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અ. 
ન.ં 

જીલ્ર અધ્માક/લૈજ્ઞાનનક્ન ં
નાભ શદ્દ કચેયી/કામયસ્થ વંકય નફંય 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 
૧. બરૂચ ડૉ.એચ.એચ.ટેર ભદદનીળ  

પ્રાધ્માક 
એગ્રનભી નલબાગ, 
કરેજ ઓપ એગ્રગ્રકલ્ચય, બરૂચ 

૯૪૨૮૩૨૫૨૯૨ 

૨. નભયદા ડૉ.એચ.આય.જાદલ લૈજ્ઞાનનક (ાક 
વયંક્ષણ) 

કૃન નલજ્ઞાન કેન્દ્ર, ન.કૃ.યન., 
દેડીમાાડા, જજ.નભયદા 

૮૧૪૦૦૦૦૪૬૫ 

૩. ડાગં ડ.ી.ી. જાનલમા લૈજ્ઞાનનક  
(ાક ઉત્ાદન) 

કૃન નલજ્ઞાન કેન્દ્ર, ન.કૃ.યન., 
લઘઈ, જજ.ડાગં 

૯૯૨૫૬૮૯૮૨૨ 
 

૪. નલવાયી શ્રી આય.એ. ગનર્જય લૈજ્ઞાનનક 
(ફાગામત) 

કૃન નલજ્ઞાન કેન્દ્ર, 
ન.કૃ.યન. નલવાયી 

૯૫૭૪૫૪૫૪૩૬ 
 

૫. સનયત ડ. એવ.કે. ચાલડા લૈજ્ઞાનનક (ાક 
વયંક્ષાણ) 

કૃન નલજ્ઞાન કેન્દ્ર,  
નકૃયન, સનયત 

૯૯૯૮૦૦૨૫૦૨ 
 

૬. તાી શ્રી કે.એન. યણા લૈજ્ઞાનનક 
(એગ્રનભી) 

કૃન નલજ્ઞાન કેન્દ્ર,  
ન.કૃ.યન., વ્માયા, જજ.તાી 

૮૦૦૦૨૫૫૬૯૯ 

૭. લરવાડ ડૉ.નીયલ કે. ગજયે ભદદનીળ વળંધન 
લૈજ્ઞાનનક 

કૃન પ્રામગ્રગક કેન્દ્ર, 
ન.કૃ.યન., યીમા 

૯૯૯૮૮૬૦૭૨૮ 
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અ. 
ન.ં 

અધ્યાપક/ળૈજ્ઞાનનક્ન ં
નામ હોદ્દો કાયયસ્થલ સપંકય  નબંર 

(૧) ભરૂચ જીલ્ો ● TF,LDG]\:Y/ o ALPV[P5LPV[;P :JFlDGFZFI6 D\lNZ4 E~R  
૧ પ્ર. એભ.એર. ટેર ભદદનીળ વળંધન 

લૈજ્ઞાનનક 
પ્રાદેનળક કાવ વળંધન કેન્દ્ર, 
એગ્રીકલ્ચય કરેજ, ન.કૃ.યન., બરૂચ 

૯૪૨૭૧૦૧૦૯૭ 

૨ ડૉ.ટી.યન.ટેર ભદદનીળ પ્રાધ્માક એગ્રનભી નલબાગ, 
કરેજ ઓપ એગ્રગ્રકલ્ચય, બરૂચ 

૮૧૨૮૬૯૮૯૫૩ 

૩ પ્ર.એવ.એર.વાગંાણી ભદદનીળ પ્રાધ્માક ફાગામત નલબાગ 
કરેજ ઓપ એગ્રગ્રકલ્ચય, બરૂચ 

૮૧૬૦૨૭૩૮૮૭ 

૪ ડૉ.એવ.ી.દેળમનખ ભદદનીળ પ્રાધ્માક એન.એ.આય.ી., 
કરેજ ઓપ એગ્રગ્રકલ્ચય, બરૂચ 

૯૫૧૦૧૪૬૩૩૮ 

૫ પ્ર.ી.એભ.વાખંરા ભદદનીળ પ્રાધ્માક ફાગામત ગ્રરટેક્કનક, 
કરેજ ઓપ એગ્રગ્રકલ્ચય, બરૂચ 

૯૯૯૮૪૧૯૦૯૫ 

૬ શયલદન એન. ટેર ભદદનીળ વળંધન 
લૈજ્ઞાનનક 

કાવ સનકાયા વળંધન કેન્દ્ર 
ન.કૃ.યન., શાવંટ, જજ. બરૂચ 

૯૬૬૨૫૦૦૬૨૧ 

૭ ડ.એભ.આય.ઠાકનય ભદદનીળ વળંધન 
લૈજ્ઞાનનક 

કાવ ેટા વળંધન કેન્દ્ર,  
ન.કૃ.યન., અછારીમા, જજ. બરૂચ 

૯૬૩૮ય૩૦ય૮૯ 

  



