વડોદરા મહાનગરપાલિકા

વડોદરા મહાનગરપાલિકાના સભાસદશ્રીઓની યાદી
અ.નં.

1

વોડડ નં.

સભાસદન ં નામ

1 શ્રી પષ્પાબેન રાજભાઇ વાધેિા

(મો). ૯૯૨૫૦ ૦૩૭૨૦

શ્રી અમી નરે ન્દ્રકમાર રાવત

(મો). ૯૮૨૫૮ ૦૨૧૮૭

સેન્દ્ર્ટ જોસેફ સ્કિની બાજમાં,
છાણી રોડ, વડોદરા 390002

(નન) ૨૭૯ ૨૦૬૬

એ-૧૦૧,ક્રિષ્ણા પેિેસ-૨,
ઉમા-અમર પાર્ટી પ્િોર્ટની પાસે,
છાણી જકાતનાકા પાછળ, ર્ટી.પી.૧૩
વડોદરા 390024

2

૬૦૧, સંતોક ચેમબસડ,

3

શ્રી જહાભાઇ અનભાઇ દેસાઇ (જહા ભરવાડ) (મો). ૯૮૨૫૨ ૨૭૭૪૧
૩-ભરવાડવાસ, એન.જે. મેર્ટિ કંપનીની બાજમાં,
ફુિવાડી રોડ, છાણી જકાતનાકા પાસે,
વડોદરા 390002

4

(ઓ) ૨૭૮ ૪૦૨૯

શ્રી હરીશભાઇ રતીભાઇ પર્ટેિ
બી-૭, બાિાજી બંગ્િોઝ,
રામાકાકા મંક્રદર સામે, શેિ પેટ્રોિપંપ પાછળ, છાણી
વડોદરા 390002

(મો). ૭૮૭૮૧ ૫૭૫૫૨
(નન) ૯૦૩૩૨ ૨૨૨૭૮

5

2 શ્રી રશ્મમકાબેન મનીષકમાર વાધેિા

6

શ્રી વષાડબેન જયેશકમાર વ્યાસ

(મો). ૯૪૦૮૩ ૪૯૨૦૭

શ્રી ભાણજીભાઇ ઈશ્વરભાઇ પર્ટે િ

(મો). ૯૮૨૫૮ ૦૨૭૪૭

(મો). ૯૯૦૯૯ ૮૦૪૯0
એ-૫૩, યોગીનગર ર્ટાઉનશીપ, બાિાજી ર્ટાઉનશીપ િેન
યોગીદશડન ફ્િેર્ટની સામે, રામાકાકા ડેરી પાસે
છાણી રોડ, વડોદરા 391740
બી-૩૯, સ ૂયડક્રકરણ સોસાયર્ટી
ઇન્દ્ડસ્ટ્રીયિ સો. પાસે
ન્દ્ય સમા રોડ, વડોદરા 390024

7

ડી-૨૧, રધવીરનગર
એમ.જી.એમ. સ્કિ પાસે
ન્દ્ય સમા રોડ, વડોદરા 390008

8

શ્રી મહાવીરનસિંહ નારાયણનસિંહ રાજપરોક્રહત
એ-૪, મંગિતીર્ડ સોસાયર્ટી
ચાણકયપરી કે નાિ રોડ
ન્દ્ય સમા રોડ, વડોદરા 390024

9

શ્રી રૂપિ લચરાયભાઇ મહેતા

(મો). ૯૭૨૨૫ ૧૪૪૨૪

શ્રી પરાિમનસિંહ અજીી઼તનસિંહ જાડેજા

(મો). ૯૮૭૯૫ ૫૯૪૯૯

ડૉ. રાજેશ ક્રકરીર્ટકાંત શાહ (નીકીર)

