
 
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-૨૫૦ ષમલી) 
ક્રમ નામ ગામ તાલકુો જીલ્લો ફોન નબંર 

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 
 

૨. 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 

 

વસનીયર સાયન્ટીસ્ટ અને હડે  


