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(ઈનપટુ:-મગફળી ન ુબિયરણ (જીજેજી-૨૨)-૩૦ કકગ્રા) 

ક્રમ નામ ગામ તાલકુો જીલ્લો ફોન નુંિર 

૧ કણજાકરયાગોષિિંદભાઈ ર્સિજીભાઈ દ્વ્રારકા દ્વ્રારકા દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૪૨૯૧૪૦૯૮૦ 

૨ નકુમ નીષતન રિજીભાઈ દ્વ્રારકા દ્વ્રારકા દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૫૫૮૯૯૬૩૬૯ 

૩ કણજાકરયા જમનભાઈ દેિરાજભાઈ દ્વ્રારકા દ્વ્રારકા દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૭૭૭૮૦૦૧૪૭૬ 

૪ કણઝાકરયા પ્રષિણભાઈ ર્સામજીભાઈ દ્વ્રારકા દ્વ્રારકા દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૪૨૮૮૬૩૮૪૬ 

૫ કણજાકરયા ર્ામજીભાઈ ભરુાભાઈ દ્વ્રારકા દ્વ્રારકા દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૫૧૦૨૦૫૦૭૮ 

૬ મઘોડીયા પે્રમજીભાઈ નારણભાઈ દ્વ્રારકા દ્વ્રારકા દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૯૭૯૪૯૩૪૨૯ 

૭ કણઝાકરયા અર્ોકભાઈ દેિર્સીભાઈ દ્વ્રારકા દ્વ્રારકા દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૯૯૮૪૮૬૭૧૮ 

૮ કણઝાકરયા ગોપાલભાઈ દેિર્સીભાઈ દ્વ્રારકા દ્વ્રારકા દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૪૨૭૨૩૨૧૯૨ 

૯ કણઝાકરયા દેિર્સીભાઈ ગોકળભાઈ દ્વ્રારકા દ્વ્રારકા દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૩૨૮૪૧૪૮૫૩ 

૧૦ કણઝાકરયા કાનાભાઈ દેિર્સીભાઈ દ્વ્રારકા દ્વ્રારકા દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૭૨૨૮૯૨૪૬૭ 

૧૧ કણજાકરયા મોહનભાઈ િાલાભાઈ દ્વ્રારકા દ્વ્રારકા દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૯૭૯૬૪૭૧૩૯ 

૧૨ નકુમ કાનજીભાઈ માધાભાઈ દ્વ્રારકા દ્વ્રારકા દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૭૦૧૬૨૮૩૩૩૭ 

૧૩ ચોપડા નાથાભાઈ માુંડણભાઈ દ્વ્રારકા દ્વ્રારકા દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૪૨૭૨૪૮૮૪૫ 

૧૪ ચોપડા છગનભાઈ માુંડણભાઈ દ્વ્રારકા દ્વ્રારકા દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૭૨૨૬૬૫૨૬૨ 

૧૫ કણઝાકરયા ગોપાલભાઈ િાલાભાઈ દ્વ્રારકા દ્વ્રારકા દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૮૧૨૮૮૫૧૭૫૭ 

૧૬ ચોપડા નથભુાઈ અરજણભાઈ દ્વ્રારકા દ્વ્રારકા દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૮૧૨૮૩૮૧૪૦૩ 

૧૭ કણઝાકરયા નારણભાઈ પેથાભાઈ દ્વ્રારકા દ્વ્રારકા દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૭૨૨૭૨૫૪૭૫ 

૧૮ ચોપડા હરજીભાઈ અરજણભાઈ દ્વ્રારકા દ્વ્રારકા દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૪૦૮૨૭૭૬૧૪ 

૧૯ કણઝાકરયા નરર્સીભાઈ રિજીભાઈ દ્વ્રારકા દ્વ્રારકા દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૨૨૮૨૧૦૩૦૨ 

૨૦ નકુમ અરષિિંદભાઈ નાનજીભાઈ દ્વ્રારકા દ્વ્રારકા દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૯૦૪૮૧૪૮૬૦ 

૨૧ કણઝાકરયા ગોષિિંદભાઈ રિજીભાઈ દ્વ્રારકા દ્વ્રારકા દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૯૭૪૦૫૯૭૦૨ 

૨૨ ચોપડા કાનજીભાઈ માુંડણભાઈ દ્વ્રારકા દ્વ્રારકા દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૪૦૯૩૯૧૬૫૬ 

૨૩ કણઝાકરયા િર્સુંતભાઈ દેિજીભાઈ દ્વ્રારકા દ્વ્રારકા દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૮૭૯૪૭૯૯૦૫ 

૨૪ કણઝાકરયા જીિનભાઈ દેિજીભાઈ દ્વ્રારકા દ્વ્રારકા દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૭૨૫૬૩૭૩૪૩ 

૨૫ કણઝાકરયા રાજેર્ભાઈ િાલજીભાઈ દ્વ્રારકા દ્વ્રારકા દેિભષુમ દ્વ્રારકા ૯૯૨૪૦૩૫૩૧૩ 

૨૬ ર્સુંઘાણી મગનલાલ ડાયાભાઇ ચાિડા જામનગર જામનગર ૯૪૨૭૭૭૩૫૧૫ 



કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃષિ યનુીિર્સીટી, જામનગર 

પ્રથમ હરોળના ષનદર્શનો (ચોમાસુું ૨૦૧૯-૨૦) 
૨૭ ર્સુંઘાણી ભરૂાભાઈ િાલજીભાઈ ચાિડા જામનગર જામનગર ૭૮૭૮૫૦૮૦૧૧ 

