
કૃષ ષલજ્ઞાન કેન્દ્ર  

જુનાગઢ કૃષ યષુનલવીટી  

જાભનગય  
પ્રથભ શયોના ષનદળશનો (ખયીપ-૨૦૧૬) 

૧. કાવ (ાક વયંક્ષણ)  

(ઇનપટુ્વ: ૧. ઈભીડાક્રોપ્રીડ-૨૫૦ ષભરી ૨. ફીલેયીમા – ૧.૦ કકગ્રા. ૩. એઝેટોફેકટય-૧.૦ રી ૪. ી.એવ.એભ.-૧.૦ 
રી) 

ક્રભ નાભ ગાભ તાલકુો જીલ્રો પોન નફંય 

૧ જાડેજા કનકષવિંશ ભનબુા  મુીરા કારાલડ જાભનગય 9978477894 

૨ જાડેજા કદગબુા નીરૂબા  મુીરા કારાલડ જાભનગય 9727646936 

૩ જાડેજા બોજુબા અજીતષવિંશ  મુીરા કારાલડ જાભનગય 9727820877 

૪ લાડોદયીમા પ્રલીણબાઈ ગોયધનબાઈ   મુીરા કારાલડ જાભનગય 9979492613 

૫ કપયુીમા રખબુાઈ યલજીબાઈ         મુીરા કારાલડ જાભનગય 9429140128 

૬ અભીયા લજુબાઈ રાખાબાઈ  મુીરા કારાલડ જાભનગય 9712844688 

૭ લાડોદયીમા ગોયધનબાઈ યફતબાઈ  મુીરા કારાલડ જાભનગય 9099367251 

૮ ચરંાર જેન્દ્તીબાઈ ભાબાઈ મુીરા કારાલડ જાભનગય 9879791750 

૯ ચાલડા કાન્દ્તીબાઈ દાનાબાઈ  મુીરા કારાલડ જાભનગય 9714836202 

૧૦ યભાય ખીભાબાઈ ટબાબાઈ મુીરા કારાલડ જાભનગય 9099756440 

૧૧ જાડેજા શયદેલષવિંશ ભગંરષવિંશ  ીયટોડા રારપયુ જાભનગય 9725874517 

૧૨ યાફડીમા લજુબાઈ ગોારબાઈ  ીયટોડા રારપયુ જાભનગય 9408503024 

૧૩ લવોમા ભનોજબાઈ યણછોડબાઈ  ીયટોડા રારપયુ જાભનગય 9712415700 

૧૪ ચોલકટમા સયેુળબાઈ નાયણબાઈ  ીયટોડા રારપયુ જાભનગય 9428315758 

૧૫ ભકલાણા ભાલજીબાઈ ખોડાબાઈ  ીયટોડા રારપયુ જાભનગય 9913555050 

૧૬ બારાા યષવકબાઈ બીભજીબાઈ  ીયટોડા રારપયુ જાભનગય 9426258915 

૧૭ તરાષલમા અળોકબાઈ ષલઠરબાઈ  ીયટોડા રારપયુ જાભનગય 9586712100 

૧૮ યાઠોડ કાયબાઈ ઘેરાબાઈ  ીયટોડા રારપયુ જાભનગય 9662058781 

૧૯ યાઠોડ લલ્રબબાઈ ઘેરાબાઈ  ીયટોડા રારપયુ જાભનગય 7567575675 

૨૦ યાઠોડ દેલળીબાઈ ઘેરાબાઈ  ીયટોડા રારપયુ જાભનગય 9979901069 



 

૨. ભગપી(વપેદ ઘઈેણ ષનમતં્રણ) 

(ઇનપટુ્વ: ૧. ફીલેયીમા – ૨.૦ કકગ્રા.   ૨. યામઝોફીમભ--૧.૦ રી    ૩. ી.એવ.એભ.-૧.૦ રી) 
   

ક્રભ નાભ ગાભ તાલકુો જીલ્રો પોન નફંય 

૧ કનેકયમા કભરેળબાઈ કાનજીબાઈ  લાનાલડ બાણલડ દ્વાયકા 9724601727 

૨ દેત્રોજા ડામારાર રારજીબાઈ  લાનાલડ બાણલડ દ્વાયકા 9898037157 

૩ દેત્રોજા યાજેળબાઈ ભગનરાર  લાનાલડ બાણલડ દ્વાયકા 9724427033 

૪ ફગડા ભનસખુબાઈ ડામાબાઈ  લાનાલડ બાણલડ દ્વાયકા 9725257672 

૫ મવુાય દેલાબાઈ ફારાબાઈ  લાનાલડ બાણલડ દ્વાયકા 9979597931 

૬ કદાલરા ડામાબાઈ બીભાબાઈ  પતેપયુ બાણલડ દ્વાયકા 9879262690 

૭ કયથીમા નગાબાઇ નાયણબાઈ  પતેપયુ બાણલડ દ્વાયકા 9723398167 

૮ યાલરીમા વાભતબાઈ બીભાબાઈ  પતેપયુ બાણલડ દ્વાયકા 7567611824 

૯ ઘઘુર યાજાબાઈ લેજાબાઈ  પતેપયુ બાણલડ દ્વાયકા 9978776515 

૧૦ ઘઘુર ભગંફેુન ભેઘજીબાઈ  પતેપયુ બાણલડ દ્વાયકા 9638684074 

 
 

