
કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર 

જુનાગઢ કૃષિ યષુનિર્સીટી 
જામનગર 

પ્રથમ હરોળના ષનદર્શનો (ખરીફ -૨૦૧૭) 

૧. કપાર્સ (પાક ર્સરંક્ષણ) 

(૧. એઝેટોબેકટર–૧.૦ લી., ૨. પી.એર્સ.બી.-૧.૦ લી., ૩. બ્યિેુરીયા-૧.૦ કકગ્રા., ૪. ઈમીડાક્લોપ્રીડ-૨૫૦ષમલી) 
ક્રમ નામ ગામ તાલકુો જીલ્લો ફોનનબંર 

૧ રાબડીયા નરસીભાઈ ગગંદાસભાઈ  ધરમપરુ લાલપરુ જામનગર 9978141946 

૨ રાકં દામજીભાઈ રામજીભાઈ  ધરમપરુ લાલપરુ જામનગર 9879480062 

૩ રાકં લાલજીભાઈ રામજીભાઈ  ધરમપરુ લાલપરુ જામનગર 9979210133 

૪ કરમરુ કરશનભાઈ વેજાણદભાઈ  ધરમપરુ લાલપરુ જામનગર 9925747974 

૫ જાડજેા ગજુભા ધીરુભા  ધરમપરુ લાલપરુ જામનગર 7874161948 

૬ સઘંાણી પરશોતમભાઈ કાનજીભાઈ  ધરમપરુ લાલપરુ જામનગર 9712728708 

૭ સઘંાણી અમતૃભાઈ કારાભાઈ  ધરમપરુ લાલપરુ જામનગર 9979072371 

૮ રાબડીયા જીવરાજભાઈ પોપટભાઈ  ધરમપરુ લાલપરુ જામનગર 9726774490 

૯ રાઠોડ કરમણભાઈ ખીમજીભાઈ  ધરમપરુ લાલપરુ જામનગર 9825071086 

૧૦ રાઠોડ પીઠાભાઈ લાખાભાઈ  ધરમપરુ લાલપરુ જામનગર - 

૧૧ સોલકંી જીવરાજભાઈ નગાભાઈ  દુધાળા ભાણવડ દ્વારકા 9428988705 

૧૨ પાથર ભીખાભાઈ જેસાભાઈ  દુધાળા ભાણવડ દ્વારકા 9725622545 

૧૩ નનેરા કકરણભાઈ પ્રમોદભાઈ  દુધાળા ભાણવડ દ્વારકા 9979022402 

૧૪ સોલકંી આંબાભાઇ જેરામભાઈ  દુધાળા ભાણવડ દ્વારકા 9429140965 

૧૫ પીપરોતર બીપીનભાઈ વજેાભાઈ  દુધાળા ભાણવડ દ્વારકા 9825416208 

૧૬ પીપરોતર જેરામભાઈ દેવાભાઈ  દુધાળા ભાણવડ દ્વારકા 9974107273 

૧૭ આહરે નાથીબેન ઘલેાભાઈ  દુધાળા ભાણવડ દ્વારકા 9979088375 

૧૮ ગોકહલ ગોવાભાઈ કાનાભાઈ  દુધાળા ભાણવડ દ્વારકા 8238417788 

૧૯ ભારવાડીયા નારણભાઈ અરજણભાઈ  દુધાળા ભાણવડ દ્વારકા 9723834297 

૨૦ પીપરોતર મનસખુભાઈ વેજાભાઈ  દુધાળા ભાણવડ દ્વારકા 9904938541 

 

 

 

 

 

 



૨. રીંગણ (પાક ર્સરંક્ષણ) 

(૧. એઝેટોબેકટર – ૧.૦ લી., ૨. પી.એર્સ.બી.- ૧.૦ લી., ૩. બ્યિેુરીયા-૧.૦ કકગ્રા., ૪. પ્રોફેનોફોર્સ-૧.૦લી) 

