
કષૃ ષલજ્ઞાન કેન્દ્ર, જુ.ક.ૃય.ુ, નાનકાાંધાવાય, દ્વાયા ગોઠલલાભાાં આલેર ખયીપ (FLD) ની ભાહશતી લષ ૨૦૧૭-૧૮ 


ક્રભ ાકની 
તજગણતા 

ખેડૂતનુાં નાભ વયનામુાં આધાય કાડષ 
નાંફય 

ભોફાઈર 
નાંફય 

ઈનટુવ 

૧ ૨ 3 ૪  ૫ ૬ 
૧ સધુાયેર 

જાત 
(ગ.ુભગ-૪) 

ભારકીમા બીભાબાઇ જાદલબાઇ રાખચોકીમા 394245562239 9099301931 ગ.ુભગ-૪: ૪.૦ હકરો 
૨ ભારકીમા જાદલબાઇ ગણેળબાઇ રાખચોકીમા 497717493912 9904892928 

3 વાકયીમા છનાબાઇ જવભતબાઇ રાખચોકીમા 850412320135 8141227978 

૪ ભારકીમા બાદાબાઇ જાદલબાઇ  રાખચોકીમા 607040837535 8980387899 

૫ ભારકીમા છનાબાઇ ચોથાબાઇ રાખચોકીમા 361533855378 9913445462 

૬ ભારકીમા અભયાબાઇ ચોથાબાઇ રાખચોકીમા 900535609827 9909347525 

૭ ભારકીમા યઘાબાઇ ચોથાબાઇ રાખચોકીમા 293269990626 9687144804 

૮ ફાલકીમા વોભાબાઇ ખોડાબાઇ રાખચોકીમા 253662669176 9909547305 

૯ જાદલ વાભજીબાઇ ગણેળબાઇ રાખચોકીમા 302460059654 9913445148 

૧૦ ભારકીમા જમાંતીબાઇ છનાબાઇ રાખચોકીમા 357157779429 9712294559 

૧૧ સધુાયેર 
જાત 
(ગ.ુતર-3) 

યાંગયા જમાંતીબાઇ છનાબાઇ વણોવયા 995707742999 9928049849 ગ.ુતર-3 : ૧.૦ હકરો 
૧૨ ડાબી ખોડાબાઇ ચોથાબાઇ વણોવયા 746146089985 9712198160 

૧૩ વોરાંકી જીલાબાઇ ભામાબાઇ વણોવયા 840495501128 9601524284 

૧૪ યભાય યભેળબાઇ ગોલીંદબાઇ વણોવયા 695198394465 9979999324 

૧૫ યભાય બોાબાઇ રલજીબાઇ વણોવયા 518679799676 9974627628 

૧૬ વોરાંકી નથબુાઇ દાનાબાઇ વણોવયા 605550104757 9724793748 

૧૭ જાડીમા કાનાબાઇ શયજીબાઇ વણોવયા 269350792109 9574176800 

૧૮ વોરાંકી ખીભાબાઇ ભામાબાઇ વણોવયા 971963087822 9727110476 

૧૯ યભાય છગનબાઇ લીયજીબાઇ વણોવયા 598796226182 -- 

૨૦ યાંગયા લીયજીબાઇ યત્નાબાઇ વણોવયા 228779608961 -- 

૨૧ ભગપીભાાં 
IDM  

ભારકીમા ાંચાબાઇ ચોથાબાઇ રાખચોકીમા 357157779429 9712294559 ભેનકોઝેફ-૫૦૦ ગ્રાભ  
ક્રોયોથેરોનીર-૫૦૦ 
ગ્રાભ 
કાફેનડાઝીભ-૨૫૦ ગ્રાભ   

૨૨ ભારકીમા અભયાબાઇ ચોથાબાઇ રાખચોકીમા 900535609827 8140156484 

૨૩ ભારકીમા બીભાબાઇ જાદલબાઇ રાખચોકીમા 394245562239 9099301931 

૨૪ ગોશીર યત્નાબાઇ બલાનબાઇ રાખચોકીમા 403407022836 9927554660 

૨૫ ભારકીમા રઘયાબાઇ ગણેળબાઇ રાખચોકીમા 361142107618 9586954266 

૨૬ દેયલાીમા યત્નાબાઇ ફીજરબાઇ રાખચોકીમા 335834926242 9924541445 

૨૭ દેયલાીમા ધીરુબાઇ ફીજરબાઇ રાખચોકીમા 283203941776 
9726121115 

૨૮ ભારકીમા છનાબાઇ ચોથાબાઇ રાખચોકીમા 361533855378 
9913445462 

૨૯ ભારકીમા જાદલબાઇ ગણેળબાઇ રાખચોકીમા 497717493912 9913251599 

૩૦ ભારકીમા યત્નાબાઇ ગણેળબાઇ રાખચોકીમા 378329451831 9879408067 

૩૧ IDM    
ફામો-
એજ ાંટ          

(ટ્રાઇકોડભાષ) 

