
કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર , જુકૃયુું, પીપળીયા  

 
પ્રથમ હરોળ ષનદર્શનના લાભાથી ખેડૂતોનુું  લીસ્ટ (પ્લાન્દ્ટ પ્રોટેક્ર્ન) 

 (૧) જીરૂના પાકમાું સુંકષલત રોગ ષનયુંત્રણ  
પાક: - જીરૂ ,રૂત:ુ - રબી – ૨૦૨૦  

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  લાખાભાઈ રાણાભાઇ મેયડ  ઓબીસી વાડોદર  ધોરાજી  ૯૯૭૪૦૪૮૩૬૭  

૨  લક્ષ્મણ ખીમાભાઈ જલુ  ઓબીસી નીલાખા    ઉપલટેા  ૯૯૦૯૫૬૩૦૦૬  

૩  મહેશભાઈ સીદાભાઇ માંત્રા  ઓબીસી કુાં ઢેચ    ઉપલટેા  ૯૯૧૩૧૫૨૯૧૮  

૪  બાવાનજી લક્ષ્મણ ઘટેટયા  જનરલ પેઢ્લા  જતેપુર  ૯૭૨૬૭૫૩૮૦૮  

૫  વેલજીભાઈ કરશનભાઈ શાણી ઓબીસી વરજાંગ જળિયા    ઉપલટેા  ૯૯૭૪૨૬૨૦૨૩  

૬  ટદનેશભાઈ ખીમજીભાઈ વવરડીયા  જનરલ વાવડી  જામકાંડોરણા   ૯૭૧૪૦૨૨૬૪૦  

૭  જગદીશ ખીમજીભાઈ રાદટડયા  જનરલ ભોળા  ધોરાજી ૯૭૨૭૯૨૯૦૩૨  

૮  મનીષ બચભુાઈ માાંકટડયા  જનરલ સાજલીયાળી ઉપલટેા ૯૭૩૪૧૩૨૭૧૧  

૯  ઇન્દીરાબેન હટરભાઈ દેડકીયા જનરલ ખજુરડા  જામકાંડોરણા   ૭૫૭૫૦૮૮૧૮૮  

૧૦  હમીરભાઈ વવરાભાઈ ભેદરડા ઓબીસી ખાખી જાવળયા  ઉપલટેા ૭૫૬૭૧૯૧૧૫૫  

 

(૨) ઘઉંના પાકમાું સુંકષલત ખાતર વ્યિસ્થાપન  
પાક : -ઘઉં , ઋત:ુ - રબી -૨૦૨૦  

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

ઈનપુટ :- એઝોટોબેકટર = ૧.૦ લીટર, ફોસ્ફેટ કલ્ચર = ૧.૦ લીટર  

ક્રમ ખેડૂતોના નામ  કેટેગરી  ગામ  તાલુકો  મોબાઈલ  

૧  નવીન ગોરધનભાઈ દલસાણીયા  જનરલ સજાલીયાળી ઉપલટેા ૯૯૭૮૧૨૪૦૩૬  

૨  અનીલ બાબુભાઈ કોટડીયા  જનરલ વાવડી  જામકાંડોરણા ૯૭૨૭૯૨૮૮૮૨  

૩  કરશન ભુરાભાઈ જરૂ  ઓબીસી કુાં ઢેચ  ઉપલટેા ૮૩૨૦૯૬૩૦૬૦  

૪  બટુક બચભુાઈ સુતરીયા  જનરલ વરજાાંગ જાવળયા  ઉપલટેા ૯૪૨૯૫૭૦૯૮૩  

૫  પરેશ બવાનજી ઘેટટયા  જનરલ પેઢ્લા  જતેપુર ૬૭૨૬૫૬૬૭૦૮  

૬  બાબ ુખીમજીભાઈ રાદટડયા  જનરલ ભોળા  ધોરાજી ૯૮૨૪૦૬૦૭૨૨  

૭  ટકશોર હટરભાઈ દેડકીયા  જનરલ ખજુરડા જતેપુર ૯૬૬૨૭૭૨૬૦૦  

૮  કેશુર વવરાભાઈ ભેદરકા  ઓબીસી ખાખી જાવળયા  ઉપલટેા ૯૭૨૪૮૭૧૩૫૧  

૯  રામજી હમીરભાઈ મેયડ  ઓબીસી વાડોદર  ધોરાજી ૯૯૭૪૬૮૬૫૭૫  

૧૦  કરશન દવેાયત જલુ  ઓબીસી નીલાખા  ઉપલટેા ૯૯૭૪૭૬૬૭૩૪                                                                 

 

