
કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃષિ યનુીિર્સીટી, જામનગર 

પ્રથમ હરોળના ષનદર્શનો (ષર્યાળુ:૨૦૧૮-૧૯) 

 

૧. ચણા (જીજી-૫)  
ર્સીઝન : ષર્યાળુ ૨૦૧૮-૧૯,      યોજના-NFSM   હકે્ટર-૨૦, ખેડૂતો-૫૦ 

(ઈનપટુ:- ચણા ન ુબિયરણ (જીજી-૫) - ૨૫ કકગ્રા, બ્યિેુરીયા - ૨.૦ કકગ્રા, ટ્રાઇકોડમાાં - ૨.૦ કકગ્રા, રાઈઝોબિયમ – ૫૦૦ 
ષમલી, પી.એર્સ.િી– ૫૦૦ ષમલી) 

ક્રમ નામ ગામ તાલકુો જીલ્લો ફોન નિંર 

૧ લીંિાર્સીયા મકુ્તાિેન ર્સિજીભાઇ  મોટા ગરેડીયા ધ્રોલ જામનગર ૯૯૯૮૯૧૦૨૯૪ 

૨ લીંિાર્સીયા ર્સિજીભાઇ દેિર્ીભાઇ મોટા ગરેડીયા ધ્રોલ જામનગર ૯૯૯૮૯૧૦૨૯૪ 

૩ લીંિાર્સીયા જીતેર્ભાઇ ધરમર્ીભાઇ  મોટા ગરેડીયા ધ્રોલ જામનગર ૯૯૯૮૫૨૨૮૪૫ 

૪ લીંિાર્સીયા જયસખુભાઇ પરિતભાઇ  મોટા ગરેડીયા ધ્રોલ જામનગર ૯૭૨૪૧૩૧૪૮૮ 

૫ પટોકરયા માનિુેન િાલજીભાઇ  મોટા ગરેડીયા ધ્રોલ જામનગર ૭૪૩૫૮૭૧૪૧૧ 

૬ લીંિાર્સીયા મકેુર્ભાઇ મોહનભાઇ મોટા ગરેડીયા ધ્રોલ જામનગર ૯૯૯૮૬૦૭૨૬૬ 

૭ પટોકરયા જયષંતલાલ િાલજીભાઇ મોટા ગરેડીયા ધ્રોલ જામનગર ૭૪૩૫૮૭૧૪૧૧ 

૮ પટોકરયા રષર્સલાિેન જયષંતલાલ મોટા ગરેડીયા ધ્રોલ જામનગર ૯૭૨૪૧૪૨૯૧૩ 

૯ લીંિાર્સીયા મગનભાઇ પોપટભાઇ મોટા ગરેડીયા ધ્રોલ જામનગર ૯૭૨૭૧૮૬૩૫૫ 

૧૦ લીંિાર્સીયા દયાલજીભાઇ પોપટભાઇ મોટા ગરેડીયા ધ્રોલ જામનગર ૭૫૭૫૦૬૦૪૧૦ 

૧૧ પટોકરયા મકુ્તાિેન તરર્ીભાઇ  મોટા ગરેડીયા ધ્રોલ જામનગર ૮૭૫૮૭૯૬૨૫૮ 

૧૨ લીંિાર્સીયા ધરમર્ીભાઇ ધેલાભાઇ  મોટા ગરેડીયા ધ્રોલ જામનગર ૭૫૬૭૭૧૭૭૧૫ 

