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ઙીઅપૂફઙળફી ઇઙત્લફી ડૉવૂભ્ફ ફઅમળ્ 
ડીડી ડૉ ુવ. બૄઝબળઝ ૭૩૫૨૨ –૭૩૬૯૯
T.C.S. ૭૩૪૨૪
G.S.W.A.N. ૭૮૮૨૨
 N.I.C. ૭૪૬૨૫
ID રીડૉ  ઑક઼્પ્વ્ળી ૭૨૬૭૨
ુફષી઼ૂ ઋબ ઼ુજષ ૭૯૯૪૪, ૪૫૪૬૬૯૬૩(ુફ)
B.S.N.L. ભિળલીન ૩૱૯-૪૫૪૫૪૨૨૨ 
ષૂ.ઈઉ.બૂ. બૉન્ડર્ ૂ ૭૨૨૮૫
ઑમ્બ્લૃવન઼્ ૩૨૪
ુ઼ષૂવ ઽ્ુ બડવ ૪૫૪૪૩૯૫૩-૫૪
દીત્ગીુવગ ઼ીળષીળ ૩૨૱ 
઼ુજષીવલ નષીઘીફૃઅ ૭૬૭૨૪
઼ળગીળૂ ૉ઼ ૭૮૯૫૪-૫૮
઼ુગર્ડ ઽીઋ઼ ૪૫૪૪૩૪૯૩- ૭૯૱૮૮
ુષ ીરઙૅઽ ૪૫૪૪૩૪૪૭ - ૭૬૩૱૱
બુધગી ર ૪૫૪૬૫૩૮૩-૮૪
ડીઋફ ઽ્વ ૪૫૪૪૪૫૬૭
G.T.S. ૪૫૪૮૨૩૱૯ - ૪૫૪૮૩૭૱૬
R & B ષીઽફ બૄવ ૪૫૪૮૩૪૫૱
ઊિળઙૉસફ ષીઽફ બૄવ ૪૫૪૮૨૬૫૪
પીળી઼ભ્લ ૂ ઽ્ ડૉવ ૪૫૪૪૩૭૬૩
રઅ ૂ ૂ મઅઙવી બૄઝબળઝ ૭૯૭૬૯
ુષપીફ઼યી બૄઝબળઝ ૪૫૪૪૩૪૪૬ -૪૫૪૪૩૯૪૨
ઞૃફૂ કર્ૉ િણડ ઼઼્ીલડૂ ૭૮૱૯૯
ફષૂ કર્ૉિણડ ઼઼્ીલડૂ ૭૪૯૭૬
઼રબર્થ ુસસૃુષઽીળ ૭૯૪૨૮
ડ્ળન્ડ બીષળ ગઅ . ૪૫૪૪૪૪૬૯
G.S.P.C.ગ ડરળ ગૉળ ૮૮૯૩૫૫૫૫
G.S.P.C. ઊરળઞન઼્ૂ ૮૮૯૩૩૩૩૩
઼ુજષીવલ જીરઘીફી ઼ૉ.૩૯ ૪૫૪ ૪૩૪૱૱
઼ુજષીવલ જીરઘીફી ઼ૉ.૪૩ ૪૫૪ ૫૮૬૭૮
ઉન્ગરડૉક્ષ કભૂ઼ ૪૫૪ ૬૪૯૯૯
ઊન્ક્ષીલળૂઆ  
઼ૉગ-૫-૪૫૪૪૬૯૯૫ ઼ૉગ-૪૨-૪૫૪૮૨૭૱૯
઼ૉગ-૮-૪૫૪૪૨૩૫૮ ઼ૉગ-૪૩-૪૫૪૪૨૭૪૮
઼ૉગ-૯-૪૫૪૪૨૯૨૯ ઼ૉગ-૪૪-૪૫૪૪૩૯૪૪
઼ૉગ-૱-૪૫૪૪૨૫૮૯ ઼ૉગ-૪૫-૪૫૪૪૩૯૱૯
઼ૉગ-૯-૪૫૪૪૨૭૬૫ ઼ૉગ-૪૬-૪૫૪૪૩૯૫૫
઼ૉગ-૩૪-૪૫૪૪૩૯૬૩ ઼ૉગ-૪૯-૪૫૪૪૨૱૯૨
઼ૉગ-૩૭-૪૫૪૪૪૱૩૨ ઼ૉગ-૪૱-૪૫૪૩૩૩૮૭
઼ૉગ-૩૮-૪૫૪૪૩૯૪૨ ઼ૉગ-૪૯-૪૫૪૪૩૯૭૭
઼ૉગ-૩૯-૪૫૪૪૩૯૯૮ ઼ૉગ-૫૨-૪૫૪૮૨૭૬૩
઼ૉગ-૩૯-૪૫૪૪૨૭૫૯  
ુ઼ષૂવ ષગર્  બૄઝબળઝ ૭૨૨૯૩-૯૪
બ્વ્ગ-૩ ૭૨૨૯૫
બ્વ્ગ-૪ ૭૩૯૩૱
બ્વ્ગ-૬ ૭૬૯૬૯
બ્વ્ગ-૭ ૭૩૯૪૩
બ્વ્ગ-૯ ૭૬૮૮૪
બ્વ્ગ-૱ ૭૬૭૱૱
બ્વ્ગ-૯ ૭૪૩૱૭

બ્વ્ગ-૩૩ ૭૪૪૨૮
બ્વ્ગ-૩૬ ૭૪૭૬૨
ુષપીફ઼યી બૄઝબળઝ ૭૫૨૨૩
ઊવૉગડર્ ૂગવ બૄઝબળઝ ૭૩૯૪૨
બ્વ્ગ ૩ ધૂ ૯ ૭૩૯૪૪
બ્વ્ગ-૱ ધૂ ૩૬ ૭૪૪૯૬-૯૭
઼ૉન્ડર્વ A.C.ભિળલીન ૭૫૨૯૯
ુષન્ણ્/ પ્વૂડ AC રીડૉ ૭૩૯૪૨
ઊન્ડળ ડૉડ બ્વૂ઼ 
ષીલળવૉ઼ ડૉસફ

૪૫૪૪૪૮૪૨ 

ડૉડ બ્વૂ઼ ષીલળવૉ઼ ડૉસફ ૪૫૪૪૫૱૫૭
બ્વ઼ ગઅડર્ ્વ ૩૨૨/૪૫૪૩૨૯૩૬
઼વીરુદ સીઘી ૪૫૪૭૨૭૭૨
ઙૉડ-૩ ષૉસ બી઼ ૪૫૪૭૨૬૭૩
ઙૉડ-૩ ઼વીરુદ ૪૫૪૭૨૭૯૩
ઙૉડ-૬ ષૉસ બી઼ ૪૫૪૭૨૯૭૪
ઙૉડ-૬ ઼વીરુદ ૪૫૪૭૨૭૯૬
ઙૉડ-૯ ષૉસ બી઼ ૪૫૪૭૨૯૭૩
ઙૉડ-૯ ઼વીરુદ ૪૫૪૭૨૭૯૪
ફ્ડૂભીઉણ ૪૫૪૪૨૬૬૨
઼ૉ-૩ ધૂ ૩૩ ૪૫૪૬૱૩૨૯
઼ૉ-૩૪ ધૂ ૪૨ ૪૫૪૬૱૨૯૭
઼ૉ-૪૩ ધૂ ૫૨ ૪૫૪૬૱૨૯૮
ગ બદ  બૉડર્ ્વબઅબ ૪૫૪૪૩૪૱૱
ઑ઼.ડૂ. બૄઝબળઝ ૪૫૪૪૪૱૬૪
બીથૂ બૄળષઢ્ ૪૫૪૪૪૱૭૮
ઉન્ ્ણી ઽળથ્ ીફ ૪૫૪૪૨૭૮૨
ઑફૂરવ ણૉણ મ્ણૂ ૪૫૪૪૪૯૩૱
ઑુફરવ ઽૉ બવીઉફ ૯૱૪૭૪૱૪૯૱૯
ગૉ ુબડવ ળૉ ષૉ ડૉસફ ૪૫૪૪૪૬૪૨
ઞૃુ઼ગી ૪૫૪૬૪૨૪૫- ૪૫૪૬૨૩૱૪ 
રૃુગદપીર ઼ૉગડળ-૫૨ ૪૯૪૱૯૬૩૯

ઇરનીષીનફી ઇઙત્લફી ડૉવૂભ્ફ ફઅમળ્
ફીલમ બ્વૂ઼ ગરૂ ળ ૯૯૯૱૬૨૭૨૯૫
બ્વૂ઼ ગઅડર્ ્વ ૪૭૮૫૫૬૫૬
Just dial ૪૱૱૱૱૱૱૱
ગૉર ઝ્!!! ૪૮૮૮૮૮૮૮
઼ળગૂડ ઽીઋ઼ ઑફૉક્ષૂ ૪૪૱૮૮૫૬૫ ધૂ ૬૮
઼ળગૂડ ઽીઋ઼ ૪૪૱૮૭૨૫૫ ધૂ ૫૯
ુષ ીરઙૅઽ ૪૭૮૪૨૯૫૯
ુ઼ષૂવ ઽ્ુ બડવ ૪૪૮૱૫૯૪૩
ષૂ. ઑ઼. ઽ્ુ બડવ ૪૮૭૯૯૮૪૩
જી.બૂ.ક. ઇરનીષીન ૪૭૭૨૨૯૯૯
ઑળ ઊન્ણૂલી (ણ્રૉ ડૂગ) ૪૪૱૮૯૪૫૫
ઑળ ઊન્ણૂલી (રૉફૉઞળ ઼ૃઽીહ) ૯૨૯૯૯૪૪૯૭
ઑળબ્ડર્  રૉફૉઞળ (ડરીર્ફવ) ૪૪૱૮૯૪૮૮
ઊન્ણૂલફ ઑળવીઊન઼્ (ઑળબ્ડર્) ૪૪૱૮૯૪૫૯
ઊન્ડળફૉસફવ ઑળબ્ડર્ ૪૪૱૮૯૪૫૱, ૪૪૱૮૯૪૫૯ 
ળૉ ષૉ બૃઝબળઝ ૩૫૯
ઑ઼.ડૂ. ણૉબ્ ૪૭૬૮૫૫૯૮, ૪૭૬૮૫૫૱૪, 

૪૭૬૮૫૬૨૯
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ડૉ ુવભ્ફ ફઅ. : (ગજૉળૂ) ............................................................. 

 (ળઽૉઢીથ) ............................................................. 

 (ર્મીઉવ) ............................................................. 

 

ુફષી઼ ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ  : ............................................................. 
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ઊરળઞન઼્ૂ ગ્ન્ડૉગ ફઅ.  : ............................................................. 
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બ્વણ ગૃર્બ  : ............................................................. 
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ઇફૃકર્રુથગી 
 ગજૉળૂફૃઅ ફીર બીફી ફઅ. 

* ફીરનીળ ળીઞલબીવ ૂફી ઇગર્ ઼ુજષ ૂફૂ ગજૉળૂ,  ળીઞયષફ, ઙીઅચૂફઙળ. ૩ 

* ફીરનીળ ળીઞલબીવ ૂફી ઙૅઽ ુફલીરગ ૂફૂ ગજૉળૂ, ળીઞયષફ, ઙીઅપૂફઙળ. ૪ 
* રઅ ૂરઅણશ ૫ 

* રીફ. રૃખ્લ રઅ ૂ ,ૂ રઅ ૂ ૂક દધી ઼ અ઼ નૂલ ઼ ુજષકફી ગીલીર્વલ ફ  ૂરીિઽદ  ૂ ૯ 
* ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યી ઼ુજષીવલ, ઼ૉક્ડળ-૩૨, ઙીઅપૂફઙળ. ૩૫ 
* ૩૭રૂ વ્ગ઼યીરીઅ ઙઞૃળીદ ળીજ્લફૃઅ ુદુફુપત્ષ પળીષદી ઼ભ્લ ૂક ૩૯ 
* ળીજ્લ઼યીરીઅ ઙઞૃળીદ ળીજ્લફૃઅ ુદુફુપત્ષ પળીષદી ઼ભ્લ ૂક ૪૫ 
* ૩૪રૂ ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યીફી ઼ભ્લ ૂક ૪૬ 
* રૃખ્ લ ઼ુજષ ૂફૃઅ ગીલીર્વલ ૫૮ 

૩ ઼ીરીન્લ ષઽૂષડ ુષયીઙ ૫૯ 

 ગરર્જીળૂ ઙથ યીઙ ૫૯ 

 ઈલ્ઞફ યીઙ ૫૯ 

 જૄઅડથૂ યીઙ ૬૨ 

 ષ.઼ૃ.દી. યીઙ ઇફૉ ુમફ ુફષી઼ૂ યી૪દૂલ યીઙ ૬૩ 

 ઙૃઞળીદ જાઽૉળ ૉ઼ષી ઈલ્ઙ   ૬૬ 

 ઙૃઞળીદ ઙૐથ ૉ઼ષી બ અ઼નઙૂ રઅણશ ૬૭ 

 ઙૃઞળીદ રીિઽદૂ ઈલ્ઙ. ૬૮ 

 ઙૃઞળીદ વ્ગીલૃક્દ ગજૉળૂ ૬૮ 

 ઙૃઞળીદ રૃ ગૂ ૉ઼ષી ડર્ ૂબ્લૃફવ ૬૯ 

 ઘીદીગૂલ દબી઼ફી ઘી઼ ઇુપગીળૂફૂ ગજૉળૂ ૬૱ 

 ળીજ્લ જૄઅડથૂ બઅજફૂ ગજૉળૂ ૬૱ 

 ઇધર્સી  ઇફૉ ઈઅગણીસી  ુફલીરગફૂ ગજૉળૂ ૬૯ 

 ુફલીરગ ૂ, રૄ લીઅગફ ગીલીર્વલ ૭૨ 

 રીફષ ુષગી઼ ુફલીરગફૂ ગજૉળૂ ૭૩ 

 ઙૃઞળીદ ળીઞલ ુમફ-ુફષી઼ૂ ઙૃઞળીદૂ ુદ ીફ ૭૩ 

 ઼ળનીળ બડૉવ ળીજ્લ વ્ગ સી઼ફ અ઼ ધી ૭૩ 

 ીનૉુસગ દીવૂર ગૉન્ , ઇરનીષીન ૭૪ 

 ઼ુજષીવલ દીવૂર ગૉન્  ૭૪ 

 ઙૃઞળીદ ળીઞલ ઽઞ ઼ુરુદ ૭૪ 

 ુફષી઼ૂ ઈલૃગદ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઙૃઞળીદ ઼૪ગી૪, ફષૂ િન ઽૂ ૭૫ 

 વીલટફ ઇુપગીળૂ, ઙઞૃળીદ યષફ, રૃઅમઊ ૭૫ 

 ુઞ ી ષ દૂ ઙથદળૂ બૃુ દગી ઑગર ૭૫ 

૪ ઇન્ ફ ઇફૉ ફીઙિળગ બૃળષઢી ઇફૉ ગર્ીઽગ મીમદ્ફ્ ુષયીઙ ૭૬ 

 ુફલીરગ ઇન્ ફ ઇફૉ ફીઙિળગ બૃળષઢી ગજૉળૂ ૭૭ 

 ઙૃઞળીદ ળીજ્લ ફીઙિળગ બૃળષઢી ુફઙર ુવ. ૭૭ 

 ુફલઅ ગ ૂ ગીફૃફૂ રીબ ુષ ીફફૂ ગજૉળૂ ૭૮ 

 ઇ  ઇફૉ ફીઙિળગ બૃળષઢી  ુફલઅ ગ ૭૯ 

 ગર્ીઽગ દગળીળ ુફષીળથ ગુરસફ ઇરનીષીન ૭૯ 
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૫ ઈિનજાુદ ુષગી઼ ુષયીઙ ૭૱ 

 ગુર ળ ૂ, ઈિનજાુદ ુષગી઼ફૂ ગજૉળૂ ૭૯ 

 ઙૃઞળીદ ઈિનજાુદ ુષગી઼ ુફઙર  ૭૯ 

 ઈિનષી઼ૂ અ઼સ્પફ ઇફૉ દીવૂર ગૉન્  ૮૨ 

 ણૉષવબરૉન્ડ ઼બ્ડર્  ઑઞન઼્ૂ કભ ઙૃઞળીદ, ણૂ- ૉ઼ઙ ૮૨ 

૬ ઈળ્ગ્લ ઇફૉ બિળષીળ ગ લીથ ુષયીઙ ૮૩ 

 ગુર ળ ૂ, ઈળ્ગ્લ દમૂમૂ ૉ઼ષીક ઇફૉ દમૂમૂ ુસક્ષથ ૮૬ 

 ઇુપગ ુફલીરગ ૂ દમૂમૂ ુસક્ષથ ઇફૉ અ઼સ્પફ ગજૉળૂ ૮૭ 

 ગુર ળ ૂ, ઈળ્ગ્લ, દમૂમૂ ૉ઼ષીક ઇફૉ દમૂમૂ ુસક્ષથ ૮૭ 

 ગુર ળ ૂ, ઘ્ળીગ ઇફૉ ખહપ ુફલરફ દઅ  ૮૮ 

 ુફલીરગ ૂ, રધ્ લ  ધ ખહપ યઅણીળ દઅ  ૮૯ 

 ુફલીરગ ૂ, ગીરનીળ ળીજ્લ ુષરી લ્ઞફી, ૮૯ 

 ઙૃઞળીદ મ્ણર્  કભ ઈલૃષિનગ ઑન્ણ લૃફીફૂ ઼ૂ ડર઼ કભ રૉણૂ઼ૂફ ૮૯ 

 ઼ળગીળૂ ઈલૃષન ઽ્ુ બડવ  ૮૱ 

 યીળદૂલ દમૂમૂ ઇફૉ ઽ્ુરલ્બૉધૂ બધ્પુદ ૮૱ 

 ગીઋન઼્ૂવ કભ ઽ્રૂલ્બૉધૂ રૉણૂ઼ૂફ ૮૱ 

 ઙૃઞળીદ ડૉડ ઑઉણ઼ ગઅડર્ ્વ ઼઼્ીલડૂ, ઇરનીષીન ૮૯ 

૭ ઋપ્ઙ ઇફૉ ઘીથ ુષયીઙ ૯૨ 

 ઋપ્ઙ ગુર ળ ૂફૂ ગજૉળૂ ૯૫ 

 ગુર ળ યૄ  દળ ુષ ીફ ઇફૉ ઘુફઞફૂ ગજૉળૂ ૯૬ 

 ઙૃઞળીદ ુરફળવ ળૂ઼જર્ ણૉષવબરૉન્ડ ઼઼્ીલડૂ (G.M.R.D.S.) ૯૬ 

 ઙૃઞળીદ ઘુફઞ ુષગી઼ ુફઙર ૯૬ 

 ગુર ળ ગૃિડળ ઇફૉ ગર્ીર્પ્ઙફૂ ગજૉળૂ  ૯૭ 

 ુફલીરગ, ઼ળગીળૂ રૃ થ ઇફૉ વૉઘફ ઼ીરગર્ૂ ૯૮ 

 ઼ળગીળૂ વૉઘફ ઼ીરગર્ૂ યઅણીળ ૯૮ 

 ઼ળગીળૂ રધ્ લ ધ ૉ઼ ૯૯ 

 ઼ળગીળૂ ભ્ડ્વૂધ્ ૉ઼ ૯૯ 

 ઼ળગીળૂ બૃ દગ યઅણીળ ૯૯ 

 ઙૃઞળીદ ઉન્ ભી  ડર્ગજળ ણૉષવબરૉન્ ડ મ્ણર્  ૯૯ 

 ઙૃઞળીદ કપૐુઙગ ુષગી઼ ુફઙર ૯૱ 

 ઙૃઞળીદ ખ ્ુઙગ રૃણૂ ળ્ગીથ ુફઙર ૯૯ 

 ઙૃઞળીદ ળીઞલ ફીથીગૂલ ુફઙર ૱૨ 

 ઙૃઞળીદ બુષ  લી ીપીર ુષગી઼ મ્ણર્  ૱૨ 

 ગુર ળ કભ બૉરૉન્ ડફૂ ગજૉળૂ ૱૨ 

 ઊન્ ણ ડર્ ૂલવ  ઑક્ષડૉન્ સફ બ્ લૃળ્ (ઊન્ ણૉગ઼-મૂ) ૱૨ 

 ઊન્ ણૉગ઼-઼ૂ ૱૩ 

 ુફલીરગ ૂ, ફીઙિળગ ઋણૅલફફૂ ગજૉળૂ ૱૪ 

 ઙૃઞળીદ ળીઞલ ઘીનૂ ગર્ીર્પ્ઙ મ્ણર્ , ૱૪ 

 ઙૃઞળીદ ળવ ઉન્ ણ  ડર્ ૂટ રીગૉડીંઙ ગ્બ્ વૂ.  ૱૪ 

 પૂ ૉ઼ન્ડળ ભ્ળ ઈઅ ુ ુફલ્ળસૂબ ણૉષવબરૉન્ડ  ૱૫ 
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 ઙૃઞળીદ ષી઼ફ ુફઙર ૱૫ 

 ઙૃઞળીદ રીડૂગીર ગવીગીળૂ ઇફૉ ળવ ડૉગફ્વ્જી અ઼  ધીફ ૱૬ 

 ઙૃઞળીદ ળીઞલ ઽીધસીશ ઇફૉ ઽ  દગવી ુષગી઼ ુફઙર ૱૬ 

 ઙૃઞળીદ  ખ ્ુઙગ અ઼સ્પફ ઇફૉ ુષગી઼ ગૉન્  (ુઙળણી) ૱૬ 

૮ ઋજાર્ ઇફૉ બૉડર્ ્ગૉ ુરગ  ઼  ુષયીઙ ૱૭ 

 રૃખ્ લ ુષ ૃદ ુફળૂક્ષગ ઇફૉ ુષ ૃદ સૃ  ગ ઼રીઽદીર્ફૂ ગજૉળૂ ૱૮ 

 ઉવૉગડર્ ૂગવ ઉન્  બૉગડળ કભૂ઼, ઇરનીષીન. ૱૮ 

 ઈ઼ૂ  ડન્ ડ ઉવૉગડર્ ૂગવ ઉન્  બૉગડળ કભૂ઼, ઇરનીષીન. ૱૯ 

 બૉડર્ ્ુવલર ુફલીરગ ૂફૂ ગજૉળૂ ૱૯ 

 ઙૃઞળીદ બૉડર્ ્ુવલર ગ્બ ળૉસફ ુવરૂડૉણ ૱૯ 

 ઙૃઞળીદ બીષળ ગ્બ ળૉસફ ુવ. ૱૯ 

 ઙૃઞળીદ ઉવૉક્ડર્ ૂ઼ૂડૂ ળૉ ગ્લૃવૉડળૂ ગુરસફ ૱૱ 

૯ ક્વીઊરૉડ જૉઊન્ઞ ુષયીઙ ૱૯ 

 ઙૃઞળીદ ઌજાર્ ુષગી઼ ઑઞફ઼ૂ  (GEDA) ૱૯ 

૱ ગીલની ુષયીઙ ૯૨ 

 ઙૃઞળીદ ઽીઉગ્ડર્  ૯૪ 

 ગીલની યષફ ૯૫ 

 ઼ળગીળૂ ષગૂવ ૂફૂ ગજૉળૂ ૯૬ 

 ઼ળગીળૂ ષગૂવ ૂ, ઇરનીષીન ળવ ઇફૉ બબ્વૂગ ઼્ૂગલૃડળ ૯૬ 

 જૂભ ઊન્ બૉગડીંઙ કિભ઼ ગ્ડર્ભૂટફૂ ગજૉળૂ ૯૬ 

 ઼ળગીળૂ ષગૂવ ૂ, ઙીઅપૂફઙળ ૯૬ 

 બબ્વૂગ ઼્ૂગલૃડળફૂ ગજૉળૂ, ઼ૂડૂ ૉ઼સન઼્ ગ્ડર્  ૯૬ 

 ઙૃઞળીદ ળીઞલ ગીફૄફૂ ૉ઼ષી ઼દી રઅણશ ૯૭ 

 જૉળૂડૂ ગુર ળ ૂ, ઇરનીષીન ૯૭ 

 જાઽૉળ ડર્ ડ્ફૂ ફ પથૂ ગજૉળૂ, ઇરનીષીન ૯૮ 

 જાઽૉળ ડર્ ડ્ફૂ ફ પથૂ ગજૉળૂ, ઙીઅપૂફઙળ ૯૮ 

 ઙૃઞળીદ ળીઞલ ષગભ મ્ણર્  ૯૮ 

 ઙૃઞળીદ ફૉસફવ વ્ લૃુફષુ ર઼્ડૂ ૯૮ 

 ઙૃઞળીદ જાઽૉળમીઅપગીર ગળીળ અ઼મઅપૂ ુષષીન વષીન િડર્બ્લૃફવ, ઇરનીષીન ૯૯ 

 ખપ્ુઙગ ઇનીવદ ૯૯ 

 રઞૃળ ઇનીવદ ૯૯ 

૯ ગૅુહ ઇફૉ ઼ઽગીળ ુષયીઙ ૯૯ 

 ઘૉદૂ ુફલીરક્ફૂ ક્જૉળૂ ૩૨૪ 

 મીઙીલદ ુફલીરગફૂ ગજૉળૂ ૩૨૫ 

 બસૃબીવફ ુફલીરગફૂ ગજૉળૂ ૩૨૫ 

 ઙૐ ૉ઼ષી ઈલ્ઙફૂ ગજૉળૂ, ૩૨૬ 

 ળજી ડર્ ીળ, ઼ઽગીળૂ રઅણશૂક ૩૨૬ 

 ઘીઅણ  ુફલીરગ ૂફૂ ગજૉળૂ  ૩૨૮ 

 ુફળૂક્ષથ ઇફૉ ઇન્ ષૉહથ ઼ુરુદ ૩૨૯ 

 ઙૃઞળીદ ળીજ્લ ઞરૂફ ુષગી઼ ુફઙર વૂ., ૩૨૯ 
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 ઙૃઞળીદ ઑગર્્ ઊન્ણ ડર્ ૂટ ગ્બ ળૉસફ ુવ. ૩૨૱ 

 ઙૃઞળીદ ળીઞલ મૂઞ ુફઙર ુવ., ૩૨૱ 

 ઙૃઞળીદ ળીજ્લ ષૉળઽીઋ઼ીંઙ ગ્બ ળૉસફ ૩૨૯ 

 ઙૃઞળીદ ળીજ્લ ઼ઽગીળૂ ડર્ ૂબ્લૃફવ, ઇરનીષીન. ૩૨૯ 

 ઙૃઞળીદ ળીજ્લ ગૅુહ મજાળ મ્ણર્ ૩૩૨ 

 ઙૃઞળીદ ચૉડીઅ ઇફૉ ઌફ ુષગી઼ ુફઙર ુવુરડૉણ ૩૩૨ 

 રત્ લ્પ્ઙ ગુર ળ ૂફૂ ગજૉળૂ ૩૩૨ 

 ફીલમ રત્ લ્પ્ઙ ુફલીરગફૂ ગજૉળૂ, ઇરનીષીન ૩૩૩ 

 રનનફૂસ રત્ લ્પ્ઙ ુફલીરગ ફૂ ગજૉળૂ, ઇરનીષીન ૩૩૩ 

૩૨ ઙૅઽ ુષયીઙ ૩૩૪ 

 ઙૃઞળીદ દગૉનીળૂ ઈલ્ઙ ૩૩૮ 

 ઙૃઞળીદ ળીજ્લ રીફષ ઇુપગીળ ઈલ્ઙ ૩૩૱ 

 બ્વૂ઼ રઽીુફનૉસગ ઇફૉ રૃખ્ લ બ્વૂ઼ ઇુપગીળૂ ૂફૂ ગજૉળૂ ૩૩૱ 

 બ્વૂ઼ ગુર ળ ૂ, ઇરનીષીન સઽૉળ ૩૩૯ 

 ઇુપગ બ્વૂ઼ રઽીુફનૉસગ ૂ, ઼ૂ.ઈઊ.ણૂ. (ઉન્ ડૉ .) ઙૃ.ળી. ઙીઅપૂફઙળ ૩૪૨ 

 ઇુપગ બ્વૂ઼ રઽીુફનૉસગળ ૂ, ઼ૂ.ઈઉ.ણૂ. (કર્ીઉર ઇફૉ ળૉ  ષૉટ)  ૩૪૪ 

 ઇુપગ બ્વૂ઼ રઽીુફનૉસગ ૂ, ઽધૂલીળૂ ઑગર્ ૩૪૫ 

 ઇુપગ બ્વૂ઼ રઽીુફનૉસગ ૂ, દીવૂર ૩૪૫ 

 બ્વૂ઼ રઽીુફનૉસગ ૂ, દગફૂગૂ ૉ઼ષીક ૩૪૬ 

 ઇુપગ બ્વૂ઼ રઽીુફનૉસગ ૂ, ગ્મ્ પ્ લૃડળ ૉ઼ન્ ડળ ૩૪૬ 

 બ્વૂ઼ રઽીુફળૂક્ષગ ૂ, (કબળૉસફ) ૩૪૬ 

 બ્વૂ઼ રઽીુફળૂક્ષગફૂ ગજૉળૂ, ઙીઅપૂફઙળ ુષયીઙ ૩૪૭ 

 બ્વૂ઼ ઇુચક્ષગફૂ ગજૉળૂ, ઇરનીષીન ગર્ીમ્ લ. ૩૪૭ 

 બ્વૂ઼ ઇુચક્ષગફૂ ગજૉળૂ, ઙીઅપૂફઙળ. ૩૪૮ 

 ૉ઼ફીુબદ, ળી.ઇ.બ્.નશ ઞૃધ-૪ફૂ ગજૉળૂ, ઇરનીષીન. ૩૪૱ 

 ૉ઼ફીુબદ, ળી.ઇ.બ્.નશ ઞૃધ-૩૪ફૂ ગજૉળૂ, ઙીઅપૂફઙળ. ૩૪૱ 

 ઙૃઞળીદ ળીઞલ બ્વૂ઼ ઈષી઼ ુફઙર ુવ., ૩૪૱ 

 રૃખ્લ બ્વૂ઼ ઇુપગીળૂ ઇફૉ ુફલીરગ ૂ, વીઅજ દ ુષળ્પૂ બ્લૄળ્, ઙૃઞળીદ ળીઞલ ૩૪૯ 

 બ્વૂ઼ રઽીુફસળૂક્ષગ ઇફૉ ઞૉવ્ફી ઉન્  બૉક્ડળ ઞફળવફૂ ગજૉળૂ ૩૪૯ 

 ુફલીરગ ફસીમઅપૂ ઇફૉ ઈમગીળૂફૂ ગજૉળૂ ૩૫૨ 

 ઙૃઞળીદ ભ્ળૉન઼્ૂગ ઼ીલન઼્ૂ઼ લૃુફષ઼ીર્ડૂ ૩૫૩ 

 ન્લીલ ઼ઽીલગ ુષ ીફ લ્ઙસીશી ૩૫૩ 

 રૉ. ગરીન્ ણન્ ડ ઞફળવ ઽ્રઙીણર્ટ, ઽ્રઙીણર્ટ ઽૉણગષીડ ર઼્ ૩૫૪ 

 ુફલીરગ ો઼ુફગ ગ લીથ ઇફૉ બૃફષર઼્ષીડ ૩૫૪ 

 ફીઙિળગ અ઼ળક્ષથ ુફલઅ ગફૂ ગજૉળૂ ૩૫૪ 

૩૩ ફરર્ની, ઞશ઼અબુ , બીથૂ બૃળષઢી ઇફૉ ગ બ઼ળ ુષયીઙ ૩૫૫ 

 ઇુપક્ષગ ઉઞફૉળ ૂ, રધ્ લ  ધ ઈવૉઘફ દઅ  ૩૬૨ 

 ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ ૂ  ડૉડ ષ્ડળ ણૉડી ૉ઼ન્ ડળ ૩૬૨ 

 ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ ૂ ઼ૃઞવીર ઼ૃભવીર  ષદૃર્શ ફઅ-૩ ૩૬૨ 

 ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ ૂ ઙીઅપૂફઙળ બઅજીલદ ુ અ઼જીઊ ષદૃર્શ ૩૬૨ 
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 ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ ૂ વચૃ ુ અ઼જીઊ લ્ઞફી ષદૃર્શ ૩૬૩ 

 ઞશ ઇફૉ ઞરૂફ  લષ  ધીબફ અ઼  ધી ૩૬૩ 

 ઙૃઞળીદ ઊઞફૉળૂ અ઼સ્પફ અ઼  ધી ૩૬૩ 

 ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ ૂ ુ અ઼જીઊ લીઅુ ગ ષદૃર્શ ફઅ-ળ ૩૬૪ 

 ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ ૂ ઇરનીષીન ુ અ઼જીઊ લ્ઞફી ષદૃર્શ ૩૬૪ 

 ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ ૂ ઞશ અ઼બુત્ દ અ઼સ્પફ ષદૃર્શ ફઅ-૩ ૩૬૫ 

 ઼ળનીળ ઼ળ્ષળ ફરર્ની ુફઙર વૂરૂડૉણ ૩૬૫ 

 ઙૃઞળીદ બીથૂ બૃળષઢી ઇફૉ ઙડળ  લષ  ધી મ્ણર્  ૩૬૭ 

 ઙૃઞળીદ ઞશ અ઼બુ  ુષગી઼ ુફઙર વૂરૂડૉણ ૩૬૭ 

 ઼ળનીળ ઼ળ્ષળ બિળલ્ઞફીફી ઇ઼ળગર્ દ્ રીડૉફી ભિળલીન ુફષીળથ ીુપગળથ ૩૬૮ 

૩૪ ફીથી ુષયીઙ ૩૬૱ 

 િઽ઼ીમ ઇફૉ ુદજોળૂ ુફલીરગફૂ ગજૉળૂ  ૩૭૫ 

 ુફલીરગ બૉન્સફ ઇફૉ ્ુષણન્ડ ભઅણફૂ ગજૉળૂ ૩૭૬ 

 ષૂરી ુફલીરગફૂ ગજૉળૂ ૩૭૬ 

 બઙીળ ઇફૉ િઽ઼ીમ ઇુપગીળૂફૂ ગજૉળૂ, ઙીઅપૂફઙળ ૩૭૭ 

 ુઞ ી  ુદજોળૂ  ગજૉળૂ, ઙીઅપૂફઙળ ૩૭૮ 

 બઙીળ ઇફૉ િઽ઼ીમ ઇુપગીળૂફૂ ગજૉળૂ, ઇરનીષીન ૩૭૮ 

 ષીુથુજ્લક્ષૉળી ગુર ળફૂ ગજૉળૂ, ઇરનીષીન ૩૭૮ 

 અ઼લૃગદ ષીુથુઞલગષૉળી ગુર ળ ૂ, ુષયીઙ-૩, ઇરનીષીન ૩૭૯ 

 અ઼લૃગદ ષીુથુઞલગષૉળી ગુર ળ ૂ, ુષયીઙ-૫, ઙીઅપૂફઙળ. ૩૭૱ 

 ુફલીરગ, બૉન્સફ ઇફૉ ્ષૂણન્ડ ભઅણ, બૉન્સફ જૄગષથીઅ ગજૉળૂ, ઇરનીષીન ૩૭૱ 

 ુફળૂક્ષગ, ધીુફગ યઅણ્શ િઽ઼ીમ, ઙીઅપૂફઙ૪ ૩૭૱ 

 ુઞ ી ઼ઽીલગ ુફળૂક્ષગફૂ ગજૉળૂ, ઙીઅપૂફઙ૪ ૩૭૯ 

 ુઞ ી ઼ઽીલગ ુફળૂક્ષગ, ધીુફગ યઅણ્શ, ઇરનીષીન ૩૭૯ 

 ઙૃઞળીદ ષૉ  લૃ ઑણૉણ ડૉક્ષ ડર્ ૂબ્ લૃફવ ૩૭૯ 

 ઙૃઞળીદ  ડૉડ ભીલફીન્ ઼ ૂલવ ઼ુષર઼્ૂ઼ ુવ., ૩૭૯ 

 ઙૃઞળીદ  ડૉડ ઉન્ ષૉ  ડરૉન્ ડ  ુવ., ૩૮૨ 

૩૫ બઅજીલદ, ગર્ીર ઙૅઽુફરીર્થ ઇફૉ ગર્ીર ુષગી઼ ુષયીઙ ૩૮૩ 

 ગુર ળ ૂ ગર્ીર ુષગી઼ફૂ ગજૉળૂ ૩૮૫ 

 ુષગી઼ ગુર ળ ૂફૂ ગજૉળૂ ૩૮૭ 

 ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ૉ઼ષી બ અ઼નઙૂ મ્ણર્  ૩૮૭ 

 ઙૃઞળીદ ળીઞલ ગર્ીર ુષગી઼ ુફઙર વૂ. ૩૮૮ 

 ઙૃઞળીદ ગર્ીર ઙૅઽ ુફરીર્થ મ્ણર્  ૩૮૮ 

 ઼ળનીળ બડૉવ ળીઞલ ગર્ીર ુષગી઼ અ઼  ધી,ઇરનીષીન ૩૮૯ 

 ઙૃઞળીદ ઞરૂફ ુષઽ્થી રઞૄળ્ ઇફૉ ઽશબુદ ઙૅઽ ુફરીર્થ મ્ણર્  ૩૮૯ 

૩૬ મઅનળ્ ઇફૉ ષીઽફ લષઽીળ ુષયીઙ ૩૮૱ 

 ષીઽફ લષઽીળ ગુર ળ ૂફૂ ગજૉળૂ ૩૮૯ 

 ઙૃઞળીદ રૉળૂડીઊર મ્ણર્  ૩૮૯ 

 ઙૃઞળીદ ળીઞલ રીઙર્ ષીઽફ લષઽીળ ુફઙર ૩૯૨ 

 ઼ળગીળૂ ષીઽફ લષઽીળ ૉ઼ષીફૂ ગજૉળૂ ૩૯૩ 
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૩૭ રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙ ૩૯૪ 

 ઇગર઼્ુજષ(ુષષીન) ફૂ ગજૉળૂ, ઇરનીષીન. ૩૯૮ 

 ગુર ળ ઇફૉ ઼ુજષ(ઞરૂફ ઼ૃપીળથી) ૩૯૮ 

 ળીઽદ ુફલીરગફૂ ગજૉળૂ ૩૯૮ 

 ગવૉક્ડળ ગજૉળૂ, ઙીઅપૂફઙળ ૩૯૯ 

 ગવૉક્ડળ ગજૉળૂ, ઇરનીષીન ૩૯૯ 

 ઼ૃુ ન્ડૉન્ણૉ ન્ડ કભ ડૉ મ્પ઼્ ૂ ડૉ મ્બ ઇફૉ ફ પથૂ યષફ ૩૯૱ 

 ઙૃઞળીદ ળીજ્લ યૄુર ષબળીસ મ્ણર્  ૩૯૯ 

 ઙૃઞળીદ રઽૉ઼ૃવ બઅજ ૩૯૯ 

 ડૉડ ર્ફૂડળીંઙ ૉ઼વ, વૉન્ણ ળૉગણર્  ગમ્પ્લૃડળીઉટૉસફ ૩૯૯ 

 ૉ઼ડવરૉન્ડ ગુર ળ ઇફૉ ઞરૂફ નભદળ ુફલીરગ ૂ, ઙીઅપૂફઙળ ૩૱૨ 

 નૂફનલીશ ર્ઞથૂ ઇફૉ રઽૉ઼ૃવ ષિઽષડ અ઼ ધી ૩૱૨ 

 ઙૃઞળીદ ળીજ્લ ઈબુ  લષ ધીબફ ઼ ીરઅણશ (GSDMA) ૩૱૨ 

૩૮ રિઽવી ઇફૉ મીશ ુષગી઼ ુષયીઙ  ૩૱૩ 

 ઙૃઞળીદ ળીઞલ રિઽવી ઈલ્ઙ ૩૱૪ 

 રિઽવી ઇફૉ મીશ ુષગી઼, (ઈઊ઼ૂણૂઑ઼) ૩૱૪ 

 ગુર ળ રિઽવી ઇફૉ મીશ ુષગી઼  (રિઽવી ષીંઙ) ૩૱૫ 

 ઙૃઞળીદ ળીઞલ ઼રીઞ ગ  લીથ ઼વીઽગીળ મ્ણર્  ૩૱૫ 

 ુફલીરગ ૂ, ઼રીઞ ઼ૃળક્ષી ૩૱૬ 

 ઙૃઞળીદ રિઽવી ઈુધર્ગ ુષગી઼ ુફઙર વૂ. ૩૱૬ 

 ઞૉન્ ણળ ળૂ઼્ ર઼્ ૉ઼ન્ ડળ ૩૱૬ 

૩૯ રીઙર્ ઇફૉ રગીફ ુષયીઙ ૩૱૭ 

 ુફલીરગ, ઊઞફૉળૂ ડીભ ગ્વૉઞ ૩૱૯ 

 ુફલીરગ, ઋ૭ષફ મઙૂજી ૩૱૯ 

 ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ, બીડફઙળ લ્ઞફી ષદૃર્શ ૩૱૯ 

 ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ, બઅજીલદ રી.ર.ષદૃર્શ ૩૱૯ 

 ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ, ઈવૉઘફ રી.ર.ષદૃર્શ ૩૯૨ 

 ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ, ળીઞલ રીઙર્ લ્ઞફી ષદૃર્શ ૩૯૨ 

 ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ, ુષ ૃદ રી.ર.ષદૃર્શ ૩૯૨ 

 ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ, ઙથૃષ ી ુફલરફ ૩૯૨ 

 ઙૃઞળીદ ળીજ્લ રીઙર્ ુષગી઼ ુફઙર ુવ ૩૯૨ 

 ઙૃઞળીદ ળીઞલ લ્ઞફી ઇરવૂગળથ લૃુફડ ૩૯૩ 

 રૃખ્લ ધ૭ુદ ઇફૉ ફઙળ ુફલ્ઞગ ૂ ૩૯૩ 

 ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ ૂ, સઽૉળ રી.ર.ષદૃર્શ ૩૯૩ 

 ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ ૂ, રી.ર.ષદૃર્શ-૩ ૩૯૩ 

 ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ ૂ, રી.ર.ષદૃર્શ-ળ ૩૯૪ 

 ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ ૂ, બઅજીલદ રી.ર.ષદૃર્શ ૩૯૪ 

 ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ, ઑગ઼ ૉ઼ ષૉ ૩૯૪ 

 ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ ૂ, લીઅુ ગ રી.ર.ષદૃર્શ ૩૯૪ 

 ુફષી઼ફ ુફલીરગ ૂ રીઙર્ ઇફૉ રગીફ ુષયીઙ ૩૯૪ 
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 ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળફૂ ગજૉળૂ, (ુષ ૃદ) ઇરનીષીન (ુષયીઙ-૪) ૩૯૪ 

 રૃખ્લ ફઙળ ુફલ્ઞગફૂ ગજૉળૂ ૩૯૫ 

૩૱ રીિઽદૂ ઇફૉ ઼ીળથ ુષયીઙ ૩૯૬ 

 રીિઽદૂ ગુર ળફૂ ગજૉળૂ ૩૯૬ 

 રફ્ળઅઞફ ગળ ગુર  ફળ ૂફૂ ગજૉળૂ,  ૩૯૮ 

૩૯ ળરદઙરદ, લૃષી ઇફૉ ઼ીઅ  ગૅુદગ ષૅુ ક ુષયીઙ ૩૯૯ 

 ગુર ળ ૂ, લૃષગ ૉ઼ષી ઇફૉ ઼ીઅ  ગૅુદગ ષૅુ ક ૩૯૯ 

 ઙૃઞળીદ ળીઞલ  ધીબફી ઼ૃષથર્ ઞલઅુદ ઋઞષથૂ ગીલીર્વલ ૩૯૱ 

 યીહી ુફલીરગફૂ ગજૉળૂ ૩૯૯ 

 ણીલળૉગડળ ઞફળવ ૂ,  બ્ડર઼્ કધ્ળૂડૂ કભ ઙૃઞળીદ ૩૯૯ 

 ગર્અધીવલ ુફલીરગફૂ ગજૉળૂ ૪૨૨ 

 ઙૃઞળીદ ળીઞલ ઇુયવૉઘીઙીળ ઘીદૃઅ ૪૨૨ 

 ઙૃઞળીદ ઼ીિઽત્ લ ઇગીનરૂ ૪૨૨ 

 જી  વી ઼ષર્ અ઼ગર્ઽ, ઙૉટૉડૂલળ ગ્ળ ગૃર્બ ૪૨૨ 

 ઙૃઞળીદ ળીઞલ અ઼ઙૂદ ફીડગ ઇગીનરૂ ૪૨૩ 

 ઙૃઞળીદ ળીજ્લ વુવદગવી ઇગીનરૂ ૪૨૩ 

 બૃળીદત્ ષ ુફલીરગ ૂફૂ ગજૉળૂ ૪૨૩ 

  ષ.  લીરજી ગૅ  થ ષરીર્ રૉર્ળૂલવ ડર્  ડ ૪૨૪ 

 ળીઞલ રધ્ લ  ધ ગર્અધીવલ ૪૨૪ 

 ઼ળગીળૂ ુઞ  વી બૃ  દગીવલ ૪૨૪ 

 અ઼ગર્ઽીવલ ઘીદૃઅ, ઙૃઞળીદ ળીઞલ, મ્ લૃુટલર ઇફૉ ુબગજળ ઙૉવૉળૂ ૪૨૪ 

૪૨ ષફ ઇફૉ બલીર્ષ૪થ ુષયીઙ ૪૨૫ 

 ઇગર્ રૃખ્લ ષફ અ઼૪ક્ષગ ૂ, ઙૃઞળીદ ળીઞલ ૪૨૭ 

 ઇુપગ ઇગર્ રૃખ્ લ ષફ અ઼ળ  ીગ ૂ, અ઼સ્ચફ ઇફૉ દીવૂર ૪૨૯ 

 ષફ અ઼ળ  ીગ ૂ (ઇરનીષીન ષદૃર્શ) ઇરનીષીન ૪૨૱ 

 ષફ અ઼ળ  ીગ ૂ, (ઙીઅચૂફઙળ ષદૃર્શ) ઙીઅચૂફઙળ  ૪૨૱ 

 ુફલીરગ ૂ, ઙૂ૪ ભીઋન્ણૉસફ ૪૨૱ 

 બીગર્  ષ્ણર્ફ ૂ, ઊન્ ્ણી ગૅુદ ઋ ીફ, ઙીઅપૂફઙ૪ ૪૨૱ 

 ળઞ ભ્ળૉ ડ કભૂ઼૪ ૂ, ગૅુદ ુસક્ષથ ઇયલી૪ણ્લ, િઽઅઙ્શઙત ૪૨૯ 

 ઙૃઞળીદ નૄહથ ુફલઅ થ મ્ણર્  ૪૨૯ 

 ઙૃઞળીદ ઊગ્વૌજી ગુરસફ  ૪૨૯ 

 ઙૃઞળીદ ળીજ્લ ષફ ુષગી઼ ુફઙર ુવુરડૉણ ૪૨૯ 

૪૩ ષો ીુફગ ઇફૉ ઼અ઼નૂલ મીમદ્ફ્ ુષયીઙ ૪૩૩ 

 રૃખ્લ નઅણગ ૂફૂ ગજૉળૂ ઙૃઞળીદ ઼ળગીળ ૪૩૪ 

 ઙૃઞળીદ ળીઞલ ગીલની બઅજફૂ ગજૉળૂ ૪૩૫ 

૪૪ ુષ ીફ ઇફૉ ૐ ્ુઙગૂ ુષયીઙ ૪૩૬ 

 ઙૃઞળીદ ઉન્ભળરૉિડગ઼ વૂ.,ઙીઅપૂફઙળ ૪૩૭ 

 ઙૃઞળીદ ગીઋ      ન઼્ૂવ કફ્ ઼ીલન્ ઼  ઼ૂડૂ, ઇરનીષીન ૪૩૭ 

 ઙૃઞળીદ ળીઞલ મીલ્ડૉગફ્વ્જી ુરસફ ૪૩૭ 
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 ઙૃઞળીદ ગીઋુન઼્વ કફ ઼ીલન઼્ ઑન્ણ ડૉગફ્વ્જી (ઙૃઞગ્ ડ) ૪૩૭ 

 યી ગળીજીલૈ ઉુન્ ડડલૄટ્ ભ્૪ બૉ઼ ઑપ્વૂગૉસન઼્ ઑન્ણ જીક-ઊન્ભ્રડૂગ઼, ૪૩૮ 

 ઊન્ ડૂ ૃડ કભ ુ઼ ર્વ્જીગવ ળૂ઼જર્ ૪૩૮ 

૪૫ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીિળદી ુષયીઙ ૪૩૯ 

 ુફલીરગ, ુષગ઼દૂ જાુદ ગ  લીથ ૪૩૯ 

 ુફલીરગ, ઼રીઞ ઼ૃળક્ષી  ૪૩૯ 

 ુફલીરગ, ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદ ગ  લીથ ૪૪૨ 

 ઙૃઞળીદ ઇફૃ઼ૃુજદ જાુદ ુષગી઼ ગ્બ ળૉસફ ૪૪૨ 

 ઙૃઞળીદ ઢીગ્ળ ઇફૉ ગ્શૂ ુષગી઼ ુફઙર ૪૪૨ 

 ઙૃઞળીદ ઙ્બીવગ ુષગી઼ ુફઙર ુવ. ૪૪૩ 

 ઙૃઞળીદ ઼ભીઉ ગીરનીળ ુષગી઼ ુફઙર ૪૪૩ 

 ઙૃઞળીદ બઝીદ ષઙર્ ુષગી઼ ુફઙર ૪૪૩ 

 ઙૃઞળીદ ઇ  બ અ઼ખ્ લગ ફીથીઅ ઇફૉ ુષગી઼ ુફઙર ુવુરડૉણ ૪૪૩ 

 મૉજળ  ષીરૂ ઇુદ૭ઝીદ જાુદ ુષગી઼ મ્ણર્  ૪૪૪ 

 ઇન્લ બઝીદ ષઙ  રીડૉફૃઅ બઅજ ૪૪૪ 

 ુષગવીઅઙ લુક્દક રીડૉફી ગુર ળફૂ ગજૉળૂ ૪૪૪ 

૪૬ સઽૉ ળૂ ુષગી઼ ઇફૉ સઽૉ ળૂ ઙૅઽ ુફરીર્થ ુષયીઙ ૪૪૫ 

 ુફલીરગ ૂ, ફઙળબીુવગીકફૂ ગજૉળૂ ૪૪૬ 

 રૃખ્ લ ફઙળ ુફલ્ઞગ ૂ, ફઙળ ઈલ્ઞફ ઇફૉ રૄ  લીઅગફ ઘીદૃઅ  ૪૪૭ 

 ઇરનીષીન સઽૉળૂ ુષગી઼ ઼ ીણશ, ઇરનીષીન ૪૪૭ 

 ઙીઅપૂફઙળ સઽૉળૂ ુષગી઼ ઼ ીરઅણશ, ઙીઅપૂફઙળ ૪૪૮ 

 ઙૃઞળીદ મ્ લૃુફુ઼બવ ભીલફીન્ ઼  મ્ણર્ , ઙીઅપૂફઙળ ૪૪૮ 

 ઙૃઞળીદ ઽીઋ઼ીંઙ મ્ણર્, ઽીઋ઼ીંઙ ગુર ળ ૂફૂ ગજૉળૂ ૪૪૯ 

 ઙૃઞળીદ  ઇમર્ફ  ણૉષવ્બરૉન્ ડ  ગઅબફૂ  ુવ. ૪૪૯ 

૪૭ ુસક્ષથ ુષયીઙ ૪૪૯ 

 ઋચ્જ ુસક્ષથ ગુર ળ ૪૫૪ 

 ગુર ળ ર.ય્.ઇફૉ સીશીકફૂ ગજૉળૂ, ઙૃઞળીદ ળીઞલ  ૪૫૪ 

 ુફલીરગ ીધુરગ ુસક્ષથ  ૪૫૫ 

 ુફલીરગ ડૉગુફગવ ુસક્ષથ  ૪૫૫ 

 ુફલીરગ ઼ીક્ષળદી ઇફૉ ુફળઅદળ ુસક્ષથ  ૪૫૫ 

 ઙૃઞળીદ સોક્ષુથગ અ઼સ્પફ ઇફૉ દીવૂર બિળહન ૪૫૬ 

 ઙૃઞળીદ રીધ્ લુરગ ઇફૉ ઋચ્ જદળ રીધ્ લુરગ ુસક્ષથ મ્ણર્  ૪૫૬ 

 ઙૃઞળીદ રીધ્ લુરગ  ુસક્ષથ િડર્બ્ લૃફવ ૪૫૬ 

 ઙૃઞળીદ સોક્ષુથગ ડૉગફ્વ્જી યષફ ૪૫૬ 

 ઙૃઞળીદ લૃુફષુ ર઼્ડૂટ ઼ુષર઼્ૂ઼ િડર્બ્ લૃફવ ૪૫૭ 

 ુફલીરગ ૂ ઑફ. ઼ૂ.઼ૂ.ફૂ ગજૉળૂ ૪૫૭ 

 ઙૃઞળીદ ીધુરગ ુસક્ષથ િડર્બ્ લૃફવ ઇરનીષીન ૪૫૭ 

 ળીઞલ બળૂક્ષી મ્ણર્  ૪૫૭ 

 ડૉગફૂગવ બળૂક્ષી મ્ણર્  ૪૫૮ 
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 લૃુફષુ ર઼્ડૂ ગર્અધ ુફરીર્થ મ્ણર્, ઙૃઞળીદ ળીજ્લ ૪૫૮ 

 ઙૃઞળીદ ળીજ્લ સીશી બી બૃ દગ રઅણશ ૪૫૮ 

 ઙૃઞળીદ, અ઼વ  ગ્વૉજી઼ ૉ઼ષી િડર્બ્લૃફવ ૪૫૯ 

 ઙૃઞળીદ ળીજ્લ ઋચ્જ ળ રીધ્લુરગ સીશી ૉ઼ષી િડર્બ્લૃફવ ૪૫૯ 

 ઙૃઞળીદ ીધુરગ ુસક્ષથ બિળહન ૪૫૯ 

૪૮ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ ુષયીઙ ૪૫૱ 

 ુફલીરગ,  ળ્ઞઙીળ ઇફૉ દીવૂર  ૪૫૯ 

 ર ઈલૃગદ ૪૬૨ 

 ુફલીરગ, ખ ્ુઙગ ઼વીુરદ ઇફૉ ઈળ્ગ્લ ૪૬૨ 

 ગર્ીર ર ઈલૃગદ ૪૬૩ 

 ઇરનીષીન ગીબણ મજાળ ઇફૉ નૃગીફ ગીરનીળ મ્ણર્  ૪૬૩ 

 ુફલીરગ, મ્લવળ્ ૪૬૩ 

 ળીજ્લ ઼વીઽગીળ ગ્ન્ડર્ૉ ગડ વૉમળ મ્ણર્  ૪૬૩ 

 ઙૃઞળીદ રલ્ઙૂ ગ લીથ મ્ણર્  ૪૬૪ 

 ઙૃઞળીદ ગર્ીર રલ્ઙૂ ગ લીથ મ્ણર્  ૪૬૪ 

 રઽીત્રી ઙીઅપૂ ર અ઼ ધીફ ૪૬૪ 
 ઙીઅપૂફઙળ ઘીદૉ ઈષૉવૂ ગૉ ન્  ઼ળગીળફૂ ગજૉળૂક ૪૬૫ 

 ઉન્ ડળ  ડૉડ બ્વૂ઼ ષીલળવૉ઼  ડૉસફ ૪૬૫ 

 યીળદ અ઼જીળ ુફઙર વૂ. ઙીઅપૂફઙળ ડૉવૂગ્ર ણૂ  ડર્ ૂગડ ૪૬૫ 

 ફૉસફવ ઉન્ ડ  ડૂડલૃડ કભ ગ્. કબળૉડૂષ રૉફૉઞરૉન્ ડ ૪૬૫ 

 ઋનલયીથુ઼ઽજી ઉન્ ડ  ડૂડલૃડ કભ ગ્. કબળૉડૂષ રૉફૉઞરૉન્ ડ ૪૬૬ 

 ઙીઅપૂફઙળ ગૉ ુબડવ ળૉ  ષૉ  ડૉસફ ૪૬૬ 

 ઼ીઋધ ષૉ  ડ ઑળ ગરીન્ ણ, ઽૉણગષીડર્ ળ ઉુન્ ણલફ ઑળભ્ ર઼્ ૪૬૬ 

 ઼ૃુ ડૉન્ ણન્ ડ કભ બ્  ડ કિભ઼ૂટ, ઙીઅપૂફઙળ ુષયીઙ ૪૬૬ 

  ડૉડ મૉન્ ગ કભ ઉુન્ ણલી, ટ્ફવ કિભ઼, ઙીઅપૂફઙળ ૪૬૬ 

 જીકવ્જીગવ ઼ષ કભ ઉુન્ ણલી ૪૬૭ 

 ફઽૉ  લૃષી ગૉન્  ૪૬૭ 

 ુફલીરગ ૂ ષ દૂ ઙથદળૂફૂ ગજૉળૂ, ઙીઅપૂફઙળ ૪૬૭ 
 ઇરનીષીન ઘીદૉ ઈષૉવૂ ગૉ ન્  ઼ળગીળફૂ ગજૉળૂક ૪૬૮ 

 જૂભ ઞફળવ રૉફૉઞળ, ઙૃઞળીદ ડૉવૂગ્ર ઼ગર્વ ૪૬૮ 

 ુ ન્ ઼ ૂબીવ ઞફળવ રૉફૉઞળ, ઇરનીષીન ડૉવૂગ્ર ણૂ  ડર્ ૂગડ ૪૬૮ 

 બ્  ડ રી  દળ ઞફળવ, ઙૃઞળીદ ઼ગર્વ, ઇરનીષીન ૪૬૮ 

 ફૉસફવ ઑળબ્ડર્  કધ્ળૂડૂ (ષૉ  ડફર્ ળૂજીલફ) ૪૬૮ 

 ુફલીરગ, ઑફ.઼ૂ.઼ૂ.ફૂ ગજૉળૂ ૪૬૯ 

 ણૂષૂટફવ કિભ઼, બુ  જર ળૉ  ષૉ ૪૬૯ 

 ગીવૃબૃળ ળૉ ષૉ ડૉસફ, ઇરનીષીન ૪૬૯ 

 ૉ઼ ઉન્ ભળરૉસફ બ્ લૃળ્ ૪૬૯ 

 યીળદૂલ િળટષર્ મૉન્ ગ,  ઇરનીષીન ૪૬૱ 

 ઉન્ ભન્ ડર્ ૂ ણૂષૂટફ, ઽૉણ ગષીડ઼ર્, ઇરનીષીન ૪૬૱ 

 ુ ન્ ઼ ૂબીવ ઑગીઋન્ ડન્ ડ ઞફળવફૂ ગજૉળૂ, (઼ૂ.ઑન્ ણ ઈળ.કણૂડ) ૪૬૱ 
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 ળૂજીલ્ફવ બી઼બ્ડર્  કિભ઼, ૪૬૱ 

 ૉ઼ન્ ડર્વ ઑણરૂફૂ  ડર્ૉ ડૂષ ડર્ ૂબ્ લૃફવ, ઇરનીષીન ૪૬૱ 

 ઉન્ ણૂલફ કઉવ ગ્બ ળૉસફ ૪૬૯ 

 નૄળનસર્ફ ગૉન્ , ઇરનીષીન ૪૬૯ 

 ઼ીળ યીળદૂ ુફઙર ૪૬૯ 

 ઉન્ ણૂલફ  બૉ઼ ળૂ઼જર્  કઙફીઉટૉસફ ૪૬૯ 

 ણૉ પ્ લૃડૂ ઼્  ડ ગુરસફળફૂ ગજૉળૂ, ૪૭૨ 

 ૉ઼ન્ ડર્વ ષૉળઽીઋ઼ીંઙ ગ્બ ળૉસફ, ળૂજીલ્ફવ કિભ઼ ૪૭૨ 
 જી  વી ગવૉગડળ ૂક, જી  વી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ૂક, બ્વૂ઼ ગુર ળ ૂક, બ્વૂ઼ 

ઇુપક્ષગ ૂક, ળીઞલફૂ ુષઞ ગઅબફૂક,  ળીઞલફૂ લૃુફષ઼ીર્ડૂક, મ્ લૃુફ઼ૂબવ ગ્બ ળૉ સફ, 
઼ળગૂડ ઽીઋ઼, ુષ ીરઙૅઽ 

૪૭૩ 

 જી  વી ગવૉગડળ ૂક ૪૭૩ 

 જી  વી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ૂક ૪૭૫ 

 બ્વૂ઼ ગુર ળ ૂક ૪૭૭ 

 બ્વૂ઼ ઇુપક્ષગ ૂક ૪૭૭ 

 ળીજ્લફી મ્લૃુફુ઼બવ ગ્બ ળૉસફ્ ૪૭૯ 

 ળીજ્લફૂ ુષઞ ગઅબફૂક ૪૮૨ 

 ળીજ્લફૂ લૃુફષુ઼ર્ડૂક ૪૮૪ 

 ઙૃઞળીદ લૃુફષુ ર઼્ડૂ, ફષળઅઙબૃળી, ઇરનીષીન ૪૮૪ 

 ઼ૐળી ર્   લૃુફષુ ર઼્ડૂ, લૃુફષુ ર઼્ડૂ ળ્ણ, ળીઞગ્ડ ૪૮૪ 

 યીષફઙળ  લૃુફષુ ર઼્ડૂ, યીષફઙળ ૪૮૪ 

 ૂ ઽૉરજઅ ીજીલર્ ઋ ળ ઙૃઞળીદ ૪૮૪ 

 ઼ળનીળ બડૉવ  લૃુફષુ ર઼્ડૂ, ષ ય ુષ ીફઙળ ૪૮૪ 

 રઽીળીજા ઼લીજીળીષ  લૃુફષુ ર઼્ડૂ, ષણ્નળી ૪૮૫ 

 ષૂળ ફરર્ન ઼ીઋધ ઙૃઞળીદ લૃુફષુ ર઼્ડૂ, ઼ૃળદ ૪૮૫ 

 લીરજી ગૅ થ ષરીર્ ગચ્ઝ લૃુફષુ ર઼્ડૂ ૪૮૫ 

 ણૌ. મીમી ઼ીઽૉમ ઈઅમૉણગળ કબફ લૃુફષુ ર઼્ડૂ ૪૮૫ 

 ઙૃઞળીદ ુષ ીબૂઢ,  ઇરનીષીન ૪૮૫ 

 ઼ળનીળ ષ યયીઊ ફૉસફવ ઊન્ ડૂ ૃડ ઑન્ણ ડૉગફ્વ્જી, ઼ૃળદ ૪૮૫ 

 ઙૃઞળીદ ફૉસફવ વ્ લૃુફષુ ર઼્ડૂ, ઙીઅપૂફઙળ ૪૮૬ 

 ૂ ઼્રફીધ અ઼ ગૅદ લૃુફષુ ર઼્ડૂ ૪૮૬ 

 ુજ ણર્ ન઼્ લૃુફષુ ર઼્ડૂ ૪૮૬ 

 ઙૃઞળીદ ઋજાર્ ુષગી઼ ુફઙર વૂરૂડૉણ ૪૮૭ 

 ઙૃઞળીદ  ડૉડ ઉવૉગડર્ ૂ઼ૂડૂ ગ્બ ળૉસફ વૂરૂડૉણ ૪૮૭ 

 ઙૃઞળીદ ઑફઞીર્ ડર્ ીન્ ઼ રૂસફ ગ્બ ળૉસફ વૂરૂડૉણ ૪૮૭ 
 ઇન્ લ ળીઞલ્ફી ુફષી઼ૂ ઈલૃગદ ઇુપગીળૂ ૂક ૪૮૮ 
 ઇન્ લ ળીઞલ્ફી ્ડ્ગ્વ ઇુપગીળૂ ૂક ૪૮૱ 

 ઙૃઞળીદફી ઑ઼.ડૂ.ણૂ. ગ્ણ / ઼ળગૂડ ઽીઋ઼ દૉરઞ ુષ ીરઙૅઽફી ફઅમળ્ ૪૯૨ 

 ળીઞલ્ / ગૉન્  સીુ઼દ નૉસ્ફૂ ળીઞપીફૂફી ઑ઼.ડૂ.ણૂ. ગ્ણ ફઅમળ્ ૪૯૮ 

 ુષયીઙફી ઼ુજષ ૂકફી ગીલીર્વલફી ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ્ ૪૯૯ 
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ફીરનીળ ળીઞલબીવ ૂફી ઇગર્ ઼ુજષ ૂફૂ ગજૉળૂ,  ળીઞયષફ, ઙીઅચૂફઙળ. 

ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ 

ૂ ઇળુષઅન જોહૂ 
ળીઞલબીવ ૂફી  
ઇગર્ ઼ુજષ 

૪૫૪૬૫૩૯૩-૯૪-૯૫ 
૪૫૪૫૩૩૫૫  
૪૫૪૫૩૩૪૩-ભૉ 
૪૫૪૪૬૪૮૱-ભૉ 

૪૫૪૫૭૬૫૬ 
૯૯૯૱૬૨૮૩૬૱ 

પ્વ્ડ ફઅ. ૭૱૬/ઑ/૩, 
ૉ઼ગડળ ૱-઼ૂ,  

ઙીઅચૂફઙળ-૫૱ળ ૨૨૱ 
 

ૂરુદ ષત઼્વી ષી઼ૃનૉષી 
ળીઞલબીવ ૂફી ઼ુજષ 

૪૫૪૫૩૩૩૯   
૪૫૪૭૮૬૯૭  
૯૯૯૱૬૨૭૭૫૭ 

૪૫૪૮૩૨૭૨ 
 

જી-૭૪૮/૩ 
ૉ઼ગડળ ૪૨, ઙીઅચૂફઙળ. 

ૂ ઑર. ઑર. સૉઘ 
ળીઞલબીવ ૂફી  
ઇઘમીળૂ ઼ુજષ  
 

૪૫૪૬૫૩૯૩-૯૪-૯૫  
૪૫૪૭૮૨૫૯  
૪૫૪૫૩૩૪૩-ભૉ 
૪૫૪૪૬૪૮૱-ભૉ 

૪૭૮૪૯૬૮૬ 
૯૯૯૱૬૨૭૩૪૯ 

૪૨૮, ઼ૃ૭ળ ઑબીડર્રૉન્ ડ,   
ર્ડૂ ળઅઙૂવી બ્શ બીઝશ, 
સીઽબૃળ,  
ઇરનીષીન-૫૱૨ ૨૨૩ 

ૂ રઽીષૂળુ઼અઽ સૉઘીષદ 
ળીઞલબીવ ૂફી ઋ૭ ઼ુજષ 

૪૫૪૬૫૩૯૩-૯૪-૯૫ 
૪૫૪૭૮૬૯૮ 
૪૫૪૫૩૩૪૩-ભૉ 
૪૫૪૪૬૪૮૱-ભૉ 

૪૫૪૫૪૬૭૨ 
૯૯૯૱૬૨૭૱૩૨ 
 

બ્ વ્ગ ફઅ. ૩૭/૪,  
જી-૩, ળીઞયષફ  ડીભ 
ગષીડ ર઼્, ૉ઼ગડળ-૩૯, 
ઙીઅચૂફઙળ 

ૂ ષૂ.ષૂ. રૉથ્ લૃ  
ળીઞલબીવ ૂફી ઇઅઙદ ઼ુજષ   

૪૫૪૬૫૩૯૩-૯૪-૯૫ 
૪૫૪૫૩૩૪૩-ભૉ 
૪૫૪૪૬૪૮૱-ભૉ 

૪૫૪૪૮૫૭૫ પ્વ્ડ ફઅ. ૪૱૨/ઑ ન્ લૃ 
ૉ઼ગડળ ૫- ઑ 

ઙીઅચૂફઙળ-૫૱ળ ૨૨૫ 

ૂ ઑર.ણૂ. ઘૉણૄષ્ળી 
ળીઞલબીવ ૂફી ઇગર્ 
઼ુજષફી ઇગર્ ળઽ  લ ઼ુજષ 

૪૫૪૬૫૩૯૩-૯૪-૯૫ 
૪૫૪૭૮૬૯૭ 
૪૫૪૫૩૩૪૩-ભૉ 
૪૫૪૪૬૪૮૱-ભૉ 

૪૫૪૪૯૨૯૭ પ્વ્ડ ફઅ. ૩૬૮૫,  
ૉ઼ગડળ ૭-મૂ,  

ઙીઅચૂફઙળ-૫૱ળ ૨૨૭ 

ૂ લૃ. લૃ. ય  
઼ુજષ ૂફી ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪૫૩૩૩૯ 
૪૫૪૭૮૬૯૭ 

૪૮૯૬૯૫૮૯ 
૯૪૪૯૱૯૮૫૱૪ 

મઅઙવી ફઅ. ૪૯,  
ળજફી ઼઼્ીલડૂ, 
ૉ઼ડૉવીઉડ ળ્ણ, 

ઈઅમીષીણૂ ુષ દીળ, 
બૂ.ક. ઇરનીષીન. 

ૂ ણૂ.ણૂ. નૄમૉ,  
બ્વૂ઼ ઉન્  બૉગડળ  

૪૫૪૬૫૩૯૩-૯૪-૯૫ 
૪૫૪૫૩૩૪૩-ભૉ 
૪૫૪૪૬૪૮૱-ભૉ 

૪૫૪૮૨૭૭૨ બ્ વ્ગ ફઅ. ૬૩/૩,  
'જ' ડીઉ૭, ૉ઼ગડળ-૫૨, 
ઙીઅચૂફઙળ. 

ૂ ઑ. બૂ. જૃણી઼રી   
બ્વૂ઼ ઉન્  બૉગડળ  

૪૫૪૬૫૩૯૩-૯૪-૯૫ 
૪૫૪૫૩૩૪૩-ભૉ 
૪૫૪૪૬૪૮૱-ભૉ 

- બ્ વ્ગ ફઅ. ૬/ળ,  
ળીઞયષફ  ડીભ ગષીડ ર઼્, 
ૉ઼ગડળ-૩૯, ઙીઅચૂફઙળ 
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ફીરનીળ ળીઞલબીવ ૂફી ઙૅઽ ુફલીરગ ૂફૂ ગજૉળૂ, ળીઞયષફ, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ઑફ. બૂ. બડૉવ, 
ળીઞલબીવ ૂફી ઙૅઽ ુફલીરગ 

૪૫૪૬૫૩૯૩ 
૪૫૪૬૫૩૯૪ 
૪૫૪૬૫૩૯૫ 
૪૫૪૭૮૨૫૱ 

૪૫૪૫૭૪૯૭ 
૯૯૯૱૬૨૭૯૭૯ 

પ્ વ્ડફઅ.-૪૩૩/૩, 
ૉ઼ગડળ-૩/મૂ, 

ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ણૂ. ઑ઼. યડૅ  
ળીઞલબીવ ૂફી 
ઑ.ણૂ.઼ૂ.(બૂ)  

૪૫૪૬૫૩૯૩ 
૪૫૪૬૫૩૯૪ 
૪૫૪૬૯૫૱૮ 
૪૫૪૭૮૨૬૫ 

૪૮૬૮૱૬૬૨ 
૯૯૯૱૬૨૮૫૪૯ 

૪,  ફૉઽ ઑબીડર્રૉન્ ડ, 
ઇઅમૃજા ડીષળ બીઝશ, 
નબર્થ ઝ ળ  દી, 
ફીળથબૃળી, ઇરનીષીન 

વૉભ, ઇુરદ જ્ળ઼ૂલી 
ળીઞલબીવ ૂફી 
ઑ.ણૂ.઼ૂ.(ઑફ) 
 

૪૫૪૬૫૩૯૩ 
૪૫૪૬૫૩૯૪ 
૪૫૪૬૯૫૱૮ 
૪૫૪૭૮૨૬૫ 

૪૫૪૪૨૬૩૮ 
૯૯૯૱૬૨૮૫૪૱ 

૩૮/ળ, જી-૩ ડીઉબ, 
ળીઞયષફ  ડીભ ગષીડ ર઼્, 
ૉ઼ગડળ-૩૯, ઙીઅપૂફઙળ 

ણીર્. બૂ. જી. મીળ્ડ 
દમૂમૂ ઇુપગીળૂ  
 

૪૫૪૪૨૨૯૮ ૪૫૪૪૪૯૭૫ 
૯૯૯૱૬૨૭૩૪૱ 

‘ુફળીઅદ‘ 
પ્ વ્ડફઅ.-૪૫૫/૩, 
ૉ઼ગડળ-૩-઼ૂ, 

ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ જી. ઑર. ળીષ 
ૉ઼ગસફ ઇુપગીળૂ 

 

૪૫૪૬૫૩૯૩ 
૪૫૪૬૫૩૯૪ 
૪૫૪૬૫૩૯૫ 
૪૫૪૭૮૨૬૨ 

૪૫૪૫૭૨૩૬ પ્ વ્ડફઅ.-૪૩૬/૩, 
ૉ઼ગડળ-૫/ઑ, 

ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ગૉ . ઑર. ળીઢ્ણ 
ઽીઋ઼ ઼ૃુ ન્ ડૉન્ ણૉ ન્ ડ 
 

૪૫૪૬૫૩૯૩ 
૪૫૪૬૫૩૯૪ 
૪૫૪૬૫૩૯૫ 

૪૫૪૫૩૯૪૫ પ્ વ્ડફઅ.-૯૫૩/ળ, 
ૉ઼ગડળ-૫/ણૂ, 

ઙીઅપૂફઙળ. 

         ભૉક઼્ ફઅમળ ૪૫૪૪૬૪૮૱ 
૪૫૪૫૩૩૪૩ 
 

  

 

ÉÝ ! ÉÝ ! Ãßäí ÃðÉßëÖ ! 

ÉÝ   ÉÝ  Ãßäí  ÃðÉßëÖ ! 
 

ÃðHëä_Öí ÃðÉßëÖ, ±Üëßí ÃðHëä_Öí ÃðÉßëÖ ! 

ÞÜí±õ ÞÜí±õ ÜëÖ ! ±Üëßí ÃðHëä_Öí ÃðÉßëÖ ! 



3 
 

રઅ ૂરઅણશ 

ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ 

ૂ ફળૉ ન્ યીઉ નીર્નળની઼ ર્નૂ 
રૃખ્ લ રઅ ૂ ૂ 
઼ીરીન્લ ષઽૂષડ, ઈલ્ઞફ, ષઽૂષડૂ 
઼ૃપીળથી ઇફૉ દીવૂર યીઙ, ઙૅઽ,  
ઋ ્ઙ, ઘીથ, ઘફૂઞ, ઋજાર્, 
બૉડર્ ્ગૉ ુરગ ઼, મઅનળ્, રીિઽદૂ ઇફૉ 
઼ીળથ, ફરર્ની, ગ બ઼ળ, ુષ ીફ ઇફૉ 
ૐ ્ુઙગૂ, દરીર ફૂુદક ઇફૉ ઇન્લ 

ગ્ઊ રઅ ૂ ૂફૉ ભીશષૉવ ફ ઽ્લ દૉ દરીર 
ુષહલ્ ઇફૉ મીમદ્, ષોપીુફગ ઇફૉ 
઼અ઼નૂલ મીમદ્  
 

૪૫૪૫૪૮૩૩ ધૂ
૪૫૪૫૪૮૩૯ 
૪૫૪૪૩૬૪૩ 
૪૫૪૪૨૯૯૩ 
૪૫૪૪૪૩૨૩-ભૉ 
૪૫૪૭૨૨૨૩ 
૪૫૪૭૨૨૨૬ 
૪૫૪૭૨૨૩૭ 
ળ૫ળ૭૨૨૯૫/૯૬-મ્ણર્  

૪૫૪૬૫૯૪૩
૪૫૪૭૯૭૭૬ 
૪૫૪૭૯૭૨૯-૩૨ 
૪૫૪૪૪૨૪૨-ભૉ 
૪૫૪૭૬૭૨૯ 
૪૫૪૫૪૮૨૩ ધૂ ૬-
મ્ણર્  

મઅઙવી ફઅમળ-૪૮ રઅ ૂ ૂ 
ુફષી઼  ધીફ અ઼ગૃવ   
ઙીઅપૂફઙળ-૫૱ળ૨ળ૨ 

ૂ ષઞૃયીઉ ણીયીઉ ષીશી 
રઅ ૂ ૂ  
ફીથી, ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ, ષીઽફ લષઽીળ.
 
 

૪૫૪૬૱૨૨૯
૪૫૪૫૱૨૯૪ 
૪૫૪૭૨૩૨૮ ધૂ 
૪૫૪૭૨૩૩૨ 
૪૫૪૭૯૮૩૮-ભૉ  
૪૫૪૭૩૨૭૱(ુષ) 
૪૫૪૭૫૩૯૬(ુષ) 

૪૫૪૪૩૪૫૫
૪૫૪૪૩૫૩૫ 
૯૱૪૬૨૬૫૮૫૪ 
 

મઅઙવી ફઅમળ-૪૫ રઅ ૂ ૂ 
ુફષી઼  ધીફ અ઼ગૃવ  
ઙીઅપૂફઙળ-૫૱ળ૨ળ૨ 

ૂ ફળ્ રયીઉ ુ ગરની઼ બડૉવ
રઅ ૂ ૂ  
બઅજીલદ, ગર્ીર ઙૅઽ ુફરીર્થ, ગર્ીર ુષગી઼, 
ઇ , ફીઙિળગ બૃળષઢ્ ઇફૉ ગર્ીઽગ્ફૂ 
મીમદ્. 
 

૪૫૪૭૨૩૨૪-ભૉ
૪૫૪૭૨૩૨૩-૨૭ 
૪૫૪૫૱૨૯૱ 
૪૫૪૪૩૨૫૬ 
૪૫૪૭૫૩૯૭(ુષ) 
૪૫૪૭૨૯૱૯(ુષ) 

ળ૫ળ૭૯૮૨૬
૪૫૪૭૯૮૨૮ 
૪૫૪૫૪૬૮૯ 
૪૫૪૬૯૱૯૱ 
૯૯૯૱૬૨૭૫૪૫ 

મઅઙવી ફઅમળ- ૩૩ 
રઅ ૂ ૂ ુફષી઼  ધીફ 
અ઼ગૃવ  

ઙીઅપૂફઙળ-૫૱ળ૨ળ૨ 

ૂરદૂ ઈફઅનૂમૉફ રભદયીઉ બડૉવ
રઅ ૂ ૂ  
રઽૉ઼ૄવ, ઈબુ   લષ  ધીબફ, રીઙર્ ઇફૉ 
રગીફ, બીડફઙળ લ્ઞફી, રિઽવી ઇફૉ 
મીશ ગ  લીથ. 

૪૫૪૫૱૨૯૯ 
૪૫૪૬૫૫૫૩-ભૉ  
૪૫૪૭૨૩૩૩-૩૭ 
૪૫૪૭૫૩૯૬(ુષ) 
૪૫૪૭૨૯૱૱(ુષ) 

૪૫૪૬૱૬૮૨ 
૪૫૪૬૱૬૯૨ 
૪૫૪૭૯૮૯૪ 
૯૯૯૱૬૨૮૨૪૫ 

મઅઙવી ફઅમળ-૬ 
રઅ ૂ ૂ ુફષી઼  ધીફ 
અ઼ગૃવ  

ઙીઅપૂફઙળ-૫૱ળ૨ળ૨ 

ૂ ફૂુદફયીઉ બડૉવ 
રઅ ૂ ૂ  
બીથૂ બૃળષઢી, ઞશ઼અબુ  (ગ  બ઼ળ 
યીઙ ુ઼ષીલ), સઽૉળૂ ુષગી઼ ઇફૉ સઽૉળૂ 

ઙૅઽ ુફરીર્થ. 
 

૪૫૪૫૱૨૯૮
૪૫૪૬૫૫૱૯ 
૪૫૪૭૨૩૩૮-૩૯ 
૪૫૪૭૨૩૪૨-ભૉ 
૪૫૪૭૨૯૯૨(ુષ) 
૪૫૪૭૫૩૯૩(ુષ) 
૪૫૪૭૫૩૯૪(ુષ) 

૪૫૪૫૪૬૯૩ 
૪૫૪૭૯૯૨૮-૯ 
૯૯૯૱૬૨બ૫૩૫  

મઅઙવી ફઅમળ- ૪૨ 
રઅ ૂ ૂ ુફષી઼  ધીફ 
અ઼ગૃવ  

ઙીઅપૂફઙળ-૫૱ળ૨ળ૨ 
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ૂ િનવૂબ ઼અચીથૂ 
રઅ ૂ ૂ  
ગૅુહ, ઼ઽગીળ, બસૃબીવફ, રત્  લ્ ્ઙ 
ઇફૉ ઙૐ ઼અષપર્ફ, ઞૉવ, ગીલન્, ન્લીલદઅ , 
ષોપીુફગ ઇફૉ ઼અ઼નૂલ મીમદ્ 
 

૪૫૪૫૱૩૭૪
૪૫૪૬૫૭૨૮ 
૪૫૪૭૨૩૪૩ ધૂ ળ૭ 
૪૫૪૭૨૩૪૬-ભૉ 
૪૫૪૭૨૯૮૮(ુષ) 
૪૫૪૭૫૩૯૨(ુષ) 

૪૫૪૭૯૯૪૫
૪૫૪૭૯૯૪૱ 
૪૫૪૬૫૭૩૨ 
૪૫૪૫૪૬૯૮ 
૯૯૯૱૬૨૭૫૩૬ 
 

મઅઙવી ફઅમળ- ૯ 
રઅ ૂ ૂ ુફષી઼  ધીફ 
અ઼ગૃવ  

ઙીઅપૂફઙળ-૫૱ળ૨ળ૨ 

ૂ ભગૂળયીઉ ળચીયીઉ ષીચૉવી 
રઅ ૂ ૂ  
઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી  
(ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદકફૃઅ ગ લીથ, 
઼ીરીુઞગ ઇફૉ સોક્ષુથગ ળૂદૉ ૭ઝીદ 
ષઙ ફૃઅ ગ લીથ ઼િઽદ). 
ળરદ ઙરદ, લૃષી, ઼ીઅ  ગૅુદગ ષૅુ ક 

ળ૫૪૪૩૩૱૮
૪૫૪૫૱૨૯૭ 
૪૫૪૭૨૩૪૮ ધૂ  
૪૫૪૭૨૩૪૱ 
૪૫૪૭૨૩૪૯-ભૉ 
૪૫૪૭૫૩૯૫(ુષ) 
૪૫૪૭૨૯૮૩(ુષ)

૪૫૪૭૯૮૱૩ 
૪૫૪૬૯૩૭૯ 
૪૫૪૬૯૩૭૱ 
૯૯૯૱૬૨૭૫૩૭ 
 

મઅઙવી ફઅમળ- ૱ 
રઅ ૂ ૂ ુફષી઼  ધીફ 
અ઼ગૃવ  

ઙીઅપૂફઙળ-૫૱ળ૨ળ૨ 

ૂ ઞલફીળીલથ ફરર્નીસઅગળ  લી઼
રઅ ૂ ૂ  
ઈળ્ગ્લ ઇફૉ ૭િળષીળ ગ લીથ, ષી઼ફ, 
નૉષ  ધીફ, લી ીપીર ુષગી઼,  ષોુચ્ ઝગ 
઼અ  ધીકફૃઅ ઼અગવફ, ુમફ ુફષી઼ૂ 
ઙૃઞળીદૂ યીઙ.  

૪૫૪૫૱૩૨૯
૪૫૪૬૫૭૨૪ 
૪૫૪૭૨૩૫૩-૫૬ 
૪૫૪૭૨૩૫૭-ભૉ 
૪૫૪૭૫૩૩૫(ુષ) 
૪૫૪૭૫૩૩૪(ુષ) 

૪૫૪૪૪૩૨૪ 
૪૫૪૫૪૬૨૱ 
૪૫૪૭૯૮૫૬ 
૯૯૯૱૬૨૭૫૩૮ 
 

મઅઙવી ફઅમળ- ૩૬ 
રઅ ૂ ૂ ુફષી઼  ધીફ 
અ઼ગૃવ  

ઙીઅપૂફઙળ-૫૱ળ૨ળ૨ 

ૂ ળરથવીવ ષ્ળી 
રઅ ૂ ૂ  
ુસક્ષથ ( ીધુરગ, રીધ્ લુરગ, ૐત),  
ઋચ્ જ ઇફૉ ડૉગફૂગવ ુસક્ષથ. 
 

૪૫૪૭૯૱૮૩/૮૪ 
૪૫૪૭૯૯૮૮-ભૉ  
૪૫૪૪૫૨૱૨ 
૪૫૪૫૱૨૯૫ 
૪૫૪૭૫૩૩૨(ુષ) 
૪૫૪૭૨૱૬૮(ુષ) 

૪૫૪૫૪૬૯૨ 
૪૫૪૪૩૪૮૯ 
૯૯૯૱૬૨૮૨૪૯ 

મઅઙવી ફઅમળ- ૮ 
રઅ ૂ ૂ ુફષી઼  ધીફ 
અ઼ગૃવ  

ઙીઅપૂફઙળ-૫૱ળ૨ળ૨ 

ૂ રઅઙૃયીઉ ઝઙફયીઉ બડૉવ
રઅ ૂ ૂ  
ઈિનજાુદ ુષગી઼, ષફ ઇફૉ બલીર્ષળથ 

૪૫૪૫૱૩૭૫ 
૪૫૪૪૨૩૮૬ 
૪૫૪૭૨૩૭૮-૮૨ 
૪૫૪૭૨૩૭૯-ભૉ  
૪૫૪૭૨૱૯૮(ુષ.) 
૪૫૪૭૬૬૯૱(ુષ) 

૪૫૪૪૪૨૨૮ 
૪૫૪૫૪૬૱૯ 
૪૫૪૭૯૮૬૪ 
૯૯૯૱૬૨૮૨૪૱ 

મઅઙવી ફઅમળ- ૩૮ 
રઅ ૂ ૂ ુફષી઼  ધીફ 
અ઼ગૃવ  

ઙીઅપૂફઙળ-૫૱ળ૨ળ૨ 

ૂ ઼ૐળયયીઉ બડૉવ  
ળીઞલગક્ષીફી રઅ ૂ ૂ  
ફીઙિળગ ઋ લફ, ગૃિડળ ઋ ્ઙ, રૂઢી 
ઋ ્ઙ, ઝીબગીર ઇફૉ વૉઘફ ઼ીરગર્ૂ 
(  ષદઅ  ઽષીવ્), ઋ ્ઙ, ઘીથ , ઘફૂઞ, 
ઈલ્ઞફ, ફીથી, ઋજાર્ ઇફૉ 
બૉડર્ ્ગૉ ુરગ ઼ 

૪૫૪૪૨૮૯૬ 
૪૫૪૪૨૮૭૭ 
૪૫૪૭૨૪૩૩-૩૬ 
૪૫૪૭૨૪૩૭-ભૉ  
૪૫૪૭૫૩૨૩(ુષ) 
૪૫૪૭૫૩૩૬(ુષ) 
૪૫૪૭૨૱૱૨(ુષ) 

૪૫૪૭૯૮૪૭ 
૪૫૪૫૪૭૩૫ 
૪૫૪૪૫૬૪૮ 
ર્ ૯૯૯૱૬૨૮૨૫૨ 
 

મઅઙવી ફઅમળ-૩૪-ઑ 
રઅ ૂ ૂ ુફષી઼  ધીફ 
અ઼ગૃવ  

ઙીઅપૂફઙળ-૫૱ળ૨ળ૨ 

ૂ ઞ઼ષઅદુ઼અઽ ઼ૃરફયીઉ યીય્ળ
ળીઞલગક્ષીફી રઅ ૂ ૂ  
ઈિનજાુદ ુષગી઼, ગર્ીર ુષગી઼,  
ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ.  

૪૫૪૭૨૩૮૩-૮૭
૪૫૪૭૨૪૯૪-ભૉ  
૪૫૪૭૫૩૨૨(ુષ) 
૪૫૪૭૫૩૨૪ 

૪૫૪૭૯૯૱૪-૱૫
૯૯૯૱૬૨૮૨૬૪ 

મઅઙવી ફઅમળ- ૨૫ 
રઅ ૂ ૂ ુફષી઼  ધીફ 
અ઼ગૃવ  

ઙીઅપૂફઙળ-૫૱ળ૨ળ૨
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ૂ િગળૂડુ઼અઽ જીદૃયી ળીથી 
ળીઞલગક્ષીફી રઅ ૂ ૂ  
ષફ ઇફૉ બલીર્ષળથ. 
 
 

૪૫૪૪૪૪૨૱ 
૪૫૪૭૨૪૮૱ 
૪૫૪૭૨૪૯૨-ભૉ  
૪૫૪૭૨૪૮૯ 
૪૫૪૭૫૩૨૬-બ(ુષ)

૪૫૪૭૯૯૩૨ 
૪૫૪૪૨૩૫૪ 
૯૯૯૱૬૨૭૫૩૯ 

મઅઙવી ફઅમળ- ૩૱ 
રઅ ૂ ૂ ુફષી઼  ધીફ 
અ઼ગૃવ  

ઙીઅપૂફઙળ-૫૱ળ૨ળ૨ 

ૂ બળ઼્ રયીઉ કપષજીયીઉ 
઼્વઅગૂ 
ળીઞલગક્ષીફી રઅ ૂ ૂ  
બસૃબીવફ, રત્  લ્ ્ઙ, ઙૐ઼અષપર્ફ 

૪૫૪૭૨૪૪૭ 
૪૫૪૭૨૪૫૨ 
૪૫૪૭૨૪૮૫-ભૉ 
૪૫૪૭૫૩૨૮-૯(ુષ)  

૯૯૯૱૬૨૭૫૩૱ મઅઙવી ફઅમળ-ગૉ-બ૩૩ 
રઅ ૂ ૂ ુફષી઼  ધીફ 
અ઼ગૃવ  

ઙીઅપૂફઙળ-૫૱ળ૨ળ૨

ૂ બળમદયીઉ ઼ષીયીઉ બડૉવ 
ળીઞલગક્ષીફી રઅ ૂ ૂ  
બીથૂ બૃળષઢ્, ઼ઽગીળ,  
ઈળ્ગ્ લ ઇફૉ બિળષીળ ગ  લીથ. 

૪૫૪૭૨૩૬૩-૬૬ 
૪૫૪૭૨૩૬૭-ભૉ  
૪૫૪૭૫૩૪૮-૯(ુષ) 
 

૪૫૪૭૯૮૮૯-૯૨
૯૯૯૱૬૨૭૫૩૯ 
 

મઅઙવી ફઅમળ- ૪૪ 
રઅ ૂ ૂ ુફષી઼  ધીફ 
અ઼ગૃવ  

ઙીઅપૂફઙળ-૫૱ળ૨ળ૨

ૂ ઞલુ઼અઽ રીફુ઼અઽ જૐઽીથ
ળીઞલગક્ષીફી રઅ ૂ ૂ  
ુસક્ષથ ( ીધુરગ, રીધ્ લુરગ, ૐત), 
્ડ્ગ્વ. 

૪૫૪૭૨૪૯૩-૪૯૭ 
૪૫૪૭૫૩૱૯(ુષ) 
૪૫૪૭૩૫૨૪(ુષ) 
૪૫૪બ૨૪૯૬(ભૉ) 

૪૫૪૭૯૮૩૱-૮૪૪ 
૪૫૪૬૫૯૪૱ 
૪૫૪૬૫૯૪૯ 
૯૯૯૱૬૨૭૫૪૩

મઅઙવી ફઅમળ- ૩૯ 
રઅ ૂ ૂ ુફષી઼  ધીફ 
અ઼ગૃવ  

ઙીઅપૂફઙળ-૫૱ળ૨ળ૨

ૂ ષી઼થયીઉ ઙ્બીવયીઉ ઈઽૂળ
ળીઞલગક્ષીફી રઅ ૂ ૂ  
઼ીરીુઞગ સોક્ષુથગ ળૂદૉ બઝીદ ષઙ ફૃઅ 
ગ  લીથ. 

૪૫૪૭૨૩૱૨-ભૉ  
૪૫૪૭૨૩૱૫-૱૬ 
૪૫૪૭૫૩૱૯(ુષ) 
૪૫૪૭૫૩૯૨(ુષ) 

૪૫૪૭૯૯૯૫-૯૬
૯૯૯૱૬૨૭૫૪૪ 

મઅઙવી ફઅમળ- ૫૮ 
રઅ ૂ ૂ ુફષી઼  ધીફ 
અ઼ગૃવ  

ઙીઅપૂફઙળ-૫૱ળ૨ળ૨

ૂ ગફૃયીઊ રૉબીયીઊ યીવીશી 
ળીઞલગક્ષીફી રઅ ૂ ૂ 
ગૅુહ, ઞશ઼અબુ (ગ બ઼ળ યીઙ ુષયીઙ)

૪૫૪૭૯૨૩૩
૪૫૪૭૯૨૩૪ 
૪૫૪૭૯૨૩૫ 
૪૫૪૭૯૨૩૬ 
૪૫૪૭૯૨૩૭ 
૪૫૪૭૯૨૩૮-ભૉ

૯૯૯૱૬૨૭૭૫૮
૪૫૪૭૯૯૫૬ 
૪૫૪૭૯૯૫૭ 
૪૫૪૭૯૯૫૮ 
૪૫૪૭૯૯૬૩ 
૪૫૪૭૯૯૬૪

મઅઙવી ફઅમળ-ળ૩
રઅ ૂ ૂ ુફષી઼  ધીફ 
અ઼ગૃવ  

ઙીઅપૂફઙળ-૫૱ળ૨ળ૨ 

ૂરદૂ ષ઼ૃમૉફ ફળૉ ન્ યીઊ ુ ષૉનૂ  
ળીઞલગક્ષીફી રઅ ૂ ૂ 
ઋચ્જ ઇફૉ ડૉગફૂગવ ુસક્ષથ, રિઽવી ઇફૉ 
મીશ ુષગી઼ 

૪૫૪૭૨૩૱૮
૪૫૪૭૨૩૱૯ 
૪૫૪૭૨૩૱૱ 
૪૫૪૭૨૩૱૯ 
૪૫૪૭૨૩૯૫ 
૪૫૪૭૨૩૯૭-ભૉ

૯૯૯૱૬૨૭૭૫૯
૪૫૪૫૪૬૭૫ 
૪૫૪૭૯૮૮૨ 

મઅઙવી ફઅમળ-૭
રઅ ૂ ૂ ુફષી઼  ધીફ 
અ઼ગૃવ  

ઙીઅપૂફઙળ-૫૱ળ૨ળ૨ 

ૂ િનબુ અ઼ઽ યઙષદુ઼અઽ જાણૉજા 
ળીઞલગક્ષીફી રઅ ૂ ૂ 
ગીલન્ ઇફૉ ન્લીલ દઅ , ષોપીુફગ ઇફૉ 
઼અ઼નૂલ મીમદ્. 

૪૫૪૭૨૩૮૮
૪૫૪૭૨૩૮૯ 
૪૫૪૭૨૩૮૱ 
૪૫૪૭૨૩૮૯ 
૪૫૪૭૨૩૯૨ 
૪૫૪૭૯૨૩૨-ભૉ  

૯૯૯૱૬૨૭૱૨૪
૯૱૪૬૩૨૨૯૪૨ 
૪૫૪૭૯૫૫૩ 
૪૫૪૭૯૫૫૪ 
૪૫૪૭૯૫૫૫ 

મઅઙવી ફઅમળ-૫૱
રઅ ૂ ૂ ુફષી઼  ધીફ 
અ઼ગૃવ  

ઙીઅપૂફઙળ-૫૱ળ૨ળ૨ 
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ૂ ભૃવ ઘ્ણયીઊ બડૉવ 
ળીઞલગક્ષીફી રઅ ૂ ૂ 
બ્વૂ઼ ઈષી઼્, ઼ળઽનૂ ઼ૃળક્ષી, ફીઙિળગ 
઼અળક્ષથ, ઙૅઽ ળક્ષગ નશ, ગર્ીર ળક્ષગ નશ, 
ઞૉવ, ફસીમઅપૂ, ઈમગીળૂ. 

૪૫૪૭૨૪૫૩
૪૫૪૭૨૪૫૪ 
૪૫૪૭૨૪૫૫ 
૪૫૪૭૨૪૫૬ 
૪૫૪૭૬૮૮૭ 
૪૫૪૭૨૪૫૭-ભૉ

૯૯૯૱૬૨૮૩૨૨ મઅઙવી ફઅમળ-૫૫
રઅ ૂ ૂ ુફષી઼  ધીફ 
અ઼ગૃવ  

ઙીઅપૂફઙળ-૫૱ળ૨ળ૨ 

઼અ઼નૂલ ઼ુજષ ૂક

ૂ ઼ૃઅનળુ઼અઽ યવીયીઉ જૐઽીથ 
઼અ઼નૂલ ઼ુજષ ૂ 
બઅજીલદ 
 

૪૫૪૭૨૩૯૩
૪૫૪૭૨૩૯૬ 
૪૫૪૭૫૩૱૫ (ુષ.) 
૪૫૪૭૨૯૯૫(ુષ.) 
૪૫૪૭૨૩૯૪-ભૉ

૪૫૪૭૯૩૬૭
૪૫૪૭૯૩૬૮ 
૪૫૪૭૯૩૬૯ 
૯૯૯૱૬૨૭૮૨૪ 
 

મઅઙવી ફઅમળ- ૬૫ 
રઅ ૂ ૂ ુફષી઼  ધીફ 
અ઼ગૃવ  

ઙીઅપૂફઙળ-૫૱ળ૨ળ૨ 

ૂ લ્ઙૉસ ફીળીલથયીઉ બડૉવ 
઼અ઼નૂલ ઼ુજષ ૂ 
ષી઼ફ, નૉષ ધીફ, લી ીપીર ુષગી઼, 

ુમફ ુફષી઼ૂ ઙૃઞળીદૂ યીઙ. 
 

૪૫૪૭૨૩૫૨
૪૫૪૭૨૩૭૪,૭૫,૭૬ 
૪૫૪૭૫૩૱૨ (ુષ.) 
૪૫૪૭૨૯૯૪(ુષ.) 
૪૫૪૭૨૩૭૭-ભૉ 

૪૫૪૭૯૩૬૱
૪૫૪૭૯૩૬૯ 
૪૫૪૭૯૩૭૨ 
૯૯૯૱૬૨૭૮૨૫ 
૯૱૪૭૩૬૫૫૮૮ 

મઅઙવી ફઅમળ- ૫૪ 
રઅ ૂ ૂ ુફષી઼  ધીફ 
અ઼ગૃવ  

ઙીઅપૂફઙળ-૫૱ળ૨ળ૨ 

ૂ ઞલ ધુ઼અઽજી જઅ ુ઼અઽજી બળરીળ 
઼અ઼નૂલ ઼ુજષ ૂ 
ઇ , ફીઙિળગ બૃળષઢ્ ઇફૉ ગર્ીઽગ્ફૂ 
મીમદ. 
 

૪૫૪૭૨૪૪૬
૪૫૪૭૨૪૪૩ 
૪૫૪૭૨૪૫૮ 
૪૫૪૭૫૩૯૯ (ુષ.) 
૪૫૪૭૫૩૯૱(ુષ.) 
૪૫૪૭૨૪૮૬-ભૉ

૪૫૪૭૯૯૱૯
૪૫૪૭૯૯૱૱ 
૯૯૯૱૬૨૭૮૨૬ 
 

મઅઙવી ફઅમળ- ૫૭ 
રઅ ૂ ૂ ુફષી઼  ધીફ 
અ઼ગૃવ  

ઙીઅપૂફઙળ-૫૱ળ૨ળ૨ 

ૂ ઉ ળુ઼અઽ ઢીગ્ળયીઉ બડૉવ 
઼અ઼નૂલ ઼ુજષ ૂ 
઼ઽગીળ, ળરદઙરદ, લૃષી, ઼ીઅ ગૅુદગ 
ષૅુ ક. 

 

૪૫૪૭૨૩૯૬
૪૫૪૭૨૩૯૩ 
૪૫૪૭૨૪૮૪ 
૪૫૪૭૨૱૯૮ (ુષ.) 
૪૫૪૭૫૩૭૫(ુષ.) 
૪૫૪૭૨૩૯૪-ભૉ

૪૫૪૭૯૩૬૪ 
૪૫૪૭૯૩૬૫ 
૪૫૪૭૯૩૬૬ 
૯૯૯૱૬૨૭૮૨૭ 
૯૱૪૭૩૪૱૪૮૩ 
 

મઅઙવી ફઅમળ- ૫૬ 
રઅ ૂ ૂ ુફષી઼  ધીફ 
અ઼ગૃવ  

ઙીઅપૂફઙળ-૫૱ળ૨ળ૨ 

ૂ ઽહર્નયીઉ જૃફૂવીવ ષ઼ીષી 
઼અ઼નૂલ ઼ુજષ ૂ 
ઈિનજાુદ ુષગી઼ 
 

૪૫૪૭૨૩૯૮
૪૫૪૭૨૪૨૨ 
૪૫૪૭૨૱૯૯ (ુષ.) 
૪૫૪૭૫૩૭૬(ુષ.) 
૪૫૪૭૨૩૯૯-ભૉ

૪૫૪૭૯૩૫૯ 
૪૫૪૭૯૩૬૨ 
૪૫૪૭૯૩૬૩ 
૯૯૯૱૬૨૭૮૨૮ 
 

મઅઙવી ફઅમળ-૬૩ રઅ ૂ ૂ 
ુફષી઼  ધીફ અ઼ગૃવ  
ઙીઅપૂફઙળ-૫૱ળ૨ળ૨ 

ૂ વષજીયીઉ ઢીગળસૂયીઉ ળીજાથૂ 
઼અ઼નૂલ ઼ુજષ ૂ 
ઞશ઼અબુદ 
 

૪૫૪૭૨૪૨૮
૪૫૪૭૨૪૨૭ 
૪૫૪૭૫૩૭૭ (ુષ.) 
૪૫૪૭૫૩૭૮(ુષ.) 
૪૫૪૭૨૪૱૭-ભૉ 

૪૫૪૭૯૯૫૯
૪૫૪૭૯૯૫૱ 
૪૫૪૭૯૯૫૯ 
૯૯૯૱૬૨૭૮૨૯ 
 

મઅઙવી ફઅમળ- ૫૩ 
રઅ ૂ ૂ ુફષી઼  ધીફ 
અ઼ગૃવ  

ઙીઅપૂફઙળ-૫૱ળ૨ળ૨ 
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રીફ. રખૃ્લ રઅ ૂ ૂ, રઅ ૂ ૂક દધી ઼અ઼નૂલ ઼ુજષ ૂકફી ગીલીર્વલ 

ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ 

ૂ ગૉ . ગોવી઼ફીધફ  
રીફ. રૃખ્ લરઅ ૂ ૂફી ઇગર્ 
઼ુજષ 

૭૨૨૩૮ (ડીડી) 
૪૫૪૫૪૮૩૩-૩૯ 
૪૫૪૪૪૩૨૩-ભૉ 

૪૪૱૱૬૬૫૫ 
૯૯૯૱૬૨૮૨૨૫ 

મઅઙવી ફઅ.૮, ઼ૂફૂલળ 
ઈઉ.બૂ.ઑ઼. રૉ઼ફૂ મીઞૃરીઅ, 
ણભફીશી, સીઽૂમીઙ, 
ઇરનીષીન. 

ૂ જી. ઼ૂ. રૃરૃર્  
રીફ. રૃખ્ લરઅ ૂ ૂફી ઇુપગ 
ઇગર્ ઼ુજષ 

૭૨૨૪૨ (ડીડી) 
૪૫૪૫૪૮૩૩-૩૯

૪૫૪૬૬૩૯૪ 
૯૯૯૱૬૨૮૩૩૯ 

પ્ વ્ડ ફઅ. ૩૩-ઑ,  
ૉ઼ક્ડળ-૪/ઑ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑ. ગૉ . સરીર્  
રીફ. રૃખ્ લરઅ ૂ ૂફી ઼ુજષ 

૭૨૨૪૩ (ડીડી) 
૪૫૪૫૪૮૩૩-૩૯

૪૫૪૭૬૯૪૭ 
૯૯૯૱૬૨૮૨૨૭ 

ગ-૭૩૪, ૉ઼ક્ડળ-૪૨, 
ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ મૂ. ઑફ. ફષવીષીવી 
રીફ. રૃખ્ લરઅ ૂ ૂફી ઼વીઽગીળ 
(ષ્ડળ રૉફૉઞરૉન્ ડ)   

૭૨૩૬૱ (ડીડી) 
૪૫૪૫૪૮૩૩-૩૯

૨૪૮૭-૪૫૯૱૯૯૨ 
૯૯૯૱૬૨૮૨૱૮ 

૮, ઼્ઽર ડૉળૉ઼, લસ મગ બી ૉ઼, 
ષણ્નળી. 

ૂ ઑ. બૂ. બડૉવ  
રીફ. રૃખ્ લરઅ ૂ ૂફી  ઇઅઙદ 
઼ુજષ 

૭૨૨૮૩ (ડીડી) 
૪૫૪૫૪૮૩૩-૩૯

૪૫૪૫૫૯૭૨ 
૯૯૯૱૬૨૮૨૨૯ 

બ્ વ્ગ ફઅ.૪૱૮/૫, ઙ-૩ , 
ૉ઼ક્ડળ-૩૯, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ દન્ રલ રઽૉદી  
રીફ. રૃખ્ લરઅ ૂ ૂફી ઇઅઙદ 
રનનફૂસ 

૭૨૨૬૯ (ડીડી) 
૪૫૪૫૪૮૩૩-૩૯

૯૯૯૱૬૨૮૨૩૪ ણૂ-૪૨૬, ઼ૃળૉવ ઑબીડર્રૉન્ ડ, 
ઈુસહ ઽીઉ  ગૄવ બી ૉ઼, 
ળીરનૉષફઙળ, ૉ઼ડૉવીઉડ, 
ઇરનીષીન. 

ૂ કર ગીસ ુ઼અચ  
રીફ. રૃખ્ લરઅ ૂ ૂફી ઇઅઙદ 
રનનફૂસ 

૭૨૨૭૯ (ડીડી) 
૪૫૪૫૪૮૩૩-૩૯

૪૫૪૫૪૮૨૩ 
૯૯૯૱૬૨૮૨૩૩ 

મઅઙવી ફઅ.૪૮, રીફ. 
રૃખ્ લરઅ ૂ ૂફૃઅ ુફષી઼  ધીફ, 
ૉ઼ક્ડળ-૪૨, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઞઙનૂસજઅ  ઢક્કળ  
રીફ. રૃખ્ લરઅ ૂ ૂફી ઞફ અ઼બગર્  
ઇુપગીળૂ 

૭૨૨૭૯ (ડીડી) 
૪૫૪૫૪૮૩૩-૩૯

૪૫૪૪૪૬૨૯ 
૯૯૯૱૬૨૮૨૨૯ 

બ્ વ્ગ ફઅ.જી-૩૪,  
ૉ઼ક્ડળ-૯, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ િઽદૉસ બઅ ી  
રીફ. રૃખ્ લરઅ ૂ ૂફી ઇુપગ 
ઞફ અ઼બગર્  ઇુપગીળૂ  

૭૯૭૭૯ (ડીડી) 
૪૫૪૫૪૮૩૩-૩૯

૪૫૪૬૱૯૭૯ 
૯૯૯૱૬૨૮૨૩૭ 
 

બ્ વ્ગ ફઅ.૪૭૮/૩, 
ઙ-૩ ડીઉબ,  ૉ઼ક્ડળ-૩૯,  
ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ુપળૉ ફ ઇષીુસલી  
રીફ. રૃખ્ લરઅ ૂ ૂફી ુફલીરગ 
(ઉવૉક્ડર્ ્ુફગ ુરિણલી) 

૭૮૬૩૯ (ડીડી) 
૪૫૪૫૪૮૩૩-૩૯

૪૮૯૫૨૫૭૪ 
૯૯૯૱૬૨૮૨૩૫ 

મૂઑ઼ઑભ-૪, બઅજપીળી 
પ્ વીટી, કસફ બીગર્, ૉ઼ડૉવીઉડ 
ળ્ણ, ઇરનીષીન. 
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ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ 

ૂ ઞૉ. ઑર. ટીવી  
ફીલમ ઼ુજષ  

૭૨૨૮૭ (ડીડી)
૪૫૪૫૪૮૩૩-૩૯

૪૫૪૬૱૮૬૫
૯૯૯૱૬૨૭૭૩૩

પ્ વ્ડ ફઅ.૩૩૮૯/૪, 
ૉ઼ક્ડળ-૪/ઑ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑફ. લૃ. ઙીરૂદ 
ફીલમ ઼ુજષ  

૭૨૨૫૯ (ડીડી)
૪૫૪૫૪૮૩૩-૩૯

૪૫૪૫૯૪૫૮
૯૯૯૱૬૨૭૬૩૫

પ્ વ્ડ ફઅ.૩૩૩/૪, 
ૉ઼ક્ડળ-૩, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ઼ૂ. બૂ. સૃક્વ  
ફીલમ ઼ુજષ 

૭૨૨૮૮ (ડીડી)
૪૫૪૫૪૮૩૩-૩૯

૪૯૪૱૯૪૪૩
૯૯૯૱૬૨૮૨૭૨

’઼ીુફધ્ લ’ પ્ વ્ડ ફઅ.૬૯૪,
ૉ઼ક્ડળ-૩, ઙીઅપૂફઙળ. 

 
ફીલમ ઼ુજષ (ઞફ અ઼બગર્) 

૭૨૨૭૩-૭૪ (ડીડી)
૪૫૪૫૪૮૩૩-૩૯

  

ૂ ઈળ. ઞૉ. ગીળૂલી  
ફીલમ ઼ુજષ  

૭૨૪૯૯ (ડીડી)
૪૫૪૫૪૮૩૩-૩૯

૪૫૪૫૭૯૩૱
૯૯૯૱૬૨૭૭૮૨

પ્ વ્ડ ફઅ.૯૯૪-ઑ/૪, 
ૉ઼ક્ડળ-૪/ણૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઞૉ. બૂ. ર્તી  
ઘી઼ ભળઞ બળફી ઇુપગીળૂ 
(ષોપીુફગ) 

૭૨૨૮૱ (ડીડી)
૪૫૪૫૪૮૩૩-૩૯

૪૫૪૪૯૯૯૨
૯૯૯૱૬૨૮૨૨૮ 

પ્ વ્ડ ફઅ. ૬૬૪/૪, 
ૉ઼ક્ડળ-૩૪, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઼અઞલ યીષ઼ીળ  
ઘી઼ ભળઞ બળફી ઇુપગીળૂ 
(રૃવીગીદ) 

૭૨૨૨૭ (ડીડી)
૪૫૪૫૪૮૩૩-૩૯

૪૭૬૮૪૱૱૱
૯૯૯૱૬૨૮૨૨૱ 

૮/મૂ, ગવીમીઙ ઼઼્ીલડૂ, 
ઞષીઽળ જ્ગ, રથૂફઙળ, 
ઇરનીષીન. 

ૂ િઽળૉ ફ જોસૂ  
ઘી઼ ભળઞ બળફી ઇુપગીળૂ 
(ઈઉ. ડૂ.) 

૭૨૨૫૯ (ડીડી)
૪૫૪૫૪૮૩૩-૩૯

૪૫૪૬૩૯૭૩
૯૯૯૱૬૨૭૯૯૭ 

બ્ વ્ગ ફઅ. ૪૫૩/૫, ઙ-૩, 
ૉ઼ક્ડળ-૩૯, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઙૐદર બડૉવ  
ઘી઼ ભળઞ બળફી ઇુપગીળૂ 

૭૮૬૬૱ (ડીડી)
૪૫૪૫૪૮૩૩-૩૯

૯૯૯૱૬૨૭૮૪૫ બ્ વ્ગ ફઅ. ૪૬૪, ઙ-૩, 
ૉ઼ક્ડળ-૯, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂરદૂ ઽૉદવ નૉ઼ીઉ  
ફીલમ ુફલીરગ 

૭૨૨૫૮ (ડીડી)
૪૫૪૫૪૮૩૩-૩૯

૪૯૬૱૮૯૫૯
૯૯૯૱૬૨૭૭૪૪ 

મૂ-૯૨૫, ષળનીફ ડીષળ, 
ઙુદફઙળ બી ૉ઼, ફીળથબૃળી, 

ઇરનીષીન-૩૫. 

ૂ ઑ. ઑર. દણષૂ  
ફીલમ ુફલીરગ 

૭૮૬૬૯ (ડીડી) ૯૯૪૭૭૪૱૨૨૮ બ્વ્ગ ફઅ. ૩૱૫/૫, ચ-ડીઊબ, 
ૉ઼ક્ડળ-૩૯, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ જઅ ૉસ ગ્ડગ  
ફીલમ ગવૉક્ડળ (ઞફ અ઼બગર્) 

૭૨૨૯૪ (ડીડી)
૪૫૪૫૪૮૩૩-૩૯

૯૯૯૱૬૨૭૭૮૮ ઑજ-૮૪, દક્ષુસવી ફ્વૉડ, 
ળીરનૉષફઙળ ળ્ણ, ષ  ીબૃળ, 
ઇરનીષીન. 

ૂ બૂ. ઑ઼. બડૉવ  
ઋબ ઼ુજષ 

૭૨૨૮૯ (ડીડી)
૪૫૪૫૪૮૩૩-૩૯

૪૫૪૫૩૭૮૮ (બૂબૂ) પ્ વ્ડ ફઅ. ૬૱૬/૩, 
ૉ઼ક્ડળ-૯, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ બૂ. રૃળવૂપળફ  
ઇગર્ ઼ુજષફી ળઽ  લ ઼ુજષ

૭૨૨૩૱ (ડીડી)
૪૫૪૫૪૮૩૩-૩૯

૪૫૪૬૭૩૯૮ પ્ વ્ડ ફઅ. ૩૩૮૩/૩, 
ૉ઼ક્ડળ-૬/મૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑફ. બૂ. જાબુદ 
ઇુપગ ઇગર્ ઼ ુજષફી ળઽ  લ ઼ ુજષ

૭૨૨૯૱ (ડીડી)
૪૫૪૫૪૮૩૩-૩૯

૪૫૪૫૬૯૪૭ પ્ વ્ડ ફઅ. ૩૪૱૯/૩, 
ૉ઼ક્ડળ-૫/મૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑજ. ઑ઼. ુ ષૉનૂ  
઼ુજષફી ળઽ  લ ઼ુજષ 

૭૨૨૪૫ (ડીડી)
૪૫૪૫૪૮૩૩-૩૯

૪૯૮૪૨૭૩૭
 

૪૮,ુસષનસર્ફ ઼઼્ીલડૂ,
ઇઞૃર્ફ ઈ ર ળ્ણ, 
ુફથર્લફઙળ બી ૉ઼, ઇરનીષીન. 
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ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ 

ૂ ઑફ. ણૂ. બડૉવ 
઼વીઽગીળ ૂફી ઇગર્ ળઽ  લ ઼ુજષ

૭૨૩૬૱-૬૯(ડીડી)
૪૫૪૫૪૮૩૩-૩૯

૪૫૪૬૬૨૮૫ પ્ વ્ડ ફઅ. ૫૬/૪, 
ૉ઼ક્ડળ-૪/ઑ, ઙીઅપૂફઙળ. 

રઅ ૂ ૂ ફીથી, ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ ઇફૉ ષીઽફ લષઽીળફૃઅ ગીલીર્વલ
બ્વ્ગ ફઅ.૩, ૮ ્ રીશ, ઼ુજષીવલ,ઙીઅપૂફઙળ

 
ઇઅઙદ ઼ુજષ 
 

૪૫૪૬૱૨૨૯
૪૫૪૫૱૨૯૪ 
૭૨૩૨૯(ડીડી) 
૭૨૩૩૨(ડીડી) 
૪૫૪૭૯૮૩૮-ભૉ 

  

રઅ ૂ ૂ બઅજીલદ,ગર્ીર ઙૅઽ ુફરીર્થ,ગર્ીર ુષગી઼,ઇ , ફીઙિળગ બૃળષઢ્ ઇફૉ ગર્ીઽગ મીમદ્ફૃઅ ગીલીર્વલ 
બ્વ્ગ ફઅ.૩ ,૮ ્ રીશ, ઼ુજષીવલ,ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ઈઉ.ઑ઼.બડૉવ 
ઇઅઙદ ઼ુજષ 

૭૨૩૨૩-૭(ડીડી)
૪૫૪ ૫૱૨૯૱ 
૪૫૪૪૩૨૫૬

૪૫૪૬૯૪૭૪ 
૯૬૪૯૩૩૩૭૱૬ 
 

પ્વ્ડ ફઅમળ : ૩૫૨૫/૪,
ૉ઼ગડળ-૯-ણૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

રઅ ૂ ૂ રઽૉ઼ૄવ,ઈબુ  લષ ધીબફ,રીઙર્ ઇફૉ રગીફ,બીડફઙળ લ્ઞફી, 
રિઽવી ઇફૉ  મીશ ગ લીથફૃઅ ગીલીર્વલ 

બ્વ્ગ ફઅ.૩, ૮ ્ રીશ, ઼ુજષીવલ,ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ઞૉ. ણૂ. નૉ઼ીઊ 
ઇઅઙદ ઼ુજષ 

૪૫૪૬૫૫૫૩
૪૫૪૫૱૨૯૯ 
૭૨૩૩૫(ડીડી) 

૪૭૬૮૨૱૮૨
૯૨૯૯૯૪૫૯૯૩ 

૫૫-મૂ, લૃઙીન્ણી બીગર્, 
યોળીષફીધ ળ્ણ, રુથફઙળ. 

રઅ ૂ ૂ બીથૂ બૃળષઢી, ઞશ ઼અબુદ(ગ બ઼ળ યીઙ ુ઼ષીલ), 
સઽૉ ળૂ ુષગી઼ ઇફૉ સઽૉ ળૂ ઙૅઽ ુફરીર્થફૃઅ ગીલીર્વલ 

બ્વ્ગ ફઅ. ૩ ,૯ર્ રીશ, ઼ુજષીવલ,ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ષૂ.બૂ. બઅ ી 
ઇઅઙદ ઼ુજષ 
 

૭૨૩૩૯ (ડીડી) 
 
 

૪૫૪૪૮૯૪૯ 
 
 

પ્વ્ડ ફઅમળ:૪૩૯/૪, ઙીલ ૂ 
રઅિનળ બી ૉ઼, ૉ઼ગડળ-૩-મૂ, 
ઙીઅપૂફઙળ 

રઅ ૂ ૂ ગૅુહ, ઼ઽગીળ,બસૃબીવફ,રત્ લ્પ્ઙ ઇફૉ ઙૐ ઼અષપર્ફ, ઞૉવ, ગીલન્ ન્લીલદઅ  ઇફૉ 
ષો ીુફગફૃઅ ગીલીર્વલ  

 બ્વ્ગ ફઅ.૩,  ૯ર્રીશ, ઼ુજષીવલ,ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ઼ૃયીહ ઼્ફૂ 
ઇઅઙદ ઼ુજષ  
 

૭૨૩૪૬ (ડીડી)
૭૨૩૪૭ (ડીડી) 
 

૪૫૪૫૫૮૯૱ 
 

પ્ વ્ડફઅ.-૩૨૫૬/૩, 
ૉ઼ગડ૪-૫-ણૂ, ઙીઅપૂફઙ૪ 

રઅ ૂ ૂ ઼ીરીજીગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી(ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદકફૃઅ ગ લીથ,઼ીરીજીગ ઇફૉ સોક્ષુથગ 
ળૂદૉ બઝીદ ષઙ ફૃઅ ગ લીથ ઼િઽદ), ળરદ ઙરદ, લૃષી, ઼ીઅ ગૅુદગ ષૅુ કફૃઅ ગીલીર્વલ 

બ્વ્ગ ફઅ.૩, ૯ર્રીશ, ઼ુજષીવલ,ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ઈળ.ગૉ .બળરીળ 
ઇઅઙદ ઼ુજષ 

૭૨૩૪૱(ડીડી)
૪૫૪૭૨૩૪૯-ભૉ 

૪૫૪૫૪૭૬૯ પ્વ્ડ ફઅમળ.૩૯૭/૪,
ૉ઼ગડળ.૪.મૂ, ઙીઅપૂફઙળ  
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રઅ ૂ ૂ ઈળ્ગ્લ ઇફૉ બિળષીળ ગ લીથ, ષી઼ફ,નૉષ ધીફ,લી ીપીર ુષગી઼, 
ષોુચ્ઝગ ઼અ ધીકફૃઅ ઼અગવફ,ુમફ ુફષી઼ૂ ઙૃઞળીદૂ યીઙફૃઅ ગીલીર્વલ 

બ્વ્ગ ફઅ ૩,૱ર્રીશ, ઼ુજષીવલ,ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ઑર.ગૉ .સૃગવ 
ઇઅઙદ ઼ુજષ. 

૪૫૪૫૱૩૨૯
૪૫૪૬૫૭૨૪ 
૪૫૪૭૮૬૪૱ 
૭૨૩૫૬ (ડીડી) 
૪૫૪૭૨૩૫૭-ભૉ 

૪૫૪૫૪૫૬૯ 
૯૨૯૯૨૯૭૪૨૮ 
 

ગૃરૃન ગૃઅઞ, 
પ્વ્ડ ફઅ.૩૫૭૫/૩, 
ૉ઼ગડળ-૬-ણૂ., ઙીઅપૂફઙળ 

 

રઅ ૂ ૂ ુસક્ષથ( ીધુરગ,રીધ્લુરગ, ૐત),ઋચ્જ  ઇફૉ ડૉગુફગવ ુસક્ષથફૃઅ ગીલીર્વલ 
બ્વ્ગ ફઅ ૩,૱ર્રીશ, ઼ુજષીવલ,ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ઈળ.જી.નષૉ 
ઇઅઙદ ઼ુજષ. 

૪૫૪૪૫૨૱૨
૪૫૪૫૱૨૯૫ 
૭૯૱૮૩(ડીડી) 
૪૫૪૭૯૯૮૮-ભૉ 

૪૫૪૬૭૱૮૬
૯૯૪૭૬૭૬૮૯૨ 
 

પ્વ્ડ ફઅ.૩૪૭૪/૩, 
ૉ઼ગડળ-૭-ઑ.  

ઙીઅપૂફઙળ 
 

રઅ ૂ ૂ ઈિનજાુદ ુષગી઼, ષફ ઇફૉ બલીર્ષળથફૃઅ ગીલીર્વલ
બ્વ્ગ ફઅ.૩,૱ર્ રીશ, ઼ુજષીવલ,ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ઑ.ઑવ.બૃળ્િઽદ 
ઇઅઙદ ઼ુજષ. 
 

૭૨૩૭૱(ડીડી)
૭૨૩૮૨(ડીડી) 
૪૫૪૪૨૩૮૬ 
૪૫૪૫૱૩૭૫ 
૪૫૪૭૨૩૭૯-ભૉ 

૪૫૪૫૩૱૬૯ 
૯૯૯૯૬૫૩૪૨૭ 
 

પ્વ્ડ ફઅમળ:૪૩૭/૩,
ૉ઼ગડળ-3.ઑ.ન્લૃ, ઙીઅપૂફઙળ 

 
 
 

ળીજ્લ ગક્ષી.રઅ ૂ ૂ ફીઙિળગ ઋ લફ,ગૃિડળ ઋપ્ઙ,રૂઢી ઋપ્ઙ,ઝીબગીર ઇફૉ વૉઘફ ઼ીરગર્ૂ 
( ષદઅ  ઽષીવ્),ઋપ્ઙ,ઘીથ,ઘુફઞ,ઈલ્ઞફ,ફીથી,ઌજાર્ ઇફૉ બૉડર્ ્ગૉ ુરગ ઼ફૃઅ ગીલીર્વલ 

બ્વ્ગ ફઅ. ૪, ૫જો  રીશ, ઼ુજષીવલ,ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ઑજ.ઈળ.઼ૃધીળ 
ઇઅઙદ ઼ુજષ. 

૭૨૪૩૩-૩૬(ડીડી)
૪૫૪૪૨૮૯૬ 
૪૫૪૪૨૮૭૭ 
૪૫૪૭૨૪૩૭-ભૉ 

૪૫૪૫૱૯૱૩ બ્વ્ગ ફઅમળ:૭૬/૪,
ઙ.૩ ડીઉબ, 
ૉ઼ગડળ ફઅ.:૪૫ 

ઙીઅપૂફઙળ-૫૱૪૨૪૫ 

ળીજ્લ ગક્ષીરઅ ૂ ૂ ઈિનજાુદ ુષગી઼, ગર્ીર ુષગી઼, ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળફૃઅ ગીલીર્વલ 
બ્વ્ગ ફઅ.૪ ,૫જોરીશ, ઼ુજષીવલ,ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ગૉ .઼ૂ.દીમ્ઽથૉ 
ઇઅઙદ ઼ુજષ. 
 

૭૨૩૮૬(ડીડી)
૪૫૪૭૨૪૯૪-ભૉ
  

૪૫૪૪૮૯૱૫
૯૱૪૭૱૬૯૱૯૱ 

પ્વ્ડ ફઅમળ:૩૪૮૭/૪,
ૉ઼ગડળ.૯/ણૂ, જ.3 બી ૉ઼, 

ઙીઅપૂફઙળ-૯ 

ળીજ્લ ગક્ષીરઅ ૂ ૂ ષફ ઇફૉ બલીર્ષળથફૃઅ ગીલીર્વલ
બ્વ્ગ ફઅ.૪, ૫જોરીશ, ઼ુજષીવલ,ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ઑફ.ઑફ.નષૉ 
ઇઅઙદ ઼ુજષ. 

૭૨૪૮૯(ડીડી)
૪૫૪૪૪૪૨૱ 
૪૫૪૭૨૪૯૨-ભૉ 

૪૫૪૬૮૱૩૭
૯૱૯૯૨૨૯૭૮૯ 

બ્વ્ગ ફઅમળ.૬૱/૪
ઙ.૩ ડીઉબ, 
ૉ઼ગડળ.૪૫, ઙીઅપૂફઙળ 
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ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ 

ળીજ્લ ગક્ષીરઅ ૂ ૂ બસૃબીવફ, રત્ લ્પ્ઙ, ઙૐ ઼અષપર્ફફૃઅ ગીલીર્વલ
બ્વ્ગ ફઅ.૪,૫જો રીશ, ઼ુજષીવલ,ઙીઅપૂફઙળ

ૂ જી.ઑફ.ફીુજલી 
ઇઅઙદ ઼ુજષ 

૭૨૪૪૮(ડીડી) 
૪૫૪૭૨૪૮૫-ભૉ 
 

૯૱૪૭૱૮૯૪૯૪ પ્વ્ડ ફઅ.૩૫, ળીઞપીફૂ 
઼઼્ીલડૂ યીઙ.૪, ળૂવીલન઼્ 
ગ્વૉઞફૂ મીઞૃરીઅ, ગૃણી઼થ, 
ઙીઅપૂફઙળ. 

ળીજ્લ ગક્ષીરઅ ૂ ૂ બીથૂ બૃળષઢ્,઼ઽગીળ, ઈળ્ગ્લ ઇફૉ બિળષીળ ગ લીથ, ઞૉવ, ગીલન્, ન્લીલદઅ  
ઇફૉ ષો ્ુફગ ઇફૉ ઼અ઼નૂલ મીમદ્, બ્વૂ઼ ઈષી઼્, ઼ળઽનૂ ઼ૃળક્ષી, ફીઙિળગ ઼અળક્ષથ, 

ઙૅઽળક્ષગનશ, ગર્ીર ળક્ષગનશ, ફસીમઅપૂ, ઈમગીળૂફૃઅ ગીલીર્વલ 
બ્વ્ગ ફઅ. ૪, ૬ધ્ રીશ, ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ

ૂ મૂ. ઑ. બઅ ી 
ઇઅઙદ ઼ુજષ 

૭૨૩૬૫(ડીડી) ૪૫૪૬૩૱૭૬ પ્વ્ડ ફઅ. ૩૪૬૫/૩,  
ૉ઼ક્ડળ-૯-ણૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ળીજ્લ ગક્ષી રઅ ૂ ૂ ુસક્ષથ ( ીધુરગ,રીધ્લુરગ, ૐત), ્ડ્ગ્વફૃઅ ગીલીર્વલ 
બ્વ્ગ ફઅ.૪,  ૬ધ્રીશ, ઼ુજષીવલ,ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ઑ઼. ઑર. ુર ૂ 
ઇઅઙદ ઼ુજષ 

૭૨૪૯૫-૯૩- 
૯૪-૯૬ (ડીડી) 
૪૫૪૭૨૪૯૭-ભૉ 

૪૭૫૱૩૪૬૭ 
૯૯૨૯૯૱૯૭૱૩ 
 

૪૬૩, ગરવ ઼ીઙળ
ગ્.ક.઼઼્ીલડૂ, ગૉણૂવી વૉમ. 
બી ૉ઼, ચ્ણી઼ળ, ઇરનીષીન. 

ળીજ્લ ગક્ષીરઅ ૂ ૂ ઼ીરીુઞગ સોક્ષુથગ ળૂદૉ બઝીદ ષઙ ફૃઅ ગ લીથફૃઅ ગીલીર્વલ
બ્વ્ગ ફઅ.૪,  ૬ધ્ રીશ, ઼ુજષીવલ,ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ષૂ. ગૉ . જોસૂ 
ઇઅઙદ ઼ુજષ. 
 

૭૨૩૱૩ (ડીડી)
૭૨૩૱૭ (ડીડી) 
૪૫૪૭૨૩૱૨-ભૉ 

૪૫૪૫૪૮૬૩
૯૯૪૫૪૩૪૮૩૱ 

પ્વ્ડ ફઅ. ૩૯૩૩/૩
ૉ઼ગડળ ફઅ.૪-ણૂ, ઙીઅપૂફઙળ.  

ળીજ્લ ગક્ષીરઅ ૂ ૂ ગૅુહ, ઞશ઼અબુ (ગ બ઼ળ યીઙ ુષયીઙ)ફૃઅ ગીલીર્વલ
બ્વ્ગ ફઅ.૪,  ૯ર્ રીશ, ઼ુજષીવલ,ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ણૂ. ઈળ. ુ ષૉનૂ 
ઇઅઙદ ઼ુજષ. 

૪૫૪૭૯૨૩૩-૩૭
૪૫૪૭૯૨૩૮-ભૉ 

૪૫૪૫૩૱૯૯ પ્વ્ડ ફઅ. ૩૩૮૮/૩
ૉ઼ગડળ ફઅ. ૬-મૂ. ઙીઅપૂફઙળ.  

ળીજ્લ ગક્ષીરઅ ૂ ૂ ઋચ્જ ઇફૉ ડૉગફૂગવ ુસક્ષથ, રિઽવી ઇફૉ મીશ ુષગી઼ફૃઅ ગીલીર્વલ
બ્વ્ગ ફઅ.૪,  ૯ર્ રીશ, ઼ુજષીવલ,ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ઼ૃુફવ ઼્ફૂ 
ઇઅઙદ ઼ુજષ. 
 

૪૫૪૭૨૩૱૮-૱૯
૪૫૪૭૨૩૯૫ 
૪૫૪૭૨૩૯૭-ભૉ 

૪૫૪૪૯૯૪૩ પ્વ્ડ ફઅ. ૩૨૯૫/૩
ૉ઼ગડળ ફઅ.૪૮, ઙીઅપૂફઙળ.  

ળીજ્લ ગક્ષીરઅ ૂ ૂ ગીલન્ ઇફૉ ન્લીલ દઅ , ષોપીુફગ ઇફૉ ઼અ઼નૂલ મીમદ્ફૃઅ ગીલીર્વલ
બ્વ્ગ ફઅ.૪,  ૯ર્ રીશ, ઼ુજષીવલ,ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ઑ. ઞૉ. ઙૐ ષીરૂ 
ઇઅઙદ ઼ુજષ. 

૪૫૪૭૨૩૮૮-૯૨
૪૫૪૭૯૨૩૨-ભૉ 

૯૯૨૬૱૨૨૮૮૮ પ્વ્ડ ફઅ. ૯૯૩/૪
ૉ઼ગડળ ફઅ.૩૫-મૂ, ઙીઅપૂફઙળ.  
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ળીજ્લ ગક્ષીરઅ ૂ ૂ બ્વૂ઼ ઈષી઼્, ઼ળઽનૂ ઼ૃળક્ષી, ફીઙિળગ ઼અળક્ષથ, ઙૅઽ ળક્ષગ નશ, 
ગર્ીર ળક્ષગ નશ, ઞૉવ, ફસીમઅપૂ, ઈમગીળૂફૃઅ ગીલીર્વલ 

બ્વ્ગ ફઅ.૪,  ૯ર્ રીશ, ઼ુજષીવલ,ઙીઅપૂફઙળ

ૂ બૂ. ઞૉ. સીઽ 
ઇઅઙદ ઼ુજષ. 
 

૪૫૪૭૨૪૫૩-૫૬
૪૫૪૭૬૮૮૭ 
૪૫૪૭૨૪૫૭-ભૉ 

૪૫૪૪૯૭૬૯
 

પ્ વ્ડ ફઅ.૩૮૯૬/૩, 
ૉ઼ક્ડળ-બ/઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

઼અ઼નૂલ ઼ુજષ બઅજીલદફૃઅ ગીલીર્વલ
બ્વ્ગ ફઅ.૪,૬ધ્રીશ, ઼ુજષીવલ,ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ઑ.ઑર.બળરીળ 
ઇઅઙદ ઼ુજષ. 
 

૭૨૩૯૩ (ડીડી)
૭૨૩૯૬ (ડીડી) 
૪૫૪૭૨૩૯૪-ભૉ 

૪૫૪૬૬૮૮૮ 
૯૯૪૫૨૪૪૮૮૨ 
 

પ્વ્ડ ફઅ. 3૯૬/૩,
ૉ઼ગડળ-૬-મૂ, ઙીઅપૂફઙળ 

઼અ઼નૂલ ઼ુજષ ષી઼ફ, નૉષ ધીફ, લી ીપીર ુષગી઼, ુમફ ુફષી઼ૂ ઙૃઞળીદૂ યીઙફૃઅ ગીલીર્વલ 
બ્વ્ગ ફઅ.૪, ૯ર્ રીશ, ઼ુજષીવલ,ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ઑ.ઑફ.બડૉવ 
ઇઅઙદ ઼ુજષ. 

૭૨૩૭૪ (ડીડી)
૭૨૩૫૨ (ડીડી) 

૪૫૪૪૯૨૬૯
૯૱૪૭૩૪૩૨૬૮ 

પ્વ્ડ ફઅ. ૭૱૪/૪
ૉ઼ગડળ-૯-મૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

઼અ઼નૂલ ઼ુજષ ઇ , ફીઙિળગ બૃળષઢ્ ઇફૉ ગર્ીઽગ મીમદ્ફૃઅ ગીલીર્વલ
બ્વ્ગ ફઅ.૪,૭ર્  રીશ, ઼ુજષીવલ,ઙીઅપૂફઙળ

ૂ રઽૉ ન્ ુ અ઼ઽ ષીચૉવી 
ઇઅઙદ ઼ુજષ 

૭૨૪૪૩-૪૪(ડીડી)
૭૨૪૪૬ (ડીડી) 
૭૨૪૫૮ (ડીડી) 
૪૫૪૭૨૪૮૬-ભૉ 

૪૫૪૫૮૫૮૩
 

પ્વ્ડ ફઅ. ૱૬૭/૪,
ૉ઼ક્ડળ-૯-઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

઼અ઼નૂલ ઼ુજષ ઼ઽગીળ, ળરદ ઙરદ, લૃષી, ઼ીઅ ગૅુદગ ષૅુ કફૃઅ ગીલીર્વલ 
બ્વ્ગ ફઅ. ૪,બર્ રીશ, ઼ુજષીવલ,ઙીઅપૂફઙળ

ૂ બૂ.ઑફ.સીઽ 
ઇઅઙદ ઼ુજષ. 

૭૨૩૯૩ (ડીડી)
૭૨૪૮૪ (ડીડી) 
૪૫૪૭૨૩૯૪-ભૉ 

૪૫૪૬૮૪૫૱
૯૯૩૫૬૫૮૱૭૯ 

પ્વ્ડ ફઅ. ૩૯૩૭/૩,
ૉ઼ગડળ-૪-ણૂ, 

ફષળી ૂ જ્ગ બી ૉ઼, ઙીઅપૂફઙળ. 

઼અ઼નૂલ ઼ુજષ ઈિનજાુદ ુષગી઼ફૃઅ ગીલીર્વલ
બ્વ્ગ ફઅ.૪,૯ર્ રીશ, ઼ુજષીવલ,ઙીઅપૂફઙળ

ૂ બૂ.ગૉ .રઞરૃનીળ 
ઇઅઙદ ઼ુજષ 
 

૭૨૩૯૮ (ડીડી)
૭૨૪૨૨ (ડીડી) 
૪૫૪૭૨૩૯૯-ભૉ 

૯૬૪૯૫૨૮૯૯૮ પ્વ્ડ ફઅ. ૫૪૨/૪,
ૉ઼ગડળ ફઅ.૪-મૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

઼અ઼નૂલ ઼ુજષ ઞશ઼અબુ ફૃઅ ગીલીર્વલ
બ્વ્ગ ફઅ.૪,૭ર્ રીશ, ઼ુજષીવલ,ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ઞૉ.મૂ.સીઽ 
ઇઅઙદ ઼ુજષ 

૭૨૪૨૮ (ડીડી)
૭૨૪૨૱ (ડીડી) 
૭૫૩૭૭ (ડીડી) 
૪૫૪૭૨૪૱૭-ભૉ 

૪૫૪૪૱૨૯૩
૯૬૪૯૩૫૨૨૨૫ 

પ્વ્ડ ફઅ.૯૪૩/૩,
ૉ઼ગડળ-૯-મૂ. 

ઙીઅપૂફઙળ. 
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ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યી ઼ુજષીવલ, ઼ૉક્ડળ-૩૨, ઙીઅપૂફઙળ. 
ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ

્. ૂ રઅઙશની઼ બડૉવ 
રીફ. ગીલર્ગીળૂ ઇધ્ લક્ષ ૂ 

૪૫૪૭૫૨૩૩ 
૪૫૪૭૫૨૩૬  
૪૫૪૭૫૨૪૪  
૪૫૪૪૨૯૬૩  
૪૫૪૪૪૨૪૬  
૪૫૪૪૨૯૬૩-ભૉ 
૪૫૪૪૪૨૪૬-ભૉ

૯૯૯૱૬૨૭૮૱૮ 
૪૫૪૭૯૭૯૱  
૪૫૪૭૯૮૨૨  
૪૫૪૭૯૮૨૫  
૪૫૪૪૪૮૩૯  
૪૫૪૪૭૯૭૭  

મઅઙવી ફઅ-૩૨, રીફ. 
ઇધ્ લક્ષ ૂફ્ મઅઙવ્  
ૉ઼ગડળ-૪૨,  

ઙીઅપૂફઙળ-૫૱૪૨૪૨.  

ૂ િનફૉસયીઉ  લી઼   
રીફ.ઇધ્ લક્ષ ૂફી 
ઇઅઙદ ઼ુજષ  

૪૫૪૭૫૨૩૫ 
૪૫૪૪૨૯૬૩  
૪૫૪૪૪૨૪૬  

૪૫૪૪૯૯૫૨ 
૯૯૯૱૬૨૭૫૯૪   

ુ વ્જફ,
પ્ વ્ડ ફઅ-૩૮૮૯/૪,  
ૉ઼ગડળ-૪/ણૂ, ઙીઅપૂફઙળ.  

ૂ ફૐસૂળ િ ષૉનૂ  
રીફ. ઇધ્ લક્ષ ૂફી ઇઅઙદ 
રનનફૂસ  

૪૫૪૭૫૨૩૮ 
૪૫૪૪૨૯૬૩  
૪૫૪૪૪૨૪૬ 

-- 

 
ઋબીધ્ લક્ષ  

૪૫૪૭૫૨૯૫ 
૪૫૪૪૨૯૭૪ 
૪૫૪૪૩૭૪૭ 

૪૫૪૪૪૨૨૬ 
૪૫૪૫૪૬૬૯  

--  

ૂ સિગદુ અ઼ઽ ઙ્િઽવ  
ુષળ્પ બક્ષફી ફૉદી  

૪૫૪૭૫૨૯૨ 
૪૫૪૪૨૯૯૭  
૪૫૪૪૪૭૱૪-ભૉ   

૪૫૪૪૯૭૯૨ 
૪૫૪૪૱૪૩૯-ભૉ 
૯૯૯૱૬૨૭૨૨૭  
૯૱૪૬૨૨૨૱૭૪ 

મઅઙવી ફઅ-૩૪, 
રઅ ૂ ૂકફી ુફષી઼  ધીફ,   
ૉ઼ગળડ-૪૨, ઙીઅપૂફઙળ.  

ૂ ઑ઼.ઈઉ.સૉળષી  
રીફ. ુષળ્પબક્ષફી ફૉદી ૂફી 
ઇઅઙદ ઼ુજષ  

૪૫૪૭૨૯૯૭ 
૪૫૪૪૨૯૯૭  
૪૫૪૪૪૭૱૪ 

૯૯૯૱૫૯૭૱૯૪  --  

ૂ ઞૉ. ઞૉ. ળ઼ીથૂલી  
રીફ. ુષળ્પબક્ષફી ફૉદી ૂફી 
ઇઅઙદ રનનફૂસ  

૪૫૪૭૫૩૭૱ 
૪૫૪૪૨૯૯૭  
૪૫૪૪૪૭૱૪ 

૪૮૯૪૪૯૱૱  મૂ-૩૩, ળ્ ઽીઋ઼, ઼્રૉ ળ 
ગ્મ્ પ્ વૉક્ષ-૪, જોપબૃળ જીળ 
ળ  દી, ૉ઼ડૉવીઉડ,  ઇરનીષીન.  

ૂ બઅગઞગૃરીળ ષૂ. નૉ઼ીઊ 
રીફ. રૃખ્ લ નઅણગ  

૪૫૪૭૫૨૩૱ 
૪૫૪૪૬૪૯૮  
૪૫૪૪૨૯૬૱ 
૯૯૯૱૬૨૭૯૯૯ 
૪૫૪૭૬૯૯૭-ભૉ

 મઅઙવી ફઅ-૫૯, રઅ ૂ ૂકફી 
ુફષી઼  ધીફ, ૉ઼ગળડ-૪૨, 
ઙીઅપૂફઙળ.  

ૂ મીમૃયીઊ જાબુદ  
રીફ. રૃખ્ લ નઅણગ ૂફી ઇઅઙદ 
઼ુજષ  

૪૫૪૭૫૨૩૯-૪૨ 
૪૫૪૪૬૪૯૮-ભૉ   
૪૫૪૪૨૯૬૱ 
૪૫૪૪૬૪૯૮

૪૫૪૫૪૱૪૮ પ્ વ્ડ ફઅ-૩૫૫૬/૪,  
ૉ઼ગળડ-૭/ઑ, ઙીઅપૂફઙળ  
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ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ

ૂ ઇઅમીવીવ ળ્િઽદ  
રીફ. રૃખ્ લ ફીલમ નઅણગ  

૪૫૪૭૯૯૯૩ 
૪૫૪૭૯૯૯૪  
૪૫૪૭૫૩૯૪-ભૉ

૯૱૪૭૨૩૬૭૯૯  --  

ૂ ઼ૃુફવ ઞૉઢીફૂ 
ઇઅઙદ રનનફૂસ  

૪૫૪૭૨૯૬૯  --  ૩૪, રફ ઑબીડર્રૉન્ ડ, 
ૉ઼ન્ ડ ટૉુષલ ર઼્  ગૄવફૂ 

મીઞૃરીઅ, ઉન્ નૂળી ુ ઞ બી ૉ઼, 
ઽીઅ઼્વ, ઇરનીષીન. 

ૂરદૂ ઋહીમૉફ બડૉવ  
રીફ. નઅણગ  

૪૫૪૭૫૩૪૱ 
૪૫૪૭૫૩૪૯  
૪૫૪૭૯૯૮૯-ભૉ

૯૯૯૱૬૨૭૬૩૯ 
૯૯૪૫૬૮૮૨૨૨  

--  

ૂ બઅગઞયીઉ સીઽ  
રીફ. નઅણગ ૂફી ઇઅઙદ ઼ુજષ,

૪૫૪૭૨૱૱૬ 
૪૫૪૭૫૩૪૯  
૪૫૪૭૫૩૪૱ 

૪૫૪૪૱૪૩૫  ુઙિળળીઞ, ૩૫૪૯/૪, 
ૉ઼ગડળ-૭/ઑ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઢીગ્ળયીઉ બડૉવ  
રીફ. નઅણગ ૂફી ઇઅઙદ 
રનનફૂસ  

૪૫૪૭૨૱૱૬    

રૃઘ  
જાઽૉળ િઽ઼ીમ ઼ુરુદ  

૪૫૪૭૫૨૮૨ 
૪૫૪૪૩૱૯૪ 

--  --  

રૃઘ  
જાઽૉળ ઼ીઽ઼્ રીડૉફૂ ઼ુરુદ  

૪૫૪૪૨૯૫૩ --  --  

રૃઘ  
ઇઅનીઞ ઼ુરુદ  

૪૫૪૭૫૨૮૨ 
૪૫૪૭૫૨૭૱  
૪૫૪૪૨૯૬૪  

--  --  

રૃઘ  
બઅજીલદૂ ળીઞ ઼ુરુદ  

૪૫૪૭૫૨૭૯ 
૪૫૪૪૨૯૪૬ 

--  --  

રૃઘ  
ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદકફી ગ  લીથ 
રીડૉફૂ ઼ુરુદ  

૪૫૪૭૫૨૭૮ 
૪૫૪૪૩૱૩૯  

--  --  

રૃઘ  
ઇફૃ઼ૄુજદ ઞફજાુદકફી 
ગ  લીથ રીડૉફૂ ઼ુરુદ  

૪૫૪૭૫૨૭૮ 
૪૫૪૪૩૱૩૯  

--  --  

રૃઘ  
ઘીદળૂ ઼ુરુદ  

૪૫૪૭૫૨૭૮ 
૪૫૪૪૩૱૩૯ 

--  --  

રૃઘ  
ુષસૉહીુપગીળ ઼ુરુદ 

૪૫૪૭૫૨૭૭ 
૪૫૪૪૩૱૩૯  

--  --  
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ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ

રૃઘ  
઼ીરીુઞગ ઇફૉ સોક્ષુથગ ળૂદૉ 
બઝીદ ષઙ ફી ગ  લીથ રીડૉફૂ 
઼ુરુદ  

૪૫૪૭૫૨૭૬
   

--  --  

રૃઘ  
બઙીળ યથ્ ધી ઼ુરુદ  

૪૫૪૭૫૨૭૭ 
૪૫૪૪૩૱૩૯  

--  --  

રૃઘ  
ઙૐથ ુષપીફ ઼ુરુદ  

૪૫૪૭૫૨૭૬ 
  

--  --  

રૃઘ  
઼ન  લ ુફષી઼ ઼ુરુદ  

૪૫૪૭૫૨૭૭ 
૪૫૪૪૩૱૩૯ 

--  --   

 
 

 
 

T T T 
 

 
 
 

ßëÜßëÉ ±õ VäßëÉÞù ±ëØåý Èõ. 

±õÞù ±×ý ÔÜýÞð_ ßëÉ, 

±×äë LÝëÝ ±Þõ ÕþõÜÞð_ ßëÉ, 

±×äë ±ìèoçÀ VäßëÉ, 

±×äë Õþ½Þð_ VäßëÉ. 
- ÜèëIÜë Ãë_Ôí 
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ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યી ઼ુજષીવલ, ઼ૉક્ડળ-૩૨, ઙીઅપૂફઙળ. 
ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ

ૂ ણૂ.ઑર.બડૉવ  
઼ુજષ  

૪૫૪૭૫૨૯૮ 
૪૫૪૪૨૯૯૱ 
૪૫૪૪૨૯૨૪-ભૉ

૪૯૬૱૭૱૨૫ 
૯૯૯૱૬૨૮૩૬૯  

૫૭-મૂ, અ઼ગ  બ ઼઼્ીલડૂ, 
ફીળથબૃળી, ઇરનીષીન.  

ૂ જી.ષીલ.઼ી઼ૂલી  
઼ુજષફી ઇગર્ ળઽ  લ ઼ુજષ

૪૫૪૭૫૨૯૯ 
૪૫૪૪૨૯૯૱ 

૪૫૪૬૭૱૱૬ પ્ વ્ડ ફઅ-૩૭૭૩/૩ 
ૉ઼ગડળ-૫/ણૂ, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ઈળ.ઈળ.ગૃ બ  
઼ુજષફી ળઽ  લ ઼ુજષ  

૪૫૪૭૫૨૯૱ 
૪૫૪૪૨૯૯૱ 

૪૫૪૬૬૨૫૱  પ્ વ્ડ ફઅ-૱૯૬/૩, 
ૉ઼ગડળ-૬/ણૂ,  ઙીઅપૂફઙળ.  

અ઼લૃગદ ઼ુજષ  
 

૪૫૪૭૫૨૪૯   

ૂ રઽૉ ન્  ઞૉ. બળરીળ  
ફીલમ ઼ુજષ  
(  સીઘી, ુષપીફ-૩, ઼ુરુદ 
સીઘી-૫, ગર્અધીવલ સીઘી, ઙૅઽરીઅ 
ષીળીભળદૂ ગીલર્ફ પ વઘષીફૂ 
ગીરઙૂળૂ) 

૪૫૪૭૫૨૫૭  ૪૫૪૬૨૩૪૭  "ુફષી઼ર ", 
પ્ વ્ડ ફઅ-૩૩૪૭/૩,  
ૉ઼ગડળ-૪/ણૂ,  

ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ગૉ . જી. ઞઽી  
ફીલમ ઼ુજષ  
(બઅજીલદ ળીઞ ઼ુરુદ, ડૉમવ 
સીઘી, ુદષૉનફ સીઘી, બઙીળ 
યથ્ ધીઅ ઇફૉ ળ્ગણ સીઘી, ુફલઅ થ 
ઇુપગીળૂ ઇફૉ ઘીદીફી ષણીફૂ 
ભળજો) 

૪૫૪૭૫૩૩૮  ૪૫૪૬૯૭૯૨  પ્ વ્ડ ફઅ-૩૫૫૪/૪,  
ૉ઼ગડળ-૭/ઑ,  

ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ બઅગઞ મૃજ  
ફીલમ ઼ુજષ  
(઼ુરુદ સીઘી-૩, યીહીઅદળ 
સીઘી, ઈઉ.ડૂ. સીઘી, 
ષૉમ઼ીઉડફૂ ગીરઙૂળૂ) 

૪૫૪૭૫૩૩૯  ૪૫૪૬૬૫૩૱  પ્ વ્ડ ફઅ-૩૫૭૮/૪,  
ૉ઼ગડળ-૬/ણૂ,  

ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ લૃ. ઈઉ. ય ૂ  
ફીલમ ઼ુજષ  
(રઽૉગર સીઘી, ુષપીફ સીઘી-૪, 
ુષપીફ સીઘી-૫) 

૪૫૪૭૫૩૪૨  ૪૫૪૪૨૱૱૬
 

પ્ વ્ડ ફઅ-૩૭૭૫/૪,  
ૉ઼ગડળ-૫/ણૂ,   

ઙીઅપૂફઙળ.  
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ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ

ૂ મૂ. ણૂ. ષ઼ીષી  
ઋબ઼ુજષ  
(઼ીરીન્ લ સીઘી, ્ડ્ગ્વ 
઼િઽદ, ઼ન  લ ુફષી઼  લષ  ધી 
઼ુરુદ) 

૪૫૪૭૫૩૫૭ 
૪૫૪૪૯૱૬૫  

૪૫૪૫૮૮૭૬ 
૯૯૯૱૬૨૭૫૯૩  

પ્ વ્ડ ફઅ-૯૱૯/૩,  
ૉ઼ગડળ-૫/ણૂ,  

ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑર. ઈળ. ઙૃપ્ દી  
ઋબ઼ુજષ  
(બઙીળ યથ્ ધીઅ ઇફૉ ળ્ગણ સીઘી, 
ણૂ.ણૂ.ક.ફૂ ભળજો ઼િઽદ 
ઇફૃ.જાુદફી ગ  લીથ રીડૉફૂ 
઼ુરુદ) 

૪૫૪૭૫૨૫૬  ૪૫૪૪૫૬૭૩  પ્ વ્ડ ફઅ-૬૭૩/૩,  
ૉ઼ગડળ-૫/઼ૂ, 

ઙીઅપૂફઙળ. 
 

ૂ િનબગયીઉ બળરીળ  
ઋબ઼ુજષ  
(ઘીદળૂ ઼ુરુદ, ડૉમવ સીઘી, 
અ઼઼નૂલ બ્ લૃળ્ સીઘી) 

૪૫૪૭૫૨૫૯  ૪૫૪૬૨૫૬૯  પ્ વ્ડ ફઅ-૩૯૯/૪,  
ૉ઼ગડળ-૪/મૂ,  

ઙીઅપૂફઙળ.  

ૂ જી. મૂ. ઙીરૂદ  
ઋબ઼ુજષ  
(જાઽૉળ િઽ઼ીમ ઼ુરુદ) 

૪૫૪૭૫૨૫૩  ૪૫૪૬૫૮૫૭  પ્ વ્ડ ફઅ-૩૯૮/૩,  
ૉ઼ગડળ-૭/ઑ,  

ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ણૂ. ણૂ. ગીદળૂલી  
ઋબ઼ુજષ  
(  સીઘી, ઼ીરીુઞગ ઇફૉ 
સોક્ષુથગ ળૂદૉ બઝીદ ષઙ ફી 
ગ  લીથ રીડૉફૂ ઼ુરુદ) 

૪૫૪૭૫૨૫૪  ૪૫૪૬૯૯૭૨  પ્ વ્ડ ફઅ-૱૯૨/૩,  
ૉ઼ગડળ-૩૫/મૂ,  

ઙીઅપૂફઙળ.  

ઞૉ. લૃ. બળરીળ  
ઋબ઼ુજષ  
(ઇફૃ઼ૄુજદ ઞફજાુદકફી 
ગ  લીથ રીડૉફૂ ઼ુરુદ, અ઼સ્પફ 
સીઘી, ુષપીફ સીઘી-૫)  

૪૫૪૭૫૩૩૭  ૪૭૮૪૭૬૮૮  ૪૱, ઼ૃદળૂલી ઼઼્ીલડૂ, 
ષૉડ ઽીઋ઼ ઼ીરૉ,   
સીઽબૃળ નળષીજા મઽીળ,  
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૨૬.  

ઋબ઼ુજષ 
ગ્મ્ પ્ લૃડળ રૉફૉઞળ ષઙર્-૩  
(ઈઉ.ડૂ.સીઘી) 

૪૫૪૭૫૨૪૫
૪૫૪૭૫૨૯૭  

-- -- 

ૂ ઑફ. ઈળ. ર્ગળૂલી  
 ડૃઇણર્   

૪૫૪૭૫૨૯૱  ૪૫૪૫૩૯૩૭  પ્ વ્ડ ફઅ-૩૫૪૮/૩, 
ૉ઼ગડળ-૭/ઑ,  ઙીઅપૂફઙળ. 

 

ÝùBÝ çÜÝ Õß Àßõáð_ ÞëÞð_ ÀëÜ ÕHë Úèð µÕÀëßí èùÝ Èõ, 

FÝëßõ çÜÝ äèí ÃÝë ÕÈí Àßõáð_ ÜèëÞ ÀëÝý ÕHë TÝ×ý èùÝ Èõ. 
 



18 
 

ુષપીફ઼યી સીઘીકફી ભ્ફ ફઅમળ્ 

સીઘી ભ્ફ ફઅમળ
 સીઘી-૩  ..................... ૪૫૪૭૫૨૯૨ 
 સીઘી-૪  

઼ી.ઇફૉ સો.ળૂદૉ બઝીદ ષઙ ફી ગ  લીથ રીડૉફૂ ઼ુરુદ (મક્ષૂ ઼ુરુદ)  
..................... ૪૫૪૭૫૨૯૩ 

ુષપીફ સીઘી-૩  ..................... ૪૫૪૭૫૨૯૮ 
ુષપીફ સીઘી-૪  ..................... ૪૫૪૭૫૨૨૭ 
ુષપીફ સીઘી-૫  ..................... ૪૫૪૭૫૨૬૮ 
ડૉમવ સીઘી  ..................... ૪૫૪૭૫૨૯૯ 
઼ીરીન્ લ સીઘી  ..................... ૪૫૪૭૫૨૩૨ 
રઽૉગર સીઘી  ..................... ૪૫૪૭૫૩૪૩ 
બઙીળ યથ્ ધી સીઘી ..................... ૪૫૪૭૫૨૱૯ 
ળ્ગણ સીઘી  ..................... ૪૫૪૭૫૨૯૫ 

ુદષૉનફ સીઘી  
..................... ૪૫૪૭૫૨૯૭ 

૪૫૪૭૪૨૩૯ 
઼ુરુદ સીઘી-૩ (ઇઅનીઞ ઼ુરુદ) ..................... ૪૫૪૭૫૨૨૯ 
઼ુરુદ સીઘી-૪ (જાઽૉળ િઽ઼ીમ ઼ુરુદ) ..................... ૪૫૪૭૫૨૨૱ 
઼ુરુદ સીઘી-૫ (જાઽૉળ ઼ીઽ઼્ રીડૉફૂ ઼ુરુદ) ..................... ૪૫૪૭૫૨૭૨ 
઼ુરુદ સીઘી-૬ (ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદકફી ગ  લીથ રીડૉફૂ ઼ુરુદ)  ..................... ૪૫૪૭૫૨૬૯ 
઼ુરુદ સીઘી-૭ (ઇફૃ઼ૄુજદ ઞફજાુદકફી ગ  લીથ રીડૉફૂ ઼ુરુદ) ..................... ૪૫૪૭૫૨૬૭ 
઼ુરુદ સીઘી-૮ (ઘીદળૂ ઼ુરુદ) ..................... ૪૫૪૭૫૨૭૪ 
઼ુરુદ સીઘી-૯ (બઅજીલદૂ ળીઞ ઼ુરુદ) ..................... ૪૫૪૭૫૨૬૱ 
ઈઉ.ડૂ. (ગ્મ્ પ્ લૃડળ)  ..................... ૪૫૪૭૩૨૩૪ 
અ઼સ્પફ સીઘી  ..................... ૪૫૪૭૫૨૱૮ 

ગર્અધીવલ સીઘી  ..................... ૪૫૪૭૫૨૱૯ 
યીહીઅદળ સીઘી  ..................... ૪૫૪૭૫૩૪૪ 
ળજી  ડર્ ૂ સીઘી  ..................... ૪૫૪૭૫૯૩૮ 
ડીઉબ સીઘી  ..................... ૪૫૪૭૫૩૪૫ 
અ઼઼નૂલ બ્ લૃળ્ સીઘી  ..................... ૪૫૪૭૫૩૫૬ 

઼ીઞર્ન્ ડ-ઑડ-ઈમ્ ઼ ર્  ..................... ૪૫૪૭૫૨૯૩ 

બ ગીળ ર  .....................
૪૫૪૭૯૭૮૱ 
૪૫૪૭૯૭૮૯ 

યીઞબ ગીલીર્વલ  ..................... ૪૫૪૪૯૩૪૭ 

ઙૃઞળીદ ઑગ઼ ઑર.ઑવ.ઑ. ગીઋન્ ઼ ૂવ  .....................
૪૫૪૭૫૨૱૭ 
૪૫૪૪૨૯૯૨ 

બૂજીલફ ઽ્વ  ..................... ૪૫૪૭૫૨૪૯ 

઼ન  લ ઈળીર ગક્ષ  .....................
૪૫૪૭૫૨૱૨ 
૪૫૪૭૫૨૱૩ 

 ડૉડ મગ (બૉ કિભ઼)  ..................... ૪૫૪૪૨૭૨૬ 
ગ ગર્ૉ઼ બક્ષ ગીલીર્વલ  ..................... ૪૫૪૭૫૨૨૮ 

રીઙર્ ઇફૉ રગીફ ુષયીઙ (ુ઼ુષવ)  .....................
૪૫૪૭૫૨૨૩ 
૪૫૪૭૫૨૨૪ 
૪૫૪૭૫૨૨૫ 

રીઙર્ ઇફૉ રગીફ ુષયીઙ (ુષ ૃદ)  .....................
૪૫૪૭૫૨૬૪ 
૪૫૪૭૫૨૬૫ 
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૩૭રૂ વ્ગ઼યીરીઅ ઙૃઞળીદ ળીજ્લફૃઅ ુદુફુપત્ષ પળીષદી ઼ભ્લ ૂક 
રદનીળ ુષયીઙ ઼ભ્લફૃઅ ફીર ભ્ફ ફઅમળ ઼ળફીરૃઅ 

ગચ્ઝ 
(ઇફૃ.જાુદ)  

઼ૃ. ૂ બૃફરમૉફ ષૉવજીયીઉ જાડ        
(યી.ઞ.બ.)  

ગ.-૯૨૩૫૩૱૨૨૮૯ 
ળઽૉ.-૨૪૱૫૮-
૪૫૯૩૫૱  
૯૱૯૯૮૫૨૫૬૯ 

પ્ વ્ડફઅ. ૮, ઞલ ટૃવૉવીવ 
઼઼્ીલડૂ, યીળદફઙળ, 
ઙીઅપૂપીર, ુઞ. ગચ્ઝ.  

મફી઼ગીઅઢી  ૂ રૃગૉસગૃરીળ યોળષનીફજી ઙતષૂ      
(યી.ળી.ગ્.)  

ગ.-૨૩૩-
૪૫૨૮૫૨૪૬ 
ળઽૉ.-૨૪૯૬૪-
૪૭૯૩૨૨ 
૯૱૪૬૨૱૯૬૮૯ 

ઙતષૂ ષી઼, ુષવૉઞ જીગ બી ૉ઼,  
રૃ. ઼ીઅમળણી, બ્. યીઙવ 
(બૂબવૂ),  દી. બીવફબૃળ,  
ુઞ. મફી઼ગીઅઢી  

બીડથ  ૂ ઞઙનૂસ ર્દૂજી ઢીગ્ળ  
(યી.ળી.ગ્.)  

ગ.-૯૨૩૫૩૱૨૩૬૫ 
ળઽૉ.-૨૯૯-
૪૪૱૪૩૭૩૱ 

૨૩, બઽૉવ્ રીશ, ઙઅઙીમી 
યષફ, લૃુફલફ મગફૂ ઼ીરૉ, 
ફળ્ણી, ઇરનીષીન.  

રઽૉ઼ીથી  ઼ૃ. ૂ ઞલ ૂમૉફ ગફૃયીઉ બડૉવ    
(યી.ઞ.બ.)  

ગ.-૨૩૩-
૪૫૨૯૫૪૯૭ 
ળઽૉ.-૨૪૯૮૪-
૪૬૱૱૱૨ 
૯૬૪૮૭૩૭૯૭૩ 

ઑ-૩૬, ગર્ૂફ બીગર્, ઇરનીષીન 
ઽીઉષૉ,  રૃ. બીવફબૃળ, 
ુઞ.મફી઼ગીઅઢી.  

઼ીમળગીઅઢી  ૂ રઽૉ ન્ ુ઼અઽ જૐઽીથ    
(યી.ઞ.બ.)  

ગ.-૨૩૩-
૪૫૨૯૪૪૫૯ 
ળઽૉ.-૨૪૯૯૪-
૪૭૨૩૬૬ 
૯૬૪૮૫૪૯૯૮૬ 

‘રીફષરઅિનળ’ ઽ્ુ બડવ, ડૉસફ 
ઑિળલી, રૃ.બ્.ઙીઅય્ઉ,  
દી. િઽઅરદફઙળ,  
ુઞ. ઼ીમળગીઅઢી.  

ઙીઅપૂફઙળ  ૂ ઑવ.ગૉ .ઇણષીથૂ 
(યી.ઞ.બ.)  

ગ.-૨૩૩-
૪૫૯૯૬૩૪૭ 
ળઽૉ.-૨૯૯-
૪૪૭૨૬૭૪૭ 

૩૱૫૭/૩૮, ગ દૃળયીઉ 
બ્વ્ગ, િનફનલીશ યષફ, 
ઞૉ.બૂ.જ્ગ, ઘીફબૃળ, 
ઇરનીષીન. 

ઇરનીષીન 
(બૄષર્) 

ૂ ઽિળફ બીઢગ 
(યી.ઞ.બ.)  

ગ.-૨૩૩-
૪૫૨૩૬૫૭૯ 
૪૫૯૯૪૨૭૱ 
૯૱૮૱૩૱૨૮૨૩ 
ળઽૉ.-૨૯૯-
૪૭૬૫૩૩૯૯ 
૪૪૱૯૩૩૯૯ (ભૉ) 

૩, ૂ રપૃળર ભવૉડ, ીથગૃઅઞ 
઼઼્ીલડૂ બી ૉ઼, રથૂફઙળ, 
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૪૱.  

ઇરનીષીન 
(બુ ર) 
(ઇફૃ.જાુદ)  

ણીર્. િગળૂડયીઉ ૉરજીયીઉ ઼્વઅગૂ      
(યી.ઞ.બ.)  

ગ.-૯૨૩૫૩૱૨૩૬૬ 
ળઽૉ.-૨૯૯-
૪૯૭૪૨૭૨૮ 
૪૯૭૭૨૨૯૭ (ભૉ) 
૯૯૪૭૨૨૬૮૬૬ 

ુજળીઙ મઅઙવ્, ૩૩-૩૪, 
ુગદર્ફ ઼઼્ીલડૂ, ૩૫૪ ળીંઙ ળ્ણ 
બી ૉ઼, કર઼્્ ળ્ણ, ળીથૂબ, 
ઇરનીષીન.  
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રદનીળ ુષયીઙ ઼ભ્લફૃઅ ફીર ભ્ફ ફઅમળ ઼ળફીરૃઅ 

઼ૃળૉ ન્ ફઙળ  ૂ ઼્રીયીઉ ઙીઅણીવીવ ગ્શૂ બડૉવ   
(યી.ળી.ગ્.)  

ગ.૨૩૩-૪૫૨૯૫૭૫૫  
૯૱૮૱૩૮૨૬૬૮ 
ળઽૉ.-૨૪૯૩૭-
૪૫૫૫૫ 

બળગ્ડી, ળીરજી રઅિનળ બી ૉ઼, 
ુષળરઙીર-૫૱૪૩૭૨ 

ળીઞગ્ડ ૂ ગૃઅષળજીયીઉ ર્ઽફયીઉ 
મીષશૂલી 
(યી.ળી.ગ્.)  

ગ.૯૨૩૫૩૱૨૩૩૭ 
ળઽૉ.-૨૪૱૩-
૪૫૮૬૯૭૱(ભૉ) 
૪૯૫૭૩૩ 
૯૱૪૬૬૭૩૫૪૩ 

૩/૩૨ ષીુથલી ષીણૂ, 
‘િઽઅઙળીઞગૅબી’  
ળીઞગ્ડ-૫૮૨૨૨૪.   

બ્ળમઅનળ  ૂ ુષ વયીઉ ઽઅ઼ળીઞયીઉ ળીનણૂલી  
(યી.ળી.ગ્.)  

ગ.-૯૨૩૫૩૱૨૨૭૪ 
ળઽૉ.-૨૪૱૪૬-
૪૯૪૫૨૨ 
૯૱૪૭૨૯૯૬૬૨ 

રૃ. બડૉવ જ્ગ, જારગઅણ્ળથી.  

જારફઙળ ૂ ુષકર્રયીઉ ઇળઞથયીઉ રીણર     
(યી.ળી.ગ્.) 

ગ.-૨૩૩-
૪૫૯૯૭૭૫૨ 
૯૱૮૱૩૱૨૮૪૱ 
ળઽૉ.-૨૪૱૱-
૪૭૬૨૬૬૩ 
૪૭૭૪૯૫૨ 
૪૭૬૨૯૩ 
૯૬૪૮૯૨૯૩૯૩ 

રીણર ભશૂ, ફષી ઙીર ચૉણ, 
જારફઙળ-૫૮૩૨૨૱.  

ઞૃફીઙત  ૂ નૂફૃયીઉ મ્ચીયીઉ ઼્વઅગૂ         
(યી.ઞ.બ.) 

ગ.-૯૨૩૫૩૱૨૪૨૯ 
ળઽૉ.-૨૪૯૯૭-
૪૪૨૩૨૩ 
૪૪૨૩૩૩ 
૪૪૫૩૫૱ (ભૉ) 

‘રીફચળ’, નૉષણૂ ળ્ણ, 
ગ્ણૂફીળ,  દી. ગ્ણૂફીળ, 
ુઞ.ઞૃફીઙત.  

ઇરળૉવૂ  ૂ ફીળથયીઉ ગીઝણૂલી     
(યી.ઞ.બ.)  

ગ.-૨૩૩-
૪૫૯૯૭૫૪૬ 
૯૨૩૫૩૱૨૩૱૪ 
ળઽૉ.-૨૪૯૯૪-
૪૪૬૱૬૱ 
૯૯૪૭૩૬૨૭૬૭ 

રૃ. જળઘણૂલી, 
દી. ઼ીષળગૃઅણવી,  ુઞ. ઇરળૉવૂ.  

યીષફઙળ ૂ ળીઞૉન્ ુ અ઼ઽ ચફ લીરુ઼અઽ ળીથી    
(યી.ઞ.બ.) 

ગ.-૨૩૩-
૪૫૯૯૬૮૯૯ 
ળઽૉ.-૨૪૯૱-
૪૭૮૮૯૯૯ 

઼ૂ-૬૨૪, ૂ ળીરફઙળ, 
ગીવૂલીમૂણ, યીષફઙળ.  
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ઈથઅન  ૂ યળદુ઼અઽ રીપષુ઼અઽ ઼્વઅગૂ        
(યી.ળી.ગ્.) 

ગ.-૨૩૩-
૪૫૯૨૭૯૨૫ 
ળઽૉ.-૨૪૮૯૮-
૪૪૩૫૬૫ (ભૉ) 
૨૪૮૯૮-૪૪૨૪૭૱ 

રૃ.નૉનળણી, ફષળઅઙબૃળી,  
દી. મ્ળ઼ન, ુઞ.ઈથઅન  

ઘૉણી ૂ િનફસી બડૉવ
(યી.ળી.ગ્.)  

ગ.-૨૩૩-
૪૫૨૮૩૯૫૭ 
૪૫૯૫૮૭૪૱ 
ળઽૉ.-૨૪૮૱-
૪૭૪૪૪૪૨ 
૪૭૪૩૪૨૨ (ભૉ) 

૩૯-મૂ, ઈ ગૃઅઞ ઼઼્ીલડૂ, 
ષૂ.ગૉ .ુષ ીવલ ળ્ણ ફિણલીન, 
ઘૉણી.  

બઅજરઽીવ  ૂ યીદુ અ઼ઽ દીબુ અ઼ઽ જૐઽીથ     
(યી.ઞ.બ.)  

ગ.-૯૨૩૫૩૱૨૪૭૮ 
ળઽૉ.-૨૪૯૯૪-
૪૱૫૩૬૩ 
૯૨૯૯૯૯૭૱૮૪ 

રૃ.રઽૉવ્વફૂ રૃષીણૂ, 
બ્.રઽૉવ્, દી. ઙ્પળી, ુઞ. 
બઅજરઽીવ.  

નીઽ્ન 
(ઇફૃ.ઞફજાુદ)  

ણ્. યી િગસ્ળ દીુષલીણ                
(યી.ળી.ગ્.)  

ગ.-૯૨૩૫૩૱૨૬૯૩ 
ળઽૉ.-૨૪૯૯૫-
૪૭૩૱૪૭ 
૯૬૪૮૨૩૯૭૫૩ 

જાવ્ન ળ્ણ, ુરસફ ઽ્ બૂડવ 
઼ીરૉ, દી. નીઽ્ન-૫૱૯૩૭૩, 
ુઞ.નીઽ્ન. 

ષણ્નળી  ૂ મીવગૅ  થ ઘીઅણૉ ળીષ સૃગવ 
(યી.ઞ.બ.) 

