
કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર , જુકૃયુું, પીપળીયા  

 
પ્રથમ હરોળ ષનદર્શનના લાભાથી ખેડૂતોનુું  લીસ્ટ (પ્લાન્દ્ટ પ્રોટેક્ર્ન) 

 (૧) િેરાયટી  
પાક: - જીરૂ ,રૂત:ુ - રબી – ૨૦૧૫      

ષનદર્શન ષિસ્તાર : -૪.૦ હેક્ટર, પ્લોટ ષિસ્તાર: - ૧.૦ એકર  
ઈનપુટ :- જીરૂ બીજ ગુજરાત – ૪ = ૬.૦ કી.ગ્રા. 

ક્રમ ખેડૂતોના નામ  કેટેગરી  ગામ  તાલુકો  મોબાઈલ  

૧  ભારત કાન્તીભાઈ ઠેસિયા  જનરલ વાડોદર  ધોરાજી ૯૭૨૩૨૧૩૦૦૦  

૨  લાખા દેવજીભાઈ િેંજલીયા  જનરલ િરધારપુર  જતેપુર ૯૯૭૮૭૦૨૨૯૩  

૩  રેખાબેન વ્રજલાલ િાવસલયા  જનરલ બોરરયા  જામકંડોરણા ૯૭૧૪૬૪૫૬૩૪  

૪  િુરેશ વશરામભાઈ પાદરીયા  જનરલ ઢાંક  ઉપલટેા ૯૮૯૮૬૪૯૪૩૫  

૫  સવપુલ પરિોતમભાઈ રાદરડયા  જનરલ ઈશ્વરીયા  જામકંડોરણા ૯૪૨૯૪૧૨૦૬૨  

૬  કાંસતલાલ ગોરધનભાઈ ગજરેા  જનરલ નાગવદર  ઉપલટેા ૯૭૧૪૫૭૦૫૦૭  

૭  છગન રૂડાભાઈ વાલાણી  જનરલ જૂની િાંકળી  જતેપુર ૯૬૮૭૫૬૩૦૩૭  

૮  ગોબરભાઈ પોલાભાઈ ઉંધાડ  જનરલ થાનાગલોલ  જતેપુર ૯૯૧૩૫૨૫૩૫૫  

૯  જગદીશ ગોકળભાઈ ડોબરીયા  જનરલ નાની પરબડી  ધોરાજી ૯૮૨૫૪૩૯૪૭૧  

૧૦  સવનોદ ગોસવદંભાઈ ડાગંર  જનરલ વાડોદર  ધોરાજી ૯૪૨૭૦૭૭૭૦૮  

 

(૨) ઘઉંના પાકમાું સુંકષલત ખાતર વ્યિસ્થાપન  
પાક : -ઘઉં , ઋત:ુ - રબી -૨૦૧૫  

ષનદર્શન ષિસ્તાર : -૪.૦ હેક્ટર ,  પ્લોટ ષિસ્તાર: - ૧.૦ એકર  

ઈનપુટ :- ઘઉં બીજ જી.ડબલ્યુ.-૩૬૬ = ૪૦ કી.ગ્રા.  

ક્રમ ખેડૂતોના નામ  કેટેગરી  ગામ  તાલુકો  મોબાઈલ  

૧  િુરેશ બાવનજીભાઈ પટેલ  જનરલ ભોળા  ધોરાજી ૯૪૨૮૨૬૯૪૫૬  

૨  િામજી ટપુભાઈ વેકરીયા  જનરલ િરધારપુર  જતેપુર ૯૯૧૩૫૪૧૨૪૦  

૩  લીલાબને રવજીભાઈ મુસળયા  ઓબીિી રાયડી  જામકંડોરણા ૯૦૯૯૨૩૯૬૬૭  

૪  ભલા મંગાભાઈ પરમાર  એિ.િી. તરવડા  જામકંડોરણા ૯૦૯૯૨૩૯૬૬૭  

૫  ધરમશી મનજીભાઈ ગજરેા  જનરલ મોટી પરબડી  ધોરાજી ૯૯૦૯૭૪૨૫૮૪  

૬  રસતલાલ વશરામભાઈ પાદરીયા  જનરલ ઢાંક  ઉપલટેા ૯૭૧૪૫૦૬૭૫૭  

૭  પુંજા રાજાભાઈ ડાંગર  જનરલ વરજાંગ જાસળયા  ઉપલટેા ૯૪૨૯૫૦૧૧૯૧  

૮  જીવરાજ જરેામભાઈ ઠંુમર  જનરલ િરધારપુર  જતેપુર ૮૯૮૦૪૨૬૦૪૨  

૯  રાવજી વાલજીભાઈ ભેિાણીયા  જનરલ થાનાગલોલ  જતેપુર ૯૮૨૫૪૯૭૧૭૨  

૧૦  કીસતિ ખોડીદાિ િુતરીયા  જનરલ પીપસલયા  ધોરાજી ૯૪૨૮૮૯૦૨૯૨  

 

 

 



 

(૩) ચણા :- ગુજરાત ચણા – ૬  
    પાક : -મગફળી, ઋત:ુ - રબી -૨૦૧૭   
ષનદર્શન ષિસ્તાર : -૪ હેક્ટર ,  પ્લોટ ષિસ્તાર: - ૧.૦ એકર  

ઈનપુટ :- ચણા બીજ ગુજરાત ચણા -૫  = ૨૫ કી.ગ્રા. 

