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ક્ર
મ 

કચેરીન ું નામ 

જાહરે માહહતી 
અધિકારી/હોદ્દો  

(P.I.O.)  

મદદ.જાહરે 
માહહતી 
અધિકારી 

(A.P.I.O.) 

એપેલેટ 
ઑથોહરટી 

(A.A.) 

RTI-2005 હઠેળની 
માહહતી અંગેની 
કામગીરી 

૧ ર ૩ ૪ ૫ ૬ 

1.  

કુલસચિવશ્રી, 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

મદદનીશ કુલસચિવશ્રી 
(વહીવટ) 

વહીવટી 
શાખાના હેડ 
કલાકિ   

કુલસચિવશ્રી, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

વહીવટી, ખાનગી 
તપાસ,ખરીદી તેમ 
જ લીગલ,કોટિ  
કેસને લગતી તમામ 
કામગીરી 

2.  મદદનીશ કુલસચિવશ્રી 
(એકેડચમક) 
 

 

પરીક્ષાશાખા
ના ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
કમિિારી  

કુલસચિવશ્રી, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

એકેડચમક/પરીક્ષા
ને લગતી તમામ 
કામગીરી 

3.  સંશોધન  ચનયામકશ્રી, 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

આયોજન 
અચધકારીશ્રી, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
મદદ.સંશો. 
વૈજ્ઞાચનકશ્રી 

સંશોધન 
ચનયામકશ્રી, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

સંશોધન તથા 
પ્ લાન 
અને બજટેને લગતી 
તમામ કામગીરી 

4.  હહસાબ ચનયામકશ્રી,  
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

હહસાબ ચનયામકશ્રી,  
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, જૂનાગઢ 

હહસાબી 
અચધકારીશ્રી  
(કેશ) 

સંશોધન 
ચનયામકશ્રી, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચન.,જૂનાગઢ 

હહસાબી, નાણાકીય 
બજટે, ઓહડટન ે
લગતી તમામ 
બાબતો 

5.  વહીવટી-વ-હહસાબી 
અચધકારીશ્રી, 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

હહસાબ ચનયામકશ્રી,  
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, જૂનાગઢ 

વહીવટી-વ-
હહસાબી 
અચધકારીશ્રી 

સંશોધન 
ચનયામકશ્રી, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચન.,જૂનાગઢ 

હહસાબી  અને  
નાણાકીય તમામ 
બાબતો 

6.  ઑહડટ ઓહિસરશ્રી, 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

હહસાબ ચનયામકશ્રી,   
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, જૂનાગઢ 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
ઑહિસરશ્રી 
 

સંશોધન 
ચનયામકશ્રી, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચન.,જૂનાગઢ 

ઑહડટન ેલગતી 
તમામ બાબતો 

7.  ચવસ્ તરણ ચશક્ષણ 
ચનયામકશ્રી, 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

ચવસ્ તરણ ચશક્ષણ 
ચનયામકશ્રી, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

સહ 
ચવસ્ તરણ 
ચશક્ષણ 
ચનયામકશ્રી 

સંશોધન  
ચનયામકશ્રી, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

ચવસ્ તરણ ચશક્ષણન ે
લગતી તમામ 
કામગીરી 

8.  ચનયામકશ્રી, 
ચવદ્યાથી કલ્ યાણ 
પ્રવૃચિઓ, 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

ચનયામકશ્રી, 
ચવદ્યાથીકલ્ યાણ 
પ્રવૃચિઓ, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
મદદ. 
સંશોધન 
વૈજ્ઞાચનકશ્રી 
 

સંશોધન 
ચનયામકશ્રી, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

ચવદ્યાથી કલ્ યાણ 
પ્રવૃચિ, સાંસ્ કૃચતક 
પ્રવૃચિ,  સ્ પોર્ટ સિ, 
NSS, NCC 
હેલ્થ સેન્ટરન ે
લગતી તમામ 
બાબતો ચવગેરે 

9.  કાયિપાલક ઈજનેરશ્રી, 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 

કાયિપાલક ઈજનેરશ્રી, 
જૂનાગઢ કૃચિ 

નાયબ 
કાયિપાલક 

સંશોધન 
ચનયામકશ્રી, 

બાંધકામ,ખરીદી, 
બાંધકામના રેઈટ 
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ક્ર
મ 

કચેરીન ું નામ 

જાહરે માહહતી 
અધિકારી/હોદ્દો  

(P.I.O.)  

મદદ.જાહરે 
માહહતી 
અધિકારી 

(A.P.I.O.) 

એપેલેટ 
ઑથોહરટી 

(A.A.) 

RTI-2005 હઠેળની 
માહહતી અંગેની 
કામગીરી 

૧ ર ૩ ૪ ૫ ૬ 

જૂનાગઢ યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

ઈજનેરશ્રી જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

કોન્ ટર ાકટ, હરપેરીંગ 
ટર ાન્ સપોટિ  ચવગેરે 

10.  આિાયિશ્રી,  
કૃચિ મહાચવદ્યાલય, 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

આિાયિશ્રી,  
કૃચિ મહાચવદ્યાલય, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

મદદ. 
વહીવટી 
અચધકારીશ્રી 

કુલસચિવશ્રી, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

કૃચિ મહાચવદ્યાલય 
હસ્ તકની તમામ 
કામગીરી 
 

11.  આિાયિશ્રી,  
હોહટિ કલ્િર ચવગં  
કૃચિ મહાચવદ્યાલય, 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

આિાયિશ્રી,  
હોહટિ કલ્િર ચવગં  
કૃચિ મહાચવદ્યાલય, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, જૂનાગઢ 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
પ્રાઘ્ યા૫કશ્રી 

કુલસચિવશ્રી, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

હોહટિ કલ્િર ચવગં  
હસ્ તકની તમામ 
કામગીરી 
 

12.  પ્રાઘ્ યા૫ક અન ેવડાશ્રી, 
જનીન ચવદ્યા અન ેપાક 
સંવધિન ચવભાગ, 
કૃચિ મહાચવદ્યાલય, 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

પ્રાઘ્ યા૫ક અન ેવડાશ્રી, 
જનીન ચવદ્યા અન ેપાક 
સંવધિન ચવભાગ, 
કૃચિ મહાચવદ્યાલય, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, જૂનાગઢ 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
સહ 
પ્રાઘ્ યા૫કશ્રી 

આિાયિશ્રી, 
કૃચિ 
મહાચવદ્યાલય, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

જનીન ચવદ્યા અન ે
પાક સંવધિન 
ચવભાગને લગતી 
તમામ કામગીરી 
 

 
13.  પ્રાઘ્ યા૫ક અન ેવડાશ્રી, 

બાગાયતશાસ્ ર ચવભાગ, 
કૃચિ મહાચવદ્યાલય, 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

પ્રાઘ્ યા૫ક અન ેવડાશ્રી, 
બાગાયતશાસ્ ર 
ચવભાગ, 
કૃચિ મહાચવદ્યાલય, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, જૂનાગઢ 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
સહ 
પ્રાઘ્ યા૫કશ્રી 

આિાયિશ્રી, 
કૃચિ 
મહાચવદ્યાલય, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

બાગાયતશાસ્ ર 
ચવભાગને લગતી 
તમામ કામગીરી 

14.  પ્રાઘ્ યા૫ક અન ેવડાશ્રી, 
કૃચિ ચવસ્ તરણ ચશક્ષણ 
ચવભાગ, 
કૃચિ મહાચવદ્યાલય, 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

