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કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર 

જુનાગઢ કૃષિ યષુનિર્સીટી, જામનગર 

પ્રથમ હરોળના ષનદર્શનો (ઉનાળુ -૨૦૧૭-૧૮) 

 

૧.  પાક : બાજરો  
 ર્સીઝન : ઉનાળુ ૨૦૧૭-૧૮  
 યોજના : KVK  
(ઈનપટુ : બબયારણ : ૧.૫ કકલો(જી.એચ.બી.-૭૩૨), પી.એર્સ.એમ.-૫૦૦ મી.લી., એઝોટોબેકટર- ૫૦૦ મી.લી.) 

ક્રમ નામ ગામ તાલકુો જીલ્લો ફોન નબંર 
૧ જેરામ જગા કારેણા  જામ રોજીિાડા ભાણિડ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૯૧૩૪૬૫૮૯૩ 

૨  ર્સિદાર્સ દેિા ગોરફાડ  જામ રોજીિાડા ભાણિડ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૭૨૪૫૧૯૩૯૧ 

૩  કમલેર્ નગાભાઈ કારેણા  જામ રોજીિાડા ભાણિડ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૭૧૪૦૩૩૪૬૫ 

૪  પ્રફુલભાઈ લખમણભાઈ ગોરફાડ  જામ રોજીિાડા ભાણિડ દેિભષૂમ દ્વારકા ૮૭૫૮૧૫૧૩૪૧ 

૫  રષતલાલ જેરામ ર્સગર  જામ રોજીિાડા ભાણિડ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૯૧૩૯૦૪૨૬૫ 

૬  કેશ ુહમીરભાઈ ગોરફાડ  જામ રોજીિાડા ભાણિડ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૪૦૯૭૪૩૧૭૬ 

૭  પ્રિીણ જેરામભાઇ ર્સગર  જામ રોજીિાડા ભાણિડ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૦૯૯૪૨૬૫૧૭ 

૮  રાજેર્ ષિઠલભાઈ ઠકરાર  ભણગોર લાલપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૭૧૪૬૪૨૫૦૮ 

૯  મળુજીભાઈ નથભુાઈ િરર્સાખીયા ભણગોર લાલપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૭૫૬૭૫૫૩૦૪૦ 

૧૦  હરદેિષર્સિંહ બળિતંષર્સિંહ જાડેજા  ભણગોર લાલપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૭૨૫૭૦૨૫૩૮ 

 

 

૨.  પાક : મગફળી - NMOOP યોજના અંતગશત 

 ર્સીઝન : ઉનાળુ ૨૦૧૭-૧૮  
 યોજના : NMOOP 

(ઈનપટુ:-૧. પી.એર્સ.બી. – ૫૦૦ ષમલી, રાઈઝોબબયમ– ૫૦૦ ષમલી, ટ્રાઇકોડમાાં-૨.૦ કકગ્રા, બ્યિેુરીયા-૨.૦ કકગ્રા, 
ઈમીડાક્લોષપ્રડ-૨૫૦ મીલી, થાયોડીકાબશ-૨૫૦ ગ્રામ, કાબેન્દ્ડેબઝમ+મેન્દ્કોઝેબ-૫૦૦ ગ્રામ, ર્સાયપરમેન્થ્ન્દ્િન-
૫૦૦મીલી,એષર્સટામેષપ્રડ-૨૫૦ ગ્રામ) 

ક્રમ નામ ગામ તાલકુો જીલ્લો ફોન નબંર 
૧ મકિાણા પાચંા લાખા િાિડી જોકડયા જામનગર ૯૯૦૯૧૬૪૨૮૨ 