ગ.-૯૨૩૫૩૱૨૪૪૱ 
ળઽૉ.-૨૪૮૭-
૪૬૩૭૱૯૨ 
૯૱૯૯૭૩૭૩૪૱ 

૩-ઈસૂષીર્ન, બૉઉન્ડળ 
દીફીજીફૂ ઙવૂ, ુ઼ધ્પફીધ 
ળ્ણ, ુ઼ધ્પફીધ દશીષ ઼ીરૉ, 
ષણ્નળી-૩.  

ઝ્ડીઋનૉબૃળ 
(ઇફૃ.ઞફજાુદ)  

ૂ ળીરુ઼અઙયીઉ બીદશયીઉ ળીઢષી    
(યી.ઞ.બ.) 

ગ.-૯૨૩૫૩૱૨૬૮૬ 
ળઽૉ.-૨૪૮૭-
૪૬૱૬૩૩૩ 
૪૬૯૪૭૭૱ (ભૉ) 
૯૯૨૯૨૩૬૬૯૨ 

ુફસીશ ભુશલી, રૃ. બ્. 
બૂબવણૂ, દી. ગષીઅડ, ુઞ. 
ષણ્નળી. 

ય જ  ૂ રફ઼ૃઘયીઉ પફજીયીઉ ષ઼ીષી    
(યી.ઞ.બ.)  

ગ.-૨૩૩-
૪૫૨૯૫૮૯૨ 
ળઽૉ.-૪૪૬૫૨૨ 

ળીઞૉન્ ફઙળ ઼઼્ીલડૂ, 
ળીઞબૂબશી, ુઞ. ફરર્ની.  

મીળણ્વૂ 
(ઇફૃ.ઞફજાુદ)  

ૂ દૃહીળયીઉ ઇરળુ઼અઽયીઉ જૐપળૂ  
(યી.ળી.ગ્.) 

ગ.-૨૩૩-
૪૫૫૭૯૬૩૩ 
ળઽૉ.-૨૪૮૪૮-
૪૪૪૪૩૫, 
૪૪૨૩૨૪ 

૪૭૯,૪૭૱ ઼િળદીફઙળ 
઼઼્ીલડૂ, લીળી, ઼ૃળદ પૃુવલી 
ફૉસફવ ઽીઉષૉ ળ્ણ ફઅ. ૮, દી. 
લીળી, ુઞ.દીબૂ.  



22 
 

રદનીળ ુષયીઙ ઼ભ્લફૃઅ ફીર ભ્ફ ફઅમળ ઼ળફીરૃઅ 

઼ૃળદ  ૂરદૂ નસર્ફી ુષકર્ર ઞળન્સ 
(યી.ઞ.બ.) 

ગ.-૯૨૩૫૩૱૨૨૮૬ 
ળઽૉ.-૨૪૮૩-
૪૭૯૬૬૱૱ 
૪૫૪૭૯૱૮ (ભૉ) 
૯૬૪૱૱૪૪૬૱૱ 

૩૨/૬૫૨, ૬૫૩, દ ષૂળ 
ઑબીડર્રૉન્ડ, બીથૂફૂ યૂદ, 
યઙીદશીષ, ઼્ફૂ ભુશલી, 
઼ૃળદ.  

ફષ઼ીળૂ  ૂ ઼ૂ.ઈળ.બીડૂવ  
(યી.ઞ.બ.) 

ગ.-૯૨૩૫૩૱૨૪૬૯ 
ળઽૉ.-૨૪૮૩-
૪૪૬૪૭૨૩ 
૪૮૫૨૬૨૭(ભૉ) 
૯૱૪૬૩૪૯૮૯૬ 

૬૬, નૂફમઅપૃ ઼઼્ીલડૂ, યડળ 
ળ્ણ, ઼ૃળદ-૫૯૭૨૨૩. 

ષવ઼ીણ 
(ઇફૃ.ઞફજાુદ)  

ૂ િગસફયીઉ ષૉ દીયીઉ બડૉવ 
(યી.ળી.ગ્.) 

ગ.-૨૩૩-
૪૫૯૯૭૨૮૪ 
૯૱૮૱૩૱૨૫૪૬ 
ળઽૉ.-૨૪૮૫૫-
૪૬૨૨૨૬, 
૪૬૨૮૨૭ 

ષજવૃ ભુશલૃઅ, રૃ.બ્.ગીઅઙષૂ, 
દી.પળરબૃળ, ુઞ.ષવ઼ીણ 

 

 

èð_ Üëßë CëßÞí ±ëçÕëç Øíäëá ÇHëí áõäë Ö×ë Üëßí Úëßí±ù Ú_Ô Àßí Øõäë 
Þ×í ÜëÃÖù. Üëßë CëßÞí ±ëçÕëç çCëâë ØõåùÞí ç_VÀòìÖÞë ÕäÞÞí áèõßí±ù 
È^Ë×í äëÖí ßèõ ±õÜ èð_ ´EÈ\_ È\_. ÕHë ÕäÞÞí ±õäí Àù´ áèßí ¦ëßë ÉÜíÞ×í 
±KÔß ×´ ÉäëÞù èð_ ´ÞÀëß Àv_ È\_. çëìèIÝÜë_ ßç ÔßëäÖë_ ±ëÕHëë_ ÖvHë 
VhëíÕðvæù ±_Ãþõ° Ûëæë ÖõÜ É Úí° ìärÛëæë±ù ÕõË ÛßíÞõ åíÂõ ±õÜ èð_ ´EÈ\_ 
È\_. ±Þõ ÕÈí Öõ±ù ÉÃØíåÇ_Ä Úù{, ÕþdSáÇ_Ä ßë÷Ý ±Þõ Àìääß ßäíLÄÞë× 
ËëÃùßÞí ÕõÌõ ÕùÖëÞë ±PÝëçÞù áëÛ ìèoØÞõ Ö×ë ØðìÞÝëÞõ ±ëÕõ ±õïäí ÖõÜÞí 
Õëçõ×í ±ÕõZëë ßëÂð_. Õß_Öð ±õÀ ÕHë ìèoØäëçí ÕùÖëÞí ÜëI²ÛëæëÞõ Ûñáõ, ÖõÞí 
±äÃHëÞë Àßõ Àõ ÖõÞë×í åßÜëÝ ±×äë ÕùÖëÞí ÜëI²ÛëæëÜë_ ÕùÖõ ìäÇëß Àßí 
åÀÖù Þ×í Àõ ÕùÖëÞë ìäÇëßù çëßëÜë_ çëßí ØåëýäÖí åÀÖù Þ×í ±õÜ ÖõÞõ 
áëÃõ, ±õÜ èð_ ´EÈÖù Þ×í. Üëßù ÔÜý ÇùÀëÕ_×í Þ×í. 

- ÜèëIÜë Ãë_Ôí 
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ળીજ્લ઼યીરીઅ ઙૃઞળીદ ળીજ્લફૃઅ ુદુફુપત્ષ પળીષદી ઼ભ્લ ૂક 

઼ભ્લ ૂફૃઅ ફીર ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ

બડૉવ ૂ ઇઽૉરનયીઉ ર્ઽઅરનયીઉ          
(યી.ળી.ગ્.)  

ગ.-૨૩૩-૪૫૨૩૬૮૨૮૯ 
ળઽૉ.-૨૪૮૬૮-૪૬૮૬૨૬ 
૯૱૮૱૩૱૩૮૮૯ 

રૃ. બ્. બૂળીરથ, 
દી. ઇઅગવૉ ળ, ુઞ. ય જ. 

ફીલગ ૂ ુષથજઅ  ચફીધજી 
(યી.ઞ.બ.)  

-- ૩૨, રૂળીફઙળ ઼઼્ીલડૂ, ૉ઼ન્ડ ટૉુષલળ 
ગૄવ બીઝશ, ચ્ણ-ન્ણ ળ્ણ, 
઼ૃળદ-૫૯૭૨૨૯. 

બડૉવ ૂ ઼ૃળૉ ન્  ર્દૂવીવ  
(યી.ઞ.બ.)  

ગ.-૨૩૩-૪૫૯૮૮૬૩૯ 
ળઽૉ.-૨૯૯-૪૮૭૱૱૬૯૬ 
૯૱૪૭૨૫૪૫૱૯ 

‘દીબ઼’, ૬૪/મૂ, મઅ઼ૂપળ ઼઼્ીલડૂ, 
ઞષીઽળફઙળ, ષી઼થી ળ્ણ, બીવણૂ, 
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૨૯. 

ઞૉડવૂ ૂ ઇ થ રઽીળીઞ િગસફ            
(યી.ઞ.બ.)  

ગ.-૪૯૪૬૱૪૩૪,
૪૯૪૬૬૭૱૯ 
૪૯૪૫૪૫૭૱ (ભૉ) 

‘દીબ઼’, ૬૪/મૂ, મઅ઼ૂપળ ઼઼્ીલડૂ, 
ઞષીઽળફઙળ, ષી઼થી ળ્ણ, બીવણૂ, 
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૨૯. 

બડૉવ ૂ ગીફજીયીઉ રઙફયીઉ             
(યી.ઞ.બ.) 

ગ.-૨૪૮૫૬-૪૫૩૫૫૫ 
૯૬૪૮૱૨૱૭૱૭ 

રૃ.બ્. મ્ણષીઅગ, દી. જૂઘવૂ,
ુઞ.ફષ઼ીળૂ- ૫૯૮૭૮૨. 

ળી  ડર્બીવ ૂ ુષથજઅ  ઼્રીયીઉ         
(યી.ળી.ગ્.)  

ગ.-૨૩૩-૪૫૯૯૭૪૮૨ 
ળઽૉ.-૨૯૯-૪૭૭૨૭૬૯૫ 
૯૱૮૱૩૱૩૯૫૯ 

ઘૉરીફૂ ઽીઋ઼, સીઽબૃળ, 
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૨૯.  

બીથૂ ૂ ુષઞલગૃરીળ ળરથૂગવીવ       
(યી.ઞ.બ.)  

ગ.-૨૩૩-૪૫૫૩૯૭૮૮ 
ળઽૉ.-૨૪૱૩-૪૭૯૭૭૬૬ 
૯૱૮૱૩૱૩૬૮૬ 

‘બૃજીદ’, ૪/૭, ગીસ ઼઼્ીલડૂ, ુફરર્વી 
ગ્ન્ષૉન્ડ ગૄવફૂ ઼ીરૉ, ળોલી ળ્ણ, ળીઞગ્ડ.  

ક્ષુ લ ઇવગીમૉફ મવળીરયીઉ 
(યી.ળી.ગ્.) 

ગ.-૪૪૩૨૭૨
ળઽૉ.-૨૪૯૮૪-૪૭૭૬૬૱ 
૯૬૪૮૩૯૮૯૪૭ 

૪૯, સૂષ ઼઼્ીલડૂ યીઙ-ળ, 
મૂ.ગૉ .ુ઼ફૉરીફૂ બી ૉ઼,  
રૃ.દી.ુઞ. રઽૉ઼ીથી-૮૩.  

ઢીગ્ળ ૂ ફડૃજી ઽવીજી  
(યી.ઞ.બ.)  

ગ.-૨૩૩-૪૫૨૯૫૩૪૬ 
ળઽૉ.-૨૪૯૯૪-૪૯૪૨૯૪, 
૪૬૯૯૯૯ 
૯૱૮૱૩૱૩૫૯૬ 

૱, કરસૃયર મઅઙવ્ટ, ઇસ્ગી ઽ્ડવફૂ 
બીઝશ, ફીઙવબૃળ, રઽૉ઼ીથી.  

બીવી ૂ બળ઼્ રયીઉ ઘ્ણીયીઉ       
(યી.ઞ.બ.) 

ગ.-૨૩૩-૪૫૯૭૫૭૫૨ 
ળઽૉ.-૨૪૯૯૪-૪૬૨૯૪૱ 
૯૱૮૱૩૱૩૫૯૫ 

રૃ.બ્. ઉ ળૂલી, 
દી.ુઞ. ઇરળૉવૂ.  

બળરીળ ૂ યળદુ઼અઽ યીદુ અ઼ઽ 
(યી.ઞ.બ.) 

ગ.-૨૩૩-૪૫૨૯૫૨૬૱ 
ળઽૉ.-૨૮૭૬૭-૪૪૨૨૭૩ 
૯૬૪૮૬૯૯૱૯૯ 

ળીઞબૃદ ભુશલી, 
રૃ.બ્.દી. ટચિણલી, ુઞ. ય જ.  
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ઇમણી઼ી  યીફૃસીશૂ ૂ ઞલઅુદવીવ 
બળ઼્ ર (યી.ઞ.બ.) 

 ૯૱૪૭૨૫૨૫૮૪ 
૪૪૱૪૫૱૫૫  

નઽૉઙીર ળ્ણ, ગણષી બડૉવ ષીણૂફૂ 
મીઞૃરી, ફળ્ણી, ઇરનીષીન  

રીઅણષૂ  ઼પીથૂ ૂ પફજીયીઉ 
ઙ્ુષઅનયીઉ (યી.ઞ.બ.)

૯૱૯૯૮૨૫૱૯૨ 
૨૪૱૫૬- ૪૱૨૨૱૨ 

ળીઞબળ, દી. રીઅણષૂ. 
ુઞ. ગચ્ઝ. 

યૃઞ  ઈિઽળ ૂ ષી઼થયીઉ 
ઙ્બીવયીઉ (યી.ઞ.બ.)  

૯૯૯૱૬૨૭૫૪૪ ળીઞલગક્ષીફી રઅ ૂ ૂ, ઼ુજષીવલ, 
ઙીઅપૂફઙળ-૫૱૪૨૩૨ 

 રૃઅ ી 
(ઇફૃ.જાુદ)  

રઽૉ ળૂ ૂ ળરૉસ ષચ્ઝળીઞ 
(યી.ઞ.બ.)  

૯૬૪૮૱૨૫૪૮૬  
૨૪૱૫૱-૪૪૫૩૪૨ 
૪૪૫૮૯૨ 

રઽૉસફઙળ - રૃઅ ી
ુઞ. ગચ્ઝ. 

 ઇઅજાળ  ઈજીલર્ ણ્. ફૂરીમૉફ 
યીષૉસયીઉ (યી.ઞ.બ.) 

૯૱૪૭૪૪૮૯૨૨ 
૨૪૱૫૱-૪૫૬૱૭૬ 

પ્વ્ડ ફઅ. ૪૮૯, ષ્ણર્  ૩૪ -મૂ, 
ઙીઅપૂપીર, ુઞ.ગચ્ઝ 

ળીબળ  સીઽ ૂ મીમૃયીઉ રૉચજી 
(યી.ળી.ગ .) 

૯૱૪૩૨૪૫૱૬૱ 
૨૪૱૫૱-૪૭૨૪૯૫

રૃ.બ્.વીગણૂલી, દી.યજીઋ, 
ુઞ.ગચ્ ઝ.

ન઼ીણી 
(ઇફૃ.જાુદ)  

ડૃઅ િણલી ૂ સઅયૃ ઼ીન 
મશનૉષની઼જી (યી.ઞ.બ.)  

૯૯૪૬૪૪૪૪૯૬  
૨૪૯૩૫-૪૪૪૪૯૬  

અ઼દ ૂ ઼ષઙૃથ ઼રીપૂ  ધીફ, 
રૃ.બ્.ટીઅટળગી, દી.પઅપૃગી, 
ુઞ.ઇરનીષીન.

ષતષીથ  ન્સૂ ૂરદૂ ષહીર્મૉફ 
ફળૉ ન્ યીઉ (યી.ઞ.બ.)  

૯૱૪૭૭૨૯૯૯૯ 
૨૪૯૭૪-૪૪૫૯૭૩

'બી ', ુષરવફીધ ઼઼્ીલડૂ, 
઼ૃળૉ ન્ ફઙળ-૫૮૫૨૪૨.

વીંમણૂ  ળીથી ૂ િગળૂડુ અ઼ઽ જીદૃયી 
(યી.ઞ.બ.)  

૯૯૯૱૬૨૭૫૩૯ ળીઞલગક્ષીફી રઅ ૂ ૂ, ઼ુજષીવલ,  
ઙીઅપૂફઙળ-૫૱૪૨૩૨. 

જ્ડૂવી   ઘ્ળીથૂ ૂ યળદયીઉ 
ષસળીરયીઉ (યી.ઞ.બ.) 

૯૱૪૭૯૫૮૪૭૯ રૃ. વીઘથગી, દી.જ્ડૂવી, 
ુઞ.઼ૃળૉ ન્ ફઙળ 

ઽશષન  ભદૉબળી ૂ નૉષજીયીઉ 
ઙ્ુષઅનયીઉ (યી.ળી.ગ .)  

૯૱૯૱૫૯૨૭૯૨ 
૨૪૱૩-૪૭૯૯૯૱૱  

'જીરૃઅણી ગૅબી', ઼ીઅઉફઙળ ઼઼્ીલડૂ, 
૫૭-મૂ, ૬૨-ભૃડ ળ્ણ, ગીવીષણ 
ળ્ણ, ળીઞગ્ડ. 

ીઅઙ ી  બડૉવ ૂ ઽળૂવીવ ર્ઽફવીવ 
(યી.ળી.ગ .)  

૯૱૪૭૪૪૫૯૩૬ 
૨૪૯૭૬-૪૮૨૯૩૩ 

ઉ/૬, બૉવૉ઼ ગમ્ બીઋન્ ણ, ગવમ 
ળ્ણ, ીઅઙ ી-૫૮૫૫૩૨, 
જી. ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ.

ર્ળમૂ  ઇરૅુદલી ૂ ગીઅુદવીવ 
સૂષવીવ (યી.ઞ.બ.)  

૯૯૪૭૯૬૬૯૬૬ 
૪૪૪૱૬૬ 

ઞૃફૃઅ ષૅઞષીડૂગી-૩૨૫, 
ળષીબળ ળ્ણ, ર્ળમૂ.  

ડઅગીળી  ગૃઅ ણીિળલી ૂ ર્ઽફયીઉ 
ગ  લીથજીયીઉ (યી.ઞ.બ.) 

૯૱૪૭૨૨૭૫૱૮  'ુરવફ', ઑષન્ લૃ બીગર્, ળષીબળ ળ્ણ, 
રૃ.ર્ળમૂ, જી.ળીઞગ્ડ  

ષીઅગીફૉળ  બૂળટીની ૂ રઽઅરનજાષૉન 
ઇબ્ નૃવરૃ વૂમ (યી.ળી.ગ .) 

૯૱૪૭૨૯૪૮૬૯ નળઙીઽ સળૂભ, વ  રૂબૃળી, રૃ.દી. 
ષીઅગીફૉળ, જી.ળીઞગ્ડ.  

 ઞ઼નથ   મ્પળી ૂ યળદયીઉ 
ઘ્ણીયીઉ (યી.ઞ.બ.) 

૯૱૯૱૨૪૩૭૭૭ 
૯૬૪૯૯૮૭૭૪૩  

રૃ. ગરશીબૃળ, દી. ઞ઼નથ,
ુઞ. ળીઞગ્ડ 

ળીઞગ્ડ-૩  બડૉવ ૂ ઙ્ુષઅનયીઉ 
ઋગીયીઉ (યી.ઞ.બ.)  

૯૱૪૬૬૭૩૭૭૮ 
૪૯૪૬૨૨૨

'ઇરૅદ ુષવી' ઞલ બીગર્, ફીફી રષી, 
રૉઉફ ળ્ણ, ળીઞગ્ડ-ળ. 
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ળીઞગ્ડ-૪  ષીશી ૂ ષઞૃયીઉ  
(યી.ઞ.બ.)  

૯૯૯૱૬૨૭૫૩૪  રઅ ૂ ૂ, ઼ુજષીવલ, 
ઙીઅપૂફઙળ-૫૱૪૨૩૨.  

ળીઞગ્ડ (ગર્ીમ્ લ) 
(ઇફૃ.જાુદ)  

 મીમળૂલી ૂરદૂ યીફૃમૉફ 
રફ્ઽળયીઉ  (યી.ઞ.બ.)  

૯૬૪૯૪૪૨૫૯૮ 
૨૪૱૪૩-૪૫૱૯૭૩૯ 

'યુગદ ', ૭-ફષી ધ્ળીશી, 
ળીઞગ્ડ-૫૮૨૨૨૫.  

ઙ ણવ  ષચી઼ૂલી ૂ જઅનૃયીઉ 
મજૃયીઉ (ઑફ.઼ૂ.બૂ.)  

૯૱૪૭૪૮૬૫૬૩ 
૨૪૱૪૯-૪૯૮૬૬૩ 

રૃ. ગ્ડણી ઼ીઅઙીથૂ, ુઞ.ળીઞગ્ડ. 

ઞૉદબૃળ  ગ્ળીડ ૂરદૂ ઞ઼ૃમૉફ 
઼ષજીયીઉ  (યી.ઞ.બ.)  

૯૬૪૮૪૨૪૩૯૯ 
૪૱૫૫૫૫, ૪૪૨૯૪૮ 

ઞૃફૂ ઼ીઅગશૂ, ષીલી ઞૉદવ઼ળ (ઞઅ.) 
દી.ઞૉદબૃળ, ુઞ.ળીઞગ્ડ.  

પ્ળીજી  ળીનણૂલી ૂ  ઞલૉસયીઉ 
ુષ વયીઉ    (યી.ળી.ગ .)  

૯૱૪૭૯૩૨૱૨૱ 
૨૪૱૪૬-૪૯૩૬૬૬ 

બડૉવ જ્ગ, જારગઅણ્ળથી. 

ઋબવૉડી  રીગિણલી ૂ ુષથયીઉ 
ર્ઽફયીઉ (યી.ઞ.બ.)  

૯૱૪૭૪૩૪૩૯૱ 
૪૭૯૭૫૬૱ 

'઼ત્ લર ', ૫૩/મૂ બીળ઼ ઼઼્ી. 
ણ્.ઽૉણઙૉષીળ રીઙર્, ુફરર્શી ગ્ન્ ષૉન્ ડ 
 ગૄવ ઼ીરૉ, ગીવીષણ ળ્ણ, ળીઞગ્ડ. 

જોણૂલી  બડૉવ ૂ ળીચષજીયીઉ 
ઽઅ઼ળીઞયીઉ (યી.ળી.ગ .)  

૯૱૪૭૪૩૫૫૨૪ 
૨૪૱૯૯-૪૪૫૱૫૮

બઅજષડૂ ઼઼્ીલડૂ, ્વ,
ુઞ. જારફઙળ. 

જારફઙળ  ુ ષૉનૂ ્. ષ઼ૃમૉફ 
(યી.ઞ.બ.)  

૯૱૪૭૪૫૫૫૭૭ 
૨૪૱૱-૪૯૩૩૭૭૫  

'નક્ષ ' ષૉવફીધ ગ્મ્ લૃુફડૂ ઽ્વ ઼ીરૉ,  
ઘ્ણૂલીળ ગ્વ્ફૂ ઼ીરૉ, જારફઙળ-
૫૮૩૨૨૮. 

જારફઙળ 
(ગર્ીમ્ લ) 
(ઇફૃ.જાુદ)  

઼્વઅગૂ ૂ વીવજીયીઉ 
ૉરજીયીઉ (યી.ઞ.બ.)  

૯૬૪૱૬૨૨૩૩૩ ૩૨/૱, િકર્  ફી બીગર્, ન્ લૃ બડૉવ 
ગ્વ્ફૂફૂ મીઞૃરીઅ, ગમૂળ ઈ ર 
ળ્ણ, જારફઙળ.  

ગીવીષણ  ભશનૃ ૂ ઈળ. ઼ૂ. 
(યી.ઞ.બ.)  

૯૱૪૭૮૩૪૪૫૭ રૃ.બ્.ગીવીષણ(સૂદવી), પ્ળીજી 
ળ્ણ, યઙષદૂબળી, સૉળૂ ફઅ. ૩, ુઞ. 
જારફઙળ.  

જારજોપબૃળ  જાણૉજા ૂ ુ ઞળીઞુ઼અઽ 
ઽૉરદુ઼અઽ  (યી.ળી.ગ .)  

૯૬૪૮૯૩૱૯૩૱ 
૨૪૱૯૱-૪૮૭૭૪૭

રૃ. ીભી, દી. જારજોપબૃળ, 
જી.જારફઙળ.  

યીથષણ  ઈલળમૉળી ૂ રૃશૃયીઉ 
ઽળની઼યીઉ (યી.ઞ.બ.)  

૯૯૯૱૬૨૮૨૫૬ 
૨૪૱૱-૪૭૭૩૮૩૮  

૪૨૪, ગૅથીવ બૉવૉ઼, ઼ત્ લ઼ીઅઉ 
સીશી ઼ીરૉ,  દીબ બૉવૉ઼ફૂ 
મીઞૃરીઅ, જારફઙળ. 

ઘઅયીવૂલી  ગથટીળૂલી ૂ રૉચજી ણીલી 
(યી.ઞ.બ.)  

૯૬૪૮૪૫૫૭૫૭  ઢૉ . ળીરફઙળ, દી. ઘઅયીવૂઈ, 
ુઞ.જારફઙળ.  

ીળગી  રીથૉગ ૂ બમૃયી ુષળરયી 
(યી.ઞ.બ.)  

૯૯૩૫૭૯૯૯૯૯ 'યઙષદૂ ુફષી઼ ' , 
 લ્રીથૂ રીદીજીફી રઅિનળ ઼ીરૉ, 
ઞષીઽળ ળ્ણ, કઘી બ્ડર્, 
ુઞ.જારફઙળ-૫૮૩૫૭૨. 

બ્ળમઅનળ  ર્તષીિણલી ૂ ઇઞૃર્ફયીઉ 
નૉષીયીઉ (યી.ળી.ગ .)  

૯૱૪૭૨૩૪૯૭૭ 
૨૪૱૮-૪૪૬૮૯૨૨  

'બીધર્', ૩, ય્ઞૉ  ષળ પ્ વ્ડ, 
બ્ળમઅનળ.  
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ગૃુદલીથી કણૉનળી ૂ ગળસફયીઉ 
નૃવીયીઉ (યી.ઞ.બ.)  

૯૱૪૭૪૫૨૬૩૬  'ઇઞૃર્ફ', દી.બઅ. ગજૉળૂ બીઝશ, 
રીવનૉષજી કણૉનળી ળ્ણ, 
રૃ.ળીથીષીષ, ુઞ.બ્ળમઅનળ.  

રીઅઙળ્શ  ગળઙડૂલી ૂ યઙષીફજીયીઉ 
વીઘીયીઉ (યી.ઞ.બ.)  

૯૯૯૱૬૪૮૪૮૮ 
૨૪૱૮-૪૪૯૪૬૯૨ 

રૃ. રીચષબૃળી-ચૉણ, 
દી.બ્ળમઅનળ.   

રીથીષનળ  જીષણી ૂ ઞષીઽળયીઉ 
બૉધવજીયીઉ (યી.ળી.ગ .)  

૯૱૪૭૪૪૱૱૱૱ 
૨૪૱૯૬-૪૪૩૯૯૮

ફૃદફ જીફીંઙ ઑન્ ણ ૉ઼ીંઙ ભૉગડળૂ, 
રૃ.રીથીષનળ, ુઞ. ઞૃફીઙત. 

ગૉસ્ન 
(ઇફૃ.જાુદ)  

રગષીથી ૂરદૂ ષઅનફીમૉફ 
રફ઼ૃઘયીઉ (યી.ઞ.બ.)  

૯૯૨૯૭૮૱૯૨૯ 
૨૪૱૯૩-૪૫૪૪૫૪ 

રૃ. ર્ષીથી, દી. ગૉસ્ન, 
ુઞ. ઞૃફીઙત 

દીવીશી  મીળણ ૂ યઙષીફયીઉ 
પીફીયીઉ (યી.ળી.ગ .)  

૯૱૪૭૪૪૨૪૫૫  રૃ. મીનવબળી, બ્. ગીઞવૂ ષીલી 
યી઼ બીડથ,  દી. ષૉળીષશ 

ુઞ.ઞૄફીઙત.  
઼્રફીધ  જોડષી ૂ ળીઞ઼ૂયીઉ 

ષૂળીયીઉ (યી.ઞ.બ.)  
૯૱૪૭૪૮૫૨૯૫ રૃ. બ્. ઈ ૂ, દી.ષૉળીષશ, 

ુઞ.ઞૃફીઙત, બૂફ ગ્ણ-૫૮૪૪૭૭ 
ઋફી  ળીઢ્ણ ૂ ગીશૃયીઉ જફીયીઉ 

(યી.ઞ.બ.)  
૯૯૪૭૬૱૬૯૱૬ 
૨૪૱૯૭-૪૪૩૪૯૮

રૃ. ઋફી,  ડૉસફ પ્ વ્ડ, દી. ઋફી, 
ુઞ.ઞૃફીઙત.  

ુષ઼ીષનળ  યીવીશી ૂ ગફૃયીઉ 
રૉબીયીઉ (યી.ઞ.બ.)  

૯૬૪૮૪૩૫૯૫૨ 
૪૯૬૬૮૨ 

રૃ.ગીવીષણ, દી. ુષ઼ીષનળ, 
ુઞ.ઞૃફીઙત.  

રીશૂલી  ળીજાથૂ ૂ વષજીયીઉ 
ઢીગળસૂયીઉ (યી.ઞ.બ.)  

૯૱૪૭૮૮૯૬૮૱ 
૨૪૱૯૪-૪૬૩૫૭૪ 

અ઼઼નૂલ ઼ુજષ, ઼ુજષીવલ, 
ઙીઅપૂફઙળ-૫૱૪૨૩૨.   

ઞૄફીઙત  રસ  ૂ રઽૉ ન્ યીઉ 
વૂવીપળયીઉ (યી.ઞ.બ.)  

૯૬૪૯૪૨૱૬૱૭ 
૨૪૱૭-૪૮૭૪૭૩૨ 

૫-જીઅનૂ મજાળ, ઽષૉવૂ ઙવૂ, 
ુઞ.ઞૃફીઙત.  

મીમળી  ઉંપીણ ૂ મીષગૃયીઉ 
ફીધીયીઉ (યી.ળી.ગ .)  

૯૬૪૯૬૪૯૩૫૨ 
૨૪૯૯૪-૪૪૱૩૯૩

રૃ. ' ળચૃુબદ ', ગૅ  થબળી-ષણૂલી, 
દી.ષણૂલી, ુઞ.ઇરળૉવૂ.  

વીઢૂ  પ્ળીજીલી ૂ ઽફૃયીઉ 
(યી.ઞ.બ.)  

૯૱૪૭૩૩૭૮૯૪ 
૨૪૮૩-૪૭૬૬૫૨૬ 

રૃ.ઽીધૂઙત, દી.વૂવૂલી, 
ુઞ.ઇરળૉવૂ.  

ઇરળૉવૂ  ઼અચીથૂ ૂ િનવૂબ 
(યી.ઞ.બ.)  

૯૯૯૱૬૨૭૫૩૬ રઅ ૂ ૂ, ઼ુજષીવલ, 
ઙીઅપૂફઙળ-૫૱૪૨૩૨.  

પીળૂ  યૃષી ૂ રફ઼ૃઘયીઉ 
બીઅજીયીઉ (યી.ઞ.બ.)  

૯૱૯૯૮૪૫૨૨૯ 
૨૪૯૯૯-૪૪૪૪૯૨ 

ષૉગળૂલીબળી, પીળૂ, દી.પીળૂ, 
ુઞ. ઇરળૉવૂ 

ગ્ણૂફીળ  મીળણ ૂ પૂળુ઼અઽયીઉ 
ગળસફયીઉ  (યી.ળી.ગ્.)  

૪૬૪૫૫૬૭૭  
૯૱૪૬૪૫૫૬૭૭ 

'રીફચળ' રૃ.નૉષશૂ (નૉનીફૂ), 
ગ્ણૂફીળ, ુઞ.ઞૃફીઙત.  

ળીઞૃવી  ઼્વઅગૂ  ૂ ઽૂળીયીઉ 
કપષજીયીઉ (યી.ઞ.બ.)  

૯૱૪૬૪૬૪૨૪૱ રૃ.ળીઞૃવી ઼ૂડૂ, રીગડીંઙ લીણર્ , 
સ્બીંઙ ૉ઼ન્ ડળ, બઽૉવ્ રીશ, 
ુઞ.ઇરળૉવૂ.  

મ્ડીન  બડૉવ ૂ ઼ૐળય (યી.ઞ.બ.) ૯૱૪૬૨૪૮૪૪૮ ળીઞલગક્ષીફી રઅ ૂ ૂ, ઼ુજષીવલ,  
ઙીઅપૂફઙળ-૫૱૪૨૩૨. 
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ઙતણી 
(ઇફૃ.જાુદ)  

બળરીળ ૂ ઈત્ રીળીર 
રગફયીઉ (યી.ઞ.બ.)  

૯૬૪૮૬૬૮૯૪ 
૨૪૮૩-૪૯૯૨૪૯૪ 

"ઇલ્ધ્ લી" ૉરજીફઙળ ુષ.૩, 
઼ળનીળ બૃવફૉ ફીગૉ, અ઼ચ ગીલીર્વલ 
ળ્ણ, રગદીફઅન ઼ીરૉ,  ઇણીઞથ, 
઼ૃળદ.  

બીવૂદીથી  ઼ળષોલી ૂ રઽૉ ન્ ુ઼અઽ 
બળીકર્રુ઼અઽ (યી.ઞ.બ.)  

૯૱૪૭૪૪૯૨૨૯ 
૨૪૱૬૱-૪૭૪૭૩૨,  
૪૭૪૮૮૮ 

ઙૂદી ુફષી઼, દશૉડૂ ળ્ણ, 
બીવૂદીથી, ુઞ. યીષફઙળ. 

ુ઼ઽ્ળ  ફીગળીથૂ ૂ ગૉ સૃયીઉ 
ઽૂળજીયીઉ (યી.ઞ.બ.)  

૯૱૪૭૩૫૪૯૮૭ 
૨૪૱૬૫-૪૭૪૭૯૭ 

નીણુરલી ષીણૂ, રૃ.ઙીળૂલીપીળ, 
દી.ઙીળૂલીપીળ, ુઞ.યીષફઙળ.  

ગૃઅ ણવી   ષૂળીથૂ ૂ ગીશૃયીઉ 
(યી.ઞ.બ.)  

૯૱૪૬૫૩૨૫૨૯ 
૨૪૱૬૭-૪૪૫૪૭૭ 

'ફઅનયૃષફ' ઞૉ઼ ળ ળ્ણ, રપૃષફ 
઼઼્ીલડૂ, ઼ીષળગૃઅણવી.  

રઽૃષી  ગવ઼ળૂલી ણ્.ગફૃયીઉ 
ષીવીયીઉ (યી.ઞ.બ.)  

૯૱૪૭૪૪૫૩૨૩૪  ઼નયીષફી ડર્  ડ ઽ્ુ  બડવ, 
રૃ.ષણવૂ, દી.રઽૃષી, ુઞ.યીષફઙળ.  

દશીજા  રગષીથી ૂરદૂ યીષફીમૉફ 
ળીચષજીયીઉ (યી.ઞ.બ.)  

૯૬૪૯૬૩૪૯૩૯ 
૪૭૪૬૬૬૫

૭૩-઼દીફઙળ, ષૂડૂફઙળ ળ્ણ, 
રૃ.રઽૃષી, જી.યીષફઙળ.  

ચ્ચી  ઼્વઅગૂ ૂ બળ઼્ રયીઉ 
કપષજીયીઉ (યી.ઞ.બ.)  

૯૯૯૱૬૨૭૫૩૱  ળીઞલગક્ષીફી રઅ ૂ ૂ, ઼ુજષીવલ,  
ઙીઅપૂફઙળ-૫૱૪૨૩૨. 

યીષફઙળ સઽૉળ 
(ઋ ળ)  

નષૉ ૂરદૂ ુષયીષળૂમૉફ 
ુષઞલયીઉ (યી.ઞ.બ.)  

૯૬૪૮૬૮૫૩૬૮, 
૪૭૪૬૬૬૫   

"મ ૉ઼ળી" િઽવ ણર્ ીઉષ, 
૪૪૨૩/ઑ/૮,  
ષણ્નળૂલી બીગર્  બીઝશ, યીષફઙળ. 

યીષફઙળ સઽૉળ 
(નુક્ષથ)  

ઙ્િઽવ ૂ સિગદુ અ઼ઽ 
ઽિળજઅ ુ઼અઽ (યી.ળી.ગ .)  

૯૱૪૬૨૨૨૱૭૪ 
૪૫૪૪૨૯૯૭  

ુષળ્પ બક્ષફી ફૉદી ૂ, ઙૃઞળીદ 
ુષપીફ઼યી, ઙીઅપૂફઙળ. 

પઅપૃગી  રૉળ ૂ ળથઝ્ણયીઉ 
ગળસફયીઉ (ઇબક્ષ)  

૯૱૪૭૨૮૮૪૬૱  ઙૃ ન ી ૉલ ફઙળ ઼઼્ીલડૂ, ળૉ  ષૉ 
 ડૉસફ બીઝશ, પઅપૃગી, દી.પઅપૃગી, 
ઇરનીષીન-૫૱૪૬૮૨. 

પ્શગી  દશબની ૂ ગીફજીયીઉ 
ળીલીયીઉ (યી.ળી.ગ .)  

૯૱૯૯૭૬૯૨૯૭ 
૪૬૪૩૪૫ 

ળઽૉ. બઙત, દી.પ્શગી, 
ુઞ.ઇરનીષીન. 

મીષશી 
(ઇફૃ.જાુદ)  

વગૃર ૂ ગીઅુદવીવ ળીરીયીઉ 
(યી.ઞ.બ.)  

૯૱૪૭૫૯૯૯૮૯ 
૨૪૯૩૬-૫૪૯૪૱૯  

૯, ફૂવગઅઢ બીગર્, બીથૂફૂ ડીઅગૂ 
બી ૉ઼, ગવૂગૃઅણ, રભવૂબૃળ, 
દી.પ્શગી, ુઞ.ઇરનીષીન. 

રીઅણવ  બડૉવ ૂ ીઙજીયીઉ 
ફીળથયીઉ (યી.ઞ.બ.)  

૯૱૯૯૨૨૮૭૱૨ 
૨૯૯-૪૯૬૩૮૭૱૨  

મૂ-૩૪, ઼ઽજાફઅન ઑબીડર્રૉન્ ડ, 
રઽીળીજા ઇગર્ ૉ઼ફ ઽીઉ  ગૄવફૂ 
મીઞૃરીઅ, ઙૃ ગૃવ, રૉરફઙળ, 
ઇરનીષીન-૭૪. 

ુષળરઙીર  ળીઢ્ણ ૂ ગરીયીઉ 
ઙઙજીયીઉ (યી.ઞ.બ.)  

૯૯૨૯૯૭૫૮૨૨ 
૨૯૯-૪૯૬૮૯૮૬૨, 
૪૯૬૱૪૪૬૱  

ઈફઅન ગ્મ્ પ્ વૉક્ષ, મૂજો રીશ, 
ઑ઼જી.ઽીઉષૉ ળ્ણ, ઼્વી ૂઞફી 
ધવદૉઞ દળભફી ઝૉણૉ, ધવદૉઞ, 
ઇરનીષીન.  
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઼ળઘૉઞ  સીઽ ૂ ઇુરદ 
(યી.ઞ.બ.)  

૯૯૯૱૬૨૮૨૪૯  ળીઞલગક્ષીફી રઅ ૂ ૂ, ઼ુજષીવલ,  
ઙીઅપૂફઙળ-૫૱૪૨૩૨. 

ન઼કર્્ઉ  બડૉવ ૂ મીમૃયીઉ 
ઞરફીની઼ (યી.ઞ.બ.)  

૯૱૪૭૨૨૮૯૭૱ 
૨૯૯-૪૮૯૪૯૮૯૱  

ઞરફીની઼ ઽીઋ઼, ઉ  ગ્ફ રઅિનળ 
જીળ ળ  દી, ઈરવૂ-મ્બવ ળ્ણ, 
ૉ઼ડૉવીઉડ, ઇરનીષીન.  

નઽૉઙીર  જૐઽીથ ૂ ગ લીથુ઼અઽ 
નૉઽળુ અ઼ઽ        (યીઞ.બ.)  

૯૱૯૯૱૱૭૬૯૯  રૃ.બ્. બીવૃન્ની, દી. નઽૉઙીર, જી. 
ઙીઅપૂફઙળ.

઼ીમળરદૂ  બડૉવ ૂરદૂ ઙૂદીમૉફ 
લ્ઙૉસયીઉ (યી.ઞ.બ.)  

૯૫૪૯૬૪૮૨૯૩ ઑર/૫૱/૬૬૯, ળચૃગૃશ 
ઑબીડર્રૉન્ ડ, ઼્વી ળ્ણ, ફીળથબૃળી,  
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૩૫.  

ઑવૂ઼ ૂઞ  સીઽ ૂ ળીગૉસ ઞસષઅદવીવ 
(યી.ઞ.બ.)  

૯૫૪૯૬૪૮૨૪૩  ૩૭, ફષનસર્ફ ભવૉડ, કબૉળી 
઼઼્ીલડૂ ઼ીરૉ, ફષી ુષગી઼ઙૅઽ 
ળ્ણ, ઇસ્ગફઙળ, બીવણૂ, 
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૨૯.  

નિળલીબૃળ-
ગીટૂબૃળ  

મીળ્ડ ૂ યળદગૃરીળ 
જૂરફવીવ (યી.ઞ.બ.)  

૯૱૪૭૨૭૨૫૪૱ ૪૮, સીઽૂમીઙ ઼઼્ીલડૂ ુષ-૩, 
બ્વૂ઼ ગુર ળ ગજૉળૂ ઼ીરૉ, 
સીઽૂમીઙ,ઇરનીષીન-૫૱૨૨૨૬.  

સીઽબૃળ  સૉઘ ૂ ગ્ લી઼ૃ ૂફ 
ઽમૂમૃ ૂફ (યી.ળી.ગ .)  

૯૱૪૬૨૯૯૱૬૱ 
૨૯૯-૪૭૭૨૨૭૮૨ 

૫૨, સૉઘ રૉન્ સફ, ળઽૉરીફૂ  ડર્ ૂડ, 
ુષ  ષયીળદૂ  ગૄવ બી ૉ઼, ુરવ 
ગમ્ બીઋન્ ણ, સીઽબૃળ,  
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૨૩. 

ગીવૃબૃળ  સૉઘ ૂ ર્ઽઅરન ભી ગ 
ઽૃ઼ૉફરૂલીઅ (યી.ળી.ગ .)  

૯૱૪૭૱૫૮૨૬૮  
૨૯૯-૪૪૩૫૯૯૮૯ 

૯૨૬, ફઙૂફી બ્શ, ટગળૂલી 
ર  જીન બીઝશ, ળૂવૂભ ળ્ણ, 
ગીવૃબૃળ, ઇરનીષીન-૫૱૨૨૨૩. 

ઇ઼ીળષી  જાણૉજા ૂ િનબુ અ઼ઽ 
યઙષદુ અ઼ઽ (યી.ઞ.બ.)  

૯૱૪૬૩૨૨૯૪૨  
૨૯૯-૪૪૮૱૪૮૪૮

રૃખ્લ નઅણગ ૂ, ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યી, 
ઙીઅપૂફઙળ. ૫૱૪૨૩૨  

ળુઘલીવ  ગીગિણલી ૂ ષ  વયયીઉ 
ઙ્મળયીઉ (યી.ઞ.બ.)  

૯૱૪૭૨૫૬૭૯૮  
૨૯૯-૪૪૪૨૫૯૨૩ 

૬-F.F., લીરુસઘળ, મીબૃફઙળ, 
બ્. ૉ઼ઞબૃળ-મ્પી, 
ઇરનીષીન-૫૱૪૫૬૭.  

સઽૉળગ્ડણી 
(ઇફૃ.જાુદ)  

બળરીળ ૂ સોવૉહ રફઽળયીઉ 
(યી.ળી.ગ .)  

૯૱૪૭૨૪૯૯૯૪  
૨૯૯-૪૯૮૬૨૫૨૬  

૪૪, ષૂળ ઇઞૃર્ફ ઼઼્ીલડૂ, 
ુષઞલફઙળ ળૉ  ષૉ કર઼્્ીંઙ બી ૉ઼, 
ફષીષીણઞ, ઇરનીષીન-૫૱૨૨૩૫.  

ઘીણૂલી   
(યી.ઞ.બ.)  

 ઇધ્ લક્ષ ૂ, ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યી,  
ઙીઅપૂફઙળ-૫૱૪૨૩૨. 

ઞરીવબૃળ  ઘૉણીષીવી ૂ ઼ીમૂળયીઉ 
ઇબ્ નૃવગળૂર  
(યી.ળી.ગ .)  

૯૫૪૯૨૯૯૯૯૨  
 

૭૪૩-૩, ુ ગરજી રઅિનળ બી ૉ઼, 
બૃળમૂલીષીણ, ઈ  ડ્િણલી, 
ઇરનીષીન-૩.  

રથૂફઙળ  ર્નૂ ૂ ફળૉ ન્  નીર્નળની઼ 
(યી.ઞ.બ.)  

 રૃખ્ લ રઅ ૂ ૂ, ઼ુજષીવલ, 
ઙીઅપૂફઙળ-૫૱૪૨૩૨.  
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ફળ્ણી  ગ્ણફીફૂ ણીર્. રીલીમૉફ 
઼ૃળૉ ન્ ગૃરીળ (યી.ઞ.બ.)  

૯૱૪૭૨૨૮૯૪૯ ઼ૂ-૩૨૪, કર ડીષળ, 
સીઽૂમીઙ, ઇરનીષીન.  

ઙીઅપૂફઙળ  ઢીગ્ળ ૂ સઅયૃજી જૉવીજી 
(યી.ઞ.બ.)  

૯૱૪૬૬૨૪૯૫૨ બ્ વ્ગ ફઅ-૯૱૨, ઙૃઞળીદ ઽીઋ઼ીંઙ 
મ્ણર્ ,  ુસષસુગદ ઼઼્ીલડૂ, 
ૉ઼ગડળ-૪૯, ઙીઅપૂફઙળ. 

ગવ્વ  બડૉવ ૂ ઼ૃળૉ સગૃરીળ 
જદૃળની઼ (યી.ળી.ગ .)  

૯૱૪૭૬૯૩૬૩૬  
૨૪૯૮૬-૪૱૯૬૱૮

બૂબશીષી઼, રૃ.બવૂલણ, દી.ગવ્વ.  

ગણૂ  બડૉવ ૂ ફૂુદફગૃરીળ 
ળદૂવીવ (યી.ઞ.બ.)  

૯૯૯૱૬૨૭૫૩૫ રઅ ૂ ૂ, ઼ુજષીવલ, 
ઙીઅપૂફઙળ-૫૱૪૨૩૨.  

જોડીથી 
(ઇફૃ.જાુદ)  

બળરીળ ૂરદૂ ઞસ્નીમૉફ 
જદૃળયીઉ (યી.ઞ.બ.)  

૯૱૪૭૬૱૯૫૫૯  
૨૪૯૮૬-૪૬૪૯૪૪

૫૩/૮૪,  ફૉઽ ગૃઅઞ ઼઼્ીલડૂ, ધ્શ 
ળ્ણ, ગણૂ.  

રઽૉ઼ીથી  બડૉવ ૂ ઇુફવગૃરીળ 
ુ ય્ષફની઼ (યી.ઞ.બ.)  

૯૯૯૱૯૫૱૬૭૨ 
૨૪૯૮૪-૪૭૫૫૯૱ 

ળઽૉ. ૫-ઈનસર્ ઼઼્ીલડૂ, ુ઼રઅપળ 
ઞોફ રઅિનળ ઼ીરૉ, રઽૉ઼ીથી, 
દી.ુઞ. રઽૉ઼ીથી. 

રીથ઼ી  બડૉવ ્.રઅઙશની઼ 
રીપષવીવ (યી.ઞ.બ.)  

૯૯૯૱૩૩૩૪૪૱ પ્વ્ડ ફઅ. ૯૪૬/મૂ, ૉ઼ક્ડળ-૱, 
ઙીઅપૂફઙળ. 

ુષજાબૃળ  બડૉવ ૂ ગીઅુદયીઉ ળીરીયીઉ 
(યી.ઞ.બ.)  

૯૱૪૭૫૨૫૬૫૩ 
૨૪૯૮૪-૪૪૨૯૮૪ 

રૃ.ઈફઅનબૃળી (ુષજાબૃળ), 
દી.ુષજાબૃળ, ુઞ.રઽૉ઼ીથી. 
બૂફ-૫૱૪૱૯૨.  

ુષ઼ફઙળ  બડૉવ ૂ ઍુહગૉસ 
ઙથૉસયીઉ (યી.ઞ.બ.)  

૯૱૪૭૨૩૨૬૩૫  
૪૫૨૪૯૬, ૪૫૪૨૮૱

૩, ઽળ ીળ ઼઼્ીલડૂ, ઘૉળીવૄ ળ્ણ 
ઋબળ, રૃ.ુષ઼ફઙળ, દી. ુષ઼ફઙળ.  

ઘૉળીવૃ  ણીયૂ ૂ યળદુ઼અઽજી સઅગળજી 
(યીઞબ) 

૯૬૪૮૭૪૩૪૭૫ રૃઅ.બ્.ણય્ણી, 
દી. ઘૉળીવૃ ુઞ. રઽૉ઼ીથી. 

ઉંટી બડૉવ ૂ ફીળીલથયીઉ 
વ  વૃયીઉ (યીઞબ)  

૯૱૪૭૨૬૨૪૨૨ 
૪૭૪૭૨૱, ૪૬૱૮૱૨

 ળબ, ઼ળનીળ ઼઼્ીલડૂ, રૃ.બ્.ઉંટી, 
દી.ઋટી ુઞ. રઽૉ઼ીથી. 

ુ઼ધ્ પબૃળ   લી઼ ૂ ઞલફીળીલથ 
(યીઞબ)   

૯૯૯૱૬૨૭૫૩૮ રઅ ૂ ૂ, ઼ુજષીવલ,  
ઙીઅપૂફઙળ-૫૱૪૨૩૨

ષીઙણ્ન ઢીગ્ળ ૂ જોપીજી ઙૃવીમજી 
(યી.ળી.ગ્.)    

૯૬૪૮૱૯૯૬૮૪ 
૨૪૯૮૮-૪૮૨૫૭૮

રૃઅ.બ્.ઇઞૃજા,દી.ુઞ.
બીડથ.

બીડથ  બડૉવ ૂરદૂ ઈફઅનૂમૉફ 
રભદયીઉ (યી.ઞ.બ.)   

૯૯૯૱૬૨૮૨ળ૫ રઅ ૂ ૂ, ઼ુજષીવલ,  
ઙીઅપૂફઙળ-૫૱૪૨૩૨.  

જીથ  રી  બડૉવ ૂ ળઞફૂગીન્ દ 
઼્રીયીઉ (યી.ઞ.બ.)  

૯૱૯૱૨૮બ૫૱૬ 
૨૪૯૫૬-૪૱૬ળ૯૫   

' જઅ વ્ગ ' રૃ.ર્તૉ ળી,  
દી.મૉજળીજી, ુઞ.રઽૉ઼ીથી.  

઼રૂ  ળીઢ્ણ ૂ યીષુ઼અઽયીઉ 
ણી ીયીઉ (યી.ઞ.બ.)   

૯૱૯૯૭૯૯૯૫૫ 
૨૯૯-૮બ૬૬૬૫૫૯ 

ર્દૂ઼ીઙળ ઼઼્ીલડૂ, સીઅુદષફ મ઼ 
 ડૉન્ ણ બી ૉ઼, ફીળીલથફઙળ, 
દી.઼ૂડૂ, જી.ઇરનીષીન-૫૱૨૨૨૯  

ળીપફબૃળ  જૐપળૂ ૂ સઅગળયીઉ 
વઙપૂળયીઉ (યી.ઞ.બ.)   

૯૱ળબ૫૩૫૩૯૯ ૪૩-ઇમૃર્નીફઙળ ઼઼્ીલડૂ, 
રૃ.બ્.દી.ળીપફબૃળ, ુઞ.બીડથ.  
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ષીષ  બડૉવ ૂ બળમદયીઉ 
઼ષીયીઉ (યી.ઞ.બ.)  

૯૯૯૱૬૨બ૫૩૯ ળીઞલગક્ષીફી રઅ ૂ ૂ, ઼ુજષીવલ,  
ઙીઅપૂફઙળ-૫૱૪૨૩૨. 

નૂલ્નળ  રીશૂ ૂ ઇુફવગૃરીળ 
ઇરૅદવીવ (યી.ઞ.બ.)  

૯૬ળ૮૬૬૩ળ૱બ 
૨ળ૯૫બ-ળ૬૬૱૯૩-
૯ળ

ઢૉ . રીશૂષી઼, 
રૃ. બ્. દી. િનલ્નળ 
ુઞ. મફી઼ગીઅઢી. 

ગીઅગળૉઞ  નૉ઼ીઉ ૂ મીમૃયીઉ 
ઞૉ઼ અઙયીઉ (યી.ઞ.બ.)  

૯૱ળબ૨૮૯૮૨ળ 
ળ૮૱૮૨૫બ૬ 

મૂ-૪૫, યીઙષદફઙળ ઼઼્ીલડૂ, 
ુષ-૩, ધવદૉઞ, દી.ન઼કર્્ઉ, 
ુઞ.ઇરનીષીન-૫૱૨૨૭૬.  

ણૂ઼ી  ષીચૉવી ૂ વૂવીપળયીઉ 
ઘ્ણીજી (યી.ઞ.બ.)   

૯૱ળબ૫૫૮૯૯૯ ૯૬૬, બઅજસૂવ બીગર્, 
ૉ઼ગડળ-૪૩, ઙીઅપૂફઙળ.  

પીફૉળી  બૃળ્િઽદ ૂ રભદવીવ 
ર્દૂળીર (યી.ઞ.બ.)   

૯૱૯૯૯ળ૯૱ળ૱ ળૉ ષૉ ડૉસફ ળ્ણ, પીફૉળી, 
ુઞ.મફી઼ગીઅઢી.  

બીવફબૃળ  જાબુદ ૂ ઙ્ુષઅનયીઉ 
રીપષવીવ (યી.ઞ.બ.)   

૯૬ળ૮૨૮૮૫૯૯ 
૨ળ૯૬ળ-ળબ૮૱૩૫  

' ૂ રીપષગૃઅઞ ' ૩ સૂષફઙળ, 
ઽફૃરીફડૉગળૂ ઼ીરૉ, ઑઅઙ્વી ળ્ણ, 
બીવફબૃળ.  

ષણઙીર 
(ઇફૃ.જાુદ)  

ષીચૉવી ૂ ભગૂળયીઉ 
ળચીયીઉ (યી.ઞ.બ.)  

૯૯૯૱૬૨બ૫૩બ રઅ ૂ ૂ, ઼ુજષીવલ,
ઙીઅપૂફઙળ-૫૱૪૨૩૨.  

નીઅદી  યડ્શ ૂ ષ઼અદગૃરીળ 
બળધૂયીઉ (યી.ઞ.બ.)

૯૱ળબ૮૯૮૬૬૬ રૃ.ળદફબૃળ, દી.બીવફબૃળ, 
ુઞ.મફી઼ગીઅઢી.

ઘૉણ ી 
(ઇફૃ.ઞફજાુદ)  

ગ્ડષીવ ૂ ઇુ  ષફ 
(યી.ળી.ગ .)  

૯૯૯૱૯૯૨ળળબ ૯૱-ઈનસર્ મઅઙવ્ટ, ર્દૂબૃળી 
બ્વૂ. ગ્વૉઞફૂ મીઞૃરીઅ, 
રૃ.બ્.દી.િઽઅરદફઙળ, 
ુઞ.઼ીમળગીઅઢી.  

ઉણળ 
(ઇફૃ.જાુદ)  

ષ્ળી ૂ ળરથવીવ 
ઉ  ષળવીવ (યી.ઞ.બ.)  

૯૯૯૱૬૨૮૨ળ૯ રઅ ૂ ૂ, ઼ુજષીવલ, 
ઙીઅપૂફઙળ-૫૱૪૨૩૨.  

યૂવ્ણી  જોહૂલીળી ણ્. ઇુફવ 
જાવજીયીઉ (યી.ળી.ગ .)  

૯૬ળ૮૬૨ળ૯૯૯ પ્વ્ડ ફઅ. ૮૩૱, ૉ઼ક્ડળ-૱, 
ઙીઅપૂફઙળ. 

િઽઅરદફઙળ  બડૉવ ૂ ભૃવયીઉ 
ઘ્ણીયીઉ (યી.ઞ.બ.)  

૯૱ળબ૨૯૯ળ૩૯ 
૨ળ૯૯ળ-ળ૬૨૨૮૯ 

૪૨, સીગૃઅદવ ઼઼્ીલડૂ, ઇવગીબૃળૂ, 
બ્વ્ગર્ીઋન્ ણ, િઽઅરદફઙળ.  

ીઅુદઞ  જૐઽીથ ૂ ઞલુ઼અઽજી 
રીફુ઼અઽજી (યી.ઞ.બ.)   

૯૯૯૱૬૨બ૫ળ૩ ળીઞલગક્ષીફી રઅ ૂ ૂ, ઼ુજષીવલ,  
ઙીઅપૂફઙળ-૫૱૪૨૩૨. 

ર્ણી઼ી  બળરીળ ૂ િનવૂબુ઼અઽજી 
ષઘદુ઼અઽજી (યી.ઞ.બ.)  

૯૬ળ૮૨૩૫૮૮૱ રૃ.બ્.ષણીઙીર, (નળમીળઙત) 
દી.પફ઼ૃળી, ુઞ.઼ીમળગીઅઢી.  

મીલણ  ટીવી ૂ ઋનૉુ઼અઽ બૃઅજાજી 
(યી.ઞ.બ.)  

૯૯૯૯૯૬૱૪૯૯ 
૨૪૯૯૯-૪૪૪૭૭૨

રૃ. જ્ઉવી, બ્.જ્ઉવી,દી. મીલણ, 
ુઞ.઼ીમળગીઅઢી.  

રૉચળઞ  ષીચૉવી ૂ રઽૉ ન્ ુ઼અઽ 
સઅગળુ઼અઽ (યી.ળી.ગ .)   

૯૱૪૭૨૯૬૩૯૬ 
૨૯૯-ળ૫ળ૬૬ળ૱૱ 

ષ અ઼દ ષઙણ્, ગ-૯ ઼ગર્વ બી ૉ઼, 
ઙીઅપૂફઙળ.  
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અ઼દળીરબૃળ  બળરીળ ૂ 
બળઅઞલીિનત્ લુ઼અઽજી 
ગૅ થગૃરીળુ઼અઽજી  
(યી.ળી.ગ .)  

૯૱ળબ૨૬૩૱૩૮ ૭૯૩, વૉગ બૉવૉ઼, 
રૃ.બ્.દી. અ઼દળીરબૃળ, ુઞ.બઅજરઽીવ.  

ટીવ્ન 
(ઇ.ઞ.જા)  

રઝીળ ૂ નૂદીયીઉ 
યૂરીયીઉ (યી.ળી.ગ .)   

૯૬ળ૱૩૫૩ળળળ રૃઅ. ગૃઅ ણવી, બ્.ઞષૉ઼ૂ, દી.ભદૉબૃળી,  
ુઞ.નીઽ્ન-૫૱૯૩૱૨. 

વૂરણૂ (ઇફૃ. 
ઞફ જાુદ)  

િગસ્ળૂ ૂ મજૃયીઉ 
ફીધીયીઉ (યી.ળી.ગ .)   

૯૬૪૮૨૬૭૯૮૯ 
ળ૮૯૯૫૫ 

નીઽ્ન ુઞ  વી ગ ગર્ૉ઼ ગીલીર્વલ, 
ટીવ્ન ળ્ણ, ઈઉ.ડૂ.ઈઉ. બી ૉ઼, 
નીઽ્ન.  

નીઽ્ન (ઇફૃ. 
ઞફ જાુદ)  

બથની ૂ ષઞૉુ ઼અઙયીઉ 
બીળુ઼અઙયીઉ (યી.ળી.ગ .)   

૯૱ળબળ૮૮૬૩૯ 
૨૪૮૯૫-૪૪૬૯૭૯

ળઽૉ. દશીષભશૂલૃઅ, રૃ.ષથય્ળૂ, 
બ્.ઙરવી, દી.ુઞ.નીઽ્ન.  

વૂરઘૉણી (ઇફૃ. 
ઞફ જાુદ)  

મીળૂલી ૂરદૂ જઅિ ગીમૉફ 
ઝઙફયીઉ (યી.ળી.ગ .)   

૯૯૪૭૮૮૯૩૩૭ 
૨૪૮૯૫-૪૫૫૯૱૮

રૃ.બ્.ઙળમીણી, (ફષી ભશૂલી), 
દી.ઙળમીણી, ુઞ.નીઽ્ન.  

નૉષઙતમીળૂઈ  રઽીળીઋવ ૂ દૃહીળુ઼અઽ 
ગફગુ઼અઽ (ઑફ.઼ૂ.બૂ.)   

૯૬ળ૮૩૯૯૩૩૫ 
૨૪૮૯૱-૪૪૩૫૩૭ 

રૃ. ઇષઅદૂ, ઙીર-ણીઅઙળૂલી, 
દી.નૉષઙતમીળૂઈ, ુઞ.નીઽ્ન.  

ળીઞઙત  જૐઽીથ ૂ ભદૉુ઼અઽ 
ષઘદુ઼અઽ (યી.ઞ.બ.)   

૯૬૪૯૮૯૩૭૩૭ 
૨૪૮૯૱-૪૬૩૬૪૭

રૃ.બ્.ઙૃઅનૂ, દી.ચ્ચઅમી, 
ુઞ.બઅજરઽીવ.  

ઽીવ્વ  બળરીળ ૂ ઞલ ધુ઼અઽજી 
જઅ ુ઼અઽજી (યી.ઞ.બ.)   

૯૱૪૭૨૪૭૭૫૨ અ઼઼નૂલ ઼ુજષ, ઼ુજષીવલ, 
ઙીઅપૂફઙળ-૫૱૪૨૩૨.  

ગીવ્વ  ળીઢ્ણ ૂ ઇળુષઅનુ઼અઽ 
નીરુ઼અઽ (યી.ઞ.બ.)   

૯૱૪૭૨૯૮૯૨૱ 
૨૪૮૯૮-૪૫૮૩૨૩

રૃ.બ્.નૉવ્વ, દી.ગીવ્વ, 
ુઞ.બઅજરઽીવ. 

ઙ્પળી  ળીઋવજી ૂ ઼ૂ. ગૉ .
(યી.ળી.ગ .)  

૯૱૪૭૪૩૪૫૨૨ 
૨૪૯૯૪-૪૮૭૫૫૨ 

સૂષ-સુગદ, મીબૃફઙળ, ષીષણૂ 
મૃટઙર્, ઙ્પળી-નીઽ્ન ળ્ણ, 
દી.ઙ્પળી, ુઞ.બઅજરઽીવ. 

સઽૉળી  યળષીણ ૂ ઞૉઢીયીઉ 
ચૉવીયીઉ (યી.ઞ.બ.)  

૯૯૯૬૨૮૩૮૱૭ 
૨૪૮૯૨-૪૪૮૫૯૨

રૃ.બ્.ઇથૂલીન, દી.સઽૉળી, 
ુઞ.બઅજરઽીવ.  

વૃથીષીણી  બડૉવ ૂ ઽૂળીયીઉ ઽિળયીઉ 
(યી.ળી.ગ .)  

૯૱૪૬૮૱૫૨૫૩ 
૨૪૯૮૬-૪૭૨૫૯૯

રઽુહર્ ઇળુષઅન ળ્ણ, ઽીડણૂલી મજાળ, 
વૃથીષીણી, ુઞ.બઅજરઽીવ. 

ળથપૂગબૃળ 
(ઇફૃ. ઞફજાુદ) 

યીય્ળ ૂ ઞસષઅદુ઼અઽ 
઼ૃરફયીઉ (યી.ઞ.બ.)   

૯૯૯૱૬૨૮૨૬૪ ળીઞલગક્ષીફી રઅ ૂ ૂ, ઼ુજષીવલ,  
ઙીઅપૂફઙળ-૫૱૪૨૩૨. 

મીવીુ઼ફ્ળ  જૐઽીથ ૂ રીફુ઼અઽ 
ગ્ ીયીઉ (યી.ળી.ગ .)   

૯૱૯૯૨૬૨૫૬૩ રીશફી રૃષીણી, બ્.બીઅણષી, 
દી.મીવીુ઼ફ્ળ.  

ગબણષઅઞ  બડૉવ ૂ રથૂયીઉ 
નૉષજીયીઉ (યી.ળી.ગ .)   

૯૬૪૱૨૯૯૩૱૱ 
૨૪૮૯૩-૪૱૱૮૫૱ 

રૃ. ફષી રૃષીણી, બ્.઼્ળથી, 
દી.ગબણષઅઞ, ુઞ.ઘૉણી, 
બૂફ ગ્ણ-૫૱૯૮૪૨.  

ઢી઼ળી  બળરીળ ૂ ળીરુ઼અઽ 
યીદુ અ઼ઽ (યી.ળી.ગ .)  

૯૱૪૭૨૩૯૯૫૮ ૯-ષૅઅનીષફ ઼઼્ીલડૂ, રૃ.બ્.ણીગ્ળ, 
દી.ઢી઼ળી, ુઞ.ઘૉણી-૫૱૱૪૪૭.  

ઋરળૉઢ  ષણ્નૂલી ૂ વીવુ઼અઽ 
ઋનૉુ઼અઽ (યી.ળી.ગ .)  

૯૱૪૭૪૯૮૫૪૩ 
૨૪૮૯૪-૪૯૮૫૪૩

ઢૉ . ષીઅડી ુષ દીળ, ઋરળૉઢ, 
દી.ઋરળૉઢ.  
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ગઢવીવ  ણીયૂ ૂ ગફૃયીઉ યૃવીયીઉ 
(યી.ઞ.બ.)  

૯૯૨૯૨૫૩૨૫૮ યળગૃઅણી, દી. ગઢવીવ.

રઽૉરનીષીન  જૐઽીથ ૂ ઼ૃઅનળુ અ઼ઽ 
યવીયીઉ (યી.ઞ.બ.)  

૯૯૪૯૫૭૯૨૯૨ અ઼઼િનલ ઼ુજષ ઼ુજષીવલ, 
ઙીઅપૂફઙળ. 

રઽૃપી   ઢીગ્ળ ૂ ફડષળુ અ઼ઽ ભૃવુ઼અઽ 
(યી.ળી.ગ .)  

૯૱૪૭૯૪૯૫૪૪  
૨૪૮૱-૪૭૱૫૮૩૩ 

૫-ગૉસળજીષીશૃઅ ભશૂલૃઅ, રૃ.઼થીવૂ, 
દી.રઽૃપી, ુઞ.ઘૉણી.  

ફિણલીન  નૉ઼ીઉ ૂ બઅગઞગૃરીળ 
ષૂફૃયીઉ (યી.ઞ.બ.)  

૯૱૪૬૫૩૨૯૯૯ 
૨૪૮૱-ળ૭૪૱૯૩૬

યીળદ ડ્મૉગ્ ગઅબફૂ ઼ીરૉ, ુષ.ગૉ .ષૂ. 
ળ્ણ, ફિણલીન, ુઞ.ઘૉણી.  

જગવી઼ૂ  ષીચૉવી ૂ સઅગળયીઉ 
નૉ઼ીઉયીઉ (યી.ળી.ગ .)  

૯૱૯૯૭૮૯૱૬૯ 
૨૪૮૱-૪૭૱૨૮૪૭

ય ફૂ ઘણગૂ, રૃ.જગવી઼ૂ, 
દી.ફિણલીન.  

ઈથઅન  બડૉવ ઞલ્ત્ ઼ ફીમૉફ ળીઞૃયીઉ 
(યી.ઞ.બ.)  

૯૯૯૱૩૫૱૨૨૱ 
૨૪૮૯૪-૪૫૪૮૯૪

રૃ.મીગળ્વ, ઢૉ .ણૉ ળૂ ઼ીરૉ, 
દી.ુઞ.ઈથઅન.  

઼ીળ઼ી  બડૉવ ૂ ઞલઅદયીઉ 
ળરથયીઉ (ઑફ.઼ૂ.બૂ.)  

૯૫૯૭૨૭૭૨૨૨ 
૨૪૮૯૪-૪૭૭૨૨૨

ઢૉ . ફષજીષફ ઼઼્ીલડૂ, 
રૃ.બ્.ુજઘ્નળી, દી.ુઞ.ઈથઅન. 

બૉડવીન  બડૉવ ૂ ુફળઅ ઞફ 
(યી.ળી.ગ .)  

૯૱૪૬૨૨૮૪૯૫ 
૨૪૮૯૯-૪૭૩૩૪૪ 

ઢૉ . ૩૪, ઽિળઽળ ઼઼્ીલડૂ, 
ળથઝ્ણજી રઅિનળ બીઝશ, 
દી. બૉડવીન, ુઞ. ઈથઅન.  

઼્જી ી (ઇફૃ. 
જાુદ)  

ળ્િઽદ ૂ ઇઅમીવીવ 
ઈસીયીઉ (યી.ઞ.બ.)  

૯૱૪૭૨૩૬૭૯૯ 
૯૯૯૱૬૨૭૬૩૮ 

ફીલમ રૃખ્ લ નઅણગ ૂ, ઙૃઞળીદ 
ુષપીફ઼યી, ઙીઅપૂફઙળ 

રીદળ  જૐઽીથ ૂ નૉષૃુ઼અઽ 
ઞૉ઼ ીંઙયીઉ (યી.ઞ.બ.)  

૯૯૪૯૮૯૯૯૯૯ 
૨૪૮૯૬-૪૱૭૩૪૫ 

ઑ/૫, બીષર્દૂફઙળ, ઼ૂષૂવ 
ઽ્ુ  બડવ ઼ીરૉ, બૉડવીન ળ્ણ, 
ફણૂલીન-૫૱૯૨૨૩.  

મ્ળ઼ન  જીષણી ૂ ઇુરદગૃરીળ 
ઇુઞદગૃરીળ (યી.ળી.ગ .)  

૯૱૯૯૭૭૫૩૱૯ 
૨૪૮૯૮-૪૪૪૩૱૩

૩૩-મૂ, ગોષવગૅબી ઼઼્ીલડૂ, 
મ્ળ઼ન, ુઞ.ઈથઅન.   

યીનળથ  બળરીળ ૂ ળીઞૉન્ ુ઼અઽ 
પૂળુ઼અઽ (યી.ળી.ગ .)  

૯૱૪૭૨૬૪૯૫૨ 
૨૪૮૯૮-૪૪૨૨૬૯ 

ઢૉ .ઘણગૂ, રૃ.બ્.નઽૉષીથ, 
દી.મ્ળ઼ન, ુઞ.ઈથઅન.  
બૂફ-૫૱૱૭૭૨. 

ઘઅયીદ  સૃગવ ૂ ુસિળહગૃરીળ 
રપૃ઼ૃનફ (યી.ઞ.બ.)  

૯૱૪૭૫૬૯૬૱૪ 
૨૪૮૯૱-૪૪૪૪૮૮

ઢૉ . ઼ીદ બ્શ, ઘઅયીદ, 
ુઞ.ઈથઅન-૫૱૱૮૪૨.  

ઝ્ડીઋનૉબૃળ 
(ઇફૃ. ઞફ 
જાુદ)  

ળીઢષી ૂ ઙૃવ઼ીંઙયીઉ 
ળઅ ઙવીયીઉ (યી.ઞ.બ.)  

૯૯૩૫૱૯૯૭૫૭ 
૪૫૫૯૭૱ 

રૃ.ઝ્ડી ઋનૉબૃળ, ક  ણ બૉવૉ઼ 
ગઅબીઋન્ ણ, દી.ઝ્ડીઋનૉબૃળ, 
ુઞ.ષણ્નળી, બૂફ-૫૯૩૩૮૭.  

ઞૉદબૃળ-બીષૂ  ળીઢષી ૂ ર્ઽફુ઼અઽ 
ઝ્ડૃયીઉ (યી.ળી.ગ .)  

૯૱૪૭૩૪૯૯૨૨ 
૨૪૮૮૬-૪૬૪૩૪૨

રૃ.બ્. મીળ, દી.ઞૉદબૃળ-બીષૂ, 
ુઞ.ષણ્નળી.  

ફ઼ષીણૂ (ઇફૃ. 
ઞફજાુદ)  

યૂવ ૂ પૂ યીઉ જફૃૂવીવ 
(યી.ળી.ગ .)  

૯૯૪૭૪૫૬૬૭૪ રૃ.ગૉ઼ળબૃળી, બ્.ર્પવી, 
દી.ફ઼ષીણૂ, ુઞ.ષણ્નળી.  

અ઼ઘૉણી (ઇફૃ. 
ઞફજાુદ)  

દણષૂ ૂ ઇયૉુ઼અઽ ર્દૂયીઉ 
(યી.ઞ.બ.)  

૯૱૪૭૯૯૯૪૩૩ 
૨૪૮૭-૮૭૯૬૱૮૬

નૉ઼ીઉ સૉળૂ, રૃ.બ્.દી. અ઼ઘૉણી, 
ુઞ.ષણ્નળી.  
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ણય્ઉ  બડૉવ ૂ ુ઼ધ્ પીધર્ 
જૂરફયીઉ (યી.ળી.ગ .)  

૯૱૪૭૨૨૭૯૭૮ 
૪૮૬૬૯૪૪૫ 

" ળૉષીળણ્ લ " ૉલ઼ ડૉગળી, 
ઈઅમીષીણૂ, ઇરનીષીન-૩૭.  

઼ીષવૂ  જૐઽીથ ૂ ઘરૃીફુ઼અઽ 
ળીલુ઼અઽ (યી.ળી.ગ .)  

૯૱૪૭૪૬૬૩૨૩ 
૨૪૮૮૯-૪૯૮૪૭૨

રૃ.બ્. રૉષવૂ, દી. ઼ીષવૂ, 
ુઞ.ષણ્નળી.  

ષણ્નળી સઽૉળ  વીઘીષીશી ૂ યૃબૉન્ યીઉ 
ઙડૃવીવ (યી.ઞ.બ.)  

૯૱૪૭૬૨૮૨૬૨ 
૪૬૪૱૪૪૪

બડ્શૂલી બ્શ, ચિણલીશૂ બ્શ, 
ષણ્નળી-૫૯૨૨૨૩ 

઼લીજીઙઅઞ  ઼ૃઘણૂલી ૂ જીદૉન્  ળુદવીવ 
(યી.ઞ.બ.)  

૯૯૩૫૱૨૮૨૮૨ " સીઅદીળ " ૩૱-મૂ, િકર્  ફી 
ઑન્ ગવૉષ, ઞોફ રઅિનળ બી ૉ઼, 
રીઅઞવબૃળ, ષણ્નળી-૫૯૨૨૩૩.  

ળીષબૃળી  બડૉવ ૂ લ્ઙૉસ 
(યી.ઞ.બ.)  

૯૱૪૭૩૬૫૫૮૮ 
૨૪૮૭-૪૬૫૯૬૮૬

અ઼઼િનલ ઼ુજષ, ઼ુજષીવલ, 
ઙીઅપૂફઙળ. 

ષીચ્ણૂલી  ૂષી  દષ ૂ રપૃયીઉ 
મીમૃયીઉ  (યી.ઞ.બ.)  

૯૱૯૯૮૩૭૨૨૩ બ્ વ્ગ ફઅ-૩૫/ઑ, યીદ 
઼઼્ીલડૂ, ષીચ્ણૂલી ળ્ણ, ષણ્નળી.  

ષણ્નળી (ગર્ીમ્ લ)  ઙ્િઽવ ૂ ઋબૉન્ ુ઼અઽ 
દીબુ અ઼ઽ (યી.ઞ.બ.)  

૯૱૪૬૨૮૯૯૮૮ 
૨૪૮૭-૪૪૫૨૮૨૯ 

ઢૉ . ઽષૉવૂ, ધ્ પીભીરર્, 
ઈઉ.બૂ.઼ૂ.ઑવ. ળ્ણ, રૃ.બ્. 
ગ્લવૂ, દી.જી.ષણ્નળી-૫૯૩૫૫૨.  

બીનળી  બડૉવ ૂ િનફૉસયીઉ મૂ. 
(ઇબક્ષ)  

૯૯૪૭૩૬૭૬૫૪ 
૨૪૮૭-૪૭૪૮૬૩

રૃ.બ્.ચીલઞ, દી. બીનળી, 
ુઞ.ષણ્નળી. 

ગળઞથ (ઇફૃ. 
જાુદ)  

ણીયૂ ૂ જઅનૃયીઉ ર્દૂયીઉ 
(યી.ળી.ગ .)  

૯૬૪૯૩૩૩૪૬૬ 
૨૪૮૭-૪૬૱૱૪૨૨

(૩) રૃ.બ્.ગઅણીળૂ, દી. ગળઞથ, 
ુઞ.ષણ્નળી. 

ઞઅમૃ઼ળ  રગષીથી ૂ િગળથગૃરીળ 
વ  રથયીઉ (યી.ળી.ગ .)  

૯૯૯૱૯૱૮૩૭૪ રૃ.બ્. ડઅગીળૂ, દી.ઞઅમૃ઼ળ, 
ુઞ.ય જ. 

ષીઙળી  બડૉવ ૂ ઉગમીવ 
(યી.ળી.ગ .)  

૯૱૪૬૩૯૬૬૨૨ 
૪૱૪૪૪૪

રૃ.બ્.નૉળ્વ, દી.ુઞ.ય જ. 

ય જ  બડૉવ ૂ નૃ  લઅદયીઉ 
ળઞફૂગીન્ દ (યી.ઞ.બ.)  

૯૱૯૱૨૬૭૫૯૯ 
૨૪૮૬૪-૪૬૪૭૯૨ 
૪૯૪૭૨૯

૩૯, ુષ વયીઉ બડૉવ ઼઼્ીલડૂ, 
ય જ.  

ઇઅગવૉ  ષળ  બડૉવ ૂ ઉ  ષળુ અ઼ઽ 
ઢીગ્ળયીઉ (યી.ઞ.બ.)  

૯૱૪૭૩૪૱૪૮૩ અ઼઼નૂલ ઼ુજષ, ઼ુજષીવલ, 
ઙીઅપૂફઙળ-૫૱૪૨૩૨.  

ટચિણલી (ઇફૃ. 
ઞફજાુદ)  

ષ઼ીષી ૂ ઝ્ડૃયીઉ 
ઇરળુ઼અઽયીઉ (ઞ.ન.  
લૃફીઉડૉણ)  

૯૬૪૮૱૯૪૩૮૯ રૃ. રીવજીબૃળી, બ્.પીળ્વૂ, 
દી.ટચિણલી.  

નૉણૂલીબીણી 
(ઇફૃ. 
(ઞફજાુદ) 

ષ઼ીષી ૂ ઇરળુ઼અઽ 
ળીરુ઼અઽ (યી. ળી. ગ ) 

૯૬૪૯૯૱૫૨૬૯ રૃ. ઽીધગૃઅણૂ (રૐટી) બ્. (રૐટી) 
દી. ષીવૂલી  
ુઞ. ય જ  

ળીઞબૂબશી 
(ઇફૃ. 
ઞફજાુદ) 

ષ઼ીષી ૂ ઽહર્નયીઉ 
જૃફૂવીવ (યી.ઞ.બ.) 

૯૱૪૭૨૨૭૮૯૨ 
 

અ઼઼િનલ ઼ુજષ, ઼ુજષીવલ, 
ઙીઅપૂફઙળ. 
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ુફટળ (ઇફૃ. 
ઞફજાુદ)  

ષ઼ીષી ૂ બળૉ સયીઉ 
ઙ્ુષઅનયીઉ (યી.ળી.ગ .)  

૯૬૪૮૱૫૯૮૯૮ રૃ.બ્.ુજદબૃળ, દી.ઋચ્ ઝવ, 
ુઞ.દીબૂ-૫૯૬૫૯૭.  

રીઅઙળ્શ 
(ઇફૃ.ઞફજાુદ)  

ષ઼ીષી ૂ ઙથબદયીઉ 
ષૉ  દીયીઉ (યી.ઞ.બ.)  

૯૱૪૭૫૮૪૯૪૱ 
૨૪૮૪૯-૪૭૮૬૬૫

રૃ.બ્.ષીણૂ, દી.ઋરળબીણી, 
ુઞ.઼ૃળદ.  

઼્ફઙત (ઇફૃ. 
ઞફજાુદ)  

ષ઼ીષી ૂ યૃયીઉ 
ફીઙળયીઉ (યી.ળી.ગ .)  

૯૱૪૭૫૯૮૬૩૫ 
૨૪૮૪૫-૪૯૩૩૱૱

રૃ.બ્.઼ઢષીષ (ઈ ર),  
દી.રીઅણષૂ, ુઞ.઼ૃળદ-૫૯૬૩૮૨. 

 લીળી (ઇફૃ. 
ઞફજાુદ)  

ઙીરૂદ ૂ બૃફીયીઉ 
તૉ ણીયીઉ (યી.ળી.ગ .)  

૯૬૪૮૯૯૮૨૯૯ રૃ. બ્. ગળઅઞષૉવ, દી.  લીળી, 
ુઞ.દીબૂ.  

રઽૃષી (ઇફૃ. 
ઞફજાુદ)  

ષઽૂઈ ૂ ઉ  ષળયીઉ 
ફળુ અ઼ઽયીઉ (યી.ળી.ગ .)  

૯૯૩૫૬૫૪૭૪૫ 
૪૭૮૯૯૯

મીરથૂલી, દી. રઽૃષી, ુઞ. ઼ૃળદ. 

મીળણ્વૂ (ઇફૃ. 
ઞફજાુદ)  

ઽશબુદ ૂ ગૃઅષળજીયીઉ 
ફળુ અ઼ઽયીઉ (યી.ળી.ગ .)  

૯૱૪૭૮૯૮૮૯૭ રૃ. ઞળૂર્ળી (ર઼ીણ), 
બ્.દળ઼ીણીમીળ, દી.મીળણ્વૂ, 
ુઞ.઼ૃળદ.  

ગીરળૉઞ (ઇફૃ. 
ઞફજાુદ)  

ળીઢ્ણ ૂરદૂ યીળદૂમૉફ 
ઇરૅદયીઉ (યી.ઞ.બ.)  

૯૬૪૱૱૯૭૫૯૫ 
૨૪૮૪૩-૪૬૯૪૭૭

રૃ. બ્. ર્ળધીથી, દી.ગીરળૉઞ, 
ુઞ.઼ૃળદ.  

કવબીણ  બડૉવ ૂ િગળૂડયીઉ 
ઙઅઙીળીરયીઉ (યી.ઞ.બ.)  

૯૱૯૯૭૨૭૭૫૫ 
૨૪૮૪૩-૪૪૯૫૮૮

રૃ.બ્.ગળઅઞ, દી. કવબીણ, 
ુઞ.઼ૃળદ-૫૯૬૭૫૨.  

઼ૃળદ સઽૉળ 
(ઋ ળ)  

ષીફીથૂ ૂ ફીફૃયીઉ 
યઙષીફયીઉ (યી.ઞ.બ.)  

૯૯૪૭૩૬૮૬૬૩ 
 

૭૨૮, મૉ જીલર ડીષળ, વૂફીંલળ 
મ઼ ડૉ ન્ણ ઼ીરૉ, નૂ ઽૂ ઙૉડ ળીંઙ 
ળ્ણ, ઼ૃળદ-૪. 

઼ૃળદ સઽૉળ 
(બૄષર્)  

ુઙવૂડષીવી ૂ ળથજીદયીઉ 
રઅઙૃયીઉ (યી.ઞ.બ.)  

૯૯૩૫૫૩૮૯૫૯ 
૨૪૮૩-૪૬૬૪૮૭૫ 

૯/૬૬૨૯, ની ઘીફી ળ્ણ, 
મૉઙરબૃળી, ઼ૃળદ-૫૯૭૨૨૫. 

઼ૃળદ સઽૉળ 
(બુ  જર)  

ષીઅગીષીશી ૂ િગસ્ળ 
(યી.ઞ.બ.)  

૯૱૪૭૩૩૬૯૯૪ 
૪૪૪૮૭૫૨ 

૯/ ઞવનસર્ફ ગ્.ક.ઽી.઼્.વૂ., 
મનળૂ રઽવ ઼ીરૉ, ઇઅુમગી ુફગૉદફ 
બી ૉ઼, બીળવૉ બ્ઉન્ ડ, ઼ૃળદ-૨૩.  

જ્લીર઼્ૂ  બડૉવ ૂ ફળ્ રયીઉ 
(યી.ઞ.બ.)  

૯૯૯૱૬૨૭૫૪૫ રઅ ૂ ૂ, ઼ુજષીવલ, 
ઙીઅપૂફઙળ-૫૱૪૨૩૨.  

ઞવીવબ્ળ  બડૉવ ૂ ઈળ. ઼ૂ. 
(યી.ઞ.બ.)  

૯૯૯૱૪૩૭૩૭૩ રૉધૂલી ભશૂલી, રૃ.બ્.ઈડ, 
દી.ઞવીવબ્ળ, ુઞ.ફષ઼ીળૂ.  

ફષ઼ીળૂ  
(ઇફૃ. 
ઞફજાુદ)  

બડૉવ ૂ રઅઙૃયીઉ ઝઙફયીઉ 
(યી.ઞ.બ.)  

૯૯૯૱૬૨૮૨૪૱ રઅ ૂ ૂ, ઼ુજષીવલ, 
ઙીઅપૂફઙળ-૫૱૪૨૩૨.  

ઙથનૉષૂ  બડૉવ ૂ વ  રથયીઉ 
બળ઼્ રયીઉ (યી.ઞ.બ.)  

૯૱૯૱૮૩૭૮૨૨ 
૨૪૮૫-૪૱૪૪૩૫

૫૨, ઙૃઞળીદ ઽી. મ્ણર્, ઼ઽલ્ઙ 
઼઼્ીલડૂ, ઙૐઽળમીઙ, મૂવૂર્ળી.  

જૂઘવૂ (ઇફૃ. 
ઞફજાુદ )  

બડૉવ ૂ ફળૉ સયીઉ 
રઙફયીઉ (યી.ઞ.બ.)  

૯૬૪૯૩૪૯૯૩૩ 
૨૪૮૫૬-૪૬૫૮૩૮

રૃ. બ્. રવી, ગ્શૂ ષીણ, 
દી. જૂઘવૂ, ુઞ.ફષ઼ીળૂ.  

ણીઅઙ-ષીઅ઼ની 
(ઇફૃ.  
ઞફ જાુદ)  

બડૉવ ૂ ુષઞલયીઉ 
ળરૉસયીઉ (યી.ઞ.બ.)  

૯૬૪૮૩૮૩૫૯૯ રૃ. ઽફષદજ ણ, બ્.઼ળષળ, ુઞ.ણીઅઙ.  
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ષવ઼ીણ  નૉ઼ીઉ ૂ ન્વદળીલ 
ફીધૃયીઉ (યી.ઞ.બ.)  

૯૱૪૭૨૯૭૫૯૯ રૃ. ષીચવપળી, દી.ુઞ. ષવ઼ીણ.  

પળરબૃળ  
(ઇફૃ. ઞફ 
જાુદ)  

જૐપળૂ ૂ ઝફીયીઉ 
ગ્શૃયીઉ (યી.ળી.ગ .)  

૯૬૪૮૱૱૯૪૮૫ રૃ.બ્. ઇઅગવીઝ, દી. ષીઅ઼ની, 
ુઞ.ફષ઼ીળૂ. બૂફ.૫૯૮૨૭૩.  

ર્ડી બ તી 
(ઇફૃ. 
ઞફજાુદ)  

જૐપળૂ ૂ જીદૃયીઉ 
ઽળજીયીઉ (યી.ળી.ગ .)  

૯૱૪૭૩૩૪૨૬૮ 
૨૪૮૫૫-૪૮૨૨૮૨ 

રૃ. બ્. ગીગણગ્બળ, દી.ગબળીણી, 
ુઞ.ષવ઼ીણ.   

બીળણૂ  
(ઇફૃ. 
ઞફજાુદ) 

બડૉવ ૂરદૂ ઋહીમૉફ 
ઙૂળૂસગૃરીળ (યી.ઞ.બ.)  

૯૯૪૫૬૮૮૨૨૨ 
૨૪૮૨-૪૫૫૯૪૯૨ 

નઅણગ ૂ, ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યી, 
ઙીઅપૂફઙળ 

ઋરળઙીર (ઇફૃ. 
ઞફજાુદ)  

બીડગળ ૂ ળરથવીવ 
ફીફૃયીઉ (યી.ઞ.બ.)  

૯૱૪૭૩૨૱૩૨૩ ચ્ણૂબીણી, ષીલી- અ઼જાથ, 
દી.ઋરળઙીર, ુઞ. ષવ઼ીણ. 

 
 
 
 
 
 
 

઼ળનીળ ષીથૂ 
ઑગ મૂજાફૂ યૄવ્ ઼ીરૉ ફ જોષૃઅ જોઉઑ. ષશૂ વ્ગ઼ૉષી ઞ ગળષૂ ઽ્લ દ્ ઇફૉગ 
ગીળફી ષયીષષીશી રીથ઼્ ઼ીધૉ ગીર વૉષીફૃઅ ળઽૉસૉ. દૉરીઅ ર્ડૃઅ  બૉડ ળીઘૂ 

રીફ-ઇબરીફ ઼ઽફ ગળદીઅ સૂઘષૃઅ જોઉઑ. ઈ બીઢ ધર દ્ ચળરીઅધૂ સૂઘષ્ 
જોઉઑ. 

 
 

ÉÝ ! ÉÝ ! Ãßäí ÃðÉßëÖ ! 

ÉÝ   ÉÝ  VäìHëýÜ  ÃðÉßëÖ ! 
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રૃખ્ લ ઼ુજષફૃઅ ગીલીર્વલ 

બ્ વ્ગફઅ.-૩, ૂજો રીશ, ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙ૪. 

ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼૪ફીરૃઅ 

ૂ ઑ. ગૉ . જોુદ 
રૃખ્ લ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૨૫૨૩
 

૯૯૯૱૬૨૮૩૩૪ 
૪૪૱૮૱૪૱૪ 

૪૮, ઼ૂફૂલ૪ કિભ઼ ર઼્ 
મઅઙવ્ટ, સીઽૂમીઙ, 
ણભફીશી ઇરનીષીન 

ૂ ષૂ. ઈ૪. ફીલ૪ 
ઇગર્ ૪ઽ  લ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૨૫૨૫
 

૪૫૪૫૩૫૨૨ 
૯૯૯૱૬૨૭૨૫૪ 

પ્ વ્ડફઅ.-૪૭૭/૪, 
ૉ઼ગડ૪-૯/ઑ, ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ રઽૉસ ઙથી ી  
ઇગર્ ૪ઽ  લ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૨૫૨૩ 
૪૫૪૭૨૫૨૬ 

૪૫૪૪૯૯૯૯
૯૱૪૭૩૯૨૪૯૯ 

રતૃવૂ પ્ વ્ડફઅ.-૭૬૫/૩,  
ૉ઼ગડ૪-૱/મૂ, 

ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ ઈ૪. ઑર. બડૉવ 
ફીલમ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૨૫૨૯ ૯૯૱૬૨૮૬૩૭ પ્ વ્ડફઅ.-૯૫૮/૩, 
ૉ઼ગડ૪-૯/઼ૂ, ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ ઑર. ડૂ. ઙીઅપૂ 
ફીલમ ઼ુજષફી ઇઅઙદ 
રનનફૂસ 

૪૫૪૭૨૫૨૱ ૪૫૪૬૨૫૯૱૱ 
૯૯૪૬૯૭૩૩૯૩ 

પ્ વ્ડફઅ.-૬૫૯/૩, 
ૉ઼ગડ૪-૪૫, ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ ગૉદફ ઼ૃધી૪ 
ૉ઼ગસફ ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૭૨૫૩૨ ૪૫૪૫૱૯૱૩
૯૯૯૱૬૨૮૫૬૭ 

પ્વ્ડ ફઅ. ૩૯૨/૪,
ૉ઼ક્ડળ-૯, 

ઊન્ક્ષીલળૂ કિભ઼ બીઝશ, 
ઙીઅપૂફઙળ.

ગીલીર્વલ ૪૫૪૭૨૫૨૯
૪૫૪૭૨૫૨૭-ભૉ

  

 
 
 
 
 

ÉÝ ! ÉÝ ! Ãßäí ÃðÉßëÖ ! 

ÉÝ   ÉÝ  Ãßäí  ÃðÉßëÖ ! 
 

ÃðHëä_Öí ÃðÉßëÖ, ±Üëßí ÃðHëä_Öí ÃðÉßëÖ ! 

ÞÜí±õ ÞÜí±õ ÜëÖ ! ±Üëßí ÃðHëä_Öí ÃðÉßëÖ ! 
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઼ીરીન્લ ષઽૂષડ ુષયીઙ 
બ્વ્ગ ફઅ. ૯, ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼૪ફીરૃઅ 

ગરર્જીળૂ ઙથ યીઙ

ૂ મવષઅદુ઼અચ  
ઇુપગ રૃખ્ લ ઼ુજષ (ગ.ઙ.) 
(ઉન્ જીઞર્) 

૪૫૪૭૨૫૩૩ 
૪૫૪૭૨૫૩૭-ભૉ  

૪૫૪૭૬૯૨૭           
૯૯૯૱૬૨૮૩૩૯ 

મઅઙવી ફઅ. ગ/૱, 
ૉ઼ગડ૪-૩૯, ઙીઅપૂફઙ૪. 

 

ૂ ઼ૂ.ષૂ.બફીળી  
ઇુપગ રૃખ્ લ ઼ુજષ 
(ગ.ઙ.)ફી ઇગર્ ૪ઽ  લ ઼ુજષ

૪૫૪૭૨૫૩૫ ૪૫૪૫૯૯૱૫ પ્ વ્ડફઅ. ૩૭૩૩/૩, 
ૉ઼ગડ૪-૫-ણૂ, ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ ઽહર્ યડૅ 
અ઼લૃગદ ઼ુજષ ( ૉ઼ષી) 

૪૫૪૭૬૮૮૫ 
૪૫૪૭૪૨૩૫ 

૪૭૬૮૬૯૱૱ 
૯૯૯૱૬૨૭૨૫૭ 

૯૬/૯,ઞઙીયીઉ બીગર્  
઼઼્ીલડૂ, ળીરગૅ  થ ૉ઼ન્ ડ૪ 
઼ીરૉ, ળીરમીઙ, જી૪૪  દી 
બી ૉ઼, રથૂફઙ૪, 
ઇરનીષીન 

ૂ જી. ઼ૂ. બડૉવ  
અ઼લૃગદ ઼ુજષ ( ૉ઼ષી) ફી 

ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪૭૨૫૭૮ ૪૫૪૫૭૪૫૯ પ્ વ્ડફઅ.-૫૨૯/ઑ-૪, 
રઅઙવરૄુદર્ ઼઼્ીલડૂ, 
ૉ઼ગડ૪-૱, ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ ઽહર્ યડૅ 
અ઼લૃગદ ઼ુજષ (દબી઼) 

(ઉન્ જીઞર્) 

૪૫૪૭૨૫૬૭ ૪૭૬૮૬૯૱૱ 
૯૯૯૱૬૨૭૨૫૭ 
 

૯૬/૯,ઞઙીયીઉ બીગર્  
઼઼્ીલડૂ, ળીરગૅ  થ ૉ઼ન્ ડ૪ 
઼ીરૉ, ળીરમીઙ જી૪૪  દી 
બી ૉ઼, રથૂફઙ૪, 
ઇરનીષીન 

ૂરુદ લૃ.ઑર.બડૉવ 
અ઼લૃક્દ ઼ુજષ (દબી઼)ફી 

ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪૭૨૫૬૮  ઑ-૮, ૩૨૩ ુષ ી઼ ઼ૂડૂ, 
ઈ૪.઼ૂ.ડૉગફૂગવ ળ્ણ, 
ચીડવ્ણૂલી, ઇરનીષીન 

ૂ ઞસષઅદ ઙીઅપૂ 
ફીલમ ઼ુજષ ( ્ડ્ગ્વ) 
ઇફૉ જૂભ ્ડ્ગ્વ કભૂ઼ળ 

૪૫૪૭૨૫૭૫ ૪૫૪૪૪૫૯૨ 
૯૯૯૱૬૨૭૱૩૯ 

પ્વ્ડ ફઅ. ૫૩૩/૩, 
ૉ઼ક્ડળ-૯/ઑ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑ. મૂ. બડૉવ 
ફીલમ ઼ુજષ ( ્ડ્ગ્વ)ફી 
૪ઽ  લ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૨૫૭૬ ૯૬૪૯૱૨૮૭૭૬ મૂ/૯, ઇસ્ગષીિડગી 
઼઼્ીલડૂ, જઅ વ્ગ ઼ીરૉ, 
ણભફીશી ળ્ણ, સીઽૂમીઙ 
ઇરનીષીન 

ૂ ઑ. ઑફ. નષૉ 
ઘી઼ ભ૪ઞ બ૪ફી ઇુપગીળૂ 
ઇફૉ ફીલમ ઼ુજષ ( ૉ઼ષી) 

૪૫૪૭૬૮૫૮ ૪૫૪૪૮૱૫૫ પ્ વ્ડફઅ.-૩૮૭/૪,  
ૉ઼ગડ૪-૫/ઑ, ઙીઅપૂફઙ૪ 
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ૂ ઼ૂ. ઑર. ઼નીનૂલી 
ફીલમ ઼ુજષ  
(ગ.ઙ.-૩) 

૪૫૪૭૨૫૫૮ ૪૫૪૫૬૫૩૫ 
૯૯૯૱૬૨૭૫૨૩ 

મીવરૃગૃન્ ન,  
પ્ વ્ડફઅ.-૩૮૫૩/૪, 
ૉ઼ગડ૪-૪/ણૂ, ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ બૂ. ઑજ. જોહૂ  
ફીલમ ઼ુજષ (ગ.ઙ.-૩)ફી 
ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪૭૨૫૫૱ ૪૯૬૱૯૮૬૫ ૯-ઑ, ૂ ઽિળબીગર્  ઇઅગૃ૪ 
ફી૪થબૃળી, ઇરનીષીન 

 
ફીલમ ઼ુજષ (ગૉમૂફૉડ) 

૪૫૪૭૬૯૭૩ 
૪૫૪૭૨૫૬૯ 

  

ૂ જઅ ગીન્ દ યૉ઼નણૂલી 
ફીલમ ઼ુજષ (ગૉમૂફૉડ) ફી 
ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪૭૨૫૬૯ ૯૱૯૱૩૨૯૬૫૮ પ્ વ્ડફઅ.-૩૩૪૱/૪, 
ૉ઼ગડ૪-૬/મૂ, ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ ઑ. ઑર. યીષ઼ી૪ 
ફીલમ ઼ુજષ (રઽૉગર) 

૪૫૪૭૨૫૬૫ ૪૫૪૫૯૨૯૯ 
૯૯૯૱૬૨૭૯૮૨ 

પ્ વ્ડફઅ.-૩૫૬૮/૪, 
ૉ઼ગડ૪-૫/મૂ, ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ મૂ. જી. ર્નૂ  
ફીલમ ઼ુજષ (રઽૉગર)ફી  
૪ઽ  લ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૪૨૪૪ ૪૫૪૫૫૪૯૭ પ્ વ્ડફઅ.-૪૫૯/૪, 
ૉ઼ગડ૪-૭-ઑ, ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ ઑ. ણૂ. જીષણી 
ફીલમ ઼ુજષ 
(ગ.ઙ.-૪) 

૪૫૪૭૨૮૩૯ ૯૱૯૱૯૱૭૯૫૫ ુ઼ુધ્પન -૪, ઇષપબૃળૂ, 
ઈળ્ઽૂગમ૪ ળ્ણ, મ્બવ 
ચૃરી, ઇરનીષીન 

ૂ ઈ૪. જી. નૉ઼ીઉ 
ઋબ઼ુજષ (રઽૉગર-૩) 

૪૫૪૭૨૫૭૯  પ્ વ્ડફઅ.-૮૱૨/૩, 
ૉ઼ગડ૪-૬/઼ૂ, ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ ઞૉ. ઑર. જોસૂ 
ઋબ ઼ુજષ (રઽૉગર-૪) 

૪૫૪૭૨૫૮૨  ૪૯૮૨૫૩૪૪ ૬૪-ઇઅુગદ, ઼઼્ીલડૂ 
ીફની ઙ  ઼ ર્  ગૄવફૂ બી ૉ઼, 

ચીડવ્ણૂલી, ઇરનીષીન. 

ૂ ઞૉ. ઞૉ. બડૉવ 
ઋબ ઼ુજષ (દબી઼-૩) 

૪૫૪૭૨૫૮૩ ૪૯૮૨૫૬૭૭ મૂ-૪-૬, ઼ૂરઅપ૪ 
઼઼્ીલડૂ, ચીડવ્ણૂલી, 
ઇરનીષીન-૮૩ 

ૂ ઑર. ઈઉ. યડૅ 
ઋબ઼ુજષ (દબી઼-૪) 

૪૫૪૭૬૭૮૯ ૪૮૯૪૯૭૭૮ મૂ-૬૨૪, બવગ ઑન્ ગવૉષ, 
જોપબૃ૪ ઙીર બીઝશ, 
ૉ઼ડૉવીઉડ, ઇરનીષીન-૩૭ 

ૂરુદ ુ રદી સીઽ 
ઋબ ઼ુજષ ( ૉ઼ષી-૩) 

૪૫૪૭૨૫૮૬ ૪૯૬૱૯૯૨૫ ઑજ-૭/૪૮ ઈગૅુદ 
ઑબીડર્રૉન્ ડ, સી  ૂફઙ૪, 
ફી૪થબૃળી, ઇરનીષીન. 
 
 



39 
 

ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼૪ફીરૃઅ 

ૂ ઑફ. ષૂ. ુ ષૉનૂ  
ઋબ઼ુજષ ( ૉ઼ષી-૫) 

૪૫૪૭૩૬૫૪ ૪૫૪૮૮૮૯૮ પ્ વ્ડફઅ.-૩૩૮૮/૪, 
ૉ઼ગડ૪-૪/ઑ, ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ ષીલ. ષૂ. ઢીગ૪ 
ઋબ ઼ુજષ(ગ.ઙ.-૩) 
(ઉન્ જીઞર્) 

૪૫૪૭૨૫૮૫ 
 
 

૪૫૪૬૫૫૩૪ પ્ વ્ડફઅ.-૮૫૨/ઑ-૪, 
ૉ઼ગડ૪-૮/મૂ, 

ઙીઅપૂફઙ૪. 

ૂ ઑફ. ગૉ . ઈઅમુવલી 
ઋબ ઼ુજષ (ગૉમૂફૉડ) 

૪૫૪૭૨૫૭૱ ૪૫૪૪૯૱૯૮ 
૯૱૪૭૬૯૭૮૯૬ 

૯૫/મૂ,  ષીઙદ઼ૂડૂ 
ઇણીવઞ, ુઞ. ઙીઅપૂફઙ૪. 

ૂ ગૉ . ઑવ. બડૉવ 
ઋબ ઼ુજષ (મઞૉડ) 

૪૫૪૭૨૫૭૯ ૯૯૯૬૯૨૭૯૬૯ ૭-ઑ, ળ્ફગબીગર્  
઼઼્ીલડૂ, ફષી ષીણઞ 
ઇરનીષીન. 

ૂ જી. ગૉ . યીષ઼ી૪  
ઋબ઼ુજષ (ગ  લીથ) 

૪૫૪૭૨૫૮૭ ૪૫૪૫૮૯૩૱ 
૯૯૯૱૬૨૭૩૬૪ 

પ્ વ્ડફઅ.-૯૩૱/૩, 
ૉ઼ગડ૪-૯/મૂ, ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ ઽળૂસ ઘ ી 
ઋબ ઼ુજષ ( ્ડ્ગ્વ) 

૪૫૪૭૨૫૮૪ ૪૫૪૪૱૬૱૩ 
૯૯૯૱૬૨૮૫૨૭ 

પ્ વ્ડફઅ.-૩૪૮૭/૪, 
ૉ઼ગડ૪-૭/ઑ, ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ યળદ મૂ. ગીળૂલી  
ૉ઼ગસફ ઇુપગીળૂ 

(ઘ રઽૉગર સીઘી) 

૪૫૪૭૨૫૮૯ 
૪૫૪૭૨૬૪૱ 

૪૫૪૪૱૨૮૯ 
૯૯૪૱૱૨૪૱૨૪ 

પ્ વ્ડફઅ.-૯૪૨/૪, 
ૉ઼ગડ૪-૯/મૂ, 

ઙીઅપૂફઙ૪. 

ૂ ઑર. ણૂ. સીઽ  
ૉ઼ગસફ ઇુપગીળૂ 

(ચ- ્ડ્ગ્વ) 

૪૫૪૭૨૫૱૯ ૪૫૪૬૫૱૨૱ 
૯૯૯૱૬૨૮૫૨૪ 

બ્ વ્ગફઅ.-૮૯૭/૩, 
ૉ઼ગડ૪-૱, 

ચ-ડીઉબ, ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ ઑર. ઈ૪. રવૂગ  
ૉ઼ગસફ ઇુપગીળૂ 

(ચ- ્ડ્ગ્વ) 

૪૫૪૭૨૬૱૩ ૯૯૯૱૬૨૮૫૨૱ પ્ વ્ડફઅ.-૩૬૮૪/૪, 
ૉ઼ગડ૪-૪/મૂ, ઙીઅપૂફઙ૪ 

ઈલ્ઞફ યીઙ 

ૂ ષૂ. ઑફ. રીલળી  
ઇુપગ રૃખ્લ ઼ુજષ 
(ઈલ્ઞફ) 

૪૫૪૭૨૬૨૩ 
૪૫૪૭૨૬૨૫ 
૪૫૪૭૨૬૨૭-ભૉ  

૪૪૱૭૨૭૨૭ 
૯૯૯૱૬૨૮૩૬૬ 

઼૪ગીળૂ મઅઙવી ફઅ.-૪૱, 
ઈઉ.બૂ.ઑ઼.ઑર.઼ીરૉ, 
સીઽૂમીઙ ણભફીશી, 
ઇરનીષીન. 

ૂ ઑફ. ુસષની઼ફ 
ઇુપગ રૃખ્લ ઼ુજષ 
(ઈલ્ઞફ)ફી ૪ઽ  લ ઼ુજષ

૪૫૪૭૨૬૨૫ ૪૫૪૩૩૮૮૱ પ્ વ્ડફઅ.-૯૯૭, 
ૉ઼ગડ૪-૪૯, ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂરુદ ઑવ. ણૂ. બડૉવ 
ઇુપગ રૃખ્લ ઼ુજષ 
(ઈલ્ઞફ)ફી ૪ઽ  લ ઼ુજષ

૪૫૪૭૨૬૨૬ ૪૫૪૫૬૭૮૩ પ્ વ્ડફઅ.-૯૱૱/૪, 
ૉ઼ગડ૪-૩૫/મૂ, 

ઙીઅપૂફઙ૪ 
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ૂ ગૉ . મૂ. સીઽ 
ફીલમ ઼ુજષ (ઈલ્ઞફ) 

૪૫૪૭૨૬૩૭  
૪૫૪૭૬૮૬૫ 

૪૯૮૨૭૨૮૯ 
૯૬૪૮૭૩૱૯૱૫ 

મૂ. ૩/૯, ઼ૂરચ૪ફઙ૪, 
ગીઅદૂબીગર્  ઼઼્ીલડૂ ઼ીરૉ 
ચીડવ્ણૂલી, 
ઇરનીષીન-૮૩ 

ૂરદૂ મૂ. ઑર. બીઢગ 
ફીલમ ઼ુજષ (ઈલ્ઞફ)ફી 
ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪૭૬૮૬૫ ૪૫૪૫૮૨૩૮ સીઅુદષૂવી, 
પ્ વ્ડફઅ.-૩૫૩૩/૪, 
ૉ઼ગડ૪-૬/઼ૂ, ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ ઑજ. ણૂ. રીડૉ ણી 
ફીલમ ઼ુજષ (ુષ. દ.ઈ.) 

૪૫૪૭૨૬૮૯ 
૯૯૯૱૬૨૭૭૱૨ 

૪૫૪૫૮૪૫૯ પ્ વ્ડફઅ.-૩૪૮૫/૪, 
ૉ઼ગડ૪-૭/ઑ, ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂરદૂ ઑ. ઈ૪.કટી  
ફીલમ ઼ુજષફી ઇઅઙદ 
રનનફૂસ (ુષ. દ.ઈ.) 

૪૫૪૭૨૬૪૯ ૯૨૯૯૨૪૯૱૩૯ ૪૨, રૉચપફૃ  લ-૩, 
 ષીરૂફીળીલથ પીર 
બીઝશ, પ્શૉ ૪ રઽીનૉષ 
રઅિન૪ ળ્ણ, ળીઅનૉ઼થ, 
ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ ઑ. ણૂ. બડૉવ 
ફીલમ ઼ુજષ (ષઽૂષડ) 

૪૫૪૭૨૬૨૯ 
૪૫૪૭૨૬૨૱ 

૯૬૪૮૨૫૨૬૨૯ પ્ વ્ડફઅ.-૩૩૨૩/૩, 
ૉ઼ગડ૪-૫/ણૂ, ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂરદૂ મૂ. ઑર. બીઢગ 
ફીલમ ઼ુજષ (ષઽૂષડ)ફી 
ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪૭૨૬૨૱ ૪૫૪૫૮૨૩૮ સીઅુદષૂવી,  
પ્ વ્ડફઅ.-૩૫૩૩/૪, 
ૉ઼ગડ૪-૬/઼ૂ, ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ ઞૉ. મૂ. ષીચૉવી 
ઋબ ઼ુજષ 
(ઈલ્ઞફ-૩) 

૪૫૪૭૪૬૮૯ ૪૫૪૫૭૬૩૯ પ્ વ્ડફઅ.-૩૯/૪,  
ૉ઼ગડ૪-૬/ઑ, ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ ગૉ . મૂ. યીષ઼ી૪ 
ઋબ ઼ુજષ 
(ઈલ્ઞફ-૪) 
 

૪૫૪૭૪૯૭૭ ૪૯૬૭૨૪૩૭ 
૯૱૪૬૫૮૩૬૯૭ 

ઑર-૪૪/૩૫૪, 
ઙુદફઙ૪ જી.ઑજ.મૂ. 

ભવૉડ઼ ફી૪થીબૃળી, 
ઇરનીષીન-૩૫

ૂ ઞૉ. ડૂ. રીશષૂ 
ઋબ઼ુજષ (ષઽૂષડ) 

૪૫૪૭૨૬૩૯ ૪૫૪૪૭૪૱૮ પ્ વ્ડફઅ.-૪૨૨/૩, 
ૉ઼ગડ૪-૭/ઑ, 

ઙીઅપૂફઙ૪.

જૄઅડથૂ યીઙ 

ૂરદૂ ઇુફદી ગ૪ષવ 
રૃખ્ લ જૄઅડથૂ ઇુપગીળૂ ઇફૉ 
ઽ્ ીફૂ ઑ ઼ુજષ જૄઅડથૂ 
યીઙ. 

૪૫૪૭૨૫૩૮ 
૪૫૪૭૨૫૩૱ 
૪૫૪૭૨૫૪૨ 

૯૯૯૱૬૨૮૩૩૨ 
૪૮૬૮૬૫૬૪ 

ભવૉડ ફઅ.-ઑ-૩, ઼રબર્થ 
ભવૉડ઼, ઑવ઼ ૂઞ, 
ઇરનીષીન. 
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ૂ જી. ઑ઼. ઙથી ી  
રૃખ્ લ જૄઅડથૂ ઇુપગીળૂફી 
૪ઽ  લ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૨૫૩૱ ૪૫૪૫૫૫૱૯ પ્ વ્ડફઅ.-૩૯૨૱/૪, 
ૉ઼ગડ૪-૪/ણૂ, ઙીઅપૂફઙ૪ 

રૃખ્ લ જૄઅડથૂ ઇુપગીળૂફી 
૪ઽ  લ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૨૫૩૱   

ૂ ઑ. ઑજ. રીથૉગ 
ઇુપગ ઼ુજષ ઇફૉ  
ઇુપગ રૃખ્ લ જૄઅડથૂ 
ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૭૨૬૭૪ 
૪૫૪૭૮૯૫૯ 
૪૫૪૭૨૫૩૯-ભૉ  

૪૫૪૪૪૬૯૯ 
૯૯૯૱૬૨૭૨૪૭ 

પ્ વ્ડફઅ.-૪૯૯/૩, 
ૉ઼ગડ૪-૯/ઑ, ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ ણૂ. ઑર. ણીઅઙ૪ 
ઇુપગ રૃખ્ લ જૄઅડથૂ 
ઇુપગીળૂફી ઇઅઙદ રનનફૂસ

૪૫૪૭૨૬૭૪  પ્ વ્ડફઅ.-૮૨૪/૪,  
ૉ઼ગડ૪-૬/઼ૂ, ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ ગૉ . ઑજ. નૉષ રૃળીળૂ 
ઇુપગ રૃખ્ લ જૄઅડથૂ 
ઇુપગીળૂફી ઇઅઙદ રનનફૂસ

૪૫૪૭૨૬૭૭ 
 ૪૫૪૭૮૯૭૫ 

૪૫૪૬૱૩૭૭ પ્ વ્ડફઅ.-૩૨૯૩/૩, 
ૉ઼ગડ૪-૬/ઑ, ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ ઑ઼. ઑર. ણીર્૪ 
ઋબ ઼ુજષ (જૄઅડથૂ) 

૪૫૪૭૯૯૪૮ 
 

૪૫૪૫૯૫૪૱ 
૯૱૯૱૬૨૭૨૨૩ 

પ્ વ્ડફઅ.-૩૬૬/૪,  
ૉ઼ગડ૪-૫/ઑ, ન્ લૃ. 

ઙીઅપૂફઙ૪ 

ષ.઼ૃ.દી. યીઙ ઇફૉ ુમફ ુફષી઼ૂ યી૪દૂલ યીઙ 

ૂ બૂ. ઑફ. ળીલજૐપળૂ 
ઇગર્ ઼ુજષ 
(ષ઼ૃદી ઇફૉ ઑફઈ૪ઈઉ)

૪૫૪૭૨૫૫૩ 
૪૫૪૭૨૫૫૫ 

૪૮૭૮૨૮૬૫ 
૯૯૯૱૬૨૮૩૩૭ 

ઘ-૩૭, ૉ઼ગડ૪-૩૯, 
ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ ઑભ. ઑર. ઼ોલન 
઼ુજષ (ષ઼ૃદી )ફી ૪ઽ  લ 
઼ુજષ 

૪૫૪૭૨૫૫૫ ૪૫૪૪૱૫૨૬ પ્ વ્ડફઅ.-૩૭૯/૪, 
ૉ઼ગડ૪-૬/ઑ, ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ ઑફ. ષૉણુઅઙ્બીવફ 
ઇગર્  ઼ુજષ (ષ઼ૃદી )ફી  
૪ઽ  લ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૨૫૫૫ ૪૫૪૫૬૯૯૨ પ્ વ્ડફઅ.-૬૯૯/૪, 
ૉ઼ગડ૪-૩૪/મૂ, 

ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ ઇુફવ ઑફ. યડૅ 
ફીલમ ઼ુજષ (ષ઼ૃદી -૩)

૪૫૪૭૨૬૫૬ 
૪૫૪૭૨૬૫૫ 

૪૯૬૭૫૬૫૩ 
૯૯૯૱૬૬૩૭૪૮ 

ણૂ/૫૱, ઇબૄષર્ મઅઙવ્ટ, 
રઅઙવદૂધર્ બીડીર્પ્ વ્ડ બી ૉ઼, 
રૉરફઙ૪, ઇરનીષીન-૭૪ 

ૂ ઑ. ઑર. ઙીઅપૂ 
ફીલમ ઼ુજષ (ષ઼ૃદી -૩) 
ફી ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪૭૨૬૫૫ ૪૫૪૫૬૫૬૮ પ્ વ્ડફઅ.-૩૫૯૯/૪, 
ૉ઼ગડ૪-૪/મૂ, ઙીઅપૂફઙ૪ 
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ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼૪ફીરૃઅ 

ૂ ઈ૪. ષૂ. ઼ૃધી૪ 
ફીલમ ઼ુજષ (ષ઼ૃદી -૪)

૪૫૪૭૨૬૯૪ ૪૫૪૪૯૯૯૭ પ્ વ્ડફઅ.-૩૮૩૩/૪, 
ૉ઼ગડ૪-૪/઼ૂ, ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ રૃગૉસ સૉઢ 
ફીલમ  ઼ુજષ(ષ઼ૃદી -૪) 
ફી ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪૭૨૬૯૱ ૯૯૪૫૮૩૯૬૬૯ બ્ વ્ગફઅ.-૮/૩, 
જ-ડીઉબ, ૉ઼ગડ૪-૪૪, 
ઙીઅપૂફઙ૪

ૂ ઈ૪. જી. જોહૂ 
ફીલમ ઼ુજષ (NRI) 

૪૫૪૭૨૬૯૬ ૪૫૪૪૮૱૨૱ 
૯૱૯૱૬૨૭૮૨૩

પ્ વ્ડફઅ.-૩૨૮૨/૪, 
ૉ઼ગડ૪-૫/ણૂ, ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ મૂ. ઼ૂ. બડૉવ  
ફીલમ ઼ુજષ (ઈ૪ડૂઈઉ)

૪૫૪૭૨૬૫૯ ૪૫૪૪૯૨૩૨ પ્ વ્ડફઅ.-૮૫૮/૪, 
ૉ઼ગડ૪-૮/મૂ, ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ ઼ૂ. ઑફ. ટીવી 
ફીલમ ઼ુજષ (ઈ૪ડૂઈઉ) 
ફી ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪૭૬૯૨૱  બ્ વ્ગફઅ.-૪૬/૩, 
જ-ડીઉબ, ૉ઼ગડ૪-૪૯, 
ઙીઅપૂફઙ૪

ૂ જી. ગૉ . ઢીગ્૪ 
ઋબ ઼ુજષ  
(ષ઼ૃદી -૩)  

૪૫૪૭૨૬૬૩ ૯૱૪૭૯૨૩૩૫૱ પ્ વ્ડફઅ.-૱૫૬/૩, 
ૉ઼ગડ૪-૯/઼ૂ, ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ ઑ. જી. ઼ીઙ૪  
ઋબ ઼ુજષ  
(ષ઼ૃદી -૪) 

૪૫૪૭૨૬૫૯ ૪૯૭૩૯૨૨૭ 
૯૱૯૱૨૪૪૯૭૬ 

૬૨, ઼ી૪ધૂ મઅઙવ્ટ, 
ઽીઉષૉ ળ્ણ, જીઅનઘૉણી, 
ઇરનીષીન-૫૱૪૬૪૬

ૂ ઞૉ. ઑ઼. બડૉવ 
ઋબ ઼ુજષ 
(ષ઼ૃદી -૫) 

૪૫૪૭૨૬૬૨ ૪૫૪૬૨૮૮૩ પ્ વ્ડફઅ-૯૩૪/૪, 
ૉ઼ગડ૪-૯/઼ૂ, ઙીઅપૂફઙ૪ 

સીઘીકફી ડૉ ુવભ્ફ ફઅમ૪ 
 

સીઘી ઼ૉક્સફ ઇુપગીળૂફૃઅ ફીર ભ્ફ ફઅમ૪

ગ ૂ ણૂ. મૂ. ટીવી ૪૫૪૭૨૫૱૩

ઘ (રઽૉગર) ૂ મૂ. મૂ. ગીળૂલી ૪૫૪૭૨૫૮૯/૪૫૪૭૨૬૪૱
ર્. ૯૬૪૱૱૨૪૱૨૪

ઘ-૩ ૂ ઑફ. ષૂ. બઅજીવ ૪૫૪૭૨૫૱૪/૪૫૪૭૬૮૫૭

ઘ-૪ ૂ ઑફ. ઑ. ઼્ફૂ ૪૫૪૭૨૫૱૫

ઘ-૫ ૂ ઞૉ. બૂ. બડૉવ ૪૫૪૭૨૫૱૬

ઙ ૂ મૂ. મૂ. બઅણલી
ૂ ઑ. ઑ. મૃજ 

૪૫૪૭૨૫૮૱
૪૫૪૭૨૫૯૨ 

ઙ-૩ ૂ બૂ. ઈ૪. બઅજીવ ૪૫૪૭૨૫૯૩

ઙ-૩ ૉ઼વ ૂ ઑફ. ણૂ. ઈજીલર્ ૪૫૪૭૨૬૭૫

ઙ-૩ ૉ઼વ ૂ ઑફ. ણૂ. ઈજીલર્(ઉન્ જીઞર્) ૪૫૪૭૨૬૩૯

ઙ-૪  ૂ ઈ૪. ઑર. ળીષવ ૪૫૪૭૨૫૯૪

ઙ-૪ ૉ઼વ ૂ બૂ. ડૂ. યડૅ ૪૫૪૭૨૫૯૫
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સીઘી ઼ૉક્સફ ઇુપગીળૂફૃઅ ફીર ભ્ફ ફઅમ૪

ઙ-૬ ૂ ઑ. મૂ. ગફીણી ૪૫૪૭૨૫૯૬

ઙ-૭ ૂ ઼ૂ. ષૂ. બષી૪
ૂ ઼ૂ. મૂ. રઘ્િણલી

૪૫૪૭૯૮૪૫ 

દબી઼ ઑગર ૂરદૂ ષૂ. ઑ. યડૅ ૪૫૪૭૨૫૯૮

દબી઼ ઑગર ૂ ઈ૪. ષૂ. યડૅ ૪૫૪૭૨૫૯૯

દબી઼ ઑગર ૂ ઑ. ઑજ. રફ઼ૃળૂ ૪૫૪૭૨૫૯૯

દબી઼ ઑગર ૂ ઑ. ઑજ. રફ઼ૃળૂ(ઉન્ જીઞર્) ૪૫૪૭૨૫૯૮

ચ (ડૉ ુવભ્ફ) ૂ ઑજ. ગૉ . ઘન્ ફી ૪૫૪૭૨૬૱૪

ચ ( ્ડ્ગ્વ) ૂ ઑર. ણૂ. સીઽ
ૂ ઑર. ઈળ. રવૂગ 

૪૫૪૭૨૫૱૯
૪૫૪૭૨૬૱૩ 

ચ-૩ ૂ ણૂ. ઑર. ઢીગ૪ ૪૫૪૭૨૫૯૭

ગૉમૂફૉડ ૂ જી. મૂ. રઽૉદી ૪૫૪૭૬૮૨૬/૪૫૪૭૬૮૨૭
ર્. ૯૯૯૱૬૨૭૱૪૨ 

ડ ૂ ષૂ. ઑ઼. ળીથી (ઉન્ જીઞર્) ૪૫૪૭૨૬૬૭/૪૫૪૭૬૮૫૩

ગ  લીથ ૂ બૂ. ગૉ . ષો  થષ ૪૫૪૭૨૫૱૨
ર્. ૯૯૯૱૬૨૭૩૬૬ 

ળ્ગણ-૩ ૂ ષૂ. ઑ઼. ળીથી ૪૫૪૭૨૫૮૮

ળ્ગણ-૩ ( ૉ઼ષીબ્ધૂ) ૂ ષૂ. ઑ઼. ળીથી ૪૫૪૭૬૮૩૯

ળ્ગણ-૪ ૂ ઑ઼. ઈ૪. બીઅણૉ ૪૫૪૭૩૨૬૭/૪૫૪૭૨૫૮૯

૪ ૂ ઈ૪. ઑજ. બડૉવ ૪૫૪૭૨૫૯૨

વ ૂ ષૂ. ઑર. નષૉ ૪૫૪૭૨૫૱૮

ફ (  ડ્૪) ૂ ઞલઅુદયીઉ બૂ. બડૉવ ૪૫૪૭૬૯૭૨/૪૫૪૭૪૨૪૩

૪જી  ડર્ ૂ (઼ી.ષ.ુષ.) ૂ ઑર. ઑ઼. બડૉવ 
(૪જી  ડર્ ૂ ઉન્ જીઞર્) 

૪૫૪૭૨૪૫૯

ૉ઼ન્ ડર્વ ૪જી  ડર્ ૂ ઙીઅપૂફઙ૪
ઘીફઙૂ ૪જી  ડર્ ૂ 

૪૫૪૭૪૨૭૫

ૉ઼ન્ ડર્વ ૪જી  ડર્ ૂ 
(ઇરનીષીન) 

ૂરદૂ ણૂ. ઑજ. યડૅ ૪૭૭૨૮૫૮૭

ગ્મ્ પ્ લૃડ૪ ૉ઼વ ૪૫૪૭૨૬૩૪
૪૫૪૭૨૬૬૫-૬૬  

ૉ઼ન્ ડ૪ ળૉગણર્  ર ૪૫૪૭૩૮૪૩

ડૉવૉક્ષ ર ૪૫૪૭૪૫૩૭

ભૉગ઼ ૪૫૪૭૪૨૪૭ ; ૪૫૪૭૩૮૫૱
વીલ ૉળૂ ૪૫૪૭૬૭૨૫

મૃધ-૩ ૪૫૪૭૨૬૭૩

મૃધ-૬ ૪૫૪૭૨૯૭૪

મૃધ-૯ ૪૫૪૭૨૯૭૩

મૃધ  ૂ ઑ. ઑ઼. ળીષ ૪૫૪૭૨૬૭૩ ; ૪૫૪૭૨૯૭૩
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સીઘી ઼ૉક્સફ ઇુપગીળૂફૃઅ ફીર ભ્ફ ફઅમ૪

 (ઈલ્ઞફ)

ઞ  ૂ ઑર. ઑર. નવષીણૂ ૪૫૪૭૨૬૪૫

ઢ ૂ ઼ૂ. ઑ઼. કટી, (ઉન્ જીઞર્) ૪૫૪૭૨૬૪૪

઼ ગૃઅ . ઑફ. ઑર. રૃફૂ ૪૫૪૭૨૬૪૭

લ ૂ ગૉ . ઑ઼. ુ ષૉનૂ ૪૫૪૭૨૬૪૯

લ-૩  ૂ મૂ. જી. ઞઽી ૪૫૪૭૨૬૫૪

લ-૪ ૂ બૂ. ઑફ. િકર્ુ લફ ૪૫૪૭૨૬૫૨

ર ( ૪૨ રૃ ી) ૂ ઑજ. ઼ૂ. બડૉવ ૪૫૪૭૨૬૪૬

 ષ઼ૃદી   ઇફૉ ઑફઈ૪ઈઉ 
ઑફઈ૪ઈઉ ૂ ષીલ. મૂ. નષૉ ૪૫૪૭૨૬૯૱

ષ઼ૃદી -૩ ગૃ. ગૃઅઞવ ઑજ. બીઢગ ૪૫૪૭૨૬૬૮

ષ઼ૃદી -૪ ૂ બૂ. ગૉ . બ૪રી૪ (ઉન્ જીઞર્) ૪૫૪૭૨૬૬૯

ષ઼ૃદી -૫ ૂરદૂ ડૂ. ઈ૪. ુ઼ધ્ પબૃળી  ૪૫૪૭૨૬૬૱

ઈ૪ડૂઈઉ ૉ઼વ ૂ ઑજ. ઑર. ઢગગ૪ ૪૫૪૭૨૬૩૬

ઝ (જૄઅડથૂ સીઘી) ૂ ષૂ. ઑજ. ષળૂલી
ૂ મૂ. ઑજ. ષો  થષ 
ૂ ઑર. ષૂ. ઢીગ૪ 
ૂ બૂ. ઼ૂ. ણીલ઼ીર્

૪૫૪૭૯૯૭૪
૪૫૪૭૮૯૫૩ 
૪૫૪૭૨૬૭૮ 
 

   

ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼૪ફીરૃઅ 

ઙૃઞળીદ જાઽૉળ ઼ૉષી ઈલ્ઙ 
બઽૉવ્ રીશ, મઽૃરીશૂ યષફ, વીવનળષીજા, ઇરનીષીન-૫૱૨૨૨૩  

ૂ રઽૉ ન્ ગૃરીળ ડૂ. ય  
ઇધ્લક્ષ 

૪૭૭૨૯૪૫૭ ૪૭૬૮૨૪૭૮ ૩૩૨, બૄજા ઑબીડર્રૉન્ ડ, 
૯૨, ળીપીષ  વય ગ્વ્ફૂ, 
રથૂફઙળ, ઇરનીષીન. 

ૂ ુષથયીઊ ષચી઼ૂલી 
઼ભ્ લ 

૪૭૭૨૯૫૨૨ 
૯૯૯૱૬૨૭૭૯૭ 

 
઼ભ્ લ 

૪૭૭૨૯૱૮૨ 

ૂ રૃફૂન્  ય  
઼ુજષ 

૪૭૭૨૯૫૱૮ 
૪૭૭૨૬૨૩૩ 

૪૮૮૪૩૬૫૪ ૯૨૮/ઈગીસનૂબ 
ઑબીડર્રૉન્ ડ, ૉલ઼ કર઼્્ીંઙ, 
ઈઅમીષીણૂ, ઇરનીષીન. 

ૂ ષૂ. ઑફ. નૉ઼ીઉ 
અ઼લૃગદ ઼ુજષ 

૪૭૭૨૮૨૯૭ ૪૫૪૪૱૩૪૱ પ્ વ્ડફઅ.-૩૨૫૨/૪, 
ૉ઼ગડળ-ળ/ણૂ, ઙીઅપૂફઙળ 
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ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼૪ફીરૃઅ 

ૂ બૂ. ઑ઼. ગઅડૉ઼ળૂલી 
અ઼લૃગદ ઼ુજષ, (ઉન્ જીઞર્) 

૪૭૭૨૯૮૱૩ ૪૯૬૱૯૫૫૬ મૂ-૯, ષપર્રીફગૅબી 
ળ્ઽીઋ઼, ઼ ીપીળ 
઼઼્ીલડૂ ઼ીરૉ, ઼્વીળ્ણ, 
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૮૩ 

ૂ જી. ઑર. સૉઘ 
ફીલમ ઼ુજષ (ઉન્ જીઞર્) 

૪૭૭૨૩૫૩૱ ----- ૩૯/મૂ, ઓફવ ઽગગ 
઼઼્ીલડૂ, ફષળઅઙ 
઼઼્ીલડૂ બી ૉ઼ ભદૉઽષીણૂ, 
઼ળઘૉઞ ળ્ણ, ઇરનીષીન. 

ૂ ઑજ. બૂ. બીઢગ  
ફીલમ ઼ુજષ, (ઉન્ જીઞર્) 

૪૭૭૨૬૨૪૭ ૪૯૭૭૯૯૨૮ ૫૮, ુમઅનૃબીગર્  ઼઼્ીલડૂ, 
ગૉસષફઙળ ઼ૃયીહુ ઞ, 
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૪૯ 

ૂ જી. ઼ૂ. ઋબીધ્ લીલ  
ફીલમ ઼ુજષ, (ઉન્ જીઞર્) 

૪૭૭૨૮૱૫૫ ૪૫૪૬૯૮૯૪ ૩૯૨/ઋજાર્ફઙળ, 
ુષયીઙ-ળ, રૃ. ળીઅનૉ઼થ, 
ુદગર્વ બીઝશ, 

ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑર. ષૂ. બડૉવ 
િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ 

૪૭૭૨૮૭૪૱ ૪૫૬૫૬૪૱૬ ઑ/૫, અ઼  ગૅદ ઑબીડર્રૉન્ ડ, 
ચીડવ્ણૂલી, ઇરનીષીન

ૂ ઑ. ઈળ. ઋ ૂગૅહથફ 
ઇધ્લક્ષફી ળઽ  લ઼ુજષ 

૪૭૭૨૯૪૫૭ ૪૯૪૯૱૬૯૭ ણૂ-૪૫, ઇઞૃર્ફ ઑબી., 
઼ૂ.બૂ.ફઙળ બી ૉ઼, 
ચીડવ્ણૂલી, ઇરનીષીન 

ૂ ઑ. ઼ૂ. ઢક્કળ 
઼ુજષફી ળઽ  લ઼ુજષ 

૪૭૭૨૯૫૱૮ ૪૭૬૮૪૯૱૪ ૭-૭વગ ગ્મ્ પ્ વૉક્ષ, ળીરજી 
રઅિનળ બી ૉ઼, બૃફૂદ રીઙર્, 
રુથફઙળ, ઇરનીષીન-૱ 

ઙૃઞળીદ ઙૐથ ઼ૉષી બ઼અનઙૂ રઅણશ
બ્વ્ગ ફઅ.૬, ધર રીશ,ણ્.જીષળીઞ રઽૉદી યષફ,ઙીઅપૂફઙ૪. 

ૂ ઽ઼રૃઘ ઑ઼.જોહૂ 
઼ભ્લ દધી 
ઇઘ્લક્ષ(ઊન્જીઞર્) 

૪૫૪બ૫૮૫૩
૪૫૪બ૮૫૫૪-ભૉ 
 

૪૫૪૮૪૪૪૨
૯૯૯૱૬૨૮૩બ૬ 

બ્વ્ગ ફઅ. બ૪બ/૫,
"ઙ" ડીઊબ, ૉ઼ગડ૪-૪૨, 
ઙીઅપૂફઙ૪. 

ૂ ઑ.ઑફ.નષૉ 
઼ભ્લ 

૪૫૪બ૫૮૪૩
૯૯૯૱૬૨૮૯૮૯ 
 

૪૫૪૪૯૪૯૫૫
૯૱૪૬૨ બબ૩૱૯ 

પ્વ્ડ ફઅ. ૮૨૨/૪,
ૉ઼ગડ૪-૯/મૂ, 

ઙીઅપૂફઙ૪. 

ૂ ગૉ . ઑર. યૂરજીલીફૂ 
઼ુજષ 

૪૫૪બ૫૮૫૨
૯૯૯૱૬૨૭૭૯૭ 
 

૯૪૪૯૪૩૨૪૨૬ બ્વ્ગ ફઅ. ૪૩/૫,
ૉ઼ગડ૪-૪૪ ,ઙીઅપૂફઙ૪. 
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ૂ ઈ૪.ડૂ.િકર્ુ લફ 
ફીલમ 
઼ુજષ(દીઅુ ગ/ઘી.બ) 

૪૫૪બ૫૮૪૱
 

૪૫૪૫૫૮૮૨
૯૬૪૯૬ ૨બ૯૬બ 

પ્વ્ડ ફઅ. ૩૨૬૯/૪,
ૉ઼ગડ૪-૬ ,ઙીઅપૂફઙ૪. 

ૂ ઑ઼.જી.ય  
ફીલમ ઼ુજષ 
(૪ઽૉરળીઽૉ ફ્ગળૂ) 

૪૫૪બ૫૮૪૪
 

૪૫૪૫૱૨૨૯
૯૱૯૯૮ ૯૬૩૮૯ 

પ્વ્ડ ફઅ. ૮૫૯/૩,
ૉ઼ગડ૪-

૮/મૂ,ઙીઅપૂફઙ૪. 

ૂ ઞલનૂબ મૂ. િ ષૉનૂ 
ફીલમ ઼ુજષ 
(રઽૉગર/બળૂક્ષી) 

૪૫૪બ૫૮૪બ
 

૪૫૪૫૫૩૱૫
૯૯૪૬૮૩૯૩૩૯ 

પ્વ્ડ ફઅ. ૬૫૫/ઑ.૩,
ૉ઼ગડ૪-૱ ,ઙીઅપૂફઙ૪. 

ૂ ગૉ .ઈ૪.બ૪રી૪ 
િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ(ષઙર્.૩) 

૪૫૪બ૫૮૪૫
 

૪૫૪૫૱૯૮૯
૯૬૪૯૮૨૯૬૮૩ 

પ્વ્ડ ફઅ. ૩૫૪બ/૩,
ૉ઼ગડ૪-બ/ઑ, 

ઙીઅપૂફઙ૪. 

ઙૃઞળીદ રીિઽદૂ ઈલ્ઙ, ઙીઅપૂફઙળ 
૩ વ્ રીશ, ઇધર્સી  ઇફૉ ઈઅગણી બ્લૃળ્ફૂ ગજૉળૂ, ૉ઼ક્ડળ-૩૱, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઈળ.ઑફ.ની઼ 
ળીજ્લ રૃખ્લ રીઽૂદૂ 
ગુર ળ ૂ 

૪૫૪૭૪૯૨૩ 
૪૫૪૭૪૱૪૯-ભૉ 
 

૪૫૪૭૬૯૩૬ 
 
૯૬૪૯૫૨૮૨૱૱ 

મઅઙવી ફઅ.-૭૨૭, 
ૉ઼ગડળ-૪૨,ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ બળરૉ ળફ 
ળી.રૃ.રી.ગુર ળ ૂફી ઇઅઙદ 
઼ુજષ ૂ 

૪૫૪૭૪૯૨૩ ૪૫૪૫૨૮૨૨ પ્વ્ડ ફઅ.૭૮૩/૪, 
ૉ઼ગડળ-૮/઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂરદૂ ફૉ ી સૂફ્લ  
ળીજ્લ રીઽૂદૂ ગુર ળ ૂ 

૪૫૪૭૯૮૬૭ ૪૫૪૬૭૮૫૯ પ્વ્ડ ફઅ.૩૪૩, ૉ઼ગડળ-૱, 
ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઑ.ઞૉ.સગૃવ 
ળીજ્લ રીઽૂદૂ ગુર ળ ૂ 

૪૫૪૭૪૯૨૪ ૪૫૪૮૨૩૩૨
૯૯૯૱૬૨૮૩૬૯    

જીમૂ-૪૨, ૉ઼ગડળ-૪૨,  
ઙીઅપૂફઙળ-૫૱૪૨૪૨ 

ૂ ગૉ .ઑ઼.નૂષીફ 
ફીલમ ઼ુજષ ૂ 

૪૫૪૭૪૯૨૯ ૨૯૯-૪૮૯૬૨૭૩૮ ઽળૂ ગૅબી-૩૱૱,ઈટીન 
઼઼્ીલડૂ,ઈઅમીષીણૂ, 
ઇરનીષીન-૩૭ 

ૂ ગૉ .મૂ.જોહૂ 
િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ ૂ 

૪૫૪૭૪૱૪૱ ૪૫૪૫૩૯૯૫ પ્વ્ડ ફઅ.-૮૬૫/૩, 
ૉ઼ક્ડળ-૫/઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ 

ઙૃઞળીદ વ્ગીલકૃ્દ ગજૉળૂ
વ્ગીલૃક્દ યષફ, ૉ઼ક્ડળ-૪૩, બ્વૂ઼ ડૉસફ ઼ીરૉ, ઙીઅપૂફઙળ. 

વ્ગીલૃગદ ૂ  ળ૫ળબ૮૮૮૯
ળ૫ળબ૮૮૮૱

  

ળુઞ  ડર્ ીળ ૂ  
 

ળ૫ળબ૮૮૮૯   
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ૂ બૂ. જી. સીઽ 
઼ુજષ  

ળ૫ળબ૮૮૯૨ 
ળ૫ળબ૯૯૯૯-ભૉ  

ળ૯૬૱૱૩૩૨ ણૂ-૩, ગરર્જીળૂ ફઙળ 
઼઼્ીલડૂ, ચીડવ્િણલી, 
ઇરનીષીન-૮૩  

ૂ ષીલ ઈળ. નષૉ  
વ્ગીલૃગદ ૂફી ળઽ લ ઼ુજષ
  

ળ૫ળબ૮૮૮૱ ળ૮૯૬૮૯૱૩ બ, ષહીર્ ઑબીડર્રૉન્ડ,  
૩૱૬ ફઽૉ  બીગર્, ષ  ીબૃળ, 
ઇરનીષીન-૩બ. 

ઙૃઞળીદ રૃ ગૂ ઼ૉષી ડર્ ૂબ્લૃફવ 
બ્વ્ગ ફઅ. ૩ બઽૉવ્ રીશ, ણૌ. જીષળીઞ રઽૉદી યષફ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઞૉ. રઽીબી   
ઇધ્ લક્ષ  

૪૫૪૭૫૯૯૪ 
૪૫૪૭૫૯૯૫૪ 
૫૪૭૫૯૮૪(ભૉગ઼) 

(૨૪૯૩૯)૪૬૫૪૯૪ 
૯૯૯૱૬૨૭૮૯૯ 

મૂ, ૫૯,  ીંઙ રૉણ્ટ, 
઼ફ઼ૂડૂ ડીઋફસૂબ, 
ઑ઼.બૂ.ળીંઙ ળ્ણ, મ્બવ, 
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૭૱ 

ૂ બૂ. ઈળ. નષૉ  
઼ભ્ લ 

૪૫૪૭૫૯૯૩ બૂઑ 
૪૫૪૭૫૯૮૮ 

૪૮૯૭૨૪૬૪   મૂ/૩૨૩, ઙ્બીવીફઅન 
ઑબીડર્રૉન્ ડ઼,  લીરવ જીળ 
ળ  દી, કળૂઑન્ ડવ મૉન્ ગ 
બી ૉ઼, ળીંઙ ળ્ણ, 
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૩૭ 

ૂ મૂ. ઑ઼. બળૂઘ  
઼ભ્ લ 

૪૫૪૭૫૯૮૫ 
બૂઑ ૪૫૪૭૫૯૮૭ 

૪૮૬૪૨૫૭૨   
૯૬૨૱૪૱૯૭૨૩   

૪૨૩, પફ ઑબીડર્રૉન્ ડ઼, 
ઇરળનૂબ ઽ્ુ  બડવ બી ૉ઼, 
ઙૃઞળીદ ગ્વૉઞ બી ૉ઼, 
ઑુવ઼ ૂઞ, ઇરનીષીન. 

ૂ ઈળ. ઑ઼. બડૉવ 
઼ુજષ  

૪૫૪૭૫૯૮૨ ૪૯૯૯૬૪૯૭   
૯૱૪૭૮૨૮૪૭૫  

૬૩, યીઙષદ મઅગ્ વ્ટ, 
યીઙષદ ુષ ીબૂઢફૂ ઼ીરૉ, 
ઑ઼.જી.ઽીઉષૉ ઼્વી, 
ઇરનીષીન. 

 
ફીલમ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૫૯૮૩ 

ૂ ઑર. ઑ઼ બડૉવ  
ૉ઼ગસફ ઇુપગીળૂ રઽૉગર 

૫૪૭૫૯૮૯ ૪૫૪૬૩૭૱૪   પ્ વ્ડફઅ.-૮૨૭/૩, 
ૉ઼ગડળ-૫/઼ૂ, ઙઅપૂફઙળ 

ૂ જી.ષૂ.ળીરીથૂ  
ૉ઼ગસફ ઇુપગીળૂ 

(ઇબૂવ-૩) 

૪૫૪૭૫૯૮૱ ૪૫૪૬૩૭૱૪   પ્ વ્ડફઅ.-૩૬૯૩/૩, 
ૉ઼ગડળ-ળ/઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઈળ. મૂ. જૐપળૂ  
ૉ઼ગસફ ઇુપગીળૂ  

(ઇબૂવ-ળ) 

૪૫૪૭૫૯૮૯ ------ પ્ વ્ડફઅ.-૩૫૭૱/૩, 
ૉ઼ગડળ-૬/ણૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 
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ઘીદીગૂલ દબી઼ફી ઘી઼ ઇુપગીળૂફૂ ગજૉળૂ 
બ્ વ્ગ ફઅ.-ળ, ધર રીશ, ણીર્. જીષળીઞ રઽૉદી યષફ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂરદૂ ઇફૃળીપી ર  વ 
ઘીદીગૂલ દબી઼ફી ઘી઼ 
ઇુપગીળૂ (ષઽૂષડ) 

૪૫૪૭૫૫૭૪ 
૪૫૪૭૫૫૭૬ 

૪૪૱૮૮૨૪૩ મૂ-૩૨૫, ઼ૃભવીર 
ભવૉડ઼, ઑ઼ૂમૂ ગજૉળૂફૂ 
બીઝશ, ણભફીશી, 
સીઽૂમીઙ, ઇરનીષીન. 

ૂ ઑ઼. ઑર. ઑભ. મૃઘીળૂ
ઘીદીગૂલ દબી઼ફી ઘી઼ 
ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૭૫૭૪૪ ૪૭૱૯૮૬૨૪ ૩૨, ઙ્  ણફ બીગર્, મૂમૂ 
દશીષ બી ૉ઼, ષડષી, 
ઇરનીષીન-૫૱૪૬૬૨ 

ૂ લૃ. ઼ૂ. ળીથૉ, 
ઘીદીગૂલ દબી઼ફી ઘી઼ 
ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૭૬૭૪૫ ૪૫૪૫૨૩૱૪ ઇવૐુગગી,  
પ્ વ્ડ ફઅ.-૪૯૨/૩, 
ૉ઼ગડળ-૯/ઑ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઈળ. ણૂ. બઅણલી, 
ઘીદીગૂલ દબી઼ફી ઘી઼ 
ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૭૫૫૮૬ ૨૪૯૩૮-૪૫૫૨૯૱ ૭, ુ઼ધ્ પીધર્ ઼઼્ીલડૂ, 
બઅગઞ ઼઼્ીલડૂ બી ૉ઼, 
નઽૉઙીર, ુઞ. ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઑ. ઑર. જૐપળૂ 
ૉ઼ગસફ ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૭૫૭૪૨ ૯૯૯૱૭૬૬૯૪૩ પ્ વ્ડફઅ.-૫૭/૩, 
ૉ઼ગડળ-૫/ઑ, (ન્ લૃ), 

ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઑજ. મૂ. ઢગગળ 
ઇગર્ ળઽ  લ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૫૫૭૬ ૪૫૪૫૬૯૱૯ ઑ઼/ળ, ઽિળુષવી ભવૉડ, 
પ્ વ્ડફઅ.-૩૯૫,  
ૉ઼ગડળ-૪૯, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ બૂ. ષૂ. બડૉવ 
ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪૭૫૭૩૯ ----- પ્ વ્ડફઅ.-૫૯૬/૪, 
ૉ઼ગડળ-૬/મૂ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ણૂ. ઑજ. ડીઅગ 
ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪૭૫૭૪૮ ૪૫૪૫૱૨૨૬ પ્ વ્ડફઅ.-૬૮૯/૫, 
ૉ઼ગડળ-૱/મૂ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ણૂ. ઑજ. જીફબળૃી 
ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪૭૫૫૭૩ ----- પ્ વ્ડફઅ.-૩૫૪૯/૩, 
ૉ઼ગડળ-૪/મૂ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ મૂ. ઞૉ. ઙીુષદ 
ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪૭૬૭૱૭ ૯૬૪૱૮૨૱૨૬૱ બ્ વ્ગફઅ.-૩૯૪/૩,  
જ-ડીઉબ, 
ૉ઼ગડળ-૩૯, ઙીઅપૂફઙળ 

ળીજ્લ જૄઅડથૂ બઅજફૂ ગજૉળૂ 
બ્વ્ગ ફઅ, ૯ ઝ ્ રીશ, ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ગૉ . ઼ૂ. ગબળૃ 
ળીઞલ જૄઅડથૂ ગુર ળ  

૪૫૪૭૪૱૱૱ 
૪૫૪૭૪૫૪૯ 
 

ળ૫ળળળ૬૱ળ 
૯૯૯૱૬૨૮૩બ૨ 
 

પ્ વ્ડ ફઅમળ.૩૯૱, 
‘‘ળત્ ફનૂ૭’’, 
ૉ઼ગડળ-૱઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 
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ૂ ગૉ . ઈળ. રૉફફ 
ગુર ળ ૂફી ળઽ  લ ઼ુજષ ૂ

૪૫૪૭૪૱૱૱ 
૪૫૪૭૪૫૪૯ 
 

ળ૫ળળ૯૬૱૯ ળ૯૫/૩, 
ૉ઼ગડળ-૫ ઑ-ન્ લૃઅ, 

ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઈળ. ઈળ. રગષીથી 
ગુર ળ ૂફી ઇઅઙદ 
રનનફૂસ 

૪૫૪૭૪૱૱૱ 
૪૫૪૭૪૫૪૯ 
 

ળ૯બળ૮૨૯૮ ૫૱, ઞલ અ઼દ્હૂફઙળ 
઼઼્ીલડૂ, ઈળ.ડૂ.ક. 
બીઝશ, ળીથૂબ, 
ઇરનીષીન. 

ૂ બૂ. ઑ઼. સીઽ 
઼ુજષ 

૪૫૪૭૪૩૬૯ 
૪૫૪૭૪૫૪૮ 

ળ૫ળ૬૯બ૫૫  
૯૯૯૱૬૨૮૩બ૩ 

પ્ વ્ડ ફઅમળ-૩૩૬/૩, 
ૉ઼ગડળ-ળ/ઑ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ષીલ. ઑ. ન્િતલી  
઼ુજષ ૂફી ઇઅઙદ રનનફૂસ

૪૫૪૭૪૩૬૯ 
૪૫૪૭૪૫૪૮ 

૯૱૯૯૭૬૩૬૯૩ પ્ વ્ડ ફઅમળ ૩૬૯૩/૩,  
ૉ઼ગડળ-બ-મૂ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ. ઈળ. મૂ. ળીજ્લઙૃ  
ફીલમ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૪૩૬૮ ૪૮૯૫૯૫૱૱ ૩૨, ઈસૂષીર્ન, ડષૂફ 
મઅગ્વ્ટ-બીડર્-૩, 
ઽવીનફઙળ, ઇરનીષીન. 

ૂ ઞૉ. ઑફ. બઅણલી   
ફીલમ ઼ુજષ ૂફી ઇઅઙદ 
રનનફૂસ 

૪૫૪૭૪૫૨૭ ૯૯૨૯૩૭૱૬૱૩ પ્ વ્ડ ફઅમળ ૬/૬૬  
ૉ઼ગડળ-૩૫/મૂ, 

ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ મૂ. ગૉ . ગૃરીળ  
ફીલમ જૄઅડથૂ ગુર ળ 

૪૫૪૭૪૩૬૯ ૯૯૨૬૬૯ળળ૯૯ પ્ વ્ડ ફઅમળ ૭ળ૭/ળ,  
ઙ-ડીઉબ, ૉ઼ગડળ-ળ૨, 
ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ગૉ . ઑવ. બળરીળ  
ફીલમ જૄઅડથૂ ગુર ળ 

૪૫૪૭૪૩૬૱ ૯૬ળ૯૯૩૬ળળબ પ્ વ્ડ ફઅમળ બ૩૯/ળ  
ૉ઼ગડળ-૫/઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ 

ઇધર્સી  ઇફૉ ઈઅગણીસી  ુફલીરગફૂ ગજૉળૂ
ૉ઼ક્ડ૪ ફઅ.૩૱, ઙીઅપૂફઙ૪.

ૂ ઈ૪.ઞૉ.સીઽ 
ુફલીરગ ૂ,   

૪૫૪૭૪૯૫૨
૪૫૪૭૪૯૱૨-ભૉ 

૪૮૮૬૫૫૱૮
૯૬૪૮૮૬૫૫૱૮ 

૪૮/૪૯૯, બૃઞફ 
ઑબીડર્રૉન્ડ, ષી઼થી, 
ઇરનીષીન-૯ 

ૂ ઑર.ણૂ.ુર ૂ  
ુફલીરગ ૂફી ઇઅઙદ 
રનનફૂસ, 
  

૪૫૪૭૪૯૫૨
૪૫૪૭૪૯૱૨-ભૉ 

૪૯૪૱૯૬૮૬ ૫૭, ઉન્ પફૃહ-૩, 
પ્શૉ ૪ રઽીનૉષ ળ્ણ, 
 ષીરૂફીળીલથ પીર 
બીઝશ, ળીઅનૉ઼થ,  
દી.જી. ઙીઅપૂફઙ૪

ૂ ઈળ.ઑફ.બઅ ી 
અ઼લૃક્દ ુફલીરગ 

(બૂઑવઑર-૭)  

૪૫૪૭૪૭૭૬ ૪૫૪૪૯૱૯૨ પ્વ્ડ ફઅ. ૩૯૭/૪, 
ૉ઼ક્ડળ ૫-ઑ-ન્લૃ, 

ઙીઅપૂફઙળ.
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ૂ બૂ. ઑ઼. બઅ ી 
અ઼લૃક્દ ુફલીરગ (ષઽૂષડ)   

૪૫૪૭૪૭૨૬ ૪૫૪૪૬૨૨૫ પ્વ્ડ ફઅ. ૪૯૯/૪, 
 ૉ઼ક્ડ૪-૯-ઑ, 
ઙીઅપૂફઙ૪  

ૂ ઑજ. ઈળ. ઙીઅપૂ 
અ઼લૃક્દ ુફલીરગ 

(઼ૂ.ઑર.જી.ઉ.)  

૪૫૪૭૪૱૩૱ ૪૮૱૭૱૮૯૫ ૬૬/ઑ/૱ , ઙ્ઑવ 
ઊન્ડ૪઼ૂડૂ, નૄ૪નસર્ફ, 
ઇરનીષીન  

ૂ ઑ઼. ગૉ . ઽૃણી 
અ઼લૃક્દ ુફલીરગ 

૪૫૪૭૪૱૱૪ ૯૬૪૮૬૩૭૯૱૮ ૬૫, ળ્લવ મઅગ્વ્ટ, ર્દૂ 
મૉગળૂફૂ બીઝશ, ઼ળઘૉઞ-
ષી઼થી ળ્ણ, ઇરનીષીન.  

ૂ ઑ઼. ઑભ. ષ્ળી 
ફીલમ ુફલીરગ  

૪૫૪૭૪૱૬૯ -- C/0., ૂ ઑ.ણૂ.બઢીથ, 
પ્વ્ડ ફઅ. ૮૫૨/૪, 
 ૉ઼ક્ડ૪-૫-઼ૂ, 
ઙીઅપૂફઙ૪

ૂ ણૂ. ષૂ. નષૉ 
ફીલમ ુફલીરગ 

૪૫૪૭૪૯૪૭ ૪૯૬૫૱૩૯૯ ઑર-૬૯/૭૭૭ ુજ ગૄડ 
ઑબીડર્ ., ઼્વી ળ્ણ, 
ઇરનીષીન  

ૂ જી. ઑર. જોહૂ 
ફીલમ ુફલીરગ 

૪૫૪૭૪૱૫૭ ૯૬૪૯૮૨૨૫૪૭ પ્વ્ડ ફઅ. ૩૪૭૯/૪, 
 ૉ઼ક્ડ૪-૭-ઑ, 
ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ ઑર. મૂ. બઅ ી 
ફીલમ ુફલીરગ 

૪૫૪૭૪૱૭૨ ૪૯૭૭૱૯૫૭ ૩૨, ઙૐદર ુષઽીળ ઼઼્ી., 
ગૂુદર઼્ીઙળ ભવૉડફૂ ઼ીરૉ, 
ઇરનીષીન.

ૂ ઑજ. ગૉ . સૃગવ 
ફીલમ ુફલીરગ 

૪૫૪૭૪૭૭૬ ૪૫૪૪૱૯૭૨ પ્વ્ડ ફઅ. ૩૨૨૬/૪, 
ૉ઼ક્ડ૪-૯-઼ૂ, ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ ઑ઼. ઑ઼. વૉઋષી 
ફીલમ ુફલીરગ 

૪૫૪૭૪૱૱૩ ૯૱૪૭૭૨૬૭૯૨ ૪૭/મૂ, ઇજવ ળૉ઼ૂણૉ ન઼્ૂ 
ુષયીઙ-૪, જીઅનઘૉણી.

ુફલીરગ ૂ, રૄ લીઅગફ ગીલીર્વલ
ઇધર્સી  ઇફૉ ઈઅગણી યષફ ઼ૉ-૩૱, ઙીઅપૂફઙળ

ૂ.ણૂ.઼ૂ.બડૉવ 
ુફલીરગ 
 

૪૫૪૭૪૱૭૯ 
૪૫૪૭૪૱૮૩ 
૪૫૪૭૪૱૭૯-ભૉ

૪૫૪૪૱૪૱૯ 
૯૱૪૬૪૫૪૯૬૱ 

પ્વ્ડ ફઅ. ૯૬૱/૪, 
ૉ઼ગડ૪-૬-ણૂ,  

ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ.ઑ઼.ઑજ.સીઽ 
અ઼લૃગદ ુફલીરગ 

૪૫૪૭૪૱૯૱ ૪૯૬૩૯૭૭૩ 
૯૱૯૯૫૨૩૨૭૬ 

઼ૂ-૮, યઙષદૂફઙ૪, 
બ ગી૪ ગ્વ્ફૂ, 
ુષઞલફઙ૪, ઇરનીષીન.

ૂ.ઑ઼.ષૂ.જૃણી઼રી 
ફીલમ ુફલીરગ 

૪૫૪૭૪૱૮૪ ૪૫૪૬૱૩૩૩ પ્વ્ડ ફઅ. ૩૬૭૮/૪, 
ૉ઼ગડ૪-૫ ઼ૂ, ઙીઅપૂફઙ૪ 
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ૂરદૂ.ઑવ.ઈ૪.ગક્કણ 
ફીલમ ુફલીરગ 

૪૫૪૭૪૱૬૯ ૯૬૪૮૨૬૨૬૫૩ ૩૱, સીવૂફ-II, 
 ળ્ મઅઙવ્, ”ગ” ળ્ણ, 
ષીષ્વ, ઙીઅપૂફઙ૪.

રીફષ ુષગી઼ ુફલીરગફૂ ગજૉળૂ
ઇધર્સી  ઇફૉ ઈઅગણીસી  ુફલીરગફૂ ગજૉળૂ ગમ્બીઋન્ણ, ૉ઼ક્ડળ-૩૱, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ જી. ગૉ . લી઼ 
ુફલીરગ 

૪૫૪૭૯૩૯૭ ૪૫૪૪૮૭૩૬ 
૯૯૪૫૫૩૬૬૮૮

પ્વ્ડ ફઅ. ૪૱૯/૩, 
ૉ઼ક્ડળ ૯-ઑ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઈળ. ઑફ. બઅ ી 
અ઼લૃક્દ ુફલીરગ 

૪૫૪૭૯૩૯૮ 
૪૫૪૭૯૩૯૮-ભૉ  

૪૫૪૪૯૱૯૨ પ્વ્ડ ફઅ. ૩૯૭/૪, 
ૉ઼ક્ડળ ૫-ઑ-ન્લૃ, 

ઙીઅપૂફઙળ.

ઙૃઞળીદ ળીઞલ ુમફ-ુફષી઼ૂ ઙૃઞળીદૂ ુદ ીફ 
ઋ ્ઙ યષફ, બ્વ્ગ ફઅ.૩૮, ૫જો રીશ, ૉ઼ગડળ-૩૩, ઙીઅપૂફઙળ

ૂ બૂ. ઑફ. ળીલજૐપળૂ 
ઇગર્ ઼ુજષ 

ળ૫ળ૭૨૫૫૩ ળ૫ળ૭૬૯૭૨ ઘ-૩૭, ૉ઼ગડળ-૩૯, 
ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ઼અઞલ ૭ડથૂ 
ુફલીરગ 

ળ૫ળ૫૱ળ૱૨
ળ૫ળ૭૩૫૩૬ 

ળ૫ળળ૯૨ળ૬
૯૱ળ૭૨૬૯૬૮૩ 

પ્વ્ડ ફઅ.૬૨ળ/ળ,
ૉ઼ગડળ-૩ળ/મૂ, 

ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑફ.઼ૂ.ઇડીળી 
રૉફૉઞળ 

ળ૫ળ૫૱ળ૯૱
ળ૫ળ૭૩૬૩૱ 

ળ૫ળ૬૯૨૫૮ પ્વ્ડ ફઅ.૫૬/ળ,
ૉ઼ગડળ-૫/ઑ ન્લૃ, 

ઙીઅપૂફઙળ.

઼ળનીળ બડૉવ ળીજ્લ વ્ગ સી઼ફ ઼અ ધી
ઊ઼ળ્ ઼ીરૉ, ૉ઼ડૉવીઊડ ળ્ણ, ઇરનીષીન-૩૭ 

ૂ બૂ. ઑફ. ળીલજૐપળૂ  
ણીલળૉગડ૪ ઞફ૪વ  

૪૮૯૬૱૯૪૪
૪૮૯૬૯૨૬૱-ભૉ 
 

૪૫૪૭૬૯૭૨ ઼૪ગીળૂ મઅઙવ્ટ ફઅ-૩૭, 
જીરઘીફી ઼ીરૉ,  
ૉ઼ગડ૪-૩૯, ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ બૂ.બૂ.ઽહર્   
ણૉ પ્લૃડૂ ણીલળૉગડ૪ ઞફ૪વ 

૪૮૯૬૩૯૯૯
૪૮૯૬૯૨૬૱-ભૉ 
 

૪૮૯૫૪૯૯૫
૯૯૯૱૬૬૩૭૫૪ 
 

૮૪, બથર્ગૃઅઞ ઼઼્ીલડૂ, 
ઋુરલી ુષઞલ મ઼ ડૉન્ણ 
બી ૉ઼, ૉ઼ડૉવીઊડ ળ્ણ, 
ઇરનીષીન-૩૭ 

ૂ ઞૉ.ઑર.ઈજીલર્ 
જોઊન્ડ ણીલળૉગડ૪  

૪૮૯૬૯૨૬૱-ભૉ
 

૪૮૯૬૯૨૬૱
૪૫૪૬૫૯૫૱ 
૯૯૯૱૬૬૩૭૨૩

પ્વ્ડ ફઅ.૫૫૪/઼ૂ
ૉ઼ગડ૪-૱, ઙીઅપૂફઙ૪. 

ૂ બૂ.ણૂ. ૭વ઼ીથી 
ફીલમ ુફલીરગ(૭ળૂક્ષી) 

૪૮૯૬૯૨૬૱-ભૉ
૪૮૯૬૯૮૩૪/૫૮ 

૪૮૯૬૯૨૬૱
૯૬૪૯૫૨૭૩૯૭ 
૯૯૯૱૬૬૩૭૩૩

૫૩, ૂજીમીઙ, સૃયબીગર્ 
઼ીરૉ, ઼ઽજાફઅન મઅઙવ્ટ 
બીઝશ, ચૃરી, ઇરનીષીન 
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ૂ ઑર.ઑફ.ઙતષૂ 
ફ્વૉઞ રૉફૉઞ૪  

૪૮૯૬૯૮૩૪/૫૮ 

 
 

૯૯૯૱૬૬૩૭૨૱ ૩૪, ગીરૉ ૪ ુષઽી૪ 
઼઼્ી., ુસષળઅઞફૂ ઼઼્ી. 
઼ીરૉ, ૉ઼ડૉવીઊડ ળ્ણ, 
ઇરનીષીન. 

ૂ ઑ઼.ઞૉ.બઅિણદ 
રૉફૉઞરૉન્ડ ગન઼્વડન્ડ 

૪૮૯૬૯૮૩૪/૫૮  
૪૮૯૬૯૨૬૱-ભૉ  

૯૯૯૱૬૬૩૭૨૯ ૩૯,ઋહીનૂ૭ ઼઼્ીલડૂ,
ઞઽીન્ષૂ ળૉ ડ્ળૉ ન્ડ ઼ીરૉ, 
ઑવ.ણૂ. ઑન્જીફૂલળીંઙ 
ગ્વૉઞ ઇરનીષીન. 

ઞફળવ ફઅમળ ૪૮૯૬૯૮૩૪, ૪૮૯૬૯૮૫૮, ૪૮૯૬૩૱૯૯-ઽ્ ડૉવ, ૪૮૯૬૯૨૬૱-ભૉ  

ીનૉુસગ દીવૂર ગૉ ન્ , ઇરનીષીન 
૩૱, રૉન્ડવ ઽ્ુ બડવ ગઅ મ્બીઋન્ણ, રૉચીથૂફઙ૪, ઇરનીષીન. 

ૂ ઑફ.ઑફ.જોહૂ 
ઊન્જીઞર્ ફીલમ ુફલીરગ 

૪૪૮૱૩૬૭૭-ભૉ  ૯૯૯૱૬૬૩૭૪૪ મૂ/૮, ઼નીસૂષ 
ઑબીડર્રૉન્ડ,  
બઅજદૂધર્ ભવૉડ ઼ુજફ 
ડીષ૪ બીઝશ, લીરવ ળીંઙ 
ળ્ણ, ૉ઼ડૉવીઊડ, 
ઇરનીષીન. 

઼ુજષીવલ દીવૂર ગૉ ન્  
૩૮, ૩, ણીર્.જીષળીઞ રઽૉદીયષફ, ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ ણૂ.ણૂ.મી૪ણ 
ફીલમ ુફલીરગ 
ીનૉુસગ દીવૂર ગૉન્  

૪૫૪૭૫૯૬૯-૭૨-૭૩
 

૯૯૯૱૬૬૩૭૪૯ ૮/૮૫, ૭િળ ર 
ઑબીડર્રૉન્ડ, ઞલસૉભીવૂ ળ્ 
ઽીઋ઼, ૉ઼ડૉવીઊડ ળ્ણ, 
ઇરનીષીન 

ઙૃઞળીદ ળીઞલ ઽઞ ઼ુરુદ 
બ્ વ્ગફઅ.-૱, ૱ર્ રીશ, ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ ઑ઼. ગૉ . ઼ોલન 
ઇધ્લક્ષ 

૪૫૪૭૨૬૮૨ 
૪૫૪૭૬૪૮૭ 

૪૮૬૬૬૯૨૨ 
૯૯૯૯૭૨૯૮૩૱ 

૫જો રીશ, ઼વ્ફૂ 
ઑબીડર્રૉન્ ડ, રૂઢીઘશૂ, 
ફષળઅઙબૃળી, ઇરનીષીન. 

ૂ જી. ઑજ. ઘીફ 
઼ુજષ 

૪૫૪૭૨૯૱૯ 
૪૫૪૭૨૬૮૨ 
૪૫૪૭૬૪૮૭ 
૯૯૯૱૬૨૮૬૨૨ 

૯૨૯૯૯૭૬૬૯૯ ૭૬, ફષળઅઙ ઑબીડર્રૉન્ડ, 
ભદૉષીણૂ મ઼ ડૉન્ણ બી ૉ઼, 
઼ળઘૉઞ ળ્ણ, બ્ -
ઞૃઽીબૃળી 
ઇરનીષીન-૭૭. 

ૂ ઑજ. ઑ. રૃન્ સૂ  
ૉ઼ગસફ ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૭૨૬૮૨ 
૪૫૪૭૬૪૮૭ 

 પ્ વ્ડફઅ.-૮૨૨/૩, 
ૉ઼ગડ૪-૱, ઙીઅપૂફઙ૪ 
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ુફષી઼ૂ ઈલૃગદ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઙૃઞળીદ ઼૪ગી૪ 
ઙૃઞળીદ યષફ, ગૐિડ લ રીઙર્, જીથક્લ બૄળૂ, ફષૂ િન  ઽૂ-૩૩૨૨૪૩. 

ુફષી઼ૂ ઈલૃગદ ૬૮૪૯૱૯૨૩ 
૬૮૪૯૱૯૨૪ 
૬૮૪૯૱૯૪૪-ભૉ 

  

ૂ ઑફ. ગૉ . ુ઼અઙ 
ઇુપગ ુફષી઼ૂ ઈલૃગદ 

૬૮૪૯૱૯૨૬ 
૬૮૪૯૱૯૨૯ 
૬૮૪૯૱૯૪૪-ભૉ 

૪૮૩૱૬૱૩૩ 
૯૯૭૫૯૩૨૨૪૫ 

઼ૂ-૬૫, ુફષૉનૂદી ગૃઅઞ, 
ડીઉબ-૭ ગષીડ ર઼્, 
ૉ઼ગડ૪-૩૨, ઈ૪. ગૉ . 

બૃ૪ર, ફષૂ િન  ઽૂ. 

ૂ રપૃગ૪ બૂ. સૃગવ 
રનનફૂસ ુફષી઼ૂ ઈલૃક્દ 

૬૮૪૯૱૯૨૮ 
૬૮૪૯૱૯૪૪-ભૉ 

૪૮૱૱૯૪૱૯ 
૯૯૭૫૯૩૨૨૪૬ 

ગષીડ૪ ફઅ.-૩૭, 
ઙૃઞળીદ યષફ, 
ફષૂ િન  ઽૂ. 

ૂ ુફવૉસ સૃગવ 
ફીલમ રીિઽદૂ ુફલીરગ 

૬૮૪૯૱૯૨૯ 
૬૮૪૯૱૯૪૪-ભૉ 

૪૬૩૨૱૭૱૪ 
૯૯૭૫૯૩૨૨૪૭ 

ગષીડ૪ ફઅ.-૩૬, 
ઙૃઞળીદ યષફ, 
ફષૂ િન  ઽૂ. 

ૂ ર્ન નષૉ 
ૉ઼ગસફ ઇુપગીળૂ, 

(વીલટફ ઇફૉ ્ડ્ગ્વ) 

૬૮૪૯૱૯૨૱ 
૬૮૪૯૱૯૪૪-ભૉ 

૯૯૭૱૭૨૭૪૱૬  

ૂ ઈળ. ઑફ. બઅ ી 
રૉફૉઞળ ( ્ડ્ગ્વ) 

(૨૩૩)૬૮૪૯૫૪૨૨ 
(૨૩૩)૬૮૪૯૱૯૨૨ 
(૨૩૩)૬૮૪૯૫૪૪૫-ભૉ 
(૨૩૩)૬૮૪૯૫૪૨૨-ભૉ  

(૨૩૩)૪૭૨૱૬૫૩૩ 
૯૯૭૫૯૩૨૨૪૯-ર્ 

 

વીલટફ ઇુપગીળૂ, ઙૃઞળીદ યષફ 
ઘૉદીફ યષફ, બઽૉવ્ રીશ, ૩૯૱, ઞૉ.દીદી ળ્ણ, ળૂડ્ટ ઽ્ડૉવ ઼ીરૉ, જજર્ ઙૉડ, રૃઅમઊ-૬૨૨૨૪૨ 

ૂ ઈળ.ઈળ.ળીઢ્ણ  
ઉ/જી, વીલટફ કિભ઼ળ 

ળળ૨ળ૱ળ૫૯ 
ળળ૨ળ૱ળ૫૮-ભૉ   

૯૯૮૯૱ ૨૭૫૨૩ -- 

ૂ ઇળુષઅન ઙીલગષીણ  
્ડ્ગ્વ રૉફૉઞળ  

ળળ૨ળ૱ળ૫બ  
 

૯૯૮૯૱ ૨૭૫૨ળ  --  

ઙૃઞળીદ યષફ ળ૮૫ળ૯૨૩૱  --  રીઅણી મૂ  ણીંઙ ફઅ. ૫૮, 
ક઼ૂષીળી, જોઙૉ  ષળૂ 
(ષૉ  ડ), રૃઅમઉ-૬૨૨ ૩૨ળ.  