પ્રાઘ્ યા૫ક અન ેવડાશ્રી, 
કૃચિ ચવસ્ તરણ ચશક્ષણ 
ચવભાગ, 
કૃચિ મહાચવદ્યાલય, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચન.,જૂનાગઢ 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
સહ 
પ્રાઘ્ યા૫કશ્રી 

આિાયિશ્રી, 
કૃચિ 
મહાચવદ્યાલય, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

કૃચિ ચવસ્ તરણ 
ચશક્ષણ 
ચવભાગને લગતી 
તમામ કામગીરી 

15.  પ્રાઘ્ યા૫ક અન ેવડાશ્રી, 
આંકડાશાસ્ ર ચવભાગ, 
કૃચિ મહાચવદ્યાલય, 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

પ્રાઘ્ યા૫ક અન ેવડાશ્રી, 
આંકડાશાસ્ ર ચવભાગ, 
કૃચિ મહાચવદ્યાલય, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચન.,જૂનાગઢ 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
સહ 
પ્રાઘ્ યા૫કશ્રી 

આિાયિશ્રી, 
કૃચિ 
મહાચવદ્યાલય, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચન.,જૂનાગઢ 

આંકડાશાસ્ ર 
ચવભાગને લગતી 
તમામ કામગીરી 

16.  પ્રાઘ્ યા૫ક અન ેવડાશ્રી, 
કૃચિ અથિશાસ્ ર ચવભાગ, 
કૃચિ મહાચવદ્યાલય, 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

પ્રાઘ્ યા૫ક અન ેવડાશ્રી, 
કૃચિ અથિશાસ્ ર 
ચવભાગ, 
કૃચિ મહાચવદ્યાલય, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચન.,જૂનાગઢ 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
સહ 
પ્રાઘ્ યા૫કશ્રી 

આિાયિશ્રી, 
કૃચિ 
મહાચવદ્યાલય, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

કુચિ અથિશાસ્ ર 
ચવભાગને લગતી 
તમામ કામગીરી 
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ક્ર
મ 

કચેરીન ું નામ 

જાહરે માહહતી 
અધિકારી/હોદ્દો  

(P.I.O.)  

મદદ.જાહરે 
માહહતી 
અધિકારી 

(A.P.I.O.) 

એપેલેટ 
ઑથોહરટી 

(A.A.) 

RTI-2005 હઠેળની 
માહહતી અંગેની 
કામગીરી 

૧ ર ૩ ૪ ૫ ૬ 

17.  પ્રાઘ્ યા૫ક અન ેવડાશ્રી, 
કૃચિ ચવજ્ઞાન ચવભાગ, 
કૃચિ મહાચવદ્યાલય, 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

પ્રાઘ્ યા૫ક અન ેવડાશ્રી, 
કૃચિ ચવજ્ઞાન ચવભાગ, 
કૃચિ મહાચવદ્યાલય, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચન.,જૂનાગઢ 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
સહ 
પ્રાઘ્ યા૫કશ્રી 

આિાયિશ્રી, 
કૃચિ 
મહાચવદ્યાલય, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચન.,જૂનાગઢ 

કૃચિ ચવજ્ઞાન  
ચવભાગન ે
લગતી તમામ 
કામગીરી 

18.  પ્રાઘ્ યા૫ક અન ેવડાશ્રી, 
કૃચિ કીટકશાસ્ ર ચવભાગ, 
કૃચિ મહાચવદ્યાલય, 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

પ્રાઘ્ યા૫ક અન ેવડાશ્રી, 
કૃચિ કીટકશાસ્ ર 
ચવભાગ, 
કૃચિ મહાચવદ્યાલય, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચન.,જૂનાગઢ 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
સહ 
પ્રાઘ્ યા૫કશ્રી 

આિાયિશ્રી, 
કૃચિ 
મહાચવદ્યાલય, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

કૃચિ કીટકશાસ્ ર 
ચવભાગને લગતી 
તમામ કામગીરી 

19.  પ્રાઘ્ યા૫ક અન ેવડાશ્રી, 
વનસ્ ૫ચત રોગશાસ્ ર 
ચવભાગ, 
કૃચિ મહાચવદ્યાલય, 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

પ્રાઘ્ યા૫ક અન ેવડાશ્રી, 
વનસ્ ૫ચત રોગશાસ્ ર 
ચવભાગ, કૃચિ 
મહાચવદ્યાલય, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચન.,જૂનાગઢ 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
સહ 
પ્રાઘ્ યા૫કશ્રી 

આિાયિશ્રી, 
કૃચિ 
મહાચવદ્યાલય, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

વનસ્ ૫ચત 
રોગશાસ્ ર 
ચવભાગને લગતી 
તમામ કામગીરી 
 
 

 
20.  પ્રાઘ્ યા૫ક અન ેવડાશ્રી, 

િામિ ઈજનેરી ચવભાગ, 
કૃચિ મહાચવદ્યાલય, 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

પ્રાઘ્ યા૫ક અન ેવડાશ્રી, 
િામિ ઈજનેરી ચવભાગ, 
કૃચિ મહાચવદ્યાલય, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચન.,જૂનાગઢ 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
સહ 
પ્રાઘ્ યા૫કશ્રી 

આિાયિશ્રી, 
કૃચિ 
મહાચવદ્યાલય, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચન.,જૂનાગઢ 

િામિ ઈજનેરી 
ચવભાગને લગતી 
તમામ કામગીરી 

21.  પ્રાઘ્ યા૫ક અન ેવડાશ્રી, 
કૃચિ રસાયણશાસ્ ર 
ચવભાગ, કૃચિ 
મહાચવદ્યાલય, 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

પ્રાઘ્ યા૫ક અન ેવડાશ્રી, 
કૃચિ રસા. શાસ્ ર 
ચવભાગ, 
કૃચિ મહાચવદ્યાલય, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, જૂનાગઢ 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
સહ 
પ્રાઘ્ યા૫કશ્રી 

આિાયિશ્રી, 
કૃચિ 
મહાચવદ્યાલય, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

કુચિ 
રસાયણશાસ્ ર 
ચવભાગને લગતી 
તમામ કામગીરી 

22.  પ્રાઘ્ યા૫ક અન ેવડાશ્રી, 
જીવ રસાયણશાસ્ ર 
ચવભાગ, 
કૃચિ મહાચવદ્યાલય, 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

પ્રાઘ્ યા૫ક અન ેવડાશ્રી, 
જીવ રસાયણશાસ્ ર 
ચવભાગ, 
કૃચિ મહાચવદ્યાલય, 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચન., 
જૂનાગઢ 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
સહ 
પ્રાઘ્ યા૫કશ્રી 

આિાયિશ્રી, 
કૃચિ 
મહાચવદ્યાલય, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

જીવ 
રસાયણશાસ્ ર 
ચવભાગને લગતી 
તમામ કામગીરી 

23.  પ્રાઘ્ યા૫ક અન ેવડાશ્રી, 
બાયો-ટેક્ નોલોજી 
ચવભાગ, 
કૃચિ મહાચવદ્યાલય, 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

પ્રાઘ્ યા૫ક અન ેવડાશ્રી, 
બાયો-ટેક્ નોલોજી 
ચવભાગ, 
કૃચિ મહાચવદ્યાલય, 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચન., 
જૂનાગઢ 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
સહ 
પ્રાઘ્ યા૫કશ્રી 

આિાયિશ્રી, 
કૃચિ 
મહાચવદ્યાલય, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

બાયો-ટેક્ નોલોજી 
ચવભાગને લગતી 
તમામ કામગીરી 
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ક્ર
મ 

કચેરીન ું નામ 

જાહરે માહહતી 
અધિકારી/હોદ્દો  

(P.I.O.)  

