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અ

ુ ા જનરલ ટોર
ણ

લાલાણી રામ ભાઈ
ી શ સોઢા

ંુ નામ

મોબાઈલ નંબર

િવ તાર

૯૦૬૭૧૨૧૩૧૧ ગાંધી ામ

૯૩૨૭૧૩૦૩૫૩ ગાંધી ામ
૯૮૯૮૧૬૫૫૫૩ ગાંધી ામ
૯૬૩૮૧૦૧૨૧૦ ગાંધી ામ

જસાણી મે લ
ુ

રુ શભાઈ

રમેશભાઈ ચૌહાણ

૯૬૩૮૧૦૧૨૧૦ ગાંધી ામ

૯૯૨૫૧૬૪૪૪૯ ગાંધી ામ

૯૯૭૮૭૬૧૬૧૬ ગાંધી ામ

૯૯૨૪૩૫૬૧૨૯ ગોપાલ ચોક

યોગેશભાઈ કાલાવડ યા

ુ ાસવાની રોડ
૯૬૩૮૮૭૭૨૯૯ સ વ

બાદ યાશીન

૮૮૬૬૬૭૮૬૯૨ બજરં ગવાડ

૧૦ યસ ડર

બાદ સોયેબ

૧૨ ક પેશ દોમડ યા

ક પેશ દોમડ યા

૯૯૭૮૬૫૮૫૧૪

ઉદયભાઈ

૯૯૧૩૩૪૧૨૦૪ rtoપાછળિશવમસો-૨

૧૧ યસ ડર

૧૩ ખોડ યાર ડર
૧૪ ઉદય

ુ ેન
૧૫ મ બ

૧૮ આશા રુ ા

અજયભાઈ ગમાર
ોવીજન

૧૯ વડવાળા ડર
ુ ં પાન
૨૦ ચા ડા
૨૧ સેલેશભાઈ
૨૨ ખો ુ ભાઈ

૨૩ શાગરપાન
૨૪ સોમાભાઈ
૨૫ રામાપીર

ધાણી

ુ તભાઈ બોસર યા
પ

૧૬ િશવ શ ત
૧૭ િશવ શ ત

અજયભાઈ ડ
ુ ા

ગમારા દાનાભાઈ

નવીનભાઈ કટાર યા
ખાંભલા લાલ
કરશનભાઈ

શૈલેશ ભાઈ

ખો ુ ભાઈ રાઠોડ
ડાભી સાગર

બોસર યા રા ૂભાઈ
સૈલેશભાઈ ચૌહાણ

૮૮૬૬૬૭૮૬૯૨ બજરં ગવાડ

ીનલે ડ ચોકડ

૮૫૧૧૭૮૭૧૭૩ િશવમ સો-૫rtoપાછળ
૯૦૨૩૫૫૮૩૦૨ િશવમનગર:૧, RTO
૯૯૭૯૦૩૫૩૫૫
૮૪૦૧૦૫૮૧૫૦

ીરામસો: rtoપાછળ
ીરામસો: rtoપાછળ

ુ ાન ચોક, RTO પાછળ
૯૯૨૫૧૨૯૬૬૮ હ મ
૯૧૦૬૫૧૩૪૧૮ મંછાનાગર:૧૩

૯૪૨૭૫૯૪૯૧૮ મંછાનાગર મહાકાળ ચોક
૮૧૬૦૨૩૩૮૯૧ શાગરનાગર:૫
૯૯૭૯૦૨૮૮૬૧ િસવનગર:૨

૯૬૬૪૭૫૩૮૨૩ લાપર મેઈરોડ
૮૮૪૯૩૫૭૩૩૧ લાપર મેઈરોડ

૯૮૯૮૦૨૪૬૯૮ નવાગામ મેઇ રોડ પંકજ

પોટ વાળ શેર

૨૬ બાલા

ભાવેશ સોમૈયા

૭૮૭૮૨૭૫૫૪૪ માલધાર ર ટોરન પછળમાલધાર સો

ુ ં પાન
૨૮ ચા ડા

મેઘાણી કરશનભાઈ

૯૭૨૭૫૯૪૯૧૮ માક ટગ યાડ પાસે
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૪૬ ગણેશ ડર
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ગો વામી રા લ
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તે

જગદ શભાઈ ખીમાણી

રાકશ ખીમાણી

સેજપાલ ધમશ

રગીયા ગોકળપર
રગીયા

ુ ાભાઈ
ધ

ુ ળયા નીલેશ નારણભાઈ

૪૯ કનેયા ડર

ખરાગીયા કમલેશભાઈ

૫૧ ગો ુ લ

મહ

૫૦ કનેયા ડર
૫૨ નકળગ પાલર
૫૩ ચં ુ ભાઈ

ખરાગીયા

રાઠોડ

ુ
પંડ ા મ ર
ચં ુ ભાઈ

ુ ીલભાઈ
ન

૭૦૧૬૩૯૮૮૮૧ માલધાર સો:

૯૪૨૯૪૮૫૯૫૨ સંતકબીર રોડ, ગો ુ લ નગર
૯૯૦૪૦૮૭૩૦૫ બાલ ુ સના શેર -૨૫

૯૯૭૯૫૮૪૪૧૪ સંતકબીર રોડ રમાંનદ સોસાયટ
૯૯૨૫૫૦૦૪૭૭ સ

ુ , ુ વાડવા રોડ

બાવાડ

૬૩૫૯૩૭૮૨૬૦ સીધીવીના ક શેર -૨, પેડક રોડ પાસે
૯૭૨૪૧૪૭૯૪૯ આય નગર , પટલ નગર
૯૯૭૪૨૦૮૦૮૦

હમાની પરા લોટ લાઈન

૯૭૨૩૧૭૬૯૪૮ ુ વા ારોડ આ મ ની પાસે
૬૩૫૯૦૭૪૦૩૦ મફિતયા પરા, સદ ુ

૯૭૩૭૩૫૦૩૨૫ બેડ પરા ગંગે વર રોડ

આ મ

૯૦૨૩૧૩૭૭૭૦ સંતકબીર રોડ,કાના બાગ પાસે

૯૯૨૫૩૬૮૨૭૫ ુ વાડવા રોડ, d માટ મોલ પાસે
૯૮૨૪૩૬૦૪૦૨ પેડક રોડ

૮૭૮૦૧૫૨૫૩૧ પેડક રોડ, લાખે ર સોસાઈટ
૭૩૮૩૩૯૩૯૨૨ બાલબા
૭૩૮૩૩૯૩૯૨૨ બાલબા

ુ ર સા ીનગર

ુ ર સા ીનગર

૯૯૨૫૨૫૪૧૬૫ જનસન લોટ મેઈનરોડ
૯૮૨૪૪૯૮૫૭૨ સંતકબીર મેઇ રોડ
૯૮૨૪૪૯૮૫૭૧ સંતકબીર મેઇ રોડ
૯૮૨૪૮૬૬૫૮૮ RTO પાછળ

