
કૃષ ષલજ્ઞાન કેન્દ્ર , જુકૃમુું, ીીમા  

 
પ્રથભ શયો ષનદળશનના રાબાથી ખેડૂતોનુું  રીસ્ટ (પ્રાન્દ્ટ પ્રોટેક્ળન) 

 (૧) ભગપી – જી.જ.ેજી. ૨૨ 

ાક: -ભગપી ,રૂતુ: - ખયીપ–૨૦૧૮  

ષનદળશન ષલસ્તાય : -૨.૦ શેક્ટય, પ્રોટ ષલસ્તાય: - ૦.૫ એકય  
 

ક્રભ ખેડૂતોના નાભ  કેટેગયી  ગાભ  તારુકો  ભોફાઈર  

૧  ભધુબાઈ ફચબુાઈ જભોડ  ઓફીવી બૂખી  ધોયાજી  ૯૯૦૯૫ ૪૦૨૩૭  

૨  વલઠ્ઠરબાઈ યાભજીબાઈ ભાલાણી જનયર  ધોયાજી  ધોયાજી  ૯૭૨૬૩ ૨૭૪૦૮  

૩  પ્રલીણબાઈ ગોયધનબાઈ હશયયા  જનયર  ભોટી યફડી  ધોયાજી  ૯૯૭૯૬ ૩૯૩૯૫  

૪  અયજણબાઈ વલયાબાઈ ફાયૈમા  ઓફીવી નાગલદય  ઉરટેા  ૯૭૧૪૦ ૨૧૮૬૯  

૫  કાયાબાઈ યાભબાઈ ભેતા  ઓફીવી નીરાખા  ઉરટેા  ૯૭૨૫૮ ૭૩૬૮૩  

૬  વંદીબાઈ વલનબુાઈ કુહયમા  જનયર  અયણી  ઉરટેા  ૯૮૯૮૯ ૩૧૬૦૫  

૭  ફોદુબાઈ ઓવાબાઈ વીંડા એવવી  ીવમા ધોયાજી  ૯૬૩૮૦ ૦૮૬૫૬  

૮  ીમુળબાઇ ચંદબુાઈ ફાફહયમા  જનયર  ધોયાજી  ધોયાજી  ૮૧૨૮૨ ૬૨૬૬૪  

૯  અવનરબાઈ ાંચાબાઈ દેવાઈ  જનયર  યામડી  જાભકંડોયણા ૯૮૭૯૬ ૩૨૬૩૭  

૧૦       

 

 