મદદ.જાહરે 
માહહતી 
અધિકારી 

(A.P.I.O.) 

એપેલેટ 
ઑથોહરટી 

(A.A.) 

RTI-2005 હઠેળની 
માહહતી અંગેની 
કામગીરી 

૧ ર ૩ ૪ ૫ ૬ 

24.  પ્રાઘ્ યા૫ક અન ેવડાશ્રી, 
એનીમલ સાયન્ સ 
ચવભાગ, 
કૃચિ મહાચવદ્યાલય, 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

પ્રાઘ્ યા૫ક અન ેવડાશ્રી, 
એનીમલ સાયન્ સ 
ચવભાગ, કૃચિ 
મહાચવદ્યાલય, 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચન., 
જૂનાગઢ 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
અચધકારીશ્રી 
 

આિાયિશ્રી, 
કૃચિ 
મહાચવદ્યાલય, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

એનીમલ સાયન્ સ 
ચવભાગને લગતી 
તમામ કામગીરી 
 

25.  મદદનીશ ગ્રથંપાલશ્રી, 
મધ્યસ્થ પસુ્તકાલય, 
કૃચિ મહાચવદ્યાલય, 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી,  
જૂનાગઢ 

મદદનીશ ગ્રથંપાલશ્રી, 
મધ્યસ્થ પસુ્તકાલય, 
કૃચિ મહાચવદ્યાલય, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી,  જૂનાગઢ 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
અચધકારીશ્રી 
 

આિાયિશ્રી, 
કૃચિ 
મહાચવદ્યાલય, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચન., જૂનાગઢ 

મધ્યસ્થ 
પુસ્તકાલયને 
લગતી 
તમામ કામગીરી 
 

26.  આિાયિશ્રી, 
કૃચિ ઈજનેરી અન ે
ટેક્ નો.કૉલેજ 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

આિાયિશ્રી, 
કૃચિ ઈજનેરી અન ે
ટેક્ નો.કૉલેજ 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચન, 
જૂનાગઢ 
 
 
 
 

મદદ.વહી. 
અચધકારીશ્રી 

કુલસચિવશ્રી, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

કૃચિ ઈજનેરી અન ે
ટેક્ નો.કૉલેજ 
હસ્ તકની  
તમામ કામગીરી 

27.  પ્રાઘ્ યા૫ક અન ેવડાશ્રી, 
િામિ મશીનરી એન્ ડ 
પાવર ચવભાગ, 
કૃચિ ઈજ. અને ટેક.કૉલેજ 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

પ્રાઘ્ યા૫ક અન ેવડાશ્રી, 
િામિ મશીનરી એન્ ડ 
પાવર ચવભાગ, કૃચિ 
ઈજ.અન ેટેક.કૉલેજ 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચન., 
જૂનાગઢ 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
સહ 
પ્રાઘ્ યા૫કશ્રી 

આિાયિશ્રી, 
કૃચિ ઈજનેરી 
અને ટેક્ નો. 
કૉલેજ 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચન.,જૂનાગઢ 

િામિ મશીનરી અન ે
પાવર ચવભાગને 
લગતી તમામ 
કામગીરી 
 
 

28.  પ્રાઘ્ યા૫ક અન ેવડાશ્રી, 
એગ્રી.એચન્ જ.એકસ્ ટેન્ શન 
એજ્ યુકેશન ચવભાગ 
કૃચિ ઈજનેરી અન ે
ટેક્ નો.કૉલેજ 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

પ્રાઘ્ યા૫ક અન ેવડાશ્રી, 
એગ્રી.એચન્ જ. 
એકસ્ ટેન્ શન 
એજ્ યુકેશન ચવભાગ 
કૃચિ ઈજનેરી અન ે
ટેક્ નો.કૉલેજ 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચન., 
જૂનાગઢ 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
સહ 
પ્રાઘ્ યા૫કશ્રી 

આિાયિશ્રી, 
કૃચિ ઈજનેરી 
અને 
ટેક્ નો.કૉલેજ 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

એગ્રી.એચન્ જ.  
એકસ્ ટેન્ શન 
એજ્ યુકેશન 
ચવભાગને લગતી 
તમામ કામગીરી 

29.  પ્રાઘ્ યા૫ક અન ેવડાશ્રી, 
આર.ઇ.આર.ઇ. ચવભાગ, 
કૃચિ ઈજનેરી અન ે
ટેક્ નો.કૉલેજ 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

પ્રાઘ્ યા૫ક અન ેવડાશ્રી, 
આર.ઇ.આર.ઇ. 
ચવભાગ, 
કૃચિ ઈજનેરી અન ે
ટેક્ નો.કૉલેજ 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચન., 
જૂનાગઢ 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
સહ 
પ્રાઘ્ યા૫કશ્રી 

આિાયિશ્રી, 
કૃચિ ઈજનેરી 
અને 
ટેક્ નો.કૉલેજ 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

રૂરલ એચન્ જ. એન્ ડ 
હરન્યએુબલ એનજી 
ચવભાગને લગતી 
તમામ કામગીરી 
 

30.  પ્રાઘ્ યા૫ક અન ેવડાશ્રી, 
એગ્રો પ્રોસેસીંગ એચન્ જ. 

પ્રાઘ્ યા૫ક અન ેવડાશ્રી, 
એગ્રો પ્રોસેસીંગ 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 

આિાયિશ્રી, 
કૃચિ ઈજનેરી 

એગ્રો પ્રોસેસીંગ 
એચન્ જ. ચવભાગન ે
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ક્ર
મ 

કચેરીન ું નામ 

જાહરે માહહતી 
અધિકારી/હોદ્દો  

(P.I.O.)  

મદદ.જાહરે 
માહહતી 
અધિકારી 

(A.P.I.O.) 

એપેલેટ 
ઑથોહરટી 

(A.A.) 

