
કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર , જુકૃયુું, પીપળીયા  
પ્રથમ હરોળ ષનદર્શનના લાભાથી ખેડૂતોનુું  લીસ્ટ (પ્લાન્દ્ટ પ્રોટેક્ર્ન) 

 (૧) મગફળી – જી.જ.ેજી. ૨૨ 

પાક: -મગફળી ,રૂતુ: - ખરીફ–૨૦૧૯   

ષનદર્શન ષિસ્તાર : -૨.૦ હેક્ટર, પ્લોટ ષિસ્તાર: - ૦.૫ એકર  

ઈનપુટ :- મગફળી બીજ = ૩૦ કી.ગ્રા.  

ક્રમ ખેડૂતોના નામ  કેટેગરી  ગામ  તાલુકો  મોબાઈલ  

૧  કરણ વિસાભાઇ વિયાળ  એસ.સી. બેલડા જામકંડોરણા ૯૦૯૯૩૪૮૩૧૬  

૨  ગીરીધર હંસરાજભાઈ સોજીત્રા  ઓબીસી તલગણા  ઉપલટેા  ૯૫૭૪૧૨૭૪૭૩  

૩  વિસા તજેાભાઈ ભરિાડ  ઓબીસી સુપેડી  ધોરાજી  ૯૯૧૩૭૯૫૫૧૬  

૪  ચના જાગાભાઈ જાપડા  ઓબીસી િાડોદર  ધોરાજી ૭૦૬૯૭૮૨૯૪૨  

૫  પોપટ નાથાભાઈ લાખાણી જનરલ સુપેડી  ધોરાજી ૯૪૨૬૫૫૩૦૭૩  

૬  ભીખા મોહનભાઈ િેકરીયા  જનરલ સુપેડી  ધોરાજી ૮૭૫૮૨૩૩૮૦૪  

૭  ધરમિી મનજીભાઈ ગજરેા  જનરલ મોટી પરબડી  ધોરાજી ૯૪૨૬૨૩૬૦૬૯  

૮  િલ્લભભાઈ પોલાભાઈ ઉંધાડ  જનરલ થાનાગલોલ  જતેપુર  ૯૭૨૬૫૩૬૦૭૯  

૯  રળીયાતબેન લાલજીભાઈ ઉંધાડ  જનરલ થાનાગલોલ  જતેપુર  ૯૫૩૭૧૮૪૬૮૫  

૧૦  િારદાબને મનસુખભાઈ ગજરેા  જનરલ નાની પરબડી  ધોરાજી  ૯૮૨૬૫૩૬૨૭૨  

 

 

(૨) મગફળીમાું સફેદ ફગૂનુું સુંકષલત ષનયુંત્રણ  
પાક : -મગફળી , ઋત:ુ - ખરીફ-૨૦૧૯  

ષનદર્શન ષિસ્તાર : -૪.૦ હેક્ટર ,  પ્લોટ ષિસ્તાર: - ૧.૦ એકર  

ઈનપુટ :- ટર ાયકોડરમાં = ૨.૦ કી.ગ્રા. , એરડીનો ખોળ = ૧૦૦ કી.ગ્રા. 

ક્રમ ખેડૂતોના નામ  કેટેગરી  ગામ  તાલુકો  મોબાઈલ  

૧  મગન ગોરધનભાઈ મણિર  જનરલ મોટી મારડ ધોરાજી ૯૪૨૮૨૬૮૨૪૪  

૨  છગન બચુભાઈ સોલંકી  ઓબીસી સનાળા  જામકંડોરણા ૯૬૦૧૯૪૦૧૯૩  

૩  મેરામણ નારણભાઈ ભીમા  જનરલ નાગિદર ઉપલટેા ૯૭૨૩૭૯૮૫૨૬  

૪  ચીમન જને્તીભાઈ મારવિયા  જનરલ નાની દૂધીિદર  જામકંડોરણા ૯૬૩૮૪૭૧૫૫૮  

૫  જીિન માિજીભાઈ પથેાણી જનરલ પાટણિાિ  ધોરાજી ૯૪૦૯૧૬૨૧૬૩  

૬  બચુ ંનરિીભાઈ તાળા  જનરલ જસાપર જામકંડોરણા ૯૯૦૯૫૩૯૯૬૫  

૭  દેિિી મોહનભાઈ રાદડડયા  જનરલ મંડલીકપુર  જતેપુર ૯૯૧૩૫૯૮૯૫૮  

૮  રજનીકાંત પરસોતમભાઈ િકેરીયા  જનરલ મેખાટીંબી  ઉપલટેા ૯૬૦૧૪૪૪૮૬૬  

૯  અરવિદં પરસોતમ સોજીત્રા  ઓબીસી તલગણા  ઉપલટેા ૯૯૨૪૫૩૩૫૬૩  

૧૦  ડકરીટ વ્રજલાલ કોટડીયા  એસસી નાની પરબડી  ધોરાજી ૯૪૨૭૧૬૨૮૮૨  

 

 

 

 



(૩) મગફળીમાું સફેદ ધણૈનુ  ષનયુંત્રણ 

    પાક : -મગફળી, ઋત:ુ - ખરીફ-૨૦૧૯  
ષનદર્શન ષિસ્તાર : -૪ હેક્ટર ,  પ્લોટ ષિસ્તાર: - ૧.૦ એકર  

ઈનપુટ :- ક્લોરોપાયરીફોસ = ૧.૫ લીટર  

ક્રમ ખેડૂતોના નામ  કેટેગરી  ગામ  તાલુકો  મોબાઈલ  

૧  અમૃત િલભભાઈ કાલરીયા  જનરલ મોટી મારડ ધોરાજી ૯૪૨૯૫૭૦૬૩૧  

૨  મનસુખ મોહનભાઈ હીરપરા  જનરલ જસાપર જામકંડોરણા ૯૯૭૮૪૪૫૨૫૪  

૩  મુળજી ઉકાભાઈ ધુધાત્રા  જનરલ સનાળા જામકંડોરણા ૯૪૨૮૧૯૪૬૨૦  

૪  અવિન પ્રેમજીભાઈ રામોલીયા  જનરલ નાના દૂધીિદર જામકંડોરણા ૯૭૨૪૪૩૨૧૩૦  

૫  સુરેિ બાલુભાઈ ઠંુમર  જનરલ પાટણિાિ ધોરાજી ૯૮૨૩૫૯૦૧૫૪  

૬  હરીલાલ દામજી સેંજલીયા  જનરલ મંડલીકપુર જતેપુર ૯૭૨૩૬૯૨૧૪૨  

૭  અરવિંદ મોહનભાઈ બગસરીયા  ઓબીસી  મેખાટીંબી ઉપલેટા ૯૯૦૯૦૬૧૧૫૬  

૮  બલિંત પરસોતમભાઈ સોજીત્રા  જનરલ તલગણા ઉપલેટા ૯૮૭૯૮૪૮૫૫૪  

૯  છગન િિરામભાઈ સરિૈયા  ઓબીસી નાની પરબડી ધોરાજી ૯૦૧૬૬૨૦૬૩૨  

૧૦  નરિી જમનાદાસ ભેસદડીયા જનરલ મોટી મારડ ધોરાજી ૯૨૨૩૬૩૪૬૫૫  

 

(૪) કપાસમાું ગુલાબી ઇયળનુું સુંકષલત ષનયુંત્રણ  
    પાક : -કપાસ, ઋત:ુ - ખરીફ-૨૦૧૯  