૭૯૮૪૧૭૭૪૦૦ રામનાથ પરા:૨૩
૭૯૮૪૧૭૭૪૦૦ રામનાથ પરા:૨૩

ુ ની લ સામે
ુ ની લ સામે

૯૬૬૨૬૮૫૬૭૮ રામનાથ પરા મેઈનરોડ
૮૧૪૦૭૮૩૭૦૫ રામનાથ પરા મેઈનરોડ
૯૯૨૮૬૯૯૭૮૮ બેડ નાકા રોડ

ુ ી બાલા
ૂય ખ

પાસે

૫૪ ગીતાબેન

ગીતાબેન

૯૮૨૪૮૭૮૪૭૧ મોચી બ ર

૫૬ બ ભાવા હમીર

બ ભવા હમીર

૯૯૦૯૪૦૨૬૫૬ સંતકબીર રોડ

૫૫ તાજ

ુ ર
પ

૫૭ નીલકંઠ ડર
૫૮ મનોજભાઈ
૫૯ સંજયભાઈ
૬૦ િશવશંકર
૬૧ ઈલોરા
૬૨ બાલા
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૬૩ હષ

૬૪ િપ ૃ ૃપા

૬૫ રાધે જનરલ

આર ફભાઈ
પંડ ા

શાંત

૮૦૦૦૦૦૫૦૭૨ રામનાથપરા

પંડ ા ગોપાલ

સંજયભાઈ ગોહલ
શી શા કારભાઈ

ક ડ રજનીભાઈ
ુ ભાઈ
જય ખ

અમરશીભાઈ

ખખર નર ભાઈ

૬૮ રિસકભાઈ

રશીકભાઈ ધીરજલાલ

૭૦ આ દ ય િમ બાર
૭૧ િપ ૃ ૃપા
૭૨

ી નાથ

૭૪

કાશ

૭૩ કાન

હનીફભાઈ પઠાણ
પરશભાઈ

હતેશભાઈ શાહ
વીણભાઈ

હા દકભાઈ

ુ ફુ

મોહ મદ

૭૭ ઈમરાન

મેતર ઈમરાનભાઈ

૭૮ એ.પી

૭૯ બજરં ગ
૮૦
૮૧

લારામ

ખ ડયા

કગથરા અ તાફ

કગથરા ફા ુ ભાઈ
બો રયા બા

અિ નભાઈ

૯૨૭૪૩૪૨૧૦૫ સંતકબીર રોડ
૯૯૨૪૧૪૭૧૪૨ રામનાથપરા
૯૯૨૫૯૧૨૪૯૦ લાખા

રાજ:૧૨

૯૫૭૯૧૪૫૯૯૧ રામનગર સો:૨ થોરાળા

૯૪૨૭૪૪૧૩૮૬ લ ત હોલ પાસે સહકાર મેઈન રોડ
૯૪૨૭૨૧૪૨૮૬ નવી કલેટર કચેર સામે
૯૪૨૭૨૧૪૨૮૬ નવી કલેટર કચેર સામે
૯૫૩૭૫૨૦૮૩૮ હોમડ લવર

૯૭૩૭૧૯૫૦૯૯ નવી કલેટર કચેર સામે
૯૨૨૭૬૦૫૯૩૧

મ ટાવર રોડ

૯૧૦૪૯૦૫૩૯૪ આ

ૂં ર
ડમ ચોકડ , મંડા ગ

૯૭૨૩૪૧૧૯૩૯ મીલપરા મેઈન રોડ

૭૫ રાજવી
૭૬ સંજર

૯૫૭૪૪૪૪૭૪૨ રામનાથપરા

૯૫૫૮૧૫૩૯૦૯ કવડ યા મેઈન રોડ

ચેતનભાઈ

કાશભાઈ

૯૭૨૩૮૭૬૬૪૭ ર યાનાકા ટોવર

૮૨૩૮૭૩૫૮૮૪ સવ દય સો: જમાદ ખાના બા ુ માં

િવભાભાઇ

અ લારખા પઠાણ

૬૯ ખોડ યાર ડર

ુ મામ ચીદ પાસે

૭૯૮૪૯૭૬૭૮૭ રામનાથ પરા

૬૬ રફ કભાઈ
૬૭ રફ કભાઈ

ુ નીલોધાવાડ

ું ેન
બ

દનેશભાઈ ઉધેર જયા

૯૪૦૯૭૬૪૮૯૨ દ વજય મેઈનરોડ
૯૭૨૩૯૩૭૪૪૬ હાથીખાના શેર :૧૭
૯૯૦૪૬૧૨૪૧૮ ધાિસવાળ

લાગાડન રોડ

૯૪૨૮૨૮૬૭૮૬ ધાિસવાળ

લાગાડન પાસે

૮૭૮૦૨૨૨૦૨૪ ધાિસવાળ
૯૭૧૨૮૧૯૭૫૧ શ ત સો:

૮૪૬૦૬૧૦૮૪૬ એ ટોન ચોક

લાગાડન પાસે
ુ ાવળા
ન

૯૫૧૨૧૩૪૨૧૮ ખ ડયા ફાટક

ુ નીવા લેસ આ ફસબા માં

ુ ં વા ગોિવદભાઈ
ધ

૮૨ શ ત

ફર ય કા ુ ભાઈ

૮૩ કા ભાઈ
૮૪

ચરાગ

રમેશભાઈ

૮૫ બાલા

માંક ડયા મહ ભાઈ

ું
૮૬ ચા ડા
૮૭

ગોહલ હરશ

ુ

પટલ ગીર શ

પરાસરા યા ુ બભાઈ

૮૮ યસ
૮૯

બકા

૯૦ જલારામ

૯૧ મોહનભાઈ

૯૨ શ ત બેકર
૯૩ જનતા વ
૯૪ ધી ુ ભાઈ
૯૫

રુ શભાઈ

૯૭

ી નાથી

હમતભાઈ

ો

ઠાણી ચં

ુ

જય કશન

ભાવેશ ધી ુ ભાઈ
રુ શભાઈ

૯૮ ધમશ

ધમશભાઈ

૯૯ પટલ ડર

ો

જનરલ

ઠારામ

ુ લાલ
િનમેશ જય ખ

ના ભાઈ

૧૦૧ બાલા

કાશ

મોહન ખા ચા દાની

૯૬ નાનામોવા િમ ક

૧૦૦ રવેચી

ુ લાની
સ

રવીદ પસી
કણસાગરા ભા ુ

બ
ુ ં લ જગદ શભાઈ

ુ કર

કરતાર

ં
િમ ક બાર
૧૦૨ જકસન

ઠાકર ચતન

૧૦૪ સ રતા

જગદ શભાઈ ભાડ

૧૦૬ જયેશભાઈ

જયેશભાઈ તંતી

૧૦૮ ઉિમયા ડર

કરણભાઈ બરોચીયા

ં
િમ ક બાર
૧૦૩ જકસન

ઠાકર

શાંત

૧૦૫ ખોડ યાર ડર

સંજયભાઈ સાંગાણી

રુ લીધર ડર

વેકર યા મહશભાઈ

૧૦૭

૧૦૯ ઉિમયા ડર

યોગેશભાઈ બર ચીયા

૯૯૦૯૪૦૦૪૦૯ મોરબી રોડ

૯૮૯૮૭૯૦૩૩૪ ગાયકવાડ વાડ ન૫ કોડ પરા

૮૧૫૩૯૮૮૧૨૫ પારસાણ નગર મેઈન રોડ કોલોની પાછળ

૭૦૬૯૫૬૩૬૬૨ પારસાણ નગર મેઈન રોડ શેર -૪ અને ૫ની
૯૯૧૩૭૪૨૩૦૫ પારસાણ નગર શેર -૬ ગરબી ચોક
૯૭૨૫૯૭૫૫૨૮ પારસાણ નગર મેઈન રોડ શેર -૨
૯૬૨૪૭૩૮૬૩૭ ગાયકવાડ શેર -૩

