
 
 

�ૃિષ િવજ્ઞાન ક�ન્દ્ર, �ૂનાગઢ �ૃિષ �નુીવસ�ટ�, �મનગર 

પ્રથમ હરોળના િનદશર્નો (ચોમા�ુ ં૨૦૨૧-૨૨) 
 
 
૧. મગફળ�  
યોજના : NFSM     સીઝન : ચોમા�ુ ં૨૦૨૧-૨૨       િવસ્તાર- ૧૦ હ�.   ખે�તૂોની સખં્યા-૨૫  

(ઈન�ટુ:-મગફળ� � ુ�બયરણ )���-૨૨(- ૩૦ �કગ્રા, મેટાર�ઝીયમ -૨ �કગ્રા, ટ્રાયકોડરમા- ૨ �કગ્રા, રાઈઝો�બયમ- ૧ 

લી., PSB -૧ લી.) 

 
૨. �દવેલા  
 
યોજના : ATIC      સીઝન : ચોમા�ુ ં૨૦૨૧-૨૨        િવસ્તાર- ૮ હ�.     ખે�ૂતોની સખં્યા-૨૦   

(ઈન�ટુ : �દવેલા �બયારણ–૨ �કગ્રા. વેરાયટ� �સીએચ-૯)  
ક્રમ નામ ગામ તા�કુો �લ્લો ફોન નબંર 

૧ પાડલીયા મગનભાઈ માધવ�ભાઈ સોનવ�ડયા �મજોધ�રુ �મનગર 9427572964 

ક્રમ નામ ગામ તા�કુો �લ્લો ફોન નબંર 

૧ રામિશભાઇ કરણાભાઇ ચાવડા સામોર �મ ખભંા�લયા દ�વ�િુમ દ્વ્રારકા 7984447336 
૨ �દનેશભાઇ દાનાભાઇ આમ્બ�લયા સામોર �મ ખભંા�લયા દ�વ�િુમ દ્વ્રારકા 9925795104 
૩ કરશનભાઇ રણમલભાઇ આમ્બ�લયા સામોર �મ ખભંા�લયા દ�વ�િુમ દ્વ્રારકા 9727696661 
૪ ધરણાતભાઇ પ�ભુાઇ ચાવડા સામોર �મ ખભંા�લયા દ�વ�િુમ દ્વ્રારકા 9723845696 
૫ માલ્દ�ભાઇ કા�ુભાઇ ચાવડા  સામોર �મ ખભંા�લયા દ�વ�િુમ દ્વ્રારકા 6351445618 
૬ દા�ુભાઇ દાનાભાઇ આમ્બ�લયા સામોર �મ ખભંા�લયા દ�વ�િુમ દ્વ્રારકા 9898724967 
૭ દ�વિશભાઇ રણમલભાઇ આમ્બ�લયા સામોર �મ ખભંા�લયા દ�વ�િુમ દ્વ્રારકા 8849298017 
૮ લખમણભાઇ આલાભાઇ આમ્બ�લયા સામોર �મ ખભંા�લયા દ�વ�િુમ દ્વ્રારકા 9898426173 
