બિળુસ ડ : ૫.
ઇરનીષીન ુષયીઙફૂ ુઞ ી/દીવૃગીષીળ ઼ળગીળૂ ઼અ ધીકફી ફીર, ઼ળફીરીઅ, ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ, દધી દૉરીઅ જીવદી ડર્ૉ ણ

દીવૃગીફૃઅ ફીર

઼અ ધીફૃઅ ફીર દધી ઼ળફીરૃઅ

઼અબગર્ ફઅમળ

જી ્ :‐ઇરનીષીન
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી,ઙ્દી-ળીથૂબ , 079-27524828
૩ ધૂ ૭ ગૉ ઼ળફઙળ ઼઼્ીલડૂ, ઈનસર્
ર્ ઈ ર
ીધુરગ સીશીફૃઅ રગીફ, ઇઞૃ ફ
બી઼ૉ, ઇરનીષીન-૫૱૪૬૱૨
079-297010૭૪
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, રુથફઙળ
(ષ ીવ), ઘીળૂગડ ગૉ ફીવ બી઼ૉ, ઈળડૂક
કભૂ઼(ઊ ડ)ફૂ મીઞૃ રીઅ ષ ીવ ળ્ણ,
ઇરનીષીન- ૫૱૪૬૩૱
ઇરનીષીન
(ુ઼ડૂ)

મીષશી

ન઼કર્્ઉ

નૉ ્ઞળીરબૃળી
પઅપૃગી
પ્વૉળી
પ્શગી

ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ગૃ મૉળફઙળ
બ્.ગૃ મૉળફઙળ, ળૉ વષૉ કર઼્્ીંઙ બી઼ૉ, ઙૉવૉક્ષૂ
ુ઼ફૉરી ઼ીરૉ, ઇરનીષીન-૫૱૪૫૬૨

079-22810638

ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, રુથફઙળ
(રિઽવી), ઘીળૂગડ ગૉ ફીવ બી઼ૉ, ઈળડૂક
કભૂ઼(ઊ ડ)ફૂ મીઞૃ રીઅ ષ ીવ ળ્ણ,
ઇરનીષીન- ૫૱૪૬૩૱
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઼ળ઼બૃળ,
઼ળ઼બૃળ ઙૃ ીળી ઼ીરૉ ઇરનીષીન૫૱૨૨૩૱

079-29704074

ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, મીષશી,
ળીરફઙળ મ઼ ડૉ ન્ણ ઼ીરૉ, ગ્જળૂલી ળ્ણ
દી.મીષશી, જી.ઇરનીષીન- ૫૱૪૪૪૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઼ળઘૉઞ,
ીધુરગ ઈળ્ગ્લ ગૉ ન્ ઼ીરૉ, ઼ળઘૉઞ,
ઇરનીષીન-૫૱૪૪૩૨

079-22923559

02714-232433

3,5,20,28, 29,40,46

3,4,5,8,14,19,20,21,26,
28,29,31, 32,33, 39,42,
45, 46,61,104,107,108,
109,122,136,138,148,
150,173
1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,14,
15,16, 19,20,21,23, 24,
26,29,31,32,33,37, 39,
43,44, 45,46,61,101,
102,108,110,112,114,
123,132,133, 150,173
8,28,29,32, 40,108,109

3,4,5,8,20,25,26,28,29,
31, 33,34,37,39,40, 43,
45, 46, 61,107, 108,
146, 150
5,14,19,29,39,45,46

3,4,5,8,9,18,19,20,23,
26,29,32,33,37, 39,45,
46,49,61,105, 109,
150, 151,156
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી,ધવદૉઞ (રિઽવી) 079-૪૯૬૭૨૭૫૫ 28,29,33,૫૯
(રૉરફઙળ), ઼ફુષવી ળ્-ઽીઋ઼ બીઝશ,
ુ રૄુદર્ ફ્વૉડ ઙૉડ ફઅ.૩,ફઅ.૩, ગીસ
ઇઅપગન્લીઙૅઽફૂ મીઞૃ ફૂ સૉળૂ ઇરનીષીન૫૱૨૨૭૪
02715-૪૯૫૭૱૨ 5,20,29,45,46,150
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, નૉ ્ઞ,
રીરવદનીળ કભૂ઼ બીઝશ,
ળીરફીધ રઅનૂળ બી઼ૉ, દી. નૉ ્ઞ
જી.ઇરનીષીન- ૫૱૪૩૪૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, પઅપૃગી, ઼ધષીળી 02713-222838 3,5,20,21,29,46,125
઼઼્ીલડૂ, ળૉ ષૉ ડૉ સફ ઼ીરૉ, દી.પઅપૃગી
જી. ઇરનીષીન-૫૱૪૬૮૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, પ્વૉળી, પળરષૂળ 02713-234021 5,19,20,29,40,45,46,
ગ્મ્પ્વૉક્ષ, જીળ ળ દી પ્વૉળી, દી. પ્વૉળી,
જી.ઇરનીષીન-૫૱૪૬૭૭
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, પ્શગી, િકર્ થી 02714-2૯૬૱૱૨ 3,5,14,26,29,45,46,138
ષીડૂગી ઼઼્ીલડૂ બી઼ૉ,
રૃઞબૃળ ળ્ણ, ઘૉણી-મઙ્નળી ઽીઊષૉ,
દી.પ્શગી, જી.ઇરનીષીન
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079-26823697

઼અ ધીરીઅ જીવદી ડર્ૉ ણફીઅ કર્ર
ફઅમળ(બિળુસ -૩,૪ રીથૉ)

ઇરનીષીન ુષયીઙફૂ ુઞ ી/દીવૃગીષીળ ઼ળગીળૂ ઼અ ધીકફી ફીર, ઼ળફીરીઅ, ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ, દધી દૉરીઅ જીવદી ડર્ૉ ણ

દીવૃગીફૃઅ ફીર
રીઅણવ
઼ીથઅન
ુષળરઙીર

મીલણ
ુયવ્ણી
પફ઼ૃળી
રીવબૃળ

રૉચળઞ

ર્ણી઼ી

ઇરૂળઙત

યીયળ
નીઅદી
નીઅદૂષીણી

઼અ ધીફૃઅ ફીર દધી ઼ળફીરૃઅ

઼અબગર્ ફઅમળ

ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી રીઅણવ, રીઅણવ 02715-253177
નસીણી ળ્ણ, દી.રીઅણવ,
જી. ઇરનીષીન-૫૱૪૩૫૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઼ીથઅન,
02717-284311
ષી઼થી- ુષળરઙીર ઽીઊષૉ દી.઼ીથઅન
જી. ઇરનીષીન-૫૱૪૩૩૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ુષળરઙીર,
02715-295152
ફૂવગૂ ભીડગ બી઼ૉ, મૉજળીજી ળ્ણ,
દી.ુષળરઙીર જી. ઇરનીષીન૫૱૪૩૭૨
જી ્ :‐ઇળષ ૂ
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, મીલણ,
02779-257991
ઙીમડ ળ્ણ, ઼ૃઅનળબૃળી બી઼ૉ, દી.મીલણ,
જી.ઇળષ ૂ- ૫૱૫૫૪૭
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, યૂવ્ણી,
02771-232049
રીગડ લીણર્ ળ્ણ, ઈનસર્ ુફષી઼ૂ સીશી
બી઼ૉ, યૂવ્ણી,જી.ઇળષ ૂ-૫૱૫૪૬૭
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ષણીઙીર,
02774-277300
જારઢી ળ્ણ, રૃ.ષણીઙીર, દી.પફ઼ૃળી,
જી.ઇળષ ૂ-૫૱૫૫૨૯
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, રીવબૃળ,
02773-223113
રૃ.઼્રબૃળ બ્.રિઽલીબૃળ, દી.રીવબૃળ,
જી.ઇળષ ૂ- ૫૱૫૫૬૭
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ગ઼ીથી,
02773-284294
રૃ.ષણધવૂ, દી.રૉચળઞ, જી.ઇળષ ૂ૫૱૫૫૭૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, રૉચળઞ,
02773-244494
ષી઼થી ળ્ણ, રૃ.બ્.દી.રૉચળઞ,
જી.ઇળષ ૂ- ૫૱૫૫૭૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ર્ણી઼ી,
02774-243391
રીવબૃળ ળ્ણ, રૃ.બ્.દી.ર્ણી઼ી,
જી.ઇળષ ૂ-૫૱૫૫૩૭
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ર્ણી઼ી
02774-242180
(રઽૂવી), રીવબૃળ ળ્ણ, રૃ.બ્.દી.
ર્ણી઼ી, જી.ઇળષ ૂ- ૫૱૫૪૩૭
જી ્ :‐મફી઼ગીઅઢી
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઇરૂળઙત,
02742-232410
રીરવદનીળ કભૂ઼ફૂ બીઝશ,
દી.ઇરૂળઙત, જી.મફી઼ગીઅઢી૫૱૭૩૫૨
02735-222040
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, યીયળ,
ર્
ઑ.બૂ.ઑર.઼ૂ. રીગૉ ડ ઼ીરૉ, મળષીશી
ળ્ણ, દી.યીયળ, જી.મફી઼ગીઅઢી‐
૫૱૭૫૪૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ગૃઅ યીળૂલી,
02749-264381
ઞૉ.ણૂ.ુ ષૉનૂ રીમર્વ બીઝશ, નીઅદી ળ્ણ,
દી.નીઅદી જી.મફી઼ગીઅઢી-૫૱૭૩૩૨
02748-278030
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, નીઅદૂષીણી,
ર્ણૉ વ ગૃ વફૂ ઼ીરૉ,નીઅદૂષીણી ગ્વ્ફૂ
દી.નીઅદૂષીણી-જી.મફી઼ગીઅઢી૫૱૭૭૨૭
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઼અ ધીરીઅ જીવદી ડર્ૉ ણફીઅ કર્ર
ફઅમળ(બિળુસ -૩,૪ રીથૉ)

5,7,19,29,45,46

2,3,5,19,20,29,45,46
3,4,5,20,29,39,46,138

3,5,19,20,24,29,
45,46,138
3,5,19,20,29,39,40, 45,
46,61,107, 33,138
3,5,19,29,33,45,150,
3,5,19,24,29,45,46,
3,29,37, 40,46,150
3,5,29,40,45,46,138,
1,3,4,5,8,9,14,19,20,21,
23,24,26,28,29,32,33,
37,39,45,46,61,107,108
,114,133,139,143,150
28,29,33,34,37,40

3,5,19,29,40,45,46,

5,19,29,40,45

3,5,20,29,40,46
3,5,19,29,40,45

ઇરનીષીન ુષયીઙફૂ ુઞ ી/દીવૃગીષીળ ઼ળગીળૂ ઼અ ધીકફી ફીર, ઼ળફીરીઅ, ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ, દધી દૉરીઅ જીવદી ડર્ૉ ણ

દીવૃગીફૃઅ ફીર
ણૂ઼ી
િનલ્નળ
પીફૉળી
ગીઅગળૉ ઞ
વઘથૂ
બીવફબૃળ

઼ૃઉઙીર

ધળીન

ષણઙીર
ષીષ

નઽૉ ઙીર

ઙીઅપૂફઙળ

઼અ ધીફૃઅ ફીર દધી ઼ળફીરૃઅ

઼અબગર્ ફઅમળ

02744-263182
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ણૂ઼ી,
રૃ.બ્.ય્લથ, દી.ણૂ઼ી,
જી.મફી઼ગીઅઢી-૫૱૭૭૫૭
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, િનલ્નળ,
02735-244377
રીરવદનીળ કભૂ઼ ઼ીરૉ, દી.િનલ્નળ,
જી.મફી઼ગીઅઢી-૫૱૭૫૫૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, પીફૉળી,
02748-221189
રૃ.બ્.઼રળષીણી ષીવૉળ થ ળ દી, દી.
પીફૉળી જી.મફી઼ગીઅઢી-૫૱૭૫૩૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ગીઅગળૉ ઞ,
02747-290551
બ્.ુસઽ્ળૂ, પફીઽૂળી ઼઼્ીલડૂ
દી.ગીઅગળૉ ઞ, જી.મફી઼ગીઅઢી૫૱૭૭૮૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, વઘથૂ,
02744-263182/
મૂજો રીશ, દીવૃગી ઼ૉષી ઼નફ,
256535
દી.વઘથૂ, જી.મફી઼ગીઅઢી-૫૱૭૭૫૭
02742-252250
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, બીવફબૃળ,
઼્ફીળૂલી મઅઙવી બી઼ૉ, મફી઼ ણૉ ળૂ
ળ્ણ, દી.બીવફબૃળ, જી.મફી઼ગીઅઢી૫૱૭૨૨૩
02735-222040
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઼ૃઈંઙીર
(રિઽવી), ળીઞૉ ળૂ ગ્મ્પ્વૉક્ષ, રૉઊફ
મજાળ, દી.઼ૃઈંઙીર, જી.મફી઼ગીઅઢી૫૱૭૭૯૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ધળીન,
02737-290400
રૃ.રીવૃબૃળ, ધળીન-ણૂ઼ી ઽીઊષૉ,
ઽૉ વૂબૉણ બી઼ૉ, દી.ધળીન,
જી.મફી઼ગીઅઢી-૫૱૭૭૮૭
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ષણઙીર,
02742-239001
ઘીળ્ણૂલી જ્ગણૂ, ષણઙીર,
દી.ષણઙીર, જી.મફી઼ગીઅઢી૫૱૭૬૩૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ષીષ,
02740-227684
યીયળ ળ્ણ, રૃ.બ્.દી.ષીષ,
જી.મફી઼ગીઅઢી- ૫૱૭૭૯૭
જી ્ :‐ઙીઅપૂફઙળ
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, નઽૉ ઙીર,
02716-233901
ુ઼ુષવ ગ્ડર્ ઼ીરૉ, ઼ીદ ઙળફીશી,
દી.નઽૉ ઙીર, જી.ઙીઅપૂફઙળ૫૱૪૫૨૭
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, જીઅનઘૉણી,
079-27631818
ઈઊક઼ૂ ળ્ણ, ઞ ડૉ ફીરૉન્ડ ઼ીરૉ,
દી.જી. ઙીઅપૂફઙળ - ૫૱૪૬૪૬
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઙીઅપૂફઙળ, 079-23221954
઼ૉક્ડળ-૩૭, દી.ઙીઅપૂફઙળ,
જી.ઙીઅપૂફઙળ, ૫૱૪૨૩૭
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઙીઅપૂફઙળ
(રિઽવી), ઼ૉક્ડળ-૩૭, દી.ઙીઅપૂફઙળ,
જી.ઙીઅપૂફઙળ, ૫૱૪૨૩૭
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079-23287478

઼અ ધીરીઅ જીવદી ડર્ૉ ણફીઅ કર્ર
ફઅમળ(બિળુસ -૩,૪ રીથૉ)

3,5,20,21,29,40,45,46,
108
3,5,19,29,45
3,5,19,29,45,46
5,19,29,40,45

3,5,19,29,45,46
1,3,4,5,8,9,14,19,20,21,
24, 26,29,32,33, 37, 39,
45,46,47,101, 107,
108, 110, 143,150,173
4,28,29,34,40,105

3,5,29,33,39,46

3,5,19,20,28,29,45,46

5,19,29,39,46

3,5,8,19,29,45,
46,61,138,150,
3,4,5,29,40,45
2,3,4,5,9,14,19,20,21,
24,28,29,33,37,41,43,
45,46,61,107,108,132,
133,138,150,173
28,29,34,37,40

ઇરનીષીન ુષયીઙફૂ ુઞ ી/દીવૃગીષીળ ઼ળગીળૂ ઼અ ધીકફી ફીર, ઼ળફીરીઅ, ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ, દધી દૉરીઅ જીવદી ડર્ૉ ણ

દીવૃગીફૃઅ ફીર
ગવ્વ
રીથ઼ી

મૉજળીજી
જોડીથી
ગણૂ

ઘૉળીવૃ

રઽૉ ઼ીથી

઼દવી઼થી

ઉંટી
ષણફઙળ
ુષજાબૃળ
ુષ઼ફઙળ

જીથ રી

઼અ ધીફૃઅ ફીર દધી ઼ળફીરૃઅ

઼અબગર્ ફઅમળ

ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ગવ્વ,
02764-223523 /
રૃ.ઈળ઼્ણૂલી, બ્.દી.ગવ્વ,
281891
જી.ઙીઅપૂફઙળ- ૫૱૪૯૪૩
02763 272323
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, રીથ઼ી,
ળીરકર્ૅ થ રઅિનળ બી઼ૉ, ષીષ નળષીજા
મઽીળ, ળીથૂલીબળી, રૃ.બ્.દી. રીથ઼ી,
જી.ઙીઅપૂફઙળ -૫૱૪૱૬૭
જી ્ :‐રઽૉ ઼ીથી
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, મૉજળીજી,
02734-289051
ુષળરઙીર ઽીઊષૉ ળ્ણ, ળીુપગી ઙૉ ડ
ઽીઋ઼ બીઝશ, જી.રઽૉ ઼ીથી૫૱૬૪૩૨
02762-265045
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી,જોડીથી
(રિઽવી), ઞલ રીણૂ ગ્મ્પ્વૉક્ષ,
દી.જોડીથી જી.રઽૉ ઼ીથી-૫૱૬૬૪૩
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ગણૂ,
02764-291231
ગણૂ ફઅની઼થ ળ્ણ, યોળષ ડૉ ગળૂ ઼ીરૉ,
ઈનસર્ ુફષી઼ૂ સીશીફૂ મીઞૃ રીઅ,
દી.ગણૂ જી.રઽૉ ઼ીથી-૫૱૪૯૩૭
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઘૉળીવૃ,
02761-230346
નસર્ફ ઽ્ડવફૂ બીઝશ, રઽૉ ઼ીથીઇઅમીજી ઽીઉષૉ,ષૅઅનીષફ જીળ ળ દી,
દી.ઘૉળીવૃ, જી.રઽૉ ઼ીથી- ૫૱૬૫૪૭
02762-242800
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, રઽૉ ઼ીથી,
૪૨૬-જીઈઊણૂ઼ૂ-૩, બીથૂફૂ ડીઅગૂ
બી઼ૉ, ર્તૉ ળી જીળ ળ દી, દી.રઽૉ ઼ીથી,
જી.રઽૉ ઼ીથી- ૫૱૬૨૨૪
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઼દવી઼થી, 02761-259346
઼ળગીળૂ નષીઘીફી બીઝશ, રીરવદનીળ
ગજૉળૂ બી઼ૉ, દી. ઼દવી઼થી
જી.રઽૉ ઼ીથી-૫૱૬૫૫૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઉંટી,
02761-240124
ઓઢ્ળ જી.ઈઉ.ણૂ઼ૂ. ફજીગ, ઉંટીુષ઼ફઙળ ળ્ણ ઓઢ્ળ દી.ઉંટી,
જી.રઽૉ ઼ીથી-૫૱૬૩૯૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ષણફઙળ,
02761-222346
બ્વૂડૉ ગફૂગ બી઼ૉ, દી.ષણફઙળ,
જી.રઽૉ ઼ીથી- ૫૱૬૫૭૭
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ુષજાબૃળ,
02763-292387
યીષ઼્ળ બીડૂલી વીણ્વ ળ્ણ,
દી.ુષજાબૃળ, જી.રઽૉ ઼ીથી- ૫૱૪૱૯૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ુષ઼ફઙળ,
02765-231717/
ઘૉળીવૃ ળ્ણ,દી.ુષ઼ફઙળ,
225417
જી.રઽૉ ઼ીથી- ૫૱૬૫૩૭
જી ્ :‐બીડથ
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, જીથ રી,
02734-224351
પ્વ્ડ ફ.-૱૭ જી.ઈઊ.ણૂ.઼ૂ.,
ુ઼ુષવ ઽ્ુ બડવ ઼ીરૉ, ઽીળૂઞ ળ્ણ,
જી.બીડથ- ૫૱૬૪૪૨
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઼અ ધીરીઅ જીવદી ડર્ૉ ણફીઅ કર્ર
ફઅમળ(બિળુસ -૩,૪ રીથૉ)

3,4,5,19,20,21,28,
29,39,40,44,45,46

3,5,19,28,29,45,46,

3,5,19,29,45,46

28,29,37,34,40,146
5,19,25,29,46

5,19,29,45,46

3,4,5,19,20,26,28,29,
40, 45,46,173
3,5,19,29,45,61

5,19,29,45,46

3,5,19,20,29,39,40, 45,
46,61,133,150,
3,4,5,19,20,24,28,29,
37,39,40,45,46
1,2,3,4,5,8,9,14,19,20,
21,23,26,28,29,32,33,
37, 39,45,46,61,107,
108,114,133,139
5,29,40,45,46

ઇરનીષીન ુષયીઙફૂ ુઞ ી/દીવૃગીષીળ ઼ળગીળૂ ઼અ ધીકફી ફીર, ઼ળફીરીઅ, ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ, દધી દૉરીઅ જીવદી ડર્ૉ ણ
દીવૃગીફૃઅ ફીર
઼અ ધીફૃઅ ફીર દધી ઼ળફીરૃઅ
઼અબગર્ ફઅમળ
઼અ ધીરીઅ જીવદી ડર્ૉ ણફીઅ કર્ર
ફઅમળ(બિળુસ -૩,૪ રીથૉ)
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઽીળૂઞ,
02733-222920
3,5,19,29,40,45,46,138
ઽીળૂઞ
ળીપફબૃળ ળ્ણ, ઼ળગીળૂ ફ઼ર્ળૂ બી઼ૉ,
રૃ.બ્.ઽીળૂઞ, જી.બીડથ- ૫૱૬૪૬૨
02766-285787
3,4,5,19,20,21,29,
ખ
્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, મીવૂ઼થી,
બીડથ
40,45,46,138
જી.ઊ.મૂ.બી઼ૉ, ઉંટી-બીડથ ળ્ણ,
દી.જી.બીડથ- ૫૱૬૩૩૨
02766-292760
3,5,8,19,20,29,32,37,
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, બીડથ,
45,46, 108,138
બીડથ
રૃ.બ્.ળીઞબૃળ, જીથ રી બીડથ ઽીઊષૉ,
દી.બીડથ જી.બીડથ-૫૱૬૪૮૭
3,5,19,21,29,45,46,150
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ળીપફબૃળ, સીઅુદપીર 02746-290501
ળીપફબૃળ
઼ીરૉ, ળીપફબૃળ ગઅણવી ઽીઊષૉ દી. ળીપફબૃળ,
જી.બીડથ-૫૱૭૫૬૨
02733-244090
3,5,19,29,40,45,46,
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઼રૂ,
઼રૂ
઼ીરૄિઽગ ઈળ્ગ્લ ગૉ ન્ ફૂ ઼ીરૉ, મ઼ ડૉ સફ
ળ્ણ,દી.઼રૂ,જી.બીડથ- ૫૱૬૫૩૭
02738-222271
3,5,19,26,29,138
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઼ીઅદવબૃળ,
઼ીઅદવબૃળ
ળૉ વષૉ ડૉ સફ ળ્ણ, દી.઼ીઅદવબૃળ
જી.બીડથ -૫૱૭૫૭૨
02766-261250
5,19,29,40,45,46
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ષીઙન્ણ,
઼ળ ષદૂ
ઞૃ ફૃ બઅજીલદ રગીફ,રૃ.બ્.ષીઙન્ણ
દી.઼ળ ષદૂ, જી.બીડથ-૫૱૬૪૮૭
28,29,34,37,40,105
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, સઅઘૉ ળ (રિઽવી), 02733-273383
સઅઘૉ ળ
૩૩૫-ળીપૉ સ્બીંઙ ઼ૉન્ડળ, ઼રૂ-સઅઘૉ ળ
ઽીઊષૉ, દી.સઅઘૉ ળ, જી.બીડથ- ૫૱૬૪૬૮
02767-292771
3,5,19,20,21,29,33,45, 46
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ુ઼ બૃળ,
ુ઼ બૃળ
ઘશૂ જીળ ળ દી, ુ઼ બૃળ ઽીઊષૉ,
રૃ.બ્.દી.ુ઼ બૃળ જી.બીડથ-૫૱૬૬૩૭૩
જી ્ :‐઼ીમળગીઅઢી
02772-291177/
3,4,5,8,19,20,24,28,29,
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, િઽઅરદફઙળ, જીઊમૂ
223440
33,37,40,45,46,114,
૮૮
ગૉ
ષ
ૂ
઼મ
ડૉ
સ
ફ
઼ીરૉ
,
રૃ
.
ઽીઅ
઼
વબૃ
ળ
,
િઽઅરદફઙળ
133,138,150
બ્.ુષળબૃળ, દી.િઽઅરદફઙળ જી.઼ીમળગીઅઢી
૫૱૫૨૨૩
02778-291522
24,28,29,33,40,42,45,
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી,ઉણળ(રિઽવી),
46,105,108,150
ઉણળ
રૃ.ગૃ ગણૂલી ળ્ણ, વીવ્ણી બ્.઼ીબીષીણી દી.ઉણળ
જી.઼ીમળગીઅઢી- ૫૱૫૬૫૨
02775-220107
3,5,19,20,21,29,37,40,
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઘૉણ ી,
45,46,138
ઘૉણ ી
઼ૃળદૂ ગઅમ્બી ળ્ણ, મૂઑ઼ઑફઑવ કભૂ઼ બી઼ૉ,
દી.ઘૉણ ી, જી.઼ીમળગીઅઢી- ૫૱૫૪૭૭
02775-283644
3,5,20,24,29,40,45,
ખ ્ુઙ દીવૂર ઼અ ધી, બ્સૂફી,
બ્સૂફી
દીવૃગી ઼ૉષી ઼નફ બ્સૂફી, દી.બ્સૂફી,
જી.઼ીમળગીઅઢી-૫૱૫૬૪૪
5,29,40,45,46
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ીઅુદઞ, ઉન્નૂળી ફઙળ, 02770-233333
ીઅુદઞ
રઽીનૉષ રઅિનળફૂ બી઼ૉ, મ્ગરીઅ,
દી. ીઅુદઞ,જી.઼ીમળગીઅઢી- ૫૱૫૪૨૭
02770-221088
28,29,34,37,40,146
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, દવ્ન (રિઽવી),
દવ્ન
ઽળ઼્વ ળ્ણ,ઋરૉનફૂ રૃષીણૂ, બૉડર્્વ બઅમ્બફૂ
઼ીરૉ, દી.દવ્ન, જી.઼ીમળગીઅઢી-૫૱૫૪૩૭
3,5,19,28,29,39,40,108
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ષણીવૂ, બ્વૂડૉ ગુફગ 02778-220100
ષણીવૂ
ફજીગ, ઘૉણ ી ઽીઊષૉ, ળૉ ષૉ કર઼્્ીંઙ બી઼ૉ,
જી.઼ીમળગીઅઢી -૫૱૫૪૫૭
02775-254059
5,19,29,40,46,138
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ુષઞલફઙળ,
ુષઞલફઙળ
રલૃળપ્વીટી,નળમીળઙત,રીરવદનીળ ગજૉળૂ ઼ીરૉ,
દી.ુષઞલફઙળ, જી.઼ીમળગીઅઢી- ૫૱૫૬૮૨
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ષણ્નળી ુષયીઙફૂ ુઞ ી/દીવૃગીષીળ ઼ળગીળૂ ઼અ ધીકફી ફીર, ઼ળફીરીઅ, ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ, દધી દૉરીઅ જીવદી ડર્ૉ ણ

દીવૃગીફૃઅ ફીર

઼અ ધીફૃઅ ફીર દધી ઼ળફીરૃઅ

઼અબગર્ ફઅમળ

જી ્ :‐ઈથઅન
02692-242010
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી,ઈથઅન
(રઽૂવી), ઼ળનીળ ઈષી઼ લ્ઞફીફૂ
મીઞૃ રીઅ, રૃ.઼ીનીફીબૃળી, દી.જી. ઈથઅનઈથઅન
૫૱૱૫૮૨
02692-274047
ૂરદૂ ણૂ.ઑ઼.બડૉ વ, ખ ્ુઙગ દીવૂર
઼અ ધી, ષી઼ન, બીલવ ુ઼ફૉરી બીઝશ,
દી.જી.ઈથઅન-૫૱૱૫૨૮
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઈઅગવીષ,
02696-284038
ઇઅ
મ
ીષ
દશીષ
઼ીરૉ
,
ઈ઼્નળી,ઈઅ
ગ
વીષ
ઈઅગવીષ
ળ્ણ, રૃ.ઈ઼નળ દી.ઈઅગવીષ,
જી.ઈથઅન-૫૱૱૫૨૯
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, મ્ળ઼ન,
02696-220405
રૃ.બ્. ુફ઼ળીલી, રૃ ળ દવીષણૂ,
મ્ળ઼ન
દી.મ્ળ઼ન, જી.ઈથઅન- ૫૱૱૭૬૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઘઅયીદ,
02698-221435
ઘઅયીદ
મૉઢગ ળ્ણ, દી.ઘઅયીદ
જી.ઈથઅન-૫૱૱૮૪૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, બૉડવીન,
02697-221135
઼ગીર્ડ ઽીઋ઼ ઼ીરૉ,ફણૂલીન-ઘઅયીદ ઽીઊષૉ,
બૉડવીન
રૃ.દી.બૉડવીન, જી.ઈથઅન
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઼્જી ી,
02697-233012
નૃ
પ
ૂબૃ
ળ
ી
઼ળગીળૂ
઼ૂષૂવ
઼પ્વીલ
ઙ્ણીઋફ
઼્જી ી
બીઝશ, દી.઼્જી ી, જી.ઈથઅન૫૱૯૪૬૨
02698-256250
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, દીળીબૃળ,
ઙૂળફીળ ઽ્ડવ બીઝશ, દીળીબૃળ-મઙ્નળી
દીળીબૃળ
ળ્ણ, રૃ.ઉ઼ળષીણી,જી.ઈથઅન-૫૱૱૩૱૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઋરળૉ ઢ,
02692-276899
જાઙફીધ યીઙ્શ જ્ગ, દી.ઋરળૉ ઢ,
ઋરળૉ ઢ
જી.ઈથઅન-૫૱૱૪૪૨
જી ્ :‐ઝ્ડી ઋનૉબૃળ
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઞમૃઙીર,
02664-225029
મ્ણૉ વૂ
દી.મ્ણૉ વૂ, જી.ઝ્ડીઋનૉબૃળ-૫૯૩૩૭૭
02669-232694
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઝ્ડીઋનૉબૃળ,
ગૃ ડૂળ ઋ ્ઙ યષફ ગમ્બીઋન્ણ, ઽ્ ડૉ વ
ઝ્ડીઋનૉબૃળ
ુમ ણીંઙ, દી.જી. ઝ્ડીઋનૉબૄળ-૫૯૩૩૮૭
02669-292700
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ગષીઅડ,
ઙીલ ૂ રઅનૂળ બીઝશ, ઼ૉણૂષી઼ફ ળ્ણ,
ગષીઅડ
રૃ.ટૃઅવષીથૂલી જી.ઝ્ડીઋનૉબૃળ-૫૯૩૩૯૨
02661-272136
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ફ઼ષીણૂ,
ફ ીબૃળી ળ્ણ, રૃ.બ્.દી. ફ઼ષીણૂ,
ફ઼ષીણૂ
જી. ઝ્ડીઋનૉબૃળ- ૫૯૩૩૭૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, બીષૂઞદ
02664-242269
ૉ બૃળ,
ભશૂલૃ, બસૃ નષીઘીફીફૂ ઼ીરૉ,
બીષૂ-ઞૉદબૃળ દશીષ
ર્.બ્.દી.બીષૂઞૉદબૃળ
જી. ઝ્ડીઋનૉબૃળ -૫૯૩૩૮૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઼અઘૉણી,
02665-243337
ળૉ ષૉ ડસફ ળ્ણ, ગ્ડર્ બી઼ૉ,દી.઼અઘૉણી,
઼અઘૉણી
જી.ઝ્ડીઋનૉબૃળ -૫૯૩૩૬૭
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28,29,34,45,
46,108,133,
1,3,5,10,16,
29,45,46,138,
5,29,46,138

