સીકવન્દ સ માટે યોગ્ ય ષિયત િઘ્ ધષત, કેનાલ ઘ્ વારા ષિયતથી જમીનમાં થતાં 

ક્ષારના ર્રાવા અને તનેી ઉત્િાદકતા િર થતી અસર તેમજ ષનતારના પ્રશ્ નો માટે સંશોધનના હેતસુર આ કને્દ ર ખાત ે" ષિયત સંશોધન યોજના 

" ૧૯૮૬-૮૭ થી કાયારત છે.  

         ગુજરાત સરકાર હસ્ તકના સરદાર સરોવર નમાદા ષનગમ લી. ગાંધીનગર ઘ્ વારા નમાદા કમાન્દ ડ  ષવસ્ તારમાં જમીન, ષિયત, ષનતાર, ખેતી 

િઘ્ ધષત જેવી િાયાની બાબતોમાં  સંશોધનના હેતસુર આ કેન્દ ર ખાતે સરદાર સરોવર ષિયત સંશોધન પ્રોજેકટની સ્ થાિના સને ૨૦૦૧-૦૨ 

કરવામાં આવી છે.  

 કને્દ ર સધુી િહોંચવા માટ ેવાહન વ્ યવહાર(ર્ે વ ેસ્ ટશેન ત્ થા બસ સ્ ટશેનથી અતંર): 

અતે્રનું  કેન્દ ર ડાકોર-ગોધરા રાજય ધોરી માગા િર ડાકોરથી ૮ રક.મી.દૂર આવેલ છે તેમજ ઠાસરા બસ સ્ ટેશનની નજીકમાં છે 

અને ઠાસરા રે્ વે સ્ ટેશનથી ૨ રક.મી. દૂર છે.  

 મખુ્ ય ઘ્ યયેઃ આ કેન્દ રનો મુખ્ ય ઘ્ યેય જુદા જુદા િાકોમાં ષિયત તમેજ િાક િઘ્ ધષતને લગતા સંશોધન કરવાનો છે.  

 એગ્રો કલાઈમટેીક રોન(ખતે આબોહવા ષવસ્ તાર): ૩ 

         આ કેન્દર ખતે આબોહવા ષવસ્ તાર ૩ અને િાક િરરષસ્ થષત ૨ માં આવેલું  છે.  

(અ) વરસાદ (૩૦ વિાનો સરરેાશ વરસાદ):  ૯૦૪.૩ ષમ.મી. 

(બ) જમીનનો પ્રકારઃ રેતાળ અને ગોરાડુ          ઉંડાઈ : ૨૦૦ સે.મી. 

(ક) તા૫માન: લઘતુમ: ૨૦.૩ ºસે.    ગુરૂત્ તમ: ૩૩.૬ºસે.(વાર્િાક સરેરાશ) 

(ડ) અક્ષાશં ૨૨º- ૪0' રખેાશં: ૭૩º-૧ર' 

 

  જમીનનો કલુ ષવસ્ તારઃ ૧૫.૭૧ હે. 

 ખડેાણ અન ેષિયત હઠેળનો ષવસ્ તારઃ ૧૪.૨૧ હે. 

  કચરેી તથા અન્દ ય બાધંકામ હઠેળનો ષવસ્ તારઃ ૧.૫૦ હે.  

  ષિયતના સ્ ત્રોતઃ (બોર કવૂા(સખં્ યા)/કવુા (સખં્ યા)/કનેાલ/નદી/ત્ થા અન્દ ય  

     ૨ (બે) બોર કૂવા તથા કેનાલથી ષિયત કરવામાં આવે છે. 

 

 

 મખુ્ ય સશંોધન ષવિય અન ેિાકોઃ   
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૧. કિાસ સશંોધન યોજના ( બજેટહડે ૫૦૦૯, સન.ે ૧૯૬૧): 

  (અ) મઘ્ ય ગુજરાતના ષવસ્ તાર માટે કિાસના િાક માટે યોગ્ ય ખેતી િઘ્ ધષત જેવી કે ખાતર,   

        રોિણી સમય, રોિણી અંતર, આંતરિાક, નીંદણ ષનયંત્રણ વગેરેનું સંશોધન. 

  (બ) કિાસમાં આવતા મૂળખાઈના રોગના ષનયંત્રણ માટે યોગ્ ય ખેતી િઘ્ ધષત ષવકસાવવી. 

  (ક) મૂળખાઈના રોગ સામે પ્રષતકારક જાતોની ચકાસણી કરવી. 

૨. ઘઉં, ચણા, ડાગંર (ખરીફ-ઉનાળ)ુ અન ેશાકર્ાજી સશંોધન યોજના (બજેટ હડે ૫૦૧૧, સન.ે ૨૦૧૦-૧૧) 

           મઘ્ ય ગુજરાતના ષવસ્ તાર માટે ડાંગર (ખરીફ-ઉનાળુ), ઘઉં, ચણા અને શાકર્ાજી િાક માટે યોગ્ ય ખતેી િઘ્ ધષત જેવી કે 

ખાતર, રોિણીનો સમય, રોિણી અંતર, આંતરિાક, નીંદણ ષનયતં્રણ વગેરે જાણવી/શોધવી. 

૩. વોટર મનેજેમને્દ ટ યોજના ( બજેટહડે ૧૨૦૨૭,  સન.ે ૧૯૮૬-૮૭) 

     (અ) જુદા જુદા િાકો ષિયતની જરરીયાત જાણવી. 

     (બ) જુદા જુદા િાકો અને ષિયત િધ્ધષત માટે ષિયત વ્ યવસ્ થા ષવકસાવવી. 

     (ક) જુદા જુદા િાકો માટે ષિયતની યોગ્ ય િઘ્ ધષત શોધવી. 

     (ડ) ષિયતથી જમીનના થતાં ફરેફાર અને તેની ઉત્િાદકતા િર અસર તિાસવી. 

૪. સરદાર સરોવર ષિયત સશંોધન પ્રોજેકટ (બજેટહડે ૧૮૦૨૩-૧૧, સન.ે૨૦૦૧-૦૨) :- 

(અ) ર્લામણ થયલે ખેતી ટકેનોલોજીના ષનદશાન ખેડુતોના ખતેરે ગોઠવવા. 

(બ) નમાદા કમાંન્દડ ષવસ્તારનાં ખેડુતોના જમીનના નમુનાનું પ્રુથ્થકરણ. 

(ક)  ખેડુત ટ્રૈનીંગ અને ખેડુત રદનના આયોજન દ્વારા એગ્રોટેકનોલોજીનું ષવસ્તરણ કરવું.  
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ર. સંસ્થાના અષધકારીઓ અને કમાચારીઓની સત્તાઓ ફરજો : (તા: ૧-૫-૨૦૨૨ની ષસ્થતીએ) 

 
અ.ન.ં 

 

અષઘકારીશ્રી/ 

કમાચારીઓનુ ં

નામ તથા હોદો 

કામગીરીની ષવગત 

 

૧. ડાા. આર. િી. 

કાચા, 

સહ સંશોધન 

વૈજ્ઞાષનક 

(એગ્રો.) 

બ.સ.૫૦૧૧ 

 

૧. કચેરીના વડા તરીકે ઓરફસ સચંાલન અન ેમાગાદશાન 

ર. તમામ યોજનાના વહીવટી વડા તરીકે બઘી યોજનાઓનું નાણાંકીય સંચાલન તથા તમામ વહીવટી 

કામગીરી. 

૩. તમામ યોજનાની ટેકનીકલ કામગીરીમાં માગાદશાન તથા સુ૫રવીરન 

૪.તમામ યોજનાના બઘા અષધકારી/કમાચારીઓની કામગીરીની દખેરેખ, માગાદશાન તથા સ્ ટોર ષવર્ાગની 

તમામ કામગીરીનું આયોજન, ખરીદી, વેચાણ માટેની કામગીરી. 

૫. તમામ યોજનામા ંઅખતરાનુ ંઅયોજન કરાવવું અન ેએગ્રેસ્કો મીટીંગમા ં મંજુર કરાવવા અન ેસમયસર 

તેનું ફામામાં આયોજન કરાવવું. સમયાંતરે તેની ર્લામણ સંબષંધત અષધકારી િાસ ેતયૈાર કરાવવી.   

૬. સમયસર અગ્રોનોમી અને ક્રોિ ઇમ્પ્પૂ્રવમેન્દટ ષવર્ાગનાં રીિોટા તયૈાર કરવા અને એગ્રોસ્કો ષમટીંગમાં રજુ 

કરવા/કરાવવા. 

૭. સરદાર સરોવરયોજનાના વડા તરીકેની ફરજ બજાવવી. યોજના અંતગાત ષનદશાનનું ફામા ખાતે અન ે

ખેડતૂના ખેતર ઉ૫ર આયોજન અને સંબષંધત કમાચારી દ્વારા તેનો અમલ કરાવવો તથા તે બાબતના 

અવલોકન તેમજ અહવેાલતૈયાર કરાવવા ષવગેરે તમામ કામગીરી કરાવવી. 

૮. કેન્દ રના ઉિાડ ચુકવણા અષધકારીની તમામ કામગીરી. 

૯. ફામાના ષવકાસ સબંધી કામગીરીનું આયોજન તથા અમલ કરવો. 

૧૦. ફામાના અખતરા ષસવાયના ષવસ્તારમા ંસીરન મુજબ ષવષવધ િાકોમાં બીજ ઉત્િાદનનું આયોજન 

કરાવવુ.ં 

૧૧. વહીવટી તથા જનરલ ૫ત્ર વ્ યવહાર  

૧૨. સંશોધન ષનયામકશ્રી, કુલસષચવશ્રી તથા માનનીય કુલ૫ષતશ્રી સાથે જરૂર જણાય ત્ યાર ે૫ત્રવ્ યવહાર 

કરવો. 

૧૩.જાહેર માષહતી યોજનાની કામગીરી (જાહેર માષહતી અષધકારી તરીકે) 

ર. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ખાલી 

જગ્યા, 

મદદનીશ 

સંશોધન 

વૈજ્ઞાષનક 

(એગ્રો.) 

બ.સ.૧૨૦૨૭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૧.સહ સંશોધન વૈજ્ઞાષનકશ્રીના માગાદશાન પ્રમાણે કિાસ સંશોધન યોજના, ડાંગર       (ખરીફ અન ે

ઉનાળુ), ઘઉં, ચણા અન ે શાકર્ાજી સંશોધન યોજનાતથા વોટરમેનેજમેન્દ ટ યોજનાના તાષંત્રક 

૫ત્રવ્ યવહાર અને અખતરાની તેમજ જનરલ િાકોની કામગીરી સમયસર કરવી. 

ર.તમામ યોજનાઓનાટેકનીકલ પ્રોગ્રામ તયૈાર કરવા ૫રીણામો તૈયાર કરવા તથા એગ્રસે્ કો રીિોટા તૈયાર 

કરવા અને  એગ્રેસ્કોમીટીંગમા ંપે્રરન્દટેશન કરવુ.ં દર વિે એક નવા અખતરાનુ ંઆયોજન કરવું.   

૩. કિાસ સંશોધન અને ડાંગર (ખરીફ અને ઉનાળુ), ઘઉં, ચણા અને શાકર્ાજી સંશોધન યોજનાના 

સંશોધન કામમા ંમદદ કરવી, એગ્રોનોમીકલ/બ્રીડીંગ અખતરાઓના લે આઉટ તેમજ બીજ ઉત્િાદન માટ ે

સંબષંધત કમાચારીન ેમાગાદશાન આ૫વુ.ં  

૪. અન્દ ય કેન્દ રો ૫રથી ફાળવવામાં આવતા બ્રીડીંગ કે અન્દ ય અખતરાનુ ંઆયોજન કરવુ ં

૫.તમામ યોજનાનુ ં ફામા ઉત્િાદન વ્ યવષસ્ થત રીત ે સ્ ટોરમા ં જમા થાય ત ે માટ ે કે્ષષત્રય મદદ કરવી/સ્ ટોર 

ઈન્દચાજા ઉ૫ર સીધી દખેેરેખ રાખવી. 

૬. અખતરાની તથા જનરલ િાક યોજના બનાવવી તથા તે પ્રમાણે અમલ કરાવવો. 

૭. સ્ ટ્રેન્દ ધનીંગ એડે્ ટીવ યોજનાના ષનદશાનો સમયસર ફી્ ડ ૫ર ગોઠવણી તથા તેન ે લગતી સઘળી  

કામગીરી. 

૮.વગીકૃત બાંધકામ/ફામા ડેવલ૫મેન્દ ટ અંતગાત જરૂરી કામગીરી સંર્ાળવાની રહેશે. 

૯. ફામા નકશા અને જમીનના તમામ રેકડા ષનર્ાવવા અને ૭/૧૨, ૮-અ, હક્ક િત્રકની  નકલો સમયસર 

કઢાવવી તથા કોટા કચેરીને લગતી તમામ કામગીરી કરવી.   

૧૦.જાહેર માષહતી યોજનામાં મદદનીશ જાહેર માષહતી અષધકારી તરીકે ફરજ બજાવવી. 
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  ૧૧. સહ સંશોધન વૈજ્ઞાષનક(એગ્રો.) ની ગેરહાજરીમાં તેમના હસ્તકની વધારાની કામગીરી સંર્ાળવી. 

૧૨. સહ સંશોધન વૈજ્ઞાષનકશ્રી તરફથી વખતોવખત સોં૫વામા આવતી કામગીરી. 

૧૩. કેન્દરના મુલાકાતીઓને માષહતી આ૫વી તથા ખેડતુોના પ્રશ્ નોનું ષનરાકરણ. 

૩. ખાલી 

જગ્યા, 

મદદનીશ 

સંશોધન 

વૈજ્ઞાષનક 

(જમીન) 

બ.સ.૧૨૦૨૭ 

 

૧. ફામા મેનેજર તરીકેની તમામ કામગીરી તથા સોઈલ હ્ે થ કાડા અંતગાત જરૂરી   માગાદશાન અને તને ે

લગતી તમામ કામગીરી. 

૨. દર વિે જમીન ષવજ્ઞાનને લગતા એક નવા અખતરાનું આયોજન કરવું.   

૩. તમામ યોજનાના દરેક ્ લોટોનું િાકોના વાવતેર ૫હેલા જમીનના ંનમુનાઓ લઈ રાસાયષણક પુ્રથ્ થકરણ 

કરાવવું તથા ખાતરના અખતરાઓમાં અખતરો િુણા થયે માવજત મુજબ એન.િી.કે., િી.એચ., ઈસી. 

ષવગેરે જરરી ઘટકોનું પુ્રથ્ થકરણ કરાવવુ.ં 

૪. લેબોરેટરી અને તનેા સાધનોની વ્ યવસ્ થા અને ષનર્ાવણી અંગનેી સંિૂણા કામગીરી. 

૫.કેન્દ ર ખાતે આવતા ખડેૂતોના, સરદાર સરોવર યોજના હસ્ તકના તેમજ અન્દ ય જમીનના નમુનાનુ ં

પુ્રથ્ થકરણ અને માગાદશાન અગંેની સંિૂણા કામગીરી. 

૬.સંશોધન ષનયામકશ્રીઅને ષવસ્ તરણ ષશક્ષણ ષનયામકશ્રી તરફથી જમીનના નમુનાના પુ્રથ્ થકરણ  અન ે

સોઈલ હ્ે થ કાડા બાબત સોં૫વામાં આવતી કામગીરી. 

૭. કેન્દરની અગત્ યની ર્લામણોના ચાટા તયૈાર કરાવવાં. 

૮. સીનીયર કલાકાની સાથે રહી ઓડીટ બાબતની તમામ કામગીરી ષનર્ાવવી. કેન્દ રના તમામ યોજનાના 

ઓડીટ િેરા/હાફ માર્જાન.ની જાળવણી તેમજ તેના જવાબો સાથેની તમામ ૫ત્રવ્ યવહાર સંકલન કરી 

કચેરીના વડાને સુિરત કરવા તેમજ ઓરડટ રેકડા સાચવવો. 

૯. કેન્દરના મુલાકાતીઓને માષહતી આ૫વી તથા ખડેુતોના પ્રશ્ નોનું ષનરાકરણ કરવું.  

૧૦. તમામ સંશોધન યોજનાના કમાચારીઓ િાસ ેફી્ ડની કામગીરી કાયાક્ષમ રીતે  

    કરાવવી. 

૧૧.સહ સંશોધન વૈજ્ઞાષનકશ્રીના તથા મદદનીશ સંશોધન વૈજ્ઞાષનક(એગ્રો)ની ગેરહાજરીમા ં તેમની  

કામગીરી. 

૧૨. સહ સંશોધન વૈજ્ઞાષનકશ્રી તરફથી વખતોવખત સોં૫વામા આવતી કામગીરી 

૪. -- 

(સીનીયર રીસચા 

આસી-

એબીયન્દસ) 

બ.સ.૧૨૦૨૭ 

 

૧. કિાસ સંશોધન યોજના અતંગાત તાંષત્રક પ્રોગ્રામ પ્રમાણે અખતરાઓનું આયોજન  અવલોકન તથા 

રીિોટા તૈયાર કરવા.      

ર. યોજના અંતગાત િાકના ઉત્િાદન વચેાણની જવાબદારી ષનર્ાવવાની રહેશે. 

૩. બહારના સંશોધન કેન્દ રોના અખતરાનુ ંઆયોજન, ગોઠવણી તથા રીિોટીંગની કામગીરી. 

૪. બીજ ઉત્િાદન પ્રોગ્રામન ેલગતી સઘળી કામગીરી સરં્ાળવાનીરહશેે. 

૫. સહ સશંોધન વૈજ્ઞાષનકશ્રી તરફથી વખતોવખત સોં૫વામાઆવતી અન્દ ય કામગીરી. 

૫. -- 

(સીનીયર રીસચા 

આસી- 

એબીયન્દસ) 

બ.સ ૧૨૦૨૭ 

૧. વોટર મેનેજમેન્દ ટ યોજના, અંતગતા તાંષત્રક િોગ્રામ મુજબ અખતરાઓનું આયોજન, અવલોકન તથા 

અહેવાલ તૈયાર  કરવા. 

ર. યોજના અંતગતા અખતરાઓ/જનરલ િાકો/બીજ ઉત્િાદીત િાકોની િાક યોજના તયૈાર કરવી. 

૩. યોજના અતંગાત િાકોના ઉત્િાદન વચેાણની જવાબદારી ષનર્ાવવાની રહેશે. 

૪. મોજણી-ષનગાહ ૫ઘ્ ધષત હેઠળ કીટકોના અવલોકનો લઈ આણદં મોકલવાની  કામગીરી. 

૫.સહ સંશોધન વૈજ્ઞાષનકશ્રી તરફથી વખતોવખત સોં૫વામા આવતી કામગીરી. 

૬. 

 

 

 

 

 

 

શ્રી એન. એમ. 

ડાર્ી 

ખેતી અષધકારી 

બ.સ ૫૦૧૧ 

 

 

 

 

૧. તમામ યોજનાઓના તાંષત્રક પ્રોગ્રામ પ્રમાણે અખતરાઓનું આયોજન કરવું, અવલોકન લેવા તથા રીિોટા 

તૈયાર કરવામાં સંબષંધત અષધકારીન ેમદદ કરવી. 

ર. તમામ યોજનાઓ અંતગાત અખતરાઓ/જનરલ િાકોની િાક યોજના તૈયાર કરવી. 

૩. તમામ યોજના અંતગાતિાકના ઉત્િાદન ઉિર ધ્યાન રાખવું. 

૪. બહારના સંશોધન કેન્દ રોના  ડાંગરના ષનદશાન ટ્રાયલનું આયોજન, ગોઠવણી  તથા રીિોટીંગની 

કામગીરી. 

૫. સવારે અને બિોરે દૈષનક રોજમદારોની હાજરી િુરી તેમને કામ િર ચડાવવા અને ફી્ ડમાં અખતરા 

તેમજ જનરલ કામગીરી અંગે ખતેી મદદનીશન ેમાગાદશાન આિવું અને તેઓના કામની દખેરખે રાખવી. 

૬. રીવો્ વીંગ ફંડ યોજના અંતગાત જે તે િાકના બીજ ઉત્િાદન કાયાક્રમની કામગીરી કરવી. 
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૭. લાયબ્રેરી ષનર્ાવણી અતંગાત આવતી તમામ કામગીરી. 

૮. મદદનીશ સંશોધન વૈજ્ઞાષનકશ્રીની ગેરહાજરી દરમ્પ્ યાનતેમના હસ્તકની રોજ-બરોજની કામગીરી. 

૯. ખાલી િડેલ જગ્યા મદદનીશ સંશોધન વૈજ્ઞાષનક(જમીન),બ.સ.૧૨૦૨૭ 

 (ક્રમ નં. ૩) ની તમામ કામગીરી કરવી. 

૧૦. સહ સંશોધન વૈજ્ઞાષનકશ્રી તરફથી વખતો વખત સોં૫વામા ંઆવતી કામગીરી. 

૧૧. સહ સંશોધન વૈજ્ઞાષનક(એગ્રો.) ની ગેરહાજરીમાં તેમના હસ્તકની વધારાની કામગીરી સંર્ાળવી. 

૭. શ્રી. પ્રણવ. જે. 

નાયી, 

(સીનીયર  

રીસચા ફેલો) 

બ.સ.૧૮૦૨૩-

૧૧ 

૧.. સરદાર સરોવર યોજના અંતગાત ષનદશાન ટ્રાયલ ઓન ફામા અન ેખેડતૂના ખેતર ઉ૫ર ગોઠવણી, તેના 

અવલોકન અને અહેવાલ તયૈાર કરવા ષવગેરે તમામ કામગીરી કરવી. 

૨. સરદાર સરોવર યોજના અંતગાત ષનદશાન ટ્રાયલ ઓન ફામા અને ખેડતૂના ખેતરના જમીનના નમુના 

પુ્રથ્થકરણને લગતી તમામ કામગીરી કરવી. 

૩. અત્રેના કેન્દર ઉ૫રના કોમ્પ્ ્ યુટર તથા સંલગ્ન સાધનોની જાળવણી તથા તમામ યોજનાના અખતરાનુ ં

એનાલીસીસમા,ં એગ્રેસ્ કો તેમજ અન્દ ય રીિોટા બનાવવા  શ્રી એન.એમ. ડાર્ી,ખેતી અષધકારીન ેમદદ 

કરવી. 

૪.. હવામાન પ્રયોગશાળાને લગતો ૫ત્રવ્ યવહાર તથા ઓ્રવેટરી ડેવલ૫ કરવી. 

૫. સ્ ટ્રને્દ ધનીંગ એડે્ ટીવ રીસચાના ષનદશાનો સમયસર ફી્ ડ ૫ર ગોઠવણી તથા તેને લગતી સઘળી  કામગીરી 

કરવી. 

૬. સહ સશંોધન વૈજ્ઞાષનકશ્રી તરફથી વખતોવખત સોં૫વામાં આવતી અન્દ ય કામગીરી. 

૮. શ્રી.આઇ.ડી. 

ચૌહાણ 

ખેતી. ષનરીક્ષક 

બ.સ ૫૦૧૧ 

 

૧. તમામ યોજનાઓ અતંગાત તમામ યોજનાઓના તાષંત્રક પ્રોગ્રામ પ્રમાણે અખતરાઓનુ ં આયોજન 

કરવામાં અને અવલોકન લેવામાં ખેતી અષધકારીન ેમદદ કરવી.  

૨. કેન્દર ખાત ેકેનાલ િાણીના ઉ૫યોગ માટે જે તે સીરનમાં સમયસર નાણાં ર્રી તેનો રેકડા રાખવો(તમામ 

યોજનાના) 

૩. કેન્દર ૫ર આવેલ તમામ યોજનાઓના ્ લોટની ષહસ્ ટ્રીશીટ સીરનવાર લખી વિા વાર સહીમા ંમુકવી. 

૪. તમામ યોજનાના અખતરાઓના અવલોકનો લેવામાં સંબષંધત અષધકારી.ને મદદ કરવી. 

૫. રાડ રજીસ્ ટર ષનર્ાવવુ તથા ઓફીસની આજુબાજુ સફાઈની વ્ યવસ્ થા તેમજ નવા વૃક્ષોનું વાવેતર 

કરવું. 

૬. ખતેી મદદનીશની ખાલી િડેલ જગ્યા (ક્રમ ન.ં ૯) ની તમામ કામગીરી કરવી. 

૭. હવામાન અવલોકનો લેવા તથા રીિોટા સમયસર મોકલવાની કામગીરી તથા તેને લગતી સઘળી કામગીરી 

કરવી. 

૮. સહ સશંોધન વૈજ્ઞાષનકશ્રી તરફથી વખતોવખત સોં૫વામા આવતી કામગીરી 

૯. ખાલી 

જગ્યા 

ખેતી. 

મદદનીશ 

કિાસ સંશોધન 

યોજના 

બ.સ.૫૦૦૯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૧. કિાસ સંશોધન યોજનાઅતંગાત અખતરા/ષનદશાનોલે-આઉટ, અવલોકનો, કા૫ણી ષવગેરે કાયોમાં મદદ 

કરવી તથા મજુરો ૫ર  ષનરીક્ષણ રાખવ,ુ લેબર મસ્ ટર, લેબર શીટ લખવી,૫ગાર ષચઠૃી બનાવવીતથા 

ઉત્િાદન મેમો  ર્રવો ષવગેર.ે 

૨. પ્રોગ્રામબુક ષનર્ાવવી. 

૩. મજુરોની માષહતી તૈયાર કરવી, એરીયસા બીલ બનાવવા, મજુરોની મંજુરીની દરખાસ્ત તયૈાર કરી, 

મંજુરીની કાયાવાહી કરવી. 

૪. અત્રેના કેન્દર હસ્ તકની રીવો્ વીંગ ફંડ યોજનાની તમામ કામગીરી અને                       શ્રી એન. 

એમ. ડાર્ીના માગાદશાન હેઠળ બીજ ઉત્િાદન પ્રોગ્રામની તમામ તાષંત્રક કામગીરી તથા ક્ ટીવેશન શીટ 

તૈયાર કરવી તથા ઉત્િાદન મેમો ર્રવો. 

૫. સદર યોજનાઓ અંતગાત લેબર મસ્ ટર બનાવવુ ં તથા ષવસ્ તૃતમાં લેબર શીટ  લખવી, ૫ગાર ષચઠીૃ 

બનાવવી.  

૬. ફામા રદવાલ/રોડને લગતી તમામ કામગીરી/વગીકૃત બાંધકામ/ફામા ડેવલ૫મેન્દ ટની કામગીરી શ્રી એન. 

એમ. ડાર્ીના માગાદશાન હઠેળ કરવાની રહેશે. 

૭. ફામાની ષસક્યુરીટીને લગતી કામ 

ગીરી કરવી અન ેબોલેરોની લોગબુક ષનર્ાવવી. 

૮. યોજના હસ્તકના ફામા ઉત્િાદનની સાફ સુફી કરીને સ્ટોરમાં સોં૫ણીની કામગીરી. 

૯. સહ સશંોધન વૈજ્ઞાષનકશ્રી તરફથી વખતોવખત સોં૫વામા આવતી કામગીરી  
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૧૦. શ્રી ક.ેિી. રજાત 

ખેતી મદદનીશ 

બ.સ.૧૨૦૨૭  

૧. વોટર મેનેજમેન્દ ટ યોજના અતંગાત અખતરાના લે-આઉટ, અવલોકનો, કા૫ણી વગેર ે કાયો કરવા તથા 

મજુરો ૫ર ષનરીક્ષણ રાખવું. 

૨. સવારે અન ેબિોરે દૈષનક રોજમદારોની હાજરી િુરાયાબાદ ફાળવણી પ્રમાણ ેમજુરોની વ્ યવસ્ થા કરવી 

અને કામ ૫ર લગાડવા. 

૩. વોટર મેનેજમેન્દ ટ યોજનાનું લેબર મસ્ ટર,લેબરશીટ લખવી,૫ગાર ષચઠીૃ બનાવવી. જનરલ િાકોની 

ક્ ટીવેશન શીટ તૈયાર કરવી તથા ઉત્િાદન મેમો ર્રવો. 

૪. ડડેસ્ ટોકની કામગીરી, ખરીદી, રેકોડાની જાળવણી તથા રીિોરીંગની કામગીરી તથા તેને લગતી તમામ 

જરૂરી કાયાવાહી કરવી તેમજ વાહન/યાંષત્રક સાધનોનું િાવર્લાન્દટ રજીસ્ટર ષનર્ાવવું.   

૫. યોજના હસ્તકના ફામા  ઉત્િાદનની સાફ સુફી કરીન ેસ્ટોરમા ંસોં૫ણીની કામગીરી. 

૬. સ્ ટોરને સંલગ્ન કામગીરીમાં મદદ કરવી. 

૭. તમામ સાધનો ક ેજેનો ષવમો ર્રવાનો હોય તેની કામગીરી સમયસર કરવી. 

૮. ફામાના ટ્રકેટર, જનરેટર ષવગેરનેી લોગબુક ષનર્ાવવી. 

૯. ખતેી મદદનીશની ખાલી િડેલ જગ્યા ક્રમ નં. ૧૧ નીતમામ કામગીરી કરવી 

૧૦. શ્રી.આર. ડી. મષહડા, ખેતી. મદદનીશની ગેરહાજરીમાં તેઓને સો૫વામાં આવેલી તમામ કામગીરી 

૧૧. સહ સંશોધન વૈજ્ઞાષનકશ્રી તરફથી વખતોવખત સોં૫વામા આવતી કામગીરી. 

૧૧. ખાલી જગ્યા 

ખેતી. મદદનીશ 

બ.સ. ૫૦૧૧ 

૧. ઘઉં, ચણા, ડાંગર (ખરીફ અને ઉનાળુ)અને શાકર્ાજી યોજના અંતગાત ખતેી અષધકારીના માગાદશાન 

હેઠળ અખતરા/જનરલ િાક અવલોકનો,કા૫ણી ષવગેર ે કાયોમા ંમદદ કરવી તથા મજુરો ૫ર ષનરીક્ષણ 

રાખવ,ુ યોજનાના લેબર મસ્ ટર બનાવવા, લેબરશીટ  લખવી તથા ૫ગારષચઠીૃ તેમજ જનરલ િાકોની 

ક્ ટીવેશન શીટ તૈયાર કરવી તથા ઉત્િાદન મેમો ર્રવો. 

૨. સદર યોજનામા ંકામગીરી ન હોય તે રદવસે અન્દય યોજનાની ચાલતી કામગીરીમાં મદદ કરવી 

૩. ટયુબવેલ તેમજ તેને લગતા રજીસ્ ટરો ષનર્ાવવાના રહેશે. 

૪. તમામ યોજનાની લીફટ ઈરીગેશન માટ ેતમામ કવુા ૫ર મુકવામાં આવેલ ઈલેક્ટ્રીક મોટરમાટ ેજરૂરી 

ઈન્દ સ્ ટોલમેન્દ ટ, મરામત તેમજ ખરીદી/રેકડા, ષનકાલ અંગનેી સંિૂણા દેખરખે ષવગેરે કામગીરી. તેમજ 

યોજનાના ષિયતન ેલગતા રેકડા જાળવણીની સંિૂણા જવાબદારી. 

૫. બળદના રેકોડા અગંેના રજીસ્ટરો ષનર્ાવવા, કોઢમાંથી બળદ બહાર લાવવા તથા અંદર લઇ જવા તથા 

કોઢની સાફસુફી કરાવવી, અન્દ ય કારણોસર બળદ ષબમાર ૫ડે તો તાત્ કાષલક સારવાર માટે વ્ યવસ્ થા 

કરવી. 

૬. સહ સશંોધન વૈજ્ઞાષનકશ્રી તરફથી વખતોવખત સોં૫વામા આવતી કામગીરી. 

 

૧૨. ખાલી જગ્યા  

ખેતી. મદદનીશ 

બ.સ. ૫૦૧૧ 

૧.અત્રેના કેન્દ ર હસ્ તકની “ઇવો્વીંગ સ્યુટબેલ રાઇસ જીનોટાઇ્સ ફોર રબી એન્દડ સમર ક્ટીવેશન ફોર 

એન્દહાસીંગ ધી પ્રોડક્શન એન્દડ પ્રોડકટીવીટી ઇન મીડલ ગુજરાત રોન-3”યોજના બ.સ. ૧૨૯૯૩-૦૯ 

હેઠળના અને નવાગામ કને્દર ખાતેથી ફાળવવામાં આવતાં બ્રીડીંગ અખતરાને લગતી તમામ કામગીરી.  

 

૨. ઉિરોક્ત ક્રમ નં ૧. માં દશાાવેલ યોજના અને સરદાર સરોવર યોજના અંતગાત સીનીયર રીસચા ફેલોના 

માગાદશાન હેઠળ અખતરા/જનરલ યોજના અતંગાત જનરલ િાકોની ક્ ટીવેશન શીટ તૈયાર કરવી તથા 

ફી્ ડ હીસ્ ટ્રીશીટ રજીસ્ ટર ષનર્ાવવુ.ં 

 

૩.જમીન ચકાસણી પ્રયોગશાળા અતંગાત ખેડતૂોના તથા ફામાના સોઈલ સેમ્પ્િલ લઈ પુ્રથ્ થકરણ માટ ેતયૈાર 

કરાવવા, રર્જીસ્ ટર ષનર્ાવવા તથા રેકોડા તૈયાર કરવો. 

 

૪. યોજનાના અખતરાઓના અવલોકનો લેવામાં મદદ કરવી. 

 

૫. સ્ ટ્રીટ લાઈટોની જાળવણી તથા મરામતની કામગીરી તેમજ તનેે લગતો કાયાિાલક ઈજનેરશ્રીની કચેરીન ે

૫ત્રવ્ યવહાર  કરવો. 
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૬. સહ સશંોધન વૈજ્ઞાષનકશ્રી તરફથી વખતો વખત સોં૫વામા આવતી કામગીરી. 

૧૩. શ્રી.આર. ડી. 

મષહડા,  

(ખેતી. 

મદદનીશ) 

બ.સ ૧૨૦૨૭ 

૧. સ્ ટોરન ેલગતી સઘળી કામગીરી સહ સંશોધન વૈજ્ઞાષનકશ્રીના માગાદશાન હઠેળ કરવાની રહેશે તથા તેન ે

લગતા સઘળા રજીસ્ ટરો સુવ્ યવષસ્ થત ષનર્ાવવા,ખરીદી તેમજ અન્દય કામગીરીન ે લગતા ં તમામ 

ડી.સી./એ.સી. બીલો સમયસર રજુ કરવા. 

ર. ફામા િેદાશના વેચાણની જવાબદારી ખતેી અષધકારીશ્રી એન. એમ. ડાર્ી ના માગાદશાન હેઠળ 

ષનર્ાવવાની રહેશે.  

૩. કચેરી અને ફામાને લગતી તમામ ખરીદી અને વચેાણ ડાયરેક્ટ શ્રી એન. એમ. ડાર્ી ની હાજરી અન ે

માગાદશાન હેઠળ કરવી.  તમામ ખરીદી યુષનવર્સાટીના ધારાધોરણ મુજબ જેમ ( GeM) હેઠળ કરવી.  

૪. બળદના ખાણ-દાણ,ષનરણની વ્ યવસ્ થા કરવી તેમજ તનેે લગતા રજીસ્ ટરો ષનર્ાવવા. 

૫. કચેરીના બાઇકની લોગબુક સમયસર ષનર્ાવવી. 

૬. ખતેી મદદનીશની ખાલી િડેલ જગ્યા (ક્રમ ન.ં ૧૨) નીતમામ કામગીરી કરવી. 

૭ શ્રી કે.િી. રજાત ખેતી મદદનીશની ગેરહાજરીમા ંતેઓના હસ્ તકની તમામ કામગીરી      

   સરં્ાળવી  

૮. દરેક િાકના ઉત્િાદન થયેલ ષબયારણની સાચવણી તથા સમયસર િેકકંગ તેમજ નમૂના લેવા 

અંગેનીતમામ કામરીગી. 

૯. જે તે મષહનાના િેલા અને ત્રીજાશષનવારે તમામ કચેરી, સ્ટોર રમ ષવગેરેની    

   સાફસુફી કરાવવી અને ઉધઇ ષનયંત્રણ માટનેાં જરૂરી તમામ િગલા લેવાં.   

૧૦. સહ સંશોધન વૈજ્ઞાષનકશ્રી તરફથી વખતોવખત સોં૫વામા આવતી કામગીરી. 

૧૪. ખાલી જગ્ યા 

સીનીયર  કલાકા 

બ.સ ૫૦૧૧ 

૧. કેશન ે લગતી તમામ કામગીરી (રીવો્વીંગ ફડં તથા જનરલ) તેમજ જે ત ે રેકડાની   ષનર્ાવણીની  

કામગીરી. 

ર. બજેટને લગતી તમામ કામગીરી તેમજ ફાઈલો ષનર્ાવણીની કામગીરી. 

૩. અત્રેની કચેરીના એ.સી.બીલો, એન.િી .ડી.સી.બીલો, (રીવો.ફંડ તથા જનરલ) ટી.એ,જી. 

િી.એફ.બીલો બનાવવાની તેમજ બીલ એન્દ ટ્રી, ગ્રાન્દ ટ રજીસ્ ટરની ષનર્ાવણીની તેમજ અન્દ ય કામગીરી. 

૪. જી. િી.એફ. િાસ બુકોની ષનર્ાવણી જાળવણીની કામગીરી. 

૫. માષસક ખચા આવકની નોંધણી તેમજ રજીસ્ ટરો ષનર્ાવણીની કામગીરી.  

   (રીવો્વીંગ ફડં યોજના તથા જનરલ) 

૬. ઓડીટને લગતી તમામ કામગીરી કરવી અને ષનર્ાવવી. 

૭. સહ સશંોધન વૈજ્ઞાષનકશ્રી તરફથી વખતોવખત સોં૫વામાં આવતી અન્દ ય કામગીરી. 

૧૫. શ્રી એચ.એફ. 

િઠાણ, 

(જુનીયર કલાકા) 

બ.સ. ૫૦૧૧ 

૧. કચેરીના ષહસાબને લગતી તમામ કામગીરી  

૨. િગાર બીલ, િુરવણી અને એરીયસાન ેલગતા તમામ બીલોની કામગીરી.    

૩. કને્દ રને લગતી સહ સંશોધન વૈજ્ઞાષનક અને અન્દય અષધકારી તરફથી વખતો વખત સોંિવામા ંઆવતી 

કોમ્પ્ ્ યુટર ટાઈ૫ની  કામગીરી તથા અન્દ ય કામગીરી સરં્ાળવાની રહેશે. 

૪. સીનીયર ક્લાકા ની ખાલી િડેલ જગ્યા ક્રમ નં. ૧૪ ની તમામ કામગીરી કરવી 

૫.  જુષનયર ક્લાકા  ક્રમ ન ં૧૬ની. ગેરહાજરીમા ંતેઓના હસ્ તકની તમામ કામગીરીસંર્ાળવી 

૬. સહ સશંોધન વૈજ્ઞાષનકશ્રી તરફથી વખતોવખત સો૫વામાં આવતી અન્દય કામગીરી 

૧૬. શ્રી ધવલકુમાર 

એ. પ્રજાિષત, 

(જુ.કલાકા) 

બ.સ. ૫૦૦૯ 

 

 

૧. અત્રેના કને્દ રના વહીવટન ેલગતી સંિુણા કામગીરી તેમજ તે બાબતની જરૂરી બધી જ ફાઈલો, રજીસ્ ટરો, 

સેવાિોથી ષવગેર ેષનર્ાવવી. 

૨. વહીવટને લગતી ખાનગી ૫ત્રવ્ યવહારની કામગીરી. 

૩. કેન્દ રની ટિાલની ડીસ્િેચની કામગીરી તથા લોકલ ડીસ્િેચ તથા ડી.સી.બીલોની કામગીરી 

૪. કેન્દ રને લગતાિત્રવ્યવહાર અને કોમ્પ્ ્ યુટર ટાઈ૫ની  કામગીરી સંર્ાળવાની રહેશે 

૫. સ્ ટેશનરીની કામગીરી તથા ઓફીસ રેકોડા જાળવણીની જવાબદારી સંર્ાળવાની  રહેશે. 

૬. રેરોક્ષ મશીન અને કોમ્પ્ ્ યુટર રીિેરીંગ અને તેન ેલગતા રજીસ્ ટર ષનર્ાવવા તેમજ રેરોક્ષ મશીન ઘ્ વારા 

કચેરીનાં રીિોટા તૈયાર કરવાની  જવાબદારી  સંર્ાળવી. 

૭.  જુષનયર ક્લાકા  ક્રમ ન ં૧૫ નીગેરહાજરીમાં તેઓના હસ્ તકની તમામ કામગીરી સંર્ાળવી 
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૮.સહ સંશોધન વૈજ્ઞાષનકશ્રી તરફથી વખતો વખત સોં૫વામાં  આવતી અન્દય કામગીરી  સંર્ાળવાની રહેશે. 

૧૭. ખાલી જગ્ યા, 

 (૫ટાવાળા) 

બ.સ ૫૦૦૯ 

૧. કચેરીની ટિાલ સમયસર લાવવી તથા ૫હોચતી કરવી. 

૨. રેરોક્ષ મશીનની કામગીરી તેમજ જાળવણી ષનર્ાવણીની કામગીરી. 

૩. અગત્ યના મહેમાન કે મુલાકાતી આવે ત્ યારે િાણીની વ્ યવસ્ થા  સરં્ાળવી. 

૪. કચેરીમા ંઅષધકારી/કમાચારી જે લાયક કામગીરી આિે ત ે મુજબ કરવી. 

૫. સહ સંશોધન વૈજ્ઞાષનકશ્રી તરફથી વખતોવખત સોં૫વામાં  આવતી અન્દ ય કામગીરી સંર્ાળવવાની 

રહેશે. 

૧૮. શ્રી રેડ. બી. 

સૈયદ  

(લેબ બોય ) 

બ.સ ૧૨૦૨૭ 

અવેજી સેવા 

પ્રસાર ષશક્ષણ 

ર્વન 

આ.કૃ.યુ આણંદ 

૧. કચેરીનુ ંતાળુ, સવારે તથા સાંજના ષનયત સમયે ખોલવુ ંતથા બંધ કરવું. 

૨. ષનયમીત કચેરીમાં ટબેલ, ખુરશી, તીજોરી, િંખા, કોમ્પ્ ્ યુટર રૂમના સાધનો,  

લેબોરેટરીના સાધનો વગેરેની સાફસુફી કરવી 

ર. પ્રયોગશાળામાં જમીનના નમુના િૃથ્ થકરણ માટે તયૈાર કરવા  તથા િૃથ્ થકરણ સમયે સંલગ્ન કમાચારીન ે

જરૂરી સાધન-સામગ્રી ૫હોચડવાની કામગીરી કરવાની રહેશે. 

૩. કચેરીમા ંઅષધકારી/કમાચારી જે લાયક કામગીરી સોંિે ત ેમુજબ અવશ્ ય કરવાની રહેશે.     

૪. લેબ એટેન્દટેડની ખાલી િડેલ જગ્યા (ક્રમ નં. ૧૭)નીતમામ કામગીરી કરવી. 

૫. સહ સંશોધન વૈજ્ઞાષનકશ્રી તરફથી વખતો વખત સોં૫વામાં આવતી અન્દય કામગીરી  સંર્ાળવવાની 

રહેશે. 

૧૯. ખાલી જગ્યા  

લેબ એટેન્દટેડ 

બ.સ ૫૦૦૯ 

૧. પ્રયોગશાળામાં જમીનના નમુના િૃથ્ થકરણ માટે તૈયાર કરવા  તથા િૃથ્ થકરણ સમયે સંલગ્ન કમાચારીન ે

જરૂરી  સાધન-સામગ્રી ૫હોચાડવાની કામગીરી કરવાની રહેશે. 

ર.કચરેીમાં અષધકારી/કમાચારી જે લાયક કામગીરી સોંિે તે મુજબ અવશ્ ય કરવાની રહેશે.      

૩.સહ સંશોધન વૈજ્ઞાષનકશ્રી તરફથી વખતો વખત સોં૫વામા ં આવતી અન્દય કામગીરી  સંર્ાળવવાની 

રહેશે. 

૨૦. ખાલી જગ્યા, 

(બુલોકમેન) 

બ. સ. ૫૦૦૯ 

૧. બળદોને ષનયષમત ખાણ-દાણ ષનરણની વ્ યવસ્ થા કરવી. 

ર. સમયસર કોઢમાંથી બહાર કાઢવા તેમજ અંદર લાવવા તથા કોઢ ની સાફસુફી  કરાવવી. 

૩. બુલોકમેનન ેલગતી સધળી કામગીરી સરં્ાળવવાની રહેશે. 

૪. ફી્ ડની કામગીરી ચાલુ ના હોય ત્ યારે કચેરીમાં હાજર રહેવુ. 

૫. અન્દય કારણોસર બળદ ષબમાર ૫ડે તો તાત્ કાષલક સારવાર  માટે વ્ યવસ્ થા કરવી. 

૬. સહ સશંોધન વૈજ્ઞાષનકશ્રી તરફથી વખતો વખત સોં૫વામા આવતી અન્દય કામગીરી  કરવાની રહેશે. 

 
૩. સસં્ થામા ંકામકાજ અન ેષનણાય પ્રરક્રયામા ંઅનસુરવાની કાયા ૫ઘ્ ધષત : 

         અત્રેના કને્દ ર ખાત ે ષવષવધ િાકો ઉ૫ર ખેતી ૫ઘ્ ધષત, ડ્રી૫, ફટીગેશન ષવગેરે ષવસ્ તારની જરૂરીયાત મુજબ સંશોધનની 

કામગીરી અને ઘઉં, ડાંગર જેવા િાકો માટે બીજ ઉત્િાદન કાયાક્રમ લેવામાં આવે છે. સદર કામગીરીને લગતા ષનણાયો કને્દ રના વડા લે 

છે. સંશોધન અને બીજ ઉત્િાદન, જમીન નમુનાઓનુ ં પુ્રથ્ થકરણ જેવી કામગીરી મદદનીશ સંશોધન વૈજ્ઞાષનક (એગ્રો.) અન ે

મદદનીશ સંશોધન વૈજ્ઞાષનક (સોઈલ) કેન્દ રના વડા સાથે ૫રામશા કરી કરે છે.  

         જરૂર ૫ડે ષનતી ષવિયક ષનણાયો સંશોધન ષનયામકશ્રી, આ.કૃ.ય.ુ, આણંદના માગાદશાન હેઠળ લેવામા ંઆવે છે. 

 

૪. સસં્ થાના કાયો કરવા માટ ેષનયત કરલેા ધોરણો :  

      આણદં કૃષિ યુષનવર્સાટીના સ્ ટેચ્ યુટ રારા ષનયત ધોરણો નકકી થયલે છે. 

૫. સસં્ થાના કાયો કરવા માટ ેસસં્ થા ઘ્ વારા ઘડાયલેા ષનયમો, ષવષનયમો, સચૂનાઓ, ષનયમસગં્રહો અન ેરકેડા : 

         આ કેન્દ રની કામગીરી કરવા માટે યષુનવર્સાટી ઘ્ વારા ઘડાયેલ ષનયમો, ષવષનયમો, સૂચનાઓ ષવગેરેન ેઅનસુરવામાં આવે છે 

તેમજ કેન્દ રન ેલગતો જરૂરી રેકડા ષનર્ાવવામા ંઆવ ેછે. જરૂરીયાતમંદ ખેડતૂોને સબષંધત ષનણ ણાંત ઘ્ વારા કેન્દ ર ઉ૫ર રૂબરૂ ટેલીફોન 

હે્િલાઈનથી તેમજ ખડેૂતના ખતેરે જઈ યોગ્ ય માગાદશાન આ૫વામા ંઆવે છે. 

૬. સસં્ થા િાસનેા દસ્ તાવજેોના પ્રકારનુ ં૫ત્રક : 

        યુષનટ ખાતે કરવામાં આવતી સંશોધન, વહીવટી તેમજ ષહસાબી કામકાજની નોંધ જે તે કામગીરી માટે યુષનવર્સાટી ઘ્ વારા 

તૈયાર કરવામાં આવેલ ૫ત્રકો / રજીસ્ ટરોમાં કરવામાં આવ ેછે. 
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૭. સંસ્ થાના ષનતી ઘડવા અંગેના અથવા તેમના વહીવટ અંગેના જાહેર જનતા સાથેના ૫રામશા અથવા પ્રષતષનષધત્ વ માટનેી કોઈ 

વ્ યવસ્ થા હોય તો તેની ષવગત :      -- નીલ -- 

૮. સંસ્ થાની ષવષવધ સષમષતઓ અને તેમના ર્ાગ તરીકે અથવા તેની સલાહના ઉદે્દશ બે થી વધુ સભ્ યોના બનેલા એકમોની બેઠકો 

જાહેર જનતા માટ ેખુ્ લી છે ક ેકેમ અને આવી બેઠકોની કાયાવાહી નોંધ જાહેર જનતા માટ ેઉ૫લ્ ધ  છે કે તે અંગેનુ ં૫ત્રક :      -- 

નીલ -- 

૯. સસં્ થાના અષધકારીઓ અન ેકમાચારીઓની ષનદષેશકા :  

     અત્રેના યષુનટમાં ફરજ બજાવતા સહ સંશોધન વૈજ્ઞાષનક, મદદનીશ સંશોધન વૈજ્ઞાષનક તાંષત્રક તેમજ અન્દ ય વહીવટી કમાચારીઓ 

યુષનવર્સાટીના ષનતી ષનયમો મુજબ ષવષવધ યોજનાઓની કામગીરીને ઘ્ યાનમા ંરાખીન ેયષુનટ અષધકારીશ્રી ઘ્ વારા કરવામાં આવેલ 

કામગીરીની વહેંચણી મુજબ તેઓશ્રીની માગાદશાન હેઠળ ફરજ બજાવ ેછે તેમજ તેઓશ્રી ઘ્ વારા મોનીટરીંગ ૫ણ કરવામાં આવ ેછે. 

 

૧૦. દરકે અષધકારી અન ેકમાચારીન ેમળત ુમાષસક મહનેતાણં અન ેષનયમો મજુબના વળતરની ૫ઘ્ ધષતની માષહતી :                     

(માહ ેમાચા - ર૦૨૨ મજુબ) 

અ.ન.ં કમાચારીનુ ંનામ હોદો બરેીક  ગ્રડે. િ.ે કલુ  

માષસક ૫ગાર 

(રૂા.) 

બજેટ સદર 

૧ ડાા. આર.િી. કાચા સહ સંશોધન 

વૈજ્ઞાષનક (એગ્રો.) 

૧૭૬૫૦૦ ૦ ૨૨૬૪૯૫ ૫૦૧૧ 

ર શ્રી એમ. એન. ડાર્ી ખેતી અષધકારી ૪૯૦૦૦ - ૬૩૦૨૦ ૫૦૧૧ 

૩ શ્રી આઇ. ડી. ચૌહાણ ખેતી ષનરીક્ષક ૬૮૦૦૦ - ૮૯૯૭૩ ૫૦૧૧  

૪ શ્રી આર.ડી. મહીડા ખેતી મદદનીશ ૫૫૨૦૦ - ૭૨૯૪૭ ૧ર૦ર૭ 

૫ શ્રી ક.ેિી. રજાત  ખેતી મદદનીશ ૩૧૪૦૦ - ૪૧૭૧૪ ૧૨૦૨૭ 

૬ શ્રી ડી. એ. પ્રજાિષત જુ. કલાકા ૧૯૯૫૦ 

રફક્સ 

- ૧૯૯૫૦ 

રફક્સ 

૫૦૦૯ 

૭ શ્રી એચ. એફ. િઠાણ જુ. ક્લાકા ૧૯૯૫૦ 

રફક્સ 

- ૧૯૯૫૦ 

રફક્સ 

૫૦૧૧ 

૮ શ્રી રેડ. બી. સૈયદ લેબો. બોય ૩૨૦૦૦ - ૪૨૪૯૬ ૧૨૦૨૭ 

  

૧૧.  સસં્ થાના એજન્દ સીની તમામ યોજનાઓની ષવગતો, સષુચત ખચા અન ેકરલેી ચકુવણીઓના     

        અહવેાલ દશાાવતુ ંફાળવલે બજેટ : કને્દ ર હસ્ તકની સશંોધન યોજનાઓ (આયોજીત, ષબન આયોજીત) 

          કાયારત યોજનાઓ (આયોજીત, ષબન આયોજીત) 

અ.ન.ં યોજના બજેટ સદર યોજનાનો  

પ્રકાર 

અનદુાન આ૫નાર સસં્ થા 

૧ કિાસ સંશોધન યોજના ૫૦૦૯ ષબન આયોજીત ગુજરાત સરકાર 

ર ડાંગર (ખરીફ અને ઉનાળુ), ઘઉં, ચણા અન ે 

શાકર્ાજી સંશોધન યોજના 

૫૦૧૧ ષબન આયોજીત ગુજરાત સરકાર 

૩ સ્ કીમ ફોર મેનેજમેન્દ ટ ઓફ સો્ ટ અફેકટડે સોઈલ 

એન્દ ડ િુઅર કવોલીટી ઓફ અન્દ ડર ગ્રાઉન્દ ડ 

વોટર(્ લાન)  

૧ર૦ર૭ આયોજીત ગુજરાત સરકાર 

૪ સરદાર સરોવર નમાદા ષનગમ ષલમીટડે  

યોજના 

૧૮૦ર૩-૧૧ અધર ગુજરાત સરકાર 

૫ સ્ ટેન્દ ધનીંગ એડે્ ટીવ રીસચા ઈન ઓલ એગ્રો. 

કલાઈમેટીક રોન ઓફ ધી સ્ ટેટ એટ આણંદ 

૧ર૯૩૭ અધર ગુજરાત સરકાર 

૬ વગીકતૃ બાંધકામ યોજના ૧ર૬૦૦ આયોજીત ગુજરાત સરકાર 

૭ ઈવો્ વીંગ સ્ યટુેબલ રાઈસ જીનોટાઈ્ સ ફોર રબી ૧ર૯૯૩-૦૯ આયોજીત ગુજરાત સરકાર 
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એન્દ ડ સમર ક્ ટીવેશન ફોર એન્દ હેન્દ સીંગ ધ  

પ્રોડકશન એન્દ ડ પ્રોકડટીવીટી ઈન મીડલ ગુજરાત 

એગ્રો કલાઈમેટીન રોન-૩ નવાગામ 

૮ મકાઈ, ચોખા અને વટાણાના િાક હેઠળ ઉિજ, 

ગુણવત્તા અને જમીનના ગુણધમો િર  ટ્રેક ઓન ગો્ડ 

એષ્લકેશનની અસરકારકતા યોજના 

૧૮૫૫૮-૯૧ અધર સ્ફર ષમ્સ લીમીટડે, 

મંુબઈ 

૯ ઘઉં અને બટાટામા ંવૃષદ્ધ, ઉિજ અને િોિક તત્વોની 

સામગ્રી િર નનેો-નાઈટ્રોજન ખાતરની અસરકારકતા 

િર અભ્યાસ યોજના 

૧૮૫૫૯-૧૧ અધર રે નેનો સાયન્દસ & રીસચા 

સેન્દટર 

બીન કાયારત યોજનાઓ: નીલ  

નાણાકંીય વિા ૨૦૨૧-૨૨ મા ંમળલે ગ્રાન્દ ટ તમેજ થયલે ખચાની ષવગતોઃ  

અ .ંન.  બજેટ સદર ફાળવેલ ગ્રાન્ ટ તા . ૦૧-૪-૨૧ થી ૩૧-૩-૨૨ 
સધુી થયેલ ખર્ચ 

બ.સ. ૫૦૦૯ કપાસ સનશોધં યોજંા 
૧ ૫ગાર   ભથથાન ૧,૪૭,૦૦૦ ૧૪૭૩૭૩ 
ર ટી .એ.  ૨૦,૦૦૦  ૦  
૩ રીકરીંગ ૬,૦૦,૦૦૦  ૫,૯૭,૨૩૬ 

૪ તબીબી ૦  ૦  
 કુલ સરવાળો ૭,૬૭,૦૦૦ ૭,૪૪,૬૦૯ 

બ.સ. ૫૦૧૧ ઘઉં, ર્ણા અંે ડાનગર (ખરીફ અંે ફંાખ) , શાકભાજી સનશોધં 
યોજંા 
૧ ૫ગાર  ભથથાન ૫૧,૦૦,૦૦૦ ૫૦,૯૯,૯૯૨ 

ર ટી .એ.  ૫૦,૦૦૦  ૪૯૧૨ 

૩ રીકરીંગ ૫,૬૦,૦૦૦  ૫,૫૫,૪૪૮ 

૪ તબીબી ૦  ૦  
 કુલ સરવાળો ૫૭,૧૦,૦૦૦ ૫૬,૬૦,૩૫૨ 

"બ.સ. ૧૨૦૨૭ "  સ્ કીમ ફ ફોર મે ફંેજમે ફન્ ટ ફફ સો્ ટ અફકકટકડ સોલલ એન્ ડ પઅુર 
કવોલીટી ફફ અન્ ડર ગ્રાફન્ડ" પ્લાં  
૧ ૫ગાર  ભથથાન ૫૩,૧૮,૦૦૦ ૫૨,૧૧,૩૮૨ 

ર ટી .એ.  ૩૧,૦૦૦ ૨૦,૪૪૨ 

૩ રીકરીંગ ૧૨,૫૦,૦૦૦  ૧૨,૪૨,૮૨૧ 

૪ ંોં રીકરીંગ ૦ ૦ 

 કુલ સરવાળો ૮૪,૧૯,૦૦૦ ૮૪,૦૩,૨૭૨ 

સરદાર સરોવર યોજંા )અધર( બ.સ. ૧૮૦૨૩-૧૧ 
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૧ર. ફાળવલેી સહાયકી અન ેસહાયકી કાયાક્રમોના લાર્ાથીઓની ષવગત સષહત આવા કાયાક્રમો અમલની ૫ઘ્ ધષત : નીલ  

૧૩. સંસ્ થા િાસેથી કોઈ૫ણ ૫રવાનગી અથવા અષધકાર ૫ત્ર અથવા છુટછાટ/રાહત મેળવનાર અંગનેી ષવગતો : --નીલ-- 

૧૪. સંસ્ થા િાસ ેઉ૫લ્ ધ અથવા તેમની િાસે ષવજાણં માઘ્ યમમા ંરૂિાતંરીત (ઈલેકટ્રોનીકસ ફોમા) માષહતીની ષવગતો : -- નીલ - 

૧૫. સસં્ થામા ંજાહરે ઉ૫યોગમા ંરાખલેા િસુ્ તકાલય અથવા વાચંન ખડંની સવલતો માટનેા સમય સષહત, નાગરરકોન ેમાષહતી 

મળેવવા માટનેી પ્રા્ ત સગવડોની ષવગતો : 

૧ ૫ગાર ભથથાન -  ૭,૮૬,૦૦૦ ૭,૪૪,૦૦૦ 

ર ટી .એ.  ૨૦,૦૦૦ ૩,૯૪૪ 

૩ રીકરીંગ ૪,૪૬,૦૭૦ ૩,૦૬,૭૪૧ 

૪ ંોં રીકરીંગ ૦ ૦ 

 કુલ સરવાળો ૧૨,૫૨,૦૭૦ ૧૦,૫૪,૬૮૫ 

 

સ્ ટકન્ ધંીંગ એડકપ્ ટીવ રીસર્ચ લં ફલ એગ્રો. કલાલમે ફટીક નોં ફફ ધી સ્ ટકટ એટ 
આણનદ બ.સ. ૧૨૯૩૭ 

૧ રીકરીંગ ૪૫,૦૦૦ ૪૪,૮૬૨ 

 કુલ સરવાળો ૪૫,૦૦૦ ૪૪,૮૬૨ 

 

વગીકૃત બાનધકામ ફ યોજંા. બ.સ. ૧૨૬૦૦ 

૧ રીકરીંગ ૦ ૦ 

 કુલ સરવાળો ૦ ૦ 

લવો્ વીંગ સ્  ટુકબલ રાલસ જીંોટાલપ્ સ ફોર રબી એન્ ડ સમ ફર ક્ ટીવેશં ફોર 
એન્ હકન્ સીંગ ધ  
પ્રોડકશં એન્ ડ પ્રોકડટીવીટી લં મ ફીડલ ુજુરાત એગ્રો કલાલમે ફટીં નોં-૩ ંવાગામ ફ 
બ.સ. ૧૨૯૯૩-૦૯ 

૧ રીકરીંગ ૩,૦૦,૦૦૦ ૨,૮૩,૯૦૮ 

 કુલ સરવાળો ૩,૦૦,૦૦૦ ૨,૮૩,૯૦૮ 

મ ફકાલ, ર્ોખા અંે વટાણાંા પાક હકઠળ ફપજ, ુણુવત્તા અંે જમ ફીંંા ુણુધમ ફો પર  
ટ્રકક ફં ગો્ડ એપ્પ્લકકશંંી અસરકારકતા યોજંા બ.સ ૧૮૫૫૮-૯૧ 
૧ રીકરીંગ ૨,૬૦,૦૦૦ ૨,૫૮,૮૨૫ 

 કુલ સરવાળો ૨,૬૦,૦૦૦ ૨,૫૮,૮૨૫ 

ઘઉં અંે બટાટામ ફાન વદૃ્ધિ, ફપજ અંે પોષક તત્વોંી સામ ફગ્રી પર ંેંો-ંાલટ્રોજં 
ખાતરંી અસરકારકતા પર અભ્યાસ યોજંા બ.સ ૧૮૫૫૯-૧૧ 
૧ રીકરીંગ ૭,૦૦,૦૦૦ ૫,૭૨,૦૫૩ 

 કુલ સરવાળો ૭,૦૦,૦૦૦ ૫,૭૨,૦૫૩ 
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         અત્રે મુલાકાતે આવતા, ખેડૂત ષશષબરમાં અને ખેડતૂ રદનમાં આવતા ખેડતૂોને િાણીનો કાયાક્ષમ ઉ૫યોગ, ડાંગરની " 

શ્રી " ૫ઘ્ ધષત, ષિયત ઘઉંની વૈજ્ઞાષનક ખેતી ૫ઘ્ ધષત, ટામેટા, ચણા અને મગ િાકની વૈજ્ઞાષનક ખેતી ૫ઘ્ ધષત ષવગેરેનું અત્રેથી 

સાષહત્ ય આ૫વામા ંઆવે છે તથા પ્રત્ યક્ષ તાંષત્રક માષહતી ૫ણ  આ૫વામાં આવે છે. 

૧૬.  

 

સસં્ થાએ ષનયકુત કરલેા જાહરે માષહતી અષધકારીઓના નામ, હોદાઓ અન ેઅન્દ ય ષવગતો :  

જાહરે માષહતી અષધકારી : ડાા. આર.િી. કાચા, સહ સંશોધન વૈજ્ઞાષનક અને યુષનટ ઓરફસર 

મદદનીશ જાહરે માષહતી અષધકારી : ડાા. એ. એસ. ૫ટેલ, મદદનીશ સંશોધન વૈજ્ઞાષનક 

૧૭.  વખતો વખત ષનયત કરવામાં આવે તે પ્રમાણનેી આવી અન્દ ય ષવગતો : -- નીલ -- 

 

                                                                સહ સંશોધન વૈજ્ઞાષનક (એગ્રો.) 

 

 

પ્રમાણ૫ત્ર 

 

આથી પ્રમાણ૫ત્ર કરવામાં આવે છે ક,ે માષહતી અષધકાર અષધષનયમની કલમ-૪ અંતગાત સ્ વયં જાહેર કરવાની બાબતો 

પ્રોએકટીવ ડીસ્ કલોરર (PAD) મારા ષવર્ાગ ઘ્ વારા તૈયાર કરવામાં આવ ેછે અને તા. ૦૧/૦૫/ર૦૨૨ ની ષસ્ થષતએ અમારી 

મંજુરી મેળવી અદ્યતન કરવામાં આવેલ છે.                                                                                                   

 

 

                                                                      

                                                                   ડાા. આર.િી. કાચા, 

                                                                  યુષનટ હેડ અને સહ સંશોધન વૈજ્ઞાષનક (એગ્રો.)       

                                    કષૃિ સંશોધન કેન્દ ર (ષિયત િાકો), 

                                                                              આણંદ કૃષિ યષુનવર્સાટી,                                                                                                                                   

                                                                                 ઠાસરા. 

 



 

 

 

                   કૃષિ સશંોધન કેન્દ્ર, 
                 આણદં કૃષિ યષુનવષસિટી, 
                સણસોલી,તા.મહમેદાવાદ 

                   પીન - ૩૮૭ ૧૩૦  

 

ડૉ.જે.કે.પટેલ                                                                                      
સહ સશંોધન વૈજ્ઞાષનક                                                                                   Email : sansoli@aau.in  
જાન.ં આકૃય/ુકૃસકેં/સણસોલી/વહટ/      ૫૧        /૨૨                             તા.૧૩/૦૫/૨૦૨૨ 

પ્રતત, 
કુલસચિવશ્રી, 
આણદં કૃતિ યતુનવતસિટી, 
આણદં 
 
ષવિય : માહહતી અતિકાર અતિતનયમ ૨૦૦૫ ની કલમ ૪(૧)(ખ) અન્વયે ૧૭ મદુ્દાની અદ્યતન માહહતી 

મોકલવા બાબત 

સદંર્ભ : આપશ્રીના પત્ર જાન.ં આકૃય/ુરજી/લીગલ/સીસી.૨/૮૨/૨૦૨૨, તા.૩૦/૦૪/૨૦૨૨ 
 

મે.સાહબેશ્રી, 

 સતવનય ઉપરોક્ત તવિય અને સદંર્ભ પત્ર અન્વયે જણાવવાનુ ંકે, માહહતી અતિકાર અતિતનયમ ૨૦૦૫ 

ની કલમ ૪(૧)(ખ) અન્વયે અતે્રના કૃતિ સશંોિન કેન્ર, આણદં કૃતિ યતુનવતસિટી, સણસોલી કેન્રની ૧૭ મદુ્દાની 

માહહતી તેમજ સામેલ પ્રમાણપત્ર એનેક્ષર-બી આ સાથે સામેલ રાખી મોકલી આપવામા ંઆવે છે. જે આપશ્રીને 

તવહદત થવા તવનતંી.  

 

 

સામેલ : ઉપર મજુબ  
સહ સશંોધન વૈજ્ઞાષનક 

અને યષુનટ અષધકારી 
 

mailto:sansoli@aau.in


 

 

મદુ્દા નબંર - ૧ સસં્થાનુ ંસસં્થાપન, ઉદે્દશો, કાયો અને ફરજોની તવગતો 
 
સસં્થાનુ ંસસં્થાપન : 
 આણદં કૃતિ યતુનવતસિટી સિંાચલત, કૃતિ સશંોિન કેન્ર, સણસોલીની સ્થાપના ૦૧/૦૪/૨૦૧૧ ના રોજ 
કરવામા ંઆવી. છારોડી કેન્રની જમીન સરકાર હસ્તક જતા ંતેના સ્થાને પાિં નવા કેન્રોને જમીન ફાળવવામા ં
આવી જેમા ંસણસોલી-નેનપરુ કેન્રનો સમાવેશ થાય છે. 
 સદર સશંોિન કેન્ર અમદાવાદ - મહમેદાવાદ રસ્તા ઉપર મહમેદાવાદથી ૮ હકમી અને અમદાવાદથી 
૩૫ હકમી દૂર આવેલુ ંછે. આ કેન્ર હસ્તક જુદા જુદા તવસ્તારમા ં૬૦.૦૦ હ.ે જમીન છે. ખેડાણ હઠેળનો તવસ્તાર 
અંદાજીત ૪૦.૦૦ હ.ે જ્યારે અંદાજીત ૫.૦૦ હ.ે તવસ્તાર મકાન/ગોડાઉન અને રસ્તા હઠેળ છે. જ્યારે બાકીની 
જમીનમા ંગ્રામ્યવન/સામાજીક વનીકરણ હઠેળ વકૃ્ષો હયાત છે. 
 
ઉદે્દશો :  
૧. વહલેી પાકતી, વધ ુઉત્પાદન આપતી, વિારે તેલના ટકા િરાવતી, કૃતમ અને સકુારા પ્રતતકારક હદવેલાની 

સિુારેલ/શકંર જાત મધ્ય ગજુરાતના આબોહવાકીય તવસ્તારને અનકુુળ તવકસાવવી. 
૨. હદવેલાની નવી જાત ખેત પધ્િતતમા ંઅનકૂુળ રહ ેતે રીતે તવકસવવી. 
૩. હદવેલાની વૈજ્ઞાતનક ખતેી પધ્િતત અંગેની તજજ્ઞતા ખડૂેતોમા,ં ચબયારણ ઉત્પાદનનુ ં જ્ઞાન બીજ ઉત્પન્ન 

કરતી સહકારી/ખાનગી સસં્થાના પ્રતતતનતિને આપવુ.ં  
૪. પાક સિુારણા કાયભક્રમ અંતગભત પસદંગીથી તેમજ સકંરણથી હદવેલાની સારી જાતો તવકસાવવાના 

સશંોિનો ઉપરાતં પાક ઉત્પાદન, પાક સરંક્ષણ, બજાર વ્યવસ્થાઅ અંગનેા તવતવિ હતેથુી આ સશંોિન 
કેન્ર ખાતે અખતરા હાથ િરી સશંોિન કાયભ કરવામા ંઆવે છે.  

૫. હદવેલાની તેમજ અન્ય પાકોમા ં ખેડૂતોને મુઝંવતા પ્રશ્નોનુ ં તનરાકરણ લાવવુ ં તથા ઓછા ખિે વધ ુ
ઉત્પાદન લેવા માટેની નવી તજજ્ઞતાથી ખેડૂતોને વાકેફ કરવા. 

૬. હદવેલાના તવતવિ જાતોનુ ંમલુયાકંન કરવુ ંઅને પસદંગી કરવી.  
૭. આ તવસ્તારના અગત્યના પાકો (મકાઈ, હદવેલા, મગફળી, ડાગંર, ર્ીંડા, ઘઉં) નુ ંચબયારણ ઉત્પાદન કરી 

ખેડૂતો/સહકારી સસં્થાને વ્યાજબી ર્ાવે પરુૂ પાડવુ.ં 
૮. ફામભ ટેકનોલોજી ટે્રનીંગ સેન્ટર ખાતે ખેડૂતોને ખેતી પાકોની વૈજ્ઞાતનક પધ્િતત અને અન્ય ગ્રામ્ય કક્ષાના 

યવુાનો, બહનેો અને ખતેી કામમા ં જોડાયેલ વ્યક્ક્તઓને ખતેી ઉપરાતં પશપુાલન અને અન્ય તવિય 
ઉપર તાલીમ આપવી. 

૯. ખેડૂતોનો સવે કરી ખેડૂતોની જરૂરીયાત મજુબની તાલીમનુ ંઆયોજન કરવુ.ં 
૧૦. ખેડૂતોને તાલીમ આપ્યા બાદ તાલીમની અસરકારકતા અંગેનુ ંમલુયાકંન કરવુ.ં 
 



 

 

કાયો :  
   
૧. હદવેલા પાકમા ંવહલેી પાકતી, વધ ુઉત્પાદન આપતી, રોગ અને જીવાત સામે પ્રતતકાર શક્ક્ત િરાવતી 

તેમજ સારી ગણુવત્તા (વધ ુ તેલના ટકા) િરાવતી મધ્ય ગજુરાત તપયત તવસ્તારને અનકુુળ 
સિુારેલ/સકંર જાતો તવકસાવવી.  

૨. હદવેલા પાકમા ંસકંચલત જીવાત/રોગ તનયતં્રણના મોડયલુ તૈયાર કરવા. 
૩. હદવેલા પાકમા ંઉત્પાદન વિારવા અને ગણુવત્તા સિુારવા માટેની કૃતિ તાતં્રીકતા તવકસાવવી.  
૪. સશંોિન રારા પ્રાપ્ત માહહતીનો પ્રિાર-પ્રસાર કરવા સરકારી તેમજ તેમજ ચબન સરકારી 

સસં્થાઓ/સગંઠનો રારા ખેડૂતો સિુી પહોંિાડવી. 
૫. અનસુ્નાતક/સ્નાતક તવદ્યાથીઓ તથા અન્ય સસં્થા/શાખાના તવદ્યાથીઓને માગભદશભન તેમજ તશક્ષણ પરુૂ 

પાડવુ.ં 
૬. આ તવસ્તારના તવસ્તારના અગત્યના પાકો (મકાઈ, હદવેલા, મગફળી, ડાગંર, ર્ીંડા, ઘઉં) નુ ંતવતવિ કક્ષાનુ ં

સિુારેલ/ સકંર ચબયારણ ખેડૂતોને વહલેા તે પહલેાના િોરણે પરુૂ પાડવુ.ં 
 
 
ફરજો : 
 આ કેન્ર ઉપર આ તવસ્તારના અગત્યના પાકો હદવેલા, મકાઈ, મગફળી અને ગવાર જેવા ખતેી પાકોમા ં
સવંિભન/સશંોિનના અખતરાની કામગીરી કાયભરત છે. હદવેલામા ંપાક સિુારણા રારા નવી જાતો તવકસાવવાની 
સશંોિનની કામગીરી કરવી. બીજ ઉત્પાદન બાબતે અને પાકોની વૈજ્ઞાતનક ખતેી પધ્િતત બાબતે ખેડૂતોને 
તાલીમ આપવી. સિુારેલી/સકંર જાતોનુ ંજનીનીક રીતે શધુ્િ તવતવિ કક્ષાનુ ંચબયારણ તૈયાર કરવાનુ ંકાયભ આ 
સસં્થા કરે છે. 
 



