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મદુા ન ં:-૩ 
માહહતીનો અનધકાર અને જાહરે સત્તામડંળોની જિાબદારીઓ કલમ-૪(૧)ખ 

(પ્રો-એકટીિ ડીસ્કલોઝર) 
 

મદુા ન-ં૧ :- પોતાના વ્યિસ્થાતતં્ર, કાયો અને ફરજોની નિગતો :- 

 

વ્યિસ્થાતતં્ર હોદ્દો કાયય અને ફરજની નિગતો 
કચેરીના િડા સશંોધન નનયામક અને 

અનસુ્નાતક 
નિધાશાખાઘ્યક્ષ 

સ્ટેચ્યટુઈ૧૧૪ એસ.૪૧.૮ મજુબ નકકી થયલે કાયય અન ે
ફરજો. 
 સ્ટેચ્યટુમાાં દર્ાયવેલ નનનિ નનયમોનુાં પાલન કરવુાં 
 અનસુ્નાિક અભ્યાસક્રમ િથા સાંર્ોધન પ્રવનૃિઓનુાં 

સાંચાલન. 
 યનુનવનસિટી કક્ષાએ સાંર્ોધન િેમજ અનસુ્નાિક 

અભ્યાસક્રમનાાં ભાગરૂપ ે થતુાં સાંર્ોધન માટે સાંલગ્ન 
આચાયયશ્રીઓ િેમજ પ્રાઘ્યા૫ક અન ેવડા સાથ ેઆયોજન 
અને સાંચાલન 

 સાંર્ોધનને લગિાાં નાણાાંકીય/વહીવટી બાબિો, નમલ્કિની 
ભૌનિક ચકાસણી અંગેની કામગીરી 

 સાંર્ોધન માટેના અંદાજીિ બજેટ િૈયાર કરવાની કામગીરી 
 માન.કુલ૫નિશ્રી માગયદર્યન હઠેળ આઈ.સી.એ.આર., કેન્દ્ર 

સરકાર અન ે રાજય સરકાર અન ે અધર એજન્દ્સીનાાં 
સાંર્ોધન પ્રવનૃિનુાં આયોજન કરવુાં 

 સાંર્ોધનની પોલીસી રીસચય કાઉન્દ્સીલ, એકેડમેીક 
કાઉન્દ્સીલ, પી.જી. બોડય ઓફ સ્ટડીઝ અન ે બોડય ઓફ 
મેનેજમેન્દ્ટ મારફિ ેનકકી કરવી 

 સમયસર સાંર્ોધનની માહહિી ૫હર૫ત્ર, મેગેજીંન, પ્રેસનોટ 
નવગેરે પ્રકાર્ન કરવુાં. 

 માન.કુલ૫નિશ્રીનાાં માગયદર્યન હઠેળ યનુનવનસિટીના નવકાસ 
માટે સાંર્ોધન પ્લાન િૈયાર કરવો. 

 યનુનવનસિટીનાાં સાંર્ોધન કેન્દ્રોની કાયયદક્ષિા અંગે નનરીક્ષણ 

 બોડય ઓફ મેનજેમેન્દ્ટની માંજુરી ૫છી સાંર્ોધનને લગિા 
કરાર કરવા  

 સાંર્ોધન કેન્દ્ર/ યોજનાની ભૌનિક ચકાસણી કરવી 
 માન.કુલ૫નિશ્રી માંજુરીથી સેમીનાર, સીમ્પોઝીયમ, 

કોન્દ્ફરરન્દ્સ, લેકચસય આયોજીિ કરવા. 
 ગજુરાિ સરકારની જરૂહરયાિ અથવા એગ્રીકલ્ચરલ 

કાઉન્દ્સીલની માાંગ મજુબ સાંર્ોધનના વાનષિક પ્લાન િમેજ 
બીજ ઉત્પાદન કાયયક્રમ હાથ ધરવા. 

 રાજય સરકાર, એગ્રી.કાઉન્દ્સીલ િેમજ કુલ૫નિશ્રી ઘ્વારા 
સો૫વામાાં આવલે અન્દ્ય કામગીરી કરવી. 
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મદુા ન-ંર :- પોતાના અનધકારીઓ અને કમયચારીઓની સત્તાઓ અને ફરજો :- 
 ડાય. કે.એ.૫ટેલ, સહ સશંોધન નનયામક(એગ્રી.) 

  દરેક સબસેન્દ્ટરની/સાંર્ોધન યોજનાઓની સમગ્ર જવાબદારી  
  પ્લાન, નોન પ્લાન, અધર એજન્દ્સી યોજનાઓની સમગ્ર િાાંનત્રક કામગીરી િેમજ ગજુરાિ 

સરકારશ્રીન ેલગિી િમામ કામગીરી. 
  ટી.૧, ટી.ર, ટી.૫ ની િમામ કામગીરીની જવાબદારી. 
  યનુનવનસિટીની સાંર્ોધન યોજનાની ખરીદીની માંજુરીની કામગીરી (એ-૩ ) 
  ઝેડ.એ.આર.સી./એગ્રસે્કો /રીસચય કાઉન્દ્સીલની કામગીરીની સમગ્ર જવાબદારી (ટી.૫) 
  સાંર્ોધન કેન્દ્રના વડાઓનો પ્રવાસ કાયયક્રમ/ડાયરી અન ેરજા અંગનેી કામગીરી. 
  સરદાર ૫ટેલ એવોડય અન ે આત્મા પ્રોજેકટ એવોડયની કામગીરી િથા કૃનષ મહોત્સવ/નવસ્િરણની 

કામગીરી 
  RA & SRF નવગેરે કોન્દ્રાકચ્યઅુલ સનવિસની કામગીરી. 
  બીજ ઉત્પાદન અન ેવેરાયટી રીલીઝ િેમજ બબયારણન ેલગિી સમગ્ર કામગીરી. 
  િાાંનત્રક મીટીંગોનુાં આયોજન. 
  ભારિ સરકાર િથા ગજુરાિ સરકારના પાકો સાંબનધિ કામગીરી. 
  દરેક સાંર્ોધન યોજના/કેન્દ્રના ૫રફોમયન્દ્સ ઓહડટ, ખચય,આવક, રીવોલ્વીંગ ફાંડ નવગરેેનુાં મોનીટરીંગ 

  સાંર્ોધન કેન્દ્ર/યોજનાની રીસીપ્ટ, રીવોલ્વીંગ ફાંડ,ગ્રાન્દ્ટ વ૫રાર્ નવગેરેનુાં મોનીટરીંગ િથા સમગ્ર 
જવાબદારી. 

  RTI-PIO િરીકેની કામગીરી. (OS ફાઈલ/રજીસ્ટસય સાંભાળર્ે) 
  ADR (AS) ની ગેરહાજરીમાાં કચેરીની સમગ્ર જવાબદારી.  
  સાંર્ોધન નનયામકશ્રીની ઓવર ઓલ સાંચાલનની સઘળી જવાબદારી 
  સાંર્ોધન યોજનાઓની સમીક્ષાની કામગીરી 
  Web Site Update 
  કચેરીના વડા િરફથી સોં૫વામાાં આવિી િમામ પ્રકારની કામગીરી. 

ખાલી જગ્યા, સહ સશંોધન નનયામક (૫શ ુનિજ્ઞાન)  
  PG  અને ICAR ની સમગ્ર કામગીરીની જવાબદારી 
  ઉપાડ ચકુવણા અનધકારી િરીકેની કામગીરી 
  T.3. અન[ T.4 ની િમામ કામગીરીની જવાબદારી 
  ભારિ સરકાર િથા ગજુરાિ સરકારના ૫શનુવજ્ઞાનને લગિી િમામ કામગીરી 
  અનસુ્નાિક અભ્યાસક્રમને લગિાાં િમામ પ્રકારની િથા અન્દ્ય રૈ્ક્ષબણક કામગીરીની જવાબદારી 
  યનુનવનસિટીનો વાનષિક રીપોટય , NAU સ્પેકરમ,નવઝન નવગરેે અહવેાલ િૈયાર કરવા. 
  ૫શનુવજ્ઞાન નવભાગને લગિી િમામ કામગીરી(નર્ક્ષણ,સાંર્ોધન,નવસ્િરણ) 
  એબીએમ,હફર્રીઝ,એન્દ્જીનનયરીંગ, બાયોટેકનોલોજી વગેરે અહવેાલ િૈયાર કરવા. 
  MoUની  સાંકલનની કામગીરી 
  કચેરીની ખરીદી, વાહન મરામિની માંજુરી અંગેની કામગીરી 
  P.G. Board of Studies and Board of Studies of all Faculties ની કામગીરી 
  Deans Committee /Sport Committee Academic Council and Board of Management ની 

કામગીરી 
  ICAR(Adhoc), AICRP, ભારિ સરકાર/અન્દ્ય સાંસ્થાની યોજનાઓની સમગ્ર કામગીરી 
  ADR (Ag) ની ગેરહાજરીમાાં કચેરીની સમગ્ર જવાબદારી.  
  સાંર્ોધન નનયામકશ્રીની ગેરહાજરીમાાં કચેરીની સમગ્ર જવાબદારી. 
  RTI-PIO િરીકેની કામગીરી 
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  Right of Citizen to Public Services 
  કચેરીના વડા િરફથી સોં૫વામાાં આવિી િમામ પ્રકારની કામગીરી. 