૨૮ કમાણી િાબભુાઈ લાલજીભાઈ ચાિડા જામનગર જામનગર ૮૧૬૦૫૩૨૪૩૧ 

૨૯ કોઠીયા ચુંદુલાલ ર્સામજીભાઇ ચાિડા જામનગર જામનગર ૯૪૨૭૯૪૩૭૩૮ 

૩૦ ર્સુંઘાણી પરિોતમભાઈ જેરામભાઈ ચાિડા જામનગર જામનગર ૯૭૧૨૧૩૨૪૦૩ 

૩૧ ર્સુંઘાણી નાગજીભાઈ નાથાલાલ ચાિડા જામનગર જામનગર ૯૪૨૭૨૧૦૭૩૬ 

૩૨ ર્સુંઘાણી રષર્સકભાઈ પરિોતમભાઈ ચાિડા જામનગર જામનગર ૯૦૧૬૫૦૮૦૬૪ 

૩૩ ર્સુંઘાણી છગનભાઈ ઠાકરર્ીભાઈ ચાિડા જામનગર જામનગર ૯૯૭૯૫૭૫૧૮૪ 

૩૪ ર્સુંઘાણી જયુંતીલાલ િલ્લભભાઈ ચાિડા જામનગર જામનગર ૯૪૨૬૭૧૧૦૩૪ 

૩૫ ર્સુંઘાણી િલ્લભભાઈ પોપટભાઈ ચાિડા જામનગર જામનગર ૯૫૧૦૫૧૨૬૧૦ 

૩૬ કમાણી લાભિુેન મનજીભાઈ ચાિડા જામનગર જામનગર ૯૩૭૫૭૨૭૦૧૭ 

૩૭ મુુંગરા છગનભાઈ ગોષિિંદભાઈ ચાિડા જામનગર જામનગર ૮૦૦૦૪૯૪૩૨૧ 

૩૮ કમાણી હુંર્સાિેન ચુંદુભાઈ ચાિડા જામનગર જામનગર ૯૪૨૬૭૧૫૮૧૫ 

૩૯ કોઠીયા અમરર્ીભાઈ ર્ામજીભાઈ ચાિડા જામનગર જામનગર ૯૪૨૬૭૧૫૮૧૫ 

૪૦ કમાણી ચુંદુલાલ મોહનલાલ ચાિડા જામનગર જામનગર ૯૯૭૯૨૬૫૮૩૦ 

૪૧ કમાણી મુંજુલાિેન રમેર્ભાઈ ચાિડા જામનગર જામનગર ૯૪૨૮૧૨૭૦૫૯ 

૪૨ કમાણી રમેર્ભાઈ લીંિાભાઈ ચાિડા જામનગર જામનગર ૯૪૨૮૧૨૭૦૫૯ 

૪૩ કમાણી કકર્ોરભાઈ લીંિાભાઈ ચાિડા જામનગર જામનગર ૯૮૨૫૯૫૬૪૬૭ 

૪૪ ર્સુંઘાણી ગાુંડુભાઈ ટપભુાઈ ચાિડા જામનગર જામનગર ૯૯૭૯૧૪૧૨૮૦ 

૪૫ કમાણી તલુર્ીભાઈ િર્સરામભાઈ ચાિડા જામનગર જામનગર ૯૯૭૯૧૯૧૨૨૪ 

૪૬ ર્સુંઘાણી કકર્સોરભાઈ િાલજીભાઈ ચાિડા જામનગર જામનગર ૭૮૭૮૫૦૭૭૮૭ 

૪૭ કમાણી ઓધિજીભાઈ પોપટભાઈ ચાિડા જામનગર જામનગર ૯૫૧૨૩૨૭૪૩૧ 

૪૮ કમાણી જીિરાજભાઈ જુઠાભાઇ ચાિડા જામનગર જામનગર ૯૮૨૫૧૪૫૪૫૩ 

૪૯ કમાણી મનજીભાઈ જુઠાભાઇ ચાિડા જામનગર જામનગર ૯૦૯૯૧૬૮૯૧૦ 

૫૦ ર્સુંઘાણી ડાયાભાઇ જેરામભાઈ ચાિડા જામનગર જામનગર ૯૪૨૯૧૪૧૧૮૭ 

૫૧ ચોિટીયા મકેુર્ભાઈ રામજીભાઈ મોટા થાિરીયા જામનગર જામનગર ૯૬૦૧૪૭૭૦૩૨ 

૫૨ ચોિટીયા ષિપલુભાઈ રામજીભાઈ મોટા થાિરીયા જામનગર જામનગર ૯૭૨૩૪૯૦૫૦૭ 

૫૩ ચોિટીયા ચનાભાઈ ધમર્ીભાઈ મોટા થાિરીયા જામનગર જામનગર ૬૩૫૪૯૦૧૧૮૫ 

૫૪ ચોિટીયા રમેર્ભાઈ િાિાભાઈ મોટા થાિરીયા જામનગર જામનગર ૮૯૮૦૩૯૮૯૩૬ 

૫૫ ચોિટીયા રૈ્લેર્ભાઈ મકનભાઈ મોટા થાિરીયા જામનગર જામનગર ૯૯૭૯૨૫૬૫૮૫ 

૫૬ ચોિટીયા ભીખાભાઈ લિાભાઇ મોટા થાિરીયા જામનગર જામનગર ૭૫૬૭૧૬૧૩૬૨ 



કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃષિ યનુીિર્સીટી, જામનગર 

પ્રથમ હરોળના ષનદર્શનો (ચોમાસુું ૨૦૧૯-૨૦) 
૫૭ ચોિટીયા ચુંદુલાલ હીરાભાઈ મોટા થાિરીયા જામનગર જામનગર ૯૯૦૪૪૧૯૦૮૨ 