 

 

મદુ્દા નબંર - ૨ સસં્થાના અતિકારીઓ અને કમભિારીઓની સત્તાઓ અને ફરજો 
 
અન.ં કમભિારીનુ ંનામ હોદ્દો  ફરજો  બ.સ. 
૧. ડો.જે.કે.પટેલ સહ સશંોિન વૈજ્ઞાતનક - યતુનટની સઘળી તાતં્રીક અને વહીવટી કામગીરી યતુનટ હડે તરીકે સરં્ાળવી. 

- સશંોિન/વહીવટ સાથે સકંાળાયેલ સમગ્ર સ્ટાફ ઉપર તનયતં્રણ, કામગીરી 
િકાસવી, રીપોટીંગ કરવુ,ં ઉપલબ્િ અનદુાનનુ ંસિુારૂ વ્યવસ્થાપન કરવુ.ં 
- જાહરે માહહતી અતિકારી  
- સશંોિન કામનુ ંઆયોજન કરવુ.ં 
- હદવેલા પાકમા ંપાક સિુારણાની કામગીરી કરવી. 
- સિુારેલ/સકંર જાતો તવકસાવવી અખતરામા ંટેસ્ટીંગ કરવુ.ં 
- હદવેલા, મગફળી, ગવાર પાકોમા ં અખતરાઓનુ ં પ્લાનીંગ, લ-ેઆઉટ, 
અવલોકનો લઈ રીપોટીંગ કરવુ.ં 
- હદવેલા પાકમા ંજમભ પ્લાઝમ કલેક્શન અને જાળવણી. 

૧૨૯૯૩-૦૮ 

૨. ડૉ.એમ.બી.ઝાલા મદદનીશ સશંોિન 
વૈજ્ઞાતનક 

- ફામભ મેનેજમેન્ટ, મજુર, ઉત્પાદન તેમજ ફામભને લગતી અન્ય કામગીરી 
- ફામભના િીજ વસ્ત ુવપરાશ, સ્ટોસભ, ખરીદી તવગેરેની સપુરતવઝનની કામગીરી      
- કૃતિ પાકોમા ંરોગ અને જીવાતન ુતનયતં્રણ  
- રોગ અને જીવાતને કાબમુા ંલવેાના ઉપાય સિુવવા 
- કેન્ર ખાતે તાતં્રીક પત્રવ્યવહારને લગતી કામગીરી કરવી. 
- કૃતિ સશંોિન કેન્ર ખાતે લેવામા ં આવતા તવતવિ પાકોના અખતરાઓમા ં
રોગ-જીવાતના અવલોકનો લેવા. 
- સગં્રહહત બીજના જથ્થાને સમયાતંરે ધમુીકરણ કરાવવાની કાયભવાહી કરવી. 
- કેન્ર ખાતે બાગ-બગીિાના તવકાસ અંતગભત ફૂલ-છોડ લગાવવાની તેમજ 
જાળવવા માટે જરૂરી માગભદશભન.    
- ઉપાડ અને ચકુવણા અતિકારી તરીકેની ફરજ  
- ફામભ ડેવલેપમેન્ટની કામગીરી. 

૧૨૯૯૩-૦૮ 



 

 

 
૩. ડૉ.બી.એન.ઠક્કર  મદદનીશ તવસ્તરણ 

તશક્ષણશાસ્ત્રી  
- તાલીમ કાયભક્રમોને લગતી કામગીરી  
- લેક્િર, ઓફ કેમ્પસ તાલીમ, લેક્િરરને આમતં્રીત કરવા 
- તવસ્તરણ યોજનાની રીપોટીંગની જવાબદારી 
- ફ્રન્ટલાઈન ડેમોસ્ટે્રશન ગોઠવવા અને તેનુ ંરીપોટીંગ કરવુ.ં 
- ખેડૂતોની જરૂરીયાત મજુબ તાલીમ ગોઠવવી. 
- તવર્ાગીય વડા સાથે રહી તવસ્તરણ/વહીવટી જે ફળવાય તે કામકાજ કરવુ ં
અને તનર્ાવવુ.ં   
- મદદનીશ જાહરે માહહતી અતિકારી  

૧૨૯૯૩-૦૦ 

૪. શ્રી.ડી.આર.િૌહાણ ખેતી મદદનીશ - સ્ટોસભ કન્ુમેબલ િીજ વસ્તઓુની જાળવણી અને તેના રજીસ્ટરો ફામભ વેિાણ 
તથા નાણા ંપત્રક ર્રણી ઉત્પાદન પત્રકો તવગેરેની કામગીરી 
- સ્ટોસભ, ખરીદી, સરખામણી પત્રક, લાઈટ બીલ, ટેલીફોન બીલ, મજુંરી પત્રક, 
ઓડભર પત્રક વગેરે. 
- જીપ, ઓફીસ વાહન, કોમ્પ્યટુર, જતંનુાશક દવા, ફામભ/ઓફીસ સાિનોની 
મરામત/રીપેરીંગ, ફામભ/ઓફીસની પરચરુણ ખરીદી અને મજુંરી 
- વાહનોની લોગબકુની જાળવણી, ખનીજ તેલ વપરાશ, ડેડસ્ટોક રજીસ્ટરની 
તનર્ાવણી 
- ડેડસ્ટોકની ર્ૌતતક િકાસણી તેમજ તેને લગતી સપંણૂભ કામગીરી 

૧૩૧૨-એ 



 

 

 
૫. શ્રી.એિ.વી.પટેલ ખેતી મદદનીશ - તમામ ખતેી કાયો તેની નોંિ ઉત્પાદન મેમો કલટીવેશન શીટ 

- મજુરોની હાજરી પરુવી, લેબર શીટ તનર્ાવવી, મસ્ટર બનાવવુ.ં 
- વાહનના વીમા, સાિનોની હહસ્ટ્રી શીટ તનર્ાવવી   

૧૩૧૨-એ 

૬. શ્રી.કે.ડી.તસસોદીયા જુતનયર ક્લાકભ - પગાર બીલ, સવીસ બકુ, બેન્ક પાસબકુ, વહીવટી તમામ જવાબદારી 
- કેશબકુ, બીલ, નાણા ંજમા કરાવવા. 
- હહસાબને લગતા તમામ પત્રવ્યવહાર, એરીયસભ બીલ બનાવવા, સ્ટેશનરી, 
આઉટવડભ, ઈનવડભ, ઓફીસ રેકોડભ તવગેરેની તમામ કામગીરી  
- કેશીયર તરીકેની કામગીરી, ઓડીટની કામગીરી, બજેટની કામગીરી, 
કોમ્પ્યટુરની કામગીરી 
- હહસાબી કામગીરી જેવી કે ડીસી બીલ, જીપીએફ બીલ, એસી બીલ, 
એમઈએસ, એમ.આઈ.એસ 

- કેશબકુ લખીને તનયતમત સહીમા ં મકુવી તથા હહસાબી કામકાજની સવભ 
કામગીરી કરવી. 
- એન.પી.ડી.સી, પેશગી વગેરે તમામ પ્રકારના બીલો બનાવવા તથા મોકલવા  
- વહીવટી કામગીરીમા ંપત્ર વ્યવહાર કરવો.    

૧૩૧૨-એ 

૭. ડૉ.ટી.આર.પટેલ રીસિભ એસોસીએટ - તવસ્તરણ તશક્ષણની તાલીમ ઉપરાતં ક્ષેત્રીય કામગીરી ૧૨૯૯૩-૦૦ 
 



 

 

 
મદુ્દા નબંર - ૩ સસં્થામા ંકામકાજ અને તનણભય પ્રક્રીયામા ંઅનસુરવાની કાયભ પધ્િતત (તેમા ં દેખરેખ અને જવાબદારીઓ 
માટેની િનેલોની બાબતોનો સમાવેશ થવો જરૂરી છે. 
 
 કેન્રના હતેઓુને લક્ષ્યમા ં લઈ સણસોલીની આજુબાજુના તવસ્તારમા ં તવતવિ પાકોની પહરક્સ્થતતને ધ્યાને લઈ 
હદવેલા પાકમા ંસશંોિનની જે જરૂરીયાત જણાય તે મજુબ તવતવિ અખતરાનો સશંોિનના ટેકનીકલ પ્રોગ્રામ મજુંર કરાવે 
છે અને ટેકનીકલ પ્રોગ્રામ મજુબ ખરીફ, રતવ અને ઉનાળુ ઋતમુા ં જે તે પાકોના સશંોિન વૈજ્ઞાતનકશ્રીના માગભદશભન 
અનસુાર કામગીરી કરવામા ં આવે છે. આ કેન્ર હદવેલા ઉપરાતં મગફળી અને ગવાર જેવા પાકોમા ં પાક સવંિભનની 
કામગીરી કરે છે. આથી વાવણીની તારીખ મજુબ સમયસર રોપણીથી કાપણી સિુીની કામગીરી કરાવાય તેમજ સમયસર 
સ્ટાફ/મજુરો રારા કામકાજ થાય તે જોવામા ંઆવે છે. અખતરાઓમા ંઅવલોકનો લવેામા ંઆવે છે. અવલોકનો મેળવી 
પથૃ્થકરણ કરી અખતરાના પહરણામો બહાર પાડવામા ંઆવે છે/ર્લામણો કરાય છે. આ કેન્ર નીિે િાલતી સશંોિન, 
વહીવટી અને નાણાકંીય કામગીરી અંગનેા તનણભયો યતુનવતસિટીના પ્રવતભમાન તનયમો અનસુાર સહ સશંોિન વૈજ્ઞાતનક અને 
યતુનટ હડે રારા લવેામા ંઆવે છે. આ કેન્ર ખાતે આયોજીત યોજનાઓ, ચબન આયોજીત યોજનાઓ તેમજ અિર એજન્સી 
યોજનાઓ રારા તશક્ષણ, સશંોિન અને તવસ્તરણની પ્રવતૃત્તઓની કામગીરી કરવામા ં આવે છે. આયોજીત અને ચબન 
આયોજીત યોજનાઓમા ંસરકારશ્રી તરફથી સીધુ ંજ ફંડ અપાય છે જ્યારે અિર એજન્સીમા ંપ્રાઈવેટ કંપનીઓ તરફથી 
નક્કી કરેલ હતેઓુ માટે ૧૦૦% અનદુાન મળત ુહોય છે. અિર એજન્સીમા ંયોજનાઓમા ંચકુતે વહીવટી યતુનવતસિટી હોય 
છે. આ પ્રોજેક્ટ હઠેળ જે પ્રોડક્ટની િકાસણી કરવામા ંઆવે છે તેના રીપોટભ વખતો વખત અનદુાન આપનાર એજન્સીને 
મોકલી આપવામા ંઆવે છે. જ્યારે આયોજીત યોજના હઠેળ ખેડૂત લક્ષી પ્રવતૃત્તઓનો રીપોટભ સરકારશ્રીને મોકલવામા ંઆવે 
છે. આ યોજનાઓમા ંજે કોઈ ફંડ વાપરવામા ંઆવે છે તેનુ ંલોકલ ફંડ મારફ્તે તેમજ યતુનવતસિટી તરફથી નક્કી કરવામા ં
આવેલ િાટભડભ એકાઉન્ટન્ટ મારફત ઓડીટ કરાવી ફંડ યટુીલાઈઝેશન સટીફીકેટ અનદુાન આપનારા અિર એજન્સીને 
મોકલી આપવામા ંઆવે છે. આમ વહીવટી, તાતં્રીક તેમજ નાણકંીય તનયતં્રણ યતુનવતસિટીનુ ંરહ ેછે તથા અિર એજન્સીમા ં
કામ કરતા કમભિારીઓ આણદં કૃતિ યતુનવતસિટીના કમભિારીઓ હોય છે. સશંોિન તનયામકશ્રીના માગભદશભન અનસુાર તાતં્રીક 
કામગીરી અને કુલસચિવશ્રીના માગભદશભન પ્રમાણે વહીવટી કામગીરી કરવામા ંઆવે છે. 
 
મદુ્દા નબંર - ૪ સસં્થાના કાયો કરવા માટેના તનયમ કરેલા િોરણો 
 
 આ કેન્ર નીિે િાલતી સશંોિન, તવસ્તરણ, વહીવટી અને નાણાકંીય કામગીરી માટે રાજ્ય કૃતિ યતુનવતસિટીના 
સ્ટેચ્યટુ નબંર એસ-૧૨૧ અન્વયે પ્રાપ્ત થયેલ સત્તા અનસુાર સક્ષમ અતિકારીશ્રીની પવૂભ મજુંરી લઈ જરૂરી કામગીરી હાથ 
િરવામા ંઆવે છે. 
 
મદુ્દા નબંર - ૫ સસં્થાના કાયો કરવા માટે સસં્થા રારા ઘડાયેલા તનયમો, તવતનયમો, સિૂનાઓ, તનયમ સગં્રહો અને રેકડભ 
 
 આ કેન્રની કામગીરી કરવા માટે યતુનવતસિટી રારા ઘડાયેલ તનયમો, તવતનયમો, સિૂનાઓ વગેરે અનસુરવામા ં
આવે છે. સ્ટેચ્યટુ એસ-૧૨૧ મા ં તનયત કરેલ સત્તાઓ અનસુાર તાતં્રીક તથા વહીવટી કામગીરી હાથ િરવામા ંઆવે છે. 
તાતં્રીક કામગીરી માટે મજુરોનુ ં દૈતનક હાજરી પત્રક, પગાર ચિઠ્ઠી, ડેડસ્ટોક રજીસ્ટર, સ્ટોર રજીસ્ટરો જેવા કે રોજમેળ, 
ખાતવહી, માગંણી પત્રક, કેશ મેમો, કિેરીમા ં નાણા ં ર્રવાનુ ં પત્રક સ્ટેશનરી રજીસ્ટર, સ્ટેમ્પ (ટપાલ) રજીસ્ટર, પાક 



 

 

યોજના તથા વહીવટી હહસાબી કામગીરી માટે કેશબકુ, આવક-ખિભનુ ં રજીસ્ટર, સેવાપોથી પીએફ પાસબકુ તથા અન્ય 
સલંગ્ન રેકડભ જે આણદં કૃતિ યતુનવતસિટી રારા માન્ય કરેલ છે તેવા પ્રકારના પત્રકો-રેકડભ રાખવામા ંઆવે છે/તનર્ાવવામા ં
આવે છે. આ કેન્ર શરૂ કરવામા ંઆવ્યુ ંત્યારે યતુનવતસિટીના અતિકારીઓ મારફત ખતેીને લગતી જમીનો સપંાદન કરવામા ં
આવેલ, આ જમીનના પાકા દસ્તાવેજો યતુનવતસિટીના કુલસચિવશ્રીની કસ્ટડીમા ં રાખવામા ં આવે છે. ખેતી કરતા 
જરૂરીયાતમદં ખેડૂતોને સબંતિત તનષણાતં વૈજ્ઞાતનક રારા કેન્ર ઉપર રૂબરૂ, ટેલીફોન હલેપલાઈન તેમજ ખેડૂતોના ખેતરે જઈ 
યોગ્ય માગભદશભન આપવામા ંઆવે છે. 
 
મદુ્દા નબંર - ૬ સસં્થા પાસેના દસ્તાવેજોના પ્રકારનુ ંપત્રક 
 
 કેન્ર ખાતે કરવામા ંઆવતી સશંોિન, તવસ્તરણ, વહીવટી તેમજ હહસાબી કામકાજની નોંિ જે તે કામગીરી માટે 
યતુનવતસિટી રારા તૈયાર કરવામા ંઆવેલ પત્રકો/રજીસ્ટરોમા ંકરવામા ંઆવે છે. પાક યોજના, મજુરોનુ ંદૈતનક હાજરી પત્રક, 
પગાર ચિઠ્ઠી, ડેડ સ્ટોક રજીસ્ટર, સ્ટોર રજીસ્ટર, રોજમેળ, ખાતવહી, માગંણી પત્રક, કેશબકુ, કિેરીમા ંનાણ ંજમા કરાવવાનુ ં
પત્રક, સ્ટેશનરી રજીસ્ટર, ટપાલ ટીકીટ રજીસ્ટર, આવક ખિભનુ ંરજીસ્ટર, ખિભનુ ંવગીકરણ રજીસ્ટર, સેવાપોથીઓ, પીએફ 
પાસબકુ વગેરે પ્રકારના પત્રકો કે જે આણદં કૃતિ યતુનવતસિટી રારા માન્ય કરેલ છે. તેવા પ્રકારના પત્રકો રાખવામા ંઆવે 
છે. 
 
મદુ્દા નબંર - ૭ સસં્થાની તનતી ઘડવા અંગનેા અથવા તેમના વહીવટી અંગનેા જાહરે જનતા સાથેના પરામશભ અથવા 
પ્રતતતનતિત્વ માટેની કોઈ વ્યવસ્થા હોય તો તેની તવગતો. 
 
 સસં્થાનુ ંતનયામક મડંળ (બોડભ ઓફ મેનેજમેન્ટ) નીતત તવિયક તનણભયો કરે છે. 
 
મદુ્દા નબંર - ૮ સસં્થાની તવતવિ સતમતતઓ અને તેમના ર્ાગ તરીકે અથવા તેની સલાહના ઉદે્દશથી બ ેથી વધ ુસભ્યોના 
બનેલા એકમોની બેઠકો જાહરે જનતા માટે ખલુલી છે કે કેમ ? અને આવી બેઠકોની કાયભવાહી નોંિ જાહરે જનતા માટે 
ઉપલબ્િ છે કે કેમ ? તે અંગનેુ ંપત્રક  
 
 સદર કેન્ર રારા કૃતિ સશંોિન અને તવસ્તરણની કામગીરી હાથ િરવામા ંઆવતી હોવાથી સદર મદુ્દાની માહહતી 
લાગ ુપડતી નથી. (માહહતી “નીલ” ગણાય) 
 
મદુ્દા નબંર - ૯ સસં્થાના અતિકારીઓ અને કમભિારીઓની તનદેતશકા 
 
 અતે્રના કેન્ર ખાતે ફરજ બજાવતા સહ સશંોિન વૈજ્ઞાતનકો, મદદનીશ સશંોિન વૈજ્ઞાતનક, તાતં્રીક તેમજ અન્ય 
વહીવટી કમભિારીઓ યતુનવતસિટીના તનતી તનયમો મજુબ તવતવિ યોજનાઓની કામગીરીને ધ્યાનમા ં રાખીને યતુનટ 
અતિકારીશ્રી રારા કરવામા ંઆવેલ કામગીરીની વહેંિણી અને માગભદશભન મજુબ ફરજ બજાવે છે. તેમજ યતુનટ અતિકારી 
રારા મોનીટરીંગ પણ કરવામા ંઆવે છે. 



 

 

                   અતિકારી/કમભિારીઓના નામ, હોદ્દો, જન્મ તારીખ, યતુનવતસિટીમા ંદાખલ થતા તારીખ ડીગ્રી તવગેરેની માહહતી દશાભવત ુ ંપત્રક 
 
અન.ં અષધકારી/કમભચારીન ુ ં

નામ 

હોદ્દો જન્દ્મ તારીખ યષુનવષસિટીમાં દાખલ 
થયા તારીખ 

ડીગ્રી ફોન નબંર સરનામુ ં

૧ ડૉ.જે.કે.પટેલ સહ સશંોિન વજૈ્ઞાતનક ૦૨/૦૨/૧૯૬૫ ૦૫/૦૩/૧૯૯૧ પી.એિ.ડી. ૯૪૦૯૨૩૯૮૩૯ ૧૫, અનમોલ બગં્લોઝ, 
તવશ્રતુ પાકભ પાછળ, 
જીટોડીયા રોડ, આણદં 

૨ ડૉ.એમ.બી.ઝાલા મદદનીશ સશંોિન વજૈ્ઞાતનક ૨૦/૧૨/૧૯૮૯ ૨૦/૦૬/૨૦૧૫ પી.એિ.ડી. ૯૫૭૪૯૧૧૭૭૪ ડી-૧, સ્ટાફ ક્વાટસભ, કૃતિ 
સશંોિન કેન્ર, આકૃય,ુ 
સણસોલી 

૩ ડૉ.બી.એન.ઠક્કર મદદનીશ તવસ્તરણ તશક્ષણશાસ્ત્રી ૧૪/૦૫/૧૯૭૧ ૧૭/૦૬/૨૦૧૬ પી.એિ.ડી ૯૮૨૫૫૨૬૮૭૯ પ્લોટન.ં ૫૬૨/૯, આરંર્ 
ફ્લટે, સકે્ટર-૨૩ 
ગાિંીનગર - ૩૮૨૦૨૪ 

૪ શ્રી.ડી.આર.િૌહાણ ખતેી મદદનીશ ૦૧/૦૭/૧૯૬૫ ૨૯/૦૧/૧૯૯૧ ડીપ્લોમા ૯૭૨૪૦૪૧૯૫૬ ડી-૩, ર્ાગ્યોદય 

એપાટભમેન્ટ, કલાપીનગર, 
અમદાવાદ-૧૬ 

૫ શ્રી.એિ.વી.પટેલ ખતેી મદદનીશ ૨૮/૦૯/૧૯૮૬ ૨૪/૦૪/૨૦૧૫ ડીપ્લોમા ૯૮૯૮૦૦૦૧૨૨ સ્ટાફ ક્વાટસભ, કૃતિ 
સશંોિન કેન્ર, આકૃય,ુ 
સણસોલી 

૬ શ્રી.કે.ડી.તસસોદીયા જુતનયર ક્લાકભ ૧૦/૦૬/૧૯૯૪ ૨૩/૦૭/૨૦૨૧ બી.ઈ. ઈ.સી.  ૯૯૯૮૪૨૪૧૦૯ એ-૧-૧૨, હરી ઓમનગર 
સોસાયટી, જીવીબા 
સ્કુલની નીિે, ઘોડાસર, 
અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૦   

૭ ડૉ.ટી.આર.પટેલ રીસિભ એસોસીએટ ૦૮/૦૫/૧૯૯૦ ૦૯/૦૮/૨૦૧૬ પી.એિ.ડી ૯૪૨૮૪૮૨૦૦૪ મ.ુપો.મોઢુકા તા.તલોદ 
જી.સાબરકાઠંા      પીન-
૩૮૩૩૦૫  

 



 

 

મદુ્દા નબંર - ૧૦ દરેક અતિકારી અને કમભિારીને મળત ુ ંમાતસક મહનેતાણુ ંઅને તનયમો મજુબ વળતરની પધ્િતતની માહહતી (માહ ે- મે ૨૦૨૨ મજુબ) 
 
અન.ં અષધકારી/કમભચારીનુ ં

નામ 

હોદ્દો પગાર ધોરણ મળૂ પગાર + 

 ગે્રડ પે 

ર્થથા ં કુલ માષસક પગાર 

(રૂ.) 
બજેટ સદર 

૧ 
 

ડૉ.જે.કે.પટેલ સહ સશંોિન વજૈ્ઞાતનક ૧૩૧૪૦૦-
૨૧૭૧૦૦ 

૧૫૬૯૦૦/- મળૂ પગાર 
ઉપર કેન્ર 
સરકારના 
િોરણ ે ઘરર્ાડું, 
મોંઘવારી ર્થ્્ુ ં
તથા રૂ.૩૦૦ 
મજુબ તબીબી 
ર્થ્્ુ,ં 
મળવાપાત્ર 
થાય છે.  

૨૦૬૬૮૯/- ૧૨૯૯૩-૦૮ 

૨ ડૉ.એમ.બી.ઝાલા મદદનીશ સશંોિન વૈજ્ઞાતનક ૫૭૭૦૦-
૧૮૨૪૦૦ 

૬૮૮૦૦ /- ૯૦૯૪૫/- ૧૨૯૯૩-૦૮ 

૩ ડૉ.બી.એન.ઠક્કર મદદનીશ તવસ્તરણ તશક્ષણશાસ્ત્રી ૫૭૭૦૦-
૧૮૨૪૦૦ 

૬૮૮૦૦/- ૯૦૮૬૯/- ૧૨૯૯૩-૦૦ 

૪ શ્રી.ડી.આર.િૌહાણ ખેતી મદદનીશ ૩૯૯૦૦-
૧૨૬૬૦૦ 

૬૨૨૦૦/- ૮૨૨૭૨/- ૧૩૧૨-એ 

૫ શ્રી.એિ.વી.પટેલ ખેતી મદદનીશ ૨૫૫૦૦-
૮૧૧૦૦ 

૨૭૧૦૦/- ૩૬૦૦૯/- ૧૩૧૨-એ 

૬ શ્રી.કે.ડી.તસસોદીયા જુતનયર ક્લાકભ  ૧૯૯૦૦-
૬૩૨૦૦ 

૧૯૯૫૦/- (હફક્સ) ૧૯૯૫૦/- (હફક્સ) ૧૩૧૨-એ 

૭ ડૉ.ટી.આર.પટેલ રીસિભ એસોસીએટ ૫૪,૦૦૦ ફીક્સ  ૫૪,૦૦૦/- ફીક્સ ઘરર્ાડુ ૫૮,૮૬૦/- ૧૨૯૯૩-૦૦ 



 

 

મદુ્દા નબંર - ૧૧ સસં્થાની એજન્સીની તમામ યોજનાઓની તવગતો, સચુિત ખિભ અને કરેલી ચકુવણીઓના અહવેાલ દશાભવત ુ ંફાળવેલુ ંબજેટ 
 

અન.ં યોજનાનુ ંનામ બજેટ સદર યોજનાનો પ્રકાર વિભ ૨૦૨૧-૨૨ (રૂ. લાખમા)ં અનદુાન આપનાર 
સસં્થા ફાળવેલ અનદુાન કુલ ખચભ 

૧ ડેવલોપમેન્ટ ઓફ અલી મેચ્યરુીંગ એન્ડ હાઈ યીલડીંગ કેસ્ટર 
હાઈબ્રીડ / વેરાયટી સ્યટેુબલ ટંુ ક્રોપીંગ સીસ્ટમ ઈન ઈરીગટેેડ 
એરીયા ઓફ મીડલ ગજુરાત 

૧૨૯૯૩-૦૮ આયોજીત ૫૨.૫૪ ૫૨.૫૩ ગજુરાત સરકાર 

૨ સ્ટે્રિનીંગ ઓફ ફામભ ટેકનોલોજી ટે્રનીંગ સેન્ટર ૧૨૯૯૩-૦૦ આયોજીત ૩૨.૦૯ ૩૨.૦૮ ગજુરાત સરકાર 

૩ નોથભ કેટલ બ્રીડીંગ ફામભ ૧૩૧૨-એ ચબન આયોજીત ૨૮.૬૬ ૨૭.૫૩ ગજુરાત સરકાર 

૪ એન.એ.આર.પી.ફેસ-૨ ૯૦૯૧-૧૦ ચબન આયોજીત ૭.૨૦ ૧.૧૦ ગજુરાત સરકાર 
૫ સ્ટે્રિનીંગ એડપે્ટીવ રીસિભ ઈન ઓલ એગ્રો ક્લાયમટે ઝોન ઓફ 

આણદં 

૧૨૯૩૭ આયોજીત ૦.૫૫ ૦.૫૫ ગજુરાત સરકાર 

૬ Evoluation of bio-efficacy and phytotoxicity of CI-1813 SC 
against major sucking pest of cotton 

૧૮૫૫૮-૯૦ અિર એજન્સી ૮.૬૦ ૩.૪૭ પ્રાઈવટે કંપની 

૭ ડેવલપમેન્ટ ઓફ એગ્રીક્લિર રીસિભ સ્ટેશન, સણસોલી  ૧૮૫૫૯-૦૦ RKVY ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ગજુરાત સરકાર 



 

 

મદુ્દા નબંર - ૧૨ ફાળવેલી સહાયકી અને સહાયકી કાયભક્રમોના લાર્ાથીઓની તવગત સહહત આવા કાયભક્રમોના અમલની 
પધ્િતત 
 
 આ સશંોિન કેન્ર ખાતે ફક્ત સશંોિન અને તવસ્તરણની કામગીરી હાથ િરવામા ંઆવતી હોવાથી સહાયકી અને 
સહાયકી કાયભક્રમો ઉપલબ્િ નથી. પરંત ુતવતવિ પાકોની ખેતીમા ંમદદરૂપ થવાના કાયભક્રમના એક ર્ાગરૂપે ખેડૂતોને શધુ્િ 
તેમજ ઉચ્િ ગણુવત્તાવાળંુ ચબયારણ પરુૂ પાડવુ ંતેમજ જે તે ઋત ુદરમ્યાન વવાતા પાકોની કૃતિ તજજ્ઞતા અંગે નાના અને 
જરૂરીયાત મદં ખેડૂતોને તવતવિ પાકોની કૃતિ તજજ્ઞતા અંગે તાલીમ આપવામા ંઆવે છે. 
 
મદુ્દા નબંર - ૧૩ સસં્થા પાસેથી કોઈપણ પરવાનગીઓ અથવા અતિકારપત્ર અથવા છૂટછાટ/રાહત મેળવનાર અંગનેી 
તવગતો. 
 
 લાગ ુપડત ુ ંનથી. 
 
મદુ્દા નબંર - ૧૪ સસં્થા પાસે ઉપલબ્િ અથવા તેમની પાસે રહતેી તવજાણુ ંમાધ્યમમા ં રૂપાતંરીત (ઈલેક્ટ્રોતનક્સ ફોમભ) 
માહહતીની તવગતો. 
 
 લાગ ુપડત ુ ંનથી. 
 
મદુ્દા નબંર - ૧૫ સસં્થામા ંજાહરે ઉપયોગમા ં રાખેલી પસુ્તકાલય અથવા વાિંન ખડંની સવલતો માટેના સમય સહહત 
નાગરીકોને માહહતી મેળવવા માટેની પ્રાપ્ત સગવડોની તવગતો. 
 
 લાગ ુપડત ુ ંનથી. 
 
મદુ્દા નબંર - ૧૬ સસં્થાએ તનયકુ્ત કરેલા જાહરે માહહતી અતિકારીઓના નામ, હોદ્દો અને અન્ય તવગતો. 
 
 જાહરે માહહતી અતિકારી : ડૉ.જે.કે.પટેલ, સહ સશંોિન વૈજ્ઞાતનક અને યતુનટ વડા, કૃતિ સશંોિન કેન્ર, આ.કૃ.ય.ુ, 
સણસોલી 
મદદનીશ જાહરે માહહતી અતિકારી : ડૉ.બી.એન.ઠક્કર, મદદનીશ તવસ્તરણ તશક્ષણશાસ્ત્રી , કૃતિ સશંોિન કેન્ર, આ.કૃ.ય.ુ, 
સણસોલી 
 
 

મદુ્દા નબંર - ૧૭ વખતો-વખત તનયત કરવામા ંઆવે તે પ્રમાણેની આવી અન્ય માહહતી. 
 

લાગ ુપડત ુ ંનથી  
 
             

અવાચ્ય સહી 
યષુનટ અષધકારી 

 



 

 

એનેક્ષર - બ 
 
(સામાન્ય વહીવટ તવર્ાગના તા.૦૧/૦૫/૨૦૦૯ ના પહરપત્ર ક્રમાકં : પીએડી-૧૦-૨૦૦૭-૩૩૫૩૬૪-આર.ટી.આઈ.સેલનુ ં

ચબડાણ) 
 
 

પ્રમાણપત્ર 
  
 આથી પ્રમાણપત્ર કરવામા ંઆવે છે કે, માહહતી અતિકાર અતિતનયમની કલમ-૪ અંતગભત સ્વય ંજાહરે કરવાની 

બાબતો પ્રોએક્ટીવ ડીસ્ક્લોઝર (PAD) મારા તવર્ાગ રારા તૈયાર કરવામા ં આવેલ છે અને તા.૦૧/૦૫/૨૦૨૧ ની 

ક્સ્થતતએ અમારી મજુંરી મેળવી અદ્યતન કરવામા ંઆવેલ છે. 

 
 
 
 
 
 
 
તારીખ : ૧૩/૦૫/૨૦૨૧ 
 

અવાચ્ય સહી 
સહ સશંોધન વૈજ્ઞાષનક 

અને યષુનટ અષધકારી 
 

 



 

 

કષૃિ સશંોધન કને્દ્ર 

આણદં કષૃિ યષુનવર્સિટી 

ડેરોલ- ૩૮૯ ૩૨૦ (પચંમહાલ) ગજુરાત 

ડો. એમ. બી. પટલે  

યષુનટ હડે અને સહ સશંોધન વૈજ્ઞાષનક 

ફોન: (૦૨૬૭૬) ૨૩૫૫૨૮ 

ઇમલે: arsderol@aau.in 

જા.ન.ં આકયૃ ુ/કસૃકં ે/ટકે /                 /૨૦૨૨ તારીખ: ૦૭/૦૫/૨૦૨૨ 

 
 
 
પ્રતિ, 
કુલસચિવશ્રી, 
આણદં કૃતિ યતુિવતસિટી 
આણદં – ૩૮૮૧૧૦ 
 

તવિય : માહિિી અતિકાર અતિતિયમ -૨૦૦૫ અંિર્ગિ પ્રો-એક્ટીવ હિસ્કલોઝરિી માહિિી  
         આપવા બાબિ.... 

  સદંર્ગ  : આપશ્રીિી કિેરીિો પહરપત્ર િ.ં આકૃયુ/ંરજી/લીર્લ/સી.સી.૨/૮૨/૨૦૨૨    
                  િા. ૩૦/૦૪/૨૦૨૨. 
 માિિીય સાિબેશ્રી,   

સતવિય ઉપરોકિ તવિય અન્વયે જણાવવાનુ ં કે, અતે્રિા કૃતિ સશંોિિ કેન્ર, આણદં કૃતિ 
યતુિવતસિટી, િેરોલ ખાિેિી સદંર્ગ પત્રથી મારં્વામા ંઆવેલ માહિિી અતિકાર અતિતિયમ -૨૦૦૫ િી 
કલમ -૪(૧)(ખ) િઠેળ કરવાિી થિી ૧૭ મદુ્દાઓિી માહિિી (પ્રો-એક્ટીવ હિસ્કલોઝર) િા. 
૦૧/૦૫/૨૨ િી પહરસ્સ્થતિએ િૈયાર કરી આ સાથે સામેલ રાખી મોકલી આપવામા ંઆવે છે. જે આપ 
સાિબેિે તવહદિ થવા સારંુ. 

    
 
 
સામેલ : િાિગ કોપી િેમજ  
         સોફ્ટ કોપી (પેિ ડ્રાઈવ)મા ં

યતુિટ વિા અિે સિ સશંોિિ વૈજ્ઞાતિક   
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  



કૃષિ સશંોધન કેન્દ્ર, આણદં કૃષિ ય ુષનવષસિટી 
ડેરોલ-૩૮૯ ૩૨૦ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

માહિતીનો અષધકાર અષધષનયમ-૨૦૦૫ ની કલમ-૪(૧) (ખ) અન્દ્વયે જાિરે સત્તા મડંળે કરવાના થતા પ્રો એક્ટીવ ડીસ્કક્લોઝર 

 ૦૧. સસં્કથાનુ ંસસં્કથાપન, ઉદે્દશો, કાયો અને ફરજોની ષવગત 

  કૃતિ સશંોિિ કેન્ર, આણદં કૃતિ યતુિવતસિટીિા ંએક અલર્ યતુિટ િરીકે કાયગ કરે છે. ઓરાણ િારં્ર અિ ે
કઠોળ પાકોમા ંસશંોિિ કરવ ુઅિે િચેલબીંયા પાકોિી જાિોિી િકાસણી િિેા ંમખુ્ય કાયો છે. િદ્ઉપરાિં કેન્ર ધ્વારા 
મકાઇ પાકોિી જાિો િકાસવી, અનસુ્િાિક તવદ્યાથીિે માર્દશગિ આપવુ.ં િવીિ જાિોિા તિદશગિ ર્ોઠવવા, તવતવિ 
પાકોનુ ંગણુવત્તા સર્ર બીજ ઉત્પાદિ કરવુ,ં કેન્રિી મલુાકાિ લેિા ંખેડિૂોિે જરૂરી ખેિીતવિયક માર્દશગિ આપવામા ં
આવે છે. 

૦૨. સસં્કથાના અષધકારીઓ અને કમમચારીઓની સત્તાઓ અને ફરજો 

  કૃતિ સશંોિિ કેન્ર િસ્િકિા ંઅતિકારી/કમગિારીઓ ઉપર દેખરેખ રાખી યોગ્ય સમયે જરૂરી માર્દશગિ પરુૂ 
પાિવાનુ ં િોય છે. જેમા ં સશંોિિ ઉપરાિં તવસ્િરણ અિે તશક્ષણિી કામર્ીરી યતુિવતસિટીિા ં તિયમોિી મયાગદામા ં

રિીિે કરવાિી િોય છે. 

અ.િ.ં 
અતિકારી / કમગિારીનુ ં

િામ અિે િોદ્દો 
કામર્ીરીિી વિિેણી 

૦૧ િાગ. એમ. બી. પટેલ,   

સિ સશંોિિ વજૈ્ઞાતિક 
અિે યતુિટ વિા 

 કેન્ર ખાિે િાલિી તવતવિ સશંોિિ યોજિા િઠેળ િાથ િરવાિા થિા 
િમામ અખિરાઓિા સિંાલિ િમેજ મોિીટરીંર્િી કામર્ીરી. 

 એગ્રોિોમી તવિયિા િમામ ક્ષેતત્રય અખિરાઓ અંર્ે િાતંત્રક કમગિારીઓિ ે
માર્ગદશગિ પરુૂ પાિવુ ંિમેજ િે અંર્િેો અિવેાલ િયૈાર કરી સબંતંિિ સબ 
કતમહટમા ંરજુ કરવાિી કામર્ીરી. 

 જીિેટીક એિિને્સમેન્ટ એન્િ પ્રોિક્શિ ટેકિોલોજીસ ઓફ સીરીયલ્સ 
યોજિાિા ં   કો – પીઆઈ િરીકેિી કામર્ીરી. 

 જીિેટીક એિિને્સમેન્ટ એન્િ પ્રોિક્શિ ટેકિોલોજીસ ઓફ ક્લસ્ટરબીિ 
(ગવુાર) યોજિાિા તપ્રસ્ન્સપાલ ઇન્વેસ્ટીર્ેટર િરીકેિી કામર્ીરી. 

 કેન્ર ખાિે િાથ િરવામા ંઆવિા તવતવિ પાકોિા બીજ ઉત્પાદિ અંર્નેુ ં
સફળ સિંાલિ િેમજ મોિીટરીંર્િી કામર્ીરી. 

 કેન્રિા તવકાસિ ે લર્િી કામર્ીરી િથા વર્ીકૃિ બાિંકામ િઠેળ થિી 
િમામ કામર્ીરીિી દેખ રેખિી કામર્ીરી. 

 RKVY યોજિા અંિર્ગિ પીઆઈ િરીકેિી કામર્ીરી. 
 એિેપ્ટીવ ટ્રાયલિે લર્િી કામર્ીરી. 
 કેન્રિી મલુાકાિે આવિા િમામ મલુાકાિીઓિે કેન્ર ખાિે િાલિી 

સશંોિિિી પ્રવતૃત્તઓિી માહિિી આપવી. 
 વિી કિેરી િરફથી સોંપવામા ંઆવે િે કામર્ીરી. 

૦૨ શ્રી સી. બી. િામોર,  
મદદ. સશંોિિ વૈજ્ઞાતિક      

(તવસ્િરણ) 

 િાગ. એમ. બી. પટેલ,  યતુિટ વિા અિે સિ સશંોિિ વૈજ્ઞાતિકિી કોઈ પણ 
પ્રકારિી અનપુસ્સ્થતિ દરમ્યાિ કેન્રિી દેખરેખ રાખવી.(સામાન્ય વિીવટ) 

 કેન્ર ખાિે તવસ્િરણિે લર્િા િમામ અખિરાઓિી કામર્ીરી. 
 એિેપ્ટીવ ટ્રાયલિે લર્િી કામર્ીરી. 
 િારં્રિા પ્લાન્ટ બ્રીિીંર્િે લર્િા ICAR – IIRR િરફથી આવિા અખિરાઓ 

િાથ િરવા િથા પહરણામો િયૈાર કરવાિી કામર્ીરી. 
 કેન્ર િી મલુાકાિે આવિા િમામ મલુાકાિીઓિે કેન્ર ખાિે િાલિી 

સશંોિિિી પ્રવતૃત્તઓિી માહિિી આપવી. 



 પ્લાન્ટ બ્રીિીંર્ તવર્ાર્િા મકાઈિે લર્િા અખિરાઓ િાથ િરવા િથા 
પહરણામો િયૈાર કરવાિી કામર્ીરી. 

 તવુેર અિે મકાઈ બીજ ઉત્પાદિ કાયગક્રમિી સઘળી જવાબદારી.  

 મદદિીશ જાિરે માહિિી અતિકારી િરીકે અિે િેપ્ટર-૪ િૈયાર કરવાિી 
કામર્ીરી. 

 કેન્ર ખાિેિા પત્ર વ્યવિારિી કામર્ીરી. 
 કેન્ર ખાિે કરવામા ંઆવિી િમામ GEM ખરીદી અંર્િેી વિીવટી અિ ે

િાતંત્રક મજુંરી અંર્િેી કામર્ીરીમા ંસ્ટોરહકપરિે માર્ગદશગિ પરુુ પાિવ.ુ  

 RKVY યોજિા અંિર્ગિ કો-પીઆઈ િરીકેિી કામર્ીરી. 
 કેન્રિા તવકાસિી કામર્ીરી િથા વર્ીકૃિ બાિંકામ િઠેળ કરવાિી થિી 

કામર્ીરી. 
 કેન્ર ખાિે તવસ્િરણિે લર્િી કામર્ીરી.  
 કેન્રિા વિા િરફથી અન્ય સોંપવામા ંઆવે િે કામર્ીરી. 

૦૩ શ્રી જી. િી. િહિયા 
મદદ. સશંોિિ વજૈ્ઞાતિક 

(કીટકશાસ્ત્ર) 

 કેન્ર ખાિે પાક સરંક્ષણિે લર્િા િમામ અખિરાઓિી કામર્ીરી. 
 િેરોલ કેન્રિા ઉપાિ અિે ચકૂવણા અતિકારી િરીકેિી સપંણૂગ કામર્ીરી. 
 િણા િથા સોયાબીિિા બીજ ઉત્પાદિિે લર્િી સપંણુગ કામર્ીરી. 
 કેન્ર ખાિેિા પત્ર વ્યવિારિી કામર્ીરી. 
 કેન્ર ખાિે િાથ િરવામા આવિા તવતવિ પાકોિા અખિરા અિે બીજ   

ઉત્પાદિમા ંપાક સરંક્ષણ અંર્ને ુમાર્ગદશગિ પરુુ પાિવ.ુ 
 કેન્રિી મલુાકાિે આવિા િમામ મલુાકાિીઓિે કેન્ર ખાિે િાલિી 

સશંોિિિી પ્રવતૃત્તઓિી માહિિી આપવી. 
 વર્ીકૃિ બાિંકામ િઠેળ આવિી િમામ કામર્ીરી િથા માઈિોર 

રીપેરીંર્િી કામર્ીરી કરવાિી રિશેે. 
 કેન્ર ખાિે કરવામા ંઆવિી િમામ GEM ખરીદી અંર્િેી વિીવટી અિ ે

િાતંત્રક મજુંરી અંર્િેી કામર્ીરીમા ંસ્ટોરહકપરિે માર્ગદશગિ પરુુ પાિવ.ુ 
 RKVY યોજિા અંિર્ગિ કો-પીઆઈ િરીકે અિે િપે્ટર-૪ િૈયાર કરવાિી 

કામર્ીરી. 
 કેન્રિા તવકાસિી કામર્ીરી િથા વર્ીકૃિ બાિંકામ િઠેળ કરવાિી થિી 

કામર્ીરી. 
 કેન્રિા વિા િરફથી સોંપવામા ંઆવે િે અન્ય કામર્ીરી. 

૦૪ શ્રી એ. કે. મહિિા, 
સીિીયર રીસિગ 
આસીસ્ટન્ટ 

 કેન્ર ખાિે િાલિા એગ્રોિોમીિા અખિરાઓિે લર્િી કામર્ીરી. 
 કેન્ર ખાિે ઉત્પાહદિ થયેલ તવતવિ ચબયારણ/જિરલ ઉત્પાદિિો સલામિ 

સગં્રિ/સ્ટોરિી જાળવણી િથા ઉત્પાદિિા વિેાણ અંર્િેી કામર્ીરી.  

 સ્ટોરિે લર્િી સપંણૂગ કામર્ીરી જેવી કે િમામ િીજ વસ્તઓુ િથા િેિ 
સ્ટોકિી ખરીદી િમેજ સ્ટોરિે લર્િા િમામ રેકિગ (રજીસ્ટર િથા ફાઈલો) 
તિર્ાવવાિી કામર્ીરી. 

 કેન્ર ખાિે ઉત્પાહદિ થયેલ તવતવિ ચબયારણિા ંજતમિિસેિ ટેસ્ટ/ગ્રોઆઉટ 
ટેસ્ટ, બેર્ીંર્, પેકીંર્ કરવાિી કામર્ીરી િમેજ ચબયારણ િથા જિરલ 
ઉત્પાદિિા ં વિેાણિા ર્ાવ અંર્િેી દરખાસ્િ સમયસર કરવાિી 
કામર્ીરી. 

 ઓિીટ સમયે સ્ટોરિે લર્િા િમામ રજીસ્ટરો ઓિીટર સમક્ષ રજુ કરી 
ઓિીટ  કરાવવાનુ ંરિશેે. 

 હિસાબ િમેજ િાણાકીય બાબિિે લર્િી િમામ કામર્ીરી અિે રેકિગ 
ઓિીટ પાટી સમક્ષ રજુ કરી જરૂરી ઓિીટ કરાવવાિી કામર્ીરી. 

 વર્ીકૃિ બાિંકામ િઠેળ આવિી િમામ કામર્ીરી િથા માઈિોર 
રીપેરીંર્િી કામર્ીરી કરવાિી રિશેે િથા િિેે સલંગ્િ રેકોિગિી તિર્ાવણી 



કરવી. 
 ગવુારિા બીજ ઉત્પાદિ કાયગક્રમિી સઘળી જવાબદારી. 
 કેન્રિા વિા દ્વારા અન્ય સોંપવામા ંઆવે િે કામર્ીરી. 

૦૫ િૉ આર. વી. િજારી, 
સીિીયર રીસિગ 
આસીસ્ટન્ટ 

 કેન્ર ખાિે લેવામા ંઆવિા એગ્રોિોમીિા િમામ અખિરાઓિે  લર્િી 
સપંણૂગ કામર્ીરી. 

 ફામગ મેિજેર િરીકે ફામગિી સપંણુગ જવાબદારી તિર્ાવવાિી રિશે.ે 

 પાક યોજિા િયૈાર કરવી. 
 પ્લાન્ટ બ્રીિીંર્ તવર્ાર્િા મર્ફળીિે લર્િા અખિરાઓ િાથ િરવા િથા 

પહરણામો િયૈાર કરવાિી કામર્ીરી. 
 મર્ફળી અિે અિદ બીજ ઉત્પાદિ  કાયગક્રમિી સઘળી જવાબદારી. 
 કેન્રિા વિા દ્વારા અન્ય સોંપવામા ંઆવે િે કામર્ીરી. 

૦૬ શ્રી આર. એલ. િવિરી  
સીિીયર રીસિગ 
આસીસ્ટન્ટ 

 પ્લાન્ટ બ્રીિીંર્ તવર્ાર્િા દીવેલા, તવુેર, રાઈિા ંઅખિરાઓ િાથ િરવા. 
 હદવેલા બીજ ઉત્પાદિ  કાયગક્રમિી સઘળી જવાબદારી.  

 સ્થાતિક િવામાિ વિેશાળા િથા ઇસરો ધ્વારા સ્થાપવામા ં આવેલ 
ઓટોમેટીક વિેર સ્ટેશિિી સાર સરં્ાળ રાખવી, અવલોકિો લેવા િથા 
રીપોટીંર્ કરવાિી કામર્ીરી. 

 કેન્રિા વિા િરફથી અન્ય સોંપવામા ંઆવે િે કામર્ીરી. 
૦૭ શ્રી એિ. આર. અિસલુ, 

તસતિયર રીસિગ 
એસોસીયેટ 

 પ્લાન્ટ બ્રીિીંર્ તવર્ાર્િા મર્, ગવુાર, અિદ િથા િણા પાકિા 
અખિરાઓ િાથ િરવા િથા પહરણામો િયૈાર કરવાિી કામર્ીરી િથા 
જે-િે પાકિા જમગપ્લાઝમ કલકે્શિ અિે પાકિી જાળવણી કરવી. 

 િારં્રિા પ્લાન્ટ બ્રીિીંર્િે લર્િા સ્ટેટ ટ્રાયલ િમેજ જમગપ્લાઝમિી 
જાળવણી કરવી. 

 મર્િા બીજ ઉત્પાદિ કાયગક્રમિી સઘળી જવાબદારી. 
 કેન્ર ખાિે કુવા િથા બોરવલેિી મોટર િથા સ્ટાટગર િિેે સલંગ્િ સાિિોિી 

જાળવણી-રીપેરીંર્ િમેજ િાખવામા ંઆવેલ અંિરગ્રાઉન્િ પાઇપલાઇિિી 
જાળવણી અંર્ેિી કામર્ીરી. 

 કેન્રિા વિા દ્વારા અન્ય સોંપવામા ંઆવે િે કામર્ીરી. 
૦૮ શ્રી એસ. એસ. રાઠવા   

ખેિી મદદિીશ 
 કેન્ર ખાિે િાલિી િમામ યોજિાિી લબેરશીટ િથા મસ્ટર તિર્ાવવાિી 

સપંણૂગ કામર્ીરી. 
 વકૃ્ષોિી જાળવણી િથા ઝાિ રજીસ્ટર તિર્ાવવાિી કામર્ીરી. 
 શ્રમયોર્ીઓિી કામર્ીરી ઉપર દેખરેખ રાખવાિી કામર્ીરી. 
 કેન્ર ખાિેિા વીજળી બીલોિી કામર્ીરી. 
 ફામગિે લર્િા િમામ રજીસ્ટરો તિર્ાવવાિી કામર્ીરી. 
 િારં્રિે લર્િા િમામ અખિરાઓમા મદદરૂપ થવુ.ં 
 ગવુાર  અિે અિદિા બીજ ઉત્પાદિિી કામર્ીરીમા ંમદદરૂપ થવુ.ં 
 કેન્ર ખાિે આવેલ કોમ્પ્યટૂર અિે ઝેરોક્ષ મશીિિા રીપેરીંર્ રજીસ્ટર 

તિર્ાવવા િથા દેખરેખિી કામર્ીરી. 
 ચબિ બીજલાયક જથ્થાિા તિકાલ કરવા માટે સ્ટોરિે મદદરૂપ થવુ.ં 
 કેન્રિા વિા દ્વારા અન્ય સોંપવામા ંઆવે િે કામર્ીરી. 

૦૯ શ્રી એમ.  એ. િૌિરી,  
ખેિી મદદિીશ 

 શ્રમયોર્ીઓિી કામર્ીરી ઉપર દેખરેખ રાખવી િેમજ બીજ ઉત્પાદિ 
કાયગક્રમિી દેખરેખ રાખવી. 

 શ્રી.એ.જે.ઠાકોરિી રજા દરમ્યાિ શ્રમયોર્ીઓિી સવાર-બપોરિી િાજરી 
પરુવા િમેજ દેખરેખ રાખવાિી કામર્ીરી. 

 હદવેલા અિે તવુેર અિે મકાઈિા બીજ ઉત્પાદિિી કામર્ીરીમા ંમદદરૂપ 
થવુ.ં 



 કેન્ર ખાિે ઉત્પાહદિ થયેલ તવતવિ ચબયારણ / જિરલ ઉત્પાદિિો 
સલામિ સગં્રિ સ્ટોરિી જાળવણી િથા ઉત્પાદિિા વિેાણ અંર્િેી 
કામર્ીરીમા ંમદદરૂપ થવુ.ં 

 કેન્ર ખાિે ખાિરો િથા દવાઓિી ખરીદી અિે સાિવણીિી કામર્ીરી. 
 કેન્રિા યતં્રો મશીિરી, ટે્રક્ટર/ટે્રલરિી સાિિોિી લોર્બકુ િથા િીસ્ટ્રીશીટ 

તિર્ાવવાિી કામર્ીરી. 
 કેન્ર ખાિેિા બાર્ાયિી પાકોિી જાળવણી/તિર્ાવણી િી કામર્ીરી. 
 કેન્રિા વિા િથા ફામગ મિેેજર દ્વારા અન્ય સોંપવામા ંઆવે િે કામર્ીરી. 

૧૦ શ્રી એ. જે. ઠાકોર, 

ખેિી મદદિીશ 
 શ્રમયોર્ીઓિી સવાર- બપોરિા સમયે મસ્ટરમા ં િાજરી પરુવી િમેજ 

દેખરેખ રાખવાિી કામર્ીરી. 
 ફામગ ખાિિેા બળદોિી દેખરેખ િેમજે ખાણદાણ િથા પશિુિ રજીસ્ટર 

તિર્ાવવાિી સપંણૂગ કામર્ીરી. 
 મર્ બીજ ઉત્પાદિ કાયગક્રમમા ંશ્રી એિ. આર. અિસલુિે મદદરૂપ થવુ.ં 
 સ્થાતિક િવામાિ વિેશાળા િથા ઇસરો ધ્વારા સ્થાપવામા ં આવેલ 

ઓટોમેટીક વેિર સ્ટેશિિી સાર સરં્ાળ રાખવી, અવલોકિો લેવામા ંશ્રી 
આર. એલ. િવિરીિે મદદરૂપ થવુ.ં 

 મર્ અિે સોયાબીિિા બીજ ઉત્પાદિિી કામર્ીરીમા ંમદદરૂપ થવુ.ં 
 ફામગિે લર્િી જિરલ કામર્ીરી િેમજ બીજ ઉત્પાદિ કાયગક્રમોિી 

કામર્ીરી. 
 કેન્રિા વિા િથા ફામગ મિેેજર દ્વારા અન્ય સોંપવામા ંઆવે િે કામર્ીરી. 

૧૧ શ્રી એમ. એિ. પરમાર, 

ખેિી મદદિીશ 
 સ્ટોરિે લર્િી કામર્ીરી જેવી કે િમામ િીજ વસ્તઓુ િથા િેિ સ્ટોકિી 

ખરીદી િમેજ સ્ટોરિે લર્િા િમામ રેકિગ (રજીસ્ટર િથા ફાઈલો) 
તિર્ાવવાિી કામર્ીરી શ્રી એ.કે.મિીિા, ખેિી અતિકારીિે મદદરૂપ થવુ.ં 

 શ્રમયોર્ીઓનુ ં પખવાિીક મસ્ટર બીલ િિેી િેટા એન્ટ્રી કરવી અિ ે
કોમ્પટુરિે લર્િી કામર્ીરી. 

 કેન્ર ખાિે કુવા િથા બોરવલેિી મોટર િથા સ્ટાટગર િિેે સલંગ્િ સાિિોિી 
જાળવણી-રીપેરીંર્ િમેજ િાખવામા ંઆવલે અંિરગ્રાઉન્િ પાઇપલાઇિિી 
જાળવણી અંર્ેિી કામર્ીરી. 

 િણા અિે મર્ફળીિા બીજ ઉત્પાદિિી કામર્ીરીમા ંમદદરૂપ થવુ.ં  

 કેન્રિા યતં્રો મશીિરી,જીપ,ટે્રક્ટર/ટે્રલરિી સપંણૂગ જાળવણી, 
તિર્ાવણી/રીપેરીંર્ અિે તવમાિે લર્િી કામર્ીરી. 

 કેન્ર ખાિે કરવામા ંઆવિા તવકાસિા કામો જેવાકે ઓફીસ િેમજ રિણેાકં 
મકાિોિા ં રીપેરીંર્ / કલર કામ / ઇલકે્ટ્રીક રીપેરીંર્િી કામર્ીરી િથા 
િેિે સલંગ્િ રેકોિગિી તિર્ાવણી િેમજ ફામગ ખાિે િાિા મોટા બાિંકામિ ે
લર્િી કામર્ીરી. 

 વર્ીકૃિ બાિંકામ િઠેળ આવિી કામર્ીરી િથા માઈિોર રીપરેીંર્િી 
કામર્ીરીમા ંમદદરૂપ થવુ.ં 

 િેિ સ્ટોકિે લર્િા િમામ રજીસ્ટરો તિર્ાવવાિી સપંણૂગ કામર્ીરી. 
 કેન્રિા વિા િથા ફામગ મિેેજર દ્વારા અન્ય સોંપવામા ંઆવે િે કામર્ીરી. 

૧૨ શ્રી પી. આર. બાહરયા, 
સીિીયર ક્લાકગ 

 અત્રિેા કેન્ર ખાિે ફરજ બજાવિા િમામ અતિકારીશ્રી /કમાાંિારીશ્રીઓિી 
સેવાપોથી તિર્ાવવાિી િથા િિેે સલંગ્િ રેકિગિી કામર્ીરી. 

 અતિકારીશ્રી /કમાાંિારીશ્રીઓિા જી.પી.એફ./સી.પી.એફ. ઉપાિવામા ં
આવિા િમામ એિવાન્સ અિે વસલુાિ કરવા માટેિા િમામ 
પત્રવ્યવિારિી કામર્ીરી. 



  અત્રેિા કેન્ર ખાિે િાલિી યોજિાઓિા બજેટિી િમેજ ગ્રાન્ટ રીવેલીિિી 
– હિસાબી કામર્ીરી. 

 ઓિીટ કરાવવાિી િેમજ િિેે સલંગ્િ જવાબો કરવાિી કામર્ીરી. 
 કેન્ર ખાિેિી સ્ટેશિરીિા રેકોિગ તિર્ાવવાિી સપંણૂગ કામર્ીરી. 
 કેન્ર િસ્િકિા મકાિ ફાળવણી, વિીવટી િમેજ ઇન્વિગ-આઉટવિગ   

(હિસ્પેિ)િે લર્િી કામર્ીરી. 
 કેન્ર ખાિે આવેલ કોમ્પ્યટૂર અિે ઝેરોક્ષ મશીિિા રીપેરીંર્ રજીસ્ટર 

તિર્ાવવા િથા દેખરેખિી કામર્ીરી. 
 કેન્ર ખાિે આવિા ઈ-મેલ િેક કરવા. 
 કેન્રિા વિા દ્વારા અન્ય સોંપવામા ંઆવે િે કામર્ીરી. 

૧૩ શ્રી એસ. એસ. શખે 

જુિીયર ક્લાકગ 
 કેશબકુ / એમ.ઈ.એસ. - એ.ય.ુસી. / ખિગ-આવક / િીપોઝીટિી 

કામર્ીરી િથા િિેે સલંગ્િ રેકિગ/રજીસ્ટર તિર્ાવવાિી કામર્ીરી. 
 GEM PORTAL માથંી ખરીદી કરેલ િોય િે પાટીિા પમેેન્ટ કાયગ બાદ િેિી 

તવર્િ (વા.િબંર, િેક િબંર, િેક ટ્રાન્ઝેક્શિિી િારીખ) િી એન્ટ્રી 
કરાવી.  

 કેન્ર ખાિિેા ંકરાર આિાહરિ કમગિારીનુ ંમાતસક પર્ારબીલ િથા હિસાબિ ે
લર્િા િમામ પ્રકારિા કન્ટીજન્સી, એ.સી.બીલો, એિ.પી.િી.સી. બીલો  
બિાવવા િમેજ િે અંર્િેા જરૂરી રજીસ્ટર તિર્ાવવા, પાસ થયેલ 
કન્ટીજન્સી બીલોનુ ંચકુવણુ ંકયાગ બાદ બજેટ સદર મજુબ વાઉિર ફાઈલો 
તિર્ાવવાિી કામર્ીરી. 

 પ-ેબીલ િેન્જીસ / પર્ાર સ્લીપો / કમગિારી પર્ાર પત્રક તિર્ાવવાિી 
કામર્ીરી િથા હિસાબિે લર્િી અન્ય કામર્ીરી.  

 શ્રમયોર્ીઓિા મસ્ટરનુ ંબેંક પમેેન્ટિી કામર્ીરી. 
 કેન્રિા વિા દ્વારા અન્ય સોંપવામા ંઆવે િે કામર્ીરી. 

 

  
૦૩. સસં્કથામા ંકામકાજ અને ષનણમય પ્રહિયામા ંઅનસુરવાની કાયમપદ્ધષત  
  કેન્રિા ંવિા ધ્વારા અિ ેિમેિા માર્દશગિ અનસુાર િમેિી િીિ ેકાયગ કરિા ંવજૈ્ઞાતિક ધ્વારા સશંોિિ માટે 

િાતંત્રક કાયગક્રમ બિાવી સબંતંિિ એગ્રેસ્કો સબ કતમહટિી તમટીંર્મા ંરજુ કરવામા ંઆવે છે. જયા ંજરૂરી સિુારા-વિારા 
કરી આખરી મજુંરી માટે કમ્બાઇન્િ જોઇન્ટ એગ્રેસ્કોમા ંરજુ કરવામા ંઆવે છે. કમ્બાઇન્િ જોઇન્ટ એગ્રેસ્કોમા ંિાતંત્રક 
કાયગક્રમિે આખરી ઓપ આપવામા ંઆવે છે. િાતંત્રક કાયગક્રમ મજુબ સશંોિિ કાયગ િાથ િરવામા ંઆવે છે. સશંોિિિા ં
અંિે ખડેૂિોપયોર્ી ર્લામણ બિાર પાિવામા ંઆવે છે. 
 આ ઉપરાિં કેન્રિા વિાિી િીિેિા સવંર્ગિા અતિકારી/કમગિારીઓ િમેિી ફરજમા ં આવિા કાયો માટે 
મસુદ્દો રજુ કરે છે. િમેા ંઉપલા અતિકારી યોગ્ય સિુારા વિારા કરીિે જરૂરી માર્દશગિ પરુૂ પાિી કેન્રિા વિાિી 
મજુંરી અથે રજુ કરે છે અિે જરૂર જણાય િો વિી કિેરીિો સપંકગ કરી જરૂરી આદેશો/માર્દશગિ મેળવે છે. 

  
૦૪. સસં્કથાના કાયો કરવા માટેના ષનયત કરેલા ધોરણો 
  યતુિવતસિટીિા તિયમો મજુબ સશંોિિિે લર્િી સિળી કામર્ીરી િથા વિીવટી કમગિારીઓ ધ્વારા કિેરીિે 

લર્િી િમામ પ્રકારિી વિીવટી િથા હિસાબી કામર્ીરી યતુિવતસિટીિા િીતિ-તિયમો મજુબ કરવામા ંઆવે છે. આ 
ઉપરાિં વૈજ્ઞાિીકો ધ્વારા અનસુ્િાિક તવિાથીઓિે માર્ગદશગિ અિે તશક્ષણ આપવાિી કામર્ીરી કરવામા ંઆવે છે. 
િેમજ સરકારશ્રીિા ઠરાવો મજુબ કામર્ીરી કરવામા ંઆવે છે.  

  

૦૫. સસં્કથાના કાયો કરવા માટે સસં્કથા ધ્વારા ઘડાયેલા ષનયમો, ષવષનયમો, સચૂનાઓ, ષનયમસગં્રિો અને રેકડમ 
  તવર્ાર્મા ંજરૂરી રજીસ્ટરો તિર્ાવવામા ંઆવે છે જેવા કે, િેિસ્ટોક, સ્ટોર રોજમેળ, િીજવસ્ત ુવપરાશ, મજુંરી, 

લેબરશીટ, િાજરી પત્રક, રીપેરીંર્, સાિિોિી લોર્બકુ, વાિિોિી લોર્બકુ અિે િીસ્ટ્રીશીટ, પરચરુણ રજા, ટપાલ 



આવક જાવક રજીસ્ટર, ફામગ મશીિરી રજીસ્ટર તવર્ેરે.  
  

૦૬. સસં્કથા પાસેના દસ્કતાવેજોના પ્રકારનુ ંપત્રક 
  તવર્ાર્િા અતિકારી/કમગિારીઓિી અંર્િ ફાઇલો િમેજ અતિકારીઓિે અનસુ્િાિક કક્ષાિા તવદ્યાથીઓ 

ફાળવવામા ંઆવલે િે તવદ્યાથીઓિી અભ્યાસિે લર્િી અંર્િ ફાઇલો. 
  

૦૭. સસં્કથાની ષનતી ઘડવા અંગેના અથવા તેમના વિીવટ અંગેના જાિરે જનતા સાથેના પરામશમ અથવા પ્રષતષનષધત્વ 
માટેની કોઇ વ્યવસ્કથા િોય તો તેની ષવગતો 

  ઉપરોક્િ મદુ્દો અત્રિેા ંતવર્ાર્િે લાગ ુપિિો િથી.  
  

૦૮. સસં્કથાની ષવષવધ સષમષતઓ અને તેમના ભાગ તરીકે અથવા તેની સલાિના ઉદે્દશથી બે થી વધ ુસભ્યોના બનેલા 
એકમોની બેઠકો જાિરે જનતા માટે ખલુ્લી છે કેમ અને આવી બેઠકોની કાયમવાિી નોંધ જાિરે જનતા માટે ઉપલબ્ધ છે 
કે કેમ, તે અંગેનુ ંપત્રક 

  ઉપરોક્િ મદુ્દો અત્રિેા ંતવર્ાર્િે લાગ ુપિિો િથી.  
  

૦૯. સસં્કથાના અષધકારીઓ અને કમમચારીઓની ષનદેષશકા 
  ઉપરોક્િ મદુ્દો અત્રિેા ંતવર્ાર્િે લાગ ુપિિો િથી.  
  

૧૦. દરેક અષધકારી અને કમમચારીને મળત ુ ંમાષસક મિનેતાણુ ંઅને ષનયમો મજુબના વળતરની પદ્ધષતની માહિતી  
  

અ.િ.ં કમગિારીન ુ ંિામ પર્ાર િોરણ બચેઝક પ ે ગ્રિે પ ે

૦૧ શ્રી સી. બી. િામોર  ૫૭૭૦૦-૧૮૨૪૦૦ (7th PAY) ૬૬૮૦૦ - 

૦૨ શ્રી જી. િી. િહિયા ૫૭૭૦૦-૧૮૨૪૦૦ (7th PAY) ૬૪૯૦૦ - 

૦૩ શ્રી આર. વી. િજારી  ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ (7TH PAY) ૬૭૬૦૦ - 

૦૪ શ્રી એ.કે. મહિિા  ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ (7TH PAY) ૪૬૨૦૦ - 

૦૫ શ્રી આર.એલ. િવિરી  ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ (7TH PAY) ૪૨૩૦૦ - 

૦૬  શ્રી એિ. આર. અિસલુ  ૪૯૦૦૦  (ફીકસ) - - 
૦૭  શ્રી એસ. એસ. રાઠવા ૨૯૨૦૦-૯૨૩૦૦ (7TH PAY) ૬૦૪૦૦ - 

૦૮  શ્રી એમ. એ. િૌિરી ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ (7TH PAY) ૩૧૪૦૦ - 

૦૯ શ્રી એ.જે. ઠાકોર ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ (7TH PAY) ૨૭૧૦૦ - 
૧૦  શ્રી એમ. એિ. પરમાર   ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ (7TH PAY) ૨૭૧૦૦ - 

૧૧ શ્રી પી. આર. બારીયા ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ (7TH PAY) ૨૮૭૦૦ - 

૧૨ શ્રી એસ. એસ. શખે ૧૯૯૫૦  (ફીકસ) - -  
૧૧. સસં્કથાની એજન્દ્સીની તમામ યોજનાઓની ષવગતો, સચૂચત ખચમ અને કરેલી ચકૂવણીઓના અિવેાલ દશામવત ુ ંફાળવેલુ ં

બજેટ 
 

બજેટ સદર બજેટ સદર 

ફાળવલે ગ્રાન્ટ (રૂ.) (લાખમા)ં 
પર્ાર અિે 

ર્થ્થા 
રીકરીંર્ 
કંટીન્સી 

િોિ રીકરીંર્ 
કંટીન્સી બાિંકામ  કુલ 

૫૦૦૩ િારં્ર સશંોિિ યોજિા 
     

૫૦૦૮ િલેીચબિંયા સશંોિિ યોજિા 
     

૮૦૯૧-સી એિ. એ. આર. પી 
     

૧૨૯૬૩-૦૨ 
જીિેહટક એન્િેન્સમેન્ટ એન્િ પ્રોિકશિ 
ટેક્િોલોજીસ ઓફ પલ્લ્સસ સીરયલ્સ એન્િ ૧૫.૦૦ ૮.૫૦ ૧.૨૨ ૦.૦૦ ૨૪.૭૨ 



ઓઇલ સીિસ 

૧૨૯૯૩-૧૬ 
જીિેહટક એન્િેન્સમેન્ટ એન્િ પ્રોિકશિ 
ટેક્િોલોજીસ  ઓફ ઓફ ક્લસ્ટરબીિ 
(ગવુાર) ફોર યીલ્િ એન્િ ક્વોલીટી 

૦.૦૦ ૫.૦૦ ૧.૬૫ ૦.૦૦ ૬.૬૫ 

૧૨૬૦૦ કલાસીફાઇિ વકગસ 
      

૧૨. ફાળવેલી સિાયકી અને સિાયકી કાયમિમોના લાભાથીઓની ષવગત સહિત આવા કાયમિમોના અમલની પદ્ધષત: 
  ઉપરોક્િ મદુ્દો અત્રિેા ંતવર્ાર્િે લાગ ુપિિો િથી.  

 
૧૩. સસં્કથા પાસેથી કોઇપણ પરવાનગીઓ અથવા અષધકારપત્ર અથવા છુટછાટ/રાિત મેળવનાર અંગેની ષવગતો: 
  ઉપરોક્િ મદુ્દો અત્રિેા ંતવર્ાર્િે લાગ ુપિિો િથી.  

 
૧૪. સસં્કથા પાસે ઉપલબ્ધ અથવા તેમની પાસે રિતેી વીજાણુ ંમાધ્યમમા ંરૂપાતંહરત (ઇલેક્રોષનક્સ) માહિતીની ષવગતો: 
  ખેિી અિે સલંગ્િ વ્યવસાયિે લર્િી માહિિી ઉપલબ્િ છે.  

 
૧૫. સસં્કથામા ં જાિરે ઉપયોગમા ં રાખેલી પસુ્કતકાલય અથવા વાચંન ખડંની સવલતો માટેના સમય સહિત નાગહરકોને 

માહિતી મેળવવા માટેની પ્રાપ્ત સગવડોની ષવગતો: 
  ઉપરોક્િ મદુ્દો અત્રિેા ંતવર્ાર્િે લાગ ુપિિો િથી.  

 

૧૬. સસં્કથાએ ષનયકુ્ત કરેલા જાિરે માહિતી અષધકારીઓના નામ, િોદ્દાઓ અને અન્દ્ય ષવગતો:  
 (૧) જાિરે માહિિી અતિકારી  :  

 િાગ. એમ. બી. પટેલ,  યતુિટ વિા અિે સિ સશંોિિ વૈજ્ઞાતિક 

 કૃતિ સશંોિિ કેન્ર, આણદં કૃતિ યતુિવતસિટી, િેરોલ-૩૮૯ ૩૨૦, િા. કાલોલ, જી. પિંમિાલ  
 ફોિ િબંર : (૦૨૬૭૬) ૨૩૫૫૨૮,   ઇ-મેઇલ  :  arsderol@aau.in 

 

(૨) મદદિીશ જાિરે માહિિી અતિકારી  :  

 શ્રી સી. બી. િામોર, મદદિીશ સશંોિિ વૈજ્ઞાતિક (તવસ્િરણ) 

 કૃતિ સશંોિિ કેન્ર, આણદં કૃતિ યતુિવતસિટી, િેરોલ-૩૮૯ ૩૨૦, િા. કાલોલ, જી. પિંમિાલ  
 ફોિ િબંર : (૦૨૬૭૬) ૨૩૫૫૨૮,   ઇ-મેઇલ  : arsderol@aau.in 

૧૭. વખતો વખત ષનયત કરવામા ંઆવે તે પ્રમાણેની આવી અન્દ્ય માહિતી  
  ઉપરોક્િ મદુ્દો અત્રિેા ંતવર્ાર્િે લાગ ુપિિો િથી.  
  

