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પ્રથમ હરોળના ષનદર્શનો (ચોમાસુું ૨૦૧૮-૧૯) 

 
૧.  પાક : મગફળી  
 ર્સીઝન : ચોમાસુું ૨૦૧૮-૧૯   
 યોજના : NMOOP 

 (ઈનપટુ:- મગફળી ન ુબિયરણ (જીજેજી-૨૨) - ૩૦ કકગ્રા, મેટારાયઝીયમ એનીર્સોપ્લી- ૨.૦ કકગ્રા, ટ્રાઇકોડમાાં-૨.૦કકગ્રા, 
રાઈઝોબિયમ– ૫૦૦ ષમલી, પી.એર્સ.િી– ૫૦૦ ષમલી) 
ક્રમ નામ ગામ તાલકુો જીલ્લો ફોન નુંિર 
૧ ઠાકર જગદીર્ભાઇ કરર્નભાઇ પટેલકા કલ્યાણપરુ દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૯૨૫૬૪૯૦૧૬ 

૨ ઠાકર કરર્નભાઇ રામજીભાઇ પટેલકા કલ્યાણપરુ દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૭૬૦૦૬૯૩૩૯૪ 

૩ ભાટીયા મર્સરીભાઇ ષિક્રમર્ીભાઇ પટેલકા કલ્યાણપરુ દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૮૨૫૫૧૨૬૧૪ 

૪ ભાટીયા પરાગભાઇ રામજીભાઇ પટેલકા કલ્યાણપરુ દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૫૩૭૮૪૫૮૫૪ 

૫ પરમાર રમેર્ભાઇ જીિણભાઇ  પટેલકા કલ્યાણપરુ દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૭૬૯૮૧૪૮૪૧૪ 

૬ કુંડૉરીયા િજર્ીભાઇ દેિાણુંભાઇ પટેલકા કલ્યાણપરુ દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૯૧૩૪૯૫૧૧૩ 

૭ ભટ્ટ લાલજીભાઇ િાલજીભાઇ પટેલકા કલ્યાણપરુ દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૮૨૦૦૮૯૭૮૩૮ 

૮ ભાટીયા પરિતભઇ હાજાભાઇ પટેલકા કલ્યાણપરુ દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૮૯૮૬૮૨૨૫૫ 

૯ ભાટીયા ષનષતભાઇ હાજાભાઇ  પટેલકા કલ્યાણપરુ દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૪૨૭૨૪૧૯૭૩ 

૧૦ કુંડૉરીયા પાલાભાઇ મરુુભાઇ પટેલકા કલ્યાણપરુ દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૯૨૪૧૯૭૨૧૩ 

૧૧ કુંડૉરીયા િજર્ીભાઇ મરુુભાઇ પટેલકા કલ્યાણપરુ દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૪૨૬૧૨૫૧૩૯ 

૧૨ ર્સોઢા મગલભાઇ રણમલભાઇ  પટેલકા કલ્યાણપરુ દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૮૯૮૯૧૯૧૧૭ 

૧૩ કુંડૉરીયા પરિતભઇ કરર્નભાઇ પટેલકા કલ્યાણપરુ દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૭૨૬૫૨૬૬૬૪ 

૧૪ ભાટીયા કરણાભાઇ મેરમણભાઇ  પટેલકા કલ્યાણપરુ દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૯૦૪૦૨૯૯૪૫ 

૧૫ લગારીયા રામદેભાઇ મેરામણભાઇ  પટેલકા કલ્યાણપરુ દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૪૨૬૪૪૨૩૧૪ 

૧૬ લગારીયા ષનતીન રામદેભાઇ  પટેલકા કલ્યાણપરુ દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૭૧૪૧૧૫૬૧૧ 

૧૭ લગારીયા ભાયાભાઇ સરુાભાઇ  પટેલકા કલ્યાણપરુ દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૪૨૬૨૪૮૬૦૨ 

૧૮ કુંડૉરીયા પરેર્ભાઇ િજષર્ભાઇ  પટેલકા કલ્યાણપરુ દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૮૭૯૮૪૯૬૩૩ 

૧૯ કુંડૉરીયા રમેર્ અરર્ીભાઇ  પટેલકા કલ્યાણપરુ દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૭૯૯૦૨૧૬૮૫૧ 

૨૦ લગારીયા ભીમર્ીભાઇ મેરામણભાઇ  પટેલકા કલ્યાણપરુ દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૪૨૭૭૭૧૯૫૨ 

૨૧ લગારીયા પ્રદીપ ભાયાભાઇ પટેલકા કલ્યાણપરુ દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૭૬૨૧૮૭૭૫૬૭ 

૨૨ લગારીયા લખમણભાઇ રાજર્ીભાઇ     પટેલકા કલ્યાણપરુ દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૮૯૮૯૧૮૩૫૮ 

૨૩ લગારીયા પરિતભઇ ર્સામતભાઇ  પટેલકા કલ્યાણપરુ દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૯૭૯૫૨૫૮૯૮ 

૨૪ લગારીયા  કન ુરામદેભાઇ પટેલકા કલ્યાણપરુ દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૭૩૭૩૮૩૭૨૭ 



કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃષિ યનુીિર્સીટી, જામનગર 

પ્રથમ હરોળના ષનદર્શનો (ચોમાસુું ૨૦૧૮-૧૯) 

૨૫ લગારીયા દેિર્ીભાઇ મેરામણભાઇ પટેલકા કલ્યાણપરુ દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૬૨૪૬૫૦૬૦૦ 

