
 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

5rh…ºt ™k.8  ‚t.24-4-2020 

 

Võ‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :- 

 

rð»tÞ :-  NFSA ™t ‚Útt  NON NFSA BPL huþ™ftzo Äthftu™u ÔÞtsƒe ¼tð™e Œwft™ …hÚte y™ts™wk 

rð‚hý Ëw[tYY…u ÚttÞ ‚u yk„u™e ft{„ehe fhðt™tu nwf{ ƒòððt ƒtƒ‚.  

ËkŒ¼o :-  yuzeþ™÷ f÷ufxh©e y™u yÒt y™u ™t„rhf …whðXt r™Þkºtf©e, y{ŒtðtŒ þnuh™t ytŒuþ ™k. 

y™t…w™e/yƒ/ð¼Œ/PMGKAY/huþ™ sÚÚttu rð‚hý/04/2020 ‚t.24-4-2020  

 
ytÚte ‚{t{ BÞwr™. þt¤t™t {wÏÞ rþûtf©eytu™u W…htuf‚ rð»tÞ ‚Útt ËkŒ¼o yLðÞu sýtððt™wk fu, ™tuðu÷ ftuhtu™t 

ðtÞhË (COVID19)™t Ëk¢{ý™u r™Þkºtý{tk ÷tððt™t …„÷t™t ¼t„Y…u Ë{„ú Œuþ{tk ÷tufztW™ ònuh fhu÷ Au. 

÷tufztW™™t yt Ë{Þ„t¤t{tk Awxf {swhe fh™th , htuSkŒe {swhe fhe ytðf {u¤ð™th htus{Œth,÷the „Õ÷tðt¤t ð„uhu 

suðt ht»xÙeÞ yÒt Ëwhûtt ftÞŒt nuX¤ ytðhe ÷uðtÞu÷ ÷t¼tÚteoytu™u ytŠÚtf he‚u {tXe y™u rð…rh‚ yËh ÚtÞu÷ Au. su 

yLðÞu Ëhfth©e îtht «Ät™{kºte „heƒ fÕÞtý Þtus™t (PMGKAY) nuX¤ NFSA ™t ‚Útt  NON NFSA 

BPL huþ™ftzo Äthftu™u {tnu yur«÷ - 2020 {tË {txu  ½W ‚Útt [tu¾t™wk rð™t {qÕÞu rð‚hý ‚t.25-04-2020 Úte 

þY Út™th Au. ònuh rð‚hý ÔÞðMÚtt nuX¤ ÷t¼tÚteoytu™u ÔÞtsƒe ¼tð™e Œwft™tu (FP) îtht ytð~Þf [esðM‚wytu™tu 

sÚÚttu rð‚hý fhtð‚e ð¾‚u ÔÞtsƒe ¼tð™e Œwft™tu (FP) W…h ¼ez ™ ÚttÞ, ËtuþeÞ÷ zeMxLË s¤ðtE hnu, þtk‚eÚte 

Ëw[tYY…u rð‚hý ÚttÞ ‚u {txu {ŒŒY… Útðt ÔÞtsƒe ¼tð™e Œwft™tu (FP) W…h rð‚hý Ë{Þu ntsh hne rð‚hý fhtððt 
‚{the þt¤t™t ™e[u ÞtŒe{tk sýtÔÞt y™wËth™t rþûtftu™u yuzeþ™÷ f÷ufxh©e y™u yÒt y™u ™t„rhf …whðXt 
r™Þkºtf©e, y{ŒtðtŒ þnuh™e f[uhe™u Vt¤ððt{tk ytðu÷ Au. yt rþûtftu ‚t.25-04-2020 Úte ‚t.30-04-2020 
ËwÄe Œhhtus Ëðthu 8-00 f÷tfuÚte þY fhe™u Ëtksu rð‚hý …wY ™ ÚttÞ íÞtk ËwÄe ‚u{™u Vt¤ðu÷t rƒztý {wsƒ™t ÔÞtsƒe 
¼tð™e Œwft™u (FP) W…h ntsh hne yt ËtÚtu™t rƒztý{tk yt…ðt{tk ytðu÷ ftÞto÷Þ ytŒuþ™t ¢{ 1 Úte 12 {wsƒ™t 
‚{t{ {wÆtytu™wk …t÷™ fhe™u huþ™ sÚÚtt™t rð‚hý™e ft{„ehe Ëwr™rù‚ fhðt™e hnuþu.  

yt ƒtƒ‚u ftuE…ý «fth™e r™»ft¤S fu WŒtþe™‚t Œt¾ððt{tk ytðþu ‚tu yu…uzu{ef yufx ‚u{s zeÍtMxh 

{u™us{uLx yufx 2005 nuX¤ ftÞoðtne fhðt™e Vhs …zþu. 

yt ft{„ehe ŒhBÞt™ Œhuf rþûtfu Mð™e ft¤S ÷uðt™e hnuþu. ÞtuøÞ {tMf yÚtðt Y{t÷Úte [nuht™u Ëwhrût‚ 

ht¾e™u ÞtuøÞ ËtuþeÞ÷ zeMxLËek„ ò¤ðe™u, Ëu™uxtEÍh™tu ÞtuøÞ W…Þtu„ fhe™u ËŒh ft{„ehe fhðt™e hnuþu.   

 

rƒztý : 1. ËkŒŠ¼‚ ftÞto÷Þ ytŒuþ™e ™f÷  

  2. ÔÞtsƒe ¼tð™e Œwft™ (FP) ŒeX Vt¤ðu÷ rþûtftu™e ÞtŒe 

 

‚t.24-04-2020         ztì. yu÷.ze.ŒuËtR 

              þtË™trÄfthe 
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Sr No. ���.��.��к��	� ��� ���.��.��к��	� ����� ������ ��� ���	� ��� િશ�ક�ુ ંનામ શાળા�ુ ંનામ મોબાઇલ નબંર

1
નરોડા રોડ �ાહક સહકાર� ભડંાર �લ. : 17269 

(ચમન�રુા-12 : 16491 - કાયમી )

૯૪-

૪૧,પટણીનગર,ચમન�રુા,
અસારવા

9016724401 અસારવા ઝોન મહ'()ૃભાઇ બા+ભુાઈ 
પરમાર

અમ)ુ�રુા -જુ. 

શાળા ન.ં ૧ 99898099083

2
ભવરિસ/ગ મોતીિસ/ગ સાખંલા : 17275 (મે3કો-
2 : 16513 - કાયમી )

30-1 ફો5ન 6લોઅર ની 
સામે નરોડા રોડ 9825847100 અસારવા ઝોન �રુ�બેન 7દનેશભાઈ 

ચૌધર�
અમ)ુ�રુા -જુ. 

શાળા ન.ં ૨ 9909269233

3
ખોડ�યાર �ા.સ.ં ભડંાર (રામરાજય નગર) : 

17598 (રામરા<યનગર-4 : 15782 - કાયમી )

K/2 િવ=>નુગર, ?રુ'�લયા 
એAટ'ટ પાસે, રબાર� 
કોલોની,અમરાઈવાડ�

9824546010 વટવા ઝોન મમતાબેન દ'સાઇ અમરાઈવાડ� 
-જુ. શાળા ન.ં ૧ 8200841087

4
દ'સાઈ વાલBભાઈ રCનાભાઈ : 17605 

(રામરા<યનગર-5 : 15783 - કાયમી )

એફ-૧૧ િશવપાકD 
સોસાયટ�, ગાયEી પાકD 
સામે, રામરાજય નગર, 

અમરાઇવાડ�

9998228505 વટવા ઝોન FજતGHભાઇ IJપિત અમરાઈવાડ� 
-જુ. શાળા ન.ં ૧ 9662667301

5
ગાયEી Iકાશ સહકાર� ભડંાર : 17551 

(અમરાઈવાડ�-14 : 15755 - કાયમી )

1-32 સCયમનગર, 

અમરાઈવાડ�. 9725459523 મણીનગર ઝોન િવ<યાબેન KLભM અમરાઈવાડ� 
-જુ. શાળા ન.ં ૧૦ 9824544966

6
હસOખુભાઈ હ�રાલાલ Jદવ : 17613 

(ખોખરા-12 : 15915 - કાયમી )

694/7 સાઇં શેર�,વસવડા 
હોલ સામે ખોખરા 9904512126 મણીનગર ઝોન મPંુલાબેન મોચી અમરાઈવાડ� 

-જુ. શાળા ન.ં ૧૦ 9712937635

7
િપનાક�ન એચ. શાહ : 17595 (મ�ણનગર-16 : 

16007 - કાયમી )

1- શીવ રો.હાઉસ, ઇRવર 
નગર, ઉSમ નગર,

9427311130 મણીનગર ઝોન Aનેહાબેન એચ સથવારા અમરાઈવાડ� 
-જુ. શાળા ન.ં ૧૩ 8160310981

8
પાRવનાથ કં.કો.સો.લી : 17562 (ખોખરા-9 : 

15902 - કાયમી )

એસ.એલ-૫ માWિતનદંન 
શોપXગ સે(ટર ખોખરા 8866361070 મણીનગર ઝોન િIિતબેન એ પટ'લ અમરાઈવાડ� 

-જુ. શાળા ન.ં ૧૩ 7405192892

9
IJપતી �ચ/તનYુમાર ક'શવલાલ : 17537 

(ખોખરા-7 : 15896 - કાયમી )

5 �=ુપમનગર ભાઇ�રૂા, 
હાટક'Rવર 9723811209 મણીનગર ઝોન િવમળાબેન સી પટ'લ અમરાઈવાડ� 

-જુ. શાળા ન.ં ૧૪ 9427356004

10
[ી ભવાની �ા.સ.ભ.ંલી. : 17583 (મ�ણનગર-

15 : 16006 - કાયમી )

Shop-1, રચના એપાટDમે(ટ, 

વસતં નગર સો. રામબાગ,
9879475726 મણીનગર ઝોન સેજલબેન એસ 7\Aચન અમરાઈવાડ� 

-જુ. શાળા ન.ં ૧૪ 9974041514

11
?િુમતYુમાર દયાચદં ]ન : 17548 

(અમરાઈવાડ�-12 : 15752 - કાયમી )

366-22` ક�Yુભાઇ ની ચાલી 
અમરાઇવાડ� 9427302587 મણીનગર ઝોન પા^ુલબેન IJપતી અમરાઈવાડ� 

-જુ. શાળા ન.ં ૪ 9687698587
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12
રમણલાલ ગોકળદાસ IJપતી : 17506 

(ભીલવાડા : 15766 - કાયમી )

ઘટં� બસAટ'(ડ ભીલવાડા, 
અમરાઈવાડ� અમરાઇવાડ� 9898363945 મણીનગર ઝોન િવ`િુતબેન ઓઝા અમરાઈવાડ� 

-જુ. શાળા ન.ં ૪ 9537518687

13
ઉમગં �ા.મ.ંલી. : 17534 (ભીલવાડા-4 : 15771 

- કાયમી )

નરિસ/હ નગર ભીલવાડા, 
અમરાઇવાડ� 9925285347 મણીનગર ઝોન આશાબેન ધાણાની અમરાઈવાડ� 

-જુ. શાળા ન.ં ૬ 9173471061

14
કમલ લdમી કં.કો.સો.લી : 17557 (ભીલવાડા-
7 : 15775 - કાયમી )

279-13-11 રામનગર, 

ભીલવાડા, અમરાઇવાડ� 9824541318 મણીનગર ઝોન eશુ+અુબેન ?થુાર અમરાઈવાડ� 
-જુ. શાળા ન.ં ૯ 9727774940

15
સજંયYુમાર અOતૃલાલ લી3બાચીયા : 17573 

(?રુ'લીયા એAટ'ટ : 15815 - કાયમી )

25-290 જવાહર નગર, 

ઇf(દરાનગર અમરાઇવાડ� 9377248291 વટવા ઝોન ભાિમનીબેન ખEી અમરાઈવાડ� 
-જુ. શાળા ન.ં ૯ 9429002679

16
ગીતા �ા. સ. ભડંાર લી. : 17531 

(અમરાઈવાડ�-9 : 15749 - કાયમી )

344-12 ચાOુડંા નગર 
નાગરવેલ રોડ, 

અમરાઇવાડ�
9998083216 મણીનગર ઝોન [ી જગમોહન નgરુામ 

રhજક
અમરાઈવાડ� 
7હ(દ� -1 9725004609

17
ગીતા �ાહક સહકાર� ભડંાર લી. : 17519 

(અમરાઈવાડ�-4 : 15742 - કાયમી )

7 ?ભુાષ 3j.ુ માકDટ, 

અમરાઇવાડ� 9998083216 મણીનગર ઝોન [ી રાkશYુમાર 
મlખનલાલ યાદવ

અમરાઈવાડ� 
7હ(દ� -1 9725023982

18
�ચ/તામણી �ાહક સહકાર� ભડંાર : 17549 

(ભીલવાડા-6 : 15774 - કાયમી )

એ-280 બળ�યા નગર 
ભીલવાડા,અમરાઇવાડ� 9825271234 મણીનગર ઝોન [ી રાk(H હરસાયભાઈ 

કોર�
અમરાઈવાડ� 
7હ(દ� ૫ 9725001472

19
પટ'લ અરિવ/દYુમાર નાથાલાલ : 17564 

(અમરાઈવાડ�-18 : 15761 - કાયમી )

3 રણછોડBનોવાસ, 

અમરાઇવાડ� 9824412180 મણીનગર ઝોન [ી [વણYુમાર 
Yુ(દનલાલ વૈરાગી

અમરાઈવાડ� 
7હ(દ� ૫ 9725001468

20
IJપિતક�ભુાઈ લopભુાઈ : 17522 

(અમરાઈવાડ�-7 : 15747 - કાયમી )

79-1342 

શીવાનદંનગર,નાગરવેલ 
હ�મુાનરોડ અમરાઇવાડ�

9426590490 મણીનગર ઝોન [ી જગદ�શ 7કશનલાલ 
-5ુર

અમરાઈવાડ� 
7હ(દ� ૫ 9724327208

21
િતવાર� રામYુમાર જગદ�શIસાદ : 17517 

(ભીલવાડા-2 : 15769 - કાયમી )

280 qયામ?ુદંર ની ચાલી, 
ભીલવાડા, અમરાઇવાડ� 9974723926 મણીનગર ઝોન [ી ?નુીલYુમાર 

ભજનિસ/હ ભદૌ7રયા
અમરાઈવાડ� 
7હ(દ� -7 9825929504

22
અમરાઈવાડ� jવુક સેવા rAટ : 17558 

(અમરાઈવાડ�-16 : 15757 - કાયમી )

11 દશરથOખુી નો Yુનો 
અમરાઇવાડ� 8141290671 મણીનગર ઝોન [ી 7દલીપYુમાર )ુધનાથ 

પટ'લ
અમરાઈવાડ� 
7હ(દ� -7 9173500416
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23
જય બજરંગ jવુક મડંળ : 17540 (હાટક'sર-2 

: 15870 - કાયમી )

)ુકાનન-ં૩, કtલાસધામ 
સોસાયટ�, દશરથ Oખુી નો 
Yુવો, અમરાઇવાડ�,

9904318445 મણીનગર ઝોન [ી રામરાજિસ/હ 
[ીરામઅવતારિસ/હ બઘેલ

અમરાઈવાડ� 
7હ(દ� 8 9427029038

24
હાટક'sર મ7હલા કં.કો.સો.લી. : 17507 

(અમરાઈવાડ�-2 : 15740 - કાયમી )

6 બ�લયાવાસ ના નાક', 
અમરાઇવાડ� 9898628888 મણીનગર ઝોન [ી મનોજYુમાર 

રમેશભાઈ વમાD
અમરાઈવાડ� 
7હ(દ� 8 9898929030

25
િવ=>ભુાઈ શકંરભાઈ : 17569 (અમરાઈવાડ�-
21 : 15764 - કાયમી )

1 શકંર-`વુન,બ�ળયાવાસ, 

અમરાઇવાડ� 9624359622 મણીનગર ઝોન [ી મોહનલાલ મૌયD અમરાઈવાડ� 
7હ(દ� 9 9510531310

26
ઉSર-જુરાત પટ'લનગર કં.કો..ઓ..સો..લી. : 
17246 (અસારવા : 17122 - કાયમી )

678-90 ઉSર -જુરાત 
પટ'લ સોસાયટ� અસારવા 9429209449 અસારવા ઝોન પટ'લ  ધિમu=ઠાબેન પી. અસારવા  

-જુ.શાળા ન ં-૧૨ 9825078838

27
ક�નખાબજર�બેન એમ.પઠાણ : 17293 

(ચમન�રુા-8 : 16487 - કાયમી )

૨૨૩-૨૭-૨-૫૧૩ 
ચ)ંુલાલશામળદાસની 
ચાલી, ચમન�રુા, અસારવા

9998124717 અસારવા ઝોન પટ'લઅoપાબેન k.
અસારવા  
-જુ.શાળા ન ં-૧૨ 8511742998

28
પટ'લ રસીકભાઈ `દુરભાઈ : 17278 

(ચમન�રુા-7 : 16486 - કાયમી )

૪૯ રો7હદાસનગર, 

ચમન�રુા, અસારવા 9825446015 અસારવા ઝોન અમીન ધિમ=ઠાબેન ક'. અસારવા  
-જુ.શાળા ન ં-૧૮ 9825426096

29
પટણી ઉમેશ લdમણભાઈ : 17298 (અિનલ 
AટાચD (બા�નુગર)-3 : 16526 - કાયમી )

)ુકાન ન-ં૧૩, આશા�રુા 
એપાટD , અિનલ AટાચD 
અસારવા

9909423873 અસારવા ઝોન ઠાકોર હ?મુતીબેન એમ.
અસારવા  
-જુ.શાળા ન ં-૨૩ 7383387993

30
[ી પટણી Iગતી કં.કો.ઓ.સો.લી. : 17250 

(ચમન�રુા-3 : 16482 - કાયમી )

120 બાપાલાલ મોદ�ની 
ચાલી, ચમન�રુા અસારવા 9824542205 અસારવા ઝોન વસાવા ર�નાબેન B.

અસારવા  
-જુ.શાળા ન ં-૨૩ 8200655914

31
ઉSર -જુરાત સહકાર� -હૃ ભડંાર �લ. : 

17247 (અસારવા-2 : 17123 - કાયમી )

31-19 મોતીભાઈ 
લopભુાઈની 
ચાલી,અસારવા હોળ� 
ચyલા, અસારવા

9924931012 અસારવા ઝોન પટ'લ છાયાબેન એમ.
અસારવા  
-જુ.શાળા ન-ં૧૧ 9898749123

32

અસારવા શહ'રકોટડા રોગનફરોસ 
કં.કો..ઓ.સો..લી. : 17248 (નરોડા રોડ : 16518 

- કાયમી )

1280-14 બાઈ સરAવતીની 
ચાલી અસારવા 9898825326 અસારવા ઝોન પટ'લ નેહલબેન એસ.

અસારવા  
-જુ.શાળા ન-ં૧૧ 9712963909

33
વણJરા બગદ�બેન qયામYુમાર : 17289 

(ચમન�રુા-11 : 16490 - કાયમી )

૯૨-૧૫-૯, વાડ�લાલ 
લopભુાઈની ચાલી, 
ગાધંીની 
ચાલી,ચમન�રુા,અસારવા

9510911511 અસારવા ઝોન IJપતી િનલેશYુમાર પી. અસારવા  
-જુ.શાળા ન-ં૩ 9714401004
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34
રાજ�તુ માzિુસ/હ eમુાનિસ/હ : 17279 

(અસારવા-5 : 17126 - કાયમી )

૧-એ-૨ મોહનલાલ 
kઠાલાલની ચાલી 
ચમન�રુા, અસારવા

9227740111 અસારવા ઝોન પટ'લ ગીતાબેન આઇ.
અસારવા  
-જુ.શાળા ન-ં૬ 6353408733

35
શાહ 7દલીપYુમાર નગીનદાસ : 17244 

(ચમન�રુા : 16480 - કાયમી )

37/15 શીવIસાદની ચાલી 
ચમન�રુા. 9998076012 અસારવા ઝોન ભાવનાબેન ધીWભાઇ 

પટ'લ
અસારવા -જુ. 

શાળા ન.ં ૮ 9924357920

36
અ�વાલ નવરCન કtલાસભાઈ : 17291 (મે3કો-
5 : 16517 - કાયમી )

539-16 �ુJંલાલની ચાલી 
નરોડા રોડ 9825509139 અસારવા ઝોન આશાબેન રમણભાઇ 

ચૌધર�
અસારવા -જુ. 

શાળા ન.ં ૮ 8849592119

37
પટણી Iહલાદભાઇ બ{ભુાઇ : 17300 (નરોડા 
રોડ-4 : 16522 - કાયમી )

- zપુસXગની ચાલી, 
ઓમનગર ચમન�રુા 9173202233 અસારવા ઝોન [ી દ�પકભાઈ વી.  

