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ક્રમ પાકની 
તજગણતા 

ખેડૂતનુાં નામ સરનામુાં આધાર કાર્ષ નાંબર મોબાઈલ નાંબર ઈનપટુસ 

૧ ૨ 3 ૪  ૫ ૬ 
૧ સધુારેલ 

જાત 
(ગ.ુતલ-3) 

કાઠીયા ભવાનસગં અમરસગં  રામદેવગઢ - 9904136265 ગ.ુતલ-3 : ૧.૦ 
કકલો ૨ કાઠીયા મોબતસગં અમરસગં  રામદેવગઢ 660699958552 9429647381 

3 રામાણી વીપલુ નરોત્તમભાઇ રામદેવગઢ 426563713063 9725791477 

૪ કાઠીયા પ્રભાતસગં અમરસગં રામદેવગઢ 540345361491 9714412565 

૫ રાસડીયા જાદવભાઇ ડાહ્યાભાઇ રામદેવગઢ 286533729924 9978998758 

૬ ગોહીલ રણજીતભાઇ માનસગં રામદેવગઢ 339976729962 9825425133 

૭ રાસડીયા નટવરભાઇ કનજીભાઇ  રામદેવગઢ 226802923307 9924192575 

૮ કાઠીયા પરુીબને ભવાનસગં  રામદેવગઢ - -- 

૯ રાસડીયા પ્રભાબને જાદવભાઇ રામદેવગઢ 807412772124 9978998752 

૧૦ કાઠીયા પરુીબને મોબતસગં રામદેવગઢ 948182971461 9737319339 

૧૧ મગફળીમા ં
IDM 

ચૌહાણ નટવરભાઇ લાલજીભાઇ કરમડ 766815506589 9924624975 મનેકોઝબે-૫૦૦ 
ગ્રામ  
ક્લોરોથલેોનીલ-
૫૦૦ ગ્રામ 
કાબનેડાઝીમ-૨૫૦ 
ગ્રામ   

૧૨ ચૌહાણ બળદેવભાઇ ગોપાલભાઇ કરમડ 700010139019 9904725982 

૧૩ ચૌહાણ પનુાભાઇ લાલજીભાઇ કરમડ 434890060613 9712260683 

૧૪ ચૌહાણ કુવરજી પરશોત્તમભાઇ  કરમડ 823362080855 9909174615 

૧૫ ડાભી ટપભુાઇ લાલજીભાઇ કરમડ 489656607226 9924739054 

૧૬ સોલકંી વવક્રમ ધનશ્યામભાઇ કરમડ  - 9427875490 

૧૭ ચૌહાણ જગદીશભાઇ ભવાનભાઇ કરમડ 631028868146 9979197277 

૧૮ સોલકંી પ્રભભુાઇ કાનજીભાઇ  કરમડ  - 9723831462 

૧૯ ચૌહાણ જયતંીભાઇ ઘનશ્યામ કરમડ 656395780982 9726224164 

૨૦ વશરામભાઇ જેરામભાઇ  કરમડ - - 

૨૧ IDM    
બાયો-એજટં          
(ટ્રાઇકોડમાા) 

ખટાણા ભીમાભાઈ ખીમાભાઈ ધારાડુંગરી 557948930728 9712160232 એરંડી ખોળ-૧૦૦ 
કકલો, ટ્રાઇકોડમાા-
૨.૦ કકલો 

૨૨ બોહકીયારામવસગભાઈ રઘભુાઈ ધારાડુંગરી 956873963752 9913102533 

૨૩ કોળી રામબુને લઘભુાઈ  ધારાડુંગરી 880709335338 9712347935 

૨૪ બોહકકયા રણછોડ અમરસીભાઇ ધારાડુંગરી 759023003578 9726225815 

૨૫ સારલા હરજીભાઈ દેવજીભાઈ ધારાડુંગરી 664821726505 9638213683 

૨૬ INM  ઈન 
Bt હા-ં
કપાસ   

માલકીયા ભીમાભાઇ જાદવભાઇ લાખચોકીયા 394245562239 9099301931 એઝટેોબકે્ટર-૫૦૦ 
મીલી, ફોસ્ફેટ કલ્ચર 
-૫૦૦ મીલી,   

માઇક્રો મીક્ષ ગે્રડ-૪ 
- ૫૦૦ ગ્રામ  

૨૭ માલકીયા ભાદાભાઇ જાદવભાઇ  લાખચોકીયા 607040837535 8980387899 

૨૮ માલકીયા છનાભાઇ ચોથાભાઇ લાખચોકીયા 361533855378 9913445462 

૨૯ માલકીયા લઘરાભાઇ ગણેશભાઇ લાખચોકીયા - 9879173489 

૩૦ માલકીયા અ મરાભાઇ ચોથાભાઇ લાખચોકીયા - 9979982429 

૩૧ માલકીયા રધભુાઈ ચોથાભાઈ લાખચોકીયા 696592982903 9099703457 

૩૨ સાકકરયા ભભમાભાઈ જસમત લાખચોકીયા 923586177435 9998584699 

૩૩ સાકકરયા છગન જસમતભાઈ લાખચોકીયા 850412320135 8141227978 

૩૪ ગોહીલ રત્નાભાઇ ભવાનભાઇ લાખચોકીયા 403407022836 9927554660 

૩૫ ગોહીલ રધભુાઇ જીવાભાઇ  લાખચોકીયા - 9978065341 

૩૬ ગોકહલ સોંડાભાઈ રવજીભાઈ લાખચોકીયા 889496083243 9727224423 

૩૭ કોળી પાચંાભાઈ ચોથાભાઈ લાખચોકીયા 357157779429 9712294559 

૩૮ માલકકયા સોમાભાઇ ચોથાભાઇ લાખચોકીયા 680594423302 9979008499 

૩૯ માલકીયા રમશેભાઇ જાદવભાઇ  લાખચોકીયા 497717493912 9904892928 



૪૦ ગૉકહલ સમાતભાઈ ભવાનભાઈ લાખચોકીયા 204978481295 7227963328 

૪૧ માલકીયા રાધાબને અરજણભાઇ લાખચોકીયા 293269990626 9687144804 

૪૨ માલકકયા સામજીભાઇ શાદુલભાઇ  લાખચોકીયા - 9727627742 

૪૩ જાદવ સામજીભાઇ ગણશેભાઇ લાખચોકીયા 302460059654 9913445148 

૪૪ બાવકીયા રાધાબને સોમાભાઇ  લાખચોકીયા 253662669176 9909547305 

૪૫ સાકરીયા રઘભુાઈ ભીમાભાઈ લાખચોકીયા 485937318148 9913633235 

 
----------x----------x---------- 