ઙૃઞળીદ યષફ ૫ળ૨૯બ૩૨૯  --  ળ૮, ઞૉ.ષૂ.બૂ.ણૂ.  ગૂર, 
૩ળ, ઙૃવરઽ્ળ કર઼્્ ળ્ણ, 
ઞૃઽૃ, ઇઅપૉળૂ ષૉ  ડ-૬૨૨ 
૨૬૯  
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ુઞ ી ષ દૂ ઙથદળૂ બૃુ દગી ઑગર  
ઇધર઼્ી  ઇફૉ ઈઅગણી઼ી ફૂ ગજૉળૂ ઞૃફૃ મૂ ણીંઙ, ધરરીશ, ૉ઼ગડળ-૩૱, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑર. ઈળ. ળીકવ 
ફીલમ ુફલીરગ 

૪૫૪૭૯૩૯૪ ૪૯૬૫૬૪૨૯ મૂ-૬૫/૬૫ ઇઅઙૂદી ઼઼્ીલડૂ, 
ઙુદફઙળ ફીળલથબૃળી, 

ઇરનીષીન 
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ઇન્ ફ ઇફૉ ફીઙિળગ બૃળષઢી ઇફૉ ગર્ીઽગ મીમદ્ફ્ ુષયીઙ 
બ્વ્.ફઅ-૩૬/૮ ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ   

ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ

ૂ ળીઞ ગૃરીળ  
઼ુજષ 

૪૫૪૭૩૩૮૫ 
૪૫૪૭૩૩૮૭

૪૮૬૮૪૯૬૨ 
૯૯૯૱૬૨૮૩૬૩

ણૂ-૬, ઼રબર્થ ફ્વૉડ, ઙૃવમીઉ 
ડૉગળી, ઇરનીષીન-૫૱૨૨૩૭ 

ૂ ઈળ.઼ૂ.બળરીળ 
 ળઽ લ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૩૩૮૫–૮૭ ૪૫૪૫૩૯૫૯ 
૯૬૪૮૫૭૯૭૪૯

પ્વ્.ફઅ ૩૯/૪  
ૉ઼ક્ડળ ૬-ઑ, ઙીઅપૂફઙળ

ૂ જી.ણૂ.રગષીથી  
ઇગર્ ળઽ લ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૩૩૮૫– ૮૭ ૪૫૪૫૯૬૱૪  
૯૱૪૭૭૨૬૫૮૯

પ્વ્.ફઅ-૬૱૪/ઇ  
ૉ઼ક્ડળ-૯મૂ, ઙીઅપૂફઙળ

ઇુપગ ઼ુજષ ૪૫૪૭૩૩૯૬– ૯૭

ૂ ઈળ.ઈળ.જૐઽીથ   
 ઇુપગ ઼ુજષ (ઇબૂવ) 

૪૫૪૭૩૩૮૯ 
૯૯૯૱૬૨૭૮૯૭

૪૫૪૬૨૬૨૭  
૯૬૪૯૬૱૮૩૭૭ 

૪૬૯-ચ ડીઉબ,  ૉ઼.-૩૯ 
ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ષૂ.બૂ. બડૉવ   
ુફલીરગ ૂ  ઇફૉ  
અ઼લૃગદ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૩૩૮૯  ૯૯૯૱૬૨૭૨૬૩ 
 

઼ૃષથર્ુષવી ૪- ૉ઼ૂણૉ ન્ડ બીગર્  
ઈઉફી ગ્મ્બવૉક્ષ બી ૉ઼ ઽૉમદબૃળ 
ળ્ણ ધવદૉઞ ઇ’ષીન

ૂ ઑર.ઞૉ. ર્નૂ  
ફીલમ ઼ુજષ  

૪૫૪૭૩૩૯૩ 
 

૯૯૯૱૬૬૬૮૭૩ ણૂ-૩૨ રઽીષૂળ ગૃડૂળ ઼્. 
મ્મ્મૉ ઙૉળૉઞફૂ ઼ીરૉ સીઽૂમીઙ 
ઇરનીષીન.

ૂ ષીલ.મૂ.બડૉવ  
ઋબ ઼ુજષ/(રઽૉગર)  
અ઼બગર્  ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૭૬૱૨૯ 
 ૪૫૪૫૨૩૮૩ 
૯૱૪૭૫૱૨૭૨૯ 

પ્વ્ડફઅ.૱૯૱/૩,  ૉ઼.-૬/ણૂ,  
ઙ-૪,  ઼ગર્વબી ૉ઼,  ઙીઅપૂફઙળ 

ૂરદૂ ગૉ .ઈળ.કટી  
ઋબ ઼ુજષ  

૪૫૪૭૩૩૯૯  ૪૮૯૮૯૫૬૬ 
૯૯૪૯૯૯૪૨૩૱

૪૬, ઼ૃનળષફ મઅઙવ્ટ દક્ષુસવી 
ડીષળ બી ૉ઼ ષ ીબૃળ ઇ’ષીન

સીઘીકફી ડૉ ુવભ્ફ ફઅમ૪ 
સીઘી ઼ૉગસફ ઇુપગીળૂફૃઅ ફીર સીઘીફી ડૉ ુવભ્ફ ફઅ
ઇ સીઘી ૂ ણૂ. ઑર. બીળૉઘ ૪૫૪૭૩૩૱૩
મ સીઘી ૂ ઈળ. ઑર. ઘૃરીળ ૪૫૪૭૩૩૱૪
ગ સીઘી ૂ ઑર. ઑર. સૉઘ ૪૫૪૭૩૩૱૭
ગ-૩ સીઘી ૂ ઈફઅન ઑફ. ુમઽ્વી ૪૫૪૭૬૭૯૮
ણ સીઘી ૂ ઑ. ઈળ. બડૉવ ૪૫૪૭૩૩૱૨
ણ-૩ સીઘી ૂ જી. ઈળ. ઙ્ ષીરૂ ૪૫૪૭૩૩૱૬
ઉ સીઘી ૂ ઑ. ઑર. ઼્ફૂ ૪૫૪૭૩૩૱૯
ભ સીઘી (રઽૉગર) ૂ ણૂ. ઑર. બીળૉઘ ૪૫૪૭૩૩૱૮
મઞૉડ સીઘી ૪૫૪૭૩૩૱૯
ુષહૉસ સીઘી ૂ ઈળ. ઑર. ઘૃરીળ ૪૫૪૭૩૩૱૱
ઇબૂવ સીઘી ૂ ઑ. ઑર. ઼્ફૂ ૪૫૪૭૩૩૯૫
ળ્ગણ સીઘી ૂ ઈળ. ગૉ . બડૉવ (ઉન્જીઞર્) ૪૫૪૭૩૩૯૨
ડીઉબ સીઘી ૂ ણૂ. ઞૉ. ઈ ્જા (ઉન્જીઞર્) ૪૫૪૭૩૩૮૮
ળજી ડર્ ૂ સીઘી ૂ ુષઞલ ઞૉ સુફ ળી (ઉન્જીઞર્) ૪૫૪૭૩૩૮૨
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ુફલીરગ ઇન્ ફ ઇફૉ ફીઙિળગ બૃળષઢી ગજૉળૂ 
બ્ વ્ગ ફઅ.૩૬, બ ર્ રીશ,  ફષી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ષૂ.બૂ.બડૉવ            
ુફલીરગ ઇફૉ  
અ઼લૃગદ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૩૩૮૯ ૯૯૮૮૱૬૨૭૨૬૩ ઼ૃષથર્ષૂવી, ળ, ૉ઼ૂણન્ ડ બીગર્, 
ઈઉફી ગ્મ્ બવૉક્ષ બી ૉ઼, ઽૉમદબૃળ 
ળ્ણ,  ધવદૉઞ ડૉગળી, ઇરનીષીન. 

ૂ ઈળ.ઑજ.રીવૂષીણ       
ળઽ  લ ઼ુજષ, ુફલીરગ 

૪૫૪૬૱૮૪૭ ૯૬૪૬૫૫૭૪૪૯ પ્ વ્ડ ફઅ.૬૪૯/૩, 
ૉ઼ગડળ.બ/ઑ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઈળ.ગૉ .રીવષૂલી 
અ઼લૃગદ ુફલીરગ 

૪૫૪૭૩૩૮૯ ૯૬૪૱૯૫૮૯૯૮ પ્ વ્ડ ફઅ.૬૱૭/૩, 
ૉ઼ગડળ.૮/ઑ, ફષી સીગરીગડફૂ 

઼ીરૉ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ષૂ.ડૂ.યીય્ળ 
ફીલમ ુફલીરગ 

૪૫૪૭૬૭૨૯ ૯૯૯૱૬૨૭૨૬૬ પ્ વ્ડ ફઅ.૬૱૯/૪, મફી઼ગીઅઢી 
઼઼્ીલડૂ, ૉ઼ગડળ.ળ૱, 
ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઈળ.ઞૉ.બીઅણળ 
ફીલમ ુફલીરગ 

૪૫૪૭૬૱૨૫ ૯૯૨૯૫૯૫૮૱૪ પ્ વ્ડ ફઅ.૭૫૯/૩,  
ૉ઼ગડળ-૫/઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ જી.ઑજ.ઘીફ 
ફીલમ ુફલીરગ 

૪૫૪૭૪૩૬૪ ૯૯૯૱૬૨૭૨૬૭ ૭૬, ફષળઅઙબૃળી ડૉફીરૉન્ ડ, 
ભદૉષીણૂ મ઼  ડૉ ન્ ણ, ઼ળઘૉઞ 
ળ્ણ, ઇરનીષીન. 

ૂ ઞૉ.મૂ.ઈિઽળ  
ફીલમ ુફલીરગ 

૪૫૪૭૬૱૨૯ ૯૯૯૱૬૨૭૨૬૮  ૮૨, ઼ીઅઉમીમી ઼઼્ીલડૂ, 
રૉમ્ ગ્, ળૉ  ષૉ કર઼્્ૂઙ, 
રૉપીથૂફઙળ, ઇરનીષીન. 

ૂરદૂ ઑફ.ગૉ .રવૉગ     
ફીલમ ુફલીરગ 

૪૫૪૭૬૮૫૱ ૯૯૪૬૩૨૯૯૬૯ પ્ વ્ડ ફઅ.૮૱૯/૩,  
ૉ઼ગડળ-૯/મૂ, ઙીઅપૂફઙળ 

ઙૃઞળીદ ળીજ્લ ફીઙિળગ બૃળષઢી ુફઙર ુવ.
ૉ઼ગડળ-૩૨-ઑ, ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ળીઞ ગૃરીળ 
રૉફૉઞીંઙ ણૂળૉગડ૪ 

૪૫૪૪૩૬૭૪
૪૫૪૪૩૨૯૪ 
૪૫૪૭૯૯૭૯ 
૪૫૪૪૪૯૨૯-ભૉ  

ૂ ઑજ.ઑર.ઢગગ૪ 
જૂભ ઞફ૪વ રૉફૉઞ૪ 

૪૫૪૪૩૨૭૯
૪૫૪૭૯૫૯૱ 
૪૫૪૪૬૮૪૯-ભૉ  

૪૮૯૫૨૮૭૯ 
૯૱૪૭૨૯૭૩૫૫ 

મઅ.ફઅ.૩૯, ઼ૃઅન૪ષફ મઅગ્વ્ટ, 
દક્ષુસવી ઑબી. બી ૉ઼, 
ષ ીબૃ૪,  ઇરનીષીન-૩૭ 

ૂ બૂ.ઑવ.઼્વઅગૂ 
ઞફ૪વ રૉફૉઞ૪ ષઽૂષડ 

૪૫૪૪૩૨૮૭
૪૫૪૭૯૯૭૯ 

૯૬૪૮૪૭૨૭૨૨ ૪૮૫/૪, ચ-ડીઊ૭,
ૉ઼ગડ૪ ફઅ.૩૯, ઙીઅપૂફઙ૪ 
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ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ

ૂ ઞૉ.ઑજ.ષ઼્લી 
ઞફ૪વ રૉફૉઞ૪(ગ્ર ર઼્-૫) 

૪૫૪૪૨૬૨૯

૪૫૪૭૯૱૯૱ 

૪૫૪૫૯૬૯૭ 
૯૯૯૱૬૨૮૫૮૬ 

૭૬૯/૪ રઽીષૂ૪ ફઙ૪,
ૉ઼ગડ૪-૪૩, ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ જી.ગૉ . યડૅ 
ઞફ૪વ રૉફૉઞ૪(ગ્.૩) 

૪૫૪૪૨૬૮૪

૪૫૪૭૯૯૨૱ 

૪૮૭૱૪૱૯૯ 
૯૯૯૱૬૨૮૫૮૯ 

૬૯, ીઽરથ ુર રઅણશ ઼્. 
બીવણૂ, ઇરનીષીન 

ૂ ઑ઼.ઑફ.ળીષ 
ઞફ૪વ રૉફૉઞ૪ 
(ઑર.ઈઊ.ઑ઼.) 

૪૫૪૪૩૩૨૯

૪૫૪૭૯૱૭૩ 

૪૮૯૭૪૩૨૪ 
૯૯૯૱૬૨૮૫૮૮ 

૯ ઈગી૪ ઼઼્ીલડૂ, ૉ઼ડૉવીઊડ 
પ્વીટીફૂ ઼ીરૉ ૉરજઅનફઙ૪ 
ળ્ણ, ૉ઼ડૉવીઊડ  ઇરનીષીન-૩૭ 

ૂ ઑ઼.ઞૉ.ઞ઼ીથૂ 
ગીલર્બીવગ ઊઞફૉ૪ 

૪૫૪૪૩૬૬૮

૪૫૪૭૯૬૭૭ 

૪૫૪૪૪૱૪૬ 
૯૯૯૱૬૨૮૫૱૫ 

૫૱૫/૫ ઙૃઞર્૪ ૉ઼ગડ૪-૪૯
ઙીઅપૂફઙ૪-૪૯ 

ૂ ઈઊ.ઑર.ગ્ઢીષીવી 
ઞફ૪વ રૉફૉઞ૪(િઽ઼ીમ) 
 

૪૫૪૪૩૬૬૱

૪૫૪૭૯૯૨૯ 

૪૪૩૫૫૩૯૯ 
૯૯૯૱૨૮૫૱૩ 

૪૪૪૯, ઼ૃઊઙળીફૂ બ્શ

ગીવૃબૃ૪, બીઅજગૃષી   
ઇરનીષીન-૩ 

ૂરુદ ર્ુફગી ઑજ.બઅણલી 
ગઅ૭ફૂ ઼ુજષ 

૪૫૪૪૩૨૫૯
 

૪૯૮૨૬૨૬૨ 
૯૯૪૯૯૩૪૱૯૫ 

૯૱, ગીુન્દ બીગર્ ઼઼્ીલડૂ

ઝીલીભવૉડફૂ મીઞૃરીઅ, 
ચીડવ્ણૂલી,  ઇરનીષીન 

ુફલઅ ગ ૂ ગીફૃફૂ રીબ ુષ ીફફૂ ગજૉળૂ
઼ીળઅ ઙબૃળ બીથૂફૂ ડીઅગૂ ઼ીરૉ, ઇરનીષીન 

ૂ  ગૉ . ગૉ . નૃપીદ  
ુફલઅ ગ ઇફૉ ુફલીરગ ગર્ી.઼ૃ.

૪૪૩૩૬૩૯૯

૪૪૩૩૬૪૫૬-ભૉ 
૯૯૯૱૬૨૭૨૬૫

૨૯૯-૪૯૮૱૫૬૯૭ 
૩૮, બિળકર્રી ઑબીડર્રૉન્ડ, 
઼ૃલ નલ ઼઼્ીલડૂ, ઼ળનીળ 
ગ્વ્ફૂ બી ૉ઼, ફીળથબૃળી. 
ઇરનીષીન. 

ૂ ઑ઼.ઑ઼.ુષ઼ીથી  
ઉ.જી. ફીલમ ુફલઅ ગ 
ઇ’ષીન 

૪૪૩૩૬૩૯૱ 

૪૪૩૩૬૪૫૬-ભૉ 
૨૯૯-૪૯૬૫૨૪૩૫ 
૯૱૪૭૬૨૯૩૪૯ 
 
 

ઈઉ/૪૨૬, ૂળત્ફ 
ઑબીડર્રૉન્ડ, ઈષૂ ગીળ મઅઙવ્ફૂ 
મીઞૃરીઅ, સીવ ઽ્ુ બડવ 
ળ્ણ,ધવદૉઞ, ઇરનીષીન 

ૂ ઈળ.ઈળ.ઇરૂફ  
િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ /ફીલમ 
ુફલીરગ 

૪૪૩૮૪૱૬૨

૪૪૩૩૬૪૫૬-ભૉ 
૯૱૪૭૱૮૯૫૱૯ પ્વ્ડ ફઅ.૫૩૯, ઇ/૩, 

ઈસ્બીવષ ઼઼્ી., 
ૉ઼ગડળ-૱, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઞૉ.ઑ઼.બડૉવ  
રનનુફસ 
ુફલઅ ગ ૂ( અ઼ગવફ) 

૪૪૩૩૬૪૫૮

૪૪૩૩૬૪૫૬-ભૉ 
- ૂ બડૉવ ળષૂન્ ગૃરીળ ળીષજીફી 

રગીફરીઅ, ળથઝ્ણ ુફષી઼, 
રુથલી ીફી ઼઼્ી., ુમઅનૃ ભૉવડ 
઼ીરૉ, રથૂફઙળ (બૄષર્) 
ઇરનીષીન 
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ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ

ઇ  ઇફૉ ફીઙિળગ બૃળષઢી  ુફલઅ ગ 
ઽૉ ન્ણવૃર ઽીઋ઼, ઈ ર ળ્ણ, ઇરનીષીન 

ૂરદૂ લૃ.ણૂ.બડૉવ 
ઑણૂસફવ ગવૉક્ડળ ઇફૉ ઇ  
ઇફૉ ફીઙિળગ બૃળષઢી  
ુફલઅ ગ 

૪૮૭૱૯૬૱૯

-ભૉ૪૮૭૱૪૨૯૫ 
૯૯૯૱૬૨૭૨૬૪ 

૪૯૬૫૩૭૬૮ 
૫/ઑ, ૂ઼ીઅઉ઼નફ, ઉન્  
ઙષર્રડ ઼ષર્ન્ય઼્ 
ગ્.ઽી.઼્.રૉરફઙળ ઼ળગીળૂ 
ષ઼ીઽદ ઼ીરૉ ઙૃ ગૃશ ળ્ણ ઇ’ષીન 

ૂ ઑ઼.ઑવ.ઙવજળ  
ફીલમ ુફલઅ ગ 

૪૮૭૱૬૯૫૮ 

૪૮૭૱૩૬૫૯ 
ઉ-૫ ઼ૃનળર ફ્વૉડ ઼ળગીળૂ ફ્વૉડ 
ઑવ.ણૂ. ઑન્જી.ગ્વૉઞૉ 
ગમ્બી.ફષળઅઙબૃળી ઇ’ષીન 

ૂ ઑજ.ઈળ. બડૉવ  
રનનફૂસ ુફલઅ ગ 

૪૮૭૱૬૯૫૮ પ્વ્ડફઅ-૩૨૪૫ 
ૉ઼.ફઅ-૪ણૂ. ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ જી. ઼ૂ. ટીટળગૂલી  
રનનફૂસ ુફલઅ ગ 

૪૮૭૱૬૯૫૮ ૯૬૪૮૯૨૨૫૨૯ ૪૪, રૃક્દરપૃ ઼઼્ી., લૃઙીન્ણી 
બીગર્ફૂ મીઞૃરીઅ, યોળષફીધ ળ્ણ, 
રથૂફઙળ, ઇરનીષીન. 

ગર્ીઽગ દગળીળ ુફષીળથ ગુરસફ, ઇરનીષીન 
઼ૂ.બ્વ્ગ,ગર્ીઋન્ણ ફ્વ્ળ,મઽૃરીશૂ યષફ,વીવનળષીજા, ઇરનીષીન. 

ઞ ડૂ઼ ઈળ.બૂ.પ્શિગલી 
રૃઘ 

૪૭૭૨૩૮૪૫ ૯૱૪૭૨૬૯૩૨૨

ૂ ઑ.ણૂ.મીઙૃવ 
ળજી ડીળ 

૪૭૭૨૩૮૪૬-૪૭
૪૭૭૨૨૮૭૫ 

૯૯૪૭૱૩૩૫૩૩

ૂરદૂ સમીફી ઑર ગૃળૉ સૂ 
઼ુજષ 

૪૭૭૨૩૮૪૬-૪૭ ૯૱૯૱૭૯૩૱૯૯

 

 
 
 
 
 
 

±ëâç åw±ëÖÜë_ çðÂwÕ èùÝ Èõ ÕHë ±_ÖÜë_ ØðÑÂwÕ, FÝëßõ Õðvæë×ý 
åw±ëÖÜë_ ØðÑÂwÕ èùÝ Èõ ÕHë ±_ÖÜë_ çðÂwÕ. 

- Üèìæý äõØTÝëç 
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ઈિનજાુદ ુષગી઼ ુષયીઙ 
બ્વ્ગ ફઅ ૱, ૮ ્ રીશ, ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑ. ઑર. ુદષીળૂ  
ઇગર્ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૪૨૱૨ 
૪૫૪૭૪૨૱૮   
૪૫૪૭૪૨૱૩-ભૉ   

૪૫૪૭૬૱૭૯ 
૯૯૯૱૬૨૮૩૬૪ 

ૉ઼ગડળ-૩૯,બ્વ્ગ ફઅ. ૪૪૯-ઘ 
ડીઉબ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઈઉ.ઑ.ફીઙ્ળૂ  
઼ુજષફી ળઽ લ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૪૨૱૨   ૮૭૯૫૯૯૫૪ બ્વ્ગ ફઅ.૩૪૩/૫, ૉ઼ગડળ-૪૩, 
ઙીઅપૂફઙળ 

ઇુપગ ઼ુજષ(ર) ૪૫૪૭૪૨૨૪  
૪૫૪૭૯૮૯૯ 

  

ૂ ઇદૃવ ઑફ. બડૉવ 
ઇ.઼. ૂ(ર)ફી ઇઅઙદ 
રનનફૂસ 

૪૫૪૭૪૪૭૬ - બ્વ્ગ ફઅ.૬૯૯/૪,  
ૉ઼ગડળ-૮/ઑ, ઙીઅપૂફઙળ 

 
ઇુપગ ઼ુજષ (ર્ફૂ) 

૪૫૪૭૪૨૪૯ 
૪૫૪૭૨૪૱૯ 

  

ૂ ઑર.ઑર.઼્વઅગૂ 
ઇ.઼. ૂફી(ર્ફૂ) ળઽ લ 
઼ુજષ 

૪૫૪૭૪૪૭૭ - ૉ઼ગડળ-૩૯, 
બ્વ્ગ  ફઅ. ૪૮૯/૩, 
ચ ડીઉબ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂરદૂ ઞૉ.ગૉ .બડૉવ     
ફીલમ ઼ુજષ ( ૉ઼ષી) 

૪૫૪૭૪૪૭૫ ૪૫૪૪૩૫૬૭ 
૯૬૪૮૯૮૮૯૩૯ 

પ્વ્ડ ફઅ.૩૫૭૯/૩, 
ૉ઼ગડળ-૬/ણૂ,  ઙીઅપૂફઙળ  

ૂ ગૉ .ઑ઼.વૂમ્મીત્ 
ફીલમ ઼ુજષફી( ૉ઼ષી)ફી 
ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪૭૪૪૭૮ ૯૬૪૯૮૩૮૮૯૫ પ્વ્ડ ફઅ.૩૯૭/૬/જ, 
ૉ઼ગડળ-૩૯,  ઙીઅપૂફઙળ 

ૂરદૂ ફલફી જ્પળૂ  
ઋબ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૪૪૯૫ ૯૬૪૯૨૩૩૫૭૭ પ્વ્ડ ફઅ.૩૫૮૩/૩, 
ૉ઼ગડળ-૬/ણૂ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઑ઼.ગૉ .જાનષ  
ઋબ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૪૪૯૪ ૯૮૱૯૨૬૭૭૩૮ પ્વ્ડ ફઅ.૩૩૭૯/૩, 
ૉ઼ગડળ-૪/ઑ,  ઙીઅપૂફઙળ 

 
સીઘીકફી ડૉ ુવભ્ફ ફઅમ૪  

 

સીઘી ઼ૉગસફ ઇુપગીળૂફૃઅફીર સીઘીફી ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ  
 ગ (રઽૉગર)   ૂ ઑ.ઈળ.ઞૉઢષી ૨૯૯-૪૫૪૭૪૨૱૱  
 ઘ  ૂ ઑફ.ઑર.ષીચૉવી ૨૯૯-૪૫૪૭૪૨૱૬   
 ઙ ૂરદૂ મૂ.ઑજ.ય  ૨૯૯-૪૫૪૭૪૪૮૩ 
 ચ  ૂ બૂ.ઑવ.યીય્ળ ૨૯૯-૪૫૪૭૪૪૭૱ 
 જ   ૂ ઑ઼.બૂ.ઞોફ ૨૯૯-૪૫૪૭૪૨૬૪ 
 ઝ (મઞૉડ)  ૂ ઼ૂ.મૂ.મળઅણી ૨૯૯-૪૫૪૭૪૪૭૪ 
 ર   ૂ  ૨૯૯-૪૫૪૭૪૪૭૯ 
 બ  (પ્વીફીંઙ) ૂ ઞૉ.બૂ.ફીલૂ  ૨૯૯-૪૫૪૭૪૨૯૯ 
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સીઘી ઼ૉગસફ ઇુપગીળૂફૃઅફીર સીઘીફી ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ  
ડ્ ર઼્ (ઊન્જીઞર્) ૂ ઈળ.ઑ઼.બડથૂ  ફી. ૉ઼.ઇ. ૨૯૯-૪૫૪૭૪૨૪૱ 
઼ષર્ળ ર - ૨૯૯-૪૫૪૭૪૨૩૨ 
ળ્ગણ સીઘી ઊન્જીઞર્ ૂ મૂ. ઑર. બડૉવ ફી. ૉ઼. ઇુપ. ૨૯૯-૪૫૪૭૪૨૱૫ 
ળજી ડર્ ૂ - ૨૯૯-૪૫૪૭૪૨૪૱ 
ભૉગ઼ - ૨૯૯-૪૫૪૭૪૨૱૩  

 
 

ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ 

ગુર ળ ઈિનજાુદ ુષગી઼ફૂ ગજૉળૂ
મળ઼ી રૃઅણી યષફ, ઼ૉગડળ-૩૨-ઑ, ઙીઅપૂફઙળ

ૂરદૂ સીઽરૂફી ઽૃ઼ોફ   
ગુર ળ ૂ  

૪૫૪૭૫૮૩૬     
૪૫૪૭૪૪૮૫-ભૉ    

૯૯૯૱૬૨૮૫૫૮ જી-૩૩, ૉ઼ગડળ-૯, 
ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઼ૂ.ઈળ.બળૂઘ  
ઇગર્ ળઽ  લ ઼ુજષ  

૪૫૪૭૬૩૱૫ ૪૫૪૪૱૬૬૮ પ્વ્ડ ફઅ. ૬૨૯/૮,  
ૉ઼ગડળ-૪૯, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઑ.મૂ.બળરીળ  
ફીલમ ગુર ળ ૂ  

૪૫૪૭૫૫૬૯
  

૪૯૬૱૭૭૨૫ ઼ૂ-૩૨૫, ઙૃઞળીદ ઽીઋ઼ીંઙ 
મ્ણર્  ગ્ બવૉક્ષ, ઇઅગૃળ મ઼ 
ડૉન્ણ બી ૉ઼, ઇરનીષીન  

ૂ જી.ઞૉ.નૉ઼ીઉ  
ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪૭૪૪૮૫
  

૪૫૪૪૨૭૯૮ પ્વ્ડ ફઅ. ૫૯૫/૩,  
ૉ઼ગડળ-૭-ઑ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ડૂ.ઑવ.બડૉવ  
અ઼લૃગદ ુફલીરગ ૂ  

૪૫૪૭૫૪૮૨ ૯૱૪૭૩૯૫૱૩૩  

ૂ ઑર.જી.બડૉવ  
રનનફૂસ ગુર ળ ૂ 
(ઝી ીવલ/ ૉ઼વ)  

૪૫૪૭૫૮૩૪ ૪૭૫૭૯૪૩૯  
૯૱૪૬૮૬૱૨૱૨ 

૩૬, ઙઅઙી ઞરફી ઼઼્ીલડૂ, 
નીથૂવૂરણી, ઇરનીષીન 

ૂ ઑ.ણૂ.મીરથૂલી 
ઉ.જી., ફીલમ ુફલીરગ 
(દીવૂર઼અગવફ) 

૪૫૪૭૫૮૩૯
  

૪૫૪૫૯૭૩૪  
૯૱૪૬૨૪૱૭૨૫ 

બ્વ્ગ ફઅ. ૩૱૪/૪,  
ચ-ડીઉબ, ૉ઼ગડળ-૩૯, 
ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ણૂ.઼ૂ.ઢીગૃળ  
ફીલમ ુફલીરગ ૂ (ષઽૂષડ) 

૪૫૪૭૫૮૩૱ ૯૬૪૱૮૨૮૱૪૯ બ્વ્ગ ફઅ. ૫૭/૩,  
ૉ઼ગડળ - ૪૨, ઙીઅપૂફઙળ 

ઙૃઞળીદ ઈિનજાુદ ુષગી઼ ુફઙર,  ઙીઅપૂફઙળ  
ુમળ઼ી રૃન્ણી યષફ, ય લદુશલૉ, ૉ઼ગડળ-૩૨/ઑ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઑ.ઑર. ુદષીળૂ 
ઇધ્લક્ષ 

૪૫૪૭૪૨૱૮   
૪૫૪૭૪૨૱૨ 

૪૫૪૭૬૱૭૯ બ્વ્ગ ફઅ. ૪૪૯/ઑ,  
ઘ-ડીઉબ, ૉ઼ક્ડળ-૩૯, 
ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ બૂ.ઑફ. બડૉવ  
ગીલર્બીવગ ુફલીરગ 

૪૫૪૭૫૱૱૯૨ ૯૯૯૱૬૨૭૯૱૬ પ્વ્ડ ફઅ. ૬૮૮/૩,        
ૉ઼ક્ડળ- ૩/઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ 
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ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ 

ૂ ગૉ .ગૉ . રફીદ  
ણૉ પ્લૃડૂ ગવૉગડળ, ષ઼ૃવીદ 

૪૫૪૭૫૱૯૩  ૯૬૪૯૪૬૩૪૪૪ બ્વ્ગ ફઅ., ચ-ડીઉબ,  
ૉ઼ક્ડળ- ૪૩, ઙીઅપૂફઙળ 

ઈિનષી઼ૂ ઼અસ્પફ ઇફૉ દીવૂર ગૉ ન્ ,  
ઙૃઞળીદ ુષ ીબૂઢ, ઇરનીષીન 

ણૌ. જઅન્ ગીન્દ ઋબીધ્લીલ 
ુફલીરગ 

૯૱૪૬૬૬૬૨૱૩ 
૪૯૭૬૭૩૮૭ 

૪૯૬૮૪૩૫૫ મૂ/૬૩, ન્લૃ ફોરોસ બીગર્  
઼઼્ીલડૂ, ઼્વી ળ્ણ, 
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૮૩ 

ૂ યૂઘીયીઊ બડૉવ, 
અ઼સ્પફ ઇુપગીળૂ 

૯૬૪૯૯૭૫૨૨૪ ૪૯૯૩૪૯૫૭ ઑ-૩૨૩, ગૉસષુ લ ઑબી., 
ઈ લ ફ્વૉડ ઼ીરૉ, ફીળથબૃળી,
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૩૬ 

, 

ણૉષવબરૉન્ડ ઼બ્ડર્  ઑઞન઼્ૂ કભ ઙૃઞળીદ, ણૂ-઼ૉઙ 
બ્વ્ગ ફઅ. ૱/૪જો રીશ,઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઇુ ફૂગૃરીળ 
રૃખ્લ ગીળ્મીળૂ ઇુપગીળૂ, 
ણૂ ૉ઼ઙ 

૪૫૪૭૯૮૮૯ 
૪૫૪૭૯૮૯૱-ભૉ  

૯૬૪૯૯૯૯૪૮૮ ૯/ઈળ્ઽૂ ળ્લવ  
ઑ઼.઼ૂ.ળીંઙ ળ્ણ, 
મ્બવ, ઇરનીષીન 

 

 

X X X 
ÉÃÖÜë_ Éõ ìäæÜÖë ±Þõ ÖõÜë_×í ÞíÕÉÖë_ ØðÑÂù ½õäëÜë_ ±ëäõ Èõ, 

ÖõÞð_ ÜðAÝ ÀëßHë çÜëÉÞí ÕìßÃþè äÔëßÖë ÉäëÞí T²ìkë Èõ. 

Âßë çðÔëßëÞð_, Âßí çPÝÖëÞð_ áZëHë ÕìßÃþèÞù äÔëßù Þ×í, 

ÕHë ìäÇëßÕñäýÀ ±Þõ ´EÈëÕñäýÀ ÖõÞù CëËëÍù Àßäù, ±õ Èõ. 

- ÜèëIÜë Ãë_Ôí 
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ઈળ્ગ્લ ઇફૉ બિળષીળ ગ લીથ ુષયીઙ 
બ્વ્ગ ફઅ૯, ૯ર્ રીશ, ફષી઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ 

ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ 

ૂ ળીઞૉસ િગસ્ળ    
ઇગર્ ઼ુજષ 
(દ. ૉ઼.ઇફૉ દ.ુસ) 

૪૫૪૭૩૬૨૩ 
૪૫૪૭૬૮૭૫-ભૉ  

૪૮૱૭૪૭૬૬ 
૯૯૯૱૬૨૯૨૨૩ 

૩૫, ઞજી઼ મઅઙવ્, 
મ્ણગનૉષ, ઇરનીષીન. 

ૂ ઈળ.ગૉ ,ઇ઼્ણી  
ઇગર્ ઼ુજષ, (દ. ૉ઼.ઇફૉ દ.ુસ)ફી 
ળઽ લ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૩૬૨૪
 

૯૨૯૯૨૯૭૩૯૭ ઑફ-૩૨૬,  
ુષ ી઼ ઼ૂડૂ-૪, 
કબ્ટૂડ ઼ીલ્ફી ઼ૂડૂ, 
ઈળ.઼ૂ.ડૉગફૂગવ ળ્ણ, 
જીણ્ક્લબૄળૂ,ઇરનીષીન

ૂ ઼ૂ.મૂ.િગ લફ 
ઇગર્ ઼ુજષ,(દ. ૉ઼.ઇફૉ દ.ુસ)ફી 
ળઽ લ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૩૬૨૪
 

૯૨૯૯૨૯૭૩૯૬ પ્વ્ડ ફઅ.૩૭૯૯/૩, 
ૉ઼ગડળ-૭, ઼ૂ. 

ઙીઅપૂફઙળ.

ૂરુદ ષૂ.ઑવ.જોહૂ  
ઇગર્ ઼ુજષ ઇફૉ ગુર ળ ૂ 
(ઈળ્ગ્લ) 

૪૫૪૭૯૪૯૫ 
૪૫૪૭૯૪૯૪ 
૪૫૪૭૯૯૮૬-ભૉ

૪૪૱૮૯૱૯૬
૯૯૯૱૬૨૯૯૩૱ 

મઅઙવી 
ફઅ.૪૭.ણભફીશી,સીઽૂમીઙ 
ઇરનીષીન.

ૂ ઞૉ.જી.બડૉવ 
ડૉફ્ ગર્ૉણ-૩  
ઇગર્ ઼ુજષ (જા.ઈ)ફી ઇગર્ ળઽ લ 
઼ુજષ 

૪૫૪૭૩૬૩૮ ૯૱૯૱૯૮૭૮૭૱ ઑ/૪ ૉ઼દૃમઅપ બીગર્  
યઙષદૂ ગૃવ ઼ીરૉ 
િઽળીષીણૂ, 
મીબૃફઙળ,ઇરનીષીન

ૂ ણૂ.ડૂ.બડૉવ  
ઇઅઙદ રનનફૂસ  

૪૫૪૭૯૪૯૪ ૪૫૪૩૨૪૫૮ પ્વ્ડફઅ.૪૫૮/ઑ,
ૉ઼ગડળ-૪૱,ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ઈઉ.ઑ. ઽ્ળી 
અ઼લૃગદ ઼ુજષ (દ. ૉ઼.) 

૪૫૪૭૩૬૪૩
૪૫૪૭૩૬૩૯ 

૪૫૪૭૬૯૮૬
૯૯૯૱૬૨૱૨૮૩ 

જી/૩૭૫, 
ૉ઼ગડળ-૩૯,ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઈળ.મૂ.ષ઼ીષી 
ળઽ લ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૩૬૪૯ ૯૬૪૱૫૭૨૭૬૮ બ્વ્ગ ફઅ.૩૯૮/૬,
ચ-ડીઊબ, ૉ઼ગડળ-૩૯, 
ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ઞૉ.઼ૂ.ળીઢ્ણ 
અ઼લૃગદ ઼ુજષ 

(ઈલૃર્ષૉન/ગી.ળી.ષૂ.લ્.) 

૪૪૫૭૬૭૭૯
 

૪૫૪૫૨૩૨૮
૯૱૪૬૨૱૮૭૩૨ 

૪૨૩/૩,ચ,ડીઉબ,
ૉ઼ગડ ૩૯,ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઈળ.બૂ. જાબુદ   
ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪૭૬૮૭૬  ૮૭૯૪૪૬૨૩ 
 

પ્વ્ડફઅ.૮૯૫/૩ 
ૉ઼ગડળ-૬,઼ૂ,ઙીઅપૂફળ

ૂ ઈળ.઼ૂ.રૂફી 
અ઼લૃગદ ઼ુજષ 

( ઼ૂ.ઑર.ઑ઼.ક. 
/ઑફ.ઈળ.ઑજ.ઑર.)  

૪૫૪૭૯૩૭૭ ૯૨૯૯૯૬૩૱૪૪ ૭૪૪/૬,"ઙ"ડીઉબ,
ૉ઼ગડળ-૪૨,ઙીઅપૂફઙળ 
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ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ 

ૂ ઼ૂ.ઑર.ઙ્ઽૂવ  
ફીલમ ઼ુજષ (દ.ુસ) 

૪૫૪૭૩૬૩૫ ૪૫૪૫૨૮૨૪ 
૯૯૯૱૬૨૯૭૫૬ 

પ્વ્ડ ફઅ.૩૪૯૯ 
ુસષર ઼઼્ીલડૂ, 
ૉ઼ગડળ-૪૯, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂરુદ ઑર.ઑફ.બડૉવ  
ઇઅઙદ રનનફૂસ 

 ૪૫૪૮૨૯૫૭ ૮૯૪/૩ ઙ્ ણફ બીગર્, 
ૉ઼ગડળ-૫૨,ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ઞૉ.ઑજ.ફીઙળ 
ફીલમ ઼ુજષ (ગર્ીમ્લ 
ઈળ્ગ્લ/જાઽૉળ ઈળ્ગ્લ) 

૪૫૪૭૩૬૪૱
 

૪૫૪૪૬૬૭૭
 

ઈ઼ૃદ્હ, પ્વ્ડ ફઅ 
૮૪૨/૩, ૉ઼ગડળફઅ.૯-મૂ, 
ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ગૉ .મૂ.ઽીવી 
ઇઅઙદરનનફૂસ 

૪૫૪૭૯૯૨૭      --- પ્વ્ડ ફઅ-૫૬૭/૪
ૉ઼ગડળ-૬ મૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ રઽૉસ ઼્ફૂ 
ફીલમ ઼ુજષ 
(રઽૉગર/ઑભ.ણૂ.઼ૂ.ઑ./દબી઼) 

૪૫૪૭૬૮૮૨
 

૪૫૪૪૯૫૮૨
૯૬૪૱૱૩૬૪૨૭     
 

ૉ઼ગડળ -૫, ઑ. ન્લૃઅ,
પ્વ્ડફઅ.૪૱૮/૪, 
ઙીઅપૂફઙળ

ગૃ. ઽહીર્ ઑજ.ુ ષૉનૂ  
ઇઅઙદ રનનફૂસ. 

૪૫૪૭૩૬૫૨ ૪૫૪૬૬૬૩૯ બ્વ્ગ ફઅ ૭૬/૩ જ,ડીઊબ 
ૉ઼ગડળ-૩૮ , ઙીઅપૂફઙળ 

ૂરદૂ ળક્ષી ઽીધૂ  
ઋબ઼ુજષ 
(રઽૉગર/ઑભ.ણૂ.઼ૂ.ઑ./ 
઼ૂ.ઈળ.ડૂ.ઑ઼.) 

૪૫૪૭૩૬૭૱ ૪૫૪૬૩૯૬૯
૯૯૯૱૯૪૩૮૨૫ 

"ઽીડગૉસ" પ્વ્ડફઅ ૩૯૩/૪ 
ૉ઼ગડળ-૭/ઑ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ િનફૉસ બળરીળ  
ઋબ઼ુજષ (દ.ુસ./ઈઊ.ડૂ.) 

૪૫૪૭૬૮૭૱
 

૯૯૯૱૱૮૪૮૭૬ પ્વ્ડફઅ-૩૪૫, 
ઈફઅનફઙળ,  
ૉ઼ગડળ-૪૯, ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ળીઽૃવ ઑર. ઝ બુદ 
ઋબ઼ુજષ 
(જા.ઈ./઼ૂ.ઑર.ઑ઼.ક.) 

 ૪૫૪૭૩૬૬૯
 

૪૫૪૬૫૭૫૪ 
 

પ્વ્ડફઅ૩૮૯/૩૨,
જ.ડીઊબ, ૉ઼ગડળ-૩૯, 
ઙીઅપૂફઙળ  

ૂ રઽૉસગૃરીળ મૂ. ઼્ફૂ 
ઋબ઼ુજષ(દ. ૉ઼.) 

૪૫૪૭૩૬૪૮
 

૯૬૪૯૫૭૯૩૨૬ પ્વ્ડ ફઅ. ૩૩૨૭/૩,
ૉ઼ગડળ ૫/ણૂ, 

ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ગૉ . ઑવ. ઘીઅડ 
ઋબ઼ુજષ 
(બ.ગ./ઑફ.ઈળ.ઑજ.ઑર.)

૪૫૪૭૩૬૫૩
 

૪૫૪૫૭૮૬૪ 
૯૯૪૯૪૱૬૪૪૬ 

પ્વ્ડ ફઅ-૬૫૭/૪ ,
ૉ઼ગડળ-૭, ઑ,  ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઞૉ.ઑવ. ષીશી  
ઋબ઼ુજષ(દબી઼) 

૪૫૪૭૯૯૪૪
 

૪૫૪૬૬૯૬૩
૯૬૪૯૮૪૪૩૨૯ 

પ્વ્ડ ફઅ.૮૨૭/૩ 
ૉ઼ગડળ-૬ ઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ 

 
ઋબ઼ુજષ 
(ગી.ળી.ુષ.લ્./ઈલૃર્/઼ડીર્. 
ઑડૉ ડૉસફ) 

૪૫૪૭૩૬૪૫  
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ૂ ગૉ . જી. જીષણી 
ઋબ઼ુજષ 
( અ઼ગવફ/મઞૉડ/ઈલ્ઞફ)

૪૫૪૭૬૮૬૭ ૪૫૪૪૯૱૨૯ 
૯૯૪૬૩૪૪૩૯૯ 

પ્વ્ડ ફઅ.૮૩૫/૪,
ૉ઼ગડળ-૮,મૂ, 

ઙીઅપૂફઙળ

 

સીઘીકફી ડૉ ુવભ્ફ ફઅમ૪ 
સીઘી ઼ૉગસફ ઇુપગીળૂફી ફીર સીઘીફ્ ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ

ગ (રઽૉગર) 
( ડ્ળ) 

ૂ ઑર.ગૉ .બડૉવ ૪૫૪૭૩૬૬૫
૪૫૪૭૩૬૭૯ 

ઘ ૂ ફળૉન્  ફઅનીથૂ ૪૫૪૭૩૬૬૬

ઙ ૂરુદ ઑ઼.ઞૉ.ગીબણૂલી ૪૫૪૭૩૬૫૯

ચ ૂરુદ ષૂ.જી.ળીચષીથૂ ૪૫૪૭૯૯૭૩

જ ૪૫૪૭૬૮૭૩

ઝ ૂ ઑર. ગૉ . બડૉવ (જીઞર્) ૪૫૪૭૩૬૫૮

ઞ ૂ મૂ.ઞૉ. ગીઝૂલી ૪૫૪૭૩૬૬૨

ટ ૂ ઑજ. ઑફ.જૃણી઼રી ૪૫૪૭૩૬૭૭

દ ૂ ણૂ. ગૉ . ઘળીણૂ                        ૪૫૪૭૩૬૭૩

ધ ૂ ઈળ.ઑજ.યીડૂલી                  ૪૫૪૭૩૬૭૪

ન ઑ઼.ઑફ.જાફૂ ૪૫૪૭૩૬૫૯

ર ૂ ઑ઼.ણૂ.઼્ફૂ       ૪૫૪૭૩૬૬૩

મ ૪૫૪૭૩૬૫૬

મ-૩ ૂ ઞૉ. ઞૉ. ઘણૂલી ૪૫૪૭૩૬૬૪

લ ૂ ઑજ.ઑ઼.બૃજાળી ૪૫૪૭૩૬૪૯

વ-૪ ૂ ઑ.ગૉ . બડૉવ ૪૫૪૭૩૬૬૭

ષ ૂરુદ ઍદી બીઢગ ૪૫૪૭૩૬૬૮

ઇ ૂ ઈઊ. મૂ. ઼્વઅગૂ ૪૫૪૭૩૬૫૫

ઊ ૂ ઑફ.ણૂ. સૉઢ ૪૫૪૭૩૬૫૱

઼ ૂ ગૉ .ષૂ.઼્વઅગૂ ૪૫૪૭૩૬૬૱

ળ્ગણ - 
ડીઊબ- 
ળજી ડર્ ૂ – 
ભૉક઼્ ફઅ. 

ૂ બૂ.ઑર.જૐઽીથ ૪૫૪૭૩૬૭૮
૪૫૪૭૩૬૪૭ 
૪૫૪૭૩૬૨૨ 
૪૫૪૭૬૭૩૯ 
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ગુર ળ ૂ, ઈળ્ગ્લ દમૂમૂ ઼ૉષીક ઇફૉ દમૂમૂ ુસક્ષથ
બ્વ્ગ ફઅ. ૭, ણૌ. જીષળીઞ રઽૉદી યષફ, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂરદૂ ુષ.ઑવ.જોહૂ 
ઇગર્ ઼ુજષ ઇફૉ ગુર ળ 

૪૫૪૭૫૪૯૩,
૪૫૪૭૫૪૯૯ 

૪૪૱૮૯૱૯૬
૯૯૯૱૬૨૯૯૩૱

મઅઙવી ફઅ.ળબ, ણભફીશી,
સીઽૂમીઙ, ઇરનીષીન.

ૂ ઑર.ઑફ.મ્ળૂજી 
ઇગર્ ળઽ લ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૫૪૯૩ ૪૯૮૬૯૯૬ ૩૬/મૂ,વીવમીઙ
઼઼્ીલડૂ, ફષી ષીણઞ, 
ઇરનીષીન.

ૂ ુસષળીરગૅ થ 
ઇઅઙદ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૫૪૯૩ ૪૫૪૫૯૪૯૮
૯૱૯૱૱૮૯૫૨૩

૩૮બ, ઈફઅનફઙળ, ૉ઼.ળ૯, 
ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂરદૂ ઇઅઞૃ સરીર્ 
ુરસફ ણીલળૉગડળ 
(ઑફઈળઑજઑર) ઇફૉ  
ગ્-કણીર્ફૉડળ ૂ 
(ુફળ્ઙૂ મીશગ) 

૪૫૪૭૫૪૯૯
૪૫૪૭૫૪૯૱-ભૉ 

૪૫૪૭૫૪૯૱
૪૫૪૭૬૯૭૪ 
૯૯૯૱૬૨૭૮૨૨ 

ૉ઼ગડળ-૩૯,
પ્વ્ડ ફઅ.૩૯-ઑ, 
ઘ- ડીઉબ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ વ રથ ષૂ. બ્ળણૂલી 
ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪૭૫૪૯૯ ૯૱૯૯૮૩૫૬૯ ઑ/૫/૯, ઙ્નીષળૂ ફઙળ
ુષ.૩પ ષી઼થી, ઇરનીષીન. 

ણીર્.બૂ.ષૂ. નષૉ 
ઇુપગ ુફલીરગ ૂ(ઈળ્ગ્લ) 

૪૫૪૭૯૯૬૱ 
૪૫૪૭૬૭૬૬-ભૉ 

૪૯૮૨૪૪૱૯
૯૫૯૮૩૯૮૭૱૨ 

૩૨, ઇફીળ મઅઙવ્, ગૉ .ગૉ .
ફઙળ જીળ ળ દી ળ ી બીગર્, 
પીડવ્ણૂલી, ઇરનીષીન.

ણીર્.મૂ.ગૉ . બડૉવ 
ઇુપગ ુફલીરગ ૂ(બગ) 

૪૫૪૭૫૫૩૩ ૪૫૪૭૬૱૯૬
૯૱૪૭૯૬૯૩૬૯ 

મઅઙવી ફઅ. ળ૫૯,
ઘ-, ડીઉબ, ૉ઼ગડળ-૩૯, 
ઙીાપૂફઙળ.

ૂ ગૉ . ગૉ . બઅજીવ 
ઇુપગ ુફલીરગ ૂ(ઈઅગણી) 

૪૫૪૭૬૭૬૱ ૪૫૪૬૨૱૯૩
૯૨૯૯૨૯૭૩૭૯ 

જઅ ગરવ, પ્વ્ડ ફઅ. 
૬૯૮/૪, 
ૉ઼ગડળ ૮/ઑ, ઙીપૂફઙળ

ણીર્.બૂ.ષૂ. નષૉ 
અ઼લૃગદ ુફલીરગ(ડૂમૂ). 

૪૫૪૭૫૫૪૱ ૪૯૮૨૪૪૱૯
૯૫૯૮૩૯૮૭૱૨ 

૩૨, ઇફીળ મઅગ્વ્ટ,  
ગૉ .ગૉ . ફઙળ, પીડવ્ણૂલી, 
ઇરનીષીન.

ણીર્. બૂ.મૂ. જાબદૂ 
અ઼લૃગદ ુફલીરગ ૂ (રૉવૉ) 

૪૫૪૭૫૪૯૫ ૯૬૪૮૨૩૱૬૩૯ બ્વ્ગ ફઅ.બળ૬, ળ-ઙ, ડીઉબ, 
ૉ઼ગડળ-ળ૨, ઙીઅપૂફઙળ.

ણીર્. ઑ઼.઼ૂ. ષુસ  
અ઼લૃગદ ુફલીરગ(ઑર઼ૂઑજ) 

૪૫૪૭૫૫૨૮ ૪૫૪૭૬૱૭૯
૯૱૪૭૭૬૩૮૮૭

મઅઙવી ફા.ળળ૱, ઘ- ડીઉબ, 
ૉ઼ગડળ-૩૯, ઙીઅપૂફઙ.

ૂ ઼દૂહ ઑ. બડૉવ 
રૃખ્લ રઽૉગર ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૭૫૪૯૬
૪૫૪૭૫૪૯૯ 

૪૪૱૮૪૫૪૪
૯૱૪૭૨૯૨૭૮૮ 

ઞોફ ગ્વ્ફૂ-૪, રલૃળ ફ્વૉડ 
દૉળીબઅધ ૉ઼ષી ઼રીઞ બી ૉ઼, 
સીઽૂમીઙ રનીષીન 
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ઇુપગ ુફલીરગ ૂ દમૂમૂ ુસક્ષથ ઇફૉ ઼અસ્પફ ગજૉળૂ
‘જી’ બ્વ્ગ,મૂજો રીશ, ઼ૂષૂવ ઽ્ુ બડવ, ૉ઼ગડળ-૩ળ,ઙીઅપૂફઙળ

ણ્. બૂ.ણૂ ષૂઢવીથૂ 
ઇુપગ ુફલીરગ ૂ   

ળ૫ળળ૨ળળ૨
ળ૫ળ૭૩૩૭૯ 
ળ૫ળ૭૨૭૬૱-ભૉ 

ળ૮૬ળ૬૫૯ળ 
૯૨૯૯૨૯૭૩૯૱ 

મૂ/૬,઼ત્લર ભવૉડ,ઙૃઞળીદ 
ગ્વૉઞફૂ બીઝશ,ઙ ર઼્ 
ઽ્ ડૉવફૂ મીઞૃરીઅ 
ઇરનીષીન-૩૭ 

ણ્. ઑ઼.ષૂ.૭ડૉવ 
ફીલમ ુફલીરગ ઉ/જી 

ળ૫ળ૬૩૯૯૮ ળ૫ળ૬૩૮૭૯
૯૱ળ૭૭૱ળ૩૩૯ 

૮૫૭/૩, ૉ઼ગડળ-૱/મૂ,
ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઈળ.ઑર. ગડીળી 
િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ  

ળ૫ળળ૨૯૱૯ ૯૯૯૱૨૫૫૩૱૯ ૩૨૩૱/૩, ઋનીળગૃઅઞ
ૉ઼ગડળ-૩૫/઼ૂ,ઙીઅપૂફઙળ 

ણ્.મૂ.ઞૉ.સીઽ 
ણૂફ, મૂ.ઞૉ.રૉ.ગ્. ઇરનીષીન

ળળ૮૱૨૨૯૬ ળ૯૬૱ળ૱૭૯
૯૬ળ૮૫૭૮૩ળ૬ 

૩૩૫/૯૮૱ ુફરર્શ
ઑબીડર્રૉન્ડ, 
ગર્ૂફબીગર્ફૂ મીઞૃરીઅ 
ફીળથબૃળી, ઇરનીષીન 

ણ્. થલ સીઽ 
ઇુપગ ણૂફ, મૂ.ઞૉ.રૉ.ગ્. 
ઇરનીષીન 

ળળ૮૱૨૨૯૬ ૪૮૯૮૪૭૱૩
૯૱૪૬૨૬૯૯૫૬ 

૩૩, રૐુવગુષવી ળ્ 
ઽીઋ઼ૂ઼, બઅજઙફૂ ફ્વૉડફૂ 
મીઞૃરીઅ, જોપબૃળ ઙીર બી ૉ઼, 
ૉ઼ડૉવીઊડ, ઇરનીષીન 

ણ્.ઑર.ઑર. યીગળ 
દમૂમૂઇુપક્ષગ, 
ઇરનીષીન 

૪૪૮૱૩૫૯૯
૪૪૮૱૪૯૪૭ 

ળ૯૯૩ળળ૯૯ 
૯૯૯૱૬૨૭૨૭૯ 

ળ૨૬,ભૉષળૂડ ળૉ઼ૂન્ણૉ ન઼્ૂ,
઼ડટૉુષલ ર઼્, વ્લવી 
ઽ્વ,રૉરફઙળ, ઇરનીષીન 

ણ્.ઑર.ઑર.ઈઅજવૂલી 
ઉ/જી.બૂ.જી.ણીલળૉગડળ 

ળળ૮૱ળળ૨૯ ૯૬ળ૮૫૬૯૭૫૩ બ્વ્ગ ફઅ. ૩૨૫/ઑ, 
કુજર્ણગર્ૂફ, સીઽૂમીઙ, 
ઇરનીષીન 

ણ્.ઙૂળૂસયીઊ ૭ળરીળ 
ણૂફ,ણૉ ન્ડવ ગ્વૉઞ ઇફૉ 
ઽ્ુ બડવ,ઇરનીષીન 

ળળ૮૱ળ૨૮૨ ળળ૮૱૮૭૩૫
૯૬ળ૮૨૨૮બ૮૯ 

ઇઽર્ર મઅઙવ્,ચ્ણી
ગૉમ્૭ળ્ણ,સીઽૂમીઙ, 
ઇરનીષીન-૬ 

ૂરદૂ ઈફઅનૂમૉફ ષૂ. જૐઽીથ
ફુ ર઼્ઙ ુ ુન઼્બીવ 

ળળ૮૱૩૬૨૮
ળળ૮૱૭૨૯૭ 

૪૪૯૯૩૩૬૭
૯૬૪૯૨૨૭૯૫૱ 

૪, સીળ્ફ કફ ર઼્ ઑવીલન઼્ 
જજર્ફૂ ઼ીરૉ, ઼ૂલ્ફ ફઙળ, 
રથૂફઙળ બૄષર્, ઇરનીષીન 

ગુર ળ ૂ, ઈળ્ગ્લ, દમૂમૂ ઼ૉષીક ઇફૉ દમૂમૂ ુસક્ષથ

ણ્. મૂ. મૂ. બઅ ી 
ઇુપગ ુફલીરગ ૂ 

ળ૫ળ૭૫ળ૱૯
ળ૫ળ૭૯૯૨૨-ભૉ  

૯૯૩૫૭૯૯૩૩૩ ળ૫, ઇષપ મઅઙવ્, ઼ીલન઼્ 
઼ૂડૂ બી ૉ઼ મ્૭વ, 
ઇરનીષીન. 
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ણ્. ઼ૃફૂવ ઇષી઼ૂલી 
ફીલમ ુફલીરગ ૂ 

ળ૫ળ૭૫ળ૱૬ ૯૱ળ૭ળ૱૮૱૭ળ મઅઙવી ફઅ. ૬૱, મીવૉ ળ
મઅઙવ્, મ્૭વ પૃરીળ્ણ, 
ઊન્ણૂલી ગ્વ્ફૂ મ઼ ડ્૭ 
બી ૉ઼, મ્૭વ, ઇરનીષીન. 

ૂરદૂ ઑવૂ઼ ભફીર્ન્ણૂટ 
રનનફૂસ ુફલીરગ ૂ 
(૭ળૂજલીર્) 

ળ૫ળ૭૫ળ૱ળ ૯૯૨૯૯૮૭૯ળ૮ ણૂ-ળ, ૮૨૩ બૉકર્ડર્ર ડીષ ર઼્, 
બ્વૂ઼ ડૉણૂલર, સીઽૂમીઙ, 
ઇરનીષીન. 

ણ્. ઇઞલ જૐઽીથ 
રૉન્ડવ ઽૉ ધ ્ગર્ીર કભૂ઼ળ 

ળ૫ળ૭૫ળ૱૫ ૯૱ળ૭૮૩૩૱૱૯ ઑ-૬, ઼ૃળયૂ ઑબીડર્રૉન્ડ
઼ળગીળૂગષીર્ડ ર઼્ ઼ીરૉ બ્વૂ઼ 
ડૉણૂલર, સીઽૂમીઙ, 
ઇરનીષીન-૬. 

રઅઞૃવી રૉષીણી 
િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ ૂ 

ળ૫ળ૭૯૯૭૭ ૯૬૪૮૫૭૮૩૮૪ મૂ-૩૫ ન્લૃ રૉપફી ઼઼્ીલડૂ, 
઼ીમળરદૂ, ઇરનીષીન. 

ગુર ળ ૂ, ઘ્ળીગ ઇફૉ ખહપ ુફલરફ દઅ
બ્વ્ગ ફઅ. ૱, બઽૉવ્રીશ, ણૌ. જીષળીઞ રઽૉદી યષફ, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ઑજ. જી. ગ્સૂલી 
ગુર ળ 

ળ૫ળબ૫૬૩૯
ળ૫ળબ૫૬૨૨-ભૉ 

ળ૯ળ૯૮ળળ૮ 
૯૯૯૱૬૨બ૨બ૬ 

ળ, બીળ઼ મઅગ્વ્ટ, ઈનૂળીઞ 
મઅગ્વ્ટફૂ ઼ીરૉ, ૉળથીદૂધર્ 
નૉળી઼ળ ફજીગ, જોપબૃળ, 
ઇરનીષીન.

ૂરદૂ ઑર. મૂ.જાફૂ 
ઈલૃષિનગ બળષીફી ઇુપગીળૂ 

ળ૫ળબ૫૬૩૬ ૪૯૪૱૯૭૬૩ 
૯૯૯૱૬૨૭૨૭૯ 

મૂ/૯૮, ઼ૂરઅપળ ઼ૂડૂ, 
ુ રઅિનળ અ઼ગૃવ  ઇરનીષીન-
ગવ્વ ઽીઊષૉ, ઇણીવઞ જી. 
ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ઞૉ. ઑજ.ળીષ 
અ઼લૃગદ ગુર ળ,(૫)  

ળ૫ળબ૫૬૨ળ ૯૱૪૭૪૩૬૬૯૫ દીળીઽિળ઼નફ,૬-ઑ઼. મૂ. 
ઑ઼. કિભ઼ ર઼્ ઼઼્ીલડૂ, 
ફીળીલથફઙળ ળ્ણ, બીવણૂ, 
ઇરનીષીન

ભૃણ ગન઼્વડન્ડ ળ૫ળબ૬૩૮૯ --

ૂ ષલ. ણૂ. જૐઽીથ 
અ઼લૃગદ ગુર ળ (ઘ્ળીગ) 

ળ૫ળબ૫૬૨૩ ૯૱૪૭૨૯૩૯૯૨ બ્વ્ગ ફઅ.ળ૮૮,ઙ/૩,ડીઉબ, 
ૉ઼ગડળ-૯, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઈળ. ઑવ. ષો લ 
ફીલમ ગુર ળ (ળગદ ઼ૃળક્ષી)

ળ૫ળબ૬બ૯૩ ૪૫૪૨૨૨૭૯ 
૯૱૪૭૪૯૩૩૯૩

બ્વ્ગ ફઅ. બ૩/૫,પ-ડીઉબ, 
ૉ઼ગડળ-ળ૫, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ઑ.ડૂ. ગગગણ 
ફીલમ ગુર ળ 

ળ૫ળબ૬બ૯ળ બ્વ્ગ ફઅ.ળ૮૮,ઙ/૩,ડીઉબ, 
ૉ઼ગડળ-૯, ઙીઅપૂફઙળ 

ફીલમ ગુર ળ (જી.સી.) ળ૫ળબ૫૬૨બ 
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ુફલીરગ ૂ, રધ્ લ  ધ ખહપ યઅણીળ દઅ
‘‘ખહપ યઅણીળ યષફ’’, ‘ઘ’ ળ્ણ, ૉ઼ક્ડળ-૩૫/઼ૂ,ઙીઅપૂફઙળ-૫૱૪૨૩૫. 

ૂ ઈળ.઼ૂ.રૂફી  
ુફલીરગ  

૪૫૪૭૨૯૮૯ 
૪૫૪૭૯૭૱૮-ભૉ  
૪૫૪૭૯૭૱૯

૯૬૪૯૱૮૪૯૯૯ 
૯૨૯૯૯૬૩૱૪૪ 

૭૪૪/૬,‘જી’ ડીઊબ, 
ૉ઼ક્ડળ-૪૨, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઑ.મૂ.઼્વઅગૂ  
ફીલમ ુફલીરગ(ખહપ) 

૪૫૪૭૨૯૮૮ ૯૯૨૯૯૪૮૯૫૨ ૩૫૪, ઈફઅનફઙળ ઼઼્ીલડૂ, 
ૉ઼ક્ડળ-૪૯, ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ઞૉ.બૂ.ર્રૂફ  
િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૭૨૯૮૯ (૨૪૯૮૬)૪૭૨૩૮૬
૯૱૪૭૫૫૩૨૯૩ 

રૃ. સૉળૂસી, ર  જીન બી ૉ઼, 
દી. ગવ્વ(ઋ.ઙૃ.),  
ુઞ-ઙીઅપૂફઙળ-૫૱૪૯૪૩ 

ૂરુદ ઈળ.ઑ઼.બડૉવ  
઼ૂ  ડર ઑફીવૂ  ડ ગર 
્ગર્ીરળ 

૪૫૪૭૨૯૮૱ ૪૮૱૭૨૪૮૩  
૯૱૯૯૩૬૨૭૩૯ 

ઞૉ-૫૫, ુસષપીળી ઑબડર્રૉન્ ડ 
ધવદૉઞ-સૂવઞ ળ્ણ, 
ધવદૉઞ, ઇરનીષીન

ૂરુદ જ્લ્ુદ ઽળૉ સ બઅણલી 
ષળ ખહપ ુફળૂક્ષગ  

૪૫૪૭૯૮૯૪ ૯૯૨૯૯૪૮૯૫૮ ૩૮, ઼ૄલર્નૂબ મઅગ્ વ્ટ, 
ધવદૉઞ-સૂવઞ ળ્ણ, 
ધવદૉઞ, ઇરનીષીન

ૂરુદ ઋુરર્ ઑ઼.બઅિણદ  
યઅણીળ ઘળૂન 
ઇુપગીળૂ(ખહપ) 

૪૫૪૭૯૮૯૯ ૪૮૬૨૮૯૨૯ 
૯૬૪૮૭૯૯૯૭૪ 

૪૨૩, ઼ૄળ ૉ઼ળૂણન્ ઼ ૂ, 
બઅજષડૂ, મૂજી વૉફ, ઙૃવમીઊ 
ડૉગળી, ઇરનીષીન

ૂ ગૉ .ઞૉ. ભૄવૉ ી  
ણૉબ્ રૉફૉઞૉળ(ખહપ) 

૪૫૪૭૯૮૯૨
૪૫૪૭૯૭૱૭

૪૯૬૩૨૫૮૨
૯૬૪૮૭૮૫૫૪૪

ઑ-૱૨૬, જૂન્ રલ ડીષળ, 
રૉરફઙળ, ઇરનીષીન-૭૪

ુફલીરગ ૂ, ગીરનીળ ળીજ્લ ુષરી લ્ઞફી,
બઅજનૂબ યષફ, ૂજોરીશ, ઈ રળ્ણ, ઊન્ ગરડૉક્ષ બી ૉ઼, ઇરનીષીન-૩૬.

ણૌ. ઑફ.ઑ઼.ષ્ળી  
ુફલીરગ 

૪૯૭૬૬૱૯૪ 
૪૯૭૬૨૯૯૨ 
૪૯૭૬૬૱૯૪-ભૉ

૪૯૪૯૯૫૱૬ 
૯૯૯૱૬૨૭૨૭૱ 

૬, િનબષૂવી મઅઙવ્ટ, 
 ષીઙદ ગર્ૂફ ઽીઋ઼ ષૂ-૫ 
઼ીરૉ, ધવદૉઞ,  ઇરનીષીન. 

ણૌ. ઼રૂળ ષૂ.સીઽ  
ફીલમ ુફલીરગ 

૪૯૭૬૭૮૪૱-ભૉ  
૪૯૭૬૨૯૯૨  
૪૯૭૬૩૱૮૮

૪૮૯૬૩૱૭૫  ડૂ-૫ પળથૂપળ ફ્વ્ડ઼, 
વીણ ઼઼્ીલડૂ ળ્ણ, 
ષ  ીબૃળ, ઇરનીષીન-૩૭

ઙૃઞળીદ મ્ણર્  કભ ઈલૃષિનગ ઑન્ણ લૃફીફૂ ઼ૂ ડર઼ કભ રૉણૂ઼ૂફ
ગીઋન઼્ૂવ ઽીઋ઼, ન્લૃ ુ઼ષૂવ ઽ્ુ બડવ ગઅબીઋન્ણ, ઇ઼ીળષી, ઇરનીષીન-૫૱૨ ૨૩૮.

ૂ ણૌ. ઽ઼રૃઘ ઞૉ. ઼્ફૂ 
રૃઘ 

૪૪૮૱૨૬૯૫
૪૪૮૱૨૬૯૫-ભૉ 

૪૪૯૱૪૫૭૱
૯૪૪૯૪૫૫૭૭૮ 

૪૮૬/૩૬ ુષષૉગીફઅન રૂવફૂ 
મીઞૃરીઅ, ળઘૂલીવ ળ્ણ, 
ળઘૂલીવ,  ઇરનીષીન-૪૩

ૂ ઽળબીવુ઼અઽ ઑજ. બળરીળ 
ળજી ડર્ ીળ  

૪૪૮૱૨૬૯૫
 

૪૭૮૪૯૫૨૨
૯૱૪૭૯૱૮૱૮૮ 

જી-૫૨૫, સૂવીવૉઘ ડીષળ, 
બ્વૂ઼ ડૉણૂલર ઼ીરૉ, 
સીઽૂમીઙ, ઇરનીષીન- ૨૬ 
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઼ળગીળૂ ઈલૃષન ઽ્ુ બડવ 
ૉ઼ક્ડળ-૪૪, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ષો  િનફૉસજઅ  બઅ ી,  
ષો  બઅજગરર્ 

૪૫૪૪૪૭૨૯ ૪૫૪૪૪૪૮૱
૯૬૪૯૫૭૯૪૯૬

૭૨/૩, જી-૩, 
ૉ઼ક્ડળ-૪૫, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ષો  ભી ઙૃફ બડૉવ,  
ષો  ક્ષીળ઼ૄ  

૪૫૪૪૪૭૨૯ ૯૬૪૮૬૨૬૨૨૬ ઑ-૪૨૫, ુષ  ળૉ઼ૂણન઼્ૂ, 
ઇરનીષીન-૭૪.

ૂ ષો  પરન્  બડૉવ,  
ઈળ.ઑર.ક. 

૪૫૪૪૪૭૨૯
 

૪૫૪૪૬૯૯૨ 
૯૱૪૭૯૯૪૯૬૫ 

ઈળ.ઑર.ક. ક્ષીડ ર઼્, 
઼ળગીળૂ ઈલૃષન ઽ્ુ બડવ 
અ઼ગૃવ, ૉ઼ક્ડળ-૪૪, 

ઙીઅપૂફઙળ.

ૂરદૂ ષો  રૅનૃવીમૉફ ષો લગ 

ઑર.ક. 
૪૫૪૪૪૭૨૯ ૯૬૪૯૨૫૱૯૭૩ ૩૪/૫, જી-૩, 

ૉ઼ક્ડળ-૪૨, ઙીઅપૂફઙળ.

યીળદૂલ દમૂમૂ ઇફૉ ઽ્ુરલ્બૉધૂ બધ્પુદફૂ ગજૉળૂ
ણૌ. જીષળીઞ રઽૉદી યષફ, બ્ વ્ગ ફઅ.-૩ મૂજા રીશૉ,  ઙૃઞળીદ ળીજ્લ, ઙીઅપૂફઙળ.

ણૌ. ઑર.મૂ.જાફૂ  
ુફલીરગ  

૪૫૪૭૫૯૱૭ 
૪૫૪૭૫૯૯૯  
૪૫૪૭૫૯૯૭-ભૉ  

૪૯૪૱૯૭૬૩ 
૯૯૯૱૬૨૭૨૭૯ 

મૂ-૯૮,ુ઼રઅપળ઼ૂડૂ, 
ુ -રઅિનળ અ઼ગૃવ, 
ઇરનીષીન-ગવ્વ ઽીઊષૉ, 
ઇણીવઞ, જી-ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ઑવ.જી.ઽૉ ળરી  
ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪૭૫૯૯૯ 
૪૫૪૭૫૯૯૭-ભૉ

 બ્ વ્ગ ફઅ. ૫૱/૪,ચ- ડીઊબ 
ૉ઼ક્ડળ-૪૱, ઙીઅપૂફઙળ.

ણૌ. ઞૉ..ઑર. ઋબધ્ લીલ  
ફીલમ ુફલીરગ 

૪૫૪૭૫૯૱૮ ૪૯૪૱૯૫૫૪
૯૱૯૯૨૯૬૫૭૨ 

ૂફીધ ઽ્મ઼્ બ્વ્ગ-૩૩૩ 
જી-૫૨૫-ગૃણી઼થ, 
ઙીઅપૂફઙળ.

રનનફૂસ ુફલીરગ(ઈલૃ) ૪૫૪૭૫૯૱૯ --

ણૌ.ઈળ.ણૂ.બડૉવ  
રનનફૂસ ુફલીરગ(ઽ્ુર) 

૪૫૪૭૫૯૱૯ 
૪૫૪૭૫૯૱૯-ભૉ

૪૫૪૬૱૮૪૫ પ્ વ્ડ ફઅ. ૫૬૮/ઑ-૪, 
ૉ઼ક્ડળ-૩૪ ઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ઑ઼.ણૂ.યૃળૂલી  
ષઽૂષડૂ ઇુપગીળૂ ષઙર્-૩ 

૪૫૪૭૫૯૱૱ ૯૯૯૯૭૨૯૮૩૬ બ્ વ્ગ ફઅ. ૪૱૬/૪, 
ચ-ડીઊબ ૉ઼ક્ડળ-૩૯, 
ઙીઅપૂફઙળ

ગીઋન઼્ૂવ કભ ઽ્રૂલ્બૉધૂ રૉણૂ઼ૂફ
ગીઋન઼્ૂવ ઽીઋ઼, ન્લૃ ુ઼ુષવ ઽ્ુ બડવ બી ૉ઼, ઇરનીષીન-૩૮

ણૌ. ઑર. ણૂ. ળીઞબૄદ 
રૃઘ 

૪૪૮૱૩૫૯૯ ૯૱૪૭૮૯૮૫૯૪ ઑ-૩૯, ૂ ષ ય ણૃપ્વૉગક્ષ, 
ષીચ્ણૂલી ણય્ઊ ળીંઙળ્ણ, 
ષણ્નળી-૫૯૨૨૩૯

ૂ ઑફ. ગૉ . ઋબીધ્લીલ 
ળજી ડર્ ીળ 

૪૪૮૱૩૫૯૯ ૯૬૪૱૩૯૯૨૯૯ ૯૮, ઊ ગ્ફગર્ૂફ, વીવઙૉમૂ 
ઈ ર બી ૉ઼, મ્બવ પૃરી 
ળ્ણ, ઇરનીષીન-૫૱૨૨૭૱  
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ઙૃઞળીદ ડૉ ડ ઑઉણ઼ ગઅ ડર્ ્વ ઼઼્ીલડૂ, ઇરનીષીનફૂ ગજૉળૂ 
ક-૩૮, ન્લૃરૉન્ડવ ગઅબીઋન્ણ, કબ્ટૂડ ઑફ.ઈઉ.ક.ઑજ. રૉચીથૂફઙળ, ઇરનીષીન-૩૮

ણીર્. નૂબગૃરીળ ઙૃ ી 
ઑણૂસફવ ્ઞૉગડ ણીલળૉગડળ 
ઇફૉ ુફલીરગ ઙૃઞ. ડૉડ 
ગીઋન઼્ૂવ ભ્ળ બ્વણ 
ડર્ ીન઼્ભલૃટફ. 

૪૪૮૱૭૪૩૨ 
 

૯૱૪૭૨૮૫૬૨૫ 
ઑભજીઑફઈળ 
૪૯૪૱૯૩૯૯ 

૯, ડીઉબ ઑ-૩, ઼ૂડૂ, 
રૉફગી ઽ્ બૂ.વૂ. ષીઙદ 
઼ૂડૂ ઇણીવઞ ઇરનીષીન 
ગવ્વ ઽીઉષૉ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ણીર્. ળીઞૉસ ઙ્બીવ 
જોઉન્ડ ણીલળૉગડળ (બ્વણ ૉ઼ભડૂ 
ઇફૉ ઙૃઞ. ડૉડ ગીઋન઼્ૂવ ભ્ળ 
બ્વત ડર્ ીન઼્. 

૪૪૮૱૨૪૩૩, 
૩૪, ૩૫ 

૯૱૪૭૮૩૫૩૯૫ બ-ઽૂવડફ ળૉ઼ૂણન઼્ૂ ઈફઅન 
ફઙળ બી ૉ઼, ળૂવીલન઼્ બૉડર્ ્વ 
બ ાબ, ૩૨૨ ળીંઙ ળ્ણ બી ૉ઼, 
જીષળીઞ બીગર્, ઇરનીષીન. 

ણીર્.  ઈળ જી રઽીઞફ 
જોઉન્ડ ણીલળૉગડળ (મૉટૂગ 
઼ષીર઼્ ણૂષૂટફ) 

૪૪૮૱૨૪૩૩, 
ધૂ ૩૫ 

૯૱૯૯૨૬૩૮૩૪ ઑભ-૪, ગવઙૂ ઑબીડરન્ડ, 
ઞુલઽઅન ગૄવ ફજીગ, 
રથૂફઙળ, ઇરનીષીન 

ૂ રફ્ઞ ઼ૉષગીફૂ 
ળૂજી.ગ્.કણીર્ફૉડળ ૂ ગૉળ ઑન્ણ 
઼બ ડ) 

૪૪૮૱૨૪૩૩, 
ધૂ  ૩૫ 

૯૱૪૭૬૫૩૫૪૬ બ/ઑ, દૂ બુદ ઑબીડર્રૉન્ડ 
ઞૃફૂ ઽીઉગ્ડર્ફૂ બીઝશ, 
ફષળઅઙબૃળી, ઇરનીષીન. 

ૂ ઑ઼.ઑ઼.ઢીગળૉ  
(ભીલફીન઼્ ગઅડર્ ્વળ) 

૪૪૮૱૨૪૩૩, 
ધૂ  ૩૫ 

૯૬૪૯૬૭૱૯૬૨ ળ/૬, જી-૩, ડીઉબ,  
ૉ઼ગડળ-૪૨, ઙીઅપૂફઙળ. 

ણીર્. ળૂબવ સીઽ 
ગ્ કણીર્ફૉડળ ૂ(બ્વણ ૉ઼ભડૂ) 

૪૪૮૱૨૪૩૩, 
ધૂ  ૩૫ 

૯૱૪૬૨૬૨૭૯૯ ૪, ગૉસષગૃઅઞ ભવૉડ઼, 
ઞૉઢીયીઊ બીગર્  ફજીગ, 
ફીળીલથફઙળ ળ્ણ, બીવણૂ, 
ઇરનીષીન. 

 
 

 
¿ùÔ ÕþíìÖÞù Þëå Àßõ Èõ, ÜëÞ ìäÞÝÞù Þëå Àßõ Èõ, ÜëÝë ìÜhëÖëÞù Þëå Àßõ 
Èõ ±Þõ áùÛ çäý ÃðHëùÞù Þëå Àßõ Èõ. 

- ìèÖùÕØõå 
 

çõäë ÜëËõ ÕöçëÞí ÉwßÖ èùÖí Þ×í, ÉwßÖ Èõ ÕùÖëÞë ç_À<ìÇÖ °äÞÞõ 
ÈùÍäëÞí ±Þõ ÃßíÚù çë×õ ±õÀwÕ ×äëÞí. 

- ìäÞùÚë Ûëäõ 
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ઋપ્ઙ ઇફૉ ઘીથ ુષયીઙ 
બ્ વ્ગ ફઅ. ૭, ૂજો ઇફૉ જ્ધ્ રીશ,  ઼ળનીળ યષફ, ફષી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ  

ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ

ૂ રઽૉ ળ સીઽૃ 
ઇગર્ ઼ુજષ (ઋ.ઘી.ુષ.) 

૪૫૪૭૨૯૨૩
૪૫૪૭૨૯૨૫ 
૪૫૪૭૨૱૬૬-ભૉ

૭૬૯૪૮ 
૯૯૯૱૬૨૮૬૩૯ 

ગ-૭૩૨, ૉ઼ગડળ-૪૨,
ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑજ. ઼ૂ. સીઽ 
ઇગર્ ઼ુજષફી  ળઽ લ 
઼ુજષ 

૪૫૪૭૨૯૨૫ ૪૫૪૬૮૫૨૮
૯૬૪૮૯૭૯૪૱૨ 

૩૪૨૱/૪, ૉ઼ગડળ-૫/ઑ,
ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂરદૂ ષૂ. ડૂ. ઼ળ ષદૂ  
ઇગર઼્ુજષફી ળઽ લ 
઼ુજષ (ગળીળ ઈપીિળદ) 

૪૫૪૭૨૯૨૫

ૂ ુષબૃવ ુર ી  
઼ુજષ ( ષી઼ફ, 
લી ીપીર, નૉષ ધીફ, 
ફીઙિળગ ઋ લફ) 

૪૫૪૭૨૯૨૮
૪૫૪૭૮૯૯૭-ભૉ 

૪૮૯૪૭૬૱૱
૯૯૯૱૬૨૮૩૫૭ 

ઑ/૮૨૩, ૮ ્ રીશ,
ઈસીષીળૂ ઑબીડર્રૉન્ડ,  
ભફ ળૂબબ્વૂગ બીઝશ, 
ઇરનીષીન.

 
઼ુજષફી ઇગર્ ળઽ લ 
઼ુજષ ( ષી઼ફ) 

૪૫૪૭૨૯૨૱ 
-

ૂ મૂ. ઑવ. ઢીગ્ળ 
઼ુજષફી ળઽ લ  ઼ુજષ 
( ષી઼ફ ઇફૉ 
ઑ઼.ઑ઼.ઈઉ) 

૪૫૪૭૩૱૮૪
 

- ડૂમ્મીષી઼, ઉન્ ્ણી,
ૉ઼ગડળ-૯, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઇ થગૃરીળ ઑર. ઼્વઅગૂ
઼ુજષ (ગૃડૂળ ઋપ્ઙ) 

૪૫૪૭૯૬૯૱
૪૫૪૭૯૫૪૱-ભૉ

ળ૫ળ ૬૫૯૫૮
૯૯૪૭૪ - ૫૮૬૫૮

પ્વ્ડ ફઅ. ૫૫૮
ૉ઼ગડળ - ૩/઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ળીઞૉસ ઙ્ળૉ   
઼ુજષ (ગૃ.ઋ)ફી ઇઅઙદ 
રનનફૂસ 

૪૫૪૭૯૬૯૯ - ઈફઅન ષીડૂગી, ૩૯૩/૩,
ૉ઼ગડળ-૪૪, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઈળ. ઈળ. રઽૉદી  
અ઼લૃગદ ઼ુજષ, (રઽૉગર, 

પ્વીફીંઙ, મઞૉડ, ગૃડૂળ 
ઋપ્ઙ) 

૪૫૪૭૨૯૩૫
૪૫૪૭૨૯૩૬ 

૪૮૯૫૪૨૯૭
૯૱૪૭૨૯૭૩૪૫ 

ઑ-૱, સીઅુદફીધ
ઑબીડર્રૉન્ડ, ૩૫૪ ભૃડ 
ળીંઙળ્ણ, રૉણૂવીંગ ઙવૂ, 
ૉ઼ડૉવીઉડ, ઇરનીષીન. 

ગૃ. ઞૉ. ઑર. બઅણલી 
અ઼લૃગદ ઼ુજષ (રઽૉગર) 

ફી ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪૭૨૯૩૫ - પ્વ્ડ ફઅ. ૯૯૯/ળ,
ૉ઼ગડળ-ળ-ણૂ, ઙીઅપૂફઙળ.  

ૂરદૂ ૂનૉષૂ સૃગવ 
ઘી઼ ભળઞ બળફી ઇુપગીળૂ 
( ્ત઼્ીઽફ ઇફૉ ઘીથ) 

૪૫૪૭૨૯૩૯ ૪૫૪૩૨૭૩૱ ૂુફષી઼,
પ્વ્ડ ફઅ. ૪૫૫/૩,  
ૉ઼ગડળ-૪૱, ઙીઅપૂફઙળ.
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ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ

ૂ ર.ઞ.બડૉવ 
ફીલમ ઼ુજષ ( ષી઼ફ) 

૪૫૪૭૬૭૩૩
૪૫૪૭૯૱૨૪ 

૪૭૬૯૨૨૬૯
૯૱૪૭૮૭૩૩૬૯ 

઼ૂ-૫, ઞવીળીર પ્વીટી,
ઞષીઽળ જ્ગ,  રથૂફઙળ 
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૨૱

ૂ ઈળ. ગૉ . સીઽ  
ફીલમ ઼ુજષ  (ગૃડૂળ 
ઋ ્ઙ, ડૉક્ષડીઉવ) 

૪૫૪૭૨૯૪૯
૪૫૪૭૯૱૨૫ 

૪૫૪૫૩૨૪૩
૯૱૪૬૨૯૱૨૫૩ 

પ્વ્ડ ફઅ. ૭૪૫/૪,
ઈષગીળ ઑબીડર્રૉન્ડ,  
ૉ઼ગડળ-૪૩, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ઇઅમીવીવ બડૉવ  
ફીલમ ઼ુજષ (ગૃડૂળ 
ઋ ્ઙ) ફી ળઽ લ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૨૯૪૯ -
૯૬૪૯૮૯૱૯૪૨ 

૯૯૪/૪, ૉ઼ગડળ-૪-઼ૂ,
ઙીઅપૂફઙળ.  

ૂ ઈફઅન ટીંટીવી 
 ફીલમ ઼ુજષ  ( ૉ઼ષી) 

૪૫૪૭૨૯૩૭
૪૫૪૭૨૯૩૮ 

૪૫૪૫૨૪૮૩
૯૱૪૬૬૬૯૪૫૫

પ્વ્ડ ફઅ. ૭૨૭/૩,
ૉ઼ગડળ ફઅ. ૮.મૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂરદૂ ગૉ . ઑજ. બઅણલી 
ફીલમ ઼ુજષ ( ૉ઼ષી) ફી 
ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪૭૨૯૩૮ - પ્વ્ડ ફઅ. ૩૪૭૩/૪,
ૉ઼ગડળ-૬-઼ૂ,  

ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઼ૂ. ઈળ. ષીશી 
ઘી઼ ભળઞ બળફી 
ઇુપગીળૂ (ફીઙિળગ 
ઋ લફ) 

૪૫૪૭૬૯૮૱ ૪૯૬૭૨૱૨૫ ઑ઼-૫, ળીઞપીફૂ 
ઑબીડર્રૉન્ડ, રીફષ રઅનૂળ 
બી ૉ઼, રૉરફઙળ, ઇરનીષીન. 

ૂ બૂ. ઈળ. સૃગવ  
ઘી઼ ભળઞ બળફી 
ઇુપગીળૂ (BIFR) 

૪૫૪૭૨૭૱૭ ૪૯૨૯૯૱૨૩
૯૯૯૱૯૫૱૫૭૯ 

૫૯, ઇફૃળીઙ મઅગ્વ્ટ,
઼્વી ુબ્ળઞ બી ૉ઼,  
઼ીલન઼્ ઼ૂડૂ ળ્ણ, ઼્વી,  
ઇરનીષીન - ૫૱૨ ૨૮૨

ૂ ઈળ. ઑફ. દણષૂ  
ઋબ ઼ુજષ 
(રઽૉગર,( ગૉસ/ ડ્ળ) 

૪૫૪૭૬૯૯૩ ૪૫૪૫૩૨૱૭ પ્વ્ડ ફઅ. ૩૪૯૯/૩,
ૉ઼ગડળ-૮.ણૂ, ષીષ્વ ળ્ણ, 

ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ મૂ. ષૂ. ણીર્ળ 
ઋબ ઼ુજષ 
(ળજી ડર્ ૂ, અ઼ગવફ) 

૪૫૪૭૨૯૪૮ -
૯૯૩૫૩૩૪૩૯૫ 

પ્વ્ડ ફઅ. ૩૫૯/૪,  
ૉ઼ગડળ-૫.ઑ ન્લૃ, 

ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ મૂ. ઑ઼. રઽૉદી  
ઋબ ઼ુજષ  
( ્ત઼્ીઽફ ઇફૉ ઘીથ) 

૪૫૪૭૨૯૫૪ ૪૫૪૫૫૩૩૮ પ્વ્ડ ફઅ. ૮૮૱/૪, 
બઅજષડૂ બીગર્, ૉ઼ગડળ-૪૫, 
ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ઑ઼. ઑર. ર્િણલી 
ઋબ ઼ુજષ ( ૉ઼ષી) 

૪૫૪૭૨૯૫૨ ૪૫૪૫૮૱૱૯ પ્વ્ડ ફઅ. ૩૨૯/૩,  
ૉ઼ગડળ-૫.ઑ, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ મૂ. ઑવ. મીળૂલી 
ઋબ ઼ુજષ ( ષી઼ફ) 

૪૫૪૭૨૯૭૮ ૪૫૪૫૯૬૯૬ પ્વ્ડ ફઅ. ૬૫૯/૪,  
ૉ઼ક્ડળ-૭ઑ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑ. ઑર. ુ ષૉનૂ 
ઋબ ઼ુજષ (ઘીથ ઇફૉ 
ડૉક્ષડીઉવ) 

૪૫૪૭૯૱૨૭ ૪૫૪૫૩૭૫૯ પ્વ્ડ ફઅ.૩૮૫૪/૩,
ૉ઼ગડળ- ૪.ણૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 
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ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ

ૂ ગૉ . ઑ. બડૉવ 
ઋબ ઼ુજષ  
(G.I.D.C.,વચૃ ઋ ્ઙ)  

૪૫૪૭૨૯૪૱ ૪૫૪૬૭૯૭૭ ૩૩૭૫/૪, ૉ઼ગડળ-૪.ઑ,
ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂરુદ બૂ. ષૂ. બૂઢષી 
ઋબ ઼ુજષ 
(ગૃડૂળ ઋપ્ઙ) 

૪૫૪૭૬૯૮૱ ૪૭૬૮૬૩૮૭ ઑભ/૪, ઙૂળપળ ઑબીડર્રૉન્ડ, 
રથૂફઙળ, ઇરનીષીન. 

ૂ ઑ. ઑજ. જાળૂષીવી 
ઋબ ઼ુજષ 
(મઞૉડ-પ્વીફીંઙ) 

૪૫૪૭૨૯૪૯ ૪૮૬૮૮૬૫૮
૯૬૪૮૫૪૱૯૮૯ 

જાળૂષીવી બીગર્, ઊ ળયૃષફ 
બી ૉ઼, ફષળઅઙબૃળી, 
ઇરનીષીન. 

સીઘીકફી ડૉ ુવભ્ફ ફઅમ૪ 
સીઘી ઼ૉગસફ ઇુપગીળૂફૃઅ ફીર સીઘીફી ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ

ણ (રઽૉગર) ૂ ઑર. ણૂ. ઙીમીથૂ ૪૫૪૭૨૯૫૯  
૪૫૪૭૨૯૯૯-ભૉ 

જ ૂ ઑફ. લૃ. જાબુદ, ૪૫૪૭૨૯૫૮ 
ઞ ૂ રઽૉન્  ઈળ. ઼્ફૂ  ૪૫૪૭૨૯૬૬ 
ઈઉ ૂ બૂ. ઑજ. ઞઙદીબ ૪૫૪૭૨૯૬૫ 
બૂ ૂ ણૂ. ગૉ . ળીઢ્ણ ૪૫૪૭૨૯૬૱ 
ઙ ૂ ઑ઼. ઑ઼. બડષપર્ફ ૪૫૪૭૨૯૬૪ 
ણ.૩ ૂ ઑફ. ઞૉ. ષીચૉવી(ઊન્જીઞર્) ૪૫૪૭૨૯૬૨ 
ઝ ૂરદૂ બૂ. ષૂ. બૂઢષી ૪૫૪૭૨૯૫૯ 
ઝ.૩ ૂ ષીલ. ઑવ. ૉ઼ષગ ૪૫૪૭૨૯૪૭ 
મ ૂ રફૂહ ઑફ. ર્નૂ ૪૫૪૭૨૯૫૭ 
ઇ ૂ ઑ. ણૂ. લી઼(ઊન્જીઞર્) ૪૫૪૭૨૯૫૬ 
ડ ૂ બૂ. ષૂ. બડૉવ ૪૫૪૭૨૨૱૫ 
ણ.ળ ૂ બૂ. લૃ. ઢક્કળ ૪૫૪૭૨૯૬૩ 
ઘ.૩ ૂ બૂ. ષૂ. બડૉવ(ઊન્જીઞર્) ૪૫૪૭૨૯૯૭ 
ઘ ગૃ. ઑ઼. ઑર. નષૉ ૪૫૪૭૨૯૬૭ 
઼ ૂ ણૂ. ગૉ . બડૉવ(ઊન્જીઞર્) ૪૫૪૭૬૯૮૯ 
લ ૂરદૂ ગૉ . ઑ. રઽૉદી ૪૫૪૭૨૬૭૱ 

ફીથીઅ સીઘી ૂ ઈળ. ઑ઼. નષૉ ૪૫૪૭૬૮૩૮ 
ળજી ડર્ ૂ ઉન્જીઞર્ ૂ ઑજ. બૂ. ઙીરૉદૂ(ફી. ૉ઼.ઇ.) ૪૫૪૭૨૯૨૨ 
ળ્ગણ સીઘી ૂ ઑજ. ઑજ. મ્ળૂ઼ીઙળ 

(ફી. ૉ઼.ઇ.)
૪૫૪૭૨૯૭૫ 

ડ્ળ ઉન્જીઞર્ ૂ ઈળ. બૂ. ળીથી ૪૫૪૭૨૯૭૭ 
ગ્મ્પ્લૃડળ ૉ઼વ ૂ ષૂ. ણૂ. રગષીથી 

ૂ ઑફ. ઑર. ઉષીન઼્ 
 

૪૫૪૭૩૩૬૭ 
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ઋપ્ઙ ગુર ળ ૂફૂ ગજૉળૂ
બ્વ્ગ ફઅ. ૩-૪, જ્ધ્ રીશ, ઋ ્ઙ યષફ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ મૂ.મૂ.  ષોફ 

ઋ ્ઙ ગુર ળ 
૪૫૪૭૬૫૯૮
૪૫૪૭૪૭૪૮ 
૪૫૪૭૪૭૪૩-ભૉ 

૪૮૫૨૯૭૯૱
૯૯૯૱૬૨૮૩૭૭ 

મૂ-૬, ઼ૃઅનળર ભવૉડ઼, 
ઑવ.ણૂ.ઑન્ જી.ગ્વૉઞ 
ગમ્ બીઋન્ ણ, ફષળઅઙબૃળી, 
ઇરનીષીન-૯

ૂ જી.ઑર.ડીઅગ 
ઋ ્ઙ ગુર ળ ૂફી ળઽ  લ 
઼ુજષ  

૪૫૪૭૪૭૪૬ ૪૫૪૬૫૱૱૮ પ્ વ્ડ ફઅ.૩૯૪૯/૩,
ૉ઼ગડળ-ળ/ણૂ, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ઈળ.઼ૂ.રૂફી, 
ઇુપગ ઋ ્ઙ 
ગુર ળ(઼.ઘ.) 

૪૫૪૭૪૮૯૩
  

૯૯૯૱૬૨૭૪૫૮
  

૪૯૨, ’જી-૩’ ડીઉબ, 
ૉ઼ગડળ-૯, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑર.ઑ઼.઼્વઅગૂ 
ઇુપગ ઋ ્ઙ 
ગુર ળ(ુષગી઼) 

૪૫૪૭૪૭૫૯ 
૪૫૪૭૪૭૫૮ 
 

૪૮૯૭૪૭૯૩
૯૬૪૬૪૬૨૮૪૱ 

૫/૪૯, બિળ ર 
ઑબીડર્રૉન્ ડ, ઞલસૉભીવૂ ળ્ 
ઽીઋ઼ બી ૉ઼, ૉ઼ડૉવીઉડ,  
ઇરનીષીન-૩બ

ૂ ઑજ.ણૂ. ૂરીશૂ  
ઉ/જી. ઇુપગ ઋ ્ઙ 
ગુર ળ (ુષ દળથ) 

૪૫૪૭૪૮૱૮ ૪૫૪૪૮૩૮૯  
૯૯૪૭૬૫૭૫૱૭      

પ્ વ્ડ ફઅ.૪૫૬/૩,
ૉ઼ગડળ-૫/મૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑજ.ણૂ. ૂરીશૂ  
ઉ/જી. દીઅુ ગ 
઼વીઽગીળ(ળ઼ીલથ) 

૪૫૪૭૪૮૱૮ ૪૫૪૪૮૩૮૯  
૯૯૪૭૬૫૭૫૱૭      

પ્ વ્ડ ફઅ.૪૫૬/૩,
ૉ઼ગડળ-૫/મૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑજ.ણૂ. ૂરીશૂ  
અ઼લૃગદ ઋ ્ઙ 

ગુર ળ(઼્  ડ-ડૉક્ષ.) 

૪૫૪૭૪૮૱૮ ૪૫૪૪૮૩૮૯  
૯૯૪૭૬૫૭૫૱૭      

પ્ વ્ડ ફઅ.૪૫૬/૩,
ૉ઼ગડળ-૫/મૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑર.ષીલ.નુક્ષથૂ 
અ઼લૃગદ ઋ ્ઙ 

ગુર ળ( અ઼ગવફ) 

૪૫૪૭૪૭૫૪
૪૫૪૭૪૭૫૫ 

૪૯૬૯૨૯૯૩
૯૱૪૬૩૨૨૪૬૩      

૩૪, રુથજઅ  ઼઼્ીલડૂ 
ુષયીઙ-૫,  
઼ૃળપીળી ઼ગર્વ બી ૉ઼, 
઼ીવ ઽ્ુ  બડવફૂ મીઞૃરીઅ, 
ધવદૉઞ, ઇરનીષીન.

ૂ ઑર.ષીલ.નુક્ષથૂ  
ઉ/જી. અ઼લૃગદ ઋ ્ઙ 
ગુર ળ(ઉન્ ી) 

૪૫૪૭૪૭૫૪
૪૫૪૭૪૭૫૫ 

૪૯૬૯૨૯૯૩
૯૱૪૬૩૨૨૪૬૩      

૩૪, રુથજઅ  ઼઼્ીલડૂ, 
ુષયીઙ-૫, ઼ૃળપીળી ઼ગર્વ 
બી ૉ઼, ઼ીવ ઽ્ુ  બડવફૂ 
મીઞૃરીઅ, ધવદૉઞ, ઇરનીષીન. 

ૂ ઈળ.ષૂ.યીડૂલી 
ઉ/જી. અ઼લૃગદ ઋ ્ઙ 
ગુર ળ       
(ઑરઑ઼ઑરઉ) 

૪૫૪૭૪૭૯૯ ૮૭૬૪૮૱૩૨ 
૯૯૯૬૮૫૫૨૪૫      

ઉ-૬૩, બીગર્  ઑષન્ લૃ, 
ન્ લૃ ઼ૂ.જી. ળ્ણ , જીઅનઘૉણી, 
ઇરનીષીન. 
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ગુર ળ યૄ  દળ ુષ ીફ ઇફૉ ઘુફઞફૂ ગજૉળૂ
બ્વ્ગ ફઅ. ૩/૪, ૯ર્ રીશ, ઋ ્ઙ યષફ, ઙીઅપૂફઙળ-૫૱૪૨૩૨

ૂ ુષફલ  લી઼ી 
ગુર ળ 

૪૫૪૭૬૩૭૩ ૪૫૪૫૪૯૫૭
૯૯૯૱૬૨૭૪૪૯ 

પ્ વ્ડ ફઅ. ૪૬૬/૪,
ૉ઼ગડળ-૩ ઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઼ૃુફવુ઼અઽ બળરીળ 
ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪૭૬૩૭૩ 
ભૉગ઼-૪૫૪૭૮૯૯૬ 
 

૯૱૪૬૱૯૯૱૬૪ બ્ વ્ગ ફઅ. ૩૩૱/૬,
જ ડીઉબ, ૉ઼ગડળ-૪૩, 
ઙીઅપૂફઙળ- ૫૱૪૨૪૩.  

ૂરદૂ ઙૂળૂજા ઞલળીરફ 
ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪૭૬૩૭૩ 
૪૫૪૭૮૯૯૬-ભૉ 

૪૮૯૭૨૨૯૩ ૩૨, ુ નૉષ ઑબીડર્રૉન્ ડ, 
ફઽૉ ફઙળ ષ  ીબૃળ, 
ઇરનીષીન. 

ૂ ઈળ.મૂ જૐપળૂ 
ફી.ુફ.(ષ) 

૪૫૪૭૫૯૭૭  ૯૯૪૯૯૫૯૨૭૪ ૬૯, ઼્ફવ બીગર્ , બીડથ.  

ૂ ઑ઼.ઑ઼ ઼ીમૃષીવી 
િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૭૫૯૭૬ ૯૯૪૯૯૫૯૨૭૮ ૭૪૯/૪, ૉ઼ગડળ-૮મૂ,
ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઞૉ.ઑર.બડૉવ 
ઉન્ જીઞર્ ઇુપગ ુફલીરગ ઇફૉ
઼ૂફૂલળ યૄ  દળ સી ૂ 
(વૂટ )  

૪૫૪૭૫૯૭૮ ૯૯૪૯૯૫૯૨૭૫ ૮-ઑ, ઼ષ બળૂ 
પફ  લીરફઙળ ઼઼્ીલડૂ, 
ળીથૂબ, ઇરનીષીન. 

ઙૃઞળીદ ુરફળવ ળૂ઼જર્ ણૉષવબરૉન્ડ ઼઼્ીલડૂ (G.M.R.D.S.), ઙીઅપૂફઙળ 
બ્વ્ગ ફઅ. ૩, ઼ીદર્ રીશ, ઋ ્ઙ યષફ, ઙીઅપૂફઙળ

ણૌ. ઑફ. સરીર્ 
ુફલીરગ (વૉમ્ળૉ ડળૂ) 

૪૫૪૭૯૯૯૱ ૯૬૪૯૫૨૯૩૪૩ ઑર.ઑ઼. લૃુફષુ઼ર્ડૂ, 
ષણ્નળી. 

ૂ ડૂ. જી.  ટીવીષીણૂલી 
ુફલીરગ (ુષગી઼) 

૪૫૪૭૯૯૭ ૯૫૯૮૩૩૫૨૨૯ ઑ-૩૩, ળઅઙ ફ્વૉડ, 
ઇરનીષીન. 

ૂ ણૂ. ઈળ. ઼્વઅગૂ  
ષઽૂષડૂ ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૭૯૱૯૮ ૯૬૪૯૨૩૩૫૨૯ મૂ-૩, ઼્ફીનસર્ફ ઼઼્ી., 
ઞૃફી ષીણઞ, ઇરનીષીન. 

ઙૃઞળીદ ઘુફઞ ુષગી઼ ુફઙર
ઘુફઞ યષફ, લૃુફષ઼ીર્ડૂ ગર્ીઋન્ ણ,૩૫૪ ભૃડ ળીંઙ ળ્ણ, ષ  ીબૃળ, ઇરનીષીન 

ૂ ષૂ.ઑ઼.ઙતષૂ 
ષઽૂષડૂ ુફલીરગ 

૪૯૯૩૫૯૮૩
૯૯૯૱૬૨૮૩૫૨ 

૪૫૪૬૬૬૭૭ પ્વ્ડ ફઅ. ૩૩૭/૪,
ૉ઼ક્ડળ-૪ઑ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ િનફૉસ ુર ી 
જૂભ ઞફળવ રૉફૉઞળ 

૪૯૯૩૪૫૪૪ ૪૫૪૫૨૬૬૩
૯૯૪૯૯૯૪૭૨૩ 

પ્વ્ડ ફઅ. ૮૭,
ૉ઼ક્ડળ-૱, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑ.ઑવ.ઢીગ્ળ 
ઞફળવ રૉફૉઞળ(ઑવ.બૂ) 

૪૯૯૩૨૨૯૮ ૨૪૯૩૯ ૪૫૭૯૩૪
૯૯૪૯૯૯૪૭૨૫  
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ૂ ઑવ. ગૃવૉ ૉ  ઢી 
ઞફળવ રૉફૉઞળ 
(ભીલફીન્ ઼ ) 

૪૯૯૩૪૯૬૮ ૪૯૪૯૮૯૩૮ 
૯૯૪૯૯૯૪૭૨૭ 

ૂ ગૉ .ઑફ.ુવમઅણૂલી 
ઞફળવ રૉફૉઞળ 
(બૂઑન્ ણ ઑ) 
 

૪૯૯૩૨૨૯૨ 
 

૪૮૬૨૪૨૨૭ 
૯૯૪૯૯૯૪૭૨૬ 

ગુર ળ ગૃિડળ ઇફૉ ગર્ીર્પ્ઙફૂ ગજૉળૂ
બ્વ્ગ ફઅ. ૮,૯ ઇફૉ ૱, ઋ ્ઙ યષફ, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ુષફ્ન ળીષ 
ગુર ળ 

૪૫૪૭૯૬૯૯ 
૪૫૪૭૯૬૯૱ 

૬૨૫૪૨૮૨૬ 
ર્.૯૯૯૱૬૨૭૯૭૫ 

૮૨૬, સૂળૂફ ઑબીડર્રડ 
સીવૂગર્ીર-૫ મીઞૃરીઅ, 
ૉ઼ડૉવીઉડ ઇરનીષીન. 

ૂ ળીઞૉસ ઙૐળૉ   
ગુર ળ ૂફી  
ઇઅઙદ રનનફૂસ  

૪૫૪૭૯૬૯૯ 
૪૫૪૭૯૬૯૱  

૪૫૪૪૮૬૪૯  ૩૯૩/૩, ઈફઅન ષીડૂગી, 
ૉ઼ગડળ-૪૪, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑજ.મૂ.બડૉવ   
ઉ.જી. અ઼લૃગદ ુફલીરગ 
(ષઽૂષડ) 

૪૫૪૭૯૬૱૨ 
૪૫૪૭૯૬૱૩ 

૪૯૭૨૭૬૪૱  ૩૨૯, ુસ  બી ઼઼્ીલડૂ, 
઼ીમળરદૂ-ણૂ ગૉમૂફ, 
ઇરનીષીન. 

ૂ ઑફ.ષૂ.઼ીઙળ 
ઉ.જી. અ઼લૃગદ ુફલીરગ 
(ડૉ  ડીઉવ) 

૪૫૪૭૯૬૱૪ 
૪૫૪૭૯૬૱૫ 

૪૯૭૨૯૯૮૱ ૩૨૪,  લીર મઙવ્-૩ 
ઈઉક઼ૂ ળ્ણ, જીઅનઘૉણી 
ઇરનીષીન. 

ૂ ઑફ.ષૂ.઼ીઙળ 
િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૭૯૬૯૯ ૪૯૭૨૯૯૮૱ ૩૨૪,  લીર મઙવ્-૩, 
ઈઉક઼ૂ ળ્ણ, જીઅનઘૉણી, 
ઇરનીષીન 

ૂ મૂ.ઑ.સીઽ 
ઉ.જીઞ. 
ફીલમ ુફલીરગ(પ્વીફ) 

૪૫૪૭૯૭૯૫ ૯૱૪૭૫૭૭૫૬૯ 
૯૬૪૮૫૩૯૨૯૱ 

઼ૂ-૭૬, ૉ઼ડૉવીઉડ ૉ઼ન્ ડળ, 
રીફ઼ૂ ઼ગર્વફૂ ફજીગ, 
ષ  ીબૃળ, ઇરનીષીન 

ૂ ઑજ.મૂ.બડૉવ 
ફીલમ ુફલીરગ (બૉગૉઞ) 

૪૫૪૭૯૭૱૪ ૪૯૭૨૭૬૪૱ 

ૂ ઈ૪.ઑ઼.ઙઞઞ૪   
રનનફૂસ ુફલીરગ  (રઽૉગર)

૪૫૪૭૯૬૱૬  ૪૫૪૬૯૱૯૱  

ૂ ઑ઼.ષૂ.઼્વઅગૂ 
રનનફૂસ ુફલીરગ 
(મગૉમવ) 

૪૫૪૭૯૭૱૯ ૯૬૪૱૭૨૯૪૬૯  પ્ વ્ડ ફઅ. ૩૫૫૯/૪, 
ૉ઼ગડળ-૪, ઙીઅપૂફઙળ. 
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ુફલીરગ, ઼ળગીળૂ રૃ થ ઇફૉ વૉઘફ ઼ીરગર્ૂ, ઙીઅપૂફઙળ 
બ્વ્ગ ફઅ. ૮,૱ જ્ધ્ રીશ, ઋ ્ઙ યષફ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઈળ.મૂ.ળીષવ 
ુફલીરગ 

૪૫૪૭૯૫૫૭
૪૫૪૭૯૫૭૩ 
૪૫૪૭૯૫૭૨-ભૉક઼્

૪૮૯૭૬૮૭૮
૯૯૯૱૬૨૭૪૫૩ 

૱૯, બીલવ બીગર્, કરડીષળ 
બી ૉ઼, ૉ઼ડૉવીઉડ ળ્ણ,  
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૩૭

ગૃ.યીષફી ઞૉ. ઼ીગળૂલી 
ુફલીરગ ૂફી ઇઅઙદ 
રનનફૂસ 

૪૫૪૭૯૫૫૭
૪૫૪૭૯૫૭૩ 
૪૫૪૭૯૫૭૨-ભૉક઼્

 ‘‘સુક્દ’’ 
પ્વ્ડ ફઅ. ૭૮૯/૪,  
ૉ઼ગડળ-૱, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ઑ.ણૂ.સીઽ 
ફીલમ ુફલીરગ 
(ડૉગુફગવ) 

૪૫૪૭૯૫૭૫ ૪૮૱૭૫૫૯૩ મઅઙવી ફઅ.૪૯,
઼રૅુ  મઅગ્વ્ટ-૩,  
઼ઽજાફઅન મઅગ્વ્ટફૂ બીઝશ, 
ધવદૉઞ, ઼ૂવઞ ળ્ણ, 
ઇરનીષીન.

ૂ જી.બૂ.યડૅ 
ફીલમ ુફલીરગ (ષઽૂષડ) 

૪૫૪૭૯૫૭૭ ૪૮૮૬૩૯૯૩ ૩૯, ઞલયીળદ ઼઼્ીલડૂ, 
‘‘બઅજીરૅદ’’, ઼ળઘૉઞ ળ્ણ, 
બીવણૂ, ઇરનીષીન-૯

ૂ ગૉ .ઑજ.નળજી 
િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૭૯૫૭૯ ૮૮૨૭૩૯૮૯ ઑવ-૫/૪૱, ઈફઅનુષઽીળ 
ભવૉટ઼્, િઽઅરદવીવ બીગર્-૪ 
બી ૉ઼, બૃજા બીડીર્ પ્વ્ડ ઼ીરૉ, 
ઈટીન ઼઼્ીલડૂ, 
ઇરનીષીન.

ગૃ. ઈળ. ઈઊ. ષ઼ીષી 
રનનફૂસ ુફલીરગ 
(ષઽૂષડ) 

૪૫૪૭૯૫૭૫ --- ૬૩, ડૉણૂલર પ્વીટી 
મઅઙવ્ટ, અ઼ઙીધ મઅગ્વ્ટફૂ 
મીઞૃરીઅ, ર્ડૉ ળી, ઇરનીષીન. 

 
રનનફૂસ ુફલીરગ(઼.ઘ.)

૪૫૪૭૯૫૭૯ ---  

ૂ ઑ.ઞૉ. લી઼ 
રૂગૉફૂગવ ઑન્જીફૂલળ 

૪૫૪૭૯૫૭૪ ૪૫૪૯૨૪૯૫
 

૩૩, જઅ રૐવૂ મઅગ્વ્ટ, 
ઈષગીળ મઅઙવી ઼ીરૉ,  
ન્લૃ ઼ૂ.જી.ળ્ણ, જીઅનઘૉણી, 
ઙીઅપૂફઙળ.

઼ળગીળૂ વૉઘફ ઼ીરગર્ૂ યઅણીળ 
઼ળગીળૂ રધ્ લ ધ ૉ઼ અ઼ગૃવ,  ઼ ૉગડળ-૪૯, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ લૃ.ઑફ.બઅ ી 
ફીલમ ુફલીરગ 
( ડૉસફળૂ) 

૪૫૪૫૬૭૬૯ --- ૱, ગૃઅઞ ળઞફૂ ઼઼્ીલડૂ, 
ણૂ-૫૬, ુષરી લ્ઞફી 
બીઝશ, ઘ્ઘળી, 
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૨૱ 
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઼ળગીળૂ રધ્ લ ધ ૉ઼
ચ-૯ ઼ગર્વ, ૉ઼ક્ડળ-૪૯, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ષૂ.ઑજ.વજીથૂ 
ૉલીફ લષ ધીબગ 

૪૫૪૭૮૯૫૪
૪૫૪૭૫૪૨૮-ભૉ  

૪૫૪૪૩૨૩૬ બ્વ્ગ ફઅ.૭૫/૪, 
જી-૩ ડીઉબ, ૉ઼ગડળ-૪૫, 
ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ રઽૉસ ઑવ. જૐપળૂ 
ઉન્જીઞર્ રનનફૂસ 
લષ ધીબગ 

૪૫૪૭૮૯૫૮ ૯૬૪૱૱૩૬૮૱૮ પ્ વ્ડ ફઅ. ૯૫૬/૩, 
ૉ઼ગડળ-૭-ણૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઞૉ. ગૉ . ળીઢષી 
ઞૃફૂલળ રનનફૂસ 
લષ ધીબગ 

૪૫૪૭૮૯૫૮ -- બ્વ્ગ ફઅ. ૭૨/૬, 
ૉ઼ક્ડળ-૪૱, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ણૂ. મૂ. ષ઼ીષી 
ષઽૂષડૂ ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૭૮૯૫૫ -- પ્વ્ડ ફઅ. ૬૩૯/૪ 
ૉ઼ક્ડળ-૪૪, ઙીઅપૂફઙળ.

઼ળગીળૂ ભ્ડ્વૂધ્ ૉ઼
નૃપૉ ળ ળ્ણ, ઇરનીષીન-૫૱૨૨૨૬.

ૂ ઞૉ.ઑ.સીઽ 
લષ ધીબગ 

૪૭૮૪૫૫૮૭ ૪૭૬૫૨૮૱૪ ૬, લીર ઼ૃન્નળ ઼઼્ીલડૂ, 
યીઙ-૪, યોળષફીધ ળ્ણ, 
ગીઅગળૂલી, ઇરનીષીન-૱

ૂ મૂ.જી.ઢીગૃળ 
રનનફૂસ લષ ધીબગ 

૪૭૮૪૪૪૯૯  બ્વ્ગ ફઅ.૪૭/૪, 
‘‘જ’’ ડીઉબ, ૉ઼ગડળ-૫૨, 
ઙીઅપૂફઙળ-૫૱૪૨૫૨

઼ળગીળૂ બૃ દગ યઅણીળ
ઈટરઘીફ બૉવૉ઼, ય , ઇરનીષીન-૫૱૨૨૨૩.

ૂ લૃ.ઑર.દવીડ 
રૃખ્લ ગીળગૃફ 

૪૭૭૨૯૱૪૬ -- ૫૱૪/૪, ફષૂ ઇઅઞૃરફ 
ઽીઉ ગૃવ બીઝશ, 
ઈ ડ્ણૂલી ળ્ણ, 
ઇરનીષીન-૩ 

ઙૃઞળીદ ઉન્ ભી  ડર્ગજળ ણૉષવબરૉન્ ડ મ્ણર્
બ્વ્ગ ફઅ. ૩૱, ૱ર્ રીશ, ઋ ્ઙ યષફ, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ઑ. ગૉ . સરીર્ 
રૃખ્લ ગીળ્મીળૂ ઇુપગીળૂ ૂ

૪૫૪૫૪૯૨૩
૪૫૪૫૪૯૨૬ 

૪૫૪૭૬૯૪૭ ગૉ-૭૩૪, ઼ળગીળૂ મઅઙવી, 
ૉ઼ક્ડળ-૪૨,  

ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂરદૂ ષીુદમૉફ ઞૉ. મૃજ
ઞફળવ રૉફૉઞળ 

૪૫૪૫૪૯૨૩
૪૫૪૫૪૯૨૬ 

૪૯૪૱૯૪૯૪
 

૭૬૮, ૉ઼ક્ડળ-૩, 
ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ નૃઙીર્જળથ ટી 
઼ૂફૂલળ રૉફૉઞળ  

૪૫૪૫૪૯૨૩
૪૫૪૫૪૯૨૬ 

૪૯૭૨૭૮૪૩ ૭૱, પળદૂફઙળ ઼઼્ીલડૂ,
ઈઊ.ક.઼ૂ. ીઙણ ળ્ણ, 
જીઅનઘૉણી, દી.ુઞ. ઙીઅપૂફઙળ. 
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ૂ ઑ઼. ઑફ. જોહૂ 
઼ૂફૂલળ રૉફૉઞળ 

૪૫૪૫૪૯૨૩
૪૫૪૫૪૯૨૬ 

૪૫૪૫૫૬૫૱
 

પ્વ્ડ ફઅ. ૫૯૬/ઑ-૫, 
ધ્પી ઑબીડર્રૉન્ડ,  
ૉ઼ક્ડળ-૱, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑજ.ઑ઼.ષચ્ઝળીજાફૂ
઼ૂફૂલળ રૉફૉઞળ 

૪૫૪૫૪૯૨૩
૪૫૪૫૪૯૨૬ 

૯૱૪૭૭૱૫૭૬૱ પ્વ્ડ ફઅ. ૮૭/૪, 
ૉ઼ક્ડળ-૪/ઑ, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ િનવૂબ ગૉ . ય  
઼ૂફૂલળ રૉફૉઞળ 

૪૫૪૫૪૯૨૩
૪૫૪૫૪૯૨૬ 

૯૬૪૱૩૨૩૨૮૫ ઈઊ/૩, ુસષીફૂ 
ઑબીડર્રૉન્ડસ્, ઈટીન 
઼઼્ીલડૂ બી ૉ઼, ઈઅમીષીણૂ, 
ઇરનીષીન. 

ૂ ઇુરદ જીષણી 
઼ૂફૂલળ રૉફૉઞળ  

૪૫૪૫૪૯૨૩
૪૫૪૫૪૯૨૬ 

૪૫૪૪૨૯૨૨ 
 

પ્વ્ડ ફઅ. ૪૮૯/૩, 
ૉ઼ક્ડળ-૯ઑ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ઙૃઞળીદ કપૐુઙગ ુષગી઼ ુફઙર
ઋપ્ઙ યષફ, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ રઽૉ  ષળ સીઽૃ  
ઇઘ્લક્ષ 

૪૫૪૭૨૯૨૩
૪૫૪૭૨૭૱૯-ભૉ 

૪૫૪૭૬૯૪૮
૯૯૯૱૬૨૮૬૩૯ 
 

ગૉ-૭૩૨,
ૉ઼ગડ૪-૪૨, 

ઙીઅપૂફઙ૪-૫૱૪૨૪૨ 

ૂ ઇ૪ુષઅન ઇગર્ષીવ 
ઋબીઘ્લક્ષ ઇફૉ ષઽૂષડૂ 
અ઼જીવગ 

૪૫૪૭૨૭૱૫
૪૫૪૭૨૭૱૯-ભૉ 
 

૪૮૱૮૪૮૱૯
૯૱૪૭૬૩૯૱૩૯ 
 

વૉફ-૩૮,મઅઙવી
ફઅ-૫૨૪, ઼ત્લીગર્ઽ 
ઝીષથૂ, ૉ઼ડૉવીઊડ,  
ઇરનીષીન 

 
ગીલર્બીવગ ુફલીરગ 
(ઊઑન્ણઑ/દબી઼/ 
ડ્ ર઼્/ુફુષ) 

૪૫૪૭૨૭૱૭
૪૫૪૭૨૮૯૯-ભૉ 
 

ૂ ઑફ.ગૉ .૭ડૉવ 
રૃખ્લ ઊઞફૉ૪ 

૪૫૪૭૨૭૯૨
૪૫૪૭૨૭૱૮-ભૉ 
 

૪૮૬૨૨૨૮૭
૯૱૯૯૩૩૨૨૨૮ 
 

બૂ.ણમ લૃ.ણૂ.ગષીડર઼્,
પૃવૂલી ગ્ડ, વ્-ઙીણર્ફ 
બીઝશ, ળઅઙષીવી ભવૉડફૂ 
઼ીરૉ, ઑવૂ઼ ૂઞ,  

ૂ ઑ઼. ઑ઼. ૭ડૉવ  
રૃખ્લ િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૭૨૮૬૯
૪૫૪૭૨૮૬૯-ભૉ 
 

૯૱૯૯૩૩૨૨૩૯
 

૮, ઇઅમળ ઼઼્ીલડૂ, ગવૉક્ડળ 
મઅઙવી ઼ીરૉ, બૂઞ ળ્ણ, 
ફણૂલીન-૫૱૯ ૨૨૪.

ૂ બૂ.ઈ૪.યડૅ 
ઞફ૪વ રૉફૉઞ૪ 
(ઞરૂફ/ઈલ્ઞફ) 
 

૪૫૪૭૨૮૭૮
૪૫૪૭૨૮૭૮-ભૉ 
  

૪૫૪૮૨૬૯૩
૯૱૯૯૩૩૨૨૪૨ 
 

પ્વ્ડ ફઅ-૫૬૫/૫,
ઇક્ષ૪ ઑબીડર્રૉન્ડ,  
ૉ઼ગડ૪-૪૨, ઙીઅપૂફઙ૪. 

ૂ ઞલૉસ ળીષ 
ુફલીરગ (ુફ.ુષ.) 

૪૫૪૭૨૮૭૪
૪૫૪૭૨૮૭૮-ભૉ 

૯૱૯૯૩૩૨૨૩૩
 

૩૨/૯૱, ફૂપૂ ઑબીડર્રૉન્ડ, 
ફીળથબૃળી, ઇરનીષીન. 
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ૂ બૂ. ઑફ. સીઽ 
ઞફ૪વ રૉફૉઞ૪(ગીલની) 
 

૪૫૪૭૨૮૭૫ 
૪૫૪૭૨૮૭૫-ભૉ 
  

૪૭૬૮૭૩૪૮ 
૯૱૯૯૩૩૨૨૪૪ 
 

રૉચનૄદ,  
ઙથૉસઙવૂ જી૪ ૪ દી, 
રથૂફઙ૪,  ઇરનીષીન-૱. 

ઞફ૪વ રૉફૉઞ૪  
(ગર્્ધ ૉ઼ન્ડળ ણૉષવબરૉન્ડ 
ગ્બ ળૉસફ) 

૪૫૪૬૱૩૯૪   

ૂ ફલફ બીઢગ 
ઞફ૪વ રૉફૉઞ૪ (ુષદ૪થ) 

૪૫૪૭૨૮૬૬ 
૪૫૪૭૨૮૬૬-ભૉ 

૯૱૯૯૩૩૨૨૨૬  
 

૭૮/ણૂ, ુબષ ફઙળ, 
ચ્ણી઼ળ, ઇરનીષીન-૭૨. 

ઙૃઞળીદ ખ ્ુઙગ રૃણૂ ળ્ગીથ ુફઙર 
બ્વ્ગ ફઅ. ૩૩, ૩ળ, ૮ ્ રીશ, ૉ઼ગડ૪- ૩૩, ઋપ્ઙ યષફ, ઙીઅપૂફઙળ.G 

ૂ જી.઼ૂ.રૃરૃર્, 
ઇધ્ લક્ષ ઇફૉ  
ષિઽષડૂ અ઼જીવગ 

ળ૫ળ૫૯૯૩ળ-૩૫ ળ૫ળ૬૬૩૯ળ ૩૩/ઑ, ૉ઼ગડળ-ળ, 
 ષીુરફીળીલથ રઅિનળ બી ૉ઼, 
ઙીઅપૂફઙળ  

ૂ ણૂ.ઈળ.સીઽ 
ઞફળવ રૉફૉઞળ(ભીઉફીન્ ઼ ) 

ળ૫ળ૫૯૯૩૯ ળ૮૮૨ળ૯૩૭ મઅઙવી ફઅ.૩, ’િન૭ગ’, 
કબૉળી ઼઼્ીલડૂ, ઼ૃઘૂબૃળી, 
ફષી સીળની રઅિનળ ળ્ણ, 
બીવણૂ, ઇરનીષીન-૯  

ૂ ઈળ.ઈળ.ળીઞલઙૃ  
ઇં.જી. ઞફળવ રૉફૉઞળ 
( ્ઞૉગડ઼) 

ળ૫ળ૫૯૯૩૯ ળ૮૯૮૫૨૬૪ ૯, ઋબષફ ળ્ ઽીઋ઼, ઼ીઙળ 
ભવૉડ બીઝશ, ૉ઼ડૉવીઉડ, 
ઇરનીષીન 

ૂ ઈળ.ગૉ .઼્ફૂ 
ઇં.જી. ગ્બ ળૉડ રૉફૉઞળ 
(બૂઑ ઑન્ ણ બૂઈળ ) 

ળ૫ળ૫૮ળળ૱ ૨ળ૮૱-ળબળ૩ળ૯૨ ળ, રપૃળર બીગર્  ઼઼્ીલડૂ, 
ફીફી ગૃઅયફીધ ળ્ણ, ફણૂલીન 

ૂ ગૉ .ઑ.ુ ષૉનૂ 
ઇં.જી. જૂભ ઑણષીઉટળ 
(વૂઙવ) 

ળ૫ળ૫૯૯૩૨ ળ૮૬૨૱ળ૱ળ ૩૫-ઑ, ઼ઽગીળ ુફગૉદફ 
઼઼્ીલડૂ, ફષળઅઙબૃળી,  
ઇરનીષીન-૨૯. 

ૂ ઈળ.ઑ઼.બડૉવ 
ટ્ફવ રૉફૉઞળ  
(ઇરનીષીન ઇફૉ ળીઞગ્ડ) 

ળ૫ળ૬૯૮૭બ ળ૯૬૯૬૨૨૨ ૩/૬, ળીઞૉ  ષળ ભવૉડ, 
રૂળીમ્ મૂગી ળ્ણ, ફીળથબૃળી,  
ઇરનીષીન-૩૫ 

ૂ બઅગઞ ઞૉ. ૭ડૉવ 
ઇં.જી. ગઅ૭ફૂ ૉ઼કર્ૉડળૂ 

ળ૫ળ૬૯૮બ૮ ળબ૬૮૱૨૱૱ ળ૱, ળીપી ષ  વય ઼઼્ીલડૂ, 
રથૂફઙળ, ઇરનીષીન-૨૱ 

ૂ ઑર.ઑર.ઘ ૂ 
઼ૂફૂ. રૉફૉઞળ 

ળ૫ળળ૯ળ૩૭ ળ૮૯૮૬૭ળ૮ ૫/મૂ૬ ઇઞૃર્ફ ગ્મ્ પ્ વૉક્ષ, 
ૉ઼ડૉવીઉડ ળીંઙ ળ્ણ, 

ઇરનીષીન-૩૭ 
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ઙૃઞળીદ ળીઞલ ફીથીગૂલ ુફઙર
બ્વ્ગ ફઅ. ૩૨, ૉ઼ક્ડળ-૩૩, ઋ ્ઙ યષફ, ઙીઅપૂફઙળ

ૂ રઽૉ  ષળ સીઽૃ 
ઇધ્લક્ષ 

૪૫૪૭૨૯૨૩
૪૫૪૭૨૯૨૫ 
૪૫૪૭૨૱૬૬-ભૉ

૪૫૪૭૬૯૪૮
૯૯૯૱૬૨૮૬૩૯ 

ઑ.-૭૩૨, ૉ઼ગડળ ફઅ.૪૨ 
ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઇળુષઅન ઇગર્ષીવ 
ષઽૂષડૂ અ઼જીવગ 

૪૫૪૪૮૪૪૨ 
૪૫૪૭૯૫૪૯ 
૪૫૪૭૯૭૩૫ 
૪૫૪૭૪૪૨૯-ભૉ 
 

૪૮૱૮૪૮૱૯ 
૯૱૪૭૬૩૯૱૩૯ 
 

વૉફફઅ. ૩૮, મઅઙવી 
ફઅ.૫૨૪, ઼ત્ લીગર્ઽ ઝીષથૂ 
ઽીઋ઼ીંઙ ઼઼્ીલડૂ, 
યીષુફટળર્  બી ૉ઼ ૉ઼ડૉવીઉડ 
ળ્ણ ઇરનીષીન-૩૭ 

ૂ ઑ઼.ઞૉ સીઽ 
ઞફળવ રૉફૉઞળ 

૪૫૪૭૯૫૫૨
૪૫૪૭૪૪૨૬ 
૪૫૪૭૪૪૨૭-ભૉ  

૯૱૪૭૪૩૭૯૬૭ ુષ઼ીર્ ફઅ. ૪૬ ન્વદ 
઼઼્ીલડૂ ઼ીરૉ ઋત્ ગહર્ 
ુષપીવલ બી ૉ઼  ળૉ઼ગ્હર્ 
ષણ્નળી-૯ 

ઙૃઞળીદ બુષ  લી ીપીર ુષગી઼ મ્ણર્
બ્ વ્ગ ફઅ.૮ , મૂજોરીશ,ણીર્.જીષળીઞ રઽૉદી યષફ ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ુષબૃવ ુર ી  
ઇધ્ લક્ષ 

૪૫૪૭૪૬૭૯
૪૫૪૭૨૯૨૱ 
૪૫૪૭૮૯૯૭-ભૉ  

૪૮૯૪૭૬૱૱, 
૯૱૯૱૬૨૮૩૫૭ 
 

ઑ-૮૨૩, ઝ ્ રીશ, 
ઈસીષીળૂ ઑબીડર્રૉન્ ડ, 
ભફળૂબબ્ વૂગફૂ બીઝશ, 
ઇરનીષીન 

ૂ ઇુફવ બડૉવ 
઼ુજષ 

૪૫૪૭૪૬૭૯
૪૫૪૭૪૬૮૯ 
૪૫૪૭૪૬૭૱-ભૉ 

૪૫૪૪૨૩૨૱
૯૱૪૭૯૯૬૯૯૯ 

પ્ વ્ડ ફઅ.૩૨૭/૩, 
"ષૅઅનીષફ" ઉન્ ્ણી બીગર્બી ૉ઼,  
ૉ઼ગડળ-૩, ઙીઅપૂફઙળ   

ૂ ઞૉ.ઑર.નષૉ  
િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૭૪૬૮૭ ૪૫૪૫૩૱૯૫ પ્ વ્ડ ફઅ.૱૯૫/૪,
ૉ઼ગડળ-૯/઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ગુર ળ કભ બૉરૉન્ ડફૂ ગજૉળૂ
઼ઽલ્ઙ ડૉક્ષડીઊવ રૂવ ગઅબીઋન્ણ, ઇરનીષીન

ૂ ઑર.ઑર.ણથીગ 
િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ 

૪૭૬૮૯૭૭૮ ૪૭૬૮૯૯૩૯ 
૯૬૪૱૬૨૭૪૩૫ 
 

઼ૂ-૫, નૂબ ઑબીડર્રૉન્ ડ, 
ળીરીફઅન ગ્ડ રઅિનળ ઼ીરૉ 
મીવષીિડગી, રથૂફઙળ, 
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૨૱ 

ઊન્ ણ ડર્ ૂલવ  ઑક્ષડૉ ન્ સફ બ્ લૃળ્ (ઊન્ ણૉગ઼-મૂ)
ઋપ્ઙ યષફ, ઙીઅપૂફઙળ

ૂ રૃગૉસ ગૃરીળ 
રૉફૉઞીંઙ ણૂળૉગડળ 

૪૫૪૭૮૨૩૪ ૪૫૪૭૬૫૩૱
૯૯૯૱૬૨૯૮૯૮ 

પ્ વ્ડ ફઅ. જી-૩૭૭
ૉ઼ગડળ-૩૯, ઙીઅપૂફઙળ 

ણીર્.઼ૂ જૉડળજી 
ઞફળવ રૉફૉઞળ 

૪૫૪૭૩૮૬૯ ૯૯૯૱૬૨૯૮૨૬
૪૫૪૪૱૭૩૬ 

બ્ વ્ગ ફઅ.૪૱૨/૩, પ ડીઉબ 
ૉ઼ગડળ-૪૨, ઙીઅપૂફઙળ 
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ૂ ઞૉ.ઞૉ.સીઽ 
ઞફળવ રૉફૉઞળ (ઈઉડૂ) 

૪૫૪૭૮૨૩૭ ૯૯૯૱૬૨૯૮૨૭
૪૮૭૪૨૫૯૮ 

મૂ-૪૨૭, સીુવફ 
ઑબીડર્રૉન્ડ ીફઙઅઙી ભવૉડ 
઼ીરૉ પૄરગૉદૃ રીઙર્ બવણૂ 
ઇરનીષીન 

ૂ ગૉ .ણૂ  લી઼  
ઞફળવ રૉફૉઞળ 

૪૫૪૭૨૫૭૭ ૯૯૯૱૬૨૯૮૨૯
૪૮૯૪૩૩૬૫ 

૬૨૯, ઞ ઑબીડર્રૉન્ડ, 
઼ૃળપીળી ગ્વ્ફૂ મ઼ડ્બ, 
ૉ઼ડૉવીઉડ, ઇરનીષીન. 

ૂ ઇુ  ષફ નળજી  
ણૉ . ઞફળવ રૉફૉઞળ 

૪૫૪૭૮૭૯૪-
૯૫-૯૬ 

૪૯૬૱૫૫૪૱ ૩૯-મૂ, ળરથગવી 
ઑબીડર્રૉન્ડ, અ઼પષૂ ઽીઉ ળૉ  ષૉ 
ગ઼્ીંઙ બી ૉ઼, ફીળથબૃળી, 
ઇરનીષીન 

ૂ ઞૉ.ઑ઼.સીઽ  
ઈ઼ૂ ઞફળવ રૉફૉઞળ 

૪૫૪૭૨૬૨૨ ૪૮૬૨૱૮૫૯
૯૯૯૱૬૨૯૮૨૮ 

૭,બૄઞફ ઑબીડર્રૉન્ડ ગશસ 
ડીષળ  ષુ  દગ ઼઼્ીલડૂ 
ફષળઅઙબૃળી ઇરનીષીન 

ઊન્ ણૉગ઼-઼ૂ 
બ્વ્ગ ફઅ. ૯/૩, ઋપ્ઙ યષફ ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ુષફ્ન ળીષ 
ચેરમને અને કિમ ર 

 
 

૪૫૪૭૯૬૯૯
૪૫૪૭૯૬૯૱ 

૯૯૯૱૬૨૭૯૭૫ -- 

઼ૃ ૂ યીઙર્ષૂ નષૉ 
ગીલર્ષીઽગ ુફલીરગ 

૪૫૪૭૬૪૮૩
૪૫૪૭૮૨૨૯-ભૉ  

૨૯૯-૪૮૭૮૫૪૮૮
૯૯૯૱૬૨૯૭૪૩ 

૬૩, જઅ ્નલ ઼઼્ીલડૂ,
઼઼્ીલડૂ, ઼૪ની૪ ૭ડૉવ 
ડૉ િણલર ળ્ણ, ફષજીષફ  
ઇરનીષીન-૩૬ 

ૂ ઈળ. ઑજ. બળરીળ 
ઇઅઙદ રનનફૂસ   

૪૫૪૭૬૪૮૩
 

-- ૉ઼ગડ૪-૪૪, બ્વ્ગ ફઅ
૫/૫,  "જ"  ડીઉબ, 
ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ ઈ૪.ઑ઼.ઙઞઞ૪  
઼ૂફૂલ૪ કિભ઼૪(બૂ.બૂ.)

૪૫૪૭૮૨૨૭
૪૫૪૭૮૨૨૯-ભૉ  

૯૯૯૱૬૨૯૭૪૫ બ્વ્ગ ફઅ ૱૯૱/૪,
ૉ઼ગડ૪-૭, ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ ણૂ.મૂ.઼્વઅગૂ 
િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૭૬૪૮૫ 
૪૫૪૭૮૨૨૯-ભૉ  

૯૯૯૱૬૨૯૭૪૬ ૯, સૃયવ રૂ ડૉફીરૉન્ડ, 
઼૪ની૪ ૭ડૉવ ળીંઙ ળ્ણ, 
ટૃઅણીવ, દી.જી. ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ ઑવ.ઑ઼.મૉવૂર 

રૉફૉઞ૪(ઇરનીષીન ઽીડ) 

૪૮૯૮૪૩૬૭ ૯૯૯૱૬૨૯૪૩૫  ૪, લૃુફલફબીગર્,  
ુષયીઙ-૩, રૉરથઽ્વ બી ૉ઼, 
ઞૃઽીબૃળી, ઇરનીષીન 
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ુફલીરગ ૂ, ફીઙિળગ ઋણૅલફફૂ ગજૉળૂ 

ૂ ઇઞલ જૐઽીથ 
ુફલીરગ 

 ૪૭૮૪૯૩૬૩ 
૱૪૬૨૨૮૭૭૮ 
૯૯૨૯૯૩૱૱૱૱ 

૯૨૩-઼ૃઞવીર ભવૉડ 
સીઽૂમીઙ, બ્વૂ઼  ડૉસફફૂ 
઼ીરૉ સીઽૂમીઙ, ઇરનીષીન 

ૂ ણૂ.મૂ.જૐપળૂ 

઼ૂડૂકિભ઼ 
૪૯૭૬૬૯૬૩-૬૪ 

   -૩૪૬ 

ભૉ-૪૯૭૬૬૯૮૭ 

  

ૂ ઈળ.ણમ  લૃ. દૃબ઼ીઘળૉ

ઑળબ્ડર્  કભૂ઼ 

૪૪૱૭૨૱૫૭ 
ભૉ-૪૪૱૭૨૯૯૮ 
 

  

ઙૃઞળીદ ળીઞલ ઘીનૂ ગર્ીર્પ્ઙ મ્ણર્, 
ગર્ીરુફરીર્થ યષફ, ઞૃફી ષીણઞ, ઇરનીષીન. 

ૂ બૃફરજઅન બળરીળ 
જૉળરૉફ ઇફૉ ઼ન  લ઼ુજષ 

૪૯૭૭૮૫૬૫ 
ભૉ.૪૯૭૭૯૬૬૬ 

૪૫૪૭૬૯૩૯ 
૯૯૯૱૬૨૮૩૪૫ 

ગૉ .૭૨૯, ૉ઼ગડળ ફઅ.૪૨ 
ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ણૂ.મૂ.બી બળવી 
ષઽૂષડૂ ઇુપગીળૂ 

૪૯૭૭૩૯૨૩ ૪૯૮૮૬૩૬૯ 
૯૫૪૯૨૩૭૫૯૯ 

૩૯૯/ઑ ળીપી  ષીરૂ 
ળ્ઽીઋ઼ જીથગલબૃળૂ ઼ીરૉ 
પીડવ્ણૂલી, ઇરનીષીન 

ૂ ઞૉ.મૂ.ળમીળૂ 
રૃખ્ લ િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ 

૪૯૭૭૪૬૮૮ ૯૯૪૬૪૯૭૬૬૭ મૂ-૱ મઽર઼ત્ લ ઼઼્ીલડૂ 
ઇઞૃફ ઈ ર બી ૉ઼, 
જીઅનવ્ણૂલી, ઇરનીષીન 

ૂ િનબગ બડૉવ 
ુષગી઼ ઇુપગીળૂ (ઘીનૂ) 

૪૯૭૭૯૩૬૩ ૪૯૭૪૫૯૮૱ 
૯૬૪૱૭૪૩૪૫૱ 
 

૫,઼રીપીફ ઼઼્ીલડૂ 
ળીરજીરઅિનળ ળ્ણ, ળીથૂબ 
ઇરનીષીન 

ૂ ઑફ.ઈળ.સરીર્ 
ુફલીરગ (ગર્ીર્પ્ઙ) 

૪૯૭૭૩૭૯૱ ૯૬૪૱૭૪૩૪૫૮ મૂ-૭૯,઼ૐઞન્ લ ઼઼્ીલડૂ 
બીળ઼ફઙળ, ઉ઼ફબૃળ ષડષી 
ઇરનીષીન 

ઙૃઞળીદ ળવ ઉન્ ણ  ડર્ ૂટ રીગૉ ડીંઙ ગ્બ્ વૂ. (GRIMCO) 
ઋપ્ઙ યષફ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ મૂ.મૂ. ષૉફ 
રૉફૉઞીંઙ ણૂળૉક્ડળ 
 

૪૫૪૭૪૭૪૬ 
૪૫૪૭૪૭૪૮ 
 

૪૮૫૨૯૭૯૱ 
૯૯૯૱૬૨૮૩૭૭ 

મૂ /઼ૂ,઼ૃઅનળર ભવૉડ઼, 
ઑવ.ણૂ. ઑન્જી. ગઅબી. 
ઈઅમીષીણૂ,  ઇરનીષીન 

ૂ ઑ઼.મૂ. સીઽ 
ગઅબફૂ ૉ઼કર્ૉડળૂ ૂ 

૪૫૪૪૯૪૬૬     
૪૫૪૪૯૪૬૬-ભૉ 
૪૫૪૪૯૨૮૭ 

૪૮૯૮૩૯૨૫ 
૯૯૯૱૬૬૯૨૨૩ 
 

૩૨, લ્ઙૂ ણૃપ્વૉક્ષ, 
ળીંઙળ્ણ, કષળ ૂઞ બી ૉ઼,  
ૉ઼ડૉવીઉડ, ઇરનીષીન. 
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પૂ ઼ૉન્ડળ ભ્ળ ઈઅ ુ ુફલ્ળસૂબ ણૉષવબરૉન્ડ (CED) 
બ્વ્ગ ફઅ.૩, ૯ર્ રીશ, ઋપ્ઙયષફ, ઙીઅપૂફઙળ 

ણીર્.જઅનફ જૉડળજી 
ુફલીરગ 

ળ૫ળબ૮૮૯ળ
૪૫ળબ૮૮૯૯-ભૉ 

ળ૫ળળ૱બ૩૬
૯૯૯૱૬૨૯૮૨૬ 

ચ-ળ૱૨/૩,
ૉ઼ગડળ-૩૯, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ળત્ ફૉસ ૂષી  દષ 
જૂભ ્ઞૉગડ વૂણળ 
 

ળ૫ળ૬૫૯૨૮
ળ૫ળબ૮૮૯૯-ભૉ  

૯૯ળબ૯૮૯ળ૱૮
 

મૂ-બ૫,ઝઢર્ ્રીશ,
઼ફ િણષીઉફ, લૃફૂગ ઼ૂડૂ 
ઽ્ર ઼ીરૉ, ઙ્દી,  
બ્. જીઅનવ્િણલી, ઇરનીષીન. 

ૂ સોવૉસ ગૉ . ુ ષૉનૂ 
્ઞૉગડ વૂણળ  

ળ૫ળબ૮૮૯૱
ળ૫ળબ૮૮૯૯-ભૉ  

ળ૯બ૨૮૯૯૮  
૯૮૱૯૮૨૮૯૯૮ 

૬,઼ીમળરદૂ ઼઼્ીલડૂ, 
પરર્ફઙળ, ઼ીમળરદૂ, 
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૨બ 

ૂ ઞલઅદયીઉ ઢીગળ 
્ઞૉગડ વૂણળ  

ળ૫ળબ૮૮૱૨ 
ળ૫ળબ૮૮૯૯-ભૉ 
 

ળ૮બ૮૨૬૯૯ ૬,઼ીઙળ ઑબીડર્રૉન્ ડ , 
બૃથીર્ફઅન ઈ રફૂ ઼ીરૉ, 
ઉ  ષળ યૃષફ જીળ ળ  દી 
બી ૉ઼, ફષળઅઙબૃળી, 
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૩૬ 

ૂ િગુદર્યીઉ મૂ.સીઽ 
રૉફૉઞળ(ષઽૂષડૂ/િઽ઼ીમ) 

ળ૫ળ૬૨ળપ્  ૫
ળ૫ળબ૮૮૯૯-ભૉ  

ળ૮બ૱૯૱ળ૩ 
૯૯ળબ૱૫૫ળ૯બ 

ળ, ફૂળષ ભવૉડ, બીવણૂ, 
ઇરનીષીન ૫૱૨૨૨૯ 

ૂ ળીઞૉન્  યીડૂલી 
ઑણષીઊટળ 

ળ૫ળબ૮૮૯૩
ળ૫ળ૬૫૱૬૯  
ળ૫ળબ૮૮૯૯-ભૉ  

૮બ૬ળ૮૱૩૨ 
૯૯૯૬૮૫૫૨ળ૫ 

ઊ-૬૩ બીગર્  ઑષન્લૃ, 
ન્લૃ.઼ૂ.જી ળ્ણ, જીઅનઘૉણી, 
ઇરનીષીન-૫૱૪ ૬૪૬. 

ઙૃઞળીદ ષી઼ફ ુફઙર
ઋપ્ઙ યષફ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ગરવૉસ બડૉવ 
જૉળરૉફ 

૪૫૪૫૩૬૨૱ ૪૭૬૫૫૯૫૯ 
૯૯૪૯૯૪૫૯૩૩ 

ીથ ગૃઅટ ઼઼્ીલડૂ, 
ગીઅગળૂલીળ્ણ રથૂફઙળ, 
ઇરનીષીન 

ૂ ઇફૃબર સૃગવી 

રૉફૉઞીંઙ ણૂળૉગડળ 
૪૫૪૪૪૨૪૯ ૪૫૪૫૭૪૬૮ 

૯૱૯૯૪૨૨૮૨૯ 

મઅઙવી ફઅ. ૪૩૭/ઑ  ઘ 
ડીઉબ ૉ઼ ૩૯ ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ રૃગૃઅ ન જોહૂ 

ગઅબફૂ ૉ઼ગૉ ડળૂ ગર રૉફૉઞળ 

૪૫૪૪૪૬૯૮ ૪૫૪૩૨૭૯૨ 
૯૯૪૯૯૪૫૯૩૬ 

૫૭૯/૩૩, ઙ્ગૃવ 
ઑબીડર્રૉન્ ડ ૉ઼.૪૱ ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ મૂ.ણૂ.રણૂલી 

બ઼્ફર્વ રૉફૉઞળ 

૪૫૪૬૫૯૩૭ ૯૯૪૯૯૪૫૯૩૯ પ્ વ્ડ ફઅ. ૪૫/૩ ૉ઼-૫ ઑ 
ન્ લૃ ઙીઅપૂફઙળ 

ગૃઅજૐવી ગૃ ષી 

રૉફૉઞળ (બૂઈળ, બબ્ વૂ઼ ૂડૂ)

૪૫૪૬૫૪૩૬ ૯૯૪૯૯૪૫૯૩૱ ઑ/૫/૩૭,  ઙુદ ફઙળ, 
ઇરનીષીન 
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ઙૃઞળીદ રીડૂગીર ગવીગીળૂ ઇફૉ ળવ ડૉ ગફ્વ્જી ઼અ  ધીફ
ુષ ગરીર્, રઅિનળ ફજીગ, બડૉવષીણૂ ઼ીરૉ, ૉ઼ગડળ ફઅ.૩૪, ઙીઅપૂફઙળ.

 
જૉળરૉફ ઇફૉ ઼ુજષ 
(ગૃ.ઋ.) 

૪૫૪૭૯૬૯૱
 

  

ૂ ઈળ. ણૂ. ષો   
ુફલીરગ  

૪૫૪૪૭૩૩૱
૪૫૪૪૩૭૯૱-ભૉ 

૪૫૪૬૱૯૫૩
૯૯૯૱૬૨૯૨૯૭ 

ગ્ડલીણર્  યષફ, ચ-૮ ઼ગર્વ 
બી ૉ઼, ૉ઼ક્ડળ-૪૯, 
ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ઞૉ. મૂ. ષીશી 
 ઼ૂફૂ. ણૉ .બ્. રૉફૉઞળ 

૪૫૪૪૫૬૬૯
૪૫૪૭૩૮૱૩

૯૯૨૯૯૯૯૮૨૩ બ્વ્ગ ફઅ. ૬૩/૫, જ ડીઉબ, 
ૉ઼ક્ડળ-૫૨, ઙીઅપૂફઙળ.

ઙૃઞળીદ ળીઞલ ઽીધસીશ ઇફૉ ઽ  દગવી ુષગી઼ ુફઙર
ઋપ્ઙ યષફ, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ઑ.ઑ઼.બડૉવ 
જૉળરૉફ 

૪૫૪૭૯૬૯૯-૯૱ ૪૯૬૱૨૯૭૪
૯૯૯૱૬૨૭૫૮૭ 
 

ઋબન્ લ બીગર્  ઼઼્ીલડૂ,
લૃ-૩, ઼્રૉ  ષળ બીગર્  ુષ-૫, 
઼્વી ળ્ણ, ઇરનીષીન 

ૂ ઑ.  ગૉ . ટી  
રૉફૉઞીંઙ જીળૉક્ડળ 

૪૫૪૪૭૯૨૮
૪૫૪૬૯૨૫૭ 

૪૪૭૮૩૫૩૬
૯૯૨૯૯૬૪૮૨૨ 

૩૨૩, ઼ૃઞવીર ફ્વૉડ, 
બ્વૂ઼ ડૉણૂલર ઼ીરૉ, 
સીઽૂમીઙ, ઇરનીષીન.

ૂ ઑ.ઑ.નૃવી 
ગઅબફૂ ઼ુજષ દધી ફીથીઅ 
મઅપગ 

૪૫૪૬૯૨૨૮ ૪૮૮૯૪૯૱૯ 
 

૯૯૨૯૯૬૪૮૨૩ 
૯, ઼ફળીઉટ બીગર્, ગી  રૂળી 
઼઼્ીલડૂ, બીવણૂ, 
ઇરનીષીન

ૂ ઼ૂ.ણૂ.સીઽ 
રૉફૉઞળ (ઋત્ બીનફ) 

૪૫૪૬૯૨૫૬ ૭૭૬૫૬૯૨૯
૯૯૨૯૯૬૪૮૨૪ 

૩૮ રપૃળર ઑબીડર્, થષ 
઼઼્ીલડૂ, ગૅ  થમીઙ 
રથૂફઙળ, ઇરનીષીન

ૂ બૂ.ગૉ .બડૉવ 
ફીલમ રૉફૉઞળ (ષઽૂષડ) 

૪૫૪૬૯૭૨૮ ૪૫૪૫૱૮૮૬ 
 

૯૯૨૯૯૬૪૮૨૭
પ્ વ્ડ ફઅ. ૫૪૮,
ૉ઼ગડળ-૱ મૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઈળ.બૂ. સરીર્ 
ઈ઼ૂ.રૉફૉઞળ,  
ઙળષૂ-ઙૃઞર્ળૂ, ઈ રળ્ણ, 
ઇરનીષીન 

૪૮૭૱૯૭૨૭ 
 

૪૮૭૱૱૩૨૬ 
૪૮૮૨૨૮૫૯ 
 

૯૯૨૯૯૬૪૮૩૨ 
઼ૂ-૮ ુદ  ઢી ઑબીડર્, 
 લીરવ ળ્-ઽીઋ઼ ફઅ.બ ફૂ 
બી ૉ઼, ૉ઼ડૉવીઉડ, 
ઇરનીષીન-૩૭

ઙૃઞળીદ  ખ ્ુઙગ ઼અસ્પફ ઇફૉ ુષગી઼ ગૉ ન્  (ુઙળણી)
઼ીલન્ ઼ ગ્વૉઞ ગઅ મ્ બીઋન્ ણ ષણ્નળી

ૂ ઑવ.ઑ઼.સરીર્ 
ણીલળૉગડળ, ઙૂળણી મળ્ણી 
રૉફૉઞીંઙ ણીલળૉગડળ, 
ઉ.ગલૃ.ણૂ.઼ૂ., ઙીઅપૂફઙળ 

૨૪૮૭-૪૯૯૩૯૨૭
૪૫૪૱૯૩૩૯ 

 

૪૯૬૩૨૭૩૮
૯૱૪૭૨૪૫૭૮૪ 

૩૱-મૂ યઙષદૂફઙળ 
ગ્.કબ. ઼઼્ીલડૂ, 
઼્વીળ્ણ, ઇરનીષીન 
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ૂ ણૂ.ઞૉ.બીઅણૂલફ 
ઇગર઼્ુજષ   

૪૫૪૭૨૯૯૩ 
૪૫૪૭૨૯૯૪   

૪૫૪૬૯૯૨૫ 
૯૯૯૱૬૨૭૱૩૩ 

ઘ-૪૩૬,  
ૉ઼ગડળ-૩૯, ઙીઅપૂફઙળ  

ૂ બૂ.ઑર.ણ્ણૂલી 
ઇગર઼્ુજષફી ઇઅઙદ 
રનનફૂસ  

૪૫૪૭૨૯૯૫  ૪૫૪૬૯૱૯૱  
૯૮૱૯૮૩૩૩૭૭ 

પ્ વ્ડ ફઅ.૩૬૯૮/૩, 
ૉ઼ગડળ-૫-઼ૂ- ઙીઅપૂફઙળ.  

ૂરદૂ સ્યફી નૉ઼ીઉ  
અ઼લૃગદ ઼ુજષ(બૉડર્ ્.)  

 ૪૫૪૭૨૯૱૩  ૪૫૪૪૬૮૨૯ પ્ વ્ડ ફઅ.૭૨૩/૩,  
ૉ઼ગડળ-બ-ઑ ઙીઅપૂફઙળ   

ૂ ઈળ.મૂ.બડૉવ 
઼અલૃગદ ઼ુજષફી ળઽ  લ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૨૯૯૱ 
૪૫૪૭૨૯૱૩   

૯૱૪૬૩૨૮૱૮૪  પ્ વ્ડ ફઅ.૭૫૫/૩, 
ૉ઼ગડળ-૯-મૂ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ણૂ.ષૂ.બડૉવ. 
ફીલમ ઼ુજષ(મઞૉડ)ફી 
ઇઅઙદ રનનફૂસ  

૪૫૪૭૨૯૱૪   પ્ વ્ડ ફઅ.૮૩૱/૪, 
ૉ઼ગડળ-૮-મૂ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઑજ.ઑભ.ઙીઅપષર્  
ફીલમ ઼ુજષ (ઋજાર્)  

૪૫૪૭૨૯૯૯  ૯૱૪૭૮૩૨૯૩૯   પ્ વ્ડ ફઅ.૮૫૪/ળ,  
ૉ઼ગડળ-૫/઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ગૉ .ઑ઼.ઢીગ્ળ 
ફીલમ ઼ુજષફી ઇઅઙદ 
રનનફૂસ  

૪૫૪૭૨૯૱૨
  

 પ્ વ્ડ ફઅ.૪૫૬/૩, 
ૉ઼ગડળ-૭-ઑ, ઙીઅપૂફઙળ  

ૂ મૂ.ગૉ .બડૉવ 
ઋબ઼ુજષ(ઋજાર્)  

૪૫૪૭૨૯૱૫  ૯૯૪૭૪૩૫૯૬૩ 
૨૪૯૩૯-૪૬૫૭૫૫  

૩૱-ઈળ્ઽૂ ુષવી, ઼ળનીળ 
બડૉવ ળીંઙ ળ્ણ, મ્બવ, 
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૭૱.  

ૂ ગૉ .ઑજ.જ્ળૉ ળી 
ઋબ઼ુજષ(બીષળ ્ઞૉગડ/ બૉડર્ ્) 

૪૫૪૭૨૯૱૮  ૪૫૪૫૪૭૫૨ 
૯૯૪૯૯૱૨૨૫૭ 

પ્ વ્ડ ફઅ.૬૭૬/૪, 
ૉ઼ગડળ-૫-઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ.  

ૂ ષૂ.ડૂ.રઅણ્ળી 
ઋબ઼ુજષ(મઞૉડ/ અ઼ગવફ/ 
ઑફ઼ૂઊ)  

૪૫૪૭૨૯૱૯  ૪૫૪૫૨૯૭૩  ‘‘ ૉલ’’ પ્ વ્ડ ફઅ.૩૨૱૮/૪, 
ૉ઼ગડળ-૩૫-઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ.  

ૂ ગૉ . ઈળ. દીમૂઈણ 
ઋબ઼ુજષ(રઽૉગર)  

૪૫૪૭૨૯૱૭ ૪૫૪૫૱૬૬૨ 
૯૬૪૱૯૫૨૮૨૫ 

પ્ વ્ડ ફઅ.૬૬૨/૪, 
ૉ઼ગડળ-૭-ઑ, ઙીઅપૂફઙળ.  

ૂ ઈળ.ઑ઼.સીઽ 
ઘી઼ ભળઞ બળફી ઇુપગીળૂ 
ઉન્ જીઞર્ ઇુપક્ષગ ઉઞફૉળ  

૪૫૪૭૨૯૱૬
  

૯૱૪૭૪૩૪૩૨૩  
૪૫૪૪૩૨૯૱ 
 

પ્ વ્ડ ફઅ.૭૭૯, ઑ-૩ 
દૉઞ઼ ઼઼્ીલડૂ, 
ૉ઼ગડળ-૪૫,ઙીઅપૂફઙળ.  
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સીઘીકફી ડૉવૂભ્ફ ફઅમળ  
સીઘી ઼ૉગસફ ઇુપગીળૂફૃઅ ફીર ભ્ફ ફઅમળ 

ઉ (રઽૉગર) ૂ ઑફ.મૂ.નષૉ  ૪૫૪૭૨૯૯૨ 
મ  ૂ ઑજ.મૂ.ુ ષૉનૂ  ૪૫૪૭૨૯૱૯ 
ગ  ૂ ઈળ.બૂ.ચ્ચીળૂ  ૪૫૪૭૨૯૯૭ 
ગ-૩   ૪૫૪૭૨૯૯૪ 
ળ્ગણ   ૪૫૪૭૨૯૯૬ 
ળજી  ડર્ ૂ   ૪૫૪૭૨૯૯૩ 
ભૉગ઼  ઞફળવ  ૪૫૪૭૨૯૯૯  

રૃખ્ લ ુષ ૃદ ુફળૂક્ષગ ઇફૉ ુષ ૃદ સૃ  ગ ઼રીઽદીર્ફૂ ગજૉળૂ 
બ્ વ્ગ ફઅ.૩૱, ૮ ્ રીશ, ઋ ્ઙયષફ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ મૂ.ઑફ.ળીષવ 
રૃખ્ લ ુષ ૃદ ુફળૂક્ષગ ઇફૉ 
ુષ ૃદ સૃ  ગ ઼રીઽદીર્. 

૪૫૪૭૮૮૬૬ 
૪૫૪૭૮૮૬૪ 
૪૫૪૭૮૮૭૩-ભૉ 

૪૫૪૪૱૨૯૨ 
૯૯૯૱૬૨૭૪૭૪ 
૯૱૯૯૪૨૨૮૩૱ 

પ્ વ્ડ ફઅ. ૭૨૪/૩ ચ-ળ 
બી ૉ઼, ૉ઼ગડળ-૯-મૂ 
ઙીઅપૂફઙળ. 

 
ફીલમ રૃખ્ લ ુષ ૃદ ુફળૂક્ષગ 
(રધ્ લ ટ્ફ)  

૪૫૪૭૮૮૬૯   

ૂ ઑફ.ઈળ.સીઽ 
જૂભ કણૂડળ  

૪૫૪૭૮૮૮૪  ૪૮૮૨૮૭૨૭  ૩૯, ઇરૂદ ઼઼્ીલડૂ 
ઞલયૂઘૃ રીઙર્ 
બીવણૂ, ઇરનીષીન-૯. 

ૂ ઑ઼.ઑર.બડૉવ 
રૃખ્ લ િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ  

૪૫૪૭૮૮૮૫  ૪૯૬૭૬૱૪૱  ઼ૂ-૮૬, ગરર્જીળૂફઙળ 
ળન્ ફીબીગર્  ઼ીરૉ, ચીડવ્ણૂલી, 
ઇરનીષીન. 

ઈગીળથૂ  ઇુપગીળૂ  ૪૫૪૭૮૮૮૨

ૂ જી.ગૉ . જાબુદ 
઼ઽીલગ ુષ ૃદ ુફળૂક્ષગ  

૪૫૪૭૮૮૭૪  ૪૫૪૬૭૨૫૩  પ્ વ્ડ ફઅ. ૩૨૯૨/૩, 
ૉ઼ગડળ-૪-ણૂ, ઙીઅપૂફઙળ

઼ુજષ વીલ઼ન્ ઼ ીંઙ મ્ણર્  ૪૫૪૭૮૮૭૯

ઞફળવ ફઅ.  ૪૫૪૭૮૮૬૫ 
૪૫૪૭૮૮૬૪ 
૪૫૪૭૮૮૭૩ -ભૉ   
 

  

ઉવૉગડર્ ૂગવ ઉન્  બૉગડળ કભૂ઼, ઇરનીષીન. 
કર્ૉ઼ન્ ડ ઽીઋ઼, ુષગડ્ળૂલી ઙીણર્ફ ઼ીરૉ, વીવ નળષીજા, ઇરનીષીન. 

 
ઉવૉગડર્ ૂગ ઉન્  બૉગડળ 
 
 

૪૭૭૨૮૯૱૯    
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ઈ઼ૂ  ડન્ ડ ઉવૉગડર્ ૂગવ ઉન્  બૉગડળ કભૂ઼, ઇરનીષીન. 
ઑ-૯, મઽૃરીશૂ રગીફ, ફષર્ રીશ, વીવ નળષીજા,ઇરનીષીન. 

ૂ ઑ઼.ઑ઼.સીઽ 
ઈ઼ૂ  ડન્ ડ ઉવૉગડર્ ૂગવ 
ઉન્  બૉગડળ  

૪૭૭૨૮૭૯૱  ૪૮૯૫૯૫૮૫  ઑ-૩૨, સીઅુદુફગૉદફ 
મઅગ્ વ્ટ, ઽવીનફઙળ 
ઙીણર્ફફૂ બીઝશ, ષૉઞવબૃળ, 
ઇરનીષીન.  

બૉડર્ ્ુવલર ુફલીરગ ૂફૂ ગજૉળૂ 
બ્ વ્ગ ફઅ. ૮, ૫ જો રીશ, ઋ ્ઙયષફ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂરદૂ સ્યફી નૉ઼ીઉ 
(ુફલીરગ ૂ)  

૪૫૪૭૯૪૪૭  ૪૫૪૪૬૮૨૯  બ્ વ્ગ ફઅ. ૭૨૩/૩,  
ૉ઼ગડળ-બ/ઑ, ઙીઅપૂફઙળ.  

ૂ મૂ.ઞૉ.નષૉ 
રનનફૂસ  લષ  ધીબગ 
(ષીથૂઞલ)   

૪૫૪૭૯૪૩૯ 
૪૫૪૭૯૪૪૪-ભૉ   

૯૫૯૯૩૬૯૪૯૱
  

સીવૂફ-ળ, બ્ વ્ગ ફઅ. ૬૫, 
ષીષ્વ, ઙીઅપૂફઙળ.  

ૂ રઅનીળ જોહૂ 
જીલ્વ્જી  ડ 

૪૫૪૭૯૪૪૨  ૯૱૪૭૯૭૯૭૩૯  બ્ વ્ગ ફઅ. ૯૭૱/૩, 
ૉ઼ગડળ-૪/઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ.  

ઙૃઞળીદ બૉડર્ ્ુવલર ગ્બ ળૉ સફ ુવરૂડૉ ણ 
જી.ઑ઼.બૂ.઼ૂ. યષફ, ૉ઼ગડળ-૩૩, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑ. ગૉ . જોુદ  
ઇધ્ લક્ષ 

૮૮૯૨૩૨૨૩-૭ 
૪૫૪૫૫૭૯૬ -ભૉ    

૪૪૱૮૱૪૱૪ 
૯૯૯૱૬૨૮૩૩૪
  

૪૮,઼ૂફૂલળ કિભ઼ ર઼્ 
મઅગ્વ્ટ, સીઽૂમીઙ ણભફીશી, 
ઇરનીષીન 

ૂ દબફ ળૉ  
રૉફૉઞીંઙ િણળૉગડળ  
 

૪૫૪૫૮૫૯૩ 
૮૮૯૨૩૫૨૫/૬ 
૪૫૪૬૯૫૱૮ -ભૉ 

૯૯૯૱૬૨૮૩૩૫  
૪૫૪૭૬૯૬૩  

ગૉ-૩૮- ૉ઼ગડળ-૪૨ 
ઙીઅપૂફઙળ.  

ઞફળવ  ૪૫૪૫૮૫૯૩  
૪૫૪૫૮૫૯૭ -ભૉ   

  

ઙૃઞળીદ બીષળ ગ્બ ળૉ સફ ુવ. 
બ્ વ્ગ ફઅ. ૱, ઝઢ્ રીશ, ઋ ્ઙ યષફ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઞઙનૂસ બીઅણૂલફ  
ઇધ્ લક્ષ ઇફૉ રૉફૉઞીંઙ 
ણૂળૉગડળ 

૪૫૪૭૩૪૭૪ 
૪૫૪૭૩૪૭૭-૮૨ 
૪૫૪૭૩૪૭૬ -ભૉ 

૪૫૪૭૬૱૬૬ બ્ વ્ગ ફઅ. ઘ-૪૩૬, 
ૉ઼ગડળ-૩૯, 

ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ષીલ. ઼ૂ. બ્દનીળ 
ઞફળવ રૉફૉઞળ 

૪૫૪૭૩૪૭૫ 
૪૫૪૭૩૪૭૭-૮૨ 
૪૫૪૭૩૪૭૬ -ભૉ 

૪૮૬૮૮૩૨૮ ૩, બૄષીર્ ભવૉડ, 
઼ૂ.ઑફ. ુષ ીવલ બી ૉ઼,  

ઈઅમીષીણૂ, ઇરનીષીન-૨૮ 
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ઙૃઞળીદ ઉવૉક્ડર્ ૂ઼ૂડૂ ળૉ ગ્લવૃૉડળૂ ગુરસફ
બઽૉવ્ રીશ, ફૉપ્ચ્લૃફ ડીષળ, ફઽૉ ૂઞ ઼ીરૉ, ઈ ર ળ્ણ, ઇરનીષીન – ૫૱૨૨૨૯. 

(ભૉગ઼ ફઅ. ૨૯૯ – ૪૮૭૱૬૭૬૪)

ણૌ. બૂ.ગૉ .ુર ી  
ઇધ્લક્ષ 
 

૪૮૭૱૬૪૪૯ ૯૯૯૱૬૨૭૭૬૬
 

૪૩, ઙષરન્ડ કભૂ઼ ર઼્ 
મઅઙવી, ણભફીશી, સીઽૂમીઙ, 
ઇરનીષીન.

 
઼ભ્લ (ફીથીઅ) 

૪૮૭૱૯૭૬૯ -- -- 

ૂ ુષથયીઉ બડૉવ 
઼ભ્લ (દીઅુ ગ)   

૪૮૭૱૭૮૱૬ ૪૮૫૨૪૫૫૯ 
૯૯૨૯૯૬૫૭૭૱ 

મૂ/૭, ઼ૃઅનળર ફ્વૉડ઼, 
ઑવ.ણૂ.ઑન્જીફૂલળીંઙ ગ્વૉઞ 
ગઅબીઋન્ણ, લૃુફષુ઼ર્ડૂ ળ્ણ, 
ઇરનીષીન.

 
઼ુજષ  

૪૮૭૱૬૮૯૪ -- -- 

 

Î@Ö Àåð_ Þ ÀßÞëßë ÜëHëçÞõ É ±ëâçð ÀèõäëÝ ±õäð_ Þ×í, ÕHë 
ÉõÞõ çëv_ Àõ ±ÃIÝÞð_ ÀëÜ ÀßäëÞð_ èùäë ÈÖë_ ÖõÞõ ÈùÍí Úí½ 
ÀëÜÜë_ ßEÝùÕEÝù ßèõ Öõ ÕHë ±ëâçð ÀèõäëÝ. 

- çù¿õìËç  

ÖðEÈ ÜëÞäí±ù ìäKÞÞë ÛÝ×í Àù´ ÀëÝýÞí åw±ëÖ ÀßÖë Þ×í. 
ÜKÝÜ lõHëíÞë áùÀù ÀëÝýÞù ±ëß_Û Àßõ Èõ ÕHë ÜðUÀõáí ±ëäÖë_ É 
ÖõÞõ ÈùÍí Øõ Èõ, ÕHë lõWÌ Õðvæù äëß_äëß ç_ÀËù ±ëääë ÈÖë_ èë×Üë_ 
áíÔõáð_ ÀëÝý ÀØí ÈùÍí ØõÖë Þ×í. 

- ÛI²ýèìß 

K 
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ક્વીઊરૉડ જૉઊન્ઞ ુષયીઙ 
બ્વ્ગ ફઅ.૩૩, બઽૉવ્ રીશ, ઼ળનીળ યષફ, ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ

ણૌ. ળીજીષગૃરીળ ઙ ી 
઼ુજષ ૂ 

૪૫૪૭૨૫૪૱ 
 

૪૫૪૭૪૯૪૨ 
9978406054 

જી-મૂ-૩૱, ૉ઼ગડળ-૩૯, 
ઙીઅપૂફઙળ.  

ૂરદૂ ર્ફી ઘઅપીળૉ  
ઇુપગ ઼ુજષ 

 - ઙ-ડીઊબ, બ્વ્ગ ફઅ. ૩૭૭, 
ૉ઼ગડળફઅ. ૯, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ જઅ ુ અ઼ઽ બૂ. ઢીગ્ળ 
ફીલમ ઼ુજષ 

 ૯૱૪૬૮૯૫૯૯૱ પ્વ્ડ ફઅ. ૱૫૨/૩, 
ૉ઼ગડળફઅ. ૯઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑ઼. ડૂ. બડૉવ 
ઇગર્ ળઽ લ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૨૫૪૱ 
 

- પ્વ્ડ ફઅ. ૩૪૨૱/૩, 
ૉ઼ગડળફઅ. ૫ઑ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ડૂ. બૂળૂરવર 
ળઽ લ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૨૫૪૱ 
 

૯૬૪૯૫૨૬૨૨૮ બ્વ્ગ ફઅ. ૩૮૯/૯, 
ૉ઼ગડળફઅ. ૩૯, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઇદૃવ મક્ષૂ 
ૉ઼ગસફ ઇુપગીળૂ 

 ૪૫૪૫૩૱૱૩ પ્વ્ડ ફઅ. ૯૮૬/૩, 
ૉ઼ગડળફઅ. ૯મૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ઙૃઞળીદ ઌજાર્ ુષગી઼ ઑઞન઼્ૂ  )GEDA(  
બ્વ્ગ ફઅ-૩૩/૩ળ ઋપ્ઙ યષફ ,જ્ધી રીશૉ, ૉ઼ગડળ -૩૩ ,ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઈઊ. ઑર. યીષ઼ીળ 
ઇધ્લક્ષ 

ળ૫ળ૭૯૪૭૮ 
 

૯૯૨૯૯૨૨૮૯૱ 
 

મૂ, ૭૨૪/ઑર, ઇુયલીફ 
ઑબીડર્રૉન્ડ, બિળદ્હફૂ ઼ીરૉ, 
 ફષળઅઙબૃળી, ઇરનીષીન-૩૫. 

ૂ ષીુગ્રફ ઑજ. મૃજ 
ણીલળૉગડળ 

ળ૫ળ૬૯૨૯૫ 
ળ૫ળબ૯ળબ૨ 

૯૯૨૯૯૨૨૮બ૨ 
ળ૫ળ૩ળ૯૩૮ 

પ્વ્ડ ફઅ-ળ૯૨/૩ 
ૉ઼ગડળ ૯/ઑ ન્લૃ, જ-ળ ળ્ણ, 

ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ સળન મૂ .બીડૂવ 
ુ઼ફૂલળ ઑગટૂગલૃડૂષ 

ળ૫ળબ૯ળબ૯ ૯૯૨૯૯૨૨૮બળ 
૨ળ૮બ-ળ૯૱ળ૯૱૯ 

૩૯ ,ગૉન્લીફઙળ 
 ઼રી ળ્ણ ,ષણ્નળી 

ૂ રૃગૉસ મૂ. ઞલ ષીવ 
રૉફૉઞળ  
(ષઽૂષડ ઇફૉ િઽ઼ીમ) 

ળ૫ળબ૯ળ૮૨ ૯૯૨૯૯૨૨૮બ૫ 
૨ળ૮બ-ળ૬૮૮૩૩૬ 

૬-ઑ,િકર્ થીષૉવૂ ણૃપ્વૉક્ષ 
ઞલઇઅમૉ ુષ ીવલ ઼ીરૉ 
ઇુરદફઙળ ઼ગર્વ બી ૉ઼ ,
ષણ્નળી 

જક્ષૃનીફ – ૉ નીફ 

ળક્દનીફ – રઽીનીફ



91 
 

ગીલની ુષયીઙ 
૬, ઼ળનીળ યષફ, ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ

ૂ ઑર. ઑજ. સીઽ 
઼ુજષ ૂ ઇફૉ 
ઈળ.ઑવ.ઑ.  

ળ૫ળબ૨૯૨૩
ળ૫ળબ૨૯૨૪ 
ળ૫ળબ૨૯૨બ-ભૉ 

૯૬૯84૨૮૩ળ૮ ૬૮, ળીપૉગર્ૂન઼્ મઅઙવ્ટ, 
ગૃણી઼થ ળ્ણ, ઑફઈઊણૂ 
઼ીરૉ, ગૃણી઼થ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઈઉ. ઈળ.નષૉ 
અ઼લૃગદ ઼ુજષ 

ળ૫ળબ૨૯૩૩ ળ૮૬ળ૫૱ળ૯ ઑ/૮, ઼રબર્થ ભવૉડ઼,
ઙૃવમીઉ ડૉગળી, ઑવૂ઼ ૂઞ, 
ઇરનીષીન.

ૂ ષૂ. ઑ઼. નષૉ 
અ઼લૃગદ ઼ુજષ 

ળ૫ળબ૨૯૩૩ ૯૯ળ૬૬૫૫૨૨૯ ૱/ઑ, ુઇયહૉગ ઼઼્ીલડૂ, 
ઊન્ણૂલી ગ્વ્ફૂ, મ્બવ, 
ઇરનીષીન

ૂ ઼ૂ. ઞૉ. ઢગગળ 
અ઼લૃગદ ઼ુજષ (વી.ગ.) 