ષનદર્શન ષિસ્તાર : -૪ હેક્ટર ,  પ્લોટ ષિસ્તાર: - ૧.૦ એકર  

ઈનપુટ :- એમ.ડી. પી. ટ્યબુ = ૨૦૦ ગ્રામ  

ક્રમ ખેડૂતોના નામ  કેટેગરી  ગામ  તાલુકો  મોબાઈલ  

૧  ચંદુ મોહનભાઈ બાબડરયા  જનરલ જસાપર  જામકંડોરણા ૯૯૦૯૪૯૮૯૨૫  

૨  ભૂરા માંડાભાઈ  જનરલ નાગિદર  જામકંડોરણા ૯૬૦૧૯૬૯૭૪૭  

૩  મગનભાઈ ગોરધનભાઈ  જનરલ મોટીમારડ  ધોરાજી ૯૪૨૮૨૬૮૨૪૪  

૪  મુળજી લક્ષ્મણભાઈ  પેથાણી જનરલ પાટણિાિ  ધોરાજી ૯૪૨૭૫૬૪૨૦૪  

૫  જીણા મોહનભાઈ રાદડડયા  જનરલ મંડલીકપુર  જતેપુર ૭૬૯૮૭૦૧૬૨૧  

૬  બિાનજી હંસરાજભાઈ કોરાટ જનરલ મેખાટીંબી  ઉપલેટા ૯૪૨૬૪૩૯૨૫૦  

૭  પ્રિીણભાઈ જયંતીભાઈ  જનરલ દૂધીિદર  જામકંડોરણા ૯૯૭૮૧૪૪૩૮૮  

૮  સિજી ગોકળભાઈ ગુજરાતી  ઓબીસી સનાળા  જામકંડોરણા ૯૬૦૧૬૫૪૭૬૯  

૯  જરેામ કરિનભાઈ રૂપાપરા  જનરલ તલગાણા  ઉપલેટા ૯૭૩૭૪૩૮૨૯૫  

૧૦  ડકરીટ ભીખાભાઈ ગજરેા  જનરલ નાની પરબડી  ધોરાજી ૯૪૨૯૩૫૧૪૭૩  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(૫) કપાસમાું સુંકષલત ખાતર વ્યિસ્થાપન  
    પાક : -કપાસ, ઋત:ુ - ખરીફ-૨૦૨૦ 

ષનદર્શન ષિસ્તાર : -૪ હેક્ટર ,  પ્લોટ ષિસ્તાર: - ૧.૦ એકર  

ઈનપુટ :- એઝોટોબેકટર = ૧.૦ લીટર , ફોસ્ફેટ કલ્ચર = ૧.૦ લીટર  

ક્રમ ખેડૂતોના નામ  કેટેગરી  ગામ  તાલુકો  મોબાઈલ  

૧  નારણ ગોકળભાઈ ગુજરાતી  ઓબીસી સનાળા  જામકંડોરણા  ૯૬૦૧૬૫૪૭૬૯  

૨  ગોપાલ મુળજીભાઈ ગજરેા  જનરલ નાગિદર  ઉપલેટા ૯૭૨૪૬૧૨૮૦૦  

૩  વિઠ્ઠલ માિજીભાઈ બાબડરયા  જનરલ જસાપર  જામકંડોરણા ૯૯૧૩૨૧૬૦૨૯  

૪  મનસુખ હંસરાજભાઈ ગેિરીયા  જનરલ પાટણિાિ  ધોરાજી ૯૬૩૮૪૭૧૫૫૮  

૫  ગોવિંદ ભોજાભાઈ સેન્જલીયા  જનરલ  મંડલીકપુર  જતેપુર  ૯૯૦૯૫૬૬૯૦૫  

૬  ગોકળ હંસરાજભાઈ કોરાટ  જનરલ મેખાટીબી  ઉપલેટા ૯૫૩૭૧૯૫૭૯૦  

૭  પરસોતમ ભગિાનજીભાઈ સોજીત્રા  જનરલ તાલાગણા  ઉપલેટા  ૯૯૭૯૬૦૦૮૨૧  

૮  અમૃત િલ્લભભાઈ કાલરીયા જનરલ મોટી મારડ  ધોરાજી ૯૪૨૯૫૭૦૬૩૧ 

૯  હંસાબેન હસમુખભાઈ ગજરેા  જનરલ નાની પરબડી  ધોરાજી  ૯૪૨૯૩૫૧૪૭૫  

૧૦  નરવસહ છગનભાઈ રામોલીયા  જનરલ દૂધીિદર  જામકંડોરણા ૯૬૩૮૪૭૧૫૫૮  

 

(૬) ક્લસ્ટર પ્રથમ હરોળ ષનદર્શન (એન.એફ.એચ.એમ.-ઓઈલસીડ) 

પાક: -મગફળી ,રૂતુ: - ખરીફ–૨૦૧૯   

ષનદર્શન ષિસ્તાર : -૫૦  હેક્ટર, પ્લોટ ષિસ્તાર: - ૧.૦ એકર  

ઈનપુટ :- મગફળી જીજજેી -૨૨ = ૩૦ કી.ગ્રા., ટર ાયકોડરમાં = ૨.૦ કી.ગ્રા., રાયઝોબીયમ = ૧.૦ લીટર, ફોસ્ફેટ કલ્ચર = ૧.૦ લીટર   

