
બ ગ-૫ 
રીઽૉ   ઼પ્ડૉ મ્મળ-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 

(૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) 

૩ 
ૂ ઞૉ.ઑ઼.મીળ્ડ, 

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

બૉન્સફ મીમદ ૩૫/૯/૩૫ ફગવ જીઞર્ યળષી 
ઞથીષૉવ ઝૉ . 

 
૩ 

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 

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

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

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

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

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 

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 

૯ ઼અઞલ નવબદળીર ય  
ૂ જોિણલી ઽફરૃીફ ષીશૂ સૉળૂ, ર્ળમૂ(ણૂઑડૂ) 

બૉન્સફ ઇઅઙૉ રીિઽદૂ ૪૬/૨૫/૩૭
ફગવ જીઞર્ યળષી 
જાથ ગળૉવ ઝૉ  

૩ 

૱ 

ૂ 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 

૯ 
઼અઞલ નવબદળીર ય  
ૂ જોિણલી ઽફરૃીફ ષીશૂ સૉળૂ, ર્ળમૂ (ણૂઑડૂ) 

 
ગ્ડર્  ગૉ઼ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ ૱/૯/૩૭ 

ફગવ જીઞર્ યળષી 
જાથ ગળૉવ ઝૉ  

૩ 

૩૨ 
ુ ષૉનૂ ગ્િગવી મઽૉફ ળુ઼ગવીવ  
રૃ: ગળથફઙળ દી: ગણૂ    (ુઞુદગ રઽૉ઼ીથી) 

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

૩ 

૩૩ ઼અઞલ નવબદળીર ય  
ૂ જોિણલી ઽફરૃીફ ષીશૂ સૉળૂ, ર્ળમૂ (ણૂઑડૂ)

ઽીઊગ્ડર્  કણર્ળ મીમદ ૭/૩૨/૩૭ 
ફગવ જીઞર્ 
યળષી જાથ 
ગળૉવ ઝૉ  

૩ 

૩૪ 
઼અઞલ નવબદળીર ય  
ૂ જોિણલી ઽફરૃીફ ષીશૂ સૉળૂ, ર્ળમૂ(ણૂઑડૂ) 

ડૂ.઼ૂ ફી બ ફૂ ફગવ  ૨૩/૩૪/૩૭
ફગવ જીઞર્ 
યળષી જાથ 
ગળૉવ ઝૉ  

૩ 



૩૫ 
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 

૩૬ 
યઙષદૂ ઑ઼ ળીથી ૩૱- ૂજી ણૃબવૉક્ષ બીધર્ ઼ૂડૂ 
બીઝશ રઽૉ઼ીથી (ણૂઑડૂ) 

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

૩ 

૩૭ 
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 

૩૮ 
ળૉઙૂફીમૉફ ઞૉ ષીચૉવી 
 રૃ:બ્; ઈર્ન દી:બૉડવીન ુઞ: ઈથઅન (ણૂઑડૂ) 
 

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

૩ 

૩૯ 
ૂ રફ્ઞગૃરીળ ળરથવીવ સીઽ 

 ઢૉ: ઘી઼ ભળઞબળફી ઇુપગીળૂ જી ઈઊ ણૂ ઼ૂ 
ભણૂલી જૉરમ ર઼્ ઇરનીષીન (ણૂઑડૂ) 

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

૩ 

૩૱ 
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 

૩૯ 
ળીઞૃયીઊ ઑર  બળરીળ  
ઙૃઞળીદ ળીઞલ બઅજીલદ ડૉગુફગવ ગરર્જીળૂ 
રઽીરઅણશ, ય જ (ણૂઑડૂ) 

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

૩ 

૪૨ 

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 

૪૩ 

ગૃળૉસૂ ળ્સફમૂમૂ ઑર   

ણૂ-૬૨ ઇરૂફબીગર્  ઼઼્ીલડૂ લ્ઙૂગૃડૂળ ઼ીરૉ 

ષણ્નળી (ણૂઑડૂ) 

