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વૂઙવ સીઘીફૂ રૃ  લ ગીરઙૂળૂ 
 
 

 ઼ૂડૂ ઼ૂષૂવ ગ્ડ,  ર્વ ગ્ટ ગ્ડ, ડૉફ  ઼ ૂ ઇફૉ ળૉ ષ  લૃ ગ્ડ દધી રીરવદનીળ ઇફૉ ગૅુહબઅજ 
઼ૉસ  ઼  ગ્ડ, ઼ૂ.ક.બૂ., ુસ થ ડૂ  લૃફવ ષઙૉળૉ ફૉ વઙદી ગ્ડ રીઅ જીવદી ગૉ઼્ફૂ ગીરઙૂળૂ. 

 
 લૃુફુ઼બવ ગુરસફળ ૂ, ણૉ.  લૃુફુ઼બવ ગુરસફળ ૂ દધી ઘીદી ઇુપગીળૂ ૂક ીળી 

ગીફૃફૂ ્રીઅ રીઅઙષીરીઅ ઈષદી ઇુય ીલ્ ઈ ુષયીઙ ીળી ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
 

 બૉફવ ઑણષ્ગૉ ડફૉ ગૉ઼્ફૂ ષઽજથૂ ગળષીફૃઅ, ઑભૂણૉષૂ ઼ ગળષીફૃઅ દધી ગ્બ ળૉ સફ ઼ીરૉફી 
નીષીક ઇઅઙૉ ુફષૉનફ્ દોલીળ ગળષીફૃઅ, ગ્ડરીઅ ઞ ળ ઞથીલ  લીળૉ  ઽીઞળ ળઽૉષી ઇફૉ ળઞૃઈદ 
ગળષી ઇઅઙૉફૃઅ ગીર ઼ૂફૂલળ ઑણષ્ગૉ ઼ ીળી ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 
 વૂઙવ સીઘી રીળભદ ઼ૃ ૂર ગ્ડ, ઽીઉગ્ડ, રૉડ્બ્વૂડફ રૉ  ડૉડ ગ્ડ ફઅ. ૮ દધી ૱, 

઼ૉસ  ઼  ગ્ડ દૉરઞ ૂરૂફવ ગ્ડરીઅ જીવદી ગૉ઼્ફૂ ગીરઙૂળૂ રીડૉ ઑણષ્ગૉ ડ્ફૉ ળ્ગષી, ગૉ઼્ફૂ 
઼ બથૂ ગળષી દધી ગ્બ ળૉ સફફી ઞૃની ઞૃની ઘીદીકફૂ ગીફૃફૂ રીઙનસફ ઈબષીફૂ ગીરઙૂળૂ 
ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 
 ઑણષ્ગૉ ઼ફી મૂવ્ફી બૉરૉ  ડફૂ ગીરઙૂળૂ ઈ સીઘી ીળી ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 
 ઑણષ્ગૉ ઼ ુષયીઙ દધી કધ્ળૂડૂ ષ જૉ ગ્-કણ ફૉસફફૂ ગીરઙૂળૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 
 ગ્ડ ફી જૃગીનીકફૃઅ ઇરવૂગળથ ઇધષી ઇબૂવફૂ ગીરઙૂળૂ.  
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વૂઙવ સીઘીફી ઇુપગીળૂ / ગરજીળૂકફૂ ભળ   
 

ઑ. ક. (વૂઙવ)  - ડૂ.બૂ.  ગૂરફૉ વઙદી દરીર ગૉ઼્ફૂ ગીરઙૂળૂ.  

(ઇ)(૩) ઉ  ણ  ડૂલવ ળૂવૉસફ ઇફૉ ઉ  ણ  ડૂલવ ણૂ   લૃડફૉ વઙદૂ ગ  ઼ ૂવૂઑસફધૂ રીઅણૂફૉ 
ખ ્ુઙગ ઇનીવદ, વૉમળ ગ્ડફૂ દરીર ગીલષીઽૂ. 

 (૪) ઇ.ફઅ.(૩) રીઅ ઞથીષૉવ ઇનીવદ્ફી ઽૃગર્, ઞઞરૉ  ડ ુષઙૉળૉ ફ્ ઇ  લી઼ ગળૂ 
ડૂગી ડૂ  બથ ઼ીધૉ ફ પ દોલીળ ગળૂ ગૉ઼ ઇઅઙૉફૂ ઈઙશફૂ ગીલષીઽૂ ગળષી ઞ ળૂ 
ઇુય ીલ ઈબૂ  લૃુફુ઼બવ ગુર  ફળ ૂફી ઽૃગર્ રૉશષૂ દનીધ ગળષીબી  
ઞ ળૂ દરીર ગીરઙૂળૂ. 

 (૫) ઋબળ્ દ ઇ.ફઅ.(૩) રીઅ નસીષૉવ મીમદ ઇઅઙૉ ઞૉ ગૉ઼રીઅ ષગૂવ ળ્ગષીરીઅ ઈષદી 
ફધૂ દૉ ગૉ઼રીઅ દૉ વૉમળ દૉરઞ ઉ  ણ  ડૂલવ ગ્ડરીઅ ગ્બ ળૉ સફ દળભૉ  ષગૂવીદ 
ગળષીફૂ ગીરઙૂળૂ. 

(મ) (૩) રઽૉગરફૉ વઙદૂ દૉરઞ રૃ લ સીઘી ઑડવૉ ગૉ , ઼ીરી  લ ષઽૂષડ ુષયીઙફૉ વઙદૂ 
દરીર વૂઙવ મીમદ્ ઼ીધૉ ઼અગશીલૉવૂ ભીઉવ્ દૉરઞ ગૉ઼્ફૂ ગીરઙૂળૂ ઞૉષૂ ગૉ , 
઼ૂષૂવ ગ્ડ, ભ્ઞનીળૂ ગ્ડ, ણૂ  ડૂ ડ ગ્ડ, રઽૉગરફૉ વઙદૂ, ઽીઉગ્ડ, ઼ૃ ૂર 
ગ્ડ ુ઼ષીલફૂ દરીર ગીરઙૂળૂફૉ વઙદી ગૉ઼્ફૂ ભીઉવ્ ળઞૃ ગળૂ ઽૃગર રૉશષૂ 
ઞ ળૂ ગીલષીઽૂ ગળષૂ. 

