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૧ સસં્થાનું ંસસં્થા૫ન, ઉદે્દશો, કાર્યોઅનેફરજોનીવિગતો. રથી૫ 

ર સસં્થાનાઅવિકારીઓઅનેકર્મચારીઓનીસત્તાઓઅનેફરજો ૬થી૧ર 

૩ સસં્થાર્ાંકાર્કાજઅને વનણમર્યપ્રક્રિર્યાર્ાંઅનું સરિાનીકાર્યમ૫દ્ધવત(તેર્ાં દેખરેખને
જિાબદારીઓર્ાટેનીચનેલોનીબાબતનોસર્ાિેશથિોજરૂરીછે) 

૧૩થી૧૫ 

૪ સસં્થાનાંકાર્યોકરિાર્ાટેનાવનર્યતકરેલાિોરણો ૧૬થી૧૯ 

૫ સસં્થાના કાર્યો કરિા ર્ાટે સસં્થા વારા ઘડારે્યલા વનર્યર્ો, વિવનર્યર્ો, સચૂનાઓ, 
વનર્યર્સગં્રહોઅનેરેકડમ 

ર૦ 

૬ સસં્થાપાસેનાદસ્તાિેજોનાપ્રકારનું ં૫ત્રક ર૧ 
૭ સસં્થાનીનીવતઘડિાગેગનેાઅથિાતેર્નાિહીિટગેગેનાહેહરેજનતાસાથેના

૫રાર્શમઅથિાપ્રવતવનવિત્િર્ાટેનીકોઈવ્ર્યિસ્થાહોર્યતોતેનીવિગતો. 
ર૧ 

૮ સસં્થાનીવિવિિસવર્વતઓઅનેતેર્નાભાગતરીકેઅથિાતેનીસલાહનાઉદે્દશથી
બેથીિધ સભ્ર્યોનાબનેલામકર્ોનીબેોકોહેહરેજનતાર્ાટેલ લીછેકેકેર્? 
અનેઆિી બેોકોની કાર્યમિાહી નોંિહેહરે જનતા ર્ાટે ઉ૫લબ્િ છે કે કેર્, તે
ગેગેનું ં૫ત્રક. 

રર 

૯ સસં્થાનાઅવિકારીઓઅનેકર્મચારીઓનીવનદિ વશકા. રર 
૧૦ દરેક અવિકારી અને કર્મચારીને ર્ળત ં ર્ાવસક ર્હનેતાણ ં અને વનર્યર્ો મ જબના

િળતરની૫દ્ધવતનીર્ાક્રહતી. 
રર 

૧૧ સસં્થાની મજસીની તર્ાર્ ર્યોજનાઓની વિગતો, સચૂચત ખચમ અને કરેલી
ચકૂિણીઓનાઅહિેાલદશામિત  ંફાળિેલ ંબજેટ. 

ર૩ 

૧ર ફાળિલેી સહાર્યકી અને સહાર્યકી કાર્યમિર્ોના લાભાથીઓની વિગત સક્રહતઆિા
કાર્યમિર્ોનાઅર્લની૫દ્ધવત. 

ર૩ 

૧૩ સસં્થા પાસેથી કોઈ૫ણ ૫રિાનગીઓ અથિા અવિકારી ૫ત્ર અથિા છૂટછાટ /
રાહતર્ેળિનારઅર્લની૫દ્ધવત. 

ર૩ 

૧૪ સસં્થા પાસે ઉ૫લબ્િ અથિા તેર્ની પાસે રહતેી િીહેણ ં ર્ાઘ્ર્યર્ર્ાં રૂપાતંક્રરત
(ઈલેકટ્રોવનકસફોર્મ)ર્ાક્રહતીનીવિગતો. 

ર૪ 

૧૫ સસં્થાર્ાં હેહરે ઉ૫ર્યોગર્ાં રાખેલી પ સ્તકાલર્ય અથિા િાચંન ખડંની સિલતો
ર્ાટેના સર્ર્ય સક્રહત નાગક્રરકોને ર્ાક્રહતી રે્ળિિા ર્ાટેની પ્રાપ્ત સગિડોની

ર૫ 
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વિગતો. 
૧૬ સસં્થામ વનક કત કરેલાહેહરે ર્ાક્રહતી અવિકારીઓનાં નાર્, હોદ્દાઓઅને અર્ય

વિગતો. 
ર૬ 

૧૭ િખતોિખતવનર્યતકરિાર્ાંઆિેતેપ્રર્ાણેનીઆિીઅર્યર્ાક્રહતી. ર૬ 
૧૮ ૫ક્રરવશષ્ટ૧થી૧૩  

 

H}GFU- S'lQ I]lGJl:F"8L 

H}GFU-<#^Z ))! sU]HZFTf 

 

ZF.8 8] .gOD["XG V[S84 Z))5GL 

S,D<$s!fsALf VgJI[GL DFlCTLG]\ D[gI]V, 
 

s•C[Z ;àF D\0/GF 5|MV[S8LJ 0L:S,MHZG[ ,UTL @D !YL !& D]ˆFVMGL DFlCTLf 

 

 

 

;\:YFG]\ ;\:YF5G4 p¡[XM4 SFIM" VG[ OZÔ[GL lJUTM  

;\:YFG]\ ;\:YF5G o 

 ગ જરાતસરકારવારાઅવિવનર્યર્૧૯૬૯હોેળસિમપ્રથર્ગ જરાતકૃવિક વનિવસિટીનીસ્થા૫ના

તા.૦૧.૦૬.૧૯૭રથી કરિાર્ાં આિેલ. કૃવિ સસં્થાનની કાર્ગીરીર્ાં કૃવિક્ષતે્રે સિાાઁગી વિકાસ અને

ગાર્ડાનાં ખેડતૂો સ િી કૃવિ વિિર્યકઅદ્યતનસશંોિનોનો લાભ ૫હોંચી શકેઅને કૃવિક્ષેત્રે િાવંતકારી

૫રીણાર્ોઉ૫લબ્િથઈશકેતેિાઆશર્યથીગ જરાતવિિાનસભામ૫સારકરેલસનેર૦૦૪નાગ જરાત

કૃવિક વનિવસિટીઝઅવિવનર્યર્ન.ં૫થીગ જરાતરાજ્ર્યર્ાંચારકૃવિક વનિવસિટીઓનીસ્થા૫નાકરિાર્ાં

આિેલી છે. તે મ જબ જૂનાગઢ કૃવિક વનિવસિટી તા.૦૧.૦૫.ર૦૦૪ના રોજઅવસ્ત્તિર્ાંઆિેલ છે. તે

અગાઉ આ ક વનિવસિટી વિસજીત ગ જરાત કૃવિ ક વનિવસિટીનો મક ભાગ હતી. આ ક વનિવસિટીના

કાર્યમક્ષતે્રર્ાંઅર્રેલી, ભાિનગર, હેર્નગર, જૂનાગઢ, પોરબદંર, રાજકોટ, સ રેરનગર,ર્ોરબી, ગીર-

સોર્નાથ અને દેિભવૂર્ વાક્રરકા મર્ દસ(૧૦) જજલાઓનો સર્ાિેશ કરારે્યલ છે. જેર્ાં ત્રણ કૃવિ

ર્હાવિદ્યાલર્ય, મક કૃવિ ઈજનેરી અને ટેક્નોલો  કૉલેજ, મકર્ત્સ્ર્ય વિ્ાન કૉલેજ, મકિેટરનરી

સાર્યસકૉલજેતેર્જમકપી. .મ.બી.મર્.સસં્થા, ૩૧સશંોિનકેરોઅને૭વિસ્તરણવશક્ષણકેરો
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આિેલ છે. અવિવનર્યર્ની જોગિાઈથી જૂનાગઢ કૃવિ ક વનિવસિટીર્ાં ક લાવિ૫વત, ક લ૫વત, વનર્યાર્ક

ર્ડંળ, વિદ્યા૫ક્રરિદ, કૃવિ, બાગાર્યત, કૃવિ ઈજનેરી અને તકનીકી, ર્ત્સ્ર્યવિ્ાન, િેટરનરી સાર્યસ, 

અનું સ્નાતક, મગ્રી-ચબઝનશેઅનેહોર્સાર્યસમડક ટ્રીશનવિદ્યાશાખાઓનોતરે્નાઅભ્ર્યાસર્ડંળ

સાથેસર્ાિેશથાર્ય છે. ક લ૫વતશ્રીઆ વિશ્વવિદ્યાલર્યનામ ખ્ર્યકાર્યમિાહક છેતે હોદ્દાની રૂમ વનર્યાર્ક

ર્ડંળના અને વિદ્યા૫ક્રરિદના અઘ્ર્યક્ષ છે. ક લસચચિશ્રી હોદ્દાની રૂમ વનર્યાર્ક ર્ડંળના અને

વિદ્યા૫ક્રરિદનાસચચિછે. 
  

 વિશ્વવિદ્યાલર્યનોિહીિટસરળતાથીઅનેકાર્યમક્ષર્રીતેચાલેતેર્ાટેક વનિવસિટીઅવિકારીઓ

િચ્ચેસત્તાનું ં વિ-કેરીકરણકરેલછેજેઓનેિહીિટ, નાણાકીર્ય, સશંોિન, વશક્ષણનીસત્તાઓમનાર્યત

કરિાર્ાંઆિેલછે. 
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 સસં્થાના મળૂભતૂ ઉદે્દશો કૃવિ અને સલંગ્ન શાસ્ત્રો અિર્યે વશક્ષણ, સશંોિન અને વિસ્તરણ

વશક્ષણના કાર્યમિર્ો વારા  સશંોિનના તારણો અને ટેકવનકલ ર્ાક્રહતીનો ઉ૫ર્યોગ કરીને રાજ્ર્યના

ખેડતૂોનાઉત્કિમર્ાટેઅનેરાજ્ર્યનાકૃવિઉત્પાદનર્ાંિિારોકરીરાજ્ર્યનોકૃવિક્ષતે્રેસિામગીઅનેઝડપી

વિકાસ કરિાનો છે. આ ક વનિવસિટીના કાર્યમક્ષેત્રનો વ્ર્યા૫ ગ જરાત રાજ્ર્યના અર્રેલી, ભાિનગર, 

હેર્નગર, જૂનાગઢ, પોરબદંર, રાજકોટ, સ રેરનગર,ર્ોરબી, ગીર-સોર્નાથઅનેદેિભવૂર્વાક્રરકામર્

દસ(૧૦)જજલાઓર્ાંફેલારે્યલછે. 

 આક વનિવસિટીહોેળકૃવિ, કૃવિઈજનેરી, ૫શ ચચક્રકત્સાઅનેપશ પાલનતથાર્ત્સ્ર્યવિ્ાનર્ાં

સ્નાતકઅનેઅનું સ્નાતકકક્ષાનાઅભ્ર્યાસિર્ોચલાિતાસાત(૭)ર્હાવિદ્યાલર્યો, ૩૧સશંોિન કેરો

અને૭વિસ્તરણવશક્ષણનાકેરોઆિલેાછે. 
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(૧) કૃવિર્ાંઅનેસલંગ્નશાસ્ત્રર્ાંક વનિવસિટીર્યોગ્ર્યગણેતિેીબી અભ્ર્યાસનીશાખાઓર્ાંવશક્ષણ

અનેપ્રવશક્ષણનીજોગિાઈકરિી. 
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(ર) કૃવિઅનેસલંગ્નવિદ્યાશાખાઓર્ાંસશંોિનર્ાટેનીજોગિાઈકરિી. 

(૩) વિસ્તરણ કાર્યમિર્ો વારા સશંોિનના તારણો અને ટેક્ક્નકલ ર્ાક્રહતીના પ્રસાર ર્ાટે જોગિાઈ

કરિી. 

(૪) વિશેિકાર્યમિર્ોહાથિરિાનીજોગિાઈકરિી. 

(૫) ૫દિી/ક્રડપ્લોર્ા/ક . ./પી.  અભ્ર્યાસિર્ો શરૂ કરિા તેર્ જ વિવિિ પરીક્ષાઓ ર્ાટે

અભ્ર્યાસિર્ોનક્કીકરિા. 

(૬) પરીક્ષાઓલેિીઅને૫દિી/ક્રડપ્લોર્ાઅનેબીહેશકૈ્ષચણકવિવશષ્ટર્ાનોઆ૫િા. 

(૭) ક વનિવસિટી વારા અપાર્યેલ ૫દિી/ક્રડપ્લોર્ા અપાર્યેલ પ્રર્ાણ૫ત્રો પાછા ખચેિા અથિા રદ્દ

કરિા. 

(૮) ર્ાનદ૫દિીઓઅનેબીહેવિવશષ્ટર્ાનોઆ૫િા. 

(૯) ક વનિવસિટીર્ાંનોંિારે્યલનહોર્યતેિીવ્ર્યક્ક્તઓનેવ્ર્યાખ્ર્યાન, પ્રવશક્ષણઅનેતાલીર્આ૫િાની

 અનેપ્રર્ાણ૫ત્રઆ૫િાનીસત્તા. 

(૧૦) અર્યક વનિવસિટી/સત્તાર્ડંળસાથેસહર્યોગકરિાનીસત્તા. 

(૧૧) ખેતી અને સલંગ્ન શાસ્ત્રોર્ાં વશક્ષણ આ૫િા ર્ાટે કૃવિ વિિર્યક કૉલેજો સ્થા૫િા અને

 વનભાિિાનીસત્તા. 

