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

 (૧) મગફળી – જી.જ.ેજી. ૨૨ 

પાક: -મગફળી ,રૂતુ: - ખરીફ–૨૦૨૦  

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

ઈનપુટ :- મગફળી બીજ = ૩૦ કી.ગ્રા.  

ક્રમ ખેડૂતોના નામ  કેટેગરી  ગામ  તાલુકો  મોબાઈલ  

૧  મોહનભાઈ આંબાભાઈ કયાડા  જનરલ છત્રાસા  ધોરાજી  ૯૯૦૯૩૧૦૩૫૮  

૨  દેવશીભાઈ ધનાભાઇ આતં્રોલીયા ઓબીસી છત્રાસા ધોરાજી  ૯૯૦૯૩૧૦૩૫૮  

૩  મનસુખભાઈ નાનજીભાઈ ભાલીયા  જનરલ ધોરાજી  ધોરાજી  ૯૮૨૫૫૬૨૬૮૦  

૪  શાંતિલાલ બાબભુાઈ ટોતિયા  જનરલ ધોરાજી ધોરાજી ૯૯૨૫૯૩૧૯૧૯  

૫  ગીરીશભાઈ બાબુભાઈ ટોતિયા  જનરલ ધોરાજી ધોરાજી ૯૯૦૯૧૮૫૭૩૬  

૬  પ્રવીણભાઈ રાજશેભાઈ જાતવયા  જનરલ ભાયાવદર ઉિલટેા  ૯૯૧૩૮૬૯૪૩૦  

૭  સંજયભાઈ બાબુલાલ જાતવયા  જનરલ ભાયાવદર ઉિલટેા ૯૯૧૩૮૬૯૪૩૦  

૮  િરસોિમભાઈ કાબાભાઇ મોવલીયા  જનરલ ચરખડી  ગોંડલ  ૯૭૨૪૪૫૧૦૨૪  

૯  મુકેશભાઈ કેશવભાઈ રોકડ  જનરલ વાડાસડા  જિેિુર  ૯૪૨૬૨૩૦૬૫૩  

૧૦  કેશવભાઈ િુનાભાઈ રોકડ  જનરલ વાડાસડા જિેિુર ૯૪૨૬૨૩૦૬૫૩  

 

 

(૨) મગફળીમાું સફેદ ફગૂનુું સુંકષલત ષનયુંત્રણ  
પાક : -મગફળી , ઋત:ુ - ખરીફ-૨૦૨૦  

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  દદલીિભાઈ મુળુભાઈ ડાંગર  જનરલ નીલાખા  ઉિલટેા ૯૨૬૬૫૪૮૯૬૭  

૨  દીિકભાઈ ખીમાભાઈ કરંગીયા ઓબીસી ખાખી જાતળયા ઉિલટેા ૭૦૪૧૦૮૨૦૦૩  

૩  આતશષ મનસુખભાઈ દોંગા જનરલ તવમલનગર  જામકંડોરણા ૯૯૭૮૭૪૭૨૮૭  

૪  કાતલદાસ મોહનભાઈ વડાલીયા  જનરલ સજાલીયાળી  ઉિલટેા ૬૩૯૪૦૮૧૪૩૫  

૫  રામભાઈ હમીરભાઈ મેયડ  એસસી વાડોદર ધોરાજી ૯૯૭૪૬૮૬૫૭૫  

૬  વ્રજલાલ િોિટભાઈ ટીલાળા જનરલ ભોળા  ધોરાજી ૯૪૨૭૨૩૯૦૮૨  

૭  કરશન ભુરાભાઈ જરૂ  ઓબીસી કંુઢેચ  ઉિલટેા ૯૯૭૯૬૭૪૯૮૦  

૮  જને્િીભાઈ ખુંટ  જનરલ િેઢલા જિેિુર  ૯૭૨૫૨૬૧૮૧૩  

૯  ભીખાભાઈ વાસણભાઈ જાદવ  ઓબીસી વરજાંગ જાતળયા  ઉિલટેા ૯૯૭૪૨૫૯૧૦૯  

૧૦  ભગવાનજી માધવજી ગોવાણી એસસી ખજુરડા જામકંડોરણા ૯૭૨૪૧૫૪૫૨૬  

 

 

 

 



