
કે.વિ.કે., જુ.કૃ.ય.ુ, નાનાકાાંધાસર (ચોટીલા) કેન્દ ર રારા લયિાા યલા FLD ની માહિતી રિી : ર૦૧૮-૧૯ 
 

ક્રમ પાકની 
તજગણતા 

ખેડૂતન ું નામ સરનામ ું આધાર કાર્ડ નુંબર મોબાઈલ નુંબર ઈનપ ટસ 

૧ ૨ 3 ૪ ૫ ૬ ૭ 
૧ જીરૂ માું 

આઇ.ર્ી.એમ. 
ચૌિાણ કાંચનબયન બળદેિભાઇ કરમડ 336337856446 9904725982 મેન્કોઝેબ-૫૦૦ 

ગ્રામ 
કાબેંર્ાઝીમ-
૨૫૦ગ્રામ 
 

૨ ચૌિાણ િશરામભાઇ 
લાલજીભાઇ 

કરમડ - 8140275133 

૩ ચૌિાણ ઘનશ્ા ામ કાનજીભાઇ કરમડ 596951504175 8128027351 

૪ ડાભી તખાભાઇ ચતરુભાઇ કરમડ 725436298849 - 

૫ ચૌિાણ પનુાભાઇ લાલજીભાઇ કરમડ 434890060613 9712260683 

૬ ચૌિાણ જગદીશ ભગિાનભાઇ કરમડ 631028868146 9979197277 

૭ ગોિીલ રશીકભાઇ પુાંજાભાઇ કરમડ 704211615948 6354205699 

૮ ચૌિાણ જિયરભાઇ 
ભગિાનભાઇ 

કરમડ 580701014248 9725847392 

૯ સોલાંકી ખમુાનશાંગ 
િાલજીભાઇ 

કરમડ 876798697813 9978795665 

૧૦ શાિ મિશેભાઇ તખાભાઇ કરમડ 924325402211 9427653071 

૧૧ સોલાંકી દીલીપભાઇ િમેભુાઇ કરમડ 858475777831 9825268692 

૧૨ સોલાંકી કરણસાંગ 
ઉમયદસાંગભાઇ 

કરમડ 257384842419 9909597126 

૧૩ મયણીા ા મશરુભાઇ શામજીભાઇ કરમડ 409530377337 9601056249 

૧૪ સોલાંકી દીપસાંગભાઇ 
િલજીભાઇ 

કરમડ 858475777831 9825268692 

૧૫ સોલાંકી ભરતભાઇ કેિરભાઇ કરમડ 826251561274 - 

૧૬ સોલાંકી િઠીસીંિ કનભુાઇ કરમડ 833667667360 9978795663 

૧૭ સોલાંકી દદુભાઇ મયઘભુાઇ કરમડ 929828312349 9714845710 

૧૮ સોલાંકી વિક્રમભાઇ 
ઘાંશ્ા ામભાઇ 

કરમડ 689246985366 9427875490 

૧૯ સોલાંકી કીરતભાઇ મયઘભુાઇ કરમડ 904765999079 9904065348 

૨૦ સોલાંકી જુિાનસાંગ 
માાંનસાંગભાઇ 

કરમડ 946680496586 9601099019 

૨૧ સધુારેલ 
જાત         

(ગ.ુ ઘઉં-
૪૬૩) 