ક્રમ નામ ગામ તાલકુો જીલ્લો ફોન નબંર 

૧ કદાવલા અરસીભાઈ કરશનભાઈ દુધાળા ભાણવડ દ્વારકા 9099166195 

૨ સગર પરુીબેન વવરાભાઈ દુધાળા ભાણવડ દ્વારકા 9429806914 

૩ જાડજેા પ્રતાપવસિંહ નાથભુા મેમાણા લાલપરુ જામનગર 9723965145 

૪ જાડજેા કરણવસિંહ ભીખભુા મેમાણા લાલપરુ જામનગર 9528755572 

૫ જાડજેા બ્રિજરાજવસિંહ સખુદેવવસિંહ મેમાણા લાલપરુ જામનગર 9737355572 
 

૩. મરચી (પાક ર્સરંક્ષણ) 

(૧. એઝેટોબેકટર – ૧.૦ લી., ૨. પી.એર્સ.બી.- ૧.૦ લી., ૩. બ્યિેુરીયા-૧.૦ કકગ્રા., ૪. પ્રોફેનોફોર્સ - ૧.૦ લી) 

ક્રમ નામ ગામ તાલકુો જીલ્લો ફોન નબંર 

૧ સોલકંી દેવાયતભાઈ આણદભાઈ  દુધાળા ભાણવડ દ્વારકા 9726855746 

૨ સોલકંી ભરતભાઈ દેવશીભાઈ  દુધાળા ભાણવડ દ્વારકા 9428126310 

૩ બધંીયા ભીમાભાઇ ખીમાભાઈ  બબરઝર લાલપરુ જામનગર 9723967778 

૪ બધંીયા આલાભાઇ મશરીભાઈ  બબરઝર લાલપરુ જામનગર 9574315809 

૫ બધંીયા ભીમાભાઇ સોમાતભાઈ  બબરઝર લાલપરુ જામનગર 9904888546 
 

૪. ભીંડા (નિી જાત) 

(૧. એઝેટોબેકટર – ૧.૦ લી., ૨. પી.એર્સ.બી.- ૧.૦ લી., ૩. બ્યિેુરીયા-૧.૦ કકગ્રા., ૪. ભીંડા બીજ જીજેઓ -

૩- ૧.૦ કકગ્રા., જીજેઓએચ-૩-૧૦૦ ગ્રામ) 

ક્રમ નામ ગામ તાલકુો જીલ્લો ફોન નબંર 

૧ જાડજેા ગભંીરવસિંહ લખભુા  મેમાણા લાલપરુ જામનગર 9624739629 

૨ જાડજેા કનક્બા ચદુંભા  મેમાણા લાલપરુ જામનગર 9277771234 

૩ જાડજેા મહાવીરવસિંહ જુવાનવસિંહ  મેમાણા લાલપરુ જામનગર 9909657677 

૪ ગોહલે હમીરભાઈ ડાયાભાઇ  દુધાળા ભાણવડ દ્વારકા 9937774790 

૫ પીપરોતર જેરામભાઈ વજ્શીભાઈ  દુધાળા ભાણવડ દ્વારકા 9428727943 

 

  



૫. ચોમાસુ ંમગફળી (જીજી-૨૦, જીજેજી -૨૨) NMOOP યોજના અંતગશત  
(ઈનપટુ:-૧. બ્યવેુરીયા-૧.૦ કકગ્રા, ૨. મેટારાયઝીયમ એનીસોપ્લી- ૩.૦ કકગ્રા, ૩. ટ્રાઇકોડમાાં-૩.૦ કકગ્રા, ૪. 
રાઈઝોબ્રબયમ– ૫૦૦ વમલી, ૫. પી.એસ.બી. – ૫૦૦ વમલી, ૬. માઈક્રો ન્યટુ્રીયન્ટ– ૨૫૦ ગ્રામ) 