૫૮ ચોિટીયા કરમર્ીભાઈ લાખાભાઈ મોટા થાિરીયા જામનગર જામનગર ૮૮૪૯૨૪૦૯૮૧ 

૫૯ ચોિટીયા રાજેર્ભાઈ કરમર્ીભાઈ મોટા થાિરીયા જામનગર જામનગર ૯૭૨૫૦૨૯૦૩૨ 

૬૦ ચોિટીયા જયસખુભાઈરામજીભાઈ મોટા થાિરીયા જામનગર જામનગર ૯૯૦૪૧૧૨૬૧૮ 

૬૧ ચોિટીયા જયસખુભાઈ હીરાભાઈ મોટા થાિરીયા જામનગર જામનગર ૯૯૨૪૨૫૯૫૧૫ 

૬૨ ર્ીખલીયા માધિજીભાઈ મોહનભાઈ મોટા થાિરીયા જામનગર જામનગર ૯૮૨૪૧૯૦૯૭૧ 

૬૩ ર્ીખલીયા રામજીભાઈ મોહનભાઈ મોટા થાિરીયા જામનગર જામનગર ૯૭૧૪૪૯૭૨૭૫ 

૬૪ ર્ીખાલીયા ર્ાુંતીલાલ નાથાભાઈ મોટા થાિરીયા જામનગર જામનગર ૯૯૨૫૭૭૮૮૪૪ 

૬૫ ર્ીખાલીયા હરસખુભાઈ નાથાભાઈ મોટા થાિરીયા જામનગર જામનગર ૯૯૧૩૧૦૨૦૫૩ 

૬૬ ર્ીખાલીયા રણછોડભાઈ ચનાભાઈ મોટા થાિરીયા જામનગર જામનગર ૯૮૨૫૫૮૮૬૨૮ 

૬૭ ર્ીખાલીયા ખોડુભાઈ ર્સડાભાઈ મોટા થાિરીયા જામનગર જામનગર ૯૮૨૪૫૫૩૧૨૪ 

૬૮ ર્ીખાલીયા મગનભાઈ ચનાભાઈ મોટા થાિરીયા જામનગર જામનગર ૯૭૧૨૧૬૯૦૧૪ 

૬૯ ર્ીખાલીયા ચનાભાઈ રતનાભાઇ મોટા થાિરીયા જામનગર જામનગર ૯૫૭૪૦૬૩૪૧૭ 

૭૦ ચોિટીયા મકેુર્ભાઈ ર્ામજીભાઈ મોટા થાિરીયા જામનગર જામનગર ૯૭૩૭૪૧૪૪૫૦ 

૭૧ ચોિટીયા રર્ીકભાઈ ર્ામજીભાઈ મોટા થાિરીયા જામનગર જામનગર ૯૮૨૪૯૪૯૮૪૬ 

૭૨ ચોિટીયા ર્ામજીભાઈ રામજીભાઈ મોટા થાિરીયા જામનગર જામનગર ૯૭૩૭૪૧૪૪૫૦ 

૭૩ ચોિટીયા પરર્સોતમભાઈ ધરમર્ીભાઈ મોટા થાિરીયા જામનગર જામનગર ૯૯૦૯૫૧૬૫૦૪ 

૭૪ ચોિટીયા ચુંદુભાઈ ધરમર્ીભાઈ મોટા થાિરીયા જામનગર જામનગર ૯૯૭૯૫૩૮૫૪૪ 

૭૫ તરાષિયા રૈ્લેર્ભાઈ િર્રામભાઈ મોટા થાિરીયા જામનગર જામનગર  
 

 

૨.  પાક : મગફળી  
 ર્સીઝન : ચોમાસુું ૨૦૧૯-૨૦    
 યોજના : ATIC  

 

 (ઈનપટુ:- બ્યિેુરીયા - ૨.૦ કકગ્રા, ટ્રાઇકોડમાાં- ૨.૦કકગ્રા, રાઈઝોબિયમ– ૫૦૦ ષમલી, પી.એર્સ.િી– ૫૦૦ ષમલી) 

ક્રમ નામ ગામ તાલકુો જીલ્લો ફોન નુંિર 

૧ ગોરધનભાઈ િેલજીભાઈ ર્સભાયા નાની િાણુુંગાર જામનગર  જામનગર  ૯૮૨૪૮૩૯૫૪૭  

૨ સરેુર્ભાઈ પોપટભાઈ મુુંગરા નાની િાણુુંગાર જામનગર  જામનગર  ૯૭૧૪૨૩૩૬૯૭  

૩ હરજીભાઈ પાુંચાભાઈ કુંટારીયા* નાની િાણુુંગાર જામનગર  જામનગર  ૯૯૦૯૮૯૭૮૮૧  

૪ રષતલાલ ર્ામજીભાઈ ર્સોરઠીયા નાની િાણુુંગાર જામનગર  જામનગર  ૯૩૨૮૬૧૧૭૭૭  

૫ કાુંષતલાલ ગણેર્ભાઈ પાુંભર નાની િાણુુંગાર જામનગર  જામનગર  ૯૯૭૯૫૦૦૩૪૦  

૬ િલ્લભભાઈ ગોરધનભાઈ મુુંગરા નાની િાણુુંગાર જામનગર  જામનગર  ૯૪૨૭૨૩૬૬૪૪  



કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃષિ યનુીિર્સીટી, જામનગર 

પ્રથમ હરોળના ષનદર્શનો (ચોમાસુું ૨૦૧૯-૨૦) 
૭ છનાભાઈ પાુંચભાઈ કુંટારીયા* નાની િાણુુંગાર જામનગર  જામનગર  ૬૩૫૨૬૫૮૦૭૬  

