
 
 
 ળીઊડ ડૃ ઊ ભળરૉસફ ઑગડ ૪૨૨૭ ઼અનય ન.ઽૃગર ઇઅ : ૩૨૱૱/૨૭-૨૮ ઼અનય 

ગવર ૬-૩(ઘ)  ઇ ષલૉ રી ઽદૂ ઈબષી મીમદ .( ષ્ણ ફઅ.૨૯(ઈઊ) ) 

ષણ્નળી રઽીફઙળ બીુવગી 

       ૩.  ઼અ ધીફૂ ગીરઙૂળૂ  ઇફૉ ભળ ફૂ ુષઙદ્-  
           બ્દીફૂ ઼અ ધીફૂ ગીરઙૂળૂક ઇફૉ ભળ ફૂ ુષઙદ્ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 
           - ષઽૂષડૂ ષ્ણ ફઅ. ૨૯(ઈઊ)  
           ફષ ષફ બ્ ડ કભૂ઼બી઼ૉ, ઈઞષી ળ્ણ, ષણ્નળી. 
           ભ્ફ ફઅ. ૪૭૮૱૨૪૭  
           ષ્ણ કભૂ઼ફી ગીરગીઞફી નષ઼્ – ઼્રષીળ ધૂ સુફષીળ  
           સુફષીળ( મૂ , જ્ધ્ ) ળુષષીળ દધી ઽૉળ ળ ફી નષ઼્ ુ઼ષીલ ગીરગીઞ ફ્ ઼રલ  
           ઼ષીળૉ  ૯-૫૨ ધૂ ૭-૩૨ (ળૂ઼ૉસ ૩-૨૨ ધૂ ૩-૫૨)  
           ફીથીગૂલ વૉષણ – નૉષણફ્ ઼રલ- 
           ઼ષીળૉ  ૯-૫૨ ધૂ ૫-૨૨ (ળૂ઼ૉસ  ૩-૨૨ ધૂ ૩-૫૨) 
           સુફષીળ (મૂ , જ્ધ્ ) ળુષષીળ દધી ઽૉળ ળ ફી નષ઼્ ુ઼ષીલ   
           ષ્ણ ફી રૃ લ ઇુપગીળૂ ૂક , 
           ૩. ષ્ણ ક ભ઼ળ ઇફૉ ઽૉળ રી ઽદૂ ઇુપગીળૂ  
                ૂ ળદૉસ ઑ. ઼્વઅગૂ  
               ષઽૂષડૂ ષ્ણ ફઅ ૨૯(ઈઊ) ફૂ ગજૉળૂ,  
               ફષ ષફ બ્ ડ કભૂ઼બી઼ૉ, ઈઞષી ળ્ણ, ષણ્નળી. 
               બઙીળ ૉણ ૭૫૩૨૨-૩૮૯૱૨૨ 
               ઊ.ણૂ.બૂ. ફઅ. ૫૨૨૯૯૫ 
      ષ્ણ કભૂ઼ળ ૂઑ ળૉ ષ લૃ દૉરઞ ઼ૉફૉડળૂફૂ ઼અબૃથ ગીરઙૂળૂફૃઅ ુફળૂ થ, ઼અગવફ ઇફૉ રીઙનસફ ગળષીફૃઅ       
      ળઽૉ  ઝૉ. 
     ષ્ણફૂ ળૉ ષ લ ૃદૉરઞ ઼ૉફૉડળૂફૂ ગરઙૂળૂફૂ ુષઙદ્ ફૂજૉ રઞૃમ ઝૉ    
          ઇ) ળૉ ષ લૃ ુષયીઙફૂ ગીરઙૂળૂ  
          ૩. રગીફ ફીરભૉ ળ/ભીશષથૂફી ગૉ઼ ઇઅઙૉફૂ ગીરઙૂળૂ. 
          ૪. રગીફ ઘીવૂફી નીઘવી ળીઘષીફી ઢળીષ ઇઅઙૉફૂ ગીરઙૂળૂ  
          ૫. રગીફ ઞરૂફન્ દ ધલૉ ઈગીળથૂ ગરૂ ગળષીફી ઢળીષ ઇઅઙૉફૂ ગીરઙૂળૂ  
          ૬. રગીફ ઘીવૂફી નીઘવી ળી લી બઝૂ ગળષૉળીફી ુફલર ઇફૃ઼ીળ ળૂભઅ ણ ઈબષીફૂ ગીરઙૂળૂ  
          ૭. ષૉળી, ષ઼ૃવીદફૂ દરીર ગરઙૂળૂ, ઞરૂફ યીણૃ, લષ઼ીલષૉળી, ષીઽફષૉળી ષ઼ૃવીદફૂ     
               ગીરઙૂળૂ 
          મ)  ઼ૉફૉડળૂ ુષયીઙફૂ ગીરઙૂળૂ: 
           ૩. રળૉ વી ફષળ્ફ્ ુફગીવ ગળષ્. 
           ૪. ગજળીફી ઞ ધીફ્ ુફગીવ ગળષ્. 
           ૫. ષ્ણફૂ ફ ૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ મૂડ્ફૂ ઼ભીઊ ગીરઙૂળૂ  



