
 
 

કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃષિ યનુીિર્સીટી, જામનગર 

પ્રથમ હરોળના ષનદર્શનો (ચોમાસુું ૨૦૨૦-૨૧) 

 
 

૧. મગફળી  

યોજના : NFSM     ર્સીઝન : ચોમાસુું ૨૦૨૦-૨૧      ષિસ્તાર- ૧૦ હ.ે   ખેડતૂોની ર્સુંખ્યા-૨૫  

(ઈનપટુ:-મગફળી ન ુબિયરણ (જીજેજી-૨૨)-૩૦ કકગ્રા, મેટારીઝીયમ -૨ કકગ્રા, ટ્રાયકોડરમા- ૨ કકગ્રા, રાઈઝોબિયમ- ૧ લી., 
PSB -૧ લી.) 

 

૨. કદિેલા  

 

યોજના : ATIC      ર્સીઝન : ચોમાસુું ૨૦૨૦-૨૧      ષિસ્તાર- ૮ હ.ે   ખડેૂતોની ર્સુંખ્યા-૨૦   

(ઈનપટુ : કદિેલા બિયારણ–૨ કકગ્રા. િેરાયટી જીર્સીએચ-૯)  

ક્રમ નામ ગામ તાલકુો જીલ્લો ફોન નુંિર 
૧ નકુમ લખમણ મથરુદાર્સ હરીપર  કલ્યાણપરુ  દેિભષૂમ દ્વારકા  9998574678 

૨ નકુમ રણછોડભાઈ મથરુભાઈ હરીપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા 9003460170 

૩ નકુમ ગુંગાિેન મથરુભાઈ હરીપર  કલ્યાણપરુ  દેિભષૂમ દ્વારકા  8140550056 

૪ નકુમ મનભુાઈ મથભુાઈ હરીપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા 8723320935 

૫ પરમાર મોહનભાઈ પેથાભાઈ હરીપર  કલ્યાણપરુ  દેિભષૂમ દ્વારકા  9879361962 

૬ નકુમ ગોરાધનભાઈ રામજીભાઈ હરીપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા 9727697048 

૭ નકુમ જેરામભાઈ રામજીભાઈ હરીપર  કલ્યાણપરુ  દેિભષૂમ દ્વારકા  9426736753 

૮ નકુમ જયશ્રીિેન જેરામભાઈ હરીપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા 8264360915 

૯ નકુમ કરર્નભાઈ મેઘજીભાઈ હરીપર  કલ્યાણપરુ  દેિભષૂમ દ્વારકા  9737924484 

૧૦ નકુમ રણછોડભાઈ મેઘજીભાઈ હરીપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા 7698687934 

૧૧ પરમાર જેરામભાઈ પરિતભાઈ હરીપર  કલ્યાણપરુ  દેિભષૂમ દ્વારકા  9913264985 

૧૨ પરમાર નાથીિેન જેરામભાઈ હરીપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા 7283806099 

૧૩ નકુમ ડાયાભાઈ રામજીભાઈ હરીપર  કલ્યાણપરુ  દેિભષૂમ દ્વારકા  7874264511 

૧૪ નકુમ રામીિેન ડાયાભાઇ હરીપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા 9904492785 

૧૫ નકુમ લાલજીભાઈ ડાયાભાઈ હરીપર  કલ્યાણપરુ  દેિભષૂમ દ્વારકા  9727857739 

૧૬ નકુમ હરીર્ભાઈ ડાયાભાઈ હરીપર કલ્યાણપરુ  દેિભષૂમ દ્વારકા 9924192785 

૧૭ ર્સોનાગરા િલ્લભભાઈ રામજીભાઈ હરીપર  કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા  9978792104 

૧૮ ર્સોનાગરા રામિુેન રામજીભાઈ હરીપર  કલ્યાણપરુ  દેિભષૂમ દ્વારકા 7572856644 

૧૯ ર્સોનાગરા મણીિેન િલ્લભભાઈ હરીપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા  7567642790 

૨૦ પરમાર િેલાભાઈ હીરાભાઈ હરીપર  કલ્યાણપરુ  દેિભષૂમ દ્વારકા 9913031871 

૨૧ પરમાર નાથીિેન હીરાભાઈ હરીપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા  9879233759 