(૨) ભગપીભાું વપેદ પગૂનુું વુંકષરત ષનમુંત્રણ  
ાક : -ભગપી , ઋત:ુ - ખયીપ-૨૦૧૬  

ષનદળશન ષલસ્તાય : -૧૦ શેક્ટય ,  પ્રોટ ષલસ્તાય: - ૧.૦ એકય  
 

ક્રભ ખેડૂતોના નાભ  કેટેગયી  ગાભ  તારુકો  ભોફાઈર  

૧  ગુભાંનવંગ યામવંગ ચુડાવભા  ઓફીવી દૂધીલદય જાભકંડોયણા ૯૬૦૧૦ ૨૦૯૨૯ 

૨  શયેળબાઈ કેળલબાઈ કાહડમા  જનયર નાની યફડી ધોયાજી ૯૯૦૯૦ ૧૨૯૫૩ 

૩  ભનીાફેન ધીયજબાઈ યાફડીમા  જનયર ભંડરીકુય જતેુય ૯૯૨૫૮ ૭૨૪૩૫ 

૪  રૂેળબાઈ શીયજીબાઈ થેાણી ઓફીવી ાટણલાલ ધોયાજી ૯૫૧૨૮ ૨૭૯૮૫ 

૫  યાજળેબાઈ દેલળીબાઈ વાલવરમા  જનયર વાતોદડ- લાલડી જાભકંડોયણા ૯૫૭૪૧ ૫૧૧૯૦ 

૬  વલયાબાઈ ઉકાબાઈ ીઠીમા  ઓફીવી નાની લાલડી ધોયાજી ૯૯૯૮૬ ૬૨૦૦૧ 

૭  કેળુબાઈ રાખાબાઈ ધાભેરીમા  જનયર ભેઘાલડ જાભકંડોયણા ૯૮૭૯૪ ૩૯૭૮૦ 

૮  નાયણબાઈ ગોકબાઈ ગુજયાતી  એવવી વનાા જાભકંડોયણા ૯૬૦૧૬ ૫૪૭૬૯ 

૯  ભંજુફેન દાભજીબાઈ હશયયા  જનયર ધોયાજી ધોયાજી ૯૯૭૯૬ ૩૯૩૯૫ 

૧૦  નાગરફને ુજંાબાઈ યભાય  એવવી તરગણા ઉરટેા ૯૫૭૪૧૨૭૪૭૮ 

 

 

 



(૩) ભગપીભાું વપેદ ધણૈનુ  ષનમુંત્રણ 

    ાક : -ભગપી, ઋત:ુ - ખયીપ-૨૦૧૮  
ષનદળશન ષલસ્તાય : -૪ શેક્ટય ,  પ્રોટ ષલસ્તાય: - ૧.૦ એકય  

 

ક્રભ ખેડૂતોના નાભ  કેટેગયી  ગાભ  તારુકો  ભોફાઈર  

૧  કાયીફેન આરાબાઇ ફાયૈમા  એવવી  નાગલદય ઉરેટા  ૯૬૦૧૪ ૮૨૫૦૮  

૨  બયતબાઈ દેલદાળબાઈ યાદહડમા  જનયર  ભંડરીકુય  જતેુય  ૮૭૫૮૮ ૬૫૭૩૫  

૩  અળોકબાઈ કાયાબાઈ ભેતા  ઓફીવી  નીરાખા  ઉરેટા  ૮૩૨૦૮ ૬૮૦૦૪  

૪  હદનેળબાઈ બીભજીબાઈ વલયડીમા  જનયર  લાલડી  જાભકંડોયણા ૯૭૧૪૦ ૨૨૬૪૦  

૫  શંળયાજબાઈ ભેયાભબાઇ ગુજયાતી  એવવી  વનાા  જાભકંડોયણા ૯૯૭૮૭ ૧૦૪૪૪  

૬  જીલનરાર ભાલજીબાઈ ેથાણી જનયર  ાટણલાલ  ધોયાજી  ૯૪૦૯૧ ૬૨૧૬૩  

૭  વલનુબાઈ વલયજીબાઈ ટીરાા જનયર  નાની યફડી  ધોયાજી  ૮૭૮૦૬ ૧૭૬૦૧  

૮  જીજીફા યામવંગબાઈ ચુડાવભા  એવવી  દૂધીલદય  જાભકંડોયણા ૯૦૯૯૩ ૪૭૧૬૧  

૯  યવવકરાર રક્ષ્ભણબાઈ ફુતાયીમા જનયર  નાની લાલડી  ધોયાજી  ૯૯૯૬ ૯૩૫૮૭  

૧૦  રક્ષ્ભણબાઈ ુંજાબાઈ શયીજન  એવવી  તરગણા ઉરેટા  ૯૫૭૪૧ ૨૭૪૭૮  

 

 

 

 

ઓન પાભશ ટર ામર (ઓ.એપ.ટી.) રાબાથી ખેડૂતોનુું રીસ્ટ (પ્રાન્દ્ટ પ્રોટેક્ળન) 

 
 (૧) ભગપીભાું વપેદ ધણૈનુું વુંકષરત ષનમુંત્રણ 

ાક : -ભગપી , ઋત:ુ - ખયીપ-૨૦૧૮    
ષનદળશન ષલસ્તાય : -૧.૫ શેક્ટય ,  પ્રોટ ષલસ્તાય: - ૧.૦ એકય  

