
 

કૃષ ષલજ્ઞાન કેન્દ્ર , જુકૃયુું, ીીમા  
 

પ્રથભ શયો ષનદળશન – રીસ્ટ 

 (૧) ભગપી – જી.જે.જી. ૨૨ 

ાક: -ભગપી ,ફૃત:ુ - ખયીપ–૨૦૧૬ 

ષનદળશન ષલસ્તાય : -૭ શકે્ટય, પ્રોટ ષલસ્તાય: - ૦.૫ એકય  
ક્રભ ખેડૂતોના નાભ  ગાભ  તાલકુો  ભોફાઈર  
૧  ચેતનબાઈ જી. ેથાણી ાટણલાલ ધોયાજી ૯૯૯૮૧૮૬૭૦૭  
૨  ગોષલિંદબાઈ એચ. ેથાણી ાટણલાલ ધોયાજી ૯૯૯૮૧૬૬૭૦૭  
૩  જભનાદાવ બીખાબાઈ ફાફરયમા  ભોટી યફડી ધોયાજી ૯૮૨૫૭૫૬૦૩૦  
૪  ભનસખુબાઈ યૈમાબાઈ રશયયા  બાડેય ધોયાજી ૯૯૭૮૨૩૨૦૪૭  
૫  કુંચનફેન યભેળબાઈ ફાફરયમા  ભોટી યફડી ધોયાજી ૯૮૨૫૭૫૬૦૩૦  
૬  ષલઠ્ઠરબાઈ જગાબાઇ ઢોરયીમા  ભોટા ગુુંદાા જેતયુ ૯૮૭૯૨૭૮૩૪૮  
૭  રકયીટકુભાય વ્રજરાર કોટડીમા  નાની યફડી ધોયાજી ૯૪૦૮૦૦૫૭૯૭  
૮ ભનસખુબાઈ બીખાબાઈ કોટડીમા  ભોટા ગુુંદાા જેતયુ ૯૯૭૪૨૪૩૨૨૪  
૯  યભેળબાઈ છગનબાઈ અભીયા  ભોટા ગુુંદાા જેતયુ ૯૯૦૯૧૪૪૨૩૫  
૧૦  સયેુળબાઈ જીલયાજબાઈ કુયા  પયેણી ધોયાજી ૯૯૭૯૯૮૫૫૩૦  
૧૧  કેળલબાઈ બાણાબાઈ રખાણી લાડોદય ધોયાજી ૯૬૬૨૦૩૦૪૬૩  
૧૨  અલ્ેળબાઈ નાથાબાઈ યાભાણી વેભડા ગોંડર ૯૪૨૭૨૩૮૫૪૯  
૧૩  યભેળબાઈ નાથાબાઈ યાભણી વેભડા ગોંડર ૯૪૨૭૨૩૮૫૪૯  
૧૪  વજૃરાર નાથાબાઈ શીયયા ધોયાજી ધોયાજી ૯૯૭૯૭૯૨૩૫૮  
૧૫  ભગનબાઈ લળયાભબાઈ લઘાવીમા ધોયાજી ધોયાજી ૯૬૦૧૬૦૩૦૬૭  
૧૬  મકેુળબાઈ છગનબાઈ લઘાવીમા ધોયાજી ધોયાજી ૯૬૦૧૬૦૩૦૬૭  
૧૭  ફાલનજીબાઈ ભાધાબાઈ યાુંક ભેઘાલડ જાભ કુંડોયણા ૯૯૭૯૫૧૩૩૧૧  
૧૮  જભકુફેન કયળનબાઈ ટેર  ભેઘાલડ જાભ કુંડોયણા ૯૯૭૯૫૧૩૩૧૧ 

૧૯  શુંવાફેન રકયીટબાઈ દેવાઈ યામડી જાભ કુંડોયણા ૯૭૨૫૮૮૦૪૫૨  
૨૦  રકયીટકુભાય છગનબાઈ દેવાઈ યામડી જાભ કુંડોયણા ૯૭૨૫૮૮૦૪૫૨  
૨૧  બયતકુભાય વજૃરાર ઉંધાડ થાણાગારો જેતયુ ૯૮૭૯૫૭૨૩૫૮  
૨૨  રકળોયબાઈ નાથાબાઈ ઘરેાણી દાળમા ગોંડર ૯૪૨૮૧૫૪૭૨૬  
૨૩  મકુ્તાફેન રકળોયબાઈ ઘેરાણી  દાળમા ગોંડર ૯૪૨૮૧૫૪૭૨૬  
૨૪  ભીતેળબાઇ રકળોયબાઈ ઘેરાણી  દાળમા ગોંડર ૯૪૨૮૧૫૪૭૨૬  



૨૫  લલ્રબબાઈ ોરાબાઈ ઉંધાડ  થાણાગારો જેતયુ ૯૫૩૭૧૮૪૬૮૫  
૨૬  ગોફયબાઈ ોરાબાઈ ઉંધાડ  થાણાગારો જેતયુ ૯૫૩૭૧૮૪૬૮૫  
૨૭  વ્રજરાર નથબુાઈ વતાષવમા  થાણાગારો જેતયુ ૯૫૩૭૧૮૪૬૮૫  
૨૮  ભોશનબાઈ આંફાબાઈ  છત્રાવા ધોયાજી -  