૯ �જવાભાઇ આલાભાઇ આમ્બ�લયા સામોર �મ ખભંા�લયા દ�વ�િુમ દ્વ્રારકા 9429795096 
૧૦ દાનાભાઇ પ�ભુાઇ ચાવડા સામોર �મ ખભંા�લયા દ�વ�િુમ દ્વ્રારકા 9723845694 
૧૧ રામભાઇ કરણાભાઇ ચાવડા સામોર �મ ખભંા�લયા દ�વ�િુમ દ્વ્રારકા 9265439266 
૧૨ વે�જબેન માલ્દ�ભાઇ ગો�જયા સામોર �મ ખભંા�લયા દ�વ�િુમ દ્વ્રારકા 9723966676 
૧૩ નગાભાઇ કા�ુભાઇ માડમ સામોર �મ ખભંા�લયા દ�વ�િુમ દ્વ્રારકા 9979742288 
૧૪ કરણભાઇ કા�ુભાઇ માડમ સામોર �મ ખભંા�લયા દ�વ�િુમ દ્વ્રારકા 9429424567 
૧૫ કા�ુભાઇ પરબતભાઇ માડમ સામોર �મ ખભંા�લયા દ�વ�િુમ દ્વ્રારકા 7567222700 
૧૬ વે�બેન કરણભાઇ માડમ સામોર �મ ખભંા�લયા દ�વ�િુમ દ્વ્રારકા 7567222700 
૧૭ માલ્દ�ભાઇ નગાભાઇ ગો�યા સામોર �મ ખભંા�લયા દ�વ�િુમ દ્વ્રારકા 9723966676 
૧૮ અમર�બેન રામિશભાઇ ચાવડા સામોર �મ ખભંા�લયા દ�વ�િુમ દ્વ્રારકા 7984447336 
૧૯ લખમણભાઇ સાજનભાઇ ચાવડા સામોર �મ ખભંા�લયા દ�વ�િુમ દ્વ્રારકા 9773020371 
૨૦ �ભમશીભાઇ માલ્દ�ભાઇ ચાવડા સામોર �મ ખભંા�લયા દ�વ�િુમ દ્વ્રારકા 9429796918 
૨૧ રામિશભાઇ દા�ુભઈ ગાગીયા સામોર �મ ખભંા�લયા દ�વ�િુમ દ્વ્રારકા 8780689370 
૨૨ કાનાભાઇ દ�વાભઈ ચાવડા સામોર �મ ખભંા�લયા દ�વ�િુમ દ્વ્રારકા 9427240462 
૨૩ મા�બેુન કા�ુભાઇ ચાવડા સામોર �મ ખભંા�લયા દ�વ�િુમ દ્વ્રારકા 7600308492 
૨૪ પમીબેન દા�ુભાઇ ગાગીયા સામોર �મ ખભંા�લયા દ�વ�િુમ દ્વ્રારકા 8780689370 
૨૫ મનોજભાઇ દ�વાભાઇ ચાવડા સામોર �મ ખભંા�લયા દ�વ�િુમ દ્વ્રારકા 9427775778 



