Stall No
A1
A2

Stall Holder Name
સ ૃષ્ટિ
સ ૃષ્ટિ

A3

Prachi Talreja / Monica Chhawchharia

A4

Sushil Kumar Jain

A5

વચીન કુ ભાય

A6

શેભેન્દ્ર ઠાકયરાર ભશેતા

A7

વેયીન રેપ્ચા ઝગ ુ (પવક્કીભ

A8

અચરબાઈ એભ. િેર

Recipe_Name

Bihari Litti Chokha with
Panchratna Dal
Parsi Dhan Shak
Bihari Sattu Paratha
Sindhi Dal Pakwan
Rabdi (Malai, chocolate,
Strawberry)
Koki
Palak & Ragi Dosa with
Smbhar
Pahadi Paratha, Mooli
paratha, Gobi paratha,
Mutter paratha with card &
pickle
Honey & Sugar Roast Dosa
Vegetable Idly with Sambhar,
Chutney
Dahi Idly with chutney
Curd Rice
Adai (Mix Dal ka Chilla)
ચંફાધાભ પ્રેિય
ભકાઈ રાડુ લીથ કઢી
કચાલ ં ુ ચાિ
યે ડ યાઈવ લીથ કુ રથીની ખાિી
દા
ભકાઈની યિરી લીથ ફીછુ
બિુ ીવાગ
કાધ ુ
યતાફૄ યુ ી
બૈડકુ
કયા ફદાભની યાફ
સયુ તી રચ
સયુ તી ઉંધીય ુ લીથ યઠા
ભભ
ખયુ ી
ખાજે
ુ
વયોંગફી સ
ુ
બફવન સ
િપમકા ચીપ્વ
તીખ ુ
ભોંગખયુ ી
ભાિરા ઉંપધય ંુ
ળેકેરા ભવારા ખીચીમા ાડ

A8

A9

A10

A11

A12

A13

A14

A15

પભક્વ લેજીિે ફર ડં ઘેરા
કનન-યાજગયા પરાપર
પભકવ લેજ. ભવારા ઓટ્વ
ઈડરી
પળમાા સ્ે. ઘિ
ંુ 
ખરય
સ્િીકી યાઈવ લીથ ેવન ફ્રુિ
બફસ્કીિ
વમા ડ્રીંક અને ઓગે નીક ગ્રીન
ળેથયી પવગથાભ
િી
ુ િુ વ
ફામ્બસ
એર કેન્દ્ડી
વાભ ફ્રુિ
વાભંતબાઈ જાડા
ળેયડીન યવ
પીંડરાન આઈસ્રીભ
ળેયડીન આઈસ્રીભ
બફસ્કીિ (ફાજયી, જુલાય અને
ભકાઈ)
ફપિંડરા આદુ ળયફત
યફડી
આલ ુ યઠા-ચિણી, દશીં
રકપભત્રા - ક. ળાા
ચયુ ભાના રાડુ
િયાની ભાિરા ગલ્ુ પી
ખજૂયની ભાિરા ગલ્ુ પી
ળેયડીની ભાિરા ગલ્ુ પી
એરચીની ગલ્ુ પી
પીંડરા ગલ્ુ પી
પીંડરા-રીંબ ુ ગલ્ુ પી
ળેયડીન યવ
રકપભત્રા- ભફશરા ફચત ભંડ અને બગત ફચત ભંડ ભગ અને ચણાના ડુ રા
છાળ
વાતધાનન ખીચડ
યીંગણાન ઓ, ફાજયીના
રકપભત્રા-ભફશરા પલકાવ ફચત ભંડ-સ્લાદરક
યિરા, ગ, ભાખણ, છાળ
છાળ
ફાજયીન ંુ ચયુ મ ંુ
દારફાિી
ફાજયીની ખીચડી
સડ
ંુ ાયાભ લભાન
પાડા રાવી
ળેખાલિી દશીં લડા
ફાજયીની ફ્રુિ યફડી
રીંફડીન ંુ પ્રખ્માત કાા તર
Ajaykumar Joshi
અને વપેદ તરન ંુ કચયીય ંુ
અચરબાઈ એભ. િેર

પવતાપ અને વીંગદાણાન ળેક
A16

Julie Jain (Banyan Roots Organics Pvt. Ltd.)

ચીણા ખીચડી

A16

Julie Jain (Banyan Roots Organics Pvt. Ltd.)

