
કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જુ.કૃ.ય,ુ મોરબી દ્વારા ગોઠિિામાાં આિેલ FLD ની માહિતી િિષ ૨૦૨૧-૨૨  

ક્રમ પાકની 
તજગણતા 

ખેડતૂનુાં નામ સરનામુાં આધાર કાર્ષ નાંબર મોબાઇલ નાંબર ઇનપટુસ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

ઉનાળુ બાજરા િિષ ૨૦૨૧-૨૨  
૧ સધુારેલ 

જાત 
(GHB – 

૫૩૮) 

અલીયાસભાઇ ઇસાકભાઇ સધંી વનાળીયા ૫૩૯૪૭૩૫૪૯૫૯૨ ૯૭૧૨૪૭૮૯૪૭ GHB – ૫૩૮ 
બિયારણ 

(૧.૫ કકલો) 
એરંડી ખોળ 
(૧૫૦ કકલો) 

૨ શોભનાિેન મણીલાલ િગથળા ૭૬૧૯૯૫૭૪૪૧૦૭ ૯૭૨૫૩૦૬૬૨૪ 
૩ ધરમેન્દ્ર નરભેરામભાઇ નારપરા માનસર ૯૫૨૪૨૬૧૫૩૮૦૯ ૮૭૫૮૯૪૪૨૪૪ 
૪ કચનિેન મનસખુભાઇ કૈલા અમરેલી ૭૨૧૧૩૪૮૨૧૮૧૯ - 
૫ િાલલુાલ જીવરાજભાઇ ચારોલા અમરેલી ૭૨૪૨૦૫૧૪૯૫૬૪ ૯૭૩૭૭૯૭૮૯૭ 
૬ સધુારેલ 

જાત 
(GHB – 
૧૧૨૭) 

રતીલાલ ડોસાભાઇ ગોરીયા  ગોરખીજડીયા ૭૬૧૯૯૫૭૪૪૧૦૭ ૯૯૨૫૯૬૯૬૧૨ GHB – 

૧૧૨૭ 
બિયારણ 
(૧.૫ કકલો) 
એરંડી ખોળ 
(૧૫૦ 
કકલો) 

૭ મણીલાલ ગોવવિંદભાઇ મેરજી િગથળા ૨૪૦૮૯૨૪૩૦૮૧૯ ૯૭૨૫૩૦૬૬૨૪ 
૮ શૈલેષભાઇ નરભેરામભાઇ 

તારપરા 
માનસર ૬૩૫૮૩૫૭૫૮૧૫૨ ૯૪૨૯૦૪૭૨૩૩ 

૯ મનસખુભાઇ મોહનભાઇ કૈલા અમરેલી ૭૮૫૬૪૪૬૮૦૫૨૮ ૯૮૨૪૫૬૪૭૩૩ 
૧૦ મોરડીયા નરેન્દ્રકુમાર 

જયન્દ્તીલાલ  
અમરેલી  ૪૩૬૯૧૬૫૦૪૧૮૪ ૯૯૧૩૯૯૧૯૬૮ 

ઉનાળુ તલ િિષ ૨૦૨૧-૨૨ 
૧૧ સધુારેલ 

જાત  

(તલ ગ ુ–૫) 

લાભિુને નરભેરામભાઇ 
તારપરા 

માનસર ૯૪૮૨૯૨૮૨૪૩૭૪ -  ઉનાળુ તલ 
ગ ુ– ૫ 
બિયારણ  

(૧ કકલો) 

૧૨ નરભેરામ વાઘજીભાઇ તારપરા માનસર ૭૪૦૯૫૨૮૮૮૫૯૪ - 
૧૩ વસતંકુમાર રતનજી સરડવા િગથળા ૬૪૪૯૯૬૭૦૫૦૫૨ ૭૬૦૦૨૮૩૩૩૮ 
૧૪ મનસખુ રામજીભાઇ વડગાસીયા  ધરમપરુ - ૯૯૭૯૧૩૫૦૫૬ 
૧૫ માકાસણા િાલમકંુુદ 

ભગવાનજીભાઇ 
ધરમપરુ ૫૬૯૬૨૯૩૨૫૫૮ - 

૧૬ માકાસણા રૂડુમણીિેન 
િાલમકંુુદભાઇ 

ધરમપરુ - - 

૧૭ માકસણા પ્રાણજીવનભાઇ 
ભગવાનજીભાઇ 

ધરમપરુ ૬૬૩૯૭૧૩૩૧૨૧૬ - 

૧૮ માકસણા મજુંલાિેન ધરમપરુ ૩૮૩૩૭૮૭૫૭૩૩૭ - 



રાજારામભાઇ 
૧૯ િાલભુાઇ પ્રભભુાઇ પટેલ ચરાડવા ૮૬૦૦૧૫૨૦૯૪૩૦ - 
૨૦ ગોરીિેન િાલભુાઇ પટેલ ચરાડવા  ૬૭૫૭૨૬૨૪૭૪૮૭ ૯૯૭૮૦૬૫૮૯૬ 