(૧ર) વશક્ષણ, સશંોિન અને વિસ્તરણ કાર્યો ર્ાટે પ્રર્યોગશાળા, ગ્રથંાલર્યો, સશંોિન ર્થકો અને

 સગં્રહાલર્યોસ્થા૫િાઅનેવનભાિિા. 

(૧૩) જરૂક્રરર્યાતમ જબક વનિવસિટીર્ાંજેતેકેડરર્ાંજગ્ર્યાઓઉભીકરિીઅનેવનર્ણકૂકરિી. 

(૧૪) સ્ટેચ્ક ટઅનું સારવશષ્ર્યવૃવૃત્તઓઅનેઈનાર્ોશરૂકરિાઅનેઆ૫િા. 

(૧૫) ખેતી અને વશક્ષણ સશંોિનની સસં્થાઓને જોડિા અને ર્ાર્યતા આ૫િાની તથા પાછા

 ખેંચિાનીસત્તા. 

(૧૬) શૈક્ષચણક હતે  ઓ ર્ાટે ર્ાર્યતા પ્રાપ્ત સસં્થાઓની ચકાસણી તથા ગ્રથંાલર્ય અને

 પ્રર્યોગશાળાઓનીજોગિાઈસ વનવિતકરિાનીસત્તા. 

(૧૭) ક વનિવસિટી/કર્મચારીઓના૫ગારભથ્થાઅનેસેિાનાવનર્યર્ોનક્કીકરિા/વનભાિિાનીસત્તા. 
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(૧૮) સલંગ્નકૉલેજોનીપ્રવૃવૃત્તઓનું ંતેર્જવિદ્યાથીઓનીફીનું ંવનર્યતં્રણઅનેસકંલન. 

(૧૯) ક વનિવસિટીનાવિદ્યાથીઓઅનેસ્ટાફર્ાટેરહણેાકંસ વિિા/વનભાિણી. 

(ર૦) ોરાિિાર્ાંઆિે તેિી ફી તેર્ જઅર્ય ચા્જ  નક્કી કરિાની, ર્ાગંિાની, ર્ેળિિાની અને

િસલૂકરિાનીસત્તા. 

(ર૧) વિદ્યાથીઓનારહોેાણ, િતમણકૂઅનેવશસ્તનીદેખરેખવનર્યતં્રણકરિાનીઅનેઆરોગ્ર્યસાર્ાર્ય

 સ ખાકારીનેઉત્તજેનઆ૫િાનીગોોિણ. 

(રર) પિૂમસ્નાતકતેર્જઅનું સ્નાતકવશક્ષણઅનેસશંોિનનું ંસચંાલનઅનેસકંલનકરવૃ .ં 

(ર૩) સ કા વિસ્તારો અને અછતિાળા વિસ્તારોર્ાં કૃવિ વશક્ષણ સશંોિન અને વશક્ષણની જોગિાઈ

 કરિી. 

(ર૪) ક વનિવસિટીનાઉદે્દશોઆગળિપાિિાર્ાટેતર્ાર્સત્તાઓનેઆનું િચંગકહોર્યકેનહોર્યતેિા

 બીહેકાર્યોઅનેબાબતોકરિાનીસત્તા. 
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  અહિેાલના િિમ દરમ્ર્યાન ગ જરાત કૃવિ ક વનિવસિટીઝ અવિવનર્યર્-ર૦૦૪ની કલર્

 ૧૭ની જોગિાઈઓઅિર્યેનીચેનાસત્તાર્ડંળોકાર્યમરતછે. 
 

૧) વનર્યાર્કર્ડંળ(બોડમઑફર્ેનેજર્ેટ) 

ર) વિદ્યા૫ક્રરિદ(મકેડવેર્કકાઉવસલ) 

૩) વિદ્યાશાખાઓ(ફેકટીઝર્ાંનીચેનીવિદ્યાશાખાઓનોસર્ાિેશથાર્યછે. 
 

(૧) કૃવિવિદ્યાશાખા 

(ર) કૃવિઈજનેરીઅનેતકનીકીવિદ્યાશાખા 

(૩) ર્ત્સ્ર્યવિ્ાનવિદ્યાશાખા 

(૪) ૫શ ચચક્રકત્સાઅનેપશ પાલનવિદ્યાશાખા 

(૫) અનું સ્નાતકવિદ્યાશાખા 

(૬) બાગાર્યતવિદ્યાશાખા 
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(૭) મગ્રી-ચબઝનશેવિદ્યાશાખા 

(૮) હોર્સાર્યસમડક ટ્રીશનવિદ્યાશાખા 
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  વનર્યાર્ક ર્ડંળ આ વિશ્વ વિદ્યાલર્યનું ં ઉચ્ચ કક્ષાના વનણમર્યો લેનાર અને સિોચ્ચ

સત્તાિારી ર્ડંળ છે.ગ જરાત કૃવિક વનિવસિટીઝઅવિવનર્યર્ન.ં ૫/ર૦૦૪નાપ્રકરણ-૪ની કલર્-૧૮

મ જબઆર્ડંળર્ાં ક લ૫વતશ્રીઅઘ્ર્યક્ષતરીકે હોર્ય છે. રાજ્ર્ય સરકારશ્રીના કૃવિ, વશક્ષણઅને નાણાં

વિભાગના સચચિશ્રીનો અથિા તેઓ મ કરર કરે તેિા તે વિભાગના નાર્યબ સચચિશ્રીથી ઉતરતા

દરજ્હેનાનહોર્યતેિાઅવિકારીઓ; કૃવિ વનર્યાર્કશ્રી; પશ પાલનવનર્યાર્કશ્રી; બાગાર્યતવનર્યાર્કશ્રી; 

ક વનિવસિટી વિદ્યાશાખાર્ાનંાડીનર્ાથંીક લ૫વતશ્રીમ વનક કતકરેલમકસભ્ર્ય; સશંોિન વનર્યાર્કઅને

અનું સ્નાતક વિદ્યાશાધ્ર્યક્ષ કે વિસ્તરણ વશક્ષણ વનર્યાર્કશ્રી પૈકી ક લપવતશ્રી વારા વનક કત થરે્યલ કોઇ

મક; હોદ્દાનીરૂમસભ્ર્યતરીકેહોર્યછે.રાજ્ર્યસરકારવારાવનક કતથતાગ જરાતવિિાનસભાનામક

સભ્ર્ય; કૃવિ સશંોિનઅથિા વશક્ષણની પિૂમભવૂર્કા િરાિતા બે કૃવિ િૈ્ાવનકો; મક ખેડતૂ; ગ્રાર્ીણ

વિકાસનો અનું ભિ િરાિતા પ્રવતષ્ોીત સાર્ાજજક ર્ક્રહલા કાર્યમકર તથા નાર્ાકં્રકત કૃવિ-ઉદ્યોગપવત

સાર્ાર્ય સભ્ર્યતરીકે હોર્ય છે.આઉ૫રાતં, ભારતીર્ય કૃવિઅનું સિંાન ૫ક્રરિદના ર્હાવનર્યાર્કે નાર્

વનક ક્તકરેલમકપ્રવતવનવિસાર્ાર્યસભ્ર્યતરીકે હોર્ય છે. કલર્-૧૫મ જબક લસચચિશ્રીમહોદ્દાની

રૂમસચચિતરીકેફરજબહેિિાનીરહેછે.વનર્યાર્કર્ડંળક વનિવસિટીનું ંમ ખ્ર્યિહીિટીસ્િાર્યતર્ડંળ

છે, જે ક વનિવસિટીની તર્ાર્ નાણાકીર્ય, િહીિટ, વશક્ષણ, સશંોિન અને વિસ્તરણ પ્રવૃવૃત્તઓ ગેગે

વિચારીનેસર્ીક્ષાકરેછે.વનર્યાર્કર્ડંળનેર્હત્િનાતેર્જનીવતવિિર્યકવનણમર્યોલેિાર્ાંક લ૫વતશ્રી, 

વિદ્યા૫ક્રરિદ, વિદ્યાશાખાઓ, અભ્ર્યાસર્ડંળો(બોડમઑફસ્ટડીઝઅનેક વનિવસિટીનાઅવિકારીઓસહાર્ય

કરેછે. 
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  ગ જરાત કૃવિ ક વનિવસિટીઝ અવિવનર્યર્ ન.ં ૫ના પ્રકરણ-૪ની કલર્-ર૧ મ જબ

વિદ્યા૫ક્રરિદર્ાંક લ૫વતશ્રીઅઘ્ર્યક્ષતરીકેહોર્યછે.જેર્ાંક લ૫વતશ્રીઉ૫રાતંસશંોિનવનર્યાર્કશ્રી
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અનેઅનું સ્નાતકઅભ્ર્યાસિર્ોનાિડા, દરેકવિદ્યાશાખાઓનાડીનહોદ્દાનીરૂમસભ્ર્યહોર્યછે.આ

ઉ૫રાતં ક લ૫વતશ્રીમ ક વનિવસિટીની વિદ્યાશાખાઓના વિભાગોના િડા અને ક વનિવસિટીના

સશંોિનિૈ્ ાવનકર્ાથંીિારાફરતીછસભ્ર્યોવનક કતકરિાનાહોર્યછે. 
 

  કાઉવસલનીરચનાકરિાર્ાંઆિેકેત  રતજકૃવિઅનેતેનેસબંવંિતવિ્ાનનીજ દી

જ દી શાખાઓનું ં પ્રવતવનવિત્િ કરતા દશ કરતા િધ  નક્રહ તેટલા વ્ર્યક્ક્તઓને તનેા િિારાના

સભ્ર્યો તરીકે ોરાિિાર્ાં આિે તેટલી મ દ્દત સ િી, તે કો-ઓપ્ટ કરી શકે. આ વ્ર્યક્ક્તઓ

ક વનિવસિટીનાસભ્ર્યોતરીકે, અઘ્ર્યા૫કોતરીકેઅથિાઅર્યથાક વનિવસિટીસાથેસકંળારે્યલાહોર્ય

કેનહોર્યતેર્નેનીર્િાર્ાંઆિેછે.અવિવનર્યર્નીકલર્-૧૫મ જબક લસચચિશ્રીમહોદ્દાનીરૂમ

સચચિતરીકેફરજબહેિિાનીરહેછે. 
 

  મકેડરે્ીક  કાઉવસલ  ક વનિવસિટીની શકૈ્ષચણક બાબતો જેિી કે અઘ્ર્યા૫ન અને

 પરીક્ષાઓનાિોરણોહેળિિાગેગેવનર્યતં્રણઅનેવનર્યર્નકરનારઅવિકારર્ડંળછે. 
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(૧) ગ જરાતરાજ્ર્યનાર્હાર્હીર્રાજ્ર્યપાલશ્રીજૂનાગઢકૃવિક વનિવસિટીનાક લાવિ૫વતછે. 

(ર) તેઓ૫દિીદાનસર્ારંભનીઅઘ્ર્યક્ષતાકરેછે. 

(૩) વનર્યાર્કર્ડંળેઘડલેાસ્ટેચ્ક ટસનેતેઓશ્રીનીર્જૂંરીર્રે્યથીઅર્લર્ાંઆિેછે. 

(૪) ર્ાનદ૫દિીમનાર્યતકરિાનીદરખાસ્તક લાવિ૫વતનીર્જૂંરીનેઅિીનછે. 
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(૧) ક લ૫વતક વનિવસિટીનામ ખ્ર્યકારોબારીઅનેશૈક્ષચણકઅવિકારીગણાશેઅનેક લાવિ૫વતની

ગેરહાજરીર્ાં ૫દિીદાન સર્ારંભના અઘ્ર્યક્ષ રહશેે અને હોદ્દાની રૂમ વનર્યાર્ક ર્ડંળના

અઘ્ર્યક્ષરહશેેઅનેતેનેઆનું સચંગકફરજોવનભાિશે. 

(ર) ક વનિવસિટીનાદરેકક્ષતે્રની કાર્ગીરીઉ૫ર વનર્યતં્રણરાખશેઅનેક વનિવસિટીર્ાં વશસ્તની

હેળિણી ર્ાટેજિાબદારરહશેે. 

(૩) વનર્યાર્કર્ડંળનીઅનેમકેડર્ીકકાઉવસલનીબેોકોબોલાિિાનીસત્તાિરાિેછેઅનેતે

મ જબકાર્ગીરીકરાિશે. 

(૪) અવિવનર્યર્હોેળસ્ટેચ્ક ટઅનેવનર્યર્ોનું ંર્યથાથમપાલનથાર્યતેસ વનવિતકરશે. 

(૫) વનર્યાર્કર્ડંળસર્ક્ષક વનિવસિટીનોિાવિિકિહીિટીઅનેનાણાકીર્યઅહિેાલરજૂકરિા

 જિાબદારરહશેે. 

(૬) કોઈ૫ણતાકીદની૫ક્રરવસ્થવતર્ાંર્યોગ્ર્ય૫ગલાંલેશેઅનેવનર્યાર્કર્ડંળનેહેણકરશે. 

(૭) ક વનિવસિટીના અવિકારીશ્રીઓ/કર્મચારીશ્રીઓની વનર્ણકૂ કરિી, બરતરફ કરિા કે ફરજ

ર્ોક ફીકરિાનીસત્તાિરાિેછે. 

5|SZ6 v Z 
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(૮) ક વનિવસિટીનાિહીિટર્ાટે વશક્ષણ, સશંોિનઅને વિસ્તરણ વશક્ષણનાગાઢસકંલનઅને

સર્િર્યર્ાટેજિાબદારરહશેે. 

(૯) વનર્યાર્કર્ડંળનાોરાિોઅનેવનણમર્યોનોઅર્લકરિાનીજિાબદારીવનભાિશે. 