૨ ડાગંર જેર્સગં રતા િાિડી જોકડયા જામનગર ૯૯૧૨૨૭૦૨૦૦ 

૩ ડાગંર ખીમા રિા િાિડી જોકડયા જામનગર ૮૭૫૮૮૩૮૫૦૯ 

૪ ડાગંર નરર્સગંભાઈ રાિાભાઈ િાિડી જોકડયા જામનગર ૭૫૬૭૪૪૯૦૦૭ 

૫ મકિાણા પ્રભાત દેશરુ  િાિડી જોકડયા જામનગર ૯૯૨૫૭૭૩૩૭ 

૬ ર્સોનારા િર્રામ અરજણ િાિડી જોકડયા જામનગર ૯૫૭૪૭૮૫૫૭૫ 
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૭ ર્સોનારા કેશ ુઅરજણ િાિડી જોકડયા જામનગર ૯૫૭૪૭૯૯૯૩૪ 

૮ મકિાણા લક્ષ્મીબેન જેર્સગંભાઈ િાિડી જોકડયા જામનગર ૯૮૭૯૬૮૧૧૨૫ 

૯ ડાગંર રમેર્ હીરા  િાિડી જોકડયા જામનગર ૯૪૨૭૯૪૧૫૫૩ 

૧૦ ર્સોનારા રામાભાઈ અરજણભાઈ િાિડી જોકડયા જામનગર ૯૯૭૯૧૯૪૩૭૪ 

૧૧ મકિાણા ષર્િા હરી િાિડી જોકડયા જામનગર ૯૮૭૯૯૫૩૧૧૮ 

૧૨ મારંુ ભરત રાણા   િાિડી જોકડયા જામનગર ૯૭૧૪૯૩૭૦૯૬ 

૧૩ મારંુ પ્રિીણ રાણા   િાિડી જોકડયા જામનગર ૯૭૨૩૬૮૭૪૮૩ 

૧૪ મકિાણા અર્ોક રતા  િાિડી જોકડયા જામનગર ૯૭૧૨૫૮૦૦૪૫ 

૧૫ મકિાણા લલીત રતા િાિડી જોકડયા જામનગર ૯૯૦૯૧૯૭૧૩૧ 

૧૬ ડાગંર િર્સતં રામા  િાિડી જોકડયા જામનગર ૯૪૨૭૭૭૦૪૨૮ 

૧૭ ડાગંર રતા રિા િાિડી જોકડયા જામનગર ૮૭૫૮૮૩૮૫૦૯ 

૧૮ ડાગંર કદનેર્ કરર્ન  િાિડી જોકડયા જામનગર ૯૯૭૯૨૯૨૪૮૮ 

૧૯ મારંુ ષિરા મેરા િાિડી જોકડયા જામનગર ૯૬૨૪૫૮૦૭૫૨ 

૨૦ મકિાણા િાલભુાઇ લાખાભાઈ  િાિડી જોકડયા જામનગર ૯૭૧૨૫૮૩૦૦૧ 

૨૧ ડાગંર બાબાભાઈ દેશરુ િાિડી જોકડયા જામનગર ૯૯૧૩૦૩૭૨૪૬ 

૨૨ મકિાણા પાચંા દેશરુભાઈ િાિડી જોકડયા જામનગર ૯૯૨૫૩૯૦૩૯૬ 

૨૩ ર્સોનારા રમેર્ રિાભાઈ િાિડી જોકડયા જામનગર ૯૮૨૪૦૮૦૫૫૬ 

૨૪ ર્સોનારા રામીબેન કેશભુાઈ  િાિડી જોકડયા જામનગર ૯૭૧૪૭૯૯૯૩૪ 

૨૫ ડાગંર કલ્પેર્ ખેંગારભાઈ િાિડી જોકડયા જામનગર ૯૬૮૭૧૯૬૮૩૪ 

૨૬ જાિીયા અબાિીભાઇ િેરાડ ભાણિડ દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૯૦૯૧૬૪૪૯૫ 

૨૭ ભાણિડીયા જમનભાઇ િલ્લભભાઇ િેરાડ ભાણિડ દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૯૧૩૯૦૪૫૦૧ 

૨૮ દેલિડીયા રમણીકભાઇ જીિરાજભઇ િેરાડ ભાણિડ દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૮૭૯૦૩૪૫૨૬ 

૨૯ જાડેજા રાજેન્દ્રષર્સિંહ જજલભુા િેરાડ ભાણિડ દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૮૨૩૮૩૬૧૯૧૯ 

