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મદુા ન ં:-૩ 
ભાહશતીનો નધકાય ને જાશયે વત્તાભડંોની જલાફદાયીઓ કરભ-૪(૧)ખ 

(પ્રો-એકટીલ ડીસ્કરોઝય) 
 

મદુા ન-ં૧ :- ોતાના વ્મલસ્થાતતં્ર, કામો ને પયજોની નલગતો :- 

મદુા ન-ંય :- ોતાના નધકાયીઓ ને કભમચાયીઓની વત્તાઓ ને પયજો :- 
 

વ્મલસ્થાતતં્ર શોદ્દો કામમ ને પયજની નલગતો 
કચેયીના લડા વળંોધન નનમાભક ને 

નસુ્નાતક 
નલધાળાખાઘ્મક્ષ 

સ્ટેચ્યટુઈ૧૧૪ એવ.૪૧.૮ મજુફ નકકી થમેર કામય અન ે
પયજો. 
 સ્ટેચ્યટુભાાં દળાયલેર નનનિ નનમભોનુાં ારન કયવુાં 
 અનસુ્નાિક અભ્માવક્રભ િથા વાંળોધન પ્રવનૃિઓનુાં 

વાંચારન. 
 યનુનલનવિટી કક્ષાએ વાંળોધન િેભજ અનસુ્નાિક 

અભ્માવક્રભનાાં બાગરૂ ે થતુાં વાંળોધન ભાટે વાંરગ્ન 
આચામયશ્રીઓ િેભજ પ્રાઘ્મા૫ક અન ેલડા વાથ ેઆમોજન 
અને વાંચારન 

 વાંળોધનને રગિાાં નાણાાંકીમ/લશીલટી ફાફિો, નભલ્કિની 
બૌનિક ચકાવણી અંગેની કાભગીયી 

 વાંળોધન ભાટેના અંદાજીિ ફજેટ િૈમાય કયલાની કાભગીયી 
 ભાન.કુર૫નિશ્રી ભાગયદળયન શઠે આઈ.વી.એ.આય., કેન્દ્ર 

વયકાય અન ે યાજમ વયકાય અન ે અધય એજન્દ્વીનાાં 
વાંળોધન પ્રવનૃિનુાં આમોજન કયવુાં 

 વાંળોધનની ોરીવી યીવચય કાઉન્દ્વીર, એકેડભેીક 
કાઉન્દ્વીર, ી.જી. ફોડય ઓપ સ્ટડીઝ અન ે ફોડય ઓપ 
ભેનેજભેન્દ્ટ ભાયપિે નકકી કયલી 

 વભમવય વાંળોધનની ભાહશિી ૫હય૫ત્ર, ભેગેજીંન, પ્રેવનોટ 
નલગેયે પ્રકાળન કયવુાં. 

 ભાન.કુર૫નિશ્રીનાાં ભાગયદળયન શઠે યનુનલનવિટીના નલકાવ 
ભાટે વાંળોધન પ્રાન િૈમાય કયલો. 

 યનુનલનવિટીનાાં વાંળોધન કેન્દ્રોની કામયદક્ષિા અંગે નનયીક્ષણ 

 ફોડય ઓપ ભેનેજભેન્દ્ટની ભાંજુયી ૫છી વાંળોધનને રગિા 
કયાય કયલા  

 વાંળોધન કેન્દ્ર/ મોજનાની બૌનિક ચકાવણી કયલી 
 ભાન.કુર૫નિશ્રી ભાંજુયીથી વેભીનાય, વીમ્ોઝીમભ, 

કોન્દ્પયયન્દ્વ, રેકચવય આમોજીિ કયલા. 
 ગજુયાિ વયકાયની જરૂહયમાિ અથલા એગ્રીકલ્ચયર 

કાઉન્દ્વીરની ભાાંગ મજુફ વાંળોધનના લાનિક પ્રાન િેભજ 
ફીજ ઉત્ાદન કામયક્રભ શાથ ધયલા. 

 યાજમ વયકાય, એગ્રી.કાઉન્દ્વીર િેભજ કુર૫નિશ્રી ઘ્લાયા 
વો૫લાભાાં આલરે અન્દ્મ કાભગીયી કયલી. 
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 ડામ. કે.એ.૫ટેર, વશ વળંોધન નનમાભક(એગ્રી) 
  દયેક વફવેન્દ્ટયની/વાંળોધન મોજનાઓની વભગ્ર જલાફદાયી  
  પ્રાન, નોન પ્રાન, અધય એજન્દ્વી મોજનાઓની વભગ્ર િાાંનત્રક કાભગીયી િેભજ ગજુયાિ 

વયકાયશ્રીને રગિી િભાભ કાભગીયી. 
  ટી.૧, ટી.ય, ટી.૫ ની િભાભ કાભગીયીની જલાફદાયી. 
  યનુનલનવિટીની વાંળોધન મોજનાની ખયીદીની ભાંજુયીની કાભગીયી (એ-૩ ) 
  ઝેડ.એ.આય.વી./એગ્રસે્કો /યીવચય કાઉન્દ્વીરની કાભગીયીની વભગ્ર જલાફદાયી (ટી.૫) 
  વાંળોધન કેન્દ્રના લડાઓનો પ્રલાવ કામયક્રભ/ડામયી અન ેયજા અંગેની કાભગીયી. 
  વયદાય ૫ટેર એલોડય અન ેઆત્ભા પ્રોજેકટ એલોડયની કાભગીયી િથા કૃન ભશોત્વલ/નલસ્િયણની 

કાભગીયી 
  RA & SRF નલગેયે કોન્દ્રાકચ્યઅુર વનલિવની કાભગીયી. 
  ફીજ ઉત્ાદન અને લેયામટી યીરીઝ િેભજ બફમાયણને રગિી વભગ્ર કાભગીયી. 
  િાાંનત્રક ભીટીંગોનુાં આમોજન. 
  બાયિ વયકાય િથા ગજુયાિ વયકાયના ાકો વાંફનધિ કાભગીયી. 
  દયેક વાંળોધન મોજના/કેન્દ્રના ૫યપોભયન્દ્વ ઓહડટ, ખચય,આલક, યીલોલ્લીંગ પાંડ નલગયેેનુાં ભોનીટયીંગ 

  વાંળોધન કેન્દ્ર/મોજનાની યીવીપ્ટ, યીલોલ્લીંગ પાંડ,ગ્રાન્દ્ટ લ૫યાળ નલગેયેનુાં ભોનીટયીંગ િથા વભગ્ર 
જલાફદાયી. 

  RTI-PIO િયીકેની કાભગીયી. (OS પાઈર/યજીસ્ટવય વાંબાળે) 
  ADR (AS) ની ગેયશાજયીભાાં કચેયીની વભગ્ર જલાફદાયી.  
  વાંળોધન નનમાભકશ્રીની ઓલય ઓર વાંચારનની વઘી જલાફદાયી 
  વાંળોધન મોજનાઓની વભીક્ષાની કાભગીયી 
  Web Site Update 
  કચેયીના લડા િયપથી વોં૫લાભાાં આલિી િભાભ પ્રકાયની કાભગીયી. 

 

 ડામ. સનુનરબાઈ ચૌધયી, વશ વળંોધન નનમાભક(૫શ ુનલજ્ઞાન)  
  PG  અને ICAR ની વભગ્ર કાભગીયીની જલાફદાયી 
  ઉાડ ચકુલણા અનધકાયી િયીકેની કાભગીયી 
  T.3. અન[ T.4 ની િભાભ કાભગીયીની જલાફદાયી 
  બાયિ વયકાય િથા ગજુયાિ વયકાયના ૫શનુલજ્ઞાનને રગિી િભાભ કાભગીયી 
  અનસુ્નાિક અભ્માવક્રભન ેરગિાાં િભાભ પ્રકાયની િથા અન્દ્મ ળૈક્ષબણક કાભગીયીની જલાફદાયી 
  યનુનલનવિટીનો લાનિક યીોટય , NAU સ્ેકરભ,નલઝન નલગયેે અશલેાર િૈમાય કયલા. 
  ૫શનુલજ્ઞાન નલબાગન ેરગિી િભાભ કાભગીયી(નળક્ષણ,વાંળોધન,નલસ્િયણ) 
  એફીએભ,હપળયીઝ,એન્દ્જીનનમયીંગ, ફામોટેકનોરોજી લગેયે અશલેાર િૈમાય કયલા. 
  MoUની  વાંકરનની કાભગીયી 
  કચેયીની ખયીદી, લાશન ભયાભિની ભાંજુયી અંગેની કાભગીયી 
  P.G. Board of Studies and Board of Studies of all Faculties ની કાભગીયી 
  Deans Committee /Sport Committee Academic Council and Board of Management ની 

કાભગીયી 
  ICAR(Adhoc), AICRP, બાયિ વયકાય/અન્દ્મ વાંસ્થાની મોજનાઓની વભગ્ર કાભગીયી 
  ADR (Ag) ની ગેયશાજયીભાાં કચેયીની વભગ્ર જલાફદાયી.  
  વાંળોધન નનમાભકશ્રીની ગેયશાજયીભાાં કચેયીની વભગ્ર જલાફદાયી. 
  RTI-PIO િયીકેની કાભગીયી 
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  Right of Citizen to Public Services 
  કચેયીના લડા િયપથી વોં૫લાભાાં આલિી િભાભ પ્રકાયની કાભગીયી. 

 

 ડામ. લી.એભ.ઠુભય, અમોજન નધકાયી 
  પ્રાનીંગ વેરની વાંપણૂય જલાફદાયી 
  Five Year plan, Annual Plan, ADP, Research/Construction Plan Orders/Scheme 

continuation and implementation , Plan Projects, Plan Budget, ICAR (ય૫% ગ્રાન્દ્ટ) દયેક 
મોજનાનુાં ભશકેભ નલગેયેની કાભગીયી 

  Technical  work of plan projects, LAQ, Reporting, All type of plan Projects   related Govt. 
Correspondence/ Speech, Supervision Work of Planning Cell 

  Legislative Assembly Work 
  Construction Committee  
  Receipt RF , Balance Budget  અંગેની જલાફદાયી  
  પાઈનાન્દ્વની કનભટીની કાભગીયી  
  પ્રાનના નલા પ્રોજેકટને રગિી કાભગીયી 
  સ્થામી ૫યાભળય વનભનિ અંગનેી કાભગીયી 
  ૫યચેઈઝ કભીટી, યેટ કોન્દ્રાકટ, ઈ-ટેન્દ્ડયીંગની  કાભગીયી 
  Online Tour Approval 
  ICAR Development Grant  
  NTS, RAWE, JRF, Inspire, Indo Afghan, PG Fellowship 
  પ્રાનીંગ એન્દ્ડ ડલેર૫ભેન્દ્ટ કનભટી(PDC) ની કાભગીયી 
  અ.૩ ટેફરની ખયીદીની દયખાસ્િ ચકાવણી કયી ભાંજુયીની કામયલાશી કયલી 
  સ્ટેટ એગ્રીકલ્ચય કાઉન્દ્વીરની કાભગીયી 
  ગજુયાિ વયકાયશ્રી વાથ ે૫ત્રવ્મલશાયની િભાભ કાભગીયી 
  ફોડ ઓપ ભેનેજભેન્દ્ટની પ્રાનીંગન ેરગિી કાભગીયી 
  યનુનલનવિટીની વાંળોધન મોજનાની ખયીદીની ભાંજુયીની કાભગીયી (એ-૩ ) 
  શ્રી ડી.એભ.૫ટેર, જુ.કરાકય ાવે આમોજનની કાભગીયી કયાલલાની  યશળેે. 
  RTI-Apeal વાંળોધન નનમાભકશ્રીન ેભદદ કયલી. sOS પાઈર/યજીસ્ટવય વાંબાળે)  

  કચેયીના લડા િયપથી વોં૫લાભાાં આલિી િભાભ પ્રકાયની કાભગીયી. 
 