 ડાય. િી.એમ.ઠુમર, આયોજન અનધકારી 
  પ્લાનીંગ સેલની સાંપણૂય જવાબદારી 
  Five Year plan, Annual Plan, ADP, Research/Construction Plan Orders/Scheme 

continuation and implementation , Plan Projects, Plan Budget, ICAR (ર૫% ગ્રાન્દ્ટ) દરેક 
યોજનાનુાં મહકેમ નવગેરેની કામગીરી 

  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  અંગનેી જવાબદારી  
  ફાઈનાન્દ્સની કનમટીની કામગીરી  
  પ્લાનના નવા પ્રોજેકટને લગિી કામગીરી 
  સ્થાયી ૫રામર્ય સનમનિ અંગનેી કામગીરી 
  ૫રચેઈઝ કમીટી, રેટ કોન્દ્રાકટ, ઈ-ટેન્દ્ડરીંગની  કામગીરી 
  ICAR Development Grant, Online Tour Approval 
  NTS, RAWE, JRF, Inspire, Indo Afghan, PG Fellowship 
  પ્લાનીંગ એન્દ્ડ ડવેલ૫મેન્દ્ટ કનમટી(PDC) ની કામગીરી 
  અ.૩ ટેબલની ખરીદીની દરખાસ્િ ચકાસણી કરી માંજુરીની કાયયવાહી કરવી 
  સ્ટેટ એગ્રીકલ્ચર કાઉન્દ્સીલની કામગીરી 
  ગજુરાિ સરકારશ્રી સાથ ે૫ત્રવ્યવહારની િમામ કામગીરી 
  બોડ ઓફ મેનેજમેન્દ્ટની પ્લાનીંગન ેલગિી કામગીરી 
  યનુનવનસિટીની સાંર્ોધન યોજનાની ખરીદીની માંજુરીની કામગીરી (એ-૩ ) 
  શ્રી ડી.એમ.૫ટેલ, જુ.કલાકય પાસે આયોજનની કામગીરી કરાવવાની  રહરેે્. 
  RTI-Apeal સાંર્ોધન નનયામકશ્રીન ેમદદ કરવી. sOS ફાઈલ/રજીસ્ટસય સાંભાળર્ે)  

  કચેરીના વડા િરફથી સોં૫વામાાં આવિી િમામ પ્રકારની કામગીરી. 
PO1, આયોજન શાખા, પ્રો. અમીતભાઇ લાઠીયા, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક 

  આયોજન અનધકારીના નનયાંત્રણ હઠેળ કામગીરી કરવી 
  પ્લાનના નવા પ્રોજેકટને લગિી કામગીરી 
  એન્દ્યઅુલ ડવેલપમેન્દ્ટ પ્લાન િૈયાર કરવો/બજેટને લગિી કામગીરી કરવી 
  સ્થાયી ૫રામર્ય સનમનિ અંગનેી કામગીરી 
  પ્લાનીંગ એન્દ્ડ ડવેલ૫મેન્દ્ટ કનમટી(PDC) ની કામગીરી 
  અ.૩ ટેબલની ખરીદીની દરખાસ્િ ચકાસણી કરી માંજુરીની કાયયવાહી કરવી 
  સ્ટેટ એગ્રીકલ્ચર કાઉન્દ્સીલની કામગીરી 
  ગજુરાિ સરકારશ્રી સાથ ે૫ત્રવ્યવહારની િમામ કામગીરી 
  કચેરીના વડા િરફથી સોં૫વામાાં આવિી િમામ પ્રકારની કામગીરી. 

PO2, આયોજન શાખા, શ્રી હદલલ૫ભાઈ એમ.૫ટેલ, જુ.કલાકય    
  આયોજન અનધકારી સાથેની સઘળી કામગીરી 
  ટાઈપીંગ િથા પ્લાન યોજનાની ફાઈલો નનભાવવી 
  સાંર્ોધન નનયામકશ્રી િરફથી સો૫વામાાં આવિી અન્દ્ય કામગીરી. 
  કચેરીના વડા િરફથી સોં૫વામાાં આવિી િમામ પ્રકારની કામગીરી. 

ટી.૧ ટેબલ ડાય. બી.એચ.કાળે, મદદનીશ પ્રાઘ્યા૫ક  
  સાંર્ોધન કેન્દ્રોની ઘટ માાંડવાળ,હરાજી,રદબાિલ િમામ િાાંનત્રક માંજુરી  
  બીટી કોટન/અન્દ્ય પાકો અન ેિેન ેસાંલગ્ન ૫ત્રવ્યવહારની કામગીરી  
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  Research Council, NBPGR, IBSC, GMO/Bt PPVR/ FR, GI, Biodiversity Board,  
  મકાન ફાળવણીની બાાંધકામ સનમનિ 

  અધર એજન્દ્સી પ્રોજેકટની સમગ્ર કામગીરી 
  નસકયરુીટી કમીટીની કામગીરી 
  Web Site Update 
  કચેરીના વડા િરફથી સોં૫વામાાં આવિી િમામ પ્રકારની કામગીરી. 

ટી.ર ટેબલ શ્રી એ.એમ.૫ટેલ, મદદનીશ પ્રાઘ્યા૫ક  
  આર.કે.વી.વાય./ જીવીકા પ્રોજેકટ/ નેર્નલ હોટીકલ્ચર નમર્ન િમામ પ્રોજેકટનુાં સાંકલન   
  યનુનવનસિટી સાંર્ોધન કેન્દ્ર/ફામયન ેલગિી િાાંનત્રક િમામ બાબિો 
  યનુનવનસિટીની ફામયની જમીનનો અન ેિને ેલગિા પ્રશ્નોની કામગીરી  લેન્દ્ડ રેકડયસ 

  કૃનષ ભાવ પાંચ 

  સ્ટેટ લેવલની કનમટીની કામગીરી, ફટીલાઈઝર, પેસ્ટી સાઈડ, મેડીર્ીન પ્લાન્દ્ટ અન ે સગુરકેન 
ફેડરેર્નની કામગીરી 

  સોઈલ હલે્થ કાડયની િમામ કામગીરી 
  મજુરી/કામગીરીના દરો/ભાવો ઉચ્ચક દરો, JRF/SRF/RA  નવગેરેની  લગિી કામગીરી અન્દ્ય 

ઉત્પાદનોના ભાવો નકકી કરવા. 
  CIB ગાઈડ લાઈન મજુબ જુદા જુદા પાકોમાાં જ ાંતનુાર્ક/ફુગનાર્ક દવાઓની ભલામણની કામગીરી 
  ગવયમેન્દ્ટન ેલગિા ટેકનીકલ ૫ત્રવ્યવહાર(GOG) 

  નવનવધ સાંર્ોધન કેન્દ્રોના પ્રશ્નો અન ેિેનુાં નનરાકરણ, ફામય નવકાસ/ફામય મેનજેમેન્દ્ટની કામગીરી 
  હવામાન આધાહરિ પાક વીમા યોજનાની કામગીરી 
  જુદા જુદા સાંર્ોધન કેન્દ્રોની અખિરાની િેમજ જનરલ પાકયોજના માંજુર કરવા. 
  Organic Farming ની િમામ કામગીરી 
  કૃનષ સાંલગ્ન ઈનપટુસ ગણુવત્તા નનયાંત્રણ 

  દરેક ફામયના સાંર્ોધન અખિરાઓની કામગીરી, પ્રગનિ અહવેાલ િથા ૫રફોમન્દ્સ અહવેાલ 

  કૃનષ મહોત્સવ અને નવસ્િરણની કામગીરી િેમજ  Extension Council ની કામગીરી 
  રીવોલ્વીંગ ફાંડ, રીસીપ્ટ વ૫રાર્ ફામયની જરૂરીયાિ મજુબ મળેવી પ્લાનીંગ ઓહફસરની ઘટિી 

કાયયવાહી માટે આ૫વી. 
  કચેરીના વડા િરફથી સોં૫વામાાં આવિી િમામ પ્રકારની કામગીરી. 

ટી.૩ ટેબલ ડાય. જજજે્ઞશભાઈ ૫ટેલ, મદદનીશ પ્રાઘ્યા૫ક 
  ડીન,પીજી ટેબલની િમામ કામગીરી િેમજ યજુીને લગિી કામગીરી 
  એબીએમ,વેટરનરી િેમજ ફીર્રીઝન ેલગિા નર્ક્ષણ, સાંર્ોધન અન ેનવસ્િરણની િમામ કામગીરી 
  યનુનવનસિટીના બધા જ એવોડયની કામગીરી 
  એકેડમેીક કાઉન્દ્સીલq PG Board  Board of Studies/ Faculty Board  એવોડયની અન[ MoU ને 

લગિી િમામ કામગીરી 
  Update of website and University Publication  
  MoU ની કામગીરીનુાં બધા જ ટેબલથી સાંકલન કરવુાં. 
  ફોરેન રેનીંગ/એડમીર્નની કામગીરી 
  ફોરેન સ્ટુડન્દ્ટ માટેની કનમટી/ડીન્દ્સ કનમટી 
  Board of management ની કામગીરી 
  Examination Committee ની કામગીરી 
  Deans/Special  Committee 
  કચેરીના વડા િરફથી સોં૫વામાાં આવિી િમામ પ્રકારની કામગીરી. 
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ટી.૪ ટેબલ ડાય. સધુા પાટીલ, મદદનીશ પ્રાઘ્યા૫ક 
  યનુનિનસિટી સ્પેકટ્રમ 

  Annual Report, Status Report (ICAR) 
  AICAR, NAIP, GOI, NATP, AIXRP, NHM, TSP, ICAR, ICAR-NMSA, 
  Adhoc Projects, NICRA, ELP, NFSM, KVK ની બધી જ કામગીરી અને રીપોટીંગ 

  િી.સી. કોન્ફરન્સની કામગીરી  

  IAUA ની કામગીરી  NAU Database 

  ICAR Adhoc  Project, Update of of  Website And University Publication  
  ICAR ની િાનિિક/અધયિાનિિક/નત્રમાનસક અહિેાલની કામગીરી 
  મેરા ગાિં મેરા ગૌરિ 

  ફોરેસ્ટ્રીની તમામ કામગીરી 
  કચેરીના િડા તરફથી સોં૫િામા ંઆિતી તમામ પ્રકારની કામગીરી. 

ટી.૫ ટેબલ શ્રી કેતનભાઈ સિજીભાઈ મુગંરા, મદદનીશ પ્રાઘ્યા૫ક  
  ઝેડઆરઈએસી/એગ્રસે્કો/જોઈન્દ્ટ એગ્રસે્કો/કાંબાઈન્દ્ડ જોઈન્દ્ટ એગ્રેસ્કોની કામગીરી 
  ભલામણની બકુલેટ િૈયાર કરવી.  

  સીડ સેલ યોજનાની િમામ કામગીરી 
  સીડ નવલેજ અને સીડના અન્દ્ય પ્રોજેકટ િેમજ બીજ ઉત્પાદનન ે લગિી કામગીરીનુાં મોનીટરીંગ 

િેમજ સમગ્ર સાંકલન.  

  SMSP યોજના અંગેની કામગીરી 
  નેર્નલ હોટીકલ્ચર નમર્ન (સીડ)ની કામગીરી 
  એગેસ્કોમાાં માંજુર થયલે જાિોન ેસ્ટેટ સીડ કમીટી, વેરાયટી નોટીહફકેર્ન નવ.કામગીરી 
  સાંર્ોધન યોજનાઓની સમીક્ષાની કામગીરી 
  લાયબ્રેરી કમીટી 
  કચેરીના વડા િરફથી સોં૫વામાાં આવિી િમામ પ્રકારની કામગીરી. 

