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ગજૉળૂફૃઅ ફીર

1

બડૉ વ ઼ૃજીદી ઙ્ળપફયીઉ

િભટૂલ્ધૉળીબૂ ડ

2

જોીપળૂ ફૉઽીમૉફ ળરૉસયીઉ

ભીરીર઼્ૂ ડ

દમૂમૂ ઇપૂક્ષગ ૂ, ઞફળવ ઽ્ુ બડવ , ય જ , ફઙળ ઼ૉષી ઼નફફૂ મીઞૃ રી, ય જ

2227

3

જોીપળૂ ષોસીવૂમૉફ ઼ૃળૉસયીઉ

ગવૂફગવ ઼ીલગ્વ્જી ડ

દમૂમૂ ઇપૂક્ષગ ૂ, ઞફળવ ઽ્ુ બડવ , ય જ , ફઙળ ઼ૉષી ઼નફફૂ મીઞૃ રી, ય જ

2228

4

બડૉ વ બી વ નલીશયીઉ

વૉમ. ડૉ ગફૂસલફ

ણૂફ ૂ, રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, ષણ્નળી

2229

5

ફીલૂ જૉદફગૃ રીળ ગીફજીયીઉ

ઈઅગણી રનનફૂસ

ફી. ુફલીરગ ૂ, ઇધર્સી

ઇફૉ ઈઅગણીસી

ુફલીરગફૂ ગજૉળૂ, ઼ૉ. , ૩૱, બ્વૂ઼યષફફૂ મીઞૃ રી, ઙીઅપૂફઙળ

6

સીઽૃ ઇરૂદ

ઈઅગણી રનનફૂસ

ફી. ુફલીરગ ૂ, ઇધર્સી

ઇફૉ ઈઅગણીસી

ુફલીરગફૂ ગજૉળૂ, ઼ૉ. , ૩૱, બ્વૂ઼યષફફૂ મીઞૃ રી, ઙીઅપૂફઙળ

7

ઢીગ્ળ ગૂુદર્ગૃરીળ ઙીઅણીજી

ગવીગર્

રીરવદની ૂ, રીરવદનીળફૂ ગજૉળૂ,, દીવૃગી ઼ૉષી ઼નફ, ઞૃ ફૂ ગ્ડર્ ઼ીરૉ, ૩વ્ રીશ, ગબણષઅઞ

દીબયીઉ

દમૂમૂ ઇપૂક્ષગ ૂ, ઞફળવ ઽ્ુ બડવ , ય જ , ફઙળ ઼ૉષી ઼નફફૂ મીઞૃ રી, ય જ

ઈઋડ ફઅ.
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8

જોીપળૂ ુસષીફૂ ગફૃયીઉ

ગવીગર્

રીરવદની ૂ, રીરવદનીળફૂ ગજૉળૂ,, દીવૃગી ઼ૉષી ઼નફ, ઞૃ ફૂ ગ્ડર્ ઼ીરૉ, ૩વ્ રીશ, ગબણષઅઞ

2233

9

઼્વઅગૂ ુઞઙળ ર્ઽફયીઉ

ળૉ ષન્લૃ દવીડૂ

રીરવદની ૂ, રીરવદનીળફૂ ગજૉળૂ,, દીવૃગી ઼ૉષી ઼નફ, ઞૃ ફૂ ગ્ડર્ ઼ીરૉ, ૩વ્ રીશ, ગબણષઅઞ

2234

10

ઙતષૂ ઙોીળષ ઞઙિન઼યીઉ

ળૉ ષન્લૃ દવીડૂ

રીરવદની ૂ, રીરવદનીળફૂ ગજૉળૂ,, દીવૃગી ઼ૉષી ઼નફ, ઞૃ ફૂ ગ્ડર્ ઼ીરૉ, ૩વ્ રીશ, ગબણષઅઞ

2235

11

નૉ઼ીઉ ગીુરફૂ વીવજીયીઉ

ળૉ ષન્લૃ દવીડૂ

રીરવદની ૂ, રીરવદનીળફૂ ગજૉળૂ,, દીવૃગી ઼ૉષી ઼નફ, ઞૃ ફૂ ગ્ડર્ ઼ીરૉ, ૩વ્ રીશ, ગબણષઅઞ

2236

12

રફ઼ૃળૂ જાનષયીઉ મીમૃયીઉ

ળૉ ષન્લૃ દવીડૂ

રીરવદની ૂ, રીરવદનીળફૂ ગજૉળૂ,, દીવૃગી ઼ૉષી ઼નફ, ઞૃ ફૂ ગ્ડર્ ઼ીરૉ, ૩વ્ રીશ, ગબણષઅઞ

2237

13

નૉ઼ીઉ ળગૉ સગૃ રીળ ુષળરયીઉ

ળૉ ષન્લૃ દવીડૂ

રીરવદની ૂ, રીરવદનીળફૂ ગજૉળૂ,, દીવૃગી ઼ૉષી ઼નફ, ઞૃ ફૂ ગ્ડર્ ઼ીરૉ, ૩વ્ રીશ, ગબણષઅઞ

2238

14

ઘૉળ ગૃ વનૂબુ઼અઽ રીષજીયીઉ

ળૉ ષન્લૃ દવીડૂ

રીરવદની ૂ, રીરવદનીળફૂ ગજૉળૂ,, દીવૃગી ઼ૉષી ઼નફ, ઞૃ ફૂ ગ્ડર્ ઼ીરૉ, ૩વ્ રીશ, ગબણષઅઞ

2239

15

ળીઢ્ણ ઉન્ જીદુ઼અઽ ષઞૉ઼અઙયીઉ

ળૉ ષન્લૃ દવીડૂ

રીરવદની ૂ, રીરવદનીળફૂ ગજૉળૂ,, દીવૃગી ઼ૉષી ઼નફ, ઞૃ ફૂ ગ્ડર્ ઼ીરૉ, ૩વ્ રીશ, ગબણષઅઞ

2240

16

નૉ઼ીઉ ુષઞલ ઉ ળયીઉ

ળૉ ષન્લૃ દવીડૂ

રીરવદની ૂ, રીરવદનીળફૂ ગજૉળૂ,, દીવૃગી ઼ૉષી ઼નફ, ઞૃ ફૂ ગ્ડર્ ઼ીરૉ, ૩વ્ રીશ, ગબણષઅઞ

2241

17

ણીર્ળ ઇળઞફયીઉ વ રથયીઉ

ફી. ઼ૉ. ઇુપગીળૂ

઼ૉગસફ ઇુપગીળૂ ૂ. ઈળ્ઙલ ઇફૉ બિળષીળ ગ લીથ ુષ. ઼ુજષીવલ , ઙીઅપૂફઙળ

2242

18

નૉ઼ીઉ ઽળૉ સગૃ રીળ ુષળરયીઉ

ગવીગર્

ગવૉગડળ ૂ, જૂડફૂસ સીઘી , ગવૉગડળ ગજૉળૂ, મૂ/૫, ુઞ ી ઼ૉષી ઼નફ-૪, ઇઢષીવીઉન઼્, ઼ૃળદ

2243

19

ષીચૉવી ઞલૉસગૃ રીળ

ડલૃડળ

ણૂફ ૂ, ૂ ઑર. બૂ. સીઽ ઼ળગીળૂ રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, જારફઙળ

2244

20

ણીયૂ રૃગૉસયીઉ જઅનૃજી

઼ૂફૂલળ ગવીગર્

િઽ઼ીમ ુફલીરગ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઈથઅન, ગૅ ુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂ , ઈથઅન

2245

21

નૉ઼ીઉ ફળૉ સ ર્દૂયીઉ

ઞૃ . ગવીગર્

ઇપૂક્ષગ ઉઞફૉળ ૂફૂ ગજૉળૂ , રીઙર્ ઇફૉ રગીફ ષદૃર્શ-૪, બ્વ્ગ-ઑ, ૯,ર્ રીશ મઽૃ રીશૂ યષફ, ષ ીબૃળ, ઇરનીષીન

2246

22

વૃઽીળ િઽળીયીઉ ગૉ ષશીયીઉ

ડલૃડળ

ણૂફ ૂ, મૂ. ઞૉ.રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, ઇ઼ીળષી, ઇરનીષીન

2247

ભૃવયીઉ

23

રઽૉ િળલી ઘૃ મૃમૉફ મશનૉષયીઉ

બૉડી િઽ઼ીમફૂસ

િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ ૂ બૉન્સફ ઇફૉ ્ુષણઅ ડ ભઅ ણ ુફલીરગફૂ ગજૉળૂ, ણ્. જી. ર. યષફ, ઙીઅપૂફઙળ

2248

24

જોીપળૂ ુમઞવમૉફ રઅઙીયીઉ

બૉડી િઽ઼ીમફૂસ

િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ ૂ બૉન્સફ ઇફૉ ્ુષણઅ ડ ભઅ ણ ુફલીરગફૂ ગજૉળૂ, ણ્. જી. ર. યષફ, ઙીઅપૂફઙળ

2249

25

જોીપળૂ ળજફીમૉફ ષૉવજીયીઉ

બૉડી િઽ઼ીમફૂસ

િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ ૂ બૉન્સફ ઇફૉ ્ુષણઅ ડ ભઅ ણ ુફલીરગફૂ ગજૉળૂ, ણ્. જી. ર. યષફ, ઙીઅપૂફઙળ

2250

26

બડૉ વ ુ લઅગીગૃ રીળૂ ઼ૃળૉસયીઉ

રનન. ઉઞફૉળ

ફી. ગી. ઉઞફૉળફૂ ગજૉળૂ, ઞશ઼અબુદ ઼અસ્પફ બૉડી ુષયીઙ, ળીબળ- ગચ્ઝ,

2251

27

બઅજીવ રફૂહી દૉઞ઼

રનન. ધ્લીબગ

ણૂફ ૂ, જીઑરઉઈળઑ઼ રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, ઼્વી ઇરનીષીન

2252

28

સીઽ ફૉઽવ રોીુવગ

રનન. ધ્લીબગ

ણૂફ ૂ, જીઑરઉઈળઑ઼ રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, ઼્વી ઇરનીષીન

2253

29

ઙઞઞળ િનદૂ ગફોલીવીવ

રનન. ઉઞફૉળ

ગીલર્બીવગ ઉઞફૉળ ૂફૂ ગજૉળૂ , રીઙર્ ઇફૉ રગીફ ષ. બ્વ્ગ-઼ૂ,૪ જો રીશ મઽૃ રીશૂ યષફ, ષ ીબૃળ, ઇરનીષીન

2254

30

ય્ઞગ ફોુરહ ળરૉસજઅ

ઞૃ ુફલળ વૉગજળળ

ૂરદૂ ઑફ. ઑજ. ઑવ. ઑર. ઑર. ઼ૂ. ષી. ઼ી. ઽ્ુ બડવ, ઑવૂ઼ ૂઞ, ઇરનીષીન

2255
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ુર ૂ ઇુ ફ ળીઞૃ યીઉ

રનન.બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ

ઙૃઞળીદ નૃહથ ુફલઅ થ મ્ણર્ ીનૉુસગ ગજૉળૂ, નૉષૂરીદીફી રઅિનળફૂ મીઞૃ રી, ષડષી,ઇરનીષીન

2256

32

઼ળષોલી લૃષળીઞુ઼અઽ યૂઘૃયી

બ્. ઼. ઉ.

રીફ. રૃખ્લરઅ ૂ ૂફૂ ઼ૃળક્ષી સીઘી, રઅ ૂ ુષ દીળ, મઅઙવી ફઅ. ૪૱, ઼ૉ.- ૪૨, ઙીઅપૂફઙળ

2257

33

ળીઞબૃળ્િઽદ િઽદૉન્ ુ઼અઽ ઑર.

ફી. ઼ૉ. ઇુપગીળૂ

઼ૉગસફ ઇુપગીળૂ ૂ. ષફ ઇફૉ બલીર્ષળથ ુષ. ઼ુજષીવલ , ઙીઅપૂફઙળ

2258

34

બીળૉ ઘ ઼ોીળય ળીઞૉન્ ગૃ રીળ

ફી. ઼ૉ. ઇુપગીળૂ

઼ૉગસફ ઇુપગીળૂ ૂ. રઽૉ ઼ૃવ ુષ. ઼ુજષીવલ , ઙીઅપૂફઙળ

2259

35

ગૉ ણૂલી જી ૉસ િનવૂબગૃ રીળ

ફી. ઼ૉ. ઇુપગીળૂ

઼ૉગસફ ઇુપગીળૂ ૂ. રઽૉ ઼ૃવ ુષ. ઼ુજષીવલ , ઙીઅપૂફઙળ

2260

36

મીષશૂલી ગીશૃયીઉ પૃણીયીઉ

ફી. ઼ૉ. ઇુપગીળૂ

઼ૉગસફ ઇુપગીળૂ ૂ. રઽૉ ઼ૃવ ુષ. ઼ુજષીવલ , ઙીઅપૂફઙળ

2261

31

37

઼ીષુવલી િળબવ ઼ૃળૉસયીઉ

ઇઅઙદ રનનફૂસ

઼ૉગસફ ઇુપગીળૂ ૂ. રઽૉ ઼ૃવ ુષ. ઼ુજષીવલ , ઙીઅપૂફઙળ

2262

38

રગષીથી યળદુ઼અઽ પૂ યી

ઽ. બ્. ઼. ઉ.

ફી. બ્. ઇપૂક્ષગ ૂ જૉદગ ગરીન્ણ્ ,લૃુફડ-૬, ઞૃ ધ-૩૪, ઼ૉ.-૪૯, ઙીઅપૂફઙળ

2263

39

બઅજીવ રફૂહી િગળૂડયીઉ

ગવૂફગવ ઼ીલગ્વ્જી ડ

ઇપૂક્ષગ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઞફળવ ઽ્ુ બડવ , ઈઽષી-ણીઅઙ

2264

40

દીળબળી ગૃ વનૂબ ઽળજીયીઉ

લીખ્લીદી

ઈજીલર્ ૂ ઼ળગીળૂ બ્વૂડૉ ગફૂગ, ડીડી ડૉ વૂગ્રફૂ ઼ીરૉ, ઼ૉ. ૪૮, ઙીઅપૂફઙળ

2265

41

ગ્ડગ ફૂળીવૂ ઇ ૂફયીઉ

લીખ્લીદી

ઈજીલર્ ૂ ગન્લીક રીડૉ ફૂ ઼ળગીળૂ બ્વૂડૉ ગફૂગ, બૂ. ઈળ. ઑવફૂ ઼ીરૉ,ફષળઅ ઙબૃળી ,ઇરનીષીન

2266

42

બઅજીવ ળૂફીમૉફ ગૂુદર્યીઉ

લીખ્લીદી

ઈજીલર્ ૂ ગન્લીક રીડૉ ફૂ ઼ળગીળૂ બ્વૂડૉ ગફૂગ, બૂ. ઈળ. ઑવફૂ ઼ીરૉ,ફષળઅ ઙબૃળી ,ઇરનીષીન

2267

43

સીઽ ઋજાર્ જીદૉન્

લીખ્લીદી

ઈજીલર્ ૂ ગન્લીક રીડૉ ફૂ ઼ળગીળૂ બ્વૂડૉ ગફૂગ, બૂ. ઈળ. ઑવફૂ ઼ીરૉ,ફષળઅ ઙબૃળી ,ઇરનીષીન

2268

44

ઙઞઞળ બૄજા જઅ ગીન્દયીઉ

લીખ્લીદી

ઈજીલર્ ૂ ગન્લીક રીડૉ ફૂ ઼ળગીળૂ બ્વૂડૉ ગફૂગ, બૂ. ઈળ. ઑવફૂ ઼ીરૉ,ફષળઅ ઙબૃળી ,ઇરનીષીન

2269

45

બઅજીવ ુરિઽળ ળથઝ્ણયીઉ

લીખ્લીદી

ઈજીલર્ ૂ ગન્લીક રીડૉ ફૂ ઼ળગીળૂ બ્વૂડૉ ગફૂગ, બૂ. ઈળ. ઑવફૂ ઼ીરૉ,ફષળઅ ઙબૃળી ,ઇરનીષીન

2270

46

ઇરૂફ ુઙળૂજા નૂફૉસજન્

લીખ્લીદી

ઈજીલર્ ૂ ગન્લીક રીડૉ ફૂ ઼ળગીળૂ બ્વૂડૉ ગફૂગ, બૂ. ઈળ. ઑવફૂ ઼ીરૉ,ફષળઅ ઙબૃળી ,ઇરનીષીન

2271

47

ઙીઅઙીથૂ ષોસીવૂ વ રથયીઉ

લીખ્લીદી

ઈજીલર્ ૂ ગન્લીક રીડૉ ફૂ ઼ળગીળૂ બ્વૂડૉ ગફૂગ, બૂ. ઈળ. ઑવફૂ ઼ીરૉ,ફષળઅ ઙબૃળી ,ઇરનીષીન

2272

48

ુર ૂ ઉવીમૉફ ર્ઽફયીઉ

લીખ્લીદી

ઈજીલર્ ૂ ગન્લીક રીડૉ ફૂ ઼ળગીળૂ બ્વૂડૉ ગફૂગ, બૂ. ઈળ. ઑવ ફૂ ઼ીરૉ,ફષળઅ ઙબૃળી ,ઇરનીષીન

2273

49

ળીઢ્ણ લ્ઙૂફીમૉફ યઙદુ઼અઽ

લીખ્લીદી

ઈજીલર્ ૂ ગન્લીક રીડૉ ફૂ ઼ળગીળૂ બ્વૂડૉ ગફૂગ, બૂ. ઈળ. ઑવ ફૂ ઼ીરૉ,ફષળઅ ઙબૃળી ,ઇરનીષીન

2274

50

રગષીથી ઙોીળષગૃ રીળ રઙફયીઉ

લીખ્લીદી

ઈજીલર્ ૂ ગન્લીક રીડૉ ફૂ ઼ળગીળૂ બ્વૂડૉ ગફૂગ, બૂ. ઈળ. ઑવ ફૂ ઼ીરૉ,ફષળઅ ઙબૃળી ,ઇરનીષીન

2275

51

રી ુફગૃઅ ઞ ણીલીયીઉ

ણૂફ ૂફૂ ગજૉળૂ, બૂ. ણૂ. લૃ. રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, ળીઞગ્ડ

2276

઼ઽ ીપલીબગ

52

ઙૉવીદ પૂળૉ ન્ ગૃ રીળ જીષીજી

ણર્ ીભડ઼રૉફ

ફી. ગી. ઉઞફૉળફૂ ગજૉળૂ, ઼ળનીળ ગૅ ુહફઙળ નીઅદૂષીણી ગૅ ુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂ, જી. મફી઼ગીઅઢી

2277

53

ષૉ઼ૉુદલફ યૄુર ઽળૂસગૃ રીળ

ઙીલફ્ગ્વ્જી ડ

રૃખ્લ જી ી દમૂમૂ ઇુપગીળૂ ઼ઽ ુ઼ષૂવ ઼ઞર્ફ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઞફળવ ઽ્ુ બડવ ઼ૃળૉન્ ફઙળ

2278

54

બડૉ વ ભી ઙૃફૂ ઙૃવીમયીઉ

ફી. રીરવદનીળ

ીદ ઇુપગીળૂ ૂ ીદ ગજૉળૂ, ષવ઼ીણ, ુઞ ી ઼ૉષી ઼નફ ષવ઼ીણ

2279

55

બડૉ વ ઋત્બવગૃ રીળ રઽૉ ન્ યીઉ

ણૉ ન્ડવ ઼ઞર્ફ

દમૂમૂ ઇપૂક્ષગ ૂ,઼ીરૃિઽગ ઈળ્ગ્લ ગૉ ન્ , ઼ીળ઼ી, ુઞ. ઈથઅન

2280

56

ષીચૉવી ુષકર્રુ઼અઽ ઼દૃુ઼અઽ

બ્. ઼. ઉ.

ફી.બ્વૂ઼ ઇુપક્ષગ ૂ ડૉ ડ ગઅ ડર્ ્વ ર, બ્વૂ઼ યષફ, ઼ૉ. ૩૱, ઙીઅપૂફઙળ

2281

57

બળરીળ ુરુવન્ન ઇસ્ગયીઉ

ગીળગૃ ફ

ગવૉગડળ ૂ, ગવૉગડળ ગજૉળૂ, ુઞ ી ઼ૉષી ઼નફ, ણયીથ ળ્ણ, ફણૂઈન

2282

58

ફી રૉઞ ઉન્ણૂલફ ફળૉ સયીઉ

ગીળગૃ ફ

ગવૉગડળ ૂ, ગવૉગડળ ગજૉળૂ, ુઞ ી ઼ૉષી ઼નફ, ણયીથ ળ્ણ, ફણૂઈન

2283

59

બળરીળ જોદન્લ િઽઅ રદવીવ

ણૉ ન્ડવ ઼ઞર્ફ

રૃખ્લ જી ી દમૂમૂ ઇુપગીળૂ ઼ઽ ુ઼ષૂવ ઼ઞર્ફ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઞફળવ ઽ્ુ બડવ ઼ૃળૉન્ ફઙળ

2284

60

નૃપળૉ જીલી ગીસ રલીળીર

ુ઼ફૂ. ઈ઼ૂ ડન્ડ

ગૃ વ ઼ુજષ ૂ, ઼ોીળી ર્ લૃુફષુ઼ર્ડૂ ,લૃુફષુ઼ર્ડૂ ળ્ણ, ળીઞગ્ડ

2285

61

બડૉ વ ઞલ ૂ ય ૉસ

ષી. ષૉ. ુફ.

ફી.ષી.ષૉળી ગુરસફળ ૂફૂ ગજૉળૂ, ષ. -૪, મૂ-૫,ળીઞલ ગળ યષફ, ઈ ર ળ્ણ, ઇરનીષીન

2286

]

ઉ ચ ેણી- હ દ પર

નવે બર-2017

ા

ક :- ગાંધીનગર

ક્ષુ લ ર્ુફગી ુષકર્ર

ષી. ષૉ. ુફ.

ફી.ષી.ષૉળી ગુરસફળ ૂફૂ ગજૉળૂ, ષ. -૪, મૂ-૫,ળીઞલ ગળ યષફ, ઈ ર ળ્ણ, ઇરનીષીન

2287

63

રીવુષલી િઽઅ રદુ઼અઽ ગીશૃજી

ષી. ષૉ. ુફ.

ફી.ષી.ષૉળી ગુરસફળ ૂફૂ ગજૉળૂ, ષ. -૪, મૂ-૫,ળીઞલ ગળ યષફ, ઈ ર ળ્ણ, ઇરનીષીન

2288

64

જોીઽીથ ુજળીઙગૃ રીળ િનફૉસગૃ રીળ

ઞૃ . ગવીગર્

ફી.ષી.ષૉળી ગુરસફળ ૂફૂ ગજૉળૂ ,ળીઞલ ગળ યષફ, ઈ ર ળ્ણ, ઇરનીષીન

2289

62

65

ઙ્િઽવ ઞફગુ઼અઽ િઽઅ રદુ઼અઽ

ર ડૂ બળબ્ટ ઽૉ ધ ષગર્ ળ

દમૂમૂ ઇપૂક્ષગ ૂ, ીધુરગ ઈળ્ગ્લ ગૉ ન્ , ગણીનળી ,દી. નઽૉ ઙીર, ુઞ. ઙીઅપૂફઙળ

2290

66

રીશૂલી જી ૉસ ગળસફયીઉ

઼ઽી. ર્ડળ ષીઽફ ુફળૂક્ષગ

ષીઽફ લષઽીળ ગુર ળ ૂફૂ ગજૉળૂ, ણ્. જી. ર. યષફ, ઙીઅપૂફઙળ

2291

67

ઽણૂલ્વ યળદુ઼અઽ ઇરળુ઼અઽ

બ્. ઼. ઉ.

રીફ. રૃખ્લરઅ ૂ ૂફૂ ઼ૃળક્ષી સીઘી, ઙીઅપૂફઙળ

2292

68

બડૉ વ િઽરીસૃઅ બળ઼્ રયીઉ

બૉધ્વ્જી ડ

દમૂમૂ ઇપૂક્ષગ ૂ, ઞફળવ ઽ્ુ બડવ , ુષ઼ફઙળ

2293

69

બડૉ વ સોવૉહગૃ રીળ ઇઅમીવીવ

ળૉ ષન્લૃ દવીડૂ

રીરવદનીળ ૂ , રીરવદનીળફૂ ગજૉળૂ, મીલણ ,ુઞ.ઇળષ ૂ

2294

70

જોીપળૂ ઈગીસગૃ રીળ નૉષૉન્ યીઉ

ગવીગર્

રીરવદનીળ ૂ , રીરવદનીળફૂ ગજૉળૂ, મીલણ ,ુઞ.ઇળષ ૂ

2295

71

બઅજીવ ગ્રવ રફૃયીઉ

ળૉ ષન્લૃ દવીડૂ

રીરવદનીળ ૂ , રીરવદનીળફૂ ગજૉળૂ, મીલણ ,ુઞ.ઇળષ ૂ

2296

72

ળીઢ્ણ ગરવૉસગૃ રીળ ઞૉઢીયીઉ

ળૉ ષન્લૃ દવીડૂ

રીરવદનીળ ૂ , રીરવદનીળફૂ ગજૉળૂ, મીલણ ,ુઞ.ઇળષ ૂ

2297

73

જોીપળૂ લ ૂ સોવૉહયીઉ

ગવીગર્

રીરવદનીળ ૂ , રીરવદનીળફૂ ગજૉળૂ, મીલણ ,ુઞ.ઇળષ ૂ

2298

74

મીળ્ડ ગો ીસ લીમૉફ નવબદયીઉ

ગવીગર્

રીરવદનીળ ૂ , રીરવદનીળફૂ ગજૉળૂ, મીલણ ,ુઞ.ઇળષ ૂ

2299

75

ઙ્ઽૉ વ ઼્ુફલી યળદગૃ રીળ

ળૉ ષન્લૃ દવીડૂ

રીરવદનીળ ૂ , રીરવદનીળફૂ ગજૉળૂ, મીલણ ,ુઞ.ઇળષ ૂ

2300

76

઼અઙીણી ઼ૉઞવગૃ રીળૂ ઙૃથષઅદયીઉ

ફી. રીરવદનીળ

રીરવદનીળ ૂ , રીરવદનીળફૂ ગજૉળૂ, મીલણ ,ુઞ.ઇળષ ૂ

2301

77

જોીઽીથ ુરવફગૃ રીળ રઽૉ ન્ યીઉ

ળૉ ષન્લૃ દવીડૂ

રીરવદનીળ ૂ , રીરવદનીળફૂ ગજૉળૂ, મીલણ ,ુઞ.ઇળષ ૂ

2302

78

બડૉ વ િનબગગૃ રીળ ફળુ઼અઽયીઉ

ળૉ ષન્લૃ દવીડૂ

રીરવદનીળ ૂ , રીરવદનીળફૂ ગજૉળૂ, મીલણ ,ુઞ.ઇળષ ૂ

2303

79

બડૉ વ ઇફીુરગીમૉફ િનફૉસયીઉ

ળૉ ષન્લૃ દવીડૂ

રીરવદનીળ ૂ , રીરવદનીળફૂ ગજૉળૂ, મીલણ ,ુઞ.ઇળષ ૂ

2304

80

ષીચૉવી ળીઞૉન્ ુ઼અઽ જીવૃુ઼અઽ

ળૉ ષન્લૃ દવીડૂ

રીરવદનીળ ૂ , રીરવદનીળફૂ ગજૉળૂ, મીલણ ,ુઞ.ઇળષ ૂ

2305

81

ગીબણૂલી જીઙળ િનવૂબગૃ રીળ

રનન. ધ્લીબગ

ણૂફ ૂ, મૂ. ઞૉ.રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, ઇ઼ીળષી, ઇરનીષીન

2306

82

બળરીળ ઞલ્ુદગીમૉફ ઘૉરીયીઉ

ફી. રીરવદનીળ

ગવૉગડળ ૂ, ગવૉગડળ ગજૉળૂ, રઽૉ ગર સીઘી, બીડથ

2307

83

બડૉ વ ઇઅગૃળગૃ રીળ ળરૉસજઅ

રનન. ઉઞફૉળ (઼ૂ)

ગીલર્બીવગ ઉઞફૉળ ૂફૂ ગજૉળૂ ,ગચ્ઝ સીઘી ફઽૉ ળ બૉડી ુષયીઙ ફઅ. ૪/૫મૂ,ફરર્ની યષફ, ળીરમીઙ ળ્ણ, ઈિનબૃળ- ગચ્ઝ

2308

84

જાનષ ુષ ીફઅન ગૉ સષની઼

ષી. ષૉ. ુફ.

ષી.ષૉળી ગુરસફળ ૂફૂ ગજૉળૂ ,ળીઞલ ગળ યષફ, ઈ ર ળ્ણ, ઇરનીષીન

2309

85

નૉ઼ીઉ રુફહગૃ રીળ ઇરૅદયીઉ

ષી. ષૉ. ુફ.

ષી.ષૉળી ગુરસફળ ૂફૂ ગજૉળૂ ,ળીઞલ ગળ યષફ, ઈ ર ળ્ણ, ઇરનીષીન

2310

86

જીષણી િગળૂડગૃ રીળ નણૃ યીઉ

ષી. ષૉ. ુફ.

ષી.ષૉળી ગુરસફળ ૂફૂ ગજૉળૂ ,ળીઞલ ગળ યષફ, ઈ ર ળ્ણ, ઇરનીષીન

2311

87

ગફ્ણૂલી િગઅ ઞવ જૂરફયીઉ

રનન. ઉઞફૉળ (઼ૂ)

ગીલર્બીવગ ઉઞફૉળ ૂફૂ ગજૉળૂ ,ગચ્ઝ સીઘી ,ફરર્ની યષફ,ષ્ણર્ ફઅ.- ૭-મૂ, ળીરબધ ળ્ણ, ઈિનબૃળ- ગચ્ઝ

2312

88

઼અચષૂ ફૉસી ઼અિનબગૃ રીળ

નઅદ ઼ઞર્ફ

દમૂમૂ ઇપૂક્ષગ ૂ,઼ીરૃિઽગ ઈળ્ગ્લ ગૉ ન્ , રઽૉ વીષ, ુઞ. ઈથઅન

2313

89

બડૉ વ ુષઞૉસ યળદયીઉ

ડલૃડળ ગર િભજીલ્ધૉળીબૂ ડ

ઈજીલર્ ૂ, ઼ળગીળૂ ભૂજીલ્ધૉળીબૂ ગ્વૉઞ, નીઽ્ન, ુફરફવૂલી ળ્ણ, રૃષીવૂલી, નીઽ્ન

2314

90

સૉઢ ુ ઞૉસ ફળૉ ન્ ગૃ રીળ

રનન. બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ

91

ઢીગ્ળ ગફૃુ઼અઽ ઇયૃજી

઼મ ઉન્ બૉગડળ

ઇુપક્ષગ ૂ, ફસીમઅપૂ ઇફૉ ઈમગીળૂ ઇુપક્ષગ ફૂ ગજૉળૂ, ૂજો રીશ, ફરર્ની યષફ, ઞૉવ ળ્ણ, ષણ્નળી

2316

92

ગળીઅઙષી પળરીયીઉ ફીઙળયીઉ

ફી. ુફળૂક્ષગ

ઇુપક્ષગ ૂ, ફસીમઅપૂ ઇફૉ ઈમગીળૂ ઇુપક્ષગ ફૂ ગજૉળૂ, ૂજો રીશ, ફરર્ની યષફ, ઞૉવ ળ્ણ, ષણ્નળી

2317

ીનૉુસગ ઇુપગીળૂ ૂ,ઙૃઞળીદ નૃહથ ુફલઅ થ મ્ણર્ , ૪જો રીશ, ઘીનૂ ગર્ીર ઋપ્ઙ મ્ણર્ યષફ, ઈ રળ્ણ ઞૃ ફી ષીણઞ, ઇરનીષીન

2315

]
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93

યૄદ જઅિ ગી ષ યયીઉ

રનન. ધ્લીબગ

ા

ક :- ગાંધીનગર

ણૂફ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઼ળગીળૂ રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, યીષફઙળ

2318

94

બડૉ વ ઞવનૂબ મીમૃયીઉ

રનન. ધ્લીબગ

ણૂફ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઼ળગીળૂ રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, યીષફઙળ

2319

95

બડૉ વ ુજઅદફ ળરથવીવ

઼ઽીલગ ગીળગૃ ફ

ફી. ગવૉગડળ ૂ ડૉ મ્બ ણલૃડૂ ,ુષ. -૪, ઇરનીષીન

2320

96

઼ૃદળૂલી વૂફી મશષઅદયીઉ

રીઉકર્્મીલ્વ્જી ડ

દમૂમૂ ઇપૂક્ષગ ૂ, ઞફળવ ઽ્ુ બડવ , ઘૉણ

97

ઙતષૂ ુષ ી઼ ઑ.

ડલૃડળ

ણૂફ ૂ, મૂ. ઞૉ.રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, ઇ઼ીળષી, ઇરનીષીન

2322

98

રફ઼ૃળૂ ઼રૂળીમીફૃ ગી઼રયીઉ

બૉડી િઽ઼ીમફૂસ

િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ ૂ બૉન્સફ ઇફૉ ્ુષણઅ ડ ભઅ ણ ુફલીરગફૂ ગજૉળૂ, ણ્. જી. ર. યષફ, ઙીઅપૂફઙળ

2323

99

બડૉ વ ઽૉ દવમૉફ ઙથૉસયીઉ

ડલૃડળ

ણૂફ ૂ, મૂ. ઞૉ.રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, ઇ઼ીળષી, ઇરનીષીન

2324

પ્વીફીંઙ ઈ઼ૂ.

જૂભ કિભ઼ળ ૂ , ઝ્ડીઋનૉબૃળ ફઙળબીવૂગી, ફઙળ઼ૉષી ઼નફ ઝ્ડીઋનૉબૃળ, ુઞ. ઝ્ડીઋનૉબૃળ

2325

100 જોીપળૂ ુદરી ઼ુષવીવ

ી, ુઞ. ઼ીઅમળગીઢી

2321

101 ણ્મિળલી ઽહર્નગૃ રીળ રફ઼ૃઘયીઉ

ફી.઼ૉ. ઇુપગીળૂ

઼ૉગસફ ઇુપગીળૂ ૂ. ુષ ીફ ઇફૉ ોીપ્ુઙગૂ ુષ. ઼ુજષીવલ , ઙીઅપૂફઙળ

2326

102 બડૉ વ ુષરવગૃ રીળ ગીસજઅ

ફી.઼ૉ. ઇુપગીળૂ

઼ૉગસફ ઇુપગીળૂ ૂ. ુષ ીફ ઇફૉ ોીપ્ુઙગૂ ુષ. ઼ુજષીવલ , ઙીઅપૂફઙળ

2327

103 યળષીણ ુષળવ જીદૉન્

ફી.઼ૉ. ઇુપગીળૂ

઼ૉગસફ ઇુપગીળૂ ૂ. ુષ ીફ ઇફૉ ોીપ્ુઙગૂ ુષ. ઼ુજષીવલ , ઙીઅપૂફઙળ

2328

104 નષૉ દૃુદ ઇ થગૃ રીળ

ફી.઼ૉ. ઇુપગીળૂ

઼ૉગસફ ઇુપગીળૂ ૂ. ુષ ીફ ઇફૉ ોીપ્ુઙગૂ ુષ. ઼ુજષીવલ , ઙીઅપૂફઙળ

2329

105 જોીપળૂ િઽળૉ ન્ ઞ઼ૃયીઉ

ફી.઼ૉ. ઇુપગીળૂ

઼ૉગસફ ઇુપગીળૂ ૂ. ુષ ીફ ઇફૉ ોીપ્ુઙગૂ ુષ. ઼ુજષીવલ , ઙીઅપૂફઙળ

2330

106 રગષીથી ગરવૉસગૃ રીળ ગવીયીઉ

ગવીગર્

ફ પથૂ ુફળૂક્ષગ ૂ, ફ્પથૂ ુફળૂક્ષગફૂ ગજૉળૂ, બ્વ્ગફઅ. ૪, ય લદશૂલૉ , ુઞ ી ઼ૉષી ઼નફ , બીડથ

2331

107 ઙ્લવ રઽૉ સ ળરૉસયીઉ

ગવીગર્

ફ પથૂ ુફળૂક્ષગ ૂ, ફ્પથૂ ુફળૂક્ષગફૂ ગજૉળૂ, બ્વ્ગફઅ. ૪, ય લદશૂલૉ , ુઞ ી ઼ૉષી ઼નફ , બીડથ

2332

108 જોીપળૂ ુષસીવયીઉ રથૂયીઉ

ગીળગૃ ફ

ફ પથૂ ઼ળ ુફળૂક્ષગ ૂ, ફ્પથૂ ઼ળ ુફળૂક્ષગફૂ ગજૉળૂ, બ્વ્ગફઅ. ૪,રીશ , ઘ-૭, મીઞૃ રીઅ, ઼ૉ. ૩૬, ઙીઅપૂફઙળ

2333

109 નૉ઼ીઉ બીલવ ઇસ્ગયીઉ

ગીળગૃ ફ

ફ પથૂ ઼ળ ુફળૂક્ષગ ૂ, ફ્પથૂ ઼ળ ુફળૂક્ષગફૂ ગજૉળૂ, બ્વ્ગફઅ. ૪,રીશ , ઘ-૭, મીઞૃ રીઅ, ઼ૉ. ૩૬, ઙીઅપૂફઙળ

2334

110 જોીપળૂ લ્ઙૂન્ ીમૉફ સીરશયીઉ

ગીળગૃ ફ

ફ પથૂ ઼ળ ુફળૂક્ષગ ૂ, ફ્પથૂ ઼ળ ુફળૂક્ષગફૂ ગજૉળૂ, બ્વ્ગફઅ. ૪,રીશ , ઘ-૭, મીઞૃ રીઅ, ઼ૉ. ૩૬, ઙીઅપૂફઙળ

2335

111 બળરીળ ગવીષદૂમૉફ ઼ૃુફવગૃ રીળ

઼.ળ. ગર્ૉણ-૪

ફ પથૂ ઼ળ ુફળૂક્ષગ ૂ, ફ્પથૂ ઼ળ ુફળૂક્ષગફૂ ગજૉળૂ, બ્વ્ગફઅ. ૪,રીશ , ઘ-૭, મીઞૃ રીઅ, ઼ૉ. ૩૬, ઙીઅપૂફઙળ

2336

112 બડૉ વ ઼અઞલ ઽીધૂવીવ

ગીળગૃ ફ

ફ પથૂ ઼ળ ુફળૂક્ષગ ૂ, ફ્પથૂ ઼ળ ુફળૂક્ષગફૂ ગજૉળૂ, બ્વ્ગફઅ. ૪,રીશ , ઘ-૭, મીઞૃ રીઅ, ઼ૉ. ૩૬, ઙીઅપૂફઙળ

2337

113 બળરીળ ુષઞલુ઼અઽ ળરૉસયીઉ

રનન. ીધ્લીબગ

ૂરુદ ઑફ. ઑજ. ઑવ. મ્લૃ. રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, ઑુવ઼ ૂઞ, ઇરનીષીન

2338

114 ય્ઉ યળદગૃ રીળ ગીઅુદવીવ

રનન. ીધ્લીબગ

ૂરુદ ઑફ. ઑજ. ઑવ. મ્લૃ. રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, ઑુવ઼ ૂઞ, ઇરનીષીન

2339

115 સઽૉ ળીષીશી જીઙળ ઙ્ુષઅનયીઉ

રનન. ીધ્લીબગ

ૂરુદ ઑફ. ઑજ. ઑવ. મ્લૃ. રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, ઑુવ઼ ૂઞ, ઇરનીષીન

2340

116 ઼્વઅગૂ ઇઅિગદ ઽૉ રઅદગૃ રીળ

રનન. ઉઞફૉળ (઼ૂ)

ફી. ગી. ઉઞફૉળ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઼અસ્પફ ઇફૉ ઙૃથષદી ુફલરફ બૉડી ુષયીઙ, રઽૂ ઼ીંજીઉ ષદૃર્શ, ફિણલીન

2341

117 બડૉ વ જીફવમૉફ ફડૃ યીઉ

઼.ઇ. રનન. ઉ.

ગી. ઉઞફૉળ ૂફૂ ગજૉળૂ, જા. ઈ. મીઅપગીર ુષયીઙ, (ઙૃ. બી. બૃ. ઇફૉ ઙ. લ. મ્ણર્ ) ઞવયષફ , રઽૉ ઼ીથી

2342

118 બડૉ વ પષવગૃ રીળ જીષથવીવ

઼ઽ ીધ્લીબગ

ણૂફ ૂ, જીઑરઉઈળઑ઼ રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, ઙીઅપૂફઙળ

2343

119 સીઽ બીલવ ઇુફવયીઉ

઼્વૂણ ષૉ ડ રૉફૉઞળ

ઙીઅપૂફઙળ મ્લૃ. ગ્બ ળૉ સફ, મઽૃ રીશૂ યષફ, ધરરીશ, ઼ૉ.-૩૩, ઙીઅપૂફઙળ

2344

120 બળરીળ ઋષર્સૂ િનફૉસયીઉ

નઅદ ઼ઞર્ફ

ઇુપક્ષગ ૂ, ઇુપક્ષગ ફૂ ગજૉળૂ, ઞફળવ ઽ્ુ બડવ , ઘૉણ

2345

121 રઽીવૉ ઙથૉસગૃ રીળ નૉષજઅનયીઉ

ઽ. બ્. ઼. ઉ.

઼ૉફીબુદ ૂ, ળી.ઇ. બ્. નશ, ઞૃ ધ-૯ ફણૂલીનફૂ ગજૉળૂ, ગબણષઅઞ ળ્ણ, ફણૂલીન

122 સીઽ ઞોુફગ ગરવૉસયીઉ

રનન. ઉઞફૉળ (઼ૂ)

ગી. ઉઞફૉળ ૂફૂ ગજૉળૂ, બી. લ્. ુષ. -૫, ઙીઅપૂફઙળ

2347

123 ઙઞઞળ રૂસી વદૂસગૃ રીળ

રનન. ઉઞફૉળ (઼ૂ)

ગી. ઉઞફૉળ ૂફૂ ગજૉળૂ, બી. લ્. ુષ. -૫, ઙીઅપૂફઙળ

2348

ી, ુઞ. ઼ીમળગીઅઢી
(રૃિગદ બૉબળ-૩/૪રીઅ)

2346
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ા

ક :- ગાંધીનગર

124 ભૃરિગલી ુષફવ ળરથૂગયીઉ

ઞૃ . ભીરીર્ુ઼ ડ

ઽ્. ઑણરૂફૂ ડર્ ડળ ૂ, ઙૃઞળીદ ગૉ ન઼્ળ ઑન્ણ િળ઼જર્ ઉન્ ડડલૃડ, ઑર. બૂ. સીઽ ગૉ ન઼્ળ ઽ્. ુ઼ુષવ ગૉ મ્બ઼,પૂ ઇ઼ીળષી, ઇરનીષીન

125 સીઽ રફીવૂ ઽૉ દવયીઉ

઼ૂફૂ. વૉગજળળ ભૂજીલ્ધૉળીબૂ

ઽ્. ઑણરૂફૂ ડર્ ડળ ૂ, ઙૃઞળીદ ગૉ ન઼્ળ ઑન્ણ િળ઼જર્ ઉન્ ડડલૃડ, ઑર. બૂ. સીઽ ગૉ ન઼્ળ ઽ્. ુ઼ુષવ ગૉ મ્બ઼,પૂ ઇ઼ીળષી, ઇરનીષીન

2350

126 સીઽ ુષયૄુદ િનવૂબયીઉ

ભૂજીલ્ધૉળીબૂ ડ

ઽ્. ઑણરૂફૂ ડર્ ડળ ૂ, ઙૃઞળીદ ગૉ ન઼્ળ ઑન્ણ િળ઼જર્ ઉન્ ડડલૃડ, ઑર. બૂ. સીઽ ગૉ ન઼્ળ ઽ્. ુ઼ુષવ ગૉ મ્બ઼,પૂ ઇ઼ીળષી, ઇરનીષીન

2351

127 મ્ણીદ ઇઅઞફીમૉફ ળદૂવીવ

રનન. ઉઞફૉળ (઼ૂ)

ઇુપક્ષગ ઉઞફૉળ ૂફૂ ગજૉળૂ, ળીપફબૃળ ષદૃર્શ, ઼.઼.ફ.ુફ.ુવ.ફરર્ની ઇઽૂષડૂ ઼અગૃવ, ળીપફબૃળ, ુઞ. બીડથ

2352

128 ઙીરૉદૂ ગૅ થીવ ળીઞૉન્ ગૃ રીળ

ઞૃ .ુફળૂક્ષગ

રનનફૂસ ુફલઅ ગ ૂ, ગીફૄફૂ રીબ ુષ ીફ ઇફૉ ગર્ી.઼ૃ. મઽૃ રીશૂ યષફ, ૂજો રીશ,િઽઅ રદફઙળ , ુઞ. મી.ગીઅ.

