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 ��ૃુા ન.ં-૧ સસં્ થા�ુ ંસસં્ થા૫ન, ઉદ�શૃો, કાય� અને ફરજોની િવગતો : 

 પ્રસ્ તાવના :-  

 આણદં �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� સચંા�લત �ૃિષ સશંોધન  ક�ન્દ્ર, અરણજે ૧૯૪૪ થી કાયર્રત છે. સદર ક�ન્ દ્ર 

અગાઉ �જુરાત �ૃિષ �િુનવિસ�ટ�, દાતંીવાડા ઝોનના િનયતં્રણ હ�ઠળ હ� ુ.ં ૫રં� ુ ંતા.૧-૫-૨૦૦૪થી સદર �ૃિષ 

�િુનવિસ�ટ��ુ ં સ્ વતતં્ર ર�તે િવભાજન થતા ં સદર ક�ન્ દ્રને તા.૧-૫-૨૦૦૪ થી આણદં �ૃિષ �િુનવિસ�ટ�ના 

િનયતં્રણ હ�ઠળ �કુ�લ છે. 

સદર સશંોઘન ક�ન્ દ્ર તારા�રુ-વટામણ હાઇવે ઉ૫ર અરણેજ ગામથી આશર� ૩.૦ �કલોમીટર �ૂર 

આવે�ુ ંછે.  આ ક�ન્ દ્ર ખાતે �ુલ ૪૦.૦૦ હ�. જમીન છે અને આ િવસ્ તાર �જુરાતમા ં"ભાલ િવસ્ તાર" તર�ક� 

ઓળખાય છે.    

નીચે જણાવેલ યોજનાઓ હાલ ક�ન્ દ્ર ખાતે કાયર્રત છે. 

અ.ન.ં યોજના�ુ ંનામ બ�ટસદર યોજના ચા� ુ

થયા�ુ ંવષર્ 

૧ સ્ટ્ર�ન્થિન�ગ ઓફ  પલ્સ ર�સચર્ સ્ક�મ (નોન પ્લાન) પ૦૦૭ ૧૯૭૭ 

૨ નેશનલ એગ્રીકલ્ચરલ ર�સચર્ પ્રો�કટ (નોન પ્લાન) ૭૦૭૮ ૧૯૭૯ 

૩ સ્ટ્ર�ન્થિન�ગ ઓફ ટ્રાન્સ્ફર ઓફ ટ�કનોલો� સેન્ટર (પ્લાન) ૧ર૯૪ર-૦૧ ૨૦૦૫-૦૬ 

૪ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ ઓફ ઓગ�નીક ફામ�ગ એટ ડ�ફરન્ટ સેન્ટસર્, અરણેજ 

(પ્લાન) 

૧ર૯૬પ-૦ર ૨૦૦૮-૦૯ 

૫ વેરાયટલ ડ�વેલોપમેન્ટ ઓફ ચીક પી ઇન ર�સીડ� ુમોઇસ્ચયર કન્ડ�શન ઓફ 

ભાલ ર�જન (પ્લાન) 

૧ર૯૮૯-૦ર ૨૦૧૧-૧૨ 

૬ ગ્રીમણ �ૃિષ મૌસમ સેવા (અધર એજન્સી)  ૧૮ર૪૬-૯૭ ૨૦૦૫ 

૭ મીશન ફોર ઇન્ટ�ગે્રટ�ડ ડ�વલોપમેન્ટ ઓફ હોટ�કલ્ચર  (અધર એજન્સી) ૧૮ર૪૬-૯૮ ૨૦૦૯-૧૦ 

ક�ન્ દ્રનો હ�� ુ:- 

૧ ભાલ િવસ્ તારના ખે�ુતોને અ��ુળૂ આવે તેવી �બન િપયત/મયાર્દ�ત િપયત ઘ�, ચણા, ��ુ, �વુા 

તથા દ�શીકપાસના પાકોની િવિવઘ �તોની ચકાસણી કરવી. 