૨ ભ�સદડ�યા ધરમશીભાઈ પોપટભાઈ મોટ� બા�ુગંાર �મનગર �મનગર 9909617714 

૩ ભ�સદડ�યા સજંય રણછોડભાઈ મોટ� બા�ુગંાર �મનગર �મનગર 9925523294 

૪ વાદ� ન�ુંબેન ભી�ભુાઈ લોઠ�યા �મનગર �મનગર 9979399055 

૫ અકબર� �રુ�શભાઈ બા�ભુાઈ લોઠ�યા �મનગર �મનગર  

૬ પીપર�યા �કુ�શભાઈ મોહનભાઈ લોઠ�યા �મનગર �મનગર 9909441397 

૭ �દનેશભાઈ ખીમાભાઈ મેર�યા ના�ુંર� લાલ�રુ �મનગર 9924530934 

૮ બગર�યા �દનેશભાઈ ગોવાભાઈ િસ�હણ ખભંા�ળયા દ�વ�િૂમ દ્વારકા 7046123950 

૯ અકબર� શાિંતલાલ ક�શવ�ભાઈ ઠ�બા �મનગર �મનગર 9427425049 

૧૦ ઓતીબેન વાલ�ભાઈ દ�ગા ઠ�બા �મનગર �મનગર 8320409483 

૧૧ હસ�ખુભાઈ દામ�ભાઈ દ�ગા ઠ�બા �મનગર �મનગર 9925354257 

૧૨ વાલ�ભાઈ ઉકાભાઈ દ�ગા ઠ�બા �મનગર �મનગર 9824890545 

૧૩ હર�શભાઈ ચ�ુંલાલ ગડ્ડા ઢ�ચડા �મનગર �મનગર 8320544138 

૧૪ કાનાભાઈ કરણાભાઈ ભરવાડ િસ�હણ ખભંા�ળયા દ�વ�િૂમ દ્વારકા 6352083848 

૧૫ ભડં�ર� ધીરજલાલ ભાણ�ભાઈ �મનગર �મનગર �મનગર 8780731528 
9974376736 

૧૬ રાઠોડ ભાણ�ભાઈ વશરામભાઈ �મપર કલ્યાણ�રુ દ�વ�િૂમ દ્વારકા 9737636126 

૧૭ હડ�યલ નાથાભાઈ ડાયાભાઈ �મપર કલ્યાણ�રુ દ�વ�િૂમ દ્વારકા 9624414576 

૧૮ બેચરભાઈ રવ�ભાઈ ખ�ગારકા ધ્રોલ �મનગર  

૧૯ કગથરા રમેશભાઈ �બાભાઈ ખ�ગારકા ધ્રોલ �મનગર 9724080933 

૨૦ સિપયા બા�ભુાઈ �સેુનભાઈ ખ�ગારકા ધ્રોલ �મનગર 9724610675 

૩. અજમા  
 
યોજના : KVK        સીઝન : ચોમા�ુ ં૨૦૨૧-૨૨          િવસ્તાર- ૪ હ�.       ખે�ૂતોની સખં્યા-૧૦   

 (ઈન�ટુ:- ટ્રાયકોડરમા- ૨ �કગ્રા, બ્�વેુ�રયા- ૨ �કગ્રા., એઝોટોબેકટર - ૧ લી., PSB -૧ લી.) 

 

૪. કપાસ  

ક્રમ નામ ગામ તા�કુો �લ્લો ફોન નબંર 

૧ ચીખલીયા �કશોર ભો�ભાઈ બીજલકા ધ્રોલ �મનગર 9723080368 

૨ સતંોક� રમેશ ગગંારામ  વાકં�યા ધ્રોલ �મનગર 9638737917 

૩ સતંોક� કાિંતલાલ ગગંારામ  વાકં�યા ધ્રોલ �મનગર 9638737917 

૪ ગડારા રમેશ �ુવરા�ભાઈ  વાકં�યા ધ્રોલ �મનગર 9638731735 

૫ પરમાર રામા� અરજણભાઈ  હર�પર ધ્રોલ �મનગર 9979087910 

૬ ચૌહાણ નરશી િવર�ભાઈ  ધ્રોલ ધ્રોલ �મનગર 9726773924 

૭ પરમાર રણછોડ �રાજભાઈ ધ્રોલ ધ્રોલ �મનગર 9408284731 

૮ પરમાર પ્રાગ� ગણે�ભાઈ ધ્રોલ ધ્રોલ �મનગર 9979241994 

૯ ખેર�યા જયેશ સવ�ભાઈ ધ્રોલ ધ્રોલ �મનગર 9924337153 

૧૦ કણઝર�યા ગોિવ�દ નરશીભાઈ  વાકં�યા ધ્રોલ �મનગર 8141225302 



યોજના : KVK        સીઝન : ચોમા�ુ ં૨૦૨૧-૨૨          િવસ્તાર- ૧૦ હ�.       ખે�તૂોની સખં્યા-૨૫    

(ઈન�ટુ:- બ્�વેુર�યા – ૧ �કગ્રા  ,SNPV –  ૨૫૦ મીલી ,એમ .ડી .પી .- ૩ નંગ, એઝાડ�ર�કટ�ન- ૧ લી.) 

 
 
૫.  િચકોરી 
યોજના : KVK        સીઝન : ચોમા�ુ ં૨૦૨૧-૨૨          િવસ્તાર- ૨ હ�.       ખે�ૂતોની સખં્યા- ૫    

(ઈનપુટ:-પી. એસ.બી.કલ્ચર- ૧ લી., બ્યુવેરીયા - ૧.૦ િકગ્રા, એઝોટોબેક્ટર- ૧ લી) 