(૩) મગફળીમાું સફેદ ધણૈનુ  ષનયુંત્રણ 

    પાક : -મગફળી, ઋત:ુ - ખરીફ-૨૦૨૦ 

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

ઈનપુટ :- ક્લોરોિાયરીફોસ = ૧.૫ લીટર  

ક્રમ ખેડૂતોના નામ  કેટેગરી  ગામ  તાલુકો  મોબાઈલ  

૧  રમેશભાઈ આલાભાઇ ડાંગર  જનરલ નીલાખા  ઉિલેટા ૯૭૨૫૨૩૦૫૬૯  

૨  દદનેશભાઈ ભીમજીભાઈ તવરડીયા  જનરલ  વાવડી  જામકંડોરણા ૯૭૧૪૦૨૨૬૪૦  

૩  રતસકભાઈ બચુભાઈ માંકદડયા  જનરલ સાજડીયાળી  ઉિલેટા ૯૯૨૪૩૫૪૪૫૪  

૪  નીલેશભાઈ વ્રજલાલ ટીલાળા જનરલ  ભોળા  ધોરાજી ૯૭૨૭૨૧૧૫૧૦  

૫  રમેશભાઈ રાયમલભાઈ વીરડા  એસસી  વાડોદર  ધોરાજી ૬૩૫૩૦૪૮૫૭૧  

૬  મહેશભાઈ સીદાભાઇ મંત્રા  એસસી કંુઢેચ  ઉિલેટા ૯૯૧૩૧૫૨૯૧૮  

૭  અરજણભાઈ ચનાભાઈ ખુંટ  જનરલ  િેઢ્લા જિેિુર ૯૮૨૪૯૧૧૯૭૫  

૮  રમેશભાઈ હમીરભાઈ જાદવ  ઓબીસી વરજાંગ જાતળયા  ઉિલેટા ૯૦૧૬૭૫૦૦૭૪  

૯  રાયભા દીિુભા ચુડાસમા  ઓબીસી  ખાખી જાતળયા  ઉિલેટા ૯૭૧૪૮૯૨૮૬૬૩  

૧૦  શાંિાબેન માધવજી ગોવાણી જનરલ  ખજુરડા  જામકંડોરણા - 

 

(૪) કપાસમાું ગુલાબી ઇયળનુું સુંકષલત ષનયુંત્રણ  
    પાક : -કિાસ, ઋત:ુ - ખરીફ-૨૦૨૦ 

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

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

ક્રમ ખેડૂતોના નામ  કેટેગરી  ગામ  તાલુકો  મોબાઈલ  

૧  કરણાભાઈ મેસુરભાઈ  ઓબીસી નીલાખા ઉિલેટા ૯૭૭૩૨૮૩૦૭૩  

૨  ખીમજીભાઈ લાલજીભાઈ દેસાઈ  જનરલ  વાવડી જામકંડોરણા ૯૭૨૭૨૧૧૬૧૯  

૩  કૈલાશભાઈ સવજીભાઈ  જનરલ ભોળા ધોરાજી ૯૯૨૫૯૯૩૮૩૫  

૪  તવજયભાઈ ખાંડેખા  ઓબીસી  કંુઢેચ ઉિલેટા ૯૯૨૬૪૪૪૨૬  

૫  ગીરીશભાઈ થોભણભાઈ સાવતલયા  જનરલ  વાડોદર ધોરાજી ૯૭૨૪૧૮૩૨૪૨  

૬  બચુભાઈ ગોવાભાઈ સુવા  જનરલ ખાખી જાતળયા ઉિલેટા ૯૯૯૮૬૦૫૪૪૫  

૭  ઉતમિલાબેન જયંિીભાઈ ગોવાણી  જનરલ ખજુરડા જામકંડોરણા -  

૮  વાલાભાઈ જીવાભાઈ બાબદરયા  જનરલ વરજાંગ જાતળયા ઉિલેટા -  

૯  કાળુભાઈ ગોબરભાઈ ઉંધાડ  જનરલ થાનાગલોલ જિેિુર ૯૯૧૩૫૨૫૩૫૫  

૧૦  વ્રજલાલ નાથુભાઈ સિાતસયા  જનરલ થાનાગલોલ જિેિુર ૭૪૧૯૪૬૦૪૬  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(૫) કપાસમાું સુંકષલત ખાતર વ્યિસ્થાપન  
    પાક : -કિાસ, 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  કેશવજી હરદાસ દોંગા  જનરલ વાવડી જામકંડોરણા ૯૬૩૮૮૫૧૦૯૪  

૨  હીરાભાઈ કારાભાઈ જલુ  ઓબીસી  નીલાખા ઉિલેટા ૮૩૪૭૭૬૦૦૮૫  

૩  મહેશભાઈ મોહનભાઈ ખુંટ  જનરલ વાડોદર ધોરાજી ૯૯૭૯૮૦૨૭૪૮  

૪  અિુલભાઈ મોહનભાઈ વડાલીયા  જનરલ સાજડીયાળી  ધોરાજી ૬૩૫૩૦૫૦૫૬૮  

૫  હરેશભાઈ સવજીભાઈ બાબદરયા  જનરલ  ભોળા ધોરાજી ૯૯૨૫૯૯૩૮૩૫  

૬  સીદાભાઇ જઠેાભાઈ મંત્રા  ઓબીસી કંુઢેચ ઉિલેટા ૯૯૧૩૧૫૨૯૧૮  

૭  હમીરભાઈ વાલાભાઈ બાબદરયા  જનરલ વરજાંગ જાતળયા ઉિલેટા ૮૧૨૮૮૩૪૭૮૭  

૮  પ્રવીણભાઈ ચનાભાઈ ખુંટ  જનરલ િેઢ્લા  જિેિુર  ૯૭૨૫૨૬૧૯૦૦  

૯  રમેશભાઈ ફોગાભાઈ ખુંટ  જનરલ ખાખી જાતળયા  ઉિલેટા ૯૯૭૪૪૫૨૧૭૨  

૧૦  રમેશભાઈ માધવજીભાઈ ગોવાણી  જનરલ ખજુરડા  જામકંડોરણા  ૭૩૩૭૭૧૪૫૬૨  

 

