
કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃષિ યનુીિર્સીટી, જામનગર 

પ્રથમ હરોળના ષનદર્શનો (રબી-૨૦૧૯-૨૦) 

 

૧. પાક : ચણા  
યોજના : NFSM      ર્સીઝન : ષર્યાળુ ૨૦૧૯-૨૦   ષિસ્તાર- ૨૦ હ.ે  ખેડતૂોની ર્સખં્યા- ૫૦  
  

 (ઈનપટુ:-ચણાન ુબબયરણ (જીજી-૫)-૨૫ કકગ્રા, બ્યિેુરીયા - ૨.૦ કકગ્રા,ટ્રાઇકોડમાાં-૨.૦ કકગ્રા,રાઈઝોબબયમ– ૫૦૦ 
ષમલી,પી.એર્સ.બી– ૫૦૦ ષમલી) 
ક્રમ નામ ગામ તાલકુો જીલ્લો ફોન નબંર 

૧ મુગંરા ચદુંલાલ કુરજીભાઇ દોકઢયા જામનગર જામનગર ૯૯૦૯૫૮૧૮૩૧ 

૨ મુગંરા રમેર્ભાઇ કુરજીભાઇ દોકઢયા જામનગર જામનગર ૬૩૫૨૫૨૭૦૩૨ 

૩ સદુાણી િલ્લભભાઇ લાધાભાઇ દોકઢયા જામનગર જામનગર ૯૯૨૫૬૨૦૯૬૫ 
૪ મુગંરા દામજીભાઇ ભગાભાઇ દોકઢયા જામનગર જામનગર ૯૭૨૩૩૫૫૪૮૬ 

૫ મુગંરા કુરજીભગાઇ ભગાભાઇ દોકઢયા જામનગર જામનગર ૯૦૩૩૦૦૧૪૩૨ 

૬ ડોબરીયા િાલજીભાઇ લિાભાઇ દોકઢયા જામનગર જામનગર ૯૮૭૯૮૬૬૭૩૨ 

૭ ડોબરીયા પોલભુાઇ લિાભાઇ દોકઢયા જામનગર જામનગર ૯૫૭૪૬૩૦૦૩૧ 

૮ ડોબરીયા રામજીભાઇ કાનાભાઇ દોકઢયા જામનગર જામનગર ૯૫૩૭૨૦૩૫૭૩ 

૯ મુગંરા ગોષિિંદભાઇ જેરામભાઇ દોકઢયા જામનગર જામનગર ૯૭૧૪૩૩૬૫૪૩ 

૧૦ મુગંરા મનસખુભાઇ દામજીભાઇ દોકઢયા જામનગર જામનગર ૯૭૨૩૩૫૫૪૮૬ 
૧૧ મુગંરા જમનભાઇ કડિાભાઇ દોકઢયા જામનગર જામનગર ૯૭૩૭૧૩૧૨૯૪ 

