
બ ગ-૫ 
રીઽૉ   ઞૃવીઊ-૪૨૩૯ ફૂ રીિઽદૂ ઇુપગીળ ઇુપુફલર -૪૨૨૭ ઽૉઢશ રશૉવ ઇળજીકફૂ ુષઙદ નસીર્ષદૃઅ બ ગ  

ગજૉળૂફૃઅ ફીર:-િઽ઼ીમ ઇફૉ ુદજોળૂ ુફલીરગફૂ ગજૉળૂ,ઙીઅપૂફઙળ. 

ઇ.

ફઅ 
રીિઽદૂ રીઅઙફીળ ફીઙળૂગ, 

અ઼  ધીફૃઅ ફીર દધી ઼ળફીરૃઅ 
રીઅઙૉવ રીિઽદૂફૂ ડૃઅ ગરીઅ ુષઙદ

ઇળજી ઉફષણર્  

ધલી દીળૂઘ

ઇળજીફી 

ુફગીવફૂ 

દીળૂઘ 

રિઽફી ફૉ ઇઅદૉ 

બણદળ 

ઇળજીક 

અ઼મઅુપદ 

બૂ.ઈઉ.ક ફૃઅ 

ફીર ઇફૉ સીઘી

અ઼મઅુપદ 

ઇબૂવ 

ઇુપગીળૂ ૂફૃઅ 

ફીર 

(૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯)  (૱) 

૩ 
ૂ ઞૉ.ઑ઼.મીળ્ડ, 

ળથીષી઼,ફૂજ્ યીડષીણ્, 
રઽૉ઼ીથી (જી.ુદ.ગ રઽૉ઼ીથી) 

બૉન્સફ મીમદ ૩૫/૯/૩૫ 
ફગવ જીઞર્ 
યળષી 

ઞથીષૉવ ઝૉ .

 
૩ 

ૂ ષૂ ઑ 
જાબુદ 

ૂ બૂ ઑ઼ 
ર્નૂ 

૪ 
઼્વઅગૂ ઽ઼રૃઘયીઉ ગીઅુદવીવ 
,રઽ્ણૂ યીઙ્શ,જરીળ ષી઼, 
દીવ:ણય્ઉ,ુઞ.ષણ્નળી 
(ુઞુદગ રઽૉ઼ીથી) 

બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ ૪૨/૨૩/૩૬ બ દી 
રીઙૉવ ઝૉ . ૩ ૂ ષૂ ઑ 

જાબુદ 
ૂ બૂ ઑ઼ 
ર્નૂ 

૫ 
ળીષવ ઑસીમૉફ ગ્રવગૃરીળ, 
ઇરળફીધ મઅગ્વ્ટ,ગળથફઙળ 
ળ્ણ,ઙીલ ૂરઅનૂળબી઼ૉ,ગણૂ, 
(ુઞુદગ-રઽૉ઼ીથી) 

બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ ૪૬/૪/૩૬ બ દી 
રીઙૉવ ઝૉ . ૩ ૂ ષૂ ઑ 

જાબુદ 
ૂ બૂ ઑ઼ 
ર્નૂ 

૬ 
રપૃમૉફ ગીઅુદવીવ સીઽ, 
઼ૂ/૪૩૩,ઽળૂકર ફઙળ 
ઽીઋ.મ્ણર્ ,બીઅણૉ઼ળી,઼ૃળદ 
(ુઞુદગ-રઽૉ઼ીથી) 

બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ ૩૬/૫/૩૬ બ દી 
રીઙૉવ ઝૉ . ૩ ૂ ષૂ ઑ 

જાબુદ 
ૂ બૂ ઑ઼ 
ર્નૂ 

૭ 
ઞલઅુદવીવ વક્ષરથયીઉ 
રગષીથી,૭૫/ઑ, રુફસ ગૃડૂળ,ન્લૃ 
મગ઼ર્ગ્વ્ફૂ, ગચ્ઝ, યૃઞ (ુઞુદગ 
રઽૉ઼ીથી) 

બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ ૪૬/૫/૩૬ બ દી 
રીઙૉવ ઝૉ . ૩ ૂ ષૂ ઑ 

જાબુદ 
ૂ બૂ ઑ઼ 
ર્નૂ 

૮ ૂ રલૃળયીઊ ઑવ ગીગણૂલી ( 
ુઞુદગ ઇરનીષીન)  

ઙૐ ઼ૉ બઅ રઅણશ ીળી બઅ઼નઙૂ 
બીરૉવ ષઙર્-૫ ફી ગરર્જીળૂફૂ 

રીઽૂદૂ 
૪૭/૱/૩૬ 

ફગવ જીઞર્ 
યળષી જાથ 
ગળૉવ ઝૉ . 

૩ ૂરદૂ ઑ઼ ઑ 
સીઽ  

ૂ ઑ ગૉ  ળીઢષી

૯ 
઼અઞલ નવબદળીર ય  
ૂ જોિણલી ઽફરૃીફ ષીશૂ સૉળૂ, 

ર્ળમૂ(ણૂઑડૂ) 
બૉન્સફ ઇઅઙૉ રીિઽદૂ ૪૬/૨૫/૩૭

ફગવ જીઞર્ 
યળષી જાથ 
ગળૉવ ઝૉ  

૩  ૂ ઑફ ઑફ 
સીઽ 

ૂ ઑ઼ જી 
બડૉવ  

૱ 

બૂદીઅમળયીઉ જીષળીરની઼ બડૉવ 
૭૱, ઉ ગૅબી ઼઼્ીલડૂ, ર્તૉળી ળ્ણ 
રઽૉ઼ીથી. 
(ુઞુદગ રઽૉ઼ીથી) 

ગ્મ્લૃડૉણ બૉન્સફ ઇઅઙૉ ૩૪/૫/૩૭ 
ફગવ જીઞર્ 
યળષી જાથ 
ગળૉવ ઝૉ  

૩ ૂ ષૂ ઑ 
જાબુદ 

ૂ બૂ ઑ઼ 
ર્નૂ 

૯ 

ૂ જઅ ષનફ ૃષ  
૪૨૯- પફવ રૂ જૉમ્મ઼ર્  
સીઽૂમીઙ ઇરનીષીન (ણૂઑડૂ) 
 

