
પ્રગતિશીલ ખેડિૂો  ની તિગિ  
 

૧. કેન્દ્રન ું નામ: કેવીકે, અમરેલી   

૨. કેિીકે ખાિે િર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ દરમ્યાન કાયષરિ યોજનાઓ: કેવીકે (૨૭૦૪-૧૪) 

૩. યોજના અંતર્ગત પસદં કરેલ ર્ામોની યાદી 
યોજનાન ું નામ  પસુંદ કરેલ ગામ  િાલ કાન ું નામ  પસુંદગી કરેલ 

ખેડિૂન ું નામ  
મોબાઈલ નુંબર  

કેવીકે યોજના  જસવતંર્ઢ  અમરેલી  ભપુતભાઈ 
બાવચદંભાઈ  
મારં્રોળીયા   

૯૮૭૯૧૪૦૫૬૩ 

 જસવતંર્ઢ  અમરેલી  ભોળાભાઈ 
જીણાભાઈ   
મારં્રોળીયા   

૯૮૭૯૧૪૦૫૬૩ 

 રામર્ઢ  સાવરકંુડલા  નાડા લાભબુને 
નાથાભાઈ   

૭૫૬૭૯૯૨૭૨૦ 

 રામર્ઢ  સાવરકંુડલા  બોરડ ચપંાબેન 
દેવશીભાઈ  

૯૯૭૯૩૧૦૯૬૫ 

 રામર્ઢ  સાવરકંુડલા  બોરડ મહશેભાઈ 
મધભુાઈ  

૯૪૨૭૨૭૬૧૩૦ 

 રામર્ઢ  સાવરકંુડલા  નાડા નાથાભાઈ 
નાર્જીભાઈ  

૯૪૨૮૫૩૦૫૫૮ 

 રામર્ઢ  સાવરકંુડલા  કથીરરયા 
લીલાબેન મનભુાઈ  

૯૯૭૮૧૫૧૫૦૨ 

 
 

મારં્વાપાળ  અમરેલી  રજનીભાઈ 
વાઘજીભાઈ 
રુપવતીયા 

૯૮૨૪૯૯૪૦૯૨૫ 

 મારં્વાપાળ  અમરેલી  નાકરાણી લાભબુને 
વાઘજીભાઈ  

૯૯૭૯૪૩૩૮૩૪ 

 મારં્વાપાળ  અમરેલી  નાકરાણી શભંભુાઈ 
જીણાભાઇ  

૯૯૦૯૮૪૨૮૭૨ 

 જસવતંર્ઢ  અમરેલી  ભાલાળા ૯૪૨૯૧૩૯૮૭૧ 



ભીખાભાઈ 
જીણાભાઇ  

 જસવતંર્ઢ  અમરેલી  નાકરાણી 
પ્રાર્જીભાઈ 
વવઠ્ઠલભાઈ  

૯૮૨૪૩૪૨૨૯૪ 

 જસવતંર્ઢ  અમરેલી  મારં્રોલીયા 
અરવવિંદભાઈ 
શામજીભાઈ  

૯૭૨૬૦૫૩૯૫૨ 

  

૪. યોજનામા ંથયલે તાલીમ તેમજ વવસ્તરણ કાયગક્રમો વવર્તો 
    તાલીમની સખં્યા-૧ ખેડતૂોની સખં્યા-૨૭, ફોન દ્વારા માર્ગદશગન- (ખેડતૂોની સખં્યા-૭૨) 

     

પી. પી. િી. એફ. આર. એ. 
 

યોજનાન ું નામ પસુંદ કરેલ ગામ િાલ કાન ું નામ પસુંદગી કરેલ 
ખેડિૂન ું નામ 

મોબાઈલ નુંબર 

પી. પી. વી. એફ. 
આર. એ.   

