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1 1 ી ુ  પાબને રા ુભાઇ વાધેલા

એ-૧૦૧, ણા પેલેસ-૨, ૯૯૨૫૦ ૦૩૭૨૦
ઉમા-અમર પાટ લોટની પાસે,
છાણી જકાતનાકા પાછળ, ટ .પી.૧૩
વડોદરા 390024

2 ી અમી નર  રાવત
૭૦૨, સતંોક ચે  બસ, ૯૮૨૫૮ ૦૨૧૮૭
સે ટ જોસેફ ુલની બા ુમા,ં
છાણી રોડ, વડોદરા-390002

3 ી અ લુ બા ભુાઇ પટલ
એફ/૧૫, િવભાગ-૮, ૯૮૨૫૧ ૪૬૮૬૮
સરદારનગર સોસાયટ ,
િનઝામ રુા, વડોદરા-390002

4 ી જહાભાઇ અ ભુાઇ દસાઇ (જહા ભરવાડ)
ભરવાડવાસ, એન. . મેટલ કંપનીની બા ુમા,ં ૯૮૨૫૨ ૨૭૭૪૧
ધમિસહ દસાઇ રોડ, લવાડ  રોડ,
છાણી જકાતનાકા પાસે,
વડોદરા- 390002

5 2 ી િવણા (પ ાબને) કમલેશ દસાઇ
એ/૩, અખડંધામ સોસાયટ , ૯૬૦૧૬ ૪૯૮૩૩
ઉમીયાનગરની બા ુમા,ં ચાણકય રુ -
 ચાર ર  તા,   ુસમા રોડ,
વડોદરા- 390024

6 ી વદંનાબેન ભરતભાઇ ખોડ
૧૫-ધ ુ ય સોસાયટ , ૯૮૨૫૮ ૦૨૩૧૨
  ુસમા રોડ, વડોદરા-390024

7 ી અરિવદ પરસો મભાઇ પતી
‘‘ ી રાદંલ ુટ ર’’ ૯૮૨૫૮ ૦૨૭૨૦
૫, દપક સોસાયટ ,
  ુસમા રોડ, વડોદરા-390024

8 ી સિતષ (સતે  ) ગોિવદભાઇ પટલ
૧૧, આ િુનક સોસાયટ , ૯૮૨૫૦ ૬૨૨૨૦
.ુપો. છાણી, વડોદરા- 391740

9 3 ી ક પનાબને કુશભાઇ પટલ
ઇ/૩૩, અ તાનગર સોસાયટ , ૯૯૭૯૮ ૭૯૪૫૪
અિમતનગર-સમા રોડ, પી. એ  ડ ટ .
કોલોનીની સામે, કારલીબાગ,
વડોદરા- 390022

10 ી શ ુ તલા જનકરંગ મહતા
બી/૬, સ કાર સોસાયટ , ૯૮૨૫૮ ૦૨૨૩૬
જયોિતપાકની બા ુમા,ં ટાકં  રોડ,
કારલીબાગ, વડોદરા- 390018

11 ી યોગેશ ુમાર ડા ાભાઇ પટલ ( ુ કત)
૧૭, િસ  ધનાથ રસીડ  સી, ૯૮૨૫૧ ૧૬૪૫૬
સ  નસ  ુલની સામે,
મોટનાથ મં દર, હરણી
વડોદરા- 390018

12 ડૉ. રા શ કર ટકાતં શાહ (નીક ર)
૨૬, િવ લનગર સોસાયટ , ૯૩૨૭૨ ૨૬૮૮૮
મે  ટલ હો  પીટલ સામે,
કારલીબાગ,
વડોદરા- 390018

13 4 ી સરોજબને ક ભુાઇ રાઠવા
એ/૬, સાઇંધામ સોસાયટ , ૯૯૨૫૪ ૫૧૯૯૭
વૈ ુંઠ-૨ ની સામે,
 .ુ વી.આઇ.પી. રોડ,
વડોદરા- 390019

14 ી ધિમ ઠાબેન સજંયભાઇ માછ
ડ /૪૩, સૌજ ય ટાઉનશીપ, ૯૭૨૭૭ ૫૭૨૬૯
કમલાનગરની સામે,
આજવા રોડ, વડોદરા- 390019
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15 ી અિનલભાઇ રણછોડભાઇ પરમાર