ક્રમ ખેડૂતોના નામ  કેટેગરી  ગામ  તાલુકો  મોબાઈલ  

ક્લસ્ટર – ૧  

૧  જયિંતવસહ બનવેસંગ ચુડાસમા  ઓબીસી  સેિંત્રા  ઉપલટેા ૯૫૭૪૧૪૯૪૬૧  

૨  ગજને્ર દાદભા ચુડાસમા  ઓબીસી સેિંત્રા  ઉપલટેા ૯૯૭૯૪૩૭૩૭૯  

૩  ચના પુજંાભાઈ બાડરયા  ઓબીસી સેિંત્રા  ઉપલટેા ૯૭૨૫૭૩૯૫૪૮  

૪  લક્ષ્મણ વિરાભાઈ બાડરયા  ઓબીસી સેિંત્રા  ઉપલટેા ૯૯૭૪૯૨૩૭૯૬  

૫  ધરનાંત પીઠાભાઈ સોલંકી  ઓબીસી સેિંત્રા  ઉપલટેા ૯૮૭૯૪૨૪૯૦૩  

૬  મેરામણ રામાભાઈ ચંરિાડડયા  જનરલ  સેિંત્રા  ઉપલટેા ૯૫૧૧૦૨૨૫૧૬  

૭  મારખી આલાભાઇ બાડરયા  ઓબીસી સેિંત્રા  ઉપલટેા ૮૧૫૪૦૫૨૨૮૧  

૮  મેણસી ખોડાભાઈ બોદર  જનરલ સેિંત્રા  ઉપલટેા ૯૫૫૮૪૦૭૫૨૭  

૯  ભીખ ુકાળાભાઈ બારૈયા  જનરલ સેિંત્રા  ઉપલટેા ૯૯૧૩૪૬૬૨૫૦  

૧૦  પરબત કાળાભાઈ ચંરિાડડયા  જનરલ સેિંત્રા  ઉપલટેા ૯૫૭૪૬૮૯૪૩૨  

૧૧  પુંજા લાખાભાઈ ચંરિાડડયા  જનરલ સેિંત્રા  ઉપલટેા ૯૯૭૪૫૯૧૬૨૪  

૧૨  ગોવિંદ રામાભાઈ ચંરિાડડયા  જનરલ સેિંત્રા  ઉપલટેા ૯૦૮૧૫૦૫૪૨૧  

૧૩  બાબ ુભીમાભાઇ કોળી  ઓબીસી સેિંત્રા  ઉપલટેા ૯૯૭૪૫૪૭૨૨૭  

૧૪  જઠેા દાનાભાઈ ડાગંર  જનરલ સેિંત્રા  ઉપલટેા ૬૩૫૧૪૨૯૮૮૮  

૧૫  બાિાનજી આલાભાઇ બારૈયા  જનરલ સેિંત્રા  ઉપલટેા ૯૭૨૪૫૨૧૦૫૮  

૧૬  દેિારખી રામાભાઈ ચંરિાડડયા  જનરલ સેિંત્રા  ઉપલટેા ૯૯૭૪૭૯૦૨૨૮  



૧૭  િેજાનંદ નથભુાઈ સોચા  ઓબીસી સેિંત્રા  ઉપલટેા ૯૭૨૬૦૮૩૯૦૭  

૧૮  રણમલ ધારણાત બારૈયા  જનરલ સેિંત્રા  ઉપલટેા ૯૦૧૬૩૩૬૧૩૦  

૧૯  હમીર વિરાભાઈ બારૈયા  જનરલ સેિંત્રા  ઉપલટેા ૯૫૫૮૪૦૭૫૩૬  

૨૦  ઉકા ગોવિદંભાઈ બારૈયા  જનરલ સેિંત્રા  ઉપલટેા ૯૭૨૫૮૪૯૨૦૪  

૨૧  વિરામ રણમલભાઈ ડાંગર  જનરલ સેિંત્રા  ઉપલટેા ૯૮૯૮૫૨૮૨૮૫  

૨૨  જઠેા બાિાભાઈ પપંાણીયા  જનરલ સેિંત્રા  ઉપલટેા ૮૧૪૦૫૯૫૬૩૬  

૨૩  અિોક ગોવિંદભાઈ પંપાણીયા  જનરલ સેિંત્રા  ઉપલટેા ૯૮૯૮૮૭૨૧૪૪  

૨૪  કુિરસંગ નારૂભા ચુડાસમા  ઓબીસી સેિંત્રા  ઉપલટેા ૮૧૨૮૩૦૨૦૩૦  

૨૫  ભરત નારણભાઈ બારૈયા  જનરલ સેિંત્રા  ઉપલટેા ૯૦૮૧૮૧૭૮૯૮  

ક્લસ્ટર – ૨ 

૨૬  જને્તી ઠાકરિીભાઈ ભુિા  જનરલ જૂની સાંકળી જતેપુર  ૯૦૯૯૧૮૬૫૩૫  

૨૭  રવસક ઠાકરિીભાઈ ભિુા  જનરલ જૂની સાંકળી જતેપુર  ૯૦૯૯૧૮૬૫૩૫  

૨૮  પ્રિીણ કડિાભાઇ કોરાટ  જનરલ જૂની સાંકળી જતેપુર  ૯૪૨૬૨૩૦૨૯૫  

૨૯  રસીલાબને પ્રિીણભાઈ કોરાટ  જનરલ જૂની સાંકળી જતેપુર  ૯૪૨૬૨૩૦૨૯૫  

૩૦  હાડદિક પ્રિીણભાઈ કોરાટ  જનરલ જૂની સાંકળી જતેપુર  ૯૪૮૪૫૨૮૩૬૩  

૩૧  જોરુ નનકુભાઈ મોયા  ઓબીસી જૂની સાંકળી જતેપુર  ૯૯૭૯૪૦૮૮૮૯  

૩૨  ભરત નનકુભાઈ મોયા  ઓબીસી જૂની સાંકળી જતેપુર  ૯૯૭૯૪૦૮૮૮૯  

૩૩  મધુબેન નનકુભાઈ  મોયા  ઓબીસી જૂની સાંકળી જતેપુર  ૯૯૭૯૪૦૮૮૮૯  

૩૪  ટાભા બાધાભાઈ મુછડડયા  જનરલ જૂની સાંકળી જતેપુર  ૯૫૭૪૪૪૨૯૯૦  

૩૫  જમન ભીમજીભાઈ આસોદડરયા  જનરલ જૂની સાંકળી જતેપુર  ૯૬૩૪૪૫૫૩૪૮  

૩૬  સમજુબેન જમનભાઈ આસોદડરયા  જનરલ જૂની સાંકળી જતેપુર  ૯૬૩૪૪૫૫૩૪૮  

૩૭  દીપક જમનભાઈ આસોદડરયા  જનરલ જૂની સાંકળી જતેપુર  ૯૬૩૪૪૫૫૩૪૮  

૩૮  વિઠ્ઠલ છગનભાઈ ભિુા  જનરલ જૂની સાંકળી જતેપુર  ૯૯૧૩૬૦૬૫૫૦  

૩૯  રમેિ હીરજીભાઈ કોટડીયા  જનરલ જૂની સાંકળી જતેપુર  ૯૯૭૮૫૧૪૩૪  

૪૦  મનસુખ હીરજીભાઈ કોટડીયા  જનરલ જૂની સાંકળી જતેપુર  ૯૯૩૮૦૫૧૪૩૪  

૪૧  જીતેન્ર મોહનભાઈ િોરા  જનરલ જૂની સાંકળી જતેપુર  ૮૭૩૫૦૭૧૩૧૯  

૪૨  હેમંત િલ્લભભાઈ રૂપાપરા  જનરલ જૂની સાંકળી જતેપુર  ૯૯૭૮૪૬૬૨૮૩  

૪૩  રમણીક િલ્લભભાઈ રૂપાપરા  જનરલ જૂની સાંકળી જતેપુર  ૯૯૭૮૪૬૬૨૮૩  

૪૪  પરેિ પોપટભાઈ િોરા  જનરલ જૂની સાંકળી જતેપુર  ૯૪૨૬૪૪૩૮૩૯  

૪૫  પોપટ પરિોતમભાઈ િોરા  જનરલ જૂની સાંકળી જતેપુર  ૯૪૨૬૪૪૩૮૩૯  

૪૬  પ્રભાબને પોપટભાઈ િોરા  જનરલ જૂની સાંકળી જતેપુર  ૯૪૨૬૪૪૩૮૩૯  

૪૭  કડિા કરિનભાઈ બાંભરોલીયા  જનરલ જૂની સાંકળી જતેપુર  ૯૯૭૯૪૫૭૧૨૧  

૪૮  હરસુખ ઘુસાભાઈ ગડેડયા  ઓબીસી જૂની સાંકળી જતેપુર  ૯૫૮૬૩૬૭૨૪૭  

૪૯  ગોપાલ છગનભાઈ ગેડડયા  ઓબીસી જૂની સાંકળી જતેપુર  ૯૫૮૬૩૬૭૨૪૭  

