
કૃષ ષલજ્ઞાન કેન્દ્ર 

જુનાગઢ કૃષ યષુનલવીટી 
ખાટ – ોયફદંય 

યલી- ૨૦૧૭-૧૮  પ્રથભ શયોના ષનદળશનોની ભાહશતી 

શુારન - ફામાવ પેટ ૧ હક.ગ્રા. 

ક્રભ નાભ ભોફાઈર નફંય ગાભ તાલકુો  

૧ જમભરબાઈ કાનાબાઈ યાજળાખા ૯૯૭૯૭૯૩૨૩૨ ફોખીયા ોયફદંય 
૨ યાભજીબાઈ મુજીબાઈ જભયીમા ૯૫૧૦૦૩૦૩૦૫ યાણાલાલ યાણાલાલ 

૩ ળીંગડીમા શયસખુબાઈ યાભષવિંશબાઈ ૯૯૨૪૦૪૮૪૪૮ યાણાલાલ યાણાલાલ 

૪ કભરેળબાઈ નાથાબાઈઓડદેયા ૯૯૯૮૭૭૯૪૮૮ યાણાલાલ યાણાલાલ 

૫ ભોશનબાઈ મુજીબાઈ જભયીમા ૯૭૧૨૭૪૮૯૦૬ યાણાલાલ યાણાલાલ 

૬ જેયાભબાઈ યવોત્તભબાઈ ળીંગડીમા ૯૪૨૯૨૧૫૮૬૨ યાણાલાલ યાણાલાલ 

૭ નાથાબાઈ લારજીબાઈ ઓડદેયા ૯૩૭૬૯૨૪૩૫૧ યાણાલાલ યાણાલાલ 

૮ ગોેવબાઈ નાથાબાઈ ઓડદેયા ૯૬૦૧૬૯૦૭૯૪ યાણાલાલ યાણાલાલ 

૯ ભાધલબાઈ નાથાબાઈ ઓડદેયા ૯૩૭૬૯૧૦૧૯૮ યાણાલાલ યાણાલાલ 

૧૦ હકળોયબાઈ ખીભજીબાઈ ષળમાણી ૯૪૨૭૨૧૮૭૬૩ યાણાલાલ યાણાલાલ 

૧૧ લલ્રબબાઈ લારજીબાઈ ભલુા ૯૭૨૬૭૫૧૦૬૦ યાણાલાલ યાણાલાલ 

૧૨ નાયણબાઈ લારજીબાઈ ભલુા ૯૦૯૯૫૭૫૫૪૧ યાણાલાલ યાણાલાલ 

૧૩ અયજીબાઈ ખીભજીબાઈ ષળમાણી ૯૭૨૩૭૪૨૮૮૨ યાણાલાલ યાણાલાલ 

૧૪ અયજનબાઈ રખભણબાઈ કેળલારા ૯૯૭૮૮૫૪૩૮૪ ખાટ ોયફદંય 

૧૫ યાભબાઈ રખભણબાઈ કેળલારા ૯૯૭૯૭૪૦૦૮૧ ખાટ ોયફદંય 

૧૬ યફતબાઈ રખભણબાઈ કેળલારા ૯૪૨૯૫૧૫૬૭૨ ખાટ ોયફદંય 



૧૭ રાખાબાઈ અયબભબાઈ કેળલારા ૯૮૯૮૦૧૭૫૬૭ ખાટ ોયફદંય 

૧૮ યાભબાઈ બીખબુાઈ ઓડદેયા ૯૮૯૮૪૯૧૭૬૭ ફગલદય ોયફદંય 
૧૯ યાભાબાઈ યફતબાઈ ભારૂ ૯૯૨૪૭૭૧૦૮૦ યાણાકંડોયણા યાણાલાલ 

૨૦ યાજુબાઈ બીભષવિંશબાઈ કયગીમા ૯૯૨૫૧૮૫૨૫૪ યાણાકંડોયણા યાણાલાલ 

 