અમરેલી જીલ્લો   અમરેલી જીલ્લો  - - 

 ૪. યોજનામા ંથયેલ તાલીમ તેમજ વવસ્તરણ કાયગક્રમો વવર્તો 
    તાલીમની સખં્યા -૧, ખેડુતોની સખં્યા-૨૫ 

એટીક 

 
યોજનાન ું 
નામ 

પસુંદગી કરેલ ગામ િાલ કાન ું 
નામ 

પસુંદગી કરેલ ખેડિૂન ું નામ મોબાઈલ નુંબર 

એટીક ભીંર્રાડ લાઠી માલવીયા રકરીટભાઇ કરશનભાઇ  9727622819 

 અમરેલી અમરેલી પ્રભાબેન ભાસ્કરભાઇ કાબરીયા 8000528181 

 લાલાવદર અમરેલી ધાનાણી કડવાભાઇ નાજંીભાઇ 9979670720 

 મવતરાલા લાઠી ઘોડાસરા અશોકભાઇ કરશનભાઇ 9925994311 

 જાત્રોડા લીલીયા સવજ મર્નભાઈ હરદાસભાઈ 9925263723 

 કેરીયા અમરેલી દેથલીયા સરેુશભાઇ લાલજીભાઇ  9099871475 

 કેરીયા લાઠી હસમખુભાઇ શભંભુાઇ રાસરડયા 9099871475 



 કેરીયા લાઠી રવજીભાઈ સભંભુાઈ રાસરડયા 9099871475 

 વાઘાણીયા લીલીયા બરુની ચોટાવમયા રસલુવમયા 6352670157 

 શેડુભાર અમરેલી શેલડીયા અંબાબેન ભરુાભાઇ 9601420860 

 સખુપરુ અમરેલી ઝાપરડયા માધાભાઇ વવશાભાઇ 9898129118 

 સખુપરુ અમરેલી શેખ  કાનજીભાઇ નરશીભાઇ 9913937482 

 
સનાલી 

કંુકાવાવ 
વારડયા 

સોલકંી બાબભુાઇ દયાભાઇ 7567830254 

 ઇશ્વરીયા બાબરા રે્લાની કેસભુાઇ પરશોતમભાઇ  9638930084 

 ઇશ્વરીયા બાબરા ર્ેલાની દેવચદંભાઇ પરશોતમભાઇ 9429011351 

 જશવતંર્ઢ અમરેલી રામજીભાઇ વવરજીભાઇ મારં્રોળળયા 9638118756 

 મોટા  મુજંીયસાર બર્ાસરા ખેતાણી અંબાબેન રાવજીભાઇ 9726593221 

 ધારી ધારી અશોકભાઇ રહરજીભાઇ કંબોડી 9825558621 

 શેખપીપરીયા લાઠી જયવંતભાઇ વલ્લભભાઇ કાછરડયા 9913129439 

 
દેવર્ામ 

કંુકાવાવ 
વારડયા પદ્માણી પ્રવવણભાઇ બાબભુાઇ 9998263781 

 
દેવર્ામ 

કંુકાવાવ 
વારડયા ધાધળ કનભુાઇ જેઠસરુભાઇ 9725767627 

 ખાભંા ખાભંા બોરડ  ર્ોકુલભાઇ હરીભાઇ 9879961596 

 ભાવરાડી ખાભંા બધેુલા ભગભુાઇ ર્ીર્ાભાઇ 6354227958 

 સમઢીયાળા બર્ાસરા ર્ઢીયા કમલાબેન વશરામભાઇ 9712634453 

 સમઢીયાળા બર્ાસરા ર્ઢીયા ભરતભાઇ ર્ોરધનભાઇ 9712634453 

 વમવતયાળા સાવરકંુડલા મુજંપરા કનભુાઇ પ્રેમજીભાઇ 9429184653 

 
ખડખડ 

કંુકાવાવ 
વારડયા 

રહરપરા પરશોતમભાઇ શભંભુાઇ 9723939318 

 કરજાલા સાવરકંુડલા જર્દીશભાઇ કેસભુાઇ વડોદરીયા 9913261174 

 
માયાપદર 

કંુકાવાવ 
વારડયા 

સોલકંી અરજણભાઇ લાખાભાઇ 9913151070 

૪. યોજનામાું થયેલ િાલીમ િેમજ તિસ્િરણ કાયષક્રમોની તિગિો લાભાથી ખેડિૂો સાથે 
તાલીમની સખં્યા-૧ ખેડતૂોની સખં્યા-૨૯, ફોન દ્વારા માર્ગદશગન: ખેડતૂોની સખં્યા-૭૫ 



