
અ.નં ગામન ું નામ શાકભાજી 
બીયારણ પ ર  નામ પ /સ્ત્રી એપીએલ 

/બીપીએલ બીપીએલ નું. બીપીએલ સ્કોર એફ.આર.એ 
હા/ના

જ્મીન સરે્વ 
નુંબર(૭/૧૨)

જ્મીનનો 
વર્વસ્તાર 
(એકરમાું)

પીયત 
સ ર્વીધા 
(હા/ના)

પીયત સ્ત્રોત

ઓળખ કાર્ડ 
(ચ ુંટ્ણી 

કાર્ડ,લાઇસુંસ,
આધાર 
કાર્ડ,રાશન 
કાર્ડ વર્વ.)

૧ વિઠ્ઠલગામ દૂધી િસાિા કોકીલાબેન કલ્યાણભાઇ સ્ત્રી બીપીએલ ૩૬૪૨૯૧૧ ૧૮ ના ૧૭૦ ૧-૨૪-૦૦ આધારકાર્ડ
૨ ગદુિયા ટામેટા િસાિા નારસીગભાઇ િાલજીભાઇ પ ુ બીપીએલ ૩૬૪૨૯૧૧ ૧૯ ના ૫૮ ૧-૫૬-૧૭ આધારકાર્ડ
૩ મીરાપોર ભીર્ા ચૌધરી ભાણકીબેન બોર્કાભાઇપ ુ બીપીએલ ૧૧૧૯૩૩૫૫ ૨૦ ના ૨૩૪ ૨-૩૬-૦૦ આધારકાર્ડ
૪ મીરાપોર રીગણ ચૌધરી ચતરુભાઇ ગરુજીભાઇપુ બીપીએલ ૩૬૪૧૦૩ ૧૬ હા ૧ ૧-૨૦-૦૦ આધારકાર્ડ
૫ ચમારીયા ટામેટા િસાિા બચલાભાઇ છીતભુાઇ પ ુ બીપીએલ ૩૬૨૦૦૮૫ ૧૯ ના ૭૪ ૨-૫૪-૦૦ આધારકાર્ડ
૬ સાબરીયા ટામેટા ચૌધરી હરેશભાઇ નગીનભાઇ પુ બીપીએલ ૧૧૧૯૬૪૨૩ ૧૪ ના ૫૭ ૧૧-૫૨-૦૦ આધારકાર્ડ
૭ સાબરીયા ટામેટા ચૌધરી નગીનભાઇ મનાભાઇ પુ બીપીએલ ૩૬૪૧૦૮૭ ૧૭ ના ૫૭ ૧૧-૫૨-૦૦ આધારકાર્ડ
૮ સાબરીયા કારેલા ચૌધરી મોતીલાલ રેિજીભાઇ પુ બીપીએલ ૩૬૪૧૧૦૧ ૧૬ ના ૨૫૯ ૩-૩૨-૦૦ આધારકાર્ડ
૯ સાબરીયા ટામેટા ચૌધરી મછંીભાઇ રેિજીભાઇ પુ બીપીએલ ૩૬૪૦૯૮૦ ૧૩ ના ૨૫૯ ૩-૩૨-૦૦ આધારકાર્ડ
૧૦ ભમાર્ીયા ભીર્ા િસાિા કમરીબેન ગલુાબભાઇ સ્ત્રી બીપીએલ ૩૬૨૯૯૭૩ ૧૭ ના ૬૭ ૦-૭૫-૦૭ આધારકાર્ડ
૧૧ ભમાર્ીયા ભીર્ા િસાિા તોરલબેન ચનુીયભાઇ સ્ત્રી બીપીએલ ૩૬૩૮૪૪૭ ૧૧ ના ૩૫૦ ૦-૯૬-૨૨ આધારકાર્ડ
૧૨ ભમાર્ીયા ભીર્ા િસાિા લીલાબેન છગનભાઇ સ્ત્રી બીપીએલ ૩૬૩૦૦૯૪ ૭     ના ૩૪ ૦-૭૦-૦૦ આધારકાર્ડ
