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

 (૧) મગફળી – જી.જે.જી. ૨૨ 

પાક: -મગફળી ,રૂત:ુ - ખરીફ–૨૦૨૧  

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

ઈનપટુ :- મગફળી બીજ = ૩૦ કી.ગ્રા.  
ક્રમ ખેડતૂોના નામ  કેટેગરી  ગામ  તાલકુો  મોબાઈલ  

૧  કાછડિયા રજનીકાાંત લક્ષ્મણભાઈ  
જનરલ 

ધોરાજી ધોરાજી  
૯૮૯૮૨૨૫
૩૫૮ 

૨  વોરા વવજયાબને પ્રફુલભાઈ  
જનરલ 

ભાદાજાિીયા ધોરાજી  
૯૯૭૮૨૩૨
૧૩૬ 

૩  વોરા પ્રફુલભાઈ કરસનભાઈ  
જનરલ 

ભાદાજાિીયા 
ધોરાજી  ૯૯૭૮૨૩૨

૧૩૬ 

૪  ડહરપરા મનસખુભાઈ રેયાભાઈ  
જનરલ ભાિેર ધોરાજી ૯૯૭૮૨૩૨

૦૪૭ 

૫  બાબડરયા જમનાદાસ ભીખાભાઈ  
જનરલ મોટીપરબિી ધોરાજી ૯૮૨૫૭૫૬

૦૩૦ 

૬  ભાલીયા મનસખુ નાનજી  
જનરલ 

ધોરાજી 
ધોરાજી ૭૦૪૬૭૪૭

૩૯૧ 

૭  રામાણી નટવરલાલ પ્રમેજી  
જનરલ 

પીપળીયા 
ધોરાજી ૯૬૮૭૫૩૬

૨૪૯ 

૮  કોટિીયા પ્રભાબેન વિકમભાઈ  
જનરલ 

પીપળીયા 
ધોરાજી ૭૬૨૫૫૪૮

૫૪૫ 

૯  ખુાંટ ભીખભુાઈ ટપભુાઈ  જનરલ ખાખી જાળળયા ઉપલટેા  - 

૧૦  સોજીિા ળગરધર હાંસરાજ  
જનરલ 

તલાંગણા 
ઉપલટેા ૭૬૨૪૦૫૫

૧૩૫ 



 

 

(૨) મગફળીમાું સફેદ ફૂગનુું સુંકલલત ષનયુંત્રણ  

પાક : -મગફળી , ઋત:ુ - ખરીફ-૨૦૨૧  

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

ઈનપટુ :- ટ્રાયકોિરમાાં = ૨.૦ કી.ગ્રા. , એરિીનો ખોળ = ૧૦૦ કી.ગ્રા. 
ક્રમ ખેડતૂોના નામ  કેટેગરી  ગામ  તાલકુો  મોબાઈલ  

૧  ડકશોર મોહન ટીલાળા જનરલ ભોળા ધોરાજી 
૯૯૧૩૪૦૬
૬૦૩ 

૨  આવશષ મનસખુભાઈ  જનરલ 
વવમલ નગર 

જામકાંિોરણા 
૯૯૨૪૦૧૯
૩૦૩ 

૩  રામભાઈ હમીરભાઈ મેંયિ  
ઓબીસી 

ભાિેર ધોરાજી 
૯૯૭૪૬૮૬
૫૭૫ 

૪  કરસનભાઈ ભરુાભાઈ જલ ુ
ઓબીસી 

કુાંઢેચ  ઉપલટેા 
૮૩૨૦૯૬૩
૦૬૦ 

૫  ડદલીપભાઈ સરુાભાઈ  જરૂ 
ઓબીસી 

નીલાખા  
ઉપલટેા ૮૨૩૮૪૭૯

૪૪૩ 

૬  ચિુાસમા ગાંભીર વસહ લખભુા 
ઓબીસી 

ગઢાળા 
ઉપલટેા ૬૩૫૧૦૧૪

૫૩૪ 

૭  પરમાર પુાંજીબેન બચભુાઈ  એસસી ખજુરિા જામકાંિોરણા 
૭૨૨૬૮૨૮
૧૯૮ 

૮  પ્રફુલભાઈ ભરુાભાઈ બાણગોડરયા  જનરલ સાજળયાળી ઉપલટેા 
૯૭૧૪૪૯૪
૯૭૦ 

૯  શાણી રમણીક કરસનભાઈ  ઓબીસી 
વરજાાંગ 

જાળળયા  
ઉપલટેા 

૬૩૫૧૦૩૦
૩૨૭ 

૧૦  ખુાંટ જયાંતીભાઈ સવજીભાઈ જનરલ પેઢલા જેતપરુ  
૯૯૨૪૦૧૯
૩૦૩ 

 