2353

129 બઅણલી ગષફગૃ રીળ લ્ઙૉસજઅ

ઞૃ . ગવીગર્

મીઙીલદ ુફલીરગ ૂફૂ ગજૉળૂ, ગૅ ુહયષફ , ઼ૉગડળ-૩૨/ઑ, ઙીઅપૂફઙળ

2354

130 જોીપળૂ ઼ૃઽી઼ગૃ રીળ ઽળૉ સયીઉ

ઞૃ . ગવીગર્

મીઙીલદ ુફલીરગ ૂફૂ ગજૉળૂ, ગૅ ુહયષફ , ઼ૉગડળ-૩૨/ઑ, ઙીઅપૂફઙળ

2355

131 જીષણી સૂદવમૉફ ુષકર્રુ઼અઽ

ઞૃ . ગવીગર્

મીઙીલદ ુફલીરગ ૂફૂ ગજૉળૂ, ગૅ ુહયષફ , ઼ૉગડળ-૩૨/ઑ, ઙીઅપૂફઙળ

2356

132 મીળ્ડ જી ી ુબન્ડૃ

ઞૃ . ગવીગર્

મીઙીલદ ુફલીરગ ૂફૂ ગજૉળૂ, ગૅ ુહયષફ , ઼ૉગડળ-૩૨/ઑ, ઙીઅપૂફઙળ

2357

133 સીઽ િગઅ ઞવ ઇઅિગદયીઉ

ઞૃ . ગવીગર્

મીઙીલદ ુફલીરગ ૂફૂ ગજૉળૂ, ગૅ ુહયષફ , ઼ૉગડળ-૩૨/ઑ, ઙીઅપૂફઙળ

2358

134 ળીથીષદ ગૃ વિનબ ુષથુ઼અઽ

ઞૃ . ગવીગર્

મીઙીલદ ુફલીરગ ૂફૂ ગજૉળૂ, ગૅ ુહયષફ , ઼ૉગડળ-૩૨/ઑ, ઙીઅપૂફઙળ

2359

135 જીઅનષીથૂ ઞલૉસ લીરવીવ

ઞૃ . ગવીગર્

઼અલૃગદ ઘૉદૂ ુફલીરગ ૂ(ઞ.઼.)ફૂ ગજૉળૂ, ષણ્નળી ુષયીઙ, ગ્ઢૂ ગઅ બીઋન્ણ, ળીષબૃળ, ષણ્નળી

2360

136 સીઽ ુજળીલૃ િનફૉસજઅ

ઞૃ . ગવીગર્

઼અલૃગદ ઘૉદૂ ુફલીરગ ૂ(ઞ.઼.)ફૂ ગજૉળૂ, ષણ્નળી ુષયીઙ, ગ્ઢૂ ગઅ બીઋન્ણ, ળીષબૃળ, ષણ્નળી

2361

137 જોીઽીથ ષથુ઼અઽ ફીધૃુ઼અઽ

ઈ. બ્. ગ્.

઼ૉફીબુદ ૂ, ળી.ઇ. બ્. નશ, ઞૃ ધ-૩૭, ક. ઑફ. જી. ઼ૂ. બીવીષી઼થી , રઽૉ ઼ીથી

2362

ળૉ િણલ્ કબળૉ ડળ(ષીલળવૉસ)

઼ૉફીબુદ ૂ, ળી.ઇ. બ્. નશ, ઞૃ ધ-૩૭, ક. ઑફ. જી. ઼ૂ. બીવીષી઼થી , રઽૉ ઼ીથી

2363

139 ઢીગ્ળ ઇુરદ ઋરૉનજી

ળૉ િણલ્ કબળૉ ડળ(ષીલળવૉસ)

઼ૉફીબુદ ૂ, ળી.ઇ. બ્. નશ, ઞૃ ધ-૩૭, ક. ઑફ. જી. ઼ૂ. બીવીષી઼થી , રઽૉ ઼ીથી

2364

140 ષળૂલી ઼ુજફગૃ રીળ ર્ુદયીઉ

ઞૃ . ગવીગર્

ુષયીઙૂલ ઼અલૃગદ બસૃબીવફ ુફલીરગ ૂફૂ ગજૉળૂ, ષણ્નળી ઞલ્દૂ ઼ગર્ વ બી઼ૉ, સી ૂ ૂઞ બી઼ૉ, ષણ્નળી ુષ. ષણ્નળી

2365

141 જોીપળૂ ળ્ફગ ઇરૅદવીવ

ગવીગર્

ફી. ગવૉગડળ ૂ ફૂ ગજૉળૂ, ર્ણી઼ી , ુઞ ી ઼ૉષી ઼નફ, ુઞ. ઇળષ ૂ

2366

138

જાબુદ ુષસીવગૃ રીળ જરફયીઉ

2349

142 ર્રૂફ ઼ઉનઇફષળ ગી઼રયીઉ

મીઙીલદ ઇુપગીળૂ

ફી. મીઙીલદ ુફલીરગ ૂફૂ ગજૉળૂ, બ્વ્ગ ફઅ. ૩, રફઅ. ઑ઼-૪, મૂજો રીશ, ુઞ ી ઼ૉષી ઼નફ, રઽૉ ઼ીથી

2367

143 જોહૂ ુષળૉ ન્ ગૃ રીળ રૃગૉસયીઉ

મીઙીલદ ઇુપગીળૂ

ફી. મીઙીલદ ુફલીરગ ૂફૂ ગજૉળૂ, બ્વ્ગ ફઅ. ૩, રફઅ. ઑ઼-૪, મૂજો રીશ, ુઞ ી ઼ૉષી ઼નફ, રઽૉ ઼ીથી

2368

144 નૉ઼ીઉ ષૉવજીયીઉ ફળ઼ઙીજી

મીઙીલદ ઇુપગીળૂ

ફી. મીઙીલદ ુફલીરગ ૂફૂ ગજૉળૂ, બ્વ્ગ ફઅ. ૩, રફઅ. ઑ઼-૪, મૂજો રીશ, ુઞ ી ઼ૉષી ઼નફ, રઽૉ ઼ીથી

2369

145 કટી ઼જૂફગૃ રીળ ળુ રગીઅદયીઉ

ઓી. ઼વીરદૂ ઇફૉ ષી. ઇુપ.

રનન. ુફલીરગ,ઓી ્ુઙગ ઼વીરદૂ ઇફૉ ષી ધલફૂ ગજૉળૂ, ઙૃ ીળી જ્ગણૂ બી઼ૉ, ઉન્નૂળી રીઙર્, જારફઙળ

2370

146 ળીઞબૃદ રિઽબદુ઼અઽ મશનૉષુ઼અઽ

બસૃુજિગત઼્ી ઇુપ.

ુષ દળથ ુસક્ષથ ુફલીરગ ૂ ગીરપૉફૃ લૃુફષુ઼ર્ડૂ , ગરર્લ્ઙૂ યષફ, ઼ૉ. ૩૨/ઑ, ઙીઅપૂફઙળ

2371

147 સીઽ ઞોફર યૄબૉન્ ગૃ રીળ

લીખ્લીદી

ઈજીલર્ ૂ, ઼ૂ.લૃ. સીઽ બ્વૂડૉ ગફૂગ મ્ણી દવીષ બી઼ૉ, જી.ઈઉ. ણૂ.઼ૂ. ઑળૂલી, ઼ૃળૉન્ ફઙળ

2372

148 ળીથી ઽહર્વ ળરૉસયીઉ

ભૂજીલ્ધૉળીબૂ ડ

રૃખ્લ જી ી દમૂમૂ ઇુપગીળૂ ઼ઽ ુ઼ષૂવ ઼ઞર્ફ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઞફળવ ઽ્ુ બડવ ,ળીઞબૂબવી ,જી. ફરર્ની

2373

149 ઼ૃળદૂ ુમફૂદી ર્ઽફવીવ

મીશળ્ઙ ુફ થીઅદ

ઇુપક્ષગ ૂ , ળૉ . ઽ્. ઇફૉ ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ , ઼્ફઙત ુઞ.દીબૂ

2374

150 જોીપળૂ ુ લઅગી ુરફૉસયીઉ

નઅદ ઼ઞર્ફ

ઇુપક્ષગ ૂ , ળૉ . ઽ્. ઇફૉ ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ , ઼્ફઙત ુઞ.દીબૂ

2375

151 ષઽ્ુફલી ઞલી મજૃયીઉ

ઑફૉ ધૉ઼ૂલ્વ્જી ડ

ઇુપક્ષગ ૂ , ળૉ . ઽ્. ઇફૉ ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ , વૂરઘૉણી, ુઞ. નીઽ્ન

2376

152 િણઅ ણ્ળ ુફુહદગૃ રીળ વૃગયીઉ

નઅદ ઼ઞર્ફ

ઇુપક્ષગ ૂ , ળૉ . ઽ્. ઇફૉ ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ , વૂરઘૉણી, ુઞ. નીઽ્ન

2377

153 ળીથી જીઙળ ુષફ્નજઅ

ભૂજીલ્ધૉળીબૂ ડ

ઇુપક્ષગ ૂ , ળૉ . ઽ્. ઇફૉ ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ , વૂરઘૉણી, ુઞ. નીઽ્ન

2378

154 બૃળ્િઽદ ુષબૃવગૃ રીળ યીસઅગળ

ફી. રીરવદનીળ

ફી. ગવૉગડળ ૂફૂ ગજૉળૂ , ગૃ ુદલીથી , ુઞ. બ્ળમઅનળ

2379

]
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155 રૉ઼િળલી ઞલ ૂમૉફ ગીુન્દયીઉ

ઞૃ . ગવીગર્

156 બળરીળ ફડષળવીવ ગૉ સૃયીઉ
157 બડૉ વ રફ્ઞગૃ રીળ ઙરફયીઉ

ા

ક :- ગાંધીનગર

બસૃબીવફ ુફલીરગ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઼ૉગડળ -૩૨/ઑ, ગૅ ુહયષફ , ઙીઅપૂફઙળ

2380

ઽ. બ્. ઼. ઉ.

ગજૉળૂ ઇુપક્ષગ ૂ, બ્વૂ઼ ઽૉ ણ ગષીડર્ ઼ બૄષર્ ગચ્ઝ , ઙીઅપૂપીર, મૂણૂષૂફૂ મીઞૃ રી, ઙીઅપૂપીર

2381

બ્. ઼. ઉ.

ગજૉળૂ ઇુપક્ષગ ૂ,બીવૉઞ બ્વૂ઼ ડૉ સફ, ય જ ુઞ. ય જ

2382

158 ઼ીબળી ફલફ ગૉ સીયીઉ

નઅદ ઼ઞર્ફ

ઇુપક્ષગ ૂ , ળૉ . ઽ્. ઇફૉ ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ ,વઘદળ, ુઞ. ઼ૃળૉન્ ફઙળ

2383

159 ષીશી ગળથુ઼અઽ ભદૉઽુ઼અઽ

બૉધ્વ્જી ડ

ઇુપક્ષગ ૂ ૂળીર ળીઞૉન્ ુ઼અઽજી ઞફળવ ઽ્ુ બડવ , વીંમણૂ, ુઞ. ઼ૃળૉન્ ફઙળ

2384

160 જોીપળૂ સુરર્ ી ઉ ળયીઉ

ઑફૉ ધૉડૂ ડ

ઇુપક્ષગ ૂ ,ઞફળવ ઽ્ુ બડવ , ુષ઼ફઙળ

2385

161 ય બીધર્ જઅ ગૃ રીળ

નઅદ ઼ઞર્ફ

ઇુપક્ષગ ૂ , ળૉ . ઽ્. ઇફૉ ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ ,ગઢવીવ, મ઼ ડૉ ન્ણફૂ ઼ીરૉ ગઢવીવ ુઞ. ઘૉણી

2386

162 ષરીર્ ળુ રગી ુ઼ન્પૃયીઉ

ભૂજીલ્ધૉળીબૂ ડ

ઇુપક્ષગ ૂ , ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ , ઼ીનળી , ુઞ. ઙીઅપૂફઙળ

2387

163 ઙીરૂદ દીબયીઉ ઇરળુ઼ઽ

બ્. ઉ.

ગજૉળૂ ઇુપક્ષગ ૂ,બ્વૂ઼ ઉન઼્.(ષઽૂષડ) બ્વૂ઼ રૃખ્લ રધગ ઇરનીષીન સઽૉ ળ

2388

164 રગષીથી ઇઞલ ુષ વયીઉ

ઽ. બ્. ઼. ઉ.

ગજૉળૂ ઇુપક્ષગ ૂ,બ્વૂ઼ ઉન઼્.(ષઽૂષડ) બ્વૂ઼ રૃખ્લ રધગ ઇરનીષીન સઽૉ ળ

2389

165 ઢગગળ િઽફવ યળદગૃ રીળ

઼ૃબળષીઉટળ ઉન્ ડર્ ગડળ

ઈજીલર્ ૂ ઓી ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી ઼ૂ.ષૂ.ડૂ. વૉ઼. ઑ઼.ડૂ. બવીથી, ુઞ. ઘૉણી

2390

166 ઼ૃધીળ િઽળૉ ફગૃ રીળ ઼ૃળૉસયીઉ

઼ૃબળષીઉટળ ઉન્ ડર્ ગડળ

ઈજીલર્ ૂ ઓી ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી ઼ૂ.ષૂ.ડૂ. વૉ઼. ઑ઼.ડૂ. બવીથી, ુઞ. ઘૉણી

2391

167 જોહૂ રો ૂ ફળૉ સગૃ રીળ

નઅદ ઼ઞર્ફ

ઇુપક્ષગ ૂ , ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ , ઈદળ઼ૃઅમી, ુઞ. ઘૉણી

2392

168 રઽૉ દી ગૃ ુદ િનફૉસ

કગલૃબૉસફવધૉળીબૂ ડ

દમૂમૂ ઇપૂક્ષગ ૂ,ઑ઼. ઑ઼. જી. ઽ્ુ બડવ , ષણ્નળી

2393

169 ળીઢષી ુફવૉસ ળરૉસયીઉ

ભૂજીલ્ધૉળીબૂ ડ

દમૂમૂ ઇપૂક્ષગ ૂ,ઑ઼. ઑ઼. જી. ઽ્ુ બડવ , ષણ્નળી

2394

170 બળરીળ જીફવ બૃ ગળળીલ

ભૂજીલ્ધૉળીબૂ ડ

ઇુપક્ષગ ૂ , ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ , કણ, ુઞ. ઈથઅન

2395

171 ર્ળિણલી ગીફજીયીઉ ઙથૉસયીઉ

ધૂલૉડળ ડૉ ગફૂુસલફ

ઽ્. ઑણરૂફૂ ડર્ ડળ ૂ, ઙૃઞળીદ ગૉ ન઼્ળ ઑન્ણ િળ઼જર્ ઉન્ ડડલૃડ, ઑર. બૂ. સીઽ ગૉ ન઼્ળ ઽ્. ુ઼ુષવ ગૉ મ્બ઼,પૂ ઇ઼ીળષી, ઇરનીષીન

2396

172 બડૉ વ ુફવૉસ સઅગળયીઉ

઼ઽી. ઞૃ . ગવીગર્

ઽ્. ઑણરૂફૂ ડર્ ડળ ૂ, ઙૃઞળીદ ગૉ ન઼્ળ ઑન્ણ િળ઼જર્ ઉન્ ડડલૃડ, ઑર. બૂ. સીઽ ગૉ ન઼્ળ ઽ્. ુ઼ુષવ ગૉ મ્બ઼,પૂ ઇ઼ીળષી, ઇરનીષીન

2397

173 ષો ળ્રી ઇદૃવગૃ રીળ

ઞૃ . ભીરીર્ુ઼ ડ

ઽ્. ઑણરૂફૂ ડર્ ડળ ૂ, ઙૃઞળીદ ગૉ ન઼્ળ ઑન્ણ િળ઼જર્ ઉન્ ડડલૃડ, ઑર. બૂ. સીઽ ગૉ ન઼્ળ ઽ્. ુ઼ુષવ ગૉ મ્બ઼,પૂ ઇ઼ીળષી, ઇરનીષીન

2398

174 ળીઢ્ણ ુબન્ગવ યીફૃ ઼ીન

ઞૃ . ભીરીર્ુ઼ ડ

ઽ્. ઑણરૂફૂ ડર્ ડળ ૂ, ઙૃઞળીદ ગૉ ન઼્ળ ઑન્ણ િળ઼જર્ ઉન્ ડડલૃડ, ઑર. બૂ. સીઽ ગૉ ન઼્ળ ઽ્. ુ઼ુષવ ગૉ મ્બ઼,પૂ ઇ઼ીળષી, ઇરનીષીન

2399

175 બળૂઘ ક્ષરી ળીઞફયીઉ

ભૂજીલ્ધૉળીબૂ ડ

ઇુપક્ષગ ૂ , ળૉ . ઽ્. ઇફૉ ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ ,બીડણૂ , ુઞ. ઼ૃળૉન્ ફઙળ

2400

176 ણીયૂ ગળફ ઼ૂ.

દમૂમૂ ઇુપગીળૂ

ઇુપક્ષગ ૂ , ળૉ . ઽ્. ઇફૉ ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ ,બીડણૂ , ુઞ. ઼ૃળૉન્ ફઙળ

2401

177 ઢગગળ લૉસીમૉફ ઼ૄલર્ગીન્દ

નઅદ ઼ઞર્ફ

ઇુપક્ષગ ૂ , ળૉ . ઽ્. ઇફૉ ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ ,બીડણૂ , ુઞ. ઼ૃળૉન્ ફઙળ

2402

178 ળ્િઽદ રુફહયીઉ બળ઼્ રયીઉ

ઞફળવ ઼ઞર્ફ

ઇુપક્ષગ ૂ , ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ , બ્ળ ુઞ. ષણ્નળી

2403

179 ઢગગળ િનક્ષૂદગૃ રીળ િગળૂડગૃ રીળ

નઅદ ઼ઞર્ફ

ઇુપક્ષગ ૂ , ળૉ . ઽ્. ઇફૉ ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ ,ધ્શ , દી. ગણૂ, ુઞ. રઽૉ ઼ીથી

2404

180 ઼્વઅગૂ િઽદૉહ બૃ હ્ રયીઉ

ભૂજીલ્ધૉળીબૂ ડ

ઇુપક્ષગ ૂ , ળૉ . ઽ્. ઇફૉ ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ ,ધ્શ , દી. ગણૂ, ુઞ. રઽૉ ઼ીથી

2405

181 ઙૃઞળીધૂ ળ્ફગ ુઙળૂસગૃ રીળ

નઅદ ઼ઞર્ફ

ઇુપક્ષગ ૂ , ળૉ . ઽ્. ઇફૉ ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ ,ગ લીથબૃળી , દી. ગણૂ, ુઞ. રઽૉ ઼ીથી

2406

182 બીણષૂ ષૂળ઼ીંઙ ઋનૉ઼ીંઙ

બ્. ઼. ઉ.

બ્વૂ઼ ગુર ળ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઙીલગષીણ ઽષૉવૂ બ્વૂ઼ ડૉ સફ, ઇરનીષીન સઽૉ ળ

2407

183 ગવીળી ઼ૃફૂવયીઉ નૉષૂ઼ીંઙ

બ્. ઼. ઉ.

બ્વૂ઼ ગુર ળ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઙીલગષીણ ઽષૉવૂ બ્વૂ઼ ડૉ સફ, ઇરનીષીન સઽૉ ળ

2408

184 મીળૂલી િગળથુ઼અઽ ષીચુ઼અઽ

બ્. ઼. ઉ.

બ્વૂ઼ ગુર ળ ૂફૂ ગજૉળૂ, રુથફઙળ બ્વૂ઼ ડૉ સફ, ઇરનીષીન સઽૉ ળ

2409

185 ુ઼અઽ યીષૉસ જન્ બીવુ઼અઽ

રનન. ઉઞફૉળ

ગી. ઉઞફૉળ ૂફૂ ગજૉળૂ, બી. લ્. ુષ. -૬, ુફરીર્થ યષફ, ઼ૉ.-૩૨, ઙીઅપૂફઙળ

2410

]

ઉ ચ ેણી- હ દ પર

નવે બર-2017

ા

ક :- ગાંધીનગર

186 બડૉ વ િનબૉસગૃ રીળ યૃળીયીઉ

મીઙીલદ ઇુપગીળૂ

મીઙીલદ ુફલીરગ ૂફૂ ગજૉળૂ, ગૅ ુહયષફ , ઼ૉગડળ-૩૨/ઑ, ઙીઅપૂફઙળ

2411

187 બડૉ વ ુફદવગૃ રીળૂ ફષફૂદયીઉ

મીઙીલદ ઇુપગીળૂ

મીઙીલદ ુફલીરગ ૂફૂ ગજૉળૂ, ગૅ ુહયષફ , ઼ૉગડળ-૩૨/ઑ, ઙીઅપૂફઙળ

2412

188 સૃગવ િનબીવૂમૉફ રઽૉ ન્ ગૃ રીળ

ષો ીફૂગ ઇુપગીળૂ

ષઽૂષડૂ ઇુપગીળૂ ૂ,ઙૃઞળીદ નૃહથ ુફલઅ થ મ્ણર્ ,ષણૂ ગજૉળૂ, બલીર્ષળથ યષફ, ઼ૉ. ૩૨/ઑ, ઙીઅપૂફઙળ

2413

189 ષળજાથૂ ઼ૃુફદી ઞઙનૂસયીઉ

ષો ીફૂગ ઇુપગીળૂ

ષઽૂષડૂ ઇુપગીળૂ ૂ,ઙૃઞળીદ નૃહથ ુફલઅ થ મ્ણર્ ,ષણૂ ગજૉળૂ, બલીર્ષળથ યષફ, ઼ૉ. ૩૨/ઑ, ઙીઅપૂફઙળ

2414

190 ળીઢષી ળીગૉ સયીઉ ગફૃયીઉ

ફી. ઼ૉગસફ ઇુપ.

઼ૉગસફ ઇુપગીળૂ ૂ. ગૅ ુહ ઇફૉ ઼ઽગીળ બ્વ્ગ ફઅ. ૭/૩, રીશ, ુષ. ઼ુજષીવલ , ઙીઅપૂફઙળ

2415

191 બડૉ વ ળુષ િનફૉસયીઉ

ફી. ઼ૉગસફ ઇુપ.

઼ૉગસફ ઇુપગીળૂ ૂ. ગૅ ુહ ઇફૉ ઼ઽગીળ બ્વ્ગ ફઅ. ૭/૩, રીશ, ુષ. ઼ુજષીવલ , ઙીઅપૂફઙળ

2416

192 જોીપળૂ ઙ્ગૃ વગૃ રીળ ઙ્ુષઅનયીઉ

ફી. ઼ૉગસફ ઇુપ.

઼ૉગસફ ઇુપગીળૂ ૂ. ગૅ ુહ ઇફૉ ઼ઽગીળ બ્વ્ગ ફઅ. ૭/૩, રીશ, ુષ. ઼ુજષીવલ , ઙીઅપૂફઙળ

2417

193 બડૉ વ પષવગૃ રીળ ઙ્બીવયીઉ

બ્. ઼. ઉ.

બ્વૂ઼ ઇુપક્ષગ ૂફૂ ગજળૂ, ઇઅગવૉ ળ સઽૉ ળ બ્વૂ઼ ડૉ સફ, ુઞ. ય જ

2418

194 બળરીળ િનસી ુષફ્નયીઉ

ઉન્ષૉ ડૂઙૉડળ

બસૃબીવફ ુફલીરગ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઼ૉગડળ -૩૨/ઑ, ગૅ ુહયષફ , ઙીઅપૂફઙળ

2419

195 જીષણી ઽૉ દવમી ુટવૃુ઼અઽ

ઉન્ષૉ ડૂઙૉડળ

બસૃબીવફ ુફલીરગ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઼ૉગડળ -૩૨/ઑ, ગૅ ુહયષફ , ઙીઅપૂફઙળ

2420

196 બડૉ વ ઼ૃઞવ ુષ ણુયીઉ

઼ઽી. ર્ડળ ષીઽફ ુફળૂક્ષગ

197 બડૉ વ ુબન્ડૃ ગીુન્દવીવ

઼ઽી. ર્ડળ ષીઽફ ુફળૂક્ષગ

198 બડૉ વ ઈુસહગૃ રીળ ઼ૃળૉસયીઉ

દમૂમૂ ઇુપગીળૂ

ઇુપક્ષગ ૂ , ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ , ુમુવલી ુઞ. બીડીથ

2423

199 ઼ીષપળૂલી દ્ળવ ઞલૉસયીઉ

નઅદ ઼ઞર્ફ

ઇુપક્ષગ ૂ , ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ , ુમુવલી ુઞ. બીડીથ

2424

200 સીઽ ુષળવ ફષફૂદવીવ

નઅદ ઼ઞર્ફ

ઇુપક્ષગ ૂ , ળૉ . ઽ્. ઇફૉ ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ , ઼્જી ી, ુઞ.ઈથઅન

2425

201 મૃડીથૂ ુફુદફ રફૃયીઉ

દમૂમૂ ઇુપગીળૂ

ઇુપક્ષગ ૂ , ળૉ . ઽ્. ઇફૉ ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ , ઼્જી ી, ુઞ.ઈથઅન

2426

202 બડૉ વ ઉસીફ ગૉ સષવીવ

નઅદ ઼ઞર્ફ

ઇુપક્ષગ ૂ , ળૉ . ઽ્. ઇફૉ ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ - ગણૂ, ુઞ. રઽૉ ઼ીથી

2427

203 ળીષ ઞલગૃ રીળ ઼ૃયીહજઅ

ભૂજીલ્ધૉળીબૂ ડ

ઇુપક્ષગ ૂ , ળૉ . ઽ્. ઇફૉ ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ - ણૉ ઼ળ, ુઞ. ષણ્નળી

2428

ીનૉુસગ ષીઽફ લષઽીળ ગુર ળ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઼ૃયીહુ ઞ બી઼ૉ, ઇરનીષીન

2421

ીનૉુસગ ષીઽફ લષઽીળ ગુર ળ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઼ૃયીહુ ઞ બી઼ૉ, ઇરનીષીન

2422

204 ણીયૂ ઇુફવગૃ રીળ યૂઘીયીઉ

દમૂમૂ ઇુપગીળૂ

ઇુપક્ષગ ૂ , ળૉ . ઽ્. ઇફૉ ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ - ષણઙીર, ુઞ. મ. ગીઅ.

2429

205 બળરીળ િનવૂબુ઼અઽ ઼ીરઅદુ઼અઽ

નઅદ ઼ઞર્ફ

ઇુપક્ષગ ૂ , ળૉ . ઽ્. ઇફૉ ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ - ષણઙીર, ુઞ. મ. ગીઅ.

2430

206 ુષળ્વી સુસગીઅદ ુષગડળયીઉ

ફી.રીરવદનીળ

ગવૉગડળ ૂ ફૂ ગજૉળૂ, ઞ. ઼ૃ., ષવ઼ીણ

2431

207 ઙ્િઽવ લ્ઙળીઞુ઼અઽ રઽૉ ન્ ુ઼અઽ

ગવીગર્

રીરવદનીળ ૂ , રીરવદનીળફૂ ગજૉળૂ, મીમળી ળીઞગ્ડ- યીષફઙળ ળ્ણ,મીમળી ,ુઞ.ઇરળૉ વૂ

2432

208 સૉઘ ટરૂ નૂફ ઉવરૃનૂફ

બ્. ઼. ઉ.

બ્વૂ઼ ઇુપક્ષગ ૂફૂ ગજળૂ, ય જ સઽૉ ળ બ્વૂ઼ ડૉ સફ, ુઞ. ય જ

2433

209 રગષીથી ઼ીવ્રૂ ઘૃસીવયીઉ

ઈ઼ૂ ડન્ડ

ુ ુન઼્ . ઼ૂષૂવ ઞઞ ૂ, ુ ન઼્ૂબીવ ઼ૂષૂવ ગ્ડર્ , મ્ળ઼ન

2434

210 રગષીથી પરન્ યીઉ ળથઝ્ણયીઉ

ઈ઼ૂ ડન્ડ

ુ ુન઼્ . ઼ૂષૂવ ઞઞ ૂ, ુ ન઼્ૂબીવ ઼ૂષૂવ ગ્ડર્ , મ્ળ઼ન

2435

211 રગષીથી ગ બૉસ ગીન્દૂવીવ

ઈ઼ૂ ડન્ડ

ુ ુન઼્ . ઼ૂષૂવ ઞઞ ૂ, ુ ન઼્ૂબીવ ઼ૂષૂવ ગ્ડર્ , મ્ળ઼ન

2436

212 સૉઘી નૉષજીયીઉ ઽરૂળયીઉ

ભૂ ણરૉફ

રનનફૂસ રત્ લ્ ્ઙ ુફલીરગફૂ ગજૉળૂ , રદ લ ુષવી-૩, ઼ૃરૉળ ગવમ ળ્ણ, જારફઙળ

2437

213 ર્નૂ િઽળૉ ફ બૃ બષનફ

ુષરી દમૂમૂ ઇુપગીળૂ

રૃખ્લ ુષરી દમૂમૂ ઇુપગીળૂ ૂફૂ ગજૉળૂ, ગી. ળી. ુષ. લ્. ણૂ. ૩૮, રગળબૃળી , ષણ્નળી

2438

રૉફૉઞળ

ુફલીરગ ૂ ઙૃઞળીદ ઉગ્વ્જી ગુરસફ બ્વ્ગફઅ. ૩૱ /૩ રીશ, ઋ ્ઙ યષફ, ઼ૉ. ૩૩, ઙીઅપૂફઙળ

2439

215 લીનષ રફફગૃ રીળ ઼ૃળૉસગૃ રીળ

નઅદ ઼ઞર્ફ

રૃખ્લ જી ી દમૂમૂ ઇુપગીળૂ ઼ઽ ુ઼ષૂવ ઼ઞર્ફ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઞફળવ ઽ્ુ બડવ ,બીડથ ુઞ. બીડથ

2440

216 બડૉ વ ઈુસહગૃ રીળ ણીઽલીયીઉ

રનન. ઉઞફૉળ

214

ય વ્રૉસગૃ રીળ દીબયીઉ

ફી. ગી. ઉઞફૉળ ૂફૂ ગજૉળૂ, બી. લ્. બૉ. ુષ. -૪૬, બી. લ્. યષફ , ઼ૉ.- ૩૮, ઙીઅપૂફઙળ

2441

]

ઉ ચ ેણી- હ દ પર

નવે બર-2017

217 જાનષ ષોસીવૂ ઞૉ઼ીંઙયીઉ

ઞૃ . ગવીગર્ ગર ડીઉબૂ ડ

218 રગષીથી ુષળવ મૂ.

ઇુપક્ષગ

219 ઞોફ ઼ૃુરદ ળીઞૉસયીઉ

લીખ્લીદી

ા

઼ૉડવરૉન્ડ ગુરસફળ ઇફૉ ઞરૂફ નભદળ ુફલીરગ ૂ , ઙૃ. ળી. ઘ-૭ ઼ગર્ વ, ઼ૉ. ૩૬, ઙીઅપૂફઙળ

ક :- ગાંધીનગર

2442

ઇુપક્ષગ ૂ , ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ , પ્શગી ુઞ. ઇરનીષીન

2443

ઈજીલર્ ૂ ઼ળગીળૂ બ્વૂડૉ ગફૂગ, ડીડી ડૉ વૂગ્રફૂ ઼ીરૉ, ઼ૉ. ૪૮, ઙીઅપૂફઙળ

2444

220 સૃગવી ુપળૉ ફગૃ રીળ ુષ ણુ ઼ીન

ઞૃ . ગવીગર્

ુઞ ી ક્ષલ ઇુપગીળૂ ૂ, ુઞ ી ક્ષલ ગૉ ન્ ,ઞૃ ફૂ ુ઼ષૂવ ઽ્. મઙષીણી નળષીજા મઽીળ, બીડથ

2445

221 જોહૂ ુફ વ રઽૉ સગૃ રીળ

઼ૂુફ. રૉફૉઞળ

ુફલીરગ ૂ ઙૃઞળીદ ઉગ્વ્જી ગુરસફ બ્વ્ગફઅ. ૩૱ /૩ રીશ, ઋ ્ઙ યષફ, ઼ૉ. ૩૩, ઙીઅપૂફઙળ

2446

222 સીઽ ુષથી ઞૉ.

નઅદ ઼ઞર્ફ

રૃખ્લ જી ી દમૂમૂ ઇુપગીળૂ ઼ઽ ુ઼ષૂવ ઼ઞર્ફ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઞફળવ ઽ્ુ બડવ ,ળીઞબૂબશી ુઞ. ફરર્ની

2447

223 ઈિઽળ વીવજીયીઉ રૉબીયીઉ

રનન. બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ

ીનૉુસગ ઇુપગીળૂ ૂ,ઙૃઞળીદ નૃહથ ુફલઅ થ મ્ણર્ , પ્વ્ડ ફઅ. ઼ૂ-૩/૩૩૯/૫,જી. ઈઉ. ણૂ. ઼ૂ. ફરર્નીફઙળ, ય જ .

2448

224 યૃષી યૃુરગી ઇસ્ગયીઉ

રનન. બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ

ીનૉુસગ ઇુપગીળૂ ૂ,ઙૃઞળીદ નૃહથ ુફલઅ થ મ્ણર્ , પ્વ્ડ ફઅ. ઼ૂ-૩/૩૩૯/૫,જી. ઈઉ. ણૂ. ઼ૂ. ફરર્નીફઙળ, ય જ .

2449

225 બડૉ વ ુષઞલગૃ રીળ ગીઅુદવીઅવ

રનન. બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ

ીનૉુસગ ઇુપગીળૂ ૂ,ઙૃઞળીદ નૃહથ ુફલઅ થ મ્ણર્ , પ્વ્ડ ફઅ. ઼ૂ-૩/૩૩૯/૫,જી. ઈઉ. ણૂ. ઼ૂ. ફરર્નીફઙળ, ય જ .

2450

226 ઼્ફૂ બીુધર્ગ રઽૉ સગૃ રીળ

રનન. બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ

ીનૉુસગ ઇુપગીળૂ ૂ,ઙૃઞળીદ નૃહથ ુફલઅ થ મ્ણર્ , પ્વ્ડ ફઅ. ઼ૂ-૩/૩૩૯/૫,જી. ઈઉ. ણૂ. ઼ૂ. ફરર્નીફઙળ, ય જ .

2451

227 ળીઢ્ણ સીઅદ મીમૃવીવ

દમૂમૂ ઇુપગીળૂ

228 ઙ઼્ીઉ િનવૂબઙૂળ ઼ૃઘવીવઙૂળ

ઇુપક્ષગ ૂ , ળૉ . ઽ્. ઇફૉ ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ - રૉચળઞ, ુઞ. ઇળષ ૂ

2452

દમૂમૂ ઇુપગીળૂ

ઇુપક્ષગ ૂ , ીધુરગ ઈ. ગૉ ન્ , ની઼ી, દી. વૂરઘૉણી, ુઞ.નીઽ્ન.

2453

બ્. ઼. ઉ.

બ્વૂ઼ ઇુપક્ષગ ૂફૂ ગજળૂ, ઼ૉગડળ-૪૯, ઙીઅપૂફઙળ

2454

230 જાનષ િનુગ્ષઞલ ળીરયીઉ

કિભ઼ ઈ઼ૂ ડન્ડ

઼ૉગસફ ઇુપગીળૂ ૂ. બ્વ્ગ ફઅ. ૯, ફ. ઞ. ઼અ. બી. બૃ. ઇફૉ ગ બ઼ળ ુષ. ઼ુજષીવલ , ઙીઅપૂફઙળ

2455

231 ળીઢ્ણ ુસ બળીઞુ઼અઽ યષીફુ઼અઽ

ઇ. રનન. ઉઞફૉળ

ફી. ગી. ઉઞફૉળ ૂફૂ ગજૉળૂ, બી. લ્. બૉ. ુષ. -૩૪, બ્વ્ગ ફઅ. ૪, ઞૃ ફી ઼ુજષીવલ , ઙીઅપૂફઙળ

2456

232 ઢગગળ ુદગ ઇુફવ

નઅદ ઼ઞર્ફ

ઇુપક્ષગ ૂ , ળૉ . ઽ્. ઇફૉ ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ - ુષજાબૃળ , ુઞ. રઽૉ ઼ીથી

233 બળૂઘ ફ દી ઙ્ુષઅનયીઉ

નઅદ ઼ઞર્ફ

ઇુપક્ષગ ૂ , ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ , સઅઘૉ ળ ુઞ. બીડીથ

2458

234 જોીપળૂ િનબૂગી વીવજીયીઉ

રનન. ઉઞફૉળ

ગી. ઉઞફૉળ ૂફૂ ગજૉળૂ, રી. ર. ુષયીઙ ળૉ ષૉ ડૉ સફ બીઝશ , ઼ૉ ઼ડૉ ક્ષ કિભ઼ બી઼ૉ , બીડથ

2459

229

જાબુદ ુષઞલયીઉ ળીરયીઉ

2457

235 નૉ઼ીઉ ુષ ણુયીઉ યીદયીઉ

રનન. ઉઞફૉળ

ફી. ગી. ઉઞફૉળ ૂફૂ ગજૉળૂ, ગીલવી ઞ. ુ઼અ. બૉડી ુષ. - ફઘ ીથી , ગચ્ઝ.

2460

236 બીળૉ ઘ િગઅ ઞવ ઞઙનૂસયીઉ

ગવીગર્

઼ૉગસફ ઇુપગીળૂ ૂ. બ્વ્ગ ફઅ. ૩૩/૮, રઽૉ ઼ૃવ ુષ. ઼ુજષીવલ , ઙીઅપૂફઙળ

2461

ર્ ઇઞરવયીઉ
237 જોીપળૂ ઇઞૃ ફ

દમૂમૂ ઇુપગીળૂ

ઇુપક્ષગ ૂ , ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ , રઽૉ શીષ ુઞ. ઈથઅન

2462

238

લી઼ પરસ ઙૂળૂસજઅ

239 બળરીળ ુષઞલગૃ રીળ ષથીળસૂયીઉ

નઅદ ઼ઞર્ફ

રૃખ્લ જી ી દમૂમૂ ઇુપગીળૂ ઼ઽ ુ઼ષૂવ ઼ઞર્ફ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઞફળવ ઽ્ુ બડવ ,મ્ડીન ુઞ. મ્ડીન

2463

દમૂમૂ ઇુપગીળૂ

રૃખ્લ જી ી દમૂમૂ ઇુપગીળૂ ઼ઽ ુ઼ષૂવ ઼ઞર્ફ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઞફળવ ઽ્ુ બડવ ,ય જ

2464

240 ઇરળજ્શૂ ઞલિગસફ જીષળીઞ

મીઙીલદ ઇુપગીળૂ

ફી. મીઙીલદ ુફલીરગ ૂફૂ ગજૉળૂ, મીઙીલદ યષફ, ઼ળનીળ જ્ગ, જગગળઙત ળ્ણ, ઇરળૉ વૂ

2465

241 ઈઽૂળ ુષળવ મીમૃયીઉ

બસૃ ુજગૂત઼્ી ઇુપગીળૂ

ફીલમ બસૃબીવફ ુફલીરગ ૂ ષૉડળફળૂ, બ્વૂગવૂફૂગ, ફષ઼ીળૂ

2466

242 બડૉ વ ુફળવગૃ રીળ ળુદવીવ

બસૃ ુજગૂત઼્ી ઇુપગીળૂ

ફીલમ બસૃબીવફ ુફલીરગ ૂ ષૉડળફળૂ, બ્વૂગવૂફૂગ, ફષ઼ીળૂ

2467

243 ઘીઅડ ળરૉસગૃ રીળ વીવીયીઉ

રનન. બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ

ીનૉુસગ ઇુપગીળૂ ૂ,ઙૃઞળીદ નૃહથ ુફલઅ થ મ્ણર્ , ૪૨, ઽો નળૂ ઼઼્ીલડૂ, ણૂ. ઑ઼. બૂ. મઅઙવ્ ઼ીરૉ, ઙ્પળી

2468

244 ળીઢષી પફળીઞ નસળધયીઉ

લીખ્લીદી

ઈજીલર્ ૂ ઼ળગીળૂ બ્વૂડૉ ગફૂગ, ભદૉબૃળી ,ષણ્નળી ઽીઉષૉ, ઝ્ડીઋનૉબૃળ

2469

245 ળીઢ્ણ ઋનલ િનફૉસયીઉ

લીખ્લીદી

ઈજીલર્ ૂ ઼ળગીળૂ બ્વૂડૉ ગફૂગ, ભદૉબૃળી ,ષણ્નળી ઽીઉષૉ, ઝ્ડીઋનૉબૃળ

2470

246 ઼ળષોલી ુષષૉગ િનબગૃ રીળ

લીખ્લીદી

ઈજીલર્ ૂ ઼ળગીળૂ બ્વૂડૉ ગફૂગ, ભદૉબૃળી ,ષણ્નળી ઽીઉષૉ, ઝ્ડીઋનૉબૃળ

2471

247 બડૉ વ ગૅ થીવગૃ રીળ ફળૉ ન્ યીઉ

લીખ્લીદી

ઈજીલર્ ૂ ઼ળગીળૂ બ્વૂડૉ ગફૂગ, ભદૉબૃળી ,ષણ્નળી ઽીઉષૉ, ઝ્ડીઋનૉબૃળ

2472

]
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248 ઢગગળ ઇ બીમૉફ બળૉ સગૃ રીળ

રનન. બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ

ીનૉુસગ ઇુપગીળૂ ૂ,ઙૃઞળીદ નૃહથ ુફલઅ થ મ્ણર્ , ઼ૉગડળ-૩૨/ઑ , ઙીઅપૂફઙળ

2473

249 નૉ઼ીઉ ઼ોીળયગૃ રીળ ઼્રીયીઉ

રનન. બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ

250 બડૉ વ ુષસીવગૃ રીળ ઙૂળૂસયીઉ

ઘૉદૂ રનનફૂસ

઼અસ્પફ ષો ીુફગ (ચી઼જીળી) ઇફૉ ગજૉળૂફી ષણી , રૃ. ચી઼જીળી ઼અસ્પફ ગૉ ન્ ,ઈથઅન ગૅ ુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂ, ઈથઅન

ીનૉુસગ ઇુપગીળૂ ૂ,ઙૃઞળીદ નૃહથ ુફલઅ થ મ્ણર્ , ઼ૉગડળ-૩૨/ઑ , ઙીઅપૂફઙળ

2474
2475

251 ગીરળૂલી બૄજા ઇસ્ગયીઉ

રીઉકર્્મીલ્વ્જી ડ

રૃખ્લ જી ી દમૂમૂ ઇુપગીળૂ ઼ઽ ુ઼ષૂવ ઼ઞર્ફ ૂફૂ ગજૉળૂ, યીષુ઼અઽજી ઞફળવ ઽ્ુ બડવ ,બ્ળમઅનળ

2476

252 ઙ્ણી ઞુદફ યળદગૃ રીળ

રનન. ીધ્લીબગ

ણૂફ ૂ, જી.ઑર. ઉ. ઈળ. ઑ઼. રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, ષણફઙળ

2477

253 ફીલગ દૃહીળ ુષરવયીઉ

રનન. ીધ્લીબગ

ણૂફ ૂ, જી.ઑર. ઉ. ઈળ. ઑ઼. રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, ષણફઙળ

2478

254 ઙૃઞળ ઼ૃયીહ રૃવજઅનયીઉ

઼ઽ. ીધ્લીબગ

ણૂફ ૂ, જી.ઑર. ઉ. ઈળ. ઑ઼. રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, ષણફઙળ

2479

255 જાનષ બળૉ સ ષ઼અદયીઉ

ફી.રીરવદનીળ

રીરવદનીળ ૂ રીરવદનીળફૂ ગજૉળૂ, ગઢવીવ, ુઞ. ઘૉણી

2480

256 બળરીળ ુ ઞૉસ ુષફૃયીઉ

઼ઽ. ીધ્લીબગ

ણૂફ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઼ળગીળૂ રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, રઞૃ ળી ઙૉડ, ઼ૃળદ

2481

257 બળરીળ ઇુબર્દગૃ રીળ નીફૃયીઉ

ઞૃ . ગવીગર્

ઇુપગ ુફલીરગ ૂફૂ ગજૉળૂ , દમૂમૂ ુસક્ષથ ઇફૉ ઼અસ્પફ, ણ્. જીષળીઞ રઽૉ દી યષફ, ઙીઅપૂફઙળ

2482

258 જોીઽીથ ઙ્બીવુ઼અઽ ુષઞલુ઼અઽ

ઞૃ . ગવીગર્

ઇુપગ ુફલીરગ ૂફૂ ગજૉળૂ , દમૂમૂ ુસક્ષથ ઇફૉ ઼અસ્પફ, ણ્. જીષળીઞ રઽૉ દી યષફ, ઙીઅપૂફઙળ

2483

259 નૉ઼ીઉ જીઙળ ગરીયીઉ

ઞૃ . ગવીગર્

ઇુપગ ુફલીરગ ૂફૂ ગજૉળૂ , દમૂમૂ ુસક્ષથ ઇફૉ ઼અસ્પફ, ણ્. જીષળીઞ રઽૉ દી યષફ, ઙીઅપૂફઙળ

2484

260 રગષીથી ગૉ લૃળગૃ રીળ પૂળઞયીઉ

ઞૃ . ગવીગર્

ઇુપગ ુફલીરગ ૂફૂ ગજૉળૂ , દમૂમૂ ુસક્ષથ ઇફૉ ઼અસ્પફ, ણ્. જીષળીઞ રઽૉ દી યષફ, ઙીઅપૂફઙળ

2485

261 ળીઢ્ણ ળીઽૃ વુ઼અઽ ળથજીદુ઼અઽ

ઞૃ . ગવીગર્

ુ઼ડૂ ઼ળષૉ ઼ૃબિળન્ડૉ ન્ણૉ ન્ડ ફઅ.૪ ઇરનીષીનફૂ ગજૉળૂ, ઇરનીષીન ુઞ ી ર્ઞથૂ ઼ૉષી ઼નફ,યૂરજીબૃળી જીળ ળ દી ફષી ષીણઞ , ઇરનીષીન

2486

ર્
262 જોીપળૂ ઘૃ મૃ ઇઞૃ ફ

દમૂમૂ ઇુપગીળૂ

ઇુપક્ષગ ૂ , ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ , રઽૉ શીષ ુઞ. ઈથઅન

2487

263 ુર ૂ ધ્ષુફ રફ્ઞગૃ રીળ

રનન. ઉઞફૉળ

ગી. ઉઞફૉળ ૂફૂ ગજૉળૂ, ફ. લ્. રૃ. ફ. ુષ. ફઅ. ૩૱, વીઘષણ ળ્ણ, ફરર્ની ષ઼ીઽદ, રઽૉ ઼ીથી

2488

264 બડૉ વ ુફગૃઅ ઞગૃ રીળ ુષ ણુયીઉ

રનન. ઉઞફૉળ

ગી. ઉઞફૉળ ૂફૂ ગજૉળૂ, ગૉ ુન્ લ ગીળઘીફી ુષયીઙ, (રી.ર) , ૱-મૂ, મઽૃ રીશૂ યષફ, ષ ીબૃળ , ઇરનીષીન

2489

265 જોીપળૂ ષોયષગૃ રીળ ગફૃયીઉ

રનન. ઼અસ્પફ ષો.