૨૨ પરમાર હરદાર્સભાઇ િાલાભાઇ હરીપર  કલ્યાણપરુ  દેિભષૂમ દ્વારકા 9714187407 

૨૩ નકુમ ષિરૂિેન ગોરાધનિકહ હરીપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા  9825701491 

૨૪ િેર્રા િાબભુાઇ રતનભાઇ હરીપર  કલ્યાણપરુ  દેિભષૂમ દ્વારકા  8141492385 

૨૫ પરમાર િાબભુાઈ નાથભુાઈ હરીપર કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા 9924947190 



ક્રમ નામ ગામ તાલકુો જીલ્લો ફોન નુંિર 
૧ મગનભાઈ જમનભાઈ કામાણી હિશદપરુ   જામનગર  જામનગર  9904956045 

૨ િર્સોયા અરુંજનભાઇ રૈયાભાઇ હિશદપરુ જામનગર જામનગર 8347491392 

૩ જાડેજા તખભુા અમરર્સુંગ હિશદપરુ જામનગર  જામનગર  9924463494 

૪ િર્સોયા પરર્સોતમભાઇ રૈયાભાઇ હિશદપરુ જામનગર જામનગર 9574799157 

૫ િર્સોયા ડાહ્યાભાઈ પોપટભાઈ હિશદપરુ જામનગર  જામનગર  7698139011 

૬ િર્સોયા જમનભાઈ ભોજાભાઈ હિશદપરુ જામનગર જામનગર 7203834830 

૭ અંકકતભાઈ રાજેર્ભાઈ િર્સોયા હિશદપરુ જામનગર  જામનગર  8140137825 

૮ િાડી ભીખભુાઈ લાખાભાઈ લોકિયા   જામનગર જામનગર 9979399055 

૯ કનારા માલદેભાઈ ખીમાભાઈ કાનાલરુ્સ  લાલપરુ  જામનગર  9723648645 

૧૦ મકુુુંદભાઈ મોહનભાઈ પીપરીયા લોકિયા જામનગર જામનગર 9909441397 

૧૧ ર્ૈલેિભાઈ ઈશ્વરભાઈ ભોજાણી આરિલરુ્સ  લાલપરુ જામનગર   

૧૨ ષિઠ્ઠલભાઈ ભગિાનજીભાઈ કાસનુ્દ્રા આરિલરુ્સ લાલપરુ જામનગર 7069286186 

૧૩ મહરે્ભાઈ ર્સામજીભાઈ અજુડીયા લોકિયા જામનગર  જામનગર  9898901739 

૧૪ કાુંષતલાલ પ્રાગજીભાઈ િોડા ર્સાપર  જામનગર જામનગર 9924232983 

૧૫ કકર્ોરચુંર િેલજીભાઈ ડોળીયા મોટી ખાિડી  જામનગર  જામનગર  9824114118 

૧૬ હમેરાજભાઈ ષર્િાભાઈ ભાલોડીયા લખતર  જોકડયા  જામનગર 9601620245 

૧૭ ર્ાુંષતલાલ ષર્િાભાઈ ભાલોડીયા લખતર જોકડયા જામનગર  9925580542 

૧૮ રણછોડભાઈ હરજીભાઈ ર્સાુંગાણી િાલુંભડી  કાલાિડ જામનગર 7777948873 

૧૯ રમણીકભાઈ જેરામભાઈ ર્સાુંગાણી િાલુંભડી કાલાિડ જામનગર  9687572558 

૨૦ ર્સાુંગાણી િાિનજીભાઇ હરજીભાઇ િાલુંભડી કાલાિડ  જામનગર 9638690998 

૩. અજમા  

 

યોજના : KVK        ર્સીઝન : ચોમાસુું ૨૦૨૦-૨૧         ષિસ્તાર- ૪ હ.ે       ખડેતૂોની ર્સુંખ્યા-૧૦   

 (ઈનપટુ:- ટ્રાયકોડરમા- ૨ કકગ્રા, બ્યિેુકરયા- ૨ કકગ્રા., એઝોટોિેકટર - ૧ લી., PSB -૧ લી.) 