ફી.િઽ દૉરઞ બૉ.િઽ. ફૉ વઙદૂ 
રીિઽદૂ 

૪૮/૬/૩૭ 
ફગવ જીઞર્ 
યળષી જાથ 
ગળૉવ ઝૉ  

૩ ૂ ઑફ ઑફ 
સીઽ 

ૂ ઑ઼ જી 
બડૉવ 



૩૨ 
઼અઞલ નવબદળીર ય  
ૂ જોિણલી ઽફરૃીફ ષીશૂ સૉળૂ, 

ર્ળમૂ (ણૂઑડૂ) 
ગ્ડર્  ગૉ઼ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ ૱/૯/૩૭ 

ફગવ જીઞર્ 
યળષી જાથ 
ગળૉવ ઝૉ  

૩ 
ૂ ઑફ ઑફ 
સીઽ 

ૂ ઑ઼ જી 
બડૉવ  

૩૩ 
ુ ષૉનૂ ગ્િગવી મઽૉફ ળુ઼ગવીવ  
રૃ: ગળથફઙળ દી: ગણૂ    (ુઞુદગ 
રઽૉ઼ીથી) 

બૉન્સફ મીમદ ૫૩/૨૱/૩૭
ફગવ જીઞર્ 
યળષી જાથ 
ગળૉવ ઝૉ  

૩ 
ૂ ષૂ ઑ 
જાબુદ 

ૂ બૂ ઑ઼ 
ર્નૂ 

૩૪ 
઼અઞલ નવબદળીર ય  
ૂ જોિણલી ઽફરૃીફ ષીશૂ સૉળૂ, 

ર્ળમૂ (ણૂઑડૂ) 
ઽીઊગ્ડર્  કણર્ળ મીમદ ૭/૩૨/૩૭ 

ફગવ જીઞર્ 
યળષી જાથ 
ગળૉવ ઝૉ  

૩ 
ૂ ઑફ ઑફ 
સીઽ 

ૂ ઑ઼ જી 
બડૉવ 

૩૫ 
઼અઞલ નવબદળીર ય  
ૂ જોિણલી ઽફરૃીફ ષીશૂ સૉળૂ, 

ર્ળમૂ(ણૂઑડૂ) 
ડૂ.઼ૂ ફી બ ફૂ ફગવ  ૨૩/૩૪/૩૭

ફગવ જીઞર્ 
યળષી જાથ 
ગળૉવ ઝૉ  

૩ 
ૂ ઑફ ઑફ 
સીઽ 

ૂ ઑ઼ જી 
બડૉવ 

૩૬ 
ઞરૃયીઊ ઑફ બળરીળ ઼ૂ-૱ 
ચુફહઢ બીગર્  ઼઼્ીલડૂ ુ રૃદીર્ ઽ્વ 
બી઼ૉ ય જ (ણૂઑડૂ) 

ડૂગળ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ  ૪૫/૩૪/૩૭
ફગવ જીઞર્ 
યળષી જાથ 
ગળૉવ ઝૉ  

૩ 
ૂ ઑફ ઑફ 
સીઽ 

ૂ ઑ઼ જી 
બડૉવ 

૩૭ 
યઙષદૂ ઑ઼ ળીથી ૩૱- ૂજી 
ણૃબવૉક્ષ બીધર્ ઼ૂડૂ બીઝશ રઽૉ઼ીથી 
(ણૂઑડૂ) 

઼ૂપૂ યળદૂફૂ રીિઽદૂ  ૯/૫/૩૮ 
ફગવ જીઞર્ 
યળષી જાથ 
ગળૉવ ઝૉ  

૩ 
ૂ ઑફ ઑફ 
સીઽ 

ૂ ઑ઼ જી 
બડૉવ 

૩૮ 

બડૉવ ઽ઼રૃઘયીઊ રઅઙશયીઊ 
ઊ/૩૫ સીઅદૂફૉગૉદફ ઼઼્ીલડૂ 
઼ળનીળજ્ગ બી઼ૉ ફળ્ણી ઇરનીષીન 
(ણૂઑડૂ) 

઼ૂ઼ૂ઼ૂ ફી ઢળીષફૂ ફગવ  ૭/૬/૩૮ 
ફગવ જીઞર્ 
યળષી જાથ 
ગળૉવ ઝૉ  

૩ 
ૂ ઑફ ઑફ 
સીઽ 

ૂ ઑ઼ જી 
બડૉવ  

૩૯ 

ળૉઙૂફીમૉફ ઞૉ ષીચૉવી 
 રૃ:બ્; ઈર્ન દી:બૉડવીન ુઞ: 
ઈથઅન (ણૂઑડૂ) 
 

મગ મનવષી મીમદ  ૩૫/૬/૩૮ 
ફગવ જીઞર્ 
યળષી જાથ 
ગળૉવ ઝૉ  

૩ 
ૂ ઑફ ઑફ 
સીઽ 

ૂ ઑ઼ જી 
બડૉવ 

૩૱ 

ૂ રફ્ઞગૃરીળ ળરથવીવ સીઽ 
 ઢૉ: ઘી઼ ભળઞબળફી ઇુપગીળૂ જી 
ઈઊ ણૂ ઼ૂ ભણૂલી જૉરમ઼ર્ 
ઇરનીષીન (ણૂઑડૂ) 

મનવૂ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ  ૨૩/૨૮/૩૮
ફગવ જીઞર્ 
યળષી જાથ 
ગળૉવ ઝૉ  

૩ 
ૂ ઑફ ઑફ 
સીઽ 

ૂ ઑ઼ જી 
બડૉવ 

૩૯ 
ઑફ મૂ જીષણી 
 ઼શષૂ, બઅજષડૂ ઼઼્ીલડૂ ૪, ્વ 
ુઞ: જારફઙળ (ણૂઑડૂ) 

ઋ.બ.પ્. ઇઅઙૉફૉ રીિઽદૂ  ૨૩/૨૮/૩૮
ફગવ જીઞર્ 
યળષી જાથ 
ગળૉવ ઝૉ  

૩ 
ૂ ઑફ ઑફ 
સીઽ 

ૂ ઑ઼ જી 
બડૉવ 

૪૨ 
ળીઞૃયીઊ ઑર  બળરીળ  
ઙૃઞળીદ ળીઞલ બઅજીલદ ડૉગુફગવ 
ગરર્જીળૂ રઽીરઅણશ, ય જ (ણૂઑડૂ) 

ઢળીષફૂ ફગવ ૪૱/૨૮/૩૮
ફગવ જીઞર્ 
યળષી જાથ 
ગળૉવ ઝૉ

૩ 
ૂ ઑફ ઑફ 
સીઽ 

ૂ ઑ઼ જી 
બડૉવ 

૪૩ 

ઑર ઑર બઢીથ  

બ્વ્ગ ફઅ ૩૪૯ ર ફઅ ૮૯૱ ઙૃઞળીદ 

ઽીઋ઼ીંઙ મ્ણર્  મીબૃફઙળ (ણૂઑડૂ) 