(મો). ૯૩૨૭૨ ૨૬૮૮૮

સોમનાર્ નવિા, મહારાણા પ્રતાપ માગડ,
ચેતક બ્રીજની બાજમાં, સમા તળાવની સામે, વડોદરા

12

૨૬, નવઠ્ઠિનગર સોસાયર્ટી,
મેનર્ટિ હોસ્પીર્ટિ સામે,
કારે િીબાગ, વડોદરા
390018

13

4 શ્રી નપન્દ્કીબેન નીરજભાઇ સોની
એફ-૭૮, પાવનધામ સોસાયર્ટી
હરણી વારસીયા રીંગ રોડ
વડોદરા 390006

14

(ઓ) ૯૮૨૫૦ ૪૮૧૧૬

(મો). ૯૯૯૮૯ ૮૧૯૯૬

૫૮, સયાજી સોસાયર્ટી, નેતાજી સો.ની પાછળ
મકતાનંદ ત્રણ રસ્તા, કારે િીબાગ,
વડોદરા 390018

11

(મો). ૯૮૨૫૦ ૪૮૧૧૬

3 શ્રી છાયાબેન રાજેન્દ્રભાઇ ખરાદી
બી-૯૧, બાિાજીનગર સોસાયર્ટી
અમીતનગર સકડ િ પાસે
વી.આઇ.પી. રોડ, કારે િીબાગ
વડોદરા 390022

10

(નન) ૯૮૨૫૮ ૦૧૧૩૧

શ્રી રાખીબેન મનોજ઼ભાઇ શાહ

૩૬/એ, પ્રભિી સોસાયર્ટી નવભાગ-૨
કલપનાનગર સો.ની બાજી઼માં
હરણી રોડ, વડોદરા 390022

(નન) ૨૪૬ ૧૬૩૦
(મો). ૯૨૬૫૮ ૨૮૮૪૩

(ઓ) ૯૨૬૫૮ ૨૮૮૪૩

(મો). ૯૮૭૮૯ ૫૭૬૨૩
(નન) ૯૯૭૪૩ ૭૭૬૨૩

અ.નં.

15

વોડડ નં. સભાસદન ં નામ

શ્રી નવનોદભાઇ ગભભાઇ ભરવાડ

(મો). ૯૮૯૮૧ ૭૭૪૨૪

શ્રી અજીત ચંપાિાિ દાધીચ

(મો). ૯૮૭૯૧ ૧૧૯૪૯

સી-૫૨, સાંઇધામ સોસાયર્ટી, વ્રજ સો.ની
પાસે, વૈકંઠ-૨ સામે, ખોડીયારનગર પાસે
નય. વી.આઇ.પી. રોડ,
વડોદરા 390019

16

બી/૮૭ ર્ી ૯૦, શેષ નારાયણ સોસાયર્ટી,
ગણેશ એસર્ટે ર્ટ પાસે,
નય. વી.આઇ.પી. રોડ, વડોદરા 390022

17

5 શ્રી પ્રફુલ્િાબેન રાજભાઇ જેઠવા

બી-૬, વષાડ સોસાયર્ટી, પંચવર્ટી સો. પાસે
નવજીવન, આજવા રોડ, વડોદરા 390019

18

શ્રી તેજિબેન બીજિભાઇ વ્યાસ
સી/૮, ઉમા કોિોની,
ઝવેર નગર પાછળ,
વાધોડીયા રોડ, વડોદરા

19

390019

(મો). ૯૬૨૪૨ ૦૯૯૯૦

6 શ્રી જયશ્રી અનશ્વન સોિંકી

(મો). ૯૦૯૯૭ ૫૯૬૬૪

શ્રી હેમીષા જયેશભાઇ ઠકકર

(મો). ૯૭૨૪૯ ૧૮૩૫૯

ડૉ. નશતિ વસંતિાિ નમસ્ત્રી

(મો). ૯૮૨૫૦ ૨૫૧૦૦

નવજીવન પાસે,
આજવા રોડ, વડોદરા 390019

(નન) ૨૫૭ ૦૭૧૧

મોદી મેડીકિની સામે,
ફતેપરા ચાર રસ્તા,
વડોદરા 390006

23

૩૯, જનકલ્યાણ સોસાયર્ટી

24

શ્રી હીરાભાઇ ક્રકશનચંદ કાંજવાણી
એ-૨, રૂમ નં.૫,
સંતકવર કોિોની
વારસીયા, વડોદરા 390006

