
કૃષ ષલજ્ઞાન કેન્દ્ર 

જૂનાગઢ કૃષ યષુનલષવિટી 
ખાટ - ોયફદંય 

પ્રથભ શયોના ષનદળશનો (ખયીપ - ૨૦૧૭ - ૧૮) 

(૧) કકચન ગાડશનીગ 

(ઇનપટુ્વ : ટાભેટા, જી ટી.૪, ગરકા, જી.જે.એર.ફી. -૪, લારો, જી.જે.આઈ.ફી.- ૧૧, ાડી, 
જી.જે.આઈ.ફી.-૨) 

ક્રભ નાભ ભોફઈર નફંય ગાભ તાયીખ 

૧ રાખીફેન યફતબાઈ ક્દાલરા  ૭૬૯૮૧૮૮૪૫૦ આકદતયા ૨૬/૦૫/૧૭ 

૨ કુતાણા ઝાઝંીફેન બાલેળબાઈ  ૯૭૨૬૧૧૪૬૦૪ આકદતયા ૨૬/૦૫/૧૭ 

૩ ીયોતય ચેતનાફેન નથબુાઈ  ૯૯૭૮૧૮૨૮૯૬ આકદતયા ૨૬/૦૫/૧૭ 

૪ ીયોતય યલીનાફેન દુદાબાઈ  ૯૯૨૪૦૪૨૪૯૨ આકદતયા ૨૬/૦૫/૧૭ 

૫ કદાલારા ષપ્રમાફેન નાથાબાઈ  ૯૭૩૭૦૨૨૩૫૪ આકદતયા ૨૬/૦૫/૧૭ 

૬ વોરકંી દવાફેન બીભાબાઇ  ૯૭૨૭૩૯૨૭૯૬ આકદતયા ૨૬/૦૫/૧૭ 

૭ કુતાણા લારીફેન અયજનબાઈ ૯૯૦૯૨૨૯૧૬૬ આકદતયા ૨૬/૦૫/૧૭ 

૮ કુતાણા લેજીફને શયજીબાઈ  ૯૯૦૯૨૨૯૧૬૬ આકદતયા ૨૬/૦૫/૧૭ 

૯ ીયોતય યભીરાફેન ભનસખુબાઈ  ૯૭૧૪૬૧૦૭૧૦ આકદતયા ૨૬/૦૫/૧૭ 

૧૦ કદાલરા અલ્ાફેન વાભતબાઈ  ૯૬૩૮૫૧૪૫૯૪ આકદતયા ૨૬/૦૫/૧૭ 

૧૧ તરુણાફેન સબુાબાઈ જાદલ  ૯૭૨૭૬૯૨૦૦૧ ળીંગડા  ૨૬/૦૫/૧૭ 

૧૨ યેખાફેન ભશળેબાઈ જાદલ  / ળીંગડા  ૨૬/૦૫/૧૭ 

૧૩ યભાફેન યાભજીબાઈ જાદલ  ૯૮૨૫૬૪૮૨૯૧ ળીંગડા  ૨૬/૦૫/૧૭ 

૧૪ યેખાફેન યલજીબાઇ જાદલ  ૯૯૭૯૫૫૧૬૪૫ ળીંગડા  ૨૬/૦૫/૧૭ 

૧૫ ળાયદાફેન શયીળબાઈ જાદલ  ૯૯૧૩૭૫૩૧૨૦ ળીંગડા  ૨૬/૦૫/૧૭ 

૧૬ નમનાફેન પ્રલીણબાઈ જાદલ  ૯૮૭૯૧૯૯૨૨૮ ળીંગડા  ૨૬/૦૫/૧૭ 

૧૭ કૃષ્ણાફેન યષવકબાઈ જાદલ  ૯૯૦૪૭૧૫૦૨૪ ળીંગડા  ૨૬/૦૫/૧૭ 

૧૮ પ્રફુરાફેન વજંમબાઈ કોકયમા  ૯૭૨૨૧૯૧૭૨૦ ળીંગડા  ૨૬/૦૫/૧૭ 

૧૯ જમાફેન શયીરાર જાદલ  ૯૮૨૫૬૬૨૮૬૪ ળીંગડા  ૨૬/૦૫/૧૭ 

૨૦ બાલનાફેન તરુવીબાઈ જાદલ  ૯૮૭૯૬૪૪૦૮૭ ળીંગડા  ૨૬/૦૫/૧૭ 

૨૧ તેયૈમા ભીનાક્ષી ડી. ૯૬૬૨૮૯૫૨૩૫ ારખડા  ૨૬/૦૫/૧૭ 

૨૨ જોી ભનીા ડામારાર  ૯૪૨૭૩૩૮૬૬૧૨ ારખડા  ૨૬/૦૫/૧૭ 

