
પાછળ... 
 

વિસ્તરણ વિક્ષણ વિયામકશ્રીિી કચેરી, 

 િિસારી કૃવિ યુવિિવસિટી, િિસારી- ૩૯૬ ૪૫૦  
 

 

-:: પવરપત્ર ::- 

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 

                                             કૃવિ વિિયક સાવિત્ય તૈયાર કરિા બાબત...                                                    
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 

 આથી નલવાયી કૃષ મુષનલવીટીના મુષનટ/વફ મુષનટના અષધકાયી/લૈજ્ઞાષનકશ્રીઓ અને એકભના લડાશ્રીઓને 

જણાલલાનુું કે, એટીક/ એવ.એવ.કે./ કે.લી.કે તયપથી ષલસ્તયણ કામયકય તેભજ ખેડૂતને ભાષશતી ઉરબ્ધ કયલાના શેતુવય 

ષલષલધ પ્રકાયનુું કૃષ વાષશત્મ તૈમાય કયલાનુું થામ છે , જેથી નીચે આેર કચેયી વાભેના ષલમની ખેડૂતમગી નષલનતભ 

કૃષ તાુંષિકતા/ખેતી દ્ધષત વાથે મુષનલર્સવટીની બરાભણ તેભજ જરૂયી ખેતી કામોના પટગ્રાફ્વ  વાથે ભાષશતી તૈમાય  

કયલાની થામ છે . નીચે આેર દયેક ષલમની ભાષશતી ૪ થી ૭ ેઈજની ભમાયદાભાું શ્રુષત પૉન્ટ વાઈઝ ૧૨ અને લડય 

પાઈરભાું તૈમાય કયી અિેની કચેયીને તા.૧૫/૦૬/૨૦૨૧ વુધીભાું ઈ.ભેર tvs@nau.in ભાયપત ભકરી આલા ષલનુંતી 

છે.   

 લધુભાું ભાન. કુરષતશ્રીની વુચના અનુવાય જે તે ાકના વાષશત્મભાું મુષનલર્સવટીની થમેર બરાભણન ઉલ્રેખ 

ફીનચૂક કયલાન યશેળ.ે  

 ઉયક્ત રયિ ભાન. કુરષતશ્રીની ભુંજૂયી રઈ ફશાય ાડલાભાું આલે છે.   

અ.િ કચેરીિુું િામ સાવિત્યિો વિિય 

૧ આચામય અને ડીનશ્રી,  

અસ્ી-ફાગામત-લ-લનીમ ભશાષલધ્મારમ,  

નકૃમુ, નલવાયી    

 

(૧) કે , (૨) ૈમા (૩) તડફૂચ , (૪) યીંગણ,  

(૫) ભયચી, (૬) બીંડા, (૭) ટાભેટા, (૮) દૂધી, 

(૯) ટીંડા, (૧૦) કફી, (૧૧) ફુરેલય , (૧૨) વુયણ 

(૧૩) વેન્રીમ ખેતી, (૧૪) નાીમેયી  (૧૫) ળાકબાજી ાકના 

ભુખ્મ યગ અને વ્મલસ્થાન  (૧૬) ળાકબાજી ાકની ભુખ્મ 

જીલત અને વ્મલસ્થાન 

૨ 

 

આચામયશ્રી, કરેજ ઓપ પયેસ્રી, 

અસ્ીફાગામત-લ-લનીમ ભશાષલધારમ,  

નકૃમ,ુ નલવાયી 

(૧) કૃષ લષનકી  

(૨) ઔધીમ લૃક્ષ 

(૩) ષનમ્ફાયની ખેતી 

(૪) નીરગીયીની ખેતી 

૩ આચામયશ્રી,  

લનફુંધુ ળુષચરકત્વા અને ળુારન 

ભશાષલધ્મારમ, નકૃમુ, નલવાયી       

 

