
કક.વવ.કક., જજ .કક.ય જ., નનાનનાકનાકાંધનાસર (ચચોટટીલના) કકન ન્દ્ર ન્દ્રનારના લલેવનાયલેલના FLD નની મનાહહિતની રવની : ર૦૧૭-૧૮

ક્રમ પપાકનન
તજગણતપા

ખખડડતનનન નપામ સરનપામનન આધપાર કપારર્ડ નનબર મમોબપાઈલ નનબર ઈનપનટસ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭
૧ જીર મપાન

આઇ.રડ.એમ.
બચોહિકટીયના રનામવસગભનાઈ લઘજભનાઈ ધનારનાડજ કાંગરટી 956873963752 9913102533 મખનકમોઝખબ-૫૦૦ 

ગપામ
કપાબર્બેંરપાઝનમ-
૨૫૦ગપામ
હહકઝપાકમોનપાઝમોલ-
૧૦૦ મનલન

૨ ઉગલેજા રણછચોડભનાઈ મગનભનાઈ ધનારનાડજ કાંગરટી 599008346370 9913845591
૩ ખટનાણના ભનીમનાભનાઈ ખનીમનાભનાઈ ધનારનાડજ કાંગરટી 557948930728 9712160232
૪ બચોહિહકયના દકવજીભનાઈ લધજભનાઈ ધનારનાડજ કાંગરટી 937753704955 9712347935
૫ બચોહિહકયના રણછચોડ અમરસની ધનારનાડજ કાંગરટી 759023003578 9726225815
૬ કચોળટી શકાંકરભનાઈ નનાનજભનાઈ ધનારનાડજ કાંગરટી 535859545821 9825510455
૭ સનારલના રનામનાભનાઈ ભભખનાભનાઈ ધનારનાડજ કાંગરટી 961564509758 7383401572
૮ બચોહિહકયના ધનનાભનાઈ વવથથ્થલભનાઈ ધનારનાડજ કાંગરટી 458608828275 9726226663
૯ સનારલના હિરજીભનાઈ દકવજીભનાઈ ધનારનાડજ કાંગરટી 664821726505 9638213683
૧૦ સનારલના દહવપાભપાઇ બનજલભપાઇ ધનારનાડજ કાંગરટી 537056450615 9925167030
૧૧ મદપાણનયપા ભનપતભપાઇ પથપાભપાઇ હરપાળપા 678303064833 9879017169
૧૨ મદપાણનયપા ધનરનભપાઇ પથપાભપાઇ હરપાળપા 520903679168 9099274868
૧૩ મદપાણનયપા જીલનભપાઇ પથપાભપાઇ હરપાળપા 544993308103 9638133020
૧૪ રનદપાતલપા વશરપામભપાઇ મમોહનભપાઇ હરપાળપા 573001426832 9978457151
૧૫ ફડચરડયપા દડલપાભપાઇ રપામભપાઇ હરપાળપા 726178688789 9979904861
૧૬ રપાઠમોર ગખલપાભપાઇ હમનરભપાઇ હરપાળપા 592183857980 9925871258
૧૭ રપાઠમોર કમપાભપાઇ અમરપાભપાઇ હરપાળપા 486367668854 9735932752
૧૮ મપારન ગમોવવવિંદભપાઇ પપાનચપાભપાઇ હરપાળપા 600349757572 9054920183
૧૯ કપાનજીયપા વરસનગભપાઇ ગપાનરપાભપાઇ હરપાળપા 651222151430 9586956998
૨૦ વસવખલનયપા વવઠલ કપાનજીભપાઇ હરપાળપા 681835098876 9054545014
૨૧ સજધનારકલ

જાત
(ગજ. ઘઉ-
૩૬૬)

