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જૂનાગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી 

 

 

V[G[1FZ v A 
ક્ર
મ 

કચરેીન ું નામ જાહરે માહહતી અધિકારી(P.I.O.)ન ું  નામ / હોદ્દો 
/ email ID 

મદદ.જાહરે માહહતી 
અધિકારી (A.P.I.O.) 

એપેલેટ 
ઓથોહરટી 

RTI-2005 હઠેળની માહહતી 
અંગેની કામગીરી 

૧ ર ૩ ૪ ૫ ૬ 

1.  ક લસચચવશ્રી, 
જૂ.કૃ.ય ., જૂનાગઢ 

ડૉ. વાય.એચ.ઘેલાણી 
મદદનીશ ક લસચચવશ્રી (વહીવટ) 

aradm@jau.in 

વહીવટી શાખાના હડે 
કલાકક 

ક લસચચવશ્રી, 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

વહીવટી,ખાનગી તપાસ, 
ખરીદી તેમજ લીગલ, કોટક 
કેસને લગતી તમામ 

કામગીરી 
2.  ડૉ.ડી.ટી.ફેફર 

મદદનીશ ક લસચચવશ્રી (એકેડધમક) 
araca@jau.in 

પરીક્ષા શાખાના 
ધસધનયર મોસ્ ટ 
કમકચારી 

ક લસચચવશ્રી, 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

એકેડધમક/પરીક્ષાને લગતી 
તમામ કામગીરી 

3.  સુંશોિન  ધનયામકશ્રી, 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

ડૉ.એચ.એમ.ગાજીપરા 
આયોજન અધિકારીશ્રી, જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

planning@jau.in 

ધસધનયર મોસ્ ટ 
મદદ.સુંશો. 
વૈજ્ઞાધનકશ્રી 

સુંશોિન ધનયામકશ્રી, 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

સુંશોિન તથા પ્ લાન અને 
બજેટને  લગતી તમામ 

કામગીરી 
4.  હહસાબ ધનયામકશ્રી, 

જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 
શ્રી એસ. કે. જેઠાની  

હહસાબ ધનયામકશ્રી, જૂ.કૃ.ય ., જૂનાગઢ 
comptroller@jau.in 

હહસાબી અધિકારીશ્રી 
(કેશ) 

સુંશોિન ધનયામકશ્રી, 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

હહસાબી, નાણાકીય બજેટ, 
ઓહડટને 

લગતી તમામ બાબતો 
5.  વહીવટી-વ-હહસાબી 

અધિકારીશ્રી, જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 
શ્રી કે.એસ.હ ણ  

હહસાબ ધનયામકશ્રી, જૂ.કૃ.ય ., જૂનાગઢ 
aao@jau.in 

વહીવટી-વ-હહસાબી 
અધિકારીશ્રી 

સુંશોિન ધનયામકશ્રી, 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

હહસાબી  અન ે
નાણાકીય તમામ બાબતો 

6.  ઓહડટ ઓહફસરશ્રી, 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

શ્રી કે.એસ.હ ણ  
હહસાબ ધનયામકશ્રી, જૂ.કૃ.ય ., જૂનાગઢ 

audit@jau.in 

ઓહડટ ઓહફસરશ્રી સુંશોિન ધનયામકશ્રી, 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

ઓહડટને લગતી તમામ 
બાબતો 

7.  ધવસ્ તરણ ધશક્ષણ ધનયામકશ્રી, 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

ડૉ.એચ.એમ.ગાજીપરા 
ધવસ્ તરણ ધશક્ષણ ધનયામકશ્રી, જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

dee@jau.in 

સહ ધવસ્ તરણ ધશક્ષણ 
ધનયામકશ્રી 

સુંશોિન  ધનયામકશ્રી, 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

ધવસ્ તરણ ધશક્ષણને લગતી 
તમામ 
કામગીરી 

8.  ધનયામકશ્રી, ધવદ્યાથી કલ્ યાણ 
પ્રવધૃિઓ, જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

ડૉ.વી.આર.માલમ 
ધનયામકશ્રી, ધવ.ક.પ્રવધૃિઓ, જૂ.કૃ.ય ., જૂનાગઢ 

dsw@jau.in 

ધસધનયર મોસ્ ટ 
મદદ.સુંશો.વૈજ્ઞાધનકશ્રી 

સુંશોિન ધનયામકશ્રી, 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

ધવદ્યાથી કલ્ યાણ પ્રવધૃિ, 
સાુંસ્ કૃધતક પ્રવધૃિ,  સ્ પોર્ટ કસ 

NSS,NCC ધવગેરે 
9.  કાયકપાલક ઈજનેરશ્રી, 

જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 
શ્રી બી.એન.ઉમટ  

કાયકપાલક ઈજનેરશ્રી, જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

exeengg@jau.in 

નાયબ કાયકપાલક 
ઈજનેરશ્રી 

સુંશોિન ધનયામકશ્રી, 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

બાુંિકામ,ખરીદી, બાુંિકામના 
રેઈટ કોન્ટ રાકટ, 

હરપેરીંગરાન્ટ સપોટક ધવગેરે 
10.  આચાયકશ્રી, 

કૃધિ મહાધવદ્યાલય, 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

ડૉ.કે.એ.ખ ુંટ 
આચાયકશ્રી, 

કૃધિ મહાધવદ્યાલય, જૂ.કૃ.ય ., જૂનાગઢ 

principal_coa@jau.in 

મદદ. વહીવટી 
અધિકારીશ્રી 

ક લસચચવશ્રી, 
જૂ.કૃ.ય ., 
જૂનાગઢ 

કૃધિ મહાધવદ્યાલય 
હસ્ તકની તમામ 

કામગીરી 

11.  આચાયકશ્રી,  
હોહટિકલ્ચર ધવિંગ  
કૃધિ મહાધવદ્યાલય, 

જૂનાગઢ કૃધિ ય ધનવધસિટી, 
જૂનાગઢ 

ડૉ.કે.એ.ખ ુંટ 
આચાયકશ્રી, હોહટિકલ્ચર ધવિંગ  

કૃધિ મહાધવદ્યાલય, જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

horti@jau.in 

ધસધનયર મોસ્ ટ 
સહ પ્રાઘ્ યા૫કશ્રી 

ક લસચચવશ્રી, 
જૂ.કૃ.ય ., 
જૂનાગઢ 

હોહટિકલ્ચર ધવિંગ  
હસ્ તકની તમામ 

કામગીરી 
 

12.  પ્રાઘ્ યા૫ક અને વડાશ્રી, 
જનીન ધવદ્યા અને પાક 
સુંવિકન ધવભાગ, કૃધિ 

મહાધવદ્યાલય, 
જૂ.કૃ.ય .,  જૂનાગઢ 

ડૉ.ડી.આર.મહતેા 
પ્રાઘ્ યા૫ક અને વડાશ્રી, જનીન ધવદ્યા અને પાક 

સુંવિકન ધવભાગ, કૃધિ મહાધવદ્યાલય, 
જૂ.કૃ.ય ., જૂનાગઢ  

agbot@jau.in 

ધસધનયર મોસ્ ટ 
સહ પ્રાઘ્ યા૫કશ્રી 

આચાયકશ્રી, 
કૃધિ મહાધવદ્યાલય, 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

જનીન ધવદ્યા અને પાક 
સુંવિકન ધવભાગને લગતી 

તમામ કામગીરી 

13.  પ્રાઘ્ યા૫ક અને વડાશ્રી, 
બાગાયતશાસ્ ર ધવભાગ,કૃધિ 
મહાધવદ્યાલય,જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