ુષયીઙૂલ ઼અસ્પફ ગૉ ન્ , ઈથઅન ગૅ ુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂ , ઈથઅન

2490

266 યીથષિણલી ઇઞલગૃ રીળ સીઅુદવીવ

઼ઽ ઼અસ્પફ ષો.

ુષયીઙૂલ ઼અસ્પફ ગૉ ન્ , ઈથઅન ગૅ ુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂ , ઈથઅન

2491

267 જોીપળૂ ઙૂદી ળીરજીયીઉ

રનન. ઼અસ્પફ ષો.

ુષયીઙૂલ ઼અસ્પફ ગૉ ન્ , ઈથઅન ગૅ ુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂ , ઈથઅન

2492

268 દવીુષલી ઞલિનબગૃ રીળ ળીચષયીઉ

રનન. ીધ્લીબગ

ઈજીલર્ ઇફૉ ણૂફ ૂ , ગૃ હૂ રઽીુષ ીવલ , ઞૄ ફીઙત ગૅ હૂ લૃફૂષુ઼ર્ડૂ , ઞૄ ફીઙત

2493

269 વીિઢલી ઼અિનબગૃ રીળ ષીવજીયીઉ

રનન. ીધ્લીબગ

ઈજીલર્ ઇફૉ ણૂફ ૂ , ગૃ હૂ રઽીુષ ીવલ , ઞૄ ફીઙત ગૅ હૂ લૃફૂષુ઼ર્ડૂ , ઞૄ ફીઙત

2494

270 ઙરીળ ુઞ ૉસગૃ રીળ ફૉદીજી

ઞૃ . ગવીગર્

ગી. ઉઞફૉળ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઋગીઉ ણીમી ગીઅઢી ફઽૉ ળ ઼અઽ્પફ ુષ. ફઅ. ૪, ષીવ્ણ, ુઞ. દીબૂ

2495

271 ગડીળી ઼અિનબગૃ રીળ મીમૃયીઉ

ઞૃ . ગવીગર્

ગી. ઉઞફૉળ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઋગીઉ ણીમી ગીઅઢી ફઽૉ ળ ઼અઽ્પફ ુષ. ફઅ. ૪, ષીવ્ણ, ુઞ. દીબૂ

2496

272 બડૉ વ ુદગ ફષફૂદગૃ રીળ

ઞૃ . ગવીગર્

ગીલર્બીવગ ઉઞફૉળ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઈથઅન ગૅ ુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂ , ઈથઅન

2497

273 ુ ષૉનૂ કર્ૃથીવ ગરવૉસયીઉ

નઅદ ઼ઞર્ફ

ઇુપક્ષગ ૂ , ળૉ . ઽ્. ઇફૉ ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ - યી઼ બીડથ , ુઞ. ઞૄ ફીઙત

2498

274 રગષીથી રઽૉ ન્ ુ઼અઽ મીવૃઅુ઼અઽ

બૉડી િઽ઼ીમફૂસ

ફી.ગી.ઉ. ૂ, ઑડૂલૃડૂ (ષણીવૂ) ફૂ ગજૉળૂ, ીન્દ ગજૉળૂ, ઉણળ ઑબ્વ્ જ્ગણૂ, ઽીઉષૉ ળ્ણ, ઉણળ

2499

275 જોીઽીથ ળીઞૉસગૃ રીળ ુષ વયીઉ

મીઙીલદ ઇુપગીળૂ

ફી. મીઙીલદ ુફલીરગ ૂફૂ ગજૉળૂ, જી ી઼ૉષી ઼નફ ફઅ. ૪, ધર રીશ, ર ફઅ. ૪૨, ઼ીઅિનબફૂ ળ્ણ, બ્ળમઅનળ

2500

276 સીઽ ળીગૉ સગૃ રીળ ઉ ળવીવ

રનન. બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ

બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ ૂ, ળીઞગ્ડ રઽીફઙળ બીુવગી ,ણ્. ઈઅમૉણગળ યષફ, તૉ મળયીઉ ળ્ણ, ળીઞગ્ડ

2501

277 યીવ્ણૂલી ળીઞૉસગૃ રીળ વીવજીયીઉ

રનન. બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ

બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ ૂ, ળીઞગ્ડ રઽીફઙળ બીુવગી ,ણ્. ઈઅમૉણગળ યષફ, તૉ મળયીઉ ળ્ણ, ળીઞગ્ડ

2502

278 ષગીથૂ ઘૉષફી બૉસગૃ રીળ

રનન. બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ

બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ ૂ, ળીઞગ્ડ રઽીફઙળ બીુવગી ,ણ્. ઈઅમૉણગળ યષફ, તૉ મળયીઉ ળ્ણ, ળીઞગ્ડ

2503

]
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279 ુજગીથૂ ુષવી઼મૉફ ઽળૂવીવ

રનન. બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ

ા

બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ ૂ, ળીઞગ્ડ રઽીફઙળ બીુવગી ,ણ્. ઈઅમૉણગળ યષફ, તૉ મળયીઉ ળ્ણ, ળીઞગ્ડ

ક :- ગાંધીનગર

2504

280 ઞીંજાશી ષ યયીઉ રધૃળયીઉ

ફી. બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ

બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ ૂ, ળીઞગ્ડ રઽીફઙળ બીુવગી ,ણ્. ઈઅમૉણગળ યષફ, તૉ મળયીઉ ળ્ણ, ળીઞગ્ડ

2505

281 ષીચૉવી જી ૉસ ઙ્ુષઅનયીઉ

રનન. બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ

બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ ૂ, ળીઞગ્ડ રઽીફઙળ બીુવગી ,ણ્. ઈઅમૉણગળ યષફ, તૉ મળયીઉ ળ્ણ, ળીઞગ્ડ

2506

282 જીષણી ુષળવ ળરૉસયીઉ

રનન. બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ

બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ ૂ, ળીઞગ્ડ રઽીફઙળ બીુવગી ,ણ્. ઈઅમૉણગળ યષફ, તૉ મળયીઉ ળ્ણ, ળીઞગ્ડ

2507

283 દૃષળ િનુગ્ષઞલુ઼અઽ ઋનૉ઼અઙયીઉ

ફી. બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ

બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ ૂ, ળીઞગ્ડ રઽીફઙળ બીુવગી ,ણ્. ઈઅમૉણગળ યષફ, તૉ મળયીઉ ળ્ણ, ળીઞગ્ડ

2508

284 ઘીઅયવી યીષૉસ ુષળીયીઉ

રનન. બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ

બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ ૂ, ળીઞગ્ડ રઽીફઙળ બીુવગી ,ણ્. ઈઅમૉણગળ યષફ, તૉ મળયીઉ ળ્ણ, ળીઞગ્ડ

2509

285 ઋબીધ્લીલ ઞલ રઽૉ ન્ ગૃ રીળ

રનન. બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ

બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ ૂ, ળીઞગ્ડ રઽીફઙળ બીુવગી ,ણ્. ઈઅમૉણગળ યષફ, તૉ મળયીઉ ળ્ણ, ળીઞગ્ડ

2510

286 ઼્વઅગૂ િનબૉસ ળરૉસજઅ

઼ૉફૉડળૂ ઼મ ઉન્ બૉગડળ

બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ ૂ, ળીઞગ્ડ રઽીફઙળ બીુવગી ,ણ્. ઈઅમૉણગળ યષફ, તૉ મળયીઉ ળ્ણ, ળીઞગ્ડ

2511

287 રઽૉ ઼ીથૂલી ગૉ દફ ષીવજીયીઉ

ષગર્ ઈ઼ૂ ડન્ડ (઼ૂષૂવ)

બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ ૂ, ળીઞગ્ડ રઽીફઙળ બીુવગી ,ણ્. ઈઅમૉણગળ યષફ, તૉ મળયીઉ ળ્ણ, ળીઞગ્ડ

2512

288 ઋબીધ્લીલ ઇિનદૂમૉફ ઈિનત્લગૃ રીળ

ભૂજીલ્ધૉળીબૂ ડ

ઇુપક્ષગ ૂ , ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ - ઼ીળ઼ી , ુઞ. ઈથઅન

2513

289 જોીપળૂ ઼અનૂબગૃ રીળ ળીર઼અઙયીઉ

ઞૃ . ગવીગર્

બ્વૂ઼ રઽીુફળૂક્ષગ ઇફૉ ગુર ળ ૂફૂ ગજૉળૂ, દગુફગૂ ઼ૉષીક , ઙૃ. ળી. ઙીઅપૂફઙળ

2514

290 જોીપળૂ ુષબૃવયીઉ જીષળીરયીઉ

ઞૃ . ગવીગર્

બ્વૂ઼ રઽીુફળૂક્ષગ ઇફૉ ગુર ળ ૂફૂ ગજૉળૂ, દગુફગૂ ઼ૉષીક , ઙૃ. ળી. ઙીઅપૂફઙળ

2515

291 બળરીળ ઽહર્નયીઉ સફીયીઉ

ઞૃ . ગવીગર્

બ્વૂ઼ રઽીુફળૂક્ષગ ઇફૉ ગુર ળ ૂફૂ ગજૉળૂ, દગુફગૂ ઼ૉષીક , ઙૃ. ળી. ઙીઅપૂફઙળ

2516

292 બળરીળ સિગદુ઼અઽ ળીઞૃ યીઉ

ઞૃ . ગવીગર્

બ્વૂ઼ રઽીુફળૂક્ષગ ઇફૉ ગુર ળ ૂફૂ ગજૉળૂ, દગુફગૂ ઼ૉષીક , ઙૃ. ળી. ઙીઅપૂફઙળ

2517

293 ટીવી ઞલિનબુ઼અઽ જઅબગુ઼અઽ

઼ઽી. ઞૃ . ગવીગર્

બ્વૂ઼ રઽીુફળૂક્ષગ ઇફૉ ગુર ળ ૂફૂ ગજૉળૂ, દગુફગૂ ઼ૉષીક , ઙૃ. ળી. ઙીઅપૂફઙળ

2518

294 ષીચૉવી ઼ૃઽીઙગૃ રીળ બૃળહ્ રયીઉ

઼ઽી. ઞૃ . ગવીગર્

બ્વૂ઼ રઽીુફળૂક્ષગ ઇફૉ ગુર ળ ૂફૂ ગજૉળૂ, દગુફગૂ ઼ૉષીક , ઙૃ. ળી. ઙીઅપૂફઙળ

2519

295 બળરીળ ુજઅદફ મીવજઅ

નઅદ ઼ઞર્ફ

ઇુપક્ષગ ૂ , ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ - ઼દવી઼થ , ુઞ. રઽૉ ઼ીથી

2520

296 ણીયૂ ુષઞલગૃ રીળ ફીળથયીઉ

ષફળક્ષગ

બળૂક્ષૉ ષફ ઇુપગીળૂ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઈઅગવીષ ળૉ ન્ઞ, ભ્ળૉ ડ ગષીડર્ ઼, ઈઅગવીષ

2521

297 જોીપળૂ ઼બફીમૉફ જોઉદીયીઉ

ઞૃ . ગવીગર્

ગુર ળ ૂ યૃ દળ ુષ ીફ ઇફૉ ઘુફઞ ઘીઅદૃ બ્વ્ગ ફઅ. ૩,૪/૯ર્ રીશ, ઋ ્ઙ યષફ , ઼ૉ. ૩૩, ઙીઅપૂફઙળ

2522

298 ગ્ઢૂલી િનબવ ગીઅુદયીઉ

઼અસ્પફ ઇુપગીળૂ

ુફલીરગ ૂ ઇધર્સી

ઇફૉ ઈઅગણીસી ફૂ ગજૉળૂ, ઼ૉ. ૩૱, ઙીઅપૂફઙળ

2523

299 રૉગષીફ ફ્ઑવ ળુ઼ગવીવ

઼અસ્પફ ઇુપગીળૂ

ુફલીરગ ૂ ઇધર્સી

ઇફૉ ઈઅગણીસી ફૂ ગજૉળૂ, ઼ૉ. ૩૱, ઙીઅપૂફઙળ

2524

300 ઼્વઅગૂ ળીઞૉ ૂમૉફ ઇરૅદવીવ

નઅદ ઼ઞર્ફ

ઇુપક્ષગ ૂ , ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ - ઼ૃમૂળ, ુઞ. ણીઅઙ

2525

301 ળીર ઽીિનર્ગ ગૉ સૃયીઉ

નઅદ ઼ઞર્ફ

ઇુપક્ષગ ૂ , ળૉ . ઽ્. ઇફૉ ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ - ગસ્ન , ુઞ. ઞૄ ફીઙત

2526

રનન. ીધ્લીબગ

ઈજીલર્ ઇફૉ ણૂફ ૂ , ગૃ હૂ રઽીુષ ીવલ , ઞૄ ફીઙત ગૅ હૂ લૃફૂષુ઼ર્ડૂ , ઞૄ ફીઙત

2527

ઈજીલર્ ૂ ઼ળગીળૂ બ્વૂડૉ ગફૂગ, ડીડી ડૉ વૂગ્રફૂ ઼ીરૉ, ઼ૉ. ૪૮, ઙીઅપૂફઙળ

2528

ફી.ષી.ષૉળી ગુરસફળ ૂફૂ ગજૉળૂ ,(ઇન્ષૉહથ) , ુષ. -૱, જ્ધ્ રીશ, ઼ૂ-બ્વ્ગ, મઽૃ રીશૂ રગીફ, ફીફબૃળી , ઼ૃળદ

2529

302

લી઼ ઋરૉસગૃ રીળ રઽૉ સગૃ રીળ

303 ઝીલી ુવુબ િગળૂડયીઉ

લીખ્લીદી

304 ગગીથૂ ઇઅિગદ ફફૃયીઉ

ષી.ષૉ. ુફ.

305 ષોળીઙૂ િન લી ઑવ.

વૉમ. ડૉ ગુફસૂલફ

ઈજીલર્ ૂ ઼ળગીળૂ ઈલૃષન ગ્વૉઞ, ઈઞષી ળ્ણ, ષણ્નળી

2530

306 યીષ઼ીળ ઞલફી ઼ૃળૉસજઅ

વૉમ. ડૉ ગુફસૂલફ

ઈજીલર્ ૂ ઼ળગીળૂ ઈલૃષન ગ્વૉઞ, ઈઞષી ળ્ણ, ષણ્નળી

2531

બસૃપફ ુફિળક્ષગ

ુષયીઙૂલ ઼અલૃગદ બસૃબીવફ ુફલીરગ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઇરનીષીન ુષ. ગૅ ુહયષફ , બીવણૂ, ઇરનીષીન

2532

ઞૃ . ગવીગર્

ુષયીઙૂલ ઼અલૃગદ બસૃબીવફ ુફલીરગ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઇરનીષીન ુષ. ગૅ ુહયષફ , બીવણૂ, ઇરનીષીન

2533

ઈજીલર્ ૂ ગન્લીક રીડૉ ફૂ ઼ળગીળૂ બ્વૂડૉ ગફૂગ, બૂ. ઈળ. ઑવફૂ ઼ીરૉ ,ઇરનીષીન

2534

307 બડૉ વ વુવદગૃ રીળ ફડષળવીવ
308

લી઼ બીધર્ગૃરીળ જન્ ગીન્દ

309

ય ઼ૉભીવૂ ઽહર્નયીઉ

લીખ્લીદી

]
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310 બડૉ વ ઇબર્થ ફુષફયીઉ

ુ઼ુફલળ ગીળગૃ ફ

ા

઼ઽીલગ ષી.ષૉળી ગુરસફળ ૂફૂ ગજૉળૂ ,ચડગ-૩ ,મૂ-૯, મઽૃ રીશૂ રગીફ, વીવનળષીજા , ઇરનીષીન

ક :- ગાંધીનગર

2535

311 સીઽ ષૅદીઅદ ઉન્ ષનફ

દમૂમૂ ઇુપગીળૂ

દમૂમૂ ઇુપક્ષગ ૂ, ુ઼ુષવ ઽ્ુ બડવ , ઇ઼ીળષી ઇરનીષીન

2536

312 બડૉ વ ઈુસહ રથૂયીઉ

દમૂમૂ ઇુપગીળૂ

રૃખ્લ જી ી દમૂમૂ ઇુપગીળૂ ઼ઽ ુ઼ષૂવ ઼ઞર્ફ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઞફળવ ઽ્ુ બડવ ,઼્વી , ઇરનીષીન

2537

313 ઙઞઞળ ઈફઅન ુફુદફગૃ રીળ

રનન. ઉઞફૉળ

ગી. ઉઞફૉળ ૂફૂ ગજૉળૂ, ફ. લ્. રૃ. ફ. ુષ. ફઅ. ૫, ઽીઉષૉ ળ્ણ, ફરર્ની લ્ઞફી ષ઼ીઽદ, જીથ રી

2538

રનન. ઉઞફૉળ

ગી. ઉઞફૉળ ૂફૂ ગજૉળૂ, ફ. લ્. રૃ. ફ. ુષ. ફઅ. ૫, ઽીઉષૉ ળ્ણ, ફરર્ની લ્ઞફી ષ઼ીઽદ, જીથ રી

2539

નઅદ ઼ઞર્ફ

ઇુપક્ષગ ૂ , ળૉ . ઽ્. ઇફૉ ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ - ઙતમ્ળૂલીન , ુઞ. ઝ્ડીઋનૉબૃળ

2540

314

જાબુદ દૃહીળયીઉ ઽવીનયીઉ

315 ગીબિણલી ઞષુફગી યૃની઼
316 બડૉ વ ુફિગદીમૉફ ુફવૉસગૃ રીળ

ઞૃ . ગવીગર્

ગૃ વ઼ુજષ ૂફૂ ગજૉળૂ, ફષ઼ીળૂ ગૅ ુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂ , ઑ જીળ ળ દી, ફષ઼ીળૂ

2541

317 સૉઞષશ ઇુ ફૂ ષ઼અદ

ઞૃ . ગવીગર્

ગૃ વ઼ુજષ ૂફૂ ગજૉળૂ, ફષ઼ીળૂ ગૅ ુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂ , ઑ જીળ ળ દી, ફષ઼ીળૂ

2542

318 સીઽ રુફહ ષૂ.

રનન. ીધ્લીબગ

ુફલીરગ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઙષફર્રૉન્ડ બીઉફ ઉુન્ ડડલૄડ ઇફૉ િભટૂલ્ધૉળીબૂ ગ્વૉઞ, ઼ૂષૂવ ઽ્ુ બડવ ગૉ મ્બ઼, ઇરનીષીન

2543

319 બીઅજી ઉમ્દૂલીટ લૃફૃ઼યીઉ

ઞૃ . ઼ઽી. ુષ. ુફળૂક્ષગ

઼ઽીલગ ુષ ૃદ ુફળૂક્ષગ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઑભ-૪, ઑફૉક્ષૂ ુમ ણીંઙ, મઽૃ રીશૂ યષફ, યીષફઙળ

2544

320 ઼ૂધ્પબૃળી રૉઽૃવગૃ રીળ ઞઙનૂસયીઉ

ઞૃ . ઼ઽી. ુષ. ુફળૂક્ષગ

઼ઽીલગ ુષ ૃદ ુફળૂક્ષગ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઑભ-૪, ઑફૉક્ષૂ ુમ ણીંઙ, મઽૃ રીશૂ યષફ, યીષફઙળ

2545

321 બડૉ વ ુષળૉ ફગૃ રીળ ઙૃવીમયીઉ

રનન. ઉઞફૉળ

ગી. ઉઞફૉળ ૂફૂ ગજૉળૂ, ગચ્ઝ સીઘી ફઽૉ ળ ુષ. ફઅ. ૪/૯, ષ્ણર્ ફઅ-૪-મૂ, પ્વ્ડ ફઅ. ૩૯૮, ઈિનબૃળ (ઙીઅપૂપીર)

2546

322 મળઝીષ ળીજાળીર ઼ૂદીળીર

ઽ. બ્. ઼. ઉ.

઼ૉફીબુદ ૂફૂ ગજૉળૂ, ળી. ઇ. બ્. નશ ઞૄ ધ-૩, વીવમીઙ, ષણ્નળી

2547

323 ફઅનીુથલી પરન્ ગૃ રીળ ઞઙરીવયીઉ

ગીળગૃ ફ

ુઞ ી ઈલ્ઞફ ઇુપગીળૂ ૂફૂ ગજૉળૂ, ુઞ ી ઼ૉષી ઼નફ, દૂધવ ળ્ણ, ષવ઼ીણ

324 બડૉ વ ુરફૉહગૃ રીળ ુષફ્નજઅ

ુ ન઼્ૂ. ઼ૂ. ઞઞ ઇફૉ રૉજી.ભ.ગ. ુ ન઼્ૂ. ઼ૂ. ઞઞ ૂ ુ઼ુષવ ગ્ડર્ , ઼અદળીરબૃળ, ુઞ. રિઽ઼ીઙળ

2549

325 નળજી ળીરિકર્ થ િનફૉસયીઉ

રનન. ીધ્લીબગ

ણૂફ ૂ ફૂ ગજૉળૂ, ઼ળગીળૂ રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, યીષફઙળ

2550

326 જાનષ ગૉ લૃળ ળુષન્ યીઉ

ઞૃ . ગવીગર્

ગજૉળૂ ઇુપક્ષગ ૂ ઙૃઞળીદ બ્વૂ઼ ઇગીનરૂ , ગળીઉ ,ઙીઅપૂફઙળ

2551

327 નૉ઼ીઉ ફીળથયીઉ ળીરીયીઉ

ઞૃ . ગવીગર્

ગજૉળૂ ઇુપક્ષગ ૂ ઙૃઞળીદ બ્વૂ઼ ઇગીનરૂ , ગળીઉ ,ઙીઅપૂફઙળ

2552

2548

328 ષથ઼્વી ુષષૉગ િનફૉસગૃ રીળ

ઞૃ . ગવીગર્

ગજૉળૂ ઇુપક્ષગ ૂ ઙૃઞળીદ બ્વૂ઼ ઇગીનરૂ , ગળીઉ ,ઙીઅપૂફઙળ

2553

329 ઼ીશષૂ િગળથ જઅ ગીન્દ

નઅદ ઼ઞર્ફ

રૃખ્લ જી ી દમૂમૂ ઇુપગીળૂ ઼ઽ ુ઼ષૂવ ઼ઞર્ફ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઞફળવ ઽ્ુ બડવ ,ફણૂઈન

2554

330 જીણ ઞલનૂબગૃ રીળ યૂઘીયીઉ

઼ૂફૂ. ળૂ઼ર્જ ઈ઼ૂ ડન્ડ

રનનફૂસ ઼અસ્પફ ષો ીફૂગફૂ ગજૉળૂ, ગૅ ુહ ઼અસ્પફ ગૉ ન્ , ઼.ની. ગૅ .લૃ. ુસઽ્ળૂ, દી. ગીઅગળૉ ઞ ુઞ. મ.ગીઅ.

2555

331 ણૉ વૂલી ભૃવજીયીઉ ળીરજીયીઉ

ઞૃ . ગવીગર્

ીનૉુસગ ષીઽ લષઽીળ ઇુપગીળૂ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઼ૃયીહ ૂઞફી ઝૉ ણૉ, ઇરનીષીન

2556

332 જોીપળૂ ઼દૂહગૃ રીળ નવ઼અઙયીઉ

ઞૃ . ગવીગર્

ીનૉુસગ ષીઽ લષઽીળ ઇુપગીળૂ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઼ૃયીહ ૂઞફી ઝૉ ણૉ, ઇરનીષીન

2557

333 બડૉ વ રુફહગૃ રીળ ર્ઽફવીવ

ઞૃ . ભીરીર્ુ઼

ઇુપક્ષગ ૂ , ળૉ . ઽ્. ઇફૉ ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ - ટઅઘષીષ, દી. રીઅઙળ્વ , ુઞ. ઼ૃળદ

2558

334 ઢીગળ ુ લૉ઼ પૂળઞવીવ

મીઙીલદ ઇુપગીળૂ

ફી. મીઙીલદ ુફલીરગ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઼ૂણ ભીરર્ , ષળપળૂ ળ્ણ, લૃુફલફ મગફૂ ઼ીરૉ, વૃથીષીણી, ુઞ. રિઽ઼ીઙળ

2559

335 બડૉ વ ઈળદૂ રઽૉ સયીઉ

િભટૂલ્ધૉળીબૂ ડ

ઇપૂક્ષગ ૂ, ગ્ડૉ ઞ ઽ્ુ બડવ ષીઅ઼ની, જી. ફષ઼ીળૂ

2560

336 બડૉ વ િન લૉસ ઇરૅદયીઉ

દમૂમૂ ઇુપગીળૂ

ઇપૂક્ષગ ૂ, ગ્ડૉ ઞ ઽ્ુ બડવ ષીઅ઼ની, જી. ફષ઼ીળૂ

2561

બ્. ઼. ઉ.

બ્. ઼મ ઉન઼્બૉગડળ ૂ , રૉચળઞ બ્. ડૉ સફ, ુઞ. ઇળષ ૂ (ર્ણી઼ી)

2562

337

લી઼ ગૉ દફગૃ રીળ લ્ઙૉ ળ

338 ળીષવ િગસફગૃ રીળ ઼ુદહયીઉ

નઅદ ઼ઞર્ફ

ઇુપક્ષગ ૂ , ળૉ . ઽ્. ઇફૉ ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ - ગીવીષીણ , ુઞ. જારફઙળ

2563

339 બળરીળ ુબલૃહગૃ રીળ મશનૉષયીઉ

ર ડૂબળબટ ઽૉ ધ ષગર્ ળ

ઇુપક્ષગ ૂ , ી. ઈ. ગૉ ન્ - ણય્ણી,ઑ઼ મૂ ઈઉ મગ બી઼ૉ , ુઞ. ઙીઅપૂફઙળ

2564

340 ણીયૂ ુફિગદીમૉફ ઼ુદહયીઉ

ઘૉદૂષીણૂ રનનફૂસ

રૃખ્લ ગબી઼ ઼અસ્પફ ગૉ ન્ , ફષ઼ીળૂ ગૅ ુહ લૃુફષ઼ીર્ડૂ, ઇઢષી ભીરર્, પ્ણપ્ણ ન્ણ ળ્ણ, ઼ૃળદ

2565

]

ઉ ચ ેણી- હ દ પર

નવે બર-2017

341 બળરીળ ઼અનૂબગૃ રીળ ળીરજીયીઉ

ા

ક :- ગાંધીનગર

ઞૃ . ઼ી. ઈ઼ૂ.

યૄુર ર્ઞથૂ ઇુપગીળૂ ૂ, યૄુર ર્ઞથૂ ઇુપગીળૂફૂ ગજૉળૂ, રઽૉ ઼ીથી

2566

342 જીષણી ઇળઞથયીઉ યઙષીફયીઉ

ઽ.બ્. ઼. ઉ.

઼ૉફીબુદ ૂફૂ ગજૉળૂ, ળી. ઇ. બ્. નશ ઞૄ ધ-૱, ઙ ણવ ,

2567

343 સીઽ ગુ બદ િનબગવીવ

રનન. ીધ્લીબગ

ઈજીલર્ ઇફૉ ણૂફ ૂ , ગૃ હૂ રઽીુષ ીવલ , ઞૄ ફીઙત ગૅ હૂ લૃફૂષુ઼ર્ડૂ , ઞૄ ફીઙત

2568

344 ઼્વઅગૂ જી ૉસગૃ રીળ ગીઅુદવીવ

ગવીગર્

ગવૉગડ ૂ, ગવૉગડળફૂ ગજૉળૂ,ઞ ી ઼ૉષી ઼નફ ણયીથ ળ્ણ, ફણૂઈન

2569

345 રગષીથી ઇ બૉસગૃ રીળ મીમૃયીઉ

ગવીગર્

ગવૉગડ ૂ, ગવૉગડળફૂ ગજૉળૂ,ઞ ી ઼ૉષી ઼નફ ણયીથ ળ્ણ, ફણૂઈન

2570

346 ષીચૉવી ુ ઞળીઞુ઼અઽ ચફ લીરુ઼અઽ

ગવીગર્

ગવૉગડ ૂ, ગવૉગડળફૂ ગજૉળૂ,ઞ ી ઼ૉષી ઼નફ ણયીથ ળ્ણ, ફણૂઈન

2571

347 જોીઽીથ ુ ઞળીઞુ઼અઽ ળચૃુષળુ઼અઽ

ગવીગર્

ગવૉગડ ૂ, ગવૉગડળફૂ ગજૉળૂ,ઞ ી ઼ૉષી ઼નફ ણયીથ ળ્ણ, ફણૂઈન

2572

348 નૉષૃવગળ ુફવૉસ ઙજાફફ

મીઙીલદ ઇુપગીળૂ

ફી. મીઙીલદ ુફલીરગ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઼ઽલ્ઙ ઼અગૃવ, બઅજર્ રીશ, ઼ૂ બ્વ્ગ, ઼ૉ. ૩૩, ઙીઅપૂફઙળ

2573

ઞૃ . ગવીગર્

ફી. મીઙીલદ ુફલીરગ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઼ઽલ્ઙ ઼અગૃવ, બઅજર્ રીશ, ઼ૂ બ્વ્ગ, ઼ૉ. ૩૩, ઙીઅપૂફઙળ

2574

350 જીષણી બૅથ્ષૂળીઞ ઼ૃળૉન્ યીઉ

ઞૃ . ગવીગર્

ફી. મીઙીલદ ુફલીરગ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઼ઽલ્ઙ ઼અગૃવ, બઅજર્ રીશ, ઼ૂ બ્વ્ગ, ઼ૉ. ૩૩, ઙીઅપૂફઙળ

2575

351 ગ લબ ઇઅિગદ યીઙર્ષયીઉ

ઞૃ . ગવીગર્

ફી. મીઙીલદ ુફલીરગ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઼ઽલ્ઙ ઼અગૃવ, બઅજર્ રીશ, ઼ૂ બ્વ્ગ, ઼ૉ. ૩૩, ઙીઅપૂફઙળ

2576

352 બળરીળ નક્ષીમૉફ યીળદુ઼અઙ

ઘૉદૂષીણૂ રનનફૂસ

ફ્ણવ કિભ઼ળ ઇફૉ લૃુફડ ઽૉ ણ, ગઢ્શ ઇફૉ િનષૉવી ઼અસ્પફ ગૉ ન્ , ફ.ગૄ . લૃ. ફષ઼ીળૂ

2577

353 જોીઽીથ ુષકર્રુ઼અઽ વ રથુ઼અઽ

઼ઽીલગ ઞૃ . ગીળગૃ ફ

ઈજીલર્ ૂ, ઼ળગીળૂ ુષ ીફ ગ્વૉઞ, ષણફઙળ ,ુઞ. રઽૉ ઼ીથી

2578

349

ૂરીશૂ યીષૉસ રફૃયીઉ

354 ઼ૃધીળ ુષસીવગૃ રીળ ઞઙનૂસયીઉ

બૂ. ડૂ. ઈઉ.

ઈજીલર્ ૂ, ઼ળગીળૂ ુષ ીફ ગ્વૉઞ, ષણફઙળ ,ુઞ. રઽૉ ઼ીથી

2579

355 ઼્વઅગૂ ુષઞલુ઼અઽ જઅનૃજી

ઞૃ . ગવીગર્

રૃ. ગી. ઇુપગીળૂ, ુફળૂક્ષથ ઇફૉ ઇફષૉહથ ઼ુરુદ ઼ઽગીળ ઘીદૃ, મૂ-ષીંઙ, જ્ધૉ રીશ, ગૅ ુહ યષફ, બીવણૂ, ઇરનીષીન

2580

356 ઼્વઅગૂ ળીઞૉસયીઉ ગળસફયીઉ

બ્. ઼. ઉ.

બ્વૂ઼ ગુર ળ ૂ કર્ીઉર ીઅજફૂ ગજૉળૂ, ઇરનીષીન સઽૉ ળ

2581

દીબુ઼અઽ

ઞૃ . ગવીગર્

બ્વૂ઼ ગુર ળ ૂ કર્ીઉર ીઅજફૂ ગજૉળૂ, ઇરનીષીન સઽૉ ળ

2582

358 રપૃળી ઼ૃળુયમઽૉ ફ રઽૉ સયીઉ

357 ઙ્ઽૉ વ િગળૂડુ઼અઽ

ઞૃ . ગવીગર્

ઈજીલર્ ૂફૂ ગજૉળૂ, બસૃુજિગત઼્ી ઇફૉ બસૃબીવફ રઽીુષ ીવલ, ફષ઼ીળૂ ગૅ ુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂ , ઑ જીળ ળ દી, ફષ઼ીળૂ

2583

359 જોહૂ ગૅ ુદ ુ દસગૃ રીળ

ઞૃ . ગવીગર્ -ગર-ડીલુબ ડ

ઈજીલર્ ૂફૂ ગજૉળૂ, બસૃુજિગત઼્ી ઇફૉ બસૃબીવફ રઽીુષ ીવલ, ફષ઼ીળૂ ગૅ ુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂ , ઑ જીળ ળ દી, ફષ઼ીળૂ

2584

360 ષીચિણલી ઞલઅદગૃ રીળ ગૉ સષવીવ

બસૃપફ ુફિળક્ષગ

ઈજીલર્ ૂફૂ ગજૉળૂ, બસૃુજિગત઼્ી ઇફૉ બસૃબીવફ રઽીુષ ીવલ, ફષ઼ીળૂ ગૅ ુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂ , ઑ જીળ ળ દી, ફષ઼ીળૂ

2585

361 ર્નૂ ઼ૃુરદગૃ રીળ ઇળુષઅનયીઉ

બસૃપફ ુફિળક્ષગ

ઈજીલર્ ૂફૂ ગજૉળૂ, બસૃુજિગત઼્ી ઇફૉ બસૃબીવફ રઽીુષ ીવલ, ફષ઼ીળૂ ગૅ ુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂ , ઑ જીળ ળ દી, ફષ઼ીળૂ

2586

362 ળીઢષી ુષસીવ ળરૉસયીઉ

બસૃપફ ુફિળક્ષગ

ઈજીલર્ ૂફૂ ગજૉળૂ, બસૃુજિગત઼્ી ઇફૉ બસૃબીવફ રઽીુષ ીવલ, ફષ઼ીળૂ ગૅ ુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂ , ઑ જીળ ળ દી, ફષ઼ીળૂ

2587

363 ર્નૂ ભી ઙૃફૂમૉફ નસળધવીવ

઼ૂફૂ. ળૂ઼જર્ ઈુ઼.

ઈજીલર્ ૂફૂ ગજૉળૂ, બસૃુજિગત઼્ી ઇફૉ બસૃબીવફ રઽીુષ ીવલ, ફષ઼ીળૂ ગૅ ુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂ , ઑ જીળ ળ દી, ફષ઼ીળૂ

2588

364 ઽૉ વોલી ળીઞૉસગૃ રીળ જીષથયીઉ

વૉમ્. ડૉ ગફૂસૂલફ

ઈજીલર્ ૂફૂ ગજૉળૂ, બસૃુજિગત઼્ી ઇફૉ બસૃબીવફ રઽીુષ ીવલ, ફષ઼ીળૂ ગૅ ુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂ , ઑ જીળ ળ દી, ફષ઼ીળૂ

2589

365 તીંરળ નૂબરીવી િનબગગૃ રીળ

વૉમ્. ડૉ ગફૂસૂલફ

ઈજીલર્ ૂફૂ ગજૉળૂ, બસૃુજિગત઼્ી ઇફૉ બસૃબીવફ રઽીુષ ીવલ, ફષ઼ીળૂ ગૅ ુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂ , ઑ જીળ ળ દી, ફષ઼ીળૂ

2590

366 બડૉ વ િળગદીગૃ રીળૂ યષફયીઉ

વૉમ્. ડૉ ગફૂસૂલફ

ઈજીલર્ ૂફૂ ગજૉળૂ, બસૃુજિગત઼્ી ઇફૉ બસૃબીવફ રઽીુષ ીવલ, ફષ઼ીળૂ ગૅ ુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂ , ઑ જીળ ળ દી, ફષ઼ીળૂ

2591

367 ત્િણલી બઅગઞગૃ રીળ ઇળુષઅનયીઉ

વૉમ્. ડૉ ગફૂસૂલફ

ઈજીલર્ ૂફૂ ગજૉળૂ, બસૃુજિગત઼્ી ઇફૉ બસૃબીવફ રઽીુષ ીવલ, ફષ઼ીળૂ ગૅ ુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂ , ઑ જીળ ળ દી, ફષ઼ીળૂ

2592

368 બડૉ વ પુરર્ ીમૉફ ઈુસહ

વૉમ્. ડૉ ગફૂસૂલફ

ઈજીલર્ ૂફૂ ગજૉળૂ, બસૃુજિગત઼્ી ઇફૉ બસૃબીવફ રઽીુષ ીવલ, ફષ઼ીળૂ ગૅ ુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂ , ઑ જીળ ળ દી, ફષ઼ીળૂ

2593

369 બડૉ વ ુમફવમૉફ જીદૉન્ ગૃ રીળ

વૉમ્. ડૉ ગફૂસૂલફ

ઈજીલર્ ૂફૂ ગજૉળૂ, બસૃુજિગત઼્ી ઇફૉ બસૃબીવફ રઽીુષ ીવલ, ફષ઼ીળૂ ગૅ ુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂ , ઑ જીળ ળ દી, ફષ઼ીળૂ

2594

370 ળીથી ુઞઙૂસી ુઞ ૉહગૃ રીળ

વૉમ્. ડૉ ગફૂસૂલફ

ઈજીલર્ ૂફૂ ગજૉળૂ, બસૃુજિગત઼્ી ઇફૉ બસૃબીવફ રઽીુષ ીવલ, ફષ઼ીળૂ ગૅ ુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂ , ઑ જીળ ળ દી, ફષ઼ીળૂ

2595

371 બડૉ વ ઈગૅ ુદ િનવૂબગૃ રીળ

વૉમ્. ડૉ ગફૂસૂલફ

ઈજીલર્ ૂફૂ ગજૉળૂ, બસૃુજિગત઼્ી ઇફૉ બસૃબીવફ રઽીુષ ીવલ, ફષ઼ીળૂ ગૅ ુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂ , ઑ જીળ ળ દી, ફષ઼ીળૂ

2596
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372 નૉ઼ીઉ ઈગૅ ુદ જીદૉન્ યીઉ

વૉમ્. ડૉ ગફૂસૂલફ

ઈજીલર્ ૂફૂ ગજૉળૂ, બસૃુજિગત઼્ી ઇફૉ બસૃબીવફ રઽીુષ ીવલ, ફષ઼ીળૂ ગૅ ુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂ , ઑ જીળ ળ દી, ફષ઼ીળૂ

2597

373 ષીચ ઼ૃુફવ ઙ ુષનયીઉ

વૉમ્. ઈ઼ૂ ડન્ડ

ઈજીલર્ ૂફૂ ગજૉળૂ, બસૃુજિગત઼્ી ઇફૉ બસૃબીવફ રઽીુષ ીવલ, ફષ઼ીળૂ ગૅ ુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂ , ઑ જીળ ળ દી, ફષ઼ીળૂ

2598

374 રઽૉ દી ુષયી ઼ૃુપળગૃ રીળ

વૉમ્. ઈ઼ૂ ડન્ડ

ઈજીલર્ ૂફૂ ગજૉળૂ, બસૃુજિગત઼્ી ઇફૉ બસૃબીવફ રઽીુષ ીવલ, ફષ઼ીળૂ ગૅ ુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂ , ઑ જીળ ળ દી, ફષ઼ીળૂ

2599

375 બડૉ વ યીુષફૂમૉફ ળરથયીઉ

વૉમ્. ઈ઼ૂ ડન્ડ

ઈજીલર્ ૂફૂ ગજૉળૂ, બસૃુજિગત઼્ી ઇફૉ બસૃબીવફ રઽીુષ ીવલ, ફષ઼ીળૂ ગૅ ુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂ , ઑ જીળ ળ દી, ફષ઼ીળૂ

2600

376 ઈિઽળ રઽૉ સયીઉ ઞઙૃયીઉ

ઑુગર્ગ જળ ઈ઼ૂ.