25

7 શ્રી ભ ૂનમકા નરે શભાઇ રાણા
રાણા વાસ, વી- ચોક
નવીધરતી, નાગરવાડા
વડોદરા 390001

26

(નન) ૨૫૭ ૪૯૭૮
(મો). ૮૧૨૮૭ ૯૧૫૭૯

શ્રી બંદીશ અરૂણભાઇ શાહ

(મો). ૯૮૨૫૦ ૩૫૨૧૩

શ્રી મનોજ ભપેન્દ્રભાઇ પર્ટે િ (મંછો)

(મો). ૯૮૨૫૮ ૧૯૯૦૨

૧૦૮-૧૦૯, અંબાિાિ પાકડ
કારે િીબાગ, વડોદરા 390018

29

(મો). ૯૮૨૫૭ ૮૮૩૩૦

(મો). ૮૧૫૩૮ ૧૫૩૦૮

૧૭, શ્રીજીી઼શ્રધ્ધા સોસાયર્ટી
બરોડા પીપલસ બેંકના ખાંચામાં
પાણીની ર્ટાંકી રોડ, કારે િીબાગ
વડોદરા 390006

28

(ઓ) ૨૪૨ ૮૦૨૬

શ્રી શ્વેતા કૃણાિ ચૌહાણ (ઉત્તેકર)
ખત્રી પોળ, ચોર્ો વાડો
જયબેિી બાગ પાછળ
રાવપરા, વડોદરા 390001

27

(નન) ૨૫૧ ૦૧૩૧

શ્રી નૈનતક દક્ષેશભાઇ શાહ

૧, જિારામ નગર, નાર્ીબા સો. પાસે,
શનન મંક્રદરની બાજમાં,
હરણી રોડ, વડોદરા
390022

22

(મો). ૯૯૦૯૯ ૮૪૪૨૮

(મો). ૯૮૨૫૦ ૬૨૭૪૭

નશવમ, વસધ
ં રા સોસાયર્ટી
સખધામ હવેિી સામે,
વાધોડીયા રોડ, વડોદરા-૩૯૦૦૨૫

21

(મો). ૯૮૭૯૭ ૪૩૦૮૩

ડૉ. ક્રહતેન્દ્ર પ્રભદાસ પર્ટે િ

એ-૯, હરીઓમ સોસાયર્ટી
બાપોદ જ.નાકા, વાધોડીયા રોડ
વડોદરા 390019

20

(ઓ) ૯૯૭૯૯ ૧૧૯૪૯

8 શ્રી રીર્ટા પરાશર આચાયડ
૫, મહેશ્વરનગર કોમ્પપ્િેક્ષ
વધડમાન કોમ્પપ.ની સામે
સભાનપરા, વડોદરા 390023

(મો). ૯૨૨૭૧ ૦૨૬૪૭

અ.નં.

30

વોડડ નં.

સભાસદન ં નામ

શ્રી મીનાબા પક્રરમિનસિંહ ચૌહાણ

(મો). ૭૨૨૬૮ ૦૫૫૩૩

શ્રી કેયર નારાયણદાસ રોકડીયા

(મો). ૯૮૨૫૦ ૧૭૩૭૯

શ્રી રાજેશભાઇ દિસખભાઇ પ્રજાપનત

(મો). ૯૮૨૫૩ ૦૭૬૫૯

નાગજીનગર
કરોડીયા રોડ પ્રા.શાળા નં.૨ની બાજમાં
કરોક્રડયા તાલકો, વડોદરા 391310

31

૧૮, અનપમ સોસાયર્ટી
જેતિપર રોડ, વડોદરા 390007

32

ડી.સી.પી. હાઉસ,
સત્યનારાયણ ભવન
રીફાઇનરી રોડ, ગોરવા, વડોદરા 390016

33

9 શ્રી ઉમીષા ભૌનમક વસાવા
સી-૩૪, ગંગાનગર સોસાયર્ટી
યશ કોમ્પપિેક્ષની સામે
ગોત્રી રોડ, વડોદરા 390021