ડૉ.ડી.કે.વરૂ 
પ્રાઘ્ યા૫ક અને વડાશ્રી, 
બાગાયતશાસ્ ર ધવભાગ, 

કૃધિ મહાધવદ્યાલય, જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

horti@jau.in 

ધસધનયર મોસ્ ટ 
સહ પ્રાઘ્ યા૫કશ્રી 

આચાયકશ્રી, 
કૃધિ મહાધવદ્યાલય, 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

બાગાયતશાસ્ ર 
ધવભાગને લગતી 
તમામ કામગીરી 

14.  પ્રાઘ્ યા૫ક અને વડાશ્રી, 
કૃધિ ધવ.ધશ.ધવ.,કૃધિ 

મહાધવદ્યાલય, જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

ડૉ.બી.એન.કલસહરયા 
પ્રાઘ્ યા અને વડાશ્રી, કૃધિ ધવસ્ તરણ ધશક્ષણ 
ધવભાગ, કૃધિ મહાધવદ્યાલય, જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

hodagriextension@jau.in 

ધસધનયર મોસ્ ટ 
સહ પ્રાઘ્ યા૫કશ્રી 

આચાયકશ્રી, 
કૃધિ મહાધવદ્યાલય, 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

કૃધિ ધવસ્ તરણ ધશક્ષણ 
ધવભાગને લગતી 
તમામ કામગીરી 

15.  પ્રાઘ્ યા૫ક અને વડાશ્રી, 
આંકડાશાસ્ ર ધવભાગ, કૃધિ 

મહાધવદ્યાલય, જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

ડૉ.એસ.એમ.ઉપાધ્યાય 
પ્રાઘ્ યા૫ક અને વડાશ્રી,આંકડાશાસ્ ર ધવભાગ, 

કૃધિ મહાધવદ્યાલય, જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 
agstat@jau.in 

ધસધનયર મોસ્ ટ 
સહ પ્રાઘ્ યા૫કશ્રી 

આચાયકશ્રી, 
કૃધિ મહાધવદ્યાલય, 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

આંકડાશાસ્ ર 
ધવભાગને લગતી 
તમામ કામગીરી 
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ક્ર
મ 

કચરેીન ું નામ જાહરે માહહતી અધિકારી(P.I.O.)ન ું  નામ / હોદ્દો 
/ email ID 

મદદ.જાહરે માહહતી 
અધિકારી (A.P.I.O.) 

એપેલેટ 
ઓથોહરટી 

RTI-2005 હઠેળની માહહતી 
અંગેની કામગીરી 

૧ ર ૩ ૪ ૫ ૬ 

16.  પ્રાઘ્ યા૫ક અને વડાશ્રી, 
કૃધિ અથકશાસ્ ર ધવભાગ,કૃધિ 
મહાધવદ્યાલય, જૂ.કૃ.ય ., 

જૂનાગઢ 

ડૉ.એચ.એમ.ગાજીપરા 
પ્રાઘ્ યા૫ક અને વડાશ્રી, કૃધિ અથકશાસ્ ર ધવભાગ, 

કૃધિ મહાધવદ્યાલય, જૂ.કૃ.ય ., જૂનાગઢ 

economics@jau.in 

ધસધનયર મોસ્ ટ 
સહ પ્રાઘ્ યા૫કશ્રી 

આચાયકશ્રી, 
કૃધિ મહાધવદ્યાલય, 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

ક ધિ અથકશાસ્ ર 
ધવભાગને લગતી 
તમામ કામગીરી 

17.  પ્રાઘ્ યા૫ક અને વડાશ્રી, 
કૃધિ ધવજ્ઞાન ધવભાગ, કૃધિ 

મહાધવદ્યાલય,જૂ.કૃ.ય ., જૂનાગઢ 

ડૉ.આર.કે.માથ હકયા  
પ્રાઘ્ યા૫ક અને વડાશ્રી, કૃધિ ધવજ્ઞાન ધવભાગ, 

કૃધિ મહાધવદ્યાલય, જૂ.કૃ.ય ., જૂનાગઢ 

agronomy@jau.in   

ધસધનયર મોસ્ ટ 
સહ પ્રાઘ્ યા૫કશ્રી 

આચાયકશ્રી, 
કૃધિ મહાધવદ્યાલય, 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

કૃધિ ધવજ્ઞાન  ધવભાગન ે
લગતી તમામ કામગીરી 

18.  પ્રાઘ્ યા૫ક અને વડાશ્રી, 
કૃધિ કીટકશાસ્ ર ધવભાગ,કૃધિ 
મહાધવદ્યાલય, જૂ.કૃ.ય ., 

જૂનાગઢ 

ડૉ.એમ.એફ.આચાયક 
પ્રાઘ્ યા૫ક અને વડાશ્રી, કૃધિ કીટકશાસ્ ર 

ધવભાગ,કૃધિ મહાધવદ્યાલય, જૂ.કૃ.ય ., જૂનાગઢ 

entomology@jau.in 

ધસધનયર મોસ્ ટ 
સહ પ્રાઘ્ યા૫કશ્રી 

આચાયકશ્રી, 
કૃધિ મહાધવદ્યાલય, 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

કૃધિ કીટકશાસ્ ર 
ધવભાગને લગતી 
તમામ કામગીરી 

19.  પ્રાઘ્ યા૫ક અને વડાશ્રી, 
વનસ્ ૫ધત રોગશાસ્ રધવભાગ, 

કૃધિ મહાધવદ્યાલય, 
જૂ.કૃ.ય ., જૂનાગઢ 

ડૉ.એલ.એફ.અકબરી 
પ્રાઘ્ યા૫ક અને વડાશ્રી, વનસ્ ૫ધત રોગશાસ્ ર 
ધવભાગ, કૃધિ મહાધવદ્યાલય, જૂ.કૃ.ય ., જૂનાગઢ 

pathology@jau.in 

ધસધનયર મોસ્ ટ 
સહ પ્રાઘ્ યા૫કશ્રી 

આચાયકશ્રી, 
કૃધિમહાધવદ્યાલય, 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

વનસ્ ૫ધત રોગશાસ્ ર 
ધવભાગને લગતી 
તમામ કામગીરી 

20.  પ્રાઘ્ યા૫ક અને વડાશ્રી, 
કૃધિ ઈજનેરી ધવભાગ,કૃધિ 
મહાધવદ્યાલય, જૂ.કૃ.ય ., 

જૂનાગઢ 

ડૉ.રાજવીર યાદવ  
પ્રાઘ્ યા૫ક અને વડાશ્રી, કૃધિ ઈજનેરી ધવભાગ, 

કૃધિ મહાધવદ્યાલય, જૂ.કૃ.ય ., જૂનાગઢ 

fengg@jau.in 

ધસધનયર મોસ્ ટ 
સહ પ્રાઘ્ યા૫કશ્રી 

આચાયકશ્રી, 
કૃધિ મહાધવદ્યાલય, 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

ક ધિ ઈજનેરી 
ધવભાગને લગતી 
તમામ કામગીરી 

21.  પ્રાઘ્ યા૫ક અને વડાશ્રી, 
કૃધિ રસાયણશાસ્ ર 

ધવભાગ,કૃધિ મહાધવદ્યાલય, 
જૂ.કૃ.ય ., જૂનાગઢ 

ડૉ.એસ.જી.સાવચલયા  
પ્રાઘ્ યા૫ક અને વડાશ્રી, કૃધિ રસા.શાસ્ ર 

ધવભાગ, 
કૃધિ મહાધવદ્યાલય, જૂ.કૃ.ય ., જૂનાગઢ 

agchem@jau.in 

ધસધનયર મોસ્ ટ 
સહ પ્રાઘ્ યા૫કશ્રી 

આચાયકશ્રી, 
કૃધિ મહાધવદ્યાલય, 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