ઈજીલર્ ૂફૂ ગજૉળૂ, બસૃુજિગત઼્ી ઇફૉ બસૃબીવફ રઽીુષ ીવલ, ફષ઼ીળૂ ગૅ ુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂ , ઑ જીળ ળ દી, ફષ઼ીળૂ

2601

377 ઇરૂફ ુષસીવ ફળૉ ન્ યીઉ

બસૃપફ ુફિળક્ષગ

ઈજીલર્ ૂફૂ ગજૉળૂ, બસૃુજિગત઼્ી ઇફૉ બસૃબીવફ રઽીુષ ીવલ, ફષ઼ીળૂ ગૅ ુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂ , ઑ જીળ ળ દી, ફષ઼ીળૂ

2602

378 જીષણી ુષળવુ઼અઽ ળીલુ઼અઽ

ળૉ ન્ઞભ્ળૉ ડ કિભ઼ળ

ફી. ષફ ઼અળક્ષગ ૂ, ુસઅઙીથી ળૉ ન્ઞ, ણીઅઙ ષફુષયીઙ (ઋ) ુસઅઙીથી

2603

379 ષીશી ઙઅયૂળુ઼અઽ ઼ૃળુ઼અઽ

઼ઽ ઼અસ્પફ ષો.

઼અસ્પફ ષો ીુફગ (મીઙીલદ) ગૅ ુહ ઼અસ્પફ ગૉ ન્ ,ઞૃ . ગૅ ુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂ, યષીફૂ ળ્ણ, રઽૃ ષી ુઞ. યીષફઙળ

2604

380 ગ્િડલી ઇુફવ ઼ષજીયીઉ

રનન. ઼અસ્પફ ષો.

઼અસ્પફ ષો ીુફગ (મીઙીલદ) ગૅ ુહ ઼અસ્પફ ગૉ ન્ ,ઞૃ . ગૅ ુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂ, યષીફૂ ળ્ણ, રઽૃ ષી ુઞ. યીષફઙળ

2605

381 ણ્િણલી ુષઞલગૃ રીળ જઅનૃયીઉ

રનન. ઼અસ્પફ ષો.

઼અસ્પફ ષો ીુફગ (મીઙીલદ) ગૅ ુહ ઼અસ્પફ ગૉ ન્ ,ઞૃ . ગૅ ુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂ, યષીફૂ ળ્ણ, રઽૃ ષી ુઞ. યીષફઙળ

2606

382 જાનષ ુફદૉસયીઉ ગળરજઅનયીઉ

રનન. ઼અસ્પફ ષો.

઼અસ્પફ ષો ીુફગ (મીઙીલદ) ગૅ ુહ ઼અસ્પફ ગૉ ન્ ,ઞૃ . ગૅ ુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂ, યષીફૂ ળ્ણ, રઽૃ ષી ુઞ. યીષફઙળ

2607

383 ઈિઽળ ુષફૃ ળીથીયીઉ

રનન. ઼અસ્પફ ષો.

઼અસ્પફ ષો ીુફગ (મીઙીલદ) ગૅ ુહ ઼અસ્પફ ગૉ ન્ ,ઞૃ . ગૅ ુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂ, યષીફૂ ળ્ણ, રઽૃ ષી ુઞ. યીષફઙળ

384 સીઽ રોીુવગી ઞઙનૂસયીઉ

રનન. બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ

ીનૉુસગ ઇુપગીળૂ ૂ,ઙૃઞળીદ નૃહથ ુફલઅ થ મ્ણર્ ,

385 મીથીષશૂ િળદૉહગૃ રીળ ઼ૃળૉસગૃ રીળ

રનન. બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ

ીનૉુસગ ઇુપગીળૂ ૂ,ઙૃઞળીદ નૃહથ ુફલઅ થ મ્ણર્ ,

ીનૉુસગ ગજૉળૂ-ઇરનીષીન (બૄષર્) કર સીઅુદફઙળ-૫ પ્વ઼ ષડષી ઙીર, ઇરનીષીન

2610

386 બડૉ વ ફૉન઼્ૂ ઇળુષઅનયીઉ

રનન. બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ

ીનૉુસગ ઇુપગીળૂ ૂ,ઙૃઞળીદ નૃહથ ુફલઅ થ મ્ણર્ ,

ીનૉુસગ ગજૉળૂ, ષણ્નળી , ઙૉળૂ ગમ્બીઋન્ણ , ળૉ ઼ગ઼્ર્ ળ્ણ, ષણ્નળી

2611

387 ઝૉ ડી ુજળીઙયીઉ મીષજઅનયીઉ

દમૂમૂ ઇુપગીળૂ

ીનૉુસગ ગજૉળૂ-ઇરનીષીન (બૄષર્) કર સીઅુદફઙળ-૫ પ્વ઼ ષડષી ઙીર, ઇરનીષીન

2608
2609

ઇુપક્ષગ ૂ , ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ - ટઅઘષીષ, દી. ષ યૂબૃળ , ુઞ. યીષફઙળ

2612

388 ઼્વઅગૂ મીવગૅ થ જઅ ગીઅદયીઉ

દમૂમૂ ઇુપગીળૂ

ઇુપક્ષગ ૂ , ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ - ટઅઘષીષ, દી. ષ યૂબૃળ , ુઞ. યીષફઙળ

2613

389 સીઽ ળીંગવગૃ રીળ ઽૉ રઅદયીઉ

નઅદ ઼ઞર્ફ

ઇુપક્ષગ ૂ , ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ - ટઅઘષીષ, દી. ષ યૂબૃળ , ુઞ. યીષફઙળ

2614

390 જાફૂ ઼જૂફનૉષ રીષજીયીઉ

િભટૂલ્ધૉળીુબ ડ

ઇુપક્ષગ ૂ , ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ - ટઅઘષીષ, દી. ષ યૂબૃળ , ુઞ. યીષફઙળ

2615

391 બડૉ વ ગીઞવ ઙ્ળપફયીઉ

નઅદ ઼ઞર્ફ

ઇુપક્ષગ ૂ , ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ - ઋરળીશી, ુઞ. યીષફઙળ

2616

392 ઙ્િઽવ ઇુફદી યળદયીઉ

ઞૃ . ગવીગર્

ળ્ઞઙીળ ઇુપગીળૂ ૂ , ુઞ. ળ્ઞઙીળ ુષફરલ ગજૉળૂ, ઼ઽલ્ઙ ઼અગૃવ, બઽૉ વ્ રીશ, ઼ૂ.ષૂઙ, ઼ૉ. ૩૩, ઙીઅપૂફઙળ

2617

393 બઅણલી ઞ બીમૉફ પષવગૃ રીળ

બ્. ઼. ઉ.

બ્. ઼મ ઉન઼્બૉગડળ ૂ ઞૃ ફીઙત ુઞ ્ ,ઞૃ ફીઙત

2618

394 બડૉ વ ગ્રવ ુષફ્નયીઉ

મીઙીલદ ઇુપગીળૂ

ફી. મીઙીલદ ુફલીરગ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઙૃઞળીદ ઙૉ઼ફૂ ઼ીરૉ, ય્વીષ, ય જ

2619

395 ઽનષીથૂ ઞલૉસગૃ રીળ યૃની઼

઼ૂડૂ ડૉ ગફ્વ્જી ડ

ઽ્. ઑણરૂફૂ ડર્ ડળ ૂ, ઙૃઞળીદ ગૉ ન઼્ળ ઑન્ણ િળ઼જર્ ઉન્ ડડલૃડ, ઑર. બૂ. સીઽ ગૉ ન઼્ળ ઽ્. ુ઼ુષવ ગૉ મ્બ઼,ઇ઼ીળષી, ઇરનીષીન

2620

396 બડૉ વ િકર્રી રુથવીવ

કિભ઼ ઈ઼ૂ ડન્ડ

઼ૉગસફ ઇુપગીળૂ ૂ. ઈળ્ગ્લ ઇફૉ બિળષીળ ગ લીથ ુષ. બ્વ્ગ ફઅ. ૯, ફષી ઼ુજષીવલ , ઙીઅપૂફઙળ

2621

397 ળીઢ્ણ ુફદીમૉફ ષફળીઞયીઉ

કિભ઼ ઈ઼ૂ ડન્ડ

઼ૉગસફ ઇુપગીળૂ ૂ. ઈળ્ગ્લ ઇફૉ બિળષીળ ગ લીથ ુષ. બ્વ્ગ ફઅ. ૯, ફષી ઼ુજષીવલ , ઙીઅપૂફઙળ

2622

398 ઼ોલન દન્ષૂળ ઇઽૉ રન ઞોફૃ ૂફ

ળ્લ ડૂ ઉન઼્બૉગડળ

ગુર ળ ૂ યૃ દળ ુષ ીફ ઇફૉ ઘુફઞ ઘીઅદૃ બ્વ્ગ ફઅ. ૩,૪/૯ર્ રીશ, ઋ ્ઙ યષફ , ઼ૉ. ૩૩, ઙીઅપૂફઙળ

2623

399 મીળૂલી નૉષૉન્ ુ઼અઽ ઼્રીયીઉ

ળ્લ ડૂ ઉન઼્બૉગડળ

ગુર ળ ૂ યૃ દળ ુષ ીફ ઇફૉ ઘુફઞ ઘીઅદૃ બ્વ્ગ ફઅ. ૩,૪/૯ર્ રીશ, ઋ ્ઙ યષફ , ઼ૉ. ૩૩, ઙીઅપૂફઙળ

2624
2625

400 જોીપળૂ ળરૉસયીઉ ઇરળીયીઉ

દમૂમૂ ઇુપગીળૂ

ઇુપક્ષગ ૂ ,

401 ણીયૂ ુ લઅગીમૉફ ઇસ્ગયીઉ

ઞૃ . ગવીગર્

ફી. ઘૉદૂ ુફલીરગ (ુષ.) ૂફૂ ગજૉળૂ, મઽૃ રીશૂ ગ્મ્પ્વૉક્ષ, બ્વ્ગ ફઅ. ૩, મૂજો રીશ, રઽૉ ઼ીથી

ીધુરગ ઈ. ગૉ ન્ - યીજળ, દી. ધળીન ુઞ. મફી઼ગીઅઢી

2626

402 નૉ઼ીઉ િઽળૉ ફગૃ રીળ ઙૂળૂસયીઉ

બ્. ઼. ઉ.

બ્વૂ઼ ઇપૂક્ષગ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઼ૉગડળ-૪૯, ઙીઅપૂફઙળ

2627

]
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ા

ક :- ગાંધીનગર

403 ણીર્ળ ળરૉસગૃ રીળ ઞઙફીજી

બ્. ઼. ઉ.

઼ૉફીબુદ ૂ, ળી.ઇ. બ્વૂ઼ નશ, ઞૄ ધ-૩૪, ઼ૉગડળ-૪૯, ઙીઅપૂફઙળ

2628

404 ઼્ફૂ ઼ીધર્ગગૃ રીળ રઽૉ સયીઉ

બ્. ઼. ઉ.

ઇુપગ બ્વૂ઼ રઽીુફનૉસગ, ઼ૃળદ ુષયીઙ, ઼ૃળદ બ્વૂ઼ ઽૉ ણ ગષીડર્ ઼ બી઼ૉ, ઇઢષી વીઉન઼્ ઼ૃળદ

2629

405 દવીડૂ ફીટૂર ર્ઽઅ રનઇવૂ

બ્. ઼. ઉ.

ઇુપગ બ્વૂ઼ રઽીુફનૉસગ, ઼ૃળદ ુષયીઙ, ઼ૃળદ બ્વૂ઼ ઽૉ ણ ગષીડર્ ઼ બી઼ૉ, ઇઢષી વીઉન઼્ ઼ૃળદ

2630

406 બડૉ વ ુ ઞૉસગૃ રીળ રથૂયીઉ

બ્. ઼. ઉ.

ઇુપગ બ્વૂ઼ રઽીુફનૉસગ, ઼ૃળદ ુષયીઙ, ઼ૃળદ બ્વૂ઼ ઽૉ ણ ગષીડર્ ઼ બી઼ૉ, ઇઢષી વીઉન઼્ ઼ૃળદ

2631

407 ઙૂવૂડષીવી ઽૉ રઅદ ુષફ્નજઅ

બ્. ઼. ઉ. (ષી.)

ઇુપગ બ્વૂ઼ રઽીુફનૉસગ, ઼ૃળદ ુષયીઙ, ઼ૃળદ બ્વૂ઼ ઽૉ ણ ગષીડર્ ઼ બી઼ૉ, ઇઢષી વીઉન઼્ ઼ૃળદ

2632

408 તીંમ્રળ બિળરવ મીમૃવીવ

઼ૂફૂ. ગવીગર્

ઇુપગ બ્વૂ઼ રઽીુફનૉસગ, ઼ૃળદ ુષયીઙ, ઼ૃળદ બ્વૂ઼ ઽૉ ણ ગષીડર્ ઼ બી઼ૉ, ઇઢષી વીઉન઼્ ઼ૃળદ

2633

409 ઙીરૂદ ળીઞૃ યીઉ ઇઅમૃયીઉ

ઞૃ . ગવીગર્

ઇુપગ બ્વૂ઼ રઽીુફનૉસગ, ઼ૃળદ ુષયીઙ, ઼ૃળદ બ્વૂ઼ ઽૉ ણ ગષીડર્ ઼ બી઼ૉ, ઇઢષી વીઉન઼્ ઼ૃળદ

2634

410 જોીપળૂ િનબૉસગૃ રીળ પૂળઞ

ઞૃ . ગવીગર્

ઇુપગ બ્વૂ઼ રઽીુફનૉસગ, ઼ૃળદ ુષયીઙ, ઼ૃળદ બ્વૂ઼ ઽૉ ણ ગષીડર્ ઼ બી઼ૉ, ઇઢષી વીઉન઼્ ઼ૃળદ

2635

411 બડૉ વ ઼ૃુરદગૃ રીળ િનફૉસયીઉ

ઞૃ . ગવીગર્

ઇુપગ બ્વૂ઼ રઽીુફનૉસગ, ઼ૃળદ ુષયીઙ, ઼ૃળદ બ્વૂ઼ ઽૉ ણ ગષીડર્ ઼ બી઼ૉ, ઇઢષી વીઉન઼્ ઼ૃળદ

2636

412 ઘળીણૂ રૉઽૃવ ઼ૃળૉસગૃ રીળ

ઞૃ . ગવીગર્

ઇુપક્ષગ ઉઞફૉળ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઇરનીષીન (રી.ઇફૉર.) ષ. ફઅ.૩, ઑ-૮, મઽૃ રીશૂ યષફ , ષ ીબૃળ ઇરનીષીન-૭૪

2637

413 ગ્ુસલીથૂલી ુષબૃવયીઉ ઽગીયીઉ

ઞૃ . ગવીગર્

ળુઞ ડર્ ીળ ૂ , ઼ઽગીળૂ રઅણશૂક, ઙૃ.ળી. બ્વ્ગ ફઅ. ૩૨, ધર રીશ, ણ્. જી. ર. યષફ , ઙીઅપૂફઙળ

2638

414 બડૉ વ યીુષગગૃ રીળ ુષ ણુગૃ રીળ

ઞૃ . ગવીગર્

ળુઞ ડર્ ીળ ૂ , ઼ઽગીળૂ રઅણશૂક, ઙૃ.ળી. બ્વ્ગ ફઅ. ૩૨, ધર રીશ, ણ્. જી. ર. યષફ , ઙીઅપૂફઙળ

2639

415 દળગ ઞઙનૂસગૃ રીળ ગૉ ળીયીઉ

ઞૃ . ગવીગર્

ળુઞ ડર્ ીળ ૂ , ઼ઽગીળૂ રઅણશૂક, ઙૃ.ળી. બ્વ્ગ ફઅ. ૩૨, ધર રીશ, ણ્. જી. ર. યષફ , ઙીઅપૂફઙળ

2640

416 બીષળી ુષઞલગૃ રીળ સઅગળયીઉ

ઞૃ . ગવીગર્

ળુઞ ડર્ ીળ ૂ , ઼ઽગીળૂ રઅણશૂક, ઙૃ.ળી. બ્વ્ગ ફઅ. ૩૨, ધર રીશ, ણ્. જી. ર. યષફ , ઙીઅપૂફઙળ

2641

417 ુરળટી રી઼ૃરી રઽૉ રૃનઽૃ ઼ૉફ

ઞૃ . ગવીગર્

ફી. મીઙીલદ ુફલીરગ ૂફૂ ગજૉળૂ, ગૅ ુહયષફ , મૂજો રીશ, બીવણૂ , ઇરનીષીન

2642

418 સળન ઼ીળઅ ઙપળફ

ઞફળવ રૉફૉઞળ(મૂણૂ)

ફી.઼ુજષ ૂ, ઙૃઞળીદ રૉળૂડીઉર મ્ણર્ , ઼ૉ. ૩૨ ઑ, ઑળભ઼્ર્ ડૉ સફફૂ ઼ીરૉ, ઙીઅપૂફઙળ

2643

419 બળરીળ ુ ન઼્ૂ ગફૃયીઉ

કભૂ઼ળ

ુઞ ી ઼રીઞ ઼ૃળક્ષી ઇુપગીળૂ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઑ, બ્વ્ગ, મૂજો રીશ, વીવ નળષીજા ,મઽૃ રીશૂ યષફ, ઇરનીષીન

2644

420 જોીઽીથ ષૂઞલગૃ રીળ ગીન્દૂવીવ

દમૂમૂ ઇુપગીળૂ

દમૂમૂ ઇુપક્ષગ ૂફૂ ગજૉળૂ, જીઑરઉઈળઑ઼ રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, ઼અવ ઞફળવ ઽ્ુ બડવ , ઙીઅપૂફઙળ

2645

421 બળરીળ ઞઙનૂસ યૃયીઉ

ડૉ ફ્ગર્ીભળ

422 ઙ ણુવલી ુફવરમૉફ ુ ઞૉસ

ઞૃ . ગવીગર્

423 સીઽ ળૂદૉહ જૉદફયીઉ

રનન. ઉઞફૉળ

ગૃ વ઼ુજષ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઈથઅન ગૅ ુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂ , ઈથઅન

2646

રનનફૂસ ઑગ ૂગળથ ઇુપગીળૂ ૂફૂ ગજૉળૂ, ગ્ઢૂ ડીષળ ુમ ણીંઙ, ષણ્નળી

2647

ફી. ગી. ઉઞફૉળ ૂફૂ ગજૉળૂ, કણ ુ઼અ. બૉડી ુષયીઙ, ઋરળૉ ઢ મ઼ ઼ડૉ સફફૂ મીઞૃ રી, ઋરળૉ ઢ , ુઞ. ઈથઅન

2648

424 બળરીળ ઼અિનબગૃ રીળ રીપીયીઉ

રનન. ીધ્લીબગ

ણૂફ ૂ ફૂ ગજૉળૂ, ઼ળગીળૂ રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, યીષફઙળ

2649

425 ળીષશ ઞલિનબગૃ રીળ ળરૉસયીઉ

નઅદ ઼ઞર્ફ

ઇુપક્ષગ ૂ ફૂ ગજૉળૂ, ઼ળગીળૂ ઽ્ુ બડવ , ધળીન ુઞ. મફી઼ગીઅઢી

2650

426 ઘળીણૂ ઙૂદી મગીયીઉ

ડલૃડળ

ણૂફ ૂફૂ ગજૉળૂ, જીઑરઉઈળઑ઼ રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, િઽઅ રદફઙળ

2651

427 ગથ઼ીઙળી ઈફઅનગૃ રીળ ઇળુષઅનયીઉ

ડલૃડળ

ણૂફ ૂફૂ ગજૉળૂ, જીઑરઉઈળઑ઼ રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, િઽઅ રદફઙળ

2652

428 ડીઅગ ુફુદહગૃ રીળ પૂળઞવીવ

ડલૃડળ

ણૂફ ૂફૂ ગજૉળૂ, જીઑરઉઈળઑ઼ રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, િઽઅ રદફઙળ

2653

429 ર્નૂ િણરબવ ઞૉ.

ડલૃડળ

ણૂફ ૂફૂ ગજૉળૂ, જીઑરઉઈળઑ઼ રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, િઽઅ રદફઙળ

2654

430 દવ઼ીથૂલી થષ ળથઝ્ણયીઉ

નઅદ ઼ઞર્ફ

ઇુપક્ષગ ૂ , ળૉ . ઽ્. ઇફૉ ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ - ગ્ઢઅ મી , ુઞ. રઽૂ઼ીઙળ

2655

431 ઼ૃરળી રૃગૉસ રફૃયીઉ

રનન. ીધ્લીબગ

ણૂફ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઼ળગીળૂ દમૂમૂ રઽીુષ ીવલ, રઞૃ ળી નળષીજા મઽીળ, ઼ૃળદ

2656

432 જોીપળૂ ુરફવ ળથજીદુ઼અઽ

રનન. ીધ્લીબગ

ણૂફ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઼ળગીળૂ દમૂમૂ રઽીુષ ીવલ, રઞૃ ળી નળષીજા મઽીળ, ઼ૃળદ

2657

433 રીઙૃઅિગલી ઼ળૂદીમૉફ ઞઙનૂસયીઉ

ડલૃડળ

ણૂફ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઼ળગીળૂ દમૂમૂ રઽીુષ ીવલ, રઞૃ ળી નળષીજા મઽીળ, ઼ૃળદ

2658

]

ઉ ચ ેણી- હ દ પર
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434 ળીઢષી ઇઅિગદ ળરથવીવ
435 જોીપળૂ

ૃરફ ઞૉ઼ીંઙયીઉ

436 બડૉ વ દૉઞ઼ યૃવીયીઉ

રનન. ીધ્લીબગ

ા

ક :- ગાંધીનગર

ણૂફ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઼ળગીળૂ દમૂમૂ રઽીુષ ીવલ, રઞૃ ળી નળષીજા મઽીળ, ઼ૃળદ

2659

રનન. ીધ્લીબગ

ણૂફ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઼ળગીળૂ દમૂમૂ રઽીુષ ીવલ, રઞૃ ળી નળષીજા મઽીળ, ઼ૃળદ

2660

રનન. ીધ્લીબગ

ણૂફ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઼ળગીળૂ દમૂમૂ રઽીુષ ીવલ, રઞૃ ળી નળષીજા મઽીળ, ઼ૃળદ

2661

437 ુબબવૂલી ુદગ ળરૉસજઅ

નઅદ ઼ઞર્ફ

ઇુપક્ષગ ૂ , ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ - વ્ુપગી , ુઞ. ળીઞગ્ડ

2662

438 નળજી ુરવફગૃ રીળ રઽૉ સયીઉ

નઅદ ઼ઞર્ફ

ઇુપક્ષગ ૂ , ઞૉ. ષૂ. સીઽ ળૉ . ઽ્. ઇફૉ ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ - ધળી , દી. ગીઅગળૉ ઞ, ુઞ. મફી઼ગીઅઢી

2663

ર.બ.ઽૉ . ષ.

ઇુપક્ષગ ૂ , ી. ઈ. ગૉ ન્ -ઉડીનળી, દી. રીથ઼ી ુઞ. ઙીઅપૂફઙળ

2664

439

જાબુદ દૃહીળગૃ રીળ ળરૉસજઅ

440 બડૉ વ ગૅ થીવગૃ રીળ યળદયીઉ

ર.બ.ઽૉ . ષ.

ઇુપક્ષગ ૂ , ી. ઈ. ગૉ ન્ -ઉડીનળી, દી. રીથ઼ી ુઞ. ઙીઅપૂફઙળ

2665

441 ઙીરૂદ ુર વમૉફ જીષીયીઉ

ડલૃડળ

ણૂફ ૂફૂ ગજૉળૂ, જીઑરઉઈળઑ઼ રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, િઽઅ રદફઙળ

2666

442 રૃળીષીવી ૉદી રઽૉ સજઅ

ડલૃડળ

ણૂફ ૂફૂ ગજૉળૂ, જીઑરઉઈળઑ઼ રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, િઽઅ રદફઙળ

2667

443 ઼ળષોલી ઇઅગૃળ ફુષફજઅ

રનન. ીધ્લીબગ

ણૂફ ૂફૂ ગજૉળૂ, જીઑરઉઈળઑ઼ રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, િઽઅ રદફઙળ

2668

444 જૃણી઼રી રૅઙૉસ ઑફ.

રનન. ીધ્લીબગ

ણૂફ ૂફૂ ગજૉળૂ, જીઑરઉઈળઑ઼ રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, ષણફઙળ

2669

445 નૉ઼ીઉ ગ બફ ળીઞૉન્ ગૃ રીળ

ડલૃડળ

ણૂફ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઼ળગીળૂ દમૂમૂ રઽીુષ ીવલ, રઞૃ ળી નળષીજા મઽીળ, ઼ૃળદ

2670

446 સીરુશલી ખ્લીુદ િનબગજઅ

રનન. ીધ્લીબગ

ણૂફ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઼ળગીળૂ દમૂમૂ રઽીુષ ીવલ, રઞૃ ળી નળષીજા મઽીળ, ઼ૃળદ

2671

447 બળરીળ ળૉ ઘીમૉફ ઇળુષઅનયીઉ

બૉડી િઽ઼ીમફૂસ

િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ ૂ બૉન્સફ ઇફૉ ્ુષણઅ ડ ભઅ ણ ુફલીરગફૂ ગજૉળૂ, ણ્. જી. ર. યષફ, ઙીઅપૂફઙળ

2672

448 બડૉ વ દૅુ મઽૉ ફ યઙૃયીઉ

ઞૃ .઼ી. ઈ.

યૄુર ર્ઞથૂ ઇુપગીળૂ ૂ, યૄુર ર્ઞથૂ ઇુપગીળૂફૂ ગજૉળૂ, બૉડી ુષયીઙ, ૂજો રીશ, નરથઙઅઙી યષફ, ષવ઼ીણ

2673

449 ઙઞૉળી ષીુદ ઇસ્ગયીઉ

કિભ઼ ઈ઼ૂ ડન્ડ

઼ૉગસફ ઇુપગીળૂ ૂ. ઼ીરીન્લ ષિઽષડ ુષ. બ્વ્ગ ફઅ. ૯, ફષી ઼ુજષીવલ , ઙીઅપૂફઙળ

2674

450 નૉ઼ીઉ નસર્ફીમૉફ ફીઙજીયીઉ

કિભ઼ ઈ઼ૂ ડન્ડ

઼ૉગસફ ઇુપગીળૂ ૂ. ઼ીરીન્લ ષિઽષડ ુષ. બ્વ્ગ ફઅ. ૯, ફષી ઼ુજષીવલ , ઙીઅપૂફઙળ

2675

451 ઼ધષીળી ઞ બીમૉફ ઙ્ુષઅનયીઉ

કિભ઼ ઈ઼ૂ ડન્ડ

઼ૉગસફ ઇુપગીળૂ ૂ. ઼ીરીન્લ ષિઽષડ ુષ. બ્વ્ગ ફઅ. ૯, ફષી ઼ુજષીવલ , ઙીઅપૂફઙળ

2676

452 બડૉ વ ુરદવ લસષઅદયીઉ

કિભ઼ ઈ઼ૂ ડન્ડ

઼ૉગસફ ઇુપગીળૂ ૂ. ઼ીરીન્લ ષિઽષડ ુષ. બ્વ્ગ ફઅ. ૯, ફષી ઼ુજષીવલ , ઙીઅપૂફઙળ

2677

453 ષ઼ીષી નૂબૂગી યીઉવીવયીઉ

કિભ઼ ઈ઼ૂ ડન્ડ

઼ૉગસફ ઇુપગીળૂ ૂ. ઼ીરીન્લ ષિઽષડ ુષ. બ્વ્ગ ફઅ. ૯, ફષી ઼ુજષીવલ , ઙીઅપૂફઙળ

2678

454 બડૉ વ ુષફ રઽૉ ન્ ગૃ રીળ

કિભ઼ ઈ઼ૂ ડન્ડ

઼ૉગસફ ઇુપગીળૂ ૂ. ઼ીરીન્લ ષિઽષડ ુષ. બ્વ્ગ ફઅ. ૯, ફષી ઼ુજષીવલ , ઙીઅપૂફઙળ

2679

455 સૉઘ ભળઽૂફ ઇ દીભઽૃ ઼ૉફ

કિભ઼ ઈ઼ૂ ડન્ડ

઼ૉગસફ ઇુપગીળૂ ૂ. ઼ીરીન્લ ષિઽષડ ુષ. બ્વ્ગ ફઅ. ૯, ફષી ઼ુજષીવલ , ઙીઅપૂફઙળ

2680

456 બડૉ વ ઼ૃુજ ુષ ણુગૃ રીળ

કિભ઼ ઈ઼ૂ ડન્ડ

઼ૉગસફ ઇુપગીળૂ ૂ. ઼ીરીન્લ ષિઽષડ ુષ. બ્વ્ગ ફઅ. ૯, ફષી ઼ુજષીવલ , ઙીઅપૂફઙળ

2681

457 બડૉ વ ઙ્ળીઅઙગૃ રીળ રફૃયીઉ

઼ઽ ીધ્લીબગ

ણૂફ ૂ ફૂ ગજૉળૂ, રૉણૂગવ ગ્વઞ, ળીષબૃળી , ષણ્નળી

2682

458 ગથગ્ડૂલી ઇુ ફ ઈળ.

રનન. ીધ્લીબગ

ણૂફ ૂ ફૂ ગજૉળૂ, રૉણૂગવ ગ્વઞ, ળીષબૃળી , ષણ્નળી

2683

459 ુષળણી િનુવબ ુષફૃયીઉ

ઞૃ . ગવીગર્

ઈજીલર્ ૂ ઓી ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ગ્ડણી ઼ીઅઙીથૂ , ગર્ીર બઅજીલદ ગૉ મ્બ઼, મ઼ ડૉ ન્ણફૂ મીઞૃ રીઅ , ગ્ડણી ઼ીઅઙીથૂ

2684

460 બળરીળ ગુબવ નૉષજીયીઉ

઼ૃબળષીઉટળ ઉન્ ડર્ ગડળ

ઈજીલર્ ૂ ઓી ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ગ્ડણી ઼ીઅઙીથૂ , ગર્ીર બઅજીલદ ગૉ મ્બ઼, મ઼ ડૉ ન્ણફૂ મીઞૃ રીઅ , ગ્ડણી ઼ીઅઙીથૂ

2685

ઈજીલર્ ૂ ઓી ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, (રિઽવી) ગ્વૉઞ ળ્ણ, દવ્ન ુઞ. ઼ીમળગીઅઢી

2686

461 જોીપળૂ ુફુસદ ફળૉ સયીઉ
462 જોીપળૂ ઇ બૉસયીઉ ણીઽલીયીઉ

ઞૃ . ગવીગર્

રનનફૂસ ળુઞ ડર્ ીળ ૂ, (ુપળપીળ) મૂ ુષઅઙ, જ્ધ્રીશ, ગૅ ુહયષફ, બીવણૂ, ઇરનીષીન

2687

463 રગષીથી પૅથી ુષથજઅ

ળૉ ષન્લ દવીડૂ

રીરવદનીળ ૂ, રીરવદનીળફૂ ગજૉળૂ, રૃન્ ી ળ્ણ,યૄઞ

2688

464 બડૉ વ ળૂમ્બવ ગફૃયીઉ

ગીળગૃ ફ

ગવૉગડળ ૂ ફૂ ગજૉળૂ , ુઞ ી ઼ૉષી ઼નફ, ઙથૉસ જ્ગણૂફૂ મીઞૃ રીઅ,ઈથઅન

2689

]

ઉ ચ ેણી- હ દ પર

નવે બર-2017

ા

ક :- ગાંધીનગર

465 મીળ્ડ લીુ ગગૃ રીળ યળદયીઉ

ઞૃ . ગવીગર્

466 બળરીળ ુફગૉ દી િનફૉસયીઉ

ઇ. રનન. ઉઞફૉળ

ફી.ગીલર્બીવગ ઉઞફૉળફૂ ગજૉળૂ, રી. ઇફૉર. (બઅ) બૉડી ુષ. ળૉ ષૉ ઙ્નૂફૂ મીઞૃ રીઅ, ઈથઅન

2691

ઇ. રનન. ઉઞફૉળ

ફી.ગીલર્બીવગ ઉઞફૉળફૂ ગજૉળૂ, ળૉ ષૉ ડૉ સફ ઼ીરૉ, મૉજળીજી

2692

468 નૉ઼ીઉ ઞલુફવ ઽળઙ ુષનયીઉ

રનન. ઉઞફૉળ (઼ૂ.)

ફી.ગીલર્બીવગ ઉઞફૉળફૂ ગજૉળૂ, બૉ. ુષ. ફઅ. ૯, બીડફઙળ લ્ઞફી, બ્વ્ગ ફઅ. ૪, ણ્. જી. ર. યષફ, ઙીઅપૂફઙળ

2693

469 ય ઽીિનર્ગગૃ રીળ ઽહર્નયીઉ

ઈ઼ૂ ડન્ડ

ુ ન઼્ૂબીવ ણૂ ડર્ ગૂડ ઞઞ ૂ, ણૂ ડર્ ૂગડ ઑન્ણ ઼ૉસન઼્ ગ્ડર્ , ઼ીઅમળગીઅઢી, િઽરદફઙળ

2694

470 બીઢગ ઙોીળીઅઙગૃ રીળ બઅગઞગૃ રીળ

ઈ઼ૂ ડન્ડ

ુ ન઼્ૂબીવ ણૂ ડર્ ગૂડ ઞઞ ૂ, ણૂ ડર્ ૂગડ ઑન્ણ ઼ૉસન઼્ ગ્ડર્ , ઼ીઅમળગીઅઢી, િઽરદફઙળ

2695

467 ુરુ

ધ્ષુફ ઑર.

઼ઽીલગ ષી.ષૉળી ગુરસફળ ૂફૂ ગજૉળૂ ,ચડગ-૪૪ ,ઑ઼ ભવ્ળ મજદ યષફ, ળૂવૂભ ળ્ણ, ઇરનીષીન

2690

471 બીઢગ ઇઞલગૃ રીળ ગૂળૂડયીઉ

઼ૂફૂ. ઋ. ુફળૂક્ષગ

ુઞ ી ઋ ્ઙ ગૉ ન્ , નૃળનસર્ફ ળૂવૉ ગૉ ન્ બી઼ૉ , ગવૉગડળ ગજૉળૂ બીઝશ, ઼ૃળૉન્ ફઙળ

2696

472 ઢીગ્ળ ૂદૂમૉફ ઙીયીજી

રિઽવી ુફળૂક્ષગ

ગુર ફળ ૂ રિઽવી ઇફૉ મીશ ુષગી઼ફૂ ગજૉળૂ, રિઽવી ષીંઙ, બ્વ્ગ ફઅ. ૪૨, ઞૃ ફી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ

2697

473 ઙ્ ષીરૂ યીષૉસબૃળૂ રઽૉ ન્ બૃળૂ

નઅદ ઼ઞર્ફ

ઇુપક્ષગ ૂ , ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ - જીદબૃળ ,દ. મીલણ, ુઞ. ઇળષ ૂ

2698

474 મીષણી જોદન્લુ઼અઽ જઅનૃયી

઼ૂફૂ. ઋ. ુફળૂક્ષગ

ઋ ્ઙ ગુરસફળ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઋ ્ઙ યષફ, ઙીઅપૂફઙળ

2699

475 પીરૉુવલી રલૃળયીઉ પૂળઞવીવ

નઅદ ઼ઞર્ફ

ઇુપક્ષગ ૂ ,ળૉ . ઽ્. ઇફૉ ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ - ગણ્ન, ,દી. મીળણ્વૂ, ુઞ.઼ૃળદ

2700

476 યીય્ળ ઇુફવગૃ રીળ ઞૉ઼ીંઙયીઉ

નઅદ ઼ઞર્ફ

ઇુપક્ષગ ૂ ,ળૉ . ઽ્. ઇફૉ ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ - બીંણષશ , ,દી. પળરબૃળ , ુઞ.ષવ઼ીણ

2701

477 બડૉ વ ઽૉ રીઅુઙફૂ ઙથૉસયીઉ

દમૂમૂ ઇુપગીળૂ

ઇુપક્ષગ ૂ ,ળૉ . ઽ્. ઇફૉ ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ - બીંણષશ , ,દી. પળરબૃળ , ુઞ.ષવ઼ીણ

2702

478 જાફૂ ુરવફગૃ રીળ ઇસ્ગગૃ રીળ

ગવીગર્

઼ૉગસફ ઇુપગીળૂ ૂ. રઽૉ ઼ૃવ ુષ. બ્વ્ગ ફઅ. ૩૩/૮, ફષી ઼ુજષીવલ , ઙીઅપૂફઙળ

2703

479 જાનષ રૉઽૃવગૃ રીળ ઙૂળૂસયીઉ

રનન. ઉઞફૉળ (઼ૂ.)

ગીલર્બીવગ ઉઞફૉળફૂ ગજૉળૂ, બી. લ્. બૉ. ુષ. ફઅ. ૩, બીડફઙળ લ્ઞફી યષફ, ઼ૉગડળ-૩૮, ઙીઅપૂફઙળ

2704

480 બઅજીવ ગૅ થગૃ રીળ યળદગૃ રીળ

રનન. ઉઞફૉળ (઼ૂ.)

ગીલર્બીવગ ઉઞફૉળફૂ ગજૉળૂ, બી. લ્. બૉ. ુષ. ફઅ. ૩, બીડફઙળ લ્ઞફી યષફ, ઼ૉગડળ-૩૮, ઙીઅપૂફઙળ

2705

481 બડૉ વ ણૂમ્બવમૉફ ઞવીવ

નઅદ ઼ઞર્ફ

ઇુપક્ષગ ૂ ,ળૉ . ઽ્. ઇફૉ ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ - ફઅવી઼થ , ુઞ.રઽૉ ઼ીથી

2706

482 ઼્વઅગૂ બૄજા ગફોલીવીવ

િભટૂલ્ધૉળીુબ ડ

ઇુપક્ષગ ૂ ,ળૉ . ઽ્. ઇફૉ ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ - ફઅવી઼થ , ુઞ.રઽૉ ઼ીથી

2707

483 બડૉ વ રોીુવગ યળદયીઉ

ઞૃ . ગીળગૃ ફ

઼ઽીલગ ષી.ષૉળી ગુરસફળ ૂફૂ ગજૉળૂ ,ચડગ-૩ ,મૂ-૯, મઽૃ રીશૂ રગીફ, વીવ નળષીજા ઇરનીષીન

2708

484 ણ્િણલી ઞલનૉષગૃ રીળ ફફૃયીઉ

ઞૃ . ગીળગૃ ફ

઼ઽીલગ ષી.ષૉળી ગુરસફળ ૂફૂ ગજૉળૂ ,ચડગ-૩ ,મૂ-૯, મઽૃ રીશૂ રગીફ, વીવ નળષીજા ઇરનીષીન

2709

485 નૉ઼ીઉ ુફસીઅદ દૉજાયીઉ

ષી. ષૉળી ુફળૂક્ષગ

઼ઽીલગ ષી.ષૉળી ગુરસફળ ૂફૂ ગજૉળૂ ,ચડગ-૩ ,મૂ-૯, મઽૃ રીશૂ રગીફ, વીવ નળષીજા ઇરનીષીન

2710

486 બડૉ વ િઽળવ િન લીઅઙ

ઞૃ . ગીળગૃ ફ

઼ઽીલગ ષી.ષૉળી ગુરસફળ ૂફૂ ગજૉળૂ ,ચડગ-૩ ,મૂ-૯, મઽૃ રીશૂ રગીફ, વીવ નળષીજા ઇરનીષીન

2711

487 મીળ્ડ ઽીિનર્ગ જઅ ગીઅદ

ઞૃ . ગીળગૃ ફ

઼ઽીલગ ષી.ષૉળી ગુરસફળ ૂફૂ ગજૉળૂ ,ચડગ-૩ ,મૂ-૯, મઽૃ રીશૂ રગીફ, વીવ નળષીજા ઇરનીષીન

2712

488 મઙણી ુમબૂફગૃ રીળ રૃશજીયીઉ

રનન. બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ

ીનૉુસગ ઇુપગીળૂ ૂ,ઙૃઞળીદ નૃહથ ુફલઅ થ મ્ણર્ ,

ીનૉુસગ ગજૉળૂ ળીઞગ્ડ , લૃુફલફ મૉન્ગ કભ ઉુન્લીફૂ મીઞૃ રીઅ , ળૉ ઼ગ઼્ર્ ળ્ણ,ળીઞગ્ડ

2713

489 ઼ીગળૂલી નબર્થ ઼અઞલયીઉ

રનન. બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ

ીનૉુસગ ઇુપગીળૂ ૂ,ઙૃઞળીદ નૃહથ ુફલઅ થ મ્ણર્ ,

ીનૉુસગ ગજૉળૂ ળીઞગ્ડ , લૃુફલફ મૉન્ગ કભ ઉુન્લીફૂ મીઞૃ રીઅ , ળૉ ઼ગ઼્ર્ ળ્ણ,ળીઞગ્ડ

2714

490 ગૂળૂ િળુધ્પ ફષફૂદયીઉ

ષો ીુફગ ઇુપગીળૂ

ીનૉુસગ ઇુપગીળૂ ૂ,ઙૃઞળીદ નૃહથ ુફલઅ થ મ્ણર્ ,

ીનૉુસગ ગજૉળૂ ળીઞગ્ડ , લૃુફલફ મૉન્ગ કભ ઉુન્લીફૂ મીઞૃ રીઅ , ળૉ ઼ગ઼્ર્ ળ્ણ,ળીઞગ્ડ

2715

491 બળરીળ ઞલૉસગૃ રીળ ળૉ ષીયીઉ

ગવીગર્

જી ી ગવૉગડળ ૂફૂ ગજૉળૂ, રીરવદનીળ ઞરૂફ ભીશષથૂ સીઘી, ુઞ. ઼ૉષી ઼નફ, ઼ૉગડળ-૩૩, ઙીઅપૂફઙળ

2716

492 વીંમ્વી વીવજીયીઉ પૂ યીઉ

ઞૃ . ગીળગૃ ફ

ફીલમ ઘૉદૂ ુફલીરગ ૂ,(ુષ દળથ) ડૂષૂ ડીષળ બી઼ૉ , ઼ૃળૉન્ ફઙળ

2717

493 જોહૂ ઇ બૉસ ુષથજઅ

ફી. રીરવદનીળ

રઽૉ ઼ૃવૂ દબી઼થૂ ગુર ળ ૂ ફૂ ગજૉળૂ, ૩૩/૯ , ઼ળનીળ યષફ, ફષી ઼ુજષીવલ , ઙીઅપૂફઙળ

2718

494 રૉુથલી રધૃળયીઉ ટષૉળયીઉ

ઘૉદૂ ુફળૂક્ષગ

રનનફૂસ ુષ દળથ ુસક્ષથસી ૂ ઼ળનીળ રૅદૂ ગૉ ન્ ઞૃ ફીઙત, ઞૃ ફીઙત ગૅ ુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂ , ઞૃ ફીઙત

2719

495 બડૉ વ ટૃ ભૂગીળ ર્ઽઅ રન ઽૃ ઼ૉફ

઼ઽ ીધ્લીબગ

ણૂફ ૂ, મૂ. ઞૉ.રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, ઇ઼ીળષી, ઇરનીષીન