ં
મેઈન રોડ
૯૧૦૬૩૩૨૨૯૧ જકસન
ં
લોટ
૬૩૫૫૨૮૦૮૦૬ જકસન

ુ સાગર
ખ

૯૪૨૭૨૫૫૩૫૧ ગાયક વાડ , ખ ડયા પરા
ં
લોટ
૯૨૭૪૧૦૧૦૭૧ જકસન

ં
લોટ ૫
૯૬૩૮૩૭૦૮૭૦ જકસન
૯૫૫૮૬૯૩૯૫૩ રલ નગર

૯૮૨૫૮૯૦૮૬૨ નાનામોવા સકલ
૮૨૦૦૩૮૧૮૦૪ નાનામોવા સકલ

૮૮૬૬૩૧૯૯૭૦ શા ીનગર અ મેરા કોલોની નાનામોવા મેઈનરોડ
૮૧૬૦૦૮૮૨૮૬ શા ીનગર નાનામોવા મોવારોડ
૯૪૨૯૧૬૯૩૦૮

ણમી પાક પાક ૪૦ ટ રોડ

૯૬૮૭૧૯૫૩૯૩ સંતકબીર રોડ

૮૬૯૦૦૦૧૩૧૩ િસ ધીકોલોની ટ પલ

ં
લોટ, કોઠ કંપાઉ ડ
૯૯૯૮૮૩૭૭૧૯ ગાયક વાડ ,જકસન
ં
લોટ, કોઠ કંપાઉ ડ
૯૯૯૮૮૭૮૨૦૭ ગાયક વાડ ,જકસન
૮૩૨૦૯૪૭૯૬૯ મવડ ચોકડ
૯૭૩૭૯૧૧૬૪૫ મવડ ચોકડ

૮૭૮૦૬૧૯૨૮૮ એ ોન સોસાયટ

૯૮૭૯૨૫૩૩૦૪ બાપાસીતારામ ચોક
૯૯૭૪૫૫૦૫૧૭
૯૨૭૪૩૧૪૫૧૬

વરાજ પાક
વરાજ પાક

૧૧૦ ખોડ યાર ડર

રા શભાઈ વાટ લયા

૧૧૨

ુ ભાઇ શાહ
પી શ

૧૧૧

ીનાથ પાલર
ીનાથ પાલર

૧૧૩ િમલન

૧૧૪ ખોડ યાર
૧૧૫
૧૧૬

ું
ી ચા ડા
ું
ી ચા ડા

નીલ શાહ

કાશભાઈ આગે

ગભ ભાઈ લડ કુ ા

ખાંભલા ગભ ભાઈ

ખાંભલા પોલાભાઈ

૧૧૭ ખોડ યાર

લાઠ યા ગોપાલ

૧૧૯

વાછાણી િવશાલ

૧૧૮

લ ત
ી

ના

ક પેશભાઈ ભ

૧૨૦ કાદવાણી

ઇશાન કડવાની

૧૨૨ જય ડર

દનેશભાઈ વેકર યા

૧૨૧ બાબા

કોરાટ નટવરલાલ

૧૨૩ જય ડર

ભરતભાઈ ડડાિનયા

૧૨૫ ધન યામ

જયેશ ુ માર િવરડ યા

૧૨૪ બાલા

રા શભાઈ સોરઠ યા

૧૨૬

અજયભાઈ ગ ડલીયા

૧૨૭
૧૨૮

મ સાઈનાથ

ી નાથ

ુ મ ડર
ભ

ુ શભાઈ લાડાની
ક

અિમતભાઈ રોકડ

૧૨૯

નેયા

વસરામભાઈ બ ભવા

૧૩૧

રામ

રામભાઈ ઝાપડા

૧૩૦

ુ ભાઈ
ખ

ુ ાભાઈ સેફતારા
ખ

૧૩૨ સ રતા

ભાિવનભાઈ ચોહાણ

ું
૧૩૪ ચા ડા

હતેશ મકવાણા

ું
૧૩૩ ચા ડા

િશ પાબેન મકવાણા

૧૩૫ સદ ુ

નીલેશભાઈ પારલીયા

૧૩૭ યોગે ર ડર

સંજયભાઈ કાછ ડયા

૧૩૬

ી રામ

ડોબ રયા રિતલાલ

૯૭૨૭૧૯૦૧૯૯

બકા તાઉન શીપ

૯૮૨૪૭૯૩૩૦૫

બકા તાઉન શીપ

૯૯૯૮૯૦૪૭૯૪

બકા તાઉન શીપ

૯૮૨૪૬૪૭૬૪૧ ઉદયનગર

૯૯૨૪૭૬૫૧૮૧ ખોડ યાર નગર
૯૯૧૩૬૦૬૦૪૨ ખોડ યાર નગર
૯૭૨૭૫૬૦૫૫૧ ખોડ યાર નગર
૬૩૫૬૩૭૪૦૦૦ ગીતા નગર
૮૪૬૦૭૪૮૯૦૦ ગો ુ લધામ
૯૯૯૮૨૬૬૮૯૧ ક
૯૮૨૪૧૪૨૮૫૫ ક