ક્રમ નામ ગામ તાલકુો જીલ્લો ફોન નબંર 

૧ પાનસરુીયા જમનભાઈ મોહનભાઈ  મકરાણી સણોસરા કાલાવડ જામનગર ૯૮૭૯૨૭૨૧૧૬ 

૨ પાનસરુીયા લાભબુેન રાઘવભાઈ  મકરાણી સણોસરા કાલાવડ જામનગર ૯૮૭૯૩૫૦૭૫૯ 

૩ પાનસરુીયા જગદીશભાઈ જીવરાજભાઈ  મકરાણી સણોસરા કાલાવડ જામનગર ૯૮૨૫૯૨૬૧૪૮ 

૪ પાનસરુીયા પોપટભાઈ પરસોતમભાઈ  મકરાણી સણોસરા કાલાવડ જામનગર ૯૯૭૯૫૯૮૮૮૫ 

૫ રાજપરા રમેશભાઈ મકરાણી સણોસરા કાલાવડ જામનગર ૯૬૩૮૮૫૩૨૪૮ 

૬ પાનસરુીયા ધનજીભાઈ પરસોતમભાઈ  મકરાણી સણોસરા કાલાવડ જામનગર ૯૯૧૩૧૧૫૭૭૭ 

૭ પાનસરુીયા પ્રફુલભાઈ કરશનભાઈ  મકરાણી સણોસરા કાલાવડ જામનગર ૯૯૨૪૯૫૩૯૦૯ 

૮ રાઠોડ લાલજીભાઈ કારાભાઈ  મકરાણી સણોસરા કાલાવડ જામનગર ૯૮૭૯૭૩૫૦૧૦ 

૯ પાનસરુીયા ધીરુભાઈ ઠાકરસીભાઈ મકરાણી સણોસરા કાલાવડ જામનગર ૯૯૦૯૦૯૦૯૫૧ 

૧૦ પાનસરુીયા રામજીભાઈ ઠાકરસીભાઈ મકરાણી સણોસરા કાલાવડ જામનગર ૯૭૧૨૫૭૦૨૯૮ 

૧૧ અભેસોરા હબીબભાઈ હસેુનભાઈ  મકરાણી સણોસરા કાલાવડ જામનગર ૯૭૧૨૬૨૭૦૫૩ 

૧૨ પાનસરુીયા કેસભુાઇ વલ્લભભાઈ  મકરાણી સણોસરા કાલાવડ જામનગર ૯૯૦૯૩૬૯૯૭૧ 

૧૩ ચૌહાણ ભરતભાઈ આલા આલાભાઇ  મકરાણી સણોસરા કાલાવડ જામનગર ૭૬૨૩૦૬૯૭૨૭ 

૧૪ પાનસરુીયા બાબભુાઈ પનુાભાઈ મકરાણી સણોસરા કાલાવડ જામનગર ૯૬૩૮૩૨૮૨૮૮ 

૧૫ બાલધા મનસખુભાઈ ધરમશીભાઈ મકરાણી સણોસરા કાલાવડ જામનગર ૯૪૨૭૯૭૯૦૧૨ 

૧૬ પાનસરુીયા જાદવભાઈ સામજીભાઇ  મકરાણી સણોસરા કાલાવડ જામનગર ૯૯૭૯૨૯૨૬૯૨ 

૧૭ કોટડીયા રામજીભાઈ ટપભુાઈ મકરાણી સણોસરા કાલાવડ જામનગર ૯૮૨૫૯૧૯૧૫૧ 