૨૩ જોી નીરભ ગૌયીળકંય ૯૯૭૮૨૦૩૪૫૯ ારખડા  ૨૬/૦૫/૧૭ 

૨૪ તેયૈમા ભજુંફેન નયબેળકંય  ૮૧૨૮૬૦૫૨૦૬ ારખડા  ૨૬/૦૫/૧૭ 

૨૫ તેયૈમા ધષભિષ્ઠા ઉભળેબાઈ   ૯૭૨૬૪૩૯૬૮૪ ારખડા  ૨૬/૦૫/૧૭ 

૨૬ જોી ગરુાફફેન યાઘલબાઈ   ારખડા  ૨૬/૦૫/૧૭ 

૨૭ તેયૈમા પ્રાથનાફેન નાનજીબાઈ   ારખડા  ૨૬/૦૫/૧૭ 



૨૮ તેયૈમા નમનાફેન રારજીબાઈ   ારખડા  ૨૬/૦૫/૧૭ 

૨૯ જોી યવીરાફેન દમાયાભબાઈ  ારખડા  ૨૬/૦૫/૧૭ 

૩૦ તેયૈમા કાયીફેન જેન્દ્તીબાઈ  ારખડા  ૨૬/૦૫/૧૭ 

૩૧ જોી ચંાફેન મૂળકંયબાઈ  ૯૯૧૩૯૨૯૭૫૩ ારખડા  ૨૬/૦૫/૧૭ 

૩૨ જોી દક્ષાફેન નાવીહ્બાઈ  ૯૭૨૬૭૫૨૭૨૫ ારખડા  ૨૬/૦૫/૧૭ 

૩૩ જોી અરુણાફેન પ્રબાળકંય  ૯૯૭૪૬૭૪૬૭૨ ારખડા  ૨૬/૦૫/૧૭ 

૩૪ જોી યેખાફેન યભેળબાઈ ૯૪૦૮૫૮૪૭૮૨ ારખડા  ૨૬/૦૫/૧૭ 

૩૫ જોી વેજરફેન કેશબુાઈ  ૯૪૨૬૧૪૬૫૭૯ ારખડા  ૨૬/૦૫/૧૭ 

૩૬ ભજુંફેન અયબભબાઈ ઓડદેયા  ૯૮૭૯૬૬૮૬૬૭ ખાબંોદય  ૨૬/૦૫/૧૭ 

૩૭ દેલીફેન ગોલાીમા  ફગલદય  ૨૬/૦૫/૧૭ 

૩૮ ઓડદેયા યાબંીફેન  પુજંાબાઈ   ફગલદય  ૨૬/૦૫/૧૭ 

૩૯ કલીફેન કાનાબાઈ બાટુ ૭૬૨૧૯૧૬૨૭૮ વલાયી  ૨૬/૦૫/૧૭ 

૪૦ લાશફેન યભેળબાઈ ફાલાજી  ૯૫૩૭૫૮૭૨૧૫ વલાયી  ૨૬/૦૫/૧૭ 

૪૧ વાલધીફેન નાયણબાઈ ફેયા  ૯૭૨૩૮૩૪૩૧૫ વલાયી  ૨૬/૦૫/૧૭ 

૪૨ ઝાઝંીફેન અયજણબાઈ બાટુ ૯૭૨૬૮૨૨૮૧૬ વલાયી  ૨૬/૦૫/૧૭ 

૪૩ યાબંીફેન યાણાબાઇ બાયલાકડમા  ૯૬૨૩૦૩૫૮૩૮ વલાયી  ૨૬/૦૫/૧૭ 

૪૪ ષલજીફેન યાભબાઈ બાટુ ૯૬૨૪૨૪૨૨૨૧ વલાયી  ૨૬/૦૫/૧૭ 

૪૫ યાભીફેન નેબાબાઇ બાટુ ૭૩૫૯૮૮૮૪૬૨ વલાયી  ૨૬/૦૫/૧૭ 

૪૬ ામરફેન ષલયાબાઈ બાટુ ૯૬૨૪૪૯૫૩૩૫ વલાયી  ૨૬/૦૫/૧૭ 

૪૭ નદુંફેન દેલાબાઈ બાયલાકડમા  ૯૯૦૯૫૨૨૬૧૬ વલાયી  ૨૬/૦૫/૧૭ 

૪૮ જાશીફેન જગભારબાઈ બાટુ ૮૭૫૮૯૦૯૨૨૬ વલાયી  ૨૬/૦૫/૧૭ 

૪૯ રખીફેન વ્રજ્ળીબાઈ બાટુ ૯૫૧૨૪૭૩૪૭૧ વલાયી  ૨૬/૦૫/૧૭ 

૫૦ યાજીફેન ખીભાબાઈ બાટુ   ૯૬૮૭૫૪૫૭૩૫ વલાયી  ૨૬/૦૫/૧૭ 

 