૩૦ ડઢાણીયા મગનભાઇ આંબાભાઇ િેરાડ ભાણિડ દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૯૭૮૩૦૫૬૪૩ 

૩૧ ખાડં જમનભાઇ મોહનભાઇ  િેરાડ ભાણિડ દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૭૪૯૦૮૧૦૯૪૮ 

૩૨ બરાર્સડા હીરજીભાઇ કાનજીભાઇ   િેરાડ ભાણિડ દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૭૨૭૮૭૬૬૩૧ 

૩૩ કણર્સાગરા રાકેર્ભાઇ મગનભાઇ  િેરાડ ભાણિડ દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૯૨૫૭૭૩૮૩૮ 

૩૪ કણર્સાગરા મગનલાલ મઇયાભાઇ  િેરાડ ભાણિડ દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૯૯૮૩૯૩૨૮૩ 

૩૫ ર્સાપરીયા લક્ષ્મનભાઇ ધનજીભાઇ  િેરાડ ભાણિડ દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૯૭૯૫૧૪૧૧૧ 

૩૬ ડઢાણીયા મોહનભાઇ દેિર્ીભાઇ િેરાડ ભાણિડ દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૯૭૯૯૧૦૯૦૩ 
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૩૭ કણર્સાગરા  ગોરધનભાઇ કણર્સાગરા  િેરાડ ભાણિડ દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૯૭૯૦૨૨૫૯૯ 

૩૮ બખરર્સરીયા ષનલેર્ભાઇ કદલીપભાઇ િેરાડ ભાણિડ દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૯૦૯૮૭૯૮૯૮ 

૩૯ કણર્સાગરા અમ્રતુ કરમણભાઇ િેરાડ ભાણિડ દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૮૨૫૫૮૧૧૦૪ 

૪૦ પાડલીયા મનસખુભાઇ બાિનજીભાઇ  િેરાડ ભાણિડ દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૮૨૫૪૦૦૦૯૬ 

૪૧ કણર્સાગરા કકર્ોરભાઇ કરમણભાઇ િેરાડ ભાણિડ દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૯૯૮૦૭૮૪૨૫ 

૪૨ કણર્સાગરા અર્ોક ગોરધનભાઇ િેરાડ ભાણિડ દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૯૯૮૩૦૫૫૯૧ 

૪૩ કણર્સાગરા રમેર્ભાઇ કરમણભાઇ   િેરાડ ભાણિડ દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૯૨૫૭૭૭૬૭૮ 

૪૪ ડઢાણીયા રષિકુમાર મગનલાલ  િેરાડ ભાણિડ દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૪૨૯૨૯૮૮૭૭ 

૪૫ કણર્સાગરા ર્ાષંતલાલ કરમણભાઇ િેરાડ ભાણિડ દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૭૨૪૬૦૧૬૨૭ 

૪૬ નકુમ રભાબેન લખમણભાઇ  િેરાડ ભાણિડ દેિભષુમ દ્વ્રારકા --- 

૪૭ ભાણિડીયા ષિનયકુમાર ગોરધનભાઇ િેરાડ ભાણિડ દેિભષુમ દ્વ્રારકા --- 

૪૮ ડઢાણીયા કંચનબેન મગનભાઇ િેરાડ ભાણિડ દેિભષુમ દ્વ્રારકા --- 

૪૯ જાડેજા કકર્ોરબા મરુુભા િેરાડ ભાણિડ દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૯૨૪૫૧૦૭૪૩ 

૫૦ કણર્સાગરા ચદુંલાલ ષિકમભાઇ િેરાડ ભાણિડ દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૭૨૭૩૧૮૫૧૮ 

