
 

IMPEMENTATION REPORT ON FLDs CONDUCTED DURING KHARIF (2016-17) 

 

(1) Name of the Centre:  Krishi Vigyan Kendra – Amreli (Gujarat) 

(2) Year: Kharif (2016-17) 

(3) Crops:  

KVK F.L.D – Cotton (Hybrid-8 B.t.), Groundnut (GJG-22) and (GJG-9), Pigeonpea (Vaishali), Green 

gram (GM-4), Castor (GCH-7) 

 (1)     Name of crop   : Cotton 

(I) Variety: Gujarat Hybrid Cotton - 8 (B.T.) 

(II) Sowing date:   2nd week of June to 3rd week of June -2016 

(III) Total Area under FLDs:  04.00 ha 

(IV) Soil: Medium black 

 

 

ક્રભ 
ન.ં  

ખેડતૂન  ંનાભ  ગાભ  તાલ કા  વંકક ન.  

૧ ફાબ બાઇ નાયામણબાઈ ઠેસવમા     જંાય (શયસ  ય દેલીમા  ) રાઠી  ૯૯૧૩૦૩૦૩૩૪ 

૨ શયેળબાઈ જીલયાજબાઈ ક ંબાણી  રાખાાદય  ધાયી  ૯૮૨૪૪૮૦૫૧૧ 

૩ ગોસલિંદબાઇ જીલયાજબાઈ ક ંબાણી રાખાાદય ધાયી ૯૮૨૪૪૮૦૫૧૧ 

૪ દામાબાઇ મ ાબાઈ ખ ભાણ    કેયાા  રાઠી  ૯૮૭૯૭૬૯૩૮૦ 

૫ યાભક ંબાઈ બીખાબાઇ ફાફરયમા   ભાદંયડી  યાજ રા  ૯૭૨૬૫૯૧૭૮૨ 

૬ નન બંાઈ જેયાભબાઇ ફાફરયમા   યંગ ય  અભયેરી  ૯૬૩૮૨૫૪૨૭૯ 

૭ યભેળબાઈ જીલક બાઈ ડયે  વરડી  રીરીમા  ૯૭૨૫૦૪૬૮૮૯ 

૮ જાગાબાઈ યાજાબાઈ નદંાણણમા    લાકંીમા  અભયેરી  ૯૯૨૫૭૮૧૦૨૭ 

૯ ચરંિકાફેન બયતબાઇ નદંાણણમા  લાકંીમા  અભયેરી ૯૯૨૫૭૮૧૦૨૭ 

૧૦ બયતબાઇ જગાબાઈ નદંાણણમા   લાકંીમા  અભયેરી ૯૯૨૫૭૮૧૦૨૭ 



(2) Name of crop   : Groundnut  

(I) Variety:  GJG-22 and GJG-9 

(II) Sowing date:   4
th week of June to 1st week of July- 2016 

(III) Total Area under FLDs:  04.00 ha 

(IV) Soil: Medium black 

 

(3)     Name of crop   : Pigeon pea  

(I)      Variety: Vaishali 

(II) Sowing date: 4
th
 Week of June 2016 to 3

nd 
Week of July  

(III) Total Area under FLDs: 04.00 ha 

(IV)     Soil: Medium black 

ક્રભ 
ન.ં  

ખેડતૂન  ંનાભ  ગાભ  તાલ કા  વંકક ન.  