(૨) ભગપી જી.જે.જી. 22 

(ઇનપટુ : ભગપી જી.જે.જી.-22 (૩૦.૦ કી.ગ્રાભ બફમાયણ) 

ક્રભ નાભ ભોફઈર નફંય ગાભ તાયીખ 

૧ ભજુંફેન ભયુાબાઈ ગર ૯૦૯૯૯૪૨૧૪૦ ખીજ્દ ૦૮/૦૬/૧૭ 

૨ અભી ભળયી કયંગીમા  ૯૯૨૪૦૪૧૪૩૮ ખીજ્દ ૦૮/૦૬/૧૭ 

૩ યાજી યાજુ ગર ૯૯૦૪૨૬૦૪૧૯ ખીજ્દ ૦૮/૦૬/૧૭ 

૪ યાજી ભારદે ગર ૯૯૨૩૫૭૦૯૧૫ ખીજ્દ ૦૮/૦૬/૧૭ 

૫ યાજી નેબા ગર  ૯૬૨૪૧૭૦૮૩૪ ખીજ્દ ૦૮/૦૬/૧૭ 

૬ વાલધીફેન જેઠા ગર  ૯૭૨૩૦૨૯૯૯૭ ખીજ્દ ૦૮/૦૬/૧૭ 

૭ ભયુાબાઈ દુદાબાઈ ગર  ૯૯૨૪૪૨૦૯૭૪ ખીજ્દ ૦૮/૦૬/૧૭ 

૮ ભવયીબાઈ ારાબાઇ કયંગીમા  ૮૧૪૦૦૫૭૦૫૫ ખીજ્દ ૦૮/૦૬/૧૭ 



૯ યાજુ જગાબાઇ ગર  ૮૯૮૦૮૯૩૧૭૧ ખીજ્દ ૦૮/૦૬/૧૭ 

૧૦ ભારદે ભયૂા ગર  ૯૯૨૩૪૭૦૯૧૫ ખીજ્દ ૦૮/૦૬/૧૭ 

૧૧ નેબા કયળન ગર  ૯૪૨૮૪૩૮૩૩૭ ખીજ્દ ૦૮/૦૬/૧૭ 

૧૨ જેઠા અયજન ગર  ૯૭૨૩૦૨૯૯૧ ખીજ્દ ૦૮/૦૬/૧૭ 

૧૩ ભશળેબાઈ નેબાબાઇ ફોખીયીમા  ૯૦૯૯૧૦૬૬૬૦ ફોખીયા ૦૮/૦૬/૧૭ 

૧૪ નેબાબાઇ વાભતબાઈ ફોખીયીમા  ૯૦૯૯૧૦૬૬૬૦ ફોખીયા ૦૮/૦૬/૧૭ 

૧૫ શયીળ ષલર ફોખીયીમા ૯૯૨૫૬૪૬૬૯૩ ફોખીયા ૦૮/૦૬/૧૭ 

૧૬ જીલાબાઈ ભારદીબાઈ ફોખીયીમા   ફોખીયા ૦૮/૦૬/૧૭ 

૧૭ ભારદેલબાઇ ભવયીબાઈ ગોયણીમા  ૯૮૭૯૪૮૫૩૪૧ ફોખીયા ૦૮/૦૬/૧૭ 

૧૮ ળાતંીફેન ભારદેબાઈ   ફોખીયા ૦૮/૦૬/૧૭ 

૧૯ પુજંાબાઈ વલદાવબાઈ ઓડદેયા   ફગલદય  ૦૮/૦૬/૧૭ 

૨૦ જીલાબાઈ કચયાબાઈ ઓડદેયા   ફગલદય  ૦૮/૦૬/૧૭ 

 

(૩) ભગપી જી.જી. 2૦ અને ક્રોયોમયીપોવ 

(ઈનપટુ : ભગપી બફમાયણ ૩૦.૦ કકર.ગ્રાભ + કોરોયોામયીપોવ  ૫૦% Ec) 