2720

]
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નવે બર-2017

496 ર્તષીિણલી ઞલરવ ષઞસૂયીઉ

ફીલમ જૂડફૂસ

ા

ક :- ગાંધીનગર

ુઞ ી ીધુરગ ુસક્ષથીુપગીળૂ ૂફૂ ગજૉળૂ, જી ી બઅજીલદ, ુઞ ી ઼ૉષી ઼નફ, ઞૃ ફીઙત

2721

497 રીઅઙળ્વી ષફળીઞુ઼અઽ ઇજીદુ઼અઽ

રઽૉ ઼ૃવ દવીડૂ

રીરવદનીળ ૂફૂ ગજૉળૂ, ુદવગષીણી , દી. ુદવગષીણી, ુઞ. ફરર્ની

2722

498 ડૉ વળ ુફળષગૃ રીળ મીમૃયીઉ

ળૉ ષન્લ દવીડૂ

રીરવદનીળ ૂફૂ ગજૉળૂ, ુદવગષીણી , દી. ુદવગષીણી, ુઞ. ફરર્ની

2723

499 દરીગૃ ષીવી ઼્ુફલી ઞલૉસગૃ રીળ

ળૉ ષન્લ દવીડૂ

રીરવદનીળ ૂફૂ ગજૉળૂ, ુદવગષીણી , દી. ુદવગષીણી, ુઞ. ફરર્ની

2724

500 રવૉગ દીઽૂળઽૃ ઼ૉફ ગર ૂફ

ળૉ ષન્લ દવીડૂ

રીરવદનીળ ૂફૂ ગજૉળૂ, ુદવગષીણી , દી. ુદવગષીણી, ુઞ. ફરર્ની

2725

501 બળરીળ ઞઙૅુદમૉફ ણીઽલીયીઉ

ળૉ ષન્લ દવીડૂ

રીરવદનીળ ૂફૂ ગજૉળૂ, ુદવગષીણી , દી. ુદવગષીણી, ુઞ. ફરર્ની

2726

502 ષણ઼ળી ઙીલ ૂમૉફ ઇસ્ગગૃ રીળ

ળૉ ષન્લ દવીડૂ

રીરવદનીળ ૂફૂ ગજૉળૂ, ુદવગષીણી , દી. ુદવગષીણી, ુઞ. ફરર્ની

2727

503 ષળષીળૂલી ઼ૃરીદ નૉષીયીઉ

ળૉ ષન્લ દવીડૂ

રીરવદનીળ ૂફૂ ગજૉળૂ, ુદવગષીણી , દી. ુદવગષીણી, ુઞ. ફરર્ની

2728

504 મીળ્ડ પષવ ઞલૉસયીઉ

ગીળગૃ ફ

રીરવદનીળ ૂફૂ ગજૉળૂ, ુદવગષીણી , દી. ુદવગષીણી, ુઞ. ફરર્ની

2729

505 ઙથીષી ઼અઞલગૃ રીળ ફીધૃયીઉ

ગીળગૃ ફ

રીરવદનીળ ૂફૂ ગજૉળૂ, ુદવગષીણી , દી. ુદવગષીણી, ુઞ. ફરર્ની

2730

506 નૉ઼ીઉ ઈુસહગૃ રીળ બ્બડવીવ

ફી.઼ૉ. ઇુપગીળૂ

઼ૉગસફ ઇુપગીળૂ ૂ. રિઽવી ઇફૉ મીશ ુષગી઼ ુષ. બ્વ્ગ ફઅ.૯/૮, ફષી ઼ુજષીવલ , ઙીઅપૂફઙળ

2731

507 રઽૉ ળી રોીુવગ ઽળૂ ઼ીન

નઅદ ઼ઞર્ફ

ઇુપક્ષગ ૂ ,ળૉ . ઽ્. ઇફૉ ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ - જૃધીફી રૃષીણી, ુઞ.રઽૂ઼ીઙળ

2732

508 ુ઼ ષૂલી ઇરૂદ ર઼ૂઽૂ

િભટૂલ્ધૉળીુબ ડ

ઇુપક્ષગ ૂ ,ળૉ . ઽ્. ઇફૉ ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ - બીવૉઞ , ુઞ.ય જ

2733

509 ઼ૃધીળ ઇબૄષર્ ઽળૉ ન્ ગૃ રીળ

રનન. ીધ્લીબગ

ણૂફ ૂફૂ ગજૉળૂ, જીઑરઉઈળઑ઼ રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, ષણફઙળ

2734

510 નૉ઼ીઉ ુજળીઙ પળરસૂયીઉ

ગીળગૃ ફ

રીરવદનીળ ૂફૂ ગજૉળૂ, ુદવગષીણી , દી. મીષશી, ુઞ. ઇરનીષીન

2735

511 જોીપળૂ ફીળથયીઉ ઙ્ુષઅનયીઉ

બૉડી િઽ઼ીમફૂસ

િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ ૂ બૉન્સફ ઇફૉ ્ુષણઅ ડ ભઅ ણ ુફલીરગફૂ ગજૉળૂ, ણ્. જી. ર. યષફ, ઙીઅપૂફઙળ

2736

512 નૉ઼ીઉ ઽળૉ સ ગૉ સીયીઉ

કિભ઼ ઈ઼ૂ ડન્ડ

઼ૉગસફ ઇુપગીળૂ ૂ. ુસક્ષથ ુષ. ફષી ઼ુજષીવલ , ઙીઅપૂફઙળ

2737

513 નૉ઼ીઉ િનવૂબગૃ રીળ ષીચજીયીઉ

કિભ઼ ઈ઼ૂ ડન્ડ

઼ૉગસફ ઇુપગીળૂ ૂ. ુસક્ષથ ુષ. ફષી ઼ુજષીવલ , ઙીઅપૂફઙળ

2738

514 ળદફબળી વુવદગૃ રીળ જૂરફવીવ
515

઼્વઅગૂ ઽહીર્મૉફ નૉષજીયીઉ

516 જાનષ િગઅ ઞવમૉફ ગફૃયીઉ

ડલૃડળ

ણૂફ ૂ બૂ. ણૂ. લૃ. ઼ળગીળૂ રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, જારફઙળ ળ્ણ , ળીઞગ્ડ

2739

ગવીગર્

રીરવદનીળ ૂફૂ ગજૉળૂ, મીષશી, ુઞ. ઇરનીષીન

2740

ળૉ ષન્લ દવીડૂ

રીરવદનીળ ૂફૂ ગજૉળૂ, મ્ડીન , ુઞ. મ્ડીન

2741

517 ર્નૂ ઽીિનર્ગ ઽહર્નયીઉ

઼ૃબળષીઉટળ ઉન્ ડર્ ગડળ

ઈજીલર્ ૂ ઓી ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, બવીથી , ુઞ. ઘૉણી

2742

518 ર્નૂ જી ૉસગૃ રીળ યળદગૃ રીળ

઼ૃબળષીઉટળ ઉન્ ડર્ ગડળ

ઈજીલર્ ૂ ઓી ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, બવીથી , ુઞ. ઘૉણી

2743

519 ફીઙળ ળીઞૉસ ઞઙનૂસજઅ

઼ૃબળષીઉટળ ઉન્ ડર્ ગડળ

ઈજીલર્ ૂ ઓી ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, બવીથી , ુઞ. ઘૉણી

2744

520 મીળ્ડ ઙોીળીઅઙગૃ રીળ ફળૉ સયીઉ

઼ૃબળષીઉટળ ઉન્ ડર્ ગડળ

ઈજીલર્ ૂ ઓી ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, બવીથી , ુઞ. ઘૉણી

2745

521

્ભ ુ લઅગી ઘૉરજઅનયીઉ

઼ૃબળષીઉટળ ઉન્ ડર્ ગડળ

ઈજીલર્ ૂ ઓી ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, બવીથી , ુઞ. ઘૉણી

2746

522

બડૉ વ ુ લી જૂરફયીઉ

઼ૃબળષીઉટળ ઉન્ ડર્ ગડળ

ઈજીલર્ ૂ ઓી ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, બવીથી , ુઞ. ઘૉણી

2747

઼ૃબળષીઉટળ ઉન્ ડર્ ગડળ

ઈજીલર્ ૂ ઓી ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, બવીથી , ુઞ. ઘૉણી

2748

523 ઼દષીળી પષવ ળઞફૂગીન્દ
524 પઅપૃિગલી ઽૉ દવ ઽ઼રૃઘયીઉ

ઘૉદૂષીણૂ ઇુપગીળૂ

ફ્ણવ કિભ઼ળ ઇફૉ લૃુફડ ઽૉ ણ, ગઢ્શ ઇફૉ િનષૉવી ઼અસ્પફ ગૉ ન્ , ફ.ગૄ . લૃ. ફષ઼ીળૂ

2749

525 ઈિઽળ ુઞ ૉસગૃ રીળ ફીફૃયીઉ

ઘૉદૂષીણૂ રનનફૂસ

ફ્ણવ કિભ઼ળ ઇફૉ લૃુફડ ઽૉ ણ, ગઢ્શ ઇફૉ િનષૉવી ઼અસ્પફ ગૉ ન્ , ફ.ગૄ . લૃ. ફષ઼ીળૂ

2750

ૃષ ુજળ િન લગીઅદ

રનન. ઉઞફૉળ (઼ૂ.)

ફી.ગીલર્બીવગ ઉઞફૉળફૂ ગજૉળૂ, રી. ઇફૉ ર. (મી.) બૉડી ુષ. ઘૉણ

2751

526

ી

]
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ા

ક :- ગાંધીનગર

527 બડૉ વ ઽૉ દવ રુથવીવ

ભ્ળરૉફ ઉન્ ડર્ ગડળ

ુફલીરગ ૂ ળ્ઞઙીળ ઇફૉ દીુવરફૂ ગજૉળૂ, બ્વ્ગ ફઅ. ૩, ણ્. જીષળીઞ રઽૉ દી યષફ, ઙીઅપૂફઙળ

2752

528 મીળો લી ગીઅુદવીવ બળ઼્દરયીઉ

ુ઼ફૂ.઼ીલન્ડૂ ડ ઑન્ણ ઽૉ ણ

ગૅ ુહ ુષ ીફ ગૉ ન્ , ઞૃ ફીઙત ગૅ ુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂ , ઑળભ઼્ર્ ળ્ણ, િનગ્જાર રૂવફૂ ઼ીરૉ, જારફઙળ

2753

529 મીળો લી ઇઅઞફીમૉફ ગીઅુદવીવ

ુષહલ ુફ થીદ

ગૅ ુહ ુષ ીફ ગૉ ન્ , ઞૃ ફીઙત ગૅ ુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂ , ઑળભ઼્ર્ ળ્ણ, િનગ્જાર રૂવફૂ ઼ીરૉ, જારફઙળ

2754

530 વીઘીથૂ ઼અઞલગૃ રીળ ઽળ઼ૃઘયીઉ

ુષહલ ુફ થીદ

ગૅ ુહ ુષ ીફ ગૉ ન્ , ઞૃ ફીઙત ગૅ ુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂ , ઑળભ઼્ર્ ળ્ણ, િનગ્જાર રૂવફૂ ઼ીરૉ, જારફઙળ

2755

531 ઙતૂલી ુષબૃવગૃ રીળ ઝઙફયીઉ

ુષહલ ુફ થીદ

ગૅ ુહ ુષ ીફ ગૉ ન્ , ઞૃ ફીઙત ગૅ ુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂ , ઑળભ઼્ર્ ળ્ણ, િનગ્જાર રૂવફૂ ઼ીરૉ, જારફઙળ

2756

532 બીઢગ ગૅ થીવ ય લગીઅદ

ષઽૂષડૂ ઇુપગીળૂ

ફીલમ રૃખ્લ ુષ ૃદ ુફળૂક્ષગ ૂફૂ ગજૉળૂ, બ્વ્ગ ફઅ.૩/૭ ર્ રીશ, ુઞ ી ઼ૉષી ઼નફ -૪, ળૉ ઼ગ઼્ર્ ળ્ણ, ળીઞગ્ડ

2757

533 ઇચૉળી યૄુરદ યળદયીઉ

ઞૃ .઼. ુષ ૃદ ુફળૂક્ષગ

ફીલમ રૃખ્લ ુષ ૃદ ુફળૂક્ષગ ૂફૂ ગજૉળૂ, બ્વ્ગ ફઅ.૩/૭ ર્ રીશ, ુઞ ી ઼ૉષી ઼નફ -૪, ળૉ ઼ગ઼્ર્ ળ્ણ, ળીઞગ્ડ

2758

534 ષ઼ીષી ઼્રીયીઉ નસળધયીઉ

ઘૉદૂષીણૂ રનનફૂસ

઼ઽ ઼અસ્પફ ષો ીુફગ ગબી઼ ઼અસ્પફ બૉડી ગૉ ન્ ,ફષ઼ીળૂ ગૅ ુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂ, ઇઝીવૂલી, દી. ટચણૂલી ુઞ. ય જ

2759

535 ટીબિણલી નવ઼ૃઘયીઉ રફજીયીઉ

ઘૉદૂષીણૂ ઇુપગીળૂ

઼ઽ ઼અસ્પફ ષો ીુફગ મડીડી ઼અસ્પફ બૉડી ગૉ ન્ ,઼. નીઅ. ગૅ ુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂ, ણૂ઼ી ુઞ. મફી઼ગીઅઢી

2760

536 બડૉ વ ુફગૃઅ ઞ ઼ૃળૉસજઅ

રનન. ઉઞફૉળ (઼ૂ.)

ઇુપક્ષગ ઉઞફૉળ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઈવૉઘફ ષદૃર્શ (રી ઇફૉર) ઑગર-૮, બ્વ્ગ ફઅ. ૩૫, ણ્. જીષળીઞ રઽૉ દી યષફ , ઙીઅપૂફઙળ

2761

537 સીઽ ુમળષી ુમબૂફજઅ

રનન. ઉઞફૉળ (઼ૂ.)

ઇુપક્ષગ ઉઞફૉળ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઈવૉઘફ ષદૃર્શ (રી ઇફૉર) ઑગર-૮, બ્વ્ગ ફઅ. ૩૫, ણ્. જીષળીઞ રઽૉ દી યષફ , ઙીઅપૂફઙળ

2762

538 બડૉ વ જીુષર્ ઼ૄલર્ગીન્દ

રનન. ઉઞફૉળ (઼ૂ.)

ઇુપક્ષગ ઉઞફૉળ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઈવૉઘફ ષદૃર્શ (રી ઇફૉર) ઑગર-૮, બ્વ્ગ ફઅ. ૩૫, ણ્. જીષળીઞ રઽૉ દી યષફ , ઙીઅપૂફઙળ

2763

539 સૉઘ ઼ુવગીમીફૃ ઇબ્નૃવ ઽભૂટ

વૉમ્. ડૉ ગફૂસૂલફ

ઇુપક્ષગ ૂ , ી. ઈ. ગૉ ન્ -ઋગીઉ, દી. ઼્ફઙત, ુઞ. દીબૂ

2764

540 ળીથી ુફસીઅદગૃ રીળ ઇઞલયીઉ

ર. બ. ઽૉ . ષગર્ ળ

ઇુપક્ષગ ૂ , ી. ઈ. ગૉ ન્ -ઋગીઉ, દી. ઼્ફઙત, ુઞ. દીબૂ

2765

541 બડૉ વ ીજૂ ઙૂળપળયીઉ

રૉફડૉ ફ઼ ઼ષલળ

઼ૂડૂ ઼ષ ઼ૃુ ન્ડૉ ન્ણન્ડ ૂ ફઅ. ૫ ફૂ ગજૉળૂ, ગ્ઢૂ જીળ ળ દી , ષણ્નળી

2766

542 ઼ીફૉ ુદગ જઅ ગીઅદ

રનન. ઉઞફૉળ

ફી.ગીલર્બીવગ ઉઞફૉળફૂ ગજૉળૂ, ુ઼અજીઉ લ્ઞફી બૉડી ુષ. ફઅ. ૪૯, ગળઞથ ષઽૂષડૂ ઼અગૃવ, મૂજા રીશૉ, ળીઞબૂબવી

2767

543 જોીપળૂ ઼અિનબ ફડૃ યીઉ

દમૂમૂ ઇુપગીળૂ

ઇુપક્ષગ ૂ , ી. ઈ. ગૉ ન્ -ઞૉ઼ીંઙબૃળ દી. લીળી ુઞ. દીબૂ

2768

544 જાઙૂળનીળ દૉઞ઼ જઅ ુ઼અઽયીઉ

દમૂમૂ ઇુપગીળૂ

ઇુપક્ષગ ૂ , ી. ઈ. ગૉ ન્ -મ્ળની , દી. ઼્ફઙત, ુઞ. દીબૂ

2769

545 ઙીરૂદ ઈુસહ રગફજીયીઉ

દમૂમૂ ઇુપગીળૂ

ઇુપક્ષગ ૂ , ી. ઈ. ગૉ ન્ -વઘીવૂ દી. લીળી ુઞ. દીબૂ

2770

546 જોીપળૂ ફૉઽીગૃ રીળૂ જઅ ુ઼અઽ

દમૂમૂ ઇુપગીળૂ

ઇુપક્ષગ ૂ , ી. ઈ. ગૉ ન્ -ઘીફબૃળ

2771

547 જોીપળૂ યોીુરગ સીઅુદવીવ

દમૂમૂ ઇુપગીળૂ

ઇુપક્ષગ ૂ , ી. ઈ. ગૉ ન્ -ુષળધષી , દી. ઼્ફઙત, ુઞ. દીબૂ

548 ળીઢષી ષફળીઞગૃ રીળ બઽીણુ઼અઙ

ફૉ ઼ઞર્ફ

ઇુપક્ષગ ૂ ડૉ ડ ઽ્ુ બડવ, ઼અદળીરબૃળ, ુઞ. રિઽ઼ીઙળ

2773

549 બડૉ વ ઞૉુફસ ચફ લીરયીઉ

઼ૃબળષીઉટળ ઉન્ ડર્ ગડળ

ઈજીલર્ ૂ ઓી ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી,પ્શગી, રૃઞબૃળ ળ્ણ, ઘૉણી-મઙ્નળી ઽીઉષૉ, રુચલી જ્ગણૂ, પ્શગી, ુઞ. ઇરનીષીન

2774

દી. લીળી ુઞ. દીબૂ

2772

550 બડૉ વ જીઙળ સોવૉહયીઉ

઼ૃબળષીઉટળ ઉન્ ડર્ ગડળ

ઈજીલર્ ૂ ઓી ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી,પ્શગી, રૃઞબૃળ ળ્ણ, ઘૉણી-મઙ્નળી ઽીઉષૉ, રુચલી જ્ગણૂ, પ્શગી, ુઞ. ઇરનીષીન

2775

551 જોીઽીથ બૂલૃહગૃ રીળ ઽહર્નળીલ

઼ૃબળષીઉટળ ઉન્ ડર્ ગડળ

ઈજીલર્ ૂ ઓી ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી,પ્શગી, રૃઞબૃળ ળ્ણ, ઘૉણી-મઙ્નળી ઽીઉષૉ, રુચલી જ્ગણૂ, પ્શગી, ુઞ. ઇરનીષીન

2776

552 સીઽ ુફળીવૂ રૅઙૉફ

઼ૃબળષીઉટળ ઉન્ ડર્ ગડળ

ઈજીલર્ ૂ ઓી ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી,પ્શગી, રૃઞબૃળ ળ્ણ, ઘૉણી-મઙ્નળી ઽીઉષૉ, રુચલી જ્ગણૂ, પ્શગી, ુઞ. ઇરનીષીન

2777

553 ુ઼અચષ ઼અઞલગૃ રીળ ળીલરવયીઉ

ઞૃ . ગવીગર્

઼ૂડૂ ઼ષ ઼ૃુ ન્ડૉ ન્ણન્ડ ૂ ફઅ. ૫ ફૂ ગજૉળૂ, બ્ળમઅનળ બ્વ્ગ ફઅ. ૫૩૫, ુઞ ી ઼ૉષી ઼નફ-૩, ઼ીઅિનબફૂ ઈ ર ળ્ણ, બ્ળમઅનળ

2778

554 બળરીળ િનફૉસગૃ રીળ ફીધીયીઉ

બ્. ઼. ઉ.

બ્વૂ઼ ઇુપક્ષગ ૂફૂ ગજૉળૂ, િઽઅ રદફઙળ , ઼ીમળગીઅઢી

2779

555 ળીઢ્ણ ફળૉ ન્ ઼ીંઽ પૂ યીઉ
556

ીષગ ળૂફી ફળૉ સયીઉ

557 જોીપળૂ બળમદયીઉ યઙષીફયીઉ

ઈજીલર્ ૂ ઼ૂ.લૃ. સીઽ બ્વૂડૉ ગફૂગ, ઼ૃળૉન્ ફઙળ

2780

ફી. રીરવદનીળ

લીખ્લીદી

ફીલમ રીરવદનીળ ૂફૂ ગજૉળૂ, (િઽ઼ીમૂ) બૃળષઢી સીઘી , ગવૉગડળ ગજૉળૂ, ઼ૃળૉન્ ફઙળ

2781

મીઙીલદ ઇુપગીળૂ

ફીલમ મીઙીલદ ુફલીરગ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઞૃ ફૂ ગવૉગડળ ગજૉળૂ ગમ્બીઋન્ણ , ળીઞગ્ડ

2782
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558 ષ઼્લી ુફુસધ ઞલઅુદવીવ

મીઙીલદ ઇુપગીળૂ

ા

ક :- ગાંધીનગર

ફીલમ મીઙીલદ ુફલીરગ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઞૃ ફૂ ગવૉગડળ ગજૉળૂ ગમ્બીઋન્ણ , ળીઞગ્ડ

2783

559 ળીઢ્ણ ુઞ ૉસગૃ રીળ ઞલઅુદવીવ

ર. બ. ઽૉ . ષગર્ ળ

ઇુપક્ષગ ૂ , ી. ઈ. ગૉ ન્ -ષઽૉ વીવ, દી. ન કર્્ઉ ુઞ. ઇરનીષીન

2784

560 દૂળરૂજી ઼રૂફીમૂમૂ જીલીઋ ૂફ

ઞૃ . ગવીગર્

ગર્ીઽગ દગળીળ ુફષીળથ ગુરસફ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઙૃ. ળી. ઇરનીષીન, ગર્ીઽગ યષફ, ઙ્દી જ્ગણૂ, ઑ઼. જી. ઽીઉષૉ, ઇરનીષીન

2785

561 મણરવૂલી ળીઞૉસગૃ રીળ ઼ૃળૉસયીઉ

ઞૃ . ઼ઽીલગ ુષ. ુફળૂક્ષગ

ુષ ૃદ ુફળૂક્ષગ ૂફૂ ગજૉળૂ, બ્વ્ગ ફઅ. ૩/૭ ર્ રીશ, ઼ૉષી ઼નફ-૪, ળૉ ઼ગ્હર્, ળીઞગ્ડ

2786

562 સીઽ ઞોરૂફ ઞઙનૂસજઅ

રનન. ઉઞફૉળ (઼ૂ.)

ગીલર્બીવગ ઉઞફૉળ ૂફૂ ગજૉળૂ, ળી ર્ ૂલ પ્ળૂ રીઙર્ ુષયીઙ, ઑ-બ્વ્ગ, ગર્ીઋણ ભવ્ળ , જી ી ઼ૉષી ઼નફ, ય જ

2787

563 બડૉ વ ઼ીષફ ળરૉસયીઉ

રનન. ઉઞફૉળ (઼ૂ.)

ગીલર્બીવગ ઉઞફૉળ ૂફૂ ગજૉળૂ, ળી ર્ ૂલ પ્ળૂ રીઙર્ ુષયીઙ, ઼ૂ-૯, મઽૃ રીશૂ યષફ , ષ ીબૃળ , ઇરનીષીન

2788

564 ઼ૃધીળ ઇઅિગદ ઼અઞલગૃ રીળ

રનન. ઉઞફૉળ (લીઅ.)

ગીલર્બીવગ ઉઞફૉળ ૂફૂ ગજૉળૂ, ફ. લ્. ફઽૉ ળ ુષયીઙ ફઅ.૩૨, મૂ બ્વ્ગ, મૂજો રીશ, ફરર્ની ફઽૉ ળ યષફ , ઝીથૂ ઞગીદફીગી, ષણ્નળી

2789

565 ઙળી઼ૂલી ઽ઼ૃયીઉ ૉર઼ીંઙયીઉ

બ્. ઼. ઉ.

બ્વૂ઼ ઉન્ બૉગડળ ૂ , બૃથી બ્વૂ઼ ડૉ સફ, ઼ૃળદ સઽૉ ળ

2790

566 ઼ીશૃઅગૉ ુરદૉસ નૉષૂની઼યીઉ

બ્. ઼. ઉ.

બ્વૂ઼ ઉન્ બૉગડળ ૂ , ગદીળઙીર બ્વૂ઼ ડૉ સફ, ઼ૃળદ સઽૉ ળ

2791

567 ઼ીશૃઅગૉ ઼ળઞૃ નૉષૂની઼યીઉ

બ્. ઼. ઉ.

બ્વૂ઼ ઉન્ બૉગડળ ૂ , ઇઢષીવીઉન઼્ બ્વૂ઼ ડૉ સફ, ઼ૃળદ સઽૉ ળ

2792

568 બડૉ વ ુજળીઙગૃ રીળ ઢીગ્ળયીઉ

ઞૃ . ઼ઽીલગ ુષ. ુફળૂક્ષગ

઼ઽીલગ ુષ ૃદ ુફળૂક્ષગ ૂફૂ ગજૉળૂ, ુઞ ી ઼ૉષી ઼નફ-૪,૭ ર્ રીશ, દૂધવ ળ્ણ, ષવ઼ીણ

2793

569 રગષીથી બીળ઼ગૃ રીળ િઽળીયીઉ

બ્. ઼. ઉ.

બ્વૂ઼ ઉન્ બૉગડળ ૂ , ઼ળધીથી બ્વૂ઼ ડૉ સફ, ઼ૃળદ સઽૉ ળ

2794

570 દળીવ િળઅ ગવમઽૉ ફ નૉષજીયીઉ

બ્. ઼. ઉ. (ઇ.)

બ્વૂ઼ ઉન્ બૉગડળ ૂ , બૃથી બ્વૂ઼ ડૉ સફ, ઼ૃળદ સઽૉ ળ

2795

571 રીશૂ સીળનીમૉફ સીરશીયીઉ

ઘૉદૂ રનનફૂસ

઼ઽ ઼અસ્પફ ષો ીુફગ મડીડી ઼અસ્પફ ગૉ ન્ ,઼. ગૅ ુહફઙળ, નીઅ. ગૅ ુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂ, ણૂ઼ી ુઞ. મફી઼ગીઅઢી

2796

572 બડૉ વ ઇઅિગદગૃ રીળ િનફૉસગૃ રીળ

઼ૃબળષીઉટળ ઉન્ ડર્ ગડળ

ઈજીલર્ ૂ ઓી ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી,ગણૂ, ઈનસર્-ુફષી઼ૂ સીશીફૂ મીઞૃ રીઅ, ગણૂ ફઅની઼થ ળ્ણ, ગણૂ

2797

573 નૉ઼ીઉ િઽળૉ ફગૃ રીળ ચૉરળયીઉ

દમૂમૂ ઇુપગીળૂ

ઇુપક્ષગ ૂ , ી. ઈ. ગૉ ન્ -ઉગમીવઙત દી. ઇરૂળઙત, ુઞ. મફી઼ગીઅઢી

2798

574 ગીબણૂલી ઉદૉસગૃ રીળ યૃબદયીઉ

રનન. ઼અસ્પફ ષો.

઼અસ્પફ ષો ીુફગ (ચઉં ) ચઉં ઼અસ્પફ ગૉ ન્ ,ઞૄ . ગૅ ુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂ, ઞૄ ફીઙત

2799

રનન. ીધ્લીબગ

ણૂફ ૂ બૂ. ણૂ. લૃ. ઼ળગીળૂ રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, જારફઙળ ળ્ણ , ળીઞગ્ડ

2800

575

જાબુદ સૉદવ ઼રૂળ

576 ગીળૉ થી ટવગ ુષફલયીઉ

રનન. ીધ્લીબગ

ણૂફ ૂ બૂ. ણૂ. લૃ. ઼ળગીળૂ રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, જારફઙળ ળ્ણ , ળીઞગ્ડ

2801

577 ળીઢ્ણ રઽૉ ન્ યીઉ ળથઝ્ણયીઉ

ઞૃ . ગીળગૃ ફ

ઈજીલર્ ૂ ઼ળગીળૂ બ્વૂડૉ ગફૂગ, ઈઅમીષીણૂ ,ઇરનીષીન

2802

લ્ઙસીશી રનનફૂસ

ઈજીલર્ ૂ ઼ળગીળૂ બ્વૂડૉ ગફૂગ, ઈઅમીષીણૂ ,ઇરનીષીન

2803

લ્ઙસીશી રનનફૂસ

578 જોીઽીથ ઽુહર્નીમૉફ ુજળીઙગૃ રીળ
579 રગષીથી ળુષગૃ રીળ નૂફગળળીલ

ઈજીલર્ ૂ ઼ળગીળૂ બ્વૂડૉ ગફૂગ, ઈઅમીષીણૂ ,ઇરનીષીન

2804

580 બડૉ વ યૄુરગી ણીલીયીઉ

રનન. ીધ્લીબગ

ણૂફ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઼ળગીળૂ દમૂમૂ રઽીુષ ીવલ, રઞૃ ળી નળષીજા મઽીળ, ઼ૃળદ

2805

581 ષ઼ીષી રૃગૉસગૃ રીળ બ઼ીંઙયીઉ

ફી.઼ૉ. ઇુપગીળૂ

઼ૉગસફ ઇુપગીળૂ ૂ. ગૅ ુહ , ઘૉણૄદ ગ લીથ ઇફૉ ઼ઽગીળ ુષ. , ફષી ઼ુજષીવલ , ઙીઅપૂફઙળ

2806

582 જોીપળૂ ૉળથી ઇરૅદયીઉ

કિભ઼ ઈ઼ૂ ડન્ડ

઼ૉગસફ ઇુપગીળૂ ૂ. ગૅ ુહ , ઘૉણૄદ ગ લીથ ઇફૉ ઼ઽગીળ ુષ. , ફષી ઼ુજષીવલ , ઙીઅપૂફઙળ

2807

583 બડૉ વ િનસી ળરૉસગૃ રીળ

કિભ઼ ઈ઼ૂ ડન્ડ

઼ૉગસફ ઇુપગીળૂ ૂ. ગૅ ુહ , ઘૉણૄદ ગ લીથ ઇફૉ ઼ઽગીળ ુષ. , ફષી ઼ુજષીવલ , ઙીઅપૂફઙળ

2808

584 બડૉ વ ર઼્ર ળરૉસયીઉ

કિભ઼ ઈ઼ૂ ડન્ડ

઼ૉગસફ ઇુપગીળૂ ૂ. ગૅ ુહ , ઘૉણૄદ ગ લીથ ઇફૉ ઼ઽગીળ ુષ. , ફષી ઼ુજષીવલ , ઙીઅપૂફઙળ

2809

585 જીષણી ગરવૉસ ર્ઽફયીઉ

કિભ઼ ઈ઼ૂ ડન્ડ

઼ૉગસફ ઇુપગીળૂ ૂ. ગૅ ુહ , ઘૉણૄદ ગ લીથ ઇફૉ ઼ઽગીળ ુષ. , ફષી ઼ુજષીવલ , ઙીઅપૂફઙળ

2810

586 ગબૃળૂલી ુષસીવગૃ રીળ ળરૉસયીઉ

ફી.઼ૉ. ઇુપગીળૂ

઼ૉગસફ ઇુપગીળૂ ૂ. ગૅ ુહ , ઘૉણૄદ ગ લીથ ઇફૉ ઼ઽગીળ ુષ. , ફષી ઼ુજષીવલ , ઙીઅપૂફઙળ

2811

587 ષ઼ીષી સોવૉફ ુ઼અઽ ભદૉુ઼અઙ

ઉન્ડૉ વૂઞન઼્ કભૂ઼ળ

બ્વૂ઼ રઽીુફનસગ (ઉન્ડૉ .) ફૂ ગજૉળૂ, બ્વૂ઼ યષફ , ઼ૉગડળ-૩૱, ઙૃ.ળી. ઙીઅપૂફઙળ

2812

588 ય્ઉ ુફવૉસગૃ રીળ ળરથયીઉ

ળૉ ષન્લૃ દવીડૂ

રીરવદનીળ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઈથઅન ( ીમ્લ), ુઞ ી ઼ૉષી ઼નફ, ઙથૉસ જ્ગણૂ બી઼ૉ, ઈથઅન

2813

]
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નવે બર-2017

589 ળીઞષઅસૂ ળ્ફગ મૂબૂફગૃ રીળ

ળૉ ષન્લૃ દવીડૂ

ા

ક :- ગાંધીનગર

રીરવદનીળ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઈથઅન ( ીમ્લ), ુઞ ી ઼ૉષી ઼નફ, ઙથૉસ જ્ગણૂ બી઼ૉ, ઈથઅન

2814

590 ઇરૂફ ગૃ ન્નફ ુઙળૂસયીઉ

ળૉ ષન્લૃ દવીડૂ

રીરવદનીળ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઈથઅન ( ીમ્લ), ુઞ ી ઼ૉષી ઼નફ, ઙથૉસ જ્ગણૂ બી઼ૉ, ઈથઅન

2815

591 ઼ોલન ઇભળ્ટમીફૃ ઉુમ્દલીટઇવૂ

ળૉ ષન્લૃ દવીડૂ

રીરવદનીળ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઈથઅન ( ીમ્લ), ુઞ ી ઼ૉષી ઼નફ, ઙથૉસ જ્ગણૂ બી઼ૉ, ઈથઅન

2816

592 ળીઢ્ણ િન ૂમૉફ ળીલરૃન્નયીઉ

ળૉ ષન્લૃ દવીડૂ

રીરવદનીળ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઈથઅન ( ીમ્લ), ુઞ ી ઼ૉષી ઼નફ, ઙથૉસ જ્ગણૂ બી઼ૉ, ઈથઅન

2817

593 ઼્વઅગૂ ઽીિનર્ગ ઽળજીષફયીઉ

ળૉ ષન્લૃ દવીડૂ

રીરવદનીળ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઈથઅન ( ીમ્લ), ુઞ ી ઼ૉષી ઼નફ, ઙથૉસ જ્ગણૂ બી઼ૉ, ઈથઅન

2818

594 જોહૂ િઽદૉહગૃ રીળ નલીળીરયીઉ

ળૉ ષન્લૃ દવીડૂ

રીરવદનીળ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઈથઅન ( ીમ્લ), ુઞ ી ઼ૉષી ઼નફ, ઙથૉસ જ્ગણૂ બી઼ૉ, ઈથઅન

2819

595 ષીચૉવી પરન્ ુ઼અઽ નસળધજી

ળૉ ષન્લૃ દવીડૂ

રીરવદનીળ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઈથઅન ( ીમ્લ), ુઞ ી ઼ૉષી ઼નફ, ઙથૉસ જ્ગણૂ બી઼ૉ, ઈથઅન

2820

596 ફીળૂલી ઞલફૂવી ઇઅગૂદ

રનન. ઉઞફૉળ

ફી.ગીલર્બીવગ ઉઞફૉળ ૂફૂ ગજૉળૂ, ુ઼અજીઉ લ્ઞફી બૉડી ુષયીઙ ફઅ. ૩/૬, ડૉ સફ ળ્ણ, પ્ળીજી, ુઞ. ળીઞગ્ડ

2821

597 ડીઅગ ઽીિનર્ગ યળદયીઉ

નઅદ ઼ઞર્ફ

ઇુપક્ષગ ૂ , ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ - ઼ૂરળ દી. ઋફી , ુઞ.ઙૂળ ઼્રફીધ

2822

598 ણીયૂ ળીઞૉન્ યીઉ ર્ઽફયીઉ

ર. બ. ઽૉ . ષગર્ ળ

ઇુપક્ષગ ૂ ,

ી. ઈ. ગૉ ન્ - રુદસીશી,દી. વીઢૂ, ુઞ.ઇરળૉ વૂ

2823

599 ઼ૃધીળ ઞઙનૂસગૃ રીળ બૄઅજાયીઉ

દમૂમૂ ઇુપગીળૂ

ઇુપક્ષગ ૂ ,

ી. ઈ. ગૉ ન્ - ર્ડીગીબળી ,દી. વીઘથૂ , ુઞ.મફી઼ગીઅઢી

2824

600 ળીઢ્ણ ઽળૉ સગૃ રીળ રફ઼ૃઘયીઉ

઼ઽી. ીધ્લીબગ

ઈજીલર્ ૂ ઼ળગીળૂ ઉઞફૉળૂ ગ્વૉઞ, રષણૂ-ગથગ્ડ ળ્ણ, ળીઞગ્ડ

2825

601 રઽૉ દી સીઅદ પૂળઞવીવ

઼ઽી. ીધ્લીબગ

ઈજીલર્ ૂ ઼ળગીળૂ ઉઞફૉળૂ ગ્વૉઞ, રષણૂ-ગથગ્ડ ળ્ણ, ળીઞગ્ડ

2826

602 યઅણૉળૂ ઼અઞલગૃ રીળ ણીલીયીઉ

઼ઽી. ીધ્લીબગ

ઈજીલર્ ૂ ઼ળગીળૂ ઉઞફૉળૂ ગ્વૉઞ, રષણૂ-ગથગ્ડ ળ્ણ, ળીઞગ્ડ

2827

603 ઼્વઅગૂ િનઙુષઞલુ઼અઽ પૂ યીઉ

ગીળગૃ ફ

રીરવદનીળ ૂફૂ ગજૉળૂ, દીળીબૃળ, ુઞ. , ઈથઅન

2828

604 બતૉ િળલી ઼્િઽવળીઞ ચફ લીરુ઼અઽ

ગીળગૃ ફ

રીરવદનીળ ૂફૂ ગજૉળૂ, દીળીબૃળ, ુઞ. , ઈથઅન

2829

605 જીષણી ફળૉ ન્ ુ઼અઽ ર્મદુ઼અઽ

ગીળગૃ ફ

રીરવદનીળ ૂફૂ ગજૉળૂ, દીળીબૃળ, ુઞ. , ઈથઅન

2830

606 ણ્ણૂલી ઉન્ જીદુ઼અઽ ઇજીદુ઼અઽ

ગીળગૃ ફ

રીરવદનીળ ૂફૂ ગજૉળૂ, દીળીબૃળ, ુઞ. , ઈથઅન

2831

607 બળરીળ ઼અઞલયીઉ રફૃયીઉ

ગીળગૃ ફ

રીરવદનીળ ૂફૂ ગજૉળૂ, દીળીબૃળ, ુઞ. , ઈથઅન

2832

608 ણીર્ળ રૃગૉસયીઉ ષૉજીદયીઉ

ળૉ ષન્લૃ દવીડૂ

રીરવદનીળ ૂફૂ ગજૉળૂ, દીળીબૃળ, ુઞ. , ઈથઅન

2833

609 ઈજીલર્ ળુષગૃ રીળ જીદૉન્ ગૃ રીળ

રનન. બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ

ીનૉુસગ ઇુપગીળૂ ૂ,ઙૃઞળીદ નૃહથ ુફલઅ થ મ્ણર્ ,

ીનૉુસગ ગજૉળૂ ગચ્ઝ(બૃષર્), ર ફઅ. ૪૩૭-૪૩૮,ગઅ ણવી બ્ડર્ ડર્ ડ ઑ઼્. મૂ ણીંઙ, ઙીઅપૂપીર

2834

610 ષીચૉવી ુજળીઙ રફ઼ૃઘયીઉ

નઅદ ઼ઞર્ફ

ઇુપક્ષગ ૂ , ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ - ઙીળૂલીપીળ દી. , ુઞ.યીષફઙળ

2835

611 ઙીરૉદૂ િનવૂબગૃ રીળ બૃફીજી

ઞૃ . ઼ીઅલફિડિભગ ઈ઼ૂ.

યૄુર ર્ઞથૂ ઇુપગીળૂ ૂફૂ ગજૉળૂ, યૄુર ર્ઞથૂ ુષ. ફ. લ્. બીડથ , ળીઞરઽૉ વ ળ્ણ, બીડથ

2836

612 ુફફીરી િઽદૉ઼ગૃ રીળ પૃશીયીઉ

ઞૃ . ઼ીઅલફિડિભગ ઈ઼ૂ.

યૄુર ર્ઞથૂ ઇુપગીળૂ ૂફૂ ગજૉળૂ, યૄુર ર્ઞથૂ ુષ. ફ. લ્. બીડથ , ળીઞરઽૉ વ ળ્ણ, બીડથ

2837

613 ણીર્ળ ઋત્બવગૃ રીળ િનફૉ઼યીઉ

ઞૃ . ઼ીઅલફિડિભગ ઈ઼ૂ.