NFSM 
યોજનાન ું 
નામ 

પસુંદગી કરેલ ગામ િાલ કાન ું 
નામ 

પસુંદગી કરેલ ખેડિૂન ું નામ મોબાઈલ નુંબર 

NFSM કૃષ્ણર્ઢ  સાવરકંુડલા ર્જેરા વવનભુાઈ બાબભુાઈ 6352264268 

 કૃષ્ણર્ઢ  સાવરકંુડલા મજુપરા હર્ગદભાઈ કનભુાઈ 9429184652 

 મીતીયાળા સાવરકંુડલા મજુપરા વવપલુભાઇ કનભુાઈ 9429184653 

 મીતીયાળા સાવરકંુડલા વોરા મનોજભાઈ ધીરુભાઈ 6353663588 

 મીતીયાળા સાવરકંુડલા વોરા રકશોરભાઈ ધીરુભાઈ 9377127270 

 મીતીયાળા સાવરકંુડલા કોરઠયા વવલાસબેન મનસખુભાઈ 9624032024 

 ળચત્તલ અમરેલી સરવૈયા હાલભુાઈ મરં્ળવસિંહ 9510839480 

 ળચત્તલ અમરેલી સરવૈયા રઘવુીરવસિંહ અણદુભા 9924830002 

 ળચત્તલ અમરેલી ખીમજીભાઈ જીવરાજભાઈ પાથર 9510836847 

 ળચત્તલ અમરેલી ર્જેરા ભીખાભાઈ ભીમજીભાઈ 7202054678 

 શેડુભાર અમરેલી શેલડીયા રમેશભાઈ મનજીભાઈ 7202057170 

 શેડુભાર અમરેલી છત્રોલા નીરુભાઈ શભંભુાઈ 7984937420 

 મીઠાપરુ ડુરં્રી  અમરેલી સાથરીયા પ્રણવભાઈ ધનજીભાઈ 9510836847 

 ળચત્તલ અમરેલી દેસાઈ શભંભુાઈ જેઠાભાઈ 9879161475 

 જસવતંર્ઢ  અમરેલી મારં્રોળીયા ર્ોવવિંદભાઈ લાખાભાઈ 9327740378 

 જસવતંર્ઢ  અમરેલી ભીમાણી બાબભુાઈ મોહનભાઈ 9726053952 

 ળચત્તલ અમરેલી મારં્રોળીયા અરવવિંદભાઈ શામજીભાઈ 9664852736 

 જસવતંર્ઢ  અમરેલી ધધંરુકયા નીતાબેન રદનેશભાઈ  9429139871 

 જસવતંર્ઢ  અમરેલી મારં્રોળીયા રાજેશભાઈ નાનજીભાઈ 9428615128 

 