કાઠીા ા મોિબતસાંગ 
અમરસાંગ 

રામદેિગઢ 660699958552 9429647381 
બીયારણ: ૪૦ 

કી.ગ્રા. 
૨૨ કાઠીા ા પરુીબયન મોિબતસાંગ રામદેિગઢ 948182971461 8511937893 

૨૩ રાછડીા ા જાદિભાઇ 
ડાહ્યાભાઇ 

રામદેિગઢ 286533729924 9978998758 

૨૪ કાઠીા ા ભિાનસાંગ અમરસાંગ રામદેિગઢ 698506436636 9904136265 

૨૫ કાઠીા ા દીપસાંગ રાા સાંગભાઇ રામદેિગઢ 532213367522 9909597020 

૨૬ રાછડીા ા પ્રભાબયન જાદિભાઇ રામદેિગઢ 807412772124 9978998758 



૨૭ કાઠીા ા અજીતભાઇ 
સરુસાંગભાઇ 

રામદેિગઢ 664879828698 7624052900 

૨૮ ગોિીલ ભપુતભાઇ 
માનસાંગભાઇ 

રામદેિગઢ 855993455428 9727528579 

૨૯ ગોિીલ િાંસાબયન ભપુતભાઇ રામદેિગઢ 995165697214 6355403282 

૩૦ ગોિીલ દીપસાંગ માનસાંગભાઇ રામદેિગઢ 754243957134 9925695557 

૩૧ રામાણી ભાિનાબયન 
દીલીપભાઇ 

રામદેિગઢ 400203486124 9428329403 

૩૨ વિરજા ગોરધનભાઇ 
માિજીભાઇ 

રામદેિગઢ 391382055770 8758452553 

૩૩ વિરજા કાાંતાબયન ગોરધનભાઇ રામદેિગઢ 448020254502 9924986969 

૩૪ ગાબ ુપ્રભભુાઇ દેિજીભાઇ રામદેિગઢ 265270707881 9904668556 

૩૫ જરમરીા ા લાભબુયન 
જેસાંગભાઇ 

રામદેિગઢ 222293737005 7046323418 

૩૬ વિરજા રમયશભાઇ રિજીભાઇ રામદેિગઢ 839500556924 9909065999 

૩૭ કાઠીા ા પ્રતાપસાંગ અમરસાંગ રામદેિગઢ 540345361491 9714412565 

૩૮ રામાણી અમરસીભાઇ 
લિજીભાઇ 

રામદેિગઢ 305978366300 9825383382 

૩૯ િાાંડા ભદુરભાઇ કાળુભાઇ રામદેિગઢ 930730918042 9712244744 

૪૦ રાછડીા ા િલ્લભભાઇ 
કાનજીભાઇ 

રામદેિગઢ 473280125119 6351324886 

૪૧ સ ધારેલ 

જાત         

(ગ .જ .ચણા-
૬) 

િાાંડા ઘનશ્ા ામભાઇ ભદુરભાઇ રામદેિગઢ 305869726458 9825590860 બીયારણ: ૨૫ 

કી.ગ્રા. ૪૨ મીઠાપરા અરજણભાઇ 
કાળુભાઇ 

રામદેિગઢ 971839720605 9878742262 

૪૩ ગાબ ુિજુભાઇ ગટોરભાઇ રામદેિગઢ 579112932003 8347582738 

૪૪ કાઠીા ા ખમુાનસાંગ 
રાા સાંગભાઇ 

રામદેિગઢ 276241321592 9925740618 

૪૫ કાઠીા ા જીકુબયન સરુસાંગભાઇ રામદેિગઢ 282829776980 9624186800 

૪૬ રાછડીા ા િલ્લભભાઇ 
કાનજીભાઇ 

રામદેિગઢ 930730918042 9712244744 

૪૭ રામાણી ઘનશ્ા ામભાઇ 
ભીખાભાઇ 

રામદેિગઢ 604233491928 9825396712 

૪૮ રામાણી દીલીપભાઇ 
િલ્લભભાઇ 

રામદેિગઢ 315015367568 9428329403 

૪૯ રામાણી િાલજીભાઇ 
લિજીભાઇ 

રામદેિગઢ 420676202274 9925339312 

૫૦ રાછડીા ા િલ્લભભાઇ 
શાાંતીલાલ 

રામદેિગઢ 392060865141 9723254203 

 
 



કે.વિ.કે., જુ.કૃ.ય.ુ, નાનાકાાંધાસર (ચોટીલા) કેન્દ ર રારા લયિાા યલા Cluster FLD on pulse under ની માહિતી રિી : ર૦૧૮-૧૯ 
ક્રમ પાક 

તજજ્ઞતા 
ખયડુતનુાં નામ સરનામુાં આધાર નાંબર  કોન્દ ટેક નાંબર ઈનપટૂસ 

૧ સધુારેલ 

જાત         

ગ.ુ 

જુ.ચણા-
૬ 

ચાિડા બાબભુાઇ પચાણભાઇ રામપરા 785620015350 9913528058 બીા ારણ: ૫૦ 
કી.ગ્રા. 
રાઈઝોબીા મ:૧.૦ 
લી  
પી.એસ.બી.: ૧.૦ 
લી 
ટ્રાઇકોડેમમ- ૪ હકગ્રા 
બીિયરીા ા : ૨ 
હકગ્રા 
 

 