RTI-2005 હઠેળની 
માહહતી અંગેની 
કામગીરી 

૧ ર ૩ ૪ ૫ ૬ 

ચવભાગ 
કૃચિ ઈજનેરી અન ે
ટેક્ નો.કૉલેજ 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

એચન્ જ. ચવભાગ 
કૃચિ ઈજનેરી અન ે
ટેક્ નો.કૉલેજ 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચન., 
જૂનાગઢ 

સહ 
પ્રાઘ્ યા૫કશ્રી 

અને 
ટેક્ નો.કૉલેજ 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

લગતી તમામ 
કામગીરી 

31.  પ્રાઘ્ યા૫ક અન ેવડાશ્રી, 
સોઈલ એન્ ડ વોટર 
એચન્ જ. ચવભાગ, 
કૃચિ ઈજનેરી અન ે
ટેક્ નો.કૉલેજ 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

પ્રાઘ્ યા૫ક અન ેવડાશ્રી, 
સોઈલ એન્ ડ વોટર 
એચન્ જ. ચવભાગ, 
કૃચિ ઈજનેરી અન ે
ટેક્ નો.કૉલેજ 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચન., 
જૂનાગઢ 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
સહ 
પ્રાઘ્ યા૫કશ્રી 

આિાયિશ્રી, 
કૃચિ ઈજનેરી 
અને 
ટેક્ નો.કૉલેજ 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

સોઈલ એન્ ડ વોટર 
એચન્ જ. ચવભાગન ે
લગતી તમામ 
કામગીરી 
 

32.  આિાયિશ્રી, 
પોસ્ ટ ગે્રજ્ યુએટ 
ઈચન્ સ્ ટ.ઑિ એગ્રી 
બીઝનેસ મેનેજમેન્ ટ, 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

આિાયિશ્રી, 
પી.જી.આઇ.એ.બી. 
એમ., 
જૂનાગઢ 

મદદ.વહી. 
અચધકારીશ્રી 

કુલસચિવશ્રી, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

પોસ્ ટ ગ્રેજ્ યુએટ 
ઈચન્ સ્ ટ.ઓિ 
એગ્રી બીઝનેસ 
મેનેજમેન્ ટ 
હસ્ તકની સંપૂણિ  
કામગીરી 

33.  સંશોધન વૈજ્ઞાચનકશ્રી, 
(મગિળી) 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

સંશોધન વૈજ્ઞાચનકશ્રી, 
(મગિળી) 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, જૂનાગઢ 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
સહ સંશો. 
વૈજ્ઞાચનકશ્રી 

સહ સંશોધન 
ચનયામકશ્રી  
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચન.,જૂનાગઢ 

મગિળી સંશોધનન ે
લગતી તમામ 
કામગીરી 

34.  સંશોધન 
વૈજ્ઞાચનકશ્રી,(િણા) 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

સંશોધન 
વૈજ્ઞાચનકશ્રી,(િણા) 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, જૂનાગઢ 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
સહ સંશો. 
વૈજ્ઞાચનકશ્રી 

સહ સંશોધન 
ચનયામકશ્રી  
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચન.,જૂનાગઢ 

કઠોળ સંશોધનન ે
લગતી તમામ 
કામગીરી 

35.  સંશોધન વૈજ્ઞાચનકશ્રી, 
(કપાસ), 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

સંશોધન વૈજ્ઞાચનકશ્રી, 
(કપાસ), 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
સહ 
સંશોધન 
વૈજ્ઞાચનકશ્રી 

સહ સંશોધન 
ચનયામકશ્રી 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

કપાસ સંશોધનન ે
લગતી તમામ 
કામગીરી 

36.  સંશોધન વૈજ્ઞાચનકશ્રી, 
(લસણ ડંુગળી), 
શાકભાજી સંશોધન 
કેન્ર,જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, જૂનાગઢ 

સંશોધન વૈજ્ઞાચનકશ્રી, 
(લસણ ડંુગળી), 
શાકભાજી સંશો. કેન્ર,   
જૂનાગઢ કૃચિ યુચન., 
જૂનાગઢ 

સહ 
સંશોધન 
વૈજ્ઞાચનકશ્રી 

સહ સંશોધન 
ચનયામકશ્રી  
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

શાકભાજી 
સંશોધનન ે
લગતી તમામ  
કામગીરી 

37.  સંશોધન 
વૈજ્ઞાચનકશ્રી,(ઘઉં) 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

સંશોધન 
વૈજ્ઞાચનકશ્રી,(ઘઉં) 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, જૂનાગઢ 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
સહ સંશો. 
વૈજ્ઞાચનકશ્રી 

સહ સંશોધન 
ચનયામકશ્રી  
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચન.,જૂનાગઢ 

ઘઉ સંશોધનન ે
લગતી તમામ  
કામગીરી 

38.  સંશોધન વૈજ્ઞાચનકશ્રી, 
(એજીબી),૫શુ ઉછેર 
કેન્ર, જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી,જૂનાગઢ 

સંશોધન 
વૈજ્ઞાચનકશ્રી,(એજીબી) 
૫શુ ઉછેર કેન્ર,   
જૂનાગઢ કૃચિ 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
સહ 
સંશોધન 

સહ સંશોધન 
ચનયામકશ્રી  
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 

૫શુ ઉછેર કેન્રન ે
લગતી તમામ  
કામગીરી 
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ક્ર
મ 

કચેરીન ું નામ 

જાહરે માહહતી 
અધિકારી/હોદ્દો  

(P.I.O.)  

મદદ.જાહરે 
માહહતી 
અધિકારી 

(A.P.I.O.) 

એપેલેટ 
ઑથોહરટી 

(A.A.) 

RTI-2005 હઠેળની 
માહહતી અંગેની 
કામગીરી 

૧ ર ૩ ૪ ૫ ૬ 

યુચનવચસિટી, જૂનાગઢ વૈજ્ઞાચનક જૂનાગઢ 

39.  હડપાટિ મેન્ ટ ઓિ સીડ 
સાયન્ સ એન્ ડ 
ટેક્ નોલોજી, 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી 
જૂનાગઢ. 

પ્રાઘ્ યા૫કશ્રી, 
હડપાટિ મેન્ ટ ઓિ સીડ 
સાયન્ સ એન્ ડ 
ટેક્ નોલોજી, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી 
જૂનાગઢ. 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
અચધકારીશ્રી  

આિાયિશ્રી,  
કૃચિ 
મહાચવદ્યાલય, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ. 

હડપાટિ મેન્ ટ ઑિ 
સીડ સાયન્ સ 
એન્ ડ ટેક્ નોલોજી 
ચવભાગ તથા 
મેગાસીડ પ્રોજકેટ 
અને સાગડીવીડી 
િામિન ેલગતી તમામ 
માહહતી 

40.  મદદનીશ સંશોધન 
વૈજ્ઞાચનકશ્રી 
સીડસેલ, 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

મદદનીશ સંશોધન 
વૈજ્ઞાચનકશ્રી 
સીડસેલ, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, જૂનાગઢ 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
ખેતીવાડી 
અચધકારીશ્રી 

સહ સંશોધન 
ચનયામકશ્રી  
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

સીડસેલન ે
લગતી તમામ 
બાબતો 
 

41.  મદદનીશ પ્રાધ્યાપકશ્રી, 
ઇનલેન્ડ હિશરીઝ, 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી,  
જૂનાગઢ 

મદદનીશ 
પ્રાધ્યાપકશ્રી, ઇનલેન્ડ 
હિશરીઝ, જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી,  જૂનાગઢ 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
 

સહ સંશોધન 
ચનયામકશ્રી  
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચન.,જૂનાગઢ 

ઇનલેન્ડ હિશરીઝ 
ચવભાગને લગતી 
તમામ બાબતો 
 

42.  આિાયિશ્રી, 
પોચલટેકચનક ઈન 
એગ્રો પ્રોસેસીંગ, 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

આિાયિશ્રી, 
પોચલટેકચનક ઈન 
એગ્રો પ્રોસેસીંગ, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
મદદનીશ 
પ્રાઘ્ યા૫કશ્રી 

આિાયિશ્રી, 
કૃચિ ઈજનેરી 
અન ે
ટેક્ નો.કૉલેજ  
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચન., જૂનાગઢ 