PO2, અમોજન ળાખા, શ્રી હદલર૫બાઈ એભ.૫ટેર, જુ.કરાકમ    
  આમોજન અનધકાયી વાથેની વઘી કાભગીયી 
  ટાઈીંગ િથા પ્રાન મોજનાની પાઈરો નનબાલલી 
  વાંળોધન નનમાભકશ્રી િયપથી વો૫લાભાાં આલિી અન્દ્મ કાભગીયી. 
  કચેયીના લડા િયપથી વોં૫લાભાાં આલિી િભાભ પ્રકાયની કાભગીયી. 

 

ટી.૧ ટેફર ડામ. ફી.એચ.કાે, ભદદનીળ પ્રાઘ્મા૫ક  
  વાંળોધન કેન્દ્રોની ઘટ ભાાંડલા,શયાજી,યદફાિર િભાભ િાાંનત્રક ભાંજુયી  
  ફીટી કોટન/અન્દ્મ ાકો અન ેિેન ેવાંરગ્ન ૫ત્રવ્મલશાયની કાભગીયી  
  Research Council, NBPGR, IBSC, GMO/Bt PPVR/ FR, GI, Biodiversity Board,  
  ભકાન પાલણીની ફાાંધકાભ વનભનિ 

  અધય એજન્દ્વી પ્રોજેકટની વભગ્ર કાભગીયી 
  નવકયયુીટી કભીટીની કાભગીયી 
  Web Site Update 
  કચેયીના લડા િયપથી વોં૫લાભાાં આલિી િભાભ પ્રકાયની કાભગીયી. 

ટી.ય ટેફર શ્રી એ.એભ.૫ટેર, ભદદનીળ પ્રાઘ્મા૫ક  
  આય.કે.લી.લામ./ જીલીકા પ્રોજેકટ/ નેળનર શોટીકલ્ચય નભળન િભાભ પ્રોજેકટનુાં વાંકરન   
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  યનુનલનવિટી વાંળોધન કેન્દ્ર/પાભયન ેરગિી િાાંનત્રક િભાભ ફાફિો 
  યનુનલનવિટીની પાભયની જભીનનો અન ેિેન ેરગિા પ્રશ્નોની કાભગીયી  રેન્દ્ડ યેકડયવ 

  ઓગેનીક પાભીંગને  રગિી કાભગીયી 
  કૃન બાલ ાંચ 

  સ્ટેટ રેલરની કનભટીની કાભગીયી, પટીરાઈઝય, ેસ્ટી વાઈડ, ભેડીળીન પ્રાન્દ્ટ અન ેસગુયકેન 
પેડયેળનની કાભગીયી 

  વોઈર શલે્થ કાડયની િભાભ કાભગીયી 
  ભજુયી/કાભગીયીના દયો/બાલો ઉચ્ચક દયો, JRF/SRF/RA  નલગેયેની  રગિી કાભગીયી અન્દ્મ 

ઉત્ાદનોના બાલો નકકી કયલા. 
  CIB ગાઈડ રાઈન મજુફ જુદા જુદા ાકોભાાં જ ાંતનુાળક/ફુગનાળક દલાઓની બરાભણની કાભગીયી 
  ગલયભેન્દ્ટન ેરગિા ટેકનીકર ૫ત્રવ્મલશાય(GOG) 

  નલનલધ વાંળોધન કેન્દ્રોના પ્રશ્નો અન ેિેનુાં નનયાકયણ, પાભય નલકાવ/પાભય ભેનેજભેન્દ્ટની કાભગીયી 
  શલાભાન આધાહયિ ાક લીભા મોજનાની કાભગીયી 
  જુદા જુદા વાંળોધન કેન્દ્રોની અખિયાની િેભજ જનયર ાકમોજના ભાંજુય કયલા. 
  Organic Farming ની િભાભ કાભગીયી 
  કૃન વાંરગ્ન ઈનપટુવ ગણુલત્તા નનમાંત્રણ 

  દયેક પાભયના વાંળોધન અખિયાઓની કાભગીયી, પ્રગનિ અશલેાર િથા ૫યપોભન્દ્વ અશલેાર 

  કૃન ભશોત્વલ અને નલસ્િયણની કાભગીયી િેભજ  Extension Council ની કાભગીયી 
  યીલોલ્લીંગ પાંડ, યીવીપ્ટ લ૫યાળ પાભયની જરૂયીમાિ મજુફ ભેલી પ્રાનીંગ ઓહપવયની ઘટિી 

કામયલાશી ભાટે આ૫લી. 
  કચેયીના લડા િયપથી વોં૫લાભાાં આલિી િભાભ પ્રકાયની કાભગીયી. 

 
ટી.૩ ટેફર ડામ. જજજે્ઞળબાઈ ૫ટેર, ભદદનીળ પ્રાઘ્મા૫ક 

  ડીન,ીજી ટેફરની િભાભ કાભગીયી િેભજ યજુીને રગિી કાભગીયી 
  એફીએભ,લેટયનયી િેભજ પીળયીઝન ેરગિા નળક્ષણ, વાંળોધન અન ેનલસ્િયણની િભાભ કાભગીયી 
  યનુનલનવિટીના ફધા જ એલોડયની કાભગીયી 
  એકેડભેીક કાઉન્દ્વીરq PG Board  Board of Studies/ Faculty Board  એલોડયની અન[ MoU ને 

રગિી િભાભ કાભગીયી 
  Update of website and University Publication  
  MoU ની કાભગીયીનુાં ફધા જ ટેફરથી વાંકરન કયવુાં. 
  પોયેન ટ્ેયનીંગ/એડભીળનની કાભગીયી 
  પોયેન સ્ટુડન્દ્ટ ભાટેની કનભટી/ડીન્દ્વ કનભટી 
  Board of management ની કાભગીયી 
  Examination Committee ની કાભગીયી 
  Deans/Special  Committee 
  કચેયીના લડા િયપથી વોં૫લાભાાં આલિી િભાભ પ્રકાયની કાભગીયી. 

ટી.૪ ટેફર ડામ.વતંો હવેુ, ભદદનીળ પ્રાઘ્મા૫ક 
  યનુનલનવિટી સ્ેકટ્રભ 

  Annual Report, Status Report (ICAR) 
  AICAR, NAIP, GOI, NATP, AIXRP, NHM, TSP, ICAR, ICAR-NMSA, 
  Adhoc Projects, NICRA, ELP, NFSM, KVK ની ફધી જ કાભગીયી ને યીોટીંગ 

  લી.વી. કોન્પયન્વની કાભગીયી  
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  IAUA ની કાભગીયી  NAU Database 

  ICAR Adhoc  Project, Update of of  Website And University Publication  
  ICAR ની લાનિક/ધમલાનિક/નત્રભાનવક શલેારની કાભગીયી 
  ભેયા ગાલં ભેયા ગૌયલ 

  પોયેસ્ટ્રીની તભાભ કાભગીયી 
  કચેયીના લડા તયપથી વોં૫લાભા ંઅલતી તભાભ પ્રકાયની કાભગીયી. 

 
ટી.૫ ટેફર શ્રી કેતનબાઈ વલજીબાઈ મુગંયા, ભદદનીળ પ્રાઘ્મા૫ક  

  ઝેડઆયઈએવી/એગ્રસે્કો/જોઈન્દ્ટ એગ્રસે્કો/કાંફાઈન્દ્ડ જોઈન્દ્ટ એગ્રેસ્કોની કાભગીયી 
  બરાભણની બકુરેટ િૈમાય કયલી.  

  વીડ વેર મોજનાની િભાભ કાભગીયી 
  વીડ નલરેજ અને વીડના અન્દ્મ પ્રોજેકટ િેભજ ફીજ ઉત્ાદનન ે રગિી કાભગીયીનુાં ભોનીટયીંગ 

િેભજ વભગ્ર વાંકરન.  

  SMSP મોજના અંગેની કાભગીયી 
  નેળનર શોટીકલ્ચય નભળન (વીડ)ની કાભગીયી 
  એગેસ્કોભાાં ભાંજુય થમેર જાિોન ેસ્ટેટ વીડ કભીટી, લેયામટી નોટીહપકેળન નલ.કાભગીયી 
  વાંળોધન મોજનાઓની વભીક્ષાની કાભગીયી 
  રામબ્રેયી કભીટી 
  કચેયીના લડા િયપથી વોં૫લાભાાં આલિી િભાભ પ્રકાયની કાભગીયી. 

 

ટી.૬ ટેફર શ્રી ી.લી.રીમ્ફાચીમા, ખેતી નધકાયી 
  આમોજન અનધકાયીના નનમાંત્રણ શઠે વોં૫લાભાાં આલિી કાભગીયી  
  ઓનરાઈનની કાભગીયી ( અ૫રોડ કયલાની) 
  ગજુયાિી અન ેઅંગેજી  યીોટયની ટાઈીંગ કયાલલાની કાભગીયી 
  ૫યચેઈઝ કભીટી, યેટ કોન્દ્રાકટ, ઈ-ટેન્દ્ડયીંગ, ટુય પ્રોગ્રાભની  કાભગીયીભાાં ભદદ કયલી. 
  કચેયીના લડા િયપથી વોં૫લાભાાં આલિી િભાભ પ્રકાયની કાભગીયી. 

 
ટી.૭ ટેફર શ્રી ભયયુબાઈ જે. ૫ટેર, ખેતી ભદદનીળ 

  કચેયીની ખયીદી અને િેને રગિા િભાભ યજીસ્ટયોની નનબાલણીની કાભગીયી  
  કચેયીની સ્થાનનક ભાંજુયીની કાભગીયી 
  ઝેયોક્ષ િેભજ અન્દ્મ વાધનો કોમ્પ્યટુયને રગિી િભાભ કાભગીયી 
  ફાઈકની રોગબકુ િથા યેકોડય, શીસ્રીવીટ, યીેયીંગ, ભેન્દ્ટેન્દ્વ, નલભો નલગેયેની વભગ્ર કાભગીયી  
  કચેયીની બૌનિક ચકાવણી 
  કચેયીના લાશનો/બફલ્ડીંગની જાલણીની કાભગીયી 
  શલાભાન હયોટય/કરાઈભેન્દ્ટ ચેઈન્દ્જ 

  ટી.૧ અન ેટી.યને ભદદ કયલી. 
  કચેયીના ફધા લાશનોના સ્કે્ર યજીસ્ટડય.  
  કચેયીના લડા િયપથી વોં૫લાભાાં આલિી િભાભ પ્રકાયની કાભગીયી. 