૧૩ લીંિાર્સીયા ભરતકુમાર ધરમર્ીભાઇ મોટા ગરેડીયા ધ્રોલ જામનગર ૯૮૯૮૫૮૬૦૫૭ 

૧૪ પટોકરયા મનોજભાઇ તરર્ીભાઇ મોટા ગરેડીયા ધ્રોલ જામનગર ૯૯૯૮૬૦૭૩૦૩ 

૧૫ પટોકરયા ગોષિિંદભાઇ હકરભાઇ મોટા ગરેડીયા ધ્રોલ જામનગર ૯૯૭૯૬૨૭૨૩૪ 

૧૬ પટોકરયા ગોરધનભાઇ ગોષિિંદભાઇ મોટા ગરેડીયા ધ્રોલ જામનગર ૯૫૮૬૭૩૮૫૫૬ 

૧૭ પટોકરયા ર્સષિતાિેન ગોરધનભાઇ  મોટા ગરેડીયા ધ્રોલ જામનગર ૯૯૦૯૩૪૦૨૬૦ 

૧૮ પટોકરયા જમનાિેન ગોષિિંદભાઇ મોટા ગરેડીયા ધ્રોલ જામનગર ૭૯૯૦૩૯૦૭૧૨ 

૧૯ લીંિાર્સીયા ષનલેર્ભાઇ િાબભુાઇ  મોટા ગરેડીયા ધ્રોલ જામનગર ૯૭૨૫૫૪૨૫૭૦ 

૨૦ લીંિાર્સીયા જગકદર્ભાઇ પે્રમજીભાઇ  મોટા ગરેડીયા ધ્રોલ જામનગર ૯૫૫૮૩૦૪૯૪૯ 

૨૧ લીંિાર્સીયા નિલભાઇ િાબભુાઇ મોટા ગરેડીયા ધ્રોલ જામનગર ૯૯૭૪૬૬૯૦૯૫ 

૨૨ લીંિાર્સીયા મગનભાઇ પરિતભાઇ મોટા ગરેડીયા ધ્રોલ જામનગર ૮૭૮૦૩૬૬૦૯૯ 

૨૩ લીંિાર્સીયા છ્ગનભાઇ દેિર્ીભાઇ મોટા ગરેડીયા ધ્રોલ જામનગર ૯૯૨૫૬૯૦૦૨૪ 

૨૪ પટોકરયા તરર્ીભાઇ િાલજીભાઇ મોટા ગરેડીયા ધ્રોલ જામનગર ૯૬૩૨૮૯૪૩૨૮ 

૨૫ ભડેંરી ભીમજીભાઇ દેિાભાઇ  બખજકડયા જામનગર જામનગર ૯૮૨૫૦૮૧૪૩૮ 

૨૬ ગોરષર્સયા રૈ્લેિભાઇ ગોંષિદભાઇ જગા જામનગર જામનગર ૭૫૬૭૮૨૦૩૪૭ 

૨૭ ચોિટીયા િષનતાિેન ષધરજભાઇ  જગા જામનગર જામનગર ૭૦૬૯૩૪૭૩૪૬ 

૨૮ દુધાગરા િાબભુાઇ ષિકમભાઇ   િજરંગપરુ જામનગર જામનગર ૯૪૨૮૭૨૭૧૦૮ 



કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃષિ યનુીિર્સીટી, જામનગર 

પ્રથમ હરોળના ષનદર્શનો (ષર્યાળુ:૨૦૧૮-૧૯) 

