
કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર , જુકૃયુું, પીપળીયા  

 
પ્રથમ હરોળ ષનદર્શનના લાભાથી ખેડૂતોનુું  લીસ્ટ (પ્લાન્દ્ટ પ્રોટેક્ર્ન) 

 (૧) જીરૂના પાકમાું સુંકષલત રોગ ષનયુંત્રણ  
પાક: - જીરૂ ,રૂત:ુ - રબી – ૨૦૧૮    

ષનદર્શન ષિસ્તાર : -૪.૦ હેક્ટર, પ્લોટ ષિસ્તાર: - ૧.૦ એકર  
ઈનપુટ :- ટર ાયકોડરમાાં = ૨.૦ કી.ગ્રા. , એરાં ડીનો ખોળ = ૫૦ કી. ગ્રા. 

ક્રમ ખેડૂતોના નામ  કેટેગરી  ગામ  તાલુકો  મોબાઈલ  

૧  ભન ાં રત્નાભાઈ વાલાણી  જનરલ માંડલીકપ ર  જતેપ ર ૮૪૬૦૫૪૩૭૪૫  

૨  ચાંદ  મોહનભાઈ બાબરરયા  જનરલ જસાપર  જામકાંડોરણા ૯૬૩૮૫૫૮૩૦૩  

૩  અરવવાંદ પરસોતમભાઈ સોજીત્રા  જનરલ તલગણા  ઉપલટેા ૯૯૨૪૫૩૩૫૬૩  

૪  ભાણજીભાઈ કડવાભાઇ પેથાણી  જનરલ પાટણવાવ  ધોરાજી ૯૪૨૭૪૨૬૬૧૩  

૫  સાંજય સોમાભાઈ પારઘી  ઓબીસી વચાંચોડ  ધોરાજી ૯૯૨૪૧૫૪૭૧૬  

૬  નરશી ગોરધનભાઈ મારવવયા  જનરલ દૂધીવદર  જામકાંડોરણા ૯૮૭૯૮૪૦૦૭૫  

૭  વવપ લ પરસોતમભાઈ રાદરડયા  જનરલ ઈશ્વરીયા  જામકાંડોરણા ૯૪૨૯૪૧૨૦૬૨  

૮  રામદેવ ભીખાભાઈ ભીમ્ભા ઓબીસી નાગવદર  ઉપલટેા ૯૭૨૭૯૨૯૪૪૧  

૯  મ ળજી પોપટભાઈ વાગરડયા  જનરલ નાનીપરબડી  ધોરાજી ૯૮૭૯૭૮૩૯૬૧  

૧૦  નાથા કરશનભાઈ વાઘમશી  ઓબીસી જમનાવડ  ધોરાજી ૮૨૩૭૨૭૮૯૨૫  

 

(૨) ઘઉંના પાકમાું સુંકષલત ખાતર વ્યિસ્થાપન  
પાક : -ઘઉં , ઋત:ુ - રબી -૨૦૧૮   

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

ઈનપુટ :- એઝોટોબેકટર = ૫૦૦ વમલી , ફોસ્ફેટ કલ્ચર = ૫૦૦ વમલી  લીટર  

ક્રમ ખેડૂતોના નામ  કેટેગરી  ગામ  તાલુકો  મોબાઈલ  

૧  બચ ાં નરશીભાઈ ત્રાડા જનરલ જસાપર  જામકાંડોરણા ૯૯૯૮૭૪૨૯૫૯  

૨  ગીરધર હાંસરાજભાઈ સોજીત્રા  જનરલ તલગણા  ઉપલટેા ૯૫૭૪૧૨૭૪૭૩  

૩  રણછોડ ગોરધનભાઈ મારવવયા  જનરલ નાની દૂધીવદર  ધોરાજી ૯૯૭૯૫૫૪૨૨૩  

૪  રમણીક વલ્લભભાઈ સ રીયા ઓબીસી નાની મારડ  ધોરાજી ૯૯૧૩૧૧૦૦૦૯  

૫  હરેશ દેવશીભાઈ સ રરયા  ઓબીસી નાની મારડ  ધોરાજી ૯૯૨૪૯૬૩૪૦૪  

૬  પ્રવીણ ભીમજીભાઈ ટોવપયા  જનરલ ધોરાજી  ધોરાજી ૯૮૯૮૯૦૩૫૨૩  

૭  ચાંદ  વલ્લભભાઈ ચોવરટયા  જનરલ ધોરાજી ધોરાજી ૯૪૨૫૬૨૯૭૭૫  

૮  જયસ ખ વલ્લભભાઈ ચોવરટયા  જનરલ ધોરાજી ધોરાજી ૯૪૦૯૨૫૮૨૭૪  

૯  પોપટ કાબાભાઈ રાબડીયા  જનરલ ઈશ્વરીયા  જામકાંડોરણા ૯૭૨૫૯૫૮૮૫૨  

૧૦  લાખા નભેાભાઇ વરૂ  ઓબીસી નાગવદર ઉપલટેા  ૯૮૯૮૩૦૨૧૧૦  

 

 

 



 

(૩) ચણા :- ગુજરાત ચણા – ૫   
    પાક : -મગફળી, ઋત:ુ - રબી -૨૦૧૮  
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  બળવાંત પરસોતમભાઈ સોજીત્રા  જનરલ તલગણા  ઉપલેટા ૯૯૭૯૬૦૦૮૨૧  