૧૨ ડોબરીયા જયષંતભાઇ કાનજીભાઇ દોકઢયા જામનગર જામનગર ૭૩૫૯૫૦૬૨૪૩ 

૧૩ મુગંરા ચદુંભાઇ કરર્સનભાઇ દોકઢયા જામનગર જામનગર ૯૬૨૪૨૧૦૭૮૧ 

૧૪ મુગંરા ષિઠ્ઠલભાઇ િાલજીભાઇ દોકઢયા જામનગર જામનગર ૯૯૭૮૮૦૮૨૨૬ 

૧૫ મુગંરા િલ્લભભાઇ િાલજીભાઇ દોકઢયા જામનગર જામનગર ૮૧૪૦૨૯૯૪૩૩ 

૧૬ મુગંરા ગોરધનભાઇ જેરામભાઈ દોકઢયા જામનગર જામનગર ૯૭૧૪૩૧૬૭૪૪ 

૧૭ મુગંરા મનસખુભાઇ િાલજીભાઇ દોકઢયા જામનગર જામનગર ૯૭૨૭૦૮૯૭૯૨ 

૧૮ મુગંરા બાબભુાઇ રતનાભાઇ દોકઢયા જામનગર જામનગર ૯૭૨૬૬૨૩૩૧૫ 

૧૯ મુગંરા ભીખભુાઇ રતનાભાઇ દોકઢયા જામનગર જામનગર ૭૬૨૧૦૬૨૪૫૨ 

૨૦ ઉકાણી પ્યારઅલી મહમ્મદઅલી દોકઢયા જામનગર જામનગર ૮૫૧૧૫૩૦૬૬૫ 

૨૧ મુગંરા જેિંતીભાઇ િાલજીભાઇ દોકઢયા જામનગર જામનગર ૯૯૨૫૮૬૭૯૯૧ 

૨૨ મુગંરા દકુભાઇ કરર્સનભાઇ દોકઢયા જામનગર જામનગર ૯૫૭૪૯૨૮૭૨૬ 

૨૩ મુગંરા છગનભાઇ કરર્નભાઇ દોકઢયા જામનગર જામનગર ૯૬૨૪૩૮૦૮૨૮ 

૨૪ મુગંરા હરીર્ભાઇ રમણીકભાઇ દોકઢયા જામનગર જામનગર ૯૯૨૪૦૭૮૩૨૧ 

૨૫ મુગંરા છગનભાઇ જેરામભાઇ દોકઢયા જામનગર જામનગર ૯૬૨૪૬૯૦૭૦૮ 

૨૬ ર્સોઢા ષનતેન્દ્રષર્સિંહ નયભુા મળુીલા કાલાિડ જામનગર ૯૮૭૯૨૭૬૦૭૮ 

૨૭ િડોદકરયા કેર્િજીભાઇ પાચંાભાઇ મળુીલા કાલાિડ જામનગર ૯૭૧૨૪૯૮૪૯૭ 

૨૮ અષમપરા અરજણભાઇ લાધાભાઇ મળુીલા કાલાિડ જામનગર ૯૦૯૯૩૬૬૧૨૩ 

૨૯ ર્સાિલીયા લાલજીભાઇ ગોરાધનભાઇ મળુીલા કાલાિડ જામનગર ૯૯૧૩૭૦૭૧૧૭ 

૩૦ િાડોદકરયા રણછોડભાઇ છગનભાઇ મળુીલા કાલાિડ જામનગર ૯૨૬૫૫૯૪૪૫૬ 

૩૧ નર્સીત અરષિિંદભાઇ રણછોડભાઇ મળુીલા કાલાિડ જામનગર ૯૭૭૩૧૮૧૮૩૫ 



કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃષિ યનુીિર્સીટી, જામનગર 

પ્રથમ હરોળના ષનદર્શનો (રબી-૨૦૧૯-૨૦) 