૨૯  ગાુંડારાર અંફાબાઇ  છત્રાવા ધોયાજી - 

૩૦  યભેળબાઈ યાભજીબાઈ ઉંધાડ  થાણાગારો જેતયુ ૯૭૧૨૨૬૫૯૪૬  
૩૧  યભેળચુંર ફાલનજીબાઈ ગયધયીમા  રાઠ ઉરેટા ૯૬૬૨૦૭૦૨૮૯  
૩૨  ધનજીબાઈ અયજણબાઈ ાઘડાય  ચાયણ વભઢીમાા જેતયુ ૯૭૨૭૦૩૬૯૧૨  
૩૩  જેન્દ્તીબાઈ અયજણબાઈ ાઘડાય ચાયણ વભઢીમાા જેતયુ ૯૭૨૭૦૩૬૯૧૨  
૩૪  લેરજીબાઈ રલજીબાઈ ટોીમા ફોરયમા જાભ કુંડોયણા ૮૨૩૮૦૩૬૪૪૦  
૩૫  યુંજનફેન લેરજીબાઈ ટોીમા  ફોરયમા જાભ કુંડોયણા ૮૨૩૮૦૩૬૪૪૦  
 

(૨) ભગપીભાું વપેદ ફૂગનુું વ ુંકળરત ષનમુંત્રણ  
ાક : -ભગપી , ઋત:ુ - ખયીપ-૨૦૧૬  
ષનદળશન ષલસ્તાય : -૧૦ શકે્ટય ,  પ્રોટ ષલસ્તાય: - ૧.૦ એકય  

ક્રભ  ખેડૂતોના નાભ  ગાભ  તાલકુો  ભોફાઈર  

૧  ાુંચાબાઈ વ્રજરાર અભીયા  પયેણી ધોયાજી ૯૭૭૬૧૦૮૩૫૦  
૨  વાભજીબાઇ કાનજીબાઈ ાઘડાય  તોયણીમા ધોયાજી ૯૭૨૪૫૮૨૩૯૪  
૩  મકેુળબાઈ લજુબાઈ ેથાણી  ાટણલાલ ધોયાજી ૯૪૨૮૮૯૧૫૪૫  
૪  ષલઠ્ઠરબાઈ ચકુબાઈ લઘાવીમા  વનાા જાભકુંડોયણા ૯૯૨૫૯૯૩૮૧૬  
૫  રકળોયબાઈ જીલાબાઈ શયીજન  તરુંગણા ઉરેટા ૯૭૩૭૭૧૮૦૧૫  
૬  જીલનબાઈ ોટબાઈ ગજેયા  નાગલદય ઉરેટા ૯૯૯૮૩૮૮૦૮૩  
૭  ધયભળીબાઈ ગોષલિંદબાઈ યાદરડમા  ભુંડરીકયુ જેતયુ ૯૦૯૯૬૫૫૨૦૪  
૮ યભણીકબાઈ ગોયધનબાઈ ટોીમા  યુંગય જાભકુંડોયણા ૯૬૨૪૯૯૨૫૬૨  
૯  કાન્દ્તીબાઈ ોટબાઈ થેાણી  જવાય જાભકુંડોયણા ૯૯૦૯૭૩૮૪૦૪  
૧૦  રશતેળબાઈ લલ્રબબાઈ યાભાણી વેભા ગોંડર ૯૪૨૭૨૩૮૫૪૯  

 

 

(૩) કાવભાું વુંકળરત ખાતય વ્મલસ્થાન  
    ાક : -કાવ, ઋત:ુ - ખયીપ-૨૦૧૬  
ષનદળશન ષલસ્તાય : -૧૦ શકે્ટય ,  પ્રોટ ષલસ્તાય: - ૧.૦ એકય  
ક્રભ  ખેડૂતોના નાભ  ગાભ  તાલકુો  ભોફાઈર  



૧  જભનબાઈ નાનજીબાઈ ઘડાય તોયણીમા ધોયાજી ૯૪૨૯૧૬૬૭૯૧  
૨  રકળોયબાઈ ભોશનબાઈ લઘાવીમા  વનાા જાભકુંડોયણા ૯૯૭૮૦૮૩૦૦૨  
૩  જીલાબાઈ કવાબાઈ ષલન્દ્જુડા  તરુંગણા ઉરેટા ૮૭૫૮૪૧૧૫૩૭  
૪  શુંવાફેન યભેળબાઈ યાદરડમા  ભુંડરીકયુ જેતયુ ૯૦૯૯૬૫૫૨૦૪  
૫  સયેુળબાઈ ફાલબુાઈ ઠુુંભય  ાટણલાલ ધોયાજી ૯૪૨૮૩૪૬૯૬૧  
૬  કલ્ેળબાઈ ભોશનબાઈ કારડમા  નાગલદય ઉરેટા ૯૯૯૮૯૪૧૨૯૫  
૭  યવોતભબાઈ ળાભજીબાઈ ટોીમા  યુંગય જાભકુંડોયણા ૯૯૯૮૩૦૧૬૭૭  
૮ વૈરેળબાઈ બીખાબાઈ ઠુુંભય  જવાય જાભકુંડોયણા ૯૮૯૮૧૬૧૦૪૨  
૯  નીષતનબાઈ જવભતબાઈ ઘેરાણી  દાળમા ગોંડર ૮૨૩૮૦૮૬૯૨૧  
૧૦  ભુતબાઈ નાનજીબાઈ યાભાણી વેભા ગોંડર ૯૪૨૭૨૩૮૫૪૯  
 

(૪) કાવભાું ગરુાફી ઈમ વુંકળરત ષનમુંત્રણ  
ાક : -કાવ,   ઋત:ુ - ખયીપ-૨૦૧૬  
ષનદળશન ષલસ્તાય : -૨૦ શકે્ટય ,  પ્રોટ ષલસ્તાય: - ૧.૦ એકય  
ક્રભ  ખેડૂતોના નાભ  ગાભ  તાલકુો  ભોફાઈર  
૧  કચયાબાઈ ભાલજીબાઈ સતુયીમા  ીીમા ધોયાજી ૯૪૨૮૭૪૩૨૩૨ 