૩. ભગપી(વપેદ ફૂગ ષનમતં્રણ)   

(ઇનપટુ્વ: ૧. 8=F.SM0DF "  – ૨.૦ કકગ્રા. ૨. યામઝોફીમભ--૧.૦ રી ૩. ી.એવ.એભ.-૧.૦ રી) 
 

ક્રભ નાભ ગાભ તાલકુો જીલ્રો પોન નફંય 

૧ ષવિંગર પ્રેભજીબાઈ ચનાબાઈ  ગોરણીમા કારાલડ જાભનગય 9825064194 

૨ ષવિંગર ધનજીબાઈ કલ્માણજીબાઈ  ગોરણીમા કારાલડ જાભનગય 9428295979 

૩ ષવિંગર ગગંજીબાઈ ખીભાબાઈ  ગોરણીમા કારાલડ જાભનગય 9586524731 

૪ કપયુીમા ઓધલજીબાઈ  ગોરણીમા કારાલડ જાભનગય 9825891252 

૫ કયમયુ આરાબાઈ અયળીબાઈ  ગોરણીમા કારાલડ જાભનગય 9825267341 

 
 
 
 



 

૪. ભગપી(જીલાત ષનમતં્રણ) 

  (ઇનપટુ્વ: ૧. એન.ી.લી. – ૨૫૦ ષભરી. ૨. યામઝોફીમભ--૧.૦ રી ૩. ી.એવ.એભ.-૧.૦ રી) 
 

ક્રભ નાભ ગાભ તાલકુો જીલ્રો પોન નફંય 

૧ જાડેજા નટુબા યવબુા  વણોવયા કારાલડ જાભનગય 9909476722 

૨ ાનસયુીમા જભનબાઈ કયળનબાઈ  વણોવયા કારાલડ જાભનગય 9727621450 

૩ ાનસયુીમા લળયાભબાઈ યાભજીબાઈ  વણોવયા કારાલડ જાભનગય 9427760381 

૪ ચૌશાણ કકળોયબાઈ બીભજીબાઈ  વણોવયા કારાલડ જાભનગય 9879067799 

૫ ચૌશાણ બયતબાઈ આરાબાઈ વણોવયા કારાલડ જાભનગય 9879710185 

 

૫. યીંગણ (ાક વયંક્ષણ)     

(ઇનપટુ્વ: ૧. ફીલેયીમા – ૧.૦ કકગ્રા. ૨. પ્રોપેનોપોવ -૧.૦ રી ૩. ી.એવ.એભ.-૧.૦ રી ૪. એઝેટોફેકટય-૧.૦ રી ) 
ક્રભ નાભ ગાભ તાલકુો જીલ્રો પોન નફંય 

૧ વોરકંી ભળયીબાઈ નાયણબાઈ  દૂધાા બાણલડ દ્વાયકા 9998419565 

૨ ીયોતય જેઠાબાઈ ષલયાબાઈ  દૂધાા બાણલડ દ્વાયકા 9429334823 

૩ વોરકંી નાથાબાઈ નાયણબાઈ  દૂધાા બાણલડ દ્વાયકા 9426991865 

૪ જાડેજા દળયથષવિંશ ભોફતષવિંશ  ભેભણા રારપયુ જાભનગય 9879985305 

૫ ધીરુબાઈ જટાળકંય  ભેભણા રારપયુ જાભનગય 8141497802 

 

૬. ભયચી (ાક વયંક્ષણ)     

(ઇનપટુ્વ: ૧. ફીલેયીમા – ૧.૦ કકગ્રા. ૨. પ્રોપેનોપોવ -૧.૦ રી ૩. ી.એવ.એભ.-૧.૦ રી ૪. એઝેટોફેકટય-૧.૦ રી ) 
ક્રભ નાભ ગાભ તાલકુો જીલ્રો પોન નફંય 

૧ વાલરીમા યભેળબાઈ ઘેરાબાઈ  વણોવયા કારાલડ જાભનગય 9879710185 

૨ વાલરીમા ચરંળેબાઈ ઘેરાબાઈ  વણોવયા કારાલડ જાભનગય 9638477939 

૩ ગજેયા ભશને્દ્રબાઈ કારૂબાઈ  વણોવયા કારાલડ જાભનગય 9428985650 

૪ જાડેજા યણબા રખબુા  ભેભણા રારપયુ જાભનગય 9574051532 

૫ જાડેજા ભશને્દ્રષવિંશ શભેતંષવિંશ  ભેભણા રારપયુ જાભનગય 9879215618 

 