ભગપી (જીજેજી-૨૨)  
૧ રાભફૂને સલઠ્ઠરબાઈ કીકાણી  કેયાા  (જોગાણી) રાઠી ૯૯૧૩૬૫૫૮૭૭ 

૨ ઘનશ્માભબાઈ બીખાબાઇ કીકાણી   કેયાા  (જોગાણી) રાઠી ૯૯૨૫૯૪૩૪૮૫ 

૩ ભશને્દ્િબાઇ યળોત્તભબાઈ કીકાણી  કેયાા  (જોગાણી) રાઠી ૯૭૧૪૪૪૦૨૦૦ 

૪ જગદીળબાઇ યળોત્તભબાઈ કીકાણી  કેયાા  (જોગાણી) રાઠી ૯૭૧૪૬૨૨૨૦૩ 

૫ ભનસ ખબાઈ કયળનબાઇ કીકાણી કેયાા  (જોગાણી) રાઠી - 

ભગપી (જીજેજી-૯)  
૬ સ મ રફને દાનાબાઈ ચાલડા  લણૂીધાય ક કાલાલ ૯૭૧૪૦૨૬૩૫૫ 

૭ લવતંબાઇ કયળનબાઇ ગોંડણરમા  લણૂીધાય ક કાલાલ ૯૭૧૪૦૨૬૩૫૫ 

૮ યાઘલબાઈ કયળનબાઇ ગોંડણરમા  લણૂીધાય ક કાલાલ ૯૭૧૪૦૨૬૩૫૫ 

૯ ચત યબાઈ  નાબાઇ દેલાણી   લણૂીધાય ક કાલાલ ૯૮૨૫૯૬૦૩૨૬ 

૧૦ રશયેનબાઇ પ્રલીણબાઈ યાભાણી   વરડી રીરીમા ૯૪૨૯૮૭૮૫૧૦ 

ક્રભ 
ન.ં  

ખેડતૂન  ંનાભ  ગાભ  તાલ કા  વંકક ન.  

૧ ણફચ્છુબાઈ સલક્રભબાઈ લાા બાડયે  ધાયી ૯૯૭૯૪૭૧૨૦૧ 

૨ શીંભતબાઇ રખભણબાઈ ક ંબાણી રાખાાદય    ધાયી ૯૮૨૪૪૮૦૫૧૧ 

૩ જીલયાજબાઈ રખભણબાઈ ક ંબાણી રાખાાદય ધાયી ૯૮૨૪૪૮૦૫૧૧ 

૪ ધન ફેન દાદાબાઈ ળેખલા ગોારગ્રાભ  ધાયી ૯૯૭૮૫૩૬૩૮૧ 

૫ અયસલિંદબાઇ પ્રાગજીબાઇ ગલેરયમા  નેવડી  વાલયક ંડરા  ૯૦૯૯૫૨૦૩૫૫ 

૬ ળાયદાફેન ગોસલિંદબાઇ ગોંડણરમા ફાફા ય  અભયેરી  ૯૪૨૯૦૭૮૯૨૩ 

૭ બાસલકબાઈ અળોકબાઇ ડંયા અભયેરી  અભયેરી  ૯૪૨૮૭૧૧૭૦૮ 

૮ જશ બાઇ ફચ બાઈ ઝારા રદતરા  ધાયી  ૯૯૦૪૧૪૫૪૭૭ 



 

(4)     Name of crop   : Green gram  

(I) Variety:  GM-4 

(II) Sowing date:   3
rd

 Week of June 2016 to 1
st  

Week of July  

(III) Total Area under FLDs: 05.20 ha 

(IV) Soil: Medium black 

 

ATIC FLD YEAR-  2016-17 

(1)     Name of crop   : Cotton 

(I) Variety:  Gujarat Hybrid Cotton - 8 (B.T. II) 

(II) Sowing date: 2nd week of June to 1st week of July-2016 

(III) Total Area under FLDs:  04.00 ha 

(IV) Soil: Medium black 

ક્રભ ખેડતૂન  ંનાભ  ગાભ  તાલ કો  ભોફાઈર ન.ં  
૧ ધીર બાઈ રારજીબાઈ ભારલણ અભયેરી ૯૪૮૭૧૧૨૭૦ 
૨ ઘ વાબાઈ કડલાબાઇ વાલણરમા ભારલણ અભયેરી ૯૯૭૯૨૩૯૭૭૦ 
૩ શરયબાઇ ભાનદંબાઈ ચૌશાણ ીઠરડમા ફગવયા ૮૪૬૯૨૩૨૦૮૪ 
૪ યલજીબાઇ રૂડાબાઇ ફગડા ભારસલમ ીરયમા રાઠી ૯૯૧૩૧૦૭૮૩૩ 
૫ ભણણફેન રખભણબાઈ ફગડા ભારસલમા ીરયમા રાઠી ૯૫૩૭૯૭૧૬૦૫ 

૯ યભેળબાઈ જાદલબાઈ વાલણરમા રદતરા  ધાયી  ૯૯૭૪૮૧૮૪૩૨ 

૧૦ ળસળકાતં શરયરાર ગાધંી અભયેરી  અભયેરી  ૯૪૨૬૮૫૨૭૭૯ 

ક્રભ 
ન.ં  

ખેડતૂન  ંનાભ  ગાભ  તાલ કા  વંકક ન.  