ક્રભ નાભ ભોફઈર નફંય ગાભ તાયીખ 

૧ યભેળબાઈ લારજીબાઈ ગોશરે  ૭૫૬૭૮૪૨૨૩૯ અણીમાયી ૦૬/૦૭/૧૭ 

૨ મકેુળ ડામાબાઈ બયડલા ૯૭૧૪૬૦૪૦૮૨ અણીમાયી ૦૬/૦૭/૧૭ 

૩ લલ્રબબાઇ કાનજી બયડલા ૯૬૨૪૬૮૮૬૯૪ અણીમાયી ૦૬/૦૭/૧૭ 

૪ ઓધલજી લારજી ગોશરે  ૯૭૧૪૪૬૩૪૫૬ અણીમાયી ૦૬/૦૭/૧૭ 

૫ મકેુળ ભોશન ગોશરે  ૯૭૧૪૪૬૩૪૫૬ અણીમાયી ૦૬/૦૭/૧૭ 

૬ કકળોય જેઠા ઉરલા ૯૫૭૪૩૪૦૭૬૯ અણીમાયી ૦૬/૦૭/૧૭ 

૭ કકળોય કાનજી બયડલા  ૯૯૭૯૭૫૮૧૮૦ અણીમાયી ૦૬/૦૭/૧૭ 

૮ ભનસખુ ગોષલિંદ બયડલા  ૯૯૭૮૦૫૪૧૦૯ અણીમાયી ૦૬/૦૭/૧૭ 

૯ કંજ બીખ ુબયડલા  ૮૯૮૦૪૮૭૫૧૬ અણીમાયી ૦૬/૦૭/૧૭ 

૧૦ કદનેળ ભગનરાર ગોશરે  ૯૯૨૫૮૫૦૪૧૬ અણીમાયી ૦૬/૦૭/૧૭ 

૧૧ શયેળ ભગનરાર ગોશરે  ૯૪૦૮૧૫૪૯૨૪ અણીમાયી ૦૬/૦૭/૧૭ 

૧૨ ભાલજી ભા બયડલા  ૯૯૭૯૩૬૪૧૦૬ અણીમાયી ૦૬/૦૭/૧૭ 

૧૩ યાકેળ નાયણ ગોશરે  ૯૯૭૯૪૬૬૬૮૨ અણીમાયી ૦૬/૦૭/૧૭ 

૧૪ અયષલિંદ બીખ ુબયડલા  ૯૯૦૯૩૧૩૬૮૭ અણીમાયી ૦૬/૦૭/૧૭ 

૧૫ ભનસખુ બીખ ુબયડલા  ૯૯૦૯૭૩૯૨૬૦ અણીમાયી ૦૬/૦૭/૧૭ 

૧૬ ગોષલિંદ કાના લાઢીમા  ૯૭૨૩૫૮૭૬૩૫ ખીજ્દ ૦૬/૦૭/૧૭ 

૧૭ કાયા દુદા ગર  ૯૮૭૯૪૨૦૪૮૦ ખીજ્દ ૦૬/૦૭/૧૭ 

૧૮ જીતેન્દ્ર શભીયબાઈ લાઢીમા  ૯૭૨૪૦૨૦૫૩૨ ખીજ્દ ૦૬/૦૭/૧૭ 

૧૯ ગોષલિંદ ોરા લાઢીમા  ૯૭૧૨૪૮૫૮૨૮ ખીજ્દ ૦૬/૦૭/૧૭ 

૨૦ ભાયખી ભકન લાઢીમા  ૯૭૭૯૬૫૭૪૨૧ ખીજ્દ ૦૬/૦૭/૧૭ 



૨૧ ખીભાણદં અયળી ભષૂતમા  ૯૭૨૭૯૯૦૫૯૨ ખીજ્દ ૦૬/૦૭/૧૭ 

૨૨ અયજન કયળન લાઢીમા  ૯૮૭૯૦૯૧૧૫૦ ખીજ્દ ૦૬/૦૭/૧૭ 

૨૩ વલદાવ ગીગા ભષૂતમા  ૯૦૯૯૨૮૬૦૦૩ ખીજ્દ ૦૬/૦૭/૧૭ 

૨૪ કદનેળ વયભણ લાઢીમા  ૭૩૫૯૫૧૧૦૮૬ ખીજ્દ ૦૬/૦૭/૧૭ 

૨૫ જગદીળ વયભણ લરુ  ૯૯૭૮૦૫૪૨૯૪ ખીજ્દ ૦૬/૦૭/૧૭ 

