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વંચાણે : મા.કુલપિત ીએ તા.ર૮/૦૬/ર૦ર૧ની ન ઘ ફાઇલ ઉપર આપેલ મંજુરી  
:: પ રપ  ::  

 
 

 કમચારી ક  યાણ મંડળ, નવસારી કૃિષ યિુનવિસટી, નવસારી  વારા ચાલ ુ વષ.ર૦ર૧ 

(  યુઆરી-ર૦ર૧ થી જૂન-ર૦ર૧) દર  યાન  યિુનવિસટી સવેામાંથી વયિનવિૃતથી િનવૃત થયેલ / થનાર 

અિઘકારી ી/કમચારી ીઓનો િનવૃિત િવદાય સમારંભ મા.કુલપિત ી, ન.કૃ.ય.ુ, નવસારીના અ  ય પણા હેઠળ 

તા.ર૯/૦૬/ર૦ર૧, મંગળવારના રોજ બપોરે ૨.૩૦ કલાકે સેમીનાર હોલ, ન.મ.કૃિષ મહાિવ ાલયમા ં 

રાખવામાં આવેલ છે. જમેાં ઉપિ  થત રહેવા િવનંતી છે. 

           ન ઘ : Covid-19 મહામારીને યાને લઇ િનયમોનુસાર સામા ક દુરી, મા  ક પહેરવંુ ફર યાત છે.  

         

 

 

નવસારી  
તા.ર૮/૦૬/ર૦ર૧  

(સી.કે.ટી  બડીયા)  
મં ી 

કમચારી ક  યાણ મંડળ 
નવસારી કૃિષ યુિનવિસટી 

નવસારી 
 

  

નકલ  સિવનય રવાના :  
૧. મા.કુલપિત ીના રહ  ય સિચવ ી, નવસારી કૃિષ યિુનવિસટી, નવસારી તરફ ણ સા . 
ર. મા.કુલસિચવ ીના રહ  ય સિચવ ી, નવસારી કૃિષ યુિનવિસટી, નવસારી તરફ ણ સા .  
૩. યુિનવિસટી અિઘકારી ીઓ, યુિનટ/સબ યુિનટના વડા ીઓ તરફ ણ સા  તથા સામેલ યાદી પૈકી આપની 
કચેરીમાથંી િનવૃત થયેલ, થનાર અિઘકારી ી, કમચારી ીઓને હાજર રહેવા માટે ણ કરવા િવનંતી છે.  

અિઘકારી/ કમચારીઓનો િનવૃિત િવદાય 
સમારંભ બાબત...  
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તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ થી તા.૩૦/૦૬/૨૦૨૧ સધુીમા ંવય િનવિૃ થી િનવૃ  થયલે કમચારીઓની યાદી 

મ અિધકારી/કમચારીનંુ નામ હો ો િનવિૃ ની તારીખ કચેરીનુ ંનામ 

૧ ડા. મોતીલાલ કાશીરામ અરવડીયા આચાય ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ 
આચાય ી, ન.મ.કૃિષ મહાિવ ાલય, 
ન.કૃ.ય.ુ, નવસારી 

૨ ી રમશેભાઇ મકનભાઇ ૫રમાર 
ખતેીવાડી 
અિધકારી 

૩૧/૦૩/૨૦૨૧ 
આચાય ી, કોલજે ઓફ એ ીક ચર, 
ન.કૃ.ય.ુ, ભ ચ 

૩ ી બાબુભાઇ મથુરભાઇ માલી સીનીયર કલાક ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ કુલસિચવ ી, ન.કૃ.યુ., નવસારી 

૪ ી િવનુભાઇ મકનભાઇ ગામીત ટેકટર ડાઇવર ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ 
સહ સશંોધન વૈ ાિનક ી, ાદેિશક ચોખા 
સશંોધન કે ,  ન.કૃ.ય.ુ, યારા 

૫ ી સોમાભાઇ કાનાભાઇ આ હર 
ખતેીવાડી 
િનરી ક 

૩૦/૦૪/૨૦૨૧ 
સશંોધન વૈ ાિનક ી, સોઇલ એ ડ વોટર 
મનેજેમે ટ રીસચ યુિનટ, ન.કૃ.ય.ુ, નવસારી 

૬ 
ીમતી નીલાબને મહે ભાઇ 
ષી 

સીનીયર કલાક ૩૦/૦૪/૨૦૨૧ સશંોધન િનયામક ી, ન.કૃ.યુ., નવસારી 

૭ ી કશોરભાઇ મગનભાઇ ૫ટેલ સીનીયર કલાક ૩૧/૦૫/૨૦૨૧ કુલસિચવ ી, ન.કૃ.યુ., નવસારી 

૮ ડા. હરેશ રિવશકંર પડંયા ા યા૫ક ૩૦/૦૬/૨૦૨૧ 
આચાય ી, ન.મ.કૃિષ મહાિવ ાલય, 
ન.કૃ.ય.ુ, નવસારી 