ગરાિસયા
અસારવા -જુ. 

શાળા ન.ં ૯ 7069800020

38
માલી 7દનેશYુમાર |ુyમીચદં : 17262 

(ચમન�રુા-4 : 16483 - કાયમી )

102/54 ચીમનલાલ 
મહા?ખુલાલની ચાલી, 
ચમન�રુા, અસારવા

9427893051 અસારવા ઝોન પટ'લ 7દ}તીબેન k.
અસારવા 
-જુ.શાળા ન ં-૨૦ 9428737433

39
અ�વાલ હસંરાજ મહાવીરIસાદ : 17266 

(ચમન�રુા-6 : 16485 - કાયમી )

123-181-49 મોહરાબીબીની 
ચાલી, વેAટ પJંબ સોસા 
પાસે ચમન�રુા, અસારવા

9426357031 અસારવા ઝોન  ચૌધર� હસંાબેન બી. અસારવા 
-જુ.શાળા ન-ં ૪ 9879282262

40
હર��રુા તીલકનગર : 17256 (હ7ર�રુા : 

16471 - કાયમી )

490-1, ]ન દ'રાસર�ુ ંડહ'p ુ
હ7ર�રુ અસારવા 9998665761 અસારવા ઝોન પટ'લ સગંીતાબેન આર.

અસારવા 
-જુ.શાળા ન-ં૨ 9909510761

41
માણસા Iોિવજન AટોસD : 17267 (અસારવા-3 : 

17124 - કાયમી )
1-1 I`નુગર, અસારવા. 9824558701 અસારવા ઝોન પટ'લ ?નુદંાબેન એ.

અસારવા 
-જુ.શાળા ન-ં૨ 8238552064

42
સદઉદ'શ કં. કો. ઓ. સો. લી. : 17261 

(કલાપીનગર : 16492 - કાયમી )

24-25-26 આશા�રુાની 
ચાલી અસારવા 9979972522 અસારવા ઝોન [ી શાિંતલાલ બસંીલાલ 

બJંરા અસારવા 7હ(દ� 1 9712349830

43
પટ'લ કાળ�દાસ Bવણલાલ : 17272 

(અસારવા-4 : 17125 - કાયમી )

99-2 જહંાગીર�રુા ચકલા, 
અસારવા 9824321148 અસારવા ઝોન [ી અBતિસ/હ 

િશવબહા)ુર રાજ�તૂ અસારવા 7હ(દ� 1 8460242818

44
શાહ કમલેશYુમાર મગનલાલ : 17245 

(ચમન�રુા-2 : 16481 - કાયમી )

103-24, ચીમનલાલ 
મહા?ખુલાલની ચાલી 
અસારવા

9409645787 અસારવા ઝોન [ી બા+લુાલ રામBલાલ 
શમાD અસારવા 7હ/દ�-1 9725168894
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45
પાવDતી �ાહક સહકાર�.ભડંાર. : 17270 

(િસવીલ હો~Aપટલ-2 : 16475 - કાયમી )

26 માળ�નો Yુવો, નવી 
સીવીલ પાછળ. અસારવા 9924328358 અસારવા ઝોન [ી અ�ભને(H 

Kજમોહનિસ/હ ઠાYુર અસારવા 7હ/દ�-9 8401377483

46
ઈસન�રુ મ7હલા �ા.સ.ભ.ં : 17864 (ઈસન�રુ-

5 : 16402 - કાયમી )

૪ ગીર�વર શોપXગ સે(ટર 
ઇસન�રુ 9974164028 જમાલ�રુ ઝોન 7કત�બેન બી. ઠ�ર ઇસન�રુ -જુ.-2 8160436495

47
પટ'લ હર�શભાઈ દવાલભાઈ : 17854 

(ઈસન�રુ-2 : 16398 - કાયમી )

૧૩, ભાવના શોપXગ સે(ટર, 

ઈશન�રુ 9879890611 જમાલ�રુ ઝોન Iા�}તબેન એસ પડંયા ઇસન�રુ -જુ.-2 9925044015

48
રતનબેન રંગલાલ ]ન : 17871 (ઈસન�રુ-

10 : 16407 - કાયમી )
૨૮૫, િવશાલનગર ઇસન�રુ 9925223260 જમાલ�રુ ઝોન ધનલdમીબેન j ુપચંાર ઇસન�રુ -જુ.-2 9601707027

49
જયોિતકા �.સ.ભડંાર.લી. : 17865 (ઈસન�રુ-6 

: 16403 - કાયમી )

1 ઇ(દ�રાનગર, 

િવશાલનગર ઇસન�રુ 9638473078 જમાલ�રુ ઝોન ઠાકોર <યોCસનાબેન એન ઇસન�રુ પ�6લક 
AYૂલ 1 8141140044

50
[ીમતી શીતલબેન મનોજભાઈ ૫ટ'લ : 17885 

(ઈસન�રુ-14 : 16411 - કાયમી )

૨૬૯-૨, સ�ાટનગર સામે 
હાઈવેરોડ, ઈસન�રુ, 

અમદાવાદ
9924404598 જમાલ�રુ ઝોન ગામેતી શોભનાબેન સી ઇસન�રુ પ�6લક 

AYૂલ 1 9512402848

51
સોનલબેન કૌશીકYુમાર શાહ : 17870 

(ઈસન�રુ-9 : 16406 - કાયમી )

A/30 તપો`મૂી સોસાયટ�, 
ઇસન�રુ 9824680382 જમાલ�રુ ઝોન ડો7ડયા ચ7ંHકાબેન ઇસન�રુ પ�6લક 

AYૂલ 1 9898269550

52
વા�ણયા નયનાબેન ચHંકા(ત : 17881 

(શાહવાડ�-2 : 16390 - કાયમી )

૨૩૮-૨, ��બકા હોટલની 
બાPુમા ગામ પચંાયતના 
રAતા ઉપર, શાહવાડ�.

8000876668 જમાલ�રુ ઝોન �=ૂપાબેન ચૌહાણ ઇસન�રુ પ�6લક 
AYૂલ 1 7041875861

53
વધDમાન Iોિવઝન AટોસD : 17360 (Pુના 
વાડજ-2 : 16060 - કાયમી )

2264/17/4 ગાધંીનગર 
ટ'કરો, વાડજ, અમદાવાદ 
અમદાવાદ

9426436266 સાબરમતી ઝોન -5ુર ઉષાબેન નારણભાઈ ઉAમાન�રુા 
શા.ન.ં2

9428611671

54
Oકુ'શYુમાર ચીમનલાલ : 17734 (પાલડ�-3 : 

15883 - કાયમી )

30 7દપYુંજ સોસાયટ�, 
રાજનગર પાલડ� 8401806111 એ�લસ�Kજ ઝોન છાયાબેન ભરતભાઈ 

સઘંવી
એ�લસKીજ 
શા.ન.ં18

9913541064

55
ભરતભાઈ ડ�. વઘેરા : 17730 (�બાવાડ�-4 : 

15907 - કાયમી )

30 ગાધંીYુંજ સોસાયટ� 
`દુર�રુા,�બાવાડ� 9727429151 એ�લસ�Kજ ઝોન િવશાખાબેન બળદ'વગીર� 

ગોAવામી
એ�લસKીજ 
શા.ન.ં29

7990985881
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56
પટ'લ કોક�લાબેન રામચHં : 17726 

(�બાવાડ� : 15901 - કાયમી )

8 ^ુH કો3પલે�, છડાવાડ 
પોલીસ ચોક� પાસે 
�બાવાડ�

9574000337 એ�લસ�Kજ ઝોન મમતાબેન બા+ભુાઇ 
પટ'લ

એ�લસKીજ 
શા.ન.ં29

7801861968

57
વાઘેલા રણBતભાઈ મોહનલાલ : 19013 

(પાલડ� : 15881 - કાયમી )

938 ભગવાનનગરનો ટ'કરો 
પાલડ� 9662496161 એ�લસ�Kજ ઝોન દયાબેન ક'.િસ/ધવ એ�લસKીજ 

શા.ન.ં7
8511430371

58
ચHં 'શ અચરતલાલ IJપિત : 17699 

(પાલડ�-8 : 15893 - કાયમી )

2/1/2 ખોડ�યારમાતાના 
મ7ંદર સામે પાલડ� ગામ 7878079572 એ�લસ�Kજ ઝોન િIયકંા બેન k પટ'લ એ�લસKીજ 

શા.ન.ં8
9687316455

59
પટ'લ મહ'(H ડ�. : 17708 (નવરંગ�રુા-3 : 

15898 - કાયમી )

2454/1 લીબટ� પે�ોલ 
પપંની સામે, કોમસD કોલેજ 
રોડ નવરંગ�રુા

9924115501 એ�લસ�Kજ ઝોન વા?દુ'વભાઇ એમ પટ'લ એ�લસKીજ 
શા.ન.ં8

9924231216

60
િશoપાબેન આર. શાહ : 17701 (નારાયણનગર 
: 15875 - કાયમી )

A-1 આલોક એપા., પાલડ� 9327065305 એ�લસ�Kજ ઝોન [�ધાબેન આર પટ'લ એ�લસKીજ 
શા.ન.ં8

9824668440

61
રાઠોડ મહ'(Hભાઈ �લાભાઈ : 17987 (સૈજ�રુ-

10 : 17396 - કાયમી )
ચોરા પાસે,સૈજ�રુ 9426516472 નરોડા ઝોન [ી ર�માબેન રમેશભાઇ 

પચંાલ
એસ.આર.પી. -જુ. 

શાળા ન.ં ૨ 8905622808

62
[ી તરલિસ/હ Iિવણિસ/હ જો�ધા : 18011 

(સૈજ�રુ-17 : 17413 - કાયમી )

6લોક ૧૨-૭ 
બાલYૃ=ણનગર, Yૃ=ણનગર 
સૈજ�રુબોધા

9824255708 નરોડા ઝોન [ી ?Jુતા શકંરરાવ 
ચૌહાણ

એસ.આર.પી. -જુ. 

શાળા ન.ં ૨ 9978086239

63
મહ'શ એમ.રાણા : 17445 (ઓઢવ-10 : 16288 - 

કાયમી )

17 � ૃદંાવન પાકD 
સોસા,આદ�નાથ નગર 
ઓઢવ

9898110608 વટવા ઝોન નીતાબેન વી દ'સાઇ ઓઢવ 4 8849125260

64
ગોિવ/દ �Jૂભાઈ IJપિત : 17593 (રાk(H 
પાકD -3 : 15787 - કાયમી )

રાk(H પાકD સોસા., ઓઢવ 
રોડ.

9426766098 વટવા ઝોન ગીતાબેન એન પટ'લ ઓઢવ 4 8866501586

65
ગાયEીબેન ઓમIકાશ શાહ : 17431 (ઓઢવ 
: 16264 - કાયમી )

2-354 પરસોતમ 
નગર,િવરાટનગર ઓઢવ 9879301149 ર�ખયાલ ઝોન [ી લ�લત કદાક�યાભાઈ 

નીનામા ઓઢવ 7હ(દ� 1 9924388211

66
નટવરલાલ મણીલાલ પટ'લ : 17430 (ઓઢવ-

19 : 16314 - કાયમી )

સરહXદ મીલ સામે ઓઢવ 
ગામ 9898060010 ર�ખયાલ ઝોન [ી અિનલYુમાર 

-લુાબચદં યાદવ ઓઢવ 7હ(દ� 1 9428025708
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67
પટ'લ િનલમબેન હસOખુભાઈ : 17436 

(ઓઢવ-3 : 16275 - કાયમી )

C-1-3 � ૃદંાવનપાકDસોસા. 
ઓઢવ 9825184800 ર�ખયાલ ઝોન [ી અશોકYુમાર રાJરામ 

દોહર' ઓઢવ 7હ(દ� 1 9725004598

68
પટ'લ મzબુેન OળુBભાઈ : 17422 (ઓઢવ-

15 : 16307 - કાયમી )

628-3 Iાથમીક શાળા પાસે 
ઓઢવ 9898516551 ર�ખયાલ ઝોન [ી સિતષYુમાર ?ખુાર� 

IJપિત ઓઢવ 7હ(દ� 1 9725018431

69
પર�ખ ક�રણબેન નીલેષભાઈ : 17434 

(ઓઢવ-20 : 16317 - કાયમી )

A-16 

આિવ=કારકો3પલે�,��બકા
નગર, ઓઢવ

9904672278 ર�ખયાલ ઝોન [ી િવનય િશવહર' ઓઢવ 7હ(દ� ૩ 9725501063

70
લdમી �ા. સ. ભડંાર : 17427 (ઓઢવ-16 : 

16309 - કાયમી )

148-2 છોટાલાલની 
ચાલી,B આઈ ડ� સી પાસે 
ઓઢવ

9979099447 ર�ખયાલ ઝોન [ી કરણિસ/હ રણBતિસ/હ 
રાજ�તૂ ઓઢવ 7હ(દ� ૩ 8866679538

71
લdમી �ાહક સ. ભડંાર : 17414 (ઓઢવ-11 : 

16294 - કાયમી )

6 બસંર� એપા.,��બકા 
નગર ઓઢવ 9979099447 ર�ખયાલ ઝોન [ી વેદIકાશ �WુષોSમ 

કનોBયા ઓઢવ 7હ(દ� ૩ 9974004988

72
ઉિમયા �ા. સ. ભ. લી. : 17441 (ઓઢવ-6 : 

16281 - કાયમી )

201 શોપXગ સે(ટર 
પાછળ,આદ�નાથનગર 
ઓઢવ

9374286638 વટવા ઝોન જoપાબેન ક' ના\ાણી કરશનનગર 1 8128690738

73
લdમણભાઈ ડ� ચોધર� : 17443 (ઓઢવ-8 : 

16285 - કાયમી )

350 ગોYુલ નગર,આદ�નાથ 
નગર ઓઢવ 8141540015 વટવા ઝોન Aવેતાબેન 7\�ન કરશનનગર 1 8128652290

74
શીવ શ7કત કં.કો.ઓ.સો.લી-૧ : 17499 

(મહાદ'વનગર ટ'કરો-5 : 15802 - કાયમી )

24 િશવ શોિપ/ગ સે(ટર, 

મહાદ'વ નગર 9825630358 વટવા ઝોન િIયકંાબેન ચૌધર� કરશનનગર 1 9601253211

75
[ી િનલકંઠ �ાહક સ. ભ.ં લી. : 17415 (ઓઢવ-

12 : 16298 - કાયમી )

14 ?Yુૃિત સો. ના નાકં' 
ઓઢવ 9898516551 ર�ખયાલ ઝોન [ી રાkશYુમાર 

હ7રહરરામ પટ'લ
કરસનનગર 
7હ(દ� ૧ 9558804630

76
[ી સહJનદં ક(�.કો.ઓ.સો. : 17417 (ઓઢવ-

13 : 16300 - કાયમી )
12 7હ/ગળાજ સોસા ઓઢવ 9825881648 ર�ખયાલ ઝોન [ી રાBવYુમાર 

Yુંજ�બહાર� િમ[ા
કરસનનગર 
7હ(દ� ૧ 9904189300

77
સઘંવી અOતૃલાલ શીવલાલ : 17456 

(ર�લીફરોડ-2 : 16182 - કાયમી )

1364-A ધના?થુારની પોળ 
કાp�ુરુ 9825008994 કાp�ુરુ ઝોન પરમાર દ�ાબા એ.

કાp�ુરુ -જુ. 

શાળા ન ં -૧૭ 9978919419
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78
એડવા(સ કં. કો. સો. લી. : 17453 (કાp�ુરુ-2 : 

16189 - કાયમી )

)ુ.ન.ં ૨૫૦,કાp�ુરુચકલા 
માળ�ની ખડક� કાp�ુરુ 
ચકલા

9924290645 કાp�ુરુ ઝોન સોની યોગીતાબેન બી. કાp�ુરુ -જુ. 

શાળા ન ં -૧૭ 9724027984

79
|ુસેનભાઇ હાBભાઇની પેઢ� : 17466 

(ર�લીફરોડ-4 : 16185 - કાયમી )

૨૦૫૧-૭-૪નવી મહોલત 
પાચંYુવા નવીમહોલત 
પાચંYુવા

9377292417 કાp�ુરુ ઝોન પટ'લ ત(વીબેન િવ.
કાp�ુરુ -જુ. 

શાળા ન ં-૧૯ 9978911478

80
સઘંવી AટોસD કો.ઓ.સો.લી. : 17465 

(ર�લીફરોડ-3 : 16183 - કાયમી )

O.ુધના?થુારની 
પોળ,કાp�ુરુ. 

બા�મુહ'તા�ુચંોક�ુ 
ધના?થુારનીપોળ

9825008994 કાp�ુરુ ઝોન િમ�ી  ધારાબેન  એચ.
કાp�ુરુ -જુ. 

શાળા ન ં-૧૯ 9723503342

81
મારવાડ� લાલચHં કA�રુચHં : 17458 

(દ7રયા�રુ-2 : 16200 - કાયમી )

3487 ગાલીવાડ�પોળ 
વાડ�ગામ 9879809310 કાp�ુરુ ઝોન [ી મદન હJર�B 

વણઝારા કાp�ુરુ 7હ/દ�-2 9998808394

82
દર�યા�રુ ફt�લમ કં. કો. ઓ. સો. : 17450 

(દ7રયા�રુ-3 : 16202 - કાયમી )

જોડDન રોડ,લક� હોટલસામે, 
દર�યા�રુ દ7રયા�રુ,કાp�ુરુ 9624482407 કાp�ુરુ ઝોન જોષી હ�નાબેન એ.

કા��રુ -જુ. 

શાળા ન ં-૨૨ 9429068972

83
આદશD મ7હલા સેવા સઘં : 17844 (મPુરગામ-

6 : 16934 - કાયમી )

149 મPુરગામ સોસાયટ� 
ગીતામ7ંદર રોડ 9824036714 જમાલ�રુ ઝોન િનશાબેન હ'માગં રામી કાકં7રયા - 8 9574133059

84
િવશાલ કં.કો.ઓ.સો.લી. : 17837 (બહ'રામ�રુા-
14 : 16361 - કાયમી )

સવ� ન-ં૧૩ {નુાનો ભ�ો, 
પ7ર�ીતલાલનગર, 

બહ'રામ�રુા
9974444880 જમાલ�રુ ઝોન વૈશાલીબેન 

ઘનqયામભાઈ પ7ંડયા કાકં7રયા - 8 9033236798

85
�Pુબેન IિવણYુમાર શાહ : 17541 

(મ�ણનગર-8 : 15993 - કાયમી )

2 અ�રુાગ ફલેટ, ભૈરવનાથ 
ચાર રAતા, 9998726401 મણીનગર ઝોન �માબેન એમ પડં�ા કાકં7રયા - 8 6354136608

86
?નુીલYુમાર એસ. ]ન : 17553 (મ�ણનગર-12 

: 15998 - કાયમી )

11 િવશાલ કો3લે� દ��ણી 
સોસાયટ�, 9429356076 મણીનગર ઝોન કલાવતી બેન પી. ચાવડા કાકં7રયા - 8 9376141001

87
પરમાર મહ'(HYુમાર મગનલાલ : 17804 

(મPુરગામ : 16928 - કાયમી )

2 ગોિવ/દનગર સોસાયટ�, 
Pુની પાયલોટ ડ'ર� પાસે, 
કાકંર�યા

9898887529 જમાલ�રુ ઝોન ઠાકોર ભારતીબેન પી. કાકં7રયા -જુ. 

શાળા ન ં- ૪ 9898204299

88
િવરતા મહ�લા સેવા સઘં : 17842 (મPુરગામ-

5 : 16933 - કાયમી )
૧૫૪, મPુરગામ, ગીતામ7ંદર 9825647912 જમાલ�રુ ઝોન સરોજબેન િવ. અટા�લયા કાકંર�યા -જુ. 

શાળા ન.ં 9
7041035961
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89
�બમલિસ/હ જયેશYુમાર મકવાણા : 17806 

(મPુરગામ-2 : 16929 - કાયમી )

16 યોગેશ�રુ� કોલોની 
ગીતામ7ંદર 9510398816 જમાલ�રુ ઝોન જયોિતકાબેન ઝેડ માહલા કાકંર�યા -જુ. 