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

પાક: -મગફળી ,રૂતુ: - ખરીફ–૨૦૨૦    

ષનદર્શન ષિસ્તાર : -૧૦  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  અનીલ બાબુભાઈ કોટડીયા  જનરલ વાવડી  જામકંડોરણા ૯૭૨૭૯૯૨૮૮૨  

૨  દકશોર આલાભાઇ ડાંગર  જનરલ નીલાખા  ઉિલટેા  ૯૯૭૪૬૬૭૨૯૬  

૩  તવજય નાથાભાઈ ગીણોયા  જનરલ જામકંડોરણા  જામકંડોરણા ૯૭૨૬૧૧૫૩૦  

૪  જયંિી િેજા કોયાણી  જનરલ બોદરયા  જામકંડોરણા ૯૭૨૪૧૩૧૨૫૪  

૫  વલ્લભ બચુભંાઈ માંકદડયા  જનરલ સજાડીયારી  જામકંડોરણા ૭૨૮૧૯૭૨૧૧૧  

૬  મનુભા દેવભુા જાડેજા  જનરલ ભોળા  ધોરાજી  ૯૭૨૬૬૨૪૦૦૪  

૭  ચંદ ુભદાભાઇ વાગદડયા  જનરલ સુિેડી  ઉિલટેા  ૯૯૭૮૧૯૯૨૯૧  

૮  િંકજ નારણભાઈ હંુબલ  જનરલ કંુઢેચ  ઉિલટેા ૯૯૭૮૨૦૨૧૬૩  

૯  ઋતષકેશ મનસુખભાઈ  જનરલ કોલકી  ઉિલટેા ૯૪૨૯૨૩૬૨૪૦  

૧૦  મનસુખભાઈ રાઘવજીભાઈ  જનરલ કોલકી  ઉિલટેા ૯૭૧૪૦૪૧૩૬૩  

૧૧  રજનીકાંિ િરસોિમભાઈ વકેરીયા  જનરલ મેખાટીંબી  ઉિલટેા ૯૪૨૭૪૩૯૫૧૬  

૧૨  ઉમેશ જીવરાજભાઈ ડોબરીયા  જનરલ જામકંડોરણા  જામકંડોરણા ૯૮૨૫૨૭૮૧૬૧  

૧૩  રાજશે લાધાભાઇ ડોબરીયા  જનરલ જામકંડોરણા જામકંડોરણા ૯૯૦૪૮૩૧૦૨૧  

૧૪  દદનેશ હંસરાજ બાબદરયા  જનરલ ધોરાજી  ધોરાજી  ૯૭૨૫૭૨૯૬૮૬  

૧૫  મંજુલાબેન છગનભાઈ ખુટં  જનરલ િેઢ્લા  જિેિુર  ૯૯૨૪૦૭૫૭૧૬  

૧૬  હેમંિ રવજીભાઈ ભૂિ  જનરલ દૂધીવદર  જામકંડોરણા ૯૬૩૮૦૧૮૨૫૩  



૧૭  ચંદ ુરમેશભાઈ ભવુા   દૂધીવદર  જામકંડોરણા ૯૬૩૮૦૧૮૨૫૩  

૧૮  તવનોદ નાથાભાઈ વીરડા  ઓબીસી વાડોદર  ધોરાજી  ૯૭૨૫૨૯૩૯૨૭  

૧૯  ધરમશી મનજીભાઈ ગજરેા  જનરલ મોટી િરબડી  ધોરાજી  ૯૯૦૯૭૪૨૫૮૪  

૨૦  રાજશે રામજીભાઈ સાથારીયા જનરલ બોદરયા  જામકંડોરણા ૯૯૨૫૮૮૮૭૦૬  

૨૧  કાના અરજણભાઈ બાબદરયા  જનરલ વરજાંગ જાતળયા  ઉિલટેા ૯૬૦૧૫૬૧૮૮૮  

૨૨  ભીમા રામભાઈ સુવા  ઓબીસી ખાખી જાતળયા  ઉિલટેા ૯૯૯૮૮૫૨૨૫૧  

૨૩  રાજુ નાથાભાઈ ગજરેા  જનરલ ઢાંક  ઉિલટેા ૯૮૨૫૭૪૮૬૫૭  

૨૪  તવઠ્ઠલ વાલજીભાઈ રુકદડયા  જનરલ ઢાંક  ઉિલટેા ૯૬૩૮૯૭૬૧૩૩  

૨૫  તમથુન ચંિકભાઈ ડેડદકયા  જનરલ ખજુરડા  જામકંડોરણા ૯૯૨૬૧૨૩૦૦૫  

 

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

 
 (૧) મગફળીમાું સફેદ ધણૈનુું સુંકષલત ષનયુંત્રણ 

પાક : -મગફળી , ઋત:ુ - ખરીફ-૨૦૨૦    

ષનદર્શન ષિસ્તાર : -૧.૫ હેક્ટર ,  પ્લોટ ષિસ્તાર: - ૧.૦ એકર  

ઈનપુટ :- ક્લોરોિાયરીફોસ = ૧.૫ લીટર, લેમ્ડાસાયએલોથ્રીન = ૫૦૦ તમલી  

ક્રમ ખેડૂતોના નામ  કેટેગરી  ગામ  તાલુકો  મોબાઈલ  

૧  રતસકભાઈ િોિટભાઈ વડોદદરયા  જનરલ દૂધીવદર  જામકંડોરણા ૯૭૨૩૪૨૩૯૦૫  

૨ પ્રફુલભાઈ ખુટં  જનરલ િેઢ્લા  જિેિુર  ૯૨૨૫૨૬૧૮૧૩  

૩  બાવનજીભાઈ ડી ગભંીર  જનરલ  ઇસરા  ઉિલટેા  ૯૯૭૮૭૦૬૧૦૦  

 