34

શ્રી સરે ખાબેન મહેશભાઇ પર્ટે િ
૨૭, રૂપમ સોસાયર્ટી
સહયોગ હોસનપર્ટિ સામે
રીફાઇનરી રોડ, ગોરવા, વડોદરા

35

390016

(મો). ૯૭૭૩૦ ૩૨૩૫૪

શ્રી શ્રીરં ગ રાજેશ આયરે

(મો). ૯૯૨૫૦ ૯૨૦૫૫

હાઇર્ટે નશન રોડ, ઝાંસીની રાણી ચોક,
સભાનપરા , વડોદરા
390023

(નન) ૯૯૭૮૦ ૬૬૩૬૬

10 શ્રી િીિાબેન મનભાઇ મકવાણા
૯, ક્રિષ્ણાપાકડ સોસાયર્ટી
નત્રભવન પાકડ પાસે, મકરં દ દે સાઇ રોડ
વાસણા, વડોદરા 390015

38

શ્રી ઉમંગકમાર રણજીતભાઇ બ્રહ્મભટ્ટ

(મો). ૯૮૭૯૧ ૧૨૨૮૭

શ્રી નનનતનકમાર જયંનતિાિ દોંગા

(મો). ૯૮૨૫૧ ૦૫૬૫૦

11 શ્રી મહાિક્ષ્મી શેખરભાઇ સેર્ટીયાર

(મો). ૯૨૨૭૫ ૧૦૪૧૦

શ્રી સંગીતા મકેશચન્દ્ર ચોકસી

(મો). ૯૮૨૪૨ ૫૭૦૫૮

તક્ષ કોમ્પપ્િેક્ષ પાસે, વાસણા રોડ, વડોદરા

(નન) ૯૫૧૨૮ ૨૨૨૫૫

૩, પ્રકાશ પાકડ સોસાયર્ટી,
મકરં દ દે સાઇ રોડ, ઇસકોન મંક્રદર પાસે,
ગોત્રી રોડ,
વડોદરા 390021

41

૪૬, આકાશદીપ સોસાયર્ટી
હાઇર્ટે ન્દ્શન રોડ
સભાનપરા, વડોદરા 390023

42

બી-૧, જોગસડ પાકડ

43

શ્રી લચરાગ દીિીપભાઇ બારોર્ટ

૧૭/બી, ઓમકારનગર
ર્ટાગોર નગરની અંદર
જી઼ના પાદરા રોડ, વડોદરા 390007

44

(મો). ૯૯૯૮૯ ૮૦૨૬૨

(મો). ૯૩૭૭૨ ૩૭૭૯૯

૮, કડવા શેરી
સંસ્કાર નવદ્યાિયની બાજમાં
ગોત્રી ગામ
વડોદરા 390021

40

(ઓ) ૯૮૨૪૦ ૦૬૩૬૬

શ્રી અવની ધવિભાઇ સ્ર્ટેમ્પપવાિા
એ-૮૨, મંગિક્રદપ સોસાયર્ટી
સ્વામીનારાયણ મંક્રદર પાછળ,
મકરં દ દે સાઇ રોડ
વડોદરા 390007

39

(મો). ૯૭૨૬૧ ૮૬૬૬૧

શ્રી નરનસિંહભાઇ શનાભાઇ ચૌહાણ

એ/૧, સરજ સોસાયર્ટી,

37

(ઓ) ૮૪૬૦૦ ૪૧૭૨૧

(મો). ૯૮૭૯૧ ૧૧૨૭૫

૮, મ ંજાિપાકડ સોસાયર્ટી
ગોરવા, વડોદરા 390016

36

(ઓ) ૯૯૯૮૯ ૮૪૨૩૧

શ્રી નરવીરનસિંહ વીરમદે વનસિંહ ચડાસમા

(ઓ) ૯૮૨૫૪ ૭૩૨૧૭
(મો). ૯૮૨૫૮ ૦૨૧૬૦

(ઓ) ૯૮૨૫૮ ૦૨૧૬૦

(મો). ૯૮૯૮૫ ૯૬૫૪૨
બી-૮૦, મેધધનષ સોસાયર્ટી
ર્ટય ૂબ કંપની પાસે, જી઼ના પાદરા રોડ, વડોદરા 390020

અ.નં.