           ૬. ઼ભીઊ ગીર ફ ધીલ દૉ ઇઅઙૉફૂ ભળૂલીન. 
           ૭. બીુવગીફી ઽૉળ- ઞ /રૃદળણૂ ઼ભીઊ ઇઅઙૉફૂ ભળૂલીન 
           ૮. રીઘૂ દૉરઞ ઙઅનગૂફી ધશ્ઑ ઞઅદૃફીસગ નષીફ્ ઝઅડગીષ. 
           ૯. ઽ્ડવ્રીઅ ષી઼ૂ ઇફૉ ઇઘી  ઘ્ળીગફી ષૉજીથફૂ ભળૂલીન. 
 ઇ લ ગીરઙૂળૂકફૂ ડૄઅગૂ ુષઙદ:  
           ૩. ઽ્ડવ્રીઅ ષી઼ૂ ઇફૉ ઇઘી  ઘ્ળીગફી ષૉજીથફૂ ભળૂલીન, ુફગીવ ગળષીફ્ દૉરઞ ઽ્ડવ,               
                ળૉ ડ્ળ ડ જૉગ ઙફૂ ગીરઙૂળૂ 
           ૪. ઈળ્ લફી ફુષફ બળષીફી ઈબષી ઇઅઙૉફૂ ગીરઙૂળૂ દધી બળષીફ્ ળૂ લૃ ગળષી ઇઅઙૉફૂ ગીરઙૂળૂ  
           ૫. ઞ ર ઇફૉ રળથ ફ પફૂ ગીરઙૂળૂ  
           ૬. બૂષીફૃઅ બીથૂ લીળૉ  નૃુહદ ઈષૉ લીળૉ  ભળૂલીન ઈપીળૉ  ઼ૉ બવ વૉષીફૂ ગીરઙૂળૂ, દધી 
                ડૂફરીઅ ઼ૉ બવ વૉષીફૂ ગીરઙૂળૂ ળ્ઞમળ્ઞ ગળષૂ. 
           ૭.  નૃુહદ બીથૂ ઈષદૃ ઽ્લ દૉષી ુષ દીળ્રીઅ બીથૂ સૃ ૂગળથ રીડૉ ગવ્ળૂફફૂ  ઙ્શૂક           
                ુષદળથફૂ  ગીરઙૂળૂ 
           ૮. ગૃનળદૂ/ ઇગૃનળદૂ ઈબુ  ઼રલ લૃુફુ઼બવ ગુર ળ ૂફૂ  ઼ૃજફી રૃઞમફૂ ગીરઙૂળૂ ગળષૂ.  
ભળ : ઼ી.ષ.ુષયીઙ દળભધૂ ધલૉવ ઽૃગર ઇ ષલૉ ઞૉ દૉ બ્ ડ બળ ગળષીબી  ડૉગફૂગવ દધી ષઽૂષડૂ     
         ગીરઙૂળૂક 
           ૪. બ્દીફી ઇુપગીળૂકફૉ ગરજીળૂકફૂ ઼ ીક ઇફૉ ભળ  ઼ીરૉવ વૂ ડ “ ઑ ”  રૃઞમ  
                  ફીર                      ઽ્ ્                      ગીલ ૉ                         ભળ        
    
           ૫. ુફળૂ થ ઇફૉ ઞષીમનીળૂફી ઼ીપફ્ ઼ ઽદ ુફથલ વૉષષીફૂ ૂલી:- ઞૉ દૉ ઼્બીલૉવ        
               ગીરઙૂળૂ ઼મઅુપદ ગરજીળૂઑ દૉરફી ઋબળૂ ઇુપગીળૂ ૂ બી઼ૉ ળઞૃ ગળૂ ઼ ર                      
               ઼ ીુપગીળૂ ૂફૂ રઅઞૃળૂ વૉષીફૂ ળઽૉસૉ. ઈ ઇઅઙૉ રૃ લ સીઘી રઽૉગર ુષયીઙધૂ ફીથીઅગૂલ ઇફૉ    
               ઇ લ ષઽૂષડૂ ઼ ી ઼્બથૂફી ઼અગુવદ ઢળીષ ૩૯૯૱ ફી ઇરવૂગળથ નભદળૂ ઽૃગર  
               ઇઅ :૬૩૨/૯૱ ધૂ  દી.૨૯-૨૯-૯૱ ધૂ ઽૃગર્ ધલૉવી ઝૉ. 
          ૬. બ્દીફી ગીલ  મ ષષી રીડૉ ફ ૂ ગળીલૉવી પ્ળથ્ :-  
               ઋબળ્ દ રૃની ફઅ.૫ રીઅ નસીષૉવ નભદળૂ ઽૃગર ઇ ષલૉ ઞૉ દૉ ગીર્ફી ઼મઅપરીઅ ઼ ર    
               ઼ ીુપગીળૂ ૂફી ઼ૃજફીક ઇ ષલૉ ગીલષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
          ૭. બ્દીફી ગીલ  મ ષષી રીડૉ બ્દીફૂ બી઼ૉફી ઇધષી ુફલઅ થ ઽૉઢશફી ઇધષી બ્દીફી  
               ગરજીળૂક ીળી ઋબલ્ઙરીઅ વૉષીદી ુફલર્ ુષુફલર્ ઼ૃજફીક ુફલર ઼અઙઽ ઇફૉ ળૉ ગ્ણ.                              

