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મ
નં
૧
૨

૩
૪
૫
૬.

ખે ુ ત ું નામ
પટલ ધમ ભાઇ ચં ુ ભાઇ
પટલ અશોકભાઇ
હરમાનભાઇ

પટલ ભરતભાઇ ક તભાઇ

ુ ાઇ ડા ાભાઇ
પટલ ભા ભ
પટલ દનેશભાઇ લાભાઇ
ુ ાઇ વાઘ ભાઇ
પટલ િવ ભ
ુ ભાઇ
કાશભાઇ ચ ર

૭.

પટલ

૮.

પટલ ક ર ટભાઇ લાભાઇ

૯

ુ ાઇ મોતીભાઇ
પટલ મ ભ

૧૦

પટલ શાંિતભાઇ

૧૧.

ુ ાભાઇ
ળ

HLP VF6\N

સરના ું
બંગલાવા ફળ ું
ગાડા તા. સો જ ા,

ુ પો.
. આણંદ

ુ પો. ગાડા તા. સો જ ા,
આણંદ

.

મોબાઇલ નંબર

ખેતીનો

૯૮૯૮૬૯૬૮૦૫

ગિત શીલ ખે ુ ત,
પ ધતી

૯૪૨૭૫૯૭૫૬૨

રોડવા ુ ફળ ,ુ ુ પો.
લીબાલી તા. સો જ ા, .
આણંદ

૯૯૨૪૬ ૩૭૦૬૫

નવી તજ તા (ટપક
િસચાઇ પ તી)
ગિત શીલ ખે ુ ત

પટલ ફલી ુ
તા. સો જ ા,

પટલ ફલી ુ
તા. સો જ ા,

.ુ પો . કોઠાવી
. આણંદ

૯૯૨૫૦ ૮૨૨૬૭

ગિત શીલ ખે ુ ત

૯૯૭૮૨૫૨૮૬૨

ગિત શીલ ખે ુ ત

પટલ ફલી ુ
તા. સો જ ા,

.ુ પો . કોઠાવી
. આણંદ

.ુ પો . મઘરોલ
. આણંદ
.ુ પો . મઘરોલ
. આણંદ

૦૨૬૯૪૨૯૧૪૯૨

૯૪૨૬૨૬૧૧૪૭

પટલ ફલી ુ
તા. સો જ ા,

લીમડ શેર , .ુ પો .
સીમરડા તા. પેટલાદ,
આણંદ

.

સરવા, તા. પેટલાદ,
આણંદ

.

૦૨૯૯૭૨૫૧૧૦૮
૦૨૬૯૭૨૨૪૬૦૧

ઇસરામા, તા. પેટલાદ,
આણંદ

.

પતેલ દપકભાઇ છગનભાઇ

ઇસરામા, તા. પેટલાદ,
આણંદ

.

૦૨૬૯૭૩૧૬૩૩૯

૧૨

પટલ રમણભાઇ રામભાઇ

ઇસરામા, તા. પેટલાદ,
આણંદ

.

૦૨૬૯૭૩૧૬૪૭૨

૧૩

પટલ ઘન યામભાઇ
ગોરધનભાઇ

કાસોર, તા. સો જ ા,
આણંદ

૧૫

પટલ કતનભાઇ જસભાઇ

બો રયા, તા. પેટલાદ,
આણંદ

.

૯૮૨૫૪૫૮૫૨૯

૧૬

તળપદા રાવ ભાઇ
સનાભાઇ

દવાતજ, તા. પેટલાદ,
આણંદ

.

૯૯૨૫૯૦૩૨૧૭

૧૪

પટલ હષદભાઇ રાવ ભાઇ

કાર

૦૨૬૯૭૩૧૩૬૧૭

.

૯૮૨૪૯૬૮૨૦૩

પીપળાવ, તા. સો જ ા,
આણંદ

.

૯૯૨૪૨૬૧૭૭૪

ી

ગિત શીલ ખે ુ ત
લીલો પડવાશ
ગિત શીલ ખે ુ ત
લીલો પડવાશ

ગિત શીલ ખે ુ ત

નવી તજ તા
લીલો પડવાશ

નવી તજ તા
દવેલામાં બીટની
પાક પ ધતી

તર

નવી તજ તા
નીમ કક િુ નટ અને
ીન હાઉસ
ગિત શીલ ખે ુ ત

પો
અને લાઇવ ટોક
િુ નટ
ગિત શીલ ખે ુ ત
નવી તજ તા
આઇબીએનએમ, ટપક
િસચાઇ પ તી

નવી તજ તા
આઇબીએનએમ, ટપક
િસચાઇ પ તી, કળાના
ટ ુ ક ચર અને કળની
િનકાસ
ગિત શીલ ખે ુ ત
ગામની ટાંક માં
માછલીની ખેતી

મ
નં

ખે ુ ત ું નામ
ુ ાભાઇ
લ

૧૭

પરમાર સ
ુ નભાઇ

૧૮

ુ ાઇ ઇ રભાઇ
પટલ િવ ભ

૧૯

પટલ મિનસાબેન ારકાદાસ

૨૦

રઠોડ

૨૧

પટલ ધમ ભાઇ ચ ુરભાઇ

૨૨

પટલ િપનાક નભાઇ
રામભાઇ

૨૩
૨૪
૨૫

પટલ

ુ ાવરખાન ચં િસહ
ન

િવણભાઇ શંકરભાઇ

પટલ ધિમ ઠાબેન
ચમનભાઇ

પટલ દનેશભાઇ મોતીભાઇ

૨૬

ુ ાઇ રાવ ભાઇ
પટલ મ ભ

૨૭

પટલ સિતષભાઇ નરશીભાઇ

૨૮

પટલ િ તેશભાઇ
િવ લભાઇ

૨૯
૩૦
૩૧

ઠાકોર ગગાભાઇ શનાભાઇ
પટલ અરિવદભાઇ
દવ ભાઇ
પટલ રાવ ભાઇ

ઠાભાઇ

૩૨

પટલ ક રટભાઇ હ રભાઇ

૩૩

પટલ અરિવદભાઇ ઇ રભાઇ

૩૪

પટલ દનેશભાઇ રામભાઇ

૩૫

ુ ભાઇ
પટલ હસ ખ
રાવ ભાઇ

૩૬
૩૭
૩૮
૩૯

તળપદા લ મણભાઇ
સોમાભાઇ

પટલ દનેશભાઇ ઇ રભાઇ
પટલ

ુષાર છો ુ ભાઇ

ુ ારા ગીતાબેન ચ ુ ભાઇ
ન

સરના ું
ણજ, તા. સો જ ા,
આણંદ

મોબાઇલ નંબર
.

૦૨૬૯૭૩૧૦૩૭૦

ખેતીનો

કાર

ગિત શીલ ખે ુ ત

૯૯૭૪૧૩૦૬૧૨

ગિત શીલ ખે ુ ત

નંદનવન ડર ફામ

૯૮૨૫૧૬૪૪૨૯

ુ નીમેડ , નાપાડ(વાંટા),
તા/ .- આણંદ

૯૮૨૪૩૯૨૪૪૭

ગિત શીલ ખે ુ ત
મ હલા ારા થાિપત
ડર િુ નટ
ગિત શીલ ખે ુ ત

ગાડા, તા. સો જ ા,
આણંદ

.

૯૮૯૮૬૯૬૮૦૫

.

૯૭૨૫૯૦૧૪૬૪

ગિત શીલ ખે ુ ત,
પ ધતી
ગિત શીલ ખે ુ ત

૯૭૧૪૧૭૦૨૧૩

ગિત શીલ ખે ુ ત

૯૯૭૮૫૬૬૧૭૫

ગિત શીલ ખે ુ ત

ણજ, તા. સો જ ા,
આણંદ

ગાડા, તા. સો જ ા,
આણંદ

.

લબાલી, તા. સો જ ા,
આણંદ
કોઠાવી તા. સો જ ા,
આણંદ

.
.

ગામની ટાંક માં
માછલીની ખેતી

પટલ ફલી ુ
તા. સો જ ા,

.ુ પો . કોઠાવી
. આણંદ

૦૨૬૯૭૨૩૪૦૯૭

ગિત શીલ ખે ુ ત

૯૮૭૯૩૩૮૮૧૮

ગિત શીલ ખે ુ ત

પટલ ફલી ુ
તા. સો જ ા,

.ુ પો . મઘરોલ
. આણંદ

૯૭૨૭૮૮૯૦૦૩

ગિત શીલ ખે ુ ત

૯૯૦૪૨૬૯૮૧૪

ગિત શીલ ખે ુ ત

પટલ ફલી ુ
તા. સો જ ા,

.ુ પો . કોઠાવી
. આણંદ

.ુ પો . મઘરોલ તા.
સો જ ા, . આણંદ

.ુ પો . િસમરડા તા.પેટલાદ,
. આણંદ

ગિત શીલ ખે ુ ત
ુ ાલન ઉ ોગ
પ પ
ગિત શીલ ખે ુ ત

.ુ પો . િસમરડા તા.પેટલાદ,
. આણંદ

૦૨૯૯૭૨૫૧૨૯૭

૦૨૯૯૭-૩૨૪૧૧૨

ગિત શીલ ખે ુ ત

.ુ પો . સારવા તા.પેટલાદ,
. આણંદ

૯૪૨૬૫૦૦૬૦૦

ગિત શીલ ખે ુ ત

.ુ પો . ઇસરામા તા.પેટલાદ,
. આણંદ

૯૮૯૮૬૧૪૧૩૧

ગિત શીલ ખે ુ ત

.ુ પો . ઇસરામા તા.પેટલાદ,
. આણંદ

૯૭૨૭૫૯૪૫૭૩

ગિત શીલ ખે ુ ત

.ુ પો . ઇસરામા તા.પેટલાદ,
. આણંદ

૯૦૯૯૯૨૦૬૦૩

ગિત શીલ ખે ુ ત

.ુ પો . લબાલી તા.સો
. આણંદ

૯૭૨૭૧૨૦૩૨૯

.ુ પો . કાસોર તા.સો
. આણંદ

ા,

૯૯૦૪૮૭૬૩૦૩

ગિત શીલ ખે ુ ત
(મ સપાલન)

ા,

૯૯૦૪૯૩૦૭૭૮

.ુ પો . િસમરડા તા.પેટલાદ,
. આણંદ

.ુ પો . કાસોર તા.સો
. આણંદ

ુ તા.સો
.ુ પો . તારા ર
. આણંદ

ા,

ા,

-

ી

ડર ઉ ોગ

ગિત શીલ ખે ુ ત
મ સપાલન અને વેચાણ

મ
નં

ખે ુ ત ું નામ

૪૦

ુ ાઇ મંગાભાઇ
તળપદા શં ભ

૪૧

તળપદા મોહનભાઇ
શનાભાઇ
ુ ીલભાઇ
તળપદા ન
મફતભાઇ

૪૨.
૪૩.
૪૪.
૪૫.

તળપદા

ુ ાઇ મફતભાઇ
ભ

તળપદા બળદવભાઇ
મફતભાઇ

વહોરા િસક દરભાઇ એ.

૪૬.

શ દ રા શ રાજ કશોર

૪૭.

મકવાણા અલય ક.

૪૮.

રોહ ત

૪૯.
૫૦.

પટલ િનતીનભાઇ
પરષો મદાસ
પટલ રા ુ ભાઇ ડા ાભાઇ

૫૧.

પટલ િવનોદભાઇ ઇ રભાઇ

૫૨.

વાળં દ દનેશભાઇ ડા ાભાઇ

૫૩.

પટલ નર ભાઇ સોમાભાઇ

૫૪.
૫૫.

પટલ અિ નભાઇ
ુ ે ભાઇ
પ
પટલ પંકજ ુ માર રમણભાઇ

૫૬.

ગોહલ રમણભાઇ રાવ ભાઇ

૫૭.

ુ ાઇ
પટલ દપણભાઇ મ ભ

૫૮.