(૨) નમયદા જીલ્ો ● TF,LDG]\:Y/ o :JFlDGFZFI6 D\lNZ 5M.RF4 GD"NF 
૮ ડૉ.એન.કે.જાદલ લૈજ્ઞાનનક (ફાગામત) કૃન નલજ્ઞાન કેન્દ્ર, ન.કૃ.યન., 

દેડીમાાડા, જજ.નભયદા 
૯૪૨૯૪૦૪૭૬૨ 

(૩) ડાગં જીલ્ો ● TF,LDG]\:Y/ o VGFJ, VFzD4 VGFJ,4 TFPDC]JF4 HLP ;]ZT 
૯ ડ.યાહનર આય. નવાર ભદદનીળ પ્રાધ્માક કૃન ભશાનલદ્યારમ, ન.કૃ.યન., 

લઘઇ, જજ.ડાગં 
૯૯૭૪૭૪૬૪૪૫ 

૧૦ શ્રી એચ.ી. ઢરરયમા ભદદનીળ પ્રાધ્માક કૃન ભશાનલદ્યારમ, ન.કૃ.યન., 
લઘઇ, જજ.ડાગં 

૯૮૭૯૨૯૧૨૫૩ 

૧૧ જ્મનત એભ. કકણી ભદદનીળ પ્રાધ્માક કૃન ભશાનલદ્યારમ, ન.કૃ.યન., 
લઘઇ, જજ.ડાગં 

૯૫૩૭૮૨૫૨૧૬ 

૧૨ ડ. વદંી વનલણ ે ભદદનીળ પ્રાધ્માક 
(વસ્મનલજ્ઞાન) 

કૃન રીટેકનીક, ન.કૃ.યન., 
લઘઇ, જજ.ડાગં 

૯૬૦૧૨૮૩૩૬૧ 

૧૩ શ્રી એચ.એ. પ્રજાનત લૈજ્ઞાનનક (ફાગામત) કૃન નલજ્ઞાન કેન્દ્ર, ન.કૃ.યન., 
લઘઈ, જજ.ડાગં 

૯૪૨૯૪૩૦૯૯૯ 
 

૧૪ શ્રી કેતનબાઈ કંજાયીમા ભદદનીળ પ્રાધ્માક શરકા ધાન્દ્મ વળંધન કેન્દ્ર, 
ન.કૃ.યન., લઘઈ, જજ.ડાગં 

૯૧૦૪૯૬૬૨૪૬ 
૯૪૨૯૪૭૩૦૯૫ 

(૪) નળસારી જીલ્ો ● TF,LDG]\:Y/ o VGFJ, VFzD4 VGFJ,4 TFPDC]JF4 HLP ;]ZT 
૧૫ ડૉ. નયેન્દ્રનવિંશ ભદદનીળ વળંધન 

લૈજ્ઞાનીક 
જભીન નલજ્ઞાન નલબાગ 
ન.કૃ.યન., નલવાયી 

૯૫૧૦૧૪૬૪૫૨ 

૧૬ ડૉ. એચ.એભ. નલયડીમા વળંધન લૈજ્ઞાનનક 
(એગ્રનભી) 

મનખ્મ ળેયડી વળંધન કેન્દ્ર, 
ન.કૃ.યન., નલવાયી 

૮૧૨૮૬૮૧૨૭૪ 

૧૭ ડ. નથક ફી. ટેર વશ વળંધન 
લૈજ્ઞાનનક 

જ અને જભીન વ્મલસ્થાન 
વળંધન એકભ ન.કૃ.યન., નલવાયી 

૯૪૨૭૦૮૩૮૫૮ 

૧૮ ડ. ી.ડી. ઘઘાયી વશ વળંધન 
લૈજ્ઞાનનક 

જ અને જભીન વ્મલસ્થાન 
વળંધન એકભ ન.કૃ.યન., નલવાયી 

૯૪૨૮૬૩૫૮૩ 

૧૯ ડાય. ી.કે. જગતા ભદદનીળ વળધન 
લૈજ્ઞાનનક 

ખયવાણી વળંધન કેન્દ્ર, 
ન.કૃ.યન., લણાયવી 

૯૪૨૮૬૮૮૭૪૪ 

૨૦ ડ. રકિંજર.એ.ળાશ લૈજ્ઞાનીક વસ્મ 
નલજ્ઞાન, 

કૃન નલજ્ઞાન કેન્દ્ર, 
ન.કૃ.યન. નલવાયી 

૯૪૨૯૨૫૧૮૦૯ 

૨૧ ડ. એ.આય. કવલારા વશ પ્રાધ્માક અસ્ી ફાગામત–લ–લનીમ 
ભશાનલદ્યારમ, ન.કૃ.યન., નલવાયી 