 (૪) ઞૉ ગૉ઼્ ુફ  ભશ ઙલી ઽ્લ દૉષી ગૉ઼્રીઅ ઞઞરૉ  ડફી ઼ુષ  દીળ ડૂગી-ડૂ  બથ ઼ીધૉ 
ફ પ દોલીળ ગળૂ દૉષી ગૉ઼્ મીમદૉ ઇબૂવ ગળષી, લ્  લ ઽ્લ દ્ ઇુય ીલ ઈબૂ 
ફ પ રૃગૂ ઼ ર ઼ ીપૂસફી ઽૃગર્ રૉશષૂ ઈઙશફૂ દરીર ગીલષીઽૂ ગળષૂ. 

(૫) ઞૉ દૉ ગ્ડફી ઽૃગર્  લીફૉ વઉ,  ઽૃગર્ફ્ ઇરવ ગળષીફ્ ઽ્લ દ્ દૉ રૃઞમ 
 ષડૂષડૂ ઽૃગર્/નભદળૂ ઽૃગર્ દોલીળ ગળૂ ઼ ર ઼ ીપૂસફૂ રઅઞૃળૂ રૉશષૂ 
 ઈઙશફૂ ગીલષીઽૂ ગળષૂ. 

(ગ)  ઋબળ્ દ ગીલ ૉ  (ઇ) દધી (મ) રીઅ ઞથી  લી મીમદ ઇઅઙૉ ઞૉ ઞૉ ગૉ઼ ઇફૉ 
ગ  ઼ ીરીઅ ઼ ર ઼ ીપૂસ ઞૉષૂ ગૉ, ઼ર ઼યી,  ધીલૂ ઼ુરુદ ુષઙૉળૉ  
ગુરડૂકરીઅ  ળઞૃ ગળષીફૂ નળઘી  દ દોલીળ ગળીષૂ ઈઘળૂ ઽૃગર્ રૉશષષી 
઼ૃપૂફૂ દરીર ગીલષીઽૂ ગળષીફૂ ઝૉ  દધી ગૉ઼્ રીડૉ ષગૂવ ૂફૂ ુફર અગ ગળષી 
઼ ઽદફૂ ગીરઙૂળૂ દધી ઋબળૂ ઇુપગીળૂ મીમદૉ દૉષૂ દરીર ગીરઙૂળૂ. 

 ઈર, ઋબળ્ દ ગીલ ૉ  (ઇ), (મ), (ગ) રીઅ નસીષૉવ મીમદ્ ુ઼ષીલફૂ દરીર 
ગીલનીગૂલ ુષયીઙ ઑડવૉ ગૉ , વૂઙવ સીઘીફૉ વઙદૂ દરીર ભળ  ઑણરૂફૂ  ડૉડૂષ ક ભ઼ળ 
(વૂઙવ) ૂઑ  ષદઅ બથૉ મ ષષીફૂ ળઽૉસૉ દધી ઋબવી ઇુપગીળૂ મદીષૉ દૉ દૉરઞ ઋબળ્ દ 
ગીરઙૂળૂ ુ઼ષીલ ઼અ  ધી દળભધૂ ઞૉ ગ્ઉ ગીરઙૂળૂ અ઼ ઙ્ષ઼ીદ ઼ બષીરીઅ ઈષૉ દૉ દરીર 
ગીરઙૂળૂ ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. 

 ઋબળ્ દ ઇુપગીળૂકફૉ ષઽૂષડૂલ મીમદ્ઑ ણૉ.  લૃુફુ઼બવ ગુરસફળ (ષ) ૂફી 
ુફલઅ લરીઅ  ગીરઙૂળૂ ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. 
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વૂઙવ ઑ ષીઉટળ  ગીલનીગૂલ ુષયીઙફૂ દરીર ભળ  વૂઙવ ઑ ષીઉટળ ૂઑ મ ષષીફૂ ળઽૉસૉ. 
(૩) ગીફૃફૂ ઇુય ીલ, ુફલર નૃળ  દૂ, ષગૂવ ૂકફૂ ુફર અગફૂ ગીરઙૂળૂ. 
(૪) ણૉવૂઙૉસફ કભ બીષ઼, ફષી ુફલર્ મફીષષી ઇઅઙૉફૂ ગીરઙૂળૂ. 
(૫) ઼ૂષૂવ ગ્ડ, ભ્ઞનીળૂ ગ્ડ, ણૂ  ડૂ ડ ગ્ડ, ષણ્નળીરીઅ જીવદી દરીર ગૉ઼્ફૂ નૉઘળૉઘફૂ 
 ગીરઙૂળૂ. 

(૬) દરીર રી ઽદૂ ષગૂવ ૂકફૉ બૃળૂ બીણષીફૂ ગીરઙૂળૂ. 
(૭) ઼ૃ ૂર ગ્ડ, ઽીઉગ્ડરીઅ જીવદી ગૉ઼્ ઞૉષી ગૉ , ઼ૂષૂવ, ૂરૂફવ નીષીક ુષઙૉળૉ ફૉ 
વઙદૂ  ગીરઙૂળૂફૂ નૉઘળૉઘ.  

(૮) વૂઙવ ક ભ઼ળફી ષઽૂષડફૉ વઙદૂ દરીર ગીરઙૂળૂ. 
(૯) ઼ૂષૂવ, ભ્ઞનીળૂ, ઽીઉગ્ડ, ઼ૃ ૂર ગ્ડફી ષગૂવ ૂકફી ઈષદી મૂવ્ ઇઅઙૉ ગૉ઼ફૂ 
 ઙૃથષ ીફી પ્ળથૉ ઈગીળથૂ ગળૂ દૉ મૂવ્ રઅઞૃળ ગળષીફૂ ગીરઙૂળૂ. 
(૱) ઼ૂષૂવ, ભ્ઞનીળૂ, ઽીઉગ્ડ, ઼ૃ ૂર ગ્ડફી ઈષૉવ ઞઞરૉ  ડ ઈપીળૉ  દૉફી ઇરવ ઇઅઙૉ 
 ઞ ળૂ ઼ ર ઼ ીપૂસફી ુફથલ રૉશષષી નળઘી  દ્ ુષઙૉળૉ  દરીર ગીરઙૂળૂ. 