૨  અવશ્વન બચ ભાઈ ત્રાડા  જનરલ  જસાપર  જામ કાં ડોરણા ૯૯૦૯૫૩૯૯૬૫  

૩  જરૈાજ પરસોતમ રૂપાપરા  જનરલ તલગણા  ઉપલેટા ૯૯૭૯૬૦૦૮૨૧  

૪  પ્રેમજી કડવાભાઇ પેથાણી  જનરલ   પાટણવાવ  ધોરાજી ૯૯૩૭૦૪૬૬૯૯  

૫  કારા ભાણાભાઈ વશાંગાળા  જનરલ વચાંચોડ  ધોરાજી  ૭૯૯૦૪૬૦૯૫૮  

૬  અવશ્વન પ્રેમજીભાઈ રામોલીયા  જનરલ નાની દ વધવાદર  જામ કાં ડોરણા ૯૭૨૪૪૩૨૧૩૦  

૭  મહેશ ધરમશીભાઈ ગજરેા  જનરલ  મોટી પરબડી  ધોરાજી ૯૯૦૯૭૪૨૫૮૪  

૮  વવમલ પરસોતમભાઈ રાદરડયા  જનરલ ઈશ્વરીયા  જામ કાં ડોરણા ૯૯૦૯૭૪૪૪૪૬  

૯  લાખા નેભાભાઇ વરુ  ઓબીસી   નાગવદર  ઉપલેટા ૯૮૯૮૩૦૨૧૧૦  

૧૦  છગન કાનાભાઈ દેસાઈ  જનરલ રાયડી  જામ કાં ડોરણા  ૯૭૨૫૮૮૦૪૫૨  

 

(૩) તલ :- ગુજરાત તલ – ૩   
    પાક : -તલ , ઋત:ુ - ઉનાળ  – ૨૦૧૮-૧૯   
ષનદર્શન ષિસ્તાર : -૪ હેક્ટર ,  પ્લોટ ષિસ્તાર: - ૧.૦ એકર  

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

ક્રમ ખેડૂતોના નામ  કેટેગરી  ગામ  તાલુકો  મોબાઈલ  

૧  બચ ાં નારણભાઈ રાખોવલયા  જનરલ જમનાવડ  ધોરાજી ૮૭૫૮૮૬૩૭૯૭  

૨  પ્રવીણ પોપટભાઈ પેથાણી  જનરલ  પાટણવાવ  ધોરાજી ૯૬૨૪૫૦૪૫૯૧  

૩  હરસ ખ રામજીભાઈ ગોરવસયા  ઓબીસી ઢાાંક  ઉપલેટા ૮૯૮૦૯૧૨૧૩૯  

૪  હાંસરાજ રાજાભાઈ ગજરેા  જનરલ  ઢાાંક  ઉપલેટા ૯૪૨૮૨૮૮૮૯૩  

૫  રમણીક ગોરધનભાઈ દલસાણીયા  જનરલ સાજડીયાળી  ઉપલેટા  ૯૯૭૮૧૨૪૦૩૬  

૬  નયનાબેન નવીનભાઈ દલસાણીયા  જનરલ સાજડીયાળી  ઉપલેટા ૯૨૬૫૫૫૦૬૦૨  

૭  જમન છગનભાઈ રાણપરીયા  જનરલ રાયડી  જામકાંડોરણા ૯૯૭૪૬૬૯૫૫૦  

૮  મ ળજી પોપટભાઈ વાગરડયા  જનરલ નાની પરબડી  ધોરાજી - 

૯  શાાંવતલાલ વશરામભાઈ વેગડ  ઓબીસી ભ તવડ  ધોરાજી ૯૮૨૫૫૭૦૬૫૨  

૧૦  રકરીટવસહ હન ભા  ઓબીસી લાઠ ઉપલેટા ૯૪૨૪૯૪૫૪૯૨  

  

 

 

 

 

 

 



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

 
 (૧) ઘઉંમાું સુંકષલત ખાતર વ્યિસ્થાપન 

પાક : -ઘઉં , ઋત:ુ - રબી -૨૦૧૮      

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

ક્રમ ખેડૂતોના નામ  કેટેગરી  ગામ  તાલુકો  મોબાઈલ  

૧  ભરત જને્તીભાઈ સ રરયા  ઓબીસી  ધોરાજી ધોરાજી ૯૯૦૯૦૬૬૬૯૯  

૨ પરસોતમ ભગવાનજી  જનરલ તલગણા  ઉપલટેા  ૯૯૨૪૫૩૩૫૬૩  

૩  મનસ ખ લવાભાઇ ઉંધાડ  જનરલ  થાનાગાલોલ જતેપ ર  ૯૮૨૫૨૩૬૦૪૯ 

 

 

 

પ્રથમ હરોળ ષનદર્શનના લાભાથી ખેડૂતોનુું  લીસ્ટ (બાગાયત) 

 
પ્રથમ હરોળ નિદર્શિ લાભાથી િી યાદી 

પાક: ડ ુંગળી 

વેરાયટી: જી.જે.આર.ઓ.-૧૧ 

વર્શ- ૨૦૧૮            ખેડ ત :- ૩ 

ઋત :- રબી 

ક્રમ. િામ ગામ તાલ કો મોબાઇલ 

૧. રવજીભાઇ રત્િાભાઇ વાલાણી મુંડૅલીકપ ર જેતપ ર ૭૩૫૯૩૫૫૧૮૭ 

૨. િારણભાઇ પાુંચાભાઇ મોણપરા સ પેડી ધોરાજી ૯૪૨૮૨૮૨૧૮૧ 

૩. રામાભાઇ ગોવાભાઇ ભીંભા િાગવદર ઉપલેટા ૯૭૨૫૭૫૪૩૫૭ 

 
 


