
વચંાણે: ૧. કુસચિવશ્રી, નવસારીના ત્ાાંક નકૃય/ુરજી/ીએસઆર/૧૦૦૯૩/૨૦૧૯, તા.૦૭/૧૦/૨૦૧૯ 

૨. ેપ.(ડૉ.) આદદ કાઝી, પ્રોજેસ્ટ કો-ઓદડિનેટર અને મદદનીશ પ્રાધ્યાક, એ.સી.એિ.એપ., 
નવસારીના તા.૦૯/૧૦/૨૦૧૯ નો ઇ-મેઈ  

 નવસારી કૃષષ યષુનવસીટી, 
નવસારી ખાતે  રોટાબાઇક યનુિટિા 
ઉદ્દઘાટિ બાબત...   

ઇ-પરરપત્ર 
 

 આથી નવસારી કૃષષ યષુનવસીટી, નવસારી કેન્દ્ર ખાતે રોટરી ક્ફ ઓપ 
નવસારીના સહયોગથી શરૂ કરવામાાં આવનાર રોટાફાઇક યષુનટનુાં ઉદ્દઘાટન 
તા.૧૦/૧૦/૨૦૧૯ના સવારે ૯:૩૦ કાકે એ.એ.ફી.એમ.આઈ. નજીકના 
યષુનવષસિટી ગેટ-૨ ર માન.કુષતશ્રી ડૉ. સી. જે. ડાાંગરીયા સાહફેના વરદ હસ્ત ે
થનાર છે. આ પ્રસાંગે યષુનવષસિટી અષધકારીશ્રીઓ, નવસારી કેન્દ્ર ખાતે કાયયરત 
કમયિારીગણ અને ષવદ્યાથીઓને ષનમાંત્ણ ાઠવવામાાં આવે છે. રોટાફાઈક 
ઉયોગ કરવા ફાફતની સામાન્દ્ય માદહતી “બબડાણ-૧” મજુફ છે.  

 
જા. નાં. નકૃય/ુષનષવક/ટે.૧/ ૩૬૯૬ /ર0૧૯ 

તા.૦૯/૧૦/ર0૧૯ 

નિયામક 

નવદ્યાથી કલ્યાણ  
િ.કૃ.ય.ુ, િવસારી  

 

 

 



ROTABYKE PROJECT AT NAVSARI AGRICULTURAL UNIVERSITY

o lnstalling2o-25 cycles at NavsariAgricultural University only for Staff and students of
NAU

o The bicycles are to be praced at foilowingfour rocations:
t. Gate No. L University Guest House
2. Gate No. 2 ABM/AT|C
3. Navoday hostel in front of pHT unit
4. Girls Hostel Gate

o The bicycles are for students and staff of NAU with rate of Rs.9 for first hour and Rs. L
For next hours, with a minimum wallet balance of Rs 200 which is refundable anytimeo Students and staff can avail the facility using a identity card issued by NAUo Repairs and maintenance of cycles is to be taken care by Rotary club, Navsari by
appointing a person

o How to use the bicycles: I

1. Download the Application ,,mybyk,,

2. Register and upload tD of NAU
3. Load money in wallet
4. Unlock cycles and ride
5, Park back to dedicated station

o NAU is to provide existing shades to keep cycles along with charging pointsr NAU Nodal Officer & coordinators for the project
Nodal officer: capt. G. V. savani, Associate professor
Coordinators: Lt. (Dr.)Aadil Kazi, Assistant Professor (Wildlife Sciences)

Sub, Lt. (Dr.)S. M. Gohil, Assistant professor


