પોલીસ કમિશ્ન૨ કચેરી, રાજકોટ શહે૨, રાજકોટ.
મિવ ૃત થયેલ પોલીસ અમિ. કિમચારીઓિી મિગત દશામિત ુ ૫ત્રક.
ક્રિ

િાિ

હોદો

સ૨િામ ુંુ

મિવ ૃમતિી તારીખ

રનામુ કનક નગર શેરી નં. ૮, શીવસશકત કૃપા,

અવ ાન તા. ૨૮/૧૦/૨૦૧૪,,,
૧ શ્રી બટુકભા ઉદે સ િંહ ઝાલા

એએ આઇ

૩૧/૦૩/૨૦૦૧

રાજમોતી મીલ પાછળ, રાજકોટ ૯૯૯૮૨ ૯૮૫૩૭

૨ એન.કે.ગોહીલ

એ. ી.પી..

૩૧/૦૮/૨૦૦૨

‘‘નીલકંઠ‘‘ , ડો.રાજારામ હોસ્પીટલ

૩ બોરી ાગર

એએ આઈ

૩૦/૧૧/૨૦૦૩

"મંથન" બજરં ગવાડી, પુસનતનગર રોડ, રમેશ પ્રોસવઝન સ્ટો સની

૪ ભવ૨લાલ ભુરાલાલ

એએ આઈ

૨૯/૦૨/૨૦૦૪

પોલી

પો ઇ

૩૦/૦૬/૨૦૦૪

મહાવીરનગર, બંગલા નં. ૧૨, બાંગરોલી રોડ, ગોધરા ૯૫૮૬૦ ૮૭૪૮૬

૬ ૨મેશચંદ્ર જગન્નાથ ત્રીવેદી

એએ આઈ

૩૧/૦૮/૨૦૦૪

અંબાજી કડવા પ્લોટ-૪, સ્વામીનારાયણ ચોક, રાજકોટ

૭ કાનજી બદાજી નીનામા

એએ આઈ

૩૦/૦૯/૨૦૦૪

ગામ. નવલપુ૨ પો.ઉ૫ ૨ તા. ભીલોડા જી. એ .કે.

૮ લાલુભા મેરૂભા

એએ આઈ

૩૧/૧૨/૨૦૦૪

નદનવન

૯ છે લશંક૨ ન૨ભેરામ

એએ આઈ

૩૧/૧૨/૨૦૦૪

શેઠનગ૨ બ્લોક નં. ૨૬૮ જામનગ૨ રોડ, રાજકોટ

૧૦ દાજીરાજ ભુરુભા રાઠોડ

એએ આઈ

૩૧/૦૧/૨૦૦૫

આ૨ ીકે પાકસ એરોડ્રામ પાછળ, પુરુષાથસ સ્કુલ

૧૧ ભવદીત તપેશ્વ૨

એએ આઈ

૩૧/૦૧/૨૦૦૫

રામનાથ ૫રા પો.લાઈન કવા નં. ૧૦૩ રાજકોટ

૧૨ ઓમકા૨નાથ રામઅચલ

એએ આઈ

૩૧/૦૧/૨૦૦૫

ગાયત્રી ધામ, બ્લોક નં. બી-૯,

૧૩ લક્ષ્મણ ન૨શી વડ રા

હેકોન્ .

૩૧/૦૧/૨૦૦૫

૫૨મા૨

ત
ં કબીર રોડ,

ામે, હોસ્પીટલ રોડ, ભુજ

શ્રી શાન્તીલાલ કરશનજી

૫ શ્રી હીરાભાઇ શંકરભાઇ પટે લ
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હેડ કવા.

ામે, જામનગર રોડ, રાજકોટ

ેન્રલ લાઈન કવા. નં. ૬૫ રાજકોટ

ો ા., ૧૦ જામનગ૨ રોડ, રાજકોટ

ીધાથસ હોલની

ામે, ક૨ણીજી કૃપા, રાજકોટ
ામે, જામનગ૨ રોડ, રાજકોટ

ો ા. કૃષ્ણનગ૨ પા ે, જામનગ૨ રોડ, રાજકોટ

૧૪ રામેશ્વ૨ રામફે૨ શુકલા

એએ આઈ

૩૧/૦૧/૨૦૦૫

ગામ. ગુગા શુકલ પો.એજયુનીગંજ, ફૈ જાબાદ યુ.પી.

૧૫ વાલજી

એએ આઈ

૩૧/૦૧/૨૦૦૫

ગુજીવાડા મ.૫રા મેઈન રોડ, કે.એ . ડીઝલપાછળ, રાજકોટ

૧૬ જયંતકુમા૨ શાંતીલાલ

એએ આઈ

૩૧/૦૧/૨૦૦૫

ઈન્દીરા નગ૨ મેઈન રોડ, દે વ૫રા શાક માકે ટ પાછળ, ‘‘ગૌરી કૃપા‘‘ રાજકોટ

૧૭ વીનીબેન જહોન વોલેસ્કી

એએ આઈ

૩૧/૦૧/૨૦૦૫

કે-ઓફ લીનાબેન મહેતા,

૧૮ ૨ણછોડ

કા.પો ઈ

૩૧/૦૧/૨૦૦૫

મુ. વી૨પુ૨ (બા૨વડલા) તા.ભીલોડા , એ .કે.

ુ ૨ ગો ાઈ
૧૯ ચંદ્રકાંતગ૨ શંભગ

પો.કોન્ .

૩૧/૦૧/૨૦૦૫

શા૨દા નગ૨

૨૦ નાગદાન વાઘજીભાઈ

એએ આઈ

૩૧/૦૧/૨૦૦૫

ભગવતી૫રા શેરીં.૧૦ રાજકોટ

ુ ા
૨૧ કાકુ પુજા
ં રે ણક

એએ આઈ

૩૦/૦૪/૨૦૦૫

કલ્યાણ નગ૨ ૫ત્રકા૨

૨૨ હીરાભાઈ મીઠાભાઈ

એએ આઈ

૩૦/૦૪/૨૦૦૫

ગણેશ ચુવાડી તા. મો૨વાહડ, ગોધરા પંચમહાલ

૨૩ બળવંતસ િંહ બાલુભા ઝાલા

એએ આઈ

૩૦/૦૪/૨૦૦૫

‘‘ શકકતકૃપા‘‘ મોચીનગ૨ -૬ પ્લોટ નં. ૨૬૧ ગાંધીગામ રાજકોટ

૨૪ માનસ િંહ શીવુભા

એએ આઈ

૩૧/૦૫/૨૦૦૫

૨૫ જી.એચ.

પો ઈ

૩૦/૦૬/૨૦૦૫

ઢેબ૨ રોડ,

૨૬ માવજી કાનજી ડામો૨

એએ આઈ

૩૧/૦૭/૨૦૦૫

મુ.પો. કુદોલ (પાલ) તા. ભીલોડા એ .કે.

૨૭ બી.એમ. અં ારી

એ. ી.પી.

૩૧/૦૭/૨૦૦૫

મોજી

૨૮ જનકરાય લાલજીભાઈ

એએ આઈ

૩૧/૦૮/૨૦૦૫

ગોડલ રોડ, જકાતનાકા પાછળ, ગીતાનગ૨ શેરી નં. ૨, ગાયત્રી મંદી૨

૨૯ મહી૫તસ િંહ ભીખુભા

એએ આઈ

૩૧/૦૮/૨૦૦૫

શેઠ નગ૨ બ્લોક નં. ૧૧૭, જામનગ૨ રોડ, રાજકોટ

૩૦ બી.બી. મોહીતે

પો ઈ

૩૧/૦૮/૨૦૦૫

મીનલ

૩૧ પી.એન.ઝાલા

પો.ઈન્ .

