
કે.વિ.કે., જુ.કૃ.યુ., નાનાકાાંધાસર (ચોટીલા) કેન્દ ર રારા લેિાયેલા FLD ની માવિતી રિી : ર૦૧૯-૨૦ 
 

ક્રમ પાકની 

તજગણતા 

ખેડૂતન ું નામ સરનામ ું આધાર કાડડ નુંબર મોબાઈલ નુંબર ઈનપ ટસ 

૧ ૨ 3 ૪ ૫ ૬ ૭ 
૧ જીરૂ માાં 

આઇ.ડી.એમ. 
ચૌિાણ િરશેભાઇ બળદેિભાઇ કરમડ 257681180106 9408843215 મેન્દકોઝેબ-૫૦૦ 

ગ્રામ 
કાબબાંડાઝીમ-
૨૫૦ગ્રામ 
 

૨ ચૌિાણ િશરામભાઇ લાલજીભાઇ કરમડ 968227797248 9662367183 

૩ કોળી રાયસાંગભાઇ પુાંજાભાઇ  કરમડ 704211615976 9904366216 

૪ સોલાંકી દીલીપવસાંગ િેમભુા કરમડ 858475777831 9825268692 

૫ ચૌિાણ નરશેભાઇ પ્રિલાદભાઇ કરમડ 964297952854 8140613942 

૬ ચૌિાણ પ્રિીણભાઇ ભુદરભાઇ કરમડ 666638519947 9427666361 

૭ ડાભી ગોપાલભાઇ ડાહ્યાભાઇ કરમડ 736267441733 9727455745 

૮ ચૌિાણ નરશીભાઇ લાલજીભાઇ કરમડ 618544073541 9974430215 

૯ ચૌિાણ જગદીશભાઇ ભિાનભાઇ કરમડ 631028868146 9979197277 

૧૦ ડાભી િજાભાઇ પ્રિલાદભાઇ કરમડ 352430199460 9737794941 

૧૧ ડાભી મસરુભાઇ રામજીભાઇ કરમડ 409530377337 9601056249 

૧૨ ચૌિાણ પ્રિલાદભાઇ ગોવિાંદભાઇ કરમડ 237972471349 9998455893 

૧૩ ચૌિાણ માધિભાઇ ગીરઘરભાઇ કરમડ 398284575718 9725791497 

૧૪ ચૌિાણ જરેામભાઇ ગોપાલભાઇ કરમડ 512308919742 9825587496 

૧૫ ચૌિાણ ખુશાલભાઇ ગોપાલભાઇ કરમડ 552601417015 9869942273 

૧૬ ચૌિાણ મિેશભાઇ િશરામભાઇ કરમડ 346886595033 8140275133 

૧૭ સોલાંકી ખુમાનશાંગ િાલજીભાઇ કરમડ 876798697813 9978795665 

૧૮ ડાભી ભુદરભાઇ છગનભાઇ કરમડ 239028971204 -- 

૧૯ ચૌિાણ પુનાભાઇ લાલજીભાઇ કરમડ 434890060613 9712260683 

૨૦ શાિ મિેશભાઇ તખાભાઇ કરમડ 924325402211 9427653071 

૨૧ સુધારલે જાત         

(ગુ. ઘઉાં -
૪૫૧) 