 
ટી.૮  વગંીતાદેલી વી.ાડં,ે ખેતી ભદદનીળ  

  ડડેસ્ટોક િથા િેને રગિા યજીસ્ટય નીબાલલા િથા િેન ેરગિી કાભગીયી કયલી.  
  ટેક-૩ અન ેટેક-૪ ને ભદદ કયલી. 
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  ગપુ્િ અશલેારના ઈનલડય આઉટલડય િેભજ અશલેારના અન્દ્મ યજીસ્ટયો નનબાલલાની કાભગીયી. 
  વીડવેર મોજનાની કાભગીયી 
  કચેયીના લડા િયપથી વોં૫લાભાાં આલિી િભાભ પ્રકાયની કાભગીયી. 
 

શ્રીભતી ભીનીફેન વી. કોડાલુ્રી, (ીએવ ટુ ડી.અય) 
 વાંળોધન નનમાભકશ્રીના યશસ્મ વબચલ િયીકેની કાભગીયી 
 વાંળોધન નનમાભકશ્રીન ેપાલેર લાશનની રોગબકુ નનબાલલાની યીેયીંગ હશસ્રીવીટ સ્ક્ેય૫ યજીસ્ટય, 

લીભો નલગેયેની િભાભ િભાભ કાભગીયી 
 વાંળોધન નનમાભકશ્રી િયપથી યલાના કયલાના થિાાં ખાનગી/અધય વયકાયી,અંગ્રજેી ૫ત્રો ટાઈીંગની 

કાભગીયી 
 વાંળોધન નનમાભકશ્રીના કચેયીના ૩ ટેરીપોન ફીર યજીસ્ટય અન ે સ્થાનનક યજીસ્ટય ભાંજુયી અંગેની 

કાભગીયી 
 કચેયીના ભોફાઈર અંગેનુાં ફીર યજીસ્ટય િથા સ્થાનનક યજીસ્ટય ભાંજુયી  અંગેની કાભગીયી 
 કચેયીના યીરામન્દ્વ ઈન્દ્ટયનેટ કનેકળન ફીર યજીસ્ટય િથા સ્થાનનક યજીસ્ટય ભાંજુયી અંગેની કાભગીયી 
 ટેફરેટ ફીર યજીસ્ટય િથા સ્થાનનક યજીસ્ટય ભાંજુયી  અંગેની કાભગીયી 
 વાંળોધન નનમાભકશ્રીના ખાનગી ૫ત્રો નલગેયેનો યેકડય નનબાલલા. 
 કચેયીની યોજફયોજની ટારનુાં ટેફર ભાહકિંગ. 
 કચેયી લડાશ્રી િયપથી વોં૫લાભાાં આલિી કાભગીયી. 
 

શ્રી એવ.ફી.લફયાયી, સ્ટેનો ગે્રડ-ય ( ીએવ ટુ એ.ડી.અય) 
  વશ વાંળોધન નનમાભકશ્રીના ી.એવ. િયીકેની કાભગીયી 
  કચેયીના લાશનની ખયીદી અંગેની પાઈર 

  જીજે ય૧એભ ૬૬૯૭ ડીઝર ની રોગબકુ યીેયીંગ હશસ્રીવીટ સ્ક્ેય૫ યજીસ્ટય, લીભો નલગેયેની િભાભ 
કાભગીયી 

  ગજુયાિી ટાઈીંગની કાભગીયી 
  કચેયીના લડા િયપથી વોં૫લાભાાં આલિી િભાભ પ્રકાયની કાભગીયી. 

 
વળંોધન નનમાભકશ્રીની કચેયી લશીલટી/હશવાફી કાભગીયીની લશેંચણી 
કચેયી નધક્ષક  ખારી જગ્મા  

  સ્ટાપની કાભગીયીનુાં સ૫ુયલીઝન, 
  ઓડીટ ેયા શાપ ભાજીન નલગેયેના જલાફો કયલાની કાભગીયી. 
  ઓહપવની ખયીદી અંગે એ-૬ને ભદદ કયલી. 
  દયેક ટેફરની ડે ટુ ડ ેની કાભગીયી જોલી/ઝડી ફનાલલી. 
  અગત્મનાાં ૫ત્રોન ેઅગ્રીભિા આી જલાફો કયલાની કાભગીયી 
  RTI appeal RTI ને રગિી વઘી કાભગીયી( ફન્ન[ ADR, PO, DR ને ભદદ કયલી પાઈરો/ 

યજીસ્ટડય  ભેઈન્દ્ટેઈન કયલો. 
  કચેયીના લડા િયપથી વોં૫લાભાાં આલિી િભાભ પ્રકાયની કાભગીયી. 

 

એ.૧ ટેફર  શ્રીભતી નીરાફેન એભ.જોી, વી.કરાકમ 
  કચેયીના િભાભ અનધકાયી/ કભયચાયીઓની વનલિવબકુ અંગેની િભાભ પ્રકાયની કાભગીયી. 
  દયેક પ્રકાયની યનુનટ/વફ યનુનટ અનધકાયીશ્રીઓ િેભજ અત્રેની કચેયીના કભયચાયીઓની યજાઓ 
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ભાંજુય કયલી. 
  અત્રેની કચેયીના અનધકાયી/કભયચાયીઓની િેભજ વાંળોધન કેન્દ્રોના અનધકાયીશ્રીઓની એર.ટી.વી. 

શોભટાઉન અંગેની કાભગીયી 
  નત્રભાવીક ચાર્જ૫ત્રક ભોકરલા િથા નનબાલલા. 
  યનુનલનવિટી િયપથી ભાાંગલાભાાં આલિી અન્દ્મ લશીલટી ભાહશિી ભોકરલી. 
  આય.એ/એવ.આય.એપ/જે.આય.એપ/પીલ્ડ આવીસ્ટન્દ્ટ નલગેયેની બયિી િેભજ કામાયરમ આદેળ 

ફશાય ાડલા અંગેની કાભગીયી કયલી, યાજીનાભા ભાંજુય કયલાની કાભગીયી િેભજ િેન ે રગિા 
યજીસ્ટય નનબાલલા. 

  અત્રેની કચેયીના અનધકાયી/કભયચાયીઓના યીટામયભેન્દ્ટ લખિ ેેન્દ્ળન અંગેની િભાભ કાભગીયી 
  લોટયળેડ મોજનાના ચકુલામેર નાાંણા અંગેના પ્રભાણ૫ત્ર આ૫લા અંગેની કાભગીયી. 
  કભયચાયીઓના ૫ગાય પીકવેળન અંગેની કાભગીયી. 
  ઉચ્ચકદય/કોન્દ્રાકચ્યઅુર વનલિવ અંગેની ભાંજુયીની પાઈર નનબાલલી. 
  કચેયીના લડા િયપથી વોં૫લાભાાં આલિી િભાભ પ્રકાયની કાભગીયી. 

  
એ.ય ટેફર શ્રી એભ.એવ.યાઠોડ, વી. કરાકમ 

  ેએફર ડીવી ફીર, નોટ ેએફર ડીવી ફીર, એફ.ફીર, રાઈટ ફીર, ભજુય ભસ્ટય નલનલધ  
ફીરો અંગેની કાભગીયી. 

  કેળબકુ યોજફયોજની નનબાલલી. 
  કેળબકુ વાથેના એક યજીસ્ટય, યવીદ બકુ ચરન યજીસ્ટય, ચરન પાઈર નલ.ની. કાભગીયી 
  ગ્રાાંટ યજીસ્ટય નનબાલવુાં. 
  પ્રો.ટેક્ષ, ઈન્દ્કભ ટેક્ષ અંગેના યજીસ્ટયો િથા ચરન પાઈર નનબાલલી. 
  કચેયી અનધક્ષકની ગેયશાજયીભાાં િેભની વાંપણૂય કાભગીયી કયલી. 
  કચેયીના લડા િયપથી વોં૫લાભાાં આલિી િભાભ પ્રકાયની કાભગીયી. 

 
એ.૩ ટેફર શ્રીભતી એ.જી.૫ટેર, વીની. કરાકમ 

  આમોજન અનધકાયીશ્રીના નનમાંત્રણ શઠે ભાંજુયીની કાભગીયી કયલી. 
  યનુનલનવિટીના િભાભ નલબાગો/કેન્દ્રોની ખયીદીની ભાંજુયી/ખયીદી અન ેપાલણી/યેકોડયની કાભગીયી. 
  પ્રોટેકટીલેવયભાાં ભાંજુયી/ખયીદી અન ેપાલણીની કાભગીયી 
  પાભયન ેરગિી ટેકનીકર ભાંજુયી/ અન્દ્મ ખયીદી 
  યીલોલ્લીંગ પાંડ/કરાવીપાઈડ ફજેટ 

  ટી.ય ટેફરની કાભગીયીભાાં ભદદ કયલી. 
  કચેયીના લડા િયપથી વોં૫લાભાાં આલિી િભાભ પ્રકાયની કાભગીયી. 

એ.૪ ટેફર શ્રીભતી વોનરફેન ફી. ગયાવીમા, વી.કરાકમ  
 

  કચેયીના  દયેક કભયચાયી/અનધકાયીઓના ભાવીક ૫ગાય ફીર ફનાલલાની કાભગીયી. 
  ૫ગાયફીરન ેરગિા દયેક એડલાન્દ્વ િથા જી.એવ.એર.આઈ ના યજીસ્ટયો નનબાલલાની કાભગીયી. 
  દયેક કભયચાયી/અનધકાયીઓના એયીમવય ફીર ફનાલલાની કાભગીયી. 
  ભાવીક આલક ખચયના યજીસ્ટય નનબાલલા. 
  ટી.એ.ફીર, ી.એપ ફીર, ી.એપ દયખાસ્િ ફનાલલા 
  ફજેટ ફનાલલાની કાભગીયી. 
  ઈન્દ્કભટેળને રગિી પોભય  ૧૬ની કાભગીયી 
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  કચેયીના લડા િયપથી વોં૫લાભાાં આલિી િભાભ પ્રકાયની કાભગીયી. 
 
એ.૫ ટેફર શ્રી એભ. એ. ળેખ, જુ.કરાકમ  
 

  કચેયીભાાં આલેર ૫ત્રોન ેઈનલડય કયી જે િે ટેફરને ૫શોચિા કયલાની કાભગીયી. 
  કચેયીભાાંથી ફશાય ભોકરલાના થિા ૫ત્રોન ેઆઉટલડય કયલાની કાભગીયી. 
  સ્ટેમ્ યજીસ્ટય નનબાલવુાં અન ે િેનો હશવાફ યાખલો િેભજ પ્રાનીંગ ટેફર િયપથી વો૫લાભાાં 

આલિી કાભગીયી 
  કચેયીના લડા િયપથી વોં૫લાભાાં આલિી િભાભ પ્રકાયની કાભગીયી. 