 

 ઈ ઋબળીઅદ ગ્ઉબથ ઘીદી દળભધૂ ગ્ડરીઅધૂ ઈષૉવ ઽૃગર્,  ડૉ કણળ, નીષી 
ઇળ ક ુષઙૉળૉ ફ્ ગીલનીગૂલ ળૂદૉ ઇ  લી઼ ગળૂ ઞૉ દૉ ગ્ડરીઅ રઽ  ષફી ગૉ઼્ ઼અઙૉ દૉ 
ઽીઞળ ળઽૂ ગૉ઼ફૉ વઙદૂ ગીલષીઽૂ બળ નૉઘળૉઘ ળીઘષીફૂ ગીરઙૂળૂ દધી લીળૉ  લીળૉ  
 લૃુફુ઼બવ ગ્બ ળૉ સફફી ઞૃની ઞૃની ુષયીઙ્ ઞૉ ઞૉ મીમદૉ ઇુય ીલ રીઅઙૉ દ્ દૉ ઈબષીફૂ  
ગીરઙૂળૂ ઇધષી રૉશષૂ ઈબષીફૂ ગીરઙૂળૂ દધી ગળીળ્ ુષઙૉળૉ  ન  દીષૉ ફી રૃ઼ ી 
મફીષષીફૂ દૉરઞ જગી઼ષીફૂ ગીરઙૂળૂ. 
 ગીલની સીઘીફૂ ષઽૂષડૂલ ગીરઙૂળૂ વૂઙવ ઑ ષીઉટળ ૂઑ ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. 

 ઋબળ્ દ ઇુપગીળૂકઑ ષઽૂષડૂલ મીમદ્ઑ ણૉ.  લૃુફુ઼બવ ગુર  ફળ (ષ) ૂફી 
ુફલઅ થરીઅ  ગીરઙૂળૂ ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. 

 

ઽૉણ વીગ  
ઘીવૂ ઞઙ્ 
 
ફ પઆ ઘીવૂ ઞઙ્ 
ઽ્ષીધૂ ઽીવ ઈ 
ઞઙ્ફૂ ગીરઙૂળૂ  
઼ૂફૂલળ દધી 
ઞૃફૂલળ ગીળગૃફ્ફૉ 
઼ બષીરીઅ ઈષૉવૂ 
ઝૉ. 

વૂઙવ સીઘીફી દરીર ગરજીળૂક દધી દૉરફૉ ઼ બીલૉવ ગીરઙૂળૂ બળ ઼ૃબળષૂટફ ળીઘષીફૂ 
ગીરઙૂળૂ. 
ઞૉષૂ ગૉ  , 
- રી઼ નળ  લીફ ઈષૉવ ગૃવ ઼ૂષૂવ નીષીક  ,રૂફવ ભ ળલીન્ ,વૉમળ ગ્ડફી ગૉ઼્ ,

ઈઉ.ડૂ. , ળૉ ભ., બળજૃળથ  ,બૉ  સફ ૉ લૃઉડૂ ,ગૃવ PFA ફી ગૉ઼્ ડૉ  ઇબૂવ્  ,ીઽગ 
઼ૃળ ીફી ગૉ઼્ ુષઙૉળૉ  દરીર ગ્ડ ગૉ઼્ફ્ ગૃવ ઈઅગણ્ ઼ૂફૂ .વીગ ઇફૉ ઞૃફૂ .વીગ 

બી઼ૉધૂ રૉશષૂ  ઑ .ક) .વૂ ઙવ  (ૂ  /વૂઙવ ઑ ષીઉટળ ૂ ઼ર  ળઞૃ ગળૂ ઼ઽૂ 
રૉશષષૂ.  

- વૂઙવ સીઘીફૉ ગરજીળૂફૉ દીવૂર ઇઅઙૉફૂ રી ઽદૂ દૉરઞ લીનૂ ઇફૉ ઼ર  ષહફૃઅ ડૉફ ઙ 
ગૉવૉ  ણળ દોલીળ ગળષૃ. 

- ષગૂવ ૂકફૉ ભૂફૂ જૄગષથૂ ુફલુરદ ધઉ ગૉ  ફ ઽ દૉ ળ  ડળ જૉગ ગળષૃ. 
- ઽીઞળૂ ળ  ડળ જૉગ ગળષી. 
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- વૂઙવ સીઘીફી દરીર ગરજીળૂકફૂ ઼ુષ઼ મૃગફૂ શષથૂ. 
- ધૃફૂ ગીરઙૂળૂ. 
- ઉફષણરીઅ ગ્ઉ ઇઙ  લફૂ ગૉ  ઙૃ  દ ડબીવ  ,ઇળઞ  ડ ડબીવ ઽ્લ દ્ ઼અમઅુપદ ઇુપગીળૂ ગૉ  

ગરજીળૂફૉ ઈબૂ રી ઽદૂ દોલીળ ગળીષષૂ.  
- ઈ ઋબળીઅદ ઑ  .ક) .વૂઙવ (ઇફૉ વૂઙવ ઑ ષીઉટળ ઽૃગર ગળૉ  દૉ દરીર ગીરઙૂળૂ.  

 

઼ૂફૂલળ વીગ 
 

વૉમળ ગ્ડ નભદળફૂ દરીર ગીરઙૂળૂ ,ઈળ.ડૂ.ઈઉ.ફૂ ગીરઙૂળૂ ,ડૉ  ઇબૂવ ,પીુરગ 
નમીથ ઇઅઙૉફૂ ગીરઙૂળૂ ,જીઅબીફૉળ નળઙીઽ ગૉ઼ ,ઽ્ણૂ ઽ્ફીળદ ગૉ઼ફૂ ગીરઙૂળૂ દધી વૉમળ 

નભદળફી ઽીઉગ્ડ ,઼ૃ ૂર ગ્ડફી ગૉ઼્ફૂ ગીરઙૂળૂ ઇફૉ વૉમળફી ગૉ ઼્રીઅ ષગૂવ ુફરથૄઅગફૂ 
ગીરઙૂળૂ દૉરઞ  ઈ ઋબળ્ દ નળ◌ૠસીષૉવ ગૉ઼્રીઅ ઞઞરૉ  ડ  ,ષજઙીશીફ્ ઽૃગર ઈષૉ દ્ 

દૉફૂ ફ પ ઞઞરૉ  ડ ળ  ડળ ઼અયીશદી ગરજીળૂફૉ બઽ જદૃ ગળષૃ .ઋબળીઅદ ઑ .ક) .વૂઙવ (
ઇફૉ વૂઙવ ઑ ષીઉટળ ઽૃગર ગળૉ  દૉ દરીર ગીરઙૂળૂ . MACT ફી ગૉ઼્ફૂ ગીરઙૂળૂ . 

