
કૃષિ ષળજ્ઞાન કેન્દ્ર, જુ.કૃ.ય,ુ મોરબી દ્વારા ગોઠળળામાાં આળે FLD ની માહિતી ળિષ ૨૦૧૯-૨૦  

ક્રભ ાકની 
તજગણતા 

ખેડતૂન ું નાભ વયનામ ું આધાય કાડડ નુંફય ભોફાઇર નુંફય ઇનપ ટવ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

મગફલી (ખરીફ ૨૦૧૯) 
૧ ભગપી 

જીજેજી – 
૨૨  

ફાબ રાર ભાલજીબાઇ 
ાુંચોટીમા  

બયતનગય ૯૮૯૧૦૬૫૫૩૯૪૫૮ ૯૯૯૮૨૮૩૮૫૩ ભગપી 
જીજેજી – 
૨૨ (૩૦ 
કકરો) 

૨ યતતરાર ડોવાબાઇ 
ગોયીમા  

ગોયખીજડીમા  ૭૬૧૯૯૫૭૪૪૧૦૭ ૯૯૨૫૯૬૯૬૧૨ 

૩ ખીભજીબાઇ 
ભાલજીબાઇ ાુંચોટીમા  

બયતનગય - - 

૪ રીરાલુંતીફેન 
ગણેળબાઇ અંફાણી  

થોયાા  ૪૩૭૯૩૪૯૭૯૦૨૫ ૯૪૨૯૫૭૬૯૩૮ 

૫ યાભજીબાઇ 
ગણેળબાઇ ટેર  

શયફટીમાી  ૫૨૬૪૦૦૦૮૭૫૬૩ ૯૯૭૮૦૦૮૩૫૩ 

૬ જેયાજબાઇ 
ચક બાઇ ાણ 

જફરપ ય ૪૧૫૭૪૧૪૦૨૦૦૪ ૯૫૭૪૧૭૧૧૦૫ 

૭ ગણેળ દેલાબાઇ 
અંધાણી  

શયફટીમાી ૭૪૫૫૧૦૫૦૬૧૪૭ ૯૯૦૪૧૮૪૨૨૦ 

૮ પ્રકાળ રખભણબાઇ 
નભેયા  

શયફટીમાી ૪૫૭૧૪૭૧૦૩૯૮૫ ૮૭૫૮૭૭૬૨૦૯ 

૯ સ યાણી ચુંદ રાર 
ભગનબાઇ  

શયફટીમાી ૩૫૦૪૮૪૮૨૬૨૨૦ ૯૪૨૯૦૪૭૦૯૦ 

૧૦ ળાુંતતરાર 
યભ બાઇ ટેર 

જ ના 
દેલીમા  

૮૭૦૦૬૯૦૮૮૧૮૨ ૯૦૯૯૯૫૦૫૦૮ 

મગફલી (ખરીફ ૨૦૧૯) 
૧૧ ભગપી જેઠાબાઇ 

અભયળીબાઇ ટેર 
નળીતય - ૯૯૨૫૪૫૫૬૭૩ ટ્રાઇકોડભાું 

ાલડય 

૧૨ કૈરાળબાઇ 
ગણેળબાઇ 

શયફટીમાી - ૯૯૦૪૧૮૪૨૨૦ 

૧૩ યભણીક શીયાબાઇ જફરપ ય - ૯૮૨૫૯૧૮૪૦૮ 



૧૪  બાલેળ ભનજીબાઇ 
ભેયજા  

શડભતીમા - ૯૯૦૯૨૪૭૨૪૭  

૧૫  રીંફાબાઇ 
ળાભજીબાઇ ફોડા  

જફરપ ય - ૭૫૬૭૫૪૨૪૫૩  

૧૬  અલચય 
વલજીબાઇ 
ફયાવયા  

નળીતય - ૯૮૨૫૬૬૪૮૧૧  

૧૭  કાનજી કેળલજી 
લાભજા  