ટી.૬ ટેબલ શ્રી પી.િી.લીમ્બાચીયા, ખેતી અનધકારી 
  આયોજન અનધકારીના નનયાંત્રણ હઠેળ સોં૫વામાાં આવિી કામગીરી  
  ઓનલાઈનની કામગીરી ( અ૫લોડ કરવાની) 
  ગજુરાિી અન ેઅંગજેી રીપોટયની ટાઈપીંગ કરાવવાની કામગીરી 
  ૫રચેઈઝ કમીટી, રેટ કોન્દ્રાકટ, ઈ-ટેન્દ્ડરીંગ, ટુર પ્રોગ્રામની  કામગીરીમાાં મદદ કરવી. 
  કચેરીના વડા િરફથી સોં૫વામાાં આવિી િમામ પ્રકારની કામગીરી. 

ટી.૭ ટેબલ શ્રી મયરુભાઈ જે. ૫ટેલ, ખેતી મદદનીશ 
  કચેરીની ખરીદી અને િેને લગિા િમામ રજીસ્ટરોની નનભાવણીની કામગીરી  
  કચેરીની સ્થાનનક માંજુરીની કામગીરી 
  કચેરીની ભૌનિક ચકાસણી કરાવવાની કામગીરી 
  કચેરીના ઉ૫યોગ માટે કન્દ્ઝયમેુબલ અન ેસ્ટેર્નરીની ખરીદી િથા રીકરીંગ અન ેનોન રીકરીંગની 

ખરીદીની કામગીરી 
  ઝેરોક્ષ િેમજ અન્દ્ય સાધનો, કોમ્પ્યટુરને લગિી િમામ કામગીરી 
  બાઈકની લોગબકુ િથા રેકોડય, હીસ્રીસીટ, રીપેરીંગ, મેન્દ્ટેનન્દ્સ, નવમો નવગેરેની સમગ્ર કામગીરી  
  કચેરીના વાહનો/બબલ્ડીંગની જાળવણીની કામગીરી 
  ટી.૧ અન ેટી.રને મદદ કરવી. 
  કચેરીના વડા િરફથી સોં૫વામાાં આવિી િમામ પ્રકારની કામગીરી. 
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ટી.૮  સગંીતાદેિી સી.પાડં,ે ખેતી મદદનીશ  
  ડડેસ્ટોક િથા િેને લગિા રજીસ્ટર નીભાવવાની કામગીરી કરવી.  
  ટેક-૩ અન ેટેક-૪ ને મદદ કરવી. 
  ગપુ્િ અહવેાલના ઈનવડય, આઉટવડય િેમજ અહવેાલના અન્દ્ય રજીસ્ટરો નનભાવવાની કામગીરી. 
  સીડસેલ યોજનાની કામગીરી 
  સાંર્ોધન નનયામકશ્રીની કચરેીના અનધકારી /કમયચારીઓના ગપુ્િ અહવેાલના ફોમય િૈયાર કરવા. 
  યનુનટ/સબ યનુનટ અનધકારી/કમયચારી ગપુ્િ અહવેાલના ફોમય રીપોટીંગ/રીવ્ય ુ કરાવી 

કુલસબચવશ્રીની કચેરીમાાં મોકલવાની કામગીરી કરવી. 
  કચેરીના વડા િરફથી સોં૫વામાાં આવિી િમામ પ્રકારની કામગીરી. 

શ્રીમતી મીનીબેન સી. કોડાપલુ્લી, (પીએસ ટુ ડી.આર) 
 સાંર્ોધન નનયામકશ્રીના રહસ્ય સબચવ િરીકેની કામગીરી 
 સાંર્ોધન નનયામકશ્રીન ેફાળવેલ વાહનની લોગબકુ નનભાવવાની રીપેરીંગ હહસ્રીસીટ સ્કે્ર૫ રજીસ્ટર, 

વીમો નવગેરેની િમામ િમામ કામગીરી 
 સાંર્ોધન નનયામકશ્રી િરફથી રવાના કરવાના થિાાં ખાનગી/અધય સરકારી,અંગ્રજેી ૫ત્રો ટાઈપીંગની 

કામગીરી 
 સાંર્ોધન નનયામકશ્રીના કચેરીના ૩ ટેલીફોન બીલ રજીસ્ટર અન ે સ્થાનનક રજીસ્ટર માંજુરી અંગેની 

કામગીરી 
 કચેરીના મોબાઈલ અંગેનુાં બીલ રજીસ્ટર િથા સ્થાનનક રજીસ્ટર માંજુરી  અંગેની કામગીરી 
 કચેરીના રીલાયન્દ્સ ઈન્દ્ટરનેટ કનેકર્ન બીલ રજીસ્ટર િથા સ્થાનનક રજીસ્ટર માંજુરી અંગેની કામગીરી 
 ટેબલેટ બીલ રજીસ્ટર િથા સ્થાનનક રજીસ્ટર માંજુરી  અંગેની કામગીરી 
 સાંર્ોધન નનયામકશ્રીના ખાનગી ૫ત્રો નવગેરેનો રેકડય નનભાવવા. 
 કચેરીની રોજબરોજની ટપાલનુાં ટેબલ માહકિંગ. 
 કચેરી વડાશ્રી િરફથી સોં૫વામાાં આવિી કામગીરી. 

શ્રી એસ.બી.લબરારી, સ્ટેનો ગે્રડ-ર ( પીએસ ટુ એ.ડી.આર) 
  સહ સાંર્ોધન નનયામકશ્રીના પી.એસ. િરીકેની કામગીરી 
  કચેરીના વાહનની ખરીદી અંગેની ફાઈલ 

  જીજે ર૧એમ ૬૬૯૭ની ડીઝલ, લોગબકુ, રીપેરીંગ, હહસ્રીસીટ, સ્કે્ર૫ રજીસ્ટર, વીમો નવગેરેની િમામ 
કામગીરી 

  ગજુરાિી ટાઈપીંગની કામગીરી 
  કચેરીના વડા િરફથી સોં૫વામાાં આવિી િમામ પ્રકારની કામગીરી. 

 
સશંોધન નનયામકશ્રીની કચેરી િહીિટી/હહસાબી કામગીરીની િહેંચણી 
કચેરી અનધક્ષક  ખાલી જગ્યા  

  સ્ટાફની કામગીરીનુાં સ૫ુરવીઝન, 
  ઓડીટ પેરા હાફ માજીન નવગેરેના જવાબો કરવાની કામગીરી. 
  ઓહફસની ખરીદી અંગે એ-૬ને મદદ કરવી. 
  દરેક ટેબલની ડ ેટુ ડ ેની કામગીરી જોવી/ઝડપી બનાવવી. 
  અગત્યનાાં ૫ત્રોને અગ્રીમિા આપી જવાબો કરવાની કામગીરી 
  RTI appeal RTI ને લગિી સઘળી કામગીરી (બન્ન[ ADR, PO, DR ને મદદ કરવી ફાઈલો/ 

રજીસ્ટડય  મેઈન્દ્ટેઈન કરવો. 
  કચેરીના વડા િરફથી સોં૫વામાાં આવિી િમામ પ્રકારની કામગીરી. 
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એ.૧ ટેબલ  શ્રીમતી નીલાબેન એમ.જોિી, સી.કલાકય 
  કચેરીના િમામ અનધકારી/ કમયચારીઓની સનવિસબકુ અંગેની િમામ પ્રકારની કામગીરી. 
  દરેક પ્રકારની યનુનટ/સબ યનુનટ અનધકારીશ્રીઓ િમેજ અત્રેની કચેરીના કમયચારીઓની રજાઓ 

માંજુર કરવી. 
  અત્રેની કચેરીના અનધકારી/કમયચારીઓની િેમજ સાંર્ોધન કેન્દ્રોના અનધકારીશ્રીઓની એલ.ટી.સી. 

હોમટાઉન અંગેની કામગીરી 
  નત્રમાસીક ચાર્જ૫ત્રક મોકલવા િથા નનભાવવા. 
  યનુનવનસિટી િરફથી માાંગવામાાં આવિી અન્દ્ય વહીવટી માહહિી મોકલવી. 
  આર.એ/એસ.આર.એફ/જે.આર.એફ/ફીલ્ડ આસીસ્ટન્દ્ટ નવગેરેની ભરિી િેમજ કાયાયલય આદેર્ 

બહાર પાડવા અંગેની કામગીરી કરવી, રાજીનામા માંજુર કરવાની કામગીરી િેમજ િેન ે લગિા 
રજીસ્ટર નનભાવવા. 

  અત્રેની કચેરીના અનધકારી/કમયચારીઓના રીટાયરમેન્દ્ટ વખિ ેપેન્દ્ર્ન અંગેની િમામ કામગીરી 
  વોટરર્ેડ યોજનાના ચકુવાયેલ નાાંણા અંગેના પ્રમાણ૫ત્ર આ૫વા અંગનેી કામગીરી. 
  કમયચારીઓના ૫ગાર ફીકસેર્ન અંગેની કામગીરી. 
  ઉચ્ચકદર/કોન્દ્રાકચ્યઅુલ સનવિસ અંગેની માંજુરીની ફાઈલ નનભાવવી. 
  કચેરીના વડા િરફથી સોં૫વામાાં આવિી િમામ પ્રકારની કામગીરી. 

એ.ર ટેબલ શ્રી એમ.એસ.રાઠોડ, સી. કલાકય 
  પેએબલ ડીસી બીલ, નોટ પેએબલ ડીસી બીલ, એબ.બીલ, લાઈટ બીલ, મજુર મસ્ટર નવનવધ  

બીલો અંગનેી કામગીરી. 
  કેર્બકુ રોજબરોજની નનભાવવી. 
  કેર્બકુ સાથેના એક રજીસ્ટર, રસીદ બકુ ચલન રજીસ્ટર, ચલન ફાઈલ નવ.ની. કામગીરી 
  ગ્રાાંટ રજીસ્ટર નનભાવવુાં. 
  પ્રો.ટેક્ષ, ઈન્દ્કમ ટેક્ષ અંગનેા રજીસ્ટરો િથા ચલન ફાઈલ નનભાવવી. 
  કચેરી અનધક્ષકની ગેરહાજરીમાાં િેમની સાંપણૂય કામગીરી કરવી. 
  કચેરીના વડા િરફથી સોં૫વામાાં આવિી િમામ પ્રકારની કામગીરી. 