 

ક્રમ નામ ગામ તાલકુો જીલ્લો ફોન નુંિર 
૧ કપરુીયા ઇન્દ્દુલાલ લાખાભાઇ હિશદપરુ જામનગર જામનગર 9898370889 

૨ પાટોરીયા ષિપલુ જમનભાઈ હિશદપરુ જામનગર જામનગર 9904086794 

૩ િર્સોયા નાથભુાઈ નાનજીભાઈ હિશદપરુ જામનગર જામનગર 9586386001 

૪ િર્સોયા અરજણભાઇ રૈયાભાઇ હિશદપરુ જામનગર જામનગર 8347491392 

૫ િર્સોયા રજનીકભાઇ પરર્સોતમભાઇ હિશદપરુ જામનગર જામનગર 9737003156 

૬ િર્સોયા જેર્સુંગભાઈ ખીમાભાઈ હિશદપરુ જામનગર જામનગર 9714275994 

૭ િર્સોયા રાજેર્ભાઈ રણછોડભાઈ હિશદપરુ જામનગર જામનગર 7600172866 

૮ અટારા ષિઠ્ઠલભાઈ પરિતભાઈ હિશદપરુ જામનગર જામનગર 9924580551 

૯ મુુંજાપરા અંજનાિેન રૈ્લેિભાઇ મોરકુંડા જામનગર જામનગર 9601826257 

૧૦ મજુાપરા કદપેન મનીિભાઈ મોરકુંડા જામનગર જામનગર 9825839930 



૪. કપાર્સ  

યોજના : KVK        ર્સીઝન : ચોમાસુું ૨૦૨૦-૨૧         ષિસ્તાર- ૧૦ હ.ે       ખડેૂતોની ર્સુંખ્યા-૨૫    

(ઈનપટુ:- બ્યિેુરીયા – ૧ કકગ્રા, SNPV – ૨૫૦ મીલી, એમ. ડી. પી.- ૩ નંગ, એઝાડીરેકટીન- ૧ લી.)  

 

૫.  કકચન ગાડશનીંગ    

યોજના : KVK          ર્સીઝન : ચોમાસુું ૨૦૨૦-૨૧    ષિસ્તાર – ૪ હ.ે     ખેડૂતોની ર્સુંખ્યા - ૫૦     
(ઈનપુટ:- રીંગણ, ભીંડો, ગલકા, િાલોળ, પાપડી, ચોળી, કાકડી, ટામેટા, દુધી, કરેલા, પાલખ, ગિાર, કારેલા, તકુરયા, 
મરચા, િીટ િગેરે ર્ાકભાજીના બિયારણ)  

ક્રમ નામ ગામ તાલકુો જીલ્લો ફોન નુંિર 
૧ કમાણી ભાિનાિેન કદનેર્ભાઈ હિશદપરુ જામનગર જામનગર 9662215515 

૨ પાટોરીયા ભાિનાિેન ષનલેર્ભાઈ હિશદપરુ જામનગર જામનગર 9638547179 

૩ પટોરીયા નયનાિેન ધીરજભાઈ હિશદપરુ જામનગર જામનગર 9913703702 

૪ િર્સોયા ગીતાિેન રાજાભાઈ હિશદપરુ જામનગર જામનગર 8347491392 

ક્રમ નામ ગામ તાલકુો જીલ્લો ફોન નુંિર 
૧ ર્સાિલીયા કદનેર્ભાઈ જર્મતભાઈ નાના િડાળા કાલાિડ જામનગર 9974419466 