 
ઞૃફૂલળ વીગ ઽીવફૂ ગીરઙૂળૂ ઋબળીઅદ દરીર ગૉ઼્રીઅ ષગૂવ ુફર અગફૂ ગીરઙૂળૂ ઞૉષૂ ગૉ  ,PFA ફી 

ગૉ઼્  ,઼ૂષૂવ નીષીક  ,ૂરૂફવ ગૉ઼્ ,઼ૂષૂવ -ૂરૂફવ ઇબૂવ્ દૉરઞ ઼ૂષૂવ-ૂરૂફવ 
ઽીઉગ્ડ ઇફૉ ઼ૃ ૂર ગ્ડફી ગૉ઼્ ુષઙૉળૉ  રીડૉ દૉરઞ ઈ ઋબળ્ દ નસીષૉવ ગૉ઼્રીઅ ઞઞરૉ  ડ ,

ષજઙીશીફ્ ઽૃગર ઈષૉ દ્ દૉફૂ ફ પ ઞઞરૉ  ડ ળ  ડળ ઼અયીશદી ગરજ ◌ીળૂફૉ બઽ જદૃ 
ગળષૃ  .ઋબળીઅદ ઑ .ક) .વૂઙવ (ઇફૉ વૂઙવ ઑ ષીઉટળ ઽૃગર ગળૉ  દૉ દરીર ગીરઙૂળૂ.  
 

 ષગૂવ ૂક દળભધૂ ઈષદી મૂવ્ દોલીળ ગળીષૂ રઅઞૃળ ગળીષૂ જૃગષથૂ ઇઅઙૉફૂ ગીરઙૂળૂ દધી 
દરીર ગીળફી નૉથૉલીનૂ મૂવ્ ઞૉષી ગૉ  ,ધૃ ,બળજૃળથ મૂવ ,ડૂ.ઑ .મૂવ ુષઙૉળૉ  ફૉ વઙદૂ 
ગીરઙૂળૂ દૉરઞ ષગૂવ્ફૉ જૃગષષીરીઅ ઈષૉવ મૂવ્ફૂ જૃગષથૂફૃઅ  ડૉડરૉ  ડ દોલીળ ગળષૃ ઇફૉ 
ળ  ડળરીઅ નળ રી઼ૉ ફ પ ગળષૂ ઇફૉ દૉ નળ રી઼ફી ઇઅદૉ જૉગ ગળીષષૃ  .ઈ ઋબળીઅદ ઑ .ક .

)વૂઙવ (ઇફૉ વૂઙવ ઑ ષીઉટળ ઽૃગર ગળૉ  દૉ દરીર ગીરઙૂળૂ.  
 

 ઽીઞળૂ બ ગ રૉ  ડૉફ ગળષીફૂ ગીરઙૂળૂ દૉરઞ મીળફૂસૂ નભદળફૂ દરીરૉ ગીરઙૂળૂ  ,નળઘી  દ 
ર્ગવષીફૂ ગીરઙૂળૂ ,વૂઙવ સીઘીરીઅ ઈષદૂ જ્બણૂકફૂ ઇફૉ બૃ  દગ્ફૂ ફ પથૂફૂ 

ગીરઙૂળૂ .ઞઞરૉ  ડ ળ  ડળરીઅ ઞૉ દૉ ઼અમઅુપદ ગરજીળૂ ઞઞરૉ  ડ ઇફૉ ષજઙીશીફી ઽૃગર 
ઇઅઙૉફૂ રી ઽદૂ ઈબૉ દૉફૂ ઞઞરૉ  ડ ળ  ડળરીઅ ફ પ ગળષૂ ઇફૉ ઑ .ક) .વૂઙવ(ૂ  /

વૂઙવ ઑ ષીઉટળ ૂ ઼ર  ઞઞરૉ  ડ  ,ષજઙીશીફી ઽૃગર ઇફૉ ઞઞરૉ  ડ ળ  ડળ ળઞૃ ગળષૃ .
ઈ ઋબળીઅદ ઑ .ક) .વૂઙવ (ઇફૉ વૂઙવ ઑ ષીઉટળ ઽૃગર ગળૉ  દૉ દરીર ગીરઙૂળૂ.  
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વૂઙવ સીઘીફી  ડીભફૂ ણૂળૉ ડળૂ 
વૂઙવ સીઘીફી ઇુપગીળૂ / ગરજીળૂકફી રીુ઼ગ રઽૉફદીથીઅ / ય  ધીફૂ ુષઙદ 

 

ઇ.
ફઅ. 

ઽ્ ્  ઞઙ્ ફીર ઼ળફીરૃઅ ભ્ફ ફઅ.  
ગૃવ રીુ઼ગ 
બઙીળ (`) 

(ગબીદ ષઙળ) 
૩ ઑ. ક. 

(વૂઙવ)  
૩ ુરવફ ઈળ. ઽીઅણૉ   ૩, સૃય ણૃ  વૉ , ફ્ુષફ્ 

મૉડળૂ ઼ીરૉ, રગળબળૃી ળ્ણ, 
ષણ્નળી.  

૪૬૫૫૬૱૨  
૯૮૱૯૨૱૱૩૩૩ 

૭૮,૫૭૯/- 

૪ વૂઙવ 
ઑ ષીઉટળ  

૩ ુષઞલ ગીઅુદવીવ ષોળીઙૂ  ૬૮, ઼્ફવષીડૂગી, ઈઞષી 
ળ્ણ, ષણ્નળી. 

૯૱૪૭૩૯૱૱૬૪  ૭૫,૩૨૯/- 

૫ ઽૉણ વીગ  ૩ ઞઙ્ ઘીવૂ  - - - 
૬

  
઼ૂફૂલળ 
વીગ  

૪-૩ ઞઙ્ ઘીવૂ - - - 

૪-૪ ઞઙ્ ઘીવૂ - - - 
૭ ણૉડી ઑ  ડૂ 

કબળૉડળ  
૫-૩
  

ઇ ગૉસ યઙદ઼ ઙ રીશૂ  મૂ-૱૮, લ્ઙૉ ળ ઼઼્ીલડૂ, 
ષી઼થી ળ્ણ , ષણ્નળી.  

૪૬૫૫૬૱૨  ૩૨૨૨૨/-  

૫-૪ રીલીમૉફ રૃશ યીઉ 
બળરીળ  

઼ૂ-૫, ુસષઽળૂ બીગ 
઼઼્ીલડૂ, ઙ્ળષી, ષણ્નળી.  

૪૬૫૫૬૱૨  ૩૨૨૨૨/-  

૫-૫  લ્ઙૉસગૃરીળ ઇળુષઅનયીઉ 
રીઝૂ  

ઑવ-૫૪૪, ઼ષ નલ 
ઽીઋ઼ ઙ ઼઼્ીલડૂ, ફ નૉવીષ 
ળ્ણ, ય જ. 