એનેક્ષર – બી 
(સામાન્ય વિીવટ તવર્ાર્િા િા. ૦૧-૦૫-૨૦૦૯ િા ંપહરપત્ર ક્રમાકં : પીએિી-10-૨૦૦૭-૩૩૫૩૬૪- આર.ટી.આઈ સલેનુ ંચબિાણ) 

 

પ્રમાણપત્ર 

આથી પ્રમાણપત્ર આપવામા ંઆવે છે કે, માહિિી અતિકાર અતિતિયમિી કલમ-૪ અંિર્ગિ સ્વય ંજાિરે કરવાિી 
બાબિો પ્રો-એક્ટીવ હિસ્કલોઝર મારા તવર્ાર્ દ્વારા િયૈાર કરવામા ંઆવલે છે અિે િા. ૦૧/૦૫/૨૦૨૨િી પહરસ્સ્થતિએ 
અમારી મજુંરી મેળવી અદ્યિિ કરવામા ંઆવલે છે. 

 
 

તા.     /૦૫/૨૦૨૨ યષુનટ વડા અને સિ સશંોધન વૈજ્ઞાષનક  
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Project title and

i ICAR

ii GOG

Annexure-C

Financial outlay( year 2021-2022) under project off

lr

Budget

Head

Total Budget

(Rs.)

Budget Break-up(Rs. in Lakh)
Farm Receipt

(Rs.in Lakh)

Pay &

Allowance

Non

Recurring
Recurring

Crop. Cotton

5009
Allot. 48.30 42.30 0 6.00

176847
Exp. 44.13 38.77 0 s.36

12009
Allot. 70.75 50.75 0 20.00

1293
Exp. 74.52 50.54 0 19.98

Crop. Sourghum

5006
Allot. 18.30 15.20 0 3.10

1 3509
Exp. 16.45 14.03 0 2.42

1 2006
Allot. 15.60 10.60 0 5.00

9235
Exp. 15.32 10.33 0 4.99

Project Title :

1. Project for Research in COTTON ( BH. 5009-Non Plan Scheme)

2. Project for Research in Sorghum( BH. 5006-Non Plan Scheme)

3. Project for Establishing a Center of Excellence For COTTON Research at Viramgam

(8H.1 2009-Plan Scheme)

4. Project for Establishing a Center of Excellence For Sorghum Research at Viramgam

(8H.1 2006-Plan Scheme)

Assoctate Rcsearcn Soentrsr
Segional 0otlon Ressarch Slation

Anand Agricuituril University

z-1 vlFAfvrc{rlt . 382 1f,q(v.
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ડાગંર સશંોધન ક , 

આણદં ૃિષ િુનવિસટ  

ડભોઇ – ૩૯૧ ૧૧૦, . (વડોદરા) 

 
 

* ુ ા ન.ં-૧. સં થા ુ ંસં થાપન, ઉ ેશો, કાય  અને ફરજોની િવગતો :- 

* તાવના :- 

આણદં ૃિષ િુનવિસટ  સચંા લત, ડાગંર સશંોધન ક , મોડલ  ફામ, ડભોઈએ વષ ૧૯૩૭થી 

કાયરત છે. સદર ક  તા. ૦૧-૦૬-૧૯૭૨થી અગાઉ જુરાત ૃિષ િુનવિસટ , આણદં ઝોનના િનયં ણ 

હઠળ હ ુ.ં પરં  ુતા. ૦૧-૦૫-૨૦૦૪થી સદર ૃિષ િુનવિસટ , વતં  ર તે િવભાજન થતંા સદર ક ન ેતા. 

૦૧-૦૫-૨૦૦૪થી આણદં ૃિષ િુનવિસટ , આણદંના િન ં ણ હઠળ છે. 

સદર સશંોધન ક  વડોદરાથી ૩૭ ક .મી.ના તર વુમા ં આવલે છે. ડભોઈ ક થી સરદાર 

સરોવર નમદા િનગમ લી.નો સરદાર ડમ ૫૯-ક .મી.ના તર આવેલ છે. 

* નીચે જણાવેલ યોજનાઓ હાલ ક  ખાતે કાયરત છે :-  

અ.ન.ં યોજના ુ ંનામ બ ટ સદર યોજના ચા  ુ થયા ુ ં

વષ 

૧ ડાગંર સશંોધન યોજના (નોન લાન) ૫૦૦૩ ૧૯૭૬-૭૭ 

૨ સકં લત ડાગંર સશંોધન યોજના ( લાન) ૧૨૦૦૩ ૧૯૮૫-૮૬ 

૩ સરદાર સરોવર યોજના (અધર એજ સી) ૧૮૦૨૩-૧૧ ૨૦૦૦-૦૧ 

૪ “Hybride Rice Trails from Testing Fee” 

(ICAR) 

૨૦૦૩-૧ - 

૫ “ ધન ગ એડ ટ વ ર સચ ઈન ઓલ એ ો 

લાઈમેટ ક ઝોન ઓફ એ.એ. ુ ં

૧૨૯૩૭ - 

૬ લાસીફાઈડ વકસ  ૧૨૬૦૦ - 

* ક નો હ ુ ં:- 

(૧). વ  ુઉ પાદન આપતી રોપાણ ડાગંરની તોના બયારણ ઉ પાદન કર  ન હ નફો ન હ કુસાનના  

     ધોરણ ેખે ૂતોન ે રૂો પાડવાનો છે. 

(૨). ડાગંર રોપણી ગે ખે ૂતોને ુઝંવતા ો ુ ંિનરાકરણ લાવ ુ ંતથા ઓછા ખચ વ  ુઉ પાદન લેવા  

      માટની નવી તકનીક આપવી. 

(૩). રોપાણ અને ઓરાણ ડાગંરના િવિવધ ક ચરો ુ ં ૂ યાકંન કર ુ.ં 

(૪). ધ  પ ધિત સામ ેફણગાવેલ બીજથી વાવણીની પ ધિત ચકાસવા માટ. 

(૫). િવિવધ િપયત પાકોની પાણીની જ રયાત ચકાસવી. 

(૬). પાણીની જ રયાતના આધાર િવિવધ પાકોમા ંકટોકટ  અવ થા માટ િપયતની ચકાસણી કરવી. 

(૭). નમદા કમા ડમા ંઆવતા િવ તારો માટ પાણી ુ ંકરકસર વૂક ઉપયોગ કર  વ  ુઉ પાદન મળે તે માટ   

     જ ર  સશંોધન કર ુ.ં 

(૮). ખે ૂતોને બયારણ ૂ  પાડ  ખે ૂતો પોતાની ત ે બયારણ ઉ પાદન કરતા થાય. 



* ુ ા ન.ં-૨. સં થાના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની ફરજોની િવગતો :- 

           (તા. ૦૧-૦૫-૨૦૨૨ની પ ર થિતએ) 

અ. 

ુ.ં 

કમચાર ુ ંનામ  

અને હો ો 

કામગીર ની િવગત 

(૧) ી એ.  પપંાણીયા 

િુનટ વડા 

(૧) ફામ મેનજેર તર કની સવ કામગીર  કરવી. (૨) ફામના ટોર, ટકનીકલ રકોડની ચકાસણી 

કરવી. (૩) ઓફ સના વડા તર ક સવ કામગીર  કરવી. (૪) સશંોધન ક ના વડા તર ક સકં લત 

ડાગંર સશંોધન યોજના, ડાગંર સશંોધન યોજના, અને ર વો વીગ ફંડ યોજના ુ ં આયોજન કર  

અખતરાઓ તથા બીજ ઉ પાદનને લગતી સવ કામગીર  કરાવવી. (૫) ડ .ડ .ઓ. તર ક તમામ 

કામગીર  (૬) સરદાર સરોવર નમદા િનગમ યોજનાની ડમો સ શન અને ખે ુતોને તાલીમ િવગેર  

સવ કામગીર  કરવી. (૭) બ ટ આયોજન, વાિષક અહવાલ અને એકાઉ ટન ેલગતી કામગીર  

તથા ઉપાડ- કુવણા અિધકાર  તર કની કામગીર  કરવાની રહશે. 

(૨) ી ડ . ક. રાઠવા  

સીનીયર ર સચ 

આસીસટ ટ/ખેતી 

અિધકાર    

(૧) અખતરાની કામગીર  (૨) અખતરા તથા જનરલ ફામની પાક યોજના બનાવવાની કામગીર  

(૩) સી અને ડ  લોકમા ં  ઋ મુા ંવાવેતર કરવા માટના સવ ખેતીકાય  કર  ાર મા ંપાણી ુ ં

િનયમન, િનદામણ અન ેકાપણીની કામગીર  (૪) આગળના દવસ ેકામ ુ ંઆયોજન કર  તે માણ ે

કામની અગ યતા તપાસી મ ુરોની ફાળવણી કરવી. (૫) ડાગંરની સીડ ોડકશન પો ામમા ંસમય 

જુબ રાસાયણીક ખાતર તથા જ ં નુાશક દવા છટંાવવી. (૬) GeM પરથી તમામ કારની 

ખર દ ની કામગીર . (૭) એ ે કો ર પોટ તથા અ ય ર પોટ બનાવવાની કામગીર  (૮) િુનટ 

અિધકાર ી તરફથી સોપવામા ંઆવતી કામગીર  કરવાની રહશે 

(૩) ીએન.આર.બાર યા  

ખેતી મદદનીશ  

(૧) એ અને બી લોકમા ં  ઋ મુા ંવાવેતર કરવા માટના સવ ખેતીકાય  કર  પાકની કાપણી, 

સફાઇ ધુીના સવ કાય  કરાવવા. (૨). ટોરને લગતો રકડ અને તેને લગતો પ યહાર કરવો 

તેમજ ટોરને લગતા ર રો િનભાવી રો રોજ અિધકાર ીની સ હમા ં કુવાના રહશે. (૩) 

ઉ પાદન કરલ બયારણની વેચાણ કરવાની તમામ કારની કામગીર . (૪) વખતો વખત િુનટ 

અિધકાર ી તરફથી સોપવામા ંઆવતી કામગીર  કરવાની રહશે 

(૪) ીએફ.એસ.રાઠવા  

ખેતી મદદનીશ 

(૧) ઇ અન ેએફ લોકમા ં  ઋ મુા ંવાવેતર કરવા માટના સવ ખેતીકાય  કર  પાકની કાપણી, 

સફાઇ ધુીના સવ કાય  કરાવવા. (૨) હવામાન, ઝાડ ર .ને લગતા પ - યવહાર િનભાવવાની 

કામગીર  (૩) પની લોગ કુ લખવી તથા વીમાને લગતી તમામ કામગીર . (૪) ી 

ધનિસગભાઇ ક. રાઠવા સાથે રહ  અખતરાને લગતી સં ણુ કામગીર . (૫) વખતો વખત િુનટ 

અિધકાર ી તરફથી સોપવામા ંઆવતી કામગીર  કરવાની રહશે. 

(૫) ી . .રાઠવા   

ખેતી મદદનીશ 

(૧) એચ અને આઇ લોકમા ં  ઋ મુા ંવાવેતર કરવા માટના સવ ખેતીકાય  કર  પાકની કાપણી, 

સફાઇ ધુીના સવ કાય  કરાવવા. (૨) ટકનીકલ તેમજ ઓડ ટન ેલગતા તમામ પ - યવહારમા ં

ી વી.સી.પરમારન ે મદદ કરવાની. (૩) લેબર મ ટર, લેબરશીટ, પાક ઉ પાદન ર ., પાક 

ઉ પાદન મેમો િવગેર ર ટરોની િનભાવણી તથા લખવાની કામગીર . (૪) ી 

એન.આર.બાર યાની સાથે રહ  ટોરને લગતી કામગીર મા ં મદદ કરવાની રહશે. (૫) આગળના 

દવસોમા ંકરવાની કામગીર ની દરરોજ કલાક નીચે સહ  કરનાર સાથે ચચા કર  આયોજન કર ને 

કામગીર  કરાવવાની રહશે. (૬) ફામને લગતા ર ટરો મક ખનીજ તેલ વપરાશ ર ટર, 

પાવર લા ટ ર ટર વગેર લખવા તથા તેની િનભાવણી કરવી.(૭) વખતો વખત િુનટ 

અિધકાર ી તરફથી સોપવામા ંઆવતી કામગીર  કરવાની રહશે 
 



(૬) ી આર.ક.રાઠવા 

ખેતી મદદનીશ 

(૧) . લોકમા ં  ઋ મુા ં વાવેતર કરવા માટના સવ ખેતીકાય  કર  પાકની કાપણી, સફાઇ 

ધુીના સવ કાય  કરાવવા. (૨) મહ  અન ે મશેી કટરને લગતા વીમા ભરવાની કામગીર  તથા 

હ સીટને લગતી તમામ કામગીર  કરવાની રહશે. (૩) માયનોર ર પેર ગ વગ ૃત બાધંકામની 

કામગીર  કરાવવી તથા સવ પ યહાર િનભાવવા. (૪) ડડ ટોક અને તેને લગતા ર ટર તેમજ 

તમામ કારના પ યહારની કામગીર  કરવી. (૫) દરક ઋ  ુવાઇસ લોટોની ક ટ વેશન શીટ 

લખવી. (૬) વખતો વખત િુનટ અિધકાર ી તરફથી સોપવામા ંઆવતી કામગીર  કરવાની રહશે. 

(૭) ી વી.સી.પરમાર 

સીનીયર કલાક 

(૧) કશ કુ લખીને િનયમીત સહ મા ં કુવી તથા હસાબી કામકાજની સવ કામગીર  કરવી. (૨) 

એનપીડ સી, પેશગી, િવગરે તમામ કારના બલો બનાવવા તથા આણદં મોકલવા. (૩) 

એમઆઇએસ તથા એમઈએસ પગારબીલ તથા એકાઉ ટન ે લગતા કાય કરવા. (૪) વહ વટ  

કામગીર મા ંપ યહાર કરવો. (૫) વખતો વખત િુનટ અિધકાર ી તરફથી સોપવામા ંઆવતી 

કામગીર  કરવાની રહશે. (૬) એસીબીલ, ડ સીબીલ બનાવવાની કામગીર . (૭) ટશનર , ગણવેશ 

ર . સભંાળવાની કામગીર .(૮) કાયમી પેશગી સભંાળવી.  
 

(૮) 
ી સી.એલ.રાઠવા 

ુનીયર કલાક 

(૧) એનપીડ સી, પેશગી, િવગેર તમામ કારના બલો બનાવવા તથા આણદં મોકલવા. (૨) 

એમઆઇએસ તથા એમઈએસ પગારબીલ તથા એકાઉ ટન ેલગતા કાય કરવા. (૩) જુરાતી તથા 

ે  ટાઇપ ગ કર ુ.ં (૪) વખતો વખત િુનટ અિધકાર ી તરફથી સોપવામા ંઆવતી કામગીર  

કરવાની રહશે. (૫) આઉટવડ-ઈનવડ તથા સિવસ ટપાલ કુની કામગીર  કરવી. (૬) એસીબીલ, 

ડ સીબીલ બનાવવાની કામગીર .  
 

(૯) 
ી એમ. .પટલ 

ુનીયર કલાક 

(૧) એનપીડ સી, પેશગી, િવગેર તમામ કારના બલો બનાવવા તથા આણદં મોકલવા. (૨) 

એમઆઇએસ તથા એમઈએસ પગારબીલ તથા એકાઉ ટન ેલગતા કાય કરવા. (૩) જુરાતી તથા 

ે  ટાઇપ ગ કર ુ.ં (૪) વખતો વખત િુનટ અિધકાર ી તરફથી સોપવામા ંઆવતી કામગીર  

કરવાની રહશે. (૫) આઉટવડ-ઈનવડ તથા સિવસ ટપાલ કુની કામગીર  કરવી.(૬) એસીબીલ, 

ડ સીબીલ બનાવવાની કામગીર . 

(૧૦) ડૉ.વી.વાય. પટલ 

એસ.આર.એફ. 

 (૧) અ ેના ક ના તમામ ટકનીકલ પ  તથા ર પોટની કામગીર . (૨)ઓનફામ િનદશનો અન ે

ખે ુતના ખેતર િનદશનો આપવાની કામગીર  કરવાની રહશે. (૩) ખે ૂતોન ેઆપવામા ંઆવનાર 

િનદશન લોટોની કામગીર  કરવાની રહશે. (૪) એડ ટ વ ાયલની કામગીર  (૫) સોઇલ 

સે પલના સોઇલ ટ ટ ગની તમામ કારની કામગીર . (૬) વખતો વખત િુનટ અિધકાર ી 

તરફથી સોપવામા ંઆવતી કામગીર  કરવાની રહશે. 

(૧૧) ી આર.પી પઢ યાર 

ખેતી મદદનીશ 

સરદાર સરોવર ો ટમા ંિનદશનો આપવા માટ ખે ુતોની પસદંગી તથા િનદશનોની યાર જ ર 

પડ યાર લુાકાત તથા ખે ુત તાલીમ અને િશબીરમા ં યવ થા ગોઠવવા તથા સીનીયર ર સચ 

ફલો ડૉ.િવ લુ.વાય.પટલ સ પે તે કામગીર  કરવાની રહશે. 

(૧૨) ી એમ. એમ. રાઠવા 

ખેતી મદદનીશ 

ખે ુતોન ેફાળવેલ િનદશનોની અવાર-નવાર લુાકાત, િનદશનોનો ઓબઝવ કર  તેના ડટા ભેગા 

કરવા તથા ઓન ફામ ખે ુત તાલીમ અને િશબીરમા ં યવ થા ગોઠવવાની કામગીર   તથા 

સીનીયર ર સચ ફલો ડૉ.િવ લુ.વાય.પટલ સ પે તે કામગીર  કરવાની રહશે. 

 
 
 
 



* ુ ા ન.ં-૩. સં થાના કામકાજ અને િનણય યામા ંઅ સુરવાની કાય પ ધિત :- 
  

ક ના હ ઓુને લ મા ં લઈ ડભોઈની આ ુબા ુના િવ તારના િવિવધ પાકોમા ં સશંોધનની  

જ ર યાત જણાય તે જુબ તથા સશંોધન વૈ ાિનક ી(ચોખા), ુ ય ચોખા સશંોધન ક , નવાગામ ારા 

ડાગંરના પાકના િવિવધ અખતરાના સશંોધનની ટકનીકલ ો ામ મં ુર કરાવે છે અને ટકનીકલ ો ામ 

જુબ ખર ફ તથા રિવ ઋ ુમંા ં  તે પાકોના સશંોધન વૈ ાિનક ીના ટકનીકલ માગદશન અ સુાર 

કામગીર  કરવામા ંઆવે છે. તદઉપરાતં સશંોધન િનયામક ીના માગદશન અ સુાર ટકનીકલ કામગીર  

તથા ુલસ ચવ ીના માગદશન માણ ેઅ ય વહ વટ  કામગીર  કરવામા ંઆવેછે.   

 

* ુ ા ન.ં-૪. સં થાના કાય  કરવા માટના િનયત કરલા ધોરણો :- 

 આણદં ૃિષ િુનવિસટ  કોમન ટ ટુ ફોર એ ીક ચર િુનવિસટ  ઓફ જુરાત  તેમજ 

ડલીગેશન ઓફ પાવર એ ડ સ ૨૦૧૧ જુબ કામગીર  હાથ ધરવામા ંઆવે છે. 

 
* ુ ા ન.ં-૫. સં થાના કાય  કરવા માટ સં થા ારા ઘડાયેલા િનયમો, િવિનયમો, 

ચુનાઓ, િનયમ સં હો અને રકડ :- 

 આણદં ૃિષ િુનવિસટ  આણદંના ટ ટુ જુબમા ંિનયત કરલ સ ાઓ અ સુાર ટકનીકલી તથા 

વહ વટ  કામગીર  હાથ ધરવામા ંઆવ ે છે. ટકની લ કામગીર  માટ મ ુરો ુ ં હાજર  પ ક, દિનક મ ુર  

પ ક તથા ટોર ર ટરો વા ક, રોજમળે, ખાતાવહ , માગંણી પ ક, કશમમેો, કચેર મા ં નાણંા જમા 

કરાવવા ુ ં પ ક, પાક યોજના તથા વ હવટ  કામગીર  માટ કશ કુ, આવક ખચ ુ ં ર ટર, સેવાપોથી, 

પી.એફ. પાસ કુ, ટશનર  તથા અ ય સલં ન જ ર  રકડ િનભાવવામા ંઆવે છે. 

 
* ુ ા ન.ં-૬. સં થા ારા દ તાવેજોના કાર ુ ંપ ક :- 

આણદં ૃિષ િુનવિસટ  આણદંના ટ ટુ જુબ 

 
* ુ ા ન.ં-૭. સં થાની િનતી ઘડવા ગેના અથવા તેમના વહ વટ ગેના હર 

જનતા સાથેના પરામશ અથવા િતિનિધ વ માટની કોઈ યવ થા હોય તો તેની 

િવગતો  :- 

  સં થા ુ ંિનયામક મડંળ (બોડ ઓફ મેનજેમે ટ) િનિત િવષયક િનણયો કર છે. 
 

* ુ ા ન.ં-૮. સં થાની િવિવધ સિમિતઓ અને તેમના ભાગ તર ક અથવા તેની 

સલાહના ઉ ેશથી બે થી વ  ુસ યોના બનેલા એકમોની બઠેકો હર જનતા માટ 

ુ લી છે ક કમ ? અને આવી બેઠકોની કાયવાહ નો હર જનતા માટ ઉપ ધ છે ક 

કમ ?  તે ગે ુ ંપ ક :- 

  ------------------------------નીલ------------------------------------ 



 * ુ ા ન.ં-૯. સં થાના અિધકાર ઓ તથા કમચાર ઓની િનદિશકા :- 

મ અિધકાર /કમચાર ુ ં

નામ 

હો ો જ મ તાર ખ િુન.દાખલ 

તાર ખ 

ડ . ી. 

૧ ી એ. . પપંાણીયા િુનટ અિધકાર  ૦૩-૦૫-૧૯૯૨ ૦૬-૧૦-૨૦૧૭ એમ.એસ.સી. ( ીડ ગ) 

૨ ી ડ . ક. રાઠવા ખેતી અિધકાર  ૦૨-૦૬-૧૯૯૨ ૨૬-૦૩-૨૦૧૫ બી.એસ.સી. (એ ી) 

૩ ી એન. આર.બાર યા ખેતી મદદનીશ ૨૯-૦૬-૧૯૬૬ ૧૭-૧૨-૧૯૯૧ ૃિષ ડ લોમા 

૪ ી એફ. એસ. રાઠવા ખેતી મદદનીશ ૦૧-૦૬-૧૯૬૮ ૨૧-૦૩-૧૯૮૧ ૃિષ ડ લોમા 

૫ ી . .રાઠવા ખેતી મદદનીશ ૦૧-૦૬-૧૯૬૭ ૧૭-૦૭-૧૯૯૦ ૃિષ ડ લોમા 

૬ ી આર.ક.રાઠવા ખેતી મદદનીશ ૦૧-૦૬-૧૯૬૭ ૦૯-૦૭-૧૯૯૬ ૃિષ ડ લોમા 

૭ ી વી.સી.પરમાર સીનીયર કલાક ૧૩-૦૬-૧૯૮૦ ૧૨-૦૭-૨૦૦૬ બી.એ 

૮ ી સી.એલ.રાઠવા ુ િનયર કલાક  ૧૬-૦૮-૧૯૯૫ ૧૯-૦૭-૨૦૨૧ બી.ઈ. (ઓટોમોબાઈલ)  

૯ ી એમ. .પટલ  ુ િનયર કલાક  ૦૮-૦૬-૧૯૮૧ ૧૯-૦૭-૨૦૨૧ ૧૨ પાસ  

૯ ડૉ વી.વાય.પટલ એસ.આર.એફ. ૧૮-૦૬-૧૯૯૩ ૧૭-૧૨-૨૦૨૦ પી.એચ.ડ . (એ ોનોમી) 

૧૦  ી આર.પી પઢ યાર ખેતી મદદનીશ ૦૧-૦૬-૧૯૮૫ ૦૩-૧૧-૨૦૧૬ બી.આર.એસ. 

૧૧  ી એમ. એમ. રાઠવા ખેતી મદદનીશ ૦૭-૦૯-૧૯૭૯ ૦૭-૦૪-૨૦૧૭ બી.આર.એસ. 

* ુ ા ન.ં-૧૦. સં થાના અિધકાર ઓ તથા કમચાર ઓને મળ ુ ંમહતા ુ ંઅન ે િનયમો 

જુબ ુ ંવળતર :- 
 

મ અિધકાર /કમચાર ુ ં

નામ 

હો ો ળુ પગાર ભ થા 

૧ ી એ. . પપંાણીયા િુનટ વડા ૬૪,૯૦૦/- ળુ પગાર ઉપર ક  સરકારના ધોરણો 

૧૦%, ઘરભાડા ભ ુ,ં ૩૧% મ ધવાર  

ભ ુ ં તથા |. ૩૦૦/- જુબ તબીબી 

ભ ુ ંમળવાપા  છે. 

૨ ી ડ . ક. રાઠવા ખેતી અિધકાર  ૪૨,૩૦૦/- 

૩ ી એન. આર.બાર યા ખેતી મદદનીશ ૬૦,૪૦૦/- 

૪ ી એફ. એસ. રાઠવા ખેતી મદદનીશ ૬૦,૪૦૦/- 

૫ ી . .રાઠવા ખેતી મદદનીશ ૬૨,૨૦૦/- 

૬ ી આર.ક.રાઠવા ખેતી મદદનીશ ૫૫,૨૦૦/- 

૭ ી વી.સી.પરમાર સીનીયર કલાક ૩૦,૫૦૦/- 

૮ ી સી.એલ.રાઠવા ુ િનયર કલાક  ૧૯,૯૫૦/- 

(ફ સ પે) 
-- 

૯ ી એમ. .પટલ  ુ િનયર કલાક  ૧૯,૯૫૦/- 

(ફ સ પે) 
-- 

૧૦ ડૉ વી.વાય.પટલ એસ.આર.એફ. ૩૧,૦૦૦/-

(ફ સ) 

ળુ પગાર ઉપર ક  સરકારના ધોરણો 

૯% ઘરભાડા ભ ુ ંમળવાપા  છે. 

૧૧  ી આર.પી પઢ યાર ખેતી મદદનીશ ૧૩,૫૦૦/- 

(ફ સ પે) 

-- 

૧૨  ી એમ. એમ. રાઠવા ખેતી મદદનીશ ૧૩,૫૦૦/- 

(ફ સ પે) 

-- 

 



* ુ ા ન.ં-૧૧. સં થાની તમામ યોજનાની િવગતો, ુચત ખચ તથા ફાળવેલ ા ટની 

મા હતી :- 

અ. 

ન.ં 

યોજના ુ ંનામ બ ટ સદર યોજનાનો કાર વષ ૨૦૨૧-

૨૨ની ફાળવેલ 

ા ટ 

વષ ૨૦૨૧-

૨૨મા ંથયેલ 

ખચ 

૧ ડાગંર સશંોધન યોજના  ૫૦૦૩ નોન લાન  ૫૧,૩૦,૦૦૦/- ૫૦,૭૩,૦૦૦/- 

૨ સકં લત ડાગંર સશંોધન યોજના  ૧૨૦૦૩ લાન ૧૬,૮૧,૦૦૦/- ૧૬,૭૦,૯૦૦/- 

૩ સરદાર સરોવર યોજના  ૧૮૦૨૩-૧૧ અધર એજ સી ૧૩,૮૩,૨૦૦/- ૧૨,૪૫,૨૧૬/- 

૪ આઇ.સી.એ.આર ૨૦૦૩-૧ આઇ.સી.એ.આર ૨,૨૦,૫૫૨/- ૧,૮૩,૯૭૪/- 

૫ એડ વ ાયલ ૧૨૯૩૭ અધર એજ સી ૩૫,૦૦૦/- ૩૫,૦૦૦/- 

૬ વગ ૃત બાધંકામ   ૧૨૬૦૦ લાન  ૧,૨૮,૦૦૦/- ૧,૨૮,૦૦૦/- 
 

* ુ ા ન.ં-૧૨. ફાળવલે સહાયક  કાય મોના લાભાથ ઓની િવગત સ હત આવા 

કાયકમોની અમલની પ ધિત :- 

 સરદાર સરોવર નમદા િનગમ લ.ની સરદાર સરોવર યોજના હઠળ ખર ફ ઋ ુમંા ં ડાગંરની નવી 

ત GAR-14 અને નવી ભલામણ LCCના ડમો શન આપવામા ંઆવે છે. તેમા ં બયારણ, ખાતર, જ ુનંાશક 

દવા, ક ટ આપવામા ં આવ ે છે. એડ વ ાયલમા ં ડાગંર અને મગની નવી ભલામણના ડમો શન 

આપવામા ંઆવે છે તથા આ ક  ખાતે ખે ૂતોના ખેતર ફ ડ ઉપર િવિવધ ખેતી િવષયક પાક ઉપર તાલીમો 

આપી ખે ૂતોને લાભા વીત કરવામા ંઆવે છે. 
 

* ુ ા ન.ં-૧૩. સં થા પાસેથી કોઈપણ પરવાનગીઓ અથવા અિધકારપ  અથવા 

ટછાટ/રાહત મેળવનાર ગેની િવગતો :- 

------------------------------નીલ------------------------------------ 

 
 

ુ ા ન.ં-૧૪. સં થા પાસે ઉપલ ધ અથવા એમની પાસે રહતી િવ ુ ં મા યમા ં

પાતંર ત ઈલેક ોની સ ફોમ) મા હતીની િવગતો:- 

------------------------------નીલ------------------------------------ 

 

* ુ ા ન.ં-૧૫. સં થામાં હર ઉપયોગમા ંરાખેલી ુ તકાલય અથવા વાંચન ખડંની 

સવલતોમાટના સમય સ હત નાગર કોને મા હતી મેળવવા માટની ા ત સગવડોની 

િવગતો:- 
સરદાર સરોવર નમદા નીગમ તગત ખે ૂતોને તાલીમ તેમજ જ ર  િવિવધ પાકોના 

ફો ડર તેમજ અને પે લેટની વહચણી કરવામા ંઆવે છે. 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

* ુ ા ન.ં-૧૬. સં થાએ િન ુ ત કરલા હર મા હતી અિધકાર ઓના નામ, હો ો અને 

િવગતો :- 

  ી એ. . પપંાણીયા, મદદનીશ સશંોધન વૈ ાિનક અને િુનટ વડા 
 

* ુ ા ન.ં-૧૭. વખતો વખત િનયત કરવામા ંઆવે તે માણેની આવી અ ય મા હતી:- 

------------------------------નીલ------------------------------------ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

:: એને ર – બી :: 

:: માણ પ  :: 
 

આથી મા ણત કરવામા ં આવે છે ક મા હતી અિધકાર 

અિધિનયમની૨૦૦૫ની કલમ – ૪ તગત વય ં હર કરવાની બાબતો 

‘ ોએ ટ વ ડ લોઝર (PAD) મારા િવભાગ ારા તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે 

અને તા.૦૧-૦૫-૨૦૨૨ની થિતએ અમાર  મં ુર  મેળવી અ તન કરવામા ં

આવેલ છે. 
 
તાર ખ:-૦૪/૦૫/૨૦૨૨ 
 

 
કચેર ના વડાની  

                      સહ :   

કચેર વડા ુ ંનામ: ી એ. .પપંાણીયા 
 
િવભાગ ુ ંનામ:ડાગંર સશંોધન ક , આ ૃ .ુ, 

                મોડલફામ, ડભોઈ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ડાગંર સશંોધન ક , 

આણદં ૃિષ િુનવિસટ  

 
ડભોઇ– ૩૯૧ ૧૧૦, . (વડોદરા)  

 
િુનટ વડા                                                                                   મો.૯૧૦૬૪૨૫૬૨૭ 

એ. .પપંાણીયા                                                                           E-mail :- unitheaddabhoi@aau.in 

.ન.ં/આ ૃ /ુડાસંકં/આર.ટ .આઇ./  ૪૯  /૨૦૨૨                                                             તા.૦૫/૦૫/૨૦૨૨ 
 

 

િત, 

ુલસ ચવ ી, 

આણદં ૃિષ િુનવિસટ , 

આણદં 
 

િવષય :- મા હતીનો અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫ની ૧૭ ુ ાની મા હતી  

            ( ો એ ટ વ ડ સ લોઝર)કર  મોકલવા બાબત................ 

સદંભ :- આપ ીની કચરે ના પ  ન:ં આ ૃ /ુર /લીગલ/સી.સી.૨/૮૨/૨૦૨૨ 

                   તા. ૩૦/૦૪/૨૦૨૨ 

   
માનનીય સાહબ ી,  

 
સિવનય ઉપરો ત િવષય અને સદંભપ  અ વયે જણાવવા ુ ંક, અ ેના ક ની 

મા હતીનો અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫ની કલમ-૪ (૧)(ખ) હઠળ દરક હર 

સ ામડંળોએ કરવાની થતી  ૧૭ ુ ાની મા હતી ( ો એ ટ વ ડ સ લોઝર) કર  તા. 

૦૧-૦૫-૨૦૨૨ની પ ર થિતએ આધતન કર  હાડ કોપી તથા સો ટ કોપી આ સાથ ે

સામેલ રાખી આપ ીની કચેર ને મોકલી આપવામા ંઆવે છે.  આપ ીને િવ દત થાય. 

 

 
             

િુનટ વડા 

ડાગંર સશંોધન ક , 

આ. ૃ. .ુ, ડભોઇ 



 

નર્મદા પિયત સશંોધન યોજના 
આણદં કૃપિ યપુનવપસિટી 

ખાધંા-૩૯૧ર૪૦ 
િો. હાંડોદ, તા. કરજણ, જજ. વડોદરા 

 

ડો. જે.એચ.ચૌધરી                                                                   ફોન : (૦ર૬૬૬) રર૦ર૭૪              
મદદનીશ સશંોધન વૈજ્ઞાનનક અને                                                    મોબાઈલઃ ૯૮૭૯૫૫ર૧૧૪ 
યનુનટ અનધકારી                                                                       ઈ મેઈલઃ nirp@aau.in                                       

જા.ન.ં/આ.કૃ.ય.ુ/ન.નિ.સ.ંયો./ખા.ંફા./૬૧/૨૦૨૨                              તા.૧૦/૦૫/૨૦૨૨ 
  
પ્રનત, 
કુલ સચચવશ્રી,  
આણદં કૃનિ યનુનવનસિટી,  
આણદં. 
 
     પવિય: માહિતી અનધકાર અનધનનયમ-ર૦૦૫ની કલમ ૪(૧)(ખ) અન્ વયે ૧૭ મદુ્દાની માહિતી               
            (પ્રો-એકટીવ ડીસ્કલોઝર) મોકલવા બાબત. 
     સદંર્મ: આ૫શ્રીના ૫ત્ર જા.ન.ંઆકૃય/ુરજી/લીગલ/સીસી.૨/૮૨/૨૦૨૨, તા.૩૦/૦૪/૨૦૨૨ 
 
મે.સાિબેશ્રી, 

          સનવનય સિ ઉ૫રોકત નવિય અને સદંર્ભ૫ત્ર અન્ વયે ણણાવવાું ુ ં કે, અતે્રની નમભદા નિયત 

સશંોધન યોણના, આણદં કૃનિ યનુનવનસિટી, ખાધંા કેન્ રની તા.૧-૦૫-૨૦૨૨ ની સ્સ્િનતએ માહિતીનો 

અનધકાર અનધનનયમ-ર૦૦૫ની કલમ ૪(૧)(ખ) અન્ વયે ૧૭ મદુ્દાની માહિતી (પ્રો-એકટીવ ડીસ્કલોઝર)  

તેમણ સામેલ પ્રમાણ૫ત્ર એનેક્ષર-બી આ સાિે સામેલ રાખી િાડભ કોિી તેમણ સોફ્ટ કોિીમા ંમોકલી 

આ૫વામા ંઆવે છે. જે આ૫શ્રીને નવહદત િવા નવનતંી.  

 

 
 
 

                                                                                         યપુનટ અપધકારી 
 
સારે્લ: ઉ૫ર મણુબ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



નર્મદા પિયત સશંોધન યોજના 
આણદં કૃપિ યપુનવપસિટી 

ખાધંા-૩૯૧ર૪૦ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
(૧) સસં્ િાું ુ ંસસં્ િા૫ન, ઉદે્દશો, કાયો અને ફરણોની નવગતો. 
સસં્ િાું ુ ંસસં્ િા૫ન : 
               નમભદા નિયત સશંોધન યોણના, આણદં કૃનિ યનુનવનસિટી, ખાધંા તા.કરણણ જી.વડોદરા 
(નમભદા નવકાસ નવર્ાગ, ગણુરાત સરકાર, ગાધંીનગર રારા મજુંર કરેલ, મજુંરી ન.ં NPG/ ૧૦૮૭/ ૧૧, 
તા.૧૩/૧૧/૮૭ કાળી ણમીન માટેના સશંોધન માટેનો પ્રોજેકટ ફેબ્રઆુરી ૧૯૮૯ િી શરૂ કરવામા ં
આવેલ છે. જે અું સુધંાને ખાધંા કેન્ર ખાતેિી જુદાજુદા િાકોમા ં ૩૫ જેટલી ખેડૂતઉિયોગી ર્લામણો 
બિાર િાડવામા ંઆવી છે. 
               વિભ ર૦૦૫ દરમ્ યાન  સરદાર સરોવર નમભદા નનગમ ચલ., ગાધંીનગર રારા ૫ત્ર ન.ં 
૧૬૮, તા.૬/૭/ર૦૦૫ િી મળૂ ઉદે્દશોમા ં ફેરફાર કરી કુલ ૭ ણગ્ યાઓ મ મજુંર કરી કૃનિ નવસ્ તરણ 
પ્રવનૃિઓ મ િાિ ધરવા બાબતોના આણદં કૃનિ યનુનવનસિટી, આણદં સાિે કરાર િયેલ છે. 
ઉદે્દશ્ ય : 
૧. કૃનિ  ક્ષતેે્ર િયેલ સશંોધન અને સફળ ઈનોવેશનના નનદશભન કરવા. 
ર. નમભદા કમાન્ ડ નવસ્ તારમા ંણમીનું ુ ંટેસ્ ટીંગ કરવુ.ં 
૩. ખેડૂતોને તાલીમ આ૫વી, ખેડૂત હદનું ુ ંઆયોણન વગેરે કૃનિ નવસ્ તરણ પ્રવનૃિઓ મ કરવી. 
કાયો અને ફરણો : 
             ઉ૫રોકત યોણનાના ઉદ્દશ્ યો પ્રમાણે કેન્ ર ઉ૫ર વિભ ૧૯૮૯ િી ૨૦૦૫ દરમ્ યાન શે્રણીબઘ્ ધ 
રીતે કૃનિ સશંોધનની કામગીરી  કરવામા ંઆવેલ છે, જે દરમ્ યાન જુદા જુદા િાકોમા ં કુલ ૩૫ ખેડૂત 
ઉ૫યોગી સશંોધનની ર્લામણો બિાર િાડવામા ંઆવેલ છે. તેમણ વિભ ર૦૦૫ િી કૃનિ સશંોધનના 
ઉદે્દશોમા ં ફેરફાર કરી કૃનિ નવસ્ તરણકીય પ્રવનૃિઓ મ િાિ ધરવામા ં આવેલ છે. આ ઉિરાતં મેગાસીડ 
પ્રોજેક્ટ, એડેપ્ટીવ ટ્રાયલ, ક્લાસીફાઈડ વકભસ તેમણ આરકેવીવાય પ્રોજેક્ટ કાયભરત છે, જે અું રુૂ૫ 
અતે્રના અનધકારી અને કમભચારીઓ મ િોતાની ફરણ બજાવે છે.  
(ર) સસં્ િાના અનધકારી અને કમભચારીઓ મની સિાઓ મ અને ફરણો  
         સસં્િાના અનધકારી અને કમભચારીઓ મની સિાઓ મ અને ફરણો નીચે મણુબ છે. તા.૧-૦૫-૨૦૨૨ 
ની સ્સ્િનતએ કુલ ૦૨ (બે) ણગ્યાઓ મ િૈકી ૦૨(બે) ણગ્યાઓ મ તિા ૦૧(એક) અવેજી સેવાઓ મ મળી કુલ 
૦૩ (ત્રણ) ણગ્યાઓ મ ર્રેલ છે. 

ટેબલ ન ં નાર્ અને હોદ્દો       ફાળવેલ કાર્ગીરી / જવાબદારી 
 બ.સ. ૧૮૦ર૩ 

ટી-૧ ડો.જે.એચ.ચૌધરી,  
મદદનીશ સશંોધન 
વૈજ્ઞાનનક 
 

૧ 
 

અત્રનેા ખાધંા કેન્ ર ખાતે યનુનટ અનધકારી તરીકેની સપંણૂભ તાનંત્રક, વહિવટી 
તિા હિસાબી કામગીરી અને કમભચારીઓ મું ુ ં મોનીટરીંગ તેમણ કેન્ ર ખાત ે
કાયભરત યોણનાઓ મ જેવીકે, નમભદા નિયત સશંોધન યોણના, મેગાસીડ 
પ્રોજેક્ટ, ક્લાસીફાઇડ વકભસ, એડપે્ટીવ ટ્રાયલ અને આરકેવીવાય 
યોણનાઓ મું ુ ંસપંણૂભિણે મોનીટરીંગ કરવાની ણવાબદારી  રિશેે. 

ર ઉિાડ અને ચકુવણા અનધકારી તેમણ જાિરે માહિતી અનધકારી તરીકેની 
સપંણૂભ ણવાબદારી નનર્ાવવાની રિશેે. 



૩ અત્રનેા ખાધંા કેન્ ર ખાતે નસક્યરુીટી કન્સાઈની તરીકેની ણવાબદારી 
નનર્ાવવાની રિશેે.  

૪ સરદાર સરોવર પ્રોજેક્ટ અંતગભત નનદશભનો, ખેડૂત તાલીમ/ખેડતૂ 
શીબીર/હફલ્ડ ડે/ખડેૂત હદન, બીણ ઉત્િાદન, પ્રકાશન તમેણ સશંોધન 
માટેના નવા તિા ઓ મન ગોઇંગ અખતરાું ુ ં મોનીટરીંગ કરવાની 
ણવાબદારી રિશેે. 

૫ સપંણૂભ ફામભની કામગીરીું ુ ં મોનીટરીંગ તમેણ ફામભના નવકાસને લગતી 
બાબતો અને ફામભની આવક ઉર્ી િાય તુેં ુ ં વ્ યવસ્ િા૫ન કરવાની 
ણવાબદારી રિશેે. 

૬ વખતો વખત આણદં કૃનિ યનુનવનસિટી/સરદાર સરોવર નમભદા નનગમ લી. 
ના ઉચ્ ચ અનધકારીશ્રીઓ મ રારા કરવામા ં આવતા આદેશ/સચૂનાઓ મું ુ ં
િાલન કરવાું ુ ંરિશેે. 

ટી-ર 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

શ્રી કે. જી. રૂિાસરી 
ખેતી મદદનીશ 
(અવેજી સેવાઓ) 
 
 
 
 
 
 
 

૧ અત્રનેા કેન્ ર ખાતે ફામભ મનેણેર તરીકેની ફામભ વ્ યવસ્ િા૫નની તમેણ 
મદદનીશ જાિરે માહિતી અનધકારી તરીકેની સપંણૂભ ણવાબદારી રિશેે. 

ર જે તે ઋત ુમણુબ િાક યોણના તયૈાર કરી તે મણુબું ુ ંઅમલીકરણ કરવાું ુ ં
રિશેે. બીણ ઉત્િાદન કાયભક્રમ અન ેબાગાયતી િાકોું ુ ંવ્યવસ્ િા૫ન કરવાું ુ ં
રિશેે. બ્રીડર/ફાઉન્ડશેન/સટીફાઈડ બીણ ઉત્િાદન અન્વયે કરવાની િતી 
કાયભવાિીની ણવાબદારી રિશેે.  

૩ દરેક ફામભ રેકોડભ/ફાઈલની સમયસર ચકાસણી કરી યોગ્ ય રીતે ણળવાય 
તેવી વ્યવસ્િા કરવી. ફામભ િેદાશની વેચાણની ણરૂરી વ્ યવસ્ િા કરવાની 
રિશે ે તમેણ ફામભ ખાતે ણરૂરીયાત મણુબના ખતે મજુરોની વ્યવસ્ િા 
કરવાની મજુરો ૫ર દેખરેખ રાખવાની કામગીરી કરવાની રિશેે. 

૪ સરદાર સરોવર પ્રોજેક્ટ અંતગભત અત્રેના ફામભ ખાતે તમેણ ખેડતૂના ખતેરે 
નનદશભનો ગોઠવવા, એક હદવસીય તાલીમ/ ખેડતૂ શીબીર/ ખેડૂત હદન 
વગરેે પ્રવનૃતઓ મમા ંર્ાગ લઇ મદદરૂિ િવાું ુ ંરિશેે તિા સશંોધન માટેના 
અખતરાની કામગીરીમા ંમદદરૂિ િવાું ુ ંરિશેે.  

૫ એડેપ્ટીવ ટ્રાયલ તિા ક્લાસીફાઇડ વકભસને લગતી કામગીરી કરવાની 
રિશેે  

૬ ફામભ તેમણ ફામભ ચબલ્ડીંગમા ંસાફ-સફાઈની કામગીરી તિા અન્ય સીવીલ 
ઈન્રાસ્ટ્રક્ચરના મેઇટેનન્સ તમેણ નિયતની લાઈન મેઇટેનન્સ અને તનેે 
સલંગ્ન કામગીરીની ણવાબદારી રિશેે. 

૭ ફામભના દરેક પ્લોટમા ં િાકોમા ં યોગ્ય ખાતર વ્યવસ્િા, નિયત વ્યવસ્િા, 
નનિંદણ નનયતં્રણ, રોગ-જીવાત નનયતં્રણ અને સાફ સફાઈ માટે નવશિે 
કાળજી રાખવાની રિશેે.  

૮ સ્ ટોરને લગતી સઘળી કામગીરી જેવી કે ણરૂરીયાત મણુબું ુ ં ચબયારણ, 
ખાતર,દવાઓ મ, ઇંધણ તમેણ અન્ ય ફામભ વ૫રાશ માટેની ણરૂરી 
ચીણવસ્ તઓુ મની ખરીદી, જાળવણી તમેણ વ૫રાશું ુ ં યોગ્ ય વ્ યવસ્ િા૫ન 
કરવ ુઅને તેને સલંગ્ન નવનવધ રજીસ્ ટરો નનર્ાવવાના રિશેે. 

૯ ફામભના મજુરોની લેબરશીટ/મસ્ ટર નનર્ાવવાની કામગીરી કરવાની રિશેે. 
૧૦ તમામ ફામભ/લબે ડેડસ્ ટોક આઈટમની ખરીદી અન ેજાળવણી તિા ડેડસ્ ટોક 

રજીસ્ ટર નનર્ાવવાની તમેણ રાઈટ ઓ મફની કામગીરીની ણવાબદારી રિશેે. 



૧૧ જી૫ ન.ં GJ 6 CB- 6884 અને મોટર સાયકલ ન.ં  GJ 6 EG – 7113 
વાિનના લોગબકુ રજીસ્ ટર નનર્ાવવાના રિશેે. 

૧૨ ફામભ ખાતે આવલે ફળઝાડો તિા અન્ય ઝાડોું ુ ંયોગ્ય વ્યવસ્િાિન કરવાું ુ ં
રિશેે તેમણ ઝાડ રજીસ્ટર નનર્ાવવાું ુ ંરિશેે. 

વિટ-૧ શ્રી િી. કે. નત્રવદેી,  
જુનનયર ક્લાકભ 
 

૧ વહિવટી તેમણ હિસાબી બાબતોને લગતી સઘળી કામગીરી તેમણ તનેે 
સલંગ્ન રજીસ્ ટર/રેકોડભ યોગ્ ય રીતે જાળવવાની સપંણૂભ ણવાબદારી 
નનર્ાવવાની રિશેે. 

ર તમામ યોણનાઓ મની નાણાકંીય બાબતો, ઓ મડીટ, બજેટું ુ ં તમેણ બધી ણ 
પ્રકારની વહિવટી/હિસાબી બાબતોને લગતી કામગીરી કરવાની રિશેે. 
સ્ ટાફના ૫ગાર-ર્થ્ િા, નવનવધ પ્રકારના બીલો, કર, વીમા, સવેાિોિીની 
બાબતો, આવક-જાવક રજીસ્ટર, આવક-ખચભ, ખરીદીની પ્રહકયા વગેરેની 
યોગ્ ય રીતે ચકાસણી કરવી તમેણ તેને લગતી ણરૂરી કામગીરી કરવાની 
રિશેે. 

૩ તમામ ઓ મફીસ ડેડસ્ ટોક આઈટમની ખરીદી અને જાળવણી તિા ડેડસ્ ટોક 
રજીસ્ ટર નનર્ાવવાની તમેણ રાઈટ ઓ મફની કામગીરીની ણવાબદારી રિશેે. 

૪ અત્રનેા ખાધંા કેન્ ર ખાતે નસક્યરુીટી મોનનટર તરીકેની ણવાબદારી 
નનર્ાવવાની રિશેે. 

 
 
(૩) સસં્ િાના કામકાણ અને નનણભય પ્રહક્રયામા ં અું સુરવાની કાયભ૫ઘ્ ધતી (તેમા ં દેખરેખ અને 
ણવાબદારીઓ મ માટેની ચનેલોની બાબતનો સમાવેશ િવો ણરૂરી છે.) 
                નમભદા નિયત સશંોધન યોણના િાલમા ંઆણદં કૃનિ યનુનવનસિટી િસ્ તક ચાલતી તેમણ 
સરદાર સરોવર નમભદા નનગમ લી. (અધર એણન્ સી) પરુસ્કૃત યોણના છે. જે અંતગભત િાલમા ંયોણનાના 
ઉદે્દશને અું લુક્ષીને નવનવધ કૃનિ નવસ્ તરણ પ્રવનૃિઓ મ િાિ ધરવામા ંઆવેલ છે જેવી કે નમભદા કમાન્ ડ 
નવસ્ તારના ખેડૂતો માટે ઓ મન રીસચભ ફામભ તિા ખેડૂતોના ખેતરે નનદશભનો ગોઠવવા, ણમીનું ુ ંટેસ્ ટીંગ કરી 
રીિોટભ આ૫વો, ખેડૂતોને તાલીમ આ૫વી, ખેડૂત નશચબર/હફલ્ડ ડે/ખેડૂત હદન યોણવા, કૃનિ નવિયક 
સાહિત્ યું ુ ં નવતરણ કરવુ,ં બીણ ઉત્િાદન કાયભક્રમ વગેરે. સામાન્ ય રીતે કૃનિ યનુનવનસિટીમા ં પ્ લાન 
યોણનાઓ મ, નોન પ્ લાન યોણનાઓ મ તેમણ અધર એણન્ સી યોણનાઓ મ રારા નશક્ષણ, સશંોધન તેમણ 
નવસ્ તરણ પ્રવનૃિઓ મની કામગીરી કરવામા ં આવે છે. પ્ લાન અને નોન પ્ લાન યોણનાઓ મમા ં સરકારશ્રી 
તરફિી સીધુ ંણ ફંડ અિાય છે ણયારે અધર એણન્ સી પ્રોજેકટમા ંપ્રાઈવેટ કં૫નીઓ મ, નનગમો તરફિી 
નકકી કરેલ િતેઓુ મ માટે કરાર કરેલ સમયગાળા દરમ્યાન ૧૦૦% અું દુાન મળત ુ િોય છે. જેમા ં
નાણાકંીય તેમણ તાનંત્રક નનયતં્રણ યનુનવનસિટીના કુલિનતશ્રીું ુ ંિોય છે. આ પ્રોજેકટ િઠેળ ખેડૂતો માટે જે 
કઈ સશંોધન કે નવસ્ તરણ પ્રવનૃિઓ મ કરવામા ંઆવે છે તેનો નવગતવાર અિવેાલ વખતો વખત અું દુાન 
આ૫નાર એણન્ સીને મોકલવામા ંઆવે છે તેમણ ખેડૂતલક્ષી પ્રવનૃિઓ મ સરકારશ્રીને મોકલવામા ંઆવે છે. 
આ યોણનામા ંજે કંઈ ફંડ વા૫રવામા ંઆવે છે તેું ુ ંલોકલ ફંડ મારફતે તેમણ યનુનવનસિટી તરફિી નકકી 
કરવામા ંઆવેલ ચાટભડભ એકાઉન્ ટન્ ટ મારફત ઓ મડીટ કરાવી ઓ મડીટ યટુીલાઈઝેશન સટીફીકેટ અું દુાન 
આ૫નાર અધર એણન્ સીને મોકલી આ૫વામા ંઆવે છે. આમ વિીવટી, તાનંત્રક તેમણ નાણાકંીય નનયતં્રણ 
યનુનવનસિટીું ુ ં રિ ે છે તિા અધર એણન્ સીમા ં કામ કરતા કમભચારીઓ મ આણદં કૃનિ યનુનવનસિટીના 
કમભચારીઓ મ િોય છે. આ ઉિરાતં, મેગાસીડ પ્રોજેક્ટ (રીવોલ્વીંગ ફંડ) અંતગભત બીણ ઉત્િાદન કાયભક્રમ 



લેવામા ંઆવે છે અને આવક મેગા સીડ પ્રોજેક્ટ બજેટ સદરમા ંણમા કરવામા ંઆવે છે. એડેપ્ટીવ ટ્રાયલ 
પ્રોજેક્ટ અંતગભત નવી જાતો/ર્લામણોના નનદશભનો ખેડૂતોના ખતેરે ગોઠવવામા ં આવે છે અને 
ક્લાસીફાઈડ વકભસ પ્રોજેક્ટ અંતગભત ફામભના સ્ટોર/ગોડાઉન, નિયત, માટીકામ, વગેરે ણરૂરીયાત 
મણુબની કામગીરી કરવામા ંઆવે છે. કેન્ર સરકાર પરુસ્કૃત યોણના આરકેવીવાય પ્રોજેક્ટ અંતગભત સીડ 
ગોડાઉનની કામગીરી કાયભરત છે તિા પ્રોટેક્શન વોલ અને કનેક્ટીંગ રોડની ૧૦૦ % કામગીરી પણૂભ 
િયેલ છે.  
 (૪) સસં્ િાના કાયો કરવા માટેના નનયત કરેલ ધોરણો. 
             આ યોણના િઠેળ નમભદા કમાન્ ડ નવસ્ તારના ખેડૂતો માટે ઓ મન રીસચભ ફામભ તિા ખેડૂતોના 
ખેતરે નનદશભનો ગોઠવવા, ણમીનું ુ ં ટેસ્ ટીંગ કરી રીિોટભ આ૫વો, કૃનિ ક્ષતેે્ર િયેલ સશંોધન અને સફળ 
ઈનોવેશનના નનદશભનો કરવા, ખેડૂતોને તાલીમ આ૫વી, ખેડૂત નશચબર/હફલ્ડ ડે/ખેડૂત હદન યોણવા, કૃનિ 
નવિયક સાહિત્ યું ુ ં નવતરણ કરવુ,ં બીણ ઉત્િાદન કાયભક્રમ, અખતરા વગેરે પ્રવનૃિઓ મ કરવામા ંઆવે છે 
જેું  ુઆણદં કૃનિ યનુનવનસિટીના અનધકારીઓ મ તેમણ સરદાર સરોવર નમભદા નનગમ લી. ના અનધકારીઓ મ 
રારા વાનિિક નવશ્ લેિણ કરવામા ંઆવે છે તેમણ આગામી વિભ માટે તાનંત્રક કાયભક્રમ તેમણ નાણાકંીય 
બજેટ નકકી કરવામા ંઆવે છે. આણદં કૃનિ યનુનવનસિટીના સશંોધન નનયામકશ્રી લાયઝનીંગ ઓ મફીસર 
તરીકે િોય છે. આ ઉિરાતંના અન્ય પ્રોજેક્ટ જેવા કે, મેગાસીડ પ્રોજેક્ટ, ક્લાસીફાઇડ વકભસ, એડેપ્ટીવ 
ટ્રાયલ અને આરકેવીવાય યોણનાઓ મું ુ ંિણ સશંોધન નનયામકશ્રીની કચેરીના દેખરેખ િઠેળ કાયભરત છે. 
 
(૫) સસં્ િાના કાયો કરવા માટે સસં્ િા રારા ઘડાયેલા નનયમો, નવનનયમો, સચૂનાઓ મ, નનયમ સગં્રિો અને 
રેકડભ. 
             આણદં કૃનિ યનુનવનસિટી િસ્ તકના નમભદા નિયત સશંોધન યોણના, ખાધંા કેન્ ર રારા મદુ્દા ન.ં 
૪ મા ં ણણાવ્ યા મણુબ નવનવધ પ્રવનૃિઓ મ િાિ ધરવા બાબતોના સરદાર સરોવર નમભદા નનગમ ચલ., 
ગાધંીનગર સાિે કરાર િયેલ છે. જે અું સુધંાને નવનવધ પ્રવનૃિઓ મના વાનિિક રીિોટભ સશંોધન 
નનયામકશ્રીના કચેરી મારફત સરદાર સરોવર નમભદા નનગમના કાયભવાિક સચંાલકશ્રી(કૃનિ)ને મોકલી 
આ૫વામા ંઆવે છે જેું ુ ં રીવ્ ય ુકરી આગામી વિભ માટેું ુ ંઆયોણન કરવામા ંઆવે છે. આ ઉિરાતંના 
પ્રોજેક્ટનો રીિોટભ િણ સશંોધન નનયામકશ્રીની કચેરીને મોકલવામા ં આવે છે. આ ઉિરાતં, વિીવટી 
બાબતોને લગતા રીિોટભ તિા માહિતી અનધકાર અંગનેા રીિોટભ વખતોવખત કુલસચચવશ્રીની કચેરીને 
મોકલવામા ંઆવે છે તિા નાણાકીય બાબતો અંગેની માહિતી હિસાબ નનયામકશ્રીને મોકલવામા ંઆવે છે.  
અતે્રના કેન્ ર ખાતે સસં્ િાના કાયો કરવા માટે  આણદં કૃનિ યનુનવનસિટીના વખતો વખત નકકી િયેલ 
નનયમો લાગ ુ૫ડતા િોય છે. 
 
(૬) સસં્ િા માટેના દસ્ તાવેણોના પ્રકારું ુ ં૫ત્રક 
             આ યોણના શરૂ િઈ ત્ યારે યનુનવનસિટીના અનધકારીઓ મ મારફત ખતેીને લગતી ણમીનો 
સિંાદન કરવામા ંઆવેલ આ ણમીનના િાકા દસ્ તાવેણો સસં્ િા િાસે રાખવામા ંઆવેલ છે. વધમુા ંઆ 
યોણના િઠેળ ફામભની કામગીરીને લગતા, જાિરે માહિતીને લગતા, વિીવટ અને નાણાકંીય બાબતો, કૃનિ 
નવસ્ તરણ અને સશંોધનની પ્રવનૃિઓ મને લગતા વગેરે રજીસ્ ટરો, દસ્ તાવેણોના નનયત ૫ત્રકો નનર્ાવવામા ં
આવે છે. 
 



(૭) સસં્ િાની નીતી ઘડવા અંગનેા અિવા તેમના વિીવટ અંગેના જાિરે ણનતા સાિેના ૫રામશભ અિવા 
પ્રનતનનનધત્ વ માટેની કોઈ વ્ યવસ્ િા િોય તો તેની નવગતો. 
                 કુલસચચવશ્રી, આણદં કૃનિ યનુનવનસિટી, આણદંના કાયાભલય આદેશ જા.ન.ં 
આકૃય/ુરજી/લીગલ/ સી.સી.ર/૧ર૦/૧૩, તા.૧ર/૦૩/૧૩ ૫ત્ર અન્ વયે જાિરે માહિતી અનધકારી તેમણ 
મદદનીશ જાિરે માહિતી અનધકારીઓ મ જાિરે કરેલ છે. અતે્રના કેન્ ર રારા નવનવધ પ્રવનૃિઓ મ જેવી કે 
ખેડૂતોના ખેતરે નનદશભનો ગોઠવવા, ખેડૂતોના તાલીમ કાયભક્રમો, ખેડૂત હદન વગેરે કાયભક્રમો અંતગભત 
ખેડૂતો/જાિરે ણનતા સાિે ૫રામભશ કરવામા ંઆવે છે અને તેમના તરફિી પછૂવામા ંઆવતા પ્રશ્નોું ુ ં
સ્ િળ ૫ર નનરાકરણ કરવામા ંઆવે છે. આ ઉિરાતં અતે્રના કેન્રને લાગ ુિડતી માહિતી ણયારે િણ કોઈ 
વ્યસ્ક્ત દ્વારા માગંવામા ં આવે છે, ત્યારે માહિતી અનધકાર અનધનનયમ-ર૦૦૫ ના નનયમો અું સુાર 
સમયસર માહિતી આિવામા ંઆવે છે. 
(૮) સસં્ િાની નવનવધ સનમનતઓ મ અને તેમના ર્ાગ તરીકે અિવા તેમની સલાિના ઉદે્દશિી બે િી વધ ુ
સભ્ યોના બનેલા એકમોની બેઠકો જાિરે ણનતા માટે લલુ્ લી છે કે કેમ? અને આવી બેઠકોની કાયભવાિી 
નોંધ જાિરે ણનતા માટે ઉ૫લબ્ ધ છે કે કેમ? તે અંગુેં ુ ં૫ત્રક. 
             લાગ ુ૫ડત ુનિી. 
(૯) સસં્ િાના અનધકારીઓ મ અને કમભચારીઓ મની નનદિ નશકા. 
             મદુ્દા ન.ં ર મા ં સસં્ િાના અનધકારી તેમણ કમભચારીઓ મની સિા અને ફરણો બતાવેલ છે  
તેમણ નનદિ નશકા ઉ૫લબ્ ધ છે. 
 
(૧૦) દરેક અનધકારી અને કમભચારીને મળત ુ ં માનસક મિનેતાણુ ં અને નનયમો મણુબના વળતરની 
૫ઘ્ ધતીની માહિતી. 
               અતે્રના કેન્ રના દરેક અનધકારી અને કમભચારીઓ મને સરકારશ્રીના નનતીનનયમ અું સુાર 
તેમના િોદ્દાની રૂએ મળવાિાત્ર માનસક મિનેતાણુ ંઅને નનયમો મણુબના વળતરની ૫ઘ્ ધતીની માહિતી 
ઉ૫લબ્ ધ છે. 
અ.ન ણગ્યાું ુ ંનામ  અનધકારી/ કમભચારીું ુ ંનામ  િગાર ધોરણ  
૧  મદદનીશ સશંોધન વૈજ્ઞાનનક ડો. જે. એચ. ચૌધરી  ૫૭,૭૦૦-૧,૮૨,૪૦૦          

(િે-મેહટ્રક લવેલ -૧૦)  
૨ ખેતી મદદનીશ  

(અવેજી સેવાઓ મ) 
શ્રી કે. જી. રૂિાસરી  ૨૫,૫૦૦-૮૧,૧૦૦          

(િે-મેહટ્રક લેવલ-૪) 
૩  જુનનયર ક્લાકભ શ્રી િી. કે. નત્રવેદી ૧૯,૯૦૦- ૬૩,૨૦૦ 

(િે-મેહટ્રક લેવલ-૨) 
 
(૧૧) સસં્ િાની એણન્ સીની તમામ યોણનાઓ મની નવગતો, સચૂચત ખચભ અને કરેલી ચકૂવણીઓ મના 
અિવેાલ દશાભવત ુ ંફાળવેલ બજેટ. 

વિમઃ ર૦૨૧-૨૨ 

અ.ન.ં યોણનાું ુ ંનામ અને બજેટ સદર ફાળવેલ ગ્રાન્ ટ(`) િયેલ ખચભ (`) 
૧ નમભદા નિયત સશંોધન યોણના, બ.સ.૧૮૦ર૩ ૮૯,૫૮,૨૦૦/- ૬૭,૧૯,૭૫૧/- 

ર એડેપ્ ટીવ ટ્રાયલ, બ.સ. ૧ર૯૩૭ ૩૫,૦૦૦/- ૨૪,૯૮૨/- 



૩ મેગાસીડ યોણના,બ.સ. ર૦૩૦-૧૦-એ ૧૫,૮૩,૩૬૨/- ૫,૮૬,૦૩૧/- 

 
૪ આરકેવીવાય પ્રોજેક્ટ,બ.સ.૧૮૫૫૮-૦૮  ૪૦,૦૦,૦૦૦/- 

 

૪૦,૦૦,૦૦૦/- 

 

૫ આરકેવીવાય પ્રોજેક્ટ, બ.સ.૧૮૫૫૮-૨૯ ૧૯૩.૭૦ લાખ 
(મજુંર િયેલ ગ્રાન્ટ) 

૧૭૧.૮૦ લાખ 

 
(૧ર) ફાળવેલ સિાયકી અને સિાયકી કાયભક્રમોના લાર્ાિીઓ મની નવગત સહિત આવા કાયભક્રમોના અમલ 
૫ઘ્ ધતી. 
              અતે્રના કેન્ ર ખાતે ચાલતી નવનવધ યોણનાઓ મના ઉદે્દશોને અું લુક્ષીને  યનુનવનસિટીના ઉચ્ ચ 
અનધકારીઓ મના માગભદશભન િઠેળ વાનિિક આયોણન મણુબ નવનવધ કૃનિ નવસ્તરણની, સશંોધનની તેમણ 
ફામભને લગતી કામગીરી કરવામા ંઆવે છે. 
(૧૩) સસં્ િા િાસેિી કોઈ૫ણ ૫રવાનગીઓ મ અિવા અનધકાર૫ત્ર અિવા છુટછાટ/રાિત મેળવનાર 
અંગેની નવગતો. 
              લાગ ુ૫ડત ુનિી. 
(૧૪) સસં્ િા િાસે ઉ૫લબ્ ધ તિા તેમની રિતેી વીજાણુ ં માઘ્ યમમા ં રૂિાતંરીત (ઈલેકટ્રોનનકસ ફોમભ) 
માહિતીની નવગતો. 
              લાગ ુ૫ડત ુનિી. 
(૧૫) સસં્ િામા ં જાિરે ઉ૫યોગમા ં રાખલેી પસુ્ તકાલય અિવા વાચંન ખડંની સવલતો માટેના સમય 
સહિત નાગરીકોના માહિતી મેળવવા માટેની પ્રાપ્ ત સગવડોની નવગતો. 
              લાગ ુ૫ડત ુનિી. 
(૧૬) સસં્ િાએ નનયકુત કરેલા જાિરે માહિતી અનધકારીઓ મના નામ, િોદ્દાઓ મ અને અન્ ય નવગતો. 
                નમભદા નિયત સશંોધન યોણના, આણદં કૃનિ યનુનવનસિટી, ખાધંા માટે ધ રાઈટ ટુ 
ઈન્ ફોમનશન એકટ સબબ જાિરે માહિતી અનધકારી તેમણ મદદનીશ જાિરે માહિતી અનધકારીની નનમણ ૂકં 
કુલસચચવશ્રી, આણદં કૃનિ યનુનવનસિટી, આણદંના કાયાભલય આદેશ ન ં આકૃય/ુરજી/લીગલ/ 
સી.સી.ર/૧ર૦/૧૩, તા.૧ર/૦૩/૧૩ ૫ત્ર અન્ વયે જાિરે માહિતી અનધકારી તેમણ મદદનીશ જાિરે 
માહિતી અનધકારીઓ મ જાિરે કરેલ છે. 
  

૧) જાિરે માહિતી અનધકારી :  ડો. જે.એચ.ચૌધરી 
                               મદદનીશ સશંોધન વૈજ્ઞાનનક 
                               નમભદા નિયત સશંોધન યોણના, 
                               આણદં કૃનિ યનુનવનસિટી, ખાધંા 
 
ર)  મદદનીશ જાિરે માહિતી અનધકારી :  સીનીયર રીસચભ આસીસ્ ટન્ ટ 
                                           નમભદા નિયત સશંોધન યોણના, 
                                           આણદં કૃનિ યનુનવનસિટી, ખાધંા 
 
 
 



(૧૭) વખતો વખત નનયત કરવામા ંઆવે તે પ્રમાણનેી આવી અન્ ય માહિતી. 
            અતે્રના કેન્ ર ખાતેિી દર ત્રણ માસના અંતે જાિરે માહિતી અનધકાર અનધનનયમ-ર૦૦૫ 
અન્ વયે નત્રમાસીક રીિોટભ મોકલવામા ંઆવે છે તિા વખતોવખત માગંવામા ંઆવતી માહિતી સમયસર 
મોકલવામા ંઆવે છે.    
        
                                             :: એનેક્ષર-બી :: 
(સામાન્ ય વિીવટી નવર્ાગના તા.૧/૫/ર૦૦૯ના ૫હર૫ત્ર ક્રમાકંઃ-િીએડી-૧૦-ર૦૦૭ -૩૩૫૩૬૪-
આર.ટી.આઈ. સેલું ુ ંચબડાણ) 

- : પ્રર્ાણ૫ત્ર :- 
 

                 આિી પ્રમાચણત કરવામા ંઆવે છે કે માહિતી અનધકાર અનધનનયમની કલમ-૪ અંતગભત 
સ્ વય ંજાિરે કરવાની બાબતો પ્રોએકટીવ ડીસ્ કલોઝર (PAD) મારા નવર્ાગ રારા તૈયાર કરવામા ંઆવેલ 
છે અને તા.૦૧/૦૫/ર૦૨૨ ની નસ્ િનતએ અમારી મજુંરી મેળવી અધતન કરવામા ંઆવેલ છે. 
 
તારીખ : ૦૧/૦૫/૨૦૨૨                                                                              
                                                                              (જે.એચ.ચૌધરી)  

                                        યનુનટ અનધકારી 
                             નમભદા નિયત સશંોધન યોણના, 
                              આણદં કૃનિ યનુનવનસિટી,ખાધંા  



કઠોળ સશંોધન યોજનાકઠોળ સશંોધન યોજના  
આણદં કૃષિ યષુનવષસિટીઆણદં કૃષિ યષુનવષસિટી  
મોડલ ફામમમોડલ ફામમ,,  વડોદરાવડોદરા  

માહિતીનો અધિકાર અધિધનયમ-૨૦૦૫ ની કલમ-૪(૧)(ખ) અન્વયે જાિરે સત્તા મડંળે કરવાના થતા પ્રો એક્ટીવ 
ડીસ્કક્લોઝર 

૧. સસં્થા ન ુ ંસસં્થાપન, ઉદેશો, કાયોં અને ફરજોની ષવગત   
કઠોળ સશંોધન કેન્દ્ર, આણદં કૃષિ યષુનવષસિટીના ંએક અલગ યષુનટ તરીકે કાયમ કરે છે. કેન્દ્ર ખાતે કઠોળ 
પાકો જેવા કે તવેુર, મગ, અડદ વગેરે પાકોમા ંસશંોધનને લગતી કામગીરી હાથ ધરવામા ંઆવે છે.  
તદઉપરાતં કેન્દ્ર ધ્વારા ષવષવધ પાકોનુ ં ગણુવત્તા સભર બીજ ઉત્પાદન કરવુ,ં કેન્દ્રની મલુાકાત લતેા ં
ખેડૂતોને જરૂરી ખેતીષવિયક માગદશમન આપવુ,ં કેન્દ્ર ખાતે તેમજ ખેડૂતોના ંખતેરે નવીનતમ જાતોના 
ષનદશમનો ગોઠવવા વગેરે કામગીરી હાથ ધરવામા ંઆવે છે. 

૨ સસં્થાના અષધકારીઓ અને કમમચારીઓની સત્તાઓ અને ફરજો   
કઠોળ સશંોધન કેન્દ્ર હસ્તકના ંઅષધકારી/કમમચારીઓને  સોં૫વામા ંઆવેલ સત્તાઓ  અને ફરજો નીચે 

 મજુબ છે. 

 
 

અ.ન.ં અધિકારીશ્રી/કમમચારીન ુ ંનામ િોદ્દો કામગીરીની ધવગત 
૧  ડામ. ભરત એન. પટેલ,   

સિ સશંોિન વૈજ્ઞાનીક 

(પી.બી.) 
 