પોચલટેકચનક  
ઈન એગ્રો 
પ્રોસેસીંગની તમામ 
કામગીરી 

43.  આિાયિશ્રી, 
પોચલટેકચનક ઈન 
હોટીકલ્ િર, 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

આિાયિશ્રી, 
પોચલટેકચનક ઈન 
હોટીકલ્ િર, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, જૂનાગઢ 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
મદદનીશ 
પ્રાઘ્ યા૫કશ્રી 

આિાયિશ્રી, 
કૃચિ 
મહાચવદ્યાલય 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચન.,જૂનાગઢ 

પોચલટેકચનક ઈન 
હોટીકલ્ િરની 
તમામ કામગીરી 

44.  આિાયિશ્રી, 
પોચલટેકચનક ઈન 
એગ્રીકલ્ િર, 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
સીદસર 

આિાયિશ્રી, 
પોચલટેકચનક ઈન 
એગ્રીકલ્ િર, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, સીદસર 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
મદદનીશ 
પ્રાઘ્ યા૫કશ્રી 

આિાયિશ્રી, 
કૃચિ 
મહાચવદ્યાલય 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચન.,જૂનાગઢ 

પોચલટેકચનક ઈન 
એગ્રીકલ્ િરની 
તમામ કામગીરી 

45.  સંશોધન વૈજ્ઞાચનકશ્રી, 
(ખેતી ઈજનેરી), 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

સંશોધન વૈજ્ઞાચનકશ્રી, 
(ખેતી ઈજનેરી) 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, જૂનાગઢ 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
ખેતીવાડી 
અચધકારીશ્રી 

સહ સંશોધન 
ચનયામકશ્રી  
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચન.,જૂનાગઢ 

ખેતી ઈજનેરી 
સંશોધનને લગતી 
તમામ કામગીરી 
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ક્ર
મ 

કચેરીન ું નામ 

જાહરે માહહતી 
અધિકારી/હોદ્દો  

(P.I.O.)  

મદદ.જાહરે 
માહહતી 
અધિકારી 

(A.P.I.O.) 

એપેલેટ 
ઑથોહરટી 

(A.A.) 

RTI-2005 હઠેળની 
માહહતી અંગેની 
કામગીરી 

૧ ર ૩ ૪ ૫ ૬ 

46.  મદદ.ચવસ્ તરણ 
ચશક્ષણશાસ્ રીશ્રી 
સરદાર સ્ મૃચત કેન્ર  
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

મદદ.ચવસ્ તરણ 
ચશક્ષણશાસ્ રીશ્રી 
સરદાર સ્ મૃચત કેન્ર  
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, જૂનાગઢ 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
ખેતીવાડી 
અચધકારીશ્રી 

ચવસ્ તરણ 
ચશક્ષણ  
ચનયામકશ્રી, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચન.,જૂનાગઢ 

ચવસ્ તરણ ચશક્ષણ  
તેમ જ 
તાલીમ/માહહતીને  
લગતી તમામ  
કામગીરી 

47.  આિાયિશ્રી,  
કૃચિ મહાચવદ્યાલય, 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
મોટા-ભંડાહરયા 
તા.ચજ. અમરેલી 

આિાયિશ્રી,  
કૃચિ મહાચવદ્યાલય, 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચન., 
મોટા-ભંડાહરયા 
તા.ચજ. અમરેલી 

મદદ. 
વહીવટી 
અચધકારીશ્રી 

કુલસચિવશ્રી, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

કૃચિ મહાચવદ્યાલય 
હસ્ તકની તમામ 
કામગીરી 

48.  આિાયિશ્રી,  
કૃચિ મહાચવદ્યાલય, 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિ 
ખાપટ-પોરબંદર 

આિાયિશ્રી,  
કૃચિ મહાચવદ્યાલય, 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચન., 
ખાપટ-પોરબંદર 

મદદ. 
વહીવટી 
અચધકારીશ્રી 

કુલસચિવશ્રી, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

કૃચિ મહાચવદ્યાલય 
હસ્ તકની તમામ 
કામગીરી 

49.  સંશોધન વૈજ્ઞાચનકશ્રી, 
બુલ મધર  િામિ ઑિ ગીર 
કેટલ એન્ડ બિેલોઝ, 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
અમરેલી 

સંશોધન વૈજ્ઞાચનકશ્રી, 
બુલ મધર  િામિ ઑિ 
ગીર કેટલ એન્ડ 
બિેલોઝ, જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, અમરેલી 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
સહ 
સંશોધન 
વૈજ્ઞાચનક 

સહ સંશોધન 
ચનયામકશ્રી  
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

બુલ મધર  િામિ 
ઑિ ગીર કેટલ 
એન્ડ બિેલોઝ, 
કેન્રન ેલગતી  
તમામ કામગીરી 

50.  આિાયિશ્રી, 
પોચલટેકચનક ઈન 
હોમ સાયન્ સ, 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
અમરેલી 

આિાયિશ્રી, 
પોચલટેકચનક ઈન 
હોમ સાયન્ સ, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી,  
અમરેલી 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
મદદનીશ 
પ્રાઘ્ યા૫કશ્રી 

આિાયિશ્રી, 
કૃચિ ઈજનેરી 
અને ટેક્ નો. 
કૉલેજ, જૂનાગઢ  
કૃચિ યચુન., 
જૂનાગઢ 
 
 

પોચલટેકચનક ઈન 
હોમ સાયન્ સની 
તમામ કામગીરી 

51.  ચસચનયર સાયચન્ટસ્ટ  
અને હેડ, 
કૃચિ ચવજ્ઞાન કેન્ર,   
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
અમરેલી 

ચસચનયર સાયચન્ટસ્ટ 
અને હેડ, 
કૃચિ ચવજ્ઞાન કેન્ર,   
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
અમરેલી 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
ટરે ચનંગ 
એસોચસએટ 

ચવસ્ તરણ 
ચશક્ષણ  
ચનયામકશ્રી, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

કૃચિ ચવજ્ઞાન કેન્રન ે
લગતી તમામ 
કામગીરી 
 

52.  ચસચનયર સાયચન્ટસ્ટ  
અને હેડ, 
કૃચિ ચવજ્ઞાન કેન્ર,   
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
ગોર-ચખજહડયા, મોરબી 

ચસચનયર સાયચન્ટસ્ટ 
અને હેડ, 
કૃચિ ચવજ્ઞાન કેન્ર,   
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
ગોર-ચખજહડયા, 
મોરબી 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
ટરે ચનંગ 
એસોચસએટ 

ચવસ્ તરણ 
ચશક્ષણ  
ચનયામકશ્રી, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

કૃચિ ચવજ્ઞાન કેન્રન ે
લગતી તમામ 
કામગીરી 
 

53.  સંશોધન વૈજ્ઞાચનકશ્રી, 
(પ્લાન્ટ બ્રીડીંગ), 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
અમરેલી 

સંશોધન વૈજ્ઞાચનકશ્રી, 
(પ્લાન્ટ બ્રીડીંગ), 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
સહ 
સંશોધન 

સહ સંશો. 
ચનયામકશ્રી 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 

તેલીચબયા ં
સંશોધનન ે
લગતી તમામ 
બાબતો 
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ક્ર
મ 

કચેરીન ું નામ 

જાહરે માહહતી 
અધિકારી/હોદ્દો  

(P.I.O.)  