‐ મૂ.બૂ.ઑર.઼ૂ. ઑગડ -૩૯૬૯ 
‐ ન. ઽૃગર ઇઅ: ૬૩૨/૯૱-૯૯ દી.૨૯-૨૯-૯૯ 

          ૮. બ્દીફી ષીળી ઇધષી દૉફી ઇઅગૃસ ઽૉઢશ  ળઘીલૉવ ુષુષપ ગૉ ડૉઙળૂફી ન દીષૉ ફૃ ુફષૉનફ: 
                 - ઘીદી દળભધૂ ર્ગવષીરીઅ દધી ઈષદી બ ્ફી ઊફષણ ઈઋણષણ ળ ડળ્ 
                 - ઈગીળથૂ ળ ડળ, ણરી ણ ળ ડળ 
                 - બળષીફી ળ ડળ, ભળૂલીન મૃગ, ઞ ર-રળથ ળ ડળ 
                 - બીથૂ ગફૉગસફ ળ ડળ, ણૉફૉઞ ગફૉ સફ ળ ડળ, મૂ ણ ઙ ળ ડળ 
          



         ૯. ફૂદૂ પણષીફી ઇધષી દૉફી ઇરવૂગળથ ઼મઅપૂદ ઽૉળ ઞફદીફી ઼ લ્ ષીળી ળઞૃઈદ    
               ગળીલૉવૂ ઇધષી દૉફૂ જજી રીડૉ ળઽૉવૂ ગ્ઊબથ લષ ધીફૂ ુષઙદ્, વ્ગ્ ઼ીધૉ ઼અગશીલૉવૂ   
               ઼અ ધી ઽ્લ, વ્ગ્ફી જૃઅડીલૉવી ુદુફુપકફૂ મફૉવૂ ધીલૂ ઼ુરુદ,઼ર  ઼યી ઇધષી  
               ઼મઅપૂદ  ુષયીઙફૉ ધીલૂ ઼ુરુદ ષીળી ઇુપગીળ બળ ષૉ ુફથલ વૉષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
          ૱. બ્દીફી જવથફી ઽૉદૃ રીડૉ ઇધષી દૉફી યીઙ દળૂગૉ  ષઽજીલૉવૂ મૉ ગૉ  દૉધૂ ષપૃ લુ દક   
               પળીષદી મ્ણ઼ ગીઋ ઼ૂવ ગુર ડક ઇફૉ ઇ લ રઅણશ્ફૂ મૉઢગ્ ઽૉળ  રીડૉ ઘૃ ૂ ઝૉ  ગૉ   
               ગૉર? ઇધષી ઈષૂ મૉઢગ્ફૂ ુષઙદ ઽૉળ  રૉશષૂ સગૉ  ગૉ  ગૉર? ઼ર  ઼યી ઇફૉ ધીલૂ  
               ઼ુરુદ, લૃુફ.઼ૉગૉ ડળૂ ૂ ઇધષી ઼અમપૂદફી ઇ લ  બી઼ૉધૂ ઈ ઇઅઙૉ ષપૃ બ દી  
               રૉશષૂ સગીલ. 
          ૯. બ્દીફી ઇુપગીળૂક ઇફૉ ગરજીળૂકફૂ ણળૉ ગડળૂ રૃની ફઅ.૪ રીઅ ઼ીરૉવ વૂ ડ રૃઞમ  
        ૩૨. દૉફી ુફલરરીઅ બૃળૂ  બણીલૉવ પણદળ બ પુદ ઼ ઽદ દૉફી નળૉ  ઇુપગીળૂ ઇફૉ  ગરજીળૂક  
               ીળી ી  ગળીલૉવ રી઼ૂગ બઙીળ પણદળ (દીવૂર) બ પુદ-઼ી.ષ.ુષ. ષીળી ગળષીરીઅ ઈષૉ   
               ઝૉ. ગરજીળૂ/ઇુપગીળૂક ષીળી ી  ગળીલૉવ રી઼ૂગ બઙીળફૂ રીઽૂદૂ રૃની ફઅ.૪ રીઅ ઼ીરૉવ     
               ઝૉ.   
         ૩૩. દરીર લ્ઞફીકફૂ ુષઙદ્ ઼ૃજૂદ ઘજીક ઇફૉ ગળીલૉવ જૃગષથૂ ફી ઇઽૉષીવ્ નસીષદ્ 
               દૉફૂ દરીર ઑ ઼ૂફૉ ભીશષૉવ મઞૉડ ઞૉ દૉ ષહફી ઑ .સીઘી, દૉરઞ   ઼ૉફૉડળૂ સીઘીફી  
               રીવ઼ીરીફ ઘળૂનૂફી રઅઞૃળ મઞૉડફૂ ુષઙદ દૉરઞ ધલૉવ ઘજીકફૂ ુષઙદ્ ઑગીઋ ડ    
               સીઘીરીઅધૂ રૉશષૂ સગીલ. 
         ૩૪. ભીશષીલૉવૂ ળગર ઇફૉ ઈ ગીલ ર્ધૂ ભીલની રૉશષફીળફૂ ુષઙદ્ ઼ ઽદ ઼મ઼ૂણૂ    
                ઼ ઽદ, ગીલ ર્ફ્ ઇરવ્ફ્ ગીળ,  