૩૨ ચાિડા તેજાભાઇ બાિાભાઇ મળુીલા કાલાિડ જામનગર ૯૦૮૧૭૯૦૮૯૩ 

૩૩ અષમપરા કદનેર્ભાઇ ષિઠ્ઠલભાઇ મળુીલા કાલાિડ જામનગર ૯૬૩૮૨૪૧૦૦૫ 

૩૪ િાડોદકરયા જેરામભાઇ ભિાનભાઇ મળુીલા કાલાિડ જામનગર ૯૭૧૨૭૮૩૧૩૯ 

૩૫ અષમપરા િજુભાઇ લાખાભાઇ મળુીલા કાલાિડ જામનગર ૯૭૧૨૮૪૪૬૮૮ 

૩૬ િડોદકરયા બાબભુાઇ પાચંાભાઇ મળુીલા કાલાિડ જામનગર ૯૮૨૫૭૦૬૦૭૮ 

૩૭ િડોદરીયા ગોપાલભાઇ લખમણભાઇ મળુીલા કાલાિડ જામનગર ૯૮૭૯૦૬૭૭૦૩ 

૩૮ િાડોદકરયા ચદુંલાલ લક્ષ્મણ મળુીલા કાલાિડ જામનગર ૯૭૨૫૦૫૦૨૩૭ 

૩૯ િાડોદકરયા સરેુર્ભાઇ ભગિાનજીભાઇ મળુીલા કાલાિડ જામનગર ૯૫૩૭૭૦૦૧૬૭ 

૪૦ િાડોદકરયા ભગિાનજીભાઇ ભિનભાઇ મળુીલા કાલાિડ જામનગર ૯૬૩૮૬૬૬૨૭૩ 

૪૧ િાડોદકરયા પ્રષિણભાઇ ગોરાધનભાઇ મળુીલા કાલાિડ જામનગર ૯૯૭૯૪૯૨૬૧૩ 

૪૨ િાડોદકરયા કદનેર્ભાઇ લખમણભાઇ મળુીલા કાલાિડ જામનગર ૯૯૨૪૩૩૫૨૯૪ 

૪૩ ર્સોરઠીયા લીંબાભાઇ હીરાભાઇ મળુીલા કાલાિડ જામનગર ૯૯૦૯૭૬૦૧૫૫ 

૪૪ બરુ્ા ઉજીબેન નાથાભાઇ ર્સરિાણીયા કાલાિડ જામનગર ૭૩૫૯૨૮૫૨૦૬ 

૪૫ પાનસરુીયા લિજીભાઇ ગોપાલભાઇ ર્સરિાણીયા કાલાિડ જામનગર ૯૯૧૩૮૫૭૦૨૫ 

૪૬ બરુ્સા પ્રફુલભાઇ રણછોડભાઇ ર્સરિાણીયા કાલાિડ જામનગર ૯૮૭૯૨૩૯૫૭૫ 

૪૭ અમીપરા હકાભાઇ પુજંાભાઇ મળુીલા કાલાિડ જામનગર ૯૨૬૫૧૭૭૪૨૨ 

૪૮ પાનસરુીયા રણછોડભાઇમોહનભાઇ ર્સરિાણીયા કાલાિડ જામનગર ૯૮૨૫૭૫૧૧૬૫ 

૪૯ પાનસરુીયા કલાભાઇ મોહનભાઇ ર્સરિાણીયા કાલાિડ જામનગર ૯૪૨૬૫૬૮૨૯૫ 

૫૦ નાકરયા ષિઠ્ઠલભાઇ ચનાભાઇ ર્સરિાણીયા કાલાિડ જામનગર ૯૯૦૯૬૫૧૯૨૩ 

 

૨. જીરંુ  
યોજના : KVK       ર્સીઝન : ષર્યાળુ ૨૦૧૯-૨૦     ષિસ્તાર- ૪ હ.ે     ખેડૂતોની ર્સખં્યા- ૧૦ 

ક્રમ નામ ગામ તાલકુો જીલ્લો ફોન નબંર 

૧ અર્ીભાઈ નાથાભાઈ ભાટીયા પટેલકા કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૪૨૭૯૪૩૪૪૨ 

૨ નાથાભાઈ કાનાભાઈ ભાદરકા કલ્યાણપરુ કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૯૯૮૬૦૨૬૫૦ 

૩ ધનીબેન મેરામણ લગારીયા કલ્યાણપરુ કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૯૦૪૭૮૦૮૪૫ 

૪ દેિાભાઇ ર્સામતભાઇ બલેા કલ્યાણપરુ કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૦૬૭૯૪૭૬૭૭ 

૫ કરર્સનભાઇ નાગાભાઇ કરમરુ કલ્યાણપરુ કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૮૧૪૦૪૯૦૦૦ 

૬ જેઠાભાઈ િાજર્સીભાઈ બેલા કલ્યાણપરુ કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૯૦૪૩૭૬૭૫૩ 

૭ કણાશભાઈ નાગાભાઈ કરમરુ કલ્યાણપરુ કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૮૭૩૩૯૪૨૨૨૨ 

૮ કણાશભાઈ જેઠાભાઈ બેલા કલ્યાણપરુ કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૮૦૦૦૩૨૦૧૪૫ 

૯  તલુર્સીભાઈ િર્સરામભાઈ કામાણી ચાિડા જામનગર જામનગર ૯૮૨૫૯૫૬૪૪૭ 

૧૦  મગનલાલ ડાયાભાઈ ર્સઘંાણી ચાિડા જામનગર જામનગર ૯૪૨૯૧૪૧૧૮૭ 

 

 

૩. અજમા   
યોજના : KVK       ર્સીઝન : ષર્યાળુ ૨૦૧૯-૨૦     ષિસ્તાર- ૪ હ.ે     ખેડૂતોની ર્સખં્યા- ૧૦ 



કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃષિ યનુીિર્સીટી, જામનગર 

પ્રથમ હરોળના ષનદર્શનો (રબી-૨૦૧૯-૨૦) 