મગફળી ખરીફ ૨૦૨૧-૨૨ 

૨૧ સધુારેલ 
જાત 
મગફળી 
(GJG – 

૩૨) 

અમરશી કરશનભાઇ કોરીંગા ધરમપરુ ૭૪૧૪૨૩૮૬૧૫૦૨ ૯૮૨૫૩૩૭૭૪૫ મગફળી 
GJG – ૩૨ 
બિયારણ 
(૩૦ કકલો) 

૨૨ કોરીંગા ખીમજીભાઇ કરશનભાઇ  ધરમપરુ ૮૧૨૨૯૩૯૩૧૭૭૨ ૯૭૨૫૮૫૭૧૧૧ 
૨૩ શાતંાિેન દામજીભાઇ 

સરસાવડીયા  
ચકમપર ૨૯૨૬૪૫૨૪૩૫૩૫ ૯૮૭૯૬૯૬૪૩૨ 

૨૪ જયેશકુમાર કેશવજીભાઇ 
મારવાણીયા  

આંદરણા ૮૭૩૧૪૮૫૩૮૨૧૧ ૮૭૮૦૩૫૫૬૩૫ 

૨૫ લાભિુને ગણેશભાઇ ઢેઢી સરાયા ૪૩૭૦૩૪૮૯૨૪૮૨ ૯૯૭૮૧૦૩૩૦૨ 
૨૬ ગણેશભાઇ અરણજણભાઇ ઢેઢી સરાયા ૪૯૬૫૩૩૧૫૬૪૯૫ ૯૯૭૮૧૦૩૩૦૨ 
૨૭ રાજકોટીયા જયતંીલાલ 

ગાડુભંાઇ 
નેસડા ૮૩૩૭૫૬૬૫૧૩૩૫ ૯૯૭૪૦૫૯૯૫૯ 

૨૮ નલીન સવજીભાઇ દેત્રોજા  નેકનામ ૬૬૫૧૫૯૩૧૯૬૨૬ ૯૫૫૮૫૨૧૩૩૪ 
૨૯ પરેશભાઇ ભીખાભાઇ દેત્રોજા નેકનામ - ૯૯૨૫૮૯૨૧૧૭ 
૩૦ કુણપરા િચભુાઇ મનજીભાઇ  પલાસ ૪૪૭૦૨૧૩૭૨૫૮૧ ૯૯૨૫૯૬૨૨૪૮ 

અર્દ ખરીફ ૨૦૨૧-૨૨ 
૩૧ સધુારેલ 

જાત  

(અડદ ગ ુ–૨) 

ગોસરા દલપતભાઇ કરશનભાઇ સરાયા ૫૪૮૨૬૦૭૮૧૪૩૭ ૮૮૬૬૨૭૦૬૨૦ અડદ  

ગ ુ– ૨ 
બિયારણ 

 (૨ કકલો) 

૩૨ રમેશ કરશનભાઇ ગોસરા સરાયા ૬૨૫૮૮૭૦૩૮૨૨૩ ૯૦૩૩૩૨૦૮૩૮ 
૩૩ ગોસરા વેલીિેન રાજાભાઇ  સરાયા ૨૨૯૨૬૫૭૬૭૦૦૨ ૭૦૦૧૧૫૨૮૮૭ 
૩૪ કાવઠીયા ચદુંભાઈ પોલાભાઈ જેપરુ ૬૯૧૮૯૧૮૭૪૧૪૧ ૯૬૮૭૪૮૬૦૭૭ 
૩૫ ભીલા કશ્યમ પ્રાગજીભાઇ જેપરુ ૬૩૧૨૫૨૪૯૯૬૫૪ ૯૮૨૫૪૨૧૨૩૩ 
૩૬ વલ્લભભાઇ સવજીભાઇ હરસોડા ઓટાળા ૯૧૩૨૦૪૪૮૬૭૩૩ ૯૯૨૫૦૧૬૦૬૪ 
૩૭ સવવતાિેન રામજીભાઇ રાજકોટ નેસડા ૯૬૨૬૪૪૯૭૬૯૯૯ ૯૮૨૫૫૦૪૬૫૧ 
૩૮ પટેલ મગન હરખાભાઇ ઓટાળા ૭૮૪૧૫૩૮૯૮૯૦૬ ૯૯૯૮૭૩૬૨૪૪ 
૩૯ વવસોડીયા રવજી હરખાભાઇ ઓટાળા ૨૭૭૩૮૪૫૮૦૦૧૫ ૬૩૫૧૩૬૦૧૭૪ 
૪૦ ચારલા વવરેન્દ્ર રાજાભાઇ  પલાસ ૨૮૪૬૮૭૮૬૧૮૧૮ ૯૬૩૮૨૭૯૫૬૩ 

