
 

કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃષિ યનુીિર્સીટી, જામનગર 

પ્રથમ હરોળના ષનદર્શનો (ઉનાળુ ૨૦૨૦-૨૧) 

 

૧.  તલ    

યોજના : NFSM      ર્સીઝન : ઉનાળુ – ૨૦૨૦-૨૧    ષિસ્તાર- ૧૦ હ.ે  ખડેૂતોની ર્સખં્યા- ૨૫   
  

 (ઈનપટુ:-તલન ુબિયરણ (ગજુરાત તલ -૫)-૧ કકગ્રા, બ્યિેુરીયા - ૨.૦ કકગ્રા, ટ્રાઇકોડમાાં-૨.૦ કકગ્રા,એઝોટોિેકટર -૧ 
લી., પી.એર્સ.િી– ૧ લી) 

ક્રમ નામ ગામ તાલકુો જીલ્લો ફોન નિંર 

૧ ગોદિાણી ષિનોદભાઈ ધરમર્ીભાઈ કેર્ીયા જોકડયા જામનગર 9427226521 

૨ ગોદિાણી અષિનભાઈ કરમણભાઈ કેર્ીયા જોકડયા જામનગર 9828570075 

૩ ગોદિાણી નદંલાલ કરમણભાઈ કેર્ીયા જોકડયા જામનગર 9428865300 

૪ ગોદિાણી હર્સમખુ ધમશર્ીભાઈ કેર્ીયા જોકડયા જામનગર 9712233599 

૫ ગોદિાણી ઓધિજીભાઇ ધારર્ીભાઇ કેર્ીયા જોકડયા જામનગર 9428863648 

૬ ગોદિાણી રષર્સક મનજીભાઈ કેર્ીયા જોકડયા જામનગર 9427237259 

૭ ગોદિાણી છગનભાઈ ગદુંભાઈ કેર્ીયા જોકડયા જામનગર 9428989410 

૮ ગોદિાણી ચદુંલાલ ગદુંભાઈ કેર્ીયા જોકડયા જામનગર 9429141621 

૯ ગોર્સાઇ પ્રષિણપરી દેિપરી કેર્ીયા જોકડયા જામનગર 9638572505 

૧૦ ગોદિાણી ભીખાભાઇ િાલજીભાઇ કેર્ીયા જોકડયા જામનગર 9925569545 

૧૧ ગોદિાણી બગરધરભાઈ પરર્સોતમભાઈ કેર્ીયા જોકડયા જામનગર 9427276715 

૧૨ ગોદિાણી હમેરાજભાઇ પરર્ોતમભાઇ કેર્ીયા જોકડયા જામનગર 9998299061 

૧૩ ગોદિાણી મગનભાઈ હરં્સરાજભાઈ કેર્ીયા જોકડયા જામનગર 9428686011 

૧૪ ગોદિાણી િર્સતંભાઈ ષિરજીભાઈ કેર્ીયા જોકડયા જામનગર 9427773892 

૧૫ ગોદિાણી ભાિેર્ ધરમર્ીભાઈ કેર્ીયા જોકડયા જામનગર 9725833376 

૧૬ ગોદિાણી મનસખુ િાલજીભાઈ કેર્ીયા જોકડયા જામનગર 9925569545 

૧૭ ગોદિાણી મનસખુભાઈ આંિાભાઈ કેર્ીયા જોકડયા જામનગર 9427978215 

૧૮ ગોદિાણી ધરમર્ીભાઈ મોહનભાઈ કેર્ીયા જોકડયા જામનગર 9429118674 

૧૯ દલર્સાણીયા રૈ્લેિ રાઘિજીભાઈ લખતર જોકડયા જામનગર 9979244344 

૨૦ િોડા ડાયાભાઇ ધનાજીભાઇ લખતર જોકડયા જામનગર 9724181658 

૨૧ ચણીયારા નાનજીભાઈ હીરાભાઈ લખતર જોકડયા જામનગર 9898752751 

૨૨ િોડા િેચરભાઈ લિજીભાઈ લખતર જોકડયા જામનગર 9925642112 

૨૩ ભાલોડીયા મનોજભાઇ ગગંારામભાઇ લખતર જોકડયા જામનગર 9898759783 

૨૪ િોડા મહરે્ભાઈ લિજીભાઈ લખતર જોકડયા જામનગર 9998576640 

૨૫ દલર્સાણીયા ભરતભાઈ ખીમજીભાઈ લખતર જોકડયા જામનગર 9879292303 

૨. િેજીટેિલ મીટન    

યોજના : KVK          ર્સીઝન : ઉનાળુ – ૨૦૨૦-૨૧    ષિસ્તાર- ૨ હ.ે    ખેડૂતોની ર્સખં્યા- ૫    

 

 (ઈનપટુ : િેજીટેિલ મીટન -૧ નગં) 



ક્રમ નામ ગામ તાલકુો જીલ્લો ફોન નિંર 
૧ ષપ્રયાિેન ગોપાલભાઈ નકુમ ખભંાબળયા  ખભંાબળયા  દેિભષૂમ દ્વારકા 9824861488 

૨ િલીિેન નરર્ીભાઈ નકુમ ખભંાબળયા ખભંાબળયા દેિભષૂમ દ્વારકા 9904616771 

૩ મકુ્તાિેન જમનભાઈ પરમાર ખભંાબળયા  ખભંાબળયા  દેિભષૂમ દ્વારકા 9924249868 

૪ હીરાિેન ગોપાલભાઈ નકુમ ખભંાબળયા ખભંાબળયા દેિભષૂમ દ્વારકા  

૫ જેઠીિેન ર્સામજીભાઈ કંઝારીયા ચેલા  જામનગર  જામનગર 9925541003 

 