૪૬૫૫૬૱૨  ૩૨૨૨૨/-  

૮  ઞૃફૂલળ 
વીગ  

૭-૩ બળૉસ યીફૃ ઼ીન ઢીગ્ળ  ૫, "દીળી" ળી  ળથઝ્ણ 
઼઼્ીલડૂ, ળીઞપીફૂ 
઼઼્ીલડૂ ઼ીરૉ, ઽળથૂ-
ષીળ઼ૂલી ળ ઙ ળ્ણ, ષણ્નળી.  

૪૬૫૫૬૱૨ ૭૬,૬૱૨/- 

    
૭-૪ 

જી વદી બૂ. ગીફૉડગળ  ૱, ઞ ુષઽીળ ઼઼્ીલડૂ, 
રીઅઞવબૃળ, ષ  વયીજીલ 
ઙીણફફૂ બીઝશ, ષણ્નળી.  

૪૬૫૫૬૱૨ ૭૪,૪૱૪/- 

    
૭-૫ 

ફવૂફૂમૉફ . સીઽ  ૫૮, ુફવી  મળ ડીઋફસૂબ,  
ણય્ઉ-ષીચ્ણૂલી ળ ઙ ળ્ણ, 
ષણ્નળી.  

૪૬૫૫૬૱૨ ૭૭,૱૫૪/- 

    
૭-૬ 

ુગળથયીઉ રઙફયીઉ 
ળીઢષી   

૫૮, ુષ ગૃઅઞ ઼઼્ીલડૂ, 
઼ીઉફીધ ફઙળ બી઼ૉ, ણય્ઉ 
ળ્ણ, ષણ્નળી.  

૪૬૫૫૬૱૨ 
 

૬૩,૨૪૭/- 

     
૭-૭ 

ુષગી઼ લસષઅદળીષ 
બ ઙશૉ   

૭૫, ઙીલ ૂગૅબી ઼઼્ીલડૂ, 
઼ૉષી઼ૂ, ષણ્નળી. 

૪૬૫૫૬૱૨ 
 

૫૪,૫૱૮/- 

૯  ુ઼બીઉ ૬-૩ ગ બૉસ ઞૉ. ૂલ    ૩૨૫, ષી઼ૃનૉષ વૉડ, 
ઑ઼.ડૂ. ગ્વ્ફૂફૂ મીઞૃરીઅ, 
ઙ્ ૂ, ષણ્નળી-૪૩ 

૪૬૫૫૬૱૨ ૩૮૮૮૩/- 

 ૬-૪ પરબીશ ય ૂગવીવ સીઽ ૬, ઼ૃલનસફ ઼઼્ીલડૂ, ઙૂદ 
મઅઙવી બીઝશ, રીઅઞવબૃળ, 
ષણ્નળી. 

૪૬૫૫૬૱૨ ૪૮,૮૬૱/- 

 ૬-૫ ઑઽદૉસીરૃ ૂફ રૉળીઞૃનૂફ 
સૉઘ  

ર્ઙવષીણી, ઼વૃૉરીફૂ મગ 
બી઼ૉ, ષણ્નળી. 

૪૬૫૫૬૱૨ ૪૪,૬૩૯/- 
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 ૬-૬ ઞઙ્ ઘીવૂ     - ૪૬૫૫૬૱૨ - 
 

ફ પઆ રીુ઼ગ બઙીળ રીઽૉ રૉ-૪૨૩૮ રૃઞમ નસીષૉવ ઝૉ.
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 વૂઙવ સીઘીફૃઅ રઅઞૃળ ધલૉવ મઞૉડ 

(૪૨૩૮-૩૯) 

મઞૉડ ગ્ણ / ઑગીઋ  ડ ગ્ણ ઘીદૃ દધી ઑગીઋ  ડ ઽૉણફૃઅ ફીર  ૪૨૩૭-૩૮ 

B ૨૩૨૭૩૨૩ બઙીળ ઘજ ૮૭,૯૭,૨૨૨ 
B ૩૮૨૪૫૨૪  ડૉસફળૂ ૬૨,૨૨૨ 
B ૩૮૨૪૫૨૫ ઝબીરથૂ ૩૭,૨૨૨ 
B ૩૪૨૫૫૨૬ ણૉ઼ ૩૭,૨૨૨ 
B ૩૪૨૫૫૨૮ ભફ જળ ૩,૨૨,૨૨૨ 
૫૬૬૩૨ જ્બણૂક, ફ સીક, જ્બીફૂલી ૭૨,૨૨૨ 
૫૬૬૩૪ બળજૃળથ ઘજ ૭૨,૨૨૨ 
૫૬૩૨૬ બ્  ડૉઞ જીઞ ૭,૨૨૨ 

૫૬૩૨૩/૫૨૫૨૫ (બ઼ફવ) ડૉવૂભ્ફ  ૯૨,૨૨૨ 
૫૬૭૨૩ રૃ઼ ીભળૂ ય ધૃ  ૪,૭૨,૨૨૨ 

B ૨૩૨૭૫૨૩ નીષી ભળૂલીન  ૩,૭૨,૨૨,૨૨૨ 
B ૨૩૨૭૩૨૪  ઇગ રીદ ઇઅઙૉ ષશદળ લષ ધી  ૫,૨૨,૨૨૨ 
B ૩૨૭૩૨૫ ગ્ડફી જૃગીની રૃઞમ જૃગષષી બી  ળગર  ૭૨,૨૨૨ 

 

 

 

 

 

 



 - 10 - 

ઇબૂવ ઇુપગીળૂ દધી ઽૉળ રી ઽદૂ ઇુપગીળૂફૂ ુષઙદ્ 
 
ઇ. 
ફઅ.  

ફીર ઽ્ ્ 
ભ્ફ ફઅમળ 

઼ળફીરૃઅ 
ક ભ઼ ર્મીઉવ ચળ 

૩ ૂ ઈળ. ઑર. 
બડૉવ  

ઑબૉવૉડ ઇુપગીળૂ  
ઈ઼ૂ. 
 લૃુફુ઼બવ 
ગુરસફળ (ળૉ ) 

૪૬૫૫૭૫૱ 
PBX 

૯૱૪૭૱૨૩૯૫૩ ૪૭૫૩૫૩૬ ઼ૂ/૩૱, 
રીઅઙ  લબીગ 
઼઼્ીલડૂ, ઽળથૂ-
ષીળ઼ૂલી ળ ઙ ળ્ણ, 
ષણ્નળી.  