૫૦  મનસુખ નાથાભાઈ આસોદડરયા  જનરલ જૂની સાંકળી જતેપુર  - 

ક્લસ્ટર – ૩  

૫૧  જગદીિ ભીખાભાઈ રાણપરીયા  જનરલ ધોળીધાર  જામકંડોરણા  ૯૭૨૭૦૯૭૬૮૧  

૫૨  કરણા ભગિાનભાઈ વિયાળ  ઓબીસી ધોળીધાર  જામકંડોરણા  ૮૧૨૮૫૮૫૭૩૦  

૫૩  નીલેિ ખોડાભાઈ ઢોલરીયા  જનરલ ધોળીધાર  જામકંડોરણા  ૯૮૨૪૪૮૮૨૩૮  



૫૪  ધનજી કેિાભાઇ રાણપરીયા  જનરલ ધોળીધાર  જામકંડોરણા  ૯૯૨૫૯૬૧૫૬૩  

૫૫  માધા લીંબાભાઈ સરસીયા  જનરલ ધોળીધાર  જામકંડોરણા  ૯૭૨૭૯૬૪૬૬૦  

૫૬  રાિજી દેિસીભાઈ ચાિડા  ઓબીસી ધોળીધાર  જામકંડોરણા  ૯૬૨૪૯૧૧૦૧૬  

૫૭  નીવતન અરજણભાઈ રાણપરીયા  જનરલ ધોળીધાર  જામકંડોરણા  ૯૭૨૩૮૮૧૪૩૫  

૫૮  ગોવિંદ પરસોતમભાઈ રાણપરીયા  જનરલ ધોળીધાર  જામકંડોરણા  ૯૯૭૯૦૫૪૧૬૩  

૫૯  જ્યોત્સનાબેન હસમુખભાઈ બાંભરોલીયા  જનરલ ધોળીધાર  જામકંડોરણા  ૯૪૨૯૪૬૨૦૫૩  

૬૦  વિઠ્ઠલ ભીખાભાઈ રાણપરીયા  જનરલ ધોળીધાર  જામકંડોરણા  ૯૭૧૨૪૮૦૫૯૪  

૬૧  ભીમા ધરમિીભાઈ રાણપરીયા  જનરલ ધોળીધાર  જામકંડોરણા  ૯૯૦૯૧૮૫૭૭૯  

૬૨  અમૃત હસમુખભાઈ ઢોલરીયા  જનરલ ધોળીધાર  જામકંડોરણા  ૯૯૧૩૦૨૫૬૫૦  

૬૩  જીતેન્ર રાજિેભાઈ પાદરીયા  જનરલ ધોળીધાર  જામકંડોરણા  ૯૭૨૬૬૨૧૨૪૬  

૬૪  મુકેિ રાજિેભાઈ પાદરીયા  જનરલ ધોળીધાર  જામકંડોરણા  ૯૭૧૨૪૮૦૫૬૮  

૬૫  ગોપાલ બાબુભાઈ રાન્પરીયા  જનરલ ધોળીધાર  જામકંડોરણા  ૯૯૧૩૫૫૩૩૪૮  

૬૬  અરવિદં પરસોતમભાઈ બાભંરોલીયા  જનરલ ધોળીધાર  જામકંડોરણા  ૯૮૯૮૫૪૫૮૯૦  

૬૭  બાબ ુઘેલાભાઈ સાિવલયા  જનરલ ધોળીધાર  જામકંડોરણા  ૯૭૨૬૧૧૫૦૪૨  

૬૮  તુલસી જઠેાભાઈ રાણપરીયા  જનરલ ધોળીધાર  જામકંડોરણા  ૯૯૨૫૭૩૮૮૪૯  

૬૯  મુકેિ ગોપાલભાઈ મારકણા  જનરલ ધોળીધાર  જામકંડોરણા  ૯૯૭૮૧૯૯૩૭૬  

૭૦  હરેિ ખોડાભાઈ ઢોલરીયા  જનરલ ધોળીધાર  જામકંડોરણા  ૯૯૭૯૧૩૮૩૭૨  

૭૧  જયંતી ઘેલાભાઈ સાિવલયા  જનરલ ધોળીધાર  જામકંડોરણા  ૯૭૧૪૫૪૯૯૮૩  

૭૨  ધીરુ ઘેલાભાઈ સાિવલયા  જનરલ ધોળીધાર  જામકંડોરણા  ૯૯૦૯૨૮૩૦૮૧  

૭૩  ધીરજ મોહનભાઈ રાણપરીયા  જનરલ ધોળીધાર  જામકંડોરણા  ૯૮૨૫૬૬૫૪૩૮  

૭૪  અનીલ ધીરજભાઈ રાણપરીયા  જનરલ ધોળીધાર  જામકંડોરણા  ૯૫૭૪૮૧૧૪૬૨  

૭૫  જયંવત અરજણભાઈ રાણપરીયા  જનરલ ધોળીધાર  જામકંડોરણા  ૯૭૨૩૮૮૧૪૩૫  

ક્લસ્ટર – ૪  

૭૬  ભાિેિ બાબભુાઈ ડઢાંણીયા  જનરલ સુપેડી  ધોરાજી  ૯૪૨૮૭૦૧૬૬૧  

૭૭  ધીરેન્ર િલ્લભભાઈ ચનીયારા  ઓબીસી સુપેડી  ધોરાજી  ૮૮૬૬૧૭૦૨૫૧  

૭૮  નરેન્ર િલ્લભભાઈ ભલાણી  જનરલ સુપેડી  ધોરાજી  ૯૭૨૪૬૦૯૮૮૦  

૭૯  રાજિે ચંદભુાઈ કાલરીયા  જનરલ સુપેડી  ધોરાજી  ૯૯૯૮૨૪૫૫૨૧  

૮૦  વિરીષ મદનભાઈ ભાલોડીયા  જનરલ સુપેડી  ધોરાજી  ૯૯૨૪૧૯૬૨૪૭  

૮૧  મહેિ નરિીભાઈ ઘેડટયા  જનરલ સુપેડી  ધોરાજી  ૯૮૯૮૪૯૫૧૩૫  

૮૨  નરેન્ર મગનભાઈ લાલકીયા  જનરલ સુપેડી  ધોરાજી  ૯૯૯૮૧૭૩૮૫૦  

૮૩  વમત રિીકલાલ િાગડડયા  જનરલ સુપેડી  ધોરાજી  ૯૭૧૪૧૫૨૭૦૧  

૮૪  ચીમન દામજીભાઈ ભાયાણી જનરલ સુપેડી  ધોરાજી  ૯૮૯૮૫૩૪૭૯૯  

૮૫  મુકેિ રિજીભાઈ ગોિાણી  જનરલ સુપેડી  ધોરાજી  ૯૮૯૮૪૯૬૯૯૦  

૮૬  વિનોદ ભુરાભાઈ ભાયાણી  જનરલ સુપેડી  ધોરાજી  ૯૮૯૮૭૨૪૭૭૨  

૮૭  ભારત બાબુભાઈ ડઢાંણીયા  જનરલ સુપેડી  ધોરાજી  ૯૯૨૪૯૯૬૫૨૧  

૮૮  ભાિેિ રવસકભાઈ િઘાસીયા  જનરલ સુપેડી  ધોરાજી  ૯૯૦૯૬૨૧૮૨૮  

૮૯  અિોક કારાભાઈ મેતા ઓબીસી સુપેડી  ધોરાજી  ૯૭૭૪૯૯૬૬૫૯  

૯૦  ભનુ ભીમજીભાઈ રોજાસણા  ઓબીસી સુપેડી  ધોરાજી  ૯૫૭૪૨૯૫૨૨૫  

૯૧  નાનજી ભીમજીભાઈ રોજસણા  ઓબીસી સુપેડી  ધોરાજી  ૯૫૫૮૮૩૧૬૮૦  



૯૨  િાઘજી ટપભુાઈ સોલંકી  ઓબીસી સુપેડી  ધોરાજી  ૯૭૧૪૩૪૭૭૯૮  

૯૩  રમણીક ગોિધિન ઘડેટયા  જનરલ સુપેડી  ધોરાજી  ૯૪૨૯૪૭૯૨૬૦  

૯૪  ભાવિન ભુરાભાઈ કાલરીયા  જનરલ સુપેડી  ધોરાજી  ૯૭૨૪૬૦૯૯૨૬  

૯૫  જીતેન્ર કેિિભાઈ ચનીયારા  ઓબીસી સુપેડી  ધોરાજી  ૯૪૨૬૮૪૩૨૨૩  

૯૬  યોગેિ મોહનભાઈ દલસાણીયા  જનરલ સુપેડી  ધોરાજી  ૯૪૨૬૨૪૩૨૨૯  

૯૭  કમલેિ રમણીકભાઈ િાગડડયા  જનરલ સુપેડી  ધોરાજી  ૯૮૯૮૫૧૫૨૩૮  