5,29,45,46
3,5,9,19,29,45,46,
3,5,20,29,45,46
3,5,29,46

3,5,19,29, 40
3,19,29,45

5,19,20,29,45,46,
5,19,20,28,29,45,46
3,5,19,29,40,45,46,
3,5,29,40,45,46
3,5,20,29,40,45,46,

3,4,5,19,20,29,45,46,
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દીવૃગીફૃઅ ફીર
નીઽ્ન

નૉષઙત
મીળૂલી
પીફબૃળ

ભદૉબૃળી
ઙળમીણી
વૂરઘૉણી
ૉ ૂ
઼અઞવ
ુ઼અઙષણ
ટીવ્ન

ઙવદૉ ળ
ગબણષઅઞ
ગઢવીવ
ઘૉણી
રઽૉ રનીષીન

઼અ ધીફૃઅ ફીર દધી ઼ળફીરૃઅ

઼અબગર્ ફઅમળ

જી ્ :‐નીઽ્ન
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, નીઽ્ન,
02673-250184
ટીવ્ન ળ્ણ, નીઽ્ન, જી.નીઽ્ન-૫૱૯૩૭૩
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, નીઽ્ન(રઽૂવી), 02673-251637
ટીવ્ન ળ્ણ, નીઽ્ન, જી.નીઽ્ન-૫૱૯૩૭૩
02678-292244
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, નૉષઙતમીળૂલી,
ળઊમી ળ્ણ, ઈનસર્ ુફષી઼ૂ ગૄ વફૂ
મીઞૃ રીઅ, ગીબણૂ, દી.નૉષઙતમીળૂલી,
જી.નીઽ્ન -૫૱૯૫૱૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, પીફબૃળ,
02677-290327
રૃ.઼ીંઙીષવૂ(પીફબૃળ) ઞૉ઼ીષીણી ળ્ણ,
/ 229603
બ્.ુબબૉળ્ દી.પીફબૃળ, જી.નીઽ્ન૫૱૯૫૱૪
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ભદૉબૃળી,
02675-233222
ભીદૂરી ર જીનફૂ ઼ીરૉ ગળ્ણૂલી બઅજીલદ
ળ્ણ, રૃ.ગળ્ણૂલી બૃષર્, દી.ભદૉબૃળી,
જી.નીઽ્ન-૫૱૯૩૯૪
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઞ઼
02673-234034
ૉ ીષીણી,
બઅજીલદ કભૂ઼ બી઼ૉ, ઈઅમવૂ ળ્ણ,
દી.ઙળમીણી, જી.નીઽ્ન-૫૱૯૩૭૪
ખપ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, વૂરઘૉણી,
02677-222603
પીફબૃળ ળ્ણ, જી.નીઽ્ન-૫૱૯૩૬૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઼અઞવ
02679-224103
ૉ ૂ,
બ્ ડ કભૂ઼ બી઼ૉ, ઞઙનૂસજઅન્
/227260
ષીઙળૉ જીફી રગીફરીઅ, દશીષ ભશૂલી,
ૉ ૂ, જી.નીઽ્ન઼અઞવ
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ળથુપગબૃળ,
02677-239488
ળૉ ભળવ ઽ્ુ બડવફૂ બીઝશ, નૃુપલી ળ્ણ,
દી.ુ઼અઙષણ, જી.નીઽ્ન-૫૱૯૩૫૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ટીવ્ન,
02679-224103
સમળૂ ઈ ર બી઼ૉ, નીઽ્ન ળ્ણ,
દી.ટીવ્ન,જી. નીઽ્ન-૫૱૯૩૯૨
જી ્ :‐ઘૉણી
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ષ઼્(રઽૂવી),
02699-234148
કર મઅગ્વ્ટ, ષીરૂફીળીલથ રઅનૂળ
઼ીરૉ,઼ૉષીવૂલી(બીવૂ) દી.ઙવદૉ ળ,
જી.ઘૉણી- ૫૱૱૪૬૭
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ગબણષઅઞ ,
02691-253567
ફીફૂ ળત્ફીગળ રીદી ળ્ણ, ર્ણી઼ી ળ્ણ,
દી.ગબણષઅઞ, જી.ઘૉણી-૫૱૯૮૪૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ગઢવીવ,
02691-244413
ણ્.ગૉ .ઈળ.સીઽ રીધ્લુરગ સીશી ગૉ મ્બ઼,
રૃ.યીફૉળ,દી.ગઢવીવ,જી.ઘૉણી-૫૱૯૮૫૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઘૉણી,
02694-222085
઼ળગીળૂ ઇુદુધ ુફષી઼ફૂ ઼ીરૉ, ફષજીષફ
઼ૃબળ રીગડ, દી.જી.ઘૉણી -૫૱૯૬૩૩
02694-245556
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, રઽૉ રનીષીન,
઼ળનીળ યષફ, ળૉ ષૉ ડૉ સફ બીઝશ,
રૃ.દી.રઽૉ રનીષીન, જી.ઘૉણી-૫૱૯૩૫૨
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ફઅમળ(બિળુસ -૩,૪ રીથૉ)

1,3,4,5,8,9,19,20,26,29,
32,33,37,39,40,45,46,
61,108,138
3,5,28,29,34,40,45,107
3,5,20,29,40,46

3,5,20,29,40,45,46,

5,29,45,46

5,29,40,45,108,150
3,5,14,20,29,39,40, 44,
45,46,61
3,5,19,29,40,45,46,

3,5,29,40
3,5,19,20,29,33,39,46,
104
28,29,34,40

3,5,19,20,29,45,46
5,29,40,45,46
5,19,29,46
5,19,29,40,46,138
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દીવૃગીફૃઅ ફીર
રઽૃપી
રીદળ
ફિણલીન
ઢી઼ળી
ષ઼્
મીવીુ઼ફ્ળ
ગણીથી
ઘીફબૃળ
વૃથીષીણી
઼અદળીરબૃળ
ષૂળબૃળ

ચ્ચઅમી

ઙ્પળી

ઽીવ્વ
જાઅમૃચ્ણી

઼અ ધીફૃઅ ફીર દધી ઼ળફીરૃઅ

઼અબગર્ ફઅમળ

ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, રઽૃપી,
0268-2572652
ગૉ .ઑર.બડૉ વ ીધુરગ સીશી, ગ્વૉઞ
ગૉ મ્બ઼,ણીગ્ળ ળ્ણ, રૃ.દી.રઽૃપી, જી.ઘૉણી૫૱૯૫૫૭
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, રીદળ,
02694-224755
રૃ.઼્ઘણી, ઘૉણી-રીદળ ળ્ણ, બ્.ળદફબૃળ,
દી.રીદળ, જી.ઘૉણી -૫૱૯૭૯૨
ૂરદૂ રુથમૉફ જૃફૂવીવ બડૉ વ ખ ્ુઙગ 0268-2588785
દીવૂર ઼અ ધી, ઋ ળ઼અણી, યૄરૉવ ળ્ણ,
જી.ઘૉણી-૫૱૯૫૯૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી,ઢી઼ળી,
02699-222055
પ્વ્ડ ફઅ.૩૩-૩૪, ૂ ગૉ મવ જી.ઈઊ.ણૂ.
઼ૂ. પ્વ્ડ, ણીગ્ળ ળ્ણ, ફરર્ની ષ઼ીઽદફૂ
મીઞૃ રીઅ, દી.ઢી઼ળી, જી.ઘૉણી-૫૱૱૪૭૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, બવીથી,
0268-2586050
઼ૂ.ષૂ.ડૂ.ઑ઼.ઑ઼.ઑ઼.ડૂ.ઑ઼.ઑ઼.ડૂ.
દી.ષ઼્ જી.ઘૉણી-૫૱૯૫૭૨
જી ્ :‐રઽૂ઼ીઙળ
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, મીવીુસફ્ળ,
02690-266720
઼ૉષીવૂલી ળ્ણ, જી.રઽૂ઼ીઙળ -૫૱૱૪૭૭
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, િનષણીગ્વ્ફૂ,
02675-237376
રૃ.બ્.વીંય્વી, જી.રઽૂ઼ીઙળ-૫૱૯૪૭૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઘીફબૃળ,
02674-286895
રૃ.બ્.મીગ્ળ, ી થ ભશૂલૃ, જી.રઽૂ઼ીઙળ
-૫૱૯૪૫૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, વૃથીષીણી,
02674-290046
રૃ.બ્.ર્ડી ઼્ફૉવી, ર્ણી઼ી ળ્ણ,
વૃથીષીણી, જી.રઽૂ઼ીઙળ -૫૱૯૪૫૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઼અદળીરબૃળ
02675-220579
રૃ.મૉથીની ભીરર્, બ્.બીનૉણૂ ઇણ્ળ,
દી.઼અદળીરબૃળ, જી.રઽૂ઼ીઙળ-૫૱૯૪૮૨
02690-277550
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ુષળબૃળ,
રૃ.વૂરળષીણી ળ્ણ મૂ.ઈળ.઼ૂ. યષફ ઼ીરૉ
દી.ુષળબૃળ,જી.રઽૂ઼ીઙળ -૫૱૱૪૮૨
જી ્ :‐બઅજરઽીવ
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ચ્ચઅમી,
02678-244501
રૃ.જાઙીફી રૃષીણી, બ્.ભળ્ણ, દી.ચ્ચઅમી,
જી.બઅજરઽીવ-૫૱૯૫૮૭
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઙ્પળી,
02672-265808
યી ળ્ણ, ઙ્પળી, જી.બઅજરઽીવ૫૱૯૨૨૩
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઙ્પળી (રિઽવી), 02672-265770
નીઽ્ન ળ્ણ, યી ળ્ણ, ઈઊ.ડૂ.ઈઊ.
ઙ્પળીફૂ બીઝશ, જી.બઅજરઽીવ-૫૱૯૨૨૩
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઽીવ્વ,
02676-245626
(બીષીઙત)ુબદીઅમળ ઞોફ રઅિનળફૂ મીઞૃ ીઅ,
જી.બઅજરઽીવ-૫૱૯૫૮૨
02676-241544
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી,જાઅમૃચ્ણી,
રૃ.ઘીળૉ નૂષીષ,ટઅણ ઽફૃરીફ ળ્ણ,
દી.જાઅમૃચ્ણી જી.બઅજરઽીવ- ૫૱૯૫૯૨
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઼અ ધીરીઅ જીવદી ડર્ૉ ણફીઅ કર્ર
ફઅમળ(બિળુસ -૩,૪ રીથૉ)

5,19,29,40,45

2,3,5,19,29,45,46,
1,2,3,4,5,8,10,19,20,21,
23,26,29,32,33,39,45,
46,138,
5,19,29,45,46

1,2,3,4,5,8,9,14,18,19,
20,21,23,24,26,29, 32,
37,40,45,46,138,150,
3,5,19,29,33,39,45,46,
61
4,5,19,20,29,45,46,108
3,5,29,45,46
3,4,5,19,29,33,45,46
3,5,19,29,39,40,46,
5,19,29,45,46

1,3,5,19,29,40,45,46
3,4,5,8,9,14,19,20,21,2
3, 26,29,32, 33,37,39,
45,46, 61,114,133,138
28,29,34,40,48,63,108,
3,5,19,20,29,45,46,138
5,19,29,40,46

ષણ્નળી ુષયીઙફૂ ુઞ ી/દીવૃગીષીળ ઼ળગીળૂ ઼અ ધીકફી ફીર, ઼ળફીરીઅ, ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ, દધી દૉરીઅ જીવદી ડર્ૉ ણ

દીવૃગીફૃઅ ફીર
ગીવ્વ
ર્ળષી
(ઽણભ)
સઽૉ ળી

ણય્ઉ
નૉ઼ળ
ગળઞથ

બીનળી

઼ીષવૂ
ુસફ્ળ

ષણ્નળી

઼અ ધીફૃઅ ફીર દધી ઼ળફીરૃઅ

઼અબગર્ ફઅમળ

ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ગીવ્વ,
02676-235354
રૃ.઼ળગીળૂ ુષ ીર ઙૅઽફૂ બીઝશ,
મ્ ડફીર્ંઙ, ઽીવ્વ ળ્ણ, રૃ.બ્.દી.ગીવ્વ,
જી.બઅજરઽીવ-૫૱૯૫૫૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ર્ળષી(ઽણભ),
02673-284275
ળૂવીલન઼્ બૉડર્્વબઅબફૂ મીઞૃ રી,
રૃ.દી.ર્ળષી (ઽણભ),
જી.બઅજરઽીવ- ૫૱૯૩૩૭
02670-226396
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, સઽૉ ળી,
ગીઅગળૂ ળ્ણ, રૃ.બ્.દી.સઽૉ ળી,
જી.બઅજરઽીવ-૫૱૯૪૩૨
જી ્ :‐ષણ્નળી
02663-254105
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ણય્ઊ,
ઽૂળીયીઙ્શ મઽીળ, ષતષીથી ળ્ણ,
જી.ષણ્નળી-૫૯૩૩૩૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, નૉ઼ળ,
02667-222402
રૃ.ઞૃ ફી ુસઽ્ળી, ઽીવ્વ-બીષીઙત ળ્ણ,
દી.નૉ઼ળ, જી.ષણ્નળી-૫૯૩૪૬૨
02666-231002
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ગળઞથ,
દીવૃગી ઼ૉષી઼નફફૂ મીઞૃ રીઅ, ફૉ.ઽી.ફઅ.૱
ઞૃ ફી મજાળ રૃ.બ્.દી.ગળઞથ, જી.ષણ્નળી૫૯૩૪૬૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, બીનળી,
02662-244664
ળૂગી઼ૂવ ઼ૂળીુરગ ઉન્ણ ડર્ ૂટ ફૂ મીઞૃ રીઅ,
બ્.ણયી઼ી, રૃ.રઽૃષણ, દી.બીનળી,
જી.ષણ્નળી-૫૯૩૬૬૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઼ીષવૂ,
02667-222402
ઑ઼.મૂ.બ્વૂડૉ ગફૂગ ગ્વૉઞ ફૂ ઼ીરૉ,
ઽીવ્વ-બીષીઙત ળ્ણ, દી.઼ીષવૂ,
જી.ષણ્નળી-૫૯૩૯૯૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ુસફ્ળ,
02666-264200
ષુથગ ઼રીઞફૂ ષીણૂ, જ્ગ઼ૂ મજાળરીઅ,
દી.ુસફ્ળ, જી.ષણ્નળી-૫૯૩૩૩૭
0265-2240364
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, નસળધ,
ફૉસફવ ઽીઊષૉ-૱, બૉડર્્વ બઅબ બી઼ૉ, દીબૂ
ઽ્ડૉ વ ઼ીરૉ, રૃ.નસળધ, દી.જી.ષણ્નળી૫૯૩૯૬૨
0265-2280413
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઙ્ળષી,
ઙ્ળષી-ળૂભીઊફળૂ ળ્ણ, જી.ષણ્નળી૫૯૨૨૩૮
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઙ્ળષી (રઽૂવી), 0265-2290353
ળૂભીઊફળૂ ળ્ણ, ઙ્ળષી, જી.ષણ્નળી૫૯૨૨૩૮
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, દળ઼ીવૂ,
0265-2641491
જી.ષણ્નળી-૫૯૨૨૨૯

0265-2641491

ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ષણ્નળી
(ણૂ઼ૉમવ), દળ઼ીવૂ, જી.ષણ્નળી ૫૯૨૨૨૯
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઼અ ધીરીઅ જીવદી ડર્ૉ ણફીઅ કર્ર
ફઅમળ(બિળુસ -૩,૪ રીથૉ)

3,5,19,21,29,40,45,46

5,19,29,40,46

5,19,29,39,40,45,46,61,
108, 138,
5,3,19,25,29,45,46,61
3,5,20,29,40,45,46,
3,5,19,29,40,45,46

1,3,5,10,16,29,45,46

3,5,14,19,20,23,26,29,
34,45,46,138
3,5,29,46
1,3,5,10,12,16,19,20,
21, 23,28,29,32,45,
46,138
2,3,4,5,8,9,20,26,29,32,
37,45,46,61,107,114,
8,11,28,29,32,34,40,48,
107,122
1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,14,
15,16,19,20,21,23,24,2
5,26,28,29,31,32,37,39,
43,45,46,61,107,109,
114,117,118,119,124,
132,138,139,150,173
29,40,136,

ષણ્નળી ુષયીઙફૂ ુઞ ી/દીવૃગીષીળ ઼ળગીળૂ ઼અ ધીકફી ફીર, ઼ળફીરીઅ, ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ, દધી દૉરીઅ જીવદી ડર્ૉ ણ

દીવૃગીફૃઅ ફીર
ષણ્નળી

ષીચ્િણલી

઼અ ધીફૃઅ ફીર દધી ઼ળફીરૃઅ

઼અબગર્ ફઅમળ

ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી,ઙ્ ૂ(ષણ્નળી),
૪૨-૪૩ સૂષ ડૉ ફીરૉન્ડ વ રૂફઙળ,
઼બફીફી ષીષૉદળ ઽ્વફૂ ઼ીરૉ,
જી.ષણ્નળી-૫૯૨૨૩૮
ખપ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી ષીચ્િણલી,
ન બૉડર્્વ બઅબ ઼ીરૉ, ગરવીબૃળી ળ્ણ,
બ્.વૂરણી , દી.ષીચ્િણલી,
જી.ષણ્નળી - ૫૯૩૯૮૨
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઼અ ધીરીઅ જીવદી ડર્ૉ ણફીઅ કર્ર
ફઅમળ(બિળુસ -૩,૪ રીથૉ)

0265-2392307

5,29,45,46

02668-291977

3,5,23,29,39,40,45,46

ળીઞગ્ડ ુષયીઙફૂ ુઞ ી/દીવૃગીષીળ ઼ળગીળૂ ઼અ ધીકફી ફીર, ઼ળફીરીઅ, ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ, દધી દૉરીઅ જીવદી ડર્ૉ ણ

દીવૃગીફૃઅ ફીર

ઇરળૉ વૂ
મીમળી
મઙ઼ળી
પીળૂ
જાભળીમીન
ઘીઅયી
વીઢૂ
વૂવૂલી
ળીઞૃ વી
઼ીષળગૃ અ ણવી
ષિણલી

઼અ ધીફૃઅ ફીર દધી ઼ળફીરૃઅ

઼અબગર્ ફઅમળ

જી ્ :‐ઇરળૉ વૂ
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઇરળૉ વૂ,
02792-223822
ળૉ ષૉ ડૉ સફ ફજીગ, યીષફઙળ ળ્ણ,
ઇરળૉ વૂ-૫૮૭૮૨૩
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, મીમળી,
02791-234636
જીષફપીળી, યીષફઙળ ળ્ણ
જી.ઇરળૉ વૂ-૫૮૭૬૪૩
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, મઙ઼ળી
02796-222888
(રિઽવી), ઇરળૉ વૂ ળ્ણ,
જી.ઇરળૉ વૂ ‐૫૮૭૬૬૨
02797-225343
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, પીળૂ,
દૃવ઼ૂ લીર ળ્ણ, પીળૂ
જી.ઇરળૉ વૂ-૫૮૭૮૬૨
02794-245030
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, જાભળીમીન,
ષીબવૂલી ળ્ણ, ષીબવૂલી ઙીર.જાભળીમીન
જી.ઇરળૉ વૂ ‐૫૮૭૭૬૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઘીઅયી,
02797-260015
દખ્દસૂવી ગૄ વ ુમ ણીંઙ,ઋફી ળ્ણ,
ઘીઅયી જી.ઇરળૉ વૂ ‐૫૮૭૮૭૨
02793-250700
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, વીઢૂ,
નૃપીશી ળ્ણ, ઙીલ ૂ ઼અગૃવ ફજીગ,
જી.ઇરળૉ વૂ-૫૮૭૬૫૨
02793-236066
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, વૂવૂલી,
થ વૂમણી, ઽફૃરીફ રઅિનળ બી઼ૉ, ળૉ ષૉ
ડૉ સફ ળ્ણ, જી.ઇરળૉ વૂ-૫૮૭૭૫૭
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ળીઞૃ વી,
02794-294030
ણૃઅ ઙળ ળ્ણ, જી.ઇરળૉ વૂ-૫૮૭૭૮૨
02845-295159
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઼ીષળગૃઅ ણવી,
રઽૃષી ળ્ણ,ળૉ ષૉ કર઼્્ીંઙ ફજીગ ઼ીષળગૃ અ ણવી
જી. ઇરળૉ વૂ-૫૮૬૭૩૭
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ર્ડૂ ગૃઅ ગીષીષ, 02796-296424
મઙ઼ળી ળ્ણ,ુસષ રઅિનળ ફજીગ,દી.ષણૂલી,
જી.ઇરળૉ વૂ-૫૮૭૬૭૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ષણૂલી,
02796-273170
મળષીણી ળ્ણ, જી.ઇરળૉ વૂ-૫૮૭૬૱૨
જી ્ :‐યીષફઙળ
0278-2424316
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, યીષફઙળ,
઼ળ યીષુ઼અઽજી બ્વૂડૉ ગફૂગ બીઝશ,
ુષ ીફઙળ, જી.યીષફઙળ-૫૮૬૨૨૩

ચ્ચી

1,3,4,5,8,9,14,18,19,20,
21,26,29,32,37,39,40,4
5,46,109,138,150,
5,19,29,45,46
3,19,28,29,40,45,46
5,19,29,39,40,46
3,5,19,29,40,45
5,19,29,46
5,19,29,45,46
5,19,29,40,46
5,19,29,45,46,103,121,
126, 128,129,131,145,
151
3,20,28,29,39,46
3,19,20,28,29,40,45,46
5,24,29,32,40,46,138,

3,4,5,8,9,14,19,20,21,
26,29,32,33,37,39,45,
46,61, 62,105,107,108,
109,110,114,132,133,1
38,145,150,151,173
0278-2520511 28,29,34,37,48,111

યીષફઙળ

ઙીિળલીપળ

઼અ ધીરીઅ જીવદી ડર્ૉ ણફીઅ કર્ર
ફઅમળ(બિળુસ -૩,૪ રીથૉ)

ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી,યીષફઙળ(રિઽવી),
ુષપીફઙળ, બ્વૂડૉ ગફૂગ બીઝશ,
જી.યીષફઙળ-૫૮૬૨૨૩
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઙીળૂલીપીળ,
02843-252052 5,19,29,39,45,46
બૉડર્્વ બઅબ ઼ીરૉ, ફષીઙીર ળ્ણ,
જી.યીષફઙળ-૫૮૬૭૨૭
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ચ્ચી,
0278-2882410 3,5,29,45,46,151,
ળ્-ળ્ ભૉ ળૂ ઼ુષર઼્ ળ્ણ,
જી.યીષફઙળ-૫૮૬૩૩૨
37

ળીઞગ્ડ ુષયીઙફૂ ુઞ ી/દીવૃગીષીળ ઼ળગીળૂ ઼અ ધીકફી ફીર, ઼ળફીરીઅ, ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ, દધી દૉરીઅ જીવદી ડર્ૉ ણ

દીવૃગીફૃઅ ફીર
ઞૉ઼ળ
રઽૃષી
(યીષફઙળ)
બીવૂદીથી
ુસઽ્ળ
દશીજા
ઋરળીશી
ષ વયૂબૃળ

મળષીશી
મ્ડીન
ઙતણી
ળીથબૃળ

યીથષણ
ઘઅયીુશલી
ગ લીથબૃળ
કઘીરઅણવ

઼અ ધીફૃઅ ફીર દધી ઼ળફીરૃઅ

઼અબગર્ ફઅમળ

ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઞ઼
02844-281234
ૉ ળ,
઼્રફીધ ગ્મ્બવૉક્ષ, નૉબવી ળ્ણ,
જી.યીષફઙળ-૫૮૬૭૩૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, રઽૃષી,
02844-224103
૮૮ગૉ .ષૂ. ઼મ ડૉ સફ બી઼ૉ, ષીચફઙળ ળ્ણ,
ષણીવ જી.યીષફઙળ-૫૮૬૪૯૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, બીવૂદીથી,
02848-253238
ઙીળૂલીપીળ ળ્ણ, ઼ળગૂડ ઽીઋ઼ બી઼ૉ,
બીવૂદીથી જી.યીષફઙળ-૫૮૬૪૯૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ુ઼અઽ્ળ,
02846-222555
બૂ.જી.ષૂ.઼ૂ.ઑવ.ફૂ મીઞૃ રીઅ, યીષફઙળ
ળ્ણ, જી.યીષફઙળ-૫૮૬૪૬૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, દશીજા,
02842-222075
ળ્લવ જ્ગણૂ, રીરવદનીળ ગજૉળૂ ઼ીરૉ,
જી.યીષફઙળ-૫૮૬૩૬૨
02843-242222
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઋરળીશી,
રૃ.ડીંમૂ, જી.ઈઊ.ણૂ.઼ૂ.,
જી.યીષફઙળ-૫૮૬૫૫૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ષ વયૂબૃળ,
02841-222401
ળળ૨ ગૉ ષૂ ઼મ ડૉ સફ બી઼ૉ, ગ લીથબૃળ
ળ્ણ, જી.યીષફઙળ-૫૮૬૫૩૨
જી ્ :‐મ્ડીન
02711-230123
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, મળષીશી,
ઘ્ણૂલીળ રઅનૂળ ઼ીરૉ, ઇરનીષીનયીષફઙળ ઽીઉષૉ જી.મ્ડીન-૫૱૪૬૭૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, મ્ડીન,
02849-294261
તીગથૂલી ળ્ણ, ભૃવષીણૂ,
જી.મ્ડીન-૫૮૬૯૩૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઙતણી,
02847-294550
ઽળૂબળ ળ્ણ, દી.ઙતણી,
જી.મ્ડીન-૫૮૬૯૭૨
02711-238004
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ળીથબૃળ,
બળરીળ ગ્મ્પ્વૉક્ષ, દીવૃગી બઅજીલદ ઼ીરૉ,
જી.મ્ડીન-૫૱૪૪૪૭
જી ્ :‐નૉષયૄુર ીળગી
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, યીથષણ,
02896-291536
યીથષણ થ બીડૂલી ળ્ણ,
જી.નૉષયૄુર ીળગી -૫૮૨૭૩૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી,જારઘઅયીશૂલી, 02833-232021
જારઘઅયીશૂલી-જારફઙળ ઽીઊષૉ, રીગર્ ડૂઙ
લીણર્ બી઼ૉ, જી.નૉષયૄુર ીળગી -૫૮૩૫૨૭
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી,જારગ લીથબૃળ, 02891-268004
ગ લીથબૃળ-યીડૂલી ફૉસફવ ઽીઊષૉ,
બૉડર્્વ બઅબ ફજીગ, ઘૂઞણૂલી ળ્ણ
જી.નૉષયૄુર ીળગી- ૫૮૩૫૪૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ીળગી,
02892-234716
ઽ્ બૂડવ ળ્ણ, ુષપીુષઽીળ ઽીઉ ગૃ વ ઼ીરૉ,
જી.નૉષયૄુર ીળગી-૫૮૩૫૫૭
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઼અ ધીરીઅ જીવદી ડર્ૉ ણફીઅ કર્ર
ફઅમળ(બિળુસ -૩,૪ રીથૉ)

5,19,29,39,45,46
3,5,19,21,29,39,40,45,
46,62,121,126,129,130,
131,138,145,150
3,5,19,29,46,61,138,
5,21,29,39,45,46,150,
3,5,19,28,29,45
5,19,29,39,46
3,19,29,45,46,138

3,5,19,29,45,46
3,5,19,29,39,45,61,108
5,19,29,46,150
5,19,29,40,45,46

3,5,26,29,40,46,108,
138
3,5,29,40,45,46,104,
138
3,5,19,29,40,45,46,138

1,3,5,19,29,39,45,46,
107,138, 143,151,

ળીઞગ્ડ ુષયીઙફૂ ુઞ ી/દીવૃગીષીળ ઼ળગીળૂ ઼અ ધીકફી ફીર, ઼ળફીરીઅ, ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ, દધી દૉરીઅ જીવદી ડર્ૉ ણ