બાિળીયા મનસુખ સામતભાઇ લાખચોકીયા - 9688529159 બીયારણ: ૪૦ 

કી.ગ્રા. ૨૨ બાિળીયા રાઘિ સોમાભાઇ લાખચોકીયા - 9909547305 

૨૩ માલકીયા અરજણભાઇ પબાભાઇ લાખચોકીયા 909854185686 9887144804 

૨૪ માલકીયા ભીમાભાઇ જાદિભાઇ લાખચોકીયા 394245562239 9099301931 

૨૫ માલકીયા વદલીપભાઇ જાદિભાઇ લાખચોકીયા 770801040072 9099301931 

૨૬ માલકીયા સોમાભાઇ છોટાભાઇ લાખચોકીયા 680594423302 7016132207 

૨૭ માલકીયા ગણેશભઈ ડાહ્યાભાઇ લાખચોકીયા 500303615219 9904832928 

૨૮ માલકીયા સાદુરભાઇ ગણેશભાઇ લાખચોકીયા 701530367764 9727627742 

૨૯ માલકીયા લઘારા ગણેશભાઇ લાખચોકીયા 361142107618 9879173489 

૩૦ માલકીયા ભાદાભાઇ જાદિભાઇ લાખચોકીયા 607040837535 8980387899 

૩૧ માલકીયા રઘુભાઇ છોટાભાઇ લાખચોકીયા 696592982903 9099703457 

૩૨ જાદિ રાણાભાઇ પાાંચાભાઇ લાખચોકીયા 496045936085 - 

૩૩ માલકીયા સનાભાઇ છોટાભાઇ લાખચોકીયા 361533855378 9913445462 

૩૪ માલકીયા અમરાભાઇ છોટાભાઇ લાખચોકીયા 900535609827 9913446504 

૩૫ માલકીયા જાિરાભાઇ છનાભાઇ લાખચોકીયા 479744780271 9712378425 

૩૬ ગોવિલ સોાંડાભાઇ રાિજીભાઇ લાખચોકીયા 999496083243 9727224423 

૩૭ ગોવિલ રત્નાભાઇ ભિાનભાઇ લાખચોકીયા 403407022836 9727554660 

૩૮ ગોવિલ સામતભાઇ ભિાનભાઇ લાખચોકીયા 204978481295 9099301931 

૩૯ માલકીયા પાાંચાભાઇ ચોથાભાઇ લાખચોકીયા 357157779429 9712294559 

૪૦ જાદિ સામજીભાઇ ગણેશભાઇ લાખચોકીયા 302460059654 9973445248 

૪૧ સુધારલે જાત         

(ગુ.જુ.ચણા-

૩) 

બાિવળયા િાલાજી મનાજીભાઇ સણોસરા 475829241299 6352209920 બીયારણ: ૨૫ 

કી.ગ્રા. ૪૨ સોલાંકી માંગાભાઇ મેઘાભાઇ સણોસરા 776046751641 9879352806 

૪૩ રાંગપરા મેપાભાઇ જરેામભાઇ સણોસરા 211182931671 9510605688 

૪૪ પરમાર માંગનભાઇ િાથલભાઇ સણોસરા 785426910736 9979660512 

૪૫ પરમાર િાલજીભાઇ કુિરભાઇ સણોસરા 787431002153 9974042550 

૪૬ મકિાણા રાિજીભાઇ વશિાભાઇ સણોસરા 235354178983 9727894088 

૪૭ બાિળીયા બુધાભાઇ મનજીભાઇ સણોસરા 856785967191 9998828017 

૪૮ પરમાર િાળાભાઇ નાગાજીભાઇ સણોસરા 271916962827 9898877355 

૪૯ ઝાપવડયા દેિભાઇ નાજાભાઇ સણોસરા 728215989358 8141731520 

૫૦ બાિળીયા િશારામ રાઘિભાઇ સણોસરા 648030533246 9090441408 

 



 કે.વિ.કે., જુ.કૃ.યુ., નાનાકાાંધાસર (ચોટીલા) કેન્દ ર રારા લેિાયેલા Cluster FLD on pulse under ની માવિતી 

રિી : ર૦૧૯-૨૦ 
ક્રમ પાક 

તજજ્ઞતા 

ખેડુતનુાં નામ સરનામુાં આધાર નાંબર  કોન્દ ટેક નાંબર ઈનપૂટસ 

૧ સુધારલે 

જાત         

ગ.ુ 

જુ.ચણા-૬ 

કુકડીયા વિનુભાઇ કેિાભાઇ ભેટસુડા 981181970165 9979089644 બીયારણ: ૨૫ કી.ગ્રા. 
રાઈઝોબીયમ:૦.૫ લી  
પી.એસ.બી.: ૦.૫ લી 
ટર ાઇકોડેમમ- ૨ વકગ્રા 
બીિેરીયા : ૧ વકગ્રા 
 

 