ળ૯૮૮૬૮૫ળ ળ૫ળ૫ળળ૬૯૮૫ પ્વ્ડ ફઅ. ૩ળ૯૯/૩,  
ૉ઼ગડળ ફઅ.૯/મૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઼ૂ. ઞૉ. ઙ્ઢૂ 
઼અલૃક્દ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૨૯૪૭ ૪૫૪૩૨૯૫૭ પ્વ્ડ ફઅ. ૯૯૯,
ૉ઼ક્ડળ ફઅ. ૪૯, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑર. ડૂ. ઈજીલર્ 
ફીલમ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૨૯૩૱ ૪૮૬૪૭૯૩૨ જી-૪, ઼રબર્થ ફ્વૉટ઼્, 
ઙૃવમીઊ ડૉગળી, ઑવૂ઼ ૂઞ, 
ઇરનીષીન.

ૂ ગૉ . ડૂ. રીઘૂજા 
ફીલમ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૨૯૪૪ ૪૮૮૬૨૪૮૮ ણૂ/૭૨૩, દૃવૂબ ઼ૂદનવ, 
રીથૉગમીઙ, ૉલ઼ ડૉ ક઼્, 
ઈઅમીષીણૂ, ઇરનીષીન.

ૂ ષૂ. ગૉ . બૃજાળી 
ફીલમ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૨૯૩૮ ૪૫૪૪૨૩૯૨
૯૱૪૭૫૫૩૭૯૩ 

બ્વ્ગ ફઅ. ૪૱૯/૩, જી-૩, 
ૉ઼ક્ડળ-૩૯, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ષૂ. ગૉ . ગીર્શ 
ફીલમ ઼ુજષ(વી.ગ.) 

૪૯૮૮૬૮૫૪ ૯૪૯૭૨૮૭૯૭૪ પ્વ્ડ ફઅ. ૪૮૭/૩,
ૉ઼ક્ડળ-૪, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂઑ.ઞૉ.ુસગવૂઙળ 
ફીલમ ઼ુજષ (વી.ગ.) 

ળ૯૮૮૬૮૫ળ ળ૫ળળ૮ળ૮૫ પ્વ્ડ ફઅ. ળ૮૩/૩,
ૉ઼ગડળ ફઅ.૩/઼ૂ,ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂરદૂ જી. ઞૉ. નષૉ 
ફીલમ ઼ુજષ  

ળ૫ળબ૨૯૨૯ ળ૫ળળ૯૬બબ પ્વ્ડ ફઅ. બબ ઑ/ળ,
ૉ઼ગડળ-ળ-ઑ, ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ગૉ . ઑર. વીવી 
ફીલમ ઼ુજષ 

ળ૫ળબ૨૯૩૫ ળબ૬૮૫૬ળ૩ ૩ળ, બવગ ગ્મ્પ્વૉક્ષ, બૃફૂદ 
ઈ ર ળ્ણ, ઇરનીષીન.

ૂ જી. મૂ. બડૉવ 
ફીલમ ઼ુજષ 

ળ૫ળબ૨૯૩૯ ળ૫ળળ૨૫૩૮ પ્વ્ડ ફઅ. ૮૩૯/૩,         
ૉ઼ગડળ-૮/મૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ષૂ. ઈળ. ળીષવ 
ઋબ઼ુજષ 

ળ૫ળબ૬૯૨ળ ળ૯૬૮૯૯બ૩ ૫૩, ઇક્ષદ મઅગ્વ્ટ,
઼્રૉ ળીબીગર્-૫ફૂ ઼ીરૉ 
ધવદૉઞ, ઇરનીષીન.
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ૂ ણૂ. જી. યડૅ 
ઋબ઼ુજષ (વી.ગ.) 

ળ૯૮૮૬૮૫ળ ૯૱ળ૬૩૮૯૯૫ળ ૩૫, રફીવૂ ઑબીડર્રૉન્ડ,
ૉ઼ડૉવીઉડ ળ્ણ, ઇરનીષીન.  

ૂ જી. બૂ. ળીઢ્ણ 
ઋબ઼ુજષ 

ળ૫ળબ૨૯ળ૬ ળ૫ળ૫૯૩૨૮ પ્વ્ડ ફઅ. ૩૫૯૯/૩,
ૉ઼ગડળ-ળ-મૂ, ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ઑર. ઈળ. જૐઽીથ 
ઋબ઼ુજષ 

ળ૫ળબ૨૯૨૱ ૯૬ળ૮૨૫૨૨૨૫ પ્વ્ડ ફઅ.૩૩૬/૩,          
ૉ઼ગડળ-૫-ઑ/ન્લૃ., 

ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ઞૉ. ઑર. યડૅ 
ઋબ઼ુજષ 

ળ૯૮૮૬૮૫ળ ળ૯૮૨૫ળ૮બ ઑરઈઉજી-૯૮,
ૉ઼ગડળ-ળ, ગૉ .ગૉ .ફઙળ 

઼઼્ીલડૂ, પીડવ્ણૂલી, 
ઇરનીષીન-૮

ૂ ઈળ. ષૂ. યઙદ 
ઋબ઼ુજષ 

ળ૫ળબ૬૯૨૫ ૯૯ળ૬૮૫૬૨બ૨ પ્વ્ડ ફઅ. ૫૫૬/ળ,
ૉ઼ગડળ-૬-મૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઈળ. ષીલ. રવૉગ 
ઋબ઼ુજષ (વી.ગ.) 

ળ૯૮૮૬૮૫ળ ળ૮૱ળ૬૬૯૮ ૩૫/૩૬, ફૄદફ ઙીઅપૂ
રૅુદ ગ્.ક. ઽી. ઼્.વૂ. 
ળ્લવ ઇગમળ ડીષળ ઼ીરૉ, 
ઞૃઽીબૃળી, ઼ળઘૉઞ ળ્ણ, 
ઇરનીષીન-બબ.

સીઘીકફી ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ 
સીઘી ઼ૉગસફ ઇુપગીળૂફૃઅ ફીર સીઘીફ્ ડૉવૂભ્ફ ફઅમળ 
ઑ ૂ ઑર. ણૂ. ર્ઙવ બ૨૯ળ૮
મૂ -- બ૨૯ળ૱ 
઼ૂ -- બ૨૯૫૨ 
ણૂ ૂ ગૉ . જી. બળરીળ બ૨૯૫૩ 
ઉ ૂ મૂ. ઼ૂ. બઅજીવ બ૨૯૫ળ 

ઑભ (રઽૉગર) ૂ ઑ. ષૂ. નીદથૂલી બ૨૯૫૫ 
જી ૂ ઑર. ઑર. ઙતૂઈ બ૨૯૫૬ 
ઑજ ૂ ગૉ . ગૉ . વડી બ૨૯૫બ 
ઈઉ ૂ ઑર.ઈળ. જાબુદ બ૨૯૫૮ 
ઑવ -- બ૨૯૫૱ 
ઞૉ ૂ ઑફ. ઑવ. રફીદ બ૨૯૬૨ 
ગૉ -- બ૨૯૫૯ 

ળ્ગણ ૂ ગૉ . બૂ. ઼્ફૂ (ફી ૉ઼ઇ) બ૨૯૬૩ 
ળજી ડર્ ૂ ૂ મૂ.ઑર. ઼ૄલીર્ષીવી (ફી ૉ઼ઇ) બ૨૯૨૨ 
ડીઉબ ૂ ઈળ. ઑ઼. ઼્વઅગૂ (ઽૉ.ડી.) બ૨૯૨૮ 
વીલ ૉળૂ ૂ ઑ. બૂ. ણીયૂ (ળૉભળન઼્ ુઇપગીળૂ) બ૨૯૬૱ 

વીલટફ સીઘી,
ઇરનીષીન 

-- ળ૯૮૮૬૮૫ળ-ભૉ
ળ૯૬૯૬૮૫૫ 
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ઙૃઞળીદ ઽીઉગ્ડર્  
઼્વી, ઇરનીષીન -૫૱૨૨૮૨

 

 કભૂ઼ પળ
ૂ જી.મૂ.સીઽ 

ળજી ડર્ ીળ ઞફળવ   
૪૯૮૮૪૱૮૨ ;  ૪૯૮૮૭૭૭૬-ભૉ  
ગર્ી.ભવ્ળ ફઅ. ૪૯૮૮૪૯૯૪  ઑગ ડૉ . ૪૩૨

૪૮૱૭૪૫૮૯ 
૯૱૪૭૨૬૯૬૩૨ 

રૂ઼.ઑ઼.જી.ઙ્ગીથૂ  
ળજી ડર્ ીળ (ળૂકૃર્ડરૉન્ડ) ઑન્ણ  
ઉન્જી. ળજી ડર્ ીળ (ઈઉ.ડૂ.)

૪૯૮૮૭૭૬૪ 
ઑગ ડૉ .૬૫૯ 

૪૮૬૪૯૯૬૬ 

ૂ ઑર.ઞૉ.ઢગગળ  
ળજી ડર્ ીળ (ઞલૃણૂસૂલવ)   

ડૉવૂ/ભૉગ઼  ૪૯૮૮૬૮૪૨  
ઑગ ડૉ . ૪૨૫

૪૪૱૮૮૬૯૯ 

ૂ મૂ.ણૂ.઼્ફૂ  
ળજી ડર્ ીળ (ુષજીવન઼્)  

ડૉવૂ./ભૉગ઼  ૪૯૮૮૬૮૪૭ 
ઑગ ડૉ ૪૨૭

૪૮૱૯૨૮૭૫ 

ૂ ઈળ.બૂ.પ્વળૂલી 
ળજી ડર્ ીળ ( ઑણરૂફૂ ડર્ૉસફ )  

ડૉવૂ/ભૉગ઼  ૪૯૮૮૬૮૪૨ 
ભૉગ઼ ૪૯૮૮૬૮૪૩  ઑગ ડૉ આ૪૨૩

 

ૂ ષૂ.મૂ.રીલીથૂ 
ળજી ડર્ ીળ (ભીઉફીન઼્ )  

ડૉવૂ/ભૉગ઼  ૪૯૮૮૬૮૪૫ 
ઑગ ડૉ આ૪૨૫

 

ળજી ડર્ ીળ (ઉન્ભી ડર્ગજળ ઑન્ણ ઈઉ.ડૂ.) ડૉવૂ/ભૉગ઼ ૪૯૮૮૬૮૪૬  ઑગ ડૉ આ૪૨૮
ૂ મૂ.ઑર.ર્નૂ  

ળજી ડર્ ીળ ( વ્ ઑન્ણ ઉન્ગષીલળૂ ) 
ડૉવૂ/ભૉગ઼  ૪૯૮૮૬૮૪૯ 
ઑગ ડૉ આ૪૨૯

 

ૂ ઑ.ઑ઼.મૃપષીથૂ  
ળજી ડર્ ીળ (વૂઙવ)  

૪૯૮૮૪૪૯૮ 
ઑગ ડૉ ૪૨૱

ૂ ઼ૂ. ઑ઼. ર્ઽફફ 
ઉ.જી.(બુબ્વગૉસફ  ઑન્ણ ્ડ્ગ્વ)

૪૯૮૮૬૮૫૨ 
ઑગ ડૉ આ૪૩૫

૪૯૬૫૭૭૪૪ 

ૂ ઑ.બૂ.ઢીગળ  
ળજી ડર્ ીળ (ઉન્ બૉગસફ)  

ડૉવૂ/ભૉગ઼  ૪૯૮૮૬૮૪૱ 
ડૉવૂ/ભૉગ઼  ૪૯૮૮૪૫૩૫ 
ભૉગ઼ – ૪૯૮૮૪૯૬૱   ઑગ ડૉ આ૪૨૯

 

ૂ ગૉ .ઑર. સૉઘ  
ઑણૂસફવ ળજી ડર્ ીળ ( ઞલૃણૂસૂલવ)

૪૯૮૮૬૮૪૪ 
ઑગ ડૉ આ૬૮૯

 

ૂ ગૉ .મૂ. ઙૃઞળીધૂ  
ણૉ પ્લૃડૂ િણળૉગડળ . ઙૃઞ. ડૉડ ઞલૃણૂ.ઑગૉણૉરૂ

ડૉવૂ/ભૉગ઼ ૪૯૮૮૫૭૮૱ 
ઑગ ડૉ .૭૬૫

 

 

ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ 

ઙૃઞળીદ ઽીઉગ્ડર્  
઼્વી, ઇરનીષીન 

ૂ ગૉ . ઑ઼. ઼ીન 
ઑણૂસફવ ળજી ડર્ ીળ-ગર- 
રૃખ્લ ન્લીલરૄદીર્ ૂફી ઇગર્ 
ળઽ લ ઼ુજષ 
  

૪૯૮૮૬૮૩૮/૩૱
૪૯૮૮૬૮૩૯-ભૉ 
ઑગ ડઆ૪૩૪ 

૪૯૪૯૱૩૱૫ ૱, િણષીઉફ મઅઙવ્ટ .
઼ીલઅ઼ ઼ૂડૂ ળ્ણ, ઼્વી,  
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૮૨ 

ૂ ઑર.ઑજ.઼્ફીળ 
રૃખ્લ ન્લીલરૄદીર્ ૂફી  ળઽ લ 
઼ુજષ 
 

૪૯૮૮૪૨૬૫
ઑગ ડઆ૪૨૬ 

૪૯૬૭૪૬૬૯ ઼ૂ-૩૩૬, ઋરૉનબીગર્
઼ ીપીળ ઼઼્ીલડૂ બી ૉ઼, 
઼્વી ળ્ણ, ઇરનીષીન-૮૩  
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ૂ ઑ. બૂ. જો઼ૉભ 

રૃખ્લ ન્લીલરૄદીર્ ૂફી ઇગર્ 
઼ુજષ 
 

ડૉવૂ / 
ભૉગ઼૪૯૮૮૭૭૯૭ 
ઑગ ડૉ૪૩૯  

૪૮૬૬૭૯૱૯ ૫૮,  ગૉ .ગ્વ્ફૂ ,
ઙષર્રૉન્ડ કિભ઼ ર઼્ ગષીડ ર઼્,  
રૂઢીઘશૂ ઝ ળ દી બી ૉ઼,  
ફષળઅઙબૃળી , ઇરનીષીન-૯  

ૂ મૂ. ઈળ. ળીષવ 
રૃખ્લ ન્લીલરૄદીર્ ૂફી ઇગર્ 
઼ુજષ 
 

ડૉવૂ /ભૉગ઼
ઑગ ડૉ આ ૪૮૯  

૪૯૮૬૬૪૫૪ ઑ-૪૩, ઙ્ગૃવ ઑબીડર્રૉન્ડ  
ુદ બદૂ ઽ્ બૂડવ બી ૉ઼,  
ુસષર ભવૉડ઼ ઼ીરૉ,  
ફષી ષીણઞ , ઇરનીષીન.

ૂ ઈળ.ઑર. ળુષન્ ફ 
રૃખ્લ ન્લીલરૄદીર્ ૂફી 
રનનફૂસ ઼ુજષ 
 

ડૉવૂ /ભૉગ઼
ઑગ ડઆ૬૭૬  

૪૮૱૭૨૬૯૬ ઑ-૩૩, ઼રૅધ્પૂ
ઑબીડર્રૉન્ડ઼,  યીઉગીગી 
ફઙળ, ધવદૉઞ જીળ ળ દી 
બી ૉ઼, ઇરનીષીન

ૂ ઉ.ઈળ. ઑ઼. ફીલળ 
રૃખ્લ ન્લીલરૄદીર્ ૂફી 
રનનફૂસ ઼ુજષ 
 

ડૉવૂ / ભૉગ઼
ઑગ ડૉ  

૪૮૯૫૬૭૱૭ ઑર-૯, ષૉઞવબૃળ રઽીષૂળ 
ફઙળ,  લીરવ ળ્ - 
ઽીઋ઼ફૂ ઼ીરૉ,  રીથૉગમીઙ 
બીઝશ , ઇરનીષીન-૩૭   

ગીલની યષફ 
ઙૃઞળીદ ઽીઉગ્ડર્  અ઼ગૃવ, ઑ઼.જી. ળ્ણ, ઼્વી, ઇરનીષીન-૫૱૨૨૮૨

ૂ ગરવ મૂ. ુ ષૉનૂ 
ઑણષ્ગૉડ ઞફળવ ૂ 

૪૯૮૮૫૬૬૨   
૪૮૱૭૬૬૫૬ 

૪૮૱૭૨૪૨૪ 
૯૱૯૱૬૭૭૫૪૨  

ઇુયબૃ બી મઅગ્વ્ટ, 
઼ૂ ષળ ગષૉળફૂ મીઞૃરીઅ 
મીઙમીફ બીડીર્ પ્વ્ડ ઼ીરૉ 
ધવદૉઞ-સૂવઞ ળ્ણ, 
ધવદૉઞ, ઇરનીષીન.

ૂ દૃહીળ રઽૉદી 
ઑણૂસફવ ઑણષ્ગૉડ 
ઞફળવ ૂ 

૪૯૮૮૬૪૩૬ 
૪૯૮૮૫૩૩૩/ 
૫૪૪૪ 

૪૮૱૭૱૫૫૩ 
૯૱૪૬૨૨૯૬૯૱  

મૂ/૯૪, ઈગીસ 
ઑબીડર્રૉન્ડ ઞજી઼ મઅઙવ્ 
ળ્ણ, ઇરનીષીન. 

ૂ ગીસ ગૉ .જાફૂ 
઼ળગીળૂ ષગૂવ ૂ 

૪૯૮૮૪૭૯૬ ૪૯૯૩૩૨૨૭ 
૯૯૯૱૬૨૭૮૮૨  

૬, ૂ ગીસ ઼઼્ીલડૂ, 
઼ફળીઉટ બીગર્  ઼ીરૉ, ણર્ ીઉષ 
ઊફ ળ્ણ, ઇરનીષીન.

ૂ ઑજ.ઑવ.જાફૂ 
ઇુપગ ઼ળગીળૂ ષગૂવ ૂ 

૪૯૮૮૪૭૯૬ ૪૫૪૪૬૭૪૮ 
૯૱૪૭૨૱૩૱૫૱ 

પ્વ્ડ ફઅ.૩૬૯/૩, 
જઅ રૐવૂ ઼઼્ીલડૂ, 
ૉ઼ગડળ-૮/મૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ લૃ.ઑ.ુ ષૉનૂ 
ઇુપગ ઼ળગીળૂ ષગૂવ ૂ 

૪૯૮૮૪૭૯૬ ૪૯૯૩૪૨૨૯ 
૯૱૪૭૨૮૭૱૱૩ 

ઑ-૩૨૬/૩૨૭ ષી઼ૃબૄઞલ 
ઑબીડર્રૉન્ડ, ફીળથબૃળી, 
ઇરનીષીન.

ૂ ઑ.ઞૉ.ુસગવૂઙળ 
ફીલમ ઼ુજષ 

૪૯૮૮૭૫૫૭ ૪૫૪૪૮૪૮૫ 
૯૮૨૩૪૮૬૮૭૩  

પ્વ્નડ ફઅ. ૪૮૩/૩, 
ૉ઼ગડળ-૩/઼ૂ, 

ઙીઅપૂફઙળ-૫૱૪૨૨૯

ૂ ઈળ.ષૂ.઼્ફૂ 
ઘી઼ ઇુપગીળૂ(ઊ.જી.) 
(ષઽૂષડ ઇફૉ િઽ઼ીમ) 

૪૯૮૮૭૮૯૯ ૯૱૪૭૯૩૩૩૭૨ ૫૬, મીવૉ ળ ઙ્ ણ 
મઅગ્વ્ટ, મ્બવ-પૃરીળ્ણ, 
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૭૯ 
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઼ળગીળૂ ષગૂવ ૂફૂ ગજૉળૂ 
઼ૂડૂ ઼ૂષૂવ ગ્ડર્, ય , ઇરનીષીન.

ૂ ઽળૉ સ ઑફ.સીઽ 
઼ળગીળૂ ષગૂવ 

૪૭૭૨૯૮૱૨ ૯૱૪૭૨૫૬૩૫૯ ૩૩૩, લ્ઙૉ ળફઙળ, 
યઢૅી, બીવણૂ, ઇરનીષીન.  

઼ળગીળૂ ષગૂવ ૂ, ઇરનીષીન ળવ ઇફૉ બબ્વૂગ ઼્ૂગલૃડળ 
ુરળટીબૃળ ઇરનીષીન-૩.

ૂ ુષથ ઑર.ુ ષૉનૂ 
઼ળગીળૂ ષગૂવ 
ઇરનીષીન  ગર્ીમ્લ 

૪૭૮૪૮૭૯૩ ૯૱૯૱૩૪૪૮૯૩ ૯૭, મૂ-સીળની ઼઼્ીલડૂ, 
બીવણૂ, ઇરનીષીન. 

જૂભ ઊન્ બૉગડીંઙ કિભ઼ ગ્ડર્ ભૂટફૂ ગજૉળૂ 
 ઽીઉગ્ડર્, ઇરનીષીન. 

ૂ મૂ.ઑજ.બળરીળ 
ઊન્જીઞર્, જૂભ ઊન્ બૉગડીંઙ 
કિભ઼ ગ્ડર્ભૂટ 

૪૯૮૮૪૱૱૪ ૯૪૪૱૪૭૨૩૬૯ બ્વ્ગ ફઅ.૩૬, ઙીલ ૂફઙળ 
઼઼્ીલડૂ, ુષ઼ફઙળ ળ્ણ, 
રઽૉ઼ીથી.

઼ળગીળૂ ષગૂવ ૂ, ઙીઅપૂફઙળ 
રફઅ. ૩૩, ગર્ીઋન્ણ ફ્વ્ળ, ુઞ ી ઇનીવદ, ૉ઼ગડળ-૩૩, ઙીઅપૂફઙળ

ૂ િઽદૉહ ઑફ. ળીષવ 
જી ી ઼ળગીળૂ ષગૂવ ઇફૉ 
બબ્વૂગ ઼્ૂક્લૃડળ 

૪૫૪૭૩૭૬૯ ૯૬૪૮૮૯૯૯૯૯ ૩૩૫૨, ષુ દગ 
઼ી઼ીલડૂ, ૉ઼ક્ડળ-૪૯, 
ણૂઑ઼બૂ કભૂ઼ ઼ીરૉ, 
ઙીઅપૂફઙળ.

બબ્વૂગ ઼્ૂગલૃડળફૂ ગજૉળૂ, ઼ૂડૂ ઼ૉસન઼્ ગ્ડર્  
ય , ઇરનીષીન. 

ૂ ઑ઼.મૂ. ઽરયડૅ  
બબ્વૂગ ઼્ૂગલૃડળ 
ઇરનીષીન ઼ૂડૂ 

૪૭૭૨૯૮૩૱ ૯૱૯૯૨૨૫૮૩૩ ઼ૂ/બ, ઇુ રદી 
ઑબીડર્રૉન્ડ, ફષળઅઙબૃળી, 
ઇરનીષીન.

ૂ ષૂ.બૂ.ઇ ૉ 
ઑણૂસફવ બબ્વૂગ 
઼્ૂગલૃડળ 

૪૭૭૨૯૮૩૱ ૯૱૪૭૮૱૯૩૬૯ ૭, મઅ઼ૂપળ ઑબીડર્રૉન્ડ, 
મશૂલીગીગી ળ્ણ, 
રથૂફઙળ, ઇરનીષીન.

ૂ ઑર.ષૂ.સીઽ 
ઑણૂસફવ બબ્વૂગ 
઼્ૂગલૃડળ 

૪૭૭૨૯૮૩૱ ૯૱૪૭૯૯૯૭૫૩ ઑ, ૯ ગોવીસબુદ 
ઑબીડર્રૉન્ડ, ઙ્બીવજ્ગ, 
રથૂફઙળ, 
ઇરનીષીન.

ૂ ઈળ.઼ૂ.ુ ષૉનૂ 
ઑણૂસફવ બબ્વૂગ 
઼્ૂગલૃડળ 

૪૭૭૨૯૮૩૱ ૯૱૪૭૩૨૮૩૨૫ ણૂ-ળ, રી દૂ ગ્મ્પ્વૉક્ષ 
ઙૃ ગૃવ ળ્ણ,  
ઇરનીષીન.

ૂ ઙૐ રયીઉ નષૉ 
ઑણૂસફવ બબ્વૂગ 
઼્ૂગલૃડળ 

૪૭૭૨૯૮૩૱ ૯૬૪૯૮૪૯૪૪૪ બ્વ્ગ ફઅ. ૪૯/૫૪૫, 
ફૉદીજીફઙળ, રૉપીથૂફઙળ,  
ઇરનીષીન.
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ૂ ઑર.જી.ગીબણૂલી 
ઑણૂસફવ બબ્વૂગ 
઼્ૂગલૃડળ 

૪૭૭૨૯૮૩૱ ૯૱૯૱૪૯૱૯૪૩ ષૂ-ઑભ-૫, ળીઞપીફૂ 
ઑબીડર્રૉન્ડ, રૉરફઙળ 
ઇરનીષીન.

ૂ ઑજ.ગૉ .ઞોફ 
ઑણૂસફવ બબ્વૂગ 
઼્ૂગલૃડળ 

૪૭૭૨૯૮૩૱ ૯૬૪૮૬૨૯૫૮૯ ૩૭૬૩, ગૂસ્ળ જીવૂ,  
જીરૃઅણીરી, ફળ્ણી ળ્ણ,   
ઇરનીષીન.

ઙૃઞળીદ ળીઞલ ગીફૄફૂ ઼ૉષી ઼દી રઅણશ 
઼્વી ઽીઉગ્ડર્, ઇરનીષીન

ૂ યઙષદૂ ઼ીન 
ફીરનીળ ન્લીલરૄુદર્ ઇફૉ 
ગીળ્મીળૂ ઇધ્લક્ષ ૂ 

ળ૮૱બ૯૨૮બ ળ૯૮૮૩૯૯૬ ળળ, ઞજી઼ મઅગ્વ્ટ, 
મ્ણગનૉષ, ઇરનીષીન. 

ૂ ઼ૃપૂળ ઑ઼. સીઽ 
઼ભ્લ ઼ુજષ ૂ 
 

ળ૯૮૮બ૬૨૨ 
ળ૯૮૮૬૯૮૬-ભૉ 

ળ૮૮૨બબ૬૯ 
૯૯૯૱૬૨૮૫ળબ 

૮, ઑ, મૂજો રીશ, 
ફૉઽીનૂ ઑબીર્ડરૉન્ડ, ૉલ઼ 
ડૉગળી, રીથૉગ મીઙ, 
ઇરનીષીન.

ૂ ઈળ. જી. નૉષપળી 
્ઞૉગડ કિભ઼ળ 

 

ળ૯૮૮૬૯૮૬ ળ૯બ૨૱૬૩૩ 
૯૬ળ૯૮૨૨૯૯૩ 

૩૨ળ, ઼ૃરૉ દૂધર્ ભવૉડ, 
ગમૂળ જ્ગ, ઼ીમળરદૂ, 
ળીરફઙળ, ઇરનીષીન.  

ૂ ષૂ. ગૉ . બીઢગ 
્ઞૉગડ કિભ઼ળ 

ગીલરૂ રભદ ઼વીઽ ઇફૉ ૉ઼ષી 
ગૉન્ , ણભફીશી સીઽૂમીઙ,  
ઇરનીષીન. 

ળળ૱બ૨૮૯ળ 
ળળ૱બ૨૯૯૯ 

ળ૮૱૯૩૬૯૬ 
૯૬ળ૯૨૬૯૮ળ૨ 

઼ૂ-૫૨૬, ઼ૃળૉવ 
ઑબીડર્રૉન્ડ, ૉરજઅનફઙળ, 
મ્ણગનૉષ, ઇરનીષીન. 

ૂ ઑજ. ઑ. ફીલગ 
ૉ઼ગસફ ઇુપગીળૂ  

ળ૯૮૮૬૯૮૬ ળ૮૫૨૩૱બ૱ 
૯૱ળ૬૩૯૯૱ળ૯ 

૩૨,મૂ, કઞ઼ 
ઑબીડર્રૉન્ડ, ફઽૉ ફઙળ જીળ 
ળ દી, ઈઅમીષીણૂ, 
ઇરનીષીન.

જૉળૂડૂ ગુર ળ ૂ, ઇરનીષીન 
ુરળટીબૃળ ળ્ણ, ઇરનીષીન. 

ૂ ઽ. ર. પ્વગૂલી 
જૉળૂડૂ ગુર ળ 

૪૭૭૨૮૩૩૬ 
૪૭૭૨૯૪૬૬-ભૉ  

૯૯૯૱૬૨૭૮૫૯ ૫,  ષીુદ ઑબીડર્રૉન્ડ, 
બ્વૂ઼ ગુર ળ ગજૉળૂ ઼ીરૉ, 
ુ અ઼પીુફલી ઽીઋ઼ બીઝશ, 
સીઽૂમીઙ, ઇરનીષીન-૬. 

ૂ  ઽ. ર. પ્વગૂલી 
ઉ/જી. અ઼લૃગદ જૉળૂડૂ ગુર ળ

૪૭૭૨૮૩૩૬ 
૪૭૭૨૯૪૬૬-ભૉ

   

ૂ ઑર. બૂ. બડૉવ 
ઉ/જી.િઽ઼ીમ ુફલીરગ 

૪૭૭૨૯૮૫૨ 
૪૭૭૨૯૪૬૬-ભૉ  

-- મૂ-૩૪, ઇષપ 
ઑબીડર્રૉન્ડ, યૃલઅઙનૉષ જીળ 
ળ દી બી ૉ઼, ઼્વી ળ્ણ, 
રૉરફઙળ, ઇરનીષીન.
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ૂરદૂ ષૂ.ઈળ.નષૉ 
ફીલમ જૉળૂડૂ ગુર ળ 
(ષઽૂષડ) 

૪૭૭૨૩૱૩૯ 
૪૭૭૨૯૪૬૬-ભૉ  

-- મૂ-૩૨, પરર્જીષફ  
ઑબીડર્રૉન્ડ, ઙૃ ગૃવ ઼ીરૉ, 
ષ ીબૃળ ઼ળગીળૂ ષ઼ીઽદ 
બીઝશ, ણર્ ીઉષઉફ ળ્ણ, 
ઇરનીષીન.

ૂ ઞૉ.બૂ. બળરીળ 
ગીલની ઇુપગીળૂ ષઙર્-૪ 

૪૭૭૨૯૮૫૨ 
૪૭૭૨૯૪૬૬-ભૉ  

-- ઑ/૭/૩૨૩, ષદઅ દી-
૫, ઼ફ ભવીષળ ઽીઉ ગૃવ 
બી ૉ઼, ળઞષીણૂ ઽ્ડવ ઼ીરૉ, 
ષૉઞવબૃળ, ઇરનીષીન.

જાઽૉળ ડર્ ડ્ફૂ ફ પથૂ ગજૉળૂ 
ક-૩૯, ન્લૃ રૉન્ડવ ગમ્બીઋન્ણ, ઼ૂષૂવ ઽ્ુ બડવ બીઝશ, રૉપીથૂફઙળ, ઇરનીષીન. 

ૂ ઼ૂ. ઞૉ. બડૉવ 
ફીલમ જૉળૂડૂ ગુર ળ 

૨૯૯-
૪૪૮૱૭૭૩૭ 

--- મૂ/૯, ળુષગૃઅઞ ઼઼્ીલડૂ, 
ઈઉ.ક.઼ૂ.ળ્ણ, 
જીઅનઘૉણી, ઇરનીષીન. 

ૂ મૂ. ઑજ. ઢીગળ 
ફીલમ જૉળૂડૂ ગુર ળ 

૨૯૯-
૪૪૮૱૪૱૪૯ 

---  

જાઽૉળ ડર્ ડ્ફૂ ફ પથૂ ગજૉળૂ 
 બ્વ્ગ ફઅ.૮૱૯/૬, ઙીઅપૂફઙળ ઼રીજીળ બીઝશ, ૉ઼ગડળ-૱, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ  ઞૉ. ગૉ . ઙ ણવૂલી 
રનનફૂસ જૉળૂડૂ ગુર ળ, 
ઙીઅપૂફઙળ 

૪૫૪૬૯૭૪૯ --- બ્વ્ગ ફઅ.૩૩૱/૬, જ 
ડીઉબ, ૉ઼ગડળ-૪૪, 
ઙીઅપૂફઙળ.

ઙૃઞળીદ ળીઞલ ષગભ મ્ણર્  
ણ્. જીષળીઞ રઽૉદી યષફ, ય લદુશલૉ, બ્વ્ગ ફઅ.૱, ઞૃફી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ.

્. લૃ઼ૃભયીઉ ઈઉ. ગૃળૉ સૂ 
ઇધ્લક્ષ 

૪૫૪૭૫૬૮૯ 
૪૫૪૭૫૫૯૭-ભૉ  

૪૭૮૪૬૮૬૫ 
૯૫૯૬૯૱૯૨૭૯ 

પળ ફઅ.૱૨૨, ગૃળૉસફઙળ, 
કળૂઑન્ડવ ઽીઉ ગૃવ 
બીઝશ, ુરળટીબૃળ, 
ઇરનીષીન.

ૂ જી. ઑજ. ઘીફ 
રૃખ્લ ગીળ્મીળૂ ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૫૭૬૮૯ 
૪૫૪૭૫૫૯૭-ભૉ  

૯૨૯૯૯૭૬૬૯૯ ૭૬,ફષળઅઙ ઑબીડર્રૉન્ડ 
ભદૉઽષીણૂ મ઼ ડૉ ન્ણ બી ૉ઼, 
઼ળઘૉઞ ળ્ણ, બ્. ઞૃઽીબૃળી 
ઇરનીષીન-૭૭ 

ગીલીર્વલ ૪૫૪૭૫૫૯૯ -- --

ઙૃઞળીદ ફૉસફવ વ્ લૃુફષુ઼ર્ડૂ 
જી.ઈઉ.ણૂ.઼ૂ. ઉવૉગડર્ ્ફૂગ઼ ઑ ડૉડ, ૉ઼ગડળ-૪૮, ઙીઅપૂફઙળ-૫૱૪૨૪૱.

ુમરવ ઑફ. બડૉવ 
ણીલળૉગડળ 

૪૫૪૱૯૩૭૮-ભૉ  
૯૯૯૱૯૭૭૪૪૩

૨૯૯-૪૫૪૮૩૨૩૯ ગ-૩૭, ૉ઼ગડળ-૪૨, 
ઙીઅપૂફઙળ.

ળરૉસગૃરીળ જરીળદૂ 
ળજી ડર્ ીળ 

૱૩૪૱૮૭૨૱૨૪ ૯૬૪૯૭૪૪૩૭૬ ઑફ-૩૭૱, ગર્ૂફ઼ૂડૂ, 
ૉ઼ગડળ-૪૮. ઙીઅપૂફઙળ.
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ઙૃઞળીદ જાઽૉળમીઅપગીર ગળીળ ઼અમઅપૂ ુષષીન વષીન િડર્બ્લૃફવ, ઇરનીષીન 
બ્વ્ગ-ઑ/૱, મઽૃરીશૂ રગીફ, વીવ નળષીજા, ઇરનીષીન.

ૂ ઑવ. ષૂ. ઈસળી 
રીફફૂલ દીઅુ ગ ઼ભ્લ 

ળબબ૨૩૨૯૬ ળ૯૬૮૯૮૩૮ 
૨૯૯ળ૫૱ળ૨૱૱૬ 

ળ૨૩, ગરવનૂબ ભવૉડ, 
મીઅગૉ ુમઽીળૂ રઅિનળ બી ૉ઼, 
ઙૃવીમ ડીષળ બી ૉ઼, 
ધવદૉઞ, ઇરનીષીન.

ૂ જી. ઑ. રી ડળ 
ફીલમ ળજી ડર્ ીળ 

ળબબ૨૩૩૫ ળ૮૫૨૮ળ૬૮ 
૯૯૩૫૫૬૮૨૫૬ 

ઈઉ-૱ બૄજા ભવૉડ, 
(઼રૂફ ઼઼્ીલડૂ) 
ઙૃવમીઉ ડૉગળી, ઈઅમીષીણૂ, 
ઇરનીષીન.

ૂરદૂ ઑ઼.ઑ઼. ુ ષૉનૂ  
ઉન્જીઞર્ ફીલમ ળજી ડર્ ીળ 

ળબબ૨૩૩૩૫ ળ૮૮૨૯બ૫બ 
૯૱૯૱૫૯૨૩૬૬ 

ળ૨ળ, ઍદૃળીઞ ભવૉડ, 
ુષ ગૃઅઞ ઼઼્ીલડૂ, 
ફીળીલથ ફઙળ ળ્ણ, 
બીવણૂ, ઇરનીષીન

ખપ્ુઙગ ઇનીવદ 
મૂ/૫, મઽૃરીશૂ રગીફ, વીવ નળષીજા, ઇરનીષીન-૩

ૂ ષીલ. બૂ. યડૅ 
઼ભ્લ 
(ઉન્જીઞર્ રૃઘ) 

૪૭૭૨૮૩૮૭. 
૪૭૭૨૩૩૨૮-ભૉ 

૨૯૯-૪૯૮૮૪૮૯૪ 
 ૯૯૨૯૯૪૪૬૯૱ 

ણૂ/૱, રૃઘફઙળ, 
઼ીલ્ફી ઼ૂડૂ ઼ીરૉ, 
ઈળ.઼ૂ.ડૉગફૂગવ ળ્ણ, 
પીડવ્ણૂલી, ઇરનીષીન.

ૂ ણૂ. ઑફ. મીળ્ડ 
઼ભ્લ 

૪૭૭૨૯૫૱૱ 
૪૭૭૨૩૩૨૮-ભૉ       

૨૯૯-૪૭૱૭૪૯૫૯ 
 ૯૬૪૮૫૫૪૫૫૯ 

ઑ/૯, ઙુદબીગર્  
઼઼્ીલડૂ, 
ઙૃ.ઽી.ગ્.ક.઼્. બી ૉ઼, 
રથૂફઙળ (ઉ ડ) 
ઇરનીષીન-૱.

ૂ ગૉ . ગૉ . બઅણલી 
઼ભ્લ 

૪૭૭૨૯૫૱૱ 
૪૭૭૨૩૩૨૮-ભૉ 

૨૯૯-૪૮૯૭૬૫૬૭ 
 ૯૬૪૱૭૨૪૪૯૪ 

મૂ-૫૪, ૂળઅઙષૂવી ળ્ 
ઽીઋ઼, ઑવ.ઞૉ.ગ્ર ર઼્ 
ગ્વૉઞ બી ૉ઼, ષ ીબૃળ, 
ઇરનીષીન.

ૂ ઑ. મૂ. બઅજીવ 
઼ભ્લ 

૪૭૭૨૯૫૱૱ 
૪૭૭૨૩૩૨૮-ભૉ 

૨૯૯-૪૯૬૯૨૪૪૫ 
 ૯૯૪૬૨૭૫૩૨૩ 

ઑ/૯, ગર્ૂફષૃણ ઼઼્ીલડૂ, 
઼્વી કર઼્્ીંઙ બી ૉ઼, 
ઞૉ.જી.ઉન્ડળફૉસફવ ગૃવફૂ 
બીઝશ, ઇરનીષીન-૮૩.

રઞૃળ ઇનીવદ 
મૂ/બ, મઽૃરીશૂ રગીફ, વીવ નળષીજા, ઇરનીષીન-૩. 

ૂ બૂ. ઑર. જીઅબીફૉળૂ 
રૃખ્લ ન્લીલીપૂસ 

૪૭૭૨૱૩૩૭, 
૪૭૭૨૮૨૮૫ 
૪૭૭૨૱૩૩૭-ભૉ 

૪૯૬૯૯૭૯૯ 
૯૬૪૮૯૫૱૬૪૮ 

૫૭/૬૩૮, લ્ઙૉ ળ 
ઑબીડર્રૉન્ડ, ઼્વી 
ઽીઋ઼ીંઙ, ઼્વી ળ્ણ, 
ઇરનીષીન
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ૂ બૂ. ઑ઼. ઽરયડૅ 
ન્લીલીપૂસ 

૪૭૭૨૮૨૯૩ 
૪૭૭૨૱૩૩૭-ભૉ 

૨૪૯૩૯-૪૯૭૨૯૨ ૫૨-૫૩/૭, અ઼ ગીળ 
મઅગ્વ્ટ, ઽ્રૂલ્બૉધૂગ 
ગ્વૉઞ ઼ીરૉ, રૃ.પૃરી, 
દી.ન઼કર્્ઉ, ુઞ ્આ 
ઇરનીષીન

ૂ ઑ. ગૉ . ળીષ 
ન્લીલીપૂસ 

૪૭૭૨૱૩૪૩ 
૪૭૭૨૱૩૩૭-ભૉ 

૪૪૱૮૨૨૮૯ 
૯૱૯૯૫૱૮૫૪૯ 

૬/૩૯, ઉ-ગ્વ્ફૂ, 
઼ૃભવીર ભવૉડ બી ૉ઼, 
ણભફીશી, સીઽૂમીઙ, 
ઇરનીષીન

 
 

d             d 
 
 

ÕðVÖÀÕþõÜí çú×í äÔð líÜ_Ö ±Þõ çðÂí Èõ. 
- ×ë÷ßë÷ 

èð_ ÞßÀÜë_ ÕHë çëßë_ ÕðVÖÀùÞð_ VäëÃÖ Àßíå, ÀëßHë Àõ ÖõÜÞëÜë_ 
±õËáí åìÀÖ Èõ Àõ Öõ FÝë_ èåõ IÝë_ ±ëÕù±ëÕ VäÃý ÚÞí Éåõ. 

- áùÀÜëLÝ ìÖáÀ 

ÖÜëßë ÀØíÝõ ìÞWÎâ Þ ÉÞëßë ìÜhëùÜë_ ÕðVÖÀù çú×í ÜùÂßõ Èõ. 
- áë÷Ã Îõáù 

çëßë_ ÕðVÖÀù ìäÞëÞð_ Cëß VÜåëÞ Éõäð_ Èõ. 
- VäëÜí ìääõÀëÞ_Ø 

çëv_ ÕðVÖÀ ±õ ÖÜëÜ ìÜhëùÜë_ çäùýkëÜ Èõ, Éõäð_ ±ëÉõ, ±õäð_ É çØëÝõ. 
- Ë<Õß 

Éõ ÕðVÖÀÞù ìÜhë, Öõ Üëßù ÕHë ìÜhë 
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ગૅુહ ઇફૉ ઼ઽગીળ ુષયીઙ 
બ્વ્ગ ફઅ.બ, બઽૉવ્ રીશ, ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ 

ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ

ૂ ઈળ. ગૉ . ુ બીઢૂ 
ઇગર્ ઼ુજષ 
 

ળ૫ળ૭૨૱૨૩-૬
ળ૫ળબળ૫૮બ-ભૉ         
 

૨૪૯૩૯ ૫૨૯૪૱૱
૯૱૪૭૬૨૭૪૨૨ 

ગવઽીળ મઅઙવ્ટ, મઅઙવી
ફઅમળ-૩, ૉ઼ગડળ ફઅમળ-૫, 
સૂવઞ ઙીર, ળીઅજળણી ળ્ણ, 
ઇરનીષીન-૫૱૨૨બ૬. 

ૂ  ગૉ . ઑફ. નષૉ 
ઇગર્ ળઽ લ ઼ુજષ 

ળ૫ળ૭૨૱૨૫-૬
 

૪૫૪૪૯૭૮૯ પ્વ્ડ ફઅ. ૩૮ળ૬/ળ,
ૉ઼ગડળ-બ-઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂરદૂ ળીપી ુબ ીઉ 
ળઽ લ ઼ુજષ 

ળ૫ળ૭૨૱૨૫-૬ ૪૫૪૫૫૫૱૫ ળળળ, ઈફઅનફઙળ,
ૉ઼ગડળ-ળ૯, ઙીઅપૂફઙળ. 

ણ્. ળીજીષગૃરીળ ઙૃ ી 
઼ુજષ,(બસૃબીવફ, 
ઙૐ અ઼ષપર્ફ ઇફૉ રત્ લ્ચ્ઙ)

ળ૫ળ૭૨૫૪૱
ળ૫ળબળ૬૱૨-ભૉ  

ળ૫ળબળ૯ળ૨ 
૯૯૯૱૬૨૮૨૭૬ 

જીમૂ-૩૱, ૉ઼ગડળ ફઅ.૯,
ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ુસષીયીઊ ણૂ. બડૉવ 
ળઽ લ ઼ુજષ 

ળ૫ળ૭૨૫૪૱
૪૫૪૭૨૫૪૮ 

૪૫૪૫૫૯૭૬ પ્વ્ડ ફઅ. ૩૪૨૱/૩,
ૉ઼ગડળ-૫-ઑ, ઙીઅપૂફઙળ. 

 
ળઽ લ ઼ુજષ 

ળ૫ળ૭૨૫૪૱

ૂ ઑર. ઑ. ફળરીષીવી 
અ઼લૃગદ ઼ુજષ  

 (ગૅુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂ) 

ળ૫ળ૭૨૱૨૯ ૪૮૮૯૪૱૱૮ ૩૨-મૂ, ગી રૂળી ઼઼્ીલડૂ,  
ફીળીલથ ફઙળ ળ્ણ, બીવણૂ,  
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૨૯ 

ગૃ. બૂ. ણૂ. બડૉવ 
ઇગર્ ળઽ લ ઼ુજષ 

ળ૫ળ૭૨૯૬૮ -- પ્વ્ડ ફઅ. ૩૯૫૪/૩,
ૉ઼ગડળ-૪-ણૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

 
અ઼લૃગદ ઼ુજષ( ૉ઼ષી) 

ળ૫ળ૭૨૮૫૫

ૂ મૂ. ઈળ. બડૉવ 
ઇઅઙદ રનનફૂસ 

ળ૫ળ૭૪૨૨૬ ૯૯૪૭૬૮૪૯૮૨ બ્વ્ગ ફઅ. ૩૬૬/બ,
જ-ડીઉબ, ૉ઼ગડળ-૩૯, 
ઙીઅપૂફઙળ. 

 
અ઼લૃગદ ઼ુજષ(ગૅુહ) 

ળ૫ળ૭૨૱૨૯

ૂ ઑજ. ગૉ . ઼ૃધીળ 
ઇઅઙદ રનનફૂસ  

ળ૫ળ૭૨૱૩૨ ૪૫૪૪૯૯૮૨ પ્વ્ડ ફઅ. ૩૬૯૮/ળ,
ૉ઼ગડળ-૫-઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ િનવૂબુ઼અઽ ણૂ. 
જૐઽીથ 
ફીલમ ઼ુજષ( અ઼ગવફ) 

ળ૫ળ૭૨૱૨૭ ૨૪૯૩૯૪૯૫૫૮૯
૯૬૪૱૯૫૫૯૯૮ 

મૂ-૯/૮, ગમૂળ મઅઙવ્ટ, 
ુષયૄહી મઅઙવ્ટ ળ્ણ, 
મ્બવ, પૃરી, ઇરનીષીન. 

ૂરદૂ ણૂ. ગૉ . પફીફૂ 
ઇઅઙદ રનનફૂસ 

ળ૫ળ૭૨૱૨૱ ૯૱૪૬૮૨૩૫૪૫ પ્વ્ડ ફઅ. ૭૩૯/૩,
ૉ઼ગડળ-૮-મૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑ.ઑર. બડૉવ 
ફીલમ ઼ુજષ(ઇબૂવ) 

ળ૫ળ૭૨૱૮૬ ૪૫૪૫૪૯૯૯
૯૱૯૱૪૫૫૪૨૱ 

પ્વ્ડ ફઅ. ૩૩ળ/ળ
ૉ઼ગડળ-૩-મૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂરદૂ ઑર.ઑ઼. ગડીળી 
ઇઅઙદ રનનફૂસ 

ળ૫ળ૭૨૱૮૩ - પ્વ્ડ ફઅ. ૬૯૮/૩,
ૉ઼ગડળ-૬-મૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 
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ફીલમ ઼ુજષ (઼ઽગીળ)  

ળ૫ળ૭૨૱૭૯

ૂ બૂ. ઑ઼. યીષ઼ીળ 
ઇઅઙદ રનનફૂસ 

ળ૫ળ૭૨૱૮૨ ૩૫બ૫/ળ, ૉ઼ગડળ-૫-મૂ, 
ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઞૉ. ઑ. ઢગગળ 
ફીલમ ઼ુજષ(ુપળીથ) 

ળ૫ળ૭૨૱૮ળ ૪૭૫૪૱૨૪૮ ૫ળ, ળીપૉિકર્ થ ુષવી
ઙ્ુષઅનષીણૂ ળ્ણ, ઉ઼ફબૃળ, 
ઇરનીષીન. 

ૂ મૂ. ઑફ. સીઽ 
ફીલમ ઼ુજષ 
(બસૃબીવફ,રત્ લ્ચ્ઙ) 

૪૫૪૭૩૬૱૫ ૪૭૬૯૨૯૩૯
૯૬૪૯૫૪૮૫૩૯ 

રૉપનૄદ ઙથૉસઙવૂ,
રથૂફઙળ જીળ ળ દી, 
ઇરનીષીન. 

ૂ ઑજ. બૂ. જોહૂ 
ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪૭૩૬૱૬ ૯૱૯૱૬૬૨૨૱૮ ૭૯૯/૩૪, ગૉડૉઙળૂ-૫,
ૉ઼ગડળ-ળ૩, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ  ઈળ. ઑફ. ુફફીરી 
અ઼લૃગદ ઼ુજષ ઇફૉ  

ફીથી ઼વીઽગીળ ૂ 

ળ૫ળ૭૨૱૩૩ ળ૫ળ૫૭૮૭૱ 
૯૬૪૯૯૨૩૨૯૬ 

પ્વ્ડ ફઅ. ૮બ૱/૩,
ૉ઼ગડળ-૯-મૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑર. ઞૉ. બડૉવ 
ઋબ઼ુજષ( અ઼ગવફ) 

ળ૫ળ૭૨૱ળ૨ ૯૫ળ૯૩૬૮૩ળબ પ્વ્ડ ફઅ. ૱૪૬/ળ,
ૉ઼ગડળ-ળ-઼ૂ,ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ણૂ. ઈળ. બડૉવ 
ઋબ઼ુજષ(ગૅુહ) 

ળ૫ળ૭૬૭૭૨ ૯૪૪૱૪૯૯૯૱૨ પ્વ્ડ ફઅ. ૩૮૱૬/૩,
ૉ઼ગડળ-૭-઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂરદૂ નૉષૂમૉફ ષૂ. 
બઅણલી 
ઋબ઼ુજષ( ૉ઼ષી) 

ળ૫ળ૭૨૱૩૭ ૪૫૪૪૮૯૪૯
૯૬૪૮૬૩૪૬૪૯ 

ળ૩૯/ળ, ૉ઼ગડળ-૩-મૂ,
ઙીલ ૂ રઅિનળ બી ૉ઼, 
ઙીઅપૂફઙળ. 

઼ૃ ૂ ઈસીમૉફ નૉ઼ીઉ 
ઋબ઼ુજષ(રઽૉગર) 

ળ૫ળ૭૨૱૩૮ ૪૯૭૨૩૪૯૬ ળ૬, પરર્ફઙળ ઼઼્ીલડૂ,
઼ીમળરદૂ, ઇરનીષીન. 

ૂ ઈળ. ઑજ. ષ઼ીષી 
ઋબ઼ુજષ(ગૅ. લૃ.) 

ળ૫ળ૭૨૱૩૯ ૯૭૫૯૬૯૭૨૱૯ બ્વ્ગ ફઅ ૱/૩, ચ-ડીઊબ, 
ૉ઼ક્ડળ-૯, ઙીઅપૂફઙળ. 

  
ઋબ઼ુજષ(રત્ લ્.) 

ળ૫ળ૭૩૬૱૮ 

ૂ યળદ મૂ. બડૉવ 
ઋબ઼ુજષ(઼ઽગીળ) 

ળ૫ળ૭૨૱૮૫ ૪૫૪૩૨૪૯૬ પ્વ્ડ ફઅ. ૪૱૬/૩,
ઙથૉસ ભવૉડ, ૉ઼ગડળ-ળ૱, 
ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઇખ્દળ ઼ોલન 
ઋબ઼ુજષ(ુપળીથ) 

ળ૫ળબ૨૬૯બ પ્વ્ડ ફઅ. ૩૭૯/૩,
ૉ઼ક્ડળ-૬-ઑ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઈળ. ઑવ. બડૉવ 
ઋબ઼ુજષ(મઞૉડ, 
ઈલ્ઞફ) 

ળ૫ળબ૨૱૩૯ ૪૫૪૬૮૱૭૱ પ્વ્ડ ફઅ. ૮૫૨/ઑ૩, 
ૉ઼ક્ડળ-૮-મૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑજ. ઑર. જાબુદ 
ઋબ઼ુજષ(બસૃબીવફ) 

ળ૫ળ૭૨૬બ૯ ૮૭૯૪૮૪૫૫ પ્વ્ડ ફઅ. ૬૨૯/ળ, 
ૉ઼ક્ડળ બ-ઑ, ઙીઅપૂફઙળ. 
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 સીઘીકફી ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ 
સીઘી ઼ૉગસફ ઇુપગીળૂફૃઅ ફીર સીઘીફી ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ

ર (રઽૉગર) ૂ   ળ૫ળ૭૨૱૫૪

ર-૩ ૂ  ળ૫ળ૭૨૱૫૫

ર-ળ ૂ  ઈળ. ગૉ . મ્જળૉ  ળ૫ળ૭૨૱૫૬

ર-૫ ૂ   ળ૫ળ૭૨૱૬૯

ર-૬ ૂ ઑ઼. ઑફ. જોહૂ   ળ૫ળ૭૨૱૫૮

ગ-૩ ૂ ઞૉ. ઈળ. ુ ષૉનૂ   ળ૫ળ૭૨૱૪૬

ગ-ળ ૂ ઑ઼. ગૉ . બડૉવ   ળ૫ળ૭૨૱૪૭

ગ-૫ ૂ   ળ૫ળ૭૨૱૪૭

ગ-૬ ૂ   ળ૫ળ૭૨૱૪૮

ગ-બ ૂ બૂ. ષૂ. ગ્વઅમૉગળ   ળ૫ળ૭૨૱૪૯

ગ-૮ ૂરદૂ મૂ. મૂ. ુ ષૉનૂ   ળ૫ળ૭૨૱૪૱

ગ-૯ ૂ મૂ. ઑર. બડૉવ   ળ૫ળ૭૨૱૪૯

ગ-૱ ૂ ઙીરૂદ   ળ૫ળ૭૨૱૫૨

ગ-૯ ૂ બઅ ી   ળ૫ળ૭૨૱૫૩

બ-૩ ૂરદૂ ુફળઅઞફી ઑર. ઢીગળ   ળ૫ળ૭૨૱૫૱

બ-ળ ૂરદૂ ષૂ. ઼ૂ. જૐપળૂ   ળ૫ળ૭૨૱૫૯

મ-૩ ૂ   ળ૫ળ૭૨૱૪૪

ઇ ૂ   ળ૫ળ૭૨૱૪૩

ઈઉ. ડૂ. ૂરદૂ ઑ. મૂ. રૃફૂ  ૪૫૪૭૨૱૭૨

ળ્ગણ ગ્મ્પ્લૃડળ ર ળ૫ળ૭૪૯૬૱

ળ્ગણ સીઘી ૂ િનવૂબ ષૂ. બળરીળ (ગૉસ ઉન્જીઞર્) ળ૫ળ૭૨૱૬૨

ડ ૂરદૂ ઼ૂ. ઑફ. સીઽ  ૪૫૪૭૩૬૯૩

ટ ૂ બૂ. ણૂ. ઙીરૉદૂ  ૪૫૪૭૩૬૯૪

ળજી ડર્ ૂ ૂ મૂ. ઞૉ. ષીશી   (ળજી ડર્ ૂ ઉન્જીઞર્) ળ૫ળ૭૨૱૨૨

ડીઉબ ૂ મૂ. ગૉ . બડૉવ (રૃખ્લ ડીઉબૂ ડ) ળ૫ળ૭૨૱૬૩

ગ ૂ મૂ. ઑ. બડૉવ  ળ૫ળ૭૨૱૮૯

ઘ ૂ  ગૉ . ઈળ. મીવિકર્ ફફ  ૪૫૪૭૨૱બ૮

ઙ ૂ  ૪૫૪૭૨૱૮૱

જ ૂ મૂ. ઑર. ઙીરૂદ  ૪૫૪૭૨૱૮૮

ઝ ૂરદૂ ગૉ . ઈળ. ર્તી   ૪૫૪૭૨૱૮૯

 ડીઉબ ૉ઼ક્સફ (઼ઽગીળ) ૪૫૪૭૨૱૬૯

ફીથી સીઘી ૂ ઑફ. ઑર. બડૉવ  ૪૫૪૭૪૨૨૫

ઙૐ અ઼ષપર્ફ ઑગર ૪૫૪૭૨૬૭૯
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ઘૉદૂ ુફલીરક્ફૂ ક્જૉળૂ
ગૅુહયષફ, ૉ઼ક્ડળ ૩૨ ઑ, જ-ળ્ણ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ણીર્. મૂ.ઈળ.સીઽ 
ઘૉદૂ ુફલીરગ 

૪૫૪૭૮૪૬૯ ૯૯૯૱૬૨૭૯૯૯
૪૭૬૭૩૯૯૱ 

૫, ઍદૃ ઑબીડર્રૉન્ડ,
જઅ ફઙળ ગ્વ્ફૂ, ઼ળનીળ 
બડૉવ  ગૃવ બીઝશ, 
યોળષફીધ ળ્ણ, રથૂફઙળ, 
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૨૱ 

ૂ ણૂ.ઑ઼.બડૉવ 
ળઽ લ ઼ુજષ,(ષઙર્-૪) 

૪૫૪૭૮૨૯૫ ૪૫૪૬૬૨૬૭
૯૬૪૯૭૭૫૩૮૩ 

૯/૫૱, બિળરવ
ઑબીડર્રૉન્ડ, ૉ઼ક્ડળ ૯/મૂ, 
ઙીઅપૂફઙળ-૫૱૨૪૨૨૯ 

ૂ ષૂ.ષૂ.સીઽ 
ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪૭૮૩૩૮ ૪૯૮૮૨૱૨૱
૯૱૪૭૱૭૩૬૭૫ 

ઑ-૭૩, ળુષગૃઅઞ ભવૉડ,
યીદજ્ગ બી ૉ઼, 

ચીડવ્ણૂલી,  
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૨૮૩ 

ણીર્. જીા.ઑર.ષીશી 
ઇુપગ ઘૉદૂ ુફલીરગ 
(ુષ દળથ) 

૪૫૪૭૮૩૮૩
૪૫૪૭૮૩૮૫ 

૯૬૪૯૨૭૨૯૪૯
૪૫૪૱૬૫૨૯ 

મૂ-૩૨, સીમૂફ
ડૉફીરૉન્ડ, ષીષ્વ, 
ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ મૂ.ઑર.ર્નૂ 
અ઼લૃક્દ ઘૉદૂ 

ુફલીરગ(઼ૂણ) 

૪૫૪૭૮૩૪૭
૪૫૪૭૮૨૯૪ 

૪૮૮૬૩૨૭૮ ૬૨૪, ષૉનફ ઑબીડર્રૉન્ડ,
મૉળૉઞ ળ્ણ, ઇરનીષીન. 

ૂ ઑજ. ગૉ . ષતષીથૂલી 
ઉ/જી. અ઼લૃક્દ ઘૉદૂ 
ુફલીરગ(ક્ઢ્શ) 

૪૫૪૭૮૩૭૩ ૯૱૪૮૨૪૯૮૪૯ ૉ઼ક્ડળ-૩૯, ‘ઙ’ ડીઉબ,
ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઈળ.ઑર.઼ નળષી 
ઉ/જી. અ઼લૃક્દ ઘૉદૂ 
ુફલીરગ (દૉવૂુમલીઅ)    

૪૫૪૭૮૩૬૯ ૯૱૪૭૱૬૪૯૭૯ ૉ઼ક્ડળ-૫ ણૂ, પ્વ્ડ
ફઅ.૩૭૩૫/૪, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑર.ષૂ.બળરીળ 
ફીલમ ઘૉદૂ ુફલીરગ, 
(ક્બી઼) 

૪૫૪૭૮૩૭૫ ૯૫૯૭૭૩૨૯૭૫ ૉ઼ક્ડળ-૮ મૂ, પ્વ્ડ
ફઅ.૮૨૪/મૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑર.ષૂ.બળરીળ 
ઉ/જી.ફીલમ ઘૉદૂ 
ુફલીરગ, (દૉવૂુમલીઅ) 

૪૫૪૭૮૩૭૭ ૯૫૯૭૭૩૨૯૭૫ ૉ઼ક્ડળ-૮ મૂ, પ્વ્ડ
ફઅ.૮૨૪/મૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑર.ષૂ.બળરીળ 
ઉ/જી.ફીલમ ઘૉદૂ 
ુફલીરગ,(ઞ.જ. .) 

૪૫૪૭૮૩૭૬ ૯૫૯૭૭૩૨૯૭૫ ૉ઼ક્ડળ-૮ મૂ, પ્વ્ડ
ફઅ.૮૨૪/મૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 
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મીઙીલદ ુફલીરગફૂ ગજૉળૂ
ગૅુહ યષફ, મૂ-બ્વૌગ, ૉ઼ક્ડળ ફઅ. ૩૨ ઑ, ઙીઅપૂફઙળ.

ણ . ઑ઼.ઈળ.જૐપળૂ 
મીઙીલદ ુફલીરગ.  

૪૫૪૭૮૩૨૬ 
૪૫૪૭૮૩૨૭  
૪૫૪૭૮૩૩૫-ભૉ

૪૫૪૪૮૬૬૯ 
૯૯૯૱૬૨૭૨૪૱   

પ્વ્ડ ફઅ. ૬૬૯/૩, 
જ-૪ બી ૉ઼, ૉ઼ક્ડળ ફઅ. ૱, 
ઙીઅપૂફઙળ. 

ણ . બૂ.ઑર.ષચીુ઼લી 
અ઼લૃક્દ મીઙીલદ 

ુફલીરગ. 

૪૫૪૭૮૩૨૪ 
૪૫૪૭૮૨૯૯ 
૪૫૪૭૮૩૩૫-ભૉ

૪૫૪૬૯૮૬૯ બ્વૌગ ફઅ. ૩૯૯/૫, 
ચ-ડીઊબ, ૉ઼ક્ડળ ફઅ. ૩૯, 
ઙીઅપૂફઙળ. 

ણ . ઑ.મૂ.બડૉવ  
અ઼લૃક્દ મીઙીલદ 

ુફલીરગ.  

૪૫૪૭૮૩૨૩ 
૪૫૪૭૮૩૩૫-ભૉ  

૪૯૬૯૱૯૱૭   ૮૬, ઈવ્ગ મઅઙવ્ટ, ઼ફ 
ઑન્ણ ડૉબ ક્વમ ળ્ણ, 
ધવદૉઞ, ઇરનીષીન. 

ૂ મૂ.લૃ.બળરીળ   
અ઼લૃક્દ મીઙીલદ ુફલીરગ 

૪૫૪૭૮૩૨૨ 
૪૫૪૭૮૩૩૫-ભૉ  

૯૬૪૮૭૨૨૱૩૯ C/O ૩૯/૩૱૭, 
ઑર.ઈઊ.જી. ઼ળનીળ બડૉવ 
ગ્વ્ફૂ, ૉ઼ક્ડળ ફઅ. ૩૬, 
ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઼ૂ.ઑર.બડૉવ  
અ઼લૃક્દ મીઙીલદ ુફલીરગ  

૪૫૪૭૮૨૯૯ 
૪૫૪૭૮૩૩૫-ભૉ

 ૯૯૪૬૯૫૭૱૱૨   પ્વ્ડ ફઅ. ૬૫૮/૩, ૉ઼ક્ડળ 
ફઅ.૮ ઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ.  

ૂ ઑજ.ઑર.જીષણી 
અ઼લૃક્દ મીઙીલદ 

ુફલીરગ.  

૪૫૪૭૮૨૯૱ 
૪૫૪૭૮૩૩૫-ભૉ  

 ૯૬૪૱૨૮૫૯૨૩ બ્વૌગ ફઅ. ૯/૫, ઙ - ૩ 
ડીઊબ, ૉ઼ક્ડળ ફઅ. ૪૨, 
ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ણૂ.ષૂ.મીળ્ડ     
ફીલમ મીઙીલદ ુફલીરગ. 

૪૫૪૭૮૨૯૯ 
૪૫૪૭૮૩૩૫-ભૉ  

 ૯૬૪૮૯૨૯૯૱૪  ૫૬૨/૫, રઽીમીઽૃ, ચ-૮ 
઼ગર્વ બી ૉ઼, ૉ઼ક્ડળ ફઅ. ૪૯, 
ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑફ.઼ૂ.બડૉવ   
ફીલમ મીઙીલદ ુફલીરગ.   

૪૫૪૭૮૩૨૮ 
૪૫૪૭૮૩૩૫-ભૉ  

 ૪૭૫૯૱૨૯૫  ૩૩, ઈફવ ણૃપ્ વૉક્ષ, ુષ  
ગૃઅઞ ગ્વ્ફૂ, ઞૃફી ત્ળ 
મજાળ, ગીઅગળૂલી, ઇરનીષીન.  

ૂ મૂ.ષૂ.઼ષીથૂ     
ફીલમ મીઙીલદ ુફલીરગ. 

૪૫૪૭૮૩૩૨ 
૪૫૪૭૮૩૩૫-ભૉ

૪૫૪૫૭૫૬૨   પ્વ્ડ ફઅ. ૫૱૯/૩, ૉ઼ક્ડળ 
ફઅ. ૩૪ ઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

બસૃબીવફ ુફલીરગફૂ ગજૉળૂ 
ગૅુહયષફ, મૂ-બ્ વ્ગ, ૉ઼ગડળ-૩૨-ઑ, ઙીઅપૂફઙળ

ણીર્.ઑ.ઞૉ.ગીઝૂઈ બડૉવ 
ઉ/જી. બસૃબીવફ 
ુફલીરગ ૂ  

૪૫૪૭૮૩૬૫
  

૯૬૪૮૫૬૮૯૭૱
  

઼ૂ-૬૨૬, ઼રલ 
ઑબીડર્રૉન્ ડ, ઈઅમીષીણૂ, 
ઇરનીષીન-૩૭  

ગૃ.ઈળ.જી.જીષણી      
ુફલીરગ ૂફી 
ઇઅઙદરનનફૂસ  

૪૫૪૭૮૩૬૩ 
૪૫૪૭૮૩૬૪-ભૉ 

૯૬૪૯૫૨૯૯૬૯ પ્ વ્ડ ફઅ. ૩૨૯૫/૩, 
ૉ઼ગડળ-૮ ઼ૂ,ઙીઅપૂફઙળ.
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ણીર્.ઑ.ઞૉ.ગીઝૂઈ બડૉવ 
ઉ.જી.ઇુપગ બસૃબીવફ 
ુફલીરગ 

૪૫૪૭૮૩૯૨
  

૯૬૪૮૫૬૮૯૭૱
  

઼ૂ-૬૨૬, ઼રલ 
ઑબીડર્રૉન્ ડ, ઈઅમીષીણૂ, 
ઇરનીષીન-૩૭  

ૂ થલ ઑર.ળીથીંઙી 
ઇુપગ ુફલીરગ ૂફી 
ઇઅઙદ રનનફૂસ  

૪૫૪૭૮૩૯૯
  

૯૬૪૮૨૫૨૱૱૫ ૪૪ - ઙૉવૉક્ષૂ મઅઙવ્ટ,    
ઽળૂનસર્ફ જીળળ  દી, ગઢષીણી 
ળ્ણ, ફળ્ણી, ઇરનીષીન  

ણીર્.ઑ.ઞૉ.ગીઝૂઈ બડૉવ 
અ઼લૃગદ બસૃબીવફ 

ુફલીરગ (ઈલ્ઞફ ઇફૉ 
અ઼ગવફ) 

૪૫૪૭૮૩૫૯
  

૯૬૪૮૫૬૮૯૭૱
  

઼ૂ-૬૨૬, ઼રલ 
ઑબીડર્રૉન્ ડ, ઈઅમીષીણૂ, 
ઇરનીષીન-૩૭  

ૂ ઑર.ઞૉ.નષૉ 
ઉ.જી. ફીલમ બસૃબીવફ 
ુફલીરગ  (રૃખ્ લ રધગ) 

૪૫૪૭૮૩૬૨
  

૯૱૪૬૩૭૪૪૭૨ ૫૯/૬૨, ફઅનૂ  ષળ ડૉફીરૉન્ ડ 
઼્વીળ્ણ, ધવદૉઞ, 
ઇરનીષીન-૮૩ 

ઙૐ ઼ૉષી ઈલ્ઙફૂ ગજૉળૂ,
ણીર્. જીષળીઞ રઽૉદીયષફ, બ્વ્ગ ફઅ.૮, મૂઞૉરીશ, ઙીઅપૂફઙળ.

ણીર્. ળીજીષગઅરીળ ઙૃ ી 
ઇઘ્લક્ષ 

ળ૫ળ૭૮૫ળ૱ ૯૯૯૱૬૨૮૨૭૬
 

મૂ-૩૱, ૉ઼ગડળ-૯
ઙીઅપૂફઙળ 

ણીર્. ઑ.મૂ. ૭ડૉવ 
઼ભ્લ઼ુજષ ઼ઽ 
અ઼લૃગદ ૭સૃબીવફ 

ુફલીરગ 

ળ૫ળ૭૮૫ળ૱ ૯૱૯૯૨૮૨૭૭૯
 

ૉ઼ગડળ-૩૯
જી-૩/ળ૮૩/ળ 
ઙીઅપૂફઙળ 

ણીર્.ગૉ .ઑ઼.૭ડૉવ 
ફીલમ ૭સૃબીવફ 
રનનફૂસ ૭સૃબીવફ 
૭સૃબીવફ ુફલીરગ 

ળ૫ળ૭૮૫ળ૯ ૯૯૯૯૯ ળ૩ળ૯૩
 

મૂ/૫ ળત્ફરુથ
ગ્મ્પ્વૉ ,ઙૃવીમ ડીષળ઼ીરૉ, 
ધવદૉઞ,ઇરનીષીન 

ણીર્. ઞૉ.ષૂ.ફીણ્પી 
રનનફૂસ ૭સૃબીવફ 
ુફલીરગ 

૯ળળ૱૩ળ૱૬૨૯
૨ળ૯૩૯- ળ૫૨૬ળ૮ 

૩૮,ુસષઇુસહ ઼઼્ીલડૂ 
મ્૭વ,ઇરનીષીન-૭૱ 
 

ળજી ડર્ ીળ, ઼ઽગીળૂ રઅણશૂક, ઙીઅપૂફઙળ
ણીર્. જીષળીઞ રઽૉદીયષફ, બ્વ્ગ ફઅ.૩૨, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ િનવૂ૭ ળીષવ 
૪જી ડર્ ી૪  

૪૫૪૭૫૱૮૱ ૯૯૯૱૬૨૭૨૪૯ પ્વ્ડ ફઅ.૭૩૪/મૂ-૩,
ૉ઼ગડ૪-૱, ઙીઅપૂફઙ૪. 

ૂ ગૉ . ઞૉ. જોહૂ 
ઇુપગ ૪ુઞ ડર્ ી૪ 
(ષઽૂષડ) (ઊ.જી.) 

૪૫૪૭૫૱૭૫ ૪૫૪૫૩૭૬૯ પ્વ્ડ ફઅ.૬૯૬/ઑ-૩,
ૉ઼ગડ૪-૩/઼ૂ,ઙીઅપૂફઙ૪. 
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ૂ  ષૂ.ઑર. બઅિણદ 
ઇુપગ ૪ુઞ ડર્ ી૪ 
(ઇબૂવ) 

૪૫૪૭૫૱૮૯ ૯૱૯૯૨૩૬૯૫૬

ૂ ગૉ .ઞૉ. જોહૂ 
ુફલીરગ, ઘૉદ મજા૪ ઇફૉ  
ગર્ીમ્લ  ઇધર્ંદઅ , ઙૃ. ળી., 
ઙીઅપૂફઙ૪.(ઊ.જીઞર્) 

૪૫૪૭૫૯૭૩ ૪૫૪૫૩૭૬૯ પ્વ્ડ ફઅ.૬૯૬/ઑ-૩,
ૉ઼ગડ૪-૩/઼ૂ, 

ઙીઅપૂફઙ૪. 

ૂ ગૉ .ષૂ. યડૅ 
અ઼લૃગદ 

૪જી ડર્ ી૪(કણૂડ) 

૪૫૪૭૫૱૭૭ ૮૭૯૪૪૯૨૬ પ્વ્ડ ફઅ. ૩૫૮/૩,
ૉ઼ગડ૪-૩/મૂ, 

ઙીઅપૂફઙ૪.-૫૱૪૨૨૯ 

ૂ  ઑફ.મૂ. સૉઘ 
અ઼લૃગદ ૪જી ડર્ ી૪(ભણજ્) 

૪૫૪૭૫૱૭૱ ૯૱૪૭૨૯૨૨૫૫ ૩૨૩ ઑણષીન઼્ ગ્મ્ ૭વૉક્ષ 
યનૄ ળ્ણ, વીવ ન૪ષીજા 
ઇરનીષીન. 

ૂ ગૉ .મૂ.ઋબીઘ્લીલ 
અ઼લૃગદ 

૪ુઞ ડર્ ી૪(પૂળીથ) 

૪૫૪૭૫૱૭૬ - મૂ/૩૩, મીવીજીબીગર્,
ૂફૂષી઼ ઑબીડર્રૉન્ડ ફૂ 

મીઞૃરીઅ, ફઽૉ  બીગર્,  
ષ ીબૃ૪,ઇરનીષીન. 

ૂ ગૉ . ઞૉ. જોહૂ 
અ઼લૃગદ ૪જી ડર્ ી૪(મજા૪) 

૪૫૪૭૫૱૭૯ ૪૫૪૫૩૭૬૯ પ્વ્ડ ફઅ. ૬૯૬/ઑ-૩,
ૉ઼ગડ૪-૩/઼ૂ 

ૂ  ગૉ . ષૂ. ઈજીલર્ 
અ઼લૃગદ 

૪જી ડર્ ી૪(ષઽૂષડ) 
(ઊ.જી.) 

૪૫૪૭૫૱૯૪ ૯૱૪૭૨૬૨૮૯૯ ઑવ-૫,ઙ્બીવમીઙ  
઼્.ચીડવ્ણૂલી, 
ઇરનીષીન. 

ૂ ઞૉ. ઑર. ગડીળી 
અ઼લૃગદ ૪જી ડર્ ી૪ 

(દબી઼થૂ) 

૪૫૪૭૫૱૯૨ ૯૱૪૭૭૬૱૫૱૱ ૩૭,઼ઽજાફઅન ણૃપ્વૉક્ષ,
ઈઊ.ઈ.઼ૂ. ળ્ણ, 
જીઅનઘૉણી, ઇરનીષીન. 

ૂ લૃ.ઑર.ષી઼થીષીશી 
ફીલમ 
૪ુઞ ડર્ ી૪(પૂળીથ) 

૪૫૪૭૫૱૫૪ ૪૫૪૬૩૩૨૪ યચય ડીઊ૭,
બ્વ્ગ ફઅ.  ૪૯૪/૬, 
ૉ઼ગડ૪-૩૯,ઙીઅપૂફઙ૪. 

ૂ ગૉ .ષૂ. ઈજીલર્ 
ફીલમ 
૪જી ડર્ ી૪(ષઽૂષડ) 

૪૫૪૭૫૱૯૪ ૯૱૪૭૨૬૨૮૯૯ ઑવ-૫,ઙ્બીવમીઙ ઼્.
ચીડવ્ણૂલી,ઇરનીષીન. 

ૂ ઞૉ. ઞૉ. સીઽ 
ફીલમ ૪ુઞ ડર્ ી૪(મૉગીંઙ) 

૪૫૪૭૫૱૯૩ - ૬૨૫, બીષફ ઑબીડર્રૉન્ડ
રફરઅિન૪  ઼઼્ીલડૂ, 
૪ ીબીગર્, ચીડવ્ણૂલી, 
ઇરનીષીન. 
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ૂ મૂ.ઑર. જોહૂ 
ફીલમ 
૪ુઞ ડર્ ી૪(ષઽૂષડ) 

૪૫૪૭૫૱૭૱ ૯૱૯૱૨૪૯૯૩૭ ઼ૂ-૩, સોલવૂ
બ્વૂડૉગફૂગ ળ્ણ, 
ઇરનીષીન. 

ૂ  ઑ.ષૂ. ણીર્૪ 
ફીલમ ળુઞ ડર્ ીળ (ભણજ્) 

- ૯૬૪૮૫૬૮૯૯૯ ૩૪/ઑ, ગર્ૂફબીગર્  ઼઼્ી.
ષીષ્વ,  ઙીઅપૂફઙ૪. 

ૂ જી.ઑ઼. ુ ષૉનૂ 
ફીલમ 
૪ુઞ ડર્ ી૪(કણૂડ) 

૪૫૪૭૬૭૯૫ ૯૱૪૭૬૪૪૩૭૩ ઑ/૭૪, ઇગર્ ૉ઼ફ ડીષ૪
મૂ.ઞૉ. રૉણૂગવ  ઼ીરૉ, 
ુ઼ુષવ, ઇરનીષીન. 

ૂ જી.ઑ઼.઼્વઅગૂ 
ફીલમ ૪ુઞ ડર્ ી૪, 
(ષોનફીધ ૉ઼વ) 

- ૯૱૪૭૯૬૯૬૯૬ ૪૪, મીજીઙ૪ ઼઼્ી.
ષ ીબૃળ  ળૉ ષૉ ડૉસફ 
બી ૉ઼, ષૉઞવબૃ૪,  
ઇરનીષીન. 

ગૃ. ઑભ.ઑ઼. બીઅણષ 
ફીલમ ૪ુઞ ડર્ ી૪ 
(ઽીઋ઼ીંઙ) 

- ૯૫૪૱૯૯૫૫૬૩ પ્વ્ડ ફઅ. ૯૬૯/૩,
ૉ઼ગડ૪-૫/ણૂ, 

ઙીઅપૂફઙ૪. 

ૂ ષીલ.ઑ.મવ્જ 
ફીલમ ુફલીરગ,  
ઘૉદ મજા૪ ઇફૉ ઙૄીમ્લ  
ઇધર્દઅ , ઙીઅપૂફઙ૪. 

૪૫૪૭૫૯૭૨ ૯૱૪૭૪૯૱૫૱૮ પ્વ્ડ ફઅ. ૫૭૬/૪,
ૉ઼ગડ૪-૫/મૂ, ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ ઞૉ. જી. ૭ડૉવ 
િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ, 
ષઙર્-૩ વઙદ ૪જી ડર્ ી૪, 
઼.રઅ.ઙૃ. ળી.ઙીઅપૂફઙ૪ 

૪૫૪૭૫૱૯૭ ૪૯૬૯૯૩૭૩ ઼ૂ-૯, ઞઽીફષૂ ઑબીડર્ .
ડૉ૪ભ  ગૄવ બી ૉ઼, 
ફી૪થબૃળી, 
ઇરનીષીન-૩૫ 

ઘીઅણ  ુફલીરગ ૂફૂ ગજૉળૂ 
બ્વ્ગ ફઅ.-૱, મૂજો રીશ, ણ્.જીષળીઞ રઽૉદી યષફ, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ જી.ગૉ .ભગૂળ 
ુફલીરગ ૂ  

૪૫૪૭૫૬૫૮
  

૯૯૯૱૬૨૭૨૱૱
 

૩-ઑ, સસૂબીગર્  ઼઼્ીલડૂ, 
઼ળઘૉઞ, ઇરનીષીન

ૂ મૂ.ષૂ.ળીષવ  
અ઼લૃગદ ળજી  ડર્ ીળ (઼ૃઙળ) 

૪૫૪૭૫૬૫૭ - -

ૂ ણૂ.ઑર.ળીથી 
ગજૉળૂ ઇુપક્ષગ 
  

૪૫૪૭૫૬૫૬ - -

ૂરદૂ ઈળ.બૂ.નષૉ 
ઇઅઙદ રનનફૂસ  

૪૫૪૭૫૬૫૯ - ૪૪, રૉચપફૃ  લ ઼઼્ીલડૂ, 
ળૂવીલન઼્ ગ્વૉઞ ળ્ણ, 
ઙીઅપૂફઙળ. 
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ુફળૂક્ષથ ઇફૉ ઇન્ ષૉહથ ઼ુરુદ 
઼ઽગીળ ઘીદ,ૃ ઙૃ.ળી.મૂ ુષઅઙ ૬ધ્ રીશ, ગૅુહ યષફ, બીવણૂ, ઇરનીષીન. 

ૂ ઑર. ણૂ. જૐઽીથ       
રૃખ્ લ ગીલર્બવગ ઇુપગીળૂ 

૪૮૭૯૯૫૯૩/૱૪ 
૪૮૭૯૯૫૯૪-ભૉ 
 

૯૱૪૬૩૪૩૯૫૭        
૨૯૯૪૮૯૮૯૩૨૨ 

ળ૮, િઽવ્ળી ળૉ઼ૂણૉ ન્ ઼ ૂ, 
ફઽૉ બીગર્, ષ  ીબૃળ, 
ઇરનીષીન-૩બ. 
 

ઙૃઞળીદ ળીજ્લ ઞરૂફ ુષગી઼ ુફઙર વૂ., 
"મવળીર યષફ" ૉ઼ક્ડળ - ૩૨/ઑ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ મૂ.ઑ઼.બડૉવ            
ષઽૂષડૂ અ઼જીવગ  

૪૫૪૭૯૫૩૯ 
૪૫૪૭૯૯૨૬ 

૪૫૪૫૯૫૯૪ બ્વ્ગ ફઅ. ૭૨/૬, જી-૩ 
ડીઊબ, ઼ળગીળૂ ક્ષીડર્ ળ, 
ૉ઼ક્ડળ-૪૫, ઙીઅપૂફઙળ  

ૂ ઑર.ઑર.જોહૂ    
ગીલર્બીવગ ુફલીરગ 
(ષઽૂષડ) 

૪૫૪૭૯૫૪૪ ૪૫૪૪૫૮૩૪ પ્વ્ડ ફઅ.-૬૯૭/૪, 
ૉ઼ક્ડળ-૮ મૂ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઈઊ.ઑ.રઽૉદી  
અ઼લૃક્દ ુફલીરગ 

( ્.. ૂ) 

૪૫૪૭૯૫૩૯ ૪૯૪૱૯૨૪૩ ૯, મ અ઼દમઽીળ, ગ્મી 
ઙીઅપૂફઙળ ઽીઊષૉ ળ્ણ, 
઼ૂડૂપ્ ઼ ઼ીરૉ, ગૃણી઼થ, 
જી.- ઙીઅપૂફઙળ - 
૫૱૪૬૪૩ 

ૂ ઑર.ષૂ.નૉ઼ીઊ  
અ઼લૃક્દ ુફલીરગ 

( ્.ઇ.૩) 

૪૫૭૯૫૪૨ ૪૫૪૪૮૱૯૱ પ્વ્ડ ફઅ. ૫૩૨/૩, ચ-૮ 
બી ૉ઼, ૉ઼ક્ડળ -૪૯, 
ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ષૂ.ગૉ .જીળ બ્ડ  
ઊ/જી, અ઼લૃક્દ ુફલીરગ 
( ્.ઇ.૪)  

૪૫૪૭૯૫૪૬ ૪૯૬૯૬૭૫૮ ઼ૂ-૮, મૂજો રીશ, 
ઇુયરન્લૃ ઑબીડર્રૉન્ડ, 
ધ્પીનૂબ ગ્મ્બવૉક્ષ ઼ીરૉ, 

ઇઅગૃળ ળ ીબીગર્ , ફીળથબૃળી 
ળ્ણ, ઇરનીષીન -૩૫ 

ૂ લૃ.ગૉ .જાફૂ 
ફીલમ રૉફૉઞળ (ફીથીઅ) 

૪૫૪૭૪૫૩૯ -- બ્ડ ફઅ.-૩૪૭૨/૩, 
ૉ઼ક્ડળ-૮/ણૂ, ઙીઅપૂફઙળ  

ૂ બૂ.ઞૉ.બડૉવ 
ગઅબફૂ ૉ઼કર્ૉડળૂ  

૪૫૭૯૫૪૮ ૪૭૬૮૯૪૮૭ ૪૱, ળીપીષ ય ઼઼્ીલડૂ, 
નૃઙીર્ ઽીઊ ગૃવ બી ૉ઼, 
રથૂફઙળ, ઇરનીષીન  
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ઙૃઞળીદ ઑગર્્ ઊન્ણ ડર્ ૂટ ગ્બ ળૉ સફ ુવ.
ઘૉદઋ ્ઙ યષફ" ઞૄફૂ ઽીઊગ્ડર્  ઼ીરૉ, ફષળઅ ઙબૃળી, ઇરનીષીન-૫૱૨ ૨૩૬. 

ભ્ફ ફઅ. ૪૯૭૬૬૯૬૩, ૪૯૭૬૬૯૬૪, ૪૯૭૬૨૪૭૬, ૪૯૭૬૫૯૬૫  
ગર્ીરઆ "ઘૉદ ઋ ્ઙ" ભૉગ઼ ફઅમળઆ ૪૯૭૬૪૭૩૱

ૂ ઈળ.ગૉ . ુ બીઢૂ 
ઇઘ્લક્ષ 

૪૯૭૬૬૯૬૩/૬૪ ૨૪૯૩/ ૯૫૨૯૪૱૱ મઅઙવી ફઅ. ૩, ક્વઽીળ
મઅઙવ્ટ, ૉ઼ગડળ-૫, 
સૂવઞ ઙીર, ળીઅજળણી ળ્ણ, 
ઇરનીષીન. 

ૂરદૂ ણૂ. દીળી 
રૉફૉઞીંઙ ણીલળૉગડળ 

૪૯૭૬૩૮૯૩
૪૯૭૬૫૬૱૩  
૪૯૭૬૨૮૪૬  

૪૪૱૮૨૨૬૭ ૪૪૨, ળૉવષૉ ઔિભ઼ળ
ગૌવ્ફૂ, ઼ળગૂડ ઽીઋ઼ 
઼ીરૉ, સીઽૂમીઙ, 
ઇરનીષીન. 

ૂરદૂ ળીપી ઽિળની઼  
ઑર.ણૂ. ૂફી I/c ળઽ લ 
઼ુજષ 

૪૯૭૬૬૯૬૩/૬૪ ૯૯૬૯૪૭૩૱૱૨ ૯, ઼ૄલર્ુષવી મઅઙવ્ટ,
ઞોફ ફઙળ ગ્-કબળૉ િડષ 
ઽી.઼્. ચૃરી, ઇરનીષીન.  

ૂ ઇઞલ જૐઽીથ 
ુફલીરગ, ફીઙિળગ 
ઋણૅલફ,  
ઙૃઞળીદ ઼ળગળ, 
ઑુષઑસફ ુષયીઙ, 
જીા.ઑ.ઈઊ.઼ૂ.ુવ. 

૪૯૭૬૫૪૯૯
૪૯૭૬૬૯૮૭-ભૉ 
ઑળબ્ડર્  ગલીર્વલ 
૪૪૱૮૯૪૮૩  
૪૪૱૭૨૱૫૭ 
૪૪૱૭૨૯૯૮-ભૉ 

૪૭૮૪૯૩૬૩
 

૯૨૩, ઼ૃઞવીર ભવૉડ઼
ઙષફર્રૉન્ડ ક્ષીડ ર઼્,  
સીઽૂમીઙ બ્વૂ઼ ડૉ િણલર 
઼ીરૉ, સીઽૂમીઙ, 
ઇરનીષીન  

ૂ ઞૉ.ઈળ. નષૉ 
ઑિણસફવ ઞફળવ રૉફૉઞળ 
(ઞફળવ) 

૪૯૭૬૬૯૬૩/૬૪ ૪૮૮૫૫૪૪૬ ૯૨, સીળનીફઙળ,
ુષગી઼ ઙૅઽ બી ૉ઼,  
બીવણૂ, ઇરનીષીન. 

ૂ ઼ૃપૂળ નષૉ 
િણુષટફવ રૉફૉઞળ (બૂ. 
ઑન્ણ ઑર.) 

૪૯૭૬૬૯૬૩/૬૪ ૪૯૯૩૫૨૫૩ ૪૩, ગીસ ઼઼્ીલડૂ,
઼ફળીઊટ બીગર્ફૂ ઼ીરૉ, 
અ઼ઙઢફ ઼઼્ીલડૂફૂ 

મીઞૃ ારીઅ, ણર્ ીઊષ-ઊફ-ળ્ણ, 
ઇરનીષીન. 

ણૌ. ઞા ૉ.ઑર. દૃષીળ 
ઘી઼ ભળઞ બળફી 
ઇુપગળૂ, રીગિડઅઙ ઇફૉ 
્ઞૉગડ ુષયીઙ. 

૪૯૭૬૬૯૬૩/૬૪ ૯૬૪૮૫૯૫૫૫૮ ઊ-બ, ઼ૃન્નળર ભવૉડ,
ઑવ.ણૂ. ગૌવૉઞ ગઅબીઋન્ણ,  
ફષળઅઙબૃળી, ઇરનીષીન. 

ઙૃઞળીદ ળીઞલ મૂઞ ુફઙર ુવ.,
મૂઞ યષફ, ૉ઼ગડળ-૩૨-ઇ, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ઈળ. ગૉ . ુદબીઢૂ. 
ઇધ્ લક્ષ  

૪૫૪૭૮૮૱૯ ૨૪૯૩૯-૫૨૯૪૱૱ ગવઽીળ મઅગ્ વ્ટ ફઅ.૩, 
ૉ઼ગડળ-૫, ઼ૂવૉઞ ઙીર, 

ળીજળણી ળ્ણ, ઇરનીષીન  
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ણ્. ઈળ.ઑ. સૉળુ઼લી  
રૉફૉઞીંઙ ણૂળૉગડળ  

૪૫૪૭૮૮૯૨ ૪૫૪૪૩૫૱૬
૯૯૯૱૬૨૭૨૪૯ 

બ્ વ્ગ ફઅ.૪૭૱/૫,
જી-૩ ડીઉબ, 
ૉ઼ગડળ-૩૯, ઙીઅપૂફઙળ

ૂ જી. ણૂ. યીવ્ણૂલી  
રૉફૉઞળ ( ્ણગસફ) 

૪૫૪૭૮૮૯૬-ભૉ  ૪૫૪૫૫૭૫૯ બ્ વ્ગ ફઅ.૩૯૮/૫, 
ચ-ડીઉબ, ૉ઼ગડળ ફઅ.૩૯, 
ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ણૂ. લૃ. ષીચૉવી  
રૉફૉળઞ(રીગડીંઙ) 

૪૫૪૭૮૮૱૭ ૪૫૪૫૨૩૩૨ ુ બની, પ્ વ્ડ ફઅ.૩ળ૫/૩,  
ૉ઼ગડળ ફઅ. ૩-મૂ, 

ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ગૉ . ઑર. ળીષવ           
ગઅબફૂ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૮૮૯૪-ભૉ ૪૫૪૬૭૮૭૨
૯૱૪૬૬૨૱૩૭૨ 

પ્ વ્ડ ફઅ.૯૱૯/૪, ઑગદી 
઼઼્ીલડૂ, ૉ઼ગડળ 
ફઅ.૬/ણૂ, ઙીઅપૂફઙળ.

ષૉજીથ ુષયીઙ ઞફળવ  ૪૫૪૭૮૮૱૮ - -

ઋત્ બીનફ ુષયીઙ ઞફળવ ૪૫૪૭૮૮૯૮ -     -

ફીથીઅ ુષયીઙ ઞફળવ ૪૫૪૭૮૮૯૩ -     -

ઙૃથષ ી ુષયીઙ ઞફળવ ૪૫૪૭૮૮૯૯ -     -

રઽૉ ગર ુષયીઙ ઞફળવ ૪૫૪૭૮૯૩૯ -     -

ષઽૂષડ ુષયીઙ ઞફળવ ૪૫૪૭૮૯૩૮ -     -

ઙૃઞળીદ ળીજ્લ ષૉળઽીઋ઼ીંઙ ગ્બ ળૉ સફ
ઈફઅન મૂ ણીંઙ, સીઅુદ઼નફ ઑ ડૉડ, િનફમીઉ ડીષળ ઼ીરૉ, ુરળટીબૃળ, ઇરનીષીન-૩

ૂ ઈળ. ગૉ . બીઢગ 

જૉળરૉફ ઇફૉ રૉફૉઞીંઙ 
ણીલળૉક્ડળ 

૪૭૭૨૯૯૩૨
૪૭૭૨૯૨૩૱ 
૪૭૭૨૮૯૩૯ 
૪૭૭૨૪૯૯૭-ણી 
૪૭૭૨૮૯૫૬-ભૉ

૪૮૱૭૬૪૯૭
૯૯૨૯૯૯૨૪૬૬ 

ણૂ-૪૨૪, ડૉડ઼ 
ઑબીડર્રૉન્ડ,  ઽ્ બૂડવ 
બી ૉ઼, ૉ઼ડૉવીઉડ, 
ઇરનીષીન 

ૂ ગૉ . ઞૉ. ભણૂલી  
઼ુજષ  

૪૭૭૨૯૯૩૨
૪૭૭૨૯૨૩૱ 
૪૭૭૨૮૯૩૯ 
૪૭૭૨૮૯૫૬-ભૉ

૯૯૪૬૯૩૪૫૱૬ ૬૱-ણૂ, સૃયનસર્ફ 
ઑબીડર્રૉન્ડ, ૉળથીદૂધર્ 
નૉળી઼ળફૂ ઼ીરૉ, ૉ઼ડૉવીઉડ, 
ઇરનીષીન.

ઙૃઞળીદ ળીજ્લ ઼ઽગીળૂ ડર્ ૂબ્લૃફવ, ઇરનીષીન.
઼ૂ/૮, ઼ળગીળૂ મઽૃરીશૂ રગીફ, વીવ નળષીજા, ઇરનીષીન-૫૱૨૨૨૩.

ૂ ઑર. ઼ૂ. ર્ઽફીફૂ 
રૃઘ ૂ 

૪૭૭૨૮૩૫૩  
૪૭૭૨૪૮૪૬-ભૉ  

૯૯૯૱૬૨૭૮૨૯
૪૫૯૮૯૭૭ 

૭૯, ફૂવગઅઢ મઅઙવ્ટ 
ુષયીઙ-૩, ઉન્નૂળી ૂઞ 
બી ૉ઼, યીડ ઙીર,  
જી. ઙીઅપૂફઙળ.
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ૂ ઈળ. ઑર. ઢક્કળ  
઼ભ્લ ૂ  

૪૭૭૨૮૩૫૩  
૪૭૭૨૪૮૪૬-ભૉ  

૯૱૪૭૮૯૱૯૨૮
૪૫૪૫૩૭૬૯ 
 

૩૪, રૃુક્દરઅઙવ ડૉફીરૉન્ડ, 
રૃુક્દપીર નૉળી઼ળ ઼ીરૉ, 
ધવદૉઞ જીળ ળ દી બી ૉ઼, 
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૭૬.

ૂ ગૉ . ઞૉ. જોહૂ 
ઉ/જી ઼ભ્લ ૂ 

૪૭૭૨૮૩૫૩  
૪૭૭૨૪૮૪૬-ભૉ

૯૱૪૭૨૪૯૯૭૮
૨૯૯૪૫૪૫૩૭૬૯

પ્વ્ડ ફઅ. ૬૯૬/ઑ/, 
ૉ઼ક્ડળ-૩઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ઑર. મૂ. ઼્ફૂ  
ળજી ડર્ ીળ ૂ  

૪૭૭૨૮૩૫૩  
૪૭૭૨૪૮૪૬-ભૉ  

૯૫૪૱૪૪૨૫૮૭
 

બ્વ્ગ ફઅ. ઑવ/૨, ળદફ 
ઑબીડર્રૉન્ડ, ગૉસષફઙળ, 
઼ૃયીહ ૂઞ બી ૉ઼, 
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૪૯.

ઙૃઞળીદ ળીજ્લ ગૅુહ મજાળ મ્ણર્ 
બ્વ્ગ ફઅ. ૩૪, મૂજા રીશૉ, ણૌ. જીષળીઞ રઽૉદી યષફ, ઞૃફી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ગૉ . ઞૉ. જોહૂ 
રૉફૉુઞઅઙ િણળૉક્ડળ 

૪૫૪૭૬૨૨૮
૪૫૪૭૬૨૩૱-ભૉ

૪૫૪૫૩૭૬૯
૯૱૪૭૨૪૯૯૭૮

પ્વ્ડ ફઅ ૬૯૱-ઑ૩, 
ૉ઼ક્ડળ-૩઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ.

ગૃ. િન ૂમૉફ ઼મીબળી 
ઞફળવ રૉફૉઞળ 

૪૫૪૭૬૨૨૯
૪૫૪૭૬૨૩૱-ભૉ

૪૫૪૩૨૭૭૨
૯૯૪૯૬૪૪૯૮૬

પ્વ્ડફઅ ૪૬૬, ૉ઼ક્ડળ-૪૱, 
ઙીઅપૂફઙળ.

ઙૃઞળીદ ચૉડીઅ ઇફૉ ઌફ ુષગી઼ ુફઙર ુવુરડૉ ણ 
બ્વ્ગ ફઅ ૩૱, ઋ ્ઙયષફ, ઙીઅપૂફઙળ ૫૱૪-૨૩૩

ૂ ગૃવનૂબ સરીર્ 
જૉળરૉફ-ગર-ષઽૂષડૂ 
ુફલીરગ ૂ 

ળ૫ળ૫ળળ૩૫ 
૯૯૯૱૬૨૯૯૩૩ 
ળ૫ળળ૯૮બ૩-ભૉ 

ળળ૱૮૫૫૨૨ મઅઙવી ફઅ. ળ૫,  
ણભફીશી, સીઽૂમીઙ, 
ઇરનીષીન ૫૱૨ ૨૨૬ 

ૂ ઑર.ઈળ. જાબુદ 
ઈઅગણીગૂલ ઇુપગીળૂ 

ળ૫ળ૫ળળ૩૯ 
૯૯૯૱૬ ૨૯૯૩૫ 

-- મૂ-૩૨, અ઼  ગીળ 
ઑબીડર્રૉન્ ડ, રૃગૉસબીગર્  
઼઼્ીલડૂ, ઇરનીષીન 

ૂ ડૂ.ઈળ. જનનળષીવી 
ફીલમ રૉફૉઞળ ( અ઼ગવફ) 

ળ૫ળ૫ળળ૩૯ 
ળ૫ળબ૬૬૮ળ 
ળ૫ળબ૬૬૮૫ 

૯૯૯૱૬ ૨૯૯૩૬ ભવૉડ ફઅ. ૬, ૩-વ્ રીશ,  
પ્ વ્ડ ફઅ. ળ૬૱,જ-બ બી ૉ઼,  
ૉ઼ગડળ-ળળ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ બૂ.ઈળ. ઇુફવગૃરીળ 
બૂ.ઑ઼. ડૃ ઑર.ણૂ. 

ળ૫ળ૫ળળ૩૫ 
ળ૫ળબ૬૬૮ળ 
ળ૫ળબ૬૬૮૫ 

--- --- 

રત્ લ્પ્ઙ ગુર ળ ૂફૂ ગજૉળૂ
બ્વ્ગ-૩૨, ૂજો રીશ, ણ .જીષળીઞ રઽૉદી યષફ, ઙીઅપૂફઙળ-૫૱ળ૨૩૯

 ૂબ .ૂ મ .ૂ બડથ  ૂ
ગુર ળ 

૪૫૪૭૫૯ળ૯
૪૫૪૭૫૯૬ળ 

૪૪૱૮૫૪૩૱
૯૯૨૯૩૩૩૪૩૩ 

ઊ-૩/૫ ૪૬-લૃુફડ 
કિભ઼ ભવૉડ ણભફીશી, 
ઇરનીષીન.
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ગુર ળ ૂફી ળઽ લ ઼ુજષ

૪૫૪૭૫૯ળ૯   

ૂ ઑફ.ઈળ.૭ડૉવ 
ફીલમ રત્ લ્પ્ઙ 
ુફલીરગ(ઈઅદળ) 

૪૫૪૭૫૯૫૯ ૯૱ળ૭૮ -૫૫૬૯ળ ૬૬૩/ળ ૉ઼ગડળ - ળ /મૂ
ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઑજ.ઑર. ફીલગી 
ફીલમ રત્ લ્પ્ઙ 
ુફલીરગ (ઈઅગણી) 

૪૫૪૭૫૯૬૫ ૯૯ળ૬૮- ૮૯૯૯૯ પ્વ્ડ ફઅ. ૩૫૭/ળ
ૉ઼ગડળ-૫ /ઑ ન્લૃ, 

ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઑર.જી.રગષીથી 
રનન.રત્ લ્પ્ઙ ુફલીરગ 

૪૫૪૭૫૯૫૯ ૱૩૪૱૯ - ૮૯૯૯૫ ળ૬ /મૂ  ુસષીવૂગી
ડૉફીરૉન્ડ ઽ્રૂલ્બૉધૂગ 
ગ્વૉઞ ઼ીરૉ, મ્૭વ,  
ઇરનીષીન.  

ૂ મૂ.ણૂ.પીફીફૂ 
ઊ/જી રનનફૂસ 
રત્ લ્પ્ઙ ુફલીરગ 

૪૫૪૭૫૯૫ળ ૯૬ળ૯૬-૨૱૱૯૬ જી-૮,ુષઞલ ઑબીડર્રૉન્ડ,
ષીષ્વ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઑફ.ણૂ.૭ડૉવ 
ઉ/જી રનન.રત્ લ્પ્ઙ 
ુફલીરગ (ષઽૂષડ) 

૪૫૪૭૫૯૫૱ ૯૱ળ૬૫ - ૱૯૮૩૭ બ્વ્ગ-૱૯/૬,  જ ડીઊ૭,  
ૉ઼ગડળ-ળ૨,  

ઙીઅપૂફઙળ 

ગૃ. ઞૉ. ષૂ. નષૉ  
િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ ૂ 

૪૫૪૭૫૯૭૩ ૯૬૪૯૫ - ૮૱૱૯૫ ૯/ ઍહય ભવૉડ
઼ૃયીહ ૂઞ ફી ઝૉણૉ  
ગૉસષફઙળ, ઇરનીષીન - ળ૯ 

ફીલમ રત્ લ્પ્ઙ ુફલીરગફૂ ગજૉળૂ
ક-ળ ન્લૃ રૉન્ડવ ઽ્ુ બડવ ુમુ ણઅઙ, ઇરનીષીન 

ૂ ઈળ.ઈળ.બીઢગ 
ફીલમ રત્ લ્પ્ઙ 
ુફલીરગ 

ળળ૮૱ળ૫૩૩ ળ૫ળ ૬૩૭૱૮
૯૬૪૯૨ ૭૩૬૱૮ 

પ્વ્ડ-૩૮૩ળ/ળ
ૉ઼ગડળ-ળ મૂ, ઙીઅપૂફઙળ 

રનનફૂસ રત્ લ્પ્ઙ ુફલીરગ ફૂ ગજૉળૂ
ગીઅગળૂલી ક૭ળઑળ ધૂલૉડળ, ઇરનીષીન

ૂ ષૂ. ઑર. બીથૂ  
ઉ/જ. રનન.રત્ લ્પ્ઙ 
ુફલીરગ, ઇરનીષીન  

ળ૭૬૫૨૯૯૭ ૯૱૪૬૬ ૫૨૫૨૯ ઉ- ૬૱, ઼ૃળુઞદ ઽીઋુ઼અઙ 
઼઼્ીલડૂ ઇંિણલી ગ્વ્ફૂ 
બી ૉ઼, મીબૃફઙળ,ઇરનીષીન 
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ઙૅઽ ુષયીઙ 
બ્વ્ગ ફઅ.૪, ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ 

ૂ મવષઅદુ઼અઽ  
ઇુપગ રૃખ્લ ઼ુજષ(ઙૅઽ)  

૪૫૪૭૨૭૨૪ 
૪૫૪૭૨૭૨૭ 
૪૫૪૭૨૭૨૩-ભૉ 

૪૫૪૭૬૯૨૭ 
૯૯૯૱૬૨૮૩૩૯ 

મઅઙવી ફઅ. ગૉ-૱, 
ૉ઼ગડ૪-૩૯, ઙીઅપૂફઙળ  

ૂ ગૉ .઼ૃઙધફ 
ઇ.રૃ.઼. ૂ(ઙૅઽ)ફી ઇગર્ 
ળઽ લ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૨૭૨૫ ૪૫૪૫૮૭૪૮ પ્ વ્ડ ફઅ. ૪૨૬/૪,  
ૉ઼ગડ૪-૮મૂ, ઙીઅપૂફઙળ  

ૂ ચફ  લીરુ઼અઽ ષીચૉવી 
ઇ.રૃ.઼ુજષ(ઙૅઽ)ફી 
ળઽ લ ઼ુજષ  

૪૫૪૭૨૭૨૬ ૪૯૪૱૯૪૩૩ પ્ વ્ડ ફઅ.૩૮૭૩/૪,  
ૉ઼ગડ૪-૪/ણૂ, ઙીઅપૂફઙળ  

ૂ જી.઼ૂ. રૃરૃર્ 
ઇગર્ ઼ુજષ(ગી×  લ)  

૪૫૪૭૪૪૩૭ 
૪૫૪૭૪૪૩૮  
૪૫૪૭૩૪૨૭-ભૉ 

૪૫૪૭૬૱૬૯ 
૯૯૯૱૬૨૮૩૩૯ 

ગૉ-૪૨૬, ૉ઼ગડ૪-૩૯, 
ઙીઅપૂફઙળ  

ૂ ઈ૪.ષૂ. બઅ ી 
ઇગર્ ઼ુજષ(ગી×  લ)ફી 
ઇઅઙદ રનનફૂસ  

૪૫૪૭૪૪૩૮ 
 

૪૫૪૪૯૮૫૮ 
૯૱૯૱૱૯૱૱૯૩ 

પ્ વ્ડ ફઅ.૩૮૪૩/૪,  
ૉ઼ગડ૪-૭/઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ  

ૂ ડૂ.ઑ઼. ુમ  ડ 
઼ુજષ(ઙૅઽ)  

૪૫૪૭૨૭૩૩ 
૪૫૪૭૨૭૩૮-ભૉ 

૪૮૫૨૨૮૪૫ 
૯૯૯૱૬૨૮૩૩૱ 

઼ૂ.૭, ઼ૃઅન૪ર ભવૉડ, 
ઑવ.ણૂ. ઑુન્ ઞફૂલળૂઙ 
ગ્વૉઞ ગમ્બીઋન્ણ ઇરનીષીન  

ૂ ઑ.ઑર.ધ્ર઼ 
઼ુજષ(ઙૅઽ)ફી  ઼ુજષ  

૪૫૪૭૨૭૩૫ ૪૫૪૪૯૯૩૪ પ્ વ્ડ ફઅ.૬૯૪/૩,  
ૉ઼ગડ૪-૩૪, ઙીઅપૂફઙળ  

ૂ મૂ.ઈ૪. ળીથી 
઼ુજષ(ઙૅઽ)ફી ઇઅઙદ 
રનનફૂસ  

૪૫૪૭૨૭૩૬ ૪૫૪૬૯૪૨૭ પ્ વ્ડ ફઅ.૯૬૯/૩,  
ૉ઼ગડ૪-૪.઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ  

ૂ ઈળ. બૂ. ઙૃ ી 
ફીલમ ઼ુજષ(ગી×  લ)  

૪૫૪૭૨૭૩૯ ૪૯૬૯૪૱૬૪ 
૯૯૯૱૬૨૭૨૮૨ 

 6, ળૉઘી બીગર્  ઼઼્ીલડૂ, 
ુષઞલફઙળ જીળ ળ દી, 
ફીળથબૃળી. 

ૂ ઞૉ.ઑજ.બડૉવ 
ઇુપગ ઼ુજષ(ગી×  લ)ફી  
઼ુજષ  

૪૫૪૭૨૭૩૱ ૪૫૪૪૭૪૱૨ પ્ વ્ડ ફઅ. ૬૯૬/૪,  
ૉ઼ગડ૪-૱, ઙીઅપૂફઙળ  

ૂ ઑફ. ગૉ . ટીંટૃષીણૂલી 
ફીલમ ઼ુજષ(રઽૉગર) 

૪૫૪૭૨૭૪૫ ૪૫૪૪૯૱૯૮૯ 
૯૯૯૱૬૨૮૫૩૬ 

-
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ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ 

 
અ઼લૃગદ઼ુજષ(રઽૉગર) ફી 

ઇઅઙદ રનનફૂસ  

૪૫૪૭૩૨૬૮ - - 

ૂ ઑફ.ઈ૪.યડૅ 
ફીલમ઼ુજષ(ગ.ઙ.)  

૪૫૪૭૨૭૪૩ ૪૮૯૮૩૩૮૮ 
૯૯૯૱૬૨૮૬૱૯ 

ઑભ-૯ સીનૃર્વ ઑબીડર્રૉન્ડ 
 લીરવ જી૪ ૪  દી, ષૉઞવબૃળ 
ઇરનીષીન  

ૂ િગળૂડુ અ઼ઽ ઙ્વ  
ફીલમ ઼ુજષ(ગ.ઙ.)ફી 
ઇઅઙદ રનનફૂસ  

૪૫૪૭૨૭૪૪ ૪૫૪૫૱૮૩૬ પ્ વ્ડ ફઅ.૩૬૯૪/૪,  
ૉ઼ગડ૪-૫,઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ  

ૂ ઈ૪.ઑફ.બડૉવ  
ફીલમ ઼ુજષ 
(મઞૉડ/ અ઼ગવફ)  

૪૫૪૭૨૭૪૯ ૪૫૪૫૮૪૬૭ 
૯૱૪૭૬૭૱૫૪૮ 

નલગૃઅઞ, પ્ વ્ડ 
ફઅ.૩૪૫૭/૪, ૉ઼ગડ૪-
૪.ઑ, ઙીઅપૂફઙળ  

ૂરદૂ ઑર.ગૉ . ઙીઅપૂ  
ફીલમ ઼ુજષ 
(મઞૉડ/ અ઼ગવફ) ફી 
ઇઅઙદ રનનફૂસ  

૪૫૪૭૨૭૪૱ ૪૫૪૮૨૩૩૫ 
૯૬૪૮૫૭૱૬૩૫ 

પ્ વ્ડ ફઅ.૮૮૪/૩,  
ૉ઼ગડ૪-૫૨.ણૂભૉન્ ઼  ગ્વ્ફૂ, 

ઙીઅપૂફઙળ  

ૂ નૂબ બીળૉ ઘ 
ફીલમ ઼ુજષ (ભળૂલીન 
ઇફૉ ફસીમઅપૂ)  

૪૫૪૭૨૭૪૭ ૪૫૪૬૫૯૯૨ 
૯૬૪૱૭૨૪૭૮૭ 

પ્ વ્ડ ફઅ.૩૱૪/૪, ુ઼ઘ્ પીધર્ 
બીગર્, ૉ઼ગડ૪-૩ મૂ, 
ઙીઅપૂફઙ૪.  

ૂ ઑ.મૂ. નષૉ 
ફીલમ ઼ુજષ (ભળૂલીન  
ઇફૉ ફસીમઅપૂ) ફી ઇઅઙદ 
રનનફૂસ  

૪૫૪૭૨૭૪૬ ૪૭૪૱૯૯૯૬ પ્ વ્ડ ફઅ.૭૮૱/૩,  
ૉ઼ગડ૪-૬.઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ  

ૂરદૂ ઼ૂ.મૂ.યઙદ  
ફીલમ ઼ુજષ 
(ડૂ઼ૂઑન્ ણડૂ)  

૪૫૪૭૯૯૱૫ ૪૯૬૭૪૭૭૪ 
૯૯૪૮૮૬૮૮૭૯ 

૩,સૂદવ ળ્ ઽીઋ઼  ઇઅગૃ૪ 
મ઼  ડ્૭ બી ૉ઼, ફી૪થબૃળી, 
ઇરનીષીન  

  
ફીલમ ઼ુજષ (ડૂ઼ૂઑન્ ણ 
ડૂ) ફી ઇઅઙદ રનનફૂસ  

૪૫૪૭૨૭૪૱ - -

ૂ ઑજ.ઞૉ. ક્ષુ લ 
ઋબ઼ુજષ (ભળૂલીન)  

૪૫૪૭૨૭૪૯ ૪૫૪૱૯૫૨૭ પ્ વ્ડ ફઅ.૩૫૬/૪,  
ૉ઼ગડ૪-૫ઑન્ લૃ, ઙીઅપૂફઙળ  

ૂ ગૉ .ણૂ. ઼ૃધી૪  
ઋબ઼ુજષ  (ડૂ઼ૂઑન્ ણડૂ) 

૪૫૪૭૨૭૫૯ ૪૮૱૯૪૯૩૯ 
૯૱૪૬૯૮૫૮૨૨ 

ઊ-૱,  લીરુષઽી૪, ઞજી઼ 
મઅઙવ્ ળ્ણ, મ્ણગનૉષ, 
ઇરનીષીન  
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ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ 

ૂ ણૂ.ઞૉ. સીઽ  
ઋબ઼ુજષ (ભ્ળૉફ ર઼્)   

૪૫૪૭૨૭૫૭ ૪૫૪૪૫૮૯૩ 
૯૯૨૯૨૱૯૯૭૮ 

પ્ વ્ડ ફઅ.૮૱૮, બઅજસૂવ 
બીગર્, ૉ઼ગડ૪-૪૩, 
ઙીઅપૂફઙળ  

ૂ ણૂ. ઈળ. બડૉવ 
ઋબ઼ુજષ (ગી×  લ-૩)  

૪૫૪૭૨૭૫૮ ૯૪૪૱૪૯૯૯૱૨ 

ૂ ગૉ .ણૂ. ર્તી 
ઋબ઼ુજષ (રઽૉગર)  

૪૫૪૭૨૭૫૯ ૪૫૪૫૫૭૨૪ 
૯૬૪૮૯૭૱૭૪૭ 

પ્ વ્ડ ફઅ.૯૯૭/૩, "રી ુદ 
ફઅનફ" ઈફઅનપીર ઼઼્ીલડૂ, 
ૉ઼ગડ૪-૩૫મૂ, ઙીઅપૂફઙળ  

ૂ ષૂ.મૂ.મપૉગી  
ઋબ઼ુજષ (ગી×  લ-૪)  

૪૫૪૭૨૭૫૱ ૪૫૪૪૱૭૬૬ 
૯૱૯૱૯૱૯૬૬૪ 

પ્ વ્ડ ફઅ.૫૨૯/૪, રઅઙવરૄુદર્ 
બીગર્, ૉ઼ગડ૪-૱, ઙીઅપૂફઙળ  

ૂ ઑર.ષૂ.બડૉવ  
ઋબ઼ુજષ (મઞૉડ)  

૪૫૪૭૨૭૫૬ -
૯૬૪૮૱૮૬૨૨૮ 

૬ઑ,રઅઙવુદધર્,મૂ ડીષ૪, 
બીવણૂ,ઇરનીષીન  

ૂ બૂ.મૂ.૭ડથૂ  
ઋબ઼ુજષ (ગ.ઙ.)  

૪૫૪૭૨૭૩૨ -
૯૯૨૯૪૮૫૱૪૨ 

પ્ વ્ડ ફઅ.૯૪૱/૩,  
ૉ઼ગડ૪-૬/઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ  

ૂ ણૂ. ઞૉ. સીઽ 
ઋબ઼ુજષ  (રીફષ 
ઇુપગી૪) (જીઞર્રીઅ) 

૪૫૪૭૯૱૩૭ ૪૫૪૪૫૮૯૩ 
૯૯૨૯૨૱૯૯૭૮ 

પ્વ્ડ ફઅ. ૮૱૮, બઅજસૂવ 
બીગર્, ૉ઼ગડળ-૪૩, ઙીઅપૂફઙળ 

 
સીઘીકફી ભ્ફ ફઅમળ 

 

સીઘી ઼ૉગસફ ઇુપગીળૂ ૂફૃઅ ફીર કિભ઼ ળઽૉ ઢીથ/ર્મીઊવ

ઇ ૂ ઈળ.ઑજ.ુ ષૉનૂ ૪૫૪૭૨૭૬૪ ૪૫૪૫૮૱૬૩

મ ૂ ગૉ . બૂ. નૉ઼ીઊ ૪૫૪૭૨૭૬૫ ૪૫૪૬૯૮૯૩

મ ૂ ઑર.ષૂ.ઇમૂલીથૂ ૪૫૪૭૨૭૬૬ ૪૫૪૫૨૪૮૬

઼ ૂ મૂ.જી.જોહૂ ૪૫૪૭૨૭૯૪ ૪૫૪૬૬૨૭૯

ણ ૂ ગૉ .઼ૂ.બડૉવ ૪૫૪૭૨૭૬૯ ૪૫૪૫૮૪૨૨  

ઊ-૩ ૂ ગૉ .ઑ઼.બડૉવ ૪૫૪૭૬૮૯૫ ૯૱૪૬૭૪૨૬૨૯

ભ ૂ ઑફ.ડૂ.ગીસૂબળી ૪૫૪૭૬૯૫૬ ૪૫૪૬૩૭૪૯

ભ-૩ ૂ  ૪૫૪૭૨૭૭૬ ૯૱૪૬૯૮૮૯૱૯

ભ-ળ ૂ ડૂ.બૂ .બૂ. ફમ્ મૃધૂળૂ ૪૫૪૭૨૭૭૭ ૪૫૪૬૮૨૨૭  

ઙ ૂ ઈળ.઼ૂ.઼ધષીળી ૪૫૪૭૨૭૭૮ ૯૯૪૬૫૩૩૱૯૪

ઙ ૂરદૂ ઑફ.ગૉ .બડૉવ ૪૫૪૭૨૭૭૮ ૯૱૯૱૫૫૮૯૮૯

ઽ ૂ ઑ઼.બૂ.બફીળી ૪૫૪૭૨૭૭૯
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સીઘી ઼ૉગસફ ઇુપગીળૂ ૂફૃઅ ફીર કિભ઼ ળઽૉ ઢીથ/ર્મીઊવ

રીફષ 
ઇુપગીળ 

 ૪૫૪૭૯૩૭૮

ઞ ૂ જી.ણૂ.  ઽ્ળી ૪૫૪૭૨૭૮૨ ૪૫૪૬૩૫૭૬

ગ(રઽૉગર) ૂ ણૂ.ઑજ.સીઽ ૪૫૪૭૨૭૮૩ ૪૫૪૬૮૮૮૩ 
૯૯૪૫૯૬૫૮૯૯ 

વ ૂ ઈળ.મૂ.ળીઢ્ણ ૪૫૪૭૨૭૮૫ ૪૫૪૫૭૱૩૪  

ર ૂ બૂ .મૂ.ષીચૉવી, ૪૫૪૭૨૭૮૬ ૯૱૪૭૨૨૮૭૮૯

ફ ૂરદૂ જી.ઑર.ષૉન ૪૫૪૭૨૭૮૭ ૪૫૪૪૯૯૫૱  

૭ ૂ ઑર.જી.ઘ ૂ ૪૫૪૭૨૭૮૮ ૪૫૪૫૯૯૯૬ 
૯૪૯૮૱૫૨૫૩૬ 

ળ ૂ ઈળ.ણૂ.ર્નૂ   ૪૫૪૭૬૯૫૮ ૪૫૪૫૯૪૬૯ 
-   

ુષ-૩ ૂ ગૉ .જી.સીઽ   ૪૫૪૭૨૭૮૱ ૯૱૪૬૪૱૫૬૭૨ 

ુષ-ળ ૂ ઑ઼.ઑ઼. બઅ ી ૪૫૪૭૨૭૮૯ ૪૫૪૬૩૱૨૭ 

ુષ-૫ ૂ ઈળ.ડૂ.વ્પી ૪૫૪૭૨૭૯૨ -  
૯૱૯૬૭૱૪૬૫૭ 

ુષ-૭ ૂ  ૪૫૪૭૬૮૮૯ -   
૯૬૪૮૫૪૫૱૭૩ 

ડ ૂ ઑફ.ગૉ .રગષીથી ૪૫૪૭૨૭૯૫ ૪૫૪૪૱૭૩૮ 

ષ ૂ ઑજ.બૂ .ગી૭ણૂલી ૪૫૪૭૨૭૯૭ ૪૫૪૪૭૫૯૯ 
-   

ટ  ૪૫૪૭૨૭૯૮ -   

- ૂ રૃગૉસ ળીષવ, ગીલની ઇુપગીળૂ   ૪૫૪૭૨૭૬૨ ૪૫૪૬૫૬૯૬ 

- મૂ.ઑર.  ૪૫૪૭૩૯૱૬ -   

- બૉુસલવ ડૂર ૪૫૪૭૨૭૬૭ -   

- ઈઊ.ડૂ. ઼ૉવ  ૪૫૪૭૨૭૫૫ -   

- ળ્ગણ સીઘી  ૪૫૪૭૨૭૯૯ -   

- ડીઊ૭ ઼ૉગસફ  ૪૫૪૭૨૭૯૬ -   

- ળજી  ડર્ ૂ  ૪૫૪૭૨૭૨૨ -   

- ગન્ ડર્ ્વ ર  ૪૫૪૭૪૯૭૯ 
૪૫૪૭૪૯૭૱ 

-   
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ઙૃઞળીદ દગૉ નીળૂ ઈલ્ઙ, દગૉ નીળૂ ઈલ્ઙ યષફ
ૉ઼ગડળ-૩૨/મૂ, ઙીઅપૂફઙળ-૫૱૪૨૩૨ 

ણીર્. રઅઞૃવી ઼ૃ રણ્ લર 
દગૉનીળૂ ઈલૃગદ 

૪૫૪૭૮૯૨૫ 
૪૫૪૪૪૬૪૮ 
 ૪૫૪૭૮૯૨૩ 

૪૫૪૮૩૬૱૯ 
૯૯૯૱૬૨૮૩૨૩ 

ગૉ  ૭૨૬, ૉ઼ગડળ-૪૨, 
ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑ.ઈઉ.બડૉવ 
રીફ.ઈલૃગદ ૂફી ઇગર્ 
ળઽ  લ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૮૯૨૩ ૯૬૪૮૫૭૮૯૭૯ પ્ વ્ડ ફઅ.-૮૭૱/૩,  
ઇરફ ઼઼્ીલડૂ,  
ૉ઼ગડળ-૪૯, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઼ૂ.ઑર.ફીલળ 
રીફ.ઈલૃગદ ૂફી ઇગર્ 
ળઽ  લ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૮૯૨૩ 
૪૫૪૭૬૭૫૪-ભૉ 

૯૱૪૬૩૯૯૫૨૮ પ્ વ્ડ ફઅ.-૩૫૨૫/૩,   
ૉ઼ગડળ-૬/઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ મૂ.ઑર.રૃુફ 
઼ુજષ 

૪૫૪૭૮૯૨૨ ૪૫૪૪૮૯૬૱ પ્ વ્ડ ફઅ.-૫/૩,  
ૉ઼ગડળ-૬/ઑ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ મૂ.ઑફ.મ્જીદળ 
઼ુજષફી ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪૭૮૯૨૬ ૪૫૪૬૯૫૨૩ પ્ વ્ડ ફઅ.-૩૭૩૪/૩,   
ૉ઼ગડળ-ળ/઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ બૂ.ઈઉ.઼ૃધીળ 
ફીલમ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૮૯૨૪ ૪૫૪૪૨૮૨૮ 
૯૱૪૬૮૩૮૨૨૯ 

પ્ વ્ડ ફઅ.-૩૪૭૯/૩,   
ૉ઼ગડળ-૮/ણૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑફ.મૂ.ઙ્ઽૂવ           
ફીલમ ઼ુજષફી ઇઅઙદ 
રનનફૂસ 

૪૫૪૭૮૯૨૮ ૯૬૪૮૭૱૮૬૱૪ ડૉફીરૉન્ ડ ફઅ.-૫૱૪, ઙીલ ૂ 
઼઼્ીલડૂ, ઙૃઞળીદ ઽીઋ઼ીંઙ 
મ્ણર્ , ૉ઼ગડળ-૪૯, 
ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑ઼.ઑ.જોસૂબૃળી      
ઋબ઼ુજષ 

૪૫૪૭૮૯૩૫ ૪૫૪૪૱૬૯૫ પ્ વ્ડ ફઅ.-૩૨૨૭/૪,  
ૉ઼ગડળ-૯/઼ૂ,ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ગૉ . ઑ઼. ુ ષૉનૂ       
ફીલમ ગવૉગડળ ઇફૉ 
઼ૂ.ઈઉ.ક. 

૪૫૪૭૮૯૨૭ ૪૫૪૩૨૭૮૯ પ્ વ્ડ ફઅ.-૪૬૮/૩, 
ફષળજફી ઼઼્ીલડૂ,  
ૉ઼ગડળ-૪૱, ઙીઅપૂફઙળ.   

ૂ ઞૉ.ઞૉ.ુસલીથૂ          
રૃખ્ લ ઉઞફૉળ 

૪૫૪૭૮૯૩૨ ૪૫૪૬૩૭૬૪ પ્ વ્ડ ફઅ.-૩૨૮/૩, 
ગર્ૂફવૉન્ ણ ઑષન્ લૃ 
઼઼્ીલડૂ, ૉ઼ગડળ-ળ/ઑ, 
ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑજ.બૂ.સૃગવ         
રૃખ્ લ ઉઞફૉળ ૂફી ઇઅઙદ 
રનનફૂસ 

૪૫૪૭૮૯૨૯ ૯૪૪૱૩૪૪૪૨૯ પ્ વ્ડ ફઅ.-૫૬૯/૪, 
ૉ઼ગડળ-ળ/મૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 
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ૂ ઑજ.બૂ.બઅણલી      
ઇુપક્ષગ ઉઞફૉળ 

૪૫૪૭૮૯૩૩ ૪૮૮૫૯૱૱૯ ૬, ળન્ ફીબીગર્  ઼઼્ીલડૂ, 
ફીળીલથફઙળ ળ્ણ, બીવણૂ, 
ઇરનીષીન.  

ૂ ઞૉ.ઑ.ઙીઅપૂ           
ઇુપક્ષગ ઉઞફૉળ 

૪૫૪૭૯૯૮૯ ૪૫૪૬૨૫૬૮ બ્ વ્ગ ફઅ.-૪૬૫,
જી-ડીઉબ, ૉ઼ગડળ-૩૯, 
ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ષૂ.઼ૂ.બડૉવ 
ગીલર્બીવગ ઉઞફૉળ 

૪૫૪૭૬૯૮૯ ૪૫૪૫૩૨૯૪ પ્ વ્ડ ફઅ.-૭૱૯/ળ,
ૉ઼ગડળ-૫/઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑ.મૂ.ફઙીથૂ 
ગીલર્બીવગ ઉઞફૉળ 

૪૫૪૭૮૯૪૨ ૪૫૪૯૮૪૬૫ ઑ-૩૪, ગ  બષૅક્ષ 
ગ્.ક.ઽી.઼઼્ીલડૂ, ગ્મી, 
ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ણૂ.ઑર.સીઽ 
ગીલર્બીવગ ઉઞફૉળ 

૪૫૪૭૬૯૯૨ ૪૫૪૫૨૨૱૩ પ્ વ્ડ ફઅ.-૪૯૬/ળ, 
ૉ઼ગડળ-૯/ઑ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ણૂ.બૂ.નૉ઼ીઉ       
ગીલર્બીવગ ઉઞફૉળ 

૪૫૪૭૯૯૪૱ ૪૫૪૪૯૩૫૨ પ્ વ્ડ ફઅ.-૱૭૭/ળ, 
ૉ઼ગડળ-ળ/઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑર.ઑજ.સૉઢ         
ઇુપગ રનનફૂસ ઉઞફૉળ 

૪૫૪૭૯૯૪૯ ૯૬૪૱૱૩૬૮૮૨ 
 

મૂ-૪૨૪, બૃ  ગળ 
ળૉ઼ૂણન્ ઼ ૂ, સઅગળ ઈ ર 
઼ીરૉ, ફીળીલથફઙળ ળ્ણ, 
બીવણૂ, ઇરનીષીન-૯. 

ઙૃઞળીદ દગૉ નીળૂ ઈલ્ઙફૂ સીઘીકફી ભ્ફ ફઅમળ 

સીઘી ઼ૉગસફ ઇુપગીળૂફૃઅ ફીર સીઘીફ્ ડૉવૂભ્ફ ફઅમળ

ઑ ૂ ઞૉ.ઑ઼.જોહૂ ૪૫૪૭૬૯૱૬ 

મૂ ૂ મૂ.ઑફ.બડૉવ ૪૫૪૭૬૯૱૭ 

઼ૂ ૂ ણૂ.ઈળ.બડૉવ ૪૫૪૭૬૯૱૮ 

ણૂ ૂ ઑ઼.લૃ.ઋબીધ્ લીલ ૪૫૪૭૬૯૱૯ 

ઉ ૂ ણૂ.મૂ.બઅણલી ૪૫૪૭૬૯૱૱ 

ઑભ ૂ રૄગૉસ ગૉ . બઅિણદ ૪૫૪૭૬૯૱૯ 

જી ૂ ઑર.ઑ઼.યડૅ ૪૫૪૭૬૯૯૩ 

ળ્ગણ ૂ ણૂ. ગૉ . જોહૂવ ફીલમ િઽ઼ીમફૂસ ૪૫૪૭૮૯૪૩ 

ળજી  ડર્ ૂ ૂ ઑર.ટૉણ.ષ઼ીષી ઼ી.ભ.ગી. ૪૫૪૭૬૯૯૪ 

ડીઉબ - ૪૫૪૭૯૭૯૯ 

઼ૂગલૃળૂડૂ ઙીણર્  - ૪૫૪૭૮૯૩૱ 
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ઙૃઞળીદ ળીજ્લ રીફષ ઇુપગીળ ઈલ્ઙ 
ડીઋફઽ્વફૂ મીઞૃરીઅ, ૉ઼ક્ડળ ફઅ.૩૯, ઙીઅપૂફઙળ

રીફ.ઞ ડૂ઼ 
ૂ ણૂ.ઑ઼.ુ઼ન્ઽી 

ઇધ્લક્ષ  

૪૫૪૭૯૭૬૮ ૪૫૪૭૯૯૪૮ 
૯૯૯૱૬૨૮૩૭૯ 

મઅઙવી ફઅ.૫૯, 
રઅ ૂ ૂ ુફષી઼ ધીફ, 
ૉ઼ક્ડળ ફઅ.૪૨, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ બૂ. ઑફ. બડૉવ 
઼ુજષ 

૪૫૪૭૯૭૬૯ 
૪૫૪૭૯૮૪૮ 

૪૯૪૯૯૱૭ 
૯૯૯૱૬૨૭૯૱૬ 

પ્વ્ડ ફઅ. ૬૮૮/૩, 
ૉ઼ગડળ ૩, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઑ઼.ગૉ .઼ીઉગૂલી 
ઇુપગ બ્વૂ઼ રઽીુફનસગ 

૪૫૪૭૯૭૯૪ 
૪૫૪૭૯૮૫૬ 

૪૮૬૪૫૯૯૯ 
૯૯૯૱૬૨૮૩૯૯ 

ઊ-૪, મૂ, ઼ત્લર ફ્વૉડ઼, 
ઙૃઞળીદ ગ્વૉઞ બી ૉ઼, 
ુઑવુ઼ ઞ, ઇરનીષીન  

ૂ ુષથુ અ઼ઽ ળીથી 
ફીલમ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૯૭૯૫ ૪૫૪૪૯૮૨૯ 
૯૱૯૯૨૪૮૨૪૮ 

પ્વ્ડ ફઅ.૭૭૫/૩,            
ફરફ ઼઼્ીલડૂ,  
ૉ઼ક્ડળ ફઅ.૮-મૂ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ષૂ.જી.ષથટીળી 
ઋબ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૯૭૯૭ ૪૫૪૮૨૮૨૭ 
૯૬૪૯૨૭૩૱૭૯ 

મઅઙવી ફઅ.૭/૩, “ઙ-૩” 
ૉ઼ક્ડળ ફઅ.૪૨,ઙીઅપૂફઙળ 

 

બ્વૂ઼ રઽીુફનૉસગ ઇફૉ રૃખ્ લ બ્વૂ઼ ઇુપગીળૂ ૂફૂ ગજૉળૂ
ધર રીશ, બ્વૂ઼ યષફ, ૉ઼ગડળ-૩૱, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઑ઼.ઑ઼. ઘઅણષીષીવી      
બ્વૂ઼ રઽીુફનૉસગ ઇફૉ         
રૃખ્ લ બ્વૂ઼ ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૬૮૫૫૫ 
૪૫૪૭૬૪૨૩ 
૪૫૪૭૯૯૱૯ 
૪૫૪૬૮૫૫૱-ભૉ 

૪૮૬૪૨૨૨૱  
૯૯૯૱૬-૨૮૩૯૭ 

મૂ/૫, ઼વ્રૂ ઑબીડર્રૉન્ ડ 
કર઼્્ષણર્ફૂ ઼ીરૉ, રૃ  વૂર 
઼઼્ીલડૂ ફષળઅઙબૃળી 
ઇરનીષીન. 

ૂ ર્નગૃરીળ                   
ઇુપગ બ્વૂ઼ રઽીુફનૉસગ 
(ષઽૂષડ) 

૪૫૪૭૬૪૩૩  
  

૪૮૭૮૩૯૨૨ 
૯૯૯૱૬-૨૮૪૯૱
  

મૂ-૩, ઼રબર્થ 
ભવૉડ઼,ઙૃવમીઉ ડૉગળી, 
ફષળઅઙબૃળી ઇરનીષીન 

ૂ ઼ૃપૂળ ુ઼ન્ ઽી                   
ઇુપગ બ્વૂ઼ રઽીુફનૉસગ 
(ગીલન્ ઇફૉ  લષ  ધી)  

૪૫૪૭૬૪૪૩
  

૪૮૫૨૪૩૨૩ 
૯૯૯૱૬-૨૮૩૯૱ 

મૂ-૫, ઼ૃઅનળર ભવૉડ઼, 
ઑવ.ણૂ. ઑન્ જીફૂલળીંઙ 
ગ્વૉઞ ગૉ મ્ બ઼, ફષળઅઙબૃળી 
ઇરનીષીન. 

ૂ ઑ઼.બૂ.ુજદૃળૂ             
બ્વૂ઼ રઽીુફનસગ(દબી઼) 

૪૫૪૭૬૪૯૩
  

૪૮૫૨૨૩૬૬  
૯૯૯૱૬-૨૮૪૮૫ 

઼ૂ-૮, ઼ૃન્ નળર ભવૉડ઼, 
ઑવ.ણૂ. ઑન્ જી.ગ્વૉઞ 
ગઅ મ્ બીઋન્ ણ, ફષળઅઙબૃળી, 
ઇરનીષીન 



120 
 

ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ 

ૂ ગૉ . ગૃરીળ ષીુર 
ઇ. બ્વૂ઼ રઽીુફનસગ 
(બ્ુવ઼ ઼ૃપીળથી) 

  મઅઙવી ફઅ. ૩૮, ઼ૂફૂલળ 
કભૂ઼ ર઼્ ભવૉડ઼, 
સીઽૂમીઙ, ણભફીશી, 
ઇરનીષીન. 

ૂ ળીઞૃ યીઙર્ષ          
ફીલમ બ્વૂ઼ રઽીુફળૂક્ષગ 
(ગી.ઇફૉ  લ.) 

૪૫૪૭૬૫૩૯   

બ્વૂ઼ રઽીુફળૂક્ષગ,             
(રીફષ ઇુપગીળ) 

૪૫૪૭૬૪૭૩   

ૂ ઽ઼રૃઘ બડૉવ                   
ફીલમ બ્વૂ઼ રઽીુફળૂક્ષગ,    
(બૂ ઑન્ ણ ઑર) 

૪૫૪૭૬૪૬૩
  

૪૫૪૬૬૯૬૬ 
૯૯૯૱૬-૨૮૪૮૭
  

મઅઙવી ફઅ.૭૮૮/૩, ઙીલ ૂ 
રઅિનળ બી ૉ઼, ૉ઼ગડળ-૩, 
ઙીઅપૂફઙળ 

બ્વૂ઼ ગુર ળ ૂ, ઇરનીષીન સઽૉ ળ
સીઽૂમીઙ, ઇરનીષીન. 

ૂ ઇુરદીય બીઢગ 
બ્વૂ઼ ગુર ળ  

૪૭૮૫૫૮૫૮
  

૪૪૱૮૬૩૬૯ 
૯૯૯૱૬૨૮૩૯૯ 

૩૩, ઼ૂફૂલળ કિભ઼ળ 
મઅઙવ્, સીઽૂમીઙ, 
ણભફીશી, ઇરનીષીન 

ૂ ઇદૃવ ગળષવ                
ઉન્ જીઞર્ અ઼.બ્.ગુર.  
(રૃખ્ લ રધગ)  

૪૭૮૫૫૩૫૩
  

૪૮૬૮૬૫૬૪  
૯૯૯૱૬૨૮૨૯૱
  

મઅઙવી ફઅ. ૩૨, ણભફીશી, 
સીઽૂમીઙ, ઇરનીષીન  

ૂ ઼દૂહ સરીર્                
અ઼.બ્.ગુર. ૉ઼ગડળ-૩  

૪૭૮૫૫૯૫૯
  

૪૪૱૱૭૭૯૭ 
૯૯૯૱૬૨૮૪૯૮
  

ળ૨૩, ઼ૃભવીર ભવૉડ઼, 
ણભફીશી, સીઽૂમીઙ, 
ઇરનીષીન. 

ૂ ઇદૃવ ગળષવ           
અ઼.બ્.ગુર. ૉ઼ગડળ-ળ  

૪૭૬૮૪૪૫૪
  

૪૮૬૮૬૫૬૪ 
૯૯૯૱૬૨૮૨૯૱ 

મઅઙવી ફઅ. ૩૨, ણભફીશી, 
સીઽૂમીઙ, ઇરનીષીન  

ઉન્ જી. અ઼.બ્.ગુર. કર્ીઉર ૪૭૫૪૨૮૬૬   

ૂ ર્ઽફ ટી,                      
અ઼.બ્.ગુર. ડર્ ીભૂગ  

૪૭૮૫૫૪૫૪
  

૪૮૬૫૨૨૩૬ 
૯૯૯૱૬૨૮૨૯૮
 
  

ઑ-૫૨ળ, ઈફવ ભવૉડ, 
કફૉ  ડ ફૂ ઼ીરૉ ગ્ર ર઼્ ઝ 
ળ  દી, ફષળઅઙબૃળી, 
ઇરનીષીન 

ૂ 
ઇ.બ્. ગુર. ુષસૉહ સીઘી
  

૪૭૮૫૫૯૫૯
  

૪૮૱૭૱૪૱૨
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ૂ િઽરીસૃ સૃક્વી               
ફી.બ્. ગુર. કર્ીઉર  

૪૭૫૪૨૮૬૬
  

  

ૂ ણૂ.ઑ઼.બળરીળ                
ફી.બ્.ગુર. ગઅડર્ ્વ  

૪૭૮૫૫૬૫૬
  

૯૯૯૱૬૨૭૨૯૫
  

રફૂહ ગ્.ક.઼્.  ષીઙદ 
ળૉઉફ ભ્ળૉ  ડ બી ૉ઼, ગૃણી઼થ 
ળ્ણ, પ્શીગૃષી, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઑર.ઑર.ઇફીળષીવી        
ફી.બ્.ગુર. ડર્ ીભૂગ  

૪૮૭૮૩૭૭૮
  

૪૮૱૪૭૩૱૯ 
૯૯૯૱૬૨૭૨૪૨
  

મઅઙવી ફઅ. ળ૯, જૂળીઙ બીગર્  
઼઼્ીલડૂ, ઇઅમળ ડીષળ 
ઙૃવટીળ બીગર્, ઙૉડ-ળ બીઝશ 
઼ીરૉ, ઞૃઽીબૃળી-઼ળઘૉઞ 
ળ્ણ, ઇરનીષીન 

ૂ ઞૉસગૃરીળ ટી                
ફી.બ્. ગુર. ટ્ફ-૩  

૪૮૬૮૨૩૯૫
  

૪૯૪૯૯૬૨૨
  
૯૯૯૱૬૨૮૪૯૱ 

ગષી. ફઅ. ૩૨ળ, ુષફીલગ 
ળૉ઼ૂભણૉ ન્ ઼ ૂ, નઅનફ બીડીર્ 
પ્ વ્ડ ફજીગ ૉ઼ડૉવીઉડ, 
ઇરનીષીન 

ૂ ઑ઼.ઑર. ગડીળી              
ફી.બ્.ગુર. ટ્ફ-ળ  

૪૭૭૨૮૭૬૭
  

૪૮૱૭૫૯૯ 
૯૯૯૱૬૨૮૪૯૯ 

૱, ઼્રષૂવી મઅઙવ્ટ, 
મૂ.ષૂ.ણૂ. ગ્વૉઞ ઼ીરૉ, 
ધવદૉઞ ઇરનીષીન. 

ૂ ઑર. ઑવ. યળીણી            
ઉન્ જી. ફી.બ્.ગુર.ટ્ફ-૫ 

૪૪૩૩૬૬૪૮
  

  

ફી.બૉ.ગુર. ટ્ફ-૬  ૪૪૱૮૪૮૱    

ફી.બ્.ગુર. ટ્ફ-બ  ૪૪૩૩૨૬૨૬   

ૂ ઼ુજફ મીનસીઽ             
ફી.બ્.ગુર. ટ્ફ-૮  

૪૭૬૭૨૫૮૮
  

૯૯૯૱૬૨૮૪૯૪
  

પ્ વ્ડ ફઅ. ળબબ, ૉ઼ગડળ-૯, 
ઙીઅપૂફઙળ. 

ઇુપગ બ્વૂ઼ રઽીુફનૉસગ ૂ, ઼ૂ.ઈઊ.ણૂ. (ઉન્ ડૉ .) ઙૃ.ળી. ઙીઅપૂફઙળ
મૂજો રીશ, બૉીવૂ઼ યષફ, ૉ઼ગડળ-૩૱, ઙીઅપૂફઙળ

ૂ 
ઇુપગ બ્વૂ઼ રઽીુફનૉસગ 
(ઉન્ ડૉ .) 

૪૫૪૭૬૫૨૩ ૯૯૯૱૬૨૮૪૭૩ 

ૂ બ્વૂ઼ રઽીુફળૂક્ષગ  
(ઉન્ ડૉ .-૩) 

૪૫૪૭૬૬૫૯   

ૂ ઈળ .મૂ. ય         
ઉન્ જીઞર્ બ્વૂ઼ રઽીુફળૂક્ષગ 
(ઉન્ ડૉ .-૪) 

૪૫૪૭૬૬૫૯ ૯૯૯૱૬૨૭૨૱૯  
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ૂ  ુષગી઼ ઼ઽીલ       
ઉન્ જીઞર્ બ્વૂ઼ 
રઽીુફળૂક્ષગ(ઑ઼) 

૪૫૪૭૬૫૩૬ ૪૪૱૮૬૭૫૫ 
૯૯૯૱૬૨૭૨૱૯ 

ઑ/૩૪, ઼ૃભવીર ફ્વૉડ, 
સીઽૂમીઙ, ણભફીશી, 
ઇરનીષીન. 

ૂ  
ફીલમ બ્વૂ઼ રઽીુફળૂક્ષગ 
(ગ્.ક.) 

૪૫૪૭૬૫૯૭   

ૂ મૂ.ઑ઼.ષ઼ીષી      
બ્વૂ઼ ઇુપક્ષગ(ષઽૂષડ) 

૪૫૪૭૬૫૮૬ ૪૫૪૮૩૫૭૩  
૯૯૯૱૬૨૭૫૨૫ 

૭૪૯/૬ જી ડીઉબ  
ૉ઼ગડળ-૪૨, ઙીઅપૂફઙળ  

 
બ્વૂ઼ ઇુપક્ષગ (ઑ઼) 

૪૫૪૭૬૫૮૭   

ૂ ઈળ.ઈળ.યઙદ      
બ્વૂ઼ ઇુપક્ષગ 
(઼ૂ.ઑર.઼ૂગલૃ.) 

૪૫૪૭૬૪૱૮ ૪૮૱૭૭૫૨૨  
૯૯૯૱૬૨૮૫૬૪ 

઼ૂ/૩૨૨૪ નસર્ રીશ, 
ૉ  ડૂઞ ડીષળ, ઞજીઞ 

મઅઙવી ળ્ણ, મ્ણગનૉષ, 
ઇરનીષીન 

ૂ ઑ઼.ગૉ .નષૉ,           
બ્વૂ઼ ઇુપક્ષગ                 
( બૂ ઑન્ ણ ઼ૂ) 

૪૫૪૭૬૫૫૭ ૪૮૯૫૫૫૱૪ 
૯૯૯૱૬૨૭૨૱૯ 

ઇ/૯૨૪ ગોવીપીર 
ઑબીડર્રૉન્ ડ-ળ, ળૉણૂલ્ 
રૂળજૂ ડીષળ, ષૉઞવબૃળ, 
ઇરનીષીન 

ૂરુદ ઼ૃજાદી રઞરૃનીળ, 
ઈ઼ૂ.ગુર. કભ ઉન્ ડૉ .  

૪૫૪૭૯૩૪૯ ૯૬૪૯૫૨૮૯૯૫ બ્વ્ગ ફઅ.-૫૪૨/૪, 
ૉ઼ક્ડળ-૪/મૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ મૂ.ઑ઼.સૃગવ        
ઈ઼ૂ.ગુર. કભ ઉન્ ડૉ . 
(બૂ) 

૪૫૪૭૯૯૱૮ ૮૭૩૫૫૫૬૫ 
૯૯૯૱૬૨૭૫૯૱ 

૩૩, સોવીઉ ઑબીડર્રૉન્ ડ 
઼ીરૉ, ગૂળથબીગર્, ઈસી 
ભવૉડ, યૂરજીબૃળી, 
ઇરનીષીન 

ૂ ઈળ.ઑર.યીય્ળ 
ઈ઼ૂ.ગુર. કભ 
ઉન્ ડૉ .(ઑ઼) 

૪૫૪૭૬૫૩૫ ૯૯૯૱૬૨૭૫૯૯ ુષ ીરઙૅઽ, િન  ઽૂ નળષીજા 
મઽીળ, સીઽૂમીઙ, 
ઇરનીષીન 

ૂ બૂ.ગૉ .ષીવૉળી          
ફીલમ બ્વૂ઼ રઽીુફળૂક્ષગ 
ઉન્ ડૉ ., ઼ૃળદ ળૂજીલફ 

૨૪૮૩-
૪૬૮૪૪૯૫૯ 
૪૬૮૪૫૯૬૱ 

૯૯૯૱૬૨૭૫૯૬ ઼ળગૂડ ઽીઋ઼, ઼ૃળદ 

ૂ ણૂ.ઑ.ળીઢ્ણ         
ઈ઼ૂ.ગુર. કભ ઉન્ ડૉ .  
(ઑ ઑન્ ણ ડૂ) 

૪૫૪૭૯૩૫૨ ૯૯૯૱૬૨૭૫૯૯  
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ૂ ષૂ.ષૂ.જૐપળૂ           
ફીલમ ગુર. કભ ઉન્ ડૉ .,      
ઇરનીષીન ળૂજીલફ 

૪૮૮૱૮૬૩૫ ૯૯૯૱૬૨૭૫૮૱ ણૂ.ડ/ળ કભૂ઼ ર઼્ ગષીડર્ ળ, 
બ્વૂ઼  ડૉણૂલર, 
સીઽૂમીઙ, ઇરનીષીન 

ૂ ણૂ.ણૂ.રગષીથી       
ઈ઼ૂ.ગુર. કભ ઉન્ ડૉ ., 
ઇરનીષીન ળૂજીલફ 

૪૮૮૱૪૪૪ ૨૯૯-૪૭૮૯૱૱૯૮ 
૯૯૯૱૬૨૭૫૱૨ 

૩૮, બ્.઼.ઉ. ગષીડર઼્ 
ળલઘણ બ્વૂ઼ વીઉફ, 
ઙીલગષીણ ઽષૉવૂ, 
ઇરનીષીન 

ૂ ઑફ.ણૂ.઼્વઅગૂ         
ફીલમ ગુર. કભ ઉન્ ડૉ ., 
ષણ્નળી ળૂજીલફ 

૨૪૮૭- 
૪૬૪૱૭૨૨ 

૯૯૯૱૬૨૭૫૮૯ ઑ઼.બૂ. મઅઙવી ફઅ.૩ 
ઑ઼.ઈળ.બૂ. ગર્ૃબ-૩, 
ષણ્નળી 

ૂ ઞૉ.ષૂ.ટીવી         
ઉ.જી.ફીલમ ગુર. કભ 
ઉન્ ડૉ ., યૃઞ ળૂજીલફ 

૨૪૱૫૪- 
૪૭૨૩૭૪ 

૯૯૯૱૬૨૭૫૯૭ ણૂ.ષીલ.ઑ઼.બૂ. મઅઙવ્ટ 
ફઅ.-૪, ણૂ.ઑ઼.બૂ. ગજૉળૂ 
બી ૉ઼, યૃઞ. 

ૂ ણૂ.ગૉ .ષો  થષ         
ઈ઼ૂ.ગુર. કભ ઉન્ ડૉ ., 
ઙીઅપૂફઙળ ળૂજીલફ 

૪૫૪૮૨૭૪૬ ૪૫૪૬૩૪૪૮ 
૯૯૯૱૬૨૭૫૱૩ 

૪૫૯/૪-઼ૂ, ૉ઼ક્ડળ-૫, 
ઑ-ન્લૃ, ચ-ળ્ણ, રઅિનળ 
બી ૉ઼, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ બૂ.બૂ.ઇ઼ીળૂ        
ઈ઼ૂ.ગુર. કભ ઉન્ ડૉ .,  
ઞૃફીઙત ળૂજીલફ 

૨૪૱૭-
૪૮૭૮૯૬૪ 

૯૯૯૱૬૨૭૫૱૫ ઈિનષી઼ૂ ુફષી઼ યષફ, 
ુઙળફીળ દશૉડૂ, ઞૃફીઙત. 

ૂ ઑ઼.ડૂ.ર્ષળ       
ઈ઼ૂ.ગુર. કભ ઉન્ ડૉ .,  
ળીઞગ્ડ ળૂજીલફ 

૨૪૱૩-
૪૬૯૯૮૯૬ 

૨૪૱૩-૪૬૬૯૭૬૯ 
૯૯૯૱૬૨૭૫૱૪ 

ફીલમ બ્વૂ઼ ઇુપક્ષગ 
મઅઙવી ફઅ.ળ બ્વૂ઼ ઽણ 
ગષીડર્ ળ, ળીઞગ્ડ 

ઇુપગ બ્વૂ઼ રઽીુફનૉસગળ ૂ, ઼ૂ.ઈઉ.ણૂ. (કર્ીઉર ઇફૉ ળૉ  ષૉટ) 
૬ ધ્ રીશ, બ્વૂ઼ યષફ, ૉ઼ગડળ-૩૱, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ બૂ. બૂ. બીન્ણૉ  
I/c ઇુપગ બ્વૂ઼ 
રઽીુફનૉસગ 

૪૫૪૭૬૬૨૩
  

૪૪૱૮૯૨૨૩ 
૯૯૯૱૬૨૮૪૭૩ 

૪૬, કભૂ઼ ર઼્ મઅઙવ્, 
સીઽૂમીઙ, ણભફીશી, 
ઇરનીષીન 

ૂ બૂ.મૂ.ઙ નૂલી 
બ્વૂ઼ રઽીુફળૂક્ષગ  
(કર્ીઉર-૩) 

૪૫૪૭૬૬૪૩ ૯૯૯૱૬૨૮૪૱૮ ૩૮, સીઅુદ ુફગૉદફ 
઼઼્ીલડૂ,       ૯, ળૂલવ 
઼ીઉણ  ગૃવફૂ મીઞૃરીઅ, 
ઑળબ્ડર્  ળ્ણ, ઇરનીષીન.

ૂ ઼ૂ.ઈળ. બળરીળ 
બ્વૂ઼ રઽીુફળૂક્ષગ  (ળૉ  ષૉ)

૪૫૪૭૬૫૱૩ ૪૫૪૫૯૨૪૬ 
૯૯૯૱૬૨૮૨૯૨

પ્ વ્ડ ફઅ. ૬૮ળ/૩,  
ૉ઼ગડળ-૩,મૂ. ઙીઅપૂફઙળ
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ૂ ગૉ .ણૂ. બીડણૂલી 
બ્વૂ઼ રઽીુફળૂક્ષગ,      
(કર્ીઉર-૫) 

૪૫૪૭૯૬૪૪ ૪૮૱૬૨૫૨૩
૯૯૯૱૬૨૭૨૯૩ 

ઑ/૱ળ, ઙૉવૉગ઼ૂ ડીષળ, 
મ્ણગનૉષ, ષ  ીબૃળ, ગર્ીન્ ડ 
યઙષદૂ ઽ્ડવ બી ૉ઼, 
ઇરનીષીન.

ૂ ઑ઼. ઑ઼. ુ ષૉનૂ 
ફીલમ બ્વૂ઼ રઽીુફળૂક્ષગ 
(઼ૂ.ઈઊ. ણૂ.કર્ીઉર-૪) 

   

ૂરદૂ  
ફીલમ બ્વૂ઼ રઽીુફળૂક્ષગ  
(રઽૂવી ૉ઼વ) 

૪૫૪૭૯૬૩૯

ૂ મૂ. ઑ઼. ઞૉમવૂલી 
ફીલમ બ્વૂ઼ રઽીુફળૂક્ષગ 
(કર્ીઉર-૬) 

૪૫૪૭૯૮૱૫
૪૫૪૭૯૮૱૪ 

૯૯૯૱૬૨૮૪૱૭

ૂ જી. ષૂ. મીળ્ડ          
બ્વૂ઼ ઇુપક્ષગ         
(કર્ીઉર-ળ)  

૪૫૪૭૯૩૫૫
  

ૂ ઈળ. ષૂ.  જોડઅઙૂલી 
બ્વૂ઼ ઇુપક્ષગ 
ઈુધર્ગ ઙૃફી ુફષીળથ સઘી

૪૫૪૭૬૫૱૩ -- --

ઇુપગ બ્વૂ઼ રઽીુફનૉસગ ૂ, ઽધૂલીળૂ ઑગર્
ઝઢૅ્ રીશ, બ્વૂ઼ યષફ, ૉ઼ગડળ-૩૱, ઙીઅપૂફઙળ

ૂ િનબગ  ષ બ              
ઇુપગ બ્વૂ઼ રઽીુફનૉસગ 
ઙીઅપૂફઙળ 

૪૫૪૭૬૬૬૩ ૪૫૪૪૨૯૱૯            
૯૯૯૱૬-૨૮૪૭૬ 

મઅઙવી ફઅ. ગૉ/ળ૨ળ, 
જીરઘીફી ળ્ણ,  
ૉ઼ગડળ-૩૯, ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ષૂ.ઑર. બીળઙૂ      
બ્વૂ઼ રઽીુફળૂક્ષગ,  
ઙીઅપૂફઙળ 

૪૫૪૭૬૬૩૬ ૪૮૱૭૫૯૩૬            
૯૯૯૱૬-૨૮૪૯૭ 

૫૱, ઼્રુષવી મઅગ્ વ્ટ, 
ઈ઼્બીવષ મઅગ્ વ્ટફૂ 
઼ીરૉ, ધવદૉઞ,ઇરનીષીન. 

ૂ ળીઽૃવ સરીર્           
ફીલમ બ્વૂ઼ રઽીુફળૂક્ષગ, 
ળીઞગ્ડ.  

૨૪૱૩-
૪૬૭૨૪૬૭ 
૪૬૭૨૪૬૭૨૩-ભૉ

૪૬૯૯૮૮૮
૯૯૯૱૬૨૮૪૮૯

ળૉ઼ગ્હર્ ળીંઙળ્ણ, 
઼ૂ.ઑવ.ઑભ. મઅઙવી ફઅમળ-
બ, ળીઞગ્ડ ૫૮૨૨૨૩

ઇુપગ બ્વૂ઼ રઽીુફનૉસગ ૂ, દીવૂર
ઝઢૅ્ રીશ, બ્વૂ઼ યષફ, ૉ઼ગડળ-૩૱, ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ઑભ.ઑર.ઙીણર્         
ઇુપગ બ્વૂ઼ રઽીુફનૉસગ 
(દીવૂર) 

૪૫૪૭૬૬૭૩/૭૪ ૪૪૬૮૨૯૩૬  
૯૯૯૱૬૨૮૪૭૪ 

૩બ-૩૮, ભળૂનૂ 
ઑબીડર્રૉન્ ડ઼,  ૩૩, 
રૃ  વૂર ઼઼્ીલડૂ, 
રૂઢીઘશૂ, ફષળઅઙબૃળી,        
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૨૯ 
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બ્વૂ઼ રઽીુફનૉસગ ૂ, દગફૂગૂ ઼ૉષીક
઼ીદર્ રીશ, બ્વૂ઼ યષફ, ૉ઼ગડળ-૩૱, ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ઑજ. બૂ. ઼ીંઙ 
બ્વૂ઼ રઽીુફળૂક્ષગ 

૪૫૪૭૬૫૭૩/૭૪ 
 

૯૯૯૱૬૨૮૪૭૮ 

ૂ ઑર.ણૂ. જાફૂ    બ્વૂ઼ 
ઇુપક્ષગ ઑર.ડૂ.  

૪૫૪૭૬૬૩૮ ૪૯૨૯૯૮૯૱ ૱૨૩, ઼ળનીળ ૉ઼ન્ ડળ, 
ષ  ીબૃળ, દશીષ ઼ીરૉ, 
ઇરનીષીન-૩બ.

ૂ બૂલૃસ બડૉવ         
ઉન્ જી. બ્વૂ઼ ઇુપક્ષગ 
(ષીલળવૉ઼) 

૪૫૪૩૨૯૨૩ ૪૫૪૪૨૭૯૯ જી-૩બ૬, ૉ઼ગડળ-૩૯, 
ઙીઅપૂફઙળ 

ઇુપગ બ્વૂ઼ રઽીુફનૉસગ ૂ, ગ્મ્ પ્ લૃડળ ઼ૉન્ ડળ
ઙૃઞળીદ ળીઞલ, ઙીઅપૂફઙળ ભૉગ઼  ફઅમળઆ- ૪૫૪૫૨૭૫૬

ૂ ગૉ .ગૃરીળ  ષીરૂ          
બ્વૂ઼ રઽીુફળૂક્ષગ  

૪૫૪૭૬૬૩૯
  

૨૯૯-૪૪૱૮૫૨૱૯  
૯૯૯૱૬૨૮૪૭૮
  

મઅઙવી ફઅ.. ૩૮, ઈઉબૂ 
ઑ઼ કભૂ઼ ર઼્ રૉ઼ મઅઙવી, 
સીઽૂમીઙ, ણભફીશી 
ઇરનીષીન

ૂ ગૉ .ગૉ .કટી               
ફીલમ બ્વૂ઼ રઽીુફળૂક્ષગ 

૪૫૪૭૬૬૪૬
  

૪૮૬૨૱૯૮૫  
૯૯૯૱૬૨૮૨૪૨૩
  

ઑ/૬, ઼ૃલર્ષઅસ ઑબડર્રૉન્ ડ 
ઉ  ષળ યૃષફફૂ ઼ીરૉ, 
ગ્ર ર઼્ ઝ ળ  દી, ફષળઅઙબૃળી 
ઇરનીષીન

ૂ ઞૉ.ઑફ.ળીઞઙ્ળ         
બ્વૂ઼ ઇુપક્ષગ  

૪૫૪૭૬૬૪૬
  

૯૯૯૱૬૨૮૨૭૫
  

ળ૱/૫ળ૬, ઇરળ 
ઑબીડર્રૉન્ ડ ફીળથબૃળી 
ડૉવૂભ્ફ ઑગ઼જૉન્ ઞ બ ૉ઼,  
ઇરનીષીન-૩૫.

બ્વૂ઼ રઽીુફળૂક્ષગ ૂ, (કબળૉસફ)
ઑ.ડૂ.ઑ઼. મઅઙવી ફઅ. ૫૨, ણભફીશી, ઇરનીષીન. ભૉગ઼ ફઅ. ૪૪૱૮૭૭૩૩

ૂ ઇઞલ દ્રળ        
બ્વૂ઼ રઽીુફળૂક્ષગ 
(કબળૉસફ) 

૪૪૱૮૬૪૫૫ ૪૮૬૪૫૬૪૬ 
૯૯૯૱૬૨૮૨૯૯ 

ઑ/ળ, ઼ત્ લર ભવૉડ઼, 
ઙૃઞળીદ ગ્વૉઞફૂ મીઞૃરીઅ, 
ઞૃફી સીળની રઅિનળ જીળ ળ  દી, 
ઑવૂ઼ ૂઞ, ઇરનીષીન.

ૂ જી.ઑવ. ુ઼અચવ  
બ્વૂ઼ ઇુપક્ષગ, 
(કબળૉસફ) 

૪૪૱૮૬૪૫૫ ૬૨૨૭૭૨૱૫  
૯૯૯૱૬૨૭૫૨૪ 

ળ૬, ઼ત્ લર મઅઙવ્ટ, 
ષ  ીબૃળ, ઇરનીષીન-બ૫.
  

ૂ જી.ષૂ.મીળ્ડ  
બ્વૂ઼ ઇુપક્ષગ        
(ટ્ફ-ળ) 

૪૪૱૮૬૪૫૫
  

૪૪૱૬૨૩૬૭
  

૯, ૉ઼ઞવ બીગર્, ફળ્ણી 
ગઢષીણી ળ્ણ, ફળ્ણી, 
ઇરનીષીન.
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બ્વૂ઼ રઽીુફળૂક્ષગફૂ ગજૉળૂ, ઙીઅપૂફઙળ ુષયીઙ, ઙીઅપૂફઙળ
બ્ વ્ગ ફઅ. ઙ-૩ ડીઉબ, ૩૯૨/૫-૬, ૉ઼ગડળ-૫૨,  ઙીઅપૂફઙળ ભૉગ઼ ફઅ. ૪૫૪૮૨૮૩૭ 

ૂ ઑ.ગૉ .સરીર્ 
બ્વૂ઼ રઽીુફળૂક્ષગ, 
ઙીઅપૂફઙળ ુષયીઙ. 
 

૪૫૪૮૨૩૯૩ 
 

૪૮૱૱૯૨૯૯૯        
૯૯૯૱૬-૨૮૪૯૩ 

મઅઙવી ફઅ. બ, ળીઞબધ 
ગવમફૂ ઼ીરૉ, રઽૉન્  સ્ 
ર બી ૉ઼, ષ  ીબૃળ, 

ઇરનીષીન સઽૉળ

બ્વૂ઼ ઇુચક્ષગફૂ ગજૉળૂ, ઇરનીષીન ગર્ીમ્ લ, ઇરનીષીન. 
઼ળઘૉઞ-ઙીઅપૂફઙળ ઽીઉષૉ,  િન  લ-યી  ગળ ૉ઼ ફજીગ, રગળમી, ઇરનીષીન-૫૱૨૨૭૭. (ઙૃઞળીદ) 

ગઅ ડર્ ્વ ફઅ.૪૮૱૯૩૩૩૭, ૪૮૱૯૩૩૮૱, ભૉગ઼ ફઅ.૪૮૱૯૩૪૪૯.

ૂ ઼અનૂબ ઼ીંઽ  
બ્વૂ઼ ઇુપક્ષગ ઇ. ળવ 

૪૮૱૯૨૬૬૨ ૪૮૱૮૪૬૬૩ 
૯૯૱૬૨૭૨૮૭ 

૭૯, મ અ઼દ મઽીળ ઼઼્ીલડૂ 
મ્બવ ઇરનીષીન  

ૂ બૂ.ગૉ . જાણૉજા 
ફી.બ્.ઇુપ. ઼ળઘૉઞ 

૪૮૱૪૨૫૫૫ ૯૱૪૭૨૬૬૯૫૫
૪૮૱૭૱૨૩૯ 

૭૮,ુ  ન્ ઙ િભ  ણ ઼઼્ીલડૂ 
ૉરજઅન ફઙળ નળષીજા 

ઞ  ડૂ઼ મઅઙવ્ટ મ્ણગનૉષ, 
ઇરનીષીન 

ૂ બૂ.ઑ઼.બળરીળ  
ફી.બ્.ઇુપ.પ્શગી 

૨૪૯૩૬૪૪૫૩૭ ૯૯૪૯૯૭૨૭૪ પ્શગી  

ૂ ણૂ.ઑર.ઙતષૂ 
઼ૂ.બૂ.ઈઉ. પ્શગી ઇફૉ 
બૂ.ઈઉ. જીઞર્ 

૨૪૯૩૬૪૪૪૫૫૫
૪૪૪૪૮૭ 

૯૱૪૬૫૫૭૫૯૱ ઽીવ રી ઼ળગૂડ ઽીઋ઼ 
પ્શગી 

ૂ ઈળ. ઞૉ. ુર ી  
઼ૂ.બૂ.ઈઉ. ઇ઼વીવૂ 

૨૪૯૩૱૪૮૪૯૯૭૱ ૯૯૪૭૩૬૭૱૯૨
 

બઅજસૂવ ઼઼્ીલડૂ 
ુજઅદફયીઉ બડૉવ 
બઽૉવ્રીશ મીળૉજા 

ૂ બૂ.ગૉ . ળીથી   
઼ૂ.બૂ.ઈઉ. પઅપૃગી 

૨૪૯૩૫૪૪૪૩૪૯ ૯૱૯૯૨૨૫૫૪૯  લીરચીડ  ગૃવ ઼ીરૉ 
બ્વૂ઼ વીઉફ પઅપૃગી 

ૂ મૂ.઼ૂ. ઙતષૂ  
ફી.બ્.ઇુપ. ુષળરઙીર 

૨૪૯૩૭૪૫૫૮૪૯ ૯૯૪૭૩૯૪૭૪૭
૪૫૨૪૪૪ 

૩૪, રી ુદ ઼઼્ીલડૂ, 
ઈઉ.ક.઼ૂ.બીઝશ 
ુષળરઙીર  

ૂ ઑફ. ઞૉ. ઼ોલન  
઼ૂ.બૂ.ઈઉ. ુષળરઙીર 

૨૪૯૩૭૪૫૫૪૬૬ ૯૬૪૮૱૯૩૯૱૬
  

ુષળરઙીર 

ૂ ઑ઼.ઑ઼.ઙતષૂ 
બૂ.ઈઉ. ઼ળઘૉઞ 

૨૯૯૪૮૱૪૩૫૱૭
૪૮૱૪૯૱૬૭ 

૯૱૪૭૯૭૫૪૩૱ ઼ળઘૉઞ 

ૂ ઑ.મૂ. ષીશઅન 
બ્.઼.ઉ. ઇ઼વીવૂ 

૨૪૯૩૱૪૮૪૯૭૯
 

૯૯૪૭૨૬૩૯૩૫
૪૮૩૱૩૩ 

઼ળગીળૂ બ્વૂ઼ વીઉફ 
ઇ઼વીવૂ 
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ૂ ઈળ.ષૂ. નૉ઼ીઉ 
બ્.઼.ઉ. ગથયી 

૨૪૯૩૱૪૱૮૪૫૫ ૯૯૨૯૨૩૭૪૯૯
૪૱૮૯૯૭ 

ગથયી બ્વૂ઼ વીઉફ 

ૂ ઑર.ઑર.ટીવી 
બ્.ઉ. ઼ીથઅન 

૪૯૩૯૪૪૪૫૫૫ ૯૱૪૭૪૨૭૪૯૯ ઼ૃુગદીર્ મઅગ્ વ્ટ ૫૯,઼ીથઅન 

ૂ ઑર.ઑફ.બઅણલી  
બ્.઼.ઉ.ળીથબૃળ 

૨૪૯૩૩૪૫૱૪૫૫ ૯૯૪૯૯૪૪૯૨ ળીથબૃળ 

ૂ ઈળ.ઑર.઼ળ્નૉ  
બ્.઼.ઉ. મળષીશી 

૨૪૯૩૩૪૫૯૬૫૫ ૯૱૯૯૭૮૪૫૬૯
૪૫૨૫૩ 

મળષીશી 

ૂ જી.ણૂ. બવ઼ીથી  
બ્.઼.ઉ. મીષશી 

૨૪૯૩૬૪૫૪૩૨૨ ૯૯૪૭૫૬૯૨૨૯  લીરુષવી ઼઼્ીલડૂ 
મીષશી 

ૂ ઑ.ઞૉ. જીષણી  
બ્.઼.ઉ. પઅપૃગી 

૨૪૯૩૫૪૪૪૫૫૫ ૯૬૪૮૱૯૨૩૯૨
૪૯૫૭૯૯ 

ઈળ.ઑર.ઑ઼. ઽ્ુ  બડવ 
ગષીડ ર઼્ , પઅપૃગી  

ૂ જી.ઈળ. જૐઽીથ 
બ્.઼.ઉ. રીઅણવ  

૨૪૯૩૭૪૭૫૩૬૩ ૯૯૪૭૩૮૫૫૯૱
૪૭૫૮૪૩ 

઼ળગીળૂ બ્વૂ઼ ગષીડ ર઼્ 

ૂ ઑ.લૃ. બઢીથ     
બ્.઼.ઉ. નૉ ્ઞ 

૨૪૯૩૭૪૭૭૭૯૨ ૯૯૨૯૬૯૮૪૩૩ ચીઅજૂષી઼ નૉ ્ઞ 

બ્વૂ઼ ઇુચક્ષગફૂ ગજૉળૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 
ૉ઼ક્ડળ-૪૯, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ુબલૃહ બડૉવ  
બ્વૂ઼ ઇુપક્ષગ  

ળ૫ળ૩૨૯૨૩ 
૪૫૪૭૯૩૬૩ 

૨૯૯ ળ૫ળળ૨બ૯૯ 
૯૯૯૱૬૨બ૨૯૨ 

જી-૩બ૬, ૉ઼ગડળ-૩૯, 
ઙીઅપૂફઙળ  

ૂ રફ્ઞ ુફફીરી 
ફીલમ બ્વૂ઼ ઇુપક્ષગ, 
રૃખ્ લ રધગ ઙીઅપૂફઙળ 

ળ૫ળબ૯૩૬૫ ૯૯૯૱૬૨૮૨૮૫ પ્ વ્ડ ફઅમળ ૫૫૯/ળ 
ૉ઼ગડળ-૫ મૂ ઙીઅપૂફઙળ  

ૂ મૂ.ઈળ.ઙથીષી 
ફીલમ બ્વૂ઼ ઇુપક્ષગ, 
ઑ઼.઼ૂ.ઑ઼.ડૂ. ૉ઼વ 
ઙીઅપૂફઙળ 

ળ૫ળબ૯૩૯૨ ૯૨૯૯૯ળ૬બબ૬ પ્ વ્ડ ફઅમળ ળ૨૩ મૂજો 
રીશ, ઈગીસ ઙઅઙી 
ઑબીડર્રૉન્ ડ ફીળીથબૃળી 
જીળ  દી ઇરનીષીન  

ૂ ગૉ .઼ૂ.જૃણી઼રી       
ફીલમ બ્વૂ઼ ઇુપક્ષગ 
ઙીઅપૂફઙળ ણૂષૂટફ 
ઙીઅપૂફઙળ 

ળ૫ળ૫ળ૮૮૱ ૯૱ળબ૮૨૨૨૨૨  બ્ વ્ગ ફઅમળ ળ૯૱/૬ ‘ચ‘ 
ડીઉબ- ૉ઼ગડળ-૩૯, 
ઙીઅપૂફઙળ  

ઋહી  ળીણી 
ફીલમ બ્વૂ઼ ઇુપક્ષગ 
ગવ્વ ણૂષૂટફ ગવ્વ  

૨ળ૯૮૬ ળળ૩૩૫૯  ૯૱ળ૬૨૨૮૬૨૫   
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ૂ ઞૉ.ઑર.બડૉવ           
બ્વૂ઼ ઉન્  બૉગડળ  
ૉ઼ગડળ-ળ૩ બ્.  ડૉસફ  

ળ૫ળળ૩૨ળ૩ ૯૯ળબ૬૬૫૬૬૬ 
  

બ્ વ્ગ ફઅમળ ઼ૂ-ળ૱ 
ૉ઼ગડળ-ળ૩ બ્વૂ઼ 

ગઅબીઋન્ ણ, બ્વૂ઼ વીઉફ, 

ૂ ઑવ.મૂ.ર્થબળી 
બ્વૂ઼ ઉન્  બૉગડળ ૉ઼ગડળ-૯ 
બ્.  ડૉસફ  

ળ૫ળળ૨૱ળ૯ ૯૱ળબબ૯૫બ૩૯ 
  

બ્ વ્ગ ફઅ. ળ૮૯/ળ, ‘ચ‘ 
ડીઉબ ૉ઼ગડળ-૩૯, 
ઙીઅપૂફઙળ  

ૂ ઑ઼.મૂ.ુ ષૉનૂ 
બ્વૂ઼ ઉન્  બૉગડળ ગવ્વ 
સઽૉળ બ્.  ડૉસફ 

૨ળ૯૮૬ ળળ૯૨ળ ૯૱ળબ૬૩૬૩૯૫ ૱૯, સૂષ ઙથૉસ મઅઙવ્, 
સ્વી ૂઞ બી ૉ઼ ધવદૉઞ 
ઇરનીષીન  

ૂ ઈળ.ષૂ.ફઅની઼થી 
બ્વૂ઼ ઉન્  બૉગડળ       
ગવ્વ દીવૃગી બ્.  ડૉસફ 

૨ળ૯૮૬ ળ૯૨ળળ ૨૯૯ળ૯૬૱૩૬૯૯  ઇઅમૂગી બ્વૂ઼ વીઉફ 
ગવ્વ  

ૂ ઑર.ઞૉ.઼્વઅગૂ  
બ્વૂ઼ ઉન્  બૉગડળ ઇણીવઞ 
બ્.  ડૉસફ 

ળ૫૯૯૩૫૫બ ૯૬ળ૮૫૨૯૯બ૱  ૫ , ગશસ મઅગ્ વ્ઞ 
કઑફજી઼ૂ ઇષફૂયષફ 
બી ૉ઼ ર્ડૉ ળી ઇરનીષીન  

ૂ ઞૉ.ડૂ.જૃણી઼રી  
બ્વૂ઼ ઉન્  બૉગડળ        
ડર્ ીભૂગ બ્.  ડૉસફ 

ળ૫ળ૫૨૮૱૬ ૯૯ળબબ૮૮૫૫૫  બ્ વ્ગ ફઅ.૫૬/૬,  
‘ચ‘ ડીઉબ ૉ઼ગડળ-ળ૱, 
ઙીઅપૂફઙળ  

ૂ ગૉ .ઑજ.઼ૃલર્ષઅસૂ 
બ્.઼મ.ઉન્ ઼ .નઽૉઙીર 
બ્.  ડૉસફ 

ળ૫ળ૮૫ળ ૯૬ળ૮૨૬૯બ૬૮ 
  

નઽૉઙીર બ્વૂ઼ વીઉફ 
નઽૉઙીર  

ૂ ઈળ.ઈળ.ષથગળ 
બ્.઼મ.ઉન્ ઼ . ળઘૂલીવ 
બ્.  ડૉસફ 

૨ળ૯૩૮ ળ૮૯બ૫૫ ૯૱૯૱૨૫૯૨૫બ 
 
  

ળઘૂલીવ બ્.  ડૉ  બ્વૂ઼ 
વીઉફ  

ૂ ઑફ.બૂ.ઙ્િઽવ 
બ્.઼મ.ઉન્ ઼ . ણય્ણી  
બ્.  ડૉસફ 

૨ળ૫૯ બબ૯૯૯ ૯૱ળબ૩૫૮૫બ૮  ણય્ણી બ્વૂ઼ વીઉફ  

ૂ બૂ.ગૉ .બડૉવ 
બ્.઼મ.ઉન્ ઼ . બૉધીબૃળ  
બ્.  ડૉસફ 

ળ૫ળ૩૮બ૫૫ ૯૱ળબબ૱૮૫૮૱  બ્ વ્ગ ફઅ. બ૫/૩  
‘જ‘ ડીઉબ ૉ઼ગડળ-ળ૱, 
ઙીઅપૂફઙળ  

ૂ ુષ.ઑફ. લીનષ 
બ્.઼મ.ઉન્ ઼ . રીથ઼ી 
બ્.  ડૉ . 