દીવૃગીફૃઅ ફીર

ઙૂળ ઙતણી
ગ્ણૂફીળ
઼ૃ ીબીણી
દીવીવી
(ઙૂળ)
ઋફી
ષૉળીષશ

્વ
જાર-જોપબૃળ

જારફઙળ

જોિણલી
ગીવીષીણ

વીવબૃળ

઼અ ધીફૃઅ ફીર દધી ઼ળફીરૃઅ

઼અબગર્ ફઅમળ

જી ્ :‐ઙૂળ ઼્રફીધ
02875-243242
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઙૂળ ઙતણી,
રઽરનયીઊ ગી઼રયીઊફી રગીફરીઅ,
ઽફૃરીફબળી, ળૉ ષૉ ડૉ સફ ળ્ણ,
જી.ઙૂળ઼્રફીધ-૫૮૪૭૫૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ગ્ણૂફીળ,
02875-269524
ગ્ણૂફીળ-ષૉવથ ળ્ણ, રૃ.ગીઞ, દી.ગ્ણૂફીળ
જી.ઙૂળ઼્રફીધ-૫૮૪૯૪૭
02876-263344
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઼ૃ ીબીણી,
ળીરબળી ળ્ણ, ૮૮ ગૉ ષૂ ફજીગ, ઙ્ળઘરતૂ,
઼ૃ ીબીણી, જી.ઙૂળ઼્રફીધ-૫૮૪૪૯૭
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, દીવીવી,
02877-287500
ણૂ.ઑર.મીળણ ગૃ વ ઼ીરૉ , ષૉળીષશ ળ્ણ,
દી. દીવીવી, ચૃ઼ૂલી(ઙૂળ),
જી.ઙૂળ઼્રફીધ-૫૮૪૩૭૨
02875-269524
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઋફી,
ઙૃપ્દ લીઙ ળ્ણ, નૉવષીણી દી.ઋફી
જી.ઙૂળ઼્રફીધ-૫૮૪૭૩૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ષૉળીષશ,
02876-223366
઼ીઉમીમી રઅનૂળ બી઼ૉ, ણૉ ળૂ ળ્ણ, ષૉળીષશ,
જી.ઙૂળ઼્રફીધ-૫૮૪૪૮૭
જી ્ :‐જારફઙળ
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ્વ,
02897-222332
ઘીળષી ળ્ણ, જી.જારફઙળ-૫૮૩૪૩૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, જારજોપબૃળ,
02898-220902
નળમીળઙત ફજીગ, બ્વૂ઼ ડૉ સફ બી઼ૉ,
જી.જારફઙળ-૫૮૨૭૫૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, જારફઙળ,
0288-2563122
઼ૃરૉળ ગવમ ળ્ણ, મ઼ ડૉ ન્ણ ઼ીરૉ,
જી.જારફઙળ-૫૮૩૨૨૭
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, જારફઙળ
(રિઽવી), ઼ીદ ળ દી બી઼ૉ, ઈઊ.ડૂ.
ઈઊ. ગૉ મ્બ઼, જી. જારફઙળ-૫૮૩૨૨૭
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઙૃવીમફઙળ,
જારફઙળ-ળ, ઼ૂન્ણૂગૉ ડ ઼઼્ી઼ીલડૂ,
ળુષ બૉડર્્વ બઅબ ફજીગ,
જી.જારફઙળ-૫૮૩૨૨૯
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, જોિણલી,
ષઅનૉ રીદળર મીનફબળ ળ્ણ
જી. જારફઙળ-૫૮૩૪૭૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી,ગીવીષણ,(સૂદશી)
૮૮ ગૉ ષૂ ઼મ ડૉ સફ,જારફઙળ ળ્ણ,
જી.જારફઙળ-૫૮૩૩૮૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, વીવબૃળ,
ડૉ વૂભ્ફ ઑક્ષજૉન્ઞ ઼ીઊણ, જારફઙળ
વીવબૃળ ળ્ણ,જી.જારફઙળ-૫૮૩૩૯૨
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0288-2562929

઼અ ધીરીઅ જીવદી ડર્ૉ ણફીઅ કર્ર
ફઅમળ(બિળુસ -૩,૪ રીથૉ)

3,5,20,29,37,45

3,5,19,29,45,46
3,5,19,29,45
3,5,19,29,45,46,
108,133,138
1,3,4,5,19,29,39,46,138
5,19,29,45,46

3,5,19,20,29,40,45,46
3,5,29,46,105,138,
150,151
1,2,3,4,5,8,9,10,14,16,
19,20,21,24,26,29,32,
45,46,107,108,110,114,
132, 133,138,143,145,
150,151,173
28,29,34,107,
108,109,111,

0288-2570070

5,19,29,46

02893-222003

3,5,28,29,46

02894-291441

3,5,19,29,45,46

02895-272266

3,5,19,29,45,46

ળીઞગ્ડ ુષયીઙફૂ ુઞ ી/દીવૃગીષીળ ઼ળગીળૂ ઼અ ધીકફી ફીર, ઼ળફીરીઅ, ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ, દધી દૉરીઅ જીવદી ડર્ૉ ણ

દીવૃગીફૃઅ ફીર

ય઼ીથ
ઞૄ ફીઙત

ગૉ સ્ન
રીુશલીઽીડૂફી
રીથીષનળ
રીઅઙળ્શ
(ઞૄ ફીઙત)
રનળણી
ષઅધવૂ
ુષ઼ીષનળ

ઇમણી઼ી

ઇઅજાળ

યજીઋ
યૄઞ

઼અ ધીફૃઅ ફીર દધી ઼ળફીરૃઅ

઼અબગર્ ફઅમળ

જી ્ :‐ઞૄ ફીઙત
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ય઼ીથ,
02873-253555
બળમ ળ્ણ, ુઞ.ઞૃ ફીઙત-૫૮૪૨૪૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઞૃ ફીઙત (રિઽવી), 0285-2621385
બઅજ ળ ળ્ણ, મૂવઘી ળ્ણ, જી.ઞૃ ફીઙત ૫૮૪૨૨૩
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઞૃ ફીઙત,
0285-2620385
મૂવઘી ળ્ણ, જી.ઞૃ ફીઙત-૫૮૪૨૨૩
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ગૉ સ્ન,
02871-233241
રીઅઙળ્શ ળ્ણ, જીઈઊણૂ઼ૂ, બ્.મ્.ફઅ.ળળ
જી.ઈઊ.ણૂ.઼ૂ.ઑળૂલી
જી.ઞૃ ફીઙત-૫૮૪૪૪૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, રીશૂલી(ઽીડૂફી), 02870-222125
ઙશ્નળ-રીુશલી ળ્ણ, બૉડર્્વબઅબ ફજીગ
જી.ઞૃ ફીઙત-૫૮૪૪૬૭
02874-292117
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, રીથીષનળ,
ઙ્ળવી ફજીગ, ઞૃ ફીઙત ળ્ણ,
જી.ઞૃ ફીઙત -૫૮૪૮૫૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, રીઅઙળ્શ,
02878-281515
રૃ.સૂવ, ટીળૂલીષીણી ળ્ણ, દી.રીઅઙળ્શ
જી.ઞૃ ફીઙત-૫૮૪૪૬૨
0287-2242255
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, રનળણી,
ઈવૂ ી ળ્ણ, ફષૂ રીરવદનીળ કભૂ઼
઼ીરૉ. જી.ઞૃ ફીઙત-૫૮૪૪૮૨
02872-222121
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી,ષઅધવૂ,(઼્ળઢ)
રૃ.ફળૉ ણૂ,ઞૃ ફીઙત-રીથીષનળ ળ્ણ,
જી.ઞૃ ફીઙત-૫૮૪૮૩૨
02873-296297
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ુષ઼ીષનળ,
ર્થૂલી ઽૉ ણષગર્ ફૂ ઼ીરૉ, ીભણ ગ્વ્ફૂ.
મ઼ ડૉ ન્ણ ફજીગ,
જી.ઞૃ ફીઙત-૫૮૪૩૫૨
જી ્ :‐ગચ્ઝ
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી,ગ્ઢીળી ઇમણી઼ી, 02831-282001
બુ ર ગચ્ઝ ઘીનૂ ગર્ીર્પ્ઙ ઼અપફી
રગીફરી, જીઊમૂ ઼મ ડૉ સફફૂ મીઞૃ રીઅ,
ગ્ઢીળી જી.ગચ્ઝ-૫૯૨૮૬૭
02836-246510
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઇઅજાળ,
સૉ઼ફ ગ્ડર્ ફૂ ફજીગ, ઇઅજાળ-યૄઞ મીલબી઼
ળ્ણ, જી.ગચ્ઝ-૫૯૨૩૩૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ળદફીવ,
ળદફીવ ઈઽૂળ ઼રીઞ ષીણૂ જી.ગચ્ઝ
02837-223220
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, યજીઋ,
ળીઞ ૂ ઼ૂફૉરી, ઞૃ ફી મ઼ ડૉ ન્ણ ઼ીરૉ,
જી.ગચ્ઝ -૫૯૨૩૬૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, યૃઞ,
02832-231307
વૉઋષી બડૉ વ ઽ્ બૂડવ બીઝશ,
રૃન્ ી ળ્ણ, જી.ગચ્ઝ -૫૯૨૨૨૩
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઼અ ધીરીઅ જીવદી ડર્ૉ ણફીઅ કર્ર
ફઅમળ(બિળુસ -૩,૪ રીથૉ)

3,5,19,29,46,61
28,29,34,40
2,3,4,5,8,9,14,16,18,19,
20,21,24,26,29,37,45,
46, 108,133,138,150,
151,
1,2,3,5,19,20,26,29,40,
45, 46,138,150,151
3,5,29,40,45,46,138,
3,5,19,28,29,40,46,
3,5,19,28,29,45,46,
3,5,19,29,46
2,3,5,19,29,40,45,46
3,5,19,29,45,46

3,5,29,45,46

3,5,29,39,40,45,
46, 61,109,143,
5,29,37,45,46,104,146,
3,5,29,45
3,4,5,19,20,21,26,28,
29,37,39,42,45,46,61,
105,132,145,150,
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દીવૃગીફૃઅ ફીર
ઙીઅપૂપીર
વઘબદ
રીઅણષૂ
(ગચ્ઝ)
રૃન્ ી
ફઘ ીથી
ળીબળ

ઽશષન
રીુશલી
(ળીઞગ્ડ)
ર્ળમૂ
ડઅગીળી
ષીઅગીફૉળ

ગૃ ુદલીથી
બ્ળમઅનળ

ળીથીષીષ

઼અ ધીફૃઅ ફીર દધી ઼ળફીરૃઅ

઼અબગર્ ફઅમળ

02836-234206
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઙીઅપૂપીર,
ક વ્ ઼ૂફૉરી ફજીગ જીઈઊણૂ઼ૂ
ઑળૂલી, જી.ગચ્ઝ -૫૯૨૪૨૩
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, બીફન્ ્,
02839-262209
ઑ઼.ગૉ .ષૂ. ફઙળ જી.ઑર.ણૂ.઼ૂ. ઼ીરૉ,
દી.વઘબદ જી.ગચ્ઝ -૫૯૨૮૨૩
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, રીઅણષૂ-ગચ્ઝ,
02834-223663
ર ગી ળ્ણ ડૂ.મૂ. ઽ્ બૂડવ બી઼ૉ,
જી.ગચ્ઝ -૫૯૨૬૮૭
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, રૃન્ ી,
02838-296112
઼રૃ ડીઋફસૂબ ફજીગ, ઞૃ ફી બ્ડર્ ળ્ણ,
જી.ગચ્ઝ -૫૯૨૬૪૩
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ફઘ ીથી,
02835-222390
ફષીફઙળ મ઼ ડ્બફૂ ઼ીરૉ, ફષનૃઙીર્
બીઉબ ભૉ ગડળૂ બીઝશ, ફઘ ીથી-યૃઞ
ઽીઉષૉ ળ્ણ, જી.ગચ્ઝ -૫૯૨૮૩૭
02830-220292
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ળીબળ,
ઽિળલીથી ગ્વૉઞ ગ્મ્બવૉક્ષ, ફૂવબળ ળ્ણ,
ળીબળ જી.ગચ્ઝ -૫૯૨૩૮૭
જી ્ :‐ર્ળમૂ
02758-260116
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઽશષન,
ષૉઙણષીષ, ળૉ ષૉ કર઼્્ીંઙ ફજીગ
જી.ર્ળમૂ-૫૮૫૫૫૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી,રીુશલી (રૂલીથી), 02822-287107
બૂબશૂલી જીળ ળ દી, ઼ત્લ઼ીઊ ુષપી રઅનૂળ
બી઼ૉ, દી.રીુશલી (રૂલીથી) જી.ર્ળમૂ૫૮૫૮૮૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ર્ળમૂ,
02822-293949
રઽૉ ન્ ફઙળ જ્ગ, ઽશષન ળ્ણ,
જી.ર્ળમૂ-૫૮૫૮૬૪
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ડઅગીળી,
02822-287107
રીરવદનીળ ગજૉળૂ ફજીગ,
જી.ર્ળમૂ-૫૮૫૮૭૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ષીઅગીફૉળ,
02828-22827
ષીરૂફીળીલથ રઅિનળફૂ મીઞૃ રીઅ , દીવૃગી
઼ૉષી ઼નફ ઼ીરૉ. જી.ર્ળમૂ-૫૮૫૮૪૩
જી ્ :‐બ્ળમઅનળ
02804-292722
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ગૃ ુદલીથી,
ફૉસફવ ઽીઊષૉ-૱મૂ, રીવ ઙીરફી બીડૂલી
બી઼ૉ. જી.બ્ળમઅનળ-૫૮૪૮૭૨
0286-2916162
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, બ્ળમઅનળ,
ઞષીઽળ ફષ્નલ ુષ ીવલ ફજીગ, ફૉસફવ
ઽીઊષૉ, મૂ-૱, ષફીથી,
જી.બ્ળમઅનળ-૫૮૨૭૭૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ળીથીષીષ,
02801-290291
ય્ણ બીડૂલી ફજીગ, ૮૮ ગૉ ષૂ ઼મ ડૉ સફ
઼ીરૉ, ફૉસફવ ઽીઊષૉ ૱મૂ,
જી.બ્ળમઅનળ-૫૮૨૭૭૨
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઼અ ધીરીઅ જીવદી ડર્ૉ ણફીઅ કર્ર
ફઅમળ(બિળુસ -૩,૪ રીથૉ)

3,4,5,19,20,29,32,33,
37,39,45,46,61,145
3,5,20,29,45,46,150,
3,5,19,29,40,45,46,
105,138,143,150

3,4,5,19,29,45,46,145
3,4,5,29,40,45,46,145

3,5,29,37,45,
46,138,143
5,19,29,45,46
5,29,40,45,46

3,4,5,9,20,29,32,45
5,19,29,40,46
3,4,5,20,29,45,46,

5,29,39,40,45,46,61,
145
3,4,5,19,29,37,40,45,
46,138,145
3,5,19,29,39,46,61,
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દીવૃગીફૃઅ ફીર

પ્ળીજી

઼અ ધીફૃઅ ફીર દધી ઼ળફીરૃઅ

઼અબગર્ ફઅમળ

જી ્ :‐ળીઞગ્ડ
02824-222657
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, પ્ળીજી,
જારગઅણ્ળથી ળ્ણ, કષળ ૂઞ ફજીગ,
જી.ળીઞગ્ડ-૫૮૨૬૩૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઙ ણવ,
02825-240322
ફૉસફવ ઽીઊષૉ, ૱-મૂ જી.ઊ.મૂ. ફજીગ,
જી.ળીઞગ્ડ-૫૮૨૫૩૩

઼અ ધીરીઅ જીવદી ડર્ૉ ણફીઅ કર્ર
ફઅમળ(બિળુસ -૩,૪ રીથૉ)

3,5,19,29,45,46,101,
102,138

ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, જારગઅ ણ્ળથી,
બડૉ વ જ્ગ બી઼ૉ,જી.ળીઞગ્ડ-૫૮૨૬૨૭
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઞ઼નથ,
ર્ણર્ ફ ગૃ વફૂ બીઝશ, જીવૉ ળ ઙીણર્ ફ,
ઞ઼નથ
જ્ડૂવી ળ્ણ દી.ઞ઼નથ
જી.ળીઞગ્ડ-૫૮૨૨૭૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઞદ
ૉ બૃળ,
ફૉસફવ ઽીઊષૉ ૱ મૂ, પીળૉ ળ જીઊમૂ
ઞૉદબૃળ
઼મ ડૉ સફ ઼ીરૉ, ઞફદી રીગિડઅઙફી
રગીફરીઅ, જી.ળીઞગ્ડ- ૫૮૨૫૯૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી,ગ્ડણી ઼ીઅઙીથૂ,
ગ્ડણી ઼ીઅઙીથૂ ગર્ીર ઼રીઞ ષીણૂ, ઼ળનીળ જ્ગ,
જી.ળીઞગ્ડ-૫૮૨૨૫૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, રૉડ્ણી,
વ્ુપગી
઼નઙૃ ગ્મ્પ્વૉક્ષ, ળ્ણ ફઅ.૱મૂ,
વ્ુપગી
પ્વ્ડફઅ.઼ૂ.૮૩૬ જીઈઊણૂ઼ૂ રૉડ્ણી.
જી.ળીઞગ્ડ-૫૮૨૨૪૩
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, બણપળૂ,
બણપળૂ
યીળદ ઽ્ડવ ફજીગ, બણપળૂ ળ્ણ, ળચૃષઅસૂ
ગ્ડફ રૂવ બીઝશ, જી.ળીઞગ્ડ-૫૮૨૩૩૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ળીઞગ્ડ,
ઈજીણૉ ર ળીઞગ્ડ, યીષફઙળ ળ્ણ,
જી.ળીઞગ્ડ-૫૮૨૨૨૫

02824-271300

1,2,3,4,5,9,12,14,18,19,
20,26,29,32,37,40,45,
46,108, 109,133,138,
150
5,29,46,108,150

02821-220500

5,19,29,46

02823-226686

5,19,26,29,40,46

02827-276050

5,19,29,45,46

02827-287056

5,19,29,40,46

02820-291114

3,5,19,28,29,34,45,46

0281-2387366

ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી,ળીઞગ્ડ (ણૂ઼ૉમવ),
ઑ ૉન્ડૂ઼ ઽ્ ડૉ વ યીષફઙળ ળ્ણ,
જી.ળીઞગ્ડ-૫૮૨૨૨૫
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી,ળીઞગ્ડ(઼ૂડૂ)
(રિઽવી) મૂ.ડૂ. ઼ષીથૂ ગૂણફૂ ઽ્ બૂડવ
બીઝશ, લૃફૂ.ળ્ણ.જી.ળીઞગ્ડ-૫૮૨૨૨૭
ખ ્ુઙગ દીવૂગ ઼અ ધી, ર્ળમૂ ળ્ણ,
ળીઞગ્ડ ર્ળમૂ ળ્ણ, ળીઞગ્ડ
C/o ઑ ૉન્ડૂ઼ ઽ્ ડૉ વ ુમ ણીંઙ, ઈજીણૉ ર
બી઼ૉ જી.ળીઞગ્ડ-૫૮૨૨૨૫
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઋબવૉડી,
વીદૂ પ્વ્ડ, ગ્વગૂ ળ્ણ, ઋબવૉડી
જી.ળીઞગ્ડ-૫૮૬૯૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ુષઅઝૂલી,
ઞ઼નથ ળ્ણ, ય્વી ગ્મ્બવૉક્ષ, દી.ુષઅઝૂલી
જી.ળીઞગ્ડ

0281-2389066

1,2,3,4,5,8,9,14,16,18,
19,20,21,24,26,29,32,
37,39,45,46,61,104,
108,133,138,173
29,104,105,108,146,

ઙ ણવ
જારગઅણ્ળીથી

ળીઞગ્ડ

ઋબવૉડી
ુષઅઝૂલી
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0281-2562883

28,29,33,34,37,105,
108,133

0281-2389065

1,5,19,29,46

02826-221652

2,3,5,29,40,46,109,

02821-273283

3,5,19,29,40,45,46,
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દીવૃગીફૃઅ ફીર

જ્ડૂવી
જૄણી
ન઼ીણી
ીઅઙ ી
વઘદળ
વૂરણૂ
રૄશૂ
઼ીલવી
ધીફઙત
ષતષીથ

ષતષીથ

઼અ ધીફૃઅ ફીર દધી ઼ળફીરૃઅ

઼અબગર્ ફઅમળ

જી ્ :‐઼ૃળૉન્
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, જ્ડૂવી,
ફીફી બીશૂલીન ળ્ણ, મૂ.ઈળ.઼ૂ. યષફ
બી઼ૉ, જી.઼ૃળૉન્ ફઙળ-૫૮૫૭૪૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, જૄણી,
રૉવણૂ રીદીજીફ્ ઘીજ્, રૉઊફ મજાળ
દી.જૃણી જી.઼ૃળૉન્ ફઙળ-૫૮૫૬૩૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, બીડણૂ,
ુષળરઙીર નળષીજા મઽીળ, ઞૃ ફૂ બડૉ વ ષીણૂ
દી.ન઼ીણી જી.઼ૃળૉન્ ફઙળ-૫૮૫૨૨૩
કો ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, પીઅઙ ી,
ઽશષન ળ્ણ, યવી ઽફૃરીફ બી઼ૉ,
જી.઼ૃળૉન્ ફઙળ-૫૮૫૫૩૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, વઘદળ,
ભીરી઼ીર્ ગ્વૉઞ ુમ ણીંઙ, દવષીથૂ ળ્ણ,
દી.વઘદળ જી.઼ૃળૉન્ ફઙળ-૫૮૪૯૯૭
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, વૂમણૂ,
જીફ ળ્ણ, જીષથુ઼ઽ ગૉ શષથૂ રઅણશ ઼ીરૉ,
જી.઼ૃળૉન્ ફઙળ- ૫૮૫૬૪૩
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, રૃશૂ,
રીઅણષળીલ રઅિનળ બીઝશ,
જી.઼ૃળૉન્ ફઙળ-૫૮૫૭૩૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઼ીલવી,
રૃશૂ નળષીજાફૂ ઇઅનળ, ઢીગળસૂયીઉફી
રગીફરીઅ, જી.઼ૃળૉન્ ફઙળ-૫૮૫૬૫૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ધીફઙત,
઼દૂષીષ, ઑ઼મૂઈઉ સીઘીફૂ બી઼ૉ,
જી.઼ૃળૉન્ ફઙળ-૫૮૫૭૫૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઼ૃળૉન્ ફઙળ,
ૂ.ઑર.બૂ.સીઽ ઈઊ.ડૂ.ઈઊ. મ઼
ડૉ ન્ણ ઼ીરૉ, જી.઼ૃળૉન્ ફઙળ-૫૮૫૨૨૩

ફઙળ
02751-280530

3,5,19,20,28,29,39,46

02753-233015

40,46,108,150

02757-227307

3,5,19,20,29,40,46,138,
150

02754-293462

1,3,4,5,19,29,40,46,
107, 108,138

02759-223022

5,19,29,39,40,46

02753-260006

5,19,29,40,46

02756-233023

5,19,29,40,46

02755-280011

5,19,29,45,46

02751-222830

5,20,28,29,39,40,46,

02752-222684

ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી,઼ૃળૉન્ ફઙળ
(રિઽવી), ડૉ ગફૂગવ ઽીઉ ગૃ વ ગમ્બીઋન્ણ,
વ્ ગ્વૉઞ ફજીગ , ૮૨ ભૃડ ળ્ણ,
જી.઼ૃળૉન્ ફઙળ-૫૮૫૨૨૩

02752-220060

2,3,4,5,8,14,15,19,20,
21,24,26,28,29, 33,37,
39,45, 46, 61,107,133,
150,151
28,29,40,107,111
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દીવૃગીફૃઅ ફીર

ઈર્ન
ઇઅગવૉ ળ
ય જ
ઽીઅ઼્ડ
ઞમ
અ ૃ઼ળ
ફૉ ઙ
અ

ષીઙળી

ષીવૂલી
ટચણૂલી
ઈઽષી
઼ૃુમળ
ષચઉ

ણૉ િણલીબીણી
ઙ ણૉ ળ
ફીઅન્ન

઼અ ધીફૃઅ ફીર દધી ઼ળફીરૃઅ

઼અબગર્ ફઅમળ

જી ્ :‐ય જ
02641-246700
ખપૐુઙગ દીવૂર ઼ ધી,ઈર્ન
(઼ળયીથ), ગીગળૂલી ઙીર ફજીગ બૃળસી
ળ્ણ, દી.ઈર્ન જી.ય જ-૫૯૪૩૩૨
02646-247028
ખપ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઇઅક્વૉ ળ,
ડૉ સફ ળ્ણ ઑ઼.ડૂ ણૉ બ્ ઼ીરૉ ઇઅક્વૉ ળ,
જી.ય જ-૫૯૫૨૨૩
02642-230311
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ય જ,
ષણનવી ઙીર, ફૉસફવ ઽીઊષૉ ફઅ.૱,
ઈળ.ડૂ.ક. બી઼ૉ, જી.ય જ-૫૯૪૨૩૭
ખપ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઽીઅ઼્ડ,
02646-262011/
રૃ.બ્.ઘળજ દી.ઽીઅ઼્ડ,
270090
જી.ય જ-૫૯૬૩૪૨
ખપ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઞમ
02644-220900
અ ૃ઼ળ,
ુષસીવીવફૂ ષીણૂ, ઑ઼.મૂ. ઈઊ.મૉન્ગ ફૂ
મીઞૃ રીઅ, જી.ય જ -૫૯૪૩૭૨
ખપ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી,ફૉ અઙ(રિઽવી),
02643-282058
દીવૃગી ઼ૉષી ઼નફ, મૂજો રીશ "K" ુષઅઙ દી:
ફૉ ઙ
અ જી.ય જખપ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી,નઽૉ ઞ,(ઇડીવૂ)
02641-254128
પૂ ઇડીવૂ ુષયીઙ ગ્.ક. રીગડીંઙ ઑન્ણ
઼્ૉ઼ીંઙ ઼઼્ીલડૂ ુવ., દી.ષીઙળી,
જી.ય જ-૫૯૪૩૫૨
ખપ્ઙૂગ દીવૂર ઼અ ધી, ષીઙળી,
02641-225015
રૃ.ઈઅગ્ડ બ્.ળઽીણ, દી.ષીઙળી
જી. ય જ-૫૯૪૩૬૨
02643-270514
ખપ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી,ષીવૂલી,
઼ૂદીળીર ઽ્ બૂડવફૂ ઼ીરૉ, જી.ઊ.મૂ.ફૂ
મીઞૃ રીઅ, ફૉ અઙળ્ણ, જી.ય જ-૫૯૫૩૫૭
ખપ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ટચણૂલી,
02645-220463
ઘીળૂલી ળ્ણ, જી.ય જ -૫૯૫૩૩૨
જી ્ :‐ણીઅઙ
02631-220314
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઈઽષી,
ઙષર્રૉન્ડ ગ્વૉઞ ઈઽષી ફજીગ,
જી. ણીઅઙ-૫૯૬૯૩૨
02631-220314
ખપ્ઙૂગ દીવૂર ઼અ ધી, ઼ૃુમળ-ણીઅઙ,
રૃ. ગીઅઙળૂલીરીશ, જી.ણીઅઙ ‐ ૫૯૬૯૩૮
02631-246275
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી,ષચઉ-ણીઅઙ,
રૃ. બ્.:ષચઉ (APMC Market Yard)
દીઆ‐ ષચઉ જી.ણીઅઙ ‐ ૫૯૬૯૫૨
જી ્ :‐ફરર્ની
02649-234029
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ણૉ ણૂલીબીણી,
રૃ.ઘ્ઘળી ઋરળ, દી.ણૉ ણૂલીબીણી,
જી.ફરર્ની -૫૯૫૨૬૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઙ ણૉ ળ,
02640-232220
રૃ.ષીઙિણલી, બ્.ઙ્ળી ગ્વ્ફૂ,
C/O. ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ગૉ ષણૂલી
દી.ઙ ણૉ ળ, જી.ફરર્ની- ૫૯૫૩૭૭
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ગૉ ષણૂલી ગ્વ્ફૂ, 02640-232220
રૃ.ષીઙિણલી, બ્.ઙ્ળી ગ્વ્ફૂ,
દી.ફીઅન્ન, જી.ફરર્ની-૫૯૫૩૭૭
44

઼અ ધીરીઅ જીવદી ડર્ૉ ણફીઅ કર્ર
ફઅમળ(બિળુસ -૩,૪ રીથૉ)

1,3,5,9,19,21,29,45
1,2,3,4,5,8,9,10,12,14,
15,16,19,20,21,24,26,
29,32,39,40,45,46,107,
108,138,150,151
1,3,5,21,29,37,40,45,
46
3,5,29,45
1,3,5,19,29,45,46
28,29,37,40,107
3,5,29,45

1,3,5,29,45,46
1,3,5,12,14,19,21,29,
39,45, 46,116,120
3,5,29,45,46,138
3,5,20,28,29, 37,40,42,
45,46,61,104,105,138,
139
3,5,19,29,40,46,138,
3,5,19,28,29,40,46,

3,5,9,29,40,46
3,5,19,29,40,45

3,5,21,29,39,46,61,
117, 119
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દીવૃગીફૃઅ ફીર

ફીઅન્ન

઼ીઙમીળી
ુદવગષીણી

જૂઘવૂ

ઙથનૉષૂ

ઞવીવબ્ળ

ઘૉળઙીર

ફષ઼ીળૂ

ષીઅ઼ની

મીળણ્વૂ

઼અ ધીફૃઅ ફીર દધી ઼ળફીરૃઅ

઼અબગર્ ફઅમળ

02640-249784
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, દીબફઙળ,
જીફ ક્મ્બીઉંણ દી.ફીઅન્ન
જી.ફરર્ની-૫૯૫૩૬૨
ખપ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ળીઞબૂબવી,
02640-221227
રૃ.જીદફઙળ, ષણૂલી ઞગીદફીગી બી઼ૉ,
ળીઞબૂબવી, જી.ફરર્ની-૫૯૫ ૩૬૭
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી,઼ીઙમીળી,
02649-255005
બ્.દી.઼ીઙમીળી,જી. ફરર્ની-૫૯૫૨૭૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ુદવગષીણી,
02661-266362
ઙથ઼ીંની ળ્ણ, ુદવગષીણી,
જી. ફરર્ની-૫૯૩૩૪૨
જી ્ :‐ફષ઼ીળૂ
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઇઙી઼ૂ,
02634-243653
રૃ.બ્.ઽફૃરીફ ભવૂલી, દી.જૂઘવૂ,
જી.ફષ઼ીળૂ-૫૯૮૨૮૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી,જૂઘવૂ(ઘૃઅપ),
02634-290256
઼ીદબૂબવી, ષીઅ઼નીળ્ણ, દી.જૂઘવૂ,
જી.ફષ઼ીળૂ-૫૯૮૫૪૩
ખપ્ુઙગ દીવૂરી ઼અ ધી, મૂવૂર્ળી,
02634-284652
જૂઘવૂ ળ્ણ, દી.ઙથનૉષૂ,
જી. ફષ઼ીળૂ- ૫૯૮૫૪૩
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી,ઙથનૉષી(ઘીળૉ વ), 02634-246265
રૃ.બ્.ઙથનૉષી, દી.ઙથનૉષૂ,
જી.ફષ઼ીળૂ-૫૯૮૫૪૩
ખપ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઞવીવબ્ળ,
02637-282080
ઈઉ.ઑ.ણૂ.બૂ. ગઅમ્બીઋન્ણ, નીઅણૂ ળ્ણ, ઑ
જીળ ળ દી, દી.ઞવીવબ્ળ, જી.ફષ઼ીળૂ૫૯૮૬૭૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી,ઘૉળઙીર,
02634-220760
બથઅઞ ળ્ણ ૮૮ ગૉ .ષૂ. ઼મ ડૉ સફફૂ
મીઞૃ રીઅ, ઘૉળઙીર(઼ળ઼ૂલી) દી.ઘૉળઙીર
જી.ફષ઼ીળૂ-૫૯૮૨૬૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી,ઙથૉસ ુ઼઼્ ી,
02637-225689
રૃ.ઋફ બ્.ઘણ઼ૃબી મ્ણીર્ઙ,ફૉસફવ ઽીઉષૉ
ફઅ.૱ દી.જી.ફષ઼ીળૂ‐૫૯૮૬૫૫
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ફષ઼ીળૂ
02637-234151
(રિઽવી),જી ી ઼ૉષી ઼નફફૂ બીઝશ,
/ 237499
ુગ ીષીણૂ, જી.ફષ઼ીળૂ-૫૯૮૬૬૭
02630-222418
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ષીઅ઼ની,
રૃ.રફબૃળ ઙીર દી.ષીઅ઼ની
જી.ફષ઼ીળૂ-૫૯૮૭૱૨
જી ્ :‐઼ૃળદ
02622-224909
ખપ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી મીળણ્વૂ
દૉફ ઙૐજળ ભુશલી,દી. મીળણ્વૂ
જી.઼ૃળદ-૫૯૬૮૨૩
45
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ફઅમળ(બિળુસ -૩,૪ રીથૉ)