 

  



પ્રથમ હરોળ ષનદર્શનના લાભાથી ખેડૂતોનુું  લીસ્ટ (બાગાયત) 
૧. લાભાર્થીઓની યાદી (પ્રર્થમ હરોળ નનદર્શન) 

પાક: રરિંગણ 

ઇન્પુટ: સાવજ એમ.ડી.પી.ટ્યુબ 

વર્શ:૨૦૨૦        કુલ ખેડુત :- ૧૦ 

ઋતુ:- ખરરફ  

ક્રમ નામ ગામ તાલુકો મોબાઇલ 

૧. પેર્થાણી જેંતીભાઇ લખમણભાઇ પાટણવાવ ધોરાજી ૯૫૧૦૧૮૬૯૮૩ 

૨ પેર્થાણી રમેર્ બાવનજીભાઇ પાટણવાવ ધોરાજી ૯૬૨૪૨૪૦૬૮૧ 

૩. બાવનજી લખમણ પેર્થાણી પાટણવાવ ધોરજી ૯૯૭૯૫૪૪૪૧૦ 

૪ પ્રનવણ ગોબરભાઇ લાખાણી ચચિંચોડ ધોરાજી ૭૩૫૯૪૩૧૪૧૧ 

૫. ડાભી ઓઘડ જેર્ા ચચિંચોડ ધોરાજી ૯૬૬૪૯૨૩૨૫૦ 

૬ ડાભી અરજણ સાિંગા ચચિંચોડ ધોરાજી ૯૯૦૪૨૮૦૪૦૭ 

૭. ડાભી ભાણજી ર્થોભણ ચચિંચોડ ધોરાજી ૯૯૭૯૪૬૧૪૧૧ 

૮. પેર્થાણી રુપેર્ નહરાભાઇ ચચિંચોડ ધોરાજી ૯૯૭૪૨૬૫૯૪૭ 

૯. ધામેનલયા કેરુ્ લાખા મેઘાવડ જામ કિંડોરણા ૯૮૭૯૪૩૯૭૮૦ 

૧૦ વાડોદરીયા રનસક પોપટ દુધીવદર જામ કિંડોરણા ૬૩૫૩૮૬૦૩૦૦ 

 

૨. લાભાર્થીઓની યાદી (પ્રર્થમ હરોળ નનદર્શન) 

પાક: ટામેટા 

ઇન્પુટ: માઇક્રોન્યુટ્રીયન્ટ ગ્રેડ-૪ 

વર્શ:૨૦૨૦      કુલ ખેડુત :- ૧૦ 

ઋતુ:- ખરરફ 

ક્રમ નામ ગામ તાલુકો મોબાઇલ 

૧. જાવીયા પ્રનવણ મોહન બરડીયા જામ કિંડોરણા ૯૭૨૩૪૫૪૫૦૫ 

૨. પાિંચાણી રમણીક રવજીભાઇ બરડીયા  જામ કિંડોરણા ૯૯૭૮૨૬૮૮૮૮૬ 

૩. પાિંભર પ્રફુલ કેરુ્ભાઇ વૈભવનગર જામ કિંડોરણા ૬૩૫૩૨૨૦૨૧૧ 

૪. ચર્િંગાળા વલ્લલ્લભ સાણિંદ્ભાઇ અરણી ઉપલેટા ૯૯૯૮૧૪૯૯૯૬ 

૫. વાઘ રાજીબેન ભીખાભાઇ સાજડીયાળી ઉપલેટા ૯૭૧૪૩૫૧૦૪૭ 

૬ ભુત જેંતીલાલ છગનલાલ જામ ટીંબડી ઉપલેટા ૬૩૫૧૫૬૨૧૫૮ 

૭. રામોલીયા ધારા જેંતીલાલ જામ ટીંબડી  ઉપલેટા ૯૪૨૮૨૧૩૨૯૩ 

૮. ભટ્ટાસણીયા જેઠાભાઇ ટપુભાઇ સાજડીયાળી ઉપલેટા ૮૮૪૯૬૭૩૦૧૪ 

૯. વાઘ બાલુ દેવા સાજડીયાળી ઉપલેટા ૯૯૯૮૪૪૩૬૨૨ 

૧૦. રદપક જમન કોટડીયા મોટા ગુિંદાળા જેતપુર ૯૭૨૫૩૧૪૫૭૨ 

 
  