(૧) ળુ ણ  

(૨) ૨૦ દૂધાા ળુઓના રીરા અને વુકા ઘાવચયનુું આમજન  

(૩) ફકયાારન  

(૪) ભયઘાારન  

૪ આચામયશ્રી, 

ભત્સ્મષલજ્ઞાન ભશાષલદ્યારમ,  

નકૃમ,ુ નલવાયી 

(૧) દષક્ષણ ગુજયાતભાું ભત્સ્મારન  

 

૫ આચામય અને ડીનશ્રી,  

કૃષ ભશાષલધ્મારમ, નકૃમુ, બરૂચ    

(૧) ખેતીની આલક ફભણી કયલાના ઉામ 

૬ પ્રાધ્માક અને લડાશ્રી,   

વશ્મ ષલજ્ઞાન ષલબાગ,  

(૧) ઘાવચાયાના ાક  

(૨) વુંકષરત ખાતય વ્મલસ્થાન  

mailto:tvs@nau.in%20?????
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ન.ભ. કૃષ ભશાષલધ્મારમ,  

નકૃમુ, નલવાયી 

(૩) વુંકષરત નીંદણ ષનમુંિણ 

(૪) વુંકષરત ાક વ્મલસ્થા  

૭ પ્રાધ્માક અને લડાશ્રી,   

ફટાની  ષલબાગ, ન.ભ. કૃષ 

ભશાષલધ્મારમ, નકૃમુ, નલવાયી 

(૧) શદય  

૮ પ્રાધ્માક અને લડાશ્રી,  કીટકળાસ્િ 

ષલબાગ, ન.ભ. કૃષ ભશાષલધ્મારમ,  

નકૃમુ, નલવાયી 

 

 

(૧) જીલાતનુું જૈષલક ષનમુંિણ 

(૨) ૂછડેચાય ટકાલાડી ઈમરનુું વ્મલસ્થાન 

(૩) દક્ષીણ ગુજયાતનાું ષલષલધ ાકભાું કથીયીનુું વ્મલસ્થાન 

(૪) ભધભાખી ારન 

(૫) ભધભાખીઓન યાગનમનભાું પા 

૯ પ્રાધ્માક અને લડાશ્રી,   

લનસ્ષત યગળાસ્િ   ષલબાગ, ન.ભ. કૃષ 

ભશાષલધ્મારમ, નકૃમુ, નલવાયી 

(૧) જૈષલક ખાતય  

(૨) ભવરૂભની ખેતી 

(૩) કેાકભાું વુકાયાનુું વ્મલસ્થાન 

૧૦ વુંળધન લૈજ્ઞાષનકશ્રી (કઠડ),  

કઠડ વુંળધન કેન્ર, નકૃમુ, નલવાયી  

(૧) ભાગ,  (૨) ચણા, (૩) લાર, (૪) અડદ, (૫) તુલેય,  

(૬) રદલેરા   

૧૧ વુંળધન લૈજ્ઞાષનક,  

જ અને જભીન વ્મલસ્થાન વુંળધન 

એકભ, નકૃમ.ુ, નલવાયી 

(૧) કેાના થડની ભુલ્મલૃષધ્ધ અને ઉમગ 

(૨) આધુષનક ષમત ધ્ધષતનુું મગદાન, પ્રશ્ન અને ષનયાકયણ   

૧૨ વશ વુંળધન લૈજ્ઞાષનકશ્રી,  

ભુખ્મ ચખા વુંળધન કેન્ર, નકૃમુ, નલવાયી  

(૧) ચભાવુ ડાુંગય  

(૨) ઉનાુ ડાુંગય  

૧૩ વુંળધન લૈજ્ઞાષનકશ્રી (ળેયડી),  

ષલબાગીમ ળેયડી  વુંળધન કેન્ર,  

નકૃમુ, નલવાયી 

(૧) ળેયડી 

૧૪ વુંળધન લૈજ્ઞાષનક (ફાગામત),  

કૃષ પ્રામગીક કેન્ર,  

નકૃમ.ુ, યીમા-૩૯૬ ૧૪૫ 

તા. ાયડી, ષજ. લરવાડ 

(૧) આુંફાની ખેતી 

૧૫ વશ વુંળધક લૈજ્ઞાષનક (પ),  

પ વુંળધન કેન્ર,, નકૃમુ ,  

ગણદેલી, ષજ. નલવાયી  

(૧) ચીકુ 

 