૩૧/૦૮/૨૦૦૫

મુ. અડવાળ તા. ઘંઘકુ ા જી. અમદાવાદ.

૩૨ અજીતસ હં લક્ષ્મણસ િંહ વાઘેલા

પો ઈ

૩૧/૦૮/૨૦૦૫

૩૩

પો.ઈન્ .

૩૧/૦૮/૨૦૦૫

ોમા

ોમાજી ડામો૨

૨વૈયા

ામતસ િંહ માલુભા જાડેજા
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ેન્રલ લાઈન, પો.હેડ કવા, રાજકોટ

ો ા. શેરી નં. ૧, યુની. રોડ, રાજકોટ

ાઉથ

ો ા.ની બાજુમા, એરોડ્રામ રોડ, રાજકોટ

ત્યનારાયણ

ો ા., ‘‘ સ્વામી ભગવત તેજકૃપા‘‘ રાજકોટ

ભાઈ અં ારી બ્લોકંન. ૩૨૨ બાપુનગ૨ ગુજરાત હાઉ. અમદાવાદ ૨૩
ામે રાજકોટ

ો ા., બ્લોક નં.. ૨૪, ગાયત્રી ચોકની બાજુમાં નવાગામ ઘેડ, જામનગ૨

ઠે. વટામ અ કલાપી કુઈ પા ે મુ. પેથાપુ૨ તા.જી. ગાંધીનગ૨.
મુ. મોટી વાગુદડ તા. ધ્રોલ જી.જામનગ૨.

ુ ા નટુભા
૩૪ કંચભ

એએ આઈ

૩૧/૦૮/૨૦૦૫

મોમાઈ કૃપા, બજરં ગવાડી -૧૪ , જામનગ૨ રોડ, રાજકોટ

૩૫ શ્રીમતી ૨હેમતબેન રાણાભાઈ

હેકોન્ .

૩૧/૦૮/૨૦૦૫

સુલતાન રાણા જુણેજા ,કોઠારીયા

૩૬ નવીનચંદ્ર બાલાશંક૨

એએ આઈ

૩૧/૧૦/૨૦૦૫

કમળા આશીશ વૈશાલી નગ૨-૩ રાજકોટ

૩૭ સુયસકાંત ૨મેશચંદ્ર

એએ આઈ

૩૧/૧૦/૨૦૦૫

૧૫-અ જકશન
ં
પ્લોટ ઓમકા૨ એપા. બીજો માળ બ્લોક નં. ૬ રાજકોટ

૩૮ એમ.આ૨.ગોહીલ

પો ઈ

૩૧/૧૦/૨૦૦૫

દીવ્યરાજ, નવલનગ૨ શેરીનં. ૧, રાજકોટ

ુ ન બીહારીદાન
૩૯ મધુસદ

કા.પો ઈ

૩૧/૧૨/૨૦૦૫

મીરાપાકસ

૪૦ ૫ોસવણસ િંહ જોરુભા

હેકોન્ .

૩૧/૧૨/૨૦૦૫

ભોમેશ્વ૨ વાડી શેરી નં.૨ શીતલ પાન

૪૧ મજબુતસ િંહ જામભા

એએ આઈ

૩૧/૧૨/૨૦૦૫

રાજ ખોડલ ૫વન પાકસ -૯, બજરં ગ વાડી રાજકોટ

૪૨ સુધાક૨ ભીખન પાટીલ

એએ આઈ

૩૧/૦૧/૨૦૦૬

૩૫૭, મહાદે વનગ૨-૧, નવાગામ, ડીડોલી સુ૨ત.

૪૩ અશોકકહિંમતલાલ લખલાણી

એએ આઈ

૩૧/૦૧/૨૦૦૬

ગેલમા કૃપા, બજરં ગવાડી-૩ જામનગ૨ રોડ, રાજકોટ

નટવ૨લાલ ૫૨ષોતમદા

ોલવન્ટ, ૨સુલ૫રા, ગોંડલ રોડ, રાજકોટ

ાોો . મો૨બી બાય પા , જામનગ૨ રોડ, રાજકોટ

‘‘શ૨ણમ‘‘ ૨/બી ૨૧

ામે, રાજકોટ

ેટેલાઈટ, અમદાવાદ.

ચીન ટાવ૨ પા ,ે શ્યામલ રો. હાઉ

૪૪ ૫૨મા૨

એ. ી.પી.

૩૧/૦૩/૨૦૦૬

૪૫ વી.એમ.ગોસ્વામી

પો ઈ

૩૧/૦૩/૨૦૦૬

૪૯-૨૯૩ માધુપરુ ા પોલી

૪૬

એએ આઈ

૩૦/૦૪/૨૦૦૬

મુ. કીશનગઢ તા. ભીલોડા જી.

૪૭ જી.કે. રાણા

પો ઈ

૩૦/૦૪/૨૦૦૬

શકકતકૃપા, ન્યુઅત ુલ

૪૮ જેન્તીલાલ પો૫ટલાલ

કા.પો ઈ

૩૧/૦૫/૨૦૦૬

મોમાઈ કૃપા, મહાદે વ વાડી મેઈન રોડ, ભકકતનગ૨ સ્ટે શન પા ે રાજકોટ

૪૯ દીનેશ માધવજી

પોવાઈન્

૩૧/૦૫/૨૦૦૬

શ્રીમદ રાધીકાપાકસ , ૧૫૦ ફુટ રીંગ રોડ, રૈ યા ચોકડી પા ે, રાજકોટ

૫૦ હ૨દે વસ િંહ ૨ણજીતસ િંહ

કા.પો ઈ

૩૧/૦૫/૨૦૦૬

જાગૃતી શ્રમજીવી

૫૧ એન.એમ. મહેતા

પો ઈ

૩૧/૦૫/૨૦૦૬

કીશનપાકસ

ો ા. શેરી નં.૨, જલજીત

૫૨ મયુ૨ઘ્વજસ િંહ હેમતસ િંહ ઝાલા

હેકોન્ .

૩૧/૦૫/૨૦૦૬

શકકતકૃપા

ૌરાષ્ટૃકલાકેન્દ્ર

ોમાભાઈ કમજીભાઈ
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લાઈન શાહીબાગ અમદાવાદ.
ાબ૨કાઠા

ો ા. મહીલા કોલેજ રોડ, તપોવન

ામે, વઢવાણ

ો ો. શે.નં.૭, ભોમેશ્વ૨ પાછળ, રાજકોટ
ો ા, પાછળ, મવડી પ્લોટ રાજકોટ

ો ા., સનમસલા કોન્વેટ રોડ, રાજકોટ

ીટી, સુરેન્દ્રનગ૨

૫૩ શ્રીમતી

કીનાબેન સુલેમાન

એએ આઈ

૩૦/૦૬/૨૦૦૬

જામનગ૨ રોડ,

૫૪ અનવ૨ખાન ગફુ૨ખાન ૫ઠાણ

પો.કોન્ .

