
કક.વવ.કક., જજ .કક.ય જ., નનાનનાકનાકાંધનાસર (ચચોટટીલના) કકન ન્દ્ર ન્દ્રનારના લલેવનાયલેલના FLD નની મનાહહિતની રવની : ર૦૧૬-૧૭

ક્રમ પનાક તજજ્ઞતના ખલેડજતનજકાં નનામ સરનનામજકાં કચોન ટકક નકાંબર ઈનપપૂટસ
૧ જીર મનાકાં 

આઇ.ડટી.એમ.
મન્દ્રનાણનીયના ધજધનાભનાઇ પથનાભનાઇ હિડનાળના 9979463569 મલેનકચોઝલેબ-૫૦૦ ગનામ

કનાબર્બેંડનાઝનીમ-૨૫૦ગનામ
હિકકઝનાકચોનનાઝચોલ-૧૦૦ 
મનીલની

ર રજદનાતલના વશરનામભનાઇ મચોહિનભનાઇ હિડનાળના 9978457151

૩ કજકવનાવના નરશનીભનાઇ જગનાભનાઇ હિડનાળના 9879017924

૪ વસવલેલનીયના વવઠ્ઠલભનાઇ કનાનજીભનાઇ હિડનાળના 9054545014

૫ ગરધરટીયના ગકાંગનારનામ મનજીભનાઇ હિડનાળના ---

૬ મનીર અમરટીબલેન વસતનાભનાઇ હિડનાળના 9937745167

૭ ફટીચડટીયના દટીલનાભનાઇ રનામનાભનાઇ હિડનાળના 9979904861

૮ રનાઠચોડ ગલેલનાભનાઇ હિમનીરભનાઇ હિડનાળના 9925871258

૯ રનાઠચોડ જગનાભનાઇ હિમનીરભનાઇ હિડનાળના 9727088040

૧૦ મન્દ્રનાણનીયના ગચોરધન મનાવજીભનાઇ હિડનાળના 9925129387

૧૧ જેતપરના દકવનાભનાઇ ખનીમનાભનાઇ હિડનાળના 9178464172

૧ર જેતપરના ખનીમનાભનાઇ ભગનાભનાઇ હિડનાળના 8141924484

૧૩ કનાકાંજીયના ઘજઘનાભનાઇ પથનાભનાઇ હિડનાળના 7567042495

૧૪ વસવલેલનીયના ધનીરજભનાઇ પથનાભનાઇ હિડનાળના 9099274868

૧૫ ઉધરકજ રઘજભનાઇ અરજણભનાઇ હિડનાળના 9825818225

૧૬ મન્દ્રનાણનીયના સવનીતનાબલેન ભજપતભનાઇ હિડનાળના 9879017169

૧૭ મન્દ્રનાણનીયના ધનનીબલેન ધનીરજભનાઇ હિડનાળના ---

૧૮ વસવલેલનીયના કનાનજીભનાઇ મચોતનીભનાઇ હિડનાળના 9879081080

૧૯ વસવલેલનીયના ગચોરધન નનાનજભનાઇ હિડનાળના 9909875725

ર૦ અગલેસનાણનીયના જીલનાભનાઇ ભનાથનાભનાઇ હિડનાળના 9099441442

ર૧ સજધનારકલ જત  
(ગજ. ઘઉ-૩૬૬)

ચચૌહિનાણ રણછચોભનાઇ લનાલજીભનાઇ કરમડ 9428002630  બનીયનારણ: ૪૦ કટી.ગના.
રર ચચૌહિનાણ અમ કતબલેન પજનનાભનાઇ કરમડ 9425870371