A17

Khusru Doctor (Parsee Stall)

A18

Fayaz Ahmad Shah

A19

સયુ ે ખાફેન યત્તભબાઈ િે ર

A20

ુ બાઇ યીખ
ફૃરફેન ભયય

A21

રતાફશેન ડં ડાલારા

ફાજયા ખીચડી
યાગીના રીભ બફસ્કીિ
જલના રીભ બફસ્કીિ
ફાજયીના રીભ બફસ્કીિ
સ્ેશ્મર ાયવી પ્રેિય
ાયવી ધાન ળાક
દા
ફાઉવ યાઈવ
વમાફની કફાફ
કચફ
ંુ ય
Walnut
Almond
Walnut Kernals
Saffron
Kesar Kahwa
Injeer
ભકાઈના નીમા અને અડદ
અને કં િાાન ંુ ળાક
અડદની દાના લડા
ુ ેયન ંુ
ભકાઈના યિરા અને તલ
ળાક
ફાજયીન યિર અને કફૄં ન ંુ
ળાક
કાની ખીય
દાશદી થાી
પભક્વબાજી લીથ ભલ્િીગ્રેન
પ્માઝ યિી
ઓટ્વ ફિક્કી ચાિ
રાઈલ ભશનથા
ગયભ ફદાભ દૂ ધ
ઓટ્વ યઠા
ુ
લેજીિે ફર સ
વાતાધાનની ઈડરી ચાિ
દે ળી િિિીરાવ - બેડકુ
ફેંગન અને ભિય ફાિી, કઢી,
અડદદા
ભકાઈ યિરા અને વયવ ળાક
ુ ડી
ફાજયીની સખ
ચયુ ભાના રાડુ
વમા કિરેવ
યાગી ઈડરી અને ઓટ્વ ઈડરી

A22

ખશ્ુ બ ુ શાફદિ ક ળાશ

A23

M.G.MICROBES

યજલાડી કેવયીમા ચા
યજલાડી ફુદીના ચા
પભક્વ બાજીની ચાનકી
વીન્દ્ફામિીક રસ્વી

A23

M.G.MICROBES

A24

ુ ળાશ
લ્રલી પલર

A25

શાપીઝ એભ. િે કયાલારા

A26

ભીયા ગજ્જય

A27

યાભચંરબાઈ ઘેરાબાઈ િેર

A28

ભીતા કપર પત્રલેદી

A29

કચ્છી લાનગી પ્રકાળ કાંપતરાર ઠક્કય

A30

ફદળા પ્રકાળ ઠક્કય

સ્ાઈ-ઈડરી
પ્રિીન ચકરેિ
ભળફૃભ યર
ભળફૃભ બગ
ભળફૃભ ફાસ્કેિ
ફાજયીના રિન ંુ ગયભાણ ુ
ફીિ અને ફાજયીના થેરા
અને ચિણી
ફીિન શરલ
ુ ડી (ફાજયી અને ઘઉં)
સખ
યતાફૄચાિ અને ળક્કયીમા ચાિ
ાઈનેર જરેફી
સયુ તી રચ
યાગી ફૃિ સ્ાઈયર
યાગી ઢોંવા
વમાફીન છરે ફિક્કીચાિ
ુ ાફજાંબ ુ
ળક્કયીમાના ગર
ુ
જુલાયન સ
કં દ 56
ુ કિરેવ
કં દમ
ભયૈ માના દશીં લડા
રાઈલ ગ
ળેયડીન યવ
ુ
જભફૃખ જ્યવ
યતાફૄ યુ ી
યતાફૄ લેપય
વમા નીય ફ્રેન્દ્કી
વમા નીય પ્રેિય
વમા નીય સ્પ્રાઉિ બે
વમા નીય લેજીિે ફર પાડા
ખીચડ
વમા નીય ફાસ્કેિ ચાિ
ગ્રીન યાઠા-વમાફીન લડી,
રીરી ડુંગીન ંુ ળાક
શેભચ શરલ
કચ્છી અડફદમ
લઘાયે ર યિર
વાતધાનન ખીચડ
કચ્છી ઉંધીય ંુ
રીરી શદયન ંુ ળાક અને
જુલાયના યિરા
ગ્રીન ગિા, ભકાઈન યિરા
ખજૂય-કેવય દૂ ધ
ગાજયની ગયભ ખીય
દૂ ધીની ખીય

A30

ફદળા પ્રકાળ ઠક્કય

A31

યે ખાફેન બાગનલબાઈ ઠકેકય

A32

Zahoor Ahmad Shah

A33

ડાઇલીંગ ડી (બાયદ્વાજ જાની)

