
કૃષિ ષળજ્ઞાન કેન્દ્ર, જુ.કૃ.ય,ુ મોરફી દ્વારા ગોઠળળામાાં આળે FLD ની માહિતી ળિષ ૨૦૨૦-૨૧ 

ક્રમ ાકની 
તજગણતા 

ખેડતૂનુાં નામ સરનામુાં આધાર કાડષ 
નાંફર 

મોફાઇ 
નાંફર 

ઇનપટુસ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

ત ગજુરાત – ૫ (સમર ૨૦૨૦) 
૧ તર 

ગજુયાત – 
૫ 

દેલજીબાઇ નયબેયાભબાઇ 
દેરલાડીમા  

જોધય નદી - ૯૮૭૮૧૮૬૮૬૬ તર 
ગજુયાત –૫  
(૧.૫ કિરો) ૨ કિયીટબાઇ ચતયુબાઇ 

દેરલાડીમા  
જોધય નદી - ૮૨૦૦૬૪૪૧૮૦ 

૩ શષદ ળાાંતીરાર 
બોયણીમા  

જોધય નદી - ૯૭૨૭૧૪૧૨૯૩ 

૪ ગોયધનબાઇ 
અભયળીબાઇ દેવાઇ 

જોધય નદી - ૯૮૨૫૮૯૪૨૬૪ 

૫ અંફાયાભ ગાંગાયાભબાઇ 
દેવાઇ 

જોધય નદી - - 

૬ બયતબાઇ ધયભળીબાઇ 
લીયવોડીમા  

જોધય નદી - - 

૭ ફેચય કુાંલયજીબાઇ 
દઢાણીમા  

નળીતય - - 

૮ વલનોદબાઇ દેલિયણબાઇ  ખાનય - ૯૯૨૫૧૭૮૭૭૦ 
૯ કિળોયબાઇ ી. દઢાણીમા  નળીતય - ૯૫૮૬૬૪૫૮૯૦ 
૧૦ પ્રભબુાઇ એર. 

દેરલાડીમા  
જોધય નદી  - ૯૯૨૫૪૫૩૩૩૪ 

મગપલી જીજેજી – ૩૨ (ખરીપ ૨૦૨૦) 
૧૧ ભગપી 

જીજેજી – 
૩૨ 

યજનીિાન્ત ભગનબાઇ 
નાયા  

જફરપયુ/ 

રખધીયગઢ 
- - ભગપી 

જીજેજી – 
૩૨ (૩૦ 
કિરો) 

૧૨ લલ્રબબાઇ થોબણબાઇ 
ટેર 

વજજનય - - 

૧૩ યાંગયીમા ચાંદ્રળેખય 
ધનજીબાઇ  

વજજનય ઘનુડા - - 

૧૪ બયતકુભાય ભગનબાઇ 
િાભયીમા  

જફરપયુ - - 

૧૫ ગૌયીફેન ભગનબાઇ 
િાભયીમા  

 

જફરપયુ - - 



એમ.ડી.ી, ેસ્ટ રારા કાસમાાં ગુાફી ઇયલનુાં ષનયાંત્રણ (ખરીપ ૨૦૨૦) 
૧૬ િાવ ચાયોરા અળોિ ભાધલજીબાઇ  અભયેરી  ૫૦૮૭૧૦૮૭૮૪૦૯ ૯૧૭૩૬૧૧૯૩૩ એભ.ડી.ી. 