ક્રમ નામ ગામ તાલુકો �લ્લો ફોનનંબર 

૧ �બલીયા �દનેશભાઈ દાનાભાઈ સામોર �મખભંા�ળયા  દ�વ�િૂમ દ્વારકા 9925793104 

૨ માડમ વજશીભાઈ કાનાભાઈ સામોર �મખભંા�ળયા  દ�વ�િૂમ દ્વારકા 7567222700 

૩ ચાવડા માલદ� કા�ભાઈ સામોર �મખભંા�ળયા  દ�વ�િૂમ દ્વારકા 6351445618 

૪ ચાવડા દાનાભાઈ પ�ભુાઈ સામોર �મખભંા�ળયા  દ�વ�િૂમ દ્વારકા 9723845694 

૫ ચાવડા રામભાઈ કરનાભાઈ સામોર �મખભંા�ળયા  દ�વ�િૂમ દ્વારકા 9265439266 

 
 
 

ક્રમ નામ ગામ તા�કુો �લ્લો ફોન નબંર 

૧ અ ઘ◌ેરા �રામભાઈ તરસીભાઈ કાતડા ધ્રોલ �મનગર 9974536440 
૨ અ ઘ◌ેરા હર�ભાઈ ગગંદાસભાઈ કાતડા ધ્રોલ �મનગર 9998311571 
૩ અ ઘ◌ેરા ધીરજલાલ ગગંદાશભાઈ કાતડા ધ્રોલ �મનગર 9898794832 
૪ અ ઘ◌ેરા મહ�શભાઈ મન�ખુભાઈ કાતડા ધ્રોલ �મનગર 9558842421 
૫ અ ઘ◌ેરા અિ�નભાઈ નાગ�ભાઈ કાતડા ધ્રોલ �મનગર 9904736606 
૬ અ ઘ◌ેરા મહ�શભાઈ છગનભાઈ કાતડા ધ્રોલ �મનગર 8980010800 
૭ અ ઘ◌ેરા ધીરજલાલ નરશીભાઈ કાતડા ધ્રોલ �મનગર 9998122256 
૮ મારકણા પ્રિવણભાઈ ધનાભાઈ કાતડા ધ્રોલ �મનગર 9998518302 
૯ મારકણા ચ�ુંભાઈ ધનાભાઈ કાતડા ધ્રોલ �મનગર 9081685104 
૧૦ �િવયા બા�લુાલ ગાડંાલાલ કાતડા ધ્રોલ �મનગર 9898265005 
૧૧ �િવયા રંજનબને બા�લુાલ કાતડા ધ્રોલ �મનગર 9998365013 
૧૨ અઘેરા ચ�ુંલાલ વાલ�ભાઈ કાતડા ધ્રોલ �મનગર 8320648342 
૧૩ અઘેરા અ�તૃલાલ વાલ�ભાઈ કાતડા ધ્રોલ �મનગર 9726377729 
૧૪ અઘેરા શારદાબેન કાન�ભાઈ કાતડા ધ્રોલ �મનગર 9879175213 
૧૫ અઘેરા કરમશીભાઈ બેચરભાઈ કાતડા ધ્રોલ �મનગર 9898794145 
૧૬ ભેસદડીયા જયસુખભાઈ ટપુભાઈ �યવા ધ્રોલ �મનગર 9408164955 
૧૭ છત્રાલા ભરતભાઈ લાલ�ભાઈ �યવા ધ્રોલ �મનગર 9998913073 
૧૮ છત્રાલા ગણેશભાઈ થોભનભાઈ �યવા ધ્રોલ �મનગર 9978075471 
૧૯ િવરસોડીયા નરશીભાઈ મોહનભાઈ �યવા ધ્રોલ �મનગર 9428860946 
૨૦ દઢાણીયા વેલ�ભાઇ લવ�ભાઇ �યવા ધ્રોલ �મનગર 9824239578 
૨૧ ઓઝા મહેશભાઈ ગભ�ભાઈ  �યવા ધ્રોલ �મનગર - 
૨૨ દઢાણીયા મજુંલાબેન માવ�ભાઇ �યવા ધ્રોલ �મનગર - 
૨૩ દઢાણીયા ગોિવંદભાઇ લવ�ભાઇ �યવા ધ્રોલ �મનગર 6353290310 
૨૪ દઢાણીયા જઠેાલાલ ગોરખાનભાઇ �યવા ધ્રોલ �મનગર 6355027812 
૨૫ દઢાણીયા માવ�ભાઈ  લવ�ભાઇ �યવા ધ્રોલ �મનગર 9913925317 