એ.૩ ટેબલ શ્રીમતી એ.જી.૫ટેલ, સીની. કલાકય 
  આયોજન અનધકારીશ્રીના નનયાંત્રણ હઠેળ માંજુરીની કામગીરી કરવી. 
  યનુનવનસિટીના િમામ નવભાગો/કેન્દ્રોની ખરીદીની માંજુરી/ખરીદી અન ેફાળવણી/રેકોડયની કામગીરી. 
  પ્રોટેકટીવેસયમાાં માંજુરી/ખરીદી અન ેફાળવણીની કામગીરી 
  ફામયન ેલગિી ટેકનીકલ માંજુરી/અન્દ્ય ખરીદી 
  રીવોલ્વીંગ ફાંડ/કલાસીફાઈડ બજેટ 

  ઝોનના યનુનટ/સબ યનુનટ અનધકારીઓની િેમજ અત્રનેી કચેરીના અનધકારી /કમયચારીઓની  પ્રવાસ 
ડાયરી માંજુર કરાવી. 

  ઝોનના યનુનટ/સબ યનુનટ અનધકારીઓના ઝોન બહાર રાજય બહાર પ્રવાસની માંજુરી  મળેવવાની 
કામગીરી િેમજ િે અંગેનો ૫ત્ર વ્યવહાર કરવા બાબિ. 

  િાલીમ, વકયર્ો૫ સેમીનાર સીમ્પોઝીયમ સમર સ્કુલ/વીન્દ્ટર સ્કુલ, કોન્દ્ફરન્દ્સ અંગેનો  ૫ત્રવ્યવહાર 
/રેકોડય રાખવો.  

  સબુચિ પ્રવાસ કાયયક્રમ માંજુર કરવાની કામગીરી ફાઈલો /રોકોડય નવગેરે  
  સમર સ્કુલ/વીન્દ્ટર સ્કુલ/ર્ોટય ટમય રેનીંગ, સેમીનાર, સીમ્પોઝીયમ, કોન્દ્ફરન્દ્સ વકય માટેની  માંજુરીની 

કામગીરી ફાઈલો  (રેકોડય નવગેરેની કામગીરી) 
  ટી.ર ટેબલની કામગીરીમાાં મદદ કરવી. 
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  કચેરીના વડા િરફથી સોં૫વામાાં આવિી િમામ પ્રકારની કામગીરી. 
એ.૪ ટેબલ શ્રીમતી સોનલબેન બી. ગરાસીયા, સી.કલાકય  

  કચેરીના  દરેક કમયચારી/અનધકારીઓના માસીક ૫ગાર બીલ બનાવવાની કામગીરી. 
  ૫ગારબીલન ેલગિા દરેક એડવાન્દ્સ િથા જી.એસ.એલ.આઈ ના રજીસ્ટરો નનભાવવાની કામગીરી. 
  દરેક કમયચારી/અનધકારીઓના એરીયસય બીલ બનાવવાની કામગીરી. 
  માસીક આવક ખચયના રજીસ્ટર નનભાવવા. 
  ટી.એ.બીલ, પી.એફ બીલ, પી.એફ દરખાસ્િ બનાવવા 
  બજેટ બનાવવાની કામગીરી. 
  આરટીઆઈની કામગીરી અન ેિે અંગેની ફાઈલ/રજીસ્ટર/૫ત્રો લખવા નવગેરેની કામગીરી 
  ઈન્દ્કમટેર્ને લગિી ફોમય  ૧૬ની કામગીરી 
  કચેરીના વડા િરફથી સોં૫વામાાં આવિી િમામ પ્રકારની કામગીરી. 

એ.૫ ટેબલ શ્રી એમ. એ. શેખ, જુ.કલાકય 
  કચેરીમાાં આવેલ ૫ત્રોન ેઈનવડય કરી જે િે ટેબલને ૫હોચિા કરવાની કામગીરી. 
  કચેરીમાાંથી બહાર મોકલવાના થિા ૫ત્રોન ેઆઉટવડય કરવાની કામગીરી. 
  સ્ટેમ્પ રજીસ્ટર નનભાવવુાં અન ે િેનો હહસાબ રાખવો િેમજ પ્લાનીંગ ટેબલ િરફથી સો૫વામાાં 

આવિી કામગીરી 
  કચેરીના વડા િરફથી સોં૫વામાાં આવિી િમામ પ્રકારની કામગીરી. 

 
મદૃુા નબંર-૩ : દેખરેખ અને જિાબદારીના માઘ્યમ સહહત નનણયય લેિાની પ્રહિયામા ંઅનસુરિાની કાયયરીતી:- 

 યનુનવનસિટી હસ્િકના નવનવધ સાંર્ોધન કેન્દ્રો/નવભાગો રારા ચાલિી સાંર્ોધન યોજનાઓ અન ે
પ્રવનૃિઓની સાંપણૂય દેખરેખ અન ેમાગયદર્યન આ૫વુાં િેમજ વષયના અંનિિ સાંબાંનધિ પાકોના સાંર્ોધન 
વૈજ્ઞાનનકશ્રીઓ િેમજ જુદી જુદી ર્ાખાઓના આચાયયશ્રીઓ સાથ ેસાંકલન કરી વષય દરમ્યાન એગ્રેસ્કો 
સબ કમીટી મારફિ ખેડિૂઉ૫યોગી ભલામણોની માંજુરી આ૫વી િેમજ આગામી વષયમાાં જુદા જુદા 
પાકોમાાં ખેડિૂોને મઝુવિા પ્રશ્નોન ે ઘ્યાન ે લઈ નવા ટેકનીકલ પ્રોગ્રામ િયૈાર કરી માંજુર કરવાની 
કામગીરી. 

 રીસચય કાઉન્દ્સીલ મારફિ નવા સાંર્ોધન સાંલગ્ન િકનીકી કાયયક્રમોમાાં જરૂરી સધુારો કરી અમલીકરણ 
માટે માંજુરી આ૫વી. 

 યનુનવનસિટી હસ્િક ચાલિા અનસુ્નાિક નર્ક્ષણ ક્ષેતે્ર નવનવધ ડીસીપ્લીનમાાં અનસુ્નાિક નવદ્યાથીઓની 
પ્રવેર્ની કામગીરી, પ્રવેર્ ક્ષમિા િેમજ જરૂરી નવા અભ્યાસક્રમો સમયાાંિરે ર્રૂ કરવા માટે પી.જી. 
બોડય ઓફ સ્ટડીઝમાાં માંજુરી માટે રજુ કરવુાં. 

 જો જરૂર જણાય િો સાંર્ોધન િેમજ નર્ક્ષણ સાંલગ્ન બાબિોની માંજુરી નવદ્યા ૫હરષદ િેમજ સાંચાલક 
માંડળમાાં રજુ કરવામાાં આવે છે. 

 અનસુ્નાિક નવદ્યાથીઓન ે લગિા િમામ સાધનીક રેકડયની નનભાવણી િેમજ નર્ક્ષણની ગણુવત્તા 
સધુારવા માટે સિિ દેખરેખ/મોનીટરીંગ કરવુાં. 

 નવીનિમ ખેડુિ ઉ૫યોગી સાંર્ોધન કામગીરીને વેગવાંિી બનાવવા માટે જુદી જુદી સરકાર માન્દ્ય 
સાંસ્થા/ખાનગી સાંસ્થાઓ સાથ ેએમ.ઓ.ય.ુ કરવાની કામગીરી. 

 યનુનવનસિટીની સ્ટેચ્યટુરી જોગવાઈ મજુબ વહીવટી/હહસાબી કામગીરીને માંજુરી આ૫વી. 
 યનુનવનસિટીના પ્લાન અન ેઆઈ.સી.એ.આર. યોજનાના બજેટની ફાળવણી અન ેસમીક્ષા કરવી. 
 ખેિી કાયો અન ેકૃનષ પેદાર્ના ભાવો નકકી કરી અમલમાાં મકુવા. 
 અધર એજન્દ્સી પ્રોજેકટ િૈયાર કરવા અન ેઅમલવારી કરવી. 
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 આયોજનની કામગીરી, ફાયનાન્દ્સ કનમટી, નવદ્યા૫હરષદ િેમજ સાંચાલન માંડળમાાં યોજનાઓ રજુ 
કરવી. 
 

મદૃુા નબંર-૪ : પોતાના કાયો બજાિિા પોતે નકકી કરેલા ધોરણો :- 
 

 અત્રેની કચેરી સાંબાંનધિ સાંર્ોધન અન ેઅનસુ્નાિક અભ્યાસક્રમન ેલગિી સઘળી િકનીકી કામગીરી 
િથા વહીવટી કમયચારીઓ રારા કચેરીને લગિી િમામ પ્રકારની વહીવટી/હહસાબી કામગીરી 
યનુનવનસિટીના નીનિ-નનયમો મજુબ કરવામાાં આવ ેછે. 

 યનુનવનસિટીના દરેક સાંર્ોધન કેન્દ્રોની િાાંનત્રક કામગીરીની સમીક્ષા કરવામાાં આવે છે. 
 પી.જી. અભ્યાસક્રમની કામગીરી 
 સાંર્ોધન યોજનાઓની ખરીદીની માંજુરી 
 કાયયરિ રીસચય પ્રોજેકટોનુાં મલુ્યાાંકન અન ેસમીક્ષા 
 નવા પ્રોજેકટો િૈયાર કરી રાજય અન ેકેન્દ્ર સરકારમાાં રજુ કરવા. 

ઉ૫રોકિ કાયો યનુનવનસિટીના ધારા નાં. ૧ર૧ ગજુરાિ રાજય કૃનષ યનુનવીનસિટીઓ (સત્તા સોં૫ણી) 
નનયમો, ર૦૧૧ મજુબ કરવામાાં આવે છે. 

 
મદુા ન-ં ૫ : પોતાના કાયો બજાિિા માટે પોતાની પાસેના અથિા પોતાના નનયતં્રણ હઠેળના  અથિા 

પોતાના કમયચારીઓ દ્રારા ઉ૫યોગમા ં લેિાતા નનયમો, નિનનયમો, સચૂનાઓ, નનયમસગ્રહો 
અને રેકડય ઃ- 

 
 કૃનષ યનુનવનસિટીની સ્ટેચ્યટુરી જોગવાઈઓ મજુબ નનયમો, નવનનયોગ અન ેસચુનાઓને અનસુરવામાાં 

આવે છે િેમજ માન. રાજય સરકારશ્રીના કૃનષ અન ેસહકાર નવભાગના આદેર્ો અનસુાર કામગીરી 
કરવામાાં આવે છે િથા હહસાબી કામગીરીનુાં લોકલ ફાંડ ઓહડટરશ્રી રારા ઓહડટ કરાવવામાાં આવ ેછે 
િેમજ અત્રેના કેન્દ્ર રારા જરૂરી રજીસ્ટરો જેવા કે ડડેસ્ટોક, લેબર સીટ, હાજરી ૫ત્રક, રીપેરીંગ, 
વાહનની લોગબકુ, હહસ્રીર્ીટ, ૫રચરુણ રજા, ટપાલ આવક-જાવક િથા હહસાબી રજીસ્ટરો જેવા કે, 
કેર્બકુ, રસીદ બકુ માનસક ખચય ૫ત્રક નવગેરેની નનભાવણી કરવામાાં આવ ેછે. 