પટલ રાકશભાઇ નવીનભાઇ

૫૯.

ુ ાઇ મગનભાઇ
પટલ મ ભ

૬૦.

પટલ

૬૧.

પટલ રમેશભાઇ હ રાભાઇ

૬૨.

પટલ ગર શભાઇ શનાભાઇ

૬૩.

પટલ વસંતભાઇ મઇ ભાઇ

ુ ાઇ
ેમ ભાઇ લા ભ

ુ શભાઇ
ક

બાલાલ

સરના ું

મોબાઇલ નંબર

.ુ પો . દવાતજ તા.સો
. આણંદ

ા,

૯૯૧૩૮૨૯૭૦૦

ા,

૯૬૮૭૮૫૫૮૯૪

ા,

૯૯૧૩૩૪૫૮૧૩

ા,

.

૯૭૨૫૦૭૫૧૦૫

ા,

.

૯૯૧૩૮૨૯૬૭૫

.ુ પો . દવાતજ તા.સો
. આણંદ
.ુ પો . દવાતજ તા.સો
. આણંદ

.ુ પો .અને તા.સો
આણંદ
.ુ પો .અને તા.સો
આણંદ

.ુ પો .અને તા.સો
ા, .
આણંદ
.ુ પો. ટોડ યા તા. .
આણંદ

૯૭૨૭૯૪૮૮૫૬
૯૮૭૯૭૦૭૩૩૨

.ુ પો. બોરસદ તા. બોરસદ
. આણંદ
.ુ પો. ણજ તા. સો
ા
. આણંદ

૯૦૯૯૧૮૨૬૮૪

.ુ પો. ણજ તા. સો
. આણંદ

૯૭૩૭૯૨૧૮૩૨

ખેતીનો

કાર

ગામ તળાવમાં
મ સપાલન
ગામ તળાવમાં
મ સપાલન
મ સપાલન માં
શીલ ખે ુ ત

ગિત

મ સપાલન અને વેચાણ
ગામ તળાવમાં
મ સપાલન
મ સપાલન માં
શીલ ખે ુ ત

ગિત

ગામ તળાવમાં
મ સપાલન

ુ ોભનની માછલી ુ
શ
ઉ પાદન
ગિત શીલ ખે ુ ત

.ુ પો. ણજ તા. સો
. આણંદ

ા

૯૭૨૩૦૮૭૫૪૫

ગિત શીલ ખે ુ ત

ા

૯૭૧૪૪૨૪૫૮૬

ગિત શીલ ખે ુ ત

.ુ પો. ણજ તા. સો
. આણંદ

ા

૯૫૮૬૩૪૪૭૬૫

.ુ પો. અગાસ તા. પેટલાદ
. આણંદ

૮૦૦૦૧૮૪૭૯૯

ગિત શીલ ખે ુ ત
(ટામેટામાં ટપક િસચાઇ
પ તી)
ખેતી અને ુ ધ ઉ પાદક

.ુ પો. અગાસ તા. પેટલાદ
. આણંદ

૯૫૮૬૭૦૪૬૫૧

ગિત શીલ ખે ુ ત

.ુ પો. અગાસ તા. પેટલાદ
. આણંદ

૮૦૦૦૫૯૪૭૬૨

ગિત શીલ ખે ુ ત

.ુ પો. અગાસ તા. પેટલાદ
. આણંદ

૯૯૨૫૭૧૧૮૩૦

ગિત શીલ ખે ુ ત

.ુ પો. અગાસ તા. પેટલાદ
. આણંદ

૯૭૨૪૧૦૭૮૯૯

ગિત શીલ ખે ુ ત

.ુ પો. અગાસ તા. પેટલાદ
. આણંદ

૯૮૭૯૬૨૫૨૨૨

ગિત શીલ ખે ુ ત

.ુ પો. અગાસ તા. પેટલાદ
. આણંદ

૯૦૯૯૫૨૮૬૪૦

ગિત શીલ ખે ુ ત

ુ લી તા. પેટલાદ
.ુ પો. ટ
. આણંદ

૦૨૬૯૭૨૪૭૫૧૨

ગિત શીલ ખે ુ ત

ુ લી તા. પેટલાદ
.ુ પો. ટ
. આણંદ

૯૯૧૩૧૭૩૮૦૧

ગિત શીલ ખે ુ ત

ુ લી તા. પેટલાદ
.ુ પો. ટ
. આણંદ

૦૨૬૯૭૨૪૭૯૧૮

ગિત શીલ ખે ુ ત

.ુ પો. નાવલી તા. આણંદ
. આણંદ

૯૬૨૪૯૬૩૭૭૪

ગિત શીલ ખે ુ ત,
પ ધતી
ગિત શીલ ખે ુ ત

.ુ પો. ખડોલ તા. આણંદ

.

૯૯૨૫૨૫૬૧૦૧

ી

મ
નં

ખે ુ ત ું નામ

સરના ું

૬૪.

પટલ દનેશભાઇ ડા ાભાઇ

૬૫.

પટલ િમ લ
ુ ુ માર રતીલાલ

૬૬.

પટલ કમલેશભાઇ

૬૭.

પટલ કરણભાઇ રમણભાઇ

૬૮.

પટલ રા ુ ભાઇ
ભાઇલાલભાઇ

૬૯.

બાલાલ

પટલ અશોકભાઇ શંકરભાઇ

૭૦.

પટલ બિપનભાઇ

૭૧.

પટલ િવ ભ
ુ ાઇ રણછોડભાઇ

૭૨.

પટલ ભરતભાઇ જશભાઇ

૭૩.

પટલ અિ નભાઇ બી.

૭૪.

ુ ાઇ
પટલ હતેશભાઇ મ ભ

૭૫.

રાઠોડ પરસો મભાઇ
સંગભાઇ

૭૬.

ઠાભાઇ

ુ ાઇ
રાઠોડ રાવ ભાઇ ભ ભ

૭૭.

પટલ ઠાકોરભાઇ ઇ રભાઇ

૭૮.

ુ ાઇ ડા ાભાઇ
પટલ ક ભ

૭૯.

પટલ રા

૮૦.

મહ ડા મહ િસહ શંકરભાઇ

૮૧.

પટલ અ પેશભાઇ

૮૨.

પટલ રજનીભાઇ ડા ાભાઇ

૮૩

પટલ રા શભાઇ
ુ સો મભાઇ
ર

૮૪.

ભાઇ

પટલ રમેશભાઇ

તીભાઇ

ુ ાઇ
ભ

ુ ાઇ
ભ

૮૫.

પટલ રમેશભાઇ છોટાભાઇ

૮૬.

પટલ જનકભાઇ શંકરભાઇ

૮૭.

પટલ દલીપભાઇ

મોબાઇલ નંબર

આણંદ

ખેતીનો

કાર

.ુ પો. મોગર તા. આણંદ
. આણંદ

૯૮૭૯૧૨૯૧૯૮

ગિત શીલ ખે ુ ત

.ુ પો.
કલાવ તા.
કલાવ . આણંદ

૯૯૭૯૨૯૮૩૨૭

ગિત શીલ ખે ુ ત

.ુ પો.
કલાવ તા.
કલાવ . આણંદ

૯૯૨૫૮૬૦૯૭૧

ગિત શીલ ખે ુ ત

.ુ પો.
કલાવ તા.
કલાવ . આણંદ

૦૨૬૯૬૨૮૨૨૬૧

ગિત શીલ ખે ુ ત

.ુ પો. પણસોરા તા.ઉમરઠ
. આણંદ

૯૯૧૩૦૦૦૭૫૨

ગિત શીલ ખે ુ ત

.ુ પો. પણસોરા તા.ઉમરઠ
. આણંદ

૯૯૧૩૦૦૦૭૫૨

ગિત શીલ ખે ુ ત

.ુ પો. પણસોરા તા.ઉમરઠ
. આણંદ

૦૨૬૯૨૨૭૯૨૯૫

ગિત શીલ ખે ુ ત

.ુ પો. પણસોરા તા.ઉમરઠ
. આણંદ

૯૪૨૭૫૯૪૬૯૬

ગિત શીલ ખે ુ ત

.ુ પો. પણસોરા તા.ઉમરઠ
. આણંદ

૯૮૨૫૨૧૧૯૩૫

ગિત શીલ ખે ુ ત

૯૯૯૮૦૧૭૮૩૧

ગિત શીલ ખે ુ ત

ુ ા
.ુ પો. રં ગાઇ ર
તા.પેટલાદ . આણંદ
વા ુ ડ ુ ઇ .ુ પો. પરવટા
તા.ઉમરઠ . આણંદ
વા ુ ડ ુ ઇ .ુ પો. પરવટા

૯૭૨૪૧૧૬૦૧૩

ગિત શીલ ખે ુ ત

૯૩૭૪૫૦૧૦૪૮

ગિત શીલ ખે ુ ત
ગિત શીલ ખે ુ ત

આર.આર.
તા. આણંદ

. આણંદ
ટ .ુ પો. અડાસ
. આણંદ

૯૩૭૬૮૮૦૪૦૮
૦૨૬૯૨૨૮૪૮૭૩

ગિત શીલ ખે ુ ત

૯૭૨૪૨૧૩૩૦૦

ગિત શીલ ખે ુ ત

આર.આર.
તા. આણંદ

ટ .ુ પો. અડાસ
. આણંદ
ટ .ુ પો. અડાસ
. આણંદ

૦૨૬૯૨૨૮૪૫૮૦

ગિત શીલ ખે ુ ત

.ુ પો. અડાસ તા. આણંદ .
આણંદ
.ુ પો. નાર તા.પેટલાદ .
આણંદ

૯૯૦૯૧૪૮૧૪૦

ગિત શીલ ખે ુ ત

૯૯૨૫૪૬૬૮૨૭

ગિત શીલ ખે ુ ત

.

૦૨૬૯૭૨૪૬૧૫૯

ગિત શીલ ખે ુ ત

.ુ પો. નાર તા.પેટલાદ
આણંદ

.

૯૯૨૫૪૬૬૮૨૭

ગિત શીલ ખે ુ ત

.ુ પો. નાર તા.પેટલાદ .
આણંદ
.ુ પો. શેખડ તા.પેટલાદ .
આણંદ

૦૨૬૯૭૨૪૬૩૨૨

ગિત શીલ ખે ુ ત

૦૨૬૯૭૩૧૮૮૫૩

ગિત શીલ ખે ુ ત

.

૦૨૬૯૭૩૧૬૯૭૫

ગિત શીલ ખે ુ ત

.

૦૨૬૯૭૨૫૨૧૫૮

ગિત શીલ ખે ુ ત

ુ ા
.ુ પો. રં ગાઇ ર
તા.પેટલાદ . આણંદ

તા.ઉમરઠ

આર.આર.
તા. આણંદ

.ુ પો. નાર તા.પેટલાદ
આણંદ

.ુ પો. શેખડ તા.પેટલાદ
આણંદ
.ુ પો. શેખડ તા.પેટલાદ

મ
નં
૮૮.

ખે ુ ત ું નામ
ગોરધનભાઇ

પટલ નર ભાઇ

બાલાલ

૮૯.

પટલ મનીષભાઇ

ૂનમભાઇ

૯૦.

ુ ાઇ બાબરભાઇ
પટલ મ ભ

૯૧.

પટલ ચં કાંત કાશીભાઇ

૯૨.

પટલ રમણભાઇ ઉમેદભાઇ

૯૩.

પટલ કમલેશભાઇ લાભાઇ

૯૪.

પટલ

૯૫.

પરમાર હલાદભાઇ
રમણભાઇ

૯૬.
૯૭.
૯૮.
૯૯.

ુ ાષભાઇ ડા ાભાઇ
ભ

િવણભાઇ

પટલ જયેશભાઇ

૦૨૬૯૭૨૮૭૬૧૭

.ુ પો. આશી તા.પેટલાદ
આણંદ

.