45

વોડડ નં. સભાસદન ં નામ

12 શ્રી ર્ટનવન્દ્કિ રૂપેશકમાર નત્રવેદી
સી-૨૦૪, ધ માકડ
બીિ કેનાિ રોડ
બીિ, વડોદરા
391410

46

શ્રી રીતાબેન રનવપ્રકાશ સીંઘ
૨/૧૦, નશવશક્રકત નગર
પોિીસ િાઇન સામે,
અકોર્ટા રોડ, વડોદરા 390020

47

શ્રી મનીષ ક્રદનકર પગાર

(મો). ૯૮૨૪૦ ૭૭૦૭૪

13 શ્રી જયોનત નનનતન પર્ટેિ

(મો). ૯૮૨૫૧ ૪૮૦૭૭

ડી-૩૦૨, દશડનમ સેન્દ્ટ્રિ પાકડ
ભીમનાર્ મંક્રદર પાસે
સયાજીગંજ, વડોદરા 390020

50

શ્રી જાગૃનતબેન નવનોદકમાર કાકા

(મો). ૯૮૭૯૫ ૫૫૮૫૭

શ્રી બાળાસાહેબ ગણપતરાવ સવે

(મો). ૯૮૨૫૫ ૦૩૭૬૩

એ-૫૦૪, ગંગોત્રી એપાર્ટડમેન્દ્ર્ટ
આર.વી. દે સાઇ રોડ
વડોદરા 390001

51

બી/૧૧૧/૧૧૨, રાજરત્ન સો,
ન્દ્ય બગીખાના, બરોડા હાઇ સ્કિપાછળ, પોિો ગ્રાઉન્દ્ડ સામે, વડોદરા 390001

52

શ્રી ધમેશભાઇ દશરર્ભાઇ પર્ટણી (ભોિાભાઇ)(મો).૯૮૯૮૬ ૧૨૦૫૮
(ઓ) ૨૫૮ ૧૮૪૮

૩૪, ગણેશ સોસાયર્ટી

(નન) ૮૪૯૦૮ ૩૩૨૩૮

આર.વી. દે સાઇ રોડ
વડોદરા 390001

53

14 શ્રી જેિમબેન રાકેશભાઇ ચોકસી
નરહક્રર ભ ૂવન, હનમાન પોળ,
િક્ષ્મીનાર્ વ્યાયામ મંક્રદર પાસે,
બાજવાડા,વડોદરા 390001

54

શ્રી સલચન રાજેશભાઇ પાર્ટડીયા

(મો). ૯૬૦૧૨ ૯૦૧૩૪

શ્રી હરે શભાઇ ગૌતમભાઇ જીનગર

(મો). ૯૮૨૫૧ ૧૨૦૯૭

શારદા ર્ટોકીઝની ગિીમાં
તારકે શ્વર મહાદે વા પાસે, વડોદરા

57

15 શ્રી પારૂિ ધમેશભાઇ પર્ટેિ

૫૮, ચીમનિાિ પાકડ સો.,
પ ૂનમ કોમ્પપિેક્ષની સામે
વાધોડીયા રોડ, વડોદરા
390019

58

(મો). ૯૯૧૩૯ ૭૦૫૫૦

(મો). ૯૯૭૪૭ ૦૧૬૭૩

શ્રી રણછોડભાઇ ભદભાઇ રાઠવા

(મો). ૯૮૨૫૦ ૬૮૦૧૧

બી-૬,પનનતનગર-૨
મહેશ કોમ્પપિેક્ષ સામે
વાઘોડીયા રોડ, વડોદરા

60

(ઓ) ૬૩૫૫૭ ૧૫૬૨૬

શ્રી પ ૂનમબેન ગોપાિભાઇ શાહ
સી/૧૦૫, સમપડણપાકડ સોસયાર્ટી,
જના બાપોદ જકાતનાકા,
વાધોડીયા રોડ, વડોદરા
390019