૨  ચનાબાઈ જગાબાઇ જાડા સેુડી ધોયાજી ૯૯૧૩૭૯૫૫૧૫ 

૩  પ્રફુરબાઈ ફચબુાઈ રેયા  ભખૂી ધોયાજી ૯૪૨૯૭૮૮૮૬૫ 

૪  જગદીળબાઈ ગોષલિંદબાઈ રેયા  ભખૂી ધોયાજી ૯૪૨૯૩૨૦૭૬૫ 

૫  ગોષલિંદબાઈ ધનાબાઇ ભારયમા  તરુંગણા ઉરેટા ૯૬૩૮૩૪૮૫૭૫ 

૬  ગોકબાઈ રારજીબાઈ જાગાણી ભોટી ભાયડ ધોયાજી ૯૪૨૮૬૯૯૧૯૬ 

૭  લલ્રબબાઈ ગોફયબાઈ ઉંધાડ  થાણાગારો જેતયુ ૯૫૩૭૧૮૪૬૮૫ 

૮ બીખાબાઈ કભાબાઈ યભાય  તરુંગણા ઉરેટા ૯૯૦૯૫૬૮૫૮૩ 

૯  ભનજીબાઈ બીખાબાઈ આવોદરયમા  તોયણીમા ધોયાજી ૯૭૨૬૧૧૪૯૫૧ 

૧૦  રદનેળબાઈ ઘેરાબાઈ ડોફરયમા  તોયણીમા ધોયાજી ૯૯૧૩૪૦૬૮૦૪ 

૧૧  યણછોડબાઈ કચયાબાઈ ઠુુંભય  ાટણલાલ ધોયાજી ૯૭૨૫૬૪૫૬૪૬ 

૧૨  ભાલજીબાઈ કાનજીબાઈ ઠુુંભય  ાટણલાલ ધોયાજી ૯૪૨૬૫૩૮૧૦૦ 

૧૩  મષતનબાઈ કાળરદાવ ભાુંકરડમા  જાભ ટીંફડી ઉરેટા ૯૭૧૪૧૫૧૨૩૫ 

૧૪  યભેળબાઈ ફાલનજીબાઈ ભાુંકરડમા  જાભ ટીંફડી ઉરેટા ૯૪૨૮૦૩૫૦૬૦ 

૧૫  વુંજમકુભાય ફાલનજીબાઈ યાદરડમા  ભુંડરીકયુ જેતયુ ૯૭૨૬૫૧૦૧૬૬ 

૧૬  બાનબુાઈ યત્નાબાઈ લારાણી  ભુંડરીકયુ જેતયુ ૯૯૦૯૧૯૯૩૪૦ 

૧૭  ારાબાઇ શીયાબાઈ વોરુંકી  નાગલદય ઉરેટા ૯૮૭૯૨૭૦૬૮૭ 



૧૮  બીખાબાઈ ભેયાભણબાઈ કયુંગીમા  નાગલદય ઉરેટા ૯૯૭૮૦૯૨૩૦૮ 

૧૯  યવીરાફેન ભગનબાઈ ગયાડ દુભીમાણી ઉરેટા ૯૯૭૪૮૧૪૮૦૧ 

૨૦  નાનારાર લેરજીબાઈ કુંટાીમા  દુભીમાણી ઉરેટા ૯૬૩૮૮૮૨૫૪૬ 

૨૧  ફટુકબાઈ ોટબાઈ ેથાણી  જવાય જાભકુંડોયણા ૯૯૭૪૯૫૩૪૫૯ 

૨૨  જભનબાઈ દેલયાજબાઈ ઘોણીમા  જવાય જાભકુંડોયણા ૯૭૨૬૭૮૦૮૨૯ 

૨૩  રદલાીફેન રારજીબાઈ ટાુંક  વાજડીમાી જાભકુંડોયણા ૯૭૨૭૫૪૦૯૯૬ 

૨૪  ળૈરેળબાઈ દેલયાજબાઈ વાુંગાણી વાજડીમાી જાભકુંડોયણા ૯૮૭૯૩૯૭૮૧૮ 

૨૫  લનયાજષવશ ટબુા ચાલડા  ગઢાા ઉરેટા ૮૩૪૭૯૨૧૯૫૬ 

૨૬  બીભવીશબાઈ ભયુાબાઈ ઊંટડીમા  ગઢાા ઉરેટા ૯૬૬૨૭૦૮૪૩૮ 

૨૭  અષનરુધ્ધષવશ ખોડુબા જાડજેા  ીયડી જાભકુંડોયણા ૯૫૭૪૦૩૮૩૫૦ 

૨૮  કૃષ્ણકુભાયષવશ ખોડુબા જાડેજા  ીયડી જાભકુંડોયણા ૯૫૭૪૨૪૭૯૪૦ 

૨૯  ફટુગય ષલભરગય ગોસ્લાભી  વનાા જાભકુંડોયણા ૮૧૪૦૯૮૧૭૪૬ 

૩૦  યાજેળબાઈ લલ્રબબાઈ ઢોરયીમા  વનાા જાભકુંડોયણા ૭૦૯૬૭૯૩૬૭૩ 

૩૧  યામભરબાઈ દેલાણુંદબાઈ કોઠીલાય  ભજેઠી ઉરેટા ૯૭૨૭૫૬૦૬૭૬ 

૩૨  લારાબાઈ યામભરબાઈ કોઠીલાય ભજેઠી ઉરેટા ૯૯૭૮૪૩૮૯૧૭ 

૩૩  નાથાબાઈ નાયણબાઈ લાગરડમા  ધોયાજી ધોયાજી ૯૦૬૭૦૮૪૫૮૫ 

૩૪  દેળાબાઈ મફુૄબાઈ ડાુંગય  નીરાખા ઉરેટા ૯૬૦૧૬૩૬૨૩૧ 