5,19,20,29,46

1,3,5,10,19,29,46
1,3,5,29,40,46,
3,5,19,29,45,46

3,5,19,29,40,45,46,138
3,5,12,19,20,29,40,
45, 46
1,2,3,4,5,8,9,10,12,14,
16,17,18,19,20,21,23,
24,26,28,29,32,33,34,
37,39,40,45,46,61,108,
138,145,150
3,5,29,40,45,46
3,5,29,45

1,3,5,29,40,45,46,138,
150
3,5,10,19,20,29,40,
45, 46
3,5,28,29,45,46,104,
107,108,111,133
3,5,19,20,29,40,45,
46, 104,138,
4,3,5,19,20,21,29,45,
46,133,138,
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દીવૃગીફૃઅ ફીર
જ્લીર઼્ૂ

ગીરળૉ ઞ

રઽૃષી (઼ૃળદ)
રીઅણષૂ
(઼ૃળદ)
રીઅઙળ્શ
(઼ૃળદ)
કવબીણ

બવ઼ીથી

઼ૃળદ (઼ૂડૂ)

ઋરળબીણી

઼અ ધીફૃઅ ફીર દધી ઼ળફીરૃઅ

઼અબગર્ ફઅમળ

ખપ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી ઽજીળી,
ર્ળી થ ળ દી ઽજીળી ળ્ણ , દી.જ્લીર઼્ૂ,
જી.઼ૃળદ-૫૯૬૭૩૨
ખપ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ગીરળૉ ઞ,
૯૯, વૃઽીળ ભશૂલૃ, ઞવીળીર રઅિનળ બી઼ૉ,
ગીરળૉ ઞ ઙીર, રૃ.બ્.દી.ગીરળૉ ઞ
જી.઼ૃળદ-૫૯૬૩૱૨
ખપ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી,ગળજૉવૂલી,
RFO કિભ઼ફૂ મીઞૃ રીઅ, ગળજૉવૂલી,
રઽૃષી ઇફીષવ ળ્ણ જી.઼ૃળદ - ૫૯૬૪૬૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, રીઅણષૂ (઼ૃળદ),
઼ૂઑજ઼ૂફૂ મીઞૃ રીઅ, રૃ.બ્.દી.રીઅણષૂ,
જી.઼ૃળદ-૫૯૬૩૮૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ટઅઘષીષ,
જોઉન્ડ ઽૉ ધ ઼ૉન્ડળ બી઼ૉ, દી.રીઅઙળ્શ,
જી. ઼ૃળદ-૫૯૬૬૬૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી,કવબીણ,
ઈડર્ ઼ ઇફૉ ઼ીલન઼્ ગ્વૉઞફૂ મીઞૃ રીઅ,
ઽીધૂ઼ી ળ્ણ, દી.કવબીણ,
જી.઼ૃળદ-૫૯૬૭૬૨
ખપ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી બવ઼ીથી,
મીળણ્વૂ ળ્ણ, ફૉ.ઽી.ફઅ.૱, દી.બવ઼ીથી
જી.઼ૃળદ-૫૯૬૫૩૭
ખપ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ણીંણ્વૂ
(ફષીઙીર) ર ફઅ.૩૯, ઼ૃ.ર.બી.ફૂ સીશી
કર્રીઅગ:૫૪, મૂજો રીશ, જી.઼ૃળદ૫૯૬૪૩૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી ઼ુજફ (રિઽવી),
બૂ.ઑજ.઼ૂ ગઅબીઉંણફૂ મીઞૃ રીઅ, ળીરજી
રઅિનળફૂ ઼ીરૉ,બીળણૂગથનૉ,દી.જ્લીર઼્ૂ,જી.઼ૃળદ-૫૯૬૪૫૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી ઼ૃળદ,
ઙીઅપૂ ઑન્જીફૂલળીંઙ ગ્વૉઞફૂ બી઼ૉ,
રઞૃ ળીઙૉડ, જી.઼ૃળદ- ૫૯૭૨૨૩

0261-2913625

1,3,5,19,29,34,45,46

02621-251550

5,19,29,45,46

02625-256169

3,5,19,29,40,45,46,
108,138

02623-221298

3,5,11,19,28,29,37,39,
40, 45,46,138

02629-256479

3,5,9,19,28,29,40,45,
46

02621-220250

3,5,19,20,28,29,45,46

02622-264915

3,5,19,20,24,29,45,46,
138

0261-2007373
/ 2272194

5,21,29,45

0261-2393000

3,5,29,34,40,45,46,61,

0261-2655795

0261-2913384

1,2,3,4,5,8,9,10,14,15,
16,18,19,20,21,24,26,
28,29,32,33,34,37,39,
40,43, 45,46,61,101,
102,105,109,132,133,
138,139,150,173
8,11,28,29,32,34

02629-253365

3,4,5,19,29,40,45,46

ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી,઼ૃળદ (રિઽવી),
બ્વૂ઼ જૉગ બ્ ડફૂ ઼ીરૉ, રૃ.યૂરળીણ,
બ્.ઘજોન,દી.઼ૃળદ(઼ૂડૂ) , જી.઼ૃળદ૫૯૭૨૨૯
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી ઋરળબીણી,
રૃ.ઋજષીથ ઋરળબીણી મ઼ ડૉ ન્ણ ફૂ ઼ીરૉ
દી.ઋરળબીણી જી.઼ૃળદ-૫૯૬૬૬૭
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઼અ ધીરીઅ જીવદી ડર્ૉ ણફીઅ કર્ર
ફઅમળ(બિળુસ -૩,૪ રીથૉ)

઼ૃળદ ુષયીઙફૂ ુઞ ી/દીવૃગીષીળ ઼ળગીળૂ ઼અ ધીકફી ફીર, ઼ળફીરીઅ, ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ, દધી દૉરીઅ જીવદી ડર્ૉ ણ

દીવૃગીફૃઅ ફીર

ગૃ ગળરૃઅણી
ણ્વષથ
ુફટળ
઼્ફઙત
ઋચ્ઝવ
ષીવ્ણ
લીળી

પળરબૃળ
ગબળીણી
બીળણૂ

ઋરળઙીર

ષવ઼ીણ
ષીબૂ

઼અ ધીફૃઅ ફીર દધી ઼ળફીરૃઅ

઼અબગર્ ફઅમળ

જી ્ :‐દીબૂ
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ગૃ ગળરૃઅણી,
રૃ.બ્.દી.ગૃ ગળરૃઅણી, જી.દીબૂ-૫૯૬૫૱૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ણ્વષથ,
રૃ.બ્.બીડૂગૃ ષી ઑ.બૂ.ઑર.઼ૂ. રીગૉ ડર્,
દી.ણવષથ જી.દીબૂ-૫૯૬૮૫૭
02628-244694
ખપ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી,ુફટળ,
઼અઙૂદીફઙળ ઼઼્ીલડૂ, દી.ુફટળ,
જી.દીબૂ -૫૯૬૫૯૨
02624-233153
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઋગીઉ,
વીવ ડૉ ગળી ફજીગ, જીષફ ઼ીપફી સીશી
બીઝશ, ઼્ફઙત, જી. દીબૂ-૫૯૬૮૱૨
02628-291427
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ઋચ્ઝવ,
રૃ. રીથૉક્બૃળ, બ્. ઼ૃઅનળબૃળ,
દી. ઋચ્ઝવ,જી. દીબૂ - ૫૯૬૫૯૭.
02625-222273
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ષીવ્ણ,
રૃ.બ્.ષીવ્ણ, મીળણ્વૂ ળ્ણ,
દી.ષીવ્ણ જી.દીબૂ -૫૯૬૮૬૨
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, લીળી,
02626-220315
ગીઅગળીબીણ ળ્ણ, લીળી(ઇંનૃ),
જી. દીબૂ-૫૯૬૮૭૨
જી ્ :‐ષવ઼ીણ
02633-240104
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, પળરબૃળ,
નસૉળીબીડૂ, ફીુ઼ગ ળ્ણ, પળરબૃળ
જી.ષવ઼ીણ-૫૯૫૨૨૩
ઇ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી,ગબળીણી,
02633-220050
ળૉ ફ મ઼ૉળી ઽ્ડૉ વફૂ બીઝશ,
દી. ગબળીણી, જી.ષવ઼ીણ-૫૯૮૨૮૭
ષ. ઉ. ઝ્.નૉ઼ીઉ ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, 0260-2373667
બીળણૂ, ફૉ.ઽી.ફઅ.૱, બીળ ફનૂ ફજીગ,
જી.ષવ઼ીણ-૫૯૮૩૪૭
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, યૂવીણ,
0260-2784148
ટળ્વૂ ુરસફ ળ્ણ, યૂવગીલ રઅિનળફૂ ઼ીરૉ.
યૂવીણ દી.ઋરળઙીર જી.ષવ઼ીણ૫૯૮૩૨૭
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી,ષવ઼ીણ(રિઽવી), 02632-240667
રૃ.બ્. વૂવીબ્ળ ફીફી બૃવફૂ ફજીગ, ખળઅઙી
ળ્ણ દી.જી.ષવ઼ીણ-૫૯૮૨૫૨
0260-2433300
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી ષીબૂ,
ય્વૉમીમી ઈ ર, ઈફઅન ફઙળ,
ઝળષીણી ળ્ણ, જી.ષવ઼ીણ- ૫૯૮૩૯૩
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઼અ ધીરીઅ જીવદી ડર્ૉ ણફીઅ કર્ર
ફઅમળ(બિળુસ -૩,૪ રીથૉ)

5,20,28,29,40,46,151
5,20,28,29,40,46,151
3,5,29,40,45,
46,104,138
1,3,4,5,28,29,40,
45,46,138,151
3,5,19,20,24,29,
40, 45,46,59,104
3,5,19,29,32,37,
40,45,46,138
3,4,5,9,19,29,37,40,
45,46,109, 116, 133,
138,151
3,4,5,19,29,39,40,45,
46,104,124,133,138,
150
3,5,10,19,28,29,40,
45, 46,115,138
1,3,4,5,8,9,10,12,19,20,
21,23,29,37,45,46,104,
105,108,138,150
1,3,5,19,20,26,29,45,
46,138,
3,5,28,29,40,45,46,
108,132
1,3,5,29,40,45,46

બિળુસ ડ : ૬
ઇરનીષીન ુષયીઙફૂ ુઞ ી/દીવૃગીષીળ ગર્ીન્ડ-ઉફ-ઑઉણ ઼અ ધીકફી ફીર,઼ળફીરી,ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ દધી દૉરીઅ જીવદી લષ઼ીલ્

દીવૃગીફૃઅ
ફીર

ઇરનીષીન
(઼ૂડૂ)

પ્શગી

઼ીથઅન

પફ઼ૃળી

ુયવ્ણી

રીવબૃળ

ગીઅગળૉ ઞ
નીઅદૂષીણી

બીવફબૃળ

યીયળ

઼અ ધીફૃઅ ફીર દધી ઼ળફીરૃઅ

઼અબગર્ ફઅમળ

જી ્ :‐ઇરનીષીન
ઑ ્ ૂઑડ ડૉ ગફ્વ્જી ગૉ ન્ ઙૃઞળીદ ુષ ીબૂઢ
079-22864746
઼અજીવૂદ, ુ઼ઘ્પીધર્ બૉવૉ઼ફૂ ઼ીરૉ, ઇલ્ઘ્લીફઙળફૂ
઼ીરૉ, ણભફીશી, સીઽૂમીઙ-૫૱૨ ૨૨૬.
જીષગ્ળ વ વૃયીઊ ડર્ ડ સીન્દીમૉફ પૂળઞવીવ ય્ઙૂવીવ 079-25461232
સીઽ ઊન્ભરસફ ડૉ ગફ્વ્જી, ઞૉ.ઑવ. ગૉ મ્બ઼,
રુથફઙળ, -૫૱૨ ૨૨૱
યીઙષદ ુષ ીબૂઢ, ઇસ્ગ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ ,
079-27665490
ફષૂ ઽીઊગ્ડર્ બી઼ૉ,રૃ.઼્વી, દીઆ ઇરનીષીન(઼ૂડૂ)
ુઞ.ઇરનીષીન- ૫૱૨ ૨૮૨
઼અજીવગ ૂ, ગીઊફૉડ ઑઞલૃગૉસફ ઑન્ણ,જૉળૂડૉ મવ ડર્ ડ, 02835-292978
બી ફીધ ડીઋફસૂબ, ુષયીઙ-૩૨, ઼ૉગડળ-૪,
ગૅ થફઙળફૂ બીઝશ, ફષી ફળ્ણી, ઇરનીષીન
02714-248308
પૂ બૂબ ઼ લૃફીઊડૉ ણ ઊન્ણ ડર્ ૂલવ ડર્ૉ ફીંઙ ઼ૉન્ડળ
રૃ.ઙફૂબૃળ, દી.પ્શગી ુઞ.ઇરનીષીન -૫૱૪૪૪૭
ણીર્. ઊ ીઽૂર ગીટૂર ખ.દી.ગૉ ન્ ,રઽરઅનૂ ગૃ વફૂ બી઼ૉ, 02714-220016
રૂળગૃ ષી, રૃ.દી. પ્શગી,જી. ઇરનીષીન. ૫૱૪૪૪૭
ૂ ગૉ .ઑ઼.મૂ.ડૉ ગફૂગવ ઊન્ ડૂડલૃડ ઼ીથઅન ગૉ શષથૂ
02717-294568
રઅણશ, જી.ઈઊ.ણૂ.઼ૂ. ઼ીરૉ ુષળરઙીર ળ્ણ,
રૃ.બ્.દી.઼ીથઅન-૫૱ળ૩૩૨
જી ્ :‐ઇળષ ૂ
02774-223626
ૂ ઞફ઼ૉષી ઘીનૂ ગર્ીર્ ્ઙ ઼ૉષી઼અચ ખ.દી.઼અ ધી,
પફ઼ૃળી, દી.પફ઼ૃળી, ુઞ.ઇળષ વૂ, બૂફઆ ૫૱૫૫૩૨
ૂ ળીઞગૅ બી ઑઞલૃગૉસફ ડર્ ડ ઼અજીુવદ ખ.દી. દીવૂર
02772-254701
ગૉ ન્ , ળીઞૉન્ ફઙળ જ્ગણૂ, ફૉ.ઽી. ફઅ.૱, યૂવ્ણી,
જી. ઇળષ વૂ ‐ ૫૱૫ળ૯૮
ૂ સીરશીજી નૉસ ગૉ શષથૂ રઅણશ ખ ્ુઙગ દીવૂર
02771-240498
ગૉ ન્ , રૃ.બ્.સીરશીજી, દી.ુયવ્ણી, જી.ઇળષ વૂ૫૱૫૫બબ
ઞફ઼ૉષી જૉળૂડૉ મવ ડર્ ડ, ઼ળનીળ બડૉ વ ખ ્ુઙગ દીવૂર 02773-224005
ગૉ ન્ , ઞૃ ફી દઘદબૃળ, દી.રીવબૃળ,જી. ઇળષ વૂ.
૫૱૫૫૬બ
બૂ.ઑજ.જી.ુ઼઼્નૂલી ડૉ ગફ્વ્જી ઊન્ ડૂડલૃડ
02773-223171
રૃ.બ્.દી.રીવબૃળ જી.ઇળષ વૂ, બૂફઆ ૫૱૫૫૬બ
જી ્ :‐મફી઼ગીઅઢી
પૂ મફી઼ ઼ળઽનૂ મીવ ઇફૉ રિઽવી ુષગી઼ રઅણશ,
02747-223344
ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ , રૃ.બ્.ધળી, ગીઅગળૉ ઞ, મફી઼ગીઅઢી
ૂ બૃફરજઅન નૉષળીઞ ભીઋન્ણૉ સફ ડર્ ડ, ખ ્ુઙગ દીવૂર 02748-226546
ગૉ ન્ , દૂ બુદ મીવીજી રૃ.બ્. બીઅધીષીણી દી.નીઅદૂષીણી
જી.મફી઼ગીઅઢી-૫૱૭૭૬૭
ઞલ ૂ ઼ૃઅપવ ઑઞલૃગૉસફ ઇફૉ ભીઋન્ણૉ સફ ડર્ ડ,
02742-283199
ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ , રૃ.જઅણૂ઼ળ જી.મફી઼ગીઅઢી
વ રૂજઅન ટષૉળૂ, ફૄદફ યીળદૂ, ખ ્ુઙગ દીવૂર
02742-222220
ગૉ ન્ ,. બ્.રણીથીઙત, દી.બીવફબૃળ જી.મફી઼ગીઅઢી૫૱બ બ૩૯
02735-222157
બિળષદર્ફ ઑઞલૃગૉસફ ઑન્ણ ુષગી઼ ડર્ ડ, ખ ્ુઙગ
દીવૂર ગૉ ન્ , રૃ.બ્. દી. યીયળ જી.મફી઼ગીઅઢી
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઼અ ધીરીઅ જીવદી ડર્ૉ ણફીઅ કર્ર
ફઅમળ(બિળુસ -૩, ળ રીથૉ)
4, 8, 111
29
4, 5, 19, 21, 45, 46, 156
29, 40,107,108
5, 46
21, 29, 33
5, 19, 40, 46, 138

32, 45, 46, 133
19, 40, 46, 62, 150
3, 5, 29, 33, 40, 46, 133
3, 29, 40, 46
46
29, 107, 108,
3, 5, 21, 26, 29, 40, 45,
46
29, 107, 108,
5, 8, 29, 40, 42, 46, 108
3, 5, 29, 46

ઇરનીષીન ુષયીઙફૂ ુઞ ી/દીવૃગીષીળ ગર્ીન્ડ-ઉફ-ઑઉણ ઼અ ધીકફી ફીર,઼ળફીરી,ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ દધી દૉરીઅ જીવદી લષ઼ીલ્

દીવૃગીફૃઅ
ફીર
રીથ઼ી

ઉંટી
ગણૂ
ષણફઙળ

ષૂજાબૃળ

ુષ઼ફઙળ

જીથ રી

ઘૉણ

ી

ીઅુદઞ
ુષઞલફઙળ

઼અ ધીફૃઅ ફીર દધી ઼ળફીરૃઅ

઼અબગર્ ફઅમળ

જી ્ :‐ઙીઅપૂફઙળ
સૉઢ ૂ ફળ્ ર જૃફૂવીવ જીળીષીવી ક.દી.઼અ ધી,
02763-270001
રીથ઼ી, ુઞ.ઙીઅપૂફઙળઆ ૫૱ળ ૱૬બ
જી ્ :‐રઽૉ ઼ીથી
02767-254577
ઉંટી ફીઙળૂગ ઼ળગીળૂ મગ વૂ. ઙ ઼ર્ બ્વૂડૉ ગફૂગ
઼ળનીળ જ્ગ, રૃ.બ્.દી.ઉંટી જી.રઽૉ ઼ીથી-૫૱૬ ૩૯૨
઼ષ નલ ડૉ ગફૂગવ ડર્ૉ ફીંઙ ઊન્ ડૂડલૃડ, ૂ ઉંટી ઙુદ
02767-246942
રઅણશ, ઉંટી, દી.ઉંટી, જી.રઽૉ ઼ીથી- ૫૱૬ ૩૯૨
ૂ ઼ીગશજઅન ગીશૂની઼ બડૉ વ ખ ્ુઙગ દીવૂર
02764-262575
ગૉ ન્ , ડૉ સફ ઼ીરૉ, ગણૂ. ુઞ.રઽૉ ઼ીથી બૂફ.૫૱ળ ૯૩બ.
ઞલ્ુદ ડર્ ડ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ , રૃ.ષણફઙળ
02761-222228
દી.ષણફઙળ, જી.રઽૉ ઼ીથી-૫૱૬૫બબ.
ઋત્દળ બૄષર્ ઙૃઞળીદ ઋચ્જ ગૉ શષથૂ રઅણશ ઼અજીવૂદ
02763-289682
ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ ,રૃ.બ્.બૂવષીઊ, દી.ષૂજાબૃળ,
જી.રઽૉ ઼ીથી-૫૱ળ૱બ૨
સૉઢ ૂ ળરથવીવ ષોઞફીધ ળીષવ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ , 02763-263919
રૃ.બ્.ઙ્ટીળૂલી, દી.ષૂજાબૃળ, જી.રઽૉ ઼ીથી-૫૱ળ૱ળબ
ૂ ઼ ીષૂ઼ ુષગી઼ રઅણશ ઼અજીવૂદ ઑ઼.ઈઊ. બડૉ વ
02763-283811
ખ. દી. ગૉ ન્ , રૃ.બ્.ભવૃ, જી.રઽૉ ઼ીથી- ૫૱ળ ૱૯૨
ૂ ષીવર ગૉ શષથૂ રઅણશ, ઞોફ નૉળી઼ળ રીઙર્,રૃ.ષીવર,
02765-285970
દી.ુષ઼ફઙળ, ુઞ.રઽૉ ઼ીથી બૂફઆ ૫૱૬૫૩૨
જી ્ :‐બીડથ
ગૉ .ષૂ.બડૉ વ ખ.દી.ગૉ ન્ રૃ. બબૃળ દી.જીથ રી,
02734-222121
ુઞ.બીડથ-બૂફઆ ૫૱૬ળળ૨
વથષી ઞૃ ધ ગૉ શષથૂ રઅણશ દધી ગર્ીર ુષગી઼ ઋ ૉઞગ
02734-263306
રઅણશ ઼અજીુવદ ૂરદૂ ગીઅદીમૉફ ગીસૂળીર બડૉ વ ખ.દી.
ગૉ ન્ , રૃ.વથષી દી.જીથ રી, જી.બીડથ-૫૱૬ ળળ૭
જી ્ :‐઼ીમળગીઅઢી
ૂ રઅઙવર ગૉ શષથૂ રઅણશ, ષ.મગૂમઽૉ ફ ડૉ ગ.
02775-241221
ઊન્ ડૂડલૃડ, રૃ.બ્. ફીગી, દી.ઘૉણ ઽરી જી.઼ીમળગીઅઢી
-૫૱૫ળ૯બ
02770-230180
ીઅુદઞ ગૉ શષથૂ રઅણશ ૂ જૃફૂવીવ ુસષવીવ નૉ઼ીઊ
ડૉ ગ. ઊન્ ડૂ. રૃ.બ્. ીઅુદઞ, જી.઼ીમળગીઅઢી-૫૱૫ળ૨બ
ળીઞબૃળ ગૉ શષથૂ રઅણશ ળીઞબૃળ ઙૉ ડઽીઋ઼ ઼ીરૉ, રૃ.બ્.
02775-254040
ળીઞબૃળ,દી.ુષઞલફઙળ, જી. ઼ીમળગીઅઢી-૫૱૫૬૮૨
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5, 46
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2, 4, 5, 32, 46
3, 24, 32,
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3, 5, 24
3, 5, 29, 46
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3, 5, 29, 40, 46, 150

3, 5, 33, 46
2, 3, 4, 5, 8, 21, 29, 46,
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3, 29, 33, 46
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દીવૃગીફૃઅ
ફીર

ઈથઅન

ઋરળૉ ઢ
બૉડવીન
બૉડવીન
મ્ળ઼ન

ગષીઅડ

ઙળમીણી
નીઽ્ન
ભદૉબૃળી

ગઢવીવ

ગબણષઅઞ
ઘૉણી

ઢી઼ળી

ફિણલીન

઼અ ધીફૃઅ ફીર દધી ઼ળફીરૃઅ

઼અબગર્ ફઅમળ

જી ્ :‐ઈથઅન
ઘઅય્શઞ ડૉ ગફૂગવ ઊન્ ડૂ. ઼ૂ.ઑર.બડૉ વ ઽીઊ ગૃ વ,
02692-272004
રૃ.ઘઅય્શઞ દી. ુઞ.ઈથઅન બૂફઆ- ૫૱૱૫૫૨
જૂરફયીઉ ઑર.લૃ.બડૉ વ, ખ.દી.ગૉ ન્ , બ્.મ્.ફઅ: ૮૨
02692-230798
જી.ઈઉ.ણૂ.઼ૂ. બીઝશ, ન્લૃ ષ વય ુષ ીફઙળ,
ઈથઅન-૫૱૱૩ળ૩
ઞૉ.ષૂ.બડૉ વ ઊન્ણ ડર્ ૂલવ ડર્ૉ ફીંઙ ઊન્ ડૂ. ઙૃઞળીદ રસૂફળૂ 02692-233757
ગઅમ્બીઋન્ણ, રૃ.ગળર઼ન,઼્જી ી ળ્ણ, ઈથઅન-૫૱૱૨૨૩
ળીરગૅ થ ઼ૉષી રઅણશ, ઈથઅન ઽીઊ ગૃ વ ઈથઅન ખ.દી.
02692-247403
ગૉ ન્ ,ગર્ૂણ બી઼ૉ ુષષૉગીફઅન રૉનીફ,જી.ઈથઅન-૫૱૱૨૨૩
પૂ ઋરળૉ ઢ ઇમર્ફ ગ્.ક. મગ વૂ. જી.ઈઊ.ણૂ.઼ૂ.
02692-276229
ળ્ણ,ઋરળૉ ઢ દી.ઋરળૉ ઢ જી. ઈથઅન -૫૱૱ળળ૨
ઈળ.ગૉ .ડૉ ગફૂગવ ઊન્ ડૂડલૃડ ખ.દી.ગૉ ન્ , ઼ૃથીષ,
02697-235628
દી.બૉડવીન જી.ઈથઅન, બૂફ-૫૱૱૬૯૨
ષૂ.ઑફ.ર ડૂબળબટ ઽીઊ ગૃ વ ખ.દી.ગૉ ન્ , બૉડફર્ ગ઼્ર્
02697-245625
પરર્ઞ દી.બૉડવીન, જી.ઈથઅન બૂફ-૫૱૱૬૫૨
઼ૂ.ગૉ .બડૉ વ ડૉ ગફૂગવ ઊન્ ડૂ. રૃ.ફીળ,બ્ ડ મ્ગ઼ ફઅ.૯ 02697-246650
દી.બૉડવીન, ુઞ.ઈથઅન બૂફઆ- ૫૱૱૩બ૨
ઈળ.ગૉ .ઑર.ડૉ ગફૂગવ ઊન્ ડૂ. ખ.દી.ગૉ ન્ , ઼ત્લીગર્ઽ
02696-228482
ઝીષથૂ, રૃ.બ્.દી.મ્ળ઼ન,ુઞ.ઈથઅન-૫૱૱૭૬૨
જી ્ :‐ઝ્ડી ઋનૉબૃળ
ુસક્ષથ બિળ ર ઇફૃ઼અપીફ ગૉ ન્ , ઼અજીુવદ "મીમી
02669-254615
નૉષ"રૃ.બ્. ગષીઅડ, મ્ણૉ વૂ ળ્ણ, જી. ઝ્ડીઋનૉબૃળ૫૯૩૩૯૨
જી ્ :‐નીઽ્ન
02673-233456
ૂ ષીરૂફીળીલથ ઼ૉષી ઼અચ, ઇક્ષળ ખ.દી.ગૉ ન્ ,
ડૉ સફ ળ્ણ, રૃ.બ્.ઙળમીણી જી.નીઽ્ન- ૫૱૯૩બબ
02673-233456
ૂ ષીરૂફીળીલથ ઼ૉષી ઼અપ ઇક્ષળ ખ.દી.ગૉ ન્ ,
રૃ.બ્. બૂબવ્ન દી. ુઞ. નીઽ્ન
ઞલ ઼ૂદીળીર ગૉ શષથૂ રઅણશ,રૃ. ઼ૃઘ઼ળ, દી. ભદૉબૃળી,
02675-235033
જી. નીઽ્ન ૫૱૯ ૩૯૨.
જી ્ :‐ઘૉણી
ુફજાફઅન ઑઞલૃગૉસફ ડર્ ડ, ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ ,
02691-280802
રૃ.બ્.ભીઙષૉવ દી.ગઢવીવ જી. ઘૉણી
઼રબર્થ ઑઞલૃગૉસફ ડર્ ડ, ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ ,
02691-243791
રૃ.બ્.દી. ગઢવીવ બઽૉ વ્ રીશ, ઇરળફીધ ગ્મ્બવૉક્ષ
જીળ ળ દી,જી.ઘૉણી
02691-2810509
ૂ ઞૉ.઼ૂ.નીથૂ, ુષ ીવલ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ ,
ઈઅદળ઼ૃમી દી.ગબણષઅઞ, ુઞ.ઘૉણી-૫૱૯૮૪૨
ૂ ઼ળ ષદૂ ગૉ શષથૂ રઅણશ ઼અજીુવદ ,ખપ્ુઙગ
02694-225155
દીવૂર ગૉ ન્ , સૂષ ઈઊ.ડૂ.઼ૂ.ઈજીલર્ ઙૂણષીથૂ
ઝી ીવલ, રૃ. બ્. ઘૉણી, જી વ્. ઘૉણી
02699-223058
પૂ ઞૉ.ઑર.નૉ઼ીઊ ઽીઊ ગૃ વ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ ,
રૃ.ઢી઼ળી, ુઞ.ઘૉણી. બૂફ.-૫૱૱ ળબ૨.
02699-244309
યષન઼્ ૂ ઼ૂ.ડૂ.઼ૃદળૂલી ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ ,
રૃ.ણીગ્ળ,દી.ઢી઼ળી, ુઞ.ઘૉણી બૂફ.-૫૱૱ળળબ.
વ્લૉવી ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ ઊન્નૂળીફઙળ ફજીગ,
0268-2558565
ષોસીવૂ ળ્ણ ફણૂલીન, જી.ઘૉણી.-૫૱૯ ૨૨ળ
઼ૂ.ઑવ.બડૉ વ ડૉ ગફૂગવ ઊન્ ડૂ. ખ ્ુઙગ દીવૂર
0268-2582653
ગૉ ન્ ,બૂઞ દી.ફણૂલીન,જી.ઘૉણી બૂફઆ-૫૱૯ળ૫૨
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2, 46, 132
4, 5, 26, 29, 45, 46
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3, 4, 5, 20, 29, 46
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3, 5, 29, 45,
3, 29, 46, 105
3, 29, 46
3, 5, 29, 40,46
46
2, 3, 5, 24, 29, 32, 45,
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1, 5, 29, 46
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ષણ્નળી ુષયીઙફૂ ુઞ ી/દીવૃગીષીળ ગર્ીન્ડ-ઉફ-ઑઉણ ઼અ ધીકફી ફીર,઼ળફીરી,ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ દધી દૉરીઅ જીવદી લષ઼ીલ્