જસવતંર્ઢ  અમરેલી 
મારં્રોળીયા ઘનશ્યામભાઈ 
બાવચદંભાઈ 

9428795447 

 ટોડા  લાઠી  ભીડકીયા અંબાબેન જાદવભાઈ  9428190600 

 ટોડા  લાઠી  ભીડકીયા અનસયુાબેન ઉત્પલકુમાર 9429558528 

 ટોડા  લાઠી  ભીડકીયા વનરુભાઇ લાલજીભાઈ 9429500855 

 ટોડા  લાઠી  વેકરીયા ભરતભાઈ મનભુાઈ 9824916383 



 ટોડા  લાઠી  ભીડકીયા જાદવભાઈ લક્ષ્મણભાઈ 9426234008 

 ટોડા  લાઠી  ભીડકીયા નટવરભાઈ વલ્લભભાઇ 9724747616 

 મવતરાળા લાઠી  વામજા બટુકભાઈ બચભુાઈ 9712306094 

 મવતરાળા લાઠી  નવાપરીયા વ્રજલાલ રણછોડભાઈ 9512020899 

 મવતરાળા લાઠી  વામજા રહમ્મતભાઈ અરજણભાઈ 9712306094 

 મવતરાળા લાઠી  વામજા ર્ોવવિંદભાઈ કાનજીભાઇ 9712306094 

 ળચત્તલ અમરેલી પાથર કાતંાબેન ર્ોપાલભાઈ 9099535255 

 ળચત્તલ અમરેલી પાથર મકેુશભાઈ ર્ોપાભાઈ  9099535255 

 નેસડી સાવરકંુડલા દોંર્ા મનભુાઈ રણછોડભાઈ 9512020899 

 નેસડી સાવરકંુડલા રે્વરીયા શભંભુાઈ રવજીભાઈ 9712306094 

 નેસડી સાવરકંુડલા શેલડીયા પરબતભાઈ ભર્વાનભાઈ  9624721511 

 નેસડી સાવરકંુડલા પેથાણી મનસખુભાઈ રણછોડભાઈ  9724797890 

 નેસડી સાવરકંુડલા દોંર્ા મીઠાભાઈ રણછોડભાઈ 9016598096 

 નેસડી સાવરકંુડલા દોંર્ા રામજીભાઈ ર્ોપાભાઇ 6352206552 

 આંકરડયા નાના અમરેલી વાળા કનભુાઈ ખોડાભાઈ  7016926010 

 ર્ોખરવાળા મોટા અમરેલી ઝાલા ભરતવસિંહ હરરવસિંહ  9429878123 

 વડેરા  અમરેલી ચાવડા ખીમીબેન ર્ોમાભાઈ 9016598096 

 બાબાપરુ  અમરેલી ર્ોંડળલયા રાજેન્દ્રભાઈ પનુાભાઈ  6352206552 

 બાબાપરુ  અમરેલી રાદરડયા રહમતભાઇ રણછોડભાઈ  7016926010 

 બાબાપરુ  અમરેલી રાદરડયા રવસકભાઈ રહિંમતભાઈ  9429878123 

 બાબાપરુ  અમરેલી વઘાસીયા કમલેશભાઈ કરસનભાઈ 9898713068 

 

૪. યોજનામાું થયેલ િાલીમ િેમજ તિસ્િરણ કાયષક્રમોની તિગિો લાભાથી ખેડિૂો 
સાથે: િાલીમની સુંખ્યા-૧ ખેડિૂોની સુંખ્યા-૩૨, ફોન દ્વારા માગષદશષન: ખેડિૂોની 
સુંખ્યા-૮૫  
 