૩૫  યુીફેન આરાબાઇ ડાુંગય  નીરાખા ઉરેટા ૯૯૭૪૬૬૭૨૯૬ 

૩૬  ફટુકબાઈ અયજણબાઈ ાઘડાય  ચાયણ વભઢીમાા જેતયુ ૯૭૨૭૦૩૬૯૧૨ 

૩૭  જેન્દ્તીબાઈ અયજણબાઈ ાઘડાય  ચાયણ વભઢીમાા જેતયુ ૯૭૨૭૦૩૬૯૧૨ 

૩૮  બયતબાઈ લજુબાઈ ઉંધાડ  થાણાગારો જેતયુ ૯૮૭૯૫૭૨૩૫૮ 

૩૯  ચેતનબાઈ લજુબાઈ વતાષવમા  થાણાગારો જેતયુ ૯૪૨૭૪૩૮૯૮૩ 

૪૦  કાફૄબાઈ ગોફયબાઈ ઉંધાડ  થાણાગારો જેતયુ ૯૯૧૩૫૨૫૩૫૫ 

૪૧  ધીરુબાઈ ભોશનબાઈ ાઘડાય  ચાયણ વભઢીમાા જેતયુ ૯૭૨૫૯૧૯૫૫૨ 

૪૨  બાલેળબાઈ ગોષલિંદબાઈ વાલળરમા  થાણાગારો જેતયુ ૯૮૨૧૫૩૬૦૧૨ 

૪૩  અજમબાઈ ફાબબુાઈ યભાય  અભયાયુ જેતયુ ૭૮૭૦૫૧૨૩૨૬ 

૪૪  બીખાબાઈ લારજીબાઈ બેવાણીમા  થાણાગારો જેતયુ ૯૮૨૫૪૯૭૧૭૨ 

૪૫  ળૈરેળબાઈ જેઠાબાઈ યાદરડમા  દાળમા ગોંડર ૮૨૩૮૦૮૬૯૨૪ 

૪૬  જમેળબાઈ નાનજીબાઈ ઘૌલા દાળમા ગોંડર ૮૨૩૮૦૮૬૯૨૧ 

૪૭  યાલજીબાઈ ોટબાઈ લોયા  દાળમા ગોંડર ૮૨૩૮૦૮૬૯૨૪ 

૪૮  ચુંાફેન જવભતબાઈ ઘેરાણી  દાળમા ગોંડર - 



૪૯  અલ્ેળબાઈ નાથાબાઈ યાભાણી  વેભા ગોંડર ૮૪૬૭૦૪૨૫૮૯ 

૫૦  લેરજીબાઈ આણુંદબાઈ શરડમા  જભનાલડ ધોયાજી ૮૧૫૬૦૨૪૭૮૮ 

 

પ્રથભ શયો નીદશળશન (FLD) ના રાબાથી શુારકોના નાભની માદી 
   ૫) શઓુ ભાું કેલ્લ્ળમભ આલાથી દુધ ઉત્ાદન થતો લધાયો 

  ઇનટુ:- Calpar Gold 5 lit. Bottle, Deworming Bolos 3gm 

 

ક્રભ 
નું 

રાબાથી શુુંારક નુું નાભ ગાભ તાલકુો ભોફાઇર નું. 

! EFG]A[G R\N]EF. ;FJ,LIF 5F86JFJ WMZFHL )$Z(!5$)#5 

Z N[XLA[G E]ZFEF. AU0F RL+FJ0 HFD S\0MZ6F ()(_!5!55# 

# V`JLGEF. D]/HLEF. CLZ5ZF VDZF5]Z H[T5]Z ))Z$_#5(!* 

$ EM{DLSEF.  ZD6LSEF. ZFN0LIF D\0,LS5]Z H[T5]Z ))Z5$$#)__ 

5 ;]Z[XEF. X\E]EF. S5]5ZF GFGL 5ZA0L WMZFHL ))!#&(&5$! 

& S<5[XEF. DMCGEF. SF50LIF GFUJNZ p5,[8F )))()$!Z)5 

* SLXMZEF. HLJFEF. JLh]0F T,U6F p5,[8F )*#**!(_!5 

( ZFH]EF. ;LTF5ZF 5L5/LIF WMZFHL )$Z)5(!(55 

) SF/]EF. BM0FEF. ZF9M0 ZFI0L HFD S\0MZ6F ))!#&(#)*Z 

!_ ZH\GA[G C;D]BEF. ;M\NZJF TZJ0F HFD S\0MZ6F )_))Z#)&&* 

 

પ્રથભ શયો ષનદળશનના ભરશરા રાબાથીઓની માદી  
(૬) રકચન ગાડશનીંગ  
ાક/ લેયામટી: બીંડા(જી જે ઓ-૩), ગલુાય (વૂા નલફશાય), કાકડી(જી વી -૧), ચોી(એષલવી -૧) અને      
                           યીંગણ(જીજેએરફી-૪)             
ઋત:ુ ચોભાસુું ૨૦૧૬ 

 

