
 

કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃષિ યુનીિર્સીટી, જામનગર 

પ્રથમ હરોળના ષનદર્શનો (ઉનાળુ ૨૦૨૦-૨૧) 
 

૧.  તલ    
યોજના  :NFSM      ર્સીઝન  :ઉનાળુ – ૨૦૨૧-૨૨     ષિસ્તાર – ૧૦ હે.   ખેડૂતોની રં્સખ્યા – ૨૫ 

(ઈનપુટ:-તલનુ બિયરણ ગુજરાત તલ ૫ -૧ બિગ્રા ,બ્યુવરેીયા  - ૨.૦ બિગ્રા, ટર ાઇિોડર્ાાં-૨.૦ બિગ્રા,એઝોટોિેિટર -૧ 

લી.,પી.એસ.િી.-૧ લી.) 

ક્રમ નામ ગામ તાલુકો જીલ્લો ફોન નંબર 

૧ હેરર્ા પરિતભાઇ જીવાભાઇ સતાપર જાર્જોધપરુ જાર્નગર 9558742143 

૨ હેરર્ા ગૌરાાંગભાઇ પ્રબવણભાઇ સતાપર જાર્જોધપરુ જાર્નગર 9574170143 

૩ વાઢેર શારદાિેન ર્ુળુભાઈ સતાપર જાર્જોધપરુ જાર્નગર 9687744254 

૪ વાઢેર ગોબવાંદભાઇ હીરાભાઇ સતાપર જાર્જોધપરુ જાર્નગર 9737949464 

૫ પરર્ાર ર્નસુખભાઇ દેવદાસ સતાપર જાર્જોધપરુ જાર્નગર 9925893791 

૬ રાઠોડ સાંજયિુર્ાર રબતલાલ સતાપર જાર્જોધપરુ જાર્નગર 9275024314 

૭ પરર્ાર જસુર્તીિેન પરિતબસાંહ સતાપર જાર્જોધપરુ જાર્નગર 9909540043 

૮ પરર્ાર અશોિબસાંહ દેવદાસભા સતાપર જાર્જોધપરુ જાર્નગર 9974212423 

૯ પરર્ાર અબિનભાઈ દેવભા સતાપર જાર્જોધપરુ જાર્નગર 9898772413 

૧૦ ધોલેતર બવનોદભાઇ પરિતભાઇ સતાપર જાર્જોધપરુ જાર્નગર 9725232711 

૧૧ પરર્ાર પરિતભાઈ નાથુભાઈ સતાપર જાર્જોધપરુ જાર્નગર 9924876776 

૧૨ ડોડીયા ગોબવાંદભાઇ ખેંગારભાઇ સતાપર જાર્જોધપરુ જાર્નગર 9624971618 

૧૩ ડોડીયા ભોજાભાઇ ખેંગારભાઇ સતાપર જાર્જોધપરુ જાર્નગર 9597600132 

૧૪ ડોડીયા રણર્લભાઇ ખેંગારભાઇ સતાપર જાર્જોધપરુ જાર્નગર 9714934880 

૧૫ પરર્ાર બિશોરભાઈ ગોપાલભાઈ સતાપર જાર્જોધપરુ જાર્નગર 9998980788 

૧૬ ચાવડા પ્રિાશભાઇ ભોજાભાઇ સતાપર જાર્જોધપરુ જાર્નગર 7359338329 

૧૭ હેરર્ા ર્નીષ ખેંગારભાઇ સતાપર જાર્જોધપરુ જાર્નગર 7600736758 

૧૮ પરર્ાર અજુુનબસાંહ દેવદાસભા સતાપર જાર્જોધપરુ જાર્નગર 9925579013 

૧૯ પરર્ાર પરિતબસાંહ દેવદાસભાઇ સતાપર જાર્જોધપરુ જાર્નગર 9979554450 

૨૦ પરર્ાર ભરતભાઇ ગાાંડુભાઇ સતાપર જાર્જોધપરુ જાર્નગર 9725319581 

૨૧ પરર્ાર િાિુભાઈ રાર્ભાઈ સતાપર જાર્જોધપરુ જાર્નગર 9714018577 

૨૨ હેરર્ા બવજયભાઇ ખેંગારભાઇ સતાપર જાર્જોધપરુ જાર્નગર 9537395262 

૨૩ પરર્ાર લાધાભાઈ રાર્ભાઈ સતાપર જાર્જોધપરુ જાર્નગર 9067040550 

૨૪ પરર્ાર જયસુખભાઇ ગોપાલભાઇ સતાપર જાર્જોધપરુ જાર્નગર 9714385022 

૨૫ ડોડીયા જયાિેન જરે્લભાઇ સતાપર જાર્જોધપરુ જાર્નગર 9081827927 

૨. બાજરો     
યોજના  :KVK          સીઝન  :ઉનાળુ – ૨૦૨૧-૨૨      બવસ્તાર - ૪ હે        ખેડૂતોની સાંખ્યા - ૧૦     

 (ઈનપુટ : િાજરાનુાં બિયારણ- GHB 1231- ૧ બિલો) 

ક્રમ નામ ગામ તાલુકો જીલ્લો ફોન નંબર 

૧ રુ્ાંગરા અરબવાંદભાઇ રણછોડભાઇ િાડા જાર્નગર જાર્નગર 9428074511 

૨ ભેંસદબડયા ચાંદ્રિાાંત ધરર્શીભાઇ ર્ોટીિાણુાંગાર જાર્નગર જાર્નગર 6354071790 

૩ પુનબસયા ગગાભા પુાંજાભા ગોરીયાળી દ્વારિા દેવભબૂર્દ્વારિા 9724199182 

૪ ર્ાણેિ નાથુભા મ્યાઝરભા ગોરીયાળી ઓખા ર્ાંડળ દેવભબૂર્દ્વારિા 7567595150 

૫ ગોબવાંદભાઇ સવજીભાઇ િણઝારીયા દ્વારિા ઓખા ર્ાંડળ દેવભબૂર્દ્વારિા 9426901829 

૬  જોશી પ્રબવણાિને િર્લશેભાઈ દ્વારિા ઓખા ર્ાંડળ દેવભબૂર્દ્વારિા 9106896788 

૭  સુર્ાણીયા હબરયાભા સરુાભા વરવાળા ઓખા ર્ાંડળ દેવભબૂર્દ્વારિા 8155944298 

૮  ર્ાણેિ નબિયાભા બવરાભા લાલસીાંગપુર ઓખા ર્ાંડળ દેવભબૂર્દ્વારિા 9574123781 



૯  ર્ાણેિ ગગાભા ર્ાનસાંગભા વસઈ ઓખા ર્ાંડળ દેવભબૂર્દ્વારિા 9909222591 

૧૦  ર્ાડર્ બવક્રર્ રાણાભાઇ ટુપણી ઓખા ર્ાંડળ દેવભબૂર્દ્વારિા 9725874291 

 