 
એ.૬ ટેફર શ્રી એવ.ફી.ચૌધયી, વી.કરાકમ   
 

  વાંળોધન નનમાભકશ્રીની કચેયીના અનધકાયી /કભયચાયીઓના ગપુ્િ અશલેારના પોભય િૈમાય કયલા. 
  યનુનટ/વફ યનુનટ અનધકાયી/કભયચાયી ગપુ્િ અશલેારના પોભય યીોટીંગ/યીવ્ય ુ કયાલી 

કુરવબચલશ્રીની કચેયીભાાં ભોકરલાની કાભગીયી કયલી. 
  આયટીઆઈની કાભગીયી અન ેિે અંગેની પાઈર/યજીસ્ટય/૫ત્રો રખલા નલગેયેની કાભગીયી 
  ઝોનના યનુનટ/વફ યનુનટ અનધકાયીઓની િેભજ અત્રેની કચેયીના અનધકાયી /કભયચાયીઓની  પ્રલાવ 

ડામયી ભાંજુય કયાલી. 
  ઝોનના યનુનટ/વફ યનુનટ અનધકાયીઓના ઝોન ફશાય યાજમ ફશાય પ્રલાવની ભાંજુયી  ભેલલાની 

કાભગીયી િેભજ િે અંગેનો ૫ત્ર વ્મલશાય કયલા ફાફિ. 
  િારીભ, લકયળો૫ વેભીનાય વીમ્ોઝીમભ વભય સ્કુર/લીન્દ્ટય સ્કુર, કોન્દ્પયન્દ્વ અંગેનો  ૫ત્રવ્મલશાય 

/યેકોડય યાખલો.  
  સબુચિ પ્રલાવ કામયક્રભ ભાંજુય કયલાની કાભગીયીપાઈરો /યોકોડય નલગયેે  
  વભય સ્કુર/લીન્દ્ટય સ્કુર/ળોટય ટભય રેનીંગ, વેભીનાય, વીમ્ોઝીમભ, કોન્દ્પયન્દ્વ લકય ભાટેની  ભાંજુયીની 

કાભગીયી પાઈરો  (યેકોડય નલગેયેની કાભગીયી) 
  કચેયીના ઉ૫મોગ ભાટે સ્ટેળનયી ખયીદી/ યીકયીંગ /નોન યીકયીંગ ખયીદી નલગયે નલબાગની 

કાભગીયી 
  ટી.૪ ટેફરની કાભગીયીભાાં ભદદ કયલી. 
  કચેયીના લડા િયપથી વોં૫લાભાાં આલિી િભાભ પ્રકાયની કાભગીયી. 

 
મદૃુા નફંય-૩ : દેખયેખ ને જલાફદાયીના ભાઘ્મભ વહશત નનણમમ રેલાની પ્રહિમાભા ંનવુયલાની કામમયીતી 

:- 
 યનુનલનવિટી શસ્િકના નલનલધ વાંળોધન કેન્દ્રો/નલબાગો રાયા ચારિી વાંળોધન મોજનાઓ અને 

પ્રવનૃિઓની વાંપણૂય દેખયેખ અન ેભાગયદળયન આ૫વુાં િેભજ લયના અંનિિ વાંફાંનધિ ાકોના વાંળોધન 
લૈજ્ઞાનનકશ્રીઓ િેભજ જુદી જુદી ળાખાઓના આચામયશ્રીઓ વાથ ેવાંકરન કયી લય દયમ્માન એગ્રેસ્કો 
વફ કભીટી ભાયપિ ખેડિૂઉ૫મોગી બરાભણોની ભાંજુયી આ૫લી િેભજ આગાભી લયભાાં જુદા જુદા 
ાકોભાાં ખેડિૂોન ેમઝુલિા પ્રશ્નોન ે ઘ્માન ેરઈ નલા ટેકનીકર પ્રોગ્રાભ િૈમાય કયી ભાંજુય કયલાની 
કાભગીયી. 

 યીવચય કાઉન્દ્વીર ભાયપિ નલા વાંળોધન વાંરગ્ન િકનીકી કામયક્રભોભાાં જરૂયી સધુાયો કયી અભરીકયણ 
ભાટે ભાંજુયી આ૫લી. 
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 યનુનલનવિટી શસ્િક ચારિા અનસુ્નાિક નળક્ષણ ક્ષેતે્ર નલનલધ ડીવીપ્રીનભાાં અનસુ્નાિક નલદ્યાથીઓની 
પ્રલેળની કાભગીયી, પ્રલેળ ક્ષભિા િેભજ જરૂયી નલા અભ્માવક્રભો વભમાાંિયે ળરૂ કયલા ભાટે ી.જી. 
ફોડય ઓપ સ્ટડીઝભાાં ભાંજુયી ભાટે યજુ કયવુાં. 

 જો જરૂય જણામ િો વાંળોધન િેભજ નળક્ષણ વાંરગ્ન ફાફિોની ભાંજુયી નલદ્યા ૫હયદ િેભજ વાંચારક 
ભાંડભાાં યજુ કયલાભાાં આલે છે. 

 અનસુ્નાિક નલદ્યાથીઓન ે રગિા િભાભ વાધનીક યેકડયની નનબાલણી િેભજ નળક્ષણની ગણુલત્તા 
સધુાયલા ભાટે વિિ દેખયેખ/ભોનીટયીંગ કયવુાં. 

 નલીનિભ ખેડુિ ઉ૫મોગી વાંળોધન કાભગીયીને લેગલાંિી ફનાલલા ભાટે જુદી જુદી વયકાય ભાન્દ્મ 
વાંસ્થા/ખાનગી વાંસ્થાઓ વાથ ેએભ.ઓ.ય.ુ કયલાની કાભગીયી. 

 યનુનલનવિટીની સ્ટેચ્યટુયી જોગલાઈ મજુફ લશીલટી/હશવાફી કાભગીયીને ભાંજુયી આ૫લી. 
 યનુનલનવિટીના પ્રાન અન ેઆઈ.વી.એ.આય. મોજનાના ફજેટની પાલણી અન ેવભીક્ષા કયલી. 
 ખેિી કામો અન ેકૃન ેદાળના બાલો નકકી કયી અભરભાાં મકુલા. 
 અધય એજન્દ્વી પ્રોજેકટ િૈમાય કયલા અન ેઅભરલાયી કયલી. 
 આમોજનની કાભગીયી, પામનાન્દ્વ કનભટી, નલદ્યા૫હયદ િેભજ વાંચારન ભાંડભાાં મોજનાઓ યજુ 

કયલી. 
 

મદૃુા નફંય-૪ : ોતાના કામો ફજાલલા ોતે નકકી કયેરા ધોયણો :- 
 

 અત્રેની કચેયી વાંફાંનધિ વાંળોધન અન ેઅનસુ્નાિક અભ્માવક્રભન ેરગિી વઘી િકનીકી કાભગીયી 
િથા લશીલટી કભયચાયીઓ રાયા કચેયીને રગિી િભાભ પ્રકાયની લશીલટી/હશવાફી કાભગીયી 
યનુનલનવિટીના નીનિ-નનમભો મજુફ કયલાભાાં આલે છે. 

 યનુનલનવિટીના દયેક વાંળોધન કેન્દ્રોની િાાંનત્રક કાભગીયીની વભીક્ષા કયલાભાાં આલ ેછે. 
 ી.જી. અભ્માવક્રભની કાભગીયી 
 વાંળોધન મોજનાઓની ખયીદીની ભાંજુયી 
 કામયયિ યીવચય પ્રોજેકટોનુાં મલુ્માાંકન અન ેવભીક્ષા 
 નલા પ્રોજેકટો િૈમાય કયી યાજમ અન ેકેન્દ્ર વયકાયભાાં યજુ કયલા. 

ઉ૫યોકિ કામો યનુનલનવિટીના ધાયા નાં. ૧ય૧ ગજુયાિ યાજમ કૃન યનુનલીનવિટીઓ (વત્તા વોં૫ણી) 
નનમભો, ય૦૧૧ મજુફ કયલાભાાં આલ ેછે. 

 
મદુા ન-ં ૫ : ોતાના કામો ફજાલલા ભાટે ોતાની ાવેના થલા ોતાના નનમતં્રણ શઠેના  થલા 

ોતાના કભમચાયીઓ દ્રાયા ઉ૫મોગભા ં રેલાતા નનમભો, નલનનમભો, સચૂનાઓ, નનમભવગ્રશો 
ને યેકડમ ઃ- 

 
 કૃન યનુનલનવિટીની સ્ટેચ્યટુયી જોગલાઈઓ મજુફ નનમભો, નલનનમોગ અને સચુનાઓને અનવુયલાભાાં 

આલ ે છે િેભજ ભાન. યાજમ વયકાયશ્રીના કૃન અન ેવશકાય નલબાગના આદેળો અનવુાય કાભગીયી 
કયલાભાાં આલ ેછે િથા હશવાફી કાભગીયીનુાં રોકર પાંડ ઓહડટયશ્રી રાયા ઓહડટ કયાલલાભાાં આલે છે 
િેભજ અત્રેના કેન્દ્ર રાયા જરૂયી યજીસ્ટયો જેલા કે ડેડસ્ટોક, રેફય વીટ, શાજયી ૫ત્રક, યીેયીંગ, 
લાશનની રોગબકુ, હશસ્રીળીટ, ૫યચયુણ યજા, ટાર આલક-જાલક િથા હશવાફી યજીસ્ટયો જેલા કે, 
કેળબકુ, યવીદ બકુ ભાનવક ખચય ૫ત્રક નલગેયેની નનબાલણી કયલાભાાં આલ ેછે. 
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મદૃુા નફંય-૬ : ોતાની ાવે થલા ોતાના નનમતં્રણ શઠે શોમ તેલા દસ્તાલેજોના લગોનુ ં૫ત્રક :- 
 

(૧) આમોજન અનધકાયી (ડામ. લી.એભ.ઠુભય, અમોજન નધકાયી) 

 આમોજીિ મોજનાના અનદુાનની લશેંચણી 
 આમોજીિ મોજનાની ભાંજુયી અન ેઅભરીકયણ 

 નલધાનવબા િાયાાંહકિ પ્રશ્નો 
 આઈવીએઆય ડલેર૫ભેન્દ્ટ ગ્રાન્દ્ટ 

 આમોજીિ મોજનાની િાાંનત્રક કાભગીયી 
 કરાવીપાઈડ લકયવ ફજેટની કાભગીયી 
 પ્રાનીંગ અન ેડલેરો૫ભેન્દ્ટ કનભટીની કાભગીયી 
 ફોડય ઓપ ભેનજેભેન્દ્ટ 