A34

ળફયી ટ્રસ્િ વંચાબરત ળફયી વંગઠન

ાનીમા
છાિડી
ચણાની બાજીન ંુ ળાક અને
યિરા
ગીયગામના દૂ ધભાંથી ફનાલેર
પ્રેઈન શ્રીખંડ
ગીયગામના દૂ ધભાંથી ફનાલેર
કેવય ડ્રામફ્રુિ શ્રીખંડ

A35

જ્મપત ભશેતા, નેશા ભશેતા

ગીયગામના દૂ ધભાંથી ફનાલેર
યીઅર કેવય ભેંગ શ્રીખંડ

પણગાલેરા ઘઉંની યાફ
ળક્કફયમાની યાફ
ભાલા ફદાભ યાફ
ુ ડી
આદુની સખ
િરી ઢકી
ુ યની ખીચડી
ફાજયી-તલ
કયભાના યઠા
ફાજયીન ચિક
મ ૂાની ઢકી
Walnut
Almound
Kakze Almound
Injeer
Kashmire Apple
ાનીમા અને અડદની દા
ીી ભકાઈના યિરા, ળાક,
રવણની ચિણી, દે ળી ગ
બૈડકુ
અડદના ઢેફયા
થ્થયીય ંુ કઠ-ભહુડાના તેર
વાથે
ઉકા
દે ળી ભકાઈના યિરા, અડદની
દા અથલા દે ળી ભગની દા

ગીયગામના દૂ ધભાંથી ફનાલેર
ેંડા
ગદ
ંુ યાક
ફાજયાના યિરા, ઓ, ગ,
ભાખણ, રવણની ચિણી, ભયચાં,
A36

તાી માનલયણ ભફશરા પલકાવ ભંડ

ફાજયીના રિના ડુ રા
ભગના રિના ડુ રા
ચીર, ભકાઈ, ભેથીના મફુ ઠમા
ખીચડી - કઢી

A37

પડીમા જેમ્વ

A38

લ્રલી અળકયુ ી ગસ્લાભી

A39

અમ ૃતા કોપળકબાઈ ળાસ્ત્રી

A40

ુ યા)
અનન્દ્મ શેલ્થ કેય (પળલરાર ી. જા

A41

ુ ા
પનરેળ ફદનેળચંર યાણય

A42

મગી ફુડ્વ (મગેળ જી)

B1

ુ બાઈ પ્રજાપત
ભનસખ

B2

કભરકુ ભાય ભાખીજા

B3

ગીતા બફસ્િ

ભકાઈના રિના મફુ ઠમા
ફાજયીના ઉત્તપ્ા
વાત્વલક પ્રેિય
ુ
બ્રકરી કથભીય સ
કેવય ીસ્તાન ંુ દૂ ધ અને
ખજૂયન ંુ દૂ ધ
ભાયલાડી ખીચીમા ભવારા
ઓટ્વ ફલ્વ
ુ ડી
યાગીની સખ
ુ
ભારઆ યફડી
ુ કયી અને યાઈવ
ફામ્બ ુ શિ
રીરા લડા
યાગી ચાિ
ભાજુભ
વેપયની (કેવયીમા દૂ ધ)
પણગાલેરા કઠની ચાિ
પાડા ખીચડી
ુ વી ળયફત
તર
ખજૂય ાક
આયલ
ન ુ ેદીક ાન
નેચયર લેજીિે ફર બે
રાઈલ યસ્િેડ યાગી ફ્રાઈમ્વ
ુ ી, અયણી,
અલી, લણ
વયગલાના ાનના મફુ ઠમા
કું લાયાઠું, શયીમાણંુ કપતા ળાક
લીથ યિરા
સ્લીિ પ્રેિય
યાગી - કદયીન ઉભા
ુ
જાભપ જ્યવ
ુ
ભેંગ જ્યવ
ઠં ડાઈ
નેચયર ળયફત ફિર
ફ્રીજ
લિય પીલ્િય
નન સ્િીક તલા (વીમ્ર તલા)
કુ કય
દશીિ
લિય ફિર
રીરા નાયીમ
ાઈનેર ડીળ
ફશભારમા શની
લાઈલ્ડ યક શની
ભલ્િીપરાલય શની
ુ કા લીથ
ફશભારમા આલ ુ કા ગિ
પેરેગ વીડ ચિણી