ખટાણા બટુાબાઇ ખીભાબાઇ ધાયાડુાંગયી 571565571554 9712160232 એયાંડી ખો-૧૦૦ હકરો, 
ટ્રાઇકોડભાષ-૨.૦ હકરો ૩૨ ફોશકીમા અભયળી લયવાંગબાઇ ધાયાડુાંગયી -- 9913102533 

૩૩ ફોશકીમા કભાબાઇ ભનજીબાઇ ધાયાડુાંગયી -- 9825343931 

૩૪ ફોશકીમા અમ્રતફેન યઘબુાઇ ધાયાડુાંગયી 593735810132 7567729640 

૩૫ ઉગયેજા ભગનબાઇ રક્ષભણબાઇ ધાયાડુાંગયી 891092115347 9913845591 

૩૬ INM  ઈન 
Bt શાાં-
કાવ   

ચૌશાણ જગદીળબાઇ બલાનબાઇ કયભડ 631028868146 9979197277 એઝેટોફેક્ટય-૫૦૦ ભીરી, 
પોસ્પેટ કલ્ચય -૫૦૦ 
ભીરી,    

ભાઇક્રો ભીક્ષ ગે્રડ-૪ - 
૫૦૦ ગ્રાભ  

૩૭ ડાબી ગોારબાઇ ડાહ્યાબાઇ કયભડ 736267441733 9727455745 

૩૮ વોરાંકી દીરીષવિંગ શમેબુા કયભડ 858475777831 9825268692 

૩૯ ડાબી પ્રશરાદબાઇ યણછોડબાઇ  કયભડ 754260221809 9724491522 

૪૦ ડાબી લજાબાઇ પ્રશરાદબાઇ કયભડ 352430199460 9737794941 



૪૧ ડાબી ભવરુબાઇ યાભજીબાઇ કયભડ 409530377337 9601056249 

૪૨ ચૌશાણ પ્રશરાદબાઇ ગોષલિંદબાઇ કયભડ 237972471349 9998455893 

૪૩ ચૌશાણ નયેળબાઇ પ્રશરાદબાઇ કયભડ 964297952854 8140613942 

૪૪ ચૌશાણ જેયાભબાઇ ગોારબાઇ કયભડ 512308919742 9825587496 

૪૫ ચૌશાણ નટલયબાઇ રારજીબાઇ કયભડ 766815506589 9924624975 

૪૬ ડાબી ભદુયબાઇ છગનબાઇ કયભડ 239028971204 -- 

૪૭ કોી યામવાંગબાઇ ુાંજાબાઇ  કયભડ 704211615976 9904366216 

૪૮ ચૌશાણ ફદેલબાઇ રારજીબાઇ કયભડ 602282631713 9408843214 

૪૯ ચૌશાણ શયેળબાઇ ફદેલબાઇ કયભડ 257681180106 9408843215 

૫૦ ચૌશાણ નુાબાઇ રારજીબાઇ કયભડ 434890060613 9712260683 

૫૧ ળાશ ભશળેબાઇ તખાબાઇ કયભડ 924325402211 9427653071 

૫૨ ચૌશાણ પ્રલીણબાઇ ભદુયબાઇ કયભડ 666638519947 9427666361 

૫૩ વોરાંકી ખભુાનળાંગ લારજીબાઇ કયભડ 876798697813 9978795665 

૫૪ ચૌશાણ ભશળેબાઇ લળયાભબાઇ કયભડ 346886595033 8140275133 

૫૫ ચૌશાણ જમાંતીબાઇ ઘનશ્માભબાઇ  કયભડ 656395780982 9726224164 

૫૬ ચૌશાણ ભાધલબાઇ ગીયઘયબાઇ કયભડ 398284575718 9725791497 

૫૭ ચૌશાણ નયળીબાઇ રારજીબાઇ કયભડ 618544073541 9974430215 

૫૮ ચૌશાણ લળયાભબાઇ રારજીબાઇ કયભડ 968227797248 9662367183 

૫૯ ડાબી ટબુાઇ રારજીબાઇ કયભડ 489656607226 9924739054 

૬૦ ચૌશાણ ખળુારબાઇ ગોારબાઇ કયભડ 552601417015 9869942273 

 

કે.ષલ.કે., જુ.કૃ.ય.ુ, નાનાકાાંધાવય (ચોટીરા) કેન્દ્ર  રાયા રેલામેરા Cluster FLD of Oil Seed under NMOOP 

ની ભાહશતી ખયીપ : ય૦૧૭-૧૮ 
 

ક્રભ ખેડુતનુાં નાભ વયનામુાં આધાયકાડઁ નાંફય કોન્ટેક નાંફય ઈનટૂવ 

૧ વાકહયમા છગન જવભતબાઈ રાખચોકીમા 850412320135 8141227978 ૧. ફીમાયણ: જીજેજી-૩૧ -

૬૦ કી.ગ્રા. 
૨. યાઈઝોફીમભ: ૧.૦ રી. 
૩. ટ્રાઇકોડેભષ- ૪.૦  હકગ્રા 
૪. ફીલેયીમા : ૨.૦ હકગ્રા 
૫. નીભ ઓઈર:- ૫૦૦ ml  

૬. સ્ટીકય: ૧.૦ રી. 
 