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

૩ 

૪૪ 

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 

૪૫ 
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 

૪૬ 
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 

૪૭ 

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 

૪૮ 

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 



૪૯ 

ઑફ ગૉ  બળરીળ ૩૨૬-ગૃમૉળ ુફષી઼ ષથગળ ષી઼ 

ઙીઅપૂફઙળ 

 (ુઞુદગ યૃઞ ) 

બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ ૩૪/૮/૩૯ --- ૩ 

૪૱ 
મીવૂલી ઞલૉસ   

ગોવી઼ ફઙળ ગીવીષણ (ુ઼દવી ) (ણૂઑડૂ) ઋ.બ.પ્. ફૉ વઙદૂ રીિઽદૂ ૪૭/૯/૩૯ 
ફગવ જીઞર્ 
યળષી જાથ 
ગળૉવ ઝૉ  

૩ 

૪૯ 

બડૉવ સૂષીયીઊ મૉજળનીન 

 રૃ; ગૃગળષીણી દી: ુષજાબૃળ ુઞ: રઽૉ઼ીથી 

(ુઞુદગ રઽૉ઼ીથી) 

બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ 

૪૨/૯/૩૯ --- 

૩ 

૫૨ 
ઑજ જી ઇણષીથૂ પ્વ્ડ ફઅ ૪૬૯/૪૬૱ રગીફ ફઅ 

૬ ષ્ણર્  ફઅ ૬ -ઑ ઈિનબૃળ (ુઞુદગ યૃઞ) 
બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ 

૩૩/૯/૩૯ --- 
૩ 

૫૩ 

ઞૉ ષૂ રીવ 

ળૉ : ઼ૃગી ડીઅગષી બ્: જાફષણ દી: ઼અદળીરબૃળ ુઞ: 

રઽૂ઼ીઙળ (ણૂઑડૂ) 

ઋ.બ.પ્. ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ  

૩૨/૱/૩૯ ફગવ જીઞર્ 
યળષી જાથ 
ગળૉવ ઝૉ  

૩ 

૫૪ 
ઙૃથષઅદળીલ ઑર જોસૂ  

૮૭૨/૪ ઼ૉગડળ-૫૨ ઙીઅપૂફઙળ (ણૂઑડૂ) 
ઋ.બ.પ્. ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ 

૩૬/૱/૩૯ 
૩૪/૯/૩૯ --- 

૫૫ 

ગૃઅ નફવીવ ઞલ ષીવ  

૪૭-ઇ ષૂફૂ ઑબીટ્રડ ઘ્ણૂ ઈઅમવૂ ગીવૃબૃળ 

ઇરનીષીન (ણૂઑડૂ) 

બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ 

૩૮/૱/૩૯ ૮/૯/૩૯ 

--- 

૫૬ 

ઇઅિગદગૃરીળ ઑર જાબુદ  

૯-લ્ઙૉ ળ ઼઼્ી. ફીઙવબૃળ ળ્ણ રઽૉ઼ીથી 

(ણૂઑડૂ) 

ઋ.બ.પ્. ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ 

૩૱/૱/૩૯ ૩/૯/૩૯ 

--- 

૫૭ 

ળીઞૉન્ ગૃરીળ ઑર જાફૂ  

રપૃળીઞ મગ ઼઼્ીલડૂ ળ્ણ ઼ૂષૂવ ઽ્ુ બડવ 

બીઝશ બીવફબૃળ (ણૂઑડૂ) 

઼ૂપૂ યળદૂ  ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ  ૩૱/૱/૩૯ 
ફગવ જીઞર્ 
યળષી જાથ 
ગળૉવ ઝૉ . 