શાળા ન.ં 9
7573800046

90
કમલા �ાહક સહકાર� ભડંાર : 17928 (ભાગDવ 
રોડ-2 : 17331 - કાયમી )

92 7કAમતનગર Yુબેરનગર 9825040676 નરોડા ઝોન ભટ'Rવર એલ ચૌધર� Yુબેર મરાઠ� 
શાળા ન ં1 9974123232

91
જય ચાOુડંા કં. કો. AટોસD : 17295 (મે3કો : 

16512 - કાયમી )

૧૨ માWિત કો3પલે� મે3કો, 
નરોડા રોડ 9909018419 અસારવા ઝોન [ી નર'(HYુમાર લી(ગૈયા 

O�ુગુાપMી Yુબેરનગર 7હ(દ� 1 9173097995

92
િવજય કં.કો.સો.લી : 17908 (Yુબેરનગર-4 : 

17185 - કાયમી )

)ુ.-2 રાJવીર સકDલ 
Yુબેરનગર 9374893850 નરોડા ઝોન [ી રામેsર કાpરુામ 

Jજોર�યા Yુબેરનગર 7હ(દ� 1 8401850017

93
રાkશ કં.કો.સો.લી : 17939 (Yુબેરનગર-5 : 

17186 - કાયમી )
એ વોડD Yુબેરનગર 9913648384 નરોડા ઝોન 7દવાકર િનબો7રયા Yુબેરનગર 7હ(દ� 2 9725001659

94
ગીર�શYુમાર જયતંીલાલ શાહ : 17990 

(સૈજ�રુ-11 : 17397 - કાયમી )

9 �ુ}લે� માક�ટ નયનનગર, 

સૈજ�રુબોઘા 9428908719 નરોડા ઝોન િમતલબેન એચ શાહ Yૃ=ણનગર -જુ. 

શાળા ન.ં ૧ 9725656203

95
મેઘરાજ ખ�મૂલ : 17971 (સૈજ�રુ-7 : 17387 - 

કાયમી )

શ~yતચોક, B.ડ�.ચાર રAતા 
સૈજ�રુબોઘા 9978535250 નરોડા ઝોન ઉવDશીબેન ક'. ?તુર�યા Yૃ=ણનગર -જુ. 

શાળા ન.ં ૧ 9687212593

96
જયોિતબેન રમેશચHં : 17980 (સૈજ�રુ-9 : 

17391 - કાયમી )

ચેહરનગર 
રબાર�વસાહત,સૈજ�રુ 9426324560 નરોડા ઝોન Iકાશભાઈ આર પટ'લ Yૃ=ણાનગર -જુ.1 9974463585

97
અશોકભાઈ ધનBભાઈ સોલકં� : 17355 

(ક'શવનગર-3 : 16261 - કાયમી )

A/6/2 જનક�રુ� સો., 
?ભુાષKીજ, અમદાવાદ 
ક'શવનગર

9909994078 સાબરમતી ઝોન યોગીનાબેન ક'.પટ'લ ક'શવનગર શા.ન.ં1 9537454606

98
ગેહાણી રાPુભાઇ ખીયલદાસ : 21119 

(Yુબેરનગર-2 : 17183 - કાયમી )

)ુ.ન.ં7, ફ'મસ એપાટDમે(ટ 
બગંલા એ7રયા Yુબેરનગર 7778881090 નરોડા ઝોન સોલકં� �ચરાગભાઇ 

લાલBભાઇ
કોતર�રુ 
-જુરાતી 1 8000226563

99
Oકુ'શYુમાર િવસનદાસ ખ�ુમલ : 17969 

(Yુબેરનગર-12 : 17195 - કાયમી )
સી વોડD-બી વોડD Yુબેરનગર 9879300234 નરોડા ઝોન 7દનેશYુમાર પી રાવલ કોતર�રુ 

-જુરાતી 1 9913224735
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100
મઝહરખાન સફદરખાન પઠાણ : 17480 

(રાયખડ-3 : 16955 - કાયમી )

O.ુ૨૫૯૯,ખા^ુનાળા,ખમાસા. 
ખા^ુના નાળા ખમાસા 8128887428 ખા7ડયા ઝોન મહ'�ર� Iણાલીબેન આર.

ખા7ડયા -જુ. 

શાળા ન-ં૧૪ 9429606070

101
વદંના AટોસD : 17351 (નારણ�રુા-6 : 16135 - 

કાયમી )

?રુસગંમ 
એપાટDમે(ટ,મીરા3બીકા 
AYુલ રોડ,નારણ�રુા

9898365483 સાબરમતી ઝોન હસંાબેન  બી. પટ'લ ગાધંીનગર શા.ન.ં2 7575042875

102
[ી સ�ચન Iેમચ(ંH ]ન : 17370 (નારણ�રુા-
3 : 16131 - કાયમી )

4 રાજઅ3મી 
એપાટDમે(ટ,નાયકનગર ની 
સામે નારણ�રુા,અમદાવાદ

9898917465 સાબરમતી ઝોન કtલાસબેન ક'. પટ'લ ગાધંીનગર શા.ન.ં2 9426248231

103
ભા�યોદય AટોસD : 17357 (નારણ�રુા-7 : 

16137 - કાયમી )

૧૧૯-૪ નારણ�રુા ગામ, 

નારણ�રુા 9824551079 સાબરમતી ઝોન ર�ટાબેન  બી.પટ'લ ગાધંીનગર શા.ન.ં2 9725059481

104
ધી કોમી ક(�મસD કો.ઓ.સો.લી. : 17621 

(સરસ�રુ : 16849 - કાયમી )

577 બાઈ ઉજમની ચાલી, 
સારંગ�રુ �લુ નીચે 9998240262 શહર'કોટડા ઝોન રિમલાબેન પરમાર ગોમતી�રુ 2 9687798332

105
રજનીકાતં રામBભાઈ કાપ7ડયા : 17619 

(રાજ�રુ : 16850 - કાયમી )

1809/A/7 

શકરાઘાચંીનીચાલી, 
રાજ�રુચાર રAતાપાસે,

9426032248 શહર'કોટડા ઝોન ?િુનતાબેન ગાિમત ગોમતી�રુ 2 9725043038

106
પર'શ મહ'(HYુમાર શાહ : 17626 (ગોમતી�રુ-2 

: 17485 - કાયમી )

64/85 મોહન દલપતની 
ચાલી, મગનYુંભારની ચાલી 
પાસે

9898121372 શહર'કોટડા ઝોન અoકાબેન રાવળ ગોમતી�રુ 2 9712923761

107
સાઈનાથ �ા. સ. ભડંાર : 17653 (ગોમતી�રુ-

10 : 17497 - કાયમી )

267 શકરાઘાચંીની ચાલી, 
રાજ�રુ, ગોમતી�રુ 9574718866 શહર'કોટડા ઝોન Fજ�ાશાબેન ગોમતી�રુ 4 9601145240

108
Oકુ'શYુમાર ઓમકારIસાદ અ�વાલ : 17644 

(ગોમતી�રુ-6 : 17491 - કાયમી )

28/194 શેઠ કોઠાવાળા 
વોરાની ચાલી, ગોમતી�રુ 9428351248 શહર'કોટડા ઝોન નર'શYુમાર સોલકં� ગોમતી�રુ 6 9427400982

109
મહાકાળ� મ7હલા સહકાર� ભડંાર લી. : 21177 

(સરસ�રુ-21 : 21858 - કાયમી )

448/A/20 સૈફ� સોસાયટ� 
ભગવતી નગર સામે 9924377846 શહર'કોટડા ઝોન �Kkશભાઈ ચૌધર� ગોમતી�રુ 6 9601807941

110
મોદ� IકાશચHં સોમચHં : 17645 (ગોમતી�રુ-

7 : 17493 - કાયમી )
767 પટવા શેર� ગોમતી�રુ 9924456008 શહર'કોટડા ઝોન તWણાબેન પરમાર ગોમતી�રુ 6 9173959297
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111
કામરાજ ક(�મ�� Aટો��� : 17379 (ર�ખયાલ-6 

: 16123 - કાયમી )

A-16 ગોoડન કો3}લે� 
ગોમતી�રુ 9898244232 ર�ખયાલ ઝોન અ6)ુલજ6બાર 

હબીબએહમદ અ(સાર� ગોમતી�રુ ઉ)ૂD -3 9601151995

112
ધી (j ુરાજ�રુ ક.કો.સો.લી. : 17618 

(ગોમતી�રુ : 17479 - કાયમી )

૧૨૪૬ મABદવાળો 
મહોoલો 
મીલનચોક,ગોમતી�રુ

9173778926 શહર'કોટડા ઝોન ફર�દાબીબી ઐjબુઅલી 
શેખ ગોમતી�રુ ઉ)ૂD -3 8128002406

113
7દલીપYુમાર લાભશકંર મહ'તા : 17371 

(ગોમતી�રુ : 16257 - કાયમી )

289/36 શરાફની 
ચાલી,ગોમતી�રુ પોલીસ 
Aટ'.સામે ર�ખયાલ

9879526352 ર�ખયાલ ઝોન રશીદાબીબી -લુામનબી 
જોJવરવાલા ગોમતી�રુ ઉ)ૂD -4 9016748410

114
શેખ મો.શાહ�દ ફર�દ એહમદ : 17659 

(ગોમતી�રુ-11 : 17498 - કાયમી )

માચીસ મીલની ચાલી 
ગોમતી�રુ 9408758624 શહર'કોટડા ઝોન શબનમ મોહમંદઅલી 

અ(સાર� ગોમતી�રુ ઉ)ૂD -4 9898546221

115
મ�ભુાઈ ક'શવલાલ શાહ : 17627 (રાજ�રુ -3 

: 17533 - કાયમી )

1758/5 પરમાનદંની ચાલી 
રાજ�રુ, ગોમતી�રુ 9924860565 શહર'કોટડા ઝોન અફરોઝબા�ુ ં

ઝમીરએહમદ અ(સાર� ગોમતી�રુ ઉ)ૂD -6 9723751286

116
ચૌહાણ શકંરિસ/હ તેPુિસ/હ : 17895 

(શાહઆલમ-7 : 16446 - કાયમી )

3j ુટ'ના.૩૦૫-૨૬-૩૨, 

નરિસહB મ7ંદરની 
ચાલી,ચડંોળા પાળ પાસ,ે 

દાણીલીમડા

9376196559 જમાલ�રુ ઝોન j?ુફુ અ6)ુલર'હમાન 
પઠાણિસપાઈ   

ચડંોળા ઉ)ુD  -1 7046530520

117
જયોિતકા મ7હલા કં.કો.સો. લી. : 17838 

(શાહઆલમ-6 : 16382 - કાયમી )

13 Oબુારક રો હાઉસ 
દાણીલીમડા 9998712027 જમાલ�રુ ઝોન મેહદ�હસન નસીરમોહમંદ 

શેખ ચડંોળા ઉ)ુD  -1 9662242139

118
[ી અરિવ/દ રતીલાલ વાદ� : 17805 

(દાણીલીમડા-2 : 16366 - કાયમી )

9 શ7કત સોસાયટ�, 
દાણીલીમડા 9924793416 જમાલ�રુ ઝોન ઉ3મેસલમા નજOલુહસન 

અ(સાર� ચડંોળા ઉ)ુD  -1 9998718532

119
મેવાત કં. કો. ઓ. સો. લી. : 17836 

(દાણીલીમડા-6 : 16370 - કાયમી )

)ુકાન ન-ં૫-૩૭૬ ગજંશહ�દ 
કKAતાન સામે, દાણીલીમડા 9327964618 જમાલ�રુ ઝોન નસર�નબા� ુ

મોહમંદ?લુતાન શેખ ચડંોળા ઉ)ુD  -1 9428737324

120
મહ'(Hભાઈ �લુસીભાઈ મકવાણા : 17810 

(દાણીલીમડા-3 : 16367 - કાયમી )

365/4/8/1 મ� ુપાકD 
સોસાયટ�, હષDદ કોલોની 
પાસે, દાણીલીમડા

8128857929 જમાલ�રુ ઝોન મદ�નાબ�ુ ંમો.યાસીન 
શેખ 

ચડંોળા ઉ)ુD  -1 9714075053

121
કાલાવાડ�યા Iેમલ મન?ખુભાઇ : 17889 

(નારોલ-3 : 16394 - કાયમી )

૧-મા^ુતી મોટસD 
સિવuસબાPુમા નારોલ-

વટવા રોડ નારોલ વટવા 
રોડ

9924779821 જમાલ�રુ ઝોન લીયાકતઅલી મો.|ુસેન 
શેખ ચડંોળા ઉ)ુD  -1 9099508434
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122
)ુરર' અદન મ7હલા ઉ.સ.મડંળ� લી. : 17845 

(દાણીલીમડા-8 : 16372 - કાયમી )

250/1 િતરકરવાસ, પાણીની 
ટાકં� પાસે, દાણીલીમડા 9426526897 જમાલ�રુ ઝોન શેખ ઝફWિ�સા અ.નબી ચડંોળા ઉ)ુD  -2 8347311261

123
(j ુજનતા કં.કો.ઓ.સો.લી. : 17873 (Pુના 
જકાતનાકા - નારોલ-2 : 16385 - કાયમી )

ડ�-૫, (j ુશાહ'આલમ રો 
હાઉસ, બેરલ માક�ટના 
ખાચંામા ંનબીનગર, 

દાણીલીમડા

9723887378 જમાલ�રુ ઝોન 7રઝવાનાબા� ુj?ુફુભાઈ 
છ�પા ચડંોળા ઉ)ુD  -2 9974924028

124
ચૌહાણ ભરતYુમાર મગનલાલ : 17815 

(દાણીલીમડા-5 : 16369 - કાયમી )

૩ રો7હત પટ'લ કોલોની, 
દાણીલીમડા 9624033255 જમાલ�રુ ઝોન ઝ7કયા મો.ઝકર�યા 

�સાર� ચડંોળા ઉ)ુD  -૨ 9714602643

125
થેરાણી ઈsરભાઈ �લુસીદાસ : 17972 

(Yુબેરનગર-13 : 17196 - કાયમી )
4 એફ વોડD Yુબેરનગર 9898141677 નરોડા ઝોન [ી Iશાતં મોતીલાલ 

નૈનાણી
છારાનગર 
-જુરાતી 1 8140186353

126
જવાહરિસ/હ 7રફjBુ મડંળ : 17898 

(Yુબેરનગર : 17182 - કાયમી )

૪૬, દ'વલાલી બJર, 

Yુબેરનગર.
9904824541 નરોડા ઝોન [ી દ'વે(Hિસ/હ મહ Hિસ/હ 

Jડ'J
છારાનગર 
-જુરાતી 1 9723004647

127
(j ુજનતા કં. કો. સો. લી. : 17848 (જમાલ�રુ-

13 : 16925 - કાયમી )

૨૮૦-૨૦-એ-૧,}લોટ ન-ં

૧૦૧ સોમનાથ `દુરનો 
આરો, જમાલ�રુ

9924987597 જમાલ�રુ ઝોન અ6)ુલગ�ર બા+ભુાઇ 
શેખ જમાલ�રુ ઉ-1 9725042102

128

ધી ઉCકષD \'ડ�ટ એ(ડ સ}લાયસD 
કો.ઓ.સો.લી. : 17884 (જમાલ�રુ-14 : 16926 - 

કાયમી )

૨૭૮ સેવાસદન, જગદ�શ 
મદં�ર પાસે, જમાલ�રુ 9429618958 જમાલ�રુ ઝોન મેરાજબા�ુ ંસhJદ|ુસેન 

Jફર� જમાલ�રુ ઉ-1 9714651919

129
-ુ̂ ુ?ખુદાસ �ાહક સ. મ.ં લી. : 17843 

(જમાલ�રુ-12 : 16923 - કાયમી )

30/85/24/16 મહાજનનો 
વડંો જમાલ�રુ 9825734122 જમાલ�રુ ઝોન શાહ�નજહા ંઅનવરખાન 

પઠાન જમાલ�રુ ઉ-1 9974024142

130
મોટાબબંા કો. ઓ. સો. લી. : 17824 (જમાલ�રુ-

10 : 16921 - કાયમી )

૩૯૧૪. મોટાબબંા ચોક, 

જમાલ�રુ 9375421721 જમાલ�રુ ઝોન શ-ફુતાબા�ુ ંફખW¡�ન 
શેખ જમાલ�રુ ઉ-1 9712987237

131
7કમસરવાલા હાB મહમંદ રમJનીભાઈ : 

17798 (જમાલ�રુ-2 : 16912 - કાયમી )

597/3/1 કોટની રાગં 
આAટોડ�યા દરવાJ 9327940235 જમાલ�રુ ઝોન મેહW�ીશા ંઅયાઝએહમદ 

¢હોરા જમાલ�રુ ઉ-4 9624082786

132
ધી સાદ�ક કં. કો. ઓ. સો. લી. : 17822 

(જમાલ�રુ-8 : 16918 - કાયમી )

૪૫૯૯-૧, 

માWવાસ,3j.ુશાળાન.ં૧૧-

૧૨, પાસે, જમાલ�રુ
9377197454 જમાલ�રુ ઝોન અ6)ુoલાહ ઇAહાક ખોડા જમાલ�રુ ઉ-4 9737664760
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133
છ�પા શફ�મોહમંદ ?લુેમાનભાઈ : 17812 

(જમાલ�રુ-4 : 16914 - કાયમી )
1493 સXધીવાડ જમાલ�રુ 9824370483 જમાલ�રુ ઝોન -લુામર?લુ કાસમભાઇ 

શેખ જમાલ�રુ ઉ-4 6351953120

134
ખટ�ક રા|ુલ જગદ�શભાઇ : 17816 

(જમાલ�રુ-5 : 16915 - કાયમી )

1793 મ£છ�પીરની દરગાહ 
જમાલ�રુ 9824430230 જમાલ�રુ ઝોન રશીદાબીબી શફ�મોહમંદ 

છ�પા જમાલ�રુ ઉ-4 9510878866

135
િનલા� કનૈયાલાલ મોદ� : 17817 (જમાલ�રુ-

6 : 16916 - કાયમી )

2008 કડ�યાશેર�ના નાક', 
જમાલ�રુ 9824135775 જમાલ�રુ ઝોન હસરતબા�ુ ંઅ6)ુરD હ'માન 

પઠાન જમાલ�રુ ઉ-4 8758433870

136
મહ'+બુ કં. કો. ઓ. સો. લી. : 17823 (જમાલ�રુ-

9 : 16919 - કાયમી )

૪૭૦૭-૬ શારદા ચાલ, 

ખમાસા 9879336236 જમાલ�રુ ઝોન વહ�દાબા�ુ ંj�ુસુભાઇ 
બરફવાલા જમાલ�રુ ઉ-6 7623850915

137
રંગર'જ આર�ફ ઇકબાલભાઇ : 20290 

(ઈસન�રુ-3 : 16399 - કાયમી )

)ુકાન ન.ં ૫, Yૃ=ણYુંજ 
સોસાયટ�ના IવેશHાર 
ઉપર સરદારચોક, ઇસન�રુ,

8866664066 જમાલ�રુ ઝોન શૌકત |ુસેન જભા જમાલ�રુ ઉ-8 9824587967

138
રંગર'જ િનલોફરબા� ુઇકબાલભાઇ : 20292 

(શાહઆલમ-5 : 16381 - કાયમી )

27/A, )ુ.ન.ંG-12 શાહઆલમ 
કો3પલે�, પી.એ(ડ ટ�. 
કોલોની પાસ,ે શાહઆલમ

9925134785 જમાલ�રુ ઝોન ઝોહરાબીબી હાBમોહમંદ 
આલોટવાલા જમાલ�રુ ઉ-8 9725502205

139
મેવાત કં(�. કો. ઓ. સો.લી. : 17875 (Pુના 
જકાતનાકા - નારોલ-4 : 16387 - કાયમી )

૧-૨ હજરત કલદંરનગર, 

કાશીરામ ફ'કટર�ના 
ખાચંામા,ં નારોલ

9537334717 જમાલ�રુ ઝોન રઝીયાબા�ુ ંફક�રમોહમદ 
મન?રુ� જમાલ�રુ ઉ-8 9898599816

140
ગૌરાગં અિનલભાઇ ઓઝા : 17481 (રાય�રુ-4 

: 16297 - કાયમી )

૧૮૧૧-૧ હBરાની પોળ, 

રાય�રુ 
હBરાનીપોળ,રાય�રુ 
રાય�રુ

9428089725 ખા7ડયા ઝોન પટ'લ ભરતીબેન ક'. જમાલ�રુ 
-જુ.શાળાન ં- ૪ 7016396370

141
અમદાવાદ 3j.ુફાયર Kીગેડ કો.ઓ.સો.લી. : 
17471 (દાણાપીઠ-3 : 16291 - કાયમી )

O.ુદાણાપીઠ,ફાયર Kીગેડ 
ક3પાઉ(ડ. દાણાપીઠ રાયખડ 9429521240 ખા7ડયા ઝોન ચૌહાણ િમના�ીબેન બી. જમાલ�રુ 

-જુ.શાળાન ં-૧૬ 9567142052

142
સજંયYુમાર કા(તીલાલ મોદ� : 17483 

(રાય�રુ-2 : 16293 - કાયમી )

૮૭-૩,ઘડ�યાળ��ુ ંડહ'p ુ,ં 
મક'ર�વાડ, નાઇવાડા સામે, 
મક'ર�વાડ

9825921264 ખા7ડયા ઝોન પરમારચદંાબેન એન.
જમાલ�રુ 
-જુ.શાળાન ં-૧૬ 8511204506

143
Iગિતચોક ક.કો.સો.�લ. : 17484 (રાયખડ-2 : 

16954 - કાયમી )

2083-B, 1350 Iગિતચોક 
સોસાયટ� સામે રાયખડ 9898753569 ખા7ડયા ઝોન શાહ ?િુનલભાઇ એચ.