રુ સોસાયટ
રુ સોસાયટ

૯૯૨૪૪૭૪૬૮૮ પટલ નગર
૭૦૯૬૯૮૪૪૭૮

ી નાથ

૭૯૮૪૭૭૪૪૮૭

ું ન સોસાયટ
જ

૯૨૭૫૦૭૮૩૫૫ બાલા પાક

૯૯૯૮૪૯૮૬૬૮ જસરાજ નગર
૯૮૭૯૧૮૧૯૧૨ ભાવની નગર
૯૮૨૪૦૭૪૩૨૫ કણકોટ રોડ

૯૬૮૭૨૨૫૪૭૧ અ થાસોસાયટ

૮૯૮૦૨૩૨૯૨૪ હમાલય નગર
૬૩૫૫૭૧૬૯૮૬ ભવાનીનગર

૯૪૨૭૪૯૭૪૬૯ સર વતી નગર
૯૫૫૮૪૦૧૬૮૫ સર વતી નગર
૯૯૧૩૭૧૮૮૫૦ િમત કો લે
૯૯૭૯૩૧૧૩૮૦

ું ન સોસાયટ
જ

૯૮૭૯૯૮૨૮૯૨

ીનાથ

૯૨૨૮૮૫૬૪૨૫ અ થા સોસાયટ
૮૩૨૦૫૨૪૭૨૪

ુ ર રોડ

સોસાયટ

૧૩૮ ઠાકર

મકવાણા રો હત

૧૪૦ અમર સોિપગ સે ટર

મેઘાણી જયદ પ

૧૪૨ દ પ

માળવી બીપીનભાઈ

૧૪૪ ખોડ યાર

ભીખાભાઈ બો રયા

૧૪૬ રવા અ ૂલ પાલર

પંડ ા પંકજભાઈ

૧૩૯ મોમાઈ ુ ધાલય
૧૪૧ ગોતમ/જલારામ
૧૪૩

નદ

ુ
દાદલ મ ર

અિ ન ચંદારાણા

ુ બાવત રમેશભાઈ

૧૪૫ અમીધારા

ભ શા મોલીક

૧૪૭ હર ૃ ણ પાલર

જોષી ઉમેશભાઈ

૧૪૮ શાહમદાર ઈ ામ

શાહમદાર ઈ ામ

૧૫૦ માટલ

પાથ લ બાસીયા

૧૫૨ ગો ુ લ ડર

જર યા કરણભાઈ

૧૪૯ માટલ

રમેશભાઈ લ બાસીયા

ુ ીકસન
૧૫૧ અ ય કો ન

રહ િનતેશભાઈ

૧૫૩ રાજ ડર

રયાની

વીણભાઈ

૧૫૫ બાલા

ભ અિમતભાઈ

૧૫૪ પટલ

લ લત કણસાગરા

૧૫૬ સંતોષ

ડોડ યા

૧૫૮ શ ત

ચોહાણ અિનલભાઈ

૧૬૦ ગોતમ

ુ શાહ
પી ષ

૧૬૨ રાંદલ ુ પા

ધોળ કયા ભાવેશ

૧૫૭ િ

સ

દ પભાઈ

ુ ંડલીયા નીતીનભાઈ

૧૫૯ સારદા

ુ ાઈ
ખાંભલા ર ભ

૧૬૧ રાંદલ ુ પા

મેહતા દવે

૧૬૩ િસ

૧૬૪ બાલા

િવનાયક

૧૬૫ મા ૃ ૃપા

ડોડ યા

ુ શભાઈ
ક

પીપળ યા જયેશભાઈ
તલાટ યા રા શભાઈ

૭૮૭૪૬૬૦૯૦૭ અ ુ ર રોડ હમાલય નગર
ૂ પાસે
લ

૯૧૭૩૦૮૭૦૭૦ સવ દય
૭૬૯૮૧૩૧૮૯૭

ૂ ત નગર ૮૦ ટ

સે સાગર રસીડ સી

૯૯૦૯૨૮૧૪૮૬ રાધે ચોકડ

૯૯૯૮૮૮૯૮૦૨ અ ુ ર રોડ

૯૯૨૫૩૬૦૩૯૫ ગંગા હોલપાસે
૯૯૧૩૫૦૧૦૪૩ ધરમનગર-૨

૮૯૮૦૪૨૪૬૬૯ ગંગા હોલપાસે

૭૦૪૩૪૧૪૨૦૨ ઓમ નગર,૧૫૦ ટર ગ રોડ
૮૭૮૦૬૮૯૩૦૫ પંચવટ મેઈન રોડ
૭૮૭૪૩૨૧૨૩૨ બાબ રયા કોલોની

ચીદ ની પાછળ

૯૭૨૩૭૧૧૭૩૩ વીકાંતનગર હર ધવારોડ શેર -૪
૯૭૨૩૭૧૧૭૩૩ હ રધવા રોડ
૯૮૨૮૧૫૨૦૫૪

બા

મેઈનરોડ ગરબી ચોક

૯૫૭૪૫૯૬૮૧૪ વામીનારાયણ ચોક પી.ડ એમ કો જ પાછળ
૯૪૨૭૫૬૨૯૦૭ વામીનારાયણ ચોક પી.ડ એમ કો જ પાછળ
૯૯૭૯૨૮૦૫૯૯

ુ ુ સાદ ચોક ની આગળ

ુ

લાદ મેઈન રોડ

૮૦૦૦૦૦૮૦૪૦ ુ ણનગર મેઈન રોડ પ લીક ગાડનનીસામે વામીનારાયણ ફાટક
૯૪૨૭૨૫૪૪૨૪ રાણી ટાવર પાછળ રામ પાક મેઈન રોડ
૯૯૦૯૪૦૧૬૮૫ રાણી ટાવર પાછળ કાલાવડ
૮૪૬૯૭૦૭૭૭૨ ડા-૨ ડા રોડ રાજકોટ