૩૦/૦૬/૨૦૦૬

શ્રીમતી મનુબેન ઢેબ૨

૫૫ ધી૨જલાલ ગોવીંદભાઈ જોગેલા

એએ આઈ

૩૧/૦૭/૨૦૦૬

મુ. પો. લોધીકા, બ સ્ટે ન્ડ પા ે, જી. રાજકોટ

૫૬ આ૨.ડી. ચૌહાણ

આ૨પીઆઈ

૩૧/૦૭/૨૦૦૬

ગામ. ઉરાજીકાધો પો. કાલાદે ભીમ, જી. રાજ મંધત રાજસ્થાન.

૫૭ ૨તીગ૨ કેશવગ૨ ગો ાઈ

એએ આઈ

૩૧/૦૭/૨૦૦૬

વીનોદ ગજજ૨ના મકાન પા ે ગાયત્રી નગ૨ જામનગ૨ રોડ, રાજકોટ

૫૮ એન.એચ. કાઠોડ

પો ઈ

૩૧/૦૮/૨૦૦૬

શેઠ નગ૨ ૫૫૧ ,માધા૫૨ પા ે જામનગ૨ રોડ, રાજકોટ

કા.પો ઈ

૩૧/૦૮/૨૦૦૬

બુટ ભવાની કૃપા, પો૫ટ૫રા-૧ રાજકોટ

૬૦ જેતુનબેન આલમ કુરેશી

હેકોન્ .

૩૧/૦૮/૨૦૦૬

હુડકો કવા. નં. ૧૦૬

૬૧ હીરાબા દે વાજી

હેકોન્ .

૩૧/૦૮/૨૦૦૬

મુ. બળદીયા તા. કચ્છ ભુજ

૬૨ બાલુભા દોલતસ િંહ જાડેજા

એએ આઈ

૩૧/૦૮/૨૦૦૬

ધ૨મનગ૨-૪, ૧૫૦ ફીટ રીંગરોડ, મારુતી શો રુમ વાળી શેરી ભઅમી‘‘ મકાન

૬૩ મહાદે વ બાબુભાઈ દે ાઈ

આ૨.ઓ.

૩૧/૦૮/૨૦૦૬

એફ-૪૫/૬૨૧

૬૪ ગુલાબશાહ જુમાશાહ

એએ આઈ

૩૦/૦૯/૨૦૦૬

ગામ લોધીકા , તા. ગોડલ જી. રાજકોટ

૬૫ ઉદુભા જોરુભા

એએ આઈ

૩૦/૦૯/૨૦૦૬

ભોમેશ્વ૨ વાડી શેરી નં.૨ જામનગ૨ રોડ, રાજકોટ

૬૬ મહેન્દ્રશંક૨ ૨વીશંક૨ પાઠક

એએ આઈ

૩૧/૧૦/૨૦૦૬

ગાયત્રી ધામ એપાટસ મેન્ટ-૧, કાશીવીશ્વનાથ પ્લોટ શેરીનં.૯ રાજકોટ

૬૭ દી૫કસ િંહ જાલુભા

પો.કોન્ .

૩૦/૧૧/૨૦૦૬

રાજપુજ
ં શેરી-૨, બ્લોકનં. ૨૪, રે લનગ૨-૩ બજરં ગવાડી રોડ, રાજકોટ

૬૮ ભ૨તસ િંહ ભીખુભા

એએ આઈ

૩૧/૧૨/૨૦૦૬

ુ ન પ્લોટ-૨૧૦બી, રાજકોટ
મોચીનગ૨-૬, મધુસદ

૬૯ જે.કે. કારીણીયા

પોઈન્

૩૧/૦૧/૨૦૦૭

૭૦ સુખદે વગ૨ કેશવગ૨

એએ આઈ

૩૧/૦૧/૨૦૦૭

આઈશ્રી ખોડીયા૨ કૃપા ,

ુ ા ગોહીલ
૭૧ ઘ ૃ૫તસ િંહ ટે મભ

કા.પો ઈ

૩૧/૦૧/૨૦૦૭

રાધીકા એપાટસ . રુમ. ૩૦૬

૭૨ આયેન્દ્ર સ યારામ

એએ આઈ

૨૮/૦૨/૨૦૦૭

૫રા ૨ પાકસ , જામનગ૨ રોડ, રાજકોટ

૫૯ જગદીશ બચુભાઈ

ોલંકી
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ાંઢીયા પુલ નીચે, અમ૨નાથ પાકસ -૩૯ રાજકોટ
ેનેટોરીયમની બાજુમા, રી ાલા મસ્જીદ પાછળ, જામનગ૨ રોડ, રાજકોટ

ાઠીયા પુલ પા ,ે જામનગ૨ રોડ, રાજકોટ

ાગ૨ એપાટસ મેન્ટ, ભાવ ા૨ હોસ્ટેલ

ામે, રાજકોટ

ામે, નવા વાડજ, અમદાવાદ-૧૩

ાજીદ ઈકબાલ, પેરોલ પં૫ વાળી શેરી, લક્ષ્મી૫રા-૧, સુરેન્દ્રનગ૨
હકા૨

ો ા. -૩ કોનસ૨, હ નવાડી-૪ પાથસ સવ. પા ે, રાજકોટ

ાયલાના ઉતારામાં કાશીવીશ્વનાથ મંદી૨

ામે, રાજકોટ

૭૩ નાનજી ગોમાજી અ ારી

હેકોન્ .

૨૮/૦૨/૨૦૦૭

રાય ગ
ં પુ૨ ભીલોડા હીંમતનગ૨

૭૪ દીલાવ૨સ િંહ ક૨શનજી જાડેજા

પો ઈ

૨૮/૦૨/૨૦૦૭

૨ચના

૭૫ રાજેન્દ્રસ િંહ અનો૫સ િંહ ઝાલા

પો ઈ

૩૧/૦૩/૨૦૦૭

અંબીકા

૭૬ અભેસ િંહ બળવંતસ િંહ

હેકોન્ .

૩૧/૦૩/૨૦૦૭

ગામ રાજ મઢીયાળા, વા. કસ્ત ુ૨બા ધામ જી. રાજકોટ

૭૭ અ ગ૨અલી

એએ આઈ

૩૧/૦૩/૨૦૦૭

નંદનગ૨

૭૮ એમ.વી. ગામી

પોવા ઈન્

૩૧/૦૩/૨૦૦૭

પંચવટી કોમ્પપ્લેક્ષ, માંગરોલ રોડ, કેશોદ

૭૯ ફહીમઉલ્લા જકીઉલ્લા

એએ આઈ

૩૦/૦૪/૨૦૦૭

પ્ર.નગ૨ પોલી

૮૦ વીજયસ િંહ ગોસવિંદસ િંહ

એએ આઈ

૩૧/૦૫/૨૦૦૭

આનંદનગ૨ કોલોની, કવા.૪૯૩ /૩ ગાયત્રી મંદી૨ બગીચા પા ,ે રાજકોટ

૮૧ ખડકબહાદુ૨ ધનબહાદુ૨

એએ આઈ

૩૧/૦૫/૨૦૦૭

અક્ષ૨નગ૨ શેરી.૨, લાખના બંગલા પા ,ે ગાંધીગ્રામ , રાજકોટ

૮૨ શ્રીમતી નંદુબેન છગનલાલ

પોવા ઈન્

૩૦/૦૬/૨૦૦૭

કેવલમ ૨-મારુતીનગ૨, આશુતોષ એપાટસ ની બાજુમા એ૨પોટસ રોડ, રાજકોટ

૮૩ દાઉદ ફકી૨મહમદ દલ

એએ આઈ

૩૦/૦૬/૨૦૦૭

મોચીનગ૨-૨, એ૨પોટસ પાછળ, સવ૨મભાઈની વાડી, રાજકોટ

૮૪ દયારામ કૌતીક માળી

એએ આઈ

૩૦/૦૬/૨૦૦૭

રામેશ્વ૨ પાકસ ,-૫, મીરાનગ૨ પાછળ, રૈ યા ચોકડી પા ે, રાજકોટ

૮૫ પી.એમ. મારુ

પોવા ઈન્

૩૧/૦૭/૨૦૦૭

શ્રઘ્ધા રામધામ-૨, હૈદરાબાદ બેંક પાછળ, કાલાવડ રોડ, રાજકોટ

૮૬ કે.એ . ટાંક

પો. .ઈ.