 

ય ભારકીમા યધબુાઈ ચોથાબાઈ રાખચોકીમા 696592982903 9099703457 

૩ ગોહશર જીલાબાઈ બલાનબાઈ રાખચોકીમા 958475477244 9978065341 

૪ ભારહકમા ળાદુર ગણેળબાઈ રાખચોકીમા - 9727627742 

૫ ગોહશર જેભાબાઈ ોટબાઈ રાખચોકીમા 807573074876 9712294554 

૬ ગોહશર યણછોડ અયજણબાઈ રાખચોકીમા 419900113110 9727554660 

૭ ગોહશર વોધાબાઈ યલજીબાઈ રાખચોકીમા 889496083243 9727224423 

૮ ભારહકમા યત્નાબાઈ રઘયાબાઈ રાખચોકીમા 378329451831 9879173489 

૯ વાકયીમા યઘબુાઈ બીભાબાઈ રાખચોકીમા 485937318148 9913633235 

૧૦ ખચ્ચય કુરહદ બાબલબુાઈ રાખચોકીમા 526088071710 9727105965 

૧૧ ખચ્ચય બબલબુાઈ ષથબુાઈ રાખચોકીમા 815149055715 9727105965 

૧ય ગોહશર ગોકરબાઈ જેભાબાઈ રાખચોકીમા 923290490869 9712294554 

૧૩ ભારહકમા વોભાબાઇ ચોથાબાઇ રાખચોકીમા 680594423302 9979008499 

૧૪ યત્નાબાઈ બલાનબાઈ રાખચોકીમા 403407022836 9662932545 

૧૫ ભારહકમા છનાબાઈ ચોથાબાઈ રાખચોકીમા 361533855378 9913445462 

૧૬ અયજણબાઇ થાબાઈ રાખચોકીમા 90985418566 9687144804 

૧૭ ગૉહશર વભાતબાઈ બલાનબાઈ રાખચોકીમા 204978481295 7227963328 



૧૮ જાદલ છનાબાઈ કુકાબાઈ રાખચોકીમા 646178971854 9099384439 

૧૯ ગોહશર ગોકુરબાઈ જેભાબાઈ રાખચોકીમા 923290490869 9712294554 

ય૦ વાકહયમા ભબભાબાઈ જવભત રાખચોકીમા 923586177435 9998584699 

ય૧ ગોહશર  યલજીબાઈ મુજીબાઈ રાખચોકીમા 712070944851 9727105965 ૧. ફીમાયણ: જીજેજી-૯ -૬૦ 

કી.ગ્રા. 
૨. યાઈઝોફીમભ: ૧.૦ રી. 
૩. ટ્રાઇકોડેભષ- ૪.૦  હકગ્રા 
૪. ફીલેયીમા : ૨.૦ હકગ્રા 
૫. નીભ ઓઈર:- ૫૦૦ ml 

૬. સ્ટીકય: ૧.૦ રી. 
 

 

યય કોી  રઘયાબાઈ ગણેળબાઈ રાખચોકીમા 361142107618 9727554660 

ય૩ ભારહકમા જાદલબાઈ બાદાબાઈ રાખચોકીમા 607040337535 8980389899 

ય૪ ભારહકમા જાદલબાઇ ગણેળબાઈ રાખચોકીમા 497717493912 8155841407 

ય૫ ભારહકમા ભબભાબાઈ જાદલબાઈ રાખચોકીમા 394245562239 9099301931 

ય૬ કોી અભયબાઈ ચોથાબાઈ રાખચોકીમા 900535609827 9909347525 

ય૭ કોી ાાંચાબાઈ ચોથાબાઈ રાખચોકીમા 357157779429 9712294559 

ય૮ કોી જલયાબાઈ છનાબાઈ રાખચોકીમા 479744780271 9712378425 

ય૯ ગણેળબાઈ દમાબાઈ રાખચોકીમા - 9687271657 

૩૦ જાદલ ળાભજીબાઈ ગણેળબાઈ રાખચોકીમા 302460059654 - 

૩૧ કોી યામફેુન રઘબુાઈ ધાયાડુાંગયી 880709335338 9712347935 ૧. ફીમાયણ: જીજેજી-૨૨ -

૬૦ કી.ગ્રા. 
૨. યાઈઝોફીમભ: ૧.૦ રી. 
૩. ટ્રાઇકોડેભષ- ૪.૦  હકગ્રા 
૪. ફીલેયીમા : ૨.૦ હકગ્રા 
૫. નીભ ઓઈર:- ૫૦૦ ml  

૬. સ્ટીકય: ૧.૦ રી. 
 