ર૩ ચચૌહિનાણ દલશજખભનાઇ બળદકવભનાઇ કરમડ 8824053366

ર૪ ચચૌહિનાણ કરણસકાંગ ઉમલેદસકાંગભનાઇ કરમડ 9909197126

ર૫ ચચૌહિનાણ મનાધવભનાઇ ગનીરધરભનાઇ કરમડ 9725791417

ર૬ ચચૌહિનાણ નટવરભનાઇ લનાલજીભનાઇ કરમડ 9925727651

ર૭ મલેણનીયના મશરભનાઇ રનામજીભનાઇ કરમડ 9726397200

ર૮ સચોલકટી શજજબલેન મનાનજભનાઇ કરમડ 9712188747

ર૯ સચોલકટી હિકમજભનાઇ મલેધજભનાઇ કરમડ 9913155700

૩૦ ચચૌહિનાણ નરશનીભનાઇ લનાલજીભનાઇ કરમડ 9974430215

૩૧ હિનાડના હિટીતલેશભનાઇ દનાનનાભનાઇ રનામદકવગઢ 9904034971

૩ર ગનાબજ રનાજેશભનાઇ પરશચોતમભનાઇ રનામદકવગઢ 9904668556

૩૩ ગનાબજ જીવરનાજભનાઇ ધલેલનાભનાઇ રનામદકવગઢ 9925792713

૩૪ રનામનાણની અમરશનીભનાઇ લવજીભનાઇ રનામદકવગઢ 9825383382



૩૫ હિનાડના ભજદરભનાઇ કનાળુભનાઇ રનામદકવગઢ 9904722430

૩૬ હિનાડના વવનચોદભનાઇ ભજદરભનાઇ રનામદકવગઢ 9979999377

૩૭ કનાઠટીયના ભવનાનસકાંગ અમરસકાંગ રનામદકવગઢ 9904136265

૩૮ કનાઠટીયના પજરટીબલેન ભવનાનસકાંગ રનામદકવગઢ 8000273607

૩૯ ગનાબજ વલલભભનાઇ કનાનજીભનાઇ રનામદકવગઢ 9712244744

૪૦ જરમરટીયના લનાભજબલેન જેસકાંગભનાઇ રનામદકવગઢ 9586192910

૪૧ ચણના મનાકાં 
આઇ.એન.એમ.

ચચૌહિનાણ પ્રવનીણભનાઇ ભજદરભનાઇ કરમડ 9427666361 ખનાતર : 
રનાઈઝચોબનીયમ:૫૦૦મનીલની
પની.એસ.બની.: ૫૦૦મનીલની,

૪ર ગચોહિટીલ ચકાંદજભનાઇ પજકાંજભનાઇ કરમડ 9904366216

૪૩ સચોલકાંકટી હિરપનાલભનાઇ ખજમકાંસકાંગભનાઇ કરમડ 7567669068

૪૪ ચચૌહિનાણ જયકાંતનીભનાઇ ઘનશયનામભનાઇ કરમડ 9726224164

૪૫ સચોલકાંકટી મહિકશભનાઇ હિકમજભનાઇ કરમડ 9913799688

૪૬ ચચૌહિનાણ ગચોદનાવરટીબલેન પ્રભજભનાઇ કરમડ 7359953185

૪૭ સચોલકાંકટી નનારશકાંગભનાઇ હિકમજભનાઇ કરમડ 9978795671

૪૮ ગચોહિટીલ પ્રલેમજીભનાઇ ગચોપનાલભનાઇ કરમડ 9909684855

૪૯ સચોલકાંકટી રણજીતભનાઇ હિકમજભનાઇ કરમડ 9904750783

૫૦ ગચોહિટીલ ઠનાકરસનીભનાઇ પજકાંજભનાઇ કરમડ 8347294696

ટકનનીંગ ઓગર્ગેનનાઇઝર
 કકવષિ વવજ્ઞનાન કકન ન્દ્ર

                                                                                 જજનનાગઢ કકવષિ યજવનવવસર્સિટટી
                                                                                      નનાનના કનાકાંધનાસર



 કક.વવ.કક., જજ .કક.ય જ., નનાનનાકનાકાંધનાસર (ચચોટટીલના) કકન ન્દ્ર ન્દ્રનારના લલેવનાયલેલના Cluster FLD on pulse under 

NFSM નની મનાહહિતની રવની : ર૦૧૬-૧૭
 
ક્રમ પનાક તજજ્ઞતના ખલેડજતનજકાં નનામ સરનનામજકાં કચોન ટકક નકાંબર ઈનપપૂટસ
૧ સજધનારકલ જત    

ગજ. ચણના-3
ચચૌહિનાણ મહિકશ વશરનામભનાઇ કરમડ 8140275133 બનીયનારણ: ૨૦ કટી.ગના.

રનાઈઝચોબનીયમ:૫૦૦મનીલની
પની.એસ.બની.: ૫૦૦ મનીલની
ટનાઇકચોડકમર- ૨ હકગના
બનીવલેરટીયના : ૧ હકગના
સટટીકર: ૫૦૦ મનીલની
 