પ્રર્થમ હરોળ નીદશર્શન (FLD-2020-21) ના લાભાર્થી પર્પુાલકો ના નામનન યાદી 

   ૧) પરુ્ઓ માિં કેનલ્લર્યમ આપવાર્થી દુધ ઉત્પાદન ર્થતો વધારો 

  ઇનપટુ:- Calpar Gold 5 lit. Bottle 

ક્રમ નિં લાભાર્થી પર્ુિંપાલક નુિં નામ ગામ તાલુકો મોબાઇલ નિં. 
૧ જનકચસિંહ લખુભા જાડેજા તોરણીયા ધોરાજી ૮૧૬૦૫૬૨૭૫૫ 

૨ વલ્લલભભાઈ કાળાભાઈવેકરીયા નાનીપરબડી ધોરાજી ૯૪૨૮૨૬૬૮૫૧ 

૩ સીતલબેન મનસુખભાઈ આલ   પેઢલા જેતપુર ૯૪૨૮૩૨૬૬૫૬ 

૪ પ્રવીણભાઈ ચિંદુભાઈ બાબરીયા જસાપર જામકડોરણા ૯૯૦૯૪૯૮૯૨૫ 

૫ નારાયણભાઈ જી. ગુજરાતી સનાળા જામકડોરણા ૯૬૦૧૬૫૪૭૬૯ 

૬ સુભાર્ભાઈ એમ. પેર્થાણી  પાટણવાવ ધોરાજી ૯૦૧૬૧૧૯૭૬૯ 

૭ અિંજનાબેન બીપીનભાઈ સોજીત્રા તલગના ઉપલેટા ૯૭૧૨૧૯૫૯૭૦ 

૮ રદનેર્ભાઈ રામજીભાઈ લુવા નાગવદર ઉપલેટા ૯૭૨૩૮૫૨૯૨૩ 

૯ છગનભાઈ જીવનભાઈ બગડા નચત્રાવડ જામકડોરણા ૭૦૧૬૪૮૮૮૬૫ 

૧૦ ધમેર્ભાઈ બી. ઝાપડા પીપળીયા ધોરાજી ૯૭૧૪૧૩૮૨૧૫ 

 

   ૨) પરુ્ઓ માિં બાયપાસ ફેટ આપવાર્થી દુધ ઉત્પાદન ર્થતો વધારો 

  ઇનપટુ:- Bypass protein Powder- 2 kg 

ક્રમ નિં લાભાર્થી પર્ુિંપાલક નુિં નામ ગામ તાલુકો મોબાઇલ નિં. 

 ૧ ઇન્રજીતચસિંહ રદલુભા જાડેજા તોરણીયા ધોરાજી ૯૯૭૯૫૯૮૮૯૧ 

૨ ચીમનભાઈ ડી. રાદડીયા  મિંડલીક્પુર ધોરાજી ૯૯૦૯૬૪૬૫૧૬ 

૩ બીનાબેન મનસુખભાઈ આલ  પેઢલા જેતપુર ૯૭૨૬૯૬૭૬૩૪ 

૪ અલ્લપેર્ભાઈ ગી. સટોરડયા  નાનીદુધીવદર  જામકડોરણા ૯૯૭૮૭૪૫૬૯૪ 

૫ રાજેર્ભાઈ વેલજીભાઈ કોયાણી  નાનીદુધીવદર  જામકડોરણા ૬૩૫૫૪૭૫૬૫૪ 

૬ તમુબેન છનાભાઇ રાડા પાટણવાવ ધોરાજી ૮૧૬૦૧૫૯૩૮૫ 

૭ દક્ષાબેન સિંજયભાઈ રૂપાપરા તલગના ઉપલેટા ૯૭૨૬૩૩૩૪૬૯ 

૮ પરબતભાઈ સોમતભાઈ ભીભા   નાગવદર ઉપલેટા ૯૯૭૪૪૨૩૩૯૦ 

૯ મિંગાભાઈ એ. બગડા નચત્રાવડ  જામકડોરણા ૯૬૬૪૮૪૦૦૨૮ 

૧૦ અસ્વીનભાઈ એમ. ત્રાડા જસાપર  જામકડોરણા ૯૭૨૬૦૮૦૭૯૫ 

 

   ૩) પરુ્ઓ માિં બાયપાસ પ્રોટીન આપવાર્થી દુધ ઉત્પાદન ર્થતો વધારો 

  ઇનપટુ:- Bypass Fat Powder- 2 kg 

ક્રમ નિં લાભાર્થી પર્ુિંપાલક નુિં નામ ગામ તાલુકો મોબાઇલ નિં. 
૧ સુરેર્ભાઈ એસ. કપુપરા નાનીપરબડી  ધોરાજી ૯૯૧૩૬૮૬૫૪૧ 

૨ અિંકુરભાઇ પ્રવીણભાઈ સેનજાલીયા મિંડલીક્પુર જેતપુર ૯૫૮૬૯૦૫૯૦૫ 

૩ જયસુખભાઈ આર. માર્વશયા નાનીદુધીવદર જામકડોરણા ૯૯૭૮૭૮૦૫૬૮ 

૪ જયરાજભાઈ ગોબરભાઈ ડોંગા  જસાપર  જામકડોરણા ૯૯૨૫૮૨૬૫૯૩ 

૫ પરસોત્તમભાઈ બી. સોલિંકી સનાળા જામકડોરણા ૮૮૪૯૦૧૦૦૨૪ 

૬ જગદીર્ભાઈ કે. ઠુિંમ્મર  પાટણવાવ ધોરાજી ૯૦૯૯૧૨૩૪૦૦ 

૭ રકર્ોરભાઈ જીવાભાઈ નવઝુડા તલગના ઉપલેટા ૯૦૯૯૮૭૯૬૪૭ 



૮ ધવલભાઈ એ. કુબાવત અરણી ઉપલેટા ૭૬૦૦૮૧૭૦૮૦ 

૯ મગનભાઈ પુજાભાઈ બગડા નચત્રાવડ જામકડોરણા ૯૬૬૨૧૫૩૬૮૯ 

૧૦ હસમુખભાઈ કે. સોન્દરવા તરવડા જામકડોરણા ૬૩૫૫૬૮૯૫૮૪ 

 