 

ક્રભ ખેડૂતોના નાભ  કેટેગયી  ગાભ  તારુકો  ભોફાઈર  

૧  ફરલંત વાભંતબાઈ લાઘભળી  ઓફીવી  જભનાલડ  ધોયાજી  ૯૭૨૬૭ ૯૩૯૩૩  

૨ યભેળબાઈ ટબુાઈ ઠંુભય જનયર તયલડા જાભકંડોયણા ૯૮૨૫૪ ૧૭૭૫૬ 

૩  વલનુબાઈ કલ્માણબાઈ વળંગાા  જનયર  પયેણી  ધોયાજી  ૮૫૧૧૭ ૮૭૮૯૬  

 



કૃષવ ષળજ્ઞાન કેન્દ્ર, જુ.કૃ.ય.ુપીપલીયા, 
પ્રથમ ષરોલ ષનદશન,ાભાથી   

૧) રરિંગણા ની ડુુંખ અને ફલ કોરી ખાનાર ઇયલ ની ફેરોમોન ટે્રપ અને લ્યરુ 

ઇનપટુ:- ફેરોમોન ટે્રપ 
ળવશ-ખરીફ ૨૦૧૮     કુ ષળસ્તાર:- ૪ ષકે્ટર  કુ ષનદશન:- ૧૦ 
 

ક્રમ નામ  ગામ  તાલકુો  મોબાઇ નુંબર 

૧ નટ્ટુભા મળુુભા ચૌષાણ  આંચળડ જામ કંડોરણા ૮૨૩૮૬૫૬૬૨૦ 
૨ અોકભાઇ ચકુભાઇ ત્રાડા  બાાર  જામ કંડોરણા ૯૪૨૮૦૮૨૬૩૨ 
૩ મેશરુભાઇ જેઠાભાઇ ઉશદડીયા  ગઢાલા  ઉટેા  ૯૯૨૪૬૭૦૦૧૨ 
૪ રશીકભાઇ પ્રેમજીભાઇ ક્કડ  મેખાટીંબી  ઉટેા  ૯૬૬૪૮૨૬૩૨૭ 
૫ પુજંાભાઇ ભોજાભાઇ ભારાઇ  ડુમીયાણી  ઉટેા  ૯૭૨૪૨૭૯૭૭૪ 
૬ જોનાબેન અંબાળીભાઇ હષરાણી  ભોગામડા  ઉટેા  ૯૭૨૫૭૧૫૫૮૫ 
૭ ષરેભાઇ કાનાભાઇ ાઘડાર  ભાદાજલીયા  ધોરાજી  ૮૧૪૧૯૧૮૧૪૪ 
૮ પયવુ ચદુંા બાબરીયા  ધોરાજી  ધોરાજી  ૯૮૯૮૨૩૦૫૧૧ 
૯ ળાઘમી ષશમખુભાઇ ભગળાનજીભાઇ જમનાળડ  ધોરાજી  ૯૪૨૬૪૧૦૪૭૯ 
૧૦ ારઘી છગનભાઇ શોમાભાઇ  ચચિંચોડ  ધોરાજી  ૯૯૨૪૧૫૪૭૧૬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
કૃષવ ષળજ્ઞાન કેન્દ્ર, જુ.કૃ.ય.ુપીપલીયા, 

પ્રથમ ષરોલ ષનદશન,ાભાથી   
૧) ટમેટા માું શુંકીત પોવણ વ્યળસ્થાપન(ગે્રડ-૪ સકુ્ષ્મતત્ળ) 
   ઇનપટુ:- ષમક્ષ માઇક્રોન્દ્યટુ્રીયન્દ્ટ ગે્રડ-4 