૨ ર્સાિલીયા ષિનોદભાઈ નાગજીભાઈ નાના િડાળા કાલાિડ જામનગર 9724144315 

૩ મારકણા ગોપાલભાઈ ષિરજીભાઈ નાના િડાળા કાલાિડ જામનગર 9638278810 

૪ માકશણા રમેર્ભાઈ રાઘિભાઈ નાના િડાળા કાલાિડ જામનગર 9974396536 

૫ ર્સાિલીયા મકેુર્ભાઈ છગનભાઈ નાના િડાળા કાલાિડ જામનગર 9978975437 

૬ ર્સાિલીયા કદલીપભાઈ નાગજીભાઈ નાના િડાળા કાલાિડ જામનગર 9974247815 

૭ મારકણા છનાભાઈ ષિરજીભાઈ નાના િડાળા કાલાિડ જામનગર 9913512837 

૮ મારકણા રમેર્ભાઈ ભિાનભાઈ નાના િડાળા કાલાિડ જામનગર 9914696215 

૯ મારકણા હીરાભાઇ જેિાભાઇ નાના િડાળા કાલાિડ જામનગર 9974696005 

૧૦ માકશણા ગોપાલ જીિરાજભાઈ નાના િડાળા કાલાિડ જામનગર 9909880515 

૧૧ ર્સાિલીયા હર્સમખુ જર્સમતભાઈ નાના િડાળા કાલાિડ જામનગર 9974668771 

૧૨ મારકણા મગનભાઈ ભીખાભાઈ નાના િડાળા કાલાિડ જામનગર 9712166297 

૧૩ લણુાગરીયા લખમણભાઈ ધનાભાઈ નાના િડાળા કાલાિડ જામનગર 9979626459 

૧૪ આર્ોદરીયા કદનેર્ભાઇ ભગાભાઇ નાના િડાળા કાલાિડ જામનગર 9925085385 

૧૫ ર્સાિલીયા ર્સુંજયભાઈ દામજીભાઈ નાના િડાળા કાલાિડ જામનગર 9974668720 

૧૬ ર્સુંઘાણી ર્સુંજય રાઘિજીભાઈ િેિા જામનગર જામનગર 9879568221 

૧૭ ચાુંગાણી હિશદભાઈ માધિજીભાઈ િેિા જામનગર જામનગર 6353375223 

૧૮ ચાુંગાણી દેિાભાઈ કરમભુાઈ િેિા જામનગર જામનગર 9924879588 

૧૯ ર્સુંઘાણી ર્સષિતાિેન િટુકભાઇ િેિા જામનગર જામનગર 9429976605 

૨૦ ર્સુંઘાણી કલ્પેર્ રિજીભાઈ િેિા જામનગર જામનગર 9979994650 

૨૧ મુુંગરા અરષિિંદ છગનભાઈ િેિા જામનગર જામનગર 9998843636 

૨૨ હરર્સોડા દેિરાજ કેર્િજી િેિા જામનગર જામનગર 9909557947 

૨૩ કણઝારીયા રામજીભાઇ ભગિાનભાઇ િેિા જામનગર જામનગર 9712928264 

૨૪ ર્સાુંગાણી ષનતેર્ભાઈ કાનજીભાઈ િેિા જામનગર જામનગર 9978817270 

૨૫ ચાુંગાણી નારણભાઈ રૈયાભાઈ િેિા જામનગર જામનગર 9714438839 



૫ િર્સોયા િિાશિેન રાજુભાઇ હિશદપરુ જામનગર જામનગર 9574799157 

૬ ડાુંગરીયા અશ્મમતાિેન રમેર્ભાઈ હિશદપરુ જામનગર જામનગર 8469160709 

૭ ભુંડેરી હષિિદાિેન નરોતમભાઈ હિશદપરુ જામનગર જામનગર 9904747852 

૮ ચોિટીયા નીતાિેન સરેુર્ભાઈ હિશદપરુ જામનગર જામનગર 9904532199 

૯ ચોિટીયા પષુ્પાિેન મકેુર્ભાઈ હિશદપરુ જામનગર જામનગર 9924462597 

૧૦ િર્સોયા રમીલાિેન રાજેર્ભાઈ હિશદપરુ જામનગર જામનગર 9717749758 