ઋ.બ.પ્ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ ૭/૱/૩૮ 
ફગવ જીઞર્ 
યળષી જાથ 
ગળૉવ ઝૉ  

૩ 
ૂ ઑફ ઑફ 
સીઽ 

ૂ ઑ઼ જી 
બડૉવ 

૪૪ 

ગૃળૉસૂ ળ્સફમૂમૂ ઑર   

ણૂ-૬૨ ઇરૂફબીગર્  ઼઼્ીલડૂ 

લ્ઙૂગૃડૂળ ઼ીરૉ ષણ્નળી (ણૂઑડૂ) 

 
 

઼ૂ઼ૂ઼ૂફી ઢળીષફૂ ફગવ  ૩/૩૨/૩૮ 
ફગવ જીઞર્ 
યળષી જાથ 
ગળૉવ ઝૉ  

૩ 
ૂ ઑફ ઑફ 
સીઽ 

ૂ ઑ઼ જી 
બડૉવ 



૪૫ 

ઇદૃવ સૉઘણી ૩૬૫-ુ ટર  

ગ્મ્પ્વૉક્ષ મ઼ી ડૉ ન્ણ ઼ીરૉ ઞૃફીઙત 

(ણૂઑડૂ) 

ઙૃઞળીદ જાઽૉળ ઼ૉષી ઇઅઙૉફ્ 
ફીઙળૂગ્ફી ઇુપગીળ ઇઙૉફૂ 

રીિઽદૂ 
૩/૩૨/૩૮ 

ફગવ જીઞર્ 
યળષી જાથ 
ગળૉવ ઝૉ  

૩ 
ૂ ઑફ ઑફ 
સીઽ 

ૂ ઑ઼ જી 
બડૉવ 

૪૬ 
ઋષસયીઊ ઞૉઢીયીઊ ઙીરૂદ  
રૃ:બ્: નૉઙીરી પ્ુપલી ભુશલૃ દી: 
ષીવ્ણ ુઞ: દીબૂ (ણૂઑડૂ) 

બૉડી િઽ઼ીમફૂસફૉ 
 વઙદૂ રીિઽદૂ  

૮/૫/૩૯ ફગવ જીઞર્ 
યળષી જાથ 
ગળૉવ ઝૉ  

૩ 
ૂ ઑફ ઑફ 
સીઽ 

ૂ ઑ઼ જી 
બડૉવ 

૪૭ 
ઇઅગૃળ પણૃગ  
 ઑ-૪૯  ફઅનફષફ ળૉ઼ૂણઅ઼ૂ ૩૭૨ ભૃડ 
ળીંઙ ળ્ણ ળીઞગ્ડ (ણૂઑડૂ) 

ઞૃ.ગી. ફૉ વઙદૂ રીિઽદૂ  
૩૬/૫/૩૯ ફગવ જીઞર્ 

યળષી જાથ 
ગળૉવ ઝૉ  

૩ 
ૂ ઑફ ઑફ 
સીઽ 

ૂ ઑ઼ જી 
બડૉવ 

૪૮ 

પી ીફૂ રઽરન ઇબ્નૃવ ઽૃરૉળી બીગર્  

઼઼્ીલડૂ બઢીથષીણૂ રવીણ-ઊ ડ 

(ુઞુદગ યૃઞ ) 

બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ 

૯/૫/૩૯ 

૩/૯/૩૯ 

--- 
ૂ ગૉ  ઞૉ 

ઙ્ ષીરૂ  
ૂ બૂ ગૉ  મવીદ 

૪૯ 

બડૉવ ુસ બીમૉફ રથૂવીવ  

ૂ ફષૂ ઼ૃઅનળૂબૃળૂ સીશી દી: 

ઙીઅપૂપીર ુઞ: ગળઝ(ણૂઑડૂ) 

ઋ.બ.પ્. ઇઙૉફૂ રીિઽદૂ  ૯/૭/૩૯ 

૩૯/૯/૩૯ 

--- 
ૂ ઑફ ઑફ 
સીઽ 

ૂ ઑ઼ જી 
બડૉવ 

૪૱ 

ઋુરલી સઅગળ પીઅુપલી  

ઢૉ: ઼ીઅુષદ યીગળ યીષફી 

઼઼્ીલડૂ રૃ; ઼ીષળગૃઅ ણવી (ણૂઑડૂ) 
ઋ.બ.પ્. ઇઙૉફૂ રીિઽદૂ  ૮/૭/૩૯ 

ફગવ જીઞર્ 
યળષી જાથ 
ગળૉવ ઝૉ  

૩ 
ૂ ઑફ ઑફ 
સીઽ 

ૂ ઑ઼ જી 
બડૉવ 

૪૯ 

િનફૉસ મૂ જોસૂ  

મજાળ ળ્ણ રૃ: યીડબૃળ દી: અ઼ઘૉણી 

ુઞ; ઝ્ડીઋનૉબૃળ (ણૂઑડૂ) 
ષઙર્-૩/૪ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ  ૪૯/૭/૩૯ ૮/૯/૩૯ --- 

ૂ ઑફ ઑફ 
સીઽ 

ૂ ઑ઼ જી 
બડૉવ 

૫૨ 

ઞલગૃરીળ જૃફૂવીવ ઼અપષૂ 

 ઈઅમી મજાળ ટીઅ઼ૂફૂ ળીથૂ ળ્ણ 

રીઅણષૂ(ણૂઑડૂ)  

ઋ.બ.પ્. ઇઙૉફૂ રીિઽદૂ  ૪/૮/૩૯ 

ફગવ જીઞર્ 
યળષી જાથ 
ગળૉવ ઝૉ  

૩ 
ૂ ઑફ ઑફ 
સીઽ 

ૂ ઑ઼ જી 
બડૉવ 

૫૩ 

નૉષવૃયીઊ નલઞૃયીઊ બડૉવ 

 ૫૭-૪ ઼્ફીફઙળ પળરબૃળ ળ્ણ 

ઇ ીરી ષવ઼ીણ (ણૂઑડૂ) 

ડૉરબ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ  ૩૫/૮/૩૯ ૬/૯/૩૯ --- 
ૂ ઑફ ઑફ 
સીઽ 

ૂ ઑ઼ જી 
બડૉવ 

૫૪ 

ુષળ યીઊ ષૂ બીઅણૉ   

૩૨૱-પરર્યુક્દ ળૉ઼ીંણફ઼ૂ 

મીળણ્વૂ ુઞ; ઼ૃળદ (ણૂઑડૂ) 