૨૬ કાયા ધના લાઢીમા  ૯૭૧૨૨૩૬૩૦૩ ખીજ્દ ૦૬/૦૭/૧૭ 

૨૭ રાખીફેન યફતબાઈ કદાલરા ૭૬૯૮૧૮૮૪૫૦ ખીજ્દ ૦૬/૦૭/૧૭ 

૨૮ અલ્ાફેન વાભતબાઈ કદાલરા  ખીજ્દ ૦૬/૦૭/૧૭ 

૨૯ યેખાફેન દીકબાઈ કયેણા  ખીજ્દ ૦૬/૦૭/૧૭ 

૩૦ યભીરાફેન ભનસખુબાઈ  ીયોતય  ખીજ્દ ૦૬/૦૭/૧૭ 

૩૧ ચેતનાફેન કકળોયબાઈ ીયોતય  ખીજ્દ ૦૬/૦૭/૧૭ 

૩૨ અલ્ાફેન અળોકબાઈ ઉતાણા  આદીતયા  ૦૬/૦૭/૧૭ 

૩૩ યલીનાફેન જાદલબાઈ ઉતાણા  આદીતયા  ૦૬/૦૭/૧૭ 

૩૪ ઝઝંીફેન બાલેળબાઈ   આદીતયા  ૦૬/૦૭/૧૭ 

૩૫ કદાલરા યષલના યફતબાઈ   આદીતયા  ૦૬/૦૭/૧૭ 

૩૬ કદાલરા યફતબાઈ યાભાબાઈ   આદીતયા  ૦૬/૦૭/૧૭ 

૩૭ યાભાબાઈ ખીભાબાઈ ગર  ૯૯૭૪૪૩૪૧૦૪ ખીજ્દ ૦૬/૦૭/૧૭ 

૩૮ કેશબુાઈ ખીભાબાઈ  ૯૮૨૪૫૪૨૪૫૧ ખીજ્દ ૦૬/૦૭/૧૭ 

૩૯ પ્રકાળબાઈ ભવયીબાઈ લવયા  ૯૯૨૪૩૫૫૮૫૫ ખીજ્દ ૦૬/૦૭/૧૭ 

૪૦ કયંગીમા કકયીટબાઈ   ખીજ્દ ૦૬/૦૭/૧૭ 

૪૧ યભેળબાઈ દુદાબાઈ કદાલરા ૯૦૧૬૮૬૩૫૯૮ આદીતયા  ૦૬/૦૭/૧૭ 

૪૨ નાથાબાઈ યાભાબાઈ  ૯૬૮૪૭૪૪૨૨૮ આદીતયા  ૦૬/૦૭/૧૭ 

૪૩ અયજણબાઈ યાભબાઈ કુતાણા  આદીતયા  ૦૬/૦૭/૧૭ 

૪૪ બાલેળબાઈ અયજણબાઈ કુતાણા ૯૯૦૯૨૨૯૧૬૬ આદીતયા  ૦૬/૦૭/૧૭ 

૪૫ ધભેળબાઈ અયજણબાઈ કુતાણા  ૯૯૨૪૧૧૮૧૧૪ આદીતયા  ૦૬/૦૭/૧૭ 

૪૬ મકેુળબાઈ યફતબાઈ કાયેણા ૯૫૭૪૫૧૮૭૪૧ આદીતયા  ૦૬/૦૭/૧૭ 

૪૭ શયજીબાઈ યાભાબાઈ કુતાણા ૯૭૨૬૧૧૪૬૦૪ આદીતયા  ૦૬/૦૭/૧૭ 

૪૮ અળોકબાઈ શયજીબાઈ કુતાણા  આદીતયા  ૦૬/૦૭/૧૭ 

૪૯ ષલજમબાઈ શયજીબાઈ કુતાણા  ૯૬૨૪૪૦૬૮૬૧ આદીતયા  ૦૬/૦૭/૧૭ 

૫૦ દુદાબાઈ લવયાભબાઈ ીયોતય  ૯૯૨૪૦૪૨૪૯૨ આદીતયા  ૦૬/૦૭/૧૭ 

 

(૪) ભગપી આઈ.એન.એભ.  યાઈઝોફીમભ 

(ઈનપટુ : ી.એવ.એભ + યાઈઝોફીમભ) 