ર સચોલકાંકટી ખજમનાનસકાંગ વનાલજીભનાઇ કરમડ 9978795667

૩ સચોલકટી વસકાંતબલેન ખજમનાનસકાંગભનાઇ કરમડ 7567669068

૪ ચચૌહિનાણ અશચોકભનાઇ પ્રભજભનાઇ કરમડ 9925272269

૫ ડનાભની ટપજભનાઇ  લનાલજીભનાઇ કરમડ 9924739054

૬ ડનાભની વજભનાઇ છગનભનાઇ કરમડ 9737794941

૭ ચચૌહિનાણ વનતલેશભનાઇ નટવરભનાઇ   કરમડ 9924624955

૮ દલવનાડટી પજનનાભનાઇ લનાલજીભનાઇ કરમડ 9712260683

૯ ચચોહિનાણ વનાસજદકવ પજનનાભનાઇ કરમડ  9427711452

૧૦ ચચૌહિનાણ લનાલજીભનાઇ રનામજીભનાઇ કરમડ --

૧૧ ચચૌહિનાણ વશરનામભનાઇ લનાલજીભનાઇ કરમડ 9662367183

૧ર ચચૌહિનાણ ઝવલેરભનાઇ ભગવનાનભનાઇ કરમડ 9725847392

૧૩ ચચૌહિનાણ જગદટીશ ભગવનાનભનાઇ કરમડ 9979197277

૧૪ ચચૌહિનાણ હિષિરદભનાઇ જગદટીશભનાઇ કરમડ 9824373810

૧૫ ચચૌહિનાણ કજવરજીભનાઇ પશર્શોત્તમભનાઇ કરમડ 9909174615

૧૬ ડનાભની પ્રહિલનાદભનાઇ રણછચોડભનાઇ કરમડ 9724491522

૧૭ ચચૌહિનાણ બલદકવભનાઇ લનાલજીભનાઇ કરમડ 9408843214

૧૮ ચચૌહિનાણ હિરકશભનાઇ બળદકવભનાઇ કરમડ 9408843215

૧૯ ચચૌહિનાણ ધનશયનામભનાઇ નરશનીભનાઇ કરમડ 9974430215

ર૦ ચચૌહિનાણ પ્રહિલનાદભનાઇ ગચોપનાલભનાઇ કરમડ 9998455893

ર૧ ડનાભની ભજદરભનાઇ પચોપટભનાઇ કરમડ 9574187488

રર સચોલકાંકટી ખજમનાનસકાંગ રનામજભનાઇ કરમડ 9426140467

ર૩ સચોલકાંકટી જજવનાનસકાંગ મનાનવસસિંગ કરમડ 9601099019

ર૪ સચોલકાંકટી કટીરટીટભનાઇ મલેધ જભનાઇ કરમડ 9904065349

ર૫ ચચૌહિનાણ હિરટીભનાઇ કનાનજીભનાઇ કરમડ 9624283360

ર૬ સચોલકાંકટી ભરતભનાઇ કકહિરભનાઇ કરમડ 9725377134

ર૭ સચોલકાંકટી હિનાકજભનાઇ મલેધ જભનાઇ કરમડ 9714845710

ર૮ ડનાભની તખનાભનાઇ ચત જરભનાઇ કરમડ 8104059421

ર૯ સચોલકાંકટી ગનીરધરભનાઇ ગચોપનાલભનાઇ કરમડ 9726239501

૩૦ સચોલકાંકટી જેરનામભનાઇ ગચોપનાલભનાઇ કરમડ 9825507496

૩૧ સચોલકાંકટી જીવરનાજ પરશચોતમભનાઇ કરમડ 9898851925

૩ર પનાનછણનીયના મશરજ ભગવનાનભનાઇ કરમડ 9601823778



૩૩ સચોલકાંકટી ધનશયનાનભનાઇ હિરટીભનાઇ કરમડ 7046989779

૩૪ સચોલકાંકટી દટીપસકાંગ વનાલજીભનાઇ કરમડ 9909572559

૩૫ ડનાભની ભજદરભનાઇ છગનભનાઇ કરમડ 8980705124

૩૬ સચોલકાંકટી નરકશભનાઇ પ્રહિલનાદભનાઇ કરમડ 8140613942

૩૭ સચોલકાંકટી જયકાંતનીભનાઇ ધનશયનામભનાઇ કરમડ 9726224164

૩૮ ચચૌહિનાણ બળદકવભનાઇ ગચોપનાલભનાઇ કરમડ 9904725982

૩૯ ડનાભની ગચોપનાલભનાઇ ડનાહનાભનાઇ કરમડ 9727455745

૪૦ સચોલકાંકટી ખજશનાલભનાઇ ગચોપનાલભનાઇ કરમડ 8469942273

૪૧ કકમલેઝડટીયના વનરનાજ નનારનાયણભનાઇ કરમડ 9998139275

૪ર ગચોહિટીલ રશનીકભનાઇ પજકાંજભનાઇ કરમડ 9904166216

૪૩ શનાહિ મહિકશભનાઇ તખનાભનાઇ કરમડ 9427653071

૪૪ સચોલકાંકટી હિકજભનાઇ કનજભનાઇ કરમડ 9978795663