ચણા જી.જે.જી. -૩ 

ક્રભ નાભ ભોફાઈર નફંય ગાભ તાલકુો  
૧ મકેુળ કયળન લાયા ૯૯૭૯૨૪૫૩૪૭ લાડોત્રા યાણાલાલ 

૨ ફાલ ુયાભ ઓડદેયા ૯૪૨૬૭૬૨૩૦૩ યાણાલાલ યાણાલાલ 

૩ લનયાજ નલઘણ ઓડદેયા ૯૯૧૩૭૭૩૨૬૭ યાણાલાલ યાણાલાલ 

૪ સયેુળ ભારદે ચૌશાણ ૭૨૨૭૮૭૮૧૫૧ ગયેજ કુષતમાણા  
૫ ફાલ ુજેતાબાઇ ચૌશાણ ૭૨૨૭૮૭૮૧૫૧ ગયેજ કુષતમાણા 
૬ રખભણ ભારદે યાતીમા ૯૭૨૬૪૩૯૬૦૮ લડલાા યાણાલાલ 

૭ યાજુ ભારદે યાતીમા ૯૮૭૯૪૦૭૫૪૫ લડલાા યાણાલાલ 

૮ હકળોય રખભણ યાતીમા ૭૮૭૪૫૮૮૧૮૩ લડલાા યાણાલાલ 

૯ લલ્રબ લારજી રાડલા ૯૪૨૮૮૩૯૦૨૫ લડલાા યાણાલાલ 

૧૦ અળોક લારજી રાડલા ૮૮૪૯૦૫૫૩૮૩ લડલાા યાણાલાલ 

૧૧ અશ્વીન બાણજી રાડલા ૯૭૩૭૧૫૬૮૧૧ લડલાા યાણાલાલ 

૧૨ કયળનબાઈ પુજંાબાઈ કનાયા ૯૭૨૭૮૩૬૭૮૦ લાડોત્રા યાણાલાલ 

૧૩ ોટ કયળન ઓડદેયા ૯૭૨૭૭૬૯૯૩૯ કીંદયખેડા ોયફદંય 
૧૪ દેલળી કાના કેળલારા ૯૮૯૮૧૯૨૪૫૪ ફોખીયા ોયફદંય  
૧૫ અયબભ અયજન કેળલારા ૯૯૭૪૧૦૯૩૬૩ ફોખીયા ોયફદંય 

૧૬ યાભા બીભા ઓડદેયા ૯૯૭૯૬૪૧૬૬૫ અડલાણા ોયફદંય 

૧૭ ભયુા અયજન કેળલારા - યાભગઢ યાણાલાલ 
૧૮ ધનાબાઈ યાભબાઈ ખુટંી ૯૮૭૯૪૫૯૦૭૧ ાડંાલદય ોયફદંય 



૧૯ નેબાબાઇ અયજણબાઈ ઓડદેયા ૯૪૨૯૧૧૧૨૦૪ દેગાભ ોયફદંય 

૨૦ બીભા ભાડંણ ઓડદેયા ૯૭૨૪૬૧૦૯૦૦ દેગાભ ોયફદંય 

 

ાક : ળાકબાજી          ટેકનોરોજી  : હકચન ગાડશનીંગ  

ચોી એલીવી-૧ , બીંડા – જીજેઓ-૩ , ટાભેટા-જેટી-૩, ગરકા-જીજેએવજી -૨, યીંગણ – જીજેએરફી – ૪  

ક્રભ નાભ ભોફાઈર નફંય ગાભ તાલકુો  

૧ શતેરફેન  કેળલારા ૯૭૨૬૪૩૮૦૩૯  ખાટ ોયફદંય 
૨ જાંજીફેન ડી. ફોખીયીમા ૯૭૨૬૪૩૯૦૬૯  શાભદયા કુષતમાણા  
૩ ધાનીફેન અયજનબાઈ બાટુ - વલાયી કુષતમાણા 