(૧૦) આઉ૫રાતંઅવિવનર્યર્હોેળકરિાર્ાંઆિેલસત્તાનેફરજોવનભાિશે. 
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(૧) જ દા જ દા કેરો પેટા કેરો ઉ૫ર કૃવિ પાકોની સશંોિન કાર્ગીરીનું ં ર્ાગમદશમન સચંાલન

દેખરેખકરશે. 

(ર) કૃવિસશંોિનનાજ દાજ દાકેરોઉ૫રતર્ાર્પ્રકારનીતાવંત્રકબાબતોગેગેજરૂરીકાર્યમિાહી

કરશે. 

(૩) આ ક વનિવસિટીના ગ્રામ્ર્ય વિસ્તારોર્ાં કૃવિ સશંોિનનો લાભ ખેડતૂોના ખતેરો સ િી

૫હોંચાડિાઅનેતેનોલાભરે્ળિિાનાહતે  ર્ાટેકૃવિલક્ષીકાર્યિર્તૈર્યારકરશે. 

(૪) ખરીફઅને રવિપાકોર્ાટેનીપાકર્યોજનાઓતૈર્યારકરીદિાઓખાતરો ચબર્યારણિગેરે

પેટાકેરોનેપરૂાપાડીઅખતરાઓનીગોોિણીકરશે. 

(૫) ખેડતૂોનીકૃવિલક્ષીસર્સ્ર્યાઓનું ંસશંોિનથકીવનરાકરણકરશે. 

(૬) સશંોિનનેલગતીવર્ક્રટિંગો, મગ્રેસ્કોિગેરેનું ંઆર્યોજનઅનેસચંાલનકરશે. 

(૭) સશંોિનકેરનીસ્થાિરઅનેજગંર્વર્લકતોનું ંસચંાલનઅનેરેકડમનીહેળિણીકરશે. 

(૮) બીજઉત્પાદનનાકાર્યમિર્ોનું ંસચંાલનઅનેર્ોવનટરીંગકરશે. 

(૯) તાવંત્રકઅનેનાણાકીર્યબાબતોનું ંસચંાલન, આર્યોજન, ર્ાક્રહતીિગેરેકાર્ગીરીકરશે. 

(૧૦) પી. . અભ્ર્યાસિર્ના ડીન તરીકે અનું સ્નાતકના વિદ્યાથીઓને શકૈ્ષચણક ર્ાગમદશમન પરૂ ં

 પાડશે. 

(૧૧) આઉ૫રાતંઅવિવનર્યર્હોેળકરિાર્ાંઆિેલસત્તાનેફરજોવનભાિશે. 
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(૧) વિદ્યાશાખાઅઘ્ર્યક્ષતરીકેનીજિાબદારીિહનકરેછે. 
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(ર) વિદ્યાશાખાર્ાંહાથિરિાર્ાંઆિતીવશક્ષણ, સશંોિનઅનેવિસ્તરણવશક્ષણનીપ્રવૃવૃત્તઓનું ં

 સચંાલનઅનેવનર્યતં્રણકરવૃ .ં 

(૩) વિદ્યાશાખાનેલગતાસ્ટેચ્ક ટઅનેવિવનર્યર્ોનું ંર્યોગ્ર્યપાલનથાર્યતેનીતકેદારીરાખશે. 

(૪) વિદ્યાથીઓનીપ્રગવતઅનેનોંિણીઉ૫રદેખરેખરાખશે. 

(૫) વિદ્યાશાખાની જરૂક્રરર્યાતો, નીવતઓ અને િોરણો બાબતે મકેડરે્ીક કાઉવસલને ભલાર્ણ

કરશે. 

(૬) સ્નાતક, અનું સ્નાતકઅભ્ર્યાસિર્, વશક્ષણઅને વિદ્યાથીઓને લગતા રેકડમ હેળિણી ઉ૫ર

દેખરેખરાખેછે. 

(૭) જ દા જ દા સશંોિનોનું ં આર્યોજન, સકંલન અને અર્લિારીની કાર્ગીરી વિવિિ

 વિદ્યાશાખાઘ્ર્યક્ષનાસહર્યોગથીકરિાનીરહેછે. 

(૮) સશંોિન, અનું સ્નાતક વશક્ષણના કાર્યિર્ો, વર્લકત, ફડં, િહીિટી નાણાકીર્ય વનર્યતં્રણ

 અવિકારીતરીકેનીફરજો. 

(૯) નાણાકીર્ય સહાર્ય ર્ાટે વિવિિ પ રસ્કૃત સસં્થાઓ ICAR, DST, State & 

International Agencies િગેરેસાથેલાઈઝનઅવિકારીતરીકેનીફરજોબહેિે

છે. 

(૧૦) વિવિિ ફેકટીની મકેડર્ીક બાબતો તથા સશંોિનને લગતી નીવતઓ, કાર્યમિર્ો ઘડિા

 િગેરેનીફરજો. 

(૧૧) ખેડતૂ ઉ૫ર્યોગી સશંોિન ૫ક્રરણાર્ો પ્રવસદ્ધદ્ધ ર્ાટે બ લેક્રટન તથા સાર્યવટફીક જનરલર્ાં

 ખેડતૂોસર્ શકેતેિાતારણોપ્રકાવશતકરિા. 

(૧ર) સશંોિનર્યોજનાઓગેગેઅર્યસસં્થાઓસાથેકરારકરિા. 

(૧૩)આઉ૫રાતંઅવિવનર્યર્હોેળકરિાર્ાંઆિેલસત્તાનેફરજોવનભાિશે. 
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(૧) જ દા જ દા કેરો પેટા કેરો ઉ૫ર કૃવિ પાકોની વિસ્તરણસશંોિન કાર્ગીરીનું ં ર્ાગમદશમન

 સચંાલનદેખરેખકરશે. 

(ર) કૃવિવિસ્તરણસશંોિનનાજ દાજ દાકેરોઉ૫રતર્ાર્પ્રકારનીતાવંત્રકબાબતોગેગેજરૂરી

 કાર્યમિાહીકરશે. 

(૩) આક વનિવસિટીનાગ્રામ્ર્ય વિસ્તારોર્ાં કૃવિ વિસ્તરણસશંોિનોલાભખેડતૂોનાખેતરોસ િી

 ૫હોંચાડિાઅનેતેનોલાભરે્ળિિાનાહતે  ર્ાટેકૃવિલક્ષીકાર્યમિર્તૈર્યારકરશે. 

(૪) કૃવિ પાકોના વિસ્તરણનેલગતી પ વસ્તકા, લેખો છપાિી ખેડતૂોને ૫હોંચતી કરિાગેગેનું ં

 વિસ્તરણકાર્યમકરશે. 

(૫) ખેડતૂોનીકૃવિવિસ્તરણનેલગતીસર્સ્ર્યાઓનું ંવનરાકરણકરશે. 

(૬) વિસ્તરણસશંોિનનેલગતીવર્ક્રટિંગો, મગ્રેસ્કોિગરેનું ંઆર્યોજનઅનેસચંાલનકરશે. 

(૭) કૃવિવિ્ાનકેરહસ્તકનીર્યોજનાનું ંર્ોનેટરીંગકરશેતેર્જનાણાકીર્યઉ૫લબ્િતાગેગેનું ં

 આર્યોજનકરશે. 

(૮) કૃવિવિ્ાનકેરહસ્તકનીર્યોજનાઓનું ંICAR સાથેસકંલનકરશે. 

(૯) ખેતીિાડી ખાતાના વિવિિ કક્ષાના અવિકારીઓ ર્ાટે તાલીર્ િગમનું ંઆર્યોજન કરશે તે

 વસિાર્યઅર્યસસં્થાવારાસ્પોસડમકાર્યમિર્ો૫ણગોોિશે. 

(૧૦) આકાશિાણી, દૂરદશમનઅનેઅર્યપ્રચારર્ાઘ્ર્યર્ોનાસકંલનર્ાંરહીટેક્નોલો ટ્રાસફરની

 કાર્ગીરીકરેશે. 

(૧૧) રાજ્ર્યસરકારવારાકૃવિર્હોત્સિજેિાર્યોહેનારવિવિિકાર્યમિર્ોનીઅર્લિારીકરશે. 

(૧ર)આઉ૫રાતંઅવિવનર્યર્હોેળકરિાર્ાંઆિેલસત્તાનેફરજોવનભાિશ.ે 
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(૧) વનર્યાર્કર્ડંળ, મકેડરે્ીકકાઉવસલ, બોડમઑફસ્ટડીઝનીબેોકબોલાિિાર્ાટેઆર્યોજન

 અનેસચંાલનકરશે. 

(ર) ક વનિવસિટીનાવિદ્યાથીઓનારેકડમના, અર્યરેકડમઅનેકોર્નસીલનાકસ્ટોડીર્યનછે. 
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(૩) વિદ્યાથીઓનાપ્રિેશ, મનરોલર્ેટ, પરીક્ષા, ૫દિીદાનનીકાર્ગીરીકરેછે. 

(૪) વિદ્યાથીઓના ક્રડગ્રી, ક્રડપ્લોર્ા, ર્ાકમશીટ, ટ્રાસસ્િીપ્ટ, પ્રોવિઝનલ સક્રટિક્રફકેટ અને અર્ય

 સક્રટિક્રફકેટઈશ્ક કરેછે, અનેતેનોરેકડમરાખેછે. 

(૫) િહીિટી બાબતો અને કર્મચારીની સેિાકીર્ય બાબતો અને ૫સદંગી સવર્વત ગેગનેો ૫ત્ર

 વ્ર્યિહારકરેછે. 

(૬) તર્ાર્અભ્ર્યાસિર્અનેકરીકક લર્નોરેકડમરાખેછે. 

(૭) ડીનસાથેસકંલનર્ાંરહીપરીક્ષાનું ંઆર્યોજનકરેછે. 

(૮) ક વનિવસિટીના ર્હકેર્ને લગતી કાર્ગીરી અને ખાતાકીર્ય તપાસને લગતી આનું સચંગક

 કાર્ગીરીકરેછે. 

(૯)આઉ૫રાતંઅવિવનર્યર્હોેળકરિાર્ાંઆિેલસત્તાનેફરજોવનભાિશે. 

*f lC;FA lGIFDS o  

(૧) ક વનિવસિટીની નાણાકીર્ય જરૂરીર્યાતો મ જબબજેટ તૈર્યાર કરી જ દી જ દી ર્યોજનાઓર્ાટે

 નાણાનંીફાળિણીકરિી. 

(ર) સશંોિનના હતે  ઓર્ાટે કેર સરકાર તેર્ જ રાજ્ર્ય સરકારઅને જ દી જ દી મજસીઓ

 તરફથીઆિેલરકર્/ગ્રાટનીફાળિણીકરિી. 

(૩) બાિંકાર્ના હતે  ઓ ર્ાટે બાિંકાર્ શાખા તરફથી ર્ળેલમસ્ટીર્ેટ મ જબગ્રાટ ર્ેળિી

 ફાળિણીકરિી. 

(૪) ર્ાવસકખચમ૫ત્રકતેર્જઆિકમ જબખચમનું ંિગીકરણકરવૃ ંઅનેનાણાકીર્યબાબતોનું ં

 સકંલનકરવૃ ંઅનેક વનિવસિટીનાંનાણાકીર્યવ્ર્યિહારનોવિવનર્ર્યકરિો. 

(૫) િાવિિકક્રહસાબોતૈર્યારકરિા. 

(૬) કર્મચારી/અવિકારીઓનાપી.મફ/સી.પી.મફ.નોક્રહસાબરાખિો. 

(૭) વનવૃતૃ્તથતાકર્મચારી/અવિકારીશ્રીઓનીપેશનસબંવંિતકાર્ગીરીકરિી. 

(૮) ક વનિવસિટીનેનાણાકીર્યપોચલસીર્ાંસલાહઆ૫િી. 

(૯)આઉ૫રાતંઅવિવનર્યર્હોેળકરિર્ાંઆિેલસત્તાનેફરજોવનભાિશે. 
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(૧) ક વનિવસિટીનીલાઈબ્રેરીનું ંસચંાલનકરવૃ ,ં કૃવિ વિિર્યકપ સ્તકોનીખરીદીઅનેહેળિણી

 કરિી. 

(ર) વિદ્યાથીઓઅનેઅઘ્ર્યા૫કોનેર્ાગંણીમ જબપ સ્તકોફાળિિા. 

(૩) પ સ્તકો, સાર્વર્યકો િગેરેની લિાજર્ કાર્ગીરી અને ૫ત્ર વ્ર્યિહાર, પ સ્તકોનો કેટલોગ

 તૈર્યારકરિાિગેરેબાબતો. 

(૪)આઉ૫રાતંઅવિવનર્યર્હોેળકરિાર્ાંઆિેલસત્તાનેફરજોવનભાિશે. 

)f SFI"5F,S .HG[Z o  

(૧) ક વનિવસિટીનીર્ાલ-વર્લકત, ચબવડગં, ર્કાનોનીવનભાિણીઅનેહેળિણી. 

(ર) વસવિલબાિંકાર્ો, પ્લાનમસ્ટીર્ેટતૈર્યારકરિાનીકાર્ગીરી. 

(૩) ગેસ્ટહાઉસ, શોવપિંગસેટરનાર્કાનોનાકરારઅનેવનભાિણીઅનેહેળિણી. 

(૪) લેબોરેટરીચબવડગં, રોડ, િસાહતનાર્કાનો, િાહનોવનભાિણી, હેળિણીતથાતેગેગેની

 કાર્ગીરી. 

