
કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર , જુકૃયુું, પીપળીયા  

 
પ્રથમ હરોળ ષનદર્શનના લાભાથી ખેડૂતોનુું  લીસ્ટ (પ્લાન્દ્ટ પ્રોટેક્ર્ન) 

 (૧) િેરાયટી  
પાક: - જીરૂ ,રૂત:ુ - રબી – ૨૦૧૭     

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  ધીરજ વશરામ પાાંચાણી  જનરલ બરડિયા  જામકાંિોરણા ૯૬૩૮૧૦૨૮૫૬  

૨  રમેશ ખીમજીભાઈ ચોવડટયા  જનરલ જસાપર  જામકાંિોરણા ૯૯૭૯૦૦૮૭૦૧  

૩  જલ્યાબેન કલ્યાણભાઈ સખીયા  જનરલ દેરિી  ગોંિલ  ૯૭૧૪૩૩૯૫૪૯  

૪  દામજી ખોિાભાઈ ગજરેા  જનરલ નાની પરબિી  ધોરાજી ૯૬૬૪૬૯૨૦૭૯  

૫  મોતીબને વવરાભાઈ બારૈયા  ઓબીસી નાગવદર  ઉપલટેા ૯૭૧૪૦૨૧૮૬૯  

૬  નાગલબને પુાંજાભાઈ પરમાર  એસ.સી. તલગણા  ઉપલટેા ૯૫૭૪૧૨૭૪૭૮  

૭  મનસુખ ગોવવાંદભાઈ રાદડિયા  જનરલ માંિલીકપુર  જતેપુર ૯૬૩૮૨૩૭૯૨૮  

૮  અરુણવસહ હારીવસહ જાિેજા  ઓબીસી નાની મારિ  ધોરાજી ૯૯૨૪૪૪૧૮૪૫  

૯  પ્રફુલ ગોરધનભાઈ િોબરીયા  જનરલ બોડરયા  જામકાંિોરણા ૯૭૨૩૯૩૮૫૯૭  

૧૦  પ્રવીણ મોકાભાઈ િાાંગર  જનરલ કુાં ઢેચ  ઉપલટેા ૯૦૯૯૮૮૦૭૨૩  

 

(૨) ઘઉંના પાકમાું સુંકષલત ખાતર વ્યિસ્થાપન  
પાક : -ઘઉં , ઋત:ુ - રબી -૨૦૧૭   

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

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

ક્રમ ખેડૂતોના નામ  કેટેગરી  ગામ  તાલુકો  મોબાઈલ  

૧  વવસા તજેાભાઈ ભરવાિ  ઓબીસી સુપેિી  ધોરાજી ૯૪૨૪૨૨૬૨૭૮  

૨  ચણા જાગાભાઈ જાપિા  ઓબીસી સુપેિી ધોરાજી ૯૫૫૨૬૩૭૪૧૨  

૩  ચાંદ ુબાવનજીભાઈ હીરપરા  જનરલ ભાિેર  ધોરાજી ૯૯૭૪૮૫૭૨૩૮  

૪  શાાંતાબને િાયાભાઇ સખીયા  જનરલ દેરિી  ગોંિલ  ૯૪૨૭૭૦૮૪૩૩  

૫  કલ્યાણ નાનજીભાઈ સખીયા  જનરલ દેરિી ગોંિલ ૯૪૨૭૭૦૮૪૩૩  

૬  લવજી બાવનજીભાઈ પાઘિાર  જનરલ નાની પરબિી  ધોરાજી ૯૮૨૫૨૪૭૯૧૦  

૭  ભૂરા માંિાભાઈ બારૈયા  જનરલ નાગવદર  ઉપલટેા ૯૭૧૨૪૬૯૭૩૮  

૮  છગન સવજીભાઈ ભુવા  જનરલ ધોરાજી  ધોરાજી ૯૯૯૮૯૬૫૬૮૨  

૯  ડકરીટ નરશીભાઈ સાપડરયા  જનરલ મોટી મારિ  ધોરાજી ૯૮૨૫૯૨૩૯૩૨  

૧૦  દામજી ચનાભાઈ કોટિીયા  ઓબીસી મોટા ગુાંદાળા  ધોરાજી ૯૮૯૮૯૯૮૨૪૬  

 

 

 



 

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

ઈનપુટ :- ચણા બીજ ગુજરાત ચણા -૪  = ૨૫ કી.ગ્રા. 