૨ �બન િપયત ઘ� માટ� વ� ુઉત્પાદન આ૫તી ગે�ુ સામે પ્રિતકારકશ�કત ઘરાવતા તથા ક્ષાર, ગરમી 

 તેમજ �ુષ્ કાળ સામે પ્રિતકારકશ�કત ઘરાવતા કલ્ ચસર્ તૈયાર કર� તે�ુ ં�લુ્ યાકંન કર�ુ.ં 

૩ નમર્દા કમાન્ ડમા ંઆવતા િવસ્ તારો માટ� પાણીનો કરકસર�વૂર્ક ઉ૫યોગ કર� વ� ુઉત્પાદન મળે તે    

માટ� જ�ુર� સશંોઘન કર�ુ.ં 
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 ઉ૫રોકત હ��ઓુ લક્ષમા ંલઇ અતે્રના ક�ન્ દ્ર ખાતે ખર�ફ ઋ�મુા ં�બન િપયત કપાસ, તલ, ઘાસચારાની 

�ુવાર, તથા રિવ ઋ�મુા ં�બન િપયત ઘ�, ચણા, �વૂા, ક�ુબંી �વા િવિવઘ પાકો ઉ૫ર સશંોઘનની કામગીર� 

હાથ ઘરવામા ંઆવે છે અને તે �જુબ જ�ુર� ફરજો બ�વવામા ંઆવે છે. 

��ૃુા ન.ં – ર સસં્ થાના અિઘકાર�ઓ, અને કમર્ચાર�ઓની ફરજોની િવગત તા.૦૧-૦૫-૧૯ ની ૫�ર�સ્થિતએ 

અ

ન.ં 

નામ  હોદ્દો 
 

ફરજો  

૧ શ્રી એચ.બી.પટ�લ સહ સશંોધન વૈજ્ઞાિનક અને વડા પાક સવંધર્ન અને કચેર� સકંલન 

૨ ડૉ. સી. �. પટ�લ મદદ.સશંો.વૈજ્ઞાિનક (એગ્રોનોમી) શસ્ય િવજ્ઞાનને લગ� ુસશંોધન  

3 શ્રી.એન.આર. �ુબંડ�યા મદદ.સશંો.વૈજ્ઞાિનક(જમીન િવજ્ઞાન) જમીન િવજ્ઞાનને લગ� ુસશંોધન 

૪ શ્રીએસ.બી.િવ��ડા. સી.ર�.આ. (એન્�નીયર) એન્�નીય�ર�ગને લગતી કામગીર� 

૫ શ્રી એમ. ક�. રાઠવા  સી.ર�.આ સ્ટોરને લગતી કામગીર� 

૬ શ્રી પી.આર.ડોડ�યા પ્લમ્બર ર�સ્ટરોની િનભાવણી 

૭ શ્રી એચ.એમ.પઢ�ર�યા  િસિનયર કલાકર્ વ�હવટ-�હસાબી કામગીર� 

��ૃુા ન.ં-૩ સસં્ થામા ંકામકાજ અને િનણર્ય પ્ર�ક્રયામા ંઅ�સુરવાની કાયર્ ૫ઘ્ ઘિત  :- 

       ક�ન્ દ્રના હ��ઓુને લક્ષમા ં લઇ ભાલ િવસ્ તારના િવિવઘ પાકોમા ં સશંોઘનની � જ�ુર�યાત 

જણાય તે �જુબ એગ્રેસ્ કો સબ કિમ�ટ મીટ�ગમા ંટ�કનીકલ પ્રોગ્રામ મ�ુંર કરવામા ંઆવે છે.  અને 

ટ�કનીકલ પ્રોગ્રામ �જુબ ખર�ફ તથા રિવઋ�મુા ં � તે પાકોના સશંોઘન વૈજ્ઞાિનકશ્રીના ટ�કનીકલ 

માગર્દશર્ન અ�સુાર કામગીર� કરવામા ં આવે છે. તદ્દઉપરાતં સશંોઘન િનયામકશ્રીના માગર્દશર્ન 

અ�સુાર ટ�કનીકલ કામગીર� તથા �ુલસ�ચવશ્રીના માગર્દશર્ન પ્રમાણે અન્ ય વ હ�વટ� કામગીર� 

કરવામા ંઆવે છે. 