 ગજુયાિ વયકાયશ્રી વાથેના મોજનાકીમ ૫ત્રવ્મલશાય 

 યાજમ કૃન યનુનલનવિટી કાઉન્દ્વીરન ેરગિી કાભગીયી  

(ય) ટી-૧ ટેફર  (ડાય. ફી.એચ.કાે, ભદદનીળ પ્રાઘ્મા૫ક) 
 અધય એજન્દ્વીના િભાભ પ્રોજેકટો (પ્રાઈલેટ કાં૫નીઓ) 

 યીવચય કાઉન્દ્વીરની પાઈર 

 બફમાયણ,યોા, કરભો નલ. ઘટ ભાાંડલા 

 ફી.ટી. કોટનને રગિા વધા ૫ત્રવ્મલશાયને રગિી િભાભ પાઈર 

 અન્દ્મ ચીજલસ્ત ુઘટ ભાાંડલા /યદફાિરની પાઈર 

(૩) ટી-ય ટેફર (શ્રી એ.એભ.૫ટેર, ભદદનીળ પ્રાઘ્મા૫ક) 

 આય.કે.લી.લામ.ના િભાભ પ્રોજેકટો 
 નેળનર શોટીકલ્ચય નભળનના વીડ નવલામના પ્રોજેકટો 
 યનુનલનવિટીની દયેક કેન્દ્રની જભીનના દસ્િાલેજો 
 યનુનલનવિટીની જભીનને રગિા પ્રશ્નોની પાઈર 

 કૃન બાલ ાંચ (લયલાય) 

 વયદાય વયોલય પ્રોજેકટના અભરીકયણ, ફજેટ અન ેઅશલેાર 

 વોઈર શલે્થ કાડય અંગેની પાઈર 

 જીલીકા પ્રોજેકટભાાં ફજેટ, અભરીકયણ 

 ગજુયાિ વયકાય વાથેના િાાંનત્રક પ્રશ્નો 
 યીલોલ્લીંગ પાંડભાાંથી કયલાભાાં આલિા કાભોની ભાંજુયીની પાઈર 

 કન્દ્ટીજન્દ્વી પ્રાન 

 કેન્દ્રો/ેટા કેન્દ્રોના પ્રશ્નો અન ેિેના નનયાકયણ 

 શલાભાન આધાહયિ ાક નલભા મોજના 
 ાક મોજના (જનયર અન ેઅખિયા)ની ભાંજુયીની પાઈર 

 ઉચ્ચક દયોથી ખેિી કામોના બાલ ફાફિ 

 ાક નધયાણ નોમ્વય 
 ગજુયાિ ઔનધમ લનસ્નિ ફોડય 
 વેન્દ્ન્દ્રમ ખેિી ધ્ધનિની પાઇર 

(૪) ટી-૩ ટેફર (ડાય. જજજ્ઞેળબાઈ ૫ટેર, ભદદનીળ પ્રાઘ્મા૫ક) 

 અનસુ્નાિક  અભ્માવક્રભ વાંફાંનધિ િભાભ વાધનનક કાભગીયીની પાઈર 
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 અનસુ્નાિક નલદ્યાથીની વીનોપ્વીવ એપ્રવુ્ડની પાઈર 

 એકેડભેીક કાઉન્દ્વીરની પાઈર 

 એલોડયની પાઈર 

 ી.જી. ફોડયની પાઈર 

 એભ.ઓ.ય.ુની પાઈર /પોયન રેનીંગ/વીમ્ોઝીમભ/લકયળો૫ની પાઈર 

 એભઓય ુયજીસ્ટય, વટીપીકેળનની અવર પાઈરો 
(૫) ટી-૪ ટેફર (ડાય.વાંિો હવેુ, ભદદનીળ પ્રાઘ્મા૫ક) 

 આઈવીએઆય યીજીમોનર કનભટી યીોટય  

 આઈવીએઆય યીોટય 
 આઈવીએઆય િથા બાયિ વયકાયની મોજના 
 આઈવીએઆય િથા બાયિ વયકાય વાથેના ૫ત્રવ્મલશાયની પાઈર 

(૬) ટી-૫ ટેફર (શ્રી કેિનબાઈ વલજીબાઈ મુાંગયા, ભદદનીળ પ્રાઘ્મા૫ક) 

 એગ્રેસ્કો વફ કનભટીની પાઈર(લયલાય), ઝેડએઆયવીની પાઈર 

 જોઈન્દ્ટ એગ્રેસ્કોની પાઈર(લયલાય) 

 કાંફાઈન્દ્ડ જોઈન્દ્ટ એગ્રેસ્કો પાઈર(લયલાય) 

 બરાભણની પસુ્સ્િકા ( અંગ્રજેી-લયલાય) 

 ફીજ ઉત્ાદન કામયક્રભના આમોજન અન ેઅભરીકયણની પાઈર 

 વીડ નલરેજ મોજનાનુાં વાંકરન 

 વીડ અંગેના નલા પ્રોજેકટ 

 નેળનર શોટીકલ્ચય નભળન (વીડ) 

 સ્ટેટ વીડ કભીટી 
 લેયામટી નોટીપીકેળન/ યજીસ્રેળનની પાઇર 

(૭) ટી-૬ (શ્રી ી.લી.રીમ્ફાચીમા, ખેિી અનધકાયી) 
 ૫યચેઈઝ કભીટીની પાઇર 

 યેટ કોન્દ્રાકટની પાઇર 

 ઈ-ટેન્દ્ડયીંગની પાઇર 

 ટુય પ્રોગ્રાભ એપ્રલુરની  પાઇર 

(૮) ટી-૭ (શ્રી ભયયુબાઈ જે. ૫ટેર, ખેતી ભદદનીળ) 
 સ્થાનનક ભાંજુયી યજીસ્ટય 

 કન્દ્ુભેફર યજીસ્ટય 

 કચેયીની ખયીદીની પાઈર 

 કચેયીની બૌનિક ચકાવણીની પાઈર 

 આય. ઓ. પ્રાન્દ્ટ યજીસ્ટય 
 જાશયેાિ યજીસ્ટય 

 ન્દ્યઝુે૫ય યજીસ્ટય 

 કોમ્પ્યટુય હશસ્રી યજીસ્ટય 

 યીેયીંગ યજીસ્ટય (૫યચયુણ) 

 એ.વી.ભળીન હશસ્રી યજીસ્ટય 

 ઝેયોક્ષ ભળીન હશસ્રી યજીસ્ટય 

 ટ ૂવ્શીરય ફાઇકની રોગબકુ 
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 ટ ૂવ્શીરય ફાઇકની શીસ્રીળીટ અને સ્કે્ર૫ યજીસ્ટય 
(૯) ટી-૮ (વાંગીિાદેલી વી.ાાંડ,ે ખેિી ભદદનીળ) 

 ડડેસ્ટોક યજીસ્ટય 

 ખાનગી આઉટલડય અને ઇનલડય યજીસ્ટય 
(૧૦) ીએવ ટુ એડીઆય (શ્રી એવ. ફી. ફીયાયી, સ્ટેનો ગ્રેડ-૨) 

 કચેયીની ગાડીની રોગબકુ 

 કચેયીની ગાડીની શીસ્રીળીટ અન ેસ્કે્ર૫ યજીસ્ટય 

 કચેયીની ગાડીનુાં યીેયીંગ ખચયની ભાંજુયી 
 કચેયીની ગાડીનાાં લીભાની પાઈર 

 જીજે.ય૧ એભ ૬૬૯૭ ડીઝર યજીસ્રય 

 કચેયીની ગાડી ખયીદી અંગનેી પાઈર 

(૧૧) ીએવ ટુ ડીઆય (શ્રીભિી ભીનીફેન વી. કોડાપલુ્રી, સ્ટેનો ગ્રેડ-૨) 

 વાંળોધન નનમાભકશ્રીની ગાડીની રોગબકુ 

 કચેયીના ટેરીપોન ફીર યજીસ્ટય 

 કચેયીના ભોફાઈર ફીર યજીસ્ટય 

 કચેયીના યીરામન્દ્વ ઈન્દ્ટયનેટ કેનકળન 

 કચેયીના ટેફરેટ ફીર યજીસ્ટય 

 વાંળોધન નનમાભકશ્રીની ગાડીનુાં ડીઝર યજીસ્ટય 

 ખાનગી ૫ત્રોની પાઈર 

(૧૨) કચેયી અનધક્ષક 

 ઓડીટ ેયાની પાઈર (લયલાય) 

 શાપ ભાજીનની પાઈર (લયલાય) 

(૧૩) એ-૧ (શ્રીભિી નીરાફને એભ. જોી, વી. ક્રાકય) 
 કચેયીનાાં કભયચાયી / અનધકાયીની વેલાોથી 
 કચેયીનાાં કભયચાયી / અનધકાયીશ્રીઓની યજા ભાંજુયી અંગે 
 લોટયળેડ મોજના ચકુલામેર નાણાાં અંગેના પ્રભાણ૫ત્ર આ૫લા  

 ગપુ્િ અશલેારનુાં ઈનલડય / આઉટલડય કયવુાં 
 નત્રભાનવક ચાર્જ ૫ત્રક 

 ેન્દ્વન ેયની પાઇર 

 કભયચાયી/અનધકાયીનાાં ૫ગાય પીક્ષળેનની પાઈર 

 ઉચ્ચક દયનાાં ભાંજુયીની પાઈર 

 કોન્દ્રાકટચ્યરુ વેલા ભાંજુયીની પાઈર 

 આય.એ. અને એવ.આય.એપ. ના ઓડયયની પાઇર 
(૧૪) એ-ય (શ્રી એભ. એવ. યાઠોડ, વી. ક્રાકય) 

 ેએફર ફીરની પાઈર 

 નોટ ેએફર ફીરની પાઈર 

 કેળબકુ 
 ચેક યજીસ્રય 

 યવીદ બકુ 

 ચરન યજીસ્ટય અન ેચરન પાઈર 
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 ફજેટ યજીસ્ટય 

 પ્રો.ટેક્ષ અન ેઈન્દ્કભટેક્ષ અંગેનુાં યજીસ્ટય 

 ફજેટની પાઈર 

 એફસ્રેક ફીર યજીસ્ટય 

 રેઝયી યજીસ્ટય 

 અનાભિ યજીસ્ટય 
 યીપન્દ્ડ ફીર યજીસ્ટય 

(૧૫) એ-૩(શ્રીભિી એ. જી. ટેર, વી. ક્રાકય) 
 યનુનલનવિટીનાાં િભાભ નલબાગ/કેન્દ્રની ભાંજુયીની પાઈર 

 કભયચાયીનાાં પ્રોટેકટીલેવય અંગેની પાઈર 

 પ્રોટેકટીવલેય ભાંજુયી અન ેપાલણીની કાભગીયી 
 પ્રોટેકટીલ લેવય / ગણલેળ યજીસ્ટય 

(૧૬) એ-૪ (શ્રીભિી એવ. ફી. ગયાવીમા, વી. ક્રાકય) 