ઋ.બ.પ્ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ  ૩૯/૮/૩૯ ૪૭/૯/૩૯ --- 
ૂ ઑફ ઑફ 
સીઽ 

ૂ ઑ઼ જી 
બડૉવ 

૫૫ 

઼ૃળૉસયીઊ ઞૉ રીષીથૂ  

૭-ઙ્બીવ ષીડૂગી ઞપીર  

઼઼્ીલડૂફૂ મીઞૃરી ીળગી 

(ણૂઑડૂ)  

ઋ.બ.પ્ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ  ૪૯/૮/૩૯ ૪૯/૯/૩૯ --- 
ૂ ઑફ ઑફ 
સીઽ 

ૂ ઑ઼ જી 
બડૉવ 

૫૬ 

બળૉસગૃરીળ જઅનૃયીઊ જોસૂ ૯-ઞૃફૂ 

ગ્ડૉઞ ઽ્ુ બડવ ડીભ ગષીડળ઼ 

ઇઅમીજી (ણૂઑડૂ) 

ઋ.બ.પ્ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ  ૪૫/૮/૩૯ 
ફગવ જીઞર્ 
યળષી જાથ 
ગળૉવ ઝૉ  

૩ 
ૂ ઑફ ઑફ 
સીઽ 

ૂ ઑ઼ જી 
બડૉવ 

૫૭ 

ગૂળૂડયીઊ ઊ ળયીઊ બડૉવ 

 (ુઞુદગ ઼ૃળદ) 

 

ડૉરબ ષૉન્ણળ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ  ૪૯/૮/૩૯ --- ૩ ૂ ઑ બૂ ઙીુષદ ૂ ણૂ ઑફ બડૉવ 



૫૮ 

ૂ જઅ ષનફ ૃષ  
૪૨૯- પફવ રૂ જૉમ્મ઼ર્  
સીઽૂમીઙ ઇરનીષીન 
 (બૂઑક ઙીઅપૂફઙળ) 
 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂફૉ જૃગષૉવ બઙીળ 
ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ   

૩/૮/૩૯ ૫૩/૯/૩૯ -- 

ગૃ. ઼ૃળયૂ મૂ. નષૉ ૂ.ઑ઼.ઑ઼.ઙ
ષીન્ણૉ   
 
 

૫૯ 

ૂ દખ્દુ઼અઽ (દઘૃયી) ળીઢ્ણ 
“રીદૅગૅબી”, ૩, યુક્દફઙળ ઼્., 
ળીઞગ્ડ-૫૮૨૨૨૪ 
(બૂઑક ઙીઅપૂફઙળ) 

દી. ૨૩/૨૬/૩૮ ધૂ દી. 
૫૩/૨૫/૩૯ ઼ૃપૂરીઅ ળીજ્લફી 
રીફ. દરીર રઅ ૂ ૂક, ઼અ઼નૂલ 
઼ુજષ ૂક, ુષળ્પ બક્ષફી 
ફૉદી ૂ રીડૉ  યીણી-યથ્ધીઅ, 
બઙીળ, રૃ઼ીભળૂ ઘજર્ ગૉ  ઇન્લ ઽૉણ 
ફૂજૉ ગૉ ડવૂ ળગર જૄગષૉવ ઝૉ  દૉફૂ 
઼અબૄથર્ રીિઽદૂ ફીર ઼ીધૉ 
લુક્દઙદ ઈબષૂ.  

૩/૮/૩૯ ૫૩/૯/૩૯ --- 

ગૃ. ઼ૃળયૂ મૂ. નષૉ ૂ.ઑ઼.ઑ઼.ઙ
ષીન્ણૉ   
 
 

૫૱ 

ૂ ઞલૉન્ ુ અ઼ઽ ષૂ. બળરીળ 
૩૪, ઽિળ કર ઑબીડર્રૉન્ડ, 
૩૪૪, રઽીષૂળ, “઼ૂ”, ઼઼્ીલડૂ, 
જાર વીઘીજી રીઙર્, 
જારફઙળ-૫૮૩૨૨૱ 
(બૂઑક ઙીઅપૂફઙળ) 

ુઞ ી ગવૉક્ડળ, ળીઞગ્ડફૂ 
઼ૉષીબ્ધૂફૂ રીુથદ ઘળૂ ફગવ

૩૪/૮/૩૯ ૩૯/૯/૩૯ --- 

ગૃ. ઼ૃળયૂ મૂ. નષૉ ૂ.ઑ઼.ઑ઼.ઙ
ષીન્ણૉ   
 
 

૫૯ 

઼ૃફૂવયીઊ ઝઙફયીઊ ઼ળથૂલી રૃ: 

બ્ ડ  દી: ગીવ્વ ુઞ: બઅજરીઽીવ 

(ુઞુદગ ઙ્પળી) 

બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ ૩૭/૮/૩૯ --- ૩ ૂ ઑ ણૂ યરીદ ગૃ. ઑ ઈળ ષો લ 

૬૨ 

ળીઢષી સઅગળયીઊ નવ઼ૃઘયીઊ  

રૃ: ષનૉ઼ૂલી બ્: ષીચષી દી: ઞૉદબૃળ 

ુઞ: ઝ્ડીઋનૉબૃળ (ુઞુદગ બીવફબૃળ  

ઘીદીગૂલ દબી઼ફૉ વીદૂ રીિઽદૂ ૪૯/૮/૩૯ --- ૩ ૂ ઑજ ગૉ  ઢીગળ 
ૂ ઞૉ ઈઊ 
નૉ઼ીઊ 

૬૩ 

રફૃજી મમીજી ઢીગ્ળ  

ૂ ળઅઙ ઼઼્ીલડૂ ચળ્ઊ ગ્વ્ફૂ 

઼ીરૉ રૃ; ુષ઼ફઙળ 

 (ુઞુદગ રઽૉ઼થી ) 

બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ ૪૱/૮/૩૯ ૪૩/૯/૩૯ --- 
ૂરદૂ ઼ૂ ઑ઼ 

સરીર્  
ૂ બૂ ઑ઼ 
ર્નૂ 

૬૪ 

ઽળૂકૃર્ થ ઽળઙ્ષફની઼ ય  

 ગીશી ય ફ્ રઽીણ ુ઼ધ્પબૃળ ુઞ: 

બીડથ (ુઞુદગ બીડથ ) 

બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ ૩૮/૮/૩૯ --- ૩ 
ૂ ઈઊ ઑ 
નૉ઼ીઊ 