59

(નન) ૯૮૭૯૫ ૪૫૧૭૮
(મો). ૯૮૨૫૧ ૧૧૦૪૨

બી-૧/૨, સ્વામી નારાયણનગર-૨
મીરા સોસા.ની સામે
કારે િીબાગ, વડોદરા 390018

56

(મો). ૯૮૭૯૫ ૪૫૯૭૯

શ્રીમતી નંદાબેન શ્રીકાન્દ્ત જોષી
૨૦૧, જોષી હાઉસ, જબ
ં બેર્ટ
દાંડીયાબજાર, વડોદરા 390001

55

(નન) ૯૦૯૯૯ ૨૨૨૮૫
(મો). ૯૮૭૯૫ ૦૫૧૩૯

બી/૩, સનનતા સોસાયર્ટી,
આર.સી. પર્ટે િ એસર્ટે ર્ટ સામે,
અકોર્ટા રોડ, વડોદરા 390020

49

(મો). ૯૮૭૯૧ ૮૩૦૨૭

શ્રી સ્મીત છગનભાઇ આરદે શણા (પર્ટેિ)
૭0૧, સ ૂયડક્રકરણ ફિેર્ટ, બેન્દ્કસ હોસ્પીર્ટિની સામે
જના પાદરા રોડ, વડોદરા 390015

48

(મો). ૯૮૨૪૩ ૬૯૬૧૨

390019

શ્રી આનશષ જશવંતિાિ જોષી
૩૧, રનતિાિ પાકડ સોસાયર્ટી
કિાદશડન ચાર રસ્તા,
વાઘોડીયા રોડ, વડોદરા
390019

(નન) ૯૫૮૬૯ ૫૩૬૧૬
(મો). ૯૯૦૯૯ ૧૩૧૫૩
(નન) ૯૬૬૨૩ ૭૭૭૭૦

અ.નં.

61

વોડડ નં. સભાસદન ં નામ

16 શ્રી અલ્કાબેન શૈિેષભાઇ પર્ટેિ

એફ/૬૨, પ ૂજા પાકડ સોસાયર્ટી,
પક્રરવાર ચાર રસતા પાસે,
વાધોડીયા-ડભોઇ રીંગ રોડ, વડોદરા 390025

62

(મો). ૯૯૭૯૮ ૮૯૦૮૯

શ્રી ધનમયામ ઠાકરશીભાઇ સોિંકી

(મો). ૯૮૨૫૮ ૦૨૧૮૮

૧૫, ભાગ્યોદય સોસાયર્ટી
દં તેશ્વર, પ્રતાપનગર રોડ, વડોદરા 390004

64

65

66

(નન) ૨૫૮ ૦૧૫૪

૧૨૨૮, શરદનગર
આઇ.ર્ટી.આઇ. પાસે
તરસાિી, વડોદરા 390009

(નન)

17 શ્રી નપ્રનતબેન ક્રહતેશભાઇ ભટ્ટ

શ્રી સંગીતાબેન રજનીકાંત પર્ટે િ

18 શ્રી ભારતી રમેશભાઇ ભરેશ્વરા (ર્ટેિર)