��ૃુા ન.ં ૪ સસં્ થાના કાય� કરવા માટ�ના િનયત કર�લા ઘોરણો : 

 આ �ૃિષ �િુનવિસ�ટ�ના સ્ ટ�.ન.ંએસ ૧૨૧ કોમન સ્ ટ�. ફોર એગ્રી. �િુન. ઓફ �જુરાત સ્ ટ�ચ્ �ટુ 

અન્ વયે પ્રાપ્ ત થયેલ સત્ તા અ�સુાર સક્ષમ અિઘકાર�શ્રીની �વૂર્ મ�ુંર� લઇ જ�ુર� કમગીર� હાથ 

ઘરવામા ંઆવે છે. 

��ૃુા ન.ં ૫ સસં્ થાના કાય� કરવા માટ� સસં્ થા દ્વારા ઘડાયેલા િનયમો, િવિનયમો, �ચુનાઓ, િનયમ સગં્રહો અને 

ર�કડર્ :- 

સ્ ટ�ચ્ �ટુ એસ ૧૨૧ મા ં િનયત કર�લ સત્ તાઓ અ�સુાર ટ�કનીકલી તથા વહ�વટ� કામગીર� 

હાથ ઘરવામા ંઆવે છે. ક્ષતે્રીય કામગીર� માટ� મ�ુરો�ુ ંહાજર� ૫ત્રક, દ� િનક હાજર�૫ત્રક, ૫ગાર�ચઠ્ઠી 

તથા સ્ ટોર ર�સ્ ટરો �વા ં ક�, રોજમેળ, ખાતાવહ�, માગંણી૫ત્રક, ક�શમેમો, કચેર�મા ં નાણા જમા 

કરાવવા�ુ ં ૫ત્રક,  પાક યોજના તથા વહ�વટ� �હસાબી કામગીર� માટ� ક�શ�કુ, આવક ખચર્�ુ ં

ર�સ્ ટર, સેવાપોથીઓ, પીએફ પાસ�કુ, સ્ ટ�શનર� તથા અન્ ય સલંગ્ ન જ�ુર� ર�કડર્ િનભાવવામા ંઆવે 

છે.  

��ૃુા ન.ં ૬ સસં્ થા ઘ્ વારા દસ્ તાવેજોના પ્રકાર�ુ ં૫ત્રક :  

પાકયોજના, મ�ુરો�ુ ંદ� િનક હાજર�૫ત્રક, ૫ગાર�ચ�ી, ડ�ડસ્ ટોક ર�સ્ ટર, સ્ ટોર ર�સ્ ટરો �વા ં

ક� રોજમેળ, ખાતાવહ�, માગંણી૫ત્રક, ઝાડ ર�સ્ ટર,  ક�શમેમો, કચેર�મા ંનાણા જમા કરાવવા�ુ ં૫ત્રક, 

સ્ ટ�શનર� ર�સ્ ટર, સ્ ટ�મ્ � ્ર�સ્ ટર, ક�શ�કુ, આવક ખચર્�ુ ંર�સ્ ટર, સેવાપોથીઓ, પીએફ �કુ, િવગેર� 



 

 

પ્રકારના ૫ત્રકો ક� � આણદં �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� ઘ્ વારા માન્ ય કર�લ છે.  તેવા પ્રકારના ૫ત્રકો રાખવામા ં

આવે છે. 

��ૃુા ન.ં ૭ સસં્ થાની નીિત ઘડવા �ગેના અથવા તેમના વહ�વટ� �ગેના �હ�ર જનતા સાથેના ૫રામશર્ 

અથવા પ્રિતિનિઘત્ વ માટ�ની કોઇ વ્ યવસ્ થા હોય તો તેની િવગતો : 

સસં્ થા�ુ ંિનયામક મડંળ(બોડર્ ઓફ મેનેજમેન્ ટ) નીિત િવષયક િનણર્યો કર� છે. 