 કેન્દ્ર ખાતે ચાલતી ષવષવધ યોજનાઓના સકંલન અને વહીવટને લગતી કામગીરી 
 કેન્દ્ર ખાતે ષવષવધ પાકોનુ ંઆયોજન અને સશંોધન કાયો ઉપર સપંણૂમ દેખરેખ. 
 કેન્દ્ર ખાતે ફામમના ષવકાસ પરત્વે દેખરેખની કામગીરી 
 મખુ્ય માહહતી અષધકારી તરીકેની કામગીરી 
 એગ્રેસ્કો રીપોટમ  તથા ખેડુત ઉ૫યોગી ભલામણો તૈયાર કરી સબંષંધત પટેા સષમષતમા ં

રજુ કરવી. 
 ઉપાડ અને ચકુવણા અષધકારી તરીકેની કામગીરી. 
 RKVY પ્રોજેકટમા ંષપ્રન્દ્સી૫લ ઇન્દ્વેસ્ટીગટેર તરીકેની કામગીરી 
 અનસુ્નાતક અભ્યાસક્રમમા ંષશક્ષણ તથા માન્દ્ય ગાઈડ તરીકેની કામગીરી. 
 પ્લાન્દ્ટ બ્રીડીંગ ષવભાગને લગતી સશંોધનની કામગીરી 
 બ્રીડર બીજ ઉત્પાદન આયોજન 
 મા. સશંોધન ષનયામકશ્રી સોંપે તે કામગીરી 

૨ શ્રી ધવશાલ બી. કંુડારીયા, 
રીસચમ એસોસીએટ 

 
(ટેક-૧)  

 

 પ્લાન્દ્ટ  બ્રીડીંગ ષવભાગ તથા જીનેટીક એનહાન્દ્સમેન્દ્ટ એન્દ્ડ પ્રોડકશન ટેકનોલોજી 
યોજના અંતગમત  અખતરાઓ હાથ ઘરવા, અવલોકન લેવા તથા રજીસ્ટરમા ંનોંધ 
કરવી અને આંકાડાકીય પથૃ્થકરણ કરી સહ સશંોઘન વૈજ્ઞાનીક (પ્લાન્દ્ટ બ્રબ્રડીંગ)ના 
માગમદશમન હઠેળ એગ્રસ્કો રીપોટમ તયૈાર કરવાની કામગીરી 

 બ્રીડર તથા અન્દ્ય કક્ષાના બીજ ઉત્પાદનની માહહતીનુ ંસકંલન તથા વેચાણમા ંસ્ટોર 
ષવભાગને માગમદશનની કામગીરી. 

 ઝમમ પ્લાઝમ  રજીસ્ટર ષનભાવવુ,ં ક્રોસીંગ પ્રોગ્રામ, બ્રીડર બીજ ઉત્પાદનમા ંમદદ કરવી. 
 પ્લાન્દ્ટ બ્રબ્રડીંગ અખતરાને લગતી પાક યોજના તૈયાર કરવી 



 બાગાયત પોબ્રલટેકનીકમા ંષશક્ષણ  
 યષુનટ અષઘકારી સોંપે તે કામગીરી. 

૩ ડૉ. અંહકત આર. પટેલ  
રીસચમ એસોસીએટ 

(ટેક-૨)  
 
 

 કેન્દ્ર ખાતે આવેલ ફામમના ફામમ મનેજેરશ્રી તરીકેની સઘળી કામગીરી જનરલ પાક 
ઉત્પાદન/ રીવોલ્વીંગ ફડં સહહત. 

 એગ્રોનોમી ષવભાગ તથા ઓગેષનક ફાષમિગ યોજનાને લગતા અખતરાઓ હાથ ઘરવા, 
અવલોકન લવેા તથા રજીસ્ટરમા ં નોંધ કરવી અને આંકાડાકીય પથૃ્થકરણ કરી સહ 
સશંોઘન વજૈ્ઞાનીક ના માગમદશમન હઠેળ એગ્રસ્કો રીપોટમ તૈયાર કરવાની સપંણૂમ 
કામગીરી. 

 કેન્દ્દુ ખાતે આવતા મલુાકાતીઓને જરુરી માગમદશમન આ૫વુ ંઅને રજીસ્ટર ષનભાવવુ.ં  
 એગ્રોનોમી અખતરાને લગતી પાક યોજના તયૈાર કરવી .  
 કચેરી/ફામમને લગતી તમામ ખરીદીનુ ંઆયોજન   
 હવામાનને લગતા અવલોકનોનો માષસક રીપોટમ શ્રી બી.બી. હળપષત, ખે.મ. પાસે તયૈાર 

કરાવી મીટીરીયોલોજી ડીપાટમમેન્દ્ટ આણદં ખાતે મોકલી આ૫વો .  
 કેન્દ્ર ખાતે આવેલ તમામ ઇન્દ્સ્ુમેન્દ્ટ/ઇક્વવપમેન્દ્ટ/ટેબ્રલફોન/ષપ્રન્દ્ટસમ/કોમ્પપ્યટુર/ષવગેરે 

ચાલ ુહાલતમા ંરહ ેતે અંગનેી સઘળી કામગીરી. 
 એડેપ્ટીવ ટ્રાયલને લગતી તમામ કામગીરી. 
 વલાસીફાઇડ વકમને  લગતી તમામ કામગીરી. 
 RKVY ના Co. PI. તરીકે  ખરીદી તથા રીપોટીંગ  અંગનેી કામગીરી.  
 ફામમના ષવકાસ માટે યષુનટ અષધકારીશ્રી સાથે ૫રામસમ કરી જરુરી આયોજન કરી તેનો 

અમલ કરવો.  
 ફામમને લગતા ઓડીટ વાઘંાઓ અંગે સલંગ્ન અષઘકારી / કમમચારીની સાથે ચચામ કરી 

જવાબ / ષનકાલ કરવો. 
 બાગાયત પોબ્રલટેકનીકમા ંષશક્ષણ4   ફામમ ખાતે પ્રોગ્રામબકુ ષનભાવવી.  
 યષુનટ અષઘકારીશ્રી  સોંપે તે કામગીરી 

૪ શ્રી પકંજકુમાર જી. રાઠવા, 
ખેતી મદદનીશ  
(ટેક-૨ બી )  

 

 કેન્દ્ર ખાતેના શ્રમયોગીઓની હાજરી તથા મસ્ટર અંગેની તમામ ક્ષતે્રીય કામગીરી.  
 બળદની ષનભાવણી તથા સારવાર ખાણ-દાણ રજીસ્ટર ષવગેરે ષનભાવણી/જાળવણી. 
 શ્રમયોગી ઉપર દેખરેખ રાખવી.  
 પ્લાન્દ્ટ  બ્રીડીંગ ષવભાગના અખતરામા ં ફાળવવામા ં આવતા મજુરોની દેખરેખ/ 

કામગીરી   કરાવવી. 
 શ્રી ષવશાલ બી. કુંડારીયાના માગમદશમન હઠેળ પ્લાન્દ્ટ બ્રીહડિંગ અંતગમત બ્રીહડિંગ સ્ટોરની 

ષનભાવણી તથા જાળવણી 
 સીક્યરુીટી અંગેની તમામ કામગીરી  
 ફામમ ઓજારો,ટે્રવટર ષવગરેેની જાળવણી / ષનભાવણી. 
 કચેરી ખાતે બગીચા ષવકાસ અને ઝાડ રજીસ્ટરની ષનભાવણી.  
 યષુનટ અષઘકારી સોંપે તે કામગીરી. 

૫ શ્રી બી.બી. િળપધત  
ખેતી મદદનીશ 

(ટેક-૨ એ)  
 
 

 બીજ ઉત્પાદન કાયમક્રમ પ્લોટને લગતી તમામ ક્ષેત્રીય કામગીરી 
 બીજ ઉત્પાદન અંતગમત ફાળવવામા ંઆવતા મજુરોની દેખરેખ/ કામગીરી   કરાવવી. 
 કઠોળ સશંોધન કેન્દ્રના ડેડસ્ટોકને લગતી સઘળી કામગીરી તમેજ તનેે સલંગ્ન રજીસ્ટરો 

જાળવણી / ષનભાવણી 
 ગ્રીનબલે્ટ અથે લગાવલે તમામ વકૃ્ષોની જાળવણી / ષનભાવણી 



 હવામાનને લગતા અવલોકનો ષનયમો મજુબ લવેા તથા ફામમ મનેજેરશ્રીના માગમદશમન 
હઠેળ મથંલી રીપોટમ તયૈાર કરી મીટીરીયોલોજી ડીપાટમમેન્દ્ટ, આણદં ખાતે મોકલી 
આપવા તથા વધૈશાળાની જાળવણી / ષનભાવણી તથા પ્રયોગશાળાના સાધનોની 
લોગબકુ ષનભાવવી  

 યષુનટ અષઘકારીશ્રી  સોંપે તે કામગીરી. 
૬ શ્રીમતી પી. સી. ૫ટેલ,  

ખેતી મદદનીશ  
 

(સ્કટોર)  
 

 કઠોળ સશંોધન કેન્દ્રના તમામ બજેટ હડેના સ્ટોરને લગતી સઘળી કામગીરી તથા તેના 
સલંગ્ન તમામ રજીસ્ટરો જાળવણી / ષનભાવણી 

 જનરલ પાક ઉત્પાદન/ રીવોલ્વીંગ ફંડ હઠેળ પાક આયોજનની કલ્ટીવશેન શીટ પાક 
યોજના ષવગેરેની જાળવણી / ષનભાવણી.  

 શ્રમયોગી હાજરી અંગનેા રેકડમની જાળવણી તથા ષનભાવણી. 
 જે તે ખેતી મદદનીશની ગેરહાજરીમા ંતનેી સલંગ્ન કામગીરી સભંાળવી. 
 ટે્રવટર/હહષ્ટ્ટ્રીશીટની જાળવણી/ષનભાવણી.  
 ષવસ્તરણ ષશક્ષણ ષનયામકશ્રી, આકૃય ુતરફથી ફાળવવામા ંઆવલે સાહહત્ય ખડુેતો અન ે

મલુાકાતીઓને વેચાણ કરવુ ંતથા રજીસ્ટરોની જાળવણી / ષનભાવણી. 
 ફામમ મેનજેરશ્રી દ્વારા સચુવેલ કચેરી/ફામમને લગતી ખરીદીની કામગીરી   
 યષુનટ અષઘકારીશ્રી દવારા સોં૫વામા ંઆવે તે કામગીરી. 

૭ શ્રીમતી એ.એમ. રોિીત  
જુ. કલાકમ , 

 
(વિટ/એકાઉન્ટ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 કેશ  ટેબલને લગતી સઘળી કામગીરી જનરલ તથા રીવોલ્વીંગ ફંડ તથા તેને લગતા 
આનસુાગંીક રજીસ્ટરોની ષનભાવણી. 

 વહીવટ ટેબલને લગતી તમામ કામગીરી જેવી કે કમમચારીઓની સવેાપોથી તથા 
પસમનલ ફાઈલની ષનભાવણી, ઈજાફા, પગાર ફીકસશેનની કામગીરી, પેન્દ્શનને લગતી 
કામગીરી, જામીનખત,  માષસક/ષત્રમાષસક ચાર્જપત્રક, ખાનગી અહવેાલ,વગેરે.. 

 રેકડમ રૂમની જાળવણી 
 માહહતી અષધકાર કાયદો-૨૦૦૫ અંતગમત ત્રીમાસીક માહહતી મોકલવી 
 કેશ ટેબલ ઓડીટને લગતી કામગીરી 
 રોજગાર કચેરી વડોદરાને ત્રીમાસીક માહહતી મોકલવી  
 પગારબીલ તથા તેને સલંગ્ન રજીસ્ટરો ષનભાવવાની તથા ઈન્દ્કમટેક્ષ કામગીરી  
 GSLI વ્યસાયવેરાને લગતી કામગીરી તથા બજેટની કામગીરી  
 AAU website તેમજ prsvad@aau.inના મેલમા ંઆવતા પહરપત્રો/પત્રોના ઇનવડમ તથા 

કચેરી આઉટવડમની કામગીરી  
 સ્ટેશનરી તથા વગમ-૪ ગણવશેની કામગીરી 
 તફાવત બીલોની એ.સી.બીલ, ડી.સી.બીલ, એન.પી.ડી.સી.બીલ, ટી.એ.બીલ, મેડીકલ 

બીલ  ષવગરેેને લગતી કામગીરી 
 આવક-ખચમ,પશેગીનુ ંરજીસ્ટર, ડીપોઝીટ રજીસ્ટરની નીભાવણી, આવક-ખચમનુ ં

વગીકરણ  
 ટી એન્દ્ડ વી. ચોકીદાર મસ્ટરબીલ બનાવવાની કામગીરી  
 કોમ્પપ્યટુર પર ગજુરાતી/અંગ્રેજી ટાઈપીંગની કામગીરી 
 વહીવટી તથા કેશને લગતી સઘળી કામગીરી.   
 યનુીટ અષધકારીશ્રી તરફથી જે કાઈં કામગીરી સોંપવામા ંઆવ ેતે. 
  

૮ શ્રી એમ.બી. ચૌિાણ   ટે્રકટર તથા આકક્સ્મક સજંોગોમા ંજીપ ચલાવવાની કામગીરી તેમજ સલંગ્ન લોગબકુ 

mailto:prsvad@aau.inના


 ટે્રકટર ડ્રાઈવર શ્રીમષત પી.સી.પટેલ ખતેી મદદનીશ સાથે રહી લોગબકૂ ષનભાવવાની કામગીરી. 
 ફામમ ઓજારોની જાળવણી અને ષનભાવણી .  

૯ શ્રીમતી કે.એસ.વસાવા  
ખેત મજુર 

 કેન્દ્રખાતે પટવાળાની કામગીરી. ઓહફસમા ંસ્વચતા જાળવવા માટેની કામગીરી 
બજાવવી.  

 ઓહફસ ખોલાવી-બધં કરવી.  

૩. સસં્થામા ં કામકાજ અને ષનણમય પ્રહકયામા ં અનસુરવાની કાયમ પધ્ધષત (તેમા ં દેખરેખ અને 
જવાબદારીઓ માટેની ચેનલોની બાબતનો સમાવેશ થવો જરૂરી છે.   
કેન્દ્રના ંવડા ધ્વારા અને તેમના માગદશમન અનસુાર તેમની નીચે કાયમ કરતા ંવૈજ્ઞાનીક ધ્વારા સશંોધન 
માટે ખેડુતોના ફીડ બેક મજુબ તાષંત્રક કાયમક્રમ તૈયાર કરી સબંષંધત એગ્રેસ્કો સબ કષમહટની ષમટીંગમા ં
રજુ કરવામા ંઆવે છે. જયા ંજરૂરી સધુારા-વધારા કરી આખરી મજુંરી માટે જોઇન્દ્ટ તથા કમ્પબાઇન્દ્ડ 
જોઇન્દ્ટ એગે્રસ્કોમા ંરજુ કરવામા ંઆવે છે. કમ્પબાઇન્દ્ડ જોઇન્દ્ટ એગ્રેસ્કોમા ંતાષંત્રક કાયમક્રમને આખરી ઓપ 
આપવામા ંઆવે છે. તાષંત્રક કાયમક્રમ મજુબ સશંોધન કાયમ હાથ ધરવામા ંઆવે છે. સશંોધનના ંઅંતે 
ખેડૂતોપયોગી ભલામણ બહાર પાડવામા ંઆવે છે.  

આ ઉપરાતં કેન્દ્ર ખાતે સશંોઘનની પધ્ધષત  સચૂારુ રૂપે ચાલે તે માટે  કેન્દ્રના વડા કેન્દ્ર ખાતે 
ફરજ બજાવતા તમામ અષઘકારી /કમમચારીઓને કરવાની થતી કામગીરી માટે જરુરી કાયામલય આદેશ 
બહાર પાડે છે.  
૪. સસં્થાના કાયો કરવા માટેના ષનયત કરેલા ધોરણો. 

યષુનવષસિટીના ષનયમો મજુબ સશંોધનને લગતી સધળી કામગીરી વૈજ્ઞાનીકો દવારા હાથ 
ઘરવામા ંઆવે છે જયારે વહીવટી કમમચારીઓ ધ્વારા કચેરીને લગતી તમામ પ્રકારની વહીવટી તથા 
હહસાબી કામગીરી યષુનવષસિટીના નીષત-ષનયમો મજુબ કરવામા ંઆવે છે. આ ઉપરાતં વૈજ્ઞાનીકો ધ્વારા 
અનસુ્નાતક ષવધાથીઓને માગમદશમન અને ષશક્ષણ આપવાની કામગીરી કરવામા ં આવે છે. તેમજ 
સરકારશ્રીના ઠરાવો મજુબ કામગીરી કરવામા ંઆવે છે. 
૫. સસં્થાના કાયો કરવા માટે સસં્થા દ્વારા ઘડાયેલા ષનયમો, ષવષનયમો, સચૂનાઓ, ષનયમ સગં્રહો     

અને રેકડમ.     

                 કેન્દ્ર ખાતે યષુનવષસિટી દવારા ષનયત કરવામા ંઆવેલ તથા  રજીસ્ટરો જેવા કે, ડેડસ્ટોક, સ્ટોર 
રોજમેળ, ચીજવસ્ત ુવપરાશ, મજુંરી, લેબરશીટ, હાજરી પત્રક, રીપેરીંગ, સાધનોની લોગબકુ, 
વાહનોની લોગબકુ અને હીસ્ટ્રીશીટ, પરચરુણ રજા, ટપાલ આવક જાવક રજીસ્ટર, ફામમ 
મશીનરી રજીસ્ટરો, કેશબકુ ષવગેરે ષનભાવવામા ંઆવે છે. 

૬. સસં્થા પાસેના દસ્તાવેજોના પ્રકારનુ ંપત્રક   
ષવભાગના અષધકારી/કમમચારીઓની અંગત ફાઇલો તેમજ અષધકારીઓના માગમદશમન હઠેળ 

અભ્યાસ કરતા સ્નાતક/અનસુ્નાતક કક્ષાના ષવયારાથીઓના અભ્યાસને લગતી ફાઇલો ષનભાવવામા ં
આવે છે. 
૭. સસં્થાની નીષત ઘડવા અંગેના અથવા તેમના વહીવટ અંગેના જાહરે જનતા સાથેના પરામશમ 
અથવા પ્રષતષનષધત્વ માટેની કોઈ વ્યવસ્થા હોય તો તેની ષવગતો.     



ઉપરોવત મદુ્દો અતે્રના ંષવભાગને લાગ ુપડતો નથી. 
૮. સસં્થાની ષવષવધ સષમષતઓ અને તેમના ભાગ તરીકે અથવા તેની સલાહના ઉદેશથી બેથી વધ ુ
સભ્યોના બનેલા એકમોની બેઠકો જાહરે જનતા માટે ખલુ્લી છે કે કેમ ? અને આવી બેઠકોની કાયમવાહી 
નોધ જાહરે જનતા માટે ઉપલબ્ધ છે કે કેમ ? તે અંગેનુ ંપત્રક.   

ઉપરોવત મદુ્દો અતે્રના ંષવભાગને લાગ ુપડતો નથી. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

૯. સસં્થાના અષધકારીઓ અને કમમચારીઓની ષનદેષશકા. 

બજેટ સદર   અ. ન ં અષધકારી / કમમચારી ન ુ ંનામ હોદ્દો  
૧૨૦૦૭ ૧ ખાલી જગ્યા  સશંોઘન વૈજ્ઞાનીક(ENTO) 

૨ ખાલી જગ્યા  મદદ. સશંોધન વૈજ્ઞાનીક (Ento. PB) 

૩  શ્રીમતી હતેલ  વી. અમીપરા  ખેતી અષધકારી  

૪ શ્રી પકંજકુમાર જી. રાઠવા  ખેતી મદદનીશ  

૫ શ્રીમતી એ. એમ. રોહહત   જુ. વલાકમ    
૬ શ્રી એમ. બી. ચૌહાણ ટે્ર. ડ્રાઇવર  

૧૨૯૬૩-૦૧ ૧ શ્રીમતી પી. સી. પટેલ  ખેતી મદદનીશ  

૨ શ્રી ષવશાલ બી. કંુડારીયા રીસચમ એસોસીએટ  

૧૨૯૬૫-૦૧ ૧ ડૉ. અંહકત આર. પટેલ  રીસચમ એસોસીએટ  

૫૦૦૭ ૧ ખાલી જગ્યા ખેતી મદદનીશ 

૨ ખાલી જગ્યા ખેતી મદદનીશ  

૩ શ્રી બી.બી.હળપષત  ખેતી મદદનીશ  

૪ ખાલી જગ્યા સી. વલાકમ  



૫ શ્રીમતી કે. એસ વસાવા  ખેત મજૂર (Court case) 

૫૦૦૩ ૧ ડૉ. બી. એન. પટેલ સહ સ.ંવૈ.(પી.બી.) 

 
 

૧૦. દરેક અષધકારી અને કમમચારીને મળત ુ ંમાષસક મહનેતાણ ુઅને ષનયમો મજુબના વળતરની     
       પધ્ધષતની માહહતી. 

અ. 
ન ં

અષધકારી /કમમચારી 
 ન ુ ંનામ 

હોદ્દો  પગાર ધોરણ  પગાર ગ્રેડ પે 

૧ ખાલી જ્ગગ્યા  સશંોઘન વૈજ્ઞાનીક 144200-218200(14) - - 

૨ ડૉ બી.એન. પટેલ  સહ સશંોઘન વૈજ્ઞાનીક 131400-217100 (13A) 2,12,460/- - 

૩ ખાલી જ્ગગ્યા  મદદ. સશંોધન વૈજ્ઞાનીક 68900-205500(11) 96,576/- - 

૪ 

શ્રીમતી હતેલ  વી. 
અમીપરા ખેતી અષધકારી  39900-126600(7) 54,684/- - 

૫ શ્રી પકંજ જી. રાઠવા ખેતી મદદનીશ   25500-81100(4) 43,176/- - 

૬ શ્રી એમ.બી. ચૌહાણ ટે્ર ડ્રાઇવર  29200-92300 (5) 64,153/- - 

૭ શ્રીમતી એ. એમ. રોહહત   જુ. વલાકમ    19900-63200(2) 42,690/- - 

૮ શ્રી બી.બી.હળપષત  ખેતી મદદનીશ  29200-92300(5) 71,296/- - 
૯ શ્રી ષવશાલ બી. કંુડારીયા રીસચમ એસોસીએટ  49000+HRA 57,820/- - 
૧૦ ડૉ. અંહકત આર. પટેલ રીસચમ એસોસીએટ  54000+HRA 63,720/- - 
૧૧ શ્રીમતી પી.સી. પટેલ ખેતી મદદનીશ  25500-81100(4) 31,259/- - 
૧૨ શ્રીમતી કે. એસ. વસાવા  ખેત મજૂર  15000-47600(IS-2) 36,295/- -  

 

 



૧૧. સસં્થાની એજન્દ્સીની તમામ યોજનાઓની ષવગતો, સબૂ્રચત ખચમ અને કરેલી ચકૂવાણીઓના 

અહવેાલ દશામવત ુફાળવેલુ ંબજેટ.    

કઠોળ સંશોઘન યોજના, વડોદરા વર્ષ૨૦૨૧-૨૨ 

બજેટ 
સદર 

યોજનાન ુનામ 

પગાર અને 
અન્દ્ય 
ભથ્થા 

રીકરીંગ      
કન્દ્ટીજન્દ્સી 

નોન 
રીકરીંગ 

કન્દ્ટીજન્દ્સી 
કુલ 

૧૨૦૦૭ સ્ટેન્દ્ઘનીંગ રીસચમ ઇન ૫લ્સીસ 69,51,415/- 8,99,325/- 84,600/- 79,35,340/- 

૧૨૯૬૩-
૦૧ 

જેનેહટક એન્દ્હાસમેન્દ્ટ 11,05,544/- 6,99,532/- 1,68,830/- 
19,73,906/- 

૧૨૯૬૫-
૦૧ 

ઓગેષનક  ફાષમિંગ 7,76,520/- 8,49,619/- 00 
16,26,139/- 

૧૨૯૩૭ એડપ્ટીવ ટ્રાયલ 0 28,325/- 0 29,325/- 

૫૦૦૭ કઠોળ સશંોઘન યોજના 12,80,846/- 2,09,853/- 0 14,90,699/- 

૫૦૦૩ પેડી રીસચમ સ્કીમ 24,79,845/- 1,98,857/- 0 26,78,702/- 

૧૨૯૦૭ એગ્રો. મીટેહરયોલોજી 0 19,949/- 0 19,949/- 

૯૫૧૦-એ-૭  રીવોલ્વીંગ ફંડ  0 15,87,879/- 
0 15,87,879/- 

2704-51  AICRP TRIALS OF Pigeongea testing  0 19,958/- 
0 19,958/- 

૧૮૫૫૭-
૯૧(s) 

રાષ્ટ્ટ્રીય કૃષિષવકાસ યોજના (RKVY) 
1,00,000/- 

0 0 1,00,000/- 

૧૮૫૫૭-
૫૬ 

Evaluation of bio-efficacy of SYN 547407 
100 DC against pests complex in  
Redgram” 

0 3,80,095/- 0 3,80,095/- 

 

૧૨. ફાળવેલી સિાયકી અને સિાયકી કાયમકમો ના લાભાથીઓની ધવગત સહિત આવા કાયમકમોના  

અમલની પધ્િધત  

ઉપરોક્ત મદુ્દો અતે્રના ંધવભાગને લાગ ુપડતો નથી. 

૧૩. સસં્કથા પાસેથી કોઈપણ પરવાનગીઑ અથવા અધિકારપત્ર અથવા છૂટછાટ / રાિત મેળવનાર   

અંગેની ધવગતો. 

ઉપરોક્ત મદુ્દો અતે્રના ંધવભાગને લાગ ુપડતો નથી. 

૧૪. સસં્કથા પાસે ઉપલબ્િ અથવા તેમની પાસે રિતેી ધવજાણુ ંમાધ્યમમા ંરુપાતંહરત (ઈલેકટ્રોધનકસ 
ફોમમ)  માહિતીની ધવગતો.     
ખેતી અને સલંગ્ન વ્યવસાયને લગતી માહિતી ઉપલબ્િ છે. 



૧૫. સસં્કથામા ંજાિરે ઉપયોગમા ંરાખેલી પસુ્કતકાલય અથવા વાચંન ખડંની સવલતો માટેના સમય 
સહિત,  નાગહરકોને માહિતી મેળવવા માટેની પ્રાપ્ત સગવડોની ધવગતો.    
ઉપરોક્ત મદુ્દો અતે્રના ંધવભાગને લાગ ુપડતો નથી. 

૧૬. સસં્કથાએ નીયકુ્ત કરેલા જાિરે માહિતી અધિકારીઓના ંનામ, િોદાઓ અને અન્ય ધવગતો.   

(૧) મખુ્ય જાિરે માહિતી અધિકારી  ડૉ. બી. એન. પટેલ 
સિ સશંોિન વૈજ્ઞાધનક (પી.બી.) 
ક.સ.ંકે. આ.કૃ.ય.ુ વડોદરા    

(૨) મદદનીશ જાહેર માહહતી અહિકારી              
  
૧૭. વખતો-વખત ધનયત કરવામા ંઆવે તે પ્રમાણેની આવી અન્ય માહિતી. 

ઉપરોક્ત મદુ્દો અતે્રના ંધવભાગને લાગ ુપડતો નથી 



ુ ય ચોખા સશંોધન ક   

આણદં ૃિષ િુનવિસટ  

નવાગામ 
 

ધ રાઇટ ુ ઇ મશન એ ટ – ૨૦૦૫ ની મા હતી 
 

કચેર ુ ંનામ: ુ ય ચોખા સશંોધન ક , આ. .ૃ .ુ,નવાગામ. 
 

૧. સં થા ુ ંસ ં થાપન, ઉ ેશો, કાય  અને ફરજોની િવગત. 

આ સં થાની થાપના ૨.૫ હ ટર જમીનથી નવાગામ તા.દસ ોઇ મા ંસને ૧૯૪૫ મા ં ીટ શ રા ય વખતે થયેલ છે.  

ઉ ેશો : પાક ધુારણા કાય મ તગત પસદંગીથી તેમજ સવંધનથી ડાગંરની સાર  તોને િવકસાવવાના સશંોધનો 

ઉપરાતં પાક ઉ પાદન, પાક સરં ણ ગેના િવિવધ હ થુી આ સશંોધન ક  શ  કરલ છે.  

કાય  : આ ક  પાક ધુારણા, પાક ઉ પાદન, પાક સરં ણ માટ સશંોધન કામગીર  રહ છે.  

પાક ધુારણા : નવી નવી તો બહારથી લાવવી, વાવવી, અ યાસ કરવો, સકંરણો કરવા, િવિવધ પઢે ઓમા ં

અ યાસ કર ને નવી નવી િવિવધ તો ખે ુતોને આપવા ય નો કરવા તથા તનેા ક ીય તેમજ મા બૃીજની 

જનીનીક ુ તા ળવીને ુ  બયારણ તૈયાર કર ુ.ં 

પાક ઉ પાદન : નવી નવી શોધાયેલી તોમા ં ખેતી કાય  કર  વ  ુ ઉ પાદન મેળવ ુ.ં તોમા ં વાવણી ુ ં તર, 

ખાતર, િપયત િવગેર ુ ં માણ શોધ ુ ંઅને ઓછા ખચ વ  ુનફો થાય તે માટ પ િતઓ િવકસાવવી.  

પાક સરં ણ : નવી નવી શોધાયેલ તોમા ંઆવતા ક ટક તેમજ રોગ અટકાવવા સશંોધન અખતરાઓ ારા વાત 

રોગના ઉપ વની િત તા ચકાસવી તેન ેઅટકાવવા માટ િવક તેમજ રાસાય ણક પ િતઓ અમલી બનાવવી 

અને ખે ુતોને પહોચાડવી. પયાવરણ િમ  પ િતઓ ારા સકં લત વાત િનયં ણ અપનાવ ુ.ં  

ફરજો : આ સં થામા ંસમ  જુરાત રા યના ુ ય ચોખા સશંોધન તર ક કામગીર  કર છે. આમ ચોખા પાકની પાક 

ધુારણા કરવાની, તો રુ  પાડવાની, પાક ઉ પાદન માટ પ િતઓ િવકસાવવાની અને પાક સરં ણ ગે 

જ ર  મા હતી રુ  પાડવાની અને પાકના િવ તરણ અિધકાર / ામ સેવકોને તા લમ આપવાની પણ 

કામગીર  અ ે ુ ં ક  બ વે છે.  તે ધુારલી તો ુ ંજનીનીક ર તે ુ  મા  ૃ બયારણ તૈયાર કરવા ુ ં

તેમજ સમ  રા ય તેમજ દશભરમા ં  તનેી માગંણી અ સુાર તેને ુ  પાડવા ુ ંકાય આ સં થા કર છે.  

 

૨. સં થાના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ ાઓ અને ફરજો. 

(૧) સશંોધન વૈ ાિનક (ચોખા) 

સ ાઓ : સશંોધન/વહ વટ સાથે સકંળાયેલ સમ  ટાફ ઉપર િનયં ણ, કામગીર  ચકાસવી, ર પોટ ગ કર ુ,ં 

ઉપલ ધ અ દુાન ુ ં ચુા ુ યવ થાપન.  

 ફરજો : જુરાતમા ં ડાગંર પકવતા સમ  િવ તાર સાથે સકંળાયેલ સશંોધન ક ોને યો ય માગદશન ુ  

પાડ ુ/ં િનયં ણ રાખ ુ.ં મા હતી મેળવવી, સકંલન કર ુ.ં 

(૨) સહ સશંોધન વૈ ાિનક  

 સ ાઓ : િવભાગીય વડા તર કની 

ફરજો : િવભાગીય સશંોધન/વહ વટ  દખરખ રાખવી, કામગીર  કરાવવી અને માગદશન આપી/ ર પોટ ગ 

કર ુ.ં 
 
 
 
 



(૩) મદદનીશ સશંોધન વૈ ાિનક  

 સ ઓ : િવભાગના કામમા ંસશંોધન ટાફ ઉપર દખરખ/િનયં ણ 

ફરજો : િવભાગીય વડા સાથે રહ  સશંોધન/વહ વટ   ફળવાય તે કામકાજ કર ુ ંઅન ેિનભાવ ુ,ં અવલોકન 

લેવા/ ર પોટ ગ કર ુ.ં  

(૪) ખેતી અિધકાર / ખેતી િનર ક/ ખેતી મદદનીશ/ તાિં ક મદદનીશ  

 સ ાઓ :  ત ેહો ા નીચેના ટાફ ઉપર દખરખ/ િનયં ણ  

ફરજો : સશંોધનની િવભાગીય કામગીર મા ં અિધકાર ઓના જણા યા જુબની ખેતર ઉપર તેમજ 

યોગશાળામા ંસઘળ  ફરજો બ વવી.  

 

૩. સં થાના કામકાજ અને િનણય યામા ંઅ સુરવાની કાયપ િત (તેમા ંદખરખ અને જવાબદાર ઓ માટની 

ચેનલોની બાબતનો સમાવેશ થવો જ ર  છે.  

આ ક  ચોખા ગેના સશંોધન ુ ં ુ ય ક  છે આથી વાવણીની તાર ખ જુબ સમયસર રોપણીથી કાપણી 

ધુીની સીઝનલ કામગીર  કરાવાય તેમજ સમયસર ટાફ/ મ ુરોના કામકાજ થાય તે જોવામા ંઆવે છે. 

અવલોકનો મળેવી થૃકરણ કર  અખતરાના પ રણામો બહાર પાડવામા ંઆવે છે/ ભલામણો કરાય છે.  

૪. સં થાના કાય  કરવા માટના િનયત કરલા ધોરણો.  

૧. ુદ  ુદ  ધુારલી મા ય તો ુ ં ીડર સીડ જનીનીક ુ તાની ળવળ  કર ને જ ર યાત જુબ 

ુ  પાડ ુ.ં / ુ લયસ બયારણને જનીનીક ર તે ુ  રાખ ુ ંતેમજ ળવ ુ.ં  

૨. ખે ુતલ ી ો ુ ંિનરાકરણ થાય તેવા ય નો કરવા. 

૩. પાક ધુારણામા ં નવી તો બહાર પાડવી પાક ઉ પાદનમા ં ખેતી પ િતઓ િવકસાવવી. પાક 

સરં ણમા ંયો ય િનયં ણ મળેવવા, માગદશન ુ  પાડવા.  
 

૫. સં થાના કાય  કરવા માટ સં થા ારા ઘડાયેલા િનયમો, િવિનયમો, ચુનાઓ, િનયમ સં હો અને રકડ. 

 આ સં થા આણદં ૃિષ િુનવિસટ  હ તક હોઇ તેના સમ  િનયમો પાળવામા ંઆવે છે અને જ ર  બધા જ 

રકડ અ ે સાચવવામા ંઆવ ેછે.  
 

૬. સં થા પાસેના દ તાવજેોના કાર ુ ંપ ક.  

 આ સં થા આણદં ૃિષ િુનવિસટ  હ તક હોઇ તેની ચુના/ માગદશન/ િનયમો જુબ પ કો વા ક (૧) 

જમીનના દ તાવેજ (૨) ડાગંરની ુદ  ુદ  તોના નોટ ફ કશનની ફાઇલો (૩) રોગીગ ર ટર િવ.  તે 

િવભાગ િનભાવે છે. 
 

૭. સં થાની િનિત ઘડવા ગેના અથવા તેમના વહ વટ ગેના હર જનતા સાથેના પરામશ અથવા 

િતિનિધ વ માટની કોઇ યવ થા હોય તો તેની િવગતો.  

 * આ સં થા આણદં ૃિષ િુનવિસટ   હ તક હોઇ નવી નીતી ઘડવાની કોઇ સ ા નથી. પરં  ુ હર  

જનતા માટ બીજ ફાળાવણી માટ યો ય સમયની અર  લેવાની/ફાળવણી કરવામા ંઆવ ેછે. ભાવ  

ન  કરવાની નીિત િુનવિસટ  લેવલે ન  કરવાની હોય છે અને બીજ  ત ેભાવે ફાળવવામા ં   

આવે છે.  

 * ખે ુતોને જ ર  બધી જ વૈ ાિનક માહ િતઓ રુ  પાડ ને વ  ુમળતર મળે તે ર તેની ખેતી  

પ ધતીઓ  ુયો ય માગદશન ુ  પાડવામા ંઆવે છે.  
 



૮. સં થાની િવિવધ સિમિતઓ અને તેમના ભાગ તર ક અથવા તેની સલાહના ઉ ેશથી બેથી વ  ુ સ યોના 

બનલેા એકમોની બેઠકો હર જનતા માટ ુ લી છે ક કમ ? અને આવી બેઠકોની કાયવાહ  ન ધ હર 

જનતા માટ ઉપલ ધ છે ક કમ ? તે ગે ુ ંપ ક.   

* આ સં થા આણદં ૃિષ િુનવિસટ   હ તક હોઇ સશંોધન તેમજ વહ વટ ગે ના સલાહ ચૂનો 

િુનવિસટ  તરફથી થાય છે. 
  
 
 
 
 
 
 
 

૯. સં થાના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની િનદિશકા.  

 * અિધકાર /કમચાર ઓના નામ, હો ો પગાર ધોરણ િવગેર ની માહ તી દશાવ  ુપ ક સામેલ છે. 

(પ ક - અ)   

(પ ક - અ) 

મ

  

બ ટ હડ  અિધકાર / કમચાર ુ ં નામ
  

જ યા ુ ંનામ  પે બે ડ  પગાર  ેડ પે  ુલ પગાર  

૧ ૨૦૦૩ ડૉ. ડ .બી. પિત સહ.સશંો.વૈ ા. 131400 – 217100 133054 - 177333 

૨ ૨૦૦૩  ડૉ. ડ . .કાચા મદદ.સશંો.વૈ ા. 57700 – 182400 74,639 - 90945 

૩ ૨૦૦૩  ી. એસ.એસ.થોરાત મદદ.સશંો.વૈ ા. 37700 – 182400 69165 - 83872/- 

૪ ૨૦૦૩  ડૉ. આર.ક.ગગંવાર સહ.સશંો.વૈ ા. 131400 – 217100 135329 - 183372 

૫ ૨૦૦૩  ી.એસ. .પટલ  મદદ.સશંો.વૈ ા. 68900 – 205500 92667 - 126246/- 

૬ ૨૦૦૩  ી. એન. .ભરવાડ ખેતી મદદનીશ  25500 – 81100  32070 - 35979 

૭ ૨૦૦૩ ી.એ.ક.પરમાર  કટર ાઇવર  29200 – 92300 25498 - 69726 

૮ ૫૦૦૩ ખાલી  સશંો.વૈ ા.(ચોખા) 144200 – 218200 - - - 

૯ ૫૦૦૩  ખાલી  સહ.સશંો.વૈ ા. 79800 – 211500 - - - 

૧૦ ૫૦૦૩ ખાલી મદદ.સશંો.વૈ ા. 57700 – 182400 - - - 

૧૧ ૫૦૦૩  ખાલી  મદદ.સશંો.વૈ ા. 57700 – 182400 - - - 

૧૨ ૫૦૦૩ ખાલી મદદ.સશંો.વૈ ા. 57700 – 182400 - - - 

૧૩ ૫૦૦૩ ી.એન.આર.મકવાણા  ખેતી અિધકાર  39900 – 126600 50351 - 55965 

૧૪ ૫૦૦૩ ખાલી  ખેતી અિધકાર   39900 – 126600 - - - 

૧૫ ૫૦૦૩  ી. એ.એન.મકવાણા  ખેતી િનર ક  39900 – 126600 55190 - 87318 

૧૬ ૫૦૦૩  ી. પી.એમ.મકવાણા લેબ ટકની યન  35400 – 112400 67080 - 84808 

૧૭ ૫૦૦૩  ખાલી  ખેતી મદદનીશ  25500 – 81100 - - - 

૧૮ ૫૦૦૩ ી. પી.એચ.રાઠોડ ખેતી મદદનીશ  25500 – 81100 32190 - 35979 

૧૯ ૫૦૦૩  ખાલી ખેતી મદદનીશ  25500 – 81100 - - - 

૨૦ ૫૦૦૩  ી.એ.ક.પરમાર  ખેતી મદદનીશ  39900 – 126600 68050 - 87298 

૨૧ ૫૦૦૩  ખાલી  ખેતી મદદનીશ  25500 – 81100 - - - 

૨૨ ૫૦૦૩  ખાલી િસિનયર કલાક  25500 – 81100 - - - 

૨૩ ૫૦૦૩  ીમતી.એ.ક.પાઠક  ુ િનયર કલાક  19900 – 63200 26770 - 29844 

૨૪ ૫૦૦૩ ી.એલ.એસ.શેખ ુ િનયર કલાક  19900 – 63200 26770 - 29844 

૨૫ ૫૦૦૩ ી.ક.વી.એરવા ડયા ુ િનયર કલાક  1995 fix 19750 - 19950 

૨૬ ૫૦૦૩ ખાલી પટાવાળા  14800 – 47100 - - - 

૨૭ ૫૦૦૩ ખાલી પટાવાળા  14800 – 47100 - - - 

૨૮ ૫૦૦૩ ખાલી પટાવાળા  14800 – 47100 - - - 

૨૯ ૫૦૦૩ ી. એચ.એસ.વહોરા પટાવાળા  15000 – 47100   34987 - 43853 



૩૦ ૫૦૦૩ ી. .એમ.વસાવા  માળ   14800 – 47100 30853 - 44392 

૩૧ ૫૦૦૩ ખાલી  વાયરમેન  - - - - 

૩૨ ૧૨૦૦૩ ી.પી.બી. પિત ુ િનયર કલાક  1995 fix 19750 - 19950 

૩૩ ૧૨૦૦૩ ડૉ.એમ.બી.પરમાર સહ.સશંો.વૈ ા. 131400 – 217100   134896 - 188888 

૩૪ ૧૨૯૯૩-૯ ખાલી  મદદ.સશંો.વૈ ા. 79800- 211500  - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

૧૦. દરક અિધકાર  અને કમચાર ને મળ ુ ંમાિસક મહનતા ુ ંઅને િનયમો જુબના વળતરની પ િતની મા હતી.  

* આણદં ૃિષ િુનવિસટ ના િનયમો જુબ  તે મ ં ુર થયેલ જ યાના પગાર ધોરણ જુબ મહનતા ુ ં

કુવવામા ંઆવે છે.  

૧૧. સં થાની એજ સીની તમામ યોજનાઓની િવગતો, ુચત ખચ અને કરલી કુવણીઓના અહવાલ દશાવ  ુ   

         ફાળવે  ુબ ટ.  

મ  બ ટ સદર  ફાળવલે ા ટ  ખચ  

૧ ૫૦૦૩ ૭૦,૬૦,૬૦૦/- ૬૮,૪૩,૨૪૯/- 

૨ ૨૦૦૩ ૧,૦૭,૬૯,૩૩૩/-  ૯૯,૩૭,૪૨૧/--

૩ ૧૨૦૦૩ ૩૨,૪૧,૦૦૦/-       ૩૨,૦૬,૮૪૦/- 

૪ ૧૨૦૨૭-૪  ૫,૫૦,૦૦૦/- ૫,૪૯,૩૩૪/- 

૫ ૧૨૯૩૩  ૧૦,૬૦,૦૦૦/- ૧૦,૫૯,૪૫૦/- 

૬ ૧૨૯૩૭ ૨૫,૦૦૦/- ૧૯,૯૭૫/- 

૭ ૯૫૧૦-A-૧૦ ૮૮,૫૪,૯૮૬.૯૧/- ૨,૨૫,૫૯૨/- 

૮ ૧૨૯૯૩-૯  ૧૩,૩૩,૦૦૦/- ૧૩,૩૧,૬૭૬/- 

૯ ૨૦૦૩-૧  ૨,૨૪,૮૦૭/- ૨,૧૩,૧૫૬/- 

૧૦ ૧૮૫૫૮-૩૦ ૧૫,૨૫,૨૯૭/- ૮૦,૪૯૯/- 

૧૧ ૧૮૫૫૮-૫૫ ૩૩,૩૭૯/- ૩૦,૪૨૦/- 

૧૨ ૧૮૪૫૭-૨૨ ૪૦,૬૭,૨૭૨/- ૯,૨૪,૪૮૧/- 

૧૩ ૨૭૦૪-૫૨  ૪૦,૦૦૦/- ૨૮,૭૪૯/- 

૧૪ ૧૮૫૫૮-૫૮ ૨૧,૬૭૨/- ૨૧,૦૨૪/- 

૧૫ ૨૦૦૩-૪  ૧,૪૩,૧૮૪/- ૦/- 

૧૬. ૨૦૭૬-૩ ૩૮,૬૦,૫૬૮.૦૫/- ૦/- 
 

૧૨. ફાળવલેી સહાયક  અને સહાયક  કાય મોના લાભાથ ઓની િવગત સ હત આવા કાય મોના અમલની પ િત.  

* આ સં થા આણદં ૃિષ િુનવિસટ ના હ તકની છે અને તેમા ં કોઇ તની સહાયક  યોજનાઓ 

અમલમા ંનથી. આથી મા હતી નીલ ગણવી.  
 

૧૩. સં થા પાસેથી કોઇ પણ પરવાનગીઓ અથવા અિધકારપ  અથવા ટછાટ/ રા ત મેળવનાર ગેની 

િવગતો.  



* આ સં થા પાસે કોઇપણ તની પરવાનગી આપવાની સ ા નથી તેમજ અિધકાર પ ો પણ નથી 

આણદં ૃિષ િુનવિસટ ની ચુના જુબ કામગીર  કરાય છે.  
 

૧૪. સં થા પાસે ઉપલ ધ અથવા તેમની પાસે રહતી િવ ુ ં મા યમમા ં પાતં રત (ઇલે ોિનકસ ફોમ) 

મા હતીની િવગતો. 

* આ સં થા સશંોધન/ િશ ણ/ િવ તરણની કામગીર  કરતી હોઇ તેને માટના જ ર  અ કુ ખાસ 

હ નુા અથ જ વી ુ ંમા યમમા ં પાતંર કરાય છે.  
 

 
 
 

૧૫. સં થામા ં હર ઉપયોગમા ં રાખેલી ુ તકાલય અથવા વાચંન ખડંની સવલતો માટના સમય સ હત, 

નાગ રકોને મા હતી મળેવવા માટની ા ત સગવડોની િવગતો.  

* આ સં થા પાસે લાય ેર ના મની અલગ યવ થા છે  ફ ત સશંોધન/ િશ ણ/ િવ તરણ 

કામગીર  માટ જ ઉપયોગમા ંલેવાય છે તેમજ ખે ુતો માટના જુરાત ખેતી ઉપયોગી કાશનો પણ 

રાખવામા ંઆવે છે. હર નોટ સ બોડ ઉપર ઉપયોગી કાશનો અ કુ સમય માટ કુવામા ંઆવે છે 

ના લુાકાતીઓ/ ખે ુતો લાભ લેતા હોય છે.  
 

૧૬. સં થાએ િન કુત કરલા હર મા હતી અિધકાર ઓના નામ, હો ાઓ અને અ ય િવગતો.  

મ  અિધકાર ુ ંનામ  હો ો  સપંક  

૧ ડા.એમ.બી.પરમાર
  

સશંોધન વૈ ાિનક (ચોખા)   : (કચેર ) (૦૨૬૯૪) ૨૯૯૧૨૨, 
(1) rsrice_mrrs@yahoo.com 
(2) researchscientistrice@aau.in  

 

૧૭. વખતો વખત િનયત કરવામા ંઆવે તે માણેની આવી અ ય મા હતી. 

 * આણદં ૃિષ િુનવિસટ ની વડ  કચેર  તરફથી  માગદશન મળે તે જુબ અમલ કરવામા ંઆવશે.   



એને ર – બી 
 
 

માણપ  

 

આથી માણપ  આપવામા ંઆવે છે ક, મા હતી અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫ ની કલમ – ૪ તગત વય ં

હર કરવાની બાબતો ોએ ટ વ ડ લોઝર (PAD) મારા િવભાગ ારા તૈયાર કરવામા ં આવેલ છે અને તા. 

૧.૫.૨૦૨૨ની થિતએ અમાર  મં ુર  મળેવી અધતન કરવામા ંઆવલે છે.  
 
 
 

તા.     /૦૫/૨૦૨૨                           કચેર ના વડાની સહ : 

                                                 કચેર ના વડા ુ ંનામ: 

                                                       િવભાગ ુ ંનામ:                  



  

૦૬-૦૫-૨૦૨૨ 

  

  

  કષૃિ સશંોધન કને્દ્ર 

  આણદં કષૃિ યષુનવર્સિટી 

         મવુાષિયા ફામિ,દાહોદ- ૩૮૯ ૧૬૦  

 

ડૉ. આર. જી મછાર 

સહ સશંોધન વજૈ્ઞાષનક અન ેવડા 

                            ફોન: (૦૨૬૭૩) ૨૨૦૪૨૩ 

                           ઇમિે: arsdahod@aau.in 

જા.ન.ં આકયૃ/ુક.ૃસ.ંક/ે વહટ /      ૬૭          /૨૦૨૨, દાહોદ                           તારીખ: ૦૭ /૦૫ ૨૦૨૨ 

 

પ્રતિ, 
કુલસચિવશ્રી,  
આણદં કૃતિ યતુિવતસિટી, 
આણદં-૩૮૮ ૧૧૦. 
 

          તવિયvo  ૧૭ મદુ્દાની માહિતી [પ્રોએકટીવ ડીસ્કલોઝર] પ્રસિધ્ધ કરવા  બાબત...  
                     ઘી રાઇટ ટુ ઇન્ ફોમ્ેરશન િ ટ ટ -૨૦૦૫ 

  સદંર્ -:  આ૫શ્રીિી  િ્રીિા ૫રર૫ત્ર જાિ.આકુય/ુરજી/લીગલ/સીસી.૨/૮૨/૨૨     
           િારીખ ૩૦.૪.૨૦૨૨         

 
          સતવિય ઉપરો િ તવિય અિ્ સદંર્  અન્વય્ જણાવવાનુ ં  ે,સહ સશંનોધિ વૈજ્ઞાતિ શ્રી, કૃતિ 
સશંનોધિ  ેન્ર, આ.કૃ.ય,ુદાહોદ ખાિ્િી ઘી રાઇટ ટુ ઇન્ ફોમ્ેરશન િ ઇન્ ફોમેરનશનિ ટ ટ–૨૦૦૫ હઠેળ મદુ્દાિ ં૧ 

થી ૧૭ મદુ્દાિી મેરારહિી [પ્રોટ ટીવ ડીસ્ લોઝર] પ્રતસઘ્ ઘ  રવા  અંગ્િી િારીખ:૦૧.૦૫.૨૦૨૨ િી 

પરીસ્સ્થતિિી અઘિિ  રી શ્રતૃિ ફોન્ ટમેરા ં  આણદં કૃતિ યતુિવતસિટીિી વ્બસાઇટ પર પ્રતસધ્ધ  રી આ 

સાથ્ મેરાહીતિ િથા ટિ્ક્ષર-બી સામ્ેરલ રાખી મેરો લી આપવામેરા ંઆવ્ છ્. જે તવરદિ થવા તવિતંિ. 
 
 
 
                                                                                                                                                                                    
સામ્ેરલ: ઉપર મજુબ                                                                
 
 

                                                                         
 

 
 
 
 
 
 
 



  

૦૬-૦૫-૨૦૨૨ 

  

 
 
૧ સસં્થાનુ ંસસં્થાપિ, ઉદેશનો,  

 ાયો અિ્ ફરજોિી તવગિ  
:
   

      કૃતિ સશંનોધિ  ેન્ર, દાહોદિી શનરૂઆિ વિ  આઝાદી પવૂન 
૧૯૦૮ થી થય્લ. આ તવસ્િારમેરા ં િ્ મવુાચલયા ફામેર િા હલુામેરણા 
િામેરથી જાણીત ુ ંછ્. આ  ેન્ર અમેરદાવાદ ઇન્દોર રાષ્ટ્રીય ધોરીમેરાગ  
િ.ં૫૯ િ્ અડીિ્ શનહરેથી પાિં ર .મેરી.દુર છ્.આ ફામેર િો તવસ્િાર 
૪૬.૭૦ હકે્ટર છ્. આ ફામેર  ઈ.સ.૧૯૦૮ મેરા ંચિટીસ ગવમેરનન્ટ હસ્િ  
હત ુ ં  ત્યારબાદ ઈ.સ.૧૯૬૦ મેરા ં ગજુરાિ રાજ્યિી સ્થાપિા થિા ં
ગજુરાિ સર ાર હસ્િ  આવયુ ં ત્યારબાદ સિ્ ઈ.સ.૧૯૭૨મેરા ં
ગજુરાિ કૃતિ યતુિવતસિટી અસ્સ્િત્વમેરા ં આવિા ં ગજુરાિ કૃતિ 
યતુિવસીટી હસ્િ  આવયુ.ં ત્યારબાદ િારીખ પહલેી મ્ેર ૨૦૦૪મેરા ં
ગજુરાિ કૃતિ યતુિવસીટીનુ ંતવર્ાજિ થિા ંઆણદં કૃતિ યતુિવતસિટી 
આણદંિા હસ્િ મેરા ંઆવયુ.ં 
       આ  ેન્ર મેરધ્ય ગજુરાિ ખિ્ હવામેરાિ તવર્ાગ-૩ હઠેળ આવ્ 
છ્. 
(અ) વરસાદ:છ્લ્લા ત્રીસ વિ િો સરેરાશન વરસાદ ૯૮૬.૩૭                                    
      મેરી.મેરી. 
 (બ) જમેરીિ:રેિાળ,  ાળી અિ્ ગોરડુથંી સરેરાસ ઉંડાઈ૫૦ સ્.મેરી. 
 ( )  ઉષ્ટ્ણિામેરાિ:-ઓછામેરા ંઓછુ ૫૦ અિ્ વધમુેરા ંવધ ુ૪૫૦ સ્. 
 (ડ)   અક્ષાશંન ૨૦૦ ૫૦’ ઉંિર રેખાશંન ૭૫૦ ૧૮’ પવૂન. 
     ત્યારબાદ સ્થાતિ  મેર ાઇ પ વિા ખ્ડુિોિી મસુ્ ેલીઓિ્ 
ધ્યાિમેરા ંરાખી અિ્ મેર ાઇનુ ંવધ ુઉત્પાદિ મ્ેરળવવા મેરાટે આ  ેંર 
ખાિ્ મેરલ્ટીલો ેશનિ ટેસ્ટીંગ સેંન્ટર િરી ે સશંનોધિ  ાય  હાથ 
ધરવામેરા ંઆવ્ છ્. આ  ેન્ર ખાિ્ ક્રમેરસહ તવતવધ પા ોિા સશંનોધિ 
વૈજ્ઞાતિ શ્રીઓ િરફથી ટગ્ર્સ્ ો સબ મેરીટીમેરા ંિક્કી થાય િ્ મજુબ 
અખિરાઓ હાથ ધરવા બીયારણ મેરો લ્ છ્ અિ્ િ્ મજુબ 
અખિરાઓ હાથ ધરવામેરા ં આવ્ છ્. આ  ેન્ર ખાિ્ તશનયાળામેરા ં
મેર ાઇ, િણા અિ્ લસણિા અખિરાઓ િથા તવતવધ  ક્ષાિા બીજ 
ઉત્પાદિ  ાય ક્રમેર હાથ ધરવામેરા ંઆવ્ છ્. િોમેરાસામેરા ંિાગલી િથા 
 ોદરા ( ોડીિ્ટેડ િથા સ્ટેટ રાયલ),તવ્ુર,મેરગ,અડદ,ડાગંર 
(ઓરાણ),આદુ-લસણ િથા મેર ાઇ ( ોડીિ્ટેડ િથા સ્ટેટ રાયલ)  
મેરળી આશનરે પિાસ જેટલા અખિરાઓ દરવિન હાથ ધરવામેરા ં
આવ્ છ્. 
    પ્રોજેક્ટ શનરુ થયો ત્યારથી હલ ા ધાન્ય પા ોિા અખિરાિા 
ફળ સ્વરુપ્ િાગલીમેરા ં ગજુરાિ િાગલી-૧,ગજુરાિ િાગલી 
v૨,ગજુરાિ િાગલીv૩,ગજુરાિ િાગલી v૪,ગજુરાિ િાગલી 
v૫,ગજુરાિ િવસારી િાગલી v૬.  ોદરા પા િી ગજુરાિ  ોદરા 
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v૧ અિ્ ગજુરાિ  ોદરા v૨, અિ્ ગજુરાિ આણદં  ોદરા-૩,  
ગજુરાિ  ોદરા-૪ વરી પા િી ગજુરાિ વરી v૧ અિ્ ગજુરાિ 
વરી v૨, બટંી પા િી ગજુરાિ બટંી v૧,  ાગં પા િી સ્થાતિ , 
િીણો પા િી સ્થાતિ   ઠોળ પા ો પૈ ી મેરગમેરા ં મેરગ ગજુરાિ -
૨,મેરગ ગજુરાિ -૩,મેરગ ગજુરાિ -૪,સાબરમેરિી, ે-૮૫૧ અિ્ મેરગ 
મ્ેરહા. િણામેરા ંગજુરાિ િણા -૧,ગજુરાિ િણા -૨,ગજુરાિ િણા -
૩ અિ્ િણા દાહોદ પીળા.અડદમેરા ંગજુરાિ અડદ-૧ અિ્ ટી-૯. 
િોળામેરા ં ગજુરાિ િોળા-૨,ગજુરાિ િોળા-૩,ગજુરાિ િોળા-૪. 
તવ્ુર પા મેરા ં ગજુરાિ તવ્ુર-૧,ગજુરાિ તવ્ુર-૧૦૦, ગજુરાિ 
તવ્ુર-૧૦૧, ગજુરાિ તવ્ુર-૧૦૨, આણદં ગજુરાિ તવ્ુર-૧, 
આણદં ગજુરાિ તવ્ુર-૨,આઈ.સી.પી.ટલ.-૮૭, આઈ.સી.પી.ટિ.-
૮(હાઇિીડ),બીડીટિ-૨,આઈ.સી.પી.ટલ.-૮૭૧૧૯, ગજુરાિ 
તવ્ુર હાઇચિડ-૧ અિ્ આણદં ગ્ર્ઈિ તવ્ુર -૨. મેર ાઇ પા મેરા ં
ગજુરાિ મેર ાઈ-૧,ગજુરાિ મેર ાઈ-૨, ગજુરાિ મેર ાઈ-૩, ગજુરાિ 
મેર ાઈ-૪, ગજુરાિ મેર ાઈ-૬,િમેર દા મેરોિી, ટિક્યપુીટમેર-
૧,જીટવાયટમેરટિ-૧, જીટડબ્લલ્યટુમેરટિ-૨, અંબર અિ્ ગગંા 
સફેદ-૨. ડાગંર પા મેરા ં ટ.ટ.ય.ુડી.આર-૧, અશનો ા ૨૦૦ ટફ, 
જીટઆર-૧૩, જીઆર-૧૨, જીઆર-૯,ગરુ્જરી, જીઆર- ૧૦૧, 
જીટઆર- ૧ અિ્ જીટઆર- 3. લસણ પા મેરા ંગજુરાિ જુિાગઢ 
લસણ-૫ અિ્ ગજુરાિ આણદં લસણ-૬. ઉપર મજુબ જણાવ્લ 
પા ોમેરા ં ઉત્તરોત્તર ખ્ડુિોિી આવ મેરા ં અિ્ પા  ઉત્પાદિમેરા ં
ઘણોજ વધારો જોવા મેરળ્લ છ્ જેથી આથી  રીિ્ સધ્ધર થિા 
જોવા મેરળ્લ છ્.  
*અત્્ર િાલિી તવતવધ પા  યોજિાઓિા હતેઓુ તિિ્ મજુબ છ્ 
 (૧) સ્રેન્ધનીંગ હરિર્ચ ઇન હિલ મીલેટ 

        (બજેટ િદર-૫૦૦૨/૦૩(નોન- પ્લાન)  
પ્રોજેકટના િતેઓુ:  
૧) આ તવસ્િારિ્ અનરુૂપ પા િી અિ્ વધ ુઉત્પાદિ  આપિી   
     બાવટો  ોદરા પા ોિી જાિો તવ સાવવી.  
૨) ઉપરોક્િ પા ોમેરા ં વધ ુ પોિ  િત્વો અિ્ પ્રોટીિ ધરાવિી  
    મલૂ્યવતધિિ જાિો તવ સાવવી.  
૩)  આ તવસ્િારિ્ અનરુૂપ ઉપરોક્િ પા ોિી વધ ુિફા ાર  અિ્  
       ટ ાઉ ખ્િી પધ્ધતિ તવ સાવવી.  
(૨) સ્કીમ ફોર િાયન્ન્ટહફક વકચ ફોર ઇમ્પ્રવુમેન્ટ ઓફ પલ્િીિ  

     (બજેટ િદર-૫૦૦૭ (નોન-પ્લાન)  
પ્રોજેકટના િતેઓુ:  
 ૧) પિંમેરહાલ દાહોદ જીલ્લાિા ડુગંરાળ િ્મેરજ ખડ ાળ તવસ્િારિ્    
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      અનરુૂપ મેરગ અિ્ િણાિી િવી જાિો તવ સાવવી.  
  ૨) આ પા ોિી િફા ાર  ઉત્પાદિ પદ્ધતિિી સશંનોધિ  ામેરગીરી.  
  ૩) રોગ અિ્ જજવાિ સામ્ેર ઉપરોક્િ દશના વ્લ પા ોિી પ્રતિ ાર   
     શનર િ િ ાસવી.  
(૩) સ્રેન્ધનીંગ રીિર્ચ ઇન પલ્િીિ  

    (બજેટ િદર -૭૦૦૭ (નોન-પ્લાન) 
પ્રોજેકટના િતેઓુ:  
૧) પિંમેરહાલ દાહોદ જીલ્લાિા ડુગંરાળ િ્મેરજ ખડ ાળ તવસ્િારિ્   
    અનરુૂપ અડદ િ્મેરજ િોળાિી િવી જાિો િ ાસવી.  
૨)  આ પા ોિી િફા ાર  ઉત્પાદિ પદ્ધતિિી સશંનોધિ  ામેરગીરી.  
૩)  રોગ અિ્ જીવાિ સામ્ેર ઉપરોક્િ દશના વ્લ પા ોિી પ્રતિ ાર   
     શનસ્ક્િ િ ાસવી.   
(૪) સ્રેન્ધનીંગ રીિર્ચ ઇન પલ્િીિ  

      (બજેટ િદર -૧૨૦૦૭ પ્લાન) 
પ્રોજેકટના િતેઓુ: 
૧)  પિંમેરહાલ દાહોદ જીલ્લાિા ડુગંરાળ િ્મેરજ ખડ ાળ તવસ્િારિ્   
     અનરુૂપ તવ્ુરિી  િવી જાિો િ ાસવી.  
૨)  આ પા ોિી િફા ાર  ઉત્પાદિ પદ્ધતિિી સશંનોધિ  ામેરગીરી. 
૩)  રોગ અિ્ જીવાિ સામ્ેર ઉપરોક્િ દશના વ્લ પા ોિી પ્રતિ ાર   
     શનસ્ક્િ િ ાસવી.  
(૫) ઇમ્પ્રવૃમેન્ ટ ફેિીલીટીઝ ઇન મેઇઝ 

      (બજેટ િદર -૧૨૦૦૫(પ્લાન) 
પ્રોજેકટના િતેઓુ: 
  ૧) િોમેરાસુ ં અિ્ તશનયાળુ સીઝિ મેરાટે મેર ાઈિી સધુારેલ અિ્    
      હાઈિીડ જાિોિા અખિરા લવ્ા અિ્ મલુ્યા ંિ  રવુ.ં  
  ૨) મેર ાઈિી સધુારેલ અિ્ હાઈિીડ જાિોનુ ંબીજ ઉત્પાદિ  રવુ.ં 
 (૬) વેરાયટલ ડેવલપમેન્ટ ઇન ચર્કપી ફોર રાયબલ એહરયા 
    (બજેટ િદર-૧૨૯૭૯/૦૫ પ્લાન) 
પ્રોજેકટના િતેઓુ:  
૧) જુદા જુદા તવસ્િારમેરાથંી િણાિા જમેર પ્લાઝમેર ટ ઠા  રી   
    મલુ્યા ંિ અિ્ િ ાસણી  રવી.  
૨)  જૈવી  અિ્ અજૈતવ  પરરબળ સામ્ેર ટ ી સ ે િ્વી પ્રતિ ાર   

    શનસ્ક્િ ધરાવિી જાિો તવ સાવવી.  
૩) સ્થાિી  તવસ્િારમેરા ં વધારે ઉત્પાદિ મ્ેરળવવા મેરાટે અનકુુળ   

પા  પદ્ધતિઓ તવ સાવવી.  
૪)  િાણાિા પા મેરા ંવધ ુઉત્પાદિ મ્ેરળવવા મેરાટે જૈવી  અિ્  
    અજૈતવ   પરરબળ સામ્ેર પા  સરંક્ષણિી પદ્ધતિઓ આપવી.  
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(૭) જીનેટીક્િ એનિને્િમેન્ટ એન્ડ પ્રોડક્િન ટેકનોલોજી ઓફ મેન 
ક્રોપ  ગ્રોન ઇન રાયબલ એહરયા (બજેટ િદર-૧૨૯૭૯ પ્લાન) 
પ્રોજેકટના િતેઓુ:  
૧)  પા  અિ્ િ્િી યોગ્ય જાિોિી ઓળખાણ  રવી.   
૨f   જૈવી  ખિ્ી દ્વારા પા નુ ંઉત્પાદિ સતંચુલિ  રવુ.ં  

૩f આદુ પા મેરા ંકૃતમેર ગાઠિો સડો અિ્ પાિિા ટપ ાિા રોગ મેરાટે   
 રાસાયચણ  અિ્ ચબિ રાસાયચણ  તિયતં્રણ દ્વારા આદુિી    
ગણુવત્તા સધુારવી.  

૪f  પા િી  ાપણી પછી મલૂ્ય વદૃ્ધદ્ધ પ્રરક્રયાિો તવ ાસ  રવો.  
(૮) ડેવલોપમેન્ટ ઓફ ગાચલિક એન્ડ જીંજર વેરાયટીઝ સટેુબલ ફોર 
વેલ્યએુડીિન એન્ડ ઈટ્િ પ્રોડક્િન એન્ડ પ્રોટેકશન ટેકનોલોજી 
એટ દાિોદ  (બજેટ િદર-૧૨૯૭૯/૦૩પ્લાન) 
પ્રોજેકટના િતેઓુ:  
   ૧) જમેર પ્લાજમેરમેરા ં જુદા જુદા તવસ્િારમેરાથંી આદુ અિ્ લસણિી    
       લાઈિો ટ ઠી  રી મલુ્યા ંિ  રી અિ્ િ ાસણી     
       રવી.  
   ૨) આ તવસ્િારિ્ અનકુુળ લસણ અિ્ આદુ પા િી જાિો   
      તવ સાવવી.  
   ૩) મલુ્યવધૃ્ધ્ધ પા  પદ્ધતિ અિ્ પા  સરંક્ષણિી પદ્ધતિઓ   
      તવ સાવવી.  
(૦૯) સ્રેન્ધનીંગ ઓફ એગ્રીપોલીક્લીનીક ફોર રાયબલ ફામચર 
(બજેટ િદર-૧૨૯૭૮(પ્લાન)  
પ્રોજેકટના િતેઓુ:  
 ૧f  આરદવાસી તવસ્િારિી ખિ્ પ્દાશનોમેરા ંથિા રોગો ઓળખવા.  
 ૨f  હાલિા સશંનોધિ અિ્ િાલીમેર  ેન્રિી મેરાળખા ીય સવલિોિ્     
    તવ તસિ  રવી.  
 ૩f  સોઇલ ટેસ્ટીંગ લબ્ િ્મેરજ ટગ્રીપોલીક્લીિી િી 
સ્થાપિ રવી.  
 ૪f ખ્િ પ્દાશનોમેરા ંથિા ન ુસાિિ્ સમેરયસર અટ ાવવુ.ં  
 ૫f આરદવાસી ખ્ડૂિ ખ્ડૂિ મેરરહલા અિ્ યવુાિોિ્ સ્થળ પર    
    મલુા ાિ લઇ કૃતિ અિ્ કૃતિ આધારરિ તવિયોપર િીદશન િ   
    આપવુ.ં  
 ૬) જમેરીિિા રાસાયચણ  અિ્ ર્ૌતિ  િ ાસણી મેરાટે િમિુા 

ટ તત્રિ  રવા િ્મેરજ જરૂર મજુબિા સશંનોધિ મેરાટે 
વૈજ્ઞાતિ ોિ્ પ્રતિર્ાવો.  

(૧૦) રેનીગ ઓફ રાયબલ ફામચર  વમુન એન્ડ ફામચ યથુ  
     (બજેટ િદર-૬૭૦૪/૦૬ (નોન-પ્લાન)  
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પ્રોજેકટના િતેઓુ:  
૧f આરદવાસી ખ્ડૂિો/ બહિેો િ્મેરજ યવુાિોિ્ આધતુિ  ખ્િી 
તવિય  િાલીમેર આપવી સાથ્ સાથ્ પશપુાલિ/મેરરઘાપાલિ   
 બાગાયિ/ફામેર ફોરેસ્રી/ગહૃતવજ્ઞાિિા તવિયોિી િાલીમેર આપવી.  
૨f  આ  ેન્ર ખાિ્ તત્ર- રદવસીય  ેન્રીય િ્મેરજ ટ  રદવસીય   
     ક્ષત્્રીયિાલીમેરનુ ંઆયોજિ  રવુ.ં  
૩f  સશંનોધિ  ેન્રો/ડેરી વગ્રેિા પ્્રરણા પ્રવાસનુ ંઆયોજિ  રવુ.ં  
૪f   મેરરહલા તશનચબર/ખ્ડૂિરદિ/કૃતિમ્ેરળાનુ ંઆયોજિ  રવુ.ં 
૫)   આ તવસ્િારિા ખ્ડુિોિ્ િવી સધુારેલ જાિો તિદશન િ દ્વારા   
     મેરાગ દશન િ આપવાિી  ામેરગીરી.  
     ઉપરોક્િ તવતવધ પા િા ઉદ્્દશનો આધારે થિી ર્લામેરણો 
તવસ્િરણ તશનક્ષણ  ાય ક્રમેરો મેરારફિ્ ખ્ડુિો સધુી પહોંિાડવામેરા ંઆવ્ 
છ્. 

૨ િસં્થાના અસધકારીઓ અને કમચર્ારીઓની િત્તાઓ અને ફરજો: 
અ.ન ં અસધકારીશ્રી/કમચર્ારીનુ ંનામ અને િોદ્દો કામગીરીની સવગત 

૧ ડૉ.આર.જી.મછાર    
િશંોધન વૈજ્ઞાસનક (એગ્રોનોમી) 

 સહ સશંનોધિ વૈજ્ઞાતિ  અિ્ યતુિટ વડા િરી ેિી 
વહીવટી/ રહસાબી/ટે િી લ િમેરામેર  ામેરગીરી.  

  ેન્ર ખાિ્ િાલિી તવતવધ સશંનોધિ યોજિા હઠેળ હાથ 
ધરવાિા થિા િમેરામેર અખિરાઓિા સિંાલિ િ્મેરજ 
મેરોિીટરીંગિી  ામેરગીરી. 

  ેન્ર ખાિ્ હાથ ધરવામેરા ંઆવિા તવતવધ પા ોિા બીજ 

ઉત્પાદિ અંગન્ુ ં સફળ સિંાલિ િ્મેરજ મેરોિીટરીંગિી 
 ામેરગીરી. 

  ેન્રિા તવ ાસિ્ લગિી  ામેરગીરી િથા વગીકૃિ 
બાધં ામેર હઠેળ થિી િમેરામેર  ામેરગીરીિી દેખ રેખિી 
 ામેરગીરી. 

  ેન્રિી મલુા ાિ્ આવિા િમેરામેર મલુા ાિીઓિ્  ેન્ર 
ખાિ્ િાલિી સશંનોધિિી પ્રવતૃત્તઓિી મેરારહિી આપવી. 