ક્રભ નાભ ભોફઈર નફંય ગાભ તાયીખ 

૧ રખાણવી અયબભ ઓડદેયા  ૮૧૫૫૯૦૫૬૭૭ ફખયરા  ૦૬/૦૭/૧૭ 

૨ યાભાબાઈ બીભાબાઇ ઓડદેયા  ૯૯૯૮૫૯૭૩૪૦ કટલાણા ૦૬/૦૭/૧૭ 



૩ ીયોતય  બયતબાઈ મળુુ   ૭૩૫૯૪૩૬૫૮૩ આદીતયા ૦૬/૦૭/૧૭ 

૪ યાભબાઈ બીખાબાઈ ભોઢલાકડમા  ૯૭૨૫૪૬૬૦૩૭ ઠોમાણા ૦૬/૦૭/૧૭ 

૫ ધલરબાઈ યાભબાઈ ભોઢલાકડમા ૯૭૨૫૪૬૬૦૩૭ ઠોમાણા ૦૬/૦૭/૧૭ 

૬ નાગાર્જણ ભવયી ઓડદેયા  ૯૮૨૫૪૫૨૨૮૨ ગયેજ  ૦૬/૦૭/૧૭ 

૭ માબજ્ઞકબાઈ  અયષલિંદબાઈ  ભોઢા  ૯૫૩૭૦૭૫૬૨૨ ભાડંલા  ૦૬/૦૭/૧૭ 

૮ યણભર ખીભાબાઈ ખટૂી  ૯૮૨૪૫૮૯૭૮૯ ફખયરા  ૦૬/૦૭/૧૭ 

૯ કયળનબાઈ ભેયાભણબાઈ ખટૂી  ૯૪૦૮૨૩૬૯૮૦ ફખયરા  ૦૬/૦૭/૧૭ 

૧૦ ોટબાઈ મરુુબાઈ ખટૂી  ૮૭૮૦૭૯૬૬૦૮ ફખયરા  ૦૬/૦૭/૧૭ 

૧૧ લાશબાઈ મરુુબાઈ ખટૂી  ૯૭૧૨૪૮૫૭૯૪ ફોયીવા  ૦૬/૦૭/૧૭ 

૧૨ શયીફેન લાશબાઈ  ખટૂી  ૯૭૧૨૪૮૫૭૯૪ ફોયીવા  ૦૬/૦૭/૧૭ 

૧૩ જખયાબાઈ  લાજ્ળીબાઈ ભોઢા  ૯૬૨૪૪૬૬૫૬૩ ઠોમાણા ૦૬/૦૭/૧૭ 

૧૪ યફતબાઈ બીખાબાઈ ભોઢા  ૯૯૨૪૫૨૭૮૨૭ ઠોમાણા ૦૬/૦૭/૧૭ 

૧૫ ખીભાબાઈ કયળનબાઈ ષવિંધર  ૭૫૭૩૮૭૯૯૧૧ ઠોમાણા ૦૬/૦૭/૧૭ 

૧૬ વાભતબાઈ  પુજંાબાઈ ગોયાણીમ ૯૮૭૯૪૫૧૯૧૦ ખાટ ૦૬/૦૭/૧૭ 

૧૭ ભારદેબાઈ  ભેયાભણબાઈ ગોયાણીમ ૯૭૧૨૭૫૩૮૩૮ ખાટ ૦૬/૦૭/૧૭ 

૧૮ બયતબાઈ વાભતબાઈ ગોયાણીમ ૯૬૮૭૮૪૬૨૭૬ ખાટ ૦૬/૦૭/૧૭ 

૧૯ ધનયાજ ખીભા ગોયાણીમ ૯૧૦૬૫૨૨૭૭૨ ખાટ ૦૬/૦૭/૧૭ 

૨૦ કદરીબાઈ ભેયાભણબાઈ ગોયાણીમ  ખાટ ૦૬/૦૭/૧૭ 

 

(૫) કાવ પેયોભેન + બ્યલેુયીમા 
(ઈનપટુ : પેયોભોન  ગરુાફી ઈમ  ૧૦+ બ્યલેુયીમા ૧.૦ કકરો) 