૨૪૯૮૫ ૪૯૨૬૨૩ ૯૯૪૭૭૯૯૱૱૱ ફષૂ બ્વૂ઼ વીઉફ રીથ઼ી 
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઼ૉફીુબદ, ળી.ઇ.બ્.નશ ઞૃધ-૪ફૂ ગજૉળૂ, ઇરનીષીન.
઼ોઞબૃળ મ્ચી, ફળ્ણી, ઇરનીષીન.

ૂ બૂ. ગૉ . રીવ 
ૉ઼ફીબુદ  

૪૪૱૪૫૭૱૪ ૪૪૱૪૨૮૫૱  
૯૯૯૱૬૨૭૫૪૮ 

ૉ઼ફીબુદ ૂફ્ મઅઙવ્ ફઅ.૩, 
ો઼ઞબૃળ મ્ચી, ઇરનીષીન. 

ૂ બૂ.ઑર. યઙ્ળી 
રનનફૂસ ૉ઼ફીબુદ  

૪૪૱૪૫૭૯૯ 
 

-
 

મઅઙવી ફઅ.ળ, ો઼ઞબૃળ મ્ચી, 
ઇરનીષીન  

ૂ ઑ઼.મૂ. ુ઼ન્ ઽી 
ઑણઞલૃડન્ ડ  

૪૪૱૪૫૭૯૯ - મઅઙવી ફઅ.૫, ો઼ઞબૃળ મ્ચી, 
ઇરનીષીન. 

઼ૉફીુબદ, ળી.ઇ.બ્.નશ ઞૃધ-૩૪ફૂ ગજૉળૂ, ઙીઅપૂફઙળ.
ૉ઼ક્ડળ-૪૯, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ઑર.ષૂ.ણીર્ળ              
ૉ઼ફીબુદ   

૪૫૪૩૩૨૬૱ 
૪૫૪૩૨૯૪૮ 

૪૮૭૮૨૭૯૭  
૯૯૯૱૬-૨૭૫૫૬ 

ુફજાર્ ઑબડર્રૉન્ ડ, ૫૨૩ 
ફષળઅઙબૃળી બ્  ડ કભૂ઼ફૂ 
બીઝશ, ઇરનીષીન

ૂ ઑ઼.ઈળ.લીનષ         
રનનફૂસ ૉ઼ફીબુદ  

૪૫૪૩૨૯૪૬
  

૪૫૪૬૬૮૱૯ બ૯/૩, ચ.ડીઉબ, 
ૉ઼ગડળ-ળ૯ ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઑફ.ઈળ.ઇગર્ષીવ 
મડી.ગષી.રી  ડળ  

ઑગ઼-૪૨૯
  

૩, અ઼યષ ઑબીડર્રૉન્ ડ, 
યઢૅીજીળ ળ  દી, બીવણૂ, 
ઇરનીષીન

ૂ બૂ.બૂ.બઅજીક્ષળૂ           
ફી.બ્.ઇુપ. જૉદગ ગરીન્ ણ્ 
લૃુફડ-૩.  

ઑગ઼-૪૩૯
  

૪૫૪૪૪૪૱૫
  

બ૫/ળ, ચ. ડીઉબ, 
ૉ઼ગડળ-ળ૯, ઙીઅપૂફઙળ  

ૂ ઑર.ઑર. ુષ  ષગરીર્  
ફી.બ્ ઇુપ. જૉદગ ગરીન્ ણ્ 
લૃુફડ-ળ  

ઑગ઼-૪૪૨
  

- ૫૯/ળ, ચ.ડીઉબ, 
ૉ઼ગડળ-ળ૱, ઙીઅપૂફઙળ. 

ઙૃઞળીદ ળીઞલ બ્વૂ઼ ઈષી઼ ુફઙર ુવ.,
ફીઙળૂગ બ૪ૃષઢી ુફઙરફૃઅ અ઼ગૃવ, ‘જ’ ળ્ણ, ૉ઼ગડ૪-૩૨/ઑ, ઙીઅપૂફઙ૪ - ૫૱૪ ૨૩૨. 

ૂ બૂ.઼ૂ.બીઅણૉ   
ઇઘ્લક્ષ 

૪૫૪૭૮૱૨૨ ૪૪૱૮૭૯૭ 
૯૬૪૱૱૩૬૱૩૩ 

઼૪ગીળૂ મઅઙવ્ ફઅ.૪૪,
ણભફીશી, સીઽૂમીઙ, 
ઇરનીષીન. 

ૂ ગૉ .ુફત્લીફઅનર 
રૉફૉુઞઅઙ િણળૉગડ૪ 

૪૫૪૭૮૪૩૮ ૪૮૭૮૯૪૩૨ 
૯૯૯૱૬૨૮૩૯૯ 

ણૂ/૮, ઼રર્૭થ ભવૉડસ્  ,
ઙૃવમીઊ ડૉગળી, 
ઑુવ઼ ૂઞ, ઇરનીષીન. 

ૂ ઼દૂસ જઅભ ષરીર્  
ગીલર્બીવગ ુફલીરગ 

૪૫૪૭૮૪૩૯ ૪૮૬૨૪૩૨૱ 
૯૯૯૱૬૨૮૪૱૫ 

ઑ/૪, ઼રર્૭થ ભવૉડસ્  ,
ઙૃવમીઊ ડૉગળી, 
ઑુવ઼ુ ઞ, ઇરનીષીન. 
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ૂ ફઅનફ ઞૉ.રૃફસૂ 
ફીલમ ઞફ૪વ રૉફૉઞ૪ ઇફૉ 
ગઅ૭ફૂ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૮૱૨૨ ૪૮૫૨૬૩૫૪ 
૯૯૯૱૬૨૯૩૪૯ 

૪૪/ઑ, નૉષીઅઙબીગર્,
બ્વૂડૉગફૂગ બીઝશ, 
બીઅઞળીબ્શ જી૪ ૪ દી, 
ઇરનીષીન. 

ૂ ુફબૃવ મૂ.ઢીગ૪ 
રૉફૉઞ૪ (બૂઑન્ણઑ) 

૪૫૪૭૮૱૨૨ ૪૫૪૬૩૨૩૮ 
૯૯૯૱૬૨૯૩૫૨ 

‘‘ુસષ ળઅઙર’’,
પ્વ્ડ ફઅ.૫૭૱/૪,  
ૉ઼ગડ૪-૫/મૂ,ઙીઅપૂફઙ૪. 

રૃખ્લ બ્વૂ઼ ઇુપગીળૂ ઇફૉ ુફલીરગ ૂ, વીઅજ દ ુષળ્પૂ બ્લૄળ્, ઙૃઞળીદ ળીઞલ 

મઅઙવી ફઅમળ ૩૯, ણભફીશી, સીઽૂમીઙ, ઇરનીષીન. 

ૂ ુજદળઅઞફ ુ઼અચ 
ુફલીરગ ૂ 

૪૪૱૮૯૪૪૫
૪૪૱૮૮૯૪૪-ભૉ

૪ળ૱૮ળ૭૮ળ  
૯૯૯૱૬૨૮૩૯૮

મઅઙવી ફઅમળ ૭, ણભફીશી, 
સીઽૂમીઙ, ઇરનીષીન

ૂ દૂધર્ ળીઞ 
ઇુપગ બ્. રઽીુફનસગ 

૪૪૱૮૯૪૪૬ ૪૯૨૱૱૨૫૫ 
૯૯૯૱૬૨૮૪૱૩  

ઑજ-૩૭/૩૮, સીલ્ફી 
઼ૂડૂ, ુષયીઙ-૬, ઈળ. 
઼ૂ. ડૉગફૂગવ ળ્ણ, 
ચીડવ્ણૂલી, ઇરનીષીન 

 
ઇુપગ ુફલીરગ ૂ 

૪૪૱૮૨૯૫૱  

ૂ ણૂ. ઑવ. ણ્ણૂલી 
રનનફૂસ ુફલીરગ ૂ, 
રૃખ્ લ રધગ 

૪૪૱૮૯૪૪૭  મૂ/૩૨, નૉષયૄુર
ઑબીડર્રૉન્ ડ, રથૂફઙળ 
ઉ  ડ, ઇરનીષીન.

ૂ ઼ૂ. ઈળ. ગ્ડણ 
રનનફૂસ ુફલીરગ ૂ, 
ઑ.઼ૂ.મૂ. ઇરનીષીન ઑગર

૪૪૱૮૯૪૫૨  c/o ઼રૂળ બૂ.સીઽ
૯, બી ર્ ગ્મ્બવૉક્ષ,  
જીષળીઞ બીગર્, ઇરનીષીન

બ્વૂ઼ રઽીુફસળૂક્ષગ ઇફૉ ઞૉવ્ફી ઉન્  બૉક્ડળ ઞફળવફૂ ગજૉળૂ 
‘‘ઞૉવ યષફ’’, ઼ૃયીહુ ઞ ઼ગર્વ બી ૉ઼, ઙૃઞળીદ ળીજ્લ, ઇરનીષીન ૫૱૨ ૨૪૯ 

ૂ બૂ. ઼ૂ ઢીગૃળ 
બ્વૂ઼ રઽીુફળૂક્ષગ ઇફૉ 
ઞૉવ્ફી ઉન્  બૉક્ડળ ઞફળવ  

૪૯૭૭૯૯૯૪ ૯૯૯૱૬૨૮૪૭૭

 
બ્વૂ઼ રઽીુફળૂક્ષગ ૂ(ઞૉવ)

૪૯૭૭૯૯૯૫  

ૂ ઈળ.બૂ. ઙ ણવૂલી  
ષઽૂષડૂ ઇુપગીળૂ,  
રઽૉગર ઇફૉ ઼પ્ વીલ  

૪૯૭૮૨૱૭૪ ૯૬૪૮૱૫૫૮૬૨ ણૂ-૩/૬, ઞૉવ  ડીભ 
ક્ષીડ ર઼્, ૉ઼ન્ ડર્વ ઞૉવ 
ગઅબીઋન્ ણ, ઇરનીષીન  
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ૂ ઑ.ઑ઼.બડૉવ  
ષઽૂષડૂ ઇુપગીળૂ,  
ન્લીલ ઇફૉ ઘી઼ સીઘી 
  

૪૯૭૮૨૬૨૫ ૯૯૪૭૱૯૯૫૨૨  
૪૯૬૱૮૬૪૯  

ણૂ-૮૩, યીઙષદફઙળ 
઼઼્ી., ઼્વીળ્ણ, 
ઙૃવીમડીષળ ઼ીરૉ, 
ઇરનીષીન 

ૂ ગૉ .ગૉ . ઙીરૂદ  
ઉ.જી. િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ  

૪૯૭૮૨૱૯૪  ૯૫૪૱૨૯૯૯૯૬ ઼ૂ-૩/૱, ઞૉવ  ડીભ 
ક્ષીડ ર઼્, ૉ઼ન્ ડર્વ ઞૉવ 
ગઅબીઋન્ ણ, ઇરનીષીન 

ૂ મૂ.઼ૂ. ચથઙથ  
ઇુપક્ષગ, ઞૉવ ઋ ્ઙ,  
ઋ ્ઙ સીઘી  

૪૯૭૮૨૱૯૪ ૯૯૪૭૯૪૨૪૮૱  
૪૪૮૱૱૭૭૯ 

બ્વ્ગ ફઅ. ૪/૫૪,  
જી.ઑજ.મૂ. ગ્વ્ફૂ,  
રૉચીથૂફઙળ, ઇરનીષીન  

ુફલીરગ ફસીમઅપૂ ઇફૉ ઈમગીળૂફૂ ગજૉળૂ 
ક/૪, ન્લૃ રૉન્ડવ ઽ્ુ બડવ ગઅ મ્બીઋન્ણ, ઇ઼ીળષી, ઇરનીષીન-૩૮ 

ૂ જી.ઑર.બીળઙૂ 
ુફલીરગ 

૪૪૮૱૩૨૨૮ 
૪૪૮૱૪૪૩૯-ભૉ 

૨૯૯-૪૭૮૪૫૱૮૯ 
૯૯૯૱૬૨૮૪૮૪ 
 

ણૂ/૫ સીઽૂમીઙ કભૂ઼ ર઼્ 
ગ્વ્ફૂ, સીઽૂમીઙ, 
ઇરનીષીન. 

ૂ ઑર.ઑવ.઼્ફૂ 
ફીલમ ુફલીરગ-૩ 
 

૪૪૮૱૪૫૮૩ 
૪૪૮૱૪૪૩૯-ભૉ 

- ૬૯,  ીંઙિભ  ણ 
ળ્-ઽીઋ઼, ષ  ીબૃળ, 
ઇરનીષીન. 

ૂ ુષ.ઞૉ.નષૉ  
ફીલમ ુફલીરગ-ળ 

૪૪૮૱૩૩૯૫ 
૪૪૮૱૪૪૩૯-ભૉ  

૨૯૯-૪૯૯૩૨૨૮૭ ૮, ઇ થૉસ ઼઼્ીલડૂ, 
નૉષગૂફઅનફ ઞોફ નૉળી઼ળ 
બી ૉ઼, ફીળથબૃળી, 
ઇરનીષીન-૩૫ 

ૂ ઑ઼.ઑર.ઙીરૂદ 
ષઽૂષડૂ ઇુપગીળૂ 
 

૪૪૮૱૨૮૫૯
૪૪૮૱૪૪૩૯-ભૉ 

 - ઑ.૩૬૯, ઽળૂપીર 
઼઼્ીલડૂ, બી  ષફીર્ધ 
ડીઋફસૂફ બીઝશ, 
ગૅ  થફઙળ ળ્ણ, ઇરનીષીન. 

ૂ ઈળ.ઞૉ.બડૉવ 
િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ 

૪૪૮૱૩૨૨૬
૪૪૮૱૪૪૩૯-ભૉ 

- -

ૂ ગૉ .ઑર.ળ્િઽદ 
રનનફૂસ ુફલીરગ, 
(ઑગ઼ીઉટ)  

૪૪૮૱૨૮૫૪ 
૪૪૮૱૪૪૩૯-ભૉ 
 
 

 - ૪/૪૩ ળુષ ઑબીડર્રૉન્ ડ, 
ષળપીફ ડીષળફૂ મીઞૃરીઅ, 
સી  ૂફઙળ, ફીળથબૃળી, 
ઇરનીષીન. 

ૂ ઑર.મૂ.ર્નૂ 
ગીલની ઇુપગીળૂ 
 

૪૪૮૱૨૮૫૯
૪૪૮૱૪૪૩૯-ભૉ 
 

 - ૫૮૯, પૂ ગીઅડી 
બ્  ડકભૂ઼ફૂ ઙવૂરીઅ, 
ચૂગીઅડી ળ્ણ,ઇરનીષીન.. 
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ૂ ણૂ.ગૉ .બઅણલી 
રનનફૂસ ુફલીરગ, 
(ઞફળવ) 

૪૪૮૱૨૮૫૯ 
૪૪૮૱૪૪૩૯-ભૉ 
 

 - ઼ળગીળૂ ષ઼ીઽદ, 
ણૂ ગ્વ્ફૂ, બ્ વ્ગ 
ફઅ.૬/૯૯, ફળ્ણી ળ્ણ, 
ઇરનીષીન. 

ઙૃઞળીદ ભ્ળૉ ન઼્ૂગ ઼ીલન઼્ૂ઼ લૃુફષ઼ીર્ડૂ 
ણૂ.ઑભ.ઑ઼ ગૉ મ્બ઼, બ્વૂ઼ યષફ બી ૉ઼, ૉ઼ગડ૪-૩૱/ઑ, ઙીઅપૂફઙ૪.

ણીર્.ઞૉ.ઑર. લી઼ 
રઽીુફલીરગ 

૪૫૪૭૮૪૭૨
૪૫૪૭૮૪૭૩-ભૉ 

૪૮૬૨૯૭૩૫
૯૯૯૱૬૨૭૨૯૭ 

ઊ-૭, ઼રબર્થ ભવૉડ, 
ઙૃવમીઊ ડૉગળી, 
ઑવૂ઼મૄૂઞ, ઇરનીષીન. 

બૂ.ષીલ.ગૉ .ઇઙૄષીવ 
ુફલીરગ, અ઼સ્પફ ઇફૉ 

ુષગી઼ 

૪૫૪૭૮૫૮૭ ૪૮૮૨૱૮૨૨
૯૨૯૯૯૭૭૨૨૱ 

૩૨૩, સઅદ ુષઽી૪, ૩૫૪ 
ભૃડ ળીંઙળ્ણ, રૉણૂવીઊફ 
ઽ્ બૂડવ બીઝશ, 
ૉ઼ડૉવીઊડ, ઇરનીષીન-૩૭ 

ણીર્.ઑ઼.ઑવ.ષલી 
ઊન્જીઞર્ ુફલીરગ 
ઊન઼્ડલૃડ કભ ુમઽૉષૂલર્વ 
઼ીલન઼્ 

૪૫૪૭૮૪૮૨ ૪૯૨૯૮૱૯૯
૯૯૯૱૬૨૭૨૯૮ 

જી/૪૨૫, ઼ૃરપૃ૪ ભવૉડ,
ુષયીઙ-૪, ઈટીન 
઼઼્ીલડૂ બીઝશ, 
ઈઅમીષીણૂ, ઇરનીષીન.

ણીર્.ઑર.ઑ઼.નિઽલી 
ઊન્જીઞર્ ુફલીરગ 
ઊન઼્ડલૃડ કભ ભ્ળૉ ન઼્ૂગ 
઼ીલન઼્ 

૪૫૪૭૮૪૯૨ ૪૯૮૮૭૯૪૬
૯૯૯૱૬૨૭૩૪૨ 

ઑજ/૩૬, ુષયીઙ-૬, 
સીલ્ફી ઼ૂડૂ, ઈ૪.઼ૂ. 
ડૉગફૂગવ ળ્ણ, 
ચીડવ્ણૂલી, ઇરનીષીન. 

ૂ રૉઽૃવ.ગૉ .નષૉ 
૪જી ડર્ ી૪ 

૪૫૪૭૮૪૮૭ ૯૨૯૯૯૭૭૨૨૭ ૩૱, ઊ ગ્ફ ઙૄૂફ 
ડૉફીરૉન્ડ, ચૄરી-મ્૭વ 
ળ્ણ, ઇરનીષીન. 

ન્લીલ ઼ઽીલગ ુષ ીફ લ્ઙસીશી
ન્લૃ રૉન્ડવ ગ્ફર્૪, ઇ઼ી૪ષી, ઇરનીષીન-૩૮. 

ૂ ઑ઼.જી.ઘઅણૉવષીવ 
ફીલમ ુફલીરગ 

૪૪૮૱૫૫૱૨
 

૪૪૱૭૨૭૭૩
૯૯૯૱૬૨૭૩૪૭ 

ઊ/૩૯, ઈ લ 
ઑબીડર્રૉન્ડ, ભ્ળૉ ડ 
ફ ર઼્ળૂફૂ ઼ીરૉ, ઽીઅ઼્વ, 
ઊન્નૂળી મૄૂઞ, ઇરનીષીન. 

ભ્ળૉ ન઼્ૂગ ઼ીલન઼્ વૉમ્ળૉડળૂ
ભીંઙ૪ ુ ન્ડ બ્લૃળ્ ગજૉળૂ 
દધી ઞફ૪વ ફઅમ૪ 

૪૪૮૱૪૪૯૮, ૪૪૮૱૫૪૯૯, ૪૪૮૱૬૮૯૯
૪૪૮૱૫૨૭૪, ૪૪૱૫૨૭૪૩ 

૪૪૮૱૬૩૮૭-ભૉ  
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રૉ. ગરીન્ ણન્ ડ ઞફળવ ઽ્રઙીણર્ટ, ઽ્રઙીણર્ટ ઽૉણગષીડ઼ર્
વીવનળષીજા, ઇરનીષીન,

ૂ ઈળ. ઑર. ઑ઼. ીળ 
ગરીન્ ણન્ ડ ઞફળવ 

૪૭૭૨૮૬૩૩
 ૪૭૭૨૯૬૭૭-ભૉ  

૪૪૱૱૭૬૫૫        
૯૯૯૱૬૨૮૪૮૩ 

૩૬,  ઙષરન્ ડ કિભ઼ ર઼્ 
મઅઙવ્ટ ણભફીશી, 
સીઽૂમીઙ, ઇરનીષીન  

ૂ. લસ્ળીઞુ અ઼ઽ ઙ્િઽવ 
ફીલમ ગરીન્ ણન્ ડ ઞફળવ   

૪૭૭૨૮૫૭૨   ૪૮૱૭૱૯૪૭
૯૯૯૱૬૨૭૨૪૫ 
૯૱૪૭૱૨૭૪૯૯ 

ગૉડૉઙળૂ ઉ/૩ બ્ વીગ ફઅ 
ક/૩, ઞૃફીળીઞ યષફ 
ભવૉડ,સીઽૂમીઙ, ઇરનીષીન 

ૂ. ઞલૉન્  ર્નૂ 
ુ઼ુફલળ  ડીભ કિભ઼ળ  

૪૭૭૨૮૭૫૯
 

૪૫૪૫૮૪૫૯
૯૯૪૭૯૨૪૱૨૯

પ્ વ્ડ ફઅ.૮૨૫/૩, 
ૉ઼ગડળ-૯/મૂ, ઙીઅચૂફઙળ 

ૂ. ઞૉ. ઑર. જોહૂ  
ઞૃુફલળ  ડીભ કિભ઼ળ 
(મ ણર્ ળષીંઙ) 

૪૭૭૨૯૩૮૮ ૯૱૪૭૨૯૮૯૱૱ ૮૨ ઙષર્રૉન્ ડ કિભ઼ ર઼્
 ગૉ/ગ્વ્ફૂ  રૂઢીઘશૂ ઝ 
ળ  દી, ફઅષળઙબૃળી, 
ઇરનીષીન  

ૂ. મૂ. ષૂ. ળીથી 
ઞૃુફલળ  ડીભ કિભ઼ળ  
(દીવૂર) 

૪૭૭૨૯૩૮૮ ૪૯૯૩૪૫૯૮
૯૯૪૭૫૬૨૨૨૬ 

મૂ/૭ /૪૪ ષ  ીબૃળ 
઼ળગીળૂ ષ઼ીઽદ, ઙૃ ગૃવ  
ણર્ ીઉષૂફ ળ્ણ, ઇરનીષીન  

ૂ. ઑ઼. ઑ. ફીલૂ  
ઞૃુફલળ  ડીભ કિભ઼ળ  
(ષિઽષડ) 

૪૭૭૨૯૩૮૮ ૪૯૮૪૨૯૪૩
૯૯૨૯૩૨૪૱૬૱ 
૯૱૪૬૨૭૪૮૪૨ 

૪૭,દીળઙીિઽવ ઼઼્ીલડૂ  
ઇઞૃર્ફ ઈ રફૂ મીઞૃરીઅ 
ુફથર્લફઙળ    

ુફલીરગ ઼ોુફગ ગ લીથ ઇફૉ બૃફષર઼્ષીડ
ૉ઼ફી યષફ, મ્ણગનૉષ, ઇરનીષીન

વૉ. ગફર્વ િગસ્ળુ઼અઽ ઙ્િઽવ.
(ુફષૅદ) ુફલીરગ ૂ 

૪૪૱૮૱૫૬૯, ૬૮
૪૫૪૭૩૪૯૬-ભૉ 

૪૫૪૬૭૫૬૮ બ્વ્ગ ફઅમળ - ૪૩૱,
'ઙ' ડીઊબ, ૉ઼ક્ડળ -૩૯,  
ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ઈઊ ષૂ નૉ઼ીઊ  
ફીલમ ુફલીરગ ૂ 

૪૫૪૬૭૯૨૫
૯૯૩૫૮૪૭૮૬૪

પ્વ્ડ ફઅમળ : ૩૩૫૭/૩, 
ૉ઼ક્ડળ-3ણૂ, ઙીઅપૂફઙળ

ફીઙિળગ ઼અળક્ષથ ુફલઅ ગફૂ ગજૉળૂ 
બ્વ્ગ ફઅ - ૪/૩, ણૌ. જીષળીઞ રૉઽદી યષફ, ઙીઅપૂફઙળ - ૫૱૪ ૨૩૨ 

ૂ ઋનલુ઼અઽ ઑર. રગષીથી 
ફીલમ ુફલઅ ગ 

૪૫૪૭૯૱૯૫ 
૪૫૪૭૯૱૯૬ 

૪૫૪૪૯૯૫૯ પ્વ્ડ ફઅ ૪૩૬/૪, 
ૉ઼ક્ડળ-૮મૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 
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ફરર્ની, ઞશ઼અબુ , બીથૂ બૃળષઢી ઇફૉ ગ બ઼ળ ુષયીઙ 
બ્વ્ગ ફઅ.-૯, ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ.    

ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ

ૂ ઑજ. ગૉ . ની઼  
ઇગર્ ઼ુજષ (બી.બૃ.)   

૪૫૪૭૨૱૩૪ 
૪૫૪૭૪૩૫૭  
૪૫૪૭૩૮૱૫   
૪૫૪૭૬૮૭૮-ભૉ

૪૫૪૭૬૯૪૩  
૯૱૭૪૨૬૱૪૱૮ 

ગૉ-૭૩૯,  
ૉ઼ગડળ-૪૨, ઙીઅપૂફઙળ.  

ૂ ઑર.ણૂ.ઈઉલી 
ઇગર્ ઼ુજષફી  ળઽ લ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૪૩૫૭  
૪૫૪૭૩૮૱૫

૯૯૯૱૬૬૨૮૪૯ પ્વ્ડ ફઅ. ૩૯૩/૩, 
ૉ઼ગડળ-૮-મૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑ઼. ઞૉ. નૉ઼ીઉ  
઼ુજષ (ઞ. અ઼.) 

૪૫૪૭૩૯૨૩ 
૪૫૪૭૩૯૨૫  
૪૫૪૭૩૯૨૬  
૪૫૪૭૬૪૩૮-ભૉ   

૮૭૬૩૯૯૱૯ 
૯૯૯૱૬૨૮૩૫૫ 
 

મૂ/૩/૩, ઇફૃબર 
ઑબીડર્રૉન્ડ, િઽરીવલફ 
ઈગણફૂ મીઞૃફી ઘીઅજીરીઅ, 
ષ ીબૃળ દશીષ બી ૉ઼, 
ષ ીબૃળ, ઇરનીષીન.    

ૂ ઈળ. ઼ૂ. બડૉવ  
ઇઅઙદ રનનફૂસ  

૪૫૪૭૩૯૨૬  
૪૫૪૭૬૪૩૮-ભૉ 

૪૯૬૫૱૮૯૪ ણૂ/૪, બઅજળત્ફ ઑબીડર્રૉન્ડ,  
઼ફ લૃ ડીષળ ઼ીરૉ, રૉરફઙળ, 
ઇરનીષીન. 

ૂ ષીલ.ઞૉ. નષૉ 
ળઽ લ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૩૯૨૩ 
૪૫૪૭૩૯૨૬  

૯૬૪૮૱૮૭૫૱૯ પ્વ્ડ ફઅ. ૭૯૫/૪, 
ૉ઼ગડળ-૬-઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑર. ણૂ. ઈઉલી 
ળઽ લ ઼ુજષ(બી.બૃ.) 

૪૫૪૭૩૮૱૫ ૯૯૯૱૬૬૨૮૪૯ પ્ વ્ડ ફઅ.-૩૯૩/૩,        
ૉ઼ગડળ-૮ મૂ, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ઑર. ઑ઼. ણીઙૃળ 
ઇગર્ ઼ુજષ (બૃ.ષ.)     

૪૫૪૭૩૮૭૩ 
૪૫૪૭૩૮૭૪  
૪૫૪૭૩૮૭૫   
૪૫૪૭૬૪૭૫-ભૉ

૨૪૮૭-૪૫૫૭૯૯૯  
૯૯૯૱૬૨૮૩૪૯  

૬, ફરર્ની ગ્વ્ફૂ, ુફરીર્થ 
઼઼્ીલડૂ ઼ીરૉ, ઇવગીબૃળૂ, 
ષણ્નળી.  

ૂ ઑફ. ઈળ. બડૉવ 
ળઽ લ ઼ુજષ    

૪૫૪૭૩૮૭૩ 
૪૫૪૭૩૮૭૪  
૪૫૪૭૩૮૭૫   
૪૫૪૭૬૪૭૫-ભૉ 

૪૫૪૮૨૯૫૭  પ્ વ્ડ ફઅ.-૮૯૪/૩,         
ૉ઼ગડળ-૫૨, ઙીઅપૂફઙળ.  

ણીર્. ઑર. ઑ઼. બડૉવ  
઼ુજષ (ગ બ઼ળ)  

૪૫૪૭૪૪૫૫  
૪૫૪૭૪૪૫૭  
૪૫૪૭૩૪૪૬-ભૉ

૪૭૬૮૫૨૨૱  
૪૭૬૮૯૨૪૯  
૯૯૯૱૬૨૮૩૫૩ 

ઑ-૯, ઼ૂદીમીઙ ઼઼્ીલડૂ, 
ઈળીપફી ગૃવ ઼ીરૉ, ચ્ણી઼ળ 
ળ્ણ, રથૂફઙળ, ઇરનીષીન. 

ૂ ઑર. ણૂ. ષીચૉવી 
ળઽ લ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૪૪૫૭     ૪૫૪૫૮૫૮૩ પ્ વ્ડ ફઅ.-૱૬૭/૪,          
ૉ઼ગડળ-૯ ઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ.  

ૂ ઑ. ઑ઼. યીળદૂ  
઼ુજષ (ફરર્ની)  
ષપીળીફ્ ઽષીવ્  

૪૫૪૭૩૮૬૱  
૪૫૪૭૬૭૱૯  

૪૫૪૯૩૨૯૯  
૯૯૯૱૬૨૭૩૬૩  

ઑ-૪, ફઅનફષફ મઅગ્ વ્ટ,  
રઽૉ઼ીથી ઽીઉષૉ, જીઅનઘૉણી,  
જી. ઙીઅપૂફઙળ. 
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ૂ મૂ. બૂ. સૉઢ  
ઇઅઙદ રનનફૂસ  

૪૫૪૭૩૮૬૱  ૪૫૪૫૮૬૩૯  પ્ વ્ડ ફઅ.-૩૪૱૯/૪,         
ૉ઼ગડળ-ળ ઑ, ઙીઅપૂફઙળ.    

ૂ ઑ. ઑ઼. યીળદૂ  
ઘી઼ ઼ુજષ (ઞ. અ઼.)  

૪૫૪૭૩૯૫૭ 
૪૫૪૭૩૯૨૨  

૪૯૬૱૯૱૬૯   ઑ-ળ, ફઅનફષફ મઅગ્વ્ટ, 
રઽૉ઼ીથી ઽીઉષૉ, જીઅનઘૉણી, 
જી. ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑ. મૂ. બડૉવ 
ઇઅઙદ રનનફૂસ  

૪૫૪૭૩૯૫૭ 
૪૫૪૭૩૯૨૨  

૪૯૬૱૯૱૬૯  ઑ઼-૫, ઼ૃજાદી ભવૉડ઼, 
ઙૃ ગૃશ ળ્ણ, રૉરફઙળ, 
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૭૪.  

ૂ ઑર. ગૉ . જાનષ  
રૃ.ઉ. (ઋ.ઙૃ.)  
ઇફૉ ઇુપગ ઼ુજષ  

૪૫૪૭૪૪૱૨ 
૪૫૪૭૬૪૩૱  
૪૫૪૭૩૯૨૱-ભૉ

૪૫૪૭૬૯૩૨ 
૯૯૯૱૬૨૭૭૬૨  

બ્વ્ગ ફઅ.-૭૨૯ ’’ગ’’ ડીઉબ  
ૉ઼ગડળ-૪૨, ઙીઅપૂફઙળ.  

ૂ ગૉ . ઈળ. બડૉવ  
ઇઅઙદ રનનફૂસ  

૪૫૪૭૩૯૨૱  ૪૭૫૭૱૫૯૫  ૩૨૨, ઞફબધ ઼઼્ીલડૂ, 
ચ્ણી઼ળ ગીઅ઼ બી ૉ઼ ચ્ણી઼ળ, 
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૭૨ 

ૂ ઞૉ. મૂ. બડૉવ  
રૃ.ઉ. (ર.ઙૃ.) ઇફૉ 
ઇુપગ ઼ુજષ  

૪૫૪૭૩૮૮૮
૪૫૪૭૩૮૮૯  
૪૫૪૭૩૮૮૱   
૪૫૪૭૬૪૩૯-ભૉ

૪૫૪૭૬૱૬૪ 
૯૯૯૱૬૨૭૭૬૩  

બ્વ્ગ ફઅ.-૪૩૭, ’’ઘ’’ 
ડીઉબ ૉ઼ગડળ-૩૯, 
ઙીઅપૂફઙળ.  

ૂ ઈળ. ગૉ . ુર ૂ  
ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪૭૩૮૮૯ 
૪૫૪૭૩૮૮૱  

૫૨૩૱૪૮૪૮ (ઈળ) ઑભ/૩૩, સીનૃર્વ ઑબીડર્રૉન્ડ, 
લીરવ ળ્ ઽીઋ઼ બી ૉ઼,  ૩૫૪ 
ભૄડ ળીંઙ ળ્ણ, ઇરનીષીન.

ૂ ઼ૂ. ષૂ. ફીનબળી  
રૃ.ઉ.(઼ૐ.) ઇફૉ ઇુપગ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૩૯૩૪ 
૪૫૪૭૩૯૩૫-ભૉ

૪૫૪૮૩૩૪૪ 
૯૯૯૱૬૨૭૭૬૪ 

બ્વ્ગ ફઅ.-૯/૬, ’’ઙ-૩’’ 
ડીઉબ ૉ઼ગડળ-૪૨,ઙીઅપૂફઙળ.  

ૂ ઑ. ઑફ. બૃળ્િઽદ  
ઇઅઙદ રનનફૂસ   

૪૫૪૭૩૯૩૪  ૯૬૪૮૭૬૭૯૭૬  બ્વ્ગ ફઅ.-૭/૫, ’’ઙ-૩’’ 
ડીઉબ ૉ઼ગડળ-૪૨, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ લૃ. ગૉ . ઼ળષોલી  
રૃ.ઉ. (ન.ઙૃ.) ઇફૉ ઇુપગ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૩૮૮૫ 
૪૫૪૭૩૮૮૬-ભૉ   

૪૮૭૮૨૪૨૯ 
૯૯૯૱૬૨૭૭૬૯  

૫, ુફગૃઅઞ ઑબીડર્રૉન્ડ, બઽૉવ્ 
રીશ, ગ બફી ગ્વ્ફૂ, 
ષુ દગ જીળ ળ દી બી ૉ઼, 
ફષળઅઙબૃળી, ઇરનીષીન. 

ૂ ઈળ. ઑ઼. જાબુદ              
ઇઅઙદ રનનફૂસ  

૪૫૪૭૩૮૮૬      ૯૬૪૱૭૨૪૭૯૩  પ્ વ્ડ ફઅ.-૩૩૩/૩, 
ુગ઼ીફઙળ, ૉ઼ગડળ-૪૮, 
ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ક. ડૂ. ઙૃવીડૂ   
રૃ.ઉ. (બઅ.) ઇફૉ ઇુપગ ઼ુજષ  

૪૫૪૭૩૯૨૯ 
૪૫૪૭૩૯૩૩-ભૉ   

૮૭૩૪૮૯૯૩ 
૯૯૨૯૨૩૬૪૪૫ 

૬, બૃ  બ, ઇસ્ગષીિડગી, 
મ્બવ ઈઅમવૂ ળ્ણ, 
મ્ણગનૉષ, ઇરનીષીન. 
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ૂરદૂ ઑ઼. ઈળ. ળીષવ  
ળઽ લ ઼ુજષ  

૪૫૪૭૩૯૩૩  ૪૫૪૫૫૭૭૩  પ્ વ્ડ ફઅ.-૬૮૯/૪,             
ૉ઼ગડળ  ફઅ.-૩૪/મૂ, 

ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ઑ. બૂ. યીષ઼ીળ  
રૃ.ઉ. (ઙૃ.ુફ.) ઇફૉ ઇુપગ 
઼ુજષ  

૪૫૪૭૪૱૭૫  
૪૫૪૭૪૪૯૯  

૪૯૪૯૮૬૬૯  
૯૯૯૬૱૨૭૭૬૫ 

૮, ઇઽર્ર મઅઙવ્ટ, ળ્લવ 
ઑન્ગવૉષ મઅઙવ્ટફૂ બી ૉ઼, 
ધવદૉઞ, ઇરનીષીન.   

ૂ ણૂ. ઑ઼. બડૉવ 
ઇઅઙદ રનનફૂસ  

૪૫૪૭૪૪૯૯  
 

૪૯૮૨૭૯૮૯  ૫૮, ઈુષ ગીળ ડૉફીરૉન્ડ, 
ષીરૂ ફીળીલથ રઅિનળ બી ૉ઼, 
ળત્ફીબીગર્, ચીણવ્ણૂલી, 
ઇરનીષીન-૪૩.   

ૂ મૂ. ઑ઼. બડૉવ  
રૃ.ઉ. (લીઅ.) ઇુપગ ઼ુજષ 
(ષપીળીફ્ ઽષીવ્)  

૪૫૪૭૩૯૪૨  
૪૫૪૭૪૱૫૯-ભૉ  

૪૫૪૪૩૪૫૬  
૯૯૪૬૨૨૯૨૯૮   

પ્ વ્ડ ફઅ.-૬૮૨, વ ષીણૂફૂ 
઼ીરૉ, ૉ઼ગડળ-૪૫, 
ઙીઅપૂફઙળ.   

ૂ ગૉ . ઑર. બડૉવ  
ઇઅઙદ રનનફૂસ  
(ષપીળીફ્ ઽષીવ્)  

૪૫૪૭૩૯૪૨  ૪૫૪૬૩૩૮૯  પ્ વ્ડ ફઅ.-૩૬૨/૪, 
ૉ઼ગડળ-૩/મૂ, ઙીઅપૂફઙળ.

  

ૂ ષૂ. ઑ઼. ય  
રૃ.ઉ. (ગ બ઼ળ) ઇફૉ ઇુપગ 
઼ુજષ  

૪૫૪૭૪૨૯૯  ૪૫૪૭૬૱૭૪  બ્વ્ગ ફઅ.-૪૪૩, ’’ઘ’’ 
ડીઉબ ૉ઼ગડળ-૩૯, 
ઙીઅપૂફઙળ.  

ૂ ણૂ.ગૉ .રઽૉદી 
રૃ.ઉ.(બી.બૃ.)ઇફૉ ઇુપગ ઼ુજષ
( ષપીળીફ્ ઽષીવ્) 
 

૪૫૪૭૩૮૱૮ 
૪૫૪૭૩૮૱૯ 
 

૪૯૬૱૮૬૫૯ 
૯૯૯૱૬૨૮૭૨૩ 
 

૫૨૩, ઋબી઼ફી ભવૉડ઼, ૭, 
રીથૉગવીવ બીગર્, ફીળથબૃળી 
બ્  ડ કિભ઼ ઼ીરૉ, 
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૩૫ 

ૂ ઞલબીવુ઼અચ 
ઇુપગ ઼ુજષ(લ્ઞફી) 
 

૪૫૪૭૩૮૯૩ 
૪૫૪૭૩૮૯૪ 

૯૯૯૱૬૬૨૮૨૨ પ્ વ્ડ ફઅ.૩૩૫/૩,  
ૉ઼ગડળ-૩, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑફ.ડૂ.  લી઼ 
ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪૭૩૮૱૯ 

ૂ બૂ.ઑવ.નળમીળ 
ઇુપગ ઼ુજષ(બી.બૃ.) 

૪૫૪૭૬૮૬૪ ૪૫૪૫૩૫૩૬ પ્ વ્ડ ફઅ.૮૮૭/ ૉ઼.૮-મૂ,  
ઙીઅપૂફઙળ 
 

ૂ જી.ઑર.ણીર્ળ 
અ઼લૃગદ ઼ુજષ(બૃ.ષ.) 

૪૫૪૭૩૮૭૮ ૯૬૪૯૱૬૭૯૯૯ પ્ વ્ડ ફઅ.૭૪૯/૩, ઙ-ડીઉબ 
ૉ઼ગડળ ફઅ.૪૨-ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ જી.ણૂ.યઙ્ળી 
અ઼લૃગદ ઼ુજષ(ગ.ઙ.) 

૪૫૪૭૩૯૫૩ ૪૫૪૫૫૮૪૯ પ્ વ્ડ ફઅ.૮૮૩/૩, 
ૉ઼ગડળ-૯,  ઙીઅપૂફઙળ 
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ૂ ળથજીદ ષૂ. જીષણી 
ફીલમ ઼ુજષ( ૉ઼ષી) 

૪૫૪૭૩૯૫૫ ૪૫૪૪૯૯૯૩ પ્ વ્ડ ફઅ.૭૯૯/ળ,  
ૉ઼ગડળ-૯-મૂ,  ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઉ. બૂ. નૉ઼ીઉ  
ફીલમ ઼ુજષ  
(ઞરૂફ અ઼બીનફ/ષ઼ૄવીદ ) 

૪૫૪૭૩૯૪૯ ૪૫૪૫૨૮૫૯ 
૯૬૪૱૪૩૯૯૫૩ 

પ્ વ્ડ ફઅ.૱૩૭/ઑ,    
ૉ઼ગડળ-૱,  ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઈઉ. ઑર. સૉઘ 
ફીલમ ઼ુજષ(દબી઼ ) 
 

૪૫૪૭૩૯૬૫ ૪૮૱૪૩૫૩૭ ઼ૂ-૩૬,ગવીુ઼ગ બીગર્  
઼઼્ીલડૂ, ીજૂફ ઼઼્ીલડૂ 
બી ૉ઼,ઞૃઽીબૃળી, ઼ળઘૉઞ ળ્ણ, 
ઇરનીષીન 

ૂ મૂ.ઈળ.ઢીગ્ળ 
ફીલમ ઼ુજષ(મઞૉડ) 

૪૫૪૭૩૮૭૯ ૮૭૯૪૩૯૯૮
૯૱૯૱૨૬૬૱૯૯ 

પ્ વ્ડ ફઅ.૭૭૱/૩/ળ,  
ૉ઼.૯-મૂ,  ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ મૂ. ટૉણ. ઽશષિનલી 
ફીલમ ઼ુજષ( અ઼ગવફ) 

૪૫૪૭૩૯૪૩ ૪૫૪૪૱૯૯૪ પ્ વ્ડ ફઅ.૮૪૯/૪,  
ૉ઼ક્ડળ-૯-મૂ,  ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ણૂ.મૂ.જાનષ  
ઘી઼ભળઞબળફી 
ઇુપગીળૂ(ુ અ઼.લ્.) 

૪૫૪૭૩૯૪૭ ૪૮૱૪૬૯૩૫
૯૬૪૱૱૨૯૭૪૨ 

૪૯,નલીવ ઼઼્ીલડૂ, 
જીષળીઞબીગર્, ઇરનીષીન 

ૂ મૂ.ઑ઼બડૉવ 
ઘી઼ભળઞબળફી ઇુપગીળૂ(ઞ. અ઼.)

૪૫૪૭૬૪૭૱ ૪૫૪૪૩૪૫૬ પ્ વ્ડ ફઅ.૬૮૨/ ૉ઼.૪૫,  
ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ણૂ.ઑ.ઢગગળ 
ઘી઼ભળઞબળફી 
ઇુપગીળૂ(ઑરઈઉ઼ૂ઼ૂ) 
(ષપીળીફ્ ઽષીવ્ ) 
 

૪૫૪૭૩૯૪૯ ૪૪૯૮૩૮૪૩ ૩૨, ણીલફી બૉવૉ઼ 
ઑબીડર્રૉન્ ડ, ૫૨, ઼ળનીળ બીગર્  
઼઼્ીલડૂ, નૂબગ ઼ગર્વ, 
રથૂફઙળ(બૄષર્), 
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૨૱ 

ૂ ઑફ.ઞૉ.બડૉવ 
ઘી઼ ભળઞબળફી ઇુપગીળૂ 
(ગ  બ઼ળ) 

૪૫૪૭૪૨૯૭ ૪૫૪૫૮૩૪૫
૯૱૯૯૩૪૫૩૬૪ 

૩૩૮૬/૪, ૉ઼ગડળ-૪ ઑ.
ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ડૂ.ઑ઼.સીઽ 
ઇુપક્ષગ ઉઞફૉળ(ગ  બ઼ળ) 

૪૫૪૭૪૫૨૪ ૪૮૮૨૩૮૬૯ ઑ.૩૨૫,઼ૃળનૂબ ણૃપ્ વૉગ઼, 
પળથૂપળ નૉળી઼ળ ઼ીરૉ, ફષી 
ુષગી઼ ઙૅઽ ળ્ણ, બીવણૂ, 
ઇરનીષીન. 

ૂ ઑર.ડૂ.સીઽ  
ઋબ઼ુજષ(મઞૉડ) 

૪૫૪૭૬૪૪૨
૪૫૪૭૩૯૫૯ 

૯૱૯૱૨૭૫૱૯૮ પ્ વ્ડ ફઅ.૩૩૬/૩, ૉ઼ગડળ 
ફઅ.૯, મૂ- ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑ઼.ઑ.ળીષવ 
ઋબ઼ુજષ(રઽૉગર) 

૪૫૪૭૩૯૬૨ ૯૬૪૬૫૯૮૬૩૭ પ્ વ્ડ ફઅ.૩૪૫૩/૪, 
ૉ઼ગડળ ફઅ.૪-ઑ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઇળુષઅન યીષ઼ીળ 
ઋબ઼ુજષ (઼ીરીન્ લ) 

૪૫૪૭૩૯૫૯ ૪૫૪૫૬૮૨૯
૯૱૪૭૯૱૯૨૱૬

પ્ વ્ડ ફઅ. ૮૨૯/૩, 
ૉ઼ગડળ.૯/મૂ, ઙીઅપૂફઙળ 
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ૂ ઈઉ.ઑર.સીઽ  
ઋબ઼ુજષ( ૉ઼ષી) 

૪૫૪૭૩૯૬૩ ૪૫૪૫૱૯૭૯ પ્ વ્ડ ફઅ.૬૯૯/૪, ૉ઼ગડળ 
ફઅ.૫, ઼ૂ- ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઑ઼.ણૂ.ઇ઼ીળૂ 
ઋબ઼ુજષ(દબી઼) 

૪૫૪૭૩૯૬૪ ૯૬૪૱૨૩૮૩૩૪ પ્ વ્ડ ફઅ.૩૫૯/૩, ૉ઼ગડળ 
ફઅ.૫ ઑ ન્ લૃ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ બૂ. ણૂ.જોહૂબૃળી 
ઋબ઼ુજષ(ર્ફૂડળીંઙ) 

૪૫૪૭૩૯૫૯ ૯૯૯૱૭૪૭૱૨૯
૪૫૪૫૫૯૫૪ 

પ્ વ્ડ ફઅ.૩૪૪૯/ળ, ૉ઼ગડળ 
ફઅ.ળ ઑ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ષૂ.ઑફ.જૐપળૂ 
ઋબ઼ુજષ(બી.બૃ.) 

૪૫૪૭૩૮૯૯ ૯૯૩૪૯૱૨૫૬૭ પ્ વ્ડ ફઅ.૩૯૭/૩, ૉ઼ગડળ 
ફઅ.૭, ઑ- ઙીઅપૂફઙળ 

 
ઋબ઼ુજષ(બૃ.ષ.) 

૪૫૪૭૬૪૭૭ -- --

ૂ ઞૉ.ગૉ .ણીર્ળ  
ઋબ઼ુજષ(ઞ. અ઼.) 

૪૫૪૭૩૮૭૱ ૯૮૪૬૨૯૬૪૯૮ પ્ વ્ડ ફઅ.૬૪૬/ળ, ૉ઼ગડળ 
ફઅ.બ ઑ- ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઈળ.બૂ. બૉધીથૂ 
 ઋબ઼ુજષ(઼ૐ) 
 

૪૫૪૭૩૯૬૭ ૮૭૬૫૫૮૨૨(ડૂ) ઑ/૯૨૬, ઼ૂવૂગ્ફ ષૉવૂ, 
ુસષળઅઞફૂ જીળ ળ  દી, 
ૉ઼ડૉવીઉડ, ઇરનીષીન. 

ૂ ઑ. ણૂ. બળરીળ 
ઋબ઼ુજષ(ન.ઙૃ) 

૪૫૪૭૩૮૯૨ ૮૬૭૩૪૬૮૭(ડૂ)
૯૱૯૯૭૩૱૯૮૱ 

બ્ વ્ગ ફઅ. ઙ-૩-૪૬૱, 
ૉ઼ગડળ-૯,ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ડૂ.ઞૉ. નૉ઼ીઉ 
ઋબ઼ુજષ(ઋ.ઙૃ) 

૪૫૪૭૩૮૮૯ ૪૯૮૬૩૫૭૩ ૫૨૫, બીધર્ ડીષળ ફષી ષીણઞ 
ઇરનીષીન-૩૫ 

ૂ રલૄળ ગૉ . રઽૉદી 
ઋબ઼ુજષ (બઅજીલદ) 

૪૫૪૭૩૯૬૯ ૯૬૪૱૨૫૱૨૭૨ બ્ વ્ગ ફઅ.ચ-ળ-૪૮૱/૬, 
ૉ઼ગડળ-૩૯, ઙીઅપૂફઙળ. 

 
ઋબ઼ુજષ(ઞશ અ઼જલ) 

૪૫૪૭૩૯૭૩ -- --

ૂ  ઈળ.઼ૂ.બડૉવ 
ઋબ઼ુજષ(ર.ઙૃ) 

૪૫૪૭૩૯૬૱ ૪૫૪૪૱૩૯૭ પ્ વ્ડ ફઅ.૯૭૱/૪, ૉ઼ગડળ 
ફઅ.૬, ણૂ- ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ  ષૂ.ઑફ.બડૉવ 
ઋબ઼ુજષ(ઞ. અ઼.) 

૪૫૪૭૩૱૪૪ ૫૪૭૨૩૱૨ પ્ વ્ડ ફઅ.૬૮૱/૩, ૉ઼ગડળ 
ફઅ.૪, મૂ- ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ષૂ.ક.બળૂઘ 
ઋબ઼ુજષ(ફરર્ની) 

૪૫૪૭૩૯૭૪ ૪૮૯૪૩૯૪૨ ૫૬, ઞલ્ુદગવસ ઼઼્ીલડૂ, 
઼ૃઅનળષફફૂ મીઞૃરીઅ ૉ઼ડૉવીઉડ, 
ઇરનીષીન - ૫૱૨૨૩૭ 

ૂ ગૉ .લૃ.નષૉ 
ઋબ઼ુજષ(ગ  બ઼ળ) 

૪૫૪૭૪૪૫૭ ૪૫૪૱૬૮૫૩ ગઅપ્ વૉક્ષ ઽિળફઙળ ઼઼્ીલડૂ 
ષીષ્વ, ુઞ.ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ  ઈળ.મૂ.જીષણી 
ગીલર્બીવગ ઉઞફૉળ(ગ  બ઼ળ) 

૪૫૪૭૪૯૯૩ ૯૯૩૫૯૨૩૫૫૬ ઼ૂ/બ, મીવરૃગૃઅ ન ઑબીડર્રૉન્ ડ 
ઙૂદીરઅિનળ ળ્ણ, યૃવીયીઉ 
બીગર્  બી ૉ઼ ઇરનીષીન. 
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ૂ ઑ.મૂ.રીવૂષીણ 
ઋબ઼ુજષ(લઅ ઇફૉકજાળ્) 
 

૪૫૪૭૩૯૬૮ ૪૮૯૫૬૩૫૩ રલૃળ બઅઘ ઼઼્ીલડૂ ઋરૂલી 
ુષઞલ મ઼  ડૉ ન્ ણ બી ૉ઼, 
ૉ઼ડૉવીઉડ, ઇરનીષીન. 

ગીલર્બીવગ ઉઞફૉળ(ગ  બ઼ળ) ૪૫૪૭૪૪૯૯ -- -

ૂ ઑર.મૂ.સીઽ 
ગીલર્બીવગ ઉઞફૉળ(ઙૃ.ુફ.) 

૪૫૪૭૩૯૭૬ ૮૭૩૪૩૪૬૭ સીળની ઼઼્ીલડૂ બીવણૂ, 
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૨૯ 

ૂ ણૂ.ણૂ.ઋબીધ્ લીલ 
ગીલર્બીવગ ઉઞફૉળ(ઙૃ.ુફ.) 

૪૫૪૭૩૯૭૫ ૪૫૪૩૪૩૯૭ ઽિળફઙળ, રૃ.ષીષ્વ, 
ુઞ.ઙીઅપૂફઙળ.  

ૂ ઑર. જી. ગીટૂ,  
ગીલર્બીવગ ઉઞફૉળ(ગ  બ઼ળ)

૪૫૪૭૪૨૯૮   

ૂ મૂ. મૂ. બડૉવ  
ગીલર્બીવગ ઉઞફૉળ (ગ  બ઼ળ)

૪૫૪૭૪૨૯૮   

ૂ મૂ.ઑ઼બડૉવ 
ઘી઼ભળઞ બળફી ઇુપગીળૂ(ઞ. અ઼.)

૪૫૪૭૬૪૭૱ ૪૫૪૪૩૪૫૬ પ્ વ્ડ ફઅ.૬૮૨/ ૉ઼.૪૫,  
ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ણૂ.ઑ.ઢગગળ 
ઘી઼ ભળઞ બળફી ઇુપગીળૂ 
(ઑરઈઉ઼ૂ઼ૂ)  
(ષપીળીફ્ ઽષીવ્) 

૪૫૪૭૩૯૪૯ ૪૪૯૮૩૮૪૩ ૩૨, ણીલફી બૉવૉ઼ ઑબીડર્રૉન્ ડ, 
૫૨, ઼ળનીળ બીગર્  ઼઼્ીલડૂ, 
નૂબગ ઼ગર્વ, રથૂફઙળ(બૄષર્), 
ઇરનીષીન-૱ 

ૂ ઑફ.ઞૉ.બડૉવ 
ઘી઼ ભળઞ બળફી ઇુપગીળૂ 
(ગ  બ઼ળ) 

૪૫૪૭૪૨૯૭ ૪૫૪૫૮૩૪૫
૯૱૯૯૩૪૫૩૬૪ 

૩૩૮૬/૪, ૉ઼ગડળ-૪ ઑ.
ઙીઅપૂફઙળ 
 

ૂ ડૂ.ઑ઼.સીઽ 
ઇુપક્ષગ ઉઞફૉળ(ગ  બ઼ળ) 

૪૫૪૭૪૫૨૪ ૪૮૮૨૩૮૬૯ ઑ.૩૨૫,઼ૃળનૂબ 
ણૃપ્ વૉગ઼,પળથૂપળ નૉળી઼ળ 
઼ીરૉ, ફષી ુષગી઼ ઙૅઽ ળ્ણ, 
બીવણૂ, ઇરનીષીન. 

સીઘીકફી ભ્ફ ફઅમળ 
સીઘી ઼ૉગસફ ઇુપગીળૂફૃઅ ફીર ભ્ફ ફઅમળ

ઇ ૂ ઼ૂ. ડૂ. બડૉવ ૪૫૪૭૩૯૭૮
મ ૂ ઑ઼.઼ૂ.રૃખ્ લીજી ૪૫૪૭૩૯૮૨
મ.૩ ગૃરીળૂ ઑર.ઑ.બડૉવ ૪૫૪૭૩૯૭૯
ઉ ૂ ગૉ . બૂ. ળીથી (જીઞર્રીઅ) ૪૫૪૭૩૯૮૫
ઉ-ળ ૂ ઞૉ. મૂ. બડૉવ ૪૫૪૭૩૯૮૬
ઉ-૫ ૂ ઑ઼. ઞૉ. ગૉ . ઋન્ ફૂધીફ ૪૫૪૭૩૯૮૮
ઉ-૬ ૂ ઑર.ઈળ. ઢગગળ

ૂ ગૉ .ગૉ .બડૉવ 
૪૫૪૭૩૯૮૱
૪૫૪૭૯૯૮૩ 

ઉ-૬ ૉ઼વ ૂ ઈુસહ ષીશી 
ૂ ઇઞલ.ઑ઼.સીઽ 
ૂ ણૂ. ગૉ . બડૉવ 

૪૫૪૭૩૯૮૭
૪૫૪૭૩૫૯૬ 
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સીઘી ઼ૉગસફ ઇુપગીળૂફૃઅ ફીર ભ્ફ ફઅમળ
ઉ.બ ૂ ઼ૂ. લૃ. બળરીળ ૪૫૪૭૩૯૯૪
ઉ.૮ ૂરદૂ ઑફ. ઞૉ. ફીઙળ ૪૫૪૭૩૯૯૫
ભ (રઽૉગર) ૂ મૂ. ઞૉ. ષીચૉવી ૪૫૪૭૩૯૯૬

૪૫૪૭૩૯૯૭ 
ઙ ૂ ણૂ. ઈળ. યમ્ રળ ૪૫૪૭૩૯૯૯
ઙ-૩ ૂરદૂ ઑ઼. ઑ. રીથૉગ ૪૫૪૭૩૯૯૱
ઙ-ળ ૂરદૂ ઈળ. ઑ઼. ફીલળ ૪૫૪૭૩૯૯૯
ઽ ૂ  ગૉ . ઑફ. ઇ઼ીળૂ ૪૫૪૭૩૯૱૨
ઈઉ ૂ ઑર.ઑવ. યઙ્ળી ૪૫૪૭૩૯૱૫
ઑર.ઈઉ. ૉ઼વ ૂ મૂ.જી.બડૉવ 

 
  

૪૫૪૭૩૮૫૨
૪૫૪૭૩૯૱૱ 
૪૫૪૭૩૯૯૪ 
૪૫૪૭૩૯૯૫ 

ઞ ૂરદૂ ુષથીમૉફ બડૉવ ૪૫૪૭૩૯૭૨
ઞ.૩ ૂ ણૂ.ઑ.ટષૉળૂ ૪૫૪૭૩૯૱૪
ગ ૂ ઈઉ.ઑર. બઅણલી ૪૫૪૭૩૯૱૯
ગ-ળ ૂ ઼ૂ.ઑ઼. ર્ડગી ૪૫૪૭૩૯૱૯
ગ-૫ ૂ ઑ઼.ડૂ. ઈજીલર્ ૪૫૪૭૩૯૯૨
ગ-બ ૂ ગૉ .઼ૂ.ઢીગળ ૪૫૪૭૪૩૱૯
વ ( અ઼ગવફ) ૂ ઑર. જી. સૉઘ ૪૫૪૭૩૯૯૬
 બૃફષર઼્ફ યીઙ
ણ ૂ ઑર. ઈઉ.ઢગગળ ૪૫૪૭૩૮૮૩
ણ- ૉ઼વ ૂ ઑ઼. ઑર. નૉ઼ીઊ ૪૫૪૭૩૮૮૪
ર ૂ ઑજ.મૂ.રીળણૂલી ૪૫૪૭૩૮૮૪
 ફરર્ની યીઙ
ફ ૂ ણૂ.ઑ. બડૉવ ૪૫૪૭૩૯૯૮
બૂ ૂ ઑર. જી. ળીથી ૪૫૪૭૩૯૯૯
ઙૃ.ુફ. ૂ ઑ. ઑ઼. સીઽ ૪૫૪૭૩૮૫૪
 બી.બૃ. યીઙ
ઘ ૂ ઑફ.ઑર.જૐપળૂ(જીઞર્) ૪૫૪૭૩૮૯૯
ઘ-ળ ૂ ઑફ.ઑર.જૐપળૂ ૪૫૪૭૩૮૯૯
ઘ-૫ ૂ ઑવ.ઑ઼.યીય્ળ ૪૫૪૭૩૮૱૨
ઘ-૬ ૂ બૂ.ણૂ.રઽૉદી ૪૫૪૭૩૮૯૭
ગ  બ઼ળ ૂ ઑ.ઑજ.ઢગગળ ૪૫૪૭૪૪૯૯

૪૫૪૭૪૪૯૱ 
ળ્ગણ ૂ જ્લ્ઞર્ ધ્ર઼ ૪૫૪૭૩૯૮૪
ળજી  ડર્ ૂ ૂ ગૉ . ઑફ. ઇ઼ીળૂ ૪૫૪૭૩૯૱૭
ઘીફઙૂ ૂ ઈળ.ઑવ.ઋરડ, ઘીફઙૂ ગીળગૃફ ૪૫૪૭૩૮૯૪
 ડ્ળ ૂ ઞૉ. ઑ. મ્ળૂજી, ફી ૉ઼઼ ૪૫૪૭૩૮૬૫
ડીઉબ ૉ઼ગસફ ૂ ઑર.઼ૂ.઼્વઅગૂ, ઽૉણડીઉબૂ  ડ ૪૫૪૭૪૱૯૫
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ઇુપક્ષગ ઉઞફૉળ ૂ, રધ્ લ  ધ ઈવૉઘફ દઅ
બ્ વ્ગ ફઅ. ૯, ણ્. જીષળીઞ રઽૉદી યષફ, ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ઑર.જી.ઙ્વષીવી 
ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ (ઽીઊણર્ ્) 

૪૫૪૭૫૬૯૮  
૪૫૪૭૬૩૯૫-ભૉ

૪૫૪૫૬૱૩૯ 
૯૬૪૯૨૨૪૮૱૱

પ્ વ્ડ ફઅ.૮૬૪/૩  
ૉ઼ગડળ-૪૯, ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ઈળ.જી.યડૅ 
ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ(ણૉર) 

૪૫૪૭૫૬૱૯ 
૪૫૪૭૬૩૯૫-ભૉ 

૪૮૱૭૯૨૫૮ 
૯૫૪૱૪૨૯૭૮૨ 

િન લ ફ્વૉટ઼્, ઼ૃરઅઙવર 
઼઼્ીલડૂ, ણર્ ીઊષઊફ ુ઼ફૉરી 
બી ૉ઼, ઇરનીષીન.

ૂ ઑજ.મૂ. ષીચૉવી 
ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ(યૄ) 
(ઊ.જી.) 

૪૫૪૭૫૬૯૭ 
૪૫૪૭૬૩૯૫-ભૉ 

૪૫૯૭૬૨૩ ષણ્નળી ળ, ષૃણી ઑષન્ લૃ ુષરવફીધ 
ગ્મ્ પ્ વૉક્ષ ઼ીરૉ ઽીઊ ડૉ ન્ સફ વીઊડ 
ળ્ણ ષણ્નળી,

ૂ ઑ.મૂ. બડૉવ  
ગી.ઊ., ઑગર-જી 

૪૫૪૭૫૬૯૱ ૯૬૪૯૨૨૭૨૯૨ ૪૪, ષોગૃઅ ઢ ઑબીડર્રૉન્ ડ, 
રીથૉગવીવ બીગર્  ઼઼્ીલડૂ, 
ફીળથબૃળી બ્  ડ ઈિભ઼ ઼ીરૉ, 
ઇરનીષીન

ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ ૂ,  ડૉ ડ ષ્ડળ ણૉડી ઼ૉન્ ડળ 
ષી રૂ ગૉ મ્બ઼ બી ૉ઼, ૉ઼ગડળ-૱, ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ઑર. ગૉ . િનુક્ષદ  
ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ 

૪૫૪૬૮૯૪૭  
૪૫૪૬૮૯૪૫ 
૪૫૪૬૯૩૫૯-ભૉ

૨૪૯૩૯-૪૫૨૯૭૩ 
૯૯૪૬૩૨૫૨૮૨ 

૯૪, ઽિળકર મઅઙવ્ટ, ઼ળનીળ 
બડૉવ ળીંઙ ળ્ણ, મ્બવ, 
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૭૱

ૂ ણૂ. ઈળ. જૐપળૂ   
ગી.ઊ., ઑગર-ઑ 

૪૫૪૬૮૯૪૫ 
૪૫૪૬૯૩૫૯-ભૉ

૯૬૪૯૫૱૫૮૯૫ બ્ વ્ગ ફઅ. જી-૪૮૯, 
ૉ઼ગડળ ફઅ. ૯, ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ઞૉ. મૂ. ઈજીલર્   
ગી.ઊ., ઑગર-મૂ 

૪૫૪૬૮૯૪૫ ૪૭૬૮૫૨૨૪ -- 

ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ ૂ, ઼ૃઞવીર ઼ભૃવીર  ષદૃર્શ ફઅ-૩ 
 ડૉ ડ ષ્ડળ ણૉડી ૉ઼ન્ ડળ ુમ  ણીંઙ, ૉ઼ગડળ-૱, ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ઑર. બૂ. ળીષવ  
ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ 

૪૫૪૪૨૯૭૬ 
૪૫૪૪૫૮૬૫ 
૪૫૪૬૯૱૨૱-ભૉ

૪૫૪૪૱૪૯૨ પ્વ્ડ ફઅ. ૩૨૯૭, 
ૉ઼ક્ડળ-૪-ણૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ષૂ. ઑ. બડૉવ 
ગીલર્બીવગ ઉઞફૉળ 

૪૫૪૪૨૮૭૱ 
૪૫૪૬૱૨૨૮-ભૉ

૪૪૱૮૫૫૮૮ ૯૨૬, રપૃળર ડીષળ, 
સીઽૂમીઙ, ઇરનીષીન.

ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ ૂ, ઙીઅપૂફઙળ બઅજીલદ ુ઼અજીઊ ષદૃર્શ 
ૉ઼ગડળ-૩૮, ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ળરૉસ ઑફ. બડૉવ  
ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ 

૪૫૪૪૬૬૫૮ 
૪૫૪૪૬૬૱૮-ભૉ  

૪૮૱૭૯૪૬૪ 
૯૱૪૭૯૫૯૫૱૯ 

૪૨, ૂપળ ઼઼્ીલડૂ, ખણી 
ઙીણર્ફ બી ૉ઼, મ્ણગનૉષ, 
ઇરનીષીન.
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ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ ૂ, વચૃ ુ઼અજીઊ લ્ઞફી ષદૃર્શ 
ષી રૂ ગૉ મ્બ઼ બી ૉ઼, ૉ઼ગડળ-૱, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑ઼. ઞૉ. બડૉવ    
ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ 

૪૫૪૬૩૬૭૨ 
૪૫૪૬૩૬૫૨-ભૉ  

૪૯૬૩૫૮૫૫ 
૯૱૪૭૬૫૯૩૯૩ 

૯/૱૪, ુફુપ ઑબીડર્રૉન્ ડ, 
સી  ૂફઙળ, ફીળથબૃળી, 
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૩૫ 

ૂરુદ ગૉ . બૂ. ઙીઅપૂ 
ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ,  
ઑગર -– ૩ 

૪૫૪૬૩૬૩૯ 
૪૫૪૬૩૬૫૨-ભૉ  

૪૮૯૬૨૭૨૭ 
૯૫૪૱૪૪૯૨૩૩ 

૯/મૂ, ઊન્ ધ મઅગ્વ્ટ, 
રીફ઼ૂ ગ્મ્બવૉક્ષફૂ મીઞૃરીઅ, 
ષ ીબૃળ, ઇરનીષીન. 

ૂ ઞૉ.ણૂ.ુર  ૂ  
ગીલર્બીવગ ઉઞફૉળ,  
ઑગર - ૫  

૪૫૪૬૩૬૪૫ 
૪૫૪૬૩૬૪૯ 
૪૫૪૬૩૬૫૨-ભૉ  

૪૮૯૭૨૫૩૯ 
૯૬૪૮૭૱૨૪૭૩ 

ઑ-૪૨૬, ઼ૂગ્ ફ્ળ ળૉ઼ૂણૉ ન્ ઼ ૂ, 
અ઼ઞલ ડીષળ બીઝશ,  લીરવ જીળ 

ળ  દી, ૉ઼ડૉવીઊડ, 
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૩૭ 

ૂ ઑ઼.મૂ. જાબુદ  
ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ, 
ઑગર-ળ 

૪૫૪૬૩૬૬૯ 
૪૫૪૬૩૬૪૯ 
૪૫૪૬૩૬૫૨-ભૉ  

૪૯૬૯૬૪૯૩ 
૯૬૪૮૫૱૱૨૬૯ 

૱૱,/઼ૂ,઼ૂ.઼ૂ.બૂ ફઙળ-૩ 
ચીડવ્િણલી,  
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૮૩ 

ઞશ ઇફૉ ઞરૂફ  લષ  ધીબફ ઼અ  ધી 
઼ળનીળ ીનૉુ સગ દીવૂર ગૉ ન્ , ષી રૂ ગૉ મ્બ઼, ૉ઼ગડળ-૱, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ગૉ . બૂ. બડૉવ  
ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ (PIM) 

૪૫૪૬૭૮૯૫ 
૪૫૪૬૬૩૬૪-ભૉ  

૪૫૪૫૭૪૱૩ પ્વ્ડ ફઅ. ૯૨૮/૪, 
ૉ઼ક્ડળ-૮મૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ણૂ. ગૉ . બડૉવ  
ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ (દીવૂર) 

૪૫૪૪૯૨૩ 
૪૫૪૬૬૩૬૪-ભૉ  

૪૯૬૯૭૬૩૫ ૫૭, ઽ઼રૃઘ ગ્વ્ફૂ, 
ુષઞલફઙળ ળ્ણ, ફીળથબૃળી, 
ઇરનીષીન.

ૂ ગૉ . ઑર. બડૉવ  
ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ 

૪૫૪૪૪૯૨૩ ૯૯૪૭૫૬૬૯૯૱ ૫૭, સીલ્ફી નસર્ફ મઅઙવ્, 
ઙૃઞળીદ ઽીઊગ્ડર્  ઼ીરૉ, 
ચીડવ્ણૂલી, ઇરનીષીન.

ૂ ઑ઼. લૃ. જૐઽીથ  
ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ 

૪૫૪૬૬૩૬૪ ૪૫૯૯૪૨૫૨ 
૯૬૪૮૨૪૩૱૯૫ 

ઑ/૪૩, ળીપૉ મઅગ્વ્ટ-૪, ન્લૃ 
઼ૂ.જી.ળ્ણ, જીઅનઘૉણી, 
ઇરનીષીન.

ઙૃઞળીદ ઊઞફૉળૂ ઼અસ્પફ ઼અ  ધી 
ઋત્ દળ ઙઞૃળીદ અ઼સ્પફ ુષયીઙ, ૉ઼ગડળ-૩૭, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑફ. ગૉ . ળીઞબળી 
અ઼સ્પફ ઇુપગીળૂ 

(ઊ.જી.) 

૪૫૪૪૪૯૯૱ 
૪૫૪૪૪૫૪૩ 
 

  



143 
 

ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ

ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ ૂ, ુ઼અજીઊ લીઅુ ગ ષદૃર્શ ફઅ-ળ 
લીઅુ ગ યષફ, ક-૪૩, ન્ લૃ રૉન્ ડવ ગમ્ બીઋન્ ણ, રૉચીથૂફઙળ. ઇરનીષીન 

ૂ ણૂ. ઑ. ઢગગળ  
ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ        
( ષપીળીફ્ ઽષીવ્ ) 

૪૪૮૱૩૬૫૨ 
૪૪૮૱૩૩૯૬ 
૪૪૮૱૩૨૮૭-ભૉ 

૪૪૯૮૩૮૪૩ 
૯૯૪૭૨૬૯૬૱૯ 

૪, ળીઞુસ બ ઑબીડર્રૉન્ ડ, 
઼ૂઑફઈઊ જજર્, નૂબગ ઼ગર્વ 
રથૂફઙળ (બૄષર્ ) ઇરનીષીન. 

ૂ ણૂ. ઑ. ઢગગળ  
ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ ુ અ઼જીઊ 
લીઅુ ગ ુષયીઙ ફઅ.૫, 
ઙીઅપૂફઙળ 

૪૪૮૱૩૩૯૬ 
૪૪૮૱૩૬૫૨ 

૪૪૪૱૬૪ 
૯૬૪૮૫૱૯૮૱૯ 

રૃ. બ્. ઘૉણ ઽરી ગૉડૂ ઽીઊ  ગૃવ 
઼ીરૉ નૉષૂફઙળ  જી. ઼ીમળગીઅઢી. 
 

ૂ ઑ. મૂ. રીવૂષીણ 
ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ ુ અ઼જીઊ 
લીઅુ ગ, ુષયીઙ-બ, 
ઇરનીષીન 

૪૪૮૱૩૩૯૬ 
૪૪૮૱૩૬૫૨ 

૨૪૯૩૯-૪૫૩૫૨૨ ૪૯, ફીળીલથ બીગર્-૪, ુષઽીળ 
મઅઙવી બીઝશ, મ્બવ, 
ઇરનીષીન. 

ૂ ઼ૂ. ઼ૂ. બડૉવ  
ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ ુ અ઼જીઊ 
લીઅુ ગ, ુષયીઙ-૯, 
ઇરનીષીન 

૪૪૮૱૨૪૱૨ ૯૱૯૯૬૯૬૫૩૨ બ્ વ્ગ ફઅ. ૩૪૬/૪, ચ- ડીઊબ 
ૉ઼ગડળ ૪૩, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ષૂ. ષૂ. સીઽ 
ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ, ુ અ઼જીઊ 
રીડૂમઅપ ુષયીઙ, 
ઇરનીષીન 

૪૪૮૱૨૩૱૩ ૪૮૮૨૮૫૩૬ ૫૨૩, ઇફઅદ ઑબ્ડર્રૉન્ડ, 
઼ભળૂલી ગ્મ્પ્વૉક્ષફૂ મીઞૃરીઅ, 
ઞોફફઙળ, બીવણૂ, ઇરનીષીન. 

ૂ ઑર. ઈઊ. જૐપળૂ 
ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ, 
ુષયીઙ-૬, ઇરનીષીન 

૪૪૮૯૩૬૫૨ ૯૬૪૮૫૱૯૮૱૯ ઈઊ-૮, કિભ઼ ર઼્ ગ્વ્ફૂ, 
ઈળ઼ૂ ળ્ણ, ઇવગીબૃળૂ ઼ગર્વ, 
ષણ્નળી. 

ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ ૂ, ઇરનીષીન ુ઼અજીઊ લ્ઞફી ષદૃર્શ 
ઑવ.ણૂ. ઑન્ જીફૂલળીંઙ ગ્વૉઞ ગમ્ બીઋન્ ણ, ઇરનીષીન 

ૂ ણૂ. ઈળ. જીષણી  
ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ 

૪૮૫૨૪૭૨૪ 
૪૮૫૨૩૱૪૫ 
૪૮૫૨૯૪૯૱-ભૉ 

૨૪૯૩૯-૪૫૨૨૯૯ 
૯૯૯૱૬૨૭૩૫૭ 

૪૪, ુસષઈસૂહ ઼઼્ીલડૂ, 
ગીવૃબૃળ ગીરસીર્લવ ગ્. ક .મૉન્ ગ 
઼ીરૉ, મ્બવ ઇરનીષીન 
૫૱૨૨૭૱ 

ૂ ઞૉ. ગૉ . ુ ષૉનૂ  
ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ, 
ઇરનીષીન ુ અ઼જીઊ ુષયીઙ, 
ઇરનીષીન 

૪૮૫૨૫૨૱૭ 
૪૮૫૨૫૬૯૯ 

૪૯૬૯૮૫૱૱ 
૯૱૯૯૯૯૪૯૯૯ 

૩, ધ્ ષીળગૉસ ઑબીડર્રૉન્ ડ, 
મણીબીગર્  ઼઼્ીલડૂ, રૂળીમ્ મૂગી 
ળ્ણ, ફીળથબૃળી ઇરનીષીન 
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ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ ૂ, ઞશ઼અબુત્ દ ઼અસ્પફ ષદૃર્શ ફઅ-૩ 
બ્વૂડૉ ગફૂગ, ઇરનીષીન. 

ૂ ષૂ. ઑ઼. બડૉવ 
ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ 

૪૮૫૨૩૩૬૮ 
૪૮૫૨૮૮૬૬ 
૪૮૫૨૭૯૩૩-ભૉ  

૪૫૪૮૨૪૨૨  

ૂ ઑ઼.ઑ.બીણષૂ   
ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ 
ઞશ અ઼બુત્ દ અ઼સ્પફ 
ુષયીઙ, ઇરનીષીન. 

૪૭૭૨૯૨૯૬ 
૪૭૭૨૯૨૯૱-ભૉ  

૯૬૪૯૬૮૨૨૨૯  

ૂ ગૉ . ઈળ. ર્નૂ   
ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ ઈવૉઘફ 
ઑગર, ઇરનીષીન 

૪૮૫૨૮૮૬૬ ૪૯૭૨૯૬૫૪ ૩૮, ઼ીમળરદૂ ઼઼્ીલડૂ, 
પરર્ફઙળ, ઇરનીષીન-૭. 

઼ળનીળ ઼ળ્ષળ ફરર્ની ુફઙર ઼ૂરૂડૉ ણ 
બ્ વ્ગ ફઅ-૩૪ ઼ળનીળ યષફ, ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ણૂ. ળીઞઙ્બવફ  
ઇધ્ લક્ષ 

૪૫૪૭૪૮૩૩ 
૪૫૪૭૪૮૩૪ 
૪૫૪૭૪૫૯૨-ભૉ  

૪૫૪૭૬૯૬૬ ગૉ- ૭૩૯, ૉ઼ગડળ-૪૨, 
ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઑ઼ ઞઙનૂસફ   
ષઽૂષડૂ અ઼જીવગ 

૪૫૪૭૪૫૭૭ 
૪૫૪૭૯૮૭૬ 
૪૫૪૭૯૮૭૭ 

૪૮૱૭૱૯૩૩ મઅઙવી ફઅ. ૩૩, જી઼ મઅઙવી, 
મ્ણગ નૉષ, ઇરનીષીન 

ૂ જી. ઈળ. ઇવ્ળૂલી  
અ઼લૃગદ ષઽૂષડૂ અ઼જીવગ 

(ફીથી) 

૪૫૪૭૪૫૮૬ 
૪૫૪૭૪૮૩૨ 
૪૫૪૭૩૫૯૭ 
૪૫૪૪૫૨૬૯ 

૪૪૮૱૮૬૮૨ ઙષર્રૉન્ ડ મઅઙવી ફઅ.૩ 
રૉચીથૂફઙળ જીળ ળ  દી, 
ભ્ળન્ ઼ ૂગ વૉમ્ળૉડળૂ ઼ીરૉ, 
રૉચીથૂફઙળ, ઇરનીષીન 

ૂ ગૉ .  ૂુફષી઼   
અ઼લૃગદ ષઽૂષડૂ અ઼જીવગ  

( ષઽૂષડ ) 

૪૫૪૭૪૮૨૱ 
૪૫૪૭૪૫૫૱ 
૪૫૪૭૪૫૭૮ 
૪૫૪૪૫૨૫૮-ભૉ  

૮૭૪૪૩૨૯૨ ઑ/૬, ઼ત્ લર ગ્મ્ પ્ વૉક્ષ ઙૃઞળીદ 
ગ્વૉઞ ઈઅમીષીણૂ, ઇરનીષીન 

ૂ ગૉ . જી. ળીઢ્ણ  
અ઼જીવગ ( ફઽૉળ્ ) ઊન્ જીઞર્ 

૪૫૪૭૪૮૪૩ 
૪૫૪૭૪૫૬૯ 
૪૫૪૭૪૫૬૪ 
૪૫૪૪૬૪૨૪-ભૉ 

૪૫૪૬૫૯૭૮ પ્ વ્ડ ફઅ. ૮૯૨/૫, 
ચ- ડીઊબ ૉ઼ગડળ-૱, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ગૉ .ઑ઼. ૂુફષી઼ફ  
અ઼જીવગ (઼ૂષૂવ) ઊન્ જીઞર્ 

૪૫૪૭૪૫૫૯ 
૪૫૪૭૪૫૯૫  
૪૫૪૪૫૭૨૫-ભૉ  

૯૱૪૭૨૩૩૫૬૯ પ્ વ્ડ ફઅ.૬૭૱/૩, ૉ઼ગડળ-૩ 
ઙીઅપૂફઙળ 
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ૂ ઑ઼. ણૂ. ષ્ળી 
રૃખ્ લ ષફ અ઼ળક્ષગ 

૪૫૪૭૪૱૩૩ ૪૫૪૭૬૱૭૨ ગૉ/૪૨૯, ૉ઼ગડળ-૩૯,  
ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ઈળ.મૂ.રીળષૂલી 
ગીલર્ષીઽગ અ઼જીવગ (ગૅુહ) 

૪૫૪૭૪૩૯૩ ૪૫૪૭૬૱૭૫ ઘ/૪૪૬, ૉ઼ગડળ-૩૯, 
ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ગૉ .ઑ઼. ૂુફષી઼ 
રૃખ્ લ ઉઞફૉળ(ુષ  દીળ ુષગી઼) 

૪૫૪૭૪૫૫૯ 
૪૫૪૭૪૫૯૫

૯૱૪૭૨૩૩૫૬૯ પ્ વ્ડ ફઅ. ૬૭૱/૩, 
ૉ઼ગડળ-૩, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ગૉ .જી.ળીઢ્ણ  
રૃખ્ લ ઉઞફૉળ  
(ફઽૉળ્ - ૫)  

૪૫૪૭૪૯૯૨ 
૪૫૪૭૪૯૯૭ 

૪૫૪૬૫૯૭૮ પ્ વ્ડ ફઅ. ૮૯૨/૫,  ચ - ડીઉબ, 
ૉ઼ગડળ-૱, ઙીઅપૂફઙળ  

ૂ ણ્.ઑર.મૂ.જોહૂ  
રૃખ્ લ ઉઞફૉળ/ઉન્ જીઞર્ 
(ઙૃ.ુફલરફ, ઼ૂબૂ઼ૂ ઇફૉ 
ઈવૉઘફ) 

૪૫૪૭૪૬૫૬ 
૪૫૪૭૪૬૫૭ 

૪૫૪૮૨૭૫૯ ૉ઼ગડળ. ૪૨, બ્ વ્ગ ફઅ. ૭૪૭/૬, 
ઙ. ડીઉબ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ બૂ.ઑર.સીઽ  
ઞફળવ રૉફૉઞળ (દીઅુ ગ) 

૪૫૪૭૪૫૬૮ ૪૮૱૯૫૪૩૩ ઑ.૯૬, ઼ુષદી ઙ્ુષન પ્ વીટી, 
ઞજી઼ મઅઙવીફૂ ઼ીરૉ, 
મ્ણગનૉષ, ઇરનીષીન

ૂ ગૉ .મૂ.બળરીળ  
ઞફળવ રૉફૉઞળ (PIM) 

૪૫૪૭૪૬૫૫ ૪૫૪૪૨૨૯૮ ૩૱૯/૬, ચ. ડીઉબ, 
ૉ઼ગડળ-૩૯, ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ઑ઼.ગૉ .બઅ ી  
ઞફળવ રૉફૉઞળ (ઞરૂફ) 

૪૫૪૭૪૫૭૪ ૪૫૪૫૬૫૮૬ પ્ વ્ડ ફઅ. ૯૯૨/૩, 
ૉ઼ગડળ-૬/ણૂ, ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ઑર.ઑવ.઼્વઅગૂ  
રૃખ્ લ ઞફળવ રૉફૉઞળ 
(ઽૂ઼ીમ) 

૪૫૪૭૪૯૮૯ ૪૫૪૮૩૫૭૫ બ્ વ્ગ ફઅ. ૪/૫, જી.૩, ડીઉબ, 
ૉ઼ગડળ. ૪૨, ઇક્ષળપીર બીઝશ, 

ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ષૂ.જી.બડૉવ  
ફીથીગૂલ ઼વીઽગીળ (ફઽૉળ્)

૪૫૪૭૪૯૬૮ ૯૯૪૭૪૪૱૱૪૩ પ્ વ્ડ ફઅ. ૪૪૯/૩, 
ૉ઼ગડળ. ૫/મૂ, ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ઑજ.ગૉ .બડૉવ  
ઞફળવ રૉફૉઞળ 
(ઈળ.ઑન્ છ ઼ૂ) 

૪૫૪૭૪૩૱૪ ૪૮૯૫૪૯૪૨ ઼ૂ/૩૨૨૪, પફઞલ ડીષળ, 
 લીરવ ળ્ ઽીઋ઼ બી ૉ઼, ૩૨૨ ભૃડ 
ળૂઙળ્ણ, ૉ઼ડૉવીઉડ, ઇરનીષીન 

ૂ ઑફ.ઑર.બડૉવ  
ગઅબફૂ ઼ુજષ ઇફૉ જાઽૉળ 
રીિઽદૂ ઇુપગીળૂ  

૪૫૪૭૪૫૱૮ ૪૫૪૫૫૮૯૫ પ્ વ્ડ ફઅ. ૩૨૨૱/૩, ૉ઼ગડળ. 
૪/ણૂ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ બૂ.ગૉ .઼ળષોલી  
ઈ઼ૂ.ઞફળવ રૉફૉઞળ 
(બ઼ ફવ ષૂજીવન્ ઼ ) 

૪૫૪૭૪૫૱૩ ૪૫૪૪૯૬૭૯ 
૯૯૯૯૯૭૭૱૭૭ 

“ ુદગ” પ્ વ્ડ ફઅ. ૮૫૩/૪, 
ૉ઼ગડળ. ૯/મૂ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ બૂ.ઑ઼.ષ઼ીષી  
ઈ઼ૂ.ઞફળવ રૉફૉઞળ(P&C)

૪૫૪૭૪૫૱૭ ૪૫૪૬૭૭૯૪ બ્ વ્ગ ફઅ. ૩૮૯/૯, જ. ડીઉબ, 
ૉ઼ગડળ. ૩૯, ઙીઅપૂફઙળ.
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ઙૃઞળીદ બીથૂ બૃળષઢી ઇફૉ ઙડળ  લષ  ધી મ્ણર્ 
ઞવ ૉ઼ષી યષફ, ૉ઼ગડળ ૩૨-મૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑજ.ગૉ .ની઼  
ઇધ્ લક્ષ 
(ષપીળીફ્ ઽષીવ્) 

ળ૫ળ૭૩૨૭૨ 
ળ૫ળ૪૨૱૭૯ 
ળ૫ળ૭૩૨૱૭-ભૉ 

૪૫૪૭૬૯૪૩ 
૯૱૪૭૨૬૱૪૱૮ 
 

ગ-બ૩૯, ૉ઼ગડળ-૪૨, 
ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ણૂ.ગૉ .રઽૉદી  
઼ભ્ લ ઼ુજષ  
(ષપીળીફ્ ઽષીવ્) 

ળ૫ળ૭૩૨૬૯ 
ળ૫ળ૭૩૨૱૮-ભૉ 

૪૫૪૪૪૬૩૫ 
૯૯૯૱૬૨૮૭૨૩ 

૫૨૩, ઋબી઼ફી ભવૉડ, 
રીથૉગબીગર્  ઼઼્ીલડૂ, 
ફીળથબૃળી, ઇરનીષીન. 

ૂ બૂ.ગૉ .સીઽ 
ઇઅઙદ રનનફૂસ 

ળ૫ળ૭૩૨૬૯ 
ળ૫ળ૭૩૨૱૮-ભૉ 

૯૯૯૱૬૨૮૭૯૯ 

ૂ મૂ.મૂ.બડૉવ  
રૃખ્ લ ઉઞફૉળ(રડૂ) 

ળ૫ળ૭૩૨૱૱ 
 

૯૯૯૱૬૨૮૮૨૩ 

ૂ ઑ઼.મૂ.ઇઽૃજા  
્ઞૉગડ ણીલળૉગડળ ઇમર્ફ 
ૉ઼વ 

ળ૫ળ૭૩૨૱૪ ૯૯૯૱૬૨૮૭૩૩ 

ૂ ણૂ.મૂ.ષ્ળી  
રૃખ્ લ ષઽૂષડૂ ઇુપગીળૂ 

ળ૫ળ૭૩૨૬૯ ૯૯૯૱૬૨૮૭૨૯ ચ-૬, ઼રબર્થ ઑબીડર્રૉન્ ડ, 
ઈઉણૂમૂઈઉ કભૂ઼ ર઼્ ગ્વ્ફૂ 
બી ૉ઼, ઙૃવમીઉ ડૉગળી,ઇરનીષીન. 

ૂ મૂ.ઑર.જીષણી 
ફીથી ુફલઅ ગ 

ળ૫ળ૭૩૨૬૱ 
 

૪૫૪૫૱૬૱૫ 
૯૯૯૱૬૨૮૭૨૮ 

પ્વ્ડ ફઅ. ૬૱૩/ળ, 
ૉ઼ક્ડળ ૱/મૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ઙૃઞળીદ ઞશ઼અબુ  ુષગી઼ ુફઙર વૂરૂડૉ ણ 
ૉ઼ગડળ ૩૨-ઑ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઑ.ઑ઼.યીળદૂ 
ઇધ્ લક્ષ 
(ષપીળીફ્ ઽષીવ્) 

૪૫૪૪૨૬૨૪ 
૪૫૪૫૭૨૬૭ 
૪૫૪૪૩૨૫૯ 
૪૫૪૪૩૬૯૯ 
૪૫૪૬૱૱૫૮-ભૉ  

૪૫૪૯૩૨૯૯ 
૯૱૪૭૨૫૯૬૩૨ 

ઑ-૪, ફઅનફષફ મઅગ્ વ્ટ, 
રઽૉ઼ીથી ઽીઉષૉ, જીઅનઘૉણી, 
ુઞ.ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑ.બૂ.યીષ઼ીળ 
ષઽૂષડૂ અ઼જીવગ 
 

૪૫૪૪૨૬૨૪ 
૪૫૪૫૭૨૬૭ 
૪૫૪૪૩૬૯૯ 
૪૫૪૬૱૱૫૮-ભૉ  

૯૱૪૭૨ 
૯૨૫૯૱ ૪૫૪૭૬૯૨૩ 
૪૫૪૭૬૯૨૪ 

 

ૂ ષૂ.ઑ઼.ઙતષૂ 
 ષઽૂષડૂ અ઼જીવગ 
 
 

૪૫૪૪૨૬૨૪ 
૪૫૪૪૨૯૱૯ 
૪૫૪૪૨૯૱૱ 
૪૫૪૪૩૨૨૫૯ 

૪૫૪૪૮૮૩૪ બ્ વ્ગ ફઅ.૮૯૪/૪, ૉ઼ગડળ૱, 
ચ ડીઉબ, ઙીઅપૂફઙળ. 
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ૂ ઑ.ઈળ.ઢગગળ 
ફીથીગૂલ ઼વીઽગીળ 
 

૪૫૪૪૨૬૨૪ 
૪૫૪૪૨૯૱૯ 
૪૫૪૪૨૯૱૱ 
૪૫૪૪૩૨૨૫૯ 

૪૫૪૪૬૪૱૫  

ૂ ઑ઼.મૂ.ષ઼ીષી 
ઇ.ઉ.(઼ૂ) 
 

૪૫૪૪૨૬૨૪ 
૪૫૪૪૨૯૱૯ 
૪૫૪૪૨૯૱૱ 
૪૫૪૪૩૨૨૫૯ 

૯૯૪૬૪૫૯૨૫૪  

ૂ ગૉ .મૂ.ુ ષૉનૂ 
ઇુપક્ષગ ઉઞફૉળ(઼ૂ) 
યૄઙયર્ ઞશ  લષ  ધી લીઅુ ગ 
ષદૃર્શ, ઇરનીષીન 

૪૮૮૨૮૭૪૱ 
૭૭૬૭૪૪૮૨ 

૨૪૮૱-૪૭૭૬૭૱ 
 

ઑ-૩૩, ઼ળનીળફઙળ ઼઼્ીલડૂ 
ૂફીધ ઈ ર ઼ીરૉ, ફિણલીન 

ૂ મૂ.ઑર.બડૉવ 
(જીઞર્રીઅ) ઙૃઞળીદ 
ઞશ અ઼બુત્ દ ુષયીઙ, 
ઇરનીષીન 

૪૮૮૪૨૯૮૯   

ૂ ઑ.ઞૉ.ગીરનીળ 
ગીલર્બીવગ ઉઞફૉળ(જીઞર્રીઅ) 

૪૫૪૪૨૬૨૪ 
૪૫૭૫૭૨૬૭ 

૯૱૯૱૯૩૨૩૯૩ મૂ. ૩૨૩, બૃ  બગ ઑબીડર્રૉન્ ડ  
જોપબૃળ ઙીર બી ૉ઼ ૉ઼ડૉવીઉડ. 
ઇરનીષીન. 

઼ળનીળ ઼ળ્ષળ બિળલ્ઞફીફી ઇ઼ળગર્ દ્ રીડૉફી ભિળલીન ુફષીળથ ીુપગળથ 
ઞૃફૂ ઽીઉગ્ડર્  ઑફૉક્ષૂ મૂ ણીંઙ, ઉન્ગરડૉક્ષ ઼ગર્વ બી ૉ઼, ઈ ર ળ્ણ, ઇરનીષીન 

ૂ ઑ. ણૂ. નૉ઼ીઉ 
રીફફૂલ ઼ભ્લ ઇફૉ ઉ.જી. 
રીફ. ઇધ્લક્ષ  

૪૯૭૬૭૨૩૮ 
 

૪૫૪૬૯૱૨૨ 
૯૯૯૱૬૨૮૫૪૩ 

પ્ વ્ડ ફઅ.૪૫૫/૩,
ૉ઼ગડળ-૯/ઑ, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ જી. ઑર. રીવષદ  
ઘી઼ ભળઞ બળફી 
ઇુપગીળૂ ૂ  

૪૯૭૬૬૯૪૨ 
 

૪૮૮૯૩૯૬૩ 
૯૯૯૱૬૨૮૫૪૪ 

૩/૪/઼ૂ, ઈસૂલીફી 
ઑબીડર્રૉન્ડ, બૂ.ડૂ. ળ્ણ, બીવણૂ, 
ઇરનીષીન-૨૯

ૂ ઑજ. ઈળ. બીળૉ ઘ  
રીફ. ઇધ્લક્ષફી ઼ુજષ 

૪૯૭૬૬૯૩૮ ૪૮૱૭૱૫૭૩      ૭, ઼ફળીઉટ ડૉફીરૉન્ટ઼્, 
ષ ીબૃળ ળ્ણ, ઼્ઽર ડૉળૉ઼ 
ફજીગ, ઙ્ળપફની઼ બડૉવ 
ઽ્ બૂડવ ઼ીરૉ,  
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૭૬

ૂ મૂ. ગૉ . સીઽ  
ઘી઼ ભળઞ બળફી 
ઇુપગીળૂ(ગર્ૂષન઼્)-૩ 

૪૯૭૬૬૯૩૱ ૪૮૯૪૪૯૮૯      ૮, ઇુષ મઅગ્વ્ટ, ઼્રૉ ળ 
ગ્મ્પ્વૉક્ષ-૪ફૂ બીઝશ, ૉ઼ડૉવીઉડ 
ળ્ણ, ઇરનીષીન-૩૭
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ૂ ઑજ. ઑર. ષો થષ 
ઘી઼ ભળઞ બળફી ઇુપગીળૂ 
(ષઽૂષડ ઇફૉ રઽૉગર) 

૪૯૭૬૭૨૩૯ ૬૭૬૫૬૮૪૮ ઼ૂ-૩, ુસષીુસહ ઑબીડર્રૉન્ડ, 
૭૬, ઞઙીયીઊ બીગર્, ળીરમીઙ, 
થથૂફઙળ, ઇરનીષીન-૨૱

ૂ ઈળ. ઼ૂ. ઙ્િઽવ 
ઘી઼ ભળઞ બળફી ઇુપગીળૂ 
(ગર્ૂષન઼્)-૪ 

૪૯૭૬૭૩૯૫ ૪૮૮૫૪૫૯૭ ઑ/૪૨, બૃફર બળૂફી 
ઑબીડર્રૉન્ડ, ષી઼થી ડૉવૂભ્ફ 
ઑક્ષજૉન્ઞફૂ બીઝશ, ષી઼થી, 
ઇરનીષીન-૨૯

 

 
 
 

 

 

યીગ્લ રફૃ લફૉ ુફ ભશ મફીષૉ ઑરીઅ સળર ફધૂ 

બથ ઊળીનીબૄષર્ગ ઋપર ફ ગળષીરીઅ સળર ઝૉ  
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ફીથી ુષયીઙ  
બ્વ્ગ ફઅ. ૬, ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ 

ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ 

ૂ ઑર. ઑર. ૂષી દષ 
ઇુપગ રૃખ્લ ઼ુજષ (ફીથી) 

૪૫૪૭૨૮૩૩,૩૪ 
૪૫૪૭૨૮૩૫-૩૬ 
૪૫૪૭૨૮૨૭-ભૉ 

૪૫૪૭૪૨૬૭  
૯૯૯૱૬૨૮૨૩૮ 

ગૉ-૭૨૫,  
ૉ઼ગડળ-૪૨, ઙીઅપૂફઙળ.  

ૂ ઑ. ઑર. ઼્વઅગૂ 
ઇુપગ રૃખ્લ ઼ુજષ(ફીથી) ફી
ઇગર્ ળઽ લ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૨૮૩૩  
૪૫૪૭૨૮૩૫ 

૪૫૪૬૮૬૱૱ 
૯૯૨૯૩ ૭૱૯૬૯ 

પ્વ્ડ ફઅ.૩૩૨૯/૪,  
ૉ઼ગડળ-૫/ણૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ બૂ. ઑ઼. ફીલળ                 
ઇુપગ રૃખ્લ ઼ુજષ(ફીથી) ફી
ઇગર્ ળઽ લ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૨૮૩૩  
૪૫૪૭૨૮૩૫ 

૪૫૪૪૯૬૯૫ 
૯૬૪૯૮ ૨૭૨૨૫ 

પ્વ્ડ ફઅ.૪૯૫/ળ  
ૉ઼-૫/ઑ/ન્લૃ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઼ૂ. ઑવ. રૂફી 
ઇગર્ ઼ુજષ(ઘજર્)               

૪૫૪૭૨૮૨૮ 
૪૫૪૭૨૮૨૱  
૪૫૪૭૨૮૩૨-ભૉ 

૪૫૪૭૬૬૬૫ 
૯૯૯૱૬૨૮૨૭૮ 

ગૉ .૭૩૮,  
ૉ઼-૪૨, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઈળ. ણૂ. ઙીઅપૂ 
ઇગર્ ઼ુજષ (ઘજર્)ફી  
ળઽ લ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૨૮૨૮ 
૪૫૪૭૨૮૨૱ 

૪૫૪૪૫૩૮૬ 
૯૯૪૬૩૪૫૩૮૬ 

પ્ વ્ડ ફઅ.૮૯૯/૩   
ૉ઼-૯/઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑફ. ડૂ. બડૉવ                  
ઇગર્ ઼ુજષ(ઘજર્) ફી  
ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪૭૨૮૨૮ 
૪૫૪૭૨૮૨૱ 

૯૯૨૯૨૱૯૱૭૩ પ્વ્ડફઅ.૩૨૮૪/ળ,  
ૉ઼ગડળ-૬/ઑ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઇદફૃ જકર્ષદીર્ 
ઇગર્ ઼ુજષ (ઈ.મી.) 

૪૫૪૭૨૮૨૩,  
૪૫૪૭૨૮૨૪/૨૫ 
૪૫૪૭૨૮૩૭-ભૉ

૪૪૱૮૫૭૪૭
૯૯૯૱૬૨૭૮૪૬ 

ક-૭, ઞૃફી ળીઞયષફ ભવૉડ, 
સીઽૂમીઙ, ઇરનીષીન. 

 
઼ુજષ(ઈ.મી.)  
ફી ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪૭૨૮૨૫ -- -- 

ૂ બૂ. ણૂ. બઅણલી 
઼ુજષ (ઈ.મી.)  
ફી ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪૭૨૮૨૫ ૪૫૪૫૩૨૬૫ 
૯૯૨૬૩૯૯૩૩૭ 

પ્વ્ડ ફઅ. ૫૪૱/ળ  
ૉ઼ગડળ-૫/મૂ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઑર.ઈઊ.બીડણૂલી 
ઇુપગ ઼ુજષ 
(જા.઼ી.બ્લૃળ્/મઞૉડ)            

૪૫૪૭૨૮૬૨ 
૪૫૪૭૮૯૯૯ 

૪૫૪૪૬૨૯૱ 
 

પ્વ્ડફઅ.૮૮૯/૩,  
ૉ઼ગડળ-૪૯, ગૉધ્વૂગ જજર્ 

બી ૉ઼ ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ઈળ. ગૉ . બડૉવ 
ગુર ળ ૂ (જા. ઼ી. બ્લૃળ્) 
ઇફૉ ઼ુજષ ફી ળઽ લ ઼ુજષ

૪૫૪૭૨૮૪૨ ૪૫૪૪૯૯૯૬ પ્વ્ડફઅ.૯૯૬/ળ,  
ૉ઼ગડળ-૪/઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 
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ૂ ઑ઼. ઑ઼. બઢીથ  
ઇુપગ ઼ુજષ (જા.઼ી.) ફી 
ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪૭૨૮૬૨ ૪૫૪૫૨૫૯૩ 
૯૯૯૯૨૯૭૨૫૮ 

પ્વ્ડફઅ. ૫૩૯/૩, 
ૉ઼ગડળ-૫/઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

઼ૃ ૂ  રૂફી ય                     
ઇુપગ ઼ુજષ (ગળ) 

૪૫૪૭૨૮૪૩  
૪૫૪૭૨૮૪૪  
૪૫૪૭૨૮૪૬-ભૉ  

૪૫૪૪૪૭૯૬ 
૯૱૪૭૫૨૨૮૩૩ 

પ્ વ્ડ ફઅ. ૮૬/૩,  
ૉ઼ગડળ-ળ/ઑ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂરદૂ ઼ૃસૂવી નૉષની઼ફ 
ઇુપગ ઼ુજષ (ગળ)ફી ઇઅઙદ 
રનનફૂસ 

૪૫૪૭૨૮૪૪  ૪૯૬૯૫૨૩૮ 
૯૬૪૮૯૮૱૨૪૮ 

જી.૮૨૩, ઼ી ીઞલ ડીષળ, 
રીફષ રઅિનળ ઼ીરૉ રૉરફઙળ, 
ઇરનીષીન.  

ૂ મૂ. ઞૉ. ળીષવ  
ઇુપગ ઼ુજષ (ગળ)ફી ઇઅઙદ 
રનનફૂસ 

૪૫૪૭૨૮૪૪  ૪૯૬૮૨૭૮૱ 
૯૱૯૯૮૯૪૮૯૯ 

ઑજ-૩, ૩૩/઼દીપીળ 
ગ્મ્પ્વૉક્ષ, પીડવ્િણલી, 
ઇરનીષીન-૮૩.  

ૂ રફૂહ ગૃરીળ ષરીર્ 
ુફલીરગ ( અ઼.ુષ.) ઇફૉ ઽ્ ીફૂ 
ઑ ઇુપગ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૨૮૫૩ ૪૫૪૭૪૯૪૫  
૯૯૯૯૱૱૪૬૩૬ 

મઅઙવી ફઅ. જી.૩૯,  
ૉ઼ગડળ-૯, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂરદૂ ઼ીળીમ્રી ઞૉમ઼્  
ુફલીરગ ૂ ( અ઼.ુષ.) ઇફૉ 
ઽ્ ીફૂ ઑ ઇુપગ઼ુજષ ફી 
ઇઅઙદ રનનફૂસ  

૪૫૪૭૨૮૫૩ ૪૫૪૯૩૪૯૯ ૫૩૪/૩૱૱૬, ઼ૃયીહફઙળ, 
જીઅનઘૉણી, ઇરનીષીન. 

ૂ ુમળૉ ફ ણૂ. બળરીળ               
ફીથી ઼વીઽગીળ (ફરર્ની) ઇફૉ 
ઽ્ ીફૂ ઑ ઇુપગ  ઼ુજષ 

૪૫૪૭૩૯૩૱ ૪૮૬૨૩૭૯૨ 
૯૱૪૭૨૭૩૯૩૯ 
 

ઉ/૮, ઼રબથર્ ભવૉડ, ઙૃવમીઉ 
ડૉગળી, ઑવૂ઼ ૂઞ 
ઇરનીષીન-૮.  

ૂરદૂ ષહીર્મૉફ ઑફ. રઽૉદી  
ફીથી ઼વી.(ફરર્ની) ઇફૉ 
ઇુપગ ઼ુજષફી ઇઅઙદ 
રનનફૂસ 

૪૫૪૭૨૮૭૩ ૪૪૩૩૩૮૱૯ ૩૭૩૱, બૂબશીષીશૂ ઙ્વષીણ 
ન્વદઘીફી ઼ીરૉ, ઼ીળઅઙબૃળ, 
ઇરનીષીન.  

ૂ ઈળ. ઑફ. ુફફીરી 
અ઼લૃગદ ઼ુજષ ઇફૉ   

ફીથી ઼વી. (ગૅુહ) 

૪૫૪૭૨૱૩૩ ૪૫૪૫૭૮૭૱  
૯૬૪૯૯૨૩૨૯૬ 

પ્વ્ડ ફઅ.૮૭૱/૩,  
ૉ઼ગડળ-૯/મૂ, ઙીઅપૂફઙળ.  

ૂ બૂ. મૂ. નળજી             
ફીલમ ઼ુજષ ( ૉ઼ષી) 

૪૫૪૭૨૮૩૯ ૪૫૪૪૯૯૬૨ 
૯૬૪૱૯૩૨૭૭૭ 

"ઈસૂષીર્ન'',                    
ૉ઼ગડળ-૭/઼ૂ, પ્વ્ડ ફઅ. 

૩૮૯૩/૪, ઙીઅપૂફઙળ.  

ૂ ષૂ. ઈળ. રઽૉ િળલી        
ફીલમ ઼ુજષ ( ૉ઼ષી) ફી ઇઅઙદ 
રનનફૂસ 

૪૫૪૭૨૮૩૱ ૪૯૭૪૫૭૯૩ 
૯૱૪૬૯૯૯૪૮૮ 

઼ૂ-બ, જીષફ યી ઼઼્ીલડૂ, 
ૉ઼ન્ડર્વ ઞૉવફૂ ઼ીરૉ, ગીશૂઙીર 

ળ્ણ, ઇરનીષીન.  
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ૂરદૂ સોવજા બડૉવ            
ફીલમ ઼ુજષ 
(બૉન્સફ ઇફૉ ુદજોળૂ) 

૪૫૪૭૨૮૪૫ ૪૫૪૪૨૪૯૮ 
૯૬૪૯૨૪૭૯૩૯ 

પ્વ્ડ ફઅ. ૩૩૪/૩,  
ૉ઼ગડળ-૩/મૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂરદૂ ગૉ . ઑ. બડૉવ             
ફી. ઼. ૂ (ુદ./બૉ.) ફી ઇઅઙદ 
રનનફૂસ 

૪૫૪૭૬૯૪૯ --  મૂ/૪૨૬, ગૅ થગૃઅઞ 
ઑબીડર્રૉન્ડ,NID ફૂ ઼ીરૉ, 
ગૃણી઼થ

ૂ ગૉ . ઑર. ઇધ્ષલૃર્               
ફીલમ ઼ુજષ 
(ગ.ઙ./ અ઼ગવફ/ઈળડૂઈઉ) 

૪૫૪૭૨૮૪૭  
૪૫૪૭૨૮૪૮ 

૪૫૪૪૯૱૱૬ 
૯૱૯૱૯૯૬૭૯૱ 

પ્વ્ડ ફઅ. ૭૨૭, ૉ઼.-૩, 
ઙીલ ૂ રઅિનળ બી ૉ઼, ઼રનસર્ફ 
ઈ રફૂ મીઞૃરીઅ, ઙીઅપૂફઙળ.  

ૂરદૂ ઞૉ. ઑફ. રુથલીળ 
ફીલમ ઼ુજષ(ગ.ઙ.) ફી ળઽ લ 
઼ુજષ 

૪૫૪૭૨૮૪૮ ૪૫૪૪૯૭૯૮ પ્વ્ડફઅ. ૩૯૫૮/૩  
ૉ઼ગડળ-૪/ણૂ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઇફઅદ બડૉવ  
ફીલમ ઼ુજષ (ગળગ઼ળ) 

૪૫૪૭૪૬૯૭ ૪૫૪૬૱૯૪૱  
૯૱૯૱૬૨૯૨૭૫ 

પ્ વ્ડ ફઅ.૪૪૩/૩/ઑૉ, 
ઈફઅનષીિડગી ઼઼્ીલડૂ,  
ૉ઼-ળળ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂરદૂ ઈળ. જી. ય   
ફીલમ ઼ુજષ (ગળગ઼ળ)ફી  
ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪૭૨૮૪૯ ૪૪૱૮૨૯૭૬ ઼ૂ/૱, ષ થ ઼઼્ીલડૂ, 
ુગદર્ફ ફઙળ બીઝશ, ઍુહગ 
ઑબીડર્રૉન્ડ બી ૉ઼, સીઽૂમીઙ, 
ઇરનીષીન

ૂ ણૂ. ઑફ. ઑળણી  
ફીલમ ઼ુજષ ઇફૉ ફીથી 
઼વીઽગીળ (ષફ/ઋજાર્) 

૪૫૪૭૪૪૮૮ ૪૫૪૫૨૱૫૭ 
૯૬૪૱૬૩૯૱૩૫ 

પ્વ્ડફઅ. ૯૯૫/૪,  
ૉ઼ક્ડળ-૩૫-મૂ, ઙીઅપૂફઙળ  

 
ફીલમ ઼ુજષ ઇફૉ          
ફીથી ઼વીઽગીળ(ઙૅઽ) 

૪૫૪૭૨૮૪૱ -- -- 

ૂરદૂ ઑફ. ણૂ. ફીલગ 
ફી. ઼. ઇફૉ ફીથી ઼વી. 
(રી.ર.ુષ.) ફી ળઽ લ ઼ુજષ

૪૫૪૭૨૮૭૪ ૪૫૪૫૫૬૩૬ પ્વ્ડ ફઅ.૱૪૯/ળ,   
ૉ઼ગડળ-૯/઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઞૉ. ણૂ. નષૉ 
ફીથી ઼વી.(ુસક્ષથ/ ર ઇફૉ  
ળ્ઞઙીળ/રિઽવી ઇફૉ મીશ 
ુષગી઼ ુષયીઙ)  

૪૫૪૭૯૱૱૪ ૪૫૪૪૯૬૭૭  
૯૬૪૯૬૨૩૱૪૱ 

પ્વ્ડ ફઅ. ૭૭/ઑ-૪,  
ૉ઼ક્ડળ-ળ-ઑ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ બૂ. મૂ. જૐપળૂ               
ફીલમ ઼ુજષ ઇફૉ                   
ફી. ઼વી. (ઋ ્ઙ/સ.ુષ.) 

૪૫૪૭૨૮૬૫ ૪૫૪૪૩૫૯૱ 
૯૱૪૭૨૯૪૱૫૭ 

પ્વ્ડ ફઅ.૯૯૯/૩,   
ૉ઼ગડળ-૬/ણૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 
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ૂરદૂ ણૂ. મૂ. ઢીગળ               
ફી.઼વી.(ઋચ્ઙ)ફી ઇઅઙદ 
રનનફૂસ 

૪૫૪૭૬૯૭૬ ૪૫૪૫૨૫૭૫ પ્વ્ડફઅ.૬૮૱/મૂ,  
ૉ઼ગડળ-૱, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑજ. ણૂ. ઼ૉઉવળ   
ફીથી ઼વી. (રી.ર.ુષ./ 
રઽૉ઼ૄવ)/ઇ  ફી.બૃ. ુષ.) 

૪૫૪૭૨૮૭૱ ૪૫૪૫૫૯૱૮ 
૯૯૯૱૪૩૯૭૮૩ 

પ્વ્ડફઅ. ૯૮૬/ળ,  
ૉ઼ગડળ-૯/મૂ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઞૉ. મૂ. નૉ઼ીઉ  
ફી.઼. ઇફૉ ફીથી ઼વી. 
(ઈળ્ગ્લ/બઅજીલદ) 

૪૫૪૭૩૬૩૩ ૯૯૪૬૱૭૯૱૯૪ ૩૱, ઼ીળધૂ મઅગ્વ્ટ, 
જીઅનઘૉણી, ઽીઉષૉ ળ્ણ, 
ઇરનીષીન.

ૂ ઑજ. ઑવ. રિણલી 
ગીલની ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૭૯૯૫૫ ૯૱૪૭૩૱૩૭૱૨  ણૂ-૩૪૪, રીફ઼ળ્ષળ 
ડીઋફસૂબ, જીઅનઘૉણી, 
ઈઉ.ક.઼ૂ.ળ્ણ, 
જી.ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ મૂ. ગૉ . રઽૉદી  
ઘી.ભ.ઇુપ. ઇફૉ ઽ્ ીફૂ ઑ 
ફી.઼.(ઈ.મી.) 

૪૫૪૭૨૮૪૯ ૪૫૪૬૭૪૮૯ 
૯૬૪૯૬૩૯૨૯૨ 

પ્ વ્ડ ફઅ. ૪૮/૩, ચ ડીઊબ 
ૉ઼ગડળ-૪૪, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ભૃ  વ રઽૉદી                   
ઋબ઼ુજષ (ષઽૂષડ) 

૪૫૪૭૨૮૮૩ ૪૮૯૪૯૨૨૩ 
૯૫૯૭૪૪૨૬૩૬ 

બૉવૉ઼ૂલવ મઅઙવીફૂ ઼ીરૉ, 
મૂ/૩૮, ઞુષઽીળ-ળ, 
જોપબૃળ જીળ ળ દી,  
ઇરનીષીન-૩૭.

ૂ ઼ૂ. બૂ. ુટઅટૃષીિણલી 
ઋબ઼ુજષ (દબી઼) 

૪૫૪૭૨૮૮૫ ૪૯૮૨૭૬૪૯ 
૯૬૪૯૨૨૯૮૩૯ 

૯/મૂ, ઙૐળૂફઙળ ઼઼્ીલડૂ, 
ઈુષ ગીળ ડૉફીરૉન્ડફૂ ઼ીરૉ, 
પીડવ્િણલી, ઇરનીષીન.

ગૃ. ષૂ. મૂ. ળીષવ  
ઋબ઼ુજષ  
(ળ્ગણ-ભ્ળગી ડ) 

૪૫૪૭૨૮૮૯ ૪૫૪૫૨૱૩૨ 
૪૯૬૫૩૭૪૯ 

પ્વ્ડ ફઅ. ૫૨૮/ઑ/૩, 
રઅઙવરૄુદર્ ઼઼્ીલડૂ,   
ૉ઼-૱, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ઈળ. ઑજ. બીઢગ  
ઋબ઼ુજષ (મઞૉડ-૩) 

૪૫૪૭૨૮૮૱ ૪૫૪૬૭૭૬૩ 
૯૯૪૭૬ ૩૩૩૪૩  

પ્વ્ડ ફઅ. ૯૯૩/૩, 
ઈફઅનપીર ઼઼્ીલડૂ          
ૉ઼ગડળ-૩૫/મૂ, ઙીઅપૂફઙળ  

ૂ ગૉ . મૂ. નીથૂ  
ઋબ઼ુજષ( ૉ઼ષી) 

૪૫૪૭૬૯૪૬ ૪૫૪૫૭૮૪૪ પ્વ્ડ ફઅ.૮૯૫/ળ,  
ૉ઼-૯/મૂ, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ઈળ. ઑજ. રગષીથી  
ઋબ઼ુજષ ( અ઼ગવફ)  

૪૫૪૭૨૮૮૬ ૯૱૪૬૭૫૱૱૱૮ પ્વ્ડફઅ. ૩૩૪૩/૩,  
ૉ઼ગડળ-૬/મૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑર. ઑ. ઙ્ળૂલી 
ઋબ઼ુજષ (મઞૉડ-૪) 

૪૫૪૭૨૮૮૯ ૪૫૪૬૫૱૱૫ પ્વ્ડફઅ. ૩૭૬૮/૪,  
ૉ઼ગડળ-૫/ણૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 
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ઋબ-ુ઼જષ (ફીથીબઅજ) 

૪૫૪૭૯૱૱૩   

ૂ ઑ઼. ષૂ. બણપળૂલી  
ઋબ઼ુજષ (જા.઼ી./ગળગ઼ળ) 

૪૫૪૭૨૮૮૭ ૪૭૬૮૱૱૪૭ 
૯૱૪૭૯૱૮૯૯૫ 

૫, જ્ગ઼ૂફૂ જીવૂ, બીથૂફૂ 
ડીઅગૂ ફજીગ, ઙૂળૂળીઞ ભવૉડ, 
ઋ ર ફઙળ, રથૂફઙળ

 
 ઋબ઼ુજષ (બૉ./ુદ.) 

૪૫૪૭૨૮૮૮   

ૂ જી. ઑ઼. બીઢગ  
ઑગીઋન્ડ કિભ઼ળ,   
ષઙર્-૩  

૪૫૪૭૨૮૫૱ ૪૮૱૬૨૯૬૭ 
૯૱૪૭૫૨૨૮૱૱  

જી-૩૱, સૂષપીળી 
ઑબીડર્રૉન્ડ, સૂવઞળ્ણ 
ધવદૉઞ, ઇરનીષીન.

ૂ ઑ. બૂ. બળરીળ 
ણૂષૂટફવ ઑગીઋન્ડન઼્ 
કિભ઼ળ, ષઙર્-૩ 

૪૫૪૭૯૯૩૬ ૯૬૪૯૫૩૱૫૭૩ મૂ-૭૫, ઼ઽલ્ઙ ઼઼્ીલડૂ, 
ુષ઼દ રીદી રઅિનળ બી ૉ઼, 
જીઅનઘૉણી, ઇરનીષીન.

 

સીઘીકફી ભ્ફ ફઅમળ 
 

સીઘી ઼ૉગસફ ઇુપગીળૂફૃઅ ફીર ડૉવૂભ્ફ ફઅમળ

ગ  ૂ ઙૃથષઅદ સીઽ  ૪૫૪૭૨૮૯૱

ણૂ. ઑર. ક  ૂ દૉઞ઼ ઼્ફૂ ૪૫૪૭૨૮૯૯

ઙ  ૂ ઈળ. ષૂ. સીઽ  ૪૫૪૭૨૮૯૮

ચ  ૂ ઈળ. ઑર. ળીનણૂલી ૪૫૪૭૨૮૯૯

જ  ૂ ઞૉ. ઑ઼. ુ ષૉનૂ  ૪૫૪૭૨૮૯૪

ઝ  ૂ ઑર. ઞૉ. નળજી  ૪૫૪૭૬૯૪૭

ટ  ૂ ઑજ. ણૂ. ઼ૃધીળ  ૪૫૪૭૨૮૯૨

ટ.૩  ૂ ઑ. ઈઊ. સીઽ  ૪૫૪૭૬૯૫૩

ડ- (રઽૉગર) ૂ ગૉ . ગૉ . ઘ ૂ (જીઞર્) ૪૫૪૭૨૮૱૮

ઢ  ૂ ઈળ. ઈળ. ફષ઼ીળૂષીવી ૪૫૪૭૨૮૱૱

ઢ.૫  ૂ ઑજ. ઑજ. રઽૉદી ૪૫૪૭૨૮૮૪

ફ  ૂ ગૉ . ઼ૂ. ઑફ. ગૃ ૂ  ૪૫૪૭૨૮૱૩ 

બૂ  ૂ ઈળ. ઑર. ૉ઼ષગ  ૪૫૪૭૨૮૱૪

ઑભ/ઈળ િણુષટફ  ૂ ઞૉ. ઑર. ય   ૪૫૪૭૨૮૯૭ 

ઈળ.ડૂ.ઈઉ. ૉ઼વ ૂ લૃ. ઑ. બડૉવ ૫૪૫૭૬૯૫૪

ર  ૂરુદ ઈઊ. ઈળ. નષૉ ૪૫૪૭૨૮૱૨ 

ઇ  ૂ બૂ. મૂ. ડૉઊવળ  ૪૫૪૭૨૮૯૨

બૂઑરલૃ  ઘીવૂ ૪૫૪૭૨૮૯૪ 

અ઼ગવફ  ૂરુદ ઑ઼. ગૉ . બડૉવ ૪૫૪૭૨૮૯૬

ળજી ડર્ ૂ  ઘીવૂ ૪૫૪૭૬૯૪૯

ફી.સી. (ઈળ્ગ્લ) ૂ ણૂ. બૂ. નષૉ ૪૫૪૭૨૮૬૯
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ફી.સી. (ઙૅઽ)  ૂ ઑર. ઼ૂ. ઢીગળ ૪૫૪૭૨૮૬૪

ફી.સી. (઼ૂઑ઼) ૂ ષૂ. ઑર. સૉઢષીવી ૪૫૪૭૨૮૭૬

ફી.સી. (ઈઉબૂ) ઘીવૂ ૪૫૪૭૪૱૫૫

ફી.સી. (ુસક્ષથ) ૂ મૂ. ઑફ. બઅણલી  ૪૫૪૭૬૭૩૯

ફી.સી. (ગૅુહ)  ૂ ઑફ. ઑર. બડૉવ  ૪૫૪૭૪૨૨૫

ફી.સી.(રી.ર.ુષ.) ૂ ઼ૂ. મૂ. બડૉવ  ૪૫૪૭૩૱૯૩

ફી.સી.(રઽૉ઼ૄવ) ૪૫૪૭૨૮૭૯

ફી.સી. (ઋ ્ઙ) ૂ ઈળ. ઑ઼. નષૉ ૪૫૪૭૬૮૩૮

બૉ ૉ઼વ  ૂ ઑર. ણૂ. ફીલગ  
ૂ ઑફ. ગૉ . ગિણલી 

૪૫૪૭૬૯૩૯ 

જી.ઑ઼.ડૂ. ૉ઼વ ૂ બૂ. ઼ૂ. સીઽ ૪૫૪૭૬૯૪૱

--  ૂ ઞૉ. ઑજ. ઼ષીર્ગળ,  
઼ીઅખ્લીુપગ ૉ઼ગસફ ઇુપ.

૫૪૫૭૨૮૯૮ 
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િઽ઼ીમ ઇફૉ ુદજોળૂ ુફલીરગફૂ ગજૉળૂ  
બ્ વ્ગ ફઅ. ૩૯,‘‘ુષરી ઇફૉ વૉઘી યષફ,  ૉ઼ગડળ-૩૨/મૂ, ઞૃફી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑ઼. ઑર. સીઽ 
ુફલીરગ  

૪૫૪૭૬૫૯૯ 
 

૪૮૫૨૪૪૩૯ 
૯૯૯૱૬૨૭૨૫૯ 

ઑભ-૫, ઼ૃઅનળર ભવૉડ઼, 
ઑવ.ણૂ. ઑન્ જીફીંલળીંઙ 
ગ્વૉઞ, ગઅબીઋન્ ણ, ફષળઅઙબૃળી, 
ઇરનીષીન.   

ૂ ઇુફવ ઑજ. ુ ષૉનૂ  
ુફલીરગ ૂફી ળઽ  લ ઼ુજષ  

૪૫૪૭૬૭૨૮ ૪૫૪૬૨૮૪૬  
૯૱૯૯૨૫૨૮૯૭ 

પ્ વ્ડ ફઅ. ૩૫૪૫/૪, 
ૉ઼ગડળ-૫/મૂ, ઙીઅપૂફઙળ.  

ૂ ષૂ. ઑ. બઅણલી       
અ઼લૃગદ ુફલીરગ(ષઽૂષડ) 

૪૫૪૭૬૫૯૬ ૪૯૪૯૭૫૱૩   
૯૯૪૭૭૩૱૯૪૯ 

૩, બૃ  બુષવી મઅઙવ્ટ, 
રૅુદરઅિનળ ઼ીરૉ, ઉ઼ફબૃળ, 
ઇરનીષીન.  

ૂ ઑર. ઑ઼. સૉઘ    
અ઼લૃગદ ુફલીરગ (જીઞર્) 

(ઉ.ણૂ.બૂ. ૉ઼વ) 

૪૫૪૭૮૫૬૭ 
 

૯૯૯૱૨૯૭૩૭૨ ૩૫૭૮, ર્વફૂ બ્શ ગીવૃબૃળ, 
ઇરનીષીન.  

ૂરદૂ જી. જી. જાનષ  
અ઼લૃગદ ુફલીરગ(ઉ.ણૂ.બૂ.) 

ફી ઇઅઙદ રનનફૂસ.  

૪૫૪૭૬૯૯૨  ૮૯૫/૪, ‘ચ-૩’ ડીઉબ, 
ૉ઼ગડળ-૱, ઙીઅપૂફઙળ.  

ૂ ઑ઼. ઑ. ઘઅયીદૂ   
ફીલમ ુફલીરગ(ષઽૂષડ) 

૪૫૪૭૬૬૬૨ 
 

૯૯૯૱૭૩૫૫૩૯ બ્ વ્ગ ફઅ. ૪૯/૪, ‘ચ’ 
ડીઉબ, ૉ઼ગડળ-૪૨, 
ઙીઅપૂફઙળ.  
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ૂ બૂ. ઑફ. ળીકવ   
ફીલમ ુફલીરગ        
(ુદજોળૂ ુફલઅ થ) 

૪૫૪૭૬૬૩૩ 
 

૪૫૪૬૭૯૩૮   
૯૱૯૱૭૩૨૯૭૬ 

પ્ વ્ડ ફઅ. ૯૭૮/૩,  
ૉ઼ગડળ-૬/ણૂ ઙીઅપૂફઙળ.  

ુફલીરગ બૉન્સફ ઇફૉ ્ુષણન્ડ ભઅણફૂ ગજૉળૂ
ુષરી ઇફૉ વૉઘી યષફ, બ્વ્ગ ફઅ ૩૱, ઞૃફી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ  

ૂ ઞૉ. ઑફ. ઽીધૂ 
ુફલીરગ ૂ 
   

૪૫૪૭૫૪૩૪ 
૪૫૪૭૫૪૩૫ 
૪૫ળ૭૫૯૨૮ 

૪૫૪૫૬૯૯૮ 
૯૯૯૱૬૨૭૮૯૬ 

બ્વ્ગ ફઅ. ૫૱૪/૬, ઙ-૩ 
ડીઊબ, ૉ઼ગડળ-૱, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ  ઑ઼. ઑ. ઘઅયીદૂ 
અ઼લૃગદ ુફલીરગ  

૪૫૪૭૮૭૩૯ ૯૯૯૱૭૩૫૫૩૯ ફઅ. ૪૯,  ઙ-ળ, ડીઉબ,  
ૉ઼ગડળ-૪૨, ઙીઅપૂફઙળ  

ૂ ષૂ. ઑર. સીઽ 
ફીલમ ુફલીરગ, (ષઽૂષડ) 

૪૫૪૭૬૯૯૯ ૯૱૪૭૭૭૯૮૯૱ પ્વ્ડ  ફઅમળ- ૮૫૱/૩, 
ૉ઼ગડળ-૫-઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ  ઑજ. ઑ઼. સૉઘ 
ફીલમ ુફલીરગ, (બૉન્સફ) 

૪૫૪૭૮૭૨૩ ૯૬૪૱૭૨૱૮૮૬ 
 

પ્વ્ડ ફઅમળ - ૪૪૫/૪,        
ૉ઼ગડળ-૫-મૂ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ જી. ઑ઼. ષ઼ીષી 
િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ,(ષઙર્-૩) 

૪૫૪૭૫૪૨૱ ૯૬૪૮૩૪૭૬૯૯ બ્વ્ગ ફઅ. ૩૫૬/૫,  
પ- ડીઉબ, ૉ઼ગડળ-૪૩, 
ઙીઅપૂફઙળ  

ૂ  લૃ. ઑર. કટી     
િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ,(ષઙર્-૩) 

૪૫૪૭૫૪૩૩ - ઑ/૩૨૬, લીરદૂધર્ 
ઑબીડર્રૉન્ડ, ૉ઼ડૉવીઉડ, 
ઇરનીષીન 

ૂરદૂ  ઞૉ. ઑફ. ફઅનીથૂ 
િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ,  
(ષઙર્-૩) 

૪૫૪૭૮૭૩૨ ૪૫૪ ૭૩૭૪૬ પ્વ્ડ ફઅમળ- ૩૬૯૩/૪,       
ૉ઼ગડળ-ળ-઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂરદૂ ઽૉદવ ઞૉ. ુ ષૉનૂ 
િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ ષઙર્-૩ 

૪૫૪૭૮૭૫૮ 
 

૯૱૪૬૩૩૩૪૮૬ બ્વ્ગ ફઅ.૩/૮, બિળરવ 
ઑબીડર્રૉન્ ડ, ૉ઼ગડળ-૯/મૂ, 
ઙીઅપૂફઙળ.  

ષૂરી ુફલીરગફૂ ગજૉળૂ 
ષૂરી વૉઘીયષફ, બ્ વ્ગ ફઅ. ૩૯, ઞૃફી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑ. ઑર. ૂરીશૂ  
ષૂરી ુફલીરગ 

ળ૫ળબ૮૫બળ 
ળ૫ળબ૬૮૨૮-ભૉ  

૪૫૪૬૬૯૫૬ રી ુદ ુષઽીળ, પ્ વ્ડ ફઅ. 
૭૩/૩, ૉ઼ગડળ-૬ઑ, રઽીનૉષ 
રઅિનળફૂ મીઞૃરીઅ, ઙીઅપૂફઙળ. 



156 
 

ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ 

ૂ ઑ. ગૉ . બડૉવ  
ષઽૂષડૂ ઇુપગીળૂ 

ળ૫ળબ૮૫૬૬ ૯૯૯૯૯૫૮૨૱૫ ઑજ-૫૨/૩બ૯, ઽ્બૂઽ્ર 
ઑબીડર્રૉન્ ડ, સી  ૂફઙળ, 
઼ળગીળૂ ષ઼ીઽદ ઼ીરૉ, 
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૮૫. 

ૂરદૂ ગૉ .ઑ઼. ફીથીષડૂ         
઼ઽીલગ ષૂરી ુફલીરગ 

ળ૫ળબ૬૮૨૯ ળ૮૮૫૯૯૮૯       
૯૯ળ૬૫૫૯ળ૮ળ 

ષીલ-૯, યીષફી ભવૉડ઼, 
ફીળીલથફઙળ મ઼  ડૉન્ ણફૂ 
મીઞૃરીઅ બીવણૂ,  
ઇરનીષીન-૫૱ળ૫૬૮ 

ૂ ઈળ.બૂ. ઈલળ  
઼ઽીલગ ષૂરી ુફલીરગ 

ળ૫ળબ૮૫બ૨ ૪૪૱૩૬૯૭૮ ઼ૂ.૩/૩૩, ન્ લૃ ઙ્બીવમીઙ 
઼઼્ી. ુ લી ુ઼ફૉરીફૂ 
મીઞૃરીઅ ગૅ  થફઙળ, ો઼ઞબૃળ 
મ્પી, ઇરનીષીન-૫૱ળ૫૬૮ 

ૂ ઑ. ઑર. ૂરીશૂ 
઼ઽીલગ ષૂરી ુફલીરગ 

ળ૫ળબ૬૮૩૱ ળ૫ળ૬૬૯૫૬ 
૯૯ળ૬૮૫બ૯૨૯ 

રી ુદ ુષઽીળ, પ્ વ્ડ 
ફઅ.બ૩/૩, ૉ઼ગડળ-૬/ઑ 
રઽીનૉષ રઅિનળફૂ મીઞૃરીઅ, 
ઙીઅપૂફઙળ.-૫૱ળ ૨૨૬

ૂ ઑજ.ઑર.જફફ  
઼ઽીલગ ષૂરી ુફલીરગ 

ળ૫ળબ૮૫૬૯ ળ૯૬બબળ૯૬    
૯૱ળ૬૬૫૨બ૯૨ 

ળબ/ળ૯ળ, 
ઈનસર્ફઙળ,ફીળથબૃળી,  
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૩૫.

ૂ ઞૉ.ઑર.ઙ ણવૂલી 
઼ઽીલગ ષૂરી ુફલીરગ 

ળ૫ળબ૮૫૬૱ ૯૬ળ૯બ૯ળળ૱૫ પ્ વ્ડ ફઅ.૫૱૨/૩,  
ૉ઼ગડળ-૱/મૂ,  

ઙીઅપૂફઙળ.-૫૱ળ ૨૨૱

ૂ મૂ.ઈઉ. રઽૉદી,  
઼ઽીલગ ષૂરી ુફલીરગ 

ળ૫ળબ૮૫૬૮ ળ૯૬૩૯૯૱૨     
૯૱ળ૬ળબ૯૬૱૫ 

બળ/૮૩૱, ઈ઼્બીવષ 
ઑબીડર્રૉન્ ડ, ફીળથબૃળી, 
ઇરનીષીન.

બઙીળ ઇફૉ િઽ઼ીમ ઇુપગીળૂફૂ ગજૉળૂ 
બ્ વ્ગ ફઅ. ૩૪, ઞૃફી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ મૂ. ણૂ. જાફૂ 
બઙીળ ઇફૉ િઽ઼ીમ ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૭૫૯૭૯ 
૪૫૪૭૫૯૯૩-ભૉ

૪૫૪૬૬૨૬૨ પ્ વ્ડ ફઅ. ૩૩૮૯/૪,  
ૉ઼ગડળ-૪/ઑ, ઙીઅપૂફઙળ.  

ૂ ઑ઼. ઑ. સીઽ      
િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ ષઙર્-૩ 

૪૫૪૭૫૯૮૫ 
 

૪૭૮૪૱૨૪૮ 
૪૯૬૱૨૭૱૯ 

અ઼યષ ભવૉડ઼, સીઽ ગ્વ્ફૂ, 
સીઽબૃળ નળષીજા મઽીળ,  
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૨૬.      

ૂરદૂ ઑ઼. જી. બીઢગ 
િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ ષઙર્-૩ 

૪૫૪૭૯૯૬૯ 
 

૪૮૱૬૨૯૬૭ જી-૩૱, સૂષપીળી 
ઑબીડર્રૉન્ ડ, ઽૉળૂડૉઞ ડીષળ 
બી ૉ઼, ધવદૉઞ, ઇરનીષીન.  
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ૂ ઑર. ષૂ. જોહૂ   
િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ ષઙર્-૪
  

૪૫૪૭૬૨૭૮ 
 

૪૯૬૭૪૪૩૭ ૫૮/૬૩૯, રઅઙવરૅુદર્ 
ઑબીડર્રૉન્ ડ, ફીળથબૃળી 
ડૉવૂભ્ફ ઑક્ષજૉન્ ઞ બી ૉ઼, 
ઇરનીષીન. 

ૂ ષૂ. ઼ૂ. રનીદ   
િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ ષઙર્-૪ 

૪૫૪૭૫૯૮૭ ૪૫૪૫૬૪૬૨ પ્ વ્ડ ફઅ. ૪૬૨/૪,  
ૉ઼ગડળ-૭/ઑ, ઙીઅપૂફઙળ.  

ુઞ ી  ુદજોળૂ  ગજૉળૂ, ઙીઅપૂફઙળ 
ઑર.ઑ઼.ુમ  ણીંઙ, ‘ણૂ’ બ્ વ્ગ, ગર્ીઋન્ ણ ભવ્ળ,઼ૉગડળ-૩૩, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂરદૂ ઈળ. બૂ. નળજી 
ુઞ ી ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ  

૪૫૪૭૯૨૯૨-ભૉ  ૫૨૩૪૨૫૭૬  
૯૱૯૯૨૨૬૩૨૫ 

 ૩૱૨/૪૩૭૯, ુદક્ષી 
ઑબીડર્રૉન્ ડ, ઼્વી ળ્ણ, 
ફીળથબૃળી, ઇરનીષીન. 

ૂ ઑ઼. ઑ. જીષણી 
ઇુપગ ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ            

૪૫૪૭૨૯૯૮ ૪૫૪૬૱૬૯૮ 
૯૯૪૬૬૱૯૯૨૮ 

૯૨૯/૪, ‘ચ-૩’ 
ૉ઼ગડળ-૱, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑ઼.ઑર. બળરીળ બૉન્ સફ ૪૫૪૭૩૩૯૭, ૪૫૪૭૯૨૯૩

ૂ ઑ. જી. ષીશઅન કણૂડ ૪૫૪૭૩૩૯૮

ૂ ઑ. જી. ષીશઅન મૃગ ૪૫૪૭૩૩૯૬

ૂ ઑ઼.ઑર. બળરીળ રઽૉગર ૪૫૪૭૩૩૯૱

બઙીળ ઇફૉ િઽ઼ીમ ઇુપગીળૂફૂ ગજૉળૂ 
઼ૂ-૩૨, મઽૃરીશૂ રગીફ, વીવ નળષીજા, ઇરનીષીન- ૫૱૨૨૨૩

ૂ ઑર.ઑર.ર ગદૂ 
બઙીળ ઇફૉ િઽ઼ીમ ઇુપગીળૂ 

૪૭૭૨૨૫૯૭ 
૪૭૭૨૨૫૯૭-ભૉ

૪૪૩૫૭૫૬૨ ૪૮૯૱, ઙવૂફઅ ૫, ઼્નીઙળફૂ 
બ્શ, ગીવૃબૃળ, ઇરનીષીન

ૂરદૂ ઑ.ઑર.નષૉ 
િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ 

૪૭૭૨૨૮૪૮ ૪૮૱૭૫૮૱૫ ૪૬, A /૪, વીણ ઼઼્ીલડૂ, 
ગ્રફ પ્વ્ડફૂ ઼ીરૉ, ઞજી઼ 
મઅઙવ્ટ ળ્ણ, ઇરનીષીન.

ષીુથુજ્લક્ષૉળી ગુર ળફૂ ગજૉળૂ, ઇરનીષીન
ષીુથુજ્લગષૉળી યષફ, ઈ રળ્ણ

ૂ ઙૃ ઼ીન રઽીબી  
ષીુથુજ્લગષૉળી ગુર ળ 

૪૮૭૱૩૯૪૯ ૪૮૫૨૬૩૱૬
૯૯૯૱૬૨૭૫૮૪ 

઼ૂ/૪,઼ૃન્નળર ભવૉડ, ઑવ. 
ણૂ. ઑન્જી. ગઅબીઋન્ણ 
ફષળઅઙબૃળી, ઇરનીષીન. 

ૂ રૃગૉસ બૃળૂ  
ઘી઼ ષીુથુજ્લગષૉળી ગુર ળ  

૪૮૭૱૩૫૯૫
૪૮૭૱૨૨૯૭ -ભૉ 

૪૮૬૮૩૯૫૯
૯૯૯૱૬૨૱૨૱૱ 

ણૂ/૨૫, ઼રર્બથ ફ્વૉટ઼્, 
ઙૃવમીઊ ડૉગળી, ઈઅમીષીણૂ, 
ઇરનીષીન.૫૱૨૨૩૭ 

 
ઇુપગ ષીુથુજ્લગષૉળી 
ગુર ળ (દગૉનીળૂ)(જીઞર્)        

૪૮૭૱૫૭૫૯
૯૯૯૱૬૨૭૪૭૭ 

૪૮૱૭૭૯૱૯
૯૱૪૭૨૯૱૬૱૯ 

૪૨૪, ઼ષ ળ ડીષળ, 
ઞલ ઇઅમૉ ફઙળ બી ૉ઼, ધવદૉઞ, 
ઇરનીષીન.૫૱૨૨૭૬ 
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ઇુપગ ષીુથુજ્લગષૉળી   
ગુર ળ (ઇન્ષૉ.ઇફૉ ષૉડ) 

૪૮૭૱૩૫૱૯
૪૮૭૱૪૬૬૭-ભૉ 
૯૯૯૱૬૨૭૪૭૭ 

૪૮૱૭૭૯૱૯
૯૱૪૭૨૯૱૬૱૯ 

૪૨૪, ઼ષ ળ ડીષળ, 
ઞલ ઇઅમૉ ફઙળ બી ૉ઼, ધવદૉઞ, 
ઇરનીષીન.૫૱૨૨૭૬ 

 
ઇુપગ ષીુથુજ્લગષૉળી  
ગુર ળ  (ષિઽષડ) 

૪૮૭૱૫૯૪૩
૪૮૭૱૪૯૩૬-ભૉ 

૪૫૪૬૭૮૱૯
૯૯૯૱૪૭૫૭૫૭ 

૯૯૭/૪, ઈફઅન પીર 
઼઼્ીલડૂ, ૉ઼ક્ડળ-૩૫/મૂ, 
ઙીઅપૂફઙળ 

 
અ઼લૃ. ષી. ષૉળી ગુર ળ (ગીલની) 

૪૮૭૱૪૱૨૭ ૯૱૪૬૪૯૯૭૭૯ ૪/૪૩, બિળ ર ઈ ર, 
ુસષળઅઞફૂ જીળ ળ દી બી ૉ઼, 
ૉ઼ડૉવીઊડ, ઇરનીષીન. 

ૂ ઑફ.઼ૂ. ઇઅપીળૂલી 
અ઼લૃ. ષી. ષૉળી ગુર ળ (કણૂડ) 

૪૮૭૱૪૬૬૮ ૪૮૯૪૬૮૪૪
૯૱૯૱૨૫૩૬૨૩ 

૫૨૪,ઇષપ ળૉ઼ૂણન઼્ૂ, 
ૉળથીુદધર્ નૉળી઼ળ બી ૉ઼, 

જોપબૃળ ઙીર, ૉ઼ડૉવીઊડ, 
ઇરનીષીન 

ૂ ઈળ.જી.રગષીથી  
ફીલમ ષીુથુજ્લગષૉળી ગુર ળ 
(રઽૉગર) 

૪૮૭૱૩૫૬૬ ૬૨૨૮૯૬૭૯
૯૱૯૯૬૨૮૩૯૯ 

૫૭, નૉષુ લ મઅઙવ્, 
ઈફઅનફઙળ જીળ ળ દી, 
ૉ઼ડૉવીઊડ ળ્ણ, ઇરનીષીન. 

 
ફીલમ ષીુથુજ્લગષૉળી ગુર ળ 
(ઙષફર્રૉન્ડ ઑઞન્ડ-૩) 

૪૮૭૱૨૯૩૩ ૪૮૱૭૮૱૭૬
૯૱૪૭૩૯૮૮૫૯ 

--

 
ફીલમ ષીુથુજ્લગષૉળી ગુર ળ 
(ઙષફર્રૉન્ડ  ઑઞન્ડ-૪)  

૪૮૭૱૨૯૩૩ -- --

઼અલૃગદ ષીુથુઞલગષૉળી ગુર ળ ૂ, ુષયીઙ-૩, ઇરનીષીન 
ષીુથુઞલગ ષૉળી યષફ, ઈ રળ્ણ,ઇરનીષીન

ૂ ઑફ.઼ૂ.ઇઅપીળૂલી  
અ઼લૃગદ ષીુથુઞલગષૉળી 

ગુર ળ (કણડ) 

૪૮૭૱૮૯૩૭ ૪૮૯૪૬૮૪૪
૯૱૯૱૨૫૩૬૨૩ 

૫૨૪,ઇષપ ળૉ઼ૂણન઼્ૂ, 
ૉળથીુદધર્ નૉળી઼ળ બી ૉ઼,  

જોપબૃળ ઙીર, ૉ઼ડૉવીઊડ, 
ઇરનીષીન 

ૂ ગૉ .ઑ઼.બઅ ી    
ફીલમ ષીુથુઞલગષૉળી  
ગુર ળ (કણડ-૩) 

૪૮૭૱૨૯૬૩ ૪૮૫૨૬૪૬૬
૯૬૪૯૨૬૨૩૬૯ 

૯૭/૫, ઑવ ગ્વ્ફૂ, 
ઈઅમીષીણૂ, ઇરનીષીન-૩૭. 

ૂ બૂ.ઞૉ.ષીશી 
ફીલમ ષીુથુઞલગષૉળી  
ગુર ળ (ુષષીન-૩) 

૪૭૭૨૯૭૯૯ ૯૱૯૯૨૯૱૮૱૩ પ્વ્ડફઅ.૭૯૫/૩,
ૉ઼ક્ડળ-૯/મૂ, ઙીઅપૂફઙળ  

ૂ બૂ.ઈળ.િડણષીથૂ 
અ઼લૃગદ ષીુથુઞલગષૉળી 

ગુર ળ 

૪૮૭૱૩૨૱૯ ૯૱૪૬૬૨૯૩૯૯ ૫૯, નૉુષ લી મઅઙવ્-૪ 
૩૨૨ભૄડ ળ્ણ, ઈફૉનફઙળ 
કર઼્્ળ્ણ, રપૃળ ઽ્વ બીઝશ 
ઇરનીષીન-૩૭. 



159 
 

ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ 

઼અલૃગદ ષીુથુઞલગષૉળી ગુર ળ ૂ, ુષયીઙ-૫, ઙીઅપૂફઙળ. 
઼ૉગડળ-૩૨-ઑ, ગૃમૉળ યષફ, ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ઈળ.બૂ.ુ ષૉનૂ 
અ઼લૃગદ ષીુથુઞલગષૉળી 

ગુર ળ ૂુષયીઙ-૫,  

૪૫૪૫૱૪૪૯
૪૫૪૪૭૯૯૮-ભૉ 

૯૬૪૯૫૨૩૯૯૯ પ્વ્ડ ફઅ.૪૯૪/૪  
ૉ઼ગડળ-૩/઼ૂ  

જ ળ્ણ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ બૂ.ઞૉ.ષીશી (જીઞર્) 
ફી.ગ. ૂ.(ઇબૂવ)ઙીઅપૂફઙળ 

૪૫૪૬૭૬૨૫ ૯૱૯૯૨૯૱૮૱૩   
૪૫૪૬૬૫૮૯ 

પ્વ્ડ ૭૯૫/૩ ૉ઼ગડળ-૯ મૂ, 
ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ગૉ .મૂ.ટષૉળૂ 
ફીલમ ષી.ષૉળી ગુર ળ, 
ુષ-૫, (ઇન્ષૉહથ)  

૪૫૪૫૨૱૨૯ ૪૮૫૨૪૭૨૩     
૯૱૪૬૨૩૮૩૨૭ 

૫૨૪,ર્ઽૂફૂ ઑબી.-૩૬ 
S.M. ગઅબીઋન્ણ,ઈઅમીષીણૂ, 
ઇરનીષીન  

ુફલીરગ, બૉન્સફ ઇફૉ ્ષૂણન્ડ ભઅણ, બૉન્સફ જૄગષથીઅ ગજૉળૂ, ઇરનીષીન
ઑર. ઑ઼. ુમ ણીંઙ, વીવનળષીજા, ઇરનીષીન. 

ૂ ઞૉ. ઈઉ. િઽઅણ્જી   
બૉન્ સફ જૄગષથીઅ ઇુપગીળૂ   

૪૭૭૨૩૨૪૩ 
૪૭૭૨૩૨૪૩-ભૉ

૪૫૪૬૨૯૮૫  
૯૬૪૯૫૩૬૫૪૫

૱૯૯/૪, ૉ઼ગડળ-૩૫/મૂ, 
ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ જી. બૂ. ભથ઼ૉ    
ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ (બૉન્ સફ)   

૪૭૭૨૨૮૫૯ 
 

૯૬૪૱૪૩૯૱૩૨ ઑર-૭/૮૩/૬૱૭, 
સી ૂફઙળ ઽીઋ઼ીંઙ ગ્વ્ફૂ, 
ષપર્રીફ ડીષળ બી ૉ઼, 
ફીળથબૃળી, ઇરનીષીન. 

ુફળૂક્ષગ, ધીુફગ યઅણ્શ િઽ઼ીમ, ઙીઅપૂફઙ૪ 
બ્વ્ગ ફઅ. ૩૯, મૂજો રીશ, ષૂરી ઇફૉ વૉઘી યષફ, ણ્.જીષળીઞ રઽૉદી યષફ અ઼ગૃવ, ઙીઅપૂફઙ૪

ૂ ઑજ.ઑર. ૭ડૉવ 
ુફળૂક્ષગ 

૪૫૪૭૫૯૨૱ 
બૂ.ઑ. ૪૫૪૭૬૮૪૨

૪૫૪૬૩૫૮૫ 
૯૱૪૭૮૮૭૬૪૪ 

૪૮૩/૩, ઙ-૩ ડીઊ૭,  
ૉ઼ગડ૪-૩૯,  

ઙીઅપૂફઙ૪ - ૫૱૪૨૩૯ 

ૂ ઑ઼.ણૂ.઼્વઅગૂ  
ફીલમ ુફળૂક્ષગ 

૪૫૪૭૫૯૨૯ ૪૫૪૪૯૩૬૱ 
૯૱૪૭૩૪૩૩૬૱ 

પ્વ્ડ ફઅ. ૩૬૯૱/૩,  
ૉ઼ગડ૪- ૫/ણૂ,  

ઙીઅપૂફઙ૪ - ૫૱૪૨૨૮ 

ૂ મૂ.મૂ.ઙ્૪  
઼ઽીલગ ુફળૂક્ષગ (ઑવ.ઈ૪) 

૪૫૪૭૬૯૯૫ ૪૮૬૭૮૯૱૭ 
૯૫૪૯૯૯૭૯૨૱ 

૪૩, દૉઞૉન્ ન બીગર્  ઼઼્ીલડૂ, 
ુરળીુમ્મગી ળ્ણ, ફી૪થબૃળી, 
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૩૫ 

ૂ ઑજ.ઑર.જોહૂ 
઼ઽીલગ ુફળૂક્ષગ (઼.રૃ.) 

૪૫૪૭૬૮૮૬ ૯૬૪૯૫૨૨૱૯૩ મૂ/૮, નૉષ઼ૂડૂ ુફરીર્થ  
ડીષ૪ ઼ીરૉ, ચીડવ્િણલી,  
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૮૩ 

ૂ મૂ.ઑર.૭ડૉવ 
રનનફૂસ ઼ઽીલગ ુફળૂક્ષગ 
(લૃુફ.) 

૪૫૪૭૬૮૯૨ ૪૮૮૫૭૮૩૨ 
૯૯૪૫૨૬૭૯૯૬ 

ઑ-૪૯, યીષફી ડૉફીરૉન્ડ, 
મૉળૉઞ ળ્ણ, ષી઼થી,  
ઇરનીષીન - ૫૱૨૨૨૯ 
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ુઞ ી ઼ઽીલગ ુફળૂક્ષગફૂ ગજૉળૂ, ઙીઅપૂફઙ૪ 
બ્વ્ગ ફઅ. ૫૨/૭-૮, જ-ડીઊબ, ૉ઼ક્ડળ-૯,  ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ ઑ઼. ઑ. ળીષવ 
ુઞ ી ઼ઽીલગ ુફળૂક્ષગ 

૪૫૪૬૱૫૬૮ 
૪૫૪૬૱૫૬૮-ભૉ 

૯૯૨૬૩૮૨૮૬૮ ઑ-૪૬, ઼ષર્નસર્ફ 
ઑબીડર્રૉન્ડ, ળીરનૉષફઙળ, 
ૉ઼ડૉવીઊડ, ઇરનીષીન. 

ુઞ ી ઼ઽીલગ ુફળૂક્ષગ, ધીુફગ યઅણ્શ, ઇરનીષીન 
ઝ ્ રીશ, ુઞ ી બઅજીલદ યષફ, ઇરનીષીન-૫૱૨૨૨૩

ૂ ઞૉ. ઑ. મીળ્ડ 
ુઞ ી ઼ઽીલગ ુફળૂક્ષગ 

૪૭૭૨૯૫૬૩ ૯૱૪૭૪૩૬૩૬૩ ઑભ-૩૪, લીર ુષઽીળ 
ઑબીડર્રૉન્ડ, ઞજી઼ મઅઙવ્, 
જીળ ળ દી બી ૉ઼, મ્ણગનૉષ, 
ઇરનીષીન. 

ૂ જી. ઞૉ. ુ ષૉનૂ 
રનનફૂસ ઼ઽીલગ ુફળૂક્ષગ 

૪૭૭૨૩૯૮૫ ૯૯૨૬૨૩૫૩૩૯ ગૉ-૪૨૪, ઼ઞર્ફ ડીષળ, 
ઙૃ ગૃવ ળ્ણ, રૉરફઙળ, 
ઇરનીષીન. 

ૂ ઑજ. ઑજ. બઅ ી 
રનનફૂસ ઼ઽીલગ ુફળૂક્ષગ 

૪૭૭૨૩૯૮૫ ૪૯૮૮૨૩૫૱ 
૯૯૯૱૨૫૭૭૬૭ 

૪૫, ઽિળફઙળ ઼઼્ીલડૂ, 
ચીડવ્ણૂલી, ઇરનીષીન. 

ઙૃઞળીદ ષૉ  લૃ ઑણૉણ ડૉક્ષ ડર્ ૂબ્ લૃફવ 
ણૂ-ળ, મઽૃરીશૂ રગીફ, વીવ નળષીજા, ઇરનીષીન 

ઞ  ડૂ઼ ગૉ .ઑર. રઽૉદી 
ઇધ્ લક્ષ 

ળબબ૨૩૯ળબ ળ૮૬૫૨૱૯૯  
૯૯૯૱૬૨બ૮૮૮ 

૯, ઽીડગૉસ ગ્.ક.઼઼્ીલડૂ 
઼ડટૉષૂલ ર઼્ ઽીઉ  ગૄવ ળ્ણ, 
ફષજીષફ બૉ  ડ કભૂ઼, 
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૩૬.

ૂ ઑર.ડૂ. ઋફણગડ   
઼ભ્ લ 

ળબબ૨ળ૯૯૨ ળ૮૬૮૫૮૬૨ ઼ૂ-૬, ઼ત્ લર ભવૉડ, ઙૃઞળીદ 
ગ્વૉઞ બીઝશ, ઇરનીષીન.

ૂ ઑ.ઑર. બડૉવ 
ઉ.જી. ળજી  ડર્ ીળ 

ળબબ૨૮૮૯૱ - ૫૩/ળ૬૬, ઙૃઞળીદ ઽીઋ઼ીંઙ 
ગ્વ્ફૂ, ફૄદફ રૂવફૂ 
બીઝશ, ઼ળ઼બૃળ ઼ૂડૂ ઙ્  ણ 
ુ઼ફૉરી બી ૉ઼, ઇરનીષીન.

ઙૃઞળીદ  ડૉ ડ ભીલફીન્ ઼ ૂલવ ઼ુષર઼્ૂ઼ ુવ., 
ષીંઙ મૂ-૫, ૫ જો રીશ, ઘુફઞ યષફ, ૩૫ળ ભૄડફ્ ળીંઙ ળ્ણ, ષ  ીબળૃ, ઇરનીષીન. 

ૂ ગૉ . ગોવી઼ફીધફ 
ષઽૂષડૂ અ઼જીવગ ૂ  

ળ૯૯૩ળબળ૱-૫૨ ળળ૱૱૬૬૫૫    
૯૱ળબ૨૬૯ળળળ 

મઅઙવ્ ફઅમળ-૮, ઈઉબૂઑ઼ 
કિભ઼ળ્ રૉ઼ફૂ મીઞૃરીઅ 
ણભફીશી, સીઽૂમીઙ, 
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૨૬ 
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ૂ રુફહ ગૉ . ષરીર્ 
઼ૂ.ષીઉ઼ ૉ઼ૂણૉ ન્ ડ 

ળ૯૯૩ળબળ૱-૫૨ ળ૫ળબળ૯ળ૫  
૯૯૯૯૱૱ળ૬૩૬ 

જી-૩૯, ૉ઼ગડળ-૯, 
ઙીઅપૂફઙળ.  

ૂ ઽૉરઅદ બઅદ  
રૉફૉઞળ 

 ળ૮૯ળ૩૬ળ૨  
૯૱ળબ૨૬૯ળ૱૬ 

મૂ-૱૫ ઼ૃળ઼ીઙળ 
ઑબીડર્રૉન્ ડ, ૉળથીદૂધર્ 
મઅગ્ વ્ટ બી ૉ઼, ૉ઼ડૉવીઉડ ળ્ણ,  
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૩બ 

ઙૃઞળીદ  ડૉ ડ ઉન્ ષૉ  ડરૉન્ ડ  ુવ., 
ઑજ.ગૉ . ઽીઋ઼, ૮ ઢ્ રીશ, ઈ રળ્ણ, ઇરનીષીન-૯. 

ૂ ઇદૃફ જકર્ષુદર્ 
રૉફૉઞીંઙ ણૂળૉગડળ 

ળ૮બ૱૮૮૫૮ -  -  

ૂ ફૂવૉન્ નૃ ળીષવ  
ઞફળવ રૉફૉઞળ ઑન્ ણ ગઅબફૂ 
ૉ઼કર્ૉડળૂ 

૪૮૭૯૯૯૫૩ ળબ૬૮૫૫૨૫ ૬,ઑ, જાઙૅદૂ ઼઼્ીલડૂ, 
ઞષીઽળ જ્ગ, રથૂફઙળ, 
ઇરનીષીન. 

 
 

 

S S S 
 

ÀõâäHëí ÕþëMÖ ÀßäëÞë hëHë ±ëÔëßVÖ_Ûù ÈõÑ äÔëßõ 
ìÞßíZëHë Àßäð_, äÔëßõ ±ÞðÛä Àßäù ±Þõ äÔëßõ ±PÝëç 
Àßäù. 

x 

FÝëßõ ÕìßãV×ìÖ ÜÞðWÝÞë VäÛëäÞõ ±ÞðÀ>â èùÝ Èõ IÝëßõ 
ÜÞðWÝ çðÂí èùÝ Èõ. Õß_Öð Éõ ÜëHëç ÕùÖëÞù VäÛëä 
ÕìßãV×ìÖÞõ ±ÞðÀ>â ÚÞëäí åÀõ Öõ çú×í äÔð çðÂí Èõ. 
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બઅજીલદ, ગર્ીર ઙૅઽુફરીર્થ ઇફૉ ગર્ીર ુષગી઼ ુષયીઙ 
બ્વ્ગ ફઅ.૱, ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ 
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ૂ ઈળ.ઑર.બડૉવ 
ઇુપગ રૃખ્લ ઼ુજષ 
(બઅજીલદ) 

૪૫૪૭૩૩૨૩ 
 

૪૪૮૱૮૪૫૪ 
૯૯૯૱૬૨૮૩૪૩ 

૩૪, નરલઅુદ બીગર્   ઼઼્ીલડૂ, 
઼ૂષૂવ ઽ્  બૂડવફૂ બીઝશ, 
સીઽૂમીઙ, ઇરનીષીન 

ૂ ઈળ.ણૂ. ઓલી 
ઇુપગ રૃખ્લ ઼ુજષ(બઅ)ફી  
ળઽ  લ ઼ુજષ  

૪૫૪૭૩૩૨૫ 
 

૯૯૪૭૭૨૭૪૮૭ 
 

ઑ/૯૩, ીળગીબૃળૂ ઼઼્ીલડૂ 
઼ળૉળી ળ્ણ, ગવૂગૃઅણ, પ્શગી, 
ુઞ. ઇરનીષીન 

ૂ ઑર.ઑજ.રૃઝણૂલી 
ઇુપગ રૃખ્લ ઼ુજષફી ઇઅઙદ 
રનનફૂસ 

૪૫૪૭૩૩૨૫ ૪૫૪૬૯૭૪૱ પ્ વ્ડ ફઅ-૩૩૩૩/૪, 
ૉ઼ગડળફઅ.-૫/ણૂ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂરદૂ ળૂદી દૉષુદલી 
ગુર ળ-ષ-ઇગર્ ઼ુજષ 
(ગર્ીર ુષગી઼) 

૪૫૪૭૫૬૮૩ 
 
 

૪૫૪૪૨૪૭૯ 
૯૯૯૱૬૨૮૩૫૮ 
 

પ્ વ્ડફઅ.-૭૫૫/૪, 
ૉ઼ગડળફઅ.-૱, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ગૉ . ઑ. ધ્ર઼ 
ગુર ળ ૂ ઇફૉ 
ઇગર઼્ુજષ ૂફી ઇગર્ ળઽ લ 
઼ુજષ 

૪૫૪૭૫૬૮૩ 
૪૫૪૭૩૬૨૭ 

૯૱૯૱૨૱૫૪૯૮ ૯, ઼ષ નલફઙળ, ૉ઼ગડળ-૫૨ 
ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ િનફૉસ ઞૉ.જોહૂ 
ઇઅઙદ રનનફૂસ ૂ,    
ગુર ળ-ષ- ઇગર્ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૫૬૮૩ 
૪૫૪૫૭૯૯૮  
૪૫૪૭૯૯૪૯-ભૉ  

૯૱૪૭૯૨૬૫૭૯ પ્ વ્ડફઅ.-૩૩૩૩/૪, 
ૉ઼ગડળ ફઅ.-૬-ઑ, 

ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ણૂ.ઞૉ.પીળોલી 
ઇુપગ ઼ુજષ(ઙૅઽ ુફરીર્થ)

૪૫૪૭૪૨૮૯ 
 

૪૫૪૭૬૱૯૪ 
 

૪૬૮, ઙ-ડીઉબ  
ૉ઼ગડળ ફઅ-૩૯, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઑફ.ઈળ.સીઽ 
ફીલમ ઼ુજષ( ૉ઼ષી)  

૪૫૪૭૩૩૨૯ 
 

૪૫૪૪૪૫૪૪ 
 

પ્ વ્ડફઅ-૭૩૮/મૂ/૩,  
ૉ઼ગડળ ફઅ. ૱-મૂ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ બૂ.ઑર.બડૉવ  
ફીલમ ઼ુજષ( ૉ઼ષી)ફી 
ઇઅઙદ રનનફૂસ  

૪૫૪૭૩૩૨૱ 
 

- 
 

પ્ વ્ડ ફઅ-૬૯૭/૩, ૉ઼ગડળ 
ફઅ-૮-ઑ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ગૉ .ઑ઼.બડૉવ 
ફીલમ ઼ુજષ(દબી઼) 

૪૫૪૭૩૩૩૫ 
 

૪૯૬૱૨૫૪૪ 
 

ઑ-૩૮,઼ૂ.બૂ.ફઙળ, 
ચીડવ્ણૂલી, ઇરનીષીન 

ૂ ઑર.ઑજ.જીષણી 
ફીલમ ઼ુજષ(દબી઼)ફી 
ઇઅઙદ રનનફૂસ  

૪૫૪૭૩૩૩૪ 
 

૯૪૪૱૫૩૩૯૩૮ 
 

પ્ વ્ડફઅ-૩૫૨૩/૩, 
ૉ઼ગડળફઅ.-૬઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ 
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ૂરદૂ ઑજ.ઑફ.રૉજીલીદળ 
ફીલમ ઼ુજષ (ગર્ીરુષગી઼)
  

૪૫૪૭૩૩૭૬ 
 
 

૪૯૬૭૪૯૱૨ 
 

ઑ-૩૨,ગરર્જીળૂફઙળ, 
ુષયીઙ-૩, ચીડવ્ણૂલી, 
ઇરનીષીન 

ૂરદૂ ઑજ.ષૂ.બળરીળ 
ફીલમ ઼ુજષ(ગર્ીર 
ુષગી઼)ફી ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪૭૩૩૭૱ 
 

૪૫૪૪૱૮૨૱ 
 

પ્ વ્ડફઅ-૭૪૫/૪, 
ૉ઼ગડળફઅ.-૫-઼ૂ,  ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઼ૂ.ઑ઼.ળીઞબીવ 
ફીલમ ઼ુજષ(રઽૉગર) 

૪૫૪૭૩૩૨૯ 
 

૪૭૫૪૪૯૭૯ 
 

૩,મૂ વ  રૂગૃઅઞ 
઼઼્ીલડૂ,ષોગૃઅ ઢપીર રઅિનળ ઼ીરૉ, 
નીથૂવૂરણી,ઇરનીષીન-૪૱ 

ૂ ઑર.ઞૉ.બળરીળ 
ફીલમ ઼ુજષ(રઽૉગર)ફી 
ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪૭૩૩૩૨ 
 

૪૫૪૬૩૨૬૩ 
 

પ્ વ્ડફઅ-૩૨૭/૪, 
ૉ઼ગડળફઅ.-૫-ઑ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ગૉ .ઑર.બડૉવ 
ફીલમ ઼ુજષ 
(મઞૉડ, અ઼ગવફ,ઈઉ.ડૂ) 

૪૫૪૭૩૩૩૯ 
 

૪૫૪૫૯૱૯૯ 
 

પ્ વ્ડફઅ-૪૭૱/૪,  
ૉ઼ગડળફઅ.-૪-મૂ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઈળ. ઑ઼. ઘળીણૂ 
ફીલમ ઼ુજષ( અ઼ગવફ)ફી 
ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪૭૩૩૩૬ - બ્ વ્ગ ફઅ.૩૭૫/૫, 
જ- ડીઉબ, ૉ઼ગળડળ-૩૯, 
ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ષીલ. ઼ૂ. રઽૉદી 
ઋબ઼ુજષ(ઙૅઽ ુફરીર્થ) 

૪૫૪૭૩૩૩૩ ૪૫૪૪૯૬૮૯ 
૯૱૪૭૫૮૱૨૱૯ 

પ્ વ્ડફઅ-૩૮૭/૪,  
ૉ઼ગડળફઅ.-૮-મૂ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ મૂ. ઈળ. યઙ્ળી 
ઋબ઼ુજષ( ૉ઼ષી)  

૪૫૪૭૩૩૩૯ ૪૫૪૪૭૱૯૭ પ્ વ્ડફઅ-૯૱/૩,  
ૉ઼ગડળફઅ.-૫ઑ ન્લૄ, 

ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઼ૂ.ઑર.ળીઢ્ણ 
ઋબ ઼ુજષ(દબી઼) 

૪૫૪૭૩૩૪૩ 
 

૮૭૯૪૩૬૩૯ 
 

પ્ વ્ડફઅ-૩૬૭/૪, 
ૉ઼ગડળ ફઅ. ૫-ઑ-ન્ લૃ, 

ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ લૃ.લૃ.બઢીથ 
ઋબ ઼ુજષ(મઞૉડ) 

૪૫૪૭૩૩૪૪ 
 

૯૯૪૯૨૪૪૮૪૪ 
 

પ્ વ્ડફઅ-૮૫૮/૩, 
ૉ઼ગડળ ફઅ.-૫-઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ 

 
ઋબ ઼ુજષ(ગર્ીર ુષગી઼) 

૪૫૪૭૩૩૭૨ 
 

  

ૂ ઑફ.ણૂ.જૐપળૂ 
ઋબ ઼ુજષ(રઽૉગર) 

૪૫૪૭૩૩૩૱ 
 

૪૫૪૬૭૭૯૮ 
 

પ્ વ્ડફઅ-૩૫૮૩/૩, 
ૉ઼ગડળ  ફઅ-૬-ણૂ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઑફ.ણૂ.ઈઢષવૉ 
ઋબ઼ુજષ(બઅજીલદ)  

૪૫૪૭૩૩૪૨   
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સીઘીકફી ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ 

સીઘી ઼ૉગસફ ઇુપગીળૂફૃઅ ફીર ભ્ફ ફઅ. 