૫૧ ર્સાિલીયા લખમણભાઇ રામજીભાઇ ઉમરાળા કાલાિડ જામનગર ૯૯૭૯૯૫૧૪૫૪ 

૫૨ ફળદુ ષિઠલભાઇ પુજંાભાઇ  ઉમરાળા કાલાિડ જામનગર ૯૮૨૫૫૭૯૮૬૯ 

૫૩ ર્સાિલીયા ગાડૂંભાઇ બચભુાઇ  ઉમરાળા કાલાિડ જામનગર ૯૭૨૫૫૮૦૭૭૨ 

૫૪ ર્સાિલીયા જેરામભાઇ પુજંાભાઇ ઉમરાળા કાલાિડ જામનગર ૯૫૩૭૩૧૬૦૬૧ 

૫૫ દોંગા કેર્િજીભાઇ ડૂગંરભાઇ  ઉમરાળા કાલાિડ જામનગર ૯૯૦૯૧૬૩૭૭૫ 

૫૬ ર્સાિલીયા ગોષિિંદભાઇ બચભુાઇ ઉમરાળા કાલાિડ જામનગર ૯૮૨૫૭૨૮૪૨૧ 

૫૭ ર્સાિલીયા ભીખાભાઇ જીિાભાઇ ઉમરાળા કાલાિડ જામનગર ૯૭૨૭૧૪૨૩૮૨ 

૫૮ ર્સાિલીયા ષિનોદભાઇ મોહનભાઇ  ઉમરાળા કાલાિડ જામનગર ૯૮૭૯૦૬૭૮૬૭ 

૫૯ પાભંાર કાનજીભાઇ ર્ીિાભાઇ  ઉમરાળા કાલાિડ જામનગર ૯૦૯૯૩૭૧૩૫૦ 

૬૦ બગણૉયા સરેુર્ભાઇ ર્ામજીભાઇ  ઉમરાળા કાલાિડ જામનગર ૯૯૨૫૦૮૫૪૦૦ 

૬૧ ર્સાિલીયા કારાભાઇ લાખાભાઇ  ઉમરાળા કાલાિડ જામનગર ૯૯૭૮૭૭૫૩૯૩ 

૬૨ ફળદુ નારણભાઇ ગોષિિંદભાઇ  ઉમરાળા કાલાિડ જામનગર ૯૯૨૫૦૮૦૦૨૭ 

૬૩ પાભંાર ર્સષિતાબેન મોહનભાઇ ઉમરાળા કાલાિડ જામનગર ૯૯૦૯૧૫૨૧૮૧ 

૬૪ ર્સાિલીયા મોહનભાઇ ર્ામજીભાઇ  ઉમરાળા કાલાિડ જામનગર ૮૨૩૮૫૪૩૩૦૭ 

૬૫ પાભંાર મોહનભાઇ ર્ીિાભાઇ ઉમરાળા કાલાિડ જામનગર ૯૦૧૬૭૩૨૧૩૩ 
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૬૬ ડાગંર દેિાભાઇ િીરાભાઇ  ખીજડીયા ધ્રોલ જામનગર ૯૭૨૫૨૩૨૮૧૭ 

૬૭ કાનગડ લખમણભાઇ હમીરભાઇ ખીજડીયા ધ્રોલ જામનગર ૮૯૮૦૮૫૩૮૨૦ 

૬૮ ર્સાિલીયા બાબભુાઇ રામજીભાઇ  ઉમરાળા કાલાિડ જામનગર ૯૯૭૯૧૮૨૦૯૪ 

૬૯ ર્સધંણી સભુાર્ભાઇ કાનજીભાઇ  ઉમરાળા કાલાિડ જામનગર ૯૭૨૭૮૫૭૨૩૦ 

૭૦ ગામારા હરજીભાઇ રધાભાઇ  જાલીયા ધ્રોલ જામનગર ૯૮૭૯૫૬૫૦૭૨ 

૭૧ ષિરામગામા િાલજીભાઇ િર્સતાભાઇ જાલીયા ધ્રોલ જામનગર ૯૦૯૯૩૩૦૪૬૪ 

૭૨ રામોલીયા પ્રગુજીભાઇ બેચરભાઇ  જાલીયા ધ્રોલ જામનગર ૯૯૧૩૫૭૦૨૧૮ 

૭૩ બારૈયા આણભંાઇ જેરામભાઇ  જાલીયા ધ્રોલ જામનગર ૯૭૨૭૬૯૨૧૬૨ 

૭૪ રામોલીયા ગોષિિંદભાઇ જેરામભાઇ  જાલીયા ધ્રોલ જામનગર ૯૬૩૮૩૫૬૮૨૦ 

૭૫ રામોલીયા ભીખાભાઇ ખીમાભાઈ  જાલીયા ધ્રોલ જામનગર ૯૭૨૬૧૬૧૦૭૪ 

 
 