��ૃુા ન.ં ૮ સસં્ થાની િવિવઘ સિમિતઓ અને તેમના ભાગ તર�ક� અથવા તેની સલાહના ઉદે્દશથી બે થી વ� ુ

સભ્ યોના બનેલા એકમોની બેઠકો �હ�ર જનતા માટ� �લુ્ લી છે ક� ક�મ? અને આવી બેઠકોની 

કાયર્વાહ�નો �હ�ર જનતા માટ� ઉ૫લબ્ ઘ છે ક� ક�મ? તે �ગે�ુ ં૫ત્રક : 

        મા�હતી લા� ુ૫ડતી નથી.  

��ૃુા ન.ં – ૯ સસં્ થાના અિઘકાર�ઓ તથા કમર્ચાર�ઓની િનદ� િશકા :- 

ક્રમ અિઘકાર�/કમર્ચાર��ુ ં

નામ 

હો�ૃો જન્ મતાર�ખ �િુન.મા ં

દાખલ તાર�ખ 

ડ�ગ્રી 

૧ શ્રી એચ.બી.પટ�લ મદદનીશ સશંોઘન 

વૈજ્ઞાિનક 

૦૫-૦૬-૧૯પ૮ રર-૦૬-૧૯૮૭ એમ.એસસી(એગ્રી) 

પ્લાન્ટ �બ્રડ�ગ 

૨ ડૉ. વી.ક�.�દુ સહ સશંોધન વૈજ્ઞાિનક ર૮-૦પ-૧૯૬ર ૦૪-૦ર-૧૯૮૮ પીએચ.ડ�.(એગ્રી.એન્�.) 

3 ડૉ. પી.�.જોષી  સહ સશંોધન વૈજ્ઞાનીક  ર૪-૧ર-૧૯પ૯  ૦૧-૦૩-૧૯૮ર પીએચ.ડ�. 

(�ૃિષ િવસ્તરણ) 

૪ ડૉ. સી.�.પટ�લ મદદનીશ સશંોઘન 

વૈજ્ઞાિનક 

૩૦-૧૧-૨૦૧૭ ૨૦-૦૬-૨૦૧૫ પીએચ.ડ�. 

(એગ્રોનોમી) 

૫ શ્રી એન.આર. �ુબંડ�યા મદદનીશ સશંોઘન 

વૈજ્ઞાિનક 

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

૬ શ્રી એસ.બી.િવ�ડા  િસિનયર �રસચર્ આિસ.  ૦૭-૦૯-૧૯૭૬ ૧ર-૦૮-ર૦૧૦ બી.ટ�ક.(એગ્રી.એન્�.) 

૭ શ્રી એમ. ક�. રાઠવા િસિનયર �રસચર્ આિસ. ૦૧-૦૬-૧૯૬૭ ૨૨-૦૯-૧૯૮૬ �ડપ્લોમા (એગ્રી) 

૮ શ્રી ક�.એચ.ડોડ�યા  ટ્ર�કટર ડ્રાઇવર  ૦૧-૦૬-૧૯૬ર  ૦૩-૦૮-૨૯૮૭ ધોરણ-૮ પાસ 

૯ શ્રી પી.આર. ડોડ�યા  પ્લમ્બર  રપ-૦૬-૧૯૭૦  ૧૩-૦૩-૧૯૮૯ ધોરણ-૧૧ પાસ 

૧૦ શ્રી બી.એફ.ડાભી  પ્�નુ  ૦૧-૦૬-૧૯૬ર  ૧૮-૦૮-૧૯૮૮  ન્� ુએસ.એસ.સી. 