જમાલ�રુ 
-જુ.શાળાન ં-૪ 9427049106
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144
ઈKાહ�મ OસુાB : 17538 (િમoલતનગર : 

15955 - કાયમી )

283-284-1-65 

િમoલતનગર, મીરા િસનેમા 
રોડ,

7600429942 મણીનગર ઝોન સઇદાબા�ુ ં
મોહમંદસલીમ શેખ જમાp�ુરુ ઉ-14 9428414184

145
યાસીનભાઈ વી. રંગર'જ : 17555 

(િમoલતનગર-2 : 15957 - કાયમી )

23 Iગિત નગર સોસાયટ� 
મણીનગર 9427321786 મણીનગર ઝોન નાહ'દાબા�ુ ં-લુામ|ુસેન 

પઠાણ જમાp�ુરુ ઉ-6 9662194841

146
પટણી ચીમનલાલ પોપટલાલ : 17276 

(રામેsર મહાદ'વ-3 : 16509 - કાયમી )

138-3289-1 -જુરાત 
હાઉિસ/ગ બોડD મેઘાણીનગર 9898180996 અસારવા ઝોન આનદં I�લાબેન એમ.

જહાગંીર�રુા  
-જુ. શાળા ન.ં ૨ 9427408890

147
િવમલYુમાર Iેમચદંભાઈ ]ન : 17292 

(રામેsર મહાદ'વ-4 : 16510 - કાયમી )

૪ અરિવ/દનગર સોસાયટ�, 
મેઘાણીનગર.

9723618978 અસારવા ઝોન  પટ'લ સગંીતાબેન એમ.
જહાગંીર�રુા -જુ. 

શાળા ન ં-૧ 9429028300

148
ખોડ�યાર �ા.સ.ભ.ંલી.(ભકતીનગર) : 17597 

(રામરા<યનગર-3 : 15780 - કાયમી )

1-� ૃદંાવન શોપXગ 
સે(ટર,િશવપાકઁ સામે 
રામરા<યનગર ઓઢવ

9824073819 વટવા ઝોન શમ�લાબેન પરમાર B આઇ ડ� સી 
,ઓઢવ 2 9925161466

149
[ી ગોપાલક �ા.સ.ભડંાર શાખા-1 : 17493 

(રામોલ -5 : 15836 - કાયમી )

3 Yુ=ણદશDન સોપXગ સે(ટર, 

Jમફળવાડ�, 9825732179 વટવા ઝોન મPંુલાબેન પટ'લ B આઇ ડ� સી 
,ઓઢવ 2 9979079868

150
નાગ7દપ સેવા સહકાર� rAટ : 17492 

(મહાદ'વનગર ટ'કરો : 15797 - કાયમી )

એ-98 આિશuવાદ શોપXગ, 

અજયટ'નામે(ટ,િવ-1 વ�ાલ 
રોડ

9824946911 વટવા ઝોન વદંનાબેન પટ'લ B આઇ ડ� સી 
,ઓઢવ 2 8200470108

151
?િુમત �ા. સ. ભડંાર : 17428 (ઓઢવ-14 : 

16306 - કાયમી )
101 જનતાનગર ઓઢવ 9898008638 ર�ખયાલ ઝોન [ી મનોજYુમાર 

પારસનાથ ચ�વુ�દ�
B.આઈ.ડ�.સી.ઓઢ
વ ૧ 9974007370

152
?િુમત �ાહક સહકાર� મડંળ� લી. : 17421 

(ઓઢવ-17 : 16311 - કાયમી )
248 જનતાનગર ઓઢવ 9898008638 ર�ખયાલ ઝોન [ી મો. રઈસ મો. ઇદર�શ 

મ(?રૂ�
B.આઈ.ડ�.સી.ઓઢ
વ ૧ 7820007804

153
?રુ'શYુમાર k. અ�વાલ : 17432 (ઓઢવ-2 : 

16269 - કાયમી )

C-1-2 � ૃદંાવન 
શો.સે(ટર,િવરાટ નગર 
ઓઢવ

8128586563 ર�ખયાલ ઝોન [ી દદનIસાદ 
અયો�યાIસાદ યાદવ

B.આઈ.ડ�.સી.ઓઢ
વ ૧ 7359930320

154
પટ'લ IિતકYુમાર નગીનભાઈ : 17372 

(ર�ખયાલ : 16117 - કાયમી )

264-16 પરમાનદંની 
ચાલીના નાક', ર�ખયાલ 
ર�ખયાલ

8141439141 ર�ખયાલ ઝોન  I7દપYુમાર નાથાલાલ 
રા<ય-ુ̂ ુ ઠ�રનગર -જુ .1 7567080660
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155
પટ'લ Oકુ'શYુમાર બાલચદંભાઈ : 17385 

(ર�ખયાલ-9 : 16145 - કાયમી )

30 I��oલતસો.ના 
નાકં',ર�ખયાલગામ ર�ખયાલ 9825616005 ર�ખયાલ ઝોન  કoપેશYુમાર નાનાલાલ 

પટ'લ ઠ�રનગર -જુ .1 9099870711

156
િમલન �ાહક સહકાર� ભડંાર : 17403 

(ર�ખયાલ-16 : 16154 - કાયમી )

54 kઠાલાલ Yુંભારની 
ચાલી ર�ખયાલ 9426378692 ર�ખયાલ ઝોન  7હતેશભાઇ રામાભાઇ 

?તુર�યા
ઠ�રબાપાનગર 
��ેB શાળા ન.ં 1

7878442230

157
રામીચાલ કં. કો. ઓ. સો. લી. : 17377 

(ર�ખયાલ-5 : 16122 - કાયમી )

4 નવો વાસ, ર�ખયાલ 
ગામના નાક'◌ે◌ૅ◌ૅ ર�ખયાલ 9825850327 ર�ખયાલ ઝોન ર�ટાબેન §ારકાદાસ પટ'લ ઠ�રબાપાનગર 

-જુ. શાળા ન.ં ૨ 9909514810

158
�બાB કં.કો.સો.લી : 17918 (ઠ�રબાપાનગર-

2 : 17211 - કાયમી )
51-4 ઠકકરબાપા નગર 9998325410 નરોડા ઝોન [ી અિsનીYુમાર 

[ીબ£ચા પાડં'ય
ઠ�રબાપાનગર 
7હ/દ�-1 9724502320

159
ધી દ7રયા�રુ ક. કો. ઓ. સો. લી. : 17455 

(દ7રયા�રુ-4 : 16203 - કાયમી )

)ુકાન વાડ�ગામ 
ભાભાનીપોળ,દ7રયા�રુ 9925791010 કાp�ુરુ ઝોન  દવે વૈભવીબેન બી. દ7રયા�રુ  -જુ. 

શાળા ન ં-૧૨ 9712940847

160
મોહમદં Oનુાફ મોહમદં મXયા : 17461 

(કાp�ુરુ-5 : 16194 - કાયમી )

ચારવાટ, દ7રયા�રુ, 

અમદાવાદ ડાડં�યાવાડ 
દ7રયા�રુ

9327626862 કાp�ુરુ ઝોન સમીરઅલી 
મોહમંદઉAમાન મોમીન દ7રયા�રુ ઉ-૨ 9979508856

161
નસીબ સહકાર� �ા. સ. ભ.ં લી. : 17398 

(બા�નુગર-9 : 16207 - કાયમી )

43-7 ઉમેદOખુીની ચાલી, 
ર�ખયાલ 9879257933 ર�ખયાલ ઝોન Oસુ�ા એમ શેખ દ7રયા�રુ ઉ-૨ 9687227488

162
તા�બશ કં. કો. ઓ. સો. લી. : 17396 (ર�ખયાલ-

15 : 16153 - કાયમી )

131 રહ'મત 
નગર,?ુદંરમનગર ર�ખયાલ 9898718842 ર�ખયાલ ઝોન ઝર�નાબા�ુ ંનાઝીમઅલી 

સૈયદ દ7રયા�રુ ઉ-૨ 6352181421

163
નસીબ �ા.સ.ભડંાર : 17395 (ર�ખયાલ-14 : 

16151 - કાયમી )

501 �રુનગર, ર�ખયાલ 
ર�ખયાલ 9879257933 ર�ખયાલ ઝોન શબાનાબા�ુ ંઆર�ફખાન 

પઠાન દ7રયા�રુ ઉ-૨ 9904521193

164
દર�યા�રુ કં. કો. ઓ. સો. લી. : 17775 

(દ7રયા�રુ : 16253 - કાયમી )

હઠ�ના 
ચોરાપાસે,દર�યા�રુ,અમદા
વાદ હઠ�ના ચોરા દ7રયા�રુ

9925791010 શાહ�રુ ઝોન OAુતાક j?ુફુભાઇ 
કાpBુવાલા દ7રયા�રુ ઉ-૨ 9824414262

165
સૈયદ આબેદાબા� ુઅ.Oનુાફ : 17463 

(કાp�ુરુ-6 : 16196 - કાયમી )

3185-1 ડાડં�યાવાડ 
ડબગરવાડ,દ7રયા�રુ 9825549717 કાp�ુરુ ઝોન �Jુરા મોિનકાબેન એ.

દ7રયા�રુ -જુ. 

શાળા ન ં- ૧૬ 9974007844
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166
સઘંવી નયનYુમાર જયિંતલાલ : 17800 

(દાણીલીમડા : 16365 - કાયમી )

000/46/15/5 સહJનદં 
સોસાયટ� દાણીલીમડા 9428113088 જમાલ�રુ ઝોન નઝીરએહમદ 

|ુસેનઅહ'મદ અન�રુ દાણી ઉ)ૂD  -1 9714566968

167
જય7હ(દ �ા. સ.ં ભડંાર લી. : 17840 

(દાણીલીમડા-7 : 16371 - કાયમી )

36 મગંલ િવકાસ સોસાયટ� 
દાણીલીમડા 9924278003 જમાલ�રુ ઝોન

એહમદ 
મોoવીઅ6)ુલસSાર 
ભાગલીયા

દાણી ઉ)ૂD  -4 98243400636

168
વા?દુ'વ એમ. અડવાણી : 18959 

(દાણીલીમડા-4 : 16368 - કાયમી )

૪૬-૫ ઠાકોરવાસ, 

દાણીલીમડા 9824151182 જમાલ�રુ ઝોન નસીમઅlતર 
�લયાકતઅલી શેખ િસપાઇ દાણી ઉ)ૂD  -4 9909166709

169
[મBવી િવકાસ મડંળ : 17839 (Pુના 
જકાતનાકા - નારોલ : 16384 - કાયમી )

સવ� ન-ં૧૦૯ પૈક� 
ફtઝલપાકD , Pુના જકાત 
નાકા સામે, દાણીલીમડા, 
નારોલ રોડ

9601953822 જમાલ�રુ ઝોન અનસ િસરાજ )ુરવેશ દાણી ઉ)ૂD  -4 9426180989

170
ચૌહાણ મગનલાલ હ�રાલાલ : 17809 

(બહ'રામ�રુા-5 : 16345 - કાયમી )

5 ફક�રOખુી એAટ'ટ,3j.ુAYુલ 
સામે, બહ'રામ�રુા 9624034600 જમાલ�રુ ઝોન સોલકં� Iિત�ાબેન એ.

દાણીલીમડા -જુ. 

શાળા ન.ં 6
8347924099

171
[ી મદનિસહ અજયિસહ સીસોદ�યા : 17769 

()ુધેsર-8 : 16540 - કાયમી )

૩૧૩-૫-૨, માAતરની 
ચાલી,તાવડ��રુા, )ુધેsર 9725882911 દ7રયા�રુ ઝોન |ુસેનશાહ જહાઝંેબ પઠાન )ુધેsર ઉ)ૂD  - 1 7383402294

172
ઠાYુર માનવે(Hિસ/હ સાહબિસ/હ : 17758 

()ુધેsર-5 : 16537 - કાયમી )

53-51-3 

પતરાવાલીચાલી,જjપુીટર 
મીલપાસે )ુધેsર

9998158300 દ7રયા�રુ ઝોન �રુજહાબંીબી 
હાBમોહમંદ �બસોરાવાલા )ુધેsર ઉ)ૂD  - 1 7383478859

173
વાઘેલા નર'(H ?રુ'શભાઇ : 17765 ()ુધેsર-6 : 

16538 - કાયમી )

૬૬-બી મોદ�ની ચાલી 
મહાકાલી મ7ંદર પાસે 
)ુધેsર, અમદ

9824284409 દ7રયા�રુ ઝોન સમીરાબા�ુ ં7હસાO¡ુ�ન 
સૈયદ )ુધેsર ઉ)ૂD  - 1 9173891533

174
�રુો7હત ભરતYુમાર ગણેશમલ : 17460 

(કાp�ુરુ-4 : 16193 - કાયમી )
2163-2 ભડં'ર�પોળ કાp�ુરુ 9376110514 કાp�ુરુ ઝોન ઉવ�શ પટ'લ )ુધેsર 7હ/દ�-1 9558174668

175
ડાભી �બપીનYુમાર રામBભાઈ : 17299 

(કલાપીનગર-3 : 16494 - કાયમી )

૧-૨૨૧ શારદા AYુલની 
સામે, કલાપીનગર 9327701276 અસારવા ઝોન  રાયBભાઈ તલાભાઈ 

પગી
નરોડા -જુ. શાળા 
ન.ં 1

7383015316

176

િશવ શ7કત માનવ. િવકાસ સઘં : 17288 

(અિનલ AટાચD (બા�નુગર)-4 : 16527 - 

કાયમી )

૧૨ રાધે કો3પલે�, 

સજંયનગર પાસે અનીલ 
AટાચD

9374557493 અસારવા ઝોન મીતાબેન 7દપકભાઇ 
પટ'લ

નરોડા -જુ. શાળા 
ન.ં ૨ 9925249322
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177
મહાવીર ક.કો.સો.લી. : 17249 (સરસ�રુ : 

16528 - કાયમી )

1-01 ચાOુડંા 3j ુહ'oથ 
yવાટસD ચાOુડંા 9712399846 અસારવા ઝોન પાયલબેન પી રાવલ નરોડા -જુ. શાળા 

ન.ં ૪ 9714211122

178
વારાહ� અ��ણૂાD કં.કો.ઓ.સો.લી. : 17252 

(નરોડા રોડ-2 : 16519 - કાયમી )

િવજયમીલ સામે, નરોડા 
રોડ,

9638375658 અસારવા ઝોન [ી અિન^ુ¨િસ/હ 
7કશોરિસ/હ વાઘેલા નરોડા -જુ.1 8980022174

179
આદશD સવ©દય કં. કો.. ઓ.. સો.. લી. : 17254 

(અિનલ AટાચD (બા�નુગર) : 16523 - કાયમી )

અિનલ AટાચDમીલ 
સામે,અિનલરોડ 9737408991 અસારવા ઝોન [ી ચHંકાતં િશવરામ 

પટ'લ નરોડા -જુ.1 9662518970

180
મોદ� ખાના કં. કો. ઓ. સો. લી. : 17257 

(નરોડા રોડ-3 : 16521 - કાયમી )

62-63, ટ'કરાવાળ� ચાલી, 
નરોડા રોડ 9909944388 અસારવા ઝોન  ઉમેશYુમાર ગોિવ/દભાઇ 

પરમાર
નરોડા રોડ -જુ. 

શાળા ન.ં ૧ 9898191230

181
[ી મા ં)ુગાD સચંાલીત સેવા rAટ : 17359 

(ઉAમાન�રુા : 16195 - કાયમી )

૨૦૯૧-

ઉAમાન�રુાગામ,ટ'કરાપર 9327168615 સાબરમતી ઝોન ભાવનાબેન ?થુાર નવાવાડજ શા.ન.ં1 9725021566

182
નવ -જુરાત કં.કો.સો.લી. : 17304 (Pુના 
વાડજ : 16058 - કાયમી )

284-2 Pુનાવાડજગામ, 

Pુનાવાડજ 9428806423 સાબરમતી ઝોન હિષuદાબેન ભાવસાર નવાવાડજ શા.ન.ં1 7802844014

183
િવજય કં.કો.સો.લી. : 17340 (ચHંભાગા-3 : 

16191 - કાયમી )

બી-૬, રાજર'સીડ(સી, 
નવાવાડજ 9376555307 સાબરમતી ઝોન હ'તલબેન પટ'લ નવાવાડજ શા.ન.ં1 9173435170

184
પટણી હસંાબેન જયતંીલાલ : 17356 (નવા 
વાડજ-8 : 16108 - કાયમી )

૨, પ7ર[મ કો3પ., વાડજ 9904473885 સાબરમતી ઝોન અ^ુણાબેન પટ'લ નવાવાડજ શા.ન.ં1 9909908032

185
નૈલેશYુમાર ગોિવ/દભાઈ : 17993 (સૈજ�રુ-12 : 

17399 - કાયમી )
40 �Yુર સોસા. Yૃ=ણનગર 8735911476 નરોડા ઝોન મનીષાબેન પટ'લ નવાવાડજ શા.ન.ં9 8200556859

186
નવકાર Iો.AટોસD : 17346 (નારણ�રુા-5 : 

16134 - કાયમી )

72/1/1 હ'પીહોમ એપાટDમે(ટ 
નારણ�રુા નારણ�રુા 9824912501 સાબરમતી ઝોન Bગીશાબેન પચંાલ નવાવાડજ શા.ન.ં9 9879378177

187
રામરCન રાિધકાIસાદ શમાD : 17339 

(સોલારોડ : 16161 - કાયમી )

S/24/1/2 મગંલOતૂ� 
એપાટDમે(ટ નારણ�રુા 9979432458 સાબરમતી ઝોન �Jૂબેન પટ'લ નવાવાડજ શા.ન.ં9 9909051509



Sr No. ���.��.��к��	� ��� ���.��.��к��	� ����� ������ ��� ���	� ��� િશ�ક�ુ ંનામ શાળા�ુ ંનામ મોબાઇલ નબંર

188
ગJનદં Aટોસૅ : 17733 (નવરંગ�રુા-2 : 

15897 - કાયમી )
1620 ઠાકોરવાસ નવરંગ�રુા 9879955212 એ�લસ�Kજ ઝોન નીતાબેન મોહનભાઇ 

પટ'લ
નારણ�રુા શાળા 
ન.ં2

9979591514

189
(j ુહરિસ�ધ અનાજ ભડંાર : 17705 (પાલડ�-
6 : 15888 - કાયમી )

પરબડ� પટ'લવાસ કોચરબ 9998514749 એ�લસ�Kજ ઝોન હષાબેન  એચ , જોષી નારણ�રુા શાળા 
ન.ં4

7383148965

190
િવ�લુ અચરતલાલ IJપિત : 17869 

(ઈસન�રુ-8 : 16405 - કાયમી )

િવશાલ નગર, મહાવીર 
AYુલની પાછળ, ઈસન�રુ,

9377772403 જમાલ�રુ ઝોન મનોહર એમ ખેરનાર નારોલ -જુરાતી 
શાળા ન.ં 1

8160291453

191
શાહ નયનYુમાર ઈ(Hવદન : 17879 

(ઈસન�રુ-11 : 16408 - કાયમી )

૨૯૫, ઠાકોરવાસ, રામદ'વ 
પીરના મ7ંદર સામે, 
ઇસન�રુ

9924216201 જમાલ�રુ ઝોન નયનાબેન એસ.પટ'લ નારોલ -જુરાતી 
શાળા ન.ં 1

9725734102

192
વાધેલા J-િૃતબેન ધમ�(Hભાઇ : 17890 

(નારોલ-4 : 16395 - કાયમી )

૮, માધવનગર,નારોલ કોટD 
પાછળ, શા(તીનગર, નારોલ 9377379670 જમાલ�રુ ઝોન ર�ટાબેન રાણ�રુા નારોલ -જુરાતી 

શાળા ન.ં2
9724321331

193
શાહ નીશાબેન ?રુ'શYુમાર : 17862 (ઈસન�રુ-

4 : 16400 - કાયમી )

૧૮, રામેRવર શોપXગ 
સે(ટર, ઇસન�રુ 9904722367 જમાલ�રુ ઝોન પાWલબેન પટ'લ નારોલ -જુરાતી 

શાળા ન.ં2
9327428872

194
?રુભી ક(ઝjમુસD કો.ઓ.સો.લી. : 17882 

(નારોલ-2 : 16393 - કાયમી )

)ુ.ન,૧૨-૧૩, 

?યુનગર,�+Jુ ફ'કટર�ની 
પાછળ, નારોલ

9924451985 જમાલ�રુ ઝોન નયનાબેન પટ'લ નારોલ -જુરાતી 
શાળા ન.ં2

9328787442

195
હર'શYુમાર િવધોમલ : 17951 (સરદારનગર-3 

: 17354 - કાયમી )

385-B િસ/ધી કોલોની 
સરદારનગર 9914747750 નરોડા ઝોન હ'તલબેન k રાવલ નોબલનગર -જુ. 