૯૫૭૪૬૯૭૦૪૬ વા બે આવાસ યોજના કલાશ બા માં
૮૭૮૦૦૪૦૯૪૭

ુ પ રમલ

ૂ શેર રાજકોટ
લ

૯૮૭૬૬૦૦૩૩૩ ડા-૨ કાલાવડ રોડ
૯૯૭૮૦૫૭૨૨૦ ડા-૨ કાલાવડ રોડ

૯૩૨૭૧૯૧૧૯૨ આભીય કોલેજ પાસે કાલાવડ રોડ
૯૭૩૭૬૬૨૧૦૦

બેડકર નગર

૯૯૦૪૯૫૭૭૧૧ રાધાનગર મેઈન

૧૬૬

તલાટ યા પંકજભાઈ

૧૬૮

તલાટ યા ભી ુ

૧૭૦ સબ વાલા

ધાનાણી સા દભાઈ

૧૭૨ સાગર

બાદ યા ુ બ

૧૭૪ સાગર

બાદ મહમદ

૧૭૬ રોશની

દોઢ યા સલીમભાઈ

૧૭૮ શ ત

બીર ુ કકાણી

૧૮૦ ટાર પાલર

પઠાણ શક લ ખાન

૧૮૨ પંચવાટ િમ ક બાર

દવ ળયા હરશભાઈ

૧૬૭

તલાટ યા અ તભાઈ

૧૬૯ ચા યા

ચાનીયા સીરાજ

૧૭૧

ુ રપાન
પ

ધાડા રઝાકભાઈ

૧૭૩ સાગર

મોદન મેહ ૂબ

૧૭૫ બો બે

ડલા સા દ

૧૭૭ કોટકભાઈ
૧૭૯ ગાય ી

ુ ે
પ

કોટક

ુ ંમર ધવલ

૧૮૧ પંચવાટ િમ ક બાર

બોલીયા વર ંગ

૧૮૩ પંચવાટ િમ ક બાર

રા ુ ભાઈ ગાલોર યા

૧૮૫ પંચવાટ િમ ક બાર

ચાવડા

૧૮૪ દવી

ુ

ડોલર ગઢવી

લ

૧૮૬ પંચવાટ િમ ક બાર

પંડ ા ભરતભાઈ

૧૮૮ રાજવી

ુ ભાઈ ક ુ રયા
હસ ખ

૧૯૦ જય સીયારામ ડર

હતેશભાઈ હાંસલપરા

૧૮૭ રાજવી

ુ મ ક ુ રયા
ભ

૧૮૯ જય સીયારામ ડર

કા તીભાઈ હાંસલપરા

૧૯૧ જય સીયારામ ડર

ચેતનભાઈ હાંસલપરા

૧૯૩ સોમનાથ

િવજય ુ માર હ ડોચા

૧૯૨ ગાય ી

રા શભાઈ યાસ

૯૮૨૪૨૦૨૩૮૬ માયાની નગર

૮૧૫૬૦૦૭૨૨૦ રાધાનગર મેઈન
૯૯૦૪૯૫૭૭૧૧ પટલ પાક
૭૪૮૬૮૫૧૮૪૮
૯૫૭૪૨૫૮૨૦૯

લે
લે

ર શેર -૧૯

ર મેઈન રોડ

૯૯૦૯૪૯૦૦૬૧ િવવેકનંદ શેર -૯કોઠા રયા રોડ
૯૯૨૫૯૧૨૨૬૮

લે

મેઈન રોડ

૯૯૯૮૩૩૬૮૫૫

લે

મેઈન રોડ

૯૮૭૯૩૬૩૧૯૧
૮૭૮૦૯૨૪૭૨૧
૯૯૨૪૫૩૯૫૮૭

લે
લે

મેઈન રોડ

લે

૯૯૧૩૬૭૦૭૦૭ ર ધી સીધી લોક નં-૧૮ ભવાની ુ પા રયા ચોકડ પાસે
૯૫૧૦૦૧૦૦૦૫ નાણાવટ ચોક
૯૮૨૪૮૮૩૬૬૪ નાણાવટ ચોક
૯૭૨૫૩૯૯૩૪૫ નાણાવટ ચોક

૯૨૬૫૪૫૬૪૫૮ પંચવાટ મેઈનરોડ
૭૬૯૮૭૪૭૫૫૮ પંચવાટ મેઈનરોડ
૯૨૭૫૦૮૦૫૧૫ પંચવાટ મેઈનરોડ
૯૭૧૨૫૧૫૪૭૫ િનમલા કો વે ટ

ુ લ પાસે, કાશ સોસા.

૯૯૧૩૧૦૨૫૭૬ પંચવાટ મેઈનરોડ
૯૯૭૯૭૧૦૩૧૬ પંચવાટ મેઈનરોડ

ુ ી પચાયત ચોક
૬૩૫૩૬૩૮૬૬૪ સો. ન
ુ ી પચાયત ચોક
૯૬૩૮૮૯૩૬૦૬ સો. ન
૯૪૨૮૨૦૨૪૫૬ સો.કલા ક
૯૯૭૯૦૭૭૭૩૩ સો.કલા ક
૯૮૭૯૦૭૭૭૩૩ સો.કલા ક

ું
૯૮૨૪૨૭૧૪૧૧ હ માન
મંથી ચોક
૯૪૦૯૦૧૪૦૧૭ સોમનાથ સો

૧૯૪ જલારામ પા મી બાર

દમયંતીબેન કકકડ

૧૯૬

જતીન

૧૯૫

ૃદાવન

ી

પરબતભાઈ ગમારા
ૂચક

૧૯૭ માનસી

મોનીષ વાઢર

૧૯૯ વદમાતરમ

અ કશ મહતા

૨૦૧ રાજ જનરલ

અ બાસ વણાક

૨૦૩ ગો ુ લ

અચન ક ુ રયા

૧૯૮ ગ નદ

ભાવેશ ઝવેર

૨૦૦ રાજ જનરલ

હો ફા વણાક

૨૦૨ ભગવતી

મનોજભાઈ ઝાપડા
લભાઈ ગોધાણી

૨૦૪ કસન ડર

ુ ાઈ
ભ

૨૦૫ નીલકંઠ
૨૦૬

રુ લીધર

૨૦૭ રાજ વ

ુ ભંડાર

ભરતભાઈ

કાશભાઈ

૨૦૮ િશવમ ુ પા

ગોિવદભાઈ

૨૧૦

ી રામ

મન ભાઈ વેક રયા

૨૧૨

ી ખોડ યાર

દનેશભાઈ ઝાલાવ ડયા

૨૦૯ જય

બે

બીપીનભાઈ

૨૧૧ મો સ

દલીપભાઈ લાખાની

ુ પાલર
૨૧૩ અ લ

અજયભાઈ ભીમાણી

ુ પાલર
૨૧૫ અ લ

ચેતન દસાઈ

ુ પાલર
૨૧૪ અ લ
ુ પાલર
૨૧૬ અ લ
ુ પાલર
૨૧૭ અ લ
ુ પાલર
૨૧૮ અ લ
ુ પાલર
૨૧૯ અ લ
૨૨૦

ુ ખોડ યાર

૨૨૧ સંઘાર

ોવીજન

રાધે

વાઢર

િવશાલ રા છ
ભરત પટલ

ુ ાઈ કોટક
ભી ભ

ુ ભાઈ ુ બાવત
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પરમાર રજનીકા ત
સંઘાર નઝીરભાઈ

૯૯૯૮૯૮૯૨૩૦ રયા ટલીફોન એક ચે જ હ રો હો ડા સો- મ
૯૭૨૬૬૭૭૩૨૩ અ ૃતા હો પટલ પાછળ
૯૪૨૬૨૫૪૬૨૯ સોમનાથ સો
૭૯૮૪૮૯૦૯૭૦ સોમનાથ સો

૯૨૨૭૧૯૦૦૦૩ રયા ટલીફોન એક ચે જ હ રો હો ડા સો- મ
૯૯૭૮૯૧૬૯૩૫ ૧૫૦ ટ અમેર કન બેટર પાસે
૯૭૨૩૧૩૦૯૫૨
૯૭૨૩૧૩૦૯૫૨

સમાજ ચોક
સમાજ ચોક

૭૭૭૭૯૯૫૮૭૦ જનક

રુ મેઈન રોડ

ુ ાસણી રોડ મેઈનરોડ
૯૯૭૪૨૬૯૭૯૪ સા વ
૯૬૦૧૫૦૬૯૦૪

ક ચોક

૯૯૨૩૪૪૪૨૧૪ સાધાવાસ વાણી રોડ
૮૪૨૮૮૪૪૮૪૪ નેયા ચોક
૯૯૯૮૫૪૨૨૮૧ રયા રોડ
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૯૦૯૯૯૪૦૧૪૭ હ માન
મઢ
૯૪૦૯૭૫૫૮૯૬ રયા રોડ