ેસ્ટ નાંગ - 
૩ 

૧૭ લારજીબાઇ ફેચયબાઇ ચાયોરા અભયેરી  ૮૪૧૧૭૬૩૬૪૭૪૬ ૯૮૨૫૩૮૧૪૯૮ 
૧૮ જશફુેન લરબબાઇ 

લીયવોડીમા  
રક્ષ્ભીનગય ૫૪૧૧૭૨૫૫૭૯૦૮ ૯૪૨૬૭૮૮૨૧૦ 

૧૯ લરબજીબાઇ િયભળીબાઇ 
લીયવોડીમા  

રક્ષ્ભીનગય ૪૫૫૩૭૯૮૮૪૮૦૪ ૯૪૨૯૦૯૭૭૩૩ 

૨૦ ઘોડાવયા થોબણબાઇ 
નાથાબાઇ 

વજજનય ૨૨૯૦૦૫૫૪૨૦૯૭ ૭૨૨૭૦૧૫૪૬૧ 

૨૧ ઘોડાવયા યાભજી નાથાબાઇ  વજજનય ૩૧૪૩૪૯૪૩૬૦૯૪ ૯૯૭૯૦૨૭૭૯૦ 
૨૨ ફયાવયા પે્રભજીબાઇ 

ભશાદેલબાઇ  
વજજનય ૯૦૯૨૦૩૩૬૪૪૪૨ ૯૭૨૭૧૧૨૯૧૭ 

૨૩ ફયાવયા યાજેળ દાભજીબાઇ વજજનય ૯૦૯૨૦૩૩૬૪૪૪૨ ૯૭૨૭૧૧૨૯૧૭ 
૨૪ યાઠોડ પ્રદીબાઇ ગોવલિંદબાઇ  જુના 

નાગડાલાવ 
૫૨૫૯૦૨૩૩૬૮૪૬ ૯૮૨૫૯૯૮૧૭૯ 

૨૫ કુલાકડમા કદરીબાઇ 
યફતબાઇ 

જુના 
નાગડાલાવ 

૫૪૧૮૭૫૪૧૮૦૩૧ ૭૯૮૪૧૧૨૪૦૬ 

ચણા ગ.ુ – ૬ (રફી ૨૦૨૦-૨૧) 
૨૬ ચણા ગ.ુ – 

૬  
ઢેઢી મફુેન લસ્તાબાઇ  વયામા  ૪૨૧૪૯૨૭૩૮૬૭૭ ૯૯૭૯૪૩૬૨૪૨ ચણા ગ.ુ – 

૬ (૧૭.૫ 
કિરો) 