   ળવશ-ખરીફ ૨૦૧૮     કુ ષળસ્તાર:- ૪ ષકે્ટર  કુ ષનદશન:- ૧૦  
ક્રમ નામ  ગામ  તાલકુો  મોબાઇ નુંબર 

૧ ભડંેરી ભાળેભાઇ ચગરધરભાઇ ગુદંાશરી  જામ કંડોરણા ૯૦૯૯૭૯૦૭૪૦ 
૨ ત્રાડા કેશભુાઇ રાજાભાઇ  બાાર  જામકંડોરણા  ૯૭૨૩૩૨૯૨૦૪ 
૩ ળાઘ બાબભુાઇ દેળાભાઇ  શાજડીયાલી  ઉટેા  ૯૮૯૮૪૪૩૨૬૬ 
૪ ળૈશ્ર્નાણી સમુીતભાઇ રતીભાઇ  અરણી  ઉટેા  ૯૮૭૯૨૪૪૯૫૯ 
૫ ચા ભોળાનભાઇ ખમણભાઇ અરણી  ઉટેા  ૯૮૯૮૩૮૧૯૪૧ 
૬ ળડાીયા સરેુભાઇ ભગળાનભાઇ અરણી  ઉટેા  ૯૮૭૯૮૭૬૭૪૩ 
૭ ગર ખોડાભાઇ ખીમાભાઇ  ગઢાલા  ઉટેા  ૯૭૨૪૨૨૨૫૯૮ 
૮ હષરાણી પળમભાઇ ષશમખુભાઇ  ભોગામડા  ઉટેા  ૯૬૬૪૬૪૪૨૩૨ 
૯ ળાઘમી મોષન ભગળાનજી  જમનાળડ  ધોરાજી  ૯૪૨૬૪૧૦૪૭૯ 
૧૦ કાછડીયા પ્રળીણભાઇ પળઠ્ઠભાઇ  અરણી  ઉટેા  ૮૧૨૮૪૮૫૭૧૫ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



કૃષવ ષળજ્ઞાન કેન્દ્ર, જુ.કૃ.ય.ુપીપલીયા, 
ઓન ફામશ ટ્રાય ,ાભાથી   

૧)પાક: મરચી 
ઇનપટુ:- કોપર ઓક્શીક્ોરાઇડ ૨ રક.ગ્રા. + ટ્રાઇકોડમાશ ૨ રક.ગ્રા.   
ળવશ-ખરીફ ૨૦૧૮     કુ ષળસ્તાર:- ૧.૨૦ ષકે્ટર  કુ ષનદશન:- ૩   
ક્રમ નામ  ગામ  તાલકુો  મોબાઇ નુંબર 

૧ ળાડોદરીયા ળજુભાઇ ષરીભાઇ મોટા દુધીળદર  જામ કંડોરણા ૯૫૩૭૨૬૩૧૫૨ 
૨ ત્રાડા દામજીભાઇ રાજાભાઇ બાાર  જામ કંડોરણા ૯૯૭૮૮૧૯૬૪૨ 
૩ શોકંી ગોબરભાઇ પળજયભાઇ શનાલા  જામકંડોરણા  ૯૫૭૪૩૭૪૫૦૭ 

 
 

 

 



કૃષવ ષળજ્ઞાન કેન્દ્ર , જુકૃયુું, પીપલીયા  

 
પ્રથમ હરોલ ષનદશનના ાભાથી ખેડૂતોનુું  ીસ્ટ (CMD ;FIg;) 

 (૧) SLRG UF0"GL\U K HFTGF\ ALIFZ6 5[S[8 !v!  G\U 

 રૂતુ: - ખરીફ–૨૦૧૮  

ષનદશન ષળસ્તાર : -.0.5 હેક્ટર, lGNX"GGL ;\bIF: - 50 

 