૯૪૨૮૦૦૬૨૩૦ સ ય સાંઈ મેઈન રોડ આલાપ પાસે
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હર એપાટમે ટ નાલધ પાક શેર -૨ જયમાલ પરમાર રોડ

૯૯૨૫૫૩૯૦૮૯ જગ ાથ ચોક

૯૩૭૪૧૦૦૧૫૮ કોલેજ મેઈન રોડ
૯૨૨૮૮૫૫૧૧૦ કોલેજ મેઈન રોડ
૭૮૭૪૪૫૬૬૨૬ કોલેજ મેઈન રોડ
૯૪૨૮૨૫૧૯૩૧ કોલેજ મેઈન રોડ
૯૮૭૯૯૭૧૧૨૧ કોલેજ મેઈન રોડ
૯૯૦૯૧૩૬૯૦૪ કોલેજ મેઈન રોડ
૯૭૨૪૪૫૭૨૬૦ કોલેજ મેઈન રોડ
૮૮૪૯૬૩૩૩૮૧

બેડકર નગર શેર -૧

૯૬૬૨૨૨૧૮૮૮ ખોડ યાર નગર શેર -૬

૨૨૨

ી રામ

૨૨૩ રતી ભાઈ

ો.

૨૨૪ ભગવતી
૨૨૫ િશવ

ો.

રાઠોડ દ પક

૮૧૬૦૪૯૨૮૮૩ લ ડુ વોકડ

પરમાર દ પક

૯૯૦૪૦૨૨૪૯૫ લ ડુ વોકડ

રિતલાલ કામડ યા
ુ કો ટયા મનીષ
ળ

ું
૨૨૬ ચા ડા

ચાવડા ન ુ ભાઈ

૨૨૮ િશવ શ ત ડર

પરમાર દનેશ

૨૩૦ નકલંગ ડર

મોર િવજય

૨૩૨ ગાય ી ડર

હ ુ મિસહ વાળા

૨૩૪ ગોપી

સંજય ડોલાસીયા

૨૨૭ માં ૃ આિશષ

બગડા દ પકભાઈ

૨૨૯ મોમાઈ ડર

સરસીયા કમલેશ

૨૩૧ અ પેશ ડર

મોર મે રુ

૨૩૩ ફો

પરસાણા ુ ગસ

૨૩૫ રાજ પાલર
૨૩૬
૨૩૭

ુ ુ ુ પા
ુ ુ ુ પા

ી નેયા ડર

૨૪૦ સીહોર
૨૪૧ સીહોર
૨૪૨

ુ પા
ુ પા

ારકાધીસ

૨૪૩ નમદા

૨૪૪ મહાદવ

ભાિવકા માનસતા
અ પેશ માનસતા

૨૩૮ રામદવ ડર
૨૩૯

ુ તાન પટલ
લ

ોવીજન

રામભાઈ

ગાભાઈ

અઘારા દવાભાઈ

અઘારા રિવ દવાભાઇ
ડાભાઈ

િપસાવા ડયા નમદાબેન
ુ ાઈ
અ ભ

૨૪૫ હર ક ના

ુ ભાઇ
પી શ

૨૪૭ િશવ ભવાની

પંડ ા હરશભાઈ

૨૪૬ ર ધી િસધી
૨૪૮ ખોડ યાર
૨૪૯ રાિધકા

ુ ભાઇ
પી શ

નેશભાઈ

ુ ીતભાઈ
મ

૯૬૬૨૧૧૪૨૬૮ લ ડુ વોકડ
૯૯૨૫૧૨૯૬૭૬ લ ડુ વોકડ
૯૯૭૯૪૬૮૩૪૨ લ ડુ વોકડ
૭૩૮૩૯૦૦૪૪૪

બેડકર નગર

૯૪૨૮૨૦૧૦૩૨

બેડકર નગર

૮૪૬૦૧૩૩૫૦૭ ખોડ યાર પરા
૯૭૨૬૫૦૦૭૨૦ ખોડ યાર પરા
૯૫૭૪૯૭૦૫૮૫ ખોડ યાર પરા

૯૭૨૫૮૦૮૯૩૩ સમનગર gidc

૯૮૨૫૦૮૫૫૦૧ સોરઠ યાવાડ સકલ
૯૪૨૮૫૭૬૨૬૫ કનક રોડ

૯૮૨૫૫૧૭૭૮૬ આશા રુ ા રોડ

ુ ર ચોક
૯૩૭૭૯૪૧૪૫૪ કરણપરા ચ ત
ુ ર ચોક
૯૩૭૭૯૪૧૪૫૪ કરણપરા ચ ત
૯૯૭૮૪૭૮૦૮૦
૯૬૬૪૭૪૬૧૩૩

ુ ીત નગર
ન

ું
દાવનસોસાયટ
૧૫૦ ટ ર ગ રોડ

ું
દાવન
પાક મેઈન રોડ શેર -૫

૯૫૧૨૪૫૦૬૩૩ િવ

માસોસા શેર -૨

િુ નત ટાકો

૯૩૧૬૪૩૬૪૪૮ િવ

મા સોસા શેર -૫

િુ નત ટાકો

૯૫૧૨૪૫૦૬૩૩ િવ
૯૬૨૪૭૪૪૮૯૦ િવ

માસોસા શેર -૨

િુ નત ટાકો

મા સોસા મેઈન રોડ

૯૪૨૫૨૮૯૪૦૪ વાવડ ગામ

૯૯૭૮૪૦૦૨૦૯ આગળ સીટ વાવડ ગામ
૮૧૪૦૬૯૨૯૦૩ વાવડ ગામ ગોતમ
૯૪૨૮૨૭૬૨૦૭
૯૪૯૯૭૫૯૮૧૬

ુ ીત પાક શેર -૩
ન

ુ નગર
ધ

ું
દાવન
પાક ૮૦ ટ રોડ

૯૭૧૨૦૯૪૪૯૮ ગોિવદ

ીન સીટ

૨૫૦ રાજકોટ પાલર

૨૫૧ એચ.પી અ ૂલ પાલર
૨૫૨ સન સાઈન

ોવીજન

િવ

ુ ાઈ
ભ

યોગેશ મહતા

ુ ીલભાઈ ચાવડા
ન

૨૫૩ રામ િવજય ડર

તળાવીયા

૨૫૫ ક ના

લ બાસીયા

૨૫૪ રાજ િમ કબાર

ોવીજન

૨૫૬ આઈ ખોડલ
૨૫૭ ગણેશ

૭૦૧૬૪૬૫૨૬૪ ૮૦ ટ ખોડલ ચોક

પાઠક યોગેશ

ુ
લ

ું ાગર યા ઉદય
ન

િ વેદ ધમશ

૨૫૮ ઘન યામ ડર

સાગર ગ રા

૨૬૦

પાટો ડયા દલીપભાઈ

૨૫૯

દાવન
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ડર

ના પલર

૨૬૧ ગો ુ લ પાલર

િવજય

ટું

િસ ાથ ભ ડ

૨૬૨ ધાર ર ડર

વસોયા હરશભાઈ

૨૬૪ સદ ુ ડર

વસોયા અિમત

૨૬૬ ગો ુ લ ડર

ઘન યામ બા ભરોલીયા

૨૬૩ બજરં ગ ડર

હરાણી રિવ

૨૬૫ યોગે ર ડર

સખીયા ધી ુ ભાઈ

૨૬૭ રાધે યામ ડર

વેકર યા સંજય

૨૬૯ રાધે યામ ડર
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વારસાણી િવ લ

