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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-૪) 
ખટાણા ભીખાભાઇ ખીમાભાઇ ધારાડુુંગરી 557948930728 9712160232 ગ.ુતલ-૪ : ૧.૦ કિલો 

૨ બોહિીયા રામસીંગભાઇ રઘભુાઇ  ધારાડુુંગરી 956873963752 9913102533 

3 મદરાનીયા ભનાભાઇ મનજીભાઇ ધારાડુુંગરી 707409823530 9925361391 

૪ બોહિીયા રણછોડ અ મરસીભાઇ ધારાડુુંગરી 759023003578 9726225815 

૫ સારલા હરજીભાઇ દેવાભાઇ  ધારાડુુંગરી 664821726505 9638213683 

૬ ઉગરેજા રણછોડભાઇ મગનભાઇ  ધારાડુુંગરી 599008346370 9913845591 

૭ ઉગરેજા જાદવભાઇ ખોડાભાઇ ધારાડુુંગરી 450994828463 9978397046 

૮ બોહિીયા દેવજીભાઇ લધભુાઇ ધારાડુુંગરી 937753704955 9712347935 

૯ બોહિીયા અમરસી િરસનભાઇ ધારાડુુંગરી 840207354585 9978397663 

૧૦ મદરાનીયા વજાભાઇ કુિાભાઇ ધારાડુુંગરી 793914872966 9925361391 

૧૧ મગફળીમા 
IPM 

રાસડીયા નટવરભાઇ િનજીભાઇ રામદેવગઢ 226802923307 9924192575 મટેારીઝીયમ-૪.૦ કિલો 
૧૨ િાઠીયા મોહબતસુંગ અમરસુંગ  રામદેવગઢ 660699958552 9429647381 

૧૩ રાસડીયા વાલાભાઇ િાનજીભાઇ રામદેવગઢ 930730918042 9712244744 

૧૪ વીરજા ગોરધનભાઇ માવજીભાઇ રામદેવગઢ 391382055770 8758452553 

૧૫ ગોહીલ ભપુતભાઇ માનસુંગભાઇ  રામદેવગઢ 855993455428 9727528579 

૧૬ વીરજા િાન્તાબને ગોરધનભાઇ રામદેવગઢ 448020254502 9723737775 

૧૭ િાઠીયા ભવાનભાઇ અમરસુંગ રામદેવગઢ 698506436636 9904136265 

૧૮ િાઠીયા કદપસુંગ રાયસુંગભાઇ રામદેવગઢ 532213367522 9879216098 

૧૯ ગાબ ુઉગરીબેન જીવરાજભાઇ રામદેવગઢ 564076131246 7818089619 

૨૦ િાઠીયા પરુીબને મોહબતસુંગ  રામદેવગઢ 948182971461 9737319339 

૨૧ IDM    
બાયો-એજ ુંટ          
(ટ્રાઇિોડમાા) 

ગાબ ુપ્રભભુાઇ દેવજીભાઇ રામદેવગઢ 265270707881 9904668556 ટ્રાઇિોડમાા-૨.૦ કિલો 
૨૨ ગાબ ુકુિાભાઇ ધનજીભાઇ રામદેવગઢ 916079193363 7698994177 

૨૩ રામાણી વીપલુભાઇ નટવરભાઇ રામદેવગઢ 426563713063 9725791477 

૨૪ િાઠીયા પરુીબને ભવાનસુંગભાઇ રામદેવગઢ - -- 

૨૫ િાઠીયા પ્રતાપસુંગ અમરસુંગ  રામદેવગઢ 540345361491 9714412565 

૨૬ IPM  ઈન Bt 
હાું-િપાસ   

માલિીયા ભીમજીભાઇ જાદવભાઇ લાખચોિીયા 394245562239 9099301931 મલે ડીસરપ્ટીવ પસે્ટ 
(એમ.ડી.પી.)-૪૦૦ 
ગ્રામ 

૨૭ િોળી દીલીપભાઇ જાદવભાઇ લાખચોિીયા 770801040072 9427639760 

૨૮ માલાિીયા અમરાભાઇ ચોથાભાઇ લાખચોિીયા 361142107618 9727554660 

૨૯ માલિીયા છનાભાઇ ચોથાભાઇ લાખચોિીયા 361533855378 9913445462 

૩૦ િોળી ધીરાભાઇ બીજલભાઇ લાખચોિીયા 361533855378 9588036013 

૩૧ માલિીયા જાદવભાઇ ભાદાભાઇ લાખચોિીયા 607040837535 8980387899 

૩૨ માલિીયા રત્નાભાઇ લઘરાભાઇ લાખચોિીયા 378329451831 9879173489 

૩૩ માલિીયા સામજીભાઇ સાદુળભાઇ લાખચોિીયા 771530367764 9727627742 

૩૪ િોળી લઘરાભાઇ ગણેશભાઇ  લાખચોિીયા 900535609827 9909347525 

૩૫ િોળી રઘાભાઇ અરજણભાઇ  લાખચોિીયા 909854185686 9687144804 

 
 
 



 

CFLD-Oil-Seed Information of KVK, Nana-Kandhasar (Kharif-2019-2020) 