ક્રમ ખેડૂતોના નામ  કેટેગરી  ગામ  તાલુકો  મોબાઈલ  

૧  સવજય નાનજીભાઈ પટોળીયા જનરલ બોરરયા  જામ કંડોરણા ૯૫૮૬૬૮૮૩૭૫  

૨  હંિરાજ ભીખાભાઈ રાણપરીયા  જનરલ  ભોળા  ધોરાજી ૯૯૨૫૭૦૫૪૬૫  

૩  િસવતાબેન કનુભાઈ િેન્જલીયા  જનરલ િરધારપુર  જતેપુર ૯૯૭૮૭૦૨૨૯૩  

૪  સનરેન જયંતીભાઈ રાણપરીયા  જનરલ રાયડી  જામ કંડોરણા ૯૯૨૫૦૬૩૨૧૮  

૫  ભારત હરજીભાઈ રૂપાપરા  જનરલ હરીયાિણ જામ કંડોરણા ૯૯૧૩૦૪૪૮૯૩  

૬  રસિક વલ્લભભાઈ અંટાળા  જનરલ ભાદરા  જામ કંડોરણા ૮૧૪૧૪૩૪૩૧૫  

૭  અમૃત રામજીભાઈ હરીજન  એિ.િી. ભોલગામડા  ધોરાજી ૭૬૨૩૯૪૫૦૭૬  

૮  ચંદ્રકાંત રમણીકભાઈ ઠેસિયા  જનરલ વાડોદર  ધોરાજી ૯૯૭૪૮૦૨૧૭૮  

૯  મોહન મનજીભાઈ રૂપાપરા  જનરલ ઇિારા  ઉપલેટા ૯૯૭૮૨૦૨૦૩૬  

૧૦  વલ્લભ પોલાભાઈ ઉંધાડ  જનરલ થાનાગલોલ  જતેપુર ૯૭૨૪૯૭૩૭૦૨  

 

(૩) તલ :- ગુજરાત તલ – ૩   
    પાક : -તલ , ઋત:ુ - ઉનાળુ – ૨૦૧૫-૧૬     
ષનદર્શન ષિસ્તાર : -૪ હેક્ટર ,  પ્લોટ ષિસ્તાર: - ૧.૦ એકર  

ઈનપુટ :- તલ ગુજરાત – ૨ બીજ = ૨.૦  કી.ગ્રા. 

ક્રમ ખેડૂતોના નામ  કેટેગરી  ગામ  તાલુકો  મોબાઈલ  

૧  ગોસવંદ રત્નાભાઈ િાવસલયા  જનરલ થાનાગલોલ  જતેપુર ૯૦૯૯૨૪૩૫૧૨  

૨  ગીરધર વાલજીભાઈ વેકરીયા  જનરલ િરધારપુર  જતેપુર ૯૭૨૭૮૩૫૩૮૩  

૩  રદનેશ પોપટભાઈ વિોયા  જનરલ િરધારપુર  જતેપુર ૯૭૨૭૮૫૩૫૩૮  

૪  દુલિભ જઠેાભાઈ ટીલાળા  જનરલ ભોળા  ધોરાજી ૮૪૬૯૨૩૦૧૦૨  

૫  પોપટ મૈયાભાઈ નારરયા  જનરલ ઢાંક  ઉપલટેા ૯૭૨૬૭૯૪૮૦૭  

૬  િવજી પુંજાભાઈ રાણપરીયા  જનરલ રાયડી  જામકંડોરણા ૯૯૨૫૦૩૬૨૧૮  

૭  અનીલ કાળુભાઈ બાંભરોલીયા  જનરલ મોટા ગુંદાળા  જતેપુર  ૯૭૨૫૮૮૦૫૪૬  

૮  અસશ્વન પ્રેમજીભાઈ રામોલીયા  જનરલ દૂધીવદર  જામકંડોરણા ૯૭૨૪૪૩૨૧૩૦  

૯  અરસવંદ ઘેલાભાઈ િાવસલયા  જનરલ બોરરયા  જામકંડોરણા ૮૨૩૮૦૩૬૪૪૦  

૧૦  ભુતા કેશવભાઈ ખુંટ  જનરલ બોરરયા  જામકંડોરણા ૮૨૩૮૦૪૦૬૦૪  

  

 

 

 

 

 

 



ઓન ફામશ ટર ાયલ (ઓ.એફ.ટી.) લાભાથી ખેડૂતોનુું લીસ્ટ (પ્લાન્દ્ટ પ્રોટેક્ર્ન) 

 
 (૧) ઘઉંમાું સુંકષલત ખાતર વ્યિસ્થાપન 

પાક : -ઘઉં , ઋત:ુ - રબી -૨૦૧૫        

ષનદર્શન ષિસ્તાર : -૧.૫ હેક્ટર ,  પ્લોટ ષિસ્તાર: - ૧.૦ એકર  
ઈનપુટ :- એઝોટોબેકટર = ૫૦૦ સમલી , ફોસ્ફેટ કલ્ચર = ૫૦૦ સમલી   

ક્રમ ખેડૂતોના નામ  કેટેગરી  ગામ  તાલુકો  મોબાઈલ  

૧  જઠેા ખોડાભાઈ દાફડા  ઓ.બી.િી. પીપળીયા  ધોરાજી ૯૭૨૩૯૧૧૨૮૭  

૨ પ્રદીપ ગીરીશભાઈ પાઘડાર  જનરલ ભાદાજાસળયા  ધોરાજી ૯૮૨૪૬૯૨૯૯૭  

૩  નીલેશ દાનભાઈ પરડવા  ઓ.બી.િી જમનાવડ  ધોરાજી ૯૯૧૩૨૩૪૯૧૦  

 

 