 ટડેપ્ટીવ રાયલિ્ લગિી  ામેરગીરી. 
  ેન્ર ખાિ્ અલગ અલગ પા ોમેરા ં અખિરા લવ્ામેરા ં

આવિા હોઇ સશંનોધિ, તવસ્િરણ િથા અન્ય િ િી ી 
 ામેરગીરીમેરા ંિીિલા સ્ટાફિ્ મેરાગ દશન િ આપવ.ુ  

  ેમ્પસ વસાહિ િ્મેરજ ફામેર િ્ લગિી  ોઇપણ પ્ર ારિી 
મશુ્ ેલીઓ મેરાટે િ્મેરજ  ેમ્પસ લગિી બ્લયટુીફી ેશનિ અથન 
િથા સમેરગ્ર  ેમ્પસ વસાહિિા પ્રશ્નો અંગ ્ઉપલી  િ્રી 
સાથ્ પરામેરશન   રવા વડા િરી ેિી સપંણૂ  જવાબદારી. 

 લ્બર  ોટ િા િમેરામેર  ેસોિી  ામેરગીરી. 
 ડીડીઓિ્ લગિી િમેરામેર  ામેરગીરી. 
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 વડી  િ્રી િરફથી સોંપવામેરા ંઆવિી િમેરામેર  ામેરગીરી. 

૨. ડૉ.સવકાિ પાલી , મદદનીશ િશંોધન 
વૈજ્ઞાસનક (પ્લાન્ટ બ્રીડીંગ) 
 

 યતુિટ વડાિી  ોઈ પણ પ્ર ારિી અનપુસ્સ્થતિ દરમ્યાિ 
 ેન્રિી દેખરેખ રાખવી.(સામેરાન્ય વહીવટ) 

 ચિડીંગિ્ લગિા િમેરામેર અખિરાઓિી વાવણીથી 
 ાપણી સધુીિી સપંણૂ   ામેરગીરી યતુિટ વડાિા 
મેરાગ દશન િ હઠેળ  રવાિી રહશ્ેન. િ્મેરજ િમેરામેર 
અખિરાઓિા પરરણામેર િૈયાર  રવાિી  ામેરગીરી. 

 અત્્રિા  ેન્ર હસ્િ િા પા ોિા િમેરામેર પ્ર ારિા બીજ 
ઉત્પાદિિી  ામેરગીરીમેરા ં રોગીંગ, બ્ગીંગ, ટેગીંગ અિ્ 
બીજ િ ાસણી સધુીિી િમેરામેર ટે િી લ  ામેરગીરીમેરા ં
મેરાગ દશન િ પરુુ પાડવાનુ ં રહશ્ેન, િ્મેરજ જે-િ્ પા મેરા ં
ક્રોતસિંગ, સ્લ્ફીંગિી ટડવાન્સ  લ્િરો િથા 
જમેર પ્લાઝમેરિી િવા-જુિા વગ્રેિી જાળવણી  રી 
જમેર પ્લાઝમેર રજીસ્ટર તિર્ાવવાિી  ામેરગીરી.  

 RTI િ્ લગિી  ામેરગીરી. 
 સશંનોધિ પ્ર રણ-૬, વાતિિ  અહવેાલ િૈયાર  રી યતુિટ 

 ક્ષાિો સયં ુિ રીપોટ  યતુિટ વડાિા મેરાગ દશન િ હઠેળ 
િૈયાર  રવાિો રહશ્ેન.  

 યોજિા હસ્િ િા િમેરામેર ટે િી લ રજીસ્ટરો તિયમેરીિ 
લખાય િ્ જોવાિી િથા સહીઓ  રવાિી  ામેરગીરી. 

 યતુિવતસિટીિ્ લગિા િમેરામેર પત્ર વયવહાર 
(Correspondences) િી  ામેરગીરી.(English language)  

 યતુિટ વડા િરફથી સોંપવામેરા ંઆવિી િમેરામેર  ામેરગીરી 
 રવી. 

૩. કુ.સશતલબેન બી પારગી  
િીનીયર રીિર્ચ આિી. 

  ઠોળ સશંનોધિ યોજિાઓ હસ્િ િા િમેરામેર અખિરાઓ 
િથા હલ ા ધાન્ય પા િા અખિરાઓિી વાવણીથી 
 ાપણી સધુીિી િમેરામેર  ામેરગીરી. 

 પા  યોજિાઓ બિાવવી, અવલો િો લઇ પરીણામેરો 
િૈયાર  રવાિી  ામેરગીરી. 

 યોજિા હસ્િ િા િમેરામેર ટે િી લ રજીસ્ટરોિી તિયતમેરિ 
જાળવણી તિર્ાવણી  રવાિી  ામેરગીરી રહશ્ેન.  

 સશંનોધિ યોજિાઓમેરા ંઆવરી લ્વાિા ંપા િા સબંધીિ 
ટગ્ર્સ્ ો રીપોટ , સશંનોધિ પ્ર રણ-૬, વાતિિ  અહવેાલ 
બિાવવામેરા ંડૉ. તવ ાસ પાલીિ્ મેરદદ  રવી. 

 યતુિટ વડા િરફથી સોંપવામેરા ંઆવિી િમેરામેર  ામેરગીરી 
 રવી. 
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૫. શ્રી આરીફ એ શેખ (આર.એ)   (આરદવાસી િાલીમેર યોજિા અિ્ ટગ્રી પોલી લીિી  
યોજિામેરા ં યોજિાિા ઇિિાર્જિા મેરાગ દશન િ હઠેળ કૃતિ 
મેરહોત્સવિી  ામેરગીરી, પ્રદશન િ સ્ટોલ ગોઠવવા, 
લ્બોરેટરી સાધિોિી જાળવણી/તિર્ાવણી  રવાિી 
રહશ્ેન. 

 ટગ્રી પોલી લીિી  યોજિા િ્મેરજ આરદવાસી િાલીમેર 
યોજિાિા િમેરામેર રજીસ્ટરો, ડેડસ્ટો , લોગબ ુ અિ્ 
િાલીમેર યોજિા ખડંિી તિર્ાવણી/ જાળવણી  રવાિી 
રહશ્ેન. 

 અત્્રિા યતુિટ ખાિ્ લવ્ામેરા ં આવિા તવતવધ પા ોિા 
અખિરાઓિા િથા બીજ ઉત્પાદિ  ાય ક્રમેર હઠેળિા 
પા ોમેરા ં રોગ-જીવાિિા અવલો િો લવ્ા િ્મેરજ રીપોટ  
િૈયાર  રવાિી  ામેરગીરી િ્મેરજ રોગ-જીવાિિા 
તિયતં્રણિા યોગ્ય પગલા ંલવ્ાિી  ામેરગીરી. 

 આરદવાસી િાલીમેર યોજિા અિ્ ટગ્રી પોલી લીિી  
યોજિાિી યોજિા ીય  ામેરગીરી િ્મેરજ ખ્ડૂિોિા િાલીમેર 
સમેરય્ રોગ-જીવાિ અંગન્ુ ં મેરાગ દશન િ આપી  ામેરગીરી 
 રાવવી. 

  ેન્ર ખાિ્  રવામેરા ં આવિા તવ ાસિા  ામેરો જેવા ે 
ઓફીસ િ્મેરજ રહણેા ં મેર ાિોિા ંરીપ્રીંગ /  લર  ામેર 
/ ઇલ્ક્રી  રીપ્રીંગિી  ામેરગીરી િથા િ્િ્ સલંગ્િ 
રે ોડ િી તિર્ાવણી િ્મેરજ ફામેર  ખાિ્ િાિા મેરોટા 
બાધં ામેરિ્ લગિી  ામેરગીરી. 

 આપિા ંહસ્િ િા િમેરામેર અખિરાઓિા પરીણામેરો િૈયાર 
 રી ટગ્સ્ ો રીપોટ , સશંનોધિ પ્ર રણ-૬, વાતિિ  
અહવેાલ િૈયાર  રવામેરા ં        ડૉ સદંીપ ટ. િૌહાણિ્ 
મેરદદ  રવાિી રહશ્ેન.  

  ેન્ર ખાિ્િી દરે  યોજિા ીય ખરીદીિી  ામેરગીરી. 
 Web-site update  રવાિી  ામેરગીરી. 
યતુિટ વડા િરફથી સોંપવામેરા ં આવિી િમેરામેર  ામેરગીરી 
 રવી. 

૬. શ્રી િદંીપભાઇ એ ર્ૌિાણ (આર.એ)  આરદવાસી િાલીમેર યોજિા અિ્ ટગ્રી પોલી લીિી  
યોજિાિા લક્ષયા ંો અનસુાર િમેરામેર તવસ્િરણ પ્રવતૃિઓ, 
પા  ક્રૌત ુાલય વખિો વખિ અપડેટ  રવા, મેરાસી , 
તત્રમેરાસી , વાતિિ  રીપોટ  િથા ખરીફ / રતવ ઝ   રીપોટ  
િથા ટગ્ર્સ્ ો રીપોટ  યોજિાિા ઇિિાર્જિા મેરાગ દશન િ 
હઠેળ િૈયાર  રવાિી  ામેરગીરી. 
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 તવસ્િરણ પ્રવતૃિઓ જેમેર  ે ઓિ  ેમ્પસ/ ઓફ  ેમ્પસ 
દરમ્યાિ ખ્ડુિ િાલીમેર  ાય ક્રમેર અંિગ િ ખ્ડુિોિ્ 
મેરાગ દશન િ મેરાટે  ાયા લય આદેશન બહાર પાડી િ્િી િ લ 
સવન અતધ ારીિ્ ટ  રદવસ અગાઉ આપી મેરારહિગાર 
 રવાિા રહશ્ેન.  

 અત્્રિા  ેન્રિા તવતવધ પા ોિા બીજ ઉત્પાદિિી 
 ામેરગીરી યોજિાિા ઇિિાર્જિા મેરાગ દશન િ હઠેળ 
 રવાિી રહશ્ેન.  

 ટડેપ્ટીવ રાયલ િી સપંણૂ  જવાબદારી જે યતુિટ વડાિા 
મેરાગ દશન િ હઠેળ  રવાિી રહશ્ેન.  

 યતુિવતસિટીિ્ લગિા િમેરામેર પત્રવયવહારિી  ામેરગીરી. 
 આંબાવાડીયાિી દેખરેખ, ખિ્ી ાયો, ઉપજિો તિ ાલ 

િ્મેરજ રજીસ્ટર તિર્ાવવાિી  ામેરગીરી. 
 યતુિવતસિટીિ્ લગિા િમેરામેર પત્ર વયવહાર 

(Correspondences) િી  ામેરગીરી.(Gujarati language)   
 Web-site અપડેટિી  ામેરગીરી. 
 યતુિટ વડા િરફથી સોંપવામેરા ંઆવિી િમેરામેર  ામેરગીરી 

 રવી. 
૭. નેિાલી બી હુંબલ 

િીનીયર રીિર્ચ આિી. 
 મેર ાઇ, લસણ અિ્ આદુ પા િી સશંનોધિ યોજિાઓ 

હસ્િ િા ખરીફ /રવી સીઝિમેરા ં લવ્ાિા ં અખિરાઓ 
િથા પા  યોજિા બિાવવાિી  ામેરગીરી. વાવણીથી 
 ાપણી સધુીિી િમેરામેર ટે િી લ  ામેરગીરી િથા 
અવલો િ લઇ પરીણામેરો િૈયાર  રવા.  

 યોજિા હસ્િ િા િમેરામેર ટે િી લ રજીસ્ટરોિી તિયતમેરિ 
જાળવણી/ તિર્ાવણી  રાવવાિી િ્મેરજ ખિ્ી. 
મેરદદિીશનિ્ મેરાગ દશન િ આપવાિી િથા  ામેર  રાવવાિી 
સપંણુ  જવાબદારી રહશ્ેન.  

 સશંનોધિ યોજિાઓમેરા ંઆવરી લ્વાિા ંપા િા સબંધીિ 
ટગ્ર્સ્ ો રીપોટ , સશંનોધિ પ્ર રણ-૬, વાતિિ  અહવેાલ 
બિાવવામેરા ંયોજિાિા ઇિિાર્જિ્ મેરદદ  રવી.  

યતુિટ વડા િરફથી સોંપવામેરા ં આવિી િમેરામેર  ામેરગીરી 
 રવી. 

૮. શ્રી િર્ચદ એર્ વણકર  
ખેતી મદદનીશ 

 અત્્રિા  ેન્ર ખાિ્ આવિા િમેરામેર શ્રમેરયોગીઓિી 
સવાર-બપોર સમેરયસર હાજરી પરુવાિી  ામેરગીરી. 

 મેર ાઇ સશંનોધિ યોજિા િ્મેરજ વધમુેરા ં આદુ-લસણ 
યોજિાિા સ્ટોર અિ્ ડેડસ્ટો િા રજીસ્ટરોિી જાળવણી/ 
તિર્ાવણીિી િથા યોજિા ીય ખરીદીિી  ામેરગીરીમેરા ં
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સી.રી.આ./ ખ.્અ.િ્ મેરદદ  રવાિી રહશ્ેન. 
 મેર ાઇ સશંનોધિ યોજિા િથા આદુ-લસણ યોજિામેરા ં

શ્રમેરયોગીઓિ્ લગિા ંિમેરામેર રજીસ્ટરો (ડેડસ્ટો  સરહિ) 
િી જાળવણી િથા તિર્ાવણી િ્મેરજ ખિ્ી  ાયોમેરા ં
શ્રમેરયોગીઓિી  ામેરગીરીમેરા ં દેખરેખ રાખવાિી સપંણુ  
જવાબદારી રહશ્ેન.  

    યતુિટ વડા િરફથી સોંપવામેરા ંઆવિી િમેરામેર  ામેરગીરી    
     રવી. 

૯. શ્રી મિશેભાઇ કે પરમાર 

ખેતી મદદનીશ 

 અત્્રિા  ેન્ર ખાિ્ આવિા િમેરામેર શ્રમેરયોગીઓિી 
સવાર-બપોર સમેરયસર હાજરી પરુવાિી  ામેરગીરી. 

  ઠોળ સશંનોધિ યોજિાઓ હઠેળ વવાિા પા ો િ્મેરજ 
અખિરાઓિી વાવણીથી  ાપણી સધુીિી િમેરામેર ફીલ્ડિી 
 ામેરગીરી, ખ્િી  ાય મેરા ં શ્રમેરયોગીઓિી  ામેરગીરીમેરા ં
દેખરેખ રાખવાિી સપંણુ  જવાબદારી રહશ્ેન.  

 યોજિા ીય ખરીદીિી  ામેરગીરીમેરા ંસી.રી.આ./ ખ.્અ.િ્ 
મેરદદ  રવાિી રહશ્ેન.  

 યોજિાિા ફીલ્ડ િથા સ્ટોરિ્ લગિા િમેરામેર રજીસ્ટરોિી 
તિર્ાવણી/ જાળવણી િ્મેરજ  ઠોળ સશંનોધિ યોજિાિા ં
ડેડસ્ટો િી તિર્ાવણી/ જાળવણી આપિા ં હસ્િ િા 
િમેરામેર પા િા ચબયારણિી યોગ્ય રીિ્ જાળવણી 
 રવાિી રહશ્ેન.  

  ેન્ર ખાિ્  રવામેરા ં આવિા તવ ાસિા  ામેરો જેવા ે 
ઓફીસ િ્મેરજ રહણેા ં મેર ાિોિા ંરીપ્રીંગ /  લર  ામેર 
/ ઇલ્ક્રી  રીપ્રીંગિી  ામેરગીરી િથા િ્િ્ સલંગ્િ 
રે ોડ િી તિર્ાવણી િ્મેરજ ફામેર  ખાિ્ િાિા મેરોટા 
બાધં ામેરિ્ લગિી  ામેરગીરી. 

 ખ્િી  ાયો સમેરયસર થાય િ્ હતેથુી લ્બર િ્મેરજ સ્ટોર 
મ્ેરિ્જમેરેંટ વગ્રે  ામેરગીરી િ્મેરજ વસાહિ આજુબાજુ 
સાફસફાઇ  રાવવાિી  ામેરગીરી યતુિટ વડાિા 
મેરાગ દશન િ હઠેળ  રવાિી રહશ્ેન.  

 યતુિટ વડા િરફથી સોંપવામેરા ંઆવિી િમેરામેર  ામેરગીરી 
 રવી. 

૧૦.  શ્રી મેહલુકુમાર રાવજીભાઇ બલાત 
જુ.કલાકચ  

  ેન્ર ખાિ્િી સપંણૂ  વહીવટી (સ્વાપોથી, પસ િલ 
ફાઇલો, ખાિગી,વહીવટી મેરજુંરીઓ)  ામેરગીરી અિ્ િ્િ્ 
લગિા પત્રવયવહાર  રવાિી  ામેરગીરી.  

 ઓડીટ/બજેટિ્ લગિી િમેરામેર  ામેરગીરી િથા િ્િ્ 
લગિા રજીસ્ટરોિી જાળવણી/ તિર્ાવણીિી 
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 ામેરગીરી.િ્મેરજ પ્લાિ અિ્ િોિ-પ્લાિ િ્મેરજ અધર 
ટજન્સી યોજિાિા ગ્રાન્ટ સબતંધિ  પત્રવવયહાર અિ્ 
ઓિલાઇિ બજેટ બિાવવાિી  ામેરગીરી  રવાિી રહશ્ેન. 
પગારબીલ બિાવવાિી  ામેરગીરી. 

 દાહોદ  ેન્ર હસ્િ િા સ્ટાફ ક્વાટસ /રહણેા ં મેર ાિોિી 
ફાળવણી/જાળવણીિી  ામેરગીરી.  

 લ્બર  ોટ િા િમેરામેર  ેસોિી  ામેરગીરી િથા િ્િો રે ડ  
તિર્ાવવાિી/જાળવવાિી  ામેરગીરી.  

 સ્ટેશનિરી /પરચરુણ ખરીદી િ્ લગિી િમેરામેર  ામેરગીરી 
યતુિટ વડા િરફથી સોંપવામેરા ંઆવિી િમેરામેર  ામેરગીરી. 

૧૧. શ્રીમસત રશ્મમકા જી ર્ૌધરી  રહસાબી ટેબલ  ેશનિ્ લગિી િમેરામેર  ામેરગીરી  ેશનબ ુ 
િથા િ્િ્ લગિા રજીસ્ટરોિી રજીસ્ટરો જેવા 
 ે,ટમેર.ઇ.ટસ,આવ  રજી,િલિ, અિામેરિ, પગાર 
િોંધણી રજીસ્ટર વગ્રે રજીસ્ટરિી તિર્ાવણી / 
જાળવણી  રવાિી  ામેરગીરી  રવાિી રહશ્ેન.  

 ડીસ્પ્િ રજીસ્ટરિી િ્મેરજ ટપાલ ટી ીટ રજીસ્ટિા 
રહસાબિી તિર્ાવણી અિ્ જાળવણીિી  રવાિી 
 ામેરગીરી. 

 ડી.સી.બીલ/ટ.સી.બીલો બિાવવાિી  ામેરગીરી.  
  ોમ્પ્યટુર ટાઇપીંગિી  ામેરગીરી િ્મેરજ બેં િ્ લગિી 

િમેરામેર  ામેરગીરી અિ્ પાટી પ્મ્ેરન્ટ  રવાિી  ામેરગીરી.  
યતુિટ વડા િરફથી સોંપવામેરા ંઆવિી િમેરામેર  ામેરગીરી. 

* 
 
 
 
* 
 
 
 
* 
 
 
* 

 પ્રવાસ  રિા પહલેા સક્ષમેર અતધ ારીિી ઓિલાઇિ મેરજુંરી લ્વાિી રહશ્ેન. 
 ટગ્રી પોલી લીિી  િ્મેરજ િાલીમેર યોજિામેરા ંતવસ્િરણ પ્રવતૃિઓિ્ વ્ગ આપવા િ્મેરજ ખ્ડૂિોિ્ 

સમેરયસર યોગ્ય  મેરાગ દશન િ મેરળી રહ ેિ્ મેરાટે િથા યોજિાિી  ામેરગીરી પણૂ   રવા દરે  યોજિાિા 
ઇન્િાર્જશ્રીઓટ સાથ સહ ાર આપી િાલ્મેર  ાય ક્રમેરો સફળ  રવાિા રહશ્ેન.  

 દરે  સ્ ીમેર હ્સસ્િ  અખિરાઓ વાવ્િર બાદ ફાજલ રહિેી જમેરીિમેરા ંદરે  સીઝિ અગાઉ  યા પા  

(બીજ ઉત્પાદિ) િરી ે લઇ શન ાય િ્મેર છ્ િ્ અગાઉથી યતુિટ વડા સાથ્ રૂબરૂ િિા   રી િ  ી થયા  
મજુબ બીજ ઉત્પાદિ પ્રોગ્રામેર હાથ ધરવાિા રહશ્ેન. 

 દરે  પા િા બીજ ઉત્પાદિ અંગ્ સબંતંધિ  િ્રીટ પત્રવયવહાર  રવાિો િ્મેરજ રોગીંગ /બ્ગીગ  

       /ટેગીંગ િ્મેરજ વ્િાણ થાય ત્યા ંસધુી જે મેરાહીિીિી જરૂર પડે િ્ દરે  યોજિાટ  ઠોળ સશંનોધિ        
યોજિાિ્ પરુી પાડવાિી રહશ્ેન. જેથી સ ંલિ  રી સમેરગ્ર યતુિટ હસ્િ  લવ્ાિા બીજ ઉત્પાદિિી     
મેરાહીિી ટ ઠી   રી આગળિી  ાય વાહી  રી શન ાય.પ્રવાસ  રિા પહલેા સક્ષમેર અતધ ારીિી 
ઓિલાઇિ મેરજુંરી લવ્ાિી રહશ્ેન. 

 ફાળવ્લ અખિરાિા ં પ્લોટમેરા ંગોઠવ્લ અખિરા તસવાયિા બા ી રહિેા ઓડ તવસ્િારમેરા ંયોગ્ય પા  
લ્વાિી િથા અખિરાિી  ાપણીબાદ પ્લોટિી સાફ સફાઈ અિ્ ખ્ડ  રવાિી જવાબદારી જે િ્ 
અખિરા લિ્ા  મેર િારીિી રહશ્ેન. 
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 જે િ્ પા મેરા ંરો વામેરા ંઆવિા ખ્િી  ાયો મેરાટે શ્રમેરયોગી (ખ્િ મેરજુર) આગલા રદવસ્  િ્રીિા વડા 
સાથ્ પરામેરશન   રી બીજા રદવસ્ સવારે ૮.૦૦  લા ે ફાળવવામેરા ં આવ્લ શ્રમેરયોગીઓિો હવાલો 
સરં્ાળવા મેરાટે જે િ્ મેરાગંણી  રિારે હાજર રહવે ુ.ં અન્યથા શ્રમેરયોગીઓિ્ અન્ય  ામેરગીરી મેરાટે રો ી 
લ્વામેરા ંઆવશ્ન. જેિી ખાસ િોંધ લવ્ી. (ચસુ્તપણે અમલ કરવાનો રિશેે.) 

  ાપણી બાદ ફામેર  ઉત્પાદિ સાફસફુ  રી સબંતંધિ અતધ ારીશ્રી/ મેર િારીશ્રીટ વહલેી િ ે સ્ટોરમેરા ંજમેરા 
 રવાનુ ંરહશ્ેન. 

 ફામેર િી સશંનોધિ, બીજ ઉત્પાદિ વગ્રે  ામેરગીરી સિુારુ રીિ્ થાય અિ્  ેન્રિી સાફસફુી  રી અિ્ િ્ 
સુદંર રહ ે િ્ મેરાટે િમેરામેર  મેર િારીટ સરક્રય સહ ાર આપવાિો રહશ્ેન. અિ્ િમેરામેરિી સયંકુ્િ 
જવાબદારી રહશ્ેન. 

  ેન્રિા િમેરામેર  મેર િારીઓટ સશંનોધિિા ં િમેરામેર અખિરા િથા બીજ ઉત્પાદિ  ાય ક્રમેરિી વાવણી 
િ્મેરજ  ાપણીિા ંસમેરય્ સઘં ર્ાવિા રાખી િમેરામેર  મેર િારીઓ સયંકુ્િ રીિ્  ામેરગીરી  રવાિી રહશ્ેન. 

૩ સસં્થામેરા ં ામેર ાજ  અિ્ તિણ ય 
પ્રરક્રયામેરા ંઅનસુરવા િી 
 ાય પધ્ધતિ[િ્મેરા ંદેખરેખ અિ્ 
જવાબદારીઓ મેરાટેિી િિ્લોિી 
બાબિિો સમેરાવ્શન થવો જરુરી 
છ્] 

: -કૃતિ સશંનોધિ  ેન્ર ખાિ્ તવતવધ પા ોિી સશંનોધિ યોજિાઓ 
 ાય રિ છ્ જેમેરા ં દરે  યોજિામેરા ં યોજિાિા વડા હોય 
છ્.સશંનોધિિી  ામેરગીરી િ્મેરજ િ્િ્ લગિા તિણ યો જે િ્ 
યોજિાિા વડા લ્ છ્ જ્યારે કૃતિ સશંનોધિ યોજિાિા વડા જે 
યતુિટ વડા િરી ે ફરજ બજાવિા હોઇ દરે  યોજિાિા વડા સાથ્ 
પરામેરશન   રી સશંનોધિિી  ામેરગીરીિી દેખરેખ િ્મેરજ અન્ય 
જવાબદારીઓ અંગ્ આખરી તિણ ય લ્ છ્.   

૪ સસં્થાિા  ાયો  રવા મેરાટેિા 
તિયિ  રેલા ધોરણો.   

: -આણદં કૃતિ યતુિવતસિટીિા સ્ટેચ્ય ુદ્વારા તિયિ ધોરણો િક્કી થય્લ 
છ્. 

૫ સસં્થાિા  ાયો  રવામેરાટે સસં્થા 
દ્વારા ઘડાય્લ તિયમેરો, 
તવતિયમેરો,સિૂિાઓ,તિયમેર સગં્રહો 
અિ્ રે ડ .  

: -આ  ેન્રિી  ામેરગીરી  રવા મેરાટે યતુિવતસિટી દ્વારા ઘડાય્લ તિતિ-
તિયમેરો, તવતિયમેરો, સિુિાઓ તવગ્રેિ્ અનસુરવામેરા ં આવ્ છ્ 
િ્મેરજ  ેન્રિ્ લગિા જરુરી રે ડ  તિર્ાવવામેરા ં આવ્ છ્. િ્મેરજ 
મેર ાઇ  ઠોળ પા ો જેવા  ે િણા મેરગ, અડદ, અળસી, સોયાબીિ 
અિ્ તવ્ુર િ્મેરજ હલ ા ધાન્ય પા ો જેવા  ે  ોદરા, બટંી, િાગલી, 
િીણો અિ્  ાગં િ્મેરજ ડાગંર, આદુ અિ્ લસણિી ઉગાડિા 
જરૂરીયાિ મજુબ ખ્ડુિોિ્ સબતંધિ તિષ્ટ્ણાિં વૈજ્ઞાતિ  દ્વારા  ેન્ર 
ઉપર રુબરુ ટેલીફોિ હલે્પલાઇિથી િ્મેરજ ખ્ડુિિા ખ્િરે જઇ 
યોગ્ય મેરાગ દશન િ આપવામેરા ંઆવ્ છ્  િથા અિ્િા  ેંર ખાિ્ વિ  
દરમ્યાિ ત્રણ્ય સીઝિમેરા ં બીજ ઉત્પાદિ  ાય ક્રમેર પણ હાથ 
ધરવામેરા ંઆવ્ છ્. 

૬ સસં્થા પાસ્િા દસ્િાવ્જોિા પ્ર ાર 
નુ ંપત્ર  

: -યતુિટ ખાિ્  રવામેરા ંઆવિી સશંનોધિ,વહીવટી િ્મેરજ હીસાબી 
 ામેર ાજિી િોંધ જે િ્  ામેરગીરી મેરાટે યતુિવતસિટી દ્વારા િૈયાર 
 રવામેરા ંઆવ્લ પત્ર ો/રજીસ્ટરોમેરા ં રવામેરા ંઆવ્ છ્.   

૭ સસં્થાિી િીતિ ઘડવા અંગિ્ા 
અથવા િ્મેરિા વરહવટ અંગ્િા 

:  --િીલ 
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જાહરે જિિા  સાથ્િા પરામેરશન  
અથવા પ્રતિતિતધત્વ મેરાટેિી  ોઇ 
વયવસ્થા હોયિો િ્િી તવગિો.  

૮ સસં્થાિી તવતવઘ સતમેરતિઓ અિ્ 
િ્મેરિા ર્ાગ િરી ે અથવા િ્િી 
સલાહિા ઉરશેનથી બથ્ી વઘ ુ
સભ્ યોિા બિ્લા ટ મેરોિી બ્ઠ ો 
જાહરે જિિા  મેરાટે ખલુ્ લી છ્  ે 
 ેમેર ?  અિ્ આવી બ્ઠ ોિી 
 ાય વાહી િોંધ જાહરે જિિા મેરાટે  
ઉપલબ્લધ છ્. ે  ેમેર? િ્ અંગન્ુ ં 
પત્ર .   

: --િીલ 

૯ સસં્થાિા અતધ ારીઓ અિ્ 
 મેર િારીઓિી તિદેતશન ા  

: - અત્્રિા કૃતિ સશંનોધિ  ેન્ર ખાિ્ ફરજ બજાવિા સહ સશંનોધિ 
વૈજ્ઞાતિ , મેરદદ. સશંનોધિ વૈજ્ઞાતિ , સીિીયર રીસિ  આસી., 
જુતિ.રીસિ  ટસોસીય્ટ, ખ્િી મેરદદિીશન િાતંત્ર  િ્મેરજ અન્ય 
વહીવટી  મેર િારીઓ યતુિવતસિટીિા તિતિ તિયમેરો મજુબ તવતવધ 
યોજિાઓિી  ામેરગીરીિ્ ધ્યાિ્ રાખીિ્ યતુિટ અતધ ારીશ્રી દ્વારા 
 રવામેરા ંઆપ્લ  ામેરગીરીિી વહેંિણી મજુબ િ્ઓશ્રીિા મેરાગ દશન િ 
હઠેળ ફરજ બજાવ્ છ્ િ્મેરજ િ્ઓશ્રી દ્વારા મેરોિીટરીંગ પણ 
 રવામેરા ંઆવ્ છ્.   

૧૦ દરે  અતધ ારી અિ્  મેર િારી િ્ મેરળત ુ ંમેરાસી  મેરહિેિાણુ ંઅિ્ તિયમેરો મજુબિા વળિરિી ૫ઘ્ ઘતિિી 
મેરારહિી 

અિ ં  મેર િારીનુ ંિામેર હોદ્દો કુલ મેરાતસ  પગાર (રૂ/.) 
ગ્રોસ પગાર  

બજેટ સદર 

૧ ડૉ. આર.જી.મેરછાર  સહ સશંનોધિ 
વૈજ્ઞાતિ  અિ્ 
યતુિટ હડે  

૧૮૪૧૦૮/- ૧૨૯૭૯-૦૩ 

૨ ડો. તવ ાસ પાલી  મેરદદ. સશંનોધિ 
વૈજ્ઞાતિ  (િીડર) 

૮૮૩૬૪/- ૧૨૯૭૯-૦૫ 

૩ શ્રી ટમેર. ે.પરમેરાર  ખ્િી મેરદદિીશન ૩૪૯૮૮/- ૫૦૦૭ 

૪ શ્રીમેરતિ ટસ.બી પારગી  ખ્િી અતધ ારી  ૫૪૪૪૪/- ૧૨૦૦૫ 

૫ કુ. િ્હાલી બી હુબંલ સીિીયર રીસિ  
આસીસ્ટન્ટ 

૩૮૦૯૦/- ફીક્સ ૧૨૦૦૭ 

૬ શ્રી જી.ડી.અગ્રાવિ જુ. લા   ૧૯૯૫૦/- ૧૨૦૦૭ (ગોધરા) 
૭ શ્રી ટિ.ટિ.વણ ર ખ્િી મેરદદિીશન ૩૩૯૬૪/- ૧૨૦૦૫ 

૮ શ્રી ટમેર.આર.બલાિ  જુ.ક્લા   ૨૮૯૭૨/- ૧૨૦૦૫ 
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૯ શ્રીમેરતિ આર.જી.િૌધરી જુ.ક્લા   ૧૯૯૫૦/- ફીક્સ  

૧૦ શ્રી આરીફ.ટ.શ્નખ આર.ટ ૪૯૦૦૦ –ફી સ ૧૨૯૭૮ 

૧૧ ડૉ.સદંીપ ટ િૌહાણ આર.ટ ૫૪૦૦૦- ફી સ ૧૨૯૭૮ 

૧૨ શ્રી મેરગંળર્ાઇ ટસ િાવડા ડ્રાઇવર ૪૬૫૫૮/- ૬૭૦૪-૦૬ 

 સસં્થાિી ટજન્ સીિી  િમેરામેર યોજિાઓિી તવગિો, સચૂિિખિ  અિ્  રેલી ચ ૂવણીઓિા અહવેાલ 
દશના વત ુ ંફાળવ્લુ ંબજેટ: 

અિ ં યોજિાનુ ંિામેર  બજેટ સદર યોજિાિો પ્ર ાર અનદુાિ આપિાર 
સસં્થા 

૧ હલ ા ધાન્ય સશંનોધિ યોજિા ૫૦૦૨-૦૩ બીિ આયોજીિ ગજુરાિ સર ાર 

૨ સ્ ીમેર ફોર સાયન્ટીફી  વ   ફોર 
ઈપ્ુવંમ્ેરન્ટ ઓફ પલ્સીસ 

૫૦૦૭ બીિ આયોજીિ ગજુરાિ સર ાર 

૩ સ્રેન્ધિીંગ રીસિ  ઇિ પલ્સીસ ૭૦૦૭ બીિ આયોજીિ ગજુરાિ સર ાર 

૪ રેિીંગ ઓફ રાયબલ ફામેર ર  
વમુેરિ ટન્ડ ફામેર  યથુ 

૬૭૦૪-૦૬ બીિ આયોજીિ ગજુરાિ સર ાર 

૫ સ્રેન્ધિીંગ રીસિ  ઇિ પલ્સીસ ૧૨૦૦૭ આયોજીિ ગજુરાિ સર ાર 

૬ ઈમ્પતૃવિંગ રરસિ  ફેસીલીટીઝ ફોર 
મ્ેરઈઝ  

૧૨૦૦૫ આયોજીિ ગજુરાિ સર ાર 

૭ વ્રાયટલ ડેવલપમ્ેરન્ટ ઇિ 
ચિ પી ફોર રાઈબલ ટરરયા  

૧૨૯૭૯-૦૫ આયોજીિ ગજુરાિ સર ાર 

૮ જીિ્ટીક્સ ટિહને્સમ્ેરન્ટ ટન્ડ 
પ્રોડક્સિ ટે િોલોજી ઓફ મ્ેરિ 
ક્રોપ ગ્રોિ ઇિ રાયબલ ટરરયા 

૧૨૯૭૯ આયોજીિ ગજુરાિ સર ાર 

૯ ડેવલોપમ્ેરન્ટ ઓફ ગચલિ  ટન્ડ 
જીંજર વ્રાયટીસ સટેુબલ ફોર 
વ્લ્યટુડીસિ ટન્ડ ઈટ્સ 
પ્રોડક્સિ ટન્ડ પ્રોટે શનિ 
ટે િોલોજી ટટ દાહોદ 

૧૨૯૭૯-૦૩ આયોજીિ ગજુરાિ સર ાર 

૧૦ સ્રેન્ધિીંગ ઓફ ટગ્રી 
પોલીક્લીિી  ફોર રાયબલ ફામેર સ    

૧૨૯૭૮ આયોજીિ ગજુરાિ સર ાર 

૧૧ મ્ેરઇઝ ટેસ્ટીંગ ફી  ૨૦૦૫-૦૮ આઇ.સી.ટ.આર આઇ.સી.ટ.આર. 
બ્ન્ગલરુુ 

૧૨  ન્ડક્ટીગ  ોડીિ્ટેડ રાયલ ઓિ 
સ્મેરોલ મેરીલ્ટ  

૨૦૦૨-૦૨ આઇ.સી.ટ.આર. આઇ.સી.ટ.આર. 
બ્ન્ગલરુુ 

નાણાકીય વર્ચ-૨૦૨૧-૨૨ મા ંમળેલ ગ્રાન્ટ તેમજ થયેલ ખર્ચની સવગતો  

અિ ં બજેટ સદર ફાળવ્લ ગ્રાન્ટ 

(લાખમેરા)ં 
િા:૦૧-૦૪-૨૦૨૧  િા;૩૧-૦૩-૨૦૨૨ સધુી 

થય્લ ખિ   
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૧ િલકા ધાન્ય િશંોધન યોજના બ.િ. ૫૦૦૨-૦૩ 

 પગાર ર્થ્થા/ ટી.ટ.બીલ   ૨.૧૦ ૦ 
 રી રીંગ ૩.૪૮ ૨.૭૮ 

 િોિ રી રીંગ - - 

 કુલ સરવાળો ૫.૫૮ ૨.૭૮  
 

૨ સ્કીમ ફોર િાયટીહફક વકચ ફોર ઈરુવંમેન્ટ ઓફ પલ્િીિ બ.િ.૫૦૦૭ 

 પગાર ર્થ્થા  ૪.૧૦ ૩.૯૯ 

 રી રીંગ ૦.૧૦ ૦.૦૩ 

 િોિ રી રીંગ - - 

 કુલ સરવાળો ૪.૨૦ ૪.૦૨ 

૩ સ્રેન્ધનીંગ રીિર્ચ ઇન પલ્િીિ બ.િ.૭૦૦૭ 

 પગાર ર્થ્થા  ૨.૧૦ ૧.૦૨ 

 રી રીંગ ૬.૭૯ ૪.૨૭ 

 િોિ રી રીંગ - - 

 કુલ સરવાળો ૮.૮૯ ૫.૨૯ 

૪ રેનીંગ ઓફ રાયબલ ફામચર  વમુન એન્ડ ફામચ યથુ બ.િ.૬૭૦૪-૦૬ 

 પગાર ર્થ્થા  ૨.૧૦ ૦ 

 રી રીંગ ૪.૫૦ ૧.૫૮ 

 િોિ રી રીંગ - - 

 કુલ સરવાળો ૬.૬૦ ૧.૫૮ 

૫ સ્રેન્ધનીંગ રીિર્ચ ઇન પલ્િીિ બ.િ.૧૨૦૦૭  
 પગાર ર્થ્થા  ૮૬૭ ૮.૬૧ 

 રી રીંગ ૭.૦૦ ૬.૯૧ 

 િોિ રી રીંગ - - 

 કુલ સરવાળો ૧૫.૬૨ ૧૫.૫૨ 

૬ ઈમ્પ્પસૃવિંગ હરિર્ચ ફેિીલીટીઝ ફોર મેઈઝ બ.િ.૧૨૦૦૫ 

 પગાર ર્થ્થા  ૧૫.૮૬ ૧૫.૭૯ 

 રી રીંગ ૭.૦૦ ૬.૯૩ 

 િોિ રી રીંગ - - 

 કુલ સરવાળો ૨૨.૮૬ ૨૨.૭૨ 

૮ વેરાયટલ ડેવલપમેન્ટ ઇન ચર્કપી ફોર રાઈબલ એહરયા બ.િ.૧૨૯૭૯-૦૫ 

 પગાર ર્થ્થા  ૧૨.૫૧ ૧૨.૫૧ 

 રી રીંગ ૭.૦૦ ૬.૮૩ 

 િોિ રી રીંગ - - 

 કુલ સરવાળો ૧૯.૫૧ ૧૯.૩૪ 
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૯ જીનેટીક્િ એનિને્િમેન્ટ એન્ડ પ્રોડક્િન ટેકનોલોજી ઓફ મેન ક્રોપ ગ્રોન ઇન રાયબલ 
એહરયાબ.િ.૧૨૯૭૯ 

 પગાર ર્થ્થા  ૪.૦૪ ૪.૦૪ 

 રી રીંગ ૫.૦૦ ૪.૯૯ 

 િોિ રી રીંગ - - 

 કુલ સરવાળો ૯.૦૪ ૯.૦૩ 

૧૦ ડેવલોપમેન્ટ ઓફ ગચલિક એન્ડ જીંજર વેરાયટીિ સટેુબલ ફોર વેલ્યએુડીિન એન્ડ ઈટ્િ પ્રોડક્િન એન્ડ 
પ્રોટેકશન ટેકનોલોજી બ.િ.૧૨૯૭૯-૦૩ 

 પગાર ર્થ્થા  ૪૯.૨૦ ૪૯.૦૨ 

 રી રીંગ ૭.૦૦ ૬.૭૫ 

 િોિ રી રીંગ - - 

 કુલ સરવાળો ૫૬.૨૦ ૫૫.૭૭ 

૧૧ સ્રેન્ધનીંગ ઓફ એગ્રીપોલીક્લીનીક ફોર રાયબલ ફામચિ  બ.િ.૧૨૯૭૮  
 પગાર ર્થ્થા  ૧૩.૯૦ ૧૩.૮૩ 

 રી રીંગ ૧૦.૦૦ ૯.૪૮ 

 િોિ રી રીંગ - - 

 કુલ સરવાળો ૨૩.૯૦ ૨૩.૩૧ 

૧૨ મેઇઝ બ.િ.૨૦૦૫-૦૮ 

 પગાર ર્થ્થા  - - 

 રી રીંગ ૯૫૦૮૧ ૦ 

 િોિ રી રીંગ - - 

 કુલ સરવાળો ૯૫૦૮૧ ૦ 

૧૩ કન્ડક્ટીગ કોડીનેટેડ રાયલ ઓન સ્મોલ મીલેટ બ.િ.૨૦૦૨-૦૨ 

 પગાર ર્થ્થા  - - 

 રી રીંગ ૫૪૮૧૭ ૦ 

 િોિ રી રીંગ - - 

 કુલ સરવાળો ૫૪૮૧૭ ૦ 

૧૨ ફાળવ્લી સહાય ી અિ્ સહાય ી 
 ાય ક્મેરોિા  તવગિ સહીિ આવા 
 ાય ક્મેરોિા અમેરલિી ૫ઘ્ ઘતિ.  

: -િીલ  

૧૩ સસં્થાપાસ્થી  ોઇ૫ણ 
પરવાિગીઓ અથવા અતધ ાર 
અથવા છુટછાટ/રાહિ મ્ેરળવિાર 
અંગ્િી તવગિો.            

: --િીલ 

૧૪ સસં્થા પાસ્ ઉ૫લબ્લ ઘ  અથવા િ્મેરિી પાસ્ રહિેી તવજાણુ ંમેરાધ્યમેરમેરા ંરૂપાતં્તરીિ [ઇલ્ક્રોિી સ ફોમેર ] 
મેરાહીતિિી તવગિો.:--િીલ  
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૧૫ સસં્થામેરા ંજાહરે ઉપયોગમેરા ં
રાખ્લી પસુ્િ ાલય અથવા વાિંિ 
ખડંિી સવલિો મેરાટેિા સમેરય 
સરહિ િાગરી ોિ્ મેરારહિી 
મ્ેરળવવા મેરાટેિી પ્રાપ્િ સગવડો 
િી તવગિો.  

: --અત્્ર મલુા ાિ્ આવિા ખ્ડુિોિ્ મેર ાઇ િ્મેરજ  ઠોળ પા ો જેવા 
 ે િણા મેરગ, અડદ, િોળા, સોયાબીિ અિ્ તવ્ુર હલ ા ધાન્ય 
પા ો જેવા  ે  ોદરા, બટંી, િાગલી, િીણો અિ્  ાગં િ્મેરજ ડાગંર, 
આદુ અિ્ લસણિી વૈજ્ઞાતિ  ખિ્ી પધ્ધતિ અન્વય્ સારહત્ય 
આપવામેરા ંઆવ્ છ્ િથા મેરૌચખ  મેરારહિી પણ આપવામેરા ંઆવ્ છ્.  

૧૬ સસં્થાટ તિયકુ્િ  રેલા જાહરે 
મેરાહીતિ અતધ ારીઓિા 
િામેર,હોદ્દાઓ,અિ્ અન્ય તવગિો.  

: -૧) જાહરે મેરારહિી અતધ ારી: ડૉ.આર.જી.મેરછાર, સહ સશંનોધિ 
વૈજ્ઞાતિ  અિ્ યતુિટ ઓરફસર મેરદદિીશન જાહરે મેરારહિી અતધ ારી 
૨) ડૉ.તવ ાસ પાલી, મેરદદિીશન સશંનોધિ વૈજ્ઞાતિ ,આકૃય,ુદાહોદ   

૧૭ વખિોવખિ તિયિ  રવામેરા ં
આવ્ િ્  પ્રમેરાણ્િી આવી અન્ય 
મેરાહીતિ.. 

: --િીલ 
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અનેક્ષર-બી 
:: પ્રમાણપત્ર :: 

 
આથી પ્રમેરાણપત્ર આપવામેરા ં આવ્ છ્  ે,મેરારહિી અતધ ાર અતધતિયમેર-૨૦૦૫ િી  લમેર-૪ 

અંિગિ  સ્વય ં જાહરેા  રવાિી બાબિો પ્રોટ ટી  ડીસ્ક્લોઝર (PAD) મેરારા તવર્ાગ ધ્વારા િૈયાર 
 રવામેરા ં આવ્લ છ્. અિ્ િા.૦૧.૦૫.૨૦૨૨ િી સ્સ્થતિટ અમેરારી મેરજૂંરી મ્ેરળવી અધિિ  રવામેરા ં
આવ્લ છ્.  

 
 

િા.૦૭/૦૫/૨૦૨૨      િ્રીિા વડાિી સરહ.   

                                                                                                          િ્રીિા વડાન ુ ંિામેર : ડો.આર.જી.મેરછાર 

                 સહ સશંનોધિ વૈ અિ્ વડા 
          કૃતિ સશંનોધિ  ેન્ર,આ.કૃ.ય,ુ 

          મ.ુફામેર , દાહોદ.  
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 મુદૃા નં.-૧ સંસ્થૃાનુ ંસંસ્થૃા૫ન, ઉદ ેૃશો, કૃાર્યો અન  ફરજોની વિગતો : 
  
પ્રસ્તૃાિનૃા :-  

આણંદ કૃષિ યુષિવષસિટી સંચાષિત, કૃષિ સંશોઘિ કેન્દર્, ઘંઘુકા ૧૯૫૮-૫૯ થી કાયિરત છે.  સદર કેન્દર્ અગાઉ 

ગુજરાત કૃષિ યુષિવષસિટી, દાંતીવાડા ઝોિિા ષિયંત્રણ હે૯ળ હતંુ. ૫રંતંુ તા.૧-૫-૨૦૦૪થી સદર કૃષિ યષુિવષસિટીિુ ંસ્વ્તંત્ર 

રીતે ષવભાજિ થતા ંસદર કેન્દર્િ ેતા.૧-૫-૨૦૦૪ થી આણંદ કૃષિ યષુિવષસિટીિા ષિયંત્રણ હેઠળ મુકેિ છે. 

સદર સંશોઘિ કેન્દર્ અમદાવાદ – ભાવિગર હાઇવે ઉ૫ર ઘંઘુકા ગામથી આશર ે૩.૫ ષકિોમીટર દૂર આવેિુ ંછે.  

આ કેન્દર્ ખાતે કુિ ૪૪.૩૨ હે. જમીિ છે.  અિ ેઆ ષવસ્ત્ાર ગુજરાતમા ં"ભાિ ષવસ્ત્ાર" તરીકે ઓળખાય છે.    

         નીચ  જણૃાિ લ ર્યોજનૃાઓ હૃાલ ક ન્દર ખૃાત  કૃાર્યયરત છ . 

અ.િ.ં યોજિાિું િામ બજટેસદર યોજિા ચાિ ુથયાિું વર્્િાા 

૧ ઘંઉ સશંોઘિ યોજિા(િોિપ્િ્ાિ) ૫૦૦૪ ૧૯૬૫-૬૬ 

૨ કપાસ સંશોધિ  યોજિા(િોિપ્િ્ાિ) ૫૦૦૯ ૧૯૬૨-૬૩ 

૩ સૂકી ખેતી સંશોઘિ યોજિા(િોિપ્િ્ાિ) ૫૦૪૨ ૧૯૫૮-૫૯ 

૪ સ્ટર ેન્દધિી ંરીસચિ ઇિ વ્હીટ(પ્િ્ાિ) ૧૨૦૦૪ ૧૯૮૭-૮૮ 

૫ સ્ટ્ર ેન્દઘ્િીગં ઓફ સને્દટ્ર ઓફ એકસેિેન્દસ્ ફોર 
કોટિ રીસચિ 

૧૨૦૦૯ ૧૯૮૮-૮૯ 

૬ સ્ટર ેન્દધિી ંઓફ રીસચિ ઇિ ડર ાય ફામમંગ 
રીસચિ(પ્િ્ાિ) 

૧૨૦૭૮ ૧૯૮૮-૮૯ 

૭ એસ્ટ્ાબ્િ્ીસમને્દટ્ ઓફ ઓગષેિક ફામિ એટ 
ડીફરન્દટ્ સેન્દટ્સિ  (પ્િ્ાિ) 

૧૨૯૬૫-૦૩ ર૦૦૮-૦૯ 

૮ િમિદા ષપયત સશંોઘિ યોજિા ૧૮૦૨૩-૧૨ ૨૦૦૧-૦૨ 

 

  

 કૃષિ સંશોઘિ કેન્દર   
આણંદ કૃષિ યુષિવષસિટી  

ઘંઘુકા – ૩૮૨૪૬૦4 જી: અમદાવાદ                  

 

 
Email : arsdhk@aau.in 

    વિિ : ૨૦૨૧-૨૨ 

mailto:arsdhk@aau.in
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ક ન્દરનો હ તુ :- 
૧ ભાિ ષવસ્ત્ારિા ખેડુતોિ ેઅિુકૂળ આવ ેતેવી ષબિ ષપયત ઘઉં, ચણા તથા કપાસિા પાકોિી ષવષવઘ  

જાતોિી ચકાસણી કરવી. 
ર ભાિ ષવસ્ત્ારિા ખેડુતો માટે કસંબી, સૂવા તથા  ષબિષપયત રાઇ જવેા િવા પાકો તથા તેિી જાતોિુ ં 

ઇન્દટ્ર ોડકશિ કરવું.  

૩ ષબિ ષપયત ઘઉં માટે વઘુ ઉત્પાદિ આ૫તી ગરેુ સામ ેપ્રષતકારકશષકત ઘરાવતા તથા ક્ષાર, ગરમી  
તેમજ દુર્ક્ાળ સામ ેપ્રષતકારકશષકત ઘરાવતા કલ્ચ્સિ તૈયાર કરી તેિું મુલ્ય્ાંકિ કરવું. 

૪ િમિદા કમાન્દડ્માં આવતા ષવસ્ત્ારો માટે પાણીિો કરકસરપવૂિક ઉ૫યોગ કરી વઘ ુઉત્પાદિ મળે તે માટે જરુરી 
સંશોઘિ કરવું. 

ઉ૫રોકત હેતુઓ િક્ષમા ંિઇ અત્રેિા કેન્દર્ ખાતે ખરીફ ઋતુમા ંષબિ ષપયત કપાસ, તિ, ઘાસચારાિી જુવાર, 
તથા રષવ ઋતુમા ંષબિ ષપયત ઘઉં, ચણા, સવૂા, કસુબંી જવેા ષવષવઘ પાકો ઉ૫ર સશંોઘિિી કામગીરી હાથ ઘરવામા ં
આવ ેછે.  અિે તે મુજબ જરુરી ફરજો બજાવવામાં આવ ેછે. 

 

મુદૃા નં. – ર  સંસ્થૃાનૃા અવિકૃારીઓ, અન  કમયચૃારીઓની ફરજોની વિગત તૃા.૧-૫-૧૯ની ૫વરવસ્થવતએ) 
ક્રમ કમિચારીિુ ંિામ હોદો ફરજો 

૧ ડૉ. રામષિવાસ 
ચૌઘરી 

મદદિીશ 
સંશોઘિ 

વૈજ્ઞાષિક અિ ે
વડા 

કચેરીિા વડાિી તમામ ફરજો/જવાબદારી, ઉપાડ અિ ેચકુવણા અષઘકારી તરીકેિી 
ફરજ તેમજ તમામ પ્િ્ાિ, િોિ પ્િ્ાિ તેમજ અઘર એજન્દસ્ી યોજિાિી રીપોટમગિી 
જવાબદારી.  ઘઉં, કપાસ, સુકી ખેતી યોજિાિી ઇિચાજિ તરીકેિી ફરજો અિ ે
જવાબદારી તથા કપાસ યોજિાિી અખતરાિી તમામ જવાબદારી.  ઓગેષિક 
ફાષમિંગમાં અખતરાિી  કામગીરી તથા ઓબ્ઝ્વશેિિી કામગીરી.  સરદાર સરોવર 
યોજિાિે િગતા પ્રોગ્રામમા ંટેકિીકિ માગિદશિિ ષવગેર ેકામગીરી.  ઓિ ફામિ તેમજ 
ખેડુતોિા ખેતર ઉ૫ર ષિદશિિો તથા તાિીમ અગંેિી તમામ ફરજો અિે જવાબદારી.  
કેન્દર્ ખાતે બી ગ્રેડિી હવામાિ પ્રયોગશાળાિી કમગીરી.  તેમજ ષવષવઘ પાકોિા 
જુદીજુદી કક્ષાઓિા બીજ ઉત્પાદિ પ્રોગ્રામ માટે જરુરી આયોજિ તથા ટેકિીકિ 
જવાબદારી. સીડ પ્રોડકશિિી કામગીરી. જાહેર માષહતી અષઘકારી( Public 

Information Officer(PIO) િી કમગીરી.   બોટાદ જીલ્િ્ાિા િોડિ વજૈ્ઞાષિક તરીકેિી 
કામગીરી.  કેન્દર્િી માષહતી તથા અન્દય્ ફરજો. 

ર. શ્રી કે. જ.ે સથુાર મદદિીશ 
સંશોઘિ 
વૈજ્ઞાષિક 

ઘઉં સંશોઘિ યોજિામા ં ઘઉંિ ે િગતા અખારાઓિી તમામ કામગીરી અિે ષબિ 
ષપયત કપાસ, ચણા, તિ, ષવગરે ેપાકોિા ષિડીગં અખતરાઓ અિ ેષિડીગંિ ેિગતા 
પ્રોગ્રામમાં ટેકિીકિ માગિદશિિ, ષવગરે ેકામગીરી,  એગ્રસે્ક્ો રીપોટિ તૈયાર કરવા અિ ે
ટેક-૧ િ ેિગતી કામગીરી કરવી. કેન્દર્ ખાતે ચાિતી એસએસપી યોજિાિો ટેકિીકિ 
૫ત્રવ્ય્વહાર, રીપોટમંગ તથા ઓિ ફામિ તેમજ ખેડુતોિા ખેતર ઉ૫ર ષિદશિિો તથા 
તાિીમ અંગિેી તમામ ફરજો અિ ેજવાબદારી. મદદિીશ જાહેર માષહતી અષઘકારી 
Assistant Public Information Officer (APIO) િી કામગીરી. શ્રી આર. એિ. 
૫વાશીયા, ખેતી અષઘકારી તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭િા રોજ કચેરી સમય બાદિી અસરથી 
ષિવૃત્ત્ થતાં તે.ઓ હસ્ત્કિી ઘઉં યોજિાિી અખતરાિી તમામ જવાબદારી તથા 
ષબિ ષપયત ઘઉં જીડબલ્ય્-ુ૧િી સીડ પ્રોડકશિિી જવાબદારી તેમજ િાઇિરેી, 
જિરિ ટેકિીકિ ૫ત્રવ્ય્વહાર, કેન્દર્િી માષહતી તથા અન્દય્ ફરજો. શ્રી સથુારિી 
જબુગામ ખાતે અવેજી સવેાઓ ફળાવવામા ંઆવેિ છે. 

૩ શ્રી જ.ે પી. ભટ્ટ ખેતી 
સુ૫રવાઇઝર 

શ્રી ભટ્ટિી સાણદં ખાતે અવેજી સવેાઓ ફળાવવામાં આવેિ છે. 

૪ શ્રી જ.ે એચ. 
મીણા૫રા 

ખેતી મદદિીશ ઘઉં યોજિાિા મજુરોિી હાજરી તથા અખતરામા ં મદદ કરવી. કપાસ સશંોઘિ 
યોજિામા ંશ્રમયોગીિી કામગીરી ઉ૫ર દેખરખે રાખવી. તેમજ વાહિોિી કામગીરી.  
ઘઉં તથા કપાસ સશંોઘિયોજિાિા ઉત્પાદિ રજીસ્ટ્ર, ખેત પદેાશ સો૫ંણી૫ત્રક, 
ષવગરે ે ષિભાવવા. ઘઉં સીડ પ્રોડકશિિી તેમજ કપાસ સીડ ઉ૫ર દેખરખે રાખવી 
તેમજ જમીિ રકેોડિિી કામગીરી. વગમકૃત બાંઘકામિ ેિગતી તમામ કામગીરી.  

૫ શ્રી એમ. એમ. મોરી ખેતી મદદિીશ કપાસ અખતરાિોિા અખતરાઓિા અવિોકિો િેવાિી કામગીરી.  સંશોઘિ તથા 
ષિદશિિિ ે િગતી તમામ કામગીરી.  તથા સેન્દટ્રિ સ્ટ્ોરિી બઘી જવાબદારીિી 
કામગીરી  

૬ શ્રી બી.એિ. ૫રમાર ખેતી 
મદદિીશ 

સૂકી ખેતી સંશોઘિ યોજિાિા મજુરોિી હાજરી, અખતરામા ંમદદ, ડેડસ્ટ્ોક રજી.િી 
જાળવણી તથા ષિભાવણી અિ ેરીવોલ્વ્ીગં ફંડ યોજિામા ંકપાસ સીડ પ્રોડકશિિી 
કામગીરી.  સકૂી ખેતી યોજિાિી અખતરાિી તમામ જવાબદારી. ઓબ્ઝ્વટેરી ચણા 
જીજી-ર બીજ ઉત્પાદિિી જવાબદારી.  

૭ શ્રી એિ. બી. ખેતી ઘઉ, કપાસ તથા સકુી ખેતી સંશોઘિ યોજિાિા અખતરામા ં મદદ કરવી., કેન્દર્ 
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વિાણીયા મદદિીશ ખાતેિા બી ગ્રેડિી હવામાિ પ્રયોગશાળાિી કામગીરી તથા તેિા રીપોટમંગ અંગેિી 
કામગીરી કરવી. 

૮ શ્રી જી.આર. ઝાિા જુ.કિાકિ  ષહસાબી કામગીરી જવેી કે ડીસી બીિ, જીપીએફ બીિ, એસી બીિ, એમઇએસ, 
બારિીશી શાખાિી તમામ કામગીરી, કેશીયરિી કામગીરીમાં મદદ કરવી. 
સ્ટે્શિરીિી કામગીરી તથા તેિે િગતો તમામ ૫ત્ર વ્ય્વહાર કરવો. રકેડિિી કામગીરી. 
શ્રી સી.જી. રોષહત, સી.કિાકિ  તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૯િા રોજ કચેરી સમય બાદિી અસરથી 
વયષિવૃત્ત્ થતા ં તેમિા હસ્ત્કિો સઘળો ચાજિ કેશીયર તરીકેિી કામગીરી, ૫ગાર 
બીિ,  ઓડીટિી કામગીરી, બજટેિી કામગીરી, વહીવટી શાખાિી તમામ કામગીરી.  
સેવાપોથી તથા પાસબકુ ષિભાવવા તથા તેિી જાળવણી.  કોમ્પ્્ય્ુટરિી કામગીરી 
કરવી. 

૯ શ્રી એમ. આર. 
જાદવ 

જુ.કિાકિ  ઇિવડિ  રજી., આઉટવડિ  રજી., ટપાિ ટીકીટ ષહસાબ રજી. ષિભાવવા તથા તેિી 
જાળવણી કરવી. ગુજરાતી તથા અંગે્રજી ટાઇપરાઇટીગંિી કામગીરી કરવી. 
કોમ્પ્્ય્ુટરિી કામગીરી કરવી. ષહસાબી કામગીરી જવેી કે પેડીસી બીિ, એસી બીિ, 

જીપીએફ બીિ, ટીએ બીિ, એિપીડીસી બીિ બિાવવા. બીિ એન્દટર ી, ગ્રાન્દટ્ રજી. 
તથા અન્દય ષહસાબીિે િગતા તમામ રજીસ્ટરો ષિભાવવા. 

૯ શ્રી સી. એસ. 
ચુડાસમા 

ખેત મજુર ખેતિી કામગીરી  

૧૦ શ્રી એસ. આર. 
ગોહેિ  

િેબ. એટે. િેબોરટેરીમાં ૫ટાવાળાિે િગતી કામગીરી, 

૧૧ શ્રી એ.વી. ૫રમાર ૫ટાવાળા કચેરીમાં ૫ટાવાળાિે િગતી કામગીરી, 
 
 

 
૧૨ શ્રી વી. ડી. 

મહેરીયા 
સી.રી.ફેિો સરદાર સરોવર િમિદા ષિગમ િી. અંતગિત ચાિતી સરદાર સરોવર યોજિાિે િગતી 

તમામ કામગીરી જવેી કે, ભાિ ષવસ્ત્ારમાં થતા પાકોિું ફામિ ઉ૫ર તથા ખેડૂતોિા 
ખેતરમા ં ડેમોન્દસ્્ટ્ર ેસિ આ૫વા. તથા ખેડૂત ષશષબર, ફીલ્ડ્ ડેિી  કામગીરી, 
હવામાિિા ઓબ્ઝ્વેશિિી આંકડાકીય કામગીરી 

૧૩ શ્રી એમ. ટી. 
૫ઢીયાર 

ખેતી 
મદદિીશ 

સરદાર સરોવર િમિદા ષિગમ િી. અંતગિત ચાિતી સરદાર સરોવર યોજિાિે િગતી 
તમામ કામગીરી જવેી કે, ભાિ ષવસ્ત્ારમા ંથતા પાકોિુ ંફામિ ઉ૫ર તથા ખેડૂતોિા 
ખેતરમા ંડેમોન્દસ્્ટ્ર ેસિ આ૫વા. તથા ખેડૂત ષશષબર, ફીલ્ડ્ ડેિી  કામગીરી  

૧૪ શ્રી ડી. વી. 
ચૌહાણ 

ખેતી 
મદદિીશ 

જમીિ ચકાસણી માટે ખેડુતો ખેતરમાથંી જમીિિા િમિૂા િેવાિી કામગીરી અિ ે
સરદાર સરોવર યોજિાિે િગતી કામગીરી 

 

મુદૃા નં.-૩  સંસ્થૃામૃાં કૃામકૃાજ અન  વનણયર્ય પ્રવિર્યૃામૃા ંઅનુસરિૃાની કૃાર્યય ૫ઘ્િવત  :- 
       કેન્દર્િા હેતુઓિ ેિક્ષમા ંિઇ ભાિ ષવસ્ત્ારિા ષવષવઘ પાકોમાં સશંોઘિિી જ ેજરુરીયાત જણાય તે 
મુજબ એગ્રેસ્ક્ો સબ કષમષટ મીટીગંમાં ટેકિીકિ પ્રોગ્રામ મંજુર કરવામાં આવ ેછે.  અિે ટેકિીકિ પ્રોગ્રામ 
મુજબ ખરીફ તથા રષવઋતુમાં જ ે તે પાકોિા સશંોઘિ વૈજ્ઞાષિકશ્રીિા ટેકિીકિ માગિદશિિ અિુસાર 
કામગીરી કરવામાં આવ ેછે.  તદઉ૫રાંત સશંોઘિ ષિયામકશ્રીિા માગિદશિિ અિુસાર ટેકિીકિ કામગીરી 
તથા કુિસષચવશ્રીિા માગિદશિિ પ્રમાણ ેઅન્દય્ વહ્ીવટી કામગીરી કરવામાં આવ ેછે. 

મુદૃા નં. ૪ સંસ્થૃાનૃા કૃાર્યો કરિૃા મૃાટ નૃા વનર્યત કર  લૃા િોરણો : 

આ કૃષિ યષુિવષસિટીિા સ્ટે્.િ.ંએસ ૧૨૧ કોમિ સ્ટે્. ફોર એગ્રી. યષુિ. ઓફ ગુજરાત સ્ટે્ચ્ય્ટુ અન્દવ્ય ે
પ્રાપ્ત્ થયેિ સત્ત્ા અિુસાર સક્ષમ અષઘકારીશ્રીિી પવૂિ મંજુરી િઇ જરુરી કમગીરી હાથ ઘરવામાં આવ ેછે. 

મુદૃા નં. – ૫ સંસ્થૃાનૃા કૃાર્યો કરિૃા મૃાટ  સંસ્થૃા ઘ્િૃારૃા િડૃાર્ય લૃા વનર્યમો, વિવનર્યમો, સુચનૃાઓ, વનર્યમ સંગ્રહો અન  
ર  કડય :- 

સ્ટે્ચ્ય્ટુ એસ ૧૨૧ મા ં ષિયત કરિે સત્ત્ાઓ અિુસાર ટેકિીકિી તથા વહીવટી કામગીરી હાથ 
ઘરવામા ંઆવ ેછે. ટેકિીકિ કમગીરી માટે મજુરોિુ ંહાજરી૫ત્રક, દૈષિક હાજરી૫ત્રક, ૫ગારષચતઠૃી તથા સ્ટ્ોર 
રજીસ્ટ્રો જવેા ંકે, રોજમળે, ખાતાવહી, માગંણી૫ત્રક, ખાણ-દાણ રજીસ્ટ્ર, કેશમમેો, કચરેીમા ંિાણા જમા 
કરાવવાિુ ં૫ત્રક,  પાક યોજિા તથા વહીવટી ષહસબી કામગીરી માટે કેશબકુ, આવક ખચિિું રજીસ્ટ્ર, 
સેવાપોથીઓ, પીએફ પાસબકુ, સ્ટે્શિરી તથા અન્દય્ સંિગ્િ્ જરુરી રકેડિ ષિભાવવામાં આવ ેછે.  
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મુદૃા નં. – ૬ સંસ્થૃા ઘ્િૃારૃા દસ્તૃાિ જોનૃા પ્રકૃારનુ ં૫ત્રક :  

પાકયોજિા, મજુરોિું દૈષિક હાજરી૫ત્રક, ૫ગારષચઠૃી, ડેડસ્ટ્ોક રજીસ્ટ્ર, સ્ટ્ોર રજીસ્ટ્રો જવેા ંકે 
રોજમેળ, ખાતાવહી, માંગણી૫ત્રક, ખાણ-દાણ રજીસ્ટ્ર, ઝાડ રજીસ્ટ્ર,  કેશમમેો, કચરેીમા ંિાણા જમા 
કરાવવાિુ ં૫ત્રક, સ્ટે્શિરી રજીસ્ટ્ર, સ્ટે્મ્પ રજીસ્ટ્ર, કેશબકુ, આવક ખચિિુ ંરજીસ્ટ્ર, સવેાપોથીઓ, પીએફ 
બુક, ષવગેર ેપ્રકારિા ૫ત્રકો કે જ ેઆણંદ કૃષિ યષુિવષસિટી ઘ્વ્ારા માન્દય્ કરિે છે.  તેવા પ્રકારિા ૫ત્રકો 
રાખવામાં આવ ેછે. 

મુદૃા ન ં– ૭ સંસ્થૃાની નીવત િડિૃા અંગ નૃા અથિૃા ત મનૃા િહીિટી અંગ નૃા જાહ ર જનતૃા સૃાથ નૃા ૫રૃામશય અથિૃા 
પ્રવતવનવિત્િ મૃાટ ની કોઇ વ્ર્યિસ્થૃા હોર્ય તો ત ની વિગતો : 

સંસ્થ્ાિુ ંષિયામક મંડળ(બોડિ ઓફ મિેેજમેન્દટ્) િીષત ષવિયક ષિણિયો કર ેછે. 
મુદૃા નં. – ૮ સંસ્થૃાની વિવિિ સવમવતઓ અન  ત મનૃા ભૃાગ તરીક  અથિૃા ત ની સલૃાહનૃા ઉદ ેૃશથી બ  થી િિુ 

સભ્ર્યોનૃા બન લૃા એકમોની બ ઠકો જાહ ર જનતૃા મૃાટ  ખુલ્લી છ  ક  ક મ? અન  આિી બ ઠકોની 
કૃાર્યયિૃાહીનો જાહ ર જનતૃા મૃાટ  ઉ૫લબ્િ છ  ક  ક મ? ત  અંગ નુ ં૫ત્રક : 

સદર કેન્દર્ ઘ્વ્ારા કૃષિ સંશોઘિિી કામગીરી હાથ ઘરવામાં આવતી હોવાથી સદર મદુાિી માષહતી 
િાગુ ૫ડતી િથી. (માષહતી "િીિ"  ગણાય) 

 

મુદૃા નં. – ૯ સંસ્થૃાનૃા અવિકૃારીઓ તથૃા કમયચૃારીઓની વનદેવશકૃા :-  

ક્રમ અષઘકારી/કમિચારીિુ ં
િામ 

હોદો જન્દમ્તારીખ યુષિ.માં દાખિ 
તારીખ 

ડીગ્રી 

૧ ડૉ રામષિવાસ ચૌઘરી યુષિટ હેડ અિે મદદિીશ 
સંશોઘિ વૈજ્ઞાષિક 

૩-૬-૭૭ ૦૨-૦૫-૧૨ પી.એચ.ડી.(એગ્રી) 

ર. શ્રી કે. જ.ે સુથાર મદદિીશ સંશોઘિ વૈજ્ઞાષિક ૨૫-૮-૮૯ ૨૩-૬-૧૫ એમ.એસ.સી(એગ્રી) 
૩ શ્રી જ.ે પી. ભટ્ટ ખેતી સ૫ુરવાઇઝર ૧-૬-૬૭   ૨૩-૪-૧૫ કૃષિ ડીપ્િ્ોમા 
૪ શ્રી જ.ે એચ. મીણા૫રા ખેતી મદદિીશ ૧-૬-૬૯ ૧૧-૧૨-૮૯ કૃષિ ડીપ્િ્ોમા 
૫ શ્રી એમ. એમ. મોરી ખેતી મદદિીશ ૧-૬-૬૭ ૧૮-૧૨-૮૬ કૃષિ ડીપ્િ્ોમા 
૬ શ્રી બી. એિ. ૫રમાર ખેતી મદદિીશ ૧૫-૪-૬૭ ૨૪-૧૨-૯૦ કૃષિ ડીપ્િ્ોમા 
૭ શ્રી એિ. બી. વિાણીયા ખેતી મદદિીશ ૧-૧૦-૮૭ ૦૭-૦૧-૧૨ એચએસસી, કૃષિ ડીપ્િ્ોમા  
૮ શ્રી જી. આર. ઝાિા જુ.કિાકિ  ૩૧-૧-૬૬ ૨૯-૩-૯૦ ન્દય્ુ એસ.એસ.સી. 
૯ શ્રી એમ. આર. જાદવ જુ.કિાકિ  ૧-૬-૧૯૯૬ ૨૨-૭-૨૦૨૧ મૅકેષિકિ એષન્દજષિયરીગં 
૯ શ્રી સી. એસ. ચુડાસમા ખેત મજુર ૨-૬-૬૮ ૦૧-૦૨-૦૨ ઘો.૫ 

૧૦ શ્રી એસ. આર. ગોહેિ  િેબ. એટે. ૨૩-૧-૮૧ ૪-૧૧-૯૯ - 
૧૧ શ્રી એ.વી. ૫રમાર ૫ટાવાળા ૧૦-૯-૭૧ ૧૭-૫-૦૭ એચ.એસ.સી. 
૧૨ શ્રી વી. ડી. મહેરીયા સી.રી.ફેિો ૨૪-૫૬-૮૨ ૨૫-૧૦-૧૬ પીએચડી(એગ્રો.)   
૧૩ શ્રી એમ. ટી. ૫ઢીયાર ખેતી મદદિીશ ૩૧-૫-૮૬ ૨૬-૯-૧૧ એમ.એસ.ડબલ્ય્ુ. 
૧૪ શ્રી ડી. વી. ચૌહાણ ખેતી મદદિીશ ૭-૩-૯૩ ૨૫-૧૦-૧૬ એમ.આર.એસ. 
 