દીવૃગીફૃઅ
ફીર
રઽૃ પી
રઽૉ રનીષીન

વૃથીષીણી

ગીવ્વ

ઙ્પળી

જાઅમૃચ્ણી
ર્ળષી
(ઽણભ)
સઽૉ ળી

ગળઞથ
ણય્ઉ
બીનળી
ષણ્નળી
ષીચ્િણલી

઼અ ધીફૃઅ ફીર દધી ઼ળફીરૃઅ

઼અબગર્ ફઅમળ

ણીર્.જી.મૂ.બડૉ વ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ , રૃ.ઇવૂથી
0268-2574326
દી.ફણૂલીન, ુઞ.ઘૉણી બૂફ.-૫૱૯ ૫૨બ.
ૂરદૂ રથૂમીઊ ઘડીઋ સૉઢૂલી રૉર્ળૂલવ ડર્ ડ,
02694-245406
ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ , ઼ળનીળયષફ, ગ્મ્પ્વૉક્ષ ળૉ ષૉ
ડૉ સફ બી઼ૉ, રઽૉ રનીષીન બૂફઆ ૫૱૯૩૫૨ ુઞ.ઘૉણી
જી ્ :‐રઽૂ઼ીઙળ
ૂ ષીરૂફીળીલથ ઑઞલૃગૉસફ ડર્ ડ ઼અજીવૂદ ખ.દી.
02674-289358
ગૉ ન્ , રૃ.બ્.ષળપળૂ જી.રઽૂ઼ીઙળ- ૫૱૱ળ૯૨
જી ્ :‐બઅજરઽીવ
ૂ બઅજ રઽીવ ઇફૃ.જાુદ ઑઞલૃગૉસફ ડર્ ડ ઼અજીુવદ,
02676-231330
ખ.દી.ગૉ ન્ , રૃ.બ્.ઇણીનળી,દી.ગીવ્વ,
જી.બઅજરઽીવ-૫૱૯૫૬૩
ૂ ળીઞ લીરજી ઼ૉષી ડર્ ડ, ઙ્પળી, દી. ગીવ્વ,
02676-234979
ષૉઞવબૃળ, જી. બઅજરઽીવ‐૫૱૯૫૬૨
ફૄદફ ઑઞલૃગૉસફ ડર્ ડ,઼ૉડૉવીઊડ લૃુફડ, રૃ.બ્. ઙ્ વીષ, 02678-240898
દી. ઙ્પળી, ુઞ. બઅજરઽીવ-૫૱૯૫૱૨
઼ળનીળ બડૉ વ જૉળૂડૉ મવ ડર્ ડ,રૃ. ળીરબૃળ, બ્. ગીઅગથબૃળ,
02672-286052
દી. ઙ્પળી જી. બઅજરઽીવ-૫૱૱૯૩૫
ઙૃઞળીદ મીશ ુષગી઼ ડર્ ડ, ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ ,
02676-241222
રૃ.બ્.દી. જાઅમૃચ્ણી જી. બઅજરઽીવ-૫૱૯૫૯૨
02676-241242
ગર્ીર ુષગી઼ જૉળૂડૉ મવ ડર્ ડ, ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ ,
રૃ.બ્.દી. જાઅમૃચ્ણી જી. બઅજરઽીવ-૫૱૯૫૯૨
02672-288351
઼અજીવગ ૂ, ઋરૂલી ઑઞલૃગૉસફ ઼અજીુવદ , ઑ઼.બૂ
નૉ઼ીઊ, ખપ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ , રૃ. ર્ળી દી.ર્ળષી
(ઽણભ) , જી.બઅજરઽીવ.
02670-227001
ઙ્બીવગ ુષગી઼ રઅણશ, રૃ.ઇથૂલીન દી. સઽૉ ળી,
(ઘ્ણૂલીળ ફી રૃષીણી)જી. બઅજરઽીવ,બૂફઆ ૫૱૯ળ૩૨
ફૃદફ ઑઞલૃગસૉફ ડર્ ડ ઼અજીવૂદ ખ.દી.ગૉ ન્ , રૃ.બ્.
02670-223444
ર્ળષી-ળૉ થી, દી.સઽૉ ળી, જી.બઅજરઽીવ -૫૱૱૯૩૨
જી ્ :‐ષણ્નળી
ગળઞથ ગ્વૉઞ ગમ્બીઋન્ણ,ઞૃ ફી મજાળ રૃ.રૂલીઅઙીર
02666-254105
ગળઞથ ુઞ.ષણ્નળી બૂફઆ- ૫૯૩ ળ૬૨
ઙૃઞળર્ ૉ ળ ગૃ રીળબીશ ઞોફ ઼ષ નલ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ , 02663-256249
રૃ.બ્.દી. ણય્ઊ જી.ષણ્નળી -૫૯૩૩૩૨
ણૂ.ઑજ.બડૉ વ ળવ ષ્ગૉ સફવ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ ,
02663-271277
રૃ.ગીલીષળ્ઽથ, દી.ણય્ઊ, જી.ષણ્નળીઆ૫૯૩ળળ૨
ઑર.ઑર.ઇરૂફ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ , ષીગશ,
02662-242244
ર્યીળ્ણ, દી.બીનળી, જી.ષણ્નળી-૫૯૩૬૫૨
ઊ ીઽૂર મીષીથૂ, ખ.દી. ગૉ ન્ , ઈઞષીળ્ણ, ઞગીદ
0265-2563532
ફીગી બી઼ૉ, ુઞ.ષણ્નળી-૫૯૨૨૩૯
ઑર.બૂ.સીઽ ખ. દી. ગૉ ન્ ષીચ્ણૂલી લૃષગ ઑઞલૃગૉસફ 02668-262258
ડર્ ડ, રૃ.દી.ષીચ્ણૂલી ુઞ.ષણ્નળી -૫૯૩૯૮૨,
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઼અ ધીરીઅ જીવદી ડર્ૉ ણફીઅ કર્ર
ફઅમળ(બિળુસ -૩, ળ રીથૉ)
3, 46
133

3, 5, 21, 29, 33, 45, 46
29, 40, 46, 138
29, 46
3, 29, 33, 46
3, 5, 40, 46
29, 46, 146
5, 29, 45, 46
3, 5, 29, 40, 46
3, 5, 29, 40, 46
3, 5, 29, 33, 45, 46
2, 5
2, 24, 32, 46
3, 5, 32, 45, 46
2, 5, 46
3, 4, 5, 19, 29, 45
46

ળીઞગ્ડ ુષયીઙફૂ ુઞ ી/દીવૃગીષીળ ગર્ીન્ડ-ઉફ-ઑઉણ ઼અ ધીકફી ફીર,઼ળફીરી,ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ દધી દૉરીઅ જીવદી લષ઼ીલ્

દીવૃગીફૃઅ
ફીર
મ્ડીન
ષૉળીષશ

જારફઙળ

ઞૄ ફીઙત
ઞૄ ફીઙત
રીઅઙળ્શ
(ઞૄ ફીઙત)
યજીઋ
યૄઞ

ર્ળમૂ

ઽશષન

ઋબવૉડી
ઙ ણવ
ઞૉદબૃળ
પ્ળીજી

ન઼ીણી
વૂરણૂ

઼અ ધીફૃઅ ફીર દધી ઼ળફીરૃઅ

઼અબગર્ ફઅમળ

જી ્ :‐મ્ડીન
ૂ ષીરૂફીળીલથ ુસક્ષથ ઼ૉષી ઼ુરુદ , ઙતણી ળ્ણ,
02849-2429707
ઙૃ ગૃ શ મ્ડીન, ુઞ.મ્ડીન-૫૮૬૯૩૨
જી ્ :‐ઙૂળ ઼્રફીધ
પૂ ષૉળીષશ બૂબ ઼.ગ્.ક.મગ વૂ. ઼ૂ ષળ ઞલૃમૂવૂ
02876-221709
ખ.દી.ગૉ ન્ , યીવગી ળ્ણ ુઞ.ઙૂળ઼્રફીધ-૫૮ળળ૮બ
જી ્ :‐જારફઙળ
0288-2550536
સૃય ૂ ઊન્ણ ડર્ ૂલવ ષૂરૉફ ઑ઼્. C/૨ ણીર્. ળરૉસયીઊ
ુ ષૉનૂફીઅ રગીફરીઅ, ઙૐળૂ સઅગળ સીરજીફ્ ઘીઅજ્, ઽઅ઼મીઊ
રુ ઞન બી઼ૉ, બઅજૉ ળ ડીષળ ુષ દીળ,
જી.જારફઙળ-૫૮૩ ૨૨૩
જી ્ :‐ઞૄ ફીઙત
઼અજીવગ ૂ, ળઽૉ રીફૂ ડૉ ગુફગવ ઉન્ ડૂ ૃડ, ષૅ ી ર
0285-2625057
઼ીરૉ, ઈળ.ડૂ.ક.ળ્ણ, રૃ.ઞૃ ફીઙત-૫૮ળ૨૨૩
ૂ ઼ળનીળ બડૉ વ ઑઞલૃગૉસફ ડર્ ડ, ૂ ઼ળનીળ બડૉ વ ખ.દી.
0285-2616583
ગૉ ન્ , ઼ળનીળ બળી, જોહૂબળી, ુઞ.ઞૃ ફીઙત-૫૮ળ૨૨ળ

ૂરદૂ ષૂ.ણૂ.ઙીણીર્ ખ.દી.ગૉ ન્ , સીળનીગર્ીર
02878-225007
દી.રીઅઙળ્શ, ુઞ.ઞૃ ફીઙત-૫૮ળ ળ૫બ
જી ્ :‐ગચ્ઝ
02837-291162
ૂ ળષજી વીવજી ઝીણષી ષૂ઼ી ક઼ષીવ ઞોફ મ્ણીર્ંઙ,
રૃ. યજીઋ. ગચ્ઝ ષીઙણ. જી.ગચ્ઝ- ૫૯૨૩૬૨
ઑર.ઑ઼.ષૂ. ખ.દી. ગૉ ન્ ,ફષીષી઼, રીપીબળ, દી.યૃઞ 02832-240383
ુઞ.ગચ્ઝ ‐૫૯૨૨ળ૨
ગૉ ળીગૃઅ નફબૃળ વૉઋષી બડૉ વ ઑઞલૃગૉસફ ડર્ ડ, ખ.દી. ગૉ ન્ , 02832-281055
ગૉ ળી-ગચ્ઝ , ુઞ.ગચ્ઝ-૫૯૨ ૬૫૨
જી ્ :‐ર્ળમૂ
઼અગડ ુફષીળથ ગવીયષફ ખ.દી.ગૉ ન્ , યળદફઙળ,
02822-282482
બ્.ફષી ઼ીનૃશગી દી.ર્ળમૂ ુઞ.ર્ળમૂ બૂફ : ૫૮૫૮૬ળ
ષીરૂ નલીફઅન ડૉ ગફૂગવ ઊન્ ડૂ. ખ.દી.ગૉ ન્ , ડઅગીળી,
02822-287946
ર્ળમૂ ઽીઊષૉ, દી.ર્ળમૂ, ુઞ.ર્ળમૂ બૂફઆ- ૫૮૫૮૬૩
02758-261533
઼અજીવગ ૂ, ઽશષન ઑઞલૃગૉસફ, ઼઼્ીલડૂ ઼અજીુવદ
ીઘ્લીબગ ષ઼અદળીલ ઋબીઘ્લીલ ખપ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ ,
઼ળી ળ્ણ, ઽશષન જી. ર્ળમૂ-૫૮૫૫૫૨
જી ્ :‐ળીઞગ્ડ
બૂબ ઼ ષૉ ભૉ ળ ઼઼્ીલડૂ, રીદૅ ૂ ઞ ગૃ ષળમૉફ મજૃયીઉ 02826-295807
રવષળ રૃ.ણૃ રૂલીથૂ,દી.ઋબવૉડી ુઞ.ળીઞગ્ડ-૫૮૨૬૬૨
઼અગર્ીરજી ઽીઊ ગૃ વ ખ.દી.ગૉ ન્ , ગ્વૉઞ જ્ગ,
02825-220323
રૃ.બ્.દી.ઙ ણવ, ુઞ.ળીઞગ્ડ-૫૮૨૫૩૩
02823-226796
઼ળ ષદૂ ડૉ ગફૂગવ ઊન્ ડૂડલૃડ, પીળૉ ળ, ઞગીદફીગીફૂ
઼ીરૉ,ળીઞગ્ડ ફૉસફવ ઽીઊષૉ, રૃ.દી.ઞૉદબૃળ, ુઞ.ળીઞગ્ડ૫૮૨૫૯૨
02824-222880
ષ.ળદૂવીવ ષચી઼ૂલી રીળગ ડર્ ડ ઼અજીવૂદ ખ.દી.
ગૉ ન્ , ઼ળ ષદૂ ુષ ીરઅનૂળ,ઞૉદબૃળ ળ્ણ, રૃ.યૃદષણ,
દી.પ્ળીજી.જી.ળીઞગ્ડ. ૫૮૨૬૩૨
જી ્ :‐઼ૃળૉન્ ફઙળ
ગથીર્ષદૂ ઼ીષર્ઞફૂગ ડર્ ડ, રૃ.ષચીણી દી.ન઼ીણી,
02757-257258
જી.઼ૃળૉન્ ફઙળ બૂફ :- ૫૱ળ૩૫૨
ઊન્ ડૂડલૃડ કભ ડૉ ગફ્વ્જી, વૂમઅણૂ,ઈ ર ળ્ણ,
02753-260316
જી.઼ૃળૉન્ ફઙળ. બૂફઆ૫૮૫૬ળ૩
ૂરદૂ યઙૂળધૂ સૃગવ ખ.દી. ગૉ ન્ .,ગ્વૉઞ ળ્ણ,
02753-260348
રૃ. વૂમઅણૂ- જી. ઼ૃળૉન્ ફઙળ.૫૮૫ ૬ળ૩
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ફઅમળ(બિળુસ -૩, ળ રીથૉ)
29, 46
3, 5, 19, 21, 32, 41, 133
33

5, 33, 45, 46
29, 33
3, 5, 46, 156
4, 5
46
5, 39, 45, 46
5, 26
2, 32, 46
5, 29, 33, 46, 138

24, 33, 46, 135
32, 156
3, 24, 29
40,138

18, 46
107, 108
5, 46, 156

઼ૃળદ ુષયીઙફૂ ુઞ ી/દીવૃગીષીળ ગર્ીન્ડ-ઉફ-ઑઉણ ઼અ ધીકફી ફીર,઼ળફીરી,ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ દધી દૉરીઅ જીવદી લષ઼ીલ્

દીવૃગીફૃઅ
ફીર
ઇઅગવૉ ળ
ઈર્ન
ઞમ
અ ૃ઼ળ
ય જ
ષીઙળી

ઙથનૉષૂ
જૂઘવૂ
ઞવીવબ્ળ

ગીરળૉ ઞ

જ્લીર઼્ૂ

રીઅઙળ્શ
(઼ૃળદ)

઼અ ધીફૃઅ ફીર દધી ઼ળફીરૃઅ

઼અબગર્ ફઅમળ

જી ્ :‐ય જ
ટૉષૂલળ ડૉ ગફૂગવ ડર્ૉ ફીંઙ ઊન્ ડૂ. ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ , 02646-232425
બ્.ક.ONGC, રૃ.ઙણઘ્વ જી.ય જ-૫૯૫ ૨૩૨
02641-236601
ૂ ઼ૂ.ઑજ.બડૉ વ ઇફૉ ૂ મૂ.ઑવ.બડૉ વ ખ.દી.ગૉ ન્ ,
રૃ.઼ળયીથ દી.ઈર્ન, જી.ય જ-૫૯ળ૨૫બ
જાુરઇઽ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ , જાુરઇઽ ઋવૃરૃવ
02644-222676
ગૃ ઈર્ફ ઼અજીવૂદ મીલબી઼ ળ્ણ, રૃ.બ્.દી.ઞમ
઼
ૃ
ળઅ
૫૯ળ૩બ૨ જી.ય જ
પૂ રૃ દૃભીમીન ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ , રૃ.બ્.ડઅગીળૂલી- 02642-270442
૫૯ળળ૬૨ દી.જી.ય જ
ુરગ ુષગી઼ ઼અ ધીફ ખ.દી.઼અ ધી રૃ.બ્.ષીઙળી,
0265-2423282
દી.ષીઙળી,ુઞ.ય જ-૫૯૪૩૬૨
જી ્ :‐ફષ઼ીળૂ
ઑફ.ઑજ.મૂ. મૉળીંગ઼્ વૂ. પરણીઝી, ષીલી, ઇરવ઼ીણ
02634-272832
દી.ઙથનૉષૂ, જી.ફષ઼ીળૂ બૂફ ફઅ. ૫૯૮ ૫૩૨
પૂ જૂઘવૂ ઑઞલૃ.઼઼્ીલડૂ ખ.દી. ગૉ ન્ ,બ્.મ્.ફઅમળ
02634-232721
-ળ૩ રૃ.દી.જૂઘવૂ, જી.ફષ઼ીળૂ બૂફઆ ૫૯૮ બળ૩
ફૃદફ ુસક્ષથ ઼રીઞ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ , ષૉ રી,
02637-262059
દી.ઞવીવબ્ળ, ુઞ.ફષ઼ીળૂ-૫૯૮ ૬૯બ
જી ્ :‐઼ૃળદ
ૂરુદ મૂ.ઑ઼.સીઽ ગળઞથષીશી ખ.દી.ગૉ ન્ , ગીરળૉ ઞ 02621-252590
જીળ ળ દી, ગીરળૉ ઞ, દી. ગીરળૉ ઞ, જી.઼ૃળદ- ૫૯૬૩૱બ
0261-2250957
રથૂમૉફ બૂઢીષીવી ઈઊ.ડૂ.ઈઊ. C/૨ ગૉ .ઙ્.
બૂઢીષીવી ુષ ીવલ, ઼ૃ દીફી મીન, ણૃ ર઼
જી.઼ૃળદ- ૫૯૬ બબ૨
0261-2789531
રથૂમૉફ બૂઢીષીવી ખ.દી.ગૉ ન્ , ર્ળીળજી નૉ઼ીઊ
સોક્ષુથગ ઼અગૃવ,ળીઅનૉળ ળ્ણ, ફષલૃઙ ઼ૃળદ રૃ.દી.઼ૃળદ૫૯બ ૨૨૯. ુઞ.઼ૃળદ
0261-2841395
ઽજીળી ઑળૂલી ઑઞલૃગૉસફવ ઑન્ણ રૉણૂગવ જૉળૂડૉ મવ
ડર્ ડ ઼અજીુવદ ખ.દી.ગૉ ન્ , L-૩૮૨/૩ GIDC ઑ ડૉ ડ,
રૃ.બ્. યીડબ્ળ, દી. જ્લીર઼્ૂ, જી. ઼ૃળદ-૫૯૬બ૩૨.
ગીલૉરૃવ ઊ વીર ર ૉ઼ી ઼અજીવૂદ ખ.દી.ગૉ ન્ ,,ર્ડી
02629-220249
રૂલીઅ રીઅઙળ્શ- ૫૯૬૬૩૨ દી.રીઅઙળ્શ, ુઞ.઼ૃળદ
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઼અ ધીરીઅ જીવદી ડર્ૉ ણફીઅ કર્ર
ફઅમળ(બિળુસ -૩, ળ રીથૉ)
3, 5, 46
5, 40, 46
3, 5, 8, 19, 29
5, 46
3, 5, 46
2, 32, 45, 46
2, 3, 24, 32, 46
5, 32
3, 5, 19, 21, 29, 32, 40,
46, 138
3, 5
5, 24, 32, 46
3, 5, 16, 46
4, 10, 46

બિળુસ ડ : ૭
ઇરનીષીન ુષયીઙફૂ ુઞ ી/દીવૃગીષીળ ષુફયર્ળ ઼અ ધીકફી ફીર, ઼ળફીરૃઅ, ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ દધી દૉરીઅ જીવદી લષ઼ીલ
દીવૃગીફૃઅ ફીર

ઇરનીષીન
(઼ૂડૂ)

પ્શગી
મીષશી
રીઅણવ
઼ીથઅન

઼અ ધીફૃઅ ફીર દધી ઼ળફીરૃઅ

઼અબગર્ ફઅમળ

જી ્:- ઇરનીષીન
રૉફૉઞળ ૂ,ઊન્ણ્ ઞરર્ફ ડૃ વ ર, જી.ઈઊ.ણૂ.઼ૂ.ભૉ ઊટ-૬,પ્વ્ડ
ફઅમળઆ બ૨૨૫,ષડષી,ઇરનીષીન
઼અજીવગ ૂ, રીફષ ઼અષૉનફી ઽૉ ધ ળૂ઼જર્ ભીઋન્ણૉ સફ, રૉણૂપ્વૉફૉડ
ઉન્ ડૂડલૃડ કભ રૉણૂગવ ઼ીલન઼્, જાલ ઽીઋ઼, ૂજો રીશ,
ષીરૂફીળીલથ રઅિનળ બી઼ૉ, ળીરમીઙ મૂ.ઈળ.ડૂ.ઑ઼ મ઼
ડ્બ, ળીરમીઙ, રથૂફઙળ.
઼અજીવગ ૂ, ૂ ગૅ થ ઼ૉષી ડર્ ડ, ઉુન્ણલફ ઉન્ ડૂડલૃડ, ૫૩૨,
઼ૂડૂ ગષૉળ, ફળ્ણી બીડૂલી મૂ.ઈળ.ડૂ.ઑ઼. ળ્ણ, ફળ્ણી.
઼અજીવગ ૂ, ફષજીષફ ઽીઉ ગૄ વ ડર્ ડ, નસીફઙળ ષુથગ ફૂ
ષીણૂ, ઘરી઼ી, ઞરીવબૃળ ળ્ણ.
઼અજીવગ ૂ, ઙૃઞળીદ ુષ ીબૂઢ, ઑ ્ુ ઑડ ડૉ ગફ્વ્જી ગૉ ન્ ,
જન્ વ્ગ મ઼ ડ્બ બી઼ૉ,સીઽૂમીઙ,ઇરનીષીન
઼અજીવગ ૂ, ઙૃઞળીદ ૂ ગૉ શષથૂ રઅણશ, ઊન્ ડૂડલૃડ કભ
ગ્મ્પ્લૃડળ ડૉ ગફ્વ્જી,ઑ઼.ઑવ.લૃ.ગ્વૉઞ ગૉ મ્બ઼,
ૂદરફઙળ,બઽૉ વ્ તીશ, ઑવૂ઼ ૂઞ,ઇરનીષીન
઼અજીવગ ૂ, મઽૉ ળી રૃઅઙી સીશી ઼઼્ી.
ઈ રળ્ણ,ફષળઅઙબૃળી,ઇરનીષીન
઼અજીવગ ૂ, ૂ ગૅ થ ઼ૉષી ડર્ ડ, ઊન્ણૂલફ ઊન્ ડૂડલૃડ,૬૨ળ,
સી દ ગ્મ્બવૉક્ષ, ૂરીશૂ ઼઼્ીલડૂ મ઼ ડ્બ બી઼ૉ,
ઑજ.ણૂ.ઑભ.઼ૂ. મગ ઼ીરૉ,રૂઢીઘણૂ, ઇરનીષીન.
઼અજીવગ ૂ, ૂ ગૅ થ ઼ૉષી ડર્ ડ, ઊન્ણૂલફ ઊન્ ડૂડલૃડ,ળ૬,
બીધર્ ગ્મ્બવૉક્ષ,ભીલળ ૂઙૉણ બી઼ૉ,રથૂફઙળ ઼ીલન઼્ ગ્વૉઞ
઼ીરૉ, ઇરનીષીન.
઼અજીવગ ૂ, ઽિળકર ઼ૉષી ડર્ ડ, વષગૃ સ ગ્મ્પ્વૉક્ષ ળીલબૃળ
યજીલી ઽીઋ઼ ઼ીરૉ,઼ૃઘળીરફઙળ,ઇરનીષીન,
઼અજીવગ ૂ,ઑઽરનીમીન ગૉ ન્ડ્ફરૉન્ડ મ્ણર્ , ઽૉ ણ રી ડળ (ગૉ ન્ડ
ગૃ વ)ગૉ મ્બ ઼નળ મજાળ, ઇરનીષીન.
઼અજીવગ ૂ,ગ્મ્પ્લૃડળ ડૉ ગફ્વ્જી ભીઋન્ણૉ સફ મૂ/૩૯
રઅઙવદૂધર્ ગ્મ્પ્વૉક્ષ,પળથૂપળ રઅિનળ
઼ીરૉ,બીવણૂ,ષી઼થી,ઇરનીષીન
઼અજીવગ ૂ,પ ઼ૂડૂ ઽીઊ ગૃ વ,ઘૂઞણી બ્શ, ઼ીઅગશૂ સૉળૂ,
ળીલબૃળ,ઇરનીષીન-૫૱૨૨૨૩
઼અજીવગ ૂ, ધરી બ્વણ મગ ઼ૉન્ડળ ઑણષીન઼્ ડર્ ીન્ભલૃટફ
રૉણૂ઼ૂફ ળૂ઼જર્ ભીઋન્ણૉ સફ,ણ્.઼ૂ.ષૂ.ળીરફ રીઙર્, ષી઼થી,
ઇરનીષીન.
઼અજીવગ ૂ,રીફષ ઼અષૉનફી ઽૉ ધ ળૂ઼જર્ ભીઋન્ણૉ સફ, રૉણૂપ્વૉફૉડ
ઊન્ ડૂડલૃડ કભ રૉણૂગવ ઼ીલન઼્,઼અષૉનફી, ૯-મૂ,ફૃદફ
ઙૃઞળીદ ઼઼્ીલડૂ,વ્લવી ઽ્વ બીઝશ, ફીળથબૃળી, ઇરનીષીન.
઼અજીવગ ૂ,઼ૃન્ફૂ રૃુ વર ષગભ ગુરડૂ, ઼ૃવદીફ ઇઽૉ રન
ગ્મ્પ્લૃડળ ઼ૉન્ડળ,જી.બૂ.ક.઼ીરૉ,
઼વીબ઼ ળ્ણ, ઇરનીષીન-૫૱૨૨૨૩
઼અજીવગ ૂ, ૂ ઞલ ઘ્ણૂલીળ ઑઞલૃ.ડર્ ડ,ઑ઼-ળ, ફૂવગરવ
સ્બીંઙ ઼ૉન્ડળ, ઘૉણી-મીષશી ળ્ણ, ગવૂગૃઅ ણ, પ્શગી
઼અજીવગ ૂ, ૂ મૃઘ્પ ઑઞલૃગૉસફ ડર્ ડ,બઽૉ વ્ રીશ, ઞલ
ગ્મ્બવૉક્ષ,પ્શગી ળ્ણ,મીષશી, જી.ઇરનીષીન.
઼અજીવગ ૂ,ફષળઅઙ ઙૅબ ઑઞલૃગૉસફ ડર્ ડ,ષૂઢવીબૃળ જીળ
ળ દી,રૃ.ષૂઢવીબૃળ,દી.રીઅણવ,જી.ઇરનીષીન.
઼અજીવગ ૂ,જઅબીમૉફ યઙદ ઑઞલૃગૉસફ ડર્ ડ, ગ્વૉઞ કભ ભીલળ
ડૉ ગફ્વ્જી,૱૮,઼ીથઅન ુષળરઙીર,ઽીઊષૉ ળ્ણ, રૃ.ઘ્ણી
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઼અ ધીરીઅ જીવદી ડર્ૉ ણફીઅ કર્ર
ફઅમળ(બિળુસ -૩, ળ રીથૉ)

(૨૯૯)ળબ૱૬૩૯૮૨/
ળબ૱૬૨૯૮૩-૮૬.
૯૬૪૯૫૪૯૮૪૯

૩૭૪,૩૭૫

૯૫૯૮૪૩૯૮૭૯

૩૭૪,૩૭૫

(૨૯૯) ૪૭૫૩૬૯૯

૩૮૱

(૨૯૯)ળળ૱૮૬૯૬૮.

ળ૯.

(૨૯૯)૮બળ૩૯ળ૫ળ.

107,108,

(૨૯૯) ળ૮બ૱૮૩૫૱

113,141,147

૯૫૯૮ળ૩૯૮બ૯

૩બળ,૩બ૫.

૯૫૯૮ળ૩૯૮બ૯

૩બળ,૩બ૫.

(૨૯૯)ળળ૯૫૩ળ૨૯,
૮બળ૬૩ળ૨૯
(૨૯૯)ળળ૱૮૬૬૬બ
૯૯૩૬૨૫૯૯૯ળ
(૨૯૯)ળ૮૮૬ળળ૱૨.

106
106,146,

(૨૯૯)ળળ૩૬ળ૨૩૫.