૨૯ દોમડીયા અર્ોકભાઇ ગોંષિદભાઇ િજરંગપરુ જામનગર જામનગર - 

૩૦ દુધાગરા ષિકમભાઇ મેધાભાઇ   િજરંગપરુ જામનગર જામનગર ૯૮૨૫૫૬૧૩૯૧ 

૩૧ દુધાગરા ક્રાતંાિેન િાબભુાઇ  િજરંગપરુ જામનગર જામનગર ૯૮૨૫૫૬૧૩૯૧ 

૩૨ ચાગંાણી કદનેર્ છગનભાઇ  િજરંગપરુ જામનગર જામનગર ૯૬૨૪૪૫૮૩૪૮ 

૩૩ દોમડીયા ધીરજભાઇ ગોરધનભાઇ  િજરંગપરુ જામનગર જામનગર ૯૯૦૯૧૬૩૯૪૯ 

૩૪ દુધાગરા કરતેર્કુમાર િાબભુાઇ  િજરંગપરુ જામનગર જામનગર ૯૮૨૫૫૬૧૩૯૧ 

૩૫ દોમડીયા અર્ોક ચનાભાઇ   િજરંગપરુ જામનગર જામનગર ૯૮૭૯૪૩૭૬૯૭ 

૩૬ દોમડીયા િલ્લભભાઇ િેચરભાઇ  િજરંગપરુ જામનગર જામનગર ૯૯૦૯૧૬૩૯૪૯ 

૩૭ દોમડીયા ચનાભાઇ િેચરભાઇ  િજરંગપરુ જામનગર જામનગર ૯૯૦૯૧૬૩૯૪૯ 

૩૮ ચાગંાણી રર્સીકભાઇ છગનભાઇ  િજરંગપરુ જામનગર જામનગર ૯૮૨૫૪૪૧૯૫૫ 

૩૯ ચાગંાણી છગનભાઇ લિાભાઇ  િજરંગપરુ જામનગર જામનગર ૯૮૨૫૪૪૧૯૫૫ 

૪૦ ભડેંરી ર્સજંયભાઇ દામજીભાઇ ષિભાપર જામનગર જામનગર ૯૮૭૯૦૮૫૪૮૬ 

૪૧ ભડેંરી દામજીભાઇ હરજીભાઇ  િજરંગપરુ જામનગર જામનગર ૯૮૭૯૦૮૫૪૮૬ 

૪૨ ચાગંાણી ભરતભાઇ ગોષિિંદભાઇ  િજરંગપરુ જામનગર જામનગર ૯૯૭૮૮૩૩૫૩૩ 

૪૩ ચાગંાણી મહરે્ભાઇ ગોષિિંદભાઇ  િજરંગપરુ જામનગર જામનગર ૯૮૨૫૬૮૪૮૮૮ 

૪૪ ગઢીયા પ્રષિણ નરર્સીભાઇ  િજરંગપરુ જામનગર જામનગર ૯૪૨૮૮૬૪૯૩૦ 

૪૫ ર્સોજીિા કલ્પેર્ભાઇ અરજણભાઇ  િજરંગપરુ જામનગર જામનગર ૯૯૭૯૯૦૯૫૨૮ 

૪૬ ભડેંરી ભપુતભાઇ પોલાભાઇ  િજરંગપરુ જામનગર જામનગર ૯૪૨૭૩૫૨૩૬૩ 

૪૭ ર્સોજીિા મહરે્કુમાર અરજણભાઇ  િજરંગપરુ જામનગર જામનગર ૯૯૭૯૯૦૯૫૨૮ 

૪૮ ગઢીયા છગનલાલ નરર્ીભાઇ  િજરંગપરુ જામનગર જામનગર ૯૪૦૮૫૩૩૦૧૯ 

૪૯ ર્સોજીિા લાભિુેન રમણીકભાઇ  િજરંગપરુ જામનગર જામનગર ૯૯૯૮૩૭૧૯૫૫ 

૫૦ દોમડીયા મકુ્તાિેન અર્ોકભાઇ  િજરંગપરુ જામનગર જામનગર ૯૮૭૯૪૩૭૬૯૭ 

 
૨. પાક- જીરંુ   

ર્સીઝન : ષર્યાળુ ૨૦૧૮-૧૯,      યોજના - KVK    હકે્ટર-૪ , ખેડૂતો-૧૦ 

ક્રમ નામ ગામ તાલકુો જીલ્લો ફોન નિંર 

૧ પ્રષિણભાઈ જીણાભાઈ ડાગંરીયા ષપથડીયા-૨ કાલાિડ જામનગર ૯૮૭૯૬૭૭૨૪૩ 

૨ િર્રામભાઈ ચનાભાઈ ડાગંરીયા ષપથડીયા-૨ કાલાિડ જામનગર ૯૯૦૯૪૭૭૦૭૯ 

૩ િલ્લભભાઈ જાદિભાઈ ડાગંરીયા ષપથડીયા-૨ કાલાિડ જામનગર ૯૮૭૯૩૫૭૯૨૧ 

૪ ગોકલભાઈ જાદિભાઈ ડાગંરીયા ષપથડીયા-૨ કાલાિડ જામનગર ૯૯૭૯૯૦૯૦૩૩ 

૫ રૈ્લેિભાઇ િાલજીભાઇ ડાગંરીયા ષપથડીયા-૨ કાલાિડ જામનગર ૮૧૪૧૨૬૯૬૭૬ 

૬ નદંલાલ મેઘાભાઈ માટીયા ષપથડીયા-૨ કાલાિડ જામનગર ૭૫૬૭૧૬૩૨૬૪ 

૭ પ્રષિણભાઈ મોહનભાઈ ડાગંરીયા ષપથડીયા-૨ કાલાિડ જામનગર ૭૦૧૬૯૫૮૭૩૦ 



કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃષિ યનુીિર્સીટી, જામનગર 

પ્રથમ હરોળના ષનદર્શનો (ષર્યાળુ:૨૦૧૮-૧૯) 