ક્રમ નામ ગામ તાલકુો જીલ્લો ફોન નબંર 

૧ જયસખુભાઈ જીિરાજભાઈ મુગંરા મોટો ઇટાલા ધ્રોલ જામનગર ૯૯૦૪૦૩૧૯૨૮ 

૨ જીિરાજભાઈ દેિર્સીભાઈ મુગંરા મોટો ઇટાલા ધ્રોલ જામનગર ૯૯૦૪૦૩૧૯૨૮ 

૩ નરર્ીભાઈ િર્સરામભાઈ પટેલ  ખરા બેરાજા જામનગર જામનગર ૯૯૭૮૯૯૧૯૪૦ 

૪ કકર્ોરભાઈ િાલજીભાઈ ર્સઘંાણી ચાિડા જામનગર જામનગર ૭૮૭૮૫૦૭૭૮૭ 

૫ અમરર્ીભાઈ ર્ામજીભાઈ કોઠીયા ચાિડા જામનગર જામનગર ૯૪૨૬૭૧૫૮૧૫ 

૬ ષિપલુભાઈ બાબભુાઈ ચાગંાણી િણાશ જામનગર જામનગર ૯૪૨૬૪૯૪૨૪૩ 

૭ પરર્સોતમભાઇ બાબભુાઇ બોરર્સડીયા ષિરપર જામનગર જામનગર ૬૩૫૫૦૬૪૮૭૯ 

૮ પોપટભાઈ બેચરભાઈ બોરર્સડીયા ષિરપર જામનગર જામનગર ૯૦૧૬૨૦૬૯૨૯ 

૯  રૈ્લેિભાઈ બગરધરભાઈ દુધાગરા િેરાકટયા જામનગર જામનગર ૯૩૧૬૦૫૮૦૬૬ 

૧૦  ષનલેર્ભાઈ જર્સમતભાઈ ફળદુ ચેલાબેડી જામનગર જામનગર ૯૪૨૮૬૭૦૭૦૪ 

 

૪. ધાણા  
યોજના : KVK       ર્સીઝન : ષર્યાળુ ૨૦૧૯-૨૦     ષિસ્તાર- ૮ હ.ે     ખડેૂતોની ર્સખં્યા- ૨૦  
ક્રમ નામ ગામ તાલકુો જીલ્લો ફોન નબંર 
૧ ચદુંલાલ મોહનભાઈ કમાણી ચાિડા જામનગર જામનગર ૮૦૦૦૯૦૬૫૧૦ 
૨ કાર્સમ હુરે્સન પટાણી ષનકાિા કાલાિડ જામનગર ૯૮૭૯૩૦૯૧૬૩ 
૩ ઇસ્માઇલ અભરામ દોઢીયા   ષનકાિા કાલાિડ જામનગર ૯૭૧૪૧૧૮૬૯૨ 
૪ હાજી હુરે્સન પટાણી ષનકાિા કાલાિડ જામનગર ૯૯૨૫૧૩૭૪૮૬ 
૫ સલુેમાન નરૂમામદ ર્સિન ષનકાિા કાલાિડ જામનગર ૯૭૨૩૮૩૭૭૪૨ 
૬ જુર્સબ હાર્સમ બેલા ષનકાિા કાલાિડ જામનગર ૯૯૨૫૮૬૭૪૭૨ 
૭ અઝીઝ ઇસ્માઇલ દોઢીયા ષનકાિા કાલાિડ જામનગર ૯૭૨૫૬૨૨૦૮૮ 
૮ કાર્સમ સમુાર દોઢીયા ષનકાિા કાલાિડ જામનગર ૯૯૧૩૩૨૨૩૪૮ 
૯  અલીમામદ કાર્સમ ર્સિન ષનકાિા કાલાિડ જામનગર ૮૫૧૧૩૦૪૭૫૩ 
૧૦  ઇસ્માઇલ હાર્સમ નાકાણી ષનકાિા કાલાિડ જામનગર ૯૯૦૯૬૩૬૧૭૬ 
૧૧  હુરે્સન મામદ નાકાણી બેકડયા કાલાિડ જામનગર ૯૮૨૪૬૭૪૩૨૯ 
૧૨ જુર્સબ ઈર્ા નાકાણી બેકડયા કાલાિડ જામનગર ૯૯૨૪૧૬૩૯૦૨ 
૧૩ ર્સાહદે હાર્સમ નાકાણી બેકડયા કાલાિડ જામનગર ૯૮૭૯૬૭૭૮૯૬ 
૧૪ આરીફ ગફાર નાકાણી બેકડયા કાલાિડ જામનગર ૯૭૭૩૧૬૬૫૩૫ 
૧૫ ર્સતાર નાથા દોઢીયા પાઇપર કાલાિડ જામનગર ૯૯૨૫૪૯૨૪૩૯ 
૧૬ આજીઝ આદમ દોઢીયા પાઇપર કાલાિડ જામનગર ૯૯૭૯૫૯૮૮૧૧ 
૧૭ હનીફ હારૂન દોઢીયા પાઇપર કાલાિડ જામનગર ૯૯૧૩૧૧૫૮૩૫ 
૧૮ ગફર નાથા દોઢીયા પાઇપર કાલાિડ જામનગર ૯૮૨૫૭૨૫૮૯૯ 
૧૯  હારૂન ઈર્ા દોઢીયા પાઇપર કાલાિડ જામનગર ૯૯૦૯૮૮૭૫૯૪ 
૨૦  ર્સલીમ અઝીઝ દોઢીયા પાઇપર કાલાિડ જામનગર ૯૯૯૮૧૩૦૭૪૯ 
 