168

૯૯૯૱૯બ૨૱૨૮

૩બળ

(૨૯૯)ળ૯૯૩૩૫૨બ,
૯૬ળ૯૫ળ૯૮ળ૯,

૩બળ,૩બ૫.

(૨૯૯)ળબબ૨૮૯૫૱
/ળબબ૩૩૨૯૮

104,108,136,

૯૯૯૯૯૯૬૬૮બ.

106

૯૬ળ૯૨૨૮૩૩૨.

બ૬,બ૯.

(૨ળ૯૩બ)ળ૬૨ળ૩૩,
૯૱ળબ૫ળ૮૨૩૩
(૨ળ૯૩૯)ળ૯૫ળ૨૮

111,114,

૩બ૱,૩બ૯.

ળ૯,૩૨૬.

160,161,

ઇરનીષીન ુષયીઙફૂ ુઞ ી/દીવૃગીષીળ ષુફયર્ળ ઼અ ધીકફી ફીર, ઼ળફીરૃઅ, ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ દધી દૉરીઅ જીવદી લષ઼ીલ
દીવૃગીફૃઅ ફીર

ુયવ્ણી
ર્ણી઼ી

બીવફબૃળ

ષણઙીર

ગવ્વ

ઙીઅપૂફઙળ

ગણૂ
ઘૉળીવૃ

઼અ ધીફૃઅ ફીર દધી ઼ળફીરૃઅ

઼અબગર્ ફઅમળ

જી ્:- ઇળષ ૂ
઼અજીવગ ૂ,પૂ જજર્ કભ ફ્ધર્ ઊન્ણૂલી ઙૃઞળીદ ણીલ઼્ૉસફ
ગીઋન઼્ૂવ રૂસફ ગઅબીઋન્ણ,રૃ.વૃ઼ણૂલી
઼અજીવગ ૂ,સીરશીજી નૉસ ગૉ શષથૂ રઅણશ,રૃ.બ્.સીરશીજી
઼અજીવગ ૂ,ઙૃ ગૅ બી જૉળૂડૉ મવ ડર્ ડ,ગીરપૉફૃ ગ્મ્બવૉક્ષ, ધર
રીશ,કરફઙળ ઼઼્ીલડૂફૂ ઼ીરૉ,રીવબૃળ ળ્ણ, રૃ.બ્.ર્ણી઼ી.
જી ્:- મફી઼ગીઅઢી
઼અજીવગ ૂ, ઼ઞર્ફ ભીઋન્ણૉ સફ, ઼ૉન્ડળ ભ્ળ વફીર્ંઙ વીઊભ ગૂ ઼,
ઘૃથૂલી ળ્ણ,ણૂ.ગૉ .ુ ષૉનૂ રીળમ ઼ ી.વૂ.ફૉસફવ ઽીઊષૉ, ઇરૂળઙત
઼અજીવગ ૂ,ુષગી઼ ભીઋન્ણૉ સફ,ુષગી઼ ડૉ ગફૂગવ ઊન્ ડૂડલૃડ,
઼ળ ષદૂ ગ્મ્બવૉક્ષ,બઽૉ વ્ રીશ,ઞૃ ફી ઙઅઞ ઼ીરૉ, બીવફબૃળ
઼અજીવગ ૂ, ગીલફૉડ ઑઞલૃગૉસફ ઑન્ણ જૉળૂડૉ મવ ડર્ ડ, C/૨
ઈસીબૃળી ઊવૉગડર્ ૂગવ, ડૉ સફ ળ્ણ,રૃ.ઙત
઼અજીવગ ૂ,઼ૉઞવ ઽૂળૉ ફ ઑઞલૃગૉસફ ડર્ ડ, ુષષૉગીફઅન ડૉ ગફૂગવ
ઊન્ ડૂડલૃડ,ળીચષ ગ્મ્પ્વૉક્ષ ઼ીરૉ,઼્વઅગૂ ગૉ ઼ળુ઼અઽ ગીશૃજી
ુમ ણૂઙ,રૃ.ષણઙીર
જી ્:- ઙીઅપૂફઙળ
઼અજીવગ ૂ, રી ુદ ઑઞલૃગૉસફ ડર્ર્ ડ, ગબૂવૉ ષળ સ્બીંઙ ઼ૉન્ડળ,
રીરવદનીળ કભૂ઼ફૂ ઼ીરૉ, ગવ્વ, જી.ઙીઅપૂફઙળ.
઼અજીવગ ૂ, ૂ ગૅ થ ઼ૉષી ડર્ ડ, ઉુન્ણલફ ઉન્ ડૂડલૃડ, પ્વ્ડ ફઅ૬૱૩/ઑ/૪, ઼ૉક્ડળ-૮/ઑ, ઈઊ.ક.઼ૂ. બૉડર્્વ બઅબ બી઼ૉ, ઇબફી
મજાળ, ઙીઅપૂફઙળ
઼અજીવગ ૂ, ઇુઘવ ઙૃઞળીદ ભીઋન્ણૉ સફ, ુષઞલ ગ્મ્પ્લૃડળ
ઉન્ ડૂડલૃડ, ઇ રૉચ ગ્મ્પ્વૉક્ષ, નઽૉ ઙીર ળ્ણ, ર્ડી ુજવ્ણી.
઼અજીવગ ૂ, ૂ ફીળીલથ ઑજ્લૃગૉસફ ડર્ ડ, ઼ઽજાફઅન ગ્વૉઞ કભ
઼ીલન઼્ ઑન્ણ ડૉ ગફ્વ્જી, ગ બદ બીગર્ ફૂ બીઝશ, ઇરનીષીનગવ્વ ઽીઊષૉ, રૃ.બ્. ટૃઅણીવ.
઼અજીવગ ૂ,ુષટફ ઑઞલૃગૉસફ ડર્ ડ,ગબૂવૉ ષળ સ્બીંઙ ઼ૉન્ડળ,
રીરવદનીળ ગજૉળૂફૂ ઼ીરૉ,ગુષદી ઼ગર્ વ, રૃ.ગવ્વ, જી.ઙીઅપૂફઙળ.
઼અજીવગ ૂ, ષ.ગજળીયીઊ ઝઙફની઼ બડૉ વ જૉળૂડૉ મવ
ડર્ ડ,઼ીષર્ઞુફગ ઽ્ુ બડવ,રૃ.બ્.જન્ ીવી,
દી.જી.ઙીઅપૂફઙળ.
઼અજીવગ ૂ,ઈનસર્ રિઽવી ઼ૉષી ઼અચ, ફૉઽ પ્વીટી, ઈઊ.ક.઼ૂ.ળ્ણ,
જીઅનઘૉણી,જી.ઙીઅપૂફઙળ,
઼અજીવગ ૂ,ઈસૂષીર્ન ળૂ઼જર્ ભીઋન્ણૉ સફ, પ્વ્ડ ફઅ.ળ૯૩, ગીલ
લૃ,,઼ૉગડળ-ળળ,ઙીઅપૂફઙળ.
઼અજીવગ ૂ,ગફ્ળૂલી ઼ૉષી ગૉ ન્ ,ઽીઅ઼્વ-ઙીઅપૂફઙળ ઽીઊ ષૉ,
રૃ.યીડ,જી.ઙીઅપૂફઙળ,
઼અજીવગ ૂ,રી ુદ ઑઞલૃગૉસફ ડર્ર્ ડ, ષ દૂગ ગ્મ્બવૉક્ષ, ઼ીળધૂ
મઅઙવ્ફૂ બી઼ૉ,જીઅનઘૉણી,જી.ઙીપૂફઙળ.
઼અજીવગ ૂ,સીળનીમૉફ ઑઞલૃગૉસફ ડર્ ડ, ગો વી઼ પીર ઼ીરૉ, બૉધીબૃળ
઼અજીવગ ૂ,઼અદ ૂ ળ્ઽૂની઼ ઼ૉષી ઼રીઞ, ગ્મ્પ્લૃડળ ડર્ૉ ફીંઙ ઼ૉન્ડળ,
મઙૂજી બીઝશ,ઙીઅપૂફઙળ.
જી ્:- રઽૉ ઼ીથી
઼અજીવગ ૂ, ઼઼્ીલડૂ ભ્ળ ઑઞલૃગૉસફ ઑન્ણ ઼્ લવ ઑગડૂષૂડૂ઼,
c/o ઇષપૃદ ગ્મ્બલૃડળ ઑઞલૃગૉસફ, ષીત઼્ લ ડૉ ડ઼,ળૉ ષૉ ડૉ સફ
઼ીરૉ, ગણૂ-૫૱ળ૯૩બ.
઼અજીવગ ૂ,ઇુઘવ યીળદૂલ ઑઞલૃગૉસફવ ળૂ઼જર્ ભીઋન્ણૉ સફ,
ટૃવૉવીવ સ્બીંઙ ઼ૉન્ડળ,૩વ્ રીશ, નૃગીફ ફઅ.૩ધૂ ૩૫, ણીર્.ઽીઋ઼ફૂ
બી઼ૉ,ઘીળૂગૄ ઊ,રૃ.ઘૉળીવૃ
55

(૨ળ૯૯૩)
ળ૱૮૮૬ળ ૬૨
(૨ળ૯૯૩)ળ૬૨૬૯૱
94027064097
9427688967

઼અ ધીરીઅ જીવદી ડર્ૉ ણફીઅ કર્ર
ફઅમળ(બિળુસ -૩, ળ રીથૉ)
૫,ળ૱,૩૫૱.
37
૫બ.

૯૬ળ૮બ૩૬૨૩૫

બ,ળ૮,ળ૯,૬બ,૬૮,૩૫૱.

9898389718

37

(૨ળ૯૬૯)ળળ૫બ૨૨
૯૬ળ૯૮૫૯૱૯૯
૯૯ળ૬૬બ૯ળબ૯

૫,બ
37

૯૫૯૯૩બ૨૫૯૬

ળ૯

૯૫૯૮૪૩૯૮૭૯

૩૭૪, ૩૭૫

૯૱૯૱૭૨૱૱૯૮

૩૨૭

૯૯૪૯૭૬૬૬૨૨

૩૭૫

૯૫૯૯૩બ૨૫૯૬

૩૨બ

૯૱૯૱૯૫૨ળ૬ળ

37

૯૫૯૯૩બ૨૫૯૬.

37

૯૫૯૮ળ૩૯૮બ૯

૩બળ,૩બ૫.

૨૯૯-ળ૫૯૮૯બ૫૬.

૩બળ,૩બ૫.

૯૫૯૯૩બ૨૫૯૬

૩૨બ.

૯૨૯૯૨૮૫૩૬૯,
૨૯૯-૫૨બ૩૮૩૱ળ.
(૨૯૯)ળ૫ળ૫૱બ૨૯

૩બળ,૩બ૫.

૯૯૨૯૬૯બબળ૮
૯૫૯બ૯ળ૬૩ળબ

104

(૨ળ૯૮૩) ળળ૫૯૮બ

37

૫બ,૩ળ૫, ૩બ૯.

ઇરનીષીન ુષયીઙફૂ ુઞ ી/દીવૃગીષીળ ષુફયર્ળ ઼અ ધીકફી ફીર, ઼ળફીરૃઅ, ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ દધી દૉરીઅ જીવદી લષ઼ીલ
દીવૃગીફૃઅ ફીર
જોડીથી

મૉજળીજી

રઽૉ ઼ીથી

ુષજાબૃળ

ુષ઼ફઙળ

઼દવી઼થી

જીથ રી

બીડથ

઼રૂ
ુ઼ બૃળ

ઉણળ

ીઅુદઞ
િઽઅરદફઙળ

઼અ ધીફૃઅ ફીર દધી ઼ળફીરૃઅ

઼અબગર્ ફઅમળ

઼અજીવગ ૂ, ૂ જોડીથી ગૉ શષથૂ રઅણશ,ણ્.ઑફ.બૂ.બડૉ વ ષુફયર્ળ
ખચ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ , c/o ૂ ળીર઼ષર્ ુષ ીવલ ગૉ મ્બ઼, ડૉ સફ
ળ્ણ,રૃ.જોડીથી
઼અજીવગ ૂ, ઼ૉઞવ િઽળૉ ફ ઑઞલૃગૉસફ ડર્ ડ,ગૉ . ઈઊ.બડૉ વ ડૉ ગફૂગવ
ઊન્ ડૂડલૃડ, ધર રીશ, ઈિનત્લ ગ્મ્પ્વૉક્ષ, રૃ.દી. મૉજળીજી
઼અજીવગ ૂ,રઽૉ ઼ીથી ણૂ ડર્ ૂગડ ઑઞલૃગૉસફ ભીઋન્ણૉ સફ, ૂ
ઑ.ઑ઼.બડૉ વ ખચ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, લૃધ ઑમ્બીષળ ઼અ ધીફ,
ઙથબદ ુષચીુષઽીળ,રઽૉ ઼ીથી- ઙ્ટીળૂલી ઽીઊ ષૉ, ઘૉળષી
઼અજીવગ ૂ,઼ળ ષદૂ ઙુદ રિઽવી રઅણશ,઼ળ ષદૂ ડૉ ગફૂગવ
ઊન્ ડૂડલૃડ,સઅગળ ઑ ડૉ ડ, ધર રીશ,ઙીલ ૂ રઅિનળ બી઼ૉ, ઽીઊ ષૉ,
ફીઙવબૃળ,રઽૉ ઼ીથી.
઼અજીવગ ૂ,઼રધર્ કઙફીઊટૉસફ ડર્ ડ,બ૮,઼અ ગૅ દ ગ્મ્પ્વૉક્ષ,
ડૂ.મૂ. ળ્ણ, ુષજાબૃળ
઼અજીવગ ૂ,઼ઽજાફઅન ઑઞલૃગૉસફ ડર્ ડ, ૂ ષીરૂ ફીળીલથ
ઈઊ.ડૂ.઼ૂ.ગ્વૉઞ,ઞોફ રઅનૂળ બી઼ૉ,ષૂજાબૃળ
઼અજીવગ ૂ,઼ૉઞવ િઽળૉ ફ ઑઞલૃગૉસફ ડર્ ડ, ઼ળનીળ બડૉ વ ડૉ ગફૂગવ
ઊન્ ડૂડલૃડ,ષઅસીયીફ્ ષી઼, રૃ.ળથી઼થ
઼અજીવગ ૂ, ૂ ગૉ શષથૂ ઋત્દૉઞગ રઅણશ ઼અજીવૂદ ૂ ઑફ.જી.
બડૉ વ ઈઊ.ડૂ.઼ૂ., ષૂ.ણૂ.બડૉ વ ઑઞલૃગૉસફ ગૉ મ્બ઼, રૃ.બ્.ઋરદી
઼અજીવગ ૂ, ૂ ઙ્ટીળૂલી ગૉ શષથૂ રઅણશ, ૂ મૂ.ગૉ .ઑન્ણ જી.ગૉ .
બડૉ વ ઘીફઙૂ ખચ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી( ષુફયર્ળ) રૃ.બ્.ઙ્ટીળૂલી
઼અજીવગ ૂ, ઇઅુમગી ઑજ્લૃગૉસફ ડર્ ડ ઼અજીુવદ રપળ ડૉ ળૉ઼ી
ષ્ગૉ સફવ ડર્ૉ ુફઅઙ ઉન્ ડૂડલૃડ, ુષ઼ફઙળ-ુષજાબૃળ ળ્ણ, ડૉ વૂભ્ફ
ઑ જૉન્ઞ બી઼ૉ, રૃ.ઙ્ઢષી.
઼અજીવગ ૂ,ઙીલ ૂ ઑઞલૃગૉસફ ડર્ ડ, ણય્ણી(દીળઅઙી) રૃ.સીઽબૃળી
જી ્:- બીડથ
઼અજીવગ ૂ,ુફરી રૉર્ળૂલવ ગર્ીર ુષગી઼ ડર્ ડ, ૂ ગૉ .ષૂ. બડૉ વ
ઊન્ણ ડર્ ૂલવ ડર્ૉ ફીંઙ ઊન્ ડૂડલૃડ,બીડથ ળ્ણ, રૃ.જીથ રી
઼અજીવગ ૂ, ફ્ધર્ ઙૃઞળીદ ઑઞલૃગૉસફ ઼઼્ીલડૂ,ગ્વૉઞ ગૉ મ્બ઼,
ળીઞરઽૉ વ ળ્ણ,રૃ.દી.જી.બીડથ.
઼અજીવગ ૂ, ુષ વ યૃ ઑજ્લૃગૉસફ ઑન્ણ જૉળૂડૉ મવ ડર્ ડ, ઑર.ગૉ .
ઑજ્લૃગૉસફ ગૉ મ્બ઼, બીડથ-ણૂ઼ી ઽીઊષૉ ળ્ણ, ઑજ.ઑફ.જી.લૃ.
઼ીરૉ, રીદળષીણૂ, બીડથ
઼અજીવગ ૂ,઼ૉઞવ િઽળૉ ફ ઑઞલૃગૉસફ ડર્ ડ, ઼ળનીળ બડૉ વ ડૉ ગફૂગવ
ઊન્ ડૂડલૃડ, C/૨ ઑગર્ૂગ જળ ્ણગડ ગુરડૂ, રીગડ લીણર્ ,
રૃ.બ્.઼રૂ
઼અજીવગ ૂ, ઙ્ગૃ વ ભીઋન્ણૉ સફ, ઙ્ગૃ વ ઊન્ણ ડર્ ૂલવ ડર્ૉ ફીંઙ
ઊન્ ડૂડલૃડ, ઙ્ગૃ વ ઑઞલૃગૉસફ ગૉ મ્બ઼, ઼ૃજાફબૃળી બીડૂલી બી઼ૉ,
ઈઊ.ક.઼ૂ. ઼ીરૉ, ડૉ ડ ઽીઊ ષૉ ફઅ. ૬૩, રૃ.ુ઼ બૃળ
જી ્:- ઼ીમળગીઅઢી
઼અજીવગ ૂ,ગ્ ૂસફ ઼઼્ીલડૂ કભ ઊન્ણૂલી,ળ્સફૂ ગ્મ્પ્લૃડળ
ડૉ ગફ્વ્જી,ઈડર્ ઼ ઑન્ણ ગ્ર઼ર્ ગ્વૉઞ ઼ીરૉ, ષવી઼થી ળ્ણ,ઊણળ
઼અજીવગ ૂ, ૂ ુષ ગ લીથ ઼઼્ીલડૂ,ઈત્રષ વય ઽ્ુ બડવ
ગૉ મ્બ઼,િઽઅરદફઙળ ઽીઊષૉ,ઊણળ
઼અજીવગ ૂ, ૂ ઇુઘવ ઙૃઞળીદ ભીઋન્ણૉ સફ ૂ ગ્મ્બવૉક્ષ ફૉસફવ
ઽીઊષૉ ફઅ.૱,રૃ.બ્.઼વીવ
઼અજીવગ ૂ, ુષ રઅઙવ ગૉ શષથૂ રઅણશ, ુષધ્લીફઙળૂ ગૉ મ્બ઼
ર્દૂબૃળી મીલબી઼ ળ્ણ, િઽઅરદફઙળ

56

(૨ળ૯૮ળ)ળ૮બબ૮૮

઼અ ધીરીઅ જીવદી ડર્ૉ ણફીઅ કર્ર
ફઅમળ(બિળુસ -૩, ળ રીથૉ)
૫,૩૯,ળ૨,ળ૯,૬બ,૬૮.

૯૯ળ૬૬બ૯ળબ૯

37

(૨ળ૮૯ળ)ળ૫બ૮૬બ

૫,બ,૩૯, ૪૨,ળ૩,ળ૯,૬૭,
64,65,૮૮

(૨ળ૯૮ળ)ળબ૯૫બ૬

37,168,

(૨ળ૯૮૫)૫ળ૯૮૯૱

ળ૯

(૨ળ૯૮૫)ળ૱૬૯બ૨

૫,બ,ળ૬, ૬બ,૬૮.

૯૯ળ૬૬બ૯ળબ૯

37

૯૬ળ૮૬ળ૮૩૫ળ

૫,બ,ળ૯, ૬બ.

૱૨ળ૯૮૫૯ળ૮૫૯૩૯

બ,ળ૱.

(૨૪૯૮૭)૪૱૩૪૩૫

૩૭૪,૩૭૫

(૨ળ૯૮૩)ળ૮ળળ૮૬
૯૬ળ૯૮૯૬૮૯૮

બ,ળ૯,૬૮.

(૨ળ૯૫૬)ળળળ૩ળ૩

૫,બ,ળ૯, ૫૯.

(૨ળ૯૮૮)ળ૫૩બળળ

૫,ળ૱,ળ૯,૫૫,૩૨૯,
૩૨૯,૩૨બ,૩૬૮.
૫, ૭, ૪૯, ૫૪, ૫૯, ૬૮, ૩૨૬,
૩૨૭, ૩૨૯, ૩૨૱, ૩૨૯, ૩૬૮

(૨૪૯૮૮)૪૯૯૨૩૪

૯૯ળ૬૬બ૯ળબ૯

37

૨ળ૯૮૯-ળળ૬૱બબ

૫,બ.

(૨ળ૯૯૱) ળબ૫બ૯૮
ળબળ૨૨૮
(૨ળ૯૯૱)ળબળ૯ળળ

108

9998773016

37

(૨૪૯૯૪)૪૬૬૮૪૩

૩૩૭,૩૭૫

37

ષણ્નળી ુષયીઙફૂ ુઞ ી/દીવૃગીષીળ ષુફયર્ળ ઼અ ધીકફી ફીર, ઼ળફીરૃઅ, ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ દધી દૉરીઅ જીવદી લષ઼ીલ
દીવૃગીફૃઅ ફીર

ઈથઅન

ઋરળૉ ઢ

ૉ ૂ
઼અઞવ

ટીવ્ન

નીઽ્ન
નૉષઙતમીિળલી
પીફબૃળ

ભદૉબૃળી

ગઢવીવ

ગબણષઅઞ
ઢી઼ળી

ફિણલીન

઼અ ધીફૃઅ ફીર દધી ઼ળફીરૃઅ

઼અબગર્ ફઅમળ

જી ્:- ઈથઅન
઼અજીવગ ૂ,ઙૃઞળીદ િકર્ુ લફ ઼ષીર઼્ ઼઼્ીલડૂ,઼ડ ડૂભફ
ઊન્ ડૂડલૃડ કભ મૂટફૉ઼ રૉફૉઞરૉન્ડ ઑન્ણ ડૉ ગફ્વ્જી, ળૉ ષૉ
ડૉ સફ બી઼ૉ,ઈથઅન.
઼અજીવગ ૂ,ળીરગૅ થ ઼ૉષી રઅણશ ઈથઅન ઈઊ.ડૂ.઼ૂ. ઈથઅન
ઽીઊ ગૃ વ,ગર્ૂણ બી઼ૉ,ુષષૉગીફઅન ગર્ીઋન્ણ,ઈથઅન
઼અજીવગ ૂ, ૂ જળ્દળ ુષચીરઅણશ, ઼ૂ.ષૂ.ઑર.ઈઊ.ડૂ. ઈઊ.
ભ્ળ ઑન્જીફૂલળીંઙ ડર્ૉ ણ઼,ઞોફ નૉળી઼ળ બી઼ૉ, ષૂષૂઑફ બઅજીલદ
ળ્ણ,ષ વયુષચીફઙળ
઼અજીવગ ૂ, ૂ જળ્દળ ુષચીરઅણશ, ઼ૂ.ષૂ.ઑર.ઈઊ.ડૂ. ઈઊ.
ભ્ળ ષૃરન઼્,ક ણ ઼ૂ.ષૂ.ઑર. ઙૉ ડ ઽીઋ઼,મૂ.ષૂ.ઑર. ગ્વૉઞ
બી઼ૉ, ષ વયુષચીફઙળ
઼અજીવગ ૂ, ૂરદૂ ફૉઽવદીમૉફ ઋરડ ઑઞલૃગૉસફ ડર્ ડ,ઙૃઞળીદ
ઊન્ ડૂડલૃડ કભ ડૉ ગફૂગવ ઑઞલૃ., ૂજો રીશ,૫૨૬,ગૂસ્ળ
પ્વીટી, ડૉ સફ ળ્ણ,ઈથઅન.
઼અજીવગ ૂ, ્ગ ઽૉ ધગૉ ળ ઑન્ણ ઑઞલૃગૉસફ ઼઼્ીલડૂ બી઼ૉ
ીઊષૉડ ઈઊ.ડૂ.ઈઊ., ધર રીશ, ઞૉ.ગૉ . પ્વીટી ગ્મ્બવૉક્ષ, મ઼
ડૉ ન્ણ બી઼ૉ,ઋરળૉ ઢ
જી ્:- નીઽ્ન
ૉ ૂ,
઼અજીવગ ૂ,ઞલ ઇઅમૉ ગૉ શષથૂ રઅણશ ઈઊ.ડૂ.ઈઊ.઼અઞવ
ૉ ૂ
રૃ.બ્.઼અઞવ
઼અજીવગ ૂ,ઞલ ઙજાફઅન ફષ લૃષગ ડર્ ડ, ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ ,
વીંમણૂ ટીવ્ન ળ્ણ, ીધુરગ ગૃ વફૂ મીઞૃ રીઅ,રૃ. ડીન્ણૂ
઼અજીવગ ૂ, ૂ ઇત્લ નલ ઼ૉષી ઼અચ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ ઙળૂમ
ફષીટ સ્બીંઙ ઼ૉન્ડળ,મૂજો રીશ, ષી઼ષીણી ળ્ણ
઼અજીવગ ૂ,બ્વીઊન્ણ ષૉ ભૉ ળ ગીઋન઼્ૂવ રીઅણષ ળ્ણ,બઅજરૃઘૂ
ઽફૃરીફ રઅનૂળ બી઼ૉ,બૂ.ક.મૂ.૩૩બ, નીઽ્ન.
઼અજીવગ ૂ,ઙૃઞળીદ ઈિનષી઼ૂ ુષગી઼ રઅણશ,રૃ.યધષીણી
઼અજીવગ ૂ,બૂબૉળ્ ુષયીઙ લૃષી સુગદ ઙુદ રઅણશ,
રૃ.બ્.બૂબૉળ્
઼અજીવગ ૂ,ઈિનષી઼ૂ ુષગી઼ ઑન્ણ ઼ૉષી ડર્ ડ, રૃ.બ્.ર્ડૂ
ળૉ વ(ઊ ડ)
઼અજીવગ ૂ,ઞલ ઼ૂદીળીર ગૉ શષથૂ રઅણશ ઈઊ.ડૂ.઼ૂ.
રૃ.બ્.઼ૃઘ઼ળ
઼અજીવગ ૂ, ૂ ઞલ઼ૂદીળીર ગૉ શષથૂ રઅણશ, રૃ.બ્.દી.ભદૉબૃળી
઼અજીવગ ૂ,઼ીઅઊ ગૅ બી ગર્ીરુષગી઼ ડર્ ડ, મવોલી કર઼્્ીંઙ
(બીણવૂલી)રૃ.દી.ભદૉબૃળી
઼અજીવગ ૂ, ઼ીઅઊ ફઅનફ ગર્ીર ુષગી઼ ડર્ ડ, રૃ.રગષીથી ષ ફી,
રૃ.દી. ભદૉઽબૃળી
જી ્:- ઘૉણી
઼અજીવગ ૂ,ફૂજાફઅન ઑઞલૃગૉસફ ડર્ ડ,ઈઊડૂ઼ૂ ભીઙષૉવ,
રૃ.ભીઙષૉવ
઼અજીવગ ૂ,ુષ ષ રીફષ ગ લીથ ડર્ ડ,ણીઽલીબૃળૂ ગ્વૉઞ કભ
ઈઊ.ડૂ.઼ૂ.,રૃ.બ્.ુફળરીવૂ (મીષીફ્ રત), ઼ીપફી ઼અગૃવ
઼અજીવગ ૂ, ૂ ઞૉ.઼ૂ. નીથૂ ુષચીવલ, રૃ. ઈદળ઼ૃઅમી
઼અજીવગ ૂ,બૃ બીઞવ
અ ૂ ઼઼્ીલડૂ,બૃ બીઞવ
અ ૂ ડૉ ગફૂગવ
ઊન્ ડૂડલૃડ, બ્.મ્.ફઅ.૨૮, રૃ.ણીગ્ળ
઼અજીવગ ૂ, બૉળીરૉણૂગવ ઑઞલૃગૉસફ ઑન્ણ જૉળૂડૉ મવ ડર્ ડ,
ઙૃઞળીદ બૉળીરૉણૂગવ ઉન્ ડૂલૃડ,૩૨ળ, રક્લૃર્ળૂ ગ્મ્બવૉક્ષ, ગ્વૉઞ
ળ્ણ, ફણૂલીન.
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૫,બ,૩૯,ળ૯,૬૨,૬૮.

(૨ળ૮૯ળ) ળ૬૯૬૨૫.

૫,બ,ળ૯,૬૮,૩૨૬,૩૨બ,
૩૨૱.
૫,બ,ળ૬,૫૯,૬બ.

(૨ળ૮૯ળ)ળ૫૬૬બ૨
(૨ળ૮૯ળ)ળ૫૫૬બ૨

૩૩,ળ૱,ળ૯,બ૯,૮૨,૩૨૯,
૩૨૯.

૯૫૯૮ળ૩૯૮બ૯

૩બળ,૩બ૫.

૯૬ળ૯બ૯૫૯૱બ,
૱૬૨૩૫૯૯બ૬૨

બ૱,બ૯.

(૨ળ૮૯બ)ળ૯બ૬ળ૱,
૯૬ળ૯૫૮૩૫બ૩.
૯ળળ૱ળ૩ળબબ૯.

ળ૯,૬૨,૬૮.

૯૱૯૯૩બ૯બ૨૨.

ળ૯

(૨ળ૮૯૫)૮બ૩૯૱૱
(૨ળ૮૯૫)૮બ૩૯ ૱૯
(૨ળ૮૯૱)ળ૯૱ળ૯૱.

૩૩૫,૩૬૯

(૨ળ૮૯૯) ળ૫૯૫૬બ

૫,ળ૯,૬૨.

(૨ળ૮૯બ)ળ૯૬૯બબ,
૯૱ળબ૫૬૱૯બબ.
(૨ળ૮૯બ)ળ૯બ૬ળ૱.

બ,ળ૯,૫૫,46,૩૬૮.

(૨ળ૮૯બ) ળ૫બબ૨૨.
૯૬ળ૯૨૫બ૮૬૬.