યોજનાન ું 
નામ 

પસુંદગી કરેલ ગામ િાલ કાન ું 
નામ 

પસુંદગી કરેલ ખેડિૂન ું નામ મોબાઈલ નુંબર 



NMOOP ખડખડ કંુકાવાવ અવશ્વનભાઇ મનસખુભાઇ વાઘાસીયા 9879574519 

 ખડખડ કંુકાવાવ વાલા રળણિંર્ભાઇ દેવતભાઇ 9978770883 

 ખડખડ કંુકાવાવ ભેસાણીયા ચદુંભાઇ લીંબાભાઇ  9601186812 

 ખડખડ કંુકાવાવ ભેસાણીયા રાજેશભાઇ જીવરાજભાઇ 9879098262 

 ખડખડ કંુકાવાવ પાધડાળ  હસંરાજભાઇ મોહનભાઇ 9601453157 

 જસવતંર્ઢ  અમરેલી મનભુાઈ પોપટભાઈ ભલાળા  9913263540 

 જસવતંર્ઢ  અમરેલી ભોલાભાઇ જીનાભાઇ મારં્રોળળયા 9428615128 

 જસવતંર્ઢ  અમરેલી સરેુશભાઇ મેઘજીભાઇ મારં્રોળળયા 9979050887 

 જસવતંર્ઢ  અમરેલી ભીમાણી બાબભુાઇ મોહનભાઇ 9726053952 

 જસવતંર્ઢ  અમરેલી ભલાળા રાજુભાઇ મનભુાઇ 9428795447 

 જસવતંર્ઢ  અમરેલી બોરડ  જાદવભાઇ કેશવભાઇ 9429416902 

 ળચતલ અમરેલી પાનેલીયા મધભુાઇ લખમણભાઇ 9879711594 

 ળચતલ અમરેલી કનભુાઈ રાવજીભાઈ સોરઠીયા 9726273265 

 ળચતલ અમરેલી સોરઠીયા રોરહતકુમાર મોહનભાઇ 9879572756 

 ળચતલ અમરેલી અરવવિંદભાઇ રાવજીભાઇ સોરઠીયા 9979699749 

 કેરીઆનાર્સ અમરેલી જીંજા બાબભુાઇ મેઘજીભાઇ 9725558087 

 કેરીઆનાર્સ અમરેલી છત્રોલા નીરૂભાઇ શભંભુાઇ 7984937420 

 કેરીઆનાર્સ અમરેલી છત્રોલા મનસખુભાઇ ઓ Oડભાઇ 9428968352 

 કેરીઆનાર્સ અમરેલી ઘોરી છર્નભાઇ કરમશીભાઇ 9427246654 

 કેરીઆનાર્સ અમરેલી જર્દીશભાઇ પરશોતમભાઇ છત્રોલા 9726899917 

 માવતરાણા  લાઠી ઇસોટીયા સકુંબેન મધભુાઇ 9824851318 

 માવતરાણા  લાઠી બર્ડા નાથાભાઇ લાલજીભાઇ 9909273720 

 માવતરાણા  લાઠી બર્ડા બોઘાભાઇ હીરાભાઇ 9909523538 

 માવતરાણા  લાઠી વામ્જા ભીખાભાઇ ભીમાભાઇ 9909522932 

 માવતરાણા  લાઠી વામ્જા શાવંતલાલ બચભુાઇ 9909522932 

 સોમપરુ  અમરેલી પનુાભાઇ પરશોતમભાઇ દેસાઇ 9328209979 

 સોમપરુ  અમરેલી રામભાઇ ભર્વાનભાઇ ધોળા 9909398466 

 સોમપરુ  અમરેલી વશારામભાઇ ભર્વાનભાઇ ધોળા 9909398466 



 કુવરર્ઢ  બાબરા રામાણી ખીમાભાઇ નાથભુાઇ 9904012160 

 કુવરર્ઢ  બાબરા ભાયાણી ર્ેલાભાઇ દેવરાજભાઇ 9904012160 

 રરકરડયા અમરેલી રાઠોડ નાનજીભાઇ માનદંભાઇ 9727267162 

 રરકરડયા અમરેલી રાઠોડ ચપંાબેન રામજીભાઇ  878099946 

 રરકરડયા અમરેલી ભીમાણી બકુલભાઇ દેવસીભાઇ 7016700401 

 રરકરડયા અમરેલી ભીમાણી ભરતભાઇ દેવાસીભાઇ 9924780563 

 અર્રરયા મોટા રાજુલા વવપલુભાઇ પાચંાભાઇ બલદાનીયા 9265661817 

