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વળસ્તરણ વક્ષણ વિયામકશ્રીિી કચેરી
િળશારી કવૃ વ યવુ િળવશિટી, િળશારી

------------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ---------------------------------

ુ ાવ પાેકર પ્રાકવૃ તક કવૃ વ (SPNF) માટેિા માસ્ટર ટ્રેિરિી શંખ્યા દાા ળત ંુ પત્રક
પત્રક-૧ : સભ
અ.
િં.

જિલ્ો

૧

૨

ુ ાિી
તાલક
શંખ્યા

કે.ળી.કે.િી
શંખ્યા

કે.ળી.કે.િા
સ્ટાફિી શંખ્યા

યવુ િળવશિટીિા
સ્ટાફિી શંખ્યા

૯
૫

૧
૧

૦
૨

૮
૦

૧. બરૂચ
૨. નભમદા
૩. ડાાંગ

૪. નલવાયી

૫. સુયત

૬. તાી

૭. લરવાડ
કુ 

૩

૪

૩

૧

૬

૧

૯

૧

૭

૧

૬
૪૫

૧
૭

૫

૨

કુ 

૬

૫+૬

૫

૭

૮
૨

૨

૧૮

૨૦

૨

૨

૪

૨

૫

૦
૧૦

૨
૪૦

૭
૨

૫૦

ુ ાવ પાેકર પ્રાકૃવતક કૃવવ (SPNF) માટેિા માસ્ટર ટ્રેિરિી વળગત દાા ળત ંુ પત્રક
પત્રક-૨ સભ
અ.
િં.

અધ્યાપક/ળૈજ્ઞાવિક્ ંુ
િામ

૧

પ્ર. એભ.એર. ટેર

૨

ડૉ.એચ.એચ.ટેર

૩

ડૉ.ટી.યુ.ટેર

૪

પ્ર.એવ.એર.વાાંગાણી ભદદનીળ પ્રાધ્માક

૫

ડૉ.એવ.ી.દે ળમુખ

ભદદનીળ પ્રાધ્માક

૬

પ્ર.ી.એભ.વાાંખરા

ભદદનીળ પ્રાધ્માક

૭

શમલદન એન. ટેર

૮

ડ.એભ.આય.ઠાકુય

ભદદનીળ વાંળધન
લૈજ્ઞાનનક

(૧) ભરૂચ જીલ્ો (૮)

(૨) િમાદા જીલ્ો (૨)
૯

૧૦

ડૉ.એચ.આય.જાદલ
ડૉ.એન.કે.જાદલ

ષોદ્દો

કાયાસ્થલ

શંપકા િંબર

ભદદનીળ વાંળધન
લૈજ્ઞાનનક

પ્રાદે નળક કાવ વાંળધન કેન્દ્ર,
૯૪૨૭૧૦૧૦૯૭
એગ્રીકલ્ચય કરેજ, ન.કૃ.યુ., બરૂચ

ભદદનીળ પ્રાધ્માક

એગ્રનભી નલબાગ,
કરેજ ઓપ એગ્રગ્રકલ્ચય, બરૂચ

૮૧૨૮૬૯૮૯૫૩

એન.એ.આય.ી.,
કરેજ ઓપ એગ્રગ્રકલ્ચય, બરૂચ
ફાગામત ગ્રરટેક્નનક,
કરેજ ઓપ એગ્રગ્રકલ્ચય, બરૂચ
કાવ સુકાયા વાંળધન કેન્દ્ર
ન.કૃ.યુ., શાાંવટ, જજ. બરૂચ

૯૫૧૦૧૪૬૩૩૮

ભદદનીળ પ્રાધ્માક

ભદદનીળ વાંળધન
લૈજ્ઞાનનક

એગ્રનભી નલબાગ,
કરેજ ઓપ એગ્રગ્રકલ્ચય, બરૂચ

૯૪૨૮૩૨૫૨૯૨

ફાગામત નલબાગ
કરેજ ઓપ એગ્રગ્રકલ્ચય, બરૂચ

૮૧૬૦૨૭૩૮૮૭

કાવ ેટા વાંળધન કેન્દ્ર,
ન.કૃ.યુ., અછારીમા, જજ. બરૂચ

લૈજ્ઞાનનક (ાક વાંયક્ષણ) કૃન નલજ્ઞાન કેન્દ્ર, ન.કૃ.યુ.,
દે ડીમાાડા, જજ.નભમદા
લૈજ્ઞાનનક (ફાગામત)
કૃન નલજ્ઞાન કેન્દ્ર, ન.કૃ.યુ.,
દે ડીમાાડા, જજ.નભમદા