૨૬ મુુંગરા પ્રકાર્ હુંર્સરાજભાઇ  સયુાશપરા જામનગર જામનગર ૯૯૭૪૬૩૨૧૩૯ 

૨૭ કોકડનારીયા જયાિેન લક્ષ્મણભાઇ  સયુાશપરા જામનગર જામનગર ૯૯૨૫૯૮૮૧૧૦ 

૨૮ િૈષ્ણિ ગોરધનભાઇ  રામજીભાઇ  સયુાશપરા જામનગર જામનગર ૯૯૭૪૯૫૯૦૧૬ 

૨૯ કોકડનારીયા દામજીભાઇ હુંર્સરાજભાઇ  સયુાશપરા જામનગર જામનગર ૯૯૨૫૩૨૧૭૪૭ 

૩૦ મુુંગરા પ્રષિણભાઇ લક્ષ્મણભાઇ  સયુાશપરા જામનગર જામનગર ૯૮૨૫૮૮૧૮૨૧ 

૩૧ મુુંગરા મોહનભાઇ લક્ષ્મણભાઇ સયુાશપરા જામનગર જામનગર ૯૮૯૮૫૨૭૪૯૧ 

૩૨ મુુંગરા ર્સષિતાિેન લાધાભાઇ  સયુાશપરા જામનગર જામનગર ૯૪૨૯૫૫૩૧૨૩ 

૩૩ કોકડનારીયા ષિજ્યાિેન દામજીભાઇ સયુાશપરા જામનગર જામનગર ૯૯૨૫૩૨૧૭૪૭ 

૩૪ ર્સાિબલયા જમનભાઇ રિજીભાઇ  સયુાશપરા જામનગર જામનગર ૮૭૫૮૧૫૩૫૬૬ 

૩૫ મુુંગરા જમનભાઇ નાનજીભાઇ  સયુાશપરા જામનગર જામનગર ૯૪૨૮૩૩૧૯૧૪૨ 

૩૬ મુુંગરા પ્રષિણભાઇ કરર્સનભાઇ  સયુાશપરા જામનગર જામનગર ૯૯૭૯૨૫૬૫૪૮ 

૩૭ મુુંગરા મનસખુલાલ જમનભાઇ  સયુાશપરા જામનગર જામનગર ૯૪૨૬૯૫૫૦૫૪ 

૩૮ મુુંગરા કરર્સનભાઇ અંિાભાઇ સયુાશપરા જામનગર જામનગર ૯૪૨૮૪૨૦૮૬૫ 

૩૯ મુુંગરા ર્ામજીભાઇ િાલજીભાઇ  સયુાશપરા જામનગર જામનગર ૯૬૩૮૨૮૫૨૯૨ 

૪૦ મુુંગરા ભરતભાઇ છગનભાઇ  સયુાશપરા જામનગર જામનગર ૮૧૪૧૫૨૨૧૦૭૬ 

૪૧ મુુંગરા મોહન જીના  સયુાશપરા જામનગર જામનગર ૯૯૦૪૯૪૪૮૨૭ 

૪૨ મુુંગરા જયુંતીલાલ હુંર્સરજભાઇ  સયુાશપરા જામનગર જામનગર ૯૯૭૯૨૦૧૦૨૮ 

૪૩ કોકડનારીયા લક્ષ્મણ હુંર્સરજ  સયુાશપરા જામનગર જામનગર ૯૫૩૭૩૯૯૧૬૨ 

૪૪ મુુંગરા ગોપાલભાઇ છગનભાઇ સયુાશપરા જામનગર જામનગર ૯૪૨૮૩૧૯૮૦૮ 

૪૫ પાુંભર દામજીભાઇ અરજણભાઇ સયુાશપરા જામનગર જામનગર ૯૭૧૪૮૪૦૬૨૦ 

૪૬ મુુંગરા મકનભાઇ રામજીભાઇ  સયુાશપરા જામનગર જામનગર ૯૯૦૯૮૪૭૬૭૭ 

૪૭ ર્સાિબલયા ર્ાુંન્ન્દ્તલાલ ગોષિિંદભાઇ  સયુાશપરા જામનગર જામનગર ૯૯૧૩૫૫૪૧૯૫ 

૪૮ મુુંગરા પ્રભાિેન પ્રતાપભાઇ  સયુાશપરા જામનગર જામનગર ૯૯૦૩૬૧૮૩૧ 

૪૯ મુુંગરા રમેર્ જમનભાઇ  સયુાશપરા જામનગર જામનગર ૯૯૭૯૨૦૮૦૪૭ 

૫૦ મુુંગરા પ્રતાપ નરર્ીભાઇ  સયુાશપરા જામનગર જામનગર ૯૪૨૮૬૬૮૪૩૧ 

 
 

૨.  પાક : તલ (ગજુરાત તલ ૪) 

 ર્સીઝન : ચોમાસુું ૨૦૧૮-૧૯   
 યોજના : NMOOP 



કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃષિ યનુીિર્સીટી, જામનગર 

પ્રથમ હરોળના ષનદર્શનો (ચોમાસુું ૨૦૧૮-૧૯) 

(ઈનપટુ:- તલ ન ુબિયરણ (ગ.ુ તલ-૪) - ૧ કકગ્રા, બ્યિેુરીયા - ૨.૦ કકગ્રા, ટ્રાઇકોડમાાં-૨.૦ કકગ્રા, એઝેટોિેકટર– ૫૦૦ 
ષમલી, પી.એર્સ.િી. – ૫૦૦ ષમલી.) 
ક્રમ નામ ગામ તાલકુો જીલ્લો ફોન નુંિર 
૧ જાડેજા કકકરટષર્સિંહ કેશભુા ઝાુંખર લાલપરુ જામનગર ૯૮૨૫૦૦૯૦૩૩ 

૨ ર્સોઢા કનભુા ષર્દુભા કટિંિડી જામ ખુંભાબળયા દેિભષુમ રારકા ૯૬૮૭૦૯૦૭૦૮ 

૩ જાડેજા ભપુતષર્સિંહ ખેગરજી ભરાણા જામ ખુંભાબળયા દેિભષુમ રારકા ૯૯૭૪૯૦૯૦૭૧ 

૪ જાડેજા કરનષર્સિંહ લખભુા કટિંિડી જામ ખુંભાબળયા દેિભષુમ રારકા ૯૯૨૫૨૨૭૭૯૩ 

૫ જાડેજા ધ્રપુતષર્સિંહ જેઠીજી કટિંિડી જામ ખુંભાબળયા દેિભષુમ રારકા ૯૯૨૫૨૨૭૭૯૩ 

૬ ર્સોઢા નટિરર્સુંગ ષર્દુભા કટિંિડી જામ ખુંભાબળયા દેિભષુમ રારકા ૯૯૦૯૪૪૦૯૫૯ 

૭ ર્સોઢા રામર્સુંગ નરર્સુંગ  કટિંિડી જામ ખુંભાબળયા દેિભષુમ રારકા ૯૬૮૭૦૯૦૭૦૮ 

૮ ર્સોઢા બખમાજી બભમાજી કટિંિડી જામ ખુંભાબળયા દેિભષુમ રારકા ૯૯૨૫૨૨૭૭૯૩ 

૯ ર્સોઢા લખભુા બભમાજી કટિંિડી જામ ખુંભાબળયા દેિભષુમ રારકા ૯૯૭૯૮૬૭૧૪૫ 

૧૦ જેઠિા તખિુા અમરર્સુંગ ઝાુંખર લાલપરુ જામનગર ૮૪૬૯૯૮૦૨૯૦ 

૧૧ જાડેજા જશભુા ગોષિિંદજી ઝાુંખર લાલપરુ જામનગર ૯૮૨૫૦૦૯૦૩૦ 

૧૨ જાડેજા કદલભુા ગજુભા ઝાુંખર લાલપરુ જામનગર ૯૮૨૫૦૦૯૦૩૩ 

૧૩ ગઠષિ િાલા નારણભાઇ  કજુરડા જામ ખુંભાબળયા દેિભષુમ રારકા ૯૭૨૭૩૧૮૪૩૩ 

૧૪ સમુષનયા કહમાિેન અરજણભાઇ  કજુરડા જામ ખુંભાબળયા દેિભષુમ રારકા ૯૮૨૫૨૧૪૭૧૯ 

૧૫ ર્સાહા કકર્ોર ર્સોજાપર હરીયા  કજુરડા જામ ખુંભાબળયા દેિભષુમ રારકા ૯૮૨૫૨૭૦૪૩૭ 

૧૬ ર્સાહા કદબલપ ર્સોજાપર હરીયા કજુરડા જામ ખુંભાબળયા દેિભષુમ રારકા ૯૭૨૭૩૧૮૪૩૩ 

૧૭ ર્સાહા પ્રફુલ ર્સોજાપર હરીયા કજુરડા જામ ખુંભાબળયા દેિભષુમ રારકા ૯૭૨૭૩૧૮૪૩૩ 

૧૮ જાડેજા રવભુા ડાુંગર્સુંગ િાકડનાર જામ ખુંભાબળયા દેિભષુમ રારકા ૯૬૨૪૬૪૮૧૨૮ 

૧૯ નકુમ હમેત િાલા ષર્સિંગચ લાલપરુ જામનગર ૯૯૭૯૦૨૬૮૬૪ 

૨૦ રાઠોડ જેન્ન્દ્તલાલ કરર્સનભાઇ ષર્સિંગચ લાલપરુ જામનગર ૯૫૮૬૭૫૬૩૮૦ 

૨૧ નકુમ નાથા લખમન ષર્સિંગચ લાલપરુ જામનગર ૯૪૨૭૭૭૨૮૯૭ 

૨૨ ચોહાન છગન હકરભાઇ ષર્સિંગચ લાલપરુ જામનગર ૮૪૬૯૩૦૧૯૩૩ 

૨૩ જેઠિા કાકાભાઇ કેશભુા કટિંિડી જામ ખુંભાબળયા દેિભષુમ રારકા ૯૬૩૮૬૧૯૬૫૮ 

૨૪ જાડેજા િાબભુા પાુંચનજી દેિબળયા જામ ખુંભાબળયા દેિભષુમ રારકા ૯૮૨૫૬૪૪૯૮૨ 

૨૫ જાડેજા દર્રથષર્સિંહ બખમાજી દેિબળયા જામ ખુંભાબળયા દેિભષુમ રારકા ૯૭૨૪૧૪૧૧૦૨ 

૨૬ જાડેજા િચભુા મેરુજી િાકડનાર જામ ખુંભાબળયા દેિભષુમ રારકા ૯૦૯૯૧૬૮૧૩૬ 

૨૭ જાડેજા કદગષિજયષર્સિંહ દર્રથષર્સિંહ નાના માુંઢા જામ ખુંભાબળયા દેિભષુમ રારકા ૯૭૨૪૧૪૧૧૦૨ 



કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃષિ યનુીિર્સીટી, જામનગર 

પ્રથમ હરોળના ષનદર્શનો (ચોમાસુું ૨૦૧૮-૧૯) 

૨૮ જાડેજા યિુરજષર્સિંહ દર્રથષર્સિંહ નાના માુંઢા જામ ખુંભાબળયા દેિભષુમ રારકા ૯૭૨૪૧૪૧૧૦૨ 

૨૯ જાડેજા રાજકદપષર્સિંહ દર્રથષર્સિંહ નાના માુંઢા જામ ખુંભાબળયા દેિભષુમ રારકા ૯૭૨૪૧૪૧૧૦૨ 