ચચૌહિનાણ જગદટીશભનાઇ ભવનાનભનાઇ કરમડ 631028868146 9979197277 બનયપારણ: ૪૦ 

કડ.ગપા.૨૨ ડનાભની ગચોપનાલભનાઇ ડનાહનાભનાઇ કરમડ 736267441733 9727455745
૨૩ સચોલકાંકટી દટીલનીપવસસિંગ હિકમજભના કરમડ 858475777831 9825268692
૨૪ ડનાભની પ્રહિલનાદભનાઇ રણછચોડભનાઇ કરમડ 754260221809 9724491522
૨૫ મલેણનીયના મસરજભનાઇ રનામજીભનાઇ કરમડ 409530377337 9601056249
૨૬ ચચૌહિનાણ નટવરભનાઇ લનાલજીભનાઇ કરમડ 766815506589 9924624975
૨૭ ડનાભની ભજદરભનાઇ છગનભનાઇ કરમડ 239028971204 9824890708
૨૮ ચચૌહિનાણ બળદકવભનાઇ ગચોપનાલભનાઇ કરમડ 700010139019 9904725982
૨૯ ચચૌહિનાણ પજનનાભનાઇ લનાલજીભનાઇ કરમડ 434890060613 9712260683
૩૦ સચોલકાંકટી ખજમનાનશકાંગ વનાલજીભનાઇ કરમડ 876798697813 9978795665
૩૧ ચચૌહિનાણ વશરનામભનાઇ લનાલજીભનાઇ કરમડ 968227797248 9662367183
૩૨ ડનાભની ટપજભનાઇ લનાલજીભનાઇ કરમડ 489656607226 9924739054
૩૩ ડનાભની ચકાંદજભનાઇ તખનાભનાઇ કરમડ 254992360382 7698341882
૩૪ ચચૌહિનાણ કજવરજી પરશચોત્તમભનાઇ કરમડ 823362080855 9909174615
૩૫ ચચૌહિનાણ ગનીરધરભનાઇ ગચોપનાલભનાઇ કરમડ 822747808291 9726239501
૩૬ ચચૌહિનાણ જવલેરભનાઇ ભગવનાનભનાઇ કરમડ 580701014248 9725847392
૩૭ ચચૌહિનાણ પ્રહિલનાદભનાઇ ગચોપનાલભનાઇ કરમડ 237972471349 9998455893
૩૮ ચચૌહિનાણ લનાલજીભનાઇ રનામજીભનાઇ કરમડ 867396180143 9974430207
૩૯ શનાહિ મહિકશભનાઇ તખનાભનાઇ કરમડ 924325402211 9427653071
૪૦ ચચૌહિનાણ બળદકવભનાઇ લનાલજીભનાઇ કરમડ 602282631713 9408843214



૪૧ સનધપારહલ 

જાત         

(ગન.જન .ચણપા-
૩)

મનાલકટીયના પનાકાંચનાભનાઇ ચચોથ્થનાભનાઇ લનાખચચોકટીયના 357157779429 9712294559 બનયપારણ: ૨૫ 

કડ.ગપા.૪૨ મનાલકટીયના સનાદજ રભનાઇ ગણલેશભનાઇ લનાખચચોકટીયના 701530367764 9727627742
૪૩ મનાલકટીયના ભનીમનાભનાઇ જાદવભનાઇ લનાખચચોકટીયના 394245562239 9099301931
૪૪ સનાકરટીયના ભનીમનાભનાઇ જસમતભનાઇ લનાખચચોકટીયના 923586177435 9979584699
૪૫ જાદવ રનાણનાભનાઇ પનાકાંચનાભનાઇ લનાખચચોકટીયના 496045936085 --
૪૬ મનાલકટીયના વનીનજભનાઇ છનનાભનાઇ લનાખચચોકટીયના 818354195212 7567733936
૪૭ ગચોહિટીલ ભનીમનાભનાઇ મલનાભનાઇ લનાખચચોકટીયના 378017889242 9099481340
૪૮ ગચોહિટીલ સનામતભનાઇ ભવનાનભનાઇ લનાખચચોકટીયના 204978481295 7227963328
૪૯ ગચોહિટીલ સસોંડનાભનાઇ રવજીભનાઇ લનાખચચોકટીયના 889496083243 9727224423
૫૦ મનાલકટીયના અરજણભનાઇ પબનાભનાઇ લનાખચચોકટીયના 293269990626 9687144804

 કક.વવ.કક., જજ .કક.ય જ., નનાનનાકનાકાંધનાસર (ચચોટટીલના) કકન ન્દ્ર ન્દ્રનારના લલેવનાયલેલના Cluster FLD on pulse under NFSM નની 
મનાહહિતની રવની : ર૦૧૭-૧૮

ક્રમ પનાક
તજજ્ઞતના

ખલેડજતનજકાં નનામ સરનનામજકાં આધનાર નકાંબર કચોન ટકક નકાંબર ઈનપપૂટસ

૧ સજધનારકલ જાત
ગજ. ચણના-3

રનાસડટીયના કરસનભનાઇ ડનાહનાભનાઇ રનામદકવગઢ 995955041763 7698253007 બનીયનારણ: ૫૦ કટી.ગના.
રનાઈઝચોબનીયમ:૧.૦ લની 
પની.એસ.બની.: ૧.૦ લની
ટનાઇકચોડમનાર્મા - ૪ હકગના
બનીવલેરટીયના : ૨ હકગના
સટટીકર: ૧.૦ લની.