૪૫ સચોલકાંકટી વવક્રમભનાઇ ધનશયનામભનાઇ કરમડ 9427875490

૪૬ સચોલકાંકટી દટીલનીપભનાઇ હિકમજભનાઇ કરમડ 9825268692

૪૭ ડનાભની જગજીવનભનાઇ ગણલેશભનાઇ કરમડ 9924840642

૪૮ સચોલકાંકટી ધનીરજભનાઇ ધનશયનામભનાઇ કરમડ 9825687093

૪૯ સચોલકાંકટી ધનશયનામભનાઇ નરશનીભનાઇ કરમડ 9974430253

૫૦ સચોલકાંકટી પ્રભજભનાઇ કનાનજીભનાઇ કરમડ 9723831462

૫૧ સજધનારકલ જત    

ગજ. ચણના-૫ 
ગનાબજ નનાનજીભનાઇ ધનજીભનાઇ રનામદકવગઢ 7359245567 બનીયનારણ: ૨૦ કટી.ગના.

રનાઈઝચોબનીયમ:૫૦૦મનીલની
પની.એસ.બની.: ૫૦૦ મનીલની
ટનાઇકચોડકમર- ૨ હકગના
બનીવલેરટીયના : ૧ હકગના
સટટીકર: ૫૦૦ મનીલની
 

૫૨ મનીઠનાપરના અરજણભનાઇ કનાળુભનાઇ રનામદકવગઢ 7359342585

૫૩ કનાઠટીયના મચોબતસકાંગ અમરસકાંગ રનામદકવગઢ 9429647381

૫૪ કનાઠટીયના પજરટીબલેન મચોબતસકાંગ રનામદકવગઢ --

૫૫ રનાસડટીયના જદવભનાઇ ડનાહનાભનાઇ રનામદકવગઢ 9978998758

૫૬ રનાસડટીયના પ્રભનાબલેનજદવભનાઇ રનામદકવગઢ 9978998767

૫૭ કનાઠટીયના પ્રભનાતસકાંગ અમરસકાંગ રનામદકવગઢ 9714412565

૫૮ વનીરજ ગચોરધનભનાઇ મનાવજીભનાઇ રનામદકવગઢ 9924986969

૫૯ વનીરજ કનાનતનાબલેન ગચોરધનભનાઇ રનામદકવગઢ 9723737775

૬૦ કનાઠટીયના પ્રભનાતસકાંગ મલેરજભનાઇ રનામદકવગઢ 9723392395

૬૧ હિનાડના બળદકવભનાઇ દનાનનાભનાઇ રનામદકવગઢ 9879344202

૬૨ ગનાબજ ઉગરટીબલેન જીવરનાજભનાઇ રનામદકવગઢ 7118098619

૬૩ જરમરટીયના જજગનાભનાઇ ચત જરભનાઇ રનામદકવગઢ 9998690160

૬૪ કનાઠટીયના દટીપસકાંગભનાઇ રનામસકાંગભનાઇ રનામદકવગઢ 9909597020

૬૫ કનાઠટીયના વખતસકાંગ મલેરજભનાઇ રનામદકવગઢ 9714021189

૬૬ રનામનાણની વનીપજલભનાઇ નરચોત્તમભનાઇ રનામદકવગઢ 9725791477

૬૭ રનામનાણની સમતનાબલેન વનીપજલભનાઇ રનામદકવગઢ 9879238133

૬૮ કનાઠટીયના સજરસકાંગભનાઇ મલેરજભનાઇ રનામદકવગઢ 9824141628



૬૯ ગનાબજ પ્રભજભનાઇ દકવજીભનાઇ રનામદકવગઢ 9727106240

૭૦ હિનાડના ધનશયનામભનાઇ ભજદરભનાઇ રનામદકવગઢ 9825590860

૭૧ મનીઠનાપરના દલશજખભનાઇ પ્રભજભનાઇ રનામદકવગઢ 9723844422

૭૨ મનીઠનાપરના નટવરભનાઇ પ્રભજભનાઇ રનામદકવગઢ 9825371814

૭૩ રનાસડટીયના નટવરભનાઇ કનજીભનાઇ રનામદકવગઢ 9924192575

૭૪ રનાસડટીયના ગટચોરભનાઇ પ્રભજભનાઇ રનામદકવગઢ 9825395248

૭૫ ગનાબજ વનાલજીભનાઇ ઘનજીભનાઇ રનામદકવગઢ 9978072099

                                                                                        
 
              ટકનનીંગ ઓગર્ગેનનાઇઝર
                   કકવષિ વવજ્ઞનાન કકન ન્દ્ર
              જજનનાગઢ કકવષિ યજવનવવસર્સિટટી

                                                                                                        નનાનના કનાકાંધનાસર


