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વળસ્તરણ વક્ષણ વિયમકશ્રીિી કચેરી  

િળશારી કૃવવ યવુિળવશિટી  
એરૂ ચાર રસ્તા,િળશારી 
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ળચંાણે [ o ખેતી નનમાભકશ્રી,ટી એન્ડ લી મજના, કૃન બલન, ગાાંધીનગયના ઇ-ભેઈર તા.૧૮ /૧૨/૨૦૧૯   
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          ખતેી નનમાભકશ્રી , ગાાંધીનગયના લાંચાણ ેરીધરે ઉયક્ત ત્રાનવુય , દૂયદળશન કેન્ર , અભદાલાદ તથા આકાળલાણી કેન્ર, લડદયા 
દ્વાયા જાન્યઆુરી-૨૦૨૦ થી માચચ -ર૦ર૦ દયમ્માન પ્રવાયીત થનાય કૃન નલમક કામશક્રભભાાં નીચ ેદળાશવ્મા મજુફના કૃન લજૈ્ઞાનનકશ્રીઓન ે
વલાભાાં આલરે નલમ અનવુાય લાતાશરા આલાની આથી જાણ કયલાભાાં આલ ેછે.  
   

(અ) દૂરદચિ કેન્ર, અમદાળાદ દ્વારા આયોજિત કાયચક્રમિી વળગત   

 

અિ ં પ્રશારણિી 
તારીખ 

ળાર દૂરદચિ કેન્ર માટે ફાલળે વળવય ળકતાનુ ંિામ/ષોદ્દો/કચેરી ફોિ િબંર 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 
૧ ૧૬/૦૩/ય૦ય૦ વભલાય જભીનની તાંદયસ્તી ભાટે 

ાંચસતૂ્રીમ કામશક્રભ 

ડ. હશયેન ટેર, ભદદનીળ પ્રાધ્માક (વસ્મ નલજ્ઞાન) 

કરજે ઓપ એગ્રીકલ્ચય, ન.કૃ.ય.ુ બરૂચ 

9428325292      hhpatel@nau.in 

૨ ૧૪/૦૧/ય૦ય૦
  

ભાંગલાય વોયઉજાશન ખતેીભાાં ઉમગ કયીન ે
ખતેી ખચશભાાં ઘટાડ 

ડ.ાથશ.ફી.ટેર, ભદદનીળ વાંળધન લજૈ્ઞાનનક 

જ અન ેજભીન વ્મલસ્થાન વાંળધન એકભ નલવાયી 
કૃન યનુનલનવિટી, નલવાયી 
7405151553       parth1188@nau,in 

૩ ૧૧/૦ય/ય૦ય૦ ભાંગલાય વાંકલરત ખતેી વ્મલસ્થા ડ એર.કે.એયલાડીમા, વશ વાંળધન લજૈ્ઞાનનક  

વસ્મ નલજ્ઞાન નલબાગ, ન.ભ.કૃન ભશાનલધારમ, 

નલવાયી કૃન યનુનલનવિટી, નલવાયી 
8128681260      arvadiya_lk67@nau.in 

૪ ૩૧/૦૩/ય૦ય૦ ભાંગલાય કલ્વકૃ્ષ : વયગલાની ખતેી દ્ધનત  પ્ર.ફી.ફી.ાંચાર , લજૈ્ઞાનનક, 

કૃન નલજ્ઞાન કેન્ર,  નલવાયી કૃન યનુનલનવિટી, સયુત  

96624331848      bbpancha@nau.in  

૫ ૦૮/૦૧/૨૦૨૦  બધુલાય કાવની ાછરી અલસ્થાએ 
આલતી જીલાત અન ેતને ુાં 
નનમાંત્રણ 

ડ. એચ.આય.દેવાઈ, વશ વાંળધન લજૈ્ઞાનનક  

મખુ્મ કાવ વાંળધન કેન્ર, અઠલા પાભશ, સયુત 

9825808654     hrdesai@nau.in 

૬ ય૯/૦૧/ય૦ય૦ બધુલાય નળમાળુ ાકભાાં વાંકલરત  યગ 
નનમાંત્રણ 

ડ.કે.ફી.યાખલરમા, વશ પ્રાધ્માક, 

લન.યગળાસ્ત્ર નલબાગ, ન.ભ.કૃન ભશાનલધારમ, 

નલવાયી કૃન યનુનલનવિટી, નલવાયી 
9426213756       kbrakholia@gmail 

૭ ૧૧/૦૩/ય૦ય૦ બધુલાય  ટીંડાની  લજૈ્ઞાનનક ખતેી  ડ. એન. કે. ટેર, ભદદનીળ પ્રાધ્માક 

ળાકબાજી નલજ્ઞાન નલબાગ 

અસ્ી ફાગામત-લ-લનીમ ભશાનલધારમ , 

નલવાયી કૃન યનુનલનવિટી, નલવાયી  
9662532815     naren_horti@yahoo.co.in 

mailto:arvadiya_lk67@nau.in
mailto:bbpancha@nau.n
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૮ ૦૭/૦૨/૨૦૨૦ શકુ્રલાય ગ્રીન શાઉવભાાં ળાકબાજીની ખતેી 
 