‐ ઼ર  ઼યી ષીળી મઞૉડરીઅ રઅઞૃળ ગળીલૉવ ળગરફૂ ુષઙદ્ રૉશષૂ સગ્ ઝ્. ઈ 
ગીરઙૂળૂ ધૂ ઽૉળ ઞફદીફૉ ઈળ્ લ વ ૂ ઼ૃુષપીક ઇફૉ ઼ભીઊ દૉરઞ બીથૂ ણૉફૉઞફૂ 
઼ૃુષપીક રશૉ ઝૉ. 

         ૩૫. દૉફી ષીળી ઇબીલૉવૂ ઝૃડઝીડ્, બળષીફઙૂક, ઇફૉ ઼ ી ઼્બઅથૂ રૉશષફીળફૂ ુષઙદ્   
‐ ઼ર  ઼યી, ધીલૂ.઼ુરુદ દધી લૃુફ.ગુર ળ ૂફૂ ઼ ી ઇ ષલૉ રશદૂ ઝૃડઝીડ, 

        બળષીફઙૂક, ઼ ી ઼ બથૂ ઼મઅપૉ નભદળૂ ઽૃગર ઇઅ: ૬૩૨/૯૱-૯૯ રીઅ ુષઙદ. 
         ૩૬. ઊવૉ ડ્ફૂ ભ્રરીઅ પણીલૉવૂ દૉફી ષીળી ળઘીલૉવૂ ઇધષી દૉફી ઋબવ પ રી ઽદૂફી  ઼અનયફૂ    
                 ુષઙદ ઊવૉ ડ્ફૂ ભ્રરીઅ પણીલૉવ રી ઽદૂ ઊ.ણૂ.બૂ. ુષયીઙ ષીળી રૉઊ ડૉઊફ ગળષીરીઅ ઈષૉ   
                 ઝૉ. ઞૉફૂ ુષઙદ ષૉમ઼ીઊણ WWW. Vadodaracity.Com. બળધૂ રૉશષૂ સગ્ ઝ્. 
         ૩૭. બૃ દગીવલ દધી ષીજફ ઘઅણફી ગીરફી વ્ગ઼્ ઽદ રી ઽદૂ રૉશષષી રીડૉ ફીઙળૂગ્ફૉ ઋબ મપ  
                ઼ૃુષપીકફૂ ુષઙદ્,  ઽૉળ ઋબલ્ઙ રીડૉ દૉફૂ શષથૂ ગળીઊ ઽ્લ દ્-ઇ ૉફૂ સીઘીરીઅ  
                બૃ દગીવલ ગૉ  ષીઅજફ ઘઅણ ઋબ મપ ફધૂ.  
        ૩૮. ઽૉળ રી ઽદૂ ઇુપગીળૂકફી ફીર-ઽ્ ીક ઇફૉ ઇ લ ુષઙદ્:-  
 

ઇ.ફઅ.  ફીર  ઽ્ ્ બઙીળ બીલળૂ 
૩.  ૂ ળદૉસ ઑ. ઼્વઅગૂ  ષ્ણ કભૂ઼ળ .૭૫૩૨૨ ધૂ ૩૮૯૱૨૨
૪.  ૂ ુ લીઅગ ઈળ.ુ઼ઙણૂલી ફીલમ ગીલબીવગ ઊઞફૉળ .૭૫૩૨૨ ધૂ૩૮૯૱૨૨



       ૩૯. ઼ૃજષૂ સગીલ દૉષૂ ઇ લ ગ્ઊ રી ઽદૂ ઇફૉ લીળમીન નળષહ ઈ ગીસફરીઅ ઼ૃપીળ્ ગળીસૉ. 
                   -રઽઅન ઇઅસૉ ગીર્ ઼મઅપૂદ રી ઽદૂ રઅઞૃળ મઞૉડ ઇફવૃ ૂફૉ ઈષૂ લ ઝૉ. 
                     ઽૉળ રી ઽદૂ ઇુપગીળૂ ઇફૉ               ઽૉળ રી ઽદૂ ઇુપગીળૂ ઇફૉ  
                     ષ્ણ કભૂ઼ળ                                    ફીલમ ગીલબીવ ઊઞફૉળ 
                     ષ્ણ ફઅ.૨૯(ઈઊ)                             ષ્ણ ફઅ.૨૯(ઈઊ) 
                     ષણ્નળી રઽીફઙળ ઼ૉષી ઼નફ                 ષણ્નળી રઽીફઙળ ઼ૉષી ઼નફ 
                     ઊરૉઊવ ફધૂ , ષૉમ઼ીઊડ ફધૂ                ઊરૉઊવ ફધૂ , ષૉમ઼ીઊડ ફધૂ 
                     ડૉવૂભ્ફ ફઅ.(૨૪૮૭)૪૭૮૱૨૪૭            ડૉવૂભ્ફ ફઅ.(૨૪૮૭)૪૭૮૨૫૫૪ 
 