ઓન ફામશ ટ્રાયલ (OFT-2020-21) ના લાભાર્થી પર્પુાલકો ના નામનન યાદી 

   ૪) પરુ્ઓ માિં સમતોલ આહાર અને બાયપાસ ફેટ આપવાર્થી દૂધ ર્થતો વધારો 

 ઇનપટુ:-1  Concentrate (50 Kg Bag) & Bypass Fat Powder 1 kg 

ક્રમ નિં લાભાર્થી પર્ુિંપાલક નુિં નામ ગામ તાલુકો મોબાઇલ નિં. 
૧ ભાવેર્ભાઈ ગોરધનભાઈ બાબરીયા તોરણીયા ધોરાજી ૭૯૯૦૧૨૭૧૯૨ 

૨ નીરૂબેન જમનભાઈ દુધાત્રા નાનીપરબડી ધોરાજી ૯૧૦૬૫૮૨૮૧૮ 

૩ રકર્ોરભાઈ વલ્લલભભાઈ ખુિંટ પેઢલા જેતપુર ૯૯૦૪૦૯૨૫૫૯ 

૪ જયિંતીભાઈ ખીમજીભાઈ રાણપરીયા નાનીદુધીવદર જામકડોરણા ૯૯૦૪૦૯૨૮૨૩ 

૫ ચિંદનબેન ર્ેલેર્ભાઈ ડાભી વેગડી ધોરાજી ૬૩૫૩૩૯૦૩૨૯ 

૬ મુકેર્ભાઈ વ્રજલાલ પેર્થાણી પાટણવાવ ધોરાજી ૯૪૨૮૮૯૧૫૪૫ 

૭ મુકેર્ભાઈ વલ્લલભભાઈ રૂપાપરા તાલાગના ઉપલેટા ૯૪૨૮૨૭૯૪૯૨ 

૮ લક્ષ્મીબેન નવનોદભાઈ લુવા નાગવદર ઉપલેટા ૯૯૦૯૪૨૮૦૩૫ 

૯ નરેર્ભાઈ ગન્દુભાઈ ભરવાડ પીપળીયા ધોરાજી ૬૩૫૧૫૯૫૦૦૫ 

૧૦ સાન્તાબેન ભાવેર્ભાઈ ગેંડલા પીપળીયા ધોરાજી ૬૩૫૩૪૧૩૭૬૫ 

Input:-2 Concentrate (50 Kg Bag)  

ક્રમ નિં લાભાર્થી પર્ુિંપાલક નુિં નામ ગામ તાલુકો મોબાઇલ નિં. 
૧ ભોમીકભાઈ રમણીકભાઈ રાદડીયા મિંડલીક્પુર જેતપુર ૯૯૨૫૪૪૩૯૦૦ 

૨ રાજીબેન હીરાભાઈ આલ પેઢલા જેતપુર ૮૨૦૦૧૪૧૪૧૩ 

૩ અસ્વીનભાઈ બચુભાઈ ત્રાડા જસાપર જામકડોરણા ૯૯૦૯૫૩૯૯૬૫ 

૪ પીન્ટુભાઈ પરસોત્ત્મભાઈ સોલિંકી સનાળા જામકડોરણા ૯૮૯૮૪૫૩૮૨૩ 

૫ જયિંતીભાઈ સવજીભાઈ ગુજરાતી સનાળા જામકડોરણા ૮૩૪૭૭૮૯૩૯૦ 

૬ મનસુખભાઈ લાલજીભાઈ સાવનલયા પાટણવાવ ધોરાજી ૭૮૭૪૯૬૧૧૦૬ 

૭ જયસુખભાઈ વલ્લલભભાઈ સોજીત્રા તાલગના ઉપલેટા ૯૮૨૫૬૪૪૬૬૭ 

૮ અર્ોકભાઈ માધાભાઈ વાગેલા  સાજડીયાળી  ઉપલેટા ૯૬૨૪૧૨૫૫૧૧ 

૯ હરેર્ભાઈ મિંગાભાઈ વાઘ અરણી ઉપલેટા ૯૫૫૮૪૬૧૭૧૭ 

૧૦ માવજીભાઈ પુિંજાભાઈ બગડા નચત્રાવડ જામકડોરણા ૬૩૫૧૪૨૨૬૨૧ 

 

  



પ્રર્થમ હરોળ નનદર્શનના લાભાર્થીઓનુિં લીસ્ટ (ગહૃ નવજ્ઞાન) 
૧) રકચને ગાડશનીંગ ના ૫ જાતના નબયારણ પકેટે ૧-૧ નિંગ  