યૄુર ર્ઞથૂ ઇુપગીળૂ ૂફૂ ગજૉળૂ, ફી. યૄુર ર્ઞથૂ ુષ. ફઅ. ૮, ઽીળૂઞ , બૉડી ફરર્ની ગ્વ્ફૂ ઽીળૂઞ

2838

614 નૃપીદ રપૃગીન્દ ઼ષજીયીઉ

઼ઽ. ીધ્લીબગ

ઈજીલર્ ૂફૂ ગજૉળૂ, ફ. ર. ગૅ ુહ રઽીુષ ીવલ, ફષ઼ીળૂ ગૅ ુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂ , ફષ઼ીળૂ

2839

615 બળરીળ ઇઞલગૃ રીળ રૃશજીયીઉ

ઘૉદૂષીણૂ રનનફૂસ

ઈજીલર્ ૂફૂ ગજૉળૂ, ફ. ર. ગૅ ુહ રઽીુષ ીવલ, ફષ઼ીળૂ ગૅ ુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂ , ફષ઼ીળૂ

2840

616 બડૉ વ િળન્ગૉ સગૃ રીળ સોવૉહયીઉ

ઘૉદૂષીણૂ રનનફૂસ

ઈજીલર્ ૂફૂ ગજૉળૂ, ફ. ર. ગૅ ુહ રઽીુષ ીવલ, ફષ઼ીળૂ ગૅ ુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂ , ફષ઼ીળૂ

2841

617 ગીબણૂલી ળુ઼ગયીઉ ગફૃયીઉ

ઘૉદૂષીણૂ ઇુપગીળૂ

ઈજીલર્ ૂફૂ ગજૉળૂ, ફ. ર. ગૅ ુહ રઽીુષ ીવલ, ફષ઼ીળૂ ગૅ ુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂ , ફષ઼ીળૂ

2842

618 જાઞણી ઈવગૃ યીઉ રફૃયીઉ

ઘૉદૂષીણૂ રનનફૂસ

ઈજીલર્ ૂફૂ ગજૉળૂ, ફ. ર. ગૅ ુહ રઽીુષ ીવલ, ફષ઼ીળૂ ગૅ ુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂ , ફષ઼ીળૂ

2843

619 ળમીળૂ ઼અઞલગૃ રીળ ળરૉસયીઉ

઼ૂુફ. ગવીગર્

ઈજીલર્ ૂફૂ ગજૉળૂ, ફ. ર. ગૅ ુહ રઽીુષ ીવલ, ફષ઼ીળૂ ગૅ ુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂ , ફષ઼ીળૂ

2844
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ક :- ગાંધીનગર

ર્ યીઉ વુવદયીઉ
620 ગીદળૂલી ઇઞૃ ફ

઼મ ળજી ડર્ ીળ

઼મ ળજી ડર્ ીળ ૂફૂ ગજૉળૂ, મઙ઼ળી , રીરવદનીળ ગજૉળૂ મૂ ણીંઙ, બઽૉ વ્ રીશ, મઙ઼ળી, જી. ઇરળૉ વૂ

2845

621 બડૉ વ લુદફગૃ રીળ યીથીયીઉ

ગીળગૃ ફ

ગવૉગડળ ૂફૂ ગજૉળૂ, જૂડફૂસ સીઘી, બઽૉ વ્ રીશ, ુઞ ી ઼ૉષી ઼નફ, ષવ઼ીણ

2846

622 બડૉ વ રલૃળ ળુષવીવ

ગીળગૃ ફ

ગવૉગડળ ૂફૂ ગજૉળૂ, જૂડફૂસ સીઘી, બઽૉ વ્ રીશ, ુઞ ી ઼ૉષી ઼નફ, ષવ઼ીણ

2847

623 ઙીરૂદ ઇઅિગદીગૃ રીળૂ ઋગીજીયીઉ

મીઙીલદ ઇુપગીળૂ

ફી. મીઙીલદ ુફલીરગ ૂફૂ ગજૉળૂ, બઽૉ વ્ રીશ, ઘૉણૄદ દીવૂર ગૉ ન્ , લીળી, ુઞ. દીબૂ

2848

624 રૂળ નીફીયીઉ રચીયીઉ

બસૃપફ ુફિળક્ષગ

ઈજીલર્ ૂફૂ ગજૉળૂ, બસૃુજિગત઼્ી ઇફૉ બસૃબીવફ રઽીુષ ીવલ, ફષ઼ીળૂ ગૅ ુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂ , ફષ઼ીળૂ

2849

625 જોીપળૂ ૉદીગૃ રીળૂ ચૉવીયીઉ

નઅદ ઼ઞર્ફ

ઇુપક્ષગ ૂ ,ળૉ . ઽ્. ઇફૉ ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ - િઽઅ નવી ,દી. ઼્ફઙત ુઞ.દીબૂ

2850

626 ઙ્ ષીરૂ ુષ ી઼ઙૂળૂ ળરથઙૂળૂ

નઅદ ઼ઞર્ફ

ઇુપક્ષગ ૂ ,ળૉ . ઽ્. ઇફૉ ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ - દીવીવી ઙૂળ , ુઞ.ઞૄ ફીઙત

2851

627 ગ્િણલીદળ ળો લીયીઉ રીવીયીઉ

ઽ્ન્ ફધૂ

ઇુપક્ષગ ૂ ,ળૉ . ઽ્. ઇફૉ ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ - દીવીવી ઙૂળ , ુઞ.ઞૄ ફીઙત

2852

628 જઅનૉ િગસફગૃ રીળ જઅ ગીઅદ

ઞૃ . ઼ઽી. ુષ ૃદ ુફળૂક્ષગ

઼ઽીલગ ુષ ૃદ ુફળૂક્ષગ ૂફૂ ગજૉળૂ, ર ફઅ. ૩૩૩, મઽૃ રીશૂ યષફ, યૄઞ-ગચ્ઝ

2853

629 ષરીર્ ુ દવમૉફ ઇુરદગૃ રીળ

રનન. ઉઞફૉળ

ફી.ગીલર્બીવગ ઉઞફૉળ ૂફૂ ગજૉળૂ, ફરર્ની લ્ઞફી ફઽૉ ળ, બૉડી ુષયીઙ ફઅ. ૭/૩, ફરર્ની ષ઼ીઽદ , ઞૃ ફૂ જીધળણૂ ળ્ણ , ગળઞથ

2854

630 ગીગવ્દળ ઼ૃુરદ રફૃયીઉ

નઅદ ઼ઞર્ફ

ઇુપક્ષગ ૂ ,ળૉ . ઽ્. ઇફૉ ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ - ણ્વષથ , ુઞ.દીબૂ

2855

631 બડૉ વ ષ઼ૃપીમૉફ ુષફ્નયીઉ

઼ૂફૂ. િળ઼જર્ ઈ઼ૂ ડન્ડ

ઈજીલર્ ૂ , ગૅ ુહ બ્વૂડૉ ગફૂગ ,઼. ગૅ ુહફઙળ નીઅદૂષીણી ઑુગર્ગ જળ લૃુફષુ઼ર્ડૂ, ણૂ઼ી ુઞ. મફી઼ગીઅઢી

2856

632 દુમલીળ ળગૉ સગૃ રીળ ઼ષજીયીઉ

ઉફડૉ વૂઞન઼્ કિભ઼ળ

બ્વૂ઼ રઽીુફનસગ(ઉફડૉ ) ૂફૂ ગજૉળૂ, બ્વૂ઼ યષફ , ૪જો રીશ, ઼ૉ. ૩૱, ઙૃ. ળી. ઙીઅપૂફઙળ

2857

633 જીવૂ઼ઽજાળ જીરૂદ ળીજીષયીઉ

રનન. ઉઞફૉળ (઼ૂ)

ફી. ગી. ઉઞફૉળ ૂફૂ ગજૉળૂ, ફરર્ની લ્ઞફી ઙૃથષદી ુફલરફ બૉડી ુષયીઙ, ફરર્ની ષ઼ીઽદ, વીલષણ ળ્ણ, રઽૉ ઼ીથી

2858

634 ષીઝીથૂ ણૉ ફૂસગૃ રીળ ગળસફયીઉ

દમૂમૂ ઇુપગીળૂ

દીવૃગી ઽૉ ધ કિભ઼ળ ૂ, દીવૃગી ઽૉ ધ ગજૉળૂ, ગૉ સ્ન, ુઞ. ઞૄ ફીઙત

2859

635 ળીષ િનવૂબુ઼અઽ ઇરૅદયીઉ

ઞૉવ ુ઼બીઉ

ઇુપક્ષગ ૂ ુઞ ી ઞૉવ બીવફબૃળ , બ્વૂ઼ ઽૉ ણ ગષીડર્ ળ બી઼ૉ, બીવફબૃળ, જી. મફી઼ગીઅઢી

2860

636 ુ ષૉનૂ ઞલ જીદૉન્ ગૃ રીળ

ઞૃ . ઼ઽી. ુષ ૃદ ુફળૂક્ષગ

઼ઽીલગ ુષ ૃદ ુફળૂક્ષગ ૂફૂ ગજૉળૂ, ર ફઅ. ૯૨૱-૯૨૯, બ્વૂ઼ યષફ, ઞૉવ ળ્ણ, ષણ્નળી

2861

637 ફીલૂ યૃબૉન્ ગૃ રીળ ષ઼અદવીવ

રનન. બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ

ીનૉુસગ ઇુપગીળૂ ૂ,ઙૃઞળીદ નૃહથ ુફલઅ થ મ્ણર્ ,

ીનૉુસગ ગજૉળૂ રઽૉ ઼ીથી ,પ્વ્ડફઅ. ઑજ/૫-ઑ, જીઈઉણૂ઼ૂ,ઑભ઼ૂઈઉઙ્ણીઋફ, રઽૉ ઼ીથી

2862

638 નૉ઼ીઉ ુજળીઙયીઉ ઉ ળયીઉ

ફી.઼ૉગસફ ઇુપગીળૂ

઼ૉગસફ ઇુપગીળૂ ૂ. મઅનળ્ ઇફૉ ષીઽફ લષઽીળ ુષ. , ફષી ઼ુજષીવલ , ઙીઅપૂફઙળ

2863

639 જીષણી ુઙિળળીઞુ઼અઽ યૃબદુ઼અઽ

કિભ઼ ઈ઼ૂ ડન્ડ

઼ૉગસફ ઇુપગીળૂ ૂ. મઅનળ્ ઇફૉ ષીઽફ લષઽીળ ુષ. , ફષી ઼ુજષીવલ , ઙીઅપૂફઙળ

2864

640 નૉ઼ીઉ જીઙળ ુષઞલગૃ રીળ

નઅદ ઼ઞર્ફ

ઇુપક્ષગ ૂ ,ળૉ . ઽ્. ઇફૉ ઼ી. ઈ. ગૉ ન્ - ગીરળૉ ઞ , બ્વૂ઼ ડૉ સફફૂ મીઞૃ રી, , ુઞ.઼ૃળદ

2865

641 સૉઘ ુફવ્ભળ ઼ઉન ઇઽરઅન

ઽ્ન્ ફધૂ

઼અલૃગદ ઼ુજષ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઙૃઞળીદ જાઽૉ ળ ઼ૉષી ઈલ્ઙ, ઙીઅપૂફઙળ

2866

642 રથષળ ળીઞફ રીપષજીયીઉ

મીઙીલદ રનનફૂસ

મીઙીલદ ઇુપગીળૂફૂ ગજૉળૂ, ભશ ળ્બી ઋઝૉ ળ ગૉ ન્ - ઋફી ુઞ. ઙૂળ ઼્રફીધ

2867

643 ળીથી ળુષળીઞુ઼અઽ

રનન. બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ

ીનૉુસગ ઇુપગીળૂ ૂ,ઙૃઞળીદ નૃહથ ુફલઅ થ મ્ણર્ ,

ીનૉુસગ ગજૉળૂ , ષણ્નળી, ઙૉળૂ ગમ્બીઋન્ણ , ળૉ ઼ ગ઼્ ળ્ણ, ષણ્નળી

2868

644 ઼્ફૂ રઽૉ ન્ ફષૂફયીઉ

િનબુ઼અઽ

રનન. બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ

ીનૉુસગ ઇુપગીળૂ ૂ,ઙૃઞળીદ નૃહથ ુફલઅ થ મ્ણર્ ,

ીનૉુસગ ગજૉળૂ , ષણ્નળી, ઙૉળૂ ગમ્બીઋન્ણ , ળૉ ઼ ગ઼્ ળ્ણ, ષણ્નળી

2869

645 બડૉ વ ઈુસહગૃ રીળ ઙૃથષઅદયીઉ

રનન. બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ

ીનૉુસગ ઇુપગીળૂ ૂ,ઙૃઞળીદ નૃહથ ુફલઅ થ મ્ણર્ ,

ીનૉુસગ ગજૉળૂ , ષણ્નળી, ઙૉળૂ ગમ્બીઋન્ણ , ળૉ ઼ ગ઼્ ળ્ણ, ષણ્નળી

2870

646 બડૉ વ ય ૉસગૃ રીળ ફડષળયીઉ

ષો ીુફગ ઇુપગીળૂ

ીનૉુસગ ઇુપગીળૂ ૂ,ઙૃઞળીદ નૃહથ ુફલઅ થ મ્ણર્ ,

ીનૉુસગ ગજૉળૂ , ષણ્નળી, ઙૉળૂ ગમ્બીઋન્ણ , ળૉ ઼ ગ઼્ ળ્ણ, ષણ્નળી

2871

647 ષ઼ીષી ુફઽીળૂગી ળરૉસજઅ

ષો ીુફગ ઇુપગીળૂ

ીનૉુસગ ઇુપગીળૂ ૂ,ઙૃઞળીદ નૃહથ ુફલઅ થ મ્ણર્ ,

ીનૉુસગ ગજૉળૂ , ષણ્નળી, ઙૉળૂ ગમ્બીઋન્ણ , ળૉ ઼ ગ઼્ ળ્ણ, ષણ્નળી

2872

648 બળરીળ ુમુબફગૃ રીળ ઽળજીષફયીઉ

ઞૃ . ગીળગૃ ફ

બ્વૂ઼ રઽીુફનસગ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઼ૂ. ઈઉ. ણૂ. કર્ીઉર ઇફૉ ળૉ ષૉટ , બ્વૂ઼ યષફ, ઙૃ. ળી. ઼ૉગડળ-૩૱, ઙીઅપૂફઙળ

2873

649 જોઙળીથી સૉવીયીઉ ઼ીઞથયીઉ

ઽ્ન્ ફધૂ

બ્વૂ઼ રઽીુફનસગ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઼ૂ. ઈઉ. ણૂ. કર્ીઉર ઇફૉ ળૉ ષૉટ , બ્વૂ઼ યષફ, ઙૃ. ળી. ઼ૉગડળ-૩૱, ઙીઅપૂફઙળ

2874

650 રગષથી ળીઽૃ વ ુષથયીઉ

ઽ્ન્ ફધૂ

બ્વૂ઼ રઽીુફનસગ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઼ૂ. ઈઉ. ણૂ. કર્ીઉર ઇફૉ ળૉ ષૉટ , બ્વૂ઼ યષફ, ઙૃ. ળી. ઼ૉગડળ-૩૱, ઙીઅપૂફઙળ

2875
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651 ટીવી યૃબૉન્ ુ઼અઽ

દીબુ઼અઽ

ા

ક :- ગાંધીનગર

ઞૃ . ગીળગૃ ફ

બ્વૂ઼ રઽીુફનસગ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઼ૂ. ઈઉ. ણૂ. કર્ીઉર ઇફૉ ળૉ ષૉટ , બ્વૂ઼ યષફ, ઙૃ. ળી. ઼ૉગડળ-૩૱, ઙીઅપૂફઙળ

652 ઋબીધ્લીલ ુદગ િનફૉસજઅ

ઞૃ . ગીળગૃ ફ

બ્વૂ઼ રઽીુફનસગ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઼ૂ. ઈઉ. ણૂ. કર્ીઉર ઇફૉ ળૉ ષૉટ , બ્વૂ઼ યષફ, ઙૃ. ળી. ઼ૉગડળ-૩૱, ઙીઅપૂફઙળ

2877

653 રિઽણી ૃુદમૉફ દીબુ઼અઽ

ઽ્ન્ ફધૂ

બ્વૂ઼ રઽીુફનસગ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઼ૂ. ઈઉ. ણૂ. કર્ીઉર ઇફૉ ળૉ ષૉટ , બ્વૂ઼ યષફ, ઙૃ. ળી. ઼ૉગડળ-૩૱, ઙીઅપૂફઙળ

2878

654 ર્ચૉ ઼ ઇુફવ

ઞૃ . ગી.

઼ઽીલગ ીનૉુસગ ષીઽફ લષઽીળ ઇુપગીળૂ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઇરનીષીન (બૄષર્) , ઇરનીષીન

2879

655 ઼ધષીળી ઞલ ૂમૉફ રૃગૉસગૃ રીળ

દમૂમૂ ઇુપગીળૂ

ઇુપક્ષગ ૂફૂ ગજૉળૂ , ઞફળવ ઽ્ુ બડવ , ુષ઼ફઙળ , ુઞ. રઽૉ ઼ીથી

2880

656 ગીિળલી ઋરૉસ ગળસફની઼

રનન. ીધ્લીબગ

ણૂફ ૂફૂ ગજૉળૂ, મૂ. ઞૉ. રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, ઇ઼ીળષી, ઇરનીષીન

2881
2882

657 બળરીળ રલૃળૂ ળરૉસયીઉ

રનન. બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ

658 બડૉ વ ુજળીઙગૃ રીળ િનફૉસયીઉ

રનન. ઉઞફૉળ(઼ૂ.)

ફી.ગીલર્બીવગ ઉઞફૉળફૂ ગજૉળૂ, બૉ. ુષ. ફઅ. ૯, બીડફઙળ લ્ઞફી, બ્વ્ગ ફઅ. ૪, ણ્. જી. ર. યષફ, ઙીઅપૂફઙળ

2883

659 બીળૉ ઘ ગ બૉસગૃ રીળ ળઞફૂગીન્દ

ઙૃઞળીદૂ ડીઉબૂ ડ

રઽૉ ઼ૃવૂ દબી઼થૂ ગુર ળ ૂ ફૂ ગજૉળૂ, ૩૩/૯ , ઼ળનીળ યષફ, ફષી ઼ુજષીવલ , ઙીઅપૂફઙળ

2884

660 બડૉ વ રૉપી ુમુબફજઅન્

રૉણૂગવ કભૂ઼ળ

661 ુફફીરી ઽૉ રવદી મૉજીદયીઉ

ૃડળ

ીનૉુસગ ઇુપગીળૂ ૂ,ઙૃઞળીદ નૃહથ ુફલઅ થ મ્ણર્ ,

ીનૉુસગ ગજૉળૂ રઽૉ ઼ીથી ,પ્વ્ડફઅ. ઑજ/૫-ઑ, જીઈઉણૂ઼ૂ,ઑભ઼ૂઈઉઙ્ણીઋફ, રઽૉ ઼ીથી

2876

ીધુરગ ઈળ્ગ્લ ગૉ ન્ નૉઙીરી, દી.ષીવ્ણ, ુઞ. દીબૂ.

2885

ભીરીર્ગ્વૉજી ુષયીઙ, રૉણૂગવ ગ્વૉઞ મળ્ણી - ૫૯૨૨૩

2886

662 ઼ધષીળી ટવગ ઙ્ુષઅનયીઉ

રનનફૂસ ઉઞફૉળ

ઇુપક્ષગ ઉઞફૉળ ૂફૂ ગજૉળૂ, ળીપફબૃળ ષદૃર્શ, ઼.઼.ફ.ુફ.ુવ. ળીપફબૃળ. ુઞ.બીડથ.

2887

663 સૃક્વ પીળી ળીઞૉન્ ગૃ રીળ

નઅદ ઼ઞર્ફ

઼ીરૃિઽગ ઈળ્ગ્લ ગૉ ન્ , ળુઘલીવ, દી.નઽૉ ઙીર, ુઞ.ઙીઅપૂફઙળ.

2888

અ ૃયીઉ
664 ળીઢષી સોવૉહગૃ રીળ ઞઙ

ઇુપગ રનનુફસ ઉઞફૉળ

ફી.ગી.ઉ. ૂફૂ ગજૉળૂ, ગી.ળી.ુષ.લ્,. ુષ ૃદ બૉડી ુષયીઙ, રી. ઇફૉ ર.ુષયીઙ, ળીષબૃળી, ષણ્નળી.

2889

665 જીષણી ઇફ઼ૃલીર્મૉફ સઅગળયીઉ

બૉડી િઽ઼ીમફૂસ

બૉન઼્ફ ઇફૉ ્ુષણઅ ણ ભઅ ણ ુફલીરગફૂ ગજૉળૂ, બ્વ્ગ ફઅ-૩૱, ઞૃ ફી ઼ુજષીવલ, ઼ૉ-૩૨-મૂ, ઙીઅપૂફઙળ.

2890

666 ર્ળૂ ઇસ્ગયીઉ યૃળજીયીઉ

બૂ.ઑ઼.ઈઉ.

બ્વૂ઼ ઇુપક્ષગ ૂફૂ ગજૉળૂ, ય જ.

2891

667 ળીથી ળુષળીઞુ઼અઞ રઽૉ ન્ ુ઼અઽ

ઙૃઞળીદૂ ડૉ ફ્ગર્ીભળ

ુ ન઼્ૂબીવ ઼ૂષૂવ ગ્ડર્ , ણૉ િણલીબીણી. દી.ણૉ ણૂલીબીણી, ુઞ.ફરર્ની.

2892

668 ઙ્લવ ઼અિનબગૃ રીળ ઇઞરવયીઉ

ઈ઼ૂ ડન્ડ

ુ ન઼્ૂબીવ ઼ૂષૂવ ગ્ડર્ , ણૉ િણલીબીણી. દી.ણૉ ણૂલીબીણી, ુઞ.ફરર્ની.

2893

669 બીળૉ ઘ રૉઽૃવગૃ રીળ યઙષીફયીઉ

઼ૃબળષીઉટળ ઉન્ ડર્ ક્ડળ

ઈઉ.ડૂ.ઈઉ. દળ઼ીવૂ, ુઞ. ષણ્નળી.-૫૯૨૨૨૯

2894

670 ફીણ્ની ઼અઞલગૃ રીળ ઈઅમીયીઉ

ળૉ ષન્લૃ દવીડૂ

રીરવદનીળ ગજૉળૂ, ઙીઅપૂફઙળ.

2895

671 લીુ ગ ગુષદી ગ બૉસ

ળૉ ષન્લૃ દવીડૂ

રીરવદનીળ ગજૉળૂ, ઙીઅપૂફઙળ.

2896

672 બળરીળ ુફવર ળુદવીવ

ળૉ ષન્લૃ દવીડૂ

રીરવદનીળ ગજૉળૂ, ઙીઅપૂફઙળ.

673 જૐઽીથ ળીઞફગૃ રીળ ઞ઼ષઅદવીવ

રૉણૂગવ કભૂ઼ળ

674 મીળ્ડ ુષસીવ ઼ુદહગૃ રીળ

઼ૃબળષીઉટળ ઉન્ ડર્ ક્ડળ

ઈઉ.ડૂ.ઈઉ. ઼ૉક્ડળ-૩૭, ઙીઅપૂફઙળ.

2899

675 ઞૉદીષદ ઞલિનબુ઼અઽ ઽળૂુ઼અઽ

઼ૃબળષીઉટળ ઉન્ ડર્ ક્ડળ

ઈઉ.ડૂ.ઈઉ. ઼ૉક્ડળ-૩૭, ઙીઅપૂફઙળ.

2900

676 બડૉ વ ગૉ ષવગૃ રીળ ળરૉસયીઉ

઼ૃબળષીઉટળ ઉન્ ડર્ ક્ડળ

ઈઉ.ડૂ.ઈઉ. ઼ૉક્ડળ-૩૭, ઙીઅપૂફઙળ.

2901

677 ફીધીથૂ ુષઞલ ુષફ્નળીલ

઼ૃબળષીઉટળ ઉન્ ડર્ ક્ડળ

ઈઉ.ડૂ.ઈઉ. ઼ૉક્ડળ-૩૭, ઙીઅપૂફઙળ.

2902

678 જૐપળૂ ળ્િઽદગૃ રીળ મૉજળયીઉ

઼ૃબળષીઉટળ ઉન્ ડર્ ક્ડળ

ઈઉ.ડૂ.ઈઉ. ઼ૉક્ડળ-૩૭, ઙીઅપૂફઙળ.

2903

679 બળરીળ ઇુયહૉગ યીફુ઼અઽ

રનનફૂસ ધ્લીબગ

ઙષરન્ડ ણૉ ન્ડવ ગ્વૉઞ ઑન્ણ ઽ્ુ બડવ, ુ઼ુષવ ઽ્ુ બડવ, ઇ઼ીળષી, ઇરનીષીન.

2904

680 જાણૉ જા ઇરળનૂબુ઼અઽ ઼ૃઘનૉષુ઼અઽ

રનનફૂસ ધ્લીબગ

ઈજીલર્ ઞૃ ફીઙત રઽુષ ીવલ, ઞૃ ફીઙત-૫૮૪૨૨૩

2905

681 બડૉ વ નીુરફૂ ળરૉસયીઉ

ણૉ ન્ડવ ઼ઞર્ફ

઼ીરૃિઽગ ઈળ્ગ્લ ગૉ ન્ , ઋનવબૃળ, દી.ુષ઼ફઙળ, ુઞ.રઽૉ ઼ીથી.

2906

ીધુરગ ઈળ્ગ્લ ગૉ ન્ જીઅનળથૂ, દી.િઽઅ રદફઙળ, ુઞ. ઼ીમળગીઅઢી.

2897
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682

જાબુદ ઽીિનર્ગ ુઙળૂસયીઉ

ણૉ ન્ડવ ઼ઞર્ફ

ા

ક :- ગાંધીનગર

ળૉ .ઽ્ ઇફૉ ઼ીરૃિઽગ ઈળ્ગ્લ ગૉ ન્ , ડીંમીળ્ણ (ઙ્ઢણી), દી.ઙ્પળી, ુઞ.બઅજરઽીવ.

2907

683 બઅજીવ ળુષ ઙૐદરયીઉ

ણૉ ન્ડવ ઼ઞર્ફ

઼ીરૃિઽગ ઈળ્ગ્લ ગૉ ન્ , ઽવપળષી઼, દી.રૉરફઙળ, ુઞ.ઘૉણી.

2908

684 બડૉ વ ુ દૉસગૃ રીળ મજૃયીઉ

મીઙીલદ ઇુપગીળૂ

ફીલમ મીઙીલદ ઇુપગીળૂફૂ ગજૉળૂ, રૃ.દી.ુઞ. નીઽ્ન.

2909

685 ઙ્િઽવ યઙૂળધુ઼અઽ ઼ઽનૉષુ઼અઽ

રનનફૂસ ધ્લીબગ

ઈજીલર્ ઞૃ ફીઙત રઽુષ ીવલ, ઞૃ ફીઙત-૫૮૪૨૨૩

2910

686 બડૉ વ િગ ફી પૂળઞવીવ

મીઙીલદ ઇુપગીળૂ

ફીલમ મીઙીલદ ઇુપગીળૂફૂ ગજૉળૂ, રૃ.દી.ુઞ. ફષ઼ીળૂ.

2911

687 રૉઽદી ુફુપગી િનફૉસગૃ રીળ

મીઙીલદ ઇુપગીળૂ

ફીલમ મીઙીલદ ઇુપગીળૂફૂ ગજૉળૂ, રૃ.દી.ુઞ. ફષ઼ીળૂ.

2912

688 મ્નળ ુબલૃહગૃ રીળ ળીરનૉયીઉ

કિભ઼ ઈુ઼ ડન્ડ

ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યી, ુષ વયીઉ બડૉ વ યષફ, ફષી ઼ુજષીવલ ઙીઅપૂફઙળ.

2913

689 ઘ ૂ રઽઅ રનસીગૂળ ઉગમીવયીઉ

કિભ઼ ઈુ઼ ડન્ડ

ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યી, ુષ વયીઉ બડૉ વ યષફ, ફષી ઼ુજષીવલ ઙીઅપૂફઙળ.

2914

690 બૃળ્િઽદ ગરવૉસગૃ રીળ યૃદીજી

કિભ઼ ઈુ઼ ડન્ડ

ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યી, ુષ વયીઉ બડૉ વ યષફ, ફષી ઼ુજષીવલ ઙીઅપૂફઙળ.

2915

691 બડૉ વ ગૉ લૃળગૃ રીળ ફળૉ ન્ યીઉ

કિભ઼ ઈુ઼ ડન્ડ

ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યી, ુષ વયીઉ બડૉ વ યષફ, ફષી ઼ુજષીવલ ઙીઅપૂફઙળ.

2916

692 નૉ઼ીઉ ઼જૂફગૃ રીળ ઇસ્ગયીઉ

કિભ઼ ઈુ઼ ડન્ડ

ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યી, ુષ વયીઉ બડૉ વ યષફ, ફષી ઼ુજષીવલ ઙીઅપૂફઙળ.

2917

693 રીશૂ જૉદફગૃ રીળ ફળુ઼અઽયીઉ

કિભ઼ ઈુ઼ ડન્ડ

ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યી, ુષ વયીઉ બડૉ વ યષફ, ફષી ઼ુજષીવલ ઙીઅપૂફઙળ.

2918

694 રીશૂ ુબન્ડૃ યીઉ ઇળઞથયીઉ

કિભ઼ ઈુ઼ ડન્ડ

ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યી, ુષ વયીઉ બડૉ વ યષફ, ફષી ઼ુજષીવલ ઙીઅપૂફઙળ.

2919

695 ષ઼ીષી પષવ ળપૃયીઉ

કિભ઼ ઈુ઼ ડન્ડ

ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યી, ુષ વયીઉ બડૉ વ યષફ, ફષી ઼ુજષીવલ ઙીઅપૂફઙળ.

2920

696 જાણૉ જા ગળથુ઼અઽ ઽળૉ સગૃ રીળ

કિભ઼ ઈુ઼ ડન્ડ

ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યી, ુષ વયીઉ બડૉ વ યષફ, ફષી ઼ુજષીવલ ઙીઅપૂફઙળ.

2921

697 ષીપૉવી િન લળીઞ ળીઞૉન્ ુ઼અઽ

કિભ઼ ઈુ઼ ડન્ડ

ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યી, ુષ વયીઉ બડૉ વ યષફ, ફષી ઼ુજષીવલ ઙીઅપૂફઙળ.

2922

698 ર્ળૂ ુજળીઙયીઉ ળથઝ્ણયીઉ

કિભ઼ ઈુ઼ ડન્ડ

ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યી, ુષ વયીઉ બડૉ વ યષફ, ફષી ઼ુજષીવલ ઙીઅપૂફઙળ.

2923

699 ઼ૃધીળ નૉષૂવીવ રથૂવીવ

કિભ઼ ઈુ઼ ડન્ડ

ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યી, ુષ વયીઉ બડૉ વ યષફ, ફષી ઼ુજષીવલ ઙીઅપૂફઙળ.

2924

700 ઼્વઅગૂ િઽળવગૃ રીળૂ ળરૉસજઅન્

કિભ઼ ઈુ઼ ડન્ડ

ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યી, ુષ વયીઉ બડૉ વ યષફ, ફષી ઼ુજષીવલ ઙીઅપૂફઙળ.

2925

701 જૐપળૂ ઈસીમૉફ વષજીયીઉ

કિભ઼ ઈુ઼ ડન્ડ

ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યી, ુષ વયીઉ બડૉ વ યષફ, ફષી ઼ુજષીવલ ઙીઅપૂફઙળ.

2926

702 મવીદ જાફષૂ ઇસ્ગયીઉ

કિભ઼ ઈુ઼ ડન્ડ

ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યી, ુષ વયીઉ બડૉ વ યષફ, ફષી ઼ુજષીવલ ઙીઅપૂફઙળ.

2927

703 સીઅઘવી ઙૃવીમમૉફ ષજાજી

કિભ઼ ઈુ઼ ડન્ડ

ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યી, ુષ વયીઉ બડૉ વ યષફ, ફષી ઼ુજષીવલ ઙીઅપૂફઙળ.

2928

કિભ઼ ઈુ઼ ડન્ડ

ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યી, ુષ વયીઉ બડૉ વ યષફ, ફષી ઼ુજષીવલ ઙીઅપૂફઙળ.

2929

705 ઋબીધ્લીલ ધ્ષુફ ઽી લ

કિભ઼ ઈુ઼ ડન્ડ

ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યી, ુષ વયીઉ બડૉ વ યષફ, ફષી ઼ુજષીવલ ઙીઅપૂફઙળ.

2930

706 બડૉ વ ફૂવૉસગૃ રીળ ઽ઼રૃઘયીઉ

કિભ઼ ઈુ઼ ડન્ડ

ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યી, ુષ વયીઉ બડૉ વ યષફ, ફષી ઼ુજષીવલ ઙીઅપૂફઙળ.

2931

707 ઘ ૂ ુફિગદી ભૃવગૃ રીળ

કિભ઼ ઈુ઼ ડન્ડ

ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યી, ુષ વયીઉ બડૉ વ યષફ, ફષી ઼ુજષીવલ ઙીઅપૂફઙળ.

2932

708 રઽૉ ળૂ ઞલૉસગૃ રીળ યષીફૂસઅગળ

કિભ઼ ઈુ઼ ડન્ડ

ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યી, ુષ વયીઉ બડૉ વ યષફ, ફષી ઼ુજષીવલ ઙીઅપૂફઙળ.

2933

709 ષ઼ીષી ફૂુદફગૃ રીળ ઈવરુ઼અઙ

કિભ઼ ઈુ઼ ડન્ડ

ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યી, ુષ વયીઉ બડૉ વ યષફ, ફષી ઼ુજષીવલ ઙીઅપૂફઙળ.

2934

710 જૐપળૂ ઽ઼રૃઘયીઉ વીવજીયીઉ

રનનફૂસ ુફલીરગ

ઙૃ.ળી.ઞરૂફ ુષગી઼ ુફઙર.ુવ., મવળીર યષફ, ઼ૉ.૩૨-ઑ, ઙીઅપૂફઙળ.

2935

711 ઼્વઅગૂ ઽળબીવ ષઞૃ યીઉ

રનનફૂસ ીધ્લીબગ

ગૅ ુહ રઽીુષ ીવલ. ઞૄ ફીઙત ગૅ ુહ લૃુફ., બ્ળમઅનળ -૫૮૨૭૯૯

2936

712 ઼ીંપૂ ઼ીઽૂવ ઞવીવઇઽૉ રનઘીફ

રનનફૂસ ીધ્લીબગ

ગૅ ુહ રઽીુષ ીવલ. ઞૄ ફીઙત ગૅ ુહ લૃુફ., બ્ળમઅનળ -૫૮૨૭૯૯

2937

704

લી઼ ઞફગૂ યળદગૃ રીળ

]

ઉ ચ ેણી- હ દ પર

નવે બર-2017

713 દમૂલીદ ુસ બીમૉફ મીમૃયીઉ

ઞૃ .ગી

ા

ક :- ગાંધીનગર

ગીલીર્બીવગ ઉઞફૉળ ૂફૂ ગજૉળૂ, ુ઼અજીઉ લ્ઞફી ુષયીઙ, ર્ણી઼ી, ુઞ. ઇળષ ૂ -૫૱૫૫૩૭

2938

714 ષીશી સુક્દુ઼અઽ ઞૃ ષીફુ઼અઽ

ક્વીગર્

ઘૉણી ુઞ ી ગવૉક્ડળફૂ ગજૉળૂ, ુઞ ી ઼ૉષી ઼નફ, ણયીથ ળ્ણ, ફણૂલીન.

2939

715 ઼્વઅગૂ ુફવરમૉફ ઙ્ુષઅનયીઉ

ક્વીગર્

ઘૉણી ુઞ ી ગવૉક્ડળફૂ ગજૉળૂ, ુઞ ી ઼ૉષી ઼નફ, ણયીથ ળ્ણ, ફણૂલીન.

2940

716 બડૉ વ ગૅ બી રઽૉ ન્ યીઉ

િભટૂલ્ધૉળીુબ ડ

઼ીરૃિઽગ ઈળ્ગ્લ ગૉ ન્ , વીઅઙથઞ, દી.ુઞ. રઽૉ ઼ીથી.

2941

717 િઽઅ ઙૃ રલૃળગૃ રીળ ુષફૃયીઉ

઼ૃબળષીઉટળ ઉન્ ડર્ ક્ડળ

ઈઉ.ડૂ.ઈઉ. દળ઼ીવૂ, ુઞ. ષણ્નળી.-૫૯૨૨૨૯

2942

718 બઅજીવ ગૅ બીવૂ િનવૂબયીઉ

઼ૃબળષીઉટળ ઉન્ ડર્ ક્ડળ

ઈઉ.ડૂ.ઈઉ. દળ઼ીવૂ, ુઞ. ષણ્નળી.-૫૯૨૨૨૯

2943

719 ઞૃ ણીવ ુષથગૃ રીળ ર્દૂવીવ

બૂ.ઑ઼.ઈઉ.

ષૉઞવબૃળ બ્વૂ઼ ડૉ સફ, ઙીર.ષૉઞવબૃળ, દી.ગીવ્વ, ુઞ.બઅજરઽીવ-૫૱૯૫૬૨

2944

ગૅ ુહ રઽીુષ ીવલ. ઞૄ ફીઙત ગૅ ુહ લૃુફ., બ્ળમઅનળ -૫૮૨૭૯૯

2945

720 બડૉ વ ઽ઼રૃઘયીઉ ઇરૂજઅનયીઉ

્ગર્ીર ગ્-કણીર્ફૉડળ

721 જ્ષિડલી ઞલ ુષઢવયીઉ

રનનફૂસ ીધ્લીબગ

ગૅ ુહ રઽીુષ ીવલ. ઞૄ ફીઙત ગૅ ુહ લૃુફ., બ્ળમઅનળ -૫૮૨૭૯૯

2946

722 જોહૂ ઈુસહગૃ રીળ ઽળઙ્ુષઅનયીઉ

ઇઅઙદ રનનફૂસ

ઋજાર્ ઇફૉ બૉડર્્ગૉ ુરગવ ુષયીઙ, બ્વ્ગ ફઅ.૭/૭ ર્ રીશ, ફષી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ.

2947

723 ઽઢૂવી મવૃયીઉ ઼મૃળયીઉ

ઞૃ .ગી

ષીુથુજ્લગષૉળી ગજૉળૂ, પડગ-૬૯, ઈળ.ડૂ.ક.ફૂ બી઼ૉ, રૃ.દી.ુઞ.નીઽ્ન.

2948

724 મીમિળલી ુજળીઙ ઇસ્ગયીઉ

રનનફૂસ ીધ્લીબગ

ઈજીલર્ ૂ ગૅ ુહ રઽીુષ ીવલ. ઞૄ ફીઙત ગૅ ુહ લૃુફ., ઞૄ ફીઙત-૫૮૪૨૨૩

2949

725 ઼ નળષી જ્લ્ુદમૉફ ળીરજીયીઉ

રનનફૂસ ીધ્લીબગ

ઈજીલર્ ૂ ગૅ ુહ રઽીુષ ીવલ. ઞૄ ફીઙત ગૅ ુહ લૃુફ., ઞૄ ફીઙત-૫૮૪૨૨૩

2950

726 બડૉ વ ઞઙનૂસયીઉ યૂઘીયીઉ

઼ઽ ીધ્લીબગ

ઈજીલર્ ૂ ગૅ ુહ રઽીુષ ીવલ. ઞૄ ફીઙત ગૅ ુહ લૃુફ., ઞૄ ફીઙત-૫૮૪૨૨૩

2951

727 ળીથૉ પફઅઞલ ઋ ઽી઼ળીષ

ગીલની ઇુપગીળૂ

ઙીઅપૂફઙળ રઽીફઙળબીવૂગી, ઼ૉ.૩૩, ઙીઅપૂફઙળ.

2952

728 ટીવી ુ઼ધ્પળીઞુ઼અઽ ળથજીદુ઼અઽ

ઞૃ .ગી

ઑફ.ઑ઼.જી. ગરીન્ણ્ દીવૂર ઼ૉન્ડળ, ગળીઉ, ઙીઅપૂફઙળ.

2953

729 બડૉ વ ઼અઞલયીઉ ઙ્બીવયીઉ

ઞૃ .ગી

બ્વૂ઼ ઇુપક્ષગ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઼ૂ.ઈઉ.ણૂ. કર્ીઉર ઇફૉ ળૉ ષૉટ, ઼ૉ.૩૱, ઙીઅપૂફઙળ.

2954

઼ળગીળૂ રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, ઞૉવ ળ્ણ, ઑ઼.ડૂ.મ઼ ડૉ ન્ણ બી઼ૉ, યીષફઙળ.

2955

730 ળીકવ જઅન્ રૐવૂુ઼અઽ ુસષળીઞુ઼અઽ
731 બઅ

ી ગૅ થીવ રફ઼ૃઘવીવ

ૃડળ
નઅદ ઼ઞર્ફ

઼ીરૃિઽગ ઈળ્ગ્લ ગૉ ન્ , જીથ રી, ુઞ.બીડથ

2956

732 ળમીળૂ ઇુફવયીઉ યૂઘીયીઉ

ઞૃ .ગી

઼અલૃક્દ ઘૉદૂ ુફલીરગ (ુષ દળથ), ુષ઼દ બૉડર્્વ બઅબ બી઼ૉ, ઼ીમળરદૂ, ઇરનીષીન.

2957

733 ઼અક઼્ૉફી ઇજર્ફી ફલફગૃ રીળ

ઞૃ .ગી

઼અલૃક્દ ઘૉદૂ ુફલીરગ (ુષ દળથ), ુષ઼દ બૉડર્્વ બઅબ બી઼ૉ, ઼ીમળરદૂ, ઇરનીષીન.

2958

734 ુફફીરી ફૉઽવ ળથઝ્ણયીઉ

ઞૃ .ગી

઼અલૃક્દ ઘૉદૂ ુફલીરગ (ુષ દળથ), ુષ઼દ બૉડર્્વ બઅબ બી઼ૉ, ઼ીમળરદૂ, ઇરનીષીન.

2959

735 બડૉ વ ળીઽૃ વગૃ રીળ ુષ ણુયીઉ

નઅદ ઼ઞર્ફ

ઇુપક્ષગફૂ ગજૉળૂ, ળૉ .ઽ્.ઇફૉ ઼ી.ઈ.ગૉ ન્ રૉપળઞ, ુઞ.ઇળષ ૂ.

2960

736 ઑઽીળૂ ૉફમીફી ક્વૉરૉન્ડ

રૉણૂગવ કભૂ઼ળ

ઇુપક્ષગફૂ ગજૉળૂ, ળૉ .ઽ્.ઇફૉ ઼ી.ઈ.ગૉ ન્ રૉપળઞ, ુઞ.ઇળષ ૂ.

2961

737 બડૉ વ પરસગૃ રીળ જઅન્ ગીન્દયીઉ

ષૉડળફળૂ કિભ઼ળ

ષૉડળફળૂ ગ્વૉઞ, ફષ઼ીળૂ ગૅ ુહ લૃુફ., ઑ જીળ ળ દી, બ્ ડ-ઑ , દી.ઞવીવબ્ળ, ુઞ.ફષ઼ીળૂ-૫૯૮૬૭૨

2962

738 બડૉ વ ઽીિનર્ ઇુ ફયીઉ

ુષરી દમૂમૂ ઇુપગીળૂ

ગી.ળી.ુષ.લ્. ઞફ.ઽ્ુ બડવ, ઙ્ ૂ ળ્ણ, ષણ્નળી.-૫૯૨૨૪૩

2963

739 બળરીળ ઇુફ ધ્પુ઼અઽ ુષકર્રુ઼અઽ

નઅદ ઼ઞર્ફ

ળૉ .ઽ્. ઇફૉ ઼ી.ઈ.ગૉ ન્ ષીઙળી, ુઞ. ય જ.

2964

740 ળીથી ુષ ૉસગૃ રીળ ળુસગવીવ

ઞૃ .ગી

ીનૉુસગ ગબી઼ ઼અસ્પફ ગૉ ન્ , ફષ઼ીળૂ ગૅ .લૃુફ., રૃગદબૃળ, ય જ-૫૯૪૨૩૪

2965

741 બડૉ વ નૉષૉન્ ગૃ રીળ ગળસફયીઉ

ઘૉદૂષીણૂ ઇુપગીળૂ

ગ્વૉઞ કભ ઑગર્ૂગ જળ, ફષ઼ીળૂ ગૅ .લૃુફ., રૃગદબૃળ, ય જ-૫૯૪૨૩૪

2966

742 બીડૂવ સીઅદ ઇરૅદ

ઘૉદૂષીણૂ ઇુપગીળૂ

ગ્વૉઞ કભ ઑગર્ૂગ જળ, ફષ઼ીળૂ ગૅ .લૃુફ., રૃગદબૃળ, ય જ-૫૯૪૨૩૪

2967

743 બળરીળ ષીવજીયીઉ દૉજાયીઉ

ઘૉદૂષીણૂ ઇુપગીળૂ

ગ્વૉઞ કભ ઑગર્ૂગ જળ, ફષ઼ીળૂ ગૅ .લૃુફ., રૃગદબૃળ, ય જ-૫૯૪૨૩૪

2968

]
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744 રવૂગ ઼મૂફી ઇબ્નૃવરજીન

ઘૉદૂષીણૂ ઇુપગીળૂ

745 બીઢગ ઇરૂ િનવૂબયીઉ
746 જાનષ િળદૉહગૃ રીળ મશનૉષયીઉ

ા

ક :- ગાંધીનગર

ગ્વૉઞ કભ ઑગર્ૂગ જળ, ફષ઼ીળૂ ગૅ .લૃુફ., રૃગદબૃળ, ય જ-૫૯૪૨૩૪

2969

ક્વૂફૂગવ ઼ીલગ્વ્જી

ણૂફૂ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઼ળગીળૂ દમૂમૂ રઽુષ ીવલ, રઞૃ ળી ઙૉડ, ઼ૃળદ.

2970

નઅદ ઼ઞર્ફ

ળૉ .ઽ્ ઇફૉ ઼ીરૃિઽગ ઈળ્ગ્લ ગૉ ન્ , ઽીળૂઞ, દી.ઽીળૂઞ, ુઞ.બીડથ.

2971

747 જૐપળૂ ફળૉ સગૃ રીળ દીબયીઉ

ફીલમ બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ

ઙૃ. .ુફ.મ્ણર્ , ીનૉુસગ ગજૉળૂ, બુ ર ગિડળી ગ્મ્બવૉક્ષ, યૄઞ-ગચ્ઝ.

2972

748 ઙ્ ષીરૂ યૄુરગી ઇસ્ગબૃળૂ

ભૂટૂલ્ધૉળીબૂ ડ

ઇુપક્ષગફૂ ગજૉળૂ, ળૉ .ઽ્.ઇફૉ ઼ી.ઈ.ગૉ ન્ રૉપળઞ, ુઞ.ઇળષ ૂ.

2973

749 બળરીળ ઽળૉ સગૃ રીળ યીદયીઉ

રનનફૂસ ી ીબગ

ણૂફ ૂફૂ ગજૉળૂ, રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, ષણ્નળી.

2974

750 ઼ીઙળ ઇફીુરગી ળરૉસયીઉ

ણૂફ ૂફૂ ગજૉળૂ, રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, ષણ્નળી.

2975

751 રૉણી ઙૐળષ રફઽળુ઼અઽ

રનનફૂસ ી ીબગ

ણૂફ ૂફૂ ગજૉળૂ, રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, ષણ્નળી.

2976

752 ઼્વઅગૂ ળીઞૉ ૂમૉફ ઇરૅદવીવ

નઅદ ઼ઞર્ફ

઼ી.ઈ.ગૉ ન્ , ઼ૃમળૂ, ુઞ.ણીઅઙ.

2977

ઈળ.઼ૂ.ડૉ ગફૂગવ ઉન્ ડૂ ૃડ, ઼્વી, ઇરનીષીન.

2978
2979

753 રૃવજઅનીફૂ યીળદૂ ન્વૃરવ

ૃડળ

લીખ્લીદી

754 ુ ષૉનૂ રઽુહર્ ુફુષર્ગ બ

િભટૂલ્ધૉળીુબ ડ

઼ી.ઈ.ગૉ ન્ , ઼ીષવૂ, ુઞ. ષણ્નળી.

755 વીણ િન ૂમૉફ ઝઙફયીઉ

વૉમ ડૉ ગફૂસૂલફ

઼ી.ઈ.ગૉ ન્ , ઼ીષવૂ, ુઞ. ષણ્નળી.

2980

756 જીષણી ુફહૂપ ઼દૂહજઅન્

લીખ્લીદી

ઈળ.઼ૂ.ડૉ ગફૂગવ ઉન્ ડૂ ૃડ, ઼્વી, ઇરનીષીન.

2981

757 ન્રણૂલી ુફગૃઅ ઞગૃ રીળ ઽળ઼ૃઘયીઉ

લીખ્લીદી

ઈળ.઼ૂ.ડૉ ગફૂગવ ઉન્ ડૂ ૃડ, ઼્વી, ઇરનીષીન.

2982

758 ઼ૃધીળ જૌુરફૂ ઇળુષઅનયીઉ

લીખ્લીદી

ઈળ.઼ૂ.ડૉ ગફૂગવ ઉન્ ડૂ ૃડ, ઼્વી, ઇરનીષીન.