 



 

 

(૩) મગફળીમાું સફેદ ધૈણન ુ ષનયુંત્રણ 

    પાક : -મગફળી, ઋત:ુ - ખરીફ-૨૦૨૧ 

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

ઈનપટુ :- ક્લોરોપાયરીફોસ = ૧.૫ લીટર  

ક્રમ ખેડતૂોના નામ  કેટેગરી  ગામ  તાલકુો  મોબાઈલ  

૧  ચાંદુ રવજીભાઈ રાદડિયા  
જનરલ 

ભોળા ધોરાજી 
૯૯૭૮૨૩૧
૭૮૮ 

૨  અનીલ બાબ ુભાઈ કોટિીયા  
જનરલ  વવમલ નગર 

જામકાંિોરણા 
૯૭૨૭૯૨૮
૮૮૨ 

૩  મોંઘીબેન ભોજાભાઈ ખાાંિેકા  
ઓબીસી  

કુાંઢેચ ઉપલેટા 
૯૧૦૬૦૦૧
૦૦૪ 

૪  મોહન સવજી ખુાંટ  
જનરલ  

વાિોદર 
ધોરાજી ૯૯૭૪૮૦૨

૧૭૮ 

૫  ડદલીપ મળુુભાઈ િાાંગર  
જનરલ  

નીલાખા ઉપલેટા 
૯૨૬૫૨૪૮
૯૬૭ 

૬  બચભુા કેશભુા ચાવિા  
એસસી 

ગઢાળા ઉપલેટા 
૯૨૬૫૬૯૭
૨૨૨ 

૭  ડકશોર વાલા હરીજન  
     એસસી 

ખજુરિા જામકાંિોરણા 
૯૧૦૪૨૨૮
૧૯૮ 

૮  જયાંતી ભરુાભાઈ બાણગોડરયા 
જનરલ  

સાજિીયાળી 
ઉપલેટા ૯૭૧૪૪૯૪

૪૭૦ 

૯  જાદવ દાનભાઈ હમીરભાઈ  
ઓબીસી  

વરજાાંગ જાળળયા 
ઉપલેટા ૮૮૬૬૬૨૧

૩૭૫ 

૧૦  ખુાંટ વાલજી મોહન  
જનરલ  

પેઢલા જેતપરુ 
૯૯૦૯૩૧૩
૦૩૯ 

 

(૪) કપાસમાું ગલુાબી ઇયળનુું સુંકલલત ષનયુંત્રણ  

    પાક : -કપાસ, ઋત:ુ - ખરીફ-૨૦૨૧  



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

ઈનપટુ :- એમ.િી. પી. ટયબુ = ૪૦૦ ગ્રામ  

ક્રમ ખેડતૂોના નામ  કેટેગરી  ગામ  તાલકુો  મોબાઈલ  

૧  જયાંતીલાલ વિકમભાઈ વાછાણી  
જનરલ 

ભોળા  
ધોરાજી ૯૪૦૮૧૧૭

૯૩૪  

૨  મગન સવજીભાઈ ખુાંટ  
જનરલ  

વાિોદર  
ધોરાજી ૯૯૨૫૯૨૩

૬૦૦  

૩  પ્રવીણ નાગદાનભાઈ જરૂ  
ઓબીસી 

નીલાખા  
ઉપલેટા ૯૮૯૮૫૯૦

૩૯૮  

૪  અનીલ ધરમશીભાઈ ધલુેવશયા  
જનરલ 

સાજિીયાળી  
ઉપલેટા ૯૭૧૪૪૪૯

૪૪૭૦  

૫  સરેુશ લાખાભાઈ લાવિીયા  
જનરલ  

ઉપલેટા  
ઉપલેટા ૯૪૨૮૮૯૩

૮૬૮  

 