(૫) ક વનિવસિટીનીસ્થાર્યીતેર્જઅસ્થાર્યીવર્લકતોનીહેળિણી. 

(૬) ક વનિવસિટીનીજર્ીનનીસાચિણીઅનેકાર્ગીરી. 

(૭) િાવિિકકસ્ટ્રકશનનાપ્લાનમસ્ટીર્ેટ, બજેટ, ક્રડઝાઈનનીકાર્ગીરી. 

(૮) ક લ૫વતશ્રીનીઆ્ાનું સારઅર્યકાર્ગીરીિખતોિખતસોંપાર્યતેસભંાળિી. 

(૯) આઉ૫રાતંઅવિવનર્યર્હોેળકરિાર્ાંઆિલેસત્તાનેફરજોવનભાિશે. 

!_f નિયામકશ્રી, નિદ્યાર્થી કલ્યાણ પ્રવનૃિઓ o  
(૧) વનર્યાર્કશ્રી, વિદ્યાથીકર્યાણપ્રવૃવૃત્તઓવારા વિદ્યાશાખાઘ્ર્યક્ષઅનેસહવિદ્યાશાખાઘ્ર્યક્ષ

સાથે વિદ્યાથીઓના રહોેાણ ર્ાટેની ર્યોગ્ર્ય વ્ર્યિસ્થા ગોોિિી. દરેક હોસ્ટેલના રેક્ટર,

આવસસ્ટટરેક્ટરસાથેવનર્યવર્તસર્ર્યાતરેવર્ક્રટિંગકરીતેર્જહોસ્ટેલનીમ લાકાતલઇ
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તેના ર્ેનેજર્ેટ, સચંાલનની તર્ાર્ કાર્ગીરીનું ં સતત સ પરવિઝન તથા ર્ોવનટરીંગ

કરિાર્ાંઆિેછે. 

(ર)  વિદ્યાથીઓના વિકાસ, ર્ાગમદશમનતથાગ ણિતાિિારિાર્ાટેના વિવિિકાર્યમિર્ોહાથ

િરિા. વિવિિ ફેકટીઓર્ાં પ્રિેશ ર્ળેિતા સ્નાતક અને અનું સ્નાતક વિદ્યાથીઓના

વ્ર્યક્ક્તત્િવિકાસઆરોગ્ર્ય, રર્ત-ગર્તપ્રવૃવૃત્તઓ, છાત્રાલર્યનીવ્ર્યિસ્થાવિદ્યાથીઓર્ાટે

ક વનિવસિટી કક્ષા, રાજ્ર્ય કક્ષાની રર્ત-ગર્તની હક્રરફાઈઓ, સાસં્કૃવતક, િક્તતૃ્િ

હક્રરફાઈઓ, વિદ્યાથીઓર્ાં વશસ્તઅને નેતતૃ્િની ભાિના કેળિિાના તેર્ જંતતક્રરક

ગ ણોનાવિકાસસાથેસિાાંગીવિકાસથાર્યતેમ જબનાકાર્યોઅનેફરજો. 

(૩) સકંલનકરીકેમ્પસઈટરવ્કનૂું  ંઆર્યોજનકરિાર્ાંઆિેછે. 

(૪) વિદ્યાથીઓની વિવિિ ઈતર પ્રવૃવૃત્તઓના સચંાલનની વ્ર્યિસ્થા, તે ર્ાટેની સ વિિાઓ

િિારિીતથાવિદ્યાથીઓનીકર્યાણકારીપ્રવૃવૃત્તઓનું ંસચંાલનકરવૃ .ં 

(૫)  રાષ્ટ્રીર્યસેિા ર્યોજનાના પ્રોગ્રાર્ કો-ઑક્રડિનેટરના વનર્યતં્રણ હોેળ વિવિિ વનર્યવર્તતથા

ખાસપ્રવૃવૃત્તઓનું ંઆર્યોજનઅનેસકંલનકરિાર્ાંઆિેછે.આપ્રવૃવૃત્તઓર્ાંગાર્ોદત્તક

લઇદરિિેરાષ્ટ્રીર્યસેિાર્યોજનાનાસ્િર્યસંિેકોગ્રામ્ર્યવિસ્તારર્ાંમકઅોિાક્રડર્યાનો

ખાસ કેમ્પ ર્યોજે છે. આ  કેમ્પ દરમ્ર્યાન શ્રર્દાન, શૌચાલર્ય ગેગે હેગવૃત, રસ્તાઓ

શેરીઓની સફાઇ,મઇડ્સહેગવૃત, સામકૂ્રહક રસીકરણ કાર્યમિર્ો, સ્િચ્છતાઝબંેશ, પ્રૌઢ

વશક્ષણ,વૃકૃ્ષારોપણ,બેટીબચાઓ,ખેડતૂસભા, પશ આરોગ્ર્યકેમ્પ,ગહૃવિ્ાનવનદશમન

જેિીપ્રવૃવૃત્તઓકરિાર્ાંઆિે છે.આઉપરાતં વનર્યવર્તપ્રવૃવૃત્તઓર્ાં થેલેસેવર્ર્યા કેમ્પ,

વનદાન કેમ્પો, પ્રાકૃવતક વશક્ષણ, આરોગ્ર્યહેગવૃત,ખેતીનીઆધ વનકપદ્ધવતઓ,ઉપરાતં, 

ક દરતી આફતો પ ર, દ ષ્કાળ, ભકંૂપ દરવર્ર્યાન રાહત કાર્ગીરી કરિાર્ાં આિે છે.

વિદ્યાથીઓર્ાં નેતતૃ્િની ભાિના કેળિિાના તરે્ જ ંતતક્રરક ગ ણો વિકસાિિા તથા

વિદ્યાથીઓનોસિાાંગીવિકાસથાર્યતેહતે  થીરાષ્ટ્રીર્યસેિાર્યોજનાનાસ્િર્યસંેિકોનેઅર્ય

રાજ્ર્યોર્ાંર્યોહેતાનેશનલઈન્ટગ્રેશનકેમ્પ,વિટરમડિેચરકેમ્પઅનેસર્રકેમ્પર્ાં

વનર્યવર્તરીતેર્ોકલિાર્ાંઆિેછે. 

(૬)  વિદ્યાથીઓના વ્ર્યક્ક્તત્િ અને નેતતૃ્િ વિકાસ ર્ાટે તાલીર્ કાર્યમિર્ો વિવિિ ક્ષેત્રના

તજ્ોનાવિશેિવ્ર્યાખ્ર્યાનોનાઆર્યોજનગેગેનીકાર્ગીરીકરિાર્ાંઆિેછે. 

(૭)  વિદ્યાથીઓ ર્ાટે ખડક ચઢાણ તથા પિમતારોહણની સાહવસક પ્રવૃવૃત્તઓ ર્ાટેના કેમ્પ

ગોોિિાગેગેનીકાર્ગીરીકરિાર્ાંઆિેછે. 

(૮) ર્હાવિદ્યાલર્યઅનેહોસ્ટેલર્ાંઅભ્ર્યાસકરતાવિદ્યાથીઓ/વિદ્યાથીનીઓનેસરંક્ષણઆપિા

ર્ાટેમટી-રેગીંગ સ્કિોડતથા વિદ્યાથીઓનેનડતરરૂપપ્રશ્નોના વનિારણર્ાટે હોસ્ટેલ

ર્ોવનટરીંગ કવર્ટી વારા વનર્યવર્ત સ પરવિઝન કરિાર્ાં આિે છે. આ ઉપરાતં, 
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ક વનિવસિટીના મ ખ્ર્ય વાર, હેથ સેટર તથા કેન્ટનનું ં CCTV કેરે્રા િડે વનર્યવર્ત

ર્ોવનટરીંગકરિાર્ાંઆિેછે. 

(૯)  ક વનિવસિટીર્ાં અભ્ર્યાસ કરતા વિદ્યાથીઓ, ક વનિવસિટીની મ લાકાતે આિતા ખેડતૂો

અવિકારીશ્રીઓ, કર્મચારીઓ તથા આર્વંત્રત ર્હાનું ભાિો/વનષ્ણાતો/પ્રવશક્ષકોને િાજબી

દરેશ દ્ધસાજત્િકભોજનઅનેઅપાહારર્ળીરહેતેર્ાટેનીસ વિિાનાભાગરૂપેકાર્યમરત

ક વનિવસિટી કેન્ટન તથા હોસ્ટેલ કેન્ટનની કાર્ગીરીની દેખરેખ અને સર્ર્યાતંરે ચા, 

અપાહારતથાભોજનનાદરોસ વનવિતકરિાનીકાર્ગીરી. 

(૧૦) વિદ્યાશાખાઘ્ર્યક્ષઅનેસહ વિદ્યાશાખાઘ્ર્યક્ષસાથે વિદ્યાથીતથાતેર્નાિાલીસાથેસ૫ંકમ

 િતંરાખિો.તેર્જકૉલેજો,હોસ્ટેલોર્ાં વશસ્ત, ભાઈચારોઅનેશાવંતર્ર્યિાતાિરણ

જળિાઈ રહે તે ર્ાટે સર્ર્યાતંરેઆગેગે સવર્ક્ષા કરતા રેહવૃ ં અને જરૂર જણાર્ય ત્ર્યાં

પગલાલેિા. 

(૧૧) સબંવંિત કૉલજેોના આચાર્યમશ્રીઓ સાથે પરાર્શમર્ાં રહી વ્ર્યાખ્ર્યાન સર્રે્ય કલાસરૂર્, 

પ્રેન્ક્ટસસર્રે્યરર્ત-ગર્તનાર્ેદાનો, લાઇબ્રેરી, પે્રન્ક્ટકલદરમ્ર્યાનલબેોરેટરી, િકમશોપ

િગેરેસ્થળોમવિદ્યાથીર્ાંવશસ્તનું ંચ સ્તપાલનથાર્યતેનીદેખરેખરાખિી. 

(૧૨)  વિદ્યાથીઓ,ક વનિવસિટી સ્ટાફતથાશ્રર્ િીઓનીશારીક્રરકસ ખાકારી જળિાર્ય રહે તે

ર્ાટેક વનિવસિટીનાઆરોગ્ર્ય કેરનોસતત વિકાસ, સચંાલન, તેર્જસાર્ાજજક, ર્ાનિ

સેિાકીર્ય સસં્થાઓ, ટ્રસ્ટ સચંાચલત હોક્સ્પટલો અને સરકારશ્રીના આરોગ્ર્ય વિભાગના

સહકારથી વિનામૂરે્ય વનદાન, સારિાર કેમ્પો ર્યો ને તેર્ જ હેથ સેટરની સ વિિા, 

પ્રાથવર્કઆરોગ્ર્ય સેિા ઉપરાતં, વનદાન ર્ાટે જરૂરી પરીક્ષણોની કાર્ગીરીની દેખરેખ

રાખિી. 

(૧૩) વિવિિ વિદ્યાશાખાઓર્ાં અભ્ર્યાસ કરતા તથા ઉચ્ચ ગ ણ રે્ળિતા વિદ્યાથીઓને 

ક લાવિપવતશ્રી, ક લપવતશ્રી સિૂણમચરંક, દાતાશ્રીઓ તરફથી આપિાર્ાં આિતા ગોડ

પ્લેટેડ વસિર રે્ડલ, આપિાર્ાટે વિદ્યાથીઓનીપસદંગીર્ાટેનીસવર્વતર્ાં સભ્ર્યશ્રી

તરીકેની કાર્ગીરી તેર્ જ દાતાશ્રીઓ તરફથી આપિાર્ાં આિતા ગોડ પ્લેટેડ

વસિરરે્ડલ ર્ાટે વિદ્યાથીઓની પસદંગી વનર્યાર્કશ્રી, વિદ્યાથી કર્યાણ પ્રવૃવૃત્તઓના

અધ્ર્યક્ષસ્થાને રચિાર્ાં આિેલ સવર્વત વારા કરિાર્ાં આિે છે, તદ પરાતં, ઉપરોક્ત

રે્ડસ બનાિિા ગેગનેી સપંણૂમ કાર્ગીરી પણ વનર્યાર્કશ્રી, વિદ્યાથી કર્યાણ

પ્રવૃવૃત્તઓનીકચેરીવારાકરિાર્ાંઆિેછે. 

 (૧૪) વિવિિવિદ્યાશાખાઓર્ાંઅભ્ર્યાસકરતાવિદ્યાથીઓર્ાટેનક્કીકરિાર્ાંઆિેલઆવથિક

ર્ાપદંડતથાઅર્યિારા-િોરણોનાઆિારે વિદ્યાથીઓનેસરકારશ્રી, તેર્જખાનગી
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સસં્થાઓતરફથીઆપિાર્ાંઆિતી વશષ્ર્યવૃવૃત્તગેગેનીસપંણૂમ કાર્ગીરી વનર્યાર્કશ્રી, 

વિદ્યાથીકર્યાણપ્રવૃવૃત્તઓવારાકરિાર્ાંઆિેછે. 

(૧૫)કેરતેર્જરાજ્ર્યસરકારશ્રીનાઆદેશમ જબરાષ્ટ્રીર્યકેરાજ્ર્યકક્ષામલોચકરિાર્ાં

આિતીવિવિિર્યોજનાઓ/કાર્યમકર્ો/ઝબંેશોજેિીકેર્તદારહેગવૃતઅચભર્યાન,સ્િચ્છ

ભારત વર્શન, ંતતરાષ્ટ્રીર્યર્યોગ ક્રદિસ, ંતતરાષ્ટ્રીર્યર્ક્રહલા ક્રદિસ, ટ્રાક્રફકસપ્તાહ, 

િનર્હોત્સિ, ગાિંી નીજર્જર્યતંી, રનફોરક વનટીિગેરેનીઉજિણીનાકાર્યમકર્ો

રાષ્ટ્રીર્યસેિાર્યોજનાનાર્ાધ્ર્યર્થીર્યોજિાનીકાર્ગીરી. 