૯૯૯૮૪૧૯૦૯૫
૯૬૬૨૫૦૦૬૨૧
૯૬૩૮ય૩૦ય૮૯

૮૧૪૦૦૦૦૪૬૫
૯૪૨૯૪૦૪૭૬૨
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(૩) ડાંગ જીલ્ો (૭)
૧૧

ડ.યાહર
ુ આય. નવાર

૧૨

શ્રી એચ.ી. ઢરરયમા

૧૩

જ્મનત એભ. કકણી

૧૪

ડ. વાંદી વનલણે

૧૫

ડ.ી.ી. જાનલમા

૧૬

શ્રી એચ.એ. પ્રજાનત

૧૭

શ્રી કેતનબાઈ કાંજાયીમા

(૪) િળશારી જીલ્ો (૨૦)

ભદદનીળ પ્રાધ્માક કૃન ભશાનલદ્યારમ, ન.કૃ.યુ.,
લઘઇ, જજ.ડાાંગ
ભદદનીળ પ્રાધ્માક કૃન ભશાનલદ્યારમ, ન.કૃ.યુ.,
લઘઇ, જજ.ડાાંગ
ભદદનીળ પ્રાધ્માક કૃન ભશાનલદ્યારમ, ન.કૃ.યુ.,
લઘઇ, જજ.ડાાંગ
ભદદનીળ પ્રાધ્માક કૃન રીટેનનીક, ન.કૃ.યુ.,
(વસ્મનલજ્ઞાન)

લઘઇ, જજ.ડાાંગ
લૈજ્ઞાનનક
કૃન નલજ્ઞાન કેન્દ્ર, ન.કૃ.યુ.,
(ાક ઉત્ાદન)
લઘઈ, જજ.ડાાંગ
લૈજ્ઞાનનક (ફાગામત) કૃન નલજ્ઞાન કેન્દ્ર, ન.કૃ.યુ.,
લઘઈ, જજ.ડાાંગ

૨૨

ડામ. ી.કે. જગતા

૨૩

ડ. રકિંજર.એ.ળાશ

૨૪

શ્રી આય.એ. ગુર્જય

૨૫

ડ. એ.આય. કવલારા

૨૬

ડ. ી.કે. દુફે

૨૭

ડ. એભ.એભ. ટેર

૨૮

ડ. એવ.લામ. ટેર

૨૯

ડ. ડી.ી. ટેર

૩૦

ડૉ. એભ.એવ. દુધાત

૩૧

ડૉ. વચીન.આય. ટેર

૯૯૨૫૬૮૯૮૨૨
૯૪૨૯૪૩૦૯૯૯

જભીન નલજ્ઞાન નલબાગ
ન.કૃ.યુ., નલવાયી

૯૫૧૦૧૪૬૪૫૨

વશ વાંળધન
લૈજ્ઞાનનક
વશ વાંળધન
લૈજ્ઞાનનક

જ અને જભીન વ્મલસ્થાન
વાંળધન એકભ ન.કૃ.યુ., નલવાયી
જ અને જભીન વ્મલસ્થાન
વાંળધન એકભ ન.કૃ.યુ., નલવાયી

૯૪૨૭૦૮૩૮૫૮

ડૉ. એચ.એભ. નલયડીમા વાંળધન લૈજ્ઞાનનક
(એગ્રનભી)