(૫) કપાસમાું સુંકલલત ખાતર વ્યિસ્થાપન  

    પાક : -કપાસ, ઋત:ુ - ખરીફ-૨૦૨૧  

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

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

ક્રમ ખેડતૂોના નામ  કેટેગરી  ગામ  તાલકુો  મોબાઈલ  

૧  ડદનેશ ભીમજીભાઈ વવરિીયા  
જનરલ 

વવમલનગર જામકાંિોરણા 
૯૭૧૪૦૨૨
૬૪૦  

૨  પરસોતમ કુરજીભાઈ સદુાની  
જનરલ 

ભોળા  
ધોરાજી ૯૪૦૮૮૭૭

૫૫૧  

૩  રમેશ રાયમલભાઈ વીરિા  
ઓબીસી 

વાિોદર  
ધોરાજી ૬૩૫૩૦૪૮

૫૭૧  

૪  મહશે સીદાભાઇ માંિા  
ઓબીસી 

કુાંઢેચ  
ઉપલેટા ૯૯૧૩૧૫૨

૯૧૮  

૫  ભરૂા નારણભાઈ જલ ુ 
જનરલ  

નીલાખા  
ઉપલેટા ૭૯૮૪૫૩૮

૯૮૮  



૬  ભરતવસહ લખભુા ચિુાસમા  
ઓબીસી 

ગઢાળા 
ઉપલેટા ૮૭૮૦૦૩૨

૭૦૨  

૭  સોનાબેન ભરુાભાઈ પરમાર  
એસ. સી. 

ખજુરિા  
જામકાંિોરણા 

ટા 
૯૯૭૪૯૫૭
૭૭૯૪  

૮  મનીષ બચભુાઈ માાંકડિયા  
જનરલ 

સાજિીયાળી  
ઉપલેટા ૯૭૭૩૪૧૩

૨૭૧  

૯  મનહર લાખાભાઈ લાવિીયા  
જનરલ 

વરજાાંગ જાળળયા  
ઉપલેટા ૯૪૨૯૦૪૮

૬૧૨  

૧૦  ગોવવિંદ વલ્લભભાઈ સાવળલયા  
જનરલ 

પેઢ્લા  
જેતપરુ ૯૭૨૩૨૫૪

૦૯૪  

 

ઓન ફામશ ટ્રાયલ (ઓ.એફ.ટી.) લાભાથી ખેડતૂોનુું લીસ્ટ (પ્લાન્દ્ટ પ્રોટેક્ર્ન) 

 

 (૧) મગફળીમાું સફેદ ધૈણનુું સુંકલલત ષનયુંત્રણ 

પાક : -મગફળી , ઋત:ુ - ખરીફ-૨૦૨૧    

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

ઈનપટુ :- ક્લોરોપાયરીફોસ = ૧.૫ લીટર, લેમ્િાસાયએલોથ્રીન = ૫૦૦ વમલી  
ક્રમ ખેડતૂોના નામ  કેટેગરી  ગામ  તાલકુો  મોબાઈલ  

૧  લાખાભાઈ રાણાભાઇ મેયિ  ઓબીસી  વાિોદર  ધોરાજી  
૯૯૭૪૦૪૮
૩૬૦  

૨ ગોવવિંદ નાગદાનભાઈ જલ ુ 
જનરલ 

નીલાખા  ઉપલટેા  
૭૦૧૬૯૪૯
૨૩૫  

૩  જયદીપવસહ અજીતવસહ ચાવિા  
ઓબીસી  

ગઢાળા  ઉપલટેા  
૮૮૪૯૩૮૧
૧૮૮  

 

 

પ્રથમ હરોળ ષનદર્શનના લાભાથી ખેડૂતોનુું  લીસ્ટ (બાગાયત) 

૧. લાભાર્થીઓની યાદી (પ્રર્થમ હરોળ નનદર્શન) 