ષણૌનળી રઽીફઙળ બીુવગી  

ષ ઽષડૂ  ષ્ણ ફઅ- ૨૯ (ઈઉ)  

                                         ળૉ ષ લ ૃુષયીઙ ફી ગરજીળૂકફૂ ુષઙદ્                          વૂ ડ- ' ઑ '  

ઇ.ફઅ  ગરજીળૂ ફ ૃફીર   ઽ્ ્   ઉ.ણૂ.બૂ ફઅ  બઙીળ બીલળૂ   ગરઙૂળૂ ફૂ ુષઙદ  

૩  ૂ ળૂદૉસ  ઑ . ઼્વઅગૂ   ષ્ણ ક ભ઼ળ   ૫૨૨૯૯૫  ૭૫૩૨૨-૩૮૯૱૨૨ 
ષ્ણફી ળૉ ષ લૃ ુષયીઙ દૉરઞ ઼ૉફૉડળૂુષયીઙ ફૃ 
઼અજીવફ દધી દૉફૉ ષ ઽષડ ફૉ વઙદૂ દરીર 
ગીરઙૂળૂ  

૪ 
ૂ યૂરીયીઉ સૂષ યીઉ 

ષ઼ીષી  
ળૉ ષ લૃ ક ભ઼ળ   ૪૯૯૱૮૪  ૬૬૯૨૨-૩૬૪૬૨૨ 

ળૉ ષ લૃ ુષયીઙફૂ ષૉળી ષ઼ૃવીદ દૉરઞ ઉદળ 
ષ઼ૃવીદ ઼ ઽદફૂ ળૉ ષ લૃ ુષયીઙ ફૃ ગૉસ ુષયીઙ 
઼ૃબળુષટફ ુફલઅ થ  

૫  ૂ મીમૃયીઉ ઑ઼ ઼અઙીણી  ઼ૂ.઼ૉ.ઉ ઼બૉગડળ   ૪૮૪૪૱૭  ૬૬૯૨૨-૩૬૪૬૨૨  ઼ૉફૉડળૂ ુષયીઙ ફૃ ઼અજીવફ   

૬ 
ૂઞઙનૂસયીઉ ણૂ 

ણીયીથૂ  
ઑણૂ.ઈ. ઑ    ૫૭૭૮૮૮  ૫૯૯૨૨-૩૪૮૮૨૨ 

બઙીળ ઘજ ષ્ણ ફઅ-૯ ગીરઙૂળૂ ષ્ણ-૩૩ 
ઑઅ ફૂલળ ઙ સીઘી 

૭  ૂ ળઞફૂગીઅદ ઑર ઼્વઅગૂ   ઼ૉ.ઉ ઼બૉગડળ   ૪૯૯૩૨૫  ૪૯૪૨૨-૯૪૫૨૨  ઼ૉફૉડળૂ ુષયીઙ ફૉ વઙદૂ ગીરઙૂળૂ  

૮ 
ૂ ફળૉ યીઉ ઈળ. 

બઅજીવ   
 

઼મ.઼ૉ.ઉ ઼બૉગડળ 
૪૯૯૪૬૫  ૪૭૭૨૨-૱૩૩૨૨ 

઼ૉફૉડળૂ ુષયીઙ ફૉ વઙદૂ ગીરઙૂળૂ  
 

૯ 
ૂ દૉ યીઉ પફ યીઉ 

઼્વઅગૂ  
 

઼મ.઼ૉ.ઉ ઼બૉગડળ 
૪૱૯૭૭૱  ૪૭૭૨૨-૱૩૩૨૨ 

બઙીળ ઘજ ષ્ણ-૯ ગીરઙૂળૂ (ષ્ણ-૭)  
 

૱ 
ૂ રીપષૂમૉફ ઑર 

ઢીગૃળનૉ઼ીઉ  
ઑગીઋ ડ ડ   ૪૩૯૮૫૱  ૪૭૭૨૨-૱૩૩૨૨ 

ઑગીઋ ડ ડ ફૉ વઙદૂ ગરીઙૂળૂ  
 

૯ 
ૂ વીવ યીઉ ઑફ 
લીથૂ  

઼ૂ.ગવીગ   ૪૩૯૨૯૮  ૪૭૭૨૨-૱૩૩૨૨ 
઼ૂ,ગવીગ ફૉ વઙદૂ ગીરઙૂળૂ  
 

૩૨  ૂ ન ૃÛèÁõÛÈÛ …éÍÛ.Š¾ÛÛ¥éø  ઞૃ.ગવીગ   ૪૩૯૯૫૪  ૩૯૯૨૨-૮૫૪૨૨  ળૉ ગ્ણ નભદળફૂ ગરીઙૂળૂ  