૪ ૂ ુરવફ ઈળ. 
ઽીઅણૉ  

ઑણરૂફૂ  ડૉડૂષ 
ક ભ઼ળ (વૂઙવ) 
ઇફૉ ઽૉળ રી ઽદૂ 
ઇુપગીળૂ  

૪૬૫૫૬૱૨  
PBX 

૯૮૱૯૨૱૱૩૩૩ - ૩  ,સૃય ણૃ  વૉ ,
ફ્ુષફ્ મૉડળૂ 

઼ીરૉ ,રગળબૃળી 
ળ્ણ ,ષણ્નળી .  
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ષણ્નળી રઽીફઙળ ઼ૉષી ઼નફ, વૂઙવ સીઘીફી બૉફવ ઑણષ્ગૉ ડફી  
ભ્ફ ફઅમળ ઇફૉ ઼ળફીરીફૂ ુષઙદ 

ઇ. ફઅ. ષગૂવ ૂફૃઅ ફીર કભૂ઼  ુફષી઼ 

૩. ઼ૂ. ઑ. રગષીથી  
૯, ઼ ફ મઅઙવ્, ઼  લર ઼઼્લીડૂ, 
ઇરળફીધબૃળર, રીઅઞવબૃળ, ષણ્નળી. 

૯૱૯૱૨ ૭૯૨૨૱ ૪૮૬૱૩૱૪ 
૯૫૪૯૯ ૩૯૯૭૱ 

૪. નૉષૉસ બડૉવ  
ળીલગરવ, બ્વૂ઼ જ્ગૂ બીઝશ, 
નીઅણૂલી મ ળ, ષણ્નળી. 

૪૬૪૬૭૪૪ ૪૮૬૫૬૨૬ 
૯૱૪૭૪ ૯૯૫૭૭ 

૫. ણૂ. ગૉ . ઇરૂફ  
ળીપીગૅ  થફૂ બ્શફી ફીઅગૉ ,  
ળીઞરઽૉવ ળ્ણ, ષણ્નળી.  

૪૬૫૨૯૯૱ 
૯૯૪૬૮ ૬૩૯૨૱ 
 

૪૭૭૫૮૬૯૭ 

૬. ગૉ . ગૉ . ગ ૂ 
ભીલળ ુ ઙૉણ બીઝશ,  
નીઅણૂલી મ ળ, ષણ્નળી. 

૪૬૩૪૪૬૬ ૪૬૪૬૬૮૮ 

૭. બૂ. ગૉ . ભણગૉ   
૪૨૫,  રથૂ ગ્  વૉ , ફઽૉ યષફ 
બી ૉ઼, ળીઞરઽૉવ ળ્ણ, ષણ્નળી. 

૯૬૪૮૨ ૱૩૯૯૮ - 

૮. ુષઞલ ઙ્  ષીરૂ 
ઞઙનૂસ વ્ઞ ુમ  ણ ઙ, ઼લી ઙઅઞ 
બ્વૂ઼  ડૉસફ ઼ીરૉ, ષણ્નળી.  

૪૫૮૩૪૬૬ 
૯૯૯૯૯ ૩૱૯૬૭ 

૪૫૪૪૫૯૨ 

૯. ણૂ. ડૂ. ફીથીઅષડૂ  
૪૨૩, ઇવઅગીળ ઑબીડરૉ  ડ, નીઅણૂલી 
મ ળ, ષણ્નળી. 

૪૬૪૯૩૨૭ 
૯૱૪૬૬ ૬૨૩૯૱ 

૪૬૬૭૮૨૬ 

૱. ઞલ ગીસ બઅજ્વૂ  
“ઞવપીળી”, રઅઙશમ ળ, ષણ્નળી.  

૯૱૪૬૨ ૯૩૩૨૬ ૪૬૫૪૩૮૮ 

૯. ઞૉ. ઑર. સીઽ 
ગૃરૉનીફ ભશૂલી,  લૃટૂગ ગ્વૉઞ બીઝશ, 
ળીષ઼ીઽૉમ ળ્ણૉફ્ ઘીઅજ્, ષણ્નળી.  

૪૬૩૨૮૪૨ ૯૱૪૭૨ ૮૫૨૯૪ 
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ઇ. ફઅ. ષગૂવ ૂફૃઅ ફીર કભૂ઼  ુફષી઼ 

૩૩.  ષીદૂમૉફ બૂ. દઅમ્વૂ 
બળૉ સયીઉ દઅમ્વૂ 
ફીફૂ ફઅમ્વૂષીણ, રનફટીઅબી ળ્ણ, 
ષણ્નળી.  

૯૯૯૱૯ ૬૫૯૬૯ 
 

૯૱૪૭૭ ૬૪૪૮૯ 

૩૪. ગીસ ઈળ. ય   
૭૨૱, ઇ રૉચ ગ્  વૉ , ઼લી  ુષઽીળ 
વમ ઼ીરૉ, ળીઞરઽૉવ ળ્ણ, ષણ્નળી. 
ુષઞલયીઉ બડૉવ (ઈ઼ૂ. ઑણષ્ગૉ ડ)  

૪૬૪૫૭૯૫ 
 
 
૯૱૪૭૭ ૨૫૯૩૭ 

૪૬૩૭૯૪૱ 
૯૱૪૭૱ ૯૫૯૯૮ 

૩૫. ઑ઼. ઑફ. ળીઢ્ણ 
ઑ-૩૩, દળઅ ઙબીગ ઼઼્ીલડૂ, 
ફીધૂમીફઙળ બી઼ૉ, ઽળથૂ ળ્ણ,  
ષણ્નળી.  

૯૱૯૯૭ ૭૨૮૯૫ 
- 

૩૬. રઽૉસ ઞૉ. ય   
ણૂ-૪૩૬, ગીુસુષ ૉ ળ ડીઋફસૂબ,  
ઞૉદવબૃળ ળ્ણ, ષણ્નળી.  

૯૬૪૮૨ ૪૮૭૮૮ 
૪૪૪, ઇ રૉચ ગ્  વૉ , 
઼લી  ુષઽીળ વમ ઼ીરૉ,  
ળીઞરઽૉવ ળ્ણ, ષણ્નળી. 

- 

૩૭. ળચૃષૂળ ઑફ. બઅ ી 
૫૨૯/૫૩૨, ઞુ઼ પૂ ડીષળ રીગડ જીળ 
ળ  દી, ળીઞરઽૉવ ળ્ણ, ષણ્નળી.  

૯૱૪૭૨ ૬૬૨૬૫ 
૪૬૩૩૭૪૪ 

૪૮૫૱૨૯૨ 

૩૮. ુફળષ ઑર. સૉઢ 
મૂ-૭૨, રીઉગૅબી ઼઼્ીલડૂ, રૉ  ડવ 
ઽ્  બૂડવ ઼ીરૉ, ગીળૉ વૂમીઙ,  
ષણ્નળી-૫૯૨૨૩૱.  