૧ ભશળેબાઈ બીભજીબાઈ યાભાણી   અભયેરી અભયેરી  ૯૪૨૬૪૨૧૪૭૫ 

૨ સલન બાઇ ફાલબાઈ કોયાટ  શારરયમા ફગવયા  ૯૪૨૮૭૧૮૮૫૫ 

૩ ઉકાબાઈ ફાલબાઈ કોયાટ  શારરયમા ફગવયા ૯૪૨૮૭૧૮૮૫૫ 

૪ પ્રલીણબાઈ નાગજીબાઇ  કોયાટ   શારરયમા ફગવયા ૯૪૨૮૭૧૮૮૫૫ 

૫ બયતબાઈ બીખાબાઇ કોયટ    નેવડી વાલયક ંડરા  ૯૪૦૮૬૭૧૨૮૭ 

૬ ફટ કબાઇ નાગજીબાઇ કાછરડમા   નેવડી વાલયક ંડરા ૯૯૭૪૫૮૩૮૭૮ 

૭ ભૂતબાઇ નાગજીબાઇ કાછરડમા નેવડી વાલયક ંડરા - 

૮ મ કેળબાઇ રારજીબાઈ લોયા  ગાધકડા વાલયક ંડરા ૯૪૨૮૧૯૧૫૦૨ 

૯ યાજીલબાઈ ગોફયબાઈ લોયા   ીઠલડી વાલયક ંડરા ૮૧૨૮૫૪૭૫૭૬ 

૧૦ સલન બાઇ ભોતીબાઈ ભકલાણા  દ ધાા રાઠી  ૯૯૭૮૨૨૫૦૦૫ 

૧૧ ગોયધનબાઈ પ્રાગજીબાઇ ોંકીમા     ચાંાથ અભયેરી  ૯૮૯૮૯૪૬૯૮૮ 

૧૨ ફક રબાઇ ભધ બાઈ કોયાટ  શારરયમા ફગવયા  ૯૭૧૨૮૦૦૯૩૯ 

૧૩ રદલાીફેન શભીયબાઈ ફગડા  દૂધાા રાઠી  ૯૮૨૫૩૧૮૫૦૭ 



૬ પ્રલીણબાઈ યત્નાબાઈ અકાા રાઠી ૯૬૮૭૭૭૭૦૨૬ 
૭ કાતંાફેન નથ બાઇ શૈરમા અકાા રાઠી ૯૯૧૩૨૩૭૭૦૧ 
૮ ધીર બાઈ ભધ બાઈ ફોઘયા ફોયાા ખાબંા ૯૭૨૫૫૭૭૦૭૪ 
૯ ઉકાબાઇ બીખાબાઇ દેત્રોજા સકૂલાા ફાફયા ૯૬૮૭૨૩૮૦૭૦ 
૧૦ શવમ ખબાઇ યળોત્તભબાઈ ઘારડમા ખીજરડમા-ખાયી અભયેરી ૯૯૦૯૫૮૫૮૪૨ 
૧૧ નાગજીબાઇ યણછોડબાઇ ભારસલમા ખીજરડમા-ખાયી અભયેરી ૯૪૨૭૨૪૬૯૨૦ 
૧૨ યણછોડબાઇ નાયણબાઈ ભારસલમા ખીજરડમા-ખાયી અભયેરી ૯૪૨૭૨૪૬૯૨૦ 
૧૩ અલ્ેળબાઇ ધનજીબાઇ વાલજ આંફા ણરણરમા ૯૮૨૫૩૫૯૯૮૬ 
૧૪ નન બાઇ લળયાભબાઇ વાલજ આંફા ણરણરમા ૮૧૪૧૯૯૫૯૨૧ 
૧૫ જમસ ખબાઇ ભ યાબાઈ વાલજ આંફા ણરણરમા ૯૯૨૪૬૩૮૫૦૪ 
૧૬ નબ ફેન ભ યાબાઈ વાલજ આંફા ણરણરમા ૯૯૨૪૬૩૮૫૦૪ 