૩૦ જાડેજા નટુભા જીલભુા દેિબળયા જામ ખુંભાબળયા દેિભષુમ રારકા ૯૯૧૩૯૬૩૪૩૪ 

૩૧ િાઢેર હનભુા ગજુભા દેિબળયા જામ ખુંભાબળયા દેિભષુમ રારકા ૯૯૧૩૯૬૩૪૩૪ 

૩૨ િાઢેર ર્સદુભા ગજુભા દેિબળયા જામ ખુંભાબળયા દેિભષુમ રારકા ૯૯૧૩૯૬૩૪૩૪ 

૩૩ નકુમ આમિા િેલભાઇ  ષર્સિંગચ લાલપરુ જામનગર ૯૯૭૮૭૨૪૯૮૪ 

૩૪ રાઠોડ રામજી પે્રમજી  ષર્સિંગચ લાલપરુ જામનગર ૭૮૭૪૩૧૫૩૫૦ 

૩૫ જાડેજા નવભુા જીલભુા કટિંિડી જામ ખુંભાબળયા દેિભષુમ રારકા ૯૯૨૫૨૨૭૭૯૩ 

૩૬ નદાષનયા હમે ુંત ર્સાજન મોટા માુંઢા જામ ખુંભાબળયા દેિભષુમ રારકા ૯૯૦૯૬૨૯૮૫૮ 

૩૭ નદાષનયા જગકદર્સ ર્સાજન મોટા માુંઢા જામ ખુંભાબળયા દેિભષુમ રારકા ૯૫૩૭૮૭૦૭૨૦ 

૩૮ નદાષનયા ભરત ર્સાજન મોટા માુંઢા જામ ખુંભાબળયા દેિભષુમ રારકા ૯૯૯૮૬૫૨૯૨૮ 

૩૯ નદાષનયા િાબ ુર્સોમત મોટા માુંઢા જામ ખુંભાબળયા દેિભષુમ રારકા ૯૯૧૩૩૯૩૧૯૯ 

૪૦ નદાષનયા િલ્લભા નાથા મોટા માુંઢા જામ ખુંભાબળયા દેિભષુમ રારકા ૯૯૦૯૬૨૮૧૧૨ 

૪૧ ભાચકન ભરત કારા મોટા માુંઢા જામ ખુંભાબળયા દેિભષુમ રારકા ૯૬૮૭૮૫૯૩૪૦ 

૪૨ માશરુા ર્સામા ષિરા મોટા માુંઢા જામ ખુંભાબળયા દેિભષુમ રારકા ૯૯૨૪૨૮૩૩૫૭ 

૪૩ ર્સષથયા પરિત ષિરા મોટા માુંઢા જામ ખુંભાબળયા દેિભષુમ રારકા ૮૧૪૦૦૭૨૭૧૨ 

૪૪ ભાચકન ભરત મેરા  મોટા માુંઢા જામ ખુંભાબળયા દેિભષુમ રારકા ૯૮૭૯૮૦૩૮૧૭ 

૪૫ જાડેજા જતભુા દેવભુા ઝાુંખર લાલપરુ જામનગર ૭૦૪૩૨૯૦૫૩૩ 

૪૬ ભાચકન બભખા દોર્ા પરોકડયા જામ ખુંભાબળયા દેિભષુમ રારકા ૮૭૮૦૨૪૪૪૫૨ 

૪૭ માશરુા ભારમલ માનશરુા પરોકડયા જામ ખુંભાબળયા દેિભષુમ રારકા ૯૯૨૪૨૮૩૩૫૭ 

૪૮ હારન પિા ષિરા પરોકડયા જામ ખુંભાબળયા દેિભષુમ રારકા ૮૭૮૦૨૪૪૪૫૨ 

૪૯ જાડેજા તખભુા રનજીતષર્સિંહ કટિંિડી જામ ખુંભાબળયા દેિભષુમ રારકા ૯૬૮૭૦૯૦૭૦૮ 

૫૦ કાકટયા ઇમરક્ન લાખા િાધા કટિંિડી જામ ખુંભાબળયા દેિભષુમ રારકા ૯૬૮૭૦૯૦૭૦૮ 
 
 

૩.  પાક : રીંગણ (જીજેએલિી-૪) 

 ર્સીઝન : ચોમાસુું ૨૦૧૮-૧૯   
 યોજના : KVK 

(ઈનપટુ:- રીંગણ બિયારણ – ૪૦૦ ગ્રામ, એઝોટોિેકટર- ૧.0 લી, પી.એર્સ.િી.– ૧.0 લી, ટ્રાઇકોડમાાં-૧.૦ કકગ્રા, 
એઝાડીરેકટીન -૧.0 લી, પ્રોફેનોફોર્સ- ૧.0 લી) 

ક્રમ નામ ગામ તાલકુો જીલ્લો ફોન નુંિર 



કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃષિ યનુીિર્સીટી, જામનગર 

પ્રથમ હરોળના ષનદર્શનો (ચોમાસુું ૨૦૧૮-૧૯) 

૧  અમતૃલાલ પારર્ોતમભાઈ ત્રાળા  બટુાિદર જામજોધપરુ જામનગર ૯૯૭૪૪૮૪૫૩૯ 

૨  હરદાર્સભાઈ પરિતભાઈ ધ્રાન્દ્ગ ુ ષમયાત્રા જામનગર જામનગર ૯૮૭૯૯૩૫૩૯૮ 

૩  િર્રામભાઈ કરર્સનભાઈ પરમાર હકરપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૯૧૩૧૧૬૬૯૨ 

૪  િાઘજીભાઈ રામજીભાઈ ર્સોરઠીયા  અરલા કાલાિડ જામનગર ૯૮૨૫૦૬૪૧૯૪ 

૫  પમાભાઈ ષિરાભાઈ મક્િાના ડેરી કાલાિડ જામનગર ૯૮૭૯૫૬૬૦૬૩ 

 
 
 

૪.  પાક : ભીંડો (જીજેઓ -૩) 
 ર્સીઝન : ચોમાસુું ૨૦૧૮-૧૯   
 યોજના : KVK 

 (ઈનપટુ:- ભીંડાનુું બિયારણ – ૨ કકલો, એઝોટોિેકટર- ૧.0 લી, પી.એર્સ.િી.– ૧.0 લી, ટ્રાઇકોડમાાં-૧.૦ કકગ્રા, 
એઝાડીરેકટીન -૧.0 લી, પ્રોફેનોફોર્સ- ૧.0 લી) 

ક્રમ નામ ગામ તાલકુો જીલ્લો ફોન નુંિર 
૧  પાુંચાભાઈ લાખાભાઈ મકિાણા બટુાિદર જામજોધપરુ જામનગર ૭૬૨૧૯૮૦૮૯૬ 

૨  જેર્સુંગભાઈ રતાભાઈ ડાુંગર  હકરપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૯૯૮૧૪૮૪૭૭ 

૩  ખીમાભાઈ રિાભાઈ ડાુંગર  હકરપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૮૩૪૭૪૮૭૩૨૫ 

૪  નારર્સાુંગભાઈ રિાભાઈ ડાુંગર  પીપર કાલાિડ જામનગર ૯૯૦૪૦૨૯૫૪૨ 

૫  પ્રભાતભાઈ દેશરુભાઈ મકિાણા  દકડયા જામનગર જામનગર ૯૭૧૪૮૫૪૪૭૧ 

 
 
 

૫.  પાક : મરચા  
 ર્સીઝન : ચોમાસુું ૨૦૧૮-૧૯   
 યોજના : KVK 

(ઈનપટુ:- એઝોટોિેકટર- ૧.0 લી, પી.એર્સ.િી.– ૧.0 લી, ટ્રાઇકોડમાાં-૧.૦ કકગ્રા, એઝાડીરેકટીન -૧.0 લી,    
          પ્રોફેનોફોર્સ- ૧.0 લી) 

ક્રમ નામ ગામ તાલકુો જીલ્લો ફોન નુંિર 
૧  ભરુાભાઈ રામજીભાઈ ભુંડેરી  બટુાિદર  જામજોધપરુ  જામનગર  ૯૮૭૯૬૩૬૪૧૧  

૨  કદનેર્ભાઈ અરજણભાઈ પરમાર  હકરપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૮૧૪૧૫૭૩૫૪૫  

૩  ર્ામજીભાઈ કરર્સનભાઈ કણજાકરયા  ચેલા જામનગર જામનગર ૯૯૨૫૫૪૧૦૦૩ 

૪  ભરતભાઈ પે્રમજીભાઈ ષર્સિંગલ  નાગપરુ  કાલાિડ  જામનગર  ૭૯૯૦૧૮૬૮૮૩  

૫  જયાિેન પમાભાઈ મકિાણા  ડેરી  કાલાિડ  જામનગર  ૭૦૧૬૦૯૨૦૧૯  

 
 



કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃષિ યનુીિર્સીટી, જામનગર 

પ્રથમ હરોળના ષનદર્શનો (ચોમાસુું ૨૦૧૮-૧૯) 

૬.  પાક : કપાર્સ  
 ર્સીઝન : ચોમાસુું ૨૦૧૮-૧૯   
 યોજના : KVK 

 (ઈનપટુ:- એઝોટોિેકટર- ૧.0 લી, પી.એર્સ.િી.– ૧.0 લી, ટ્રાઇકોડમાાં-૧.૦ કકગ્રા, એઝાડીરેકટીન -૧.0 લી, પ્રોફેનોફોર્સ- 
૧.0 લી, ઈમીડાકલોપ્રીડ- ૨૫૦ મીલી) 

ક્રમ નામ ગામ તાલકુો જીલ્લો ફોન નુંિર 
૧  જેન્દ્તીભાઇ જીિરાજભાઈ ચોિટીયા ચુંરગઢ જામનગર  જામનગર  ૮૧૪૧૫૫૦૬૦૫  

૨  કમલેર્ભાઈ ભિનભાઈ ઢોલરીયા ચુંરગઢ જામનગર  જામનગર  ૭૬૨૧૮૧૮૨૮૮  

૩  કુરજીભાઈ બલિંિભાઈ ર્સભાયા  ચુંરગઢ જામનગર  જામનગર  ૯૯૦૯૩૫૬૨૫૫  

૪  રષતભાઈ િીરજીભાઇ ફળદુ  ચુંરગઢ જામનગર  જામનગર  ૯૯૦૯૫૫૭૧૭૪   

૫  મોહનભાઈ ર્સિાભાઈ ચોિાટીયા ચુંરગઢ જામનગર  જામનગર  ૯૯૭૮૦૯૪૭૧૯  

૬  મેઘજીભાઈ જેરભાઈ મોળીયા ચુંરગઢ જામનગર  જામનગર  ૯૫૩૭૮૨૯૮૨૮   

૭  તલુર્સીભાઈ નારણભાઈ ર્સભાયા  ખોજા િેરાજા જામનગર  જામનગર  ૮૯૮૦૦૫૭૪૭૭  

૮  દીપકભાઈ ગોકળભાઈ ર્સભાયા ખોજા િેરાજા જામનગર  જામનગર  ૯૭૧૪૩૩૫૪૧૩  

૯  મગનભાઈ નારણભાઈ ર્સભાયા  ખોજા િેરાજા જામનગર  જામનગર  ૯૯૭૯૪૨૬૮૯૪  

૧૦  મનજીભાઈ નારણભાઈ ર્સભાયા  ખોજા િેરાજા જામનગર  જામનગર  ૯૭૩૭૪૩૫૧૨૮  

૧૧  રષતલાલ કુરજીભાઈ િૈષ્ણિ લોઠીયા જામનગર  જામનગર  ૯૫૮૬૭૯૯૧૯૬  

૧૨  ધનિુંતભાઇ મળુજીભાઇ પીપરીયા લોઠીયા જામનગર  જામનગર  ૯૪૨૮૭૨૬૩૪૦  

૧૩  મકુુન્દ્દભાઈ મોહનભાઈ પીપરીયા લોઠીયા જામનગર  જામનગર  ૯૯૦૯૪૪૧૩૯૭  

૧૪  ગોધશનભાઈ અંિાભાઈ મેંદપરા  લોઠીયા જામનગર  જામનગર  ૯૯૧૩૮૩૫૬૫૨  

૧૫  ભીખભુાઈ લાખાભાઈ િાદી  લોઠીયા જામનગર  જામનગર  ૯૯૭૯૩૯૯૦૫૫  

૧૬  નાથાભાઈ રિાભાઈ રાણપકરયા  લોઠીયા જામનગર  જામનગર  ૯૪૨૮૮૬૫૦૯૧  

૧૭  સરેુર્ભાઈ િાબભુાઈ અકિરી  લોઠીયા જામનગર  જામનગર  ૯૯૭૯૯૬૦૫૯૧  

૧૮  ષિઠ્ઠલભાઈ િીરજીભાઇ િર્સોયા લોઠીયા જામનગર  જામનગર  ૯૭૧૨૦૦૪૦૨૯  

૧૯  ગોગન હરજીભાઈ ગજુરાતી લોઠીયા જામનગર  જામનગર  ૯૭૨૭૦૮૯૬૩૩  

૨૦  સભુાિભાઈ મળુજીભાઈ પીપરીયા લોઠીયા જામનગર  જામનગર  ૯૬૩૮૩૧૮૩૨૭  

 
 

૭.  પાક : કકચન ગાડશનીંગ  
 ર્સીઝન : ચોમાસુું ૨૦૧૮-૧૯   
 યોજના : KVK 

(ઈનપટુ:- જુદા જુદા ૧૧ પ્રકારના ર્ાકભાજીના બિયારણના પેકેટ)  



કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃષિ યનુીિર્સીટી, જામનગર 

પ્રથમ હરોળના ષનદર્શનો (ચોમાસુું ૨૦૧૮-૧૯) 

ક્રમ નામ ગામ તાલકુો જીલ્લો ફોન નુંિર 
૧  ર્સુંતોિિેન કદલીપભાઈ ગડારા  આરિલરુ્સ લાલપરુ જામનગર ૯૬૮૭૯૧૪૫૦૪ 