૩૩  ૂ ઽળૉ ફ ઑભ યીષ઼ીળ   ઞૃ.ગવીગ   ૪૯૯૯૫૩  ૩૯૯૨૨-૮૫૪૨૨ 
વ્ગ ફઅ- ૩ ઇફૉ ૪,૯૩,૯૪,૯૫  ,૮૬ફી 

ષૉળીમૂવ વઙદ ફૂ ગીરઙૂળૂ  

૩૪  ૂ ુષગી઼યીઉ ઑર યઙદ   ઞૃ.ગવીગ   ૪૱૭૩૬૭  ૩૯૯૨૨-૮૫૪૨૨ 
ઞરૂફયીણી, ધીલૂબળષીફી, વરયીણી,ષઽૂષડૂ
જીઞ, ષીઽફષૉળી,ધૂલૉડળડૉ  ગવૉગસફફૂ 
ગીરઙૂળૂ દધી બીષદૂ ળ ડળ ફૂયીષષી  

૩૫  ૂ ન લૉસ ઑજ ટીવી   ઞૃ.ગવીગ   ૫૨૨૩૨૩  ૩૯૯૨૨-૮૫૪૨૨  વ્ગ ફઅ- ૭,૮,૯,૱,૯,૪૨,૮૫ફી ષૉળી મૂવફૉ 
વઙદૂ ગીરઙૂળૂ  



૩૬  ૂ ુફહૉસ ણૂ સરી   ઞૃ.ગવીગ   ૫૨૨૯૫૨  ૩૯૯૨૨-૮૫૪૨૨ 
વ્ગ ફઅ- ૫,૬,૬૩,૭૩,૭૪,૮૭ ફી ષૉળીમૂવ ફૉ 

વઙદૂ ગીરઙૂળૂ દૉરઞ  ્ભૉસફવ ડૉ  ફૂ 
ગીરઙૂળૂ  

૩૭  ૂ દૉઞવમૉફ ડૂ ળીથી   ઞૃ.ગવીગ   ૫૨૩૯૪૱  ૩૯૯૨૨-૮૫૪૨૨ 
વ્ગ ફઅ - ૩૱,૩૯,૮૩ ફી ષૉળીમૂવ ફૉ વઙદૂ 

ગીરઙૂળૂ  

૩૮ 
ૂ ષૂથગૃરીળ ઼ૂ 
બદૂ  

ઞૃ.ગવીગ   ૫૨૯૱૭૩  ૩૯૯૨૨-૮૫૪૨૨ 
રઽૉગર ગવીગ ફૂ  ગીરઙૂળૂ  
 

૩૯  ૂ ઇઅગૃળ મૂ.બડૉવ  ઞૃ.ગવીગ   ૫૨૩૯૱૩  ૩૯૯૨૨-૮૫૪૨૨  ઼ૉફૉડળૂ સીઘી રઽૉગરગવીગ ફૂ  ગીરઙૂળૂ  

૩૱  ૂ ઽફૂભરઅઽરન ઑ ફગૃર   ઞૃ.ગવીગ   ૫૫૪૮૩૭  ૩૯૯૨૨-૮૫૪૨૨   વ્ગ ફઅ. ૭૫ ધૂ ૭૯  ,૮૪, ૯૭ ધૂ ૯૯દધી 
બીથૂરૂડળ નભદળ,  

૩૯  ૂ ઼અઞલ ઑજ ઼્વઅગૂ   ઞૃ.ગવીગ   ૪૩૱૨૭૯  ૩૯૯૨૨-૮૫૪૨૨ 
બઙીળ ઘજ ષ્ણ-૯ ગીરઙૂળૂ (૩૬૭) 
રીઅઞવબૃળ ુષપીફ઼યી 

૪૨  ૂ ઼ૃળૉ સયીઉ ઞૉ.બણઅલી   ઞૃ.ગવીગ   ૪૯૯૮૩૯  ૩૯૯૨૨-૮૫૪૨૨  બઙીળ ઘજ ષ્ણ-૯ ગીરઙૂળૂ  (કણૂડ સીઘી) 

૪૩ 
ૂ મૃપીયીઉ ડૂ 

બીડથષીણૂલી  
ઞૃ.ગવીગ   ૪૯૩૯૯૫  ૩૯૯૨૨-૮૫૪૨૨ 

બઙીળ ઘજ ષ્ણ-૯ ગીરઙૂળૂ  (ષ્ણ ફઅ.૫) 
 

૪૪ 
ૂ ઽ઼રૃઘયીઉ ઑ઼ 

બળરીળ 
ઞૃ.ગવીગ   ૫૭૮૪૮૫  ૩૯૯૨૨-૮૫૪૨૨ 

બઙીળ ઘજ ષ્ણ-૯ ગીરઙૂળૂ (ઽીઋ઼ ઙ 
ઑભ ણૉમવ સીઘી) 