૧૭ યભણીકબાઇ ધનજીબાઇ વાલજ આંફા ણરણરમા ૮૧૪૧૯૯૫૯૨૧ 
૧૮ અંફાફેન રશભતંબાઈ ઘારડમા ખીજરડમા-ખાયી અભયેરી ૯૮૭૯૯૯૪૬૮૦ 
૧૯ જીણાબાઇ  નાબાઇ ઘારડમા ખીજરડમા-ખાયી અભયેરી ૯૪૨૯૨૨૩૦૫૮ 
૨૦ સલઠ્ઠરબાઈ  નાબાઇ ઘારડમા ખીજરડમા-ખાયી અભયેરી ૯૪૨૯૨૨૩૦૫૮ 
૨૧ જાગસૃતફેન દેલયાજબાઈ ટેર ભોણ ય અભયેરી ૯૯૭૯૩૧૦૫૯૫ 
૨૨ ચત યબાઈ યલજીબાઇ ચોલટીમા ભોણ ય અભયેરી ૯૯૧૩૨૬૪૦૩૬ 
૨૩ જાદલબાઈ ભોશનબાઇ દેવાઇ ભોણ ય અભયેરી ૯૯૧૩૨૮૧૮૦૪ 
૨૪ રદરીબાઇ નાનજીબાઇ દેવાઇ ભોણ ય અભયેરી ૯૭૨૬૫૧૮૬૪૭ 
૨૫  યીફેન યલજીબાઇ ટેર ભોણ ય અભયેરી ૯૭૨૬૩૩૮૮૭૨ 
૨૬ ભગંળુબાઇ જીલ બાઇ ખ ભાણ ણરણરમા નાના અભયેરી ૯૯૨૫૬૬૭૩૦૩ 
૨૭ સલન બાઇ ળભં બાઈ છોડલડીમા જીલાય ખાબંા ૯૭૨૩૮૩૭૦૦૯ 
૨૮ રાભ બાઇ ળભં બાઈ છોડલડીમા જીલાય ખાબંા ૯૯૨૪૦૪૫૯૧૪ 
૨૯ ખોડાબાઈ છગનબાઇ ોકીમા ચાંાથ અભયેરી ૯૭૨૫૫૯૮૦૩૯ 
૩૦ જમાફેન શયજીબાઇ ફગડા ભસતયાા રાઠી ૯૭૧૪૭૬૮૭૩૭ 
૩૧ ખોડાબાઈ નાગજીબાઇ વાલણરમા ભોણલેર ધાયી ૯૪૨૬૯૬૫૦૨૮ 
૩૨ દ્વાયકાદાવ કન બાઈ ગજેયા ળભં યા અભયેરી ૯૪૨૬૯૧૭૫૩૬ 
૩૩ કન બાઈ ગોફયબાઈ દાપડા વયંબડા અભયેરી ૯૮૨૫૭૫૭૨૯૦ 
૩૪ ગ ણલતંબાઈ યોત્તભબાઈ વાગંાણી ગોખયલાા નાના અભયેરી ૯૪૨૬૯૬૩૬૬૧ 
૩૫ નાનજીબાઇ ધીર બાઈ વાગંાણી ગોખયલાા નાના અભયેરી ૯૯૦૪૮૫૨૩૮૮ 
૩૬ જમસંતબાઈ યલજીબાઇ ગજેયા રાખાાદય ક કાલાલ-લરડમા ૯૯૭૮૭૨૩૫૭૨ 
૩૭ જજતેન્દ્િબાઈ યળોત્તભબાઇ ગજેયા રાખાાદય ક કાલાલ-લરડમા ૯૭૨૬૮૯૬૧૬૮ 
૩૮ ધનજીબાઇ દેલસવબાઈ ચોલટીમા  લયવડા અભયેરી ૯૯૦૯૬૯૭૨૯૮ 
૩૯ રારજીબાઈ પ્રાગજીબાઈ ભ લા બાબંણીમા ક કાલાલ-લરડમા ૯૭૨૭૯૬૬૫૬૪ 
૪૦ ફાલ બાઈ જવભતબાઇ ધાભેણરમા વભઢીમાા વાલયક ંડરા ૯૬૮૭૪૫૫૦૪૫ 