2983

759 ષ઼ીષી ળીઞૉ ૂ બીળ઼ીંઙયીઉ

લીખ્લીદી

ઈળ.઼ૂ.ડૉ ગફૂગવ ઉન્ ડૂ ૃડ, ઼્વી, ઇરનીષીન.

2984

760 ઇગર્ીષદ ઼ૃળૉસગૃ રીળ ફળયૉળીર
761 મૃ નૉષ ુષગી઼ યળદયીઉ
762 બડૉ વ ળૂપર યૃવીયીઉ
763

લી઼ ખ્લીુદ િઽદૉન્

764 નષૉ ઞસષઅદગૃ રીળ ળઞફૂગીઅદ

ુ઼ુફ. ષો ીુફગ
લીખ્લીદી

ઙૃ. .ુફ.મ્ણર્ , ીનૉુસગ ગજૉળૂ, બુ ર ગિડળી ગ્મ્બવૉક્ષ, યૄઞ-ગચ્ઝ.

2985

ઈળ.઼ૂ.ડૉ ગફૂગવ ઉન્ ડૂ ૃડ, ઼્વી, ઇરનીષીન.

2986

રનનફૂસ ઉઞફૉળ

ગીલર્બીવગ ઉ.ફૂ ગજૉળૂ, ષણ્નળી લીઅુ ગ (રી.ર) ુષયીઙ, ઼ૂ બ્વ્ગ, ફરર્ની યષફ, ષણ્નળી.

2987

રનનફૂસ ઉઞફૉળ

ગીલર્બીવગ ઉ.ફૂ ગજૉળૂ, ષણ્નળી લીઅુ ગ (રી.ર) ુષયીઙ, ઼ૂ બ્વ્ગ, ફરર્ની યષફ, ષણ્નળી.

2988

રનનફૂસ ીધ્લીબગ

ુષ કર્રીર્ ઼ળગીળૂ ઉઞફૉળ ગ્વૉઞ, જીઅનઘૉણી, ઇરનીષીન-૫૱૪૬૪૬.

2989

765 ઼ૃધીળ ુફળષગૃ રીળ યળદગૃ રીળ

રનનફૂસ ીધ્લીબગ

ુષ કર્રીર્ ઼ળગીળૂ ઉઞફૉળ ગ્વૉઞ, જીઅનઘૉણી, ઇરનીષીન-૫૱૪૬૪૬.

2990

766 બડૉ વ ઞલનૂબ નસળધયીઉ

ગીળગૃ ફ

રૃખ્લ ષફ ઼અ઼ક્ષગ ૂ, ઇળણ્લ યષફ, ઼ૉ.૩૨-ઑ, ઙીઅપૂફઙળ.

2991

767 ુર ૂ ઋઞઞષવ જી

રનનફૂસ બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ

ઙૃ. .ુફ.મ્ણર્ , ળૉ ઼ગ઼્ર્ ળીંઙ ળ્ણ, લૃુફલફ મગફૂ મીઞૃ રીઅ, ળીઞગ્ડ -૫૮૨૨૨૩

2992

768 વ્ઘઅણષીવી ઽ્ટૉભી રૃટફ્ભળયીઉ

રનનફૂસ બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ

ઙૃ. .ુફ.મ્ણર્ , ળૉ ઼ગ઼્ર્ ળીંઙ ળ્ણ, લૃુફલફ મગફૂ મીઞૃ રીઅ, ળીઞગ્ડ -૫૮૨૨૨૩

2993

769 બડૉ વ દ ૂગીમૉફ ઑવ

રનનફૂસ બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ

ઙૃ. .ુફ.મ્ણર્ , ળૉ ઼ગ઼્ર્ ળીંઙ ળ્ણ, લૃુફલફ મગફૂ મીઞૃ રીઅ, ળીઞગ્ડ -૫૮૨૨૨૩

2994

770 મીળણ ુફગૃઅ ઞ ુષથગૃ રીળ

કિભ઼ ઈુ઼ ડન્ડ

ઙૅઽ ુષયીઙ, બ્વ્ગ ફઅ.૪ મૂજો રીશ, ફષી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ.

2995

771 બડૉ વ ઽ઼રૃઘગૃ રીળ ફથ્ધળયીઉ

બ્.઼.ઉ.

ઇુપગ બ્વૂ઼ રઽીુફનૉસગ ૂ(કબળૉ સફ)ફૂ ગજૉળૂ, ઑ.ડૂ.ઑ઼., ઇરનીષીન.

2996

772 બફીળી જઅન્ સૉઘળ િઽઅ રદયીઉ

બ્.઼.ઉ.

ઇુપગ બ્વૂ઼ રઽીુફનૉસગ ૂ(કબળૉ સફ)ફૂ ગજૉળૂ, ઑ.ડૂ.ઑ઼., ઇરનીષીન.

2997

773 જૐપળૂ ુષથગૃ રીળ ઇરૅદયીઉ

બ્.઼.ઉ.

ઇુપગ બ્વૂ઼ રઽીુફનૉસગ ૂ(કબળૉ સફ)ફૂ ગજૉળૂ, ઑ.ડૂ.ઑ઼., ઇરનીષીન.

2998

774 ળીઢ્ણ પરન્ ુ઼અઽ ષીવુ઼અઽ

ષી.બ્.઼.ઉ.

ઇુપગ બ્વૂ઼ રઽીુફનૉસગ ૂ(કબળૉ સફ)ફૂ ગજૉળૂ, ઑ.ડૂ.ઑ઼., ઇરનીષીન.

2999
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775 બડૉ વ ુફળષગૃ રીળ યૂઘીયીઉ

ષી.બ્.઼.ઉ.

ઇુપગ બ્વૂ઼ રઽીુફનૉસગ ૂ(કબળૉ સફ)ફૂ ગજૉળૂ, ઑ.ડૂ.ઑ઼., ઇરનીષીન.

3000

776 જૐઽીથ રુફહ ુસષવીવ

ષી.બ્.઼.ઉ.

ઇુપગ બ્વૂ઼ રઽીુફનૉસગ ૂ(કબળૉ સફ)ફૂ ગજૉળૂ, ઑ.ડૂ.ઑ઼., ઇરનીષીન.

3001

777 ઙ્વૉદળ કર્્બીવ દીબયીઉ

ષી.બ્.઼.ઉ.

ઇુપગ બ્વૂ઼ રઽીુફનૉસગ ૂ(કબળૉ સફ)ફૂ ગજૉળૂ, ઑ.ડૂ.ઑ઼., ઇરનીષીન.

3002

778 જૐપળૂ િન ૉસ સઅયૃયીઉ

ષી.બ્.઼.ઉ.

ઇુપગ બ્વૂ઼ રઽીુફનૉસગ ૂ(કબળૉ સફ)ફૂ ગજૉળૂ, ઑ.ડૂ.ઑ઼., ઇરનીષીન.

3003

779 સીઽ રૅથીવ ફળૉ ન્નયીઉ

ષી.બ્.઼.ઉ.

ઇુપગ બ્વૂ઼ રઽીુફનૉસગ ૂ(કબળૉ સફ)ફૂ ગજૉળૂ, ઑ.ડૂ.ઑ઼., ઇરનીષીન.

3004

780 ળીઢ્ણ બવમૉફ ઞઙનૂસયીઉ

ષી.બ્.઼.ઉ.

ઇુપગ બ્વૂ઼ રઽીુફનૉસગ ૂ(કબળૉ સફ)ફૂ ગજૉળૂ, ઑ.ડૂ.ઑ઼., ઇરનીષીન.

3005

781 નૉષણી ફળૉ ન્ ુ઼અઽ બનરુ઼અઽ

ષી.બ્.઼.ઉ.

ઇુપગ બ્વૂ઼ રઽીુફનૉસગ ૂ(કબળૉ સફ)ફૂ ગજૉળૂ, ઑ.ડૂ.ઑ઼., ઇરનીષીન.

3006

782 કટી રફફ િગળૂડગૃ રીળ

ષી.બ્.઼.ઉ.

ઇુપગ બ્વૂ઼ રઽીુફનૉસગ ૂ(કબળૉ સફ)ફૂ ગજૉળૂ, ઑ.ડૂ.ઑ઼., ઇરનીષીન.

3007

783 સીઽ દૉઞવ ગૂદર્ફગૃ રીળ

વૉક્જળળ

ઙૃઞ.ગૉ ન઼્ળ ઑન્ણ ળૂ઼જર્ ઉન્ ડૂ ૃડ, ુ઼ષૂવ ઽ્ુ બડવ ગૉ મ્બ઼, ઇ઼ીળષી, ઇરનીષીન.

3008

784 બડૉ વ ુષુપ ગરવૉસગૃ રીળ

ડૉ ગુફસૂલફ

ઙૃઞ.ગૉ ન઼્ળ ઑન્ણ ળૂ઼જર્ ઉન્ ડૂ ૃડ, ુ઼ષૂવ ઽ્ુ બડવ ગૉ મ્બ઼, ઇ઼ીળષી, ઇરનીષીન.

3009

785 ગ્જળી ળીઽૃ વ બૂઢીયીઉ

ડૉ ગુફસૂલફ

ઙૃઞ.ગૉ ન઼્ળ ઑન્ણ ળૂ઼જર્ ઉન્ ડૂ ૃડ, ુ઼ષૂવ ઽ્ુ બડવ ગૉ મ્બ઼, ઇ઼ીળષી, ઇરનીષીન.

3010

786 બડૉ વ ુદગગૃ રીળ ઙ્ુષઅનયીઉ

ડૉ ગુફસૂલફ

ઙૃઞ.ગૉ ન઼્ળ ઑન્ણ ળૂ઼જર્ ઉન્ ડૂ ૃડ, ુ઼ષૂવ ઽ્ુ બડવ ગૉ મ્બ઼, ઇ઼ીળષી, ઇરનીષીન.

3011

787 બડૉ વ ુજગી ઇળુષઅનયીઉ

ડૉ ગુફસૂલફ

ઙૃઞ.ગૉ ન઼્ળ ઑન્ણ ળૂ઼જર્ ઉન્ ડૂ ૃડ, ુ઼ષૂવ ઽ્ુ બડવ ગૉ મ્બ઼, ઇ઼ીળષી, ઇરનીષીન.

3012

788 ષીપૉવી ુફ વ ઽ઼રૃઘયીઉ

ડૉ ગુફસૂલફ

789 ષ઼ીષી સફીયીઉ ષૉજીથયીઉ

ઽુધલીળૂ બ્.઼.ઉ.

ઑ઼.ઈળ.બૂ. ગર્ૃબ-૩૨, બફઙળ, ષીવૂલી.

3014

790 સૉઘ ળ઼ૃવયીઉ ભદૉયીઉ

ઽુધલીળૂ બ્.઼.ઉ.

ઑ઼.ઈળ.બૂ. ગર્ૃબ-૩૨, બફઙળ, ષીવૂલી.

3015

791 બળરીળ ઘ્ણૂની઼ ઙથબદયીઉ

ઞૃ .ગી

યૃ દળ ુષ ીફ ઇફૉ ઘુફઞ ગુરસફળ ૂફૂ ગજૉળૂ, બ્વ્ગ ફઅ.૩,૪/૯ર્ રીશ, ઋપ્ઙ યષફ, ઼ૉ.૩૩, ઙીઅપૂફઙળ.

3016

઼ળગીળૂ બ્વૂડૉ ગફૂગ, ષીવ઼ૃળી ળ્ણ, બ્ ડ-મૉણૂ, જારફઙળ-૫૮૩૨૨૯.

3017

792 બળરીળ જઅન્ ૉસ ગીન્દૂયીઉ

લીખ્લીદી

ીધુરગ ઈળ્ગ્લ ગૉ ન્ , ગૉ ઼વૂ, દી.ઙથનૉષૂ, ુઞ. ફષ઼ીળૂ.

3013

793 ઼્વઅગૂ રૃગૉસયીઉ યૃબદયીઉ

ઘૉદૂ રનનફૂસ

બસૃ ઼અસ્પફ ગૉ ન્ , ષોડળફળૂ ગ્વૉઞ, ઈથઅન ગૅ ુહ લૃુફ., ઈથઅન-૫૱૱૩૩૨.

3018

794 જૃણી઼રી ુરદૉહ ઘૂરજીયીઉ

રનન. ઼અસ્પફ ષો ીુફગ

ગઢ્ણ ઼અસ્પફ ગૉ ન્ , ઞૄ ફીઙત ગૅ ુહ લૃુફ., ઞૄ ફીઙત -૫૮૪૨૨૨૩.

3019

795 બડૉ વ ઉસી ગૐદૃગયીઉ

રનનફૂસ ી ીબગ

ઈઅઘ ુષયીઙ, ઼ળગીળૂ દમૂમૂ રઽીુષ ીવલ, રઞૄ ળી ઙૉડ, ઼ૃળદ.

3020
3021

796 ુસદબ રલૃળ ઼ૃળૉસ

રનનફૂસ ી ીબગ

ગૅ ુહ ઈઅગણીસી

797 ષૉગળૂલી રઅલગ ઇળુષઅનયીઉ

રનનફૂસ ી ીબગ

ણૂફ ૂફૂ ગજૉળૂ, બૂ.ણૂ.લૃ. રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, ળીઞગ્ડ.

ુષયીઙ, ગૅ ુહ રઽીુષ ીવલ, ઞૄ ફીઙત ગૅ ુહ લૃુફ., ઞૄ ફીઙત -૫૮૪૨૨૨૩.

3022

798 રૉપીથૂ િઽદૉહ પૂળઞવીવ

રનનફૂસ ી ીબગ

ણૂફ ૂફૂ ગજૉળૂ, બૂ.ણૂ.લૃ. રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, ળીઞગ્ડ.

3023

799 જીષણી ફ દી ઇસ્ગ

નઅદ ઼ઞર્ફ

઼ીરૃિઽગ ઈળ્ગ્લ ગૉ ન્ , ઼ીબળ, દી. ગ્ડણી ઼ીઅઙીથૂ, ુઞ. ળીઞગ્ડ

3024

800 ળીથબળૂલી ગીઞવ યળદયીઉ

ઘૉદૂષીણૂ ઇુપગીળૂ

ગૅ ુહ ળ઼ીલથ સી

801 ળીઢ્ણ ુદયી ઇુ ફયીઉ

ગન્ણક્ડળ

ણૉ બ્ રૉફૉઞળ, ઑ઼.ડૂ.ણૉ બ્, રીઅણષૂ. ુઞ.઼ૃળદ.

3026

802 ળીઢ્ણ ુફિગદી ઇુ ફયીઉ

ગન્ણક્ડળ

ણૉ બ્ રૉફૉઞળ, ઑ઼.ડૂ.ણૉ બ્, રીઅણષૂ. ુઞ.઼ૃળદ.

3027

803 બડૉ વ ઽહર્દ ુ ગરયીઉ

રનન. બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ

ઙૃ. .ુફ.મ્ણર્ , ીનૉુસગ ગજૉળૂ, ડૉ સફ ળ્ણ, ઞૄ ફીઙત.

3028

804 ઞૉદબળી બૃફર ઉન્નૃયીઉ

રનનફૂસ ી ીબગ

ગૅ ુહ ળ઼ીલથ સી

3029

805 રઽૉ દી યીુષગગૃ રીળ ફડષળયીઉ

ઞૃ .ગી

઼ૉફીબુદ. ળી.બ્.ઇ.નશ, ઞૃ ધ-૱, ઙ ણવ, ુઞ. ળીઞગ્ડ.

ુષયીઙ, ગૅ ુહ રઽીુષ ીવલ, ઞૄ ફીઙત ગૅ ુહ લૃુફ., ઞૄ ફીઙત -૫૮૪૨૨૨૩.

ુષયીઙ, ગૅ ુહ રઽીુષ ીવલ, ઞૄ ફીઙત ગૅ ુહ લૃુફ., ઞૄ ફીઙત -૫૮૪૨૨૨૩.

3025

3030
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806 ષીપૉવી ુષથજઅન્ ુષળજીયીઉ

ઞૃ .ગી

ા

ક :- ગાંધીનગર

઼ૉફીબુદ. ળી.બ્.ઇ.નશ, ઞૃ ધ-૱, ઙ ણવ, ુઞ. ળીઞગ્ડ.

3031

807 સૉઢ જી ૉસગૃ રીળ સીરજીયીઉ

ઞૃ .ગી

બ્વૂ઼ રઽીુફનસગ(ઉન્ડૉ )ફૂ ગજૉળૂ, બ્વૂ઼ યષફ, ૪જો રીશ, ઼ૉ.૩૱, ઙીઅપૂફઙળ.

3032

808 ઼ઙીવ ઋત઼્ષયીઉ ઉસ્ળયીઉ

ઞૃ .ગી

ુ ન઼્ૂબીવ ઼ૂષૂવ ગ્ડર્ , ઼ીઙમીળી, ુઞ.ફરર્ની.

3033

809 જીષણી લ્ઙૉન્ ુ઼અઽ ળીઞૉન્ ુ઼અઽ

ઞૃ .ગી

ુ ન઼્ૂબીવ ઼ૂષૂવ ગ્ડર્ , ઼ીઙમીળી, ુઞ.ફરર્ની.

3034

810 દબ્પફ જીઙળગૃ રીળ જૂરફયીઉ

ઞૃ .ગી

ુ ન઼્ૂબીવ ઼ૂષૂવ ગ્ડર્ , ઼ીઙમીળી, ુઞ.ફરર્ની.

3035

ણૂબીડર્ રૉન્ડ કભ ભીરીર્ગ્વ્જી, રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, ષણ્નળી.

3036

811

લી઼ ુદદ બીળ઼યીઉ

ૃડળ

ણૂફ ૂફૂ ગજૉળૂ, જી.ઑર.ઉ.ઈળ.ઑ઼.રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, ષણફઙળ.

3037

ઞૃ .ગી

ુઞ ી ઇફૉ ઼ ન્લીલીવલ, ઼ૉ.૩૩., ઙીઅપૂફઙળ

3038

814 નૉ઼ીઉ ધ્પી પળરસૂયીઉ

ફીલમ ઼ૉક્સફ ઇુપગીળૂ

ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યી, ુષ વયીઉ બડૉ વ યષફ, ફષી ઼ુજષીવલ ઙીઅપૂફઙળ.

3039

815 બળરીળ િનફૉસગૃ રીળ ણી ીયીઉ

બ્.઼.ઉ.

બ્વૂ઼ ઇુપક્ષગફૂ ગજૉળૂ, ઼ૉ.૪૯, ઙીઅપૂફઙળ.

3040

816 ળીષવ િઽદૉસ નૉષસૂયીઉ

દમૂમૂ ઇુપગીળૂ

ળૉ .ઽ્. ઇફૉ ઼ી.ઈ.ગૉ ન્ ઙ ણૉ ળ, ુઞ. ય જ.

3041

817 ળીલગી ગ બૉસ ઇરૅદયીઉ

ફી.રીરનદનીળ

રીરવદનીળ ગજૉળૂ, જોડીથી, ુઞ. રઽૉ ઼ીથી.

3042

818 બળરીળ િનફૉસગૃ રીળ મીમૃયીઉ

ઈ઼ૂ. ઑન્જીફૂલળ

ળીઞગ્ડ મ્લૃ. ગ્બ , ળીઞગ્ડ.

3043

812 ઢૉ ગણૂ બૃગૃળ ઉન્ ષનફયીઉ
813 ળીષ ળીંગૃ મૉફ નૉષૃુ઼અઽ

ી ીબગ

819 ઙૃથી ઘૃ મૃ ણીલીવીવ

રૉણૂગવ કભૂ઼ળ

820 ુર ૂ બવગ ળરથવીવ

િભટૂલ્ધૉળીબૂ ડ

821 બઅજીવ ુફળષગૃ રીળ ઼ૃળૉસયીઉ

ૃડળ

ીધુરગ ઈળ્ગ્લ ગૉ ન્ , બીળણૂ, દી.વ્પૂગી, ુઞ.ળીઞગ્ડ.

3044

઼ીરૄિઽગ ઈળ્ગ્લ ગૉ ન્ , સીરશીજી, દી. ુયવ્ણી, ુઞ.ઇળષ ૂ.

3045

જી.ઑર.ઉ.ઈળ.ઑ઼.રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, ઙીઅપૂફઙળ.

3046

822 ળીઢ્ણ િનબગ યૃઘૃયીઉ

ઈ઼ૂ. ઑન્જીફૂલળ

ળીઞગ્ડ મ્લૃ. ગ્બ , ળીઞગ્ડ.

3047

823 ળીઢ્ણ ઇઅિગદ ઞલઅુદયીઉ

રફ્ળ્ઙુજિગ દગ

ઇુપક્ષગફૂ ગજૉળૂ, ઞફળવ ઽ્ુ બડવ, ઈઽષી. ણીઅઙ.

3048

824 બડૉ વ સઅસીગગૃ રીળ મડૃ યીઉ

ૃડળ

ણૂફ ૂફૂ ગજૉળૂ, જી.ઑર.ઉ.ઈળ.ઑ઼.રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, ષણફઙળ.

3049

825 ષીફીફૂ યીુષગીમૉફ વ રથયીઊ

ૃડળ

ણૂફ ૂફૂ ગજૉળૂ, જી.ઑર.ઉ.ઈળ.ઑ઼.રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, ષણફઙળ.

3050

ણૂફ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઼ળગીળૂ દમૂમૂ રઽીુષ ીવલ, રઞૃ ળી ઙૉડ, ઼ૃળદ.

3051

826 જૐપળૂ ઘૃ મૃગૃરીળૂ મગૃ વયીઉ

રનન. ી ીબગ

827 ઇઞરૉળૂ ભળઽૂફ ુમવીવયીઉ

નઅદ ઼ઞર્ફ

઼ીરૄિઽગ ઈળ્ગ્લ ગૉ ન્ , ઇફૉ ળૉ .ઽ્ જૃણી, ુઞ.઼ૃળૉન્ ફઙળ.

3052

828 ઇરૂફ દીિગર્ ગ ગીુવની઼

રનન. ીધ્લીબગ

સૉઢ ષી.઼ી.ઞફળવ ઽ્ુ બડવ, ઑુવ઼ુ ઞ, ઇરનીષીન.૨૮

3053

829 દ્વીફૂ ઇુષફીસ

રનન. ીધ્લીબગ

સૉઢ ષી.઼ી.ઞફળવ ઽ્ુ બડવ, ઑુવ઼ુ ઞ, ઇરનીષીન.૨૮

3054

830 યીષ઼ીળ ફૂવ રઽૉ ન્ યીઉ

઼ઽ ીધ્લીબગ

સૉઢ ષી.઼ી.ઞફળવ ઽ્ુ બડવ, ઑુવ઼ુ ઞ, ઇરનીષીન.૨૮

3055

831 જીષણી ળીઞૉસ ષીવજીયીઉ

઼ઽ ીધ્લીબગ

સૉઢ ષી.઼ી.ઞફળવ ઽ્ુ બડવ, ઑુવ઼ુ ઞ, ઇરનીષીન.૨૮

3056

832 રૃ઼ી ળરૂટ ઇગમળઇવૂ

઼ઽ ીધ્લીબગ

સૉઢ ષી.઼ી.ઞફળવ ઽ્ુ બડવ, ઑુવ઼ુ ઞ, ઇરનીષીન.૨૮

3057

833 ઢક્કળ લૉસીમૉફ ઼ૄલર્ગીન્દ

નઅદ ઼ઞર્ફ

ળૉ .ઽ્. ઇફૉ ઼ી.ઈ.ગૉ ન્ , બીડણૂ, ુઞ.઼ૃળૉન્ ફઙળ.

3058

834 બળૂઘ ક્ષરી ળીઞફયીઉ

િભટૂલ્ધૉળીબૂ ડ

ળૉ .ઽ્. ઇફૉ ઼ી.ઈ.ગૉ ન્ , બીડણૂ, ુઞ.઼ૃળૉન્ ફઙળ.

3059

835 બળરીળ ર્િઽદ ઈળ.

રફ્ળ્ઙુજિગ દગ

ઇુપક્ષગ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઞફળવ ઽ્ુ બડવ, ઘૉણી.

3060

ઑ.ઑ઼.ઈઉ.

બ્વૂ઼ ઇુપક્ષગફૂ ગજૉળૂ, ઼ૉ.૪૯, ઙીઅપૂફઙળ.

3061

836

જાબુદ ુફવૉસગૃ રીળ ફળૉ સયીઉ
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837 ઢૉ ગણૂ ગ્રવ બૃગૃળગૃ રીળ

રનનફૂસ ીધ્લીબગ

ા

ક :- ગાંધીનગર

ણૂફ ૂફૂ ગજૉળૂ, જી.ઑર.ઉ.ઈળ.ઑ઼.રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, ષણફઙળ.

3062

838 બડૉ વ બવગમૉફ ઽ઼રૃઘયીઉ

રનનફૂસ ુફલીરગ

ઙૃઞળીદ ળીજ્લ ઞરૂફ ુષગી઼ ુફઙરવૂ., ઼ૉ.૩૨-ઑ, મવળીર યષફ, ઙીઅપૂફઙળ.

3063

839 રઽૉ ળી ૉદીમૉફ ગફૃયીઉ

રનનફૂસ ુફલીરગ

ઙૃઞળીદ ળીજ્લ ઞરૂફ ુષગી઼ ુફઙરવૂ., ઼ૉ.૩૨-ઑ, મવળીર યષફ, ઙીઅપૂફઙળ.

3064

840 બડૉ વ ુજળીઙગૃ રીળ ઽિળયીઉ

ઉન્ડૉ વૂઞન઼્ કિભ઼ળ

બ્વૂ઼ રઽીુફનસગ (ઉન્ડૉ )ફૂ ગજૉળૂ, બ્વૂ઼ યષફ, ૪જો રીશ, ઼ૉ.૩૱, ઙીઅપૂફઙળ,

3065

841 ુષલ્વ વીવુ઼અઽ ળીરુ઼અઽ

ઑ.ઑઉ.ક

બ્વૂ઼ રઽીુફનસગ (ઉન્ડૉ )ફૂ ગજૉળૂ, બ્વૂ઼ યષફ, ૪જો રીશ, ઼ૉ.૩૱, ઙીઅપૂફઙળ,

3066

842 ટીવી ઇુફ ધ્પુ઼અઽ યીળદુ઼અઽ

ઞૃ .ગી

ષીઽફ લીષઽીળ ગુરસફળફૂ ગજૉળૂ, બ્વ્ગ ફઅ.૮/૪જો રીશ, ઞૃ ફી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ.

3067

843 બડૉ વ રૐુફગીમૉફ ઉ ળયીઉ

રનનફૂસ ઉઞફૉળ

ગીલર્બીવગ ઉ.ફૂ ગજૉળૂ, ફરર્ની લ્ઞફી ફઽૉ ળ ુષયીઙ ફઅ.૬/૬, ડૂ.ઞૉ. ઽીઉ ગૃ વ ઼ીરૉ, રઽૉ ઼ીથી.

3068

844 ઢીગળ બિળરવ દીબજી

દમૂમૂ ઇુપગીળૂ

઼ી.ઈ.ગૉ ન્ , ણીંઙૃજી, દી.ગવ્વ, ુઞ. ઙીઅપૂફઙળ.

3069

845 રૉથીદ ુરદૉસ ઇરૅદયીઉ

ખપ્ુઙગ ઼વીરદૂ ઇુપગીળૂ

઼અલૃક્દ ુફલીરગફૂ ગજૉળૂ, ખ.઼. ઇફૉ ષી.ફૂ ગજૉળૂ, મૂ-બ્વ્ગ, ુઞ ી ઼ૉષી઼નફ, ઇઢષીવીઉન઼્, ઼ૃળદ.

3070

846 બડૉ વ િનસી ફીળીલથયીઉ

રનન.બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ

ઙૃ. .ુફ.મ્ણર્ , ીનૉુસગ ગજૉળૂ, િઽઅ રદફઙળ, ુઞ. ઼ીમળગીઅઢી.

3071

847 સીઅજવી ઈુસહ ુષથયીઉ

ઞૃ .ગી

દમૂમૂ ઇુપક્ષગફૂ ગજૉળૂ, ઙૃ ઙ્ુમઅનુ઼અઽ ઼ળગીળૂ ઽ્ુ બડવ, જારફઙળ.

3072

848 ળીઢ્ણ ુષળીઞ યળદયીઉ

રનનફૂસ ીધ્લીબગ

મીલ્ડૉ ગફ્વ્જી ુષયીઙ, ઞૄ ફીઙત ગૅ ુહ લૃુફ., ઞૄ ફીઙત -૫૮૪૨૨૩.

3073

849 બડૉ વ ુમફવમૉફ ળરૉસયીઉ

ષીુથજ્લગષૉળી ુફળૂક્ષગ

ફી.ષી.ષૉ.ુફ.ગજૉળૂ, ુષયીઙ-૩, મઽૃ રીશૂ રગીફ, ફીફબૃળી, ઼ૃળદ.૫૯૭૨૨૩.

3074

850 વીઘીથૂ પરસ રફ઼ૃઘયીઉ

ષીુથજ્લગષૉળી ુફળૂક્ષગ

ફી.ષી.ષૉ.ુફ.ગજૉળૂ, ુષયીઙ-૩, મઽૃ રીશૂ રગીફ, ફીફબૃળી, ઼ૃળદ.૫૯૭૨૨૩.

3075

851 મીષણી બૃજા વીયૃયીઉ

ફી.઼ૉ.ઇુપગીળૂ

બઅજીલદ, ગર્ીર ઙૅઽ ુફરીર્થ ઇફૉ ગર્ીર ુષગી઼ ુષયીઙ, બ્વ્ગ ફઅ.૱/૬, ફષી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ.

3076

852 મીરથૂલી ુસષરગૃ રીળ ઙવીયીઉ

કિભ઼ ઈુ઼ ડન્ડ

બઅજીલદ, ગર્ીર ઙૅઽ ુફરીર્થ ઇફૉ ગર્ીર ુષગી઼ ુષયીઙ, બ્વ્ગ ફઅ.૱/૬, ફષી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ.

3077

853 બીઅણષ ુષઞલુ઼અઽ સગળીયીઉ

કિભ઼ ઈુ઼ ડન્ડ

બઅજીલદ, ગર્ીર ઙૅઽ ુફરીર્થ ઇફૉ ગર્ીર ુષગી઼ ુષયીઙ, બ્વ્ગ ફઅ.૱/૬, ફષી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ.

3078

854 ગ્ણૂલીદળ ુદગ યૂરીયીઉ

કિભ઼ ઈુ઼ ડન્ડ

બઅજીલદ, ગર્ીર ઙૅઽ ુફરીર્થ ઇફૉ ગર્ીર ુષગી઼ ુષયીઙ, બ્વ્ગ ફઅ.૱/૬, ફષી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ.

3079

855 રીશૂ િઽદૉસગૃ રીળ ફષીજી

કિભ઼ ઈુ઼ ડન્ડ

બઅજીલદ, ગર્ીર ઙૅઽ ુફરીર્થ ઇફૉ ગર્ીર ુષગી઼ ુષયીઙ, બ્વ્ગ ફઅ.૱/૬, ફષી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ.

3080

856 જૐપળૂ ઞલૉસગૃ રીળ ઼ૃળૉસયીઉ

કિભ઼ ઈુ઼ ડન્ડ

બઅજીલદ, ગર્ીર ઙૅઽ ુફરીર્થ ઇફૉ ગર્ીર ુષગી઼ ુષયીઙ, બ્વ્ગ ફઅ.૱/૬, ફષી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ.

3081

857 જૐપળૂ ઋષર્સૂમઽૉ ફ ુષ વયીઉ

કિભ઼ ઈુ઼ ડન્ડ

બઅજીલદ, ગર્ીર ઙૅઽ ુફરીર્થ ઇફૉ ગર્ીર ુષગી઼ ુષયીઙ, બ્વ્ગ ફઅ.૱/૬, ફષી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ.

3082

858 બડૉ વ ુમબૂફગૃ રીળ ઞસૃયીઉ

કિભ઼ ઈુ઼ ડન્ડ

બઅજીલદ, ગર્ીર ઙૅઽ ુફરીર્થ ઇફૉ ગર્ીર ુષગી઼ ુષયીઙ, બ્વ્ગ ફઅ.૱/૬, ફષી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ.

3083

859 બડૉ વ ુફિગદી ઼ૃળૉસયીઉ

કિભ઼ ઈુ઼ ડન્ડ

બઅજીલદ, ગર્ીર ઙૅઽ ુફરીર્થ ઇફૉ ગર્ીર ુષગી઼ ુષયીઙ, બ્વ્ગ ફઅ.૱/૬, ફષી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ.

3084

860 ગિણલી ુષરવગૃ રીળ ઞલઅુદવીવ

કિભ઼ ઈુ઼ ડન્ડ

બઅજીલદ, ગર્ીર ઙૅઽ ુફરીર્થ ઇફૉ ગર્ીર ુષગી઼ ુષયીઙ, બ્વ્ગ ફઅ.૱/૬, ફષી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ.

3085

861 ઞોફ ઇળુષઅનગૃ રીળ ુઝદળરવ

કિભ઼ ઈુ઼ ડન્ડ

બઅજીલદ, ગર્ીર ઙૅઽ ુફરીર્થ ઇફૉ ગર્ીર ુષગી઼ ુષયીઙ, બ્વ્ગ ફઅ.૱/૬, ફષી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ.

3086

862 ઼ૃધીળ ઽીિનર્ગગૃ રીળ જૉઽળયીઉ

કિભ઼ ઈુ઼ ડન્ડ

બઅજીલદ, ગર્ીર ઙૅઽ ુફરીર્થ ઇફૉ ગર્ીર ુષગી઼ ુષયીઙ, બ્વ્ગ ફઅ.૱/૬, ફષી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ.

3087

863 નૉ઼ીઉ િઽફીમૉફ ુસષીયીઉ

કિભ઼ ઈુ઼ ડન્ડ

બઅજીલદ, ગર્ીર ઙૅઽ ુફરીર્થ ઇફૉ ગર્ીર ુષગી઼ ુષયીઙ, બ્વ્ગ ફઅ.૱/૬, ફષી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ.

3088

864 રીશૂ નવબદયીઉ ઽજાળૂયીઉ

કિભ઼ ઈુ઼ ડન્ડ

બઅજીલદ, ગર્ીર ઙૅઽ ુફરીર્થ ઇફૉ ગર્ીર ુષગી઼ ુષયીઙ, બ્વ્ગ ફઅ.૱/૬, ફષી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ.

3089

865 બડૉ વ ઉન્ ષનફ ઉ ળયીઉ

કિભ઼ ઈુ઼ ડન્ડ

બઅજીલદ, ગર્ીર ઙૅઽ ુફરીર્થ ઇફૉ ગર્ીર ુષગી઼ ુષયીઙ, બ્વ્ગ ફઅ.૱/૬, ફષી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ.

3090

866 યઙ્ળી ઇળુષઅનયીઉ મીમૃયીઉ

કિભ઼ ઈુ઼ ડન્ડ

બઅજીલદ, ગર્ીર ઙૅઽ ુફરીર્થ ઇફૉ ગર્ીર ુષગી઼ ુષયીઙ, બ્વ્ગ ફઅ.૱/૬, ફષી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ.

3091

867 નૉ઼ીઉ ળુષગૃ રીળ ઼્રીયીઉ

કિભ઼ ઈુ઼ ડન્ડ

બઅજીલદ, ગર્ીર ઙૅઽ ુફરીર્થ ઇફૉ ગર્ીર ુષગી઼ ુષયીઙ, બ્વ્ગ ફઅ.૱/૬, ફષી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ.

3092

]

ઉ ચ ેણી- હ દ પર

નવે બર-2017

ા

ીનૉુસગ ગબી઼ ઼અસ્પફ ગૉ ન્ , ફષ઼ીળૂ ગૅ .લૃુફ., રૃગદબૃળ, ય જ-૫૯૪૨૩૪

ક :- ગાંધીનગર

868 ઼ોલન દ઼્ૂભઇવૂ ઼્ગદઇવૂ

ઘૉદૂષીણૂ રનનફૂસ

3093

869 નીઅ ૉવૂલી ઈ઼ૂભયીઉ રઽઅ રનળભૂગ

઼રીઞ ગ લીથ ુફળૂક્ષગ

ફીલમ ુફલીરગ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઇફૃ.જાુદ ગ લીથ, જોળીષળ બૉવૉ઼, બીવફબૃળ, ુઞ.મ.ગી.

3094

870 રફ઼ૃળૂ ષ઼ૂરયીઉ ઽ઼ફયીઉ

઼રીઞ ગ લીથ ુફળૂક્ષગ

ફીલમ ુફલીરગ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઇફૃ.જાુદ ગ લીથ, જોળીષળ બૉવૉ઼, બીવફબૃળ, ુઞ.મ.ગી.

3095

871 કદળીનૂ ઇસ્ગ બ઼ીયીઉ

ઈલ્ઞફ ઼ઽીલગ

ફઙળ ળજફી ઇુપગીળૂફૂ ગજૉળૂ, રફૃમૉફ તૉ મળ ઼ૉફૉડ્ળૂલર, ળીઞગ્ડ.

3096

872 બણૂલી ઞ રૂફી િનબગૃ રીળ

નઅદ ઼ઞર્ફ

ળૉ .ઽ્.ઇફૉ ઼ી.ઈ.ગૉ ન્ , સઽૉ ળી. ુઞ. બઅજરઽીવ.

3097

873 જૐઽીથ ઙૂદી ઙથૉસયીઉ

િભટૂલ્ધૉળીબૂ ડ

ળૉ .ઽ્.ઇફૉ ઼ી.ઈ.ગૉ ન્ , સઽૉ ળી. ુઞ. બઅજરઽીવ.

3098

874 ગઅ ડગ ઇજર્ફીમૉફ ઼ૃળૉઞ ઼ીન

રનનફૂસ ીધ્લીબગ

ણૂફ ૂફૂ ગજૉળૂ, જી.ઑર.ઉ.ઈળ.ઑ઼.રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, ષણફઙળ.

3099

875 રગષીથી ઞલૉસગૃ રીળ ઇરૅદયીઉ

ઞૃ .ગી

ન્લીલ ઼ઽીલગ ુષ ીફફૂ ગજૉળૂ, ઼ૉ.૩૱-ઑ, ઙીઅપૂફઙળ.

3100

876 ળીઢ્ણ ષફળીઞ િનફૉસગૃ રીળ

ઞૃ .ગી

ન્લીલ ઼ઽીલગ ુષ ીફફૂ ગજૉળૂ, ઼ૉ.૩૱-ઑ, ઙીઅપૂફઙળ.

3101

877 બડૉ વ િઽફી ઞલઅુદવીવ

ઞૃ .ગી

ન્લીલ ઼ઽીલગ ુષ ીફફૂ ગજૉળૂ, ઼ૉ.૩૱-ઑ, ઙીઅપૂફઙળ.

3102

878 જાનષ િનબગગૃ રીળ ઽળૂયીઉ

ઞૃ .ગી

ન્લીલ ઼ઽીલગ ુષ ીફફૂ ગજૉળૂ, ઼ૉ.૩૱-ઑ, ઙીઅપૂફઙળ.

3103

879 બડૉ વ ઇબૉક્ષીમઽૉ ફ ઞલઅુદયીઉ

ઞૃ .ગી

ન્લીલ ઼ઽીલગ ુષ ીફફૂ ગજૉળૂ, ઼ૉ.૩૱-ઑ, ઙીઅપૂફઙળ.

3104

880 ણ્ણૂલી ુષઞલુ઼અઽ ગળથુ઼અઽ

ઞૃ .ગી

ન્લીલ ઼ઽીલગ ુષ ીફફૂ ગજૉળૂ, ઼ૉ.૩૱-ઑ, ઙીઅપૂફઙળ.

3105

881 રગષીથી િઽરીવૂ ઋરૉસયીઉ

ઞૃ .ગી

ફીલમ ુફલીરગ ૂ, ખ.઼. ઇફૉ ષી.ફૂ ગજૉળૂ, ૯-૩૨ ણૂ-બ્વ્ગ, ઼ળનીળ બડૉ વ યષફ, ફણૂલીન-૫૱૯૨૨૩

3106

882 ુર ૂ ઇુ ફ ળીઞૃ યીઉ

રનન.બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ

ઙૃ. .ુફ.મ્ણર્ , ીનૉુસગ ગજૉળૂ-ષડષી ઇરનીષીન-૫૱૪૬૬૭

3107

883 ઞળૂષીવી િઽળવ જઅન્ ૉસયીઉ

ઞૃ .ુષ ૃદ ુફળૂક્ષગ

઼ઽીલગ ુષ ૃદ ુફળૂક્ષગફૂ ગજૉળૂ, બ્વ્ગ -઼ૂ, ૮ઢ્રીશ, મઽૃ રીશૂ યષફ, ફીફબૃળી, ઼ૃળદ.

3108

884 બડૉ વ પષવગૃ રીળ જઅનૃયીઉ

રનનફૂસ ીધ્લીબગ

885 ર્જી ી યીષૉસગૃ રીળ ફીફજીયીઉ

ફીલમ રીરવદનીળ

રીરવદનીળ ગજૉળૂ, ળીથબૃળ, ુઞ.મ્ડીન.

3109
3110

ફીલમ રીરવદનીળ

રીરવદનીળ ગજૉળૂ, ળીથબૃળ, ુઞ.મ્ડીન.

3111

887 ણ્ણૂલી ઽૉ રીઅસગૃ રીળ રિઽબદુ઼અઽ

ફીલમ રીરવદનીળ

રીરવદનીળ ગજૉળૂ, ળીથબૃળ, ુઞ.મ્ડીન.

3112

888 સીઽ જીફવ ઼ૃળૉસયીઉ

ળૉ ષન્લૃ દવીડૂ

રીરવદનીળ ગજૉળૂ, ળીથબૃળ, ુઞ.મ્ડીન.

3113

886

લી઼ ભ્ળર પફ લીરયીઉ

ડૉ ર઼ૉવ ધૉળીબૂ ઉન્ ડૂ ૃડ, ફષૂ ુ઼ષૂવ ઽ્ુ બડવ, ઼ૃળદ.

889 યીષ઼ીળ ુફ઼ઙર્ નૂબીગયીઉ

દમૂમૂ ઇુપગીળૂ

ગી.ળી.ુષ.લ્, ણૂ-૩, ઽીવ્વ, ુઞ. બઅજરઽીવ

3114

890 જૐપળૂ ુષઽીળૂગી ુષફ્નયીઉ

઼ઽીલગ ીધ્લીબગ

઼ળગીળૂ ઉઞફૉળ ગ્વૉઞ, ટીવ્ન ળ્ણ, રૃ.દી.ુઞ. નીઽ્ન.

3115

891 ય ફરફ મગૃ વયીઉ

વીલ ૉળૂલફ

ગૅ ુહ ઈઅગણીસી

ુષયીઙ, ગૅ ુહ રઽીુષ ીવલ, ઞૄ ફીઙત ગૅ ુહ લૃુફ., ઞૄ ફીઙત -૫૮૪૨૨૨૩.

3116

892 રીધૃિગલી બીધર્ ળુદવીવ

ઘૉદૂષીણૂ ઇુપગીળૂ

ગૅ ુહ ઈઅગણીસી

ુષયીઙ, ગૅ ુહ રઽીુષ ીવલ, ઞૄ ફીઙત ગૅ ુહ લૃુફ., ઞૄ ફીઙત -૫૮૪૨૨૨૩.

3117

893 ુ ષૉનૂ િઽરીફૂ ઇુ ફગૃ રીળ

ફી.઼ૉ.ઇુપગીળૂ

઼ીરીન્લ ષઽૂષડ ુષયીઙ, બ્વ્ગ ફઅ.૯/૭, ફષી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ.

3118

894 બળરીળ ળીઞૉસગૃ રીળ ળરીયીઉ

રનનફૂસ ુફલીરગ

ઙૃ.ળી.ઞ.ુષ.ુફ.વૂ., ઼ળનીળ મીઙ, ઞૃ ફીઙત

3119

895 જોહૂ ુફવૉહ ળરૉસગૃ રીળ

રનનફૂસ ુફલીરગ

ઙૃ.ળી.ઞ.ુષ.ુફ.વૂ., ઼ળનીળ મીઙ, ઞૃ ફીઙત

3120

896 ઼ીગળૂલી રૃગૉસ ઑ઼

દમૂમૂ ઇુપગીળૂ

ળૉ .ઽ્ ઇફૉ ઼ી.ઈ.ગૉ ન્ , જ્ડૂવી, ુઞ.઼ૃળૉન્ ફઙળ.