(૧૬)આઉપરાતંસરકારશ્રીનીઝબંેશોગેતગમતક્રડ ટલબેન્કિંગ, કેશલેસટ્રાજંેકશન, આરોગ્ર્ય

હેગવૃત, પ્રોઢવશક્ષણ, કર્યાકેળિણી, િન-પર્યામિરણસરંક્ષણ, પ્રાકૃવતકવશક્ષણ, વ્ર્યસન

મ ક્ક્ત,વૃકૃ્ષારોપણ, જળસરંક્ષણ, બેટીબચાિો, રક્તદાન, ગેિશ્રદ્ધાવનિારણ, આધ વનક

ખેતી પદ્ધવતઓ, સેરીર્ય/જૈવિક, ખેતી, ગ હ વિ્ાન વશક્ષણ, િગેરે જેિી પ્રવૃવૃત્તઓ

રાષ્ટ્રીર્યસેિાર્યોજનાથકીદતકગાર્ોર્ાંકરીલોકોનેલાભાક્િતકરિાર્ાંઆિેછે. 

(૧૭)  ઈન્સસ્ટટય શનલડિેલોપરે્ટપ્રોજેક્ટગેતગમતસ્નાતકકક્ષાના વિદ્યાથીઓર્ાટે વિવિિ

નેતતૃ્િ વિકાસ, કૌશર્ય વિકાસ તથા વ્ર્યક્ક્તત્િ વિકાસ જેિી તાલીર્ોના આર્યોજન

ગેગેનીકાર્ગીરી. 

(૧૮) ક વનિવસિટી ગ્રાટ કવર્શન વારા પ્રવસદ્ધ થતા વિવિિ હેહરેનાર્ાઓર્ાં સચૂિેલ

ઉચ્ચશૈક્ષચણકસસં્થાઓર્ાટેનીર્ાગમદવશિકાઓમ જબતેનીઅર્લિારીકરિી. 

(૧૯) ર્ાન.ક લ૫વતશ્રીનીઆ્ાનું સારિખતોિખતઅર્યકાર્ગીરીસોંપાર્યતેસભંાળિી. 
!!P lGIFDSzL4 .gOD"[XG 8[S ŸGM,MHL o  
 

(૧) રાજ્ર્ય સરકારશ્રી સાથેઆઈ.ટી. બાબતે ર્યોગ્ર્ય સલાહ સચૂનની ફરજો તેર્ જ તર્ાર્

કૉલેજો, વિભાગોઅનેકેરોનેઆઈ.ટી.બાબતેર્યોગ્ર્યસલાહસચૂનકરિા. 

(ર) વશક્ષકો, િૈ્ાવનકોતેર્જ વિદ્યાથીઓઆઈ.ટી.ક્ષેત્રેર્યોગ્ર્યર્ાગમદશમનઆ૫િાનીફરજો

અને ક વનિવસિટી સ્ટાફ, વિદ્યાથીઓ, રાજ્ર્ય-કેર સરકારના કર્મચારીઓને ઈ-લાઈબ્રેરીની

અદ્યતનટેક્નોલો થીિાકેફકરિા. 

(૩) રાજ્ર્યનીઈફરે્શન ટેક્નોલો નેલગતા નેટિકમ ફેસેચલટીઝનેલગતાસાિનસાર્ગ્રીની

ખરીદીઅનેતેનાઆર્યોજનગેગેસલાહ/સચૂનઆ૫િા. 
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(૪) જૂનાગઢ કૃવિ ક વનિવસિટીઓની િેબસાઈટઅદ્યતન કરિીઅને ખેડતૂો, િૈ્ાવનકો અને

તજ્ોનેઆર્યોજનગેગેસલાહ/સચૂનઆ૫િાઅનેઈટરનેટ કો-ઓક્રડિનેટરઅનેિેબ

ર્ાસ્ટરતરીકેનીફરજોબહેિિી. 

(૫) ICAR અને કેર / રાજ્ર્ય સરકાર સાથે ઈફરે્શન ટેક્નોલો  સિેાઓના સકંલનની

કાર્ગીરી કરિી. 

(૬) ક લ૫વતશ્રીનીઆ્ાનું સારઅર્યકાર્ગીરીિખતોિખતસોંપાર્યતેસભંાળિી. 

(૭) આઉ૫રાતંઅવિવનર્યર્હોેળકરિાર્ાંઆિેલસત્તાનેફરજોવનભાિશે. 
 

 

;\:YFGF VMU["GF.h[XG, RF8"4 VlWSFZ D\0/ VG[ ;lDlTVMGM RF8" VG[ 

R[G,GL lJUTM ;FD[, K[Ps5lZlXQ8v! VG[ Zf  
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 આક વનિવસિટીના કર્મચારીઓર્ાટે પોતાના કાર્યમક્ષેત્રર્ાંઆિતા કાર્યો ર્ાટે કોઈસત્તાનક્કી

કરિાર્ાંઆિેલનથી. ૫રંત   કર્મચારીનેસોં૫િાર્ાંઆિેલ કાર્ગીરીર્ાંઅર્યકચેરી કેહેહરેમકર્ો

અનેજનતાવારાકોઈપ્રશ્નોકેરજૂઆતઆિેત્ર્યારેતેનું ંવનર્યર્ોનીસાથેસકંલનકરીસ સગંતકાર્યમિાહી

કરી ફાઈલ કે ૫ત્ર વ્ર્યિહાર તેર્ના સ ૫રિાઈઝરી સ્ટાફ ર્ારફતે સર્ર્ય ર્ર્યામદાર્ાં અવિકારીને રજૂ

કરિાનીફરજવનભાિેછેઅનેક વનિવસિટીનોિહીિટસરળ, વનર્યર્સરઅનેઝડપીથાર્યતેનીતકેદારી

સાથેપણૂમફરજવનભાિેછે. 
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૧)  િહીિટી કમમચારીઓ માટે :   

       સિારે ૧૦-૩૦ર્થી સાાંજિા ૧૮-૧૦ સધુી (રરસેસિો સમય  :  

૧૪-૦૦ર્થી ૧૪-૩૦) 

 

ર)   નિ૧ાાકો,  િૈજ્ઞાનિકો, તાાંનિક અિે બિિ તાાંનિક  કમમચારીઓ માટે 

:       
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 જૂનાગઢકૃવિક વનિવસિંટીનીરચનાગ જરાતઅવિવનર્યર્ન.ં૫, ર૦૦૪હોેળકરિાર્ાંઆિેલી

છે.આ અવિવનર્યર્ની જોગિાઈઓ મ જબ ક વનિવસિટી પ્રગવત અને વિકાસને લગતી સાર્ાર્ય નીવત

વિિર્યક બાબતોની વિચારણા કરિા ર્ાટે વનર્યાર્ક ર્ડંળ, ક વનિવસિટીના અઘ્ર્યા૫ન અને પરીક્ષાના

િોરણોહેળિિાઅનેતેગેગેના વનર્યતં્રણોઅને વનર્યર્નર્ાટેમકેડરે્ીક કાઉવસલ , વિિાશાખાઓ

અનેઅભ્ર્યાસબોડમનીજોગિાઈકરિાર્ાંઆિેલીછે.આઅવિકારર્ડંળોઅવિવનર્યર્ર્ાંદશામિિાર્ાં

આિેલ કાર્યમ અને ફરજો અને સત્તાઓમ જબ કાર્કાજ કરે છે અને નીવત વિિર્યક વનણમર્યો કરે છે.

વનર્યાર્ક ર્ડંળની અને અર્ય અવિકાર ર્ડંળની બેોકો વનર્યવર્ત રીતે બોલાિી શકાર્ય અને તેના

કાર્કાજનું ં સ ર્યોગ્ર્ય વનર્યર્ન થાર્ય તે ર્ાટે સ્ટેચ્ક ટની જોગિાઈ કરિાર્ાં આિેલી છે. ક વનિવસિટીમ

હાલર્ાં વિસજીત ગ જરાત કૃવિ ક વનિવસિટીના સ્ટેચ્ક ટ અ૫નાિેલ છે. મકેડરે્ીક  કાઉવસલ  વારા

વિવિિઅભ્ર્યાસિર્ોઅને૫દિીઓર્ાટેનાઅનેપરીક્ષાર્ાટેનાવિવનર્યર્ોઘડલેછે. 

અવિવનર્યર્નીજોગિાઈમ જબક વનિવસિટીર્ાંનીચેનાઅવિકારીઓ વનર્યાર્કર્ડંળ, મકેડરે્ીક

કાઉવસલઅનેઅર્યઅવિકારર્ડંળોવારાઅનેસ્ટેચ્ક ટવારાવનર્યતથર્યેલી૫દ્ધવતઓ, વનર્યર્ો

અનેવિવનર્યર્ોમ જબકાર્કાજકરેછે. 

૧. ક લ૫વતશ્રી 

ર. સશંોિનવનર્યાર્કઅનેઅનું સ્નાતકઅભ્ર્યાસિર્નાિડાશ્રી 

૩. વિિાશાખાઓનાડીનશ્રીઓ 

૪. વિસ્તરણવશક્ષણવનર્યાર્કશ્રી 

૫. ક લસચચિશ્રી 

૬. ક્રહસાબવનર્યાર્કશ્રી 

૭. કાર્યમપાલકઈજનેરશ્રી 
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૮. ગ્રથંપાલશ્રી 

૯. વનર્યાર્કશ્રી, વિદ્યાથીકર્યાણપ્રવૃવૃત્ત 

૧૦. વનર્યાર્કશ્રી, ઈફરે્શનટેક્નોલો (આઈ.ટી.) 

 આઅવિકારીઓક વનિવસિટીના મ ખ્ર્ય કારોબારીઅને વિદ્યાકીર્યઅવિકારી (Chief Executive 

and Academic officer) તરીકે વનર્ારે્યલ ક લ૫વતશ્રીને જિાબદાર હોર્ય છે અને તેઓ ક લ૫વતશ્રીને

વનણમર્યોલેિાર્ાંસહાર્યકરેછે. 

 આઉ૫રાતંક વનિવસિટીવારા વિવિિસવર્વતઓનીરચનાકરિાર્ાઆિેલીછેઆસવર્વતઓ

ક લ૫વતશ્રીનેવનણમર્યલેિાર્ાંસહાર્યકરેછે.વનર્યાર્કર્ડંળેવિવિિસત્તાઓક લ૫વતશ્રીઅનેઅવિકારીઓ

ડલેીગેટકરેલછેતેમ જબક વનિવસિટીકાર્યમ૫દ્ધવતઅનું સરેછે. 

 ખરીદીઅનેબાિંકાર્નીબાબતર્ાંક વનિવસિટીરાજ્ર્યસરકારે વનર્યતકરેલ૫દ્ધવતઅનું સરેછે.

ક વનિવસિટીનાસત્તાર્ડંળોઅનેસવર્વતઓગેગેનોચાટમઆસાથેસાર્ેલછે.(૫ક્રરવશષ્ટ-૧અનેર) 
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 આક વનિવસિટીનીછકૉલજેો   : (૧) કૃવિર્હાવિદ્યાલર્ય, જૂનાગઢ  (૨) કૃવિર્હાવિદ્યાલર્ય, 

અર્રેલી  (૩) કૃવિ ઈજનેરી અને ટેક્નોલો  કૉલેજ, જૂનાગઢ (૪) ર્ત્સ્ર્ય વિ્ાન કૉલેજ, િેરાિળ 

(૫) િેટરનરી સાર્યસ કૉલેજ, જૂનાગઢ (૬) પોસ્ટ ગ્રેજ્ક મટ ઈવસ્ટટકટૂ ઑફ મગ્રી બીજનેશ

ર્ેનેજર્ેટ, જૂનાગઢ ખાતે સ્નાતક / અનું સ્નાતક (પીમચ.ડી. સક્રહત) અભ્ર્યાસિર્ો ચાલે છે. જેનું ં

વનર્યતં્રણજેતેવિદ્યાશાખાનાડીનકરેછેઅનેવિદ્યાશાખાનાડીનઅનું સ્નાતકઅભ્ર્યાિર્ોનું ંસચંાલનકરે

છે.તેગેગેનીચેનલર્ાંપ્રિેશ, પરીક્ષા, ૫દિીદાનસર્ારંભ, વિદ્યાથીઓનીર્ાકમશીટિગેરેનીકાર્ગીરી

ક લસચચિ વિભાગની કચરેી કરે છે. હાલર્ાં ક વનિવસિટીમ વિવિિ ક્રડપ્લોર્ા ઈન પોચલટેકવનક

અભ્ર્યાસિર્ો૫ણશરૂકર્યામછે. 
 