૩.  પાક : તલ (ગજુરાત તલ ૨,૩) 

 ર્સીઝન : ઉનાળુ ૨૦૧૭-૧૮  
 યોજના : NMOOP 

(ઈનપટુ:-૧. પી.એર્સ.બી.–૫૦૦ ષમલી, એઝોટોબેકટર-૫૦૦મીલી, ટ્રાઇકોડમાાં-૨.૦ કકગ્રા, બ્યિેુરીયા-૨.૦ કકગ્રા, 
એર્સીટામેષપ્રડ-૨૫૦ ગ્રામ, કાબેન્દ્ડેબઝમ+મેન્દ્કોઝેબ-૨૫૦ ગ્રામ, ર્સાયપરમેન્થ્ન્દ્િન-૫૦૦મીલી,) 

ક્રમ નામ ગામ તાલકુો જીલ્લો ફોન નબંર 
૧ બાલર્સરા માડંણ ભારા  િાિડી જોકડયા જામનગર ૯૭૨૬૭૬૪૭૬૮ 

૨ બાલર્સરા પ્રભાત ભિાન િાિડી જોકડયા જામનગર ૯૯૨૫૫૯૮૦૨૯ 

૩ ર્સોનારા મહરે્ પાચંાભાઈ િાિડી જોકડયા જામનગર ૯૯૦૯૨૬૭૬૭૫ 

૪ ર્સોનારા રાજેર્ ધના િાિડી જોકડયા જામનગર ૯૯૧૩૫૨૨૮૬૭ 

૫ મકિાણા અમ ુમરુુ િાિડી જોકડયા જામનગર ૯૭૨૭૮૫૮૦૪૯ 

૬ ર્સોનારા અમ ુહીરા િાિડી જોકડયા જામનગર ૯૬૩૮૩૩૧૫૩૬ 

૭ લૈયા નોઘા કાના  િાિડી જોકડયા જામનગર ૮૧૪૧૫૪૭૨૫૩ 

૮ લૈયા હકરભાઈ ભગા િાિડી જોકડયા જામનગર ૯૯૧૩૬૬૨૭૯૫ 

૯ લૈયા કેશભુાઈ ભગાભાઈ િાિડી જોકડયા જામનગર ૯૫૮૬૮૫૯૫૪૮ 

૧૦ બાલર્સરા પ્રભાત રિા  િાિડી જોકડયા જામનગર ૯૭૨૭૬૧૦૬૮૦ 

૧૧ મકિાણા નારણ નરર્સગં  િાિડી જોકડયા જામનગર ૯૭૧૨૨૩૪૯૮૪ 

૧૨ ર્સોનારા િીન ુરિા  િાિડી જોકડયા જામનગર ૯૯૧૩૬૫૮૫૦૮ 

૧૩ મેંઢ નરર્સગંભાઈ િાઘાભાઇ િાિડી જોકડયા જામનગર ૯૦૯૯૧૯૪૪૩૯ 

૧૪ મકિાણા ગણુિતં દાના િાિડી જોકડયા જામનગર ૯૪૨૮૮૬૧૨૯૦ 
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૧૫ મકિાણા પ્રભાત નરર્સગં િાિડી જોકડયા જામનગર ૯૭૨૭૬૯૫૮૮૦ 