ક્રમ ખેડૂતોના નામ  ગામ  તાુકો  મોબાઈ  

! AFAZLIF ;lJTF A[G HLP TMZ6LIF WMZFHL (!$!Z&Z&5& 

Z ;LIF6L AFA]EF. HLP TMZ6LIF WMZFHL )&#(*#*Z55 

# 0MAZLIF XFZNFA[G V[,P TMZ6LIF WMZFHL )$_&_$(!5) 

$ 0MAZLIF DW]A[G HLP TMZ6LIF WMZFHL ))*(Z#Z_#$ 

5 0MAZLIF DLT,A[G V[P TMZ6LIF WMZFHL ))*)_&5Z)Z 
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Z* ,MZBTZLIF VDLA[G V[P T,\U6F p5,[8F )&#(#)Z!_! 
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#_ 5[YF6L GLTFA[G S[P 5F86JFJ WMZFHL (!Z(5Z)!)Z 

#! J;MIF V~6FA[G ALP 5F86JFJ WMZFHL )_5$&*()$_ 
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કૃષવ ષળજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂ. કુ. ય,ુ પીપલયા (રાજકોટ-૨) 
પ્રથમ હરોલ નીર્દદન (FLD-2018-19) ના ાભાથી પશપુાકો ના નામષન યાર્ી 

   ૧) શઓુ ભાાં કેલ્શળમભ આલાથી દુધ ઉત્ાદન થતો લધાયો 
  ઇનપટુ:- Calpar Gold 5 lit. Bottle 

ક્રભ 
નાં 

રાબાથી શુાંારક નુાં નાભ ગાભ તાલકુો ભોફાઇર નાં.  

૧ ભભતાફેન જગબુાઈ લોંક તોયણીમા ધોયાજી ૯૯૦૯૭૩૮૨૩૨ 

૨ ચાંદુબાઈ ભોશનબાઈ વેજરીમા ભાંડરીક્યુ જેતયુ ૯૭૨૬૭૧૧૮૨૯ 

૩ ડામાબાઇ જીલાબાઈ ડાબી ેઢ્રા જેતયુ ૯૬૩૮૧૫૦૧૯૬ 

૪ દદનેળબાઈ જમાંતીબાઈ યાઠોડ યામડી જાભકડોયણા ૮૪૬૦૦૩૯૪૭૮ 

૫ દકળોયબાઈ ભોશનબાઈ લઘાવીમા વનાા જાભકડોયણા ૯૯૭૮૦૮૩૦૦૨ 

૬ ભોશફતસવિંશ ભાધબુા જાડેજા વતોડ જાભકડોયણા ૯૬૨૪૧૭૩૬૬૦ 

૭ યફતબાઈ યાભાબાઈ ખાાંબરા અયણી ઉરેટા ૯૯૨૫૯૭૩૭૯૯ 

૮ કેતનબાઈ બાનબુાઈ યાસલમા થાનાગરોર જેતયુ ૯૯૧૩૫૦૭૬૩૫ 

૯ યવોતભબાઈ બોાબાઈ વોકારીમા ખાયચીમા જેતયુ ૯૮૨૫૦૩૨૯૬૭ 

૧૦ બાયતીફેન સલજમબાઈ ફાફયીમા વભદઢમાા ઉરેટા ૯૮૯૮૩૨૪૩૬૮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



કૃષવ ષળજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂ. કુ. ય,ુ પીપલયા (રાજકોટ-૨) 
પ્રથમ હરોલ નીર્દદન (FLD-2018-19) ના ાભાથી પશપુાકો ના નામષન યાર્ી 

   ૨) શઓુ ભાાં ફામાવ પેટ આલાથી દુધ ઉત્ાદન થતો લધાયો 
  ઇનપટુ:- Bypass Fat Powder- 2 kg 

 

ક્રભ 
નાં 

રાબાથી શુાંારક નુાં નાભ ગાભ તાલકુો ભોફાઇર નાં.  