૩ 

૫૮ 

ઇરળૂસ ઑર બૃજાળી  

઼ૂ/૪૭ ન્લૃ સુક્દ ઼્ઈ. જોપબૃળ ઼ૉડૉવીઊડ 

ઇરનીષીન (ણૂઑડૂ) 

બઙીળ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ  ૩૯/૱/૩૯ ૩૪/૯/૩૯ --- 

૫૯ 

યીફૃયીઊ ફીધીયીઊ ણમઙળ 

 યષીફૂ બીગર્  ઼઼્ીલડૂ રૃ: બીવૂદીથી 

ુઞ: યીષફઙળ (ણૂઑડૂ) 

઼ૂ઼ૂ઼ૂ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ  ૪૪/૱/૩૯ ૯/૯/૩૯ --- 

૫૱ 

ણમઙળ ઇઅગૃળ મૂ  

મઅઙવી ફઅ ૱૯ ગૉસષબીગર્  ઼઼્ી. ષીષ્વ (ણૂઑડૂ) 

 

઼ૂ઼ૂ઼ૂ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ  ૪૬/૱/૩૯ 
ફગવ જીઞર્ 
યળષી જાથ 
ગળૉવ ઝૉ .  

૩ 

૫૯ 
ુષકર્રયીઊ ઽ઼રૃઘવીવ ુ ષૉનૂ ઙૃથબળૂફઙળ બ્: 

દવષીથી દી:રીઅણષૂ ુઞ; ગળઝ (ણૂઑડૂ) 
઼ૂ ઼ૂ ઼ૂ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ  

૪૯/૱/૩૯ ૩/૯/૩૯ 
--- 

૬૨ 

ુફુદફ મૂ બડૉવ 

 (ુઞુદગ ઇરનીષીન) 

 

ડૉરબ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ 

૪૬/૱/૩૯ ૪૯/૯/૩૯ 

--- 



૬૩ 
ઋરઅઙયીઊ ગૉ  જ્ગ઼ૂ  

(ુઞુદગ ઇરનીષીન) 
ડૉરબ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ 

૪૱/૱/૩૯ ૩૭/૯/૩૯ 
--- 

૬૪ 

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

રીિઽદૂ ઇુપગીળ ઇુપુફલર-
૪૨૨૭ ફૂ ગવર-૩૩(૩) ફી 
ઇક્ષળ઼: ષથૈર્ફફૂ રીુથદ ફગવ

૩૨/૨૱/૩૯ ૮/૯/૩૯ 

--- 

૬૫ 

ૂ ચફ લીરયીઉ ઑફ. બીપળી 
મૂ-૪૨૬, ઑબૉક્ષ ગ્રસીર્લવ ઼ૉન્ડળ,લસ પ્વીટી 
બી઼ૉ,ષળીઝી રૉઉફ ળ્ણ, ઼ૃળદ 
(બૂઑક ઙીઅપૂફઙળ) 

ૂ ઞઙનૂસ ઼ીન, ઈઉ. ઑભ. 
ઑ઼. ફૂ ઼ુષર઼્મૃગફૂ ફગવ 

૪૫/૨૱/૩૯ ૪૭/૯/૩૯ 

--- 

૬૬ 

ૂ ઇુફ ધ્પુ઼અઽ મશષઅદુ઼અઽ બળરીળ૪૬, 
ુષુષપયીળદૂ ઼઼્ીલડૂ,યીષ઼ીળ ઽ્ ડૉવ બી઼ૉ, 
ફષી ષીણઞ, ઇરનીષીન 

(બૂઑક ઙીઅપૂફઙળ) 

જીઞર્ ઑવીઋન઼્ફૉ વઙદૂ રીિઽદૂ ૪૱/૨૱/૩૯ ૱/૯/૩૯ 

--- 

૬૭ 

ઇસ્ગયીઊ પીળસૂયીઊ ન્સૂ ૪૮-મૂ ીઽરથ 

઼઼્ીલડૂ રૃ: ળીઞૃવી 

(ુઞુદગ ઇરળૉવૂ) 

બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ ૩૮/૱/૩૯ ૱/૯/૩૯ --- 

૬૮ 
ઑ઼ ઈળ જૐપળૂ  દી: લીળી ુઞ: દીબૂ (ુઞુદગ 

દીબૂ ) 
ડૉરબ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ 

૱/૱/૩૯ ૩૩/૯/૩૯ 
--- 

૬૯ 
ગીશીયીઊ ઇળઞથયીઊ નૉ઼ીઊ પ્વ્ડ ફઅ ૫૱૪/૬ 

઼ૉગડળ૪૯ ઙીઅપૂફઙળ (ુઞુદગ ષવ઼ીણ) 
બઙીળ યથ્ધીફૉ વઙદૂ રીિઽદૂ 

૪૫/૱/૩૯ ૯/૯/૩૯ 
--- 

૬૱ 

બડૉવ મીમૃવીવ ળીરજીયીઊ ઑભ/૯ ળૉજૂફી બીગર્  

ગ્દળબૃળ ષ્ડળ બીક઼્ર્ ઼ીરૉ ઇરનીષીન (બૉજૃગ 

ઙીઅપૂફઙળ) 

બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ 

૪૩/૱/૩૯ ૩૮/૯/૩૯ 

૩ 

૬૯ 
ળઞફૂગીઅદ ઑ઼ ઞોફ  

ળીર બળમણૂ બી઼ૉ મ્ળ઼ન (ુઞુદગ ઈથઅન) 
દભીષદ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ  

૩૱/૱/૩૯ ૩૭/૯/૩૯ 
--- 

૭૨ 

સીઅદૂવીવ ઑ઼ મજાથૂલી ૩૫-મૂ ઞલ 

રઽીગીશૂ ઼઼્ી. રઽીષૂળ ઽ્વ ઼ીરૉ ઈઞષી ળ્ણ 

ષણ્નળી (ુઞુદગ ઙ્પળી) 

બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ 

૪૱/૱/૩૯ ૩૭/૯/૩૯ 

--- 

૭૩ 
બઅગઞગૃરીળ ળરૉસજઅ  બડૉવ  

રૃ: ગળીલી દી: ષીબૂ ુઞ: ષવ઼ીણ (ણૂઑડૂ) 
઼ૂ઼ૂ઼ૂ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ  ૫૨/૱/૩૯ ૩૯/૯/૩૯ --- 

૭૪ 

યઙૃયીઊ િગસફયીઊ બડૉવ 

 રૃ: ગૃઅ ણીજી બ્: ળઘ્વૂ નીનળી ઇફૉ ફઙળ ઽષૉવૂ 

઼ૉવષી઼ (ણૂઑડૂ) 

઼ૂ઼ૂ઼ૂ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ  ૫૨/૱/૩૯ 
ફગવ જીઞર્ 
યળષી જાથ 
ગળૉવ ઝૉ .  

૩ 

૭૫ 

ઇબ્નૃવી ઊસીગ ઼રૉજા 

 ળૉ ન્ઞ ભ્ળૉ ડ કભૂ઼ રૃઅ ી 

ુઞ: ગળઝ (ણૂઑડૂ) 

ડૂગળફૉ વઙદૂ રીિઽદૂ  ૫૨/૱/૩૯ ૩૯/૯/૩૯ --- 

૭૬ 

ઋરૉસ ઑર કટી 

 ૬૨૯-બઅજ ગ લીથ ગીશી ફીશી યીષફઙળ 

(ણૂઑડૂ) 

ફી.ુફ./઼અલૃગદ ુફલીરગફૉ વઙદૂ 

રીિઽદૂ  
૫૨/૱/૩૯ ૪૩/૯/૩૯ --- 



૭૭ 

ગીઅદૂયીઊ સઅગળયીઊ બડૉવ  

૩૪૱૱/૩ ઼ૉગડળ ૫-મૂ ઙીઅપૂફઙળ 

(ણૂઑડૂ) 

બળૂક્ષીફૉ વઙદી ુફલરફૂ રીિઽદૂ 

૬/૯/૩૯ ફગવ જીઞર્ 
યળષી જાથ 
ગળૉવ ઝૉ . 