૨   દક્ષાિેન કાન્ન્દ્તલાલ ભેંર્સદકડયા  આરિલરુ્સ લાલપરુ જામનગર ૮૫૩૦૬૫૫૫૭૨ 

૩  ચુંપાિેન રૈ્સલેર્ભાઈ ભોજાણી  આરિલરુ્સ લાલપરુ જામનગર ૯૫૩૭૫૭૩૨૨૦ 

૪  જયશ્રીિેન મહરે્ભાઈ ગોધાણી  આરિલરુ્સ લાલપરુ જામનગર ૯૫૩૭૪૮૮૩૩૮ 

૫  પ્રફુલાિેન ગોષિિંદભાઈ કોરીંગા  આરિલરુ્સ લાલપરુ જામનગર ૯૯૨૬૬૨૩૧૬૬ 

૬  ચુંકરકાિેન કાન્ન્દ્તલાલ ગડારા  આરિલરુ્સ લાલપરુ જામનગર ૯૯૧૩૩૦૦૯૩૮ 

૭  હિાશિેન ચમનભાઈ ગડારા  આરિલરુ્સ લાલપરુ જામનગર ૯૯૧૩૫૪૮૧૬૩ 

૮  લતાિેન ષિનોદભાઈ ગડારા  આરિલરુ્સ લાલપરુ જામનગર ૮૧૪૦૪૫૫૨૫૭ 

૯  ર્ીતલિેન ભરતભાઈ ગડારા  આરિલરુ્સ લાલપરુ જામનગર ૮૪૬૯૯૩૮૨૦૫ 

૧૦  પાયલિેન મનસખુભાઈ કુંટારીયા  આરિલરુ્સ લાલપરુ જામનગર ૯૯૭૮૪૧૬૬૫૪ 

૧૧  ર્સાિલીયા કરધ્ધધિેન દેિરાજભાઈ  મોટા થાિકરયા જામનગર જામનગર ૯૫૧૨૧૧૮૨૭૨ 

૧૨  ચોિટીયા નમશદાિેન પ્રિીણભાઈ  મોટા થાિકરયા જામનગર જામનગર ૯૭૧૪૦૧૫૬૩૨ 

૧૩  બચખલીયા ષત્રર્લા હરસખુભાઈ  મોટા થાિકરયા જામનગર જામનગર ૯૯૧૩૩૦૨૦૫૩ 

૧૪  ચોિટીયા ઇન્દ્દુિેન કમલેર્ભાઈ  મોટા થાિકરયા જામનગર જામનગર ૯૯૦૪૩૧૫૪૫૨ 

૧૫  ચોિટીયા મીતા હતેલભાઈ  મોટા થાિકરયા જામનગર જામનગર ૯૬૨૪૪૮૧૮૨૨ 

૧૬  ચોિટીયા હુંર્સાિેન ગલુાલભાઈ  મોટા થાિકરયા જામનગર જામનગર ૯૪૨૮૮૬૧૪૧૪ 

૧૭  ચાુંગાણી ર્સરોજિેન મનીિભાઈ  મોટા થાિકરયા જામનગર જામનગર ૯૯૧૩૩૦૨૦૩૬ 

૧૮  ચોિટીયા જ્યોત્ર્સનાિેન ભરતભાઈ  મોટા થાિકરયા જામનગર જામનગર ૯૬૦૧૦૫૦૨૮૨ 

૧૯  ચાુંગાણી ભાિનાિેન કકર્ોરભાઈ  મોટા થાિકરયા જામનગર જામનગર ૯૭૨૩૮૧૪૮૪૯ 

૨૦  ચાુંગાણી શ્રધધાિેન પ્રિીણભાઈ  મોટા થાિકરયા જામનગર જામનગર ૯૮૨૪૨૮૪૪૬૨ 

૨૧  િૈષ્ણિ મુંજુિેન ષિનભુાઈ  હડમતીયા જામનગર જામનગર ૯૯૧૩૧૯૪૦૩૮ 

૨૨  અકિરી અસ્મીતાિેન જયસખુભાઈ  હડમતીયા જામનગર જામનગર ૮૯૮૦૨૨૮૬૨૯ 

૨૩  અકિરી લક્ષ્મીિેન ભરતભાઈ  હડમતીયા જામનગર જામનગર ૭૬૯૮૭૦૩૮૬૯ 

૨૪  ભુંડેરી ષનરુપાિેન  અબખલભાઈ  હડમતીયા જામનગર જામનગર ૯૪૦૯૧૭૭૭૩૫ 

૨૫  કકરણિેન મોહનભાઈ અકિરી  હડમતીયા જામનગર જામનગર ૯૭૧૨૨૫૩૬૭૦ 

૨૬  અકિરી મયરુી કદનેર્ભાઈ  હડમતીયા જામનગર જામનગર ૯૯૨૪૮૬૪૬૬૭ 

૨૭  અકિરી દીક્ષીતા ગીરધરભાઈ  હડમતીયા જામનગર જામનગર ૯૯૧૩૫૭૭૩૫૨ 

૨૮  ભુંડેરી ર્સુંગીતાિેન તલુર્સીભાઈ  હડમતીયા જામનગર જામનગર ૯૯૨૬૯૭૭૪૯૨ 

૨૯  િાુંભિા મીનાિેન હકરભાઈ  હડમતીયા જામનગર જામનગર ૯૯૨૫૩૬૩૦૨૨ 



કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃષિ યનુીિર્સીટી, જામનગર 

પ્રથમ હરોળના ષનદર્શનો (ચોમાસુું ૨૦૧૮-૧૯) 

૩૦  ધામેબલયા નયનાિેન રમેર્ભાઈ  હડમતીયા જામનગર જામનગર ૯૯૧૩૪૪૮૭૭૧ 

૩૧  ધામેલીયા હુંર્સાિેન િચભુાઈ  હડમતીયા જામનગર જામનગર  

૩૨  ર્સુંઘાણી લલીતાિેન કનકભાઈ  હડમતીયા જામનગર જામનગર ૯૯૭૮૪૫૪૧૮૦ 

૩૩  ર્સભાયા કુુંદનિેન મળુજીભાઈ  હડમતીયા જામનગર જામનગર ૯૬૮૭૬૭૦૭૭૦ 

૩૪  પાનસરુીયા જાગતૃીિેન કલ્પેર્ભાઈ  હડમતીયા જામનગર જામનગર  

૩૫  જાડેજા કકરણિા ધમેન્દ્રષર્સિંહ  હડમતીયા જામનગર જામનગર ૯૬૦૧૬૧૩૩૦૮ 

૩૬  દયાિેન રમેર્ભાઈ ત્રાળા  ર્નાળા કાલાિડ જામનગર  

૩૭  ભારતીિેન અરષિિંદભાઈ ત્રાળા  ર્નાળા કાલાિડ જામનગર  

૩૮  મીનાિેન રમેર્ભાઈ ર્સુંઘાણી ર્નાળા કાલાિડ જામનગર  

૩૯  કાન્દ્તાિેન જમનભાઈ પરમાર  ર્નાળા કાલાિડ જામનગર  

૪૦  અન્સ્મતાિેન કદલીપભાઈ ષિરાણી  ર્નાળા કાલાિડ જામનગર ૯૯૭૯૩૫૦૦૮૫ 

૪૧  પ્રભાિેન હકરભાઈ ષિરાણી  ર્નાળા કાલાિડ જામનગર  

૪૨  હમેીિેન ધીરજભાઈ ષિરાણી  ર્નાળા કાલાિડ જામનગર ૯૪૨૭૨૭૯૭૯૩ 

43  રમીલાિેન અસ્િીનભાઈ ગધેથકરયા ર્નાળા કાલાિડ જામનગર  

૪૪  ભાિનાિેન મકેુર્ભાઈ બસુ્ર્સા  ર્નાળા કાલાિડ જામનગર  

૪૫  જલ્પાિેન જન્સ્મનભાઈ ગધેથકરયા ર્નાળા કાલાિડ જામનગર ૭૫૬૭૦૩૩૨૨૪ 

૪૬  રાધાિેન ગોપાલભાઈ ર્સુંઘાણી  ર્નાળા કાલાિડ જામનગર ૯૯૦૯૫૦૧૦૬૬ 

૪૭  રર્સીલાિેન નારણભાઈ પાનસરુીયા  ર્નાળા કાલાિડ જામનગર ૯૯૨૫૦૮૫૨૮૦ 

૪૮  ભાિનાિેન લાલજીભાઈ ગધેથકરયા ર્નાળા કાલાિડ જામનગર ૯૦૯૯૩૩૨૨૬૭ 

૪૯  ઉિાિેન અષિનભાઈ ર્સુંઘાણી  ર્નાળા કાલાિડ જામનગર  

૫૦  ડાહ્યાિેન િર્રામભાઈ ત્રાળા  ર્નાળા કાલાિડ જામનગર  

 
 

૮.  પાક : તિેુર  
 ર્સીઝન : ચોમાસુું ૨૦૧૮-૧૯   
 યોજના : NFSM 

 (ઈનપટુ:- બ્યિેુરીયા - ૨.૦ કકગ્રા, ટ્રા,ઇકોડમાાં-3.૦કકગ્રા, રાઈઝોબિયમ– ૫૦૦ ષમલી, પી.એર્સ.િી– ૫૦૦ ષમલી) 
ક્રમ નામ ગામ તાલકુો જીલ્લો ફોન નુંિર 
૧ રાિડીયા ભરતભાઇ તલુર્સીભાઇ  લલોઇ કાલાિડ જામનગર ૯૪૨૭૪૬૩૪૫૭ 

૨ હીરપરા પરર્સોતમભાઇ કરમર્ર્ીભાઇ   લલોઇ કાલાિડ જામનગર ૯૪૨૮૭૨૬૧૫૭ 

૩ રાિડીયા પરર્સોતમભાઇ કાનજીભાઇ  લલોઇ કાલાિડ જામનગર ૯૪૦૮૨૮૧૦૯૫ 



કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃષિ યનુીિર્સીટી, જામનગર 

પ્રથમ હરોળના ષનદર્શનો (ચોમાસુું ૨૦૧૮-૧૯) 

૪ રાિડીયા ષિઠલભાઇ કાનજીભાઇ લલોઇ કાલાિડ જામનગર ૯૪૦૮૨૮૧૦૯૫ 

૫ રાિડીયા નરર્સીભાઇ કાનજીભાઇ  લલોઇ કાલાિડ જામનગર ૯૪૦૮૨૮૧૦૯૫ 

૬ રાિડીયા જેરામભાઇ કાનજીભાઇ  લલોઇ કાલાિડ જામનગર ૯૪૨૭૯૬૯૭૦૬ 

૭ રાિડીયા ર્સામિુેન જેરામભાઇ  લલોઇ કાલાિડ જામનગર ૭૫૬૭૧૬૩૫૩૫ 

૮ રાિડીયા લાલાભાઇ ર્ામજીભાઇ લલોઇ કાલાિડ જામનગર ૯૮૭૯૭૩૬૭૯૯ 

૯ ર્સાકકરયા અનસયુાિેન મનસખુભાઇ લલોઇ કાલાિડ જામનગર ૯૪૨૭૨૨૧૪૩૦ 

૧૦ ષપપરીયા મકુુન્દ્દભાઇ મોહનભાઇ  લોઠીયા જામનગર જામનગર ૯૯૦૯૪૪૧૩૯૭ 

૧૧ િાદી ભીખભુાઇ લાખાભાઇ  લોઠીયા જામનગર જામનગર ૯૯૭૯૩૯૯૦૫૫ 

૧૨ અકિરી સરેુર્ભાઇ િાબભુાઇ  લોઠીયા જામનગર જામનગર ૯૯૭૯૯૬૦૫૯૧ 

૧૩ રાણપરીયા રષર્સક હુંર્સરજભાઇ  લોઠીયા જામનગર જામનગર ૯૮૭૯૦૭૩૭૬૨ 

૧૪ િર્સોયા ષિઠલભાઇ ષિરજીભાઇ લોઠીયા જામનગર જામનગર ૮૪૬૯૪૫૭૯૮૭ 

૧૫ રાણપરીયા નાથાભાઇ રિજીભાઇ  લોઠીયા જામનગર જામનગર ૯૪૨૭૭૬૨૮૩૩ 

૧૬ જાડેજા જીતેંન્દ્રષર્સિંહ જયેંન્દ્રષર્સિંહ   ગોરખડી જામજોધપરુ જામનગર ૯૭૨૫૨૩૧૩૧૩ 