(2) Name of crop   : Groundnut 

(I) Varity: GJG-9 

(II) Sowing date: 4
th week of June to 1st week of July- 2016 

(III) Total Area under FLDs: 7.5 ha  

(IV) Soil: Medium black 

ક્રભ ખેડતૂન  ંનાભ  ગાભ  તાલ કો  ભોફાઈર ન.ં  
૧ જમાફેન શયીબાઇ વોરકંી ભાણચમાા અભયેરી  ૭૫૬૭૨૩૮૧૯૭ 
૨ ચત યબાઈ ળાભજીબાઈ શાાણી  લણૂીધય  અભયેરી  ૯૮૨૫૪૮૩૦૨૮ 
૩ ભનસ ખબાઇ ભેઘજીબાઇ વયધાયા  લણૂીધય  અભયેરી  ૯૮૭૯૬૫૯૪૦૭ 
૪ આળોકબાઈ ભેઘજીબાઇ વયધાયા  લણૂીધય  અભયેરી  ૯૮૨૫૫૬૭૧૩૯ 
૫ યવોતબંાઈ નાગજીબાઇ વોયઠીમા  કાઠભા ં અભયેરી  ૯૫૫૮૯૧૬૩૬૪ 
૬ પ્રબાફેન શીભતબાઇ ઘાડીમા ખીજડીમા ખાયી  અભયેરી  ૯૮૭૯૯૯૪૬૮૦ 
૭ યાજાબાઈ જીલણબાઈ ફગડા ભતીયાા રાઠી  ૭૫૬૭૨૫૯૯૨૨ 
૮ નાનજીબાઇ લઘાબાઈ ગારીમા ઇસ્લરયમા  ક ંકાલાલ -લરડમા  ૯૬૬૨૭૨૨૦૭૪ 
૯ ભાનદંબાઈ કાાબાઈ  ભતીયાા રાઠી ૯૮૭૪૮૨૦૫૫૪ 
૧૦ ધીર બાઈ બલાનબાઈ જાદલ  સલય ય  રાઠી ૯૪૨૮૪૬૯૨૩૯  
૧૧ ગબર બાઇ ગોયખબાઇ લાા  દેલગાભ ક ંકાલાલ -લરડમા ૯૯૭૯૮૬૦૯૬૦ 
૧૨ રદલ બાઈ યાભબાઇ લાા  દેલગાભ ક ંકાલાલ -લરડમા ૯૯૭૯૮૬૦૯૬૦ 
૧૩ ભગનબાઇ ઉકાબાઈ જાડીમા ટોડા રાઠી ૯૯૧૩૯૩૮૦૪૭ 
૧૪ સનતાફેન દેશાબાઈ કકૂડીમા ટોડા રાઠી ૯૮૭૯૯૯૫૦૩૫ 
૧૫ વાતંીરાર કાનજીબાઇ જાડીમા ટોડા રાઠી ૯૯૭૪૯૫૪૬૪૪ 
૧૬ છગનબાઇ કલ્માણબાઈ જાડીમા  ટોડા રાઠી ૯૮૯૮૪૬૫૪૦૧ 
૧૭ ભન બાઈ કયભળીબાઈ લેકયીમા  ટોડા રાઠી ૯૮૨૪૯૧૬૩૮૩ 
૧૮  નાબાઇ ભનદંબાઇ લ લાય  ભસતયાા રાઠી -- 
૧૯ ફોઘાબાઈ શીયાબાઈ ફગડા  ભસતયાા રાઠી ૯૯૦૯૫૨૩૫૩૮ 
૨૦ ગોકબાઈ બલાનબાઈ કાફયીમા અભયેરી  અભયેરી  ૯૯૦૯૨૧૮૯૦૭ 
૨૧ ફશ બાઇ ક કાબાઈ યાઠોડ  સ કલાા ફાફયા  -- 
૨૨ ભાનસવિંગ ક કાબાઈ યાઠોડ  સ કલાા ફાફયા  -- 
૨૩ યભાફેન જમસંતબાઈ ડંયા  ફયલાા ફાલ  ક ંકાલાલ -લરડમા ૯૪૨૬૩૯૭૦૮૧ 
૨૪ નાનજીબાઇ બાદાબાઈ ડંયા  ફયલાા ફાલ  ક ંકાલાલ -લરડમા ૯૯૨૫૦૮૪૧૫૩ 
૨૫ કન બાઈ લારજીબાઇ દૂધાત વયબડા અભયેરી ૯૬૮૭૧૩૬૦૯૫ 
૨૬ ળાભજીબાઈ સલયાબાઈ વાગઠીમા ભોટા ગોખયલાા  અભયેરી  -- 
૨૭ રીરાફેન શીયાબાઈ યાઠોડ  વોનારયમા   અભયેરી  -- 
૨૮ કાસંતબાઈ રાબાઈ જારા લાકીમ  અભયેરી  ૯૮૨૫૫૧૫૭૩૪ 
૨૯ ઘડૂાબાઈ ગોફયબાઈ ચૌશાણ  ઉજા ભોટા  ક ંકાલાલ -લરડમા ૯૯૨૪૭૩૦૧૫૯ 