૧૩ ભમાર્ીયા ભીર્ા િસાિા નરેશભાઇ રામભુાઇ પુ બીપીએલ ૩૬૩૦૦૯૫ ૮ ના ૩૯ ૦-૧૨-૦૦ આધારકાર્ડ
૧૪ ભમાર્ીયા ભીર્ા િસાિા તારાચિંભાઇ િેિજીભાઇપુ બીપીએલ ૩૬૩૦૧૦૪ ૧૯ ના ૧૨૨ ૧-૫૩-૦૦ આધારકાર્ડ
૧૫ ભમાર્ીયા     ટામેટા િસાિા રાજેન્દ્રભાઇ ચદુંભાઇ પુ બીપીએલ ૩૬૩૦૦૯૧ ૧૭ ના આધારકાર્ડ
૧૬ ભમાર્ીયા કારેલા િસાિા લક્ષ્મણભાઇ સોમજીભાઇ પુ બીપીએલ ૩૬૩૦૦૮૮ ૧૯ ના ૬૬૩ ૧૧-૬૩-૩૧ આધારકાર્ડ
૧૭ ભમાર્ીયા ભીર્ા િસાિા ભિજીભાઇ મળુજીભાઇ પુ બીપીએલ ૩૬૨૯૯૯૦ ૧૭ ના ૧૯ ૦-૩૨-૦૦ આધારકાર્ડ
૧૮ મોખર્ી ટામેટા િસાિા મણીલાલભાઇ ચીમનભાઇપુ બીપીએલ ૩૬૩૯૦૨૪ ૧૩ ના ૭૮ ૩-૭૦-૦૦ આધારકાર્ડ
૧૯ મોખર્ી દૂધી ગામીત રવતલાલભાઇ ચીમનભાઇપુ બીપીએલ ૧૧૧૯૪૯૬૧ ૮ ના ૧૮૨ ૧-૧૮-૦૦ આધારકાર્ડ
૨૦ મોખર્ી રીગણ ગામીત દકશનભાઇ મોતીયાભાઇપુ બીપીએલ ૩૬૩૮૯૮૨ ૧૪ ના ૧૮ ૨-૦૮-૮૨ આધારકાર્ડ
૨૧ મોખર્ી રીગણ ગામીત દહતેન્દ્રભાઇ ભરુાભાઇ પુ બીપીએલ ૩૬૩૯૦૬૭ ૧૭ ના ૧૮૬ ૮-૦૧-૩૮ આધારકાર્ડ
૨૨ મોખર્ી રીગણ ગામીત ચેતનભાઇ મોતીયાભાઇ પુ બીપીએલ ૧૧૧૯૫૦૪૪ ૧૧ ના ૨૦ ૧-૪૮-૪૩ આધારકાર્ડ
૨૩ મોખર્ી રીગણ ગામીત મોહનભાઇ નાનભુાઇ પુ બીપીએલ ૩૬૩૮૯૪૩ ૧૮ ના ૮૦ ૧-૪૨-૦૦ આધારકાર્ડ
૨૪ મોખર્ી દૂધી િસાિા વિજયભાઇ િયારામભાઇ પુ બીપીએલ ૩૬૩૯૨૩૩ ૧૮ ના ૧૮૨ ૬-૦૬-૪૪ આધારકાર્ડ

પ્રાયોજના કચેરી, ભરૂચ જજ: ભરૂચ 
કૃવિરૈ્વવર્વધ્યકરણ યોજનાનાું લાભાર્થી યાદી (શાકભાજી કીટ) 

ર્વિડ:-૨૦૧૫-૧૬ 
તાલ કો :- ર્વાલીયા
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પ્રાયોજના કચેરી, ભરૂચ જજ: ભરૂચ 
કૃવિરૈ્વવર્વધ્યકરણ યોજનાનાું લાભાર્થી યાદી (શાકભાજી કીટ) 