૦૨૬૯૭૨૮૭૬૩૩

દવેલા ું વધાર
ઉ પાદન, ગિત શીલ
ખે ુ ત
ગિત શીલ ખે ુ ત

.

૦૨૬૯૭૨૮૭૬૯૦

ગિત શીલ ખે ુ ત

.ુ પો. આશી તા.પેટલાદ
આણંદ

.ુ પો. પાળજ તા.પેટલાદ
. આણંદ

૯૭૭૯૯૨૫૬૧૭

.ુ પો. પાળજ તા.પેટલાદ
. આણંદ
.ુ પો. સો જ ા તા. સો જ ા
.આણંદ
.ુ પો . દવાતજ તા.સો
. આણંદ
.ુ પો . દવાતજ તા.સો
. આણંદ

૯૪૨૬૮૮૪૫૧૧
૯૮૨૫૨૪૮૬૩૫

ગિત શીલ ખે ુ ત

.

૯૩૭૪૪૯૬૪૦૨

ગિત શીલ ખે ુ ત

૯૭૨૭૩૪૧૨૧૭

ગિત શીલ ખે ુ ત

.ુ પો. સો જ ા તા. સો જ ા
.આણંદ
.ુ પો. સો જ ા તા. સો જ ા
.આણંદ

૭૮૭૪૦૧૭૭૫૨

ગિત શીલ ખે ુ ત

૯૦૯૯૯૪૭૪૩૧

ગિત શીલ ખે ુ ત
ગિત શીલ ખે ુ ત

.ુ પો. પેટલાદ તા.પેટલાદ
. આણંદ

૯૯૨૫૮૮૨૭૬૮

ા,
ા,

ુ ભાઇ
પટલ મીનાબેન અ લ

૯૯૧૩૧૦૬૦૭૧

૧૦૩.

ુ ાઇ
પરમાર ગોતાભાઇ બા ભ

.ુ પો. શેખડ તા.પેટલાદ .
આણંદ
ુ
.ુ પો. મોરજ તા.તારા ર
. આણંદ

૧૦૪.

પટલ અમીતભાઇ
ુ ભાઇ
ેમ ખ

.ુ પો .પલોલતા.સો
આણંદ

૯૯૭૯૦૭૯૧૩૪

ુ માર

પટલ ઇ

૧૦૭.

પટલ કર ટભાઇ જશભાઇ

૧૦૮.

પટલ મહ ભાઇ કાંિતલાલ

૧૦૯.

પટલ મનોજભાઇ

૧૧૦.

પટલ રા

ભાઇ

બાલાલ

ૂનમભાઇ

ગિત શીલ ખે ુ ત

૯૭૨૩૯૯૮૪૭૩

૧૦૨.

૧૦૬.

ગિત શીલ

ા,

૧૦૧.

બાલાલ

ીનહાઉસ,
ખે ુ ત

૯૫૩૭૭૭૫૮૨૫

૯૭૨૪૦૭૨૪૯૫

પટલ ગર શભાઇ

ુ ાલન, ગિત શીલ
પ પ
ખે ુ ત
ગિત શીલ ખે ુ ત

ા,

બસ ટડ ન ક તા.ઉમરઠ
. આણંદ

૧૦૫.

કાર

.

પટલ ભાિવક ુ માર
મીનેશ ુ માર
દવાન ફા ુ ખ િસકંદરશા

૧૦૦.

ખેતીનો

.ુ પો. આશી તા.પેટલાદ
આણંદ

.ુ પો .પલોલ તા.સો
. આણંદ

પરમાર અ તભાઇ
રમણભાઇ

મોબાઇલ નંબર

આણંદ

.ુ પો .પલોલતા.સો
આણંદ

પરમાર ભરતિસહ
ગોરધનભાઇ

પરમાર

સરના ું

ા,

.

૯૯૧૩૯૭૯૬૪૯

.ુ પો. વલાસણ તા.આણંદ
. આણંદ

૯૯૭૯૮૫૬૧૩૦

ુ તા.તારા ર
ુ
.ુ પો. તારા ર
. આણંદ

૯૯૭૪૦૬૩૨૮૫

.ુ પો. પણસોરા તા.ઉમરઠ
. આણંદ

૯૪૨૭૦૪૧૭૯૮

ુ તા.તારા ર
ુ
.ુ પો. તારા ર
. આણંદ

૯૮૨૫૯૬૯૮૧૩

.ુ પો. સો જ ા તા. સો જ ા

૯૪૨૭૩૮૨૪૧૯

.ુ પો. આમલીયારા
ુ
તા.તારા ર
. આણંદ

૯૯૧૩૩૫૩૩૭૬

મ સપાલન માં
શીલ ખે ુ ત

ગિત

ુ ાલન, ગિત શીલ
પ પ
મહ લા ખે ુ ત

ચણામાં ફરોમોન પનો
ઉપયોગ, ગિત શીલ
ખે ુ ત
ટલીફોિનક પ તથી
ટામેટાની ખેતી
ુ ધા
નવરમાં

બાયપાસ ફટનો ઉપયોગ
મગની વધાર
ઉ પાદકતા

ઘ માં ુ મ પોષક
ત વોનો ઉપયોગ
ડાંગરમાં મશીનથી
રોપણી

ડાંગર અને શાકભા ની
ખેતી
ુ ાલન
પ પ

મ
નં
૧૧૧.
૧૧૨.

૧૧૩.
૧૧૪.

૧૧૫.
૧૧૬.
૧૧૭.

ખે ુ ત ું નામ
ચીમનભાઇ

સરના ું

મોબાઇલ નંબર

.આણંદ

.ુ પો . ઇસરામા તા.પેટલાદ,
. આણંદ

૯૬૦૧૬૯૩૮૭૪

.ુ પો . ઇસરામા તા.પેટલાદ,
. આણંદ

૯૩૨૮૯૫૧૯૯૪

પટલ શશીકાંતભાઇ
બાલાલ

.ુ પો. અગાસ તા. પેટલાદ
. આણંદ

૯૯૨૫૭૧૧૫૬૭

.ુ પો. મઘરોલ તા. સો જ ા
.આણંદ

૯૯૨૪૩૪૬૪૦૫

તળપદા ગોતાભાઇ
સોમાભાઇ

.ુ પો . દવાતજ તા.સો
. આણંદ
.ુ પો . દવાતજ તા.સો
. આણંદ

ા,

૯૮૨૪૫૦૨૪૨

ા,

૯૫૭૪૧૪૩૭૬૧

ા,

૯૪૨૯૧૮૧૧૫૩

મી

મ ય ઉછે ર

૯૩૭૬૪૬૦૯૪૨

મી

મ ય ઉછે ર

૯૮૨૪૫૦૬૮૭૮

આ ુ , હળદર અને
બટાકામાં ઓગિનક ખેિત
અને ુ યવધ ્

પટલ સ ણ
ુ ાબેન દપકભાઇ

રાઠોડ

ુ શભાઇ ચં ુ ભાઇ
ર

તળપદા જશીબેન
અશોકભાઇ

ુ ાઇ છોટાભાઇ
તળપદા મ ભ

.ુ પો . િપપળાવ તા.સો
. આણંદ

.ુ પો.િનસરાયા તા. બોરસદ
. આણંદ

ઠાકોર જશભાઇ શનાભાઇ

૧૧૯.

પટલ દવેશ ુ માર રમેશભાઇ

૧૨૦.

પટલ કમલેશભાઇ
તલિસભાઇ

ુ ા તા.
.ુ પો.સંતોક ર
બોરસદ . આણંદ

૧૨૨.

પટલ ચ કાંતભાઇ રામભાઇ

૧૨૩.

ુ ાઇ
પટલ િનરલભાઇ ક ભ

ગોપી ટકરા .ુ પો.ઓડ તા.
અને . આણંદ

૧૨૪.

શાહ દપેનભાઇ

૧૨૫.

પટલ ગાય ીબેન હષભાઇ

૧૨૬.

પટલ ગર શભાઇ શનાભાઇ

૧૨૭.

પટલ નરશભાઇ નાગ ભાઇ

૧૨૮.

પટલ રમેશભાઇ
ભાઇલાલભાઇ

૧૨૯.

કાર

પટલ રમેશભાઇ
પરસોતમભાઇ

૧૧૮.

૧૨૧.

ખેતીનો

પટલ પરસો મભાઇ
છગનભાઇ

સોલંક કાંતીભાઇ

ુ ુ દભાઇ

ં ૂ ભાઇ

૧૩૦.

સોલંક નરશભાઇ સોમાભાઇ

૧૩૧.

ુ ાઇ
પટલ વસંતભાઇ જ ભ

.ુ પો.બો રયાિવ તા. અને
. આણંદ

૯૪૨૯૦૩૧૩૭૬

.ુ પો. શેખડ તા.પેટલાદ
આણંદ

ખંભોળજ તા. અને

.ુ પો. ુ ંજરાવ તા.
. આણંદ

.

. આણંદ

કલાવ

૯૯૯૮૧૧૭૦૧૦

૯૪૨૮૪૦૩૧૫૩
૯૮૨૪૬૬૦૨૨૬

૯૮૨૫૩૫૦૪૫૮

વાત

ીન હાઉસ અને
નેટહાઉસમાં શાકભા નો
ધ ઉછે ર
ુ ારલ ખેતી
કળાની ધ
પ ધિત
ુ ધા
નવરમાં
મીનરલ મી ચરનો
ઉપયોગ

લોની વૈ ાિનક ખેતી
પ ધિત
લોમાં

ૂ યવધન

કળાની વૈ ાિનક ખેિત

ડઝલ
નથી ગોબર
ગેસ લાંટ અને નેટ
હાઉસ
નેટ હાઉસ ક સીકમની
ખેતી

ીન હાઉસમાં કલર
ક સીકમ અને દાડમની
સે ય ખેતી પ ધિત

૩૮, નવાઘરા, ખા ધલી,
તા.અને . આણંદ

૯૯૦૪૬૭૧૧૨૩

સરગવાની સે ય ખેતી
પ ધિત અને ૂ યવધન
ુ ાલન
પ પ

અશોકવાડ ની પાછળ, .ુ
નાવલી તા.આણંદ . આણંદ

૯૯૭૯૮૫૬૧૩૦

ુ ાલન
પ પ

મરઘાદાદાની ખડક , .ુ પો.
ચખો ા, તા. અને . આણંદ

૯૭૨૬૮૮૮૮૩૫

બકરાપાલન

રામદવ મં દરની ન ક .ુ
નાવલી તા.આણંદ . આણંદ
.ુ પો. વલાસણ તા.આણંદ
. આણંદ

૯૩૭૭૭૮૩૯૩૩

મરઘાપાલન

૯૯૧૩૫૬૨૦૩૧

ુ ાલન
પ પ

૯૯૭૯૨૨૪૪૧૦

.ુ પો.બો રયા તા. અને
આણંદ

૯૮૭૯૬૨૫૧૨૦

દ નાની સ વ ખેતી
અને તે ું ૂ યવધન

.ુ પો.બો રયાિવ તા. અને
. આણંદ

.

૯૭૨૭૭૨૭૦૭૭

કપાસમાં ુ મ
યવ થાપન

કળાની સ વ ખેિત

મ
નં

ખે ુ ત ું નામ

૧૩૨.

પટલ રમેશભાઇ છોટાભાઇ

૧૩૩.
૧૩૪.

પરમાર હલાદભાઇ
રમણભાઇ
ુ ાભાઇ
પટલ શાંતીલાલ ળ

૧૩૫.

પટલ ભાવેશભાઇ જશભાઇ

૧૩૬.

તળપદા મહશભાઇ
નાન ભાઇ

૧૩૭.

પટલ

ૃ તબેન સેજલભાઇ

૧૩૮.

પરમાર દ ાબેન ભરતભાઇ

૧૩૯.

મ લક સમ ુ નભાઇ

૧૪૦.

પટલ શંકરભાઇ

૧૪૧.

પટલ ગર શભાઇ મોહનભાઇ

૧૪૨.