ડ. ી.ડી. ઘઘાયી

૯૬૦૧૨૮૩૩૬૧

ભદદનીળ વાંળધન
લૈજ્ઞાનીક

૧૯

૨૧

૯૫૩૭૮૨૫૨૧૬

૯૧૦૪૯૬૬૨૪૬
૯૪૨૯૪૭૩૦૯૫

ડૉ. નયે ન્દ્રનવિંશ

ડ. નથક ફી. ટેર

૯૮૭૯૨૯૧૨૫૩

ભદદનીળ પ્રાધ્માક શરકા ધાન્દ્મ વાંળધન કેન્દ્ર,
ન.કૃ.યુ., લઘઈ, જજ.ડાાંગ

૧૮

૨૦

૯૯૭૪૭૪૬૪૪૫

ભદદનીળ વળધન
લૈજ્ઞાનનક
લૈજ્ઞાનીક વસ્મ
નલજ્ઞાન,

મુખ્મ ળેયડી વાંળધન કેન્દ્ર,
ન.કૃ.યુ., નલવાયી

૮૧૨૮૬૮૧૨૭૪

૯૪૨૮૬૩૫૮૩

ખયવાણી વાંળધન કેન્દ્ર,
ન.કૃ.યુ., લણાયવી
કૃન નલજ્ઞાન કેન્દ્ર,
ન.કૃ.યુ. નલવાયી

૯૪૨૮૬૮૮૭૪૪

અસ્ી ફાગામત–લ–લનીમ
ભશાનલદ્યારમ, ન.કૃ.યુ., નલવાયી

૯૪૨૮૭૬૦૮૬૬

૯૪૨૯૨૫૧૮૦૯

લૈજ્ઞાનનક (ફાગામત) કૃન નલજ્ઞાન કેન્દ્ર,
ન.કૃ.યુ. નલવાયી

૯૫૭૪૫૪૫૪૩૬

ભદદનીળ પ્રાધ્માક અસ્ી ફાગામત–લ–લનીમ
ભશાનલદ્યારમ, ન.કૃ.યુ., નલવાયી
વશ પ્રાધ્માક
અસ્ી ફાગામત–લ–લનીમ
ભશાનલદ્યારમ, ન.કૃ.યુ., નલવાયી

૯૦૧૬૭૯૨૭૬૭

ભદદનીળ પ્રાધ્માક અસ્ી ફાગામત–લ–લનીમ
ભશાનલદ્યારમ, ન.કૃ.યુ., નલવાયી
વશ પ્રાધ્માક
વસ્મ નલજ્ઞાન નલબાગ, ન.ભ.કૃન
ભશાનલદ્યારમ, નકૃય,ુ નલવાયી
ભદદનીળ પ્રાધ્માક કીટનળાસ્ત્ર નલબાગ, ન.ભ.કૃન
ભશાનલદ્યારમ, નકૃય,ુ નલવાયી

૯૪૨૯૨૫૯૨૪૯

વશ પ્રાધ્માક

વશ પ્રાધ્માક

અસ્ી ફાગામત–લ–લનીમ
ભશાનલદ્યારમ, ન.કૃ.યુ., નલવાયી

૮૧૨૮૬૮૧૩૦૭
૯૮૯૮૨૩૯૫૪૯

૯૯૦૯૪૬૧૮૪૨
૯૦૯૯૪૭૯૭૦૭
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૩૨

ે
ડૉ. ડેની એચ. ટાંડર

૩૩

પ્ર. ગાર ડી.
ભદદનીળ પ્રાધ્માક જનીન નલદ્યા અને લનસ્નતવાંલધમન
નલબાગ, નભકૃભ, નકૃય,ુ નલવાયી
લડદયીમા
પ્ર. જમભીન આય. નામક ભદદનીળ પ્રાધ્માક જભીન નલજ્ઞાનઅને કૃન યવામણળાસ્ત્ર
નલબાગ, નભકૃભ, નકૃય,ુ નલવાયી
ડૉ. પ્રલીણ કે. ભદી
ભદદનીળ વાંળધન
ફ્ વાંળધન કેન્દ્ર,
લૈજ્ઞાનનક
નકૃય,ુ ગણદે લી

૮૧૪૧૨૩૪૩૮૧

ડૉ. ફી.કે. ટેર

૯૯૭૪૦૬૧૭૨૬

૩૪
૩૫
૩૬
૩૭

ડૉ. એચ.એભ. ટેર

(૫) સરુ ત જીલ્ો (૭)