B3

ગીતા બફસ્િ

B4

ગણતપવશ યાજયુ ફશત

B5

ુ ાઈ યુ ફશત
પ્બ

B06

તેજર ભની કાભદાય

B7

સ ૃષ્ટિ

B8

Sumit Gunjan, Jharkhand

B9

ભારધાયી ભફશરા વંગઠન

B10

પનરેળ યભેળબાઈ િે ર

B11

ાનભ ભફશરા ફચત-પધયાણ વશકાયી ભંડી (આનંદી) વેજરફેન

શફનર યાઠા લીથ શફનર ચિણી
શફનર િી
વ્શાઈિ ભીરેિ યાફડા
ુ
વીંફથભ જ્યવ
ુ ાય
જધયુ ી જુલફ
ુ ખ
ુ ાયા
શલ્દલાની આલબ
નાગયી ફેન્દ્ઝ
તભેડાઈ કઢાઈ
કેયભાઈ દે લરી ચાિ
કેવય, કેલડા જરેફી
ભેલાડી ફિભયી ચાિ
યાજબગ કેવય કઢાઈ ગયભ દૂ ધ
સયુ તી રીલ ં ુ ઉંધીય ુ
ોંક ફિક્કી
ૌંક વેલ
ોંક બે
ભવારા ફૂદીના ચા
પ્રેિય - સયુ તી ઉંધીય,ુ ભેથીની
થેરા, ોંક ફિક્કી, રવણની
ચિણી, આથેરા ભયચા)

Charpa
Maduwa cake
Gundi Kheer / Halwa
Dhoska
Kodo / Janhe Khichi
Khapra Pittha
ફાજયીના યિરા, ભાખણ, ચિણી
ઉંિડીન ંુ ભવારા દૂ ધ
દૂ ધની કઢી
ફકયીન ંુ દૂ ધ
ફાજયીની ઢીવ
ભીઠી ઢકી
લરણાની છાવ
ળેયડીન યવ
ફાજયીના યિરા, રવણની
ચિણી, યાઈતા ભયચા, અડદની
દા
લઘાયે ર યિર
બજરીમા, ચિણી
ફાજયા-ભકાઈન યિરા અને
ુ ેયન ંુ ળાક
વયલગા-તલ

B11

B12

B13

ાનભ ભફશરા ફચત-પધયાણ વશકાયી ભંડી (આનંદી) વેજરફેન

યતન ભશાર આફદલાવી ભફશરા વજીલ ઉવાદક ભંડી
(આનંદ)

ભેથી-ફાજયીના થેરા લીથ
ચિણી
દશીં
લરણની છાવ
ભકાઈ અડદ લડા
જૈન અડદ ભકાઈ લડા
રાર બીંડી ળયફત
ભકાઈન ંુ બૈડકુ અને દશીં
કાી ચા
લભીકં મ્સ્િ ખાતય
તીખ અને ગળ્મ ખીચડ
પભક્ષબાજીના પભક્વ રિના
ુ ીમા
લઘાયે રા અને યવીમા મઠ

ફદપ્તી અળક ળાશ / લાન આય. બિુ ાણી / ોરભી દલે / તાલ ચાડી
યીિા ળેરત
ક ૂયીઆ
ફીિન ંુ ળયફત
વીંગની ચિણી
યાજગયાની વેલન ચેલડ
(કાચા કેા)
પયાી ક કેક- ચકરેિ લેનીરા
પયાી ફાસ્કેિ ચાિ
ુ યા ફેકડ)
સ્ાઈવી ભવારા (ઘઘ

B14

B15

નીરાફેન આય. નાગય

ફૃીાર

ફાપેરી િરી
ભીક્વ કઠન યગડ (ફાજયીયાગી, ૈમાની ેિીવ)
ાન ચકરેિ
ફીિન શરલ
ચણાની ચિિી ફાકરી
ભગના લડા
ગયમડ
ંુ ાન અચાય
ફાજયી કચડી અને વાિે કી
કશડી
યાખના વાબ ુ
Idly with chutney & Sambar
Dosa with chutney & Sambar
Pongal with chutney & Sambar

B16

S. Alageswari (આય.લી. પ્રકાળ)

paniyaram with chutney &
Sambar
Palak Masal Vada

B16

B17

B18

S. Alageswari (આય.લી. પ્રકાળ)

ુ ય કં ની રીભીિેડ એન્દ્ડ પ્રકૃપત
વજૉન ફકવાન પ્રડયવ
ુ ય કં ની રીભીિેડ
ફકવાન પ્રડયવ