શાળા ન.ં ૧ 7984516763

196
આ|ુJ જોનીભાઇ જગદ�શભાઇ : 21116 

(હાસંોલ : 17347 - કાયમી )

નવાઘર ઠાકોરવાસ, હાસંોલ 
સરદારનગર 9998940333 નરોડા ઝોન પ�ાબેન ક'.પટ'લ નોબલનગર -જુ. 

શાળા ન.ં ૨ 9909187060

197
લતાબેન મોહનલાલ માખીJ : 18003 

(સરદારનગર-8 : 17368 - કાયમી )

}લોટ-265 રમેશદS 
કો.સામે સરદારનગર 9723528481 નરોડા ઝોન રમેશભાઈ એમ પટ'લ નોબલનગર -જુ. 

શાળા ન.ં 2
9426035624

198
કમલેશYુમાર ચા�ંુમલ દ'વનાની : 21022 

(નોબલનગર-4 : 21824 - કાયમી )

37/1 પૈક� 22 ?ભુષનગર, 

કોત�રુ વોટર વકDસ પાસે 
નોબલનગર

9913911426 નરોડા ઝોન �વૂ�શYુમાર પી પચંાલ નોબલનગર -જુ. 

શાળા ન.ં ૩ 8866118415
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199
દ'વનદાસ હોતચદં : 17947 (હ�રાવાડ�-2 : 

17416 - કાયમી )

4 આસોપાલવ સોસા 
હ�રાવાડ�,સૈજ�રુબોઘા 9904562272 નરોડા ઝોન આ7દCય રમેશભાઇ ચૌહાણ નોબલનગર -જુ. 

શાળા ન.ં ૩ 9998885027

200
કરશનB હોથાB : 17995 (સૈજ�રુ-14 : 

17406 - કાયમી )
પરબડ� વાસ.,સૈજ�રુ 9601498447 નરોડા ઝોન B�ેશભાઈ એમ પટ'લ નોબલનગર -જુ. 

શાળા ન.ં 4
8905036818

201
કોમલબેન િશવYુમાર ટહ'oયાણી : 18006 

(હ�રાવાડ�-5 : 17421 - કાયમી )

૪-૫-ધનલdમી 
સોસા,મહાવીર 
નગર,7હરાવાડ�,સૈજ�રુબોઘા
,

9825066108 નરોડા ઝોન કનૈયાલાલ આર પટ'લ નોબલનગર -જુ. 

શાળા ન.ં 4
9426575581

202
�જના મ7હલા �ાહક સહ.ભડંાર : 17915 

(ભાગDવ રોડ : 17329 - કાયમી )

જય �બેનગર સૈજ�રુ 
બોઘા 9228135100 નરોડા ઝોન મહ'શYુમાર વી પટ'લ નોબલનગર -જુ.2 9724028321

203
રાઠોડ અજયYુમાર ન)ંુભાઈ : 17999 (સૈજ�રુ-

15 : 17410 - કાયમી )

18 પાવDતી પાકD 
સૈજ�રુબોઘા 9426516472 નરોડા ઝોન �ચરાગYુમાર િવજયભાઇ 

િEવેદ� નોબલનગર -જુ.૩ 9723054053

204
નર'શ ઉદાB {નુારા : 17952 (સૈજ�રુ-5 : 

17383 - કાયમી )

રાજલdમી સોસા. 
સૈજ�રુબોઘા 9825622736 નરોડા ઝોન હરદ�પભાઈ k પટ'લ નોબલનગર -જુ.4 7574860820

205
પરમેsર�બેન િવ^ુમલ : 17956 (Yુબેરનગર-8 

: 17190 - કાયમી )

6-B-119 રાJવીર રોડ 
Yુબેર નગર 9328180525 નરોડા ઝોન [ી રણBત રમેશભાઈ 

ચૌધર�
નોબલનગર 
7હ(દ� 2 9409339727

206
મહ'(H લdમીચદં ]ન : 17600 (રાk(H પાકD -4 

: 15788 - કાયમી )

૮, રાજરCન શોપXગ સે(ટર, 

ઓઢવ.
9429621755 વટવા ઝોન દ�ાબેન મોદ� �ુ̂ ુષોSમનગર 1 9904293363

207
પટ'લ મ�ભુાઈ નાથાલાલ : 17571 (રાk(H 
પાકD -2 : 15785 - કાયમી )

ડ�-60 માWિતધામ સોસાયટ�, 
ઓઢવ 9998510573 વટવા ઝોન દ�પમાલા બેન મોદ� �ુ̂ ુષોSમનગર 1 6352023068

208
કOબુેન જયિંતભાઈ પટ'લ : 17525 

(અ+ુDદાનગર : 15790 - કાયમી )
4 ગીર�Yુંજ કોલોની, ઓઢવ 9925365065 વટવા ઝોન ધિમuqઠાબેન પચંાલ �ુ̂ ુષોSમનગર 2 9712963864

209
પટ'લ િવનયYુમાર મ�ભુાઈ : 17985 

(િવરાટનગર-2 : 17350 - કાયમી )

4-17 પરસોSમનગર 
િવરાટનગર 9898894040 નરોડા ઝોન [ી મહાવીરIસાદ 

રામદ�ન પાસી �WુષોSમ 7હ(દ� ૧ 9725004580
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210
મોદ� અરિવ/દYુમાર િવ�લદાસ : 17743 

(�ગરધરનગર : 14595 - કાયમી )

૪૬૩-૪૫ ગJનદં 
સોસાયટ� �ગરધરનગર 9904836638 દ7રયા�રુ ઝોન શાહ નીતાબેન B.

િIતમ�રુા   -જુ. 

શાળા ન ં-૧ 8154945526

211
ઇ(Hપાલ રªનુાથ ઓબેરોય : 17760 

(બળ�યાલીમડ�-3 : 16559 - કાયમી )

212-4-43 ઉSર -જુરાત 
પટ'લ સોસાયટ�, િવ-૨ 
બળ�યા લીમડ�, 
�ગરધરનગર

9376168829 દ7રયા�રુ ઝોન પટ'લ શીવાનીબેન એમ.
િIતમ�રુા   -જુ. 

શાળા ન ં-૧ 9099694872

212
પડંયા અશોકYુમાર ડાયાભાઈ : 17747 

(�ગરધરનગર-3 : 16555 - કાયમી )

466/43 માYુભાઈની 
ચાલી,હ�મુાન મ7ંદર સામે 
�ગરધરનગર �લુ. 

�ગરધરનગર

9426325672 દ7રયા�રુ ઝોન ચદંારાણા «�ાબેન વી. િIતમ�રુા -જુ. 

શાળા ન ં- ૩ 9427212285

213 શાહ શાતંાબેન કનૈયાલાલ : 22343 (ઈદગાહ િવAતાર-2 

: 16543 - કાયમી )

466/43 માYુભાઈની 
ચાલી,હ�મુાન મ7ંદર 
સામે �ગરધરનગર �લુ. 

�ગરધરનગર 9426325672

દ7રયા�રુ ઝોન ચૌધર�  િપ(ક�બેન બી. િIતમ�રુા -જુ. 

શાળા ન ં- ૩ 9574895538

214
શાહ ર�ટાબેન IિવણચHં : 17290 

(�ગરધરનગર : 16479 - કાયમી )

0-138-43 Iીતમ�રૂા 
સોસાયટ�, ગીરધરનગર.

9925721240 અસારવા ઝોન [ી 7હતેશYુમાર 
kશગંભાઈ ચૌધર� િIતમ�રુા 7હ/દ�-1 9428919801

215
-લુાબખાન હસનખાન પઠાણ : 17799 

(બહ'રામ�રુા-2 : 16341 - કાયમી )

1, સરદાર એAટ'ટ 
અoલાનગર, બહ'રામ�રુા 9824905306 જમાલ�રુ ઝોન ઉમરફાWક અહ'મદ કાpું બહ'રામ ઉ)ૂD  -1 9898138942

216
ર?લુખાન મહમંદખાન પઠાણ : 17796 

(બહ'રામ�રુા : 16340 - કાયમી )

૩૪૭ 
રામરહ�મનગર,ક'લીકો 
મીલ પાછળ બહ'રામ�રુા

9624522008 જમાલ�રુ ઝોન અ6)ુલરહ�મ 
અ6)ુલર'હમાન શેખ બહ'રામ ઉ)ૂD  -1 9725500750

217
સલીO¡ુ�ન એસ. શેખ : 17807 (બહ'રામ�રુા-3 

: 16342 - કાયમી )

૫-એ ગૌSમનગર 
સોસાયટ�, બહ'રામ�રુા 9925412548 જમાલ�રુ ઝોન -લુામદAતગીર 

-લુામઅહ'મદ શેખ બહ'રામ ઉ)ૂD  -5 9722646311

218
પઠાણ શ�ોબા� ુ-લુાબખાન : 17893 

(બહ'રામ�રુા-17 : 16364 - કાયમી )

૩૭૮ અપનાનગર, 

અoલાનગર બહ'રામ�રુા 9824905306 જમાલ�રુ ઝોન ?7ુફયાબા� ુ
મોહ3મદર�યાઝ કાઝી બહ'રામ ઉ)ૂD  -5 9898311089

219
(j ુસAંકાર કં. કો. સો. લી. : 17475 (રાયખડ-6 : 

16958 - કાયમી )

૧૯૭૩-સી-૫, રાયખડ 
મીલની ચાલી, 
રાયખડમીલની ચાલી 
રાયખડ

9824538975 ખા7ડયા ઝોન અમીન વૈશાલીબેન B.
બહ'રામ�રુા -જુ. 

શાળા ન ં-૫ 9824085464

220
ભા� ુAટોસD : 17474 (ગાધંીરોડ : 16303 - 

કાયમી )

૯૪-

૪,પતાસાપોળ,ખાડ�યા,અમ
દાવાદ પતાસાપોળ 
ગાધંીરોડ

9558252355 ખા7ડયા ઝોન ગઢવી ર�ટાબેન બી. બહ'રામ�રુા -જુ. 

શાળા ન ં-૫ 9426605054
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221
િવનાયક રજનીકા(ત મોદ� : 17486 

(સારંગ�રુ-3 : 16302 - કાયમી )

૧૭૮૬-એ-

૭,દોલતખાના,સારંગ�રુ 
એકતોડાની મABદ 
સારંગ�રુ,દોલતખાના

9898422139 ખા7ડયા ઝોન ચૌધર� નેહાબેન સી. બહ'રામ�રુા -જુ. 

શાળા ન ં-૫ 9428311138

222
વલમ મ7હલા કં. કો. સો. લી. : 17841 

(ખો7ડયારનગર-2 : 16374 - કાયમી )

૮, જયેશ નસDર� ક3પાઉ(ડ, 

નવા ઢોર બJર ચાર 
રAતા,ં ખોડ�યારનગર, 

બહ'રામ�રુા

9824905306 જમાલ�રુ ઝોન શોભના બેન એ. મેકવાન બહ'રામ�રુા -જુ. 

શાળા ન.ં 1
9925231173

223
ધી જનતા કં.કો.ઓ.સો.લી. : 17826 

(મPુરગામ-3 : 16930 - કાયમી )

21 દ'વડ�વાલા �બoડXગ 
ગીતા મ7ંદર 9428600651 જમાલ�રુ ઝોન ડા. રજની બાળા પી. પટ'લ બહ'રામ�રુા -જુ. 

શાળા ન.ં 1
9723133872

224
ધી જનતા કં. કો. ઓ. સો. લી. : 17830 

(મPુરગામ-4 : 16932 - કાયમી )

1044/3/159/C મPુરગામ 
બસ Aટોપ પાસ,ે ગીતા 
મ7ંદર

9426348717 જમાલ�રુ ઝોન 7હનાબેન k . પરમાર બહ'રામ�રુા -જુ. 

શાળા ન.ં 1
9913765942

225
સોનારા િવનોદભાઇ મોહનલાલ : 17808 

(બહ'રામ�રુા-4 : 16344 - કાયમી )

5/B ભગીરથ સોસાયટ� 
બહ'રામ�રુા 9824016714 જમાલ�રુ ઝોન નીલમબેન િવ. કનો7ડયા બહ'રામ�રુા -જુ. 

શાળા ન.ં 1
9428354678

226
ખEી ગોિવ/દભાઈ શકંરભાઈ : 17877 

(કાકંર�યા-2 : 16937 - કાયમી )

307/63/00/18/001/ટ� 
સોનીની ચાલ રાય�રુ 
દરવાJ બહાર, કાકંર�યા 
રોડ,

9722902892 જમાલ�રુ ઝોન �જનાબેન ગોપાલભાઈ 
પટ'લ

બહ'રામ�રુા -જુ. 

શાળા ન.ં 2
9909972989

227
[ીમતી પરમાર હ'મલતાબેન મ�ણલાલ : 

17891 (ખો7ડયારનગર-4 : 16376 - કાયમી )

૧૨૧-૨૩-૪, 3j.ુદબાણ 
ગોડાઉન સામે, 
ખોડ�યારનગર, બહ'રામ�રુા

9099368704 જમાલ�રુ ઝોન જોસનાબેન સોમાભાઈ 
Jદવ

બહ'રામ�રુા -જુ. 

શાળા ન.ં 2
8160598647

228
યાદવ બા+ભુાઇ ?રુજલાલ : 17887 

(બહ'રામ�રુા-16 : 16363 - કાયમી )

૭૪-૧૩-૧૩ સતંોષનગર, 

પીરાણારોડ બહ'રામ�રુા 9726112869 જમાલ�રુ ઝોન 7દપીકાબેન જનકYુમાર 
પટ'લ

બહ'રામ�રુા -જુ. 

શાળા ન.ં 2
7228094446

229
ધી મોડલ કં. કો. ઓ. સો. લી. : 17819 

(ખો7ડયારનગર : 16373 - કાયમી )

૭૮૮, દબાણ ગોડાઉન 
સામે, ખોડ�યારનગર, 

બહ'રામ�રુા
9377743439 જમાલ�રુ ઝોન અચDનાબેન આCમારામ 

ડાભી
બહ'રામ�રુા -જુ. 

શાળા ન.ં 2
9898546196

230
ધી મોડલ કં. કો. ઓ. સો. લી. : 17828 

(બહ'રામ�રુા-8 : 16349 - કાયમી )

૨-બી-એસ, બહ'રામ�રુા 
પોલીસ ચોક� પાસ,ે 

બહ'રામ�રુા
9377743439 જમાલ�રુ ઝોન J-તૃીબેન રાક'શભાઈ 

પટ'લ
બહ'રામ�રુા -જુ. 

શાળા ન.ં 2
9825579886

231
મકવાણા ર�(Yુ નવનીતભાઈ : 17818 

(કાકંર�યા : 16935 - કાયમી )

207 3j.ુશોપXગ 
સે(ટર,કાતંોડ�યા બગીચા 
સામે, લખનૌ 
જલેબીવાળાની 

9426412647 જમાલ�રુ ઝોન દ'િવયાનીબેન I`દુાસ 
Jદવ

બહ'રામ�રુા -જુ. 

શાળા ન.ં 2
8160600576
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232
Iકાશ કં. કો. ઓ. સો. લી. : 17829 (બહ'રામ�રુા-
9 : 16356 - કાયમી )

૦૦૦૯૪-૬૨ ધી �ીન \ોસ 
સોસાયટ�, જગદ�શ પાકD 
સો.પાસે, બહ'રામ�રુા

9825432567 જમાલ�રુ ઝોન Wપલબેન નીિતનYુમાર 
મોદ�

બહ'રામ�રુા -જુ. 

શાળા ન.ં 2
9428980029

233
[મBવી સમાજ �ા.સ.ભ.ંલી. : 17833 

(બહ'રામ�રુા-11 : 16358 - કાયમી )

૬૯-બી-૬૯ Bવણલાલની 
ચાલી,�ીનૉ\ોસ સોસા.સામે, 
બહ'રામ�રુા

9825689167 જમાલ�રુ ઝોન છાયાબેન ઉપે(Hભાઈ 
જોશી

બહ'રામ�રુા -જુ. 

શાળા ન.ં 2
9898597870

234
મેવાત કં. કો. ઓ. સો. લી. : 17820 

(બહ'રામ�રુા-6 : 16346 - કાયમી )

૮૧-૩, રામરહ�મનગર, 

અજમેરવાલા ક3પાઉ(ડ, 

બહ'રામ�રુા
8980985470 જમાલ�રુ ઝોન સરોજબેન 7કશોરભાઈ 

પાકD
બહ'રામ�રુા -જુ. 

શાળા ન.ં 2
9974164559

235
(j ુIકાશ �ાહક સહકાર� ભડંાર લી. : 17832 

(બહ'રામ�રુા-10 : 16357 - કાયમી )

૦૩૦૩-૫૭-૦૦૦૬-૦૦૧૯-

એન િવનય િવહાર 
સોસાયટ�, kઠાલાલની 
ચાલી, બહ'રામ�રુા

9638473078 જમાલ�રુ ઝોન 7કશોર� બેન રªવુીરભાઈ 
રાજ�તૂ

બહ'રામ�રુા -જુ. 

શાળા ન.ં 2
9825840240

236
(j ુઉદય �ા. સ. મડંળ� : 17477 (રાયખડ-5 : 

16957 - કાયમી )

૧૫૯૬-એ-૧, જવાહરચોક, 

રાયખડ રાયખડ 
જવાહરચોક

9924485090 ખા7ડયા ઝોન નીતીનભાઈ B ચૌધર� બહ'રામ�રુા -જુ. 

શાળા ન.ં 3
7778971335

237
મોડલ કં. કો. ઓ. સો. લી. : 17835 (બહ'રામ�રુા-
13 : 16360 - કાયમી )

૮૯-૧-૩ પરસોSમ 
Yુંભારની ચાલી, 
7હ(દ�શાળાની સામે, 
બહ'રામ�રુા

9377743439 જમાલ�રુ ઝોન ગીતાબેન એ.પરમાર બહ'રામ�રુા -જુ. 

શાળા ન.ં 3
8780777048

238
ખોડ�યારનગર �ાહક સ. ભડંાર : 17846 

(ખો7ડયારનગર-3 : 16375 - કાયમી )

117/118 ખોડ�યારનગર, 

?એુઝફામD બહ'રામ�રુા 9924451985 જમાલ�રુ ઝોન ર�ટાબેન આર. પટ'લ બહ'રામ�રુા -જુ. 

શાળા ન.ં 3
9426709947

239
િવશાલ ક(�. કો. ઓ.સો. લી. : 17834 

(બહ'રામ�રુા-12 : 16359 - કાયમી )

સવ� ન.ં૧૩ {નુાનો ભ�ો, 
પ7ર�ીતલાલનગર 
બહ'રામ�રુા

9898709502 જમાલ�રુ ઝોન કમલબેન એચ.વાઘેલા બહ'રામ�રુા -જુ. 

શાળા ન.ં 3
9426041381

240
[ી વિનતા મ7હલા �ાહક સહકાર� ભડંાર : 

17849 (બહ'રામ�રુા-15 : 16362 - કાયમી )

૮૫-૨૦૨, બ{ભુાઇ 
kઠાલાલની ચાલી, 
બહ'રામ�રુા

9824118574 જમાલ�રુ ઝોન રોશની બેન અ◌ે.દવે બહ'રામ�રુા -જુ. 