વશ પ્રાધ્માક

લનસ્નત યગળાસ્ત્ર નલબાગ,
નભકૃભ, નકૃય,ુ નલવાયી

ભદદનીળ પ્રાધ્માક ફાગામત રીટેકનીક,
નકૃય,ુ નલવાયી

ભદદનીળ પ્રાધ્માક કઠ અને રદલેરા વાંળધન કેન્દ્ર,
નકૃય,ુ નલવાયી

શ્રી એવ.જે. નિલેદી

૩૯

ડ. એવ.કે. ચાલડા

૪૦

ે ી
ડ. જી.આય. બાંડય

૪૧

ડ. એચ.આય. યાભાણી

૪૨

પ્ર. નનયલ લી.યાદડીમા

૪૩

ડ. યાજેળ ડી. લેકયીમા

૪૪

ડ. યભીઝ.એન. ભન્દ્સુયી ભદદનીળ વાંળધન
લૈજ્ઞાનનક

તેનયડ, ફાયડરી, જી. સુયત
કૃન વાંળધન કેન્દ્ર, નલવાયી કૃન
યુનનલનવિટી, ભાાંગયર, જી. સુયત

ડૉ. નલયરનવિંશ એન.
યભાય

ભદદનીળ પ્રધ્માક

ગ્રરટેક્નનક ઇન એગ્રીનલ્ચય,
ન.કૃ.યુ., વ્માયા, જજ.તાી

૪૭

શ્રી કે.એન. યણા

૪૮

ડૉ. એવ.એભ. ચલાન

(૬) તાપી જીલ્ો (૪)
૪૫
૪૬

ડૉ. કેદાયનાથ

(૭) ળશાડ જીલ્ો (૨)
૪૯

ડૉ. નીયલ કે. ગજયે

૫૦

ડ. વાંદી એવ. ભાવમે

લૈજ્ઞાનનક (ાક
ઉત્ાદન)

કૃન નલજ્ઞાન કેન્દ્ર,
નકૃય,ુ સુયત
કૃન નલજ્ઞાન કેન્દ્ર,
નકૃય,ુ સુયત

૩૮

લૈજ્ઞાનનક (ાક
વાંયક્ષાણ)

ભદદનીળ વાંળધન
લૈજ્ઞાનનક
ભદદનીળ વાંળધન
લૈજ્ઞાનનક
ભદદનીળ વાંળઘન
લૈજ્ઞાનનક (એન્દ્ટ.)
ભદદનીળ વાંળધન
લૈજ્ઞાનનક

ભદદનીળ વાંળધન
લૈજ્ઞાનનક

૭૪૦૫૨૪૬૫૮૨

૮૧૨૮૬૯૯૧૪૧
૯૭૭૩૦૨૨૫૯૦
૭૬૦૦૦૫૯૧૫૮

૯૪૨૯૦૧૮૦૮૨
૯૯૯૮૦૦૨૫૦૨

મુખ્મ કાવ વાંળધન કેંર,
નકૃય,ુ સુયત
મુખ્મ કાવ વાંળધન કેંર,
નકૃય,ુ સુયત
મુખ્મ જુલાય વાંળધન કેંર,
નકૃય,ુ સુયત
ઘઉં વાંળધન કેન્દ્ર, નકૃય,ુ

૯૬૬૨૫૩૦૦૩૬
૯૯૯૮૩૮૦૨૮૫
૯૮૭૯૧૧૯૮૯૧
૯૭ય૯૦૬૬૩૯૦
૮૯૦૫૪૪૫૮૨૨

૯૭૨૪૭૧૧૨૧૩
૮૫૧૧૧૬૩૬૨૦

લૈજ્ઞાનનક
(એગ્રનભી)

પ્રાદે નળક ચખા વાંળધન કેન્દ્ર,
ન.કૃ.યુ., વ્માયા, જજ.તાી
કૃન નલજ્ઞાન કેન્દ્ર,
ન.કૃ.યુ., વ્માયા, જજ.તાી
કૃન નલજ્ઞાન કેન્દ્ર,
ન.કૃ.યુ., વ્માયા, જજ.તાી

૮૩૪૭૯૯૧૪૧૫

ભદદનીળ વાંળધન
લૈજ્ઞાનનક

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

૯૯૯૮૮૬૦૭૨૮

લૈજ્ઞાનનક
(ાક વાંયક્ષણ)

ભદદનીળ પ્રાધ્માક ફાગામત રીટેકનીક, ન.કૃ.યુ.,
(ળાકબાજી)
યીમા, તા.ાયડી, જી.લરવાડ

૮૦૦૦૨૫૫૬૯૯

૮૩૨૦૫૫૭૯૩૮

નલવાયી

તા. ૨૧/૧૧/૨૦૧૯

વળસ્તરણ વક્ષણ વિયામક
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