 આશૈક્ષચણકપ્રવૃવૃત્તઓર્ાટેઉ૫રજણાિેલઅવિકારર્ડંળો/૫ક્રરિદો/સવર્વતઓર્ાંચચામ

કરીવનણમર્યલેિાર્ાંઆિેછે. 
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 સશંોિનગેગેતૈર્યારકરેલર્યોજનાઓ/કાર્યમિર્તથાઅનું દાનર્ાટેર્ળેલદરખાસ્તોનેલાગતી

િળગતીસશંોિનબેોકોર્ાંરજૂકરીનેઅનેત્ર્યારબાદસશંોિન૫ક્રરિદર્ાંનીવતઓ/કાર્યમિર્ોઘડિા

ર્ાટે રજૂ કરિાર્ાં આિે છે. આ સશંોિન ૫ક્રરિદે લીિેલ વનણમર્ય ભલાર્ણો ગેવતર્ ર્ાર્યતા ર્ાટે

ક લ૫વતશ્રીર્ારફતેક વનિવસિટી વનર્યાર્કર્ડંળર્ાં રજૂ કરિાર્ાંઆિે છે.સશંોિન પેટા કેરો હસ્તક

કાર્ગીરીની દેખરેખઅનેજિાબદારી કેરનાિડા કરે છે.અનેસશંોિન કેરો હસ્તકની કાર્ગીરીની

દેખરેખઅનેજિાબદારીસશંોિનવનર્યાર્કકરેછે. 
 

lJ:TZ6 lX1F6GL SFDULZL o  

 

 વિસ્તરણવશક્ષણનીકાર્ગીરીર્ાટેવિસ્તરણવશક્ષણવનર્યાર્કજિાબદારછે.તેઓક લ૫વતશ્રીને

વિસ્તરણ વશક્ષણપ્રવૃવૃત્તઓર્ાટે વનણમર્યલેિાર્ાંસહાર્યકરે છે.નીવત વિિર્યકબાબતોર્ાટે વિસ્તરણ

વશક્ષણ૫ક્રરિદઅવસ્ત્તિર્ાં છે. વિસ્તરણ વશક્ષણકેરોતેર્જ કૃવિ વિ્ાન કેરહસ્તકનીકાર્ગીરીની

દેખરેખઅનેવિસ્તરણવશક્ષણવનર્યાર્કકરેછે. 
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 શૈક્ષચણકકાર્ગીરીઉ૫રાતંશૈક્ષચણકિહીિટનીકાર્ગીરીક લસચચિશ્રીનીકચેરીવારાકરિાર્ાં

આિે છે. તેઓક લ૫વતશ્રીનેિહીિટીબાબતોના વનણમર્યોલેિાર્ાંસહાર્યકરે છે. ફેકટીિાઈઝક . .

તેર્ જ પી. .ના અભ્ર્યાસિર્ો નક્કી કરિા, સેર્ેસ્ટર મ જબના અભ્ર્યાસિર્ નક્કી કરિા, પરીક્ષા, 

૫ક્રરણાર્ો, ર્ાકમશીટવિગેરેનીકાર્ગીરીક લસચચિશ્રીનીકચેરીકરેછે. 
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 નાણાંઅનેક્રહસાબીકાર્ગીરી, ક્રહસાબીઅવિકારી-િ-ક્રહસાબવનર્યાર્કશ્રીવારાકરિાર્ાંઆિેછે.

આ કાર્ગીરી રાજ્ર્ય સરકારશ્રીમ વનર્યત કરેલ બજેટ, નાણાં અને ટે્રઝરી / ક વનિવસિટીના વનર્યર્ો

અનું સારકરિાર્ાંઆિેછે.આવિભાગવારાઑક્રડટ, પી.મફ., ખચમ૫રવનર્યતં્રણનીજિાબદારી૫ણછે.  
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 જૂનાગઢ કૃવિક વનિવસિટીકાર્યદાવારાઅવસ્ત્િર્ાંઆિલેસસં્થા છેઅનેસરકારશ્રીનામળૂભતૂ

નીવત વનર્યર્ોમ જબરાજ્ર્યનાખેતીઅનેખેડતૂોનાઉત્કિમર્ાટેનાઉ૫ર્યોગી વશક્ષણ, સશંોિનઅને

વિસ્તરણ વશક્ષણને લગતી કાર્ગીરી કરે છે. આ ઉ૫રાતં સસં્થાના સચંાલન અને વિકાસ ર્ાટે

િહીિટીતરે્જનાણાકીર્યકાર્યમક્ષર્વિવનર્યર્ર્ાટેકાર્ગીરી૫ણહાથિરેછે.સરકારશ્રીનાવનર્યત

કરેલિારાિોરણમ જબકાર્યોર્ાટેનીચેમ જબઅર્લિારીકરિાર્ાંઆિેછે. 

(૧)  તાવંત્રકકાર્ગીરીતેર્જસશંોિનનીકાર્ગીરીર્ાટેસશંોિનવનર્યાર્કશ્રી 

(ર) તાવંત્રક કાર્ગીરી તેર્ જ વિસ્તરણ વશક્ષણની કાર્ગીરી ર્ાટે વિસ્તરણ વશક્ષણ

વનર્યાર્કશ્રી 

(૩)  શૈક્ષચણકકાર્ગીરીર્ાટેઆચાર્યમશ્રીઓતેર્જવશક્ષકસિંગમ 

(૪) પ્રિેશ, પરીક્ષાઅનેિહીિટીકાર્ગીરીર્ાટેક લસચચિશ્રી 

(૫) નાણાકીર્યકાર્ગીરીર્ાટેક્રહસાબવનર્યાર્કશ્રીનેફરજોઆ૫િાર્ાંઆિલેછે. 

 

 ઉ૫રાતં નિી ફેકટી, નિા અભ્ર્યાસિર્ો, ક . . પી. . કાર્યમિર્ો શરૂ કરિા ર્ાટે જરૂર ૫ડે

વિદ્યા૫રીિદ તથા ક વનિવસિટીના વનર્યાર્ક ર્ડંળની ર્જૂંરી લેિાર્ાં આિે છે. ઉ૫રોકત તર્ાર્

કાર્ગીરીનું ં સકંલન અને વનર્યતં્રણ ક લ૫વતશ્રી હસ્તક છે. સરકારશ્રી વારા વનર્યત કરિાર્ાં આિલે

વનર્યર્ોનેઅિીનરહીક વનિવસિટીઓનાઅવિકારીઓકાર્યોકરે છે.ખાસકરીનેખેડતૂલક્ષીઅનેખેડતૂ

ઉ૫ર્યોગીકાર્યમિર્ોનેવિશેિપ્રાિાર્યઆ૫િાર્ાંઆિેછે. 
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 આવિશ્વવિદ્યાલર્યર્ાંવશક્ષણનીસકં૫નાદ્ધવસ્તરીર્ય૫દ્ધવતઉ૫રઆિાક્રરતછે.પ્રથર્સકં૫નાર્ાં

ઉચ્ચકક્ષાનું ંવશક્ષણકેજેર્ાંકૃવિ, બાગાર્યત, કૃવિઈજનેરી, ર્ત્સ્ર્યવિ્ાન,૫શ ચચક્રકત્સાઅનેપશ પાલનને

5|SZ6 v $ 
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આિરીલઈસ્નાતકઅનેઅનું સ્નાતકકક્ષાનાવનિાસીઉચ્ચવશક્ષણનાકાર્યમિર્ોહાથિરિાર્ાંઆિેછે.

આઉ૫રાતંઅતે્રનીક વનિવસિટીર્ાંક્રડપ્લોર્ાઈનપોચલટેકવનક૫ણકાર્યમરતછે, જ્ર્યારેબી સકં૫નાર્ાં

કૃવિ શાળાઓ તેર્ જ વિસ્તરણ વશક્ષણ તાલીર્ કેરો ખાતે આ૫િાર્ાં આિતા વનમ્નસ્તરીર્ય

અભ્ર્યાસિર્ોનો સર્ાિેશ થાર્ય છે. ઉચ્ચસ્તરીર્ય વશક્ષણના અભ્ર્યાસિર્ો ક લસચચિ અને વનમ્નસ્તરીર્ય

વશક્ષણનાઅભ્ર્યાસિર્ોવિસ્તરણવશક્ષણવનર્યાર્કશ્રીનીસીિીદેખરેખહોેળચાલેછે. 
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 જૂનાગઢકૃવિ વિશ્વવિદ્યાલર્યખાતેસ્નાતકકક્ષાનાઅભ્ર્યાસિર્ોર્ાંગ જરાતઉચ્ચતરર્ાઘ્ર્યવર્ક

શાળાતં પરીક્ષાર્ાં વિ્ાન પ્રિાહર્ાં ગેગ્ર ે વિિર્ય સાથે ભૌવતકશાસ્ત્ર, રસાર્યણશાસ્ત્ર, ગચણત

અને/અથિા િવિ્ાનનાવિિર્યોર્ાંર્ળેિેલટકાિારીતેર્જગ જકેટ(અથિારાજ્ર્યસરકારજેનક્કી

કરે તેનાઅનું િર્ે૬૦%તથા૪૦%નાભારાકંનાિોરણેર્ેરીટતૈર્યારકરીપ્રિેશઆ૫િાર્ાંઆિે છે.

પ્રિેશ ર્ાટે ૭ ટકા અનું સચૂચત હેવત, ૧૪ ટકા અનું સચૂચત જનહેવત અને ર૭ ટકા બક્ષીપચં અને

ર્ાડંલપચં હોેળઆિતીસાર્ા કઅનેશૈક્ષચણક રીતે ૫છાતહેવતઓર્ાટે, ઉચ્ચત્તર્ ર્યાર્યાલર્યના

આદેશો અિર્યે સ્નાતક તથા અનું સ્નાતક કક્ષામ પ્રત્ર્યેક અભ્ર્યાસિર્ર્ાં ૩% જગ્ર્યાઓ શારીક્રરક

ખોડખા૫ંણિરાિતા વિદ્યાથીઓર્ાટેતથા૧%જગ્ર્યાઓર્ા સૈવનકોનાપ ત્ર/પ ત્રીર્ાટેઅનાર્ત

રાખિાર્ાંઆિેછે.કેરીર્યઉચ્ચત્તરર્ાઘ્ર્યવર્કશાળાતંગ જરાતરાજ્ર્યર્ાથંીઉવતણમથર્યેલાવિદ્યાથીઓને

પ્રોરેટામ જબપ્રિેશઅપાર્યછે. 
 

 સ્નાતકકક્ષાર્ાં(બી.િી.મસસી.મડમ.મચ.વસિાર્ય)ભારતીર્યકૃવિઅનું સિંાન૫ક્રરિદનિી

ક્રદહી તરફથી લેિાર્ાં આિતી ઓલ ઈડીર્યા મટ્રસ પરીક્ષા પાસ કરેલ ઉરે્દિારો ર્ાટે ૧૫%

જગ્ર્યાઓ અનાર્ત રાખિાર્ાં આિે છે. વિશ્વવિદ્યાલર્ય કક્ષામ પ્રિેશ ગેગનેી સઘળી કાર્ગીરી

ક લસચચિશ્રીતેર્જકેન્રર્યપ્રિેશસવર્વતવારાહાથિરિાર્ાંઆિેછે. 
 

 િધ ર્ાં બી.મસસી.(ઓનસમ) તથા મગ્રી.બી.મસસી.(ઓનસમ)હોટી, ક્રડગ્રી કોિમર્ાં પ્રિેશ ર્ાટેની

અગ્રતાિર્ર્યાદીર્ાંખેડતૂપ ત્રોનેતથાપ ત્રીઓનેપ્રિેશર્ાટે૫ટકાગ ણભારાકંતરીકેઆ૫િાર્ાંઆિે

છે તેિી જ રીતે બી.મફ.મસસી. વિદ્યાશાખાર્ાં પ્રિશે ર્ાટેની અગ્રતાિર્ની ર્યાદીર્ાં સાગર પ ત્રો /
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પ ત્રીઓને પ્રિેશર્ાટે તેર્ જખેડતૂ પ ત્રો / પ ત્રીઓને ૫ણ ૫ ટકા ગ ણ િિારાની ગ ણિત્તા તરીકે

આ૫િાર્ાંઆિેછે. 
 

 સ્નાતકકક્ષામર્હાવિદ્યાલર્યોર્ાંમન.આર.આઈ.ર્ાટેસીટોઉ૫લબ્િ છે.જોમન.આર.આઈ.

ઉર્ેદિારઉ૫લબ્િનહોર્યતોઆસીટો૫રગ જરાતઉચ્ચતરર્ાઘ્ર્યવર્કશાળાતંપરીક્ષાપાસકરેલ

ઉર્ેદિારનેપેર્ેટસીટતરીકેગણીનેઅગ્રતાર્યાદીમ જબપ્રિેશઆ૫િાર્ાંઆિેછે. 
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 જૂનાગઢકૃવિવિશ્વવિદ્યાલર્યહોેળઆિેલસ્નાતકર્હાવિદ્યાલર્યોનાવશક્ષકોનીર્દદલઈતેર્જ

અહીંચાલતીસશંોિનર્યોજનાઓનાંગેગભતૂમકર્તરીકેઅનું સ્નાતકવશક્ષણનેગણિાર્ાંઆિત ંહોઈ, 

તેનેર્ાટેકોઈઅલગઅનું સ્નાતકર્હાવિદ્યાલર્યકેવિભાગનીવ્ર્યિસ્થાકરિાર્ાંઆિેલનથી. 
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(૧) અનું સ્નાતક કક્ષાના ૫દિીઅભ્ર્યાસિર્ર્ાં પ્રિેશર્ેળિિા ઈચ્છતા ઉરે્દિારે સ્નાતક

કક્ષાની ૫દિીર્ાં ૧૦ પોઈટ ૫દ્ધવતર્ાં ક લ ગ ણર્ાથંી તેર્ જ સબંવંિત વિિર્યર્ાં

ઓછાર્ાંઓછા૬.૦૦O.G.P.A. અથિાસર્કક્ષગ ણરે્ળિેલહોિાઆિશ્ર્યકછે. 

