
કૃષિ ષળજ્ઞાન કેન્દ્ર, જુ.કૃ.ય,ુ મોરફી દ્વારા ગોઠળળામાાં આળે FLD ની માહિતી ળિષ ૨૦૧૭-૧૮  

ક્રમ ાકની 
તજગણતા 

ખેડતૂનુાં નામ સરનામુાં આધાર કાડષ નાંફર મોફાઇ નાંફર ઇનપટુસ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

કાસના ાકમાાં ોિણ વ્યળસ્થાન (ખરીપ ૨૦૧૭) 
૧ કાવના 

(એયંડી 
ખો ૧૫૦ 

કકરો) 

યતીરાર ડોવાબાઇ 
ગોયીમા  

ગોયખીજડીમા  ૭૬૧૯૯૫૭૪૪૧૦૭ ૯૯૨૫૯૬૯૬૧૨ એયંડી ખો 
૧૫૦ કકરો, 
ી.એવ.ફી. 
૧/૨ લરટય, 
એઝેટોફેકટય 
૧/૨ લરટય 

૨ યભેળબાઇ 
ઠાકયળીબાઇ ટેર 

ગોયખીજડીમા ૫૨૯૮૯૧૫૦૮૫૩૫ ૯૮૨૫૬૫૮૫૭૬ 

૩ ચતયુ ઠાકયળીબાઇ 
ટેર 

ગોયખીજડીમા ૮૫૫૧૬૫૭૯૮૭૭૭ ૯૯૦૯૪૮૪૦૪૭ 

૪ ચદુંરાર ઓઘલજી 
ટેર 

ગોયખીજડીમા ૬૩૧૩૫૫૬૧૭૨૫૮ ૯૯૭૯૫૦૨૦૩૫ 

૫ અળોક આંફાબાઇ 
ટેર 

ગોયખીજડીમા ૨૮૫૦૨૨૯૪૭૧૦૨ ૯૪૨૮૨૬૪૧૮૧ 

૬ ત્રિકભબાઇ 
ઠાકયળીબાઇ ટેર  

ગોયખીજડીમા ૭૨૦૨૬૭૪૭૦૮૩૭ ૯૯૦૯૧૭૩૩૭૩ 

૭ નયબેયાભ 
વલજીબાઇ ટેર  

ગોયખીજડીમા ૩૪૦૪૬૬૯૩૭૦૭૬ ૯૭૨૪૩૦૨૫૫૦ 

૮ જેયાભ વલજીબાઇ 
કાા 

ગોયખીજડીમા ૮૦૩૮૬૬૫૮૨૮૯૩ - 

૯ જેયાભ વલજીબાઇ 
ગોયીમા  

ગોયખીજડીમા ૮૦૩૮૬૬૫૮૨૮૯૩ ૯૮૭૯૨૧૫૦૯૭ એયંડી ખો 
૧૫૦ કકરો 

,ી.એવ.ફી. 
૧/૨ લરટય, 
એઝેટોફેકટય 
૧/૨ લરટય  

૧૦ ચનુીરાર 
વલજીબાઇ ટેર  

ગોયખીજડીમા ૭૧૫૨૫૯૩૪૭૪૧૨ ૯૮૯૮૧૦૮૨૩૯ 

૧૧ ચતયુ અભયળીબાઇ 
ગોયીમા 

ગોયખીજડીમા ૬૧૭૨૮૮૯૪૩૧૦૧ ૯૬૦૧૪૩૧૦૦૪ 

૧૨ ફચબુાઇ બલાનબાઇ ગોયખીજડીમા ૬૧૨૧૭૬૭૩૪૨૩૫ ૬૮૨૫૨૭૧૪૯૫ 
૧૩ ચકુબાઇ કયભળીબાઇ  ગોયખીજડીમા ૭૦૭૫૧૧૬૦૭૯૧૭ ૯૯૧૩૦૫૧૬૧૩ 
૧૪ યત્રતરાર ભકનબાઇ 