ક ધિ રસાયણશાસ્ ર 
ધવભાગને લગતી 
તમામ કામગીરી 

22.  પ્રાઘ્ યા૫ક અને વડાશ્રી, 
જીવ રસાયણશાસ્ ર 

ધવભાગ,કૃધિ 
મહાધવદ્યાલય,જૂ.કૃ.ય ., જૂનાગઢ 

ડૉ.એચ.પી.ગજેરા  
પ્રાઘ્ યા. અને વડાશ્રી, જીવ રસા.શાસ્ ર ધવભાગ, 

કૃધિ મહાધવદ્યાલય, જૂ.કૃ.ય ., જૂનાગઢ 

biotech@jau.in 

ધસધનયર મોસ્ ટ 
સહ પ્રાઘ્ યા૫કશ્રી 

આચાયકશ્રી, કૃધિ 
મહાધવદ્યાલય, 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

જીવ રસાયણશાસ્ ર 
ધવભાગને લગતી 
તમામ કામગીરી 

23.  પ્રાઘ્ યા૫ક અને વડાશ્રી, 
બાયો-ટેક્ નોલોજી ધવભાગ,કૃધિ 
મહાધવદ્યાલય,જૂ.કૃ.ય ., જૂનાગઢ 

ડૉ.એચ.પી.ગજેરા  
પ્રાઘ્ યા. અને વડાશ્રી, બાયો-ટેક્ નોલોજી ધવભાગ, 

કૃધિ મહાધવદ્યાલય, જૂ.કૃ.ય ., જૂનાગઢ 

biotech@jau.in 

ધસધનયર મોસ્ ટ 
સહ પ્રાઘ્ યા૫કશ્રી 

આચાયકશ્રી, 
કૃધિ મહાધવદ્યાલય, 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

બાયો-ટેક્ નોલોજી ધવભાગને 
લગતી 

તમામ કામગીરી 
 

24.  પ્રાઘ્ યા૫ક અને વડાશ્રી, 
એનીમલ સાયન્ટ સ ધવભાગ,કૃધિ 
મહાધવદ્યાલય,જૂ.કૃ.ય ., જૂનાગઢ 

ડૉ.એન.કે.રીબડીયા 
પ્રાઘ્ યા૫ક અને વડાશ્રી,એનીમલ સાયન્ટ સ 
ધવભાગ,કૃધિ મહાધવદ્યાલય,જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

nilayribadiya@jau.in 

ધસધનયર મોસ્ ટ 
અધિકારીશ્રી 

 

આચાયકશ્રી, 
કૃધિ મહાધવદ્યાલય, 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

એનીમલ સાયન્ટ સ ધવભાગન ે
લગતી 

તમામ કામગીરી 
 

25.  મદદનીશ ગ્રુંથપાલશ્રી, 
મધ્યસ્થ પ સ્તકાલય, 
કૃધિ મહાધવદ્યાલય, 

જૂનાગઢ કૃધિ ય ધનવધસિટી,  
જૂનાગઢ 

ક .પી.આઇ દવે 
મદદનીશ ગ્રુંથપાલશ્રી, મધ્યસ્થ પ સ્તકાલય, 
કૃધિ મહાધવદ્યાલય, જૂનાગઢ કૃધિ ય ધનવધસિટી,  

જૂનાગઢ 

library@jau.in 

ધસધનયર મોસ્ ટ 
અધિકારીશ્રી 

 

આચાયકશ્રી, 
કૃધિ મહાધવદ્યાલય, 
જૂ. કૃ. ય ., જૂનાગઢ 

મધ્યસ્થ પ સ્તકાલયન ે
લગતી 

તમામ કામગીરી 
 

26.  આચાયકશ્રી, 
કૃધિ ઈજનેરી અન ેટેક્ નો.કોલેજ 

જૂ.કૃ.ય ., જૂનાગઢ 

ડૉ.એન.કે.ગોંહટયા 
આચાયકશ્રી, કૃધિ ઈજનેરી અન ેટેક્ નો.કોલેજ 

જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 
 caet@jau.in 

મદદ.વહી.અધિકારીશ્રી ક લસચચવશ્રી, 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

કૃધિ ઈજનેરી અન ે
ટેક્ નો.કોલેજ હસ્ તકની તમામ 

કામગીરી 

27.  પ્રાઘ્ યા૫ક અને વડાશ્રી, 
ફામક મશીનરી એન્ટ ડ પાવર 

ઇજનેરી  ધવભાગ,  
કૃધિ ઈજનેરી અન ે

ટેક.કોલેજ,જૂ.કૃ.ય ., જૂનાગઢ 

ડૉ.કે.બી.ઝાલા  
પ્રાઘ્ યા૫ક અને વડાશ્રી, 

ફામક મશીનરી એન્ટ ડ પાવર ઇજનેરી ધવભાગ, 
કૃધિ ઈજનેરી અન ેટેક.કોલેજ, જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

jhalakb@jau.in  / fmp@jau.in 

ધસધનયર મોસ્ ટ 
સહ પ્રાઘ્ યા૫કશ્રી 

આચાયકશ્રી, 
કૃધિ ઈજનેરી અન ેટેક્ નો. 

કોલેજ 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

ફામક મશીનરી અન ેપાવર 
ધવભાગને લગતી તમામ 

કામગીરી 

28.  પ્રાઘ્ યા૫ક અને વડાશ્રી, 
એગ્રી.એધન્ટ જ.એકસ્ ટેન્ટ શન 
એજ્ ય કેશન ધવભાગ 

કૃધિ ઈજનેરી અન ેટેક્ નો.કોલેજ 
જૂ.કૃ.ય ., જૂનાગઢ 

ડૉ.એચ.ડી.રાુંક 
પ્રાઘ્ યા૫ક અને વડાશ્રી,એગ્રી.એધન્ટ જ.એકસ્ ટેન્ટ શન 

એજ્ ય કેશન ધવભાગ, કૃધિ ઈજનેરી અને 
ટેક્ નો.કોલેજ, જૂ.કૃ.ય ., જૂનાગઢ aeee@jau.in 

ધસધનયર મોસ્ ટ 
સહ પ્રાઘ્ યા૫કશ્રી 

આચાયકશ્રી, 
કૃધિ ઈજનેરી અન ે
ટેક્ નો.કોલેજ 

જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

એગ્રી.એધન્ટ જ.  એકસ્ ટેન્ટ શન 
એજ્ ય કેશન ધવભાગન ેલગતી 

તમામ કામગીરી 

29.  પ્રાઘ્ યા૫ક અને વડાશ્રી, 
રૂરલ એધન્ટ જ. એન્ટ ડ રેન. એનજી 
ધવભાગ, કૃધિ ઈજનેરી અને 

ટેક્ નો.કોલેજ જૂ.કૃ.ય ., જૂનાગઢ 

ડૉ.પી.એમ.ચૌહાણ  
પ્રાઘ્ યા૫ક અને વડાશ્રી, રૂરલ એધન્ટ જ. એન્ટ ડ 
રેન. એનજી ધવભાગ, કૃધિ ઈજનેરી અને 

ટેક્ નો.કોલેજ જૂ.કૃ.ય ., જૂનાગઢ 
 rere@jau.in 

ધસધનયર મોસ્ ટ 
સહ પ્રાઘ્ યા૫કશ્રી 

આચાયકશ્રી, 
કૃધિ ઈજનેરી અન ે
ટેક્ નો.કોલેજ 

જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

રૂરલ એધન્ટ જ. એન્ટ ડ રેન. 
એનજી ધવભાગને લગતી 

તમામ કામગીરી 
 

30.  પ્રાઘ્ યા૫ક અને વડાશ્રી, એગ્રો 
પ્રોસેસીંગ એધન્ટ જ. ધવભાગ કૃધિ 
ઈજનેરી અન ેટેક્ નો.કોલેજ 

જૂ.કૃ.ય ., જૂનાગઢ 

ડૉ.એમ.એન.ડાભી 
પ્રાઘ્ યા૫ક અને વડાશ્રી, એગ્રો પ્રોસેસીંગ એધન્ટ જ. 