ક્રભ રાબાથી નુું નાભ ગાભ તાલકુો ભોફાઇર નુંફય 

૧ શુંવાફેન શયસખુબાઈ યભાય તરુંગણા ઉરેટા ૯૫૭૪૧૯૧૩૩૨ 

૨ ભુંજુરાફેન જમુંતીબાઈ યભાય તરુંગણા ઉરેટા ૯૬૩૮૧૦૪૭૦૯ 

૩ રકયણફેન અયળીબાઈ ફોયખતીયીમા તરુંગણા ઉરેટા ૯૯૦૯૬૫૪૩૧૮ 

૪ કલીફેન અયજણબાઈ ફોયખતીયીમા તરુંગણા ઉરેટા ૯૯૧૩૧૦૯૯૩૨ 

૫ શતેરફેન શયસખુબાઈ ફોયખતીયીમા તરુંગણા ઉરેટા ૭૬૯૮૨૨૩૪૩૬ 

૬ રક્ષ્ભીફેન ઉછયુંગબાઈ 
ફોયખતીયીમા 

તરુંગણા ઉરેટા ૯૯૭૮૭૩૬૨૩૭ 

૭ લારીફેન કાનાબાઈ ગોધભ તરુંગણા ઉરેટા ૭૬૨૩૦૭૧૪૬૯ 

૮ લનીતાફેન કયળનબાઈ ભાયડીમા તરુંગણા ઉરેટા ૭૬૨૩૦૮૮૩૪૨ 

૯ ઉાફેન યાજેળબાઈ ફાફરયમા તરુંગણા ઉરેટા ૯૯૨૪૧૨૪૫૩૭ 



૧૦ શુંવાફેન ખીભજીબાઈ ફોયખતીયીમા તરુંગણા ઉરેટા ૯૯૭૮૪૮૫૧૨૦ 

૧૧ યભાફેન ગોયધનબાઈ મ ૂુંગરયા લયજ ુંગજાીમા ઉરેટા -- 

૧૨ દીાફેન જમેન્દ્રબાઈ લેંકરયમા લયજ ુંગજાીમા ઉરેટા ૯૪૨૭૩૮૫૩૪૨ 

૧૩ ષનભશાફેન કયળનબાઈ જાદલ લયજ ુંગજાીમા ઉરેટા ૯૯૦૯૭૧૨૭૭૦ 

૧૪ ભનીાફેન જભનબાઈ ળાની લયજ ુંગજાીમા ઉરેટા ૯૪૨૯૫૭૦૪૦૧ 

૧૫ નુાશફેન જમેન્દ્રબાઈ ફાફરયમા લયજ ુંગજાીમા ઉરેટા ૮૧૨૮૪૧૨૮૮૮ 

૧૬ ભનીાફેન યષતરાર લેંકરયમા લયજ ુંગજાીમા ઉરેટા ૯૭૨૫૩૩૪૧૦૯ 

૧૭ ળીતરફેન દીેનબાઈ ફાફરયમા લયજ ુંગજાીમા ઉરેટા ૭૨૨૬૦૩૯૯૯૯ 

૧૮ શુંવાફેન જમુંતીબાઈ મ ૂુંગરયા લયજ ુંગજાીમા ઉરેટા ૯૯૭૪૪૫૨૧૫૪ 

૧૯ ષભત્તરફેન કૌષળકબાઈ ળાની લયજ ુંગજાીમા ઉરેટા -- 

૨૦ ભનીાફેન મુજીબાઈ મ ૂુંગરયા લયજ ુંગજાીમા ઉરેટા -- 

૨૧ ભુંજુરાફેન કાનજીબાઈ રાખાણી લાડોદય ધોયાજી ૯૪૦૮૦૫૫૭૭૮ 

૨૨ જમાફેન યવોત્તભબાઈ રાખાણી લાડોદય ધોયાજી -- 

૨૩ ચુંરરકાફેન સયેુળબાઈ ચાુંચડીમા લાડોદય ધોયાજી ૯૭૨૪૮૭૩૩૯૮ 

૨૪ યેખાફેન ભનસખુબાઈ રાખાણી લાડોદય ધોયાજી ૯૪૨૮૭૯૧૪૮૭ 

૨૫ યભાફેન છગનબાઈ રાખાણી લાડોદય ધોયાજી -- 

૨૬ જ્મોત્વનાફેન દીકબાઈ રાખાણી લાડોદય ધોયાજી ૯૯૦૪૮૩૨૪૨૨ 

૨૭ ચેતનાફેન શયેળબાઈ રાખાણી લાડોદય ધોયાજી -- 

૨૮ સષુભતાફેન જીતેળબાઈ રાખાણી લાડોદય ધોયાજી ૯૪૨૯૦૪૩૩૦૨ 

૨૯ ભધફેુન ભશને્દ્રબાઈ રાખાણી લાડોદય ધોયાજી ૯૬૦૧૪૨૫૨૧૫ 

૩૦ ષુ્ાફેન ભનબુાઈ રાખાણી લાડોદય ધોયાજી ૯૪૨૭૬૮૧૭૨૪ 

૩૧ ષભત્તરફેન મકેુળબાઈ યાણરયમા યામડી જાભકુંડોયણા ૯૯૯૮૩૬૯૨૧૦ 

૩૨ કૈરાળફેન પ્રકાળબાઈ દેવાઈ યામડી જાભકુંડોયણા ૯૯૧૩૨૨૭૩૧૩ 