ર્વિડ:-૨૦૧૫-૧૬ 
તાલ કો :- ર્વાલીયા

૨૫ મોખર્ી દૂધી ગામીત મગાભાઇ ર્ાહ્યાભાઇ પુ બીપીએલ ૩૬૩૯૦૨૭ ૧૨ ના ૯૮ ૫-૮૯-૦૦ આધારકાર્ડ
૨૬ મોખર્ી ભભર્ા ગામીત રાયવસગભાઇ મોતીયાભાઇ પુ બીપીએલ ૩૬૩૮૯૮૩ ૧૬ ના ૧૯ ૨-૦૮-૦૦ આધારકાર્ડ
૨૭ મોખર્ી દુધી ગામીત બ્ર્હ્માનિં ચીમનભાઇપુ બીપીએલ ૩૬૩૯૦૨૬ ૧૩ ના ૭૮ ૩-૭૦-૦૦ આધારકાર્ડ
૨૮ મોખર્ી દરગણ ગામીત છત્રવસગ દુટીયાભાઇ પુ બીપીએલ ૧૧૧૯૫૦૯૭ ૧૨ ના ૪૬ ૮-૧૪-૦૦ આધારકાર્ડ
૨૯ મોખર્ી ભભર્ા િસાિા હરજીભાઇ સોવનયાભાઇ પુ બીપીએલ ૩૬૩૮૯૦૭ ૨૦ ના ૫૯૬ ૨-૫૫-૦૫ આધારકાર્ડ
૩૦ ચોરઆમલા ભભર્ા િસાિા દહતેન્દ્રભાઇ જેસીગભાઇપુ બીપીએલ ૧૧૧૪૪ ૧૧ ના ૫ ૧-૬૮-૦૦ આધારકાર્ડ
૩૧ ચોરઆમલા દૂધી િસાિા રવતલાલભાઇ જેસીગભાઇ પુ બીપીએલ ૩૬૨૯૫૩૦ ૧૬ ના ૫ ૧-૬૮-૦૦ આધારકાર્ડ
૩૨ કનેરાિ રીગણ િસાિા નમડિાબેન પ્રભાતભાઇ સ્ત્રી બીપીએલ ૩૬૨૬૭૯૨ ૧૭ ના ૧ ૩.૪૮.૦૦ આધારકાર્ડ
૩૩ િાજીપરા દૂધી િસાિા સોમાભાઇ ચતરુભાઇ પુ બીપીએલ ૨૯૮૫ ૫ ના ૨૯ ૧.૧૪.૦૦ આધારકાર્ડ
૩૪ િાજીપરા દૂધી િસાિા રણજીતભાઇ  ચતરુભાઇ પુ બીપીએલ ૨૯૮૮ ૦ ના ૭૧ ૧.૫૯.૧૦ આધારકાર્ડ
૩૫ ચમરીયા રીગણ િસાિા ભીખાભાઇ જીિણભાઇ પુ બીપીએલ ૩૬૩૧૭૩૭ ૧૧ ના ૪૪૭ ૧-૧૦-૦૦ આધારકાર્ડ
૩૬ ચમરીયા રીગણ િસાિા િીરમભાઇ િેચાણભાઇ પુ બીપીએલ ૩૬૪૮૧૪૩ ૧૧ ના ૬૭૯ ૩-૮૫-૦૦ આધારકાર્ડ
૩૭ ચમરીયા ભભર્ા િસાિા રમેશભાઇ જેસીગભાઇપુ બીપીએલ ૩૬૨૦૧૩૭ ૨૨ ના ૬૫૧ ૩-૧૬-૦૦ આધારકાર્ડ
૩૮ ચમરીયા ભભર્ા િસાિા અરુ્ ડનભાઇ રામસીગભાઇ પુ બીપીએલ ૩૬૨૦૦૮૮ ૧૯ ના ૧ ૦-૭૭-૦૦ આધારકાર્ડ
૩૯ ગદુિયા દુધી િસાિા રવિશકંરભાઇ ખશુાલભાઇ પુ બીપીએલ ૧૧૧૬૧૩૧૬ ૧૫ ના ૪૯ ૨-૭૮-૦૮ આધારકાર્ડ