મદદ.જાહરે 
માહહતી 
અધિકારી 

(A.P.I.O.) 

એપેલેટ 
ઑથોહરટી 

(A.A.) 

RTI-2005 હઠેળની 
માહહતી અંગેની 
કામગીરી 

૧ ર ૩ ૪ ૫ ૬ 

અમરેલી વૈજ્ઞાચનકશ્રી જૂનાગઢ 

54.  આિાયિશ્રી, 
પોચલટેકચનક ઈન 
એગ્રી સાયન્ સ, 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
ધારી 

આિાયિશ્રી, 
પોચલટેકચનક ઈન 
એગ્રી સાયન્ સ, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, ધારી 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
મદદનીશ 
પ્રાઘ્ યા૫કશ્રી 

આિાયિશ્રી, 
કૃચિ 
મહાચવદ્યાલય 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચન.,જૂનાગઢ 

પોચલટેકચનક ઈન 
એગ્રી સાયન્ સની 
તમામ કામગીરી 

55.  સહ સંશોધન 
વૈજ્ઞાચનકશ્રી, 
(એગ્રી.બોટની), 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
ધારી 

સહ સંશોધન 
વૈજ્ઞાચનકશ્રી, 
(એગ્રી.બોટની), 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, ધારી 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
મદદનીશ  
સંશોધન 
વૈજ્ઞાચનકશ્રી 

સહ સંશોધન 
ચનયામકશ્રી  
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

ગૌિર સંશોધન 
કેન્ર અન ેકૃચિ 
સંશોધન કેન્રન ે
લગતી તમામ 
બાબતો 

56.  સંશોધન વૈજ્ઞાચનકશ્રી, 
(સુકી ખતેી) , 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
તરઘડીયા 

સંશોધન વૈજ્ઞાચનકશ્રી, 
(સુકી ખતેી) , 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી,તરઘડીયા 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ સહ 
સંશોધન 
વૈજ્ઞાચનકશ્રી 

સહ સંશોધન 
ચનયામકશ્રી  
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચન., જૂનાગઢ 

સુકી ખેતી 
સંશોધનન ે
લગતી તમામ 
બાબતો 

57.  આિાયિશ્રી, 
પોચલટેકચનક ઈન 
એગ્રીકલ્ િર 
એચન્ જચનયહરંગ, 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
તરઘહડયા 

આિાયિશ્રી, 
પોચલટેકચનક ઈન 
એગ્રીકલ્ િર 
એચન્ જચનયહરંગ, 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચન., 
તરઘહડયા 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
મદદનીશ 
પ્રાઘ્ યા૫કશ્રી 

આિાયિશ્રી, 
કૃચિ ઈજનેરી 
અને ટેક્ નો. 
કૉલેજ, જૂનાગઢ  
કૃચિ યચુન., 
જૂનાગઢ 

પોચલટેકચનક ઈન 
એગ્રીકલ્ િર 
એચન્ જચનયહરંગની 
તમામ કામગીરી 

58.  ચસચનયર સાયચન્ટસ્ટ  
અને હેડ, 
કૃચિ ચવજ્ઞાન કેન્ર,   
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
તરઘડીયા 

ચસચનયર સાયચન્ટસ્ટ  
અને હેડ, 
કૃચિ ચવજ્ઞાન કેન્ર,   
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી,તરઘડીયા 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
ટરે ચનંગ 
એસોચસએટ 

ચવસ્ તરણ 
ચશક્ષણ  
ચનયામકશ્રી, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચન.,જૂનાગઢ 

કૃચિ ચવજ્ઞાન કેન્રન ે
લગતી  
તમામ કામગીરી 

59.  ચસચનયર સાયચન્ટસ્ટ  
અને હેડ, 
કૃચિ ચવજ્ઞાન કેન્ર,   
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
જામનગર 

ચસચનયર સાયચન્ટસ્ટ  
અને હેડ, 
કૃચિ ચવજ્ઞાન કેન્ર,   
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, જામનગર 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
ટરે ચનંગ 
એસોચસએટ 

ચવસ્ તરણ 
ચશક્ષણ  
ચનયામકશ્રી, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચન.,જૂનાગઢ 

કૃચિ ચવજ્ઞાન કેન્રન ે
લગતી તમામ 
કામગીરી 
 

60.  સંશોધન 
વૈજ્ઞાચનકશ્રી(બાજરા), 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
જામનગર 

સંશોધન 
વૈજ્ઞાચનકશ્રી(બાજરા), 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
જામનગર 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
સહ 
સંશોધન 
વૈજ્ઞાચનકશ્રી 

સહ સંશોધન 
ચનયામકશ્રી  
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

બાજરા સંશોધનન ે
લગતી તમામ 
બાબતો 

61.  ચસચનયર સાયચન્ટસ્ટ  
અને હેડ, 
કૃચિ ચવજ્ઞાન કેન્ર,   
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
ખા૫ટ, (પોરબંદર) 

ચસચનયર સાયચન્ટસ્ટ  
અને હેડ, 
કૃચિ ચવજ્ઞાન કેન્ર,   
જૂનાગઢ કૃચિ યુચન., 
ખા૫ટ, (પોરબંદર) 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
ટરે ચનંગ 
એસોચસએટ 

ચવસ્ તરણ 
ચશક્ષણ  
ચનયામકશ્રી, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચન., જૂનાગઢ 

કૃચિ ચવજ્ઞાન કેન્રન ે
લગતી  
તમામ કામગીરી 
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ક્ર
મ 

કચેરીન ું નામ 

જાહરે માહહતી 
અધિકારી/હોદ્દો  

(P.I.O.)  

મદદ.જાહરે 
માહહતી 
અધિકારી 

(A.P.I.O.) 

એપેલેટ 
ઑથોહરટી 

(A.A.) 

RTI-2005 હઠેળની 
માહહતી અંગેની 
કામગીરી 

૧ ર ૩ ૪ ૫ ૬ 

62.  મદદનીશ સંશોધન 
વૈજ્ઞાચનકશ્રી, (કપાસ)  
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
ખા૫ટ, (પોરબંદર) 

મદદનીશ સંશોધન 
વૈજ્ઞાચનકશ્રી, (કપાસ)  
જૂનાગઢ કૃચિ યુચન., 
ખા૫ટ, (પોરબંદર) 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
ખેતી. 
અચધકારીશ્રી 

સહ સંશોધન 
ચનયામકશ્રી 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચન.,જૂનાગઢ 

કપાસ સંશોધનન ે
લગતી તમામ 
બાબતો 

63.  ચસચનયર સાયચન્ટસ્ટ  
અને હેડ, 
કૃચિ ચવજ્ઞાન કેન્ર,   
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
નાના કાંધાસર 

ચસચનયર સાયચન્ટસ્ટ  
અને હેડ, 
કૃચિ ચવજ્ઞાન કેન્ર,   
જૂનાગઢ કૃચિ યુચન., 
નાના કાંધાસર 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
ટરે ચનંગ 
એસોચસએટ 

ચવસ્ તરણ 
ચશક્ષણ  
ચનયામકશ્રી, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચન., જૂનાગઢ 

કૃચિ ચવજ્ઞાન કેન્રન ે
લગતી  
તમામ કામગીરી  
 

64.  સંશોધન વૈજ્ઞાચનકશ્રી, 
(બાગાયત) , 
િળ સંશોધન કેન્ર,   
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
મહુવા 