 અર્રરયા મોટા રાજુલા કનભુાઈ ભીખભુાઈ ખમુાન 9265665066 

 અર્રરયા મોટા રાજુલા બલદાણીયા રમેશભાઇ પાચંાભાઇ 6354003105 

 અર્રરયા મોટા રાજુલા મકવાણા બીજલભાઈ બચભુાઈ 9574034476 

 અર્રરયા મોટા રાજુલા ખમુાન ભરતભાઇ ભીખાભાઇ 9723779489 

 અર્રરયા મોટા રાજુલા નજુભાઈ ધીરુભાઈ ખમુાન 9723697292 

 અમરેલી અમરેલી રવતલાલ બાબભુાઈ કાબરીયા 8320083620 

 અમરેલી અમરેલી કાબરીયા રહિંમતભાઇ બાબભુાઇ 8320083620 

 અમરેલી અમરેલી પાવગતીબેન રમેશભાઇ કાબરીયા  8000528181 

 અમરેલી અમરેલી નરેશભાઇ પરશોતમભાઇ કાબરીયા 8000528181 

 અમરેલી અમરેલી પ્રવવણભાઈ મધભુાઈ બાભંરોલીયા 9586315610 

 ર્ોખરાવાળા મોટા  અમરેલી ખીમાજીભાઇ વવરાભાઇ સાર્ઠીયા 9429878127 

 ર્ોખરાવાળા મોટા  અમરેલી શમાજીભાઇ વવરાભાઇ સાર્ઠીયા 9925530159 

 ર્ોખરાવાળા મોટા  અમરેલી મોતીબેન ખીમાજીભાઇ સાર્ઠીયા 9909523784 

 ર્ોખરાવાળા મોટા  અમરેલી વવરાભાઇ દાનાભાઇ સાર્ઠીયા 9924228126 

 ર્ોખરાવાળા મોટા  અમરેલી નાનાબેન વવરાભાઇ સાર્ઠીયા 9924228126 

 ખડખડ કંુકાવાવ વઘાસીયા જયરાજભાઇ મનસખુભાઇ  9879574519 

 ખડખડ કંુકાવાવ વાળા જયરાજભાઇ રાણીંર્ભાઇ 8347700373 

 ખડખડ કંુકાવાવ ભેસાણીયા લીલીબેન જીવરાજભાઇ 9879098262 

 ખડખડ કંુકાવાવ ભેસાણીયા જયાબેન લવાભાઇ 9510713592 

 ખડખડ કંુકાવાવ પાધડાળ મધભુાઇ બચભુાઇ 9723954830 

 દેવર્ામ કંુકાવાવ દાફડા મોહનભાઇ ચનાભાઇ 9913037361 



 દેવર્ામ કંુકાવાવ દાફડા કમલેશભાઇ બર્ાભાઇ 9725459243 

 દેવર્ામ કંુકાવાવ પરમાર ર્ોવવિંદભાઈ હમીરભાઈ 9714000501 

 દેવર્ામ કંુકાવાવ દાફડા કેશવભાઇ કરશનભાઇ 6353906542 

 દેવર્ામ કંુકાવાવ દાફડા કાનજીભાઇ રાણાભાઇ 8128972305 

 કુવરર્ઢ  બાબરા વવરોજા લીલીબેન બાબભુાઇ 9328762053 

 કુવરર્ઢ  બાબરા કાવવથયા કરશનભાઇ ભરુાભાઇ 9924041644 

 કુવરર્ઢ  બાબરા વવરોજા ભાવેશભાઇ બાબભુાઇ 9979762123 

 કુવરર્ઢ  બાબરા વવરોજા પકંજભાઇ લક્ષ્મણભાઇ 9925806296 

 કુવરર્ઢ  બાબરા વવરોજા સવવતાબેન ધરમશીભાઇ  8140633096 

 શેખ પીપરીયા લાઠી ભદાણી ભીખાભાઇ વેલજીભાઇ 9904363418 

 શેખ પીપરીયા લાઠી ભાદાણી પ્રવવણભાઇ લવાભાઇ 9727966174 

 શેખ પીપરીયા લાઠી ભદાણી નીતાબેન પ્રવવણભાઇ 9727966174 

 શેખ પીપરીયા લાઠી ભદાણી લીલાવતંીબેન ડુરં્રભાઇ 9726890553 

 શેખ પીપરીયા લાઠી ભદાણી ગણુવતંભાઇ બાલભુાઇ 9825595127 

 સખુપરુ બાબરા ઝાપરડયા કરશનભાઇ ભીમાભાઇ 9913038815 

 સખુપરુ બાબરા ઝાપરડયા રહિંમતભાઇ ટપભુાઇ 9998874608 