3121

897 ભડીુથલી પષવ બૃળહ્ રયીઉ

નઅદ ઼ઞર્ફ

઼ી.ઈ.ગૉ ન્ ઢી઼ળી, ુઞ.ઘૉણી.

3122

898 ત્વળૂલી ુફવૉસગૃ રીળ ણી ીયીઉ

રનનફૂસ ીધ્લીબગ

રૃખ્લ દૉવૂમૂલી ઼અસ્પફ ગૉ ન્ , ગૅ ુહ રઽીુષ ીવલ, ઞૄ ફીઙત ગૅ ુહ લૃુફ., ઞૄ ફીઙત

3123
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899 યૃદ જી ૉસ યૃબદયીઉ

રનન. ષો ીુફગ

રૃખ્લ દૉવૂમૂલી ઼અસ્પફ ગૉ ન્ , ગૅ ુહ રઽીુષ ીવલ, ઞૄ ફીઙત ગૅ ુહ લૃુફ., ઞૄ ફીઙત

3124

900 પીંઙીથૂ જીફૉસ જઅનૃવીવ

રનન. ષો ીુફગ

રૃખ્લ દૉવૂમૂલી ઼અસ્પફ ગૉ ન્ , ગૅ ુહ રઽીુષ ીવલ, ઞૄ ફીઙત ગૅ ુહ લૃુફ., ઞૄ ફીઙત

3125

901 ગૉ વોલી િન લગીઅદ સીઅદૂવીવ

રનન. ષો ીુફગ

રૃખ્લ દૉવૂમૂલી ઼અસ્પફ ગૉ ન્ , ગૅ ુહ રઽીુષ ીવલ, ઞૄ ફીઙત ગૅ ુહ લૃુફ., ઞૄ ફીઙત

3126

902 ટીવી જ્ષવઅદગૃ રીળ ફળૉ ન્ યીઉ

ઘૉદૂષીણૂ ઇુપગીળૂ

ુષ દળથ ુસક્ષથ ુફલીરગફૂ ગજૉળૂ, ફષ઼ીળૂ ગૅ હૂ લૃુફ., ફષ઼ીળૂ.

3127

903 બડૉ વ ુષવી઼ગૃ રીળ ફળૉ સયીઉ

મીઙીલદ ઇુપગીળૂ

મીઙીલદ ુફલીરગ ૂફૂ ગજૉળૂ, ગર્ીઋન્ણ ફ્વ્ળ, મઽૃ રીશૂ યષફ, િઽઅ રદફઙળ.

3128

ણૂફ ૂફૂ ગજૉળૂ, મૂ.ઞૉ.રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, ઇરનીષીન.

3129

904 ુર ી ઈળ્ઽૂ ઽ઼રૃઘયીઉ

ૃડળ

905 બડૉ વ ઞૃ િઽ ઇરૂદગૃ રીળ

રનનફૂસ ીધ્લીબગ

રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, ષણ્નળી.

3130

906 પ્ણી઼ળ ઼ીઙળ ઇરૅદવીવ

રનનફૂસ ીધ્લીબગ

ણૂફ ૂફૂ ગજૉળૂ, બૂ.ણૂ.લૃ. રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, ળીઞગ્ડ.

3131

907 જૐઽીથ જઅુન્ ગીમૉફ ફડષળવીવ

ફી.઼ૉ.ઇુપગીળૂ

઼ીરીન્લ ષઽૂષડ ુષયીઙ, બ્વ્ગ ફઅ.૯/૫, ફષી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ.

3132

908 ગીળીષનળી િન ૂ યફૃયીઉ

ભ્ળરૉફ ઉન્ ડક્ડળ

ઈઉ.ડૂ.ઈઉ. ઼ૉ.૩૭, ઙીઅપૂફઙળ.

3133

909 જૃણી઼રી કરનૉષુ઼અઽ ુફરર્શુ઼અઽ

ઈ઼ૂ ડન્ડ

ુ ન઼્ૂબીવ ણર્ ૂ ડૂક્ડ ગ્ડર્ , જારફઙળ.

3134

910 ર્ણ ઽહીર્ ફડષળનીફ

ળૉ ષન્લૃ દવીડૂ

રીરવદનીળ ગજૉળૂ, ઽશષન, દી.ઽશષન, ુઞ.ર્ળમૂ.

3135

કિભ઼ ઈુ઼ ડન્ડ

ુસક્ષથ ુષયીઙ, બ્વ્ગ ફઅ.૭/૯, ફષી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ.

3136

912 બડથૂ િગળફગૃ રીળ મજૃયીઉ

ફી.઼ૉ.ઇુપગીળૂ.

ુસક્ષથ ુષયીઙ, બ્વ્ગ ફઅ.૭/૯, ફષી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ.

3137

913 ઋબીધ્લીલ બૃજા ુઙિળસયીઉ

ફી.઼ૉ.ઇુપગીળૂ.

ુસક્ષથ ુષયીઙ, બ્વ્ગ ફઅ.૭/૯, ફષી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ.

3138

914 જૐપળૂ ઇ બૉસગૃ રીળ ળીલ઼અઙયીઉ

બ્.઼.ઉ.

911

જાબુદ ુજળીઙગૃ રીળ ઞલઅુદયીઉ

ડૉ ડ ડર્ ીભૂગ સીઘી, બ્વૂ઼ યષફ, ઼ૉ.૩૱, ઙીઅપૂફઙળ

3139

915 ઙ્િઽવ ઇુફ ધ્પુ઼અઽ જદૃળુ઼અઽ

બ્.઼.ઉ.

ડૉ ડ ડર્ ીભૂગ સીઘી, બ્વૂ઼ યષફ, ઼ૉ.૩૱, ઙીઅપૂફઙળ

3140

916 ઼્વઅગૂ ુફગૃઅ ઞગૃ રીળ ઙ્ુષઅનયીઉ

બ્.઼.ઉ.

ડૉ ડ ર્ફૂડળીંઙ ઼ૉવ, બ્વૂ઼ યષફ, ઼ૉ.૩૱, ઙીઅપૂફઙળ

3141

917 બઅજીવ ળીઽૃ વયીઉ ુષ ણુયીઉ

રનન. ઉઞફૉળ

ફી.ગી.ઉ. ૂફૂ ગજૉળૂ, ન્લૃ રૉન્ડવ રી.ર બૉડી ુષયીઙ, મઽૃ રીશૂ યષફ, ષ ીબૃળ, ઇરનીષીન.

3142

918 બડૉ વ ઌષીર્ ગફૃયીઉ

રનન. ઉઞફૉળ

ફી.ગી.ઉ. ૂફૂ ગજૉળૂ, ન્લૃ રૉન્ડવ રી.ર બૉડી ુષયીઙ, મઽૃ રીશૂ યષફ, ષ ીબૃળ, ઇરનીષીન.

3143

919 બડૉ વ ઞલ ઼ૃળૉસયીઉ

રનન. ઉઞફૉળ

ફી.ગી.ઉ. ૂફૂ ગજૉળૂ, ન્લૃ રૉન્ડવ રી.ર બૉડી ુષયીઙ, મઽૃ રીશૂ યષફ, ષ ીબૃળ, ઇરનીષીન.

3144

920 રફ઼ૃળૂ ઼ૂરી ઉ

રનન. ઉઞફૉળ

બઅજીલદ (રી.ર.) ષદૃર્શ, બ્વ્ગ ફઅ૮/઼ૂ, મઽૃ રીશૂ યષફ, ષ ીબૃળ, ઇરનીષીન.

3145

921 બળરીળ ઼ીષફગૃ રીળ ઇળુષઅનયીઉ

ુમફ ળીજ્લબુ દ

ષીઽફ લષઽીળ ગુરસફળ ૂફૂ ગજૉળૂ, બ્વ્ગ ફઅ.૮/૪, ઞૄ ફી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ.

3146

922 ણીયૂ ુજળીઙગૃ રીળ બૉધીયીઉ

નઅદ ઼ઞર્ફ

઼ીરૃિઽગ ઈળ્ગ્લ ગૉ ન્ , જઅણૂ઼ળ, દી.બીવફબૃળ. ુઞ.મ.ગી.

3147

923 યળીિણલી ગૉ દફગૃ રીળ સઅયૃયીઉ

રનન.બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ

ઙૃ. .ુફ.મ્ણર્ , ીનૉુસગ ગજૉળૂ, ઞૉદબૃળ, ુઞ. ળીઞગ્ડ.

3148

924 દ ી ગૅ થીવ િઽદૉસીયીઉ

રનન.બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ

ઙૃ. .ુફ.મ્ણર્ , ીનૉુસગ ગજૉળૂ, ઞૉદબૃળ, ુઞ. ળીઞગ્ડ.

3149

925 ળમીળૂ ઇઅિગદ ળત્ફીયીઉ

કિભ઼ ઈુ઼ ડન્ડ

બ્વ્ગ ફઅ.૱/૭, બઅજીલદ ુષયીઙ, ઼ળનીળ યષફ, ફષી ઼ુજષીવલ.

3150

926 ઘૄરીથ સિગદળીઞ યીયવૃયીઉ

નઅદ ઼ઞર્ફ

ઞફળવ ઽ્ુ બડવ, ળીઞૄ વી, ુઞ.ઇરળૉ વૂ.

3151

927 ઙીરૂદ ઋષર્સૂગૃ રીળૂ ળ્િઽદયીઉ

મીઙીલદ ઇુપગીળૂ

ફી.મી.ુફલીરગ ૂફૂ ગજૉળૂ, મીઙીલદ યષફ, ઇઢષીવીલન઼્, ઼ૃળદ.

3152

928 ઙૃઞળર્ દૃવ઼ૂ પરર્ષૂળ

મીઙીલદ ઇુપગીળૂ

ફી.મી.ુફલીરગ ૂફૂ ગજૉળૂ, મીઙીલદ યષફ, ઇઢષીવીલન઼્, ઼ૃળદ.

3153

929 ફીલગ ફોરૉહ પરન્ યીઉ

઼ૃ.ઉ

ખ ્ુઙગ દી.ગૉ ન્ , ઼ીષવૂ, ુઞ.ષણ્નળી.

3154
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઼ૃ.ઉ.

ખ ્ુઙગ દી.ગૉ ન્ , ઼ીષવૂ, ુઞ.ષણ્નળી.

3155

931 ષીશી ુજળીઙગૃ રીળ યૃયીઉ

઼ૃ.ઉ.

ખ ્ુઙગ દી.ગૉ ન્ , ઼ીષવૂ, ુઞ.ષણ્નળી.

3156

932 યૂરીથૂ ફૂવનૂબ ઽૉ રઅદયીઉ

નઅદ ઼ઞર્ફ

઼ીરૄિઽગ ઈળ્ગ્લ ગૉ ન્ ઇફૉ ળૉ .ઽ્., રૃ.દી.જારગઅ ણ્ળથી, ુઞ. ળીઞગ્ડ.

3157

933 ફઙળૂ ર્ઽરન઼ૂ ૂગ ઈઽરનયીઉ

કિભ઼ ઈુ઼ ડન્ડ

઼ીરીન્લ ષઽૂષડ ુષયીઙ, ફષી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ.

3158

934 ગ્ડષીવ ષઅનફી ઼ૃળૉસયીઉ

કિભ઼ ઈુ઼ ડન્ડ

઼ીરીન્લ ષઽૂષડ ુષયીઙ, ફષી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ.

3159

935 મીરુથલી રલૃળૂ રફૃયીઉ

કિભ઼ ઈુ઼ ડન્ડ

઼ીરીન્લ ષઽૂષડ ુષયીઙ, ફષી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ.

3160

936 જૐપળૂ ટવગ ઙીઅણીયીઉ

કિભ઼ ઈુ઼ ડન્ડ

઼ીરીન્લ ષઽૂષડ ુષયીઙ, ફષી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ.

3161

937 જૐપળૂ િન લી જૉવીયીઉ

કિભ઼ ઈુ઼ ડન્ડ

઼ીરીન્લ ષઽૂષડ ુષયીઙ, ફષી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ.

3162

938 ળીઢષી ુફુરગી ઼્મદુ઼અઽ

કિભ઼ ઈુ઼ ડન્ડ

઼ીરીન્લ ષઽૂષડ ુષયીઙ, ફષી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ.

3163

939 બડૉ વ ગરવૉસ રીથૉગવીવ

ક્વીગર્

઼ીરીન્લ ષઽૂષડ ુષયીઙ, ફષી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ.

3164

940 ઼્ફૂ ુરદૉહ બઅગઞયીઉ

ઇઅઙદ રનનફૂસ

઼ીરીન્લ ષઽૂષડ ુષયીઙ, ફષી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ.

3165

941 બીળૉ ઘ ઙૐળીઅઙ ણૂ

ળઽ લ ઼ુજષ

઼ીરીન્લ ષઽૂષડ ુષયીઙ, ફષી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ.

3166

942 ગિણલી ઼ુજફ ફૂરૂહયીઉ

ફી.઼ૉ.ઇુપગીળૂ

઼ીરીન્લ ષઽૂષડ ુષયીઙ, ફષી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ.

3167

943 બળરીળ જૉદફગૃ રીળ ઇરૅદવીવ

ર.બ.ઽૉ .ષ.

ીધુરગ ઈળ્ગ્લ ગૉ ન્ ઼ફીધવ, દી.઼ીથઅન, ુઞ.ઇરનીષીન.

3168

944 ઓઢ્િળલી ઇઅિગદ ગફૃયીઉ

ર.બ.ઽૉ .ષ.

ીધુરગ ઈળ્ગ્લ ગૉ ન્ જૉઘવી, દી.઼ીથઅન, ુઞ.ઇરનીષીન.

3169

945 દવ઼ીફૂલી ઼અઞલગૃ રીળ ફઅનવીવ

ર.બ.ઽૉ .ષ.

946 બડૉ વ ગૃઅ નફગૃ રીળ લસષઅદયીઉ

રૉણૂગવ કભૂ઼ળ

ીધુરગ ઈળ્ગ્લ ગૉ ન્ , રૃ.બ્. ુષ વબૃળ, દી.રીઅણવ, ુઞ.ઇરનીષીન.

3171

947 ળીઢષી િગળષદુ઼અઽ ષનૉુ઼અઙયીઉ

ર.બ.ઽૉ .ષ.

ીધુરગ ઈળ્ગ્લ ગૉ ન્ ઼ફીધવ, દી.઼ીથઅન, ુઞ.ઇરનીષીન.

3172

948 બડૉ વ ગીઞવમૉફ જીુરદગૃ રીળ

ઞૃ .ગી

ળીજ્લ બિળક્ષી મ્ણર્ , ઼ળગીળૂ બૃ દગીવલ ઼ીરૉ, ઼ૉ.૪૩, ઙીઅપૂફઙળ.

3173

949 બિતલીળ ફલફીમૉફ સીરશજી

ઞૃ .ગી

ળીજ્લ બિળક્ષી મ્ણર્ , ઼ળગીળૂ બૃ દગીવલ ઼ીરૉ, ઼ૉ.૪૩, ઙીઅપૂફઙળ.

3174

950 જૐપળૂ ુરિઽળગૃ રીળ મશનૉષયીઉ

઼ઽીલગ ીધ્લીબગ

઼ળગીળૂ ઉઞફૉળ ગ્વૉઞ, ઼ૉ.૪૱, ઙીઅપૂફઙળ.

3175

951 યીવગળ રૉઽૃવગૃ રીળ ફીળથયીઉ

ર.બ.ઽૉ .ષ.

952 રીશૂ ળૉ ઘીમૉફ િઽળીયીઉ

઼મકણૂડળ

ુઞ ી ઼ઽીલગ ુફળૂક્ષગ ૂફૂ ગજૉળૂ, ધીુફગ યઅણ્શ િઽ઼ીમ, ુઞ ી ઼ૉષી઼નફ બીડથ.

ુઞ ી બઅજીલદ ઇરનીષીન.

ીધુરગ ઈળ્ગ્લ ગૉ ન્ , ણય્ણી, દી.ુઞ.ઙીઅપૂફઙળ.

3170

3176
3177

953

જાબુદ ુફગૃઅ ઞ રઽૉ ન્ યીઉ

ઇુપક્ષગ

િઽ઼ીમ ઇફૉ ુદજોળૂ ુફલીરગ ૂફૂ ગજૉળૂ, બ્વ્ગ ફઅ.૩૯, ઞૄ ફી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ.

3178

954

લી઼ િ ઞૉફ ઋરૉસયીઉ

રનન.બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ

ઙૃ. .ુફ.મ્ણર્ , ીનૉુસગ ગજૉળૂ ઇરનીષીન ગર્ીમ્લ, ઞૄ ફી ષીણઞ. ઇરનીષીન

3179

ુષ ૃદ ુફળૂક્ષગ

઼ઽીલગ ુષ ૃદ ુફળૂક્ષગફૂ ગજૉળૂ, બ્વ્ગ -ઑ, ૯ર્ રીશ, મઽૃ રીશૂ યષફ, વીવ નળષીજા, ઇરનીષીન

3180

955 બઅજીવ રૉપી ળુષ
956 ગીબણૂલી ઈગીસ િનફૉસગૃ રીળ

ુષ ૃદ ુફળૂક્ષગ

઼ઽીલગ ુષ ૃદ ુફળૂક્ષગફૂ ગજૉળૂ, બ્વ્ગ -ઑ, ૯ર્ રીશ, મઽૃ રીશૂ યષફ, વીવ નળષીજા, ઇરનીષીન

3181

957 બડૉ વ ગ્રવમઽૉ ફ ળરૉસજઅન્

ુષ ૃદ ુફળૂક્ષગ

઼ઽીલગ ુષ ૃદ ુફળૂક્ષગફૂ ગજૉળૂ, બ્વ્ગ -ઑ, ૯ર્ રીશ, મઽૃ રીશૂ યષફ, વીવ નળષીજા, ઇરનીષીન

3182

958 ળીઢ્ણ ઼ૃય ી ઽહર્ષપર્ફુ઼અઽ

ુષ ૃદ બૉડી ુફળૂક્ષગ

ગર્ૂફ઼ૉ઼ ઼રીઽદીર્ફૂ ગજૉળૂ, બ્વ્ગ ફઅ.૩૱/૮, ઋ ્ઙ યષફ, ઙીઅપૂફઙળ.

3183

959 ઼્ફૂ િઽળવ િઽદૉસગૃ રીળ

ુષ ૃદ ુફળૂક્ષગ

઼ઽીલગ ુષ ૃદ ુફળૂક્ષગફૂ ગજૉળૂ, બ્વ્ગ -ઑ, ૯ર્ રીશ, મઽૃ રીશૂ યષફ, વીવ નળષીજા, ઇરનીષીન

3184

960 મીળ્ડ િઽરીઅસૃ ળુદવીવ

મીઙીલદ ઇુપગીળૂ

ફી.મી.ુફ.ગજૉળૂ, ૫૨, િનુગ્ષઞલ પ્વ્ડ, જોણૂલીષીવી ુમ ણીંઙ, જારફઙળ.

3185
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961 જીષીથૂ ષુફદી જારફની઼

નઅદ ઼ઞર્ફ

઼ીરૄિઽગ ઈળ્ગ્લ ગૉ ન્ , ળીથબૃળ, ુઞ.મ્ડીન

3186

962 ઙ્િઽવ ુષકર્ર મૂ

઼ઽ ીધ્લીબગ

઼ળગીળૂ રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, યીષફઙળ.

3187

963 બડૉ વ ુ લગીન્દ રઽૉ ન્ યીઉ

ઞૃ .ઋ ્ઙ ુફળૂક્ષગ

ઋ ્ઙ ુફળૂક્ષગફૂ ગજૉળૂ, બ્વ્ગ ફઅ.૩, ુમજો રીશ, ઋ ્ઙ યષફ, ઼ૉ.૩૩, ઙીઅપૂફઙળ.

3188

964 ફોફૉહ બુ઼અઽ રૉફીદ

વૉગજળળ

ઙૃઞળીદ ગૉ ન઼્ળ ઇફૉ િળ઼જર્ ઉન્ ડૂ ૃડ, ઼ૂષૂવ ઽ્ુ બડવ, ઇરનીષીન.

3189

965 બઅજીવ ઞદફસળથ ઇજવસળથ

રનનફૂસ ઉઞફૉળ

ગીલર્બીવગ ઉઞફૉળ ૂફૂ ગજૉળૂ, ફ.લ્.રૃખ્લ.ફઽૉ ળ ુષયીઙ-૩, ષણ્નળી.

3190

966 ઙ઼્ીઉ પુરર્ ી ઙ્ુષઅનયીઉ

રૉણૂગવ કભૂ઼ળ

જીઑુરઈળઑ઼ રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, ઼ૉ.૩૨, ઙીઅપૂફઙળ.

3191

967 જીળૉ વ ઈુસહ ઈળ

દમૂમૂ ઇુપગીળૂ

઼ીરૃિઽગ ઈળ્ગ્લ ગૉ ન્ ફીળનૂબૃળ, દી.ગવ્વ, ુઞ.ઙીઅપૂફઙળ.

968 બઅજીવ બૃફર ઽ઼રૃઘયીઉ

રનન. બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ

ી.ગજૉળૂ, ઙૃ. .ુફ.મ્ણર્ , મૂજો રીશ, ઘીનૂ ગર્ીર્ ્ઙ મ્ણર્ , ઞૃ ફી ષીણઞ, ઇરનીષીન.
ુઞ ી ઈલ્ઞફ ઇુપગીળૂફૂ ગજૉળૂ, ગવૉક્ડળ ગજૉળૂ, યૄઞ-ગચ્ઝ.

3192
3193
3194

969 ઼ીપૃ ઇુફવગૃ રીળ ળીપૉ લીર

઼અસ્પફ ઇુપગીળૂ

970 બૃજાળૂ િગળથ િગ ફી

રનન. બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ

971 જૐપળૂ ુફગૃ વયીઉ રીફ઼અઙયીઉ

ઘૉદૂ રનનફૂસ

રનનફૂસ ભીરર્ રૉફૉઞળ, ગૅ હૂ ઼અસ્પફ ગૉ ન્ , ઼.ની.ગૅ .લૃુફ, ઈ઼ૉણી, દી.ણૂ઼ી, ુઞ.મ.ગી

3196

972 બડૉ વ ગૃઅ ઞવગૃ રીળ રઽૉ ન્ યીઉ

ઈ઼ૂ ડન્ડ ્ભૉ ઼ળ

રનનફૂસ ભીરર્ રૉફૉઞળ, ગૅ હૂ ઼અસ્પફ ગૉ ન્ , ઼.ની.ગૅ .લૃુફ, ઈ઼ૉણી, દી.ણૂ઼ી, ુઞ.મ.ગી

3197

973 ઘળીણૂ િળન્ગવમૉફ ળરૉસયીઉ

ક્વીગર્

જૂડફૂસ સીઘી, ગવૉક્ડળ ગજૉળૂ, મૂ૱૫, ુઞ ી ઼ૉષી ઼નફ-૪, ઇઢષીવીઉન઼્, ઼ૃળદ.

3198

974 ણીર્ળ ઽહીર્મૉફ નવુ઼અઙયીઉ

ક્વીગર્

જૂડફૂસ સીઘી, ગવૉક્ડળ ગજૉળૂ, મૂ૱૫, ુઞ ી ઼ૉષી ઼નફ-૪, ઇઢષીવીઉન઼્, ઼ૃળદ.

3199

975 ઘ્જીળજી યૃુર સુક્દયીઉ

ળૉ ષન્લૃ દવીડૂ

જૂડફૂસ સીઘી, ગવૉક્ડળ ગજૉળૂ, મૂ૱૫, ુઞ ી ઼ૉષી ઼નફ-૪, ઇઢષીવીઉન઼્, ઼ૃળદ.

3200

976 મીળણ ઼અઙૂદીમૉફ જીવૃુ઼અઽ

ળૉ ષન્લૃ દવીડૂ

જૂડફૂસ સીઘી, ગવૉક્ડળ ગજૉળૂ, મૂ૱૫, ુઞ ી ઼ૉષી ઼નફ-૪, ઇઢષીવીઉન઼્, ઼ૃળદ.

3201

977 બડૉ વ ુરફવમૉફ ુષ ણુયીઉ

ફી.રીરવદનીળ

રીરવદનીળ ગજૉળૂ, ઉણળ. ુઞ.઼ી.ગી.

3202

978 બીનળૂલી ઽૉ ુફવ જઅનૃવીવ

રનન.બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ

ી.ગજૉળૂ, ઙૃ. .ુફ.મ્ણર્ , રૃ.દી.ુઞ. ર્ળમૂ.

3203

979 મીષળષી ુજળીઙ ગીઅુદયીઉ

રનન.બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ

ી.ગજૉળૂ, ઙૃ. .ુફ.મ્ણર્ , રૃ.દી.ુઞ. ર્ળમૂ.

3204

980 ણ્િણલી જૉદફગૃ રીળ વઘરથયીઉ

રનન.બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ

ી.ગજૉળૂ, ઙૃ. .ુફ.મ્ણર્ , રૃ.દી.ુઞ. ર્ળમૂ.

3205

981 નૉ઼ીઉ રફીવૂ યૃબૉન્ ગૃ રીળ

રનન.બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ

982 ડઅ ણૉવ નૉષવગૃ રીળ ષ યયીઉ

રનન.બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ

ઙૃ. .ુફ.મ્ણર્ , ી.ગજૉળૂ ૫૫૱, મૉ જીલર ષૉળ, ળીંઙળ્ણ, રૃ.દી.ુઞ. ઼ૃળદ.

3207

983 ઼્વઅગૂ ષફળીઞ રફૃયીઉ

ઞૃ .ગી

ુફલઅ ગ ગીફૄફૂરીબ ુષ ીફ ઇફૉ ુફલીરગ ગર્ીઽગ ઼ૃળક્ષીફૂ ગજૉળૂ, ઑર.ઑ઼.મૂ ણીંઙ, ઼ૉ.૩૩, ઙીઅપૂફઙળ.

3208

ી.ગજૉળૂ, ઙૃ. .ુફ.મ્ણર્ , ઼ળનીળ બડૉ વ યષફ, ફિણલીન. ુઞ.ઘૉણી.

ઙૃ. .ુફ.મ્ણર્ , ી.ગજૉળૂ ૫૫૱, મૉ જીલર ષૉળ, ળીંઙળ્ણ, રૃ.દી.ુઞ. ઼ૃળદ.

3195

3206

984 નૉ઼ીઉ ઈુસહ ગીફજીયીઉ

ઞૃ .ગી.

ુફલઅ ગ ગીફૄફૂરીબ ુષ ીફ ઇફૉ ુફલીરગ ગર્ીઽગ ઼ૃળક્ષીફૂ ગજૉળૂ, ઑર.ઑ઼.મૂ ણીંઙ, ઼ૉ.૩૩, ઙીઅપૂફઙળ.

3209

985 જૐપળૂ બળૉ સીમૉફ ગીશૃયીઉ

ઞૃ .ગી.

ુફલઅ ગ ગીફૄફૂરીબ ુષ ીફ ઇફૉ ુફલીરગ ગર્ીઽગ ઼ૃળક્ષીફૂ ગજૉળૂ, ઑર.ઑ઼.મૂ ણીંઙ, ઼ૉ.૩૩, ઙીઅપૂફઙળ.

3210

986 ળીઢ્ણ ુષઅગવ પૂ યીઉ

કણૂડળ

ુફલઅ ગ ગીફૄફૂરીબ ુષ ીફ ઇફૉ ુફલીરગ ગર્ીઽગ ઼ૃળક્ષીફૂ ગજૉળૂ, ઑર.ઑ઼.મૂ ણીંઙ, ઼ૉ.૩૩, ઙીઅપૂફઙળ.

3211

987 બઅ

ઞૃ .ગી .

ુફલઅ ગ ગીફૄફૂરીબ ુષ ીફ ઇફૉ ુફલીરગ ગર્ીઽગ ઼ૃળક્ષીફૂ ગજૉળૂ, ઑર.ઑ઼.મૂ ણીંઙ, ઼ૉ.૩૩, ઙીઅપૂફઙળ.

3212

ઉન્ડૉ વૂઞન઼્ કિભ઼ળ

઼ૂ.ઈઉ.ણૂ ઈઉ.મૂફૂ ગજૉળૂ, ઽીઅ઼્ડ ઼મ ઼ૉન્ડળ ય જ.

3213

ી ઞલનૂબ ીફૉસગૃ રીળ

988 ળીઢ્ણ ગૉ દફગૃ રીળ રઅઝૃયીઉ
989 ઙીરૂદ ઼અિનબગૃ રીળ ળૉ ષજીયીઉ

ઉન્ડૉ વૂઞન઼્ કિભ઼ળ

઼ૂ.ઈઉ.ણૂ ઈઉ.મૂ ફૂ ગજૉળૂ, ષીબૂ ઼મ ઼ૉન્ડળ ષીબૂ, ષવ઼ીણ.

3214

990 બડૉ વ િકર્બીવ સઅગળયીઉ

રનનફૂસ ઉઞફૉળ

બીડફઙળ લ્ઞફી યષફ, ુષયીઙ-૫, ઼ૉ.૩૮, ઙીઅપૂફઙળ.

3215

991 બડૉ વ ઼ૃઽીઙગૃ રીળ ળરૉસયીઉ

રનનફૂસ ઉઞફૉળ

બીડફઙળ લ્ઞફી યષફ, ુષયીઙ-૫, ઼ૉ.૩૮, ઙીઅપૂફઙળ.

3216

]

ઉ ચ ેણી- હ દ પર

નવે બર-2017

992 રૉરથ ફનૂરઽૃ ઼ૉફ મસૂળરઽઅ રન

ઞૃ .ગી.

ા

ક :- ગાંધીનગર

઼ળગીળૂ ુષફલફ ઇફૉ ષીુથજ્લ ગ્વૉઞ, જાનળ, દી.ઉણળ, ુઞ.઼ી.ગી.

3217

993 બડૉ વ ુષળીઞ ળ્ફગયીઉ

ભૂટૂલ્ધૉળીબૂ ડ

ળભળવ ઽ્ુ બડવ ઇફૉ ઼ી.ઈ.ગૉ ન્ ઽીળૂઞ. ુઞ. બીડથ.

3218

994 બળૂઘ ભ્ળરમૉફ ફડષળવીવ

ભૂટૂલ્ધૉળીબૂ ડ

઼ી.ઈ.ગૉ ન્ જીથ રી, ુઞ.બીડથ.

3219

995 ય ૂ રઽુહર્ ુષકર્રગૃ રીળ

નઅદ ઼ઞર્ફ

઼ી.ઈ.ગૉ ન્ ુજદવ, દી.ુઞ.ઇરળૉ વૂ.

3220

996 ષીતૉ ળ વુવદ ઙ્ુષઅન

રૉણૂગવ કભૂ઼ળ

997 ઼્ફૂ બીધર્ રૃગૉસયીઉ

િઽ઼ીમફૂસ

બૉ ઑન્ણ ઇગીઋન્ડ કભૂ઼ (જીઑ઼ડૂ), બ્વ્ગ ફઅ.૩૯, મૂજો રીશ, ઞૃ ફી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ,

3222

ી.ઈ.ગૉ ન્ બીફૉવૂ ર્ડૂ, દી.ઋબવૉડી, ુઞ.ળીઞગ્ડ.

3221

998 બડૉ વ દૉઞ઼ગૃ રીળ ઞલઅુદવીવ

કિભ઼ ઈુ઼ ડન્ડ

રીિઽદૂ ઇફૉ ઼ીળથ ુષયીઙ, બ્વ્ગ ફઅ૪/૯, ફષી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ.

3223

999 ઼ૃધીળ ઇઅગૃળગૃ રીળ જીદૉન્ ગૃ રીળ

ઞૃ .઼.ુષ ૃદ ુફળૂક્ષગ

઼ઽીલગ ુષ ૃદ ુફળૂક્ષગફૂ ગજૉળૂ, મઽૃ રીશૂ યષફ, િઽઅ રદફઙળ, ઼ી.ગી.

3224

1000 યળષીણ રૃ ીયીઉ ગળસફયીઉ

ઞૃ .ગી

ુ઼અજીઉ લીઅુ ગ ુષયીઙ-૫, બ્વ્ગ ફઅ.૯/૯, ફષી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ.

3225

1001 બડૉ વ ઼ૉસગૃ રીળ રઽૉ સયીઉ

ઽ.બ્.઼.ઉ.

ફી.બ્.ઇુપક્ષગ જૉદગ ગરીન્ણ્ લૃુફડ -૬, ઞૃ ધ-૩૪, ઼ૉ.૪૯, ઙીઅપૂફઙળ.

3226

1002 સીઽ ઇઅિગદ િનબગગૃ રીળ

દમૂમૂ ઇુપગીળૂ

ી.ઈ.ગૉ ન્ રઽૃ ણૂ, દી.રીથ઼ી, ુઞ.ઙીઅપૂફઙળ.

3227

1003 ફૂફીરી ફળૉ સગૃ રીળ સઅગળવીવ

નઅદ ઼ઞર્ફ

઼ી.ઈ.ગૉ ન્ ઉ઼ળૂ, દી.રૉપળઞ, ુઞ.ઇળષ ૂ.

3228

1004 ઘળીણૂ ળરૉસયીઉ બૃઅજાયીઉ

દમૂમૂ ઇુપગીળૂ

઼ી.ઈ.ગૉ ન્ ઉ઼ળૂ, દી.રૉપળઞ, ુઞ.ઇળષ ૂ.

3229

1005 સીઽ ઑગદી ુરવફયીઉ

નઅદ ઼ઞર્ફ

઼ી.ઈ.ગૉ ન્ ઼ળૂલન, દી.઼ળ ષદૂ, ુઞ.બીડથ

1006 ન્સૂ બઅુક્દમૉફ બળૉ સગૃ રીળ

રનન.બલીર્ષળથ ઉઞફૉળ

ી.ગજૉળૂ, ઙૃ. .ુફ.મ્ણર્ , મૂજો રીશ, ઘીનૂ ગર્ીર્ ્ઙ મ્ણર્ , ઞૃ ફી ષીણઞ, ઇરનીષીન.

3231

1007 બૃજાળી ુજળીઙગૃ રીળ રફઽળવીવ

દમૂમૂ ઇુપગીળૂ

ી.ઈ.ગૉ ન્ વ્ળષીણી, દી.ણૂ઼ી, ુઞ.મ.ગીઅ

3232

1008 રઽૉ દી ગીઅક્ષી ગઅ નબર્યીઉ

જીઑરઉઈળઑ઼ રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, ઼ળગીળૂ બ્વૂડૉ ગફૂ બી઼ૉ, િઽઅ રદફઙળ. ુઞ.઼ી.ગીઅ

3233

ઽ.બ્.઼.ઉ.

ફી.બ્.ઇુપક્ષગ જૉદગ ગરીન્ણ્ લૃુફડ -૪, ઞૃ ધ-૩૪, ઼ૉ.૪૯, ઙીઅપૂફઙળ.

3234

1010 ઼્વઅગૂ ુષફ્નયીઉ યૃયીઉ

ક્વીગર્

ઘ્ળીગ ઇફૉ ખહપ ુફલરગ દઅ , બ્વ્ગ ફઅ.૱, ઞૃ ફી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ.

3235

1011 ષીપૉવી ળીઞુષળુ઼અઽ િઽઅ રદુ઼અઽ

ઞૃ .ભીરીર્ુ઼ ડ

઼ી.ઈ.ગૉ ન્ જળીણી, દી.રીથ઼ી, ુઞ.ઙીઅપૂફઙળ.

3236

1012 બળ઼ીથી જીઙળ ઼ૃળૉસયીઉ

રનનફૂસ ીધ્લીબગ

ઈજીલર્ ૂફૂ ગજૉળૂ, ગૅ હૂ રઽીુષધ્લીવલ, ઞૃ ફીઙત ઞૃ ફીઙત ગૅ .લૃુફ, ઞૃ ફીઙત-૫૮૪૨૨૩

3237

1013 બળરીળ યૃબદયીઉ ષીવજીયીઉ

ઘૉદૂ રનનફૂસ

ઈજીલર્ ૂફૂ ગજૉળૂ, ગૅ હૂ રઽીુષધ્લીવલ, ઞૃ ફીઙત ઞૃ ફીઙત ગૅ .લૃુફ, ઞૃ ફીઙત-૫૮૪૨૨૩

3238

1014 બઅ

રૉણૂગવ કભૂ઼ળ

઼ી.ઈ.ગૉ ન્ રડ્ણી, દી.ઘૉણબ્ર્ઽરી, ુઞ. ઼ી.ગીઅ.

3239

1009

ૃડળ

3230

થીરૂ ઈુસહગૃ રીળ વષજીયીઉ

ી ુ઼ધ્પીધર્ જીદૉન્

઼ીન

1015 ગળ્ષી ીંગવ ઇરૅદવીવ

નઅદ ઼ઞર્ફ

઼ી.ઈ.ગૉ ન્ બ્સૂફી, દી.બ્સૂફી, ુઞ.઼ી.ગીઅ

3240

1016 ર્િણલી ુષબૃવ યૃની઼યીઉ

દમૂમૂ ઇુપગીળૂ

઼ી.ઈ.ગૉ ન્ વખ્મીણૂલી, દી.બ્સૂફી, ુઞ.઼ી.ગીઅ

3241

મ્લૃુફુ઼બવ રૉણૂગવ ઽ્ુ બડવ, ઑવૂ઼ ૂઞ, ઇરનીષીન.

3242

1017 સીઽ ુષળવ િનવૂબગૃ રીળ

ૃડળ

1018 ઼દીબળી ઘૃ મૃ િકર્ થગીન્દ

નઅદ ઼ઞર્ફ

઼ી.ઈ.ગૉ ન્ રૃ. ઼થધવૂ, દી.ઞ઼નથ, ુઞ.ળીઞગ્ડ.

3243

1019 કટી ઼્ફીવૂ ષીપજીયીઉ

ફી.રીરવદનીળ

ુઞ ી બૃળષઢી ઇુપગીળૂફૂ ગજૉળૂ, ુઞ ી ઼ૉષી ઼નફ, ણયીથળ્ણ, ફણૂલીન.

3244

1020 ણમઙળ ુજઅદફ ષૂથયીઉ

નઅદ ઼ઞર્ફ

ળૉ .ઽ્.ઇફૉ ઼ી.ઈ.ગૉ ન્ ુષઞલફઙળ, ુઞ. ઼ી.ગીઅ.

3245

1021 ઼ૃદળૂલી ુફુરહગૃ રીળ ઘૉરજઅનયીઉ

ગીળગૃ ફ

રીરવદનીળ ગજૉળૂ બ્સૂફી, દી.઼ૉ.઼નફ, દી.બ્સૂફી, ુઞ.઼ી.ગીઅ

3246

1022 ઼્વઅગૂ ગરવૉસગૃ રીળ યૃની઼

ક્વીગર્

રીરવદનીળ (લૃ.ઑવ.઼ૂ) ઽવીનફઙળ, રગળમી, ઇરનીષીન.

3247

]

ઉ ચ ેણી- હ દ પર
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1023 જૐઽીથ ફૂવ રઽૉ સયીઉ

રનનફૂસ ઉઞફૉળ

ા

ક :- ગાંધીનગર

બીડફઙળ લ્ઞફી યષફ, ુષયીઙ-૪૨, ઼ૉ.૩૮, ઙીઅપૂફઙળ.

3248

1024 ગ્ઢીળૂ ઼ૂરી રૃગૉસયીઉ

રનનફૂસ ઉઞફૉળ

ગીલર્બીવગ ઉઞફૉળ ૂફૂ ગજૉળૂ, રી.ઇફૉ ર.ુષયીઙ (ળીજ્લ) બીવફબૃળ

3249

1025 ય બીધર્ ુફળઅ ઞફયીઉ

રનનફૂસ ઉઞફૉળ

ગીલર્બીવગ ઉઞફૉળ ૂફૂ ગજૉળૂ, રી.ઇફૉ ર.ુષયીઙ (ળીજ્લ) બીવફબૃળ

3250

1026 સીઽ ુષુપ ઞલૉસગૃ રીળ

દમૂમૂ ઇુપગીળૂ

઼ી.ઈ.ગૉ ન્ વ઼ૃન્ ી, દી.ગઢવીવ, ુઞ.ઘૉણી.

3251

1027 યઙ્ળી ળુ રમઽૉ ફ ુષફ્નયીઉ

દીવૂર રનનફૂસ

ગૅ ુહ ુષ ીફ ગૉ , ઼.ગૅ .લૃુફ, નીઅદૂષીણી, ણૂ઼ી. ુઞ.મ.ગીઅ

3252

1028 ફૂ઼ળદી ફૂવૉસયીઉ પૂ યીઉ

ઞૃ .ગી.

િઽ઼ીમ ુફલીરગ ૂફૂ ગજૉળૂ, ફષ઼ીળૂ ગૅ .લૃુફ., ફષ઼ીળૂ.

3253

1029 ષપીુ઼લી ુરદવ િઽઅ રદયીઉ

નઅદ ઼ઞર્ફ

઼ી.ઈ.ગૉ ન્ ઙતણી, ુઞ.મ્ડીન

3254

1030 સીઽ ુસુસળ યળદ

઼ઽ ીધ્લીબગ

જી.ઑર.ઉ.ઈળ.ઑ઼.રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, ઼્વી, ઇરનીષીન.

3255

1031 મીળણ ળીગૉ સયીઉ ઙ્ુષઅનયીઉ

ળૉ ષન્લૃ દવીડૂ

રીરવદનીળ ગજૉળૂ રીઅણવ ળ્ણ, ુષળરઙીર

3256

1032 વગૃ ર ઇજીદગૃ રીળ ષઞૃ યીઉ

ળૉ ષન્લૃ દવીડૂ

રીરવદનીળ ગજૉળૂ રીઅણવ ળ્ણ, ુષળરઙીર

3257

1033 વ્લી ષ઼ૂર ગીનળયીઉ

ળૉ ષન્લૃ દવીડૂ

રીરવદનીળ ગજૉળૂ રીઅણવ ળ્ણ, ુષળરઙીર

3258

1034 મીરથૂલી ષ થગૃ રીળ ઘૂરજીયીઉ

ળૉ ષન્લૃ દવીડૂ

રીરવદનીળ ગજૉળૂ રીઅણવ ળ્ણ, ુષળરઙીર

3259

1035 ઞૉ઼વબૃળી રુફહીમૉફ વીવજીયીઉ

ળૉ ષન્લૃ દવીડૂ

રીરવદનીળ ગજૉળૂ રીઅણવ ળ્ણ, ુષળરઙીર

3260

1036 રીઅણષૂલી રૂળી ળીઞૉસયીઉ

ળૉ ષન્લૃ દવીડૂ

રીરવદનીળ ગજૉળૂ રીઅણવ ળ્ણ, ુષળરઙીર

3261

1037 ળઅ ઙીિણલી ળઞફૂગીઅદ ળરૉસયીઉ

ળૉ ષન્લૃ દવીડૂ

રીરવદનીળ ગજૉળૂ રીઅણવ ળ્ણ, ુષળરઙીર

3262

મીઙીલદ ઇુપગીળૂ
ષીુથજ્લગષૉળી ુફળૂક્ષગ
બૉડી િઽ઼ીમફૂસ
ઞૃ .ભીરર્ુ઼ ડ

ફીલમ મીઙીલદ ુફલીરગ ૂફૂ ગજૉળૂ, ૫૨-િનુગ્ષઞલ પ્વ્ડ, જોિણલીષીશી ુમુ ણઅ ઙ
ફીલમ ષીુથજ્લગષૉળી ગુરસફળ ૂફૂ ગજૉળૂ, ુષ-૯, મઽૃ રીશૂ યષફ, ફીફબૃળી, ઼ૃળદ.
ુઞ ી ુદજોળૂ ગજૉળૂ, ઼ૉ.૩૩, ઙીઅપૂફઙળ.
઼ી.ઈ.ગૉ ન્ન, ઼ીષવૂ, ુઞ.ષણ્નળી.

3263
3264
3265
3266

1038
1039
1040
1041

મ્વી િનબ ઞૃ ઙવીવ
બડૉ વ િગળૂડગૃ રીળ ઽહર્નયીઉ
ષીજા િગસળયીઉ જદૃળયીઉ
ળીઢ્ણ ુબલૃહગૃ રીળ ઞસષઅદયીઉ

]