૧૬ મકિાણા મનસખુ નરર્સગં િાિડી જોકડયા જામનગર ૯૮૭૯૦૯૧૪૩૭ 

૧૭ ડાગંર હમેતં નાગદાન િાિડી જોકડયા જામનગર ૯૭૨૬૭૭૨૫૪૪ 

૧૮ ર્સોનારા નારણ જેર્સગં  િાિડી જોકડયા જામનગર ૯૦૮૧૯૭૩૧૯૫ 

૧૯ મકિાણા નારણભાઈ દેિાભાઈ િાિડી જોકડયા જામનગર ૭૩૫૯૬૯૯૯૯૯ 

૨૦ ડાગંર હરી દાના િાિડી જોકડયા જામનગર ૯૯૧૩૩૦૧૯૭૮ 

૨૧ ર્સોનારા પ્રભાતભાઈ કરર્નભાઈ િાિડી જોકડયા જામનગર ૯૭૨૩૫૦૫૯૨૫ 

૨૨ મકિાણા પાચંા મેઘા િાિડી જોકડયા જામનગર ૯૫૮૬૭૪૪૬૪૫ 

૨૩ મકિાણા ષિક્રમ સખુા િાિડી જોકડયા જામનગર ૯૭૨૭૦૮૦૨૪૭ 

૨૪ મકિાણા અર્ોક હરી  િાિડી જોકડયા જામનગર ૮૪૬૯૯૬૮૪૪૦ 

૨૫ બાલર્સરા રમેર્ ભિાન િાિડી જોકડયા જામનગર ૯૪૨૮૮૬૫૪૦૪ 

૨૬ ર્ીખલીયા ધનજીભાઇ ભિાનભાઇ  નાની બાણગુાર જામનગર જામનગર ૯૮૭૯૨૭૦૯૮૧ 

૨૭ મુગંરા નથાલાલ કરર્નભાઇ નાની બાણગુાર જામનગર જામનગર ૯૯૨૫૬૩૬૧૦૨ 

૨૮ મુગંરા પોપટભાઇ િાર્રામભાઇ નાની બાણગુાર જામનગર જામનગર ૯૦૯૯૨૧૫૪૨૪ 

૨૯ મુગંરા કદલીપભાઇ પરર્સોતમભાઇ નાની બાણગુાર જામનગર જામનગર ૯૭૩૭૭૧૮૮૨૧ 

૩૦ બુરં્સા અરજણભાઇ ખોડાભાઇ નાની બાણગુાર જામનગર જામનગર ૮૯૮૦૯૩૫૯૬૪ 

૩૧ મુગંરા જર્સાભાઇ કરમર્ીભાઇ નાની બાણગુાર જામનગર જામનગર ૯૯૨૫૯૭૪૩૫૯ 

૩૨ ર્ીખાલીયા બાબભુાઇ ભિાનભાઇ  નાની બાણગુાર જામનગર જામનગર ૯૭૨૭૩૯૯૮૮૪ 

૩૩ મુગંરા ઓધિજીભાઇ પાચંાભાઇ નાની બાણગુાર જામનગર જામનગર ૯૯૨૫૭૧૭૦૧૩ 

૩૪ મુગંરા રણછોડભાઇ િર્રામભાઇ નાની બાણગુાર જામનગર જામનગર ૯૯૨૫૭૫૦૪૯૧ 

૩૫ લીંબાર્ીયા આંબાભાઇ રિજીભાઇ નાની બાણગુાર જામનગર જામનગર ૯૯૨૫૧૯૪૨૬૯ 

૩૬ ર્સભાયા ધીરજલાલ િેલજીભાઇ નાની બાણગુાર જામનગર જામનગર ૯૯૦૯૮૬૦૩૫૯ 

૩૭ બરુ્સા ષિજયભાઇ જુઠાભાઇ નાની બાણગુાર જામનગર જામનગર ૯૯૨૫૦૫૭૫૩૪ 

૩૮ મુગંરા ર્ામજીભાઇ રણછોડભાઇ નાની બાણગુાર જામનગર જામનગર ૯૪૨૮૬૭૦૪૭૮ 

૩૯ બરુ્સા અર્ોકભાઇ જુઠાભાઇ નાની બાણગુાર જામનગર જામનગર ૮૧૫૪૦૨૩૫૬૪ 