શાળા ન.ં 3
9909242254

241
સજંયYુમાર Eીકમલાલ : 17633 (સરસ�રુ-7 : 

17514 - કાયમી )

60/બી/01 કાિંતલાલ 
ગોકળદાસની ચાલી, 
સરસ�રુ

9427705216 શહર'કોટડા ઝોન Iવીણભાઈ પટ'લ બા�નુગર ��ેB 
શાળા ન.ં ૧ 9427696029

242

અ�વાલ �KkશYુમાર �ચર3મોલીરામ : 

17271 (અિનલ AટાચD (બા�નુગર)-2 : 16525 - 

કાયમી )

૭૬ અ��ણુાD સો.પાસે, 
બા�નુગર 9429519515 અસારવા ઝોન વાkદાબીબી }યાર'િમયા ં

અ6બાસી બા�નુગર ઉ)ૂD  - 2 9978613588
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243
શાહ અભયYુમાર બસંીલાલ : 22319 

(સરસ�રુ-2 : 16112 - કાયમી )

C-63 મનહર નગર ,િવ-૨ 
બા�નુગર ર�ખયાલ ઝોન eરુશીદાબા�ુ ં

મોહમંદઉAમાન અ(સાર� બા�નુગર ઉ)ૂD  - 2 9376968054

244
આઈ[ી ખોડ�યાર કં. કો. સો. : 17406 

(બા�નુગર-15 : 16215 - કાયમી )

3, મોહનનગર સો.ના નાક' 
બા�નુગર.

9426339697 ર�ખયાલ ઝોન ગઝાલાપરવીન 
અનવરખાન પઠાન બા�નુગર ઉ)ૂD  - 2 9978613588

245
અમર'sર �ાહક સહકાર� ભડંાર : 17399 

(બા�નુગર-10 : 16208 - કાયમી )

8 જય જડ'sર 
સોસા,સોને7રયા 6લોકસ 
બા�નુગર

9426016467 ર�ખયાલ ઝોન ઇરફાનએહમદ 
�રુએહમદ શેખ બા�નુગર ઉ)ૂD  - 7 9825926682

246
(j ુસહયોગ કં.કો.ઓ.�લ. : 17407 (બા�નુગર-

16 : 16217 - કાયમી )

90-404 વોરાની 
ચાલી,નસીબનગર 
બા�નુગર

9662341828 ર�ખયાલ ઝોન મોહમંદસાBદ 
અ6)ુરરહ'માન શેખ બા�નુગર ઉ)ૂD  - 7 9173362215

247
[ી પટણી ભરતYુમાર બ{ભુાઈ : 17439 

(બા�નુગર-30 : 16254 - કાયમી )

2-1 િશવમ 
ફલેટ,આનદંફલેટ ની 
બાPુમા બા�નુગર

9824232676 ર�ખયાલ ઝોન
મોહમંદj�ુસુ 
એહમદઇKાહ�મ 
પાચંYુવાવાલા

બા�નુગર ઉ)ૂD  - 7 9725020168

248
રમેશભાઈ બી. પટણી : 17642 (સરસ�રુ-11 : 

17520 - કાયમી )

1/1 રમેશ શોિપ/ગ સે(ટર 
પોટ�લયા તળાવ, સરસ�રુ 8141427075 શહર'કોટડા ઝોન [ી ચેતનાબેન k. પટ'લ બા�નુગર -જુ. 

શાળા ન.ં ૧૩ 9427031907

249
ભરતYુમાર રતીલાલ : 17426 (ર�ખયાલ-19 : 

16159 - કાયમી )

406-16 પીળ� ચાલીના નાક' 
ર�ખયાલ રોડ 9998015394 ર�ખયાલ ઝોન [ી ઉિમuલાબેન વીરાભાઈ 

પટ'લ
બા�નુગર -જુ. 

શાળા ન.ં ૧૬ ૯૮૯૮૬૭૭૧૯૭

250
િવજયાબેન ચીમનલાલ શાહ : 17657 

(સરસ�રુ-16 : 17527 - કાયમી )

430/12 ?લુેમાની હવેલી 
સરસ�રુ 9426427988 શહર'કોટડા ઝોન [ી ?િુનતાબેન 

છગનભાઈ  કલસર�યા
બા�નુગર -જુ. 

શાળા ન.ં ૧૬ ૯૯૨૫૦૧૭૩૦૭

251
ઠ�ર હષDદભાઈ લાલBભાઈ : 17632 

(સરસ�રુ-6 : 17512 - કાયમી )

189/15 ટવાળ� ચાલી 
®ટવાડા, સરસ�રુ 9723048310 શહર'કોટડા ઝોન [ી 7કરણબેન  ક'¯ભુાઈ  

છૈયા
બા�નુગર -જુ. 

શાળા ન.ં ૧૬ 7984942410

252
િવ�લભાઈ પરસોSમદાસ : 17636 (સરસ�રુ-

8 : 17516 - કાયમી )

251/2 અભય મીલ સામ,ે 

સરસ�રુ 8980627630 શહર'કોટડા ઝોન Aવીટ�બેન \�fAટ બા�નુગર -જુ. 

શાળા ન.ં ૩ 9427882712

253
ધી નેશનલ ક(�. કો. ઓ. સો. : 17374 

(ર�ખયાલ-3 : 16120 - કાયમી )

10 kઠાલાલ Yુંભારની 
ચાલી, ર�ખયાલ. ર�ખયાલ 9377888000 ર�ખયાલ ઝોન રં<નબેન એમ.િનનામા બા�નુગર -જુ. 

શાળા ન.ં ૫ 8905165080
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254
નર'(HYુમાર રામક�શોર : 17390 (ર�ખયાલ-11 

: 16148 - કાયમી )

440-6-1 ચોકસીની ચાલીના 
નાક', રખીયાલ. ર�ખયાલ 9428942500 ર�ખયાલ ઝોન આિનતાબેન આર. ગોયલ બા�નુગર -જુ. 

શાળા ન.ં ૫ 6353831722

255
સાઈંબાબા �ાહક સહકાર� ભડંાર : 17921 

(ઠ�રબાપાનગર-3 : 17212 - કાયમી )

આશારામ સોસા 
ઠકકરબાપા નગર 9328096189 નરોડા ઝોન [ી રાBવYુમાર 

?રુ'(HYુમાર -}ુતા બા�નુગર 7હ/દ�-1 9725021635

256
જયક�શન ડ�.ભા�યા : 17955 

(ઠ�રબાપાનગર-9 : 17221 - કાયમી )
108-1-2 ઠકકરબાપા નગર 9898289833 નરોડા ઝોન જગદ�શભાઇ એમ. મૌયD બા�નુગર 7હ/દ�-1 9725021634

257
નીતીન �ાહક સ. ભડંાર : 17926 

(ઠ�રબાપાનગર-5 : 17215 - કાયમી )

147-4 �લેલાલ મદં�ર 
પાસે ઠકકરબાપાનગર 9825628282 નરોડા ઝોન [ી સદર� રામટહલ કોર� બા�નુગર 7હ/દ�-4 9427620609

258
[ી ખો7ડયાર AટોસD : 17754 (માz�ુરુા-3 : 

16547 - કાયમી )

૬૯૯-એ-૧૫ Eણeણુીયા 
બગીચા સામ,ે શાહ�બાગ 8000007424 દ7રયા�રુ ઝોન IJપિત આશાબેન એસ.

બારડોલ�રુા  
-જુ. શાળા ન ં-૧ 9426034101

259
અOતૃ AટોસD : 17757 (શાહ�બાગ-3 : 16551 - 

કાયમી )

199/11 ગોપાલBની ચાલી 
શાહ�બાગ 9974455881 દ7રયા�રુ ઝોન પટ'લ  અવનીબેન એન.

બારડોલ�રુા  
-જુ. શાળા ન ં-૧ 8264847048

260
[ીમતી કાજલબેન બીપીનYુમાર શાહ : 

17883 (ઈસન�રુ-13 : 16410 - કાયમી )

)ુ-૫, િત^ુપતી 
શોપXગસે(ટર,ગોિવ/દવાડ� 
ઇસન�રુ

9824184165 જમાલ�રુ ઝોન મોનલબેન માલવ�ણયા મ�ણનગર શાળા 
ન.ં - 1

8128658743

261
િસયોન �ા.સ.ભ.લી. : 17866 (શાહવાડ� : 

16389 - કાયમી )

૦૩૬૪, રાણી�રુ ગામ, 

નારોલ 9157557532 જમાલ�રુ ઝોન કાિમનીબેન ¢યાસ મ�ણનગર શાળા 
ન.ં - 1

9909971899

262
પર�ખ 7દપેશ િવજયYુમાર : 17880 (ઈસન�રુ-

12 : 16409 - કાયમી )

એલ-૩, સનકો3પલે� 
ઇસન�રુ 9898658389 જમાલ�રુ ઝોન 7હરલબેન વાઘેલા મ�ણનગર શાળા 

ન.ં - 1
9157072161

263
-જુરાતરાજય િવOકુત Jતી \'.કં.કો.સો. : 
17352 (નવા વાડજ-5 : 16101 - કાયમી )

Bએફ/૨૪ સCયમ શોપXગ 
સે(ટર 
ભીમB�રુા,નવાવાડજ

9376242251 સાબરમતી ઝોન પટ'લ જય[ીબેન 
નરોતમભાઈ

મહાCમાગાધંી 
શા.ન.ં 1

9979947827

264
આનદંનગર �ા.સહકાર� ભડંાર : 17341 

(ચHંભાગા : 16177 - કાયમી )

B-729 આનદંનગર 
નવાવાડજ 9974426570 સાબરમતી ઝોન ભાવસાર િનશાબેન 

હષDદભાઈ
મહાCમાગાધંી 
શા.ન.ં 1

7567041844
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265
પરમાર ચHંકા(ત સવBભાઈ : 17358 (નવા 
વાડજ-6 : 16103 - કાયમી )

4 સીઘી 
એપાટDમે(ટ,રામાપીરનો 
ટ'કરો નવાવાડજ

9725598564 સાબરમતી ઝોન IJપિત સગંીતાબેન 
?િુનલભાઈ

મહાCમાગાધંી 
શા.ન.ં 1

9429625455

266
ક'શર �ાહક સહકાર� મડંળ� : 17336 (નવા 
વાડજ : 16085 - કાયમી )

518-270 જયઓગડનાથની 
ચાલી,રામાપીરનો ટ'કરો 
નવાવાડજ

9428355648 સાબરમતી ઝોન પટ'લ વ7ંદતાબેન 
ચ�રુભાઈ

મહાCમાગાધંી 
શા.ન.ં 1

9662064847

267
ક'શવનગર મહ�લા �ા.સહ.મ.ં : 17329 

(ક'શવનગર-4 : 16265 - કાયમી )

898 IતાપBની 
ચાલી,ક'શવનગર વાડજ 9824433388 સાબરમતી ઝોન IJપિત Wપલબેન 

ભરતYુમાર
મહાCમાગાધંી 
શા.ન.ં 1

8160877084

268
ભગવતી AટોસD : 17353 (નવા વાડજ-13 : 

16116 - કાયમી )

૧૧ 7કતDન એપા., નવા 
વાડજ 9898691470 સાબરમતી ઝોન પટ'લ આનદં�બેન 

િવજયYુમાર
મહાCમાગાધંી 
શા.ન.ં 1

9408029526

269
J?દુબેન નારણદાસ મોદ� : 17476 (રાયખડ-

7 : 16959 - કાયમી )

૧૨૧૭,જમાલ�રુ 
ચકલા,ખાડ�યા OAુ�ફુા 
મABદ સામ,ે જમાલ�રુ

9824282006 ખા7ડયા ઝોન પરમાર  મPંુલાબેન 
ભા�Iુસાદ

માધવબાગ 
-જુ.શાળાન ં-- ૧ 9428137442

270
સાળવીની પોળ ક.કો. : 17470 (રાયખડ-8 : 

16960 - કાયમી )
1 સાળવીનીપોળ જમાલ�રુ 9898511476 ખા7ડયા ઝોન ?યૂDવશંી વૈશાલીબેન એસ.

માધવબાગ 
-જુ.શાળાન ં-- ૧ 9924388966

271

મોહમંદ ફા^ુક મ°હમદ j?ુફુ શેખ : 17892 

(Pુના જકાતનાકા - નારોલ-5 : 16388 - કાયમી 
)

૧ નબીનગર,બેરલ 
માક�ટના ખાચંામા,ં 
નારોલ,દાણીલીમડા

9924236656 જમાલ�રુ ઝોન મોહમંદશા7હદ 
અ6)ુલવા7હદ અ(સાર� િમoલત ઉ)ૂD -1 9016162451

272
Wપાલી મહ�લા િવકાસ મડંળ : 17847 

(દાણીલીમડા-9 : 16444 - કાયમી )

૧ બીજલપાકD સોસાયટ�, 
દાણીલીમડા 9327046693 જમાલ�રુ ઝોન ઇરફાનભાઈ અહ'મદભાઈ 

પટ'લ િમoલત ઉ)ૂD -1 9909086702

273
સૈયદ સા7દકમXયા યાસીનમીયા ં: 17857 

(વટવા-6 : 16424 - કાયમી )
�ીન ચોક, વટવા, 9825627986 વટવા ઝોન ?ફુ�યાન સા�બર|ુસેન 

સિંધ િમoલત ઉ)ૂD -2 9510377878

274
કોડણદાસ આસરમલ : 17964 (સરદારનગર-

5 : 17363 - કાયમી )

783-1-2 �બાવાડ� 
સરદારનગર 9913911426 નરોડા ઝોન રાkશભાઈ વી રાવળ Oઠુ�યા -જુ. શાળા 

ન.ં 1
9925 604996 

275
લાલ ક(�મસD કો.ઓ.સો. : 17899 

(સરદારનગર : 17352 - કાયમી )

GF-5 ઔડા શોપXગ સે(ટર 
સરદારનગર 9924720422 નરોડા ઝોન બસંીલાલ ક'. િનનામા Oઠુ�યા -જુ. શાળા 

ન.ં 1
8849155742
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276
સરદારનગર ક(�. કં.કો. મડંળ. : 17903 

(સરદારનગર-2 : 17353 - કાયમી )

)ુ.ન-ં21 �બાવાડ�, 
સરદારનગર 9723671436 નરોડા ઝોન 7દનેશભાઈ બી. IJપિત Oઠુ�યા -જુ.1 7600924062

277

િવk(HYુમાર તારાચદં ]ન : 17294 

(મેઘાણીનગર છેop ુબસ Aટ'(ડ-3 : 16506 - 

કાયમી )

�ુJંB �લાBની ચાલી, 
એરો²ામરોડ. મેઘાણીનગર 9428043243 અસારવા ઝોન  વાઘેલા  હ'તલબેન એમ.

મેઘાણીનગર 
-જુ.શાળા ન-ં૧ 8488900183

278

[ી સરAવતી�ાહક સહકાર� ભડંાર : 17284 

(મેઘાણીનગર છેop ુબસ Aટ'(ડ-2 : 16505 - 

કાયમી )

શોપન.ં3, 3j.ુશાળા 1-2 

કં3પાઉ(ડની બાPુમા 
મેઘાણીનગર

9898871010 અસારવા ઝોન  પચંાલ નેહાબેન 
જયિંતભાઇ

મેઘાણીનગર 
-જુ.શાળા ન-ં૧ 9726161300

279
પટ'લ ડા³ાભાઈ સોમાદાસ : 17273 (રામેsર 
મહાદ'વ-2 : 16508 - કાયમી )

૨૨ ��બકાનગર, 

મેઘાણીનગર 9825653508 અસારવા ઝોન  IJપિત નીતાબેન એ.
મેઘાણીનગર 
-જુ.શાળા ન-ં૨ 8347443645

280
રામ સહાય કં.કો..ઓ.સો.લી. : 17265 (રામેsર 
મહાદ'વ : 16507 - કાયમી )

6 અરવXદનગર, ભાગDવ 
રોડ, અમદાવાદ 
મેઘાણીનગર

9904376147 અસારવા ઝોન પટ'લ <યોCસનાબેન એસ.
મેઘાણીનગર 
-જુ.શાળા ન-ં૨ 9879997339

281
િવનોદ કં. કો. ઓ. સો. લી. : 17251 

(મેઘાણીનગર : 16496 - કાયમી )

24, ગોવધDન ´લેટ 
મેઘાણીનગર 9925507199 અસારવા ઝોન િનનામા  કોક�લાબેન 

એન.

મેઘાણીનગર 
-જુ.શાળા ન-ં૪ 9712939230

282

મહાશ7કત �ાહક સહકાર� ભડંાર : 17264 

(મેઘાણીનગર છેop ુબસ Aટ'(ડ : 16504 - 

કાયમી )

શાિંતસાગરની ચાલી, છેoલા 
બસ Aટ'(ડ પાસે 
મેઘાણીનગર

9898735270 અસારવા ઝોન પટ'લ નીતાબેન પી. મેઘાણીનગર 
-જુ.શાળા ન-ં૪ 9879814191

283
પટ'લ રમેશભાઈ ઉમેદભાઈ : 17282 (હ7ર�રુા-
2 : 16472 - કાયમી )

૫૯૭-૫ રણછોડBની ચાલી 
અસારવા 9824279666 અસારવા ઝોન [ી રાk(H િસ/હ મેવારામ 

રાઠૌર
મેઘાણીનગર 
7હ(દ� -1 9328096145

284
પટ'લ શારદાબેન રમણલાલ : 17281 

(કલાપીનગર-2 : 16493 - કાયમી )

123-958-2, -.ુહા.બોડD, . 
અસારવા 9913278126 અસારવા ઝોન [ી [ીિનવાસ લdમણ 

કો(ગાર�
મેઘાણીનગર 7હ/દ�-
1

9725021589

285
(j ુમે(ટલ Iગિત કં. કો.. ઓ.. સો.. લી. : 
17255 (મેઘાણીનગર-3 : 16499 - કાયમી )

6લોક ન.ં૯૬, મેઘાણીનગર 7878572022 અસારવા ઝોન [ી ઓમકાર µનૂOનુિસ/હ 
પટ'લ

મેઘાણીનગર 7હ/દ�-
1

7043150090

286
કtલાદ'વી મ7હલા �ાહક સહકાર� ભડંાર �લ. : 

17283 (મેઘાણીનગર-6 : 16503 - કાયમી )

૧૧૦-૧૧૧ િસ/હ'sર�નગર, 

મેઘાણીનગર 9712614347 અસારવા ઝોન [ી રાજYુમાર ક'દારનાથ 
િશવહર'

મેઘાણીનગર 7હ/દ�-
1

9909807632
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287
રાક'શ �ાહક સહકાર� ભડંાર લી. : 17634 

(રાજ�રુ -5 : 17536 - કાયમી )

1677/એ6 ભોગીલાલની 
ચાલી રાજ�રુ, ગોમતી�રુ 8141888437 શહર'કોટડા ઝોન Wકસાનાબા�ુ ં

અ6બાસઅલી શેખ ર�ખયાલ ઉ-2 9898345933

288
[ી વધDમાન કો.ઓ.સો.લી. : 17647 

(ગોમતી�રુ-8 : 17494 - કાયમી )

488/212/2 ભોગીલાલ 
ડા³ાભાઈની ચાલી અ+ુDદા 
મીલ પાસે, ગોમતી�રુ

9374027640 શહર'કોટડા ઝોન િશર�ન ઇKાહ�મ શેખ ર�ખયાલ ઉ-2 9725500765

289
અ(સાર� મોહમંદસા7રમ િનસારઅહ'મદ : 

17650 (સરસ�રુ-12 : 17522 - કાયમી )

706/12 �લચદંની ચાલી, 
ગોમતી�રુ 8128886166 શહર'કોટડા ઝોન શાહ�નબા�ુ ંદાદામીયા ં

સૈયદ ર�ખયાલ ઉ-2 9898168493

290
શારદાબેન િવજયYુમાર પ7ંડત : 17629 

(રાજ�રુ -4 : 17535 - કાયમી )

18/79 નગર� મીલ સામે 
રાજ�રુ, ગોમતી�રુ 9328098106 શહર'કોટડા ઝોન તર¶મુિનશા 

મોહમંદઅમીન મ(?રુ� ર�ખયાલ ઉ-2 9173544040

291
ચીEા કં. કો. સો. લી. : 17651 (સરસ�રુ-13 : 

17523 - કાયમી )

ગલારઘાની ચાલી, 
પોટ�લયા ચાર રAતા 
પાસે,સરસ�રુ

9825438875 શહર'કોટડા ઝોન Iિતભાબેન ઝેડ માહલા ર�ખયાલ -જુ. 