૩૩ કુંચનફેન જભનબાઈ દેવાઈ યામડી જાભકુંડોયણા -- 

૩૪ રીરાલુંતીફેન કાન્ન્દ્તરાર 
યાણયીમા 

યામડી જાભકુંડોયણા ૭૫૬૭૦૪૩૪૪૪ 

૩૫ જમાફેન ફાલનજીબાઈ વાલળરમા યામડી જાભકુંડોયણા -- 

૩૬ ભીયાફેન સયેુળબાઈ દેવાઈ યામડી જાભકુંડોયણા ૯૭૭૮૬૮૨૬૧૧ 

૩૭ લાશફેન ષલજમબાઈ વાલળરમા યામડી જાભકુંડોયણા ૯૯૨૫૨૬૮૮૩૨ 

૩૮ સષુભતાફેન અષિનબાઈ દેવાઈ યામડી જાભકુંડોયણા ૯૭૨૪૬૦૯૯૩૭ 

૩૯ બાનફેુન નયેળબાઈ દેવાઈ યામડી જાભકુંડોયણા ૯૭૨૪૭૫૩૪૫૩ 



૪૦ શુંવાફેન રકયીટબાઈ દેવાઈ યામડી જાભકુંડોયણા ૯૭૨૫૮૮૦૪૫૨ 

૪૧ ષલજમાફેન ભગનબાઈ ડોંગા અભયાય જેતયુ ૯૮૭૯૨૧૪૪૯૨ 

૪૨ લજીફેન લજુબાઈ ડોંગા અભયાય જેતયુ ૮૭૫૮૯૩૦૧૭૬ 

૪૩ ગીતાફેન મકેુળબાઈ બટુાણી અભયાય જેતયુ ૭૫૭૫૦૪૨૭૧૨ 

૪૪ ષળલ્ાફેન બયતબાઈ બટુાણી અભયાય જેતયુ ૯૭૨૬૫૧૦૮૫૧ 

૪૫ યીટાફેન દરસખુબાઈ ઉંધાડ અભયાય જેતયુ ૯૮૭૯૫૮૩૧૮૨ 

૪૬ ઇન્દ્દુફેન યભેળબાઈ ઉંધાડ અભયાય જેતયુ ૮૨૩૮૪૩૯૮૬૩૪ 

૪૭ રીરાફેન જગબુાઈ અજાણા અભયાય જેતયુ ૯૬૩૮૪૭૩૦૪૮ 

૪૮ ષલરાળફેન યવોત્તભબાઈ બટુાણી અભયાય જેતયુ ૯૯૭૮૭૬૧૬૦૨ 

૪૯ જોળનાફેન શરયબાઈ બટુાણી અભયાય જેતયુ ૯૯૭૮૧૨૦૨૪૧ 

૫૦ બાનફેુન ળૈરેળબાઈ બટુાણી અભયાય જેતયુ ૯૦૯૯૭૪૧૨૧૪ 

૫૧ ળોબનાફેન ભનસખુબાઈ ગજેયા નાનીયફડી ધોયાજી ૯૭૨૬૦૮૬૧૫૮ 

૫૨ યુંજનફેન યોરશતબાઈ કારડમા નાનીયફડી ધોયાજી -- 

૫૩ ળીતરફેન  ભનસખુબાઈ ટીરાા નાનીયફડી ધોયાજી ૯૯૭૮૨૩૧૮૪૨ 

૫૪ ગુંગાફેન શુંવયાજબાઈ કારડમા નાનીયફડી ધોયાજી ૯૯૨૪૨૦૩૩૯૩ 

૫૫ રત્તાફેન લલ્રબબાઈ કારડમા નાનીયફડી ધોયાજી ૯૪૨૮૬૯૯૧૧૪ 

૫૬ બાલીતાફેન યભેળબાઈ કારડમા નાનીયફડી ધોયાજી ૯૦૯૯૭૫૨૪૩૫ 

૫૭ સધુાફેન ષલનબુાઈ લેંકરયમા નાનીયફડી ધોયાજી ૯૯૭૮૭૧૦૫૧૩ 

૫૮ યેનફેુન ફટુકબાઈ ોંરકમા નાનીયફડી ધોયાજી ૯૭૧૪૭૬૧૨૧૨ 

૫૯ રદળાફેન ળૈરેળબાઈ લાગરડમા નાનીયફડી ધોયાજી ૭૨૦૨૮૩૪૭૯૪ 

૬૦ રક્રષ્નાફેન પ્રલીણબાઈ લાગરડમા નાનીયફડી ધોયાજી ૯૯૦૯૦૮૭૨૪૭ 

૬૧ ભનીાફેન જીતેન્દ્રબાઈ ગજેયા નાગલદય ઉરેટા ૯૯૭૪૮૩૩૨૦૮ 

૬૨ વષલતાફેન ભગનબાઈ ગજેયા નાગલદય ઉરેટા ૯૯૨૫૬૪૮૨૩૩ 

૬૩ બાલનાફેન ભનસખુબાઈ લાછાણી નાગલદય ઉરેટા ૯૭૨૩૦૬૬૫૨૭ 

૬૪ બાનફેુન જમુંતીબાઈ ગજેયા નાગલદય ઉરેટા ૯૭૨૭૯૨૫૨૦૮ 

૬૫ સધુાફેન બગલાનજીબાઈ ગજેયા નાગલદય ઉરેટા ૯૬૮૭૬૧૯૭૫૮ 

૬૬ પ્રષલણાફેન ભનીબાઈ ગજેયા નાગલદય ઉરેટા ૯૯૦૪૪૬૦૮૧૫ 