બી/૩૬, અમર દપ બગંલો, ૯૮૨૫૦ ૦૭૪૬૯
યોગે  વર ટાઉનશીપ સામે,
આજવા રોડ, વડોદરા-390019

16 ી અ ત ચપંાલાલ દાધીચ
બી/૮૭થી૯૦, શેષ નારાયણ સોસાયટ , ૯૮૭૯૧ ૧૧૯૪૯
ગણેશ એ  ટટ પાસે,
 .ુ વી.આઇ.પી. રોડ, વડોદરા- 390022

17 5 ી જય ી અિ ન સોલકં
૧, જલારામ નગર, નાથીબા સો. પાસે, ૯૦૯૯૭ ૫૯૬૬૪
શિન મં દરની બા ુમા,ં
હરણી રોડ, વડોદરા-390022

18 ી તેજલબને બીજલભાઇ યાસ
સી/૮, ઉમા કોલોની, ૯૯૦૯૯ ૮૪૪૨૮
ઝવેર નગર પાછળ,
વાધોડ યા રોડ, વડોદરા- 390019

19 ી મોહનભાઇ નવધણભાઇ વસાવા
ડ /૪, સ  યેનપાક સોસાયટ , ૯૮૨૫૮ ૦૨૩૪૮
સખેંડા દશાલાડ ભવનની પાછળ,
વાધોડ યા રોડ, વડોદરા- 390019

20 ી હસ ખુભાઇ મણીભાઇ પટલ
એ-૪૦૨, ખુ ાર રસીડ સી, ૯૮૨૫૧ ૭૭૫૯૯
રામે  વર મં દર પાસે,
પાણીગેટ બહાર, આજવા રોડ
વડોદરા- 390019

21 6 ી જય ીબને ગીર શભાઇ શાહ
બી/૫, જનોડનગર, ૯૪૦૮૩ ૪૮૮૧૭
નાથીબાનગર-૨ની સામેની ગલીમા,ં
 .ુ વી.આઇ. પી. રોડ , વડોદરા- 390022

22 ી હમીષા જયેશભાઇ ઠકકર
મોદ મેડ કલની સામે, ૯૭૨૪૯ ૧૮૩૫૯
ફતે રુા ચાર ર તા,
વડોદરા- 390006

23 ી કતન દવે  સાદ ભ
એ-૪૯, સતંરામ પાક, ૯૮૨૫૮ ૦૨૭૧૧
પાવનધામની બા ુમા,ં એસાર પે ોલ પપં સામે
હરણી વારસીયા ર ગ રોડ, વડોદરા-390006

24 ી પરસો મ લૂચદં હમનાણી
લોક ન-ંટ -૧, મ ન-ં૧૨ ૯૮૭૯૧ ૧૧૩૫૨

સતં કંવરનગર
વારસીયા,વડોદરા-390006

25 7 ી િૃત દ ીતભાઇ રાણા
ભગવતી િ ટ ગ સે ૯૮૨૪૪ ૨૪૫૩૭
નવી ધરતી, રાણાવાસ,
પહલી લાઇન, વડોદરા- 390001

26 ી જયાબને વા ભુાઇ પટલ
૧, નરિસહપાક સોસાયટ , ૭૮૭૪૧ ૮૦૧૫૬

ાઇટ  ુલની ગલીમા,ં
વી.આઇ.પી. રોડ, કારલીબાગ,
વડોદરા- 390018

27 ી રમેશચં  નગીનભાઇ પરમાર (રા )
સતંોષી માતાની પોળ ૯૩૭૬૧ ૬૬૦૮૦
નવીધરતી, નાગરવાડા,
વડોદરા- 390001

28 ી લુામફર દ ુ ફુભાઇ લાખા વાલા
ડ લ ટુ ગ શટ ગ ૯૮૨૪૦ ૪૦૨૩૮
નાગરવાડા, લાલ ુઇ ,
વડોદરા- 390001

29 8 ડૉ. જગીષાબેન જતીનભાઇ શઠે
ડ /૮૦૩, ુંજ લાઝા, ૯૮૨૫૮ ૦૨૪૧૦
પોલો કલબ પાસે,
રાજમહલ રોડ, વડોદરા- 390001
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30 ી રાિધકા મહશ ભ

બી/૫૨, સેવા મ સોસાયટ , ૭૩૮૩૧ ૫૮૦૫૭
ઇલોરાપાક, આ મજયોિત આ મ પાછળ,
રસકોસ સકલ, વડોદરા- 390023