 
મદૃુા નબંર-૬ : પોતાની પાસે અથિા પોતાના નનયતં્રણ હઠેળ હોય તેિા દસ્તાિેજોના િગોનુ ં૫ત્રક :- 
 

(૧) આયોજન અનધકારી (ડાય. િી.એમ.ઠુમર, આયોજન અનધકારી) 
 આયોજીિ યોજનાના અનદુાનની વહેંચણી 
 આયોજીિ યોજનાની માંજુરી અન ેઅમલીકરણ 

 નવધાનસભા િારાાંહકિ પ્રશ્નો 
 આઈસીએઆર ડવેલ૫મેન્દ્ટ ગ્રાન્દ્ટ 

 આયોજીિ યોજનાની િાાંનત્રક કામગીરી 
 કલાસીફાઈડ વકયસ બજેટની કામગીરી 
 પ્લાનીંગ અન ેડવેલો૫મેન્દ્ટ કનમટીની કામગીરી 
 બોડય ઓફ મનેેજમેન્દ્ટ 

 ગજુરાિ સરકારશ્રી સાથેના યોજનાકીય ૫ત્રવ્યવહાર 

 રાજય કૃનષ યનુનવનસિટી કાઉન્દ્સીલને લગિી કામગીરી  
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(ર) PO1, આયોજન શાખા (શ્રી અમીતભાઇ લાઠીયા, PO1) 
 પ્લાનના નવા પ્રોજેકટને લગિી ફાઇલો 
 એન્દ્યઅુલ ડવેલપમેન્દ્ટ પ્લાન /બજેટને લગિી ફાઇલો 
 સ્થાયી ૫રામર્ય સનમનિ અંગનેી ફાઇલ 

 પ્લાનીંગ એન્દ્ડ ડવેલ૫મેન્દ્ટ કનમટી(PDC) ની ફાઇલ 

 સ્ટેટ એગ્રીકલ્ચર કાઉન્દ્સીલની ફાઇલ 

 ગજુરાિ સરકારશ્રી સાથેના યોજનાકીય ૫ત્રવ્યવહાર 

(3) ટી-૧ ટેબલ  (ડાય. બી.એચ.કાળે, મદદનીશ પ્રાઘ્યા૫ક) 
 અધર એજન્દ્સીના િમામ પ્રોજેકટો (પ્રાઈવેટ કાં૫નીઓ) 

 રીસચય કાઉન્દ્સીલની ફાઈલ 

 બબયારણ,રોપા, કલમો નવ. ઘટ માાંડવાળ 

 બી.ટી. કોટનને લગિા સધળા ૫ત્રવ્યવહારને લગિી િમામ ફાઈલ 

 અન્દ્ય ચીજવસ્ત ુઘટ માાંડવાળ /રદબાિલની ફાઈલ 

(૪) ટી-ર ટેબલ (શ્રી એ.એમ.૫ટેલ, મદદનીશ પ્રાઘ્યા૫ક) 
 આર.કે.વી.વાય.ના િમામ પ્રોજેકટો 
 નેર્નલ હોટીકલ્ચર નમર્નના સીડ નસવાયના પ્રોજેકટો 
 યનુનવનસિટીની દરેક કેન્દ્રની જમીનના દસ્િાવેજો 
 યનુનવનસિટીની જમીનન ેલગિા પ્રશ્નોની ફાઈલ 

 કૃનષ ભાવ પાંચ (વષયવાર) 

 સરદાર સરોવર પ્રોજેકટના અમલીકરણ, બજેટ અન ેઅહવેાલ 

 સોઈલ હલે્થ કાડય અંગેની ફાઈલ 

 જીવીકા પ્રોજેકટમાાં બજેટ, અમલીકરણ 

 ગજુરાિ સરકાર સાથેના િાાંનત્રક પ્રશ્નો 
 રીવોલ્વીંગ ફાંડમાાંથી કરવામાાં આવિા કામોની માંજુરીની ફાઈલ 

 કન્દ્ટીજન્દ્સી પ્લાન 

 કેન્દ્રો/પેટા કેન્દ્રોના પ્રશ્નો અન ેિેના નનરાકરણ 

 હવામાન આધાહરિ પાક નવમા યોજના 
 પાક યોજના (જનરલ અન ેઅખિરા)ની માંજુરીની ફાઈલ 

 ઉચ્ચક દરોથી ખેિી કાયોના ભાવ બાબિ 

 પાક નધરાણ નોમ્સય 
 ગજુરાિ ઔષનધય વનસ્પનિ બોડય 
 સેન્દ્ન્દ્રય ખેિી પધ્ધનિની ફાઇલ 

(૫) ટી-૩ ટેબલ (ડાય. જજજે્ઞશભાઈ ૫ટેલ, મદદનીશ પ્રાઘ્યા૫ક) 
 અનસુ્નાિક  અભ્યાસક્રમ સાંબાંનધિ િમામ સાધનનક કામગીરીની ફાઈલ 

 અનસુ્નાિક નવદ્યાથીની સીનોપ્સીસ એપ્રવુ્ડની ફાઈલ 

 એકેડમેીક કાઉન્દ્સીલની ફાઈલ 

 એવોડયની ફાઈલ 

 પી.જી. બોડયની ફાઈલ 

 એમ.ઓ.ય.ુની ફાઈલ /ફોરન રેનીંગ/સીમ્પોઝીયમ/વકયર્ો૫ની ફાઈલ 
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 એમઓય ુરજીસ્ટર, સટીફીકેર્નની અસલ ફાઈલો 
(૬) ટી-૪ ટેબલ (ડાય. સધુાબેન પાટેલ, મદદનીશ પ્રાઘ્યા૫ક) 

 આઈસીએઆર રીજીયોનલ કનમટી રીપોટય  

 આઈસીએઆર રીપોટય 
 આઈસીએઆર િથા ભારિ સરકારની યોજના 
 આઈસીએઆર િથા ભારિ સરકાર સાથેના ૫ત્રવ્યવહારની ફાઈલ 

(૭) ટી-૫ ટેબલ (શ્રી કેતનભાઈ સિજીભાઈ મુગંરા, મદદનીશ પ્રાઘ્યા૫ક) 
 એગ્રેસ્કો સબ કનમટીની ફાઈલ(વષયવાર), ઝેડએઆરસીની ફાઈલ 

 જોઈન્દ્ટ એગ્રેસ્કોની ફાઈલ(વષયવાર) 

 કાંબાઈન્દ્ડ જોઈન્દ્ટ એગ્રેસ્કો ફાઈલ(વષયવાર) 

 ભલામણની પસુ્સ્િકા ( અંગ્રજેી-વષયવાર) 

 બીજ ઉત્પાદન કાયયક્રમના આયોજન અન ેઅમલીકરણની ફાઈલ 

 સીડ નવલેજ યોજનાનુાં સાંકલન 

 સીડ અંગેના નવા પ્રોજેકટ 

 નેર્નલ હોટીકલ્ચર નમર્ન (સીડ) 

 સ્ટેટ સીડ કમીટી 
 વેરાયટી નોટીફીકેર્ન/ રજીસ્રેર્નની ફાઇલ 

(૮) ટી-૬ (શ્રી પી.િી.લીમ્બાચીયા, ખેતી અનધકારી) 
 ૫રચેઈઝ કમીટીની ફાઇલ 

 રેટ કોન્દ્રાકટની ફાઇલ 

 ઈ-ટેન્દ્ડરીંગની ફાઇલ 

 ટુર પ્રોગ્રામ એપ્રવુલની  ફાઇલ 

(૯) ટી-૭ (શ્રી મયરુભાઈ જે. ૫ટેલ, ખેતી મદદનીશ) 
 કચેરીની ખરીદીની ફાઈલ 

 કચેરીની ભૌનિક ચકાસણીની ફાઈલ 

 સ્થાનનક માંજુરી રજીસ્ટર 

 કન્દ્ઝયમુેબલ રજીસ્ટર 

 સ્ટેર્નરી રજીસ્ટર 
 આર. ઓ. પ્લાન્દ્ટ હીસ્રી રજીસ્ટર 
 જાહરેાિ રજીસ્ટર 

 ન્દ્યઝુપે૫ર રજીસ્ટર 

 કોમ્પ્યટુર હહસ્રી રજીસ્ટર 

 રીપેરીંગ રજીસ્ટર (૫રચરુણ) 

 એ.સી.મર્ીન હહસ્રી રજીસ્ટર 

 ઝેરોક્ષ મર્ીન હહસ્રી રજીસ્ટર 

 ટ ૂવ્હીલર બાઇકની લોગબકુ 
 ટ ૂવ્હીલર બાઇકની હીસ્રીર્ીટ અને સ્કે્ર૫ રજીસ્ટર 

(૧૦) ટી-૮ (શ્રીમતી સગંીતાદેિી સી.પાડં,ે ખેતી મદદનીશ) 
 ડડેસ્ટોક રજીસ્ટર 

 ખાનગી આઉટવડય અને ઇનવડય રજીસ્ટર 
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 ખાનગી અહવેાલ ફોમય રીપોટીંગ/રીવ્યનુી ફાઇલ 
 કમયચારી/અનધકારીઓના દરેક કેન્દ્રના ખાનગી અહવેાલની ફાઈલ 

(૧૧) પીએસ ટુ એડીઆર (શ્રી એસ. બી. બીરારી, સ્ટેનો ગે્રડ-૨) 
 કચેરીની ગાડીની લોગબકુ 

 કચેરીની ગાડીની હીસ્રીર્ીટ અન ેસ્કે્ર૫ રજીસ્ટર 

 કચેરીની ગાડીનુાં રીપેરીંગ ખચયની માંજુરી 
 કચેરીની ગાડીનાાં વીમાની ફાઈલ 

 જીજે.ર૧ એમ ૬૬૯૭ ડીઝલ રજીસ્રર 

 કચેરીની ગાડી ખરીદી અંગનેી ફાઈલ 

(૧૨) પીએસ ટુ ડીઆર (શ્રીમતી મીનીબેન સી. કોડાપલુ્લી, સ્ટેનો ગે્રડ-૨) 
 સાંર્ોધન નનયામકશ્રીની ગાડીની લોગબકુ 