૧૮ પાનસરુીયા નાગજીભાઈ કરશનભાઈ  મકરાણી સણોસરા કાલાવડ જામનગર ૯૭૨૭૫૮૩૯૮૬ 

૧૯ પાનસરુીયા વવઠ્ઠલભાઈ મળુજીભાઈ  મકરાણી સણોસરા કાલાવડ જામનગર ૯૭૨૭૦૬૬૦૬૨ 

૨૦ પાનસરુીયા રમીલાબેન રમેશભાઈ  મકરાણી સણોસરા કાલાવડ જામનગર ૯૮૭૯૭૧૦૧૮૫ 

૨૧ પાનસરુીયા વવપલુભાઈ રાઘવભાઈ મકરાણી સણોસરા કાલાવડ જામનગર ૮૯૮૦૨૨૮૮૮૯ 

૨૨ પાનસરુીયા પ્રવીણભાઈ કુરજીભાઈ  મકરાણી સણોસરા કાલાવડ જામનગર ૯૮૭૯૪૦૩૬૩૬ 

૨૩ સોજીત્રા ઠાકરસીભાઈ ગોપાભાઇ  મકરાણી સણોસરા કાલાવડ જામનગર ૮૫૧૧૩૭૮૩૨૦ 

૨૪ પાનસરુીયા રમેશભાઈ વલ્લભભાઈ  મકરાણી સણોસરા કાલાવડ જામનગર ૯૮૨૫૯૧૯૬૦૭ 

૨૫ પાનસરુીયા નાગજીભાઈ કરશનભાઈ  મકરાણી સણોસરા કાલાવડ જામનગર ૯૭૨૭૫૮૩૯૮૬ 

૨૬ કાછકડયા રામજીભાઈ પોપટભાઈ  વેરાવળ મોટી  લાલપરુ જામનગર ૯૯૧૩૧૩૭૧૨૦ 

૨૭ કાછકડયા વવઠલભાઈ પાચંાભાઈ  વેરાવળ મોટી  લાલપરુ જામનગર ૯૯૨૫૪૩૭૪૧૦ 

૨૮ કાછકડયા લખનભાઈ ધનાભાઇ  વેરાવળ મોટી  લાલપરુ જામનગર ૯૦૯૯૧૬૮૧૧૨ 

૨૯ કાછકડયા વનતેશભાઈ કરમશીભાઈ  વેરાવળ મોટી  લાલપરુ જામનગર ૯૪૨૭૩૮૪૮૧૪ 

૩૦ કાછકડયા ઈશ્વરભાઈ લવજીભાઈ  વેરાવળ મોટી  લાલપરુ જામનગર ૯૦૯૯૧૬૭૪૪૨ 

૩૧ કાછકડયા મોહનભાઈ ધનાભાઇ  વેરાવળ મોટી  લાલપરુ જામનગર ૯૪૦૮૩૨૨૫૨૦ 

૩૨ કાછકડયા લાભબુેન ઈશ્વરભાઈ  વેરાવળ મોટી  લાલપરુ જામનગર ૯૦૯૯૧૬૭૪૪૨ 

૩૩ કાછકડયા તપેૃશભાઈ ભાઈલાલભાઈ  વેરાવળ મોટી  લાલપરુ જામનગર ૯૫૮૬૪૯૪૯૨૫ 



૩૪ કાછકડયા વાલજીભાઈ લવાભાઇ  વેરાવળ મોટી  લાલપરુ જામનગર ૯૪૨૯૨૬૯૯૨૧ 

૩૫ કાછકડયા જીવરાજભાઈ લખમણભાઈ  વેરાવળ મોટી  લાલપરુ જામનગર ૯૦૯૯૧૬૮૧૧૨ 