૨૭૧ મહાકાલી ડર

ગિતયા માનસ ગ

૨૭૩ કનૈયા ડર

બાલાભાઈ બોળ યા

૨૭૫ શીતલ ઇટા લયન બેકર

િવશાલ ગોડા

૨૭૭ જનતા ટોર

લં

૨૬૮ જય રામદવ પાલર
૨૭૦ પાથ પાલર

હરસોડા મનીશ
વીણ ગ રા

૨૭૨ ખોડ યાર પાન

રા ુ ભાઈ ચૌહાણ

૨૭૪ કનૈયા ડર

હર ભાઈ બોળ યા
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દવે
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ુ ી મેઈન રોડ
૯૯૨૫૩૯૩૧૫૭ સો. ન
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૯૪૨૭૪૯૭૪૮૭ સો. ન
૯૮૨૫૨૧૨૨૮૮
૯૯૨૫૫૪૮૯૪૭

ુ કરધામ મેઈન રોડ આલાપ એવ
ુ કરધામ મેઈન રોડ ક ના પાક

ુ ી મેઈન રોડ
૯૭૭૩૧૦૭૮૯૮ સો. ન

ુ ીન રોડ
૯૯૭૪૦૯૦૭૯૦ િશવશ ત સા સો. ન
૯૭૨૬૭૨૭૬૨૩ માધવ પાક મેઈન રોડ
૯૯૦૪૩૪૫૧૦૨ માધવ પાક મેઈન રોડ
૯૭૧૨૦૨૪૬૯૯ માધવ પાક મેઈન રોડ
૯૪૨૯૨૨૩૨૭૨ માધવ પાક મેઈન રોડ
૯૯૧૩૭૪૫૫૧૨ રાધે હોટલ
૮૧૨૮૨૭૫૭૩૫ જસરાજ-૧

૯૫૧૨૮૬૧૦૬૨ રાિધકા પાક

૯૯૭૯૯૯૦૨૩૬ મવડ ચોકડ
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૯૮૨૪૮૧૬૦૨૪
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ખ
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૯૯૨૫૭૫૭૩૮૨ નેહ ુ નગર

૯૧૦૪૭૧૭૩૧૩ ઉ ોગનગર
૯૯૭૮૮૮૧૦૧૧ છો ુ નગર
૭૬૦૦૬૭૦૦૧૨ છો ુ નગર
૯૪૨૭૩૮૬૯૯૯ સૌરા
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કળા ક
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ુ
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િમલાપ પલાણ
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કોટડ યા સાગર

૨૮૨ માં મેલડ

કશોરભાઇ પાતાણી

૨૭૯ જનતા ટોર
૨૮૧ શ ત

ોવીજન

૨૮૩ હ માલય ડર

ોવીજન

વીણિસહ રવર

૨૮૬ ખોડ યાર ડર

ોવીજન

૨૮૯ ગો ુ લ પાન
૨૯૧ બાલા
૨૯૨
૨૯૩

ોવીજન

ુ ડર
લ

૨૯૦ િ

હરશ વરસાણી
હરશ બા ભવા

૨૮૫ ગોપાલ ડર

૨૮૮ ખોડ યાર

રિવરાજિસહ ઝાલા

ભાવેશ રયાણી

૨૮૪ અરમાન ડર

૨૮૭ જલારામ

જ ુ કા કાિમલ

ગીતાબેન કોટક

અશોકભાઈ િસસો દયા
શાંિતલાલ ુ બાવત
િવનોદ વેકર યા

એપીઓ

ૃ ણ િવજય ડર
ૃ ણ િવજય ડર

જય માણેક

અકબર દ પક

અકબર પોપટભાઈ

૨૯૪ પટલ ફરસાણ

નંદાસણા હતે

૨૯૬ ઓમ આઈ

લાલક યા

૨૯૫ રામ

ોવીજન

૨૯૭ કલાશ ડર

મ

૨૯૮ કલાશ ડર
૨૯૯ જય
૩૦૦ જય

રુ લીધર ડર
રુ લીધર ડર

૩૦૧

ૃ ટકોનર

૩૦૩

જ આઈ

૩૦૨
૩૦૪
૩૦૫

ૃ ટકોનર

જ આઈ

લ વીટ

હાપલીયાવ લભભાઈ
તે

સાગર મેવાડા

મેવાડા લખમણભાઈ
હિષલ સંખાવારા

ક પેશ સંખાવારા
ઉદસી

ુ ાસ
દ

ઉદસી ુ લીન
મ
મ

ધીર

ટાંક

ગૌરાંગ ટાંક
ુ પડા

ેશ

૯૯૯૮૦૫૫૩૦૫ રસકોસ પાક
૭૬૨૪૦૪૮૩૧૨ રસકોસ પાક
૯૮૨૫૭૮૨૮૬૦ રસકોસ પાક

૯૭૨૭૦૦૦૧૫૩ લાલબહા ુ ર રોડ
૮૮૬૬૯૪૮૬૧૮ િવ

કમા નગર

૯૦૯૯૩૭૨૬૬૮ િત ુ પિત બાલા

૯૪૨૭૧૬૮૭૦૧ બોલબાલા માગ

સોસા.

૯૯૨૪૧૩૪૩૮૮ બોલબાલા માગ
૯૨૭૬૧૫૩૭૦૯ રાધાનગર-2
૭૩૮૩૫૨૭૪૦૧

ુ રામ નગર-૫
ખ

૯૯૨૫૧૨૯૦૭૮ ભવનાથ પાક
૯૮૨૫૮૩૭૬૩૩ પરસાણા -૫

૯૯૭૯૬૭૩૧૭૧ અમરનાથ સોસ.
૯૭૨૫૪૫૯૫૯૬ લ મી વાડ

૯૮૭૯૦૭૨૯૦૨ કવડાવાડ મેઈન રોડ
૯૮૭૯૦૭૨૯૦૨ કવડાવાડ મેઈન રોડ
૯૪૨૬૫૧૯૨૩૩ કવડાવાડ મેઈન રોડ
૯૭૧૨૯૦૦૨૫૦