ૂ ઑજ ઑજ 
બળરીળ 

૬૫ 
ળઅઞફમૉફ રીપષવીવ  

(ુઞુદગ િઽરદફઙળ ) 
બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ ૪૩/૮/૩૯ ૪૩/૯/૩૯ --- ૂ ઞૉ ઑ઼ બડૉવ ૂ મૂ ડૂ જાફૂ 

૬૬ 

ઑફ ગૉ  બળરીળ ૩૨૬-ગૃમૉળ ુફષી઼ 

ષથગળ ષી઼ ઙીઅપૂફઙળ 

 (ુઞુદગ યૃઞ ) 

બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ ૩૪/૮/૩૯ --- ૩ 
ૂ ગૉ  ઞૉ 

ઙ્ ષીરૂ  
ૂ બૂ ગૉ  મવીદ 

૬૭ 

ઞૉ ઑવ ળીરીથૂ ઑ઼ ઑ ઑગ઼ -૱ 

઼દળ ષીશૂ વીઊફ ઈનૂબૃળ 

(ુઞુદગ યૃઞ ) 

 

ઈષગ મીમદ ૩૪/૮/૩૯ ૪૮/૯/૩૯ ૩ 
ૂ ગૉ  ઞૉ 

ઙ્ ષીરૂ  
ૂ બૂ ગૉ  મવીદ 



૬૮ 

ૂરદૂ ગર ફફૂસી ઑભ ઼ીંપૂ 

૩૪૬૫-ળીપૉ ડૉફીરડ  કૃર્ થ ફઙળ 

બી઼ૉ ઼ૃળનફઙળ (ુઞુદગ ઼ૃળનફઙળ ) 

બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ ૯/૮/૩૯ ૱/૯/૩૯ -- 
ૂ મૂ ઞૉ 
જૐઽીથ  

ૂ ઑ઼ ગૉ  
બીનસીઽ  

૬૯ 

ૂરદૂ ગર ફફૂસી ઑભ ઼ીંપૂ 

૩૪૬૫-ળીપૉ ડૉફીરડ  કૃર્ થ ફઙળ 

બી઼ૉ ઼ૃળનફઙળ (ુઞુદગ ઼ૃળનફઙળ ) 

બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ ૩૭/૮/૩૯ ૱/૯/૩૯ -- 
ૂ મૂ ઞૉ 
જૐઽીથ  

ૂ ઑ઼ ગૉ  
બીનસીઽ  

૬૱ 

ુસષર િનફૉસજઅ  ળીષવ 

 બ્વ્ગ ફઅ-૭ ઼્ઽર ળ્ઽીઋ઼ 

ધવદૉઞ ઇરનીષીન (ુઞુદગ 

઼ૃળનફઙળ ) 

બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ ૩૭/૮/૩૯ ૬/૯/૩૯ --- 
ૂ મૂ ઞૉ 
જૐઽીથ  

ૂ ઑ઼ ગૉ  
બીનસીઽ  

૬૯ 

બડૉવ ળઅઞફમૉફ રીપષવીવ  

મૂ-૬ ઋરી યષીફૂ ઼઼્ીલડૂ 

ીઙણ ઇરનીષીન 

(બૂબૂક ષણ્નળી) 

બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ ૪૪/૮/૩૯ ૩૱/૯/૩૯ --- ૂ ઑ ઼ૂ બડૉવ 
ૂ ઑજ ગૉ  
ઋબીધ્પીલ  

૭૨ 

ઞૉ ઑજ ઽગીથૂ   

ૉલ  ઽળૂ ગીસ ફઙળ ઼ૃળનફઙળ 

(ુઞુદગ ર્ળમૂ ) 

઼ૉષી ળૉ ગણર્  ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ  ૪૩/૮/૩૯ ૪૨/૯/૩૯ --- 
ૂરદૂ લૃ ઑ઼ 

ઙ્ળ  
ગૃ. ગૉ  ઑવ 
ષીચૉવી  

૭૩ 

઼ૃધીળ ુજળીઙગૃરીળ બૂ 

 ૩૫-મૂ ળીઞફ બીગર્  ઞફદી ર્ઙળૂ 

ળ્ણ રૃ: ર્ઙળૂ ુઞ: ઈથઅન 

(ણૂઑડૂ) 

ઋ.બ.પ્ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ  ૫/૯/૩૯ ૮/૯/૩૯ --- 
ૂ ઑફ ઑફ 
સીઽ 

ૂ ઑ઼ જી 
બડૉવ 

૭૪ 

ુષષૉગ ળીઞ યીઊ બડૉવ    

૪૩૪-ગૉશષથૂ પીર ુફગ્વ 

ઇરનીષીન (ણૂઑડૂ) 

ગૃર્બ -૩ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ  ૫/૯/૩૯ 
ફગવ જીઞર્ 
યળષી જાથ 
ગળૉવ ઝૉ  

૩ 
ૂ ઑફ ઑફ 
સીઽ 

ૂ ઑ઼ જી 
બડૉવ 

૭૫ 

ળીઞૉન્ ગૃરીળ ઑર જાફૂ  

રપૃળીઞ મગ ઼઼્ીલડૂ ળ્ણ ઼ૂષૂવ 

ઽ્ુ બડવ બીઝશ બીવફબૃળ 

(ણૂઑડૂ) 

઼ૂફૂલ્ળૂડૂ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ  ૮/૯/૩૯ 
ફગવ જીઞર્ 
યળષી જાથ 
ગળૉવ ઝૉ . 

૩ 
ૂ ઑફ ઑફ 
સીઽ 

ૂ ઑ઼ જી 
બડૉવ 

૭૬ 

મૂ ષૂ ળીજા  

ળમીળૂ ષી઼ રીવવી નળષીજા મઽીળ 

બીવફબૃળ (ણૂઑડૂ) 

઼ૂફૂલ્ળૂડૂ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ  ૮/૯/૩૯ 
ફગવ જીઞર્ 
યળષી જાથ 
ગળૉવ ઝૉ . 