૯૪૨૮૭૬૦૮૬૬ 

૨૨ ડ. ી.કે. દનફે ભદદનીળ પ્રાધ્માક અસ્ી ફાગામત–લ–લનીમ 
ભશાનલદ્યારમ, ન.કૃ.યન., નલવાયી 

૯૦૧૬૭૯૨૭૬૭ 

૨૩ ડ. એભ.એભ. ટેર વશ પ્રાધ્માક અસ્ી ફાગામત–લ–લનીમ 
ભશાનલદ્યારમ, ન.કૃ.યન., નલવાયી 

૮૧૨૮૬૮૧૩૦૭ 

૨૪ ડ. એવ.લામ. ટેર વશ પ્રાધ્માક અસ્ી ફાગામત–લ–લનીમ 
ભશાનલદ્યારમ, ન.કૃ.યન., નલવાયી 

૯૮૯૮૨૩૯૫૪૯ 

૨૫ ડ. ડી.ી. ટેર ભદદનીળ પ્રાધ્માક અસ્ી ફાગામત–લ–લનીમ 
ભશાનલદ્યારમ, ન.કૃ.યન., નલવાયી 

૯૪૨૯૨૫૯૨૪૯ 

૨૬ ડૉ. એભ.એવ. દનધાત વશ પ્રાધ્માક વસ્મ નલજ્ઞાન નલબાગ, ન.ભ.કૃન 
ભશાનલદ્યારમ, નકૃયન, નલવાયી 

૯૯૦૯૪૬૧૮૪૨ 

૨૭ ડૉ. વચીન.આય. ટેર ભદદનીળ પ્રાધ્માક કીટકળાસ્ત્ર નલબાગ, ન.ભ.કૃન 
ભશાનલદ્યારમ, નકૃયન, નલવાયી 

૯૦૯૯૪૭૯૭૦૭ 



૨૮ ડૉ. ડનેી એચ. ટંડરે વશ પ્રાધ્માક લનસ્નત યગળાસ્ત્ર નલબાગ, 
નભકૃભ, નકૃયન, નલવાયી 

૭૪૦૫૨૪૬૫૮૨ 

૨૯ પ્ર. ગાર ડી. 
લડદયીમા 

ભદદનીળ પ્રાધ્માક જનીન નલદ્યા અને લનસ્નતવલંધયન  
નલબાગ, નભકૃભ, નકૃયન, નલવાયી 

૮૧૪૧૨૩૪૩૮૧ 

૩૦ પ્ર. જમભીન આય. નામક ભદદનીળ પ્રાધ્માક જભીન નલજ્ઞાનઅને કૃન યવામણળાસ્ત્ર  
નલબાગ, નભકૃભ, નકૃયન, નલવાયી 

૮૧૨૮૬૯૯૧૪૧ 

૩૧ ડૉ. પ્રલીણ કે. ભદી ભદદનીળ વળંધન 
લૈજ્ઞાનનક 

ફ્ વળંધન કેન્દ્ર,  
નકૃયન, ગણદેલી 

૯૭૭૩૦૨૨૫૯૦ 

૩૨ ડૉ. એચ.એભ. ટેર ભદદનીળ પ્રાધ્માક ફાગામત રીટેકનીક,  
નકૃયન, નલવાયી 

૭૬૦૦૦૫૯૧૫૮ 

૩૩ ડૉ. ફી.કે. ટેર ભદદનીળ પ્રાધ્માક કઠ અને રદલેરા વળંધન કેન્દ્ર, 
નકૃયન, નલવાયી 

૯૯૭૪૦૬૧૭૨૬ 

(૫) સનરત જીલ્ો ● TF,LDG]\:Y/ o NFNF EUJFG D\lNZ4 SFDZ[H4 ;]ZT 
૩૪ શ્રી એવ.જે. નિલેદી લૈજ્ઞાનનક (ાક 

ઉત્ાદન) 
કૃન નલજ્ઞાન કેન્દ્ર,  
નકૃયન, સનયત 

૯૪૨૯૦૧૮૦૮૨ 

૩૫ ડ. જી.આય. બડંયેી ભદદનીળ વળંધન 
લૈજ્ઞાનનક 

મનખ્મ કાવ વળંધન કેંર,  
નકૃયન, સનયત 

૯૬૬૨૫૩૦૦૩૬ 

૩૬ ડ. એચ.આય. યાભાણી ભદદનીળ વળંધન 
લૈજ્ઞાનનક 

મનખ્મ કાવ વળંધન કેંર,  
નકૃયન, સનયત 

૯૯૯૮૩૮૦૨૮૫ 

૩૭ પ્ર. નનયલ લી.યાદડીમા ભદદનીળ વળંઘન 
લૈજ્ઞાનનક (એન્દ્ટ.) 