૧૭ ભુંડેરી નાનજી રામજીભાઇ ગોરખડી જામજોધપરુ જામનગર ૯૯૨૫૫૧૦૯૦૫ 

૧૮ િાઢેર ર્ાુંતભુા ર્સરદરર્સુંગ ગોરખડી જામજોધપરુ જામનગર ૯૬૦૧૫૯૩૬૯૫ 

૧૯ િાઢેર ભપુતષર્સિંહ ર્ાુંતભુા  ગોરખડી જામજોધપરુ જામનગર  

૨૦ ભુંડેરી મનસખુ મોહનભાઇ  ગોરખડી જામજોધપરુ જામનગર ૯૩૨૮૧૧૮૧૬૦ 

૨૧ જાડેજા ક્રુષ્ણષર્સિંહ જયેન્દ્રષર્સિંહ  ગોરખડી જામજોધપરુ જામનગર ૯૭૨૫૨૩૧૩૧૩ 

૨૨ જાડેજા િળદેિષર્સિંહ લખભુા ગોરખડી જામજોધપરુ જામનગર ૯૭૭૩૪૬૫૦૯૭ 

૨૩ મનુ ભીખાભાઇ ડાડાભાઇ ગોરખડી જામજોધપરુ જામનગર ૯૪૨૭૫૧૦૭૪૯ 

૨૪ જાડેજા ષર્લ્પાિા કકર્ોરષર્સિંહ ગોરખડી જામજોધપરુ જામનગર ૯૪૨૭૨૫૬૨૫૪ 

૨૫ જાડેજા હિશદીપષર્સિંહ કકર્ોરષર્સિંહ ગોરખડી જામજોધપરુ જામનગર ૯૬૧૦૫૮૮૦૭૩ 
 
 

૯. પાક : મગફળી  
 ર્સીઝન : ચોમાસુું ૨૦૧૮-૧૯   
 યોજના : એટીક - ૧૨૫૭૨-૦૩  
 (ઈનપટુ:- બ્યિેુરીયા - ૨.૦ કકગ્રા, ટ્રાઇકોડમાાં- ૨.૦કકગ્રા, રાઈઝોબિયમ– ૫૦૦ ષમલી, પી.એર્સ.િી– ૫૦૦ ષમલી) 
ક્રમ નામ ગામ તાલકુો જીલ્લો ફોન નુંિર 
૧ કદનેર્ભાઈ કારાભાઈ પરમાર  હરીપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૭૮૭૮૧૯૦૧૩૫ 
૨ કડિીિેન કારાભાઈ ડાભી  હરીપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૮૫૩૦૯૪૫૭૦૪ 

૩ હકરભાઈ ડાહ્યાભાઈ નકુમ  હરીપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૯૦૪૪૯૨૭૮૫ 



કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃષિ યનુીિર્સીટી, જામનગર 

પ્રથમ હરોળના ષનદર્શનો (ચોમાસુું ૨૦૧૮-૧૯) 

૪ િાબભુાઈ રતનાભાઇ િેર્રા  હરીપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૮૧૪૧૪૯૨૩૮૫ 

૫ ડાહ્યાભાઈ રામજીભાઈ નકુમ  હરીપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૭૨૭૮૫૭૭૩૯ 

૬ અર્ોકભાઈ િર્રામભાઈ પરમાર  હરીપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૭૨૩૯૬૬૫૭૨ 

૭ મોહનભાઈ પેથાભાઈ પરમાર  હરીપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૮૭૯૩૬૧૯૬૨ 

૮ ગુંગાિેન મથરુભાઈ નકુમ  હરીપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૭૩૭૭૫૬૪૨૦ 

૯ ષિઠલભાઈ અરજણભાઈ પરમાર  હરીપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૭૧૨૦૫૧૩૭૦ 

૧૦ કારાભાઈ  જીિરાજભાઈ નકુમ  હરીપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૯૯૮૧૪૮૪૭૭ 

૧૧ દેિજીભાઈ કરર્નભાઈ પરમાર  હરીપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૯૦૯૫૨૦૯૭૨ 

૧૨ જેરામભાઈ પરિતભાઈ પરમાર  હરીપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૯૧૩૨૬૪૨૮૫ 

૧૩ િાબભુાઈ ર્સુંગ્રામભાઇ રાઠોડ  હરીપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૯૭૮૭૪૩૩૩૯ 

૧૪ કસ્તરુિેન અરજણભાઈ પરમાર  હરીપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૮૧૪૧૫૭૩૫૪૫ 

૧૫ ષિરૂિેન ગોરધનભાઈ નકુમ  હરીપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૮૨૫૭૦૧૪૯૧ 

૧૬ ચુંદુભાઈ ર્સુંગ્રામભાઇ રાઠોડ  હરીપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૯૭૮૨૦૪૬૧૫ 

૧૭ કરર્નભાઈ મેઘજીભાઈ નકુમ હરીપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૭૩૭૯૨૪૪૮૪ 

૧૮ રણછોડભાઈ મેઘજીભાઈ નકુમ  હરીપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૭૬૯૮૬૮૭૯૩૪ 

૧૯ રણછોડભાઈ મથરુભાઈ નકુમ  હરીપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૮૦૦૦૩૪૬૦૧૭ 

૨૦ મનભુાઈ મથરુભાઈ નકુમ  હરીપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૭૨૩૩૨૦૮૩૫ 

૨૧ લખમણદાર્સ મથરુદાર્સ નકુમ  હરીપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૯૯૮૫૭૪૬૭૮ 

૨૨ જયશ્રીિેન જેરામભાઈ નકુમ  હરીપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૯૯૮૬૦૨૮૩૬ 

૨૩ ગોરધનભાઈ રામજીભાઈ નકુમ  હરીપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૮૨૫૭૦૧૪૯૧ 

૨૪ જેરામભાઈ રામજીભાઈ નકુમ  હરીપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૪૨૬૭૩૬૭૫૩ 

૨૫ કાનજીભાઈ મેઘજીભાઈ પરમાર  હરીપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૮૨૫૫૫૧૯૨૮ 

૨૬ લાલજીભાઈ ડાયાભાઇ નકુમ  હરીપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૭૨૭૮૫૭૭૩૯ 

૨૭ યોગેર્ભાઈ મેઘજીભાઈ પરમાર  હરીપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૭૧૨૨૭૭૭૪૨ 
૨૮ મેઘજીભાઈ ભીખાભાઈ મકિાણા  હરીપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૫૮૬૧૪૭૦૧૯ 

૨૯ જેઠાભાઈ રાજાભાઈ િથિાર  હરીપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૬૩૮૩૩૮૬૪૨ 

૩૦ ષિરમભાઇ ખીમાભાઈ મકિાણા  હરીપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૮૨૪૭૧૧૮૭૭ 

૩૧ દેિર્ીભાઈ દામાભાઈ ડાભી  જામપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૭૨૪૧૪૦૭૫૧ 

૩૨ ભાણજીભાઈ િર્રામભાઈ રાઠોડ  જામપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૭૩૭૬૩૬૧૨૬ 

33 લાલભાઈ ર્ામજીભાઈ ર્સોનગરા  જામપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૬૩૮૮૧૪૬૦૦ 

૩૪ નાથાભાઈ ડાયાભાઇ હડીયલ  જામપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૬૨૪૪૧૪૫૭૬ 

૩૫ મધુીિેન નરર્ીભાઈ હડીયલ  જામપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૯૭૯૭૫૭૦૫૧ 

૩૬ મરુજીભાઇ લખમણભાઈ ડાભી  જામપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૭૨૭૫૭૮૧૫૧ 

૩૭ જાનિુેન મોહનભાઈ ડાભી  જામપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૬૨૪૪૫૭૦૨૭ 



કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃષિ યનુીિર્સીટી, જામનગર 

પ્રથમ હરોળના ષનદર્શનો (ચોમાસુું ૨૦૧૮-૧૯) 

૩૮ અંિાભાઇ િાલાભાઈ ડાભી  જામપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૭૨૫૦૯૬૧૯૯ 

૩૯ પાલાભાઇ ગોકારભાઈ િેર્રા  જામપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૯૨૪૫૧૮૨૬૯ 

૪૦ કરર્નભાઈ ર્સામજીભાઇ રાઠોડ  જામપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૭૨૬૭૮૦૩૩૧ 

૪૧ કનિુેન રૂડાભાઈ ડાભી  જામપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૭૨૭૫૩૧૨૪૪ 

૪૨ મોહનભાઈ ભાણાભાઈ ર્સોનગરા  જામપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૬૩૮૬૯૯૬૪૧ 

૪૩ નરર્ીભાઈ મનજીભાઈ ર્સોનગરા  જામપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૪૨૬૩૪૪૨૧૫ 

૪૪ ટપભુાઈ લીરાભાઈ ર્સોનગરા  જામપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૯૨૪૭૮૮૨૦૦ 

૪૫ દેિરામભાઈ કારુભાઈ ર્સોનગરા  જામપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૭૩૫૯૯૮૪૮૫૫ 

૪૬ ષિનોદભાઈ દાનાભાઈ ર્સોનગરા  જામપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૭૮૭૪૯૧૨૨૨૧ 

૪૭ ડાયાભાઇ માિાભાઈ હડીયલ  જામપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૪૨૯૮૦૧૩૨૦ 

૪૮ અંિાભાઇ માધાભાઈ ર્સોનગરા  જામપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૯૭૯૨૫૪૬૯૩ 

૪૯ નારણભાઈ ર્સામજીભાઇ ર્સોનગરા  જામપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૮૧૪૧૫૮૨૫૮૪ 

૫૦ નાનજીભાઈ રતનાભાઇ રાઠોડ  જામપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૫૩૭૦૭૦૮૫૦ 

૫૧ પમીિેન ગોરધનભાઈ ર્સોનગરા  જામપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૬૩૫૧૦૬૬૩૮૨ 

૫૨ ગોષિિંદભાઈ ડાયાભાઇ હડીયલ  જામપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૪૨૯૮૦૧૩૨૦ 

૫૩ રણમલભાઈ નાથાભાઈ હડીયલ  જામપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૯૭૯૭૫૬૨૭૨ 

૫૪ જેરામભાઈ ર્સામજીભાઇ ર્સોનગરા  જામપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૨૨૮૨૮૨૫૯૭ 

૫૫ હમેુંતભાઈ મનજીભાઈ ર્સોનગરા  જામપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૪૨૯૭૨૮૪૬૧ 

૫૬ રણછોડભાઈ ર્સામજીભાઇ ર્સોનગરા  જામપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૬૩૫૫૫૯૨૪૧૩ 

૫૭ દેિરાજભાઈ પાુંચાભાઈ ર્સોનગરા  ધમુથલ કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૮૨૫૨૫૪૬૪૧ 

૫૮ િેલાભાઇ દેિજીભાઈ રાઠોડ  ધમુથલ કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૬૬૨૪૫૭૭૯૫ 

૫૯ િાબભુાઈ ખીમાભાઈ નકુમ  ધમુથલ કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૬૮૭૦૭૭૦૦૧ 

૬૦ કરર્નભાઈ કારાભાઈ નકુમ  ધમુથલ કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૮૩૪૭૫૯૪૦૯૪ 

૬૧ નરર્ીભાઈ જેતાભાઇ પરમાર  જામ ગઢકા કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૪૨૭૭૫૬૪૭૧ 

૬૨ નાથભુાઈ માધાભાઈ નકુમ  જામ ગઢકા કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૪૨૯૭૪૨૪૩૧ 

૬૩ નાનજીભાઈ પમાુંભાઈ નકુમ  જામ ગઢકા કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૪૨૭૨૫૦૧૭૩ 

૬૪ માિાભાઈ જીિાભાઈ ખાણધર  જામ ગઢકા કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૪૨૮૧૨૭૪૨૬ 

૬૫ કુરજીભાઈ માધાભાઈ કણજાકરયા  જામ ગઢકા કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૪૨૭૬૭૫૩૯૭ 

૬૬ રાજાભાઈ ગોષિિંદભાઈ ડાભી  જામ ગઢકા કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૭૬૯૮૧૨૧૮૨૫ 

૬૭ નાથભુાઈ લીરાભાઈ પરમાર  જામ ગઢકા કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૪૨૨૭૭૯૪૪૬ 

૬૮ પરિતભાઈ જેતાભાઇ પરમાર  જામ ગઢકા કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૪૨૯૨૭૨૩૫૮ 

૬૯ િેલાભાઇ પમાભાઈ નકુમ  જામ ગઢકા કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૪૨૬૫૬૯૬૬૧ 

૭૦ આનુંદભાઈ પમાભાઈ નકુમ  જામ ગઢકા કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૬૩૮૮૩૭૧૨૯ 

૭૧ નાથભુાઈ રામજીભાઈ કછટીયા  જામ ગઢકા કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૮૯૮૮૯૫૨૭૭ 



કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃષિ યનુીિર્સીટી, જામનગર 

પ્રથમ હરોળના ષનદર્શનો (ચોમાસુું ૨૦૧૮-૧૯) 

૭૨ રણછોડભાઈ પમાભાઈ પરમાર  જામ ગઢકા કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૭૨૪૪૩૩૫૧૩ 

૭૩ કલાભાઈ ગોરધનભાઈ નકુમ  જામ ગઢકા કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૮૯૮૭૧૬૫૨૫ 

૭૪ રણછોડભાઈ ગોરધનભાઈ નકુમ  જામ ગઢકા કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૯૧૩૩૯૭૯૨૯ 

૭૫ કાનાભાઈ પમાભાઈ પરમાર  જામ ગઢકા કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૭૨૪૮૭૭૮૧૪ 

૭૬ રણછોડભાઈ પમાભાઈ નકુમ  જામ ગઢકા કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૮૨૪૦૩૭૦૨૨ 

૭૭ પમાભાઈ ડાયાભાઈ નકુમ જામ ગઢકા કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૮૯૮૪૦૩૬૨૨ 

૭૮ મુંદનભાઈ માધાભાઈ નકુમ જામ ગઢકા કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૪૨૭૨૨૬૨૩૪ 

૭૯ નાનજીભાઈ િાલાભાઈ નકુમ જામ ગઢકા કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૪૨૭૫૭૨૨૬૨ 

૮૦ ધનાભાઈ િાલાભાઈ નકુમ જામ ગઢકા કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૪૨૭૯૮૦૩૩૪ 

૮૧ ભરતભાઇ ભીખાભાઇ રાણપરીયા લોકઠયા જામનગર જામનગર ૮૧૪૧૫૮૦૧૦૭ 

૮૨ રમેર્ભાઈ ભીખાભાઈ રાણપરીયા લોકઠયા જામનગર જામનગર ૯૬૮૭૧૧૯૮૪૯ 

૮૩ રણછોડભાઇ કાનાભાઇ અજુડીયા લોકઠયા જામનગર જામનગર ૯૬૩૮૩૦૫૬૫૦ 

૮૪ પરર્ોતમભાઈ કુરજીભાઈ િૈષ્ણિ લોકઠયા જામનગર જામનગર - 
૮૫ કકર્ોરભાઇ ભીખાભાઇ રાણપરીયા લોકઠયા જામનગર જામનગર ૯૬૮૭૧૧૯૮૪૯ 

૮૬ ર્ામજીભાઈ પાુંચાભાઈ અજુડીયા લોકઠયા જામનગર જામનગર - 
૮૭ ધરમર્ીભાઈ ચનાભાઈ રાણપરીયા લોકઠયા જામનગર જામનગર ૯૮૭૯૩૬૬૪૪૭ 

૮૮ પરર્ોતમભાઈ ર્સિજીભાઈ રાણપરીયા લોકઠયા જામનગર જામનગર ૯૦૯૯૧૬૮૨૨૯ 

૮૯ હરીર્ભાઈ કાળાભાઈ અજુડીયા લોકઠયા જામનગર જામનગર ૯૮૭૯૦૮૦૩૩૨ 

૯૦ મકુુુંદભાઈ ષિરાભાઈ રાણપરીયા લોકઠયા જામનગર જામનગર ૯૬૮૭૪૯૨૬૯૨ 

૯૧ મળૂજીભાઈ ડુુંગરભાઈ પીપરીયા લોકઠયા જામનગર જામનગર - 
૯૨ સરેુર્ભાઈ મેપાભાઈ િૈષ્ણિ લોકઠયા જામનગર જામનગર ૬૩૫૧૭૨૮૯૭૧ 

