
 
 

કૃષ ષલજ્ઞાન કેન્દ્ર , જુકૃય,ુ ીીમા  
 

પ્રથભ શયો ષનદળશન – રીસ્ટ 

 

 (૧) ઘઉં જાત: જી.ડફલ્ય.ુ ૩૬૬  
   ાક: - ઘઉં ,   રૂત:ુ - યફી– ૨૦૧૬  

     ષનદળશન ષલસ્તાય : - ૫.૦ શકે્ટય ,  પ્રોટ ષલસ્તાય: - ૧.૦ એકય  
ક્રભ ખેડૂતોના નાભ  ગાભ  તાલકુો  ભોફાઈર  
૧  ફલતંબાઈ યવોતભબાઈ વોજીત્રા  તરગણા ઉરેટા  ૯૯૭૯૬૦૦૮૨૧  
૨  યલજીબાઈ ભનજીબાઈ પદુ  ડુભીમાણી ઉરેટા ૯૮૯૮૧૦૮૬૬૦  
૩  જેન્દ્તીબાઈ તેજાબાઈ ગજેયા  ઢાકં  ઉરેટા ૯૪૨૯૪૭૧૭૫૧  
૪  યાજેળબાઈ નાનજીબાઈ આવોદરયમા  તોયણીમા ધોયાજી  ૭૮૭૪૦૮૭૨૧૦  
૫  રકળોયબાઈ જીલાબાઈ શયીજન  તરગણા ઉરેટા  ૯૭૩૭૭૧૮૦૧૫  
૬  નયોતભબાઈ ગોફયબાઈ રાખાણી ચચિંચોડ  ધોયાજી  ૯૭૨૭૬૬૧૦૯૦  
૭  શવંયાજબાઈ એયાભબાઈ ગજુયાતી  વનાા  જાભકંડોયણા ૯૯૭૯૪૯૪૦૯૩  
૮  લેરજીબાઈ ળાભજીબાઈ ટોીમા યંગય  જાભકંડોયણા ૯૯૯૮૩૦૧૬૭૭  
૯  ળભંબુાઈ ભોશનબાઈ કપુયા  નાની યફડી  ધોયાજી  ૯૯૧૩૬૮૬૫૪૧  
૧૦  મકેુળબાઈ જીલાબાઈ ચોલટીમા જવાય જાભકંડોયણા ૯૯૦૯૦૬૧૦૨૯  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(૨) જીરુ : જાત – ગજુયાત જીરુ-૪  
    ાક : - જીરુ ,   ઋત:ુ - યફી-૨૦૧૬  
    ષનદળશન ષલસ્તાય : - ૪.૦ શકે્ટય ,  પ્રોટ ષલસ્તાય: - ૧.૦ એકય  
ક્રભ  ખેડૂતોના નાભ  ગાભ  તાલકુો  ભોફાઈર  

૧  બગલાનજીબાઈ યણછોડબાઈ યીફડીમા   લાડાવડા  જેતપયુ  ૯૯૯૮૩૦૩૫૨૪  
૨  ચનુીરાર કયળનબાઈ યાણયીમા  યામડી  જાભ કંડોયણા ૯૭૨૫૮૮૦૪૫૨  
૩  નલનીતબાઈ વીદીબાઇ ચોલટીમા  જવાય જાભ કંડોયણા ૯૯૭૧૦૦૮૭૦૧  
૪  મકેુળબાઈ રારજીબાઈ આવોદરયમા  તોયણીમા  ધોયાજી  ૯૯૧૩૯૨૨૬૪૪  
૫  લલ્રબબાઈ નાનજીબાઈ રૂાયા  તરગણા  ઉરેટા  ૯૪૨૮૨૭૯૪૯૨  
૬  ષલભરબાઈ જીલનરાર ેથાણી ાટણલાલ  ધોયાજી  ૯૪૦૯૧૬૨૧૬૩  
૭  ફચબુાઈ ફીજરબાઈ વોરકંી  અડલાલ જાભ કંડોયણા ૯૪૦૮૭૨૬૯૩૯  
૮  ઘનશ્માભબાઈ  ખોડાબાઈ તેજાણી યંગય  જાભ કંડોયણા ૯૭૨૭૨૨૩૭૪૪  
૯  ગાડુંબાઈ યાભજીબાઈ ઠુંભય  જવાય  જાભ કંડોયણા ૯૯૭૯૩૨૮૫૫૫  
૧૦  ગાડુંબાઈ ભોશનબાઈ કપુયા  નાની યફડી  ધોયાજી  ૯૯૧૩૧૯૫૮૫૯  

 

 

(૩) ચણાભા ંસકુાયનુ ંષનમતં્રણ  
    ાક : - ચણા,   ઋત:ુ - યફી-૨૦૧૬  
    ષનદળશન ષલસ્તાય : - ૪.૦ શકે્ટય ,  પ્રોટ ષલસ્તાય: - ૧.૦ એકય  
ક્રભ  ખેડૂતોના નાભ  ગાભ  તાલકુો  ભોફાઈર  
૧  નદુંફેન ભનજીબાઈ આવોદરયમા  તોયણીમા  ધોયાજી ૯૬૩૮૨૯૮૭૯૮  
૨  બીખાબાઈ ભાબંાઈ યભાય  તરગણા  ઉરેટા ૯૯૦૯૫૬૮૫૮૩  
૩  રીરાફેન સયેુળબાઈ ઠુંભય  ાટણલાલ  ધોયાજી ૮૪૮૭૯૭૯૨૮૨  
૪  પ્રલીણબાઈ ગોફયબાઈ રાખાણી ચચચોડ  ધોયાજી ૯૯૭૯૦૦૯૫૧૬  
૫  ગોકબાઈ કયળનબાઈ ખાટં વનાા  જાભ કંડોયણા ૯૬૦૧૬૫૪૭૬૯  
૬  અયષલિંદબાઈ રીંફાબાઈ તેજાણી  યંગય  જાભ કંડોયણા ૯૯૧૩૩૯૮૬૨૫  
૭  છગનબાઈ કાાબાઈ અમષૃતમા  ડુષભમાણી  ઉરેટા ૯૯૯૮૮૩૯૩૦૧  
૮  બીખાબાઈ યાભજીબાઈ ઠુભંય  જવાય  જાભ કંડોયણા ૯૯૭૯૮૪૦૧૧૮  
૯  ફચબુાઈ કેશબુાઈ ચાલડા  ગઢાા ધોયાજી ૯૯૦૯૩૧૦૫૮૨  
૧૦  ગોષલિંદબાઈ જેઠાબાઈ યાફડીમા  લાડરા ધોયાજી ૯૯૦૯૮૮૧૪૭૯  



 

ઓન પાભશ ટ્રામર (ઓ.એપ.ટી.) - રીસ્ટ 

 

 (૧) ઘઉંભા ંખાતયનુ ંવ્મલસ્થાન  
    ાક : - ઘઉં ,   ઋત:ુ - યફી-૨૦૧૬  
ક્રભ  ખેડૂતોના નાભ  ગાભ  તાલકુો  ભોફાઈર  
૧ ફલતંબાઈ યવોતભબાઈ વોજીત્રા  તરગણા  ઉરેટા  ૯૯૭૯૬૦૦૮૨૧  
૨ નયોતભબાઈ ગોફયબાઈ રાખાણી ચચચોડ  ધોયાજી  ૯૭૨૭૬૧૦૯૦૦  
૩ ળભંબુાઈ ભોશનબાઈ કપુયા  નાની યફડી  ધોયાજી  ૯૯૧૩૬૮૬૫૪૧  

 