૯૮  નારણ ભીમજીભાઈ રોજાસણા  ઓબીસી સુપેડી  ધોરાજી  ૯૭૨૪૫૪૧૯૧૧  

૯૯  રમણીક આબંા ડઢાંણીયા  જનરલ સુપેડી  ધોરાજી  ૯૧૭૩૭૨૨૮૬૦  

૧૦૦  મોહન ભીમજીભાઈ રોજાસણા ઓબીસી સુપેડી  ધોરાજી  ૯૯૭૪૮૪૩૧૭૪  

ક્લસ્ટર – ૫  

૧૦૧  જયેિ ખીમાભાઈ ચંરિાડડયા  જનરલ ઇસરા ઉપલટેા ૭૦૧૬૯૮૯૧૨૩  

૧૦૨  નંદલાલ િાલજીભાઈ રૂપાપરા  જનરલ ઇસરા ઉપલટેા ૯૫૩૭૩૪૭૩૯૮  

૧૦૩  સોરા ઈબ્રાહીમ કોજીપરા એસ.સી. ઇસરા ઉપલટેા ૯૭૧૨૪૬૯૯૪૭  

૧૦૪  વિનોદ વિઠ્ઠલભાઈ લાડાણી  જનરલ ઇસરા ઉપલટેા ૯૯૦૯૮૮૦૯૪૮  

૧૦૫  જમણ છગનભાઈ લક્કડ  જનરલ ઇસરા ઉપલટેા ૯૯૦૯૨૨૮૩૨૬  

૧૦૬  ઘુસા પ્રેમજીભાઈ રૂપાપરા  જનરલ ઇસરા ઉપલટેા ૯૪૦૮૦૪૪૩૬૦  

૧૦૭  રૈયા પ્રેમજીભાઈ લક્કડ  જનરલ ઇસરા ઉપલટેા ૯૭૨૬૫૧૫૧૪૩  

૧૦૮  લક્ષ્મીકાંત વિઠ્ઠલભાઈ લાડાણી  જનરલ ઇસરા ઉપલટેા ૯૯૦૯૮૮૦૯૪૮  

૧૦૯  મુળુ દેિસી ગંભીર  જનરલ ઇસરા ઉપલટેા ૯૯૦૯૮૮૦૯૪૮  

૧૧૦  અમીબેન મુળુભાઈ ગંભીર  જનરલ ઇસરા ઉપલટેા ૯૯૦૯૮૮૦૯૪૮  

૧૧૧  િેજીબેન બાિનજીભાઈ ગભંીર  જનરલ ઇસરા ઉપલટેા ૯૯૭૮૭૦૬૧૦૬  

૧૧૨  બાિનજીભાઈ દિેારખી ગંભીર  જનરલ ઇસરા ઉપલટેા ૯૯૭૮૭૦૬૧૦૬  

૧૧૩  એભા પુંજાભાઈ ગંભીર  જનરલ ઇસરા ઉપલટેા ૯૨૬૫૦૭૯૩૭૮  

૧૧૪  લીરીબને કાનજીભાઈ નંદાણીયા  ઓબીસી ઇસરા ઉપલટેા ૯૦૯૯૯૬૫૯૨૨  

૧૧૫  કાના અરજણભાઈ નદંાણીયા  ઓબીસી ઇસરા ઉપલટેા ૯૦૯૯૯૬૫૯૨૨  

૧૧૬  અિોક િલ્લભભાઈ લાડાણી  જનરલ ઇસરા ઉપલટેા ૯૪૨૮૨૭૩૭૨૦  

૧૧૭  સંદીપ રવતલાલ રૂપાપરા  જનરલ ઇસરા ઉપલટેા ૮૨૦૦૦૫૮૫૩૯  

૧૧૮  કાંવત જસમતભાઈ રૂપાપરા  જનરલ ઇસરા ઉપલટેા ૯૯૭૮૨૦૨૦૭૩  

૧૧૯  ડકિોર ઉકાભાઈ ગંભીર  જનરલ ઇસરા ઉપલટેા ૯૯૭૮૨૦૨૦૭૩  

૧૨૦ ભારત ખીમાભાઈ ચંરિાડડયા  જનરલ ઇસરા ઉપલટેા ૯૭૧૨૧૦૯૨૧૮  

૧૨૧  મધુબેન ડકિોરભાઈ પટોળીયા  જનરલ િીરપુર જતેપુર ૯૮૭૯૬૭૨૯૩૬  

૧૨૨  રમેિ પરસોતમભાઈ ગાજીપરા  જનરલ િીરપુર જતેપુર ૯૮૭૯૬૭૨૯૩૬  

૧૨૩  પાિિતીબેન નાથાભાઈ રૂપારેલીયા  જનરલ ઈિરીયા જામકંડોરણા ૮૩૨૦૪૭૨૨૦૦  

૧૨૪  કાંતાબેન ભગિાનજી પટેલ  જનરલ િાડાસડા જતેપુર ૯૯૯૮૩૦૩૫૨૪  

૧૨૫  રમેિ ભોિાનભાઈ પરમાર  એસ.સી. િાડાસડા જતેપુર ૯૮૭૯૬૯૨૨૩૬  

 

 

 

 



ઓન ફામશ ટર ાયલ (ઓ.એફ.ટી.) લાભાથી ખેડૂતોનુું લીસ્ટ (પ્લાન્દ્ટ પ્રોટેક્ર્ન) 

 
 (૧) મગફળીમાું સફેદ ધણૈનુું સુંકષલત ષનયુંત્રણ 

પાક : -મગફળી , ઋત:ુ - ખરીફ-૨૦૧૯     

ષનદર્શન ષિસ્તાર : -૧.૫ હેક્ટર ,  પ્લોટ ષિસ્તાર: - ૧.૦ એકર  
ઈનપુટ :- ક્લોરોપાયરીફોસ = ૧.૫ લીટર, લેમ્ડાસાયએલોથ્રીન = ૫૦૦ વમલી  

ક્રમ ખેડૂતોના નામ  કેટેગરી  ગામ  તાલુકો  મોબાઈલ  

૧  બચુભા કેિુભા ચાિડા  ઓબીસી  ગઢાળા  ઉપલટેા ૭૬૯૮૦૮૩૯૨૯  

૨ ડહતેિ જઠેાભાઈ ડોબરીયા  જનરલ બોડરયા  જામકંડોરણા ૯૭૨૭૦૪૬૮૯૪ 

૩  છગનલાલ રામજીભાઈ ભૂત  જનરલ  જામ ટીંબડી  ઉપલટેા  ૬૩૫૧૫૬૨૧૫૮  

 

 

પ્રથમ હરોળ નીર્દર્દન (FLD-2019-20) ના લાભાથી પર્પુાલકો ના નામનન યાર્ી 

   ૧) પરુ્ઓ માાં કેનશર્યમ આપવાથી ર્ુધ ઉત્પાર્ન થતો વધારો 

  ઇનપુટ:- Calpar Gold 5 lit. Bottle 

ક્રમ નાં લાભાથી પર્ુાંપાલક નુાં નામ  ગામ તાલુકો મોબાઇલ નાં. 

૧ મનસુખભાઈ કાબાભાઇ કોડીયાર મોટીપરબડી  ધોરાજી ૯૯૨૫૫૭૨૭૩૩ 

૨ માંગાભાઈ ર્ાનાભાઈ ટોટા તોરણીયા ધોરાજી ૯૪૦૮૬૬૧૦૮૨ 

૩ જ્યોત્સનાબેન એમ. ગજેરા નાનીપરબડી ધોરાજી ૯૪૨૮૭૦૧૭૭૫ 

૪ મનીર્ાબેન એમ. રાર્ડીયા માંડલીકપુર જેતપુર ૯૭૨૬૫૧૧૨૩૦ 

૫ દર્નેર્ભાઈ હદરભાઈ રાણપરીયા નાનીર્ુધીવર્ર  જામકડોરણા ૯૮૯૮૦૩૭૫૦૫ 

૬ અસ્વીનભાઈ બચુભાઈ ત્રાડા જસાપર જામકડોરણા ૯૯૦૯૫૩૯૯૬૫ 

૭ નવજાબેન ઓગડભાઈ બાદરયા  નાનીવાવડી  ઉપલેટા ૭૩૫૯૪૦૩૧૬૮ 

૮ રૂડીબેન ટપુભાઈ ભારાઇ ઉપલેટા ઉપલેટા ૯૬૬૨૬૫૩૭૫૪ 

૯ નારાયણભાઈ પી. મારડીયા તલગના ઉપલેટા ૮૧૪૦૬૦૮૫૮૫ 

૧૦ ભગાભાઈ આર. ચાટકા  ભોળા ધોરાજી ૯૯૦૯૭૩૮૧૫૭ 

 

   ૨) પરુ્ઓ માાં બાયપાસ ફેટ આપવાથી ર્ુધ ઉત્પાર્ન થતો વધારો 

  ઇનપુટ:- Bypass Fat Powder- 2 kg 

ક્રમ નાં લાભાથી પર્ુાંપાલક નુાં નામ  ગામ તાલુકો મોબાઇલ નાં. 