૪૫  ૂ ળ્ઽૂદ ઑવ.઼્વઅગૂ  ઞૃ.ગવીગ   ૪૱૯૮૯૭  ૩૯૯૨૨-૮૫૪૨૨  ઼ૉફૉડળૂ સીઘી ઽીવરી ભળઞ ર્ગૃભૂ ઽૉઢશ 
૪૬  રૂદૃવ ઑફ ઙ્ઽૉવ   ઞૃ.ગવીગ   ૫૭૭૬૯૮  ૩૯૯૨૨-૮૫૪૨૨  બઙીળ ઘજ ષ્ણ-૯ ગીરઙૂળૂ  (ષ્ણ ફઅ.૩૪) 

૪૭  ૂ ઽદૉસ ઑજ ઢ ળ   ઞૃ.ગવીગ   ૪૯૮૬૮૭  ૩૯૯૨૨-૮૫૪૨૨ 
બઙીળ ઘજ ષ્ણ-૯ ગીરઙૂળૂ (૩૬૭) 
રીઅઞવબૃળ ુષપીફ઼યી 

૪૮ 
ૂ લ્દૂમૉફ ઑર 

બળરીળ  
ઞૃ.ગવીગ   ૪૯૯૭૱૭  ૩૯૯૨૨-૮૫૪૨૨ 

઼ૉફૉડળૂ સીઘીરીઅ મીળફૂસૂ નભદળ ફૂ ગીરઙૂળૂ 
 

૪૯  ૂ રૂફી ૂમૉફ ઑવ ળીથી   ડીઉબૂ ડ   ૪૨૬૬૯૩  ૪૭૭૨૨-૱૩૩૨૨  મીળફૂસૂ નભદળ દૉરઞ દરીર બ ્ ડીઉબ ગળષી 
૪૱  ૂ ઽ ળસ ગૉ  ય    ુ઼બીઉ   ૪૩૯૭૯૫  ૩૬૱૨૨-૬૯૩૨૨  ગીરઙૂળૂ ષ્ણ ફઅ.૨૯ ઑઅ ુફલળૂઙ  સીઘી  
૪૯  ૂ રઽૉ  ઞૉ ઢીગ્ળ   ુ઼બીઉ   ૪૮૨૮૪૪  ૩૬૱૨૨-૬૯૩૨૨  બઙીળ ઘજ ષ્ણ ફઅ.૯ ગીરઙૂળૂ ષ્ણ - ૫  

૫૨  ૂ ભ્ઙડયીઉ ઑભ ષ઼ીષી   ુ઼બીઉ   ૪૫૨૮૫૬  ૩૬૱૨૨-૬૯૩૨૨  વ્ગ ફઅ-૭ ધૂ ૯ ફી ડબીવ, મૂવ્, ઞષીમ્ 
મ ષષીફૂ ગીરઙૂળૂ  

૫૩  વીવીયીઉ ઘઅણીશૉ  ુ઼બીઉ   ૪૨૫૩૭૯     ુ઼બીઉ ફૂ ઞફળવ ગીરઙૂળૂ  

૫૩  ૂ યળષીણ ટીવીયીઉ ઈળ   ુ઼બીઉ   ૫૫૩૪૩૨  ૩૬૱૨૨-૬૯૨૨૨  મઽીળફી ુષયીઙરીઅ ડબીવ્ મ ષષીફૂ દધી  
ડૉસફળૂ વીષષીફૂ ગીરઙૂળૂ  

૫૪  ૂ ફઙૂફયીઉ બળરીળ   ુ઼બીઉ   ૫૨૪૫૬૩  ૩૬૱૨૨-૬૯૨૨૨ 
મઽીળફી ુષયીઙરીઅ ડબીવ્ દધી ુમવ્  
મ ષષીફૂ  ગીરઙૂળૂ  

૫૫  ૂ ઼્રીયીઉ ઈળ ણીયૂ   ુ઼બીઉ   ૪૯૪૨૮૩  ૩૬૱૨૨-૬૯૨૨૨ 
વ્ગ ફઅ ૮૩ ધૂ ૮૭ દધી ૱૨,૱૱ ફી ડબીવ, 

મૂવ્ ઞષીમ મ ષષીફૂ ગીરઙૂળૂ ( બઙીળઘજ 
ઑ ફૂલ ળઅ ઙ સીઘી ) 

૫૬  ૂ ઼ૃફૂવ ઑર મૂફૂષીવૉ   ુ઼બીઉ   ૪૪૨૪૨૭  ૩૬૱૨૨-૬૯૨૨૨ 
વ્ગ ફઅ-૩૱ ફી ડબીવ, મૂવ્, ઞષીમ્ 

મ ષષીફૂ ગીરઙૂળૂ     (બઙીળઘજ 
ઑ ફૂલ ળઅ ઙ સીઘી ) 



૫૭  ૂ મઅસૂયીઉ ઞૉ ળીઢષી   ુ઼બીઉ   ૪૯૯૪૪૮  ૩૬૱૨૨-૬૯૨૨૨  ુ઼બીઉ ઞફળવ ગીરઙૂળૂ (  બઙીળ ઘજ 
ઑ ફૂલ ળઅ ઙ સીઘી ) 

૫૮  ૂ ઞફગમૉફ ઈળ ઼્વઅગૂ   ઽૉ બળ   ૪૫૮૭૪૯  ૩૬૱૨૨-૬૯૨૨૨ 
ઑગીઋ ડુષયીઙ દધી ગૉસ ુષયીઙરીઅ  ઽૉ બળફૂ 
ગીરઙૂળૂ  