 

 
 
 

ફોિ ઈિ ાઈળ 

૧. ડ.વાંજીલકુભાય, ભદદનીળ પ્રાધ્માક 

ળાકબાજી નલજ્ઞાન નલબાગ 

અસ્ી ફાગામત-લ-લનીમ ભશાનલધારમ , 

નલવાયી કૃન યનુનલનવિટી, નલવાયી  
9712724384    drsksony@nau.in 

ર. ડ. જે. એભ. લળી, ભદદનીળ પ્રાધ્માક 

ળાકબાજી નલજ્ઞાન નલબાગ 

અસ્ી ફાગામત-લ-લનીમ ભશાનલધારમ ,  

નલવાયી કૃન યનુનલનવિટી ,નલવાયી  
9662532859     jmvashi@gmail.com 

૯ ય૭/૦૩/ય૦ય૦ શકુ્રલાય  ફાગામતી ાકની ખતેીભાાં 
વદૃ્ધદ્ધનનમાંત્રકન ઉમગ 

 
 

 
 
 

ફોિ ઈિ ાઈળ 

૧. પ્ર. હદલક્ષાતા પ્રજાનત, ભદદનીળ પ્રાધ્માક 

પ નલજ્ઞાન નલબાગ, 

અસ્ી ફાગામત -લ-લનીમભશાનલધારમ ,  

નલવાયી કૃન યનુનલનવિટી, નલવાયી  
9724253897     dixitahorti@nau.in 

ર. યભશે્વયી ચોધયી, ભદદનીળ પ્રાધ્માક  

ષુ્ નલજ્ઞાન નલબાગ 

 અસ્ી ફાગામત-લ-લનીમભશાનલધારમ ,  

નલવાયી કૃન યનુનલનવિટી, નલવાયી  
9099665904    Chaudhari9pari@gmail.com 

 

(ફ) આકાળલાણી કેન્ર,લડદયા દ્વાયા આમજજત કામશક્રભની નલગત   

 

VPG\P પ્રશારણિી 
તારીખ 

ળાર  વળવય ળકતાનુ ંિામ/ષોદ્દો/કચેરી ફોિ િબંર 

૧ ૨૧/૦૧/૨૦૨૦  મગંલળાર  શુારકની આલક ફભણી 
કયલાના મદુ્દાઓ  

ડ.આય.એવ.ઘાસયુા, ભદદનીળ  પ્રાધ્માક, 

લી.એ.ઈ. નલબાગ 

લનફાંધ ુશલુચહકત્વા અન ેશુારન ભશાનલદ્યારમ, 
નલવાયી કૃન યનુનલનવિટી ,નલવાયી 
9904147979         rghasura07@nau.in 

૨  ૦૩/૦૩/૨૦૨૦  મગંલળાર  ખતેીલાડીભાાં ઇન્પભળેન એન્ડ 
કમ્યનુનકેળન ટેકનરજી sICTfન 
ઉમગ 

ડ.વી. ડી. ાંડમા, લહયષ્ઠ લજૈ્ઞાનનક અન ેલડા 
કૃન નલજ્ઞાન કેન્ર, નલવાયી કૃન યનુનલનવિટી ,  

. વ્માયા, જજ. તાી 
8780434557        akshaydhara@nau.in 

૩.  ૨૦/૦૩/૨૦૨૦  શકુ્રળાર  ખતેીભાાં આમજનનુાં ભશત્લ  ડ.ડી.ડી.ટેર. પ્રાધ્માક (સ્સ્મનલજ્ઞાન )  
કરજે ઓપ એગ્રીકલ્ચય, ન.ક્રૂ.ય ુ,બરુચ 
9725006015      ddpatel@nau.in  

 

ઉયક્ત હયત્ર યનુનલનવિહટના કાભકાજના હશતભાાં ફશાય ાડલાભાાં આલ ેછે                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

જા.નાં.નકૃય/ુનલનળનન/ટી-ય/લફે-૫૨/ય૦૧૯                                                                  વળસ્તરણ વક્ષણ વિયામક  

 નલવાયી તા.૧૮/૧૨/ય૦૧૯ 

 

િક શવળિય રળાિા પ્રવત : 
૧. ખતેી નનમાભકશ્રી, ખતેી નનમાભકશ્રીની કચયેી, ગજુયાત યાજમ, વકેટય નાં.-૧૦-એ, ગાાંધીનગયતયપ જાણ થલા વારુાં   

૨. કૉરભ ૫ ભાાં દળાશલરે કૃન લજૈ્ઞાનનકશ્રીઓના નલબાગના લડાઓ તયપ જાણ થલા વારુાં   

mailto:drsksony@nau.in
mailto:jmvashi@gmail.com
mailto:akshaydhara@nau.in