૮ ધીરજલાલ ગણેર્ભાઈ પાુંભર નાની િાણુુંગાર જામનગર  જામનગર  ૯૯૭૯૨૦૮૭૩૪  

૯ મનસખુ ગોરધનભાઈ લીંિાર્સીયા નાની િાણુુંગાર જામનગર  જામનગર  ૮૧૫૮૯૨૮૭૪૯  

૧૦ િલ્લભભાઈ િર્સરામભાઈ મુુંગરા નાની િાણુુંગાર જામનગર  જામનગર  ૯૯૨૫૭૫૦૪૯૨  

૧૧ હરીર્ભાઈ હુંર્સરાજભાઈ બરુ્સા નાની િાણુુંગાર જામનગર  જામનગર  ૯૯૭૯૩૭૫૯૪૪  

૧૨ કુંકુિેન હરજીભાઈ કુંટારીયા* નાની િાણુુંગાર જામનગર  જામનગર  ૯૯૦૯૮૯૭૮૮૧  

૧૩ જયુંતીલાલ િેલજીભાઈ ર્સભાયા નાની િાણુુંગાર જામનગર  જામનગર  ૯૪૨૭૭૭૩૪૪૨  

૧૪ પોપટભાઈ િર્સરામભાઈ મુુંગરા નાની િાણુુંગાર જામનગર  જામનગર  ૯૦૯૯૦૧૮૯૯૭  

૧૫ અરષિિંદભાઈ ધરમર્ીભાઈ બરુ્સા ખીલોર્સ જામનગર  જામનગર  ૯૦૯૯૭૫૫૯૬૫  

૧૬ ષિક્રમષર્સિંહ ભપૂતષર્સિંગ કાુંચિા િાિરીયા જામનગર  જામનગર  ૯૯૨૪૯૪૪૯૮૩  

૧૭ યિુરાજષર્સિંહ ભપૂતષર્સિંહ કાુંચિા િાિરીયા જામનગર  જામનગર  ૯૩૨૭૩૯૨૨૧૦  

૧૮ જેઠુભા લખમણજી જાડેજા િર્સઈ જામનગર  જામનગર  ૭૦૧૬૬૫૫૮૩૭  

૧૯ િનરાજષર્સિંહ ભપૂતષર્સિંહ કાુંચિા િાિરીયા જામનગર  જામનગર  ૯૪૨૯૮૦૬૨૩૯  

૨૦ ભપૂતષર્સિંહ જીિનર્સુંગ કાુંચિા િાિરીયા જામનગર  જામનગર  ૯૪૨૭૨૮૪૬૦૯  

૨૧ મગનભાઈ ધનાભાઈ ર્સાપોિડીયા ખારિા ધ્રોલ  જામનગર  ૯૭૨૩૧૯૦૬૫૯  

૨૨ કુરજીભાઈ ગોકલભાઈ કહિંશ ુ ખારિા ધ્રોલ  જામનગર  ૯૮૭૯૫૬૫૦૨૬  

૨૩ જયસખુભાઇ પીતાુંિરભાઇ કહન્દ્સ ુ ખારિા ધ્રોલ  જામનગર  ૯૯૨૫૫૬૯૩૯૨  

૨૪ અરષિિંદભાઈ નાનજીભાઈ ઘેટીયા ખારિા ધ્રોલ  જામનગર  ૯૦૯૯૭૨૧૭૬૨  

૨૫ ઠાકરર્ીભાઈ નારણભાઈ પરમાર ર્સોયલ ધ્રોલ  જામનગર  ૯૯૦૪૨૧૪૪૫૯  

૨૬ ભગિાનજીભાઈ ભિાનભાઈ નકુમ ર્સોયલ ધ્રોલ  જામનગર  ૮૪૬૯૦૧૧૨૯૩  

૨૭ કદનેર્ભાઈ ભગિાનજીભાઈ દલર્સાણીયા ર્સોયલ ધ્રોલ  જામનગર  ૯૭૨૭૦૬૪૦૯૦  

૨૮ કાથડભાઈ ભરુાભાઈ માુંડ હમાપર ધ્રોલ  જામનગર  ૯૫૭૪૬૧૧૨૭૩  

૨૯ ભગિાનજીભાઈ િીજલભાઈ ડાુંગર હમાપર ધ્રોલ  જામનગર  ૯૮૨૫૯૬૮૯૨૨  

૩૦ ભરતભાઇ લાલજીભાઇ છાત્રા જયિા ધ્રોલ  જામનગર  ૯૪૦૮૫૧૬૧૫૦  

૩૧ ર્ામજીભાઈ ભિાનભાઈ મુુંગરા જયિા ધ્રોલ  જામનગર  ૯૯૯૮૪૬૯૭૪૦  

૩૨ કરર્સનભાઈ દેર્ાભાઈ િાઘેરા ધ્રોલ ધ્રોલ  જામનગર  ૯૯૦૯૬૪૪૫૮૦  

૩૩ જયેર્ભાઈ ડાયાભાઈ િાઘેરા ધ્રોલ ધ્રોલ  જામનગર  ૬૩૫૪૩૪૧૭૪૭  

૩૪ ષનલેર્ભાઈ રામજીભાઈ છત્રાલા લૈયારા ધ્રોલ  જામનગર  ૬૩૫૪૦૯૧૨૬૧  

૩૫ ષમયાઝાર નારણભાઈ િોરીચા લતીપરુ ધ્રોલ  જામનગર  ૯૬૬૨૦૯૦૩૮૦  

૩૬ ગફારભાઇ ઇર્સાભાઇ નાકાણી િેકડયા કાલાિડ  જામનગર ૯૯૨૪૪૦૨૭૪૫  

૩૭ ર્સલીમભાઇ ઇર્સાભાઇ નાકાણી િેકડયા કાલાિડ  જામનગર ૯૭૨૩૫૮૬૯૯૨  

૩૮  નરૂમામદભાઇ િરીદભાઇ પટાણી ષનકાિા કાલાિડ  જામનગર ૯૯૦૪૦૨૩૯૧૨  

૩૯ યાકુિભાઈ આમાદભાઈ ડોળીયા ષનકાિા કાલાિડ  જામનગર ૯૯૨૪૨૬૫૬૪૩  



કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃષિ યનુીિર્સીટી, જામનગર 

પ્રથમ હરોળના ષનદર્શનો (ચોમાસુું ૨૦૧૯-૨૦) 
૪૦ ગલુમામદભાઈ નાથાભાઈ ડોળીયા પીપર કાલાિડ  જામનગર ૯૯૧૩૩૯૮૬૮૬  

૪૧ છગનભાઈ ર્સામજીભાઈ ડાભી જામપર કલ્યાણપરુ  દેિભષૂમ દ્વારકા  ૯૮૭૯૨૩૬૮૬૭  

૪૨ મકેુર્ભાઈ મોહનભાઈ ડાભી જામપર કલ્યાણપરુ  દેિભષૂમ દ્વારકા  ૯૯૯૮૫૪૧૧૧૨  

૪૩ જમનભાઈ મોહનભાઈ ડાભી જામપર કલ્યાણપરુ  દેિભષૂમ દ્વારકા  ૯૯૦૪૬૧૫૯૪૯  

૪૪ રણમલભાઈ નરર્ીભાઈ ડાભી જામપર કલ્યાણપરુ  દેિભષૂમ દ્વારકા  ૯૭૨૬૭૭૦૦૭૫  

૪૫ નાથીિેન નરર્ીભાઈ કુંજરીયા જામપર કલ્યાણપરુ  દેિભષૂમ દ્વારકા  ૯૫૩૭૮૪૪૬૮૧  

૪૬ નાથાભાઈ ડાયાભાઈ હડીયાલ જામપર કલ્યાણપરુ  દેિભષૂમ દ્વારકા  ૯૬૨૪૪૧૪૫૭૬  

૪૭ કકર્ોરભાઈ માધાભાઈ ડાભી જામપર કલ્યાણપરુ  દેિભષૂમ દ્વારકા  ૯૯૭૮૪૬૮૨૧૧  

૪૮ માધાભાઈ નાનજીભાઈ નકુમ જામપર કલ્યાણપરુ  દેિભષૂમ દ્વારકા  ૯૭૨૫૯૧૩૦૪૯  

૪૯ રણમલબભયા રત્નાભાઈ રાઠોડ જામપર કલ્યાણપરુ  દેિભષૂમ દ્વારકા  ૬૩૫૪૨૨૬૫૨૦  

૫૦ માધાભાઈ જુઠાભાઈ ડાભી જામપર કલ્યાણપરુ  દેિભષૂમ દ્વારકા  ૯૮૨૫૭૯૬૧૩૦  
 

 

૩.  પાક : કપાર્સ   
 ર્સીઝન : ચોમાસુું ૨૦૧૯-૨૦    
 યોજના : KVK  
(ઈનપુટ:- એમ. ડી. પી.- ૩ નંગ, બ્યુવેરીયા - ૧.૦ કિગ્રા, એસ-એનપીવી- ૨૫૦ કમલી, એજાકડરકે્ટીન–૧ લી) 