(નન) ૯૮૯૮૬ ૯૩૮૫૧

(મો). ૯૯૨૫૦ ૦૦૪૪૪

ભાથજી મંક્રદર પાસે,
માંજિપર, વડોદરા 390011

(નન) ૨૬૬ ૨૦૮૦

શ્રી કેતનભાઇ બાબભાઇ પર્ટે િ

(ઓ) ૨૬૬ ૨૮૨૮

(મો). ૯૯૧૩૩ ૫૨૯૨૨

19 શ્રી હેમિત્તાબેન ચંપકભાઇ તડવી

(મો). ૯૮૨૫૧ ૨૩૮૭૫

શ્રી પનનતાબેન ગોપાિ વ્યાસ

(મો). ૯૭૨૩૨ ૦૨૮૮૪

શ્રી અલ્પેશ મધસદન િીંમ્પબચીયા

(મો). ૯૮૭૯૧ ૧૧૨૯૫

શ્રી ધનમયામભાઇ મનભાઇ પર્ટેિ

(મો). ૯૮૭૯૫ ૫૫૯૩૧

સી/૧૦, મોતીનગર-૩,
રનવપાકડ ની પાછળ, તરસાિી, વડોદરા 390009

76

(મો). ૮૪૦૧૭ ૪૧૨૫૭

શ્રી કલ્પેશ મનભાઇ પર્ટે િ (જય રણછોડ)

બ્રાહ્મણ ફળીય, રામજીમંક્રદર સામે
મકરપરા ગામ, વડોદરા 390014

75

૯૯૯૮૨ ૯૦૮૨૯

(મો). ૯૪૨૮૬ ૯૭૪૭૫

૧૭૫, ચંરનગર સોસાયર્ટી
તરસાિી, વડોદરા 390009

74

(નન)

શ્રી સઋતાબેન નવવેક પ્રધાન

૭૦, વાસદીય ફળીય
બેન્દ્ક ઓફ બરોડા, વડસર ગામ, વડોદરા 390010

73

(નન) ૯૭૨૩૪ ૫૧૧૮૪

(મો). ૯૮૨૪૮ ૮૮૮૮૯

‘‘હક્રરદશડન’’, ૨૫,પરશોત્તમનગર સોસાયર્ટી,

72

(મો). ૯૫૮૬૮ ૮૧૧૦૫

ૃ ભાઇ પાર્ટીિ
શ્રી શૈિેષ અમત

સાંઇ સાંનનધ્ય, ક્રિષ્ણાપાકડ પાસે
સાંઇ ચોકડી, માંજિપર, વડોદરા

71

૯૮૭૯૦ ૦૪૫૨૮

(મો). ૯૮૭૯૫ ૫૪૪૨૯

એ-૧૧, સૌરભ પાકડ -૧
પ્રમખ પ્રસાદ ચાર રસ્તા પાસે
માંજિપર, વડોદરા
390011

70

(મો). ૯૭૨૭૭ ૧૪૫૨૫

શ્રી નનિેશ રણજીતનસિંહ રાઠોડ

૧, જયશ્રી મહાકાળી સોસાયર્ટી
ક્રદપ ચેમ્પબસડ પાસે, માંજિપર, વડોદરા

69

૯૮૨૫૦ ૪૦૮૫૭

‘‘કલ્યાણ કંજ’’,
અલ્પના નસનેમા પાસે,
પ્રતાપનગર, વડોદરા 390004

૩૩૮, શરદનગર ,
તરસાિી, વડોદરા 390009

68

(ઓ) ૭૨૮૦૦ ૭૨૮૦૧

શ્રી ચંરકાન્દ્ત રામચરણ શ્રીવાસ્તવ (ભથ્થભાઇ)(મો).

૧૫, નત્રવેણી પાકડ સોસાયર્ટી,
મનજીતનગર-૨ ની સામે,
તિસીધામ ચાર રસ્તા, માંજિપર,
વડોદરા 390011

67

(નન) ૯૦૯૯૧ ૫૯૦૫૭

શ્રી સ્નેહિબેન મનીષભાઇ પર્ટે િ
ઇ-૧૦૧, હામોની હાઇ િાઇફ
નારાયણ હાઇર્ટસની બાજમાં,
ડભોઇ રીંગ રોડ, વડોદરા 390025

63

(મો). ૯૬૩૮૫ ૫૮૪૮૫

ગોરવા ફળીય ં
તરસાિી ગામ
વડોદરા 390009

(નન)

(નન)

૭૯૮૪૧ ૨૨૪૧૧

૯૭૨૩૧ ૯૨૨૦૧

(નન) ૯૯૨૫૦ ૪૫૧૬૮
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