૮ ભરુાભાઈ જાદિભાઈ ડાગંરીયા ષપથડીયા-૨ કાલાિડ જામનગર ૯૮૨૫૭૩૪૬૯૪ 

૯ ભરતભાઇ નાથાભાઇ ભડેંરી ષપથડીયા-૨ કાલાિડ જામનગર ૯૯૭૯૦૮૧૫૮૩ 

૧૦ ખીમજીભાઈ જાદિભાઈ ડાગંરીયા ષપથડીયા-૨ કાલાિડ જામનગર ૯૯૨૫૭૭૫૫૭૬ 

 

૩. પાક- ઘાણા  
ર્સીઝન : ષર્યાળુ ૨૦૧૮-૧૯,      યોજના – ATIC     હકે્ટર-૧૦,  ખેડૂતો-૨૫  

(ઈનપટુ:બ્યિેુરીયા – ૧.૦ કકગ્રા, ટ્રાઇકોડમાાં - ૨.૦ કકગ્રા, એઝોટોિેકટર – ૫૦૦ ષમલી, પી.એર્સ.િી– ૫૦૦ ષમલી) 

ક્રમ નામ ગામ તાલકુો જીલ્લો ફોન નિંર 

૧ છગનભાઈ તરર્સીભાઈ િોડા લખતર  જોકડયા  જામનગર  ૯૪૨૮૬૬૭૧૪૬  

૨ ર્સજંયભાઈ ધનજીભાઈ ડાગંરીયા પીઠકડયા  કાલાિડ  જામનગર  ૯૭૧૪૪૪૦૭૭૨  

૩ મહરે્ભાઈ ગોષિિંદભાઈ િેકરીયા પીઠકડયા  કાલાિડ  જામનગર  ૯૮૭૯૯૯૬૦૮૮  

૪ કાનજીભાઈ રામજીભાઈ ચાગંાણી પીઠકડયા  કાલાિડ  જામનગર  ૯૯૨૫૬૮૫૬૯૫  

૫ ધમેર્ભાઈ િલ્લભભાઈ ડાગંરીયા પીઠકડયા  કાલાિડ  જામનગર  ૯૯૨૫૧૨૯૫૬૬  

૬ િાબભુાઈ રામજીભાઈ ચાગંાણી પીઠકડયા  કાલાિડ  જામનગર  ૯૯૦૯૧૬૬૭૨૨  

૭ કસ્તરુિેન િલ્લભભાઈ ડાગંરીયા પીઠકડયા  કાલાિડ  જામનગર  ૯૯૦૯૨૪૩૦૭૩  

૮ કેર્િજીભાઈ રામજીભાઈ ચાગંાણી પીઠકડયા  કાલાિડ  જામનગર  ૯૯૨૫૬૬૬૭૯૩  

૯ કલ્પેર્ભાઈ િલ્લભભાઈ ડાગંરીયા પીઠકડયા  કાલાિડ  જામનગર  ૯૯૦૯૨૪૩૦૭૩  

૧૦ મધિુેન પ્રષિણભાઈ ડાગંરીયા પીઠકડયા  કાલાિડ  જામનગર  -  

૧૧ મગનભાઈ તરર્સીભાઈ કાકડીયા ડાગંરિાડા  કાલાિડ  જામનગર  ૯૮૯૮૯૪૫૪૭૮  

૧૨ મેપાભાઇ લાલાભાઇ છેલકડયા ડાગંરિાડા  કાલાિડ  જામનગર  ૯૭૨૪૧૪૪૨૭૫  