૯૩ પુંકજભાઈ િલ્લભભાઈ રાણપરીયા લોકઠયા જામનગર જામનગર - 
૯૪ િલ્લભભાઈ પાુંચાભાઈ રાણપરીયા લોકઠયા જામનગર જામનગર ૯૪૨૭૭૬૦૨૩૨ 

૯૫ રુંભાિેન ડુુંગરભાઇ રાણપરીયા લોકઠયા જામનગર જામનગર - 
૯૬ જમનભાઈ પાુંચાભાઈ રાણપરીયા લોકઠયા જામનગર જામનગર ૯૯૧૩૪૪૭૯૮૭ 

૯૭ ભગિાનજીભાઈ ર્સિજીભાઈ રાણપરીયા લોકઠયા જામનગર જામનગર - 
૯૮ ધીરજભાઈ હુંર્સરાજભાઈ રાણપરીયા ખોજાિેરાજા જામનગર જામનગર ૯૯૦૯૮૯૭૬૦૦ 

૯૯ રષર્સકભાઈ હુંર્સરાજભાઈ રાણપરીયા ખોજાિેરાજા જામનગર જામનગર ૯૮૭૯૦૭૩૭૬૨ 

૧૦૦ હુંર્સરાજભાઈ ડુુંગરભાઈ રાણપરીયા ખોજાિેરાજા જામનગર જામનગર - 
 
 

૧૦. પાક : કપાર્સ  
 ર્સીઝન : ચોમાસુું ૨૦૧૮-૧૯   
 યોજના : એટીક - ૧૨૫૭૨-૦૩  
 (ઈનપટુ:- બ્યિેુરીયા – ૧.૦ કકગ્રા, SNPV- ૨૫૦ મીલી, MDP- ૨ટયિુ, એઝોટોિેકટર- ૫૦૦ મીલી, પી.એર્સ.િી– ૫૦૦ ષમલી) 



કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃષિ યનુીિર્સીટી, જામનગર 

પ્રથમ હરોળના ષનદર્શનો (ચોમાસુું ૨૦૧૮-૧૯) 

ક્રમ નામ ગામ તાલકુો જીલ્લો ફોન નુંિર 
૧ ઉમેર્ભાઈ કેર્િજીભાઈ ગોરાર્સીયા આનુંદપર કાલાિડ  જામનગર  ૯૦૨૫૬૨૯૯૦૫  
૨ અષિનભાઈ મોહનભાઈ જેર્સાડીયા આનુંદપર કાલાિડ જામનગર ૯૯૭૯૦૫૪૩૪૮  

૩ બગરધરભાઇ ભીમાભાઇ જેર્સાડીયા આનુંદપર કાલાિડ  જામનગર ૯૭૨૪૧૪૪૧૩૮  

૪ નરર્ીભાઈ કાળાભાઈ ટીલાળા  આનુંદપર કાલાિડ જામનગર ૯૮૯૮૧૨૨૫૮૯  

૫ રમેર્ભાઈ આંિાભાઈ ગોરાર્સીયા આનુંદપર કાલાિડ  જામનગર ૯૮૯૮૫૨૯૯૩૯  

૬ કરમણભાઈ નાગજીભાઈ જેર્સડીયા આનુંદપર કાલાિડ જામનગર ૮૨૩૮૨૩૩૨૩૩  

૭ હરેર્ભાઈ નરર્ીભાઈ ટીલાળા  આનુંદપર કાલાિડ  જામનગર ૯૯૨૫૭૬૧૭૦૧  

૮ ર્સુંજયભાઈ િલ્લભભાઈ ગોરાર્સીયા ષનકાિા  કાલાિડ જામનગર ૯૮૨૫૨૧૪૫૬   

૯ િલ્લભભાઈ દેિજીભાઈ ગોરાર્સીયા ષનકાિા કાલાિડ  જામનગર ૯૯૯૮૧૫૨૩૫૩  

૧૦ અરષિિંદભાઈ ગોષિિંદભાઈ ગોરાર્સીયા ષનકાિા કાલાિડ જામનગર ૯૮૨૪૨૧૪૮૬૯  

૧૧ પ્રષિણભાઇ મીઠાભાઇ ઠેર્સીયા પાતામેઘપર  કાલાિડ  જામનગર ૯૮૭૯૧૭૦૬૩૧  

૧૨ મહરે્ભાઈ મનજીભાઈ ખાખરીયા પાતામેઘપર કાલાિડ જામનગર ૯૯૦૯૦૫૦૮૯૪  

૧૩ હરસખુભાઈ પરર્સોતમભાઈ કામાણી પાતામેઘપર  કાલાિડ  જામનગર ૯૬૩૮૬૬૭૦૮૫  

૧૪ કદનેર્ભાઈ છગનભાઈ િર્સોયા પાતામેઘપર કાલાિડ  જામનગર ૯૮૭૯૭૩૩૪૫૫  

૧૫ કદનેર્ભાઈ નરર્ીભાઈ ખાખરીયા પાતામેઘપર  કાલાિડ જામનગર ૯૮૭૯૭૩૦૭૨૮  

૧૬ કકર્ોરભાઈ દુલશભભાઈ તારપરા પાતામેઘપર કાલાિડ  જામનગર ૯૮૭૯૯૯૯૧૯૧  

૧૭ મનજીભાઈ રિજીભાઈ મારકણા પાતામેઘપર  કાલાિડ જામનગર ૯૯૦૯૦૫૦૮૯૪  

૧૮ ગોષિિંદભાઈ ધરમર્ીભાઈ અકિરી પાતામેઘપર કાલાિડ  જામનગર ૯૯૦૯૧૩૭૫૦૯  

૧૯ જયેર્ભાઇ ભીખાભાઇ ઠેર્સીયા પાતામેઘપર  કાલાિડ જામનગર ૯૯૭૯૧૦૨૪૫૨  

૨૦ ગોપાલભાઈ ર્સિજીભાઈ મારકણા પાતામેઘપર કાલાિડ  જામનગર ૯૮૨૫૫૩૯૮૧૧  

૨૧ નાથાભાઈ મીઠાભાઈ ખાખરીયા પાતામેઘપર  કાલાિડ જામનગર ૯૮૭૯૯૯૩૧૫૦  

૨૨ ષિનોદભાઈ િચભુાઈ અકિરી પાતામેઘપર કાલાિડ  જામનગર ૯૭૨૬૭૭૫૪૮૧  

૨૩ ભાિેર્ભાઇ િીખાભાઇ ઠેર્સીયા પાતામેઘપર  કાલાિડ જામનગર ૯૯૧૩૦૮૮૮૪૧  

૨૪ અરષિિંદભાઈ પરર્સોતમભાઈ કમાણી પાતામેઘપર કાલાિડ  જામનગર ૯૮૭૯૮૯૨૪૭૧  

૨૫ ર્ાુંતાિેન િચભુાઈ અકિરી પાતામેઘપર  કાલાિડ  જામનગર ૯૭૨૬૭૭૫૪૮૧  
 

૧૧. ર્સોલાર કુકર   
 િિશ : ૨૦૧૮-૧૯   
 યોજના : એટીક - ૧૨૫૭૨-૦૩  
(ઈનપટુ:-ર્સોલાર કુકર- ૧ નુંગ) 



કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃષિ યનુીિર્સીટી, જામનગર 

પ્રથમ હરોળના ષનદર્શનો (ચોમાસુું ૨૦૧૮-૧૯) 

ક્રમ નામ ગામ તાલકુો જીલ્લો ફોન નુંિર 
૧ પાયલિેન મનસખુભાઇ કુંટારીયા આરિલરુ્સ  લાલપરુ  જામનગર  ૯૯૭૮૪૧૬૬૫૪  

૨ ર્ીતલિેન ભરતભાઈ ગડારા આરિલરુ્સ લાલપરુ જામનગર ૮૪૬૯૯૩૮૨૦૫  

૩ લતાિેન િી.ગડારા આરિલરુ્સ લાલપરુ જામનગર ૯૧૨૫૯૭૨૪૬૩  

૪ ર્સુંતોિિેન કદલીપભાઈ આરિલરુ્સ લાલપરુ જામનગર ૯૬૮૭૯૧૪૫૦૪  
 