૯૯૨૬૯ ૨૪૮૪૫ ૪૬૯૩૭૮૨ 

૩૯. ૂ ઼ી ન લૃ. ઽ્ળી  
રનીળ રીગડ ઼ીરૉ, બીથૂઙૉડ રૉઉફ ળ્ણ, 
ષણ્નળી-૫૯૨૨૨૮.  

૯૱૯૯૮ ૬૭૯૨૭ 
- 

૩૱. ઼ૃુપળ ઞૉ સીઽ 
૩૮, ઇુયહૉગ ણૃ વૉ , ુફટીરબૃળી, 
ષણ્નળી.   

૯૱૪૬૨૩૬૫૯૱  ૪૯૱૪૪૱૮  

૩૯. યળદ ડૂ. રઞરૃનીળ 
૩૨૭, ૂળઅ ઙ ઑબીડરૉ  ડ, ગૃમૉળ યષફ 
઼ીરૉ, ષણ્નળી.  

૯૱૪૭૨ ૪૭૫૪૱  
૪૬૪૭૮૮૯૱ 

૪૮૫૪૩૯૱ 
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ઇ. ફઅ. ષગૂવ ૂફૃઅ ફીર કભૂ઼  ુફષી઼ 

૪૨. ઞલળીઞ બઅજ્વૂ  
૪૨૪, ઼ીન જૉ  મ઼, યીઉવીવયીઉ  
ગ્. ક. મગફૂ ઼ીરૉ, દીબફઙળ ળ્ણ, 
ષણ્નળી.  

૯૱૪૬૨ ૩૭૨૭૮ 
 

- 

૪૩. નફૉસ ઑભ. ુ અ઼નૉ ઑ  ણ ઑ઼્. 
૫૨૩, ગીશૉ જૉ  મ઼, ઼ીઅઉમીમી રઅ નળ 
઼ીરૉ, યીઋગીશૉફ્ ઘીઅજ્, ળીષબૃળી 
ષણ્નળી.  

૯૫૯૮૪ ૪૭૫૪૬ 
 

- 

૪૪. ૂ ઑર. ષીલ. ષોઞફીબૃળગળ  
૯૯, લ્ઙૉ ળગૅબી ઼઼્ીલડૂ,  
ષી઼થી ળ્ણ, ષણ્નળી.  

૯૯૪૯૯ ૮૩૯૬૨ 
- 

૪૫. ૂ ગળથ બૂ. જ  ઽીથ 
૯, ર જૉ  મ઼, 
઼નળ રીગડ ઼ીરૉ, ગૉ ષણીમીઙ બી઼ૉ,  
ષણ્નળી.  

૯૱૯૱૮ ૯૫૭૯૨ 
૯૯૪૭૨ ૪૨૭૯૨ -  

૪૬. ૂ યીુષગ ઑ઼. બૃળ્ઽૂદ 
૪૨૱, ફીળીલથ ગ્   વૉ ,  
ુષ વફઙળ બી઼ૉ, ગીળૉ વૂમીઙ, ષણ્નળી.  

૯૱૪૭૩ ૯૮૨૪૪ 
-  

૪૭. ૂ ઈજીલ ૂગૅ  થી 
૪  રીશ, ગન  મ  ઑબીડરૉ  ડ, 
ળીર  રઅ નળફૂ બ્શ, ઙષર  ડ ૉ઼ 
઼ીરૉ, ગ્ઢૂ, ષણ્નળી. 

ૉસ ઑ. રગષીથી (ઞૃફૂલળ)  

(ક.) ૪૬૪૪૯૩૩ 
૯૬૪૮૨ ૩૯૯૩૪ 
૯૯૩૪૮ ૪૪૭૮૭ 
 

૯૯૪૭૪ ૫૨૯૪૫ 

- 

૪૮. ૂ દૉ   બૂ. મ્ળગળ  
૬૯, ગીસૂમી ફઙળ ઼઼્ીલડૂ, ઼ળનીળ 
ઑ  ડૉડ બીઝશ,  ઈઞષી ળ્ણ, ષણ્નળી. 

૯૬૪૮૫ ૬૯૯૫૭ 
૯૯૪૭૮ ૯૪૯૱૨ - 

૪૯. ૂરદૂ ઇુફદી ઞૉ. ી થગળ (ય ઼વૉ) 
૫૨૯, ૉર  રૅુદ ઑબીડરૉ  ડ,  
રપૃષફ ઼઼્ીલડૂ, મગ કભ મળ્ણી 
બીઝશ, ઈળ. ઼ૂ. નૉ઼ીઉ 
ળ્ણ, ષણ્નળી. 

૯૯૩૬૩ ૬૮૯૩૭ 

- 

૪૱. ૂ ઉ  દુ઼અઽ ઑર. ઼્વઅગૂ 
મૂ-૮, ઞફદીફઙળ, ષી઼થી 
ળ્ણ, ષણ્નળી. 

(ક.) ૪૪૭૫૯૪૩ 
૯૱૪૬૨ ૭૨૯૮૮ - 
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ઇરનીષીન ઘીદૉફી ઽીઉગ્ડ ઑણષ્ગૉ ડફી ભ્ફ ફઅમળ ઇફૉ ઼ળફીરીફૂ ુષઙદ 
 

ઇ. ફઅ. ષગૂવ ૂફૃઅ ફીર ભ્ફ ફઅમળ  

૩. થષ . નૉ઼ીઉ 
૩૫/ઑ,  ષ  દૂગ ઼઼્ીલડૂ, ફષળઅ ઙબૃળી, 
ૉલ ઽ્  બૂડવ ઼ીરૉ, ઇરનીષીન-૯. 

 

ઋષ મૉફ    ----->
રફૂસયીઉ   ----->
ઞસષઅદયીઉ યીષ઼ીળ ( વીગ) ----->  

(O) ૮૭૮૱૮૮૫, ૮૭૮૬૱૬૮ 
(R) ૮૬૮૩૯૭૨, ૮૬૬૫૮૨૨, (જૉ  મળ) ૯૬૮૬૫૮૭  
૯૱૪૭૨ ૯૬૭૭૭, (Fax) ૯૯૮૭૮૬૱૬૮ 
૯૱૪૭૬ ૪૯૩૯૨ 
૯૬૪૮૪ ૯૭૱૬૭ 
૯૱૪૬૬ ૫૨૱૫૭ 

૪. ઙૐદર હૂ 
઼ૉવળ B-  વ્ગ, ળીષ યીઉ ઑબીડ., 
રૉરફઙળ ભીલળ  ડૉસફ ઼ીરૉ, 
ફષળઅ ઙબૃળી, ઇરનીષીન. 