ળ૯,૬૨,૬ળ,૬૮.
૫,બ,ળ૯,૫૫,37, ૬બ, ૬૮,
૩૩૩,146
૫,૭,૪૬,૪૯,૫૯,૬૮, ૩૬૮

૯૬૪૯૨૫૭૮૬૬
૯૬ળ૮૬ળ૫૨૱૬,
(૨ળ૮૯૩)ળ૱૨૱૨૨.
(૨ળ૮૯૩)ળ૱બ૬૯૩,
૯૱ળબ૫૯૱૫૫૫.
(૨ળ૯૩)ળ૱૩૨બ૨
(૨ળ૮૯૯) ળ૬૬બ૮૬
૯૫૯૮ળળ૩૱૱૯

ળ૯

૬૨,૬૮.

૫,ળ૯,૫૬,૫૯,૬ળ,૬૮.

૫,બ.
37
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ળ૯,૬૨.
૩બળ,૩બ૫.

ષણ્નળી ુષયીઙફૂ ુઞ ી/દીવૃગીષીળ ષુફયર્ળ ઼અ ધીકફી ફીર, ઼ળફીરૃઅ, ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ દધી દૉરીઅ જીવદી લષ઼ીલ
દીવૃગીફૃઅ ફીર
ફિણલીન
રીદળ

ષ઼્

ઙદવદૉ ળ

ઘીફબૃળ
વૃથીષીણી

઼અદળીરબૃળ

ગીવ્વ

ઙ્પળી

ચ્ચઅમી
ર્ળષી (ઽણભ)
સઽૉ ળી

ણય્ઉ

઼અ ધીફૃઅ ફીર દધી ઼ળફીરૃઅ

઼અબગર્ ફઅમળ

઼અજીવગ ૂ, ષ.ઑફ.ઞૉ.મીળ્ડ ઑઞલૃગૉસફ ડર્ ડ,મૂજો
રીશ,ઑફ.ઞૉ.ઽીઋ઼,઼અદળીર ળ્ણ, ફણૂલીન
઼અજીવગ ૂ, ઇમજીમીબી ઑઞલૃગૉસફ ઑન્ણ જૉળૂડૉ મવ ડર્ ડ,ઊરૉઞ
ીઊષૉડ ઈઊ.ડૂ.ઈઊ., રૃ.ઇ઼વીવૂ,ષીશૃગી઼ જ્ગણૂ, રીદળ
ઇફૉ દીળીબૃળ ષચ્જૉ, દી. રીદળ,જી.ઘૉણી.
઼અજીવગ ૂ,ષ઼્ ગૉ શષથૂ રઅણશ,ષૂઞૉ ઑફઞૉ ઑરઞૉ ઑણષીન઼્
ઊન્ણ ડર્ ૂલવ ડર્ૉ ફીંઙ ઼ૉન્ડળ, ઈડર્ ઼ ઑન્ણ ગ્ર઼ર્ ગ્વૉઞ, ડૉ સફ
ળ્ણ,રૃ.દી.ષ઼્
઼અજીવગ ૂ, ૂ ઑજ્લૃગૉસફ ડર્ ડ, ૂ જીઈઉઑ ઈઉ.ડૂ.ઈઉ
બીવૂ, રૃ. ઼ૉષીવૂલી.

(૨ળ૮૱) ળ૬૩ળ૩ળ૨.

જી ્:- રઽૂ઼ીઙળ
઼અજીવગ ૂ,રઽૂ઼ીઙળ ઞફ ગ લીથ ડર્ ડ, જી.ઊ.મૂ. ઼મ ડૉ સફ
બી઼ૉ,રૃ.દી.ઘીફબૃળ
઼અજીવગ ૂ,ઋમૉનૃ વી ઑ.ળઽૉ રીફ ળ઼ૂન ઑઞલૃ.ઑન્ણ જૉળૂ.ડર્ ડ ,
ળસૂન ઈઊ.ડૂ.઼ૂ.,ષીઅ઼ૂલી નળષીજા,ગફગી ળ્ણ, દી.વૃથીષીણી
઼અજીવગ ૂ,ઈિનષી઼ૂ ુષગી઼ રઅણશ - વૂરણૂલી, ફ઼ીર્ંઙ બ્ળ,
ગ્વૉઞ ળ્ણ,રૃ.દી.઼અદળીરબૃળ
઼અજીવગ ૂ,ફૃદફ ઑઞલૃગૉસફ ડર્ ડ, રૃ.ઋઘળૉ વૂ

(૨ળ૮૯૬)ળળ૮૨બ૩બળ, ૱૩૬૩૨૨૯૩૯૩

૫,બ,ળ૬,ળ૮,ળ૯.

(૨ળ૮૱)ળબ૱૮૨બ૬,
૯૱ળ૬૨૯૯૱૫૫

બ,ળ૮,ળ૯.

૯૯૯૯૪૨૯૬૬૬

૫, ૭, ૪૯, ૬૨

(૨ળ૮૯૬)ળ૱૱૬ળ૱

ળ૯.

૯૯૯૱૬૬૬ળ૫૱

૫,બ,ળ૯,૬બ,૬૮.

૯૱ળબળ૨૱૩બ૫.

૬૨,૬૮.

(૨ળ૮૯૨) ળળ૫૬૬૬
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જી ્:- બઅજરઽીવ
૯૯૯૯ળ૨૯૬૬૬
઼અજીવગ ૂ, ળીઞસીરજી ઼ૉષી ડર્ ડ, ીઊષૉડ ઈઊ.ડૂ.ઈઊ.,
રૃ.બ્.ષૉઞવબૃળ, દી. ગીવ્વ, જી.બઅજરઽીવ.
઼અજીવગ ૂ,ઙૃઞળીદ ઈિનષી઼ૂ ુષગી઼ રઅણશ,ઇણીનળી
(૨ળ૮૯ળ)ળ૮ળ૬બ૨,
૯૬ળ૮૯૫૯૫બ૨.
૯૬ળ૮૫બ૱બબબ
઼અજીવગ ૂ,ુષળવ ઑઞલૃગૉસફ ભીઋન્ણૉ સફ, ઈઊ.ડૂ.઼ૂ.,
રૃ.ઇણીનળી,દી.ગીવ્વ
(૨ળ૮૯૮)ળ૫૩૫૫૨.
઼અજીવગ ૂ, ૂ બઅજરઽીવ ઇફૃ઼ૃુજદ જાુદ ઑઞલૃગૉસફ
ૉ
ડર્ ડ,ઊન્ણ ડર્ ૂલવ ડર્ ફીંઙ ઊન્ ડૂડલૃડ,રૃ.બ્.ઇણીનળી
઼અજીવગ ૂ,ઙૃઞળીદ વ્ગ ઼ૉષી જૉળૂડૉ મવ ડર્ ડ,ઙૃઞળીદ ભીલળ ઑન્ણ ૯૱ળબબ૨૫બ૩બ
઼ૉભડૂ ઑગૉ ણૉરૂ,રૃ.બ્.ફનૂ઼ળ
૯૱ળબ૬૨૯૫૯૯
઼અજીવગ ૂ,બઅજરઽીવ જી વી ુસક્ષથ જીળગ રઅણશ,
રૃ.બ્.ડૃ ષી,દી.ઙ્પળી,જી.બઅજરઽીવ.
઼અજીવગ ૂ, કર ઑજ્લૃગૉસફ ઑન્ણ જૉળૂડૉ મવ ડર્ ડ, ૂજો રીશ,
(૨૪૮૯૪)૪૬૫૫૯૯
઼દઙૃ ગ્મ્પ્વૉક્ષ, ઞોફ ઼઼્ીલડૂ ઼ીરૉ, ઙ્પળી.
઼અજીવગ ૂ,ર ૉસી જારૂલીઽ ળઽૉ રીફૂલીઽ ઇળૉ મૂલીઽ
(૨ળ૮૯ળ)૮બ૨૮૫૩.
ઊ વીરૂલીઽ,જાુરલીઽ ઊન્ણ ડર્ ૂલવ ડર્ૉ ફીંઙ ઼ૉન્ડળ, ઇરૂ બૉડર્્વ
બમ્અબ બીઝશ,રૃ.ષથીગબૃળ
(૨ળ૮૯ળ) ળ૱૮૨ળબ.
઼અજીવગ ૂ, ૂ ઼ળનીળ બડૉ વ જૉળૂડૉ મવ ડર્ ડ, રૃ.ળીરબૃળી,
બ્.ગીઅગથબૃળ
(૨ળ૮૯૨)ળળ૫૮ળળ.
઼અજીવગ ૂ, ૂ ઼ળ ષદૂ ગૉ શષથૂ રઅણશ, ઋઞણી ષીણૂ,
રૃ.બ્.સીમ્બી
઼અજીવગ ૂ,ગર્ીર ુષગી઼ જૉળૂડૉ મવ ડર્ ડ, રૃ.બ્.પ્પઅમી
(૨ળ૮૯ળ) ળ૮ળ૬બ૨.
(૨ળ૮૯ળ)ળ૱૱બ૨૨
઼અજીવગ ૂ,ઙૃઞળીદ મીવ ુષગી઼ રઅણશ,઼ીઅઊ ઈઊ.ડૂ.઼ૂ.
રૃ.બ્.ર્ળી,દી.ર્ળષી(ઽણભ)
઼અજીવગ ૂ,ફષ઼ઞર્ફ ગર્ીરૂથ ુષગી઼ બળૂહન,જીઊમૂ ળ્ણ
૯૯૯૯૮૱૬ળ૫૱.
઼ીરૉ,઼અદળીર બૃળ ળ્ણ, ઼અદ ળ્ણ,દી.ર્ળષી(ઽણભ)
઼અજીવગ ૂ,ઇષુન્દગી ઑઞલૃગૉસફ ડર્ ડ, ીઊષૉડ ઈઊ.ડૂ.ઈઊ., ૯૯૯૯ળ૨૯૬૬૬
રૃ.ળીરબૃળ (ગીઅગથબૃળ)
જી ્:- ષણ્નળી
(૨ળ૮૮૮)ળ૯૩બ૱૯
઼અજીવગ ૂ, ૂ ગૉ શષથૂ રઅણશ, ૂ ઑ઼. બૂ. ળીલ ઊન્ણ ડર્ ૂલવ
ડર્ૉ ફીંઙ ઼ૉન્ડળ, ૂ ઼ીષર્જીફગ ઽીઊ ગૃ વ ર્ડીગળીશી
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૫,બ.
બ.
બ.
ળ૯,૬૨.
160,161,
૫,બ,૬બ.
૩૨૭, ૩૨૯
૫,બ,ળ૯, ૬૮.

૫,બ,૬૨, ૬૮.
૫,ળ૯, ૬૮.
ળ૯.
૫,બ,ળ૯, ૬૨,૬૮.
બ,ળ૯,૬૨,૬બ,૬૮.
૫,બ,૬બ.

૫,બ.

ષણ્નળી ુષયીઙફૂ ુઞ ી/દીવૃગીષીળ ષુફયર્ળ ઼અ ધીકફી ફીર, ઼ળફીરૃઅ, ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ દધી દૉરીઅ જીવદી લષ઼ીલ
દીવૃગીફૃઅ ફીર

ણય્ઉ
ણય્ઉ

બીનળી

ષણ્નળી

ષીચ્િણલી

઼અ ધીફૃઅ ફીર દધી ઼ળફીરૃઅ

઼અબગર્ ફઅમળ

઼અજીવગ ૂ, ૂ ગીલીષળ્ઽથ દૂધર્ ઼ૉષી ઼રીઞ, ૂ ણીલીયીઊ
ઽૂળીયીઊ બડૉ વ ળવ ષ્ગૉ સફવ ડૉ ગફૂગવ ડર્ૉ ફૂઙ ઊન્ ડૂડલૃડ,
રૃ.બ્.ગીલીષળ્ઽથ
઼અજીવગ ૂ, ૂ ધૃઅષીષૂ ુષયીઙ ઼ીષર્ઞફૂગ ગૉ શષથૂ રઅણશ,
ૂરદૂ ઇઅઞૃમૉફ ઈળ.બડૉ વ ઈઊ.ડૂ.ઈઊ. રૃ.બ્.ધૃષીષૂ
઼અજીવગ ૂ,ષીઅગવ ગૉ શષથૂ રઅણશ, ૂ ઑજ.ઑર.ઇરૂફ ષીઅગવ
ખચ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ર્યી ળ્ણ
઼અજીવગ ૂ, ૂ મઅપૃ ઼રીઞ , ૂ મૂ.ઑવ. બડૉ વ ીઊષૉડ
ઈઊ.ડૂ.ઈઊ., રૃ.઼ીપૂ
઼અજીવગ ૂ, પૂ રૃ વૂર ઑઞલૃગૉસફ ઼઼્ીલડૂ, ઑર.ઊ.ઑ઼.
ઙ્ ણફ ઞલૃમૂવૂ ઊન્ણ ડર્ ૂલવ ડર્ૉ ફીંઙ ઊન્ ડૂડલૃડ, c/o ઑર.ઊ.
ઑ઼.મ્લટ ઽીઊ ગૃ વ ગ્મ્પ્વૉક્ષ,બૂ.જી.ડૉ ક્ષડીઊવ રૂવ
બી઼ૉ,લીગૃ દબૃળી,ષણ્નળી.
઼અજીવગ ૂ, બડૉ વ િઽળીવ રૂ ઢીગ્ળયીઊ જૉળૂડૂ ડર્ ડ, ઙ્ગશબૃળી
ળ્ણ, રૃ.બ્.યીલવૂ
઼અજીવગ ૂ, ુષચીયીળદૂ ઑઞલૃગૉસફ ડર્ ડ, c/o લૃુફષ઼ર્વ
ઊન્ભ્ડૉ ગ, ઑ/ળ૨૬,ળ૨બ, ગૅ થવૂવી ઑબીડર્ રૉન્ડ,ઽળથૂ ષીળ઼ૂલી ળીંઙ ળ્ણ,ષણ્નળી.
઼અજીવગ ૂ,ઊ વીરૂગ ડણૂ ઼ૉન્ડળ, ઊ ીઽૂર મીષીથૂ
ઊન્ણ ડર્ ૂલવ ડર્ૉ ફીંઙ ઼ૉન્ડળ, ઈઞષી ળ્ણ, ઞગીદફીગી બી઼ૉ,
ષણ્નળી
઼અજીવગ ૂ,દૂ બદૂ ભીઋન્ણૉ સફ ડર્ ડ,દૂ બદૂ ઊન્ણ ડર્ ૂલવ ડર્ૉ ફીંઙ
ઊન્ ડૂડલૃડ,ઑજ.ઑ઼.બડૉ વ ઽીઊ ગૃ વ, ુષ ઞલ્દૂ
ઈ ર,ુષ ીરૂ ૂ ળ્ણ, રૃઅઞ રઽૂણી,ષણ્નળી.
઼અજીવગ ૂ,નૉષૂની઼ ડૉ ગફૂગવ ઊન્ ડૂડલૃડ ી.ઈઊ.ડૂ.ઈઊ.,
રફૃયીઊ ડીષળ ઼ીરૉ,ઑર.ઑ઼.લૃફૂષ઼ૂડૂ બીઝશ, ઼લીજી ઙઅઞ,
ષણ્નળી.
઼અજીવગ ૂ, ૂ જૂરફીમીઊ ૂ ઋ ્ઙીવલ,઼ૃળ઼ીઙળ
બી઼ૉ,ષણ્નળી
઼અજીવગ ૂ, ૂ ળૂવૂભ ઑઞલૃગૉસફ ડર્ ડ,ુ઼ઘ્પીધર્ ગ્મ્પ્વૉક્ષ, મૂજો
રીશ, ઽર ઼યી ઽ્વ બી઼ૉ,ઊફ્ષી ઽીઋ઼ બી઼ૉ, નીઅણૂલી મજાળ
દીબ ળ્ણ,ષણ્નળી
઼અજીવગ ૂ, ૂરદૂ ફૉઽવદીમૉફ ઋરડ ઑઞલૃગૉસફ ડર્ ડ,
૩૬બ,૩૬૮ ળીઞવ રૂ ડીષળ,ક.બૂ.ળ્ણ, જગવૂ ઼ગર્ વ, ષણ્નળી.
઼અજીવગ ૂ, ૂરદૂ ફૉઽવદીમૉફ ઋરડ ઑઞલૃગૉસફ ડર્ ડ, ઙૃઞળીદ
ઊન્ ડૂડલૃડ કભ ડૉ ગફૂગવ ઑઞલૃ. ૂ ળીર ષૉ પ્વીટી,મૉટરૉન્ડ,
જી.બૂ.ક.ળ્ણ,નીઅણૂલી મજાળ,ષણ્નળી.
઼અજીવગ ૂ, ઈત્રૂલ ઑજ્લૃગૉસફ ઑન્ણ જૉળૂડૉ મવ ડર્ ડ, મળ્ણી
ઉન્ ડૂડલૃડ કભ રૉણૂગવ ઼ીલન઼્ (BIMS) ળીઞૃ ઘરથ ઽીઋ઼ફૂ
બી઼ૉ, ફઽૉ યષફ બી઼ૉ, ળીઞરઽૉ વ ળ્ણ, ગૂુદર્ દઅય, ષણ્નળી.
઼અજીવગ ૂ, ષીઅગશ ગૉ શષથૂ રઅણશ, ૂ ગૉ .ગૉ .બડૉ વ ષીઅગશ ુફનીફ
ગૉ ન્ ઑન્ણ ભૂટૂલ્ધૉળીબૂ ઼ૉન્ડળ, ઼લીજીઙઅઞ, બીળ઼ૂ ઇુઙલીળૂ,
ષણ્નળી.
઼અજીવગ ૂ, ઙૂદી રઅઙવર જૉળૂડૉ મવ ડર્ ડ, ષીરૂ ુષ ીફઅનજી
ડૉ ગફૂગવ ઊન્ ડૂડલૃડ,રૃ.બ્. વૂરણી,બૉડર્્વ બઅબ બીઝશ, ન બૃળી
઼અજીવગ ૂ,ઊન્ ડૂડલૃડ કભ ભીલળ ઼ૉભડૂ ઑન્ણ ણૂટી ડળ
રૉફૉઞરૉન્ડ ડણૂટ,ફષી ઙીર, ફષૂ ફઙળૂ
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(૨ળ૮૮૫)ળ૯૩ળ૯૯
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ફઅમળ(બિળુસ -૩, ળ રીથૉ)
ળ૯.

(૨ળ૮૮૫)ળળ૫૫૫૩
૯૬ળ૱૩૮૮૱૯ળ
૯૬ળ૯૬૬૱ળ૫૯

૫,બ.

૯૬ળ૱૨૯૩૬૫૩

બ

(૨ળ૮બ)ળબળ૨ળ૬૬

૫,બ.

(૨ળ૮બ) ળળબ૫૩૩૱

૫,બ,ળ૯, ૬૮.

૯ળળ૯૩૫બ૯૮૨

ળ૯,૩૨૮, ૩ળ૯.

(૨ળ૮બ)ળબ૮૫બ૫ળ

૩,૫,બ,૱,૩૨,ળ૩,૫૯,૬૮, ૩૮ળ.

૯૱ળબબબબ૩બ૱

૫,બ.

૯૨૯૯૯ળબ૮૮૱

૫,બ.

(૨ળ૮બ) ળ૬૩ળ૩ળ૨

ળ૱, ળ૯,૫૫, ૬ળ.

(૨ળ૮બ)૫૨ળ૮૩૩૱

37,106,

૯૫૯૮ળ૩૯૮બ૯

૩બળ.

૯૫૯૮ળ૩૯૮બ૯

૩બળ,૩બ૫.

૯૯૪૯૯૭૮૯૯૩

૩૭૪

(૨૪૮૭) ૪૪૪૭૫૬૭

૩૭૪

(૨ળ૮બ) ળબ૮૫૯૫ળ

૫,બ.

(૨ળ૮બ)૮૮૯૱ળ૨૨
૯૯ળબ૨૩૨૬ળ૮.

બ૱,બ૯.

બ.

ળીઞગ્ડ ુષયીઙફૂ ુઞ ી/દીવૃગીષીળ ષુફયર્ળ ઼અ ધીકફી ફીર, ઼ળફીરૃઅ, ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ દધી દૉરીઅ જીવદી લષ઼ીલ
દીવૃગીફૃઅ ફીર

પીળૂ

ળીઞૃ વી

યીષફઙળ

ુસઽ્ળ

ગ્ણૂફીળ

દીવીવી (ઙૂળ)

ષૉળીષશ

઼ૃ ીબીણી

જારફઙળ

ગૉ સ્ન

઼અ ધીફૃઅ ફીર દધી ઼ળફીરૃઅ

઼અબગર્ ફઅમળ

જી ્:- ઇરળૉ વૂ
઼અજીવગ ૂ,ગળૂરીમૉફ યીયીયીઊ વવૂલી ઑઞલૃગૉસફ ઑન્ણ
જૉળૂડૉ મવ ડર્ ડ, ષૉગળૂલી બળી,ફરર્નૉ ષળ રઽીનૉષફી રઅનૂળ બી઼ૉ,
ભ્ળૉ ડ ગ્વ્ફૂ ઼ીરૉ, રૃ.દી.પીળૂ
઼અજીવગ ૂ, ૂ ઞ યઙૂળધૂ જૉળૂડૉ મવ ડર્ ડ, રૃ.બ્.નૉષગી
જી ્:- યીષફઙળ
઼અજીવગ ૂ,ગ઼્ર઼્ ભીઋન્ણૉ સફ, ય લદશૂલૉ, ળીપી ઑબીડર્ રૉન્ડ,
ડર્ ીભૂગ ઼ૂ વ બી઼ૉ, ષીચષીણૂ ળ્ણ, યીષફઙળ.
઼અજીવગ ૂ,ુ સૃવ ઑઞલૃગૉસફ ઑન્ણ જૉળૂડૉ મવ ડર્ ડ, ઙ્ ણફ ઈગર્ ,
ઈદીયીઊ જ્ગ,બિળરવ ળ્ણ,યીષફઙળ
઼અજીવગ ૂ,ર ૉ઼ી ઊ વીરૂલી ચ્ચી, ષ઼ીઊષીવી ઈઊ.ડૂ.઼ૂ.,
ચ્ચી ળ્ણ, રૃ.બ્. ઇગીષીણી
઼અજીવગ ૂ,સૂદવ ઑઞલૃગૉસફ ઑન્ણ જૉળૂડૉ મવ ડર્ ડ,
ઽીનીર્ગ ગ્મ્બવૉક્ષ, ઽીઊડ ળ્ટ ઽ્ડવ બી઼ૉ, સી ૂ ફઙળ,
યીષફઙળ-૫૮૬૨૨ળ.
઼અજીવગ ૂ, ૂ ુષપી ભીઋન્ણૉ સફ, ુષપી ઊન્ ડૂડલૃડ કભ ષ્ગૉ સફવ
ડણૂટ,પ્વૉફૉડ ુષપી,બ૬૯/મૂ, ઼ળ બડથૂ ળ્ણ, ઙૃઞળીદ ડર્ ીષૉ ઼ફૂ
઼ીરૉ, યીષફઙળ
઼અજીવગ ૂ, ૂરદૂ બૂ.ઑફ.ઈળ.સીઽ ઼઼્ીલડૂ, ફડળીઞ ળૂ઼જર્
઼ૉન્ડળ ઑન્ણ ડર્ૉ ફીંઙ ગ્વૉઞ, નૃઆઘૂ લીર મીબી ઈ ર બી઼ૉ,
ગીશૂલીમૂણ, યીષફઙળ.
઼અજીવગ ૂ, ૂ બીવૂ ઑઞલૃગૉસફ ડર્ ડ, સૂષર ઈઊ.ડૂ.઼ૂ.,
નૉષઙીથી
જી ્:- ઙૂળ ઼્રફીધ
઼અજીવગ ૂ, ઼્રફીધ ઑઞલૃ.ઑન્ણ જૉળૂ.ડર્ ડ,િઽરીવલ ર્ડ઼ર્ ફૂ
બી઼ૉ,ગ્ણૂફીળ-ષૉળીષશ, ઽીઊષૉ, ળીરષીણૂ, રૃ.ઙ્ઽૂવફૂઘીફ
઼અજીવગ ૂ, ૂ ગૉ .ણૂ.મીળણ રીળગ ડર્ ડ, ્ભૉ ઼ળ ઼઼્ીલડૂ, ષૉળીષશ
ઽીઊ ષૉ, ગ્ણૂફીળ
઼અજીવગ ૂ, ૂ ળીઞર્દૂ જૉળૂડૉ મવ ડર્ ડ, ૂ ગૉ .ણૂ.મીળણ ડર્ ડ,
ળીરષીણૂ, ષૉળીષશ ળ્ણ, મીલબી઼ બી઼ૉ, ગ્ણૂફીળ
઼અજીવગ ૂ, ૂ ષૂ.જી.઼્વઅગૂ રીળગ ડર્ ડ,ગ્ણૂફીળ-ઋફી ઽીઊષૉ,
બૉડર્્વ બઅબ બી઼ૉ, રૃ.ણ્શી઼ી
઼અજીવગ ૂ, ષ.ષીવીયીઊ યૂરીયીઊ ષીશી ઑઞલૃગૉસફ ડર્ ડ,
વ લષૉપ ઈઊ.ડૂ.઼ૂ.,મ઼ ડૉ ન્ણ ઼ીરૉ, રૃ.દીવીવી
઼અજીવગ ૂ,ઞફ જાઙૅુદ રિઽવી રઅણશ,મઅ઼ૂપળ ગ્મ્બવૉક્ષ, મૂજો
રીશ, ઑ઼.ડૂ.ળ્ણ, ષૉળીષશ
઼અજીવગ ૂ, ૂ બૃ બ ર્ઽફ ઑઞલૃગૉસફ ડર્ ડ, ફ્મવ ગ્મ્પ્લૃડ઼ર્,
ળૂુઘ્પ-ુ઼ુ ગ્મ્પ્વૉક્ષ, ઑ ુષઅગ્ટ, ઑ઼.ડૂ.ળ્ણ,ષૉળીષશ
઼અજીવગ ૂ, ષ. ૂ ઑર.ઞૉ.ટીવી બબ્વૂગ રઅણશ, ૂ ગૉ .ઈળ.ટીવી
ઈઊ.ડૂ.઼ૂ., રૃ.બ્. ફીષીણી
઼અજીવગ ૂ, ષ. ૂ વ રથયીઊ યીરીયીઊ ર્ળૂ ઑઞલૃગૉસફ
ભીઋન્ણૉ સફ, ઑવ.મૂ.ર્ળૂફઙળ, રૃ.દી.઼ૃ ીબીણી
જી ્:- જારફઙળ
઼અજીવગ ૂ, ઇઅપઞફ ુષુષપવક્ષૂ દીવૂર ગૉ ન્ , ઑળ્ણર્ ીર ળ્ણ, ળૉ ષૉ
ફ્વીલ કષળ ૂઞ બી઼ૉ, જારફઙળ.
જી ્:- ઞૄ ફીઙત
઼અજીવગ ૂ,઼ૐળી ડર્ ઼્ લવ ષૉ ભૉ ળ ઑન્ણ જૉળૂ.ડર્ ડ, નૂબબૃજા, ઇરૅદ
ફઙળ રૉઊફ ળ્ણ,ણ્.ષૂબૃવ બડૉ વફૂ ઽ્ બૂડવ ઼ીરૉ, રૃ.ગૉ સ્ન
઼અજીવગ ૂ, ઼ળનીળ બડૉ વ વીઊભ વીઊફ ઑન્ણ રૉણૂગવ ઑન્ણ
ઑજ્લૃગૉસફ જૉળૂડૉ મવ ડર્ ડ, ુષયષ ઉન્ણ ડર્ ૂલવ ડર્ૉ ફીંઙ ઉન્ ડૂડલૃડ,
બઽૉ વ્ રીશ, ઽળૉ ગૅ થ જૉમ્મળ, સૂદવ મૃગ ડ્ળ, મ઼ ડૉ સફ ળ્ણ,
ગૉ સ્ન.
60
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૯૱૯૯૱બબ૫૮૮.

37

૯૬ળ૱૯૩ળ૱૨૬

3,5,21,40,૩૨૬,૩બ૩,૩૮૨.

૯૱ળબ૯૫૮૫૯૯

107,108,

(૨ળ૯૱) ળબ૮૮૮૱૱

34

(૨ળ૯૱) ળબ૮૬૨૱૮

૫,બ,૩૯,ળ૩,ળ૯,૬બ,૬૮,બ૯.

૯૯ળ૯૮૨૱૯૨૨

૩૨બ,૩૨૯,૩૬૮.

(૨ળ૯૱)૫ળ૨બ૩૩૬

૩બ૯.

(૨ળ૯૱)૫ળ૨ળ૬૯૨

ળ૯.

(૨ળ૱૬૮)ળ૱૮૩૨૯

37

૯૬ળ૮૯૩બ૯૱બ.

૫,બ,૬બ,૬૮.

(૨ળ૯૯બ)ળળ૩૱૱૨,
ળ૯ળબબ૮.
(૨ળ૯૯બ) ળળ૨૩૩૩

ળ,૫,બ,૯,૩૯,૬બ,૬૮.
૫,બ,૩૯,ળ૯,૬બ,૬૮.

(૨ળ૯૯બ)ળળ૩બળ૨.

૫,ળ૯,૫ળ,૬૮.

૯૯૩ળ૯૬૨૩૬૨.

37

(૨ળ૱૯૮) ળ૬૫૯૯બ

૫,ળ૯.

(૨ળ૱૯૮)૮૬બ૮૬૮. ળ૯,૩૨૬,૩૨૮.
૯૮૩૬૫૯૬૩ળ૫

૫,બ.

(૨ળ૱૯૮)ળ૮૫૫૫૮

૫,ળ૯.

(૨૪૱૱)૪૯૩૪૫૬૱

૩૩૫

૯૫ળ૯૬૮૮૩૮૮

૫,૬૮.

