
1 

 

કે.વિ.કે., જુ.કૃ.ય.ુ, નાનાકાાંધાસર (ચોટીલા) કેન્દ્ r rારા લયિાા યલા FLD ની માહિતી રિી : ર૦૧૫-૧૬ 
 

ક્રમ પાક તજજ્ઞતા ખયડુતનુાં નામ સરનામુાં તાલકુા  કોન્દ્ ટેક નાં ર 

૧ જીરૂ માાં 
આઇ.ડી.એમ. 

મદરાણીા ા ભપુતભાઇ પથાભાઇ િડાળા સાા લા 9879017169 

ર મદરાણીા ા ગોરધન માિજીભાઇ   િડાળા સાા લા 8141775108 

૩ રાઠોડ જગાભાઇ િમીરભાઇ  િડાળા સાા લા 9427088040 

૪ મદરાણીા ા જીલભુાઇ પથાભાઇ િડાળા સાા લા 9638133020 

૫ જેતપરા દેિાભાઇ ખીમાભાઇ  િડાળા સાા લા 9687012959 

૬ ફીસડીા ા િીજાભાઇ ડાાંગરભાઇ  િડાળા સાા લા 9979603181 

૭ ફીસડીા ા દલાભાઇ રામભાઇ  િડાળા સાા લા 9979904861 

૮ કાાંજીા ા ઘોઘાભાઇ ગાાંડાભાઇ  િડાળા સાા લા 7567042495 

૯ મદરાણીા ા  ચભુાઇ પથાભાઇ િડાળા સાા લા 8980700521 

૧૦ સદુાતલા િસરામભાઇ મોિનભાઇ િડાળા સાા લા 9978457151 

૧૧ સદુાતલા જેતાભાઇ મગનભાઇ િડાળા સાા લા 9173389458 

૧ર િસિયલીા ા િીઠલ કાનજીભાઇ િડાળા સાા લા 8490942888 

૧૩ કુકિાિા િીઠલભાઇ માધાભાઇ િડાળા સાા લા 9879297846 

૧૪ િસિયલીા ા  ોઘાભાઇ પોપટભાઇ િડાળા સાા લા 8469668460 

૧૫ િસિયલીા ા ગોરધનભાઇ નટુભાઇ િડાળા સાા લા 9909875725 

૧૬ રાઠોડ ગયલાભાઇ િમીરભાઇ  િડાળા સાા લા 9925871258 

૧૭ રાઠોડ કમાભાઇ અમરાભાઇ િડાળા સાા લા 9712174139 

૧૮ જેતપરા ગયલાભાઇ ભીખાભાઇ  િડાળા સાા લા 9978545763 

૧૯ િસિયલીા ા િકાભાઇ કાનજીભાઇ િડાળા સાા લા 9727550955 

ર૦ કુકિાિા નરસીભાઇ જગાભાઇ  િડાળા સાા લા 9879017924 

ર૧ સધુારેલ જાત         
(ગ.ુ ઘઉં-૩૬૬) 

માલકીા ા ટપભુાઇ જેરામભાઇ લાખચોકીા ા ચોટીલા 9723985134 

રર માલકીા ા લઘરાભાઇ ગણયશભાઇ લાખચોકીા ા ચોટીલા 9879173489 

ર૩ માલકીા ા અરજણભાઇ પ ાભાઇ લાખચોકીા ા ચોટીલા 9714645195 

ર૪ ગોિીલ સામતભાઇ ભિાનભાઇ લાખચોકીા ા ચોટીલા --- 

ર૫ માલકીા ા પાાંચાભાઇ ચોથાભાઇ લાખચોકીા ા ચોટીલા 9712294559 

ર૬ માલકીા ા જાદિભાઇ ગણયશભાઇ લાખચોકીા ા ચોટીલા 9099193112 

ર૭ માલકીા ા િીભાભાઇ છનાભાઇ લાખચોકીા ા ચોટીલા 7567733936 

ર૮ માલકીા ા અ મરાભાઇ ચોથાભાઇ લાખચોકીા ા ચોટીલા 9979982429 

ર૯ જાદિ સામજીભાઇ ગણયશભાઇ લાખચોકીા ા ચોટીલા 9913445148 

૩૦ માલકીા ા છનાભાઇ ચોથાભાઇ લાખચોકીા ા ચોટીલા 9913445462 

૩૧ માલકીા ા ભાદાભાઇ જાદિભાઇ લાખચોકીા ા ચોટીલા 8980666583 

૩ર માલકીા ા ભીમાભાઇ જાદિભાઇ લાખચોકીા ા ચોટીલા 9099301931 

૩૩ માલકીા ા રિજીભાઇ ટપભુાઇ લાખચોકીા ા ચોટીલા 8141259474 

૩૪ માલકીા ા સોમાભાઇ ચોથાભાઇ લાખચોકીા ા ચોટીલા 9427566596 

૩૫ ગોિીલ રિજીભાઇ મળુજીભાઇ  લાખચોકીા ા ચોટીલા 9717105965 
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૩૬ માલકીા ા દેિાભાઇ ટપભુાઇ  લાખચોકીા ા ચોટીલા 9725985134 

૩૭ ગોિીલ રત્નાભાઇ ભિાનભાઇ લાખચોકીા ા ચોટીલા 9727554660 

૩૮ ગોિીલ જીિાભાઇ ભિાનભાઇ  લાખચોકીા ા ચોટીલા 9978065341 

૩૯ માલકીા ા પરસોતમ સાદુલભાઇ  લાખચોકીા ા ચોટીલા 7567899620 

૪૦ માલકીા ા જેશીસીંગ છનભાઇ  લાખચોકીા ા ચોટીલા 9825221410 

૪૧ ચણા માાં 
આઇ.એન.એમ.  

ડાભી ા ોગયશભાઇ મનસખુભાઇ  કરમડ ચડુા 9723479688 

૪ર ડાભી ચાંદુભાઇ તખાભાઇ કરમડ ચડુા 8140949521 

૪૩ ચૌિણ  ળદેિભાઇ લાલજીભાઇ  કરમડ ચડુા 9408843214 

૪૪ ચૌિાણ મીતયશભાઇ નટિરભાઇ કરમડ ચડુા 9924624975 

૪૫ ચૌિાણ િરેશભાઇ  ળદેિભાઇ કરમડ ચડુા 9408843215 

૪૬ ચૌિાણ લિાભાઇ ગણયશભાઇ કરમડ ચડુા 9924995021 

૪૭ ચૌિાણ મિશેભાઇ િસરામભાઇ કરમડ ચડુા 9662367183 

૪૮ ડાભી ગોપાલભાઇ ડાહ્યાભાઇ કરમડ ચડુા 9824890708 

૪૯ ડાભી પ્રિલાદભાઇ રણછોડભાઇ કરમડ ચડુા 9724491522 

૫૦ ડાભી ઠાકરશીભાઇ રામજીભાઇ  કરમડ ચડુા 7567442533 

 

                                                                                                 

                                                                                 ટે્રનીંગ ઓગેનાઇઝર 
          કૃવિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ r 
      જુનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિટી                        

 નાનાકાાંધાસર                                                                                                                  
               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