ક્રમ નામ ગામ તાલુકો જીલ્લો ફોન નંબર 

૧ િર્સીભાઈ ગુંગાભાઈ િોર્સરીયા ર્સરમત જામનગર જામનગર ૯૮૨૪૨૯૬૦૪૬ 

૨ કનભુા ખીમાજી જાડેજા ર્સરમત જામનગર જામનગર ૯૪૦૮૧૮૫૧૦૨ 

૩ મહોિતષર્સિંહ દેવભુા જાડેજા ર્સરમત જામનગર જામનગર ૭૬૯૮૨૦૩૧૦૮ 

૪ મધભુા િક્તજી જાડેજા ર્સરમત જામનગર જામનગર ૬૩૫૧૩૭૫૭૩૬ 

૫ દેિાભાઇ આર્ાભાઇ િોર્સરીયા િર્સઈ જામનગર જામનગર ૯૯૨૪૨૬૩૪૨૪ 

૬ મકહપતષર્સિંહ જેઠુભા જાડેજા ર્સરમત જામનગર જામનગર ૯૭૨૩૬૯૦૧૭૩ 

૭ નટુભા કેશભુા િાઢેર િર્સઈ જામનગર જામનગર ૯૦૯૯૧૩૦૧૦૪ 

૮ હાથાભાઈ મુંગાભાઈ િોર્સરીયા િર્સઈ જામનગર જામનગર ૯૮૨૪૮૮૮૬૨૭ 

૯ કરણષર્સિંહ જેઠુભા જાડેજા ર્સરમત જામનગર જામનગર ૯૪૨૪૯૩૯૪૦૯ 

૧૦ ડોર્સાભાઇ આર્ાભાઇ િોર્સરીયા ર્સરમત જામનગર જામનગર ૯૮૨૪૨૩૨૩૩૪ 

૧૧ જર્સાભાઇ અમથાભાઇ િોર્સરીયા િર્સઈ જામનગર જામનગર ૯૮૨૪૨૬૭૩૮૧ 

૧૨ મહોિતષર્સિંહ જેઠુભા જાડેજા ર્સરમત જામનગર જામનગર ૯૯૨૪૭૬૦૪૯૦ 

૧૩ દેિાભાઇ કારાભાઇ ભાુંભી ર્સરમત જામનગર જામનગર ૭૬૯૮૨૦૩૧૦૮ 

૧૪ હમેભુા દેવભુા જાડેજા ર્સરમત જામનગર જામનગર ૭૦૧૬૬૫૫૮૩૭ 

૧૫ હકાભાઇ મૈયાભાઇ થુુંગા િર્સઈ જામનગર જામનગર ૯૯૨૪૬૩૮૮૦૩ 



કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃષિ યનુીિર્સીટી, જામનગર 

પ્રથમ હરોળના ષનદર્શનો (ચોમાસુું ૨૦૧૯-૨૦) 
૧૬ વલ્લભભાઈ િરમશીભાઈ મુગંરા નાષનિાણગૂાર જામનગર જામનગર ૭૯૮૭૨૭૮૧૪ 

૧૭ કપતાંબરભાઈ પોપટભાઈ પાભંર નાષનિાણગૂાર જામનગર જામનગર ૯૮૭૯૦૧૧૫૭૮ 

૧૮ મનસુખભાઈ ગોરધનભાઈ મુગંરા નાષનિાણગૂાર જામનગર જામનગર ૯૩૨૭૧૦૪૪૯૧ 

૧૯ પરસોત્તમભાઈ િરમશીભાઈ મુંગરા નાષનિાણગૂાર જામનગર જામનગર ૮૧૪૧૯૦૭૮૨૧ 

૨૦ ભરતભાઇ ચનાભાઇ ગલાણી ખાનકોટડા િાલાવડ જામનગર ૯૪૨૭૯૭૮૭૯૭ 

૨૧ ખોડાભાઈ શામજીભાઈ કવરાણી ખાનકોટડા િાલાવડ જામનગર ૮૦૦૦૩૯૯૧૮૨ 

૨૨ છનાભાઈ ભીમાભાઈ ગલાણી ખાનકોટડા િાલાવડ જામનગર ૮૧૬૦૧૧૨૨૦૬ 

૨૩ મોહનભાઈ િેશવભાઈ રાઠોડ જામપર  જામનગર જામનગર ૯૮૨૫૭૯૬૧૩૦ 

૨૪ ઉિાભાઈ માધાભાઈ ડાભી જામપર  જામનગર જામનગર ૯૮૨૫૭૯૬૧૩૦ 

૨૫ િાનાભાઈ સામતભાઈ ડાભી જામપર  જામનગર જામનગર ૯૮૨૫૭૯૬૧૩૦ 

  
૪.  પાક : કપાર્સ   
 ર્સીઝન : ચોમાસુું ૨૦૧૯-૨૦    
 યોજના : ATIC  
(ઈનપટુ:- બ્યિેુરીયા – ૧ કકગ્રા, SNPV – ૨૫૦ મીલી, એમ. ડી. પી.- ૩ નંગ, એઝોટોિેકટર- ૫૦૦ મીલી, પી.એર્સ.િી.– 
૫૦૦ મીલી)  
ક્રમ નામ ગામ તાલકુો જીલ્લો ફોન નુંિર 

૧ મકેુર્ભાઈ િાલજીભાઈ ર્સોરઠીયા મોટો ગરેડીયા ધ્રોલ જામનગર ૮૧૪૧૧૪૧૪૫૭  

૨ ષમયાઝાર દેિાયત િોરીચા લતીપરુ ધ્રોલ જામનગર ૯૯૯૮૯૩૨૩૨૨  

૩ મેઘજીભાઈ મોહનભાઈ માબળયા લતીપરુ ધ્રોલ જામનગર ૯૮૯૮૮૫૦૨૨૭  

૪ કદનેર્ભાઈ મોહનભાઈ કેશરુ લતીપરુ ધ્રોલ જામનગર ૯૪૨૮૨૭૯૯૯૨  

૫ કાુંષતલાલ જેરામભાઈ રાિડીયા લતીપરુ ધ્રોલ જામનગર ૯૯૦૯૦૩૫૮૪૬  

૬ હકરલાલ ગણેર્ભાઈ પીપરીયા લતીપરુ ધ્રોલ જામનગર ૯૭૨૫૧૪૦૮૩૯  

૭ હીરાભાઈ નારણભાઈ કેસરુ લતીપરુ ધ્રોલ જામનગર ૯૨૬૫૮૦૨૨૩૧  

૮ મોહનભાઈ કરર્સનભાઈ માલાણી લતીપરુ ધ્રોલ જામનગર ૯૮૨૫૯૫૫૯૨૬  

૯ લિજીભાઈ નારણભાઈ મેંદાપરા લતીપરુ ધ્રોલ જામનગર ૮૪૬૯૫૬૨૫૬૦  

૧૦ રાયધનભાઈ ગુંડુભાઈ િોરીચા લતીપરુ ધ્રોલ જામનગર ૯૩૨૭૦૫૬૫૧૪  

૧૧ કાળાભાઈ દામજીભાઈ રામાણી લતીપરુ ધ્રોલ જામનગર ૮૭૮૦૪૦૧૯૮૨  

૧૨ મનસખુભાઈ િાલજીભાઈ ભુંડેરી હકરપર ધ્રોલ જામનગર ૯૯૭૯૩૫૦૩૮૨  

૧૩ િલ્લભભાઈ લખમણભાઈ ભુંડેરી હકરપર ધ્રોલ જામનગર ૯૮૭૯૩૫૩૦૭૩  

૧૪ ભીખાભાઈ ચકુભાઈ ભુંડેરી હકરપર ધ્રોલ જામનગર ૯૯૭૯૭૪૨૦૭૦  

૧૫ લાલજીભાઈ દામજીભાઈ રામાણી હકરપર ધ્રોલ જામનગર ૮૧૪૦૯૨૩૬૩૧  

૧૬ ધનજીભાઈ ભિાનભાઈ ચીખલીયા નાની િાનગુર જામનગર જામનગર ૯૮૭૯૨૭૦૯૮૧  



કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃષિ યનુીિર્સીટી, જામનગર 

પ્રથમ હરોળના ષનદર્શનો (ચોમાસુું ૨૦૧૯-૨૦) 
૧૭ પ્રષિણભાઈ ગુંડુભાઈ મુુંગરા નાની િાનગુર જામનગર જામનગર ૯૭૨૭૨૫૨૫૩૭  