ર ચાિડા જા યશભાઇ કમાભાઇ  રામપરા 425801500777 9723015075 

૩ ચાિડા ગણયશભાઇ ભગિાનભાઇ રામપરા 920475299213 9925992900 

૪ ચાિડા ગાંગાબયન ભગિાનભાઇ રામપરા 605251247832 - 

૫ ચાિડા કમાભાઇ કેદારભાઇ રામપરા 330552801094 9723015075 

૬ ચાિડા િનરાજભાઇ જા મલભાઇ  રામપરા 505138611229 9979313977 

૭ ચાિડા િનરાજભાઇ નારસાંગભાઇ  રામપરા 233791970325 7698744774 

૮ પઢારીા ા અવિન ઘનશ્ા ામભાઇ રામપરા 850134857916 9924322256 

૯ ચાિડા દીલીપભાઇ નારસાંગભાઇ રામપરા 414647453071 9979443425 

૧૦ પઢારીા ા રણછોડ ઘનશ્ા ામભાઇ રામપરા 740178409517 9601287157 

૧૧ ચાિડા અજમલભાઇ રણછોડભાઇ રામપરા 519571553473 9979382554 

૧ર ચાિડા રજેશભાઇ અજમલભાઇ રામપરા 803321675554 9426663737 

૧૩ ચાિડા લક્ષમણ ગાંગારામભાઇ રામપરા 630282490274 9687970633 

૧૪ પઢારીા ા િનરાજભાઇ દેિાભાઇ  રામપરા 575595182121 9687251950 

૧૫ પઢારીા ા દેિાભાઇ ઓઘડભાઇ રામપરા 526787016075 - 

૧૬ રાઠોડ ચાંદુભાઇ ભીખાભાઇ રામપરા 751896891116 9662708500 

૧૭ રાઠોડ ભરતભાઇ ભીખાભાઇ રામપરા 723415943144 9140018818 

૧૮ ચાિડા હકરીટભાઇ કમાભાઇ રામપરા 364723231313 9824460027 

૧૯ ચાિડા દીલીપભાઇ િરસાંગભાઇ રામપરા 243576727867 9979443426 

ર૦ ચાિડા દીલીપભાઇ મોિનભાઇ રામપરા 752045135682 9714633606 

ર૧ ચાિડા બલદેિભાઇ મોિનભાઇ રામપરા 244050100692 9898224377 

રર રાઠોડ દીલીપભાઇ નરસાંગભાઇ રામપરા 970386821458 9913877877 

ર૩ સીંધિ મયઘરાજભાઇ રામજીભાઇ રામપરા 987228873156 9904443868 

ર૪ પઢારીા ા મનભુાઇ દેિાભાઇ રામપરા 923915405115 9726922821 

ર૫ ચાિડા પ્રિીણભાઇ લક્ષમણભાઇ રામપરા 801647412529 9687970633 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FLD Animal Husbandry 
 

વર્ડ:- ૨૦૧૮-૧૯                                                                                                       ગામ: ધારાડ ુંગરી 
ક્રમ નું ખેડૂતન ું નામ મોબાઈલ નુંબર આધારકાર્ડ  ઈનપ ટ 

૧ બોિકીા ા રામવસિંગ લાધભુાઇ ૯૯૧૩૧૦૨૫૩૩ ૯૫૬૮ ૭૩૯૬ ૩૭૫૨ આણાંદ રજકા ૩ બબા ારણ : ૧ 

હકગ્રા ૨ ઉગરેજા રણછોડ મગનભાઈ ૯૯૧૩૮૪૫૫૯૧ ૫૯૯૦ ૦૮૩૪ ૬૩૭૦ 

૩ ખટાણા ભીમાભાઈ ખીમાભાઈ ૯૭૧૨૧૬૦૨૩૨ ૫૫૭૯ ૪૮૯૩ ૦૭૨૮ 

૪ બોિકીા ા દેિજીભાઈ લાધભુાઇ ૯૭૧૨૩૪૭૯૩૫ ૯૩૭૭ ૫૩૭૦ ૪૯૫૫ 

૫ બોિકીા ા રણછોડ અમરવસિંિ ૯૭૨૬૨૨૫૮૧૫ ૭૫૯૦ ૨૩૦૦ ૩૫૭૮ 

૬ કોળી શાંકરભાઈ નાનભુાઈ ૯૮૨૫૫૧૦૪૫૫ ૫૩૫૮ ૫૯૫૪ ૫૮૨૧ 

૭ સરલા રામાભાઈ ભીખાભાઈ ૭૩૮૩૪૦૧૫૭૨ ૯૬૧૫ ૬૪૫૦ ૯૭૫૮ 

૮ બોિકીા ા ધનાભાઈ વિઠલભાઈ ૯૭૨૬૨૨૬૬૬૩ ૪૫૮૬ ૦૮૮૨ ૮૨૭૫ 

૯ સરલા િરજીભાઈ દેિાભાઈ ૯૬૩૮૨૧૩૬૮૩ ૬૬૪૮ ૨૧૭૨ ૬૫૦૫ 

૧૦ સરલા દેિાભાઈ બબજલભાઈ ૯૯૨૫૧૬૭૦૩૦ ૫૩૭૦ ૫૬૪૫ ૦૬૧૫ 

 

ગામ: હર્ાળા 
ક્રમ નું ખેડૂતન ું નામ મોબાઈલ નુંબર આધારકાર્ડ  ઈનપ ટ 

1. રૂદાતલા િસરામભાઈ મોિનભાઈ ૯૯૭૮૪૫૭૧૫૧ ૫૭૩૦ ૦૧૪૨ ૬૮૩૨ ભેંસોમાાં વમનરલ વમક્ષ્રર: ૪૦ 

ગ્રામ પ્રવત હદિસ ૬૦ હદિસ 

માટે 

2. રૂદાતલા નરવસિંિભાઈ મોિનભાઈ ૯૯૧૩૪૪૫૧૯૧ ૭૯૮૬ ૯૯૪૯ ૫૫૫૩ 

3. રૂદાતલા દેિાભાઈ ગોિીંદભાઈ ૯૯૭૮૫૩૭૯૪૮ ૯૬૯૬ ૮૮૦૧ ૭૫૮૯ 

4. ફીચડીા ા ભોપાભાઇ રામાભાઈ - ૮૭૭૮ ૭૨૦૧ ૯૯૯૮ 

5. ફીચડીા ા ચાંદુભાઈ રાા સાંગભાઈ - ૫૬૨૮ ૮૯૨૨ ૩૨૨૬ 

 

 

-----X-----X----- 