૩ 
ૂ ઑફ ઑફ 
સીઽ 

ૂ ઑ઼ જી 
બડૉવ 

૭૭ 

ષીશી વૂવીમૉફ ઑર  

ઢૉ: યળદફઙળ ઈનસર્ ઼઼્ી. બ્વ્ગ 

ફ ૫-ઑ-૫૪૨૭ ઇઅમીજી રઅિનળ 

બી઼ૉ રૃ; યીષફઙળ  (ણૂઑડૂ) 

બઙીળ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ  ૯/૯/૩૯ ૩૩/૯/૩૯ --- 
ૂ ઑફ ઑફ 
સીઽ 

ૂ ઑ઼ જી 
બડૉવ 

૭૮ 

ળીઢષી સઅગળયીઊ નવ઼ૃઘયીઊ  

રૃ:બ્: ષનૉ઼ૂલી બ્: ષીચષી દી: 

ઞૉદબૃળ બીષૂ ુઞ; ઝ્ડી ઋનૉબૃળ 
(ણૂઑડૂ) 

ઘીદીગૂલ દબી઼ફૉ વઙદૂ રીિઽદૂ ૩૫/૯/૩૯ 
ફગવ જીઞર્ 
યળષી જાથ 
ગળૉવ ઝૉ . 

૩ 
ૂ ઑફ ઑફ 
સીઽ 

ૂ ઑ઼ જી 
બડૉવ 



૭૯ 

ુષથયીઊ ણૂ બડૉવ  

મૂ-૫ વ રૂ મઅઙવ્ટ ફષી ફળ્ણી 

ઇરનીષીન (ણૂઑડૂ) 

ઋ.બ.પ્ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ ૩૫/૯/૩૯ ૩૯/૯/૩૯ --- 
ૂ ઑફ ઑફ 
સીઽ 

ૂ ઑ઼ જી 
બડૉવ 

૭૱ 

ષીશી યૃબીદયીઊ ળીરયીઊ  

રૃ: બીઅજ બૂબશષી દી: ગ્ણૂફીળ ુઞ: 

ઙૂળ઼્રફીધ (ણૂઑડૂ) 

ઋ.બ.પ્. ફૉ વઙદૂ રીિઽદૂ  ૩૯/૯/૩૯ ૩૯/૯/૩૯ --- 
ૂ ઑફ ઑફ 
સીઽ  

ૂ ઑ઼ જી 
બડૉવ  

૭૯ 

ુઞદૉન્ ગૃરીળ ઑ઼ બડૉવ  

૬- ૉરવ બીગર્  ઼઼્ીલડૂ ઈઞષી 

ળ્ણ બીથૂ ઙૉડ ષણ્નળી (ણૂઑડૂ) 

ઑફ.બૂ.ઑ. ફૉ વઙદૂ રીિઽદૂ ૪૨/૯/૩૯ ૪૱/૯/૩૯ --- 
ૂ ઑફ ઑફ 
સીઽ  

ૂ ઑ઼ જી 
બડૉવ  

૮૨ 

મીવૂલી ઞલૉસ   

ગોવી઼ ફઙળ ગીવીષણ (ુ઼દવી ) 

(ણૂઑડૂ) 

ઋ.બ.પ્. ફૉ વઙદૂ રીિઽદૂ ૪૭/૯/૩૯ --- ૩ 
ૂ ઑફ ઑફ 
સીઽ  

ૂ ઑ઼ જી 
બડૉવ  

૮૩ 

ઙૂદીમૉફ ગીસયીઊ ણ્ણૂલી પ્વ્ડ 

ફઅ ૪૯/ણૂ સૉળૂ ફઅ ૩૨ યીષૃયીફ્ 

જ્ગ યીષફઙળ (ુઞુદગ યીષફઙળ) 

બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ ૩/૯/૩૯ ૪૭/૯/૩૯ --- ૂ ણૂ ગૉ  જૐઽીથ ૂ જી ઼ૂ ઙીઅપૂ 

૮૪ 

઼ૃલર્ ગીઅદ પૂળઞવીવ ગીળૂઈ  

૪૨૩ ળીઞ ૂ  ઑબી. ઞૃફીઙત 

(ુઞુદગ ઞૃફીઙત) 

બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ ૩૨/૯/૩૯ ૩૯/૯/૩૯ -- ૂ ગૉ  ઑર ઼્વઅગૂ
ૂ બૂ ઑફ 

બ્બડ 

૮૫ 

ૂ જોડઅઙૂલી ઇસ્ગ ગૉસષવીવ 

નીદીળ ળ્ણ ઞૃફીઙત 

 (ુઞુદગ ઞૃફીઙત) 

ુમવ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ  ૩૪/૯/૩૯ ૩૫/૯/૩૯ --- ૂ ગૉ  ઑર ઼્વઅગૂ
ૂ બૂ ઑફ 

બ્બડ 

૮૬ 

ળઅઞફમૉફ રીપષવીવ બડૉવ  

મૂ-૬ ઋરીયષીફૂ ઼઼્ીલડૂ ીઙણ 

ઇરનીષીન(બૂબૂક ળીઞગ્ડ) 

બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ ૩/૯/૩૯ ૩૩/૯/૩૯ --- 
ૂ મૂ ગૉ  

બીચણીશ 
ૂ ષૂ ઼ૂ ઙતષૂ

૮૭ 

સૃગવ ુષફીલગ યીુષ ઼ીન  

બીળૉઘ સૉળૂ ષ્ળીષીણૈ બી ૉ઼ ષતષીથ 

઼ૂડૂ (બૂબૂક ળીઞગ્ડ) 

બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ ૩૨/૯/૩૯ ૩૪/૯/૩૯ --- 
ૂ મૂ ગૉ  

બીચણીશ 
ૂ ષૂ ઼ૂ ઙતષૂ

૮૮ 

મૂ ઑ ષીઙણૂલી ઈફઅન 

 મઅ઼ૂબીગર્  સૉળૂ ફઅ ૩ ગીવીષીણ ળ્ણ 

(બૂબૂક ળીઞગ્ડ) 

બીઅજરી બઙીળ બઅજ મીમદ ૪૨/૯/૩૯ ૪૮/૯/૩૯ --- 
ૂ મૂ ગૉ  

બીચણીશ 
ૂ ષૂ ઼ૂ ઙતષૂ

૮૯ 

ુષળ઼ીંઙયીઊ ગીફજીયીઊ ફીલગ 

઼અદળ્ણ દી:ઙ્પળી ુઞ: બઅજરઽીવ 

(ુઞુદગ ઙ્પળી) 

બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ ૪૩/૯/૩૯ ૪૱/૯/૩૯ --- ૂ ઑ ણૂ યરીદ
ગૃ.ઑ ઈળ. 
ષોસલ  