ઋત:ુ  ખરીફ -૨૦૨૦  

નનદર્શનના નવસ્તાર : - ૦.૫ હકેટર, નનદર્શનની સિંખ્યા : ૫૦  

ક્ર.સિં. લાભાર્થીઓનુિં નામ ગામ તાલકુો મોબાઈલ નમ્બર 

1 ર્ારદાબેન અમરેતભાઇ રૈયાણી જેતલસર જેતપુર ૯૪૨૯૧૩૮૩૧૯ 

2 સિંગીતાબેન નવનોદભાઇ રાદરડયા જેતલસર જેતપુર ૯૪૨૯૦૪૫૯૭૫ 

3 રાયબેન મહેર્ભાઇ મૈત્રા કુિંજે ઉપલેટા ૯૯૧૩૧૫૨૪૭૮ 

4 જયાબેન નારણભાઇ ચિંદુવારડયા સેવિંત્રા ઉપલેટા ૯૦૯૯૪૨૭૩૩૨ 

5 કૈરૂબેન મગનભાઇ ભેર્દોરડયા કોલકી ઉપલેટા ૯૭૨૪૭૦૨૯૦૪ 

6 વનનતાબેન કનુભાઇ સુવા ર્થાનીજરડયા ઉપલેટા ૮૮૬૬૬૯૩૯૧૫ 

7 ર્ાિંતાબેન ભુરાભાઇ જલુ નનબાબ્બા ઉપલેટા ૭૯૮૪૫૩૮૩૮૮ 

8 મધુબેન નવક્રમભાઇ ડાિંગર નીલખા ઉપલેટા ૬૩૫૨૧૪૯૩૭૩ 

9 દર્શનાબેન કેતનભાઇ ભેર્દોરડયા કોલકી ઉપલેટા ૯૪૨૮૧૫૪૧૮૯ 

10 કૃષ્ણાબેન જયેર્ભાઇ ગાર મોજીરા ઉપલેટા ૯૯૦૯૩૫૦૧૨૪ 

11 કૃષ્ણાબેન રકર્નભાઇ ઝાલાવાડીયા રબરરકા ઉપલેટા ૯૭૨૫૯૭૦૧૨૪ 

12 ગીતાબેન સવનભાઇ સુમરા રબરરકા ઉપલેટા ૯૮૭૯૭૭૫૨૭૭ 

13 અિંજાબેન હજાભાઇ ડાિંગર ગધરા ઉપલેટા ૮૧૪૦૫૨૮૨૫૭ 

14 રમાબેન કરર્નભાઇ કુકેજ ઉપલેટા ૯૯૭૯૬૭૪૯૮૦ 

15 રાજીબેન ભીખાભાઇ વાળા સજદીયાદી ઉપલેટા ૯૭૧૪૩૫૧૦૪૭ 

16 અનસ્મતાબેન અતુલભાઇ વડારરયા સજદીયાદી ઉપલેટા ૬૩૫૩૦૫૦૬૬૮ 

17 મધુબેન ભીખાભાઇ ડાિંગર વજશન જારદયા ઉપલેટા ૭૬૦૦૨૦૩૧૩૨ 

18 ભાનુબેન ચિંદુભાઈ વછાણી ભોલા ધોરાજી ૯૫૩૭૦૧૧૧૯૧ 

19 નીરૂબેન મગનભાઇ નારીયા વડોદર ધોરાજી ૯૭૨૭૩૬૬૦૬૬ 

20 જલ્લપાબેન ર્ાિંનતભાઇ દોંગા વડોદર ધોરાજી ૯૯૭૪૬૮૬૫૭૫ 

21 કાજલબેન રામભાઇ મેર્થડ વડોદર ધોરાજી ૯૮૨૫૬૬૮૧૯૧ 

22 મીનાબેન અનનલભાઇ કોયાણી ધોરાજી ધોરાજી ૯૮૭૯૨૯૨૩૨૧ 

23 કિંચનબેન ગોપાલભાઇ વાઘાસીયા ધોરાજી ધોરાજી ૯૨૨૮૦૮૩૫૮૧ 

24 રામબેન માવજીભાઇ રે્થર્ીયા વડોદર ધોરાજી ૮૨૫૮૦૨૭૦૧૮ 

25 બીનાબેન પ્રકાર્ભાઇ નારીયા વડોદર ધોરાજી ૮૨૩૮૦૨૩૮૨૩ 

26 કૃષ્ણાબેન અર્ોકભાઇ વેકરીયા ફરેની ધોરાજી ૯૮૩૮૦૬૯૫૪૦ 

27 દક્ષાબેન મનોજભાઇ જરસાણીયા ભોલગામડા ધોરાજી ૯૪૨૭૫૫૧૧૦૫ 

28 અમીનાબેન કાસમભાઇ નસબી પીપળીયા ધોરાજી ૮૮૪૯૬૪૭૪૧૯ 

29 નનમશલાબેન મોઇનભાઇ વાઘાણી જમનાવાડ ધોરાજી ૯૯૭૮૧૧૭૫૬૩ 

30 મિંજુબેન રકર્ોરભાઇ ઘગગ્રા ડુનમયાણી ઉપલેટા ૯૦૬૭૩૫૪૬૭૩ 

31 રુકમણી કારાભાઇ દધાણીયા ડુનમયાણી ઉપલેટા ૯૮૯૮૮૫૬૦૯૯ 