૧૮ કદલીપભાઈ પરર્સોતમભાઈ મુુંગરા નાની િાનગુર જામનગર જામનગર ૯૭૩૭૭૧૮૮૨૧  

૧૯ કરર્સનભાઈ ભગાભાઈ ર્સભાયા નાની િાનગુર જામનગર જામનગર ૯૯૭૯૭૦૧૫૪૦  

૨૦ ષિઠ્ઠલભાઈ ગુંડુભાઈ મુુંગરા નાની િાનગુર જામનગર જામનગર ૯૯૨૫૨૯૧૬૬૪  

૨૧ અરષિિંદભાઈ પાુંચાભાઈ મુુંગરા નાની િાનગુર જામનગર જામનગર ૯૭૨૭૫૦૩૫૨૯  

૨૨ ષનલેર્ભાઈ હુંર્સરાજભાઈ બરુ્સા નાની િાનગુર જામનગર જામનગર ૯૯૦૯૬૧૭૭૭૫  

૨૩ લિજીભાઈ માધાભાઈ ચીખલીયા નાની િાનગુર જામનગર જામનગર ૭૦૧૬૨૯૦૬૪૮  

૨૪ ષિજયભાઈ જુઠાભાઈ બરુ્સા નાની િાનગુર જામનગર જામનગર ૯૪૨૮૦૭૪૬૧૫  

૨૫ ભરતભાઇ ગોષિિંદભાઇ ચીખલીયા નાની િાનગુર જામનગર જામનગર ૯૫૮૬૫૩૨૫૮૨  

૨૬ કદપકભાઈ જુઠાભાઈ બરુ્સા નાની િાનગુર જામનગર જામનગર ૯૪૨૮૦૭૪૬૧૫  

૨૭ અર્ોકભાઈ જુઠાભાઈ બરુ્સા નાની િાનગુર જામનગર જામનગર ૯૪૨૮૦૭૪૬૧૫  

૨૮ જીતેન્દ્રભાઈ જમનાભાઈ બરુ્સા નાની િાનગુર જામનગર જામનગર ૯૭૨૫૦૪૮૨૦૨  

૨૯ જીગ્નેર્ભાઈ જમનભાઈ બરુ્સા નાની િાનગુર જામનગર જામનગર ૯૭૨૫૦૪૮૨૦૨  

૩૦ દામજીભાઈ રણછોડભાઈ મુુંગરા સયૂશપરા જામનગર જામનગર ૭૦૧૬૨૯૦૬૪૮  

૩૧ રૈ્લેિભાઈ દામજીભાઈ મુુંગરા સયૂશપરા જામનગર જામનગર - 

૩૨ ર્સામજીભાઈ રણછોડભાઈ મુુંગરા સયૂશપરા જામનગર જામનગર ૯૪૨૮૦૭૪૬૧૫  

૩૩ અર્ોકભાઈ દામજીભાઈ મુુંગરા સયૂશપરા જામનગર જામનગર ૭૦૧૬૨૯૦૬૪૮  

૩૪ ઉમર આદમ દોodષ યા ધતુારપર જામનગર જામનગર ૯૮૨૫૭૩૬૧૪૭  

૩૫ મુંજુલાિેન ધનજીભાઈ દલર્સાણીયા લખતર જોકડયા જામનગર ૯૯૭૯૭૪૨૧૦૫  

૩૬ ધમેન્દ્રભાઈ કાનજીભાઈ દલર્સાણીયા લખતર જોકડયા જામનગર ૯૮૭૯૨૩૫૪૫૨  

૩૭ રમણીકભાઈ ધરમર્ીભાઈ ગોધાણી કેષર્યા જોકડયા જામનગર ૮૫૧૧૭૮૩૨૮૮  

૩૮ રમેર્ભાઈ આંિાભાઈ ભુંડેરી મોટો ઇટાલા ધ્રોલ જામનગર ૯૯૭૮૫૬૧૪૨૯  

૩૯ અરષિિંદભાઈ હુંર્સરાજભાઈ દેત્રોજા ધ્રોલ ધ્રોલ જામનગર ૯૮૨૪૯૨૮૫૨૫  

૪૦ મહને્દ્રભાઈ રામજીભાઈ િાછાણી લાલપરુ લાલપરુ જામનગર ૯૮૨૫૫૬૨૬૫૨  

૪૧ ભગિાનજીભાઈ જીિાભાઈ િાછાણી લાલપરુ લાલપરુ જામનગર ૯૯૭૪૯૫૯૯૧૯  

૪૨ ષિનોદભાઈ જાદિજીભાઈ ભાલોડીયા લાલપરુ લાલપરુ જામનગર ૯૯૦૯૮૯૭૯૦૪  

૪૩  રમેર્ભાઈ દેિરાજભાઈ િારીયા લાલપરુ લાલપરુ જામનગર ૯૪૨૯૧૪૧૩૬૫  

૪૪ દામજીભાઈ ર્ામજીભાઈ િાછાણી લાલપરુ લાલપરુ જામનગર ૯૯૦૯૧૬૪૦૦૯  

૪૫ રમેર્ભાઈ ગોરધનભાઈ િારીયા લાલપરુ લાલપરુ જામનગર ૯૯૦૪૫૯૪૫૯૮  

૪૬ બગરીર્ભાઈ માુંડણભાઈ િડાલીયા ધરમપરુ લાલપરુ જામનગર ૯૪૬૯૩૦૦૪૬૦  

૪૭ મકેુર્ભાઈ તરર્સીભાઈ ષિરર્સોડીયા આરાબ્લર્સ લાલપરુ જામનગર ૯૭૨૫૩૦૮૩૧૩  

૪૮ ભરતભાઇ જીિણભાઇ િાછાણી ખીરર્સરા લાલપરુ જામનગર ૯૯૦૪૫૯૪૧૯૫  

૪૯ મગનભાઈ ભાણજીભાઈ િેચરા ગજણા લાલપરુ જામનગર ૯૯૧૩૨૨૪૪૧૬  



કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃષિ યનુીિર્સીટી, જામનગર 

પ્રથમ હરોળના ષનદર્શનો (ચોમાસુું ૨૦૧૯-૨૦) 
૫૦ ટપભુાઈ ગુંગારામ દલર્સાણીયા માિાપર ધ્રોલ જામનગર ૯૯૭૯૭૪૨૧૦૫  