 કભયચાયી/અનધકાયીનાાં ૫ગાય બથ્થા યજીસ્ટય 

 જીએવએરઆઈ યજીસ્ટય 

 એડલાન્દ્વ ેભેન્દ્ટ અંગેની યજીસ્ટય 

 ટી.એ.ફી. યજીસ્ટય 

 ી.એપ.યજીસ્ટય 
 આઈ.ટી.યજીસ્ટય(પોભય-૧૬) 
 એભ.ઈ.એવ.યજીસ્ટય 
 ગ્રાન્દ્ટ યજીસ્ટય 

 કન્દ્ટીજન્દ્વી લાઉચય યજીસ્ટય 

 ી.એપ.ાવબકુ 
(૧૭) PO2 આમોજન ળાખા (શ્રી ડી. એભ. ટેર, જુ. ક્રાકય) 

 પ્રાન મોજનાના ફજેટની પાઈર 

 પ્રાન મોજનાના ફજેટ અંગેના ૫ત્ર વ્મલશાયની પાઈર 

 વયકાયશ્રી વાથેના ૫ત્ર વ્મલશાયની પાઈર 

 પ્રાનીંગ એન્દ્ડ ડલેરભેન્દ્ટની પાઇર 
(૧૮) એ-૫ (શ્રી એભ. એ. ળેખ, જુ. ક્રાકય) 

 આઉટલડય યજીસ્ટય 

 ઈનલડય યજીસ્ટય 

 ટાર ટીકીટ યજીસ્ટયએ 

 ટાર ટીકીટ યજીસ્ટયફી 
(૧૯) એ-૬ (શ્રી એવ. ફી. ચૌધયી, વી. ક્રાકય) 

 પ્રલાવ ડામયી યજીસ્ટય 

 પ્રલાવ ભાંજુયી યજીસ્ટય 

 જુદા જુદા વાંળોધન કેન્દ્રની આય.ટી.આઈ.ની અરગ પાઈર 

 આય.ટી.આઈના યીોટયની પાઈર 

 સ્ટેળનયી યજીસ્ટય 
 ખાનગી અશલેાર પોભય યીોટીંગ/યીવ્યનુી પાઇર 
 રેનીંગ, વેભીનય, વીમ્ોઝીમભની ભાંજુયીની પાઇર 
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 કભયચાયી/અનધકાયીઓના દયેક કેન્દ્રના ખાનગી અશલેારની પાઈર 

 
મદૃુા નફંય-૭ : તેની નીનત ઘડતયના થલા તેના ભરીકયણ વફંધંભા ં જનતાના વભ્મો વાથે 

નલચાયનલનનભમ ભાટે થલા તેભના દ્રાયા યજુઅત ભાટેની નલદ્યભાન કોઈ વ્મલસ્થાની 
નલગતો :- 

 
 અત્રેની કચેયીભાાં ભાત્ર યનુનલનવિટી ખાિ ે ચારિી વાંળોધન અન ે અનસુ્નાિક નળક્ષણ ક્ષતેે્ર ચારિી 

કાભગીયી શોમ જનિાના વભ્મો વાથ ેવીધો વાં૫કય યશિેો નથી, જેથી રાગ ુ૫ડત ુનથી. 
 
મદૃુા નફંય-૮ : તેના બાગ તયીકે થલા તેની વરાશના શતે ુભાટે ફે થલા તેથી લધ ુવ્મહકતઓના ફનેરા 

ફોડમ, કાઉન્વીરો, વનભનત ને ફીજા ભડંોનુ ં૫ત્રક ને તે ફોડમ, કાઉન્વીરો, વનભનત ને 
ફીજા ભડંોની ફેઠકો રોકો ભાટે ખલુ્રી છે કે કેભ થલા તેલી ફેઠકોની કામમનોંધો રોકોને 
ભલાાત્ર છે કે કેભ ?  

 
 ી.જી. ફોડય ઓપ સ્ટડી-અનસુ્નાિક અભ્માવક્રભ વાંફાંનધિ પ્રશ્નો અન ેનનયાકયણ ભાટે 
 યીવચય કાઉન્દ્વીર-વાંળોધન રગિા િાાંનત્રક અને લશીલટ પ્રશ્નો અન ેનનયાકયણ 
 યીવચય વફકભીટી-નલા ટેકનીકર પ્રોગ્રાભ નકકી કયલા િથા વાંળોધન કામોનુાં મલુ્માાંકન કયલા ભાટે 

અન ે આ કભીટી રાયા ખડેિૂો૫મોગી બરાભણો પસુ્િીકાના રૂ૫ભાાં િૈમાય કયલાભાાં આલે િથા 
યનુનલનવિટીની લેફવાઈડ ઉ૫ય યજુ કયલાભાાં આલ ેછે. 

 પ્રાનીંગ એન્દ્ડ ડલેર૫ભેન્દ્ટ કભીટી- યનુનલનવિટી કક્ષાનુાં ભાસ્ટય પ્રાન િૈમાય કયલો, નલા પ્રોજેકટોનુાં 
સ્ુટીની કયી વયકાયશ્રીભાાં યજુ કયલા, નળક્ષણ, વાંળોધન અન ે નલસ્િયણના નલનલધ પ્રોગ્રાભો િૈમાય 
કયલા અન ેનનમાભક ભાંડને બરાભણ કયલી, ૫યસ્કેટીલ પ્રાન િૈમાય કયલા, નલનલધ મોજનાઓના 
પ્રોગ્રેવની વભીક્ષા કયલા િેભજ યનુનલનવિટીના ભાસ્ટય પ્રાનન ેવિિ અઘ્મિન કયલાની કાભગીયી 
ભાટે 
 ઉ૫યોકિ કભીટી/કાઉન્દ્વીરભાાં પકિ નનભણુાંક કયેર વભ્મશ્રીઓ બાગ રઈ ળકિા શોમ 

વાભાન્દ્મ નાગહયક ભાટે પ્રલળે નથી િેભજ ઉ૫યોકિ કભીટી/કાઉન્દ્વીરની કામયનોંધ યનુનલનવિટીભાાં અભરીકયણ 
પયુિી જ ભમાયહદિ શોમ છે. 
 
મદૃુા નફંય-૯ : તેના નધકાયીઓ ને કભમચાયીઓની ભાહશતી સુ્સ્તકા :- 
 

 નલવાયી કૃન યનુનલનવિટીની લેફવાઈટ www.nau.in ૫ય ભાહશિી મકુલાભાાં આલરે છે િેભજ આ 
વાથ ે એેન્દ્ડીક્ષ-એ (ી.જી. ફોડય ઓપ સ્ટડી), એેન્દ્ડીક્ષ-ફી (યીવચય કાઉન્દ્વીર), એેન્દ્ડીક્ષ-વી 
(એગ્રેસ્કો યીવચય વફ કભીટી) અન ેએેન્દ્ડીક્ષ-ડી (પ્રાનીંગ એન્દ્ડ ડલેર૫ભેન્દ્ટ કભીટી) થી વાભેર છે. 
 

એેન્ડીક્ષ-એ(ી. જી. ફોડમ ઓપ સ્ટડી) 
 

Sr. 

No. 
Name Designation 

1.  Dr. A.N.Sabalpara 
Chairperson 

Director of Research and Dean PG. Studies, NAU, Navsari 

2.  Dr. G. G. Radadia Registrar, NAU, Navsari 

3.  Dr. G. R. Patel Director of Extension Education,NAU, Navsari 

Deans ans Principals 



- 15 - વશ વળંોધન નનમાભક(કૃન) 

4.  Dr. M. K. Arvadiya Dean Faculty of Agriculture, NMCA, NAU, Navsari 

5.  Dr. B. N. Patel 
I/c. Dean, Faculty of   Horticulture, Aspee College of Horti. & Forestry, 

NAU, Navsari. 

6.  
Dr. N. H. Kelawala 

 

Principal & Dean, Faculty of Veterinary Science & Animal Husbandry, 

NAU, Navsari 

7.  Dr. H. R. Pandya I/C. Dean, Aspee  Agri. Business Management Institute, NAU, Navsari 

8.  Dr. P. K. Shrivastav I/C. Principal, College of Forestry, NAU, Navsari 

9.  Dr. Z. P.Patel Principal, College of Agriculture, NAU, Waghai 

10.  Dr. K. G. Patel Principal, College of Agriculture, NAU, Bharuch 

11.  Dr. R. M. Patel Principal, GABI, Surat 

12.  Er. P. R. Pandey 
Principal, College of Agriculture Engineering & Technology, NAU, 

Dediapada 

13.  Dr. K. A. Patel Associate Director of Research(Agri.),  NAU, Navsari 

14.  Dr. S. R. Chuadhary Associate Director of Research (Animal Science),  NAU, Navsari 

Three Research Scientist 

15.  Dr. V. B. Kharadi Research Scientist, Livestock Research Station, NAU, Navsari 

16.  Dr. D. K. Sharma Research Scientist, Agricultural Experiment  Station, NAU, Paria 

17.  Dr. B. G. Solanki Research Scientist, Main Cotton Research Station, NAU, Surat 

Three Post Graduate Teachers 

18.  Dr. V. A. Solanki 
Professor & Head, Department of Plant Pathology, N.M.C.A., NAU, 

Navsari 

19.  Dr. Alka Singh 
Associate Professor, Department of Floriculture, Aspee College of Horti. 

& Forestry, NAU, Navsari. 

20.  
Dr. Sandhya S. 

Chaudhary 

 PG coordinator, Professor, Dept. of Vet. Biochemistry  & Physiology, 

Veterinary College, NAU, Navsari  

21.  Shri A. M. Patel Assistant Registrar (Academic), NAU, Navsari 
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એેન્ડીક્ષ-ફી (યીવચમ કાઉન્વીર) 
 

Sr. 

No. 