31 ી અ તભાઇ મ ભુાઇ પટલ
૯૩, ુંજ સોસાયટ , ૯૮૨૫૦ ૪૨૧૦૪
અલકા રુ , વડોદરા-390007

32 ી ધમ હર શભાઇ પચંાલ
સી/૪૮, િવ લેશ બં  લોઝ ૯૮૯૮૦ ૯૮૦૫૯
કાશીધામ સોસાયટ ની બા ુમા,ં
નમદાનગર ની ન ક, ગોરવા
વડોદરા 390016

33 9 ી ૂણમા રા શ આયર
એ/૧, રુજ સોસાયટ , ૯૯૭૮૦ ૬૬૩૬૬
હાઇટ  શન રોડ, ઝાસંીની રાણી ચોક,
ભુાન રુા, વડોદરા-390023

34 ી હમલતાબને દપકભાઇ ગોર
એ/૪૬૩, સૌરભપાક સોસાયટ , ૯૯૯૮૦ ૦૯૨૯૬
સમતા ફલેટ પાછળ,
ભુાન રુા, વડોદરા-390023

35 ી રા શ વસતંરાવ આયર
એ/૧, રુજ સોસાયટ , ૯૮૨૪૦ ૦૬૩૬૬
હાઇટ  શન રોડ, ઝાસંીની રાણી ચોક,
ભુાન રુા , વડોદરા-390023

36 ી િવરનભાઇ ઠાકોરભાઇ રામી
૪૯, નારાયણનગર સોસાયટ , ૯૮૨૫૫ ૧૭૧૦૧
ઓમ સોસાયટ ની પાછળ,
ર ફાઇનર  રોડ, ગોરવા, વડોદરા- 390016

37 10 ી કંચનબેન જયદવભાઇ રાય
કડવા શેર , ગો ી ગામ, ૯૮૨૫૮ ૦૨૪૦૫
ગો ી, વડોદરા-390021

38 ી નુીતાબને ધુી  મુાર કુલ
બી/૨૧/૨૨,જય રણછોડ સોસાયટ , ૯૮૭૯૫ ૫૮૮૮૨
અપે ા ચાર ર  તા,
વાસણા રોડ, વડોદરા- 390007

39 ી િનતલ ુમાર નિવનચં  ગાધંી
ડ -૧૭૫, સતંિવહાર સોસાયટ , ૯૮૨૫૦ ૨૫૦૧૯
રાણે ર મહાદવ પાસે,
વાસણા રોડ, વડોદરા- 390007

40 ી િનિતન ુમાર જયિંતલાલ દ ગા
૩, કાશ પાક સોસાયટ , ૯૮૨૫૧ ૦૫૬૫૦
મકરંદ દસાઇ રોડ, ઇ  કોન મં દર પાસે,
ગો ી રોડ, વડોદરા-390021

41 11 ી ભાવનાબેન બાલ  ણ શેઠ
એ/૮, ે ણક પાક સોસાયટ , ૯૮૭૯૧ ૧૧૯૭૯
ન દરાસર સામે,

અકોટા, વડોદરા- 390020
42 ી શ ુંતલાબેન ન ુભાઇ સોલકં

સી-૨, વી.આઇ.પી. સોસાયટ ,                                     ૯૮૯૮૫ ૫૩૧૮૧
ઉ  કષ િવ ાલયની પાસે ,
દવાળ રુા, વડોદરા-૩૯૦૦૦૭

43 ી ચૈત  યભાઇ મકરંદભાઇ દસાઇ
‘‘મકરંદ વાટ કા’’ ૯૭૨૭૭ ૧૯૩૬૦
તાઇફનગરની સામે, તાદંલ ,
મકરંદ દસાઇ રોડ
વડોદરા- 390012

44 ી અરિવદભાઇ ગોરધનભાઇ પટલ
૧, ફર લે ડ ુ  લે , ૯૮૨૫૦ ૬૪૬૩૩

ીનપાક સામે,
અકોટા  ટડ યમ પાછળ,
વડોદરા- 390020
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45 12 ી દ ાબને નટવરભાઇ પટલ

પટલ ફળ ુ,ં  વામીનારાયણ- ૯૬૮૭૫ ૬૧૮૫૭
મં દર પાછળ, પો ટ ઓ ફસની બા ુમા,ં
અટલાદરા,વડોદરા-390012