૩૦ વગ ણાફેન રાભ બાઇ કાકરડમા  યાજકોટ નાના  રાઠી  -- 
 

(2)     Name of crop   :  Sesame  

(I) Variety: GT-4  

(II) Sowing date: 2
st   

week of June to
 
3

rd
 Week of June. 2016 

(III) Total Area under FLDs:  7.5 ha 

(IV) Soil: Medium black  

ક્રભ ખેડતૂન  ંનાભ  ગાભ  તાલ કો  ભોફાઈર ન.ં  
૧ કયવનબાઇ નાનજીબાઇ ભડંકા નાના ખીજડીમા  અભયેરી -- 
૨ રારજીબાઇ ળભં બાઈ પરેના  નાના ખીજડીમા  અભયેરી ૯૫૮૬૨૭૦૨૫૭ 
૩ ગોયધનબાઈ બગલનબાઇ ભાડંણકા નાના ખીજડીમા  અભયેરી ૮૧૪૧૩૧૨૦૪૩ 
૪ યભેળબાઈ બગલાનબાઈ ભાડંણકા નાના ખીજડીમા  અભયેરી ૯૨૭૫૧૩૫૪૭૬ 
૫ ચેતનબાઈ દૂયરાબાઈ ઘાડીમા ખીજડીમા ખાયી  અભયેરી ૯૮૭૯૯૯૪૬૮૦ 
૬ ધીર બાઈ ળભં બાઈ કાફરયમા અભયેરી  અભયેરી  ૯૪૨૭૨૩૦૨૧૩ 
૭ ભણણફેન ભારાબાઈ  શારમા અકા રાઠી  ૯૭૨૬૮૮૯૯૬૧ 
૮ ભારાબાઈ રખભણબાઈ  શારમા અકા રાઠી  ૯૭૨૬૮૮૯૯૬૧ 
૯ નાયણબાઇ ખીભાબાઇ ખ ભાન  ચયખા  ફાફયા  ૯૭૧૪૭૭૧૫૦૩ 
૧૦ ફલતંબાઈ યાભબાઇ જોગાની  સલય ય  રાઠી  ૯૪૨૮૪૬૯૨૩૮ 
૧૧ કેવલબાઈ અંફાબાઇ યભાય  ભસતયાા રાઠી ૯૪૨૮૪૫૦૧૬૭ 
૧૨ ધીર બાઈ જીલયાજબાઇ નાકાયાની નલા ખીજડીમા  અભયેરી  ૯૯૦૯૫૨૩૨૧૦ 
૧૩ શવંાફેન ફાબ બાઇ નાકયાની નલા ખીજડીમા  અભયેરી  ૯૮૨૪૩૩૪૩૯૪ 
૧૪ ભધ બાઈ ળભં બાઈ દેવાઇ  નલા ખીજડીમા  અભયેરી  ૯૨૭૫૧૩૫૪૭૬ 
૧૫ અળોકબાઇ ભધ બાઈ ભાડંણકા નલા ખીજડીમા  અભયેરી  ૯૯૦૯૫૨૩૨૧૦ 
૧૬ વોનરફેન આવોકબાઈ લોયા  ઢોરરયમા  અભયેરી  ૯૯૨૫૩૩૧૯૦૨ 
૧૭ બીખાબાઇ નાનજીબાઇ કથયોરટમા ઓીમા વાલયક ંડરા  ૯૯૧૩૦૯૦૩૨૦ 
૧૮ વજં બાઇ ડામાબાઇ સળિંગાા લયવડા અભયેરી  ૯૭૨૫૬૮૦૪૯૬ 
૧૯ ભજ રાફેન યભેળબાઈ જોધાની  લયવડા અભયેરી  ૮૦૦૦૪૪૯૨૯૫ 
૨૦ શરયફેન યાઘલબાઈ જોધાની  લયવડા અભયેરી  ૯૪૨૮૩૪૩૩૩૮ 
૨૧ કાનજીબાઇ નાયણબાઇ સવિંગાા લયવડા અભયેરી  ૯૯૨૫૪૯૮૦૨૦ 
૨૨ ફારાબાઇ મરૂજીબાઇ ાથય  નલા ખીજડીમા અભયેરી  ૯૭૧૨૫૨૦૨૭૦ 
૨૩ ઉજજફેન લીયજીબાઇ ફગડા છબાડીમા રાઠી  ૯૬૮૭૪૩૦૩૮૬ 
૨૪ કલ્માણબાઇ ભગનબાઇ ફગડા  છબાડીમા રાઠી  ૯૬૬૨૨૪૦૨૩૪ 
૨૫ યભેવબાઈ રાબાઇ જારા લાકીમા  અભયેરી ૯૯૦૯૧૩૫૨૭૨ 
૨૬ યસતરાર ધીર બાઈ દેવાઇ  નલા ખીજડીમા  અભયેરી  ૯૮૭૯૩૧૩૯૧૬ 
૨૭ યભેળબાઈ ધીર બાઈ દેવાઇ  નલા ખીજડીમા  અભયેરી  ૯૮૭૯૯૯૫૮૨૭ 