 

 

    મુદૃા ન.ં – ૧૦ અવિકૃારીઓ અન  કમયચૃારીઓન  મળતુ ંમહ નતૃાણ ુઅન  વનર્યમો મુજબનું િળતર :-  

ક્રમ અષઘકારી/કમિચારીિુ ંિામ હોદો મૂળ ૫ગાર ભથથ્ા ં

૧ ડૉ રામષિવાસ ચૌઘરી મદદિીશ સશંોઘિ વૈજ્ઞાષિક ૭૩૦૦૦(૧૦) મૂળ ૫ગાર ઉ૫ર  કેન્દર્ 
સરકારિા ઘોરણે 
છઠૃા ૫ગાર પચં 
મુજબિા ૫ગારિા ૧૦ 
ટકા ઘરભાડા ભથથ્ું, 
૨૮ ટકા મોઘંવારી 

ર શ્રી કે. જ.ે સથુાર મદદિીશ સશંોઘિ વૈજ્ઞાષિક ૬૮૮૦૦(૧૦) 
૩ શ્રી જ.ે પી. ભટ્ટ ખેતી સ૫ુરવાઇઝર ૪૨૩૦૦(૭) 
૪ શ્રી જ.ેએચ. મીણા૫રા ખેતી મદદિીશ ૬૨૨૦૦(૭) 
૫ શ્રી એમ.એમ. મોરી ખેતી મદદિીશ ૬૬૦૦૦(૭) 
૬ શ્રી બી.એિ. ૫રમાર ખેતી મદદિીશ ૫૫૨૦૦(૭) 
૭ શ્રી એિ. બી. વિાણીયા ખેતી મદદિીશ ૨૯૬૦૦(૪) 
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૮ શ્રી જી.આર. ઝાિા જુ.કિાકિ  ૩૪૦૦૦(૨) ભથથ્ું તથા ` ૩૦૦ 
મુજબ તબીબી ભથથ્ુ ં
મળવાિુ ંથાય છે. 

 

 શ્રી એમ. આર. જાદવ જુ.ક્િાકિ  ૧૯૯૫૦(ષફક્સ) 
૯ શ્રી સી. એસ. ચુડાસમા ખેત મજુર ૨૮૦૦૦(IS-2) 

૧૦ શ્રી એસ. આર. ગોહેિ  િેબ. એટે. ૨૮૪૦૦(IS-1) 
૧૧ શ્રી એ.વી. ૫રમાર ૬ટાવાળા ૧૮૭૦૦(IS-1) 
૧૨ શ્રી વી.ડી. મહેરીયા સી.રી.ફેિો ૩૫૦૦૦+૧૦%HRA(ફીકસ) 
૧૩ શ્રી એમ.ટી. ૫ઢીયાર ખેતી મદદિીશ ૧૩૫૦૦(ફીકસ) 
૧૪ શ્રી ડી. વી. ચૌહાણ ખેતી મદદિીશ ૧૩૫૦૦(ફીકસ) 

 
 

 મુદૃા નં. – ૧૧ સંસ્થૃાની તમૃામ ર્યોજનૃાની વિગતો, સૂવચત ખચય તથૃા ફૃાળિ લ ગ્રૃાન્દટની મૃાવહતી : 
અ.નં. યોજિાિું િામ બજટેસદર યોજિાિો પ્રકાર વર્્િાા ૨૧-૨૨િી ફાળવેિ 

ગ્રાન્દટ્ (િાખમાં) 
૧ ઘંઉ સશંોઘિ યોજિા ૫૦૦૪ િોિપ્િ્ાિ ૧૮.૭૦ 
૨ કપાસ સંશોધિ  યોજિા ૫૦૦૯ િોિપ્િ્ાિ ૨૪.૨૫ 
૩ સૂકી ખેતી સંશોઘિ યોજિા ૫૦૪૨ િોિપ્િ્ાિ ૧૬.૭૦ 
૪ સ્ટર ેન્દધિી ંરીસચિ ઇિ વ્હીટ ૧૨૦૦૪ પ્િ્ાિ ૨૦.૦૦ 
૫ ટુ એસ્ટાબ્િીસ એ સેન્દટર ઓફ એકસિન્દસ  ફોર 

કોટિ રીસચિ 
૧૨૦૦૯ પ્િ્ાિ ૧૫.૪૯ 

૬ રીકવીમીટ સપોટિ ઇિ ટમિ ઓફ કલ્ટ્ીવશેિ કોર્ટ્ 
કન્દટીજન્દસ્ી ફોર  ડર ાય ફામમંગ રીસચિ 

૧૨૦૭૮ પ્િ્ાિ ૯.૪૭ 

૭ એસ્ટ્ાબ્િ્ીસમને્દટ્ ઓફ ઓગષેિક ફામિ એટ 
ડીફરન્દટ્ સેન્દટ્સિ   

૧૨૯૬૫-૦૩ પ્િ્ાિ ૯.૦૨ 

૮ િમિદા ષપયત સશંોઘિ યોજિા ૧૮૦૨૩-૧૨ અઘરએજન્દસ્ી ૧૫.૪૩ 
 
 

 

 

 

 

મુદૃા નં. –  ૧૨ ફૃાળિ લી સહૃાર્યકી અન  સહૃાર્યકી કૃાર્યયિમોનૃા લૃાભૃાથીઓની વિગત સહીત આિૃા કૃાર્યયિમોનૃા   

                 અમલની ૫ઘ્િવત :- 

કેન્દર્ ખાતે ફકત સશોઘિિી કામગીરી હાથ ઘરવામાં આવતી હોવાથી સદર મુદાિે િગતી બાબત 

અત્ર ેિાગ ુ૫ડતી િથી. 

મુદૃા નં. - ૧૩ સંસ્થૃા પૃાસ થી કોઇ૫ણ ૫રિૃાનગીઓ અથિૃા અવિકૃાર ૫ત્ર અથિૃા છૂટછૃાટ/રૃાહત મ ળિનૃાર    

                 અંગ ની વિગતો : 

   િાગુ ૫ડતંુ િથી. 

મુદૃા નં. – ૧૪ સંસ્થૃા પૃાસ  ઉ૫લબ્િ અથિૃા એમની પૃાસ  રહ તી વિજાણુ મૃાઘ્ર્યમોમૃા ંરુપૃાંતરીત (ઇલ કટર ોનીક    

                 ફોમય) મૃાવહતીની વિગતો :-   

િાગુ ૫ડતંુ િથી. 

મુદૃા નં. – ૧૫ સંસ્થૃામૃાં જાહ ર ઉ૫ર્યોગમૃા ંરૃાખ લી પસુ્તકૃાલર્ય અથિૃા િૃાંચન ખંડની સિલતો મૃાટ નૃા સમર્ય  

         સવહત નૃાગવરકોન  મવહતી મ ળિિૃા મૃાટ ની પ્રૃાપ્ત સગિડોની વિગતો :-   

િાગુ ૫ડતંુ િથી. 

મુદૃા નં. – ૧૬ સંસ્થૃાએ વનર્યુકત કરુલૃા જાહ ર મૃાવહવત અવિકૃારીઓનૃા નૃામ, હોદૃાઓ અન  અન્દર્ય વિગતો :- 

મુદા િ.ં – ર મુજબ. 



Document1 
 

મુદૃા નં. - ૧૭ િખતો િખત વનર્યત કરિૃામૃા ંઆિ  ત  પ્રમૃાણ ની આિી અન્દર્ય મૃાવહતી : 

િાગુ ૫ડતુ િથી.  

 
 
                                                                                                                                                    

       

મદદિીશ સશંોધિ વજૈ્ઞાષિક 

કૃષિ સંશોધિ કેન્દર 

આણંદ કૃષિ યષુિવષસિટી 
ધંધુકા 



Document1 
 

-:: - પ્રમૃાણ૫ત્ર -:: -  

આથી પ્રમાણ૫ત્ર આ૫વામા ંઆવ ેછે કે, માષહતી અષઘકારી અષઘષિયમિી 
કિમ-૪ અંતગિત સ્વ્ય ંજાહેર કરવાિી બાબતો પ્રોએકટીવ ષડસ્ક્િોઝર sPAD) 

મારા ષવભાગ ઘ્વ્ારા તયૈાર કરવામા ંઆવિે છે અિ ેતા. ૦૧-૦૫-ર૦૨૨ વિિ (૨૦૨૧-
૨૨) િી ષસ્થષતએ અમારી મજુંરી મેળવી અદ્યતિ કરવામાં આવેિ છે. 

 
                                                                                                                        

       તા.૦૪-૦૫-૨૦૨૨           

મદદિીશ સશંોધિ વજૈ્ઞાષિક 

કૃષિ સંશોધિ કેન્દર 

આણંદ કૃષિ યષુિવષસિટી 
ધંધુકા 
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શ્રીરામષિવાસચૌઘરી 

મદદિીશ સંશોઘિ વૈજ્ઞાષિક  

કૃષિ સંશોઘિ કેન્દર   
આણંદ કૃષિ યુષિવષસિટી  
ઘંઘુકા – ૩૮૨૪૬૦ 
જી: અમદાવાદ  

 

 

 
્્્Email : arsdhk@aau.in 

જા.િં.આકૃયુ/કૃસંકે/ઘં/આરટીઆઇ/ ૪૮   /૨૦૨૨                             તા.૦૪-૦૫-૨૦૨૨ 

 
 
પ્રષત, 
કુિસષચવશ્રી, 
આણંદ કૃષિ યષુિવષસિટી 
આણંદ 
 
 

 

ષવિય :- ઘી રાઇટ ટુ ઇન્દફ્ોમશેિ એકટ-૨૦૦૫ 

સંદભિ :-  જા.િ.ંઆકૃયુ/રજી/િીગિ/સીસી-ર/૮૨/૨૦૨૨, તા.૩૦-૦૪-૨૦૨૨ 

 
 

 

સષવિય ઉ૫રોકત ષવિય અન્દવ્ય ેજણાવવાિું કે, ઘી રાઇટ ટુ ઇન્દફ્ોમેશિ એકટ-૨૦૦૫ મુદા િં.૧ થી ૧૭ 

મુજબિી પ્રમાણ૫ત્ર એિેક્ષર-બી સહીત અત્રિેી કચેરીિી માષહતી તારીખ ૦૧-૦૫-૨૦૨૨ િી ૫ષરષસ્થષતએ 

અદ્યતિ કરી આ સાથ ેહાડિ  તથા સોફટ કોપીમાં સામેિ રાખી મોકિી આ૫વામા ંઆવે છે.  જ ેઆ૫િી જાણ 

સારંુ. 

 
 
                                                                                                                                                    
સામેિ :- ઉપર મુજબ મદુા િ.ં ૧ થી ૧૭  

 
  

મદદિીશ સશંોધિ વજૈ્ઞાષિક 

કૃષિ સંશોધિ કેન્દર 

આણંદ કૃષિ યષુિવષસિટી 
ધંધુકા 

 

 



  

 
 
 
 
 

 

બીજ મસાલા સશંોધન કેંદ્ર. 
  આણદં કૃષિ યષુનવષસિટી, 
              સાણદં 

                                                                     (ક્ચેરી) ૦૭૯-૨૯૬૦૦૪૫૩ 

ઇ-મેલ:arssanand@aau.in  

 

ડૉ.ટી.ટીપટેલ 

સહ સશંોધન વૈજ્ઞાષનક 

જા.ન.ંઆક્રુયસુમસવૈંસબીમસકેંસસાણદંસવહટ /            /૨૦૨૨                                  તા:        સ૦૫સ૨૦૨૨ 

 

પ્રષત, 

કુલસચચવશ્રી, 
આણદં કૃષિ યષુનવષસિટી 
આણદં. 
 

         ષવિય:આર.ટી.આઇ-૨૦૦૫ ( ૧૭ મદુ્દાઓ) ની માહહતી મોકલવા બાબત. 
         સદંર્ભ:-આપના પરીપત્ર ન.ંઆકૃયસુરજજસલીગલસસીસી.૨સ૮૨સ૨૦૨૨ તા-૩૦સ૦૪સ૨૦૨૨ 
 

         સષવનય ઉપરોકત ષવિય અને સદંર્ભ પરીપત્ર અન્વયે જણાવવાનુ ં કે અતે્રના કેંદ્ર બીજ મસાલા 
સશંોધન કેંદ્ર આણદં કૃષિ યષુનવષસિટી સાણદં કચેરીની આર.ટી.આઇ. ૨૦૦૫ ની ષનયત નમનુા મજુબ માહહતી 
આ સાથે સામેલ રાખી મોકલી આપવામા ંઆવે છે.  
 
 

 

                                                                               યષુનટ વડા 
                                                                                 બીજ મસાલા સશંોધન કેન્દ્ર, 

                                                                                  આણદં કૃષિ યષુનવષસિટી, 
                                                                                 સાણદં. 

 

 

 

એનેક્ષર- બી 

પ્રમાણપત્ર 

           આથી પ્રમાણપત્ર કરવામા ંઆવે છે કે માહીતી અષધકાર અષધષનયમ-૨૦૦૫ ની કલમ-૪ અંતગભત 

સ્વય ંજાહરે કરવાની બાબતો પ્રોએકટીવ ડીસ્કલોઝર ( PAD ) મારા ષવર્ાગ દ્વારા તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે 

અને તા.૦૧સ૦૫સ૨૦૨૨ ની સ્સ્થષતએ અમારી મજુંરી મેળવી અધતન કરવામા આવેલ છે 

તારીખ:-    સ૦૫સ૨૦૨૨                                                                      યષુનટ વડા  
                                                                                      આકૃય ુસાણદં  

 

 

 

 



માહિતી અધિકાર અધિધનયમ (પ્રો એકટીવ ડીસ્કલોઝર) ૧૭ મદુા ની માિીતી 

વર્ષ: ૨૦૨૧-૨૨ 
ક્રમ ષવગત  માહહતી 
૧ સસં્થાન ુસસં્થાપન, ઉદેશો કાયો અને ફરજો ની ષવગત : વિભ -૨૦૦૮ , એષપ્રલ, રીસચભ  એન્ડ સીડ સ્પાઇસીસ, 

હદવેલા અને બીજ મસાલા  પાક ઉપર પાક સવધંભન, 
ખેત આબોહવા  ઝોનને  અનલુક્ષી  ને  પાક 
ઉત્પાદનની  તજજ્ઞતાઓ ષવક્સાવવી 

૨ સસં્થાના અષધકારીઓ અને કમભચારીઓ 

ની સતાઓ અને ફરજો 
: આકૃય ુસ્ટેચ્યટુ ૧૨૧ મજુબ  

 
૩ સસં્થામા ંકમકાજ અને ષનણભય પ્રકીયા મા ંઅનસુરવાની 

કાયભપધ્તત( તેમા દેખરેખ અને જવાબદારીઓ માટેની ચેનલોની 
બાબતનો સમાવશે થવો જરૂરી છે.) 

: આકૃય ુસ્ટેચ્યટુ ૧૨૧ મજુબ  
 

૪ સસં્થાના કાયો કરવામાટેના ષનયત કરેલા ધોરણો : આકૃય ુસ્ટેચ્યટુ ૧૨૧ મજુબ  
૫ સસં્થાના કાયો કરવા માટે સસં્થા દ્વારા ઘડાયેલા ષનયમો, 

ષવષનયમો, સચુનાઓ ષનયમ સગં્રહો અને રેકડભ 
: આકૃય ુસ્ટેચ્યટુ ૧૨૧ મજુબ  

૬ સસં્થા પાસેના દસ્તાવજેોના પ્રકારન ુપત્રક : આ કચેરીને લાગ ુપડત ુ ંનથી  
૭ સસં્થાની નીષત ઘડવા અંગનેા અથવા તમેના વહીવટ અંગનેા 

જાહરે જનતા સાથનેા પરામશભ અથવા પ્રષતષનષધત્વ માટેની કોઇ 
વ્યવસ્થા હોય તો તનેી ષવગતો  

:  
આ કચેરીને લાગ ુપડત ુ ંનથી 

૮ સસં્થાની ષવષવધ સષમષતઓ અને તમેના ર્ાગ તરીકે અથવા 
તેની સલાહના ઉદેશથી બે થી વધ ુસભ્યોના બનેલા એકમોની 
બેઠ્કો જાહરે જનતા માટે ખલુ્લી છે કે કેમ  અને આવી બેઠ્કોની 
કાયભવાહી નોધ જાહરે જનતા માટે ઉપલબ્ધ છે કે કેમ તે અંગને ુ
પત્રક 

: આ કચેરીને લાગ ુપડત ુ ંનથી 

૯ સસં્થાના અષધકારીઓ અને કમભચારીઓની ષનદેષશકા : એનેકક્ષર-એ-મજુબ  
૧૦ દરેક અષધકારી અને કમભચારી ને મળત ુમાષસક મહનેતાણ ુઅન ે

ષનયમો મજુબ્ના વળતની પતધષત ની માહીષત 
:  

એનેકક્ષર-બી-મજુબ 

૧૧ સસં્થાની એજનસી ની તમામ યોજનાઓની ષવગતો સચુચત ખચભ 
અને કરેલી ચકુવણીઓના અહવેાલ દશાભવત ુફાળવલે ુબજેટ 

: એનેકક્ષર-સી-મજુબ 

૧૨ ફાળવેલી સહાયકી અને સહાયકી કાયભક્ર્મોના લાર્ાથીઓની 
ષવગત સહીત આવા કાયભક્ર્મોના અમલની પતધષત 

: આ કચેરીને લાગ ુપડત ુ ંનથી 

૧૩ સસં્થા પાસેથી કોઇપણ પરવાનગીઓ અથવા અષધકાર પત્ર 
અથવા છુટછાટસરાહત મળેવનાર અંગનેી ષવગતો 

: આ કચેરીને લાગ ુપડત ુ ંનથી 

૧૪ સસં્થા પાસે ઉપલબ્ધ અથવા તમેની પાસે રહતેી ષવજાણ ુ
માતયમ મા ંરૂપાતંહરત (ઇલેક્રોષનકસ ફોમભ) માહીષત ની ષવગત  

: કચેરીની સામાન્ય માહહતી. 

૧૫ સસં્થામા ંજાહરે ઉપયોગમા ં રાખેલી  પસુ્તકાલય અથવા વાચંન  
ખડંની સવલતો માટેના સમય સહહત નાગહરકોને માહહતી  
મેળવવા  માટેની  પ્રાપ્ત સગવડોની  ષવગતો. 

: પસુ્તકાલય ની સગવડતા નથી..  

૧૬ સસં્થાએ ષનયકુત કરેલા  જાહરે  માહહતી  અષધકારીઓના નામ, 
હોદ્દાઓ  અને  અન્ય  ષવગતો. 

: ૧.ડો.ટી.ટી.પટેલ સહ સશંોધન વજૈ્ઞાષનકશ્રી અને  
                  જાહરે માહીતી અષધકારી 

૧૭ વખતો-વખત ષનયત કરવામા ં આવે તે પ્રમાણેની આવી 
માહહતી. 

: નીલ 

 



 
બીજ મસાલા સશંોિન કેન્દ્ર, 
આણદં ક્રુધર્ યધુનવધસિટી, 

સાણદં 

 એનેક્ષર-બી                                                                      તા.૦૧સ૦પસર૦૨૨ ની પહરસ્સ્થષતએ
ક્રમ યોજનાન ુનામબજેટ સદર ફરજ પરના કમભચારીન ુ  

નામસજગ્યાન ુનામ 

માષસક મહનેતાણ(ુપગાર ધોરણ) 

૧ બજેટ સદર.૫૦૧૦ બીજ મસાલા 
સશંોધન કેન્દ્ર સાણદં 

મદદનીશ સશંોધન વજૈ્ઞાષનક ખાલી જ્ગગ્યા  
ખતેી અષધકારી ખાલી જગ્યા 
શ્રી એન.જી.વાળંદ ખતેી મદદનીશ  ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦  (૭)             

માસીક પે: ૬૬૦૦૦સ- 
કુમારી.એ.એમ.રાવલ ખતેી મદદનીશ  ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦(૨) (૪) 

માસીક પે: ૨૭૧૦૦સ- 
શ્રી.એસ.એસ.પટેલ જુનીયર કલાકભ  ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦સ- (૨) 

માસીક પે: ૩૭૨૦૦સ- 
 પટાવાળા ખાલી જગ્યા 
પટાવાળાસહલે્પર ખાલી જગ્યા. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                           બીજ મસાલા સશંોધન કેન્દ્ર, 
આણદં કૃષિ યષુનવષસિટી, 

 સાણદં                       
 એનેક્ષર- એ                           તા.૦૧સ૦પસર૦૨૨ ની પહરસ્સ્થષતએ                                           
ક્રમ યોજનાન ુનામબજેટ સદર જગ્યાન ુનામ ફરજ પરના કમભચારી ન ુ નામ 

સહ સશંોધન વજૈ્ઞાષનકઆ.કૃ.ય.ુ 
ષવરમગામ  

યષુનટ વડા (ડો.ટી.ટી.પટેલ ) 

મદદનીશ સશંોધન વૈજ્ઞાનીક  ખાલી જગ્યા 
ખેતી અષધકારી ખાલી જગ્યા 
ખેતી મદદનીશ શ્રી એન.જી.વાળંદ  
ખેતી મદદનીશ કુમારી.એ.એમ.રાવલ   

જુનીયર કલાકભ શ્રી.એસ.એસ.પટેલ 

પટાવાળા  ખાલી જગ્યા  
વોચમનેસહલેપર  ખાલી જગ્યા 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

Annexure-C 
Project Title and financial outlay (year-2021-22) under project of   

Sr.No. Project Title Budget 
head 

Total 
pay 

grant 

Grant 
recu 

Total 
grant 

Expenditure(Rs.) 

Pay and 
Allowance 

Recurt-
ing 

Total 

1 Research in 
seed spices 

5010 2500000 320000 2820000 2480921 271696 2752617 

2 Establishment 
of Research 
center for 
development 
of production 
technology of 
Seed Spices 

12989 00 665000 665000 00 622960 622960 

 



ૃ િષ િવ ાન ક  
આણંદ ૃિષ ુ િનવિસટ 

દવાતજ (સો જ ા)-૩૮૭૨૪૦ 
ડો. એ. સી. વૈ           ૦૨૬૯૭- ૨૩૪૦૨૭ (ઓ) 
વ ર ઠ વૈ ાિનક અને વડા         ૯૭૨૬૮૬૬૫૦૧  (મો)        

.ન.ંઆ ૃ /ુ કિવક / દવાતજ /લીગલ/ ૧૦૯/૨૦૨૨     તા. ૨૭/૦૫/૨૦૨૨  
 
િત, 

ુલસ ચવ ી, 

આણંદ ૃ િષ ુ િનવિસટ, 

આણંદ. 

               િવષય: ધી રાઇટ ુ ઇ ફોમશન એકટ – ૨૦૦૫ તગત મ ૧ થી ૧૭ ુ ાની મા હતી મોકલી  

                             આપવા બાબત.. 

              સંદભ: આપના પ રપ  .ન.ંઆ ૃ /ુ ર જ /લીગલ/સીસી.૨/૮૨/૨૦૨૨ તા. ૩૦/૦૪/૨૦૨૨  
 

સિવનય ઉપરો ત િવષય અને સંદભ અ વયે ધી રાઇટ ુ ફોમશન એકટ – ૨૦૦૫ તગત મ ૧ 

થી ૧૭ ુ ાની મા હતી આ સાથે સામેલ રાખી મોકલી આપીએ છ એ  આપ સાહબને િવ દત થવા ન  

િવનંતી. 

૧. સં  થા ુ ં સં થા૫ન, કાય  અને ફરજોની િવગત:   

 સં થા૫ન: 

તા. ૨૦ નવે બર , ૧૯૮૫ 

 ઉદશો 

૧. ખે ુતો, ખે ુત ીઓ અને ુવાનો માટ ુ ંકા તેમજ લાંબાગાળાના ૃ િષ, પ ુપાલન અને 

મ સપાલન તેમજ તેને લગતા અ ય િવષયોના તાલીમવગ  ગોઠવવા ક માં તે કાય કર ને 

શીખ ું  થી વ ુ ખેત ઉ પાદન મેળવી શકાય અને વરોજગાર  ઉભી થાય. 

૨. િવિવધ પાકો ઉપર થમ હરોળ િનદશનો ગોઠવવા, તેના ઉ પાદનના કડા મેળવવા અને 

ફ ડબેક મેળવવા.  

3. િવ તરણ કાયકરો માટ તાલીમ કાય મ ગોઠવવા  

૪.  તે િવ તારને અ ુ પ ઓન ફામ ટ ટ ગ ગોઠવવા 



ર. સં  થાના અિઘકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ ાઓ અને ફરજો : 

અ.ન.ં નામ હોદો િનમ ૂ ંકની 

તાર ખ 

ફરજો 

બ.સ. ૨૭૦૪-૭ 

૧ ડા. એ. સી. વૈ   વર ઠ વૈ ાિનક અને વડા  ૦૧-૦૫-૨૦૨૧  સંકલન  

૨ ડા. આર. એમ. પટલ   વૈ ાિનક (પાક સંર ણ) ૦૧-૦૩-૨૦૧૮ પાક સંર ણ  

૩ ડા. વાય. સી. લ ુમ વૈ ાિનક (એ ોનોમી) ૦૧-૦૩-૨૦૧૫ ે  િવધા 

૪ ડૉ. એસ. વી. રાઠોડ  વૈ ાિનક (જમીન િવ ાન) ૧૯-૦૫-૨૦૨૨ જમીન િવ ાન  

૫ ડૉ. વી. ક. પટલ  વૈ ાિનક (બાગાયત) ૨૩-૦૫-૨૦૨૨ બાગાયત 

૬ ડા. એસ. બી. કાટોલ ે વૈ ાિનક (પ ુ પાલન) ૦૧-૦૨-૨૦૧૩ પ ુ પાલન 

૭ ી . એચ. ભ   વૈ ાિનક (ફ શર ઝ) ૧૮-૦૫-૨૦૧૨ મ યપાલન 

૮ ી સી. એફ. મકવાણા  ફામ મેનેજર ૧૮-૦૪-૨૦૧૫ ફામ મેનેજર 

૯ ીમતી જલી એન. દવ ો ામ આસી ટંટ(હોમ સાય સ) ૨૧-૦૪-૨૦૧૫ હોમ સાય સ 

૧૦ ી આર. બી. વાઘેલા  હડ કલાક  ૨૨-૦૭-૨૦૧૯ વ હવટ- હસાબી કામ  

૧૧ ીમતી આર.બી.રાઠવા  ો ામ આસી ટંટ(કો ુટર) ૦૩-૦૫-૨૦૦૮ કો ુટર કામ  

૧૨ ીમતી મીના વી. રાજ ુત ટનો ાફર ૧૫-૧૨-૨૦૧૫ ટનો ાફર 

૧૩ ખાલી જ યા   પટાવાળા - પટાવાળાની કામગીર   

૧૪ ખાલી જ યા   સપોટ ગ ટાફ  -  -  

૧૫ ખાલી જ યા   ાઇવર  -  -  

૧૬ ખાલી જ યા   ાઇવર  -  -  
 
3. સં  થામાં કામકાજ અને િનણય કયામાં અ ુસરવાની કાયપ ધિત  

સં થાનો એકશન લાન અટાર , ુ ને ખાતે ર ુ કર  મં ુર થયે તે માણેની કાયવાહ  કરવામાં 

આવે છે. એકશન લાન માણે થમ હરોળ િનદશનો, ઓન ફામ ટ ટ ગ, ક ય અને ેિ ય 

તાલીમ કાય મો ગોઠવવામાં આવે છે ખે ુતોને ુદા ુદા િવભાગોની ુલાકાતો કરાવીને તેમને 

મા હતગાર કરવામાં આવે છે. એકશન લાન અટાર , ુણે ારા મં ુર કરવામાં આવે છે. 

૪. સં  થાના કાય  કરવા માટના િનયત કરલા ઘોરણો:  

આણંદ ૃ િષ ુ િનવિસટ  ના િનયત કરલ ધોરણો ુજબ ૃિષ િવ ાન ક ના મે ડટ અ વયે 

કામગીર  કરવામાં આવે છે.  

૫. સં  થાના કાય   કરવા માટ સં  થા  વારા ઘડાયેલા િનયમો, િવિનયમો, ુચનાઓ, િનયમ સં હો અને 

રકડ  

આઇ.સી.એ.આર.ની ગાઇડલાઇન ુજબ ા ટની મયાદામાં આણંદ ૃ િષ ુ િનવિસટ ની ટ ુટ 

એસ. -૧૨૧ ુજબ કામગીર  કરવામાં આવે છે. આ. ૃ. ુ  ના િનયમો, િવિનયમો અને ુચનાઓ 

માણે કામ કરવામાં આવે છે.   

૬. સં  થા પાસેના દ તાવેજોના કાર ુ પ ક  

ૃ િષ િવ ાન ક ને  જમીન ફાળવેલી છે તેના દ તાવેજો, નકલોની ળવણી કરવામાં આવે 

છે અને પાક યોજનાની મા હતી તૈયાર કર  િવ તરણ િશ ણ િનયામકની કચેર એથી મં ુર કરાવી 

તેમાં પાક લેવામા ંઆવે છે. 



૭. સં  થાની િનતી ઘડવા ગેના અથવા તેમના વ હવટ ગેના હર જનતા સાથેના પરામષ અથવા 

િતિનિધ વ માટની કોઇ યવ થા હોય તો તેની િવગતો  

દર વષ વૈ ાિનક સલાહકાર સિમિતની બેઠક ૃ િષ િવ ાન ક , દવાતજ ખાતે રાખવામાં આવે 

છે માં ુ િનવિસટ ના પદાિધકાર ઓ, ક ના વ ર ઠ વૈ ાિનક અને વડા તેમજ ખે ુતોના 

િતિનધીઓ પણ આ બેઠક ના સદ યો હોય છે તેમાં વષ દર યાન થયેલ કામગીર  તેમજ કામમાં 

પડતી ુ કલીઓ િવગેરની ચચા કરવામાં આવે છે અને કામગીર માં ુધારો લાવવા અને ક ના 

િવકાસ માટ માગદશન અને ૂચનો મેળવવામાં આવે છે અને તેનો અમલ કરવામાં આવે છે. 

૮. સં  થાની િવિવધ સિમિતઓ અને તેમના ભાગ તર ક અથવા તેની સલાહના ઉદશથી બેથી વ ુ  

સ યોના બનેલા એકમોની બેઠકો હર જનતા માટ ુ લી છે ક કમ? અને આવી બેઠકો ની 

કાયવાહ  ન ધ હર જનતા માટ ઉપલ ધ છે ક કમ? તે ગે ુ ં પ ક  

ૃ િષ િવ ાન ક  ખાતે ખે ુતોપયોગી  તે કાય મો કરવામાં આવે છે તેનો બહોળો ચાર – સાર 

થાય તે હ ુસર તેની ૂ ંક ન ધ હર સમાચારપ ોમાં બહોળ  િસ ધી હ ુ  છપાવવામાં આવે છે 

તેમજ આણંદ ૃ િષ ુ િનવિસટ ની વેબસાઇટ ઉપર પણ િસ ધ કરવામાં આવે છે. 

૯.  સં  થાના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની િનદિશકા  

સં થાના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓને પોત પોતાની કામગીર  એકશન લાન ુજબ કરવાની 

થાય છે. તેમના િવષયને અ ુ પ તાલીમવગ, િનદશનો ગોઠવવા માટ તેમને કોઇ બાધ નથી જ ર 

પડ ે વ ર ઠ વૈ ાિનક અને વડા ી તરફથી તેમને જ ર  િનદશ કરવામાં આવે છે.   

૧૦. દરક અિધકાર  અને કમચાર ને મળ ુ  માિસક મહનતા ુ ં અને િનયમો ુજબના વળતરની 

પ ધિતની મા હતી. 

 આણંદ ૃ િષ ુ િનવિસટ માં િનમ ૂંક પામેલ કમચાર ઓને ુ િનવિસટના નીિતિનયમો ુજબ માિસક 

મહનતા ું  મ હનો ુરો થયા બાદ ૂ કવવામાં આવે છે. 

૧૧. સં  થાની એજ ં સીની તમામ યોજનાઓની િવગતો, ુ ચત ખચ અને કરલી ુકવણીઓના અહવાલ 

દશાવ ુ  ફાળવે ુ  બ ટ  

યોજના ુ નામ ફાળવેલ બ ટ ખચ બચત 

ર૭૦૪-૦૭ ૨,૧૯,૪૯,૦૪૫ ૨,૧૭,૨૦,૫૮૨ ૨,૨૮,૪૬૩  

૨૦૭૬-૧૫ (ર વો વ ગ) ૧૨,૩૮,૬૭૪ ૬,૯૧,૩૫૩ ૫,૪૭,૩૨૧ 
 
૧ર. ફાળવેલી સહાયક  અને સહાયક  કાય મોના લાભાથ ઓની િવગત સ હત આવા કાય મોના 

અમલની પ ધિત 

 પાકવાર/દરક િવષય િન ણાતે ગોઠવેલ થમ હરોળ િનદશન તેમજ ઓન ફામ ટ ટ ગ 

 િનદશનોની અને ખે ુતોની સં યા સહાય 

અ.ન.ં િનદશન ું નામ લાભાથ ની 

સં યા 

િવ તાર(હ.) સહાય ( .) 

૧. ડાંગરની ુગ ંધીત ત ુ ં  ુ યા ંકન . 

એ. આર. ૧૪/ નમદા/ . એ. આર. 

૧૦૧   

૫ ૫.૦ ૭૫૦૦.૦૦ 



૨. ભ ડામાં ફળ અને ુખ ખાનાર  ઇયણની 

યવ થાપન પ િત ુ ં  ુ યા ંકન 

૫ ૨.૦  ૧૦૦૦૦.૦૦ 

૩. ઘ ના પાકમાં ઉધઇના યવ થાપન ું  

ુ યા ંકન  

૫ ૨.૦ ૨૫૦૦.૦૦ 

૪. ગાયના બ ચાંમા ં મી ક ર લેશરના 

ઉપયોગ ું  ુ યા ંકન  

૧૦ - ૧૮૦૦૦.૦૦ 

૫. ડાંગરની નવી ત ુ ં  િનદશન 

(મહ સાગર)  ૧૦૦ ક. ા. 

૧૦ ૦૪ ૩૪૪૦.૦૦ 

૬. દ વેલાની નવી ત ુ ં  િનદશન 

( .સી.એચ-૧૦) ૩૦૦ ક. ા. (કલ ટર 

ડમો શન) 

૭૫ ૩૦ ૫૦૦૦૦.૦૦ 

૭. રોપાણ ડા ંગરમા ં પાનવાળનાર ઇયળ ું  

િનયં ણ 

૧૦ ૦૪ ૪૫૦૦.૦૦ 

૮. ઘ ની નવી ત ુ ં  િનદશન (  ડબ -ુ 

૪૫૧ )   

૧૦ ૦૪ ૧૬૫૦૦.૦૦ 

૯ મગની નવી ત ુ ં  િનદશન 

( .એ.એમ.-૫)  ૬૦૦ ક. ા. (કલ ટર 

ડમો શન)   

૭૫ ૩૦ ૯૦૦૦૦.૦૦ 

૧૦ ચણામાં પોટશીયમ નાઇ ટ ારા 

બીયારણનો પટ આપવો 

૧૦ ૦૪ ૨૦૦૦૦.૦૦ 

૧૧ ચણામાં પોપટા કોર  ખાનાર ઇયળ ું  

યવ થાપન 

૧૦ ૦૪ ૭૫૦૦.૦૦ 

૧૨ ર ગણમાં ફળ અને ુખ ખાનાર ઇયળ ું  

યવ થાપન 

૧૦ ૦૪ ૭૫૦૦.૦૦ 

૧૩ હાઇ ીડ ુવાર (સીઓ એફ. એસ. ૨૯) 

ુ ં  િનદશન  

૧૦ ૦૪ ૧૦૦૦૦.૦૦ 

૧૪ અ ુભવ ચીલેટડ મીનરલ િમ ચર ુ ં  

િનદશન  

૫૦ - ૧૮૦૦૦.૦૦ 

૧૫ ગીની ધાસ ((  ૩) ુ ં  િનદશન  ૧૦ ૦૪ ૧૦૦૦૦.૦૦ 

૧૬ બાયપાસ ફટ ુ ં  િનદશન ૨૦ - ૧૫૦૦૦.૦૦ 

૧૭ પોન થી ાય ઉછેર (હાપા ઉછેર)  ૧૦ ૨.૦ ૯૦૦૦.૦૦ 

૧૮ ાય થી ફ ગરલ ગ ઉછેર  ૧૦ ૨.૫ ૧૫૭૦૦.૦૦ 

૧૯ ુ ધ દોહતી વખતે અગવડતામાં ઘટાડો 

કરવા ર વો વ ગ િમ ક ગ ૂલ અને 

ટ ડ 

૦૫ - ૫૦૦૦.૦૦ 

  ુલ   ૩,૨૦,૧૪૦.૦૦ 



૧૩. સં  થા પાસેથી કોઇપણ પરવાનગીઓ અથવા ટછાટ / રાહત મેળવનાર ગેની િવગતો  

    નીલ  

૧૪. સં  થા પાસે ઉપલ ધ અથવા તેમની પાસે રહતી િવ ુ ં મા યમમાં પાંત રત મા હતીની િવગતો 

      સં થા પાસે દરક વૈ ાિનકની દરક િવષયને અ ુ પ પાવર પો ટ ે ્ ંટશન તૈયાર રાખેલ છે 

ૃ િષ િવ ાન ક , દવાતજની કામગીર ની સીડ  પણ તૈયાર કરવામાં આવેલ છે  તાલીમાથ ઓને 

તાલીમ દર યાન દશાવાય છે.  

૧૫. સં  થામા ં હર ઉપયોગમાં રાખેલી ુ તકાલય અથવા વાંચન ખડંની સવલતો માટના સમય 

સ હત, નાગ રકોને મા હતી મેળવવા માટની ા ત સગવડોની િવગતો 

      ુ તકાલયમાં જ ર  સા હ ય રાખવામાં આવે છે તેમજ ુદા ુદા િવષયને અ ુ પ ફો ડર, 

પિ કાઓ તૈયાર કરવામાં આવેલ છે  ુલાકાતીઓને તાલીમાથ ઓને તેમજ જ રતમંદ લોકોને તે 

િવના ૂ યે આપવામાં આવે છે. 

૧૬. સં  થાએ િન ુ ત કરલા હર મા હતી અિધકાર ઓના નામ, હો ાઓ અને અ ય િવગતો  

૧. હર મા હતી અિધકાર ી ડા. એ. સી. વૈ , વ ર ઠ વૈ ાિનક અને વડા ી 

2. મદદનીશ હર મા હતી અિધકાર ી ડૉ. વાય.સી. લ ુમ, વૈ ાિનક (એ ોનોમી) 

૧૭. વખતો વખત િનયત કરવામાં આવે તે માણેની આવી અ ય મા હતી  

      તા તરમાં આણંદ જ લાનો ુ ુલેટ વ ડ કટ એ ીક ચરલ લાન તૈયાર કર ને સરકારમાં 

ર ૂ કરવામાં આવેલ છે. 
 
 
               

વ ર ઠ વૈ ાિનક અને વડા 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



એને ર બી  

 

માણપ  

આથી મા ણત કરવામાં આવે છે ક મા હતી અિધકાર અિધિનયમની કલમ-4 તગત વયં હર 

કરવાની બાબતો !! ોએકટ વ ડ લોઝર (PAD) મારા િવભાગ ારા તૈયાર કરવામાં આવેલ છે અને 

તાર ખ ૦૧/૦૫/૨૦૨૧ ની થિતએ અમાર  મં ુર  મેળવી અધતન કરવામાં આવેલ છે.  
 
 
તાર ખ: ૨૭/૦૫/૨૦૨૨        
 

(એ. સી. વૈ ) 

  વ ર ઠ વૈ ાિનક અને વડા  

  ક.વી.ક, આ. .ૃ .ુ, દવાતજ 
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જાન.ંઆકૃય/ુકૃઈપો/માહીતી/વહટ/         ૯૦    / ર૦૨૨                             તારીખ:૦૪/૦૫/ર૦૨૨ 
 
પ્રતત,                               અરજન્ટ/રૂબરૂ  
કુલસચિવશ્રી 
આણદં કૃતિ યતુનવતસિટી 
આણદં  જજ.આણદં 

 

    તવિય: મદુ્દા ન.ં૧ થી ૧૭ ની માહહતી(પ્રો એકટીવ ડીસ્ક્લોઝર)મોકલવા બાબત...  
    સદંર્ભ: આપશ્રીની કિેરીના પરીપત્ર જાન.ંઆકૃય/ુરજી/લીગલ/સીસી.૨/૮૨/ 
     ૨૦૨૨ તારીખ: ૩૦/૦૪/૨૦૨૨ 
 
 સતવનય ઉપરો્ત તવિય અન્વયે જણાવવાનુ ંકે, અતે્ર િાલતી કૃતિ ઈજનેરી પોલીટેકનીક કોલેજ આ.કૃ.ય.ુ 
દાહોદની માહહતીનો અતિકાર અતિતનયમ-૨૦૦૫ ની કલમ-૪(૧)(ખ) હઠેળ દરેક જાહરેસત્તા મડંળોએ જાહરે કરવા 
ની થતી ૧ થી ૧૭ મદુ્દાઓની માહહતી (પ્રો-એકટીવ ડીસ્ક્લોઝર)પ્રતસધ્િ કરવા અને અધ્યતન માહહતી 
તારીખ:૦૧.૦૫.૨૦૨૨ની પહરસ્સ્કથતીએ અધ્યત્તન  હાડભ કોપી/સોફ્ટ કોપીમા ં સામેલ રાખી dhv@aau.in ના ઇ-
મેઈલ પર તેમજ ટપાલ દ્વારા મોકલી આપવામા ંઆવે છે.જે તવહદત થવા તવનતંી, 
 
 
 
સામેલ : ઊપર મજુબ           સહ પ્રાધ્યાપક અને યતુનટ અતિકારી 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

કૃતિ ઈજનેરી પોલીટેકનીક 

આણદં કૃતિ યતુનવતસિટી 
મવુાલીયા ફામભ,દાહો-૩૮૯ ૧૫૧ 

 

ડો એમ,એમ.તત્રવદેી (પીએિ.ડી.) 
સહ પ્રાધ્યાપક અને યતુનટ અતિકારી 

ફોન નબંર )ઓ( :(૦૨૬૭૩)૨૨૩૧૦૨ 

(મો) ૯૪૨૮૪ ૩૮૬૨૯ 
ઇ-મેઈલ ન:ં Principalpaedahod@aau.in 

mailto:dhv@aau.in
mailto:Principalpaedahod@aau.in
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કષૃિ ઈજનેરી પોલીટેકનીક 

આણદં કૃતિ યતુનવતસિટી 
મવુાલીયા ફામભ,દાહોદ 

૧ સસં્થાન  ંસસં્થાપન,ઉદેશો,  
કાર્યો અને ફરજોની ષિગત  
 

સસં્થાન  ંસસં્થાપન : ૨૦૦૮,  
એગ્રીકલ્િર અને સતવિસ,(એગ્રીકલ્િર રીસિભ એન્ડ ફાઉન્ડેશન) 
ઉદેશો  
૧) કૃતિ ઈજનેરી તવઘાશાખામા ં તવઘાથીઓને મહત્તમ પ્રાયોગીક જ્ઞાન  
    આપવા માટે  જરૂરી માળખાકીય સતુવિા ઉર્ી કરવી.   
ર) આહદજાતી તવસ્કતારમા ં ખેડૂતો માટે આધતુનક અને હાઈટેક  
     એગ્રીકલ્િર પધ્િતીઓનો ફેલાવો કરવો 
૩)  આહદજાતીતવસ્કતારમા ંયવુાનો માટે રોજગારીની તકો ઉર્ી કરવી. 

૨ અષિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તાઓ અને ફરજો 
ડૉ એમ એમ તત્રવેદી, 
સહ પ્રાધ્યાપક 

આિાયભશ્રી અને સહ પ્રાધ્યાપક તરીકે અતે્રની કિેરીના તશક્ષણ તવર્ાગ, 
તાતંત્રક તવર્ાગ તેમજ વહીવટી તવર્ાગના વડા તરીકેની સપંણૂભ કાયભવહી.  

ડૉ બી.કે.યદુવશંી, 
મદદ પ્રાધ્યાપક 

એસ.આર.સી.િેરમેન, લેબને આધતુનક બનાવાની કાયભવાહી એફએમપીઈ 
અને વકભશોપ, તશક્ષણ, ડીડીઓનો િાર્જ અને આિાયભશ્રીની સિુન મજુબ 
બીજાકાયભ.. 

ડો એફ.જી.સૈયદ, 
મદદ પ્રાધ્યાપક 

હોસ્કટેલ રે્ટર, ટે્રતનિંગ અને પ્લેસમેન્ટ તવર્ાગ,લેબ તવકાસની કામગીરી, 
એપીઈ,અને આિાયભશ્રીની સિુન મજુબ બીજા કાયભ. 

પ્રો.એસ.એસ.ચિિંિોરકર 
મદદ પ્રાધ્યાપક 

એન.એન.એસ, તશક્ષણ, એકેડેતમક ઇન્િાર્જ તેમજ લેબને આધતુનક 
બનાવાની કાયભવાહી હફઝી્સ, રીનેબલ ઇલે્ટ્રોતન્સ લબેની તવકાસની 
કામગીરી અને આિાયભશ્રીની સિુન મજુબ બીજાકાયભ . 

શ્રી બી.પી,સોલકંી, 
રીસિભ એસોતસયેટ 

કેમેસ્કટ્રી, બોટની અને ખતેીની ઊપજ, લેબ તવકાસની કામગીરી તથા 
તશક્ષણ સબતંિત કામગીરી, તથા ફામભ મેનેજર અને આિાયભશ્રીની સિુન 
મજુબ બીજા કાયભ. 

શ્રી મહાદેવ એસ ખહડિવાર 
રીસિભ એસોતસયેટ 

લાઈબ્રેરી ઇન્િાર્જ, આસી લબે તવકાસ કામગીરી, શૈક્ષચણક કામગીરી, 
અને આિાયભશ્રીની સિુન મજુબ બીજા કાયભ. 

શ્રી િવલ પરડવા  
રીસિભ એસોતસયેટ 

તશક્ષણ પ્રવતુત, તપ્રન્સીપાલશ્રીના ટેકતનકલ આસીસ્કટન્ટ, લબે તવકાસની 
પ્રવતુત, એસ.ડબ્લલ્ય.ુઈ અને આસીસટન્ટ અને આિાયભશ્રીની સિુન મજુબ 
બીજા કાયભ..  

શ્રી જે.બી.ર્ીમાણી 
રીસિભ એસોતસયેટ 

લેબ તવકાસની કામગીરી તથા એફએમપીઈ શૈક્ષચણક સબતંિત કામગીરી 
અને આિાયભશ્રીની સિુન મજુબ બીજા કાયભ. 

શ્રી ડી.સી.વાઘેલા, 
જુ.તમકેતનક 

વ્હહકલ ઇન્િાર્જ /આસી.ઇન પે્ર્ટીકલ,લેબ,સ્કટોર,એફ.એમ.પી.ઈ,એગ્રી 
સ્કકૂલ સ્કટોર અને હોસ્કટેલ સ્કટોર, હોસ્કટેલ મેન્ટેન વકભ અને આિાયભશ્રી ની 
સિુન મજુબ બીજા કાયભ. 

શ્રી પી.જે.િૌહાણ, ટનભર સ્ટોર કીપર:(કન્ઝયમુેબલ) તમામ પ્રકારની ખરીદી કરવી અન ેતેને લગતા 
રજીસ્કટરોની જાળવણી તથા તનર્ાવણીની કામગીરી.આસી.ઇન પ્રે્ટીકલ,કોલજે 
મેન્ટેન વકભ,વકભશોપ સ્કટોર અને આિાયભશ્રી ની સિુન મજુબ બીજા કાયભ. 
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શ્રી એિ.આર.પરમાર, 
ઇલેવ્્ટ્રતસયન 

આસી.ઇન પે્ર્ટીકલ, ફીજી્સની સ્કટોર અને લેબ મેન્ટેનન્સ, આર.ઈ.લેબ, 
ઇલેવ્્ટ્રકલ મશીન અને કોમ્પપ્યટુર લેબ, મદદનીશ એકેડેતમક ઇન્િાર્જ, 
કોલેજ મેન્ટેન વકભ અને આિાયભશ્રીની સિુન મજુબ બીજા કાયભ. 

શ્રી.એન.ડી.પડંયા ટે્રસર આસી.ઇન પે્ર્ટીકલ,અને સેન્ટ્રલ સ્કટોર,ડેડસ્કટોક,એસ.ડબ્લલ્ય.ુઈ અને 
એ.પી.ઈ, લબે, અને આિાયભ શ્રી ની સિુન મજુબ બીજા કાયભ.. 

શ્રી આર.વી,રાઠવા 
ફીટર 

આસી.ઇન પે્ર્ટીકલ,એસ.આર.સી સ્કટોર, કેમેસ્કટ્રી બોટની અને ક્રોપ 
પ્રોડ્કટીવીટી અને આિાયભશ્રીની સિુન મજુબ બીજા કાયભ.. 

શ્રી.બી.એસ.પટેલીયા, 
ખેતી મદદનીશ 

ફામભ એ્ટીવીટી અને ફામભ સ્કટોર અને મજુરોની કામગીરી તથા 
આિાયભશ્રી ની સિુન મજુબ બીજા કાયભ.. 

શ્રી કે. એમ. હઠીલા 
કિેરી અતિક્ષક 

વહીવટી/ટેબલ ની સપણૂભ કામગીરી તમજ સવેાપોથી તનર્ાવણી/રજા મજૂંરી/ 
વહીવટીખાનગી પત્રહયવહારતમેજ અન્ય વહીવટી માહહતીની કામગીરી 

કુ. એસ.ડી.પટેલ, 
સી.્લાકભ 

ગલ્સભ હોસ્કટેલમા ંમદદનીશ રેકટર તરીકેની કામગીરી 
ડી.સી/એ.સી/એન.પી.ડી.સી. બીલો, જી.પી.એફ.પેશગી, મસુાફરી ર્થ્થા 
ચબલ તેમજ હહસાબી ૧ ની કામગીરી કરવી. તેમજ આિાયભશ્રીની સિુન 
મજુબ બીજા કાયભ. 

શ્રી રોહહત આર નલવાયા 
જુતનયર ્લાકભ 

કેતશયર તરીકેની કામગીરી તથા તમામ પ્રકારના વાઉિરોની જાળવણી 
તથા તેને લગતા રજીસ્કટ્રોની જાળવણી તથા તનર્ાવણી/એમઇએસ 
મેળવણુ ં  

શ્રી ર્યપાલતસિંહ અજીતતસિંહ 
ગોહીલ,જુતનયર ્લાકભ 

ઓડીટ/બજેટની કામગીરી તથા તેને લગતા રેકડભની જાળવણી 
તનર્ાવનીની કામગીરી અન્ય પરચરુણ કામગીરી. 

શ્રી આસીફર્ાઈ આકુબર્ાઈ 
મનસરુી,જુતનયર કલાકભ 

ઇન્વડભ/આઉટવડભની તમામ કામગીરી તથા પોસ્કટેજ સ્કટેમ્પપ હહસાબ તેમજ 
સ્કટેશનરી/રેકડભ રજીસ્કટરની કામગીરી તેમજ વહીવટી ૨ ની કામગીરી મા ં
મદદ કરવી તેમજ આિાયભશ્રીની સિુન મજુબ બીજા કાયભ. 

શ્રી પી.સી િૌહાણ ,હલે્પર આિાયભશ્રી, ટીચિિંગ તેમજ વહીવટી સ્કટાફની મદદ કરવી ,તેમજ બિં 
તથા આિાયભશ્રી ની સિુન મજુબ બીજા કાયભ. 

 કુ.ઝીલ રાજેશકુમાર આિાયભ 
આસીસ્કટન્ટ હોસ્કટેલ વોડભન 

ગલ્સભ હોસ્કટેલમા ંઆસીસ્કટન્ટ હોસ્કટેલ વોડભન તરીકેની કામગીરી તેમજ  
એકેડેષર્ક કાર્ગીરી:તવધ્યાથીને લગતી પ્રવેશ અંગનેી તમામ કામગીરી 
તેમજ તેને લગતા રજીસ્કટ્રોની જાળવણી તથા તનર્ાવનીની કામગીરી 
અને તેને લગતા કોમ્પપ્યટુરવકભ નીકામગીરી.  

૩ સસં્થાર્ા ંકાર્કાજ  અને ષનર્મર્ય 
પ્રક્રિર્યાર્ા ંઅન સરિાની કાર્યમ 
પધ્િષત [તેર્ા ંદેખરેખ અને 
જિાબદારીઓ ર્ાટેની ચેનલો ની 
બાબતનો સર્ાિેશ થિો જર રી છે] 

અતે્ર વિભ૨૦૦૮થી તશક્ષણ સસં્કથા હોવાથી સરકારશ્રી ધ્વારા તનયત કરેલ 
કાયભક્રમ મજુબ ખેતી લગતી માહહતી તેમજ એગ્રીકલ્િરકૌશલ્ય મેળવવા 
જરૂરી તવધ્યથીઓને કેળવવા માટે આિાયભશ્રી ધ્વારા લેવાયેલ તનયભણ 
મજુબ તશક્ષણ કાયભ રાબતેામજુબ િાલે છે. 

૪ સસં્થાના કાર્યો કરિા ર્ાટેના 
ષનર્યત કરેલા િોરર્ો.   

આણદં કૃતિ યતુનવતસિટીના સ્કટેચ્ય ુદ્વારા તનયત િોરણો નક્કી થયેલ છે. 
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૫ સસં્થાના કાર્યો કરિાર્ાટે સસં્થા 
દ્વારા ઘડારે્યલ ષનર્યર્ો, 
ષિષનર્યર્ો,સચૂનાઓ,ષનર્યર્ 
સગં્રહો અને રેકડમ.  

આ કેન્રની કામગીરી કરવા માટે યતુનવતસિટી દ્વારા ઘડાયેલ તનયમો, 
તવતનયમો, સિુનાઓ તવગેરેને અનસુરવામા ં આવે છે તેમજ કૃતિ 
તવશ્વતવદ્યાલયધ્વારા નક્કી કરેલા કૃતિ તશક્ષણ ના ં તનયમો, તવિયો, 
તશક્ષણ પદ્ધતત તેમજ કૃતિ તશક્ષણને લગતા જરૂરી પસુ્કતકો, સામાજજકો, 
લવાજમો અતે્રની લાઈબ્રેરી ધ્વારા પરૂી પાડી શૈક્ષચણકતેમજ પે્ર્ટીકલ 
રીતે કૃતિ તશક્ષણ અપાય છે. 
 

૬ સસં્થા પાસેના દસ્તાિેજોના 
પ્રકાર ન  ંપત્રક 

અતે્ર ફરજ બજાવતા પ્રાધ્યાપક ધ્વારા બહાર પડાયેલ રીસિભ પેપર,પાસ 
કરેલ  તવદ્યાથીઓંની માકભસીટ , વહીવટી તેમજ હીસાબી કામકાજની 
નોંિ જે તે કામગીરી માટે યતુનવતસિટી દ્વારા તૈયાર કરવામા ં આવેલ 
પત્રકો/રજીસ્કટરોમા ંકરવામા ંઆવે છે.   
 

૭ સસં્થાની નીષત ઘડિા અંગેના 
અથિા તેર્ના િક્રહિટ અંગેના 
જાહરે જનતા  સાથનેા પરાર્શમ 
અથિા પ્રષતષનષિત્િ ર્ાટેની કોઇ 
વ્ર્યિસ્થા હોર્યતો તેની ષિગતો. 
  

નીલ 
 
 
 
 

૮ સસં્થાની ષિષિઘ સષર્ષતઓ 
અને તેર્ના ભાગ તરીકે 
અથિા તેની સલાહના ઉદ્રશેથી 
બેથી િઘ  સભ્ ર્યોના બનેલા 
એકર્ોની બેઠકો જાહરે જનતા  
ર્ાટે ખ  લ્ લી છે કે કેર્    અને 
આિી બેઠકોની કાર્યમિાહી નોંિ 
જાહરે જનતા ર્ાટે  ઉપલબ્િ 
છે.કે કેર્  તે અંગેન  ં પત્રક.  
  

નીલ 

૯ સસં્થાના અષિકારીઓ અને 
કર્મચારીઓની ષનદેષશકા  

    અતે્રના કૃતિ ઇજનેરી પોલીટેકનીક, દાહોદ ખાતે ફરજ બજાવતા 
સહપ્રાધ્યાપક, મદદ.પ્રાધ્યાપક, રીસિભ એસોતસયેટ, મદદનીશ તાતંત્રક 
તેમજ અન્ય વહીવટી કમભિારીઓ યતુનવતસિટીના તનતત તનયમો મજુબ 
તવતવિ યોજનાઓની કામગીરીને ધ્યાને રાખીને યતુનટ અતિકારીશ્રી દ્વારા 
કરવામા ં આપેલ કામગીરીની વહેંિણી મજુબ તેઓશ્રીના માગભદશભન 
હઠેળ ફરજ બજાવે છે તેમજ તેઓશ્રી દ્વારા મોનીટરીંગ પણ કરવામા ં
આવે છે.    
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૧૦ દરેક અષિકારી અને કર્મચારીને ર્ળત   ંર્ાસીક ર્હનેતાણ  ંઅને ષનર્યર્ો મ જબના િળતરની ૫ઘ્ ઘષતની 
ર્ાક્રહતી 

અ
ન ં

કમભિારીનુ ંનામ હોદ્દો કુલ માતસક પગાર 
(રૂ/.) ગ્રોસ પગાર 

બજેટ સદર 

૧ ડો મકેુશકુમાર મદનમોહન તત્રવેદી  
 

સહ પ્રાધ્યાપક અને  
યતુનટ અતિકારી 

૨૦૧૧૩૨/- ૧૨૯૭૬ 

૨ ડો ચબ્રજેશકુમાર યદુવશંી 
 

મદદ.પ્રાધ્યાપક ૧૧૨૦૪૪/- ૧૨૯૭૬ 

૩ ડો ફરીદ ગ્યાસોદીન સૈયદ મદદ.પ્રાધ્યાપક ૯૩૭૪૦/- ૧૨૯૭૬ 

૪ શ્રી સચિન શ્રીકાન્ત ચિિંિોરકર મદદ.પ્રાધ્યાપક ૧૦૮૮૪૪/- ૧૨૯૭૬ 

૫ શ્રી ર્રતર્ાઈ પસાર્ાઈ સોલકંી રીસિભ એસોસીયેટ ૫૩૪૧૦/- ૧૨૯૭૬ 

૬ શ્રી મહાદેવ શમરાવ ખડીવાર રીસિભ એસોસીયેટ ૫૩૪૧૦/- ૧૨૯૭૬ 

૭ શ્રી િવલકુમાર મેરામર્ાઇ.પરડવા રીસિભ એસોસીયેટ ૫૩૪૧૦/- ૧૨૯૭૬ 

૮  શ્રી જશ્મીનકુમાર બી.ર્ીમાણી રીસિભ એસોસીયેટ ૫૩૪૧૦/- ૧૨૯૭૬ 

૯ શ્રી હિભદ.નરહરીપ્રસાદ.મહતં પ્રોગ્રામર ૬૨૯૯૪/- ૧૨૯૭૬ 

૧૦ શ્રી તપયિુકુમાર  
અતશ્વનલાલ પટેલ 

સી તમકેતનક ૪૦૪૯૨/- ૧૨૯૭૬ 

૧૧ શ્રી િમેન્રતસિંહ િરંતસિંહ વાઘેલા જુ મીકેનીક ૪૦૪૯૨/- ૧૨૯૭૬ 

૧૨ શ્રી રીન્કેશકુમાર  
મફતર્ાઈ તળપદા 

ક્રાફ્ટ(વેલ્ડર) ૪૨૨૧૨/- ૧૨૯૭૬ 

૧૩ શ્રી રાજેન્રર્ાઈ  
વશંીર્ાઈ રાઠવા 

ક્રાફ્ટ(ફીટર) ૪૦૪૯૨/- ૧૨૯૭૬ 

૧૪ શ્રી પરસોતમ જે િોહાણ  ક્રાફ્ટ(ટનભર) ૪૦૪૯૨/- ૧૨૯૭૬ 

૧૫ શ્રી હિભદ આર પરમાર  ઈલે્ટ્રીશીયન ૩૯૩૪૦/- ૧૨૯૭૬ 

૧૬ શ્રી તનતમિ ડી પડંયા  ક્રાફ્ટ(ટે્રસર) ૩૦૭૬૪/- ૧૨૯૭૬ 

૧૭  શ્રી કનરુ્ાઈ મકનાર્ાઇ હઠીલા કિેરી અતિક્ષક ૭૩૦૨૧/- ૧૨૯૭૬ 

૧૮  શ્રી તવજયકુમાર  છત્રતસિંહ પરમાર સી. ્લાકભ  ૪૦૫૯૪/- ૧૨૯૭૬ 

૧૯ કુ. સ્સ્કમતા ડી. પટેલ સી. ્લાકભ ૩૭૦૩૬/- ૧૨૯૭૬ 

૨૦ શ્રી આસીફર્ાઈ  
આકુબર્ાઈ મનસરુી 

જુ. ્લાકભ ૧૯૯૫૦/- ૧૨૯૭૬ 

૨૧ શ્રી રોહહત આર નલવાયા જુતનયર કલાકભ ૨૨૪૦૦ ૧૨૯૭૬ 
૨૨ શ્રી ર્યપાલતસિંહ  

અજીતતસિંહ ગોહીલ 
જુ. ્લાકભ ૧૯૯૫૦/- ૫૨૨૮ 

૨૩ શ્રી બળવતંતસહ એસ પટેલીયા  ખેતી મદદનીશ ૩૮૧૮૮/- ૫૨૨૮ 

૨૪. પનૂમ સી િોહાણ  હલે્પર ૩૭૨૭૫/- ૫૨૨૮ 

૨૫. કુ.ઝીલ રાજેશકુમાર આિાયભ આસીસ્કટન્ટ હોસ્કટેલ વોડભન ૧૯૯૫૦/- ૧૨૮૬૫ 
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૧૧ સસં્થાની એજન્ સીની તર્ાર્ ર્યોજનાઓની ષિગતો, સતૂચતખચમ અને કરેલી કકૂિર્ીઓના અહિેાલ દશામિત   ં
ફાળિેલ  ંબજેટ: 
 

યોજનાનુ ંનામ બજેટ સદર યોજનાનો પ્રકાર અનદુાન આપનાર સસં્કથા 
સ્કટે્રન્િનીંગ પોલીટેકનીક ઈન 
એગ્રીકલ્િરલ એન્જી  

૧૨૯૭૬ 

 

આયોજીત ગજુરાત સરકાર 

પોલીટેકનીક ઇન એગ્રીકલ્િર એન્જી & 
ટેકનોલોજી (જુની કૃતિશાળા) 

૫૨૨૮ ચબનઆયોજીત ગજુરાત સરકાર 

અપગ્રહેડિંગ ઓફ િ સ્કટુડન્્સ ફતસચલટીસ 
એટ હડફેરંટ કોલેજીસ ઓફ એએયુ ં

૧૨૮૬૫ આયોજીત ગજુરાત સરકાર 

 

૧૨    નાર્ાકીર્ય િિમ-૨૦૨૧-૨૨ ર્ા ંર્ળેલ ગ્રાન્ટ તેર્જ થરે્યલ ખચમની ષિગતો 
 બજેટ સદર ફાળવેલ ગ્રાન્ટ 

(લાખમા)ં 
તા.૦૧-૦૪-૨૦૨૧ થી તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૨ 

સિુી થયેલ ખિભ  
૧ સ્કટે્રન્િનીંગ પોલીટેકનીક ઈન એગ્રીકલ્િરલ એન્જી.  બ.સ. ૧૨૯૭૬ પ્લાન 

પગાર ર્થ્થા  ૧,૫૩,૨૦,૦૦૦/- 
૪૦,૦૦૦/- 

૧,૫૨,૯૬,૧૦૦/- 
૧૬૩૧૬૮/- ટી.એ.બીલ 

રીકરીંગ ૨૮,૨૦,૦૦૦/- ૨૭,૯૫,૫૫૯/- 
નોન રીકરીંગ ૨,૮૯,૦૦૦/- ૨,૨૮,૪૧૫/- 

ક લ સરિાળો:: ૧,૮૪,૬૯,૦૦૦/- ૧,૮૩,૯૨,૪૧૨/- 
 
 
 
 
 
 

૨ પોલીટેકનીક ઈન એગ્રીકલ્િરલ એન્જી.  બ.સ.૫૨૨૮ નોનપ્લાન 
પગાર ર્થ્થા  ૧૧,૬૪,૦૦૦/- 

૨૦,૦૦૦/- 
૧૦,૯૬,૭૮૯/- 

૧૪૧૬/- ટી.એ.બીલ 
રીકરીંગ ૨,૮૩,૦૦૦/- ૨,૭૨,૦૩૫/- 
નોન રીકરીંગ - - 

ક લ સરિાળો:: ૧૪,૬૭,૦૦૦/- ૧૩,૭૦,૨૪૦/- 

૩ પોલીટેકનીક ઈન એગ્રીકલ્િરલ એન્જી.  બ.સ.૯૫૧૦-એ-૫૩ રીિોલ્િીંગ ફંડ 
રીકરીંગ  ૨૨,૨૭,૬૦૦/- ૭૦,૦૫૪/- 

ક લ સરિાળો:: ૨૨,૨૭,૬૦૦/- ૭૦,૦૫૪/- 
૪ હોસ્ટેલ િોડમન બજેટ સદર:૧૨૮૬૫ 

પગાર અને ર્થ્થા ં ૮૨૨૭૨/- ૭૯૯૪૪૫/- 
રીકરીંગ - - 

ક લ સરિાળો:: ૮૨૨૭૨/- ૭૯૯૪૪૫/- 
૫ અિર એજન્સી (NSS)બજેટ સદર:૧૮૨૭૩ 

રીકરીંગ ૩૪૦૦૦/- ૩૪૦૦૦/- 
ક લ સરિાળો:: ૩૪૦૦૦/- ૩૪૦૦૦/- 

૬. અિર એજન્સી (NSS)બજેટ સદર:૧૮૨૭૩ 
રીકરીંગ ૩૫૦૦૦/- ૩૫૦૦૦/- 

ક લ સરિાળો:: ૩૫૦૦૦/- ૩૫૦૦૦/- 
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૧૨ ફાળિેલી સહાર્યકી અને સહાર્યકી 
કાર્યમક્ર્ોના  ષિગત સહીત આિા 
કાર્યમક્ર્ોના અર્લની ૫ઘ્ ઘષત.  

નીલ  

૧૩ સસં્થા પાસેથી કોઇ૫ર્ 
પરિાનગી ઓ અથિા 
અષિકાર અથિા છુટછાટ / 
રાહત રે્ળિનાર અંગેની 
ષિગતો.            

નીલ 

૧૪ સસં્ થા પાસે ઉ૫લબ્ ઘ  અથિા 
તેર્ની પાસે રહતેી ષિજાણ  ં
ર્ાધ્ર્યર્ર્ા ંરૂપાતં્તરીત 
[ઇલેક્રોનીકસ ફોર્મ] ર્ાહીષતની 
ષિગતો.:-                                

નીલ 

૧૫ સસં્થાર્ા ંજાહરે ઉપર્યોગર્ા ં
રાખેલી પ સ્તકાલર્ય અથિા 
િાચંન ખડંની સિલતો ર્ાટેના 
સર્ર્ય સક્રહત નાગરીકોને 
ર્ાક્રહતી રે્ળિિા ર્ાટેની પ્રાપ્ત 
સગિડો ની ષિગતો.  

અતે્ર કૃતિ તશક્ષણ તેમજ પસુ્કતકાલય અને કૃતિ સાહહત્ય તવદ્યાથીઓને 
આપવામા ં આવે છે તથા શૈક્ષણીક, મૌચખક, કૃતિ ને લગતી પે્ર્ટીકલ  
માહહતી પણ આપવામા ંઆવે છે.  

૧૬ સસં્થાએ ષનય ક્ત કરેલા જાહરે 
ર્ાહીષત અષિકારીઓના નાર્, 
હોદ્દાઓ અને અન્ર્ય ષિગતો.  

અતે્રની કૃતિ ઇજનેરી પોલીટેકનીકમા ં 
ડૉ એમ એમ તત્રવેદી, સહ પ્રધ્યાપક   
ડૉ બી કે યદુવશંી, મદદ પ્રાધ્યાપક 

૧૭ િખતોિખત ષનર્યત કરિાર્ા ંઆિે 
તે  પ્રર્ારે્ની આિી અન્ર્યર્ાહીષત.. 

નીલ  

    
|| પ્રર્ાર્પત્ર || 

 

 આથી પ્રમાચણત કરવામા ંઆવે છે કે, માહહતી અતિકારી અતિતનયમ-૨૦૦૫ ની કલમ-૪ અંતગભત સ્કવય ં
જાહરે કરવાની બાબતો [પ્રોએકટીવ ડીસ્ક્લોઝર(PAD)] મારા તવર્ાગ રારા તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે અને તારીખ 
:૦૧/૦૫/૨૦૨૨ ની સ્સ્કથતતએ અમારી મજૂંરી મેળવી અદ્યતન કરવામા ંઆવેલ છે.   

સહ પ્રાધ્યાપક 

કૃતિ ઇજનેરી પોલીટેકનીક 

આ.કૃ.ય,ુમવુાલીયા ફામભ,દાહોદ 
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VG]S|Dl6SF 

5|SZ6 lJUT 5FG G\P 

! 5|:TFJGF #v$ 

Z ;\U9GGL lJUTM4 SFIM" VG[ OZHM 5v( 

# VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;tTF VG[ OZHM )v!& 

$ SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4 lGID ;\U|C VG[ NOTZM !* 

5 GLTL n0TZ VYJF GLTLGF VD, ;A\WL HGTFGF ;eIM ;FY[ ;,FCv5ZFDX" VYJF 

T[DGF 5|lTlGlWtJ DF8[ jIJ:YFGL lJUT 

!( 

& HFC[ZT\+ VYJF T[GF lGI\+6 C[9/GL jIlSTVM 5F;[GF N:TFJ[HMGL S1FFVM V\U[G]\ 5+S !( 

* T[GF EFJ TZLS[ ZRFI[,L AM0"4 5lZQFN4 ;lDTlVM VG[ VgI D\0/M V\U[GL lJUT !) 

( HFC[Z DFlCTL VlWSFZLVMGF GFD4 CMwNM VG[ VgI lJUT Z_ 

) lG6"I ,[JFGL 5|lSIFDF\ VG];ZJFGL SFI" 5wWlT Z! 

!_ VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL DFlCTL 5]:lTSF ZZ 

!! lJlGDIMDF\ HMUJF. SIF" D]HA DC[GTF6FGL 5wWlT ;lCT NZ[S VlWSFZL VG[ 

SD"RFZLVMG[ D/T] DFl;S DC[GTF6]\  

Z# 

!Z 5|tI[S ;\:YFV[ OF/JFI[,F V\NFH5+ Z$ 

!# ;CFISL SFI"S|DMGF VD, V\U[GL 5wWlT Z5 

!$ T[6[ VF5[, ZFCTM4 5ZDL8 S[ VlWS'TL D[/JGFZGL lJUT Z5 

!5 SFIM" SZJF DF8[ GSSL SZ[,F WMZ6M Z5 

!& lJHF6]~5[ p5<AW DFlCTL Z5 

!* DFlCTL D[/JJF DF89[ GFUlZSMG[ p5<AW ;J,TMGL lJUTM Z5 

!( VgI p5IMUL DFlCTL  Z& 
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5|SZ6v! 