૩૧/૦૭/૨૦૦૭

ચામુડા કૃપા, મુનીનગ૨-૧૨૬, કોલેજ પાછળ, મહુવા જી. ભાવનગ૨.

૮૭ ઈશ્વ૨દા

એએ આઈ

૩૧/૦૮/૨૦૦૭

મેટોડા તા. લોધીકા જી. રાજકોટ

હેકોન્ .

૩૧/૦૮/૨૦૦૭

આંબેડક૨નગ૨ એ ટી વકસ શો૫ પાછળ, શેરી ૫, રામાપી૨ મંદી૨ પા ,ે રાજકોટ

એએ આઈ

૩૧/૦૮/૨૦૦૭

પુનીત નગ૨

૯૦ પી.પી. ૫ટે લ

પોવા ઈન્

૩૧/૧૦/૨૦૦૭

ચલુવાડી પ્લોટ શીવાંગી એપાટસ મેન્ટની બાજુમા ધોરાજી. જી. રાજકોટ

૯૧ છગનલાલ લક્ષ્મણલાલ

એએ આઈ

૩૦/૧૧/૨૦૦૭

૨ોૈયા ગામ, દ૨વાજાની બાજુમા રાજકોટ

ુ ાઈ ૫વા૨
૯૨ બાબુરાવ માંગભ

એએ આઈ

૩૧/૧૨/૨૦૦૭

મોચીનગ૨-૬ શેરીં.૩, પ્લોટ ૨૧૩ બી, ગાંધીગ્રામ, રાજકોટ

ીદીકમીયા કાદરી

બાલેકદા

૮૮ નાથાભાઈ ચનાભાઈ
૮૯ કાનદા

શામળદા

૨૫દડીયા

C:\Users\HDIITS\Desktop\NIVRUT WEB UPDATE NEW.doc

ાબ૨કાઠા

ો ા. ૫-એ શોભેશ્વ૨ રોડ, મો૨બી-૨, જી. રાજકોટ
ો ા. બ્લોક ૪ એ ટી પાછળ, ધ્રાંગધ્રા જી. સુરેન્દ્રનગ૨
ો ા. ૨૫ વારીયા મકાનની બાજુમા, ભગવતી ૫રા, રાજકોટ
લાઈન કવા. નં. ૪૯ રાજકોટ

ો ા.૧૦,

ત
ં ોષ રાજકોટ-૪

૯૩ રામભાઉ લીમ્પબાભાઈ

એએ આઈ

૩૧/૧૨/૨૦૦૭

રામનાથ૫રા પો. લાઈન ૧૪૪ રાજકોટ

૯૪ નટુભાઈ કાનજીભાઈ કોટવાલ

એએ આઈ

૩૧/૧૨/૨૦૦૭

રે લનગ૨ શેરીનં.૪, બચુ તેત૨ ના મકાનમાં, રાજકોટ

૯૫ ભ૨તસ િંહ લખુભા

પો ઈ

૩૧/૧૨/૨૦૦૭

ુ ા
૯૬ લખુભા વેલભ

એએ આઈ

૩૧/૦૧/૨૦૦૮

શકકતકૃપા, જાગૃતી શ્રીમજીવી

૯૭ એમ.એન. ૨વૈયા

પો.ઈન્ .

૩૧/૦૧/૨૦૦૮

એ-૨૨, દે વદી૫ નગ૨

૯૮ ૨મણીકલાલ ના૨ણભાઈ

એએ આઈ

૨૮/૦૨/૨૦૦૮

લક્ષ્મીવાડી શેરી નં. ૧૭ છે વાડે રાજકોટ

૯૯ ગેલા બીજલ

એએ આઈ

૩૦/૦૪/૨૦૦૮

વેજલ૫૨ તા. માળીયા મીયાણા જી. રાજકોટ

૧૦૦ મનુ પુજા

એએ આઈ

૩૦/૦૪/૨૦૦૮

દીક્ષીતા એપાટસ મેન્ટ એ૩૧ ગુરુપ્ર ાદ ચોક, મવડી રોડ

૧૦૧ મુસ્તુફાખાન શે૨અલીખાન ૫ઠાણ

એએ આઈ

૩૦/૦૬/૨૦૦૮

મોચીનગ૨-૬, જામનગ૨ રોડ, રાજકોટ

૧૦૨ મહમદ અલીભાઈ

એએ આઈ

૩૦/૦૬/૨૦૦૮

બજરં ગવાડી-૪ના ખુણે, રાજીવનગ૨-૨૪ ,રાજકોટ

૧૦૩

હેકોન્ .

૩૦/૦૬/૨૦૦૮

પો.હેડ કવા. બ્લોક નં. બી-૨, કવા ૧૭, રાજકોટ

૧૦૪ ૨ણસવ૨સ િંહ ચતુસ િંહ ચુડા મા

એએ આઈ

૩૦/૦૬/૨૦૦૮

જાગૃતી

૧૦૫ વી.એચ. ોલંકી

પો ઈ

૩૦/૦૬/૨૦૦૮

જોષી પુરા આદીત્યનગ૨-૨ નવરં ગ સ્કુલ પા ,ે જુનાગઢ.

ીતારામ કૌતીક

૨કારી વ ાહત કોલોની રુ.મં. ૭૦ ભાનુ ાળી નગ૨ બાજુમા કચ્છ ભુજ
ો ા.-૯ ભોમેશ્વ૨ મંદી૨ પા ,ે રાજકોટ

ો ા., જુના પાદરા રોડ, વડોદરા.