46 ી ર તાબેન રિવ કાશ સ ઘ
૨/૧૦, િશવશ કત નગર ૯૮૭૯૧ ૮૩૦૨૭
પોલીસ લાઇન સામે,
અકોટા રોડ, વડોદરા-390020

47 ી ભરત ુમાર ધી ભાઇ ડાગંર
સી/૭, ર વુશં એપાટમે  ટ, ૯૦૯૯૦ ૮૯૯૯૯
રંજન સોસાયટ ,
વુણ રુ  સો.ની પાસે, ચી ુવાડ ,

વડોદરા- 390020

48 ી મનીષ દનકર પગાર
બી/૩, િુનતા સોસાયટ , ૯૮૨૪૦ ૭૭૦૭૪
આર.સી. પટલ એ  ટટ સામે,
અકોટા રોડ, વડોદરા- 390020

49 13 ી ગીતાબને પેુ  ભાઇ પટલ (ગીતા કાછ યા)
૧૦૭, તાડ ફળ યા ૯૮૨૪૫ ૭૩૮૭૬
લાલ કોટ સામે, સે લ બે કની પાછળ,
રાજમહલ રોડ, વડોદરા- 390001

50 ી મનોરમાબેન દપભાઇ ખરડ
૩૦૭, મનમં દર કો  પલે ૯૮૯૮૨ ૨૦૬૬૭
ી સોસાયટ ની બા ુમા,ં  ુ ખડંરાવ રોડ,

શકંર મસાલાની પાસે, વડોદરા- 390004

51 ી

વડોદરા- 3900
52 ી બાળાસાહબ ગણપતરાવ વુ (બા વુ)

બી/૧૧૧/૧૧૨, રાજર ન સોસાયટ , ૯૮૨૫૫ ૦૩૭૬૩
 ુબગીખાના, બરોડા હાઇ ુલ-

પાછળ, પોલો ાઉ ડ સામે,
વડોદરા- 390001

53 14 ી દપીકાબેન ધમ ભાઇ પટણી
શ કો  પલે  , ૯૭૨૭૭ ૧૭૦૯૯

ચપંા ગલી, ચોખડં , વડોદરા-390001
54 ી લમબને રાકશભાઇ ચોકસી

નરહ ર વૂન, હ મુાન પોળ, ૯૮૭૯૫ ૪૫૯૭૯
લ મીનાથ યાયામ મં દર પાસે,
બાજવાડા, વડોદરા-390001

55 ી ચં કા ત છોટાલાલ ઠકકર
‘‘ િશવ ૃપા’’ બ  ડ ગ, ૯૮૨૫૮ ૦૨૧૫૭
ખ ી પોળના નાક,
મોટ છ પવાડ, માડંવી, વડોદરા- 390001

56 ી િવજય ુમાર િવ લરાવ પવાર
એ/૮/૨૮૩, ‘‘િ તૂ ’’ નાની છ પવાડ, ૯૮૨૫૦ ૪૧૦૮૮
ચાંપાનેર દરવા ,
એસ.આર.પી. પોઇ  ટ પાસે, વડોદરા-390006

57 15 ી જયોિતબને દનેશચં  પડંયા
બી/૧૩૩, રામદવનગર સોસાયટ , ૯૮૭૯૧ ૧૦૭૧૧
ધરતી ટનામે  ટ પાછળ, ુના બાપોદ જકાતનાકા,
વાધોડ યા રોડ,
વડોદરા- 390019

58 ી નુમબેન ગોપાલદાસ શાહ
સી/૧૦૫, સમપણપાક સોસયાટ , ૯૯૭૪૭ ૦૧૬૭૩
ુના બાપોદ જકાતનાકા,

વાધોડ યા રોડ,વડોદરા-390019
59 ી દપક મ ભુાઇ ીવા  તવ

એ/૧૩, ભાત સોસાયટ , ૯૮૨૫૨ ૭૭૫૧૫
ઝવેરનગર પાસે,
વાધોડ યા રોડ, વડોદરા- 390019
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60 ી શૈલષેભાઇ કનયૈાલાલ મહતા (શૈલેષ સો ા)

૪, ુ મુ બં  લોઝ, કલાસ સોસાયટ , ૯૮૯૮૦ ૭૭૭૭૦
યૂનગર, વાધોડ યા રોડ, વડોદરા-390019

61 16 ી હમાગંીની દધા  ુકોલકેર (સો ુબંેન)
‘‘શા ુ  તલ’’, કોકણ ફળ યા, ૯૧૭૩૦ ૭૬૨૧૪
ી શીવ-મા તી મં દરની પાસે,