ક્રભ નાભ ભોફઈર નફંય ગાભ તાયીખ 

૧ ઓધલજી લારજી ગોશરે  ૯૭૧૪૪૩૪૬૫૫ અણીમાયી  ૨૧/૦૭/૧૭ 

૨ ગોયધનબાઈ  લજવી ગોશરે  ૯૭૨૩૪૧૪૧૨૩ અણીમાયી  ૨૧/૦૭/૧૭ 

૩ યભેળબાઈ  લારજી ગોશરે  ૭૫૬૭૮૪૨૨૩૯ અણીમાયી  ૨૧/૦૭/૧૭ 

૪ મકેુળબાઈ  ભોશન ગોશરે  ૯૭૧૪૪૩૪૬૫૬ અણીમાયી  ૨૧/૦૭/૧૭ 

૫ ભનસખુ ગોષલિંદ બયડલા  ૯૯૭૮૦૫૪૧૦૯ અણીમાયી  ૨૧/૦૭/૧૭ 

૬ યભેળબાઈ  ગોયધન ફાયીમા  ૯૯૨૪૫૭૮૧૯૯ લડલાા ૨૧/૦૭/૧૭ 

૭ કકળનબાઈ  ળાષંતરાર યભાય  ૯૯૨૫૪૪૬૩૧૨ લડલાા ૨૧/૦૭/૧૭ 

૮ કેલરબાઈ  યભેળબાઈ  કશન્દ્ડોચા ૯૪૨૬૪૩૩૭૧૩ લડલાા ૨૧/૦૭/૧૭ 

૯ જોી ષલળાર બગયધાય  ૯૭૨૭૩૩૮૪૮૪ લડલાા ૨૧/૦૭/૧૭ 

૧૦ ભયયુબાઈ  ોટબાઈ  કશન્દ્ડોચા ૯૭૭૮૯૨૩૩૭૮ લડલાા ૨૧/૦૭/૧૭ 

૧૧ યાભદેબાઈ  વાગંણ ઓડદેયા  ૭૬૯૮૩૪૩૧૬૬ લડલાા ૨૧/૦૭/૧૭ 

૧૨ અજમબાઈ  કાનજી ફાકયમા  ૯૦૯૯૬૬૮૯૭૨ લડલાા ૨૧/૦૭/૧૭ 

૧૩ નયળીબાઈ  પ્રેભજી ફાકયમા  ૯૯૨૪૦૪૦૯૦૯ લડલાા ૨૧/૦૭/૧૭ 

૧૪ ભનસખુબાઈ  ળાષંતરાર યભાય  ૯૭૩૭૫૪૩૭૮૦ લડલાા ૨૧/૦૭/૧૭ 



૧૫ ધીરુબાઈ  યાભબાઈ  જભયીમા  ૯૪૨૬૭૮૮૭૪૩ લડલાા ૨૧/૦૭/૧૭ 

૧૬ લળયાભ બીભજી બાડં ૯૯૭૮૦૩૫૧૫૮ લડલાા ૨૧/૦૭/૧૭ 

૧૭ યાભબાઈ  યાજાબાઈ  કુછડીમા  ૯૭૩૭૭૫૧૬૯૫ લડલાા ૨૧/૦૭/૧૭ 

૧૮ નાયણબાઈ  યાજાબાઈ  કુછડીમા  ૯૯૧૩૭૧૬૯૨૫ લડલાા ૨૧/૦૭/૧૭ 

૧૯ અયષલિંદબાઈ  કાનજીબાઈ રારકીમા  ૯૭૨૬૭૫૧૫૩૦ લડલાા ૨૧/૦૭/૧૭ 

૨૦ ઉભેળબાઈ  ગોયધનબાઈ  ફાકયમા  ૮૫૩૦૭૩૬૭૦૦ લડલાા ૨૧/૦૭/૧૭ 

૨૧ કાયાબાઈ  ષલયાભબાઈ  ઓડદેયા   લડલાા ૨૧/૦૭/૧૭ 

૨૨ બાયતબાઈ  જેયાભબાઈ  છામા  ૯૯૭૯૨૪૫૨૭૪ લડલાા ૨૧/૦૭/૧૭ 

૨૩ અયષલિંદબાઈ  નાયણબાઈ  જભયીમા  ૯૯૧૩૭૧૧૧૪૭ લડલાા ૨૧/૦૭/૧૭ 

૨૪ નીરેળબાઈ  રારજીબાઈ  ભોકકયમા  ૯૯૧૩૯૨૭૫૦૭ લડલાા ૨૧/૦૭/૧૭ 

૨૫ કકળોયબાઈ  રારજીબાઈ  ઓડદેયા  ૯૯૭૯૦૨૫૩૩૪ લડલાા ૨૧/૦૭/૧૭ 

 

(૬) એર.એવ.એપ. 
(ઈનપટુ : એર.એવ.એપ. ૧૦ રીટય) 