 

 

૫.  પાક : ચીકોરી    
 ર્સીઝન : ચોમાસુું ૨૦૧૯-૨૦    
 યોજના : KVK  
 

(ઈનપુટ:- બ્યુવેરીયા - ૧.૦ કિગ્રા, એજટેોબેક્ટર- ૫૦૦ કમલી, પીએસબી– ૫૦૦ કમલી) 

ક્રમ નામ ગામ તાલુકો જીલ્લો ફોન નંબર 

૧ હમેતભાઈ તલુર્સીભાઈ પરમાર જીિાપર જામનગર જામનગર ૯૮૯૮૩૨૨૩૬૦ 

૨ માિજીભાઈ ગોષિિંદભાઈ પરમાર જીિાપર જામનગર જામનગર ૮૭૮૦૭૭૩૩૪૪ 

૩ પરર્સોતમભાઈ ગોષિિંદભાઈ પરમાર જીિાપર જામનગર જામનગર ૯૫૭૪૫૭૨૭૩૪ 

૪ કેર્િજીભાઈ ર્સિજીભાઈ ધારાિીયા આમરા જામનગર જામનગર ૯૮૨૫૬૮૮૩૯૪ 

૫ કરર્સનભાઇ ર્સિાભાઇ ધારાિીયા આમરા જામનગર જામનગર ૯૩૭૭૬૬૧૮૯૨ 

 

૬.  પાક : કોટન પીકકિંગ એપ્રોન   
 ર્સીઝન : ચોમાસુું ૨૦૧૯-૨૦    
 યોજના : KVK  
 

(ઈનપુટ:- કોટન પીકકિંગ એપ્રોન – ૧ નુંગ) 

ક્રમ નામ ગામ તાલુકો જીલ્લો ફોન નંબર 

૧ જાગષૃતિેન ષિજયભાઈ પરમાર ઢીચડા  જામનગર  જામનગર  ૭૬૯૮૧૧૨૩૧૫  

૨ કુંકુિેન કનૈયાલાલ પરમાર ઢીચડા  જામનગર  જામનગર  ૯૯૦૪૫૯૭૫૬૪  

૩ રર્સીલાિેન રામજીભાઇ પરમાર ઢીચડા  જામનગર  જામનગર  ૯૯૦૪૯૯૮૫૪૩  

૪ ર્ોભનાિેન જયેર્ભાઈ ર્સભાયા ચુંરગઢ  જામનગર  જામનગર  ૯૭૨૪૧૦૧૪૬૯  

૫ દક્ષાિેન પરેર્ભાઈ ર્સભાયા ચુંરગઢ જામનગર  જામનગર  ૯૭૩૭૯૬૫૮૮૩  
 

 

૭ .  પાક : કકચન ગાડશનીંગ    
 ર્સીઝન : ચોમાસુું ૨૦૧૯-૨૦    
 યોજના : KVK  
(ઈનપુટ:- રીંગણ, ભીંડો, ગલકા, િાલોળ, પાપડી, ચોળી, કાકડી, ટામેટા, દુધી, કરેલા, પાલખ, ગિાર િગેરે ર્ાકભાજીના 
બિયારણ) 

ક્રમ નામ ગામ તાલુકો જીલ્લો ફોન નંબર 

૧ મીનાિેન કદપકભાઈ મુુંગરા ચુંરગઢ જામનગર  જામનગર  ૯૭૦૪૫૨૪૨૪૯  



કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃષિ યનુીિર્સીટી, જામનગર 

પ્રથમ હરોળના ષનદર્શનો (ચોમાસુું ૨૦૧૯-૨૦) 
૨ ર્ોભનાિેન જયેર્ભાઈ ર્સભાયા ચુંરગઢ  જામનગર જામનગર ૯૯૨૪૨૯૦૩૬૧  
૩ પ્રભાિેન નાગજીભાઇ ર્સોરઠીયા ચુંરગઢ જામનગર જામનગર 

 

૪ પ્રભાિેન બગરધરભાઇ ચોિાટીયા ચુંરગઢ  જામનગર જામનગર ૯૯૧૩૭૧૯૯૭૭  
૫ કહનાિેન કહતેર્ભાઈ ર્સોરઠીયા ચુંરગઢ જામનગર જામનગર ૯૯૨૪૧૧૮૮૬૫  
૬ ર્સુંગીતાિેન જયેર્ભાઈ ભુંડેરી ચુંરગઢ  જામનગર જામનગર ૯૭૨૩૧૨૪૮૮૫  
૭ કક્રષ્નાિેન જેન્દ્તીભાઈ ચોિાટીયા ચુંરગઢ જામનગર જામનગર  

૮ ર્ોભાિેન બિપીનભાઈ ર્સોરઠીયા ચુંરગઢ  જામનગર જામનગર  

૯ દક્ષાિેન પરેર્ભાઈ ર્સભાયા ચુંરગઢ જામનગર જામનગર ૯૭૩૭૯૬૫૮૮૩  
૧૦ જોર્નાિેન અર્ોકભાઈ ર્સભાયા ચુંરગઢ  જામનગર જામનગર  ૯૭૧૪૨૪૫૮૪૦  
૧૧ િિાશિેન પ્રષિણભાઈ દુધાગરા ચુંરગઢ જામનગર જામનગર ૯૭૧૪૦૫૨૬૪૩  
૧૨ જયશ્રીિેન જયેર્ભાઈ મુુંગરા સયુશપરા  જામનગર જામનગર ૯૪૨૮૨૮૯૨૫૧  
૧૩ ર્સમજુિેન ચુંપકભાઈ પાુંભર સયુશપરા  જામનગર જામનગર ૯૭૨૩૬૮૬૦૩૦  
૧૪ ઉષમિલાિને ષિઠ્ઠલભાઈ પાુંભર સયુશપરા  જામનગર જામનગર ૯૪૨૮૯૮૬૭૯૫  
૧૫ જાગષૃતિેન રઘભુાઈ િૈષ્ણિ સયુશપરા  જામનગર જામનગર ૮૧૪૧૧૩૪૦૪૧  
૧૬ અરુણાિેન ષિપલુભાઈ મુુંગરા સયુશપરા  જામનગર જામનગર ૮૧૬૦૨૯૫૯૬૭  
૧૭ દેનીર્ાિેન નીષતનભાઈ રુંગાણી સયુશપરા  જામનગર જામનગર ૮૭૫૮૭૪૮૯૧૯  
૧૮ ર્સાિલીયા નયનાિેન રમેર્ભાઈ સયુશપરા  જામનગર જામનગર  