ું ાવાડ
દ

૮૭૮૦૧૭૮૭૦૨

ું ાવાડ
દ

૯૯૨૪૪૦૬૬૦૭
૯૮૭૯૪૬૦૫૩૪
૮૨૦૦૩૬૨૮૪૩
૮૨૦૦૩૬૨૮૪૩
૯૪૨૮૫૧૭૭૫૭
૭૫૬૭૫૬૨૩૨૪

ું ાવાડ
દ
ું ાવાડ
દ
ું ાવાડ
દ
ું ાવાડ
દ
ું ાવાડ
દ
ું ાવાડ
દ

૯૮૯૮૫૩૮૨૮૧ લ મીવાડ રોડ
૯૮૯૮૫૩૮૨૮૧ લ મીવાડ રોડ
૭૦૧૬૧૮૦૪૬૧ લ મીવાડ રોડ

૩૦૬ રાધે કો

યોગેશ રાઠોડ

ી સ

૯૧૦૬૨૭૭૯૪૫ લ મીવાડ રોડ

૩૦૭ રા ન ટલેકોમ

સિવતાબેન મોર

૩૦૯ રામે ર બેકર

કરચલીયા દ પકભાઈ

૩૧૧ રામે ર બેકર

રાઠોડ બીમલિસહ

૩૧૩

રાઠોડ દવે

ુ શ રા ય ુ ુ
ક

૩૦૮ રામે ર બેકર
૩૧૦ રામે ર બેકર

કરચલીયા

૩૧૨ ખોડ યાર

રાઠોડ ભરતિસહ

ી

ો.

ડર

૩૧૪ સાઈ સડ ુ ુ

ો.

૩૧૫ સાઈ સડ ુ ુ

૯૪૦૯૭૩૩૯૮૯ લ મીવાડ રોડ

ો.

તે

૯૪૨૭૭૩૨૬૬૯ લ મીવાડ રોડ
૯૯૦૪૦૮૬૮૦૩ લ મીવાડ રોડ
૯૯૭૮૨૭૨૩૨૩ લ મીવાડ રોડ

પારલીયા ઉમંગ

પારલીયા અજય

પોપતાણી ધીરજલાલ

૩૧૮ અર હંત ો.

કમલેશ

ો.

દિશત મ ઠ યા
ુ
વ

૩૨૧ રજ ૂતપરા ક

પરમાર જયંતીલાલ

૩૨૨ રજ ૂતપરા ક
૩૨૩

વીણભાઈ હોમ શોપ

૩૨૪ મહાવીર
૩૨૫ બાલા

ો

જનરલ ટોર

મીઠાની નીિતનભાઈ
પરમાર

વીણભાઈ

આિશષ

ન

વીણ ગાંગાણી

દવાંગ ખ ુ ર યા

૩૨૬ હ પી જનરલ

ખેતાવત ર યા

૩૨૮ સહયોગ

રાઉમા લતીફ

૩૨૭

સ
ુ ેની કર યાણા

૩૨૯ શબનમ

૩૩૦ લાલપર
૩૩૧ મોમઇ
૩૩૨ ુલસી

ું
૩૩૩ ચા ડા

ોિવજન ટોર

ોિવજન ટોર
ૂધ ક

ોિવજન ટોર
ોિવજન ટોર

ોિવજન ટોર

પટલ સ
ુ ેનભાઈ
હાલા અ

દવરાજ માંલક ય
રાણેશરા આિશષ
ુ ળયા દવલ

૯૯૧૩૨૨૧૨૧૪ મીલપરા

૯૭૨૩૪૬૧૦૧૪ મીલપરા
૯૪૨૬૦૫૧૭૦૭

ું ાવાડ
દ

૯૬૨૬૬૩૪૫૩૮ રજ ૂતપરા
૯૯૨૪૭૨૫૪૫૦ રજ ૂતપરા
૯૯૨૫૬૧૨૦૯૦ રજ ૂતપરા

૮૨૦૦૭૧૧૯૫૮ રણછોડ નગર-૧
સ
ુ ેન

ુ લભાઈ

ુ ાઈ
ડાંગર ભા ભ

૭૯૮૪૧૪૪૧૫૮ લ મીવાડ

૯૪૦૮૧૮૧૭૨૨ મીલપરા

પ ડયા રસેશ

સ

૭૯૮૪૧૪૪૧૫૮ લ મીવાડ

૯૪૨૭૭૨૬૯૯૯ મીલપરા

૩૧૯ ઉ મ એપીઓ
૩૨૦ જયંત કો

૯૪૨૭૭૩૨૬૬૯ લ મીવાડ રોડ
૯૪૨૭૭૩૨૬૬૯ લ મીવાડ રોડ

૩૧૬ મીલપરા હોમ સોપ
૩૧૭ રોયલ

૯૬૮૭૭૫૬૯૬૯ લ મીવાડ રોડ

૯૮૭૯૩૦૩૪૮૬ ભગવતી પરા
૮૮૬૬૬૩૬૯૨૮ રલ નગર

૯૮૭૯૯૭૧૭૫૪ ભગવતીપરા મેઈન રોડ

૭૭૭૭૯૩૭૯૨૮ સીદ ક મ જદ વાળ શેર
૭૩૮૩૩૧૫૦૧૨ સીદ ક મ જદ વાળ શેર

૭૦૯૬૮૦૫૩૬૦ વીમા ના દવાખાના પાસે કોનર
૭૨૨૮૦૮૬૨૯૨ મનહરપરા સોસાયટ
૮૮૪૯૨૮૩૦૩૫ મનહરપરા સોસાયટ
૮૧૬૦૫૪૧૯૧૦ મનહરપરા સોસાયટ

૩૩૪ માધવ
૩૩૫ િવહોત

ોિવજન ટોર
ોિવજન ટોર

૩૩૬ ગીતા ોિવજન ટોર
ુ પાલર
૩૩૭ અ લ

ુ પાલર
૩૩૮ અ લ
દવ ોિવજન ટોર
૩૩૯
૩૪૦ અજય
૩૪૧ સંદ પ

ોિવજન ટોર

ોિવજન ટોર

૩૪૨ મીરા ોિવજન ટોર
૩૪૩ િમ હર ોિવજન ટોર

ુ યા સંજય
ળ

સોરાણી િવ મ

હ રયાણી વનમાળ
માખણીયા અિમત
લાખાણી હતેશ
સાપરા ચં શ

પરમાર હ રાભાઈ
બાવર યા સંદ પ

સોલંક જગદ શભાઈ

૯૮૨૪૮૦૦૮૪૫ પાવર હાઉસ સામે

૯૧૦૬૮૨૭૧૫૪ મનહરપરા સોસાયટ
૯૯૧૩૭૯૫૫૧૩ મનહરપરા સોસાયટ
૯૫૧૦૧૧૩૬૪૧

ુ રવાડ ચોક
ન

૯૯૨૪૧૧૧૧૨૭

ુ રવાડ
ન

૯૮૨૫૨૬૬૭૧૨

ુ રવાડ ચોક
ન

૯૫૫૮૩૦૪૪૧૬ િશવ નગર

૭૦૧૬૧૬૫૪૦૦ ુ બલીયપરા
૯૬૩૮૧૨૯૩૭૨
૯૭૨૭૧૩૦૯૨૫

ુ બલીયપરા
ુ બલીયપરા