 

5|:TFJGF  

!P! DFlCTL VlWSFZ VlWlGID Z__54 GL 5|F`RFN E]lDSF V\U[GL HJFANFZL 

5|tI[S HFC[Z ;tTF D\0/GF SFDSFHDF\ 5FZNlX"TF VG[ HJFANFZLG[ pT[HG VF5JFGF C[T]YL HFC[Z 

;tTF D\0/MGF lGI\+6 C[9/GL DFlCTL GFUlZSM D[/JL XS[ T[JF DFlCTLGF VlWSFZGF jIJCF~T\+GL 

ZRGF SZJF S[gN=LI DFlCTL 5\R VG[ ZFHI DFlCTL 5\RM VG[ T[GL ;FY[ ;\S/FI[,L VYJF T[G[ 

VFG];F\lUS AFATGM VlWlGID V[8,[ S[ ZF.8 8] .gOMD["XG V[S84 Z__5P VF VlWlGID 

ccDFlCTLGF VlWSFZ AFATGM VlWlGID4 Z__5cc SC[JFX[ TYF TFP!ZP!_PZ__5 GF ZMHYL 

U]HZFTDF\ VD,DF\ VFJ[, K[P VF SFiFNFG]\ 8]\S] lXQF"S cc DFlCTL VlWSFZL VlWlGIDcc ZFBJFDF\ VFjI] 

K[P  

 

!PZ pN[X  q C[T]  

  

 U|FdI VFlNJF;L B[0}T HGTFG[ SFI"S]X/TF VFWFlZT B[TL lJQFIS TF,LDM SFIF"G]EJ wJFZF VF5JLP 

 VFlNJF;L B[0}TMG[ VFlY"S4 ;FDFHLS 5lZl:YlTVMDF\ .lrKT ;]WFZM SZJMP 

 S]X/ U|FdI SFZLUZM T[DH lJ:TZ6 SFI"SZMG[ TF,LD VF5JLP 

 :YFlGS 5lZl:YlT D]HA CFY 5ZGL p5,aW ;FWG ;FDU|LGM J{7FlGS -A[ SFI"1FD VG[ VY";EZ p5IMU 

SZJF V\U[GL TF,LD VF5JLP 

 1F[+ 5|JF;M4 B[0}TlNG JU[Z[ IMHL B[0}T ;DFHGM H}Y ;\5"S ;FWJMP 

 VFlNJF;L DlC,FVMG[ GFGFvGFGF H}YDF\ AF/pK[Z4 DlC,F S<IF64 5X]5F,G4 U'C jIJ:YF TYF lGZMUL 

AF/SM DF8[ 5MQFSI]ST VFCFZ VG[ DlC,F ;XlSTSZ6 V\U[ TF,LD VF5JLP 

 U|FDL6 S'lQF jIJ;FI p5Z VFWFlZT CMI T[JF lJlJW U'C pnMU DF8[ TF,LD VF5JLP 

 

!P# p5IMU   

 

VF 5]l:TSF EFZTGF GFUlZSM T[DH VFlNJF;L B[0}TM4 ;\XMWG TYF lJ:TZ6  ;FY[ ;\SF/I[, 

jIlSTVM4 ;\:YFVM4 ;\U9GMG[ p5IMUL YX[P  

 

!P$ VF 5]:TSDF\ VF5[,L DFlCTLG]\ DF/B] o  VG]S|DFl6SFDF\ NXF"jIF D]HA  

!P5 jIFbIFVM  o ,FU] 50[, GYLP  
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!P& VF 5]l:TSFDF\ VFJZL ,[JFI[, lJQFIM V\U[ JW] DFlCTL D[/JJF DF8[  

 

 

 

 

!P 0F"P HLPH[P58[,        ZP 0F"P વાય.બી.ચૌહાણ  

 HFC[Z DFlCTL VlWSFZL TYF                             DNNGLX HFC[Z DFlCTL VlWSFZL TYF 

 ;\XMWG J{7FlGS sV[U|Mf             DNNGLX ;\XMWG J{7FlGS  

 VFlNJF;L ;\XMWGvJvTF,LD S[gN=                 VFlNJF;L ;\XMWGvJvTF,LD S[gN 

 VF6\N S'lQF I]lGJl;"8L                                             VF6\N S'lQF I]lGJl;"8L 

 N[JU- AFZLVFv#()#(_                  N[JU- AFZLVFv#()#(_    

 OMG G\P_Z&*(vZZ_Z&!       OMG G\P_Z&*(vZZ_Z&! 

 

#P  zL JLP0LP0FEL 

DNNGLX HFC[Z DFlCTL VlWSFZL TYF 

DNNGLX ;\XMWG J{7FlGS 

VFlNJF;L ;\XMWGvJvTF,LD S[gN 

VF6\N S'lQF I]lGJl;"8L 

N[JU- AFZLVFv#()#(_ 

OMG G\P_Z&*(vZZ_Z&! 

!P* VF 5]l:TSFDF\ p5<AW G CMI T[ DFlCTL D[/JJF DF8[GL SFI" 5wWlT VG[ OL 

 

!P V[JL DFlCTL S[ H[G]\ A]SGF ~5DF\ 5a,LS[XG YI[, CMI o 5a,LS[XG A]S q 5[d5,[8 JU[Z[GL 

D}/ J[RF6 lS\DT 

ZP N:TFJ[H S[ VgI DFlCTL 

 sVf V[v$ VYJF V[v# GL ;F.hGF SFU/DF\ o  

 sAf DM8L ;F.hGF SFU/DF\   o  BZ[BZ 50TZ lS\DT 

#P OM8MU|FO;4 ;[d5,4 DM0, JU[Z[   o  BZ[BZ 50TZ lS\DT 

$P Z[SM0" .g;5[SXG    o 5C[,F V0WF S,FS DF8[ lJGFD}<I[ 

         tIFZAFN NZ[S V0WF S,FS DF8[   

          ~FP Z_qv 

5P O,M5L VYJF 0L:SDF\ D[/JJF DF8[  o  ~FP 5_qv 5|lT O,M5L q 0L:S  
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5|SZ6 vZ 

slGID ;\U|Cv!f 

;\U9GGL lJUTM4 SFIM" VG[ OZHM 

 

ZP! VF S[gN=GM pN[X q C[T]  

 

VFlNJF;L ;\XMWGvJvTF,LD S[gN=GL SR[ZL VF6\N S'lQF I]lGJl;"8L4VF6\NGF ;\5}6" lGI\+6 C[9/GL  

SR[ZL K[ T[GF D]bI C[T]VM GLR[ D]HAGF K[P  

 

 

!f VFlNJF;L DlC,FVMG[ B[T pt5FNG 4 AFUFIT4 5X]5F,G4 DZWF\ pK[Z B[T H\U,4 :JF:yI 

VG[ 5MQF6 V\U[G]\ 7FG VG[ C]gGZ XLBJF0J]\P  

sZf VFlNJF;L DlC,F B[0}T S]8]A\G[ S'lQF VFWFlZT ,W] pnMUGL TF,LD VF5JLP  

s#f VFlNJF;L B[0}T JU"G[ 5X]5F,G4 DX~D pt5FNG4 ;;,F pK[Z H[JF GFGF pnMUM wJFZF 

:Y/F\TZ YTF\ ZMSJFP  

s$f VFlNJF;L DlC,F B[0}T S]8]\AG[ VMKL HMBDL T[DH lS\DTGL TH7TFG]\ 7FG VF5J]\P  

s5f GJL TH7TFG[ V5GFJJF T[DH T[DGL ~-LR]:TTFG[ N]Z SZJF AFWF~5 YTF\ VFlNJF;LVMGF 

;FDFHLS ZLTlZJFHMG[ ;DHJFP  

s&f VFlNJF;L DlC,F DH]Z T[DH I]JFG VFlNJF;L 5]+LVM DF8[ TF,LDJU"G]\ VFIMHG SZJ]P\  

s*f NtTS ,LW[, UFDMDF\ VFlNJF;L DlC,F lJ7FG S,AM pEL SZJLP  

s(f VFlNJF;L lJ:TFZGF D]bI 5FSM4 ;MIFALG4 DSF.4 S5F; lJU[Z[GL GlJG q TF\l+STF DF8[GL  

;\XMWG SFDULZLP  

ZPZP S[gN=G]\  lDXG q N]Z\N[XL56] 

VF S[gN= wJFZF NFCMN T[DH 5\RDCF, lH<,FGL VFlNJF;L B[0}TEF. TYF AC[GMG[ VwITG 

B[TL 5wWlT4 AFUFIT4 85S l;\RF. 5wWlT4 5X]5F,G4 DZWF pK[Z JU[Z[ lJQFIM 5Z 5|tI1F TF,LD 

wJFZF B[TL ;FY[ ;FY[ 5}ZS VFJS D/L XS[ VG[ T[VMGL ;\JF"UL lJSF; Y. XS[P  

ZP#P S[gN=GM 8}\SM .lTCF; VG[ T[GL ZRGFGM ;\NE"  
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VFlNJF;LVMGL N; ,FB SZTF\ JW] J:TL CMI T[JF 5|tI[S ZFHIDF\ V[S VFlNJF;L ;\XMWG S[gN= CMJ]\ HM.V[P 

T[JF S[gN= ;ZSFZGF lG6"I VG]\;FZ VF56F ZFHIDF\ 56 VFJ]\ S[gN= X~ SZJFG\] GSSL SZJFDF\ VFjI]\ VG[ T[GF 

VG];\WFGG[ ;G[ !)**v*( DF\ NFCMN lH<,FGF N[JU- AFZLVF TF,]SF DYS[ VFlNJF;L 

;\XMWGvJvTF,LD S[gN=GL 5|J'lTVMG[ VFJZL ,. :YF5GF SZJFDF\ VFJLP  

ZP$ S[gN=GL OZHM  

!P H]NF H]NF B[TL 5FSM DSF.4 ;MIFALG4 S5F;4 DUDF\ JW] pt5FNG VG[ ;FZL U]6JTFJF/] lAIFZ6  lJS;FJJF  

      DF8[GL SFDULZLP 

ZP  VFlNJF;L B[0}TEF. TYF AC[GMG[ VnTG B[TL 5wWlT4 AFUFIT4 85S l;\RF. 5wWlT4  5X]5F,G4 DZWF  

      pK[Z JU[Z[ lJQFIM 5Z 5|tI1F TF,LD VF5JLP 

#P VF S[gN= wJFZF VFlNHFTL lJ:TFZGF GlJG NFB, YI[, 5FS cc ;MIFALGcc DF\ 5FS ;]WFZ6F T[DH  JW]  

     pt5FNG DF8[GL GlJG lJS;LT TF\l+STFG[ 5|FWFgI VF5L ;\XMWGGL SFDULZL CFY WZJLP  

$P VF lJ:TFZDF\ DSF.DF\ T]J[Z[GM VF\TZ5FS ,[JFGL B[0}TMG[ E,FD6  SZJFDF\ VFJ[ K[P TYF DSF.GF 5FSDF\   

     NZ  JQF"[ RMDF;FGL VG[ lXIF/FGL kT]DF\ 5|YD CZM/GF lGNX"GM B[0}TMGF B[TZ p5Z IMHJFDF\ VFJ[ K[      

     H[DF\ B[0}TMG[ lAIFZ64 BFTZ VG[ 5FS ;\Z1F6GL NJFVM lJGF D}<I[ ;\5}"6 TF\l+S DFU"NX"G  C[9/  

     VF5JFDF\ VFJ[ K[P  

ZP5 S[gN=GL D]bI 5|J'lTVM q SFIM"  

!P U|FdI VFlNJF;L B[0}T EF.VM AC[GMG[ SFI"S]X/TF VFWFlZT B[TL lJQFIS TF,LD VF5JLP\ 

ZP VFlNJF;L B[0}T EF.VM AC[GM TYF I]JFGMG[ S'lQF4 AFUFIT4 5X]5F,G4 H/ VG[ HDLG ;\Z1F64  

XFSEFHL 5FSM JU[Z[ 1F[+DF\ ;\:YFlSI VG[ 1F[l+I TF,LD VF5JLP 

#P U|FdI AC[GM VFlY"S ZLT[ 5UEZ Y. XS[ T[ DF8[ jIIJF;,1FL TF,LD H[JLS[4 l;J64 aI]8L5F,"Z4  

DC[\NL4 EZTU}\Y64 5U,}Kl6IF4 ZFB0L AGFJ8 lJQFIS TF,LDG]\ VFIMHG SZJ]\P 

$P ;MIFALG4 DSF.4 DU JU[Z[ 5FSMG]\ lAIFZ6 V[OPV[,P0LP wJFZF B[0}TM ;]WL 5CMRF0J]P 

 

ZP& S[gN= wJFZF VF5JFDF\ VFJTL ;[JFVMGL IFNL VG[ T[G]\ ;\l1F%T lJJZ6 

!P VFlNHFTL lJ:TFZGM GlJG 5FS cc;MIFALGcc DF\ 5FS ;]WFZ6F T[DH JW] pt5FNG DF8[GL ;\XMWGGL  

SFDULZLP 

ZP B[0}T lNG4 DlC,F 5X]5F,G lXALZ4 S[lgN=I TYF 1F[l+I TF,LD4 S'lQF 5|NX"G4 S'lQF UMlQ94 5|YD  

CZM/GF lGNX"GM4 lO<0 lJhL8 JU[Z[ lJ:TZ6 5|J'lTVMP  

#P V+[GF S[gN=DF\ VFJTF 5|UlTXL, B[0}T EF.VM AC[GMG[ p5IMUL DFUNX"G 5]Z] 5F0J]\P 
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ZP* ;\:YFUT DF/BFGM VF,[B  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZP( S[gN=GL V;ZSZTF VG[ SFI"1FDTF JWFZJF DF8[GL ,MSM 5F;[YL V5[1FFVM  
 

 VFlNJF;L lJ:TFZDF\ J;TF B[0}TM VF S[gN=  5ZYL lJlJW 5FSMGL VFW]lGS J{7FlGS B[TL 5wWlT 

lJX[GL TF,LD D[/JL V5GFJTF YFI T[JL V5[1FFVM ZFBJDF\ VFJ[ K[P  
 

ZP)P ,MS ;CIMU D[/JJF DF8[GL UM9J6 VG[ 5wWlTVM  
 

 VFlNJF;L lJ:TFZGF B[0}TM ;MIFALG lJX[ TF\l+S DFlCTL ;MIFALG pUF0TF B[0}TM V5GFJTF YFI T[ 

DF8[GM ;CIMU H]NF H]NF lJ:TZ6GF DFwIDM wJFZF D[/JJFDF\ VFJ[ K[P  
 

ZP!_P ;[JF VF5JFGF N[BZ[B lGI\+6 VG[ HFC[Z OlZIFN lGJFZ6 DF8[ p5<aW T\+ 
 

 VF lJEFUGL p5IMUL ;[JFVM ;\XMWG lGIFDSzL4 VF6\N S'lQF I]lGJl;"8L4 VF6\N T[DH lJ:TZ6 

lX1F6 lGIFDSzL4 VF6\N S'lQF I]lGJl;"8L4 VF6\NGL N[BZ[B GLR[ VF5JFDF\ VFJTL CMI K[ VG[ H[ SM. 

OlZIFNM lJEFUG[ ,UTL CMI T[G]\ lGJFZ6 5+M wJFZF S[ ~A~ SZJFDF\ VFJ[ K[P  

 

 

VF6\N S'lQF I]lGJl;"8L sS],5lTzLf 

;\XMWG lGIFDSzL lJ:TZ6 lX1F6 lGIFDSzL 

I]lG8 VlWSFZLzL 

VFlNJF;L ;\XMWGvJvTF,LD S[gN= 

VF6\N S'lQF I]lGJl;"8L 

N[JU- AFZLVF #()#(_ 
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ZP!! D]bI SR[ZL VG[ H]NF H]NF :TZMV[ VFJ[, VgI SR[ZLVMGF ;ZGFDF o  

 

 N[JU- AFZLVF 

D]bI SR[ZL VFlNJF;L ;\XMWGvJvTF,LD S[gN= 
 VF6\N S'lQF I]lGJl;"8L 

N[JU- AFZLVF #()#(_ 

 

J0L SR[ZL   o !P  ;\XMWG lGIFDS VG[ VG]:GFTS lJnFXFBFwI1FL 

           VF6\N S'lQF I]lGJl;"8L 

           VF6\N #((!!_P 

     ZP  lJ:TZ6 lX1F6 lGIFDSzL 

     VF6\N S'lQF I]lGJl;"8L 

          VF6\N #((!!_P 

I]lGJl;"8L SFI"DYS  o      S],5lTzL 

          VF6\N S'lQF I]lGJl;"8L 

          VF6\N #((!!_P 

ZP!Z SR[ZLGM ;DI  s!f lX1FS VG[ TF\l+S SD"RFZLVM DF8[ 

           ;JFZ[ _(v__ YL !Zv__ 

           A5MZ[ !$v__ YL !*P!_ ;]WL 

           lZX[QFGM ;DI o !Zv__ YL !$v__ 

    sZf JCLJ8L SD"RFZL DF8[ 

          ;JFZ[ !_v#_ YL ;F\HGF !*v$_ ;]WL 

          lZX[QFGM ;DI o !#v__ YL !#v#_  
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5|SZ6v# 

slGID ;\U|CvZf 

 

VlWSFZL VG[ SD"RFZLVMGL ;tTF VG[ OZHM 

 

#P! ;\:YFGF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL ;tTF VG[ OZHMGL lJUTM GLR[ D]HA K[P 

VPG\P VlWSFZL q SD"RFZLG]\ GFD 
VG[ CMwNM 

SFDULZLGL lJUT 

! 0F"P HLPH[P58[, 4 I]lG8 

VlWSFZL q;\XMWG J{7FlGS 
sV[U|Mf 

 I]lG8 VlWSFZL TZLS[ VMlO; ;\RF,G VG[ DFU"NX"G TYF S[gN= 
5ZGL BF,L HuIFVM H[JLS[4 8=[GLU VMU["GF.hZ4 DNNGLX 

;\XMWG J{7FlGS sV[U|MPf4DNNGLX ;\XMWG J{7FlGS 
s%,FPA|L0L\Uf lJU[Z[ lJEFUGL TF\l+S SFDULZLqJCLJ8L SFDULZL 
;\EF/JL T[DH DL8L\UDF\ CFHZL VF5JLP 

 lJ:TZ6 lX1F6 lGIFDSzL4 ;\XMWG lGIFDSzL4 S],;lRJzL 
T[DH S],5lTzL ;FY[ H~ZL H6FI tIF\ 5+ jIJCFZ SZJMP 

 ZMHAZMHGF VFJTF 5+MGM jIJCFZ SZJMP 

 V[U|MGMDL TYF VMV[OVFZ lJEFUGF VBTZFVMGL SFDULZL 
;\EF/JLP 

 S[gN= BFT[ RF,TL VWZ V[Hg;L VBTZF TYF lGNX"GM ;\EF/JFGL 
SFDULZLP 

 S[gN= BFT[ RF,TF ,[AZ SM8"S[X TYF VgI SM8"S[;MDF\ SM8"DF\ H~Z 
H6FI tIFZ[ CFHZL VF5JLP 

 8=FIA, ;A%,FG V\TU"T RF,TL lJlJW IMHGFVMGF SMP5LPVF.P 
TZLS[GL SFDULZL ;\EF/JLP 

 

Z 0F".વાય.બી.ચૌહાણ  

તાીમ સહાયક   
  

 p5F0 VG[ R]SJ6F VlWSFZL TZLS[GL SFDULZLP 

 S[gN= BFT[GL lJlJW IMHGFVM V\TU"T GMG ZLSZL\U TYF ZLSZL\UI 
U|Fg8 C[9/ BZLNLGL ;\5}6" SFDULZL lGEFJJFGL ZC[X[ TYF H~Z 
H6FI tIF\ BZLNL SlD8LGL ZRGF SZJLP 

 VFlNJF;L lJ:TFZGF 5X]5F,S EF.vAC[GMG[ 5X]5F,GGL 
VnTG 8[SGM,MHLGL TF,LD VG[ lGNX"G UM9JJFP 

 B[0}T lNG4 B[0}T lXALZ4 DlC,F B[0}T lXALZ TYF S'lQF D[/F JU[Z[ 
V\TU"T SFDULZL ;\EF/JLP 

 S[gN= BFT[ RF,TF ,[AZ SM8"S[X TYF VgI SM8"S[;MDF\ SM8"DF\  CFHZL 
VF5JLP 

 TDFD 5|SFZGL lC;FAL SFDULZL ;DI;Z RSF;6L SZJL TYF 
DFU"NX"G VF5J]\P 

 5X]lJ7FG S[gN=4 ,LDB[0F4 lJ:YFl5T SZJF T[DH HDLG ;\5FNG 
SZJFGL SFI"JFCL CFY WZJLP ;NZ AFAT[ H~Z H6FI tI\F 
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5+jIJCFZGL SFDULZL SZJLP 

 5FS ;\Z1F6G[ ,UTF TDFD VBTZFVM T[DH HGZ, 5FSMGL 
JFJ[TZGL SF56L ;]WL lGI\+6 ZFBJFGL SFDULZL SZJFGL ZC[X[P 

 5X] lJ7FG S[gN=G[ ,UTL TYF S[gN=GL VgI IMHGFVM DF8[ 
BZLNLGL ;\5}"6 SFDULZL ;\EF/JLP  

 OFD"G[ ,UTF TDFD 5|SFZGF ZHL:8ZM S[ H[ B[TLJF0L VlWSFZL q 
B[TLJF0L DNNGLX TZOYL lGEFJJFDF\ VFJ[ K[ T[G]\ R[lS\U SZJ]\ 
TYF D[g8[G SZFJJ]\ T[DH OFD" pt5FNG J[RF6GL SFDULZL 
;\EF/JLP 

 TF,LD jIJ:YF5SzL ;FY[ ZCLG[ VMG S[d5; q VMO S[d5; TF,LD 

JUM" 5FS ;\Z1F6 lJX[ TF\l+S DFlCTL 5}ZL 5F0JLP 

 M & R  VG[ JUL"S'T AF\WSFDGL SFDULZLGL N[BZ[B ZFBJFGL 
ZC[X[P  

 I]lG8 VlWSFZLzLGL U[ZCFHZLDF\ T[DGF C:TSGL  ZMHAZMHGL 
SFDULZL ;\EF/JLP 

 I]lG8 VlWSFZLzL TZOYL JBTM JBT ;M5JFDF\ VFJTL SFDULZL 
;\EF/JLP 

# 0F"P lRZFU HLP 58[, 
DNNGLX 5|FwIF5S 
sV[U|MGMDLf 

 OFD" ;]5ZlJhG q D[G[HD[g8GL ;\5}6" SFDULZL sOFD" VlWSFZL 
TZLS[f SZJFGL ZC[X[P  

 HGZ, 5FSMGL qALH pt5FNG JFJ[TZGL SF56L ;]WL lGI\+6 
ZFBJFGL SFDULZL SZJFGL ZC[X[P 

 OFD"G[ ,UTF TDFD 5|SFZGF ZHL:8ZM S[ H[ B[TLJF0L VlWSFZLq 
B[TLJF0L DNNGLX TZOYL lGEFJJFDF\ VFJ[K[T[G]\ R[lS;\U SZJ]\ 
TYF D[g8[G SZFJJ]\ T[DH OFD" pt5FNG J[RF6GL SFDULZL 
;\EF/JLP  

 lJlJW IMHGFVM C[9/ VBTZF TYF HGZ, 5FSM q OFD" pt5FNG 
J[RF6GL lGUZFGL TYF pt5FNG D[DMGL RSF;6L SZJLP lJlJW 
IMHGF TYF S<8LJ[XG XL8 T{IFZ SZFJJL TYF %,M8 CL:8=L 
ZHL:8Z lGEFJ6LGL SFDULZL SZFJJLP OFD"GL TDFD 5|SFZGL 
TF\l+S SFDULZL ;\EF/JLP S[gN= BFT[ RF,TF lJlJW IMHGFVM 
5{SL V[U|MGMDL VBTZFVMGL SFDULZL TYF lGNX"GMGL UM9J6L 
0F"P HLPH[P 58[,4 ;\XMWG J{7FlGS sV[U|Mf GF DFU"NX"G C[9/ 
lGEFJJLP 

 VMP V[OPVFZP IMHGFGL SFDULZLGM VC[JF, T[DH 
;]5ZlJhGGL SFDULZL SZJLP  

 V[U|MGMDL lJEFUGF lJlJW IMHGFVMDF\ V[U|[:SM ZL5M8"qV[gI], 
ZL5M8"qhS" ZL5M8" lJU[Z[ T{IFZ SZJF TYF DNN~5 YJ]P 

 I]lG8 VlWSFZLzL TZOYL JBTM JBT ;M5JFDF\ VFJTL 
SFDULZL ;\EF/JLP  
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$ 0F"PV[PJFIPDFSF6L4 ZL;R" 
V[;M;LV[8 s%,FPA|L0L\Uf 
 

 5FS ;\JW"G lJQF[ TF\l+S DFlCTL VF5JL T[DH 8LPVFZP8LP;LP 
IMHGFGF TDFD ZL5M8"q VC[JF,q5+jIJCFZGL ;W/L SFDULZL 
;\EF/JLP 

 S[gN= p5Z RF,TL lJlJW IMHGFVM V\TU"T %,Fg8 A|L0L\U 
lJEFUGF TDFD VBTZFVMGL SFDULZL T[DH OFD"G[ ,UTL TDFD 
TF\l+S SFDULZL ;\EF/JFGL ZC[X[P  

 VMG S[d5; q VMO S[d5; p5Z UM9JJFDF\ VFJTF TF,LD 
SFI"S|DMDF\ ;]WFZ[, HFTMGL TF\l+S DFlCTL VF5JLP  

 5FS ;\JW"G lJX[ TF\l+S DFlCTL VF5JL T[DH 8LPVFZP8LP;LP 
IMHGFGF TDFD ZL5M8" qVC[JF,q 5+jIJCFZGL ;n/L SFDULZL 

;\EF/JLP 

  

 S[gN= BFT[ ,[JFDF\ VFJGFZ 5FSMGF ALH pt5FNG 5|MU|FDGL 
SFDULZL ;\EF/JJLPP 

 V[U|MGMDL lJEFUGF lJlJW IMHGFVMDF\ V[U|[:SM ZL5M8"qV[gI], 
ZL5M8"qhS" ZL5M8" lJU[Z[ T{IFZ SZJF TYF DNN~5 YJ]\P  

 OFD" VBTZF TYF OFD"G[ ,UTF ALH pt5FNG 5FSMGL 5FS IMHGF 
T{IFZ SZJLP 

 I]lG8 VlWSFZLzL TZOYL JBTM JBT ;M5JFDF\ VFJTL SFDULZL 
;\EF/JLP  

5 0F"P V[STF V[RP5\0IF 
V[;M;LV[8 sCMD ;FIg;f  
 

 TFWTC IMHGF VgJI[ DF;LS4l+DF;LS4 K DF;LS4 JFlQF"S 
ZL5M8" T{IFZ SZJF T[DH H~Z H6FI 

 tIF\ 5|FIMHGF JCLJ8NFZzL ;FY[GM 5+ jIJCFZ ;\EF/JMP  

 VMG S[d5;qVMO S[d5; p5Z UM9JJFDF\ VFJTF TF,LD 
SFI"S|DMDF\ B[0}TM VG[ DlC,F B[0}TMG[ E[UF SZJF TYF TF,LD 
5|MU|FDDF\ DNN SZJLP  

 U'C lJ7FG VG[ VFZMuI T[DH AF/ :JF:yIG[ ,UTF lJQFIM p5Z 
5|tI1F TF,LD JUM"GL UM9J6L SZJLP 

 U|FDL6 S'lQF jIJ:YF5G p5Z VFWFlZT lJlJW U'C pnMUM DF8[GL 
TF,LD SFI"S|DGL UM9J6L SZJLP 

 VFlNJF;L DlC,F S,AM pEL SZJLP  

 S[gN= BFT[GL lJlJW IMHGFVMGF TDFD ZL5M8" T{IFZ SZJFDF\ DNN 
SZJLP  

 I]lG8 VlWSFZLGF DFU"NX"G C[9/ 8LPVFZP8LP;LP T[DH VFlNJF;L 
DlC,F B[0}T TF,LD S[gN= V\TU"T VMG S[d5; TYF VMO S[d5; 
TF,LD SFI"S|DMGL UM9J6L TYF IMHGFGF pN[XM 5}6" SZJFGL 
;n/L SFDULZL ;\EF/JLP 

 S[lgN=I TF,LD JUM" NZdIFG VFJTF TF,LDFYL"VMGF ZMSF6 
NZdIFG DlC,F KF+F,I T[DH 5]Z]QF KF+F,I V\TU"T Z[S8Z 

TZLS[GL JWFZFGL SFDULZL ;\EF/JLP 
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 OFD" VBTZF TYF OFD"G[ ,UTF ALH pt5FNG 5FSMGL 5FS IMHGF 
T{IFZ SZJLP  

 0F"P HLPV[GPYMZFTGF DFU"NX"G C[9/ DM0"GF.h[XG VG[ OFD" 
0[J,5D[g8 T[DH JUL"S'T AF\WSFDMGL SFDULZL ;\EF/JLP 

 I]lG8 VlWSFZLGF DFU"NX"G C[9/ ;M;LI, ;FIg; V[U|[:SM4 S|M5 
5|M0SXG V[U|[:SM TYF V[U|MGMDL T[DH %,Fg8 5|M8[SXGG[ ,UTF 
VBTZFGL SFDULZL ;\EF/JL VG[ T[ VgJI[ V[U|[:SM ZL5M8" T{IFZ 
SZJMP  

 0F"P 5LPV[RPUMWF6LGF DFU"NX"G C[9/ S[gN= BFT[ RF,TL lJlJW 
IMHGFVM V\TU"T TF\l+S 5wWlT D]HA lGNX"GMGL UM9J6L4 

N[BZ[B TYF VJ,MSGM GM\WJFGL SFDULZL lGEFJJFGL ZC[X[ 

 NZ[S IMHGFGF V[OPV[,P0LPGL SFDULZL T[DH  N[BZ[BGL SFDULZL 
;\EF/JLP 

 0F"P HLPH[P 58[,GF DFU"NX"G C[9/ S[gN= BFT[GL lJlJW IMHGFVM 
V\TU"T GMG ZLSZL\U TYF ZLSZL\U U|Fg8 C[9/ BZLNLGL ;\5}6" 
SFDULZL lGEFJJFGL ZC[X[ TYF H~Z H6FI tIF\ BZLNL SlD8LGL 
ZRGF SZJLP 

 I]lG8 VlWSFZLzL TZOYL JBTM JBT ;M5JFDF\ VFJTL SFDULZL 
;\EF/JLP  

( 0F"PCQF" S[P N[;F.4 ZL;R" 
V[;M;LV[8slJ:TZ6f 

 0F"P JFIPALPRF{CF6GF DFU"NX"G C[9/ DM0"[GF.h[XG VG[ OFD" 
0[J,M5D[g8 T[DH JUL"S'T AF\WSFDMGL SFDULZL ;\EF/JLP 

 I]lG8 VlWSFZLGF DFU"NX"G C[9/ ;M;LI, V[U|[:SM4 SM|5 
5|M0SXG V[U|[:SM TYF V[U|MGMDL T[DH %,Fg8 5|M8[SXGG[ ,UTF 
VBTZFGL SFDULZL ;\EF/JL VG[ T[ VgJI[ V[U|[:SM ZL5M8" T{IFZ 
SZJMP 

 0F"P JFIPALPRF{CF64 TF,LD ;CFISGF DFU"NX"G C[9/ S[gN= BFT[ 
RF,TL lJlJW IMHGFVM V\TU"T TF\l+S 5wWlT D]HA lGNX"GMGL 
UM9J6L4 N[BZ[B TYF VJ,MSGM GM\WJFGL SFDULZL lGEFJJFGL 
ZC[X[P 

 NZ[S IMHGFGF V[OPV[,P0LPGL SFDULZL T[DH N[BZ[BGL SFDULZL 
;\EF/JLP 

 0F"P JFIPALPRF{CF6GF DFU"NX"G C[9/ 8LVFZ8L;L T[DH 
VFlNJF;L DlC,F B[0}T TF,LD S[gN= V\TU"T VMG S[d5; TYF VMO 
S[d5; TF,LD SFI"S|DMGL UM9J6L TYF IMHGFGF pN[XM 5}6" 

SZJFGL ;W/L SFDULZL ;\EF/JLP 

 5X] lJ7FG S[gN=4 8LVFZ8L;L T[DH VFlNJF;L DlC,F B[0}T 
TF,LD S[gN= IMHGF V\TU"T VMG S[d5; TYF VMO S[d5; TF,LD 
SFI"S|DMGL UM9J6L TYF IMHGFGF pN[XM 5}6" SZJFGL SFDULZL 
;\EF/JL 

 VFlNJF;L lJ:TFZGF 5X]5F,S EF.vAC[GMG[ 5X]5F,GGL 
VnTG 8[SGM,MHLGL TF,LD VG[ lGNX"G UM9JJFP 



13 
 

 5X] pt5FNG JWFZJF DF8[ V[GLD, S[d54 :JrK N}W pt5FNG 
CZLOF.4 V[GLD, 0[ JU[Z[ IMHJFP 

 0F" P JFIPALPRF{CF6GF DFU"NX"G C[9/ 5X] lJ7FG S[gN= IMHGFGF 
TDFD ZL5M8"q VC[JF, 5+ jIJCFZGL ;W/L SFDULZL ;\EF/JLP 

 B[0}T lNG4 B[0}T lXALZ4 DlC,F B[0}T lXALZ TYF S'lQF D[/F JU[Z[ 
V\TU"T SFDULZL ;\EF/JLP 

 VMPV[OPVFZP IMHGFGL JWFZFGL TF\l+S SFDULZL lGEFJJLP 

 I]lG8 VlWSFZLzL TZOYL JBTM JBT ;M5JFDF\ VFJTL SFDULZL 
;\EF/JLP 

JCLJ8L SFDULZLGL JC\[R6L 

! zL JLP0LP0FEL4 ;LPS,F"S  JFCGG[ ,UTL ,MUA]SMqlC:8=L ;L8M lGEFJJL T[DH JFCG 
DZFDTGL TDFD 5|SFZGL SFDULZL SZFJJLP 

 TDFD SD"RFZLVMGL ;[JF5MYL lGEFJ6L SZJLP 

 VMl08G[ ,UTL TDFD 5|SFZGL SFDULZL SZJLP 

 JCLJ8G[ ,UTL TDFD 5|SFZGL SFDULZL SZJLP 

   NZ[S SD"RFZLVMGL NZ[S lJQFIG[ ,UTL OF.,M D[g8[G SZJLP 

 V+[GL SR[ZLGL ZMHAZMHGF 5+jIJCFZGL sBFGUL 5+ 
l;JFIGLf85F,M BM,JL VG[ T[GM IMuI lGSF, SZJMP  

 I]lG8 VlWSFZLzL TYF 0F" JFIPALPR{FCF64 DNNGLX 5|FwIF5S 
;FY[ ZCL ,[AZ S[X sSM8"S[Xf G[ ;\,uG Z[SM0" TYF SM8"S[XG[ ,UTF 
VG[ HDLGG[ ,UTF VUtIGF 0MSI]D[g8GL OF.,M lGEFJJL TYF 
,[AZSM8"S[XDF\ CFHZL VF5JLP 

 V+[GL SR[ZLGL BZLNLGL SFDULZL AFAT[ n8TL SFI"JFCL SZJLP 

 VFp8 J0" q .GJ0"GL 85F,M SZJL TYF :8[d5 s8LSL8f ZHL:8Z 
lGEFJJ]\P 

 :8[XGZL ;\EF/JJL TYF ZHL:8ZM lGEFJJFP 

 I]lG8 VlWSFZLzL TZOYL JBTM JBT ;M5JFDF\ VFJTL SFDULZL 
;\EF/JLP  

 zL V[;PVFZPJ;FJF4 

H]PS,F"S 
 TDFD AH[8MGL S[XA]SMGL lGEFJ6L SZJLP 

 TDFD IMHGFVMG]\ AH[8 AGFJJ]\P 

 BR" JUL"SZ64 Sg8LHg;L BR" JUL"SZ6 ZHL:8Z lGEFJJ]\4 

 5UFZAL,q0L;LAL,4 0LOZg; AL,4 8LPV[PAL,4 D[0LS, AL, TYF 
5UFZG[ ,UTF TDFD AL,M AGFJJFP 

 V[SFpg8G[ ,UTL TDFD 5|SFZGL SFDULZL SZJLP 

 I]lG8 VlWSFZLzL TZOYL JBTM JBT ;M5JFDF\ VFJTL SFDULZL 
;\EF/JLP 

 zL JFIPALPZAFZL4 

H]PS,F"S 
 V[;LAL,MqV[G5L0L;L AL,Mq 0L;L AL, AGFJJF TYF H~ZL 

ZHL:8ZMGL RSF;6L SZJLP 

 8=Fg;OZ 8LPV[P AL,M R[S SZL U|Fg8 EZL ZHL:8Z D[g8G SZJFP 
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 U|Fg8 ZHL:8Z4 AL, V[g8|L ZHL:8Z lGEFJJ]]P 

 VFp8 J0" q .GJ0"GL 85F,M SZJL TYF :8[d5 s8LSL8f ZHL:8Z 
lGEFJJ]\P 

 :8[XGZL ;\EF/JJL TYF ZHL:8ZM lGEFJJFP 

 V[;LAL,MqV[G5L0L;L AL,Mq 0L;L AL, AGFJJF TYF H~ZL 
ZHL:8ZMGL RSF;6L SZJLP 

 8=Fg;OZ 8LPV[P AL,M R[S SZL U|Fg8 EZL ZHL:8Z D[g8G SZJFP 

 U|Fg8 ZHL:8Z4 AL, V[g8|L ZHL:8Z lGEFJJ]]P 

 I]lG8 VlWSFZLzL TZOYL JBTM JBT ;M5JFDF\ VFJTL SFDULZL 
;\EF/JLP 

Z zL V[;PV[;P;M,\SL4  
A; 0=FIJZ  

 NZ 5\NZ lNJ;[ A;G[ ,UTL ;FO;]OL SZJL TYF T[ V\U[GL SF/HL 
,[JLP 

 A;GL ,MUA]S H[ T[ lNJ;[ ,BJLP 

 A; DZFDT V\U[GL DFlCTL zL 0LP0LPZFH4 H]PS,FS"G[ H~Z H6FI 
JBTM JBT 5}ZL 5F0JLP 

 JFCGG[ ,UTF TDFD lGIDMG]\ 5F,G SZJ]\P 

 JFCGG[ ,UTF ZM08[1FqJLDMql5|DLID lJU[Z[GL ;DI DIF"NF 5}ZL 
YTL CMI tIFZ[ V[S DF; VUFpYL  zL 0LP0LPZFH4 H]PS,FS"G[ HF6 
SZJLP 

 zL ALPV[;P58[,4 HL5 0=FIJZGL U[ZCFHZLDF\ T[VMzL C:TSG]\ 
JFCG ;\EFJJ]\P 

 I]lG8 VlWSFZLzL TZOYL JBMT JBT ;M5JFDF\ VFJTL SFDULZL 
;\EF/JLP  

 

#   

 
VMPV[OPVFZP IMHGFGL TF\l+S VG[ JCLJ8 SFDGL JC\[R6L 

! zL 0LPH[PUMlC,4 B[TL 
DNNGLX 

 ;NZ IMHGFGL SFDULZL VY"[G]\ SFI"DYS ov UFDo 
VF\A,LsJ0JFf4 sTFPUZAF0F4 HLPNFCMNf ZC[X[  SFI"1F[+DF\  
VFJTF UFDGF B[0}TMGF B[TZ p5Z VBTZFGL TDFD SFDULZL 
SZJL TYF VBTZF ;A\lWT pt5FNGGF VF\S0FGL D[/JJF TYF T[G]\ 

lZ5Ml8\U SZJ]\P 

 IMHGFGL SFDULZLGM DFl;S VC[JF, ZH] SZJMP 

 I]lG8 VlWSFZLzL TZOYL JBTM JBT ;M5JFDF\ VFJTL SFDULZL 
;\EF/JLP  

Z zL એસ.એમ.અસારી, B[TL 

DNNGLX 
 

 SFI"1F[+DF\ VFJTF UFDGF B[0}TMGF B[TZ p5Z VBTZFGL TDFD 
SFDULZL SZJL TYF VBTZF ;A\lWT pt5FNGGF VF\S0FGL 
D[/JJF TYF T[G]\ ZL5M8L\U SZJ]\P 

 IMHGFGL SFDULZLGM DFl;S VC[JF, ZH] SZJMP 
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 NZ[S IMHGFGL 5FS IMHGF4 S<8LJ[XG ;L8 TYF OFD" lC:8L XL8GL 
lGEFJ6L SZJLP 

 SR[ZLGM 0[0:8MS ;\EF/JM TYF GJLG 0[0:8MS BZLNLGM 5+ 
jIJCFZ SZJMP 

 J[WXF/FGF TDFD VJ,MSGM ,[JF VG[ CJFDFGG[ ,UTL ;n/L 
DFlCTL V[S+LT SZL ;DI;Z ZL5M8" DMS,JM T[DH 5+ jIJCFZ 
SZJMP 

   OFD"GM ;\5}6"  :8MZ ;\EF/JMP 

   pt5FNGG]\ J[RF6 SZL GF\6F ;DI;Z SR[ZLDF\ HDF SZFJJFGM 
ZC[X[P 

   ZMHAZMHGF ,[AZGL ,[AZ D:8ZDF\ CFHZL EZJL TYF lO<0 
;]5ZJLhGGL T[DH N{lGS ZMHDNFZM p5Z N[BZ[B ZFBJFGL 

SFDULZL SZJFGL ZC[X[P 

    HDLG ;\,uG OFD" SFDULZL ;\EF/JLP 

   OFD" ;F.0GF TDFD ZHL:8ZM lGEFJJF T[DH ,[AZMGL CFHZL 
,[AZ D:8ZDF\ EZJFGL SFDULZL TYF ,[AZ D:8Z AGFJJFGL 
SFDULZL SZJFGL ZC[X[P 

    JCLJ8L SFDULZL DF8[ :SL<0 ,[AZGL OF/J6L H~ZLIFT D]HA 
SZJLP 

 

 I]lG8 VlWSFZLzL TZOYL JBTM JBT ;M5JFDF\ VFJTL SFDULZL 
;\EF/JLP  

# zL JLPV[RPZF9JF4 B[TL 
DNNGLX 

 ;NZ IMHGFGL SFDULZL VY"[G]\ SFI"DYS ov VFlNJF;L 
;\XMWGvJvTF,LD S[gN=4VFS'I]4 N[PAFZLVF ZC[X[P 

 ;NZ IMHGFGM 0[0:8MS ;\EF/JM TYF GJLG 0[0:8MSGL BZLNLG[ 
,UTM 5+ jIJCFZ SZJMP 

 ;NZ IMHGFG[ ,UTM ZMHD[/ VG[ BFTFJCL lGEFJJLP 

 0[0:8MS ;FWGMGL HF/J6L4 RF,] CF,TDF\ ZFBJFGL TYF 
;FZ;\EF/ ZFBJFGL TYF SFDULZLGF ZHL:8ZM lGEFJJFP 

 0F"P JFIPALPR{FCF6GF DFU"NX"G C[9/ S[gN= BFT[GL lJlJW 
IMHGFVM V\TU"T GMG ZLSZL\U U|Fg8 C[9/ BZLNLGL SFDULZL 
lGEFJJFGL ZC[X[P 

 ;NZ IMHGFGF ;FWGMGL ,MUA]SGL HF/J6L SZJLP 

 0[0:8MS ;FWGMGL HF/J6L4 RF,] CF,TDF\ ZFBJFGL TYF 
;FZ;\EF/ ZFBJL TYF SFDULZL VG]~5 ZHL:8ZM lGEFJJFP 

 8=[S8Z ;\AlWT SFDULZL ;\EF/JLP  

 S[gN= BFT[GF JFCGMGL s8=[S8Zf DZFDTGL TDFD 5|SFZGL SFDULZLDF\ 
zL V[;PVFZPJ;FJFG[ DNN SZJLP 

 ;NZ IMHGF VgJI[ TDFD ZL5M8" T{IFZ SZJFP 

 AP;P&__5DF\ B[TL DNNGLXGL HuIF G EZFI tIF\ ;]WL zL 
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V[;PV[DPV;FZL4 B[TL DNNGLXG[ :8MZ4 0[0:8MSGL HF/J6L TYF 
VgI B[T ZHL:8ZMGL lGEFJ6L SZJFDF\ DNN SZJLP 

 I]lG8 VlWSFZLzL TZOYL JBTM JBT ;M5JFDF\ VFJTL SFDULZL 
;\EF/JLP  

$ zL S[PHLP~5F;ZL4 B[TL 

DNNGLX  
 0L:5Mh, ;[JF BF\WF S[gN= BFT[P 

 

5 zL ALPV[;P58[,4 HL5 
0=FIJZ 

 NZ 5\NZ lNJ;[ HL5G[ ,UTL ;FO;]OL ZFBJL TYF SF/HL ,[JLP 

 HL5GL ,MUA]S H[ T[ lNJ;[ ,BJF0JLP 

 HL5 DZFDT V\U[GL DFlCTL zL V[;PVFZPJ;FJF4 H]PS,FS"G[ 
H~Z H6FI JBTM JBT 5}ZL 5F0JLP 

 JFCGG[ ,UTF TDFD lGIDMG]\ 5F,G SZJ]\P 

 JFCGG[ ,UTF ZM08[1FqJLDMql5|DLID lJU[Z[GL ;DI DIF"NF 5}ZL 
YTL CMI tIFZ[ V[S DF; VUFpYL           zL V[;PVFZPJ;FJF4 
H]PS,F"SG[ HF6 SZJLP 

 zL V[;PV[DP;M,\SL4 A; 0=FIJZGL U[ZCFHZLDF\ T[VMzL C:TSG]\ 
JFCG ;\EFJJ]\P 

 I]lG8 VlWSFZLzL TZOYL JBTM JBT ;M5JFDF\ VFJTL SFDULZL 
;\EF/JLP  
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5|SZ6v$ 

slGID ;\U|Cv$f 

 

SFIM" SZJF DF8[GF lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM4 lGID ;\U|C VG[ NOTZM 

 

 

S[gN= wJFZF J[RF6 SZJFDF\ VFJTF ALHGF EFJ sTFP!P$vZ_!) YL VD,DF\f 

 

VPG\P 5FSG]\ GFD HFT ALHGM 5|SFZ EFJ Z_!)vZ_ 
s~FP5|lT ! lS,MU|FDf 

!P ;MIFALG  V[GPVFZP;Lv#* OFpg0[XG (_P__ 
V[GPVFZP;Lv#* ;8L"OF.0 &_P__ 

V[GPVFZP;Lv#* A|L0Z !!&PZ5 

 

 VF S[gN=GL SFDULZL SZJF DF8[ I]lGJl;"8L wJFZF W0FI[, lGIDM4 lJlGIDM4 ;]RGFVM JU[Z[ 

VG];ZJFDF\ VFJ[ K[P T[DH S[gN=G[ ,UTF[ H~ZL Z[S0" lGEFJJFDF\ VFJ[ K[ ;MIFALG pUF0TF H~ZLIFTD\N 

B[0}TMG[ ;\AlWT lGQ6FT J{7FlGS wJFZF S[gN= p5Z ~A~4 8[,LOMG C[<5 ,F.GYL T[DH B[0}TGF B[TZ[ H. IMuI 

DFU"NX"G VF5JFDF\ VFJ[ K[P    

 

 I]lG8 BFT[ SZJFDF\ VFJTL ;\XMWG4lJ:TZ64 JCLJ8L T[DH lC;FAL SFDSFHGL GM\W H[ T[ SFDULZL 

DF8[ I]lGJl;"8L wJFZF T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, 5+SM4 ZHL:8ZMDF\ SZJFDF\ VFJ[ K[   
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GLTL n0TZ VYJF GLTLGF VD, ;A\WL HGTFGF ;eIM ;FY[ ;,FCv5ZFDX" VYJF 

T[DGF 5|lTlGlWtJ DF8[ jIJ:YFGL lJUT 

lJQFI q D]wNM X] HGTFGL 

;CEFULTF 

;]lGl`rT 

SZJFG]\ 

H~ZL K[ 

HGTFGL ;CEFULTF D[/JJF DF8[GL jIJ:YF 

;\XMWG VG[ 
lJ:TZ6 5|J'lTVM 

CF ZEARC ,AGRESCO , LAC SDL8LVMGL DL8L\U NZ JQF"[ 

IMHJFDF\ VFJ[ K[ T[DF\ J{7FlGSM4 lJ:TZ6 VlWSFZLq SD"RFZLVM 
TYF B[0}TM ;FY[ D/LG[ ;MIFALG 5FSDF\ GJF ;\XMWG V\U[GM lJRFZ 
lJDX" VG[ RRF"VM SZL GJF VBTZFVM VG[ ;\XMWGGL GJL 
H~ZLIFTM V\U[GF TF\l+S SFI"S|DM GSSL SZJFDF\ VFJ[ K[P  

  

5|SZ6v& 

 

HFC[ZT\+ VYJF T[GF lGI\+6 C[9/GL jIlSTVM 5F;[GF N:TFJ[HMGL S1FFVM V\U[G]\ 

5+S 

 

;FDFgI ZLT[ HFC[Z HGTFG[ H~ZL CMI T[JF ,[lBT N:TFJ[H V+[GL SR[ZLG[ ;FDFgI ZLT[ VF5JFGF 

YTF GYLP 5Z\T] SD"RFZLVMGF ;[JFSLI N:TFJ[HM TYF ;\XMWGGM ZL5M8" H[JF N:TFJ[HMGL ;FRJ6L VF S[gN= 

wJFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P  
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T[GF EFU TZLS[ ZRFI[,L AM0"4 5lZQFN4 ;lDlTVM VG[ ;\:YFVMG]\ 5+S 

 

*P! HFC[ZT\+G[ ,UTF AM0"4 5lZQFNM4 ;lDlTVM VG[ VgI D\0/M V\U[GL lJUT 

 

;\:YFG]\ GFD VG[ 
;ZGFD]\ 

o VFlNJF;L ;\XMWGvJvTF,LD S[gN= 
VF6\N S'lQF I]lGJl;"8L 
N[JU- AFZLVFv#() #(_ 

;\:YFGM 5|SFZ o ;\XMWG q lJ:TZ6 ;\:YF 

;\:YFGM 8]\SM 5lZRI  o VF S[gN=V[ VF6\N S'lQF I]lGJl;"8L4 VF6\NGF ;\5}6" lGI\+6 C[9/GL SR[ZL K[[P 
VFlNJF;L lJ:TFZGF NFCMN4 5\RDCF,4 DlC;FUZ HL<,FVMG[ SFI"1F[T U6L 
;MIFALG 5FSMDF\ ;\XMWG TYF lJ:TZ6GL SFDULZL SZL ZC[, K[P  

;\:YFGL E]lDSF o ;\XMWG TYF  lJ:TZ6GL SFDULZL 

DF/B] VG[ ;eI 
A\WFZ6  

o ,FU] 50T] GYL 

;\:YFGF J0F o 0F"P HLPH[P58[,4 
I]lG8 VlWSFZL q ;\XMWG J{7FlGS sV[U|Mf 

D]bI SR[ZL VG[ T[GL 
XFBFGF ;ZGFDF\ 

o VFlNJF;L ;\XMWGvJvTF,LD S[gN= 
VF6\N S'lQF I]lGJl;"8L 
N[JU- AFZLVFv#() #(_ 

A[9SMGL ;\bIF o ,FU] 50T] GYL 

X] HGTF A[9SMDF\ EFU 
,. XS[ K[m 

o ,FU] 50T] GYL 

X] A[9SMGL SFI"GM\W 
T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[ 

o S[gN=GM TF\l+S SFI"S|D GSSL SZJF A[9SG]\ VFIMHG YFI K[ TYF T[GL SFI"GM\W 
AGFJJFDF\ VFJ[ K[P  

A[9SMGL SFI"GM\W 
HGTFG[ p5<AW K[ m 

o CF 

SFI"GM\W D[/JJF 
DF8[GL 5wWlTGL 
DFlCTL 

o SR[ZLGF Z[SM0"G]\ lGlZ1F6 SZL VFYJF DFlCTL DFuI[YL SFI"GM\WGL DFlCTL D[/JL 
XSFI K[P  
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HFC[Z DFlCTL VlWSFZLVMGF GFD4 CMwNM VG[ VgI lJUT  

 

S[gN=GF DNNGLX HFC[Z DFlCTL VlWSFZLVM4 HFC[Z DFlCTL VlWSFZLVM VG[ lJEFULI SFINFSLI ;tTFlWSFZL 

 

;ZSFZL T\+G]\ GFD o  VFlNJF;L ;\XMWGvJvTF,LD S[gN=4VF6\N S'lQF I]lGJl;"8L N[JU- AFZLVFv#() #(_ 

GFD CMwNM V[;8L0L 
SM0 

OMG G\P O[S; .D[., ;ZGFD]\ 

SR[ZL nZ 

HFC[Z DFlCTL VlWSFZLVM  

0F"P HLPH[P58[, I]lG8 
VlWSFZLq ;\XMWG 

J{7FlGS sV[U|Mf 

I]lG8 VlWSFZLq 
;\XMWG 

J{7FlGS 
sV[U|Mf 

_Z&*( ZZ_Z&!   trtcdbaau@gmail.com VFlNJF;L ;\XMWGvJvTF,LD S[gN=4 
VF6\N S'lQF I]lGJl;"8L N[JU- 

AFZLVFv#() #(_ 
 

DNNGLX HFC[Z DFlCTL VlWSFZLVM  

0F"P વાય.બી.ચૌહાણ  DNNGLX 
5|FwIF5S 

_Z&*( ZZ_Z&!   trtcdbaau@gmail.com VFlNJF;L ;\XMWGvJvTF,LD S[gN=4 
VF6\N S'lQF I]lGJl;"8L N[JU- 
AFZLVFv#() #(_ 
 

zL JLP0LP0FEL  ;LPS,FS” _Z&*( ZZ_Z&!   trtcdbaau@gmail.com VFlNJF;L ;\XMWGvJvTF,LD S[gN=4 
VF6\N S’lQF I]lGJl;”8L N[JU- 
AFZLVFv#() #(_ 

5|YD lJEFUI SFINFSLI ;tTFlWSFZL 

0F”Pએમ.કે.ઝાા ;\XMWG 
lGIFDSzL 

_Z&)Z Z&#&__  Z&!_5* dr@aau.in 
 

;\XMWG lGIFDSzL SR[ZL 
VF6\N S’lQF I]lGJl;”8L 
VF6\N v#(( !!_ 

0F”.એચ.બી.પટે lJ:TZ6 lX1F6 
lGIFDSzL 

_Z&)Z Z&Z#!&  Z&Z#!* dee@aau.in lJ:TZ6 lX1F6 lGIFDSzLGL SR[ZL  
VF6\N S’lQF I]lGJl;”8L 
VF6\N v#(( !!_ 

mailto:trtcdbaau@gmail.com
mailto:dr@aau.in
mailto:dee@aau.in
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lG6"I ,[JFGL 5|lSIFDF\ V]G;ZJFGL SFI”5wWlT 

 

VF lJEFU GLR[ RF,TL ;\XMWG4 lJ:TZ64 JCLJ8L VG[ GF6F\SLI SFDULZL V\U[GF lG6”IM 

I]lGJl;”8LGF 5|JT”DFG lGIDM VG]\;FZ I]lG8 VlWSFZL q ;\XMWG J{7FlGS  wJFZF ,[JFDF\ VFJ[ K[P  
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VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL DFlCTL 5]l:TSF 
 

VP
G\P 

GFD CMwNM OMG G\AZ ;ZGFD]\ 

!P 0F"P HLPH[P58[, I]lG8 VlWSFZLzLq 
;\XMWG J{7FlGS  

)(Z5) 
#__#) 

0F"PlUZLX H[P 58[,4 lXJvXlST4 
!Z(4DF~TLGUZ4 AFDZM,L ZM04 UMWZFP 
#()__! 

ZP 0F"P JFIPALPRF{CF6 TF,LD ;CFIS  )#Z(! 
#!$$Z 

મુ.પો ગોધરા, તા ગોધરા ,જી પંચમહા  

#P 0MP;LPH[P58[, DNNGLX 5|FwIF5S )5!_! 

#5*5Z 
મુ.પો દેવગઢ બારીઆ,તા દેવગઢ બારીઆ 

જી દાહોદ 
$P 0F"PV[PJFIPDFSF6L ZL;R” V[;M;LV[8 )$Z&5 

Z5Z_$ 
V[;P54 lXJXlST V[5F8”D[g84 lSQ6F D[0LS,GL 
AFH]DF\4 N[PAFZLVF  

5P 0F"PV[STF V[RP5\0IF ZL;R” V[;M;LV[8 *ZZ(( 

((Z!# 

0L4 :8FO SJF8”;4 8LVFZ8L;L4 VFS’I]4 

N[PAFZLVFv #() #(_ 

&P 0F"PV[RPS[PN[;F. ZL;R” V[;M;LV[8 ))_$* 
)_($5 

મુ.પો દેવગઢ બારીઆ,તા દેવગઢ બારીઆ 

જી દાહોદ  
*P zL V[DP;LP9FSMZ B[TL VlWSFZL (!Z(_ 

#(_!* 
મુ.પો દેવગઢ બારીઆ,તા દેવગઢ બારીઆ 

જી દાહોદ  
(P zL JLP0L[P0FEL  ;LPS,FS"”” )*Z*) 

&!$_& 
;L4 :8FO SJF8”;4 8LVFZ8L;L4 VFS’I]4 
N[PAFZLVFv #() #(_ 

)P zL ;\HI VFZPJ;FJF H]PS,FS"”” ((&&( 

)&#!Z 
મુ.પો દેવગઢ બારીઆ,તા દેવગઢ બારીઆ 

જી દાહોદ 

!_P zL IX ALPZAFZL H]PS,FS"” (!&_! 
&#(#) 

;L4 :8FO SJF8”;4 8LVFZ8L;L4 VFS’I]4 
N[PAFZLVFv #() #(_ 

!!P zL V[;PV[DPV;FZL B[TL DNNGLX ))_)5 

)Z$_( 

ALv!4 :8FO SJF8”;4 8LVFZ8L;L4 VFS’I]4 

N[PAFZLVFv #() #(_ 

!ZP zL 0LPH[PUMlC, B[TL DNNGLX )5!Z_ 
!($#Z 

D]P5MPRDFZLIF4 TFPJF,LIF4 HLPE~R 

!#P zL JLPV[RPZF9JF B[TL DNNGLX )*Z&5 
(_$&_ 

D]P5MPVD,5]ZF4TFP5FJLH[T5]Z4 HLPJ0MNZF 

!$P  zL ALPV[;P58[, 0=FIJZ )*Z&& 

_$$#* 

SG[,FJ Ol/I]4 D]P5MP 5ZJ0L4 TFPUMWZF4 

HLP5\RDCF, 

!5P zL V[;PV[DP;M,\SL 0=FIJZ )$Z($ 
$*5(& 

ALv!4 :8FO SJF8";4 8LVFZ8L;L4 VFS'I]4 
N[PAFZLVFv #() #(_ 
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slGID ;\U|Cv!_f  lJlGDIMDF\ HMUJF. SIF" D]HA DC[GTF6FGL 5wWlT ;lCT NZ[S VlWSFZL VG[ SD"RFZLVMG[ D/T]\ DFl;S DC[GTF6]\ 

S|D GFD CMwNM DFl;S DC[GTF6]\  
s5UFZ WMZ6f 

J/TZ q EyY] 
sS],5UFZf  

lJlGDIDF\ H6FjIF D]HA DC[GTF6]\ GSSL 
SZJFGL SFI" 5wWlTVM  

!P 0F"P HLPH[P58[,  I]lG8 VlWSFZL q  

;\XMWG J{7FlGSsV[U|Mf 

!$$Z__vZ!(Z__ Z55*((qv VF6\N S'lQF I]lGJl;"8L4 VF6\NGF 

lGIDMG]\;FZ  

ZP 0MPJFIPALPR{FCF6 TF,LD ;CFIS 5**__v!(Z$__ ((#&$qv 

#P 0F"P ;LPH[P58[, DNNGLX 5|FwIF5S sV[U|Mf 5**__v!(Z$__ ((#&$qv 

$P 0F"PV[PJFIPDFSF6L ZL;R" V[;M;LV[8s%,FPA|L0LUf 5$___qv lOS; 5)$__qv 

5P 0F"[PV[STF V[RP5\0IF  ZL;R" V[;M;LV[8sCMD ;FIg;f 5$___qv lOS; 5)$__qv 

&P 0M"PV[RPS[PN[;F. ZL;R" V[;M;LV[8slJ:TZ6f 5$___qv lOS; 5$___qv 

*P zL V[DP;LP9FSMZ B[TL VlWSFZL #()5_qv lOS; #(_)_qv lOS; 
(P zL JLP0LP0FEL ;LPS,FS" ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ #*_#&qv 
)P zL ;\HI VFZPJ;FJF H]PS,FS" !))__v&#Z__  Z(&*Zqv  

!_P zL IX ALPZAFZL H]PS,FS" !))5_qv lOS; !))5_qv lOS; 
!!P zL V[;PV[DPV;FZL B[TL DNNGLX Z55__v(!!__  $_$)Zqv 

!ZP zL 0LPH[PUMlC, B[TL DNNGLX Z)Z)Zv)Z#__  &*&Z(qv  

!#P zL JLPV[RPZF9JF B[TL DNNGLX Z55__v(!!__  $_$)Zqv 

!$ P zL ALPV[;P58[, 0=FIJZ !))__v&#Z__  #Z&_&qv 

!5P zL V[;PV[DP;M,\SL 0=FIJZ !))__v&#Z__  $5!5_qv 
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5|tI[S ;\:YFG[ OF/JFI[, V\NFH5+ 

 

H]NL H]NL IMHGFVM VgJI[ H]NL H]NL 5|J'lTVM DF8[ V\NFH5+GL lJUTMGL DFlCTL JQF" Z_Z!vZZ 

 

IMHGFG]\ GFD AH[8 ;NZ OF/J[, U|Fg8s~P,FBf YI[, BR" s~FP,FBf ART 

VFlNJF;L ;\XMWGvJvTF,LD S[gN=  5704 28.12 24.00 4.12 
DSF. ;\XMWG IMHGF 6005 22.70 22.41 0.29 
T[,LALIF VG[ S9M/ ;\XMWGGL IMHGF 6009 12.22 9.47 2.75 
VFlNJF;L DlC,F B[0}T TF,LD S[gN= 12977 42.49 37.88 4.61 
HLG[8LS .GC[g;D[g8 V[g0 5|M0SXG 8[SGM,MHL VMO D[HZ S|M5; 
U|MG .G 8=FIA, V[ZLIF 

12979-01 17.27 16.62 0.65 

:8[=gWGL\U V[0[%8LJ ZL;R" 8=FI<; 12937 1.80 1.80 0.00 
JUL"S'T AF\WSFD 12600 0.00 0.00 0.00 

12600-01 1.00 1.00 0.00 
GL0 A[.h 8[:8L\U Sg8LHg;L OMZ ;MIFALG 2007-01 2.65 1.38 1.27 
VMG OFD" ZL;R" 2025 48.81 28.01 20.80 

2025-02 10.53 6.50 4.03 
Bio-efficiency evaluation of ULALA in soybean  18558-18 1.07 1.01 0.06 
Bio-efficiency evaluation of ATABRON in soybean  18558-19 2.61 2.59 0.02 
Rallis 18558-61 4.53 2.10 2.43 
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;CFISL SFI"S|DM VD, V\U[GL 5wWlT 
 

VF S[gN= wJFZF ;CFISL SFI"S|DM C[9/GL CF,DF\ SM. SFDULZL SZJFDF\ VFJTL GYLP H[YL T[GF VD, 

V\U[GL 5wWlT ,FU] 50TL GYLP 
 

 

5|SZ6v!$ 

slGID ;\U|Cv!#f 
 

T[6[ VF5[, ZFCTM4 5ZDL8 S[ VlWS'T D[/JGFZGL lJUT 
 

VF S[gN= wJFZF ZFCTM4 5ZDL8M S[ VlWS'lTVM VF5JFDF\ VFJTL GYL T[YL ,FU] 50T] GYL 
 

5|SZ6v!5 

slGID ;\U|Cv!$f 
 

SFIM" SZJF DF8[ GSSL SZ[, WMZ6M 

 

             lJlJW 5|J'lTVM q SFI"S|DM CFY WZJF lJEFU[ GSSL SZ[, WMZ6GM lJUTM  

 B[0}TM DFlCTL ,[JF VFJ[ K[ T[G[ T[H lNJ;[ DFlCTL DF{lBS ZLT[ T[DH p5<AW ;FlCtI 5]Z] 5F0LG[ 

CF,DF\ lJGFD},I[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P  

5|SZ6v!& 

slGID ;\U|Cv!5f 

JLHF6]\~5[ p5<aW DFlCTL  
 

JLHF6]~5[ p5<AW lJlJW IMHGFVMGL DFlCTL www.aau.in  p5Z D]SJFDF\ VFJ[, K[P  
 

 

5|SZ6v!* 

slGID ;\U|Cv!&f 

 

DFlCTL D[/JJF DF8[ GFUlZSMG[ p5<aW ;J,TMGL lJUTM  

v 5|NX"GM s;\U|CF,If 

v GM8L; AM0" 

v SR[ZLDF\ Z[S0"G]\ lGlZ1F6 

v VF6\N S'lQF I]lGJl;"8L4 VF6\NGL J[A;F.8 www.aau.in 

 

 

http://www.aau.in/
http://www.aau.in/
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VgI p5IMUL DFlCTL 

G}DGM cSc 

DFlCTL DF\UJF DF8[GL VZHLGM GD}GM sH]VM lGIDv&f 

VF.P0LPPPPPPPPPPPPPPPP 

sSR[ZL p5IMU DF8[f 

5|lT4 

HFC[Z DFlCTL VlWSFZLzL4 

VFlNJF;L ;\XMWGvJvTF,LD S[gN=4 VF6\N S'lQF I]lGJl;"8L4 N[JU- AFZLVFv#()#(_P 
 

!P VZHNFZG]\ GFD    o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

ZP ;ZGFD]\     o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

#P DFlCTLGM lJUTM   o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 ;A\lWT lJEFU    o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 DF\U[,L DFlCTGL lJUTM   o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

!P DF\U[,L DFlCTLG]\ lJJZ6   o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

ZP DF\U[,L DFlCTLGM  ;DIUF/M  o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

#P VgI lJUTM    o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

$P C\] H6FJ] K] S[ DF\UJFDF\ VFJ[, DFlCTL VlWlGIDGL S,Dv& DF\ D}SJFDF\ VFJ[,F 5|lTA\WM C[9/GL 

GYL VG[ DFZL ;\5}6" HF6SFZL D]HA T[ VF5GL SRZLG[ ,UTL K[P 

5P ;1FD VlWSFZGL SR[ZLDF\ TFPPPPPPPPPPPPPPPPPP GF G\PPPPPPPPPPPPPPPPP YLPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ~FPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 GL OL HDF SZFJL K[P 

 :Y/ o 

 TFZLB o  

 VZHNFZGL ;CL     oPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 .D[., ;ZGFD]\ HM CMITM   oPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 8[,LOMG G\P sSR[ZLf    oPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 snZf      oPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
 

DFlCTL VF5JFGM .gSFZ SZJFDF\ VFJ[ T[JF ;\HMUMDF\ GFUlZSGF VlWSFZ VG[ V5L, SZJF DF8[ 

O:8" V[5[,[8 VMYMZL8LGM ;\5S" SZJF lJG\TL 

0F"P V[DPS[PhF,F 

;\XMWG lGIFDS VG[ VG]:GFTS lJnFXFBFwI1FL 

;\XMWG lGIFDSzLGL SR[ZL  

VF6\N S'lQF I]lGJl;"8L4 VF6\N v #((!!_    
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માહિતી અહિકાર અહિહિયમ -૨૦૦૫ 

 

 

 

 

પ્રોએહટિવ ડીસ્કલોઝર –PAD  

(કલમ ૪ (૧)(બી )અન્વયે માહિતી િુું મેન્યુઅલ ) 

 

 

 
 
 

 
માહિતી અને પહિચય ગ્રથં 

 
 
 
 

કૃહિ અિ ેબાગાયત સુંશોિિ કને્ર  

આણુંદ કહૃિ યહુિવર્સિિી  

ખુંભોળજ -૩૮૮૩૩૦ 

૨૦૨૨ 
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અનકુ્રમણિકા 
 

પ્રકરણ હવગત પાિ િું. 

૧ પ્રસ્તાવિા ૩ 

૨ સુંગઠિિી હવગતો, કાયો અિે ફરજો ૫ 

૩ અહિકારીઓ અિે કમિચારીઓિી સત્તા અિે ફરજો ૮ 

૪ કાયો કરવા માિેિા હિયમો, હવહિયમો, સુચિાઓ, હિયમ સુંગ્રિ 

અિે દફતરો 

૧૩ 

૫ િીતી ઘડતર અથવા િીતીિા અમલ સબુંિી જિતાિા સભ્ યો 

સાથે સલાિ-પરામશિ અથવા તમેિા પ્રહતહિહિત્ વ માિે 

વ્ યવસ્ થાિી હવગત  

૧૫ 

૬ જાિેરતુંત્ર અથવા તેિા હિયુંત્રણ િેઠળિી વ્ યકિકતઓ પાસેિા 

દસ્ તાવેજોિી કક્ષાઓ અુંગેિુું પત્રક 

૧૫ 

૭ તેિા ભાગ તરીકે રચાયેલી બોડિ, પરીિદ, સહમહતઓ અિ ેઅન્ ય 

મુંડળો અુંગેિી હવગત 

૧૬ 

૮ જાિેર માહિતી અહિકારીઓિા િામ, િોદા અિે અન્ ય હવગત ૧૭ 

૯ હિણિય લેવાિી પ્રકિરિયયામાું અિુસરવાિી કાયિપઘ્ િહત ૧૮ 

૧૦ અહિકારીઓ અિે કમિચારીઓિી માહિતી પુહસ્ તકા  ૧૯ 

૧૧ હવહિમયોમાું જોગવાઈ કયાિ મુજબ મિેિતાણાિી પઘ્ િહત સહિત 

દરેક અહિકારી અિ ેકમિચારીઓિે મળત ુમાહસક મિેિતાણુ 

૨૦ 

૧૨ પ્રત્ યેક સુંસ્ થાિ ેફાળવાયેલ અુંદાજપત્ર ૨૧ 

૧૩ સિાયકી કાયિરિયમોિા અમલ અુંગેિી પઘ્ િહત ૨૨ 

૧૪ તેણે આપેલ રાિતો, પરમીિ ક ેઅહિકૃતી મેળવિારિી હવગત ૨૨ 

૧૫ કાયો કરવા માિે િકકી કરેલા િોરણો ૨૨ 

૧૬ હવજાણુરૂપે ઉપલબ્ િ માહિતી ૨૨ 

૧૭ માહિતી મેળવવા માિે િાગકિરકોિ ેઉપલબ્ િ સવલતોિી હવગતો ૨૨ 

૧૮ અન્ ય ઉપયોગી માહિતી ૨૩ 
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પ્રકિિ-1 
 

પ્રસ્તાવના 
 

૧.૧  માહિતી અહિકાર અહિહિયમ ૨૦૦૫ િી પ્રાશ્ ચાદ ભહુમકા અુંગ ેજાણકારી  

પ્રત્ યેક જાિેર સત્તા મુંડળિા કામકાજમાું પારદર્શિતા અિે જવાબદારીિે ઉતે્તજિ આપવાિા િેતુથી જાિેર 

સત્તા મુંડળોિાું હિયુંત્રણ િેઠળિી માહિતી િાગકિરકો મેળવી શકે તેવા માહિતીિા અહિકારિા વ્ યવિારૂતુંત્રિી 

રચિા કરવા કેન્ રીય માહિતી પુંચ અિે રાજય માહિતી પુંચો અિે તેિી સાથે સુંકળાયેલી અથવા તેિે 

આિુસુંહગક બાબતો માિેિી જોગવાઈ કરવા બાબતિો અહિહિયમ એિલેક ે રાઈિ િુ ઈન્ ફોમનશિ એકિ, 

૨૦૦૫.આ અહિહિયમ માહિતીિા અહિકાર બાબતિો અહિહિયમ, ૨૦૦૫ કિેવાશે તથા તા. 

૧૨.૧૦.૨૦૦૫ િા રોજથી ગુજરાતમાું અમલમાું આવેલ છે. આ કાયદાિુું િ ુંકુ હશિિક માહિતી અહિકાર 

અહિહિયમ રાખવામાું આવ્ યુ છે. 

 

૧.ર  ઉદશે / િતે ુ

લોકશાિીમાું િાગકિરકોિ ેમાહિતગાર રાખવા અિે તેિી કામગીરીિી માહિતી પારદર્શિતા માિ ેસરકારો અિે 

તેિા માઘ્ યમો પ્રજાિે જવાબદાર રિે તે માિે જે િાગકિરકો કૃહિ અિે બાગાયત સુંશોિિ કેન્ ર, આણુંદ કૃહિ 

યુહિવર્સિિી, ખુંભોળજ િે લગતી માહિતી મળેવવા માુંગતા િોય તેમિે અમુક માહિતી પુરી પાડવા માિે આ 

પુહસ્ તકાિો મુ ય ઉદેશ છે.  

 

         ૧.૩    ઉપયોગ 

આ પુહસ્ તકા ભારતિા કોઈપણ િાગકિરકો ખાસ કરીિે બિાિા અિે પપૈયા ઉગાડતા ખેડ તો તથા તેિી સાથે 

સુંકળાયલે વ્ યકિકતઓ, સુંસ્ થાઓ, સુંગઠિોિે ઉપયોગી થશે.  