ધવભાગ કૃધિ ઈજનેરી અને ટેક્ નો.કોલેજ 
જૂ.કૃ.ય ., જૂનાગઢ  

ધસધનયર મોસ્ ટ 
સહ પ્રાઘ્ યા૫કશ્રી 

આચાયકશ્રી, 
કૃધિ ઈજનેરી અન ે
ટેક્ નો.કોલેજ 

જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

એગ્રો પ્રોસેસીંગ એધન્ટ જ. 
ધવભાગને લગતી તમામ 

કામગીરી 



 

C:\Users\RTI\Desktop\P A D - 01.05.2021 - Copy\PAD01.05.2020\5 List of AA-PIO-APIO Appioment Authorities-

Dt.01.05.2021.docx 3 

 

ક્ર
મ 

કચરેીન ું નામ જાહરે માહહતી અધિકારી(P.I.O.)ન ું  નામ / હોદ્દો 
/ email ID 

મદદ.જાહરે માહહતી 
અધિકારી (A.P.I.O.) 

એપેલેટ 
ઓથોહરટી 

RTI-2005 હઠેળની માહહતી 
અંગેની કામગીરી 

૧ ર ૩ ૪ ૫ ૬ 

ape@jau.in 

31.  પ્રાઘ્ યા૫ક અને વડાશ્રી, સોઈલ 
એન્ટ ડ વોટર એધન્ટ જ. ધવભાગ, 

કૃધિ ઈજનેરી અન ેટેક્ નો.કોલેજ 
જૂ.કૃ.ય ., જૂનાગઢ 

ડૉ.એચ.ડી.રાુંક 
પ્રાઘ્ યા૫ક અને વડાશ્રી, સોઈલ એન્ટ ડ વોટર 

એધન્ટ જ. ધવભાગ, કૃધિ ઈજનેરી અને 
ટેક્ નો.કોલેજ જૂ.કૃ.ય ., જૂનાગઢ 

swe@jau.in 

ધસધનયર મોસ્ ટ 
સહ પ્રાઘ્ યા૫કશ્રી 

આચાયકશ્રી, 
કૃધિ ઈજનેરી અન ે
ટેક્ નો.કોલેજ 

જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

સોઈલ એન્ટ ડ વોટર એધન્ટ જ. 
ધવભાગને લગતી તમામ 

કામગીરી 
 

32.  આચાયકશ્રી, 
પોસ્ ટ ગ્રેજ્ ય એટ ઈધન્ટ સ્ ટ.ઓફ 
એગ્રી બીઝનેસ મેનેજમેન્ટ ટ, 

જૂ.કૃ.ય ., જૂનાગઢ 

ડૉ. કે.એ.ખટૂ 
આચાયકશ્રી, પી.જી.આઇ.એ.બી.એમ., 

જૂનાગઢ 
 pri.pgiabm@jau.in 

મદદ.વહી. 
અધિકારીશ્રી 

ક લસચચવશ્રી, 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

પોસ્ ટ ગ્રેજ્ ય એટ ઈધન્ટ સ્ ટ.ઓફ 
એગ્રી બીઝનેસ મેનેજમેન્ટ ટ 

હસ્ તકની સુંપણૂક 
કામગીરી 

33.  સુંશોિન વૈજ્ઞાધનકશ્રી, 
(મગફળી) 

જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

ડૉ.આર.બી.માદહરયા 
સુંશોિન વૈજ્ઞાધનકશ્રી, 

(મગફળી) જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ rsoilseed@jau.in 

ધસધનયર મોસ્ ટ 
સહ સુંશોિન 
વૈજ્ઞાધનકશ્રી 

સહ સુંશો. ધનયામકશ્રી, 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

મગફળી સુંશોિનન ે
લગતી તમામ કામગીરી 

34.  સુંશોિન વૈજ્ઞાધનકશ્રી,(ચણા) 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

ડૉ. બી.એ.મોણપરા  
સુંશોિન વૈજ્ઞાધનકશ્રી,(ચણા) 

જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ  

chickpea@jau.in 

ધસધનયર મોસ્ ટ 
સહ સુંશોિન 
વૈજ્ઞાધનકશ્રી 

સહ સુંશો. ધનયામકશ્રી, 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

કઠોળ સુંશોિનન ે
લગતી તમામ કામગીરી 

35.  સુંશોિન વૈજ્ઞાધનકશ્રી, 
(કપાસ), 

જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

ડૉ.જી.કે.કાતહરયા 
સુંશોિન વૈજ્ઞાધનકશ્રી,(કપાસ), 

જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ  

cotton@jau.in 

ધસધનયર મોસ્ ટ 
સહ સુંશોિન 
વૈજ્ઞાધનકશ્રી 

સહ સુંશો. ધનયામકશ્રી, 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

કપાસ સુંશોિનન ે
લગતી તમામ કામગીરી 

36.  સુંશોિન વૈજ્ઞાધનકશ્રી, (લ.ડ ું.), 
શાકભાજી સુંશોિન કેન્ટર, 

જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

ડૉ.વી.એચ.કાછહડયા 
સુંશોિનવૈજ્ઞાધનકશ્રી, (લસણ ડ ુંગળી), 
શાકભાજી સુંશોિન કેન્ટર,જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ  

vrs@jau.in 

સહ સુંશોિન 
વૈજ્ઞાધનકશ્રી 

સહ સુંશો. ધનયામકશ્રી, 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

શાકભાજી સુંશોિનન ે
લગતી તમામ 
કામગીરી 

37.  સુંશોિન વૈજ્ઞાધનકશ્રી,(ઘઉં) 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

ડૉ.કે.એચ.ડાભી 
સુંશોિન વૈજ્ઞાધનકશ્રી,(ઘઉં) 

જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 
 rswheat@jau.in 

ધસધનયર મોસ્ ટ 
સહ સુંશોિન 
વૈજ્ઞાધનકશ્રી 

સહ સુંશો. ધનયામકશ્રી, 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

ઘઉ સુંશોિનન ે
લગતી તમામ 
કામગીરી 

38.  સુંશોિન વૈજ્ઞાધનકશ્રી,(એ.જી.), 
૫શ  ઉછેર કેન્ટર, 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

ડૉ.બી.ડી.સાવચલયા, 
 સુંશોિન વજૈ્ઞાધનકશ્રી,(એ.જી.) ૫શ  ઉછેર કેન્ટર, 

જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 
cbf@jau.in 

ધસધનયર મોસ્ ટ 
સહ સુંશોિન વજૈ્ઞાધનક 

સહ સુંશો. ધનયામકશ્રી, 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

૫શ  ઉછેર કેન્ટરન ે
લગતી તમામ 
કામગીરી 

39.  હડપાટકમેન્ટ ટ ઓફ સીડ સાયન્ટ સ 
એન્ટ ડ ટેક્ નોલોજી, 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

ડૉ.જે.બી.પટેલ 
પ્રાઘ્ યા૫કશ્રી, હડપાટકમેન્ટ ટ ઓફ સીડ સાયન્ટ સ 

એન્ટ ડ ટેક્ નોલોજી, જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

megaseed@jau.in 

ધસધનયર મોસ્ ટ 
અધિકારીશ્રી 

આચાયકશ્રી, 
કૃધિ મહાધવદ્યાલય, 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ. 