પાક: રરિંગણ 

ઇન્પુટ: ૧૦ નિંગ ફેરોમેન ટ્રેપ + ૪૦ નિંગ લ્યુર/ ખેડુત 

વર્શ:૨૦૨૧        કુલ ખેડુત :- ૧૦ 

ઋતુ:- ખરરફ  



ક્રમ નામ ગામ તાલુકો મોબાઇલ 

૧. નિંદલાલ વલ્લભભાઇ રુપાપરા તલિંગણા ઉપલેટા ૯૪૨૮૨૭૯૪૯૨ 

૨ મોહનભાઇ રામજીભાઇ ચાવડા કલાણા ધોરાજી ૯૯૭૮૭૦૫૨૫૦ 

૩. જગમાલભાઇ ઓઘડભાઇ ડાભી  ચચિંચોડ ધોરાજી ૯૬૬૨૨૭૮૭૭૭ 

૪ નધરૂભાઇ વર્રામભાઇ મક્વાણા ભોલ ગામડા ધોરાજી ૭૯૯૦૦૪૧૬૧૫ 

૫. ર્િંભુભાઇ હરજીભાઇ ગજેરા નાગવદર ઉપલેટા ૯૯૭૯૯૮૨૫૩૫ 

૬ જયેર્ છગનભાઇ મારક્ણા ભાદાજળીયા ધોરાજી ૯૪૨૬૫૩૮૧૧૦ 

૭. નનકુિંજ બાબુભાઇ રાબડીયા ચચિંચોડ ધોરાજી ૯૭૧૪૪૯૬૮૦૮ 

૮. નધરજબેન અમૃતલાલ જારસાણીયા ભોલ ગામડા ધોરાજી ૯૪૨૮૦૮૦૫૯૧ 

૯. નપયુર્ભાઇ જેન્તીભાઇ પેર્થાણી પાટણવાવ ધોરજી ૯૮૯૮૭૪૭૫૪૧ 

૧૦ નટવરલાલ વલ્લભભાઇ પેર્થાણી પાટણવાવ ધોરાજી ૯૮૯૮૫૮૪૧૫૫ 

 

૨. લાભાર્થીઓની યાદી (પ્રર્થમ હરોળ નનદર્શન) 

પાક: ટામેટા 

ઇન્પુટ: માઇક્રોન્યુટ્રીયન્ટ ગ્રેડ-૪ 

વર્શ:૨૦૨૧      કુલ ખેડુત :- ૧૦ 

ઋતુ:- ખરરફ 

ક્રમ નામ ગામ તાલુકો મોબાઇલ 

૧. નનતીનભાઇ ગોરધનભાઇ પેર્થાણી પાટણવાવ ધોરાજી ૯૮૯૮૫૯૦૦૬૪ 

૨. મેઘાભાઇ પુનાભાઇ ડાભી ચચિંચોડ ધોરાજી ૯૯૨૪૧૦૧૩૦૫ 

૩. નજગ્નેર્ભાઇ કાિંતીલાલ ઠુિંમર પાટણવાવ ધોરાજી ૯૭૧૪૬૦૨૮૧૨ 

૪. અનનલભાઇ જેઠાભાઇ રાબડીયા વાડલા ઉપલેટા ૯૯૭૯૦૦૮૭૦૯ 

૫. રમણીક્લાલ લખમણભાઇ પેર્થાણી પાટણવાવ ધોરાજી ૭૪૩૩૯૯૯૧૪૨ 

૬ નવપુલ નવઠ્ઠઠ્ઠલભાઇ દલસાણીયા સાજડીયાળી ઉપલેટા ૮૧૩૮૧૯૦૫૪૦ 

૭. રકર્ોર નવઠ્ઠઠલ્ભાઇ દલસાણીયા સાજડીયાળી ઉપલેટા ૭૪૨૩૩૮૧૧૪૦ 

૮. ભરત મોહન સાવલીયા પાટણવાવ ધોરાજી ૮૭૫૮૨૮૬૦૨૦ 

૯. બુધાભાઇ મુળુભાઇ મક્વાણા ભોલ ગામડા ધોરાજી  

૧૦. જેંતીભાઇ ગોવીંદ્ભાઇ સાવલીયા પાટણવાવ ધોરાજી ૯૯૭૪૬૯૮૬૪૧ 

 