૩૬ કાછકડયા નવીનકુમાર માવજીભાઈ  વેરાવળ મોટી  લાલપરુ જામનગર ૯૦૯૯૧૬૮૬૬૦ 

૩૭ કાછકડયા માવજીભાઈ ધનાભાઇ  વેરાવળ મોટી  લાલપરુ જામનગર ૯૦૯૯૧૬૮૬૬૦ 

૩૮ કાછકડયા વલ્લભભાઈ લવાભાઇ  વેરાવળ મોટી  લાલપરુ જામનગર ૯૯૭૯૯૧૦૮૧૫ 

૩૯ કાછકડયા ઓતીબેન અરજણભાઈ  વેરાવળ મોટી  લાલપરુ જામનગર ૯૪૨૭૭૭૫૧૭૦ 

૪૦ કાછકડયા અશોકભાઈ મોહનભાઈ  વેરાવળ મોટી  લાલપરુ જામનગર ૯૪૨૮૩૧૫૭૫૯ 

૪૧ કાછકડયા વવરજીભાઈ અરજણભાઈ  વેરાવળ મોટી  લાલપરુ જામનગર ૯૪૨૭૭૭૫૧૭૦ 

૪૨ કાછકડયા અરજણભાઈ બાવાભાઈ  વેરાવળ મોટી  લાલપરુ જામનગર ૯૪૨૭૭૭૫૧૭૦ 

૪૩ કાછકડયા વશરામભાઈ અરજણભાઈ  વેરાવળ મોટી  લાલપરુ જામનગર ૭૫૮૫૮૨૯૦૮૮ 

૪૪ કાછકડયા ભાનબુેન જયતંીલાલ  વેરાવળ મોટી  લાલપરુ જામનગર ૯૮૨૫૨૨૧૨૫૭ 

૪૫ કાછકડયા જ ેંતીલાલ નાથાભાઈ  વેરાવળ મોટી  લાલપરુ જામનગર ૯૮૨૫૨૨૧૨૫૭ 

૪૬ સોજીત્રા મગનલાલ રામજીભાઈ  વેરાવળ મોટી  લાલપરુ જામનગર ૯૪૨૭૫૭૪૮૬૪ 

૪૭ સીજીત્રા જમનાબેન મગનલાલ  વેરાવળ મોટી  લાલપરુ જામનગર ૯૪૨૭૫૭૪૮૬૪ 

૪૮ કાછકડયા જમનભાઈ કાળાભાઈ વેરાવળ મોટી  લાલપરુ જામનગર ૯૪૨૮૫૬૯૯૮૫ 

૪૯ કાછકડયા હસંરાજભાઈ લખમણભાઈ વેરાવળ મોટી  લાલપરુ જામનગર ૯૯૧૩૭૭૬૩૪૫ 

૫૦ કાછકડયા જીતેન્રભાઈ પોપટભાઈ  વેરાવળ મોટી  લાલપરુ જામનગર ૯૭૨૭૫૭૧૮૨૫ 

 

૫. ચોમાસુ ંતલ (ગજુરાત તલ ૨,૩,૧૦) NMOOP યોજના અંતગશત  
(ઈનપટુ:-૧. બ્યવેુરીયા-૨.૦ કકગ્રા, ૨.ટ્રાઇકોડમાાં-૩.૦ કકગ્રા, ૩. એઝેટોબેકટર– ૫૦૦ વમલી, ૪. પી.એસ.બી. – ૫૦૦ 
વમલી, ૫. માઈક્રો ન્યટુ્રીયન્ટ– ૨૫૦ ગ્રામ) 