શાળા ન.ં ૧ 9638726918

292
Bતે(દભાઈ બી. ]ન : 17514 (ખોખરા-3 : 

15887 - કાયમી )
2. આશીષ ચેમ6સ ખોખરા 9427954103 મણીનગર ઝોન જoપાબેન ડ�.િમ�ી રાજ�રુ 1 9726242647

293
કોમી કં.કો.સો.લી. : 17623 (સરસ�રુ-3 : 17502 

- કાયમી )

626/1 કસાઈની ચાલી નવા 
મીટરગેજ Aટ'. પાસે 9998240262 શહર'કોટડા ઝોન ભાિવનીબેન આર. ઠ�ર રાજ�રુ 1 9898458068

294
કર�મભાઈ હસનભાઈ મન?રુ� : 17638 

(સરસ�રુ-9 : 17518 - કાયમી )

243/5/2 હસનભાઈની 
ચાલી, ®ટવાડા, સરસ�રુ 9974918147 શહર'કોટડા ઝોન તો7ફકાબા�ુ ંઝેડ શેખ રાજ�રુ 1 9714301495

295
Bમી (મ7હલા) કં.કો.સો.લી. : 21089 (સરસ�રુ-

20 : 17548 - કાયમી )

46 ચાવાળાની ચાલી, 
િમલન િસનેમા સામ,ે

8141164731 શહર'કોટડા ઝોન સજંયભાઈ રાવલ રાજ�રુ 17 7567042175

296
ધી મણીયાર મજ)ુર કં.કો.સો.લી. : 17620 

(રાજ�રુ -2 : 17532 - કાયમી )
મ�ણયારવાડા, રાજ�રુ, 9825529786 શહર'કોટડા ઝોન સજંયભાઈ મકવાણા રાજ�રુ 17 9016054757

297
Jડ'J ધમ�(Hિસ/હ B�ભુા : 20766 (ખોખરા-4 

: 15889 - કાયમી )

1 મૌલાના આઝાદ 
3j.ુમાકDટ, ખોખરા 9825036191 મણીનગર ઝોન 7દ}તાબેન વાઘેલા રાજ�રુ ૩ 9727759874
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298
શાિંતલાલ zળુચદં ]ન : 17511 (ખોખરા : 

15879 - કાયમી )
124/976 -.ુહા.બોડD, ખોખરા 9898511710 મણીનગર ઝોન નીતાબેન પેઠ' રાજ�રુ ૩ 9662537814

299
ઈશાકભાઈ હાસમભાઈ મન?રુ� : 17641 

(રાજ�રુ -8 : 17540 - કાયમી )

નટવર વક�લની ચાલી 
રાજ�રુ ટોલનાકા, 
ગોમતી�રુ

9328032231 શહર'કોટડા ઝોન જમીલએહમદ પોલાદ� 
અ(સાર� રાજ�રુ ઉ-1 9725036441

300
Yુ. શારદાબેન રાJભાઈ મકવાણા : 17637 

(રાજ�રુ -7 : 17539 - કાયમી )

1809/10 મન?રુ�ની ચાલી 
ન.ં2 રાજ�રુ, ગોમતી�રુ 9824773064 શહર'કોટડા ઝોન નઇO¡ુ�ન Wક�¡ુ�ન સૈયદ રાજ�રુ ઉ-1 9998463241

301
ઉSમ વA� ુભડંાર : 17635 (રાજ�રુ -6 : 

17538 - કાયમી )

ચ)ંુચોકસીની ચાલી, 
રાજ�રુ, ગોમતી�રુ 9924749868 શહર'કોટડા ઝોન �બoક�સબા�ુ ં

-લુામદAતગીર શેખ રાજ�રુ ઉ-1 9725426469

302
[મBવી �ા. સ. ભડંાર લી. : 17648 (રાજ�રુ -

9 : 17542 - કાયમી )

1789/એ/6/8 )ુધીયાની 
ચાલી રાજ�રુ, ગોમતી�રુ 9974464242 શહર'કોટડા ઝોન શમીમબા�ુ ંઅ6)ુલહ� 

શેખ રાજ�રુ ઉ-1 9737564757

303
આ7દનાથ કં. કો. સો. લી. : 17643 (ગોમતી�રુ-

5 : 17490 - કાયમી )

154 લાલભાઈ ફક�રની 
ચાલી ગોમતી�રુ 9825901896 શહર'કોટડા ઝોન મોહમંદસાક�ર 

-લુામર?લુ શેખ રાજ�રુ ઉ-3 9974456163

304
પીપoસ �ા. સ. ભડંાર લી. : 17649 

(ગોમતી�રુ-9 : 17495 - કાયમી )

559 નાગ�રુ ન�ળયાની 
ચાલી, રાજ�રુ, ગોમતી�રુ 9898922626 શહર'કોટડા ઝોન અ6)ુલહફ�ઝ 

-લુામ|ુસેન શેખ રાજ�રુ ઉ-4 8153914192

305
ધી ઈ3પીર�યલ કં.કો.સો.લી. : 17639 

(ગોમતી�રુ-4 : 17488 - કાયમી )
784 ખાડંશેર� ગોમતી�રુ 9824799676 શહર'કોટડા ઝોન શહ'નાઝબા�ુ ં

મક+લુએહમદ મન?રુ� રાજ�રુ ઉ-7 9638965096

306
Oકુ'શYુમાર ઈsરલાલ અ�વાલ : 17631 

(ગોમતી�રુ-3 : 17486 - કાયમી )

1079/9 નવઘડ�યાની 
ચાલી ગોમતી�રુ 9601675750 શહર'કોટડા ઝોન નસીમબા�ુ ંમોહમંદશર�ફ 

કબાન રાજ�રુ ઉ-7 9727793129

307
ઈSેહાદ કં. કો. સો. લી. : 17622 (સરસ�રુ-2 : 

17500 - કાયમી )

745 િસમે(ટની ચાલી, 
ગોમતી�રુ 9825215054 શહર'કોટડા ઝોન ફર�દાબીબી 

અ6)ુલરહ'માન પઠાન રાજ�રુ ઉ)ૂD  - 1 8200308679

308
રાધેqયામ �બશનલાલ : 17381 (ગોમતી�રુ-2 

: 16258 - કાયમી )

દ'વીIસાદની ચાલી,ઉષા 
ટોક�ઝ રોડ ગોમતી�રુ 9825847133 ર�ખયાલ ઝોન નાઝીયાઅlતર 

મોહમંદઅલી અ(સાર� રાજ�રુ ઉ)ૂD  - 7 8128687603
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309
��બકા Iો. AટોસD : 17512 (ખોખરા-2 : 15884 - 

કાયમી )
સરદાર પાકD સોસા., ખોખરા. 9427040899 મણીનગર ઝોન <યોCસનાબેન બી પચંાલ રાજ�રુ -જુ. 

શાળા ન.ં ૧૧ 9913836365

310
7દનેશભાઇ ભગવાનદાસ લધાણી : 17535 

(ખોખરા-6 : 15894 - કાયમી )

52-401-3- -.ુ હા. બોડD, 
ખોખરા. ખોખરા 9904526641 મણીનગર ઝોન હ�રાબેન વાઘેલા રાજ�રુ -જુ. 

શાળા ન.ં ૧૧ 7802899672

311
દાદા ભૈરવનાથ કં.કો.સો.લી. : 17504 

(મ�ણનગર : 15965 - કાયમી )

1 3j.ુહ'oથ Aટાફ કવાટDસ. 

ભૈરવનાથ રોડ 9712137984 મણીનગર ઝોન સગંીતાબેન એસ પટ'લ રાજ�રુ -જુ. 

શાળા ન.ં ૮ 9979885843

312
રિવ(H ભારતી �ા.સ.ભ.ંલી. : 17543 

(અમરાઈવાડ�-10 : 15750 - કાયમી )

આશીષ નગર શોિપ/ગ, 

જનતાનગર, અમરાઈવાડ�. 9825776601 મણીનગર ઝોન ?િુમEા બેન ]ન રાજ�રુ -જુ. 

શાળા ન.ં ૮ 9081732476

313
ખો7ડયારનગર �ાહક સહકાર� ભડંાર લી. : 
17876 (નારોલ : 16392 - કાયમી )

૧૪૧/૧૪, ?યૂDનગર નારોલ 9924451985 જમાલ�રુ ઝોન ગગંારામ ભાઈ એસ 
મકવાણા

રાણી�રુ -જુરાતી 
શાળા ન-ં 2

9925090771

314
મેવાત કં.કો.સો.લી. : 17874 (Pુના જકાતનાકા 
- નારોલ-3 : 16386 - કાયમી )

૨૩૮ રહ�મનગર, Wબી 
માબDલના ખાચંામા,ં નારોલ 9824640260 જમાલ�રુ ઝોન ભરતભાઇ એચ દ'સાઈ રાણી�રુ -જુરાતી 

શાળા ન-ં 2
9824718368

315
નવા વાડજ ગો.િવ.સ.મ.ંલી : 17305 (નવા 
વાડજ-12 : 16115 - કાયમી )

ભરવાડ વાસ,નવા 
વાડજ,અમદાવાદ 
ગોપાલચોક નવાવાડજ

9510900416 સાબરમતી ઝોન પારસબેન એચ.પટ'લ રામદ'વપીરB 
Iા.શાળા 8849606501

316
ગોપાલ Yુ=ણ કં. કો. સો. લી. : 17468 (રાય�રુ-

3 : 16296 - કાયમી )
872 હBરાનીપોળ રાય�રુ 9825391575 ખા7ડયા ઝોન પટ'લ ર~qમનાબેન એ.

રાયખડ -જુ. 

શાળા ન ં-૧૦ 9408331388

317
શાહ મહ'શ પરસોતમદાસ : 17467 (દાણાપીઠ 
: 16289 - કાયમી )

542-2 નવોવાસ દાણાપીઠ 9925703424 ખા7ડયા ઝોન ઠાકોર નેહલબેન આર.
રાયખડ -જુ. 

શાળા ન ં-૧૦ 9328492295

318
ઈરફા�હુ� એમ. કાદર� : 17479 (રાયખડ-4 : 

16956 - કાયમી )

૧૭૯૪,સૈયદવાડ,રાયખડ,અ
મદાવાદ સૈયદવાડ રાયખડ 9824968708 ખા7ડયા ઝોન મોદ� sેતાબેન ક'. રાયખડ -જુ. 

શાળા ન ં-૮ 9909647100

319
એમ.એમ.અ(સાર� : 17872 (વટવા-11 : 16431 

- કાયમી )

}લોટ ન ં82 YુCબેઆલમ 
કોલોની િવ-૩ સૈયદવાડ�, 
વટવા

9427328886 વટવા ઝોન મેહ+બૂ યાYુબભાઈ 
અ¢વાવાલા વટવા ઉ)ુD  -૨ 7383216482
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320
ખોખર અAલમ અ6)ુલ રJક : 17853 (વટવા-
3 : 16420 - કાયમી )

18/24 સિવતાનગર,િશવ 
શ7કત ફલોર ફ'કટર�ની 
બાPુમા,ં વટવા

9712896898 વટવા ઝોન મેહ+બુખાન 
અ6)ુoલાહખાન પઠાન વટવા ઉ)ુD  -૨ 9998713946

321
ભારતીય �ાહક સ. ભ.ં લી. : 17851 (વટવા : 

16418 - કાયમી )

૩૨૧-એ-૨-૩, Jફર રો 
હાઉસ, ]ન આ[મ પાછળ, 

વટવા
9974987330 વટવા ઝોન મોહમંદબશીર એમ શેખ વટવા ઉ)ુD  -૨ 8401587020

322
શેખ Wબીના હાWનભાઈ : 17878 (વટવા-12 : 

16433 - કાયમી )

સી-૪, (j ુશોપXગ સે(ટર, 

ગોoડન િસનેમા, વટવા 9714244790 વટવા ઝોન શા7હનબા� ુ
મોહમદજહાગંીર પઠાણ વટવા ઉ)ુD  -૨ 7574032596

323
માલધાર� કં. કો. ઓ. સો. લી. : 17327 (Pુના 
વાડજ-3 : 16072 - કાયમી )

45 માલઘાર� સોસાયટ� 
Pુનાવાડજ 9904524442 સાબરમતી ઝોન B�ાબેન 7દનેશિસ/હ 

ચૌહાણ વાડજ શા.ન.ં1 7984209268

324
પરમાર ચHંકા(ત સવBભાઈ : 17358 (નવા 
વાડજ-3 : 16092 - હગંામી )

4 સીઘી 
એપાટDમે(ટ,રામાપીરનો 
ટ'કરો નવાવાડજ

9725598564 સાબરમતી ઝોન સોનલબેન લdમણભાઈ 
મકવાણા વાડજ શા.ન.ં1 9998006125

325
શેરથીયા ક�ર�ટYુમાર ગગંારામ : 17317 

(નવા વાડજ-11 : 16114 - કાયમી )

૮,લdમીનગરસોસા,નવાવાડ
જ,અમદાવાદ 9825520944 સાબરમતી ઝોન B�ાબેન હર'શભાઈ 

પચંાલ વાડજ શા.ન.ં1 8511030272

326
પટ'લ કoપેશભાઇ બા+ભુાઈ : 17349 (નવા 
વાડજ-2 : 16090 - કાયમી )

5 આનદંકoયાણ કો3પલે� 
નવાવાડજ 9824025035 સાબરમતી ઝોન હ'તલબેન ડ�. -}ુતા વાડજ શા.ન.ં3 9712963409

327
િવsમગંલ કં. કો. સો. લી. : 17312 (નવા 
વાડજ-10 : 16111 - કાયમી )

326-1 Yૃ=ણનગર સોસાયટ� 
નવાવાડજ 9662216981 સાબરમતી ઝોન પ·[ી B.પટ'લ વાડજ શા.ન.ં3 9978087229

328
ગાયEી મહ�લા કં. કો. સો. લી : 17350 (નવા 
વાડજ-7 : 16107 - કાયમી )

F/48/655 સાગર એપામે(ટ 
નવાવાડજ 9974360585 સાબરમતી ઝોન શારદાબેન બી. પટ'લ વાડજ શા.ન.ં3 8320403993

329
ધનેશભાઈ એચ.શાહ : 17721 (વાસણા-7 : 

15975 - કાયમી )

3 સી.પી.એમ.દવે શોપXગ 
સે(ટર વાસણા-બેર'જ રોડ 9429914583 એ�લસ�Kજ ઝોન Aનેહાબેન વાઘેલા વાસણા શા.ન.ં1 9737323033

330
ચૌહાણ ઉમેશ રમણલાલ : 21088 (વાસણા-11 

: 21839 - કાયમી )

385/11 સોમેsરનગર 
વાસણા 9328724115 એ�લસ�Kજ ઝોન અલકાબેન કાનBભાઈ 

પરમાર વાસણા શા.ન.ં3 8866156200
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331
શેખ j�ુસુભાઈ હબીબભાઈ : 17722 (વાસણા-
8 : 15979 - કાયમી )

-}ુતાનગર વાસણા 9327000859 એ�લસ�Kજ ઝોન અચDનાબેન મ�ભુાઈ શાહ વાસણા શા.ન.ં3 9824624909

332
ઈકબાલભાઈ હબીબભાઈ શેખ : 17723 

(વાસણા-9 : 15981 - કાયમી )

30 ઠાકોરવાસ -મyતમ�રુ 
વાસણા 9898053538 એ�લસ�Kજ ઝોન મ-ંબુેન હ7રભાઈ પટ'લ વાસણા શા.ન.ં3 9712935130

333
અિનલYુમાર પી. શાહ : 17712 (વાસણા-4 : 

15966 - કાયમી )

રામદ'વ`વુન બેર'જ રોડ 
વાસણા 9426326123 એ�લસ�Kજ ઝોન પ�ાબેન  િE`વુનભાઈ 

સોલકં� વાસણા શા.ન.ં5 9426415415

334
પકંજ કો.ઓ.હા.સો.લી. : 17695 (વાસણા-2 : 

15961 - કાયમી )

પકંજ સોસાયટ�, ભ�ા, 
વાસણા 9426351254 એ�લસ�Kજ ઝોન જય[ીબેન I�લભાઈ 

ગો�જુકર વાસણા શા.ન.ં5 7984688024

335
મBદભાઈ હબીબભાઈ શેખ : 17724 (વાસણા-
10 : 15983 - કાયમી )

18 પાયલ શોપXગ સે(ટર 
જવાહરનગર,વાસણા 9374480092 એ�લસ�Kજ ઝોન માzરૂ�બેન પી. મહ'તા વાસણા શા.ન.ં7 9687608008

336
પડંયા પોપટલાલ �બાશકંર : 17714 

(વાસણા-5 : 15969 - કાયમી )
Yુંદન એપા., િવ-૨ વાસણા 9904380714 એ�લસ�Kજ ઝોન Wપલબેન પી.  કંસારા વાસણા શા.ન.ં7 8320778352

337
શારદાનગર કો.ઓ.હા.સો.લી. : 17693 

(શારદામદં�ર : 18026 - કાયમી )

35/36 શારદાનગર સોસા., 
વાસણા 9904380714 એ�લસ�Kજ ઝોન જય[ીબેન 7હર'નYુમાર 

પટ'લ વાસણા શા.ન.ં8 9426859529

338
સતંોષ �ા.સ.મ.ંલી. : 17196 (BવરાજપાકD : 

16091 - કાયમી )

સી-૧ �}ૃતી કો3પલે� 
BવરાજપાકD BવરાજપાકD 9427028115 સરખેજ-1 ઝોન વષાDબેન વશરામભાઇ 

સરવૈયા
વેજલ�રુ પ�6લક 
AYૂલ 9714890077

339
ઠાકોર િવk(H રામજયિસ/હ : 20771 

(BવરાજપાકD -5 : 21314 - કાયમી )

)ુ.ન-ં૧ હ7રભાઇની ચાલી, 
શીવશકંરનગર BવરાજપાકD 8000002468 સરખેજ-1 ઝોન ગૌર�બેન રામાભાઇ 

મકવાણા
વેજલ�રુ પ�6લક 
AYૂલ 9924892939

340
મહાશ7કત મ �ા સ મડંળ� : 17202 

(BવરાજપાકD -2 : 16971 - કાયમી )

૧૮,પાWલ શા◌ેપીગ સે(ટર 
િવsાિમE અ વેજલ�રુ 
વેજલ�રુ

9879445364 સરખેજ-1 ઝોન નીતાબેન મગનભાઇ 
સોલકં�

વેજલ�રુ પ�6લક 
AYૂલ 8980376440

341
-ુજંન કં.કો.ઓ.સો.લી. : 17191 (BવરાજપાકD -
4 : 16974 - કાયમી )

૭,આશા�રુ� શા◌ેપીગ 
સે(ટર,Bવરાજ પા 
BવરાજપાકD

9998935800 સરખેજ-1 ઝોન કોમલબેન Fજતે(Hભાઈ 
જોષી

વેજલ�રુ પ�6લક 
AYૂલ 8128162021
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342
શેખ કમરJવેદ મો. j?ુફુ : 17789 

(િમરઝા�રુ-3 : 16223 - કાયમી )

20 

IીમીયમશોપXગસે(ટર,શાહ
�રુ, શાહ�રુ

7874820701 શાહ�રુ ઝોન અ6)ુલરહ�મ 
અ6)ુલકાદર શેખ શાહ�રુ ઉ-1 9725004636

343
હ'તલYુમાર બીપીનચHં : 17791 (ઘીકાટંા : 

16235 - કાયમી )

358-2 નાની હમામ, ઘી 
કાટંા, શાહ�રુ 9898118022 શાહ�રુ ઝોન ?ફુ�યાબા�ુ ંફર�દમોહમંદ 

મેદાBવાલા શાહ�રુ ઉ-1 9328124160

344
શાહ બા+લુાલ ગણપતલાલ : 17738 (ક'3પ 
સદર બJર : 16855 - કાયમી )

એ-૧૪૩ ક'3પ સદર બJર, 

શાહ�બાગ 9924620428 દ7રયા�રુ ઝોન Wશદાબા�ુ ંઅઝીO¡ુ�ન 
િસ¡�ક� શાહ�રુ ઉ-1૦ 9998887748

345
ધી પાટ�દાર કં. કો. સો. લી. : 17776 (ખાન�રુ-

4 : 16233 - કાયમી )

A-56 સરદારYુંજ સોસાયટ� 
શાહ�રુ 8141777719 શાહ�રુ ઝોન ઇરશાદ ઇરફાન ખ�ંુ શાહ�રુ ઉ-1૦ 9824798410

346
{નુારા ગીતાબેન અિsનYુમાર : 17745 

(�ગરધરનગર-2 : 16554 - કાયમી )

એલ-૧૩ સનરાઈઝ પાકD , 
શાહ�બાગ 9898643693 દ7રયા�રુ ઝોન શમશાદબેગમ ઝહ�W¡�ન 

શેખ શાહ�રુ ઉ-4 9727519806

347
રાજ�તૂ ઉદ'િસ/હ દ'વીિસ/હ : 17749 (શાહ�બાગ-

2 : 16550 - કાયમી )

7 [ીB શોિપ/ગ સે(ટર, 

શાહ�બાગ.
9327058161 દ7રયા�રુ ઝોન પરવીન િસરાજ મ(?રુ� શાહ�રુ ઉ-4 8673860194

348
યાદવ નર'શYુમાર Iહલાદભાઈ : 17746 

(ક'3પ સદર બJર-2 : 16856 - કાયમી )

124 ક'3પસદર બJર, 

શાહ�બાગ 9898493141 દ7રયા�રુ ઝોન યાAમીનાબા�ુ ંફખW¡�ન 
શેખ શાહ�રુ ઉ-4 9662747863

349
મહાકાલી ક(�મસD AટોસD : 17748 ()ુધેsર-2 : 

16534 - કાયમી )

317-7-01 <jપુીટર મીલની 
ચાલી, તાવડ��રુા શાહ�બાગ 9898068880 દ7રયા�રુ ઝોન અAમાબા�ુ ંફખW¡�ન શેખ શાહ�રુ ઉ-5 9712987153

350
શાહ�બાગ ગણપતનગર ક. : 17763 

(�ગરધરનગર-4 : 16556 - કાયમી )

316/88/3/2 ગણપતનગર 
સોસાયટ�, ક'3પરોડ 
શાહ�બાગ

9723338038 દ7રયા�રુ ઝોન શબનમબા�ુ ંઝાક�ર|ુસેન 
અ(સાર� શાહ�રુ ઉ-5 7405849945

351
ગોYુલ કં.કો. Aટોર : 17274 (િસવીલ હો~Aપટલ-

3 : 16476 - કાયમી )

રો7હતનગર સોસા. ક'3પરોડ, 

શાહ�બાગ 9824235517 અસારવા ઝોન સાયરાબા�ુ ંફઝલમોહમંદ 
મોમીન શાહ�રુ ઉ-6 9825468085

352
ગોYુળ કં. કો. AટોસD : 17285 (િસવીલ હો~Aપટલ-

4 : 16477 - કાયમી )

૪ પરમેsરપાકD સામે, બી 
કોલોની પાસ,ે ક'3પરોડ, 

શાહ�બાગ
9824359359 અસારવા ઝોન મેહOદુાબીબી 

અ6)ુલમBદ શેખ શાહ�રુ ઉ-6 9712987040
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353
]ન I�ેશYુમાર દ�પચદં : 17752 (શાહ�રુ 
દરવાJ બહારનો િવAતાર : 16530 - કાયમી )

2-3 મીની Aટોર સવ©દય 
સોસાયટ� સામે, શાહ�બાગ.