ક્રમ ખેડૂતોના નામ  કેટેગરી  ગામ  તાલુકો  મોબાઈલ  

૧  ગોપાલ છગનભાઈ અાંટાળા  જનરલ ભાદરા  જામ કાં િોરણા ૮૯૮૦૭૬૨૦૨૦  

૨  રમેશ મોહનભાઈ રેણપરા  જનરલ  જસાપર  જામ કાં િોરણા ૯૯૭૯૦૦૮૭૦૧  

૩  વ્રજલાલ પરસોતમભાઈ ગાજીપરા  જનરલ વીરપુર  જતેપુર ૯૮૨૫૯૭૫૭૫૬  

૪  સોમીબેન માંગાભાઈ રાઠોિ  એસ.સી. રાયિી  જામ કાં િોરણા ૯૯૧૩૬૮૩૯૭૨  

૫  ધનજી અરજણભાઈ પાઘિાર  જનરલ સમઢીયાળા  જતેપુર  ૯૭૨૪૯૭૩૭૦૨  

૬  રાજાભાઈ હાજાભાઇ િાાંગર  જનરલ કુાં ઢેચ  ઉપલેટા ૯૭૨૭૦૩૬૭૧૨  

૭  મનસુખ રૈયાભાઈ ડહરપરા  જનરલ  ભાિેર  ધોરાજી ૯૪૨૭૬૬૨૫૬૩  

૮  રમણીક તેજાભાઈ વઘાસીયા  જનરલ ભોળા  ધોરાજી ૯૮૨૪૯૭૪૭૭૮  

૯  મુળુ ગોવવાંદભાઈ રબારી  ઓબીસી   પેઢ્લા  જતેપુર ૯૨૨૮૬૧૭૧૭૮  

૧૦  જગજીવન રણછોિભાઈ ખાતરા જનરલ દેરિી  ગોંિલ   ૮૨૨૪૦૪૪૨૮૮  

 

(૩) તલ :- ગુજરાત તલ – ૩   
    પાક : -તલ , ઋત:ુ - ઉનાળુ – ૨૦૧૭-૧૮    
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  જ્યોત્સનાબેન કાળાભાઈ લાખાણી  જનરલ વચાંચોિ  ધોરાજી ૯૭૨૭૬૧૦૯૦  

૨  વલ્લભ ગોવવાંદભાઈ કાપિીયા  જનરલ  નાની પરબિી  ધોરાજી ૯૪૨૮૬૯૯૧૧૪  

૩  રસીલાબેન મગનભાઈ ગરાળા જનરલ દુમીયાણી  ઉપલેટા ૯૯૭૪૮૧૪૮૦૧  

૪  ગોકળ ઉકાભાઈ રૂપાપરા  જનરલ  તલગણા  ઉપલેટા ૮૨૦૦૭૮૩૪૧૦  

૫  રમેશ કાનજીભાઈ પાઘિાળ  જનરલ તોરણીયા  ધોરાજી  ૯૯૧૩૪૯૭૪૮૩  

૬  જયશ્રીબેન વેલજીભાઈ હડિયા  ઓબીસી જમનાવિ  ધોરાજી ૯૮૭૯૯૦૯૭૦૦  

૭  ઉકા દેવદાસભાઈ રાદડિયા  જનરલ માંિલીકપુર  જતેપુર  ૮૧૫૮૮૬૫૭૩૫  

૮  જમનાદાસ કચરાભાઈ ઠુાંમર  જનરલ પાટણવાવ  ધોરાજી - 

૯  નીલેશ દાનાભાઈ પરિવા  ઓબીસી જમનાવિ ધોરાજી ૯૮૭૯૯૦૯૭૦૦  

૧૦  ગાાંિુ રામજીભાઈ ઠુાંમર  જનરલ જસાપર  જામકાંિોરણા ૯૯૨૪૫૧૯૫૪૯  

  

 

 

 

 

 

 



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

 
 (૧) ઘઉંમાું સુંકષલત ખાતર વ્યિસ્થાપન 

પાક : -ઘઉં , ઋત:ુ - રબી -૨૦૧૭       

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

ક્રમ ખેડૂતોના નામ  કેટેગરી  ગામ  તાલુકો  મોબાઈલ  

૧  જમન વેલજીભાઈ ગજરેા  જનરલ  નાની પરબિી  ધોરાજી ૯૯૦૯૧૮૭૭૫૮  

૨ વવનોદ નરશીભાઈ સાપડરયા  જનરલ મોટી પરબિી  ધોરાજી ૭૦૪૬૫૨૩૦૨૦  

૩  તેજાભાઈ દવેરાજભાઈ  જનરલ  મોટા ગુાંદાળા  જતેપુર  ૯૨૦૦૮૭૪૩૫  

 

 

 

પ્રથમ હરોળ નિદર્શિ લાભાથીઓિી યાદી (બાગાયત) 
૧)  ડ ુંગળી- જી.જ.ેઆર.ઓ.-૧૧                ઋત -રબી- ૨૦૧૭ 
      નિદર્શિ નિસ્તાર: - ૧.૬૦ હેક્ટર    ,          ક લ ખેડ ત: ૪ 
ક્રમ  ખેડુત નુ નામ ગામ તાલુકો મોબાઇલ 

૧ રમેશભાઇ રણછોડભાઇ કનરેીયા પિિળીયા ધોરાજી ૯૯૦૪૨૯૪૦૦૨ 
૨ રાજશેભાઇ રવજીભાઇ પિદિરા નાની િરબડી ધોરાજી ૯૯૦૯૨૫૮૦૬૧ 
3 િેંજલીયા િરેુશભાઇ મેઘજીભાઇ મંડલીક્િુર જતેિુર ૭૬૦૦૦૬૩૨૪૬ 
૪ ચંદુભાઇ મનજીભાઇ વાછાણી પિિળીયા ધોરાજી ૯૯૭૪૦૩૭૩૮૪ 
 