 ૧ રીરાફેન યણછોડબાઈ ખીચડીમા તોયણીમા ધોયાજી ૯૭૨૬૧૧૪૮૨૩ 

૨ શયસખુબાઈ શીયાબાઈ યાદડીમા ભાંડરીક્યુ જેતયુ ૯૭૨૭૬૩૧૧૦૮ 

૩ મકુતાફેનયવોતભબાઈ યાદડીમા ભાંડરીક્યુ જેતયુ ૯૪૨૬૩૧૬૫૭૦ 

૪ વાગયબાઈ ફીજરબાઈ યફાયી ેઢ્રા જેતયુ ૮૫૧૧૬૪૧૭૫૪ 

૫ બાલેળબાઈ ગાડુાંબાઈ ોળીમા  વનાા જાભકડોયણા ૯૭૨૭૩૭૨૨૯૫ 

૬ રારજીબાઈ ભાધાબાઈ સલજુડા વનાા જાભકડોયણા ૯૭૨૬૧૧૫૦૩૭ 

૭ વભીયબાઈ રારજીબાઈ ાઘડાય દુધીલદય જાભકડોયણા ૯૭૨૬૬૨૨૮૫૦ 

૮ જભનાબાઈ યત્નાબાઈ ભાયલીમા દુધીલદય જાભકડોયણા ૯૭૨૬૯૭૭૨૮૭ 

૯ શીનાફેન ાંકજબાઈ ચોલદટમા જવાય જાભકડોયણા ૯૯૦૯૧૭૧૪૪૮ 

૧૦ બાલનાફેન જમાંતીબાઈ ચોલદટમા જવાય જાભકડોયણા ૭૫૭૫૦૨૩૭૯૦ 

૧૧ યભણીકબાઈ ફચબુાઈ ચોલદટમા વતોડ જાભકડોયણા ૯૭૧૨૬૧૪૫૨૮ 

૧૨ યભાફેન યભણીકબાઈ ઠાકયની ચચત્રાલડ જાભકડોયણા ૯૫૫૮૮૪૭૭૧૪ 

૧૩ અળોકબાઈ કાનજીબાઈ ચાલડા ચચત્રાલડ જાભકડોયણા ૭૩૫૯૦૩૧૩૭૦ 

૧૪ જ્મોત્વનાફેન ભગનબાઈ ફગડા ચચત્રાલડ જાભકડોયણા ૯૯૭૩૧૧૮૯૩૩ 

૧૫ યાજેળબાઈ ગોસલિંદબાઈ ચોલદટમા અયણી ઉરેટા ૯૮૨૫૨૨૮૧૨૯ 

૧૬ ફીીનબાઈ ોન્ચાબાઈ ખાાંબરા અયણી ઉરેટા ૮૪૬૯૯૨૫૩૮૨ 

૧૭ ડામાબાઇ અભયાબાઈ શયણ  અયણી ઉરેટા ૯૬૦૧૧૪૮૨૨૩ 
૧૮ સલનોદબાઈ વલજીબાઈ રૂાયા શયીમાવણ જાભકડોયણા ૯૮૨૫૯૧૮૫૨૨ 
૧૯ યોશીતબાઇ બીખાબાઈ ઉંધાડ થાનાગરોર જેતયુ ૯૮૭૯૦૦૯૨૮૪ 
૨૦ યળીરાફેન ભનીબાઈ ફાફયીમા વભદઢમાા ઉરેટા ૮૪૬૯૯૧૮૨૪૪ 
 

 



કૃષવ ષળજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂ. કુ. ય,ુ પીપલયા (રાજકોટ-૨) 
પ્રથમ હરોલ નીર્દદન (FLD-2018-19) ના ાભાથી પશપુાકો ના નામષન યાર્ી 

   ૩) શઓુ ભાાં ફામાવ પ્રોટીન આલાથી દુધ ઉત્ાદન થતો લધાયો 
  ઇનપટુ:- Bypass Protein Powder- 2 kg 

ક્રભ 
નાં 

રાબાથી શુાંારક નુાં નાભ ગાભ તાલકુો ભોફાઇર નાં.  

