
કૃષિ ષળજ્ઞાન કેન્દ્ર, જુ.કૃ.ય,ુ મોરફી દ્વારા ગોઠળળામાાં આળે FLD ની માહિતી ળિષ ૨૦૧૮-૧૯ 

ક્રમ ાકની 
તજગણતા 

ખેડતૂનુાં નામ સરનામુાં આધાર કાડષ નાંફર મોફાઇ નાંફર ઇનપટુસ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

મગપલી જીજેજી – ૨૨ (ખરીપ ૨૦૧૮) 
૧ ભગપી 

જીજેજી – 
૨૨ 

ટેર જેઠારાર 
અભયળીબાઇ  

નળીતય - ૯૯૭૯૩૧૩૦૫૦ ભગપી 
જીજેજી – ૨૨ 

(૩૦ કિરો) ૨ ટેર જગજીલન 
બગલાનજીબાઇ 

નળીતય ૭૩૬૬૩૩૪૪૧૭૯૭ ૯૪૨૯૨૪૫૩૩૭             

૩ ધનશ્માભ 
અભયળીબાઇ અઘાયા  

નળીતય - ૯૭૨૭૬૩૨૨૫૪ 

૪ ટેર ગણેળબાઇ 
ળાભજીબાઇ  

નળીતય - ૯૭૨૭૩૧૯૮૧૧ 

૫ ટેર હયગોવલિંદ 
અયજણબાઇ 

નળીતય - ૭૫૬૭૫૬૩૦૬૦ 

૬ ફચબુાઇ યાભજીબાઇ 
ટેર 

દેલીપયુ - ૯૮૭૯૦૯૨૩૯૯ 

૭ યભેળબાઇ બાણજી 
ટેર 

દેલીપયુ - - 

૮ િાાંતીરાર ભદુયબાઇ 
ટેર 

જુના દેલીમા  ૪૩૦૪૯૫૭૩૭૬૫૫ ૯૯૭૮૯૭૩૫૮૩ 

૯ ફયાસયા અળોિબાઇ 
રખભણબાઇ 

સજજનય - ૯૮૨૫૪૯૨૭૮૯ 

૧૦ બયતકુભાય પ્રભરુાર 
ટેર 

સજજનય - ૯૯૯૮૬૪૭૨૦૬ 

મગપલી (ખરીપ ૨૦૧૮) 
૧૧ મગપલી ટેર ભદુયબાઇ નળીતય - ૭૬૦૦૦૯૫૬૦૦ િરોયામયી 

પોસ ૧ લરટય ૧૨ જમાંતીરાર ભદુયબાઇ 
બોટાણીમા 

જુના દેલીમા ૯૧૪૯૧૫૪૪૯૩૦૬ ૯૭૧૨૯૭૨૭૧૦ 

૧૩ જમાંતીરાર યલજીબાઇ 
ટેર 

જુના દેલીમા ૮૪૧૬૦૫૮૯૨૩૦૪ ૯૪૨૭૬૬૨૯૦૭ 

૧૪ યાભજી યલજીબાઇ 
ભારાસણા 

જુના દેલીમા ૫૩૧૨૩૯૧૯૭૭૫૮ ૭૫૬૭૫૦૬૩૦૦ 

૧૫ પ્રભબુાઇ પ્રાગજીબાઇ સજજનય - ૯૬૬૨૬૪૮૦૪૮ 



કાસમાાં ગુાફી ઇયલનુાં ષનયાંત્રણ (ખરીપ ૨૦૧૮) 
૧૬ િાસ  કહયાફેન યાભજી 

મુાંદડીમા 
યાજય - - પેયોભોન ટે્ર 

૧૫ નાંગ 
ફીલેયીમા ૨ 

કિરો 
૧૭ યોહીત નયળી ટેર નળીતય ૨૧૨૭૭૧૬૨૦૧૭૯ ૯૯૭૮૨૯૩૦૧૩ 
૧૮ અંફાયાભ હયખજીબાઇ 

ટેર 
નળીતય ૭૪૩૨૧૨૨૫૫૨૪૮ ૯૯૨૫૨૫૪૫૧૪ 

૧૯ ફાબબુાઇ હીયાબાઇ 
ટેર 

નળીતય ૧૨૪૩૫૦૦૪૦૧૬૯૩ ૯૮૭૯૬૩૩૭૩૫ 

૨૦ ળીલરાર ફાલબુાઇ 
ભાયલાણીમા 

યાજય ૨૯૩૨૬૪૦૪૦૭૧૪ ૯૯૭૯૬૩૩૭૩૫ 

૨૧ યજનીિાન્ત 
બગલાનજી તાયયા  

ભાનસય ૮૫૩૩૪૪૧૫૩૨૬૯ ૯૮૭૯૪૯૨૪૪૫ 

૨૨ ભહાદેલબાઇ 
ભોહનબાઇ ભોયડીમા  