સંશોધન વૈજ્ઞાચનકશ્રી, 
(બાગાયત) , 
િળ સંશોધન કેન્ર,   
જૂનાગઢ કૃચિ યુચન., 
મહુવા 

સહ 
સંશોધન 
વૈજ્ઞાચનકશ્રી 

સહ સંશોધન 
ચનયામકશ્રી  
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

બાગાયત 
સંશોધનન ે
લગતી તમામ 
બાબતો 

65.  મદદનીશ સંશોધન 
વૈજ્ઞાચનકશ્રી, 
સુકી ખેતી સંશો. કેન્ર, 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
વલ્ લભીપુર 

મદદનીશ સંશોધન 
વૈજ્ઞાચનકશ્રી, 
સુકી ખેતી સંશો. કેન્ર, 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચન., 
વલ્ લભીપુર 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
ખેતીવાડી 
અચધકારીશ્રી 

સહ સંશોધન 
ચનયામકશ્રી  
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

સુકી ખેતી 
સંશોધનન ે
લગતી તમામ 
બાબતો 

66.  મદદનીશ સંશોધન 
વૈજ્ઞાચનકશ્રી, 
(લસણ  અને  ડંુગળી) 
લસણ અન ેડંુગળી 
સંશોધન કેન્ર,   
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
તળાજા િામિ, 
તળાજા, ચજ.ભાવનગર 

મદદનીશ સંશોધન 
વૈજ્ઞાચનકશ્રી, 
(લસણ  અને  ડંુગળી) 
લસણ અન ેડંુગળી 
સંશોધન કેન્ર,   
જૂનાગઢ કૃચિ યુચન., 
તળાજા િામિ, 
તળાજા, ચજ.ભાવનગર 
 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ  
 

સહ સંશોધન 
ચનયામકશ્રી  
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ. 

લસણ ડંુગળી 
સંશોધનને લગતી 
તમામ માહહતી. 

67.  સહ સંશોધન 
વૈજ્ઞાચનકશ્રી, 
બીટી કપાસ સંશોધન 
કેન્ર,   
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
કુકડા િામિ, 
મુા.કુકડા, ચજ.સુરેન્રનગર 

સહ સંશોધન 
વૈજ્ઞાચનકશ્રી, 
બીટી કપાસ સંશોધન 
કેન્ર,   
જૂનાગઢ કૃચિ યુચન., 
કુકડા િામિ, મુા.કુકડા, 
ચજ. સુરેન્રનગર 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
મદદનીશ 
સંશોધન 
વૈજ્ઞાચનકશ્રી 

સહ સંશોધન 
ચનયામકશ્રી  
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ. 

કપાસ સંશોધન 
તથા  મદદ. સંશો. 
વૈજ્ઞા.શ્રી, (સુકી 
ખેતી), જૂ.કૃ.ય.ુ, 
નાના કાંધાસરની 
કિેરીન ેલગતી 
તમામ માહહતી 

68.  ચસચનયર સાયચન્ટસ્ટ  
અને હેડ, 
કૃચિ ચવજ્ઞાન કેન્ર,   
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
મુા.પી૫ળીયા, 
તા.ધોરાજી, ચજ.રાજકોટ 

ચસચનયર સાયચન્ટસ્ટ  
અને હેડ, 
કૃચિ ચવજ્ઞાન કેન્ર,   
જૂનાગઢ કૃચિ યુચન., 
મુા.પી૫ળીયા, 
તા.ધોરાજી,ચજ.રાજકોટ 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
ટરે ચનંગ 
એસોચસએટ 

ચવસ્ તરણ 
ચશક્ષણ 
ચનયામકશ્રી, 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ. 

કૃચિ ચવજ્ઞાન કેન્રન ે
લગતી  
તમામ કામગીરી 
 

69.  આિાયિશ્રી, 
પોચલટેકચનક ઈન 
એગ્રીકલ્ િર, જૂનાગઢ કૃચિ 

આિાયિશ્રી, 
પોચલટેકચનક ઈન 
એગ્રીકલ્ િર જૂનાગઢ 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
 

ચવસ્ તરણ 
ચશક્ષણ  
ચનયામકશ્રી, 

પોચલટેકચનક ઈન 
એગ્રીકલ્ િરન ે
લગતી  
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ક્ર
મ 

કચેરીન ું નામ 

જાહરે માહહતી 
અધિકારી/હોદ્દો  

(P.I.O.)  

મદદ.જાહરે 
માહહતી 
અધિકારી 

(A.P.I.O.) 

એપેલેટ 
ઑથોહરટી 

(A.A.) 

RTI-2005 હઠેળની 
માહહતી અંગેની 
કામગીરી 

૧ ર ૩ ૪ ૫ ૬ 

યુચનવચસિટી,  હળવદ કૃચિ યચુનવચસિટી, 
હળવદ 

જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચન.,જૂનાગઢ 

તમામ કામગીરી 
 

70.  મદદનીશ સંશોધન 
વૈજ્ઞાચનકશ્રી, (તેલીચબયાં) 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
માણાવદર 

મદદનીશ સંશોધન 
વૈજ્ઞાચનકશ્રી, 
(તેલીચબયાં) 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચન., 
માણાવદર 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
 

સહ સંશોધન 
ચનયામકશ્રી  
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

તેલીચબયા ં
સંશોધનન ે
લગતી તમામ 
બાબતો 

71.  મદદનીશ સંશોધન 
વૈજ્ઞાચનકશ્રી, 
િળ સંશોધન કેન્ર,   
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
માંગરોળ 

મદદનીશ 
સંશોધનવૈજ્ઞાચનકશ્રી, 
િળ સંશોધન કેન્ર,   
જૂનાગઢ કૃચિ યુચન., 
માંગરોળ 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
 

સહ સંશોધન 
ચનયામકશ્રી  
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

િળ સંશોધનન ે
લગતી તમામ 
બાબતો 

72.  મદદનીશ સંશોધન 
વૈજ્ઞાચનકશ્રી, 
સુકી ખેતી સંશોધન કેન્ર,   
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
રાતીયા (ઘેડ) 

મદદ.સંશો.વૈજ્ઞા.શ્રી, 
સુકી ખેતી સંશો.,કેન્ર,   
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
રાતીયા (ઘેડ) 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
 

સહ સંશોધન 
ચનયામકશ્રી  
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

સુકીખેતી 
સંશોધનન ે
લગતી તમામ 
બાબતો 

73.  સંશોધન 
વૈજ્ઞાચનકશ્રી(શેરડી), 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
કોડીનાર 

સંશોધન 
વૈજ્ઞાચનકશ્રી(શેરડી), 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
કોડીનાર 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
 

સહ સંશોધન 
ચનયામકશ્રી  
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

શેરડી સંશોધનન ે
લગતી તમામ 
બાબતો 

74.  મદદનીશ સંશોધન 
વૈજ્ઞાચનકશ્રી, (સુકી 
ખેતી), 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
જામખંભાળીયા 

મદદનીશ સંશોધન 
વૈજ્ઞા.શ્રી(સુકી ખેતી), 
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
જામખંભાળીયા 

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
 

સહ સંશોધન 
ચનયામકશ્રી  
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

સુકી ખેતી 
સંશોધનન ે
લગતી તમામ  
બાબતો 

75.  સંશોધનઅચધકારીશ્રી, 
હિશરીઝ સંશોધન કેન્ર,   
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
ચસક્કા 