૧ યાંજનફેન ચાંદુબાઈ ભારલીમા તોયણીમા ધોયાજી ૯૬૮૭૦૯૭૧૯૮ 

૨ બીભજીબાઈ વગયનબાઈ ચોશાણ ભાંડરીક્યુ જેતયુ ૯૭૨૬૭૧૧૮૨૯ 

૩ યતાબાઈ ુાંજાબાઈ યફાયી ેઢ્રા જેતયુ ૯૮૯૮૫૬૯૬૬૩ 

૪ ભનજીબાઈ ચાંદુબાઈ ભકલાણા ેઢ્રા જેતયુ ૯૬૦૧૦૨૯૧૨૦ 

૫ વાગયબાઈ જભનબાઈ બાાંગડીમા વનાા જાભકડોયણા ૮૭૮૦૫૬૧૩૨૦ 

૬ ળેરેળબાઈ ધીરુબાઈ યાણયીમા  દુધીલદય જાભકડોયણા ૯૭૧૨૨૬૬૦૨૨ 

૭ જેસખુબાઈ યતનાબાઇ ભાયલીમ દુધીલદય જાભકડોયણા ૯૯૭૮૭૮૦૫૬૮ 

૮ યભેળબાઈ ફચબુાઈ કન્ડોયીમા જવાય જાભકડોયણા ૯૯૭૯૬૭૬૫૮૮ 

૯ નલનીતબાઈ વીધીબાઈ ચોલદટમા જવાય જાભકડોયણા ૯૯૭૯૦૦૮૭૦૧ 

૧૦ પ્રલીણસવિંશ રાલબુા જાડેજા વતોડ જાભકડોયણા ૮૩૨૦૮૮૦૩૩૩ 

૧૧ શીનાફેન યાભાબાઈ કભમટતા વતોડ જાભકડોયણા ૯૬૨૪૪૦૯૦૧૬ 

૧૨ મકુતાફને રીલબુા જાડેજા વતોડ જાભકડોયણા ૯૭૧૪૦૭૪૧૦૦ 

૧૩ ભોશનબાઈ વાભતબાઈ ફાફયીમા ચચત્રાલડ જાભકડોયણા ૯૬૨૪૫૯૭૪૯૧ 

૧૪ યાજેળબાઈ મુજીબાઈ ફગડા ચચત્રાલડ જાભકડોયણા ૮૯૮૦૧૫૧૫૫૩ 

૧૫ બયતબાઈ ભગનબાઈ ફગડા ચચત્રાલડ જાભકડોયણા ૮૧૪૦૬૨૮૦૨૮ 

૧૬ દેસયુબાઈ બામાબાઈ ખાાંબરા અયણી ઉરેટા ૯૮૯૮૦૭૧૬૫૪ 
૧૭ જીલાબાઈ અભયાબાઈ શયણ અયણી ઉરેટા ૯૫૫૮૦૪૧૨૧૭ 
૧૮ શયેળબાઈ આનાંદબાઈ વોજીત્રા શયીમાવણ જાભકડોયણા ૯૯૧૩૨૫૭૫૮૪ 
૧૯ વસલતાફેન દશતેળબાઈ રૂાયા વભદઢમાા ઉરેટા ૯૯૭૪૬૯૮૪૬૮ 
૨૦ કચયાબાઈ યલજીબાઈ લઘાવીમા  સેુડી ઉરેટા ૯૮૨૫૧૪૮૩૨૭ 
 
 

 

 



કૃષવ ષળજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂ. કુ. ય,ુ પીપલયા (રાજકોટ-૨) 
ઓન ફામદ ટ્રાય (OFT-2018-19) ના ાભાથી પશપુાકો ના નામષન યાર્ી 

   ૪) શઓુ ભાાં યોજીલી કીટકો અને ખનીજ તત્લો ની ઉણ થી દુધ ઉત્ાદન ભાાં થતો ધટાો 
 ઇનપટુ:-1  Mineral Powder 1 kg , Deworming Bolos 3gm 

ક્રભ 
નાં 

રાબાથી શુાંારક નુાં નાભ ગાભ તાલકુો ભોફાઇર નાં.  