૧૧ શ્રી �.ુવી. ડોડ�યા  લેબ બોય  ૧૭-૦૬-૧૯૬ર  ૦૧-૦૪-ર૦૦ર  ધોરણ-૯ પાસ 

૧૨ શ્રી ડ�.ક�. ડાભી લેબ બોય  ૦૧-૦૬-૧૯૬૧  ૦૧-૦૪-ર૦૦ર ધોરણ-૪ પાસ 

૧૩ શ્રી એલ.ટ�. ચૌહાણ  ચોક�દાર  ૧૯-૧૦-૧૯૬૩  ૦૧-૦૪-ર૦૦ર ધોરણ-પ પાસ 

૧૪ શ્રી એન.બી.બોળ�યા ખે�ૂત ૧૯-૦૩-૧૯૬૪  ૦૧-૦૪-ર૦૦ર ધોરણ-૧ પાસ 

૧૫ શ્રી �.ટ�. કોળ� પટ�લ  ચોક�દાર ૦૯-૧૧-૧૯૭૦  ૦૧-૦૪-ર૦૦ર ધોરણ-૮ પાસ 

૧૬  શ્રી એ.સી. બાર�યા ચોક�દાર  ૧૫-૦૬-૧૯૬૫ ૦૧-૦૪-ર૦૦ર ધોરણ-૧૨ પાસ 

૧૭ શ્રી ક�. એન. વાઘલેા �સ્વપર  ૨૬-૦૪-૧૯૬૪ ૦૧-૦૪-૨૦૦૨ ધોરણ-૧ પાસ 

૧૮  શ્રી �. એમ. સોલકં�  �સ્વપર  ૧૦-૦૮-૧૯૭૬ ૧૮-૦૫-૧૯૯૫ ધોરણ-૪ પાસ 

  
 
 
 
 



 

 

��ૃુા ન.ં – ૧૦ અિઘકાર�ઓ અને કમર્ચાર�ઓને મળ�ુ ંમહ�નતા� ુઅને િનયમો �જુબ�ુ ંવળતર :-  

ક્રમ અિઘકાર�/કમર્ચાર��ુ ંનામ હો�ૃો ૫ગાર ધોરણ  ભથ્ થા ં

૧ શ્રી એચ.બી.પટ�લ મદદ.સશંોઘન વૈજ્ઞાિનક ૩૭,૪૦૦-૬૭,૦૦૦+૯૦૦૦ ઘરભાડા ભથ્ �ુ,ં 

મ�ઘવાર� ભથ્ �ુ ં

સરકારશ્રીના નીતી 

િનયમ �જુબ 

૨ ડૉ. વી.ક�.�દુ સહ સશંોધન વૈજ્ઞાિનક ૩૭,૪૦૦-૬૭,૦૦૦+૯૦૦૦ 
3 ડૉ. પી.�. જોષી  સહ સશંોધન વૈજ્ઞાિનક ૩૭,૪૦૦-૬૭,૦૦૦+૯૦૦૦ 

૪ ડૉ. સી.�.પટ�લ મદદ.સશંોઘન વૈજ્ઞાિનક ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦+૬૦૦૦ 

૫ શ્રી એન.આર. �ુબંડ�યા મદદ.સશંોઘન વૈજ્ઞાિનક ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦+૬૦૦૦ 

૬ શ્રી એસ.બી.િવ�ડા  િસિનયર �રસચર્ આિસ ૩૯,૯૦૦-૧,૨૬,૬૦૦ 

૭ શ્રી એમ. ક�. રાઠવા િસિનયર �રસચર્ આિસ.      ૩૯,૯૦૦-૧,૨૬,૬૦૦ 

૮ શ્રી ક�.એચ.ડોડ�યા  ટ્ર�કટર ડ્રાઇવર  ૨૯,૨૦૦-૯૨,૩૦૦ 

૯ શ્રી પી.આર.ડોડ�યા  પ્લમ્બર  ૨૯,૨૦૦-૯૨,૩૦૦ 

૧૦ શ્રી બી.એફ.ડાભી  પ્�નુ  ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ 

૧૧ શ્રી �.ુવી. ડોડ�યા  લેબ બોય  ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ 

૧૨ શ્રી ડ�.ક�. ડાભી લેબ બોય  ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ 

૧૩ શ્રી એલ.ટ�. ચૌહાણ  ચોક�દાર  ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ 

૧૪ શ્રી એન.બી.બોલીયા  ખે�તૂ ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ 