શડભતીમા - ૯૫૫૮૨૨૫૩૨૮  

૧૮  ધનશ્માભ 
અભયળીબાઇ 
ફયાવયા  

નળીતય - ૯૭૨૭૬૩૨૨૫૪  

૧૯  અલચય 
પ્રેભજીબાઇ 
ફયાવયા 

જોધય - ૯૯૨૫૭૨૬૦૨૨  

૨૦  યણછોડ નાયણબાઇ 
ઘટેીમા  

જફરપ ય - ૯૯૨૫૮૭૦૦૮૨  

કપાસમાાં એમ.ડી.પી. રારા ગુાબી ઇયલનુાં ષનયાંત્રણ (ખરીફ ૨૦૧૯) 
૨૧ કાવ ભશળે ભગનબાઇ 

વોયીમા  
ઘ ટ ું ૩૧૭૩૬૭૦૪૦૫૪૦ ૯૫૧૦૪૬૮૬૩૬ એભ.ડી.ી 

ેસ્ટ નુંગ - 
૨ ૨૨ પ્રતલણબાઇ 

ટપ બાઇ ટેર 
શડભતીમા - ૯૮૭૯૪૯૭૧૦૫ 

૨૩ અળોકબાઇ 
ધનજીબાઇ ડાઠા  

શડભતીમા - ૯૯૭૪૮૦૦૫૯૯ 

૨૪ આંફાબાઇ જીલાબાઇ 
વીણોજીમા  

શડભતીમા ૬૪૩૭૮૦૬૭૧૦૫૧ ૯૮૭૯૬૬૨૧૩૦ 

૨૫ ળૈરેબાઇ જીલાબાઇ 
વીણોજીમા  

શડભતીમા - ૯૦૯૯૮૩૫૭૭૭ 

૨૬ દરલાડી તિંતાફય 
ભેઘજીબાઇ  

અભયેરી  - - 

૨૭ શુંવાફેન 
ધભેન્દ્રબાઇ વુંઘાણી  

શયફટીમાી ૮૩૨૪૫૨૬૫૨૭૫૯ ૯૬૩૮૭૨૮૩૫૦ 



૨૮ અળોક ોટબાઇ 
વુંઘાણી  

શયફટીમાી ૮૯૧૯૯૧૦૩૫૭૪૪ ૯૭૭૫૯૭૧૦૫૭ 

૨૯ પ્રભોદબાઇ 
બગલાનજીબાઇ 

વુંઘાણી  

શયફટીમાી - - 

૩૦ પ્રાણજીલન 
અલયાજબાઇ 
વીણોજીમા  

શડભતીમા ૮૮૪૦૬૫૦૨૯૧૯૫ ૯૮૨૫૩૯૦૫૬૮ 

ચણા જીજેજી – ૫ (રબી ૨૦૧૯-૨૦) 
૩૧ ચણા 

જીજેજી – ૫ 
નરીન વલજીબાઇ 

ટેર 
નેકનાભ - ૯૫૫૮૫૨૧૩૩૪ ચણા 

જીજેજી – 
૫ (૧૨.૫ 
કકરો) 

૩૨ વલજીબાઇ 
ખોડાબાઇ દેત્રોજા  

નેકનાભ - - 

૩૩ ચૌધયી ભની 
નાયણબાઇ 

ગણેળય ૩૪૩૯૦૪૦૪૧૬૯૪ ૯૯૦૯૨૩૯૨૪૦ 

૩૪ ચૌધયી કલ્ેળ 
નાયણબાઇ  

ગણેળય ૮૦૯૩૧૬૭૧૨૫૧૯ ૯૬૮૭૫૧૩૬૮૬ 

૩૫ ળૈરે ોટબાઇ 
ગોળયા  

વાલડી ૮૬૩૧૯૧૯૫૬૪૫૧ ૯૮૨૫૬૮૨૪૮૬ 

૩૬ ટેર ોટબાઇ 
અજયાભબાઇ 

વાલડી  ૨૭૦૧૧૯૪૪૪૨૧૫ ૯૯૭૪૩૨૫૮૦૦ 

૩૭ ગોળયા જીતેન્દ્રબાઇ 
ી. 