૮૱ 
ઈટીન ર્ ળૂટષીફ ઇબ્નૃવળમ   

(ુઞુદગ ઼ૃળદ) 
ડૂગૂડ્ મીમદ ૪૭/૯/૩૯ -- ૩ ૂ ઑ બૂ ઙીુષદ ૂ ણૂ ઑફ બડૉવ 

૮૯ 

બીળ઼ગૃરીળ ળ઼ૂગવીવ સીઽ 

બૂબૂશીષીશૂ સૉળૂ ર;ૃ ઼ીલવી ુઞ: 

઼ૃળૉ ન્નફઙળ (ુઞુદગ મ્ડીન) 
 

બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ ૯/૯/૩૯ ૩૱/૯/૩૯ --- 
ૂ ઑ઼ ઑફ 
઼ળીળૂલી  

ૂ ઑર ઑજ 
મપૉગી  



૯૨ 

રગષીથી બીવીયીઊ ઙ્ુષઅનયીઊ 

 રૃ: બીથૂજી દી: ઇરળૉવૂ  

(ુઞુદગ ઇરળૉવૂ) 

મૂવ્ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ  ૩૱/૯/૩૯ --- ૩ ૂ ઑર ઑ રૃ ી 
ૂ ઈળ ષૂ 
઼ૃષી 

૯૩ 

ુષળૉ ન્  ઞૉ ઼ૃદળૂલી મૂ-૱૨૩ 

નૉષળીઞ ફ્વૉડ ઞજી઼ મઅઙવી જીળ 

ળ દી મ્ણગનૉષ ઇરનીષીન  

(બૂઑક ઙીઅપૂફઙળ) 

઼ુષર઼્ ળૉ ગણર્  ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ  ૪૮/૯/૩૯ --- ૩ ગૃ. ઼ૃળયૂ મૂ નષૉ
ૂ ઑ઼ ઑ઼ 
ઙષીન્ણૉ   

૯૪ 

ઇવગીમૉફ ઽ઼રૃઘયીઉ બડૉવ ૩૪-

ળીપૉષૂવી ડૉફીરડ , ચ્ણીચીણૂ ડૉ ન્ણ 

, ડૉસફ ળ્ણ ,રૃ ઼ીથઅન , દી 

઼ીથઅનજી ઇરનીષીન  

(બૂબૂક ઇરનીષીન) 

બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ 

૨૫/૨૯/૩૯ ૩૩/૨૯/૩૯

--- 

ૂ ઑર.ઞૉ. ઢક્કળ ૂ ણૂ.ુષ.બળૂઘ 

૯૫ 

ગીઅુદવીવ ફળુ઼ઽયીઉ ઼્વઅગૂ 

૬/૫૩ ઙષરડ જી ગ્વ્ફૂ 

,઼ૃઘળીરફઙળ , ઙ્રદૂબૃળ 

ઇરનીષીન -૪૩ 

(બૂબૂક ઇરનીષીન)  

બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ 

૩૨/૨૯/૩૯ ૩૪/૨૯/૩૯

--- 

ૂ ઑર.ઞૉ. ઢક્કળ ૂ ણૂ.ુષ.બળૂઘ 

૯૬ 

 ૂ ઙથબદયીઉ ઽળૂયીઉ બડૉવ 

ણૂ/૫૪ ગરર્જીળૂફઙળ  ઼઼્ીલડૂ 

ુષયીઙ-૩ ચીડવ્ણૂઈ ,ઇરનીષીન 

-૮૩(બૂબૂક ઇરનીષીન) 

બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ 

૪૱/૨૯/૩૯ ૫૩/૨૯/૩૯

--- 

ૂ ઑર.ઞૉ. ઢક્કળ ૂ ણૂ.ુષ.બળૂઘ 

૯૭ 

ળઞફૂગીઅદ ઑ઼ ઞોફ  

ળીર બળમણૂ બી઼ૉ મ્ળ઼ન  

(ુઞુદગ ઈથઅન) 

બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ 

૩/૯/૩૯ ૪૭/૯/૩૯ 

--- 

ૂ ઈઊ ષૂ 

ઙૃઅણૉજૂલી  

ૂ ઈળ ઑર 

઼અઙીણી 

૯૮ 

ળભૂગઇઽૉરન રવૉગ અ઼પીથી  

દી: રીદળ ુઞ: ઘૉણી  

(ુઞુદગ ફણૂલીન) 

બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ 

૩૱/૯/૩૯ ૪૯/૯/૩૯ 

--- 

ૂ ઈળ ટૉણ બડૉવ ૂ ઼ૂ જી 

ગીઝૂલી  

૯૯ 

યઙષીફયીઊ ઼ૂ ષ઼ીષી  

દી: ઞઅમૃ઼ળ ુઞ: ય જ  

(ુઞુદગ ય જ) 

બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ 

૩૩/૯/૩૯ ૩૱/૯/૩૯ 

--- 

ૂ ઑ ઑજ સૉઘ ૂ ગૉ  ઑજ 

ઙીરૂદ 

૯૱ 

યઙષીફયીઊ ઼ૂ ષ઼ીષી  

દી: ઞઅમૃ઼ળ ુઞ: ય જ  

(ુઞુદગ ય જ) 

બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ 

૩૯/૯/૩૯ ૪૱/૯/૩૯ 

--- 

ૂ ઑ ઑજ સૉઘ ૂ ગૉ  ઑજ 

ઙીરૂદ 

૯૯ 
િનબગયીઊ ઽ઼રૃઘયીઊ ઼્ફૂ 

(ુઞુદગ ઇરનીષીન) ડૉરબ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ  
૫૨/૮/૩૯ ૪૱/૯/૩૯ 

--- 
ૂ જી ઑ઼ 

ળીમણૂલી  

ૂ ઑ ગૉ  ળીઢષી 



૱૨ 
જઅ ષનફ ૃષ 

 (ુઞુદગ ઇરનીષીન) બઙીળ યથ્ધી ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ  
૮/૯/૩૯ ૩૫/૯/૩૯ 

--- 
ૂ જી ઑ઼ 

ળીમણૂલી  

ૂ ઑ ગૉ  ળીઢષી 

૱૩ 
રઽ ગૃરીળ બડૉવ  

(ુઞુદગ ઇરનીષીન) ુફ ૃદ વીય્ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ  
૩૯/૯/૩૯ ૪૨/૯/૩૯ 

--- 
ૂ જી ઑ઼ 

ળીમણૂલી  

ૂ ઑ ગૉ  ળીઢષી 

૱૪ 

બડૉવ સૂષીયીઊ મૉજળનીન 

 રૃ; ગૃગળષીણી દી: ુષજાબૃળ ુઞ: 

રઽૉ઼ીથી (ુઞુદગ રઽૉ઼ીથી) 

બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ 

૪૨/૯/૩૯ --- 

૩ 

ૂરદૂ ઼ૂ ઑ઼ 

સરીર્  

ૂ બૂ ઑ઼ 

ર્નૂ  

૱૫ 

ડૂ ઑ઼ ઈઽૃજા 

 ુ઼ધ્પબૃળ  

 ુઞ: બીડૈથ (ુઞુદગ બીડથ) 

બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ 

૪૯/૯/૩૯ --- 

૩ 

ૂ ઑર ઑભ 

જીરણૂલી  

ૂ ઑજ ઑજ 

બળરીળ 

૱૬ 

ૂ ઑફ ઑફ સીઽ 

 મૂ -૪૬ િળુધ્પ ઑબીડર્રૉન્ડ 

જાબુદ ઙીણર્ફ ઼ીરૉ ષી઼થી 

(ુઞુદગ ષવ઼ીણ) 

ગ્મ્પ્લૃડળ ગૉ  ુ ન્ડળફૉ વઙદી બીડૈર઼્ 
ગૉ  ળૂભૂવીંઙ ઘળૂનૂ મીમદ 

૪૬/૯/૩૯ --- 

૩ 

ગૃ. ડૂ ઑ઼ મજી ગૃ. ડૂ ઑ઼ મજી

૱૭ 

ઑજ જી ઇણષીથૂ 

 પ્વ્ડ ફઅ ૪૬૯/૪૬૱ રગીફ ફઅ ૬ 

ષ્ણર્  ફઅ ૬ -ઑ ઈિનબૃળ  

(ુઞુદગ યૃઞ) 

બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ 

૩૩/૯/૩૯ --- 

૩ 

ૂગૉ  ઞૉ ઙ્ ષીરૂ ૂ બૂ ગૉ  મવીદ

૱૮ 

બડૉવ જઅનૃયીઊ ુષઢવયીઊ ઞૃફી મ઼ 

ડૉ ન્ણ બી઼ૉ મીલણ  

(ુઞુદગ ર્ણી઼ી) 

ડૉમ્બ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ  

૪૯/૯/૩૯ --- 

૩ 

ૂ મૂ ઑ઼ 

ળીઢ્ણ 

ૂ ઑ઼ ઞૉ 

બઅજ્વૂ  

૱૯ 

ઢીગળ ઇુફ પ ઙથબદવીવ 

રઽૉમૂઙી ફઙળ ર્ડૉળી ઼ીમળરદૂ 

ઇરનીષીન (ુઞુદગ ર્ણી઼ી) 

ડૉમ્બ  ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ 

૪૱/૯/૩૯ --- 

૩ 

ૂ મૂ ઑ઼ 

ળીઢ્ણ 

ૂ ઑ઼ ઞૉ 

બઅજ્વૂ  

૱૱ 

ઽૉરવદી ઽહર્નયીઊ ઼ૃદળૂલી ળઽૉ-

૩૱૩ ૂબીન ફઙળ ષૂઈઊબૂ ળ્ણ 

ગીળૉવૂ મીઙ ષણ્નળી 

 (ુઞુદગ ષણ્નળી) 

બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ 

૪૯/૯/૩૯ --- 

૩ 

ૂ ષીલ ઑર 

સીઽ  

ૂ ઈળ ણૂ ઘૃઅડૂ

૱૯ 
યઙ્ળી ળરૉસયીઊ રીષજીયીઊ  

(ુઞુદગ િઽરદ ફઙળ ) 
બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ 

૭/૯/૩૯ ૯/૯/૩૯ 
--- 

ૂ ઞૉ ઑ઼ બડૉવ ૂ મૂ ડૂ જાફૂ 

૯૨ 
ઞઙરવ ઑ બળરીળ  

(ુઞુદગ િઽરદ ફઙળ ) 
બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ 

૯/૯/૩૯ ૩૭/૯/૩૯ 
--- 

ૂ ઞૉ ઑ઼ બડૉવ ૂ મૂ ડૂ જાફૂ 

૯૩ 
ઢીગળ ઇુફ પ ઙથબદવીવ  

(ુઞુદગ િઽરદ ફઙળ ) 
ડૉરબ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ  

૪૭/૯/૩૯ ૪૭/૯/૩૯ 
--- 

ૂ ઞૉ ઑ઼ બડૉવ ૂ મૂ ડૂ જાફૂ 

૯૪ 
ફડષળવીવ ગૉ  જોહૂ  

(ુઞુદગ િઽરદ ફઙળ ) 
બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ 

૩/૯/૩૯ ૩૨/૯/૩૯ 
--- 

ૂ ઞૉ ષૂ 

ચ્ણી઼ળી  

ૂ ઞૉ ષૂ 

ચ્ણી઼ળી  

૯૫ 
ઈવજીયીઊ બૂ બળરીળ  

(ુઞુદગ િઽરદ ફઙળ ) 
બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ 

૪૬/૯/૩૯ ૪૱/૯/૩૯ 
--- 

ૂ ઞૉ ષૂ 

ચ્ણી઼ળી  

ૂ ઞૉ ષૂ 

ચ્ણી઼ળી  



 

 
ફ પ :- ઋગદ મીગૂ ઇળજીકફૂ ગીલર્ષીઽૂ જીવૃ ઽ્ઉ બણદળ નસીર્ષૉવ ઝૉ. દધી ફગવ જીઞર્  ફિઽ યળષીફૉ બિળથીરૉ બણદળ ળઽૉષી બીરૉવ   
   

િઽ઼ીમ ઇફૉ ુદજોળૂ ુફલીરગફૂ ગજૉળૂ,ઙીઅપૂફઙળ 
બ ગ-૫ (઼રળૂ) 

 દી. ૫૩/૨૯/૪૨૩૯ફી ળ્ઞ બૃળી ધદી રિઽફીફૂ રીિઽદૂ ઇુપગીળ ઇુપુફલર- ૪૨૨૭ ઽૉઢશ રશૉવ ઇળજીકફૂ ુષઙદ નસીર્ષદૃઅ બ ગ    
ગજૉળૂફૃઅ ફીર   સ ઈદફૂ 

બણદળ ઇળજીક 
રી઼  નળમ્લીફ રશૉવ 

ઇળજીક 
ગૃવ ઇળજીક ુફગીવ 

ગળૉ વ 

ઇળજીક 

બણદળ 

િઽ઼ીમ ઇફૉ ુદજોળૂ ુફલીરગફૂ 

ગજૉળૂ, ઙીઅપૂફઙળ 
૭૨ ૬૫ ૯૫ ૬૬ ૬૯ 

 