૨૭ બાગીમા ધીયજરાર 
ગણેળબાઇ  

ગણેળય ૪૭૪૭૬૧૮૫૯૧૭૨ ૯૯૦૯૦૮૧૩૬૭ 

૨૮ નબેયા ફેચયબાઇ 
શાંવયાજબાઇ 

શયફટીમાી  ૩૬૪૭૮૨૨૨૧૭૩૭ ૯૭૧૨૩૬૮૧૦૧ 

૨૯ ટેર નબેયાભ 
દેલિયનબાઇ  

જફરપયુ ૪૨૦૯૮૦૯૨૨૮૩૪ - 

૩૦ ગણેળબાઇ યાભજીબાઇ 
અંફાણી  

થોયાા  ૫૮૫૦૫૭૧૯૯૯૦૨ ૯૫૭૪૫૯૧૮૧૦ 

૩૧ િાાંતીરાર છગનબાઇ 
અંફાણી  

થોયાા  ૮૯૧૭૩૨૬૧૨૨૫૬ ૬૩૫૪૮૪૧૫૪૮ 

૩૨ િાનગડ ોરાબાઇ 
રખભણબાઇ  

જવાય ૨૩૩૫૨૨૯૪૯૦૨૦ ૯૯૨૪૩૬૯૦૯૪ 

૩૩ ફારાવયા વલક્રભબાઇ 
યલાબાઇ 

વોખડા  ૯૬૬૦૫૨૯૮૦૦૮૭ ૮૩૨૦૪૧૩૮૯૫ 

૩૪ કિળોય શયજીબાઇ ઢેઢી  શયફટીમાી ૯૧૯૯૯૨૨૭૦૬૯૭ ૯૯૭૮૦૬૦૪૮૭ 
૩૫ ટેર ચાંદ્રિાન્ત 

જવભતબાઇ  
જફરપયુવીભ/ 

લીયલાલ 
૭૮૦૨૩૮૩૮૯૧૩૯ ૯૮૭૯૩૦૫૭૩૨ 



જીરૂ માાં સકુારાનુાં ષનયાંત્રણ  (રફી ૨૦૨૦-૨૧) 
૩૬ જીરૂ ગૌયીમા લળયાભબાઇ 

અયજણબાઇ  
ગોયખીજડીમા  ૬૫૬૪૦૯૪૫૫૦૧૦ ૯૬૩૮૬૩૦૫૪૧ ટ્રાઇિોડભાષ 

૨ કિરો 
૩૭ ઠોયીમા ચતયુબાઇ 

ઠાિયળીબાઇ  
ગોયખીજડીમા ૮૫૫૧૬૫૭૯૮૭૭૭ ૯૯૦૯૪૮૪૦૪૭ 

૩૮ ઠોયીમા જમોત્વનાફેન 
ચતયુબાઇ  

ગોયખીજડીમા ૪૬૪૧૮૫૦૫૩૮૭૮ ૬૩૫૪૬૭૬૮૨૦ 

૩૯ ઠોયીમા વિિભજીબાઇ 
ઠાિયળી  

ગોયખીજડીમા ૭૨૦૨૬૭૪૭૦૮૩૭ ૯૯૦૯૧૭૩૩૭૩ 

૪૦ ઠોયીમા યભેળબાઇ 
ઠાિયળીબાઇ  

ગોયખીજડીમા ૫૨૯૮૯૧૫૦૮૫૩૫ ૯૮૨૫૬૫૮૫૭૬ 

૪૧ ગોયીમા િાાંતાફેન 
લળયાભબાઇ  

ગોયખીજડીમા ૭૫૮૫૬૦૬૩૧૨૦૯ ૯૮૨૫૪૧૯૭૩૫ 

૪૨ ગોયીમા ળાાંતીફેન 
છગનબાઇ  

ગોયખીજડીમા ૬૬૧૧૫૧૧૩૩૯૬૨ ૮૧૪૧૪૦૧૦૯૫ 

૪૩ ઠોયીમા ગૌયલ યભેળબાઇ ગોયખીજડીમા ૯૫૦૯૯૭૭૧૮૫૯૧ ૯૦૯૯૬૩૨૮૪૬ 
૪૪ ઠોયીમા બગલતીફેન 

યભેળબાઇ  
ગોયખીજડીમા ૫૪૯૩૬૩૨૯૨૦૨૦ ૯૯૭૮૯૩૨૮૪૬ 

૪૫ ગોયીમા િાનજીબાઇ 
છગનબાઇ  

ગોયખીજડીમા ૭૫૦૩૯૭૦૪૬૩૭૫ ૮૧૪૧૪૦૧૦૯૫ 

ફાજરી (સમર ૨૦૨૦) 
૪૬ ઉનાળુ 

ફાજયી 
GHB - 538 

ફાબબુાઇ ી. 
ભાયલાણીમા  

યાજય - ૯૮૭૯૬૩૩૭૩૫ ઉનાળુ 
ફાજયી 

GHB – 538 

(૧ કિરો) 
૪૭ દમારજીબાઇ ફી. 

ભોયડીમા  
અભયેરી  - ૯૯૧૩૨૮૪૦૪૨ 

૪૮ ભનસખુબાઇ ફી. 
ભોયડીમા  

અભયેરી - ૯૮૭૯૫૮૩૭૪૨ 

૪૯ અળોિ ભાધલજી ચાયોરા  અભયેરી  - ૯૮૭૯૮૭૯૮૯૬ 
૫૦ ભીરનબાઇ ળીલરાર 

ગોયીમા  
ગોયખીજડીમા  - ૯૯૭૯૯૦૮૨૩૧ 

 