ક્ર્મ ખેડૂતનુાં નામ ગામ ઈનપટુસ 

૧ મેટા દેવાયતભાઈ નારણભાઈ વડાલી મગફળી 
બબયારણ – જી.જે.જી-૩૧ -  ૩૦ કિલો 
રાઈઝોબબયમ ૫૦૦ મીલી 
પી.એસ.બી ૫૦૦ મીલી 
બ્યવેુરીયા ૧ કિલો 
ટ્રાયિોડમાા ૨ કિલો 

૨ ખીમાનીયા વીરાભાઈ અમરાભાઈ વડાલી 
૩ મહશેભાઈ દેવરાજભાઈ ખીમાનીયા વડાલી 
૪ ખીમાનીયા રાયધનભાઈ અમરાભાઈ વડાલી 
૫ ભાનુુંભાઈ ભગવાનભાઈ મિવાણા વડાલી 
૬ ભાનુુંબેન ધનજીભાઈ મિવાણા વડાલી 
૭ જગજીવનદાસ આત્મારામ દેવમોરારી વડાલી 
૮ ગીતાબેન નનમાળભાઈ મેટા વડાલી 
૯ િાનભુાઈ િાલુુંભાઈ િાુંગડ વડાલી 
૧૦ રાયધનભાઈ ભગવાનભાઈ મિવાણા વડાલી 
૧૧ ધીરુભાઈ રામજીભાઈ રાઠોડ ભેટસડુા 
૧૨ રતીલાલ નાગધનભાઈ ગલધાર ભેટસડુા 
૧૩ જયાબેન રુપાભાઈ િોથારીયા ભેટસડુા 
૧૪ ભપુતભાઈ મોહનભાઈ ગાબ ુ ભેટસડુા 
૧૫ રાઘવભાઈ ધોધરભાઈ કુિડીયા ભેટસડુા 
૧૬ સાદુાલ  લવજીભાઈ કુિડીયા ભેટસડુા 
૧૭ રણછોડભાઈ રાધવભાઈ કુિડીયા ભેટસડુા 
૧૮ રાઘવભાઈ નારણભાઈ કુિડીયા ભેટસડુા 
૧૯ મનજીભાઈ નારણભાઈ કુિડીયા ભેટસડુા 
૨૦ ગોરધનભાઈ િેશભુાઈ કુિડીયા ભેટસડુા 
૨૧ બાબાભાઈ લવાભાઈ કુિડીયા ભેટસડુા 
૨૨ િેશાભાઈ સવસીભાઈ કુિડીયા ભેટસડુા 
૨૩ ગોંનવદભાઈ રવજીભાઈ સાિરીયા ભેટસડુા 
૨૪ ભીમાભાઈ ગાુંડાભાઈ સાિરીયા ભેટસડુા 
૨૫ ગાડુુંભાઈ રવજીભાઈ કુિડીયા ભેટસડુા 
૨૬ હમીરભાઈ ગોનવિંદભાઈ કુિડીયા ભેટસડુા 
૨૭ ભરુાભાઈ ગોનવિંદભાઈ કુિડીયા ભેટસડુા 
૨૮ રસીિભાઈ બીજલભાઈ ગામુું ભેટસડુા 
૨૯ ચદુભાઈ નવભાભાઈ કુિડીયા ભેટસડુા 
૩૦ રામજીભાઈ જાદવભાઈ કુિડીયા ભેટસડુા 
૩૧ બેલીમ સલીમભાઈ ગલુાબભાઈ પીપળીયા 
૩૨ પઠાણ દીલાવરભાઈ ઉમરખાન પીપળીયા 
૩૩ પઠાણ મહોબતખાન ઉમરખાન પીપળીયા 
૩૪ પોપટભાઈ દેવનસિંહ્ભાઈ સરીયા  પીપળીયા 
૩૫ મિવાણા હીરાભાઈ વસ્તાભાઈ પીપળીયા 



૩૬ નાગિુીયા નાથાભાઈ તનજીભાઈ પીપળીયા 
૩૭ મિવાણા સોમાભાઈ વસ્તાભાઈ પીપળીયા 
૩૮ મિવાણા સરુાભાઈ વસ્તાભાઈ  પીપળીયા 
૩૯ મિવાણા પનુાભાઈ ધમાભાઈ પીપળીયા 
૪૦ મિવાણા ગોનવિંદભાઈ વસ્તાભાઈ પીપળીયા 
૪૧ મિવાણા હીરાભાઈ વસ્તાભાઈ પીપળીયા 
૪૨ મિવાણા લાખાભાઈ ટપભુાઈ પીપળીયા 
૪૩ સરીયા િેશાભાઈ દેવનસિંહ્ભાઈ પીપળીયા 
૪૪ સરીયા મનસખુભાઈ પાુંચાભાઈ પીપળીયા 
૪૫ મિવાણા િાનાભાઈ ધરમભાઈ પીપળીયા 
૪૬ બેલીમ રહીમભાઈ ગલુાબભાઈ પીપળીયા 
૪૭ લુંબ્રીયા હીડાભાઈ લધરાભાઈ પીપળીયા 
૪૮ વસ્તાભાઈ ગોનવન્દભાઈ મિવાણા પીપળીયા 
૪૯ પનુાભાઈ ધમાભાઈ મિવાણા પીપળીયા 
૫૦ નાગડુિીયા નાથાભાઈ તાનાજીભાઈ પીપળીયા 

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

  