 કચેરીના ટેલીફોન બીલ રજીસ્ટર 

 કચેરીના મોબાઈલ બીલ રજીસ્ટર 

 કચેરીના રીલાયન્દ્સ ઈન્દ્ટરનેટ કેનકર્ન 

 કચેરીના ટેબલેટ બીલ રજીસ્ટર 

 સાંર્ોધન નનયામકશ્રીની ગાડીનુાં ડીઝલ રજીસ્ટર 

 ખાનગી ૫ત્રોની ફાઈલ 

(૧૩) કચેરી અનધક્ષક 

 ઓડીટ પેરાની ફાઈલ (વષયવાર) 

 હાફ માજીનની ફાઈલ (વષયવાર) 

(૧૪) એ-૧ (શ્રીમતી નીલાબેન એમ. જોિી, સી. ક્લાકય ) 
 કચેરીનાાં કમયચારી / અનધકારીની સેવાપોથી 
 કચેરીનાાં કમયચારી / અનધકારીશ્રીઓની રજા માંજુરી અંગ ે

 વોટરર્ેડ યોજના ચકુવાયેલ નાણાાં અંગેના પ્રમાણ૫ત્ર આ૫વા  

 ગપુ્િ અહવેાલનુાં ઈનવડય / આઉટવડય કરવુાં 
 નત્રમાનસક ચાર્જ ૫ત્રક 

 પેન્દ્સન પેપરની ફાઇલ 

 કમયચારી/અનધકારીનાાં ૫ગાર ફીક્ષર્ેનની ફાઈલ 

 ઉચ્ચક દરનાાં માંજુરીની ફાઈલ 

 કોન્દ્રાકટચ્યલુ સેવા માંજુરીની ફાઈલ 

 આર.એ. અને એસ.આર.એફ. ના ઓડયરની ફાઇલ 
(૧૫) એ-ર (શ્રી એમ. એસ. રાઠોડ, સી. ક્લાકય ) 

 પેએબલ બીલની ફાઈલ 

 નોટ પેએબલ બીલની ફાઈલ 

 કેર્બકુ 
 ચેક રજીસ્રર 

 રસીદ બકુ 

 ચલન રજીસ્ટર અન ેચલન ફાઈલ 

 બજેટ રજીસ્ટર 

 પ્રો.ટેક્ષ અન ેઈન્દ્કમટેક્ષ અંગનેુાં રજીસ્ટર 
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 બજેટની ફાઈલ 

 એબસ્રેક બીલ રજીસ્ટર 

 રેઝરી રજીસ્ટર 

 અનામિ રજીસ્ટર 
 રીફન્દ્ડ બીલ રજીસ્ટર 

(૧૬) એ-૩ (શ્રીમતી એ. જી. પટેલ, સી. ક્લાકય ) 
 યનુનવનસિટીનાાં િમામ નવભાગ/કેન્દ્રની માંજુરીની ફાઈલ 

 કમયચારીનાાં પ્રોટેકટીવેસય અંગેની ફાઈલ 

 પ્રોટેકટીસવેર માંજુરી અન ેફાળવણીની કામગીરી 
 પ્રોટેકટીવ વેસય / ગણવેર્ રજીસ્ટર 

 પ્રવાસ ડાયરી રજીસ્ટર 

 પ્રવાસ માંજુરી રજીસ્ટર 

 રેનીંગ, સેમીનર, સીમ્પોઝીયમની માંજુરીની ફાઇલ 
(૧૭) એ-૪ (શ્રીમતી એસ. બી. ગરાસીયા, સી. ક્લાકય ) 

 કમયચારી/અનધકારીનાાં ૫ગાર ભથ્થા રજીસ્ટર 

 જીએસએલઆઈ રજીસ્ટર 

 એડવાન્દ્સ પેમેન્દ્ટ અંગેની રજીસ્ટર 

 ટી.એ.બી. રજીસ્ટર 

 પી.એફ.રજીસ્ટર 
 આઈ.ટી.રજીસ્ટર(ફોમય-૧૬) 
 એમ.ઈ.એસ.રજીસ્ટર 
 ગ્રાન્દ્ટ રજીસ્ટર 

 કન્દ્ટીજન્દ્સી વાઉચર રજીસ્ટર 

 પી.એફ.પાસબકુ 
 જુદા જુદા સાંર્ોધન કેન્દ્રની આર.ટી.આઈ.ની અલગ ફાઈલ 

 આર.ટી.આઈના રીપોટયની ફાઈલ 

(૧૮) PO2 આયોજન શાખા (શ્રી ડી. એમ. પટેલ, જુ. ક્લાકય ) 
 પ્લાન યોજનાના બજેટની ફાઈલ 

 પ્લાન યોજનાના બજેટ અંગનેા ૫ત્ર વ્યવહારની ફાઈલ 

 સરકારશ્રી સાથેના ૫ત્ર વ્યવહારની ફાઈલ 

 પ્લાનીંગ એન્દ્ડ ડવેલપમેન્દ્ટની ફાઇલ 
(૧૯) એ-૫ (શ્રી એમ. એ. શેખ, જુ. ક્લાકય ) 

 આઉટવડય રજીસ્ટર 

 ઈનવડય રજીસ્ટર 

 ટપાલ ટીકીટ રજીસ્ટર-એ 

 ટપાલ ટીકીટ રજીસ્ટર-બી 
 
મદૃુા નબંર-૭ : તેની નીનત ઘડતરના અથિા તેના અમલીકરણ સબંધંમા ં જનતાના સભ્યો સાથે 

નિચારનિનનમય માટે અથિા તેમના દ્રારા રજુઆત માટેની નિદ્યમાન કોઈ વ્યિસ્થાની 
નિગતો :- 
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 અત્રેની કચેરીમાાં માત્ર યનુનવનસિટી ખાિ ે ચાલિી સાંર્ોધન અન ે અનસુ્નાિક નર્ક્ષણ ક્ષતેે્ર ચાલિી 
કામગીરી હોય જનિાના સભ્યો સાથ ેસીધો સાં૫કય રહિેો નથી, જેથી લાગ ુ૫ડત ુનથી. 

 
મદૃુા નબંર-૮ : તેના ભાગ તરીકે અથિા તેની સલાહના હતે ુમાટે બે અથિા તેથી િધ ુવ્યહકતઓના બનેલા 

બોડય, કાઉન્સીલો, સનમનત અને બીજા મડંળોનુ ં૫ત્રક અને તે બોડય, કાઉન્સીલો, સનમનત અને 
બીજા મડંળોની બેઠકો લોકો માટે ખલુ્લી છે કે કેમ અથિા તેિી બેઠકોની કાયયનોંધો લોકોને 
મળિાપાત્ર છે કે કેમ ?  

 પી.જી. બોડય ઓફ સ્ટડી-અનસુ્નાિક અભ્યાસક્રમ સાંબાંનધિ પ્રશ્નો અન ેનનરાકરણ માટે 
 રીસચય કાઉન્દ્સીલ-સાંર્ોધન લગિા િાાંનત્રક અન ેવહીવટ પ્રશ્નો અન ેનનરાકરણ 
 રીસચય સબકમીટી-નવા ટેકનીકલ પ્રોગ્રામ નકકી કરવા િથા સાંર્ોધન કાયોનુાં મલુ્યાાંકન કરવા માટે 

અન ે આ કમીટી રારા ખડેિૂો૫યોગી ભલામણો પસુ્િીકાના રૂ૫માાં િૈયાર કરવામાાં આવ ે િથા 
યનુનવનસિટીની વબેસાઈડ ઉ૫ર રજુ કરવામાાં આવે છે. 

 પ્લાનીંગ એન્દ્ડ ડવેલ૫મેન્દ્ટ કમીટી- યનુનવનસિટી કક્ષાનુાં માસ્ટર પ્લાન િૈયાર કરવો, નવા પ્રોજેકટોનુાં 
સ્ુટીની કરી સરકારશ્રીમાાં રજુ કરવા, નર્ક્ષણ, સાંર્ોધન અન ે નવસ્િરણના નવનવધ પ્રોગ્રામો િૈયાર 
કરવા અન ેનનયામક માંડળને ભલામણ કરવી, ૫રસ્પકેટીવ પ્લાન િયૈાર કરવા, નવનવધ યોજનાઓના 
પ્રોગ્રેસની સમીક્ષા કરવા િમેજ યનુનવનસિટીના માસ્ટર પ્લાનન ેસિિ અઘ્યિન કરવાની કામગીરી 
માટે 
 ઉ૫રોકિ કમીટી/કાઉન્દ્સીલમાાં ફકિ નનમણુાંક કરેલ સભ્યશ્રીઓ ભાગ લઈ ર્કિા હોય 

સામાન્દ્ય નાગહરક માટે પ્રવેર્ નથી િેમજ ઉ૫રોકિ કમીટી/કાઉન્દ્સીલની કાયયનોંધ યનુનવનસિટીમાાં અમલીકરણ 
પરુિી જ મયાયહદિ હોય છે. 
 
મદૃુા નબંર-૯ : તેના અનધકારીઓ અને કમયચારીઓની માહહતી પસુ્સ્તકા :- 

 નવસારી કૃનષ યનુનવનસિટીની વેબસાઈટ www.nau.in ૫ર માહહિી મકુવામાાં આવલે છે િમેજ આ 
સાથ ે એપેન્દ્ડીક્ષ-એ (પી.જી. બોડય ઓફ સ્ટડી), એપેન્દ્ડીક્ષ-બી (રીસચય કાઉન્દ્સીલ), એપેન્દ્ડીક્ષ-સી 
(એગ્રેસ્કો રીસચય સબ કમીટી) અન ેએપેન્દ્ડીક્ષ-ડી (પ્લાનીંગ એન્દ્ડ ડવેલ૫મેન્દ્ટ કમીટી) થી સામેલ છે. 

 
એપેન્ડીક્ષ-એ (પી. જી. બોડય ઓફ સ્ટડી) 

 
Sr. 

No. 
Name Designation 

1.  Dr. S.R.Chaudhary 
Chairperson 

I/C. Director of Research and Dean PG. Studies, NAU, Navsari 

2.  Dr. V.A.Solanki Registrar, NAU, Navsari 

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

4.  Dr. Z. P.Patel Dean, Faculty of Agriculture, NAU, Waghai 

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. M. K. Arvadiya Principal, NMCA, NAU, Navsari 

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

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

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

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

17.  Dr. G.G.Radadia 
Professor & Head, Department of Agri. Entomology, N.M.C.A., NAU, 

Navsari 

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

Forestry, NAU, Navsari. 