૫૯  ૂ લીષળઽૃસૉફ ઑર રવૉગ   ઽૉ બળ   ૪૮૫૩૬૩  ૩૬૱૨૨-૬૯૨૨૨ 
વ્ગ ફઅ-૭૩,૭૪ ફી ડબીવ, મૂવ્, ઞષીમ્ 

મ ષષીફૂ ગીરઙૂળૂ (બઙીળ ઘજ 
ઑ ફૂલ ળઅ ઙ સીઘી ) 

૫૱ 
ૂ ફઙૂફયીઉ ઈળ 

રગષીથી  
ઽૉ બળ   ૪૭૩૨૪૨  ૩૬૱૨૨-૬૯૨૨૨  (બઙીળ ઘજ ષ્ણ -૨૱) ગીરઙૂળૂ ષ્ણ -૨૯ 

બીથૂ ગફૉ સફ જૉ ગઅઙ રીઅ ઽૉ બળ દળૂગૉ   

૫૯  ૂ ઼ુજફ ઑ઼ ગઽીળ   ઽૉ બળ   ૫૨૱૩૩૩  ૩૬૱૨૨-૬૯૨૨૨ 
(બઙીળ ઘજ ઑ ફૂલ ળઅ ઙ સીઘી ) ગીરઙૂળૂ  
ળૉ ષ લૃ સીઘી  

૬૨  ૂ ુફુરહીમૉફ ઑવ બડૉવ   ઽૉ બળ   ૫૫૯૭૫૮  ૩૬૱૨૨-૬૯૨૨૨   (બઙીળ ઘજ ષ્ણ ફઅ.-૨૪ ) ળૉ ષ લૃ ુષયીઙ રીઅ 
ઽૉ બળ ગીરઙૂળૂ  

૬૩  ૂ ુજરફ ઈળ જીળૉ વ   રઞૃળ   ૪૯૩૱૫૯  ૩૬૱૨૨-૬૯૨૨૨ 
રઞૃળ ભડળ બીથૂ ગફૉગસફ જૉગ ગળષીફૂ 
ગીરઙૂળૂ  

૬૪ 
ૂ બળીઙફલફ ઑ઼ 

ઙ્ણૂલી  
રઞૃળ   ૫૪૩૮૮૬  ૩૬૱૨૨-૬૯૨૨૨  રઞૃળ ભડળ બીથૂ ગફૉગસફ જૉગ ગળષીફૂ 

ગીરઙૂળૂ (બઙીળ ઘજ બીથૂ બૃળષઢી ) 

૬૫  ૂ ળીઞૃયીઉ ઙ્ન ણલી   રઞૃળ   ૪૭૬૱૪૯  ૩૬૱૨૨-૬૯૨૨૨ 
રઞૃળ ભડળ બીથૂ ગફૉગસફ જૉગ ગળષીફૂ 
ગીરઙૂળૂ  

૬૭  ૂ ષોસીવૂ  ઑફ. ળ્ઽૂદ   ઑ ડૂ઼   ૫૭૩૨૪૬ 
ઋ જગ બઙીળ-
૯૫૩૭ 

ઞફળવ ગીરઙૂળૂ દધી ગ્ બલૃડળ રીઅ બ ્ દોલીળ 
ગળષી ફૂ ગીરઙૂળૂ  

૬૬ 
ૂ બળરીળ ઽળવ  

ળરૉસયીઉ 
ઑ ડૂ઼   ૱૭૩૬૩૱ 

ઋ જગ બઙીળ-
૯૭૪૮  

ઞફળવ ગીરઙૂળૂ દધી ગ્ બલૃડળ રીઅ બ ્ દોલીળ 
ગળષીફૂ ગીરઙૂળૂ  

૬૭  ૂ જી વ ી  ળીઢષી  ઑ ડૂ઼   ૱૭૪૨૪૫ 
ઋ જગ બઙીળ-
૯૭૪૮  

ઞફળવ ગીરઙૂળૂ દધી ગ્ બલૃડળ રીઅ બ ્ દોલીળ 
ગળષીફૂ ગીરઙૂળૂ  

૬૮  ૂ ુફદૉસ ઈળ ળીઢષી   ઑ ડૂ઼   ૱૭૪૨૫૩ 
ઋ જગ બઙીળ-
૯૭૪૮  

ઞફળવ ગીરઙૂળૂ દધી ગ્ બલૃડળ રીઅ બ ્ દોલીળ 
ગળષીફૂ ગીરઙૂળૂ  

૬૯ 
ૂ ભળઽૂફમીફૃ  ઑ઼ 

ર ઼ૃળૂ 
ઑ ડૂ઼   ૱૭૪૨૬૨ 

ઋ જગ બઙીળ-
૯૭૪૮  

ઞફળવ ગીરઙૂળૂ દધી ગ્ બલૃડળ રીઅ બ ્ દોલીળ 
ગળષીફૂ ગીરઙૂળૂ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