પટલ જગદ શભાઇ
રણછોડભાઇ

૧૪૩.
૧૪૪.
૧૪૫.
૧૪૬.

સરના ું

મોબાઇલ નંબર

.ુ પો.બો રયાિવ તા. અને
. આણંદ

૯૭૨૩૯૯૮૪૭૩

ા,

૦૨૬૯૭૩૧૩૬૧૭

કપાસમાં નવી તજ તા

.ુ પો. અગાસ તા. પેટલાદ
. આણંદ

૯૮૭૯૬૬૪૬૮૩

ુ ાલન
પ પ

.ુ પો . દવાતજ તા.સો
. આણંદ

ા,

૭૫૭૨૮૨૭૫૩૮

સંક લત પાક યવ થા

.ુ પો. શેખડ તા.પેટલાદ .
આણંદ
.ુ પો .પલોલ તા.સો
ા,
. આણંદ

૯૯૭૪૬૦૩૮૪૮

ુ ાલક
પ પ

૯૩૭૪૪૯૬૪૦૨

ુ ાલન
પ પ

૯૯૦૪૨૩૭૪૮૬

ુ ાલન
પ પ

૯૮૭૯૧૧૭૯૩૩

ુ ાલન
પ પ

.ુ પો . વડોલા તા.ખંભાત
. આણંદ

૮૭૫૮૨૫૮૪૫૧

.ુ પો . વડોલા તા.ખંભાત
. આણંદ

૯૯૧૩૮૧૩૫૪૩

ીન હાઉસમાં
શકકર યાની ખેતી/
લીલોપડવાશ
ગિત શીલ ખે ુ ત,

૯૭૨૫૩૧૩૬૬૧

સંક લત પાક યવ થા

.ુ પો .બાંધણી તા.પેટલા ્
. આણંદ
ુ ા
.ુ પો . દાવલ ર
તા.પેટલા ્ . આણંદ

પરમાર િવ લભાઇ
રાવ ભાઇ

ુ ા
.ુ પો .મ ુડ યા ર
તા.પેટલા ્ . આણંદ

તા.ખંભાત

.ુ પો. ભેટાસી તા.
. આણંદ

.ુ પો . મઘરોલ તા.સો
. આણંદ

૧૪૮.

તળપદા ફતેિસહ

૧૪૯.

પટલ

૧૫૦.

ઠાકોર રમેશભાઇ મોહનભાઇ

૧૫૧.

પટલ અિ નભાઇ

.ુ પો . ને
આણંદ

તા.ખંભાત

૧૫૨.

ુ ાઇ
પટલ િવ ભ

તા.ખંભાત

૧૫૩.

ગો હલ ક ર ટભાઇ

.ુ પો . ને
આણંદ

૧૫૪.

પટલ ભાવેશભાઇ ઠાકોરભાઇ

૯૫૭૪૩૪૯૭૭૬
૯૭૧૪૮૮૬૩૪૪

.ુ પો . બા લટા તા.સો
. આણંદ

રાઠોડ કાંતીભાઇ ભાવાભાઇ

ીતેશ ુ માર હષદભાઇ

.

કલાવ

૧૪૭.

ુ ાભાઇ
લ

હળદરની સ વ ખેિત
તે ું ૂ યવધન

ા,

.ુ પો . ને
આણંદ

પટલ ઇ રભાઇ

કાર

.ુ પો . દવાતજ તા.સો
. આણંદ
.ુ પો . દવાતજ તા.સો
. આણંદ

સૈયદ હનીફમીયાં
બકારમીયાં

પટલ જયવીનભાઇ

૯૮૮૪૫૦૬૮૭૮

ખેતીનો

ુ
.ુ પો . તારા ર

ખોલ

ી

નેટહાઉસમાં શાકભા નો
ધ ઉછે ર
ુ ાલન
પ પ

૯૯૦૯૩૧૬૦૧૭

ડાંગર ું બીજ ઉ પાદન

ા,

૯૯૧૩૨૪૭૩૨૯

સંક લત પાક યવ થા

૯૮૨૪૪૭૫૬૨૫

લોની વૈ ાિનક ખેતી

૯૯૨૪૪૪૪૨૨૦

ુ ાબની વૈ ાિનક ખેતી
લ

૯૯૭૯૦૮૭૩૬૦

લોની વૈ ાિનક ખેતી

.

૭૫૬૭૫૧૭૯૩૫

.

૯૯૭૯૫૭૬૩૦૪

તમા ુ અને શાકભા માં
પ ઇર ગેશન (ટપક
પ ત)

.ુ પો . રાસનોલ તા. આણંદ
. આણંદ

.ુ પો . નવી
આણંદ

પ ધતી

ા,

.ુ પો . િપપળાવ
તા.સો
ા, . આણંદ

ુ લી તા.પેટલાદ
.ુ પો . ટ
. આણંદ

ુ ાલન
પ પ

.

. આણંદ

ડાંગર ું બીજ ઉ પાદન

૯૯૭૮૨૮૫૨૧૧

સંક લત પાક યવ થા

૯૯૭૪૮૭૩૮૦૦

ડાંગરમાં મશીનથી
રોપણી

«økríkþe÷ ¾uzqíkkuLke ÞkËe
y.Lkt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

SÕ÷ku : ¾uzk

¾uzqíkLkwt Lkk{

ÃkqhuÃkwY MkhLkk{w (ÃkeLkfkuz MkkÚku)

Ãkxu÷ nŠ»k÷¼kE
«Vw÷¼kE
Ãkxu÷ {tËkçkuLk
hsLke¼kE
ðk½u÷k {nuLÿ®Mkn
çknkËwh®Mkn
Ãkxu÷ yþkuf¼kE
suXk¼kE
hkXkuz þku¼LkkçkuLk
{nuþ¼kE
Ãkxu÷ ¼kðuþfw{kh
ßÞtrík¼kE
Ãkxu÷ ¼e¾k¼kE
LkkÚkk¼kE
Ãkxu÷ ¼hík¼kE
ykí{khk{
Ãkxu÷ yíkw÷¼kE
[íkwh¼kE
Ãktzâk rð¢{
hksuLÿ«MkkË
Ãkxu÷ fkÂLík¼kE
ySík¼kE
Mkku÷tfe økýÃkík¼kE
Wfk¼kE
Ãkh{kh ÃkwLk{¼kE ðe.

y÷eLÿk, íkk.{kíkh, S.¾uzk387510
y÷eLÿk, íkk.{kíkh, S.¾uzk387510
çkhkuzk, íkk.{kíkh, S.¾uzk-387530

Mkku÷tfe Eïh¼kE
Ëuðk¼kE
Ãkxu÷ [Lÿfktík¼kE
{ýe¼kE
Ãkxu÷ n»koË¼kE
hk{¼kE
Ãkxu÷ ðkze÷k÷¼kE
ðuXk¼kE
Mkku÷tfe fuMkhe®Mkn
økkuíkkS
Ãkxu÷ Ãkh»kku¥k{¼kE
ðþhk{¼kE
Ãkxu÷ ÃkwLk{¼kE
ytçkk÷k÷¼kE
Ãkxu÷ Lkkhý¼kE

{kuçkkE÷ Lktçkh

{u¤ðu÷
rLkÃkqýíkk/yÃkLkkðu÷
LkrðLkík{
íkktrºkfíkk
9824314186
ÃkþwÃkk÷Lk
ÃkþwÃkk÷Lk
9913h0Ãk041
ÃkþwÃkk÷Lk
9426534735

¼økíkLke {wðkze, íkk.fÃkzðts,
S.¾uzk-387620
9687326616
Lkðkøkk{, íkk.fÃkzðts, S.¾uzk387620
9909Ãk4Ãk9Ãk1
¼÷kzk, íkk.{kíkh, S.¾uzk-387240
9998528047
¼kLkuh, íkk.fX÷k÷, S.¾uzk387630
83477h4187
¼kLkuh, íkk.fX÷k÷, S.¾uzk387630
99h4436h68
[eºkkMkh, {wt.íkk.S.¾uzk-387540
9727243172
z¼ký, íkk.LkrzÞkË, S.¾uzk387320
9824541777
z¼ký, íkk.LkrzÞkË, S.¾uzk387320
94h7Ãk97009
Ë÷ku÷e, íkk.{kíkh, S.¾uzk-388180
9727120107
Ëkðzk, íkk.LkrzÞkË, S.¾uzk387350
9624223430
ËuÚk÷e, íkk.{kíkh, S.¾uzk-387210
9623256741
økh{k¤k, íkk.{kíkh, S.¾uzk387510
9978076785
økh{k¤k, íkk.{kíkh, S.¾uzk387510
9913412722
økkuXks÷kx, íkk.{nu{ËkðkË,
S.¾uzk-387130
9825056036
[huzk, íkk.fX÷k÷, S.¾uzk38736Ãk
94h7143443
økkuXks÷kx, íkk.{nu{ËkðkË,
S.¾uzk-387130
9925848697
nishkçkkË, íkk.S.¾uzk-387570
9924407664
nishkçkkË, íkk.S.¾uzk-387570
9825451682

fÃkkMk
ÃkþwÃkk÷Lk
zktøkh
Mkku÷kh VuLMkªøk
xeMÞw-øke÷kuze
zktøkh
fÃkkMk/xÃkf
¾uík ykuòh
zktøkh
zktøkh
xk{uxk
zktøkh
zktøkh
þkf¼kS
þkf¼kS
f]r»k ykuòh
ÃkþwÃkk÷Lk
¾uíke

y.Lkt.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

¾uzqíkLkwt Lkk{

ytçkk÷k÷
Ãkxu÷ çk¤Ëuð¼kE
Ãkh»kku¥k{¼kE
ÔÞkMk MkqÞofktík¼kE
Akuxk÷k÷
Ãkxu÷ rÃkÞw»k¼kE
Ãkxu÷ h{uþ¼kE
{rnS¼kE
Mkku÷tfe «¼kík®Mkn Þw.
¼kuE rð»ýw¼kE
hýAkuz¼kE
Lk{Lk rËÃkf¼kE
[e{Lk¼kE
Ãkxu÷ ½Lk~Þk{¼kE

ÃkqhuÃkwY MkhLkk{w (ÃkeLkfkuz MkkÚku)

nheÞk¤k, íkk.¾uzk, S.¾uzk387570
f{¤k, íkk.LkrzÞkË, S.¾uzk38000h
¾ktÄ÷e, íkk.{kíkh, S. ¾uzk387510
y÷eýk, íkk.{nwÄk, S. ¾uzk38733Ãk
¾uzkfuBÃk, íkk.S.¾uzk-387570
¾uzk¼kXk, íkk.S.¾uzk-387570