Name Designation Remarks 

Vice Chancellor  

1. Dr. C.J. Dangaria Hon. Vice-Chancellor, Navsari Agricultural University, 

Navsari 

Chairmen 

Director of Research  

2. Dr. A.N. Sabalpara Director of Research, Navsari Agricultural University, 

Navsari 

Member-

Secretary 

Director of Extension Education  

3. Dr. G.R. Patel Director of Extension Education, Navsari Agricultural 

University, Navsari 

Member 

Associate Director of Research  

4. Dr. K.A Patel Associate Director of Research (Agri.), NAU, Navsari Member 

5. Dr. S.R. Chaudhary Associate Director of Research (Ani. Sci.), NAU, Navsari Member 

Deans  

6. Dr. M.K. Arvadia Dean, Faculty of Agriculture, N.M. College of 

Agriculture, NAU, Navsari 

Member 

7. Dr. B.N. Patel Dean, Faculty of Horticulture & Forestry, ASPEE College 

of Horticulture & Forestry, NAU, Navsari 

Member 

8. Dr. N.H. Kelawala Dean, Faculty of Veterinary Science, College of 

Veterinary Sci. & Animal Hus., NAU, Navsari 

Member 

The Conveners of of the Agresco sub-committees 

9. Dr. J.G.Patel Convener (NRM) & Principal, Polytechnic in Agriculture, 

NAU, Bharuch 

 

10. Dr. B. G. Solanki Convener (Crop improvement),  Research Scientist, 

 Main Cotton Research Station, NAU, Surat 

Member 

11. Dr.  Z. P. Patel Convener (Plant Protection) & Principal, College of 

Agriculture, NAU, Waghai 

Member 

12. Dr. B.R. Parmar Convener (Horti. & Forti.) & Professor & Head, Dept. of 

Horticulture, N.M. College of Agriculture, NAU, Navsari 

Member 

13. Dr. R.M. Patel Convener (Basic Sci.) & Principal, Gujarat Agricultural 

Biotechnology Institute,  NAU, Surat 

Member 

14. Er. N. M. Shah 

 

 

Convener (Agril. Engg.) & Associate Professor  

Dept. of Agricultural Engineering, Aspee College of 

Horti. & Forti., NAU, Navsari 

Member 

15. Dr.Narendra Singh Convener (Social. Sci.) & Associate, Dept. of Agril. 

Economics, Aspee College of Horti. & Forti., NAU, 

Navsari 

Member 

16. Dr. V. B. Kharadi Convener (Animal Prod.) & Research Scientist, Livestock 

Research Station, Navsari Agricultural University, 

Navsari 

Member 

17. Dr. R.M. Patel Convener (Animal Health) & Professor, (Medicine), 

College of Veterinary Science & Animal Husbandry, 

NAU, Navsari 

Member 

Eminent Scientists outside the University(Nominated by Vice-Chancellor) 

18. Dr. D. P. Waskar Director of Research, Vasantrao Naik Marathwada Krishi 

Vidyapeeth, Parbhani-431 402 

Member 

19. Dr. Sanjay Singh 

 

 

Head & PI, Central Horticulture Experimental Station 

Vejalpur, Godhra-Baroda Highway, Godhra-389 

340(Gujarat) 

Member 

Professor/Research Scientists (Nominated by Vice-Chancellor) 

20. Dr. P.K. Shrivastava Principal,  College of Forestry, NAU, Navsari Member 

21. Dr. J.D. Thanki Professor & Head, Dept. of Agronomy, NMCA, NAU, 

Navsari 

Member 
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22. Dr. V.A. Solanki Director of Student Welfare, Navsari Agricultural 

University, Navsari 

Member 

23. Dr. K.G. Patel Principal, College of Agriculture, NAU, Bharuch Member 

24. Dr. H.R. Pandya Principal, Aspee Institute of Agril. Business, 

Management, NAU, Navsari 

Member 

Progressive farmer(Nominated by Vice-Chancellor) 

25. Manharbhai Chhotubhai 

Patel 

Umbel, Ta. Kamrej, Dist. Surat Member 

The Directors of Agriculture/Horticulture/Animal Husbandry 

26. Dr. B.R. Shah Director of Agriculture, Gujarat state Member 

27. DR. R.A. Sherasiya Director of Horticulture, Gujarat state Member 

28. Dr. Hitaben Patel Director of Animal Husbandry, Gujarat state Member 

 
એેન્દ્ડીક્ષ-વી (એગ્રેસ્કો યીવચય વફ કભીટી) 

 
Sr. 
No. 

Name of AGRESCO 
Sub-committee 

Name of the Conveners with designation and address 

1. 
Animal Production & 
Fisheries 

Dr. V. B. Kharadi, Research Scientist, Livestock Research Station, 
NAU.,  Navsari 

2. Animal Health 
Dr. R. M. Patel, Professor (Medicine), College of Veterinary Science & 
Animal Husbandry, NAU, Navsari 

3. Social Science 
Dr. Narendrasingh,   Assoc.  Professor, Dept. of Agril. Economics, 
Aspee College of Horti. & Forti., NAU, Navsari 

4. Basic Science 
Dr.  R. M. Patel, Principal, Gujarat Agricultural Biotechnology Institute 
, NAU, Surat 

5. Agril. Engineering 
Dr. N. M. Shah, Associate Professor, Dept. of Agricultural Engineering, 
Aspee College of Horti. & Forti., NAU, Navsari 

6. Plant Protection Dr.  Z. P. Patel, Principal, College of Agriculture, NAU, Waghai 

7. Crop Improvement 
Dr.  B. G. Solanki, Research Scientist (Cotton), Main Cotton Rsearch 
Station, NAU, Surat 

8. Horticulture & Forestry 
Dr. B. R.  Parmar, Professor & Head, Dept. of Horticulture, N. M. 
College of Agriculture, NAU, Navsari 

9. 
Natural Resource 
Management 

Dr. J. G. Patel, Principal, Polytechnic  in Agriculture , NAU, Bharuch 

 
એેન્ડીક્ષ-ડી (પ્રાનીંગ એન્ડ ડલેર૫ભેન્ટ કભીટી) 

 
Sr 

No. 
Name and Designation 

Remarks 

1.  Dr. C.J.Dangaria, Hon. Vice-Chancellor, NAU, Navsari Chairmen 

2.  Dr. A.N.Sabalpara, Director of Research & Dean PG Studies, NAU, Navsari Member 

3.  Dr. G.R.Patel, I/C. Director of Extension Education, NAU, Navsari Member 

4.  Dr. G.G.Radadia, I/C. Registrar, NAU, Navsari Member 

5.  Dr. M.K.Arvadia, Dean Faculty of Agriculture, NAU, Navsari Member 

6.  Dr. B.N.Patel, I/C. Dean Faculty of Horticulture, NAU, Navsari Member 

7.  Dr. J.D.Thanki, I/C. Dean Faculty of Agribusiness Management, NAU, Navsari Member 

8.  Dr. N.H.Kelawala, Dean Faculty of Veterinary, NAU, Navsari Member 

9.  Dr. P.R.Pandey, Dean Faculty of Agril. Engg., NAU, Dediapada Member 

10.  Dr. H.R.Pandya, I/C. Director of Students Welfare, NAU, Navsari Member 

11.  Shri D.T.Chaudhari, Comptroller, NAU, Navsari Member 

12.  Dr. K.D.Tandel, I/C. Librarian, NAU, Navsari Member 

13.  Shri. H.T.Bhalsod, Executive engineer, NAU, Navsari Member 

14.  
Dr. D.Z. Patel (Retd. Joint Director of Agriculture) 

Non official 

member 

15.  
Dr. G. G. Rao (Director CSSRI, Bharuch) 

Non official 

member 
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16.  
Dr. M. B. Patel (Retd. Professor & Head, Entomology) 

Non official 

member 

17.  
Dr. Suraj D. Savalia (Paston Food Industry, Navsari) 

Non official 

member 

18.  
Shri. Savjibhai Dholakia (Shri Ram-Krishna Industries, Surat) 

Non official 

member 

19.  Dr. V.M.Thumar, Planning Officer, NAU, Navsari Secretary 

20.  
P.K.Srivastav, I/C. Principal, Forestry College, NAU, Navsari 

Co-opt 

member 

 
મદૃુા નફંય-૧૦ : તેના નલનનમભોભા ંજોગલાઈ કમામ પ્રભાણે લતયની ૫ઘ્ધનત વહશત તેના દયેક નધકાયીઓ 

ને કભમચાયીઓને ભતા ભાનવક ભશનેતાણા :- 
 
.ન.ં નધકાયીશ્રીનુ ંનાભ/ શોદ્દો ૫ગાય-ધોયણ ગ્રોવ ે 

૧. ડો. એ. એન. વાફર૫યા, વાંળોધન નનમાભકશ્રી રૂા. ૩૭,૪૦૦-૬૭,૦૦૦ 
(ગ્રેડ ે રૂા. ૧૦,૦૦૦/-) 

રૂા. ૧૬૧૧૨૭ 

ય. ડો. કે. એ. ૫ટેર, વશ વાંળોધન નનમાભકશ્રી (કૃન) રૂા. ૩૭,૪૦૦-૬૭,૦૦૦ 
(ગ્રેડ ે રૂા. ૧૦,૦૦૦/-) 

રૂા. ૧૪૫૬૬૯ 

૩. ડો.એવ.આય.ચૌધયી,વશ વાંળોધન નનમાભકશ્રી (લેટયનયી) 
પરુના ધોયણ,ે ખચય : લેટયનયી કોરેજ 

રૂા. ૩૭,૪૦૦-૬૭,૦૦૦ 
(ગ્રેડ ે રૂા. ૧૦,૦૦૦/-) 

રૂા. ૧૩૧૪૯૪ 

૪. ડો. લી. એભ. ઠુમ્ભય, આમોજન અનધકાયી 
પરુના ધોયણ,ે ખચય : અસ્ી કોરેજ 

રૂા. ૩૭,૪૦૦-૬૭,૦૦૦ 
(ગ્રેડ ે રૂા. ૯,૦૦૦/-) 

રૂા. ૧૦૨૧૯૧ 

૫. શ્રી એ. એભ. ૫ટેર, ભદદનીળ વાંળોધન લૈજ્ઞાનનક રૂા. ૧૫,૬૦૦-૩૯,૧૦૦ 
(ગ્રેડ ે રૂા. ૬,૦૦૦/-) 

રૂા. ૬૬૫૬૯ 

૬. ડો. ભૂણ એચ. કાે, ભદદનીળ પ્રાઘ્મા૫ક 
પરુના ધોયણ,ે ખચય : લેટયનયી કોરેજ 

રૂા. ૧૫,૬૦૦-૩૯,૧૦૦ 
(ગ્રેડ ે રૂા. ૬,૦૦૦/-) 

રૂા. ૫૪૩૬૭ 

૭. ડો. જીજ્ઞેળબાઈ એભ. ૫ટેર, ભદદનીળ પ્રાઘ્મા૫ક 
પરુના ધોયણ,ે ખચય : લેટયનયી કોરેજ 

રૂા. ૧૫,૬૦૦-૩૯,૧૦૦ 
(ગ્રેડ ે રૂા. ૬,૦૦૦/-) 

રૂા. ૫૯૪૦૫ 

૮. ડો. વાંિોકુભાય એ. હવેુ, ભદદનીળ પ્રાઘ્મા૫ક 
પરુના ધોયણ,ે ખચય : પોયેસ્રી કોરેજ 

રૂા. ૧૫,૬૦૦-૩૯,૧૦૦ 
(ગ્રેડ ે રૂા. ૬,૦૦૦/-) 

રૂા. ૫૭૬૫૫ 

૯. ડો. કેિન એભ. મુાંગયા, ભદદનીળ વાંળોધન લૈજ્ઞાનનક 
 

રૂા. ૧૫,૬૦૦-૩૯,૧૦૦ 
(ગ્રેડ ે રૂા. ૬,૦૦૦/-) 