૬૭ લાવુંતીફેન સયેુળબાઈ ગજેયા નાગલદય ઉરેટા ૯૯૦૯૭૦૮૮૬૧ 

૬૮ યીટાફેન યજનીબાઈ ગજેયા નાગલદય ઉરેટા ૯૩૭૪૮૧૧૧૫૫ 

૬૯ કુંચનફેન ધીરુબાઈ ગજેયા નાગલદય ઉરેટા -- 

૭૦ મકુ્તાફેન ભગનબાઈ ગજેયા નાગલદય ઉરેટા -- 



૭૧ યેખાફેન  ગીયીળબાઈ ેથાણી ાટણલાલ ધોયાજી ૯૪૦૮૨૩૮૦૦૨ 

૭૨ ચુંરરકાફેન શયેળબાઈ ેથાણી ાટણલાલ ધોયાજી ૯૭૨૫૮૭૪૬૭૭ 

૭૩ નીભીળાફેન ધીરુબાઈ ેથાણી ાટણલાલ ધોયાજી ૯૯૭૪૧૨૩૩૧૩ 

૭૪ અનીરાફેન રકયીટબાઈ લવોમા ાટણલાલ ધોયાજી -- 

૭૫ અરુણાફેન યજનીબાઈ લવોમા ાટણલાલ ધોયાજી ૮૭૫૮૯૨૮૨૯૦ 

૭૬ તરુનાફેન ઉત્તભબાઈ ેથાણી ાટણલાલ ધોયાજી ૯૫૮૬૨૩૪૪૦૫ 

૭૭ નીતાફેન કભરેળબાઈ ેથાણી ાટણલાલ ધોયાજી ૮૧૨૮૫૨૯૧૯૨ 

૭૮ કાજરફેન યભણીકબાઈ ેથાણી ાટણલાલ ધોયાજી ૯૪૨૬૬૧૬૧૪૨ 

૭૯ ષળલ્ાફેન અલ્ેળબાઈ ેથાણી ાટણલાલ ધોયાજી -- 

૮૦ ભયયુીફેન યાકેળબાઈ ેથાણી ાટણલાલ ધોયાજી -- 

૮૧ શીનાફેન ભશળેબાઈ લોયા દાળમા ગોંડર ૯૮૨૫૬૨૮૨૪૩ 

૮૨ નીરાફેન જમેળબાઈ ધલા દાળમા ગોંડર ૯૯૭૯૩૯૭૨૩૪ 

૮૩ ચુંાફેન જળભતબાઈ ઘેરાની દાળમા ગોંડર ૯૫૫૮૧૪૧૬૮૧ 

૮૪ ભુંજુરાફેન અજીબાઈલોયા દાળમા ગોંડર ૯૯૧૩૬૬૩૧૫૦ 

૮૫ ભનીાફેન ભશળેબાઈ ષળિંગાા દાળમા ગોંડર ૯૮૭૯૯૫૮૬૭૩ 

૮૬ નીતાફેન યેળબાઈ વખીમા દાળમા ગોંડર ૯૭૨૪૫૮૪૭૫૬ 

૮૭ ભધફેુન યષવકબાઈ વયલૈમા દાળમા ગોંડર ૯૪૨૮૩૪૪૮૭૦ 

૮૮ રાભફેુન યાઘલબાઈ ભકલાણા દાળમા ગોંડર -- 

૮૯ વષલતાફેન રલજીબાઈવયલૈમા દાળમા ગોંડર ૯૪૨૮૩૪૪૮૭૨ 

૯૦ ાલશતીફેન શયસખુબાઈ વયલૈમા દાળમા ગોંડર ૯૬૬૨૩૫૧૧૩૨ 

૯૧ ચેતનાફેન વુંજમબાઈ લેંકરયમા  ભેખાટીમ્ફી  ઉરેટા  ૯૪૨૬૮૫૯૪૧૧ 
૯૨ વોનરફેન રશતેળબાઈ વાલળરમા  ધોયાજી  ધોયાજી  ૯૪૨૮૨૮૨૧૮૧ 
૯૩ તલૃ્પ્તફેન નાયણબાઈ ડાુંગય  નીરાખા   ઉરેટા  ૯૭૨૫૮૭૩૬૮૩ 
૯૪ નમનાફેન ષલજમબાઈ બુંડેયી  ગનુ્દ્દાવયી  જાભકુંડોયણા ૯૭૧૨૦૨૪૦૦૭ 
૯૫ યેખાફેન વુંજમબાઈ ડોફરયમા  ફોયીચા  જાભકુંડોયણા ૯૯૦૯૩૧૦૦૨૬ 
૯૬ એકતાફેન  ભોરશતબાઈ યાફડીમા  લાડરા  ઉરેટા  ૯૪૦૯૧૬૨૧૬૬ 
૯૭ લાશફેન ફીીનકુભાય આર  ેઢરા  જેતયુ  ૯૯૦૯૭૫૪૯૫૪ 
૯૮ કુુંદનફેન ળૈરેળબાઈ ભકલાણા  બોરગાભડા  ધોયાજી  ૭૦૪૬૮૧૧૨૬૦ 
૯૯ કુંચનફેન ભનસખુબાઈ લાઘ  વાજડીમાી ઉરેટા  ૯૪૦૮૭૨૬૧૧૩ 
૧૦૦ મકુ્તાફેન ગોકબાઈ કોમાણી  ધોયાજી ધોયાજી  ૯૧૫૭૧૪૧૬૧૭ 
 

 



ઓન પાભશ ટ્રામર (ઓ.એપ.ટી.) - રીસ્ટ 

 