ર ગાબુ સુરશેભાઇ લિાજીભાઇ ભેટસુડા 662898070988 7096807976 

૩ કુકવડયા િમીરભાઇ ગોવિાંદભાઇ ભેટસુડા 745681324022 9824419291 

૪ રાઠોડ ધીરૂભાઇ રામાજીભાઇ ભેટસુડા 204648965612 9979089644 

૫ કુકડીયા કેિાભાઇ સિાસીભાઇ ભેટસુડા 835507578637 9924170232 

૬ કુકડીયા સગરામભાઇ વિિાભાઇ ભેટસુડા 341140600405 7698052828 

૭ કુકવડયા વિઠ્ઠલભાઇ ઉકાભાઇ ભેટસુડા 738763281825 9725322987 

૮ કુકવડયા ભુરાભાઇ જીિણભાઇ ભેટસુડા 889770868244 7691151262 

૯ કુકડીયા સોનાબેન નરશીભાઇ ભેટસુડા 368458586471 7201924286 

૧૦ કુકવડયા ભાદાભાઇ િીરાભાઇ ભેટસુડા 449097761224 9924680538 

૧૧ કુકડીયા રામાભાઇ જાદિભાઇ ભેટસુડા 981286610128 9099819523 

૧ર કુકડીયા રમેશભાઇ નરશીભાઇ ભેટસુડા 712222151485 7201924286 

૧૩ કુકવડયા સિાભાઇ ગુગાજીભાઇ ભેટસુડા 346872469722 9537725760 

૧૪ ગબુ રવસકભાઈ બીજલભાઈ ભેટસુડા 335948690983 9723414773 

૧૫ ગબુ વિિાભાઇ પુનાભાઇ ભેટસુડા 906787989506 9099777122 

૧૬ કુકડીયા ધનાભાઇ જાદિભાઇ ભેટસુડા 731091339133 9714940630 

૧૭ કુકવડયા િીરાભાઇ મોિનભાઇ ભેટસુડા 823723883510 9913100365 

૧૮ કુકવડયા દાિાભાઇ મેરામભાઇ ભેટસુડા 465485213321 - 

૧૯ કુકડીયા નથુભાઇ નારણભાઇ ભેટસુડા 785965142781 - 

ર૦ કુકવડયા િેમીબેન વિરાભાઇ ભેટસુડા 993569947185 9979089644 

ર૧ મકિાણા નીરૂબેન પ્રવિણભાઇ િડાલી 682076875561 9638601436 

રર મકિાણા રમેશભાઇ ભગિાન િડાલી 234453976636 9725802904 

ર૩ ધનાભાઇ કાળુભાઇ િડાલી 744507980614 9825576270 

ર૪ જગજીિનભાઇ આત્મરામભાઇ િડાલી 203285164759 6354816943 

ર૫ કુિાવડયા રમેશભાઇ િાસ્કરભાઇ િડાલી 304551221228 6356987836 

૨૬ કાનગડ રાયબેન વિરાભાઇ િડાલી 719863208954 7698471087 

૨૭ ગગાજીભાઇ માનજીભાઇ િડાલી 750559594335 9998521340 

૨૮ કુિાવડયા વનમમલભાઇ નાગદાન િડાલી 964589898035 7203947902 

૨૯ જીલુબેન ગોવિાંદભાઇ િડાલી 862366370122 6351359643 

૩૦ ખીમાણીયા રાયધન અમરાભાઇ િડાલી 883089925147 6353838657 

૩૧ બેલીમ સલીમભાઇ ગુલાબભાઇ પીપળીયા 704802132799 9714210786 

૩૨ બેલીમ વદલુભાઇ ગુલાબભાઇ પીપળીયા 709252995157 9974786639 

૩૩ ખેતવરયા ખીમાભાઇ લક્ષ્મણભાઇ પીપળીયા 865301332073 9724537257 

૩૪ ખેતવરયા નારણભાઇ લક્ષ્મણભાઇ પીપળીયા 264814542182 6355691375 

૩૫ પઠાણ મોિબ્બતખાન ઉમરખાન પીપળીયા 401035610580 9723077675 

૩૬ િાણાંદ ધીરાભાઇ દેિુરભાઇ પીપળીયા 623782773976 9974786639 

૩૭ કોળી જશેાભાઇ માનજીભાઇ પીપળીયા 813296811805 7698516753 

૩૮ કોળી જશેાભાઇ માનજીભાઇ પીપળીયા 813296811805 7698516753 

૩૯ નાગદુવકયા શુખાભાઇ છનાભાઇ પીપળીયા 396984780383 7698516753 

૪૦ કોળી કિાભાઇ મનાજીભાઇ પીપળીયા 428920058450 7698516753 

૪૧ મકિાણા રાઘિભાઇ ધમાભાઇ પીપળીયા 796992190593 9727223953 

૪૨ મકિાણા ગોવિાંદભાઇ િસ્ત્રાભાઇ પીપળીયા 735292445882 9328363673 

૪૩ મકિાણા ગોવિાંદભાઇ િસ્તાભાઇ પીપળીયા 735292445882 9328363673 

૪૪ મકિાણા સોમાભાઇ િસ્તાભાઇ પીપળીયા 407963306196 9601066784 

૪૫ મકાિાના િીરાભાઇ િસ્તાભાઇ પીપળીયા 972288512124 9328363673 

૪૬ મકિાણા િીરાભાઇ િસ્તાભાઇ પીપળીયા 972288512124 9328363673 

૪૭ મકિાણા ડાહ્યાભાઇ પાાંચાભાઇ પીપળીયા 275385789865 9328363673 

૪૮ બેલીમ રિીમભાઇ ગુલાબભાઇ પીપળીયા 704802132799 9724537257 

૪૯ નાગદુવકયા ખીમાભાઇ દેિાભાઇ પીપળીયા 709252995157 9724537257 

૫૦ મકિાણા પુનાભાઇ ધમાભાઇ પીપળીયા 642382419744 9601066784 

 

 

 

 