૧૫ શ્રી �.ટ�. કોળ� પટ�લ  ચોક�દાર ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ 

૧૬  શ્રી એ.સી. બાર�યા ચોક�દાર  ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ 

૧૭ શ્રી ક�. એન. વાઘલેા �સ્વપર  ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦+૧૩૦૦ 

૧૮  શ્રી �. એમ. સોલકં�  �સ્વપર  ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��ૃુા ન.ં – ૧૧ સસં્ થાની તમામ યોજનાની િવગતો, ��ૂચત ખચર્ તથા ફાળવેલ ગ્રાન્ટની મા�હતી : 
અ.
ન.ં 

યોજના�ુ ંનામ બ�ટ સદર યોજનાનો 
પ્રકાર 

વષ્ ાર્ ૧૯-૨૦ ની ફાળવેલ 
ગ્રાન્ ટ (લાખમા)ં 

૧ સ્ટ્ર�ન્થિન�ગ ઓફ  પલ્સ ર�સચર્ સ્ક�મ (નોન પ્લાન) પ૦૦૭ નોન પ્લાન ૨૯.૭૬ 

૨ નેશનલ એગ્રીકલ્ચરલ ર�સચર્ પ્રો�કટ (નોન પ્લાન) ૭૦૭૮ “નોન પ્લાન ૧૬૫.૫૦ 

૩ સ્ટ્ર�ન્થિન�ગ ઓફ ટ્રાન્સ્ફર ઓફ ટ�કનોલો� સેન્ટર  ૧ર૯૪ર-૦૧ (પ્લાન) ૫.૦ 

૪ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ ઓફ ઓગ�નીક ફામ�ગ એટ ડ�ફરન્ટ 

સેન્ટસર્, અરણેજ  

૧ર૯૬પ-૦ર “(પ્લાન) ૧૨.૯૩ 

૫ વેરાયટલ ડ�વેલોપમેન્ટ ઓફ ચીક પી ઇન ર�સીડ� ુ

મોઇસ્ચયર કન્ડ�શન ઓફ ભાલ ર�જન  

૧ર૯૮૯-૦ર (પ્લાન) ૩.૮૫ 

૬ ગ્રીમણ �ૃિષ મૌસમ સેવા (અધર એજન્સી)  ૧૮ર૪૬-૯૭ “અધર 

એજન્સી 

- 

૭ મીશન ફોર ઇન્ટ�ગે્રટ�ડ ડ�વલોપમેન્ટ ઓફ હોટ�કલ્ચર  

(અધર એજન્સી) 

   ૧૮ર૪૬-૯૮ અધર એજન્સી - 

��ૃુા ન.ં –  ૧૨ ફાળવેલી સહાયક� અને સહાયક� કાયર્ક્રમોના લાભાથ�ઓની િવગત સહ�ત આવા કાયર્ક્રમોના 

  અમલની ૫ઘ્ ઘિત :- 

 ક�ન્ દ્ર ખાતે ફકત સશોઘનની કામગીર� હાથ ઘરવામા ંઆવતી હોવાથી સદર ��ૃુાને લગતી  

  બાબત અતે્ર લા� ુ૫ડતી નથી. 



 

 

��ૃુા ન.ં - ૧૩ સસં્ થા પાસેથી કોઇ૫ણ ૫રવાનગીઓ અથવા અિઘકાર ૫ત્ર અથવા �ટછાટ/રાહત મેળવનાર 

  �ગેની િવગતો : 

  લા� ુ૫ડ�ુ ંનથી. 

��ૃુા ન.ં – ૧૪ સસં્ થા પાસે ઉ૫લબ્ ઘ અથવા એમની પાસે રહ�તી િવ�� ુમાઘ્ યમોમા ં�ુપાતંર�ત (ઇલેકટ્રોનીક    

                 ફોમર્) મા�હતીની િવગતો :-   

 લા� ુ૫ડ�ુ ંનથી. 