દર 
ગોયખીજડીમા ૬૩૯૩૩૪૬૭૧૪૯૭ ૯૬૨૪૬૪૩૦૧૯ 

૧૫ ઝારયીમા નાનજી 
અભયળીબાઇ  

લુટંાલદય ૬૦૨૨૨૦૯૮૮૫૯૨ ૯૭૨૭૬૬૩૧૫૬ 



૧૬ અયત્રલિંદ એ. 
ફાલયલા  

લુટંાલદય ૮૭૨૯૯૨૬૨૨૮૪૮ ૯૯૭૯૦૭૧૦૪૯ 

૧૭ ત્રલનોદ અભયળીબાઇ 
ઝારયીમા  

લુટંાલદય ૨૧૪૯૨૫૮૩૪૦૯૭ ૯૮૨૫૭૫૧૪૦૮ એયંડી ખો 
૧૫૦ કકરો, 
ી.એવ.ફી. 
૫૦૦ ભી.રી., 
યાઇઝોફીમભ 
૫૦૦ ભી.રી. 

૧૮ કદનેળ યણછોડબાઇ 
ટેર 

લુટંાલદય ૮૯૬૫૨૨૪૭૪૮૮૫ ૯૯૧૩૪૪૧૧૨૦ 

૧૯ યીટાફને દુરલબજીબાઇ 
ઝારયીમા 

લુટંાલદય ૩૬૬૦૦૨૩૨૨૮૨૮ ૯૯૨૫૦૦૧૪૮૮ 

૨૦ જેઠારાર યેલાબાઇ 
દેવાઇ 

લુટંાલદય ૪૯૬૮૯૫૬૭૨૪૦૩ ૯૯૦૯૪૫૮૫૩૨ 

૨૧ અશ્ર્લીંકુભાય 
જેઠારાર દેવાઇ 

લુટંાલદય ૩૬૦૩૬૦૬૦૮૪૪૦ ૯૯૦૯૪૫૮૫૩૨ 

૨૨ ધીયજરર એભ. 
ઝારયીમા  

લુટંાલદય ૩૧૬૨૭૮૪૫૦૪૩૦ ૯૮૨૫૩૮૮૮૧૩ 

૨૩ યાજેળકુભાય 
જેઠારાર દેવાઇ 

લુટંાલદય ૮૬૬૦૦૪૦૫૮૭૧૨ ૯૯૦૯૪૫૮૫૩૨ 

૨૪ ભનસખુબાઇ 
યેલાબાઇ ટેર 

લુટંાલદય ૯૪૦૬૩૦૩૯૨૭૩૪ ૯૭૩૭૯૧૫૨૯૮ 

૨૫ સયેુળ યાભજીબાઇ 
ઝારયીમા  

લુટંાલદય ૫૦૫૮૭૧૮૧૪૯૫૮ - 

૨૬ જમતંીરાર 
લારજીબાઇ ઝારયીમા  

લુટંાલદય ૬૪૪૮૮૯૨૯૧૦૬૫ ૯૮૨૫૮૧૮૨૨૩ 

૨૭   જવભતબાઇ 
નાયણબાઇ ટેર  

જેપયુ 
(ખાખયાા) 

૨૭૭૬૨૮૬૪૧૧૪૯ ૯૪૨૮૮૮૮૨૦૦ 

૨૮ શવંયાજ ચતયુબાઇ 
ટેર 

ગોયખીજડીમા ૮૮૮૧૮૪૫૪૪૫૭૮ ૯૪૨૬૩૭૧૧૫૫ 

૨૯ જીતેન્દ્રકુભાય 
શવંયાજબાઇ ટેર  

ગોયખીજડીમા ૩૭૯૮૦૩૧૩૭૨૧૮ ૯૮૨૫૩૩૭૨૭૦ 

૩૦ પ્રભબુાઇ ચતયુબાઇ 
ટેર 

ગોયખીજડીમા ૯૯૮૩૦૩૯૪૯૯૫૮ ૯૯૦૯૫૬૦૫૫૦ 

૩૧ કાલડીમા યજનીકાન્દ્ત 
દાભજીબાઇ  

જેપયુ ૯૩૬૬૨૮૩૫૪૯૯૬ ૯૮૭૯૪૯૮૯૦૯ 

૩૨ ત્રલનોદ દેલળીબાઇ 
ટેર  

જેપયુ 
(ખાખયાા) 

 

૭૦૫૫૬૮૦૯૮૫૪૯ ૯૮૨૫૨૨૪૮૫૧ 



૩૩ ચદુંરાર દેલળીબાઇ 
કાલડીમા  

જેપયુ ૬૯૧૮૯૧૮૭૪૧૪૧ ૯૬૮૭૪૮૬૦૭૭ એયંડી ખો 
૧૫૦ કકરો 
ી.એવ.ફી. 
૫૦૦ ભી.રી. 
એઝેટોફીકટય 
૫૦૦ ભી.રી. 