ક્રમ નામ ગામ તાલકુો જીલ્લો ફોન નબંર 

૧ કાનાણી સતીષભાઈ ધરમશીભાઈ હકડયાણા જોકડયા જામનગર ૯૮૯૮૪૬૨૦૮૦ 

૨ કાનાણી પે્રમજીભાઈ મનજીભાઈ  હકડયાણા જોકડયા જામનગર ૯૭૨૫૭૬૬૨૯૦ 

૩ કાનાણી નારણભાઈ કરુભાઈ  હકડયાણા જોકડયા જામનગર ૯૪૨૭૪૨૧૩૪૩ 

૪ કાનાણી મકેુશભાઈ નારણભાઈ  હકડયાણા જોકડયા જામનગર ૯૪૨૭૪૨૧૩૪૩ 

૫ ઘેકટયા રેવીબેન નરશીભાઈ  હકડયાણા જોકડયા જામનગર ૯૯૯૮૯૧૩૦૯૦ 

૬ કાનાણી શામજીભાઈ દેવજીભાઈ  હકડયાણા જોકડયા જામનગર ૯૪૨૮૩૧૯૮૩૨ 

૭ છત્રોલા કંચનબેન જગજીવનભાઈ હકડયાણા જોકડયા જામનગર ૯૯૯૮૫૪૫૦૭૫ 

૮ કાલાવડીયા વવજયકુમાર વત્રકમભાઈ  હકડયાણા જોકડયા જામનગર ૯૯૯૮૧૧૫૪૧૯ 

૯ ઘેકટયા જગદીશચરં નરશીભાઈ  હકડયાણા જોકડયા જામનગર ૯૯૯૮૯૧૩૦૯૦ 

૧૦ કાનાણી દામજીભાઈ હીરાભાઈ હકડયાણા જોકડયા જામનગર ૯૪૨૮૪૧૩૫૩૩ 

૧૧ કગથરા ગણુવતંરાય નાથાલાલ  હકડયાણા જોકડયા જામનગર ૯૯૨૫૫૬૭૯૯૮ 

૧૨ નદંાસણા કેશવજીભાઇ હરજીભાઈ  હકડયાણા જોકડયા જામનગર ૯૪૨૭૨૭૫૦૫૩ 

૧૩ કાનાણી નટવરલાલ લક્ષ્મણભાઈ  હકડયાણા જોકડયા જામનગર ૯૪૨૭૪૨૨૨૪૫ 

૧૪ દેલવાડીયા મનસખુભાઈ ડાયાભાઇ હકડયાણા જોકડયા જામનગર ૯૮૨૪૫૨૪૨૩૩ 

૧૫ કાનાણી ધરમસીભાઈ હસંરાજભાઈ  હકડયાણા જોકડયા જામનગર ૯૯૭૪૬૬૯૦૬૮ 

૧૬ કગથરા દેવજીભાઈ કાનજીભાઈ હકડયાણા જોકડયા જામનગર ૯૯૯૮૫૪૫૧૭૫ 



૧૭ કાનાણી ભરતભાઈ કાનજીભાઈ હકડયાણા જોકડયા જામનગર ૯૭૧૪૩૯૨૦૬૩ 

૧૮ કાનાણી બચભુાઈ કચરાભાઈ  હકડયાણા જોકડયા જામનગર ૯૪૨૭૨૭૫૦૫૬ 

૧૯ કગથરા કરશનભાઈ જીવરાજભાઈ  હકડયાણા જોકડયા જામનગર ૯૮૨૫૩૫૦૬૨૦ 

૨૦ સોનાગરા ગણેશભાઈ દામજીભાઈ હકડયાણા જોકડયા જામનગર ૯૪૨૬૦૪૯૭૫૧ 

૨૧ કાનાણી કદલીપભાઈ લાધાભાઇ  હકડયાણા જોકડયા જામનગર ૯૨૭૭૮૫૨૮૮૦ 

૨૨ કાનાણી મગનભાઈ દેવકરણભાઈ હકડયાણા જોકડયા જામનગર ૯૯૯૮૯૭૩૫૪૩ 

૨૩ કાનાણી જીવરાજભાઈ જેરામભાઈ હકડયાણા જોકડયા જામનગર ૯૬૬૨૧૯૯૩૮૨ 

૨૪ બેચરા ખીમજીભાઈ હરજીભાઈ  હકડયાણા જોકડયા જામનગર ૯૮૭૯૩૪૭૫૨૫ 

૨૫ કાનાણી નીરજ માવજીભાઈ હકડયાણા જોકડયા જામનગર ૯૪૨૯૫૫૭૨૭૪ 