 

૩. લાભાર્થીઓની યાદી (પ્રર્થમ હરોળ નનદર્શન) 

પાક: રરિંગણ 

ઇન્પુટ: નબયારણ ૨૦૦ ગ્રામ રરિંગણ (જી.આર.બી.-૭) 

વર્શ:૨૦૨૧        કુલ ખેડુત :- ૧૦ 

ઋતુ:- ખરરફ  

ક્રમ નામ ગામ તાલુકો મોબાઇલ 

૧. જેરામ કરર્ન રુપાપરા તલિંગણા ઉપલેટા ૭૯૮૪૨૮૧૫૭૯ 

૨ સુરેશ્ભાઇ બાબુભાઇ ઠુિંમર પાટણવાવ ધોરાજી ૯૪૨૮૭૮૪૨૯૫ 

૩. રણછોડ્ભાઇ કચરાભાઇ ઠુિંમર પાટણવાવ ધોરાજી ૯૭૨૫૬૪૫૬૪૬ 

૪ મયુરભાઇ ચિંદુભાઇ વાછાણી ભોલ ગામડા ધોરાજી ૯૫૩૭૦૧૧૧૯૧ 

૫. લાલજીભાઇ લક્ષ્મીદાસ વાછાણી નાગ વદર ઉપલેટા ૯૯૦૯૮૮૧૪૭૯ 

૬ સિંદીપભાઇ નવનુભાઇ કપુરીયા અરણી ઉપલેટા ૯૮૯૮૯૩૧૬૦૫ 

૭. રાજેર્ કાળાભાઇ લાખાણી ચચિંચોડ ધોરાજી ૯૦૧૬૧૬૮૭૦૭ 

૮. મુળજીભાઇ લખમણભાઇ પેર્થાણી પાટણવાવ ધોરાજી ૯૪૨૭૫૬૪૨૦૪ 

૯. સિંજયકુમાર નજવનભાઇ પેર્થાણી પાટણવાવ ધોરાજી ૯૫૭૪૩૯૫૦૯૯ 

૧૦ અરચવિંદ જે રાઠોડ જમનાવડ ધોરાજી ૯૯૦૪૩૭૪૨૯૧ 

 



 

૧. લાભાર્થીઓની યાદી (ઓન ફામશ ટ્રાયલ) 

પાક: ટામેટા 

ઇન્પુટ: નબયારણ (જી.ટી.-૬) 

વર્શ:૨૦૨૧        કુલ ખેડુત :- ૩ 

ઋતુ:- ખરરફ  

ક્રમ નામ ગામ તાલુકો મોબાઇલ 

૧ ગોચવિંદ જેઠાભાઇ વાડલા ઉપલેટા ૯૯૨૫૭૭૧૦૮૧ 

૨ રમણીકલાલ ઓઘડભાઇ ડાભી ચચિંચોડ ધોરાજી ૯૬૬૨૨૭૮૭૭૭ 

૩ રાજીબેન ભીખાભાઇ વાઘ સાજડીયાળી ઉપલેટા ૯૭૧૪૩૫૧૦૪૭ 

 