Kanadigas Food -Rohit Vyas

B19

Mushtaq Ahmed Dar

B20

તાી ત્જલ્રા ભેઘા આફદલાવી ભફશરા ખેતી ઉવાદક
વશકાયી ભંડી (નમ્રતા યાલર)

B21

બયતબાઈ ભણીરાર તડલી

B22

ુ ાય ંચરી)
ચાંગરા પલકલ્ (ડાંગી સ્િર) (યે પ- ત

B23

વનર ફદબક્ષત

Wheat Bisibelabath with
sambar
ભાિરા ઉંફાડીય ંુ
નાગરીના યિરા, ચખાની
યિરી, અડદની દા, પભક્વ
ળાક, નાગરી ાડ, ચિણી
નાગરી ાડ
નાગરી ભગ
ંુ ા
નાગરીના બફસ્કીિ
રીરી શદય
કડફૄ ડ
ંુ ી - Kadubu Pundi
જલાયની યાફ- Jola Ambali
જુલાયના દબરમા - Jolada
Nuchhina Baana
ુ ા ઉભા- Quinoa Upma
ફકનલ
હુરી વાય
Walnut
Dry Figs (Anjeer)
Kesar
Kesar Kahwa
ફાજયી, જુલાય, ચખા,
ભકાઈ,યાગીના યિરા અને
ઓ
અડદની દા અને યિરા
ળેકેરા રાર ચખા અને
યાગીના ાડ
લડકું
ઢેકા
પણગાલેરા કઠની બે
ુ ાલ
ફેડરાન ર
ુ
ફેડલ ં ુ અને દે ળી િાભેિાન સ
ભકાઈના ફાકા
ભયૈ માની ખીય
ભઠના ડુ ા
યાગી-ચખાના યિરા, અડદની
દા, ડાંગી ચિણી, યાગી ાડ
લયાઈ ભવારા ખીચડી
ંચ ધાન્દ્મ લડા
ુ
યાગી સ
ુ લીથ વમા નીય
ભગન સ
બૈડકુ
સયુ તી યતાફૄ યુ ી

B23

વનર ફદબક્ષત

ભલ્િીગ્રેન ઢેફયા
યાગીની યિરી અને કેાન ંુ ળાક
ુ ડી - પયાી સખ
ુ ડી
રાઈલ સખ
સયુ તી ઢેખયા લીથ રીરી ચિણી

B24

કૃા ળૈરેન્દ્ર દે વાઈ

B25

ફદપકા અયપલિંદ યાલર

B26

યાજ ઓગેનીક - ડૉ. પલનદ જૈન

જનયુ ની પ્રખ્માત કેવફયમા
ઈભયતી
કેવફયમા તલા દૂ ધ
યતાફૄચાિ અને ળક્કયીમા ચાિ
ાઈનેર જરેફી
સયુ તી રચ
યાગી ફૃિ સ્ાઈયર
યાગી ઢોંવા
વમાફીન છરે ફિક્કીચાિ
ઓગે નીક ળાકબાજી
ઓગે નીક પ
ઓગે નીક વમા નીય
ઓગે નીક ચા-કપી
ઓગે નીક એડીફર ઓઈર
ઓગે નીક યે ડી ટુ ઈિ
ઓગે નીક એક્ઝિીક એન્દ્ડ શફનવ
ખજૂય રાડુ લીથ પલન્દ્િય સ્લીિ

B27

B28

B29

Ananya Shija/Kirti Sahija

ુ
ફકયણફેન ભરીબાઈ યાજત

Arunkumar Chakrabarty ફંગાી લાનગી

ભાજૂન પવિંધી પલન્દ્િય સ્લીિ
પવિંધી દાર કલાન
ગાજયન શરલ
પવિંધી ઠં ડાઈ ળયફત (ાણી
વાથે)
દૂ ધ વાથે
પવિંધી ચાિ
કઠ યર
યતાફૄ ેિીવ
ાઈનેર અને એર જરેફી
ઈભયતી જરેફી
દે ળી ફિક્કા
ભેથી િીકીમા
Chamcham
Rasogolle
Veg. Chop
Khajur Patali
Aam Satta