 સખુપરુ બાબરા ભલાલા રહરાભાઇ ભીખાભાઇ 9974419562 

 સખુપરુ બાબરા કોઠીવલ રાધાબેન મેનદંભાઇ 9913038815 

 સખુપરુ બાબરા ઝાપરડયા વલ્લભભાઇ રહરાભાઇ 9974132336 

 રરકરડયા અમરેલી યાદવ નાથાભાઇ ભીખાભાઇ 9979193306 

 રરકરડયા અમરેલી રાઠોડ લખમણભાઇ માનદંભાઇ 8380799946 

 જસવતંર્ઢ  અમરેલી અસલળલયા મધભુાઇ રહરાજીભાઇ 9428615128 

 જસવતંર્ઢ  અમરેલી ર્ળવથયા હરીભાઇ દેવરાજભાઇ 9429139871 

 જસવતંર્ઢ  અમરેલી મારં્રોળળયા ચપંાબેન મેઘાજીભાઇ 9979050887 

 જસવતંર્ઢ  અમરેલી વાલા શામજીભાઇ ભીમાજીભાઇ 9537314865 

 જસવતંર્ઢ  અમરેલી મારં્રોળળયા વમતેર્ ભાર્વણભાઇ 9327740378 

 રરકરડયા અમરેલી બર્ડા મનાબેન પનુાભાઇ 9408624871 

 રરકરડયા અમરેલી વમયાત્રા રાણાભાઇ તાભાભાઇ 6351475071 



 રાઢંીયા  અમરેલી કાછરડયા રાઘવભાઇ જેઠાભાઇ 9925496874 

 રાઢંીયા  અમરેલી સવવતાબેન બાલભુાઇ રામાણી 9925943020 

 રાઢંીયા  અમરેલી કંુભાણી કનભુાઇ બાવાભાઇ 7096245183 

 રાઢંીયા  અમરેલી મનભુાઇ બાવાભાઇ કંુભાણી 8849858025 

 રાઢંીયા  અમરેલી માડંણી કાતંાબેન લખમણભાઇ 9925943020 

 રરકરડયા અમરેલી રાઠોડ ચપંાબેન રામજીભાઇ 8780799946 

 રામર્ઢ  સાવરકંુડલા ર્ોંડલીયા અજુ ગનદાસ કાલીદાસભાઇ 8000568957 

 રામર્ઢ  સાવરકંુડલા બોરડ  ભાનભુાઇ જીવરાજભાઇ 9727220526 

 રામર્ઢ  સાવરકંુડલા બોરડ  ચપંાબેન દેવસીભાઇ 9979310965 

 રામર્ઢ  સાવરકંુડલા બોરડ  વવઠ્ઠલભાઇ રામજીભાઇ 9909782594 

 રામર્ઢ  સાવરકંુડલા બોરડ  જેરામભાઇ શામજીભાઇ 8980874957 

 ફાચરરયા  ધારી તળાવીયા મનસખુભાઇ નાથભુાઇ 9978553257 

 ફાચરરયા  ધારી રાદરડયા કલ્યાણભાઇ કાનજીભાઇ 9978553257 

 ફાચરરયા  ધારી રાદરડયા અરવવિંદભાઇ કાનજીભાઇ 9978553257 

 ફાચરરયા  ધારી ર્ોંડલીયા પ્રવવણભાઇ ભીખભુાઇ 9879126062 

 ફાચરરયા  ધારી તલાવીયા રહિંમતભાઇ ભરુાભાઇ 9879126062 

 

૪. યોજનામાું થયેલ િાલીમ િેમજ તિસ્િરણ કાયષક્રમોની તિગિો લાભાથી ખેડિૂો 
સાથે: િાલીમની સુંખ્યા-૧ ખેડિૂોની સુંખ્યા-૪૭, ફોન દ્વારા માગષદશષન: ખેડિૂોની 
સુંખ્યા-૫૨ 

પીકેિીિાય 

 

યોજનાનુ ંનામ  પસદં કરેલ ર્ામ  તાલકુાનુ ંનામ  પસદંર્ી કરેલ 
ખેડતૂનુ ંનામ  

મોબાઈલ નબંર  

પીકેવીવાય 
(૨૭૦૪-૬૨) 

ઈંર્ોરાળા, ભાડ, 
ખાભંા, ઉમરરયા  

ખાભંા  - - 

 ૪. યોજનામા ંથયેલ તાલીમ તેમજ વવસ્તરણ કાયગક્રમો વવર્તો 
     ૨૦૨૧-૨૨મા ંઆ યોજના અંતર્ગત ગ્રાન્દ્ટ ફાળવેલ નથી  

 


