
કૃષ ષલજ્ઞાન કેન્દ્ર  

જુનાગઢ કૃષ યષુનલવીટી  

જાભનગય  
પ્રથભ શયોના ષનદળશનો (યલી-૨૦૧૬) 

૧. ધાણા (નલી જાત ગજુયાત ધાણા –૨)  

(ઇનપટુ્વ: ૧. ગજુયાત ધાણા – ૨ બફમાયણ  – ૬.૦ કકગ્રા.) 

ક્રભ નાભ ગાભ તાલકુો જીલ્રો પોન નફંય 

૧ ાગડા કયળનબાઈ ઉકાબાઈ છત્તય કારાલડ જાભનગય 9913398597 

૨ લાડોદયીમા વતીળબાઈ યભેળબાઈ છત્તય કારાલડ જાભનગય 9913077009 

૩ વોરકંી લેજાણદંબાઈ શીયાબાઈ ભજાયોઝીલાડા બાણલડ દ્વાયકા 9427240293 

૪ વોરકંી યાભજીબાઈ દેલળીબાઈ ભજાયોઝીલાડા બાણલડ દ્વાયકા 9824802841 

૫ ીયોતય લારજીબાઈ વીદાબાઈ ભજાયોઝીલાડા બાણલડ દ્વાયકા 9924842041 

૬ ીયોતય ોરાબાઈ વીદાબાઈ ભજાયોઝીલાડા બાણલડ દ્વાયકા 9428087385 

૭ કાયેણા ફાબાઇ લજ્ળીબાઈ ભજાયોઝીલાડા બાણલડ દ્વાયકા 9725810750 

૮ ફધંીમા ાફીફને શભીયબાઈ   ફફયઝય  રારપયુ  જાભનગય 9714015869 

૯ ફધંીમા રખબુાઈ શભીયબાઈ   ફફયઝય  રારપયુ  જાભનગય 9979598480 

૧૦ વોરકંી આણદંબાઈ જેવાબાઈ દુધાા બાણલડ દ્વાયકા 9428126312 

૧૧ કદાલરા પુજંાબાઈ યાજાબાઈ દુધાા બાણલડ દ્વાયકા 9724872886 

૧૨ વોરકંી જેઠાબાઈ યાભવીબાઈ દુધાા બાણલડ દ્વાયકા 8128614150 

૧૩ વાભા ગોગનબાઈ ષલયાબાઈ દુધાા બાણલડ દ્વાયકા 9924617935 

૧૪ વોરકંી દેલળીબાઈ જેળાબાઈ દુધાા બાણલડ દ્વાયકા 9428126310 

૧૫ વખીમા ઠાકયળીબાઈ કુયજીબાઈ રક્ષ્ભીપયુ કારાલડ જાભનગય 9998683671 

૧૬ વખીમા પ્રલીણબાઈ ષલઠરબાઈ રક્ષ્ભીપયુ કારાલડ જાભનગય 9558602122 

૧૭ વખીમા કારૂબાઈ ભોશનબાઈ રક્ષ્ભીપયુ કારાલડ જાભનગય 9879738823 

૧૮ યભાય કાનજીબાઈ રખભણબાઈ ભોયઝય બાણલડ દ્વાયકા 9624948797 

૧૯ ીયોતય લળયાભબાઈ જેઠાબાઈ ભોયઝય બાણલડ દ્વાયકા 9725810750 

૨૦ ીયોતય વલદાવબાઇ જેઠાબાઈ ભોયઝય બાણલડ દ્વાયકા 9712048911 

 
  
 

 



૨. ઘઉં (વકંબરત ોણ વ્મલસ્થા) 

(ઇનપટુ્વ: ૧. ઝીંક વલ્પેટ  – ૫.૦ કકગ્રા.   ૨. વયદાય ભાઈક્રોભીક્વ – ૫૦૦.૦ ગ્રાભ ૩. 
ી.એવ.એભ.-૧.૦ રી  ૪. એઝેટોફેકટય – ૧.૦ રી.) 
   

ક્રભ નાભ ગાભ તાલકુો જીલ્રો પોન નફંય 

૧ યાઠોડ કદનેળબાઈ ગોારબાઈ લાનાલડ બાણલડ દ્વાયકા 9725179200 

૨ યાઠોડ નયેન્દ્રબાઈ નાયણબાઈ લાનાલડ બાણલડ દ્વાયકા 9725144048 

૩ યભાય ભણીરાર ભનજીબાઈ લાનાલડ બાણલડ દ્વાયકા 9725873921 

૪ યાઠોડ ગોષલિંદબાઈ જેઠાબાઈ લાનાલડ બાણલડ દ્વાયકા 9725416683 

૫ યાઠોડ નાયણબાઈ નાથાબાઈ લાનાલડ બાણલડ દ્વાયકા 9725144048 

૬ કપયુીમા ઘનશ્માભબાઈ મુજીબાઈ ગોરણીમા કારાલડ જાભનગય 9879458466 

૭ લાા ભયુાબાઈ ભાણસયુબાઈ ચેરાફેડી કારાલડ જાભનગય 9408570442 

૮ થૈમભ કપયોઝબાઈ શાજીબાઇ ચેરાફેડી કારાલડ જાભનગય 9428066316 

૯ થૈમભ અબ્ફાવબાઈ વરેભાનબાઇ ચેરાફેડી કારાલડ જાભનગય 9428860109 

૧૦ થૈમભ જુભાબાઈ શાજીબાઇ ચેરાફેડી કારાલડ જાભનગય 9408540187 
 

 

૩. જીરંુ (યોગ ષનમતં્રણ / નલી જાત)   

(ઇનપટુ્વ: ૧. બફમાયણ ગજુયાત જીરંુ – ૪– ૬.૦ કકગ્રા. ૨. 8=F.SM0DF "  – ૧.૦ કકગ્રા.) 
 

ક્રભ નાભ ગાભ તાલકુો જીલ્રો પોન નફંય 

૧ દોંગા નાયણબાઈ ળાભજીબાઈ ધયભપયુ રારપયુ જાભનગય 8000378134 

૨ કયમયુ નગાબાઇ ભારદેબાઈ ધયભપયુ રારપયુ જાભનગય 9727810115 

૩ વગય લળયાભબાઈ રખભણબાઈ વઈદેલીમા બાણલડ દ્વાયકા 9428729304 

૪ ભારુ કાયાબાઈ જેવાબાઈ વઈદેલીમા બાણલડ દ્વાયકા 9879236814 

૫ વયેણા ીયુબાઈ અયજણબાઈ વઈદેલીમા બાણલડ દ્વાયકા 8128164918 

૬ કદાલરા જમેળબાઈ દુદાબાઈ પતેપયુ બાણલડ દ્વાયકા 9737316216 

૭ કદાલરા યભેળબાઈ નાયણબાઈ પતેપયુ બાણલડ દ્વાયકા 9904866117 

૮ જોડ ફાબાઇ ધનાબાઇ બણગોય રારપયુ જાભનગય 8140090097 

૯ જાડેજા જીતેન્દ્રષવિંશ કકળોયષવિંશ બણગોય રારપયુ જાભનગય 9727431758 

૧૦ કાનાણી નાયણબાઈ કયભળીબાઈ બણગોય રારપયુ જાભનગય 9825701020 

 