હડપાટકમેન્ટ ટ ઓફ સીડ સાયન્ટ સ 
એન્ટ ડ ટેક્ નોલોજી ધવભાગ તથા 

મેગાસીડ પ્રોજેકટ અને 
સાગડીવીડી ફામકને લગતી તમામ 

માહહતી. 
40.  મદદનીશ સુંશોિન 

વૈજ્ઞાધનકશ્રી 
સીડસેલ, જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

શ્રી પી.એન.વાવચલયા 
મદદનીશ સુંશોિન વજૈ્ઞાધનકશ્રી 
સીડસેલ, જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

ધસધનયર મોસ્ ટ 
ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી 

સહ સુંશો. ધનયામકશ્રી, 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

સીડસેલન ે
લગતી તમામ બાબતો 

 
41.  મદદનીશ પ્રાધ્યાપકશ્રી, 

ઇનલેન્ડ ફિશરીઝ, જૂનાગઢ 
કૃષિ યુષનવષસિટી,  જૂનાગઢ 

મદદનીશ પ્રાધ્યાપકશ્રી, ઇનલેન્ડ ફિશરીઝ, જૂનાગઢ કૃષિ 
યુષનવષસિટી,  જૂનાગઢ 

ષસષનયર મોસ્ ટ 
 

સહ સંશોધન ષનયામકશ્રી 
જૂનાગઢ કૃષિ યુષન., 

જૂનાગઢ 

ઇનલેન્ડ ફિશરીઝ ષવભાગને 
લગતી તમામ બાબતો 

42.  આચાયકશ્રી, 
પોચલટેકધનક ઈન એગ્રો 

પ્રોસેસીંગ,જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

ડૉ.એન.કે.િમસાચણયા 
આચાયકશ્રી,પોચલટેકધનક ઈન એગ્રો પ્રોસેસીંગ, 

જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 
poly_ap@jau.in polyagroprocessing@jau.in 

ધસધનયર મોસ્ ટ 
મદદનીશ પ્રાઘ્ યા૫કશ્રી 

આચાયકશ્રી, 
કૃધિ ઈજનેરી અન ે
ટેક્ નો.કોલેજ 

જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

એગ્રી પોચલટેકધનક 
ઈન એગ્રો પ્રોસસેીંગની 
તમામ કામગીરી 

43.  આચાયકશ્રી, 
પોચલટેકધનક ઈન હોટીકલ્ ચર, 

જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

ડૉ.કે.ડી.પટેલ  
આચાયકશ્રી,પોચલટેકધનક ઈન હોટીકલ્ ચર,  

જૂ.કૃ.ય ., જૂનાગઢ  

pih@jau.in 

ધસધનયર મોસ્ ટ 
મદદનીશ પ્રાઘ્ યા૫કશ્રી 

આચાયકશ્રી, 
કૃધિ મહાધવદ્યાલય 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

પોચલટેકધનક ઈન 
હોટીકલ્ ચરની 

તમામ કામગીરી 

44.  આચાયિશ્રી, 
પોષલટેકષનક ઈન એગ્રીકલ્ ચર, 

જૂનાગઢ કૃષિ યુષનવષસિટી, 
સીદસર 

ડૉ.બી.એન.કલસહરયા 
આચાયિશ્રી, 

પોષલટેકષનક ઈન એગ્રીકલ્ ચર, 
જૂનાગઢ કૃષિ યુષનવષસિટી, સીદસર 

polyagri.sidsar@jau.in 

ષસષનયર મોસ્ ટ 
મદદનીશ પ્રાઘ્ યા૫કશ્રી 

આચાયિશ્રી, 
કૃષિ મહાષવદ્યાલય 

જૂનાગઢ કૃષિ યુષન.,જૂનાગઢ 

પોષલટેકષનક ઈન 
એગ્રીકલ્ ચરની 

તમામ કામગીરી 

45.  સુંશોિન વૈજ્ઞાધનકશ્રી, 
(ખેતી ઈજનેરી), 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

ડૉ.વી.કે.ધતવારી  
 સુંશોિન વજૈ્ઞાધનકશ્રી, (ખેતી ઈજનેરી) 

જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 
rttc@jau.in 

ધસધનયર મોસ્ ટ 
ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી 

સહ સુંશો. ધનયામકશ્રી, 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

ખેતી ઈજનેરી સુંશોિનને 
લગતી તમામ કામગીરી 

46.  મદદ.ધવસ્ તરણ 
ધશક્ષણશાસ્ રીશ્રી 
સરદાર સ્ મધૃત કેન્ટર 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

ડૉ.વી.જી.બારડ 
 મદદ.ધવસ્ તરણ ધશક્ષણશાસ્ રીશ્રી  

સરદાર સ્ મધૃત કેન્ટર, જૂ.કૃ.ય ., જૂનાગઢ 
ssk@jau.in 

ધસધનયર મોસ્ ટ 
ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી 

ધવસ્ તરણ ધશક્ષણ 
ધનયામકશ્રી, 

જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

ધવસ્ તરણ ધશક્ષણ 
તેમ જ તાલીમન ે

લગતી તમામ  કામગીરી 

mailto:poly_ap@jau.in
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ક્ર
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કચરેીન ું નામ જાહરે માહહતી અધિકારી(P.I.O.)ન ું  નામ / હોદ્દો 
/ email ID 

મદદ.જાહરે માહહતી 
અધિકારી (A.P.I.O.) 