ગ ૂ ઑભ.ગૉ .બળરીળ  ૪૫૪૭૩૩૫૨ 
ર ૂરદૂ ઑજ.જી.ળીઞ ૪૫૪૭૩૩૫૫ 
ફ ૂ ઼ૂ.બૂ.ય્ઊ ૪૫૪૭૩૩૫૬ 
ટ ૂ ઼ૂ.ઑ.ફીલૂ ૪૫૪૭૩૩૫૱ 
ઝ ૂ ઑફ. ણૂ ઈઢષવૉ ૪૫૪૭૩૩૪૭ 
ણ ૂ ઈળ.મૂ.ઙીરૂદ  ૪૫૪૭૩૩૪૮ 
ઘ ૂ મૂ.ઑ઼.  બઅઞષીથૂ ૪૫૪૭૩૩૫૩ 

ઽ (રઽૉગર) ૂરદૂ ણૂ.ઑર.બઢીથ ૪૫૪૭૩૩૪૱ 
બ ૂ ઈળ.ગૉ .બડૉવ  ૪૫૪૭૩૩૫૭ 
મ ૂ ઈળ.ઞૉ.ઘળીણૂ  ૪૫૪૭૩૩૪૫ 
જ  ગૃ.ઞૉ.ઑર.જૐઽીથ  ૪૫૪૭૩૩૪૬ 
વ ૂ ઑફ.ઑજ. ઙતષૂ ૪૫૪૭૪૨૯૩ 
ઙ ૂ ઈળ.બૂ.ળીષવ  ૪૫૪૭૩૩૪૯ 
ઞ ૂ બૂ.ઑર.જોહૂલીળી ૪૫૪૭૩૩૪૯ 
દ  ૪૫૪૭૩૩૫૮ 
ષ ૂ ઑ.ઑર.યીડૂલી ૪૫૪૭૩૩૫૯ 
ઘ.ળ ૂ ઇળુષઅન રગષીથી (ફી. ૉ઼.ઇ.) ૪૫૪૭૬૭૭૩ 
ઘ.૩ ૂ ઈળ.ઑફ.જીષણી ૪૫૪૭૩૩૭૯ 
ઙ. ૉ઼વ ૂ ગૉ .઼ૂ.ળીષવ ૪૫૪૭૩૩૪૯ 
મ. ૉ઼વ ૂ ઈળ. ઞૉ. ઘળીણૂ ૪૫૪૭૩૩૪૫ 
ળજી  ડર્ ૂ - ૪૫૪૭૩૩૬૩ 
ળ્ગણ - ૪૫૪૭૩૩૬૨ 
ડીઉબ - ૪૫૪૭૪૨૯૯ 

ભૉગ઼ ફઅમળ(બઅ) - ૪૫૪-૭૪૨૭૭ 
ભૉગ઼ ફઅમળ (ગર્ીુષ.) - ૪૫૪-૭૬૯૯૭  

ગુર ળ ૂ ગર્ીર ુષગી઼ફૂ ગજૉળૂ 
બ્ વ્ગફઅ.-૩૮, ૂજો રીશ,ણ્.જીષળીઞરઽૉદી યષફ, ઙીઅપૂફઙળ

ૂરદૂ ળૂદી દૉષદૂલી  
ગુર ળ-ષ-ઇગર્ ઼ુજષ 
(ગર્ીર ુષગી઼) 

૪૫૪૭૩૬૨૮ 
૪૫૪૭૫૬૮૩ 
૪૫૪૫૭૯૯૮ 
૪૫૪૭૯૯૪૯-ભૉ  

૪૫૪૪૨૪૭૯ 
૯૯૯૱૬૨૮૩૫૮ 
 

પ્ વ્ડફઅ.-૭૫૫/૪, 
ૉ઼ગડળફઅ.-૱,ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ગૉ . ઑ. ધ્ર઼ 
ગુર ળ ૂ ઇફૉ 
ઇગર઼્ુજષ ૂફી ઇગર્ ળઽ લ 
઼ુજષ 

૪૫૪૭૫૬૮૩ 
૪૫૪૭૩૬૨૭ 

૯૱૯૱૨૱૫૪૯૮ ૯, ઼ષ નલફઙળ, ૉ઼ગડળ-૫૨ 
ઙીઅપૂફઙળ 
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ૂ િનફૉસ ઞૉ.જોહૂ 
ઇઅઙદ રનનફૂસ ૂ,    
ગુર ળ-ષ- ઇગર્ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૫૬૮૩ 
૪૫૪૫૭૯૯૮  
૪૫૪૭૯૯૪૯-ભૉ  

૯૱૪૭૯૨૬૫૭૯ પ્ વ્ડફઅ.-૩૩૩૩/૪, 
ૉ઼ગડળ ફઅ.-૬-ઑ, 

ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઑ. ગૉ . ૂષી  દષ 
રૃખ્ લ ષફ અ઼ળક્ષગ ઇફૉ 
્ઞૉગડ ણીલળૉગડળ ૂ 

(ડૂઑ઼઼ૂ) 

૪૫૪૬૭૫૫૯ ૪૫૪૬૩૯૬૬  
૯૨૯૯૯૪૱૯૭૱ 

પ્ વ્ડફઅ.-૱૭૨, 
 ૉ઼ગડળ ફઅ.-૱,મૂળ઼ી રૃઅણી 
યષફફૂ ઼ીરૉ,ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ુષફ્ન ઈળ.ળીષ 
ઇુપગ ગુર ળ ૂ(રઽૉગર) 

૪૫૪૭૫૬૭૯ ૬૨૫૪૨૮૨૬  
૯૯૯૱૬૨૭૯૭૫ 

૮૨૬,સૂળૂફ ઑબીડર્રૉન્ ડ 
જૂરફયીઉ ઉુન્  ડલૃડ 
બીઝશ,ગથીર્ષદૂ ગવમફૂ ઼ીરૉ, 
ઽવીનફઙળ, ઇરનીષીન 

ૂ નૂબ ઑજ.સીઽ 
ઇુપગ ગુર ળ ૂ(િઽ઼ીમ) 

૪૫૪૭૫૬૭૪ ૪૮૬૨૬૪૱૱ 
૯૯૯૱૬૨૭૯૭૪ 

઼ૂ-૭ ઼રબર્થ ભવૉડ 
ઑવ.ણૂ.ઑન્ જીફૂલળીંઙ ગમ્ બીઋન્ ણ, 
ઙૃવમીઉ ડૉગળી,ઇરનીષીન 

ૂ ઑજ.ઑફ.ુઝબ્ મળ 
ઇુપગ ગુર ળ ૂ 

૪૫૪૭૫૬૯૯ ૪૯૪૯૮૯૱૭ 
૯૯૯૱૬૨૭૯૯૭ 

૮ ઙ્  ણફ ઽ્મ્ ઼  
ઑ઼.જી.ળ્ણ,ઙૃ ધ્ ષીળીફૂ 
બીઝશ,ધવદૉઞ, ઇરનીષીન 

ૂ ળીરગૃરીળ  
ષફ અ઼ળક્ષગ ૂ 

૪૫૪૭૫૬૭૬ ૪૫૪૬૱૨૨૱         
૪૫૪૭૪૯૩૨  
૯૯૯૱૬૨૭૯૯૮ 

૩૩૪૭/૪, ગ દૃળૂ ગૃઅઞ, 
ૉ઼ક્ડળ-૪ણૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ બૂ. ગૉ . બીળૉ ઘ 
અ઼લૃક્દ ુફલીરગ ૂ 

૪૫૪૭૫૬૮૬ ૯૱૯૱૫૱૮૫૯૮ ૱૭, ઼ૄલ નલ મઅગ્વ્ટ, ઙૃવીમ 
ડીષળ ઼ીરૉ, ૉ઼વી ળ્ણ, ઇરનીષીન. 

ૂ ઼ૂ.ઑર.બીણુવલી 
રનનફૂસ  ગુર ળ ૂ 

૪૫૪૭૫૬૯૱ ૯૬૪૯૮૪૱૯૭૨ ઑ/૭૨૩,઼ૄલર્ગૉદૃઑબીડર્રૉન્ ડ, 
ઞજી઼ મઅઙવ્, ઇરનીષીન 

ૂ યળદ ગૉ .જોહૂ, 
રનનફૂસ ગુર ળ ૂ 

૪૫૪૭૫૬૮૮ ૯૬૪૱૩૯૯૭૯૯ ઑ-૪૨૬,ુષ  ષ ળૉ઼ૂણૉ ન્ ઼ ૂ 
ઙૃ ગૃવ ળ્ણ, રૉરફઙળ,ઇરનીષીન 

ૂ ઼ૂ.ઑર.ઙીરૂદ 
રનનફૂસ ગુર ળ ૂ 

૪૫૪૭૪૬૯૪ ૯૯૨૯૱૪૫૮૩૫ પ્ વ્ડફઅ.-૪૨૨/૪, 
ૉ઼ગડળ ફઅ.-૭-ઑ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ણૂ. ઑ. સીઽ 
રનનફૂસ ગુર ળ ૂ 

૪૫૪૭૮૯૭૭ ૯૱૪૭૬૪૯૭૱૱ ઑ/૩૨૫, ૉ઼ન્ચ્લૃળૂ ડીષળ, 
ઑ઼.જી. ઽીઊષૉ, મ્ણગનૉષ, 
ઇરનીષીન. 

ૂ ઈઉ.ઑ.રફ઼ૃળૂ 
િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ(ષઙર્- ૩)

૪૫૪૭૫૬૯૩ ૯૯૯૬૨૨૮૭૬૮ પ્ વ્ડફઅ.-૯૬૬/૩, 
ૉ઼ગડળ ફઅ.-૪-઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ 
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ુષગી઼ ગુર ળ ૂફૂ ગજૉળૂ 
ણ્.જીષળીઞરઽૉદી યષફ, બ્ વ્ગફઅ.-૩૮/૪, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઞૉ. બૂ. ઙૃ ી 
ુષગી઼ ગુર ળ ૂ(ઊ.જી.) 

૪૫૪૭૬૨૮૱ ૪૮૱૯૪૪૪૪ 
૯૯૯૱૬૨૮૫૫૨ 

 

ૂ ગૉ .ઑજ.ગફ્જીલી   
ઇુપગ ુષગી઼ ગુર ળ ૂ 

૪૫૪૭૬૨૮૭ ૪૮૯૫૩૨૱૪   મૂ.૫૫,઼ુજફ ડીષળ, ૉ઼ડૉવીઉડ, 
ઇરનીષીન 

ૂ ઑર.ઑ઼.ઢગગળ 
ફીલમ ુષગી઼ ગુર ળ ૂ 
(બઅજીલદ) 

૪૫૪૭૬૨૯૭  - પ્ વ્ડફઅ.-૯૯૩/૩, 
ૉ઼ગડળ  ફઅ-૬-ણૂ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઑર.ઑ઼.  લી઼ 
ફીલમ ુષગી઼ ગુર ળ ૂ 
(દીવૂર) 

૪૫૪૭૬૨૭૱ ૯૬૪૮૩૪૨૱૨૱ ઑ-૯,ઇજવ ળૉ઼ૂણન્ ઼ ૂબીડર્-ળ, 
ન્ લૃ ઼ૂ.જી.ળ્ણ, જીઅનઘૉણી, 

ૂ જી.મૂ.દન્ ફી 
રૃખ્ લ િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ ૂ 

૪૫૪૭૬૨૮૯  - ણૂ-૩૮,ફષનૂબ ગ્મ્ પ્ વૉક્ષ ઑ-૩, 
 ગૃવ ળ્ણ, ઼ૃયીહજ્ગ, ઙૃ ગૃશ 
ળ્ણ, રૉરફઙળ,ઇરનીષીન.૭૪ 

ૂ ગીસ મૂ.ર્નૂ 
રનનફૂસ ુષગી઼ ગુર ળ ૂ 
(રઽૉગર/બઅજીલદ) 

૪૫૪૭૬૨૯૬  પ્ વ્ડફઅ.-૩૮૭/૩, 
ૉ઼ગડળ ફઅ.-૩,ઙીઅપૂફઙળ 

ૂરદૂ બૂ.ઑ.ફૂફીરી 
રનનફૂસ ુષગી઼ ગુર ળ ૂ 
(઼ીરીન્ લ/ગીલર્કર્ર) 

૪૫૪૭૬૨૯૪  - ૮૱,જઅ વ્ગ ઼઼્ીલડૂ, 
ષીષ્વ,ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઑ઼.ગૉ .ઽૃણી  
ફીલમ 
ુફલીરગ ૂ(ઈલ્ઞફ) 

૪૫૪૭૬૨૯૫  ૯૬૪૮૬૩૭૯૱૮ ૬૫,ળ્લવ ફષી મઅઙવ્ટ,  
઼ળઘૉઞ- બીવણૂ ળ્ણ, ઞૃઽીબૃળી, 
ઇરનીષીન 

ૂ મૂ.ઞૉ.નષૉ, 
ઉન્ જીઞર્  િઽ઼ીમૂ 
ઇુપગીળૂ ૂ,(ષઙર્-૩) 

૪૫૪૭૬૨૮૫  - ૬૫,સીવૂફ-૪,  
 ગ-ળ્ણ,ષીષ્વ 

ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઼ૉષી બ઼અનઙૂ મ્ણર્  
ઑવ.ણૂ.ઑન્ જી.ગ્વૉઞ, ગમ્ બીઋન્ ણ, ઇરનીષીન-૩૭

ૂ ઈળ. ઑર. બડૉવ 
ઇધ્ લક્ષ (ઉન્ જીઞર્)  

૪૮૫૨૩૬૮૪ 
 

૪૪૮૱૮૪૫૪ 
૯૯૯૱૬૨૮૩૪૩ 
 

૩૪,નરલઅુદ  બીગર્  ઼઼્ીલડૂ, 
઼ૂષૂવ ઽ્  બૂડવફૂ બીઝશ, 
સીઽૂમીઙ, ઇરનીષીન 

ૂ ણૂ. ઞૉ. પીળોલી 
઼ભ્ લ (ઉન્ જીઞર્)  

૪૫૪૭૪૨૮૯ 
 

૪૫૪૭૬૱૯૪ 
 

૪૬૮, ઙ-ડીઊબ, ૉ઼ક્ડળ-૩૯, 
ઙીઅપૂફઙળ. 
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ૂ ઑફ. ઈળ. સીઽ 
઼ભ્ લ (ઉન્ જીઞર્)  

૪૫૪૭૩૩૨૯ 
 

૪૫૪૪૪૫૪૪ 
 

પ્ વ્ડ ફઅ. ૭૩૮-મૂ/૩, ઙ્ગૃવ 
઼઼્ીલડૂ, ૉ઼ગડળ ફઅ. ૱-મૂ,  
ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઼ૂ. ઑ઼. ળીઞબીવ 
઼ભ્ લ (ઉન્ જીઞર્) 

૪૫૪૭૩૩૨૯ ૪૭૫૪૪૯૭૯  
૯૬૪૮૫૪૪૨૪૯ 

૩/મૂ, વ  રૂગૃઅઞ ઼઼્ીલડૂ, 
ષોગૃઅ ઢ પીર રઅિનળ ઼ીરૉ, 
નીથૂવૂરણી, ઇરનીષીન 

ૂ ણૂ. મૂ. સીઽ 
઼ુજષ (ઊન્જીઞર્) 

૪૮૫૨૱૫૯૫ ૪૫૪૮૪૪૪૫ 
૯૬૪૮૮૨૮૯૮૩ 

પ્વ્ડ ફઅ. ૫૨૬-૩, ૉ઼ગડળ-૫૨, 
ઙીઅપૂફઙળ 

ગજૉળૂફ્ ઞફળવ ડૉ ુવભ્ફ  ૪૮૫૨૨૯૩૭   

ગજૉળૂફ્ ભૉગ઼ ૪૮૫૨૩૬૮૪   

ઙૃઞળીદ ળીઞલ ગર્ીર ુષગી઼ ુફઙર વૂ. 
બ્ વ્ગફઅ.-૯, ગર્ીઋન્ ણ ભવ્ળ, ઞૄફી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ

ણ્.ઑ.ગૉ .ષી  થલ 
રૉફૉઞીંઙ  િણળૉગડળ 

૪૫૪૬૩૯૭૫  
૪૫૪૪૩૯૱૪-ભૉ  

૪૮૱૭૭૯૮૫  
૯૬૪૯૫૨૮૩૮૭ 

મૂ-૪૩,ષૉ  ડ ઑન્ ણ બીગર્  
઼઼્ીલડૂ, ઙૃ  ઙ્ુષનુ઼અઽ 
ઙૃ ધ્ ષીળી બીઝશ,ઑ઼.જી.ઽીઉષૉ, 
ઇરનીષીન

ૂ ફળૉ ન્ ુ અ઼ઽ જીષણી 
 ડૉડ ફ્ણવ કિભ઼ળ  

૪૫૪૬૩૯૭૪  રૃ.બ્.ષૉણી, દી.ગવ્વ 
જી.ઙીઅપૂફઙળ-૫૱૪૯૫૭

ૂ ડૂ.મૂ.ફીલગ 
ઈુ઼  ડન્ ડ,રૉફૉઞળ(ષઽૂષડ)

૪૫૪૬૭૯૫૨ 
 
 

૪૫૪૮૨૬૭૯  
૯૯૯૱૪૩૫૮૭૱ 

૩૩૯,઼ષ નલફઙળ,
ઙૃઞળીદ ઽીઋ઼ીંઙ મ્ણર્,  
ૉ઼ગડળ ફઅ.-૫૨,ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ઑ.જી.બડૉવ 
રૉફૉઞળ(ફીઅથી)  

૪૫૪૬૭૯૫૨ ૯૯૯૱૫૭૯૯૨૯ પ્ વ્ડફઅ.-૱૯૭/૩,
ૉ઼ગડળફઅ.-૬-ણૂ, ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ઑ.ણૂ.મીળોલી  
રૉફૉઞળ (ઑન્ જી.) 

૪૫૪૬૭૯૫૨ 
 
 

૪૮૯૨૱૬૮ 
૯૱૪૭૪૩૬૯૮૭ 

૪૨૪, યૃગૃિડળ ઑબીડર્રૉન્ ડ, અ઼નૉસ 
ૉ઼ફૂ મીઞૃરીઅ, મ્ણગનૉષ, 

ષ  ીબૃળ,ઇરનીષીન

ઙૃઞળીદ ગર્ીર ઙૅઽ ુફરીર્થ મ્ણર્  
ૉ઼ગડળફઅ.-૩૨-ઑ,ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ઈળ.ઑર.બડૉવ 
જૉળરૉફ 

૪૫૪૭૨૯૩૨
 

૪૪૮૱૮૪૫૪ 
 
 

૩૪,નરલઅુદ બીગર્  ઼઼્ીલડૂ, 
઼ૂષૂવ ઽ્  બૂડવફૂ બીઝશ, 
સીઽૂમીઙ,ઇરનીષીન

ૂ ઑર. ઑ. બડૉવ 
ઽીઋુ અ઼ઙ ગુર ળ 
(ઉન્ જીઞર્)  

૪૫૪૭૨૯૪૨
 

૪૮૱૭૪૪૫૮ 
 

૫૨૫ ઼ીઅ દ ઑબીડર્રૉન્ટ઼્, ઽ્ડવ 
ગર્ીન્ણ યઙષદૂ બીઝશ, ષ ીબૃળ, 
ઇરનીષીન.
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ૂ મૂ.ગૉ .ઢગગળ  
઼ુજષ  

૪૫૪૭૨૯૪૪ 
 

૯૱૯૯૱૫૯૫૨૯ 
 

પ્ વ્ડફઅ.-૯૯૪/૩, 
ૉ઼ગડળ ફઅ.-૬-ણૂ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઑજ.ઞૉ.  લી઼ 
ષઽૂષડૂ ઇુપગીળૂ  

૪૫૪૭૨૯૪૫ 
 

૪૮૯૭૨૯૨૮ બિળ ર ઑબીડર્રૉન્ ડ 
બ્ વ્ગ ફઅ- -૩૫/૩૬૱, 
મૂરીફઙળ બી ૉ઼, ૉ઼ડૉવીઉડ ળ્ણ, 
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૩૭ 

ૂ ઑ઼.ઑ઼.બઅણલી 
ઑ  ડૉડ રૉફૉઞળ 

૪૫૪૭૨૯૬૯ 
 

૮૭૯૪૱૬૮૬ પ્ વ્ડફઅ.-૪૯૨/૩, 
ૉ઼ગડળ ફઅ.-૪-મૂ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઈળ.ઑફ. જાબુદ 
િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ 
ઉન્ જીઞર્ 
રીરવદનીળ(ષ઼ૃવીદ)  

૪૫૪૭૨૯૬૯ 
 

૮૭૬૬૫૯૩૭ ૩૱,બીષર્દૂફઙળ ઼઼્ીલડૂ, 
ઑર.ઑવ.ઑ.ગષીડર્ ર઼્ફૂ મીઞૃરીઅ, 
ઋુરલીફઙળ, ઇ઼ીળષી, 
ઇરનીષીન-૩૮ 

ૂ મૂ.ઑ.બડૉવ, 
બૂ.ઑ.ડૃ  
ઽીઋુ અ઼ઙ ગુર ળ 
ફી.ગી.ઉ.ઈલ્ઞફ(ઉન્ જીઞર્)

૪૫૪૭૨૯૫૫ 
 

૪૫૪૪૨૬૬૯ બ્ વ્ગફઅ.-૬૱૱, 
ઙીલ ૂ ઼઼્ીલડૂ, 
ૉ઼ગડળ ફઅ.-૪૯, ઙીઅપૂફઙળ 

઼ળનીળ બડૉવ ળીઞલ ષઽૂષડ ઼અ  ધી,ઇરનીષીન 
ઑ઼. ઈઊ. ઈળ.ણૂ.,  બૂબી, ઉ઼ળ્ ઼ીરૉ, ઇરનીષીન-૩૭

ૂ િનફૉસ.બૂ.ગીબિણલી 
અ઼લૃગદ ુફલીરગ ૂ, 

ળીઞલ ગર્ીર ુષગી઼ અ઼  ધી 

૮૭૪૪૪૭૭૬ 
૪૮૯૬૯૯૩૭-ભૉ  

૪૫૪૪૪૭૩૩  
૯૯૯૱૬૬૩૭૨૫ 

૪૨૯, ઽિળફીળીલથ ઑબીડર્રૉન્ ડ, 
ૉ઼ગડળફઅ-૪૯, ઙીઅપૂફઙળ 

ઙૃઞળીદ ઞરૂફ ુષઽ્થી રઞૄળ્ ઇફૉ ઽશબુદ ઙૅઽ ુફરીર્થ મ્ણર્  
ણૌ.જીષળીઞરઽૉદી યષફ, બ્ વ્ગફઅ.૩૩, ૂજો રીશ,ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ગૉ .ઑજ.ગફ્જીલી 
ઇધ્ લક્ષ  

૪૫૪૭૬૨૮૬ ૪૮૯૫૩૨૱૪ 
 

મૂ.૫૫,઼ુજફ ડીષળ, ૉ઼ડૉવીઉડ, 
ઇરનીષીન-૭૪ 

ૂ ુરવફ લી઼ 
(જી.ઑ.ઑ઼) 
઼ભ્લ ઼ુજષ  

૪૫૪૪૩૱૯૪ 
૪૫૪૭૬૭૱૪ 

  

ૂરદૂ ઞૉ. લૃ. ઽ્ળી 
ષઽૂષડૂ ઇુપગીળૂ  

૪૫૪૭૮૱૱૨ 
 

૪૫૪૫૨૭૪૫ 
 

૪૬૯/૪,ફૂગૂજૂગૂ ઑબીડર્રૉન્ ડ, 
ૉ઼ગડળફઅ-૪૪,ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઑ઼. ણૂ. ઞોફ 
ઉન્ જીઞર્ ગીલર્બીવગ ઉઞફૉળ
  

૪૫૪૭૮૱૱૫ ૯૬૪૮૱૮૫૨૨૩ ૭,યીગ્ લ ુફુપ 
ગ્.કબ.઼઼્ીલડૂ, ઙઅઙૉ  ષળ રઅિનળ 
ફજીગ, ન્ લૃ ઇણીઞથ ળ્ણ,઼ૃળદ. 
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મઅનળ્ ઇફૉ ષીઽફ લષઽીળ ુષયીઙ 
બ્વ્ગ ફઅ.૪, ૱-૯ રીશ, ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ 

ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ

ૂ મૂ. ગૉ . ુ઼અઽી  
ઇુપગ રૃખ્લ ઼ુજષ 

ળ૫ળ૭૨૭૨૱ 
ળ૫ળ૭૨૭૨૮ 

૪૮૱૭૯૯૨૯
૯૯૯૱૬૨૭૭૯૮ 

મઅઙવી ફઅ.૩૮, ગૉડૉઙળૂ ઊ.ળ, 
ઞજી઼ મઅઙવ્, મ્ણગનૉષ 
ઇરનીષીન

ૂ ઼ૂ. ડૂ. ષઙીર્સ  
ઇ.રૃ.઼.ફી ઇગર્ ળઽ લ ઼ુજષ

ળ૫ળ૭૨૭૨૱ ળ૫ળ૫૬૫૭૩ પ્વ્ડ ફઅ. ૭ળ૭/ળ,   
ૉ઼ગડળ-૯, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂરદૂ ઙૂદીમૉફ ૭ડૉવ 
ઇ.રૃ.઼.ફી ળઽ લ ઼ુજષ 

ળ૫ળ૭૨૭૨૯ ૯૬ળ૱૮૩૨૭૭૯ પ્વ્ડ ફઅ. ૭૨૯/ઑ/ળ,
ૉ઼ગડળ-૱, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ બૂ  ઑવ. બઅજીવ 
ફીલમ ઼ુજષ (ષી. લ.) 

ળ૫ળ૭૨૭૫૩ ળ૫ળ૬૬૩૩૯
૯૫૯૯૨૱૯ળળ૬ 

પ્વ્ડ ફઅ.  ૩૩૯૯/૩
ૉ઼ગડળ-ળ-ઑ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂરદૂ ઑ઼.ઑર.૭ડૉવ  
ઇઅઙદ રનનફૂસ  

૭૬૯૬૨ ળ૫ળ૫૩૩૯ળ પ્વ્ડ ફઅ.૩૱૨/૩,
ૉ઼ગડળ-૩૬ ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ણૂ. ષૂ. ઈજીલર્ 
ફીલમ ઼ુજષ (મઅ) 

ળ૫ળ૭૩૬૱૩ ળ૫ળળ૫૯ળ૫
૯૯ળ૭૩૯૬૯૬૨ 

પ્વ્ડ ફઅ. ળ૬૯/૩,
ૉ઼ગડળ-૩, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ બળૉ સ ઈળ. બઅ ી 
ફીલમ ઼ુજષ (મઅ) ફી ઇઅઙદ 
રનનફૂસ 

૪૫૪૭૩૬૱૪
 

ળ૫ળ૫૨૪૨૯
 

પ્વ્ડ ફઅ. ૩૪૯/૩,
ૉ઼ગડળ-૩-મૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂરદૂ ઑફ.ઈળ.૭ડૉવ  
ઋબ ઼ુજષ (રઽૉગર) 

૪૫૪૭૩૬૱૭ ળ૫ળ૩૩૭૫૮ પ્વ્ડ ફઅ. ૯૨૱,
ૉ઼ગડળ-ળ૯, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ઑર.ઈળ.જૐપળૂ  
ઋ૭઼ુજષ (ષી. લ.)  

ળ૫ળ૭૨૭૬૩ ળ૫ળ૬૱ળ૱૯
૯૯૯૱૯૬ળળ૨૫ 

પ્વ્ડ ફઅ.૩૯૯/૩ ૉ઼ગડળ-૭ 
ઑ, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ મૂ. ગૉ . ઞોફ   
ઘી઼ ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૭૩૬૱૯ ૯૯ળ૭૩૭૫૨૱૮ પ્વ્ડ ફઅ. ૮૯૯/ળ
ૉ઼ગડળ-૭ મૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ બૂ.  ઑફ. સીઽ 
ફીલમ ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ 

૪૫૪૭૩૬૱૱
 

૯૯ળ૭૩૭૫૨ળ૮ મૂ/૫, ુફપૂ ઑબીડર્રૉન્ડ,
ઑવ.જી. ઽ્ુ બડવ ઼ીરૉ, 
રથૂફઙળ ઇરનીષીન

સીઘીકફી ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ

સીઘી ઇુપગીળૂફૃઅ ફીર કિભ઼ફ્ ડૉવૂભ્ફ
જ-સીઘ  (રઽૉગર) ૂ ઽળૂસ સૉઢ ૪૫૪૭૩૬૱૯
ચ-૩ સીઘી (મઅનળ્) ૪૫૪૭૩૬૯૨

ચ-સીઘી 
(જીઑ઼ઈળડૂ઼ૂ-જીડૂઑ઼)

ૂ મૂ.ઑ઼.ટીવી ૪૫૪૭૨૭૭૱ 

ઘ-સીઘી (ડર્ ીન઼્બ્ડર્) ૂ ઑ઼.ઈળ.઼્ફૂ ૪૫૪૭૨૭૮૪
ળ્ગણ સીઘી ૂ ષૂ.ઑ.બડૉવ ગૉસૂલળ ૪૫૪૭૩૩૪૭
ળજી ડર્ ૂ ૂ ઼ૂ.ઞૉ.બડૉવ ગવીગર્ ૪૫૪૭૩૩૪૭ 
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ષીઽફ લષઽીળ ગુર ળ ૂફૂ ગજૉળૂ
બ્વ્ગ ફઅ.૮, મૂજો- ૂજો રીશ, ણ્.જીષળીઞ રઽૉદી યષફ, ઞૃફી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઞૉ.બૂ.ઙૃ ી  
ષીઽફ લષઽીળ ગુર ળ 

૪૫૪૭૩૫૮૭ ૪૫૪૭૬૱૮૨ મઅઙવી ફઅ.૪૩૫/ઑ,  
ઘ-ડીઉબ ૉ઼ગડળ-૩૯, 
ઙીઅપૂફઙળ 

ઇઅઙદ ઼ુજષ 
ષીઽફ લષઽીળ ગુર ળ 

૪૫૪૭૩૫૮૩ 
૪૫૪૭૩૫૮૪-ભૉ 

૪૯૭૫૨૪૱૫ ૱- ફલફળત્ફ ભવૉડ, 
ળીથૂબ,ઇરનીષીન 

ૂ ઑ.મૂ.ઙ્ળ 
ઘી઼ ભળઞ બળફી ઇુપગીળૂ  

૪૫૪૭૩૫૮૫ ૯૱૪૭૫૪૨૯૪૪ 
૯૪૮૭૯૨ 

૬૪,સૃય ઇરળ ઼઼્ીલડૂ, 
ુસષીવૂગ મગ્વ્ટફૂ બીઝશ, 
ૉ઼ડૉવીઉડ, ૩૨૨ ભૃડ ળીંઙ 

ળ્ણ, ૉ઼ડૉવીઉડ,ઇરનીષીન 

ૂ ણૂ. ઑજ. સીઽ  
ઘી઼ ભળઞ બળફી ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૭૩૫૮૮ ૯૱૪૭૪૩૪૪૩૮ ૩૨-ઑ, સૃયર ઼઼્ીલડૂ, 
ુષજ્લ જીળ ળ દી, ઇરનીષીન 

ૂ ગૉ .ઑર.બડૉવ  
ફીલમ ુફલીરગ 

૪૫૪૭૩૫૮૬ ૯૪૪૯૯૬૬૭૮૯ બ્વ્ગ ફઅ.૮૯૫, બઅજષડૂ 
઼઼્ીલડૂ, ૉ઼ગડળ-૩૫, 
ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ લૃ.મૂ.બઅણલી 
ર્.ષી.ુફળૂક્ષગ 

૪૫૪૭૩૫૮૮ ૯૱૪૭૭૯૭૪૨૯ મૂ-૩૬, સળથર ષદ ભવૉડ 
ૉ઼ડૉવીઉડ, જોપબૃળ, 

ઇરનીષીન 

ૂ ઼અઞલ બઅણલી 
ર્ડળ ષીઽફ ઼્ૂગલૃડળ 

૪૫૪૭૯૱૩૫ ૯૱૪૭૯૨૯૯૯૱ બ્વ્ગ ફઅ.૪૪/૪ પ-ડીઉબ, 
ૉ઼ગડળ-૪૪, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઑ.ગૉ .ળીઢષી,  
િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૭૩૫૮૱ ૯૬૪૯૭૯૱૯૯૨ ૩૨૩૱/૩, ૉ઼ગડળ-૩૫ ઼ૂ, 
ઙીઅપૂફઙળ 

ઙૃઞળીદ રૉળૂડીઊર મ્ણર્  
ૉ઼ગડળ ૩૨-ઑ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ મૂ.ગૉ .ુ઼ન્ઽી 
જૉળરૉફ 

૪૫૪૭૨૭૨૮ ૯૯૯૱૬૨૭૭૯૮ મઅઙવી ફઅ. ૩૮, ગૉડૉઙળૂ-ઊ૪, 
ઞજી઼ મઅઙવ્, મ્ણગનૉષ, 
ઇરનીષીન. 

ૂ બઅગઞ ગૃરીળ 
ઋબી.ઇફૉ રૃ.ગી.ઇ.  

૪૫૪૫૱૫૮૫  
૪૫૪૭૪૯૯૯ 

૪૫૪૬૯૫૭૮           
૯૯૯૱૬૨૮૨૨૬ 

પ્વ્ડ ફઅ.૱૬૭, ૉ઼ક્ડળ-૱, 
ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઙ્બીવ જોહૂ  
 જૂભ ઞફળવ રૉફૉઞળ  

૪૫૪૬૱૱૱૫ ૪૮૫૨૬૬૫૫    
૯૮૫૱૫૨૬૬૬૬ 
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ૂ મૂ.મૂ.દવીષૂલી 
ઇ.ઉ.(મીઅ)  
ઉન્જીઞર્ રૃખ્લ ઉઞફૉળ  

૪૫૪૫૬૮૯૯ ૭૭૬૩૯૯૪૬      
૯૯૪૭૩૭૫૨૨૪ 

 

ૂ ણૂ.ઑફ.ર્નૂ 
ઘી.ભ.ઇ. 

૪૫૪૫૬૮૯૱ ૨૪૯૩૯-૪૫૭૫૬૬     
૯૯૪૯૯૩૬૬૬૬ 

 

ૂ મૂ.ગૉ .ુ ષૉનૂ, 
 ફી.ુફ.઼ઽ રૃ.િઽ.ઇ. 

૪૫૪૫૬૮૯૯ ૪૮૱૭૯૯૪       
૯૯૪૭૩૭૫૨૨૫ 

 

ૂ ષૂ.ઑફ.સીઽ  
ફી.ફી.ુફ.઼ઽ રૃ.િઽ.ઇ.  

૪૫૪૫૬૯૩૭ ૪૮૫૨૩૯૱૨       
૯૯૪૭૩૭૫૩૨૨ 

 

  ઙૃઞળીદ ળીઞલ રીઙર્ ષીઽફ લષઽીળ ુફઙર 
ઈ ડ્િણલી, ઙૂદીરઅિનળ, ઇરનીષીન

ૂ મૂ.ગૉ . ુ઼ન્ઽી 
ઇધ્લક્ષ  

ળ૫ળ૭૨૭૨૮
ળ૫ળ૭૨૭૨૱ 
ળ૫ળ૭૨૭૱૯-ભૉ 

૪૮૱૭૯૯૨૯ 
૯૯૯૱૬૨૭૭૯૮ 
 

મઅઙવી ફઅ.૩૮, ગૉડૉઙળૂ ઊ.ળ, 
ઞજી઼ મઅઙવ્, મ્ણગનૉષ 
ઇરનીષીન

ૂ ળીઞ ઙ્બીવ 
ઋબીધ્લક્ષ ઇફૉ ષઽૂષડૂ અ઼જીવગ

ળ૭૬૭૬૫૯ળ
ળ૭૬૭૫ળ૱૨-ભૉ  

ળ૮૫૨૩૫૱૩
૯૯૯૱૬૨૮૨૭ળ 
 

઼ૂ- ૩ ઼ૃન્નળર ભવૉડ઼,
ઑવ.ણૂ.ઑન્જીફૂલળીંઙ 
ગૉ મ્બ઼, ઈઅમીષીણૂ, 
ઇરનીષીન 

ણ્. ગૉ .ઑવ.ઑફ.ળીષ 
ગીલર્બીવગ અ઼જીવગ (જાઙૅદૂ)  

ળ૭૬૭૫૯૬૭
ળ૭૬૮૩૱૭૯-ભૉ  

ળ૭૮૫૨૬૭૭
૯૯૯૱૨૨૮૬૮૬ 
 

મઅઙવી ફઅ.-ળ,
ઑ.઼ૂ.બૂ. મઅઙવ્, 
બ્વૂ઼ રૃખ્લ રધગ, 
સીઽૂમીઙ, ઇરનીષીન.

મૂ.ઑર. ૭ળરીળ 
રૃખ્લ લષ ધી૭ગ(ષઽૂષડ)  

ળ૭૬૭૩૬૮ળ
ળ૭૬૭૫ળ૱૨-ભૉ  

ળ૮૱૭૱૭૯૮
૯૯૯૱૨૨૮૭૮૭ 
 

મૂ-૫૨ળ, નૉષ ૂદ
ઑબીડર્રૉન્ડ, 
ઑફ.ઑભ.ણૂ. ઼ગર્વ, 
ણૂ.ઑવ.ઑ. ગૃવ બી ૉ઼, 
મ્ણગનૉષ, ઇરનીષીન-૩૭

ૂ ઑ઼.ઑવ. ઇરળીથૂ 
રૃખ્લ લષ ધી૭ગ ( અ઼જીવફ) 

ળ૭૬૯૩૮૬૯
ળ૭૬૭૫ળ૱૨-ભૉ  

ળ૮૯ળ૱૯૱૯
૯૯૯૱૨૨૮૱૮૱ 
 

૯-઼ીળધૂ ણૃપ્વૉગ઼,
ફઅનફષફ-૩ફૂ મીઞૃરીઅ જઅનફ 
બીડીર્ પ્વ્ડફૂ ઼ીરૉ, 
ૉ઼ડૉવીઊડ, ઇરનીષીન.

ૂ બૂ. ણૂ. ૭ડૉવ 
઼ુજષ 

ળ૭૬૮ળ૭૬ળ
 

ળ૭૫૭ ૫૯૯૫
૯૱૯૱૭૭૫૨૫૨ 

઼ૅુ ભવૉડ, યીષફી
઼઼્ીલડૂ, યૃવીયીઊ બીગર્, 
ઇરનીષીન 
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ૂ ઇસ્ગ ૭ળૂઘ 
ઞૃફૂ. બૂ.ઈળ.ક. ઇફૉ 
ઇધ્લક્ષ ૂફી ઇઅઙદ રનનફૂસ 

 
 

ળ૫ળ૩૨૱૨૯
૯૯૯૱૯૬૱૨૬૭/૬૮

૩ળ૨૬, ૉ઼ગડળ-ળ૯
ણૂ.ઑ઼.બૂ. ગજૉળૂ ફજીગ, 
ઙીઅપૂફઙળ.

઼ળગીળૂ ષીઽફ લષઽીળ ઼ૉષીફૂ ગજૉળૂ
઼ળગીળૂ ૉ઼ફૂ મીઞૃરીઅ, ૉ઼ગડળ-૫૨, ઙીઅપૂફઙળ

ૂ રૃફૂળ ષ્ળી 
ઞફળવ રૉફૉઞળ  

૪૫૪૮૨૩૱૯
૪૫૪૮૩૭૱૬ 

૯૯૨૬૨૱૪૱૬૪  

ૂ સઅગળયીઊ બડૉવ 
ણૉબ્ ઽૂગવ કબળૉડળ 

૪૫૪૮૨૩૱૯
૪૫૪૮૩૭૱૬ 

૫૪૨૨૬૭૨૨ પ્વ્ડ ફઅ. ૩૨૬૫/૪, 
ૉ઼ગડળઆ ૩૫-઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ 

 

 

 

 
 

 

±ëÉÞð_ ÀëÜ ±ëÉõ É Àßù, ±ëäÖí Àëá µÕß ÈùÍåù Þìè_. 
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રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙ 
બ્વ્ગ ફઅ. ૩૩, ફષૃઅ ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙ૪ 

ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ 

ૂ બૂ. ૭ફૂ૪ષૉવ 
ઇગર્ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૩૭૨૩/૪ 
૪૫૪૭૩૭૨૯-ભૉ  

૪૮૫૨૩૯૪૱ 
 ૯૯૯૱૬૨૮૩૨૯ 

ઑ-૩, ઼ૃઅન૪ર ભવૉડ, ઑવ.ણૂ. 
ઑન્જી. ગ્વૉઞ ગમ્બીઋન્ણ, 
ફષળઅઙબૃળી, ઇરનીષીન. 

ૂ ગૉ . ઑ઼. ૭ડૉવ 
ઇગર્ ઼ુજષફી ઇગર્ ૪ઽ લ ઼ુજષ

૪૫૪૭૩૭૨૫ 
૪૫૪૭૩૭૨૩ 

૪૫૪૪૯૩૪૫ પ્વ્ડ ફઅ. ૮૱૩/૪,  
ૉ઼ગડ૪-૯ મૂ, ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ ઼ૂ. મૂ. ઘી૪ષી 
ઇગર્ ઼ુજષફી ૪ઽ લ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૩૭૨૫ 
૪૫૪૭૩૭૨૩ 

૪૫૪૫૮૭૱૭ પ્વ્ડ ફઅ. ૩૬૫૩/૩, 
ૉ઼ગડ૪-૫/મૂ, ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ  
ગુર. (ઞ.઼ૃ.)ઇફૉ ઇગર્ ઼ુજષ  

૪૫૪૭૩૭૩૩   

ૂ ઼ૂ. ષૂ. બઅણલી 
઼ુજષ(ઞ.઼ૃ.)ફી ૪ઽ લ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૩૭૩૬ ૪૫૪૫૮૮૩૫ પ્વ્ડ ફઅ. ૩૫૩૯/૩, 
ૉ઼ગડ૪-૪/મૂ ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂરદૂ ઑ઼.઼ૂ.ફીલ૪  
઼ુજષ(ઞ.઼ૃ.)ફી ૪ઽ લ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૩૭૩૬ ૪૮૫૨૫૫૬૭ મૂ/૬, વૉગ લૃ ઑબીડર્રૉન્ડ, 
ષ ીબૃ૪, ઇરનીષીન. 

ૂ બૄફરજઅન બળરીળ 
ળીઽદ ગુર ૪ ઇફૉ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૩૭૨૮ 
૪૫૪૭૩૭૨૯ 
૪૫૪૭૩૭૮૱-ભૉ 

૯૯૯૱૬૨૮૩૪૬ 
 

ગૉ-૭૨૯, ૉ઼ક્ડળ-૪૨, 
ઙીઅપૂફઙળ. 

ઘીવૂ 
ળીઽદ ગુર. ૂફી ૪ઽ લ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૩૭૨૯   

ૂ ઑ. ઑ઼. ઼ૃદળૂલી 
રઽૉ઼ૄવ દબી઼થૂ ગુર ૪ ઇફૉ 
઼ુજષ 

૪૫૪૭૨૭૩૯ ૪૮૬૮૨૱૩૯ 
૯૯૯૱૬૨૮૨૬૯ 

ઊ/૪, ઼રર્૭થ ભવૉડ઼, 
ઙૃવમીઊ ડૉગળી, 
ઑુવ઼ ૂઞ,ઇરનીષીન 

ૂ ઑજ.ષૂ. ટીંટૃષીણૂલી 
રઽૉ઼ૄવ દબી. ગુર. ૂફી ૪ઽ લ 
઼ુજષ 

૪૫૪૭૩૮૨૫ ૪૯૮૨૨૭૯૭ ૪, ઞઙદ બીગર્  ળૉ ષૉ ડૉસફ 
઼ીરૉ, ચીડવ્ણૂલી, 
ઇરનીષીન-૮૩ 

ૂ ગૉ .ણૂ.ઋબીઘ્લીલ 
ઋ.઼. ફી. ઼ુજષ (ઞ. અ઼.), 
(જીઞર્)  

૪૫૪૭૩૭૬૮ ૪૫૪૫૨૫૯૨ 
૯૱૪૭૪૯૱૩૯૨ 

પ્વ્ડ ફઅ. ૱૪૭, ઈનસર્ ફઙ૪, 
ૉ઼ગડ૪-૪૬, ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂરદૂ ઑજ.ણૂ. ૭ડૉવ 
ફીલમ ઼ુજષ (ઞ. અ઼.) ફી ઇઅઙદ 
રનનફૂસ 

૪૫૪૭૩૭૪૱ ૪૫૪૪૱૯૭૨ પ્વ્ડ ફઅ. ૩૯૨/૩,  
ૉ઼ગડ૪-૭/ઑ, ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ ઑજ. ઞૉ. સીઽ  
અ઼લૃગદ ઼ુજષ (ઞ.઼ૃ./ ડૉ મ્બ) 

૪૫૪૭૩૭૫૫ ૪૫૪૪૭૭૫૪ 
૯૱૪૭૩૯૬૫૯૯ 

પ્વ્ડ ફઅ. ૩૪૭૫/૪, 
િળઘ્પૂુ઼ઘ્પૂ, ૉ઼ગડ૪-૯/ણૂ, 
ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ ઼ૃફૂવ બઅણલી 
અ઼લૃગદ ઼ુજષ( ડૉ મ્બ)ફી ઇઅઙદ 

રનનફૂસ 

૪૫૪૭૩૭૫૬ ૪૫૪૮૩૭૯૯ 
૯૬૪૱૫૭૪૮૯૯ 

પ્વ્ડ ફઅ. ૩૫૯, ઙૃઞળીદ 
ઽીઋ઼ીંઙ મ્ણર્ , ૉ઼ગડ૪-૫૨, 
ઙીઅપૂફઙ૪ 
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ૂરદૂ ગૉ . ષૂ. ઽરયડૅ 
અ઼લૃગદ ઼ુજષ ( ૉ઼ષી) 

૪૫૪૭૩૭૪૩ 
 

૪૫૪૪૭૭૬૯ 
૯૱૯૱૨૪૭૭૬૯ 

પ્વ્ડ ફઅ. ૬૮૪/૪-ઑ  
ૉ઼ગડ૪-૮/ઑ, ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ ઑ઼.મૂ. ય ઼વૉ 
ફીલમ ઼ુજષ ( ૉ઼ષી) ફી ઇઅઙદ 
રનનફૂસ 

૪૫૪૭૩૭૫૨ ૯૯૨૬૩૭૱૯૬૩ પ્વ્ડ ફઅ. ૩૯૯/૩, 
ૉ઼ગડ૪- ૩૬, ઙીઅપૂફઙ૪. 

ૂ ઑ.ઑર.રીઅગણ 
અ઼લૃગદ ઼ુજષ (ઞરૂફ) 

૪૫૪૭૩૭૩૯ ૪૯૪૱૯૪૪૭ 
૯૬૪૱૱૩૬૪૱૨ 

૭૪૯/૪, જી-ડીઊ૭, 
ૉ઼.૪૨, ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ મૂ.ઞૉ. ઽરયડૅ 
અ઼લૃગદ ઼ુજષ (ઞ.઼ૃ.) ફી 

ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪૭૩૭૪૨ 
 

૪૫૪૪૱૯૭૨ 
 

પ્વ્ડ ફઅ. ૩૯૨/૩,  
ૉ઼ગડ૪- ૭/ઑ, ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ ુષ.ઑ઼. બીળૉ ઘ  
ફીલમ ઼ુજષ (દબી઼) 

૪૫૪૭૩૭૪૫ ૪૫૪૪૱૩૪૩ પ્વ્ડ ફઅ. ૯૬૨/૪,  
ૉ઼ગડ૪-૯/મૂ, ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ ઑર. ઈઊ. ઙ્ ષીરૂ 
ફીલમ ઼ુજષ(દબી઼)  
ફી ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪૭૩૭૪૬ ૪૫૪૪૯૱૭૬ બ્વ્ગ ફઅ. ૩૬૪/૩, “જ” 
ડીઊ૭, ૉ઼ગડ૪-૩૯, 
ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ જી. ઑ. કટી 
ફીલમ ઼ુજષ (ળીઽદ) 

૪૫૪૭૩૮૩૩ ૪૫૪૬૩૫૯૫ 
૯૯૯૱૬૨૮૨૱૯ 

૮૱૩/૪, જી-૩ ડીઊ૭, 
ૉ઼ગડ૪-૱, ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ ઑફ. ડૂ. બડૉવ 
ફીલમ ઼ુજષ(ળીઽદ) ફી 
ળઽ લ઼ુજષ 

૪૫૪૭૩૮૩૪ ૯૯૨૬૮૮૬૩૯૪ ૩૮૯૭/૪, ૉ઼ક્ડળ-૪-ણૂ, 
ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ રફ્ઞ કટી  
ફીલમ ઼ુજષ (મઞૉડ/રઽૉગર) 

૪૫૪૭૩૭૩૯ ૪૫૪૮૨૯૱૯ 
૯૯૪૬૩૭૩૫૪૫ 

ઈલીર, પ્વ્ડ ફઅ. ૭૱૨/૩, 
ૉ઼ગડ૪-૫૨, સીઅદૂષફ 

઼઼્ીલડૂ, ઙીઅપૂફઙ૪ 
ૂ મૂ.ઑ઼.૭ડૉવ 

ફીલમ ઼ુજષ(રઽૉગર)ફી ઇઅઙદ 
રનનફૂસ 

૪૫૪૭૩૭૪૨ ૯૬૪૮૨૪૮૨૮૨ પ્વ્ડ ફઅ. ૩૪૨૮/૩, 
ૉ઼ગડ૪-૫/ઑ, ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ ઈળ. મૂ. ળીઞઙૃ  
ફીલમ ઼ુજષ ( અ઼ગવફ) 

૪૫૪૭૩૭૬૭ ૪૭૬૮૨૭૯૯ ઼ૂ/૫૩, ુષપીદી ઑબીડર્રૉન્ડ, 
ઞલિઽન્ન ઽીઊ ગૄવફૂ ઈઙશ, 
રુથફઙ૪, ઇરનીષીન. 

ૂ ઑફ. ઑ઼. ૭ડૉવ 
ફીલમ ઼ુજષ( અ઼ગવફ)ફી ઇઅઙદ 
રનનફૂસ 

૪૫૪૭૩૭૫૪ ૯૯૩૪૯૫૫૱૪૬ બ્વ્ગ ફઅ. ૩૮૯/૪, 
“જ” ડીઊ૭, ૉ઼ગડ૪-૩૯, 
ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ ઞૉ. ડૂ. ઇઘીથૂ 
ફીલમ ઼ુજષ(લૃઑવ઼ૂ) 

૪૫૪૭૩૭૬૬ 
૪૫૪૭૩૮૩૯ 

૪૫૪૪૯૮૨૩ 
૯૱૪૭૨૫૬૯૪૱ 

પ્વ્ડ ફઅ. ૩૩૩૫-૪, 
 ૉ઼ગડળ-૪-ણૂ, 
ૂ ષીુરફીળીલથ રઅિનળ બી ૉ઼, 

ઙીઅપૂફઙળ 
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ૂ ઑર. ઈઊ. ઼ોલન 
ફીલમ ઼ુજષ(લૃઑવ઼ૂ)ફી 
૪ઽ લ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૩૭૪૮ - પ્વ્ડ ફઅ. ૩૭૬૱/૩, 
ૉ઼.૫/ણૂ, ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ ઑજ. ણૂ. સૉવળ 
ફીથી ઼વીઽગી૪ ૂ 

૪૫૪૭૨૮૭૭ 
૪૫૪૭૨૮૭૯  

૪૫૪૫૫૯૱૮ પ્વ્ડ ફઅ. ૯૮૬/૪, 
ૉ઼ક્ડળ-૯-મૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑર. ઈ૪. સીઽ 
ફઙ૪ ુફલ્ઞગ (જીઞર્) 

૪૫૪૭૩૭૫૭   

ૂ ણૂ. ગૉ . મીળૂલી 
ઋ૭ ઼ુજષ (ઞરૂફ) 

૪૫૪૭૩૭૬૩ 
 

૯૬૪૱૨૬૯૭૨૯ પ્વ્ડ ફઅ. ૱૱/૪,  
ૉ઼ગડ૪-૫ઑ(ન્લૃ) ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ મૂ. ગૉ . ઢક્કળ 
ઋ૭ ઼ુજષ (ઞ.઼ૃ.) 

૪૫૪૭૩૭૱૯ 
 

૪૫૪૪૮૱૩૮ પ્વ્ડ ફઅ. ૯૬૯/૪,  
ૉ઼ક્ડળ-૬-ણૂ, ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ ઈ૪. ઑફ. જૐપળૂ 
ઋ૭ ઼ુજષ (રઽૉગર/ અ઼ગવફ) 

૪૫૪૭૩૭૬૫ ૯૯૯૱૱૬૨૭૮૱ બ્વ્ગ ફઅ. ૪૱/૬,  
“જ” ડીઊ૭, ૉ઼ગડ૪-૯, 
ઙીપૂફઙ૪. 

ૂ ગૉ . ણૂ. ઋબીઘ્લીલ 
ઋ૭ ઼ુજષ (ઞ. અ઼.) 

૪૫૪૭૩૭૬૮ ૪૫૪૫૨૫૯૨ 
૯૱૪૭૪૯૱૩૯૨ 

પ્વ્ડ ફઅ. ૱૪૭, ઈનસર્ ફઙ૪, 
ૉ઼ગડ૪-૪૬, ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ ઈ૪. ષૂ. ગડીળી 
ઋ૭ ઼ુજષ ( ડૉ મ્બ) 

૪૫૪૭૩૭૬૯ - બ્વ્ગ ફઅ. ૩૪૬/૯,  
“જ” ડીઊ૭, ૉ઼ગડ૪-૫૨, 
ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ બૂ. ઑજ. ઙળીુ઼લી 
ઋ૭ ઼ુજષ 
(ઇઝદ/ળીઽદ/બૃ.ષ.બૃ.ુફ.) 

૪૫૪૭૩૭૬૫ ૪૫૪૫૪૬૫૨ પ્વ્ડ ફઅ. ૬૫૨/૪,  
ૉ઼ગડ૪-૭-ઑ, ઙીઅપૂફઙ૪. 

ૂ ઑ. ણૂ. ર્ટ૪  
ઋ૭ ઼ુજષ (મઞૉડ) 

૪૫૪૭૩૭૬૪ ૪૫૪૬૨૫૩૱ 
૯૬૪૱૱૩૬૪૱૮ 

પ્વ્ડ ફઅ. ૩૨૮૯/૪,  
ૉ઼ગડ૪ ૮-઼ૂ, 

ઙીઅપૂફઙ૪. 
ૂ ઑ઼.ઑ઼.બીળૉ ઘ 

ઋ૭઼ુજષ( ૉ઼ષી) 
૪૫૪૭૪૨૱૭ ૪૫૪૬૫૨૯૮ 

૯૬૪૱૱ ૩૬૫૬૩ 
પ્વ્ડ ફઅ. ૩૯૨૮/૩, 
ૉ઼ગડ૪:-૪-ણૂ, ઙીઅપૂફઙ૪. 

 
ઋ૭઼ુજષ(લૃઑવ઼ૂ) 

૪૫૪૭૪૩૫૱   

 
ફીલમ ુફલીરગ ૂ ઇફૉ CIO 
 રઽૉ઼ૃવ ુષયીઙ 

૪૫૪૭૪૪૩૫ 
 

  

ૂ ડૂ.ઑર.બઅણલી 
ગીલની ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૭૩૭૪૭ ૯૱૯૯૭૪૨૱૨૯ ણૂ-૭૨૪, ઼રબર્થ ડીષળ, 
ઇઅગૃળ ળ્ણ, ફીળથબૃળી, 
ઇરનીષીન. 
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સીઘીકફી ભ્ફ ફઅમળ 
સીઘી ઼ૉક્સફ ઇુપગીળૂફૃઅ ફીર ભ્ફ ફઅમળ

ઇ સીઘી ૂ ઑ.ઑ઼.યડૅ ૪૫૪૭૩૭૭૩
ઇ.૩ ૂ ગૉ .ઑ઼. જા૭ુદ ૪૫૪૭૩૭૭૪

મ (રઽૉગર) ૂ મૂ.બૂ.વુષઅઙૂલી ૪૫૪૭૩૭૭૬
મ.૩ ૂ ઞૉ.ઑફ.બઅણલી ૪૫૪૭૩૭૭૭
૪જી ડર્ૂ ૂ ઑજ. ઑ. ય  (જીઞર્) ૪૫૪૭૩૭૨૨
મ.૪ ૂરદૂ ક. બૂ. નૉ઼ીઊ ૪૫૪૭૩૭૭૮
જ ૂ મૂ. ઑ. ૭ડૉવ ૪૫૪૭૩૭૭૯
ઝ ૂ ળીઞૉસ ઑર. બડૉવ ૪૫૪૭૩૭૭૱
ણૂ ૂ ઑફ. ઑ. નષૉ ૪૫૪૭૩૭૮૨
ણૂ.૩ ૂ ગૉ . ઑવ.૭ડૉવ ૪૫૪૭૩૭૮૩
ણૂ.૪ ૂ રફૂ઼ ઼ૂ. સીઽ ૪૫૪૭૩૭૮૪
ઙ ૂ ઈ૪. જી. યડૅ ૪૫૪૭૩૭૮૬
ચ ૂ ઑવ. ઞૉ. ુ ષૉનૂ ૪૫૪૭૩૭૮૭
ઽ ૂ ઑજ.ઑ.૭ડૉવ ૪૫૪૭૩૭૱૱
ઽ.૩ ૂરદૂ ગૉ .ઑ. સીઽ ૪૫૪૭૩૭૮૯
ઽ.૪ ૂ ઈળ. જી. ય  (જીઞર્) ૪૫૪૭૪૪૮૪
ઞ ૂ ગૉ .ષૂ.ષ૪઼ીદ ૪૫૪૭૩૭૮૯
ગ ઘીવૂ ૪૫૪૭૩૭૯૨
વ ૂ ણૂ. જી. બઅ ી ૪૫૪૭૪૩૫૫
વ.૩ ૂ ણૂ. જી. બઅ ી (જીઞર્) ૪૫૪૭૪૫૨૫
ર ૂ ઞૉ. ઑજ. ષો થષ ૪૫૪૭૩૭૯૫
ર ૂ જી. બૂ. ૭ડૉવ  ૪૫૪૭૩૭૯૫
ફ ૂ જી. ઑ઼. ળીઞ ૪૫૪૭૩૭૯૬
ફ.૩ ઘીવૂ ૪૫૪૭૩૭૯૭
઼.૩ ૂ ણૂ. ઈળ. જાનષ ૪૫૪૭૩૭૯૯
઼.૫ ૂ ઑજ. ઑફ. નૉળી઼ળૂ ૪૫૪૭૩૭૯૯
઼.૬ ઘીવૂ ૪૫૪૭૩૭૱૨
ઢ ૂ બૂ. ઈ૪. સીઽ ૪૫૪૭૩૭૱૬
ઢ.૩ ઘીવૂ ૪૫૪૭૩૭૱૫
ઢ.૫ ૂરદૂ ઑર. ઈળ. જૐપળૂ ૪૫૪૭૩૭૯૮
ષ.૩ ૂ જી. ણૂ. ષીચૉવી ૪૫૪૭૩૭૱૮
ષ.૬ ૂ ઑજ. ઑ઼. સીઽ ૪૫૪૭૪૪૯૯
ટ ૂ ઑજ.ઑ.઼અપળૂલીદ ૪૫૪૭૩૭૱૯

઼ૂ.ઑર.ળૂવૂભ ભઅણ ૂ બૂ.ઑજ.ઙળી઼ૂલી (Add.Work) ૪૫૪૭૩૭૭૯
૭ળૂક્ષી ઑગર ૂ ઑજ. ઑ. યડૅ ૪૫૪૭૩૭૮૫

ળ્ગણ ૂ ઑ઼.ગૉ .રગષીથી ૪૫૪૭૩૭૭૨
ળૉગણર્ ૂ ઈ૪. ઑજ. ૭ડૉવ ૪૫૪૭૪૩૫૬

ી.દ./ર્ફૂ. ૂ ઞૉ. ઑજ. જૐપળૂ (જીઞર્) ૪૫૪૭૪૩૫૬
બૃ.ષ.ઇફૉ બૃ.ુફ. સીઘી ઘીવૂ ૪૫૪૭૬૯૪૫
બૃ.ષ.ઇફૉ બૃ.ુફ. સીઘી ૪૫૪૭૬૯૪૫

ઑષ્ણર્ ૪૫૪૭૪૪૬૮
ડ્૪ ૂ ઑફ. ઑવ. િકર્ુ લફ( ડ્૪ ઊન્જીઞર્) ૪૫૪૭૪૪૬૭

ડીઊ૭ સીઘી ૂ ઑફ.ઞૉ. ૭ડૉવ (રૃખ્લડીઊબૂ ડ) 
ઙૃઞ. ડીઊબૂ ડ 

૪૫૪૭૩૬૬૯
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ઇગર઼્ુજષ(ુષષીન) ફૂ ગજૉળૂ, ઇરનીષીન. 
ઽ્ ડૉવ ુમ ણીંઙ, ય લ દુશલૉ, બ્વૂડૉ ગફૂગ ગમ્બીઋન્ણ, ઈઅમીષીણૂ, ઇરનીષીન-૫૱૨૨૩૭ 

ૂ  ડૂ.ઑ઼.ળઅ પીષી     
ઇગર઼્ુજષ (ુષષીન) 

૪૮૫૨૭૬૨૯ 
૪૮૫૨૭૬૨૬ 
 

૪૫૪૩૮૱૩૮ 
૯૯૯૱૬૨૮૩૫૯ 

ર ફઅ. ૯ ,  જી.ઊ.મૂ. 
ષૂઈઊબૂ ઙૉ ડ ઽીઋ઼,  
બૉધીબૃ૪, ઙીઅપૂફઙ૪.  

ૂ.ઑ.ય ીજીલર્ 
઼ુજષ (ુષષીન) 

૪૮૫૨૭૬૨૪ 
૪૮૫૨૭૬૨૯ 

૯૯૯૱૬૨૭૮૮૭   

રીરવદની૪  ૪૮૫૨૯૱૯૩   
ગજૉળૂ ઞફ૪વ  ૪૮૫૨૬૬૪૯ 

 
  

ગુર ળ ઇફૉ ઼ુજષ(ઞરૂફ ઼ૃપીળથી) 
બ્વ્ગ ફઅ.૩૩, ૯ ર્ રીશ, ફષી ઼ુજષીવલ. ઙીઅપૂફઙળ 

    

ણીર્. ઑ઼.ઑ.ઙ્શગૂલી    
ગુર.(ઞ.઼ૃ.)ઇફૉ ઇગર઼્ુજષ

૪૫૪૭૩૭૩૩ 
૪૫૪૭૩૭૩૬ 

૯૯૯૱૬૨૮૩૭૫ બ્વ્ગ ફઅ. ૪૬૭, 
જી-ડીઊ૭ , ૉ઼ગડ૪-૩૯, 
ઙીઅપૂફઙ૪. 

ૂ.ઑફ.ણૂ.ુર ૂ 
રનનફૂસ ગુર.(ઞ.઼ૃ) 

૪૫૪૭૩૭૯૯ ૯૯૪૭૩૬૮૯૯૯ ૭-ઑ,ુ઼ુધ્પ ળ્-
ઽીઋ઼ૂ઼, ઼રબર્થ 
મઅઙવીફૂ મીઞૃરીઅ, મ્બવ-
ઈઅમવૂ ળીંઙ ળ્ણ, 
ઇરનીષીન 

ગજૉળૂફ્ ઞફળવ ફઅમળ ૪૫૪૭૪૫૪૩ 
 

  

ળીઽદ ુફલીરગફૂ ગજૉળૂ 
બ્વ્ગફઅ.૩૩ ૫જો રીશ, ફષી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ જી.ઑ. કટી 

ળીઽદ ુફલીરગ ઇફૉ 
ફીલમ઼ુજષ(ળીઽદ) 

૪૫૪૭૩૮૩૪ 
૪૫૪૭૩૮૩૩ 
 

 ૪૫૪૬૨૨૯૨ 
૯૯૯૱૬૨૮૨૱૯ 

પ્વ્ડ ફઅમ૪ :- ૱૪૬/૩, 
ૉ઼ગડ૪-૱, ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ ઑ઼.ઑર.઼ોલન 

ફીલમ ગવૉગડ૪ ઇફૉ 
ઋ૭઼ુજષ(ઇઝદ) 

૪૫૪૭૮૫૫૭  
 

 ૪૫૪૫૨૱૭૯ 
૯૯૯૱૬૨૭૯૬૨ 

પ્વ્ડ ફઅમ૪ :- ૫૩૮/૩, 
ૉ઼ગડ૪-૫મૂ, ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ ઑ઼.ઞૉ.જોહૂ 

ફીલમ ગવૉગડ૪  
૪૫૪૭૩૯૨૨ ૪૫૪૬૯૫૬૬ 

૯૯૯૱૬૨૭૯૬૨ 
પ્વ્ડ ફઅમ૪ :- ૫૩૯/૩, 
ૉ઼ગડ૪-૯ઑ, ઙીઅપૂફઙ૪ 
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ૂ ઑફ. મૂ. ળીઢ્ણ 

રીરવદની૪ 
૪૫૪૭૩૯૩૬ ૯૯૯૱૬૨૭૯૬૭ મૂ-૩૯૱, ઼ળ ષુદ 

ઑબી., ઈઊ.ક.઼ૂ. ળ્ણ, 
જીઅનઘૉણી, ઇરનીષીન. 

ગવૉક્ડળ ગજૉળૂ, ઙીઅપૂફઙળ
ઑર.ઑ઼. મૂ ણીંઙ, ૉ઼ક્ડળ-૩૨, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઼અજીષગૃરીળ 

ગવૉક્ડળ 
૪૫૪૪૨૮૫૨
૪૫૪૭૯૨૫૨

૭૬૯૮૬ 
૯૯૯૱૬૨૮૪૨૯

૪૫૭, ઘ’’ ડીઊબ, 
ૉ઼ક્ડળ-૩૯, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ બૂ. બૂ. બડૉવ 
ઇુપગ  ગવૉક્ડળ 

૪૫૪૭૯૩૱૩
૪૫૪૩૬૮૨ 

૯૯૯૱૬૨૭૪૨૯
૯૪૪૯૫૨૭૩૯૫(બ ર઼્ફવ)

ઊ-૭, સીઅુદનલીવ 
ઑબીડર્રૉન્ડ, રૉરફઙવ, 
ઇરનીષી

ૂ મૂ. ગૉ . બડૉવ 
ીઅદ ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૭૯૨૯૫ ૪૯૬૯૪૪૨૬
૯૬૪૯૫૨૭૯૭૮ 

૬૯, દૂધર્ફઙળ
઼઼્ીલડૂ-૩,  
઼્વી ળ્ણ, ઇરનીષીન.

ૂ ગૉ . ઑફ. જીષણી 
ઊ.જી. ુઞ ી બૃળષઢી ુઇપગીળૂ

૪૫૪૭૯૨૬૩ ૯૯૯૱૪૫૱૪૫૯ ૩૮૯/૩, ઼ૃલર્ફીળીલથ 
઼઼્ીલડૂ, ૉ઼ક્ડળ-૪૭, 
ઙીઅપૂફઙળ. 

 
ઘી઼ ઞરૂફ અ઼બીનફ ઇુપગીળૂ

૪૫૪૭૯૨૯૫   

ૂ ઑફ. ઑફ. ુફફીરી 
ફીલમ ગવૉક્ડળ (ઊષૂક્સફ) 

૪૫૪૭૯૨૭૫ ૯૬૪૮૭૯૯૬૩૫ ઑર/૩/૯, ઇઅુમગી 
ઑબીડર્રૉન્ડ, ૉ઼ક્ડળ-૪૬, 
ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ગૉ . ઑફ. જીષણી 
ફીલમ ગવૉક્ડળ (ર.ય્.લ્.) 

૪૫૪૭૯૨૬૱ ૯૯૯૱૪૫૱૪૫૯ ૩૮૯/૩, ઼ૃલર્ફીળીલથ 
઼઼્ીલડૂ,  
ૉ઼ક્ડળ-૪૭, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ યળદ બળરીળ 
ફીલમ ુઞ ી જૄઅડથૂ ઇુપગીળૂ

૪૫૪૭૩૪૬૮ ૯૯૯૱૬૨૭૪૱૫ ૩૭૮, લીર મઅઙવ્-૩, 
ઈઊ.ક.઼ૂ. ળ્ણ, 
જીઅનઘૉણી, ઇરનીષીન.

રઽૉસ બડૉવ 
ફીલમ ગવૉક્ડળ (ઞ.઼ૃ.) 
ઇબૂવ 

૪૫૪૭૯૨૬૪ ૯૬૪૯૫૨૭૪૯૭ ૭૪૭/૪, ૉ઼ક્ડળ-૪૩, 
ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ળૂદૃ ુ઼અઽ 
ુજડફૂસ ડૃ ગવૉક્ડળ 

૪૫૪૭૯૨૫૯ ૯૯૩૪૩૩૨૩૨૩ પ્વ્ડ ફઅ. ૯૫૯/૩, 
ૉ઼ક્ડળ-૬-ણૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ગવૉક્ડળ ગજૉળૂ, ઇરનીષીન
ઈળ.ડૂ.ક. ગજૉળૂ બી ૉ઼, ઼ૃયી઼ બવૃ, ઇરનીષીન. 

ૂ ઽળૂદ સૃક્વ 

ગવૉક્ડળ 
૪૯૭૭૩૮૱૩ ૪૪૱૮૫૭૯૱

૯૯૯૱૬૨૮૪૨૩
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ૂ મૂ. ઑ. સીઽ 
ઇુપગ ગવૉક્ડળ 

૪૯૭૭૩૮૱૪ ૯૯૯૱૬૨૭૩૯૱ ૭૮, ગૃઅ નફ ડૉફીરૉન્ડ ુષ-૫, 
બૂ.ઑફ.ડૂ ગ્વ્ફૂ બીઝશ 
ષી઼થી,  ઇરનીષીન 

ૂ ઑજ. ઑર. જાણૉજા 
ુફષી઼ૂ ગવૉક્ડળ 

૪૯૭૭૩૨૬૮ ૯૯૯૱૬૨૭૩૯૫ 

ૂ ગૉ . ઞૉ. યઙ્ળી 
ફીલમ ગવૉક્ડળ, ્ડ્ગ્વ 

 ૯૯૯૱૬૨૭૩૯૯ ૩૨૮/૪, ૉ઼ક્ડળ-3ઑ ન્લૃ, 
ઙીઅપૂફઙળ. 

઼ૃુ ન્ડૉ ન્ણૉન્ડ કભ ડૉ મ્પ઼્ ૂ ડૉ મ્બ ઇફૉ ફ પથૂ યષફ 
ૉ઼ગડળ-૩૫-઼ૂ, ઘ ળ્ણ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ વ્જફ સઽૉ ળી 
઼ૃુ .કભ ડૉ મ્પ઼્ ઇફૉ 
ફ પથૂ ઼૪ ુફળૂક્ષગ ૂ   

૪૫૪૫૯૯૯૬ 
૯૯૯૱૬૨૭૮૯૯  
 

ૂ ણૂ.ઑફ. ૭ડૉવ  
ઇઙૄ ૪ઽ લ ઼ુજષ 

૪૫૪૫૯૯૯૬ 
૪૫૪૫૯૯૯૭-ભૉ  

પ્વ્ડ ફઅ. ૯૱૱/૪ 
ૉ઼ગડ૪ -૩૫/ 

મૂ,ઙીઅપૂફઙ૪ 
 ૂ ષૂ.ષૂ. બઅિણદ  
ઇુપગ ગવૉગડ૪ ૂ(ઇબૂવ)  

૪૫૪૬૯૬૯૮ 
૪૫૪૫૯૯૯૱ 

ણૂ ૮૪, ઇફન્લ, 
઼઼્ી.પ્ણી઼૪, 
ઇરનીષીન. 

ૂ ઼ૂ.લૃ.બીવષી 
ડૉ .ગર્ૉણ-૪  

(ઇઅઙદ  રનનફૂસ) 

૪૫૪૫૯૯૯૱ ૉ઼ગડ૪ -૪૪, બ્વ્ગ ફઅ. 
૩૫૨/૩, જ ડીઊ૭, 
ઙીઅપૂફઙ૪  

ૂ ઑજ.ઈ૪. ર્નૂ  
ઇુપગ ઼ૃુ .કભ ડૉ મ્પ઼્ ૂ 

૪૫૪૫૯૯૯૱ બ્વ્ગ ફઅ.૪૩૨/૪ , જ ૩, 
ડીઊ૭ જૐપળૂ ગ્વૉઞફૂ 
બીઝશ, ૉ઼ગડ૪-૯  
ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ ણૂ.લૃ.ગૃરી૪ 
ફીલમ ઼ૃુ .કભ ડૉ મ્પ઼્ ૂ 

૪૫૪૫૱૭૯૨ 
૪૫૪૫૱૭૯૨-ભૉ  

બ્વ્ગ ફઅ. ૪૮૯/ ૬ પ -
ડીઊ૭ ૉ઼ગડ૪ ૩૯, 
ઙીઅપૂફઙ૪  

ૂ ઈ૪.ઑર.ષ્ળી   
િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ ૂ  

૪૫૪૬૫૯૩૭ ૩૮/ઑ, મઅ઼ૂપ૪ 
ઑબીડર્રૉન્ડ-૪ નુક્ષથૂ 
઼઼્ી. રથૂફઙ૪, 
ઇરનીષીન. 

ૂ ણૂ.મૂ.઼ૃધી૪  
ફી.રનન.઼ૃુ .કભ ડૉ મ્પ઼્ ૂ 

૪૫૪૫૱૭૮૯ 
૪૫૪૫૱૭૮૯-ભૉ 

મૂ -૩૨૪, ૂ ળીર 
ઑબીડર્રૉન્ડ, ઼ૃ૪પીળી ઼ગર્વ, 
઼ીવ ઽ્ બૂડવ ળ્ણ, 
ધવદૉઞ , ઇરનીષીન  

ૂ ગૉ .મૂ.યીષ઼ી૪ 
રૃખ્લ ડૉ મ્બ ુફળૂક્ષગ ૂ 

૪૯૪૱૯૨૫૱ ઼ૂ/૬ બઅજ૪ત્ફ ઑબીડર્રૉન્ડ 
રૉરફઙ૪, ઇરનીષીન. 
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ૂ ઑ.ગૉ . રગષીથી  
ફીલમ રનન.઼ૃુ .કભ 
ડૉ મ્પ઼્ ૂ 

૪૫૪૫૱૭૮૯ ૯૪, ઙથ૭દ ઼઼્ી઼ડૂ 
઼ૂષૂવ ઽ્ બૂડવ બીઝશ, 
સીઽૂમીઙ, ઇરનીષીન. 

ૂ ઈ૪.ઑર.ર્ણૂલી  
ફીલમ રનન.઼ૃુ .કભ 
ડૉ મ્પ઼્ ૂ  

 

૪૭૭૨૯૮૫૮ બ્વ્ફઅ. ૯૨૭/, ચ ડીઊ૭ 
ૉ઼ગડ૪ -૱, ઙીઅપૂફઙ૪. 

ઙૃઞળીદ ળીજ્લ યૄુર ષબળીસ મ્ણર્ 
બ્વ્ગ ફઅ.૩૩, ૱ ર્ રીશ, ફષી ઼ુજષીવલ.ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ.ગૐુસગ ુયરજીલીથૂ 
(જીઞર્) ુફલીરગ(દીઅ ૂગ) 

૪૫૪૭૩૭૭૬ 
૪૫૪૭૩૮૩૯ 

૯૬૪૯૪૩૨૪૨૬ બ્વ્ગફઅ.૪૩/૫.ચ-ડીઉબ, 
ૉ઼ક્ડળ-૪૪, ઙીઅપૂફઙળ 

 

ઙૃઞળીદ રઽૉ઼ૃવ બઅજ, 
ણૂ/૩, મઽૃરીશૂ રગીફ, વીવન૪ષીજા, ઇરનીષીન. 

ૂ ઑ.ઞૉ.સૃગવ 
ઇઘ્લક્ષ 

૪૭૭૨૮૭૯૩ 
 

૪૫૪૮૨૩૩૨ ગૉ-ડીઊ૭ ,મઅઙવ્ ફઅ.૭૩૱, 
ૉ઼ગડ૪-૪૨, ઙીઅપૂફઙ૪. 

ગૃ.બૃુથર્રી સૃગવ 
઼ભ્લ 

૪૭૭૨૮૯૱૭ ૨૪૯૩૯-૪૫૫૬૨૱ ઑ-૩,બઅજષડૂ મઅઙવ્ટ, 
ડૉવૂભ્ફ ઑક્ષજૉન્ઞ ફજીગ, 
મ્૭વ, ઇરનીષીન 

ૂ ુષ૪વ ષીલ.નૉ઼ીઊ 
઼ભ્લ 

૪૭૭૨૮૯૱૭ 
 

૪૯૯૩૩૨૱૫ ૪૪, ્ભૉ઼ ર઼્ 
ગ્વ્ફૂ,ુષઞલ જી૪ ૪ દી, 
ફષળઅઙબૃળી, ઇરનીષીન 

ૂ ઑફ.ણૂ.યડૅ 
઼ભ્લ 

૪૭૭૨૮૯૱૭ 
 

૪૫૪૬૭૬૪૭ ૭૫૬-ઑ/૪, ઼ૐ૪ય 
઼઼્ીલડૂ, ૉ઼ગડ૪-૪૫, 
ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ ઈ૪.ઑ઼.િગસ્ળૂ 
૪જી ડર્ ી૪ 

૪૭૭૨૮૯૪૬ 
 

૯૯૨૯૫૱૫૱૨૭ ઑ-૩૭, પફવ રૂ 
઼઼્ીલડૂ, ળીથૂ૭, 
ઇરનીષીન 

ડૉ ડ ર્ફૂડળીંઙ ઼ૉવ, વૉન્ણ ળૉ ગણર્  ગમ્પ્લૃડળીઉટૉસફ,  
બ્વ્ગ ફઅ.૩૩, ૫ જો રીશ,  ફષી ઼ુજષીવલ. ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ.ણૂ.ષૂ.રૉષીણી 
ફીલમ ુફલીરગ 

૪૫૪૭૪૪૩૫  ૯૮૱૯૯૯૬૭૨૯ 
 

ઇરનીષીન 

ૂ.ઑ.ઈળ.ુ઼અઽ 
્ઞૉક્ડ કિભ઼ળ 

૪૫૪૭૪૪૩૪  ૯૱૪૬૮૮૩૮૯૫ 
૪૫૪૬૮૯૪૯ 

પ્વ્.ફઅ.૫૭૮/૩,  
ૉ઼ગડળ-૱, ઙીઅપૂફઙળ 

ગજૉળૂફ્ ઞફળવ ફઅમળ ૪૫૪૭૪૪૨૱ 
૪૫૪૭૩૭૬૱ 
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઼ૉડવરૉન્ડ ગુર ળ ઇફૉ ઞરૂફ નભદળ ુફલીરગ ૂ, ઙીઅપૂફઙળ 
બ્વ્ગ ફઅ-૩૫, ૂજો રીશ, ણીર્.જીષળીઞ રઽૉદી યષફ, ૉ઼ક્ડળ-૩૨,ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઑર.ષૂ. જોહૂ  
ૉ઼ડવરૉન્ડ ગુર ળ ઇફૉ ઞરૂફ 

નભદળ ુફલીરગ 

૪૫૪૭૮૱૯૯ ૯૯૯૱૬૨૭૫૪૬ બ્વ્ગ ફઅ. ૩૬૯, ઙ-ડીઉબ, 
ૉ઼ગડળ – ૩૯, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઈળ. ગૉ . ઙૃઞર્ળ 
 ફીલમ ુફલીરગ  (ઞફળવ) 
 

૪૫૪૭૮૱૯૭ ૯૯૪૭૯૨૫૪૬૩ ઑભ/૬૩/૭૱૩, ઼ીઙળ 
ઑબીડર્રૉન્ડ઼, યીષ઼ીળ 
ઽ્ ડૉવફૂ ઼ીરૉ, ફષી 
ષીણઞ, ઇરનીષીન

ૂ ઑજ.ણૂ.રઽૉદી 
ફીલમ ુફલીરગ  
(ઑગ ૂગળથ) 
 

૪૫૪૭૮૱૯૱ ૯૱૯૯૨૩૯૩૭૨ જી-૩૨૫, ઼ુજફ 
ડીષ ર઼્, ૩૨૨’ ફ્ ળ્ણ,  
ૉ઼ડૉવીઉડ, ઇરનીષીન-૩૭ 

નૂફનલીશ ર્ઞથૂ ઇફૉ રઽૉ઼ૃવ ષિઽષડ ઼અ ધી 
઼ળષૉ ગૉ મ્બ઼, ઘ-૭, ૉ઼ક્ડળ-૩૬, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઑજ.મૂ. નવષીણૂ 
ફીલમ ુફલીરગ 

૪૫૪૭૯૪૬૩ 
૪૫૪૪૯૩૬૭-ભૉ

૯૯૪૬૨૯૱૱૭૨ 

ઙૃઞળીદ ળીજ્લ ઈુબ  લષ ધીબફ ઼ ીરઅણશ (GSDMA) 
બ્વ્ગ ફઅ.-11, ૭ર્, રીશ ઋ ્ઙ યષફ, ઙીઅપૂફઙળ 

ણૌ. ઈળ. મૉફળજી 
રૃખ્લ ગીલર્બીવગ ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૭૯૪૯૮ ૪૫૪૭૬૯૨૨ 
 

ગૉ-૪, ૉ઼ગડળ – ૩૯, 
ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ધૂ  બૃઙીટ 
ઇુપગ રૃખ્લ ગીલર્બીવગ 
ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૭૯૫૨૫ ૪૫૪૫૭૬૨૬ ઘ-૪૪૪, ૉ઼ગડળ - ૩૯, 
ઙીઅપૂફઙળ 

r 
´EÈë + ãV×ßÖë = ç_ÀSÕ 
ç_ÀSÕ + ÕìßlÜ = ìçì© 

´EÈë±ù FÝëßõ Ç_Çâ èùÝ Èõ, IÝëßõ Öß_Ã ÀèõäëÝ Èõ. ´EÈë ãV×ß ×ëÝ Öù 
ç_ÀSÕ ÚÞõ Èõ ±Þõ ç_ÀSÕÜë_ ÕìßlÜ Ûâõ ±õËáõ ìçì© ÚÞí ½Ý. 

 
      - ÞßõLÄ ÜùØí 

      ÜëÞ. ÜðAÝÜ_hëílí 
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રિઽવી ઇફૉ મીશ ુષગી઼ ુષયીઙ  
બ્ વ્ગ ફઅ.૯/૮ઢ્ રીશ, ફષી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ. 
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ૂરદૂ ઼ૃફલફી દ્રળ 
઼ુજષ 

૪૫૪૭૬૪૭૯ 
૪૫૪૭૬૱૪૪ 
૪૫૪૭૬૱ળ૫-ભૉ  

૪૮૬૮૫૯૨૱ 
૯૯૯૱૬૨૭૩૨૨ 
 

ઑ-ળ, ઼ત્ લર ઑબીડર્રૉન્ ડ, 
ઙૃઞળીદ ગ્વૉઞ બી ૉ઼, 
ઇરનીષીન. 

ૂ ષીલ. ઑફ. મીળ્ડ 
અ઼લૃક્દ ઼ુજષ  

(રઽૉગર, ઈઊ઼ૂણૂઑ઼) 

૪૫૪૭૬૪૮૨ 
૪૫૪૭ળળ૭૨-ભૉ 
૯૯૯૱૬૨૭૫૮૩ 

૪૯૯૩૪૯૪૱ 
૯૯૯૱૬૨૭૫૮૩ 

૱/મૂ, નૉષગૂફઅનફ 
઼઼્ીલડૂ, રૉરફઙળ ભીલળ 
ડૉસફ બી ૉ઼, ઇરનીષીન. 

ગૃ. નબર્થી બૂ. ુપમ્ રળ 
ફીલમ ઼ુજષ 
(રિઽવીગ  લીથ, અ઼ગવફ) 

૪૫૪૭૬૱૪૩ 
 

૪૫૪૪૬૫૩૭ 
૯૬૪૯૬૭૬૬૯૬ 

પ્ વ્ડફઅ. ૩૯ળ/મૂ, 
ઈફઅનષીડૂગી ઼઼્ીલડૂ,  
ૉ઼ગડળ-ળળ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂરદૂ ષૂ.ઈળ.જૐપળૂ 
ઋબ઼ુજષ 
( અ઼ગવફ,મઞૉડ) 

૪૫૪૭૯૯૫૭ 
 

૯૮૱૯૫૱૨૯૮૯ પ્ વ્ડફઅ.૩૫૭૱/૩ ૉ઼ગડળ 
ફઅ.૬,ણૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ જી.઼ૂ.યીષ઼ીળ 
ઋબ઼ુજષ  
(રિઽવીગ  લીથ, રઽૉગર) 

૪૫૪૭૬૱૪૬ 
 

૪૫૪૬૩૫૯૭ 
૯૫૯૭૪૮૯૭૨૱ 

૩ળ૫૬/૩, ૉ઼ગડળ-૯,ણૂ 
ઙીઅપૂફઙળ-૫૱૪૨૨૯ 

સીઘીકફી ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ 

સીઘીફૃઅ ફીર ઼ૉક્સફ ઇુપગીળૂફૃઅ ફીર ડૉવૂભ્ફ ફઅમળ 

ઇ-સીઘી 
(રિઽવીગ  લીથ) 

ૂ ઞૉ. ઞૉ. ુર  ૂ ૪૫૪૭૬૱૮૱ 
૪૫૪૬૯૫૯૩ 

મ- સીઘી 
(ઈઊ઼ૂણૂઑ઼) 

ૂ ઑ. ઑજ. સૉઘ ૪૫૪૭૬૱૮૯ 

ગ-સીઘી (રઽૉગર) ૂ ણૂ. ણૂ. બળરીળ ૪૫૪૭૬૱૮૯ 
૪૫૪૪૨૩૩૮ 

ણ-સીઘી ( અ઼ગવફ) ૂ ઑ઼.ઈળ. ુઙવીદળ ૪૫૪૭૯૮૱૮ 

ઊ-સીઘી (મઞૉડ) ૂ ઑજ.ઈઊ.સીઽ ૪૫૪૭૯૮૱૭ 
૪૫૪૫૯૨૯૭ 
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ઙૃઞળીદ ળીઞલ રિઽવી ઈલ્ઙ, ઙીઅપૂફઙળ 
૮/ળ, ણીર્.જીષળીઞ રઽૉદી યષફ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂરદૂ વૂવીમૉફ મૂ. 
ઇઅગ્વૂલી  
ઇધ્ લક્ષી ૂ 

૪૫૪૭૩૮૨૪ 
૪૫૪૬૯૮૫૬ 

૨૪૮૯૨-૪૯૯૭૬૬ 
૯૯૯૱૬૨૭૮૭૮ 
૯૱૪૭૨૩૭૮૱૨ 

ઞૃફૂ઼઼્ીલડૂ, ઙઅઙીમૉફ 
ઽ્  બૂડવ બી ૉ઼ ુષળબૃળ, ુઞ.ઘૉણી 

ણીર્.જૉદફીમૉફ જી. ુદષીળૂ 
઼ભ્ લ ૂ 

 
- 

૯૱૯૯૫૨૫૱૨૩ ન્ લૃગૃઅયીળષીણ્, બીવૂ ઽ્ડવ 
઼ીરૉ બ્ળમઅનળ. 

ૂરદૂ રલિૃળગીમૉફ જાપષ 
઼ભ્ લ ૂ 

- ૯૬૪૯૯૯૫૮૨૨ ળ/ફીવઅનીબીગર્, ઞવીળીર રઅિનળ 
બીઝશ મીળણ્વૂ, ઼ૃળદ 

ૂરદૂ ઋુરર્વીમૉફ  
ળ  રૂગીઅદ ષ઼ીષી ઼ભ્ લ ૂ 

- ૯૱૪૭૩૫૩૱૯૬ ઼ૂ-ળ૱, ૂફીધબીગર્  ઼઼્ીલડૂ, 
સળથર જ્ગણૂ, બિળષીળ જીળ 
ળ  દી, બી ૉ઼, ણય્ઊ ળીંઙ ળ્ણ, 
ષણ્નળી. 

ૂરદૂ ઼ૃફલફી દ્રળ 
઼ુજષ 

૪૫૪૭૬૪૭૯ 
૪૫૪૭૬૱૪૪ 
૪૫૪૭૬૱ળ૫-ભૉ  

૪૮૬૮૫૯૨૱ 
૯૯૯૱૬૨૭૩૨૨ 
 

ઑ-ળ, ઼ત્ લર ઑબીડર્રૉન્ ડ, 
ઙૃઞળીદ ગ્વૉઞ બી ૉ઼, ઇરનીષીન. 

઼ૃ ૂ ુમન્ નૃમૉફ ઙીુરદ 
઼ભ્ લ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૩૮૨૬ 
ળ૫ળ૭૩૮૨૭-ભૉ 

૪૫૪૪૨૨૪૯ પ્ વ્ડફઅ.૭૭૩/૪,  
ૉ઼ગડળ-ળ-ઑ,ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઞૉ.ગૉ .બડૉવ 
ઋબ઼ુજષ 

૪૫૪૭૩૮૨૱  પ્ વ્ડફઅ. ૪૮૭/૪,  
ૉ઼ગડળ-૩઼ૂ,ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑ. ગૉ . બડૉવ 
ૉ઼ગસફ ઇુપગીળૂ ૂ 

૪૫૪૭૩૮૩૫ ૪૫૪૬૯૮૩૪ પ્ વ્ડફઅ.૩૨૭૯/૪,  
ૉ઼ગડળ-૩૫-઼ૂ,ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂરદૂ ઑ઼.ઑર. બડૉવ 
ળઽ  લ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૩૮૨૪ ૪૫૪૫૭૯૩૬ પ્ વ્ડફઅ.૯૩૬/૩,  
ૉ઼ગડળ-૯-઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

઼ૃ ૂ ઑર. ઑ઼. ઼ણીદ 
઼ભ્ લ઼ુજષફી ઇઅઙદ ઼ુજષ

૪૫૪૭૩૮૨૬ - બ્ વ્ગ ફઅ.૬૮/૯, ઝ-ડીઊબ, 
ૉ઼ગળડ-૩૯, ઙીઅપૂફઙળ. 

 રિઽવી ઇફૉ મીશ ુષગી઼, (ઈઊ઼ૂણૂઑ઼) ઙીઅપૂફઙળ 
બ્વ્ગ ૩૮, ૩વ્ રીશ, ણૌ. જીષળીઞ રઽૉદી યષફ 

ૂરુદ ઼ૃફલફી દ્રળ 
ગુર ળ ૂ 

૪૫૪૭૩૯૩૨ ૯૯૯૱૬૨૭૩૨૨ ઑ/૫, ઼ત્લર ફ્વૉડ, ઙૃઞળીદ 
ગ્વૉઞ બી ૉ઼, ઇરનીષીન 

ૂ ઞૉ. મૂ. મીમળૂલી 
ુફલીરગ ૂ 

૪૫૪૭૫૫૨૭  ૨૯૯-૪૭૯૫૨૨૯૯ 
૯૬૪૯૫૩૩૩૩૫ 

ઑ-૫૬, દૃવ઼ૂગૃઅઞ ષોયષ ઽ્વ 
બીઝશ, પ્ણી઼ળ,  
ઇરનીષીન-૭૨ 
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ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ

ૂરદૂ ઝીલીમૉફ ઋબીધ્લીલ 
ડૉડ ્ગર્ીર ઇુપગીળૂ ૂ, 

(લ્ઞફી) 

૪૫૪૭૯૯૫૫ ૯૬૯૫૮૮૯૨૯ ૭૮, ઊ ગ્ફગર્ૂફ, વીવઙૉમૂ 
ઈ ર બી ૉ઼, પૃરી-મ્બવ, 
ઇરનીષીન. 

ૂરદ  ૂઇુફવીમૉફ બૂ. સીઽ 
ડૉડ ્ગર્ીર ઇુપગીળૂ ૂ, 

(રઽૉગર) 

૪૫૪૭૯૯૫૨ ૯૬૪૯૫૬૫૩૩૭ સીવૂર-૩ ગ્.ક.઼઼્ીલડૂ, 
ષીષ્વ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ગૉ . ઑફ. બડૉવ 
િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ ૂ  

૪૫૪૭૫૫૩૨ ૯૬૪૯૮૪૨૱૨૮ ૬૨, ુફઅઞળૂ બૃઅઞ ઼઼્ીલડૂ, 
ળીથૂબ, ઇરનીષીન 

઼ૃ ૂ ઑ. ગૉ . ળીષવ 
િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ ૂ  

૪૫૪૭૫૫૨૯ ૪૭૬૮૮૭૨૬ ‘‘ષીળીથ઼ૂ’’ ૂજી બીગર્ ,  
ઙ્શ-વૂરણી, રુથફઙળ, 
ઇરનીષીન 

ૂ મૂ. જી. ફોફષીવી 
િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ ૂ  

૪૫૪૭૫૫૨૯ ૯૬૪૱૪૮૨૯૪૫ ૱/મૂ, ૂ ગૃઅઞ ઼઼્ીલડૂ, 
ળીથૂબ, ઇરનીષીન 

ગુર ળ રિઽવી ઇફૉ મીશ ુષગી઼  (રિઽવી ષીંઙ) 
બ્વ્ગ ફઅ-૯, ઈઢર્ રીશ, ઋ ્ઙ યષફ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઈળ.ઈળ. ગડીળી  
અ઼લૃક્દ ગુર ળ  

૪૫૪૭૩૯૩૯ ૪૫૪૬૩૩૩૬ ૩૭૩/૪, ૉ઼ગડળ ફઅ- ૫ ઑ, 
(ન્લૃ) ઙીઅપૂફઙળ

ૂરુદ ઞૉ. બૂ. નૉષીઅઙદ 
રૉમ્મળ ઼ૉકર્ૉ ડળૂ ઑન્ણ 
ર્ફૂડળીંઙ કિભ઼ળ  

૪૫૪૭૩૯૩૮ ૯૱૪૭૨૨૨૯૮૩ પ્વ્ડ ફઅ. ૪૪૯-૪, ૉ઼ગડળ-
૫ઑન્લૃ, ઙીઅપૂફઙળ 

 
ફીલમ ુફલીરગ  

૨૪૫૪૭૩૯૩૬   

ણ્. ઑ઼.ગૉ .બડૉવ 
ઈ઼ૂ.ર્ફૂડળીંઙ કિભ઼ળ 

૪૫૪૭૩૯૩૯ ૯૬૪૱૫૭૭૮૪૮ ૪૫૫/૫, ચ -૩ ડીઉબ, 
ૉ઼ગડળ-૩૯ ઙીઅપૂફઙળ 

 
ીલ્ઞફી ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૭૩૯૩૯   

ઙૃઞળીદ ળીઞલ ઼રીઞ ગ  લીથ ઼વીઽગીળ મ્ણર્ 
‘‘઼રીઞ ગ  લીથ યષફ, ળ૩, ઇસ્ગફઙળ ઼઼્ીલડૂ, યઢી બી ૉ઼, ઼ળઘૉઞ ળ્ણ, ઇરનીષીન. 

ૂરદૂ યીષફીમૉફ ગૉ . નષૉ 
ઇધ્ લક્ષ 

૪૮૮૬૬૪૩૫ 
૪૮૮૪૩૫૨૩-ભૉ 

૪૯૭૬૮૨૯૨ 
૯૬૪૮૨૩૩૱૨૪ 

બ, ખષળણ્લ, ઑબીડર્રૉન્ ડ, 
યીગ્વ્ફૂ, ઋ  રીફબૃળી, 

ઇરનીષીન-14 

ૂ ઼ૃળૉ સ ઑ઼. ગીફીમીળ  
઼ુજષ 

૪૮૮૪૨૫૮૬ 
૪૮૮૪૩૫૨૩-ભૉ 

૪૫૪૫૫૬૬૯  
૯૯૨૯૯૯૩૮૫૯ 

પ્ વ્ડફઅ.૬૬૯/ળ,  
ૉ઼ગડળ-૫-઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 
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ુફલીરગ ૂ, ઼રીઞ ઼ૃળક્ષી 
બ્ વ્ગ ફઅ.૩૮,ણીર્.જીષળીઞ રઽૉદી યષફ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ુષ. ઼ૂ. ષરીર્ 
 ુફલીરગ ૂ 

૪૫૪૭૮૫૨૯ ૯૱૪૭૨૫૯૩૭૨  

ૂરદૂ વૂવીમૉફ જઅનીથી 
ફીલમ ુફલીરગ 

૪૫૪૭૮૫૩૭ ૯૬૪૯૬૭૩૪૬૪ મઅઙવી ફઅ.૩૨, ષીિડગી મઅઙવ્ટ, 
ધવદૉઞ, ઇરનીષીન. 

ઇ થીમૉફ નષૉ  
ફીલમ ુફલીરગ 

૪૫૪૭૮૫૩૬ ૪૭૯૫૨૪૫૪ 
૯૯૪૯૬૨૨૯૫૮ 

૬૨, અ઼  ગીળ ઼ૃુજદી ઼઼્ીલડૂ 
ઈઅમીષીણૂ મ઼  ડ્બ, ઊ઼ફબૃળ, 
ઇરનીષીન. 

 
િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૭૮૫૩૫ -- -- 

ઙૃઞળીદ રિઽવી ઈુધર્ગ ુષગી઼ ુફઙર વૂ.,  
બ્વ્ગ ફઅ. ૱, ૱ર્ રીશ, ઋ ્ઙ યષફ, ૉ઼ગડળ-૩૩, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂરુદ ઼ૂદીમૉફ ઑજ. ફીલગ 
જૉળબ ર઼્ફ   

૪૫૪૪૯૩૪૯  
૪૫૪૪૯૩૪૯-ભૉ  

૪૫૪૭૬૯૭૫  
(૨૪૮૬૭)૪૪૨૩૫૩  
૯૯૯૱૬૨૭૬૬૭  

મઅઙવી ફઅ.૩૱/ઑ, 
 ઘ-ડીઉબ, ૉ઼ગડળ-૩૯, 
ઙીઅપૂફઙળ. ડૉગળી ભુશલી, 
ટચણૂલી, ુઞ.ય જ.  

ૂ ઞૉ. મૂ. મીમળૂલી 
(જી.ઑ.ઑ઼.)  
ઉન્જીઞર્ રૉફૉઞીંઙ ણૂળૉગડળ 

૪૫૪૫૨૫૱૭  ૪૭૯૫૨૨૯૯  
૯૬૪૯૫૩૩૩૩૫  

ઑ-૫૬, દૃવ઼ૂગૃઅઞ ચ્ણી઼ળ,   
ઇરનીષીન-૭૨. 

ૂ રુફહ ઈળ. ુર ૂ 
ઉન્જીઞર્ ઞફળવ રૉફૉઞળ 
િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ  

૪૫૪૪૯૩૩૯  ૨૯૯-૪૯૮૮૫૩૯૪ 
૯૯૯૱૬૨૭૬૬૱ 

઼ૂ-૮, સીલ્ફી ઼ૂડૂ, ુષયીઙ-
૬, ચીડવ્િણલી, 
ઇરનીષીન- ૫૱૨૨૮૩  

ૂરુદ ઋુરર્વીમૉફ બૂ.ળીઞ  
ઉન્જીઞર્ રૉફૉઞળ ઇફૉ ુષગી઼ 
ઇુપગીળૂ (લ્ઞફી) 
 

૪૫૪૪૯૪૱૯  ૯૫૪૯૨૮૬૩૯૬  ૯૪, જીથક્લ ડીષળ,  
ઉ-ર્વફૂ મીઞૃરીઅ, અ઼નૉસ ૉ઼ 
ળ્ણ, મ્ણગનૉષ, 
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૩૭  

ઞૉન્ ણળ ળૂ઼઼્ર્ ઼ૉન્ ડળ 
બ્વૂડૉ ગફૂગ ગમ્ બીઋન્ ણ, ઈઅમીષીણૂ, ઇરનીષીન 

ગૃ. ઑર. ષૂ. યઙદ  
ુફલીરગ 

૮૭૩૪૱૫૯૯ 
૪૮૫૨૩૨૬૫ 

૯૬૪૮૭૯૯૭૯૮ ળ૯૩૭, બીબળૂ બ્શ, નિળલીબૃળ 
નળષીજા બી ૉ઼, નિળલીબૃળ, 
ઇરનીષીન.  
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રીઙર્ ઇફૉ રગીફ ુષયીઙ 
૩૬/૩, ઼ળનીળ યષફ, ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ 
ૂ ઑ઼.ઑ઼.ળીઢ્ળ 

ઇગર્ ઼ુજષ 
ળ૫ળ૭૩૱૨૩ ધૂ
૭૩૱૨૬  

ળ૫ળળ૨૨૫૬  પ્વ્ડ ફઅ.૭૬/ળ, 
ૉ઼ગડળ ફઅ.ળ-ઑ,  

ઙીઅપૂફઙળ-૫૱ળ૨૨ળ. 

ૂ ગૉ .ઑભ.૭ડૉવ 
ઇગર્ ઼ુજષફી ઇઅઙદ 
રનનફૂસ 

ળ૫ળ૭૩૱૨૩ ધૂ
૪૫૪૭૩૱૨૬ 

ળ૫ળ૫૯ળ૫૯   પ્વ્ડ ફઅ.૯૯૱/૩,
ૉ઼ગડળ ફઅ.ળ(઼ૂ), 

ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ બૂ.ઞૉ.૭ડૉવ 
રૃખ્લ ઊઞફૉળ (રી.ર.) ઇફૉ 
ઇુપગ ઼ુજષ 

ળ૫ળ૭૩૱૩૫-૩૬ ળ૮૯૬૯૨૯૱  મઅઙવી ફઅ.ળ૩, ષ અ઼દુષઽીળ
ડષૂન઼્, સમળૂ ભવૉડ, ષ ીબૃળ,  
ઇરનીષીન-૭૬. 

ૂ ઑ઼.ઈળ.૭ડૉવ 
ઇઅઙદ રનનફૂસ 

ળ૫ળ૭૩૱૩૬ ૯૬ળ૯૱૱૯૬૩૬ પ્વ્ડ ફઅ.૮ળ૱/૩, 
ૉ઼ગડળ ફઅ.૬(઼ૂ), ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑર.મૂ.યીવીવી 
રૃખ્લ ઊઞફૉળ (બઅ.લ્.ઇફૉ 
વષીન) ઇફૉ ઇુપગ ઼ુજષ 

ળ૫ળ૭૩૱૩૯-૩૱ ળ૫ળ૭૬૯૭૯  મઅઙવી ફઅ.૩૬૱/ઘ ડીઊ૭, 
ૉ઼ગડળ ફઅ.૩૯,  ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ષૂ.ઑર.ઙ્િઽવ 
ઇઅઙદ ઼ુજષ 

ળ૫ળ૭૩૱૩૯-૩૱ ળ૫ળ૬૱૯૯૯  ઇુયરન્લૄ ઑબીડર્રૉન્ડ,
પ્વ્ડ ફઅ.ળ૯૨,  ૉ઼ગડળ ફઅ.ળ૯, 
ઙીઅપૂફઙળ-૫૱ળ૨ળ૯. 

ૂ ઑજ.ણૂ.ષીવી 
રૃખ્લ ઊઞફૉળ(બઅજીલદ) ઇફૉ 
ઇુપગ ઼ુજષ 

ળ૫ળ૭૩૱૩૭-૩૮ ળ૮૯૮૨૨૬૮  ઑ/ળ૬,  ગીલવીગર્  રી ુદ ડીષળ 
઼ીરૉ,  ૉ઼ડૉવીઊડ, ઇરનીષીન. 

ૂ ઈળ.ઞૉ.પીરૉજી 
ઇઅઙદ રનનફૂસ. 

ળ૫ળ૭૩૱૩૭-૩૮ પ્વ્ડ ફઅ.૩ળળ૨/ળ,  ૉ઼ગડળ
ફઅ.૬(઼ૂ), ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ બૂ.઼ૂ.બૃળમૂલી 
રૃખ્લ ઊઞફૉળ (ઙૃ.ુફ) ઇફૉ 
ઇુપગ ઼ુજષ 

ળ૫ળ૭૩૱૩૯-ળ૨ ળળ૩૬૱૨૮૮  સુગદગૃઅઞ ઼઼્ીલડૂ, ઼રઞૃમી 
ઽ્ુ બડવફૂ મીઞૃરીઅ, મીબૃફઙળ, 
ઇરનીષીન. 

ૂ ઞૉ.ઞૉ.જીષણી 
ઇઅઙદ રનનફૂસ. 

ળ૫ળ૭૩૱ળ૨
ળ૫ળ૭ળ૭૮૩ 

ળ૫ળ૮૩૮૩૯  ૩૱૨/ઑ-૬, જ-ડીઊ૭, 
ૉ઼.૫૨,  ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑ઼.મૂ.ષ઼ીષી 
રૃખ્લ ઊઞફૉળ (ળી.પ્.) ઇફૉ 
ઇુપગ ઼ુજષ 

ળ૫ળ૭૩૱૩૩-૩ળ ળ૫ળ૭૬૯૭૬  મઅઙવ્ ફઅ.૩૱/મૂ, યઘય
ડીઊ૭,  ૉ઼ગડળ ફઅ.૩૯, 
ઙીઅપૂફઙળ-૫૱ળ૨૩૯. 

ૂ ઑભ.ઑફ.વીઘીથૂ 
ઇઅઙદ ઼ુજષ. 

ળ૫ળ૭૩૱૩ળ ળ૭૬૭૫૩૩૱  ૱, ઇભચીફ રૉન્સફ, બૂ બીગર્
઼઼્ીલડૂ, ષૉન રઅિનળ, ગીઅગળૂલી, 
ઇરનીષીન. 

ૂ બૂ.બૂ.ષઘીિળલી 
રૃખ્લ ઊઞફૉળ (બ્વૂ઼ૂ ઑન્ણ 
પ્વીુફઅઙ) 

ળ૫ળ૭૩૱૨૮-૨૱ ળ૫ળળ૮૮૱૩  પ્વ્ડ ફઅ.૩૬/ળ,  ૉ઼ગડળ
ફઅ.ળ(ઑ), ઙીઅપૂફઙળ. 
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ૂ િનફૉસ ૭ડૉવ 

ઇઅઙદ રનનફૂસ.  
(બ્વૂ઼ૂ ઑન્ણ પ્વીફીંઙ) 

ળ૫ળ૭૩૱૨૱ ળ૫ળ૫૮૩ળ૮  પ્વ્ડ ફઅ.૩૨ળ૮/ળ,  ૉ઼ગડળ
ફઅ.૫(ણૂ), ઙીઅપૂફઙળ. 

 
અ઼લૃગદ ઼ુજષ(દબી઼) 

ળ૫ળ૭૬૱૨૨ -- --

ૂરદૂ ઈળ.મૂ.૭ડૉવ 
ઇઅઙદ રનનફૂસ 

ળ૫ળ૭૬૮૩૯ ળ૫૯૯૭૯૮૬  પ્વ્ડ ફઅ.૫૬૫/ળ,  ૉ઼ગડળ ફઅ.ળ, 
ઙીઅપૂફઙળ-૫૱ળ૨૨૮. 

ૂ ડૂ.બૂ.રઽૉદી 
ફીલમ ઼ુજષ 
(ષ઼ષીડ ઇફૉ  અ઼ગવફ) 

ળ૫ળ૭૩૱ળ૯ ળ૫ળળ૯૯૭૩  પ્વ્ડ ફઅ.૩૨૬૫/ળ, 
ૉ઼ક્ડળ ફઅ. ૬, ઙીઅપૂફઙળ. 

 
ઇઅઙદ રનનફૂસ 

ળ૫ળ૭૩૱૫૨ -- --

ૂ મૂ.ઞૉ.ુ ષૉનૂ 
ફીલમ ઼ુજષ 
(મઞૉડ ઇફૉ પ્વીુફઅઙ) 

ળ૫ળ૭ળ૭૨૫ ળ૫ળળ૯૯૮૨  પ્વ્ડ ફઅ.૭૩૩/ળ,
ૉ઼ગડળ ફઅ.૫(઼ૂ), ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂરદૂ ઑ઼.ઑફ.જીષણી 
ઇઅઙદ રનનફૂસ. 

ળ૫ળ૭૩૱ળ૱ ળ૫ળ૫૬ળ૩૮  પ્વ્ડ ફઅ.ળ૩૮/૩, 
ૉ઼ગડળ ફઅ.૮(મૂ), 

ઙીઅપૂફઙળ-૫૱ળ૨૨૮. 

ૂ ણૂ.બૂ.નૉ઼ીઊ 
ફીલમ ઼ુજષ( ૉ઼ષી) 

ળ૫ળ૭૩૱ળ૫ ળ૫ળ૬૨૭૮૨  પ્વ્ડ ફઅ.૫૯૩/ઑ, 
ૉ઼ગડળ ફઅ.૭-(ઑ), ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ નસળધ ૭ડૉવ 
ઇઅઙદ રનનફૂસ 

ળ૫ળ૭૩૱ળ૬ ૯૬ળ૮૬૩ળ૱૫૱ પ્વ્ડ ફઅ.૮૬૯/૩, 
ૉ઼ગડળ ફઅ.૬(઼ૂ), ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઈળ.ગૉ .જૐઽીથ 
ઘી઼ ભળઞ ૭ળફી 
ઇુપગીળૂ(ુષ.લ્.) 

ળ૫ળ૭૩૱ળ૯ ળ૯૬૬૨૯૨ળ  મૂ-૫૨૬, સૃગૃફ-૬
ઑબીડર્રૉન્ડ, ૭િળ ર ડીષળ ઼ીરૉ, 
ઇઅગૃળ જીળ ળ દીફૂ મીઞૃરીઅ, 
ફીળથબૃળી, ઇરનીષીન. 

ૂ મૂ.ઑભ.ષ઼ીષી 
ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ(ઙૃુફ) 

ળ૫ળ૭૩૱૫૬ ૯૨ળ, ઼ૃઞવીર ભવૉડ, બ્વૂ઼
ડૉણૂલર ઼ીરૉ, સીઽૂમીઙ, 
ઇરનીષીન. 

ૂ ઑજ.ણૂ.઼ૉઊવળ 
ફીથીગૂલ ઼વીઽગીળ 

ળ૫ળ૭૨૮૭૱ ળ૫ળ૫૫૯૱૮   પ્વ્ડ ફઅ.૯૮૬/ળ,  ૉ઼ગડળ
ફઅ.૯(મૂ), ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑ઼.ગૉ .૭ળરીળ 
ઋ૭ ઼ુજષ(લઅ.ઇફૉ ક) 

ળ૫ળ૭૩૱ળ૩ ળ૭૫ળ૬૯૫  ૯૨,  ૂફીધ ળૉ઼ૂણૉ ન઼્ૂ,  ષીઙદ 
઼ૂડૂફૂ મીઞૃરીઅ, ઇણીવઞ, 
ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઼ૂ.ઑફ.ણીર્ળ 
ઋ૭ ઼ુજષ(ષઽૂષડ) 

ળ૫ળ૭૩૱૫૭ ૪૫૪૬૱૯૯૯ પ્વ્ડ ફઅ.૩૩૨/ળ,
ૉ઼ગડળ ૫ઑ.ન્લૃ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઈઊ.ઑ઼. બળરીળ 
ઋ૭ ઼ુજષ(રઽૉ ગર) 

ળ૫ળ૭૩૱૫૮  ૪૫૪૬૨૭૩૫  પ્વ્ડ ફઅ. ૬૮૭-૩,  
ૉ઼ગડળ-૯-મૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 
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ૂ યીષૉસ ઑફ.ઑળણી 

ઋ૭ ઼ુજષ( ૉ઼ષી) 
ળ૫ળ૭૩૱૫૯  ળ૫ળળ૬૩૩ળ  રો ૂ, પ્વ્ડ ફઅ.ળ૮૭/૫, 

ૉ઼ગડળ ફઅ.ળ૯/મૂ (ષૉ ડ), 
ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑ઼.ગૉ .ળીષવ 
ઋ૭ ઼ુજષ(મઞૉડ, પ્વીુફઅઙ 
ઇફૉ  અ઼ગવફ) 

ળ૫ળ૭૩૱૬૮  ૯ળળ૱૨૨૫૭૯૬  ૉ઼ગડળ ફઅ.૬(મૂ), 
પ્વ્ડ ફઅ.૬ળ૫/૩, 
ઙીઅપૂફઙળ-૫૱ળ૨૨૮. 

ૂરુદ ઑર. લૃ. બીઢગ  
ઋ૭ ઼ુજષ(ષ઼ષીડ) 

ળ૫ળ૭૩૱૬૫     

 
ઋ૭ ઼ુજષ(ળી.ળ.૩) 

ળ૫ળ૭૩૱૫૫     

ૂ ઑજ.઼ૂ.ર્નૂ 
ઋ૭ ઼ુજષ(ળી.ળ.)ળ 

ળ૫ળ૭૩૱૫૱  ૮૮ળળ૬૯ળ૨  ૫૩, દૃવૂ૭ મઅઙવ્ ુષયીઙ-ળ, 
઼ૃળપીળી ઼ગર્વફૂ મીઞૃરીઅ, 
ધવદૉઞ, ઇરનીષીન. 

ૂ બૂ.ગૉ .ફવષીલી, 
ઋ૭ ઼ુજષ(બઅ.ળ.)ળ 

ળ૫ળ૭૩૱૬૭    ળ૯, ફૂળષ બૉવૉ઼, જીઅનઘૉણી, 
ઇરનીષીન. 

ૂ ગૉ .ઑર.પ્શગૂલી 
ઋ૭ ઼ુજષ(ળી.ળ.) 

ળ૫ળ૭૩૱૬૩  ળ૫ળળ૭૬૯૫  ૯૯૯, બૂશ્ ૭ડૅ્, ઈનસર્ફઙળ,  
ૉ઼ગડળ ફઅ.ળ૬, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ મૂ.ગૉ .મ ગૂલી 
ઋ૭ ઼ુજષ(રૃ.ર.) 

ળ૫ળ૭૩૱૬૯     ઑ-૬, ઼ૃનસર્ગ ઼઼્ીલડૂ, 
જોપબૃળ ઙીરફૂ મીઞૃરીઅ, 
ઇરનીષીન-૩૭. 

ૂ ઑફ.ઈળ.સીઽ 
ઋ૭ ઼ુજષ(બઅ.ળ.)૩ 

ળ૫ળ૭૩૱૬૬     ૬/ળ, ચ-૩ ડીઊ૭, 
ૉ઼ગડળ ફઅ.૩૯, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑ઼.ગૉ .સીઽ 
ઋ૭ ઼ુજષ(બઅ.ળ.)૫ 

ળ૫ળ૭ળ૭૫૩  ળ૮૱૩૱૨૱૯  ૬,  ૭ઞલ્ુદ ઼઼્ીલડૂ, 
ઞવદળઅઙ ઼઼્ીલડૂફૂ ઼ીરૉ, 
ષૉઞવબૃળ, ઇરનીષીન. 

 
ગીલની ઇુપગીળૂ 

ળ૫ળ૭૩૱ળળ     

ૂ જી.ઑ઼.૭ડૉવ 
ઋ૭ ઼ુજષ(ળી.પ્.) 

ળ૫ળ૭૩૱૭૫  ળ૮૮૩૩૮૭૩  ૬, ઇ બૄથીર્ ઑબીડર્રૉન્ડ, 
ષી઼થી મ઼  ડ્૭ બીઝશ, 
ષી઼થી, ઇરનીષીન. 

ૂ બૂ.ગૉ .઼અચષૂ 
ઋ૭ ઼ુજષ(રગીફ્-૩) 

ળ૫ળ૭૩૱૫૯  ‐  મઅઙવી ફઅ.૩૯૯/ળ, 
ચ- ડીઊ૭,  ૉ઼ગડળ ફઅ.૩૯, 
ઙીઅપૂફઙળ-૫૱ળ૨૩૯. 

ૂ જી.ગૉ .લીનષ 
ઋ૭ ઼ુજષ(રગીફ્-ળ) 

ળ૫ળ૭૩૱૬૯  ળ૫ળ૫૨૫૬૱  પ્વ્ડ ફઅ.૫૱૭/ઑ-૩, 
ૉ઼ગડળ ફઅ.૩ળ (઼ૂ), ઙીઅપૂફઙળ. 

 ઋ૭ ઼ુજષ(બૂબૂલૃ)  ળ૫ળ૭૩૱ળ૭     
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સીઘીકફી ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ 
સીઘીફૃઅ ફીર ઼ૉગસફ ઇુપગીળૂફૃઅ ફીર ભ્ફ ફઅમળ 
ભ (રઽૉગર) ૂ ઑ઼.જી.જાષવ ૭૩૱૯૬

ળ્ગણ -- ૭ળ૬૭૯
ઊ  ૂ ઼ૂ.ઑ઼.બડૉવ ૭૩૱૮૯
ઊ૩ ૂ ણૂ.મૂ.૭ડૉવ ૭૩૱૯૨
ઊળ ૂ ઈળ.ઑવ.૭ડૉવ ૭૩૱૯૩
ઊ૫ ૂ ઼ૂ.ઑ઼.૭ડૉવ(જીઞર્રીઅ) ૭૩૱૯ળ
ઊ૬ ૂ ષૂ.ઞૉ.ુ ષૉનૂ ૭૩૱૯૫
ભ-૩ ૂ ઑ.઼ૂ.ળીષવ ૭૩૱૯૭
ઙ -- ૭૩૱૯૮
ઈઊ ૂરુદ બૂ.મૂ.૭ળૂઘ ૭૩૱૯૯
ર ૂ ઞૉ.ઑફ. ૃષ  ૭૩૱૱૫

ઘીફઙૂગળથ ૂ ઈળ.઼ૂ.સૉઢ ૭ળ૭૫૱
ગ્બૂલળ ર ૂ ઈળ.ઑવ.બળરીળ ૭૩૱૯૮

મઞૉડ ૂ ગ્રવ બૂ.યડૅ ૭ળ૬૱૯, ૭૩૱૮૩
઼ ૂ ઑફ.઼ૂ.ુદષીળૂ ૭૩૱૮૫
ણ ૂ િઽળૉફ ગૉ .ઢીગળ ૭૩૱૮૭
ફ ૂ ણૂ.ઑર.ઘળીણૂ ૭૩૱૱૬

઼ષર્ળ ર - ૭ળ૬૯૩
ફીથીઅ ૂ ઈળ.ણૂ.રઽૉદી ૭૩૱૯૩
઼-૩ ૂ ગૉ .ણૂ.જૐપળૂ ૭૩૱૮૬
ણ-૩ ૂ ષૂ.મૂ.ઢીગ્ળ ૭૩૱૮૮
ણ-ળ ૂ ઞૉ.ઑફ.પૃષ ૭૩૱૮૱
ફ-૩ ૂ ણૂ.ઞૉ.૭ડૉવૂલી ૭૩૱૱૭
ઈળ  ૭૩૱૱૱

ઈળ-૩ ૂ ડૂ.ઑફ.સૉઘ ૭૩૱૱૯
ળુઞ ડર્ ૂ ૂરદૂ ઑર.બૂ.રૉગષીફ ૭૩૱૨૨
ડીઊ૭ - ૭૩૱૯૫

ઘીફઙૂ ળુઞ ડર્ ૂ - ૭૩૱૭૨
ઑ.ઑ. ૉ઼વ ૂ બૂ.઼ૂ.ઘઅપિણલી(જીઞર્) ૭૩૱૮૨

ઽ ૂ ણૂ.મૂ.ઇઽીળૂ ૭૩૱૯૱
વ ૂરદૂ બૂ.ઈઊ.૭ડૉવ ૭૩૱૱ળ
બૂ ૂરદૂ ગૉ .બૂ.૭ડૉવ ૭૩૱૱૯
ગ ૂ ષીલ.ઈળ.ુ ષૉનૂ ૭૩૱૱૨

ગ-૩ ૂ ઈળ.ઑર.ઋબીઘ્લીલ ૭૩૱૱૩
ષીલ ૂ ણૂ.ઞૉ.૭ડૉવૂલી(જીઞર્) ૭૩૱૯૨

ઙૃથષ ી ુફલરફ - ૭ળ૭૮૩
ઈવૉઘફ ૂ ગૉ .ણૂ.જાનષ (રૃખ્લ ફગસીઙીળ) ૭૩૱૯૬
ઙ-ળ ૂ ઞૉ.ઈળ.ઙ઼્ીઊ ૭૩૱૯૯

વીલ ૉળૂ - ૭૩૱૯૱
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ુફલીરગ, ઊઞફૉળૂ ડીભ ગ્વૉઞ
જ-૭,  ૉ઼ગડળ ફઅ.૩૯,ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ બૂ.ઑફ.ઞોફ, 
ુફલીરગ ઇફૉ રૃખ્લ ઊઞફૉળ 

ળ૫ળ૭૮૬૮૫
૫ળ૭૮૬૯૯ 
ળ૫ળ૭૮૬૩૱ 

ળ૮૯૬૯૨૯૱ મઅઙવી ફઅ.૩૬, મઅપૃ ઼રીઞ
઼઼્ીલડૂ, બઅજસૂવ મ઼ ડૉન્ણ, 
ઋ રીફબૃળી, ઇરનીષીન 

ુફલીરગ, ઋ૭ષફ મઙૂજી
ુફરીર્થ યષફ, ૉ઼ગડળ-૩૨,ઙીઅપૂફઙળ

- 
ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ 

ળ૫ળ૭૬૯૯૫
ળ૫ળ૭૬૯૯૱ 
ળ૫ળ૭૬૯૯૯ 

- -

ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ, બીડફઙળ લ્ઞફી ષદૃર્શ
બ્વ્ગ ફઅ.૩૩, ણ્.જીષળીઞ રઽૉદી યષફ,ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ગૉ .ઑર.૭ડૉવ, 
ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ 

ળ૫ળ૭૬૨૱૨
ળ૫ળ૭૬૨૱૫ 
ળ૫ળ૭૬૯૯૯ 

ળ૮૯ળ૭૨૯૮ મૂ-૬/૱૩, ફઅનફષફ
ઑબીડર્રૉન્ડ, ળીઞ઼ૄલર્ મઅઙવ્, 
ળીરનૉષફઙળ, ૉ઼ડૉવીઊડ, 
ઇરનીષીન. 

ૂ ઑ.મૂ.જાફૂ, 
ફી.ગી.ઊ ઊન્જીઞર્ 
ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ, 
બી.લ્.ુષ.-૩ 

ળ૫ળ૭૯ળ૭૯ ળ૫ળળ૭૭૭૩ ૫૯૩/ળ, ૉલ઼ ઼઼્ીલડૂ,
ૉ઼ગડળ ફઅ.ળળ,ઙીઅપૂફઙળ. 

ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ, 
બી.લ્.ુષ.-ળ 

ળ૫ળ૭ળ૯૫૯

ૂ બૂ.બૂ.સીઽ 
ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ, 
બી.લ્.ુષ.-૫ 

ળ૫ળ૭૯૩૭૯
ળ૫ળ૬૭૫૫૨ 

ળ૮૯૮૯૭૨૯ ળ૨ળ, ગીન્ઽી ડીષળ,
ૉ઼ડૉવીઊડ ળ્ણ, 

ઇરનીષીન. 
ૂ લૃ.ઑર.સીઽ, 

ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ, 
બી.લ્.ુષ.-૬ 

ળ૫ળ૭૯૩૯૫ ળ૮૱૬૩૨૬૬ ઼ૂ/૩૨૫, ષૉ ડફર્ બીગર્,
ઙૃ ઘ્ષીળી બી ૉ઼, ઑ઼.જી.ઽીઊષૉ, 
મ્ણગનૉષ, ઇરનીષીન-૭૯ 

ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ, બઅજીલદ રી.ર.ષદૃર્શ
બીડફઙળ લ્ઞફી યષફ, ૉ઼ગડળ-૩૮,ઙીઅપૂફઙળ.

 
ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ 

ળ૫ળ૭૯૫૯૮
ળ૫ળ૭૯ળ૬૯ 

-- --

ૂ ઼ૂ.઼ૂ.૭ડૉવ 
ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ, ઙીઅપૂફઙળ 
બઅજીલદ (રી.ર)ુષયીઙ. 

ળ૫ળ૭૮૯૮૱ - બ્વ્ગ ફઅ.૮ળ/૫/ચ
ડીઊ૭, ૉ઼ગડળ ફઅ.ળ૫, 
ઙીઅપૂફઙળ. 

ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ ૂ 
ળીુ ર્લ પ્ળૂરીઙર્ ષદૃર્શ 
ૉ઼ગડળ ફઅ.૩૮,ઙીઅપૂફઙળ. 
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ૂ ઑર.ઈઊ.૭ડૉવ 

ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ 
ળ૫ળળળળ૫૭
 

ળ૮૫૨૮૯૬૯ ઑ-ળ૩, ઙ્લવ ડીષળ,
ઙૃવમીઊ ડૉગળી ઼ીરૉ, 
ઈઅમીષીણૂ,ઇરનીષીન. 

ૂ બૂ.ગૉ .સીઽ 
ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ ળી ર્ ૂલપ્ળૂ 
રીઙર્ ુષયીઙ, ઇરનીષીન. 

ળ૮૫૨૮ળળ૬ ળ૭૮ળ૮ળ૱૩ ૮૨ળ, ઼ૃઞવીર ભવૉડ,
સીઽૂમીઙ બ્વૂ઼ ડૉણૂલર 
઼ીરૉ, ઼ૃયીહ ૂઞ 
ફજીગ,સીઽૂમીઙ, ઇરનીષીન. 

ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ, ઈવૉઘફ રી.ર.ષદૃર્શ
બ્વ્ગ ફઅ.૩૫, ણ્.જીષળીઞ રઽૉદી યષફ,ઙીઅપૂફઙળ. 

 
ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ. 

ળ૫ળ૭૫૯૫૬
ળ૫ળ૭૫૯૫૭ 

ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ, ળીઞલ રીઙર્ લ્ઞફી ષદૃર્શ
બીડફઙળ લ્ઞફી યષફ, ૉ઼ગડળ ફઅ.૩૮,ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑર.ગૉ .સૉઢ 
ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ. 

ળ૫ળ૭૮૫૮૯
ળ૫ળ૭૯૫૯૭ 

ળ૮૯ળ૨૨૫૮ મૂ/૯ળ, રૐુવગ ડૉફીરૉન્ડ,
બૂ.ઑન્ણ ડૂ.ગ્વ્ફૂ 
બીઝશ,જોપબૃળ જીળ 
ળ દી,ઇરનીષીન. 

ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ ળીઞલરીઙર્ 
લ્ઞફી ુષયીઙ, ઙીઅપૂફઙળ 

ળ૫ળ૭૯૬૮૩

ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ, ુષ ૃદ રી.ર.ષદૃર્શ
બ્વ્ગ ફઅ.૩ળ, ણ્.જીષળીઞ રઽૉદી યષફ,ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઋુષર્સ ઈઊ.રઽૉદી 
ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ 

ળ૫ળ૭૫૭૩૫-૩૮ - -

ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ, ઙૃથષ ી ુફલરફ
બ્વ્ગ ફઅ.૩૬/૬, ઼ળનીળ યષફ,ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑર.ઈઊ.૭ડૉવ 
ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ 

ળ૫ળ૭૩૱૫૬
 

૯૱ળ૭૱૨૬૯૭ળ ઑ/ળ૩, મ્૭વ ડીષળ, ઙૃવમીઊ 
ડૉગળી, ઇરનીષીન. 

ઙૃઞળીદ ળીજ્લ રીઙર્ ુષગી઼ ુફઙર ુવ
ૉ઼ગડળ ફઅ.૩૨, ુફરીર્થ યષફ,ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ગૉ .જી. જા૭ુદ 
રૃ.ઊ. ઇફૉ ષઽૂષડૂ અ઼જીવગ 

ળ૫ળ૭ળ૯૩ળ
ળ૫ળ૭૯૩૭ 

ળ૮૱૬૨૱૮૮ ૬૩, ષીઙદ બીગર્,
ઈ઼્બીવષ મઅગ્વ્ટફૂ 
મીઞૃરીઅ, ધવદૉઞ, 
ઇરનીષીન-૭૬. 

ૂ બૂ.ઞૉ.યઙનૉષ 
ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ 
 

ળ૫ળ૭ળ૯૩ળ
ળ૫ળ૭૯૩૭  

 
 

૩૱૬/ળ/ચ ડીઊ૭,
ૉ઼ગડળ ફઅ.૩૯, 

ઙીઅપૂફઙળ. 
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ઙૃઞળીદ ળીઞલ લ્ઞફી ઇરવૂગળથ લૃુફડ
ુફરીર્થ યષફ, ૉ઼.૩૨,ઙીઅપૂફઙળ.

   
ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ 

   ળ૫ળ૭ળ૯૱૭ -
 

રૃખ્લ ધ૭ુદ ઇફૉ ફઙળ ુફલ્ઞગ ૂ
બ્વ્ગ ફઅ.ળ, ુફરીર્થ યષફ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઞૉ. જી. સીઽ 
રૃખ્લ ધ૭ુદ ઇફૉ ફઙળ 
ુફલ્ઞગ 

ળ૫ળ૭ળ૱૯૨-ભૉ
ળ૫ળ૭ળ૯૨૨ 
ળ૫ળ૭ળ૱૯૭ 

ળ૮૫૨૨૬૬૯ ૬૨ળ, ફલફ ઑબીડર્રૉન્ડ,
ઙ્બીવ ડીષળ, બીઅઞળી બ્શ 
જીળળ દી,ઇરનીષીન. 

ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ ૂ, સઽૉ ળ રી.ર.ષદૃર્શ
ઑવ.ણૂ.ઑુન્ઞફૂલળીંઙ ગ્વૉઞ ગમ્બીઋન્ણ, ઇરનીષીન.

ૂ ણૂ.ઑફ.જૐપળૂ 
ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ 

ળ૮૫૨૯૩૭૯ ૉ઼ભીવૂ ઑબીડર્રૉન્ડ,
ઞઽીન્ષૂ ળૉ ડ્ળન્ડફૂ 
મીઞૃરીઅ,ઙૃવમીઊ ડૉગળી, 
ઇરનીષીન. 

ૂ બૂ.ઑફ.બઅણલી 
ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ રૉણૂગવ 
(રી.ર), ુષયીઙ, ઇરનીષીન

ળ૮૫૨૩૯૭૯
 

ળ૮૫૨૩૯૭૱ ઼ૂ-ળ૨૩, પફઅઞલ ડીષળ,
ૉ઼ડૉવીઊડ, ઇરનીષીન. 

ૂ મૂ.ઑ઼.ગિણલી 
ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ, 
સઽૉળ રી.ર.ુષ., ઇરનીષીન. 

ળ૭૭૨૮૮૱૱
 

 ૬, લ્ઙૉ ળ ઑબીડર્રૉન્ડ,
ષ ીબૃળ,ઇરનીષીન. 

ૂઑ઼.ઑજ.ુ ષૉનૂ 
ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ. 
ફષળઅઙબૃળી રી.ર.ુષ. 

ળ૮૫૨ળળ૬૭૭
 

-
 

મૂ-૫, ળ૬ ણૄપ્વૉગ઼,
વ્ ઙીણર્ફ, બ્વૂ઼ 
જ્ગૂફૂ઼ીરૉ, ઇરનીષીન. 

ૂ ગૉ .ઈળ.બઅણલી 
ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ ડ્ળ, 
રી.ર.ુષ., ઇરનીષીન. 

ળ૮૫૨૨૩૫૮ ળ૫ળળ૯૯ળ૭ પ્વ્ડ ફઅ.૫૯૭/૩,
ૉ઼ગડળ ફઅ.૭(ઑ), 

ઙીઅપૂફઙળ. 
ૂ ષીલ.ઑર.જીષણી 

ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ, ઙૃઞળીદ 
ઽીઊગ્ડર્ . 

૮૬૭૨ળ૩૯૩ - બીઅજ મઅઙવી, ઙષફર્રૉન્ડ
ગ્વ્ફૂ, ઙૃવમીઊ ડૉગળી, 
ઈઅમીષીણૂ,ઇરનીષીન. 

ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ ૂ, રી.ર.ષદૃર્શ-૩
ઑવ.ણૂ.ઑુન્ઞફૂલળીંઙ ગ્વૉઞ ગમ્બીઋન્ણ, ઇરનીષીન

ૂ ઞૉ.ગૉ .૭ડૉવ 
ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ 

ળ૮૫૨૭ળ૯૮ ળ૮૯૬૯૫૯૬ ૩૯, ઇષઅન્દૂ મઅઙવ્,
જોપબૃળ ઙીરફૂ મીઞૃરીઅ 
ૉ઼ડૉવીઊડ, ઇરનીષીન. 

ૂ મૂ.ઈળ.ન્સૂ 
ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ. રી.ર.ુષ., 
ઇરનીષીન. 

ળ૮૫૨૫૬૯૨
ળ૮૫૨ળ૮૨૯ 
ળ૮૫૨૫૮૮૯ 

ળ૮૫૨૮૯૬ળ ઑ-૩/૩૱, ઈ બીવૂ ડીષળ, 
઼ૃઘૂબૃળી, બીવણૂ, ઇરનીષીન. 
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ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ ૂ, રી.ર.ષદૃર્શ-ળ 
ઑવ.ણૂ.ઑુન્ઞફૂલળીંઙ ગ્વૉઞ ગમ્બીઋન્ણ, ઇરનીષીન 

ૂ ઑ.ગૉ .૭ડૉવ 
ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ. 

ળ૮૫૨ળ૮૨૫ ગૉડૉઙળૂ ઊ-૩, બ્વ્ગ ફઅ.
મૂ/૬, ઼રળ૭થર્ ગ્વ્ફૂ, 
ઙૃવમીઊ ડૉગળી, ઇરનીષીન.

ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ ૂ, બઅજીલદ રી.ર.ષદૃર્શ 
ઑવ.ણૂ.ઑુન્ઞફૂલળીંઙ ગ્વૉઞ ગમ્બીઋન્ણ, ઇરનીષીન 

ૂ ટૉણ.ઑર.૭ડૉવ  
ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ 

ળ૮૫૨૨૩૫૱ ળ૮૬ળ૬૱૮૨ ઼ૂ-૫, ગવી઼ ડૃ કભૂ઼ ર઼્
ગ્વ્ફૂ, વીવ મઅઙવી, 
ઑવૂ઼ ૂઞફૂ મીઞૃરીઅ, 
ઇરનીષીન-૮ 

ૂ મૂ.ઑ.૭ડૉવ 
ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ બઅજીલદ 
રી.ર.ુષ., ઇરનીષીન. 

ળ૭૭૨૮૮૩૩ પ્વ્ડ ફઅ.૩૬૬૭,
ૉ઼ગડળ ફઅ.૫, ઙીઅપૂફઙળ. 

ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ, ઑગ઼ ૉ઼ ષૉ 
રી.ર.ષદૃર્શ, ઽ્ ડૉવ મૂ ણીંઙ, મૂજો રીશ, બ્વૂડૉ ગફૂગ, ઈઅમીષીણૂ, ઇરનીષીન. 

ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ(ઊન્જીઞર્) ળ૮૫૨ળ૱૮૬ - -

ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ 
ઑગ઼.ષૉ ણૂષૂ.૬, ઇરનીષીન.

ળ૮૫૨૭ળ૫૱ - -

ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ, ઑગ઼.ષૉ 
ણૂષૂ-૩, ઇરનીષીન. 

ળ૯૯૩ળળ૩૫ - -

ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ ૂ, લીઅુ ગ રી.ર.ષદૃર્શ 
ઽ્ ડૉવ મૂ ણીંઙ, મૂજો રીશ, બ્વૂડૉગફૂગ, ઈઅમીષીણૂ, ઇરનીષીન. 

ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ 
લીઅુ ગ(રી.ર) ષદૃર્શ, 
ઇરનીષીન. 

ળ૮૫૨૱૭ળ૨
ળ૮૫૨૭૫૨૬ 

ુફષી઼ફ ુફલીરગ ૂ રીઙર્ ઇફૉ રગીફ ુષયીઙ 
૩૩ ર્ રીશ, બ્વ્ગઆ-઼ૂ, મઽૃરીશૂ રગીફ, વીવ નળષીજા, ઇરનીષીન. 

ુફલીરગ ૂ(ષ઼ષીડ) ળ૭૭૨૮૯૱૭ - -

ગજૉળૂફી ઞફળવ ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળઆ- ળ૫ળ૭૬૬૭૨વ ભૉગ઼ ફઅમળઆ- ળ૫ળ૭૬૩૬૩

ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળફૂ ગજૉળૂ, (ુષ ૃદ) ઇરનીષીન (ુષયીઙ-૪) 
ઑ-૫જો રીશ, મઽૃરીશૂ રગીફ,વીવનળષીજા, ઇરનીષીન 

ૂ ઑ.ઑ઼. ઘીળ્ળ 
 

૪૭૭૨૮૩૯૩
 

૪૫૪૪૫૮૮૯
૯૯૯૱૬૨૭૮૮૯ 

૪૭૮-૬, ઙ-૩, ૉ઼ગડળ-૩૯, 
ઙીઅપૂફઙળ 
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રૃખ્લ ફઙળ ુફલ્ઞગફૂ ગજૉળૂ
બ્વ્ગ ફઅ. ૩૬, ૪જો રીશ, ણૌ. જીષળીઞ રઽૉદી યષફ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ગૉ .ઑર.બઅજીવ 
રૃખ્લ ફઙળ ુફલ્ઞગ દધી 
ષળફઙળ ુફલ્ઞગ(વૂઙવ)

ળ૫ળ૭૬૩૫૱
ળ૫ળ૭૬૩૬૩-ભૉ 
 

ળ૯૨૯૮૱૨૱ 
૯૱ળ૭૩૮૯૮૯૮ 
 

૯, ૉ઼ૂણૉ ન્ડ બીગર્
઼઼્ીલડૂ,ધવદૉઞ, ઽૉમદબૃળ 
ળ્ણ, ઇરનીષીન-૫૱૨૨૭૬ 

ૂ  ઑ઼.મૂ.૭ડૉવ 
રૃ.ફ.ુફઊ ૂફી  ળઽ લ ઼ુજષ

ળ૫ળ૭૬૩૫૱
ળ૫ળ૭૬૩૬૩-ભૉ 

 પ્વ્ડ ફઅ.૬૫ળ/ળ, 
ૉ઼ગડળ ૮-ઑ, 

પ-ળ બી ૉ઼, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ મૂ.ઈળ. ૭ડૉવ 
ળઽ લ ઼ુજષ 

ળ૫ળ૭૬૩૬૩
ળ૫ળ૭૬૩૬૩-ભૉ 

૯૱ળ૭ળ૯૱૱૯૯
 

મૂ-૩/ળ૨ળ, 
ષપર્રીફઑબીડર્રૉન્ડ ઼ૂ.બૂ. 
ફઙળફૂ બી ૉ઼, યૃલઅઙનૉષ જીળ 
ળ દી, ઼્વી ળ્ણ, ઇરનીષીન.  

ૂ ગીસ ન ી 
ફઙળ ુફલ્ઞગ(ન.ઙૃ.) 

ળ૫ળ૭૬૬૭૨
 

ળ૯૯૩૫૬૬૫ 
૯૬ળ૮૬૮૬૬૬૫ 

મૂ/૩૨૬,
઼ૃઽીષફ ઑબીડર્રૉન્ડ 
ઞજી઼ મઅઙવી ળ્ણ ઇરનીષીન 

ૂ ઑ.ષીલ.બઅણલી  
ફઙળ ુફલ્ઞગ (ઋ.ઙૃ.) 

ળ૫ળ૭૬૭૨
 

ળ૯૬૯૨૯૭૱ 
૯૱૯૯ળ૨૭૬૩૭ 
 

૭૬, ઼ીઅગૉદ ળ્-ઽીઋ઼ રૉરફઙળ 
મ઼ ડૉન્ણ બી ૉ઼, રૉરફઙળ, 
ઇરનીષીન 

 
 

 
 

ÒÒÀçßÖÞõ ÖÜëßë °äÞÞù ±õÀ ÛëÃ ÚÞëäùÓÓ 

Õèõáð_ çðÂ Öõ ½Öõ ÞÝëý 
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રીિઽદૂ ઇફૉ ઼ીળથ ુષયીઙ 
બ્વ્ગ ફઅ.૪, ફષર્ રીશ, ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ.ભૉગ઼ ફઅ. ૨૯૯-૪૫૪૭૬૯૯૪ 

ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ 
ૂ ગૉ . ગોવીસફીધફ 

ઇગર્ ઼ુજષ 
૪૫૪૭૩૪૱૩ 
૪૫૪૭૬૯૯૪-ભૉ 

૪૪૱૱૬૬૫૫            
૯૯૯૱૬૨૮૨૨૫ 

મઅઙવી ફઅ.૮ ,ઈઉબૂઑ઼ 
કિભ઼ ર઼્ રૉ઼ બી ૉ઼ ણભફીશી ,
સીઽૂમીઙ ,ઇરનીષીન 

ૂ ઈળ. ઑ. લી઼ 
ઇગર્ ઼ુજષ(રી. .)ફી ળઽ  લ 
઼ુજષ 

૪૫૪૭૬૯૫૭ 
  
  

 પ્ વ્ડ ફઅ.૮૨૱/૩ , 
ૉ઼ગડળ-૬/઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ િનબગ .ઑ. ય  
 ફીલમ ઼ુજષ  

૪૫૪૭૩૪૱૮ 
૪૫૪૭૬૯૯૪-ભૉ

૪૯૬૫૪૯૫૬          
૯૱૪૭૬૨૪૯૪૱

ઑર -૪૨  / ૩૩૯,   ઙુદફઙળ ,
ફીળથબૃળી,  ઇરનીષીન.

ૂ રઽૉ ન્  યીષ઼ીળ 
ઋબ઼ુજષ,  
(ષપીળીફ્ ઽષીવ્) 

૪૫૪૭૩૪૱૯
 

૪૮૯૬૩૩૮૯ 
૯૱૯૱૮૩૯બ૱૱ 

મઅઙવી ફઅ.૩૨૯, ઈટીન 
઼઼્ીલડૂ, ઈમીઅષીણૂ, 
બ્વૂડૉગફૂગ, ઇરનીષીન.

સીઘીકફી ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ 

સીઘી ઼ૉગસફ ઇુપગીળૂફૃઅ ફીર સીઘીફી ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ 

ઇ(રઽૉગર)  ૂ રઽૉન્  મૂ. યીષ઼ીળ ળ૫ળબ૩ળ૯ળ 

મ  ૂ ળ્ફગ ઑર.રઽૉદી ળ૫ળબ૩ળ૯૨ 

ળ્ગણ સીઘી   ળ૫ળબ૩ળ૯૫ 

ળજી  ડર્ ૂ સીઘી  ળ૫ળબ૬૱ળ૨ 

ભૉગ઼  ૪૫૪૭૬૯૯૪ 
 

રીિઽદૂ ગુર ળફૂ ગજૉળૂ
બ્વ્ગ ફઅ.૯, મૂજો રીશ,ણ્. જીષળીઞ રઽૉદી યષફ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ુષ. ુધ બૃઙટ 
રીિઽદૂ ગુર ળ ૂ 

૪૫૪૭૫૫૱૱ ૪૫૪૫૭૬૨૬
૯૯૯૱૬૨૭૮૭૭ 

મઅઙવી ફઅ-ઘ/૪૪૪, 
ૉ઼ગડળ-૩૯, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઈળ. મૂ. જાબુદ 
ળઽ  લ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૫૫૱૱ ૫૨૩૪૨૬૨૪
૯૯૪૭૪૱૨૯૨૪ 

બ્ વ્ગ ફઅ-૪૯/૫૩૮, 
ઈગીસઙઅઙી ઑબીડર્રૉન્ ડ, સ્વી 
ળ્ણ, ફીળથબૃળી, ઇરનીષીન 

ૂ ઑજ.ષૂ. યીવ્ણૂલી 
ળઽ  લ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૫૫૱૱ ૯૯૨૯૯૮૭૯૪૨ પ્ વ્ડ ફઅ-૩૪૯૱/૪, 
ૉ઼ગડળ-૭/ઑ,  ઙ ળ્ણ, 

ઙીઅપૂફઙળ 
ૂ ઑ.ઈળ. બડૉવ  
અ઼લૃગદ રીિઽદૂ ુફલીરગ 

૪૫૪૭૫૫૱૨ ૪૫૪૬૫૮૬૯
૯૯૯૱૬૨૮૨૱૭ 

પ્ વ્ડ ફઅ-૬૬૫/૪, ૉ઼ગડળ 
ફઅ-૮ઑ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઑર.ઈળ.નષૉ 
અ઼લૃગદ રીિઽદૂ ુફલીરગ 
ૉ઼ ઇગીનરૂ (ષપીળીફ્ 

ઽષીવ્) 

૪૫૪૭૫૭૪૫ ૯૯૯૱૬૨૭૩૪૯ ઞઽીન્ષૂ, પ્ વ્ડ ફઅ-૱૬૮/૩, 
ૉ઼ગડળ -૪-઼ૂ,  ઙીઅપૂફઙળ 
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ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ 
ૂરુદ બૂ. લૃ. જોહૂ  

ફીલમ રીિઽદૂ ુફલીરગ 
(ષઽૂષડ) (ષપીળીફ્ ઽષીવ્)

૪૫૪૭૫૫૯૪ ૯૬૪૯૮૪૬૱૯૯ ઑ/ઑ઼ઑભ/૬ ઼ફ ડીળ 
ગ્મ્બવૉક્ષ઼ ીપીળ કર્્ુ અ઼ઙ  
઼્વીળ્ણ, ઇરનીષીન. 
 

ૂ જી.ઑભ. બીઅણ્ળ 

 ઼ઽીલગ રીિઽદૂ ુફલીરગ 
(ષઽૂષડ) 

૪૫૪૭૫૫૯૫ 
૪૫૪૭૫૫૯૬-ભૉ 

૪૫૪૱૬૭૬૫ 
૯૯૪૬૫૫૮૨૪૨ 

મૂ-૫૯, યૄુરબીગર્  ઼઼્ીલડૂ, 
ષીષ્વ,   
દી.જી.ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ મૂ.મૂ.ઇઅદીથૂ  

ફીલમ રીિઽદૂ ુફલીરગ 
(ન્ લૃટ) (ષપીળીફ્ ઽષીવ્) 

૪૫૪૭૫૬૪૭ 
૪૫૪૭૯૨૪૨-ભૉ  
૪૫૪૭૯૪૱૱ 

૯૯૯૱૬૨૭૩૫૬ ૩૫૪/૪, પ ડીઉબ  
ૉ઼ગડળ-૪૩ 

ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ બૃવગ ુ ષૉનૂ 

ફીલમ રીિઽદૂ ુફલીરગ 
( ગીસફ) 

૪૫૪૭૫૬૬૩ 
૪૫૪૭૫૬૬૪-ભૉ 

૯૬૪૯૮૱૫૨૬૨ પ્ વ્ડ ફઅ-૭૫૫/૪, ઼ૐળય 
઼઼્ીલડૂ, ૉ઼ગડળ-૪૫, 
ઙીઅપૂફઙળ 

ગૃ. ગૉ . ઈળ. મીળ્ડ 

઼ઽીલગ રીિઽદૂ ુફલીરગ 
(િભ ર) 

૪૫૪૭૬૩૭૯ ૨૯૯-૪૮૱૯૫૫૩૮ 
૯૱૯૯૬૮૱૫૨૱ 

ઊ-૩, ૉ઼ડૉવીઊડ, ગીરૉ ળ 
રઽીનૉષ બી ૉ઼, ઇરનીષીન. 

ૂ લૃ.ઑફ. રૉષીણી  
ફીલમ રીિઽદૂ ુફલીરગ 
(ઈળ.ઈળ.) 

૪૫૪૭૫૫૱૬ ૯૬૪૯૮૨૯૬૫૱ પ્વ્ડ ફઅ.૩૯૯ /૩, સૃયર 
ભવૉડ, ઈફઅન ષીિડગી ઼઼્ીલડૂ, 
ૉ઼ગડળ-૪૪, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ જી.ઈળ.઼અઙીણી 
઼ઽીલગ રીિઽદૂ ુફલીરગ 
(ુષ ીબફ) 

૪૫૪૭૫૬૪૨ 
૪૫૪૭૬૩૭૱-ભૉ 

૪૫૪૫૬૬૫૪ 
૯૯૯૱૬૨૱૨૭૱ 

પ્ વ્ડ ફઅ-૬૫૪/૪,  
ૉ઼ગડળ-૭/ઑ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઑર.બૂ.ગડીળી 
઼ઽીલગ રીિઽદૂ ુફલીરગ 
(ઊવૉક્ડર્ ્ુફગ રૂણૂલી સીઘી) 

૪૫૪૭૯૪૯૭ 
 

૪૮૬૨૨૫ 
૯૱૪૭૫૫૯૮૯૨ 

ણૂ-૫, કિભ઼ ર઼્ ગ્વ્ફૂ, 
ઙૃઞળીદ ઙૉ઼ ગઅબફૂ ઼ીરૉ, ય જ. 

ગૃ. ષૂ.ષીલ.ઝીલી 
઼ઽીલગ રીિઽદૂ ુફલીરગ 
(દીવૂર) બૂબી, ઇરનીષીન 

૪૮૯૬૯૮૩૪ 
૪૮૯૬૯૮૫૮ 
 

૪૬૯૪૭૫ 
૯૬૪૮૩૯૯૱૪૩ 

ઑર-૬, મૉન્ગ ન્લૃ ઑષીડર્રૉન્ડ, 
ષ ીબૃળ, ઇરનીષીન. 

ગૃ.મૂ.જી.ગ્ણૂલીદળ 

િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ 
૪૫૪૭૫૫૱૯ ૬૨૨૭૭૩૩૬ 

૯૱૯૱૯૪૯૬૯૪ 
ણૂ-૬, ધીબત્લ ઑબીડર્રૉન્ડ, 
ડુવર્ંઙ ઽ્ બૂડવ ફજીગ, 
ઙૃ ગૃશ, ઇરનીષીન. 

ૂ રલૃળયીઊ સીઽ 

ૉલીફ ઼ઽીલગ ઊઞફૉળ 
 

૪૫૪૭૯૫૩૨ ૪૮૯૬૬૪૫૫ 
૯૱૯૱૨૪૮૯૮૬ 

઼ૂ-૭, ઇક્ષળપીર ઑબીડર્રૉન્ડ, 
ૉરજઅનફઙળ બી ૉ઼, મ્ણગનૉષ, 

ઇરનીષીન. 
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ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ 

રફ્ળઅ ઞફ ગળ ગુર ળ ૂફૂ ગજૉળૂ, 
બ્વ્ગ ફઅ. ૮, બઽૉવ્રીશ, ણ્. જીષળીઞ રઽૉદી યષફ,ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ જી.ઈળ.જૐપળૂ              
રફ્ળઅઞફ ગળ ગુર ળ ૂ 

૪૫૪૭૫૮૮૭ 
૪૫૪૭૪૬૯૫-ભૉ 

૪૫૪૭૬૱૯૨ 
૯૯૯૱૬૨૭૫૮૫ 

બ્વ્ગ - જી-ળ૬ળ, 
ૉ઼ગડળ-૩૯, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઈઉ.ઞૉ.રીવૂ 
ફીલમ ગુર ળ 
(ષપીળીફ્ ઽષીવ્) 

૪૫૪૭૫૮૮૮ 
૪૫૪૭૪૬૯૫-ભૉ 
 

૯૬ળ૮૱૬૫૯૯૫ 
 

બ્વ્ગ -ળ૮૯/૫,  
ચ - ડીઉબ, ૉ઼ગડળ-૩૯, 
ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઈળ. ઈળ. જોહૂ 
ગુર ળફી ઇઅઙદ રનનફૂસ 
 

૪૫૪૭૫૮૮૬ 
 

૪૫૪૮૨૬૭૨ 
૯૬૪૮૬૨૩૬૫૨ 
 

પ્વ્ડ ફઅ. ૮૯૬/૩,  
ઙ્ ણફ બીગર્, ૉ઼ગડળ-૫૨, 
ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઇસ્ગ બડૉવ 
િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૭૫૮૮૯ 
 

૪૫૪૬૭૱૩૩ 
૯૯૨૬૮૩૱૫૩૨ 
 

પ્વ્ડ ફઅ. ૱૫૯/૪,  
ૉ઼ગડળ-૪઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઈઉ.ઞૉ.રીવૂ  
ુષયીઙૂલ ફીલમ ગુર ળ 
(રફ્ળઅઞફ ગળ) ઙીઅપૂફઙળ 
ુષયીઙ, ઙીઅપૂફઙળ 

૪૫૪૭૫૭૪૭ 
૪૫૪૭૫૭૪૬-ભૉ 
 

 ૯૬૪૮૱૬૫૯૯૫ 
 

બ્વ્ગ -ળ૮૯/૫,  
પ - ડીઉબ, ૉ઼ગડળ-૩૯, 
ઙીઅપૂફઙળ. 

 

 
 
 
 
 
 

ßëÜßëÉ ±õ VäßëÉÞù ±ëØåý Èõ. 
±õÞù ±×ý ÔÜýÞð_ ßëÉ, 

±×äë LÝëÝ ±Þõ ÕþõÜÞð_ ßëÉ, 
±×äë ±ìèoçÀ VäßëÉ, 
±×äë Õþ½Þð_ VäßëÉ. 

- ÜèëIÜë Ãë_Ôí 
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ળરદઙરદ, લૃષી ઇફૉ ઼ીઅ  ગૅુદગ ષૅુ કફ્ ુષયીઙ 
બ્વ્ગ ફઅ. ળ, ૱ર્ રીશ, ફષી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ 
ૂ યીગ્લૉસ જ્ઽી 

઼ુજષ 
૪૫૪૭૩૫૯૩
૪૫૪૭૩૫૯૫ 
૪૫૪૭૩૫૯૬

૪૫૪-૬૬૭૪૮
૯૯૯૱૬ ૬૨૯૮૨ 

પ્ વ્ડ ફઅ. ૯૪૩/૩,
ૉ઼ગડળ-૬/ણૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ મૂ. ઑફ. ગીબિણલી 
઼ુજષફી ળઽ લ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૩૫૯૫ ૪૫૪-૬૨૱૮૩ પ્વ્ડ ફઅ.૩૨૱૬/૩,
ૉ઼ગડળ-૬/ઑ, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ મૂ. ગૉ . ર્નૂ 
઼ુજષફી ળઽ  લ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૩૫૯૬ -- પ્ વ્ડ ફઅ. ૬૬૮/૪,
ૉ઼ગડળ-બ/ઑ, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ જ્લઅદ ઼ૉષગ 
અ઼લૃગદ ઼ુજષ (ળ.ઙ.) 

૪૫૪૭૬૮૯૪
૯૯૯૱૬૨૭૮૱૯

  

ૂ ઑર. ઞૉ. સીઽ 
ફીલમ ઼ુજષ (઼ીઅ. .)  

૪૫૪૭૬૮૱૯ ૪૯૬૱૱૩૬૭ ૩૨, ઈુષ  ગીળ ડૉફીરૉન્ ડ,
઼ફ ઑન્ ણ  ડૉબ ગવમ ળ્ણ, 
ધવદૉઞ, ઇરનીષીન.

ૂ  ઈળ. ઑફ. બડૉવ 
ઋબ઼ુજષ, ઉન્ જીઞર્ (ઘી.દ.)

૪૫૪૭૬૮૯૯ ૪૮૯૮૨૱૱૩
૯૱૪૭૮૯૬૩૫૭ 

મૂ-૬૨૩, ઙ્બીશીફઅન 
ઑબીડર્રૉન્ ડ,  લીરવ જીળ ળ  દી, 
ૉ઼ડૉવીઉડ, ઇરનીષીન.

 
ઋબ઼ુજષ (ળ.ઙ.) 

૪૫૪૭૩૫૱૯  

ૂ િનવૂબ જી. ઼્ફૂ 
ઋબ઼ુજષ(઼ીઅ. .) 

૪૫૪૭૩૫૱૩ ૪૫૪-૬૯૨૯૩ પ્ વ્ડ ફઅ. ૩૪૭૩/૪,
ૉ઼ગડળ-૮/ણૂ, ઙીઅપૂફઙળ.

સીઘીકફી ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ  
સીઘી ઼ૉગસફ ઇુપગીળૂફૃઅ ફીર. સીઘીફી ડૉવૂભ્ફ ફઅમળ

ઇ ૂ ઑ.ઈઊ. બડૉવ ૪૫૪૭૩૫૱૬
મ ૂ ળીઽૃવ બડૉવ ૪૫૪૭૩૫૱૭
ગ (રઽૉગર-મઞૉડ- અ઼ગવફ) ૂ ઑ. ઈઉ. બડૉવ ૪૫૪૭૩૫૱૮
ભ ૂ ઑફ. ઑફ. બડૉવ ૪૫૪૭૩૫૱૯
ળ્ગણ ૂ ઑર. ણૂ. સીઽ ૪૫૪૭૩૫૱૱
ડીઉબ -- ૪૫૪૭૩૫૱૯
ળજી  ડર્ ૂ ૂ ઈળ. ઑ઼. બડથૂ ૪૫૪૭૩૫૯૩ 

ગુર ળ ૂ, લૃષગ ઼ૉષી ઇફૉ ઼ીઅ  ગૅુદગ ષૅુ ક 
બ્ વ્ગ ફઅ. ૩૩/૫ રીશૉ, ણ્. જીષળીઞ રઽૉદી યષફ,  ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ઑર. ઑર. ગ્ડષીવ 
ગુર ળ 

૪૫૪૭૬૨૯૬ ૪૮૱૭૭૯૱૯ 
૯૱૪૭૨૪૩૮૩૭ 

૪૨૪, ઼ષ ળ ડીષળ,  
ઞલઇઅમૉ ફઙળ બી ૉ઼, ધવદૉઞ, 
ઇરનીષીન 

ૂ ઈળ. ગૉ . રઝીળ 
ઘી઼ ભળઞ બળફી ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૭૬૨૯૱ ૪૫૪૬૭૩૫૱ 
૯૬૪૯૨૨૯૱૪૬ 

પ્ વ્ડ ફઅ. ળ૮/૩, 
ૉ઼ગડળ-૫/ઑ-ન્ લૃ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑજ.બૂ. બડૉવ 
લૃધમ્ણર્  ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૭૬૩૭૬ ૯૬૪૮૭૯૯૪૯૪ 
 

ુ઼ુ નસર્ફ ઑબીડર્રૉન્ ડ, 
઼ૂરીઽ્વ ઼ીરૉ, ૉ઼ડૉવીઉડ, 
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૭૩ 
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ૂ ઑજ.બૂ.બડૉવ 

઼ુજષ, ળીઞલ ળરદઙરદ 
બિળહન 

૪૫૪૭૬૩૭૬ ૯૬૪૮૭૯૯૪૯૪ 
 

ુ઼ુ નસર્ફ ઑબીડર્રૉન્ ડ, 
઼ૂરીઽ્વ ઼ીરૉ, ૉ઼ડૉવીઉડ, 
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૭૩ 

ૂ ઑ.ઑફ. બડૉવ 
઼ઽીલગ ુફલીરગ, 
( અ઼  ગૅુદ/ઋઞષથૂ) 

૪૫૪૭૬૨૱૬ ૪૫૪૫૪૩૫૩ ૯૱૪૬
૬૬૪૬૪૪ 

પ્ વ્ડ ફઅ. ૩૮૫/૪, 
ૉ઼ગડળ-૮/મૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑ઼.ષૂ.બઅણલી 
ષઽૂષડૂ ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૭૬૨૯૪ ૪૫૪૪૯૱૯૪ ૯૬૪૱
૭૨૪૭૬૬ 

બ્ વ્ગ ફઅ. ૪૨/૩, ચ-ડીઉબ, 
ૉ઼ગડળ-ળળ, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂરદૂ યીુરફૂ ઑ઼. ય  
િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૭૬૨૯૩ ૪૫૪૪૯૪૪૪ ૪૨૫/ઑ-૪, ૉ઼ગડળ-૪૯, 
ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ઑફ.ઈળ.઼્ફૂ 
જીળ ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૭૬૨૯૫ ૯૱૯૱૨૫૩૯૱૪ ક્ષૂદૂઞ-ળ, ૉ઼ગડળ-ળ૯, 
ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ઑજ.ણૂ.બળરીળ 
઼ઽીલગ ુફલીરગ (઼ીઽ઼) 

૪૫૪૭૬૨૨૯૯ ૨૯૯-૪૯૪૱૯૬૯૪ 
૯૬૪૱૨૬૯૨૨૪ 

૩૩, ઇ રૉચ ઼઼્ીલડૂ-૩, 
ગીરૉ ળ ુષ ી અ઼ગૃવફૂ મીઞૃરીઅ, 
઼ળઙી઼થ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ષઽૂષડૂ/ળરદઙરદ સીઘી ૪૫૪૭૬૨૯૮

લૃધમ્ણર્/િઽ઼ીમૂ સીઘી ૪૫૪૭૬૨૯૨

ઙૃઞળીદ ળીઞલ  ધીબફી ઼ૃષથર્ ઞલઅુદ ઋઞષથૂ ગીલીર્વલ, 
બ્ વ્ગ ફઅ.ળ, ઝ ્ રીશ,  ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ણૂ.ગૉ .ળીષ 
ણીલળૉગડળ ઞફળવ ઇફૉ ઽ્ ીફૂ 
ઑ ઼ુજષ   

૪૫૪૭૯૯૯૭ ૪૫૪ ૭૬૯૩૯ 
૯૯૯૱૬૨૮૩૨૱ 

ગ-બ૨૮, ૉ઼ગડળ-ળ૨, 
ઙીઅપૂફઙળ.  

ૂરદૂ ગૉ .જી.ગૃ ૂ  
ળઽ  લ ઼ુજષ  

૫૪૭૯૯૯૭ ૪૯૮૨૪૭૨૮ 
૯૯૯૱૬૬૪૨૨૭

૩બ૱, ૉ઼ગડળ-ળ, ગૉ .ગૉ .ફઙળ, 
ઇરનીષીન-૩૮.

 
ુફલીરગ, ઇફૉ ઽ્ ીફૂ ઑ 
અ઼લૃગદ ઼ુજષ  

૪૫૪૭૯૱૯૯   

ૂ ઑફ.઼ૂ.બઅણલી  
ળઽ  લ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૯૯૱૨ ૪૫૪ ૪૯૫૯૩  
૯૱૪૭૮૩૮૩૪૩

પ્ વ્ડ ફઅ. ૩૬૪૱/ળ, 
ૉ઼ગડળ-ળ/મૂ, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ગૉ .ઑ઼. જાબુદ  
ઘી઼ ભળઞ બળફી ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૭૯૱૱૨ ૪૫૪ ૪૯૮૯૯ 
૯૯૯૱૬૨૯૭૩૯

પ્ વ્ડ ફઅ. ૩૪૯૫/૪, 
ૉ઼ગડળ-૫/મૂ, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ગૉ . બૂ. કટી  
ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪૭૯૱૱૨ ૪૫૪૫૯૯૯૨ 
૯૯૪૬૪૭૯૯

પ્ વ્ડ ફઅ. ૩૪૯૬/૪, 
ૉ઼ગડળ-૫/મૂ, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ણૂ. ગૉ . નષૉ  
ઘી઼ ભળઞ બળફી ઇુપગીળૂ  

૪૫૪૭૯૯૮૯  ૯૯૪૭૯૪૩૩૭૮ 
૯૯૯૱૬૨૭૫૯૨ 

ઞૉ-૩૩, ઼ૃષથર્ ઑબીડર્રૉન્ ડ, 
ુફથર્લફઙળ બીઝશ, ઇરનીષીન. 

ૂ ગૉ . ડૂ. યીષ઼ીળ  
ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪૭૯૯૮૯ ૪૮૯૫૨૱૯૮ ઑ-૫૨૩, બૄઞફ ઑબીડર્રૉન્ ડ, 
૩૨૨ ભૄડ ળીંઙ ળ્ણ, 
ઇરનીષીન-૭
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યીહી ુફલીરગફૂ ગજૉળૂ 
બ્ વ્ગ ફઅ. ૮, બઽૉવ્ રીશ, ણ્. જીષળીઞ રઽૉદી યષફ,  ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ઇરૅદયીઉ ઑફ. ઘ ૂ  
યીહી ુફલીરગ 

૭૫૮૮૪-૮૫/ 
૪૫૪૭૩૨૩૯ 

૯૱૪૭૨૯૫૮૯૬ જી-ળ૩, ૉ઼ગડળ-૯, ઙીઅપૂફઙળ.
  

ૂ વી. ઘૃ. ળ્િઽદ  
ફીલમ યીહી ુફલીરગ 

૪૫૪૭૫૮૯૪ ૪૫૪૬૩૭૨૫ પ્ વ્ડ ફઅ. ૩૫૯૮/ળ, 
ૉ઼ગડળ-૬/ણૂ, ઙીઅપૂફઙળ.  

ૂ ઞ.ઙ્.઼્વઅગૂ  
ફીલમ યીહી ુફલીરગ 

૪૫૪૭૫૮૯૮ ૪૫૪૪૬૯૱૯ પ્વ્ડ ફઅ.૮૨૭/૩, ૉ઼ગડળ-૱, 
ઙીઅપૂફઙળ 

ૂરદૂ ુસ.ર.ણીયૂ 
ુફલીરગફી ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪૭૫૮૱૨ ૪૫૪૬૬૨૭૫ પ્વ્ડ ફઅ.૮૮૬/૪, 
ૉ઼ગડળ-૯મૂ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ યૐ. જઅ. લી઼ 
ગીસફ ઇુપગીળૂ  

૪૫૪૭૫૮૯૫  ૪૫૪૩૪૨૯૬   ૩, ળીપી ઑબીડર્રૉન્ ડ, પ્ વ્ડ ફઅ. 
૩/૩, ૉ઼ગડળ-ળ૱, ઙીઅપૂફઙળ.   

ૂરદૂ ઽ.ર.ઙતષૂ  
અ઼બીનગ 

૪૫૪૭૫૮૯૯ ૪૫૪૬૨૱૩૬ જી-૩, રૃઘુષઽીળ ઑબીડર્રૉન્ ડ, 
ૉ઼ગડળ-ળળ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ રઽૉ ન્  ળીથીંઙી  
યીહી ુફલીરગફી ળઽ  લ 
઼ુજષ, ગર્ૉણ-૩ 

૪૫૪૭૫૮૮૪ ૪૫૪૬૩૪૯૮ ૩૨૩, ુ઼ુ ુસ  બ, ૉળથી 
નૉળી઼ળ બી ૉ઼, ૉ઼ડૉવીઉડ, 
ઇરનીષીન. 
 
 

ણીલળૉ ગડળ ઞફળવ ૂ,  બ્ડર઼્ કધ્ળૂડૂ કભ ઙૃઞળીદ 
બ્ વ્ગ ફઅ. ૩૬, ૫જો રીશ, ણ્. જીષળીઞ રઽૉદી યષફ, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ુષગી઼ ઼ઽીલ 
ણીલળૉગડળ ઞફળવ 

૪૫૪૪૯૭૩૱ 
૪૫૪૭૫૯૨૪ 
૪૫૪૭૬૩૩૫-ભૉ 

૯૯૨૯૯૩૮૬૩૯ 
૪૪૱૮૬૭૫૫ 
 

ઑ-૩૨ળ, ઼ૄભવીર ભવૉડ઼, 
ઑ઼ૂમૂ કભૂ઼ફૂ બીઝશ, 
ણભફીશી, સીઽૂમીઙ, ઇરનીષીન. 

 
઼ુજષ  

૪૫૪૭૬૯૱૪ 
૪૫૪૭૬૩૩૫-ભૉ 
 

  

ૂ ઈળ. જી. ુ ષૉનૂ 
ણીલળૉગડળ ઞફળવ ૂફી ઇઅઙદ 
રનનફૂસ 

૪૫૪૭૬૯૯૩ 
૪૫૪૭૬૩૩૫-ભૉ 

૪૫૪૬૭૬૭૮ 
૯૱૪૭૨૫૨૱૪૯ 

પ્વ્ડ ફઅ. ૫૭૭,   
ૉ઼ગડળ-૱-મૂ, ઙીઅપૂફઙળ.

  

ૂ ઑભ. ઑફ. ષ઼ીષી 
ઘી઼ ભળઞ બળફી ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૭૬૬૩૨ ૯૱૯૯૭૬૯૫૨૪ પ્ વ્ડ ફઅ. ૩૯૱/ળ, 
ૉ઼ગડળ-બ-ઑ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઞૉ.ઑર. ઇરુવલીળ 
ષઽૂષડૂ ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૭૬૬૨૱ ૯૬૪૮૫૪૩૫૩૯ બ્ વ્ગ ફઅ. ૯૫૯/૬, જ-૩ 
ડીઉબ, ૉ઼ગડળ-૱,  
ઙીઅપૂફઙળ. 
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ગર્અધીવલ ુફલીરગફૂ ગજૉળૂ
ગર્અધીવલ યષફ, ૉ઼ગડળ-૩૯, ઙીઅપૂફઙળ.

ણ્.ઑ. ઑભ. સૉઘ  
ગર્અધીવલ ુફલીરગ 

૪૫૪ ૪૪૬૱૬
૪૫૪૪૩૩૨૯-ભૉ  

૪૮૱૩૫૱૫૱
૯૬૪૮૨૫૨૩૯૪ 

૩, ઙીણર્ફ મઅઙવ્ટ, ફીટફૂફ 
બીગર્, સીિઽફ ળ્ ઽીઋ઼, 
સીમૉળી બીગર્  ઼઼્ીલડૂ, 
઼ળઘૉઞ ળ્ણ, ઇરનીષીન.

ૂ ષીલ ગૉ . જોહૂ  
રનનફૂસ ગર્અધીવલ 
ુફલીરગ(ષઽૂષડ) 

૪૫૪ ૪૪૬૱૬ ૫૪૯૯૪૯૬૭ 
૯૫૪૯૯૮૩૨૯૭ 

પ્ વ્ડ ફઅ. ૭૯/૩, 
ૉ઼ગડળ-૬/ઑ, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ  ણૂ.ગૉ .સીઽ 
રનનફૂસ ગર્અધીવલ ુફલીરગ 
(ુષગી઼) 

૪૫૪૪૪૬૱૬ ૪૫૪ ૫૨૪૪૭
૯૬૪૱૫૭૨૯૱૭ 

પ્ વ્ડ ફઅ. ૭૪/૩, 
ૉ઼ગડળ-૬/ઑ, કરગીળૉ ળ 

રઅિનળફૂ ઼ીરૉ, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ઑર. ઑ. બઅણલી  
િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ 

૪૫૪ ૪૪૬૱૬ ૪૯૭૩૯૩૨૭ મૂ/૩૯૫, જા઼ૃનફઙળ 
઼઼્ીલડૂ, ઈઉ.ક.઼ૂ. ળ્ણ, 
જીઅનઘૉણી, ઇરનીષીન.

ૂ ગૉ . ઑ઼. વૉઋષી  
ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪ ૪૪૬૱૬ ૯૯૩૬૭૩૱૮૪૱ બ્ વ્ગ ફઅ. બળ/૩, ૉ઼ગડળ-૩૮, 
ુદ બુદ મીવીજી રઅિનળ બીઝશ, 
ઙીઅપૂફઙળ.