��ૃુા ન.ં – ૧૫ સસં્ થામા ં�હ�ર ઉ૫યોગમા ંરાખેલી �સુ્ તકાલય અથવા વાચંન ખડંની સવલતો માટ�ના સમય 

  સ�હત નાગ�રકોને મ�હતી મેળવવા માટ�ની પ્રાપ્ ત સગવડોની િવગતો :-   

 લા� ુ૫ડ�ુ ંનથી. 

��ૃુા ન.ં – ૧૬ સસં્ થાએ િન�કુત ક�ુલા �હ�ર મા�હિત અિઘકાર�ઓના નામ, હો�ૃાઓ અને અન્ ય િવગતો :- 

 શ્રી એચ. બી. પટ�લ, મદદનીશ સશંોધન વૈજ્ઞાિનક, �હ�ર મા�હતી અિધકાર�શ્રી  

 શ્રી એન.આર. �ુબંડ�યા, મદદનીશ સશંોઘન વૈજ્ઞાિનક, મદદનીશ �હ�ર મા�હતી અિધકાર�શ્રી 

��ૃુા ન.ં - ૧૭ વખતો વખત િનયત કરવામા ંઆવે તે પ્રમાણેની આવી અન્ ય મા�હતી : 

 લા� ુ૫ડ� ુનથી.  
 
 
 

           
સહ સશંોધન વૈજ્ઞાિનક 

            �ૃિષ સશંોધન ક�ન્દ્ર 

          આણદં �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

                 અરણેજ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

એનેક્ષર-બી 
(સામાન્ય વ�હવટ િવભાગના તા.૦૧/૦પ/ર૦૦૯ ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃ પીએડ�-૧૦-ર૦૦૭-૩૩પ૩૬૪-

આર.ટ�.આઇ.-સેલ�ુ ં�બડાણ) 
 

-::- પ્રમાણ૫ત્ર -::- 

આથી પ્રમાણ૫ત્ર આ૫વામા ંઆવે છે ક�, મા�હતી અિઘકાર� અિઘિનયમની કલમ-૪ �તગર્ત 

સ્ વય ં �હ�ર કરવાની બાબતો પ્રોએકટ�વ �ડસ્ કલોઝર sPAD) મારા િવભાગ ઘ્ વારા તૈયાર કરવામા ં

આવેલ છે.  અને તા. ૧-૫-ર૦૧૯ વષર્ (૨૦૧૯-૨૦)ની �સ્થિતએ અમાર� મ�ુંર� મેળવી અદ્યતન 

કરવામા ંઆવેલ છે. 

 

 તા. ૦૩-૦૭-૨૦૧૯        સહ સશંોધન વૈજ્ઞાિનક 

            �ૃિષ સશંોધન ક�ન્દ્ર 

          આણદં �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

                 અરણેજ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
એનેક્ષર-બી 

(સામાન્ય વ�હવટ િવભાગના તા.૦૧/૦પ/ર૦૦૯ ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃ પીએડ�-૧૦-ર૦૦૭-૩૩પ૩૬૪-

આર.ટ�.આઇ.-સેલ�ુ ં�બડાણ) 
 

-::- પ્રમાણ૫ત્ર -::- 

આથી પ્રમાણ૫ત્ર આ૫વામા ંઆવે છે ક�, મા�હતી અિઘકાર� અિઘિનયમની કલમ-૪ �તગર્ત 

સ્ વય ં �હ�ર કરવાની બાબતો પ્રોએકટ�વ �ડસ્ કલોઝર sPAD) મારા િવભાગ ઘ્ વારા તૈયાર કરવામા ં

આવેલ છે.  અને તા. ૧-૫-ર૦૧૯ વષર્ (૨૦૧૯-૨૦)ની �સ્થિતએ અમાર� મ�ુંર� મેળવી અદ્યતન 

કરવામા ંઆવેલ છે. 

 

 તા. ૨૫-૦૬-૨૦૧૯        સહ સશંોધન વૈજ્ઞાિનક 

            �ૃિષ સશંોધન ક�ન્દ્ર 

          આણદં �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

                 અરણેજ 
 

   

 

 

 

 