૪૦ ગદુિયા દુધી ચૌધરી  રાકેશભાઇ કનભુાઇપુ બીપીએલ ૧૧૧૬૧૩૨૩ ૧૩ ના ૬૧ ૧-૫૯-૮૧ આધારકાર્ડ
૪૧ ગદુિયા દુધી ચૌધરી તલુસીભાઇ ઠગરાભાઇ પુ બીપીએલ ૧૧૧૬૧૦૮૨ ૧૬ ના ૨૦૬ ૧-૮૮-૦૦ આધારકાર્ડ
૪૨ ગદુિયા કારેલા ચૌધરી શાવંતબેન દુભલયાભાઇ સ્ત્રી બીપીએલ ૧૧૧૬૧૦૯૧ ૧૩ ના ૪૪૮ ૧-૦૮-૦૦ આધારકાર્ડ
૪૩ ગદુિયા કારેલા ચૌધરી નાથભુાઇ િેસ્તાભાઇ પુ બીપીએલ ૧૧૧૬૧૧૦૭ ૧૮ ના ૨૦ ૧-૮૨-૦૦ આધારકાર્ડ
૪૪ કેશરગામ કારેલા િસાિા કસ્તરુીબેન ભરતભાઇ સ્ત્રી બીપીએલ ૩૬૫૦૩૫૧ ૬ ના ૧૯૬ ૩-૧૩-૨૨ આધારકાર્ડ
૪૫ જામણીયા દૂધી ચૌધરી કેિજીભાઇ મગંાભાઇ પુ બીપીએલ ૧૧૧૬૨૮૨૪ ૧૧ ના ૧૨૫ ૨-૧૦-૦૯ આધારકાર્ડ
૪૬ જામણીયા દૂધી ચૌધરી કાનજીભાઇ ધરુાભાઇ પુ બીપીએલ ૧૧૧૬૨૮૮૨ ૧૮ ના ૬૧ ૧-૯૦-૩૯ આધારકાર્ડ
૪૭ િાગલખોર્ રીગણ િસાિા દિપકભાઇ રમેશભાઇ પુ બીપીએલ ૩૬૩૧૮૯૭ ૧૯ ના ૨૮૯ ૦-૪૦-૩૭ આધારકાર્ડ
૪૮ િાગલખોર્ રીગણ ભગત દકરણભાઇ દકશનભાઇ પુ બીપીએલ ૩૬૩૨૦૦૭ ૧૪ ના ૨૭૪ ૨-૧૭-૦૨ આધારકાર્ડ
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(એકરમાું)

પીયત 
સ ર્વીધા 
(હા/ના)

પીયત સ્ત્રોત

ઓળખ કાર્ડ 
(ચ ુંટ્ણી 

કાર્ડ,લાઇસુંસ,
આધાર 
કાર્ડ,રાશન 
કાર્ડ વર્વ.)

પ્રાયોજના કચેરી, ભરૂચ જજ: ભરૂચ 
કૃવિરૈ્વવર્વધ્યકરણ યોજનાનાું લાભાર્થી યાદી (શાકભાજી કીટ) 

ર્વિડ:-૨૦૧૫-૧૬ 
તાલ કો :- ર્વાલીયા

૪૯ િાગલખોર્ રીગણ િસાિા કૌવશકભાઇ સન્દ્મખુભાઇ પુ બીપીએલ ૩૬૩૧૮૦૦ ૧૮ ના ૪૮ ૩-૬૪-૪૧ આધારકાર્ડ
૫૦ ગુદંિયા કારેલા િસાિા બાબભુાઇ ફતેસીગભાઇ પુ બીપીએલ ૩૬૪૨૫૬૦ ૧૪ ના ૪૪૧ ૨-૩૭-૦૦ આધારકાર્ડ