૩ 

૭૮ 

િનબગ ગીફજી ઼ નળષી ઽિળઞફ ષી઼ ઞૃધશ 

ઞૃફીઙત  

(ણૂઑડૂ) 

બૉન્સફફૉ વઙદૂ રીિઽદૂ  

૭/૯/૩૯ 

૩૪/૯/૩૯ -- 

૭૯ 

બડૉવ રૉઽૃવ ળરથવીવ  

રૃ; વૂરવી બ્: ષણષી઼ દી: ીઅુદઞ ુઞ; 

઼ીમળગીઅઢી 

(ણૂઑડૂ) 

યળદૂ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ  

૮/૯/૩૯ 
ફગવ જીઞર્ 
યળષી જાથ 
ગળૉવ ઝૉ . 

૩ 

૭૱ 

ઑ઼ ગૉ  યળષીણ  

ઑ-૪-૩નૉષન  ભવૉડ િઽળીમી બીગર્  બી઼ૉ 

ફષી ષીણઞ (ણૂઑડૂ) 

ઋ.બ.પ્ ફૉ વઙદૂ રીિઽદૂ  

૩૱/૯/૩૯ 

--- ૩ 

૭૯ 
નૉષૉફ ગૐસૂગયીઊ ુ઼દીબળી  

૩૫૮-ઙૃ ઼ીન ઼઼્ીલડૂ ળીઞગ્ડ (ણૂઑડૂ) 
ગર્ૃબ -૩ ફૉ વઙદૂ રીિઽદૂ  

૩૯/૯/૩૯ 
--- ૩ 

૮૨ 
ઑ઼ ઑજ બણૂલીળ  

઼ષજીબળી ઇરળૉવૂ (ણૂઑડૂ) 
બૂબૂક ઇઙૉફૂ રીિઽદૂ  

૩૯/૯/૩૯ 
૩૯/૯/૩૯ ---- 

૮૩ 

ફૉઽીમૉફ નક્ષૉસગૃરીળ સીઽ રૃ:઼ઘૂની઼ ભુશલૃ  

(ઈટીન બ્શ)ઢી઼ળી ુઞ: ઘૉણી  

(ુઞુદગ ફણૂલીન) 

બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ 

૪૯/૯/૩૯ --- 

૩ 

૮૪ 

઼ળલૃમૉફ સસૂગીઅન્દ   

઼ુચ્જનીફઅન ઼઼્ીલડૂ -૩૪  ઘીણૂ ભુશલી 

(ુઞુદગ ઙ્પળી) 

બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ 

૱/૯/૩૯ --- 

૩ 

૮૫ 

ૂરદૂ ૉરૂમૉફ પફયીઉ યીડૂ  

ર્ણી નૉષીફ્ ષી઼ જા ષૂ ળૉ ડ્ળઅ ડ બી઼ૉ 

ઙૃવમીઉ ડૉગળી ,ફષળઅઙબૃળી  

ઇરનીષીન (બૉજૃગ ઇરનીષીન) 

બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ 

૨૩/૨૯/૩૯ ૨૩/૨૯/૩૯ 

--- 

૮૬ 

ૂ ગૃનઅફવીવ  ઞલ ષીવ  

૪૭- ષીરૂ ઑબીડર્રડ  

ઘ્ણૂ ઈમવૂ ગીવબૃૃળ  ઇરનીષીન -૨૩(બૉજૃગ 

ઇરનીષીન) 

બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ 

૨૮/૨૯/૩૯ ૩૩/૨૯/૩૯ 

--- 

૮૭ 

ૂ  ઇફઅદળીલ ળીરિકર્  ુ ષૉનૂ    

ડૂ–ઑભ /૫ ુફવર મીઙ ફ્વૉડ જન્ રથૂ 

ઽ્ બૂડવ બી઼ૉ સીઽૂમીઙ ઇરનીષીન (બૉજૃગ 

ઇરનીષીન) 

બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ 

૯/૨૯/૩૯ --- 

૩ 

૮૮ 

ૂ ઽળનૉષુ઼ઽ  મશષઅદુ઼ઽ જૃણી઼રી ઈવીબ 

઼જૃળૂ મૂ /૱૪  

બૃસગળપીર  બી઼ૉ ગીવીષણ ળ્ણ 

ળીઞગ્ડ (બૉજૃગ ઇરનીષીન) 

બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ 

૩૮/૨૯/૩૯ ૩૯/૨૯/૩૯ 

--- 



૮૯ 

ૂરદૂ ફૂવળત્ફ ુષ ઼ફયીઉ ળ્ટૂઈ , C/O  

કવ ઇંણૂઈ વૂઙવ ઼ુષર઼્ ઑ /૫ સીળ્ફ 

ઑબીડર્રડ ,  મઽૉળીરબૃળી , ઇરનીષીન (બૉજૃગ 

ઇરનીષીન) 

બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ 

૩૱/૨૯/૩૯ ૩૯/૨૯/૩૯ 

--- 

૮૱ 

ૂ ઇળષીંનયીઉ નૉષજીયીઉ ણીર્ળ    

ઑ -૭ ઙૃવમીઉ ડૉગળી કભૂ઼઼ર્ ગ્વ્ફૂ નસ 

મઅઙવી ,ઈમીષીણૂ  

ઇરનીષીન (બૉજૃગ ઇરનીષીન) 

બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ 

૪૮/૨૯/૩૯ ૪૯/૨૯/૩૯ 

--- 

૮૯ 

ફૐદર ફીધીયીઉ બળરીળ , ફીઙળ સૉળૂ , 

ષોઞફીધફી રઅિનળ બી઼ૉ , ્વ (ુઞુદગ 

જારફઙળ) 

બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ 

૮/૯/૩૯ ૪૯/૯/૩૯ 

--- 

૯૨ 

ઽહર્નળીલ ઑજ.ઇગર્ીષદ , ઉન ર જીન , 

઼ૃયીહબળી -૩, જાઙફીધ રઽીનૉષફી રઅિનળ બી઼ૉ , 

જારફઙળ  (ુઞુદગ જારફઙળ) 

બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ 

૪૩/૯/૩૯ --- 

૩ 

૯૩ 

઼ૂ ઑવ નષૉ   

઼ીરગ સૉળૂ ર્ળમૂ ષ 

(ુઞુદગ ર્ળમૂ) 

બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ 

૩૬/૯/૩૯ ૪૮/૯/૩૯ 

--- 

૯૪ 

ગવ઼ળૂલી જાનષયીઊ મૂ   

ગૃઅયીળષીણી દી: રઽૃષી ુઞ; યીષફઙળ (ુઞુદગ 

ઞૃફીઙત) 

રૃ઼ીભળૂ યથ્ધી મીમદ 

૬/૯/૩૯ ૩૭/૯/૩૯ 

--- 

૯૫ 

મૂ ગૉ  જાણૉજા 

 ઼મ.ળજી ડીળ ફવૂલી રીરવદનીળ ગજૉળૂ 

ફવૂલી  (ુઞુદગ યૃઞ) 

બળૂષઽફ યથ્ધી મીમદ 

૪૱/૯/૩૯ --- 

૩ 

૯૬ 

મીળ્ડ િગસફ  

 રૃ: મીલણ ુઞ: ઇળષ ૂ મીળ્ડ ભશૂ 

(ુઞુદગ ઇળષ ૂ) 

ગર્ૉજ્લૃડૂ મીમદ 

૱/૯/૩૯ --- 

૩ 

૯૭ 

રફૃયીઊ દૂળષીથી  

રૃ: ુસથીષીણ દી: ર્ણી઼ી 

 (ુઞુદગ ઇળષ ૂ) 

બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ 

૪૱/૯/૩૯ --- 

૩ 

૯૮ 

ઑવ ઑવ સૉઘ (ઑણષ્ગૉ ડ)  