 ૧ બગાભાઇ ભુસાભાઈ વાાંક  તોરણીયા ધોરાજી ૯૫૩૭૦૭૫૨૦૭ 

૨ ર્ેવુબેન ગોવવાંર્ભાઈ નર્યાળ  તોરણીયા ધોરાજી ૯૯૦૯૬૯૨૪૭૨ 

૩ નીતાબેન રાજુભાઈ પોકીયા નાનીપરબડી ધોરાજી ૯૬૨૪૮૦૦૨૧૧ 

૪ લતાબેન દર્નેર્ભાઈ કોટડીયા  નાનીપરબડી ધોરાજી ૯૯૭૯૫૨૧૭૮૪ 

૫ સુનમતાબેન ગોરધનભાઈ રાર્ડીયા માંડલીક્પુર જેતપુર ૯૯૭૮૦૨૫૮૩૯ 

૬ રેખાબેન અર્ોકભાઈ રાર્ડીયા માંડલીક્પુર જેતપુર ૯૭૭૩૨૦૯૩૩૬ 

૭ અરવવાંર્ભાઈ એમ. ખુાંટ પેઢલા જેતપુર ૯૯૭૩૨૯૩૯૩૬ 

૮ જશપાબેન મુકેર્ભાઈ મોવલીયા  પેઢલા જેતપુર ૯૭૨૩૨૫૪૦૯૮ 

૯ જયસુખભાઈ આર. રામોલીયા  નાનીર્ુધીવર્ર  જામકડોરણા ૯૮૯૮૫૬૪૨૮૫ 

૧૦ જયાંતીભાઈ પોપટભાઈ બાબરીયા  જસાપર  જામકડોરણા ૯૭૨૬૦૮૦૭૯૫ 



૧૧ સુસ્માબેન એ. ધોરાજીયા  વેગડી ધોરાજી  ૯૯૭૮૧૧૯૮૦૬ 

૧૨ ભાવનાબેન સજુભાઈ ચુડાસમાાં નાનીવાવડી  ઉપલેટા ૭૮૭૪૧૦૫૧૬૫ 

૧૩ રેખાબેન રાકેર્ભાઈ ભુત નાનીવાવડી  ઉપલેટા ૯૪૦૯૧૬૨૭૧૨ 

૧૪ જયશ્રીબેન એસ. કોટડીયા  મોટીવાવડી ઉપલેટા ૯૬૮૭૬૧૯૨૬૩ 

૧૫ સુભાસભાઈ મુળજીભાઈ પેથાણી પાટણવાવ ધોરાજી ૯૮૨૫૪૨૭૧૦૦ 

૧૬ પરબતભાઈ આર. બોરખાતરીયા તલગના ઉપલેટા ૯૭૨૩૫૩૭૪૭૨ 

૧૭ કરસનભાઈ હમીરભાઈ મારડીયા તલગના ઉપલેટા ૯૯૭૪૦૩૩૩૦૮ 

૧૮ ધીરજભાઈ જી. પાઘડાર ભાર્જાલીયા ધોરાજી ૯૯૭૮૧૯૯૦૭૮ 

૧૯ જયસુખભાઈ એસ. પાઘડાર ભાર્જાલીયા ધોરાજી ૭૫૬૭૮૫૪૭૫૬ 

૨૦ ભાવનાબેન બી. ગેડલા પીપળીયા ધોરાજી ૯૭૧૪૧૩૭૨૧૫ 

 

   ૩) પરુ્ઓ માાં બાયપાસ પ્રોટીન આપવાથી ર્ુધ ઉત્પાર્ન થતો વધારો 

  ઇનપુટ:- Bypass Protein Powder- 2 kg 

ક્રમ નાં લાભાથી પર્ુાંપાલક નુાં નામ  ગામ તાલુકો મોબાઇલ નાં. 

૧ જરાજભાઈ મનુભાઈ વાાંક તોરણીયા ધોરાજી ૯૪૦૮૯૪૪૬૪૫ 

૨ બલીબેન બાબુભાઈ નર્યાળ તોરણીયા ધોરાજી ૯૬૩૮૭૩૭૨૫૫ 

૩ ર્ક્ષાબેન અર્ોકભાઈ ગજેરા  નાનીપરબડી ધોરાજી ૯૪૨૬૬૪૧૩૮૨ 

૪ મધુબેન રાજેર્ભાઈ કાપડીયા નાનીપરબડી ધોરાજી ૯૫૭૪૧૪૦૫૩૬ 

૫ અનનલભાઈ ગોપાલભાઈ સેનજાલીયા  માંડલીક્પુર ધોરાજી ૯૯૧૩૨૧૬૧૩૭ 

૬ મુકતાબેન મનસુખભાઈ રાર્ડીયા માંડલીક્પુર ધોરાજી ૯૭૭૩૧૭૬૧૦૦ 

૭ રાજેર્ભાઈ એમ. ગોધાધાર પેઢલા જેતપુર ૯૯૭૪૮૦૧૨૮૪ 

૮ પ્રતાભભાઈ એમ. મકવાણા  પેઢલા જેતપુર ૯૯૭૮૦૫૩૦૧૦ 

૯ જયસુખભાઈ મેપાભાઈ રામોલીયા  નાનીર્ુધીવર્ર જામકડોરણા ૯૭૧૨૧૫૮૩૪૫ 

૧૦ રાજુભાઈ નાગજીભાઈ સાવલીયા જસાપર જામકડોરણા ૯૯૭૪૭૫૮૩૬૧ 

૧૧ મનસુખભાઈ એમ. હીરપરા  જસાપર જામકડોરણા ૯૯૭૮૪૫૩૨૫૪ 

૧૨ કાજલબેન દકર્ોરભાઈ ગોહેલ  વેગડી ધોરાજી ૯૬૮૭૬૧૯૦૬૭ 

૧૩ રસીલાબેન અરવવાંર્ભાઈ મકવાણા વેગડી ધોરાજી ૯૬૮૭૬૧૯૦૬૭ 

૧૪ ર્ુધીબેન નાથુભાઈ પીથીયા  નાનીવાવડી ઉપલેટા ૯૬૮૭૬૧૯૨૮૩ 

૧૫ મધુબેન પ્રવીણભાઈ અગેરા  મોટીવાવડી ઉપલેટા ૯૮૯૮૧૭૨૦૨૧ 

૧૬ અર્ોકભાઈ મુળજીભાઈ પેથાણી પાટણવાવ ધોરાજી ૯૬૨૪૧૨૫૨૫૫ 

૧૭ યોગેર્ભાઈ હદરભાઈ પેથાણી પાટણવાવ ધોરાજી ૯૮૨૫૪૦૦૬૭૬ 

૧૮ નારાયણભાઈ એ. બોરખાતરીય તલગના ઉપલેટા ૯૮૭૯૭૬૪૫૯૨ 

૧૯ નારાયણભાઈ આર. બોરખાતરીય તલગના ઉપલેટા ૯૭૨૬૭૯૪૫૩૪ 

૨૦ સાન્તાબેન ભાવેર્ભાઈ ગેન્ડલા પીપળીયા ધોરાજી ૯૭૩૭૯૦૨૦૩૪ 

 

  



ઓન ફામદ ટ્રાયલ (OFT-2019-20) ના લાભાથી પર્ુપાલકો ના નામનન યાર્ી 

   ૪) પરુ્ઓ માાં પરોપજીવી કીટકો અને ખનીજ તત્વો ની ઉણપ થી ર્ુધ ઉત્પાર્ન માાં થતો ધટાળો 

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

ક્રમ નાં લાભાથી પર્ુાંપાલક નુાં નામ  ગામ તાલુકો મોબાઇલ નાં. 