૪ નાથીફેન યફતબાઈ બાટુ ૯૮૨૪૪૬૩૪૧૬  વલાયી કુષતમાણા 

૫ જીલીફેન કયળનબાઈ ચાલડા - વલાયી કુષતમાણા 

૬ ભણીફેન યાજળીબાઇ ચાલડા ૯૬૮૭૪૭૩૮૬૩  વલાયી કુષતમાણા 

૭ દુધીફેન નાયણબાઈ બાટુ ૮૧૪૦૨૯૩૮૨  વલાયી કુષતમાણા 

૮ રીયીફેન અયળીબાઇ બાટુ ૯૬૨૪૪૭૪૭૬૧  વલાયી કુષતમાણા 

૯ ળાતંીફેન અયજણબાઈ ચાલડા ૭૨૦૩૮૬૨૯૧૬  વલાયી કુષતમાણા 

૧૦ યાણીફેન જગભારબાઈ ચાલડા - વલાયી કુષતમાણા 

૧૧ બફનીતા જીતળે ભોઢા ૯૪૨૯૭૭૯૪૩૭  વલાયી કુષતમાણા 

૧૨ ઇરાફેન જેન્દ્તીરાર ભોઢા ૯૭૨૭૮૫૨૨૪૨  વલાયી કુષતમાણા 

૧૩ શ્રધ્ધા બચયાગ યાજા  ૯૨૮૮૫૯૯૭૬ કુષતમાણા કુષતમાણા 

૧૪ લીણા ફેન કેશબુાઈ યાજા - કુષતમાણા કુષતમાણા 

૧૫ ીન્દ્ટુફેન હશભાશંબુાઈ વાહયમા ૯૯૨૫૯૩૦૨૮૫ આહદત્માણા યાણાલાલ  
૧૬ જળલતંીફેન એવ. પદુ ૯૯૨૫૪૬૯૯૬૩ આહદત્માણા યાણાલાલ 
૧૭ યાબંીફેન દેલળીબાઈ કેળલારા ૯૮૯૮૧૯૨૪૫૪ ફોખીયા ોયફદંય  



૧૮ હયધ્ધ્ધ દેલળી કયગહિમા ૮૧૪૧૯૮૧૭૦૭ ફોખીયા ોયફદંય 

૧૯ સુદંયફેન ભયુાબાઈ કયગહિમા ૮૪૬૯૧૧૩૧૮૧ ખાટ ોયફદંય 

૨૦ વાજણફેન શાજાબાઇ યાતીમા ૯૭૨૬૩૬૧૦૨૭ યાણાકંડોયણા યાણાલાલ  
૨૧ લારીફેન ભારદેબાઈ ઓડદેયા ૯૮૭૯૧૩૦૪૨૯ યાણાકંડોયણા યાણાલાલ 

૨૨ વતીફેન ફોઘાબાઈ ભલુા ૯૪૨૭૬૯૦૪૮૭ યાણાકંડોયણા યાણાલાલ 

૨૩ ટમફુેન દેશયુબાઈ યાતીમા ૯૭૧૪૪૩૪૮૬૫ યાણાકંડોયણા યાણાલાલ 

૨૪ જાંજીફેન બીખાબાઈ યાતીમા - યાણાકંડોયણા યાણાલાલ 

૨૫ નમનાફેન  ડામારાર તેયૈમા ૭૮૭૮૩૮૫૨૩૫  ારખડા  ોયફદંય  
૨૬ ળાયદાફેન ગૌયીળકંય જોળી ૭૦૪૬૨૮૩૫૪૧  ારખડા ોયફદંય 