૧૯ ર્સાિલીયા િર્સુંતિેન રમેર્ભાઈ સયુશપરા  જામનગર જામનગર  ૯૬૩૮૬૩૧૨૯૦  
૨૦ માધિીિેન ખીમજીભાઈ મુુંગરા સયુશપરા  જામનગર જામનગર ૮૨૩૮૬૦૨૫૬૨  
૨૧ પનુમિેન ચુંરરે્ભાઈ મુુંગરા સયુશપરા  જામનગર જામનગર ૯૭૨૪૨૭૩૭૯૯  
૨૨ મીનાિેન મનસખુભાઈ ભદ્ર ુ ર્સડોદર  જામજોધપરુ  જામનગર ૯૭૨૨૪૯૮૫૩૦  
૨૩ મુંજુલાિેન જીિરાજભાઈ ર્સોંદરિા ર્સડોદર  જામજોધપરુ જામનગર ૮૩૪૭૯૧૭૦૪૮  
૨૪ ર્સરોજિેન પ્રેમજીભાઇ ર્સોલુંકી ર્સડોદર  જામજોધપરુ જામનગર ૯૭૨૭૬૦૭૯૬૨  
૨૫ પલ્લિીિેન દેિાભાઇ ર્સાગઠીયા ર્સડોદર  જામજોધપરુ જામનગર ૮૨૩૮૯૪૨૫૫૪  
૨૬ મણીિેન રામાભાઈ િગીયા ર્સડોદર  જામજોધપરુ જામનગર ૯૭૧૪૭૪૨૮૭૧  
૨૭ પમીિેન દેિરામભાઈ ર્સોનગરા જામપર  કલ્યાણપરુ  દેિભષૂમ દ્વારકા  ૭૩૫૯૯૮૪૮૫૫  
૨૮ જેતિુેન કરર્નભાઈ જામપર  કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા  ૯૭૨૬૯૭૨૨૯૭  
૨૯ રામીિેન ચુંદુભાઈ ર્સોનાગરા જામપર  કલ્યાણપરુ  દેિભષૂમ દ્વારકા  ૯૭૨૭૩૨૦૪૨૮  
૩૦ મણીિેન િાબભુાઈ નકુમ જામપર  કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા  ૯૬૮૭૦૭૭૦૦૧  
૩૧ કસ્તરુિેન નાનજીભાઈ નકુમ જામપર  કલ્યાણપરુ  દેિભષૂમ દ્વારકા  ૯૦૧૬૨૫૪૫૫૧  
૩૨ લક્ષ્મીિેન આંિાભાઈ ર્સોનાગરા જામપર  કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા  ૯૯૭૯૨૫૪૬૯૩  
૩૩ પમીિેન ગોરધનભાઈ ર્સોનાગરા જામપર  કલ્યાણપરુ  દેિભષૂમ દ્વારકા  ૯૯૨૪૯૫૩૨૧૩  
૩૪ જર્સોદાિેન ઈશ્વરભાઈ ર્સોનાગરા જામપર  કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા  ૬૩૫૧૦૬૬૩૮૨  
૩૫ જમનાિેન રતાભાઇ િરે્સરા હરીપર  કલ્યાણપરુ  દેિભષૂમ દ્વારકા  ૮૧૪૧૪૯૨૩૮૫  
૩૬ રામીિેન ડાહ્યાભાઈ નકુમ હરીપર  કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા  ૯૭૨૭૮૫૭૭૩૯  



કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃષિ યનુીિર્સીટી, જામનગર 

પ્રથમ હરોળના ષનદર્શનો (ચોમાસુું ૨૦૧૯-૨૦) 
૩૭ જમનાિેન રણછોડભાઈ નકુમ હરીપર  કલ્યાણપરુ  દેિભષૂમ દ્વારકા  ૭૬૯૮૬૮૭૯૩૪  
૩૮ ષિરૂિેન ગીરધરભાઈ નકુમ હરીપર  કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા  ૯૭૨૭૬૯૭૦૪૮  
૩૯ ગુંગાિેન મયરુભાઈ નકુમ હરીપર  કલ્યાણપરુ  દેિભષૂમ દ્વારકા  ૯૯૯૮૫૭૪૬૭૮  
૪૦ નાથીિેન જેરામભાઈ પરમાર હરીપર  કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા  ૯૯૧૩૨૬૪૯૮૫  
૪૧ ર્સુંતોકિેન દેિરામભાઇ કુંઝારીયા હરીપર  કલ્યાણપરુ  દેિભષૂમ દ્વારકા  ૯૯૯૮૯૧૨૯૧૦   
૪૨ કસ્તરુિેન અરજણભાઈ પરમાર હરીપર  કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા  ૯૭૨૬૬૧૮૬૨૧ 

૪૩ મોતીિેન મથરુભાઈ હડીયાલ જુિાનપર  કલ્યાણપરુ  દેિભષૂમ દ્વારકા   

૪૪ અમતૃિેન જેન્દ્તીભાઈ હડીયાલ જુિાનપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા   

૪૫ કુંકુિેન ર્સિજીભાઈ હડીયાલ જુિાનપર કલ્યાણપરુ  દેિભષૂમ દ્વારકા   

૪૬ હીનાિેન મથરુભાઈ હડીયાલ જુિાનપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા   

૪૭ દયાિેન કદલીપભાઈ હડીયાલ જુિાનપર કલ્યાણપરુ  દેિભષૂમ દ્વારકા   

૪૮ કહરીિેન ઉકાભાઇ હડીયાલ જુિાનપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા   

૪૯ પમીિેન દેિરામભાઈ જુિાનપર કલ્યાણપરુ  દેિભષૂમ દ્વારકા   

૫૦ દક્ષાિેન સનુીલભાઈ નકુમ જુિાનપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા   

 

૭ .  પાક : ર્સોલાર કુકર     
 િિશ  : ૨૦૧૯-૨૦    
 યોજના : KVK  
(ઈનપુટ:- ર્સોલાર કુકર- ૧ નુંગ) 

ક્રમ નામ ગામ તાલુકો જીલ્લો ફોન નંબર 

૧ રુંજનિેન ષિઠલભાઈ ગડારા  આરિલરુ્સ  લાલપરુ  જામનગર  ૯૯૦૯૪૯૯૭૪૮  
૨ ષમતલિેન મકેુર્ભાઈ ગોધાણી  આરિલરુ્સ લાલપરુ જામનગર ૯૪૨૭૪૨૧૬૪૬  
૩ હિાશિેન ચીમનભાઈ ગડારા આરિલરુ્સ લાલપરુ જામનગર ૯૬૩૮૭૮૫૭૭૭  
૪ ભાિનાિેન જયસખુભાઈ ગડારા આરિલરુ્સ લાલપરુ જામનગર ૯૫૧૨૩૦૨૧૫૧  
૫ નીપાિેન રમેર્ભાઈ ચુંરોલા  આરિલરુ્સ લાલપરુ જામનગર - 

 

 