૫. જીરંુ   
યોજના : ATIC        ર્સીઝન : ષર્યાળુ ૨૦૧૯-૨૦     ષિસ્તાર- ૧૦ હ.ે     ખડેૂતોની ર્સખં્યા- ૨૫   



કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃષિ યનુીિર્સીટી, જામનગર 

પ્રથમ હરોળના ષનદર્શનો (રબી-૨૦૧૯-૨૦) 

ક્રમ નામ ગામ તાલકુો જીલ્લો ફોન નબંર 
૧ ભરતભાઈ મગનભાઈ બોરર્સડીયા ષિરપર જામનગર જામનગર ૯૯૧૩૧૩૪૨૨૪  
૨ ષિર્ાલભાઈ રમેર્ભાઈ ગકઢયા  ષિરપર જામનગર જામનગર ૯૮૭૯૨૯૨૭૫૦  
૩ ચરંરે્ભાઈ રામજીભાઈ ર્સોજીત્રા ષિરપર જામનગર જામનગર ૯૪૨૭૫૧૪૪૬૦  
૪ રમણીકભાઈ ગાડંાભાઈ ગકઢયા ષિરપર જામનગર જામનગર ૯૭૧૨૦૯૭૨૪૦  
૫ રાજેર્ભાઈ બાિનજીભાઈ બોરર્સડીયા ષિરપર જામનગર જામનગર ૮૭૮૦૧૧૯૧૩૯  
૬ ર્સામજીભાઈ ગોષિિંદભાઈ ગકઢયા ષિરપર જામનગર જામનગર ૯૯૦૯૬૦૪૯૧૩  
૭ કરર્સનભાઇ હરં્સરાજભાઇ ગકઢયા ષિરપર જામનગર જામનગર ૯૪૨૯૪૭૩૦૧૯  
૮ કાનજીભાઈ દેિરાજભાઈ ગકઢયા ષિરપર જામનગર જામનગર ૯૯૭૯૭૯૮૮૦૬  
૯  મનબુેન ગોરધનભાઈ ભડેંરી ષિરપર જામનગર જામનગર ૯૯૧૩૦૩૬૩૬૨  
૧૦  જમનભાઈ હરં્સરાજભાઈ ગકઢયા ષિરપર જામનગર જામનગર ૭૬૯૮૬૭૫૬૭૬  
૧૧  લખભુાઈ રામાભાઈ િરોતરીયા કલ્યાણપરુ કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૮૫૧૧૫૭૦૧૦૯  
૧૨ બાબભુાઈ દેિાનદંભાઈ દુિા કલ્યાણપરુ કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૬૦૧૧૬૯૧૪૩  
૧૩ રષર્સકભાઈ લિજીભાઈ કોડીનાકરયા મોટો પચંાર્સરા લાલપરુ જામનગર ૯૫૩૭૮૩૦૩૩૭  
૧૪ દેિાનદંભાઈ અરર્સીભાઈ બેલા કલ્યાણપરુ કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૯૯૮૫૭૪૮૪૬  
૧૫ અરજણભાઈ જેઠાભાઈ બેલા કલ્યાણપરુ કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૮૨૬૪૮૨૬૦૩૬  
૧૬ માધિજીભાઈ નાથાભાઈ પાઠક આંબરડી ખભંાબળયા દેિભષૂમ દ્વારકા ૭૬૦૦૮૩૨૨૦૦  
૧૭ દેિાભાઇ ર્સગાભાઇ જોગલ આંબરડી ખભંાબળયા દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૮૨૫૨૬૮૫૮૩  
૧૮ રણમલભાઈ િજર્ીભાઈ િર્સરા આંબરડી ખભંાબળયા દેિભષૂમ દ્વારકા -  
૧૯  િેજાનદં જેઠા કરંગીયા આંબરડી ખભંાબળયા દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૯૧૩૨૯૮૭૬૪  
૨૦  ઓધિજી ઉકાભાઈ જોર્ી આંબરડી ખભંાબળયા દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૯૭૪૭૬૯૯૬૯  
૨૧  મથરુદાર્સ ભાણજી પાઠક આંબરડી ખભંાબળયા દેિભષૂમ દ્વારકા - 
૨૨  માખી મેરામણ ષપિંડારીયા આંબરડી ખભંાબળયા દેિભષૂમ દ્વારકા - 
૨૩  બચ ુર્સીડા પાઠક આંબરડી ખભંાબળયા દેિભષૂમ દ્વારકા - 
૨૪  ર્સાગા િાજા િર્સારા આંબરડી ખભંાબળયા દેિભષૂમ દ્વારકા - 
૨૫  િલ્લભભાઈ ગોષિિંદભાઈ જોિી આંબરડી ખભંાબળયા દેિભષૂમ દ્વારકા - 
 