 

 



 

(૩) ચણા :- ગુજરાત ચણા – ૬  
    પાક : -મગફળી, ઋત:ુ - રબી -૨૦૨૦ 

ષનદર્શન ષિસ્તાર : -૪ હેક્ટર ,  પ્લોટ ષિસ્તાર: - ૧.૦ એકર  

ઈનપુટ :- ચણા બીજ = ૨૫ કી.ગ્રા. 

ક્રમ ખેડૂતોના નામ  કેટેગરી  ગામ  તાલુકો  મોબાઈલ  

૧  નાથાભાઈ ગોકળભાઈ રામાણી જનરલ સેમળા ગોંડલ  ૯૪૨૭૨૩૮૫૪૯  

૨  ટકશોર રાવજીભાઈ રૈયાની જનરલ  ગોંડલ ગોંડલ ૮૩૨૦૨૦૦૭૭૮  

૩  રમેશ પરસોતમભાઈ ગાજીપરા  જનરલ વીરપુર જતેપુર ૯૮૨૫૯૭૫૭૫૬  

૪  મધુબેન ટકશોરભાઈ પટોવળયા જનરલ  જતેલસર જતેપુર ૯૮૨૫૯૭૫૭૫૬  

૫  રવજીભાઈ વાલજીભાઈ ભેસાણીયા જનરલ થાનાગલોલ જતેપુર ૯૮૨૫૪૯૭૧૭૨  

૬  લીલાબેન મુળજીભાઈ મુવળયા  ઓબીસી રાયડી જામકાંડોરણા - 

૭  ગોરધન કલ્યાણજીભાઈ વેકરીયા  જનરલ  મેખાટીંબી ઉપલેટા ૯૪૨૬૫૨૮૨૫૨  

૮  વલ્લભ આણાંદભાઈ વેકરીયા  જનરલ મેખાટીંબી ઉપલેટા ૯૭૨૫૦૯૨૨૨૭  

૯  મનીષ બચુભાઈ માાંકટડયા  જનરલ સાજડીયાળી ઉપલેટા ૯૮૭૪૪૩૨૨૪૫  

૧૦  નીલેશભાઈ બાબુભાઈ હટડયા  ઓબીસી જમનાવડ ધોરાજી  ૯૮૭૯૯૦૯૭૦૦  

 

(૩) તલ :- ગુજરાત તલ – ૩   
    પાક : -તલ , ઋત:ુ - ઉનાળુ – ૨૦૨૧ 

ષનદર્શન ષિસ્તાર : -૪ હેક્ટર ,  પ્લોટ ષિસ્તાર: - ૧.૦ એકર  

ઈનપુટ :- તલ બીજ = ૨.૦  કી.ગ્રા. 

ક્રમ ખેડૂતોના નામ  કેટેગરી  ગામ  તાલુકો  મોબાઈલ  

૧  ગોવવાંદ દેવાભાઈ વીરડા  ઓબીસી વાડોદર  ધોરાજી ૮૧૫૪૮૨૮૦૭૭  

૨  કૃષ્ણકાાંત વવઠ્ઠલભાઈ સાાંગાણી જનરલ  વેલારીયા  ધોરાજી ૯૯૭૯૭૯૨૫૨૪  

૩  ટકશોર મોહનભાઈ ટીલાળા  જનરલ ભોળા  ધોરાજી ૯૯૧૩૪૦૬૬૦૩  

૪  અવિન દામજીભાઈ ટીલાળા  જનરલ  ભોળા  ધોરાજી ૯૭૨૫૨૬૧૬૧૭  

૫  સુભાષ કાનજીભાઈ દલસાનીયા જનરલ સાજડીયાળી  ઉપલેટા  ૯૪૨૪૮૭૧૬૯૮  

૬  ધમેશ પોપટભાઈ ગોહેલ  ઓબીસી પેઢ્લા  જતેપુર ૯૦૩૩૩૯૯૬૨૧  

૭  વવપુલ એચ. મકવાણા  ઓબીસી  પેઢ્લા  જતેપુર ૯૫૮૬૩૭૬૫૦૦  

૮  ભીખા વાસણભાઈ જાદવ  ઓબીસી વરજાાંગ જાવળયા  ઉપલેટા ૯૬૬૨૨૯૪૭૭૭  

૯  ટદલીપ સુરાભાઇ જરૂ  ઓબીસી નીલાખા  ઉપલેટા ૮૩૪૭૨૬૦૦૮૫  

૧૦  રામજી નરશીભાઈ ગોટહલ  ઓબીસી ઉમરકોટ  ધોરાજી  -  

  