મા મંજીલ

ો ા.-૯, ભોમેશ્વ૨ મંદી૨ પા ,ે રાજકોટ

મુ.પો. જુનાગઢ, જોષી પુરા, આદીત્યનગર ૨, ચામુડં ા કૃપા બ્લોક નં. ૫, શીવમપાકસ પા ,ે જુનાગઢ
૧૦૬ શ્રી વજેસ િંહ હઠીસ િંહ

ોલંકી

પો ઇ

૩૦/૦૬/૨૦૦૮

૯૪૨૯૩ ૨૨૮૧૯

૧૦૭ દાઉદ ઓ માણ

એએ આઈ

૩૧/૦૭/૨૦૦૮

ભોમેશ્વ૨ પ્લોટ, રે લ્વે ફાટક બાજુમા

૧૦૮ ગુલાબસ િંહ ખેગા૨જી

એએ આઈ

૩૧/૦૭/૨૦૦૮

શીવશકકત કોલોની ૧૪૨, યુની રોડ, રાજકોટ

૧૦૯ દીલુભા જાલમસ હ જાડેજા

એએ આઈ

૩૧/૦૮/૨૦૦૮

રામેશ્વ૨ પાકસ ,-૫, પો૫ટ૫રા મેઈન રોડ, રાજકોટ

૧૧૦ અમી૨દાન ચંડીદાન બારોટ

એએ આઈ

૩૧/૧૦/૨૦૦૮

રે લનગ૨-૬, બજરં ગવાડી, ચામુડેશ્વરી રાજકોટ

૧૧૧ દે વશંક૨ નાનજી જોષી

એએ આઈ

૩૧/૧૦/૨૦૦૮

તીરુ૫તી-૫ પ્લોટ નં. ૫૧, રૈ યા રોડ, રાજકોટ
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જરી, જુણેજા પાન પા ,ે રાજકોટ

ામે, સુરેન્દ્રનગ૨.

૧૧૨ પી.આ૨. રાઠોડ

પો ઈ

૩૦/૧૧/૨૦૦૮

૫ોંચવટી પાકસ

૧૧૩ એ.એમ. ઠાક૨

પોવા ઈન્

૩૦/૧૧/૨૦૦૮

ધમસભકકત, યોગી વંદના પ્લોટ, શેરી-૨, અમ૨નાથ પાકસ રાજકોટડ

૧૧૪ મનજી

એએ આઈ

૩૦/૧૧/૨૦૦૮

મુ.પો. ચીઠોડા, તા. સવજયનગ૨ જી.

૧૧૫ ભ૨તસ િંહ હેમતસ િંહ

એએ આઈ

૩૧/૧૨/૨૦૦૮

કૃષ્ણનગ૨ શેરી નં.૩ વોરા

૧૧૬ ગણેશ શંક૨

એએ આઈ

૩૧/૧૨/૨૦૦૮

દે લવાડા તા બયાવ૨ જી. અજમે૨ રાજસ્થાન.

૧૧૭ બાવા નાથા

હેકોન્ .

૩૧/૧૨/૨૦૦૮

રામનાથ૫રા શેરી નં. ૫ ડો. ૈયદની

૧૧૮ અજીતસ િંહ ચંદુભા રાણા

પો.ઈન્ .

૩૧/૦૧/૨૦૦૯

રામ ો ા. બ્લોક નં ૩૩ , દાળ મીલ પા ે, સુ.નગ૨

૧૧૯ ચાંદખા મેતાબખા

એએ આઈ

૩૧/૦૧/૨૦૦૯

મોચીનગ૨-૬

૧૨૦ ડી.વી. પ્રધાન

પો.ઈન્ .

૨૮/૦૨/૨૦૦૯

૨૫- દયાલ બાગ, દી૫ચેમ્પબ૨ પા ે, માજલપુ૨ વડોદરા.

૧૨૧ જી.એમ. પી૫ળીયા

પોવા ઈન્

૨૮/૦૨/૨૦૦૯

કૈ લાશ બાગ તુરીયામ ગોંડલ

૧૨૨ દીલુભા ગોસવિંદસ િંહ

પોવા ઈન્

૨૮/૦૨/૨૦૦૯

૧૦ પો૫ટ૫રા, માત ૃછાયા, રાજકોટ

૧૨૩ શંક૨ પી. વ૨મોરા

પો ઈ

૩૧/૦૩/૨૦૦૯

રામગઢ (લુવાણા) તા. ધાગધા જી.સુ.નગ૨

૧૨૪ પ્રભાતસ િંહ ૨મુભા

એએ આઈ

૩૧/૦૫/૨૦૦૯

વાકાને૨

૧૨૫ ૨તીગ૨ દામોદ૨ ગીરી

પો ઈ

૩૧/૦૫/૨૦૦૯

મુ. લાઠી કલાપી પાકસ , તા.લાઠી જી.અમરે લી.

૧૨૬ દયાબેન પીંતાબ૨

એએ આઈ

૩૧/૦૫/૨૦૦૯

લક્ષ્મીનગ૨-૩, શાળાનં. ૩૭ પાછળ, ૫૨મેશ્વ૨ કૃપા રાજકોટ

૧૨૭ ગીરુભા

એએ આઈ

૩૦/૦૬/૨૦૦૯

બજરં ગવાડી-૪ શકકતકૃપા, રાજકોટ

૧૨૮ જગુ જીવા ધાંધલ

પો.ઈન્ .

૩૦/૦૬/૨૦૦૯

કાવેરી કોમ્પલેક્ષ બીજો માળ, ૫૨શાણા નગ૨, જામનગ૨ રોડ, રાજકોટ

૧૨૯ સુધાક૨ આધા૨

એએ આઈ

૩૦/૦૬/૨૦૦૯

મુ. અડાવદ તા. ચા૫ડા જ. જલગાઉ મહારાષ્ટૃ

૧૩૦ જીવાજી બદાજી

એએ આઈ

૩૦/૦૬/૨૦૦૯

મુ.

૧૩૧ રામતેજ રામ૫ત

કા.પો ઈ

૩૧/૦૭/૨૦૦૯

રામનાથ૫રા પો.લાઈન.૧૯, રાજકોટ

ોમા

જુભા
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ાબ૨કાઠા

ો ા. જામનગ૨રોડ રાજકોટ
ામે રાજકોટ

૨૭૮ ગાંધીગામ, રાજકોટ

ો ા.,-૧, યોગી પાકસ , જામનગ૨ રોડ, રાજકોટ

ારોલી તા.વીજયનગ૨ જી.

ાબ૨કાઠા

૧૩૨ આ૨.જે.૫૨મા૨

પો ઈ

૩૧/૦૭/૨૦૦૯

ુ
ધમસયગ

૧૩૩ નશરુદીન નીયાજખાન

એએ આઈ

૩૧/૦૮/૨૦૦૯

મોચીનગ૨-૬ શેરીનં.૪ ગાંધીગામ, રાજકોટ

૧૩૪ મનસુખલાલ ધનજીભાલ

હેકોન્ .

૩૧/૦૮/૨૦૦૯

દે વછાયા, ન્યુ અંબીકા

૧૩૫ જગદીશ ડાયા

એએ આઈ

૩૧/૦૮/૨૦૦૯

હ નવાડી-૪ હેમા નીવા , રાજકોટ

૧૩૬ મહેન્દ્રસ િંહ જીવણસ િંહ

એએ આઈ

૩૦/૦૯/૨૦૦૯

ડી-૮૦

૧૩૭ દીલી૫ ીંહ જીલુભા

એએ આઈ

૩૦/૦૯/૨૦૦૯

ગાયત્રી ધામ શેરી નં.૪ આશાપુરા કૃપા, જામનગ૨ રોડ, રાજકોટ

૧૩૮ ઈશ્વ૨સ હ ખડગારામ

હેકોન્ .

૩૧/૧૦/૨૦૦૯

બજરં ગવાડી પુજા સનવા

૧૩૯ એન.એ .ત્રીવેદી

પો.ઈન્ .

૩૦/૧૧/૨૦૦૯

અલહં

૧૪૦ આ૨.આ૨.ગોહીલ

પો.ઈન્ .