19.  
Dr. Sandhya S. 

Chaudhary 

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

Veterinary College, NAU, Navsari  

20.  Shri A. M. Patel Assistant Registrar (Academic), NAU, Navsari 

 
એપેન્ડીક્ષ-બી (રીસચય કાઉન્સીલ) 

 

Sr. 

No. 

Name Designation 

Vice-Chancellor 
1. Dr. C.J. Dangaria Vice-Chancellor, Navsari Agricultural University, Navsari 
Director of Research 
2. Dr. S.R. Chaudhary I/C Director of Research, Navsari Agricultural University, Navsari 
Director of Extension Education 

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

Associate Director of Research 

4. Dr. K.A. Patel 
Associate Director of Research (Agri), Navsari Agricultural 
University, Navsari 

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

Deans 

6. Dr. Z. P. Patel 
Dean, Faculty of Agriculture, N.M. College of Agriculture,NAU, 
Navsari 

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

8. Dr. N.H. Kelawala 
Dean, Faculty of Veterinary Sci. & Animal Husbandry, College of 
Veterinary Sci. & Animal Husbandry, NAU, Navsari 

The Conveners of of the Agresco sub-committees 

9. Dr. V.P. Usdadiya 
Convener (NRM) & Research Scientist (I/C), Soil and Water 
Management Unit, NAU, Navsari 

10. Dr. B.G. Solanki 
Convener (Crop Improvement) & Research Scientist,  
Main Cotton Research Staion, NAU, Surat 

11. Dr.  S. P. Saxena, 
Convener (Plant Protection) & Professor, Dept. of Entomology, 
ACHF, NAU, Navsari 

12. Dr. D.K. Sharma, 
Convener (Horticulture) & Research Scientist (Horti), AES, NAU, 
Paria 

13. 
Dr. Manmohan J.R. 
Dobariyal 

Convener (Forestry), Associate Professor, (Silviculture) and Dept. of 
Silviculture Agroforestry, College of Forestry, NAU, Navsari 

14. Dr. H.D. Bhimani 
Convener (Basic Sci.) & Associate Professor, Dept. of Plant 
Pathology, NMCA, NAU, Navsari 

15. Dr. S.H. Sengar,  
Convener (Agril. Engg.) & Associate Professor, CAE, Dediyapada, 
Narmada 

16. Dr. J.J. Makadia 
Convener (Social. Sci.) & Professor & Head, Dept. of Economics, 
NMCA, NAU, Navsari 

17. Dr. Sandhya S. Chaudhary 
Convener (Animal Prod.) & Professor & Head, Dept. of Vet. 
Physiology and Biochemistry,  Vanbandhu College of Veterinary 
Science & Animal Husbandry, NAU, Navsari 

18. Dr.V.S. Dabas 
Convener (Animal Health) & Professor & Head, Dept. of Vet. Surgery 
& Radiology, Vanbandhu College of Veterinary Science & Animal 
Husbandry, NAU, Navsari 

Two Eminent Scientists(Nominated by Vice-Chancellor) 

18. Dr. Sanjay Singh 
Head & PI, Central Horticulture Experimental Station, Vejalpur, 
 Godhra-Baroda Highway, Godhra-389 340(Gujarat) 
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19. 
Dr. Anil R. 
Chinchmalatpure 
 

Principal Scientist and Head, ICAR-Central Soil Salinity, Research 
Institute, Regional Research Station, Near Jyotinagar Water Tank. 
Zadeshwar Road, Maktampur P.O., Bharuch 392012 Gujarat 

Five Professor/Research Scientists (Nominated by Vice-Chancellor) 
20. Dr. M.K. Arvadia Principal, N.M. College of Agriculture, NAU, Navsari 
21. Dr. K.G. Patel Principal, College of Agriculture, NAU, Bharuch 
22. Dr. V.A. Solanki Professor & Head, Dept. of Plant Pathology, NMCA, NAU, Navsari 
23. Dr. P.K. Shrivastava Principal, College of Forestry 

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

Progressive farmer (Nominated by Vice-Chancellor) 

25. 
Manharbhai Chhotubhai 

Patel 

Umbel, Ta. Kamrej, Dist. Surat 

The Directors of Agriculture/Horticulture/Animal Husbandry 

26. Dr. B.M. Modi Director of Agriculture, Gujarat state 

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

28. Dr. Hitaben Patel Director of Animal Husbandary, Gujarat state 
 

એપેન્દ્ડીક્ષ-સી (એગ્રેસ્કો રીસચય સબ કમીટી) 

Sr. 
No. 

Name of AGRESCO 
Sub-committee 

Name of the Conveners with designation and address 

1. 
Animal Production & 

Fisheries  

Dr. Sandhya S. Chaudhary, Professor & Head, Department of Veterinary 

Physiology and Biochemistry, Vanbandhu College of Veterinary Sciences & 

Animal Husbandry, NAU, Navsari 

2. Animal Health 

Dr. V. S. Dabas, Professor & Head, Department of Department of Veterinary 

Surgery & Radiology, Vanbandhu College of Veterinary Sciences & Animal 

Husbandry, NAU, Navsari 

3. Social Science 
Dr. J. J. Makadia, Professor & Head (I/C), Deoartment of Economics, 

NMCA, NAU, Navsari 

4. Basic Science 
Dr. H. D. Bhimani, Associate Professor, Department of Plant Pathology, 

NMCA, NAU, Navsari 

5. Agril. Engineering Dr. S. H. Sengar, Associate Professor, CAE, NAU, Dediyapada, Narmada 

6. Plant Protection 
Dr. S. P. Saxena, Professor, Department of Entomology, ACHF, NAU, 

Navsari 

7. Crop Improvement 
Dr.  B. G. Solanki, Research Scientist (Cotton), Main Cotton Research 

Station, NAU, Surat 

8. Horticulture   Dr. D. K. Sharma, Research Scientist (Hort.), AES, NAU, Paria 

9. Forestry 
Dr. Manmohan J.R. Dobriyal, Associate Professor (Silviculture), 

Department of Silviculture and Agroforestry 

10. 
Natural Resource 

Management 

Dr. V. P. Usdadiya, Research Scientist (I/C), Soil & Water Management 

Unit, NAU, Navsari 

 
એપેન્ડીક્ષ-ડી (પ્લાનીંગ એન્ડ ડિેલ૫મેન્ટ કમીટી) 

 
Sr 

No. 
Unit Head (Designation) 

Unit Head Name Committee 

Designation 

1.  Vice-chancellor Dr. C.J.Dangariya Chairmen 

2.  Director of Research & Dean Dr. S.R.Chaudhary Member 

3.  Director of Extension Education Dr. G.R.Patel Member 

4.  Director of Students Welfare Dr. C.V.Savaliya Member 

5.  Registrar Dr. V.A.Solanki Member 

6.  Comptroller Shri D.T.Chaudhari Member 

7.  Executive Engineer Er.H.T.Bhalsod Member 

8.  Dean, Faculty of Agriculture Dr. Z.P.Patel Member 

9.  Dean, Faculty of Horticulture Dr. B.N.Patel Member 

10.  Dean, Faculty of Veternary Dr. N.H.Kelawala Member 
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11.  Dean, Faculty of ABM Dr. H.R.Pandya Member 

12.  Dean, Faculty of Agril. Engg. Dr. P.R.Paney Member 

13.  Librarian Dr. K.D.Tandel Member 

14.  Ret. Joint Director of Agriculture Dr. D.Z.Patel Non official member 

15.  Director CSSRI, Bharuch Dr. Anil Chinchmalatpure Non official member 

16.  Retd. Prof. & Head Entomology Dr. M.B.Patel Non official member 

17.  Paston Food Industry, Navsari Dr. SUraj D. Savalia Non official member 

18.  Shri Ram Krishna Industries, Surat Shri Savajibhai Dholakia Non official member 

19.  Principal, College of Agriculture, Navsari Dr. M.K.Arvadia Co-opt Member 

20.  Principal, College of Forestry Dr. P.K.Shrivastava Co-opt Member 

21.  Principal, College of Agriculture, Bharuch Dr. K.G.Patel Co-opt Member 

22.  Principal, Aspee Sakilam Biotechnology 

Institute, Surat 
Dr. R.M.Patel 

Co-opt Member 

23.  Planning Officer Dr. V.M.Thumar Secretary 

 
મદૃુા નબંર-૧૦ : તેના નિનનયમોમા ંજોગિાઈ કયાય પ્રમાણે િળતરની ૫ઘ્ધનત સહહત તેના દરેક અનધકારીઓ 

અને કમયચારીઓને મળતા માનસક મહનેતાણા :- 
 
અ.ન.ં અનધકારીશ્રીનુ ંનામ/ હોદ્દો ૫ગાર-ધોરણ ગ્રોસ પે 

૧. ડો.એસ.આર.ચૌધરી, ઇં/ચા.સાંર્ોધન નનયામકશ્રી 
પલુના ધોરણે, ખચય : વેટરનરી કોલેજ 

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

૧૩૮૯૭૪/- 

ર. ડો. કે. એ. ૫ટેલ, સહ સાંર્ોધન નનયામકશ્રી (કૃનષ) રૂા. ૩૭,૪૦૦-૬૭,૦૦૦ 
(ગ્રેડ પે રૂા. ૧૦,૦૦૦/-) 

૧૫૩૯૬૭/- 

૩. ડો. વી. એમ. ઠુમ્મર, આયોજન અનધકારી 
પલુના ધોરણે, ખચય : અસ્પી કોલેજ 

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

૧૦૮૧૨૫/- 

૪. શ્રી એ. એમ. ૫ટેલ, મદદનીર્ સાંર્ોધન વૈજ્ઞાનનક રૂા. ૧૫,૬૦૦-૩૯,૧૦૦ 
(ગ્રેડ પે રૂા. ૬,૦૦૦/-) 

૭૨૮૧૮/- 

૫. ડો. ભષૂણ એચ. કાળે, મદદનીર્ પ્રાઘ્યા૫ક 
પલુના ધોરણે, ખચય : વેટરનરી કોલેજ 

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

૫૭૪૫૨/- 

૬. ડો. જીજ્ઞેર્ભાઈ એમ. ૫ટેલ, મદદનીર્ પ્રાઘ્યા૫ક 
પલુના ધોરણે, ખચય : વેટરનરી કોલેજ 