વાલડી - ૯૯૭૪૫૫૭૧૫૭ 

૩૮ ભતનાફેન જી. 
ગોળયા  

વાલડી ૩૪૯૭૭૮૪૧૨૬૨૪ ૯૫૮૬૦૯૫૩૪૦ 

૩૯ નભેયા બાણજીબાઇ 
કાળુબાઇ 

શયફટીમાી ૮૬૭૨૯૬૭૩૨૬૩૧ - 

૪૦ કાુંતીરાર 
બીખાબાઇ વુંઘાણી  

શયફટીમાી - - 

જીરૂમાાં સકુારાનુાં ષનયાંત્રણ (રબી ૨૦૧૯-૨૦)  
૪૧ જીરૂ કુંચનફેન 

ભનસ ખબાઇ કૈરા 
અભયેરી  - ૭૫૭૪૯૯૧૪૫૮ જીરૂ ૫ 

કકરો 



૪૨ કાુંતીરાર 
ભગનબાઇ ટેર 

ઝીંકમાી - - ટ્રાઇકોડભાું 

૪૩ ળૈરેબાઇ એન. 
તાયયા 

ભાનવય - ૯૭૩૭૫૪૭૨૩૩ 

૪૪ ભોયડીમા 
બીખાબાઇ 
જીલાબાઇ 

અભયેરી - ૭૫૭૪૯૯૧૪૫૮ 

૪૫ જીતેન્દ્રક ભાય 
ફાબ રાર ટેર 

અભયેરી  ૨૭૬૯૨૯૮૧૭૭૧૦ ૯૮૭૯૪૧૮૮૯૯ 

૪૬ અભયળી 
ભશાદેલબાઇ ટેર 

અભયેરી  ૭૩૬૫૩૨૫૮૦૭૦૮ - 

૪૭ યભેળબાઇ લન બાઇ 
ગોયીમા  

અભયેરી  - ૯૮૭૯૫૯૯૦૭૬ 

૪૮ જવભત શયખા 
રોદયીમા 

ગોયખીજડીમા  - - 

૪૯ બયતબાઇ 
અભયળીબાઇ 
ફુરતયીમા  

વયલડ - - 

૫૦ અનળોમાફેન 
ધનજીબાઇ કાકા  

શડભતીમા  - ૯૯૧૩૨૮૪૦૪૨ 

જીરૂ (રબી ૨૦૧૯-૨૦) 
૫૧ જીરૂ દેલકયણ 

મ જીબાઇ લીડજા 
જોધય નદી  - ૯૪૨૭૩૫૯૯૭૫ જીરૂ ૬ 

કકરો 
ટ્રાઇકોડભાું ૫૨ અયતલિંદ 

ધનજીબાઇ  
નળીતય - ૯૫૩૭૭૩૬૦૩૪ 

૫૩ ફેચય લારજીબાઇ  વજજનય - ૯૫૫૦૫૦૫૪૯૬ 
૫૪ તલનોદ પ્રભ બાઇ  વજજનય - ૯૯૧૩૦૫૨૫૦૫ 
૫૫ અળોક અભયળી 

કુંડીમા  
વજજનય - - 

૫૬ યણછોડ નાયણબાઇ 
ઘટેીમા  

જફરપ ય - ૯૯૨૫૮૭૦૦૮૨ 



૫૭ અલચય પે્રભજીબાઇ 
ફયાવયા  

જોધય નદી  - ૯૯૨૫૭૨૬૦૨૨ 

૫૮ જમેળ 
બગલાનજીબાઇ 

ફયાવયા  

જોધય નદી - ૯૭૨૭૯૨૩૪૪૫ 

૫૯ અતનર દેલજીબાઇ 
વુંઘાણી  

શયફટીમાી  - ૯૯૭૮૫૫૧૬૮૩ 

બાજરી (સમર ૨૦૧૯) 
૬૦ ઉનાળુ 

ફાજયી 
(GHB - 
૫૩૮) 

જીતેન્દ્ર ફાબ રાર 
ચાયોરા  

અભયેરી - - ઉનાળુ 
ફાજયી 
(GHB - 
૫૩૮) 

૬૧ અળોકબાઇ ી. 
ભોયડીમા  

અભયેરી - - 

૬૨ તળલરારબાઇ 
ગોયીમા  

ગોયખીજડીમા  - - 

૬૩ તળલરાર ફી. 
ભાયલણીમા  

યાજય - - 

૬૪ છગન તતાુંફય 
શડીમર 

ભાધાય - - 

 