અભયેરી - ૯૮૭૯૫૯૮૬૯૦ 

૨૩ યસોતભ ભોહનબાઇ 
ટેર 

અભયેરી - ૭૫૭૪૯૯૧૪૫૮ 

૨૪ લજીફેન જીલયાજબાઇ  ગોયખીજડીમા  - - 
૨૫ યભેળ િેળલજીબાઇ 

િાભયીમા  
જફરપયુ ૩૯૯૯૨૫૬૯૬૬૩૩ ૯૯૧૩૯૪૪૭૪૦ 

ગુાફી ઇયલનુાં ષનયાંત્રણ (MDP) (ખરીપ ૨૦૧૮) 
૨૬ િાસ ળાાંતાફને 

બગલાનજીબાઇ તાયયા 
ભાનસય - - MDP pest 5 

નાંગ 

જીરૂના ાકમાાં સકુારનુાં ષનયાંત્રણ (રફી ૨૦૧૮-૧૯) 
૨૭ 
 

જીરૂ બીખાબાઇ જીલાબાઇ 
ભોયડીમા  

અભયેરી  ૭૮૪૩૧૯૮૦૩૬૬૬ ૭૫૭૪૯૯૧૪૫૮ ટાઇિોડભાાં ૨ 
કિરો,  જીરૂ 
૬ કિરો  ૨૮ ઉિાબાઇ જીલાબાઇ 

ભોયડીમા  
અભયેરી ૪૭૧૦૫૨૮૭૭૭૧૮ ૭૫૭૪૯૯૧૪૫૮ 

૨૯ ગૌયીફેન યભેળબાઇ 
ગોયખીમા 

ગોયખીજડીમા  - - 

૩૦ નાયણબાઇ 
નયબેયાભબાઇ ટેર 

જુના દેલીમા  ૬૭૧૦૨૭૦૯૦૦૫૨ ૯૭૨૪૦૭૧૪૭૧ 

૩૧ ળીલાબાઇ 
ત્રીબોલનબાઇ ગોયીમા  

ગોયખીજડીમા - ૯૮૭૯૯૧૦૫૦૯ 

૩૨ કદનેળબાઇ ટી. ટેર ગોયખીજડીમા - ૯૭૧૨૩૬૩૬૨૫ 
૩૩ િયળનબાઇ િડલાબાઇ 

ચાલડા  
ગોયખીજડીમા ૫૬૬૭૩૧૦૫૬૪૯૯ ૮૧૪૧૩૧૧૫૨૦ 



૩૪ ચતયુબાઇ 
ઠાિયળીબાઇ ટેર 

ગોયખીજડીમા ૮૫૫૧૬૫૭૯૮૭૭૭ ૯૯૦૯૪૮૪૦૪૭ 

૩૫ લસયાભબાઇ 
અયજણબાઇ ગોયીમા  

ગોયખીજડીમા ૬૫૬૪૦૯૪૫૫૦૧૦ ૯૬૩૮૬૩૦૫૭૪ 

૩૬ મિેુળબાઇ ધનજીબાઇ 
િાલય 

અભયાય ૮૪૮૯૮૩૨૯૫૮૦૯ - 

ચણા (રફી ૨૦૧૮-૧૯) 
૩૭ ચણાની નલી 

જાત (જીજેજી 
– ૫) 

રારજીબાઇ 
બાણજીબાઇ યાજયા  

સજજનય ૭૮૫૫૯૩૫૪૯૫૭૫ ૯૯૯૮૭૫૬૨૯૦ ચણા જીજેજી 
– ૫ (૧૨.૫ 

કિરો) ૩૮ ગોયધન ભગનબાઇ 
જેતયી 

સજજનય ૪૩૯૫૧૦૩૪૩૩૮૩ ૯૭૨૫૮૮૦૯૮૯ 

૩૯ ભાલજીબાઇ 
ભનજીબાઇ ચભાય 

સજજનય ૪૬૨૯૪૩૪૩૦૦૦૭ ૯૭૨૬૧૦૬૧૪૬ 

૪૦ ટેર ળાાંતીરાર 
નાયણબાઇ 

િડીમાણા ૯૦૧૫૯૯૬૨૯૧૭૮ ૯૯૨૫૭૩૫૮૨૯ 

૪૧ ટેર કદરી 
ત્રીરોિબાઇ  

િડીમાણા - ૯૯૦૯૯૭૨૧૭૦ 

૪૨ યસીિ નયળીબાઇ 
િરોરા  

ભોટી લાલડી - ૯૪૨૮૮૯૨૬૦૪ 

૪૩ યતીરાર ડોસાબાઇ 
ગોયીમા  

ગોયખીજડીમા  ૭૬૧૯૯૫૭૪૪૧૦૭ ૯૯૨૫૯૬૯૬૧૨ 

૪૪ લલ્રબબાઇ ડોસાબાઇ 
ગોયીમા  

ગોયખીજડીમા  ૪૬૪૧૮૦૮૩૦૦૭૨ - 

૪૫ સયેુળ રારજીબાઇ કુાંબાયીમા - ૯૯૦૯૯૫૮૫૮૨ 
૪૬ ળાાંવતરાર રારજીબાઇ  કુાંબાયીમા - - 

 