32 પ્રભાબેન ભીખાભાઇ રૂડાણી ધોરાજી ધોરાજી ૯૯૭૮૧૯૯૪૮૮ 

33 ચિંરરકાબેન કાિંનતભાઇ રૂદાણી ધોરાજી ધોરાજી ૯૪૨૭૩૯૬૮૬૯ 

34 રેખાબેન ચહિંમતભાઇ બબનીયા જર્ાપર જામકિંડોરણા ૯૬૬૪૫૩૪૪૨૩ 



35 ર્ોભનાબેન રમેર્ભાઇ બાબરીયા જર્ાપર જામકિંડોરણા ૮૭૫૮૭૬૩૯૩૭ 

36 જયાબેન મગનભાઇ બડધા રાયડી જામકિંડોરણા ૯૭૨૪૩૪૮૪૫૯ 

37 મીતાબેન ર્ૈલેર્ભાઇ રુ્થમર રાયડી જામકિંડોરણા ૯૮૭૯૧૩૩૫૩૦ 

38 અમીર્ાબેન નપન્ટુભાઇ સોલિંકી સનાડા જામકિંડોરણા ૮૮૪૯૦૧૦૦૨૪ 

39 જયાબેન સવજીભાઇ ગુજરાતી સનાડા જામકિંડોરણા ૯૬૦૧૬૫૪૭૬૯ 

40 મધુબેન ચિંદુભાઈ વસાણી કાનાવડા જામકિંડોરણા ૯૯૦૯૮૯૫૫૩૪ 

41 નહનાબેન જયિંતીભાઇ ઘરડયા બિંરડયા જામકિંડોરણા ૯૯૦૪૮૧૩૭૨૫ 

42 અલ્લપાબેન હરેર્ભાઇ ઘરડયા બિંરડયા જામકિંડોરણા ૯૭૧૪૪૩૭૮૮૪ 

43 ચિંરરકાબેન અર્ોકભાઇ પાનસુરીયા બોરરયા જામકિંડોરણા ૭૩૮૩૦૫૮૬૯૫ 

44 રમાબેન રનસકભાઇ કોટરડયા બોરરયા જામકિંડોરણા ૯૯૨૪૮૮૫૨૬૧ 

45 લનલતાબેન અર્ોકભાઇ ગોધાણી બોરરયા જામકિંડોરણા -- 

46 સુનનતાબેન જયેર્ભાઇ વાછાણી બોરરયા જામકિંડોરણા -- 

47 જલ્લપાબેન હજાભાઇ ઘરડયા બિંરડયા જામકિંડોરણા -- 

48 બીનાબેન ભૂપતભાઇ ઘાઘરા ડુનમયાણી જામકિંડોરણા -- 

49 નનરૂપાબેન જયેર્ભાઇ ઘાઘરા ડુનમયાણી જામકિંડોરણા -- 

50 ગીતાબેન બેજુભાઈ રૈયાણી ધોરાજી ધોરાજી -- 

 

૨) મનહલાઓમાિં ર્થાક ઘટાડવા માટ ેમીલ્લકીંગ રવેોચલ્લવિંગ સ્ટલૂ અન ેસ્ટને્ડ  

ઋત:ુ  ખરીફ -૨૦૨૦  

નનદર્શનની સિંખ્યા : ૫ 

ક્ર.સિં. લાભાર્થીઓનુિં નામ ગામ તાલકુો મોબાઈલ નમ્બર 

1 ડાભી ચિંદનબેન વેગડી ધોરાજી ૬૫૫૩૩૯૦૩૨૯ 

2 સોજીત્રા નહનાબેન રદનેર્ભાઇ ઉપલેટા ઉપલેટા ૯૬૬૨૨૬૬૧૬૨ 

3 બુટાણી આર્ાબેન રજનીકભાઇ નાના વાવડી ધોરાજી ૮૨૦૦૦૭૬૧૫૬ 

4 ઝપડા કાજલબેન ભાયાભાઇ પીપળીયા ધોરાજી --- 

5 ગોહી વર્ાશબેન જગદીર્ભાઇ વેગડી ધોરાજી ૯૭૨૫૬૪૭૫૧૫ 

 

ઓન ફામશ ટ્રાયલ્લસના લાભાર્થીઓની સનૂચ (ગૃહ નવજ્ઞાન) 

૧) પરિંપરાગત રસોઈ નસસ્ટમ સાર્થ ેસોલર કકૂરની તલુના 

ક્ર.સિં. લાભાર્થીઓનુિં નામ ગામ તાલકુો મોબાઈલ નમ્બર 

1 કાજલબેન સનતર્ભાઇ ડાિંગર વજશન જારદયા ઉપલેટા ૯૬૬૨૨૯૪૭૭૭ 

2 સોનલબેન મનહપતભાઇ કુવરદા વજશન જારદયા ઉપલેટા ૯૫૮૬૦૦૭૬૯૯ 

3 જયાબેન હરસુખભાઇ બાબરીયા વજશન જારદયા ઉપલેટા ૯૯૧૩૩૯૧૫૮૫ 

 