{kuçkkE÷ Lktçkh

{u¤ðu÷
rLkÃkqýíkk/yÃkLkkðu÷
LkrðLkík{
íkktrºkfíkk
þkf¼kS

9913346260
9ÃkÃk8Ãkh6903

yk{¤kLkwt
{wÕÞðÄoLk
¾uík ykuòh

9825395152
çkkøkkÞík
89hÃk97Ãk404
9924713116

þkf¼kS/hªøký
fkhu÷k

9737008966
¾uzkfuBÃk, íkk.S.¾uzk-387570

÷ªçkkMke, íkk.{kíkh, S.¾uzk387250
Ãkxu÷ rð&ýw¼kE
{kAeÞu÷, íkk.{kíkh, S.¾uzk387530
h{uþ¼kE Akuxk¼kE
{kAeÞu÷, íkk.{kíkh, S.¾uzk387530
Ãkxu÷ fehex¼kE çke. {k÷kðkzk, íkk.{kíkh, S.¾uzk387250
økkunu÷ {nuLÿ¼kE
{÷eÞkíks, íkk.{kíkh, S.¾uzkh{uþ¼kE
387380
Ãkxu÷ ßÞtrík¼kE
{÷eÞkíks, íkk.{kíkh, S.¾uzkAkuxk¼kE
387380
MkeMkkuËeÞk nrh®Mkn
LkktËku÷e, íkk.{kíkh, S.¾uzk387210
Ãkxu÷ {w¤S¼kE yuLk. LkkLkeÍuh, íkk.fÃkzðts, S.¾uzk387620
økkunu÷ sþw¼kE
Ãkkuhzk, íkk.fX÷k÷ S.¾uzkÃkwtò¼kE
38736Ãk
{ntík ¼qÃkuLÿ¼kE
h½ðkýs, íkk.{kíkh, S.¾uzkrÃkíkktçkh¼kE
387570
zk¼e ðk½S¼kE
h½ðkýs, íkk.{kíkh, S.¾uzkVw÷k¼kE
387570
Ãkxu÷ yh®ðË¼kE
hk{Ãkwh, íkk.LkzeÞkË, S.¾uzkÍðuh¼kE
387710
Ãkxu÷ n»koË¼kE ykh. hk{Ãkwh, íkk.LkzeÞkË, S.¾uzk387710
ÃkXkLk ÞwMkwV¾kLk
híkLkÃkwh, íkk.{kíkh, S.¾uzk{eÞk¾kLk
387570
Ãkxu÷ n»koË¼kE
MktÄkýk, íkk.{kíkh, S.¾uzk-387350

zktøkh
9909237833
zktøkh
9429033029
zktøkh
9327688076
zktøkh
9723202778
zktøkh
9825403959
þkf¼kS/zktøkh
990914760h
ÃkþwÃkk÷Lk
9913098250
zktøkh
9825983708
fÃkkMk rçkÞkhý
9426331589
MkSð ¾uíke
9979Ãk6030Ãk
{øk-{unk
96h3hh9474
Ãkkf rðrðÄíkk
9909182941
zktøkh
9714199844
ÃkþwÃkk÷Lk
8980825533
zktøkh
9925518537
98h4hh7770

ík{kfw{kt xÃkf

y.Lkt.

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

¾uzqíkLkwt Lkk{

[e{Lk¼kE
Mkku÷tfe ÷û{Lk¼kE
zkÌkk¼kE
[kðzk fwtðh®Mkn
Ãkxu÷ rLk{o÷¼kE
Ãkxu÷ rnhuLkfw{kh
søkËeþ¼kE
[kinký ½Lk~Þk{¼kE
¼e¾k¼kE
Ãkxu÷ hsLke¼kE
zkÌkk¼kE
Ãkxu÷ LkiLku»k¼kE
fehex¼kE

ÃkqhuÃkwY MkhLkk{w (ÃkeLkfkuz MkkÚku)

{kuçkkE÷ Lktçkh

þu¾Ãkwh, íkk.{kíkh, S.¾uzk-387570
9624492947
ºkkýò, íkk.{kíkh, S.¾uzk-387530 9909106843
ºkkýò, íkk.{kíkh, S.¾uzk-387530 9925614799
xwtzu÷, íkk.LkrzÞkË, S.¾uzk387230
9825368367
ôZu÷k, íkk.{kíkh, S.¾uzk-387510
9913531776
ôZu÷k, íkk.{kíkh, S.¾uzk-387510
9824579281
rfýkð, íkk.{nwÄk, S.¾uzk-38733Ãk
997877304h

{u¤ðu÷
rLkÃkqýíkk/yÃkLkkðu÷
LkrðLkík{
íkktrºkfíkk
ÃkæÄrík
ÃkþwÃkk÷Lk
zktøkh
zktøkh
zktøkh
¾uíke
þkf¼kS
çkkøkkÞíke Ãkkf
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અ .ુ નં॰
૧

૨
3
૪

૫
૬

૭
૮

આ મારામ

નામ

. ચૌહાણ

ભરતભાઇ એન ચૌહાણ

ૂમલી, તા-ધોળકા
ૂમલી, તા-ધોળકા

૯૮૨૫૭૭૩૫૫૦

ુ ં લી,તા-ધોળકા
ભ

૯૯૦૯૬૯૯૪૫૮

નવીનચં નરસીભાઈ ચૌહાણ
સામ ભાઇ એન.ચૌહાણ
અશોકભાઇ સી પટલ

૧૩

ુ ાઈ પી ચૌહાણ
મ ભ

કર તિસહ ડોડ યા

કોઠ, તા-ધોળકા
કોઠ, તા-ધોળકા

૧૪

મેરયા મહ

ુ માર

કોઠ, તા-ધોળકા

કોઠ, તા-ધોળકા

કોઠ, તા-ધોળકા

વ લભભાઈ ચીકાભાઈ પટલ

કોઠ, તા-ધોળકા

૧૯

ુ ાઈ વાઘેલા
છ િસગ મ ભ

સીમેજ, તા-ધોળકા

૨૧

ધરામિસગભાઈ ક પટલ

ખરંટ , તા-ધોળકા

૨૩

ઘન યામ ક પટલ

૨૨

ફતેહસંગ િવરસંગ પટલ

૨૪

ુ ાઈ રાયિસગભાઈ પટલ
મ ભ

25
૨૬

ુ ાઈ પટલ
ન ુ ભાઈ વે ભ
ઘન યામ એ.પટલ

કૌકા, તા-ધોળકા

સીમેજ, તા-ધોળકા
રાય રુ , તા-ધોળકા
રાય રુ , તા-ધોળકા
રાય રુ , તા-ધોળકા
રાય રુ , તા-ધોળકા

૨૭

યોગેશભાઈ ઉમીયાલાલ પટલ

૨૯

લ મણભાઈ શંકરભાઇ પટલ

ક'વાસણા,તા-ધોળકા

30

સંજય ુ માર લ મણભાઈ પટલ

૩૧

કતનભાઈ એચ. પટલ

૨૮

૩૨
૩૩
૩૪

િવલાશબેન છ િસહ ચાવડા
મહાદવ

સોમ

ગો વામી

માણેકભાઈ ધમિસગભાઈ
ચૌહાણ

૨૭૧૪-૨૪૨૧૨૨
૦૨૭૧૪-૨૪૨૧૨૨

૦૨૭૧૪૨૪૨૩૮૮

૨૭૧૪-૨૯૪૧૦૮

૦૨૭૧૪-૭૨૩૬૬

ખરંટ , તા-ધોળકા

૯૯૯૮૦૮૭૬૫૯
૯૭૧૪૬૦૯૪૩૪

૯૮૯૮૪૪૦૯૪૦
૯૯૯૮૬૨૩૧૭૨

૯૮૨૫૪૭૨૫૮૭
૯૯૦૪૧૪૨૪૦૨

૯૯૦૪૬૬૫૧૨૧

૯૯૦૪૧૪૨૪૦૨

૯૩૭૪૫૧૧૨૦૦

૯૬૦૧૮૫૮૭૪૧
૯૯૨૪૦૮૩૫૩૦

કલીયા વાસણા,તાધોળકા
કલીયા વાસણા,તાધોળકા

ખરંટ , તા-ધોળકા

૯૯૭૯૪૭૮૯૫૯

૯૯૭૯૬૫૦૫૨૦

ક'વાસણા,તા-ધોળકા

સહ જ,તા-ધોળકા

૯૭૨૫૫૩૪૨૩૨

૯૩૭૭૧૪૪૧૫૫

રાય રુ , તા-ધોળકા
કલીયા વાસણા,તાધોળકા

ભ શભાઈ ક પટલ

૯૮૭૯૪૫૬૦૦૩

કોઠ, તા-ધોળકા

૧૭

કનૈયાલાલ ભાઇલાલભાઇ જોષી

૯૯૦૯૬૮૬૩૩૧

કોઠ, તા-ધોળકા

કોઠ, તા-ધોળકા

છ િસગ મદારસંગ વાઘેલા

૯૯૨૫૦૩૬૪૦૪

કોઠ, તા-ધોળકા

ચૌહાણ

રમેશભાઈ ભીખાભાઈ પટલ

૯૯૨૫૪૦૦૬૫૬

ુ ં લી,તા-ધોળકા
ભ

ુ ાઈ
લા ભ

ઉ મભાઈ શંકરભાઈ પટલ

૯૯૨૫૦૩૬૪૦૪

ૂમલી, તા-ધોળકા

૧૨

૨૦

૯૯૨૫૦૩૬૪૦૪

ૂમલી, તા-ધોળકા

એમ ચૌહાણ

ુ ાઈ પી
ચૌહાણ મ ભ

૧૮

૯૮૨૫૫૭૮૦૮૭

લાલ

સંગભાઈ આર ચૌહાણ

૧૧

૧૬

મોબાઇલ નં.

ૂમલી, તા-ધોળકા

ઘન યામ િશવાભાઈ પટલ

૧૫

ફોન નં.

ચૌહાણ નવીનચં નરિસગભાઇ

૯

૧૦

સરના ુ

૯૩૭૫૫૧૧૯૩૫
૯૦૯૯૦૬૫૪૪૪
૦૨૭૧૪૩૧૭૦૧૯

૦૨૭૧૪૨૯૪૧૦૮

૯૭૨૫૩૧૨૪૧૦

અ .ુ નં॰

નામ

સરના ુ

ફોન નં.

મોબાઇલ નં.

૩૫

લ ભાઇ સવ ભાઇ ચૌહાણ

ખરંટ , તા-ધોળકા

૩૭

રણછોડભાઈ વીરાભાઈ ઝાલા

બદરખા,તા-ધોળકા

૯૪૨૭૬૦૧૦૭૫

૩૯

દશરથભાઈ કાન ભાઈ પટલ

સરાંડ , તા-ધોળકા

૯૭૧૪૭૧૫૨૫૪

ભોલાદ ,તા-ધોળકા

૯૮૭૯૦૫૮૪૭૯

રાજ રુ ,તા-ધોળકા

૯૮૯૮૪૨૯૫૭૯

જવારજ, તા-ધોળકા

૯૯૦૯૭૯૪૬૦૬

વેજલકા, તા-ધોળકા

૯૭૨૫૮૧૫૮૧૮

૩૬
૩૮

૪૦
૪૧

કો કલાબેન અમરતભાઇ સોલંક
ં રભાઇ ઝાલા
વીણભાઈ ુ ગ

નાન ભાઈ પરસો મભાઈ
પટલ

જયંિતલાલ મણીલાલ પટલ

૪૩

વ ુ ભાઈ બી.પટલ
ફતેહિસહ ૂપતિસગ ડાભી

૪૫

લીલાબા અભેસ ંગભાઇ ડોડ યા

૪૭

ગર શભાઈ િવ લભાઈ પારખ

૪૨
૪૪
૪૬

તે િસહ

ૂપતિસગ ડાભી

કા ભાઇ બળવંતભાઈ બારડ

પીસવડા, તા-ધોળકા

૯૭૨૪૮૧૦૯૯૬

બદરખા,તા-ધોળકા

૯૯૭૯૬૭૬૦૭૩

રાજ રુ ,તા-ધોળકા

૯૮૨૫૯૪૦૪૨૨

જવારજ, તા-ધોળકા

૯૯૨૫૩૯૫૪૮૮

વેજલકા, તા-ધોળકા
વેજલકા, તા-ધોળકા

૯૭૨૭૩૪૯૨૯૪

૯૯૭૯૦૩૩૫૬૨

૯૮૯૮૨૬૩૫૭૩

૪૮

હંષાબેન છ િસગ બારોટ

૫૦
૫૧

રમણભાઈ હ રભાઈ બોળ યા
ૂરાભાઈ વશરામભાઇ બોલીયા

અરણેજ, તા-ધોળકા
અરણેજ, તા-ધોળકા

૯૮૭૯૩૯૫૫૧૯

૫૩

ુ ાઈ એમ.બોળ યા
ક ભ

અરણેજ, તા-ધોળકા

૯૬૦૧૦૪૪૯૦૩

૫૫

છ િસગ એ વાઘેલા

ગાંગડ, તા-ધોળકા

૪૯

બળવંતિસહ બારડ

૫૨

અમરશીભાઇ સી પટલ

૫૪

ઘન યામ આર િસસો ડયા

વેજલકા, તા-ધોળકા
વેજલકા, તા-ધોળકા

૨૭૧૪-૩૧૯૫૧૭

૯૯૭૮૫૧૨૦૯૮

અરણેજ, તા-ધોળકા
ગાંગડ, તા-ધોળકા

૨૭૧૪-૪૨૩૪૪
૨૭૧૪-૪૨૧૪૪

૫૬

ુ ીરિસહ એમ.સોઢા
ર વ

ગાંગડ,તા-ધોળકા

૦૨૭૧૪ ૨૪૨૧૨૯

૫૮

છ િસહ એ.વાઘેલા

ગાંગડ,તા-ધોળકા

૦૨૭૧૪-૪૨૧૪૪

૫૭
૫૯
૬૦
૬૧
૬૨
૬૩

૬૪

ુ ાઈ મકવાણા
રા ુ ભાઈ બા ભ
રમણભાઈ લવ ભાઈ પરમાર
મનોજ ુ માર મગનભાઇ પટલ
ુ ાઈ ખોડાભાઈ દાયમા
ના ભ
ું
રા શભાઈ દા ભાઈ
પટલ