૬.  �કચન ગાડર્ન�ગ    

યોજના  :KVK          સીઝન  :ચોમા�ુ ં૨૦૨૦-૨૧       િવસ્તાર – ૪ હ�.      ખે�તૂોની સખં્યા - ૫૦    

(ઈન�ટુ:  ર�ગણ, ભ�ડા, વાલોળ, ગલકા, પાપડ�, કાકડ�, ચોળ�, ટમેટા, �ુધી, ગવાર, કાર�લા, ગીસોડા, મરચા અને 

બ્�વેુ�રયા બેસીયાના પાવડર) 

 
ક્રમ નામ ગામ તા�કુો �લ્લો ફોન નબંર 

૧ સવધીબેન લખમણભાઈ �બલીયા સામોર  �મ ખભંાળ�યા  દ�વ�િૂમ દ્વારકા  9898426173 

૨ �તીબેન માલદ�ભાઈ ચાવડા સામોર  �મ ખભંાળ�યા  દ�વ�િૂમ દ્વારકા  6651445618  

૩ મ�ુબેન ભીમાભાઈ ચાવડા સામોર  �મ ખભંાળ�યા  દ�વ�િૂમ દ્વારકા  9429796918 

૪ હ��બેન ક�ભુાઈ �બલીયા સામોર  �મ ખભંાળ�યા  દ�વ�િૂમ દ્વારકા  9727696661 

૫ જયાબેન કરશનભાઈ ચાવડા સામોર  �મ ખભંાળ�યા  દ�વ�િૂમ દ્વારકા  8780101512 

૬ મા�બેુન ડાબાભાઈ ચાવડા સામોર  �મ ખભંાળ�યા  દ�વ�િૂમ દ્વારકા  9723845694 

૭ ધી�બેન ધરનતંભાઈ ચાવડા સામોર  �મ ખભંાળ�યા  દ�વ�િૂમ દ્વારકા  9723845694 

૮ કાર�બેન �વાભાઈ �બલીયા સામોર  �મ ખભંાળ�યા  દ�વ�િૂમ દ્વારકા  9429795096 

૯ જોશનાબેન દા�ુભાઈ �બલીયા સામોર  �મ ખભંાળ�યા  દ�વ�િૂમ દ્વારકા  9898249676 

૧૦ વે�બેન �દનેશભાઈ �બલીયા સામોર  �મ ખભંાળ�યા  દ�વ�િૂમ દ્વારકા  9925795104 

૧૧ �ઠ�બેન કાનાભાઈ માડમ સામોર  �મ ખભંાળ�યા  દ�વ�િૂમ દ્વારકા  9723419193 

૧૨ નાથીબેન રામભાઈ માડમ સામોર  �મ ખભંાળ�યા  દ�વ�િૂમ દ્વારકા  9909655063 

૧૩ અમર�બેન રામશીભાઈ ચાવડા સામોર  �મ ખભંાળ�યા  દ�વ�િૂમ દ્વારકા  7984477336 

૧૪ મ�ુંબેન �વાભાઈ ચાવડા સામોર  �મ ખભંાળ�યા  દ�વ�િૂમ દ્વારકા  8849294017 

૧૫ અઘરેા ગોપીબેન બ�ભુાઈ કાતડા  ધ્રોલ  �મનગર  9265424629 

૧૬ અઘરેા લીલીબેન મન�ખુભાઈ કાતડા  ધ્રોલ  �મનગર  6354276108 

૧૭ અઘરેા જયશ્રીબેન ��કતભાઈ કાતડા  ધ્રોલ  �મનગર  9998122256 

૧૮ અઘરેા શારદાબેન કાન�ભાઈ કાતડા  ધ્રોલ  �મનગર  9313666502 

૧૯ અઘરેા પ્રભાબેન કમલેશભાઈ કાતડા  ધ્રોલ  �મનગર   