સંશોધનઅચધકારીશ્રી, 
હિશરીઝ સંશો.કેન્ર,   
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, ચસક્કા 

મદદનીશ 
સંશોધન 
અચધકારીશ્રી 

સહ સંશોધન 
ચનયામકશ્રી  
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચન.,જૂનાગઢ 

હિશરીઝ 
સંશોધનન ે
લગતી તમામ  
બાબતો 

76.  સંશોધનઅચધકારીશ્રી, 
હિશરીઝ સંશોધન કેન્ર,   
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, 
ઓખા પોટિ  

સંશોધન અચધકારીશ્રી, 
હિશરીઝ સંશો.કેન્ર,   
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
ઓખા પોટિ  

ચસચનયર 
મોસ્ ટ 
મદદનીશ 
સંશોધન 
અચધકારીશ્રી 

સહ સંશોધન 
ચનયામકશ્રી  
જૂનાગઢ કૃચિ 
યુચનવચસિટી, 
જૂનાગઢ 

હિશરીઝ 
સંશોધનન ે
લગતી તમામ  
બાબતો 

 

 



C:\Users\RTI\Desktop\P A D - 01.05.2021 - Copy\PAD01.05.2020\APPENDIX - 13.docx Page 11 of 12 

 

 

કુલસચિવશ્રીની કિેરી 
જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, જૂનાગઢ-૩૬૨ ૦૦૧(ગુજરાત) 

ડૉ.પી.એમ. ચૌહાણ 
કુલસચચવ 

મો. :  ૦૯૮૭૯૧ ૦૪૬૬૦ 
ફોન : (૦૨૮૫)૨૬૭૨૦૮૦-૯૦ PBX-૩૭૮  

ફેકસ   (૦૨૮૫) ૨૬૭૨૪૮૨ 
.vD[., o registrar@jau.in   :  

જા.ન.ંજૂકૃયુ/રચજ/એડીએમ-૫.૩/ આરટીઆઇ /1864-1956    /૨૧    તા.૨૫.૦૨.ર૦૨૧ 
 

વંચાણે લીધા : ૧ આ કચેરીના કાર્ાાલર્ આદેશ જા.નં. જૂકૃરુ્ /રજજ/ એડીએમ-૫.૩/ આરટીઆઇ /૯૪૨૩-૯૫૧૦ /૧૯    

જૂનાગઢ,  તા.૦૧.૦૭.૨૦૧૯  
             ૨  આ કચેરીના કાર્ાાલર્ આદેશ જા.નં. જૂકૃરુ્ /રજજ/ એડીએમ -. ૩.૧/ ૨૦૨૦(૨૦) ૧૬૧૬૦-૭૪ /૨૦૨૦       

જૂનાગઢ,  તા.૨૫.૧૧.૨૦૨૦                                              

 

 

 

- કાર્ાાલર્  આદેશ  - 

 આથી સંબંધકતાિશ્રીઓને જણાવવામા ં આવે છે કે, The Right to Information Act-
2005 હેઠળ વંિાણે લીધા ક્રમાંક-૧ના કાયાિલય આદેશથી આ યુચનવચસિટીના અચધકારીશ્રીઓની 

એપેલેટ ઑથોહરટી (A.A.) જાહેર માહહતી અચધકારી (P.I.O.) અને મદદનીશ જાહેર માહહતી 

અચધકારી (A.P.I.O.) તરીકે ચનમણૂક કરવામાં આવેલ હતી. તેમા ંક્રમ – 58,  કોલમ ન.ં ૩ અન ે૫ 

માં જરૂરી સુધારા-વધારા સાથ ેનીિે મુજબના અચધકારીશ્રીઓની એપેલેટ ઑથોહરટી (A.A.), જાહેર 

માહહતી અચધકારી (P.I.O.) અને મદદનીશ જાહેર માહહતી અચધકારી (A.P.I.O.) તરીકે ચનમણૂક 
કરવામા ંઆવે છે. 

V[G[1FZ v A 

ક્રમ કચેરીન ું નામ 

જાહરે માહહતી 
અધિકારી/હોદ્દો  

(P.I.O.)  

મદદ.જાહરે 
માહહતી 
અધિકારી 

(A.P.I.O.) 

એપેલેટ 
ઑથોહરટી 

(A.A.) 

RTI-2005 

હઠેળની માહહતી 
અંગેની કામગીરી 

૧ ર ૩ ૪ ૫ ૬ 
 
58. આચાર્ાશ્રી, 

પોજલટેકજનક ઈન 

હોમ સાર્ન્ સ, 

જૂનાગઢ કૃજિ ર્ુજનવજસાટી, 

અમરેલી 

સંશોધન વૈજ્ઞાજનકશ્રી 

(પાક સવંધાન),  

કૃજિ સશંોધન કેન્ર, 

જૂ.કૃ.ર્.ુ 

અમરેલી 

જસજનર્ર 

મોસ્ ટ 

મદદનીશ 

પ્રાઘ્ ર્ા૫કશ્રી 

સહ સંશોધન 

જનર્ામકશ્રી, 

જૂનાગઢ  કૃજિ 

ર્જુનવજસાટી, 

જૂનાગઢ 

પોજલટેકજનક ઈન 

હોમ સાર્ન્ સની 

તમામ કામગીરી 

પ્રસ્તુત આદેશ આ કિેરીની િાઇલ પર માન. કુલપચતશ્રીની મંજૂરી મેળવી બહાર પાડવામાં આવે છે.             

સહી/-

કુલસચિવ 

DFlCTLGM VlWSFZ VlWlGIDvZ__5 VgJI[ V[5[,[8 VMYMlZ8Ls5|YD V5L, ;¿FlWSFZLf4 

ÔC[Z DFlCTL VlWSFZL VG[ DNNGLX ÔC[Z DFlCTL VlWSFZLGL lGD6}S AFATPPP 
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જા.ન.ંજૂકૃયુ/રચજ/એડીએમ-પ.૩/આરટીઆઈ/1864-1956 /૨૧  જૂનાગઢ,  
તા. ૨૫.૦૨.ર૦૨૧  
 

નકલ જયભારત સાથ રવાના જાણ તેમ જ યોગ્ય થવા સારુ..  

૧) આ યુચનવચસિટીની તમામ કિેરીના વડાશ્રીઓ તરિ. 

ર) આ યુચનવચસિટીના તમામ એપેલેટ ઑથોહરટી/પી.આઈ.ઓ./ એ.પી.આઈ.ઓ./તરિ.  

૩) કુલસચિવશ્રી, આણંદ/નવસારી/સરદારકૃચિનગર દાંતીવાડા કૃચિ યુચનવચસિટી તરિ. 

૪) માન.કુલપચતશ્રીના રહસ્યસચિવશ્રી, જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, જૂનાગઢ. 

નકલ રવાના : 

૧) કુલસચિવશ્રીના રહસ્યસચિવશ્રી, જૂનાગઢ કૃચિ યુચનવચસિટી, જૂનાગઢ. 

ર) આ કિેરીની દરેક શાખાઓ તરિ. 

૩) ચનયામકશ્રી, આઈ.ટી.સેલ તરિ.. યુચનવચસિટી વેબસાઈટ પર મૂકવા યોગ્ય થવા સારુ..  

 

 

 

 

 

 