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

૬૦૯૫૪/- 

૭. ડો. સધુાબેન પાટીલ, મદદનીર્ પ્રાઘ્યા૫ક 
પલુના ધોરણે, ખચય : અસ્પી કોલેજ 

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

૫૬૭૮૪/- 

૮. શ્રી કેિન એમ. મુાંગરા, મદદનીર્ સાંર્ોધન વૈજ્ઞાનનક 
 

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

૫૧૦૬૦/- 

૯. શ્રી અમીિભાઇ લાઠીયા, મદદનીર્ પ્રાઘ્યા૫ક રૂા. ૧૫,૬૦૦-૩૯,૧૦૦ 
(ગ્રેડ પે રૂા. ૬,૦૦૦/-) 

૫૯૫૧૮/- 

૧૦. શ્રીમિી મીનીબેન સી.કોડાપલુ્લી, પી.એસ. ટુ ડી.આર. 
પલુના ધોરણે, ખચય : વેટરનરી કોલેજ 

રૂા. ૯,૩૦૦-૩૪,૮૦૦ 
(ગ્રેડ પે રૂા. ૪,ર૦૦/-) 

૪૮૫૮૫/- 

૧૧. શ્રી ર્ોભાનભાઈ બી.બબરારી, પી.એસ. ટુ એ.ડી.આર. 
પલુના ધોરણે, ખચય : વેટરનરી કોલેજ 

રૂા. ૯,૩૦૦-૩૪,૮૦૦ 
(ગ્રેડ પે રૂા. ૪,ર૦૦/-) 

૪૧૩૮૫/- 

૧ર. શ્રી પી. વી. લીમ્બાચીયા, ખિેીવાડી અનધકારી ફીકસ ૫ગાર ૩૮૦૯૦/- 

૧૩. શ્રીમિી નીલાબેન એમ.જોષી, સીનીયર કલાકય   રૂા. ૫,ર૦૦-ર૦,ર૦૦ 
(ગ્રેડ પે રૂા. ર,૪૦૦/-) 

૨૮૪૦૬/- 

૧૪. શ્રી મહને્દ્રભાઈ એસ.રાઠોડ, સીનીયર કલાકય િથા ઈં.ચા. 
કચેરી અનધક્ષક 

રૂા. ૫,ર૦૦-ર૦,ર૦૦ 
(ગ્રેડ પે રૂા. ૪,૨૦૦/-) 

૪૪૧૭૫/- 

૧૫. શ્રીમિી અંજનાબેન જી. ૫ટેલ, સીનીયર કલાકય  
પલુના ધોરણે, ખચય : કુલસબચવશ્રીની કચેરી 

રૂા. ૫,ર૦૦-ર૦,ર૦૦ 
(ગ્રેડ પે રૂા. ર,૪૦૦/-) 

૩૦૦૦૪/- 
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૧૬. શ્રીમિી સોનલબેન બી. ગરાસીયા, સીનીયર કલાકય  
પલુના ધોરણે, ખચય : હહસાબ નનયામકશ્રીની કચેરી 

રૂા. ૫,ર૦૦-ર૦,ર૦૦ 
(ગ્રેડ પે રૂા. ર,૪૦૦/-) 

૨૬૦૩૩/- 

૧૭. શ્રી મયરુ જે. ૫ટેલ, ખેિી મદદનીર્ રૂા. ૫,ર૦૦-ર૦,ર૦૦ 
(ગ્રેડ પે રૂા. ર,૪૦૦/-) 

૨૩૫૮૯/- 

૧૮. શ્રીમિી સાંગીિાબને પાાંડ,ે ખિેી મદદનીર્ ફીકસ ૫ગાર ૧૯૯૫૦/- 

૧૯. શ્રી મસુ્િાક એ. ર્ખે, જુનીયર કલાકય  રૂા. ૫,ર૦૦-ર૦,ર૦૦ 
(ગ્રેડ પે રૂા. ૧,૯૦૦/-) 

૨૧૪૨૭/- 

ર૦. શ્રી હદબલ૫ભાઈ એમ.૫ટેલ, જુનીયર કલાકય  ફીકસ ૫ગાર ૧૯૯૫૦/- 

ર૧. શ્રી કૌનર્કભાઈ એન. િડવી, ડ્રાઈવર રૂા. ૫,ર૦૦-ર૦,ર૦૦ 
(ગ્રેડ પે રૂા. ર,૮૦૦/-) 

૩૭૨૫૦/- 

રર. શ્રી જયેર્ભાઈ એન. મહિેા, ડ્રાઈવર રૂા. ૫,ર૦૦-ર૦,ર૦૦ 
(ગ્રેડ પે રૂા. ૧,૯૦૦/-) 

૨૦૮૪૨/- 

ર૩. શ્રી હહિેર્ભાઈ જી. નાયકા, સપોટીંગ સ્ટાફ રૂા. ૪,૪૪૦-૭,૪૪૦ 
(ગ્રેડ પે રૂા. ૧,૩૦૦/-) 

૧૫૫૮૮/- 

ર૪. શ્રી મહરે્ભાઈ કે. રાઠોડ, ૫ટાવાળા રૂા. ૪,૪૪૦- ૭,૪૪૦ 
(ગ્રેડ પે રૂા. ૧,૩૦૦/-) 

૧૫૫૮૮/- 

 
મદુા ન-ં ૧૧ : તમામ યોજનાઓ, સલુચત ખચય અને ચકુિેલા નાણંા ૫રના અહિેાલોની નિગતો દશાયિતી, તેની 

દરેક એજન્સીને ફાળિેલ અંદાજ૫ત્ર :- 
 

 ભારિ/રાજય સરકાર રારા અત્રેની કચેરીને સાંર્ોધન માટે અંદાજ૫ત્ર માંજુર કરી યનુનવનસિટીના 
હહસાબી અનધકારી-વ-હહસાબ નનયામકશ્રી મારફિ ફાળવવામાાં આવ ે છે. આ ફાળવેલ ગ્રાન્દ્ટ મજુબ 
નાણાાંકીય વષય દરમ્યાન ખચય કરવામાાં આવે છે અન ેવષયના અંિ ેસાંયકુિ વાનષિક અહવેાલ હહસાબી 
અનધકારી-વ-હહસાબ નનયામકશ્રી રારા િૈયાર કરવામાાં આવે છે અન ેસરકારશ્રીમાાં રજુ કરવામાાં આવ ે
છે. 

અત્રેની કચેરી ખાિ ેકાયયરિ યોજનાઓની માહહિી નીચ ેમજુબ છે. 
અ. 
ન.ં 

યોજનાનુ ંનામ બજેટ સદર ફાળિેલ રકમ 
(રા. લાખમા)ં 

 પ્લાન યોજના 
૧ સ્રેન્દ્ધનીંગ ઓફ પ્લાનીંગ, મોનીટરીંગ એન્દ્ડ ઈવેલ્યએુર્ન સેલ ૧ર૦૫૨ ૧૮.૪૦ 
 નોન પ્લાન યોજના 
૨ સ્કીમ ફોર સીડ સેલ, નવસારી ૫૦૭૫ ૨૧.૭૫ 
૩ એસોસીએટ ડાયરેકટર ઓફ રીસચય, એન.એ.આર.પી., નવસારી ૭૦૮૧-સી ૨૧.૧૬ 

૪ ડાયરેકટર ઓફ રીસચય, નવસારી ૪૫૦૧ ૬૫.૬૩ 

૫ એક્ષપાન્દ્સન ઓફ ડાયરેકટર ઓફ રીસચય (ઝોન) ઓહફસ, 
નવસારી 

૪૫૭૩/૫ ૧૨.૭૯ 

 અધર એજન્સી યોજના 
૬ અધર એજન્દ્સી પ્રોજેકટ ટેસ્ટીંગ ફી ૧૮૯૬૪ ૩૧.૫૧ 

 
મદુા ન-ં ૧ર : ફાળિેલ રકમો સહહત સબનસડી કાયયિમોની અમલ બજિણીની રીત અને એિા કાયયિમોના 

લાભાથીઓની નિગતો :- 
 અત્રેની કચેરીથી કોઈ ૫ણ પ્રકારની આનથિક સહાય લાભાથીઓને આ૫વામાાં આવિી નથી, જેથી લાગ ુ

૫ડિો નથી. 
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મદુા ન-ં ૧૩ : તેણે આપેલ છુટછાટો, ૫રિાનગીઓ અથિા અનધકૃનતઓ મેળિનારાની નિગતો :- 
 લાગ ુ૫ડિો નથી. 

 
મદુા ન-ં ૧૪ : ઈલેકટ્રોનનક સ્િર૫મા ંતેને ઉ૫લબ્ધ અથિા તેની પાસેની માહહતીને લગતી નિગતો :-  

 નવસારી કૃનષ યનુનવનસિટીની વેબસાઈટ www.nau.in ૫ર જરૂરી િમામ માહહિી ઉ૫લબ્ધ છે. 
 
મદુા ન-ં ૧૫ : જાહરે ઉ૫યોગ માટે નનભાિિામા ંઆિતા હોય, તો તેિા ગ્રથંાલય અથિા તેના િાચંન કક્ષના 

કામકાજના કલાકો સહહતની માહહતી મેળિિા માટે નાગહરકોને ઉ૫લબ્ધ સનુિધાઓની 
નિગતો :- 

 લાગ ુ૫ડતુાં નથી. 
 

મદુ્દા ન-ં ૧૬ : જાહરે માહહતી અનધકારીઓના નામો, હોદૃાઓ અને બીજી નિગતો :- 
ડાય. કે. એ. ૫ટેલ, સહ સશંોધન નનયામકશ્રી (કૃનિ),  
સશંોધન નનયામકશ્રીની કચેરી, નિસારી કૃનિ યનુનિનસિટી, નિસારી 
ટેલીફોન નબંર 

ઓહફસ : ૦ર૬૩૭ ર૮૩૪૫ર 

મોબાઈલ : ૯૮૭૯૫૮ર૮૭૧ 
રહઠેાણ : ૯૮૭૯૫૮ર૮૭૧ 
ફેકસ : ૦ર૬૩૭ ર૮૩૪૫ર 

E-mail : adr_agri@nau.in 

 
મદુા ન-ં ૧૭ : ઠરાિિામા ંઆિે તેિી બીજી માહહતી ; પ્રનસઘ્ધ કરિી જોઈશે અને ત્યાર૫છી દર િિે આ 

પ્રકાશનોને અદ્યાિત કરિા જોઈશે :- 
 

 હા, આ માહહિી મે-ર૦૧૮ માાં અદ્યાવિ કરવામાાં આવર્.ે 
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