૧ પ્રતાભભાઈ કે. વાાંક  તોરણીયા ધોરાજી ૯૯૧૩૩૧૧૯૯૭ 

૨ હેતલબેન અલકેર્ભાઇ કોટડીયા નાનીપરબડી ધોરાજી ૯૪૦૮૦૦૫૭૯૭ 

૩ વજુભાઈ હીરાભાઈ રાર્ડીયા  માંડલીક્પુર જેતપુર ૯૦૩૩૪૧૨૯૮૧ 

૪ જયાંતીભાઈ કે. રાણપરીયા  નાનીર્ુધીવર્ર જામકડોરણા ૯૯૦૪૦૯૨૮૨૩ 

૫ નવનીતભાઈ એસ. ચોવટીયા જસાપર જામકડોરણા ૯૯૭૯૦૦૮૭૦૧ 

૬ ચાંર્નબેન એસ. ડાભી   વેગડી ધોરાજી ૬૩૫૩૩૯૦૩૨૯ 

૭ દર્નેર્ભાઈ બાબુભાઈ પગડાર  ભાર્જાલીયા  ધોરાજી ૯૨૬૫૭૦૫૨૫૭ 

૮ વેજાભાઈ ર્ાનાભાઈ મુથવા  ઝાાંઝમેર  ધોરાજી ૯૯૭૪૪૫૦૫૫૬ 

૯ ગાાંડુભાઈ બી. ગેન્ર્ાલા  પીપળીયા ધોરાજી ૯૭૩૭૯૪૫૮૯૮ 

૧૦ અનાભાઇ ઓગડભાઈ ઝાપડા   સુપેડી ધોરાજી ૯૭૩૭૦૩૮૪૮૧ 

૧૧ દકર્ોરભાઈ એચ. ધડુક   મેરવર્ર ઉપલેટા ૭૫૬૭૪૪૩૨૨૮ 

૧૨ નીલેર્ભાઈ ડી. ઠુાંમ્મર પાટણવાવ ધોરાજી ૯૯૯૮૮૮૭૦૦૨ 

૧૩ મુકેર્ભાઈ વ્રજ્લાલ પેથાણી  પાટણવાવ ધોરાજી ૯૪૨૮૮૯૧૫૪૫ 

૧૪ ભીખાભાઈ પરબતભાઈ મારડીયા તલગના ઉપલેટા ૭૮૭૪૯૭૮૯૭૧ 

૧૫ અર્ોકભાઈ એમ. બોરખાતરીય તલગના ઉપલેટા ૯૭૩૭૭૧૮૦૬૩ 

 

પ્રથમ હરોળ ષનદર્શનના લાભાથી ખેડૂતોનુું  લીસ્ટ (બાગાયત) 
૧. લાભાથીઓની યાર્ી (પ્રથમ હરોળ નનર્ર્દન) 

પાક: રરાંગણ 

ઇન્પુટ: સાવજ એમ.ડી.પી.ટ્યુબ 

વર્દ:૨૦૧૯        કુલ ખેડુત :- ૧૦ 

ઋતુ:- ખદરફ  

ક્રમ નામ ગામ તાલુકો મોબાઇલ 

૧. અશ્ર્વીન વૃજલાલ બાબરીયા ર્ુધીવર્ર જામ કાંડોરણા ૯૮૯૮૧૩૭૮૫૩ 

૨. મહેર્ભાઇ ગોરધનભાઇ માવાણી ખજુરડા “ ૯૯૭૯૫૨૨૪૦૦ 

૩. જે ન્તીભાઇ લખમણભાઇ પેથાણી પાટણવાવ “  

૪. રમેર્ નજવરાજ લાખાણી વચાંચોડ “ ૮૨૪૭૧૧૪૨૫૬ 

૫. પ્રનવણ ગોબર લાખાણી “ “ ૭૩૫૯૪૮૧૪૧૧ 

૬. હાંસરાજ હરજી લાખાણી કલાણા “ ૯૪૦૯૩૧૧૨૨૨ 

૭. વશશભ નાથા બુટાણી કલાણા “ ૯૭૨૪૫૨૧૧૫૭ 

૮. અમરા પુના ડાભી વચાંચોડ “ ૯૯૭૯૭૯૦૩૧૫ 

૯. નારણ ખોડા પારધી વચાંચોડ “ ૯૯૨૪૧૫૪૭૧૬ 

૧૦ પ્રનવણ વર્રામભાઇ વેકરીયા મેખટીંબડી “ ૯૭૨૫૩૩૫૧૪૯ 

 

  



 

૨. લાભાથીઓની યાર્ી (પ્રથમ હરોળ નનર્ર્દન) 

પાક: ટામેટા 

ઇન્પુટ: માઇક્રોન્યુટ્રીયન્ટ ગ્રેડ-૪ 

વર્દ:૨૦૧૯        કુલ ખેડુત :- ૧૦ 

ઋતુ:- ખદરફ 

ક્રમ નામ ગામ તાલુકો મોબાઇલ 

૧. પ્રફુલ કેરુ્ભાઇ પાાંભર વૈભવનગર જામ કાંડોરણા ૬૩૫૩૨૨૦૨૧૧ 

૨. રાજુ નગરધરભાઇ ડેડકીયા ખજુરડા “ ૯૬૦૧૪૧૨૫૮૧ 

૩. દર્લીપ ર્ામજીભાઇ ડોબરીયા બાલાપર “ ૯૭૨૬૧૧૫૦૨૧ 

૪. સાંગીત્તબેન બચુભાઇ ડોબરીયા “ “ ૯૭૨૩૩૭૮૧૬૮ 

૫. હરેર્ ઠાકરર્ીભાઇ ડોબરીયા “ “ ૯૭૨૭૨૧૧૫૬૮ 

૬. ર્ૈલેર્ ગોબરભાઇ ખુાંટ “ “ ૯૫૮૬૩૨૯૫૧૧ 

૭. ર્ામજીભાઇ રાજાભાઇ ત્રાડા “ “ ૯૯૭૮૮૧૯૬૪૨ 

૮. સાંદર્પભાઇ નવનુભાઇ કપુરીયા અરણી ઉપલેટા ૯૮૯૮૯૩૧૬૦૫ 

૯. પ્રનવણભાઇ નાનજીભાઇ બોરડ રોઘેલ જામ કાંડોરણા ૯૭૨૪૪૩૦૧૩૪ 

૧૦ રમણીક કડવાભાઇ ઉંધાડ રોઘેલ “ ૯૫૩૭૩૪૪૫૮૦ 

 

૧. લાભાથીઓની યાર્ી (ઓન ફામદ ટ્રાયલ) 

પાક:- મરચી 

ઇન્પુટ: કોપર ઓક્સી-ક્લોરાઇડ + ટ્રાઇકોડમાદ  

વર્દ:૨૦૧૯        કુલ ખેડુત :- ૩ 

ઋતુ:- ખદરફ 

ક્રમ નામ ગામ તાલુકો મોબાઇલ 

૧. ર્ેવર્ીભાઇ જવેરભાઇ બોર્ર ઉજળા જામ કાંડોરણા ૯૭૧૪૨૧૩૧૭૬ 

૨. ધામેલીયા કેરુ્ભાઇ લાખાભાઇ મેઘાવડ “ ૯૮૭૯૪૩૯૭૮૦ 

૩. ફળર્ુ પ્રફુલભાઇ મોહનભાઇ બરડીયા “ ૯૯૧૩૫૪૦૪૯૭ 

 

પ્રથમ હરોળ નનર્ર્દનના લાભાથીઓનુાં લીસ્ટ (ગહૃ નવજ્ઞાન) 
૧) દકચને ગાડદનીંગ ના ૫ જાતના નબયારણ પકેટે ૧-૧ નાંગ  