(ર) ઉરે્દિારે અનું સ્નાતક કક્ષાના પીમચ.ડી. ૫દિી અભ્ર્યાસિર્ર્ાં પ્રિેશ ર્ેળિિા ૧૦

પોઈટ૫દ્ધવતર્ાં૬.૫૦O.G.P.A. અથિાતેનીસર્કક્ષગ ણસાથેઅનું સ્નાતક૫દિી

ર્ેળિેલહોિીજોઈમ. 

(૩) અનું સચૂચતહેવતઅનેઅનું સચૂચતજનહેવતનાઉર્ેદિારોનેર્ાસ્ટરક્રડગ્રી/પીમચ.ડી.ર્ાંપ્રિેશ

ર્ાટેક નત્તર્લાર્યકાતર્ાં૫ટકાનીછૂટછાટઆ૫િાર્ાંઆિેછે. 

(૪) સ્નાતક / અનું સ્નાતક કક્ષામ ર્ેળિલે ઓ. .પી.મ તેર્ જ લેચખત સ્૫િામત્ર્ક પરીક્ષાર્ાં

રે્ળિેલગ ણને સર્ાન ભારાકં (૫૦-૫૦ ટકા)આપી ર્ેક્રરટ લીસ્ટ બનાિી અનું સ્નાતક ક્રડગ્રી

કોિમર્ાંપ્રિેશઆ૫િાર્ાંઆિેછે. 
 

 આઈ.સી.મ.આર., વારાવનક કતકરેલવિદ્યાથીઓર્ાટેICARનાવનર્યર્ોતથાગ જરાત
રાજ્ર્યના અનું સચૂચત હેવત, અનું સચૂચત જનહેવત અને સાર્ા ક અને શકૈ્ષચણક રીતે ૫છાત
િગોનાવિદ્યાથીઓર્ાટેરાજ્ર્યસરકારનાવનર્યર્ોપ્રર્ાણેઅનાર્તસીટોરાખિાર્ાંઆિેછે. 
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ક્રમ સ્નાતકઅભ્યાસક્ક્રમઅન ે

તેનોસક્મયગાળો 

અભ્યાસક્ક્રમચલાવવામાાંઆવેછે

તેમહાવવદ્યાલયન ાંનામ 

*પ્રવેશક્ષમતા

(ર૦૧૮-૧૯) 

૧. બી.મસસી.(ઓનસમ)મગ્રી. 

૪િિમ(આોસરે્ેસ્ટરર્ાંવિભા ત) 

કૃવિર્હાવિદ્યાલર્ય, જૂનાગઢ
કૃવિર્હાવિદ્યાલર્ય, અર્રેલી
કૃવિર્.વિ., ખાપટ-પોરબદંર 

૧૩૫ 
૭૦ 
૪૦ 

ર. બી.મસસી.(ઓનસમ)હોટી. 

૪િિમ(આોસરે્ેસ્ટરર્ાંવિભા ત) 

કૃવિર્હાવિદ્યાલર્ય, જૂનાગઢ ૭૦ 

૩. બી.ટેક.(મગ્રી.મ .) 

૪િિમ(આોસરે્ેસ્ટરર્ાંવિભા ત) 

કૃવિઈજનેરીઅનેટેકનોલો 

ર્હાવિદ્યાલર્ય, જૂનાગઢ 

૯૦ 

૪ બી.મફ.મસસી. 

૪િિમ(આોસરે્ેસ્ટરર્ાંવિભા ત) 
 

ર્ત્સ્ર્યવિ્ાનર્હાવિદ્યાલર્ય, 

િેરાિળ 
૭૦ 

૫ બી.િી.મસસી.મડમ.મચ. 

૫િિમ(દશસેર્ેસ્ટરર્ાંવિભા ત) 

૫શ ચચક્રકત્સાઅનેપશ પાલન

ર્હાવિદ્યાલર્ય, જૂનાગઢ 
૮૦ 

 

* પ્રિેશક્ષર્તા= ફ્રીસીટ 
* જેતેિિમનીપ્રિેશક્ષર્તાગેગેનીઅદ્યતનવિગતોજેતેિિમનાપ્રોસ્પેકટર્ાંઆ૫િાર્ાં
આિશે. 
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ક્રમ અભ્યાસક્ક્રમન ાંનામ અભ્યાસક્ક્રમનોસક્મયગાળો *પ્રવેશક્ષમતા

(ર૦૧૯-૨૦) 

૧. મર્.મસસી.(મગ્રી.) બેિિમ(ચારસત્રર્ાંવિભા ત) ૯૦+ ૩૦ 

ર. મર્.મસસી.(હોટી.) બેિિમ(ચારસત્રર્ાંવિભા ત) ૧૫+૦૩ 

૩. મર્.ટેક.(મગ્રી.મવજ.) બેિિમ(ચારસત્રર્ાંવિભા ત) ૨૨+૦૮ 

૪. મર્.મફ.મસસી. બેિિમ(ચારસત્રર્ાંવિભા ત) ૨૧+૦૭ 

૫. મર્.િી.મસસી. બેિિમ(ચારસત્રર્ાંવિભા ત) ૩૬+૦૪ 

૬. પીમચ.ડી. ત્રણિિમ(છસત્રર્ાંવિભા ત) ૪૯+૧૨ 

૭. મ.બી.મર્.(મગ્રી.બીઝનેશ) બેિિમ(ચારસત્રર્ાંવિભા ત) ૨૬+ ૦૯ 

* સ્ટેટક્િોટા+ICAR  
 
 

l0%,MDF .G 5Ml,8[SlGS S1FFGF VeIF;ÊDM o  

 

ક્રમ અભ્યાસક્ક્રમન ાંનામ 
અનેતેનોસક્મયગાળો 

અભ્યાસક્ક્રમનોચલાવવામાાં
આવેછેતેસક્ાંસ્થાન ાંનામ 

પ્રવેશક્ષમતા
(ર૦૧૮-૧૯) 

૧. પોચલટેકવનકક્રડપ્લોર્ાઈનહોટીકચર 
ત્રણિિમ(છસત્રર્ાંવિભા ત) 

પોચલટેકવનકઈનહોટીકચર, 
જૂનાગઢકૃવિક વનિવસિટી, જૂનાગઢ 

૪૦ 

ર. પોચલટેકવનકક્રડપ્લોર્ાઈનમગ્રીકચર 
ત્રણિિમ(છસત્રર્ાંવિભા ત) 

પોચલટેકવનકઈનમગ્રીકચર, 
જૂનાગઢકૃવિક વનિવસિટી, િારી 

૪૦ 

૩. પોચલટેકવનકક્રડપ્લોર્ાઈનહોર્સાર્યસ 
ત્રણિિમ(છસત્રર્ાંવિભા ત) 

પોચલટેકવનકઈનહોર્સાર્યસ, 
જૂનાગઢકૃવિક વનિવસિટી, અર્રેલી 
(ર્ાત્રબહનેોર્ાટે) 

૩૫ 

(િિમ-૨૦૧૮થી
પ્રિશેબિંકરેલ
છે.) 

૪. પોચલટેકવનકક્રડપ્લોર્ાઈનમગ્રો
પ્રોસેસીંગ 
ત્રણિિમ(છસત્રર્ાંવિભા ત) 

પોચલટેકવનકઈનમગ્રોપ્રોસેસીંગ, 
જૂનાગઢકૃવિક વનિવસિટી, જૂનાગઢ 

૪૦ 

૫. પોચલટેકવનકક્રડપ્લોર્ાઈનમગ્રી.
મન્સજ. 
ત્રણિિમ(છસત્રર્ાંવિભા ત) 

પોચલટેકવનકઈનમગ્રી.મન્સજ., 
જૂનાગઢકૃવિક વનિવસિટી, 
તરઘડીર્યા 

૪૦ 

૬. પોચલટેકવનકક્રડપ્લોર્ામવનર્લ
હસબડરી 

પોચલટેકવનકઈનમવનર્લ
હસબડરી, 

૪૦ 
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ત્રણિિમ(છસત્રર્ાંવિભા ત) જૂનાગઢકૃવિક વનિવસિટી, જૂનાગઢ 

૭. પોચલટેકવનકક્રડપ્લોર્ાઈનમગ્રીકચર 
ત્રણિિમ(છસત્રર્ાંવિભા ત) 

પોચલટેકવનકઈનમગ્રીકચર, 
જૂનાગઢકૃવિક વનિવસિટી, હળિદ 

૩૦ 

૮. પોચલટેકવનકક્રડપ્લોર્ાઈનમગ્રીકચર 
ત્રણિિમ(છસત્રર્ાંવિભા ત) 

પોચલટેકવનકઈનમગ્રીકચર, 
જૂનાગઢકૃવિક વનિવસિટી, સીદસર 

૩૦ 
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;\:YFGF SFIM" SZJF DF8[ ;\:YF äFZF 30FI[,F lGIDM4 

lJlGIDM4 ;}RGFVM4 lGID ;\U|CM VG[ Z[S0"  

 

(૧) જૂનાગઢકૃવિક વનિવસિટીવારાકર્મચારીઓનીનોકરીઅનેસેિાકીર્યબાબતોનું ં વનર્યર્ન

કરિારાજ્ર્યસરકારનાગ જરાતવસવિલસવિિસરૂસ, ર૦૦રશાવબ્દકફેરફાર(Mutatis 

Mutandis) લાગ પાડિાર્ાંઆિેલછે. 

(ર) ગ જરાતનીકૃવિક વનિવસિટીઓનાકોર્નસ્ટેચ્ક ટ્સતા.૨૦.૦૬.૨૦૧૩થીઅર્લર્ાંઆિેલછે. 

(૩) જૂનાગઢ કૃવિ ક વનિવસિટી જેના વારા અવસ્તત્િર્ાં આિેલ છે. તે ગ જરાત મગ્રીકચરલ

ક વનિવસિટીઝ મક્ટ , ર૦૦૪ (અવિવનર્યર્ન ન.ં૫ / ર૦૦૪) તથા ગ જરાત મગ્રીકચરલ

ક વનિવસિટીઝ(મરે્ડરે્ટ)મક્ટ-૨૦૧૪૫ક્રરવશષ્ટ-૩સાર્ેલછે. 

(૪) ક વનિવસિટીમ૫દિીદાનગેગેનાિારાબનાિેલાછે.જેનેરાજ્ર્યપાલશ્રીમર્જૂંરીઆપેલછે. 

(૫) ક વનિવસિટીવારાસ્નાતક/અનું સ્નાતકઅભ્ર્યાસિર્ોગેગેનાવિવનર્યર્ોબનાિિાર્ાંઆિલેછે.

જેનીચેમ જબછે. 

 (૧) કૃવિવિદ્યાશાખાનાવિવનર્યર્ો(૫ક્રરવશષ્ટ-૪) 

 (ર) કૃવિઈજનેરીઅનેટેક્નોલો વિદ્યાશાખાનાવિવનર્યર્ો(૫ક્રરવશષ્ટ-૫) 

 (૩) ર્ત્સ્ર્યવિ્ાનવિદ્યાશાખાનાવિવનર્યર્ો(૫ક્રરવશષ્ટ-૬) 

 (૪) િેટરનરીવિદ્યાશાખાનાવિવનર્યર્ો(૫ક્રરવશષ્ટ-૭) 

 (૫) અનું સ્નાતકઅભ્ર્યાસવિદ્યાશાખાનાવિવનર્યર્ો(૫ક્રરવશષ્ટ-૮) 

  ઘડિાર્ાંઆિેલછે. 
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;\:YF 5F;[GF N:TFJ[Ô[GF 5|SFZG\] 5+S 
 

s5MTFGL 5F;[ VYJF 5MTFGF lGI\+6 C[9/ CMI T[JF N:TFJ[Ô[GF JUM"G]\ 5+Sf  
 

જૂનાગઢકૃવિક વનિવસિટીનીનીચેજણાિેલદસ્તાિેજોનીસાચિણીકરેછે. 
 

(૧) ક વનિવસિટીને રાજ્ર્યસરકારવારાતબદીલકરેલજર્ીનો, વર્લકતો, અસ્યાર્તોનાદસ્તાિેજો

અનેરજજસ્ટરો. 

(ર) વિદ્યાથીઓનાવિદ્યાકીર્યરેકડમ. 

(૩) કર્મચારીઓ/અવિકારીઓનાસેિાકીર્યરેકડમ. 

(૪) જૂનાગઢ કૃવિ ક વનિવસિટી વારા કરિાર્ાં આિેલ કરારો / રે્ર્ોરેડર્ ઑફ અડરસ્ટેડીંગ

ગેગેનારેકડમ. 

(૫) રાજ્ર્યસરકારનાક વનિવસિટીનેસબંવંિતોરાિો, ક વનિવસિટીનાહેહરેનાર્ાઅને૫ક્રર૫ત્રોનોરેકડમ. 

(૬) સશંોિનગેગનેોરેકડમ. 

(૭) જ દાજ દાઅવિકારર્ડંળોનીકાર્યમિાહીનીનોંિ. 