 

૩ય ફોશકીમાયાભષવગબાઈ રઘબુાઈ ધાયાડુાંગયી 956873963752 9913102533 

૩૩ ફોશહકમા દેલાબાઈ ષલબાબાઈ ધાયાડુાંગયી 283960090125 9726275663 

૩૪ ફોશહકમા વાગય હદનાબાઈ ધાયાડુાંગયી 872249151110 - 

૩૫ ફોશહકમા નુાબાઈ દાનાબાઈ ધાયાડુાંગયી 882646065074 8469221884 

૩૬ ભદયાણીમા બનાબાઈ ભનજી ધાયાડુાંગયી 707409823530 9925361391 

૩૭ ભદયાણીમા લજાબાઈ કુકાબાઈ ધાયાડુાંગયી 793914872966 9925361391 

૩૮ ફોશહકમા યણછોડ અભયવી ધાયાડુાંગયી 759023003578 9726225815 

૩૯ ફોશહકમા શભીયબાઈ અભયવી ધાયાડુાંગયી 794967445526 8680679757 

૪૦ ખટાણા ભારાબાઈ ખીભાબાઈ ધાયાડુાંગયી 902886739166 9909123942 

૪૧ ખટાણા બીભાબાઈ ખીભાબાઈ ધાયાડુાંગયી 557948930728 9712160232 

૪ય ખટાણા યાભષવિંગ ખીભાબાઈ ધાયાડુાંગયી 239579452017 9712160232 

૪૩ ઉગે્રજા કેળાબાઈ યણછોડબાઈ ધાયાડુાંગયી 693220295357 9727224398 

૪૪ ઉગે્રજા યણછોડબાઈ ભગનબાઈ ધાયાડુાંગયી 599008346370 9913845591 

૪૫ ફોશહકમા વેરાબાઈ યધબુાઈ ધાયાડુાંગયી 573186749949 7567729640 

૪૬ ફોશહકમા ધનાબાઈ ષલથ્થરબાઈ ધાયાડુાંગયી 458608828275 9726226663 

૪૭ ફોશહકમા દેલજીબાઈ રધબુાઈ ધાયાડુાંગયી 937753704955 9712347935 

૪૮ ફોશહકમા કેળાબાઈ અભળીબાઈ ધાયાડુાંગયી 862219394756 9978178773 

૪૯ ઉગે્રજા જાધલબાઈ ખોડાબાઈ ધાયાડુાંગયી 450994828463 9978397046 

૫૦ ભગનબાઈ જકળીબાઈ ધાયાડુાંગયી - 9586248600 

૫૧ કોી ળાંકયબાઈ નાનબુાઈ ધાયાડુાંગયી - 9825510455 

૫૨ યાભાબાઈ ભબખાબાઈ ધાયાડુાંગયી 961564509758 7383401572 

૫૩ વયરા  કભાબાઈ ભફજરબાઈ ધાયાડુાંગયી 628813329672 9925167030 

૫૪ વયરા ષલયાભબાઈ યણછોડબાઈ ધાયાડુાંગયી 356408266558 8141720772 

૫૫ વયરા ધનાબાઈ ઉકાબાઈ ધાયાડુાંગયી 769233369624 9712355700 

૫૬ ફોશહકમા અભયવી કયવનબાઈ ધાયાડુાંગયી 840207354585 9978397663 

૫૭ ફોશહકમા અભયવી પ્રભબુાઈ ધાયાડુાંગયી 450853125418 9978412866 



૫૮ શયજીબાઈ દેલજીબાઈ ધાયાડુાંગયી 66482172650 9638213683 

૫૯ ફોશહકમા અભથબુાઈ રુાબાઈ ધાયાડુાંગયી 495289194748 9687144724 

૬૦ ફોશહકમા યભેળબાઈ અભળીબાઈ ધાયાડુાંગયી - 8758296815 

૬૧ વયરા જેષવિંગબાઈ ધયભવી ધાયાડુાંગયી 563251350313 8469782343 

૬૨ ફોશહકમા ધદુાબાઈ કભાબાઈ ધાયાડુાંગયી 842001272915 9825343931 

૬૩ ફોશહકમા દેલાબાઈ દમાબાઈ ધાયાડુાંગયી 917578176755 9726015395 

 

 

 

 

 
 