૧૧ િર્સોયા રષ્ષ્ટિેન ર્સુંજયભાઈ હિશદપરુ જામનગર જામનગર 9723537407 

૧૨ અટારા મુંજુિેન પ્રષિણભાઈ હિશદપરુ જામનગર જામનગર 9879711717 

૧૩ િર્સોયા જોિનાિેન બગરધરભાઈ હિશદપરુ જામનગર જામનગર 9924230414 

૧૪ કપરુીયા કુંચનિેન ઇન્દ્દુભાઇ હિશદપરુ જામનગર જામનગર 9898370889 

૧૫ અટારા િુંદનાિેન તલુર્ીભાઇ હિશદપરુ જામનગર જામનગર 8347250941 

૧૬ િર્સોયા મુંજુિેન તલુર્ીભાઇ હિશદપરુ જામનગર જામનગર 9429794599 

૧૭ પેગડા લાભિુેન રમણીકભાઈ હિશદપરુ જામનગર જામનગર 9978424637 

૧૮ ચોિટીયા ઇલાિેન જદગીર્ભાઇ હિશદપરુ જામનગર જામનગર 9904754599 

૧૯ િર્સોયા ભાષિર્ાિેન મકેુર્ભાઈ હિશદપરુ જામનગર જામનગર 7203834830 

૨૦ જાડેજા ઉિાિા તખભુા હિશદપરુ જામનગર જામનગર 9924463494 

૨૧ મોરાડ હમેીિેન મોહનભાઈ મજોિ ધ્રોલ જામનગર 8140456841 

૨૨ નુંદાર્સણા મેનાિેન ઉતમભાઈ મજોિ ધ્રોલ જામનગર 9104302256 

૨૩ લીંિાર્સીયા નયનાિેન ષિનોદભાઈ મજોિ ધ્રોલ જામનગર 6353695098 

૨૪ દુધગરા િાર્સણિેન કાુંષતભાઈ મજોિ ધ્રોલ જામનગર 9974030368 

૨૫ દુધગારા મકુ્તાિેન કમશર્ીભાઈ મજોિ ધ્રોલ જામનગર 9909280822 

૨૬ મોરાડ જોર્નાિેન ઈતમભાઈ મજોિ ધ્રોલ જામનગર 9724653720 

૨૭ લીંિાર્સીયા કદવ્યાિેન જયસખુભાઈ મજોિ ધ્રોલ જામનગર 6353911560 

૨૮ દુધગારા ગીતાિેન રષર્સકભાઈ મજોિ ધ્રોલ જામનગર 6353639791 

૨૯ દુધાગરા હુંર્સાિેન રમેર્ભાઈ મજોિ ધ્રોલ જામનગર 9913084743 

૩૦ દુધગારા નીતાિેન પ્રષિણભાઈ મજોિ ધ્રોલ જામનગર 9409589652 

૩૧ દુધાગરા હુંર્સાિેન ભાિેર્ભાઈ મજોિ ધ્રોલ જામનગર 9913135482 

૩૨ મોરાડ ભાિનાિેન કાુંષતભાઈ મજોિ ધ્રોલ જામનગર 9427882734 

૩૩ મોરાડ અબિતાિેન કાુંષતભાઈ મજોિ ધ્રોલ જામનગર 7043838204 

૩૪ દુધગારા પ્રભાિેન ભીખાભાઇ મજોિ ધ્રોલ જામનગર  

૩૫ દુધાગરા અનાદીિેન ભગિાનજીભાઈ મજોિ ધ્રોલ જામનગર 9979585788 

૩૬ દુધગારા રેખાિેન અર્ોકભાઈ મજોિ ધ્રોલ જામનગર 8100930085 

૩૭ િર્સોયા કડમ્પલિેન ષિર્ાલભાઇ મજોિ ધ્રોલ જામનગર 7016190680 

૩૮ મુુંગરા મીતાલિેન કદલીપભાઈ ખીજડીયા જામનગર જામનગર 6352481926 

૩૯ િર્સોયા ર્ોભનાિેન જેન્દ્તીભાઈ ખીજડીયા જામનગર જામનગર 8758150325 

૪૦ જશિુેન માધિજીભાઈ િર્સોયા ખીજડીયા જામનગર જામનગર 7874926087 

૪૧ ર્સષિતાિેન મગનભાઈ િર્સોયા ખીજડીયા જામનગર જામનગર 8320105975 

૪૨ મકુ્તાિેન તલુર્સીભાઈ િર્સોયા ખીજડીયા જામનગર જામનગર 9724920789 