એપેલેટ 
ઓથોહરટી 

RTI-2005 હઠેળની માહહતી 
અંગેની કામગીરી 

૧ ર ૩ ૪ ૫ ૬ 

47.  આચાયકશ્રી, 
કૃધિ મહાધવદ્યાલય, 
જૂ.કૃ.ય .,અમરેલી 

ડૉ.એસ.જી.સાવચલયા  
આચાયકશ્રી, 

કૃધિ મહાધવદ્યાલય,જૂ.કૃ.ય .,અમરેલી 
coaamreli@jau.in 

મદદ. વહીવટી 
અધિકારીશ્રી 

ક લસચચવશ્રી, 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

કૃધિ મહાધવદ્યાલય 
હસ્ તકની તમામ કામગીરી 

48.  આચાયકશ્રી, 
કૃધિ મહાધવદ્યાલય, 

જૂનાગઢ કૃધિ ય ધનવધસિ 
ખાપટ-પોરબુંદર 

ડૉ.આર.કે.ઓડેદરા 
આચાયકશ્રી, 

કૃધિ મહાધવદ્યાલય, 
જૂનાગઢ કૃધિ ય ધન.,ખાપટ-પોરબુંદર 

coakhapat@jau.in 

મદદ. વહીવટી 
અધિકારીશ્રી 

ક લસચચવશ્રી, 
જૂનાગઢ કૃધિ ય ધનવધસિટી, 

જૂનાગઢ 

કૃધિ મહાધવદ્યાલય 
હસ્ તકની તમામ 

કામગીરી 

49.  સંશોધન વૈજ્ઞાષનકશ્રી, બુલ મધર  
િામિ ઑિ ગીર કેટલ એન્ડ 

બિેલોઝ, જૂનાગઢ કૃષિ યુષનવષસિટી, 
અમરેલી 

ડૉ.એમ.આર.ગડહરયા  
સંશોધન વૈજ્ઞાષનકશ્રી, બુલ મધર  િામિ ઑિ ગીર કેટલ એન્ડ 

બિેલોઝ, જૂનાગઢ કૃષિ યુષનવષસિટી, અમરેલી   
rsbmfamreli@jau.in 

ષસષનયર મોસ્ ટ 
સહ સંશોધન વૈજ્ઞાષનક 

સહ સંશોધન ષનયામકશ્રી 
જૂનાગઢ કૃષિ યુષનવષસિટી, 

જૂનાગઢ 

બુલ મધર  િામિ ઑિ ગીર કેટલ 
એન્ડ બિેલોઝ, કેન્રને લગતી  

તમામ કામગીરી 

50.  આચાયકશ્રી, 
પોચલટેકધનક ઈન 
હોમ સાયન્ટ સ, 

જૂ.કૃ.ય .,અમરેલી 

ડૉ.વી.એન.ગોહહલ 
આચાયકશ્રી, પોચલટેકધનક ઈન હોમ સાયન્ટ સ, 

જૂ.કૃ.ય .,અમરેલી 
phamreli@jau.in 

ધસધનયર મોસ્ ટ 
મદદનીશ પ્રાઘ્ યા૫કશ્રી 

આચાયકશ્રી, 
કૃધિ ઈજનેરી અન ે
ટેક્ નો.કોલેજ 

જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

પોચલટેકધનક ઈન 
હોમ સાયન્ટ સની 
તમામ કામગીરી 

51.  ધસધનયર સાયન્ન્ટટસ અન ેહડે, 
કૃધિ ધવજ્ઞાન કેન્ટર, 
જૂ.કૃ.ય .,અમરેલી 

ડૉ.એન.એસ.જોશી 
ધસધનયર સાયન્ન્ટટસ અન ેહડે, 

કૃધિ ધવજ્ઞાન કેન્ટર, જૂ.કૃ.ય .,અમરેલી 
kvkamreli@gmail.com 

kvkamreli@jau.in 

ધસધનયર મોસ્ ટ 
રેધનિંગ એસોધસએટ 

ધવસ્ તરણ ધશક્ષણ 
ધનયામકશ્રી, 

જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

કૃધિ ધવજ્ઞાન કેન્ટરન ેલગતી 
તમામ કામગીરી 

 

52.  ષસષનયર સાયષન્ટસ્ટ  અને હેડ, 
કૃષિ ષવજ્ઞાન કેન્ર, 

જૂનાગઢ કૃષિ યુષનવષસિટી, 
ગોર-ષિજફડયા, મોરબી 

ડૉ. એલ. એલ. જીવાણી 
ષસષનયર સાયષન્ટસ્ટ અને હેડ, 

કૃષિ ષવજ્ઞાન કેન્ર, 
જૂનાગઢ કૃષિ યુષનવષસિટી, 
ગોર-ષિજફડયા, મોરબી 
kvkmorbi@jau.in 

ષસષનયર મોસ્ ટ 
ટરે ષનંગ એસોષસએટ 

ષવસ્ તરણ ષશક્ષણ 
ષનયામકશ્રી, 

જૂનાગઢ કૃષિ યુષનવષસિટી, 
જૂનાગઢ 

કૃષિ ષવજ્ઞાન કેન્રન ેલગતી 
તમામ કામગીરી 

 

53.  સંશોધન વૈજ્ઞાષનકશ્રી, 
(પ્લાન્ટ બ્રીડીંગ), 

જૂનાગઢ કૃષિ યુષનવષસિટી, 
અમરેલી 

ડૉ.વી.એન.ગોહહલ 
સુંશોિન વૈજ્ઞાધનકશ્રી, 

(પ્લાન્ટ બ્રીડીંગ),જૂ.કૃ.ય .,અમરેલી 
rsamreli@jau.in 

ધસધનયર મોસ્ ટ 
સહ સુંશોિન 
વૈજ્ઞાધનકશ્રી 

સહ સુંશોિન ધનયામકશ્રી  
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

તેલીચબયાું સુંશોિનન ે
લગતી તમામ બાબતો 

54.  આચાયકશ્રી, 
પોચલટેકધનક ઈનએગ્રી  

સાયન્ટ સ, 
જૂ.કૃ.ય .,િારી 

ડૉ.એ.ડી.રાઠોડ 
આચાયકશ્રી,પોચલટેકધનક ઈન 
એગ્રી  સાયન્ટ સ,જૂ.કૃ.ય .,િારી 

poly.agri.dhr@jau.in 

ધસધનયર મોસ્ ટ 
મદદનીશ પ્રાઘ્ યા૫કશ્રી 

આચાયકશ્રી, 
કૃધિ મહાધવદ્યાલય 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