ક્રભ નાભ ભોફઈર નફંય ગાભ તાયીખ 

૧ યાજેળબાઈ ધનજીબાઈ થાનકી  ૯૯૦૪૯૧૩૬૬૩ કુછી ૨૪/૦૭/૧૭ 

૨ મુજંાબાઈ શાજાબાઈ  કુછીમા ૯૭૨૬૪૩૫૧૧૬ કુછી ૨૪/૦૭/૧૭ 

૩ લેજાબાઈ  લયવાબાઈ  કુછીમા ૯૩૨૭૮૦૦૪૧૯ કુછી ૨૪/૦૭/૧૭ 

૪ દેલવીબાઈ  લયવાબાઈ  કુછીમા ૯૮૮૯૮૭૭૫૮૭ કુછી ૨૪/૦૭/૧૭ 

૫ ભારદેબાઈ  ઠેફાબાઈ  કુછીમા ૯૯૦૯૩૯૨૩૯૫ કુછી ૨૪/૦૭/૧૭ 

૬ કયળનબાઈ  ફોધા કુછીમા ૯૯૯૮૫૩૯૪૧૦ કુછી ૨૪/૦૭/૧૭ 

૭ યભેળગય વાભગય કુછીમા ૯૯૮૮૭૧૮૪૭૭ કુછી ૨૪/૦૭/૧૭ 

૮ રાખાબાઈ લીંઝાબાઈ  કુછીમા ૯૦૯૯૨૧૪૯૧૩ કુછી ૨૪/૦૭/૧૭ 

૯ અયબભબાઈ બીભાબાઈ  કેળલારા ૯૯૭૮૧૮૩૬૩૦ ફોખીયા  ૨૪/૦૭/૧૭ 

૧૦ ભેયાભણબાઈ  પુજંાબાઈ  ગોયણીમા ૯૭૧૨૭૫૩૮૩૮ કોરીખડા ૨૪/૦૭/૧૭ 

૧૧ વાભતબાઈ  પુજંાબાઈ  ગોયણીમા ૯૮૭૯૪૫૧૯૧૦ ખાટ  ૨૪/૦૭/૧૭ 

૧૨ અતરુબાઈ  વાભતંબાઈ  ગોયણીમા ૯૧૦૬૫૩૭૭૪૧ ખાટ  ૨૪/૦૭/૧૭ 

૧૩ ધનયાજબાઈ  ખીભાબાઈ  ગોયણીમા ૯૧૦૬૫૨૨૭૭૨ ખાટ  ૨૪/૦૭/૧૭ 

૧૪ કદરીબાઈ  ભેયાભણબાઈ  ગોયણીમા ૯૫૩૭૧૨૬૨૩૮ ખાટ  ૨૪/૦૭/૧૭ 

૧૫ મરુુબાઈ  બીભાબાઈ  કેળલરા  ૯૬૦૧૧૧૮૧૮૩ ફોખીયા  ૨૪/૦૭/૧૭ 

૧૬ બીખબુાઈ  બીભાબાઈ  ભોઢલાકડમા  ૯૬૬૨૮૧૫૭૬૭ ફોખીયા  ૨૪/૦૭/૧૭ 

૧૭ ભારદેબાઈ  ભેયાભણબાઈ  ભોઢલાકડમા  ૯૯૭૪૦૭૫૨૬૪ ફોખીયા  ૨૪/૦૭/૧૭ 

૧૮ યાજવીબાઈ  ષલયાભબાઈ  ઓડદેયા  ૯૮૭૯૯૩૧૪૨૭ કુછી ૨૪/૦૭/૧૭ 

૧૯ રીરાબાઈ  ખીભાબાઈ  કુછીમા ૯૭૨૬૪૩૬૬૮૮ કુછી ૨૪/૦૭/૧૭ 

૨૦ નોંધણબાઈ  દુરાબાઈ  ખટૂી  
 

ફોખીયા  ૨૪/૦૭/૧૭ 

 



(૭) એર.એવ.એપ. 
(ઈનપટુ : એર.એવ.એપ ૨૦ રીટય) 

ક્રભ નાભ ભોફઈર નફંય ગાભ તાયીખ 

૧ નાગાબાઈ  કાનાબાઈ કેળલરા  ૮૯૮૦૮૯૬૮૯૯ ફોખીયા  ૨૫/૦૭/૨૦૧૪૭ 

૨ ખોાબાઈ દેલળીબાઈ  કેળલરા  ૯૭૨૩૬૪૬૨૨૪ ફોખીયા  ૨૫/૦૭/૨૦૧૪૭ 

૩ વાભતંબાઈ  દુરાબાઈ  ખટૂી  ૯૪૨૮૮૩૮૫૧૬ ફેયણ  ૨૫/૦૭/૨૦૧૪૭ 

૪ શવમખુબાઈ  નથબુાઈ  ચાલડા  ૯૫૮૬૩૭૪૩૪૪ ગોકયણ  ૨૫/૦૭/૨૦૧૪૭ 

૫ લવયાભબાઈ ફધાબાઈ ચાલડા  ૯૭૨૭૧૧૭૬૪૩ ગોકયણ  ૨૫/૦૭/૨૦૧૪૭ 

૬ પુજંાબાઈ  વલદાવફબાઈ  ઓડદેયા  ૯૮૭૯૬૬૮૬૬૭ ફગોલદય ૨૫/૦૭/૨૦૧૪૭ 

૭ યાજુબાઈ  ફચબુાઈ  ઓડદેયા  ૯૬૩૮૦૩૦૪૯૨ ફગોલદય ૨૫/૦૭/૨૦૧૪૭ 

૮ યાજુબાઈ  બીખબુાઈ  ઓડદેયા  ૯૮૭૯૦૦૬૦૯૭ ફગોલદય ૨૫/૦૭/૨૦૧૪૭ 

૯ નીયભરબાઈ  કાયાબાઈ  ઓડદેયા  ૯૯૭૮૧૧૫૬૪૪ ફગોલદય ૨૫/૦૭/૨૦૧૪૭ 

૧૦ ોટબાઈ  યાણાબાઈ  ખટૂી  ૯૭૨૪૬૧૦૪૬૦ ફખયરા  ૨૫/૦૭/૨૦૧૪૭ 

 