 

૧.૪ આ પસુ્ તકમાું આપલેી માહિતિુું માળખ ુ: અિુરિયમહણકામાું દશાિવ્ યા મજુબ 

 

૧.૫ વ્ યા યાઓ  

બિાિા અિ ેપપયૈાું ઉગાડતા ખડે તો :    એિલ ેકે બિાિા અિે પપૈયાુંિુું વાવેતર કરી 

     પોતાિા ઉપયોગ અથવા બજારમાું વેચાણ કરવા માિ ે

      ખેતી કરતા કોઈપણ વ્ યકિકતઓ  

 

૧.૬ આ પહુસ્ તકામાું આવરી લેવાયલે હવિયો અુંગ ેવિુ માહિતી મળેવવા માિે 

  

1.  ડૉ.બી.એિ. સાિોડીયા, 

       જાિેર માહિતી અહિકારી તથા 

       યુહિિ અહિકારી 

       કૃહિ અિે બાગાયત સુંશોિિ કેંર, 

       આણુંદ કૃહિ યુહિવર્સિિી, 

       ખુંભોળજ-૩૮૮૩૩૦ 

       ફોિ િું-૮૯૮૦૦૫૧૧૦૪/૦૫ 

ર.  શ્રી.એમ.પી. પિેલ, 

       મદદિીશ જાિેર માહિતી અહિકારી તથા 

       મદદિીશ સુંશૉિિ વૈજ્ઞાહિક 

       કૃહિ અિે બાગાયત સુંશોિિ કેંર, 

       આણુંદ કૃહિ યુહિવર્સિિી, 

       ખુંભોળજ-૩૮૮૩૩૦ 

       ફોિ િું-૮૯૮૦૦૫૧૧૦૪/૦૫ 
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૧.૭ આ પહુસ્તકામાું ઉપલબ્ િ િ િોય ત ેમાહિતી મળેવવા માિિેી કાયિ પઘ્ િહત અિ ેફી 
 

 

૧. એવી માહિતી ક ેજેિુું બકુિા રૂપમાું પબ્ લીકશેિ થયલે િોય : પબ્ લીકશેિ બુક/પેમ્પલેિ 

 વગેરેિી મ ળ વેચાણ કકુંમત  

૨.  દસ્ તાવજે ક ેઅન્ ય માહિતી    

(અ) એ-4 અથવા એ-3 િી સાઈઝિા કાગળમાું   : રૂા. ર/- પ્રહત પજે 

(બ) મોિી સાઈઝિા કાગળમાું   : ખરેખર પડતર કકુંમત 

 ૩. ફોિોગ્રાફસ, સમે્પલ, મોડલે વગરે ે   : ખરેખર પડતર કકુંમત 

૪. રકેોડિ ઈન્ સપકેશિ     : પિેલા અડિા કલાક માિે    

                    હવિામુલ્ યે  ત્ યારબાદ દરેક   

            અડિા કલાક માિે   રૂા. ૨૦/- 

૫. ફલોપી અથવા ડીસ્ કમાું માહિતી મળેવવા માિ ે   : રૂા. ૫૦/- પ્રહત ફલોપી / ડીસ્ ક  
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પ્રકરણ-ર 

(હિયમ સુંગ્રિ -૧) 

સુંગઠિિી હવગતો, કાયો અિ ેફરજો 
 

ર.૧ આ કને્ રિો ઉદશે / િતે ુ

        કૃહિ અિે બાગાયત સુંશોિિ કેન્ ર, ખુંભોળજિી કચેરી આણુંદ કૃહિ યુહિવર્સિિી, સુંપ ણિ હિયુંત્રણ િેઠળિી 

કચેરી છે તેિા મુ ય િેતુઓ િીચ ેમુજબિા છે. 

 

(1)   બિાિાિા પ્રોસેસીગ અિે શાકભાજી એમ બન્ િે પ્રકારિા િવીિ જાત શોિવાિી કામગીરી  

(ર)    મઘ્ ય ગુજરાતમાું પપયૈાિી િવી જાત હવકસાવવા જમિપ્ લાઝમ એકઠુ કરવુ અિે ચકાસવ ુ

(3)   મઘ્ ય ગુજરાતિે અિુકળુ સુકા અિે અિિ સુકા વાતાવરણમાું અિુકુળ બાગાયતી પાકોમા ખેત પઘ્ િતી    

       હવકસાવવી 

(૪)   સજીવ ખેતી અુંતગિત ખેતી પઘ્ િતી  હવકસાવવી અિે િવીિ િેકિોલોજી હવકસાવવી         

 
ર.ર કને્ રિુું હમશિ / દરુુંદશેીપણુ 

 બિાિા, પપયૈા િા બાગાયતી પાકોમાું પાક સુિારણા, પાક સુંરક્ષણ અિે કૃહિ હવજ્ઞાિિે લગતા સુંશોિિિા પકિરણામો 

ગુજરાતિા બિાિા, પપયૈા ઉગાડતા ખેડ તો અપિાવતા થાય અિે તેિાથી રાજયિુું બિાિા અિે પપૈયાિુું ઉત્પાદિ 

વિારી શકાય. આ ઉપરાુંત બિાિા અિે પપૈયાિુ સારી ગુણવત્ તાવાળ ુબીજ ઉત્પાદિ કરીિે તેિી હિકાસ હવદેશોમાું 

કરી શકાય. આવી રીત બાગાયત ઉગાડતા ખેડ તોિી આર્થિક હસ્ થહત મજબુત કરી શકાય તેમજ હિકાશ લક્ષી 

ઉત્પાદિિે લીિે હવદેશી િુડીયામણ મેળવી શકાય.  

 
ર.3  કને્ રિો િ ુંકો ઈહતિાસ અિ ેતિેી રચિાિો સુંદભિ 

ગુજરાત કહૃિ યુહિવર્સિિીિા હવભાજિ બાદ વિિ ૨૦૦૫ માું આણુંદ કૃહિ યુહિવર્સિિી, આણુંદ િી રચિા કરવામાું 

આવેલ અિે આ યુહિવર્સિિી િા  ગુજરાતિા િવ હજલ્લા આવરી લીિેલ અમદાવાદ હજલ્લાિા ,સાણુંદ તાલુકામાું 

આવેલ  એિ.સી. ફામિ છારોડી આણુંદ કૃહિ યુહિવર્સિિી િા ફામિિી જમીિિે વિિ ૨૦૦૮-૦૯ માું શ્રી સરકાર િસ્તક 

લેતાું મધ્ય ગુજરાત િા અલગ-અલગ હજલ્લાઓ માું સાત િવા ફામિ માિે આણુંદ કૃહિ યુહિવર્સિિી, આણુંદ િે જમીિ 

ફાળવવામાું આવેલ િતી. જેમાું  આણુંદ હજલ્લાિા  િા ખુંભોળજ ગામ ખાત ેવિિ ૨૦૦૯ થી બાગાયત સુંશોિિ 

કેંર, ખુંભોળજ િી સ્થાપિા કરવામાું આવી અિે સદર કેંર િ ે સુંશોિિ વૈજ્ઞાહિક, મુય શાકભાજી સુંશોિિ કેંર, 

આકૃય,ુ આણુંદ િા તાબા િેઠળ મુકવામાું આવેલ િતુ. કુલસહચવશ્રી, આણુંદ કૃહિ યુહિવર્સિિી, આણુંદ  િા કાયાિલય 

આદેશ અન્વયે તા.૦૧.૦૯.૨૦૨૦ થી આ કેંન્રિે સ્વતુંત્ર દરજ્જો આપવામાું આવેલ અિે કેંર િુું િામકરણ કૃહિ 

અિે બાગાયત સુંશોિિ કેંર, આકૃયુ, ખુંભોળજ જાિેર કરવામાું આવેલ છે.વતિમાિ સમયમાું કેંર ખાતે બિાિા, પપૈયા, 

ઓગનહિક ખેતીલક્ષી સુંશોિિ અિે બાગાયત પાક િુું વાવેતર  તમેજ િરુ ઉછેર અિે ખેડુત માગિદશિિ જેવી કામગીરી 

િાથ િરવામાું આવે છે.  
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ર.૪  કને્ રિી ફરજો  

૧. બિાિા અિે પપયૈા પાકોમાું વિુ ઉત્પાદિ, રોગ અિે જીવાત સામે પ્રહતકારક શકિકત િરાવતી અિે સારી ગુણવત્તા 

િરાવતી સુિારલે/સુંકર જાતો હવકસાવવા માિેિી સુંશોિિિી કામગીરી 

ર. મધ્ય ગુજરાતિા  હવસ્ તારિે અિુકુળ બાગાયતી  પાકોમા સુંશોિિ.   

૩. ઓગનહિક ફાર્મિંગ માું ખેતી પઘ્ િતી હવકસાવવી  

૪.  બિાિા અિે પપયૈામાું િવીિ જમિપ્ લાઝમ ભેગુ કરવુું 

 

ર.૫  કને્ ર ઘ્ વારા આપવામાું આવતી સેવાઓિી યાદી અિ ેતિેુું સહક્ષપ્ત હવવરણ 
 

૧ .બિાિા  અિે  પપયૈા પાકોમાું પાક સુિારણા, પાકિ ેલગતી સુંશોિિ કામગીરી   

૨.કહૃિ યુહિવર્સિિી િા સ્િાતક અિુસ્ િાતક હવયારાથ ઓ તથા અન્ ય સુંસ્ થાિા હવયારાથ ઓિે ઉપયોગી શૈક્ષહણક 

માગિદશિિ પુરૂ પાડવુ 

3.હવહવિ માધ્યમો ધ્વારા બિાિા અિે પપૈયાું પાકોિી માહિતી પિોચાડવી જેવી હવસ્ તરણ પ્રવહૃતઓ 

૪. ઓગિહિક ખેતી હવશેિી માિીતી પ રી પાડવી. 
 

 

 

ર.૬  સુંસ્ થાગત માળખાિો આલખે 

 

      આણુંદ કહૃિ યહુિવર્સિિી(કલુપહતશ્રી) 

      

 

          

 

     સુંશોિિ હિયામકશ્રી 

 

 

યહુિિ અહિકારીશ્રી 

કહૃિ અિે બાગાયત સુંશોિિ કને્ ર 

આણુંદ કહૃિ યહુિવર્સિિી 

ખુંભોળજ- 388330 
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ર.૭ કેન્ રિી અસરકારતા અિે કાયિક્ષમતા વિારવા માિેિી લોકો પાસથેી અપેક્ષાઓ 

બિાિા ,પપયૈાું અિે સજીવ ખતેી કરતાું  ઉગાડતા ખેડ તો આ કેન્ ર ઉપર થયેલ સુંશોિિિી માહિતી હવસ્ તરણિા જુદા 

જુદા માઘ્ યમો ઘ્ વારા મેળવીિે અપિાવતા થાય તેવી અપેક્ષાઓ રાખવામાું આવે છે.  
 

ર.૮  લોક સિયોગ મેળવવા માિેિી ગોઠવણ અિે પઘ્ િહતઓ 

બિાિા અિ ેપપયૈાું  પાકોિી તાુંહત્રક માહિતી ખેડ તો અપિાવતા થાય તે માિેિો સિયોગ  જુદા જુદા  હવસ્ તરણિા 

માઘ્ યમો ઘ્ વારા મેળવવામાું આવે છે.  

 

ર.૯  સેવા આપવાિા દેખરેખ હિયુંત્રણ અિે જાિેર ફકિરયાદ હિવારણ માિે ઉપલબ્ િ તુંત્ર 

આ હવભાગિી ઉપયોગી સેવાઓ સુંશોિિ હિયામકશ્રી, આણુંદ કૃહિ યુહિવર્સિિી, આણુંદિી દેખરેખ િીચે આપવામાું 

આવતી િોય છે અિે જે કોઈ ફરીયાદો હવભાગિે લગતી િોય તિેુું હિવારણ પત્રો ઘ્ વારા કે રૂબરૂ કરવામાું આવે છે.  
 

ર.૧૦   મુ ય કચરેી અિે જુદા જુદા સ્ તરોએ આવલે અન્ ય કચેરીઓિા સરિામા  

 

મુ ય કચરેી 

યહુિિ અહિકારી શ્રી , 

કહૃિ અિે બાગાયત સુંશોિિ કને્ર  

ખુંભોળજ - ૩૮૮૩૩૦ 

 

વડી કચરેી  : સુંશોિિ હિયામક અિે અિુસ્ િાતક હવયારાશાખાઘ્ યક્ષશ્રી 

આણુંદ કૃહિ યુહિવર્સિિી 

આણુંદ - 388 110 

 

યહુિવર્સિિી કાયિમથક          કુલપહતશ્રી 

આણુંદ કૃહિ યુહિવર્સિિી 

આણુંદ - 388 110 

 

ર.૧૧ કચરેીિો સમય   (1)  હશક્ષક અિ ેતાુંહત્રક કમિચારીઓ માિ ે

 સવારે 0૮-00 થી ૧૨-00  

 બપોરે ૧૪-00 થી ૧૭-૧૦ સુિી  

  કિરસેિ િો સમય : ૧૨-00 થી ૧૪-00  

  (ર)  વિીવિી કમિચારીઓ માિ ે 

 સવારે ૧૦-૩૦ થી સાુંજિા ૧૭-૪૦ સુિી   

     કિરસેિ િો સમય : ૧૩-૦૦ થી ૧૩.૩૦ 



 8 

 

 

પ્રકરણ - 3 

(હિયમ સુંગ્રિ-ર) 

 

અહિકારીઓ અિે કમિચારીઓિી સત્તા અિે ફરજો 

 
 

૩.૧ સુંસ્ થાિા અહિકારીઓ અિ ેકમિચારીઓિી સત્તા અિે ફરજોિી હવગતો િીચ ેમજુબ છે 
 

 
રિયમ 

િું. 

કમિચારી િામ અિ ે

િોદ્દો 

કામગીરીિી હવગત 

૧ ૨ ૩ 

૧. ડાિ. બી. એિ. 

સાિોડીયા  

સિ સુંશોિિ વૈજ્ઞાહિક 

યુહિિ અહિકારી શ્રી  

બ.સ.૧ર૯૮૫ 

 

 કચેરીિા  વડા તરીકેિી તાુંહત્રક અિે વિીવિી કામગીરી કરાવવી.  

  ફામિ ખાતે ચાલતી હવહવિ સ્કીમોિા હિરીક્ષણ, માગિદશિિ અિે સમન્વયિી 

કામગીરી. 

  ઓગનહિક ફાર્મિગિે  લગતી સ્કીમિા ઇન્ચાજિ તરીકેિી કામગીરી તથા વાર્િિક 

અુંદાજપત્ર, યુહિિિા આવક-ખચિિુું મોિીિરીંગ તાુંહત્રક  કાયિરિયમ અિે તેિો અિેવાલ 

તૈયાર કરાવવાિી કામગીરી.  

  ફામિ ડેવલોપમેન્િ િી કામગીરી કરાવવી.  

 માહિતી અહિકારીિા કાયદા િેઠળ  યહુિિ ખાતેિા માહિતી અહિકારી તરીકેિી 

કામગીરી. 

૨.  ડૉ. એમ. પી. પિેલ  

મદદ સુંશોિિ વૈજ્ઞાહિક      

(એગ્રોિોમી) 

બ. સ. ૯૦૯૧-૧૦-

સી 

 યુહિિ  અહિકારીશ્રીિી ગેરિાજરી અથવા પ્રવાસ દરમ્યાિ યહુિિ અહિકારી તરીકેિી 

કામગીરી. 

 યુહિિિા ઉપાડ અિે ચુટવણા અહિકારી તરીકેિી સુંપ ણિ કામગીરી. 

  ફામિ મૅિજેર તરીકેિી સુંપ ણિ કામગીરી. 

 પાક સુિારણાિે લગતી સ્કીમિા આયોજિ, હિરીક્ષણ, માગિદશિિ અિે સમન્વયિી 

કામગીરી. 

 યુહિિ ખાતેિા સ્િોક, સ્િોર અિે રેકોડિિા કસ્િોકિડયિ તરીક ેસબુંહિત કમિચારીઓિી 

દેખરેખ તમેજ હિયુંત્રણિી કામગીરી  

 બિાિા, પપૈયાું યોજિાિો તાુંહત્રક પત્ર વ્યવિાર તથા  એગ્રોસ્કો અિે વાર્િિક અિેવાલ 

તૈયાર કરવાિી કામગીરી. 

 યુહિિિા ડેડસ્િોક, પરચુરણ ખરીદી તથા મુંજ રી વગેરેિી  દેખરખેિી કામગીરી. 

 ફામિ િે લગતા તમામ રજીસ્િર અિે ખતે ઉત્પાદિિા મોહિિરીંગિી કામગીરી. 

 ફામિિે લગતા તમામ દસ્તાવજે, રેકડિ તથા તેિે લગતા પત્ર વ્યવિારિી કામગીરી 

મદદિીશ ફામિ મૅિેજર પાસે કરાવવી 

 માહિતી અહિકારીિા કાયદા િેઠળ યુહિિ ખાતેિા મદદિીશ માહિતી અહિકારી 

તરીકેિી કામગીરી. 

 ફામિ ઉત્પાદિ વેચાણિી આવક જમા કરાવવી. 

 યુહિિ અહિકારી તરફથી વખતો-વખતો મૌહખક તથા લહેખત સોંપવામાું આવતી 

અન્ય તમામ કામગીરી. 



 9 

૩. શ્રી એ.કે.મહિડા, 

સીિીયર રીસચિ આુંસી. 

બ.સ.૧ર૯૮૫-૦૧ 

 કૃહિ સુંશાિેિ કેન્ ર, આકૃય,ુ ડેરોલ ખાતે અવજેી સેવા િેઠળ 

 

૪. ખાલી 

સીિીયર રીસચિ આસી. 

બ.સ.૧ર૯૮૫-૧ 

 બિાકા અિે પપૈયાિા બ્રીકડુંગ મકિિકિરયલ તેમજ અખતરાઓિી સુપરહવઝિિી કામગીરી 

 ફામિ ડેવલો૫મેન્ િમાું ફામિ મેિેજરિી સ ચિા અિસુારિી કામગીરી 

 તેમજ યુહિિ અહિકારી અિે ફામિ મેિેજરિી મૌખીક સુચિાથી સોં૫વામાું આવતી અન્ ય 

તમામ કામગીરી 

૫. ખાલી 

ખેતીઅહિકારી   

બ.સ.૫રર૮-એ 

 કેન્ર ખાતે લેવામાું આવિાર બાગાયતી પાકોમાું વાવેતર, ખેતીકાયો અિે ઝાડ 

રજીસ્િર હિભાવણી કામગીરી હવગેર ે

 ફામિિા બાગાયતી પાકોિે લગતી સઘળી કામગીરી 

 તેમજ યહુિિ અહિકારી અિે ફામિ મેિજેરિી મૌખીક સુચિાથી સોં૫વામાું આવતી 

અન્ ય તમામ કામગીરી 

 

૬. શ્રી િી.એસ. ઠાકોર 

ખેતીમદદિીશ   

બ.સ.૧ર૯૮૫ 

 રિયમ િું. ૪ િી તમામ કામગીરી (હસહિયર સીસચિ આસીસ્િુંન્િિી જગ્યા ખાલી રિે 

ત્યાું સુિી) 

 રિયમ િું ૧૨િી તમામ કામગીરી (જુહિયર સીસચિ ફેલોિી જગ્યા ખાલી રિે ત્યાું 

સુિી) 

 કેન્ર ખાતે આવેલ િવા લેવલ કરેલ પ્લોિ િુંબર “ડી” િા દરેક બ્લોકિા ખતેી કાયો 

તથા તેિા ડેવેલોમેંિિી કામગીરી 

 કેન્ર ખાતે લેવામાું આવિાર બિાિાિા અખતરિુું પ્ લાિીંગ, લે-આઉિ, વાવતેર, તથા 

અવલોકિ લેવાિી કામગીરી બિાિા હબ્રડીંગ મિીરીયલ્ સિી વાવણી અિે વિિ દરમ્યાિ 

જાળવણી.   

 બિાિાિા અખતરમાું મજ રોિી દખેરેખ, ખતેી કાયોિ ેલગતી સગળી કામગીરી.  

 ઓગનહિક ફર્મિંગિા અખતરાઓિુું પ્ લાિીંગ, લે-આઉિ, વાવેતર, તથા અવલોકિ લેવાિી 

કામગીરી                       

 જિરલ પાકોિુું તથા ઓગનહિક પાકોિુું વાવતેર, બીજ ઉત્પાદિ, મજ રોિી દખેરેખ, ખતેી 

કયો, ઉત્પાદિ મેમો, બિાવવાિી કામગીરી.  

 ફામિમાું દરેક પાકમાું બીજ ઉત્પાદિ પ્લોિિા સીડ મેિેજર તરીકિેી કામગીરી 

 તેમજ યુહિિ અહિકારી અિે ફામિ મેિેજરિી મૌખીક સુચિાથી સોં૫વામાું આવતી અન્ ય 

તમામ કામગીરી 

૭ 

 

શ્રી ચેતિ ડી.સોલુંકી 

ખેતી મદદિીશ   

બ.સ.૧ર૯૮૫-૧ 

 રિયમ િું.૫ િી તમામ કામગીરી (ખેતી અહિકારીિી જગ્યા ખાલી રિે ત્યાું સુિી) 

 કેન્ર ખાતે આવેલ પ્લોિ િુંબર “એ” િા દરકે બ્લોકિા ખતેી કાયો તથા તેિા 

ડેવેલોમેંિિી કામગીરી 

 કેંર ખાતેિા તમામ બાગાયતી પાકોિુું વાવેતર, કલ્િીવેશિ શીિ, તેિુું માવજત અિે 

દેખરેખિી સુંપણુિ કામગીરી  

 પપૈયા યોજિા અિે બાગાયતી પાક િે લગતા રજીસ્િરોિી હિભાવણી, ઉત્પાદિ 

મેમો, ઉત્પાદિ રહજસ્િર, ખેતી કાયો અિે મજ રિી દેખરખે  

 ૫પૈયાિા પાકમાું બ્રીડીંગ મિીરીયલ્ સિી જાળવણી તેમજ સુંશોિિિા અખતરાિી 

કામગીરી,  

 કેન્ર ખાત ેલેવામાું આવિાર પપયૈાિુું િરુું ઉછેર, અખતરાઓિુું પ્ લાિીંગ, લે-આઉિ 

અિે અવલોકિિી કામગીરી.  

 પપૈયા યોજિા િા  અખતરાિી સેલલ્ફુંગ-રિયોલસુંગ, બીજ ઉત્પાદિ અિે પ્લોિિા સીડ 

મેિેજર તરીકેિી કામગીરી 

 રોજમદાર મુંજુરી-િોંિ, મજ રોિી િાજરી, િાજરી પત્રક, લબેરશીિ, લેબર મસ્િર 
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તૈયાર કરવુું તથા મજ રોિે લગતા તમામ ૫ત્ર વ્ યવિારિી કામગીરી 

 ફામિ ખાતેિા વાિિો તથા સાિિોિી મરામત/કિરપેકરુંગિી કામગીરી, વાિિોિો વીમો 

ભરવો, સાિિોિી હિસ્રીશીિ, વાિિોિી લોગબ ક, પાવર પ્લાન્િ રજીસ્િર 

હિભાવણી.  

 ફામિ મુલાકાત અથન આવતાું કમિચારી/અહિકારી/ખેડ તોિે મલુાકાત દરમ્યાિ તાુંહત્રક 

માહિતી આપવી અિે વ્યવસ્થા કરવી 

 તેમજ યહુિિ અહિકારી અિે ફામિ મેિજેરિી મૌખીક સુચિાથી સોં૫વામાું આવતી 

અન્ ય તમામ કામગીરી 
 

૮ શ્રી યુ. કે. ૫િેલ, 

ખેતી મદદિીશ 

બ.સ.૧૩૧ર-સી 

 

 મદદિીશ ફામિ મેિેજર તરીકેિી તમામ કામગીરી  જે ફામિ મૅિજેર ધ્વારા સોંપવામાું 

આવે તે  

 સ્િોર રોજમળે તથા તેિે સુંલગ્િ રહજસ્િરો હિભાવણીિી કામગીરી. 

 સ્િોર કન્ઝુમેબલ ચીઝ વસ્તુઓિી જાળવણી, સ્િોર વેરીફીકશેિ અિે ફામિ ઓકિડિ િે 

લગતી કામગીરી. 

 ફામિ ઉત્પાદિ, વેચાણ, તેિા સુંગ્રિ અિે ફામિ સ્િોર ઈન્ચાજિ તરીકેિી કામગીરી 

 ફામિ સ્િોર તેિે લગતા તમામ રજીસ્િર અિે ફામિ રેકડિિી હિભાવણી અિે જાળવણી.  

 ખિીજતલે ખરીદી અિે વપરાશ રજીસ્િર હિભાવણી  

 અખતરાઓ તથા મુંજ રી અિે વાવેતર કરલે પ્લોિિી હિસ્રી શીિિી િીભાવવી 

 ફામિ ડેવલો૫મેન્ િિી કામગીરીમાું જરૂરી પત્ર વ્યવિાર અિે મોહિિકરુંગ  ફામિ 

મિેજરશ્રીિી સ ચિા મજુબ કરાવવી  

 કેન્ર ખાતેિી તમામ યોજિાિા ડેડસ્િોક રહજસ્િર હિભાવવા, કિફહઝકલ વેરીકિફકેશિ અિ ે

તેિા હિકાલિ ેલગતી સઘળી કામગીરી  

 ફામિ ઓફીસિે લગતી પરચુરણ ખરીદી, હબલો, ઉચ્ચક વાઉચર, સ્થાિીક ખરીદી 

મુંજ રી અિે સેટશિ બુક હિભાવવી  

 તેમજ યુહિિ અહિકારી તથા ફામિ મિેજરશ્રી િી  મૌખીક સુચિાથી સોં૫વામાું 

આવતી અન્ ય તમામ કામગીરી 

૯. શ્રી આર.એ. પરમાર 

જુહિયર કલાકિ 

બ. સ. ૫રર૮-એ 

અવેજી સેવા મુય 

શાટભાજી સુંશોિિ કેંર 

આટયુ.આુંણદ ખાત ે

 

 ઓગનહિક ફામિમાું ચાલતા અખતરાઓિી  

 ૫ગારબીલ, સર્વિસબુક, પી.એફ. ઉચ્ચતર દરખાસ્ત અિે વિીવિિે લગતી તમામ 

કામગીરી 

 ખરીદી મુંજુરી અિે દરખાસ્ ત હવગેરે ફાઈલો 

 ઓકિફઅ કન્ઝુમેબલ ચીઝ વસ્તુઓિી ખરીદી, જાળવણી, અિે મેન્િેિન્સ િી 

કામગીરી. 

 વાર્િિક અુંદાજપત્રક 

 જિરલ અિે રીવોલલ્વુંગ ફુંડ  અિે અિર એજન્સી ખચિ િા વગ કરણ રહજસ્િર િી 

કામગીરી.  

 આુંતરીક અિે લોકલ ફુંડ ઓકિડિિે લગતી તમામ કામગીરી  

 ઓકિફસ રોજમદારો િુું મસ્િર, િાજરી પત્રક, અિે ઓકિફસ લેબર લગતા 

પત્રવ્યવ્િારિી કામગીરી 

 સ્ િેશિરી, આઉિવડિ, ઈિવડિ, અિે વહિવિી કામગીરીિા ઓકિફસ રેકોડિ જાળવણીિી 

કામગીરી 

 યુહિિ અહિકારીિી મૌખીક સુચિાથી સોં૫વામાું આવતી તમામ કામગીરી 

૧૦. ખાલી 

જુહિયર કલાકિ 

બ. સ. ૧ર૯૮૫ 

(જગ્યા િ ભરાય ત્યાું 

 એકાઉન્ િિે લગતી તથા કેશીયર તરીકેિી તમામ કામગીરી  

 ફામિ ઉત્પાદિિા ખચિ અિે આવકિા મેળવણાિી કામગીરી. 

 આવક અિે કોન્સોહલડેિ રજીસ્િર િી હિભાવણી 

 જિરલ યોજિા અિે રીવોલલ્વુંગ ફુંડ યોજિાિી કશેબુક હિભવણી 
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સુિી  શ્રી. આર. એ. 

પરમારે કામગીરી 

સુંભાળવાિી રિેશે.) 

 કેંર ખાતેિી તમામ યોજિાઓિા રીવેલીડેશિ અિે ગ્રાુંન્િ ઓડિર િે લગતીિી 

કામગીરી 

 યુહિિ ખાતેિા બેંક એકાઉન્િિુુંિી દેખરખે અિે રીકુંન્સીલેશિ રીપોિિ િે લગતી 

કામગીરી. 

 પાિ પેમેન્િ, લેબરમસ્િર અિે આવક બેંક ખાત ેજમા કરાવવાિી કામગીરી 

 ચેક અિે પી.એ. પેમેન્િ ઈશ્યુ કરવાિી કામગીરી. 

 હિસાબીશાખાિી કામગીરીિા ઓકિફસ રકેોડિ જાળવણીિી કામગીરી 

 ઉપાડ અિે ચુકવાણા અહિકારી તમેજ યુહિિ અહિકારીિી મૌખીક સુચિાથી 

સોં૫વામાું આવતી તમામ કામગીરી 

૧૧. ખાલી 

૫િાવાળા 

બ.સ.૫રર૮-એ 

   યુહિિ અહિકારી અિે ફામિ મેિેજરિી મૌખીક સુચિાથી સોં૫વામાું આવતી અન્ ય 

તમામ કામગીરી 

૧૨ ખાલી  

જુહિયર સીસચિ ફેલો 

બ. સ. ૧૨૯૬૫-૦૪ 

(જગ્યા િ ભરાય ત્યાું 

સુિી  શ્રી. 

િી.એસ.ઠાકોરે  

કામગીરી સુંભાળવાિી 

રિેશે.) 

 ઓગનિીક ફામિ માું ચાલતા અખતરાઓિી સુંપ ણિ કામગીરી. ઓગનિીક યોજિા 

અુંતગિત સોપવામાું આવતી સુંપણુિ કામગીરી  

 ઓગનિીક ફામીંગિે લગતા પ્લોિ િુંબર “બી” અિે ‘સી” િા દરેક બ્લોકિા ખેતી કાયો 

તથા તેિા ડેવેલોમેંિિી કામગીરી 

 ઓગનિીક ફામિ યોજિા િા સિ કિફકેિ રીન્યુ કરવાિી કામગીરી. 

 ઓગનિીક ફાર્મિંગ િા તમામ અખતરાિી  રિયોલપુંગ સ્કીમ બિાવવી અિે પાકોિુું 

વાવેતર, તેિુું માવજત અિે દેખરેખિી સુંપુણિ કામગીરી 

 વમ  કમ્પોસ્િ યહુિિ અિે કમ્પોસ્િ યુહિિિી જાળવણી અિે હિદશિિિી કામગીરી  

 ઓગનિીક ફાર્મિંગમાું  વપરાતા બ્રહ્માસ્ત્ર, હિમાસ્ત્ર અિે અન્ય વસ્તુ બિાવી તેિો  

છુંિકાવ કરાવવાિી કામગીરી 

 િી. એસ. ઠાકોર, ખેતી મદદહિશિી કામગીરીમાું મદદરૂપ થવુ. 

 ઓગનહિક ફામિ ખાતેિી તમામ સાફ સફાઈિા વ્યવ્સ્થાપિ કરવાિી કામગીરી 

 તેમજ યહુિિ અહિકારી અિે ફામિ મેિજેરિી મૌખીક સુચિાથી સોં૫વામાું આવતી 

અન્ ય તમામ કામગીરી 
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પ્રકરણ-4 
(નનયમ સગં્રિ-3) 

કાયો કિવા માટેના નનયમો, નવનનયમો, સચુનાઓ, નનયમ સગં્રિ અને દફતિો 
 

કેન્દરવવારાવાણાણકરવામાાંઆવતાબીજનાભાવ 

અ.ન ં પાકનુ ંનામ જાત બીજનો પ્રકાિ 
ભાવ િ0િ૧-િ૨ 

(રા.પ્રનત ૧હકલોગ્રામ) 

૧ તમાકુ િુ િરુ જી.િી.૭ પ્રહત ૧000 િુંગ ૩૦૦-૦૦ 

ર મગ 
જી.એ.એમ-૫ 

જી.એ.એમ-૮ 

ટ્રુથફૂલ 

૧૫૦-૦૦ 

૧૫૦-૦૦ 

 

૪ 

 

મગફળી જી.જી-૩૪ ૯૦-૦૦ (પોડ) 

૫ અડદ જીએયુ-૪ ટ્રુથફૂલ ૧૨૫-૦૦ 

૬ ભીંડા જીએયુ-૫ ફાઉંડેશિ ૬૦૦-૦૦ 
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પ્રકરણ- ૫ 

 

(હિયમ સુંગ્રિ-૪) 

 

િીહત ઘડતર અથવા િીહતિા અમલ સબુંિી જિતાિા સભ્ યો સાથે સલાિ-પરામશિ અથવા તેમિા 

પ્રહતહિહિત્ વ માિે વ્ યવસ્ થાિી હવગત 
 

હવિય/મદુો 

શુ જિતાિી 

સિભાગીતા 

સુહિહશ્ ચ્ ત કરવાિુ 

જરૂરી છે 

જિતાિી સિભાગીતા મળેવવા માિિેી વ્ યવસ્ થા 

સુંશોિિ અિે હવસ્ તરણ 

પ્રવૃહતઓ 
િા 

ZERAC તથા AGRESCO કમીિીઓિી મીિીંગ દર 

વિન યોજવામાું આવે છે તેમાું વૈજ્ઞાહિકો, હવસ્ તરણ 

અહિકારી/કમિચારીઓ તથા ખેડ તો સાથે મળીિ ે બિાિા 

અિે પપૈયાું  પાકોમાું િવા સુંશોિિ અુંગેિો હવચાર 

હવમશિ અિે ચચાિઓ કરી િવા અખતરાઓ અિે 

સુંશોિિિી િવી જરૂરીયાતો અુંગેિા તાુંત્રીક કાયિરિયમો 

િકકી કરવામાું આવે છે.  

  

 

 

 

પ્રકરણ- ૬ 

 

જાિરેતુંત્ર અથવા તિેા હિયુંત્રણ િેઠળિી વ્ યકિકતઓ પાસેિા દસ્ તાવજેોિી કક્ષાઓ અુંગિેુું પત્રક 
 

સામાન્ ય રીતે જાિેર જિતાિે જરૂરી િોય તેવા લેહખત દસ્ તાવેજ અત્રેિી કચેરીિે સામાન્ ય રીતે 

આપવાિા થતા િથી. પરુંતુ કમિચારીઓિા સેવાકીય દસ્ તાવેજો તથા સુંશોિિિો રીપોિિ જેવા 

દસ્ તાવેજોિી સાચવણી આ કેન્ ર ઘ્ વારા કરવામાું આવે છે.  
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પ્રકરણ-૭ 

(હિયમ સુંગ્રિ-૬) 

 

તિેા ભાગ તરીક ેરચાયલેી બોડિ, પકિરિદ, સહમહતઓ અિ ેસુંસ્ થાઓિુું પત્રક 

 

૭.૧ જાિરેતુંત્રિ ેલગતા બોડિ,પકિરિદો,સહમહતઓ અિે અન્ ય મુંડળો અુંગિેી હવગત 

  
સુંસ્ થાિુું િામ અિ ેસરિામ ુ : કૃહિ અિે બાગાયત સુંશોિિ કેન્ર  

આણુંદ કૃહિ યુહિવર્સિિી  

ખુંભોળજ  ૩૮૮-૩૩૦ 

સુંસ્ થાિો પ્રકાર : સુંશોિિ સુંસ્ થા 
 

સુંસ્ થાિો િુુંકો પકિરચય : આ કેન્ રએ આણુંદ કૃહિ યુહિવર્સિિી, આણુંદિા સુંપ ણિ હિયુંત્રણ િેઠળિી 

કચેરી છે. મઘ્ ય ગુજરાતિા િવ જીલ્ લાઓિે કાયિક્ષેત્ર ગણીિે 

બિાિા,પપયૈાું પાકોમાું સુંશોિિિી કામગીરી કરી રિેલ છે.  

 

સુંસ્ થાિી ભહુમકા : સુંશોિિિી કામગીરી 

માળખ ુઅિ ેસભ્ ય બુંિારણ : લાગુ પડતુ િથી 

 

સુંસ્ થાિા વડા : ડૉ.બી. એિ .સાિોડીયા  

યુહિિ અહિકારી  

મુ ય કચરેી અિ ેતિેી શાખાિા 

સરિામાું 
: કૃહિ અિે બાગાયત સુંશોિિ કેન્ર  

આણુંદ કૃહિ યુહિવર્સિિી  

ખુંભોળજ  ૩૮૮-૩૩૦ 

બેઠકોિી સું યા : લાગુ પડતુ િથી 

શ ુજિતા બઠેકોમાું ભાગ લઈ 

શક ેછે ? 

: લાગુ પડતુ િથી 

શ ુબઠેકોિી કાયિિોંિ તયૈાર 

કરવામાું આવ ેછે 

 

: કેન્ રિી તાુંહત્રક જરૂકિરયાત મુજબ બેઠકિુું આયોજિ થાય છે તથા તેિી 

કાયિિોંિ બિાવવામાું આવે છે.  

 

બેઠકોિી કાયિિોંિ જિતાિ ે

ઉપલબ્ િ છે ? 

: િા 

કાયિિોંિ મળેવવા માિિેી 

પઘ્ િહતિી માહિતી  
: કચેરીિા રેકોડિિુું હિકિરક્ષણ કરી અથવા માહિતી માગ્ યેથી કાયિિોંિિી 

માહિતી મેળવી શકાય છે.  
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પ્રકરણ - ૮ 

(હિયમ સુંગ્રિ-૭) 

 

જાિરે માહિતી અહિકારીઓિા િામ, િોદા અિ ેઅન્ ય હવગત 

  

કને્ રિા મદદિીશ જાિરે માહિતી અહિકારીઓ, જાિરે માહિતી અહિકારીઓ અિ ેહવભાગીય કાયદાકીય સત્ તાહિકારી 

સરકારી તુંત્રિુું િામ  : કહૃિ  અિ ેબાગાયત સુંશોિિ કને્ ર, આણુંદ કહૃિ યહુિવર્સિિી, ખુંભોળજ 

િામ િોદો 
એસિીડી 

કોડ 

ફોિ િું. 
ફેકસ ઈ મેઈલ સરિામુું 

કચરેી ઘર 

જાિરે માહિતી અહિકારીઓ 

ડૉ.બી.એિ.સાિોડીયા યુહિિ અહિકારીશ્રી - ૮૯૮૦૦૫૧૧૦૫ - - ahrskhambholaj@aau.in 

કૃહિ અિે બાગાયત સુંશોિિ કેન્ ર 

આણુંદ કૃહિ યુહિવર્સિિી 

ખુંભોળજ-388330 

મદદિીશ જાિરે માહિતી અહિકારીઓ 

શ્રી એમ.પી.પિલે 

મદદિીશ 

સુંશૉિિ વૈજ્ઞાહિક 

શ્રી 
- ૮૯૮૦૦૫૧૧૦૪ - - ahrskhambholaj@aau.in 

કૃહિ અિે બાગાયત સુંશોિિ કેન્ ર 

આણુંદ કૃહિ યુહિવર્સિિી 

ખુંભોળજ-388330 

પ્રથમ હવભાગીય કાયદાકીય સત્ તાહિકારી 

ડાિ. એમ.કે.ઝાલા સુંશોિિ હિયામકશ્રી ૦૨૬૯૨ ૨૬૩૬૦૦ ૨૬૪૨૬૭ ૨૬૧૦૫૭ dr@aau.in 

સુંશોિિ હિયામકશ્રીિી કચરેી 

આણુંદ કૃહિ યુહિવર્સિિી 

આણુંદ-388 110 
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પ્રકરણ - ૯ 

(હિયમ સુંગ્રિ - ૮) 

 

હિણિય લવેાિી પ્રકિરિયયામાું અિસુરવાિી કાયિપઘ્ િહત 

 

આ હવભાગ િીચે ચાલતી સુંશોિિ, વિીવિી અિે િાણાુંકીય કામગીરી અુંગેિા હિણિયો 

યુહિવર્સિિીિા પ્રવતિમાિ હિયમો અિુસાર યુહિિ અહિકારી , કૃહિ અિે બાગાયત સુંશોિિ કેન્ ર આણુંદ 

કૃહિ યુહિવર્સિિી ખુંભોળજ ઘ્ વારા લેવામાું આવે છે.  
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પ્રકરણ-10  
(નનયમસાંગ્રહ-9) 

 
અનિકાિીઓ અને કમમચાિીઓની માહિતી પનુ તકા  

અ.િ િામ િોદો ફોિ િુંબર સરિામુું 

૧ ડૉ. બી.એિ.સાિોડીયા સિ સુંશોિિ વૈજ્ઞાહિક 9825785254 

કૃહિ અિે બાગાયત સુંશોિિ કેન્ ર 

આણુંદ કૃહિ યુહિવર્સિિી 

ખુંભોળજ 

૨ ડો.એમ.પી.પિલે મદદ.સુંશો.વૈજ્ઞાહિક 9427677416 

કૃહિ અિે બાગાયત સુંશોિિ કેન્ ર 

આણુંદ કૃહિ યુહિવર્સિિી 

ખુંભોળજ 

૩ શ્રી એ.કે. મહિડા 
સી.રી.આસી/    ખેતી 

અહિકારી -- ડેરોલ ખાતે ફરજ બજાવે છે. 

૪ શ્રી આર.એ.પરમાર જુ.ટલાકિ 9974489248 

મુય શાટભાજી સુંશોિિ કેંર 

આરિયુયુ.આણદ ખાતે ફરજ બજાવે 

છે. 

૫ શ્રી યુ. કે. પિલે ખેતી મદદિીશ 95580 94489 
૨,રામચુંરપુરમ સોસાયિી 

િાડગુડ,આણુંદ  

૬ શ્રી સી.ડી.સોલુંકી ખેતી મદદિીશ 70609 52165 

મિાદેવવાળુું ફળીયુું, 

મુ.પો.બામણવા, તા.ખુંભાત, 

જી.આણુંદ 

૭ શ્રી િી.એસ.ઠાકોર ખેતી મદદિીશ 6352298914 
ભગવાિપુરા મુ.પો.ત્રણોલ 

તા.જી.આણુંદ 
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પ્રકરણ–૧૧ 
(નનયમસાંગ્રહ-૧૦)  

નવનનમયોમાં જોગવાઈ કયામ મજુબ મિનેતાિાની પઘ્ િનત સહિત દિેક અનિકાિી અને કમમચાિીઓને મળત ુમાનસક મિનેતાણ ુ
 

ક્રમ નામ િોદ ો 
માનસક મિનેતાણ ુ  
(પગાિ િોિિ) 

વળતિ/ ભથ્ થ ુ 
(કુલ પગાિ) 

નવનનમયમા ંજિાવ્ યા મજુબ મિનેતાણ ુ
નકકી કિવાની કાયમ પઘ્ િનતઓ 

૧ ડૉ. બી.એિ.સાિોડીયા  સહસાંશોધનવૈજ્ઞાનનક ૧૩૧૪૦૦-૨૧૭૧૦૦ (૧૩એ)) ૨૦૬૩૭૬=૦૦ 

આણાંદકૃનિયનુનવનસિટી, આણાંદના
નનયમોનસુાર 

૨ ડો.એમ.પી.પિલે  મદદ.સાંશોધનવૈજ્ઞાનનક ૫૭૭૦૦-૧૮૨૪૦૦ (૧૦) ૯૬૩૮૨=૦૦ 

૩ શ્રીએ.કે.મહહડા સીની.રી.આસીસ્ટન્દટ ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ (૭) ૬૨૯૯૪=૦૦ 

૪ શ્રીય.ુકે.પટેલ ખાતીમદદનીશ ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ (૪) ૪૮૨૮૪=૦૦ 

૫ શ્રીઆર.એ.પરમાર જુ.ટલાકિ ૧૯૯૫૦ (કિફટસ) ૧૯૯૫૦ (કિફટસ) 

૬ શ્રીસી.ડી.સોલાંકી ખાતીમદદનીશ 
૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ (૪) 

૩૬૦૦૯=૦૦ 

૭ શ્રી. િી.એસ.ઠાકોર ખાતીમદદનીશ 
૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ (૪) 

૩૬૦૦૯=૦૦ 
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પ્રકરણ – ૧૨ 
 

(હિયમ સુંગ્રિ-૧૧)  
 

પ્રત્ યેક સુંસ્ થાિ ેફાળવાયેલ અુંદાજપત્ર 

 

જુદી જુદી યોજિાઓ અન્ વય ેજુદી જુદી પ્રવહૃતઓ માિે અુંદાજપત્રિી હવગતોિી માહિતી વિિ : ૨૦૨૧-૨૨ 
 
 

યોજિાિુું િામ બજેિ સદર 
સહુચત અુંદાજપત્ર 

(રૂ. લાખ) 

મુંજુર થયલે 

અુંદાજપત્ર 

(રૂ. લાખ) 

છુિી કરલે ચકુવલે રકમ 

(િપ્ તાિી સું યા) 

(રૂ. લાખ) 

કલુ ખચિ 

(રૂ. લાખ) 

 

કહૃિ અિે બાગાયત સુંશોિિ કને્ ર, આણુંદ કહૃિ યહુિવર્સિિી,ખુંભોળજ 

ડેવલોપમેન્ િ ઓફ પોિેિો વેરાઈિીઝ એન્ ડ એગ્રો-િેકિોલોજી 

ફોર મીડલ ગુજરાત એિ ખુંભોળજ 
૧૨૯૮૫ - ૩૬.૯૯ ૩૬.૯૯ ૩૬.૮૪ 

રીસચિ ઓિ પપયૈા રિયોપ એિ ખુંભોળજ ૧૨૯૮૫-૦૧ - ૨૨.૨૯ ૨૨.૨૯ ૨૨.૨૨ 

એસ્િાબ્લીશ્મેંિ ઓફ ઓગિહિક ફામિ એિ કિડફરન્િ સેન્િર  ૧૨૯૬૫-૦૪ - ૯.૨૧ ૯.૨૧ ૯.૧૪ 

એિએઆરપી સ્ કીમ ફેસ-ર ૯૦૯૧-૧૦ 
- 

૧૧.૨૯ ૧૧.૨૯ ૧૧.૦૦ 

િોિ કલ્ ચર રીસચિ સ્ િેશિ ૫૨૨૮-એ - ૨.૩૬ ૨.૩૬ ૨.૨૧ 

િોથિ કેિલ બ્રીડીંગ ફામિ ૧૩૧૨-સી - ૭.૬૫ ૭.૬૫ ૭.૪૧ 

રીવોલ્ વીંગ ફુંડ યોજિા ૯૫૧૦-એ-૬૫ - ૭.૪૬ ૭.૪૬ ૦.૦૦ 
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પ્રકરણ-૧૩ 

સિાયકી કાયિરિયમોિા અમલ અુંગિેી પઘ્ િહત 

 
આ કેન્ ર ઘ્ વારા સિાયકી કાયિરિયમો િેઠળિી િાલમાું કોઈ કામગીરી કરવામાું આવતી િથી. જેથી તેિા અમલ અુંગેિી 

પઘ્ િહત લાગુ પડતી િથી.  

 

પ્રકરણ-૧૪ 

(હિયમ સુંગ્રિ-૧૩) 

તેણે આપેલ રાિતો, પરમીિ કે અહિકૃતી મેળવિારિી હવગત 

 

આ કેન્ ર ઘ્ વારા રાિતો,પરમીિો કે અહિકૃહતઓ આપવામાું આવતી િથી તેથી લાગુ પડતુ િથી 

 
પ્રકરણ-૧૫ 

(હિયમ સુંગ્રિ-૧૪) 
કાયો કરવા માિે િકકી કરેલા િોરણો 

 
 

હવહવિ પ્રવહૃતઓ/કાયિરિયમો િાથ િરવા માિે હવભાગે િકકી કરેલિારા- િોરણો િી હવગતો 
 

ખેડ તો માહિતી લેવા આવે છે તેિે તેજ કિદવસે માહિતી મૌહખક રીતે તેમજ ઉપલબ્ િ સાહિત્ ય પુરૂ પાડીિે િાલમાું 

હવિામુલ્ યે આપવામાું આવે છે.  

 

પ્રકરણ-૧૬ 

(હિયમ સુંગ્રિ-૧૫) 

વીજાણુરૂપે ઉપલબ્ િ માહિતી 

વીજાણુરૂપે ઉપલબ્ િ હવહવિ યોજિાઓિી માહિતીિી હવગતો www.aau.in ઉપર મુકવામાું આવેલ છે.  

 

પ્રકરણ-૧૭ 

(હિયમ સુંગ્રિ-૧૬) 

માહિતી મળેવવા માિ ેિાગકિરકોિ ેઉપલબ્ િ સવલતોિી હવગતો 

 

 પ્રદશિિો (સગ્રિાલય) 

 િોિીસ બોડિ 

 કચેરીમાું રકેડિિુું હિકિરક્ષણ 

 આણુંદ કૃહિ યુહિવર્સિિી, આણુંદિી વેબસાઈિ www.aau.in 
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પ્રકરણ-૧૮ 

(હિયમ સુંગ્રિ-૧૭) 

અન્ ય ઉપયોગી માહિતી    

િમ િો “ક”  

માહિતી માુંગવા માિિેી અરજીિો િમ િો (જુઓ હિયમ -૬) 

આઈ ડી. િું................. 

(કચરેી ઉપયોગ માિ)ે 

પ્રહત, 

 જાિેર માહિતી અહિકારીશ્રી, 

કૃહિ અિે બાગાયત સુંશોિિ કેન્ ર, આણુંદ કૃહિ યુહિવર્સિિી, ખુંભોળજ- ૩૮૮૩૩૦ 
 

૧. અરજદારિુું િામ   : .............................................. 

ર. સરિામુ     : .............................................. 

૩. માહિતીિી હવગતો   : .............................................. 

સબુંહિત હવભાગ   : .............................................. 

માુંગેલી માહિતીિી હવગતો  : .............................................. 

૧.  માુંગેલી માહિતીિુું હવવરણ  : .............................................. 

ર.  માુંગેલી માહિતીિો સમયગાળો  : .............................................. 

૩. અન્ ય હવગતો    : .............................................. 

૪. િુ જણાવુ છુ કે, માુંગવામાું આવેલી માહિતી અહિહિયમિી કલમ-6 માું મુકવામાું આવેલા 

પ્રહતબુંિો િેઠળિી િથી અિે મારી સુંપ ણિ જાણકારી મુજબ તે આપિી કચેરીિે લગતી છે.  

૫. સક્ષમ અહિકારીિી કચેરીમાું તા............... િા િું.......... થી ......... રૂા. ............. 

િી ફી જમા કરાવી છે. 

સ્ થળ : 

તારીખ :   

અરજદારિી સિી    :...................................... 

ઈમેઈલ સરિામુ જો િોયતો   :...................................... 

િેલીફોિ િું. (કચેરી)    :...................................... 

(ઘર)      :......................................  

 

માહિતી આપવાિો ઈન્ કાર કરવામાું આવ ેતેવા સુંજોગોમાું િાગકિરકિા અહિકાર અિે અપીલ કરવા 

માિ ેફસ્ િિ એપલેિે ઓથોરીિીિો સુંપકિ કરવા હવિુંતી 
 

ડાિ.એમ.ક.ેઝાલા 

સુંશોિિ હિયામક અિ ેઅિસુ્ િાતક હવયારાશાખાઘ્ યક્ષશ્રી  

સુંશોિિ હિયામકશ્રીિી કચરેી 

             આણુંદ કહૃિ યહુિવર્સિિી, આણુંદ - 388110       



 

કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર 
આણદં કૃષિ યષુનિષસિટી 

મ.ુપો. અરણેજ, તા. ધોળકા,  
જી. અમદાિાદ – ૩૮૨ ૨૩૦  

ડો. કે. ડી. ગલુકરી 
િરરષ્ઠ િૈજ્ઞાષનક અને િડા 

 
મો. ન.ં:- ૯૫૧૨૦ ૪૨૧૫૮ 
ઈ-મેલ :- kvkarnej@yahoo.com 

જા.ન.ં: આ.ક.ૃય.ુ/કે.િી.કે./અરણેજ/           /૨૦૨૨                                  તા. ૦૮/૦૫/૨૦૨૨ 
 

પ્રષત, 
કુલસચિિશ્રી 
આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી 
આણદં 

 
ષિિય :ધી રાઇટ ટુ ઇન્ફોરે્મશિ એકટ – ૫૦૦૨ મગ તગ તર્મ ૧ ીી ૧૧ ીકુાિી ર્માહાગી ર્મોકુી   

         આપવા બાબગ.. 
સદંર્ભ: આપિા પહરપત્ર જા .િં.આકૃયુ/રજર/ુી ુ/સીસી. ૫/૮૫ /૫૦૫ ૫ ગા .૦૦/૦૦/૫૦૫ ૫  

 
સષવિય ઉપરોક્ગ ષવિય અિે સદંર્ત અન્વયે ધી રાઇટ ટુ ઇંફોરે્મશિ એકટ – ૫૦૦૨ મગ તગ 

તર્મ ૧ ીી ૧૧ ીકુાિી ર્માહાગી આ સાીે સારે્મુ રાીી ર્મોકુી આપીએ ાીએ થ આપ સાાિબિે ષવહદગ 

ીવા િવ ષવિગંી. 

 
િરરષ્ઠ િૈજ્ઞાષનક અને િડા 

 

  



૧  .સં ં ાાુ ંસંંા૫ન ,કાયવ અને રરજોની ષિાત  :  
 સંંા૫ન: ગા  .૫ ૨ હિસેમ્બર ,૫૦૦૨ 
ઉદેશો 

૧  .ીેુુગો ,ીેુુગ નીળ અિે યવુાિો ર્માટિ ટંુકા ગેર્મર ુાબંા ાઓાિા કૃષિ ,પેપુાુિ અિે 
ર્મેસપાુિ ગેર્મર ગેિે ુ ગા અન્ય ષવિયોિા ગાુીર્મવ ો  ોવવવા કિ થર્મા ંજાગે કાયત કરીિે 
શીીવુુું થીી વધ ુીગે ઉેપાદિ રે્મઓવી શકાય અિે સ્વરોર ારી ઉર્ી ીાય. 

૫  .ષવષવધ પાકો ઉપર ળીર્મ ારોઓ ષિદશતિો  ોવવવા ,ગેિા ઉેપાદિિા કકિા રે્મઓવવા અિે 
ફીિબેક રે્મઓવવા .  

3. ષવસ્ગરણ કાયતકરો ર્માટિ ગાુીર્મ કાયતતર્મ  ોવવવા  
૦  .થ ગે ષવસ્ગારિે અર્ફુપ ળિ ફાર્મત ટિસ્ટત   ોવવવા  

 
ર. સં ં ાના અષાકારીઅ અને કમભિારીઅની સતાઓાઅ અને રરજો : 
અ .નં.  નામ હોદો ષનમણ  કંની તારીખ રરજો 
બ .સ .૨૦૦૪- ૦૮ 
૧ િૉ. કિ. િી.ગુુ કરી વરીષ્વ વૈજ્ઞાષિક અિે વિા  ૫૬/૦૫/૫૦૧૬ સકંુિ  
૫ ીાુી રગ્યા   વૈજ્ઞાષિક (પાક સરંાણ)  -- -- 
૦ ીાુી રગ્યા   વૈજ્ઞાષિક (એમોિોર્મી)  -- -- 
૦ ીાુી રગ્યા   વૈજ્ઞાષિક (બા ાયગ)  -- -- 
૨ શ્રીર્મગી એચ.એચ. ચાવિા વૈજ્ઞાષિક (ગાૃ ષવજ્ઞાિ) ૫૫/૦૫/૧૯૮૯ ગાૃષવજ્ઞાિ 
૬ િૉ એિ. આર. પટિુ વૈજ્ઞાષિક (પે ુપાુિ)  ૧૦/૧૦/૫૦૧૧ પે ુપાુિ 
૧ શ્રી. િી. થ. રં પારા વૈજ્ઞાષિક (કૃષિ ઈજી.) ૧૧/૧૦/૫૦૧૧ કૃષિ ઇરિેર 
૮ ીાુી રગ્યા   ાિિ કુાકત કર્મ ળ.એસ. -- -- 
૯ ીાુી રગ્યા   ળોમાર્મ આસીસ્ટંટ )ફાર્મત ર્મિેેરર( -- -- 
૧૦ ીાુી રગ્યા   ળોમાર્મ આસીસ્ટંટ (ષવસ્ગરણ) -- -- 
૧૧ શ્રીર્મગી એિ.વી. શેવવાુા ળોમાર્મ આસીસ્ટંટ (કોમ્યયટુર)  ૦૯/૦૨/૫૦૧૬ કોમ્યયટુર કાયત 
૧૫ ીાુી રગ્યા સ્ટિિોમાફર -- -- 
૧૦ ીાુી રગ્યા   ડ્રાઇવર  -- -- 
૧૦ ીાુી રગ્યા   ડ્રાઇવર  -- -- 
૧૨ ીાુી રગ્યા   સપોટીં  સ્ટાફ  -- -- 
૧૬ ીાુી રગ્યા   સપોટીં  સ્ટાફ  -- -- 

 
3. સં ં ામા ંકામકાજ અને ષનણભય પ્રરકયામા ંઅાસુરિાની કાયભપધતધષત  

સસં્ીાિો એકશિ યુાિ અટારી, પિેુ ીાગે રજુ કરી ર્મજુંર ીયે ગે ળર્માણેિી કાયતવાાી કરવાર્મા ં

આવે ાે  .એકશિ યુાિ ળર્માણે ળીર્મ ારોઓ ષિદશતિો ,ળિ ફાર્મત ટિસ્ટત  ,કિીન્ાય અિે ાષેત્રય ગાુીર્મ 

કાયતતર્મો  ોવવવાર્મા ંઆવે ાે ીેુુગોિે જુદા જુદા ષવર્ા ોિી ીુુ ાકાગો કરાવીિે ગેર્મિે ર્માહાગ ાર 

કરવાર્મા ંઆવુે ાે  .એકશિ યુાિ અટારી , પણુે દ્વારા ર્મજુંર કરવાર્મા ંઆવે ાે. 



૪  .સં ં ાના કાયવ કરિા માટેના ષનયત કરેલા ાોરણો:  
આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી િા ષિયગ કરિુ ધોરણો ીરુબ કૃષિ ષવજ્ઞાિ કિન્ાિા રે્મન્િિટ અન્વયે 

કાર્મ ીરી કરવાર્મા ંઆવે ાે . 
૫  .સં ં ાના કાયવ  કરિા માટે સં ં ા  ઘ્ િારા ાડાયેલા ષનયમો  ,ષિષનયમો ,ઓિુનાઅ ,ષનયમ સગં્રહો અને 

રેકડભ  

આઇ .સી.એ.આર.િી  ાઇિુાઇિ ીરુબ માન્ટિી ર્મયાતદાર્મા ંઆણદં કૃષિ યષુિવષસિટીિી સ્ટિાયટુ 

એસ .-૧૫૧ ીરુબ કાર્મ ીરી કરવાર્મા ંઆવે ાે . આ .કૃ .ય ુિા ષિયર્મો ,ષવષિયર્મો અિે સચુિાળ ળર્માણે 
કાર્મ કરવાર્મા ંઆવે ાે  .  

૬  .સં ં ા પાસેના દતાિેજોના પ્રકારા ુપસક  

કૃષિ ષવજ્ઞાિ કિન્ાિે થ રર્મીિ ફાઓવેુી ાે ગેિા દસ્ગાવેરો  ,િકુોિી જાઓવણી કરવાર્મા ંઆવે 
ાે અિે પાક યોરિાિી ર્માહાગી ગૈયાર કરી ષવસ્ગરણ ષશાણ ષિયાર્મકિી કચેરીએીી ર્મજુંર કરાવી ગેર્મા ં

પાક ુેવાર્મા ંઆવે ાે.  

૦  .સં ં ાની ષનતી ાડ િા અંાેના અંિા તેમના િરહિટ અંાેના જાહરે જનતા સાંેના પરામિભ અંિા 
પ્રષતષનષધત્િ માટેની કોઇ વ્યિંા હોય તો તેની ષિાતો  

દર વિે વૈજ્ઞાષિક સુાાકાર સષર્મષગિી બેવક કૃષિ ષવજ્ઞાિ કિન્ા, અરણેર ીાગે રાીવાર્મા ંઆવે 
ાે થર્મા ંયષુિવષસિટીિા પદાષધકારીળ  ,કિન્ાિા વહરષ્વ વ ુૈજ્ઞાષિક અિે વિા ગેર્મર ીેુુગોિા ળષગષિધીળ 

પણ આ બેવક િા સદસ્યો ાોય ાે ગેર્મા ંવિત દરમ્યાિ ીયેુ કાર્મ ીરી ગેર્મર કાર્મર્મા ંપિગી ીશુ્કિુીળ 

ષવ ેરિિી ચચાત કરવાર્મા ંઆવે ાે અિે કાર્મ ીરીર્મા ંસધુારો ુાવવા અિે કિન્ાિા ષવકાસ ર્માટિ ર્મા તદશતિ 
અિે સચૂિો રે્મઓવવાર્મા ંઆવે ાે અિે ગેિો અર્મુ કરવાર્મા ંઆવે ાે. 

૮  .સં ં ાની ષિષિધ સષમષતઅ અને તેમના ર્ાા તરીકે અંિા તેની સલાહના ઉદેશંી બેંી િિ ુ
સેયોના બનેલા ુકમોની બેઠકો જાહરે જનતા માટે ક ુલી ને કે કેમ ?અને આિી બેઠકો ની 

કાયભિાહી નધધ જાહરે જનતા માટે ઉપલધધ ને કે કેમ ?તે અંાેાુ ંપસક  
કૃષિ ષવજ્ઞાિ કિન્ા ીાગે ીેુુગોપયો ી થ ગે કાયતતર્મો કરવાર્મા ંઆવે ાે ગેિો બાોઓો ળચાર – ળસાર 

ીાય ગે ાિનસુર ગેિી ટૂંકીિેધ જાાિર સર્માચારપત્રોર્મા ંબાોઓી ળષસેધી ાિન ુાપાવવાર્મા ંઆવે ાે ગેર્મર 

આણદં કૃષિ યષુિવષસિટીિી વેબસાઇટ ઉપર પણ ળષસેધ કરવાર્મા ંઆવે ાે.  
૯ . સં ં ાના અષધકારીઅ અને કમભિારીઅની ષનદેષશકા  

સસં્ીાિા અષધકારીળ અિે કર્મતચારીળિે પોગ પોગાિી કાર્મ ીરી એકશિ યુાિ ીરુબ કરવાિી 

ીાય ાે  .ગેર્મિા ષવિયિે અર્ફુપ ગાુીર્મવ ો ,ષિદશતિો  ોવવવા ર્માટિ ગેર્મિે કોઇ બાધ િીી રફર 

પિિ ેવહરષ્વ વૈજ્ઞાષિક અિે વિાશ્રી ગરફીી ગેર્મિે રફરી ષિડ્પદિશ કરવાર્મા ંઆવે ાે  . 
૧૦  .દરેક અષધકારી અને કમભિારીને મળન ુ માષસક મહનેતાણુ ં અને ષનયમો મજુબના િળતરની    

  પધતધષતની મારહતી. 
આણદં કૃષિ યષુિવષસિટીર્મા ં ષિર્મણ ૂકં પારે્મુ કર્મતચારીળિે યષુિવષસિટીિા િીષગષિયર્મો ીરુબ 

ર્માષસક ર્માિિગાણુ ંર્મહાિો પરુો ીયા બાદ ચકૂવવાર્મા ંઆવે ાે. 



૧૧. સં ં ાની ુજસંીની તમામ યોજનાઅની ષિાતો  ,ઓચુિત ખિભ અને કરેલી ેકુિણીઅના અહિેાલ 
દશાભિન ુરાળિેત ુબર્ટ  

યોજનાા ુનામ રાળિેલ બર્ટ ખિભ બિત 
ર૧૦૦-૦૮ ૧,૫૦,૦૦,૦૦૦/- ૮૦,૯૦,૦૮૫/- ૦૫,૧૨,૨૧૮/- 
૫૦૧૬-૧૯ ૧૮,૬૦,૫૧૦/- ૬,૮૯,૯૯૧/- ૧૧,૧૦,૫૧૯/- 

 
૧ર. રાળિેલી સહાયકી અને સહાયકી કાયભક્ર્મોના લાર્ાંીઅની ષિાત સરહત આિા કાયભક્રમોના 

અમલની પધતધષત 
પાકવાર /દરિક ષવિય ષિષ્ણાગે  ોવવેુ ળીર્મ ારોઓ ષિદશતિ ગેર્મર ળિ ફાર્મત ટિસ્ટત  ષિદશતિોિી 

અિે ીેુુગોિી સંુ યા સાાય  

અ.ન.ં ષનદશભનાુ ંનામ 
લાર્ાંીની 
સખં્યા 

ષિતાર 
(હ)ે 

સહાય (રૂ|.) 

૧. િા ંર (GAR 13) જાગિી ચકાસણી ૧૦ ૦૦ ૯000 

૫. દિશી કપાસ GADC 2 - જાગિી ચકાસણી ૧૦ ૦૦ ૦૮૧૮ 

૦. ચણા GJG 3 - બીર ર્માવરગ ૨૦ ૫૦ ૧૨૦૦૦૦ 

૦. ઘઉ GADW ૦ - સકંલુગ ીાગર વ્યવસ્ીાપિ ૧૦ ૦૦ ૧૦૨૦ 

૨. હદવેુા જીએસી ૧૦ - ષવલ્ટ રિસીસ્ટંટ જાગિી ચકાસણી ૦૨ ૧૦ ૫૧૦૦૦ 

૬ ર્તિા જીએળ ૨  થસીિ ર્માટિ ર્ુ ંષિદશતિ ૧૦ ૦૦ ૧૬૦૦૦ 

૧. ચણા ગ.ુચણા-૦ (ફિરોર્મિે ટ્રિપ) ઘોહિયા ઇયઓર્ુ ંષિયતં્રણ ૧૦ ૦૦ ૦૦૦૦૦ 

૮. ચણા ગ.ુચણા-૦ ટ્રાઇકોિર્માત ૧૦ ૦૦ ૦૦૦૦૦ 

૯. જીફ જીસી ૦ એઝોાીસ્ટ્રેબીિ ૧૦ ૦૦ ૫૦૦૦ 

૧૦. ટારે્મટા GAT-5 િી જાગ ચકાસણી  ૦૨ ૦૫ ૦૫૦૦ 

૧૧. ગરુરાગ આણદં ર્તિા GAO 5જાગિી ચકાસણી ૧૦ ૦૦ ૦૫૦૦૦ 

૧૫. ગરુરાગ આણદં ર્મરચા GAVC  112 જાગિી ચકાસણી  ૦૨ ૦૫ ૧૨૦૦ 

૧૦. જીફ જી.સી ૦ જાગ ચકાસણી/સીિ રિટ ૧૦ ૦૦ ૧૧૫૦ 

૧૦. સવુા જાગ ચકાસણી ૧૦ ૦૦ ૧૧૬૦ 

૧૦. ચણા જી થ જી ૦ર્માટિ વ્ાીુ સ્ળેયર ર્ુ ંષિદશતિ ૦૨ - ૦૦૦૦૦ 

૧૦. બાયપાસ ફિટ ર્ુ ંષિદશતિ ૦૨ - ૬૫૨૦ 

૧૨. બાયપાસ ળોટીિ ર્ુ ંષિદશતિ ૦૨ - ૬૬૫૨ 

૧૬.  ાયિા બાચાર્મા ંકાફ સ્ટાટર ર્ુ ંષિદશતિ ૦૨ - ૧૦૦૦ 

૧૧.  ાયિા બાચાર્મા ંષર્મલ્ક રીયુેસર ર્ુ ંષિદશતિ ૦૨ - ૫૧૫૨ 

૧૮. ષર્મિરુ ષર્માર ર્ુ ંષિદશતિ ૦૨ - ૫૨૬૦ 

૧૯. સીળએફએસ -  ૫૯ ર્ુ ંષિદશતિ ૦૨ - ૧૦૦૬૦ 



૫૦.  પે-ુદોાિ ર્માટિ ારન ુ ંફરન ુ ંટિબુ ર્ુ ંષિદશતિ ૦૨ - ૧૨૦૦ 

૫૧.  જીડંુ્િા પાકર્મા ંીાગરિો કાયતાર્મ ઉપયો  GC 4 ૦૨ ૫ ૦૦૮૦ 

૫૫.  ઘઉંિાપાકિી જાગ ચકાસણી GADW 3 ૦૨ ૫ ૧૯૦૦ 

૫૦.  YVMV સારે્મ ર્મ િા પાકિી જાગ ચકાસણી GM 5, 

GM 6, GM 7 
૦૨ ૦૬ ૧૦૬૨૦ 

૫૦.  ચણાિા ુીુા પોપટા ગોિવા ર્માટિ જુદા જુદા 

સાધિોિી ચકાસણી 

૦૨ - ૧૦૦૦ 

૫૨. ર્મૌસર્મી શાકર્ાજીિા પહરરાણ ર્માટિ ળાી હકર્મગ 
ધરાવગી ળોસેષસિં  ગરજ્ઞગાિી ચકાસણી 

૦૨ - ૫૦૦ 

કુલ ૪,૧૮,૬૫૮ 

 
૧૩  .સં ં ા પાસેંી કોઇપણ પરિાનાીઅ અંિા ીટનાટ  /રાહત મેળિનાર અંાેની ષિાતો  
    િીુ  
૧૪  .સં ં ા  પાસે ઉપલધધ અંિા તેમની પાસે રહતેી ષિજાણુ ંમાધતયમમા ંરૂપાતંરરત મારહતીની ષિાતો 
      સસં્ીા પાસે દરિક વૈજ્ઞાષિકિી દરિક ષવિયિે અર્ફુપ પાવર પોઇંટ ળેિપટંિશિ ગૈયાર રાીેુ ાે. 
૧૫  .સં ં ામા ં જાહરે ઉપયોામા ં રાખલેી  ુતકાલય અંિા િાિંન ખડંની સિલતો માટેના સમય 

સરહત ,નાારરકોને મારહતી મેળિિા માટેની પ્રાીત સાિડોની ષિાતો  
     પસુ્ગકાુયર્મા ંરફરી સાહાેય રાીવાર્મા ંઆવે ાે ગેર્મર જુદા જુદા ષવિયિે અર્ફુપ ફોલ્િર ,

પષત્રકાળ ગૈયાર કરવાર્મા ંઆવેુ ાે થ ીુુ ાકાગીળિે ગાુીર્માીેળિે ગેર્મર રફરગર્મદં ુોકોિે ગે 

ષવિા ીલૂ્યે આપવાર્મા ંઆવે ાે.  

૧૬ .સં ં ાુ ષનયતુ ત કરેલા જાહરે મારહતી અષધકારીઅના નામ  ,હોગાઅ અને અન્દ્ય ષિાતો  
૧. જાાિર ર્માહાગી અષધકારીશ્રી િાત .કિ. િી. ગુુ કરી , વહરષ્વ વૈજ્ઞાષિક અિે વિાશ્રી 

૫. ર્મદદિીશ જાાિર ર્માહાગી અષધકારીશ્રી શ્રીર્મગી. એચ. એચ. ચાવિા  ,વૈજ્ઞાષિક ( ગાૃ ષવજ્ઞાિ) 

૧૦  .િખતો િખત ષનયત કરિામા ંઆિે તે પ્રમાણનેી આિી અન્દ્ય મારહતી  
ગાથગરર્મા ંઆણદં જરલ્ુાિો ક્યમુ્યુુ ેટીવ િીીસ્ટ્રકટ એમીકલ્ચરુ યુાિ ગૈયાર કરીિે સરકારર્મા ં

રજૂ કરવાર્મા ંઆવેુ ાે. 

 

              િરરષ્ઠ િૈજ્ઞાષનક અને િડા 
 
  



ુનેક્ષર બી  
 

પ્રમાણપસ 
 

આીી ળર્માલણગ કરવાર્મા ંઆવે ાે કિ ર્માહાગી અષધકાર અષધષિયર્મિી કુર્મ-4 મગ તગ સ્વય ં
જાાિર કરવાિી બાબગો ળોએકટીવ િીસ્ક્ુોઝર (PAD  )ર્મારા ષવર્ા  દ્વારા ગૈયાર કરવાર્મા ંઆવેુ ાે 

અિે ગારીી ૦૧ /૦૨ /૫૦૫૧ િી લસ્ીષગએ અર્મારી ર્મજુંરી રે્મઓવી અધગિ કરવાર્મા ંઆવેુ ાે .  

 
ગારીી: ૦૧/૦૨/૫૦૫૫        
 

       (કિ. િી. ગુુ કરી) 
  વહરષ્વ વૈજ્ઞાષિક અિે વિા  

  કિ .વી.કિ ,આ.કૃ.યુ. , અરણરે 
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