૩૪ ડામારાર યાધલજી 
ટેર  

જેપયુ/લનાીમા ૫૨૪૦૯૬૭૮૧૩૪૭ ૯૯૧૩૨૨૧૯૧૦ 

૩૫ વયોજફેન ચદુંરાર 
ટેર  

જેપયુ/ગોયખીજ
ડીમા  

૯૧૮૪૭૮૨૯૬૪૩૦ ૯૬૮૭૪૮૬૦૭૭ 

૩૬ યભેળ દેલજીબાઇ 
કાલઠીમા 

જેપયુ/લનાીમા ૪૩૧૪૯૭૬૨૫૯૩૧ - 

૩૭ કાનજી ીતાફંયબાઇ 
વાણજા  

ગોયખીજડીમા ૩૨૩૯૧૧૧૭૫૮૫૩ ૯૯૭૯૬૨૨૦૦૨ 

૩૮ ગૌયીફેન 
જવભતબાઇ 
કાલઠીમા  

જેપયુ/લનાીમા ૮૧૧૪૪૧૦૯૪૫૩૩ ૯૪૨૮૮૮૮૨૦૦ 

૩૯ ભયયુ કાનજીબાઇ 
કાલઠીમા  

ગોયખીજડીમા ૨૮૭૬૮૩૧૪૩૨૩૦ ૯૦૯૯૯૮૬૯૦૩ 

૪૦ કશતેળ ખીભજીબાઇ 
કાલઠીમા  

જેપયુ ૯૨૫૦૨૯૦૯૩૨૩૯ ૯૮૭૯૫૮૬૭૮૮ 

કાસમાાં ગુાફી ઇયલનુાં ષનયાંત્રણ (ખરીપ ૨૦૧૭) 
૪૧ કાવ શવમખુ અભયળીબાઇ 

જાકાવણીમા  
જેતપયુ  ૪૬૬૫૧૮૨૩૩૫૪૯ ૯૯૭૪૭૧૬૧૭૦ પેયોભોનટે્ર ૫ 

નગં , લ્યયુ – 
૧૫ નગં, 

ફીલેયીમા – ૧ 
કકરો 

૪૨ ગોત્રલિંદબાઇ 
ળીલાબાઇ આદયોજા  

નળીતય ૨૨૬૩૨૬૬૩૪૮૯૯ ૯૯૨૫૮૯૦૦૦૭ 

૪૩ ગોારબાઇ 
યવોતભબાઇ ઝારયીમા  

લુટંાલદય ૨૪૬૬૦૪૩૬૯૧૯૨ ૮૭૫૮૭૬૧૦૦૨ 

૪૪ લલ્રબ ડોવાબાઇ 
ગોયીમા  

ગોયખીજડીમા  - ૯૯૭૯૯૫૭૫૪૧ 

૪૫ જીતેન્દ્ર ફાબરુાર 
ટેર 

અભયેરી  ૨૭૬૯૨૯૮૧૭૭૧૦ ૯૮૭૯૪૧૮૮૯૮ 

૪૬ ચતયુબાઇ 
નાયણબાઇ યભાય 

(દરલાડીમા) 