પોચલટેકધનક ઈન 
એગ્રી  સાયન્ટ સ 

ની તમામ કામગીરી 

55.  સહ સુંશોિન વજૈ્ઞાધનકશ્રી, 
(એગ્રી.બોટની),જૂ.કૃ.ય .,િારી 

ડૉ.એ.ડી.રાઠોડ,                               
મદદ સુંશોિન વૈજ્ઞાધનકશ્રી, 

(એગ્રી.બોટની),જૂ.કૃ.ય .,િારી grsdhari@jau.in 

ધસધનયર મોસ્ ટ 
મદદનીશ 

સુંશોિન વૈજ્ઞાધનકશ્રી 

સહ સુંશો. ધનયામકશ્રી, 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

ગૌચર સુંશોિનન ે
લગતી તમામ બાબતો 

56.  સુંશોિન વૈજ્ઞાધનકશ્રી, 
(સ કી ખેતી) , 

જૂ.કૃ.ય .,તરઘડીયા 

ડૉ.ડી.એસ.હહરપરા 
સુંશોિન વૈજ્ઞાધનકશ્રી,(સ કી ખેતી) , 

જૂ.કૃ.ય .,તરઘડીયા 
rsdfrjt@yahoo.co.in 

ધસધનયર મોસ્ ટ 
સહ સુંશોિન 
વૈજ્ઞાધનકશ્રી 

સહ સુંશો. ધનયામકશ્રી, 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

સ કી ખેતી સુંશોિનન ે
લગતી તમામ બાબતો 

57.  આચાયકશ્રી, 
પોચલટેકધનક ઈન 

એગ્રીકલ્ ચર એધન્ટ જધનયહરિંગ, 
જૂ.કૃ.ય .,તરઘહડયા 

ડૉ.જી.આર.શમાક 
આચાયકશ્રી,પોચલટેકધનક ઈન 
એગ્રીકલ્ ચર એધન્ટ જધનયહરિંગ, 

જૂ.કૃ.ય .,તરઘહડયા  
pae@jau.in 

ધસધનયર મોસ્ ટ 
મદદનીશ પ્રાઘ્ યા૫કશ્રી 

આચાયકશ્રી, 
કૃધિ ઈજનેરી અન ે
ટેક્ નો.કોલેજ 

જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

પોચલટેકધનક ઈન 
એગ્રીકલ્ ચર એધન્ટ જધનયહરિંગની 

તમામ કામગીરી 

58.  ધસધનયર સાયન્ન્ટટસ અન ેહડે, 
કૃધિ ધવજ્ઞાન કેન્ટર, 
જૂ.કૃ.ય .,તરઘડીયા 

ડૉ.બી.બી.કાબહરયા 
ધસધનયર સાયન્ન્ટટસ અન ેહડે,કૃધિ ધવજ્ઞાન કેન્ટર, 

જૂ.કૃ.ય .,તરઘડીયા 
kvkrajkot@gmail.com 

ધસધનયર મોસ્ ટ 
રેધનિંગ એસોધસએટ 

ધવસ્ તરણ ધશક્ષણ 
ધનયામકશ્રી, 

જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

કૃધિ ધવજ્ઞાન કેન્ટરન ેલગતી 
તમામ કામગીરી 

59.  ધસધનયર સાયન્ન્ટટસ અન ેહડે, 
કૃધિ ધવજ્ઞાન કેન્ટર, 
જૂ.કૃ.ય .,જામનગર 

ડૉ.કે.પી.બારૈયા 
ધસધનયર સાયન્ન્ટટસ અન ેહડે,કૃધિ ધવજ્ઞાન કેન્ટર, 

જૂ.કૃ.ય .,જામનગર 
kvkjamnagar@jau.in 

kvkjamnagar@gmail.com 

ધસધનયર મોસ્ ટ 
રેધનિંગ એસોધસએટ 

ધવસ્ તરણ ધશક્ષણ 
ધનયામકશ્રી, 

જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

કૃધિ ધવજ્ઞાન કેન્ટરન ેલગતી 
તમામ કામગીરી 

 

60.  સુંશોિન વૈજ્ઞાધનકશ્રી(બાજરા), 
જૂ.કૃ.ય .,જામનગર 

ડૉ. કે. ડી.મ ુંગરા 
સુંશોિન વૈજ્ઞાધનકશ્રી(બાજરા), 

જૂ.કૃ.ય .,જામનગર 
rspearlmillet@rediffmail.com 

rspearlmillet@jau.in 

ધસધનયર મોસ્ ટ 
સહ સુંશોિન 
વૈજ્ઞાધનકશ્રી 

સહ સુંશો. ધનયામકશ્રી, 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

બાજરા સુંશોિનન ે
લગતી તમામ બાબતો 

61.  ધસધનયર સાયન્ન્ટટસ અન ેહડે, 
કૃધિ ધવજ્ઞાન કેન્ટર, 

જૂ.કૃ.ય .,ખા૫ટ, (પોરબુંદર) 

ડૉ.આર.કે.ઓડેદરા 
ધસધનયર સાયન્ન્ટટસ અન ેહડે, 
કૃધિ ધવજ્ઞાન કેન્ટર, જૂ.કૃ.ય ., 

ખા૫ટ, (પોરબુંદર) 
kvkkhapat@jau.in 

ધસધનયર મોસ્ ટ 
રેધનિંગ એસોધસએટ 

ધવસ્ તરણ ધશક્ષણ 
ધનયામકશ્રી, 

જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

કૃધિ ધવજ્ઞાન કેન્ટરન ેલગતી 
તમામ કામગીરી 

62.  મદદનીશ સુંશોિન 
વૈજ્ઞાધનકશ્રી, 

(કપાસ) જૂ.કૃ.ય ., 

ડૉ.આર.કે.ઓડેદરા 
મદદનીશ સુંશોિન વજૈ્ઞાધનકશ્રી,(કપાસ) 

જૂ.કૃ.ય .,ખા૫ટ, (પોરબુંદર) 

ધસધનયર મોસ્ ટ 
ખેતી.અધિકારીશ્રી 

સહ સુંશો. ધનયામકશ્રી, 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

કપાસ સુંશોિનન ે
લગતી તમામ બાબતો 
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ક્ર
મ 

કચરેીન ું નામ જાહરે માહહતી અધિકારી(P.I.O.)ન ું  નામ / હોદ્દો 
/ email ID 

મદદ.જાહરે માહહતી 
અધિકારી (A.P.I.O.) 

એપેલેટ 
ઓથોહરટી 

RTI-2005 હઠેળની માહહતી 
અંગેની કામગીરી 

૧ ર ૩ ૪ ૫ ૬ 

ખા૫ટ, (પોરબુંદર) arskhapat@jau.in 

63.  ધસધનયર સાયન્ન્ટટસ અન ેહડે, 
કૃધિ ધવજ્ઞાન કેન્ટર, 

જૂ.કૃ.ય .,નાના કાુંિાસર 

ડૉ.એમ.એફ.ભોરણીયા 
ધસધનયર સાયન્ન્ટટસ અન ેહડે, 

કૃધિ ધવજ્ઞાન કેન્ટર, જૂ.કૃ.ય .,નાના કાુંિાસર 

kvknanakandhasar@jau.in 

ધસધનયર મોસ્ ટ 
રેધનિંગ એસોધસએટ 

ધવસ્ તરણ ધશક્ષણ 
ધનયામકશ્રી, 

જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

કૃધિ ધવજ્ઞાન કેન્ટરન ેલગતી 
તમામ કામગીરી 

 

64.  સુંશોિન વૈજ્ઞાધનકશ્રી, 
(બાગાયત) ,ફળ સુંશોિન 

કેન્ટર, 
જૂ.કૃ.ય .,મહ વા 

ડૉ.જી.એસ.વાળા 
સુંશોિન વૈજ્ઞાધનકશ્રી,(બાગાયત), 
ફળ સુંશોિન કેન્ટર,જૂ.કૃ.ય .,મહ વા 

arsmahuva@jau.in 

સહ સુંશોિન 
વૈજ્ઞાધનકશ્રી 

સહ સુંશો. ધનયામકશ્રી, 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

બાગાયત સુંશોિનન ે
લગતી તમામ બાબતો 

65.  મદદનીશ સુંશોિન 
વૈજ્ઞાધનકશ્રી, 

સ કી ખેતી સુંશો. કેન્ટર, 
જૂ.કૃ.ય ., વલ્ લભીપ ર 

શ્રી કે.એન.વડાહરયા 
મદદનીશ સુંશોિન વજૈ્ઞાધનકશ્રી, 

સ કી ખેતી સુંશોિન કેન્ટર, 
જૂ.કૃ.ય .,વલ્ લભીપ ર 

dfrsvlb@jau.in 

ધસધનયર મોસ્ ટ 
ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી 

સહ સુંશો. ધનયામકશ્રી, 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

સ કી ખેતી સુંશોિનન ે
લગતી તમામ બાબતો 

66.  મદદ સુંશોિન વૈજ્ઞાધનકશ્રી, 
(લસણ  અને  ડ ુંગળી) 

લસણ અને ડ ુંગળી સુંશોિન 
કેન્ટર,જૂ.કૃ.ય .,તળાજા ફામક, 
તળાજા, જજ.ભાવનગર 

શ્રી વી.આર.આહીર 
મદદ સુંશોિન વૈજ્ઞાધનકશ્રી,(લ.અને ડ ું.) 
લસણ અને ડ ુંગળી સુંશોિન કેન્ટર, 

જૂ.કૃ.ય .,તળાજા ફામક, તળાજા, જજ.ભાવનગર 

arstalaja@jau.in 

ધસધનયર મોસ્ ટ 
મદદનીશ સુંશોિન 

વૈજ્ઞાધનકશ્રી 

સહ સુંશો. ધનયામકશ્રી, 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

લસણ ડ ુંગળી સુંશોિનન ે
લગતી તમામ માહહતી. 