ર રનામનાણની નરચોત્તમભનાઇ મગનભનાઇ રનામદકવગઢ 735223079304 9725791477
૩ કનાઠટીયના પ્રભનાતસકાંગ મલેરજભનાઇ રનામદકવગઢ 783777135585 9723392395
૪ ગનાબજ કજકનાભનાઇ ધનજીભનાઇ રનામદકવગઢ 916079193363 7698994177
૫ રનાસડટીયના શકાંકરભનાઇ નરસનીભનાઇ રનામદકવગઢ 314157145752 9428497895
૬ રનાસડટીયના જાદવભનાઇ ડનાહનાભનાઇ રનામદકવગઢ 286533729924 9978998758
૭ રનાસડટીયના પ્રભનાબલેન જાદવભનાઇ રનામદકવગઢ 807412772124 9978998752
૮ ગચોહિટીલ રનજીતભનાઇ મનાનસકાંગ રનામદકવગઢ 339976729962 9825425133
૯ કનાઠટીયના મચોબતસકાંગ અમરસકાંગ રનામદકવગઢ 660699958552 9429647381
૧૦ કનાઠટીયના પજરટીબલેન મચોબતસકાંગ રનામદકવગઢ 948182971461 9737319339
૧૧ મનીઠનાપરના અરજણભનાઇ કનાળુભનાઇ રનામદકવગઢ 971839720605 7359342585
૧ર કનાઠટીયના દટીપસકાંગભનાઇ રનામસકાંગભનાઇ રનામદકવગઢ 532213367522 9879216098
૧૩ રનામનાણની અમરસનીભનાઇ લવજીભનાઇ રનામદકવગઢ 305978366300 9825383382
૧૪ જરમરટીયના જજગનાભનાઇ ચત જરભનાઇ રનામદકવગઢ 639941294787 9998690160
૧૫ ગચોહિટીલ ભજપતસકાંગ મનાનસકાંગ રનામદકવગઢ 855993455428 9727528579
૧૬ રનાસડટીયના ગટચોરભનાઇ પ્રભજભનાઇ રનામદકવગઢ 737885618504 9825395248
૧૭ ગનાબજ વનાલજીભનાઇ ઘનજીભનાઇ રનામદકવગઢ 204776402751 9978072099
૧૮ ગનાબજ ઉગરટીબલેન જીવરનાજભનાઇ રનામદકવગઢ 564076131246 7818089619
૧૯ હિનાડના બળદકવભનાઇ દનાનનાભનાઇ રનામદકવગઢ 452641371652 9879344202
ર૦ ગનાબજ વજજભનાઇ ગટચોરભનાઇ રનામદકવગઢ 579112932003 8347582738
ર૧ કનાઠટીયના ભવનાનસકાંગ મલેરજભનાઇ રનામદકવગઢ 698506436636 9904136265
રર કનાઠટીયના પ્રભનાતસકાંગ મલેરજભનાઇ રનામદકવગઢ 540345361491 9714412565
ર૩ કનાઠટીયના અમરસકાંગ મલેરજભનાઇ રનામદકવગઢ 251386163576 9714010675
ર૪ વનીરજા કનાનતનાબલેન ગચોરધનભનાઇ રનામદકવગઢ 448020254502 9723737775
ર૫ ગનાબજ નનાનજીભનાઇ ધનજીભનાઇ રનામદકવગઢ 881375798916 7359145567

  



કકવષિ વવજપાન કહનદ, જન .કક.ય ન., નપાનકપાનધપાસપાર, દપારપા ગમોઠવવપામપાન આવખલ ઘપાસચપારપા પપાક રવન (FLD) નન
મપાહહતન વષિર્ડ ૨૦૧૭-૧૮

ક્રમ પપાકનન તજગણતપા ખખડડતનનન નપામ સરનપામનન મમોબપાઈલ નનબર ઈનપનટસ
૧ સજધનારકલ જાત (આણકાંદ  

રજકના:૩)

જચોગરનાજીયના મનસજખભનાઈ લઘરનાભનાઈ ભનીમચોરના 9558770914 ભબયનારણ: ૧  હકલચો
ર જચોગરનાજીયના આંબનાભનાઈ લઘરનાભનાઈ ભનીમચોરના 9638468335

૩ વનાઘનાણની હિમનીરભનાઈ તલેજાભનાઈ ભનીમચોરના 9099440947

૪ વનાઘનાણની પનાકાંચનાભનાઈ તલેજાભનાઈ ભનીમચોરના 9712015074

૫ જચોગરનાજીયના રણછચોડભનાઈ રૂપનાભનાઇ ભનીમચોરના 9712327613

૬ જચોગરનાજીયના રનાજેશભનાઈ રૂપનાભનાઇ ભનીમચોરના 9601280681

૭ જચોગરનાજીયના વવનજભનાઈ પનાકાંચનાભનાઈ ભનીમચોરના 7434969203

૮ જચોગરનાજીયના બજધનાભનાઈ પનાકાંચનાભનાઈ ભનીમચોરના 9909876062

૯ પરનાલનીયના મનાધનાભનાઈ ભગજભનાઈ ભનીમચોરના 9537682530

૧૦ જચોગરનાજીયના છગનભનાઈ પચોલનાભનાઈ ભનીમચોરના 9726226692

                                                                                   

વસવનયર સનાયનટટીસટ અનલે હિકડ
કકવષિ વવજ્ઞનાન કકન ન્દ્ર

જજનનાગઢ કકવષિ યજવનવવસર્સિટટી
નનાનના કનાકાંધનાસર