વાડ , વડોદરા- 390017

62 ી અ  કાબેન શૈલષેભાઇ પટલ
એફ/૬૨, ૂ પાક સોસાયટ , ૯૬૩૮૫ ૫૮૪૮૫
જધારાની બા ુમા,ં પ રવાર ચાર ર  તા પાસે,

વાધોડ યા-ડભોઇ ર ગ રોડ, વડોદરા-390025
63 ી જયેશ ુમાર રિસકભાઇ રાઠવા

બી/૯૫, જલારામ નગર, ૭૮૭૪૦ ૫૬૮૬૫
એમ.એમ.  હોરા શો મની બા ુમા,ં
ડભોઇ રોડ , વડોદરા-390025

64 ી ચં કા  ત રામચરણ ીવા તવ (ભ  ભુાઇ)
‘‘ક યાણ ુંજ’’, ૯૮૨૫૦ ૪૦૮૫૭
અ પના િસનેમા પાસે, તાપનગર, વડોદરા-390004

65 17 ી ભાિવનાબેન યોગેશભાઇ ચૌહાણ
૧૬૦૮, ચ ુટ હા. સોસાયટ , ૯૯૦૪૬ ૧૧૬૩૮
આકાશવાણી પાછળ,
મકર રુા રોડ, વડોદરા-390009

66 ી સગંીતાબને રજનીકાતં પટલ
૧૫, િ વેણી પાક સોસાયટ , ૯૫૮૬૮ ૮૧૧૦૫
મન તનગર-૨ ની સામે,
લુસીધામ ચાર ર  તા, માજંલ રુ, વડોદરા- 390011

67 ી અ  પશે મ ુ દુન લ  બચીયા
સી/૧૦, મોતીનગર-૩, ૯૮૭૯૧ ૧૧૨૯૫
રિવપાકની પાછળ, તરસાલી, વડોદરા-390009

68 ી િનલેશ રણ તિસહ રાઠોડ
૩૩૮, શરદનગર , ૯૮૭૯૫ ૫૪૪૨૯
તરસાલી, વડોદરા-390009

69 18 ી ગાગ દ યકાતં દવે
૪૪, ભા  યલ  મી સોસાયટ , ૯૮૭૯૧ ૫૧૧૩૩
દરબાર ચોકડ પાસે,
માજંલ રુ, વડોદરા-390011

70 ી શ ુ તલા અશોકભાઇ િશદ
બી/૨૧, આકાર કો  પલે સોસાયટ , ૯૭૨૭૭ ૧૯૩૪૧

.આઇ.ડ .સી. રોડ, ીહર પાટ  લોટ સામે,
માજંલ રુ, વડોદરા-390011

71 ી ચરાગ હસં ુમાર ઝવેર
એ/૨૦, લાલબાગ સોસાયટ , ૯૮૨૫૮ ૦૨૧૨૨
માજંલ રુ, વડોદરા-390011

72 ી ક પેશ મ ભુાઇ પટલ (જય રણછોડ)
‘‘હ રદશન’’, ૨૫, રુશો મનગર સોસાયટ , ૯૯૨૫૦ ૦૦૪૪૪
ભા ુ મં દર પાસે, માજંલ રુ, વડોદરા-390011

73 19 ી ભાવનાબેન રમણભાઇ પાટણવાડ યા
ુંદન િ ટ ગ સે, કોઠ ફળ ુ,ં ૯૯૨૫૬ ૩૬૩૭૪

 ભગત  લા ટ ક રોડ,
મકર રુા ગામ, વડોદરા- 390014

74 ી કાિમનીબેન જયેશ ુમાર સોની
સી/૧૧૦, રિવપાક સોસાયટ , ૯૮૨૫૨ ૨૨૯૬૫
મોતીનગર-૨ પાછળ,
તરસાલી, વડોદરા-390009

75 ડૉ. વરાજ કાન ભાઇ ચૌહાણ
૬, નૈના સોસાયટ ૯૮૨૫૮ ૦૨૨૮૭
બરોડા ડર ની સામે,
મકર રુા રોડ, વડોદરા- 390009

76 ી િમન જશભાઇ અમીન
અમીન ખડક , ૯૬૮૭૦ ૯૯૨૨૨
તરસાલી, વડોદરા- 390009