૬. ધાણા   
યોજના : ATIC        ર્સીઝન : ષર્યાળુ ૨૦૧૯-૨૦      ષિસ્તાર- ૧૦ હ.ે      ખેડૂતોની ર્સખં્યા- ૨૫   
ક્રમ નામ ગામ તાલકુો જીલ્લો ફોન નબંર 

૧ ષિનેર્ પે્રમજીભાઈ ડોબરીયા ષિરપર જામનગર જામનગર ૯૯૨૫૭૦૮૫૯૬  
૨ મગનભાઈ નાનજીભાઈ ગકઢયા ષિરપર જામનગર જામનગર ૯૬૮૭૦૧૫૪૯૪  
૩ જમન નરર્ીભાઈ દુધાગરા ષિરપર જામનગર જામનગર ૯૬૮૭૮૬૦૧૧૬  
૪ જયેર્ હરં્સરાજભાઈ બોરર્સડીયા ષિરપર જામનગર જામનગર ૯૮૭૯૪૦૫૨૪૮  
૫ રણછોડ નરર્ીભાઈ દુધાગરા ષિરપર જામનગર જામનગર ૯૪૨૭૬૨૫૪૩૧  
૬ જીગરભાઈ કાષંતલાલ ગકઢયા ષિરપર જામનગર જામનગર ૭૯૯૦૦૩૧૦૫૬  
૭ કુસમુબેન િલ્લભા દુધાગરા ષિરપર જામનગર જામનગર ૯૪૨૬૯૩૮૧૩૮  
૮ નારણભાઈ જીિાભાઈ ગકઢયા ષિરપર જામનગર જામનગર ૮૨૩૮૫૪૨૨૪૪  



કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃષિ યનુીિર્સીટી, જામનગર 

પ્રથમ હરોળના ષનદર્શનો (રબી-૨૦૧૯-૨૦) 