૧ અજમબાઈ લજુબાઈ ભાલાની  યફડી ધોયાજી ૯૯૨૫૫૪૩૩૨૨ 

૨ બાલનાફેન ભશને્રબાઈ ફાલીવા યફડી ધોયાજી ૯૮૨૫૦૫૯૩૩૦ 

૩ કુસભુફેન દકળોયબાઈ ડોફદયમા  યફડી ધોયાજી ૯૯૦૯૭૩૭૯૯૬ 

૪ લજુબાઈ શીયાબાઈ યાદડીમા ભાંડરીક્યુ જેતયુ ૯૦૩૩૩૬૨૩૧૦ 

૫ દેલસવિંશબાઈ ચાંદુબાઈ ભકલાણા ેઢ્રા જેતયુ ૯૬૩૮૯૭૬૪૯૫ 

૬ નાંદરાર બીભજીબાઈ ાનસયુીમા યામડી જાભકડોયણા ૯૪૨૬૨૬૭૨૩૨ 

૭ સલરુબાઈ જેઠાબાઈ ગજુયાતી વનાા જાભકડોયણા ૯૯૨૪૩૫૦૭૨૬ 

૮ જમાંતીબાઈ ખીભજીબાઈ યાણયીમા દુધીલદય જાભકડોયણા ૯૯૦૪૦૯૨૮૨૩ 

૯ ભીજાવબાઈ ભેમાબાઈ ચોલદટમા જવાય જાભકડોયણા ૯૮૨૫૩૪૯૦૫૭ 

૧૦ સલનોદબાઈ યણછોડબાઈ યેનયા જવાય જાભકડોયણા ૯૯૧૩૧૦૯૩૩૫ 

૧૧ ફીજરબાઈ ીઠાબાઈ કયભટા વતોડ જાભકડોયણા ૮૭૫૮૯૩૧૮૮૫ 

૧૨ યાભાબાઈ ીઠાબાઈ કયભટા વતોડ જાભકડોયણા ૯૯૯૮૧૩૧૫૮૮ 

૧૩ વોબાનાફેન યભળેબાઈ ભમડા ચચત્રાલડ જાભકડોયણા ૯૬૨૪૧૨૫૬૬૭ 

૧૪ વાન્તાફેન જુાબાઈ ફગડા ચચત્રાલડ જાભકડોયણા ૯૯૨૪૩૫૮૨૦૭ 

૧૫ શાંવાફેન દેલસવિંશબાઈ વોરાંકી ચચત્રાલડ જાભકડોયણા ૭૨૮૩૯૫૭૬૭૧ 

૧૬ ભીનાફેન ભશને્રબાઈ ફગડા ચચત્રાલડ જાભકડોયણા ૬૩૫૪૫૯૮૧૦૦ 
૧૭ યાણાબાઇ ોચાબાઈ ખાાંબરા અયણી ઉરેટા ૯૭૨૪૮૨૬૯૫૭ 
૧૮ પ્રલીણબાઈ કાન્તીબાઈ વોજીત્રા શયીમાવણ જાભકડોયણા ૯૯૦૪૩૫૬૦૬૩ 
૧૯ જમાંતીબાઈ બામાબાઈ વસલિમા ખાયચીમા જેતયુ ૭૫૭૫૮૨૫૩૦૪ 
૨૦ લેજાબાઈ દાનાબાઈ મધુલા ઝાઝભેય ઉરેટા ૯૯૦૪૫૬૬૧૨૭ 
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