૨૭ કસ્તયુફેન શભેતંબાઈ જોી ૯૬૦૧૬૨૬૯૦૦  ારખડા ોયફદંય 

૨૮ શવંાફેન કંજબાઈ ભશતેા ૯૮૯૮૪૪૦૭૩૦  ારખડા ોયફદંય 

૨૯ ગીતાફેન ડામાબાઈ જોી ૯૪૨૭૩૮૬૬૧૨  ારખડા ોયફદંય 

૩૦ અનવોમા શયજીલન તેયૈમા ૯૯૧૩૯૫૬૦૪૮  ારખડા ોયફદંય 

૩૧ ળોબનાફેન  નાનજીબાઈ  
તેયૈમા 

૯૧૦૬૨૭૦૨૬૧  ારખડા ોયફદંય 

૩૨ લષનતાફેન  પ્રલીણબાઈ તયૈેમા ૯૪૨૭૯૧૮૨૯૬  ારખડા ોયફદંય 

૩૩ બરાફેન દમાયાભ જોી ૯૮૨૪૪૩૮૦૯૬  ારખડા ોયફદંય 

૩૪ વષલતાફેન  અમતૃબાઈ તેયૈમા ૯૪૨૬૧૬૮૭૩૪  ારખડા ોયફદંય 

૩૫ અમતૃાફેન  ળાભજીબાઈ તયૈેમા ૯૯૭૯૭૭૨૯૧૧  ારખડા ોયફદંય 

૩૬ યાબંીફેન રાખાબાઈ કુછડીમા - ારખડા ોયફદંય 

૩૭ ભારદે િેફા કુછડીમા - ારખડા ોયફદંય 

૩૮ ભજુંફેન ભયુાબાઈ ગર ૯૦૯૯૯૪૨૧૪૦  ખીજદ યાણાલાલ 



૩૯ ળોબાફેન કયળનબાઈ ગર - ખીજદ યાણાલાલ 

૪૦ અભીફેન  ભળયીબાઈ  કયંગીમા ૮૧૪૦૦૫૭૦૫૫ ખીજદ યાણાલાલ 

૪૧ ળાષંતફેન  ખીભાબાઈ  ભષૂતમા - ખીજદ યાણાલાલ 

૪૨ યાજીફેન  ભારદેબાઈ  ગર ૯૭૨૩૫૭૦૯૧૫ ખીજદ યાણાલાલ 

૪૩ નીતાફેન  બયતબાઈ  ગર ૯૯૨૪૦૩૩૭૩૮ ખીજદ યાણાલાલ 

૪૪ વલધીફેન  જેિાબાઈ  ગર ૯૯૨૪૦૩૩૭૩૮ ખીજદ યાણાલાલ 

૪૫ યાજીફેન  નેબાબાઈ  ગર ૯૬૨૪૧૭૦૮૩૪ ખીજદ યાણાલાલ 

૪૬ કાયીફેન  નાથાબાઈ  ભષૂતમા - ખીજદ યાણાલાલ 

૪૭ નાથીફેન  ારાબાઈ  ગર ૯૬૨૪૧૭૦૮૩૪ ખીજદ યાણાલાલ 

૪૮ નદુંફેન  કાનાબાઈ  ગર ૯૯૦૯૫૨૨૬૦૩ ખીજદ યાણાલાલ 

૪૯ જાનીફેન  ગોષલિંદબાઈ  ગર ૮૩૨૦૮૧૦૪૪૦ ખીજદ યાણાલાલ 

૫૦ દક્ષાફેન  ગોષલિંદબાઈ  ગર ૯૯૨૪૯૧૦૨૫૧ ખીજદ યાણાલાલ 

 