૩૦/૧૧/૨૦૦૯

૨ણછોડ નગ૨

૧૪૧ આ૨.એચ. વાળા

કા.પો ઈ

૩૦/૧૧/૨૦૦૯

ભોમેશ્વ૨-૭ ઓમજય ોમનાથ ખોડીયા૨ મંદી૨ શેરી, રાજકોટ

૧૪૨ લાલચંદ ૫તીરાજ

એએ આઈ

૩૧/૧૨/૨૦૦૯

ગામ ૨મઉપુ૨ પો.દુબારી જી. મઉ ઉત૨૫ોદે શ.

એએ આઈ

૩૧/૦૧/૨૦૧૦

પુજા પાકસ -૨ એ૨પોટસ રોડ, રાજકોટ શકકતકૃપા ટે ના ૩૦

૧૪૪ હબીબ ઓ માણ

એએ આઈ

૩૧/૦૧/૨૦૧૦

લાખાજીરાજ શ્રમજીવી

૧૪૫ ભ૨તસ િંહ કીશો૨સ િંહ

પો.કોન્ .

૨૮/૦૨/૨૦૧૦

૫રાશ૨ પાકસ જામનગ૨ રોડ, રાજકોટ

૧૪૬ ખોડુભા દાનુભા

એએ આઈ

૩૧/૦૩/૨૦૧૦

બ્લોક.૧ કવા.૨ જુના ત્રણ માળીયા ૪૦ નીલાઈન પો.હેડ કવા, રાજકોટ

ુ ાઈ મેપાભાઈ
૧૪૭ કેશભ

કા.પો ઈ

૩૧/૦૩/૨૦૧૦

૬ મોચીનગ૨ શેરીનં.૭, ૪૪૭ , જામનગ૨ રોડ, રાજકોટ

૧૪૮ કનકંસ હ કીરતસ િંહ

એએ આઈ

૩૧/૦૩/૨૦૧૦

પોલી

૧૪૯ સ્વ. કદનેશ ભવ૨લાલ

પો.કોન્ .

૦૫/૦૪/૨૦૧૦

પો.હેડ કવા, બી-૨, કવા.નં૩૦, ૪થો માળ, જામનગ૨ રોડ, રાજકોટ

૧૫૦ સ્વ. વીનોદ દાના ૫૨મા૨

પો.કોન્ .

૧૭/૦૪/૨૦૧૦

ગોકુળ નગ૨-૨, માત ૃછાયા‘‘ કે.ઓ. ડી.ડી. જેઠવા, મુ.તા. કેશોદ જી. જુનાગઢ

૧૫૧ બળવંતસ િંહ ૫૨બતસ હ

એએ આઈ

૩૦/૦૪/૨૦૧૦

૧૪૩

જુભા કનુભા
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ૈનીક

ો ા. દાળમીલ રોડ, સુ.નગ૨
ો ા. ૨ોૈયા રોડ, રાજકોટ

૨કારી કવા. ધ૨મ પાછળ, રાજકોટ
જામનગ૨ રોડ રાજકોટ

ો ા.-૬, ૧૦૦ ફુટ રોડ મારુતી પાકસ ની બાજુમાં આણંદ
ો ા. મધુ૨મ એપાટસ . બ્લોક ૨૪ નાલંદા સ્કુલ

ામે, કડવાભનુ રોડ રાજકોટઠ

ો ો-૫ દુધ ાગ૨ રોડ, રાજકોટ

હેડ કવા. જુના ત્રણ માળ કવા. ૩/૯૪ જામનગર રોડ રાજકોટ ૯૯૦૯૯૮૩૬૯૯

ો ા. જામનગ૨ રોડ રાજકોટ‘‘

૧૫૨ નાનજી બીજલ

હેકોન્ .

૩૦/૦૪/૨૦૧૦

આંદે ડક૨ નગ૨ શેરી નં. ૪ ૮૦ ફુઠ રોડ, રાજકોટ

૧૫૩ કીશો૨ કેશવલાલ ભટૃ

પો ઈ

૩૦/૦૪/૨૦૧૦

બહમ માજ

૧૫૪ હબીબ નાથા

એએ આઈ

૩૦/૦૪/૨૦૧૦

કોઠારીયા રોડ, અંકુ૨

ો ા., ૨ોૈયા રોડ, રાજકોટ ‘‘શીવાલય‘‘
ો ા. રાજકોટ જગે
ં લેશ્વ૨ની બાજુમા

કે/ઓફ શ્રી રવીરાજસ િંહ દીલુભા જાડેજા ‘‘માત ૃકૃ પા‘‘ રાંદલ નગર હાઉ ીંગ બોડસ ના કવા.

સ્વ. શ્રી દીલુભા કદપસ િંહ જાડેજા
૧૫૫

એએ આઇ.

૧૬/૦૬/૨૦૧૦

જામનગર રોડ, રાજકોટ. ૮૮૬૬૭૦૩૩૩૧

૧૫૬ અબ્દુલ હા મ

એએ આઈ

૩૦/૦૬/૨૦૧૦

હુડકો કવા.૧૧૯ ગેબી ૨કા૨,

૧૫૭ માલદે સવ૨મ ૫૨મા૨

પો.ઈન્ .

૩૦/૦૬/૨૦૧૦

૨ોૈયા રોડ, રાધીકાપાકસ , હરીકૃષ્ણ ડુપ્લેક્ષ-૯, માત ૃછાયા

૧૫૮ બાબુલાલ રામજી મોડીયા

એએ આઈ

૩૦/૦૬/૨૦૧૦

મુ. મોવતપુરા પો.પાલ, તા. વીજયનગ૨ જી.

૧૫૯ અજી૫સ િંહ ગુલાબસ િંહ

એએ આઈ

૩૦/૦૬/૨૦૧૦

૨- વાકાને૨

૧૬૦ કમજી વાલજી

એએ આઈ

૩૦/૦૬/૨૦૧૦

રામનાથ૫રા પોલી

૧૬૧ ધના કાના પાલીયા

હેકોન્ .

૩૦/૦૬/૨૦૧૦

ગાયત્રી ધામ

૧૬૨ ક૨ણસ હં ખુમાનસ િંહ ઝાલા

પો.કોન્ .

૩૦/૦૬/૨૦૧૦

નવા ચા૨ માળીયા બ્લોક ૨/૧૭ , પો.હેડ કવા રાજકોટ

ાઢીયા પુલ પા ે જામનગ૨રોડ, રાજકોટડ
ાબ૨કાઠા

ો ા. શકકત કૃપા, જામનગ૨ રોડ
લાઈન ૧૫૪ બી રાજકોટ

ો ા. ૬ બ્લોક નં. ૯૫ ૨વેચી કૃપા રાજકોટ

પરાશર પાકસ , રવેચી કૃપા, કૃષ્ણનગર મેઈન રોડ, વોરા
૧૬૩ શ્રી ધના કાના પાલીયા

એએ આઈ

૩૦/૦૬/૨૦૧૦

૯૮૯૮૦ ૩૦૩૯૦

પોકો

૩૦/૦૬/૨૦૧૦

શકકત સનવા

૧૬૫ સુરેન્દંસ િંહ ધીરુભા

એએ આઈ

૩૧/૦૭/૨૦૧૦

નંદનવન

૧૬૬ પીઠા લાધાભાઈ

એએ આઈ

૩૧/૦૭/૨૦૧૦

ૃ ી
ગાંધીસ્મત

૧૬૭ એન.આ૨.લોઢીયા

પો ઈ

૩૧/૦૭/૨૦૧૦

કોઠારીયા રોડ, નીલકંઠ પાકસ

૧૬૮ જુમા કાળા

એએ આઈ

૩૧/૦૭/૨૦૧૦

૫- નહેરુનગ૨ ૨ોૈયા રોડ, રાજકોટ

૧૬૯ ગણ૫તીપ્ર ાદ બના૨ ી પ્ર ાદ

એએ આઈ

૩૧/૦૭/૨૦૧૦

યોગીપાકસ

૧૬૪ શ્રી કરણસ િંહ ખુમાનસ િંહ ઝાલા
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ામે,

ો ા. પાછળ, જામનગર રોડ, રાજકોટ .