 

 

 

 

 

 



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

 (૧) ઘઉંમાું સુંકષલત ખાતર વ્યિસ્થાપન 
પાક : -ઘઉં , ઋત:ુ - રબી -૨૦૨૦    
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  સુરેશ હકાભાઇ બાબટરયા  જનરલ ધોરાજી ધોરાજી ૯૯૨૫૪૭૦૮૦૧  

૨ નરેન્ર વલ્લભભાઈ વઘાસીયા  જનરલ ધોરાજી ધોરાજી ૮૧૪૦૧૮૧૬૫૨  

૩  જીવરાજ જગાભાઇ બાલધા  જનરલ  ધોરાજી ધોરાજી ૯૯૭૪૩૭૪૯૨૭  

 

 

પ્રથમ હરોળ ષનદર્શનના લાભાથી ખેડૂતોનુું  લીસ્ટ (બાગાયત) 
૧. લાભાર્થીઓની યાદી (પ્રર્થમ હરોળ નનદર્શન) 

પાક: ડ ુંગળી 

ઇનપ ટ: ૧ નલટર અઝોટોબેક્ટર + ૧ નલટર ફોસ્ફેટ કલ્ચર 

વર્શ:૨૦૨૦        ક લ ખેડ ત :- ૧૦ 

ઋત :- રબી  

ક્રમ નામ ગામ તાલ કો મોબાઇલ 

૧. વસોયા મગન નાર્થા પાટણવાવ ધોરાજી ૭૬૦૦૭૨૨૩૦૩ 

૨ પેર્થાણી હરેર્ નાર્થા પાટણવાવ ધોરાજી ૭૪૩૩૯૯૪૬૧૬ 

૩. ઠ ુંમર રણછોડ કચરા પાટણવાવ ધોરાજી ૯૭૨૫૬૪૫૬૪૬ 

૪. બોદર દેવર્ી ઝવેર ઉજળા જામ કુંડોરણા ૯૭૧૪૨૧૩૧૭૬ 

૫. બોદર પાુંચા ઝવેર ઉજળા જામ કુંડોરણા ૯૯૨૪૮૮૯૯૫૧ 

૬. બોરડ માવજી પરબત રોઘેલ જામ કુંડોરણા ૯૭૭૩૧૯૭૪૨૫ 

૭. ઉંધાડ નબપીન ભીમા રોઘેલ જામ કુંડોરણા ૬૩૫૫૧૧૪૬૧૪ 

૮. ઉંધાડ નનગમ ભીખા રોઘેલ જામ કુંડોરણા ૯૯૭૯૪૬૪૮૦૦ 

૯. નવરાણી ડાયા દદનેર્ રોઘેલ જામ કુંડોરણા ૮૭૩૫૯૨૨૨૭૨ 

૧૦. ઉંધાડ રાજેર્ ભીખા રોઘેલ જામ કુંડોરણા ૯૯૦૯૪૫૯૪૦૩ 

 

૨. લાભાર્થીઓની યાદી (પ્રર્થમ હરોળ નનદર્શન) 