67.  સહ સુંશોિન વજૈ્ઞાધનકશ્રી, 
બીટી કપાસ સુંશોિન કેન્ટર, 

જૂ.કૃ.ય ., ક કડા ફામક, 
મ ા.ક કડા, જજ.સ રેન્ટરનગર 

ડૉ.એમ.એમ.તલપદા 
સહ સુંશોિન વજૈ્ઞાધનકશ્રી, 

બીટી કપાસ સુંશોિન કેન્ટર, જૂ.કૃ.ય ., ક કડા ફામક, 
મ ા.ક કડા, જજ.સ રેન્ટ ્  નગર 
kukadafarm@gmail.com 

ધસધનયર મોસ્ ટ 
મદદનીશ સુંશોિન 

વૈજ્ઞાધનકશ્રી 

સહ સુંશો. ધનયામકશ્રી, 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

કપાસ સુંશોિન તથા  મદદ. 
સુંશો.વૈજ્ઞા.શ્રી, (સ કી ખેતી), 
જૂ.કૃ.ય .,નાના કાુંિાસરની 
કચેરીને લગતી તમામ 

માહહતી 
68.  ધસધનયર સાયન્ન્ટટસ અન ેહડે, 

કૃધિ ધવજ્ઞાન કેન્ટર, 
જૂ.કૃ.ય .,મ ા.પી૫ળીયા, 
તા.િોરાજી, જજ.રાજકોટ 

ડૉ.એન.બી.જાદવ 
ધસધનયર સાયન્ન્ટટસ અન ેહડે, 

કૃધિ ધવજ્ઞાન કેન્ટર, જૂ.કૃ.ય ., મ ા.પી૫ળીયા, 
તા.િોરાજી, જજ.રાજકોટ 

kvkpipalia@jau.in 

ધસધનયર મોસ્ ટ 
ધવિય ધનષ્ ણાત 

ધવસ્ તરણ ધશક્ષણ 
ધનયામકશ્રી, 

જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

કૃધિ ધવજ્ઞાન કેન્ટરન ેલગતી 
તમામ કામગીરી 

 

69.  આચાયકશ્રી, 
પોચલટેકધનક ઈનએગ્રી  

સાયન્ટ સ, 
જૂ.કૃ.ય ., હળવદ  

શ્રી એ.વી.ખાનપરા 
આચાયકશ્રી, પોચલટેકધનક ઈનએગ્રી  સાયન્ટ સ, 

જૂ.કૃ.ય ., હળવદ 
agripolytechhalvad@jau.in 

ધસધનયર મોસ્ ટ 
ખેતી.અધિકારીશ્રી 

ધવસ્ તરણ ધશક્ષણ 
ધનયામકશ્રી, 

જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

કૃધિશાળાને લગતી 
તમામ કામગીરી 

 

70.  મદદનીશ સુંશોિન 
વૈજ્ઞાધનકશ્રી, 

(તેલીચબયાું) જૂ.કૃ.ય ., 
માણાવદર 

શ્રી જે.જે.સાવચલયા 
મદદનીશ સુંશોિન વજૈ્ઞાધનકશ્રી, 
(તેલીચબયાું) જૂ.કૃ.ય .,માણાવદર 

manavadar@jau.in 

ધસધનયર મોસ્ ટ 
ખેતી.અધિકારીશ્રી 

સહ સુંશોિન ધનયામકશ્રી  
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

તેલીચબયાું સુંશોિનન ે
લગતી તમામ બાબતો 

71.  મદદનીશ સુંશોિન 
વૈજ્ઞાધનકશ્રી, 

ફળ સુંશોિન કેન્ટર, 
જૂ.કૃ.ય ., માુંગરોળ 

ડૉ.ડી.એલ.વરમોડા 
મદદનીશ સુંશોિનવૈજ્ઞાધનકશ્રી, 

ફળ સુંશોિન કેન્ટર, જૂ.કૃ.ય .,માુંગરોળ 
frsmangrol@jau.in 

ધસધનયર મોસ્ ટ 
ખેતી.અધિકારીશ્રી 

સહ સુંશો. ધનયામકશ્રી, 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

ફળ સુંશોિનન ે
લગતી તમામ બાબતો 

72.  મદદનીશ સુંશોિન 
વૈજ્ઞાધનકશ્રી, 

સ કી ખેતી સુંશોિન કેન્ટર, 
જૂ.કૃ.ય ., રાતીયા (ઘેડ) 

ડૉ.આર.બી.થાનકી 
મદદનીશ સુંશોિન વજૈ્ઞાધનકશ્રી, 

સ કીખેતી સુંશોિન કેન્ટર, જૂ.કૃ.ય .,રાતીયા (ઘડે) 
dfrsratia@jau.in 

ધસધનયર મોસ્ ટ 
ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી 

સહ સુંશો. ધનયામકશ્રી, 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

સ કીખેતી સુંશોિનન ે
લગતી તમામ બાબતો 

73.  સુંશોિન વૈજ્ઞાધનકશ્રી(શેરડી), 
જૂ.કૃ.ય .,કોડીનાર 

ડૉ.પી.ડી.ક માવત 
સુંશોિન વૈજ્ઞાધનકશ્રી(શેરડી), 

જૂ.કૃ.ય .,કોડીનાર 
msrskodinar@jau.in 

ધસધનયર મોસ્ ટ 
સહ સુંશોિન 
વૈજ્ઞાધનકશ્રી 

સહ સુંશો. ધનયામકશ્રી, 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

શેરડી સુંશોિનન ે
લગતી તમામ બાબતો 

74.  મદદનીશ સુંશોિન 
વૈજ્ઞાધનકશ્રી,        (સ કી 

ખેતી), 
જૂ.કૃ.ય .,જામખુંભાળીયા 

શ્રી એમ.કે.ભેડા  
મદદનીશ સુંશોિન વજૈ્ઞાધનકશ્રી(સ કી ખેતી), 

જૂ.કૃ.ય .,જામખુંભાળીયા 
dfrskmbl@jau.in 

ધસધનયર મોસ્ ટ 
ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી 

સહ સુંશો. ધનયામકશ્રી, 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

સ કી ખેતી સુંશોિનન ે
લગતી તમામ 

બાબતો 

75.  સુંશોિનઅધિકારીશ્રી, 
હફશરીઝ સુંશોિન કેન્ટર, 

જૂ.કૃ.ય ., 
ધસક્કા 

ડૉ.એચ.કે.કરડાણી 
સુંશોિનઅધિકારીશ્રી, 

હફશરીઝ સુંશોિન કેન્ટર,જૂ.કૃ.ય .,ધસક્કા 
arofrssikka@jau.in 

મદદનીશ સુંશોિન 
અધિકારીશ્રી 

સહ સુંશો. ધનયામકશ્રી, 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

હફશરીઝ સુંશોિનન ે
લગતી તમામ 

બાબતો 

76.  સુંશોિનઅધિકારીશ્રી, 
હફશરીઝ સુંશોિન કેન્ટર, 
જૂ.કૃ.ય .,ઓખા પોટક 

ડૉ.એસ.આર.ઠાકર 
સુંશોિન અધિકારીશ્રી, હફશરીઝ સુંશોિન કેન્ટર, 

જૂ.કૃ.ય .,ઓખા પોટક 
srthaker@jau.in  frsokha@jau.in 

frsokha@rediffmail.com 

ધસધનયર મોસ્ ટ 
મદદનીશ સુંશોિન 

અધિકારીશ્રી 

સહ સુંશો. ધનયામકશ્રી, 
જૂ.કૃ.ય .,જૂનાગઢ 

હફશરીઝ સુંશોિનન ે
લગતી તમામ 

બાબતો 

 

mailto:srthaker@jau.in
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સહી/- 
            ક લસચચવ 

 

 

 