૨૬ ગધેથરીયા લલીતભાઈ છગનભાઈ   સડોદર જામજોધપરુ જામનગર ૯૫૩૭૬૯૯૮૧૦ 

૨૭ માલવીયા ઘનશ્યામભાઈ કરશનભાઈ  સડોદર જામજોધપરુ જામનગર ૯૯૧૩૮૯૯૪૨૩ 

૨૮ માલવીયા કરશનભાઈ ગગંદાસભાઇ  સડોદર જામજોધપરુ જામનગર ૯૮૯૮૪૮૫૧૭૭ 

૨૯ માલવીયા કકરીટભાઈ કરશનભાઈ  સડોદર જામજોધપરુ જામનગર ૯૦૬૭૪૭૮૨૬૬ 

૩૦ ગધેથરીયા કનભુાઈ લાલાભાઈ  સડોદર જામજોધપરુ જામનગર ૯૪૨૮૨૪૬૪૦૫ 

૩૧ માલવીયા મયરુભાઈ જમનભાઈ સડોદર જામજોધપરુ જામનગર ૯૯૯૮૯૧૭૭૪૦ 

૩૨ માલવીયા જમનભાઈ ગગંદાસભાઇ  સડોદર જામજોધપરુ જામનગર ૯૯૭૪૬૮૫૫૦૫ 

૩૩ હીરપરા છગનભાઈ માવજીભાઈ   સડોદર જામજોધપરુ જામનગર ૯૭૨૬૭૬૮૧૭૪ 

૩૪ હીરપરા ખીમજીભાઈ રાઘવભાઈ  સડોદર જામજોધપરુ જામનગર ૯૯૭૪૫૪૨૨૪૪ 

૩૫ રાઠોડ પકંજ દયાલભાઈ સીંગચ લાલપરુ જામનગર ૯૬૩૮૭૯૭૨૫૫ 

૩૬ રાઠોડ ભગવાનભાઈ નરશીભાઈ  સીંગચ લાલપરુ જામનગર ૯૬૨૪૧૯૧૪૬૮ 

૩૭ રાઠોડ ધનાભાઇ ચનાભાઈ  સીંગચ લાલપરુ જામનગર ૯૭૨૬૧૬૦૯૪૩ 

૩૮ રાઠોડ નાનજીભાઈ ધનાભાઇ  સીંગચ લાલપરુ જામનગર ૯૫૩૭૯૫૮૫૦૭ 

૩૯ રાઠોડ જયવંતલાલ અરજણભાઈ સીંગચ લાલપરુ જામનગર ૯૫૩૭૩૯૭૪૯૭ 

૪૦ રાઠોડ પે્રમજીભાઈ ધનજીભાઈ  સીંગચ લાલપરુ જામનગર ૯૭૩૭૫૮૦૧૨૫ 

૪૧ રાઠોડ રણછોડભાઈ નારણભાઈ સીંગચ લાલપરુ જામનગર ૯૮૨૫૮૦૯૫૪૧ 

૪૨ રાઠોડ જેન્તીભાઈ દામજીભાઈ સીંગચ લાલપરુ જામનગર ૯૯૭૮૭૭૫૮૫૯ 

૪૩ રાઠોડ જયસખુભાઈ કરશનભાઈ  સીંગચ લાલપરુ જામનગર ૯૭૧૪૫૧૦૦૭૭ 

૪૪ રાઠોડ રવજીભાઈ નાથાભાઈ  સીંગચ લાલપરુ જામનગર ૯૬૨૪૪૬૩૪૦૪ 

૪૫ રાઠોડ કામાભાઈ વેલાભાઇ   સીંગચ લાલપરુ જામનગર ૯૭૨૩૪૩૯૮૩૨ 

૪૬ રાઠોડ ગોવવિંદભાઈ નાથાભાઈ  સીંગચ લાલપરુ જામનગર ૯૭૧૨૦૦૦૫૧૩ 

૪૭ રાઠોડ વવનોદભાઈ જાદાભાઈ  સીંગચ લાલપરુ જામનગર ૯૯૨૫૨૩૭૭૮૫ 

૪૮ રાઠોડ શાવંતલાલ ગોવવિંદભાઈ  સીંગચ લાલપરુ જામનગર ૯૮૭૯૭૧૯૭૧૧ 

૪૯ રાઠોડ મનસખુભાઈ ગોવવિંદભાઈ  સીંગચ લાલપરુ જામનગર ૯૯૦૯૪૪૦૮૭૯ 

૫૦ રાઠોડ શકુભાઈ જાદાભાઈ સીંગચ લાલપરુ જામનગર ૯૭૨૭૦૩૪૦૬૫ 

 

 
 

વસનીયર સાયન્ટીસ્ટ અને હડે  