B29

Arunkumar Chakrabarty ફંગાી લાનગી
Ghughni
ઓટ્વ યે ળભ કફાફ
ઓટ્વની ેિીવ જુલાયન યગડ

B30

Dipti N. Vaidya

B31
B32

સ ૃષ્ટિ
સ ૃષ્ટિ

B33

"Annashri" Raxa Rajendra Modi

B34

જ્મપત જીજ્ઞેળ ાઠક

B35

વાફયકા િેર, સટુ ભા ફી. ળાશ

B36

ુ ંુ દરાર યાલર
અજીત મક

B37

મજા
ંુ ર ળાશ

ઓટ્વ ફિક્કી
ઓટ્વ ભલ્િીગ્રેન બે
ઓટ્વ-જુલાય-ફાજયીન તીખ
ખીચડ
ફાજયીન યિર, ભાંડલીન ંુ
ળાક, ભગયી-મ ૂ વરાડ
ભકાઈની ફાિી, ડુંગીની કઢી,
વયગલાની કઢી, ભગયી-મ ૂન
વાતધાનન ખીચડ, ભગયીમ ૂ વરાડ
ભગ-ારકન ળીય
ુ ડી
ભગ-ફાજયીની સખ
કાલ
વપ્તણી યઠા
ખજૂય બફસ્કીિ
આદુ ાક
ભયચાની કાવયી ભવારે દાય
ુ યી
પભક્વ ભાિરા ઘઘ
આલના ડડલાન ંુ ીણ ુ
ઈન્દ્દયી કકનેિ ડ્રામફ્રૂિ ેિીવ
ુ અને તજની ચા
જાસદ
પરાપર વાથે શમ્ભવ
લેજીિે ફર ચાિ
કાંજી લડા
ઓવાલેરી વેલ અથલા કેવય
યુ ણી
કથભીય લડી અથલા ારક
લડા
કલ્શાયુ ી પભવ
દશી પભવ,
ભલ્િીગ્રેઈન લેજીિે ફર દા
ઢકી
ફાજયીની ખીચડી
શેલ્ી ચીિરે ફાઉર
મમ્મ્ભ ફાઈિવ
કકનેિ યફડી
મ્સ્નાચ તફૂ યગ
એપ્ર ભીંિ, ાઈનેર ભીંિ,
ુ
ત્જિંજય ભીંિ જ્યવ

પભકવ કઠના ડુ રા અને
રાર-રીરી ચિણી
પભકવ કઠના લેજીિે ફર
ડુ રા અને રાર-રીરી ચિણી
B38

યફશણી કેતન ામઘડે

B39

ુ શેન, નીતફશેન
ભશારક્ષ્ભી વખી ભંડ- લઘઈ-બાનફ

B40

ભશન ભાશરા (ગ્રાભપળલ્ી)

B41

B42

B43

B44

ખાનદે ળી યવા ઘાલણા
(ચખાના ડુ રા)
ભારલણી લડા અને રારરીરી ચિણી
ઝુણકા-બાખય
નાગરીન યિરા, અડદની
દા અને યાગીન ાડ
નાગરી કાંજી
ચખાન ંુ બૈડકુ
અડદન ંુ ભજી
ંુ ય ંુ ચિણી વાથે
યાગી
યાગીન રિ
યાગી ાડી
યાગી વેલ
યાગી ચીપ્વ
યાગી યર
ઉંફાડીય ંુ
ચખાના યિરા અને અડદની
દા, નાગરી ાડ

ભગના દાની ની
ભલ્િીગ્રેઈન દારફાિી
પળિંગડા ચાિ
શફનર સ્લીિ એન્દ્ડ ચકરેિ
વાધનાફેન ળાશ
ભઠના ખાખયા અને આથેરા
ભયચાં
ુ વી, ફુદીનાન ંુ
જાભપ, તર
ળયફત
ભીક્વ દાના બચલ્રા
કદયીની ઘેંવ
વાતધાન ખીચડ
અભી વાત્વલક ફૂડ (જ્મપતકા કભરેળ દલે, ભાધલી ફી. દલે
જણન ઉકા
ુ ડી
જલ-સઠ
ં ૂ ની સખ
યાગીના રાડલા
શાડી નલયવન વરાડ
યજલાડી કાઠી યર
ફનાયવી ક ૂયી ાન ચાિ
ફદપ્તીફેન સયુ તી
સયુ તી ગ્રીન ઉંધીય-ુ યુ ી
ંચયવન વમાચાિ
કેવયીમા યફડી ધેફય
રેભન શફનર ચા
નેચયર લેજીિે ફર ંચામ ૃત
N.C.L. Agro Foods (Rajkot)

B44

N.C.L. Agro Foods (Rajkot)

આભાન ંુ ળયફત
ુ
કાયે રા સ
ુ ા વીડવન સ
ુ
કાયે રા જાબન
રેભન શફનર ચા
અજુ નન શફનર િી