એન.એપ. એવ.એભ. મોજના અંતગશત - ચણા-  જી.જે.જી. ૩  

ક્રભ નાભ ભોફાઈર નફંય ગાભ તાયીખ 

૧ ળાભાબાઈ  નેબાબાઈ કડછા ૯૮૯૮૫૩૧૦૨૧ કડછ ોયફદંય 

૨ પ્રતાબાઈ દેલાબાઈ કડછા ૯૯૧૩૯૭૪૩૭૭ કડછ ોયફદંય 

૩ નાગાબાઈ જીલાબાઈ કડછા ૯૭૧૪૯૧૨૭૫૦ કડછ ોયફદંય 

૪ ભેણદંબાઈ પુજંાબાઈ કડછા ૯૮૨૪૬૭૭૫૦૩ કડછ ોયફદંય 

૫ એબાબાઈ જેિાબાઈ કડછા ૯૯૦૪૦૩૩૫૪૮ કડછ ોયફદંય 

૬ બીભાબાઈ ોરાબાઈ કડછા ૯૭૨૬૧૪૭૨૯૫ કડછ ોયફદંય 

૭ સકુાબાઈ ખીભાબાઈ કડછા ૮૧૪૦૫૭૯૨૨૩ કડછ ોયફદંય 



૮ શાથીમાબાઈ જેિાબાઈ કડછા ૯૬૦૧૧૬૨૯૭૫ કડછ ોયફદંય 

૯ યાજળીબાઈ ષલવાબાઈ કડછા ૯૯૨૫૭૩૬૮૭૭ કડછ ોયફદંય 

૧૦ રીરાબાઈ રખભણબાઈ 
ઓડદેયા 

૯૭૨૭૭૯૦૭૩૬ કડછ ોયફદંય 

૧૧ ભેસયુબાઈ યફતબાઈ કડછા ૭૬૯૮૮૭૭૯૦૭ કડછ ોયફદંય 

૧૨ શાજાબાઈ બાયાબાઈ કડછા ૮૫૧૧૬૫૭૬૨૨ કડછ ોયફદંય 

૧૩ નાગાબાઈ ખીભાબાઈ કડછા ૯૭૨૪૪૬૮૯૮૧ કડછ ોયફદંય 

૧૪ રીરાબાઈ ગાગંાબાઈ કડછા ૯૯૧૩૪૯૪૫૬૮ કડછ ોયફદંય 

૧૫ બોજાબાઈ રીરાબાઈ કડછા ૮૧૪૦૨૦૭૩૮૧ કડછ ોયફદંય 

૧૬ કાધંાબાઈ યફતબાઈ કડછા ૯૯૧૩૯૦૦૬૬૦ કડછ ોયફદંય 

૧૭ બીભાબાઈ આરાબાઈ કડછા ૯૪૨૮૩૭૭૪૨૨ કડછ ોયફદંય 

૧૮ નાગાબાઈ ભયુાબાઈ કડછા ૯૦૯૯૫૯૫૫૮૨ કડછ ોયફદંય 

૧૯ બોજાબાઈ બીખાબાઈ કડછા ૯૭૧૨૭૦૧૧૫૧ કડછ ોયફદંય 

૨૦ દેલાબાઈ યાભબાઈ કડછા ૯૬૬૨૫૬૬૨૯૦ કડછ ોયફદંય 

૨૧ ભેરુબાઈ ખીભાબાઈ કડછા - કડછ ોયફદંય 

૨૨ રખબુાઈ ભારદેબાઈ ઓડદેયા ૯૦૯૯૫૮૯૧૪૩ વેગયવ કુષતમાણા  
૨૩ યાભાબાઈ યાજાબાઈ કોડીમાતય ૯૫૩૭૭૫૦૩૮૦ વેગયવ કુષતમાણા 