એરાંર્ા ખરીફ ૨૦૨૧-૨૨ તેલીબબયા જુનાગઢ સાથે 
૪૧ સધુારેલ 

જાત 
જાડજેા ધનશ્યામવસિંહ જગતવસિંહ  ખાનપર - ૯૭૨૪૧૦૭૫૪ એરંડા 

બિયારણ ૪૨ વવરસોડીયા મગન કરમશીભાઇ  લક્ષ્મીનગર - ૯૬૩૮૮૦૩૬૯૦ 



૪૩ એરંડા 
(GCH – 9) 

પડલીયા કરમશીભાઇ પ્રભભુાઇ  વાકંલા - ૯૯૯૮૦૦૧૪૧૨ (GCH – 9)  

(૪ કકલો) ૪૪ અંિાણી િાલકૃષ્ણ જસમતભાઇ થોરાળા - ૯૪૨૮૦૩૫૯૫૫ 
૪૫ વવરસોડીયા વાલમજી 

કરમશીભાઇ  
સાદુળકા - ૯૪૨૬૭૮૮૨૧૦ 

૪૬ િારૈયા રવવ અંિારામભાઇ  ચાચંાપર - ૯૫૫૮૦૧૦૩૯૧ 
૪૭ કાલકરયા ભગવાનજીભાઇ 

ભીખાભાઇ  
નાના 
રામપર 

- ૯૯૨૪૮૮૮૭૮૮ 

૪૮ શેરસીયા િાલભુાઇ કરશનભાઇ  ચમનપર - ૯૦૯૯૧૭૪૬૭૫ 
૪૯ દેત્રોજા સરેુશભાઇ લાલજીભાઇ  કંુભાકરયા - ૯૯૦૯૯૫૮૫૮૨ 
૫૦ માલવબણયા પ્રાણજીવનભાઇ 

વાલજીભાઇ 
સામલી  - ૯૯૨૫૭૨૬૯૪૧ 

૫૧ ખોરજીયા નરુમામદ હાજી તીથવા  ૬૮૮૪૩૫૪૫૨૪૬૩ ૯૯૨૫૩૬૧૮૪૬ 
૫૨ િાદી ગલુાિ મામદભાઇ  પાચંરારકા ૮૧૮૨૯૭૦૮૭૩૧૨ ૯૮૭૯૫૭૨૪૫૧ 
૫૩ શેરસીયા માહમદ આહમદભાઇ જોધપર  ૯૧૦૬૭૯૮૨૬૫ 

ટમેટાાં ખરીફ ૨૦૨૧-૨૨ આણાંદ યષુનિષસિહટ સાથે 

૫૪ ટમેટા ં
GST 

રામજીભાઇ માવજીભાઇ દેસાઇ આંદરણા - ૯૮૭૯૦૧૧૮૪૭ ટામેટા ં
બિયારણ 
(૨૦ગ્રામ) ૫૫ જાદવ િળદેવભાઇ ઉકાભાઇ જસાપર - ૮૪૦૧૫૦૧૫૦૫ 

૫૬ જાદવ જયતંીભાઇ હમીરભાઇ ધ્ાગંધ્ા - ૯૯૦૯૨૨૪૧૫૮ 

૫૭ નદંલાલ ઇશ્ર્વરભાઇ ચાવડા ધ્ાગંધ્ા - ૯૭૨૫૭૯૩૪૫૫ 

૫૮ શાતંીભાઇ ઠાકરશીભાઇ 
કજાંરીયા 

ધ્ાગંધ્ા - ૯૫૮૬૪૭૭૨૯૦ 

૫૯ રતનવસિંહ વજુભાઇ ડોડીયા રતનપર - ૮૬૯૦૪૮૬૯૦૪ 

૬૦ ભરતભાઇ વાઘજીભાઇ ડાગંર મયરુનગર - ૯૯૯૮૫૫૨૯૭૦ 

૬૧ લકુમ મહશેભાઇ ધનશ્યામપરુ - ૯૯૭૮૩૦૦૫૯૯ 

૬૨ નરભેરામભાઇ િી. પડસિુીયા વાવડી - ૮૭૭૦૯૫૧૭૧૭ 

૬૩ રમેશભાઇ મગનભાઇ રૈયાણી સજનપર - ૯૮૨૫૨૨૩૩૫૬ 

૬૪ ગોધાણી મનસખુભાઇ ભરુાભાઇ કેશીયા - ૯૮૨૪૮૮૬૦૨૧ 

 