 

NICRA FLD YEAR(2016-17) 

 

 (1)     Name of input    :  Mulching in Cotton   

(I) Input:  Resource conservation technology mulching in Cotton  

                         - (Silver and Black-25 Micron, Width 39.3 inch, 400 Meter roll) 

(II) Sowing date:    2
nd 

week of June to
 
1

st
 week of July-2016 

(III) Total Area under FLDs:  1.20 ha 

(IV) Soil: Medium black 

 

 (2)     Name of crop:      Cotton 

(I) Variety: Variety Cotton - 12  (B.t) 

(II) Sowing date: 2
nd 

week of June to
 
1

st
 week of July-2016 

 (III) Total Area under FLDs:  04.00 ha 

(IV) Soil: Medium black 

 

 

 

 

૨૮ પ્રકાળબાઈ ધીર બાઈ દેવાઇ  નલા ખીજડીમા  અભયેરી  ૯૭૨૭૫૮૮૫૪૫ 
૨૯ ભનસ ખબાઇ યલજીબાઇ ચોલટીમા  ભોણય અભયેરી  ૯૯૧૩૨૬૪૦૩૬ 
૩૦ ચત યબાઈ કાનજીબાઇ દેવાઇ  નલા ખીજડીમા  અભયેરી ૯૭૧૨૦૨૮૯૨૩ 

ક્રભ  ખેડતૂન  ંનાભ  ગાભ  તાલ કો .   ભોફાઈર ન 

૧ સલઠ્રબાઇ  નાબાઈ ચાદંગઢીમા કયજાા   વાલયક ંડરા  ૯૯૧૩૭ ૮૮૦૭૪  
૨ સ યેળબાઇ ભધ બાઈ સળયોમા  કયજાા   વાલયક ંડરા  ૯૯૦૯૩ ૯૫૪૩૪  
૩ રદનેળબાઇ રક્ષણબાઈ લાડદયીમા કયજાા   વાલયક ંડરા  ૯૯૦૯૩ ૩૦૪૦૦  

ક્રભ ન.ં  ખેડતૂન  ંનાભ  ગાભ  તાલ કો   ભોફાઈર ન 
૧ અળોકબાઇ ભગનબાઇ ચાદંગઢીમા કયજાા   વાલયક ંડરા  ૯૮૨૫૬ ૨૫૦૩૧  
૨ કેશ બાઈ  નાબાઇ  કયજાા   વાલયક ંડરા  ૯૯૧૩૭ ૮૮૦૭૪  
૩ શયદાવબાઇ નયળીબાઈ કાથયોટીમા કયજાા   વાલયક ંડરા  ૯૯૧૯૧ ૭૭૦૧૯  
૪ ફાલ બાઈ ોટબાઇ  કયજાા   વાલયક ંડરા  ૮૧૪૦૮ ૩૮૩૦૨  
૫ ધીર બાઈ રક્ષભણબાઈ લડોદરયમા કયજાા   વાલયક ંડરા  ૭૩૫૯૬ ૨૯૦૧૮  
૬ પ્રાગજીબાઇ લળયાભબાઇ લડોદરયમા કયજાા   વાલયક ંડરા  ૯૮૭૯૩ ૫૫૬૦૩  
૭  સલન બાઇ ગોકબાઈ લડોદરયમા કયજાા   વાલયક ંડરા  ૯૯૨૫૧ ૨૪૮૬૭  
૮ ભનસ ખબાઇ ગોકબાઈ લડોદરયમા કયજાા   વાલયક ંડરા  ૯૯૭૯૦ ૧૨૬૬૪ 
૯ બયતબાઇ રક્ષભણબાઈ લડોદરયમા કયજાા   વાલયક ંડરા  ૯૯૦૯૩ ૩૦૪૦૦ 
૧૦  દેલચદંબાઈ ળભં બાઈ ળેરડીમા કયજાા   વાલયક ંડરા  ૯૯૨૫૬ ૦૧૬૮૩  