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

ઋત:ુ  ખરીફ -૨૦૨૧ 

નનદર્શનના નવસ્તાર : - ૦.૫ હકેટર, નનદર્શનની સિંખ્યા : ૫૦  

ક્ર.સિં. લાભાર્થીઓનુિં નામ ગામ તાલકુો મોબાઈલ નમ્બર 

1 ચિંદુભાઈ બાબુભાઈ વૈષ્ણવ  ધોરાજી  ધોરાજી  ૯૯૦૪૪૨૨૯૫૩  

2 જમનભાઈ વૈષ્ણવ  ધોરાજી  ધોરાજી  ૯૯૨૫૪૫૦૭૪૨  

3 સોનલબેન રકર્નભાઈ વેકરીયા  વજશન જાનળયા ઉપલેટા  ૯૪૦૮૯૨૨૧૫૩  

4 સુનમતાબેન રદનેર્ભાઈ ડાિંગર  વજશન જાનળયા ઉપલેટા ૯૪૨૯૩૬૭૭૪૮  

5 મધુબેન લાખાભાઈ બોરરયા  વજશન જાનળયા ઉપલેટા ૭૫૬૭૪૧૮૦૯૩  

6 રક્રષ્નાબેન રર્ીકભાઈ નવરાણી વજશન જાનળયા ઉપલેટા ૯૪૨૯૦૪૭૩૦૯  

7 લાભુબેન ડાયાભાઇ દુધાત્રા  વજશન જાનળયા ઉપલેટા ૮૫૧૧૭૪૧૯૯૯  

8 મનીર્ાબેન નારાદભાઈ વેકરીયા  વજશન જાનળયા ઉપલેટા ૯૯૨૫૩૩૪૭૯૦  

9 અમરબેન મયુરભાઈ ડાિંગર  વજશન જાનળયા ઉપલેટા ૯૮૯૮૬૪૪૦૮૯  

10 ર્ીતલબેન જયદીપભાઈ બોરરયા  વજશન જાનળયા ઉપલેટા ૮૧૨૮૭૫૦૩૫૨  

11 નીતાબેન મહેર્ભાઈ જારીયા  વજશન જાનળયા ઉપલેટા ૯૯૭૪૨૪૩૫૬૬  

12 મણીબેન ગોચવિંદભાઈ સુવા  વજશન જાનળયા ઉપલેટા ૯૪૨૪૧૨૯૧૭૨  

13 મેનાબેન રાજેર્ભાઈ જાદવ  વજશન જાનળયા ઉપલેટા ૯૪૨૮૦૩૬૩૧૭  

14 મોંઘીબેન દેર્ાભાઈ જાદવ  વજશન જાનળયા ઉપલેટા ૯૪૨૯૦૪૭૩૦૮  

15 ર્ાિંતાબેન નાર્થાભાઈ ભાવાડીયા   વજશન જાનળયા ઉપલેટા ૯૭૨૪૫૨૧૧૩૭  

16 મિંજુબેન ધમ્જાભાઈ જારીયા  વજશન જાનળયા ઉપલેટા ૭૬૦૦૨૦૩૧૩૨  

17 ચિંરિકાબેન રદનેર્ભાઈ વેકરીયા  વજશન જાનળયા ઉપલેટા ૯૭૧૨૪૩૫૦૬૦  

18 દુધીબેન જીવરાજભાઈ નવરાણી  વજશન જાનળયા ઉપલેટા ૮૨૩૮૨૯૪૨૪૦  

19 રેખાબેન ભરતભાઈ ડાિંગર  વજશન જાનળયા ઉપલેટા ૯૮૯૮૯૦૦૮૩૩  

20 જ્યોત્સનાબેન કમલેર્ભાઈ ડાિંગર  વજશન જાનળયા ઉપલેટા ૯૮૯૮૪૭૫૬૪૯  

21 લીલાબેન રમાિંગાભાઈ બારરયા  નાગ્વાદર ઉપલેટા  ૯૬૨૬૨૨૧૦૯૨  

22 ઝિંઝીબેન રાજર્ીભાઇ બારરયા  નાગ્વાદર ઉપલેટા ૯૬૨૪૮૭૯૪૯૫  

23 લાર્થીબેન જરોમાિંનભાઈ બારરયા  નાગ્વાદર ઉપલેટા -- 

24 હિંસાબેન દેવર્ીભાઈ લુવા  નાગ્વાદર ઉપલેટા -- 

25 સભીબેન જ્હેનાભાઈ બારરયા  નાગ્વાદર ઉપલેટા -- 