૪૦ પાભંર કાનં્દ્તીલાલ ગણેર્ભાઇ નાની બાણગુાર જામનગર જામનગર ૯૯૭૯૫૦૦૩૪૦ 

૪૧ ર્સભાયા રષતલાલ  ગણેર્ભાઇ નાની બાણગુાર જામનગર જામનગર ૯૯૧૩૦૧૪૩૨૦ 

૪૨ લીંબાર્ીયા રાજેર્સભાઇ ગોરધનભાઇ નાની બાણગુાર જામનગર જામનગર ૯૯૨૫૧૮૯૧૧૪ 

૪૩ લીંબાર્ીયા મનસખુભાઇ ગોરધનભાઇ નાની બાણગુાર જામનગર જામનગર ૫૭૫૮૯૨૮૭૪૯ 

૪૪ મુગંરા દામજીભાઇ રણછોડભાઇ નાની બાણગુાર જામનગર જામનગર ૯૪૨૮૧૫૪૩૬૫ 

૪૫ મુગંરા ભગિાનજીભાઇ મનજીભાઇ નાની બાણગુાર જામનગર જામનગર ૯૯૭૯૪૨૬૯૪૩ 
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૪૬ ર્ીખલીયા ગોષિિંદભાઇ ચકુભાઇ નાની બાણગુાર જામનગર જામનગર ૯૫૮૬૫૩૨૫૮૨ 

૪૭ બરુ્સા કદપકભાઇ જુઠાભાઇ નાની બાણગુાર જામનગર જામનગર ૯૮૭૯૩૮૫૦૩૩ 

૪૮ બરુ્સા અરષિિંદભાઇ ધરમર્ીભાઇ નાની બાણગુાર જામનગર જામનગર ૯૦૯૯૭૫૫૯૬૫ 

૪૯ ર્સભાયા કદનેર્ભાઇ મોહનભાઇ નાની બાણગુાર જામનગર જામનગર ૯૯૧૩૩૪૧૨૭૨ 

૫૦ ર્સીખબલયા લિજીભાઇ માધાભાઇ નાની બાણગુાર જામનગર જામનગર ૯૭૧૨૦૪૭૨૨૩ 

૫૧ ધમર્સાણીયા રર્સીકભાઇ જાદિજીભાઇ  ફલ્લા જામનગર જામનગર ૯૭૨૩૫૧૫૪૫૮ 

૫૨ ધમર્સાણીયા જગદીર્ભાઇ ઓધાિજી ભાઇ ફલ્લા જામનગર જામનગર ૯૯૨૪૫૩૫૪૮૪ 

૫૩ કાનાણી હીરજીભાઇ પે્રમજીભાઇ ફલ્લા જામનગર જામનગર ૯૯૧૩૭૯૧૩૯૫ 

૫૪ કાનાણી ર્ાતંીલાલ બગરધરભાઇ ફલ્લા જામનગર જામનગર ૯૮૭૯૦૮૭૫૦૩ 

૫૫ ધમર્સાણીયા જયષંતલાલ તલુર્સીભાઇ ફલ્લા જામનગર જામનગર ૯૪૨૮૪૧૩૨૭૦ 

૫૬ ધમર્સાણીયા મહરે્ મોહનભાઇ ફલ્લા જામનગર જામનગર ૯૩૨૮૨૮૯૮૪૮ 

૫૭ ધમર્સાણીયા બિજેર્ રમેર્ભાઇ ફલ્લા જામનગર જામનગર ૯૩૨૮૨૮૯૮૪૮ 

૫૮ ધમર્સાણીયા ચનં્દ્રકાતંભાઇ ખીમજીભાઇ ફલ્લા જામનગર જામનગર ૯૪૨૮૭૨૯૬૮૩ 

૫૯ ધમર્સાણીયા બગરધરભાઇ ઓધિજીભાઇ ફલ્લા જામનગર જામનગર ૯૮૭૯૨૬૨૪૦૭ 
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