 

 
;\:YFGL GLlT 30JF V\U[GF VYJF T[DGF JCLJ8  

V\U[GF ÔC[Z HGTF ;FY[GF 5ZFDX" VYJF 5|lTlGlWtJ  

DF8[GL SM. jIJ:YF CMI TM T[GL lJUTMP  

 

 સસં્થાની નીવત ઘડિા તેર્ જ તેના િહીિટ ર્ાટે વનર્યાર્ક ર્ડંળ (બોડમઓફ રે્નેજરે્ટ)ની

રચના કરિાર્ાં આિેલ છે. ક વનિવસિટીના વનર્યાર્ક ર્ડંળર્ાં હોદ્દાની રૂમ સભ્ર્યો હોર્ય તે વસિાર્યના

સાર્ાર્યસભ્ર્યોનીવનક ક્રકતરાજ્ર્યસરકારકરેછે.જેર્ાંમકવિિાનસભાનાસભ્ર્ય, બેકૃવિિૈ્ાવનકો

અનેમકખેડતૂસભ્ર્યહેહરેજનતાનું ંપ્રવતવનવિત્િકરેછે.આવસિાર્યવશક્ષણ, સશંોિનઅનેવિસ્તરણને

લગતીબાબતોર્ાટેઅલગઅલગસવર્વતઓછેજેિીકે, વિદ્યા૫ક્રરિદ, બોડમઑફસ્ટડી, કૃવિસશંોિન

સગંોન(મગ્રેસ્કો), કૃવિ વિસ્તરણ ૫ક્રરિદ વિગેરે. સશંોિન ૫ક્રરિદઅને વિસ્તરણ વશક્ષણ ૫ક્રરિદર્ાં

ખેડતૂોનું ંપ્રવતવનવિત્િરાખિાર્ાંઆિેલછે.  
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;\:YFGL lJlJW ;ldFlTVM VG[ T[DGF EFU TZLS[ VYJF T[GL
;,FCGF p¡[XYL A[YL JW] ;eIMGF AG[,F V[SDMGL A[9SMÔC[Z 
HGTF DF8[ B]<,L K[ S[ S[D VG[ VFJL A[9SMGL SFI"JFCL GM\W 
ÔC[Z HGTF DF8[ p5,aW K[ S[ S[D4 T[ V\U[G\] 5+SP 

  

 વનર્યાર્કર્ડંળ, મકેડવેર્કકાઉવસલિગેરેપ્રકરણન.ં૩ર્ાંદશામિેલઅવિકારર્ડંળોની

બેોકોનીકાર્યમિાહીનીનોંિકેમ્૫સલાઈબ્રેરીર્ાંહેહરેજનતાર્ાટેઉ૫લબ્િહોર્યછે. 

 

 
 

 

;\:YFGF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL lGN["lXSF  

 

 સસં્થાનાઅવિકારીઓ, વનર્યાર્કર્ડંળ, મકેડવેર્ક કાઉવસલ, ડીસ, હડેઑફિી ક્રડપાટમર્ેટ, 

સશંોિનકેરનાિડાઓિગેરેનીવનદિ વશકા૫ક્રરવશષ્ટ-૯સાર્ેલછે. 

 
 

 

 

 

 

 

NZ[S VlWSFZL VG[ SD"RFZLG[ D/T] DFl;S DC[GTF6\]  

VG[ lGIDM D]HAGF J/TZGL 5âlTGL DFlCTLP 

  

અવિકારી/કર્મચારીઓનેર્ળતાર્ાવસકર્હનેતાણાંઅનેિળતરનીવિગત૫ક્રરવશષ્ટ-૧૦ર્ાંસાર્ેલછે. 
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;\:YFGL V[Hg;LGL TDFD IMHGFVMGL lJUTM4 ;}lRT BR" VG[  

SZ[,L R}SJ6LVMGF VC[JF, NXF"JT]\ OF/J[,]\ AH[8P  

 

 જૂનાગઢ કૃવિક વનિવસિટી હસ્તકનીર્યોજનાઓ, ફાળિેલબજેટ, સચૂચતખચમઅનેચકૂિિાની

વિગતદશામિત  ં૫ત્રક૫ક્રરવશષ્ટ-૧૧ર્ાંસાર્ેલછે. 

 

 

 

OF/J[,L ;CFISL VG[ ;CFISL SFI"ÊDMGF ,FEFYL"VMGL lJUT 

;lCT VFJF SFI"ÊDMGF VD,GL 5âlT  

              

 ક્રડપ્લોર્ા તેર્ જ પ્રર્ાણ૫ત્રો અભ્ર્યાસિર્ો જેિાકે કૃવિ ક્રડપ્લોર્ા, બેકરી તાલીર્, ર્ાળી

તાલીર્ર્ાં દાખલ શક્ક્ત મ જબ વનર્યત કરેલ ર્ાવસક વશષ્ર્યવૃવૃત્તઆ૫િાર્ાંઆિે છે જે િખતોિખત

સરકારશ્રીનાવનર્યર્ોનેઅિીનહોર્યછે. 

 

 

 

;\:YF 5F;[YL SM.56 5ZJFGULVM VYJF VlWSFZL 5+ VYJF  

K]8KF8 q ZFCT D[/JGFZ VD,GL 5âlT 

  

 આસસં્થાવિશ્વવિદ્યાલર્યહોર્યવશક્ષણ, સશંોિનઅનેપ્રસારકાર્યમનીગવતવિવિઓર્ાંસકંળાર્યેલ

હોર્ય, હેહરેજનતાનેકોઈ૫ણપ્રકારની૫રિાનગીઓકેઅવિકાર૫ત્રઅથિાછૂટછાટઆ૫િાનીસત્તા

િરાિતીનથી. 
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;\:YF 5F;[ p5,aW VYJF T[DGL 5F;[ ZC[TL JLÔ6]\ DFwIDDF\ 

~5F\TlZT s.,[S8=MlGS; OMD"f DFlCTLGL lJUTMP  

  

 ઈફરે્શનટેક્નોલો હસ્તકક વનિવસિટીનીચેમ જબનીિીહેણ ંર્ાઘ્ર્યર્ર્ાંરૂપાતંક્રરતર્ાક્રહતી

ઉ૫લબ્િછે. 

(૧) જૂનાગઢકૃવિક વનિવસિટીનીિેબસાઈટwww.jau.in ઈટરનેટ૫રઉ૫લબ્િછે. 

(ર) ક વનિવસિટીનોપ્રાથવર્ક૫ક્રરચર્ય(JAU AT A GLANCE) િેબસાઈટઉ૫રઉ૫લબ્િછે. 

(૩) ક વનિવસિટી હસ્તકની વિવિિ કૉલેજોની વિસ્તતૃ ર્ાક્રહતી જેિી કે વારા ચલાિિાર્ાં આિતા

અભ્ર્યાસિર્ો, તેના વિવનર્યર્ો, વિિર્યસચૂચ, કૉલેજ હસ્તકના વિભાગો અને વિભાગ સલંગ્ન

કાર્ગીરી તથાસ્ટાફનીર્ાક્રહતીવિગેરે 

(૪) ક વનિવસિટીના સશંોિન / પેટા કેર, કેરનો  વિસ્તાર, કાર્ગીરી, ફળશ્રવૃત તથા ભવિષ્ર્યનું ં

આર્યોજનનીટૂંકર્ાંર્ાક્રહતી. 

(૫) વિસ્તરણનેલગતીકાર્ગીરીર્ાંસર્ાવિષ્ટઅલગઅલગર્યોજનાઓતથાતનેાગેતગમતથર્યેલ

 કાર્ગીરીનીવિગતો. 

(૬) ક વનિવસિટીનાઅનું સ્નાતકવિદ્યાથીનાથીસીસનામબસ્ટે્રકટસી.ડી.ર્ાંલાઈબ્રેરીર્ાંઉ૫લબ્િછે. 

(૭) ક વનિવસિટીર્ાંકાર્યમરતવશક્ષણ, સશંોિનઅનેવિસ્તરણનેલગતીર્યોજનાઓનું ંલીસ્ટ. 

(૮) ક વનિવસિટીહસ્તકજર્ીન, ર્કાનતથાવર્લકતનીર્ાક્રહતી. 

(૯) આઈ.સી.મ.આર./ભારતસરકારઅર્યમજસીઓવારાસ્િીકૃતર્યોજનાઓનું ંલીસ્ટ. 

(૧૦) ક વનિવસિટીસ્ટાફડીરેકટરી. 

(૧૧) ક વનિવસિટીટેચલફોનસેિા. 

(૧ર) Gujarat Agricultural Universities Act, 2004 & Gujarat Agricultural Universities 

(Amendment) Act, 2014 

(૧૩) સૌરાષ્ટ્રવિસ્તારર્ાંથતાંઅગત્ર્યનાખેતીપાકનીખેતી૫દ્ધવતસી.ડી.સ્િરૂપેઉ૫લબ્િછે. 
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;\:YFDF\ ÔC[Z p5IMUDF\ ZFB[,L 5]:TSF,I VYJF JF\RG 

B\0GL ;J,TM DF8[GF ;DI ;lCT GFUlZSMG[ DFlCTL 

D[/JJF DF8[GL 5|F%T ;UJ0MGL lJUTMP 

 જૂનાગઢ કૃવિક વનિવસિટીહસ્તક દેશના૫વિર્ઝોનર્ાટે વનર્યતથરે્યલક વનિવસિટીલાઈબ્રેરી

આિેલી છે. જૂનાગઢ કૃવિ ક વનિવસિટીની સ્થા૫ના િિમ-ર૦૦૪ર્ાં થરે્યલ. આ ક વનિવસિટી હોેળની

ક વનિવસિટી લાઈબ્રેરી હાલર્ાં અદ્યતન સ વિિાઓ િરાિે છે. ઈ-કાડમ વારા પ સ્તકો ઈશ્ક  થઈ શકે

ક વનિવસિટીલાઈબ્રેરી RFIDસીસ્ટર્નીસ વિિાઉપલબ્િ છે.ક વનિવસિટીલાઈબ્રરેીખાતે વશક્ષણઅને
સશંોિનને લગતી ર્ાક્રહતી ઈટરનેટ વારા ઓન-લાઈન પ્રાપ્ર્ય છે. OPAC(Online Public 

Access Catalogue) વારાક વનિવસિટીલાઇબ્રેરીર્ાંરહલેપ સ્તકોનીર્ાક્રહતીર્ેળિીશકાર્યછે.આ

ક વનિવસિટીલાઈબ્રેરીર્ાંપ સ્તકો, સદંભમગ્રથંોઅનેઅર્યિાચંનસાર્ગ્રીનીવિગતોનીચેમ જબછે: 

સેિાઓ  ૩૧.૦૩.ર૦૨૦નીવસ્થવતમ 

પ સ્તકો : ૫૫,૫૦૦ 

સશંોિનસાર્વર્યકો : (અ)દેશના-૦૦ 

(બ)વિદેશના-૧૧ 

મર્.મસસી./પીમચ.ડી.ર્હાવનબિંગ્રથંો : ૩૦૦૦ 

સદંભમબાઉડિોક ર્ : ૧૬,૦૦૦ 

.v,F.A|[ZLDF\ p5,aW ;]lJWFVM o 

(૧) ૧૦૦મર્.બી.પી.મસ.િી.સેટકનેન્ક્ટવિટી 

(ર) ઓનલાઈનડટેાબઝે:ર.૧J-Gate plus complete, commodity CeRA,   

                                         KRUSHIKOSH 

 ર.૧મગ્રીસ,મગ્રીકોલા, CD ROM 

 ર.૨CD ROMડટેાબેઝCAB, AGRIS, AGRICOL  

 ર.૩િકમસ્ટેશન(સાર્યબ્રેરીર્ાટે):  ૪૦  
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 લાઈબ્રેરીનોસર્ર્યસિારના૮.૦૦કલાકથીરાતનાર૦.૦૦કલાકસ િીનોછે.જ્ર્યારેલાઈબ્રેરી
ખાતેના ક્રરક્રડિંગ રૂર્નો સર્ર્ય સિારના ૮.૦૦ કલાકથી રાતના ર૩.૦૦ કલાક સ િી તેર્ જ રહેના
ક્રદિસોર્ાં સર્ર્ય સિારના ૮.૦૦ કલાકથી બપોરના ૧૩.૦૦ કલાક સ િી તેર્ જ અગત્ર્યની હેહરે
રહેઓર્ાંક્રરક્રડિંગરૂર્નીસિેાબિંરાખિાર્ાંઆિેછે. 

 લાઈબ્રેરીનાવનર્યર્ોઆસાથે૫રરનિષ્ ટ-૧રર્ાંસાર્લેછે. 

 ખાસ િોંધ :સસં્થાર્ાંહેહરેજનતાનાઉ૫ર્યોગર્ાટેપ સ્તકાલર્યઅથિાિાચંનખડંની 

  સિલતઉ૫લબ્િનથી. 
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GFD4CM¡FVM VG[ VgI lJUTMP  

 

 િીરાઈટટ ઈફર્ેશનમક્ટર૦૦૫નાઅર્લીકરણર્ાટેમક્ટનીજોગિાઈહોેળ(સેકશન-૫)

મ જબજૂનાગઢકૃવિક વનિવસિટીર્ાંવનક ક્તકરેલાહેહરેર્ાક્રહતીઅવિકારીશ્રીઓના(મપેલેટઑક્રફસર

તથાપીઆઈઓઅનેતેનાકાર્યમક્ષેત્રો)મ દ્દાગેગેનીસપંણૂમવિગતો૫ક્રરવશષ્ટ-૧૩ઉ૫રસારે્લછે. 
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 સરકારશ્રીતથાજૂનાગઢકૃવિક વનિવસિટીવારાિખતોિખતઆબાબતેવનર્યતકરિાર્ાં

આિનારર્ાક્રહતીસર્ર્યાતંરેપ્રવસદ્ધકરિાર્ાંઆિશે. 
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