26 નવમીતાબેન ગોચવિંદભાઈ બારરયા  નાગ્વાદર ઉપલેટા ૯૭૧૨૩૯૭૦૩૧  



27 ભાનુબેન સામતભાઈ ભીન્યા  નાગ્વાદર ઉપલેટા -- 

28 રેખાબેન ઐયાભાઈ બારરયા  નાગ્વાદર ઉપલેટા -- 

29 લક્ષ્મીબેન નવનોદભાઈ લુવા  નાગ્વાદર ઉપલેટા ૯૯૦૯૪૨૮૦૩૫  

30 કાવ્યાબેન પ્રાગજીભાઈ બારરયા  નાગ્વાદર ઉપલેટા -- 

31 હેજીબેન ગોચવિંદભાઈ જટોરીયા નાગ્વાદર ઉપલેટા -- 

32 લક્ષ્મીબેન હરદાસભાઈ બારરયા  નાગ્વાદર ઉપલેટા ૯૯૭૮૭૧૧૨૪૧ 

33 લાખીબેન સવદાસભાઈ બારરયા  નાગ્વાદર ઉપલેટા ૯૭૧૨૧૯૫૭૦૪  

34 લીરાબેન રમેર્ભાઈ બારરયા  નાગ્વાદર ઉપલેટા -- 

35 રામોલીયા નવજયાબેન  ધોરાજી ધોરાજી ૯૬૬૪૫૩૬૩૫૫  

36 જીવીબેન મગનભાઈ રાજીપરા  ધોરાજી ધોરાજી ૮૧૦૨૨૮૩૫૨૧  

37 સોનલબેન રાવજીભાઈ હીરપરા   ધોરાજી ધોરાજી ૯૮૭૬૧૨૫૫૨૩  

38 હીનાબેન ડી વસોયા  ધોરાજી ધોરાજી ૯૪૨૭૦૦૬૬૬૮  

39 સિંગીતાબેન પી વસોયા  ધોરાજી ધોરાજી ૮૧૨૮૦૬૫૯૧૯  

40 જાગાણી ર્ોભાબેન  ધોરાજી ધોરાજી ૭૬૯૮૦૬૮૯૯૬  

41 મનોજભાઈ ડી ઠાકર  જમનાવડ  ધોરાજી ૮૮૪૯૫૮૪૯૧૩  

42 ચેતનાબેન સિંજયભાઈ વેકરીયા  ધોરાજી  ધોરાજી ૯૪૨૬૮૫૯૪૧૧  

43 કુિંદનબેન ર્ૈલેર્ભાઈ મકવાણા  ભાલેગમાળા  ધોરાજી ૯૭૭૩૪૬૨૮૨૨  

44 નર્લ્પાબેન નીનતનભાઈ વાછાણી  ભૂખી  ધોરાજી ૬૩૫૫૦૧૬૦૮૦ 

45 કાનન્તલાલ પુરર્ોતમભાઈ જીવાણી    ગોમેટા ગોંડલ  ૬૩૫૨૨૪૫૨૨૮  

46 ચાવડા કોમલબા જૈરાજચસિંહ   ગડળા ઉપલેટા  ૭૬૯૮૦૮૩૯૨૯  

47 એકતાબેન રબાડીયા વડલા  ઉપલેટા  ૯૪૦૯૧૬૨૧૬૬  

48 રેખાબેન સિંજયભાઈ ડોબરરયા  બોરરયા  જામ કન્ડોરના  ૬૩૫૫૫૭૨૧૧૦  

49 વાજીબેન પોપટભાઈ લાલકીયા  બિંધીયા  જામ કન્ડોરના ૯૬૦૧૭૫૮૭૬૭  

50 નવલાસબેન નહતેર્ભાઈ  ધોરાજી  ધોરાજી  ૯૯૨૩૪૫૦૭૨૨  

 

ઓન ફામશ ટ્રાયલ્સના લાભાર્થીઓની સનૂચ (ગૃહ નવજ્ઞાન) 

૧) પરિંપરાગત રસોઈ નસસ્ટમ સાર્થ ેસોલર કકૂરની તલુના 

ક્ર.સિં. લાભાર્થીઓનુિં નામ ગામ તાલકુો મોબાઈલ નમ્બર 

1 સોનલબેન રકર્નભાઈ વેકરીયા  વજશન જારદયા ઉપલેટા ૯૪૦૮૯૨૨૧૫૩ 

2 હરસુખભાઇ રામભાઈ કુવરદા વજશન જારદયા ઉપલેટા ૯૭૨૨૯૫૪૮૯૬ 

3 સુનમતાબેન રદનેર્ભાઈ ડાિંગર  વજશન જારદયા ઉપલેટા ૯૪૨૯૩૬૭૭૪૮  

 