ઙૃઞળીદ ળીઞલ ઇુયવૉઘીઙીળ ઘીદૃઅ
ઙૃવીમ ઋ ીફ ઼ીરૉ, ૉ઼ગડળ-૩૯, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ઇસ્ગ નૉ઼ીઉ  
ુફલીરગ,  

૪૫૪૭૪૨૯૪ 
૪૫૪૭૪૨૯૪-ભૉ  

૨૯૯-૪૯૯૯૫૨૬૭ 
૯૱૪૬૯૭૫૩૬૯ 
 

ઑ/૬૨૫, 
ઽળૂષૂવી ઑબીડર્રૉન્ ડ, 
જીથગલબૃળૂ ળ્ણ, ચીડવ્ણૂલી, 
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૮૩

ૂ ફળૉ સ મૂ. બડૉવ  
ઇુપક્ષગ,  

૪૫૪૭૪૨૯૫
૪૫૪૭૪૨૯૪-ભૉ  

૨૯૯-
૪૯૬૩૯૬૩૭ ૯૱૯૯
૱૯૬૨૫૱ 

૩૨/૯૯, ફૂપૂ ઑબીડર્રૉન્ ડ, 
ઙુદફઙળ, ફીળથબૃળી, 

ઇરનીષીન-૫૱૨૨૮૫

ઙૃઞળીદ ઼ીિઽત્ લ ઇગીનરૂ
ઇુયવૉઘીઙીળ યષફ, ૉ઼ગડળ-૩૯, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ઽહર્ન ુ ષૉનૂ  
રઽીરી  

૪૫૪૭૮૯૯૫ 
૪૫૪૭૮૯૯૱ 

૪૫૪૯૮૱૭૬
૯૯૪૫૭૭૭૯૯૬ 

઼ૃળદી, ઑ/૩૩, ફૉરૂ ળ બીગર્, 
દબ્ષફ ઼ગર્વ, રૃ. ઇુરલીબૃળ-
૫૱૪૬૪૬, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ષૂ. ઼ૂ. બડૉવ 
િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૭૮૯૯૫
૪૫૪૭૮૯૯૱

૯૯૯૱૬૯૫૭૱૱ પ્વ્ડ ફઅ. ૮૫૮/૩, ૉ઼ગડળ-૪૮ 
ઙીઅપૂફઙળ

જી  વી ઼ષર઼્ અગર્ઽ, ઙૉટૉડૂલળ ગ્ળ ગર્ૃબ
૫/ળ ,ણ્. જીષળીઞ રઽૉદી યષફ, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ઈળ. ઑ઼. મળઅ ણી  
અ઼સ્પફ ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૭૫૫૭૯ -- પ્ વ્ડ ફઅ. ૭૯૮/૩, 
ૉ઼ગડળ-૬/઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ગૉ . ઑફ. ટીવી  
અ઼સ્પફ ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૭૫૫૭૮ ૪૫૪ ૫૯૫૯૩
૯૯૪૫૨૨૩૮૭૭

પ્ વ્ડ ફઅ. ૮૬/૩, ૉ઼ગડળ-૩૬, 
ઙીઅપૂફઙળ.
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ઙૃઞળીદ ળીઞલ ઼અઙૂદ ફીડગ ઇગીનરૂ
બ્ વ્ગ ફઅ. ૯, બઽૉવ્ રીશ, ણ્. જીષળીઞ રઽૉદી યષફ,  ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ બૂ. મૂ. ઈટીન  
઼ભ્ લ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૬૭૭૪
૪૫૪૭૯૭૨૬-ભૉ  

૪૫૪૬૩૫૬૨
૯૱૪૬૨૨૫૩૬૨ 

પ્વ્ડ ફઅ. ૩૪૬૱/૩, 
ૉ઼ગડળ-૯-ણૂ, જૐપળૂ ઽીઉ ગૃવ 

઼ીરૉ, ઙીઅપૂફઙળ

ૂ જીદૉન્  ઞૉ. ઢગગળ  
઼ઽીલગ ુફલીરગ 

૪૫૪૭૩૮૯૫ ૪૮૯૪૭૬૬૬
૯૱૪૭૫૮૭૬૬૬

૫, અ઼ઞલ બીગર્  ઼ૃઅનળષફ બીઝશ, 
ૉ઼ડૉવીઉડ ળ્ણ, ઇરનીષીન-૩૭  

ૂ ઞૉ.઼ૂ. જાબુદ  
ગીલર્કર્ર ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૭૩૮૯૫ ૪૫૪ ૫૮૯૫૮
૯૬૪૯૭૪૨૫૬૱ 

પ્ વ્ડ ફઅ. ૩૮૫/૩, 
ૉ઼ગડળ-૮/મૂ, ઉન્ ગષીલળૂ ળ્ણ, 

ઙીઅપૂફઙળ.

ઙૃઞળીદ ળીજ્લ વુવદગવી ઇગીનરૂ,
ળુષસઅગળ ળીષશ ગવીયષફ, યીઉગીગી ઽ્વફૂ ઼ીરૉ, વૌ ઙીણર્ફ બી ૉ઼, ઑવૂ઼ ૂઞ, ઇરનીષીન-૮.

ૂ રફ્ઞ સૃગવ 

઼ુજષ 
૪૮૬૪૭૭૮૪
૮૭૬૫૫૬૫૫ 
૪૮૭૮૪૭૭૱-ભૉ

૪૫૪૫૯૮૬૫ પ્વ્ડ ફઅ. ૩૪૪૮/૩, 
ૉ઼ક્ડળ-૪/ઑ, ઙીઅપૂફઙળ. 

બૃળીદત્ ષ ુફલીરગ ૂફૂ ગજૉળૂ
બૃળીદત્ ષ ઘીદૃઅ, ૉ઼ગડળ-૩૯, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ષીલ.ઑ઼.ળીષદ 
બૃળીદત્ ષ ુફલીરગ 

૪૫૪૭૮૯૬૩
૪૫૪૭૮૯૮૨-ભૉ

૮૩૩૬૮  બ્વ્ગફઅ.૩/૪, ઙ-૩, ૉ઼-૪૨, 
ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ઑજ.ઑ઼.સીઽ 
ઇુપક્ષગ બૃળીદત્ષુષન 
( રીળગ) 

૪૫૪૭૮૯૫૯

 
૪૭૬૮૬૫૮૬ 
૯૯૪૬૯૩૯૯૨૩ 

૫, ઼રૅુધ્પ ભવૉડ, ૭-નુક્ષથૂ 
઼઼્ીલડૂ, રુથફઙળ, 
ઇરનીષીન-૨૱.

ૂ ષૂ.ડૂ.ભણનૃ 
બૃળીદત્ષૂલ ળ઼ીલથુષન 

૪૫૪૭૮૯૫૯

 
૯૫૪૯૩૨૬૫૩૨ સીવૂફ-૪, બ્વ્ગફઅ.૩૩, 

જી.ઈઉ.ણૂ.઼ૂ. ગ-ળ્ણ, 
ઙીઅપૂફઙળ-૩૮.

ૂ ષૂ.ણૂ.ગથ઼ીઙળી 
બૃળીદત્ષૂલ ઉઞફૉળ 

૪૫૪૭૮૯૫૯

 
૪૫૪૭૩૩૯૪૱
૯૯૯૯૯૯૫૨૩૫ 

૬૫, ઼ત્લર મઅઙવ્ટ, ઼ૃનસર્ફ 
બીગર્ફૂ મીઞૃરીઅ, ઙ્બીવ જ્ગ 
બી ૉ઼, ુફગ્વ-ફળ્ણી ળ્ણ, ફષી 
ફળ્ણી, ઇરનીષીન.

ૂ ઑફ.ઈળ.યીષ઼ીળ 
ષઽૂષડૂ ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૭૮૯૪૯
૪૫૪૭૮૯૫૨

૯૱૪૭૬૯૱૱૭૱ C/o. ુષપૃળ બઅણલી, ૉ઼ગડળ-૬ 
઼ૂ, ૩૪૮૬/૪, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ઑર.ષૂ.જોહૂ  
઼ઽીલગ બૃળીદત્ષ ુફલીરગ, 
ઇરનીષીન 

૨૯૯-૪૮૭૮૨૨૭૩
 

૨૯૯-૪૭૬૮૬૮૬૩ ૩૱, ઇજવૉ ળ ઼઼્ીલડૂ, ળૉ ષૉ 
ગ્વ્ફૂ ઼ીરૉ, મીવષીડૂગી ળ્ણ, 
રુથફઙળ, ઇરનીષીન.

ૂ ણૂ.ગૉ .ળીઢ્ણ  
઼ઽીલગ બૃળીદત્ષ ુફલીરગ, 
ળીઞગ્ડ. 

૨૪૱૩-૪૪૪૮૭૮૯ ૨૪૮૭-૪૭૯૫૱૬૨
૯૬૪૮૯૮૭૨૭૬ 

ઞઅગસફ પ્વ્ડ, ૯/૩ફ્ ઘૄથ્, 
ળીઞગ્ડ. 

ૂ ણૂ.ગૉ .ળીઢ્ણ  
ઇુપક્ષગ બૃળીદત્ષુષન, યૃઞ.

૨૪૱૫૪-
૪૪૪૫૯૨૪

૯૬૪૮૯૮૭૨૭૬ યૃઞ.
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 ષ.  લીરજી ગૅ  થ ષરીર્ રૉર્ળૂલવ ડર્  ડ
ઇધર્સી  ઇફૉ ઈઅગણીસી  બ્ લૃળ્ફૂ ગજૉળૂ, ૉ઼ગડળ-૩૱, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ષૂ. ઑફ. રીલળી 
ઇુપગ રૃખ્લ ઼ુજષ 
(ઈલ્ઞફ) ઇફૉ ણીલળૉગડળ 
ઞફળવ 

૪૫૪૭૯૩૯૯ 
૪૫૪૭૯૪૨૨-ભૉ 
 

ળળ૱બ૨૭૨૭ 
૯૯૯૱૬૨૮૩૬૬ 

઼ળગીળૂ મઅઙવી ફઅ. ળ૱, 
ઈઉ.બૂ.ઑ઼. રૉ઼ બી ૉ઼, 
સીઽૂમીઙ, ણભફીશી, 
ઇરનીષીન. 

ૂ મૂ. ષૂ. ઙીરૂદ  
ઘી઼ ભળઞ બળફી ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૭૯૩૯૯
૪૫૪૭૯૪૨૨-ભૉ

૪૫૪-૪૯૪૯૨ 
૯૱૪૬૮૩૫૨૩૫

પ્ વ્ડ ફઅ. ૮૮૩/૪, 
ૉ઼ગડળ-૯/મૂ, ઙીઅપૂફઙળ.

ળીઞલ રધ્ લ  ધ ગર્અધીવલ
ળીઞલ ગર્અધીવલ યષફ, ૉ઼ગડળ-૩૯, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ણૂ. ગૉ . સીઽ  
ગર્અધબીવ (ષઙર્-૩) (જીઞર્રીઅ)

૭૪૫૭૱ ૪૫૪ ૫૨૪૪૭
૯૬૪૱૫૭૨૯૱૭ 

પ્ વ્ડ ફઅ. ૭૪/૩, 
ૉ઼ગડળ-૬/ઑ, કરગીળૉ ળ 

રઅિનળફૂ ઼ીરૉ, ઙીઅપૂફઙળ.

઼ળગીળૂ ુઞ  વી બૃ  દગીવલ
ૉ઼ગડળ-ળ૩, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ણૂ. ગૉ . નષૉ  
ગર્અધબીવ  

૪૫૪ ૪૩૩૯૮ ૪૫૪ ૪૮૫૭૮
૯૬૪૱૭૨૫૩૯૱

પ્ વ્ડ ફઅ. બ૯/ળ, 
ૉ઼ગડળ-૬/મૂ, ઙીઅપૂફઙળ.

઼અગર્ઽીવલ ઘીદૃઅ, ઙૃઞળીદ ળીઞલ, મ્ લૃુટલર ઇફૉ ુબગજળ ઙૉવૉળૂ
઼લીજીમીઙ, ષણ્નળી-૫૯૨૨૩૱

ૂ ઈળ.ણૂ.બળરીળ 
ુફલીરગ 

૨૪૮૭-૪૯૯૫૭૱૯ 
૨૪૮૭-૪૯૯૫૱૨૩ 
૨૪૮૭-૪૯૯૩૯૭૯

૨૪૮૭-૪૮૫૫૯૫૨ ૱૨, સીઅુદગૃઅઞ ઼઼્ીલડૂ, 
ુષયીઙ-ળ, જી.ઈઉ.ણૂ.઼ૂ. 
ળ્ણ, રીઅઞવબૃળ, 
ષણ્નળી-૫૯૨૨૩૩

ૂ ઑ઼.ઑર.નવીવ  
રનનફૂસ ુફલીરગ 

૨૪૮૭-૪૯૯૫૱૪૩ ૯૯૪૭૬૫૨૩૫૨ બ, ઙૂદીઅઞવૂ ઑબીડર્રૉન્ ડ, 
મળભફૂ ભૉગડળૂફૂ મીઞૃરીઅ, 
રચ્ ઝૂબૂઢ, ષણ્નળી.

ૂ ઑફ.ષૂ.રઽૉદી  
ષઽૂષડૂ ઇુપગીળૂ 

૨૪૮૭-૪૯૯૫૱૨૩ ૯૬૪૯૪૩૪૯૯૭ ળ૫, જઅનફબીગર્  ઼઼્ીલડૂ, 
ન્ લૃ ઼રી ળ્ણ, ષણ્નળી.

 
 
 
 
 
 
 

t t t 

 

ÉõËáù çÜÝ ±ëÕHëõ Àù´ ÀëÜÞí ìÇ_ÖëÜë_ áÃëäí±õ Èí±õ, ½õ ±õËáù É 
çÜÝ Àù´ ÀëÜ ÕëÈâ áÃëÍíåð_ Öù ìÇ_Öë Éõäí Àù´ äVÖð ßèõåõ É 
Þìè. 

- ÚõìßÝá ìÎÉß 
 



204 
 

ષફ ઇફૉ બલીર્ષ૪થ ુષયીઙ 
બ્વ્ગ ફઅ. ૩૬, ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙ૪. 

ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼૪ફીરૃઅ

ણીર્. ઑ઼. ગૉ . ફઅની 
ઇગર્ ઼ુજષ 

૪૫૪બ૩૨બ૩    
૪૫૪૭૩૨૭૫ 

૪૫૪૪૬૫૯૬ 
૯૯૯૱૬૨૮૩૩૬

પ્ વ્ડ ફઅ. બ૪૱/૪, 
ૉ઼ગડ૪-૱, ઙીઅપૂફઙ૪.

ૂ ઞૉ. મૂ. રન્ દૉફી      
ઇગર્ ૪ઽ  લ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૩૨૭૩  
૪૫૪૭૩૨૭૫ 

૮૭૯૪૨૫૭૩ મ઼ઙઅઙી, પ્ વ્ડ ફઅ. ૩૩૪૩/૩, 
ૉ઼ગડ૪-૬/મૂ, ઽફૃરીફ 

રઅિન૪ બી ૉ઼, ઙીઅપૂફઙ૪. 

ૂ ઞૉ. ગૉ .  લી઼                  
ઊન્જીઞર્- ુફલીરગ 
(બલીર્ષ૪થ) ઼ૂફૂલળ 
ડૉગફૂગવ કભૂ઼ળ              

૪૫૪૭૪૩૭૬ ૪૮૯૪૫૨૫૯ 
૯૯૯૱૬૨બ૮૫૱ 

મૂ-૬૨૫, િળુધ્ પ ગ્મ્ બવૉક્ષ, 
જોપબૃ૪ ઙીર બી ૉ઼, ૉ઼ડૉવીઉડ, 
ઇરનીષીન 

ૂ ગૉ . ઈ૪. ઙીરૂદ           
ઊન્જીઞર્-ુફલીરગ 
(બલીર્ષ૪થ) ઼ૂફૂલળ 
ડૉગફૂગવ કભૂ઼ળ              

૪૫૪૭૩૨૮૪ - બ્ વ્ગ ફઅ. ૩૬૱/૬,  
ૉ઼ગડ૪-૩૯, ઙીઅપૂફઙ૪.

  

ૂ બૂ. ઑર. િકર્ુ  જલફ          
ફીલમ ઼ુજષ (રઽૉગર, ષફ 
ઇફૉ ષન્લજીષફ) 

૪૫૪૭૩૨૮૭ ૪૫૪૫૯૩૩૪ પ્ વ્ડ ફઅ. ૩૨બ૩/૪,  
ૉ઼ગડ૪-૬ ઑ ઙીઅપૂફઙ૪. 

ૂ ઽહર્ન ગૉ . બડૉવ                 
ફીલમ ઼ુજષ ફી ઇઅઙદ 
રનનફૂસ (રઽૉગર, ષફ ઇફૉ 
ષન્લજીષફ) 

૪૫૪૭૪૮૮૮ ૯૱૪૬૩૮૨૫૨૨ પ્ વ્ડ ફઅ.૯૨૬,  
ૉ઼ગડ૪-૮/મૂ, ઙીઅપૂફઙ૪.

  

ૂ ુષ. ઼ૂ. ુષફ્ન                
ફીલમ ઼ુજષ ( ૉ઼ષી) 

૪૫૪બ૩૨૮૯ ૪૫૪૪૯૫૬બ પ્ વ્ડ ફઅ. ૮૬૬/૩,  
ૉ઼ગડ૪-૫/઼ૂ, ઙીઅપૂફઙ૪. 

ૂરુદ લૃ. ઑ. બડૉવ            
ફીલમ ઼ુજષ ( ૉ઼ષી) ફી        
ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪બ૩૨બ૯ ૯૯૩૬૮૪૬૩૯૪ પ્ વ્ડ ફઅ. ૩૫૨૯/૪,  
ૉ઼ગડ૪-૬/઼ૂ, ઙીઅપૂફઙ૪. 

ૂ ઑફ. ગૉ . બડૉવ                 
ફીલમ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૩૨૭૮ ૪૫૪૫૩૯૯૭ પ્ વ્ડ ફઅ. ૮૬૬/૪,  
ૉ઼ગડ૪-૫/઼ૂ, ઙીઅપૂફઙ૪. 

ૂ ઑર. ઑવ. જીળૉ વ             
ફીલમ ઼ુજષ (મઞૉડ ઇફૉ 
ષફૂગ૪થ) 

૪૫૪૭૩૨૮૫ ૪૫૪૫૩૩૩૱ 
૯૱૯૱૯૯૮૱૫૫ 

પ્ વ્ડ ફઅ. ૯૪/૪, ૉ઼ગડ૪-૫ 
ઑ ન્ લૃ ઙીઅપૂફઙ૪. 

ૂ ઼ૂ. ષૂ. વઘદિળલી           
ફીલમ ઼ુજષફી ઇઅઙદ 
રનનફૂસ 

૪૫૪૭૩૨૮૬ ૪૫૪૬૩૬બ૬ પ્ વ્ડ ફઅ. ૩૫૨/૩,  
ૉ઼ગડ૪-૫/ન્ લૃ, ઙીઅપૂફઙ૪. 
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ૂ ુષપૃદ બઅણલી                    
ઋબ ઼ુજષ (મઞૉડ) 

૪૫૪૭૩૨૯૫ - ૮૮૨, ઈનસર્ફઙ૪,  
ૉ઼ગડ૪-૪૬, ઙીઅપૂફઙ૪. 

ૂ ઞ. ઑફ. બડૉવ 
ઋબ ઼ુજષ 
(ષફ ઇફૉ ષન્લ જીષફ) 

૪૫૪૭૪૮૯૩ ૪૮૮૬૫૫૱૮ ૪૮/૯૯, બૄઞફ ઑબીડર્ . 
જીષળીઞ રઽૉદી ઽ્ બૂડવફૂ 
મીઞૃરીઅ, ષી઼થી, 
ઇરનીષીન-૯ 

ૂ ડૂ. ઑ. ઼ોલન                   
ઋબ ઼ુજષ ( ૉ઼ષી) 

૪૫૪૭૩૨૯૪ ૪૫૪૪૱૯૱૮ 
૯૬૪૯૨૨૨૫૱૮ 

પ્ વ્ડ ફઅ. ૫૩૪/૩, 
ૉ઼ગડ૪-૫ મૂ, ઙીઅપૂફઙ૪. 

ૂ રૐુવગ ઘળીણૂ                  
ઋબ ઼ુજષ (રઽૉગર) 

૪૫૪૭૩૨૯૬ ૯૯૪૬બ૨૬બ૱૯ પ્ વ્ડ ફઅ. ૩૩૪૯/૪,  
ૉ઼ગડ૪-૫ ણૂ ઙીઅપૂફઙ૪. 

સીઘીકફી ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ 

સીઘી ઼ૉગસફ ઇુપગીળૂફૃઅ 
ફીર 

સીઘીફી 
ડૉ ુવભ્ફ ફઅમ૪ 

ણ-સીઘી ૂ બૂ. ગૉ . ર્નૂ ૪૫૪બ૪૮૮૬ 

ણ-૩ સીઘી ૂ ઑજ. મૂ. ઇઞરૉળૂ ૪૫૪બ૩૨૯૯ 

ણ-૪ સીઘી ૂ ઼ૂ. ણૂ. બડૉવ ૪૫૪બ૩૨૯૱ 

ઑર-સીઘી - ૪૫૪બ૩૨૱૨ 

ણમ  લૃ સીઘી ૂ ઑ. ઈ૪ મીમૃ ૪૫૪બ૪૮૯૱ 

ઑભ સીઘી ઇઅઞફી િકર્ુ  જલફ ૪૫૪૭૪૮૭૩ 

ઇ (રઽૉગર) સીઘી ૂ ઞૉ. બૂ. સીઽ ૪૫૪બ૪૮૬૮ 

મ (મઞૉડ) ૂ ઑફ. ઞૉ. સીઽ ૪૫૪૭૪૮૬૯ 

ઉ-સીઘી ૂ ઑજ. ગૉ . જોહૂ ૪૫૪બ૪૮બ૮ 

ડૂ ૉ઼વ સીઘી           - ૪૫૪૭૪૮૮૨ 

ડીઉબ સીઘી ઼ૂ. ષૂ. જીષણી ૪૫૪બ૪૮૬બ 

ળ્ગણ સીઘી ૂ લૃ. મૂ. ગફૂુઞલી ૪૫૪બ૪૮૮૫ 

૪જી  ડર્ ૂ સીઘી ૂ ઑર. બૂ. ન૪જી ૪૫૪બ૪૮૯૨ 

 ડ્૪  ૂ ઑર. બૂ. ન૪જી ૪૫૪બ૪૮૯૨ 
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ઇગર્ રૃખ્લ ષફ ઼અ૪ક્ષગ ૂ, ઙૃઞળીદ ળીઞલ, ઙીઅપૂફઙ૪ફૂ ગજૉળૂ
બ્વ્ગ ફઅ. ૩૬, ણીર્. જીષળીઞ રઽૉદી યષફ, ઙીઅપૂફઙ૪.

ૂ િન૭ ઘ ી 
ઇગર્ રૃખ્લ ષફ અ઼૪ક્ષગ 

૪૫૪૭૬૩૪૫ ૪૫૪૭૬૯૬૫
૯૯૯૱૬ ૨૮૩૮૫ 

ગ-૪૨, ૉ઼ગડ૪-૪૨,
ઙીઅપૂફઙ૪. 

ૂ  બૂ ઼ૃળૉ ન્ ફ  
ઇઙૄ રૃખ્લ ષફ અ઼૪ક્ષગ ૂફી 
૪ઽ લ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૬૩૪૫ ૮૬૭૩૪૩૯૫ ૫૯, ુ઼ઘ્પૂ ુષફીલગ 
મઅગ્વ્ટ,  
ઑ઼.જી. ઽીઊષૉ,  
઼૪ઙી઼થ જ્ગણૂ બી ૉ઼, 
ઙીઅપૂફઙ૪. 

ૂ ઈળ.ષૂ. ઇ઼ીળૂ 
ઇગર્ રૃખ્લ ષફ અ઼૪ક્ષગ  
(ષન્લ ીથૂ )  

૪૫૪૭૬૩૫૭ ૪૫૪૫૨૨૫૮
૯૯૯૱૬ ૨૮૩૮૩ 

પ્વ્ડ ફઅ. ૩૪૨/૩, 
ૉ઼ગડ૪-૪૪,  

ઙીઅપૂફઙ૪. 

ૂ ુ ષૉનૂ / ૂ ગૉબૂઑ઼ ફીધ
ઇગર્ રૃખ્લ ષફ અ઼૪ક્ષગ ૂ 
(ષન્લ ીથૂ)    
ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪૭૬૩૪૭ ૪૫૪૬૫૫૭૯ પ્વ્ડ ફઅ. ૬૮૫/૩,
ઊન્  ધ ઼઼્ીલડૂ,  
ૉ઼ગડ૪-૪૪, ઙીઅપૂફઙ૪. 

ણૌ. ઑજ. ઑ઼. ુ઼અઽ 
ઇુપગ ઇઙૄ રૃખ્લ ષફ અ઼૪ક્ષગ  
(઼ીરીજીગ ષફૂગ૪થ) 

૪૫૪૭૬૩૬૬ ૪૫૪૬૬૯૬૨
૯૯૯૱૬ ૨૮૩૱૱ 

પ્વ્ડ ફઅ. ૬૬, 
ૉ઼ગડ૪-૱,  

ઙીઅપૂફઙ૪. 

ૂ મૂ. ઑફ. ૭ડૉવ 
ઇુપગ ઇગર્ રૃખ્લ ષફ અ઼૪ક્ષગ  
(઼ીરીજીગ ષફૂગ૪થ) ફી ઇઅઙદ 
રનનફૂસ 

૪૫૪૭૬૩૬૫ - પ્વ્ડ ફઅ. ૬૬૨/૩,
ૉ઼ગડ૪-૭ ઑ, ઙીઅપૂફઙ૪. 

ૂ ઼ૂ. ઑફ. બીઅણૉ  
ઇુપગ ઇગર્ રૃખ્લ ષફ અ઼૪ક્ષગ  
(ુષગી઼ ઇફૉ લષ ધી) 

૪૫૪૭૬૩૫૭ ૯૯૯૱૬ ૨૮૩૯૫ 

ૂ ઇ  બૉસ ષૂ  જૐઽીથ 
ઇુપગ ઇગર્ રૃખ્લ ષફ અ઼૪ક્ષગ  
(ુષગી઼ ઇફૉ  લષ  ધી)  ફી 
ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪૭૬૩૪૯ ૯૱૪૬૩ ૭૮૮૯૮ બ્વ્ગ ફઅ. ૩૨૪/૩,
જ-ડીઊ૭, ૉ઼ગડ૪-૩૮, 
ઙીઅપૂફઙ૪. 

ણૌ. િઽફૉની ુર ી 
ઇુપગ ઇગર્ રૃખ્લ ષફ અ઼૪ક્ષગ 
(બૂઑરલૃ) 

૪૫૪૭૯૯૪૪ ૯૯૪૯૯૯૪૭૨૩ પ્વ્ડ ફઅ. ૮૭,
ૉ઼ગડ૪-૱,  

ઙીઅપૂફઙ૪. 

ૂ ગમૃવજઅન 
રૃખ્લ ષફ અ઼૪ક્ષગ  
(ષૂજીવન઼્ ઇફૉ ્ડૉગસફ)  

૪૫૪૭૬૩૨૯ ૪૫૪૫૱૱૯૯
૯૯૯૱૬ ૨૮૩૯૮ 

પ્વ્ડ ફઅ. ૮૮, ૉ઼ગડ૪-૱ 
ઙીઅપૂફઙ૪. 
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ૂ મૂ. ગૉ . જા૭ુદ 
રૃખ્લ ષફ અ઼૪ક્ષગ  
(ષૂજીવન઼્ ઇફૉ ્ડૉગસફ)ફી 
ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪૭૬૩૨૱ ૯૯૨૯૯૬૮૩૱૯ બ્વ્ગ ફઅ. ૩૱/૩,
જ-ડીઊ૭, ૉ઼ગડ૪-૫૨, 
ઙીઅપૂફઙ૪. 

ણૌ. ઞૉ. ઑ. ઘીફ 
ઇુપગ ઇગર્ રૃખ્લ ષફ અ઼૪ક્ષગ 
(ફીથીઅગૂલ લષ ધી) 

૪૫૪૭૪૯૪૯
૪૫૪૭૬૩૪૬ 

૯૯૨૯૯૬૮૩૱૯ - 

ૂ લૃ઼ૃભ ઘીફ 
રૃખ્લ ષફ અ઼૪ક્ષગ (ફીથીઅગૂલ 
લષ ધી) ફી ૪ઽ લ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૬૩૪૬ ૯૭૱૮૱૨૯૬૪૮ બ્વ્ગ ફઅ. ૯૱/૩,
ૉ઼ગડ૪-૬ઑ,  

ઙીઅપૂફઙ૪. 

ૂ ઑ. ગૉ . ુર  
રૃખ્લ ષફ અ઼૪ક્ષગ 
(઼ીરીજીગ ષફૂગ૪થ - ૩) 

૪૫૪૭૬૩૨૭ ૯૯૯૱૬ ૨૮૩૱૩ ૩૨૩, ઽહર્ષપર્ફ ઑબીડર્રૉન્ડ,  
ઞજી઼ મઅગ્વ્ટ ળ્ણ,  
૭ગષીફ ઽ્ડવફૂ બીઝશ, 
ઇરનીષીન. 

ૂ ઈ૪. ઼ૂ. બીવ 
ઇુપગ ઇગર્ રૃખ્લ ષફ અ઼૪ક્ષગ 
(ર્ફૂડળીંઙ) 

૪૮૬૨૩૭૬૱
૯૯૯૱૬ ૨૮૩૯૯ 

઼ૂ-૫, ઼ત્લર ઙષર્. ભવૉડ,  
ઙૃઞળીદ ગ્વૉઞ બી ૉ઼, 
ઑવૂ઼ ૂઞ, ઇરનીષીન. 

ૂ ઑર. ઑર. પરીર્ 
રૃખ્લ ષફ અ઼૪ક્ષગ (બૂઑરલૃ) 

૪૫૪૭૬૩૨૮ ૯૯૯૱૬ ૨૮૩૱૫ - 

ૂ ગૃવનૂ૭ ઙ્લવ 
રૃખ્લ ષફ અ઼૪ક્ષગ (બૂઑરલૃ) 

૪૫૪૭૯૯૪૫ ૪૫૪૭૬૱૭૱
૯૯૯૱૬ ૨૮૩૱૯ 

ઘ-૪૪૯, ૉ઼ગડ૪-૩૯,
ઙીઅપૂફઙ૪. 

ૂ ણૂ. ઑ઼. ફષ 
રૃખ્લ ષફ અ઼૪ક્ષગ 
(બૂબૂઑરઊ) 

૪૫૪૭૯૪૨૭ ૪૮૯૪૭૯૭૯
૯૯૯૱૬ ૨૮૩૯૯ 

૯, નૂ૭ મઅગ્વ્ટ, ગથીર્ષદૂ 
ગવમ ળ્ણ,  ળીરનૉષફઙ૪, 
ઇરનીષીન. 

ૂ ઑ઼. ડૂ. ૭ષી૪ 
રૃખ્લ ષફ અ઼૪ક્ષગ (બૂબૂઑરઊ)ફી 
૪ઽ લ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૬૩૨૯ ૯૯૪૫૯૬૱૨૱૯ ઑ-૫૭, 
ઽળૂફઙળ ષીષ્વ, 
ઙીઅપૂફઙળ 

ૂરદૂ ઑજ. ષૂ. ૭ડૉવ 
રૃખ્લ ષફ અ઼૪ક્ષગ (દગૉનીળૂ) 
ફી ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪૭૬૩૬૪ - બ્વ્ગ ફઅ. ૩૮૯/૫,
જ-ડીઊ૭,  
ૉ઼ગડ૪-૩૯, ઙીઅપૂફઙ૪. 

ણીર્. ળીરજી ળીલ 
રૃખ્લ ષફ અ઼૪ક્ષગ (ષઽૂષડ) 

૪૫૪૭૬૩૪૪ ૪૫૪૭૬૯૬૨
૯૯૯૱૬ ૨૮૩૱૬ 

ગ-૩૯, ૉ઼ગડ૪-૪૨,
ઙીઅપૂફઙ૪. 

ૂ ઑફ. ઈ૪. બઅણલી 
રૃખ્લ ષફ અ઼૪ક્ષગ (ષઽૂષડ) ફી 
ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪૭૬૩૪૪ - ઑ-૩૨, ઼ નલર્ુફઽી૪ 
ઑબીડર્રૉન્ડ,  ીફઞલ્દ 
ગૄવફૂ બીઝશ, ચીડવ્ણૂલી, 
ઇરનીષીન.
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ૂ ળીજીષ 
ઇુપગ ઇગર્ રૃખ્લ ષફ અ઼૪ક્ષગ 
(ઞરૂફ) 

૪૫૪૭૬૩૩૮ ૯૯૯૱૬ ૨૮૨૯૪ ગ-૩૫, ૉ઼ગડ૪-૩૯,
ઙીઅપૂફઙ૪. 

ૂ નૂફૉસ ષ઼ીષી 
ઇુપગ ઇગર્ રૃખ્લ ષફ અ઼૪ક્ષગ 
(ઞરૂફ) ફી ૪ઽ લ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૬૩૩૮ - -

ૂ ઑ઼. ઼ૂ. ૂષી દષ 
રૃખ્લ ષફ અ઼૪ક્ષગ (ષગીર્ઙ પ્વીફ) 

- ૪૮૬૨૱૮૱૯
૯૯૯૱૬ ૨૮૩૱૯ 

ઑ-૩, ઼ત્લર ઙષર્. ભવૉડ,  
ઙૃઞળીદળીદ ગ્વૉઞ બી ૉ઼,  
ઑવૂ઼ ૂઞ, ઇરનીષીન. 

ૂ ઑ. ગૉ . ટી 
ષફ અ઼૪ક્ષગ (કળૂઑન્ડૉસફ) 

૪૫૪૭૬૩૫૩ ૪૭૮૩૫૩૬
૯૯૯૱૬ ૨૮૩૯૱ 

૩૨૩, ઼ૃભવીર ભવૉડ,
બ્વૂ઼ ડૉણૂલરફૂ ઼ીરૉ,  
સીઽૂમીઙ, ઇરનીષીન. 

ૂ ગૉ . લૃ. ઙીરૂદ 
ષફ અ઼૪ક્ષગ (ષીઊ ણ વીઊભ)

૪૫૪૭૬૩૫૩ - - 

ૂ જી. ષૂ. ષીનૂ 
ષફ અ઼૪ક્ષગ (ર્ફૂડળીંઙ-૪)

- - - 

ઇુપગ ઇગર્ રૃખ્ લ ષફ ઼અળ  ીગ ૂ, ઼અસ્ચફ ઇફૉ દીવૂર 
ષફ અ઼સ્ચફ અ઼ગૃવ, ઇ  ીળચીર બી ૉ઼, ઞ-૯, ળ્ણ, ૉ઼ગડળ-૪૨, ઙીઅચૂફઙળ.

ૂ ઈળ. ઑફ. ુ બીઢૂ 
ઇ  ુપગ ઇગર્ રૃખ્ લ ષફ ઼અળ  ીગ, 
(઼અસ્ચફ ઇફૉ દીવૂર) 

૪૫૪૭૯૫૨૨ ૪૫૪૭૬૯૭૭, 
૯૯૯૱૬૨૮૩૮૮ 

ઘ-૩૭ ઑ, ઼ૉગડળ-૩૯, 
ઙીઅચૂફઙળ. 

ૂ ઈળ.મૂ. ટીવી 
ષફ ઼અળ  ીગ, (઼અસ્ચફ) 

૪૫૪૭૮૯૫૩ ૪૫૪૬૩૬૱૱ પ્ વ્ડ ફઅ. ૪૬૯/૪,  
઼ૉગડળ-૪ મૂ, ઙીઅચૂફઙળ. 

ણીર્.મૂ. ઑજ. બડૉવ 
ફીલમ ષફ ઼અળ  ીગ, (ઉન્ જીઞર્ : 
઼અસ્ચફ) 

૪૫૪૭૮૯૫૪ ૪૮૬૨૩૯૬૭ ૯, સુક્દ  ઼઼્ીલડૂ, ફષળઅઙ 
ઽીઉ  ગૃવ ળ  દી બી઼ૉ, 
ફ્વનૂબ, ગ્મ્ બવૉ  ી ઼ીરૉ, 
ઇરનીષીન. 

ૂ ઑફ. બૂ. રઞરૃનીળ 
ફીલમ ષફ ઼અળ  ીગ ૂ, ( ગીસફ 
ઇફૉ ઼અબગર્  ુષયીઙ)  

૪૫૪૭૮૯૪૮ ૪૫૪૬૨૬૯૱, 
૯૱૯૯૨૮૩૮૭૯ 

બ્ વ્ગ ફઅ. ળળળ/૭, 
બી  ષફીધ, ઞોફ નૉળી઼ળ 
બી઼ૉ, ઼ૉગડળ-૪૪, 
ઙીઅચૂફઙળ. 

ૂ બૂ. ઑર. ણીયૂ 
ફીલમ ષફ ઼અળ  ીગ ૂ, 
(ષન્ લજીષ દીવૂર) 

૪૫૪૭૮૮૨૯ ૯૱૯૱૩૨૨૭૭૩ ૬૨૫, સીન્ દર, બીસીયીઉ 
બીગર્૬ ઙ્ ૂ ળ્ણ, ષણ્નળી 
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ણીર્. મૂ. ઑજ. બડૉવ 
ફીલમ ષફ ઼અળ  ીગ ૂ, 
(દીવૂર) 

૪૫૪૭૮૯૫૪ ૪૮૬૨૩૯૬૭ ૯, સુક્દ  ઼઼્ીલડૂ, ફષળઅઙ 
ઽીઉ  ગૃવ ળ  દી બી઼ૉ, 
ફ્વનૂબ, ગ્મ્ બવૉ  ી ઼ીરૉ, 
ઇરનીષીન. 

ૂ ઞૉ. ઑ઼. ઇ઼ીળૂ 
ફીલમ ષફ ઼અળ  ીગ ૂ, 
( ઼ીળથ) 

૪૫૪૭૬૩૫૨ ૪૫૪૬૯૱૱૭, 
૯૬૪૯૭૪૨૫૭૱ 

બ્ વ્ગ ફઅ. ૩૬૱/૬, 
ચ-ડીઉબ, ઼ૉગડળ-૫૨, 
ઙીઅચૂફઙળ 
 

ષફ ઼અળ  ીગ ૂ (ઇરનીષીન ષદૃર્શ), ઇરનીષીનફૂ ગજૉળૂ 
ઉન્ નૂળી ૂઞ, ઽીઅ઼્વ, ઇરનીષીન 

ૂ ઞઙનૂસ ઼ીન 
રૃખ્ લ ષફ ઼અળ  ીગ 
(઼ીરીજીગ ષફૂગળથ) 

૪૪૱૮૯૩૭૪ ૪૪૱૮૮૭૬૯ 
૯૯૯૱૬૨૮૩૮૱ 

મૂ-૪૨૫, ઼ૃભવીર ફ્વૉડ, 
સીઽૂમીઙ, ણભફીશી, 
ઇરનીષીન 

ૂ જી. ળરથરૄુદ ર્ 
ફીલમ ષફ ઼અળ  ીગ 
(઼ીરીજીગ ષફૂગળથ) 
 

૪૪૮૱૪૬૫૨ ૪૫૪૬૱૪૭૭ 
૯૱૪૭૫૱૩૮૱૨ 

૪૭૬, જી-ડીઉબ, 
઼ૉગડળ-૯, ઙીઅચૂફઙળ. 

ષફ ઼અળ  ીગ ૂ, (ઙીઅચૂફઙળ ષદૃર્શ), ઙીઅચૂફઙળ ગજૉળૂ 
બીડફઙળ લ્ઞફી યષફ, ૉ઼ગડળ-૩૮, ઙીઅચૂફઙળ. 

ૂ ઇુફવ જોઽળૂ 
રૃખ્ લ ષફ ઼અળ  ીગ  

૪૫૪૭૩૮૫૫ ૯૯૯૱૬૨૮૩૯૬ દૃવ઼ૂ ળ્-ઽીઋ઼, જોચબૃળ, 
ઇરનીષીન 

ૂ મૂ. ઑ.  લી઼ 
ફીલમ ષફ ઼અળ  ીગ 

૪૫૪૪૩૪૮૨ ૪૫૪૬૯૱૱૭ 
૯૯૯૱૬૨૮૩૯૩ 

બ્ વ્ગ ફઅ. ૪૮૫/૬,  
ચ-ડીઉબ ઼ૉગડળ-૩૯, 
ઙીઅચૂફઙળ. 

ુફલીરગ ૂ, ઙૂ૪ ભીઋન્ણૉસફ, 
ઊન્ ્ણી ગૅુદ ઋ ીફ, ઙીઅપૂફઙ૪ફૂ ગજૉળૂ 

ૂ ઼ૂ.ઑફ.બીન્ણૉ  
ુફલીરગ 

૪૫૪૪૩૫૱૭ 
૪૫૪૪૮૱૪૯ 
૪૫૪૫૬૪૯૭ 
૪૫૪૬૩૩૪૱-ભૉ 

૪૫૪ ૭૬૱૱૯  
૯૯૯૱૬૨૮૩૯૫ 

ગ-૩૬, 
ૉ઼ક્ડ૪-૪૨, 

ઙીઅપૂફઙ૪ 

બીગર્  ષ્ણર્ફ ૂ, ઊન્ ્ણી ગૅુદ ઋ ીફ, ઙીઅપૂફઙ૪ફૂ ગજૉળૂ 

બીગર્  ષ્ણર્ફ (ળઞ ભ્ળૉ ડ કભૂ઼૪) ૪૫૪૪૨૭૮૨ 
 

---- ---- 
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ળઞ ભ્ળૉ ડ કભૂ઼૪ ૂ, ગૅુદ ુસક્ષથ ઇયલી૪ણ્લ, િઽઅઙ્શઙતફૂ ગજૉળૂ 

ૂ ષૂ.ણૂ.મીવી 
(ઊ/જી) ળઞ ભ્ળૉ ડ કભૂ઼૪

---- ૯૱૪૭૪ ૪૮૬૨૫ ---- 

ઙૃઞળીદ નૄહથ ુફલઅ થ મ્ણર્
ષણૂ ગજૉળૂ, બલીર્ષ૪થ યષફ, ૉ઼ગડ૪-૩૨ઑ, ઙીઅપૂફઙ૪-૫૱૪૨૩૨

ણૌ. ગૉ . લૃ. રૂ ૂ 
ઇધ્લક્ષ 

૪૫૪૪૪૬૪૭ 
૪૫૪૫૪૩૮૩-ભૉ 

૪૫૪૫૪૪૯૱
૯૬૪૯૩૯૯૬૪૭ 

બ્વ્ગ ફઅ. ૪૪૯,
ઘ-ડીઊબ ૉ઼ગડળ-૩૯, 
ઙીઅપૂફઙળ  

ૂ ઽીિનર્ગ સીઽ 
઼ભ્લ ઼ુજષ 

૪૫૪૫૪૩૭૪
૪૫૪૪૪૯૱૬-ભૉ 

૪૪૯૬૩૫૩૩ ૪, ળુષગૅબી ઼઼્ી., ળજફી 
઼઼્ી.ફૂ મીઞૃરીઅ ૉ઼ડૉવીઊડ, 
ઇરનીષીન

ૂ ઈ૪.જી.સીઽ 
ષિળ  બલીર્ષ૪થ ઉઞફૉ૪ 

૪૫૪૫૪૩૭૪ ૪૫૪૫૨૨૯૯
૯૫૪૯૨૨૬૯૮૩

પ્વ્ડ ફઅ.૯૯/૩,  
ૉ઼ગડ૪-૪/ઑ, ઙીઅપૂફઙ૪

ૂરદૂ ણૂ.બૂ.સીઽ 
બલીર્ષ૪થ ઉઞફૉ૪ 

૪૫૪૪૪૬૪૭ ૯૨૯૯૨૩૫૫૱૨ ૩૯, ઑ઼.ઑર.ગઅ મ્બીઋન્ણ, 
ઑ઼.ઑર.ળ્ણ, ફષળઅઙબૃળી, 
ઇરનીષીન

ઙૃઞળીદ ઊગ્વૌજી ગુરસફ
બ્વ્ગ ફ. ૩૱/૩વ્ રીશ, ઋચ્ઙ યષફ, ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ ઊ. મીવીઙૃ ઼ીરૂ  
઼ભ્લ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૯૮૮૨ ૪૫૪૬૯૨૪૭
૯૯૯૱૬૨૮૩૮૯ 

ગ-૪૨૱, ૉ઼ક્ડ૪-૩૯,
ઙીપૂફઙ૪

ૂ ઼ૂ. ઑજ. બણલી  
ુફલીરગ 

૪૫૪૭૯૮૭૱ ૯૱૪૭૨૫૨૮૯૱ ૮૱૩/૫, ઙ-૩ ડીઊબ
ૉ઼ક્ડ૪-૱ ઙીપૂફઙ૪

ૂ ુફ વ જોહૂ,  
઼ૂુફલ૪ રૉફૉઞ૪ ( ્ઞૉક્ટ઼્)

૪૫૪૭૯૮૭૯ ૯૱૪૭૨૪૩૫૯૫ પ્વ્ડ ફઅ. ૫૮૯/૩,
ૉ઼ક્ડ૪-૪૪, ઙીપૂફઙ૪ 

ઞફ૪વ ૪૫૪૭૯૮૭૮

ભૉક઼્ ૪૫૪૭૯૮૭૯

ઙૃઞળીદ ળીજ્લ ષફ ુષગી઼ ુફઙર ુવુરડૉ ણ
૯૱,ષફઙઅઙી,ઇવગીબૃળૂ,ષણ્નળી-૯

ૂ ઑ઼.ગૉ .ફઅની  
ઇધ્લક્ષ  

૪૫૪૭૩૨૭૩ 
૪૫૪૭૩૨૭૪ 
૪૫૪૭૩૨૭૫ 

૨૯૯-૪૫૪૪૬૫૯૬
૯૱૪૭૨૪૯૮૯૮ 
૯૯૯૱૬૨૮૩૩૬ 

બ્વ્ગ ફઅ.૭૪૱/૪
જ-૪ ઼ગર્વ બી ૉ઼, ૉ઼ગડ૪-૱, 
ઙીઅપૂફઙ૪-૫૱૪૨૨૱ 

ૂ ઑ઼.ગૉ .ઙ્લવ, યીષ઼ૉ 
રૉફૉઞીંઙ ણીલળૉગડ૪ ૂ 

૨૪૮૭-
૪૫૭૭૪૯૩ 

૯૯૯૱૬૨૮૩૮૬
 

પ્વ્ડ ફઅ.૩૨૭/૪,     
ૉ઼ગડ૪-૪/ઑ, ઙીઅપૂફઙ૪
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ૂ ઑ઼. ઑફ. ત્લીઙૂ 
જોઊન્ડ રૉફૉઞીંઙ ણીલળૉગડળ 

૨૪૮૭-
૪૫૫૮૯૭૭ 

૨૪૮૭-૪૫૯૪૨૯૮
૯૯૯૱૬૨૮૩૯૬ 

૱, ભ્ળૉ ડ ઼઼્ીલડૂ, ગૅ થી 
઼ષ નલ ઼઼્ીલડૂફૂ બી ૉ઼ લસ 
ગૉ મ્બવૉક્ષફૂ બીઝશ ઙ્ ૂ, 
ષણ્નળી 

ૂ ઑજ,ઑર.નષૉ  
઼ૂફૂ.રૉફૉઞ૪(ઑરઑભબૂ)  

૨૪૮૭-
૪૫૪૭૭૪૯૪ 

૨૪૮૭-૪૭૪૨૨૩૭
૯૱૪૭૫૪૭૩૱૩ 

૱-ઑ ઼ઽહર્ બીગર્  રઽૉસ 
ગ્મ્પ્વૉક્ષ બી ૉ઼ ષીચ્ણૂલી ળ્ણ, 
ષણ્નળી 

ૂ લૃ.ઑજ.ળીઋવજી 
઼ૂફૂ.રૉફૉઞ૪(ષણ્નળી) 

૨૪૮૭-
૪૫૭૭૪૯૫ 

૨૪૮૭-૪૭૩૱૪૮૱
૯૱૪૭૱૩૫૯૩૩ 

ઑ-૩૨,  ઼ત્લરબીગર્, 
૪થઝ્ણજી રઅિન૪ બી ૉ઼, 
ષીચ્ણૂલી ળ્ણ, ષણ્નળી 

ૂ ણૂ.બૂ.સીઽ 
ગઅબફૂ ઼ુજષ 

૨૪૮૭-
૪૫૭૭૪૯૨ 

૨૪૮૭-૪૫૩૬૱૱૨
૯૱૯૯૩૱૩૩૱૭ 

઼ૂ-૭,  ૪ચૃષઅસ ઑબીડર્રૉન્ડ 
ળઅઞફ ઼઼્ીલડૂ, જૂગૃષીણૂ, 
ઇવગીબૃળૂ, ષણ્નળી 

ૂ ઑર.ઈ૪.બડૉવ  
઼ૂફૂ.રૉફૉઞ૪(રીગડીંઙ) 

૨૪૮૭-
૪૫૭૭૪૯૨ 

૨૪૮૭-૪૪૮૭૯૯ 
૯૱૪૭૱૯૫૯૱૭  

ઑ-૩૭૭, બૃ બગ ડીઋફસૂબ, 
ઉંણૉ ળી, ઙ્૪ષી, ષણ્નળી 

ૂ ણૂ.બૂ.સીઽ 
ઉન્જીઞર્ રૉફૉઞળ(ષઽૂષડ) 

- ૨૪૮૭-૪૫૩૬૱૱૨
૯૱૯૯૩૱૩૩૱૭ 

઼ૂ-૭,  ૪ચૃષઅસ ઑબીડર્રૉન્ડ 
ળઅઞફ ઼઼્ીલડૂ, જૂગૃષીણૂ, 
ઇવગીબૃળૂ, ષણ્નળી 

ૂ ઑ. ણૂ. જોહૂ 
ફીથીગૂલ ઇઅગૃસ 

૨૪૮૭- 
૪૫૭૬૱૯૪ 

૨૪૮૭-૪૫૯૩૩૯૨
૯૱૯૱૮૩૨૬૱૬ 

૫, કરફઙળ મઅઙવ્ટ, 
઼ૃયીફબૃળી, ષણ્નળી-૪૫  

 
 
 
 
 
 
 

 

ÖÜõ èëßí ½±ù, ±õÞí ÜÞõ ìÇ_Öë Þ×í, 
ÕHë èëßíÞõ Úõçí ½±ù ±õÞí ÜÞõ ìÇ_Öë Èõ. 
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ષો ીુફગ ઇફૉ ઼અ઼નૂલ મીમદ્ફ્ ુષયીઙ 
બ્વ્ગ ફઅ.૬/૬ધ્ રીશ, ઼ળનીળ યષફ, ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ

ૂ ઑજ.ણૂ. લી઼ 
઼ુજષ 

ળ૫ળબ૨૯બ૩
ળ૫ળબ૨૯બ૫ 
ળ૫ળબળળ૱ળ-ભૉ 
૪૫૪૭૫૩૫૮-ુષ

૯૯૯૱૬૨૮૩ળ૯
ળ૫ળળ૬૩૬૩ 
 

"કર" પ્વ્ડફઅ.૩૫૩/ળ,
ૉ઼ગડળ-૫(ઑ)ન્લૃ. 

ઙીઅપૂફઙળ. 
 

ૂ મૂ.બૂ.બડૉવ 
઼ુજષફીઇઅઙદ ઼ુજષ 

ળ૫ળબ૨૯બ૫ ળ૫ળ૫૬૮૯બ પ્વ્ડફઅ.૮૯બ/૩,
ૉ઼ગડળ-૯-મૂ, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂરદૂ ઑર.ઑર.જીષણી 
઼ુજષફી ઇઅઙદ રનનફૂસ 

ળ૫ળબ૨૯બ૫
ળ૫ળબ૨૯બ૩ 

 - પ્વ્ડફ.૮ળ૯ /ળ,
ૉ઼ગડળ-૬,઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ મૂ.ઈળ. બડૉવ 
઼ુજષફી ઇઅઙદ ઼ુજષ. 

ળ૫ળબ૨૯બ૫
ળ૫ળબ૨૯બ૩ 

ળ૫ળ૱૱૫૩ળ ળ૨૬,઼ઽગીળ ગ્વ્ફૂ,
 ૉ઼ગડળ-ળબ,ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ગૉ .ઞૉ.યડૅ 
ફીલમ ઼ુજષ 

ળ૫ળબ૨૯૮૫
 

ળ૫ળળ૬૨૯બ "ફડળીઞ " પ્વ્ડફઅ.૫૨બ/૩, 
ૉ઼ગડળ-૫ (ઑ)ન્લૃ. 

ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ મૂ. ઑ. ઼ીદી 
ઇઅઙદ રનફૂસ. 

૪૫૪૭૨૯૮૬
 

પ્વ્ડ ફઅ. ૮૪૭/૩,
ૉ઼ક્ડળ-૬઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ડૂ.ઑ઼.સીઽ 
ફીલમ ઼ુજષ 

ળ૫ળબ૬૯૩૬
 

ળ૫ળ૬૫૩૱૫ પ્વ્ડફઅ.૩૩૯૩/ળ,
ૉ઼ગડળ-ળ-ઑ, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ઈળ. ઑર. યીષ઼ીળ, 
ફીલમ ઼ુજષ. 

ળ૫ળબ૨૯૮૯
 

ળ૫ળ૬૱૨૯૯ પ્વ્ડફઅ.૩૩૯૨/૩,
ૉ઼ગડળ-ળ-ઑ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ જી.ઑજ.સીઽ 
ફીલમ ઼ુજષ. 
 

ળ૫ળબ૨૯બ૯
 

ળ૫ળ૬૬૯૬૬ 
૯૬ળ૱૮૨૱ળ૯ળ 

પ્વ્ડફઅ.ળ૩૱/ળ,
ૂસવી ણૃપ્વૉ઼.ઈફઅન 

ષીડૂગી ઼઼્ીલડૂ, 
ૉ઼ગડળ-ળળ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ષૂ.ઈળ.સૉઢ 
ઋબ ઼ુજષ . 
 

ળ૫ળબ૬૯૨૯ ળ૮૬૨૬૨૬ળ 
૯૬ળ૯૮૨૮૯૮૨ 

મૂ-ળ૨૮,઼ીળ ષદ
ઑબીડર્રૉન્ડ, ઽૂળીમીઙ 
ઈઅમીષીણૂ, ઇરનીષીન-૮. 

ૂ ઑ઼. ઑર. ઙીરૂદ 
ઋબ ઼ુજષ 

ળ૫ળબ૨૯૮૯ ળ૫ળ૫૯૨૨૱ પ્વ્ડફ.૩૨૨૯/૩,
ૉ઼ગડળ-૯, ઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ઈળ. ઑવ. ળીષશ 
ઋબ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૨૯૮૱ ૪૫૪૪૭૩૮૱ પ્વ્ડ ફઅ.૯૫૱/૩,
ૉ઼ગડળ-૫મૂ, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂરુદ ઈળ. ઈળ. જીષણી
ઋબ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૬૯૩૫ પ્વ્ડ ફઅ.૭૯૯/૪,
ૉ઼ગડળ-૯મૂ, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ઑર. ઈળ. ગૉ . બઢીથ 
ઋબ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૯૫૨૯ ૯૬૪૯૨૪૨૯૨૬ પ્વ્ડ ફઅ. ૯૯૯/૩, 
ૉ઼ગડળ-૬઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 
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ૂ ઈળ. ઈળ. ઼્વઅગૂ 
ઋબ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૬૯૩૪ ૯૱૯૯૱૩૭૫૨૪ બ્વ્ગ ફઅ. ૯૱/૬,
જ-ડીઊબ, ૉ઼ગડળ-૩૮, 
ઙીઅપૂફઙળ.

સીઘીકફી ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ 
 

સીઘી ઼ૉગસફ ઇુપગીળૂફૃઅ ફીર સીઘીફી ડૉવૂભ્ફ ફઅમળ

ઑ. ૂ ણૂ.ઑર.યીય્ળ ળ૫ળબ૨૯૯૬
મૂ. - ળ૫ળબ૨૯૯બ
઼ૂ. ૂ ષૂ.ઑફ.સૉઘ ળ૫ળબ૨૯૯૮
ણૂ. ૂ ઑજ.મૂ.સીઽ ળ૫ળબ૬૯૩૱
ઉ ૂ ળ૫ળબ૨૯૯૱

ઑભ. ( ધીુફગ રઽૉગર) ૂ  ઑ.ગૉ .બડૉવ ળ૫ળબ૨૯૯૯
જી. - ળ૫ળબ૨૯૱૨

વ્ ૉ઼વ ૂ ઑજ.ઑજ.બડૉવ ળ૫ળબળ૩૱૬
ળ્ગણ સીઘી ૂ લૃ.઼ૂ.બઅણલી, ગૉસ ઉન્જીઞર્ ળ૫ળબ૨૯૱ળ
ળજી ડર્ ૂ ૂ ઑ. ઑફ. જીઅબીફૉળૂ, ળજી ડર્ ૂ

ઉન્જીઞર્
ળ૫ળબ૨૯બ૨ 

યીહીઅદળ ઑગર ૂરદૂ ઑ઼.ઈળ. યીય્ળ  ળ૫ળબ૩૨બબ
યીહીઅદળ ઑગર ૂ  ઈળ.ઑ.ષશષૂ ળ૫ળબ૩૨બ૬
યીહીઅદળ ઑગર ૂ બિળરવ જોહૂ ળ૫ળબ૨૯૱૮
યીહીઅદળ ઑગર ૂ ષૂ.ષૂ. ુ ષૉનૂ ળ૫ળબ૨૯૱૬ 

રૃખ્લ નઅણગ ૂફૂ ગજૉળૂ ઙૃઞળીદ ઼ળગીળ,
ુષઢૅવયીઉ બડૉવ યષફ, ુષપીફ઼યી ુમ ણૂઙ, મૂજોરીશ, ઙીઅપૂફઙળ.૫૱ળ૨૩૨ 

ૂ બઅગઞગૃરીળ ષૂ. નૉ઼ીઉ 
રીફ.રૃખ્લ નઅણગ 
ઙૃઞળીદ ઼ળગીળ 

ળ૫ળબ૫૨૩૱-૪૨
ળ૫ળળ૬ળ૯૮ 
ળ૫ળળ૨૯૬૱ 
ળ૫ળબ૬૯૯બ-ભૉ 

૯૯૯૱૬૨૭૯૯૯
૯૱૪૬૫૩૨૯૯૯ 

મઅઙવી ફઅ.૫૯
રઅ ૂ ૂકફી ુફષી઼ ધીફ. 
ૉ઼ગડળ-ળ૨, ઙીઅપૂફઙળ-ળ૨  

ગીલરૂ ઼ળફીરૃઅ 
ણૌ. મૂ.ગૉ .સીઽ ઽ્ુ બડવફૂ 
઼ીરૉ, ષૂ.ગૉ .ષૂ. ળ્ણ, 
ફણૂલીન.

ૂ ઇઅમીવીવ ઈસીયીઉ 
ળ્ઽૂદ 
રીફ.ફીલમ રૃખ્લ નઅણગ 
 

૪૫૪બ૨૯૬૯
૪૫૪બ૨૩૯૩ 
૪૫૪બ૯૯૯૩ 
૪૫૪બ૯૯૯ળ 
૪૫૪બ૫૩૯ળ-ભૉ

૪૫૪બ૯૮બ૫,
૪૫૪બ૯૮બ૬ 
૪૫૪બ૯૮બબ 
૯૯૯૱૬૨બ૬૩૮ 
 

મઅઙવી ફઅ.ળ
રઅ ૂ ૂકફી ુફષી઼ ધીફ. 
ૉ઼ગડળ-ળ૨, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂરદૂ ઋહીમૉફ 
ઙૂળૂસગૃરીળ બડૉવ 
નઅણગ 

ળ૫ળબ૫૩ળ૱
ળ૫ળબ૫૩ળ૯ 
ળ૫ળ બ૨૱૱૬ 
ળ૫ળબ૯૯૮૯-ભૉ

ળ૫ળબ૯બ૮૯ 
ળ૫ળબ૯બ૮૱ 
ળ૫ળબ૯૮ળ૫ 
૯૯૯૱૬૨બ૬૩૯ 

મઅઙવી ફઅ.૩બ
રઅ ૂ ૂકફી ુફષી઼ ધીફ. 
ૉ઼ગડળ- ળ૨,ઙીઅપૂફઙળ 
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ઙૃઞળીદ ળીઞલ ગીલની બઅજફૂ ગજૉળૂ,
બ્વ્ગફઅ.૱/૱ર્રીશ, ઼ળનીળ યષફ, ઼ુજષીવલ,ઙીઅપૂફઙળ.

ણીર્. ઞ ડૂ઼ ઞૉ.ઑફ.યડૅ 
જૉળરૉફ 

ળ૫ળબળ૩૨૯
ળ૫ળબળ૩૨૱ 
ળ૫ળબળ૩૨૯-ભૉ

ળ૫ળ૬૫૨૮૮ 
૯૯૯૱૬૨૮૫૬૯  

પ્વ્ડ ફઅ. ૩૮ળ,
ૉ઼ગડળ ફઅ. ૱-઼ૂ, 

ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઈઊ. ઈળ. ુજદીળી 
ઋબ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૨૯૯૮ ૪૫૪૫૭૬૯૯ પ્વ્ડફઅ. ૩૩૯૪/ળ,
ૉ઼ગડળ-૬-મૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑફ. ણૂ. સીઽ 
ઋબ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૨૯૯૯ ૪૫૪૬૬૭૱૫ બ્વ્ગ ફઅ.૪૱૬/૫,ચ-ડીઊબ, 
ૉ઼ગડળ-૩૯, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ સીઅુદયીઊ બડૉવ 
િળ઼જર્ કિભ઼ળ 

૪૫૪૭૪૩૱૫ ૪૫૪૪૯૯૩૬
૯૫૪૱૱૮૬૫૱૨ 

પ્વ્ડફઅ. ૩૩૨૪/ળ,
ૉ઼ગડળ-૮-઼ૂ,ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑજ.ઑજ.બડૉવ 
ૉ઼ગસફ ઇુપગીળૂ 

(વ્ ૉ઼વ) 

ળ૫ળબળ૩૱૬
  

પ્વ્ડ.૩ળ૨૮/૩  
ૉ઼ગડળ-ળ-ઑ,ઙીઅપૂફઙળ. 

 

èð_ ÃðÉýß ÛëßÖäëçí 
Ãë_Ôí - äSáÛ çÕñÖ Öëßë 

ÛëßÖ ÖëßHëèëß ! 

ßëWËÿ ×Ýð_ ßìâÝëÖÑ 

±Üëßí ßìÏÝëâí ÃðÉßëÖ ! 

G 

ÒÒFÝë_ FÝë_ äçõ ±õÀ ÃðÉßëÖí 

IÝë_ IÝë_ çØëÀëâ ÃðÉßëÖ...ÓÓ 

G 

ÒÉÞÞí ÉLÜÛñìÜ VäÃëýØìÕ ÃßíÝçíÓ ÉÞÞí Þõ ÉLÜÛñìÜ ±õ 

VäÃý×í ÕHë ±ìÔÀ ÜèëÞ Èõ, ÉLÜÛñìÜ ÕHë ÒÜëÓ 

     - ÉÞõÖë ÉõËáí É äèëáí Èõ. 
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ુષ ીફ ઇફૉ ૐ ્ુઙગૂ ુષયીઙ 
બ્વ્ગ-૯, બીઅજર્ રીશ, ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ

ૂ ઈળ.ઑ઼.઼ક઼્ૉફી 
ઇુપગ રૃખ્લ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૯૪૪૩ ૪૪૱૭૨૮૫૨ 
૯૯૯૱૬૨૮૬૯૨ 

૪૨, ઼ૂફૂલળ કિભ઼ ર઼્ 
ગ્વ્ફૂ ણભફીશી, 
સીઽૂમીઙ, ઇરનીષીન. 

ૂ ણૂ.ઑર.ણ્િણલી 
ઇુપગ રૃખ્લ ઼ુજષફી ઇગર્ 
ળઽ લ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૯૯૯૯ ૪૫૪૬૮૱૯૱ પ્વ્ડ ફઅ.૭૬૯/૪,   
ૉ઼ગડળ-૮-મૂ.ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઞષવઅદ ુ ષૉનૂ 
ફીલમ ઼ુજષ(મૂ.ડૂ.) 

૪૫૪૭૨૬૫૭ ૪૫૪૪૫૭૱૬ 
૯૱૪૭૨૨૮૫૨૫ 

પ્વ્ડ ફઅ.૪૯/૩, 
ૉ઼ગડળ-૪ઑ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ રૃગૉસ ષૉન 
ફીલમ ઼ુજષ(ઈઊડૂ) 

૪૫૪૭૨૬૫૱ ૪૫૪૪૯૯૫૱ 
૯૯૯૱૬૨૭૮૩૨ 

"સી ષદ" પ્વ્ડ ફઅ.૯૫૱, 
ૉ઼ગડળ-૪૯, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઽળૉ સ ઼્ફૂ 
ફીલમ ઼ુજષફી ઇઅઙદ 
઼ુજષ 

૪૫૪૭૬૭૬૪ ૪૫૪૬૫૬૩૨ પ્વ્ડ.ફઅ.૩૫૫૯/૩, 
ૉ઼ગડળ-૫-મૂ,ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઽમર્ડ િકર્ુ લફ 
ઋબ઼ુજષ (ઈઊ.ડૂ) 
 

૪૫૪૫૭૨૱૯ ૪૫૪૭૨૬૮૩ "ઈસફી", ૉ઼ગડળ-૬/મૂ, 
પ્વ્ડ ફઅ. ૭૪૫/૪, 
ઙીઅપૂફઙળ. 

 
ઋબ઼ુજષ (મૂડૂ) 

૪૫૪૭૨૬૮૬ 

સીઘીકફી ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ:  

ફીર  સીઘી ભ્ફ ફઅમળ.

ૂ ઑર.ઑ.રૃવદીફૂ રઽૉગર ૪૫૪૭૨૬૮૪

ૂ ઑ.ઞૉ.યીણૉસૂલી ઈઊ.ડૂ. ૪૫૪૭૨૬૮૭

ૂ ષૂ.ઈળ.બડૉવ મૂ.ડૂ. ૪૫૪૭૨૬૯૫

ૂ ણૂ.ઑવ.઼્વઅગૂ ળ્ગણ ૪૫૪૭૨૬૯૮

ૂ ઑ.ઑર.બડૉવ ળજી ડર્ ૂ ૪૫૪૭૨૭૪૮ 

ૂ બૂ. ઈળ. ળીઞબૃળ મઞૉડ ૪૫૪૭૨૬૯૨

ૂરુદ ઑફ.ગૉ .ત્ઽીરથૉ ઑ઼.ઈઊ.઼ૂ.ઑફ. ૪૫૪૭૨૬૮૱

ૂ અ઼ઞલ સીઽ ઈઊ.ડૂ. ્ત઼્ીઽફ ૪૫૪૭૮૨૪૬ 
૪૫૪૭૬૯૮૭ 
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ઙૃઞળીદ ઉન્ભળરૉિડગ઼ વૂ.,ઙીઅપૂફઙળ
બ્વ્ગ-૩, ઈઢર્ રીશ, ઋ ્ઙયષફ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ગૉ . ઈળ. ઙૃ ળીજાળીષ 
જૉળરૉફ ઇફૉ રૉફૉુઞઅઙ 
િણળૉક્ડળ 

૪૫૪૭૯૪૪૪
૪૫૪૫૱૯૪૭-ભૉ 

૯૨૯૯૯૬૯૩૫૨

ણ્.ફૂદીમૉફ સીઽ 
ણૂળૉગડળ   (ઉ-ઙષફર્ંન઼્) 
 

૪૫૪૭૯૪૪૫ ૪૭૮૪૪૫૫૱
૯૱૯૯૨૨૨૭૬૪ 

૫, ટળગ ઑબીડર્રૉન્ડ઼, ન્લૃ 
રીપૃબૄળી રીગડફૂ ઼ીરૉ, 
સીઽૂમીઙ ળ્ણ, ઇરનીષીન. 

ૂ ઑફ.ણૂ. બઅજીવ 
ગઅબફૂ ૉ઼કર્ૉડળૂ 

૪૫૪૭૯૪૪૬ ૪૫૪૫૪૬૪૯
૯૱૯૯૨૨૨૭૬૬ 

ઑજ-૪/૱, બિળરવ 
ઑબીડર્રૉન્ડ, ૉ઼ગડળ-૯, 
ઙીઅપૂફઙળ ૫૱૪ ૨૨૯ 

ૂ ુષષૉગ ઋબીધ્લીલ 
઼ૂફૂલળ રૉફૉઞળ 
(ઑભ.ઑર.) 

૪૫૪૭૯૪૫૯ ૪૯૯૩૩૯૫૮
૯૱૯૯૨૩૩૬૫૬ 

૯, ફીઙળજી ઼઼્ીલડૂ, 
બવૂલણફઙળ બી ૉ઼, 
ફીળથબૃળી, ઇરનીષીન. 

ઙૃઞળીદ ગીઋ      ન઼્ૂવ કફ્ ઼ીલન્ ઼  ઼ૂડૂ, ઇરનીષીન
઼ીલન઼્ ઼ૂડૂ ળ્ણ, ઼્વી, ઇરનીષીન

ૂ ણૂ. ઑ઼. ઙતષૂ 
ઑગટૂગલૃડૂષ ણીલળૉગડળ 

૮૭૪૪૪૪૩૪૯
૮૭૪૪૪૩૪૱

૯૱૯૯૭૮૩૩૪૪ ૯, ઽ઼ૃયીઊ ઼઼્ીલડૂ, 
ધવદૉઞ, ઇરનીષીન.

ૂ ઑ. ઈળ. રઽઅદૂ 
રૉફૉઞળ (ઉ. ઑન્ ણ ઑર.) 

 ૯૱૯૯૭૭૨૱૬૮ ઑ-૪, દક્ષસૂવી ડીષળ, 
ષ ીબૃળ, ઇરનીષીન.

ણીર્. ફળ્દર ઼ીઽૃ 
઼ૂફૂલળ ઼ીલન્ ડૂ  ડ 

 ૯૱૯૯૭૭૫૯૮૨ ઽળૂગૅ થ ઼઼્ીલડૂ, 
ગ્વષણી, ઙીઅપૂફઙળ.

ઙૃઞળીદ ળીઞલ મીલ્ડૉ ગફ્વ્જી ુરસફ, 
બ્વ્ગ-૩૩/૯ રૉ રીશ, ઋપ્ઙ યષફ, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ઑ.ગૉ .઼ગ઼ૉફી 
ુરસફ ુફલીરગ ૂ 

૪૫૪૭૪૩૯૬ ર્. ૯૯૯૱૬૨૭૪૬૱ ગૉ-૪૩૯, ૉ઼ગડળ-૩૯,  
ઙીઅપૂફઙળ. 

ઙૃઞળીદ ગીઋુન઼્વ કફ ઼ીલન઼્ ઑન્ણ ડૉ ગફ્વ્જી (ઙૃઞગ્ ડ)
બ્વ્ગ - મૂ, ૯ ર્ રીશ, ઑર.ઑ઼.ુમ ણીંઙ, ૉ઼ક્ડળ-૩૩, ઙીઅપૂફઙળ.

ણ્. ઑ.ઑર. યીગળ 
઼વીઽગીળ 
 

૪૫૪૭૯૫૮૪
૪૫૪૭૯૫૮૱ 
 

૪૫૪૮૩૩૬૯
૯૬૪૮૬૯૨૯૭૭ 

૮૮, જી.ઑજ.મૂ., 
ઑજ.ઈઊ.જી., 
ૉ઼ક્ડળ-૫૨, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ રફૂહ ળીઢ્ણ 
ષઽૂષડૂ ઇુપગીળૂ 
 

૪૫૪૭૯૫૮૭ ૯૬૪૮૬૨૯૨૱૫ નૃઙીર્ુષવી, પ્વ્ડ 
ફઅ.૫૪૫/૩, 
ૉ઼ગડળ-૬-મૂ, ઙીઅપૂફઙળ 
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ૂ ઈળ.જી.ર્ડષીથૂ 
રૃખ્લ ષો ીુફગ ઇુપગીળૂ 
 

૪૫૪૭૯૫૮૫-ભૉ ૪૪૱૩૬૫૯૯ ઑ-૪૬, રીદૅઝીલી, 
઼઼્ીલડૂ, રીલી ુ઼ફૉરીફૂ 
બી ૉ઼, ગૃમૉળફઙળ,ઇરનીષીન. 

યી ગળીજીલૈ ઉુન્ ડડલટૄ્ ભ્૪ બૉ઼ ઑપ્વૂગૉસન઼્ ઑન્ણ જીક-ઊન્ભ્રડૂગ઼,
જ-0 ઼ગૈવ બી ૉ઼, ઊન્નૃવીવ લીુ ગ રીઙ,ૈ ઙીઅપૂફઙ૪

ૂ ડૂ.બૂ.ુ઼અઽ 
ુફલીરગ 

૪૫૪૩૫૨૯૩-ભૉ
૪૫૪૩૫૩૨૪-ભૉ 

૪૫૪૭૬૱૬૮
૯૯૨૯૯૬૭૨૨૩ 

બ્વ્ગ ફઅ.૪૩૬/ઑ,
ઘ-ડીઊ૭, ૉ઼ગડ૪-૩૯, 
ઙીઅપૂફઙ૪ 

ૂ બૂ. ષૂ. ફીધીથૂ 
રૉફૉઞ૪ 

૪૫૪૩૫૨૱૫

ઊન્ ડૂ ડૃ કભ ુ઼ ર્વ્જીગવ ળૂ઼જર્,
ઈઊઑ઼ઈળ ગૉ મ્બ઼, ળીલ઼થ, ઙીઅપૂફઙળ

ણીર્. મૂ. ગૉ . ળ દ્ઙૂ 
ણીલળૉગડળ ઞફળવ 

૮૮૯૫૯૨૨૩
 

૯૯૯૱૬૨૯૭૩૭
૮૮૯૫૯૨૫૨ 

ણૂજી મઅગ્વ્,
ઈઊઑ઼ઈળ ગૉ મ્બ઼, 
ળીલ઼થ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ. ઼ૃરૉળ જ્ ી 
઼ીલન્ડૂ ડ – ણૂ 

૮૮૯૫૯૨૨૪ ૯૯૯૱૬૨૯૭૩૬
૮૮૯૫૯૨૪૫ 

ઊ-૩, ઈઊઑ઼ઈળ 
ગૉ મ્બ઼, ળીલ઼થ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ણૂ.મૂ. બળરીળ 
ષઽૂષડૂ, ડ્ળ ઇફૉ બળજૉટ 
ઇુપગીળૂ 

૮૮૯૫૯૨૨૯
૮૮૯૫૯૨૩૭-ભૉ 

૯૬૪૯૮૪૩૪૫૯
૪૫૪૫૩૪૩૯ 
 

બ્વ્ગફઅ.૩૮૯/૩
જ/ડીઊબ ૉ઼ગડળ-૩૯ 
ઙીઅપૂફઙળ 

 
 

ÀõâäHëí ÕþëMÖ ÀßäëÞë ±ë hëHë ±ëÔëßVÖ_Ûù ÈõÑ äÔëßõ 
ìÞßíZëHë Àßäð_, äÔëßõ ±ÞðÛä Àßäù ±Þõ äÔëßõ ±PÝëç 
Àßäù. 

- Àõ×ßëá 

FÝëßõ ÕìßãV×ìÖ ÜÞðWÝÞë VäÛëäÞõ ±ÞðÀ>â èùÝ Èõ IÝëßõ 
ÜÞðWÝ çðÂí èùÝ Èõ. Õß_Öð Éõ ÜëHëç ÕùÖëÞù VäÛëä 
ÕìßãV×ìÖÞõ ±ÞðÀ>â ÚÞëäí åÀõ Öõ çú×í äÔð çðÂí Èõ. 
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઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીિળદી ુષયીઙ 
બ્વ્ગ ફઅ.૭/ ૱  ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ 

ૂ બૂ.ગૉ .દફૉજા 
ઇગર્ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૩૪૨૩ 
૪૫૪૭૩૪૨૫ 
૪૫૪૭૬૱૩૯-ભૉ 

૪૮૬૪૬૯૨૪ 
૯૯૯૱૬૨૮૩૬૮ 

મૂ -૩,઼ત્લરભવૉડ઼, 
ઈઅમીષીણૂ, ઇરનીષીન. 

ૂ જી.ઑ.ઙ્ળૂલી 
ઇગર્ ઼ુજષફી ઇઅઙદ 
રનનફૂસ 

૪૫૪૭૩૪૨૫ ૪૫૪૫૯૩૭૯ પ્વ્ડ ફઅ ૫૩૩/૪, 
ૉ઼ગડળ-૫ મૂ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઑર.ઞૉ.ળીષવ 
અ઼લૃગદ ઼ુજષ (ુષ.જા) 

૪૫૪૭૩૪૨૯ ૪૫૪૪૩૫૨૬ પ્વ્ડ ફઅ ૮૭૮/૪, 
ૉ઼ગડળ – ૱, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂરદૂ ળ઼્ૂવૂ ણૉષૂ઼ 
અ઼લૃગદ઼ુજષ (ુષ.જા)ફી  

ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪૭૬૯૬૭ ૪૫૪૫૫૬૯૯ પ્વ્ડ ફઅ ૩૬૭૩/૪, 
ૉ઼ગડળ-૭-મૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑ઼.ઈળ.બડૉવ 
અ઼લૃગદ ઼ુજષ(ઇ.જા.ગ.) 

૪૫૪૭૩૪૩૨ ૯૱૪૭૬૯૬૮૮૮ પ્વ્ડ ફઅ ૩૮૮, 
જ-૮ ઼ગર્વ બી ૉ઼ ૉ઼ગડળ ૪૯, 
ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઑ.ઈળ.મીઙૃવ 
અ઼લૃક્દ ઼ુજષ(ઇ.જાગ.) 

ફી ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪૭૬૯૬૯ ૪૫૪૫૯૫૬૱ 
૯૱૪૬૮૯૯૭૭૯ 

પ્વ્ડ ફઅ ૬૭૯/૩, 
ૉ઼ગડળ -૬/ણૂ ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઑ.બૂ.પણૃગ 
ફીલમ ઼ુજષ(઼.઼ૃ) 

૪૫૪૭૩૪૨૯ ૪૫૪૪૯૯૫૪ 
૯૯૨૯૯૯૨૪૫૯ 

પ્વ્ડ ફઅ ૩૭૮/૪, 
ૉ઼ગડળ-૮-મૂ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઑ.ઑ઼.ચીઅજૂ 
ફીલમ ઼ુજષ(઼.઼ૃ.) 
ફી ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪૭૬૯૬૭ ૪૫૪૬૬૨૭૩ પ્વ્ડ ફઅ ૩૬૭૯/૪, 
ૉ઼ગડળ-૭-મૂ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઑજ.જી.યીઅય્ળ 
ફીલમ ઼ુજષ(ળ્ ડળ) 

૪૫૪૭૩૪૩૫ ૪૫૪૫૩૪૯૬ 
૯૯૯૱૯૩૮૨૨૭ 

પ્વ્ડ ફઅ ૯૩૨/૩, 
ૉ઼ગડળ-૬,ણૂ. ઙીઅપૂફઙળ 

ૂરદૂ ઑફ.મૂ.સીઽ 
ફીલમ ઼ુજષ(ળ્ ડળ) 
ફી ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪૭૬૯૬૯  ૩૯૬૩,ફષી દુશલીફૂ બ્શ, 
ગણૂલી ફીગી, નિળલીબૃળ, ઇરનીષીન 

ૂ બૂ.ઑવ.ટીવી 
ફીલમ ઼ુજષ( અ઼ગવફ) 

૪૫૪૭૩૪૩૱ ૪૫૪૫૮૯૭૱ પ્વ્ડ ફઅ.૮૩૬/૩,  
ૉ઼ગડળ- ૮- મૂ ઙીઅપૂફઙળ 

ૂરદૂ ઑફ.મૂ.સીઽ 
ફીલમ ઼ુજષ( અ઼ગવફ)ફી 
ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪૭૬૯૬૯ - ૩૯૬૩,ફષી દુશલીફૂ બ્શ, 
ગણૂલી ફીગી, નિળલીબૃળ,ઇરનીષીન 



219 
 

ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ 

ૂ ઈઊ.ઑર.ગૃળૉ સૂ 
ઋબ઼ુજષ (઼.઼ૃ.) 

૪૫૪૭૩૪૩૯ ૪૭૫૯૩૫૯૬ ૭૫૨, ઼્નીઙળફૂ, બ્શ 
ળીલઘણ ષ્ણર્,ઇરનીષીન-૫૱૨૨૩ 

  
ઋબ઼ુજષ (ળ્ ડળ.) 

૪૫૪૭૬૭૪૭ 

ૂ ગૉ .ઑજ.બઅણલી 
ઋબ઼ુજષ (ુષ.જા) 

૪૫૪૭૩૪૩૯ ૪૪૱૮૪૩૬૩ 
૯૯૪૯૪૮૯૪૯૪ 

૯૱,ઙથબદ ઼઼્ીલડૂ,ગૉ મ્બ઼ 
ળ્ણ, ઇિળઽઅદ ભવૉડ બી ૉ઼, 
સીઽૂમીઙ,ઇરનીષીન. 

ૂ ઈળ.ઞૉ.મ્ગ઼ળ 
ઋબ઼ુજષ (ળ્ગણ) 

૪૫૪૭૩૪૪૨ ૯૯૪૫૱૯૫૬૩૨ પ્વ્ડ ફઅ. ૩૬૩/૪ 
ૉ઼ગડળ-૫ ઑ ન્લૃ.  ઙીઅપૂફઙળ 

ૂરદૂ ઑ઼.ઈળ.યૃિળલી 
ઋબ઼ુજષ(ઇ.જા.ગ.) 

૪૫૪૭૩૪૩૮ ૪૫૪૫૩૬૩૱ પ્વ્ડ ફઅ. ૬૩૱/૩ 
ૉ઼ગડળ-૭ ઑ  ઙીઅપૂફઙળ 

સીઘીકફી ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ 
સીઘી ઼ૉગસફ ઇુપગીળૂફૃઅ ફીર. સીઘીફ્ ડૉવૂભ્ફ ફઅમળ 

ઇ  ------------- ૪૫૪૭૩૪૪૪ 

ઇ.૩ ૂ ઈઉ ઞૉ.રફ઼ૃળૂ ૪૫૪૭૩૪૫૯ 

ઉ (રઽૉગર ) ૂરદૂ રૂફી ગૉ . જ્ગ઼ૂ ૪૫૪૭૩૪૫૨ 

ગ ૂ ગૉ .ઑર. જૐપળૂ ૪૫૪૭૩૪૫૬ 

ગ્મ્પ્લૃડળ ૉ઼વ ૂ ઞૉ.ઑ. ો઼લન ૪૫૪૭૩૪૬૨ 

ઘી.દ.ઑગર ઘીવૂ ૪૫૪૭૩૪૪૩ 

ઙ - ૪૫૪૭૩૪૫૩ 

જ ૂરદૂ ઋષર્સૂ ઞૉ. રઽૉદી ૪૫૪૭૩૪૪૮ 

ઝ ૂરદૂ ઞૉ .ગૉ .સીઽ ૪૫૪૭૩૪૪૯ 

ઝ.૩ ૂરદૂ ઈળ.બૂ.બડૉવ ૪૫૪૭૩૪૪૫ 

ઞ ૂ ષૂ.મૂબતીિળલી ૪૫૪૭૩૪૫૫ 

ઽ ૂ ઑફ.ઞૉ.રગષીથી ૪૫૪૭૩૪૫૪ 

મઞૉડ ૂ ઑવ.ઑર.જોહૂ ૪૫૪૭૩૪૪૭ 

ળ્ ડળ - ૪૫૪૭૩૪૫૭ 

ળ્ ડળ-૩ ૂરદૂ જી.ષૂ.સીઽ ૪૫૪૭૬૯૬૱ 

ડ્ળ ગૃ. ઽઅ઼ીમૉફ ળીરીફૃઞ ૪૫૪૭૩૪૫૱ 

ળજી ડર્ ૂ ગૃ. ઽઅ઼ીમૉફ ળીરીફૃઞ ૪૫૪૭૬૯૭૯ 

ળ્ગણ ૂરદૂ ઑફ.મૂ.બડૉવ ૪૫૪૭૩૪૫૯ 

ડીઊબ ૂ ગૉ .ઑ. ષઙીર઼્ ૪૫૪૭૩૪૨૮ 
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ુફલીરગ, ુષગ઼દૂ જાુદ ગ  લીથ ઘીદ ૃ
ણ . જીષળીઞ રઽૉદી યષફ, બ્ વ્ગ ફઅ.૬/૫, ઙૃઞળીદ ળીઞલ, ઙીઅચૂફઙળ

ૂ ગૉ . જી. ષથટીળી 
ુફલીરગ 

૪૫૪૭૫૪૬૭ 
૪૫૪ ૭૯૩૭૩ 
૪૫૪૭૫૪૬૮-ભૉ 

૪૫૪૮૩૱૫૯  
૯૯૯૱૬૨૮૬૱૯  

પ્ વ્ડ ફઅ.-૫૮૬/૪,     
ૉ઼ગડળ-૩, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ગૉ . ઈઉ. બળરીળ 
અ઼લૃક્દ ફીલમ ુફલીરગ ઇફૉ 

(ઉ.જી) અ઼લૃગદ ુફલીરગ 

૪૫૪૭૫૪૬૯ 
 

૯૱૪૭૬૭૭૯૮૭ પ્ વ્ડ ફઅ.-૪૪૱/૪, 
ૉ઼.-૪ મૂ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઑફ. ઞૉ. મીળ્ડ 
ફીલમ ુફલીરગ (ષઽૂષડ) 

૪૫૪૭૫૪૭૪ 
 

૯૱૯૯૪૩૨૪૩૩ પ્ વ્ડ ફઅ.૯૭૫/૪,  
ૉ઼.-૫ ણૂ,ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ષૂ. ણૂ. ળીઢ્ણ 
િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ (ષઙર્-૩)

૪૫૪૭૫૪૮૫ 
 

૯૯૯૱૱૨૬૪૯૯ બ્ વ્ગ ફઅ. ૪૭/૫,ચ- ડીઉબ, 
ૉ઼.-૪૪, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઈળ. ઑ઼. બડૉવ 
઼રીઞ ગ  લીથ ઇુપગીળૂ    
(ષઙર્-૪) (ઞફળવ સીઘી) 

૪૫૪૭૫૪૬૯ 
૪૫૪૭૫૪૬૮-ભૉ 
 

૯૱૪૬૬ ૯૫૨૬૭  ઑ/૪, ઈ  ધી મઙવ્, ઼્વી 
ઇણળ ૂઞ, ઼્વી ઼ીલન્ ઼  ઼ૂડૂ 
ળ્ણ, ઇરનીષીન 

ઞફળવ સીઘી ૭૫૪૬૱ - - 

ષઽૂષડૂ સીઘી ૭૫૪૭૩ - - 

ુફલીરગ, ઼રીઞ ઼ૃળક્ષી ઘીદીફૂ ગજૉળૂ, 
બ્ વ્ગફઅ.૩૮, ય લદશૂલૉ, ણ્. જીષળીઞ રઽૉદી યષફ,  ઙૃઞળીદ ળીઞલ,ઙીઅપૂફઙળ .

ૂષૂ. ઼ૂ. ષરીર્ 
ુફલીરગ ૂ 

૪૫૪૭૮૫૨૯ 
૪૫૪૭૮૫૨૱-ભૉ 
૯૯૯૫૬૨૭૭૯૱ 

૯૱૪૭૨૫૯૩૭૨ -- 

ૂરદૂ વૂફીમૉફ 
ઑવ.જઅનીથી, 
ફીલમ ુફલીરગ (રઽૉગર) 

૪૫૪૭૮૫૩૭ 
 

૪૫૪ ૭૮૫૩૭ 
૯૬૪૯૬૭૩૪૬૪ 

૩૨, ુ સવી ષીડૂગી,૩૨૨ ભૃડ 
ળ્ણ, ઼ફુષવી મઅગ્ વીફૂ 
બીઝશ,ધવદૉઞ, ઇરનીષીન 

ગૃ. ઇ થી.જી.નષૉ 
ફીલમ ુફલીરગ 
ઈલ્ઞફ 

૪૫૪૭૮૫૩૬ 
 

૪૭૯૫૨૪૫૪ 
૯૬૪૯૬૨૨૯૫૮ 
 

૬૨, અ઼  ગીળ ઼ૃુજદી઼઼્ીલડૂ, 
ળીઞપીફૂ મઅઙવી બી ૉ઼, 
ળીરષીણૂ,ઉ઼ફબૃળ,ઇરનીષીન 

ગૃ.ઑફ.ણૂ.સૃગવ 
રનનફૂસ ુફલીરગ 

૪૫૪૭૮૫૩૩ 
 

૪૫૪ ૭૮૫૩૩ 
૪૮૭૱૪૱૬૬ 

૭/ ુ બૃળી ઼઼્ીલડૂ, 
બીવણૂ,ઇરનીષીન 

ગૃ. ઑર.મૂ. યીષ઼ીળ 
ઇબઅઙ્ફી ઘી઼ ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૭૮૫૪૨ 
 

૪૫૪ ૭૮૫૪૨ 
૪૫૪ –૫૫૱૭૯ 

૪૬,  ષુ  દગ ઼઼્ીલડૂ, 
ૉ઼ગડળ-૪૩, ઙૃઞળીદ ઽીઋ઼ીંઙ 

મ્ણર્ , ઙીઅપૂફઙળ  
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ુફલીરગ, ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદ ગ  લીથ
૬/૪, ણીર્. જીષળીઞ રઽૉદી યષફ, ઙીઅપૂફઙળ

ૂ બૂ.ગૉ .ઙતષૂ 
ુફલીરગ 

૪૫૪૭૫૪૪૯/૫૭
૪૫૪૭૫૪૬૬-ભૉ

 ૯૯૯૱૬૨૭૨૯૯ પ્ વ્ડ ફઅ ૬૮૮/૪, ૉ઼ક્ડળ ૩/મૂ  
ઙીલ ૂ રઅિનળ બી ૉ઼,ઙીઅપૂફઙળ

ૂ બૂ.ઈળ.ડીઅગ 
ફીલમ ુફલીરગ ઇફૉ ઊન્જીઞર્ 
અ઼લૃક્દ ુફલીરગ 

૪૫૪૭૫૪૫૬ ૯૫૪૯૨૨૪૭૮૨ ૩૯, રઽીફષૂ મઅગ્વ્ટ,
ઈઊક઼ૂ ળ્ણ જીઅનઘૉણી, 
ઇરનીષીન

ૂ મૂ.બૂ.જાફૂ 
ફીલમ ુફલીરગ 

૪૫૪૭૫૪૬૩
૪૫૪૭૫૪૫૯

૯૱૪૭૬૭૪૱૮૭ ઑભ/૪૨૩,ઇક્ષલઑબીડર્રૉન્ ડ, 
પીડવ્ણૂલી,ઇરનીષીન

ૂ ષૂ.મૂ.જીષણી 
િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ 
 

૪૫૪૭૫૪૫૫ ૪૫૪૫૮૩૯૫ 
૯૬૪૮૨૬૱૬૬૯ 

૪૯૯/૪ ’પ’ડીઉબ
ૉ઼ગડળ -૩૯,ઙીઅપૂફઙળ 

બૂફ-૫૱૪૨૩૯

ૂ બૂ.મૂ. ૂરીશૂ 
ઉ.જી ફીલમ ુફલીરગ 

૪૫૪૭૫૪૫૯ ૪૫૪૱૱૬૯૱ 
૯૱૪૭૭૮૫૨૭૯

૱૨,ઙૃઞળીદ ઽીઋ઼ીંઙ મ્ણર્
ૉ઼ક્ડળ -૪૭,ઙીઅપૂફઙળ

ઙૃઞળીદ ઇફૃ઼ૃુજદ જાુદ ુષગી઼ ગ્બ ળૉ સફ,
ણીર્.જીષળીઞ રઽૉદી યષફ, બ્ વ્ગ ફઅ.૩૨, મૂજો રીશ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ બૂ. ગૉ . દફૉજા  
ઇધ્લક્ષ 

૪૫૪૭૩૪૨૩
૪૫૪૭૩૪૨૫ 
૪૫૪૭૬૱૩૯-ભૉ

૪૮૬૪૬૯૨૪ 
૯૯૯૱૬૨૮૩૬૮ 

મૂ -૩,઼ત્લરભવૉડ઼,
ઈઅમીષીણૂ,ઇરનીષીન 

ૂ  ગૉ . ઑજ. ગફ્જીલી 
રૉફૉઞીંઙ ણૂળૉગડળ 

૪૫૪૭૫૱૱૫
૪૫૪૭૫૱૱૪-ભૉ

૪૮૯૫૩૨૱૪   મૂ.૫૫,઼ુજફ ડીષળ, ૉ઼ડૉવીઉડ, 
ઇરનીષીન 

ૂ બૂ. ડૂ. િકર્ લફ 
ઞફળવ રૉફૉઞળ 

૪૫૪૭૫૱૱૩ ૯૬૪૯૫૩૯૫૩૱ પ્વ્ડફઅ.૩૨૬૭/૩, 
ૉ઼ગડળ-૬/ઑ, ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ઑ઼. ષૂ. ુ ષૉનૂ  
રૃખ્લ િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૭૫૱૯૱ ૯૯૪૫૫૩૬૪૩૪ ૉ઼ગડળ-૬/ણૂ, પ્વ્ડ ફઅ.૯૭૫/૪, 
ઙીપૂફઙળ

ઙૃઞળીદ ઢીગ્ળ ઇફૉ ગ્શૂ ુષગી઼ ુફઙર,
ણીર્.જીષળીઞ રઽૉદી યષફ, બ્ વ્ગ ફઅ.૩૮, ય્લદુશલૉ,ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ બૃઅજાજી ઑ઼. ઢીગ્ળ 
ઇધ્લક્ષ 

૪૫૪બ૮૬૱બ ૪૫૪બ૬૱૱૱ 
૯૯૯૱૬૨૯૨૬૯ 

મઅઙવી ફઅ.૪૬૱, ઘ ડીઉબ
ૉ઼ગડળ-૩૯,ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ રફૃયીઉ બૂ. જીષણી 
ઋબીધ્ લક્ષ 

૪૫૪બ૮૬૱૯ ૯૯૯૱૬૨૯૨૬૱ મઅઙવી ફઅ.૪૨,ઙ ડીઉબ,
ૉ઼ગડળ-૯,ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ફળૉ ન્  ઙૃ ન્ ઙ 
રૉફૉઞીંઙ ણૂળૉગડળ 

૪૫૪બ૮૬૱૱
૪૫૪બ૮૬૱૮-ભૉ 

૪૫૪૫૩૪૫૫        
૯૱૪બ૬૮૮૫૨૫ 

પ્ વ્ડ ફઅ.૩૨/૩,  
ૉ઼ગડળ-૪/ઑ, ઙીઅપૂફઙળ 
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ઙૃઞળીદ ઙ્બીવગ ુષગી઼ ુફઙર ુવ. 
ણીર્.જીષળીઞ રઽૉદી યષફ, બ્ વ્ગ ફઅ.૩૮, ય લદુશલૉ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ણીર્.઼અઞલગૃરીળ ઑર. નૉ઼ીઉ 
ઇધ્લક્ષ 

૪૫૪૭૮૬૯૭ ૪૫૪૬૩૮૱૮ 
૯૯૯૱૬૨૮૩૨૪

મઅઙવી ફઅ.ળબ૬,ઘ-ડીઉબ, 
ૉ઼ગડળ-૩૯, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ િનફૉસયીઉ ગૉ . ડ્શૂલી 
ઋબીધ્ લક્ષ 

૪૫૪૭૮૬૯૭ ૯૯૯૱૬૬૨૬૫૭ મઅઙવી ફઅ.ળ૫૨/૫, ઙ-૩ ડીઉબ, 
ૉ઼ગડળ-૩૯, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ જી.ઞૉ.ફૉટળૉ ધ 
રૉફૉઞીંઙ િણળૉગડળ 

૪૫૪૭૮૬૯૬
૪૫૪૭૮૬૯૪-ભૉ

૪૫૪૮૨૱૫૯ બ્ વ્ગ ફઅ.૬/૫, ઙ-૩,ડીઉબ, 
ૉ઼ગડળ-ળ૨, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ઈઉ.ઑર.ઙ્િઽવ 
િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૭૮૬૯૬ ૯૫૪૯૨૯૱૯૨૮ ઈસૂષીર્ન, પ્ વ્ડ ફઅ.૫૯૨/ળ, 
ૉ઼ગડળ-૫/મૂ, ઙીઅપૂફઙળ.

ઙૃઞળીદ ઼ભીઉ ગીરનીળ ુષગી઼ ુફઙર
બ્વ્ગ ફઅ.૩૮, ય લદશૂલૉ, ણૌ.જીષળીઞ રઽૉદી યષફ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ બૂ.ઑજ. ઼ષીર્ગળ 
રૉફૉઞીંઙ ણૂળૉક્ડળ 

૪૫૪૭૮૬૩૭ ૯૯૯૱૬૨૭૯૱૯ 
૪૫૪૭૬૱૱૩ 

જી-૪૭૪, ૉ઼ક્ડળ ફઅ.-૩૯, 
ઙીઅપૂફઙળ 

ઙૃઞળીદ બઝીદ ષઙર્ ુષગી઼ ુફઙર
બ્ વ્ગ ફઅ.૩૩, મૂજો રીશ, ણીર્.જીષળીઞ રઽૉદી યષફ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑજ. બૂ. સૉઢ 
રૉફૉઞીંઙ ણૂળૉગડળ 

૪૫૪ ૭૯૭૭૯
૪૫૪૪૩૫૪૬-ભૉ  

૯૱૪૭૨૭૨૨૱૯ ઑ-૪, ઼િળદી ઑબીડર્રૉન્ડ, ઞજી઼ 
મઅઙવી, જીળ ળ દી, મ્ણગનૉષ, 
ઇરનીષીન-૩૭. 

ૂ ગૉ . ણૂ. ળીષશ 
િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ (ઇંજી.) 

૪૫૪ ૭૯૭૮૨ ૯૬૪૯૨૨૮૯૭૩ બ્વ્ગ ફઅ. ૩૪/૫, જ- ડીઉબ, 
ૉ઼ગડળ-૪૪, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑફ. ઑજ. બળરીળ 
ગજૉળૂ ઇુપક્ષગ 

૪૫૪ ૭૯૭૭૯ ૯૬૪૮૬૩૭૯૮૬ પ્વ્ડ ફઅ. ૩૫૯૩/૪,
ૉ઼ગડળ - ૪/મૂ, ઙીઅપૂફઙળ.

ઙૃઞળીદ ઇ  બ ઼અખ્ લગ ફીથીઅ ઇફૉ ુષગી઼ ુફઙર ુવુરડૉ ણ,  
બ્ વ્ગ ફઅ.૩૩,  ણીર્.જીષળીઞ રઽૉદી યષફ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ બૂ. ગૉ . દફૉજા 
ઇધ્ લક્ષ 

૪૫૪૭૩૪૨૫ 
૪૫૪૭૬૱૩૯-ભૉ 

૪૮૬૪૬૯૨૪ 
૯૯૯૱૬૨૮૩૬૮ 
 
 

મૂ-૩, ઼ત્ લર કભૂ઼ ર઼્ 
ફ્વૉડ઼,ઙૃઞળીદ ગ્વૉઞફૂ ઼ીરૉ, 
ઙષફર્રૉન્ ડ વૉણૂટ 
ઽ્  ડૉવફૂમીઞૃરીઅ, ઑવૂ઼ ૂઞ, 
ઇરનીષીન 

ૂ ઙૂવમડર્  ઞૉ ફૉટળૉ ધ 
રૉફૉઞીંઙ ણૂળૉગડળ 

૪૫૪૭૬૭૱૫ 
૪૫૪૭૬૩૭૪-ભૉ 

૪૫૪૮૪૩૪૨ 
૯૱૯૯૭૬૭૭૱૨ 

બ્ વ્ગ ફઅ-૬/૫, જી-૩ ડીઉબ, 
ૉ઼ગડળ-૪૨, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઑ. ગૉ . ઞો઼ ળ 
઼રીઞગ  લીથ ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૭૫૯૭૯ - ૪૮/૫૨૪, ળચૃગૃશ ઑબીડર્રૉન્ ડ, 
઼્વીળ્ણ,ફીળથબૃળી,ઇરનીષીન. 
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મૉજળ  ષીરૂ ઇુદ૭ઝીદ જાુદ ુષગી઼ મ્ણર્ 
બ્ વ્ગ ફઅ.૬, ધર રીશ, ણીર્.જીષળીઞ રઽૉદી યષફ, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ બૂ. ગૉ  દફૉજા 
ઇધ્લક્ષ 

૪૫૪ ૭૩૪૨૩ 
૪૫૪૭૩૪૨૫ 

૯૯૯૱૬૨૮૩૬૮ મૂ-૩, ઼ત્ લર કભૂ઼ ર઼્ 
ફ્વૉડ઼,ઙૃઞળીદ ગ્વૉઞફૂ ઼ીરૉ, 
ઙષફર્રૉન્ ડ,વૉણૂટઽ્  ડૉવફૂમીઞૃરીઅ, 
ઑવૂ઼ ૂઞ, ઇરનીષીન-૩૭. 

ૂ બૂ. મૂ. ૂરીશૂ 
઼ુજષ 

૪૫૪ ૭૮૫૪૭ 
૪૫૪૭૮૫૪૫ 

૯૱૭૭૮૫૨૭૯ ૱૨, ઙૃઞ.ઽી.મ્ણર્, 
ૉ઼ગડળ-૪૭, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂરદૂ ઑજ. ઈળ. બળરીળ 
ઉ.જી.રૉફૉઞળ(ષ) 

૪૫૪ ૭૮૫૪૭ ૯૱૯૱૱૯૯૨૬૯ બ્વ્ગ-૭૯૫/૬ 
ૉ઼ગડળ-૪૩, ઝ ડીઊબ, ઙીઅપૂફઙળ 

ઇન્લ બઝીદ ષઙ  રીડૉ ફૃઅ બઅજ 
મઅઙવી ફઅમળ:૩૫ ઇફૉ ૩૫-ઇ, “ઘ” ડીઉબ, ૉ઼ગડળ-૩૯, ઙીઅપૂફઙળ. 

઼ૃ. ૂ ઼ૃ ીમૉફ ગૉ .ય  
જૉળબળ઼ફ 

૪૫૪૭૬૯૬૯ ૪૮૬૬૪૩૪૩ 
૪૮૭૮૱૮૬૭ 
૯૯૯૱૬૨૮૫૫૭ 
૯૯૯૱૬૨૭૭૨૭ 

૫૨, ઙષર્રૉન્ડ ઼ષર્ન્ડ ગ્.ક. 
ઽીઋુ અ઼ઙ ઼઼્ીલડૂ, મ્લૃ. રીગડફૂ 
બીઝશ, ફષળઅઙબૃળી, 
ઇરનીષીન-૨૯ 

ૂ મૂ.ઑવ.બળરીળ 
઼ુજષ 

૪૫૪૭૯૭૬૯ 
૪૫૪૭૬૯૬૱ 

૪૫૪૮૨૱૪૱   
૯૯૯૱૬૨૯૱૬૨ 

૫૨૩/૩, ઼ફળીઉટ ઑબીડર્રૉન્ડ 
ૉ઼ગડળ-૪૨, ઙીઅપૂફઙળ. 

ુષગવીઅઙ લુક્દક રીડૉફી ગુર ળફૂ ગજૉળૂ 
બ્ વ્ગ ફઅ.૩૮, ય લદુશલૉ, ણીર્.જીષળીઞ રઽૉદી યષફ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઼અઞલ ફઅનફ ઇગર્ષીવ  
ગુર ળ 

૪૫૪૭૩૪૨૫ 
૪૫૪૭૮૯૬૮-ભૉ  

૪૮૬૪૯૭૨૪ 
૯૯૨૯૯૬૫૭૮૱ 
 

મૂ/૮, ઼ત્લર ઑબીણર્રૉન્ટ઼્, 
ઙૃઞળીદ ગ્વૉઞ વૉણૂઞ ઽ્ ડૉવ 
બી ૉ઼, ઑવૂ઼ ૂઞ,  ઇરનીષીન. 

ૂ ઑફ.બૂ.વુષઅઙૂલી 
રનનફૂસ ગુર ળ 

૪૫૪ ૭૮૯૬૯ ૪૫૪૫૫૭૬૱ 
૯૱૪૭૪૯૯૨૬૫ 

પ્વ્ડ ફઅ. ૪૩૮/૪,  
ૉ઼ગડળ-૬/ઑ, ઙીઅપૂફઙળ.૮ 

ૂ ઑ. ગૉ . ની઼ 
ગજૉળૂ ઼ુજષ 

૪૫૪ ૭૮૯૬૱ - ૮૨, પરર્ળીઞ ઼઼્ીલડૂ, સીલ્ફી 
઼ૂડૂ બી ૉ઼, ઈળ.઼ૂ. ડૉગફૂગવ 
ળ્ણ, ચીડવ્ણૂલી, ઇરનીષીન. 
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બ્ વ્ગ ફઅ.૩૬, ૯ર્ રીશ, ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ. 
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ૂ મૂ. ગૉ . ુ઼અઽી 
ઇુપગ રૃખ્લ ઼ુજષ 
(ઊન્જીઞર્)  

૪૫૪૭૩૨૨૩ 
૪૫૪૭૩૨૨૫ 

૪૮૱૭૯૯૨૯ ૩૮, ઞજી઼ મઅગ્વ્ટ, મ્ણગનૉષ, 
ઇરનીષીન 

ૂ લૃ.જી.બફૂગળ  
ઇુપગ રૃખ્લ ઼ુજષફી 
ઇગર્ળઽ  લ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૩૨૨૫ ૪૫૪૫૨૭૯૫ પ્ વ્ડ ફઅ.૪૯૬/૩,  
ૉ઼ગડળ-૫/ઑ-ન્લૃ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ગીસૂળીર ઞૉ. ઙીરૂદ 
ઇુપગ રૃખ્લ ઼ુજષફી 
ળઽ  લ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૩૨૨૫ - પ્ વ્ડ ફઅ.૩૪૭૨/૩,  
ૉ઼ગડળ-૬/઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

 
ઇુપગ ઼ુજષ(ફ.બી/ ્.) 

ળ૫ળબ૩૨૩૩   

ૂ ુ ઞૉસ ઞૉ. ફીલગ 
બૂ.ઑ./  ડૉફ્ગર્ીભળ 

૪૫૪૭૩૨૩૬ - પ્વ્ડ ફઅ.૩/૪,  
ૉ઼ગડળ-૫/ઑ-ન્લૃ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑ.ઑફ.ઘ ૂ 
ઇુપગ ઼ુજષ(ફ.ઈ.) 

૪૫૪૭૩૨૩૯ ૪૫૪૭૪૯૪૪ જી/૫૨, ૉ઼ગડળ-૯,  
ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ણૂ.જી.બડૉવ 
બૂ.ઑ./  ડૉફ્ગર્ીભળ 

૪૫૪૭૩૨૩૯ ૯૬૪૮૬૩૪૬૪૯ પ્વ્ડ ફઅ.૩૩૩૮/ળ,  
ૉ઼ગડળ-૫/ણૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ બૂ.ઑવ.સરીર્  
ઘી઼ ભળઞ બળફી ઇુપગીળૂ 
ઇફૉ ઽ્ ીફૂ ઑ અ઼લૃક્દ 
઼ુજષ  

૪૫૪૭૪૯૨૯  ૪૯૨૯૯૬૨૨  
૯૱૯૯૭૨૨૯૩૮  

૩૮, ગર્ૂફ મઅઙવ્ટ દબ્ષફ 
઼ગર્વ બી ૉ઼, ઼ળનીળ બડૉવ ળીંઙ 
ળ્ણ ઋબળ, જીઅનઘૉણી, ઇરનીષીન.  

ૂ ઑજ.ષૂ. ઋબીધ્ લીલ 
બૂ.ઑ./  ડૉફ્ગર્ીભળ 

૪૫૪૭૩૨૩૱ ૯૯૩૫૩૬૫૮૯૯  બ્ વ્ગ ફઅ.૫૯/ળ, ‘‘ઝ’’ ડીઉબ,  
ૉ઼ગડળ-૪૯, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂરદૂ ઑવ.ઑર.કટી 
ફીલમ ઼ુજષ(મઞૉડ) 

૪૫૪૭૩૨ળળ ળ૫ળ૮૩૩૩૨ પ્ વ્ડફઅ.બ૱૨/૩, સીઅુદષફ 
઼઼્ીલડૂ,  ૉ઼ગડળ-૫૨, 
ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ જી.઼ૂ.સીઽ  
ફીલમ ઼ુજષ ( અ઼ગવફ 
ઇફૉ ઇબૂવ) 

૪૫૪૭૩૨૩૭ ૪૮૮૬૪૯૯૱  
૯૯૯૱૬૨૯૫ળળ 

ઑભ/૩૨૫, દૃવૂબ ઼ૂડીણૉવ  
ભવૉડ઼, ૉલ઼ ડૉગળી, 
ઈઅમીષીણૂ, ઇરનીષીન 

ૂ ઑફ.જી.ઽીળૉજા 
ફીલમ ઼ુજષ 
(રઽૉગર/સ.ુષ.) 

૪૫૪૭૩૨૨૮ ૪૫૪૫૮૭૩૫ પ્વ્ડ ફઅ.૭૩૫/ઑ/૩, 
ૉ઼ગડળ-૱/મૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ુ ઞૉસ ઞૉ. ફીલગ 
બૂ.ઑ./  ડૉફ્ગર્ીભળ 

૪૫૪૭૩૨૩૬ - પ્વ્ડ ફઅ.૩/૪, 
ૉ઼ગડળ-૫/ઑ-ન્લૃ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑર.ઈળ.બળરીળ 
ઋબ઼ુજષ(ફ.બી./ ્.)  

૪૫૪૭૩૨૪૫  ૯૬૪૱૬૩૭૫૫૯ બ્ વ્ગ ફઅ.૩૯, ઼ઽગીળ ગ્વ્ફૂ, 
ૉ઼ગડળ-૪૭, ઙીઅપૂફઙળ.
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ૂ ઇસ્ગુ અ઼ઽ બળરીળ 
ઋબ઼ુજષ(સ.ુષ./ફ.ઈ.)

૪૫૪૭૩૨૨૱ ૯૯૯૱૬૨૯૫૭૩ પ્ વ્ડ ફઅ.૯૱૯/ળ, ‘‘ુ બની’’, 
ઈફઅનપીર ઼઼્ીલડૂ, 
ૉ઼ગડળ-૩૫/મૂ, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ રફ્ઞ ઑજ. બીઢગ 
ઋબ઼ુજષ( અ઼ગવફ/ઙૅ.ુફ.)

૪૫૪૭૩૨૪૩ ૪૮૫૨૭૫૬૭ ૱૫/૬, ઑજ ગ્વ્ફૂ,
ફઽૉ ફઙળ  બી ૉ઼,ઑ઼.ઑર.ળ્ણ, 
બ્ુવડૉગફૂગ, ઇરનીષીન.

ૂ ણૂ.ઑ઼.બીઢગ 
ઞૃુફલળ ફઙળ ુફલ્ઞગ  

૪૫૪૭૩૨૪૮  ૯૬૪૮૫૭૭૬૩૯ ભવૉડ ફઅ. ઑભ/૬, રૃઘ  ફૉઽ 
ઑબીડર્રૉન્ ડ પ્ વ્ડ ફઅ.૩૱૬, 
ઈફઅન ષીડૂગી ઼઼્ીલડૂ, 
ૉ઼ગડળ-૪૪, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ગૉ .઼ૂ.ળીષવ  
ઞૃુફલળ ફઙળ ુફલ્ઞગ  

૪૫૪બળ૯૩૬  ૯૬ળ૯૯૩ળ૬૮૫ ઼ૂ-૯, સીઅુદનલીવ ઑબીડર્રૉન્ ડ, 
ઑજ.મૂ.ગીબણૂલી  ગૃવ બી ૉ઼, 
ઙૃ ગૃવ ળ્ણ, રૉરફઙળ,  
ઇરનીષીન.

સીઘીફી ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ્
સીઘીફૃઅ ફીર  ઼ૉગસફ ઇુપગીળૂકફી ફીર ભ્ફ ફઅમળ 

કિભ઼ ચળ/ર્મીઉવ 
મ (મઞૉડ)  ૂ ઼ૂ.ણૂ.બડૉવ  ૭૩૨ળ૯ ૪૫૪૬૯૬૫૨ 
પ ( ્ઞૉગડ)  ૂ ણૂ.ગૉ .ળીઢ્ણ ૭૩૨ળ૱ - 
ઽ (રઽૉગર)  ૂરદૂ જી.ઑ.ષ઼ીષી ૪૫૪૭૩૨૪૯ ૪૫૪૫૬૯૯૭, 

૯૯૪૭૭૭૫૪૯૩
વ  ૂ ઑવ.જી.રઽૂણી  ૪૫૪૭૩૨૫૨ ૪૫૪૪૯૩૭૩ 
ર  ૂ ઈળ.઼ૂ.બડૉવ  ૪૫૪૭૩૨૫૩ ૪૫૪૬૯૯૩૬ 
બૂ  ૂ ઈળ.ઑ. જાબુદ, ઉન્ જીઞર્  ૪૫૪૭૩૨૫ળ ૯૯૯૯૬૫૨૯૱૱
ઈળ  ૂ ુગ  વ્વ બઅણલી  ૪૫૪૭૩૨૫૫ ૯૱૪૭૫૨૱૭૩૩
ધ  ૂ ઑ઼.ઑ.ઘીફ  ૪૫૪૭૩૨૫બ ૯૱૪૭૯૩૭૩૬૮
ષ  ૂ ઑજ.ગૉ . જાબુદ  ૪૫૪બ૩૨૫૮ ૯૬૪૯૨૯૭૮૮૨

઼ ( અ઼ગવફ)  ૂ મૂ.ગૉ .યીષ઼ીળ, ઉન્ જીઞર્ ૪૫૪બ૩૨૫૬ ૯૫૪૱૩૱૩૨૭૩
ળ્ગણ ૂ ષીલ.ઈઉ.જાફૂ, ઉન્ જીઞર્  ૪૫૪૭૩૨૫૯ ૯૱૯૯૱૭૬૭૬૬
ળજી  ડર્ ૂ ૂ ઑફ.ઑફ.ુ બીઢૂ, ઉન્ જીઞર્  ૪૫૪૭૩૨૨૨ ૪૫૪૬૯૯૭૭ 
ડીઉબ ૂ ઈળ.મૂ.ર્ડષીથૂ, ઽૉણ ડીઉબૂ  ડ ૪૫૪૭૩૨૫૩ ૯૱૯૱૫૭૮૨૩૮

ભૉગ઼ ફઅમળ  ૪૫૪૭૪૫૨૯   

ુફલીરગ ૂ, ફઙળબીુવગીકફૂ ગજૉળૂ 
બ્વ્ગ ફઅ.૩૬, ૂજો રીશ, ણીર્. જીષળીઞ રઽૉદી યષફ ઼અગૃવ, ઙીઅપૂફઙળ-૫૱૪૨૩૯.

ૂરદૂ ઼્ફવ ુર ી 
ુફલીરગ ૂ 

૪૫૪૭૮૫૨૩ 
૪૫૪૭૮૫૨૪-ભૉ

૪૫૪૭૬૱૱૫ બ્ વ્ગ ફઅ.૪૱૯, ઙ-ડીઉબ, 
ૉ઼ગડળ-૩૯, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ગૉ . જી. ળીઢ્ણ 
ુફલીરગ ૂફી ળઽ  લ ઼ુજષ

૪૫૪૭૮૫૨૩ ૪૮૱૩૫૩૮૱ ઼ૂ-૩૯, ુ઼ધ્પૂ ઼઼્ીલડૂ 
ષૉઞવબૃળ, ઇરનીષીન 
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ૂ ગૉદફ ફીલગ 
ફીલમ ુફલીરગ 

૪૫૪૭૮૫૨૫ ૪૮૯૬૬૯૯૯ 
૯૯૯૱૬૨૯૨૯૫ 

મૂ-૫૨૫, ગુષદી ઑબીડર્રૉન્ ડ, 
ડીઉમ઼્ કભ ઉન્ ણૂલી ળ્ણ, 
ૉ઼ડૉવીઉડ, ઇરનીષીન 

ૂરદૂ ગૉ .ઑ઼.લીુ ગ 
ફીલમ ુફલીરગ 

૪૫૪૭૮૫૨૬ ૯૯૯૱૬૨૯૨૯૪ ૩૮/૩, અ઼ઙઢફ ઼઼્ીલડૂ, 
ષ  ીબૃળ, ઇરનીષીન. 

ૂ મૂ.ઑફ.઼્ફૂ 
રનનફૂસ ુફલીરગ 

૪૫૪૭૮૫૨૯ ૪૪૩૬૨૬૩૩ 
૯૯૯૱૬૨૯૨૯૬ 

૩૯૨૪, ળીઞબળી ઼્ફૂફૂ ઘણગૂ, 
પૉશૉ ળ રઽીનૉષ બી ૉ઼, ઘીણૂલી, 
ઇરનીષીન. 

રૃખ્ લ ફઙળ ુફલ્ઞગ ૂ, ફઙળ ઈલ્ઞફ ઇફૉ રૄ  લીઅગફ ઘીદૃઅ 
બ્ વ્ગ ફઅ.૩૬, મૂજો રીશ, ણૌ.જીષળીઞ રઽૉદી યષફ, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ગૉ .ઑર.બઅજીવ 
રૃખ્ લ ફઙળ ુફલ્ઞગ દધી 
ષળ ફઙળ ુફલ્ઞગ 

(વૂઙવ)  

૪૫૪૭૬૩૫૱  
૪૫૪૭૬૩૬૩-ભૉ 

૨૯૯ ૪૯૨૯૮૱૨૱  
૯૱૪૭૩૮૯૮૯૮  

૯, ૉ઼ૂણૉ ન્ ડ બીગર્  ઼઼્ીલડૂ, 
ધવદૉઞ, ઽૉમદબૃળ ળ્ણ, 
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૭૬  

ૂ ઑ઼.મૂ.બડૉવ  
રૃખ્ લ ફઙળ ુફલ્ઞગ ૂફી 
ળઽ  લ ઼ુજષ  

૪૫૪૭૬૩૫૱  
૪૫૪૭૬૩૬૩-ભૉ 

પ્ વ્ડ ફઅ.૬૫૪/૪, 
ૉ઼ક્ડળ-૮-ઑ, ચ-૪ બી ૉ઼, 

ઙીઅપૂફઙળ.  

ૂ મૂ.ઈળ.બડૉવ 
ળઽ  લ ઼ુજષ  

૪૫૪૭૬૩૬૩  
૪૫૪૭૬૩૬૩-ભૉ 

૯૱૪૭૪૯૱૱૯૯  મૂ-૩/૪૨૪,  ષપર્રીફ 
ઑબીડર્રૉન્ ડ,  ઼ૂ.બૂ.ફઙળફૂ 
બી ૉ઼,  યૃલઅઙનૉષ જીળ ળ  દી, 
઼્વી ળ્ણ, ઇરનીષીન-૮૩.  

ૂ ગીસ ન ી  
ફઙળ ુફલ્ઞગ (ન.ઙૃ.)  

૪૫૪૭૬૬૭૨  ૪૯૯૩૫૬૬૫  
૯૬૪૮૬૮૬૬૬૫  

મૂ/૩૨૬,  
઼ૃઽીષફ ઑબીડર્રૉન્ ડ, ઞજી઼ 
મઅઙવી ળ્ણ, ઇરનીષીન. 

ૂ ઑ.ષીલ.બઅ ી 
ફઙળ ુફલ્ઞગ(ઋ.ઙૃ.)  

૪૫૪૭૬૭૭૨  ૪૯૬૯૨૯૭૱  
૯૱૯૯૪૨૭૬૩૭  

૭૬, ઼ીઅગૉદ ળ્-ઽીઋ઼  
રૉરફઙળ મ઼  ડૉન્ ણ બી ૉ઼,  
રૉરફઙળ, ઇરનીષીન. 

ૂ ઑજ.બૂ.ધીફગૂ  
િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ  

૪૫૪૭૬૩૩૩  ૯૬૪૯૨૨૩૫૱૯  ૫૯૯/૪, ૉ઼ગડળ-૫-મૂ,  
ઙ-૩׀׀ ફૂ મીઞૃરીઅ, ઙીઅપૂફઙળ.  

ૂ ઈળ. મૂ. યીષ઼ીળ 
ષઽૂષડૂ ઇુપગીળૂ  

૪૫૪૭૬૩૩૨  ૯૨૯૮૪૨૯૮૯૮ 

ઇરનીષીન સઽૉ ળૂ ુષગી઼ ઼ ીણશ, ઇરનીષીન 
઼ળનીળ બડૉવ મ્લૃુફુ઼બવ રીગડ, ઋ રીફબૃળી, ઇરનીષીન. 

ૂ પરન્  સીઽ 
જૉળરૉફ 

૪૭૫૪૬૮૨૮ ૯૱૪૭૨૩૪૨૫૱ 
૯૫૪૯૬૪૮૩૩૬ 

૩૬, જઅ ગીસ ઼઼્ીલડૂ ુષ-ળ, 
ઇપ્ ઼ ળી ુ઼ફૉરીફૂ ફજીગ, 
ગીઅગળૂલી, ઇરનીષીન-ળળ. 
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ૂરદૂ રરદી ષરીર્ 
ઈઉ.ઑ.ઑ઼. 
રૃખ્ લ ગીળ્મીળૂ ઇુપગીળૂ 

૪૯૭૬૭૨૮૩-
૮૪ 

૪૫૪૭૬૱૱૬ 
૯૯૯૱૬૨૯૫૨૩ 

ઘ-૪૭૫,  ગવૉગડળ મઅઙવ્, 
ૉ઼ગડળ ફઅ.-૩૯, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂરદૂ ફૂવીમૉફ રૃન્ ઼ ૂ 
ઑ઼.ડૂ.બૂ. ૂ 

૪૯૭૬૭૨૮૫ ૪૮૯૭૨૩૯૩ 
૯૱૪૭૨૩૨૯૭૫ 

૪૮, ઉન્ નૄ  ધ મઅગ્ વ્ટ,  
રૉફૉઞરૉન્ ડ ઑન્ ગવૉષ ઼ીરૉ, 
રીફ઼ૂ ડીષળ ફૂ મીઞૃરીઅ, 
ષ  ીબૃળ, ઇરનીષીન–૭૬ 

ૂ ઈળ.મૂ.જોહૂ 
ણૂ.ડૂ.બૂ ૂ 

૪૯૭૬૭૨૭૩  
ધૂ 
૪૯૭૬૭૨૭૬ 

૪૮૱૭૯૨૭૨ 
૯૱૪૭૨૯૪૫૨૪ 

બ૮, ુ ષૉથૂબીગર્  ઼઼્ી., 
઼ૃળચીળી મઅઙવી ઼ીરૉ, ઼ૃળચીળી 
઼ગર્વ બી ૉ઼, ધવદૉઞ, ઇરનીષીન. 

ૂ ઑર.ગૉ .બડૉવ  
ગીલર્બીવગ ઉઞફૉળ ૂ  

૪૯૭૬૭૨૮૬
  

૪૫૪૩૪૭૱૯ 
૯૱૪૭૨૮૪૩૭૭ 

પ્ વ્ડ ફઅ. ૩૬૫, 
ૉ઼ગડળ ફઅ. ૪૱/જી,  

મઙૂજી બી ૉ઼,  ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑજ.ઑફ.ઢગગળ 
ણૂ.ડૂ.બૂ ૂ(ઑન્ ષીલર્રૉન્ ડ)
  

૪૯૭૬૭૨૭૩ 
ધૂ  
૪૯૭૬૭૨૭૬ 

૪૯૯૩૫૪૭૩ 
૯૱૪૭૨૩૨૯૭૩ 

ઉ-૩,ઉન્ નૄ  ધ ડીષળ, ષ  ીબૃળ 
઼ળગીળૂ ષ઼ીઽદ બીઝશ, 
ણીઉષ-ઉફ-ળ્ણ, ઇરનીષીન. 

ૂ ણૂ.ઑર.ર્જીની  
ઑ  ડૉડ ઇુપગીળૂ ૂ 

૪૯૭૬૭૫૪૱ ૪૫૪૬૭૪૯૬ 
૯૯૨૯૨૨૬૯૬૱ 

પ્ વ્ડ ફઅ.૩૩૯૯/૩,  
ૉ઼ગડળ ફઅ.૪/ઑ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑ.ણૂ.બડૉવ,  
િઽ઼ીમૂ ઇુચગીળૂ ૂ  

૪૯૭૬૭૯૬૨ ૪૫૪૫૫૮૬૭ 
૯૭૫૯૮૮૮૮૯૯ 

૫૩૯, ૉલ઼ ઼઼્ીલડૂ, ૉ઼ગડળ 
ફઅ.૪૪ ફી મઙૂજીફૂ મીઞૃરીઅ, 
ઽ્  બૂડવફૂ બી ૉ઼,  ૉ઼ગડળ 
ફઅ.૪૪,  ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઞૉ.ઑ઼.રઽૉદી 
ઞફ અ઼બગર્  ઇુચગીળૂ ૂ  

૪૯૭૬૭૨૭૩ 
ધૂ 
૪૯૭૬૭૨૭૬ 

૪૮૱૭૯૨૱૭ 
૯૱૪૭૭૱૪૬૩૫ 

૪૨, ુ ષૉથૂબીગર્  ઼઼્ી., 
઼ૃળચીળી મઅઙવી ઼ીરૉ, ઼ૃળચીળી 
઼ગર્વ બી ૉ઼, ધવદૉઞ, 
ઇરનીષીન-૭૬ 

ઙીઅપૂફઙળ સઽૉ ળૂ ુષગી઼ ઼ ીરઅણશ, ઙીઅપૂફઙળ 
બ્વ્ગ-૯, ય લદશૂલૉ, ઋ ્ઙયષફ, ૉ઼ક્ડળ-૩૩, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ઇસ્ગગૃરીળ યીષ઼ીળ  
જૉળરૉફ 

૪૫૪૬૯૨૩૯-
૩૱ 

૯૬૪૮૨૱૫૪૱૩ પ્ વ્ડ ફઅ.૪૩૯, ૉ઼ગડળ-૪૨, 
ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂરદૂ રરદી ષરીર્ 
ઈઉ.ઑ.ઑ઼.,  
રૃખ્ લ ગીળ્મીળૂ ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૬૱૨૩૯-
૩૱ 

૯૯૯૱૬૨૯૫૨૩ ઘ-૪૭૫,  ગવૉગડ ર઼્ મઅગ્વ્ટ, 
ૉ઼ગડળ-૩૯, ઙીઅપૂફઙળ. 

ઙૃઞળીદ મ્ લૃુફુ઼બવ ભીલફીન્ ઼  મ્ણર્, ઙીઅપૂફઙળ 
મ્ણર્  ુફઙર ુષ દીળ, ૉ઼ક્ડળ-૩૯/ઑ, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ઞૉ.ગૉ .ઈ  દૂગ 
રૃખ્ લ ગીળ્મીળૂ ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૭૨૪૯૬ ૯૫૪૱૱૪૫૫૨૩  
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઼ુજષ 

૪૫૪૭૨૫૫૬ --  

ૂ ગૉ .ઑ઼.રૉથીદ 
ફીલમ ુફલીરગ(઼ઞલ) 

૪૫૪૭૨૫૫૪ ૯૫૪૱૱૪૫૫૨૫  

ૂ ઑજ.ઑ઼.બડૉવ 
ફીલમ ુફલીરગ(ગર્ીઅડ) 

૪૫૪૭૨૫૫૯ ૪૫૪૫૫૬૫૫ 
૯૫૪૱૱૪૫૫૨૮ 

 

ૂ ઑફ.ઑજ.નળજી 
રનનફૂસ 
ુફલીરગ(િઽ઼ીમ) 

૪૫૪૭૨૫૪૯ ૪૯૬૮૩૨૬૱ 
૯૫૪૱૱૪૫૫૨૱ 

 

ૂ ઑફ.ઑ.નૉ઼ીઉ 
રનનફૂસ ુફલીરગ(ગર્ીઅડ) 

૪૫૪૭૨૫૫૭ ૪૮૬૬૪૮૩૯ 
૯૫૪૱૱૪૫૫૨૯ 

 

ૂ ઈળ.મૂ.બડૉવ 
રનનફૂસ 
ુફલીરગ(ઈઅગણી) 
 

૪૫૪૭૨૫૫૨ ૪૯૮૪૫૨૩૯ 
૯૫૪૱૱૪૫૫૨૭ 

 

ઙૃઞળીદ ઽીઋ઼ીંઙ મ્ણર્, ઽીઋ઼ીંઙ ગુર ળ ૂફૂ ગજૉળૂ, 
ઙુદફઙળ, ફીળથબૃળી, ઇરનીષીન-૩૫. 

ૂ રફૂહ જીષીથૂ 
ઽીઋ઼ીંઙ ગુર ળ 

૪૯૬૯૪૭૫૨ 
૪૯૬૯૪૯૬૱ 

૪૯૬૯૨૬૯૯ –ભૉ 
૯૯૨૯૯૬૮૭૨૨ 

૫, ઞુષવી, ષફ ૂ મઅગ્વ્ટફૂ 

બીઝશ, ઉ  ગ્ફ ર્વફૂ બીઝશ, 

ઑ઼.જી.ઽીઉષૉ ળ્ણ, ઇરનીષીન. 

ૂ મૂ.ઑફ.બડૉવ 
ઇુપક્ષગ ઉઞફૉળ 

૪૯૬૯૮૯૬૪ 
૪૯૬૯૪૯૬૱ 

૪૯૬૯૮૯૬૪-ભૉ  

૯૯૨૯૯૬૮૭૨૫ 

બ્વ્ગ ફઅ.૯૱૩/૩, 

ૉ઼ગડળ-ળ/઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑર.બૂ.બડૉવ 
ફીથીઅગૂલ ઼વીઽગીળ ઇફૉ 

રૃખ્ લ િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ 

૪૯૬૯૪૱૬૱ 
૪૯૬૯૪૯૬૱ 

૯૯૨૯૯૬૮૭૨૩ મૂ-૩૪, ઇષપ ઑબીડર્રૉન્ ડ, 

યૃલઅઙનૉષ જીળ ળ  દી, ઼્વી ળ્ણ, 

રૉરફઙળ, ઇરનીષીન-૭૪. 

ૂ ઇસ્ગ ગીવળૂલી 
ઘી઼ ભળઞ બળફી ઇુપગીળૂ  
 

૭૭૨૮૱૯૭ 
૪૯૬૯૪૯૬૱ 

૭૭૨૮૱૯૭-ભૉ. 
૯૯૨૯૯૬૮૭૨૭ 

૯ર્ રીશ, કર ડીષળ, 

 ડીળ મજાળ ૉ઼ડૉવીઉડ, જોપબૃળ, 

ઇરનીષીન. 

ઙૃઞળીદ  ઇમર્ફ  ણૉષવ્બરૉન્ ડ  ગઅબફૂ  ુવ. 
મૂજો રીશ, મ‐ુષયીઙ, ઙૃઞળીદ  ડૉ ડ ઼ૂષૂવ ઼પ્ વીઉટ ગ્બૌળૉ સફ  ુમ  ણીંઙ, ઼ૉગડળ ‐૩૨/ઑ, જ‐ળ્ણ, ઙીઅચૂફઙળ. 

ૂ ઑ઼. ઞૉ. ઽોનળ 
રૉફૉઞીંઙ  ણૂળૉગડળ  

૪૫૪૬૮૩૪૮ ૪૫૪૭૬૯૭૮  
૯૯૯૱૬૨૮૨૱૨ 

મઅઙવી ફઅ. ઘ-૩૯, 
ૉ઼ગડળ -૩૯, ઙીઅચૂફઙળ . 

ૂ વૉઘફ ઢગગળ  
ષીઉ઼ ૉ઼ૂણન્ ડ (઼ૂ/ઑ ) 

૪૫૪૬૮૩૪૯  ૪૮૬ ૮૩૯૨૭  
૯૯૪૬૯૯૯૫૫૫ 

઼ૂ-૩૨૩, ઽિળકર  ડીષળ,  
વ્ ઙીણૈફ, ફષળઅઙબૃળી, 
ઇરનીષીન.  
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ૂ મૂ. ઞૉ.  લી઼  
ષીઉ઼ ૉ઼ૂણન્ ડ ( ્.) 

૪૫૪૬૮૩૪૯ ૪૬૱૩૭૭૬૭ 
૯૯૨૬૩૬૩૩૭૭ 

ઑ/૬ ઇુફવ બીગૈ, ીઉડ  ગૄવફૂ 
બી ૉ઼, ગીળૉવૂ મીઙ,  ષણ્નળી. 

ૂરદૂ ગૐરૃનૂમૉફ બળૂઘ 
ઞફળવ રૉફૉઞળ  
(ફીથીઅ ઇફૉ િઽ઼ીમ) 

૪૫૪૬૩૱૮૭ ૯૯૩૬૯૨૨૮૫૫ ઑ -ળીષજીયીઉ  ઑબીડૈરૉન્ ડ,     
રૉરફઙળ ભીલળ  ડૉસફફૂ ઼ીરૉ, 
ફષળઅઙબૃળી, ઇરનીષીન.  

કિભ઼ (ઞફળવ) ૪૫૪૬૩૱૮૮ 
૪૫૪૬૩૱૮૪-ભૉ

  

 
 

s s s 

½õ ÖÜõ °äÞÜë_ çÎâÖë Üõâääë ÜëÃÖë èùä Öù 
ÔíßÉÞõ ÕùÖëÞù ÕßÜ ìÜhë, ±ÞðÛäÞõ ÕùÖëÞù Úðì©ÜëÞ 
çáëèÀëß, çëäÔëÞíÞõ ÕùÖëÞù ÜùËù Ûë´ ±Þõ ±ëåëÞõ 
ÕùÖëÞù ç_ßZëÀ ÚÞëäí áù. 

- ±õìÍçÞ 

 

TÝ×ý Úùáäë ÀßÖë_ ÜúÞ ßèõäð_ ±õ äëHëíÞí Õþ×Ü 
ìäåõæÖë Èõ. çIÝ Úùáäð_ ±õ äëHëíÞí Úí° ìäåõæÖë Èõ. 
ìÕþÝ Úùáäð_ ±õ äëHëíÞí hëí° ìäåõæÖë ±Þõ ÔÜýÃÖ 
Úùáäð_ ±õ äëHëíÞí Çù×í ìäåõæÖë Èõ. ±ë ÇëßõÝ ¿ÜåÑ 
±õÀÚí½×í ÇìÏÝëÖë Èõ. 

- ÜèëÛëßÖ 
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ુસક્ષથ ુષયીઙ 
બ્વ્ગફઅ.૭,૯ર્ રીશ,   ઼ુજષીવલ,ઙીઅપૂફઙળ 

ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ

ૂ ઽ઼રૃઘ ઇિતલી 
ઇગર્ ઼ુજષ (ુસ.) 

૪૫૪૭૩૫૨૩
૪૫૪૭૩૫૪૭-ભૉ 

૪૮૬૪૫૪૫૩
૯૯૯૱૬૨૭૬૫૨ 

મઅઙવી ફઅ.૩૪,ઞજી઼ 
મઅઙવ્ટ,મ્ણગનૉષ, 
ઇરનીષીન-૭૬.

ૂ ગૉ . ઑ઼. જો઼ૉભ 
ઇગર્ ઼ુજષફી ળઽ લ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૩૫૨૫
 ૪૫૪૭૩૫૨૭ 

૪૫૪૫૯૮૪૫
૯૯૨૯૯૯૩૮૫૬ 

પ્વ્ડફઅ.૬૯૪/૩,              
ૉ઼ગડળ.૩૪-મૂ, ઙીઅપૂફઙળ

ૂરદૂ ણૂ.ણૂ. બડૉવ 
ઇગર્ ઼ુજષફી ળઽ લ ઼ુજષ

૪૫૪૭૩૫૨૫ ૯૯૨૯૯૯૩૮૩૯ બ્વ્ગફઅ.૮૯૯/૩, પ ડીઉબ 
ૉ઼ગડળ.૱, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઈળ.બૂ.ઙૃપ્ દી 
઼ુજષ( ી.ુસ.) 

૪૫૪૭૩૫૨૮
૪૫૪૭૩૫૨૱ 
૪૫૪૭૬૮૯૯-ભૉ 

૪૮૱૭૭૯૱૩
 ૯૯૯૱૬૨૮૨૮૮ 

઼ૂ-૩૨૩,ઈગીસ ડીષળ,
ઞજી઼ મઅગ્ વ્ટ, મ્ણગનૉષ, 
ઇરનીષીન. 

ૂ ઑ઼. ગૉ . બડૉવ 
઼ુજષ( ી.ુસ.)ફી ળઽ લ 
઼ુજષ 

૪૫૪૭૩૫૨૱ ૪૫૪૫૬૪૩૪ પ્વ્ડફઅ.૫૩૩/ઑ-ળ,
ૉ઼ગડળ.૱, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઈળ.ઑજ.બળરીળ 
઼ુજષ( ી.ુસ.) ફીળઽ લ 
઼ુજષ 

૪૫૪૭૩૫૨૮
૪૫૪૭૩૫૨૱  

૭૱/૪૪૮,ઉ-ગ્વ્ફૂ, 
ઇઅમળ઼ૂફૉરી ઼ીરૉ, મીબૃફઙળ, 
ઇરનીષીન-૪૬ 

ૂ ઞૉ.ણૂ.યીણ, 
અ઼લૃગદ ઼ુજષ(દીઅ.ુસ.) 

૪૫૪૭૩૫૪૩
૪૫૪૭૩૫૫૩ 

૪૮૯૪૫૨૬૭  
૯૯૨૯૯૯૩૮૬૩ 

૫, દ લ ઑબીડર્રૉન્ડ, 
રઽીમશૉ ળ ઼઼્ીલડૂ ઼ીરૉ, 
ૉ઼ડૉવીઉડ, ઇરનીષીન.

ૂ ઈળ.઼ૂ.ગ્ન્ ડર્ ીગડળ 
અ઼લૃગદ ઼ુજષ(દીઅ.ુસ.)ફી 

ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪૭૩૫૪૩   
૪૫૪૭૬૭૪૨ 

૮૭૯૪૯૫૪૭ પ્ વ્ડફઅ.૭૪૯/૪,
ૉ઼ગડળ-૬મૂ,ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ગૉ .ઈળ.સૃગવ 
ફીલમ ઼ુજષ (મઞૉડ) 

૪૫૪૭૬૯૭૱   ૪૫૪૩૨૭૯૩ 
૯૯૨૯૯૯૨૪૫૭ 

૱,રલૃળ ઑબીડર્રૉન્ ડ,            
ૉ઼ગડળ-૪૱, ઙીઅપૂફઙળ.

઼ૃ. ૂ ર્ફૂગી ઼્ફૂ      
ફીલમ ઼ુજષ (મઞૉડ) ફી 
ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪૭૬૯૱૯ ૪૫૪૪૬૯૯૮૱ પ્ વ્ડ ફઅ.૯૮૱/૪,  
ૉ઼ગડળ-ળ ઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ  મૂ. ઞૉ. ઽરયડૅ 
ફીલમ઼ુજષ 
(રઽૉગર/ અ઼ગવફ) 

૪૫૪૭૩૫૫૨ ૪૫૪૫૪૪૯૮ 
૯૯૨૯૯૯૩૮૫૱ 

પ્ વ્ડ ફઅ.૬૯૩/૩,        
ૉ઼ગડળ-૮ઑ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂરદૂ ણૂ.બૂ.બીળૉ ઘ              
ફીલમ ઼ુજષ(ર.)ફી ઇઅઙદ 
રનનફૂસ 

૪૫૪૭૬૱૩૮ ૪૫૪૬૫૯૯૨ પ્ વ્ડ ફઅ.૩૱૩/૪,
઼ગૉડળ-૩/મૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ુષગડળ.રૉગષીફ 
ફીલમ ઼ુજષ( ઋ.ુસ.) 

૪૫૪૭૩૫૩૩ ૪૫૪૮૩૭૫૭
૯૯૨૯૯૯૫૮૯૪ 

જી.૩-૭, ૉ઼ગડળ-૪૨, 
ઙીઅપૂફઙળ. 

ઞલ ૂમૉફ.બૂ.બડૉવ         
ફીલમ ઼ુજષ(ઋ.ુસ.)ફી      
ળઽ  લ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૬૯૭૯
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ફીલમ ઼ુજષ(રી.ુસ.)   

૪૫૪૭૩૫૩૭ ૪૫૪૪૫૨૫૨
૯૯૨૯૯૯૫૮૯૫ 

પ્વ્ડ ફઅમળ-૬૬૱/૩,
ૉ઼ગડળ-૩૪/મૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ણૂ.ઑ.બડૉવ                  
ફીલમ ઼ુજષ (રી.ુસ.)ફી 
ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪૭૬૯૮૨ ૯૯૯૬૯૭૭૫૬૪ બ્ વ્ગ ફઅ.૩૮૫/૬,           
જ-ડીઉબ, ૉ઼ગડળ-૩૯, 
ઙીઅપૂઙળ.

ૂ ઞૉ.ઑવ.બડૉવ 
ફીલમ ઼ુજષ ( ૉ઼ષી,દબી઼ 
ઇફૉ ર.ય્.) 

૪૫૪૭૩૫૩૯ ૪૫૪૪૫૬૬૪     
૯૯૨૯૯૯૫૮૯૩ 

પ્વ્ડફઅ.૩૨૮/૩,
ૉ઼ગડળ-૩મૂ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઈળ.઼ૂ.ગ્ન્ ડર્ ીગડળ, 
ફીલમ ઼ુજષ ( ૉ઼ષી,દબી઼ 
ઇફૉ ર.ય્.)ફી ઇઅઙદ 
રનનફૂસ 

૪૫૪૭૩૫૪૩   
૪૫૪૭૬૭૪૨ 

૮૭૯૪૯૫૪૭ પ્ વ્ડફઅ.૭૪૯/૪,
ૉ઼ગડળ-૬મૂ,ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑ઼. મૂ. ઙળીુ઼લી 
ફીલમ ઼ુજષ( ી.ુસ.) 

૪૫૪૭૩૫૪૫ ૪૫૪૫૬૬૱૭   
૯૯૨૯૯૯૩૮૫૯ 

પ્વ્ડફઅ.૩૩૬૫/૩,
ૉ઼ગડળ.ળ-ણૂ,  ઙીઅપૂફઙળ 

ઞલ ૂમૉફ.બૂ.બડૉવ          
ફીલમ ઼ુજષ( ી.ુસ.)ફી 
ઇઅઙદ રનનફૂસ 

૪૫૪૭૬૯૭૯ ૪૫૪૬૬૪૮૯ પ્ વ્ડ ફઅ.૩૩૱૩/૩, 
ૉ઼ગડળ-૪.ઑ,ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ મૂ.ગૉ .ય  
ઘી઼ ભળઞ બળફી 
ઇુપગીળૂ  (ગ્ડર્  ગૉ઼) 

૪૫૪૭૨૱૬૱ - -
 

ૂ ણૂ.ઑ.બડૉવ                  
ઘી઼ ભળઞ બળફી 
ઇુપગીળૂ(ગ્ડર્  ગૉ઼)ફી ઇઅઙદ 
રનનફૂસ                

૪૫૪૭૬૯૮૨ ૯૯૯૬૯૭૭૫૬૪ બ્ વ્ગ ફઅ.૩૮૫/૬,           
જ-ડીઉબ, ૉ઼ગડળ-૩૯, 
ઙીઅપૂઙળ. 

ૂ ઈઉ.ઑફ.઼્વઅગૂ 
ઘી઼ ભળઞ બળફી ઇુપગીળૂ 
(યળદૂ ુફલર્)                     

૪૫૪૭૩૫૪૱ ૪૫૪૫૬૯૮૯ પ્વ્ડફઅ.૬૫૯/મૂ૩,
ઙૂદીઅઞવૂબીગર્, ૉ઼ગડળ-૱, 
ઙીઅપૂફઙળ 

ૂરદૂ ણૂ.બૂ.બીળૉ ઘ 
ઘી઼ ભળઞ બળફી ઇુપગીળૂ 
(યળદૂ ુફલર્) ફી ઇઅઙદ 
રનનફૂસ 

૪૫૪૭૬૱૩૮ ૪૫૪૬૫૯૯૨ પ્ વ્ડ ફઅ.૩૱૩/૪,
઼ગૉડળ-૩/મૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ બૂ. મૂ. ષીપૉવી  
ઋબ ઼ુજષ ( ી.ુસ.) 

૪૫૪૭૩૫૪૯ ૪૫૪૫૪૪૪૨      
૯૱૪૭૪૮૩૨૱૪ 

પ્વ્ડફઅ.૮૩૩/૪,
ૉ઼ગડળ.૮-મૂ, ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ઑ઼. ઑ઼. ઙીરૂદ 
ઋબ ઼ુજષ (ળ્ગણ) 

૪૫૪૭૩૫૩૫ ૪૫૪૪૱૯૯૯     
૯૱૯૯૮૭૯૬૪૯ 

પ્વ્ડફઅ. ૪૨૩/ળ,
ૉ઼ગડળ.બ-ઑ, ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ઑવ. ઞૉ. જીળૉ વ 
ઋબ ઼ુજષ ( અ઼ગવફ) 

૪૫૪૭૩૫૩૯ ૯૯૩૪૯૫૪૭૯૯ પ્વ્ડફઅ. ૩૨૮/૩,
ૉ઼ગડળ.૫-ઑ(ન્લૃ),ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ વુવદ ડૂ. લી઼ 
ઋબ ઼ુજષ  
(ડૉ .ુસ./ રઽૉગર) 
 

૪૫૪૭૬૯૭૭ ૪૫૪૪૫૨૪૫      
૯૯૨૯૯૯૨૪૫૬   

પ્વ્ડફઅ.૮૭૱/૫,
બઅજસૂવબીગર્, ષી દૃુફરીર્થ  
઼઼્ીલડૂ, ૉ઼ગડળ.૪૩,  
ઙીઅપૂફઙળ 
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ૂ ઑ઼. મૂ. જૐપળૂ 
ઋબ ઼ુજષ (દબી઼) 

૪૫૪૭૩૫૫૬ ૯૬૪૱૱૨૫૪૱૫ પ્વ્ડફઅ.૯૯૭/૪,
ૉ઼ગડળ.૫-ણૂ, ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ઑજ.ઑર.઼ીળઅઙ             
ઋબ ઼ુજષ(ઋ.ુસ.) 

૪૫૪૭૩૫૫૫ 
  

૯૯૨૯૯૯૨૪૯૩ ૪૮, ઈફઅનફઙળ ઼઼્ીલડૂ, 
ઈફઅનફઙળ, બીવણૂ, 
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૨૯. 

ૂ ષીલ.બૂ.ળીષવ 
ઋબ ઼ુજષ (મઞૉડ) 

૪૫૪૭૩૫૫૪ ૪૫૪૪૬૭૯૯૬    
૯૬૪૯૨૮૮૱૯૫ 

પ્ વ્ડ ફઅ.૩૨૯૬/ળ, 
ૉ઼ગડળ-૩૫઼ૂ,રધ્ લ  ધ 

ખહપ યઅણીળ ગજૉળૂફૂ ઼ીરૉ, 
ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑફ. ણૂ. ઽશુબદ 
ઋબ ઼ુજષ (રી. ુસ.) 

- ૯૯૯૯૩૨૭૯૭૱  

સીઘીકફી ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ  

જ  (ફઙળ/ઘીફઙૂ ીધુરગ) ૂ બૂ.ઑફ.રી  ૪૫૪૭૩૫૫૮ 
ઘ.૩  (લૃુફ.ઑગડ/ ગ્વૉઞ) ૂ ઑ.ઑજ.બડૉવ ૪૫૪૭૩૫૬૭ 
ભ   (રઽૉગર)  ૂ સોવૉહ.ષૂ.બળરીળ ૪૫૪૭૩૫૫૯ 
઼   (દીઅુ ગ ુસક્ષથ-ઘીફઙૂ) -- ૪૫૪૭૩૫૭૪ 
ઝ    (રી.ુસ. મ્ણર્) ૂરદૂ મૂ.ઈળ.ઢગગળ ૪૫૪૭૩૫૫૯ 
ષ    (મઞૉડ) ૂ ઑ઼.ગૉ .ુ ષૉનૂ ૪૫૪૭૩૫૭૫ 
ઉ(દબી઼) -- ૪૫૪૭૩૫૫૱ 
ફ (જી઼ૂઈળડૂ/ઑ઼ઑ઼ઑ) ૂરદૂ ઞૉ.ષૂ.નૉ઼ીઉ ૪૫૪૭૩૫૬૯ 
ષ.૩  (કિણડ બીળી) ૂ ઞૉ.ઑર.ફીલગ ૪૫૪૭૩૫૭૬ 
ઘ  (ઋચ્ જ ુસક્ષથ ગ્વૉઞ ૂ ડૂ.ઑફ.બળરીળ ૪૫૪૭૩૫૬૬ 
ઙ  (રીધ્ લુરગ) ૂ ઑ.ષૂ.સીઽ ૪૫૪૭૩૫૬૨ 
ઇુબવ  ૂ ઈઊ.ઑર.બડૉવ ૪૫૪૭૩૫૫૭ 
ચ  (દીઅુ ગ ુસક્ષથ-઼ળગીળૂ) ૂ ણૂ.જી.જૐપળૂ ૪૫૪૭૩૫૬૪ 
વ  (ણૂઉક રઽૉગર) ૂ ઑફ.બૂ.ઙૃઞર્ળ ૪૫૪૭૩૫૬૮ 
ઙ.૩ (ઋચ્ જ ળ રીધ્ લુરગ) ૂ ણૂ.ઑફ.બળરીળ ૪૫૪૭૩૫૬૩ 
ગ   ( ીધુરગ ુસક્ષથ) ૂ મૂ.જી.ણીયૂ ૪૫૪૭૩૫૬૫ 
ળ   (ળ્  ડળ/ર.ય્.લ્ઞફી) ગૃ.ઑર.ગૉ .સીઽ ૪૫૪૭૩૫૭૩ 
ષ.૪  ( અ઼ગવફ) ૂ ઈળ.ઈળ.ણય્િણલી ૪૫૪૭૩૫૭૭ 
ળ્ગણ  ૂ ણૂ. જી. મ્ળૂજી ૪૫૪૭૩૫૭૮ 
ડ્ ર઼્   ૂ ઽહર્ન બડૉવ ૪૫૪૭૩૫૭૯ 
ળજી ડર્ ૂ  ૂ ઑ.ણૂ.વૉઋષી ૪૫૪૭૪૨૩૬ 
ગ્મ્પ્લૃડળ ૉ઼વ ૂ ઑ. ઑવ. ઼વૂલી ૪૫૪૭૩૱૪૮  
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ઋચ્જ ુસક્ષથ ગુર ળ ૂફૂ ગજૉળૂ
બ્વ્ગ-૩૪, મૂજો રીશ, ણૌ. જીષળીઞ રઽૉદી યષફ, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂરદૂ જ્લઅદૂ ઑ઼. ળષૂ 
ગુર ળ 

૪૫૪૭૬૨૨૨ ૪૫૪૬૫૱૩૩
૪૫૪૪૬૨૯૭૱ 

મઅઙવી ફઅ ૩૮/ઑ, ઘ-ડીઉબ, 
ૉ઼- ૩૯, ઙીઅપૂફઙળ 

ણૌ ઈળ.લૃ. બૃળ્િઽદ 
અ઼લૃક્દ ુસક્ષથ ુફલીરગ 

(ગ્વૉઞ) 

૪૫૪૭૫૯૯૪
 

૯૬૪૮૭૮૫૪૯૬ ઼ૂ-૬, ઼રબર્થ ફ્વૉટ઼્, 
ઙૃવમીઉ ડૉગળી, ઑુવ઼ુ ઞ, 
ઇરનીષીન-૮  

ૂ ઑફ ષૂ બવી઼ 
ષિઽષડૂ ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૭૫૯૯૫
 

૯૯૩૫૫૯૨૯૩૱ - 

ૂ જી. ઑ઼. ળીઞબૃદ 
િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૭૬૨૩૯ ૪૫૪૬૩૨૯૫
૯૬૪૱૬૨૯૱૭૨ 

પ્વ્ડ ફઅ- ૯૭૬/૩, 
ૉ઼ક્ડળ -૬ ણૂ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઑજ. ઼ૂ. બડૉવ 
િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ 

૭૫૯૯૯ ૯૱૯૯૯૫૯૩૪૩ ઙીઅપૂવૉમળ ઉન્ ડૂ. ગૉ મ્બ઼ 
રીફષ રઅનૂળ, ણર્ ીઉષૂફ ળ્ણ, 
ઇરનીષીન  

ૂ બૂ. ઑર. ઘીઅડ 
ૉલીફ ઇુપક્ષગ 

૭૫૯૯૭-ભૉ ૯૬૪૱૯૩૬૱૯૮ બ્વ્ગ ફઅ જ-૪૪/૫, 
ૉ઼- ૫૨, ઙીઅપૂફઙળ  

ૂ ઞૉ. ઑર. ઘળીણૂ 
ૉલીફ ઇુપક્ષગ 

૭૫૯૯૭ ૯૱૯૯૱૫૨૯૩૬ પ્વ્ડ ફઅ- ૫૬૭/૩, 
ૉ઼ક્ડળ -૩૫ ણૂ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઽ઼રૃઘ બડૉવ 
ઘી઼ ભળઞ બળફી ઇુપગીળૂ 

૭૫૯૯૩ ૯૬૪૮૱૪૬૭૨૩ બ્વ્ગ ફઅ ચ-૩૫૩/૫,
ૉ઼ક્ડળ- ૪૩, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ણૂ. ણૂ બડૉવ 
કઑ઼ણૂ- વૂઙવ 

૭૬૨૩૯ ૯૬૪૱૱૩૫૯૮૨ ૯૯, ઽળૂુષવી મઅગ્વ્ટ, 
જીઅનવ્િણલી, ઇરનીષીન. 

ગુર ળ ર.ય્.ઇફૉ સીશીકફૂ ગજૉળૂ,ઙૃઞળીદ ળીઞલ ઙીઅપૂફઙળ
બ્વ્ગ-૯, બઽૉવ્ રીશ, ણૌ. જીષળીઞ રઽૉદી યષફ, ઙીઅપૂફઙળ. 

઼ૂ.ષૂ.઼્ર  
ગુર ળ 

ળ૫ળ બ૫૬૮૫   ળ૫ળ બ૬૱૯૫ બ્ વ્ગફઅ.ળ૫૱ ,જી ડીઉબ
ૉ઼ગડળ-૩૯,ઙીઅપૂફઙળ

અ઼લૃગદ ુસક્ષથ 
ુફલીરગ ૂ, (રીધ્ લુરગ) 

ળ૫ળબ૬૨૩બ ૯૯૨૯૯૯૨ળબ૯
ળ૫ળ૫૮૬બ૱ 

પ્ વ્ડફઅ.૬૫૫/ળ, ૉ઼ગડળ-૩, 
ઙીઅપૂફઙળ

 
અ઼લૃગદ ુફલીરગ ૂ 

(િઽ઼ીમ) 

ળ૫ળબ૯૯૯બ ૯૯૨૯૯૯૩૮૯૱        
ળ૫ળ ળ૯૬બ૬૯૬૩ 

મૂ- બ૨૫ ઉન્  ધ ડીષળ, 
ણર્ ીઉષ ઉફ,ળ્ણ,ધવદૉઞ 
ઇરનીષીન

ણીર્.ષૂ.મૂ.ય઼નણૂલી 
ફીલમ ુસક્ષથ ુફલીરગ ૂ 
(રઽૉગર) 

ળ૫ળબ૬૨૩૮ ૯૯૨૯૯૯૨ળ૮૬ બ્ વ્ગફઅ.ળ૨/૬,પ ડીઉબ 
ૉ઼.ળ૨, ઙીઅપૂફઙળ 
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ીધુરગ ુસક્ષથ ુફલીરગફૂ ગજૉળૂ,
બ્ વ્ગ ફઅ.૩૪ બઽૉવ્ રીશ, ણીર્. જીષળીઞ રઽૉદી યફષ ઙૃ.ળી. ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ઈળ ઼ૂ. ળીષવ  
ુફલીરગ 

૪૫૪૭૫૯૱૨ 
૪૫૪૭૫૯૯૯-ભૉ 

૪૫૪૬૯૭૬૮ 
૯૯૯૱૬૨૭૨૫૩ 

પ્ વ્ડ ફઅ.૩૭/૪  
ૉ઼ગડળ-૪/ઑ ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑજ. ષૂ સૃગવ  
ુફલીરગફી ળઽ  લ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૫૯૱૨  
  

ણૂ/૭ બઅજળત્ ફ ઑબીળરૉન્ ડ 
યૄલઅઙનૉષ જીળ ળ  દી ઇરનીષીન 

ૂ ઑજ. ષૂ. યડ  
ફીલમ ુસક્ષથ ુફલીરગ 

૪૫૪૭૫૯૯૪  ૯૯૨૯૯૱૯૭૱૫
  

ઑભ- ૨૬, અ઼ ીઞલ 
ઑબીડર્રૉન્ ડ રીફષ રઅિનળ ઼ીરૉ, 
રૉરફઙળ ઇરનીષીન. 

ણીર્. યળદયીઉ  બઅિણદ  
ફીલમ ુસક્ષથ ુફલીરગ 

૪૫૪૭૫૯૯૫  ૯૯૨૯૯૱૯૭૱૭ બ્ વ્ગ ફઅમળ- જી-૩, ૱/૫ 
ૉ઼ગડળ-ળ૨ ઙીઅપૂફઙળ. 

ડૉ ગુફગવ ુસક્ષથ ુફલીરગ ૂ ફૂ ગજૉળૂ
બ્વ્ગ ફઅ. ૪, મૂઞૉ રીશૉ, ણૌ. જીષળીઞ રૉઽદી યષફ, ૉ઼ક્ડળ-૩૨, ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ઈઊ. મૂ. ુબળટીની 
ગુર ળ 

૪૫૪૭૫૭૬૮
૪૫૪૭૩૫૱૫ 
૪૫૪૭૫૭૫૭ 
૪૫૪૭૫૭૫૯-ભૉ

૯૯૯૱૬૨૮૨૬૱
૪૫૪૬૨૭૫૭ 

મઅઙવી ફઅમળ ૪૩,
ૉ઼ક્ડળ - ૯, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ બૂ. ઈળ. નષૉ  
અ઼લૃક્દ ુફલીરગ 

૪૫૪૭૫૭૫૱ ૯૬૪૯૨૨૭૨૪૨
૪૮૯૮૯૩૬૬ 

઼ૂ-૫૫, અ઼ઞલ ડીષ ર઼્,
લીરવ જીળ ળ દી, ૉ઼ડૉવીઉડ, 
ઇરનીષીન

ણૌ. ઑર. મૂ. પ્શગૂલી  
ફીલમ ુફલીરગ 

૪૫૪૭૫૭૫૮ ૯૯૨૯૯૱૨૨૩૯
૪૮૯૮૱૮૫૱ 

ઑ-૬૨૪, ુજન્રલ કર્ૂ ડવ, 
ફૉઽ  બીગર્, ષ ીબૃળ, 
ઇરનીષીન

ણૌ. જી. ઑજ. ઋબી ીલ  
ફીલમ ુફલીરગ 

૪૫૪૭૫૭૬૫ ૯૯૨૯૨૫૨૪૯૩
૪૮૯૪૭૨૯૨ 

ઑ-૬૫, સૂષ ડીષ ર઼્,
ળીરનૉષફઙળ, ૉ઼ડૉવીઉડ, 
ઇરનીષીન 

ણૌ. ષૂ. ઑ઼. બૄળીથૂ  
ફીલમ ુફલીરગ 

૪૫૪૭૫૭૬૩ ૯૯૨૯૯૱૨૨૩૯ ૯/૩, ૉ઼ક્ડળ - ૪/ઑ,
ઙીઅપૂફઙળ

ણૌ. ગૉ . ઈળ. બળરીળ  
ફીલમ ુફલીરગ 

૪૫૪૭૯૯૩૪ ૯૱૪૭૬૱૯૯૯૨ ઈળ્ગ્લ ગૉન્ ફૂ ઼ીરૉ,
નઽૉઙીર, જી. ઙીઅપૂફઙળ

઼ીક્ષળદી ઇફૉ ુફળઅ દળ ુસક્ષથ ુફલીરગફૂ ગજૉળૂ
બ્ વ્ગ ફઅ. ૩૪, ૂજો રીશ, ણીર્ જીષળીઞ રઽૉદી યષફ, ઙૃઞળીદ  ળીઞલ, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ઑર. ઑ બડૉવ                 
ુફલીરગ (ઉન્ જીઞર્)  

૪૫૪૭૬૨૪૭ 

ૂ યળદ ઋબીધ્ લીલ  
રનનફૂસ ુફલીરગ 
(ઉન્ જીઞર્) 

૪૫૪૭૬૨૪૩ ૪૫૪૮૩૮૯૫ ૪૪૯, ઼ષ નલફઙળ  
ૉ઼ગડળ ફઅ. ૫૨, ઙીઅપૂફઙળ
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ઙૃઞળીદ સોક્ષુથગ ઼અસ્પફ ઇફૉ દીવૂર બિળહન
ુષ ીયષફ, ૉ઼ગડળફઅ. ૩૪, ઙીઅપૂફઙળ

ૂ  ઑર. ઇફૉ યીણ 
ુફલીરગ 

૪૫૪૭૫૱૨૱
૪૫૪૭૬૨૪૭ 

૯૱૪૭૩૮૩૯૯૯
  

પ્ વ્ડફઅ. ૬૯૫/૩,
ૉ઼ગડળ ફઅ.૱, મૂ. ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઈળ. ષૂ. ળઅ ઙબળૂલી 
઼ુજષ 

૪૫૪૭૮૱૩૫ ૯૮૪૬૨૬૪૨૯૯
 

૫૨૪,ઙીલ ૂફઙળ,
ૉ઼ગડળ ફઅ. ૪૯, ઙીઅપૂફઙળ

ઙૃઞળીદ રીધ્ લુરગ ઇફૉ ઋચ્ જદળ રીધ્ લુરગ ુસક્ષથ મ્ણર્
ૉ઼ગડળ ૩૨-મૂ, ઞૃફી ઼ુજષીવલ બી ૉ઼, ઙીપૂફઙળ

ૂ ઽ઼રૃઘ ઇિતલી 
ઇધ્ લક્ષ 

૪૫૪૪૨૮૯૩ ૪૮૱૬૬૨૨૨૯
૯૯૯૱૬૨૭૬૫૨ 

મઅઙવી ફઅ. ૩૪, ઞજી઼ 
મઅઙવ્ટ, ફજીગ મઅઙવી ળ્ણ, 
મ્ણગનૉષ ઇરનીષીન 

ૂ ઑજ.ગૉ . બડૉવ 
ફીલમ ઇધ્ લક્ષ 

૪૫૪૬૨૯૯૯ ૯૯૨૯૯૯૨૪૯૨ ૩, ઇઅુમગી ઼઼્ીલડૂ,
ઋ  રીફબૃળ, 
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૩૫

ણૌ. ગૉ .ઈળ.ટીઅટ િગલી 
઼ુજષ 

૪૫૪૭૫૱૪૯ -- પ્ વ્ડફઅ. ૭૭૬/૩,
ૉ઼ગડળ ૮/મૂ,  ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ જી.ઑર.ળમીળૂ 
બળૂક્ષી ઼ુજષ 

૪૫૪૭૫૱૪૬ -- પ્ વ્ડફઅ. ૯૮૬/મૂ-૩,
બઅજસૂવ બીગર્, ૉ઼ગડળ-૪૩, 
ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ઑ઼. જી. બડૉવ 
ગઅડર્ ્વળ કભ ઑગીઋન્ ડ઼ 
ઑન્ણ   ડ્ ર઼્  

૪૫૪૭૫૱૫૨ ૯૯૨૯૯૯૨૪૬૭ પ્ વ્ડફઅ. ૬૭૨/૪,
ૉ઼ગડળ ફઅ. ૪/મૂ, ઙીઅપૂફઙળ.

ઙૃઞળીદ રીધ્ લુરગ  ુસક્ષથ િડર્બ્ લૃફવ
મૂજો રીશ, ળીઞલ ુસક્ષથ યષફ, બૂ. ઈળ. ડર્ૉફૂઙ ગ્વૉઞ, ગઅ મ્ બીઋન્ ણ, ળીલઘઅણ, ઇરનીષીન.

ૂ ઈળ. ષૂ. નૉસરૃઘ  
ફીરનીળ િડર્બ્ લૃફવ ઞઞ ૂ
  

૪૭૫૫૩૪૪૬
  

૪૮૱૭૨૪૮૪ ઼ૂ,૫૨૫-ુ઼રઅપળ ડીષળ 
જીજી઼ મઅગ્ વ્ઞજી બી ૉ઼, 
ળ્લવ ુજન્ રલ ડીષળફૂ ઼ીરૉ, 
મ્ણગનૉષ, ઇરનીષીન  

ઙૃઞળીદ સોક્ષુથગ ડૉ ગફ્વ્જી યષફ
રીફષરઅિનળ, ઇરનીષીન.

ૂ રીપષવીવ ઇઅમીવીવ 
બડૉવ  
ુફલીરગ  

૪૯૯૩૫૫૱૱ 
૪૯૯૩૪૬૩૨ 
૪૯૯૩૪૯૯૫-ભૉ  
 

૯૯૨૯૯૯૩૮૨૨
  

૩૭,મૂ-ઙૉવૉગ઼ૂષૉવ 
ઑબીડર્રડ બષફબીડીર્ પ્ વ્ડ 
બી ૉ઼ ઇઅગૃળ જીળ ળ  દી 
ફીળથબૃળી, ઇરનીષીન 

ૂ ઙૐળીઙ મૂ. બીળૉ ઘ 
ફીલમ  ુફલીરગ (ષીિઽષડ) 

૪૯૯૩૪૯૪૫ ૯૮૨૩૮૭૭૨૯૫ ૩૱/૩૨૩, ઇુયુઞદ 
ઑબીડર્રડ, યઙષદમીઙ 
઼઼્ીલડૂ, ફષીસીળની 
રીઅિનળ્ણ બવણૂ,ઇરનીષીન 
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ઙૃઞળીદ લૃુફષુ઼ર્ડૂટ ઼ુષર઼્ ૂ઼ િડર્બ્ લૃફવ 
ધર રીશ, ળીઞલ ુસક્ષથ યષફ, બૂ. ઈળ. ડર્ૉફૂઙ ગ્વૉઞ, ગઅ મ્ બીઋન્ ણ, ળીલઘઅણ, ઇરનીષીન.

ૂ ઈળ. ઑ. બડૉવ  
રીફ. ન્લીલરૄદર્ ૂ 

૪૭૫૱૫૪૯૩ 
૪૭૫૫૨૱૯૱ 

૪૯૬૭૪૭૮૭ 
૯૱૪૭૬૪૯૱૯૱ 

ઈસૂષીર્ન, ઑ-૫૭, ગરર્જીળૂ 
ફઙળ, ુષયીઙ-૩, ઼્વી ળ્ણ 
પીડવ્ણૂલી ઇરનીષીન-૮૩ 

ૂ ઑર. ઑફ.  રઽૉદી  
ળજી  ડર્ ીળ  

૪૭૫૫૨૱૯૱ ૪૫૪૱૱૩૭૩ 
૯૱૪૬૯૩૬૬૨૭ 

પ્ વ્ડફઅ. ૪૩૭/૩-૪૭ 
઼ૄલર્ફીળલથ ઼઼્ીલડૂ બી ૉ઼, 
ઙીઅપૂફઙળ 

ુફલીરગ ૂ ઑફ. ઼ૂ.઼ૂ.ફૂ ગજૉળૂ
ઽફૃરીફ ગૉ મ્ બ, ગડ્રૉન્ ડ ઑળૂલી, સીઽૂમીઙ ઇરનીષીન.

ૂ ઑ. બૂ.  ુ બીઢૂ           
ઋબ રઽીુફનૉસગ, ઑફ. 
઼ૂ.઼ૂ. 

૪૪૱૮૨૬૪૱ 
૪૪૱૮૭૮૯૯ 
 

૯૯૯૱૬૨૭૨૫૨
  

બૂ-૩૨ ગૉ મ્ બ ઽફૃરીફ (ઑફ. 
઼ૂ.઼ૂ. ઽીઋ઼) સીઽૂમીઙ 
ઇનરષીન-૨૫  

ગફર્વ ઈળ ઑ઼. નૃઽીફ  
ગીલર્ગીળૂ ુફલીરગ 

૪૪૱૮૪૫૯૪ ૯૯૩૬૭૩૯૱૫૯ ૮૩૱/૪ ગૉ મ્ બ ઽફૃરીફ  
સીઽૂમીઙ ઇરનીષીન-૨૫

વૉભડફવ ગફર્વ જી.ઑ઼. ળીઢ્ણ 
અ઼લૃગદ ુફલીરગ ૂ 

૪૪૱૮૬૩૬૯ ૯૱૫૯૪૯૪૱૭૩ ૮૩૱/૯ ગૉ મ્ બ ઑળૂલી, ગૉ મ્ બ  
ઽફૃરીફ સીઽૂમીઙ 
ઇરનીષીન-૨૫

વૉભડફવ ગફર્વ ડૂ ઑવ. ગૃરીળ  
ઇુપગ ુફલીરગ ૂ 

૪૪૮૱૮૨૱૩ ૯૬૪૮૮૪૪૭૯૯ ૩૯૯/૬, સીઽૂમીઙ ઇંગવૉષ 
ગૉ મ્ બ ઽફૃરીફ સીઽૂમીઙ 
ઇરનીષીન-૨૫

ઙૃઞળીદ ીધુરગ ુસક્ષથ િડર્બ્ લૃફવ ઇરનીષીન
બૂ. ઈળ. ડર્ૉફૂઙ ગ્વૉઞ, ગઅ મ્ બીઋન્ ણ, ળીઞલ ુસક્ષથ યષફ, ળીલઘઅણ,ઘરી઼ી ઇરનીષીન.

ૂ ઑફ. ઑજ. સીઽ 
ફીરનીળ િડર્બ્ લૃફવ ઞઞ ૂ
  

૪૭૫૫૨૯૨૬ ૯૱૯૱૩૪૯૱૯૭ ઑ/૪૯,ઞલગ  થ ઼઼્ીલડૂ 
ળીરષીણૂ બી ૉ઼, ઉ઼ફબૃળ 
ઇરનીષીન-૬૫ 

ૂ ઼ૂ. ઑર. જૐઽીથ 
ળુઞ  ડર્ ીળ 

૪૭૫૫૨૯૨૬ ૯૱૪૬૭૨૩૩૯૫ ૯૯૪/, ઼્રૉ ષળ ઼઼્ીલડૂ  
ૉ઼ગડળ ફઅ. ૪૯, ઙીઅપૂફઙળ.

ળીઞલ બળૂક્ષી મ્ણર્, ઙૃઞળીદ ળીઞલ,
ૉ઼ગડળ ફઅ. ૪૩ , ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ઑભ. બૂ. ઽીવીથૂ 
 ઇધ્લક્ષ  

૪૫૪૬૱૬૮૩
  

૪૮૬૨૫૱૬૮
૯૯૯૱૬૨૭૫૩૩ 

મૂ-૫, ઼રબર્થ ભવૉડ, 
ઙૃવમીઊ ડૉગળી, ઇરનીષીન 

ૂ મૂ.઼ૂ. ઼્વઅગૂ  
઼ુજષ  

-  ૯૯૯૯૯૯૪૩૪૪
 

ૉ઼ગડળ ફઅ. ૫૨, જ-ડીઉબ 
બ્ વ્ગફઅ. ૩૱૬-ઙીઅપૂફઙળ
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ડૉ ગફૂગવ બળૂક્ષી મ્ણર્
બ્ વ્ગ-ળ, ૂજો રીશ, ણીર્.જીષળીઞ રઽૉદી યષફ, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂરુદ ઞલ્ુદ  ષીરૂ 
઼ુજષ 

૪૫૪૭૫૭૬૱ ૪૯૬૮૨૩૱૱ 
 
૯૯૪૬૩૪૭૭૩૨ 

મૂ-૫૨૪,લૃલીર્નૂબ ડીષળ, 
ઑ઼.મૂ.ઈઉ.ફૂ ઼ીરૉ, 
રૉરફઙળ, ઇરનીષીન-૭૪

ૂરુદ ઞલ્ુદ  ષીરૂ 
બળૂક્ષી ુફલઅ થ ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૭૫૭૬૱ ૪૯૬૮૨૩૱૱
૯૯૪૬૩૪૭૭૩૨ 

મૂ-૫૨૪,લૃલીર્નૂબ ડીષળ, 
ઑ઼.મૂ.ઈઉ.ફૂ ઼ીરૉ, 
રૉરફઙળ, ઇરનીષીન-૭૪

લૃુફષુ઼ર્ડૂ ગર્અધ ુફરીર્થ મ્ણર્, ઙૃઞળીદ ળીજ્લ
બીડફઙળ લ્ઞફી યષફ, ઙઞૃળીદ ગ્વૉઞ બીઝશ, ઞૄફી સીળની રઅિનળ જીળ ળ દી, ઑુવ઼ુ ઞ,ઇરનીષીન-૮ 

ૂ ઑર.ઑર.ય  
ગીસફ ઇુપગીળૂ 

૪૮૬૪૬૪૮૱
૪૮૭૮૯૨૯૬ 

૪૫૪૭૬૱૪૮
૯૫૪૯૨૪૨૪૪૯ 

૪૩૩-ઑ, ‘જી’ડીઉબ
ૉ઼ગડળ-૩૯,  

ઙીઅપૂફઙળ-૫૱૪૨૩૯ 

ઙૃઞળીદ ળીજ્લ સીશી બી બૃ દગ રઅણશ
ુષધ્લીલફ, ૉ઼ક્ડળ-૩૨/ઑ, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ઽ઼રૃઘ ઇતૂલી 
ગીલર્ષીઽગ રૃઘ ઇફૉ 
ઇગર઼્ુજષ (ુસક્ષથ) 

૪૫૪૪૪૮૭૬
  

૪૮૱૬૨૨૨૯
  
 

મઅઙવી ફઅ.૩૪, ઞજી઼ 
મઅઙવ્ટ, મ્ણગનૉષ, 
ઇરનીષીન-૭૬.  