૨૦ અકબર� ની�બેન સજંયભાઈ કાતડા  ધ્રોલ  �મનગર   

૨૧ અઘરેા ભાવનાબેન પ્રિવણભાઈ કાતડા  ધ્રોલ  �મનગર  9662617570 

૨૨ અઘરેા હસંાબેન બ�ભુાઈ કાતડા  ધ્રોલ  �મનગર  9662617570 

૨૩ અઘરેા �દવ્યાબેન ભવાનભાઈ કાતડા  ધ્રોલ  �મનગર  9558001525 

૨૪ અઘરેા રમાબેન અમરશીભાઈ કાતડા  ધ્રોલ  �મનગર  9898491186 

૨૫ અઘરેા �હનાબેન �રુ�શભાઈ કાતડા  ધ્રોલ  �મનગર  9974950558 

૨૬ અઘરેા �િુમત્રાબેન શાિંતભાઈ કાતડા  ધ્રોલ  �મનગર  9172583961 

૨૭ અકબર� ભાવનાબેન હર�શભાઈ કાતડા  ધ્રોલ  �મનગર  7725809520 

૨૮ અઘરેા રમાબેન અમરશીભાઈ કાતડા  ધ્રોલ  �મનગર  9898491186 

૨૯ અકબર� ર�ખાબેન �જે્ઞશભાઈ કાતડા  ધ્રોલ  �મનગર  9898848363 

૩૦ �વીયા ��િૃતબેન �જે્ઞશભાઈ કાતડા  ધ્રોલ  �મનગર  9723083625 

૩૧ �વીયા �જ્ઞાબેન કમલેશભાઈ કાતડા  ધ્રોલ  �મનગર  9898475593 

૩૨ રાણીપા �કુ્તાબેન પ્રિવણભાઈ કાતડા  ધ્રોલ  �મનગર  9725621753 

૩૩ અઘરેા હિષ�દાબેન અ�લુભાઈ કાતડા  ધ્રોલ  �મનગર  9510742034 

૩૪ �ુગંરા જોશનાબેન લાલ�ભાઈ કાતડા  ધ્રોલ  �મનગર  8980709821 

૩૫ હસંાબેન નાન�ભાઈ ભાલોડ�યા ખ�ગારકા ધ્રોલ  �મનગર  7778816861 

૩૬ અ�શ્મતાબેન રમેશભાઈ કગથરા ખ�ગારકા ધ્રોલ  �મનગર  9724080933 

૩૭ રંજનબેન પ્રિવણભાઈ ભટાસણા ખ�ગારકા ધ્રોલ  �મનગર  9724558419 

૩૮ મ�ુંલાબેન લવ�ભાઈ કગથરા ખ�ગારકા ધ્રોલ  �મનગર  9898216009 



૩૯ હસંાબેન ધન�ખુભાઈ ભટાસણા ખ�ગારકા ધ્રોલ  �મનગર  9998911917 

૪૦ ગીતાબેન ધારશીભાઈ કગથરા ખ�ગારકા ધ્રોલ  �મનગર  9662076110 

૪૧ રંજનબેન મહ�શભાઈ ગડારા ખ�ગારકા ધ્રોલ  �મનગર  9974900199 

૪૨ લક્ષ્મીબેન નદંલાલભાઈ ગડારા ખ�ગારકા ધ્રોલ  �મનગર  9724142309 

૪૩ મનીષાબેન નદંલાલભાઈ કગથરા ખ�ગારકા ધ્રોલ  �મનગર  9724373973 

૪૪ ર�ખાબેન કૌિશકભાઈ ગડારા ખ�ગારકા ધ્રોલ  �મનગર  8128136966 

૪૫ વષાર્બેન અમરશીભાઈ ગડારા ખ�ગારકા ધ્રોલ  �મનગર  9727561322 

૪૬ ગૌર�બેન અમરશભાઈ ગડારા ખ�ગારકા ધ્રોલ  �મનગર  9558895134 