૮૭૮૬૯૱૬, ૮૭૮૩૮૮૭ 
 ૯૱૪૭૨ ૩૯૭૱૬ 

૫. ઑજ. ઞૉ. ુ ષૉનૂ 
૪૬, ઼ૃળપીળી મઅઙવ્, ણીઉષ-ઉફ 
઼ૂફૉરીફૂ બીઝશ, ઼ળઘૉઞ ળ્ણ, 
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૭૬. 

૯૱૭૬૬૪૬ 
૯૱૪૬૨ ૱૱૬૨૱ 

૬. ુફવૉસ બઅ ી 
ઈઉ-૬, બીડ-૬, ઼ીલ્ફી ઼઼્ી., 
 ઈળ. ઼ૂ. ડૉ ફૂ ગૃ. ળ્ણ, ઇરનીષીન.  

(O) ૯૭૬૪૬૮૫, (R) ૯૬૬૭૯૩૬, (ગ્ડ) ૯૬૫૨૯૯૱ 
૯૱૪૭૨ ૪૨૯૬૮ 

૭. પષવ . ફીથીઅષડૂ 
૯૩, ૯ર્ રીશ, "ઑ"  વ્ગ, ઙૉવૉ ૂ 
ઑબીડ., ઽ્ડવ ી  ણ યઙષદૂ બી઼ૉ, 
ઑ઼. . ઽીઉષૉ ળ્ણ, મ્ણગનૉષ, 
ઇરનીષીન-૫૱૨ ૨૨૬. 

૯૱૪૭૨ ૨૯૪૭૭ 
(૨૯૯) ૪૮૱૬૩૮૩૮, ૪૮૱૭૨૮૭૩ 

૮. થષ ષૂ. સીઽ 
૩૩, ઼ફુષવી-ળ્ ઽીઋ઼ૂ઼, ઼ઞફ ડીષળ 
઼ીરૉ, રૉરફઙળ, ઇરનીષીન-૭૪.  

૯૱૪૭૫ ૬૬૯૯૩ 

૯. રૐુવગ ફીથીઅષડૂ 
૯ર્ રીશ, ડીષળ-ઑ, ઙૉવૉ ટૂ ડીષળ,  
ી  ણ યઙષદૂ ઽ્ડવ ઼ીરૉ,  ધવદૉઞ 
઼્ ઙ ળ્ણ, બી઼ૉ,  મ્ણગનૉષ, 
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૭૬. 

૯૯૯૱૨ ૨૩૮૩૮ 
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ઇ. ફઅ. ષગૂવ ૂફૃઅ ફીર ભ્ફ ફઅમળ  

૱. ઇ  ગૉસ સીઽ 
૫/૪૨૬, ICB ઈઉ઼વૉ  ણ, ષઅનૉરીદળર 
઼ૂડૂ બી઼ૉ,  લૃ ઑ઼. . ળ્ણ, ઙ્ડી, 
ઇરનીષીન.  

૯૱૯૯૩ ૩૯૱૱૯ 

૯. ઼  લર ષીલ. ઝીલી 
મૂ-૭૨૫, બૃ  બળીઞ વૉડ-૩, 
ુષ ી઼ ઼ૂડૂ-૪ ફૂ બી઼ૉ,  
જીથ લબૃળૂ, ઇરનીષીન-૫૱૨૨૮૩  

(૨૯૯) ૪૯૬૯૮૱૱૭ 
૯૱૪૭૯ ૭૪૮૪૯ 

૩૨. ફૂળવ ઈળ. રૉઽદી  
૩૨૨૫-મૂ, “ઙથૉસ રૉળૂણૂલફ”, ૩૨ર્ 
રીશ, ઼ૂ- વ્ગ, ઼ૂ- વ્ગ, ઙૃઞળીદ 
ઽીઉગ્ડફૂ ઼ીરૉ, ઑ઼. . ઽીઉષૉ, 
ઇરનીષીન.  

૯૱૪૭૫૫૮૪૨૫ 

 

઼ૃુ ર ગ્ડફી ઑણષ્ગૉ ડફી ભ્ફ ફઅમળ ઇફૉ ઼ળફીરીફૂ ુષઙદ 
 

ઇ. ફઅ. ષગૂવ ૂફૃઅ ફીર ભ્ફ ફઅમળ  

૩. ્ભ ઑ  ણ ગૃઅ.  
ઇરળજઅન ડીષળ, ૪૩૮, કઘવી ઉ 
ણ ડૂલવ ઑ ડૉડ, ભૉ ટ-૫, લૃ ન ઽૂ – 
૩૩૨૨૪૨  

૪૮૯૪૨૭૨૨, ૭૩૭૯૨૯૨૨ (Code ૯૩-૩૩) 
ભૉ ઼ ફઅ.  
૪૮૯૪૬૯૨૨, ૭૩૮૩૬૨૱૮ 
૪૮૯૪૪૯૨૨, ૭૩૮૩૬૨૱૯ 

૪. બૃુષસ દૉ   રવગીથ 
૩૨૫, ઼ૂ. ગૉ . નભદળૂ  વ્ગ,  ઼ૃુ ર ગ્ડ 
કભ ઉ  ણૂલી,  લૃ ન  ઽૂ.  

૯૯૮૱૮૪૪૭૯૪ 

 

 
ષણ્નળી રઽીફઙળ ૉ઼ષી ઼નફફી વૂઙવ ળૂડૉઉફળફી ભ્ફ ફઅમળ ઇફૉ ઼ળફીરીફૂ ુષઙદ  

 

ઇ. ફઅ. વૂઙવ ળૂડૉઉફળફૃઅ ફીર  કભૂ઼ ુફષી઼ 

૩. ઼ૂ. ઑ. રગષીથી 
૯, ઼ ફ મઅઙવ્, ઼  લર ઼઼્ીલડૂ, 
 ઇરળફીધબૃળર, રીઅઞવબૃળ, ષણ્નળી. 

૯૱૯૱૨ ૭૯૨૨૱ ૪૮૬૱૩૱૪ 
૯૫૪૯૯ ૩૯૯૭૱ 

૪. નૉષૉસ બડૉવ ળીલગરવ, બ્વૂ઼ જ્ગૂ 
બીઝશ, નીઅણૂલીમ ળ, ષણ્નળી.  

૪૬૪૬૭૪૪ ૪૮૬૫૬૨૬ 
૯૱૪૭૪ ૯૯૫૭૭ 
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