ૂ મૂ. ઞૉ. ય  
ુફલીરગ  

૪૫૪૪૪૭૫૮ 
૪૫૪૭૮૯૪૬ 
  

૪૮૯૮૬૯૪૪ 
૯૱૯૯૪૨૨૮૨૭ 

મઅ. ફઅ. ૪ ઘ્ણૂલીળ ુષઞલ 
઼઼્ીલડૂ બૄુફદફઙળ 
ુષયીઙ-૫, ૉ઼ડૉવીઊડ, 
ઇરનીષીન 

ૂ ઑવ. ઑ઼. જીષણી 
ફીલમ ુફલીરગ  
(ષિઽષડ/ુષદળથ) 

૪૫૪૪૪૬૯૨ 
૪૫૪૭૩૩૬૬  

૪૮૮૩૨૬૩૯ 
૯૯૨૯૯૯૩૮૨૬
  

મૂ/૩, સોવૂ ઑબીડર્રન્ડ઼, 
પળથૂપળ નૉળી઼ળ બીઝશ, 
ણર્ ૂરવૉન્ણ બીડીર્ પ્વ્ડ બી ૉ઼, 
ષી઼થી, ઇરનીષીન-૯. 

ૂ ઑજ. ઑ઼. વૂમ્મીજૂલી
ફીલમ ુફલીરગ  
(ઋત્બીનફ)  

૪૫૪૪૪૭૫૯ 
૪૫૪૭૩૨૯૱  

૪૯૬૯૮૬૱૫ 
૯૯૨૯૯૱૯૮૩૫ 

ઑ/૯, નૉષ઼ૂડૂ મઅગ્વ્ટ, 
સીલ્ફી ઼ૂડૂ બી ૉ઼, ઈળ.઼ૂ. 
ડૉગફૂગવ ળ્ણ, ચીડવ્ણૂલી, 
ઇરનીષીન.  

ૂ જી. ઈઉ. સૉઘ 
ફીલમ ુફલીરગ  
(સોક્ષુથગ)  

૪૫૪૪૪૮૱૭ 
૪૫૪૭૩૩૫૯  

૯૯૨૯૯૯૩૮૨૫
  

૮૩૱, ગૉસષ ુર ૂફ્ ઘીઅજ્, 
ડ્ગળ઼ીફૂ બ્શ ઼ીરૉ, 
ઞરીવબૃળ બઙધૂલી બી ૉ઼, 
ઇરનીષીન-૩. 

ૂ ઼ૂ. ણૂ. બઅ ી 
ગઅડર્ ્વળ કભ ઑગીઋન્ડ઼ 
ઑન્ણ કિણડ કિભ઼ળ 

૪૫૪૬૭૨૭૯ 
૪૫૪૭૩૩૨૩ 

૪૮૱૯૩૯૭૯ 
૯૯૨૯૯૱૯૮૩૩
  

મૂ-૪૨૩, ઈ બીવૂ 
ઑબીડર્રડ ુષ-૩, ઞજી઼ 
મઅઙવી બી ૉ઼, મ્ણગનૉષ, 
ઇરનીષીન. 

ઞફળવ(૨૯૯) ૪૫૪૪૪૬૯૨ 
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ઙૃઞળીદ, ઼અવ  ગ્વૉજી઼ ઼ૉષી િડર્બ્લૃફવ 
ળીજ્લ ુસક્ષથ યષફ, બૂ.ઈળ.ડર્ૉફીંઙ ગ્વૉઞ ગમ્બીઋન્ણ, ળીલઘણ, ઇરનીષીન. 

ૂરુદ ગૅબીમૉફ ુ ષૉનૂ 
ફીરનીળ ડર્ ૂબ્લૃફવ ઞઞ ૂ 

૪૭૫૭૯૯૮૱ ૪૯૭૨૬૬૫૪ 
૪૯૭૨૩૮૩૯ 
 

૫૯, ફૉ ર મઅઙવ્, ુષઞલ 
જીળ ળ દી, ફીળથબૃળી, 
ઇરનીષીન. 

ઙૃઞળીદ ળીજ્લ ઋચ્જ ળ રીધ્લુરગ સીશી ઼ૉષી િડર્બ્લૃફવ 
ળીજ્લ ુસક્ષથ યષફ, બૂ.ઈળ.ડર્ૉફીંઙ ગ્વૉઞ ગમ્બીઋન્ણ, ળીલઘણ, ઇરનીષીન. 

ૂ ણૂ. ષૂ. રઽૉદી 
ફીરનીળ ડર્ ૂબ્લૃફવ ઞઞ ૂ 

૪૭૫૭૩૱૮૯ ૪૮૬૨૨૫૯૫ 
 

૭, ઙૃઞળીદૂ ુ઼ધ્પીધર્ 
઼઼્ીલડૂ, ઈઅમીષીણૂ, 
બ્વૂડૉગફૂગ બી ૉ઼, 
ઇરનીષીન-૩૭ 

ઙૃઞળીદ ીધુરગ ુસક્ષથ બિળહન 
ડૉ ડ ્ઞૉક્ડ ણીલળૉ ક્ડળફૂ ગજૉળૂ, ઼ષર્ ુસક્ષી ઇુયલીફ ુરસફ (SSA), ૉ઼ક્ડળ-૩૯, ઙીઅપૂફઙળ. 

઼ૃ. ૂ ઈળદૂ ગઅષળ 
ડૉડ ્ઞૉક્ડ ણીલળૉક્ડળ 

૪૫૪૫૪૬૫૮ 
૪૫૪૫૭૨૮૫ 
૪૫૪૫૭૨૮૯ 

૯૯૯૱૬૬૬૩૨૭ 
 

મઅઙવી ફઅ. ૫૨, મીવીજી ષૂવ 
ળ્-ઽીઋ઼, ઙૉડ ફઅ. ૪, 
દબ્ષફ ઼ગર્વ બી ૉ઼, 
જીઅનઘૉણી, ઇરનીષીન 

ૂ બ્ળ઼ ણૂ. બડૉવ 
ભીલફીન઼્ ઑન્ણ ઑગીઋન્ડ઼ 
કિભ઼ળ 

૪૫૪૫૭૫૯૩ 
૪૫૪૫૭૨૮૯ 
૪૫૪૫૭૨૮૫ 

૯૱૪૭૬૯૨૨૩૨ 
 

઼ૂ-૩/૬૨૬, ુષ ી઼ ફ્વૉડ, 
ઙૃવીમ ડીષળ બી ૉ઼, ઼ષ નલ 
મઅઙવ્ફૂ બીઝશ, ૉ઼વી ળ્ણ, 
ધવદૉઞ, ઇરનીષીન. 

ૂ ષૂ. ઞૉ. ષીશઅન 
કભૂ઼ ઊફજીઞર્, ડૂજ ર઼્ 
ડર્ૉફીંઙ 

૪૫૪૬૯૨૭૯ 
૪૫૪૫૭૨૮૯ 
૪૫૪૫૭૨૮૫ 

૨૪૯૯૬-૪૬૨૭૪૯ 
૯૱૯૯૬૬૯૯૱૩ 
 

C/o. ઞૉ. ઑજ. સૉઢ, 
પ્વ્ડ ફઅ. ૩૭૫૯/૩, 
ૉ઼ક્ડળ-૪-઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

 
 
 

ÃðVçëÞù ±ëß_Û ÜñÂëý´×í ×ëÝ Èõ ±Þõ ±_Ö ÕUÇëkëëÕ×í ±ëäõ Èõ 
- çùõ¿õìËç 

ÀëÜÞë_ Úù½ ÀßÖë_ ÖõÞí ìÇ_Öë ÖõÞõ Üëßí ÞëÂõ Èõ. 
- VäõÖ ÜëÍóÞ 
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ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ ુષયીઙ 
બ્વ્ગ ફઅ. બ, ૮ ્ રીશ, ફષી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ 
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ણ્.ષળૉ સ ુ઼અન્ઽી  
ઇુપગ રૃખ્લ ઼ુજષ  
 

૪૫૪બ૨૱૯૩  
૪૫૪બ૨૱૯૫           
૪૫૪૭૨૱૯૭-ભૉ 

૪૮૱૭૩૫૨૬ 
૯૯૯૱૬૨૮૩૫૬ 
 

૩૭,઼ૃરઅઙવર ઼઼્ીઉડૂ, 
ણર્ ીઉષ ઉફ ળ્ણ, ફૂલળ ઑહૂલી 
ગૄવ, ધવદૉઞ, ઇરનીષીન. 

ૂ ઞૉ.મૂ. બઅજ્વૂ 
ઇુપગ રૃખ્લ ઼ુજષફી ળઽ લ 
઼ુજષ(ઇઅ.)  

૪૫૪બ૨૱૯૫ ૪૫૪૪૨૪૭૨ પ્વ્ડ ફઅ. ૩૩૮૯/ળ,  
ૉ઼ગડળ-૬/મૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑ઼.ઑફ.નષૉ  
ઇુપગ ઼ુજષ 

૪૫૪૭૬૭૩૱ ૪૫૪૪૮૱૫૫ પ્વ્ડ ફઅ.૩૮૭/૪,  
ૉ઼ક્ડળ-૫ઑ, ચ-૩ ધૂ ઇઅનળ, 

ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઑ.ઑ઼. યઙદ 
અ઼લૃક્દ ઼ુજષ 

૪૫૪બ૬બ૬૮ 
 

ળળ૱૮૩૯૯૫ ણમ લૃ-૱, ઼ૃજાદી ભવૉટ઼્, 
સીઽૂમીઙ, ઇરનીષીન. 

ૂ ુષ ણુયીઉ ઑ઼ બડૉવ  
અ઼લૃક્દ ઼ુજષફી ઇઅઙદ 

રનનફૂસ 

૪૫૪૭૮૬૮૭  મૂ-૫૭-ઇક્ષળ મઅઙવ્ટ, 
ઑફઈઉણૂ ઼ીરૉ, ણ્.ગૅ થગૃઅઞ 
઼઼્ીલડૂફૂ બી ૉ઼,  
ગૃણી઼થ  ઙીર. 

ગૃ. ઑફ.ઑર. બઅણલી 
અ઼લૃગદ ઼ુજષફી ઇઅઙદ 

રનનફૂસ 

૪૫૪૭૬૭૬૯ ૪૯૪૱૯૪૪૯ પ્વ્ડ ફઅ. ૯૯૪/૪,  
ૉ઼ગડળ-ળણૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂરદૂ ઑર.ઑફ. બઅણલી 
ફીલમ ઼ુજષફી ઇઅઙદ 
રનનફૂસ 

૪૫૪૭૮૬૮૩ ૯૯૨૬૮૫૩૨૮૭ બ્વ્ગ ફઅ. ૩૩૯૬/૩, 
ૉ઼ગડળ-૬મૂ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઈળ.ઈળ.રઽૉ ળૂલી 
ફીલમ ઼ુજષ 

૪૫૪બ૬બળ૯ 
 

૪૫૪૬૩૯૪૯ 
૯૱૪૭૯૨૩૫૭૭ 

પ્વ્ડ ફઅ.૯૯૯/૪,  
ૉ઼ક્ડળ-૯-઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ષત઼્વ ષ્ળી 
ફીલમ ઼ુજષફી ઇઅઙદ 
રનનફૂસ 

૪૫૪૭૮૬૮૱  પ્વ્ડ ફઅ.૯૱૭/૩,  
ૉ઼ક્ડળ-૯-મૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂરદૂ ઑ઼.ગૉ .મીરથૂલી 
ઋબ઼ુજષ 

૪૫૪બ૬બ૩બ ૯૬૪૮૨૬૬૩૪૮ પ્વ્ડ ફઅ.૩૩૩૯/૩,  
ૉ઼ગડળ-ળ/ણૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 
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સીઘીકફી ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ  
સીઘીફૃઅ ફીર ઼ૉક્સફ ઇુપગીળૂફૃઅ ફીર સીઘીફી ડૉવૂભ્ફ ફઅમળ 

ષ-સીઘી (રઽૉગર) ૂ મૂ.ઑર.ણ્ણૂલી ૪૫૪બ૨૱૯બ 
ર-૩ સીઘી  ૪૫૪બ૨૱૱૯ 
ર-ળ સીઘી ૂ ગૉ .બૂ. ડીઅગ  ૪૫૪બ૨૱૯૨ 
ર-૫ સીઘી ૂ ઈળ.ઑફ. કટી ૪૫૪બ૨૱૯૩ 
ર-૬ સીઘી ૂ બૂ.બૂ.રી   ૪૫૪બ૨૱૯ળ 
ળ-૩ સીઘી ૂ બૂ.ગૉ .ળીઢ્ણ ૪૫૪બ૨૮૯૩ 
ળ-ળ સીઘી - ૪૫૪બ૨૱૯૬ 
અ઼ગવફ સીઘી ૂ ઑર.ષૂ. સીઽ ૪૫૪બ૨૱૱૱ 

મઞૉડ સીઘી ૂ ઑર.ઑ. સૉઘ ૪૫૪બ૨૱૱૯ 
ળ્ગણ ૂ ઑજ.ઈળ. બઢીથ(ઊન્જીઞર્) ૪૫૪૭૨૱૯૯ 
ળજી ડર્ ૂ ૂ ઑ. ઞૉ. ઼ીથગીફગળ ૪૫૪૭૨૱૯૨ 

ળ્ઞઙીળ ઇફૉ દીવૂર ુફલીરગફૂ ગજૉળૂ 
બ્ વ્ગ ફઅ.૩, ૂજો રીશ, ણીર્.જીષળીઞ રઽૉદી યષફ, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ઈળ.ઑર.જાનષ  
ુફલીરગ 

ળ૫ળબ૫૱૨૭ 
ળ૫ળ૭૫૱૫૭-ભૉ

ળ૫ળ૱૯૩૫૱ પ્ વ્ડ ફઅ.૩૭૫/ળ    
ૉ઼ગડળ-ળ૮ ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ઈઊ.ઑ.મીમૃણૂ       
ુફલીરગફી ઇઅઙદ રનનફૂસ 

ળ૫ળબ૫૱૨૭ 
ળ૫ળ૭૫૱૫૭-ભૉ      

ળ૫ળ૭૫૱૨ળ   બ્ વ્ગ ફઅ.ળ૮/૭ ‘ઝ’ 
ડીઊ૭, ૉ઼ગડળ-ળ૩ ઙીઅપૂફઙળ  

ૂ ઑ.ઞૉ.સીઽ   
ઇુપગ ુફલીરગ 

ળ૫ળબ૫૯૱૬ 
ળ૫ળ૭૫૯૱૫-ભૉ      

ળ૮૯૫ળ૯૨ળ ૩૩,ુસ બ ળ્ ઽીઋ઼, પફઅઞલ 
ડીષળ બીઝશ,  લીરવ જીળ 
ળ  દી બી ૉ઼, ૉ઼ડૉવીઉડ, 
ઇરનીષીન-૩૭.

ૂ ઈળ.ઑર.઼ૄલીર્ષીવી  
ઇુપગ ુફલીરગફી ઇઅઙદ 
રનનફૂસ 

ળ૫ળબ૫૱૨૭ 
ળ૫ળ૭૫૯૱૫-ભૉ       

ળ૫ળ૭૫૱૨ળ   બ્ વ્ગ ફઅ.૩૭૭/ળ  
ૉ઼ગડળ-ળ/મૂ ઙીઅપૂફઙળ  

ૂ મૂ.ઑર.બીળૉ ઘ           
અ઼લૃગદ ુફલીરગ 

ળ૫ળબ૫૱૫૬ 
ળ૫ળ૭૫૱૫૭-ભૉ

ળ૮૯૮૮૭૮૭ 
૯૱ળ૭૨૫૭ળ૨૩

૱/૩૬ ઈથૂગ ઑબીડર્રૉન્ ડ, 
ષ  ીબૃળ ઇરનીષીન

ૂ ઈળ.ણૂ.બડૉવ            
અ઼લૃગદ ુફલીરગફી ઇઅઙદ 

રનનફૂસ 

ળ૫ળબ૫૱૨૱ 
ળ૫ળ૭૫૱૫૭-ભૉ       

ળ૫ળ૬૬૩૨૯ 
૯૬ળ૮૯૭૱૨૯૱ 

પ્ વ્ડફઅ.ળ૯૯/ળ  
ૉ઼ગડળ-૭/ઑ ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઑ.ઑર.રીવષણૉ             
ફીલમ ુફલીરગ(ળ્ઞઙીળ) 

ળ૫ળબ૫૯૯૮ 
ળ૫ળ૭૫૱૫૭-ભૉ

૯૯૨૬૩બ૱૨૫૫ ઑ-ળ૱ ઇરૂપીળી ઼઼્ીલડૂ 
મ્બવ, ઇરનીષીન

ૂ ગૉ .ણૂ.જૐઽીથ  
રનનફૂસ ુફલીરગ (ળ્ઞઙીળ)  

ળ૫ળબ૫૯૯૱ 
ળ૫ળ૭૫૱૫૭-ભૉ  
        

૯૯૯૱૯૭૫૮૯૬ ૯-મૂ િકર્  ફી ઑબીડર્રૉન્ ડ 
ગમીણૂ રીગડ-૫ફૂ મીઞૃરીઅ 
મઽૉળીરબૃળી, ઇરનીષીન
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ર ઈલૃગદફૂ ગજૉળૂ 
બ્ વ્ગફઅ.૩૩,૩ળ,૩૬, મૂજોરીશ, ઋપ્ઙયષફ, ૉ઼ગડળ-૩૩, ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ગૉ .ઑફ.યડૅ 
ર ઈલૃગદ 

ળ૫ળબ૯બ૨૨ 
ળ૫ળબ૯બ૨ળ-ભૉ 

ળ૫ળ૬૮૨ળ૩ 
૯૯ળબ૯ળળ૫૫૫ 

જી,ળ૱, ૉ઼ગડળ-૯ 
ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ બૂ.ગૉ .ષ઼ીષણી  
ઇુપગ ર ઈલૃગદ 

ળ૫ળબ૯બ૨૫ 
ળ૫ળબ૯બ૩૫-ભૉ   

ળ૫ળ૫૮ળ૯બ 
૯૱૯૱૯૨૯ળબ૫ 

‘’ ફોષૉપ”  ૉ઼.૫/઼ૂ, 
પ્વ્ડ ફઅ.૬૫ળ/ળ  
઼ૂદીળ ઼઼્ીલડૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑજ.ઈળ.સીઽ 
ફીલમ ર ઈલૃગદ 
 

ળ૫ળબ૯બ૫૱  
ળ૫ળબ૯બ૩૫-ભૉ   

ળ૮૱૩૫૮૩૮ 
૯૱ળબ૬૩૩બ૫બ  

ડૉફી ફઅ.૩, ઋરી઼ૃદફઙળ 
ઽીઋુ અ઼ઙ ઼઼્ીલડૂ, ષ ીબૃળ 
 ડૉસફ બી ૉ઼, ષૉઞવબૃળ, 
ઇરનીષીન-૫૱૨૨બ૩.

ૂ ઑર.ક.યડૅ  
ફીલમ ર ઈલૃગદ 

ળ૫ળબ૯બ૨૫૯ 
ળ૫ળબ૯બ૩૫-ભૉ   

૯૯૨૬૫૮૯૯ળળ  ઑ-૬૨૬, િનબડીષળ, 
મ્ણગનૉષ, ઞજી઼મઅઙવીળ્ણ,  
ઇરનીષીન.

ૂ ગૉ . મૂ વીવષીથૂ 
રનનફૂસ ર 
ઈલૃગદ.ભિળલીન્. 

 ૯૱૯૯૬૫૩૭૪૩ ઊ-૫૯ ઇક્ષળપીર મઅઙવ્ 
ુષયીઙ-૪, ઼રૂદ ભવૉડ, 
મ્બવ ઇરનીષીન-૮૬.

ૂ ષૂ. ગૉ . સીઽ  
રનનફૂસ ર ઈલૃગદ 
ખપ્ુઙગ ટઙણી 

ળ૫ળબ૯બ૩૪  
ળ૫ળબ૯બ૩૫-ભૉ   

૯૱૪૭૱૮૮૩૨૪ ૮૬. ઇફૃળીઙ મઅઙવ્, 
઼ળ ષદૂ ગૃવ બી ૉ઼, 
ઇરનીષીન.

ૂ ઑ.ડૂ.બૉઉન્ ડળ(ઊ.જી.)  
રનનફૂસ ર ઈલૃગદ 
અ઼ગવફ, ઼ીરીન્ લ ષઽૂષડ 

ળ૫ળબ૯બ૨૩૬   
ળ૫ળબ૯બ૩૫-ભૉ   
 

ળબ૫૯ડ૱૮બ  
૯૱૯૯૨૨૬બબળ  

A -3 ર્દૂમીઉ ઑબીડર્રૉન્ ડ, 
 ઽ્ળષીણ ઼ીરૉ, ઙીલગષીણ 
ઽષૉવૂફૂ બી ૉ઼, ઞરીવબૃળ, 
ઇરનીષીન.

ુફલીરગ, ખ ્ુઙગ ઼વીુરદ ઇફૉ ઈળ્ગ્લફૂ ગજૉળૂ
૫-૭ રીશ, રયષફ, ઘીફબૃળ, ઇરનીષીન

ૂ ણૂ.઼ૂ.જૐપળૂ 
ણીલળૉગડળ 
 

૪૭૭૨૪૫૬૯ 
૪૭૭૨૪૫૭૯-ભૉ 

૪૮૫૨૨૩૯૨  
૯૯૯૱૬ ૨૮૩૪૱ 
૯૱૪૭૩૱ ૱૯૭૫ 

ણૂ-૪,઼ૃઅનળર ભવૉડ઼, 
ઙષફર્રૉન્ ડ કભૂ઼ ર઼્ ગ્વ્ફૂ, 
ઑવ.ણૂ. ઑન્ જી.ગ્વૉઞ 
ગઅબીઋન્ ણ, ઇરનીષીન.

ૂ ણૂ.઼ૂ.જૐપળૂ  
જોઉન્ ડ ણીલળૉગડળ 
 

૪૭૭૨૪૫૬૯ 
૪૭૭૨૪૫૭૯-ભૉ 

૪૮૫૨૨૩૯૨
 

ણૂ-૪,઼ૃઅનળર ભવૉડ઼, 
ઙષફર્રૉન્ ડ કભૂ઼ ર઼્ ગ્વ્ફૂ, 
ઑવ.ણૂ.ઑન્ જી.ગ્વૉઞ 
ગઅબીઋન્ ણ, ઇરનીષીન.

ૂ ઑજ.ઑર.રણૂલી 
ણૉ પ્ લૃડૂ ણીલળૉગડળ 

૪૭૭૨૪૫૬૯ 
૪૭૭૨૪૫૭૯-ભૉ 

૪૮૱૭૬૪૱૨ ઑભ-૬,રૃુગદપીર 
ઑબીડર્રૉન્ ડ, ઑ઼.જી.ઽીઉષૉ,
ધવદૉઞ કર઼્્ ળ્ણ,  
ઇરનીષીન
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ગર્ીર ર ઈલૃગદફૂ ગજૉળૂ,
બ્ વ્ગ ફઅ. ૯, બઽૉવ્ રીશ, ણીર્.જીષળીઞ રઽૉદી યષફ,ઙીઅપૂફઙળ.

ૂ ગૉ . ઈળ. બળરીળ 
ગર્ીર ર ઈલૃગદ 

ળ૫ળ૭૫૫૯૭ 
ળ૫ળ૭૫૫૮૯

૪૮૯૫૪૯૨૪ 
૯૱૪૭૪૯૨૭૫૫

પ્વ્ડ ફઅ. ૩૪૫૨-૪, 
ૉ઼ગડળ-૯-ણૂ, ઙીઅપૂફઙળ

ૂ ગૉ . ઑ. બૂળટીની 
ફીલમ ગર્ીર ર ઈલૃગદ 

ળ૫ળ૭૫૫૯૩ 
 

૨૪૱૱-૪૭૭૪૮૫૩  
૯૱૪૭૯૯૮૱૯૩ 

ભવૉડ ફઅ ૪, નીનીયીઊફષળ્ટ 
ઑબીડર્રૉન્ડ, ઙૃઞળીદ ઼રીજીળ 
ૉ઼ફૂ મીઞૃ ઘીફબૃળ, 

ઇરનીષીન.

ૂ ુષષૉગ. બૂ. ય   
રનનફૂસ ગર્ીર ર ઈલૃગદ

ળ૫ળ૭૫૫૯૫ ૪૫૪૫૬૬૭૭ 
૯૱૪૬૨૬૮૬૮૬

પ્ વ્ડ ફઅ.૯૯૱/૩ 
ૉ઼ગડળ,૩૫/મૂ ઙીઅપૂફઙળ

ઇરનીષીન ગીબણ મજાળ ઇફૉ નૃગીફ ગીરનીળ મ્ણર્
ર યષફ, રૉટફૂફ ફ્વ્ળ, ઙફ ઽીઋ઼ફૂ મીઞૃરીઅ, દર ગીરી રીઙર્, ઘીફબૃળ, ઇરનીષીન.

ૂરદૂ ષત઼્વી ષી઼ૃનૉષી 
જૉળરૉફ 

૪૭૭૨૨૫૭૫
૪૫૪૭૯૭૨૨ 

૨૯૯-૪૫૪૮૩૨૭૨ પ્વ્ડ ફઅ. ૭૪૮/૩,
ૉ઼ક્ડળ-૪૨, ઙીઅપૂફઙળ.

ૂરદૂ ઊન્નૂળી ગૉ . યઙ્ળી 
઼ુજષ 

૪૭૭૨૨૫૭૫
૪૫૪૭૯૭૩૫-ભૉ      
૪૫૪૭૯૭૨૪

 મૂ/૭૮, બૃળહ્દર બીગર્, 
઼઼્ીલડૂ, જીઅનઘૉણી, ણૂ 
ગૉમૂફ, ઇરનીષીન.

ુફલીરગ, મ્લવળ્ફૂ ગજૉળૂ
ર યષફ, દરગીરી રીઙર્, ઘીફબળૃ,  ઇરનીષીન

ૂ ઑજ.ગૉ . બઅજીવ  
ુફલીરગ, મ્લવ઼ર્ 

૪૭૭૨૭૨૮૮
૪૭૭૨૭૨૮૯ 

૪૮૭૮૱૬૨૫ 3-મૂ. ર્દૂગૃઅઞ ઼઼્ીલડૂ, 
ફષળઅઙબૃળી, ઇરનીષીન.  

ૂ. ઑ.ઑ. સીઽ 
રનનફૂસ ુફલીરગ 

૪૭૭૨૭૨૮૮
૪૭૭૨૭૨૮૯ 
 

 ૩૯, ઈુષ ગીળ ઑબીડર્રન્ડ, 
ઙ્બીવ ડીષળફૂ બીઝશ, 
રથૂફઙળ જીળ ળ દી, 
ઇરનીષીન.

ૂ. ણૂ.ઈળ. ુર ૂ 
રનનફૂસ ુફલીરગ 

૪૭૭૨૭૨૮૮
૪૭૭૨૭૨૮૯ 
 

 ૭-મૂ, રફરઅિનળ 
ઑબીડર્રન્ડ, કર ઇઅુમગી 
઼઼્ીલડૂ, ઞષીઽળ જ્ગ, 
રથૂફઙળ, ઇરનીષીન-૱.

ળીજ્લ ઼વીઽગીળ ગ્ન્ડર્ૉ ગડ વૉમળ મ્ણર્
ર યષફ, દરગીરી રીઙર્, ઘીફબળૃ,  ઇરનીષીન

ૂ ઇળુષઅનયીઉ લી઼ 
જૉળરૉફ 

૪૭૭૨૩૬૪૮  ૯૬૪૮૬૮૭૭૯૨ ૱-ણૂ., ઙીઅપૂફઙળ ુષ દીળ, 
જારફઙળ.

ૂ ઑર.ઑફ. ઙીરૉદૂ 
઼ુજષ 

૪૭૭૨૩૬૪૮ ૯૬૪૯૭૫૩૯૭૬ - 
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ઙૃઞળીદ રલ્ઙૂ ગ લીથ મ્ણર્ 
રિઽબદળીર ઈ ર ઼ીરૉ, ળીલબૃળ નળષીજા મઽીળ, ઇરનીષીન-૪૪ 

ૂ રફઽળયીઉ જી. રજીઢૂલી 
ઇધ્લક્ષ 

૪૪૩૬૫૩૬૫  
 

૨૪૱૩-૪૪૫૫૭૮૮ "ષીત઼્ લ", ૬, વ રૂષીણૂ,  
ળીઞગ્ડ-૫૮૨૨૨૪ 

ૂ ઑર.ષીલ.ઑ. રૂળટી  
ષૉવભળ ગુર ળ 

૪૪૩૬૭૫૫૯ 
 

૪૫૪૪૪૫૫૬ પ્વ્ડ ફઅ.૱૮૮/૩, 
ૉ઼ગડળ-૪ ઼ૂ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ઙૃઞળીદ ગર્ીર રલ્ઙૂ ગ લીથ મ્ણર્ 
બ્વ્ગ ફઅ.૮, 3જો રીશ, ણ્. જીષળીઞ રઽૉદી યષફ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઑ.ઞૉ. સીઽ 
ઉ.જી.઼ભ્લ ઼ુજષ ૂ, 
 

૪૫૪૭૫૫૯૭/૭૫
૫૮૯ 
૪૫૪૪૮૬૬૮  
 

૯૱૪૭૪૨૭૯૯૭ ૩૩, ુસ બ ળ્ ઽીઋ઼, 
પફઅઞલ ડીષળફૂ બીઝશ,  
લીરવ જીળ ળ દી બી ૉ઼, 
ૉ઼ડૉવીઉડ, ઇરનીષીન. 

ગૃ. લૃ.઼ૂ. રગષીથી ૪૫૪૪૩૱૱૯  
  
 

૯૱૯૯૨૩૯૯૮૫ ૱૯, ઼રદી ઼઼્ીલડૂ, ત્લર 
ફ્વૉડફૂ બીઝશ ષ દૂગ 
મઅગ્વ્ટફૂ ઼ીરૉ ઼ળ઼બૃળ 
નળષીજા મઽીળ ળઘૂલીવ ળ્ણ, 
ઇરનીષીન-૪૩.  

ૂ ષૂ.ઈળ. ળીઞઙ્ળ 
િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ ૂ  

૪૫૪૪૩૱૱૯   પ્વ્ડ ફ્..૩૫૮૬/૪, 
ૉ઼ગડળ-૫મૂ, ઙીલ ૂ ગૅબી, 

ઙીઅપૂફઙળ. 

રઽીત્રી ઙીઅપૂ ર ઼અ ધીફ 
 ણર્ ીઉષ-ઉફ ળ્ણ, રૉરફઙળ, ઇરનીષીન-૭૪ 

ણ્.ષળૉ સ ુ અ઼ઽી 
રઽીુફલીરગ ૂ (ઉન્જીઞર્) 
 

૬૨૨૩૫૯૨૪  
  
 

૯૯૯૱૬૨૮૩૫૬ ૩૭, ઼ૃરઅઙવર ઑબીડર્રૉન્ડ, 
ઑુસલી ગૃવફૂ બીઝશ, 
ણર્ ીઉષ ઉફ ળ્ણ,  
ઇરનીષીન-૭૪. 

ૂ ઑજ.઼ૂ. બડૉવ 
ષઽૂષડૂ ઇુપગીળૂ/િઽ઼ીમૂ 
ઇુપગીળૂ (ઉન્જીઞર્ ) 

૬૨૨૩૫૯૩૩  
  
 

૯૱૯૯૯૫૯૩૪૩ ૬, ઇફૃ ીફ મઅગ્વ્ટ, 
ઑ઼.જી. ઽીઉષૉ ળ્ણ,઼્વી, 
ઇરનીષીન. 

ૂ ઈળ.ઑફ. ુ ષૉનૂ 
ગીલર્કર્ર ઇુપગીળૂ 

૬૨૨૩૫૯૩૨  
  
 

૯૬૪૯૪૨૪૯૫૯ ૪૪, ુફરીર્થ મઅગ્વ્ટ, 
ચીડવ્ણૂલી, 
ઇરનીષીન-૮૩ 
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ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ 

ઉન્ ડળ  ડૉ ડ બ્વૂ઼ ષીલળવૉ઼  ડૉસફ  
ૉ઼ગડળ-૩૨-ઑ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ણૂ. ગૉ . રીથૂગ  
 ડૉસફ ઼ૃુ ન્ ડૉન્ ણૉ ન્ ડ 

ળ૫ળળ૫૱૫બ  ૫/૮, ઈઉ.ઑ઼.બૂ. ણમ  લૃ. 
 ડીભ ગષીર્ડ ર઼્, 
ઑ.ઈળ.ડૂ.ક. બી ૉ઼, 

ૉ઼ગડળ-૫૨, ઙીઅપૂફઙળ   

યીળદ અ઼જીળ ુફઙર વૂ. ઙીઅપૂફઙળ ડૉવૂગ્ર ણૂ  ડર્ ૂગડ 
ૉ઼ગડળ-૩૩, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ળીગૉસ નૉ઼ીઉ  
ડૂ.ણૂ.ઑર.  

ળ૫ળળ૯૩૯૩ 
ળ૫ળ૬૱બબબ 
ળ૫ળળ૯૫૯૫-ભૉ   

ળ૮૯ળ૯૯૱૩  
૯૬ળ૮ળ૨૫૬૨૫  

-- 

ૂરદૂ ડૂ. ણૂ. બળૂઘ 
ઑ઼.ણૂ.ઉ. (ઑ.ઑન્ ણ ક.) 

ળ૫ળળળ૬૨૱ 
ળ૫ળળ૯૫૯૫-ભૉ   

ળ૫ળ૫૨૩૨૨  
૯૬ળ૯૮૨૮બબબ 

--  

ૂ ઑજ. ષૂ. કટી  
ઑ઼ણૂ.ઉ.(઼ૂ.બૂ.) 

ળ૫ળળ૬૨૱ 
ળ૫ળળ૯૫૯૫-ભૉ 

ળ૫ળ૫૱બ૯૯  
૯૬ળ૮૮બ૩૫૫૫  

--  

ૂ મૂ. ઑર. બળરીળ  
ઑ઼.ણૂ.ઉ. (જીકજી)  

ળ૫ળ૬૩૩૩૨ 
ળ૫ળ૬૩૨૯૯-ભૉ   

ળ૫ળ૬૮૱૬૱  
૯૬ળ૯૩૩૨૯૨ળ  

--  

ૂ ગૉ . ગૉ . મીળ્ડ  
઼ૂ.ઈળ.ઑર.  

ળ૫ળ૬૩૩૩૨ 
ળ૫ળ૬૩૨૯૯-ભૉ   

ળ૫ળ૱૱૨૨૨  
૯૬ળ૯૫૩૩૫૬૬   

--  

ૂ ઑફ. ઈળ. જૐપળૂ 
ણૂ.ઉ.ડૂ. ઈઋડણ્ળ  

ળ૫ળળ૯બબબ
ળ૫ળળ૯૫૨૨-ભૉ  

૯૬ળ૯૨૩૯૱૱ળ  --  

ૂ ષીલ. ઑર. ઼ોલન 
ઑ.ક.ગૉસ  

ળ૫ળળ૱૬૩૬
  

ળ૫ળ૱૯૱૮૨  
૯૬ળ૮૮ળ૱૯૱૮  

--  

ૂ ુષઞલુ઼અઽ ુષળીડ  
ઑ.ક.ડૂ.ઈળ.  

ળ૫ળ૫ળળ૨૨  ળ૫ળ૬૩૱બ૨ 
૯૬ળ૯૨બ૨૯૯૯ 

--  

ફૉસફવ ઉન્ ડ  ડૂડલૃડ કભ ગ્. કબળૉ ડૂષ રૉફૉઞરૉન્ ડ 
ભફષ  ણર્  ઼ીરૉ, ઙીઅપૂફઙળ-૨૯ 

ૂ ફળઽિળયીઉ ઑજ.ઇરૂફ 
જૉળરૉફ  

ળ૫ળ૩૫૨૬૨ ળ૯૮બ૩બ૩બ 
૯૱ળબ૨ ૨૮૮૮૯  
 

ળ૩, ુષઞલ ગ્વ્ફૂ, ઼ળનીળ 

બડૉવ ગ્વ્ફૂ બી ૉ઼, 
ફીળથબૃળી, ઇરનીષીન-૩૫.  

ૂ ુષથજઅ  ઑ઼.  લી઼ 
રૉફૉઞીંઙ ડર્  ડૂ  

ળ૫ળ૩૫૨૬ળ 
ળ૫ળ૩૫૨૫૯ ધૂ ૫૯ 
ળ૫ળ૩૫૨૫૮-ભૉ   

ળ૯૬બબ૫૩૫ 
૯૱ળ૬બ ૨બ૱બ૯  

૩૩, ઼્ફવ ઼઼્ીલડૂ, 
ઙૃ ગૃશ ળ્ણ, ઼ૃયીહ જ્ગ 
બી ૉ઼, રૉરફઙળ, ઇરનીષીન 
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ઋનલયીથુ઼ઽજી ઉન્ ડ  ડૂડલૃડ કભ ગ્. કબળૉ ડૂષ રૉફૉઞરૉન્ ડ 
ૉ઼ગડળ-૫૨, ઙીઅપૂફઙળ 

ણ્. ઑ.ગૉ .ઇ  ધીફી  
ીનૉુસગ ુફલીરગ 

ળ૫ળ૮૨૬૯ળ 
ળ૫ળ૮૩૯૩બ  
ળ૫ળ૮ળબ૮૬  

ળ૫ળ૮૨૯૱૫ 
૯૱૯૯૨ બ૱૩બ૯ 

ીનૉુસગ ુફલીરગ મઅઙવ્, 
ઋનલયીથુ અ઼ઽજી ઼ઽગીળૂ 
અ઼  ધીફ, ૉ઼ગડળ-૫૨, 

ઙીઅપૂફઙળ  

ઙીઅપૂફઙળ ગૉ ુબડવ ળૉ  ષૉ  ડૉસફ 
ૉ઼ગડળ-૩બ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ષૂ.બૂ.ફીઙબૃળગળ  
 ડૉસફ ઼ૃુ ડૉ ન્ ણન્ ડ 

ળ૫ળળળ૬ળ૨ ળ૫ળ૬૫૯૮૩  
૯૯ળ૬૨ ૬બળબ૨  

ળૉ  ષૉ ગષીર્ડ ર઼્ ઙીઅપૂફઙળ 
ગૉ ુબડવ ળૉ  ષૉ  ડૉસફ, ૉ઼ગડળ-
૩૬, ઙીઅપૂફઙળ. 

઼ીઋધ ષૉ  ડ ઑળ ગરીન્ ણ, ઽૉ ણગષીડર્ ળ ઉુન્ ણલફ ઑળભ્ ર઼્ 
ૉ઼ગડળ-૯, ઙીઅપૂફઙળ 

 ૂ બૂ. ઑ઼. યીઅઙૃ  
ઑળ રીસર્વ 
ઑષૂઑ઼ઑરષૂઑર 

૪૫૪૬૭૭૨

૪૫૪૬૮૨૨ 
ળ૫ળ૬૫૯૮૩  
૯૯ળ૬૨ ૬બળબ૨  

ળૉ  ષૉ ગષીર્ડ ર઼્ ઙીઅપૂફઙળ 

ગૉ ુબડવ ળૉ  ષૉ  ડૉસફ, ૉ઼ગડળ-

૩૬, ઙીઅપૂફઙળ. 

઼ૃુ ડૉ ન્ ણન્ ડ કભ બ્  ડ કિભ઼ૂટ, ઙીઅપૂફઙળ ુષયીઙ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઈળ.ઑર.બડૉવ  
ઑ઼.ઑ઼.બૂ.ક. 

ળ૫ળ૬૱૯૫૯ 
ળ૫ળ૬૱૯૮૫-ભૉ 

૯૬ળ૱૱ ૨૮૨૬૱ -- 

ૂ ઞૉ.ગૉ .યીષ઼ીળ  
બ્  ડ રી  દળ ઙીઅપૂફઙળ ઽૉણ 
કભૂ઼. 

ળ૫ળળ૯૱૨૯ 
ળ૫ળળ૯૱૨૯-ભૉ   

૯૱ળબ૮ ૯બ૫૩૨ -- 

ૉ઼ગડળ-૮ બ્  ડ કભૂ઼ ળ૫ળળળ૯૩૯૬ ૉ઼ગડળ-ળળ બ્  ડ કભૂ઼ ળ૫ળળળ૱બ૯ 

ૉ઼ગડળ-૯ બ્  ડ કભૂ઼ ળ૫ળળ૯૩૯૮ ૉ઼ગડળ-ળ૫ બ્  ડ કભૂ઼ ળ૫ળળળ૱૮ળ 

ૉ઼ગડળ-૱  બ્  ડ કભૂ઼ ળ૫ળ૬બ૯૩૱ ૉ઼ગડળ-ળ૬ બ્  ડ કભૂ઼ ળ૫ળ૱૯૯૨૮ 

ૉ઼ગડળ-૯ બ્  ડ કભૂ઼ ળ૫ળળ૩ળ૫૯ ૉ઼ગડળ-ળ૱ બ્  ડ કભૂ઼ ળ૫ળ૩૩૩બ૬ 

ૉ઼ગડળ-૩૮ બ્  ડ કભૂ઼ ળ૫ળળળ૱૫૯ ૉ઼ગડળ-ળ૯ બ્  ડ કભૂ઼ ળ૫ળળળ૱૱બ 

ૉ઼ગડળ-૩૯ બ્  ડ કભૂ઼ ળ૫ળળળ૱૬બ ૉ઼ગડળ-૫૨બ્  ડ કભૂ઼ ળ૫ળ૮ળબ૯બ 

ૉ઼ગડળ-૩૯ બ્  ડ કભૂ઼ ળ૫ળળ૨બ૩૯ ઼ુજષીવલ બ્ વ્ગ ફઅ. ૫, 
બ્  ડ કભૂ઼ 

ળ૫ળળ૫બ૬૬ 

ૉ઼ગડળ-ળ૩ બ્  ડ કભૂ઼ ળ૫ળળ૨બ૯૯ ુષપીફ઼યી બ્  ડ કભૂ઼ ળ૫ળળ૮૩૯૫ 

 ડૉ ડ મૉન્ ગ કભ ઉુન્ ણલી, ટ્ફવ કિભ઼, ઙીઅપૂફઙળ 

ણ્. ઈળ.ગૉ .ુ઼અઽી  
ઈ઼ૂ  ડન્ ડ ઞફળવ રૉફૉઞળ  

ળ૫ળ૫ળ૩૩૫ 
 

૯૯૯૯૱૯૬૮૩બ પ્ વ્ડ ફઅ. ૫૬૯, બઽૉવ્ રીશ, 
ૉ઼ગડળ-૱, મૂ, ઙીઅપૂફઙળ  
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ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ 

ૂ ઑ.ગૉ .ઙૃપ્ દી 
ઈ઼ૂ  ડન્ ડ ઞફળવ રૉફૉઞળ  
ઙષફર્રૉન્ડ મગીંઙ લૃુફડ 

ળ૫ળ૬૬૬ળ૯ 
૪૫૪૬૨૯૬૮ 

૬૨૨૫ળ૫ળ૩  
૯૱૯૯૩૩૨બળ૩  

઼ૂ-૱૨૫, ઼ૂરફનૉષ ડીષ ર઼્, 
મ્ણગનૉષ, ઇરનીષીન-બ૬.  

ૂ ઇયલફઅનફ ગૃરીળ 
ઈ઼ૂ  ડન્ ડ ઞફળવ રૉફૉઞળ  

૪૫૪૪૩૬૬૭
૪૫૪૪૭૮૯૮-ભૉ 

   

઼ુજષીવલ ઼અગૃવ ૪૫૪૪૩૬૬૭    

જીકવ્જીગવ ઼ષ કભ ઉુન્ ણલી 
ણ્. જીષળીઞ રઽૉદી યષફ, ઼ૉગડળ-૩૨-ઑ, ઙીઅપૂફઙળ 

ણૉ પ્ લૃડૂ ણીલળૉગડળ ઞફળવ  ળ૫ળળ૫૩ળ૯ -- -- 

ૂ બૂ. ઑફ. સરીર્  
઼ૃુ ન્ ડૉન્ ણીંઙ જીકવ્જી  ડ  

ળ૫ળળ૫૩૫ળ 
ળ૫ળ૬૯૱૨૬ 
ળ૫ળળ૫૩૫૩-ભૉ  

ળ૫ળ૬૯૯બ૬ 
 

 

ફઽૉ  લૃષી ગૉ ન્  
બ્વ્ગ ફઅ. ૩૨/૩, જ-ડીઊબ, ઼ૉક્ડળ-૫૨, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ઞષીઽળ ગધૃળૂલી 
ટ્ફવ ણીલળૉક્ડળ  

૪૫૪૫૪૨૫૪
૪૫૪૬૫૫૮૨ 
૪૫૪૫૩૯૯૯-ભૉ 

--  

ૂ ળઞફૂગીઅદ મૂ. ઼ૃધીળ 
િણ ડર્ ૂગ લૃધ ગ્-કિણર્ફૉડળ  

૪૫૪૮૪૨૨૭
૪૫૪૬૬૯૫૨ 

--  

ુફલીરગ ૂ ષ દૂઙથદળૂફૂ ગજૉળૂ 
઼ૉન઼઼્ યષફ, ઼ૉક્ડળ-૩૨ઑ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ રુફહ યીળ ીઞ 
(ઈઉઑઑ઼) 
ુફલીરગ  

૪૫૪૫૨૱૩૫
૪૫૪૫૯૩૮૨-ભૉ 

૪૫૪૭૬૱૱૫  

ૂ ઈ. ઑ઼. રૂફી 
અ઼લૃક્દ ુફલીરગ 

૪૫૪૫૱૨૮૯
૪૫૪૫૯૩૮૨-ભૉ  

૯૬૪૯૩૯૯૬૫૯  

z z z 

ÖðEÈ ÜëÞäí±ù ìäKÞÞë ÛÝ×í Àù´ ÀëÝýÞí åw±ëÖ ÀßÖë Þ×í. 
ÜKÝÜ lõHëíÞë áùÀù ÀëÝýÞù ±ëß_Û Àßõ Èõ ÕHë ÜðUÀõáí ±ëäÖë_ É 
ÖõÞõ ÈùÍí Øõ Èõ, ÕHë lõWÌ Õðvæù äëß_äëß ç_ÀËù ±ëääë ÈÖë_ èë×Üë_ 
áíÔõáð_ ÀëÝý ÀØí ÈùÍí ØõÖë Þ×í. 

- ÛI²ýèìß  
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ઇરનીષીન ઘીદૉ ઈષૉવૂ ગૉ ન્  ઼ળગીળફૂ ગજૉળૂક 

ફીર ઇફૉ ઽ્ ્ કિભ઼ ુફષી઼  ધીફ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ 

જૂભ ઞફળવ રૉફૉઞળ, ઙૃઞળીદ ડૉવૂગ્ર ઼ગર્વ 
ડૉવૂગ્ર યષફ, ઼ૂ.જી. ળ્ણ, ફષળઅ ઙબળૃી, ઇરનીષીન 

ૂ ઼ત્ લબીવ  
જૂભ ઞફળવ રૉફૉઞળ, 

ઙૃઞળીદ ડૉવૂગ્ર ઼ગર્વ  

ળ૮૬૱૩૱૨૨ 

ળ૮૬૱૩૫૨૨-ભૉ   
ળ૮૬૬૬બ૨૨  
૯૬ળ૯૮ ૨૯૮૯૮  

-- 

ૂરદૂ ઼ૃજાદી ળૉ .  
ઞફળવ રૉફૉઞળ (ફીથી)  

ળ૮૬૱૩૨૯૨ 

ળ૮૬૱૩ળ૯૯-ભૉ   
ળ૫ળ૮૨૫૨૨  
૯૬ળ૯૫ ૩૬૫૯૯  

-- 

ુ ન્ ઼ ૂબીવ ઞફળવ રૉફૉઞળ, ઇરનીષીન ડૉવૂગ્ર ણૂ  ડર્ ૂગડ 
ઙૃવમીઉ ડૉ ગળી ડૉવૂભ્ફ ઑગ઼જૉન્ ઞ ુમ  ણીંઙ, ઈઅમીષીણૂ, ઇરનીષીન-૮ 

ૂ ઑ઼.ગૉ .યઅણીળૂ  
ુ ન્ ઼ ૂબીવ ઞફળવ 

રૉફૉઞળ, ઇરનીષીન 

ડૉવૂગ્ર ણૂ  ડર્ ૂગડ 

ળ૮૫૨૩૩૨૨ 

ળ૮૫૨૱૯૨૨-ભૉ   
ળ૮૯ળ૱૫૨૨  
૯૬ળ૮૮ ૨૩૭૭૭  

-- 

ૂ ઑ.ગૉ . ુ બીઢૂ  
ઞફળવ રૉફૉઞળ 

(ુષ ીબફ)  

ળ૮૫૨૫૱૨૨ 

ળ૮૫૨૫ળ૨૨-ભૉ   
ળ૮૯૮૭૨૭૩  
૯૬ળ૮૮ ૯૯૨૱૱  

-- 

બ્  ડ રી  દળ ઞફળવ, ઙૃઞળીદ ઼ગર્વ, ઇરનીષીન 

઼ૃ ૂ ગ થી ુબ  વીઉ  
જૂભ બ્  ડ રી  દળ ઞફળવ 

ળબબ૨બ૬ળ૬ 

ળબબ૨બળ૯બ-ભૉ 
ળ૮૬૬૩૬બ૨  
૯૯૩ળ૯ ૱૱૬૨૨  

ગષીડર્ ળ ફઅ. ૩, અ઼જીળ ઇુપગીળૂ 

ગષીડર઼્ ફજીગ, વ્ ઙીણર્ફ, ફૉદીજી 

ળ્ણ, ઑવૂ઼ ૂઞ, 

ઇરનીષીન-૮.  

ફૉસફવ ઑળબ્ડર્  કધ્ળૂડૂ (ષૉ  ડફર્ ળૂજીલફ)  
ઑ઼.ષૂ.બૂ.ઈઉ. ઑળબ્ડર્, ઇરનીષીન.  

ૂ ઇફૃઞ ઇગર્ષીવ 
ઑળબ્ડર્  ણીલળૉગડળ 

ળળ૱૮૯ળ૩૩

ળળ૱૮૫બ૮૩-ભૉ   
ળ૯બ૨ળ૬૫૫ 
૯૱ળબ૨ ળ૬૨ળળ

  

઼ૂ-૬૨૩, અ઼ઙીધ ઼ૂ  ષળ, 

ણૂરીડર્ફૂ મીઞૃરીઅ, ર્ડૉ ળી, 

ઇરનીષીન. 

ૂ ઈળ.ગૉ .સૃગવી 
ઞફળવ રૉફૉઞળ ્ઞૉગડ 

ળળ૱૱બ૬૫બ

ળળ૱૱બ૬ળ૱-ભૉ 
ળ૫ળ૯૨૬૨બ 
૯૯૨૯૯ ૯૩૯૮૯ 

ઑફ-૨ળ,  ષીઙદ રઽવ, ર્ડૉ ળી, 

ઇરનીષીન 
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ફીર ઇફૉ ઽ્ ્ કિભ઼ ુફષી઼  ધીફ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ 

ુફલીરગ, ઑફ.઼ૂ.઼ૂ.ફૂ ગજૉળૂ  
ગૉ ન્ ડ્ળરૉન્ ડ ઑિળલી, ઽફૃરીફ ગૉ મ્ બ બી ૉ઼, સીઽૂમીઙ, ઇરનીષીન

ૂઙૉણૂલળ ઙઞૉન્  ુફઙર 
ષૂઑ઼ઑર,  
ણૉ પ્ લૃડૂ ણીલળૉગડળ ઞફળવ  

ળળ૱૮૱૨ળ૱
ળળ૱૮બ૬૯૫  

ળળ૱૮૨૬ળ૱ 
ળળ૱૮બ૮૯૯ 
૯૯૯૱૬૨બ૨૫૨ 

બૂ-૩૨, ગૉ મ્ બ ઽફૃરીફ 
ઑફ.઼ૂ.઼ૂ. ઽીઋ઼, સીઽૂમીઙ, 
ઇરનીષીન-૨૫ 

ગફર્વ ઈળ.ઑ઼.નૃઽીફ 
કભૂ઼ૂઑડીંઙ ણીલળૉગડળ  

ળળ૱૮૱૩૨બ ળળ૱૮ળ૫૯ળ 
૯૯૩૬બ૩૯૱૫૯ 

૮૩૱/ળ, ગૉ મ્ બ ઑિળલી, ગૉ મ્ બ 
ઽફૃરીફ, સીઽૂમીઙ, ઇરનીષીન-
૨૫ 

ણૂષૂટફવ કિભ઼, બુ  જર ળૉ  ષૉ, ફળ્ણી ળ્ણ, ઇરનીષીન-૬બ

ૂ ઑ.ઑ઼.ઙ ણ 
ણૂ.ઈળ. ઑર.  

ળળળ૨૬બ૱૱ ળળ૱૮બ૮ળબ 
૯૯ળ૬૨ ૯૫૨૨૨ 

ડૂ-ળ૫૩, સીઽૂમીઙ ળૉ  ષૉ કિભ઼ળ 
મઅઙવ્, સીઽૂમીઙ, ઇરનીષીન 

ૂ ઈળ.ઑફ. ઼ીન 
ઑ.ણૂ.ઈળ.ઑર.  

ળળળ૨૬બ૯૨ ળ૮બ૮૩૯૩બ 
૯૯ળ૬૨ ૯૫૨૨૩ 

૬૯, ઙીઅપૂગર્ીર  ળૉ  ષૉ કિભ઼ળ 
ગ્વ્ફૂ, ઑુવ઼ ૂઞ, ઇરનીષીન 

ૂ ઞૉ. ગૉ . ઞલઅદ 
બૂઈળક  

૪૪૨૬૭૯૩
 

૪૮૬૮૱૮૮૨ 
૯૯ળ૬૨ ૯૫૨૨૬ 

૮૫-મૂ,  ઙીઅપૂગર્ીર ળૉ  ષૉ 
કિભ઼ળ ગ્વ્ફૂ, ઑુવ઼ ૂઞ, 
ઇરનીષીન 

ૂ ણૂ. ગૉ . જીજ્ણૂલી 
઼ૂફૂ. ણૂ઼ૂઑર 

૪૪૪૨૩૯૯૨
 

૪૮૬૬૪૨૮૮ 
૯૯ળ૬૨ ૯૫૯૭૨ 

૭૱,  ઙીઅપૂગર્ીર ળૉ  ષૉ કિભ઼ળ 
ગ્વ્ફૂ, ઑુવ઼ ૂઞ, ઇરનીષીન 

બુ ર ળૉ ષૉ, ગીવૃબળૃ, ઇરનીષીન 

ૂ ષૂ. ગૉ . ુ બીઢૂ 
ઑ઼. ઑર. 

૪૪૩૮૯૩૱૯
 

૯૯૪૬૨૯૫૯૨૮ ઼ળ઼બૃળ ળૉ ષૉ ગ્વ્ફૂ ફઅ. ૩, 
સઽૉળ ગ્ડણી બ્વૂ઼ ડૉસફ ઼ીરૉ, 
ઇરનીષીન 

ૂ ગૉ . ગૉ . ષથગળ 
ડૉસફ ઇુપક્ષગ 

૪૪૩૮૯૩૱૯ ૯૯૪૬૨૬૭૩૩૩ ઼ૂ-૱૭, યીગળ ડૉફીરૉન્ડ, 
ો઼ઞબૃળ મ્ચી, ફળ્ણી ળ્ણ, 

ઇરનીષીન-૫૱૪૫૬૭. 

ૉ઼ ઉન્ ભળરૉસફ બ્ લૃળ્ 
ઇઘઅણ ઈફઅન ઽ્વ, ુષગડ્ળૂલી ઙીણર્ફ બી ૉ઼, ઇરનીષીન-૨૩

ૂ ઑર.ઑર.બૃળમૂલી  
ણૉ પ્ લૃડૂ ણીલળૉગડળ 

ળબબ૨૯ળ૩૯ 
ળબબ૨૮૯૱૫  
 

--  ઑભ-૩૨, ઞ ષ  વયબૃળી 
઼઼્ીલડૂ, ઇળુષઅન રૂવ ઼ીરૉ, 
ફળ્ણી ળ્ણ,  
ઇરનીષીન. 

ૂ ઞૉ.જી.બીડણૂલી  
 

ળબબ૨૯ળ૩૯ 
ળબબ૨૮૯૱૫  
 

ળ૮૯૮૯૬ળળ 
 
  

મૂ-ળ / ળ૩, ગરવૉ  ષળ 
ઑબીડર્રૉન્ ડ, મ્ણગનૉષ, 
ઇરનીષીન.  
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ફીર ઇફૉ ઽ્ ્ કિભ઼ ુફષી઼  ધીફ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ 

યીળદૂલ િળટષર્ મૉન્ ગ, ઙીઅપૂબવૃ બી ૉ઼, ઇરનીષીન-૩૬.

ૂ ઑ.ગૉ .મૉળી 
ળૂટૂલ્ફવ ણીલળૉગડળ 

ળ૯બ૬૨૯૬૫
ળ૯બ૬૩૮૬ળ-ભૉ   

ળ૮૬૮૬બ૬ળ 
૯૯ળ૯૯ ળ૯ળ૩બ

 

ણૂ-ળ૫, બળીઙ ઈળમૂઈઉ 
઼ૂફૂલળ કભૂ઼ ર઼્ ભવૉડસ્, 
ફષળઅઙબૃળી, ઇરનીષીન. 

ૂ ગૉ .જન્ જૃનફ, 
઼ૂજીઑર, 
(મૉન્ ગીંઙ કમ્ મૃડ઼્રૉફ) 

ળ૮બ૱ળ૫બ૯ 
ળ૮બ૱૮૯૩૱ 
ળ૮બ૱૫૫ળબ-ભૉ

 ૯૨૯૯૯ ૫૱ળ૨૯
  

મૂ-૩૩, બળીઙ ઈળમૂઈઉ 
઼ૂફૂલળ કભૂ઼ ર઼્ ભવૉડસ્, 
ફષળઅઙબૃળી, ઇરનીષીન.

૩૩, ઉન્ ભન્ ડર્ ૂ ણૂષૂટફ, ઽૉ ણ ગષીડ ર઼્, ઇરનીષીન

રૉઞળ ઞફળવ ઑ઼.ગૉ .ટી 
ઑ઼ઑર, ષૂઑ઼ઑર 
(જીક઼ૂ) 

૪૪૱૭૮૪૭૩
  

૯૬ળ૱બ ૩૨૩૩૨ ભવૉઙ  ડીભ ઽીઋ઼, ઇરનીષીન 
ગૉન્ ડ્ળરૉન્ ડ 

ૂઙૉણૂળ જી.સઅગળ 
ણૉ પ્ લૃડૂ જીક઼ૂ 
  

૪૪૱૮૯૪૱૨
  

-- --

ુ ન્ ઼ ૂબીવ ઑગીઋન્ ડન્ ડ ઞફળવફૂ ગજૉળૂ, (઼ૂ.ઑન્ ણ ઈળ.કણૂડ), ઙૃઞળીદ ઇરનીષીન
કણૂડ યષફ, ફષળઅ ઙબૃળી, ઇરનીષીન-૨૯

ુ ન્ ઼ ૂબીવ ઑગીઋન્ ડન્ ડ 
ઞફળવ 

ળ૮બ૮૱૨૱૩
ળ૮બ૮૨૱ળળ

-- --

ૂ ઑ઼.઼અધીફીષૉવ 
ણૉ પ્ લૃડૂ ઑગીઋન્ ડન્ ડ 
ઞફળવ (ઑણૂઑર) 

ળ૮બ૮ળ૩૬૱ -- -- 

ળૂજીલ્ફવ બી઼બ્ડર્  કિભ઼, 
ઑવ.ણૂ. ઑન્ જીફૂલળીંઙ ગ્વૉઞફૂ ઼ીરૉ ઙૃવમીઉ ડૉ ગળી, ઇરનીષીન-૨૮. 

ૂઑર.ણૂ.ઇઅદીથૂ 
ળૂટૂલ્ફવ બી઼બ્ડર્  
કિભ઼ળ 

ળ૮૫૨૨૮૨૫
ળ૮૫૨૯૩૩૱-ભૉ   

-- ઑવ.ણૂ.ઑન્ જીફૂલળીંઙ ઽ્  ડૉવ 
઼ીરૉ,ઙૃવમીઉ ડૉગળી, ઇરનીષીન. 

ૉ઼ન્ ડર્વ ઑણરૂફૂ  ડર્ૉ ડૂષ ડર્ ૂબ્ લૃફવ, ઇરનીષીન મૉન્ જ, 
મૂ.ણૂ.બડૉવ ઽીઋ઼, ઼ળનીળ બડૉવ  ડૉણૂલર ઼ીરૉ, ફષળઅ ઙબૃળી, ઇરનીષીન-૨૯

રીફ. ઞ  ડૂ઼ ૂ ષટીઽદ 
ઇવૂ સીઽ 
રૉમ્ મળ (ઞૉ) ઑન્ ણ 
ઘીદીફી ષણી 

ળ૮૬ળ૩૩૩બ ળ૮૮૯ળ૯૨૯ 
૯૯૯૯૱ ૯ળળ૬૩
  

ઑ-બ, ડીઙ્ળબીગર્  
ગ્.ક.ઽી.઼઼્ીલડૂ, મૉન્ ગ કભ 
મળ્ણી ઼઼્ીલડૂફૂ બી ૉ઼, 
ફષલીફફઙળ ળ્ણ, બીવણૂ, 
ઇરનીષીન-૨૯

રીફ. સઅગળ ઼ીન 
રૉમ્ મળ(ઑ)  

ળ૮૬ળબ૫૮૯ 
  

ળ૯૬૱૯બળ૫ ઑજ-૫૨ળ, ઉન્  દ ડીષળ, 
ણર્ ીઉષઉફ ઼ૂફૉરી બ ૉ઼, ધવદૉઞ, 
ઇરનીષીન
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ફીર ઇફૉ ઽ્ ્ કિભ઼ ુફષી઼  ધીફ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ 

ઉન્ ણૂલફ કઉવ ગ્બ ળૉ સફ 
૬૨૬, સૂઘળ ગ્મ્ પ્ વૉક્ષ, રૂઢીઘશૂ ઝ ળ  દી, ફષળઅ ઙબૃળી, ઇરનીષીન-૨૯

ૂ ષૂ.ગૉ .ઞલજઅ ફ 
 ડૉડ વૉષવ ગ્-
કણીર્ફૉડળ- ગર- 
ઑગટૂગલૃડૂષ ણીલળૉગડળ  

ળ૮૬૯૬૨૨૩ 
ળ૮૬૯૬૨૨ળ 
ળ૮૬૯૬૨૨૫ -ભૉ   

ળ૮૬૮૬૯૯૫  
૯૬ળ૱૱ ળ૮૱૬૱ 
 

ણૂ-૩૨, ઈઉક઼ૂ ળૉ઼ૂણૉ ન્ ઼ ૂલવ 
ગ્વ્ફૂ, ણ્ગડળ ઽીઋ઼ફૂ બીઝશ, 
બળૂરવ કર઼્્ીંઙ બી ૉ઼, ઈઅમીષીણૂ, 
ઇરનીષીન. 

ૂ ઑ.જી.ળીપફબૃળી 
ણૉ પ્ લૃડૂ ઞફળવ રૉફૉઞળ 
(કબળૉ઼ન્ ઼ ) 

ળ૮બ૮ળ૮ળ૫ 
ળ૮૬૯૬૩બ૫ -ભૉ   

ળ૮૬૨૱૫૯૯  
૯૬ળ૮૬ ૩૮૨૨૩ 
 

મૂ-૩૨, ઈઉક઼ૂ 
ળૉ઼ૂણૉ ન્ ઼ ૂલવ ગ્વ્ફૂ, ણ્ગડળ 
ઽીઋ઼ફૂ બીઝશ, બળૂરવ કર઼્્ીંઙ 
બી ૉ઼, ઈઅમીષીણૂ, ઇરનીષીન. 

ૂ ઼ૃઞફ઼ીંઙ ગૃરળૉ  
઼ૂફૂલળ ઑળબ્ડર્  ડરીર્ફવ 
રૉફૉઞળ 

ળળ૱૮૯ળળ૨
ળળ૱૮૮ળબ૮ -ભૉ   

ળ૮૬ળ૩૬૮૯  
૯૬ળ૮૬ ૩૮૨ળ૬ 
 

ઑવ-૫૨૫, ુસવીવૉઘ ગ્મ્ પ્ વૉક્ષ, 
૫જો રીશ, બ્વૂ઼  ડૉણૂલર ઼ીરૉ, 
સીઽૂમીઙ, ઇરનીષીન. 

નૄળનસર્ફ ગૉ ન્ , ણર્ ીઉષ ઉફ ળ્ણ, ધવદૉઞ, ઇરનીષીન-બ૬

ૂ ડૂ.ઑ઼.ઙઙફ 
ણીલળૉગડળ  

ળ૮૱બ૫૯૨ળ ળ૮૱બ૫૨૫૫ 
૯૬ળ૱ળ ૩૯બ૫૱
  

ઉ-૩/ળ, ઇક્ષળપીર ગ્વ્ફૂ, 
યીઉગીગીફઙળ, ધવદૉઞ, 
ઇરનીષીન 

ૂ ઑ.ગૉ .ઙૃપ્ દી 
઼ૃુ ન્ ડૉન્ ણીંઙ ઑન્ જીફૂલળ
  

ળ૮૱બ૫૱બ૬ ળ૮૱બ૩૫૨૯ 
૯૬ળ૮બ ૩૫૯૮૩ 

ઉ-૩/૩, ઇક્ષળપીર ગ્વ્ફૂ, 
યીઉગીગીફઙળ, ધવદૉઞ, 
ઇરનીષીન 

઼ીળ યીળદૂ ુફઙર, ઈગીસષીથૂ, ફષળઅ ઙબળૃી, ઇરનીષીન

ૂ મૂ.ઑર.બઅણલી  
 ડૉસફ ણીલળૉગડળ 

ળ૯બ૬૨૬૫૱ ળ૮૱બ૬૱૩૩ 
૯૬ળ૮૬૯૱૱૮બ
  

ઉ, ળ/૩, ઇક્ષળનસર્ફ, કવ 
ઉુન્ ણલી ળૉણૂલ્ ઑન્ ણ ડૂષૂ 
ગ્વ્ફૂ, ધવદૉઞ, ઇરનીષીન-બ૯ 

ૂરદૂ રૂફીક્ષૂ ઼ીંચષૂ  
 ડૉસફ ઑન્ જીફૂલળ 

ળ૯બ૬ળ૬૯બ 
  

ળ૮૱૯ળ૮૯૬ 
૯૱૯૯૩ ૯બબ૬૯

 

ઉ, ળ/ળ, ઇક્ષળનસર્ફ, કવ 
ઉુન્ ણલી ળૉણૂલ્ ઑન્ ણ ડૂષૂ 
ગ્વ્ફૂ, ધવદૉઞ, ઇરનીષીન-બ૯ 

ઉન્ ણૂલફ  બૉ઼ ળૂ઼જર્  કઙફીઉટૉસફ
 બૉ઼ ઑપ્ વૂગૉસન્ સ ૉ઼ન્ ડળ, જોપબૃળ ડૉ ગળી, ઇરનીષીન-૭૫

ણ્.ફષવઙૃઅણ ઈળ.ઈળ. 
ણીલળૉગડળ  

ળ૮૯૩૫૫૬૬ ળ૮૫૨ળ૨૮૨ 
૯૬ળ૮૯ ૬૯૮૬૨

ણીલળૉગડ ર઼્ મઅઙવ્, બૂ.ઈળ.ઑવ. 
બી ૉ઼, ફષળઅઙબૃળી, ઇરનીષીન-૨૯ 

ૂ િગળથગૃરીળ ઑ.ઑ઼. 
ઑ઼઼્ૂઑડ ણીલળૉગડળ  

ળ૮૯૩૫૫૬૯ 
  

ળ૮૯૬૱૯ળ૨ 
૯૬ળ૯૩ ૨૯૱૮ળ 

ઑ-૫૫, ૉ઼ડૉવીઉડ ઑબીડર્રૉન્ ડ, 
ગીરૉ  ષળ  ગૄવ બ ૉ઼, જોપબૃળ જીળ 
ળ  દી, ઇરનીષીન-૩બ
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ણૉ પ્ લૃડૂ ઼્  ડ ગુર ળફૂ ગજૉળૂ,

ઇઞઅડી ગ્રસીર્લવ ૉ઼ન્ ડળ, મૂ બ્ વ્ગ, ૬ધ્ રીશ, ઈ ર ળ્ણ, ઇરનીષીન-૩૬ 

ૂ ણૂ.ઑવ.રૂફી, 
ણૉ પ્ લૃડૂ ઼્  ડ ગુર ળ  

ળ૯બ૬૫૮૱૯

ળ૯બ૬૨૩૩૮ -ભૉ   
ળળ૱બ૨૯૮૨ ઉ, ૬/ળ૫, ઼ળગીળૂ 

ઇુપગીળૂકફી ભવૉડસ્ ણભફીશી, 

સીઽૂમીઙ, ઇરનીષીન-૨૬. 

ૂ ણૂ.઼ૂષીગૃરીળ 
઼ૃુ ન્ ડૉન્ ણૉ ન્ ડ કભ ઼્  ડ  

ળ૯બ૬૫૮૱૯ --  ૯, યઙૂળધ ડૉફીરૉન્ ડ, ગ્ડૉ  ષળ 

ળ્ણ, ર્ડૉ ળી, ઼ીમળરદૂ, 

ઇરનીષીન-૨બ 

ૉ઼ન્ ડર્વ ષૉળઽીઋ઼ીંઙ ગ્બ ળૉ સફ, ળૂજીલ્ફવ કિભ઼

ઋન્ ફુદ ુષ ીવલ ઼ીરૉ, રઽીવ  રૂ જીળ ળ  દી, બીવણૂ, ઇરનીષીન-૯ 

ૂ ષૂ.ગૉ .ત્ લીઙૂ  
 

ળ૮બ૱૩૯૱૯ 

ળ૮બ૱ળ૨૮બ 
ળ૮બ૱૨૬બ૩ 
ળ૮બ૱૨ળ૫૮ -ભૉ 

૬૨૨૫૱૬૫૨ 
૯૬ળ૯૨ ૨૯૨૯૮ 

઼ૂ-૯૫, ુષફ઼ ઑબીડર્રૉન્ ડ, 

ગીસ  ગૄવ બી ૉ઼, મ્ણગનૉષ, 

ષ  ીબૃળ, ઇરનીષીન-૩બ.  

 
 

 
´EÈë + ãV×ßÖë = ç_ÀSÕ 

ç_ÀSÕ + ÕìßlÜ = ìçã© 

´EÈë±ù FÝëßõ Ç_Çâ èùÝ Èõ, IÝëßõ Öß_Ã ÀèõäëÝ Èõ. ´EÈë ãV×ß ×ëÝ Öù 
ç_ÀSÕ ÚÞõ Èõ. ±Þõ ç_ÀSÕÜë_ ÕìßlÜ Ûâõ ±õËáõ ìçì© ÚÞí ½Ý. 

ÞßõLÄ ÜùØí 
રીફ. રૃખ્લરઅ ૂ 
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જી  વી ગવૉગડળ ૂક, જી  વી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ૂક, બ્વૂ઼ ગુર ળ ૂક, 
બ્વૂ઼ ઇુપક્ષગ ૂક, ળીઞલફૂ ુષઞ ગઅબફૂક,  ળીઞલફૂ લૃુફષ઼ીર્ડૂક, 

મ્ લૃુફ઼ૂબવ ગ્બ ળૉ સફ, ઼ળગૂડ ઽીઋ઼, ુષ ીરઙૅઽ 
જી  વી ગવૉગડળ ૂક 

જી  વ્ 
ડૉવૂભ્ફ ફઅમળ

ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ / ર્મીઉવ

ૂ ઽીળૂદ સૃક્વ 
ઇરનીષીન 

27551681 
27552144 -ભૉ  

22866514 
9978406201 

ૂ બૂ. ઈળ. ઼્રબૃળી 
ઇરળૉવૂ 

222307 
222710 -ભૉ 

222301 
9978406202 

ૂ ઈળ. ઑફ. જોહૂ 
ઈથન 

242871 
241575 -ભૉ 

261000 
9978406203 

ણૌ. ઑ઼. રૃળવૂ િકર્ર્ ફી 
ઘૉણી (ફિણલીન) 

2550856 
2552210 -ભૉ 

2556700 
9978406212 

ૂ ઈળ. ઞૉ. બડૉવ 
મફી઼ગીઅઢી (બીવફબૃળ) 

257171 
252740 -ભૉ 

257007 
9978406204 

ૂ બષદ ુ઼અઙ 
ય જ 

240600 
240602 -ભૉ 

240703 
9978406205 

ૂ જી. જી. ટીવીષીણૂલી 
યીષફઙળ 

2428822 
2427941 -ભૉ 

2568866 
9978406206 

ૂ ઞૉ. ઑર. વૃથૂ 
નીઽ્ન 

221999 
222005 -ભૉ 

9978406207 

ૂ બૂ. ગૉ . ઼્વઅગૂ 
ણીઅઙ (ઈઽષી) 

220201 
220294 -ભૉ 

220202 
9978406208 

ૂ ઼અજીષ ગૃરીળ 
ઙીઅપૂફઙળ 

23220630 
23259040 -ભૉ 

23254884 
23220324 
9978406209 

ૂ ઼અનૂબ ગૃરીળ 
જારફઙળ 

2555869 
2555899 -ભૉ 

2554059 
9978406210 

ૂ ઑ. ઑર. બળરીળ 
ઞૃફીઙત 

2650202 
2651332 -ભૉ 

2650203 
9978406211 

ૂ. ઑર. ધૉ ીળ઼ફ 
ગચ્ ઝ–યૃઞ 

250020 
250430 -ભૉ 

250350 
9978406213 

ૂ ઇઞલ યીનૃ 
રઽૉ઼ીથી 

222200 
222202 -ભૉ 

253365 
9978406214 
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જી  વ્ 
ડૉવૂભ્ફ ફઅમળ

ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ / ર્મીઉવ

ૂ ણૂ. બૂ. જોહૂ 
ફષ઼ીળૂ 

244999 
281540 -ભૉ 

246000 
9978406215 

ૂ રૂવીંન દ્ળષથૉ 
બઅજરઽીવ (ઙ્પળી) 

242800 
242899 -ભૉ 

242900 
9978406217 

ૂ જી. જી. િઽઅઙળીજીલી 
બીડથ 

233301 
233055 -ભૉ 

233300 
9978406218 

ૂ જી. ઑ. સીઽ 
બ્ળમઅનળ 

2243800 
2242527 -ભૉ 

2243801 
9978406219 

ૂ ઑજ. ઑ઼. બડૉવ 
ળીઞગ્ડ 

2473900 
2453621 -ભૉ 

2272900 
9978406220 

ૂ ઈળ. ઑર. બડૉવ 
ફરર્ની (ળીઞબૂબશી) 

222162 
222171 -ભૉ 

222162 
9978406216 

ૂ ઞલ ગીસ સૂષઽળૉ  
઼ીમળગીઅઢી (િઽઅરદફઙળ) 

241001 
241611 -ભૉ 

241002 
9978406221 

ૂ ઑ. ઞૉ. સીઽ 
઼ૃળદ 

2471121 
2465116 -ભૉ 

2669080 
9978406222 

ૂ ઇફૃબર 
઼ૃળૉ ન્ ફઙળ 

282200 282201 
9978406223 

ૂ ુષઞલ ફૉઽળી 
ષણ્નળી 

2433000 
2431093 -ભૉ 

2313131 
9978406224 

ૂ ઑફ. બૂ. ઢીગળ 
ષવ઼ીણ 

253613 
249335 -ભૉ 

253060 
9978406225 

ૂ ઼ૂ. ઑર. મવીદ 
દીબૂ 

224400 
201281 -ભૉ 

220221 
9978405364 
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જી  વી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ૂક 

જી  વ્ 
ડૉવૂભ્ફ ફઅમળ

ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ / ર્મીઉવ

ણૌ. ળીઞૉન્નળ ગૃરીળ 
ઇરનીષીન 

ળબબ૨૮૬૱૯  
ળબબ૨૯૯૮ળ -ભૉ   

૯૯૯૱૬ ૨૮ળળ૮  

ૂ ઈવ્ગગૃરીળ બીઅણૉ  
ઇરળૉવૂ 

ળળળ૫૩૫ 

ળળ૫૬૯ળ -ભૉ   

૯૯૯૱૬ ૨૮ળળ૯

ૂરદૂ ઇષઅુદગી ુ઼અઙ ખવઘ 
ઈથઅન 

ળ૬૩૩૩૨ 

ળ૬૫૱૯બ -ભૉ   

ળ૬૯૱બ૱

૯૯૯૱૬ ૨૮ળળ૱ 
ૂરદૂ રફૂહી જઅ ી 

ઘૉણી (ફિણલીન) 
ળબબ૯ળ૮ળ

ળબબ૨૱બ૩ -ભૉ 

ળબ૫ળ૱૨ળ  
૯૯૯૱૬ ૨૮ળ૫૯  

ૂ ઑર. મૂ. બડૉવ 
મફી઼ગીઅઢી (બીવફબૃળ) 

ળબ૬૨૮૨ 

ળબળ૨૮૫ -ભૉ   
ળબ૫૨ળ૯ 

૯૯૯૱૬ ૨૮ળળ૯ 
ગૃ. ુષ ી યીવ 
ય જ 

ળ૬૨૮૨૫ 

ળ૬૨૯બ૩ -ભૉ   
૯૯૯૱૬ ૨૮ળ૫૨ 

ૂ ળથજીદ ગૃરીળ ઞૉ. 
યીષફઙળ 

ળ૬ળ૮૱૩૨  
ળ૬૫૨ળ૯બ -ભૉ 

ળબ૮બ૯બબ 

૯૯૯૱૬ ૨૮ળ૫૩ 
ૂ ઞૉફૃ નૉષફ 

નીઽ્ન 
ળ૫૯૨૮૮ 

ળ૫૯૩૫૱ -ભૉ   
૯૯૯૱૬ ૨૮ળ૫ળ 

ૂ ળીઞૉસ રન્ઞૃ 
ણીઅઙ (ઈઽષી) 

ળળ૨ળ૭૬ 

ળળ૨૬૬૬ -ભૉ   
૯૯૯૱૬ ૨૮ળ૫૫ 

ૂ ઑર. ઑ. ઙીઅપૂ 
ઙીઅપૂફઙળ 

ળ૫ળળળ૮૩૱  
ળ૫ળળ૫ળ૮૮ -ભૉ   

ળ૯૬૬૮બ૨૭ 

૯૯૯૱૬ ૨૮ળ૫૬  
ૂ ઇઞલ ગૃરીળ 

જારફઙળ 
ળ૭૭૫૯૨૩  
ળ૭૭ળ૫૯૬ -ભૉ   

૯૯૯૱૬ ૨૮ળ૫૭ 

ૂ મન્ઝી ફૂપૂ બીફૂ 
ઞૃફીઙત 

ળ૮૭૩૨૨૩  
ળ૮૭૩ળળળ -ભૉ   

ળ૮૭૩૨૨ળ 

૯૯૯૱૬ ૨૮ળ૫૮  
ૂ ળીઞગૃરીળ મૂફૂષીવ 

ગચ્ ઝ–યૃઞ 
ળ૭૨૨૱૨ 

ળ૭૨૫૭૭ -ભૉ   
ળ૭૨૨૭ળ 

૯૯૯૱૬ ૨૮ળ૫૱  
ૂ ળીગૉસ સઅગળ 

રઽૉ઼ીથી 
ળળળ૫૨૩ 

ળળ૩૬૬૯ -ભૉ   
ળળળ૫૨૭ 

૯૯૯૱૬ ૨૮ળ૫૯  
ૂ ણૂ. ઑ. ઼ત્લી 

ફષ઼ીળૂ 
ળ૬૬ળ૯૯ 

ળ૬૬ળ૯૯ -ભૉ   
ળ૬૮૨૭૯ 

૯૯૯૱૬ ૨૮ળ૬૨  
ણૌ. ઼અધ્લી યૃ ળ 
બઅજરઽીવ (ઙ્પળી) 

ળ૭૫૫૯૯ 

ળ૬ળ૫૭૮ -ભૉ   
ળ૭૫૫૯૯ 

૯૯૯૱૬ ૨૮ળ૬ળ  
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જી  વ્ 
ડૉવૂભ્ફ ફઅમળ

ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ / ર્મીઉવ

ૂ ઽહર્ન બડૉવ 
બીડથ 

ળ૫ળ૯૫૮ 

ળ૫૬ળ૯૬ -ભૉ   
ળ૫૩૬૬૮ 

૯૯૯૱૬ ૨૮ળ૬૫  
ૂ ગૉ . મૂ. ય  

બ્ળમઅનળ 
ળ૬૫૱૨૫ 

ળ૬૫૱૨૫ -ભૉ   

૯૯૯૱૬ ૨૮ળ૬૬ 

ૂ ઑફ. મૂ. ઋબીધ્લીલ 
ળીઞગ્ડ 

ળ૬૯૯૨૨૱  
ળ૬૯૯૩ળ૱ -ભૉ   

ળ૬૯૯૩૬૬ 

૯૯૯૱૬ ૨૮ળ૬૭  
ણૌ. ુષકર્ીઅદ બીઅણૉ  
ફરર્ની (ળીઞબૂબશી) 

ળળળ૨૱૨ 

ળળળ૩૮૬ -ભૉ   
ળળળ૬૩૯ 

૯૯૯૱૬ ૨૮ળ૬૩  
ૂ ળુષગૃરીળ ઇળ્ળી 

઼ીમળગીઅઢી (િઽઅરદફઙળ) 
ળ૬ળ૫૭૨ 

ળ૬૨૱૯ળ -ભૉ   
૯૯૯૱૬ ૨૮ળ૬૮ 

ૂ ઞૉ. મૂ. ષ્ળી 
઼ૃળદ 

ળ૬ળળ૩૮૨  
ળ૬૩ળ૭૬૫ -ભૉ   

ળ૮૮૯૬૭૫ 

૯૯૯૱૬ ૨૮ળ૬૯  
ૂ  ગૉ . ગૉ . ુફળીવી 

઼ૃળૉ ન્ ફઙળ 
ળ૱૫૯૭ળ 

ળ૱૫૬૨ળ -ભૉ    
ળ૱૫૭૨૩ 

૯૯૯૱૬ ૨૮ળ૬૱  
ૂ ઑવ. ઼ૂ. બડૉવ 

ષણ્નળી 
ળ૬૫ળ૨ળ૯  
ળ૬૫૩૨૫૮ -ભૉ   

ળ૫૫૱૬૯૮ 

૯૯૯૱૬ ૨૮ળ૬૯  
ગૃ. બૂ. યીળધૂ 
ષવ઼ીણ 

ળ૭૫૩૱૬ 

ળ૬૱૫૩૭ -ભૉ   
ળ૭૫૨૱૮ 

૯૯૯૱૬ ૨૮ળ૭૨  
ૂરદૂ સીવૂફૂ ઇગર્ષીવ

દીબૂ (  લીળી)   

ળળળ૩૬૩ 

ળળળ૩૬ળ -ભૉ   

૯૯૯૱૬ ૨બળ૮૫  

 
 

Y 
ઇભ્લી઼, રક્કરદી, રીફષૂલ બૃ હીધર્, વ્ગ ગ લીથ 

રીડૉફૂ વીઙથૂ, લ્ઞફીકફૂ ઇફૉ દૉફૉ ઇરવરીઅ રગૄષીફીઅ 

઼ીપફ્ફૂ બ઼અનઙૂફૂ ુફથર્લ સુક્દ ઇફૉ ટણબૂ 

ઇરવૂગળથ ઑ ષઽૂષડ ગદીર્ રીડૉ  ઈષ લગ ઙૃથ ઝૉ 
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બ્વૂ઼ ગુર ળ ૂક 

જી  વ્ 
ડૉવૂભ્ફ ફઅમળ

ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ / ર્મીઉવ

ઇરનીષીન ળબ૮૫૫૮૫૮  ળ૯૨૯૯૯૯૩ 
૯૯૯૱૬ ૨૮ળબ૱  

ષણ્નળી ળ૬૫૩૬૩૬ 
ળ૬૫૩બ૩૭ 

ળ૫ળ૬૨ળ૨
ળ૫૭૭૫૩૫ 
૯૯૯૱૬ ૨૮ળબ૯ 

઼ૃળદ ળ૬૯૱૮૮૮ ળ૮૮૮૯૯૯  
૯૯૯૱૬ ૨૮ળ૱૯૩ 

ળીઞગ્ડ ળ૬બ૯૱૱૱  ળ૬બ૨૱૱૱
૯૯૯૱૬ ૨૮ળ૱૯  

બ્વૂ઼ ઇુપક્ષગ ૂક 

ઇરનીષીન ળ૮૱૯૨૬૬૨ 
ળ૮૱૯૩ળળ૯ -ભૉ  

ળ૮૱૮ળ૬૬૩ 
૯૯૯૱૬ ૨બ૨૮ળ 

ઇરળૉવૂ ળળળ૫૫૫ 
ળળળ૯૩૩ -ભૉ   

ળળળ૬ળ૬ 
૯૯૯૱૬ ૨બ૨૮૫ 

ઈથઅન ળ૮૨૨ળ૯ 
ળ૮૨૮ળ૫ -ભૉ 

ળ૮૩૫૫૫ 
૯૯૯૱૬ ૨બ૨૮૬ 

મફી઼ગીઅઢી (બીવફબૃળ) ળબ૨૬૬૬ 
ળબ૨૬ળ૯ -ભૉ   

ળબ૨૱૭૨ 
૯૯૯૱૬ ૨૭૨૮બ  

ય જ ળળ૫૮૫૫ 
ળળ૫૬૨૩ -ભૉ  

ળળ૫૫૫૨ 
૯૯૯૱૬ ૨૭૨૮૮ 

યીષફઙળ  ળ૭ળ૨૨૭૨  
ળ૭૩૨૮ળ૩ -ભૉ    

ળ૭૮૫૫૫૫ 
૯૯૯૱૬ ૨૭૨૮૯ 

ણીઅઙ (ઈઽષી)  ળળ૨ળ૬૱ 
ળળ૨ળળ૮ -ભૉ   

ળળ૨ળ૩૯ 
૯૯૯૱૬ ૨૭૨૮૯  

નીઽ્ન  ળળળ૫૨૨ 
ળળ૨૱૨૨ -ભૉ   

ળળ૫૫૨૨ 
૯૯૯૱૬ ૨૭૨૮૱  

ઙીઅપૂફઙળ  ળ૫ળ૩૨૯૨૩ ળ૫ળબ૯૩૬ળ 
ળ૫ળ૩૨૯૨૮ -ભૉ   

ળ૫૪ળ૨૭૯૯ 
૯૯૯૱૬ ૨૭૨૯૨ 

જારફઙળ  ળ૭૭૬ળ૨૫  
ળ૭૭૮૫૱ળ -ભૉ  

ળ૭૭૭૱૮૱ 
૯૯૯૱૬ ૨૭૨૯૩ 

ઞૃફીઙત  ળ૮૭૭૮૫૫  
ળ૮૭૨૭૨૩ -ભૉ   

ળ૮૭૭૮૬૬ 
૯૯૯૱૬ ૨૭૨૭૨  

ગચ્ ઝ (યૃઞ)  ળ૭૨૬૬૬ 
ળ૭૨૬ળ૯ -ભૉ   

ળ૭૨૱૭૨ 
૯૯૯૱૬ ૨૭૨૯૫  
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જી  વ્ 
ડૉવૂભ્ફ ફઅમળ

ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ / ર્મીઉવ

ષણ્નળી (બુ  જર ળૉ  ષ) ળ૬૩૯૫૨૨  
ળળ૫૭૭૭  
ળ૫૨૩૱ળ -ભૉ   

ળ૮૭ળ૭૬૯ 
૯૯૯૱૬ ૨૭૨૬૯  

ઘૉણી (ફિણલીન) ળ૭૭૨૩૭૨  
ળ૭૭ળ૯૭૨ -ભૉ   

 

રઽૉ઼ીથી ળળળ૩ળળ 
ળળ૭ળ૭૱ -ભૉ   

ળળળ૩ળ૫ 
૯૯૯૱૬ ૨૭૨૯૬  

ફરર્ની (ળીઞબૂબશી) ળળળ૩૮૯ 
ળળળ૫૩૮ -ભૉ   

ળળળ૩૮૮ 
૯૯૯૱૬ ૨૭૨૯૮  

બઅજરઽીવ (ઙ્પળી)  ળ૬ળળ૨૨ 
ળ૬ળ૱૩ળ -ભૉ   

ળ૬ળ૮ળ૯ 
૯૯૯૱૬ ૨૭૨૯૯  

ફષ઼ીળૂ  ળ૬૭૫૫૫/૫૬  
ળ૬૯૭૩૨ -ભૉ   

ળ૬૬૫૫૨ 
૯૯૯૱૬ ૨૭૨૯૭  

બ્ળમઅનળ  ળળ૩૩ળળળ 
ળળ૬૫૨૩૭ -ભૉ   

ળળ૩૩ળળ૫ 
૯૯૯૱૬ ૨૭૨૯૯  

બીડથ  ળ૫૨૩૨૬ 
ળળ૫૭૭૭  
ળ૫૨૩૱ળ -ભૉ   

ળ૫૨૭૨૨ 
૯૯૯૱૬ ૨૭૨૯૱  

ળીઞગ્ડ ( ળવ)  ળ૬૯૯ળળ૨  
ળ૬૯૭૭ળ૫  
ળ૬૯૮૨૭ળ -ભૉ    

ળ૬૯૯ળળ૩ 
૯૯૯૱૬ ૨૭૨૱૨ 

઼ૃળદ ( ળવ)  ળ૮૭૩૱૫૩  
ળ૮૭૩૱૫૬ -ભૉ   

ળ૯ળ૩૮૮૮ 
૯૯૯૱૬ ૨૭૨૱ળ  

઼ીમળગીઅઢી (િઽઅરદફઙળ) ળ૬૯૫૫૫ 
ળ૬૯૯૫૫ -ભૉ   

ળળ૫૫૫૫ 
૯૯૯૱૬ ૨૭૨૱૩  

઼ૃળૉ ન્ ફઙળ  ળ૱ળ૩૨૨ 
ળ૱ળ૱૩૭ -ભૉ   

ળ૱૭૨૭૩ 
૯૯૯૱૬ ૨૭૨૱૫  

ષણ્નળી ( ળવ)  ળ૬૩ળળ૭૭  
ળ૬૫ળ૮૨૬ -ભૉ    

ળ૬૩ળ૯૯૭ 
૯૯૯૱૬ ૨૮૨૯૬ 

ષવ઼ીણ ળ૭૬ળળળ 
ળ૭૫૬૨૱ 

ળ૬૱૨૭૫ 
૯૯૯૱૬ ૨૭૨૱બ  

દીબૂ (  લીળી) ળળળ૯૨૨ 
ળળ૨૩૨૨ -ભૉ   

ળળળ૯ળળ 
૯૯૯૱૬ ૨૭૨૱૨ 
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ળીજ્લફી મ્લૃુફુ઼બવ ગ્બ ળૉ સફ્ 
ઇરનીષીન મ્લૃુફુ઼બવ ગ્બ ળૉ સફ 

ૂ  ઈઊ. બૂ. ઙૐદર  

મ્લૃુફુ઼બવ ુગરસફળ 
૪૭૫૯૩૱૩૩ 
૪૭૫૭૪૱૪૱ 
૪૯૭૭૩૩૪૪ 

૪૮૬૪૨૮૨૨ ૯૯૯૯૨૨૯૯૯૯ 

ૂ ઑર.ઑ઼.બડૉવ  

ણૉ પ્લૃડૂ મ્લૃ. ગુર ળ 
(નુક્ષથ) 

૫૪૯૱૩૭૱૬ - ૯૫૯૮૩૬૯૮૯૪ 

ૂ ઈઊ. ગૉ . બડૉવ 

ણૉ પ્લૃડૂ મ્લૃ. ગુર ળ (રધ્લ)

૪૭૫૭૫૫૨૮ - ૯૨૯૯૯૨૨૨૪૪ 
 

ૂ ઑજ. ગૉ . વીઅચી  

ણૉ પ્લૃડૂ મ્લૃ. ગુર ળ (ઋ ળ)

૪૯૬૯૭૮૮૯ - ૯૮૱૯૮૨૨૨૬૬ 

ૂ િનવૂબ રઽીઞફ  

ણૉ પ્લૃડૂ મ્લૃ. ગુર ળ 
(બુ ર) 

૪૯૭૭૪૨૬૯ - ૯૫૯૮૩૩૫૨૩૨ 

ૂ લૃ.઼ૂ.બિણલી 

ણૉ પ્લૃડૂ મ્લૃ. ગુર ળ (બૄષર્) 
 

૪૯૭૮૪૭૱૮ - ૯૫૯૭૪૩૫૨૨૮ 

઼ૃળદ મ્લૃુફુ઼બવ ગ્બ ળૉ સફ 

ૂ ઼ૃ ૂ ઑ઼.ઇબથીર્ 

મ્લૃુફુ઼બવ ગુર ળ 

૪૬૪૪૪૬૬ - ૯૯૪૬૫૬૭૨૨૨ 

ણૌ. ૂ ઽૉરઅદ નૉ઼ીઊ  

ણૉ પ્લૃડૂ મ્લૃુફુ઼બવ ગુર ળ 
(ઽૉ ધ) 

૪૬૪૪૪૱૭-૱૯ - ૯૯૪૬૫૬૭૨૩૬ 

ૂ બૂ.ઞૉ.ટીવી 

ણૉ પ્લૃડૂ મ્લૃુફુ઼બવ ગુર ળ 

૪૬૪૪૪૪૩ ૪૪૭૮૨૫૨ 
૯૫૱૮૱૬૬૱૬ 

૯૯૪૬૫૬૭૨૨૩ 

ૂ ઼ૂ.ઞૉ.ઙીરૂદ  

ણૉ પ્લૃડૂ મ્લૃુફુ઼બવ ગુર ળ 

૪૬૫૩૭૱૯ - ૯૯૪૬૫૬૭૨૨૬ 

ૂ જીષથયીઊ બડૉવ   

ણૉ . મ્લૃુફ.ગુર ળ (પ્વીફ) 
 

૪૬૪૪૪૱૭-૱૯ - ૯૯૪૬૫૬૭૨૨૮ 
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ષણ્નળી મ્લૃુફુ઼બવ ગ્બ ળૉ સફ 

ૂ ઑર.ગૉ .ની઼ 

મ્લૃુફુ઼બવ ગુર ળ 

૪૬૫૫૫૬૬ 
૪૬૫૫૨૮૨ (ભૉ)

૪૯૯૪૪૫૫ 
૪૯૱૭૯૨૨ 

૯૱૪૭૨૱૫૮૪૩ 

ૂ ઼ૂ.ઑર.રગષીથી  

ણૉ પ્લૃડૂ મ્લૃુફુ઼બવ ગુર ળ 
(ડૂ. બૂ.)  

૪૬૫૫૪૫૫ 
ઈઅદળૂગ-૪૭૪ 

- ૯૱૪૭૨૪૭૮૬૱ 

ૂ ઑ.ક.સરીર્  

ણૉ પ્લૃડૂ મ્લૃુફુ઼બવ ગુર ળ 
(ઽૉ ધ) 

૪૬૫૫૭૩૯ 
ઈઅદળૂગ-૪૭૯ 

૪૫૭૨૮૬૮ 
૯૱૯૯૭૭૩૪૬૯ 

૯૱૯૯૭૭૩૪૬૯ 

ળીઞગ્ડ મ્લૃુફુ઼બવ ગ્બ ળૉ સફ 

ૂ ણૂ.ઑજ. ય  
મ્લૃુફુ઼બવ ગુર ળ 

૪૪૪૬૩૫૫ 
૪૪૫૯૯૯૫ 

૪૬૮૭૱૭૯ ૯૪૪૯૮૨૫૯૨૩ 

ૂ ઑજ.ઑ઼.રઽૉદી  
ણૉ પ્લૃડૂ મ્લૃુફુ઼બવ ગુર ળ 
( ૉ઼ન્ડર્વ) 

૪૪૪૬૩૫૫ 
૪૪૫૯૯૯૫ 

- ૯૯૩૬૭૨૫૯૨૪ 

ૂ ઞૉ.ઈળ.ણ્િણલી  
ણૉ પ્લૃડૂ મ્લૃુફુ઼બવ ગુર ળ 
(બુ ર) 

૪૪૪૬૩૫૫ 
૪૪૫૯૯૯૫ 

૯૮૪૬૯૨૩૩૨૩ ૯૯૩૬૭૨૫૯૨૬ 

ૂ મૂ. બૂ. લીફ  
ણૉ પ્લૃડૂ મ્લૃુફુ઼બવ ગુર ળ 
(બુ ર) 

  ૯૯૩૬૭૨૫૯૨૫ 

જારફઙળ મ્લૃુફુ઼બવ ગ્બ ળૉ સફ 

ૂ બૂ. ષ બ 
મ્લૃુફુ઼બવ ગુર ળ 

૪૭૭૨૪૫૩ધૂ૫૭
ઑક઼્-૪૨૨ 

૯૪૪૯૮૨૫૯૨૩ - 

ૂ બૂ.ઑર.ણ્મળૂલી  
ણૉ પ્લૃડૂ મ્લૃુફુ઼બવ ગુર ળ 

૪૭૭૨૪૫૩ધૂ૫૭
ઑક઼્-૪૨૨ 

૯૯૩૫૪૮૮૫૫૫ - 

યીષફઙળ મ્લૃુફુ઼બવ ગ્બ ળૉ સફ 

ૂ ઑ.ઑ઼.બડૉવ 
મ્લૃુફુ઼બવ ગુર ળ 

૪૭૩૨૭૫૪ 
૪૬૫૯૯૨૨ 
ઊન્ડળફવ-૩૪૨ 
૪૬૪૱૮૪૱-ભૉ  

- - 

ૂ ઑર.મૂ.બઅ ી  
ણૉ પ્લૃડૂ મ્લૃુફુ઼બવ ગુર ળ 

૪૬૫૯૪૯૪ 
ઊન્ડળફવ-૩૪૩ 

૯૱૪૬૫૭૯૨૭૬ 
૪૭૮૮૫૨૨ 

- 

ૂ િનવૂબયીઊ ણૂ. નષૉ  
ણૉ પ્લૃડૂ મ્લૃુફુ઼બવ ગુર ળ 
(ષઽૂષડ) 

૪૬૫૯૯૯૯ 
ઊન્ડળફવ-૩૪૪ 

૯૬૪૮૬૯૨૫૩૭ 
૪૪૨૪૭૯૭ 

૯૯૪૮૯૯૯૱૱૱ 
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ઞૄફીઙત મ્લૃુફુ઼બવ ગ્બ ળૉ સફ 

ૂ ઈળ.ઑર.સરીર્ 
મ્લૃુફુ઼બવ ગુર ળ 

૪૮૭૨૬૭૨ 
 

૪૮૭૪૯૱૱ ૯૬૪૯૪૨૱૪૯૯ 

ૂ બઅઞબ કઅપૂલી  
ણૉ પ્લૃડૂ મ્લૃુફુ઼બવ ગુર ળ 

૪૮૭૩૯૨૩ - - 

ઙીઅપૂફઙળ મ્લૃુફુ઼બવ ગ્બ ળૉ સફ 
બ્વ્ગ ફઅ. ૬, ગર્ીઋન્ણ ફ્વ્ળ, ણૌ. જીષળીઞ રઽૉદી યષફ, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઼ૂ. ઈળ. ઘળ઼ીથ 
મ્લૃુફુ઼બવ ગુર ળ 

૪૫૪૪૨૬૬૨ 
 

- ૯૯૯૱૬૨૮૭૯૯ 

ૂ ઞૉ. મૂ. મીળોલી 
ફીલમ મ્લૃુફુ઼બવ ગુર ળ 

૪૫૪૭૫૮૨૯ 
 

- ૯૱૯૯૭૩૱૪૬૩ 

 
 
 

ABBBBBBBBBC 
ષઽૂષડ ગદીર્ રીડૉ  ઈષ લગ ઙૃથઆ 

ઇભ્લી઼, રક્કરદી, રીફષૂલ બૃ હીધર્, વ્ગ ગ લીથ 

રીડૉફૂ વીઙથૂ, લ્ઞફીકફૂ ઇફૉ દૉફૉ ઇરવરીઅ 

રૄગષીફીઅ ઼ીપફ્ફૂ બ઼અનઙૂફૂ ુફથર્લ સુક્દ ઇફૉ 

ટણબૂ ઇરવૂગળથ. 

FGGGGGGGGGH 
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ળીજ્લફૂ ુષઞ ગઅબફૂક 

ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ

રધ્ લ ઙૃઞળીદ ુષઞ ગઅબફૂ વૂ. 
ગ્બ ળૉ ડ કભૂ઼, ઼ળનીળ બડૉવ ુષ ૃદ યષફ, ળૉ ઼ગ્ ર઼્,ષણ્નળી 

ૂ ઑવ.જૃઈન્ ઙ્  
ઇધ્ લક્ષ  

ગ્બ ળૉડ કભૂ઼
  

૨૪૮૭-૪૯૱૯૯૨૨ 
૯૱૯૯૭૮૭૱૯૯ 

જીઈઉબૂ઼ૂઑવ ઽીઋ઼, 
ષ અ઼દ ુષઽીળ ઼઼્ીલડૂ 
ફજીગ, ઼રી ળ્ણ, ષણ્નળી 
૫૯૨૨૨૱ 

ૂ ઈળ.ક.ઙીઅપૂ 
રૃખ્ લ ઉઞફૉળ (ડૂ.ઑન્ ણક) 

ગ્બ ળૉડ કભૂ઼
  

૨૪૮૭-૪૫૫૩૩૮૨ 
૯૱૪૭૨૨૮૨૯૯ 

૩૬, કરબીગર્  ઼઼્ીલડૂ, 
ઇગ્ડી  ડૉણૂલર ફજીગ, 
ઇગ્ડી,ષણ્નળી-૫૯૨૨૪૨ 

ૂ ઑ઼.ઑ.બ્ડી  
રૃખ્ લ ઉઞફૉળ (બૂ.ઑન્ ણ઼ૂ) 
  

ગ્બ ળૉડ કભૂ઼
  

૨૯૯૪૭૪૨૱૨૬૯ ૩૫, ૂફીધગૃઅઞ ણૃપ્ વૉક્ષ, 
ઑ઼.ડૂ.ગ્વ્ફૂ બીઝશ, 
ઙ્ ૂ ળ્ણ, ષણ્નળી 
૫૯૨૨૪૩ 

ૂ ગૉ .ઈળ.સીઽ  
ઞફળવ રૉફૉઞળ 
(ઑભ.ઑન્ ણઑ) 

ગ્બ ળૉડ કભૂ઼
  

૫૨૭૪૩૬૩ 
૯૱૯૯૪૨૨૮૭૩ 

૬૨૪, ્ગ ઑબીડર્રૉન્ ડ, 
ષૉગ઼ૂફ–ઋરીર્ ળ્ણ, 
ઇજીદફઙળ બી ૉ઼, ષણ્નળી  

ૂ ગૉ .ઑર.ઇઅદીથૂ  
ગઅબફૂ ૉ઼કર્ૉડળૂ  

ગ્બ ળૉડ કભૂ઼
  

૪૫૯૪૫૮૬ 
૯૱૯૯૪૨૨૮૯૫ 

૫૨૮/૨૯, દૂયી 
ગ્મ્ પ્ વૉક્ષ, ઇ થીજવ મ઼ 
 ડૉન્ ણ ઼ીરૉ, ઼રદીળ્ણ, 
ષણ્નળી ૫૯૨૨૪૫ 

નુક્ષથ ઙૃઞળીદ ષૂઞ ગઅબફૂ વૂ. ઼ૃળદ

ૂ ઑવ.જૃખઙ્  
જૉળરૉફ 

૨૪૮૭-૪૫૫૯૩૬૱ ૯૱૯૯૭૮૭૱૯૯ 
૨૪૮૭-૪૯૱૯૯૨૨ 

જીઈઉબૂ઼ૂઑવ ઽીઋ઼, ન્ લૃ 
઼રી ળ્ણ, ષણ્નળી. 

ૂ જી.ગૉ .ુ઼અઽી  
રૉફૉઞીંઙ ણૂળૉગડળ 

૨૪૮૩-૪૱૨૬૪૨૩ ૯૱૯૯૪૨૨૮૨૫ 
૨૪૮૭-૪૪૯૨૩૭૬ 

૪૮-ઈસીર્ષીન મઅવ્ટ, ળીઞ 
ઽઅ઼ ડ્ગૂટફૂ બી ૉ઼, ણૃઅ ર઼ 
ળ્ણ, બૂબવ્ન, ઼ૃળદ. 

ૂ ઼અઞલ ૂષી  દષ  
ઈઉ.જી.(઼ૂગલૃળૂડૂ) ઑન્ ણ 
જૂભ ષૂજીવન્ ઼  કભૂ઼ળ 

૨૪૮૭-૪૫૫૱૪૭૯ ૯૱૯૯૪૨૨૮૩૨ 
૨૪૮૩-૪૪૭૬૱૬૯ 

ઑ- ૯૨૬, ઑ  ગ્ફ પ્ વીટી, 
યૃવગીયષફફૂ બી ૉ઼, ઈફઅન 
રઽવ ળ્ણ, ઇણીઞથ, ઼ૃળદ 

ઋ ળ ઙૃઞળીદ ષૂઞ ગઅબફૂ ુવરૂડૉ ણ 

ગ્બ ળૉ ડ ગજૉળૂ, રઽૉ઼ીથી 

ઑ .ગૉ.ષરીર્, ઑર.ણૂ  ૪૪૪૨૯૯ ૪૫૪૬૯૭૮૫ 
૯૱૯૯૮૩૱૫૩૬ 

૩૩૨ /૩, ૉ઼ગડળ-૩, 
ઙીઅપૂફઙળ
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ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ

ઑર .જી.બડૉવ  

઼ૂ.ઊ. (કબ) 

૪૫૮૭૮૩ ૪૪૨૫૮૭ 

૯૯૪૭૪૩૪૨૯૩ 

૬ /ગીનમ્મળૂ ઼઼્ીલીડૂ ,

ઙીલ ૂ રઅનૂળ ળ્ણ ,

રઽૉ઼ીથી -૩  

બૂ. ઞૉ. બડૉવ 

઼ૂ.ઊ.(બૂઑન્ણબૂ) 

૪૪૪૪૫૨ ૪૯૩૪૨૩ 

૯૯૪૭૪૩૪૯૫૱ 

ઑ-૬ ,દૂ બદૂ ઽસર્૱ 

ળૉ઼ૂણ઼ૂ ,ુષ઼ફઙળ ળ્ણ 

રઽૉ઼ીથી-૩  

ઈળ .મૂ.ગ્ઢીળૂ  

જી.ઑર.  )ભીઊ(  

૪૪૪૱૱૨ ૯૯૪૭૪૩૨૪૱૱ ૩૪, ઈફઅન ઑબીડર્રડ, 

રથૂફઙળ, ઞઙીયીઊ બીગર્, 

ઇરનીષીન 

બુ ર ઙઞૃળીદ ષૂઞ ગઅબફૂ ુવરૂડૉ ણ,  ળીઞગ્ડ 

ૂ ઑ઼. મૂ. ળીષવ 
રૉફૉઞીંઙ ણીલળૉગડળ  

૪૫૱૨૬૪૭ -૬૪૯
૪૫૱૨૬૪૱-ભૉ  

૯૯૪૭૪૬૭૯૯૫ 
૯૱૯૯૪૨૨૮૪૯  
૯૯૪૭૪૩૪૯૯૯

ઙષર્રૉન્ ડ મઅઙવ્,ઽ્રઙીણર્, 
ગમ્બીઋન્ણ, ળીઞગ્ડ  

ૂ ઑર. મૂ. બડૉવ 
જોઊન્ડ રૉફૉઞીંઙ ણીલળૉક્ડળ 

૪૫૱૨૬૪૭ -૬૪૯
૪૫૱૨૬૪૱-ભૉ 

૪૬૭૯૨૮૬   
૯૱૯૯૪૨૪૪૩૭ 

જારફઙળ ળ્ણ, ઑવઑભ-૪, 
઼ળગીળૂ ક્ષીડળર્  ફઅ.ઊ-૯, 
ગૉડૉઙળૂ ઊ, ળીઞગ્ડ 

ૂ ઑર  .મૂ .જાણૉજા  
રૃખ્ લ ઉઞફૉળ )ડૉગફૂગવ (  

૪૫૱૨૬૪૭ -૬૪૯ 
૪૫૱૨૬૪૱-ભૉ  

૪૭૬૩૬૨૬   
૯૯૪૭૪૩૪૯૯૩  

ળીપૉિકર્  ફી ફષલૃઙ ઼઼્ીલડૂ, 
૬/૮ફ્ ઘૄથ્, ઞોફ 
ઈઊરમવ યષફફૂ મીઞૃરીઅ, 
ળોલી ળ્ણ, ળીઞગ્ડ 

ૂ ણૂ  .ઞૉ .બીળૉ ઘ  
રૃખ્ લ ઉઞફૉળ  

૪૫૱૨૬૪૭ -૬૪૯
૪૫૱૨૬૪૱-ભૉ 

૪૭૯૩૫૫૱    
૯૯૪૭૪૩૫૯૯૯ 

ઇિળઽઅદ પ્ વ્ડ ફઅ  .૭૪/ઑ,  

બઅજીલદ ફઙળ  ૫ લૃુફ  .ળ્ણ, 
ળીઞગ્ડ.  

ૂ ઈળ. ઑફ. જાણૉજા 
રૃખ્ લ ઉઞફૉળ  

૪૫૱૨૬૪૭ -૬૪૯ 
૪૫૱૨૬૪૱-ભૉ 

૪૯૪૪૪૭૭ 
૯૱૯૯૪૨૨૯૪૱ 

ગોવી઼ ગૉષવર ગર્ૂફવૉન્ ણ 
઼઼્ીલડૂ, બ્વ્ગ ફઅ. ૱૯, 
મનીષફ ઼઼્ીલડૂ બીઝશ, 
ગીવીષીણ ળ્ણ, ળીઞગ્ડ  

ૂ ગૉ . ઑ઼. ર ગીફ 
ઞફળવ રૉફૉઞળ  
(ઑભ ઑન્ણ ઑ) 

૪૫૱૨૬૪૭ -૬૪૯ 
૪૫૱૨૬૪૱-ભૉ 

૯૯૪૭૪૩૩૮૯૯ ૪૨૪ ુ઼ધ્ પીધર્ ૩ 
સિઽન યઙદુ અ઼ઽ ઙીણર્ફ ઼ીરૉ ,

લૃુફ.ળ્ણ,ળીઞગ્ડ  

ૂ જી. ઑફ. ઼ લી 

રૃખ્ લ ઉઞફૉળ  

૪૭૪૩૯૮૨ -૮૩-

૮૪ 
૪૭૪૭૩૨૨ 
૯૯૪૭૪૩૫૯૯૮ 

ગૅ  થગૃઅઞ ઈનસર્ ગ્મ્ પ્ વૉક્ષફૂ 

બીઝશ, દૃહીળ ુ ષૉનૂફૂ 

ઽ્ુ બડવ બી ૉ઼, ઞૉવ ળ્ણ, 

યીષફઙળ  
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ફીર ગજૉળૂ ુફષી઼  ધીફ/ર્મીઉવ ુફષી઼  ધીફફૃઅ ઼ળફીરૃઅ

ળીજ્લફૂ લૃુફષુ઼ર્ડૂક
ઙૃઞળીદ લૃુફષુ ર઼્ડૂ, ફષળઅ ઙબૃળી, ઇરનીષીન

્. બિળરવ ુ ષૉનૂ 
ષીઊ઼ જીન્ ૉ઼વળ 

૪૮૫૨૩૫૩૬૩ ૪૮૫૨૮૪૩૯ - 

ૂ ઑફ. ગૉ . બડૉવ  
ણૉ પ્લૃડૂ મ્લૃુફુ઼બવ ગુર ળ

૪૮૭૩૯૨૩ - - 

ૂ ઑર.ઑફ.સીઽ  
ળજી ડર્ ીળ 

૪૮૫૨૫૯૮૪
૪૮૫૨૩૫૬૩-PBX 

૪૮૫૨૩૯૩૯-ભૉક઼્

૪૮૫૨૮૪૩૯ - 

઼ૐળી ર્   લૃુફષુ ર઼્ડૂ, લૃુફષુ ર઼્ડૂ ળ્ણ, ળીઞગ્ડ

ણૌ. ગરવૉસ જોહૂબૃળી 
ષીઊ઼ જીન્ ૉ઼વળ 

૪૭૯૮૱૨૪/
૯૮૫૫ 
૪૭૯૯૮૫૫-ભૉ

૪૭૯૮૪૯૯ - 

ૂ ગ બૉસ ુ ષૉનૂ 
્. ષીઊ઼ જીન્ ૉ઼વળ 

૪૭૯૮૫૬૯ ૪૭૱૱૬૨૯ - 

ણૌ.  ઙઞૉન્  જાફૂ  
ળજી ડર્ ીળ 

૪૭૯૱૭૨૩/
૬-૩૩- PBX

- - 

યીષફઙળ  લૃુફષુ ર઼્ડૂ, યીષફઙળ

્. ઑજ.઼ૂ.ુ ષૉનૂ 
ષીઊ઼ જીન્ ૉ઼વળ 

૪૬૪૮૭૩૯
૪૬૪૮૯૨૮-ભૉ

૪૬૪૯૨૱૮ - 

 
ળજી ડર્ ીળ 

૪૭૩૪૨૯૱
૪૭૩૫૯૬૫-ભૉ 
૪૬૫૨૨૨૪/૮/૯

- - 

ૂ ઽૉરજઅ ીજીલર્ ઋ ળ ઙઞૃળીદ બ્.મ્. ૪૩, લૃુફષુ ર઼્ડૂ ળ્ણ, બીડથ

ણૌ. ગૉ .ગૉ .સીઽ 
ષીઊ઼ જીન્ ૉ઼વળ 

૪૫૨૬૭૮
૪૫૫૮૬૯-ભૉ

- - 

ૂ રુથયીઊ જાબુદ 
ળજી ડર્ ીળ 

૪૪૨૯૫૪
૪૪૪૯૬૭ 
૪૫૩૯૩૯-ભૉ

- - 

઼ળનીળ બડૉવ  લૃુફષુ ર઼્ડૂ, ષ ય ુષ ીફઙળ

ણૌ. ઽિળફ બીત 
ઊન્જીઞર્ ષીઊ઼ જીન્ ૉ઼વળ 

૪૫૨૨૨૯
૪૪૮૱૨૨

૪૫૮૭૯૫ - 

ણૌ. મૂ. ફડળીઞ 
ળજી ડર્ ીળ 

૪૫૮૭૬૭
૪૫૮૬૯૭-ભૉ 
૪૫૯૪૭૱-ભૉ

- - 
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રઽીળીજા ઼લીજીળીષ  લૃુફષુ ર઼્ડૂ, ભદૉઽઙઅઞ, ષણ્નળી

્. ઈળ.ગૉ .ઙ્લૉવ 
ષીઊ઼ જીન્ ૉ઼વળ 

૪૯૯૭૮૨૨ 
 

૪૯૯૭૬૯૯ - 

ૂ ઑ.ષૂ.ઙૃ ી 
ળજી ડર્ ીળ 

૪૫૮૭૬૭ 
 

૪૯૯૬૮૯૭ - 

ષૂળ ફરર્ન ઼ીઋધ ઙઞૃળીદ લૃુફષુ ર઼્ડૂ, ઋપફી ળ્ણ, ઼ૃળદ

ણૌ. મૂ.ઑ. જાબુદ 
ષીઊ઼ જીન્ ૉ઼વળ 

૪૪૪૯૯૬૪ 
૪૪૪૫૨૯૱-ભૉ  

૮૭૯૫૬૯૯ 
૯૱૪૭૩૫૭૮૯૩ 

- 

ણૌ. બૂ. ગૉ .ઙતૂલી 
ઊન્જીઞર્ ળજી ડર્ ીળ 

૪૪૪૯૩૬૩-૬૮ 
૪૪૪૯૫૩૪-ભૉ  

૪૪૪૬૨૫૯ 
૯૱૪૭૩૮૫૫૯૭ 
 

- 

લીરજી ગૅ થ ષરીર્ ગચ્ઝ લૃુફષુ ર઼્ડૂ, યૄઞ

ણૌ. ઑ઼.જી.લીનષ 
ષીઊ઼ જીન્ ૉ઼વળ 

૪૮૨૪૬૭ 
૪૪૫૱૯૯-ભૉ 

૪૭૨૫૭૨ - 

ૂ ઙ્ળ 
ઊન્જીઞર્ ળજી ડર્ ીળ 
 

૪૪૩૯૫૬ ૪૪૬૭૬૪ - 

ણૌ. મીમી ઼ીઽૉમ ઈઅમૉણગળ કબફ લૃુફષુ ર઼્ડૂ 
ઈળ.઼ૂ.ડૉ ગફૂગવ ઊન્ ડૂ ૃડ ગૉ મ્બ઼, ઙૃઞળીદ ઽીઊગ્ડર્  ઼ીરૉ ઑ઼.જી.ઽીઊષૉ, ઇરનીષીન-૮૨ 

ણૌ. રફ્ઞ ઼્ફૂ 
ષીઊ઼ જીન્ ૉ઼વળ 

૪૪૱૮૱૱૬૩/ 
૯૮૯૩ 
૪૪૱૮૯૮૯૩-ભૉ-
PBX

૯૱૪૭૨૱૬૪૱૭ - 

ૂ ઑ઼.ઑજ.મીળ્ડ 
ઊન્જીઞર્ ળજી ડર્ ીળ 

૪૪૱૭૨૩૱૬ 
૪૪૱૮૯૮૯૩-ભૉ 

૪૮૯૫૬૯૩૩ - 

ઙૃઞળીદ ુષ ીબૂઢ, ઈ રળ્ણ, ઇરનીષીન-૩૬ 

ણૌ. ઼ૃનસર્ફ ઈલઅઙળ 
ષીઊ઼ જીન્ ૉ઼વળ 

૪૯૭૬૩૫૯૪ - - 

ણૌ, ળીઞૉન્  ઘૂરીથૂ 
ળજી ડર્ ીળ 

૪૯૭૬૮૯૮૯ ૪૯૭૬૩૪૱૱ - 

઼ળનીળ ષ યયીઊ ફૉસફવ ઊન્ ડૂ ૃડ ઑન્ણ ડૉગફ્વ્જી, ઼ૃળદ 

ણૌ. બૂ. ણૂ. બ્ળૉ  
ણીલળૉગડળ 

૪૪૪૯૫૫૬ ૪૪૪૩૩૩૱ - 
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ૂ ઑજ. ઑ. બળરીળ 
ળજી ડર્ ીળ 

૪૪૭૪૪૪૪ 
૪૪૪૯૫૯૬-ભૉ 
૪૪૪૫૫૯૩-૯૬-
EPBX

૪૯૭૬૩૪૱૱ - 

ઙૃઞળીદ ફૉસફવ વ્ લૃુફષુ ર઼્ડૂ, ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ ષૂ. ઑ઼. રથૂ 
ણીલળૉગડળ 

૪૫૪૬૫૪૯૮ 
૪૫૪૬૫૫૩૯-ભૉ  

- - 

ૂ ઈળ. ઑજ. ઙ્ળીથૉ 
ઑણરૂફૂ ડર્ૉ ડૂષ કભૂ઼ળ 

૪૫૪૬૫૫૨૱ - - 

ૂ ઼્રફીધ અ઼ ગૅદ લૃુફષુ ર઼્ડૂ 
 ળીઞૉન્ યષફ ળ્ણ, ષૉળીષશ, જી. ઞૃફીઙત-૫૮૪૪૮૭ 

ણૌ. બઅગઞ ઑવ. જાફૂ 
ષીઊ઼ જીન્ ૉ઼વળ 

૪૬૬૭૫૩ ૪૬૬૭૫૨ - 

ણૌ. ઈળ. ઑફ. ગીધણ 
ળજી ડર્ ીળ 

૪૬૬૬૩૯-ભૉ ૯૫૪૱૪૬૯૮૯૨ - 

ુજ ણર્ન઼્ લૃુફષુ ર઼્ડૂ 
બૂ.ડૂ.઼ૂ. ુમ ણીંઙ, ઼ૉક્ડળ-૩૯, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ િગળૂડયીઊ જોહૂ 
જૉળરૉફ 

૪૫૪૬૯૯૬૬ ૪૫૪૬૯૯૬૬ ગૉ-૪૨૮, ૉ઼ક્ડળ-૩૯, 
ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂરુદ ઞલઅુદ ઑ઼. ળુષ 
રૃખ્લ ગીળ્મીળૂ ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૭૬૨૨૨ ૪૫૪૬૫૱૩૩ ૩૮/૩, ઘ-ડીઊબ, 
ૉ઼ક્ડળ-૩૯, ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ુમબૂફ ઞૉ. ય  
ળજી ડર્ ીળ 

૪૫૪૬૬૭૮૯ ૪૫૪૫૩૩૭૯ 
૯૯૪૯૬૪૱૮૮૯ 

૪૯૯/૪, ૉ઼ક્ડળ-૯ઑ, 
ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ ઑર. જી. લી઼ 
ઘી઼ ભળઞ બળફી ઇુપગીળૂ 

૪૫૪૬૬૭૮૯ ૯૯૪૭૭૨૬૨૱૩ ૬૨૫, સીઅગૃદવ ફ્વૉટ઼્, 
ઊ઼ફબૃળ, ઇરનીષીન. 

 
 

વીયરીઅ ઽ્લ ત્લીળૉ  દરીળૂ ઘૃસીરદ ગળૉ  ઇફૉ 

દરૉ ઋબલ્ઙૂ ફ ઽ્ ત્લીળૉ  દરફૉ ત્લજી નૉ, 

ઑષી રફૃ લધૂ ઼ીષપ ળઽ્
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ઙૃઞળીદ ઋજાર્ ુષગી઼ ુફઙર વૂરૂડૉ ણ 
઼ળનીળ બડૉવ ુષ દૃ યષફ, ળૉ ઼ગ્ ર઼્, ષણ્નળી-૫૯૨૨૨૯ 

ૂ ઑવ. જૃઈઅઙ્ 
રૉફૉઞીંઙ ણૂળૉગડળ 

૨૪૮૭-૪૫૫૯૩૬૱ ૯૱૯૯૭૮૭૱૯૯ 
૨૪૮૭-૪૯૱૯૯૨૨ 

જીઈઉબૂ઼ૂઑવ ઽીઋ઼, ન્ લૃ 
઼રી ળ્ણ, ષણ્નળી. 

ૂ બૂ.ઑજ.ળીથી  
ણૂળૉગડળ (ડૉગફૂગવ) 

૨૪૮૭-૪૫૫૱૬૯૱ ૯૱૯૯૪૨૨૮૨૫ 
૨૪૮૭-૪૪૯૨૩૭૬ 

૩-યીષફી ઑબીડર્રૉન્ ડ, 
ગરવીબીગર્  ઑબીડર્રૉન્ ડફૂ 
઼ીરૉ, ઉવ્ળીબીગર્, ષણ્નળી. 

ઙૃઞળીદ  ડૉ ડ ઉવૉગડર્ ૂ઼ૂડૂ ગ્બ ળૉ સફ વૂરૂડૉ ણ 
઼ળનીળ બડૉવ ુષ દૃ યષફ, ળૉ ઼ગ્ ર઼્, ષણ્નળી-૫૯૨૨૨૯ 

ૂ ણૂ. ઞૉ. બીઅણૂલફ  
જૉળરૉફ  

૪૫૪૭૨૯૯૩  
૨૪૮૭-૪૫૫૱૪૯૯  
૨૪૮૭-૪૫૫૭૮૩૭ 

૪૫૪૬૯૯૨૫
૯૯૯૱૬૨૭૱૩૩ 

ઘ-૪૩૬, 
ૉ઼ગડળ-૩૯, ઙીઅપૂફઙળ  

ૂ બૂ. ઑજ. ળીથી  
રૉફૉઞીંઙ ણીલળૉગડળ  

૨૪૮૭-૪૫૬૪૬૯૩ ૨૪૮૭-૪૪૯૨૩૭૬ 
૯૱૯૯૪૨૨૮૨૫ 
 

૩, યીષફી ઑબીડર્રૉન્ ડ, 
ગરવી બીગર્ફૂ ઼ીરૉ, 
ઉવ્ળીબીગર્, ષણ્નળી.  

ઙૃઞળીદ ઑફઞીર્ ડર્ ીન્ ઼ રૂસફ ગ્બ ળૉ સફ વૂરૂડૉ ણ 
ગ્બ ળૉ ડ કિભ઼, ઼ળનીળ બડૉવ ુષ ૃદ યષફ, ળૉ ઼ગ્ ર઼્, ષણ્નળી- ૫૯૨ ૨૨૯. 

ૂ ઑ઼.ગૉ . ફૉઙૂ  
રૉફૉઞીંઙ ણીલળૉગડળ 

૨ળ૮બ-ળ૫બ૫૨૱બ 
૨ળ૮બ-ળ૫૫૱૩બળ-ભૉ  

૨ળ૮બ-૮બ૱૬૫૩૩ 
૯૱૯૯ળ૨૨૮ળળ

 

ઑ-૬, ુષ ૃદફઙળ ગ્વ્ફૂ, 
ઞૃફી બીનળી ળ્ણ, ષણ્નળી. 
 

ણ્.ઑર.ગૉ . ઓલળ 
઼ૂફૂ. જૂભ ઞફળવ રૉફૉઞળ 
(ઑભઑન્ ણઑ) 

૨ળ૮બ-ળ૫૫૱૬૫૯ 
૨ળ૮બ-ળ૫બ૫૨૯૩-ભૉ

૨ળ૮બ-ળ૯બ૩૯બ૱ 
૯૱૯૯ળ૨૨૮ળબ
  

ઑ-બ, સીઅુદબીગર્  ઼઼્ીલડૂ, 
ષી઼થી ળ્ણ, ષણ્નળી-૩બ. 

ૂ ઑ઼.ષૂ. ઼ ૉ 
જૂભ ઞફળવ 
રૉફૉઞળ(ઑજઈળ) 

૨ળ૮બ-ળ૫બ૯૨૩બ 
૨ળ૮બ-ળ૫૩૩૨બ૬-ભૉ

૨ળ૮બ-ળ૫૯૨૨૬૮ 
૯૱૯૯ળ૨૨૮ળ૮
  

ઉ-૯ ઽષૉવૂ ીળ, 
ઑ઼.મૂ.ઈઉ. બીઝશ, 
૫૨રૂડળ ળ્ણ, લસ ગ્મ્ બવૉક્ષ 
઼ીરૉ, ઙ્ ૂ ળ્ણ, ષણ્નળી. 

ૂ ળ્રૂ યીડૂલી 
ઞફળવ રૉફૉઞળ(ઑજઈળ) 
 

૨ળ૮બ-ળ૫ળ૫૫૮૱ 
૨ળ૮બ-ળ૫૩૩૨બ૬-ભૉ

૨ળ૮બ-ળ૫૬૫ળળ૫ 
૯૱૯૯ળ૨૨૯ળળ
  

૩૯,રૂદ મઅઙવ્ટ, ઇરૂફ 
બીડીર્ પ્ વ્ડ બી ૉ઼, 
ઽીઉડૉન્ સફ ળ્ણ, ઙ્ ૂ, 
ષણ્નળી-૫૯૨૨ળ૫. 

ૂ ઑફ.ઑજ. ઼ૃધીળ            
રૃખ્ લ 
ઉઞફૉળ(ઑ઼.ઑવ.ણૂ.઼ૂ.) 

- ૯૱ળબ૮૨૫૩૯૯ મૂ-ળ/૱, ુષ ૃદફઙળ 
ગ્વ્ફૂ, ઞૃફી બીનળી ળ્ણ, 
ષણ્નળી. 
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ઇન્ લ ળીઞલ્ફી ુફષી઼ૂ ઈલૃગદ ઇુપગીળૂ ૂક 
ળીઞલફૃઅ ફીર RC િન  ઽૂ ઘીદૉફૂ ગજૉળૂફી ભ્ફ ફઅમળ ુફષી઼ૂ ઈલૃક્દ ુફષી઼ૂ ઈલૃક્દ  ઇુપગીળૂફૃઅ 

કભૂ઼ફૃઅ ઼ળફીરૃઅ 

ઈઅ નૉસ (૨૩૩)૪૫૫૱૬૨૩૮ 
(૨૩૩)૪૫૯૱૪૫૱૱-ભૉ 

ણૌ. ળઞદ યીઙર્ષ 
ુફષી઼ૂ ઈલૃક્દ 

૩, ઇસ્ગી ળ્ણ, ઈઅ નૉસ યષફ 

ઇ થીજવ- નૉસ (૨૩૩) ૪૫૨૩૬૩૫૮ 
(૨૩૩) ૪૫૨૩૫૯૱૮-ભૉ 

ણૌ. ઑ. ગૉ . ુર ી 
ઇગર્ ુફષી઼ૂ ઈલૃક્દ 

ગૐિડ લ રીઙર્, ઇ થીજવયષફ

ઈ઼ીર (૨૩૩)૪૮૩૩૮૬૬૬ 
(૨૩૩)૪૮૩૩૯૨૭૯-ભૉ 

ૂ ઑર. જી. ષૂ. ગૉ  યીફૃ 
ુફષી઼ૂ ઈલૃક્દ 

૩-ઑ઼.બૂ. રીઙર્, જીથક્લબૃળૂ 

યષફ, ઈ઼ીર યષફ 

ુમઽીળ (૨૩૩)૪૫૨૩૬૯૬૭ 
(૨૩૩)૪૫૨૩૭૨૫૭-ભૉ 

ૂ ઈવ્ગ ષપર્ફ જદૃષનૂ 
 ુફષી઼ૂ ઈલૃક્દ 

૭, ગૐિડ લ વીઊફ, ુમઽીળયષફ, 

ઝ ૂ઼ઙત (૨૩૩)૪૬૩૨૭૱૨૯ 
(૨૩૩) ૪૮૱૯૫૮૭૩-ભૉ 

ૂરદૂ ળૂજી સરીર્ 
ુફષી઼ૂ ઈલૃક્દ 

૯-઼ળનીળ બડૉવ રીઙર્, જઅનૂઙત 

યષફ 

ઙ્ષી (૨૩૩)૪૬૮૪૯૯૮૬ 
(૨૩૩)૪૬૮૪૯૯૭૮-ભૉ 

-- ૩૱-ઇ ૂદી ઼ૉળઙૂવ રીઙર્,  
ઙ્ષી ઼નફ 

ઙૃઞળીદ (૨૩૩)૬૮૪૯૱૯૨૩ 
(૨૩૩)૬૮૪૯૱૯૪૪-ભૉ   

ુફષી઼ૂ ઈલૃક્દ  

ઽળૂલીથી (૨૩૩)૪૫૫૱૬૫૭૬ 
(૨૩૩)૪૫૫૱૬૯૩૫-ભૉ 

ૂ બૂ. ગૉ . રઽીબી ી 
ુફષી઼ૂ ઈલૃક્દ 

ગ્બળફૂગ઼ રીઙર્, ઽળૂલીથી યષફ 

ઽૂરીજવ- નૉસ (૨૩૩)૪૫૯૩૮૭૯૬ 
(૨૩૩)૪૫૯૩૭૨૱૯-ભૉ   

ૂ મૂ. ગૉ . ઇગર્ષીવ 
ુફષી઼ૂ ઈલૃક્દ 

૪૯, ઼ૂગઅનળી ળ્ણ, િઽરીજવ યષફ 

ઞમ્રૃ ઇફૉ ગીુ રળ (૨૩૩)૪૬૮૩૩૭૨૮ 
(૨૩૩) ૪૬૮૬૱૩૨૫ 
(૨૩૩)૪૬૮૪૯૨૬૯-ભૉ 

ૂ ઑ઼. ઑ઼. ઼ીઽફૂ 
ઇગર્ ુફષી઼ૂ ઈલૃક્દ 

૭,  બૅથ્ષૂળીઞ ળ્ણ, ઞૉ. ઑન્ણ ગૉ . 

ઽીઋ઼ 

ગથીર્ડગ (૨૩૩)૪૮૱૱૯૱૩૬ 
(૨૩૩)૪૮૱૱૯૨૫૨-ભૉ 

ૂરદૂ ઞરૂળ 
ુફષી઼ૂ ઈલૃક્દ 

જીથક્લબૃળૂ ગથીર્ડગ યષફ

ગૉળીવી (૨૩૩)૪૫૫૮૱૭૱૩ 
(૨૩૩)૪૫૫૮૱૯૫૬-ભૉ 

ૂ ણૂ. ગૉ . ઼ીંઙ 
ુફષી઼ૂ ઈલૃક્દ 

૪૫, ઞઅદળરઅદળ ળ્ણ, ગૉળીવી ઽીઋ઼, 

ન્લૃ િન ઽૂ 

રધ્લ નૉસ (૨૩૩)૪૫૨૩૯૱૯૯ 
(૨૩૩)૪૫૨૩૯૬૮૩-ભૉ 

ૂ ષૉસ સરીર્ 
ુફષી઼ૂ ઈલૃક્દ 

૪, ઙ્બૂફીધ મળણ્વૂલી રીઙર્, 

રધ્લ નૉસ યષફ, ન્લૃ િન ઽૂ 

રઽીળી ર્ (૨૩૩)૪૫૫૱૱૨૯૭ 
(૨૩૩)૪૫૫૱૮૯૩૪ 
(૨૩૩)૪૫૫૱૯૯૭૯-ભૉ 
(૨૩૩)૪૫૯૱૪૱૨૬-ભૉ 

ણૌ. ઇરૂદીય ળીઞફ 
ુફષી઼ૂ ઈલૃક્દ ઇફૉ 

ઇગર્ ઼ુજષ,  

ગ્બળફૂગ઼ રીઙર્, રઽીળી ર્ડ યષફ 

રથૂબૃળ (૨૩૩)૪૮૱૯૫૨૨૯ 
(૨૩૩)૪૮૩૩૩૱૨૫-ભૉ 

ૂ સઅયૃ઼ીંઙ 
ુફષી઼ૂ ઈલૃક્દ 

૪, ઼ળનીળ બડૉવ રીઙર્,  
રુથબૃળ ઽીઋ઼, 

રૉપીવલ (૨૩૩)૪૫૯૯૫૪૨૮ 
(૨૩૩) ૪૫૨૩૬૬૯૩-ભૉ 

ૂ બઅગઞ ઞોફ 
ુફષી઼ૂ ઈલૃક્દ 

૯, ખળઅઙઞૉમ ળ્ણ, રૉચીવલ ઽીઋ઼ 
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ળીઞલફૃઅ ફીર RC િન  ઽૂ ઘીદૉફૂ ગજૉળૂફી ભ્ફ ફઅમળ ુફષી઼ૂ ઈલૃક્દ ુફષી઼ૂ ઈલૃક્દ  ઇુપગીળૂફૃઅ 

કભૂ઼ફૃઅ ઼ળફીરૃઅ 

રૂટ્ળર (૨૩૩)૪૮૩૭૫૭૮૫ 
(૨૩૩)૪૮૩૭૫૭૮૬-ભૉ 

ૂ ઑ઼. બૂ. ઼ીંઙ

ુફષી઼ૂ ઈલૃક્દ 
ઋરીસઅગળ નૂક્ષૂદરીઙર્ જીથક્લ બૃળૂ, 

રૂટ્ળર ઽીઋ઼. ફષૂ િન ઽૂ. 

ફીઙીવૉન્ણ (૨૩૩)૪૫૨૩૪૪૯૮૯ 
(૨૩૩)૪૫૯૯૬૪૬૨-ભૉ 

ૂ ણૂ. ગૉ . ય ી 
ુફષી઼ૂ ઈલૃક્દ 

૪૯-ખળઅઙટૉમ ળ્ણ, ફીઙીવૉન્ણ 

ઽીઋ઼, ફષૂ િન ઽૂ 

કિળ ઼ી (૨૩૩)૪૫૨૩૯૯૯૩ 
(૨૩૩)૪૫૨૩૨૱૫૯-ભૉ 

ૂ ઑ઼. ગૉ . યીઙર્ષ 
ુફષી઼ૂ ઈલૃક્દ 

૬-મ્ળણ્વૂલી રીઙર્, જીથક્લબૃળૂ 

ન્લૃ િન ઽૂ. 

બઅજામ (૨૩૩)૪૫૫૱૫૱૨૬ 
(૨૩૩)૪૫૯૱૪૬૬૱-ભૉ 

ૂ ગૉ . સૂષ ઼ીન 
ુફષી઼ૂ ઈલૃક્દ 

ગ્બુફ ગ રીઙર્, બઅજામ ઽીઋ઼ ફષૂ 
િન ઽૂ. 

ળીઞ ધીફ (૨૩૩)૪૫૫૱૩૫૫૫ 
(૨૩૩)૪૫૫૱૩૱૨૪-ભૉ 

ણૌ. ળીજીષ સરીર્ 
ઇગર્ ુફષી઼ૂ ઈલૃક્દ 

બીન્ ી ળ્ણ, ુમગીફૉળ ઽીઋ઼, ફષૂ 

િન ઽૂ. 

ળીઞ ધીફ (૨૩૩)૪૫૫૱૱૪૨૨ 
(૨૩૩)૪૫૫૱૩૱૨૪-ભૉ 

઼ૃ. ૂ ળુ ર ુ લનુસર્ 
ઇગર્ ુફષી઼ૂ ઈલૃક્દ 

બીન્ ી ળ્ણ, ુમગીફૉળ ઽીઋ઼, ફષૂ 

િન ઽૂ. 

઼ૂક્કૂર (૨૩૩)૪૮૱૱૫૨૪૮ 
(૨૩૩)૪૮૩૩૨૮૯૯-ભૉ 

ૂ ઇળુષઅનગૃરીળ  
ુફષી઼ૂ ઈલૃક્દ 

૩૪, બઅજુસવ રીઙર્, ઼ૂક્કૂર 

ઽીઋ઼, ફષૂ િન ઽૂ. 

દીરૂવફીણૃ (૨૩૩)૪૬૩૯૫૫૫૫ 
(૨૩૩)૪૬૩૯૫૩૨૨-ભૉ 

ૂ ઈળ. ઑફ. જ્મૉ

ુફષી઼ૂ ઈલૃક્દ 

૯, મૂળ ડૂગૉન્ જીદ રીઙર્, 

દીરૂવફીણૄ ઽીઋ઼, ફષૂ િન ઽૂ. 

ૂબૃળી (૨૩૩)૪૫૨૩૪૮૯૫ 
(૨૩૩)૪૫૯૯૫૱૪૯-ભૉ 

ૂ ઈળ. ગૉ . ષો લ 
ઇગર્ ુફષી઼ૂ ઈલૃક્દ 

જીથક્લ બૃળૂ, ગૐિડ લ રીઙર્, ુ બૃળી 

યષફ, ફષૂ િન ઽૂ. 

ઋ ળ નૉસ (૨૩૩)૪૫૫૩૨૬૨૱ 
(૨૩૩)૪૫૯૩૭૮૨૬-ભૉ 

ૂ બઅગઞ ઇગર્ષીવ 
ુફષી઼ૂ ઈલૃગત્ 

૬૨૩, ઇઅમીનૂબ, ૩૬ ગૉજી રીઙર્, 

ફષૂ િન ઽૂ. 

ઋ ળીઘઅણ (૨૩૩)૪૫૯૫૱૬૯૱ 
(૨૩૩)૪૫૯૫૱૬૯૯-ભૉ 

ૂ ઇફૃબ ષીપષીફ 
ઇગર્ ુફષી઼ૂ ઈલૃક્દ 

૩૨૬, ઉન્નળ ગીસ, ૪૩, 

મીળીઘઅયીળ્ણ, ફષૂ િન ઽૂ. 

બુ ર મઙીવ (૨૩૩)૪૫૯૬૪૮૯૭ 
(૨૩૩)૪૫૯૬૯૪૨૫-ભૉ 

ૂ યી ગળ ઘૃવમૉ 
ઇગર્ ુફષી઼ૂ ઈલૃક્દ 

ઑ-૪, ડૉડ ઑમ્બ્ળૂલી ુમ ણીંઙ, 

મીમી ઘીળ઼ીંઙ રીઙર્, ફષૂ િન ઽૂ. 

ઈનીરીફ-ુફગ્મીળ (૨૩૩)૪૮૩૩૯૭૯૨ ૂ પરર્ળીઞ 
્ડ્ગ્વ કભૂ઼ળ 

ઈઅનીરીફ-ુફગ્મીળ ઼ુજષીવલ 
઼ળગીળ, બ્ડર્ બ્વૉળ-૯૬૬૩૨૩ 

ટીળઘઅણ (૨૩૩)૪૮૯૫૯૨૭૯ 
(૨૩૩)૪૮૯૫૯૨૨૭-ભૉ 

ૂ ળીજીષગૃરીળ 
ુફષી઼ૂ ઈલૃક્દ 

ગૃ઼ૃરબૃળૂ બઽળૂ, ઊન્ણૂલફ 

ઑળવીઊન઼્ ગ્વ્ફૂ ફજીગ, 

ટીળઘઅણ, ષ઼અદ ુષઽીળ, ન્લૃ િન ઽૂ 

 (૨૩૩)૬૮૪૯૫૪૨૨ 
(૨૩૩)૬૮૪૯૱૯૨૨ 
(૨૩૩)૪૭૨૱૬૫૩૩ 
(૨૩૩)૬૮૪૯૫૪૪૫-ભૉ 
(૨૩૩)૬૮૪૯૫૪૨૨-ભૉ  
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ળીઞલ્ફી ્ડ્ગ્વ ઇુપગીળૂ ૂક 
ળીઞલફૃઅ ફીર ્ડ્ગ્વ ઇુપગીળૂ ડૉવૂભ્ફ ફઅમળ 

ઈઅ નૉસ ૂ ઑ. ઑફ. ઙફૉવી 
ઇગર્ ઼ુજષ ( ્ડ્ગ્વ) 

૨૬૨-૪૫૬૭૫૨૪૮ (O) 

 

ઇ થીજવ- 
નૉસ 

ૂ ડૂ. મગર્ી 
ળીજ્લ ્ડ્ગ્વ ઇુપગીળૂ 

૨૫૮૨-૪૪૩૪૫૯૩ (O)  

ઈ઼ીર ૂ ર્ઽફદી 
ફીલમ ઼ુજષ, ્ડ્ગ્વ 

૨૫૮૩-૪૪૮૪૱૪૫ (O)  

ુમઽીળ ૂ ુષઞલગૃરીળ ષરીર્ 
ફીલમ ઼ુજષ, ્ડ્ગ્વ 

૨૮૩૪-૪૪૪૩૯૯૩ (O) 
૨૯૯૫૬૯૫૯૩૭૩ (M) 

ઙ્ષી ૂ ઑ઼. ગૃરીળ ષીરૂ 
઼ુજષ, ્ડ્ગ્વ 

૨૱૫૪-૪૬૩૯૬૨૭ (O)

ઙૃઞળીદ ૂ ઞસષઅદ ઙીઅપૂ 
રૃખ્લ ્ડ્ગ્વ ઇુપગીળૂ ઇફૉ ફીલમ 

઼ુજષ ( ્ડ્ગ્વ) ઼ીરીન્લ ષઽૂષડ 
ુષયીઙ 

૨૯૯-૪૫૪૭૨૫૭૫ (O) 
૨૯૯-૪૫૪૪૪૫૯૨ (R) 
૨૯૯-૪૫૪૭૩૮૫૱ (F) 
૯૯૯૱૬૨૭૱૩૯ (M) 

ઽળૂલીથી ૂ ઽઅ઼ળીઞ ઼્ફૂ 
ઋબ  ઼ુજષ ( ્ડ્ગ્વ) 

૨૩૯૪-૪૯૬૨૭૩૮(O) 

ઽૂરીજવ- નૉસ ૂ ઇઞલ યઅણીળૂ 
઼ુજષ ( ્ડ્ગ્વ) 

૨૩૯૯-૪૮૪૩૱૯૪ 

ઞમ્રૃ ઇફૉ 
ગીુ રળ 

ૂ ઑ઼. ઑ઼. ઞમ્ષીવ 
ુફલીરગ ્ડ્ગ્વ 

૨૩૯૬-૪૬૯૮૱૱૱ 
૨૩૯૬-૪૬૭૭૨૪૫ 
૯૬૩૯૨૨૨૯૩૱  (M) 

ગથીર્ડગ ૂ િનષીગળ 

઼અલૃક્દ ઼ુજષ ્ડ્ગ્વ 
૨૱૨-૪૪૪૭૪૱૬૯(O)

ગૉળીવી ૂ ગૉ . ઇજીદગૃરીળ

ઇુપગ ઼ુજષ ઇફૉ ળીજ્લ ્ડ્ગ્વ 

ઇુપગીળૂ 

૨૬૯૩-૪૭૩૱૯૬૯

૨૬૯૩-૪૫૪૭૮૱૪-ભૉ 

રધ્લ નૉસ ૂ ઼અઞલ ગૉ . ુર ી 
ળીજ્લ ્ડ્ગ્વ કભૂ઼ળ 

૨૯૭૭-૪૬૬૩૫૭૫ (O) 

રઽીળી ર્ ૂ ઑ઼. ષૂ. ુમઞૃળ 

઼અલૃક્દ ઼ુજષ, ્ડ્ગ્વ 

૨૪૪-૪૪૨૪૫૩૫૪ (O) 

 

રથૂબૃળ ૂ લસગૃવ ુરડી 
ઇુપગ ઼ુજષ ઇફૉ ળીજ્લ ્ડ્ગ્વ 

ઇુપગીળૂ 

૨૫૱૭-૪૬૭૫૫૮૮ 

રૉપીવલ ૂ ઑજ.ઑર. ઼ીઅઙમવૂલઅઙ 
ળીજ્લ ્ડ્ગ્વ કભૂ઼ળ 

૨૫૮૬-૯૯૯૩૯૱ (O) 
૨૯૱૮૫૨૪૩૫૩૯ (M) 
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ળીઞલફૃઅ ફીર ્ડ્ગ્વ ઇુપગીળૂ ડૉવૂભ્ફ ફઅમળ 

રૂટ્ળર ૂ વીવ પષમ્રષો 
ળીજ્લ ્ડ્ગ્વ કભૂ઼ળ 

૨૫૱૯-૪૫૪૪૱૭૪ (O) 

ફીઙીવૉન્ણ ૂ ફૐુસદી ળ ીઘ્ 
્ડ્ગ્વ ઇુપગીળૂ 

૨૫૯૨-૪૪૯૨૨૮૱(ડૉવૂભૉક઼્) 
૨૫૯૨-૪૪૯૩૫૪૪  
૨૯૬૫૮૨૩૨૫૯૬ (M) 

કિળ ઼ી ૂ ઇસ્ગ ગૉ . ર્ઽન્દૂ  
ઇુપગ ઼ુજષ, ળીજ્લ ્ડ્ગ્વ 

ઇુપગીળૂ 

૨૮૯૬-૪૭૫૮૭૪૪ (O) 

 

બઅજામ ૂ ઼ૃઘષીંનુ઼અઙ  
ઇુપગ ઼ુજષ, ળીજ્લ ્ડ્ગ્વ 

ઇુપગીળૂ 

૨૩૯૪-૪૯૬૨૪૬૮ (O) 
૨૩૯૪-૪૯૬૨૯૫૮ (F) 

 

ળીઞ ધીફ ૂ સઅયૃ ઼ીન રૂથી 
્ડ્ગ્વ ઇુપગીળૂ 

૨૩૬૩-૪૪૪૯૭૱૮ (O) 
૨૯૬૩૬૫૪૫૱૯૯ (M) 

ળીઞ ધીફ ૂ રઽરઅન દીળૂગઘીફ 
્ડ્ગ્વ ઇુપગીળૂ 

૨૩૬૩-૪૪૪૯૭૱૮ (O) 
૨૯૬૩૬૫૪૫૱૯૯ (M) 

ળીઞ ધીફ ૂ ઑ઼. બૂ. ઼ીંઙ 
્ડ્ગ્વ ઇુપગીળૂ 

૨૩૬૩-૪૪૪૯૭૱૮ (O) 
૨૯૬૩૬૫૪૫૱૯૯ (M) 

઼ૂક્કૂર ૂ ઑ઼. ગૉ . પીફ 
ઇુપગ ઼ુજષ, ળીજ્લ ્ડ્ગ્વ 

ઇુપગીળૂ 

૨૫૭૯૪-૪૨૬૫૯૬ (O) 
૪૨૯૫૨૨  

દીરૂવફીણૃ ૂ બવીફૂગૃરીળ 

઼અલૃક્દ ઼ુજષ ્ડ્ગ્વ 
૨૬૬-૪૭૮૯૨૩૨૩

ૂબૃળી ૂ ઑર.઼ૂ.ળ્લ 
્ડ્ગ્વ કભૂ઼ળ ઇફૉ કભૂ઼ 

ઉન્જીઞર્ 

૨૫૱૩-૪૫૪૭૬૭૯ (O) 
૪૪૪૭૭૬૩ (O) 
૪૫૪૬૨૩૫ (F) 
૨૫૱૩-૪૫૩૩૭૬૬ (R) 
૪૫૩૬૭૨૭ (R) 

ઋ ળ નૉસ ૂ ફષુફદ ઼ૉઽઙવ 
ળીજ્લ ્ડ્ગ્વ ઇુપગીળૂ 

૨૭૪૪-૪૪૫૭૨૯૯ (O) 

બ ુર મઙીવ ૂ ડૂ. જકર્ષદીર્ 
ઋબ ઼ુજષ ્ડ્ગ્વ 

૨૫૫-૪૪૩૬૭૪૨૨ (O) 

ઈનીરીફ-

ુફગ્મીળ 
ૂ પરર્ળીઞ 
્ડ્ગ્વ કભૂ઼ળ 

૨૫૩૯૪-૪૫૩૨૩૬ (O) 
૯૬૫૬૪૮૪૮૩૫ (M) 

ઝ ૂ઼ઙત ૂ ઼ૃુફવ ઇષુ ધ 
્ડ્ગ્વ ઇુપગીળૂ 

૨૯૯૩-૪૪૪૩૩૩૩ 
૨૯૬૪૭૪૨૭૬૫૪ (M) 

ટીળઘઅણ ૂ ળીરગૃરીળ ુ઼અઽી ૨૮૭૩-૪૬૨૨૯૨૬ 
૨૯૬૫૩૫૯૯૱૱૱ (M) 
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ઇરનીષીન 
 

૨૯૯ ળળ૱૮૭૨૫૫ ધૂ ૫બ 
 

ળ૭૮ળ૨૯૫૯  

ઇરનીષીન ઑફૉક્ષૂ  ૨૯૯ ળળ૱૮૮૫૬૫ ધૂ ૬૮  
પ્શગી  ૨ળ૯૩૬  --  ળળ૭૩૩બ   
ુષળરઙીર ૨ળ૯૩બ --  --  
પઅપૃગી  ૨ળ૯૩૫ --  ળળળળળ૫ 
઼ીથઅન  ૨ળ૯૩૯ --  --  
ઙીઅપૂફઙળ ૨૯૯ ળ૫ળ૭૯૱૮૮ 

ળ૫ળ૭૯૱૯ળ  
ળ૫ળ૭૬૩૱૮
ળ૫ળ૭૬૩૱૱ 
ળ૫ળ૬૫૩૮૩ 
(બુધગી ર) 

રીથ઼ી  ૨ળ૯૮૫   
ગવ્વ  ૨ળ૯૮૬   
નઽૉઙીર  ૨ળ૯૩૮   
઼ીમળગીઅઢી    
િઽઅરદફઙળ ૨ળ૯૯ળ ળ૬૮૩૬૯  ળ૬૩૮બ૨ 
મીલણ  ૨ળ૯૯૯  ળળળ૮૭૫ 
ર્ણી઼ી  ૨ળ૯૯૬  ળ૬૮ળ૮૭ 
રૉચળઞ  ૨ળ૯૯૯  ળ૬૬ળળ૯  
રીવબૃળ  ૨ળ૯૯૫   
ીઅુદઞ  ૨ળ૯૯૨   

ઉણળ ૨ળ૯૯૱   
ઘૉણ ી  ૨ળ૯૯બ   
ુયવ્ણી  ૨ળ૯૯૩   ળ૫૬૭૬૩  
ુષઞલફઙળ ૨ળ૯૯બ   
યીષફઙળ ૨ળ૯૱ ળ૭૮૨૬૭૩ ધૂ ૭૫  ળ૬ળળ૭ળ૨ ધૂ ળ૩ 
ચ્ચી  ૨ળ૱ળબ   
ષ  વયૂબૃળ ૨ળ૱૬૩   
ઙતણી  ૨ળ૱૬૯  ૪૭૫૭૪૭ 
બીવૂદીથી ૨ળ૱૬૱   
રઽૃષી  ૨ળ૱૬૬  ળળ૬૮૫૩  
ુસઽ્ળ  ૨ળ૱૬૮   
ઋરળીશી  ૨ળ૯બ૮   
મ્ડીન  ૨ળ૱૬૯   
઼ીષળગૃઅણવી ૨ળ૱૬બ   
ઙીિળલીપીળ ૨ળ૱૬૫   
બઅજરઽીવ    
ઙ્પળી  ૨ળ૮૯ળ  ૮૭૨૱૫૬ ધૂ ૫૮   
ઙ્પળી (ષૂ.ઈઉ.બૂ.)  ૨ળ૮૯ળ    
ગીવ્વ  ૨ળ૮૯૩  ળ૫૯૩૩૩  
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સઽૉળી  ૨ળ૮૯૨   
ઽીવ્વ  ૨ળ૮૯૮  ળ૬૪૮૮૫ 
જાઅમૃચ્ણી ૨ળ૮૯૮  ળ૬૩ળ૭૮ 
વૃથીષીણી  ૨ળ૮૯૬  ળ૭ળ૭૯૯ 
અ઼દળીરબૃળ ૨ળ૮૯બ   

નીઽ્ન    ળળ૨૨૱૫  
ઇરળૉ વૂ ૨ળ૯૯ળ ળળ૫૫૮ળ   
ટીભળીમીન ૨ળ૯૯૯   
ઘીઅયી  ૨ળ૯૯૱   
ળીઞૃવી  ૨ળ૯૯૬   
પીળૂ  ૨ળ૯૯૯   
ુવુવલી  ૨ળ૯૯ળ   
વીઢૂ  ૨ળ૯૯૫   
ગ્ણૂફીળ  ૨ળ૯૯બ   
ગૃગીષીષ ૨ળ૯૯૮   
મીમળી  ૨ળ૯૯૩  ળ૫૬૭૯બ  
ઘૉણી  ૨ળ૮૯૬  ળળળ૨૭૫ 
મીવીુ઼ફ્ળ ૨ળ૮૯૨  ળ૮૮૩૭૫  
રીદળ  ૨ળ૮૯૬  ળ૱૭૯૩૯  
ફણૂલીન  ૨ળ૮૱  ૪૭૱૩૱૭૩-૭૪  
ઢી઼ળી  ૨ળ૮૯૯  ળળળ૫૫૨  
બૉડવીન ૨ળ૮૯૩  ળ૭ળ૱૯૨  
ગબણષઅઞ  ૨ળ૮૯  ળ૭ળ૯૫૨  
ઞૃફીઙત ૨ળ૱બ ળ૮ળ૩૫૮૯   
ઋફી  ૨ળ૱૯બ  ળળ૩૭૫૩ 
દવીવી  ૨ળ૱૯૯   
રીુશલી  ૨ળ૱૯૨   
રનળણી  ૨ળ૱૯ળ   
રીથીષનળ ૨ળ૱૯   
ય઼ીથ  ૨ળ૱૯૫   
ષૉળીષશ  ૨ળ૱૯૮  ૪૪૨૨૯૪  
રીઅઙળ્શ  ૨ળ૱૯૱   ૪૪૪૩૬૮
ુષ઼ીષનળ ૨ળ૱૯૫   
ષણ્નળી  ૨ળ૮બ ૪૫૫૮૬૩૮ ધૂ ૪૨  
઼ીષવૂ  ૨ળ૮૮૯   ૪૪૫૯૫૱
ગળઞથ  ૨ળ૮૮૮    
ુદવગષીણી  ૨ળ૮૮૩    
ઝ્ડીઋનૉબૃળ  ૨ળ૮૮૯   ૪૫૪૨૮૪ 
અ઼ઘૉણી  ૨ળ૮૮બ    

ષીચ્ણૂલી  ૨ળ૮૱ળ   ૮૭૭૬૫૩૮ 
બીનળી ૨ળ૮૮ળ    
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ુસફ્ળ  ૨ળ૮૮    
ફ઼ષીણૂ  ૨ળ૮૮   ૪૯૪૩૬૨ 
ઞઅમૃઙીર     
ણય્ઉ  ૨ળ૮૮૫  ૪૭૮૨૯૱ 
જારફઙળ  ૨ળ૱૱  ળ૭૭૨ળ૫૯ ધૂ ૫૱   
જોણૂલી  ૨૱૫૱૫    
ગીવીષીણ  ૨ળ૱૯૬    
પ્શ  ૨ળ૱૯૯    
ઘઅયીશૂલી  ૨ળ૱૫૫    
ગ  લીથબૃળ  ૨ળ૱ળબ    
જારજોપબૃળ  ૨ળ૱૯૱    
ષીઅગીફૉળ  ૨ળ૱ળ૱    
યીથષણ  ૨ળ૱૯૮    
રીુશલી  ૨ળ૱ળ૯   
બ્ળમઅનળ  ૨ળ૱૮ ળળ૬ળ૬૮૨ ધૂ ૮૩   
ગૃુદલીથી    
ળીથીષીષ     
ફરર્ની     
ફીઅન્ન  ૨ળ૮૬૨   
ણૉણૂલીબીણી  ૨ળ૮૬૯   ૪૫૬૮૩૨ 
ુદવગષીણી  ૨ળ૮૮૩   
઼ીઙમીળી   ૪૭૭૩૯૯ 
નીઽ્ન ૨ળ૮૯૫  ૪૪૨૨૱૫ 
ઙળમીણી  ૨ળ૮૯૫    
પીફબૃળ     
ગૉસ્ન  ૨ળ૮૯૩    
ષઅધવૂ  ૨ળ૮૯ળ    
નૉષઙતમીળૂલી  ૨ળ૮૯૱    
વૂરઘૉણી  ૨ળ૮૯૯  ૪૪૪૮૮૩ 
ટીવ્ન  ૨ળ૮૯૯   ૪૪૬૪૯૪ 
ભદૉબૃળી ૨ળ૮૯બ   
ફષ઼ીળૂ  ૨ળ૮૫૯ ળ૭૯ળ૫ળ ધૂ ૫૫   
ઞવીવબ્ળ  ૨ળ૮૫૯    
ષીઅ઼ની  ૨ળ૮૫૨   ૪૪૫૪૬૩ 
ઙથનૉષૂ  ૨ળ૮૫૬  ૪૮૪૫૨૭ 
જૂઘવૂ  ૨ળ૮૫૬  ૪૫૫૩૨૩ 
બીડથ ૨ળ૯૮૮  ૪૫૨૬૬૫ 
઼રૂ  ૨ળ૯૫૫   
ઽીળૂઞ  ૨ળ૯૫૫   
ુ઼ધ્ પબૃળ ૨ળ૯૮૯   ૪૪૨૨૮૭ 
જીથ  રી  ૨ળ૯૫૬   ૪૬૯૬૪૨ 
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ળીપફબૃળ  ૨ળ૯૬૮   ૪૯૯૫૭૭ 
અ઼દવબૃળ  ૨ળ૯૫૱    

ઈથઅન  ૨ળ૮૯ળ  ળ૬૨૭૩૩   
ઋરળૉઢ  ૨ળ૮૨ળ   
ઈઅગવીષ  ૨ળ૮૯૮   
મ્ળ઼ન  ૨ળ૮૯૮    
ઘઅયીદ  ૨ળ૮૯૱   ૪૪૨૪૬૩ 
દીળીબૃળ  ૨ળ૮૯૱   
઼્જી ી  ૨ળ૮૯૯   
ષવ઼ીણ ૨ળ૮૫ળ ળ૭૩૯બ૯  

ળ૭૩૯૮૩  
 

ઋરળઙીર  ૨ળ૮૫બ   
પળરબૃળ  ૨ળ૮૫૫  ૪૬૪૩૨૮ 
બીળણૂ  ૨ળ૮૫ળ  ૪૫૯૫૯૨૯ 
રઽૉ઼ીથી  ૨ળ૯૮ળ  ળ૭૩૩૯૬  

ળ૭૩૯૫૬  
૪૭૩૩૮૭ 

ુષજાબૃળ  ૨ળ૯૮૫   
ઘૉળીવૃ  ૨ળ૯૮૩  ૪૫૨૮૭૮ 
ગણૂ  ૨ળ૯૮૯  ૪૮૪૬૱૩ 
ુષ઼ફઙળ  ૨ળ૯૮બ   
મઽૃજળીજી  ૨ળ૯૫૬   
ળીઞગ્ડ  ૨ળ૱૩ ળ૬૬૮૮૩૩ ધૂ ૩૫ 

૪૬૭૭૭૮૮-૮૯ 
(બુધગી ર)   

૪૪૪૮૭૬૩ 

વૂરણૂ   ળ૮૨૮૨૫  
ર્ળમૂ  ૨ળ૱ળળ ૪૬૨૭૨૨

૪૬૩૨૨૨ 
 

વ્પૂગી  ૨ળ૱ળ૯   
ઞ઼નથ  ૨ળ૱ળ૩   
જારગઅણ્ળથી  ૨ળ૱ળળ   
પ્ળીજી  ૨ળ૱ળ૬   
ગીવીષીણ  ૨ળ૱૯૬   
બણપળૂ  ૨ળ૱ળ૨   
ગ્ડણી઼ીઅઙીથૂ  ૨ળ૱ળ૯   
ઙ ણવ  ૨ળ૱ળબ  ૪૪૨૬૱૬ 
ઋબવૉડી  ૨ળ૱ળ૮  ૪૪૨૫૨૭ 
ઞૉદબૃળ  ૨ળ૱ળ૫  ૪૪૭૭૱૮ 
ય જ  ૨ળ૮૬ળ  ળ૫ળ૯૨૨ ધૂ ૨૩  ૪૬૮૩૨૩(ય્વીષ) 
઼ીઙમીળી  ૨ળ૮૬૯  ૪૭૭૩૯૯ 
ળીઞબૂબશી  ૨ળ૮૬૨  ૪૪૨૪૭૭ 
ટચણૂલી  ૨ળ૮૬બ   
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ઽીઅ઼્ડ  ૨ળ૮૬૮   
ઇઅગવૉ  ષળ  ૨ળ૮૬૮   
ઈર્ન  ૨ળ૮૬૩   
ષીુવલી  ૨ળ૮૬૫   
ષીઙળી  ૨ળ૮૬૩   
ઞઅમૃ઼ળ  ૨ળ૮૬૬  ૪૪૨૫૭૭ 
઼ૃળૉ ન્ ફઙળ  ૨ળ૯બળ ળ૱ળ૫૫૬ 

ળ૱૫૫૫બ  
 

બીડણૂ  ૨ળ૯બ૯   ૪૪૯૩૭૨ 
ઽશષન  ૨ળ૯બ૱   
ષતષીથ  ૨ળ૯બળ   
઼ીલવી  ૨ળ૯બબ   
જ્ડૂવી  ૨ળ૯બ૩   
ીઅઙ ી  ૨ળ૯બ૬  ૪૱૪૯૬૬ 

વઘદળ  ૨ળ૯બ૯   
રૄશૂ  ૨ળ૯બ૮   
વીંમણૂ  ૨ળ૯બ૫  ૪૮૨૨૪૨ 
઼ૃળદ  ૨ળ૮૩ ળ૮૮૯ળ૩૱ 

ળ૮૮૯૮૨૫  
 

કવબીણ  ૨ળ૮૩ળ  ૪૪૪૩૮૱ 
઼્ફઙત  ૨ળ૱૬૮   
રીણષૂ  ૨ળ૮ળ૫   ૪૪૩૨૭૯ 
ષીવ્ણ  ૨ળ૮ળબ  ૪૪૪૨૱૭ 
બવ઼ીથી  ૨ળ૮ળળ   
રીઅઙળ્શ  ૨ળ૮ળ૯  ૪૪૪૩૬૮ 
ઋચ્ ઝવ  ૨ળ૮૮૯  ૪૫૩૩૨૫ 
 લીળી  ૨ળ૮ળ૮  ૪૪૨૨૮૱ 
મીળણ્વૂ  ૨ળ૮ળળ  ૪૪૨૩૮૫ 
રઽૃષી  ૨ળ૮ળબ  ૪૪૬૮૫૩ 
ગીરળૉઞ  ૨ળ૮ળબ   
ુફટળ  ૨ળ૮ળ૱  ૪૬૬૪૫૬ 
ણીઅઙ    
ઈઽષી  ૨ળ૮૫ળ  ૪૪૨૫૯૱ 
ગચ્ ઝ-યૃઞ      
યૃઞ  ૨ળ૱૫ળ ળ૭૩૫ળ૩ 

ળ૭ળ૯૫૬ 
 

વઘબદ  ૨ળ૱૫૯   
ફઘ ીથી  ૨ળ૱૫બ   
રૃઅ ી  ૨ળ૱૫૱   
યજીઋ  ૨ળ૱૫૯  ૪૪૬૨૫૫ 
ફુશલી     
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રીણષૂ  ૨ળ૱૫૬  ૪૪૫૩૫૪ 
ઇઅજાળ  ૨ળ૱૫૮  ૪૬૱૩૫૭ 
ળીબળ  ૨ળ૱૫૨  ૪૪૨૨૪૩ 
મફી઼ગીઅઢી    
બીવફબૃળ  ૨ળ૯૬ળ  ૪૭૫૯૭૬ 
ુસઽ્ળૂ  ૨ળ૯૬૯   
નીઅદી  ૨ળ૯૬૯  ૪૯૮૩૪૨ 
પીફૉળી  ૨ળ૯૬૱   
ષીષ  ૨ળ૯૬૨  ૪૪૯૨૬૯ 
ઇઅમીજી  ૨ળ૯૬૯   ૪૮૬૫૫૬

૪૮૪૩૭૯ 
ષણઙીર  ૨ળ૯૬૯   
ણૂ઼ી  ૨ળ૯૬૬  ૪૫૨૯૨૨ 
ધળીન  ૨ળ૯૫૯  ૪૪૫૩૪૮ 
િનલ્નળ   ૨ળ૯૫બ   
 
 
 
 

ÝùBÝ çÜÝ Õß Àßõáð_ ÞëÞð_ ÀëÜ ÕHë Úèð µÕÀëßí èùÝ Èõ FÝëßõ çÜÝ äèí 
ÃÝë ÕÈí Àßõáð_ ÜèëÞ ÀëÝý ÕHë TÝ×ý èùÝ Èõ. 

- ÝùÃäìåWÌ 

ìÜìÞËùÞí ìÇ_Öë Àßù, ÀëßHë Àõ ÀáëÀù Öù ÕùÖëÞí ìÇ_Öë VäÝ_ Àßí áõåõ. 
- áùÍó ÇõVËßÎíSÍ 

Éõ ìÜìÞË ½Ý Èõ Öõ ÕëÈí Þ×í ±ëäÖí ±õ ½Hëäë ÈÖë_Ý ±ëÕHëõ ÀõËáí ÚÔí 
ìÜìÞËù äõÍÎí Ø´±õ Èí±õ? 

- ÜèëIÜë Ãë_Ôí 

Éõ çÜÝ ìÇ_ÖëÜë_ ½Ý Èõ Öõ ÀÇßëÕõËíÜë_ ½Ý Èõ ±Þõ Éõ çÜÝ ìÇ_ÖÞÜë_ ½Ý Èõ 
Öõ ìÖ½õßíÜë_ ÉÜë ×ëÝ Èõ. 

- ìÇ_Ã Çë±ù 
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ળીઞલ્ / ગૉ ન્  સીુ઼દ નૉસ્ફૂ ળીઞપીફૂફી ઑ઼.ડૂ.ણૂ. ગ્ણ ફઅમળ્ 
ળીઞલ્ / ગૉ ન્  સીુ઼દ નૉસ રૃખ્ લ સઽૉ ળ ફઅમળ 

ઈઅ નૉસ  ઽો ીમીન ૨૬૨  

કળૂ  ઼ ી   યૃષફૉ  ષળ  ૨૮૯૬  

ઋત્ દળ નૉસ  વઘફૐ  ૨બળળ  

ગથીર્ડગ  મઙવૃ   ૨૱૨  

ઙૃઞળીદ  ઙીઅપૂફઙળ  ૨૯૯  

ઙ્ષી  બથજી ૨૱૫બ  

દીુરવફીણૃ  જૉન્ ફીઉ  ૨૬૬  

બુ  જર મઅઙીશ  ગ્વગત્ દી   ૨૫૫  

બઅજામ / ઽિળલીથી  જઅણૂઙત  ૨૩૯ળ  

ુમઽીળ બડથી  ૨૮૩ળ  

રધ્ લ નૉસ  ય્બીવ  ૨૯બબ  

રઽીળી  ડર્   રૃઅમઉ  ૨ળળ  

ળીઞ  ધીફ  ઞલબૃળ  ૨૩૬૩  

ઞમ્ રૃ – ગી  રૂળ  ૂફઙળ  ૨૩૯૬  

ઇ થીજવ નૉસ  ઉડીફઙળ  ૨૫૯૱૩  

ગૉળીવી  ુદ ષફઅદબૃળર ૨૬૯૩ 

રથૂબૃળ  ઉમ્ ભીવ  ૨૫૱બ 

રૉચીવલ  ુસવીઅઙ  ૨૫૮૬  

રૂટ્ળર  ઓટષીવ  ૨૫૱૯  

ફીઙીવૉન્ ણ ગ્ઽૂરી  ૨૫૱૮૮  

ુ઼ગગૂર  ઙઅઙડ્ગ  ૨૫બ૯ળ  

ુ બૃળી  ઇઙળદવી  ૨૫૱૩  

િઽરીજવ નૉસ  ુ઼રવી  ૨૩૯૯  

િન  ઽૂ  ફષૂ િન  ઽૂ  ૨૩૩  

ઋત્ દળીઅજવ  નઽૉળીનૃફ  ૨૩૫બ  

ઝત્ દૂ઼ઙત  ળીલબૃળ  ૨૯૯૩  

ટીળઘઅણ  ળીઅજૂ  ૨૮બ૩ 

ઈ઼ીર  િન઼બૃળ  ૨૫૮૩  

ઈઅનીરીફ – ુફગ્મીળ  બ્ડર્બ્ વૉલળ  ૨૫૩૯ળ  
નીનળી – ફઙળ ઽષૉવૂ  ુ઼  ષી઼  ૨ળ૮૫૱  
નરથ – નૂષ  નરથ  ૨ળ૮૫૮  
 નૂષ  ૨ળ૱૯બ  
વક્ષ ૂબ  ગીષીળત્ દૂ  ૨૬૱૯૮  
બ ણૂજૉળૂ  બ ણૂજૉળૂ ૨૬૩૫ 

-------------- 
çßÀëßí ÜKÝV× ÜðÄHëëáÝ, Ãë_ÔíÞÃß. 







<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