૧૩ જીગ્નેર્ભાઈ દેિજીભાઈ છેલકડયા  ડાગંરિાડા  કાલાિડ  જામનગર  ૯૨૬૫૨૦૬૮૦૨  

૧૪ ગોમતીિેન પે્રમજીભાઇ કાછડીયા ડાગંરિાડા  કાલાિડ  જામનગર  ૯૭૨૩૫૧૭૮૪૭  

૧૫ મગનભાઈ પોલાભાઈ િરર્સાણી ડાગંરિાડા  કાલાિડ  જામનગર  ૯૮૭૯૩૫૧૮૯૩  

૧૬ જયતંીલાલ કુરજીભાઈ કાછડીયા ડાગંરિાડા  કાલાિડ  જામનગર  ૯૦૦૧૬૯૧૪૦૨  

૧૭ હરેર્ભાઈ પે્રમજીભાઈ કાછડીયા ડાગંરિાડા  કાલાિડ  જામનગર  ૯૭૨૩૫૧૭૮૪૭  

૧૮ પ્રભાિેન દેિજીભાઈ છેલકડયા ડાગંરિાડા  કાલાિડ  જામનગર  ૯૦૮૧૨૭૭૦૪૨  

૧૯ નારણભાઈ ભીમજીભાઈ કાછડીયા ડાગંરિાડા  કાલાિડ  જામનગર  ૯૭૩૭૦૬૨૪૦૧  

૨૦ રાહુલભાઈ િાબભુાઈ કાછડીયા ડાગંરિાડા  કાલાિડ  જામનગર  ૯૭૨૪૮૦૦૧૩૨  

૨૧ દેિરાજભાઈ િચભુાઈ છેલકડયા ડાગંરિાડા  કાલાિડ  જામનગર  ૯૭૨૪૧૪૪૩૨૦  

૨૨ લક્ષ્મણભાઈ ભીમજીભાઈ કાછડીયા ડાગંરિાડા  કાલાિડ  જામનગર  ૯૭૧૨૭૮૩૨૩૦  

૨૩ અરજણભાઈ નાથાભાઈ મારકણા ડાગંરિાડા  કાલાિડ  જામનગર  ૯૮૯૮૫૪૭૫૧૩  

૨૪ અંકુરભાઈ મનસખુભાઈ કાકડીયા નાના િડાલા  કાલાિડ  જામનગર  ૯૯૯૮૮૯૯૯૩૫  

૨૫ ધમેર્ભાઈ મનસખુભાઈ કાકડીયા નાના િડાલા  કાલાિડ  જામનગર  ૯૪૨૭૨૬૯૮૯૭  
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૪. પાક- જીરંુ  
ર્સીઝન : ષર્યાળુ ૨૦૧૮-૧૯,      યોજના – ATIC     હકે્ટર-૨૦,  ખેડૂતો - ૫૦   

(ઈનપટુ:બ્યિેુરીયા – ૧.૦ કકગ્રા, ટ્રાઇકોડમાાં - ૨.૦ કકગ્રા, એઝોટોિેકટર – ૫૦૦ ષમલી, પી.એર્સ.િી– ૫૦૦ ષમલી) 
ક્રમ નામ ગામ તાલકુો જીલ્લો ફોન નિંર 
૧ તરર્સીભાઈ ધારર્સીભાઈ દલર્સાણીયા લખતર જોકડયા જામનગર ૯૮૯૮૭૨૫૩૨૪  