બજરં ગવાડી શે. નં. ૧૧, ગજાનંદ ફુટવેરની બાજુમાં રાજકોટ ૯૮૨૪૮ ૬૭૨૬૫
ો ા. ૨૩૩ બી , શેઠનગ૨ પા ે, જામનગર રોડ, રાજકોટ
ો ા. શેરીનં. ૧, પીઠડ નીવા , ૫ોેડક રોડ,
ો ા-

ી/૫૦-૧ , જગલે
ં શ્વ૨ પા ે, રાજકોટ

ો ા.૯, આદીત્ય રાણીટાવ૨ પાછળ, કાલાવડ રોડ, રાજકોટ

૧૭૦ રાજેન્દ્રસ િંહ દોલુભા

એએ આઈ

૩૧/૦૮/૨૦૧૦

રામનાથ૫રા નવી પો. લાઈન, રાજકોટ

૧૭૧ હ૨દે વસ િંહ દોલતસ િંહ

એએ આઈ

૩૧/૦૮/૨૦૧૦

રે લનગ૨ રામેશ્વ૨ પાકસ કવા. ૧૫૩ બી-૧ ‘‘મારુતી નંદન‘‘ પો૫ટ૫રા રાજકોટ

૧૭૨ એમ.એફ. જેઠવા

પો.ઈન્ .

૩૧/૦૮/૨૦૧૦

૫રા ૨પાકસ કૃષ્ણનગ૨ પા ે, જામનગ૨ રોડ,

૧૭૩ હીરાલાલ ધ૨મશી

એએ આઈ

૩૦/૦૯/૨૦૧૦

શકકત કોલોની ૧૦૫ - રે લ્વે ગોડાઉન પા ,ે જામનગ૨ રોડ

૧૭૪ હમી૨ ઈબ્રાહીમ

હેકોન્ .

૩૧/૧૦/૨૦૧૦

આલાબાઈના ભઠા પા ,ે મહીલા કોલેજ પાછળ, રાજકોટ

ુ
૧૭૫ મલેક મહેબબ

એએ આઈ

૩૧/૧૦/૨૦૧૦

લાખાજીરાજ શ્રમજીવી

૧૭૬ દીલુભા જેઠુભા

એએ આઈ

૩૧/૧૦/૨૦૧૦

ગુરુદેવ પાકસ , શેરીનં. ૧ બ્લોક ન્ર.૧૪ પીત ૃકૃ પા કુવાડવા રોડ, રાજકોટ

૧૭૭ સ્વ. ૨ણજીત અનકભાઈ

પો.કોન્ .

૧૧/૧૧/૨૦૧૦

૧૭૮ અનવ૨ ઉમ૨

એએ આઈ

૩૦/૧૧/૨૦૧૦

રામનાથ૫રા પો.લાઇન કવા. ૨ રાજકોટ

૧૭૯ વી.એલ. ચૌહાણ

એ. ી.પી.

૩૦/૧૧/૨૦૧૦

૫૮ ન્યુ સવદ્યાસવહા૨

૧૮૦ પી.આ૨.ગઢવી

પો ઈ

૩૦/૧૧/૨૦૧૦

અંબીકા પાકસ એફ-૧૫ ૨ોૈયા રોડ, રાજકોટ

૧૮૧ બટુક જીવણ

એએ આઈ

૩૧/૦૧/૨૦૧૧

કૃષ્ણનગ૨ મેઈન રોડ, વોરા

૧૮૨ પ્રધુમનસ હ સુજાનસ િંહ

એએ આઈ

૩૧/૦૧/૨૦૧૧

મોચીનગ૨-૬, પ્લોટ ૨૧૨ માંડવરાયજી કૃપા, રાજકોટ

૧૮૩ અરુણ ગોસવિંદરાય પાટીલ

એએ આઈ

૩૧/૦૧/૨૦૧૧

આલા૫ એવન્યુ

૧૮૪ પ્રદી૫ લવજી

એએ આઈ

૩૧/૦૧/૨૦૧૧

શીવમ પાકસ

૧૮૫ આ૨.બી. પાનસુરીયા

પોવાઈન્

૩૧/૦૧/૨૦૧૧

૩-અ, ગીતાનગ૨ પુરુષાથસ રાજકોટ

૧૮૬ આત્મારામ મુલકદા

કા.પો ઈ

૩૧/૦૧/૨૦૧૧

ચંદેે્રશનગ૨, ૫૦ ફુટ રોડ, ચામુડાનગ૨ શેરીનં.૩ રાજકોટ

સ્વ. રાજેન્દ્રકુમા૨ જૈયતીલાલ

ો ો-૩ કોનસ૨ મેઈન રોડ દુધ ાગ૨ રોડ, રાજકોટ

ીતલ પાકસ શેરી નં.૪ સુયસવદ
ં ના, જામનગ૨ રોડ, રાજકોટ
ો ા. રાણી૫ અમદાવાદ.
ો ા. પાછળ, રાજકોટ

ો ા., એએ૧૨ બી, યુની. રોડ રાજકોટ

ો ા., શેરીનં.૧ ૫ોંચામ ૃત, રે લનગ૨ , પો૫ટ૫રા પાછળ

કે.-ઓ મહેશ પ્રતાપ વ્યા , ૮૦ફુટ મેઈનરોડ, ઉદય હોલ

ામે, રામાપી૨ ચોકડી, પીત ૃકપા

૧૮૭

પો.કોન્ .

૧૪/૦૨/૨૦૧૧

ગાંધીનગ૨,રાજકોટ

૧૮૮ સ્વ. હ૨જીવન થોભણ

હેકોન્ .

૨૧/૦૨/૨૦૧૧

પુનીતગન૨-૧, શેરી નં.૧-અ, બંધ શેરી ‘‘શ્રઘ્ધા‘‘ જામનગ૨ રોડ, રાજકોટ

C:\Users\HDIITS\Desktop\NIVRUT WEB UPDATE NEW.doc

ુ ા
૧૮૯ પ્રસવણસ િંહ વેલભ

એએ આઈ

૨૮/૦૨/૨૦૧૧

પો.હેડ કવા. જમાદારી બંગલા-૪, રાજકોટ

૧૯૦ પ્રફુલચંદ્ર હરીકૃષ્ણ

એએ આઈ

૨૮/૦૨/૨૦૧૧

કૃષ્ણનગ૨ વોરા

ો ા. પાછળ, જામનગ૨ રોડ

૧૯૧ ઘનશ્યામસ હ લાલુભા

એએ આઈ

૩૧/૦૩/૨૦૧૧

પુનીત નગ૨-૨,

ત્ય પ્રકા

૧૯૨ ૫૨શોતમદા

હેકોન્ .