ુ ાઈ ગોિવદભાઈ પટલ
મ ભ
રા ુ ભાઈ આર.પાઠક

૬૫

રામસંગભાઇ અદસંગભાઈ
ચાવડા

૬૭

ચાવડા ગોિવદભાઇ કરસનભાઇ

૬૬

કસર િસહ હ રિસહ ચાવડા

૬૮

ચાવડા મ હપતભાઇ હ રભાઇ

૭૦

વીણભાઈ ફલ ભાઇ રાઠોડ

૬૯

૭૧
૭૨

રણ તિસહ અમરિસહ સોલંક

રખાબેન રમણભાઈ પટલ
ુ ાઈ હરાભાઈ સોલંક
હ ભ

ગાંગડ,તા-ધોળકા
પીસવાડા,તા-ધોળકા

૯૮૭૯૭૩૦૮૫૯

૮૧૨૮૪૯૯૮૧૭
૯૬૬૨૯૯૪૭૪૧

સીમેજ, તા-ધોળકા

૯૯૭૯૦૨૪૪૭૫

સીમેજ, તા-ધોળકા

૯૮૯૮૭૨૦૯૭૮

ધોળ ,તા-ધોળકા

૯૯૭૮૦૮૭૬૪૩

ધોળ ,તા-ધોળકા

૯૯૨૫૧૦૬૫૨૯

સીમેજ, તા-ધોળકા

૯૭૧૨૪૬૩૬૩૨

મોટ બો ુ , તા-ધોળકા

૮૨૩૮૭૯૧૧૮૯

ધોળ ,તા-ધોળકા

૯૯૭૮૭૮૩૧૭૯

ધોળ , તા-ધોળકા

૯૯૭૮૨૬૫૭૭૦

ધોળ , તા-ધોળકા

૯૬૨૪૫૩૩૩૫૨

હડાળા,તા-ધોળકા

ધી ગડા, તા-ધોળકા
સીયાવાડા,તા-ધોળકા

સરગવાળા,તા-ધોળકા

૯૯૭૪૭૫૬૪૭૦
૦૨૭૧૪૨૪૭૪૬૨

૯૯૨૫૧૨૯૪૦૦

૯૭૨૭૮૦૪૭૧૦

અ .ુ નં॰
૭૩

૭૪

નામ

ુ દવભાઈ તાપભાઈ વાળા
ખ

તાપભાઈ ભગવાનભાઈ
સોલંક

૭૫

રામસંગભાઇ ઉદસંગભાઈ
સોલંક

૭૭

ભીખાભાઈ કાન ભાઈ પટલ

૭૬
૭૮

૭૯
૮૦
૮૧

ઉકાભાઈ ગોિવદભાઈ ઝાલા
રાયસંગભાઇ .વાળા
ુ શભાઈ એન.
ક

પિત

વીણિસહ એસ.બારડ

ું
દા ભાઈ
ફલ ભાઇ

સરના ુ

સરગવાળા,તા-ધોળકા

ફોન નં.

મોબાઇલ નં.

૯૭૨૪૨૭૬૯૬૭

સરગવાળા,તા-ધોળકા

૯૯૭૯૨૨૯૪૯૪

આક ું , તા-ધં કુ ા

૯૭૨૫૨૬૪૬૧૭

રોજકા ,તા-ધં કુ ા

૯૯૯૮૯૮૮૨૬૬

બદરખા,તા-ધોળકા

૮૭૩૫૮૭૨૬૯૧

રોજકા ,તા-ધં કુ ા

૯૯૯૮૮૨૮૩૧૬

વેજલકા, તા-ધોળકા

૭૩૫૯૬૭૦૯૯૦

ૂરખી,તા-ધોળકા

૯૭૨૪૧૨૨૮૨૭

વેજલકા, તા-ધોળકા

૯૭૨૬૨૮૦૧૯૨

સીવાભાઈ ફલ ભાઇ ચૌહાણ

ું ,તા-ધોળકા
દ

૯૯૦૯૭૯૨૮૫૨

૮૪

ફલ ભાઇ ગ રભાઈ ચૌહાણ

ું ,તા-ધોળકા
દ

૯૯૦૯૭૯૨૮૯૧

૮૬

ખેગરભાઈ આર સોલંક

૮૨
૮૩

૮૫

ુ ાઈ રણછોડભાઈ સોલંક
ભ

િવ મભાઈ મેણાભાઈ ચૌહાણ

૮૭

કાન ભાઇ ગગ ભાઇ ખોડા

૮૯

ભલાભાઇ પોલાભાઈ ભરવાડ

૯૧

ભરતભાઈ ક વાઘેલા

૮૮

ભરવાડ ભલાભાઇ પી

૯૦

ના ુ ભાઈ ટ .સોલંક

૯૨

ડાભી

૯૪

ુ ાઇ ભગવાનભાઈ
ડાભી જ ભ

૯૬

નં ુ બેન મોહનભાઈ ડાભી

૯૭

સામંતભાઈ તળશીભાઈ સોલંક
દનેશ ુ માર બારામભાઈ
રાઠોડ

ૂપતભાઇ િશવાભાઈ

૯૩

ડાભી ચં ુ ભાઈ ડ

૯૫

ડાભી િવ મભાઈ ભવનભઇ

૯૮

૯૯
૧૦૦
૧૦૧

૧૦૨
૧૦૩

૧૦૪

૧૦૫
૧૦૬
૧૦૭
૧૦૮

૧૦૯

ુ ાઈ ચૌહાણ
ચં ુ ભાઈ ત ભ
સામ ભાઇ માધાભાઈ ચૌહાણ
કા ભાઈ રા ભ
ુ ાઈ ચૌહાણ
મહશભાઇ મફતભાઇ બો ડયા
ુ ા રાણા
મનહરિસહ ભા ભ
ુ
ભી ભાઈ કાન ભાઈ પટલ
રા
િસહ મોબતસંગ વાંઝા
લા ૂભાઈ વનરાવભાઈ બી

અરિવદભાઇ િ કમભાઈ
બોિસયા
ુ ા ડુ ાસમા
ચં િવજયિસહ વે ભ
ભરવાડ ુ ખદભાઇ બી

ું ,તા-ધોળકા
દ

૯૭૨૭૮૧૮૨૨૭

ું ,તા-ધોળકા
દ

૯૮૮૭૫૨૮૭૧૯

ં ૂ , તા-ધોળકા
દ

૮૧૨૮૧૭૯૧૦૨

આનંદ રુ ા, તા-ધોળકા
આનંદ રુ ા, તા-ધોળકા

૯૮૨૫૫૯૭૮૬૫
૯૯૨૪૩૭૫૮૧૬

આનંદ રુ ા, તા-ધોળકા

૯૯૨૪૩૭૫૮૧૬

કસરગઢ,તા-ધોળકા

૯૭૨૬૩૭૯૦૬૫

કસરગઢ,તા-ધોળકા

૯૫૭૪૯૮૩૪૬૭

કસરગઢ,તા-ધોળકા
કસરગઢ,તા-ધોળકા
કસરગઢ,તા-ધોળકા
કસરગઢ,તા-ધોળકા
કસરગઢ,તા-ધોળકા
કસરગઢ,તા-ધોળકા
કસરગઢ,તા-ધોળકા

૯૪૨૮૭૩૯૧૨૮

૨૭૧૪-૩૧૯૫૩૬

૦૨૭૧૪૨૪૮૧૪૪

૯૭૧૨૪૬૭૭૦૨

૯૪૮૭૩૩૯૧૨૮

૯૭૧૨૪૬૭૭૦૨

૯૯૦૯૮૯૯૯૩૨

ુ ં લી,તા-ધોળકા
ભ
ુ ં લી,તા-ધોળકા
ભ
ુ ં લી,તા-ધોળકા
ભ

૯૦૯૯૧૧૯૮૨૧
૯૯૦૯૬૯૯૪૫૮

સસીયાણા, તા-ધં કુ ા
પચીયામ, તા-ધં કુ ા
ચડ , તા-ધં કુ ા

૯૮૨૫૯૨૭૭૪૨
૯૮૭૯૯૯૨૭૮૦

શાહ રુ , તા-ધં કુ ા
ુ ા
ફદરા,તા-ધં ક
રોજકા ,તા-ધં કુ ા

અણીયાળ , તા-ધં કુ ા
પાલ, તા-બાવળા

૯૯૭૮૪૩૩૬૦૧

૯૯૦૯૬૮૫૦૬૬
૯૪૨૬૫૫૨૮૬૧

૯૯૯૮૯૮૮૨૬૬

૯૫૫૮૦૬૯૨૨૫

૯૯૦૪૩૮૦૮૯૯
૯૯૯૮૦૮૩૬૨૪

અ .ુ નં॰
૧૧૦
૧૧૧
૧૧૨
૧૧૩

૧૧૪

૧૧૫

નામ

હા દકભાઇ વાડ લાલભાઈ
પટલ
કા ભાઇ એમ ડાભી

મહશભાઇ ગ રભાઈ પટલ
ુ ાઇ એલ.સોલંક
વા ભ

સરલાબેન ઈ રભાઈ પટલ

૧૧૬

વાલ ભાઈ એમ.ડાભી
ે ીલાબેન કાશભાઈ પટલ
મ

૧૧૮

અરિવદભાઇ ડાભી

૧૧૭

હા દકભાઈ વી.પટલ

સરના ુ

ફોન નં.