૪૩ રુંજનિેન કાુંષતભાઈ િર્સોયા ખીજડીયા જામનગર જામનગર 8980927202 

૪૪ લક્ષ્મીિેન ષિણાભાઈ િર્સોયા ખીજડીયા જામનગર જામનગર 9726564318 

૪૫ લક્ષ્મીિેન ભગિાનજીભાઈ િર્સોયા ખીજડીયા જામનગર જામનગર 8141165910 



૪૬ નમશદાિેન કહતેર્ભાઈ િર્સોયા ખીજડીયા જામનગર જામનગર 9825531436 

૪૭ પ્રષિણાિેન બગરીર્ભાઈ િર્સોયા ખીજડીયા જામનગર જામનગર 9879386043 

૪૮ હીરાિેન જાદિજીભાઈ િર્સોયા ખીજડીયા જામનગર જામનગર 9974560969 

૪૯ મનિુેન ભીખાભાઈ િર્સોયા ખીજડીયા જામનગર જામનગર 9601446377 

૫૦ લીલાિેન લાલજીભાઈ િર્સોયા ખીજડીયા જામનગર જામનગર 9727450398 

 

૬. કોટન પીકકિંગ એપ્રોન  

યોજના : KVK          ર્સીઝન : ચોમાસુું ૨૦૨૦-૨૧        ષિસ્તાર – ૨ હ.ે        ખેડૂતોની ર્સુંખ્યા - ૫    
 (ઈનપટુ :કોટન પીકકિંગ એપ્રોન- ૧ નુંગ) 

ક્રમ નામ ગામ તાલકુો જીલ્લો ફોન નુંિર 
૧ ચુંકરકાિેન ધીરજભાઈ રાણપરીયા લોકિયા જામનગર જામનગર 9909897600 

૨ મનિુેન રષતલાલ િૈષ્ણિ લોકિયા જામનગર જામનગર 9712530205 

૩ દિાિેન સભુાિભાઇ પીપરીયા લોકિયા જામનગર જામનગર 9727311486 

૪ લીલાિેન જેન્દ્તીભાઈ િર્સોયા લોકિયા જામનગર જામનગર 9712004039 

૫ હમેીિેન ભગિાનજીભાઈ રાણપરીયા લોકિયા જામનગર જામનગર 9537706253 

 

૭.  ર્સોલાર કુકર    

 

યોજના : KVK          િિશ : ૨૦૨૦-૨૧       ખેડૂત મકહલાઓની ર્સુંખ્યા - ૫  
 (ઈનપુટ:- ર્સોલાર કુકર- ૧ નુંગ) 

ક્રમ નામ ગામ તાલકુો જીલ્લો ફોન નુંિર 
૧ દુધાગરા હુંર્સાિેન રમેર્ભાઈ મજોિ  ધ્રોલ  જામનગર 9913084743 

૨ લીંિાર્સીયા કદવ્યાિેન જયસખુભાઈ મજોિ  ધ્રોલ  જામનગર 6353911560 

૩ મોરાડ જોર્નાિેન ઈતમભાઈ મજોિ  ધ્રોલ  જામનગર 9724653720 

૪ દુધગારા મકુ્તાિેન કમશર્ીભાઈ મજોિ  ધ્રોલ  જામનગર 9909280822 

૫ દુધાગરા હુંર્સાિેન ભાિેર્ભાઈ મજોિ  ધ્રોલ  જામનગર 9913135482 

 

૮.  િાય પાર્સ ફેટ  

 

યોજના : KVK            િિશ : ૨૦૨૦-૨૧         ખેડૂતોની ર્સુંખ્યા – ૩   
 (ઈનપુટ:- િાય પાર્સ ફેટ-૧૫ કકગ્રા. ૫ મકહના માટે) 

ક્રમ નામ ગામ તાલકુો જીલ્લો ફોન નુંિર 
૧ ભગિતષર્સિંહ મકહપતષર્સિંહ જાડેજા મેમાણા  લાલપરુ  જામનગર 9427256664 

૨ ઉપેન્દ્રષર્સિંહ હમેભુા જાડેજા મેમાણા લાલપરુ જામનગર 9339011111 

૩ જગદીર્ષર્સિંહ િાપભુા જાડેજા મેમાણા લાલપરુ જામનગર 9909055981 

 