૧૬ વુંળધન લૈજ્ઞાષનકશ્રી (કાવ),  

ભુખ્મ કાવ વુંળધન કેન્ર,  

નકૃમુ, અઠલા પાભય, વુયત- ૩૯૫ ૦૦૭  

(૧) ફી.ટી. કાવ 

(૨) કાવભાું વુંકષરત યગ-જીલાત વ્મલસ્થાન  

(૩) કાવભાું ગુરાફી ઈમનુું  વ્મલસ્થાન   

૧૭ વુંળધન લૈજ્ઞાષનકશ્રી (જુલાય),  

ભુખ્મ જુલાય વુંળધન કેન્ર,  

નકૃમુ, અઠલા પાભય, વુયત- ૩૯૫ ૦૦૭  

(૧) જુલાય 

(૨) ઘાવચાયાની જુલાય  

 

૧૮ વશ વુંળધન લૈજ્ઞાષનકશ્રી, 

પ્રાદેષળક કાવ વુંળધન કેન્ર,  

કરેજ ઓપ એગ્રીકલ્ચય, નકૃમ,ુ બરૂચ 

(૧) દેળી કાવ 

૧૯ ભદદષનળ વુંળધન લૈજ્ઞાષનકશ્રી, 

ઘઉં વુંળધન કેન્ર, નકૃમુ, 

ફાયડરી ૩૯૪ ૬૦૨, ષજ. વુયત 

(૧) ઘઉં 

૨૦ વશ વુંળધક લૈજ્ઞાષનક  

પ્રાદેષળક ચખા વુંળધન કેન્ર   

(૧) ઓયણ ડાુંગય  

(૨) ભગપી  



પાછળ... 
 

નલવાયી કૃષ મુષનલર્સવટી  

વ્માયા ૩૯૪૬૫૦  ષજ. તાી 

 

 

૨૧ વશ વુંળધન લૈજ્ઞાષનક,  

શરકા ધાન્મ વુંળધન કેન્ર ,  

ન.કૃ.મુ., લઘઈ - ૩૯૪ ૭૩૦, ષજ. ડાુંગ 

(૧) નાગરી, (૨) લાયી, (૩) ફુંટી, 

(૪) શરકા ધાન્મ ાકભાું ભૂલ્મલૃષધ્ધ 

૨૨ વશ વુંળધન લૈજ્ઞાષનક (બ્રી.),  

ખયવાણી વુંળધન કેન્ર,  

ન.કૃ.મુ., લણાયવી-૩૯૬ ૫૮૦  

તા. લાુંવદા ષજ. નલવાયી 

(૧) વમાફીન 

૨૩ લરયષ્ઠ લૈજ્ઞાષનક અને લડાશ્રી,  

કૃષ ષલજ્ઞાન કેન્ર, નકૃમ,ુ નલવાયી   

(૧) સ્લીટ કનય  

૨૪ વશ વુંળધન લૈજ્ઞાષનક 

સ્ટ શાલેસ્ટ ટેકનરજી ષલબાગ, 

અસ્ી-ફાગામત-લ-લનીમ ભશાષલધ્મારમ,  

ન.કૃ.મુ., નલવાયી 

(૧) કૃષાકભાું ભૂલ્મલધયન, 

(૨) ફાગામતાકભાું ભૂલ્મલધયન 

(૩) ભવારાાકભાું ભૂલ્મલધયન 

                                                                                                             

જા.ન.નકૃમ/ુષલષળષન/ડી.૧/૧૭૧૨/૨૦૨૧    

નલવાયી.      તા. ૦૫/૦૬/૨૦૨૧ 

                           ષલસ્તયણ ષળક્ષણ ષનમાભક 

 

િક સવિિય રિાિા:- 

ઉય જણાવ્મા ભુજફના તભાભ મુષનટ/વફ મુષનટ અષધકાયીશ્રીઓ અને એકભના લડાશ્રીઓ તયપ જાણ તથા અભર થલા 

વારૂ. 