ઙષવૂ ષી઼ ષીણૂ ળ્ણ ણૂ઼ી  

ુઞ: મગી (ુઞુદગ બીવફબૃળ) 

બઙીળરી ડૂણૂઑ઼ મીમદ 

૩/૯/૩૯ ૯/૯/૩૯ 

--- 

૯૯ 

ળીઞૉસ ષૂ ઙઞઞળ 

 ૪૨૯ ફૂવ ઼ીઙળ ઑબીળરડ ઇણીઞથ ઼ૃળદ 
(બૉજૃગ ઼ૃળદ) 

બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ 

૮/૯/૩૯ ૩૱/૯/૩૯ 

--- 

૯૱ 
ળીરૂમૉફ ટૂથીયીઊ બડૉવ  

઼્મી રઽૃષી ઼ૃળદ (બૉજૃગ ઼ૃળદ) 
બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ 

૩૭/૯/૩૯ ૪૱/૯/૩૯ 
--- 

૯૯ 
લ્ઙૉસ રભદવીવ યથ઼ીવૂ  

 (ુઞુદગ ઇરનીષીન) 
ડૉરબ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ 

૩૬/૯/૩૯ ૪૩/૯/૩૯ 
--- 



૱૨ 
મશનૉષ પફજીયીઊ બળરીળ  

(ુઞુદગ ઇરનીષીન) 
ષૉડફી જવથ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ 

૩૬/૯/૩૯ --- 
૩ 

૱૩ 
ષીચૉવી ષીઅનફી ઞસષઅદયીઊ   

 (ુઞુદગ ઇરનીષીન) 
ઑવડૂ઼ૂ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ 

૩૱/૯/૩૯ --- 
૩ 

૱૪ 
ઇુફવીમૉફ ળુસગયીઊ જાફૂ  ગૃઅ બીવૃ ઇુયસૉગ 

઼઼્ીલડૂ ષીચ્ણૂલી ળ્ણ ષણ્નળી(ુઞુદગ ફરર્ની)
બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ 

૪૪/૯/૩૯ ૪૱/૯/૩૯ 
--- 

૱૫ 

ફળ  ુ઼અઽ ગૂળૂડ ુ અ઼ઽ ટીવી  

રૃ: ષણ્ન દી: ષતષીથ  

(ુઞુદગ ઼ૃળ  ફઙળ) 

બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ 

૩૮/૯/૩૯ --- 

૩ 

૱૬ 

ુષસીવ ગૉ  ળીષવ  

ષડષી ઇરનીષીન  

(ુઞુદગ ઙીઅપૂફઙળ) 

઼ૉષી ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ  

૩૪/૯/૩૯ ૩૯/૯/૩૯ 

--- 

૱૭ 

ળીગૉસ રફૃયીઊ ગ્શૂ   

રૃ: મીવબૃળી દી: પ્શગી ુઞ: ઇરનીષીન  

(ુઞુદગ ળીઞગ્ડ) 

રઽૉગરફૉ વઙદૂ રીિઽદૂ  

૩૱/૯/૩૯ --- 

૩ 

૱૮ 

રીપષૂ ળીઞૉસ  

૩૯ ઇઘઅણ ઈફઅન ઼઼્ીલડૂ ફષજીષફ ળ્ણ 

ષણ્નળી  

(બૉજૃગ ષણ્નળી) 

ષ઼ૃવીદફી ફીથી રશષી મીમદ 

૩/૯/૩૯ ૩૫/૯/૩૯ 

--- 

૱૯ 

ળથઝ્ણયીઊ વષજીયીઊ રગષીથી ઊ/૯૬ 

ઙ્ષપર્ફ બીગર્  ઼઼્ીલડૂ ઽળથૂ ળ્ણ ષણ્નળી(બૉજૃગ 

ષણ્નળી) 

બૉન્સફ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ 

૩૯/૯/૩૯ --- 

૩ 

 

 
 
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. ૫૨/૨૯/૪૨૩૯ફી 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 ૫૯ ૱૯ ૫૮ ૭૩ 

 