 (૧) ભગપીભાું વપેદ ધૈણનુું વ ુંકળરત ષનમુંત્રણ 

ાક : -ભગપી , ઋત:ુ - ખયીપ-૨૦૧૬  
ક્રભ  ખેડૂતોના નાભ  ગાભ  તાલકુો  ભોફાઈર  
૧ ાુંચાબાઈ જીણાબાઇ ભાલાણી ધોયાજી ધોયાજી ૯૭૩૭૭૯૭૦૦૭ 

૨ જવભતબાઈ નાથાબાઈ ઘેરાણી દાીમા ગોંડર ૮૨૩૮૦૮૬૯૨૧ 

૩ ડામારાર અંફાબાઇ જાગાણી  ભખૂી ધોયાજી ૯૬૦૧૧૫૦૫૨૩ 

 

ઓન પાભશ ટ્રામર (OFT) ના રાબાથી શુારકો ના નાભષન માદી 
     (૨) શઓુ ભાું વભતોર આશાય ફૃે દાણ આલાથી દુધ ઉત્ાદન ભાું થતો લધાયો 

 ઇનટુ:-1   Concentrate 50 Kg Bag, Deworming Bolos 3gm 

 

S|D B[0]TG]\ GFD UFD TF,]SM DMAF., G\AZ 

! lGD",FA[G D]S[XEF. 5[YF6L 5F86JFJ WMZFHL 9908048966 
Z NLG[XEF. ,1D6EF. ;MHL+F p5,[8F p5,[8F 9924522852 
# GZ[XEF. VF,FEF. AU0F RL+FJ0 HFD S\0MZ6F 9712866967 
$ DG;]BEF. Z6KM0EF. SIF0F VDZF5]Z H[T5]Z 9726538736 
5 5|O],EF. UMlJ\NEF. ZFN0LIF D\0,LS5]Z H[T5]Z 9426459791 
& V`JLGEF. UF\0]EF. S5]5ZF GFGL 5ZA0L WMZFHL 9913195869 
 

ઇનટુ:-2  Concentrate 50 Kg Bag, Deworming Bolos 3gm 

 
S|D B[0]TG]\ GFD UFD TF,]SM DMAF., G\AZ 

! lG,[XEF. WLZHEF. 9]\DZ 5F86JFJ WMZFHL 9998887002 
Z XL<5FA[G V<5[XEF. 5[YF6L 5F86JFJ WMZFHL 9825379203 
# EF:SZEF. HDGEF. UH[ZF GFUJNZ p5,[8F 9725418070 
$ lJGMNEF. E]ZFEF. 5ZDFZ T,U6F p5,[8F 9566197875 
5 ,F,FEF. UF\0]EF. 9]\DZ HXF5Z HFD S\0MZ6F 9979328555 
& VDLTEF. S[X]EF. ;M,\SL ;GF/F HFD S\0MZ6F 9824832456 
 
 

ઓન પાભશ ટ્રામર (OFT) ના રાબાથી શુારકો ના નાભષન માદી 
   (૩) શઓુ ભાું યોજીલી કીટકો અને ખનીજ તત્લો ની ઉણ થી દુધ ઉત્ાદન ભાું થતો ધટાડો  

 ઇનટુ:-1  Mineral Powder 1 kg , Deworming Bolos 3gm 

 

 S|D B[0]TG]\ GFD UFD TF,]SM DMAF., G\AZ 

! N[JLA[G H[TFEF. EL8 RL+FJ0 HFD S\0MZ6F 8128530703 
Z D\UFA[G T[HFEF. ZF63F RL+FJ0 HFD S\0MZ6F 9924336664 
# JL9,EF. Z6KM0EF. SIF0F VDZF5]Z H[T5]Z 9978760193 
$ V\SLTEF. JL9,EF. ZFN0LIF D\0,LS5]Z H[T5]Z 9722512309 



5 ZD[XEF. UF\0]EF. UH[ZF GFGL 5ZA0L WMZFHL 9824560629 
& 5[YFEF. GUFEF. SFGU0 KF0JFJNZ WMZFHL 8511014586 
* HLT[gN=EF. HLJ6EF. UH[ZF GFUJNZ p5,[8F 9998388083 
( HDGEF. T[HFEF. ;\8F/F HXF5Z HFD S\0MZ6F 9909309912 
) GFZ6EF. UMS/EF. ;]HZFTL ;GF/F HFD S\0MZ6F 9408726939 
!_ EUFEF. SRZFEF. 5ZDFZ ZFI0L HFD S\0MZ6F 9767259716 
 

ઇનટુ:-2  Mineral Powder 1 kg  

 

S|D B[0]TG]\ GFD UFD TF,]SM DMAF., G\AZ 

! D]S[XEF. J|H,F, 5[YF6L 5F86JFJ WMZFHL 9428891545 
Z ZD[XEF. CZLEF. ,F0F6L KF0JFJNZ WMZFHL 9429244995 
# UM5F,EF. G8]EF. ZFN0LIF D\0,LS5]Z H[T5]Z 9879799277 
$ AR]EF. S[X]EF. RFJ0F U-F/F p5,[8F 9909310582 
5 DFZBLEF. ,FBFEF. JDZM8LIF U-F/F p5,[8F 8128196199 
& D]S[XEF. J<,EEF. ~5F5ZF T,U6F p5,[8F 9428279492 
* D]S[XEF. HLJFEF. RMJ8LIF HXF5Z HFD S\0MZ6F 9909061029 
( 5Z;MTDEF. AR]EF. ;M,\SL ;GF/F HFD S\0MZ6F 9925592828 
) ULTFA[G DMCGEF. 5ZDFZ HDGFJ0 WMZFHL 9726773924 
!_ DG]EF. 9FSZXLEF. ZF65ZLIF ZFI0L HFD S\0MZ6F 7043741359 
 

 