૨૪ ડામાબાઈ કાયાબાઈ કોડીમાતય ૮૧૪૧૮૫૪૭૪૨ વેગયવ કુષતમાણા 

૨૫ બીખાબાઈ નાથાબાઈ ગયેજા - વેગયવ કુષતમાણા 

૨૬ નાથાબાઈ પુજંાબાઈ કોડીમાતય ૯૯૭૯૨૨૮૬૮૮ વેગયવ કુષતમાણા 

૨૭ પનુાબાઈ ષલવાબાઈ કોડીમાતય ૯૫૩૭૪૮૧૭૧૨૫ વેગયવ કુષતમાણા 

૨૮ દેલયાજબાઈ પુજંાબાઈ 
કોડીમાતય 

- વેગયવ કુષતમાણા 



૨૯ બમલબુાઈ ષિંગબાઈ ગઢલી ૯૮૨૫૬૬૪૬૯૧ વેગયવ કુષતમાણા 

૩૦ બામાબાઈ વાજણબાઈ 
કોડીમાતય 

૯૬૮૭૩૮૩૬૭૩ વેગયવ કુષતમાણા 

૩૧ નાયણબાઈ લીયાબાઈ ફાની - વેગયવ કુષતમાણા 

૩૨ યાજળીબાઈ બીખાબાઈ ગયેજા ૯૭૧૪૫૨૪૧૦૨ વેગયવ કુષતમાણા 

૩૩ યાજાબાઈ દેલાબાઈ ગયેજા ૮૧૪૧૯૯૧૬૩૮ વેગયવ કુષતમાણા 

૩૪ યફતબાઈ નાગાજણબાઈ 
થોાણીમા 

૯૭૧૨૬૫૪૭૧૩ વેગયવ કુષતમાણા 

૩૫ દેલીફેન વાભત ઓડદેયા ૯૯૭૮૧૮૦૫૮૯ વેગયવ કુષતમાણા 

૩૬ શયદાવબાઈ ચનાબાઈ ઓડદેયા ૯૯૭૮૧૮૦૫૮૯ વેગયવ કુષતમાણા 

૩૭ કયળનબાઈ યાભબાઈ ગયેજા ૯૬૨૪૪૭૨૯૦૬ વેગયવ કુષતમાણા 

૩૮ અયળીબાઈ દેલાબાઈ ગયેજા ૯૯૯૮૭૫૧૮૩૪ વેગયવ કુષતમાણા 

૩૯ નાગાજણબાઈ બીભાબાઈ ગયેજા ૯૬૩૮૬૯૦૫૩૨ વેગયવ કુષતમાણા 

૪૦ નાગાજણબાઈ ગાગંાબાઈ ગયેજા ૭૬૬૭૧૯૦૦૨૫ વેગયવ કુષતમાણા 

૪૧ શાજાબાઈ મળુુબાઈ ઓડદેયા ૯૯૧૩૯૪૨૮૨૯ વેગયવ કુષતમાણા 

૪૨ બયતબાઈ કયળનબાઈ ઓડદેયા ૯૪૦૮૩૬૩૭૦૭ વેગયવ કુષતમાણા 

૪૩ હશતેળબાઈ વયભણબાઈ 
ઓડદેયા 

૯૯૧૩૯૪૨૮૨૯ કાવંાફડ કુષતમાણા 

૪૪ વાભતબાઈ શયદાવબાઈ 
ઓડદેયા 

૯૯૭૮૧૮૦૫૮૯ કાવંાફડ કુષતમાણા 

૪૫ યેળબાઈ યાભબાઈ ગયેજા ૯૫૧૨૦૫૦૨૦૦ વેગયવ કુષતમાણા 

૪૬ ખીભાણદંબાઈ બયતબાઈ 
ઓડદેયા 

૯૪૦૮૩૬૩૭૦૭ કાવંાફડ કુષતમાણા 

૪૭ અયજનબાઈ ભયૂાબાઈ 
કોડીમાતય 

૮૧૪૧૩૧૦૬૨૭ વેગયવ કુષતમાણા 

૪૮ એબાબાઈ ગાગંાબાઈ ઓડદેયા ૯૯૧૩૯૪૨૮૨૯ કાવંાફડ કુષતમાણા 



૪૯ કયળનબાઈ વાજણબાઈ 
કોડીમાતય 

૯૯૨૫૧૩૧૪૮૨ વેગયવ કુષતમાણા 

૫૦ દુરાબાઈ રારાબાઈ ગઢલી - વેગયવ કુષતમાણા 

 

એટીક મોજના અંતગશત ડુગંી જી જે આય ઓ -૧૧  
ક્રભ નાભ ભોફાઈર નફંય ગાભ તાલકુો  

૧ બીખબુાઈ અયજનબાઈ ખુટંી  ૯૯૨૫૧૦૬૪૬૪ ષવિંધપયુ કુષતમાણા 

૨ રીરાબાઈ અયબભબાઈ ખુટંી ૮૦૦૦૦૭૭૮૦૦ ષવિંધપયુ કુષતમાણા 

૩ નાથાબાઈ અયબભબાઈ ખુટંી  ૮૦૦૦૦૭૭૮૦૦ ષવિંધપયુ કુષતમાણા 

૪ ખીભાબાઈ મળુુબાઈ ઓડદેયા ૯૯૨૪૦૩૭૮૪૧ શાભદયા કુષતમાણા 

૫ ભાકીફને ખીભા ઓડદેયા  ૯૯૨૪૦૩૭૮૪૧ શાભદયા કુષતમાણા 

એટીક મોજના અંતગશત    ઘઉં જીજે ડફલ્ય ુ -૪૬૩  

ક્રભ નાભ ભોફાઈર નફંય ગાભ તાલકુો  

૧ ભારદેબાઈ વલદાવબાઈ 
કાયાલદયા 

૮૦૦૦૯૬૦૨૦૯ યાભગઢ યાણાલાલ  

૨ કયળનબાઈ રીરાબાઈ ખુટંી ૯૯૧૩૧૦૬૭૪૭ યાભગઢ યાણાલાલ 

૩ અરીબાઈ મવુાબાઈ વભા ૯૯૭૯૫૫૫૭૩૮ યાભગઢ યાણાલાલ 

૪ ભેણદંબાઈ નાગાજણબાઈ 
ગોઢાણીમા 

૯૬૨૪૪૫૧૭૯૯ ખાબંોદય ોયફદંય  

૫ ડામાબાઈ લળયાભબાઈ તેયૈમા ૭૮૭૮૩૮૫૨૩૫ ારખડા ોયફદંય 
૬ કેશબુાઈ રાખાબાઈ ભડંયેા ૯૯૭૯૧૯૩૪૪૧ કોરીખડા ોયફદંય 
૭ દેલાબાઈ ષલયભબાઈ ગોઢાણીમા ૯૮૯૮૪૯૧૭૬૭ ફગલદય ોયફદંય 
૮ લેજાબાઈ તોગાબાઈ ખુટંી ૯૪૦૮૨૭૩૭૨૮ ાડંાલદય ોયફદંય 
૯ રખબુાઈ વાભતબાઈ 

ભોઢલાડીમા 
૯૬૨૪૮૨૧૨૧૩ યાણાલાલ યાણાલાલ 

 