મનખ્મ જનલાય વળંધન કેંર,  
નકૃયન, સનયત 

૯૮૭૯૧૧૯૮૯૧ 

૩૮ ડ. યાજેળ ડી. લેકયીમા ભદદનીળ વળંધન 
લૈજ્ઞાનનક 

ઘઉં વળંધન કેન્દ્ર, નકૃયન,  
તેનયડ, ફાયડરી, જી. સનયત 

૯૭ય૯૦૬૬૩૯૦ 

૩૯ ડ. યભીઝ.એન. ભન્દ્સનયી ભદદનીળ વળંધન 
લૈજ્ઞાનનક 

કૃન વળંધન કેન્દ્ર, નલવાયી કૃન 
યનનનલનવિટી, ભાગંયર, જી. સનયત 

૮૯૦૫૪૪૫૮૨૨ 

(૬) તાપી જીલ્ો ● TF,LDG]\:Y/ o VFzD XF/F ;\S],4 U0T4 TFP0M,J64 HLPTF5L 
૪૦ ડૉ. નલયરનવિંશ એન. 

યભાય 
ભદદનીળ પ્રધ્માક ગ્રરટેક્કનક ઇન એગ્રીકલ્ચય, 

ન.કૃ.યન., વ્માયા, જજ.તાી 
૯૭૨૪૭૧૧૨૧૩ 

૪૧ ડૉ. કેદાયનાથ ભદદનીળ વળંધન 
લૈજ્ઞાનનક 

પ્રાદેનળક ચખા વળંધન કેન્દ્ર, 
ન.કૃ.યન., વ્માયા, જજ.તાી 

૮૫૧૧૧૬૩૬૨૦ 

૪૨ ડૉ. એવ.એભ. ચલાન લૈજ્ઞાનનક  
(ાક વયંક્ષણ) 

કૃન નલજ્ઞાન કેન્દ્ર,  
ન.કૃ.યન., વ્માયા, જજ.તાી 

૮૩૪૭૯૯૧૪૧૫ 
 

(૭) ળસાડ જીલ્ો ● TF,LDG]\:Y/ o zL ;¡U]Z] ;[JFWFD4 A~DF/4 WZD5]Z4 HLP J,;F0 
૪૩ ડ. વદંી એવ. ભાવમ ે ભદદનીળ પ્રાધ્માક 

(ળાકબાજી) 
ફાગામત રીટેકનીક, ન.કૃ.યન., 
યીમા, તા.ાયડી, જી.લરવાડ 

૮૩૨૦૫૫૭૯૩૮ 
 

 
 
 

નલવાયી  
તા. ૦૨/૧૨/૨૦૧૯  

નળસ્તરણ નક્ષણ નનયામક 

 

 



vo Nl1F6 U]HZFTGF ;FT[I lH<,FVMGF 5|MH[S8 0FIZ[S8ZzL4 VFtDFGL lJUT ov 
 

VPGP lH<,M GFD ;ZGFD]\ ;\5S" G\AZ 

! GJ;FZL zL ;LP VFZP 58[, 5|MH[S8 0FIZ[S8ZzL4 VFtDF 
B[0}T TF,LD S[gã4 H]GFYF6F4 GJ;FZL 

02637-281085 

75674 30290 
Z ;]ZT zLP V[GPS[P UFAF6L  

 
5|MH[S8 0FIZ[S8ZzL4  VFtDF  
B[0}T TF,LD S[gã4 T[G ZM04 AFZ0M,L4 HLP;]ZT   

02622-220244 

9825442318 
# E~R zL 5LPV[;P ZF\S 5|MH[S8 0FIZ[S8ZzL4 VFtDF  

lH<,F 5\RFIT SR[ZL4 5F\R AtTL4 E~R 
9428438226 

$ GD"NF zL  ;TLQF S[P -LdDZ 5|MH[S8 0FIZ[S8ZzL4 VFtDF 5|MH[S84  
B[0}T TF,LD S[gã4 ZFH5L5/F4 lHPGD"NF 

02640-224326 

9662532871 
5 TF5L zL 5|O], VFZP R{FWZL 5|MH[S8 0FIZ[S8ZzL4 VFtDF   

B[0}T TF,LD S[gã4 jIFZF4 lHPTF5L 
02626-220732 

9426869039 

& 0F\U zL V[DPV[DP 58[, 
 

5|MH[S8 0FIZ[S8ZzL4 VFtDF  
B[0}T TF,LD S[gã4 VFCJF4 lHP0F\U 

9427868146 

 
* J,;F0 zL 5LPVFZP DF\0F6L 5|MH[S8 0FIZ[S8ZzL4 VFtDF   

B[0}T TF,LD S[gã4 5FZ0L4 lHP J,;F0 
9825186571 

 
 
 

 