FLD Animal Husbandry 

ગામ: ચોરવિરા 
ક્રમ ન ં ખેડતૂન  ંનામ મોબાઈલ નબંર આધારકાર્ડ  ઈનપ ટ 

૧ શેખ ગીતાબેન ઘનશ્યામભાઈ ૬૩૫૪૬૬૬૯૧૭ ૨૨૬૮ ૪૩૫૧ ૬૪૯૦ પ્રોબાયોટિક ૫૦ 
ગ્રામ/પશ/ુટિવસ ૯૦ 
ટિવસ માિે 

૨ શેખ લાભબુને લઘભુાઈ ૯૫૩૭૪૬૬૬૭૪ ૮૩૮૯ ૦૧૬૯ ૧૦૭૭ 
૩ શેખ વસતંબેન નરેશભાઈ ૯૮૭૯૨૫૦૪૨૧ ૪૮૫૯ ૯૭૮૦ ૨૫૯૫ 

૪ શેખ સોનાબેન સજંયભાઈ ૬૩૫૧૮૮૦૬૧૬ ૮૧૩૬ ૦૮૯૨ ૫૭૦૮ 

૫ શેખ મજુંબેન ગીધાભાઈ - ૨૪૨૬ ૩૪૧૯ ૧૪૧૨ 
 

 

ગામ: ચોરવિરા 
  

ક્રમ ન ં  ખેડતૂનુ ંનામ મોબાઈલ નબંર આધારકાર્ડ ઈનપિુ 

1. િેગામા રાઘબુેન રમેશભાઈ ૯૮૨૫૯૦૮૩૩૦ ૬૧૧૬ ૪૧૦૯ ૯૧૩૩ મમનરલ મમક્ષર ૩૦ 
ગ્રામ/પશ/ુટિવસ અને 
બાયપાસ પ્રોિીન ૮૦૦ 
ગ્રામ/પશ/ુટિવસ ૬૦ 
ટિવસ માિે 

2. િેગામા લીલાબને સામજીભાઈ ૭૩૫૯૩૧૦૫૯૨ ૯૭૭૭ ૦૮૦૩ ૬૬૬૦ 

3. િેગામા લાભબુેન અમરમસિંગભાઈ ૮૧૫૫૯૩૧૮૫૭ ૨૭૨૦ ૩૬૩૧ ૫૨૭૧ 

4. શેખ હમેબુેન મગનભાઇ ૭૮૭૪૩૦૯૨૧૧ ૫૬૪૪ ૭૪૦૩ ૮૯૭૧ 

5. શેખ ગોમતીબેન મવઠલભાઈ ૯૬૮૭૧૪૯૬૩૨ ૬૮૪૬ ૨૨૦૪ ૫૩૮૯ 

 

ગામ: સણોસરા 
 

ક્રમ ન ં ખેડતૂન  ંનામ મોબાઈલ નબંર આધારકાર્ડ  ઈનપ ટ 

૧ રંગ્પરા કુકાભાઈ લીંબાભાઈ - ૬૮૦૦ ૧૦૮૯ ૮૭૭૨ આણિં રજકા ૩ બબયારણ 
: ૧ ટકગ્રા ૨ ર્ાભી ખોર્ાભાઈ ચોથાભાઈ ૭૬૦૦૭૦૭૩૨૦ ૭૪૬૧ ૪૬૦૮ ૯૯૮૫ 

૩ ધાધંલ ઘભરંુભાઈ લખભુાઈ ૭૦૪૩૩૯૪૭૧૮ ૨૭૭૮ ૮૨૨૫ ૩૦૦૦ 

૪ સાબંર્ રણછોર્ભાઈ મોતીભાઈ ૯૭૨૭૨૨૪૪૮૧ ૭૫૮૨ ૧૬૮૩ ૭૫૮૮ 

૫ ધાધંલ મશવરાજભાઈ લખભુાઈ ૯૯૦૯૮૭૫૮૯૨ ૫૭૦૩ ૦૮૪૮ ૦૮૮૮ 

૬ કઠેમસયા સોમાભાઈ જીવરાજભાઈ ૯૬૬૨૦૧૨૧૧૩ ૯૨૩૬ ૬૬૭૦ ૪૪૬૯ 
૭ ખીચર્ીયા નારાયણભાઈ 

જોગાભાઈ 
- ૮૯૩૮ ૦૬૨૭ ૫૫૮૧ 

૮ પરમાર કર્વાભાઇ કાળાભાઈ - ૭૦૪૩ ૯૭૭૯ ૭૫૯૦ 
૯ ર્ાભી બધુાભાઈ ચોથાભાઇ - ૩૭૮૯ ૬૫૬૦ ૫૧૯૭ 
૧૦ ર્ાભી રાજુભાઈ ચોથાભાઇ - ૫૫૨૮ ૯૩૦૪ ૮૯૨૮  
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