9824201481 દ7રયા�રુ ઝોન શમીમબા�ુ ંઆ�બદ|ુસેન 
શેખ શાહ�રુ ઉ-6 9712987046

354
IJપતી િવસાભાઈ જોઈતારામ : 17782 

(હલીમની ખડક�-4 : 16218 - કાયમી )

ભાવસારનીવાડ�પાસ,શાહ�ુ
ર,અવાદ શાહ�રુ 
ભાવસારનીવાડ�

9904154831 શાહ�રુ ઝોન IJપિત આશાબેન બી. શાહ�રુ -જુ. 

શાળા ન ં-૧૧ 9898844993

355
મનીષાબેન િવ�લભાઈ : 17790 (ખાન�રુ-2 : 

16229 - કાયમી )

2182 ભીલવાસ ખાન�રુ 
શાહ�રુ 9974288036 શાહ�રુ ઝોન સાગર તારાબેન આર.

શાહ�રુ -જુ. 

શાળા ન ં-૧૧ 9033004561

356
શાહ�રુ નાગોર�વાડ કં.કો.સો.લી. : 17773 

(શાહ�રુ-5 : 16249 - કાયમી )

નાગોર�વાડપોલીસચોક�પાસે
,શાહ�રુ શાહ�રુ 
નાગોર�વાડ 
પોલીસચોક�સામે

9824055799 શાહ�રુ ઝોન મરાઠા ફાo-નુીબેન એચ.
શાહ�રુ -જુ. 

શાળા ન ં-૧૫ 9998007028

357
ક��ર� Aટોસૅ : 17788 (િમરઝા�રુ-2 : 16221 - 

કાયમી )

880/3/4 પાજંરાપોળની 
ચાલી, Pુનાપાવરહાઉસ 
શાહ�રુ

9376645337 શાહ�રુ ઝોન  પટ'લ ¸પુદYુમાર વી. શાહ�રુ -જુ. 

શાળા ન ં-૧૫ 9925310050

358
કoયાણી પરષોતમ નદંલાલ : 17750 ()ુધેsર-

3 : 16535 - કાયમી )

ગલાBની ચાલી, સરકાર� 
ફોટો લીથો Iેસ શાહ�રુ 
દરવાJ બહાર

9904042855 દ7રયા�રુ ઝોન રાવલ સોનલબેન આર.
શાહ�રુ -જુ.શાળા 
ન ં- ૪ 9426241312

359

]ન સૌરભ રાk(HYુમાર : 17768 (શાહ�રુ 
દરવાJ બહારનો િવAતાર-3 : 16532 - કાયમી 
)

)ુ-ન-ં૧૮, �ચAતી 
ચે3બર,�બે◌ેડકર ચોક 
શા.દરવાJ બહાર

9825521548 દ7રયા�રુ ઝોન વૈ=ણવ આરતીબેન આર.
શાહ�રુ -જુ.શાળા 
ન ં- ૪ 8128194810

360

સોલકં� ?િુનલ ગોિવ/દલાલ : 17766 (શાહ�રુ 
દરવાJ બહારનો િવAતાર-2 : 16531 - કાયમી 
)

૪૬-બી-૧૨-૩ 3j ુહ'oથ 
yવાટસD શાહ�રુ દરવાJ 
બહાર.

9998787087 દ7રયા�રુ ઝોન રઠોડ કંચનબેન એ.
શાહ�રુ -જુ.શાળા 
ન ં- ૬ 7567470608

361
ભM `પુે(HYુમાર શાતંીલાલ : 17784 (શાહ�રુ-

2 : 16244 - કાયમી )

2441/2 રણછોડB�ુ ંમદં�ર 
શાહ�રુ 9374929495 શાહ�રુ ઝોન લોટવાલા નીલાબેન એમ.

શાહ�રુ -જુ.શાળા 
ન ં- ૬ 9426688880

362
[ી િનિતન �લુસીદાસ ચ�વુ�દ� : 17767 

()ુધેsર-7 : 16539 - કાયમી )

૩૫ Aવ}નીલ પાકD શાહ�રુ 
દરવાJ બહાર 9725452490 દ7રયા�રુ ઝોન પટ'લ ધારાબેન આર.

શાહ�રુ-જુ.શાળા 
ન ં-૧ 7600760492

363
રાજ�તૂ રામસXગ દ'વીસXગ : 17753 

(માz�ુરુા-2 : 16546 - કાયમી )

64/A/52/S/7 ટાટા 
એડવા(સ મીલ ની ચાલી 
બાબા બારYુoલાની ચાલી 
શાહ�બાગ

9426758666 દ7રયા�રુ ઝોન વB|ુ¡�ન કામW¡�ન 
અ(સાર� શાહ�બાગ ઉ)ૂD  - 1 8401195369
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364
પટ'લ પકંજYુમાર બા+લુાલ : 17761 

(શાહ�બાગ-4 : 16552 - કાયમી )

136/1/38/2 ધાભરનગર 
સોસાયટ� ક'3પ રોડ, 

શાહ�બાગ
9904527028 દ7રયા�રુ ઝોન મોહમંદસલીમ 

Jનમોહમંદ કાગદ� શાહ�બાગ ઉ)ૂD  - 1 7383883630

365
દંતાણી ?રુ'(HYુમાર પરષોSમભાઈ : 17756 

()ુધેsર-4 : 16536 - કાયમી )

10 એડવા(સ મીલની 
ચાલી,તાવડ��રુા શાહ�બાગ 9904313580 દ7રયા�રુ ઝોન શાહ'દાબા� ુ

સરફરાઝઅહ'મદ મ(?રૂ� શાહ�બાગ ઉ)ૂD  - 1 9638781120

366
શાહ િનમDલYુમાર O�ુાલાલ : 17737 

(મહ'દ�Yુવા : 14535 - કાયમી )

૧૬૯-સી-૪ કાશી`વુન, 

મહ'દ�Yુવા શાહ�રુ 9429610751 દ7રયા�રુ ઝોન વાઘેલા ગૌર�બેન આર.
શા¹�રુ -જુ. 

શાળા ન ં-૮ 9827877216

367
પચંશીલ કો. ઓ. સો. લી. : 17777 (શાહ�રુ : 

16242 - કાયમી )
7 નદંન સોસાયટ� શાહ�રુ 9426543008 શાહ�રુ ઝોન મહ'તા શૈલીબેન B.

શા¹�રુ -જુ. 

શાળા ન ં-૮ 9429067607

368
કમળાબેન IકાશYુમાર Jલમિસ/હ : 17997 

(Yુબેરનગર-17 : 17200 - કાયમી )
D-3 છારાનગર Yુબેરનગર 7874820340 નરોડા ઝોન અિsનYુમાર રમેશભાઈ 

પટ'લ
સરદાર પટ'લ 
-જુરાતી શાળા 7874709395

369
Yુ?મુબેન રમેશચHં : 17986 (Yુબેરનગર-15 : 

17198 - કાયમી )

11-4-77-B બી વોડD 
Yુબેરનગર 9712392679 નરોડા ઝોન નીતાબેન I`રુામ પટ'લ સરદાર પટ'લ 

-જુરાતી શાળા 9510420111

370
મહ'શYુમાર નાનBભાઇ ડાભી : 18004 

(Yુબેરનગર-18 : 17201 - કાયમી )

2 આરતી કો3પલે� 
Yુબેરનગર 9924925826 નરોડા ઝોન [ી ર�નાબેન 

જગ7દશભાઇ ગોહ'લ
સરદારનગર 
��ેB શાળા 1 9624631734

371
રાPુ ક(�મસD. કો. સો. લી. : 17902 (Yુબેરનગર-

3 : 17184 - કાયમી )
. બગંલા એર�યા Yુબેરનગર 9428411505 નરોડા ઝોન જoપાબેન Bતે(Hભાઈ 

ક�ુડ�યા
સરદારનગર 
-જુ.2

82004 46406

372
શેખાવત અBતિસ/હ મા�િૃસ/હ : 17982 

(ભાગDવ રોડ-4 : 17340 - કાયમી )

ગગંાનગર Iતાપિસ/હની 
ચાલી Yુબેરનગર 9638018830 નરોડા ઝોન કૌિશકભાઈ બા+ભુાઈ 

સાક7રયા
સરદારનગર 
-જુ.2

98984 28625

373
§ારકાદાસ સેઉમલ : 17957 (સરદારનગર-4 : 

17362 - કાયમી )

828-2 

�બાવાડ�,સરદારનગર 9427950055 નરોડા ઝોન [ી. 7હતેશYુમાર ડ�. શાહ સરદારનગર 
-જુરાતી શાળા 1 9033066883

374
સવ©દય સેવા સિમિત : 17930 (ભાગDવ રોડ-3 

: 17336 - કાયમી )
6 રિવ રો.હાઉસ Yુબેરનગર 9825040676 નરોડા ઝોન [ી. 7ક/જલબેન 

ગૌરાગંYુમાર મૈ?રુ�યા
સરદારનગર 
-જુરાતી શાળા 1 9429156461
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375
ભરતYુમાર Iતાપિંસ/હ : 17402 (બા�નુગર-13 

: 16211 - કાયમી )

1 કા(તીલાલ નારણદાસની 
ચાલી બા�નુગર 9726943536 ર�ખયાલ ઝોન મોહમંદઆર�ફ 

જમાલભાઇ છાવણીવાલા સરસ�રુ ઉ)ૂD  - 2 9924927869

376
જનતા જનાદDન ક. કો. ઓ. સો. લી. : 17378 

(બા�નુગર-2 : 16174 - કાયમી )

321-1578 - ુહા 
બોડD,બા�નુગર બા�નુગર 9824557281 ર�ખયાલ ઝોન ફરખદંાબા�ુ ંમોહમંદશફ� 

શેખ સરસ�રુ ઉ)ૂD  - 4 9173526562

377
ચાOુડંા ક'રોસીન હોકસD �ા.સ.ભ.ં : 17409 

(બા�નુગર-18 : 16222 - કાયમી )
722 - ુહા બોડD બા�નુગર 9924717190 ર�ખયાલ ઝોન શીર�નબા�ુ ં

સરફરાઝએહમદ અ(સાર� સરસ�રુ ઉ)ૂD  - 4 8511588517

378
ચીEા કં. કો.. ઓ.. સો.. લી. : 17263 (સરસ�રુ-

2 : 16529 - કાયમી )

૪૬૮-એ-૭, જજ સાહ'બની 
ચાલી પોટલીયા ચાર રAતા, 
સરસ�રુ

9825438875 અસારવા ઝોન જoપાબેન િવ�લભાઈ 
સાવ�લયા

સરસ�રુ -જુ. 

શાળા ન.ં ૧ 9712521459

379
પટ'લ રમેશભાઈ મણીલાલ : 17380 

(સરસ�રુ : 16110 - કાયમી )

15-89 િવºનુગર સોસાયટ� 
સરસ�રુ.

9429523915 ર�ખયાલ ઝોન [ી 7ક/જલબેન એસ. 

ગhજર
સરસ�રુ -જુ. 

શાળા ન.ં ૧૧ 7600024231

380
ભીખાભાઈ મોતીચદં ક�કાણી : 17640 

(સરસ�રુ-10 : 17519 - કાયમી )

618/13 સોનીની ચાલી, 
કA�રુબાનગર 
સામે,સરસ�રુ

9904512596 શહર'કોટડા ઝોન ઝાલા Fજ�ાસાબા 
7દલીપિસ/હ

સરસ�રુ -જુ. 

શાળા ન.ં ૧૩ 7874921963

381
ઠ�ર રાkશYુમાર જયતંીલાલ : 17654 

(સરસ�રુ-18 : 17543 - કાયમી )
941/1 pહુાર શેર� સરસ�રુ 9427520426 શહર'કોટડા ઝોન ઠાકોર કtલાસબેન 

બળદ'વભાઈ
સરસ�રુ -જુ. 

શાળા ન.ં ૧૩ 8905764739

382
જનતા જનાદDન કં. કો. સો. : 17630 (સરસ�રુ-

5 : 17506 - કાયમી )

11-12 

સોમનાથનાગરદાસની 
ચાલી સરસ�રુ

9428117396 શહર'કોટડા ઝોન નયનાબેન હસOખુભાઇ 
પર�ખ

સરસ�રુ -જુ. 

શાળા ન.ં ૨૪ 96872761

383
સCયે(H વાડ�લાલ શાહ : 17625 (સરસ�રુ-17 

: 17528 - કાયમી )
1518 વાસણ શેર� સરસ�રુ 9408784912 શહર'કોટડા ઝોન KLઋષીસોનલબેન 

OYુુંદરાય
સરસ�રુ -જુ. 

શાળા ન.ં ૨૬ 9104125708

384
ગીર�શભાઈ ઉમેદભાઈ પટ'લ : 17100 (ડ� 
ક'બીન-2 : 15935 - કાયમી )

૧૦ અ�[ુી ફલેટ ડ�ક'બીન 9924244032 સરખેજ-2 ઝોન પાયલબેન ડ�. પટ'લ સાબરમતી 
શા.ન.ં10

9714575100

385
પટ'લ સોમાભાઈ શીવાભાઈ : 17342 

(જવાહરચોક-5 : 16283 - કાયમી )

મોરારનગર સોસાયટ� 
જવાહરચોક સાબરમતી 9247401226 સાબરમતી ઝોન િનલમબેન k. સોલકં� સાબરમતી શા.ન.ં2 9099943081
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386
મફતલાલ IતાપB સોલકં� : 17348 

(ક'શવનગર-5 : 16268 - કાયમી )

646-116&208-126 k. પી. 
ની ચાલી, સાબરમતી 
સાબરમતી

9574688495 સાબરમતી ઝોન સોનલબેન બી.પરમાર સાબરમતી શા.ન.ં2 9409806005

387
સાબરમતી મ�યમવગD કં.કો.સો.લી. : 17347 

(જવાહરચોક-2 : 16276 - કાયમી )

2 સાબરમતી કોલેજ 
સામે,સાબરમતી. સાબરમતી 9825333312 સાબરમતી ઝોન પલકબેન.એન.ડોડ�યા સાબરમતી શા.ન.ં3 7359727336

388
સાબરમતી મ�યમવગD કં.કો.સો.લી. : 17310 

(જવાહરચોક-3 : 16279 - કાયમી )

4 કબીર ચોક, સાબરમતી, 
અમદાવાદ 9825333312 સાબરમતી ઝોન Yુંજનબેન.શાહ સાબરમતી શા.ન.ં3 9714768828

389
સાબરમતી મ7હલા સહકાર� મડંળ� લી : 

17315 (જવાહરચોક-4 : 16280 - કાયમી )

કબીર 
ચોક,સાબરમતી,અમદાવાદ 9724433389 સાબરમતી ઝોન પા^ુલબેન .આર.શાહ સાબરમતી શા.ન.ં4 9925048779

390
7હતેષ ક'શવચ◌ંંદ ]ન : 17369 (જવાહરચોક : 

16274 - કાયમી )

279/63 જગાભાઇની ચાલી 
ઘમDનગર,સાબરમતી 9724585814 સાબરમતી ઝોન પા^ુલબેન .k.પટ'લ સાબરમતી શા.ન.ં4 9428613194

391
પટ'લ શાતંાબેન સોમાભાઇ : 17318 

(રામનગર : 16295 - કાયમી )

3j.ુI?તુી-હૃ,રામનગર,સા
બરમતી 9898659911 સાબરમતી ઝોન કtલાસબેન પટ'લ સાબરમતી શા.ન.ં5 9429366966

392

[¼ઘા સ+રુ� મ7હલા બચત અને િઘરાણ 
મડંળ� : 21173 (જવાહરચોક-6 : 16827 - 

કાયમી )

૧-કોણાDકD  કો.સોસાયટ� 
જવાહરચોક સાબરમતી 9824537428 સાબરમતી ઝોન મીનાબેન િવનોદ ચHં 

દરB સાબરમતી શા.ન.ં6 9879316314

393
�બીકા Iો. AટોસD : 17328 (અચેર : 16308 - 

કાયમી )

13 મેવાડા એAટ'ટ,મોટ'રા 
રોડ સાબરમતી 9924682449 સાબરમતી ઝોન સલમાબેન એહમદભાઈ 

કો7ડયા સાબરમતી શા.ન.ં6 9712964890

394
જયેશભાઈ સી. દોશી : 17345 (ધમDનગર-2 : 

16272 - કાયમી )

10 ગાયEી 
કો3પલે�,પાવરહાઉસ 
સાબરમતી

9898587871 સાબરમતી ઝોન J-િૃતબેન Iભાશકંર 
ઉપા�યાય સાબરમતી શા.ન.ં6 7490028158

395
કાળાભાઈ કરસનભાઈ પટ'લ : 17104 (ડ� 
ક'બીન-6 : 15940 - કાયમી )

ઇ-૮ કાળ�ગોપાલ 
નગર,કાળ�ગામ ડ�ક'બીન 9825192422 સરખેજ-2 ઝોન <યોCસનાબેન બી પરમાર સાબરમતી શા.ન.ં8 8488973358

396
મોદ� ક�ભુાઇ સાકંળચHં : 17306 (રામનગર-

2 : 16304 - કાયમી )
936/4 રામનગર સાબરમતી 9879051785 સાબરમતી ઝોન રમીલા બેન  એમ પટ'લ સાબરમતી શા.ન.ં8 9825738918
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397
પટ'લ અOતૃલાલ હ�રદાસ : 17386 

(બા�નુગર-4 : 16178 - કાયમી )

15-403 ભ7કતનગર, 

બા�નુગર. બા�નુગર 9998447962 ર�ખયાલ ઝોન મોહમંદઝા7કર 
મોહમંદ|ુસેન શેખ  

?ુદંરમ ઉ)ુD  -૨ 8128687603

398
આશીવાDદ ક(�, કો. સો. : 17391 (બા�નુગર-7 

: 16204 - કાયમી )

12 હસં કોલોની, બા�નુગર 
બા�નુગર 9825821260 ર�ખયાલ ઝોન Wશદાબા� ુઅoતાફ|ુસેન 

અ(સાર� ?ુદંરમ ઉ)ુD  -૨ 9725502688

399
બસંીલાલ માગંીલાલ : 17423 (બા�નુગર-26 : 

16243 - કાયમી )

796-5934 - ુહા બોડD,શ7કત 
ફલેટ બા�નુગર 9537885430 ર�ખયાલ ઝોન શેહનાઝપરવીન 

નવાબખાન પઠાન 
?ુદંરમ ઉ)ુD  -૨ 9725502488

400
7દપક Iકાશ �ા.સ.ભડંાર. : 17412 (બા�નુગર-

21 : 16230 - કાયમી )

6 શ~yત ચે3બસD,મનહર 
નગર બા�નુગર 7698201622 ર�ખયાલ ઝોન યાસીન ઐjબુમોહમંદ 

છ�પા ?ુદંરમ ઉ)ુD  -૨ 9924083216