ઋત:ુ  ખરીફ -૨૦૧૯  

નનર્ર્દનના નવસ્તાર : - ૦.૫ હકેટર, નનર્ર્દનની સાંખ્યા : ૫૦  

ક્ર.સાં. લાભાથીઓનુાં નામ ગામ તાલકુો મોબાઈલ નમ્બર 

1 થુમાર ચેતનાબેન પી. જર્ાપર જામકાંડોરણા ૯૬૮૭૬૭૫૦૫૯ 

2 પોંદકયા જયશ્રીબેન સી. જર્ાપર જામકાંડોરણા ૯૬૩૮૫૨૧૩૯૧ 

3 નહરપરા નીતાબેન કે. જર્ાપર જામકાંડોરણા ૯૭૨૬૧૩૪૪૮૨ 

4 ડાાંગર મનીર્ાબેન કે. જર્ાપર જામકાંડોરણા ૯૬૮૭૬૩૩૭૩૮ 

5 ડોંગા નવજયબેન સી. જર્ાપર જામકાંડોરણા ૯૬૮૭૮૩૩૭૩૮ 

6 પોંદકયા કાંચનબેન કે. જર્ાપર જામકાંડોરણા ૯૯૧૩૫૩૧૪૮૪ 

7 પોંદકયા રકાંજલબેન પી. જર્ાપર જામકાંડોરણા ૯૯૧૩૫૩૧૪૮૪ 

8 ડોંગા નનર્ાબેન એમ. જર્ાપર જામકાંડોરણા ૯૬૮૭૮૩૩૭૩૮ 

9 ચોવાટીયા રેખાબેન એમ. જર્ાપર જામકાંડોરણા ૭૦૬૯૦૩૬૬૭૭ 

10 બાબરીયા સનવતાબેન વાય. જર્ાપર જામકાંડોરણા ૯૬૩૮૫૨૧૩૯૦ 



11 બાબરીયા જ્યોનતબેન પી. મોટી પરબડી ધોરાજી ૯૪૨૬૭૮૨૦૦૬ 

12 અપનાદથી ભારતીબેન કે. મોટી પરબડી ધોરાજી ૯૬૮૭૬૧૯૪૨૬ 

13 ખડુ પુન્નાબેન પી. મોટી પરબડી ધોરાજી ૯૬૮૭૬૧૯૪૦૬ 

14 સોજીત્રા અનમતાબેન આર મોટી પરબડી ધોરાજી ૯૮૭૯૭૮૦૩૩૨ 

15 બાબરીયા માંજુબેન વી. મોટી પરબડી ધોરાજી ૯૪૨૮૮૪૨૮૦૨ 

16 ગજેરા ચેતનાબેન એમ. મોટી પરબડી ધોરાજી ૯૪૨૭૬૬૩૬૮૦ 

17 ગજેરા ગીતાબેન વી. મોટી પરબડી ધોરાજી ૯૯૭૮૮૮૬૧૩૨ 

18 ગજેરા નાંર્ુબેન પી. મોટી પરબડી ધોરાજી ૯૯૭૯૫૭૧૧૮૩ 

19 બાવીર્ા દર્વ્યાબેન વી. મોટી પરબડી ધોરાજી ૯૭૧૨૨૨૫૦૭૮ 

20 બાવીર્ા રામાબેન સી. મોટી પરબડી ધોરાજી ૯૯૭૮૧૧૭૭૧૭ 

21 થુમાર ખ્યાતીબેન જે. પાટણવાવ ધોરાજી ૯૯૨૪૩૦૦૨૪૯ 

22 સાવલીયા જ્યોત્સનાબેન આર. પાટણવાવ ધોરાજી ૯૪૨૯૦૪૫૩૮૯ 

23 થુમાર જયાબેન એમ. પાટણવાવ ધોરાજી ૯૯૨૪૦૯૪૫૨૭ 

24 કનેરીયા જયશ્રી એમ. પાટણવાવ ધોરાજી ૯૯૨૪૦૦૨૪૯૧ 

25 સાવલીયા માતુરાબેન એમ. પાટણવાવ ધોરાજી ૯૯૭૪૭૧૭૮૧૯ 

26 થુમાર નીતાબેન એમ. પાટણવાવ ધોરાજી ૮૧૨૯૬૪૨૦૨૮ 

27 સાવલીયા જયશ્રી સી. પાટણવાવ ધોરાજી ૯૬૩૮૦૩૦૮૩૪ 

28 થુમાર નનર્ાબેન આર. પાટણવાવ ધોરાજી ૯૫૫૮૮૪૨૭૩૪ 

29 થુમાર નવજાતાબેન કે. પાટણવાવ ધોરાજી ૯૪૨૯૩૫૧૩૨૨ 

30 થુમાર કાાંતાબેન જે. પાટણવાવ ધોરાજી ૯૯૨૪૫૦૦૨૪૯ 

31 ડોબરીયા બનાસેનબેન કે. બોદરયા જામકાંડોરણા ૮૪૬૯૨૬૦૩૨૭ 

32 ડોબરીયા મનીર્ાબેન જે. બોદરયા જામકાંડોરણા ૭૭૭૯૦૪૬૩૦૧ 

33 ડોબરીયા માંજુબેન જે. બોદરયા જામકાંડોરણા ૯૮૨૪૫૮૧૩૬૮ 

34 સાવલીયા મનીર્ાબેન પી બોદરયા જામકાંડોરણા ૯૯૦૪૯૩૮૧૦૨ 

35 સોજીત્રા વ્રજબેન એલ. બોદરયા જામકાંડોરણા ૯૭૧૪૧૯૦૩૭૯ 

36 સાવલીયા પૂજાબેન આર. બોદરયા જામકાંડોરણા ૯૬૨૪૨૦૭૭૧૭ 

37 સાવલીયા અશપાબેન કે. બોદરયા જામકાંડોરણા ૯૪૨૯૪૫૪૦૨૮ 

38 પાનસુરીયા અરૂણાબેન એસ. બોદરયા જામકાંડોરણા ૯૯૭૯૫૯૬૬૫૭ 

39 સાવલીયા સાંગીતાબેન જે. બોદરયા જામકાંડોરણા ૯૫૮૬૩૭૧૭૯૬ 

40 ડોબરીયા હકાબેન કે. બોદરયા જામકાંડોરણા ૯૯૭૯૨૮૬૮૬૬ 

41 પોંદકયા કાાંતાબેન બી. નાની પરબડી ધોરાજી ૯૭૧૪૭૬૧૨૧૨ 

42 ગજેરા ર્ર્નબેન એમ. નાની પરબડી ધોરાજી ૭૮૭૪૭૯૮૪૫૮ 

43 ગજેરા મુક્તાબેન બી. નાની પરબડી ધોરાજી ૭૮૭૪૦૮૬૯૦૧ 



44 કાપદડયા ગાંગાબેન એમ. નાની પરબડી ધોરાજી ૭૩૫૯૧૭૭૮૮૯ 

45 વાગદડયા મીનાબેન એલ. નાની પરબડી ધોરાજી ૯૭૨૬૬૨૧૦૭૦ 

46 કાપદડયા રાંજનબેન જી. નાની પરબડી ધોરાજી ૯૪૨૬૩૬૯૨૭૦ 

47 ખડેસદરયા જ્યોત્સનાબેન આર. નાની પરબડી ધોરાજી ૮૩૪૭૬૭૬૦૨૯ 

48 મોપાળીયા ભાનુબેન એલ. નાની પરબડી ધોરાજી ૯૪૫૯૫૬૮૫૨૫ 

49 વેકરીયા નબલાસબેન પી. નાની પરબડી ધોરાજી ૯૪૨૮૨૮૬૮૫૧ 

50 કાપોપરા લીલાબેન જી. નાની પરબડી ધોરાજી ૭૮૭૪૭૯૭૪૫૮ 

 

૨) મનહલાઓમાાં થાક ઘટાડવા માટ ેમીશકીંગ રવેોવશવાંગ સ્ટલૂ અન ેસ્ટને્ડ  

ઋત:ુ  ખરીફ -૨૦૧૯                        નનર્ર્દનની સાંખ્યા : ૦૫ 

ક્ર.સાં. લાભાથીઓનુાં નામ ગામ તાલકુો મોબાઈલ નમ્બર 

૧ ડાભી ચાંર્નબેન વેગડી ધોરાજી ૬૫૫૩૩૯૦૩૨૯ 

૨ સોજીત્રા નહનાબેન દર્નેર્ભાઇ ઉપલેટા ઉપલેટા ૯૬૬૨૨૬૬૧૬૨ 

૩ બુટાણી આર્ાબેન રજનીકભાઇ નાના વાવડી ધોરાજી ૮૨૦૦૦૭૬૧૫૬ 

૪ ઝપડા કાજલબેન ભાયાભાઇ પીપળીયા ધોરાજી --- 

૫ ગોહી વર્ાદબેન જગર્ીર્ભાઇ વેગડી ધોરાજી ૯૭૨૫૬૪૭૫૧૫ 

 

ઓન ફામદ ટ્રાયશસના લાભાથીઓની સનૂચ- ગહૃ નવજ્ઞાન  

૧) પરાંપરાગત રસોઈ નસસ્ટમ સાથ ેસોલર કકૂરની તલુના 

ક્ર.સાં. લાભાથીઓનુાં નામ ગામ તાલકુો મોબાઈલ નમ્બર 

૧ વાઘદડયા હીનાબેન એલ નાની પરબડી ધોરાજી -- 

૨ ગેંડાલા ર્ાાંતાબેન બી. પીપળીયા ધોરાજી ૯૯૭૮૨૩૨૦૨૮ 

૩ પેથાણી રેખાબેન એમ. પાટણવાવ ધોરાજી ૯૪૦૮૨૩૮૦૦૨ 

 