સુલમનગય  - ૯૯૭૯૧૮૦૨૯૯ 

૪૭ ફીજરબાઇ ધયભળી 
રલજી દરલાડીમા  

સુલમનગય - ૯૯૭૯૦૦૧૧૫૮ 

૪૮ ગોદાલયીફેન અયળીબાઇ 
દરલાડીમા  

સુલમનગય - ૯૯૭૮૩૦૦૬૧૭ 



૪૯ કભરેળ દેકજીબાઇ 
તાયયા  

ભાનવય ૭૯૨૯૬૬૫૨૧૨૭૭ - 

૫૦ વાભજીબાઇ 
ફેચયબાઇ તાયયા 

ભાનવય - - 

મગપલીના ાકમાાં સકુારાનુાં ષનયાંત્રણ (ખરીપ ૨૦૧૭) 
૫૧ ભગપી લવતં છગનબાઇ 

દેિોજા 
જોધય - ૯૮૨૫૮૨૭૬૪૩ ટ્રાઇકોડભા ં૨ 

કકરો , 

એયંડીખો 
૧૫૦ કકરો 

૫૨ અંફાયાભ 
ગગંાયાભબાઇ ફયાવયા 

જોધય - ૯૮૭૯૬૨૦૧૦૫ 

૫૩ ફયાવયા ફચબુાઇ 
ગગંાયાભબાઇ  

જોધય - ૯૯૨૫૮૭૦૨૨૨ 

૫૪ બોયણીમા શકુંભાય 
ળાતંીરાર 

જોધય - ૯૭૨૭૧૪૧૨૭૩ 

૫૫ ફાબબુાઇ મુજીબાઇ 
ફયાવયા  

જોધય ૫૧૦૨૦૭૨૯૪૮૮૪ ૯૫૩૭૨૮૪૫૮૫ 

૫૬ રક્ષ્ભણ દેલળીબાઇ 
જેતયીમા  

નવીતય - ૯૬૦૧૨૦૮૯૪૦ 

૫૭ ફયાવયા નાનારાર 
બાણાજીબાઇ 

નવીતય - ૯૪૨૮૦૩૪૯૮૮ 

૫૮ જેઠારાર 
અભયળીબાઇ 
જેતયીમા  

નવીતય - ૯૯૭૯૩૧૩૦૫૦ 

૫૯ જમતંીરાર 
અભયળીબાઇ 
જેતયીમા 

નવીતય - ૯૬૩૮૩૫૯૧૬૬ 

૬૦ ળૈરે નયબેયાભબાઇ 
ટેર  

નવીતય - - 

જીરૂ (રફી ૨૦૧૭-૧૮) 
૬૧ જીરૂ ૬ 

કકરો 
દરલાડી કાન્દ્તીરાર 

છગનબાઇ  
સમૂલનગય/સુદંય

ગઢ 
૫૬૩૩૨૫૫૪૯૮૯૨ ૯૮૭૯૮૭૮૯૮૮ જીરૂ ૬ કકરો 

ટ્રાઉઅકોડભાલ 
૨ કકરો ૬૨ રહભુ પે્રભજીબાઇ 

છગનબાઇ 
સમૂલનગય/સુદંય

ગઢ 
૩૬૩૪૧૦૫૫૬૦૬૮ ૯૭૧૨૮૧૧૦૪૧ 

૬૩ યવીકબાઇ એન. 
કરોરા  

ભોટી લાલડી - - 



૬૪ ફાબરુાર 
જીલાયાજબાઇ 

ચાયોરા  

અભયેરી - - 

૬૫ કયભળીબાઇ 
ધયભળીબાઇ રલજી 

દરલાડી 

સુલમનગય - ૯૯૭૮૩૦૦૬૧૭ 

૬૬ શલદ ળાતંીરાર 
બોયણીમા  

જોધય ૩૫૮૭૯૩૪૭૦૪૦૮ ૯૭૨૭૧૪૧૨૯૩ 

૬૭ ભશાદેલ ભોશનબાઇ 
ભોયઠીમા  

ગોયખીજડીમા - ૯૮૭૯૫૯૮૬૯૦ 

૬૮ ત્રલયજીબાઇ 
ગોત્રલિંદબાઇ કાજંીમા  

ફગથા - - 

૬૯ યભેળબાઇ 
નયળીબાઇ ટેર  

ઇશ્ર્લયનગય  ૬૧૨૯૫૫૭૫૫૯૯૨ ૯૮૭૯૪૬૨૧૦૬ 

૭૦ ગોાર 
લારભજીબાઇ ભેયજા  

ફગથા ૫૩૫૨૬૮૭૬૪૫૪૩ ૯૯૭૯૬૭૨૮૩૨ 

 