૯  રમેર્સભાઈ જીિાભાઈ ગકઢયા ષિરપર જામનગર જામનગર ૮૨૩૮૫૪૨૨૪૪  
૧૦  બાબભુાઈ નાથાભાઈ પાઠક આંબરડી ખભંાબળયા દેિભષૂમ દ્વારકા ૮૧૨૮૨૦૮૨૦૦  
૧૧  જીિા દેિર્સી ભાકટયા આંબરડી ખભંાબળયા દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૯૦૯૫૯૧૨૪૧  
૧૨ નાથા દેિા ભાકટયા આંબરડી ખભંાબળયા દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૭૨૫૦૪૫૫૦૮  
૧૩ હમીર દેિા ભાકટયા આંબરડી ખભંાબળયા દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૯૭૪૯૮૮૬૫૩  
૧૪ જેર્સા દેિા ભાકટયા આંબરડી ખભંાબળયા દેિભષૂમ દ્વારકા ૮૧૨૮૮૪૪૫૬૨  
૧૫ માલદે મરુુ ષપિંડારીયા આંબરડી ખભંાબળયા દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૭૧૨૨૧૫૧૦૮  
૧૬ ર્સોમા અરર્સી ભાકટયા આંબરડી ખભંાબળયા દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૭૨૪૯૧૩૮૭૨  
૧૭ નાથ ુખીમા ભાકટયા આંબરડી ખભંાબળયા દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૯૯૮૦૧૮૧૧૩  
૧૮ ભીમર્સી અરજણ ભાકટયા આંબરડી ખભંાબળયા દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૬૩૮૫૬૮૧૬૪  
૧૯  પબા હાડા ભાકટયા આંબરડી ખભંાબળયા દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૯૦૪૯૫૭૩૩૭  
૨૦  છગન ગોષિિંદભાઈ મુગંરા લાખાણી મોતી જામનગર જામનગર ૯૯૭૮૮૭૪૧૧૯  
૨૧  રષર્સકભાઈ નાથાભાઈ મોલીયા જામ િથંલી જામનગર જામનગર ૯૯૨૪૯૪૧૬૪૮  
૨૨  મરુીબેન નાગજીભાઈ કોડીનાકરયા મોટો પચંાર્સરા લાલપરુ જામનગર ૯૪૨૯૪૭૩૪૫૦  
૨૩  ગોષિિંદભાઈ મોહનભાઈ અજુડીયા મોટો પચંાર્સરા લાલપરુ જામનગર ૯૪૨૯૧૪૨૨૪૩ 
૨૪  અમતૃ હરં્સરાજભાઈ કોડીનાકરયા મોટો પચંાર્સરા લાલપરુ જામનગર ૯૪૨૮૯૯૭૯૮૮  
૨૫  પરર્સોતમ ખોડાભાઈ ર્સખીયા મોટો પચંાર્સરા લાલપરુ જામનગર ૯૪૨૬૩૩૭૯૭૧  
 

૭. ઘઉં    
યોજના : KVK         ર્સીઝન : ષર્યાળુ ૨૦૧૯-૨૦         ષિસ્તાર- ૪ હ.ે         ખેડૂતોની ર્સખં્યા- ૧૦    

ક્રમ નામ ગામ તાલકુો જીલ્લો ફોન નબંર 

૧ અરજણભાઈ ભાયાભાઈ કંડોકરયા પટેલકા કલ્યાણપુર દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૭૨૪૫૬૦૧૫૪ 

૨ રાજર્સીભાઈ નારણભાઈ કંડોકરયા પટેલકા કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૬૦૧૧૧૪૨૧૫ 

૩ ખીમાભાઈ ડોર્સાભાઈ ગોકહલ પટેલકા કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૯૦૪૭૩૭૫૮૨ 

૪ પ્રાગજીભાઈ બચભુાઈ ર્સોધા પટેલકા કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૭૬૦૦૧૪૨૬૭૬ 

૫ કહરીબેન કરુભાઈ કંડોકરયા પટેલકા કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૦૯૯૦૧૯૫૦૦ 

૬ દેિર્સીભાઈ ગોરધનભાઈ ડાભી  જુિાનપરુ કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૭૨૩૫૨૩૪૨૧ 

૭ નારણભાઈ કુરજીભાઈ નકુમ જુિાનપરુ કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૬૦૧૬૨૫૭૯૬ 

૮ દેિાભાઇ અરજણભાઇ રૂડાચ જુિાનપરુ કલ્યાણપરુ દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૫૫૮૮૧૯૭૭૧ 

૯  રણછોડભાઇ ચકુભાઇ કછતીયા જુિાનપરુ જામનગર દેિભષૂમ દ્વારકા ૬૩૦૯૩૧૨૩૪૪ 

૧૦  કેશભુાઈ કરર્સનભાઈ હડીયાલ જુિાનપરુ જામનગર દેિભષૂમ દ્વારકા ૯૦૬૭૨૮૦૯૦૫ 

 