સકોદરા, તા-બાવળા

૯૯૯૮૫૬૫૪૮૬

સકોદરા, તા-બાવળા

૯૭૨૪૪૯૯૫૪૩

સાકોદરા, તા-બાવળા

૯૯૭૯૮૫૯૫૬૬

સાકોદરા, તા-બાવળા

૯૬૦૧૦૭૫૨૫૦

મેમર, તા- બાવળા

૯૯૧૩૩૭૮૧૩૨

મેમર, તા- બાવળા

૯૮૨૪૬૧૬૧૯૨

મેમર, તા- બાવળા

૯૯૦૪૮૯૨૪૪૦

સાલજડા,તા.બાવળા
મેમર, તા- બાવળા

૯૮૯૮૫૬૫૪૮૬

૧૨૦

મકવાણા દનેશભાઇ મફાભાઈ
ન ુ ભાઈ ક.ડાભી

બલદાણા,તા-બાવળા

૦૨૭૧૪૩૧૭૪૩૧

૧૨૨
૧૨૩

દનેશભાઇ મફાભાઈ મકવાણા
દ પકભાઈ પટલ

સકોદરા, તા-બાવળા

બલદાણા,તા-બાવળા
બાવળા, તા-બાવળા

૨૭૧૪-૩૧૨૩૨૬

૧૧૯
૧૨૧

૧૨૪

૧૨૫
૧૨૬
૧૨૭

કંચનબેન િ

ુ નભાઈ પટલ
વ

હા દકભાઇ વી પટલ
હ રભાઇ ૂધાભાઈ પટલ
જયેશભાઇ

પટલ

૧૨૮

રામ બી સોલંક
ુ ાઈ નારણભાઈ પટલ
ક ભ

૧૩૦

મહશભાઈ

૧૨૯
૧૩૧
૧૩૨
૧૩૩

૧૩૪
૧૩૫
૧૩૬

૧૩૭
૧૩૮

૧૩૯

નીમેશભાઈ ઈ રભાઈ પટલ
બાલાલ પટલ

રિવભાઈ એન.પટલ
ુ ાઈ પી.ઝાલા
ભી ભ
ુ ાઈ પટલ
િવ ભ

સામંતભાઈ અતા ડાભી
રણ તભાઈ તળશીભાઈ

દશરથભાઈ પસાભાઈ પટલ

દશરથભાઈ નાથાભાઇ પટલ
મંગળભાઈ ઈ રભાઇ પટલ

૧૪૦

ભીખાભાઇ નાથાભાઇ પટલ
ુ ાલ મગનલાલ પટલ
બા લ

૧૪૨
૧૪૩

કા તીભાઈ બેચરભાઈ
પિત
અરિવદભાઇ પોપટભાઈ પટલ

૧૪૧

૧૪૪

૧૪૫
૧૪૬

૧૪૭

ભરતભાઈ મહાદવભાઈ પટલ

ધરમિસહ કરસનભાઈ પટલ

પરસો મભાઈ મે ભાઈ પટલ
જગદ શભાઇ ૂ ધાભાઈ વા ણયા

૧૪૮

જગમલિસહ આર સોલંક
ુ ાઇ પટલ
અિમત ુ માર બા ભ

૧૪૯

સાગરભાઈ ઘેમાંભાઈ પટલ

૧૫૦

ુ ાઈ પટલ
દશરથભાઈ બ ભ

મોબાઇલ નં.

મેમર, તા- બાવળા

સળ દા, તા-બાવળા

ભમસારા, તા-બાવળા
સાકોદર, તા-બાવળા

મેમર, તા- બાવળા
ુ ,તા-દસ ોઈ
િવસલ ર
કઠવાડા,તા-દ ોઈ
ુ ,તા-દસ ોઈ
િવસલ ર
કઠવાડા,તા-દ ોઈ
ચવલજ, તા-દસ ોઈ

૨૭૧૪-૩૧૭૪૩૧

૯૮૨૪૨૬૨૧૬૯

૯૩૨૮૧૭૧૩૫૫

૯૮૭૯૨૧૯૬૭૫

૯૮૯૮૫૬૫૪૮૬

૯૯૧૩૪૧૮૩૨૯
૯૭૨૪૪૯૫૪૩૦
૯૩૨૭૫૨૫૯૧૧

૯૩૭૭૭૦૯૪૮૪

૯૯૯૮૦૨૩૫૪૮

૯૦૯૯૦૬૫૪૫૦
૯૮૯૮૦૨૩૫૪૮
૯૫૫૮૨૬૯૧૩૩

કાસી ા,તા-દસ ોઈ
ુ ાલ,તા-દસ ોઈ
વ

૯૯૭૪૯૦૮૨૭૮

કઠવાડા,તા-દ ોઈ

૯૯૨૫૦૩૩૯૩૬

કાસી ા,તા-દસ ોઈ

૯૬૦૧૩૦૭૦૩૮
૯૮૯૮૫૫૩૩૯૮

કઠવાડા,તા-દ ોઈ

૯૬૦૧૫૪૯૭૭૯

કઠવાડા,તા-દ ોઈ

૮૧૪૦૮૩૧૩૫૫

કઠવાડા,તા-દ ોઈ
મોટ રનટાઈ તા,દ ોજ
ુ ,તા-દ ોજ
ગીતા ર
દ ોજ,તા-દ ોજ
ઘેલડા, તા- દ ોજ
વન રુ ા, તા-સાણંદ

૯૯૭૪૨૯૫૨૧૪

૯૪૨૮૨૨૭૬૧૧

૯૭૨૬૦૫૫૧૦૫

૯૦૯૯૯૩૪૫૭૫
૯૯૯૮૫૬૮૮૬૨
૯૩૭૪૬૮૩૧૩૨

સોયલા ,તા-સાણંદ

૯૮૯૮૩૨૮૧૫૦

મોડાસર,તા-સાણંદ
ુ , તા-માંડલ
સીતા ર
ુ મારખાણ તા-

૭૩૫૯૫૯૬૬૦૬

ચેખલા, તા-સાણંદ

િવરમગામ

ુ ા,તા-િવરમગામ
દવ ર

૯૬૬૨૩૩૮૮૧૬

૯૯૨૫૪૫૭૫૧૪
૯૭૨૩૭૭૮૮૦૨
૯૪૨૮૬૧૨૮૩૩

ૂ ોની યાદ
ગિતશીલ ખે ત
ખે ૂત ુ ં નામ

અ.
નં.

૧
૨

દવીબેન રિતલાલ પરમાર
ણવભાઈ અ ુલભાઈ પટલ

૩

પંચાલ રા ુ ભાઈ ભીખાભાઈ

૪

ુ ાઈ શંકરભાઈ
પરમાર ક ભ

૫

પટલ ઉમાભાઈ દાઉદભાઈ

૬

પરમાર શાંિતલાલ
દલપતભાઇ

૭

બાર યા પરવતભાઈ
શનાભાઈ

૮

બાર યા મનહરભાઈ
વેલ ભાઈ

૯

પટલ

૧૦
૧૧

પટલ જયદ પભાઈ
અરિવદભાઈ
પટલ ુષારભાઈ વીણભાઈ

૧૨

બોહરા અ

૧૩

રાઠોડ ગ

૧૪

૧૫

૧૬

ુ શભાઈ રાવ ભાઈ
ક

લોઃ- વડોદરા

ૂર ુ ંુ સરના ું
(પીનકોડ સાથે)

ુ રુ , તા.
ગામ- ર
વાઘો ડયા, જ. વડોદરા

૭૫૬૭૭૯૯૨૬૯

ુ તા
મેળવેલ િન ણ
/ અપનાવેલ
નવીનતમ
તાંિ કતાઓ
ુ ાલન
પ પ

ગામ- સેડાલ, તા.
વાઘો ડયા, જ. વડોદરા

૯૮૨૪૩૬૬૬૩૬

ુ ાલન
પ પ

ગામ- ગોરજ, તા.
વાઘો ડયા, જ. વડોદરા

૮૧૪૧૬૦૪૬૭૦

ુ ાલન
પ પ

ગામ- ગોરજ, તા.
વાઘો ડયા, જ.વડોદરા

૯૭૨૫૮૪૫૯૨૩

ુ ાલન
પ પ

ગામ- ગોરજ, તા.
વાઘો ડયા, જ.વડોદરા

૯૮૯૮૦૩૯૭૮૫

ુ ાલન
પ પ

ગામ- ગોરજ, તા.
વાઘો ડયા, જ.વડોદરા

૮૯૮૦૯૭૩૯૩૭

ુ ાલન
પ પ

ગામ- કઠમાંડવા,
તા.સંખેડા, જ.
છોટાઉદ રુ

૯૭૨૭૮૪૯૩૦૮

ુ ાલન
પ પ

ગામ- કઠમાંડવા,
તા.સંખેડા, જ.
છોટાઉદ રુ

૯૭૨૭૦૨૯૨૨૦

ુ ાલન
પ પ

ગામ-ટ બી, તા. ડભોઈ,
જ. વડોદરા

૯૮૯૮૦૧૧૩૭૬

ુ ાલન
પ પ

ગામ-ટ બી, તા. ડભોઈ,
જ. વડોદરા

૯૮૯૮૦૪૦૯૨૨

ુ ાલન
પ પ

૯૮૭૯૫૬૪૫૩૦

ુ ાલન
પ પ

૯૮૯૮૧૯૩૭૮૮

ુ ાલન
પ પ

૯૮૭૯૧૨૧૦૫૫

ુ ાલન
પ પ

૯૭૨૬૭૦૬૪૩૦

ુ ાલન
પ પ

૮૧૨૮૭૪૫૨૪૮

ુ ાલન
પ પ

૯૮૨૫૨૪૮૦૫૬

ુ ાલન
પ પ

ગામ-ટ બી, તા. ડભોઈ,
જ. વડોદરા
ુ લભાઈ કર મભાઈ ગામ- િપગલવારા, તા.
કરજણ, જ. વડોદરા

િસહ નાગ બાવા ગામ- ટ બી, તા.સંખેડા,
જ. છોટાઉદ રુ
ુ યા રુ ા,
રાઠવા વીપીનભાઈ મોતીભાઈ ગામ- નાના ટ
તા.બોડલી, જ.
છોટાઉદ રુ
ુ યા રુ ા,
રાઠવા નં ુ ભાઈ અરિવદભાઈ
ગામ- નાના ટ
તા.બોડલી, જ.
છોટાઉદ રુ
બાર યા દનેશભાઈ
ચીમનભાઈ

ગામ- રાય રુ
તા. સંખેડા, જ.

મોબાઈલ નંબર

૧૭

પરમાર અરિવદભાઈ
ફતેિસગભાઈ

૧૮

પટલ ર તેશભાઈ મહ ભાઈ

૧૯

રાઠવા નવીનભાઈ જતનભાઈ

૨૦

પાવરા મહર યાભાઈ
ર
યાભાઈ
ુ

૨૧

પરમાર કમલિસહ ચ િસહ

૨૨

બાર યા દનેશભાઈ
ચીમનભાઈ

૨૩

બાર યા ગેમલાભાઈ
ભાયલાભાઈ

૨૪

રાઠવા કલ ભાઈ
રાયસ ગભાઈ

૨૫

રાઠવા વીરસ ગભાઈ
રતનભાઈ

૨૬

પરમાર શાંિતલાલ
દલપતભાઈ

૨૭

પટલ સંજયભાઈ

૨૮

પટલ રમણભાઈ મગનભાઈ

૨૯

પટલ મહશભાઈ કા તભાઈ

૩૦

પટલ કશનભાઈ

૩૧

પટલ

૩૨

પટલ િનતીનભાઈ કાંિતભાઈ

૩૩

બાર યા નવીનભાઈ
લ મણભાઈ

વીણભાઈ

છોટાઉદ રુ

ુ ા
ગામ- રો ઝયા ર
તા. વાઘો ડયા, જ.
વડોદરા

૯૭૨૫૨૭૬૯૦૫

ુ ાલન
પ પ

ગામ- અમર ર,
તા.ડભોઈ, જ. વડોદરા
ુ ઘાટ , તા.
ગામ- રણ ણ
બોડલી, જ. છોટાઉદ રુ

૮૧૪૦૪૯૯૨૯૦

ુ ાલન
પ પ

૭૫૬૭૫૧૯૧૦૦

ુ ાલન
પ પ

ગામ- ખેરવાડ વસાહત,
તા. વાઘો ડયા, જ.
છોટાઉદ રુ

૯૭૧૪૨૭૪૫૫૧

ુ ાલન
પ પ

ગામ- સરડ યા, પો.
ું ચા, તા.સંખેડા, જ.
ડ
છોટાઉદ રુ

૯૯૧૩૧૨૨૧૫૧

સંકલીત પોષણ
યવ થા

ગામ-રાય રુ , પો.
ું ચા, તા. સંખેડા,
ડ
જ.છોટાઉદ રુ

૯૮૨૫૨૪૮૦૫૬

સંકલીત પોષણ
યવ થા

ગામ-રાય રુ , પો.
પાનવડ, તા. કવાંટ,
જ.છોટાઉદ રુ

૯૭૧૨૧૩૫૫૩૯

ગામ-રાય રુ , પો.
પાનવડ, તા. કવાંટ,
જ.છોટાઉદ રુ

૯૬૩૮૪૦૮૧૨૦

સંકલીત ખેતી
પ િત
તર પાક
વ ુ ઉ પાદન

ગામ- રાય રુ ,
પો.પાનવડ, તા.કવાંટ,
જ. છોટાઉદ રુ

૯૯૨૫૩૫૪૧૭૧

કપાસના પાકમાં
ટપક િપયત પ િત

ગામ- ગોરજ, તા.
વાઘો ડયા, જ. વડોદરા

૯૯૦૯૨૭૨૭૫૮

ગામ- હર ર, તા.
સંખેડા, જ. છોટાઉદ રુ
ું ીયા, તા.
ગામ- ક બ
સંખેડા, જ. છોટાઉદ રુ
ું ીયા, તા.
ગામ- ક બ
સંખેડા, જ. છોટાઉદ રુ