૯ ી મળુુભાઇ વીસાભાઇ ગઢવી નાયબ ઇજનેર ૩૦/૦૬/૨૦૨૧ કાયપાલક ઇજનેર ી, ન.કૃ.ય.ુ, નવસારી 

૧૦ ી રામ ભાઇ રવ ભાઇ લાડ 
ખતેીવાડી 
અિધકારી 

૩૦/૦૬/૨૦૨૧ 
આચાય ી, અ પી  બાગાયત-વ-વનીય 
મહાિવ ાલય, ન.કૃ.ય.ુ, નવસારી 

૧૧ ી મકેુશભાઇ બાવાભાઇ ૫ટેલ 
ખતેીવાડી 
અિધકારી 

૩૦/૦૬/૨૦૨૧ 
નોડલ ઓફીસર ી, કઠોર અને દવલેા 
સશંોધન કે , ન.કૃ.ય.ુ, નવસારી 

૧૨ ી સુરેશભાઇ દેવ ભાઇ ભોયા 
ખતેીવાડી 
િનરી ક 

૩૦/૦૬/૨૦૨૧ સશંોધન િનયામક ી, ન.કૃ.યુ., નવસારી 

૧૩ ી રાયભુાઇ સોમાભાઇ ભોયા 
ખતેીવાડી 
િનરી ક 

૩૦/૦૬/૨૦૨૧ 
સહ સશંોધન વૈ ાિનક ી, હલકા ધા ય 
સશંોધન કે , ન.કૃ.ય.ુ, વઘઇ 

૧૪ ી અમતૃભાઇ જિેસગંભાઇ ૫ટેલ  
ખતેીવાડી 
િનરી ક 

૩૦/૦૬/૨૦૨૧ 
આચાય ી, ન.મ.કૃિષ મહાિવ ાલય, 
ન.કૃ.ય.ુ, નવસારી 

૧૫ ી દ૫ભાઇ ભીખાભાઇ ૫ટેલ 
લબે. 

ટેકનીશીયન 
૩૦/૦૬/૨૦૨૧ 

સશંોધન વૈ ાિનક ી, સોઇલ એ ડ વોટર 
મનેજેમે ટ રીસચ યુિનટ, ન.કૃ.ય.ુ, નવસારી 

૧૬ ી ઇ રભાઇ સોમાભાઇ ૫ટેલ 
એ -રે 

ટેકનીશીયન 
૩૦/૦૬/૨૦૨૧ ાથિમક આરો ય કે , ન.કૃ.યુ., નવસારી 

૧૭ ી બચુભાઇ બાબરભાઇ ૫ટેલ 
ખતેીવાડી 
મદદનીશ 

૩૦/૦૬/૨૦૨૧ 
સશંોધન વૈ ાિનક ી, મુ ય શેરડી સશંોધન 
કે , ન.કૃ.ય.ુ, નવસારી 

૧૮ ી ભગુભાઇ મગંાભાઇ તલાવીઆ ડાઇવર ૩૦/૦૬/૨૦૨૧ 
િવ તરણ િશ ણ િનયામક ી, ન.કૃ.યુ., 
નવસારી 

૧૯ ી બાબુભાઇ મગનભાઇ ૫ટેલ ટેકટર ડાઇવર ૩૦/૦૬/૨૦૨૧ 
સશંોધન વૈ ાિનક ી, ૫શુ સશંોધન કે , 
ન.કૃ.ય.ુ, નવસારી 

૨૦ ી દ૫કભાઇ ભીખભુાઇ રાઠોડ ૫ટાવાળા ૩૦/૦૬/૨૦૨૧ 
સશંોધન વૈ ાિનક ી, મુ ય કપાસ સંશોધન 
કે ,  ન.કૃ.યુ., સરુત 

૨૧ ી કનયૈાલાલ ધનાભાઇ ગામીત યનુ કમ કુક ૩૦/૦૬/૨૦૨૧ 
આચાય ી, પોલીટેકનીક ઇન એ ીક ચર, 
ન.કૃ.ય.ુ, યારા 

૨૨ ી નવીનભાઇ મગનભાઇ ગામીત પ૫ં ઓ૫રેટર ૩૦/૦૬/૨૦૨૧ કાયપાલક ઇજનેર ી, ન.કૃ.ય.ુ, નવસારી 
૨૩ ી અરિવદંભાઇ શાંતાભાઇ ગામીત બાધંકામ મજુર ૩૦/૦૬/૨૦૨૧ કાયપાલક ઇજનેર ી, ન.કૃ.ય.ુ, નવસારી 

૨૪ ી કાતંીલાલ નગીનભાઇ ૫ટેલ 
અધકુશળ 
મી કમેન 

૩૦/૦૬/૨૦૨૧ 
સશંોધન વૈ ાિનક ી, ૫શુ સશંોધન કે , 
ન.કૃ.ય.ુ, નવસારી 

 