૯૫૪૯૬૮૮૩૮૮

૫૯, ૩૭૪

ળીઞગ્ડ ુષયીઙફૂ ુઞ ી/દીવૃગીષીળ ષુફયર્ળ ઼અ ધીકફી ફીર, ઼ળફીરૃઅ, ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ દધી દૉરીઅ જીવદી લષ઼ીલ
દીવૃગીફૃઅ ફીર
રીુશલીઽીડૂફી
ુષ઼ીષનળ

યૄઞ
પ્ળીજી

ળીઞગ્ડ

વઘદળ

ષતષીથ

઼ીલવી
઼ૃળૉન્ ફઙળ

઼અ ધીફૃઅ ફીર દધી ઼ળફીરૃઅ

઼અબગર્ ફઅમળ

઼અજીવગ ૂ, ૂ ગફગૉ ષળૂ ઑઞલૃગૉસફ ડર્ ડ, ૂ રી દૂ પીર, રી દૂ
ુષ ીવલ,઼ળગીળૂ ઽ્ુ બડવ બીઝશ, રૃ.જ્ળષીણ
઼અજીવગ ૂ, ૂ ગફગૉ ષળૂ ઑઞલૃગૉસફ ડર્ ડ,ઑ઼.ડૂ.મ઼ ડૉ સફ
મીઞૃ રીઅ,પીળૂ ળ્ણ,રૃ.દી.ુષ઼ીષનળ
જી ્:- ગચ્ઝ
઼અજીવગ ૂ,ફષજૉદફ ઇઅપઞફ રઅણશ,ુષગવીઅઙ ુષ ી ુષઽીળ ગચ્ઝ
ણૉ ળૂ બી઼ૉ, રીપીબળ-ઇઅજાળ ઽીઊષૉ, રૃ.રીપીબળ
જી ્:- ળીઞગ્ડ
઼અજીવગ ૂ, ષ. ળુદવીવ ષપીુ઼લી રીળગ ડર્ ડ, ઼ળ ષદૂ ુષપી
રઅિનળ ઞૉદબૃળ ળ્ણ, રૃ. યૃદષણ
઼અજીવગ ૂ, ષ.ઽળઙઅઙી પફ લીર જોહૂ ઑઞલૃગૉસફ ડર્ ડ ઼અજીવૂદ
ન્લૃ ઼ળ ષદૂ ડૉ ગફૂગવ ઊન્ ડૂડલૃડ, યીળ ીઞ સોક્ષુથગ
઼અગૃવ,ઙીઅપૂગર્ીર,ળીઞગ્ડ.
઼અજીવગ ૂ,ઙૂદીઅઞવૂ જૉળૂડૉ મવ ડર્ ડ, ઊુન્ણલફ ળૉ ણકર઼્્ ુમ ણીંઙ,
઼ૃજગ ળ્ણ,સી ૂ રૉનીફ ઼ીરૉ, ઼ૃજગ નષીઘીફીફૂ મીઞૃ રીઅ,
ઈળ.ગૉ .઼ૂ.બીઝશ,ળીઞગ્ડ
઼અજીવગ ૂ, ૂ બીડૂનીળ ઑઞલૃગૉસફ ઑન્ણ જૉળૂડૉ મવ ડર્ ડ, બડૉ વ
ગ્મ્પ્લૃડ઼ર્, મૂજો રીશ, ગૃઅ ઞ ગ્ર઼ીર્લવ ગ્મ્પ્વૉક્ષ,યૃદઘીફી બૉડર્્વ
બમ્બ બી઼ૉ, ળીઞગ્ડ.
જી ્:- ઼ૃળૉન્ ફઙળ
઼અજીવગ ૂ,઼ળનીળ બડૉ વ ઊન્ ડૂડલૃડ,વ્ગ઼ૉષી જાઙૅુદ ુષુષપવક્ષૂ
ડર્ ડ,ઽફૃરઅદ બવીટી, ડૉ ડ ઽીઊ ષૉ, જી.ઊ.મૂ. ઼ીરૉ, વઘદળ
઼અજીવગ ૂ, ફષગીળ જૉળૂડૉ મવ ડર્ ડ,ઙૃઞળીદ ડર્ૉ ફીંઙ ઼ૉન્ડળ,઼ન્ફૂ
વૉ઼ળ ુ઼ફૉરી,ઞલઅદ બીફ, જી.ઈઊ.ણૂ.઼ૂ. બી઼ૉ, બૂબ ઼ મગ
઼ીરૉ,રૃ.ષતષીથ
઼અજીવગ ૂ, ૂ જીષફ ઞલ્દ ડર્ ડ રૃ.ષીચૉવી
઼અજીવગ ૂ,ફષગીળ જૉળૂડૉ મવ ડર્ ડ, ઙૃઞળીદ ડર્ૉ ફીંઙ ઼ૉન્ડળ, રીપષ
ગ્મ્પ્વૉક્ષ,ફૉસફવ ઽીઊષૉ ફઅ.૱/ઑ, રૃ.બ્.દી.઼ીલવી
઼અજીવગ ૂ,ફષલૃઙ ભીઋન્ણૉ સફ ડર્ ડ, ટૉણ-ડૉ ગ ગ્મ્પ્લૃ. ઊન્ ડૂ.
ગ્ઢીળૂ મીવરઅનૂળ ઼ીરૉ,઼રલ ગીલીર્વલ ળ્ણ,઼ૃળૉન્ ફઙળ.
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૯૱ળબ૱૮૨૱૩૫

઼અ ધીરીઅ જીવદી ડર્ૉ ણફીઅ કર્ર
ફઅમળ(બિળુસ -૩, ળ રીથૉ)
ળ૯,૫૯.

9904118117

37

(૨ળ૱૫ળ) ળ૬૨ળ૯૫
/ ળ૬ળ૯૱૯.

113,140,147

(૨ળ૱ળ૬) ળળળ૱૱૨

ળ૯,૬૮.

(૨ળ૱૩)ળબ૱ળ૬૨૨.

107

(૨ળ૱૩)ળ૬૮૬૬૬૯

104,107,

(૨ળ૱૩)ળળળ૯૱૯૱

104,106,

૯૱૯૯ળબ૯૯૫૩

160

૯૬ળ૱૱ળળબબ૯

37

(૨ળ૯બળ)ળબ૯બ૫૩
૯૯ળ૯૩૨૯૨૫બ

37
37

૯૱ળબ૬૮૯૮૯ળ

104,108,

઼ૃળદ ુષયીઙફૂ ુઞ ી/દીવૃગીષીળ ષુફયર્ળ ઼અ ધીકફી ફીર, ઼ળફીરૃઅ, ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ દધી દૉરીઅ જીવદી લષ઼ીલ
દીવૃગીફૃઅ ફીર

ઇઅગવૉ ળ

ઞમ
અ ૃ઼ળ
ટચણૂલી
ઈર્ન

ય જ

ષીઙળી

ષી઼અની

કવબીણ
મીળણ્વૂ

રીઅઙળ્શ
(઼ૃળદ)

઼ૃળદ(઼ૂડૂ)

઼અ ધીફૃઅ ફીર દધી ઼ળફીરૃઅ

઼અબગર્ ફઅમળ

જી ્:- ય જ
઼અજીવગ ૂ,ળ્લવ ઑઞલૃગૉસફ ઑન્ણ ણૉ ષવબરૉન્ડ ઼઼્ીલડૂ,
ર્ધર રીશ,ફીફી બડૉ વ સ્બીંઙ ઼ૉન્ડળ, ડૉ સફ ર જીન બી઼ૉ,
ઇઅગવૉ ળ.
઼અજીવગ ૂ,વ્લવી ઑઞલૃગૉસફ ઼઼્ીલડૂ,ટૉષૂલળ ડૉ ગફૂગવ
઼ૉન્ડળ,ઙણઘ્વ
઼અજીવગ ૂ,જાુરલીઽ ઋવૃરૃવ ગૃ ઈર્ફ,જાુરલીઽ ખ ્ુઙગ
દીવૂર ગૉ ન્ ,મીલબી઼ ળ્ણ,ઞમ
અ ૃ઼ળ, જી.ય જ
઼અજીવગ ૂ,઼ૉન્ગી ઼રીઞ ગ લીથ ઼અ ધી,ળીઞ ૂ ઊન્ણ ડર્ ૂલવ
ડર્ ફીંઙ ઊન્ ડૂડલૃડ,઼ષૉ ફઅ.૬૯૱/ઑ, રૃ.મીર વી,બ્.ઋર વી
઼અજીવગ ૂ, ઼ળયીથ ઼ીષર્ઞુફગ ગૉ શષથૂ રઅણશ, ગીઅગિળલી ઙીર
ફજીગ, રૃ.઼ળયીથ
઼અજીવગ ૂ,ઇઅઞૃરફૉ ઊમ્નીનૃવ રૃ વૂર, ઊગળી ઊન્ણ ડર્ ૂલવ ડર્ૉ ફીંઙ
઼ૉન્ડળ, નઽૉ ઞ મીલબી઼ ળ્ણ,નઽૉ ઙીર, ય જ.
઼અજીવગ ૂ,રૃન઼્ૂ (રફૃમળષીવી ) રૉર્ળૂલવ જૉળૂડૉ મવ
ડર્ ડ,ઽીજી ઇઽૉ રન રૃન઼્ૂ ઈઊ.ડૂ.઼ૂ., રૃન્સૂ ઑઞલૃગૉસફવ
ગ્મ્પ્વૉક્ષ, નઽૉ ઞ મીલબી઼ ળ્ણ, ય જ
઼અજીવગ ૂ,઼ૉષી- ઼઼્ીલડૂ ભ્ળ ઑઞલૃગૉસફ ઑન્ણ ષૉ ભૉ ળ
ઇષૉળફૉ઼, ધર રીશ,ફૉસફવ ડર્ૉ ણ ઼ૉન્ડળ, બીઅજ મત્દૂ, ય જ૫૯ળ૨૨૩.
઼અજીવગ ૂ, ૂ ઙથૉસ ઼ૉષી ઼રીઞ ઼અચ,ઞૃ ઞ
અ ળૉ ી ડર્ૉ ફીંઙ
ઊન્ ડૂડલૃડ, ઇ રી બીગર્ ‐૫,ષ દૂ ઘઅણીવૂ ળ્ણ, રૃ.બ્.દી.ષીઙળી
જી ્:- ફષ઼ીળૂ
઼અજીવગ ૂ,ઊન્ભ઼્ૂ઼ જૉળૂડૉ મવ ડર્ ડ, ફષગીળ ગ્મ્પ્લૃડળ
ગ્વૉઞ,ઑ઼-૱/૯,મૂજો રીશ, રઽીષૂળ ગ્મ્પ્વૉક્ષ, ૂ. દીબ
ઽીઊ ગૃ વ ઼ીરૉ,રૃ.બ્.દી.ષી઼અની
જી ્:- ઼ૃળદ
઼અજીવગ ૂ, ૂ ઼ીલથ ઘીઅણ ઋ ્ઙ જૉળૂડૉ મવ ડર્ ડ, ખ.દી.ગૉ ન્
઼ીલથ઼ૃઙળ ભૉ ગડળૂ,઼ીલથ,કવબીણ,઼ૃળદ.
઼અજીવગ ૂ,ષૉમફૂવ જૉળૂડૉ મવ ડર્ ડ, મૂજો રીશ, ર્ટીમ્મૂગ
સ્બીંઙ ઼ૉન્ડળ, ઼ૂડૂ ર્વ ઼ીરૉ,મીળણ્વૂ
઼અજીવગ ૂ,ગીલૉરૃવ ઊ વીર ર ૉ઼ી ડર્ ડ, ગૉ .ઈઊ.ઑર. ગૉ મ્બ઼,
ર્ડીુરલીઅ રીઅઙળ્શ,જી.઼ૃળદ
઼અજીવગ ૂ,ષીઅગવ ઼ીષર્ઞફૂગ ગૉ શષથૂ રઅણશ,઼ીષર્ઞફૂગ
ઽીઊ ગૃ વ,રૃ.બ્.ષીઅગવ,દી.રીઅઙળ્વ
઼અજીવગ ૂ, ઈઊ બૉગ ી. ઈઊ.ડૂ.ઈઊ.,બ્વ્ગ-૨૨૩-૩૨ળ,
વૂન્ગ્ઊફ ઽીઋ઼ીંઙ,઼જૂફ ળૉ ષૉ ડૉ સફ બી઼ૉ,઼ૃળદ.
઼અજીવગ ૂ, જૂ દૂ ુફટીરૂ ઑઞલૃગૉસફ ડર્ ડ ઼અજીવૂદ ઊગળી
ીઊષૉડ ઈઊ.ડૂ.ઈઊ.,ઊનઙીઽ ળ્ણ, ઋફ ઙીર દશીષ
બી઼ૉ,ઋફઙીર, જી.઼ૃળદ-૫૯૬ળ૩૨
઼અજીવગ ૂ, ૂ ગૅ ફી ઼ૉષી ડર્ ડ,ઊન્ણૂલફ ઊન્ ડૂડલૃડ, ઑષીંઙ, દૂ બદૂ પ્વીટી,રઽૂવી બ્વૂડૉ ગફૂગ બી઼ૉ, ઇઢષી ઙૉડ,
઼ૃળદ.
઼અજીવગ ૂ,પૂ ઼ૃળદૂ ઼ૃન્ફૂ ઽ્ળી ઑઞલૃગૉસફ ઼઼્ીલડૂ, પૂ
઼ૃળદૂ ઼ૃન્ફૂ- ઽ્ળી ઊન્ણ ડર્ ૂલવ ડર્ૉ ફીંઙ ઼ૉન્ડળ, ળીરબૃળી,
મણીદષીણૂ, વ્ગીિઽદ ઽ્ુ બડવ-઼ીરૉ,઼ૃળદ
઼અજીવગ ૂ,યઙષીફ ૂ.િકર્ થ ડર્ ડ, ૂ ઼ીઊળીર ઼ૉ ભ
ભીલફીન઼્ ઑઞલૃગૉસફવ ઊન્ ડૂડલૃડ, પળદૂ સ્બીંઙ ગ્મ્પ્વૉક્ષ,
ગીરળૉ ઞ જીળ ળ દી, નીની યઙષીફ રઅિનળ બી઼ૉ,઼ૃળદ
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઼અ ધીરીઅ જીવદી ડર્ૉ ણફીઅ કર્ર
ફઅમળ(બિળુસ -૩, ળ રીથૉ)

9374069706

106

(૨ળ૮૬૮)ળ૫ળ૬ળબ.

૩,૫,બ,19,ળ૯,૬બ

(૨ળ૮૬૬) ળળળ૮૯૮.

૫,બ.

(૨ળ૮૬૨)૫૨૱બ૩૮
૯૬૨૱બબ૫૯બળ
(૨૪૮૬૩)૪૬૮૯૨૨

1,બ,9,૩૮૮,૩૮૯.
૫

(૨ળ૮૬ળ)ળળ૫૬૱૫.

૫,૩૯,૬૨, ૬૮.

(૨ળ૮૬ળ)ળબ૮૯૨૱
ળબ૮૯૨૨૯
ળબ૮૯૨૩૩
૱૬૨૩૮૫બ૮ળ૩

૩,૫,૬,બ,ળ૩,ળ૯,૫૯,૬બ.

૱૩બ૮૨૩ળ૫૯૬

૩૮૨.

(૨ળ૮૫૨) ળળ૫૬૱૱ ,
૯૬ળ૮૱૮૯૮ળ૩

ળ૯,૩૨૮,૩૨૱.

(૨ળ૮ળ૩) ળ૬૬૮૮બ
ળ૬ળ૬૬બ.
(૨ળ૮ળળ) ળળ૱૯બ૩.

૫,બ,૬૮.

(૨ળ૮ળ૯) ળળ૩૨ળ૬
/ળળ૩૨ળબ
(૨ળ૮ળ૯)ળ૬૫ળ૮બ
ળ૬૫૫૩૬.
૯૯૮૯બ૱૱૮૩૫

બ,ળ૯

૩૨૬,૩૨બ,૩૨૯,૩૨૱.
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બ,૬૮.
૫,બ.

૯૫ળ૯૯૨૮ળ૬૨,
૯૨૫૫૩૮૯૨૨ળ

૬૯,૩૨બ

૯૫૯૮ળ૩૯૮બ૯

૩બળ,૩બ૫.

(૨ળ૮૩)ળ૬બ૨૬૮બ

3

(૨ળ૮ળ૩)ળ૯બ૫૩૨

37

઼ૃળદ ુષયીઙફૂ ુઞ ી/દીવૃગીષીળ ષુફયર્ળ ઼અ ધીકફી ફીર, ઼ળફીરૃઅ, ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ દધી દૉરીઅ જીવદી લષ઼ીલ
દીવૃગીફૃઅ ફીર

઼્ફઙત

પળરબૃળ
ષવ઼ીણ
ષીબૂ

઼અ ધીફૃઅ ફીર દધી ઼ળફીરૃઅ

઼અબગર્ ફઅમળ

જી ્:- દીબૂ
઼અજીવગ ૂ,ડૉ ગફૂગવ ડર્ૉ ફીંઙ ઼ૉન્ડળ કભ ઽૉ ન્ણૂગૉ પ્ણ, િન લીઅઙ્ફૂ
ઈઊ.ડૂ.ઈઊ.,ઙષર્રૉન્ડ ળૉ ડ ઽીઋ઼ બીઝશ, ઞૃ ફી ઙીર ભ્ડર્ ,
઼્ફઙત
જી ્:- ષવ઼ીણ
઼અજીવગ ૂ,ષફષી઼ૂ ગ લીથ રઅણશ,૩૨૩,૩૨૯ ધૂ ૩૩૩, ળીઞ
વ રૂ જૉમ્મ઼ર્ ,઼ૉન્ડર્ વ મ઼ ડૉ ન્ણ ઼ીરૉ, પળરબૃળ
઼અજીવગ ૂ, ૂ ષીચવપળી ુષયીઙ ગૉ શષથૂ રઅણશ, ષીચવપળી,
જી.ષવ઼ીણ
઼અજીવગ ૂ,ગૐસૂગ ઽળૂઈ ઑઞલૃગૉસફ ભીઋન્ણૉ સફ, ગૐસૂગ
ઽળૂઈ ડૉ ગફૂગવ ઼ૉન્ડળ જીથ્ન ગ્વ્ફૂ ફીગી, ઼ૉવષી઼ ળ્ણ,
જી.ઈઊ.ણૂ.઼ૂ.,ષીબૂ
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઼અ ધીરીઅ જીવદી ડર્ૉ ણફીઅ કર્ર
ફઅમળ(બિળુસ -૩, ળ રીથૉ)

(૨ળ૮ળ૬) ળળ૩૯૨૯
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(૨ળ૮૫૫) ળ૬ળ૯૨૯

ળ૱,ળ૯,૩૨૱.

(૨ળ૮૫ળ)ળ૯૨૫બ૨
૯૱ળબ૩૫૩૱૬બ
(૨ળ૮૨) ળ૬બળ૩૱૫.

૫,બ,ળ૩,ળ૮, ળ૯,૫ળ,૫૯,૬બ.
૫,બ,૫૫,૬બ,૬૮.

બિળુસ ડ :૮
ુફલીરગ ૂ ડૉ ગફૂગવ ુસક્ષથફી ુફલઅ થ ઽૉ ઢશ જીવદૂ ઼ળગીળૂ ડૉ ગફૂગવ ઽીઊ ગૃ વ્ ઘીદૉ ઼ૂ.ડૂ.ઑ઼. ઽૉ ઢશ
કર્ર
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૱
૯
૩૨
૩૩
૩૪
૩૫
૩૬
૩૭
૩૮
૩૯

જીવદી ઈઊ.ડૂ.ઈઊ. ગીળફી ઇભ્લી઼કર્ર્ફૂ ુષઙદ.
ડૉ ગુફગવ ઽીઉ ગૃ વફૃઅ ફીર ઇફૉ ઼ળફીરૃઅ
઼અ ધીરીઅ જીવદી ડર્ૉ ણફીઅ કર્ર ફઅમળ
(બિળુસ ડઆ૩,૪ રૃઞમ)
઼ળગીળૂ ડૉ ગફૂગવ ઽીઊ ગૃ વ, ચૂ ગીઅડી, ઇરનીષીન-૫૱૨૨૨૩. ળ, બ, ળ૩.
ભ્ફ ફઅમળ:(૨૯૯)ળબ૮ળળળળ૱.
ગૉ .ઞૉ.ડૉ ગફૂગવ ઽીઊ ગૃ વ, ુષળરઙીર-૫૱ળ૩બ૨.
૫, બ, ળ૮.
ભ્ફ ફઅમળઆ(૨ળ૯૩બ) ળ૫૫૫૯૯
બૂ.ઑફ.ડૉ ગફૂગવ ઽીઊ ગૃ વ, ગબણષઅઞ-૫૱૯૮ળ૨.
૫, બ, ૬બ, ૬૮, ૩૬૫.
ભ્ફ ફઅમળઆ(૨ળ૮૯૩)ળબળ૮૫૯
઼ળગીળૂ ડૉ ગફૂગવ ઼અ ધી, ગવ્વ - ૫૱ળ૯ળ૩.
બ, ૪૮, ૩૫૫.
ભ્ફ ફઅમળઆ(૨ળ૯૮૬)ળળ૫૬૯૮
઼ળગીળૂ ડૉ ગફૂગવ ઽીઊ ગૃ વ, ષણ્નળી - ૫૯૨૨૨૩.
૭, ૪૩, ૫૪.
ભ્ફ ફઅમળઆ(૨ળ૮બ)ળ૬૩૫૯૫બ.
઼ળગીળૂ ડૉ ગફૂગવ ઼અ ધી, ઝ્ડીઋનૉબૃળ - ૫૯૩૩૮બ.
૭.
ભ્ફ ફઅમળઆ(૨ળ૮૮૯)ળ૫ળળ૨૱.
ઑભ.ઑ઼.બીળૉ ઘ ડૉ ગફૂગવ ઽીઊ ગૃ વ, ઼ૃળદ - ૫૯બ૨૨૫.
૫, ૭, ૪૩, ૪૮.
ભ્ફ ફઅમળઆ(૨ળ૮૩)ળબ૯બ૫૨૩
઼ળગીળૂ ડૉ ગફૂગવ ઼અ ધી, લીળી - ૫૯૬૮બ૨.
૫, ૭, ૬૭, ૬૮.
ભ્ફ ફઅમળઆ(૨ળ૮ળ૮)ળળ૨૫ળ૮
઼ળગીળૂ ડૉ ગફૂગવ ઼ૉન્ડળ, ષવ઼ીણ - ૫૯૮૨૨૩.
૪.
ભ્ફ ફઅમળઆ(૨ળ૮૫ળ)ળ૬૫૮૮૩.
ફષ઼ીળૂ ડૉ ગફૂગવ ઊન્ ડૂડલૃડ, ફષ઼ીળૂ - ૫૯૮૬૬બ.
૪, ૭, ૪૨, ૪૮, ૫૪, ૬૭, ૬૮.
ભ્ફ ફઅમળઆ(૨ળ૮૫૯)ળબ૱૮૩૩.
ષૉળ ઊન્ણ ડર્ ૂલવ ઊન્ ડૂડલૃડ, પળરબૃળ - ૫૯૮૨બ૨.
૭, ૪૮, ૬૮, ૩૬૫.
ભ્ફ ફઅમળઆ(૨ળ૮૫૫)ળ૬૨૱૯.
઼ળગીળૂ ડૉ ગફૂગવ ઽીઊ ગૃ વ , ઙ્પળી- ૫૱૯૨૨૩.
૭.
ભ્ફ ફઅમળઆ(૨ળ૮૯ળ)ળ૬ળળ૩૱.
઼ળગીળૂ ડૉ ગફૂગવ ઽીઊ ગૃ વ, નીઽ્ન - ૫૱૯૩બ૩.
૪૨.
ભ્ફ ફઅમળઆ(૨ળ૮૯૫)ળળ૨૨૱૩.
઼ળગીળૂ ડૉ ગફૂગવ ઽીઊ ગૃ વ, બીવફબૃળ - ૫૱બ૨૨૩.
૭.
ભ્ફ ફઅમળઆ(૨ળ૯૬ળ)ળબળ૬૯૮.
ળી.મ.સૉઢ બૃ.ગ.ગ્ડીષીવી ડૉ ગફૂગવ ઽીઊ ગૃ વ, બીડથ ૭.
૫૱૫૫૩બ. ભ્ફ ફઅમળઆ(૨ળ૯૮૮) ળળ૨૬૯૨.
ષ્ગૉ સફવ ડર્ૉ ફીંઙ ઼ૉન્ડળ, બીડથ - ૫૱૬ળ૮બ.
૬, ૭.
ભ્ફ ફઅમળઆ(૨ળ૯૮૮)ળળ૨૫૮ળ.
઼ળગીળૂ ડૉ ગફૂગવ ઽીઊ ગૃ વ, પ્ળીજી - ૫૮૨૬૩૨.
૫, ૬૮.
ભ્ફ ફઅમળઆ(૨ળ૱ળ૬)ળળ૨૯૬૨.
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બિળુસ ડ : ૯
ળીજ્લરીઅ ઈષૉવ િન લીઅઙ્ રીડૉ લષ઼ીુલગ દીવૂર ઈબદી ગૉ ન્ ્ફી ફીર, ઼ળફીરીઅ, ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ, દધી દૉરીઅ જીવદી લષ઼ીલ

દીવૃગીફૃઅ
ફીર

ઇરનીષીન
ુ઼ડૂ

ર્ણી઼ી

ઙીઅપૂફઙળ

ષણ્નળી

઼ૃળદ ુ઼ડૂ

ઙથનૉષૂ
ષતષીથ

યીષફઙળ

઼અ ધીફૃઅ ફીર દધી ઼ળફીરૃઅ

઼અબગર્ ફઅમળ

જી ્ :‐ઇરનીષીન
ઇઅપઞફ રઅણશ (રી િન લીઅઙ્ રીડૉ ) ખ.દી.઼અ ધી
ષ ીબૃળ, ણ્.ઞઙનૂસ બડૉ વ જ્ગ, દી.ઇરનીષીન(઼ૂડૂ),
ુઞ.ઇરનીષીન ૫૱૨૨૩બ
મઽૉ ળી રૄઅઙી સીશી, ફષળઅઙબૃળી, ઈ ર ળ્ણ,
ઇરનીષીન-૫૱૨૨૨૯
પૂ ઼઼્ીલડૂ ભ્ળ ભૂટૂગવૂ ઽૉ ન્ણૂગૉ પ્ણ, વષ ગૃ સ ગ્મ્પ્વૉક્ષ,
઼ૃઘળીરફઙળ, ઙ્રદૂબૃળ, ઇરનીષીન
ષ્ગૉ સફવ ળૂઽૉ મૂવૂડૂ ઼ૉન્ડળ ભ્ળ ઽૉ ન્ણૂગૉ પ્ણ ઽ્ ડૉ વ
ુમ ણીંઙ, ઈઉ.ડૂ.ઈઉ. ગૃ મૉળફઙળ ઼ીરૉ, ગૃ મૉળફઙળ,
ઇરનીષીન
જી ્ :‐ઇળષ ૂ
વીલન઼્ ગવમ ઼઼્ીલડૂ, વીલન઼્ ઊન્ણ ડર્ ૂલવ ડર્ૉ ફીંઙ ઼ૉન્ડળ
ભ્ળ ણૂ઼ૉમવ, ૂ ષીણૂવીવ ઽૂળીવીવ ઙીઅપૂ બ્ઽૉ ળી રૃઅઙી
સીશી, રૃ.બ્.ર્ણી઼ી.ુઞ. ઇળષ વૂ. બૂફઆ ૫૱૫૫૩બ
જી ્ :‐ઙીઅપૂફઙળ
઼ળ ષદૂ ઑઞલૃગૉસફ જૉળૂડૉ મવ ડર્ ડ ઼અજીવૂદ ઼રબર્થ
રૄગમુપળ ુસસૃુષ ીરઅિનળ ઙીઅપૂફઙળગૅ થયષફ, ર્ડૉ ળી,
઼ીમળરદૂ, ઇરનીષીન-૫૱૨૨૨બ.
઼ળ ષદૂ ઑઞલૃગૉસફ ડર્ ડ ઼અજીવૂદ ઼રબર્થ રૄગમુપળ
ુસસૃુષ ીરઅિનળ ૩૩૩/જ ડીઊબ, ઼ૉગડળ-ળ૱, ઙીઅપૂફઙળ
જી ્ :‐ષણ્નળી
ઙૃઞળીદ ળગદુબ ુફષીળથ ઼ૉષી ઼અચ,ઞૃ ફૂઙતૂ,
મ્લૃફૂ.ગષીડર્ ઼ બી઼ૉ, રૂવળ્ણ, લીગૃ દબૃળી, ષણ્નળી૫૯૨૨૨૮.
ષ્ગૉ સફવ ળૂઽૉ મૂવૂડૂ ઼ૉન્ડળ ભ્ળ ઽૉ ન્ણૂગૉ પ્ણ ષૃરફ,
ઑર.ઈઉ. ઑ ડૉ ડ, ઞવીળીર રઅિનળ ળ્ણ, ગીળૉ વૂ મીઙ,
ષણ્નળી-૫૯૨૨૩૱
જી ્ :‐઼ૃળદ
િણ઼ૉમવ ષૉ ભૉ ળ ડર્ ડ કભ ઊુન્ણલી, ૂ ઼ીઅઊ ઼રધર્ફૂ બી઼ૉ,
સીળનીલદફ ગૃ વફૂ બીઝશ, વૉગ લૃ ઙીણર્ ફફૂ ઼ીરૉ, ઋરળી,
઼ૃળદ-૫૯બ૨૨૯
જી ્ :‐ફષ઼ીળૂ
઼અજીવગ ૂ, ઙીઅપૂપળ, રૃ.બ્.ગઝ્વૂ, ડૉ .ઇરવ઼ીણ
દી.ઙથનૉષૂ, જી.ફષ઼ીળૂ- ૫૯૮ ૫૯૨
જી ્ :‐઼ૃળૉન્ ફઙળ
ીજક્ષૃ ઼ૉષી ગૃઅ ઞ, ુફરર્શ ફઙળ ઼઼્ીલડૂ, નીવરૂવ ળ્ણ,
઼ૃળૉન્ ફઙળ- ૫૮૫૨૨૩
જી ્ :‐યીષફઙળ
ૂ ગૅ થગૃ રીળુ઼અઽજી ઇઅપ ઋ ્ઙ સીશી ડર્ ડ ઼અજીુવદ
ૂરદૂ બૂ.ઑફ.ઈળ. સીઽ, ીજક્ષૃ ુષ ીવલ, ુષ ીફઙળ,
યીષફઙળ-૫૮૬૨૨ળ
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઼અ ધીરીઅ જીવદી ડર્ૉ ણ ફીઅ કર્ર
ફઅમળ (બિળુસ -૯ રીથૉ)

079-26305082

301,302,303, 304,
305, 307,310,

079-6586138

306

079-22731209

301,304

--

--

02774-246801

301, 304, 305, 307,
309, 310, 311, 312.

079-27504690

304

079-23211332

304, 308

0265-2974187

301, 304, 306

0261-2252942

305

02634-270759

305

02452-293100

301, 307

0278-2423917

301