૨ નટિરભાઈ નાગજીભાઈ દલર્સાણીયા લખતર જોકડયા જામનગર ૯૮૯૮૨૯૧૨૦૦  

૩ ચેતનભાઈ છગનભાઈ િોડા લખતર જોકડયા જામનગર ૯૭૨૪૯૨૨૪૨૨  

૪ કાષંતભાઈ પરર્સોતમભાઈ દલર્સાણીયા લખતર જોકડયા જામનગર ૯૭૨૪૭૭૫૯૭૭  

૫ કાર્ીિેન રાઘિજીભાઈ દલર્સાણીયા લખતર જોકડયા જામનગર ૯૭૨૬૫૦૬૨૬૬  

૬ રમેર્ભાઈ રાઘિજીભાઈ દલર્સાણીયા લખતર જોકડયા જામનગર ૯૭૨૪૬૫૩૮૮૩  

૭ િેચરભાઈ ગગંારામ દલર્સાણીયા લખતર જોકડયા જામનગર ૯૬૦૧૬૨૨૯૫૨  

૮ િલીિેન કાનજીભાઇ દલર્સાણીયા લખતર જોકડયા જામનગર ૯૮૭૯૨૩૫૪૫૨  

૯ મનસખુભાઈ ધનજીભાઈ દલર્સાણીયા લખતર જોકડયા જામનગર ૯૮૨૪૯૨૮૫૨૫  

૧૦ સરેુર્ભાઈ છગનભાઈ દલર્સાણીયા કેર્ીયા જોકડયા જામનગર ૯૯૭૯૨૫૬૫૨૩  

૧૧ પ્રભલુાલ હરખાભાઈ દલર્સાણીયા કેર્ીયા જોકડયા જામનગર ૯૯૦૯૦૪૯૨૩૪  

૧૨ છગનભાઈ ગણેર્ભાઈ િોડા કેર્ીયા જોકડયા જામનગર ૯૭૨૪૯૨૨૪૨૨  

૧૩ પ્રફુલભાઈ ધરમર્ીભાઈ ગોધાણી કેર્ીયા જોકડયા જામનગર ૯૪૦૯૪૨૯૦૦૧  

૧૪ ધમેન્દ્ર કાનજીભાઈ દલર્સાણીયા કેર્ીયા જોકડયા જામનગર ૯૮૭૯૨૩૫૪૫૨  

૧૫ અમરર્ીભાઈ ધનજીભાઈ દલર્સાણીયા માિાપર ધ્રોલ જામનગર ૯૯૭૯૭૪૨૧૦૫  

૧૬ િાબભુાઈ િોઘાભાઈ કાકડીયા ડાગંરિાડા કાલાિડ જામનગર ૯૯૯૮૮૯૯૯૩૦  

૧૭ ચપંાિેન મનસખુભાઇ કાકડીયા ડાગંરિાડા કાલાિડ જામનગર ૮૩૪૭૭૧૪૫૨૦  

૧૮ િલ્લભભાઈ રામજીભાઈ કાકડીયા ડાગંરિાડા કાલાિડ જામનગર ૯૦૯૯૦૪૨૦૦૫  

૧૯ ર્ાષંતલાલ નારણભાઈ કાકડીયા ડાગંરિાડા કાલાિડ જામનગર ૯૫૫૮૭૩૭૯૫  

૨૦ છનાભાઈ ગોગાભાઈ કાકડીયા ડાગંરિાડા કાલાિડ જામનગર ૯૭૧૨૩૬૩૫૬૧  

૨૧ હિશદભાઈ કાળાભાઈ કાકડીયા ડાગંરિાડા કાલાિડ જામનગર ૯૭૨૬૯૩૧૭૭૧  

૨૨ ખોડાભાઈ પોલાભાઈ કાકડીયા ડાગંરિાડા કાલાિડ જામનગર ૮૧૪૦૨૭૯૩૦૩  

૨૩ પરર્સોતમભાઇ ભાણાભાઇ રે્સલાડીયા ડાગંરિાડા કાલાિડ જામનગર ૮૩૪૭૭૧૪૫૨૦  

૨૪ રજનીકાતંભાઇ છગનભાઇ કાકડીયા ડાગંરિાડા કાલાિડ જામનગર ૯૮૭૯૬૭૦૯૮૯૨  

૨૫ રમેર્ભાઈ અરગણભાઈ મારકણા ડાગંરિાડા કાલાિડ જામનગર ૯૮૨૪૪૨૫૭૨૫  

૨૬ નાગજીભાઈ િચભુાઈ કાકડીયા ડાગંરિાડા કાલાિડ જામનગર ૯૭૩૭૫૧૮૨૬૮  

૨૭ મકુ્તાિેન ધીરજભાઈ કાકડીયા ડાગંરિાડા કાલાિડ જામનગર ૯૯૨૦૨૭૫૭૮૯  

૨૮ કેશભુાઈ િોઘાભાઈ કાકડીયા ડાગંરિાડા કાલાિડ જામનગર ૯૯૯૮૮૯૯૯૩૦  
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૨૯ રમેર્ભાઈ રામજીભાઈ કાકડીયા ડાગંરિાડા કાલાિડ જામનગર ૯૧૭૯૮૪૪૨૭૬  