(3)     Name of crop   :  Sesame   

(I) Variety: Inter cropping of sesame Gujarat- 4 in cotton 

(II) Sowing date:   2
st   

week of June to
 
3

rd
 Week of June 2016 

(III) Total Area under FLDs:  02.00 ha 

(IV) Soil: Medium black 

 

(4)     Name of crop   : Green Gram  

(I) Input:  Green gram GM - 4 (Crop diversification) 

(II) Sowing date:    3
rd

 week of June to 1
st 

week of July -2016  

(III) Total Area under FLDs:  02.00 ha 

(IV) Soil: Medium black 

 

(5)     Name of crop   : Groundnut  

(I) Variety: Groundnut GJG - 22 

(II) Sowing date:  4
th week of June to 1st week of July- 2016  

(III) Total Area under FLDs:  02.00 ha 

(IV) Soil: Medium black 

ક્રભ ન.ં  ખેડતૂન  ંનાભ  ગાભ  તાલ કો .   ભોફાઈર ન 
૧ ફાબ બાઇ કયવનબાઇ  કયજાા   વાલયક ંડરા  ૯૯૦૯૦ ૯૩૯૮૩  
૨ નાથાબાઈ નાનજીબાઇ નણમાયા  કયજાા   વાલયક ંડરા  - 
૩ ગોયધનબાઈ ફાલ બાઈ લડોદરયમા કયજાા   વાલયક ંડરા  ૮૩૩૮૯ ૩૩૭૦૮  
૪ ભધ બાઈ યલજીબાઇ યાદડીમા કયજાા   વાલયક ંડરા  ૯૯૭૯૪ ૯૩૭૫૨ 
૫ કન બાઈ નન બાઇ યાદડીમા કયજાા   વાલયક ંડરા  ૯૪૨૮૧ ૪૭૧૩૩ 

ક્રભ ન.ં ખેડતૂન  ંનાભ  ગાભ  તાલ કો .   ભોફાઈર ન 
૧ શયજીબાઇ નાથાબાઈ ભશતેા  કયજાા   વાલયક ંડરા  ૯૮૨૫૫૯૭૪૩૮  
૨ યાભજીબાઇ લીયજીબાઇ  કયજાા   વાલયક ંડરા  ૯૯૭૯૧૭૭૦૧૯  
૩ યવોત્તભંબાઈ યલજીબાઇ યાદડીમા   કયજાા   વાલયક ંડરા  ૯૯૭૯૩૯૬૨૮૧  
૪ યભેળબાઈ ગોકબાઈ લરયમા  કયજાા   વાલયક ંડરા  - 
૫ શરયબાઇ અયજણબાઇ વાલરીમા કયજાા   વાલયક ંડરા  ૯૯૨૫૨૮૨૧૨૧  

ક્રભ  ખેડતૂન  ંનાભ  ગાભ  તાલ કો .   ભોફાઈર ન 
૧ રારજીબાઇ પ્રાગજીબાઇલડોદરયમા  કયજાા   વાલયક ંડરા  ૯૪૨૭૩૯૫૩૬૨  
૨ ચત યબાઈ ભનજીબાઇ કાથયોટીમા કયજાા   વાલયક ંડરા  ૯૮૨૫૬૨૫૦૩૧  
૩ યભેળબાઈ છગનબાઇ ચાદંગઢીમા કયજાા   વાલયક ંડરા  ૯૯૧૩૩૫૬૩૫૬  
૪ ભૂતબાઇ રારજીબાઇ ળેરડીમા   કયજાા   વાલયક ંડરા  ૯૭૨૭૧૨૧૬૭૫  
૫ મ ક્તાફેન ગોફયબાઈ લડોદરયમા કયજાા   વાલયક ંડરા  ૯૮૭૯૧૭૦૩૫૭  