રૂા. ૪૯૭૬૪ 

૧૦. શ્રીભિી ભીનીફેન વી.કોડાપલુ્રી, ી.એવ. ટુ ડી.આય. 
પરુના ધોયણ,ે ખચય : લેટયનયી કોરેજ 

રૂા. ૯,૩૦૦-૩૪,૮૦૦ 
(ગ્રેડ ે રૂા. ૪,ય૦૦/-) 

રૂા. ૪૫૯૧૮ 

૧૧. શ્રી ળોબાનબાઈ ફી.બફયાયી, ી.એવ. ટુ એ.ડી.આય. 
પરુના ધોયણ,ે ખચય : લેટયનયી કોરેજ 

રૂા. ૯,૩૦૦-૩૪,૮૦૦ 
(ગ્રેડ ે રૂા. ૪,ય૦૦/-) 

રૂા. ૩૯૧૦૭ 

૧ય. શ્રી ી. લી. રીમ્ફાચીમા, ખિેીલાડી અનધકાયી પીકવ ૫ગાય રૂા. ૧૫૫૦૦ 

૧૩. શ્રીભિી નીરાફેન એભ.જોી, વીનીમય કરાકય   રૂા. ૫,ય૦૦-ય૦,ય૦૦ 
(ગ્રેડ ે રૂા. ય,૪૦૦/-) 

રૂા. ૨૬૮૮૭ 

૧૪. શ્રી ભશને્દ્રબાઈ એવ.યાઠોડ, વીનીમય કરાકય િથા ઈં.ચા. 
કચેયી અનધક્ષક 
 
 

રૂા. ૫,ય૦૦-ય૦,ય૦૦ 
(ગ્રેડ ે રૂા. ૪,૨૦૦/-) 

રૂા. ૪૧૮૧૮ 

૧૫. શ્રીભિી અંજનાફેન જી. ૫ટેર, વીનીમય કરાકય  
પરુના ધોયણ,ે ખચય : કુરવબચલશ્રીની કચેયી 

રૂા. ૫,ય૦૦-ય૦,ય૦૦ 
(ગ્રેડ ે રૂા. ય,૪૦૦/-) 

રૂા. ૨૮૩૯૮ 

૧૬. શ્રીભિી વોનરફેન ફી. ગયાવીમા, વીનીમય કરાકય  
પરુના ધોયણ,ે ખચય : હશવાફ નનમાભકશ્રીની કચેયી 

રૂા. ૫,ય૦૦-ય૦,ય૦૦ 
(ગ્રેડ ે રૂા. ય,૪૦૦/-) 

રૂા. ૨૪૬૪૩ 
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૧૭. શ્રી ળળીકાાંિ ફી. ચૌધયી, વીનીમય કરાકય  
પરુના ધોયણ,ે ખચય : હશવાફ નનમાભકશ્રીની કચેયી 

રૂા. ૫,ય૦૦-ય૦,ય૦૦ 
(ગ્રેડ ે રૂા. ય,૪૦૦/-) 

રૂા. ૨૬૬૯૦ 

૧૮. શ્રી મસુ્િાક એ. ળેખ, જુનીમય કરાકય  રૂા. ૫,ય૦૦-ય૦,ય૦૦ 
(ગ્રેડ ે રૂા. ૧,૯૦૦/-) 

રૂા. ૨૦૨૬૯ 

૧૯. શ્રી ભયયુ જે. ૫ટેર, ખેિી ભદદનીળ રૂા. ૫,ય૦૦-ય૦,ય૦૦ 
(ગ્રેડ ે રૂા. ય,૪૦૦/-) 

રૂા. ૧૦૦૦૦ 

ય૦. શ્રીભિી વાંગીિાફેન ાાંડ,ે ખેિી ભદદનીળ પીકવ ૫ગાય રૂા. ૧૦૦૦૦ 

ય૧. શ્રી હદબર૫બાઈ એભ.૫ટેર, જુનીમય કરાકય  પીકવ ૫ગાય રૂા. ૧૦૦૦૦ 

યય. શ્રી કૌનળકબાઈ એન. િડલી, ડ્રાઈલય રૂા. ૫,ય૦૦-ય૦,ય૦૦ 
(ગ્રેડ ે રૂા. ય,૮૦૦/-) 

રૂા. ૩૫૨૧૫ 

ય૩. શ્રી જમેળબાઈ એન. ભશિેા, ડ્રાઈલય રૂા. ૫,ય૦૦-ય૦,ય૦૦ 
(ગ્રેડ ે રૂા. ૧,૯૦૦/-) 

રૂા. ૧૯૭૨૩ 

ય૪. શ્રી હશિેળબાઈ જી. નામકા, વોટીંગ સ્ટાપ રૂા. ૪,૪૪૦-૭,૪૪૦ 
(ગ્રેડ ે રૂા. ૧,૩૦૦/-) 

રૂા. ૧૪૭૬૪ 

૨૫. શ્રી ભશળેબાઈ કે. યાઠોડ, ૫ટાલાા રૂા. ૪,૪૪૦- ૭,૪૪૦ 
(ગ્રેડ ે રૂા. ૧,૩૦૦/-) 

રૂા. ૧૪૭૬૪ 

 
મદુા ન-ં ૧૧ : તભાભ મોજનાઓ, સલુચત ખચમ ને ચકુલેરા નાણંા ૫યના શલેારોની નલગતો દળામલતી, તેની 

દયેક એજન્વીને પાલેર અંદાજ૫ત્ર :- 
 

 બાયિ/યાજમ વયકાય રાયા અત્રેની કચેયીને વાંળોધન ભાટે અંદાજ૫ત્ર ભાંજુય કયી યનુનલનવિટીના 
હશવાફી અનધકાયી-લ-હશવાફ નનમાભકશ્રી ભાયપિ પાલલાભાાં આલ ે છે. આ પાલેર ગ્રાન્દ્ટ મજુફ 
નાણાાંકીમ લય દયમ્માન ખચય કયલાભાાં આલ ેછે અન ેલયના અંિ ેવાંયકુિ લાનિક અશલેાર હશવાફી 
અનધકાયી-લ-હશવાફ નનમાભકશ્રી રાયા િૈમાય કયલાભાાં આલ ેછે અન ેવયકાયશ્રીભાાં યજુ કયલાભાાં આલ ે
છે. 

અત્રેની કચેયી ખાિ ેકામયયિ મોજનાઓની ભાહશિી નીચે મજુફ છે. 
 

અ. 
નાં. 

મોજનાનુાં નાભ ફજેટ વદય પાલેર યકભ 
(રૂા. રાખભાાં) 

 પ્રાન મોજના 
૧ એક્ષાનવ ઓપ પ્રાનીંગ ઈલેલ્યએુળન, પ્રોગ્રાભીંગ, ભોનીટયીંગ 

એન્દ્ડ ભોનીટયીંગ વેર 

૧ય૧૩૪ ૧૭.૦૫ 

ય કેમ્વ ડલેર૫ભેન્દ્ટ પ્રોગ્રાભ ઓન કેમ્વ ૧ય૭૧ય/૫ફી ૩૦.૦૦ 

 નોન પ્રાન મોજના 
૩ સ્કીભ પોય વીડ વેર, નલવાયી ૫૦૭૫ ૨૬.૯૪ 

૪ એવોવીએટ ડામયેકટય ઓપ યીવચય, એન.એ.આય.ી., નલવાયી ૭૦૮૧-વી ૨૦.૫૧ 

૫ ડામયેકટય ઓપ યીવચય, નલવાયી ૪૫૦૧ ૪૬.૧૩ 

૬ એક્ષાન્દ્વન ઓપ ડામયેકટય ઓપ યીવચય (ઝોન) ઓહપવ, 
નલવાયી 

૪૫૭૩/૫ ૧૬.૭૭ 

 આઈ.વી.એ.આય. મોજના 
૭ ૭.૧ વોટય ટુ ડીન ૨૭૧૧૧/આય ૧.૨૨ 

 અધય એજન્દ્વી મોજના 
૮ અધય એજન્દ્વી પ્રોજેકટ ટેસ્ટીંગ પી ૧૮૯૬૪ ૧૪.૦૦ 
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મદુા ન-ં ૧ય : પાલેર યકભો વહશત વફનવડી કામમિભોની ભર ફજલણીની યીત ને એલા કામમિભોના 
રાબાથીઓની નલગતો :- 

 
 અત્રેની કચેયીથી કોઈ ૫ણ પ્રકાયની આનથિક વશામ રાબાથીઓન ેઆ૫લાભાાં આલિી નથી, જેથી રાગ ુ

૫ડિો નથી. 
 

મદુા ન-ં ૧૩ : તેણે અેર છુટછાટો, ૫યલાનગીઓ થલા નધકૃનતઓ ભેલનાયાની નલગતો :- 
 

 રાગ ુ૫ડિો નથી. 
 
મદુા ન-ં ૧૪ : ઈરેકટ્રોનનક સ્લરૂ૫ભા ંતેને ઉ૫રબ્ધ થલા તેની ાવેની ભાહશતીને રગતી નલગતો :-  
 

 નલવાયી કૃન યનુનલનવિટીની લેફવાઈટ www.nau.in ૫ય જરૂયી િભાભ ભાહશિી ઉ૫રબ્ધ છે. 
 
મદુા ન-ં ૧૫ : જાશયે ઉ૫મોગ ભાટે નનબાલલાભા ંઅલતા શોમ, તો તેલા ગ્રથંારમ થલા તેના લાચંન કક્ષના 

કાભકાજના કરાકો વહશતની ભાહશતી ભેલલા ભાટે નાગહયકોને ઉ૫રબ્ધ સનુલધાઓની 
નલગતો :- 

 
 રાગ ુ૫ડતુાં નથી. 

 
મદુ્દા ન-ં ૧૬ : જાશયે ભાહશતી નધકાયીઓના નાભો, શોદૃાઓ ને ફીજી નલગતો :- 
 

ડામ. કે. એ. ૫ટેર, વશ વળંોધન નનમાભકશ્રી (કૃન),  
વળંોધન નનમાભકશ્રીની કચેયી, નલવાયી કૃન યનુનલનવિટી, નલવાયી 
ટેરીપોન નફંય 

ઓહપવ : ૦ય૬૩૭ ય૮૩૪૫ય 

ભોફાઈર : ૯૮૭૯૫૮ય૮૭૧ 
યશઠેાણ : ૯૮૭૯૫૮ય૮૭૧ 
પેકવ : ૦ય૬૩૭ ય૮૩૪૫ય 

E-mail : adr_agri@nau.in 

 
મદુા ન-ં ૧૭ : ઠયાલલાભા ંઅલે તેલી ફીજી ભાહશતી ; પ્રનવઘ્ધ કયલી જોઈળે ને ત્માય૫છી દય લે અ 

પ્રકાળનોને દ્યાલત કયલા જોઈળે :- 
 

 શા, આ ભાહશિી ભે-ય૦૧૭ ભાાં અદ્યાલિ કયલાભાાં આલળે. 
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