પાક: રરુંગણ 

ઇનપ ટ: માઇક્રોન્ય ટ્રીયન્ટ ગ્રેડ-૪ 

વર્શ:૨૦૨૦        ક લ ખેડ ત :- ૧૦ 

ઋત :- રબી  

ક્રમ નામ ગામ તાલ કો મોબાઇલ 

૧. પેર્થાણી નવનોદ બાબ  પાટણવાવ ધોરાજી ૯૫૫૮૧૧૨૧૬૦ 

૨. પેર્થાણી જેન્તી લખમણ પાટણવાવ ધોરાજી ૯૪૨૮૬૩૧૪૩૯ 

૩. પેર્થાણી રુપેર્ નહરા પાટણવાવ ધોરાજી ૯૫૧૨૮૨૭૯૮૫ 

૪. પેર્થાણી હરસ ખ ગોરધન પાટણવાવ ધોરાજી ૯૮૯૮૯૮૬૭૭૬ 

૫. લાખાણી પ્રનવણ ગોબર ચચુંચોડ ધોરાજી ૯૯૦૪૫૧૪૦૭૯ 

૬. લાખાણી જગદીર્ ર્થોભણ ચચુંચોડ ધોરાજી  

૭. લાખાણી સ રેર્ દેવ્રાજ ચચુંચોડ ધોરાજી ૯૬૩૮૧૫૬૨૨૭ 

૮. ભુંડેરી નવીંચુંદ્ર મનસ ખ ગ ુંદાસરી જામ કુંડોરણા ૯૦૯૯૦૨૮૭૨૮ 

૯. વાસાણી ચુંદ ભાઇ દેવર્ી કાના વડાળા જામ કુંડોરણા ૯૯૦૯૮૭૫૫૩૪ 

૧૦. ભાયાણી રાજેર્ દેવદાસભાઇ સ પેડી ધોરાજી  

 



 

૩. લાભાર્થીઓની યાદી (પ્રર્થમ હરોળ નનદર્શન) 

પાક: ટામેટા 

ઇનપ ટ: ૧ નલટર અઝોટોબેક્ટર + ૧ નલટર ફોસ્ફેટ કલ્ચર 

વર્શ:૨૦૨૦        ક લ ખેડ ત :- ૧૦ 

ઋત :- રબી 

ક્રમ નામ ગામ તાલ કો મોબાઇલ 

૧. ગીણોયા અર્ોક નલલાધરભાઇ બાલાપર જામ કુંડોરણા ૬૩૫૩૮૨૭૬૩૮ 

૨. ત્રાડા આનર્ર્ ભીખા બાલાપર જામ કુંડોરણા ૯૫૮૬૪૯૫૮૪૪ 

૩. દોંગા નગરધર પોપટ બાલપર જામ કુંડોરણા ૯૯૭૯૯૭૨૯૪૩ 

૪. ભાલોડીયા અર્ોક નવઠ્ઠઠ્ઠલ  છોડવદર જામ કુંડો રણા ૯૯૦૯૧૩૭૭૩૯ 

૫. વાઘ બાબ  દેવા સાજડીયાળી જામ કુંડોરણા ૯૯૨૪૮૮૮૯૫૬ 

૬. માકડીયા નજવનભાઇ અુંબાવીભાઇ સાજડીયાળી જામ કુંડોરણા ૯૭૧૪૧૫૨૪૦૨ 

૭. વાઘ રાજીબેન ભીખાભાઇ સાજડીયાળી જામ કુંડોરણા ૮૨૦૦૦૮૭૯૫૧ 

૮. વડાલીયા રેખાબેન રમણીક્ભાઇ નખરસરા ઉપલેટા ૯૭૨૪૪૬૦૫૩૦ 

૯. વડાલીયા પુંકજ દ દા અરણી ઉપલેટા ૯૮૫૦૧૨૭૦૩૫ 

૧૦. ચર્ુંગાળા વલ્લભ આનુંદ અરણી ઉપલેટા ૯૮૫૦૧૨૭૦૩૫ 

 

 

 ૧. લાભાર્થીઓની યાદી (ઓન ફામશ ટ્રાયલ) 

પાક: લસણ 

ઇનપ ટ: માઇક્રોન્ય ટ્રીયન્ટ ગ્રેડ-૪ 

વર્શ:૨૦૨૦        ક લ ખેડ ત :- ૩ 

ઋત :- રબી 

ક્રમ નામ ગામ તાલ કો મોબાઇલ 

૧. ભુંડેરી રસીક ધનજી ગ ુંદાસરી જામ કુંડોરણા ૯૭૨૩૬૫૦૫૯૦ 

૨. ભલાણી પ્રવીણ ઠાકરર્ી સાજડીયાળી જામ કુંડોરણા ૯૮૨૫૦૬૨૩૬૩ 

૩. લાખાણી પ્રનવણ હેમરાજ ચચુંચોડ ધોરાજી ૯૯૭૮૪૩૫૭૫૮ 

 
 