૪૭ િન�બેુન અશોકભાઈ ભાલોડ�યા ખ�ગારકા ધ્રોલ  �મનગર  7778816861 

૪૮ ચેતનાબેન ગોરધનભાઈ ભાલોડ�યા ખ�ગારકા ધ્રોલ  �મનગર  9724558456 

૪૯ ચપંાબેન ભવાનભાઈ ઘટે�યા ખ�ગારકા ધ્રોલ  �મનગર  9998908057 

૫૦ શોભનાબેન ડાયાભાઈ ગડારા ખ�ગારકા ધ્રોલ  �મનગર  9998257709 

 

૭. કોટન પી�ક�ગ એપ્રોન  
યોજના  :KVK          સીઝન  :ચોમા�ુ ં૨૦૨૧-૨૨         િવસ્તાર – ૨ હ�.        ખે�તૂોની સખં્યા - ૫     

 (ઈન�ટુ :કોટન પી�ક�ગ એપ્રોન- ૧ નગં) 

ક્રમ નામ ગામ તા�કુો �લ્લો ફોન નબંર 

૧ રસીલાબેન ભરતભાઈ ગડારા ખ�ગારકા ધ્રોલ  �મનગર  9724558545 

૨ �ંુદનબેન મહ�ન્દ્રભાઈ ગડારા ખ�ગારકા ધ્રોલ  �મનગર  9909875257 

૩ માર�યા જ�બેુન �દનેશભાઈ ના�ુંર� લાલ�રુ  �મનગર  9924530934 

૪ નીતાબેન ક�ભુાઈ માર�યા ના�ુંર�  લાલ�રુ �મનગર  9712351613 

૫ રામોલીયા રમીલાબેન ��ંુુદભાઈ દલદ�વડ�યા  �મજોધ�રુ  �મનગર  9978140754 

 
૮.  સોલાર �ુકર    
 
યોજના  :KVK          વષર્ : ૨૦૨૧-૨૨        ખે�તૂ મ�હલાઓની સખં્યા - ૫  
  (ઈનપુટ:- સોલાર �ુકર  નગં-૧) 
ક્રમ નામ ગામ તા�કુો �લ્લો ફોન નબંર 

૧ �ુધાગરા પ્રભાબેન ભીખાભાઈ મજોઠ  ધ્રોલ  �મનગર 9512641883 

૨ �ુધાગરા ગીતાબેન શાિંતભાઈ મજોઠ  ધ્રોલ  �મનગર 6353911560 

૩ મોરાડ અ�ક્ષતા કાિંતભાઈ મજોઠ  ધ્રોલ  �મનગર 7043838204 

૪ ચાભડ�યા �ક�જલબેન ગોરધનભાઈ મજોઠ  ધ્રોલ  �મનગર 7359451022 

૫ �ુધાગરા સેજલબેન ભાવેશભાઈ મજોઠ  ધ્રોલ  �મનગર 7990832067 

 
૮.  બાય પાસ ફ�ટ  
 
યોજના  :KVK            વષર્ : ૨૦૨૧-૨૨          ખે�તૂોની સખં્યા – ૩   
 (ઈનપુટ:- બાય પાસ ફ�ટ-૧૫ �કગ્રા. ૫ મ�હના માટ�) 
ક્રમ નામ ગામ તા�કુો �લ્લો ફોન નબંર 

૧ જયશ્રીબેન મોહનભાઈ ન�ુમ ગઢકા કલ્યાણ�રુ દ�વ�િૂમ દ્વારકા 9925992211 
૨ કરશનભાઈ �તાભાઈ પરમાર ગઢકા કલ્યાણ�રુ દ�વ�િૂમ દ્વારકા 9426337943 
૩ �જ્ઞેશભાઈ મગનભાઈ ચાગંાણી દર�ડ �મનગર �મનગર 9427280997 

 