૩૦ કક્રષ્નાિેન મનસખુભાઈ કાકડીયા નાના િડાળા કાલાિડ જામનગર ૯૯૯૮૮૯૯૯૩૫  

૩૧ ચદુંલાલ દામજીભાઈ ગોધાણી કેર્ીયા જોકડયા જામનગર ૭૪૮૬૯૩૯૯૨૨  

૩૨ નારણભાઈ ષિરજીભાઈ ગોધાણી કેર્ીયા જોકડયા જામનગર ૯૯૧૩૬૨૪૫૧૩  

૩૩ રામજીભાઈ ભીમાભાઈ ગોધાણી કેર્ીયા જોકડયા જામનગર ૯૪૨૭૫૧૧૮૨૫  

૩૪ ર્સોમેશ્વરભાઈ જુઠાભાઈ કાનજીયા કેર્ીયા જોકડયા જામનગર ૬૩૫૧૭૩૦૨૫૬  

૩૫ જયેર્ભાઈ જીિરાજભાઈ ગોધાણી કેર્ીયા જોકડયા જામનગર ૯૭૨૪૮૫૮૮૬૩  

૩૬ કાષંતલાલ જર્સમતભાઈ મારિાણીયા કેર્ીયા જોકડયા જામનગર ૯૩૨૭૨૮૪૨૯૭  

૩૭ હર્સમખુભાઈ જેરામભાઈ ઘેટીયા કેર્ીયા જોકડયા જામનગર ૯૪૨૮૭૨૯૭૩૫  

૩૮ પ્રષિણભાઈ જુઠાભાઈ કાનજીયા કેર્ીયા જોકડયા જામનગર ૬૩૫૧૭૩૦૨૫૬  

૩૯ પ્રભાિેન હરસખુભાઈ ગોધાણી કેર્ીયા જોકડયા જામનગર ૯૪૨૭૫૧૧૮૨૫  

૪૦ જેરામભાઈ ર્ામજીભાઈ ઘેટીયા કેર્ીયા જોકડયા જામનગર ૯૪૨૮૭૨૯૭૩૫  

૪૧ મકુ્તાિેન જીિરાજભાઈ ગોધાણી કેર્ીયા જોકડયા જામનગર ૯૮૯૮૪૮૫૨૩૭  

૪૨ રમેર્ભાઈ લીંિાભાઈ ગોધાણી કેર્ીયા જોકડયા જામનગર ૯૭૨૬૭૮૬૫૨૬  

૪૩ જ્યોત્ર્સનાિેન અર્ોકભાઈ ગોધાણી કેર્ીયા જોકડયા જામનગર ૯૭૨૪૮૫૮૮૫૧  

૪૪ રમેર્ભાઈ દામજીભાઈ ગોધાણી કેર્ીયા જોકડયા જામનગર ૯૭૨૪૬૧૦૮૫૧  

૪૫ પ્રષિણભાઈ જીિરાજભાઈ ગોધાણી કેર્ીયા જોકડયા જામનગર ૯૭૧૨૬૪૭૩૦૬  

૪૬ ગોષિિંદભાઈ ષિરજીભાઈ ગોધાણી કેર્ીયા જોકડયા જામનગર ૯૪૨૮૫૭૦૧૧૭  

૪૭ મહરે્ભાઈ દામજીભાઈ ગોધાણી કેર્ીયા જોકડયા જામનગર ૯૪૨૭૨૨૬૧૯૧  

૪૮ હરસખુભાઈ રામજીભાઈ ગોધાણી કેર્ીયા જોકડયા જામનગર ૯૪૨૭૫૧૧૮૨૫  

૪૯ ગોદાિરીિેન જીિરાજભાઇ ગોધાણી કેર્ીયા જોકડયા જામનગર ૯૭૧૨૬૪૭૩૦૬  

૫૦ ધિલભાઈ િેચરભાઈ ગોધાણી હજામચોરા ધ્રોલ જામનગર ૮૦૦૦૧૫૭૧૫  

 