૯૭૨૭૭૭૪૪૩૨

સંકલીત પોષણ
યવ થા

ગામ- માંજરોલ, તા.
સંખેડા, જ. છોટાઉદ રુ
ગામ- અમલ રુ , તા.
સંખેડા, જ. છોટાઉદ રુ
ગામ- નવા રુ ા, તા.
બોડલી, જ. છોટાઉદ રુ

૯૯૧૩૧૨૧૯૯૬

ગામ- માંજરોલ, તા.
સંખેડા, જ. છોટાઉદ રુ

૭૬૯૮૭૩૩૬૯૪
૯૯૦૪૬૫૩૮૯૬
૯૬૦૧૭૨૦૯૦૭

૯૭૨૫૩૬૨૩૯૧
૯૮૨૫૭૨૫૧૯૩

કપાસના પાકમાં
ટપક િપયત પ િત

સંકલીત પોષણ
યવ થા
સંકલીત પોષણ
યવ થા
સંકલીત પોષણ
યવ થા

સંકલીત પોષણ
યવ થા
સંકલીત પોષણ
યવ થા

સંકલીત પોષણ
યવ થા

કપાસના પાકમાં
બીજ ઉ પાદન

૩૪

બાર યા મનહરભાઈ
વેલ ભાઈ

ગામ- કઠમાંડવા,
તા.બોડલી, જ.
છોટાઉદ રુ

૯૭૨૭૦૨૯૨૨૦

કપાસના પાકમાં
બીજ ઉ પાદન

૩૫

પટલ કમલેશભાઈ રાવ ભાઈ ગામ- અમર ર, તા.
ડભોઈ, જ.છોટાઉદ રુ

૯૮૭૯૭૯૨૯૨૭
૯૬૮૭૫૪૯૫૬૩

૩૭

પટલ અ ુલભાઈ

ગામ- દં ગીવાડા, તા.
ડભોઈ, જ. છોટાઉદ રુ

સંકલીત પોષણ
યવ થા

૯૯૭૪૦૦૭૫૦૧

૩૮

રાઠવા શંકરભાઈ

૩૯

છ િસહ

૪૦

પટલ મનહરભાઈ ચીમનભાઈ

૪૧

પટલ િનમેષભાઈ બાબરભાઈ

૪૨

૩૬

કમલેશભાઈ

ૂનાભાઈ

સલભાઈ રાઠવા

ગામ- ઈ ાલ, તા.
સંખેડા, જ. છોટાઉદ રુ
ુ , તા.
ગામ- રણ ણ
બોડલી, જ. છોટાઉદ રુ
ુ , તા.
ગામ- રણ ણ
બોડલી, જ. છોટાઉદ રુ

૯૯૧૩૯૬૪૧૩૯
૮૪૬૯૪૧૧૫૮૩

ગામ- વસઈ, તા.
ડભોઈ, જ. છોટાઉદ રુ
.ુ અમર ર, તા.
ડભોઈ, જ.વડોદરા

૯૯૭૯૩૩૦૮૮૪

ુ ાઈ
પટલ નેહલભાઈ બા ભ

.ુ ગરાડ , તા. િશનોર,
જ. વડોદરા

૯૯૨૫૩૨૭૨૯૭

૪૩

પટલ રજનીભાઈ બી.

૪૪

પટલ િવજયભાઈ

૪૫

પટલ ઘન યામભાઈ

.ુ ના રયા, તા. ડભોઈ,
૯૭૨૭૫૪૪૮૮૫
જ. વડોદરા
.ુ ભીલા રુ , તા. ડભોઈ,
જ. વડોદરા
.ુ સાધી તા. પાદરા,
૮૫૧૧૧૪૪૪૮૯
જ. વડોદરા

૪૬

ુ ાઈ
પટલ િવ ભ

૪૭

તરબદા નર ભાઈ

૪૮

તરબદા સોમાભાઈ

૪૯

તરબદા

૫૦

બાર યા દનેશભાઈ
ચીમનભાઈ

૫૧

પટલ રિતલાલભાઈ

કુ શભાઈ

.ુ હાંડોદ, તા. સંખેડા,
જ. છોટાઉદ રુ
ુ ા, તા.
.ુ
બા ર
સંખેડા, જ.છોટાઉદ રુ
ુ ં ર રુ ા, તા.
.ુ દ
ુ
સંખેડા, જ. છોટાઉદ ર

૯૪૨૬૭૮૨૩૬૬

૯૮૭૯૩૬૪૮૩૨
૯૮૨૫૮૪૨૧૨૯
૯૫૩૭૨૩૧૦૫૦

ુ ા, તા.સંખેડા, ૭૩૫૯૪૦૧૪૨૦
.ુ
બા ર
જ. છોટાઉદ રુ
.ુ રાય રુ , તા. સંખેડા, ૯૮૨૫૨૪૮૦૫૬
જ. છોટાઉદ રુ
.ુ

ું ચા, તા. સંખેડા,
ડ

૯૯૦૯૮૫૫૬૬૯

સંકલીત પોષણ
યવ થા

કપાસના પાકમાં
લા ટક આવરણ
કપાસના પાકમાં
બીજ ઉ પાદન
કપાસના પાકમાં
બીજ ઉ પાદન
સંકલીત ખેતી
પ િત

નેટહાઉસમાં
ક સીકમની ખેતી,
દાડમ તથા એપલ
બોરની ખેતી
પપૈયાની ખેતી
પ ધિત, કળની
ખેતી
પરવર તથા
કારલીની ખેતી
નેટહાઉસમાં
કાકડ ની ખેતી

નેટહાઉસમાં
ક સીકમ તથા
કાકડ ની ખેતી

કળ તથા પપૈયાની
ખેતી
શાકભા પાકો
તથા કળની ખેતી
કળ તથા પપૈયા
અને મરચીની
ખેતી
કળની આ િુ નક
ખેતી

કળ તથા મરચીની
ખેતી( પ+મ ચ)
+ તર ૂચ
કળ તથા

જ. છોટાઉદ રુ
૫૨

પટલ ક િતભાઈ

૫૩

ુ
રાજ ત

૫૪

ગો હલ

૫૫

પટલ કશનભાઈ

૫૬

પટલ િનતીનભાઈ

૫૭

પટલ

૫૮

પટલ રમણભાઈ હમતભાઈ

૫૯

પટલ ચરાગ હરિનશભાઈ

૬૦

પટલ ભાઈલાલભાઈ

૬૧

બાર યા ચંપાબેન િવપીનભાઈ

૬૨
૬૩

બાર યા તરલીકાબેન
ુ ાષભાઈ
ભ
બાર યા અ ુ ણાબેન િવર િસહ

૬૪

બાર યા તારાબેન મ ણલાલ

૬૫

પટલ અ પનાબેન િનમેષભાઈ

૬૬

પટલ નીતાબેન ધમ ભાઈ

૬૭

પટલ ગીતાબેન

૬૮

પટલ દ ાબેન નૈમશ
ે ભાઈ

વીણભાઈ
વીણભાઈ

ુ શભાઈ
ર

ું ચા, તા.સંખેડા,
.ુ ડ
જ. છોટાઉદ રુ
.ુ કલારાણી, તા. પાવી
ત રુ જ. છોટાઉદ રુ
.ુ રામપરા, તા.
પાવી ત રુ , જ.
છોટાઉદ રુ

નીલગીર +
તર ૂચ
કળની ખેતી
૯૯૦૯૫૭૯૨૭૮

.ુ માંજરોલ, તા. સંખેડા, ૯૬૦૧૭૨૦૯૦૭
જ. છોટાઉદ રુ
.ુ માંજરોલ, તા.સંખેડા,
જ. છોટાઉદ રુ
.ુ તાંદલ તા.
૯૮૨૫૫૬૨૩૩૧
બોડલી, જ. છોટાઉદ રુ
.ુ ટ બી, તા. ડભોઈ,
૯૮૨૫૯૧૧૨૩૨
જ. છોટાઉદ રુ
ુ ાલ ટક, તા.
.ુ વ
સાવલી, જ. વડોદરા
.ુ ટ ગલોદ, તા.
િશનોર, જ. વડોદરા
ગામ- રાય રુ તા.
ુ
સંખેડા, જ. છોટા ઉદ ર
ગામ- રાય રુ , તા.
ુ
સંખેડા, જ. છોટા ઉદ ર

૯૯૭૯૫૧૨૪૫૮
૯૮૭૯૭૩૦૫૦૧
૯૫૩૭૫૫૨૮૬૦

ટામેટાની આ િુ નક
ખેતી
ટ ુ કળની ખેતી

ટ

ુ કળની ખેતી

કળની ખેતી
કળની ખેતી તથા
મલેિશયન

બાની ખેતી તથા
નીલગીર
ુ લ ટસ ખેતી
ક
બાગાયત તથા
સ વ ખેતી

ઈ કમ જનરશન
એકટ વીટ
ૂ ય વધન

ગામ- સરડ યા, તા.
સંખેડા, જ. છોટાઉદ રુ

૯૯૦૯૪૮૫૫૯૩

ૂ ય વધન

ગામ- ઓરવાડા, તા.
સંખેડા, જ. છોટાઉદ રુ

૯૭૨૭૮૮૩૭૪૩

ગામ- અમર ર, તા.
સંખેડા, જ. છોટાઉદ રુ

૯૪૨૬૭૮૨૩૬૮

ુ ણયા
પગ છ
બનાવનાર
ૂ ય વધન

ગામ- માંજરોલ, તા.
સંખેડા, જ. છોટાઉદ રુ

૯૯૭૪૩૮૩૧૬૩

ગામ- માંજરોલ, તા.
સંખેડા, જ. છોટાઉદ રુ

૯૬૨૪૭૩૩૨૫૭
૯૯૦૯૧૧૬૭૬૬

૬૯

પટલ ચં કાબેન ચં કાંતભાઈ

ગામ- માંજરોલ, તા.
સંખેડા, જ.છોટાઉદ રુ

૯૬૦૧૦૯૩૭૫૩

૭૦

ગામ- માંજરોલ, તા.
સંખેડા, જ.છોટાઉદ રુ

કાપડ યા લ મીબેન મણીલાલ ગામ- ઘેલવાંટ, તા.
છોટાઉદ રુ , જ. છો.ઉ.

૯૭૨૭૩૭૯૦૯૧

તે ભાઈ

ઈ કમ જનરશન
એકટ વીટ
ઈ કમ જનરશન
એકટ વીટ
ઈ કમ જનરશન
એકટ વીટ
ઈ કમ જનરશન
એકટ વીટ
ઈ કમ જનરશન
એકટ વીટ

૭૧

પરમાર વસંતબેન
કમલેશભાઈ

ગામ- ઘેલવાંટ, તા.
છોટાઉદ રુ , જ. છો.ઉ.

૯૦૯૯૮૧૫૭૪૩

૭૩

નાયકા અ તાબેન રા ુ ભાઈ

૮૧૨૮૦૮૭૬૭૭

૭૪

બાર યા રખાબેન ભીખાભાઈ

૭૫

બાર યા ચંપાબેન નારણભાઈ

૭૬

રાઠવા દ ાબેન આનંદભાઈ
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