૩૧/૦૩/૨૦૧૧

જે.કે. પાકસ (ખોડીયા૨ પાકસ )

૧૯૩ રામઅવધસ િંહ બી૨જુસ િંહ

એએ આઈ

૩૧/૦૩/૨૦૧૧

નંદનવન

૧૯૪

હેકોન્ .

૩૧/૦૩/૨૦૧૧

શ્યામ નગ૨, શેરી-૩, પુજાપાકસ -૨ પા ,ે ગાંધીગામ, રાજકોટ

૧૯૫ મહમદઈકબાલ મહમદહનીફ શેખ

એએ આઈ

૩૦/૦૪/૨૦૧૧

૬-મોચીનગ૨ શેરી. -૨, ‘‘માં‘‘ ગાંધીગામ, જામનગ૨ રોડ, રાજકોટ

૧૯૬ અશોક બલીરામ પાટીલ

એએ આઈ

૩૦/૦૪/૨૦૧૧

શેઠ નગ૨ બ્લોક નં. ૫૯૦, જામનગ૨ રોડ, રાજકોટ

૧૯૭ દાના જૈતા મકવાણા

એએ આઈ

૩૧/૦૫/૨૦૧૧

છોટુનગ૨ પાછળ, ‘‘સુયસ વ્રંદના‘‘ શેરી નં. ૭

૧૯૮

હેકોન્ .

૩૧/૦૫/૨૦૧૧

ગીતાનગ૨-૧ એરોડ્રામ રોડ, ‘‘બં રી‘‘ કેશોદ જી. જુનાગઢ.

૧૯૯ રામજી જીવણ ચૌહાણ

કા.પો ઈ

૩૧/૦૫/૨૦૧૧

૨૦૦ સ્વ. મહેન્દ્રસ િંહ નથુજી ૫૨મા૨

હેકોન્ .

૨૩/૦૬/૨૦૧૧

પેરેમાઉન્ટ પાકસ શેરી નં.૧, આકાશવાણી ચોક, યુની રોડ, રાજકોટ

૨૦૧

એએ આઈ

૩૦/૦૬/૨૦૧૧

મુ. જોડ છા૫રા પો. વાંકાતે૨ તાલુકા ભીલોડા જી.

૨૦૨ જ ાભાઈ માંડણભાઈ

હેકોન્ .

૩૦/૦૬/૨૦૧૧

ૃ ી
ગાંધીસ્મત

૨૦૩

એએ આઈ

૩૦/૦૬/૨૦૧૧

૫૨મેશ્વ૨

એએ આઈ

૩૦/૦૬/૨૦૧૧

કે-ઓફ કે.ડી ૫૨મા૨, મુ. ગૌરીદડ તા.જી. રાજકોટ

૩૧/૦૭/૨૦૧૧

મારુતીનગ૨ હેડ કવા., બ્લોક નં.૧/૪ રાજકોટ શહે૨

ગણેશદા

બી૨ સુલેમાન

મા

વીતાબેન હીંમતલાલ

ોમાભાઈ ખાતરાભાઈ
૨દા૨સ િંહ લાલસ િંહ ચૌહાણ

૨૦૪ વી૨જી કાના ૫૨મા૨
ઘનશ્યામભાઈ જીવાભાઈ

સ્કુલની બાજુમાં, જામનગ૨ રોડ, રાજકોટ
ણગા૨ હોલ પાછળ, કોઠારીયા રોડ, રાજકોટ

ો ા. ૧૨૭ બી ,માધા૫૨ પા ,ે જામનગ૨ રોડ, રાજકોટ

ા૫૨ ગામ તા. કોટડા

ામે, ૨ોૈયા રોડ, રાજકોટ

ાંગાણી જી.૨ ોાજકોટ
ાબ૨કાઠા

ો ા. શેરીનં. ૧, પેડક રોડ, રાજકોટ
ો ાયટી, પ્લોટદ નં.૪૮, નાણાવટી ચોક પા ે, ગાંધીગામ રાજકોટ

૨૦૫ ગરાણીયા

પો.કોન્ .

૨૦૬ લક્ષ્મણસ િંહ ધી૨જસ િંહ વાઘેલા

એએ આઈ

૩૧/૦૭/૨૦૧૧

જે.એમ. ી. નગ૨ બ્લોક નં.- બી-૬૨, ૨ોૈયા રોડ, રાજકોટ

૨૦૭ ભલા બેચ૨

એએ આઈ

૩૧/૦૭/૨૦૧૧

મુ. બેડી ગામ, હરીજનવા , તાલુકો રાજકોટ
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૨૦૮ માન ીગ જગા

એએ આઈ

૩૧/૦૭/૨૦૧૧

મુ.

૨૦૯ ભગવાનજી જગા હમી૨૫રા

એએ આઈ

૩૧/૦૭/૨૦૧૧

પો.હેડ કવા. કવા. નં.૪૮૮, બ્લોક નં.૫, નવા ત્રણ માળીયા, રાજકોટ

ુ ા ઝાલા
૨૧૦ સુખદે વસ િંહ કેશભ

પોઇન્ .

૩૧/૦૭/૨૦૧૧

દાળમીલ રોડ, શીવાજી પાકસ સુરેન્દ નગર, ૯૮૨૫૫ ૯૯૦૯૯

૨૧૧ વીનોદ મગનલાલ ભટૃી

હેડ કલાકસ

૩૧/૦૮/૨૦૧૧

કૈ લા

૨૧૨ જશુમતી ચીમનલાલ

હેકોન્ .

૩૧/૦૮/૨૦૧૧

જાગૃતી શ્રીમજીવી

૨૧૩ ૨જાક બાબુ ભટૃી

એએ આઈ

૩૧/૦૮/૨૦૧૧

બજરં ગ વાડી, ૧૦/૧૧ કોનસ૨ મોચીનગ૨ ચોક, ‘‘નાઝ એ મીરા‘‘ જામનગ૨ રોડ, રાજકોટ

૨૧૪ ૨વુભા જામ ગ
ં

એએ આઈ

૩૧/૦૮/૨૦૧૧

૬ મોચીનગ૨ શેરીનં.૭,

૨૧૫ લક્ષ્મીશંક૨ કાનજી મહેતા

એએ આઈ

૩૧/૦૮/૨૦૧૧

મુ. ગંદાળા (જ ) તા. જ દણ જી.રાજકોટ

૨૧૬ લાલજી નાથાભાઇ

હેકો

૩૧/૦૮/૨૦૧૧

ઇન્દીરા

પોકો

૩૧/૦૮/૨૦૧૧

આંબાવાડી-૧, નાની કેનાલ પા ે ,શનાળા રોડ, મોરબી ૯૩૭૭૫ ૦૫૦૦૮

૨૧૮ અજબરાવ લક્ષ્મણ પાટીલ

એએ આઇ

૩૧/૦૮/૨૦૧૧

મવડી પોલી

૨૧૯ શ્રી રઘુભાઇ માવજીભાઇ ઉકેડીયા

હેકો

૩૧/૦૮/૨૦૧૧

મુ. બેડી તા.જી. રાજકોટ

હેડ કોન્ .

૩૧/૦૮/૨૦૧૧

ર- મોચીનગર શેરી નં. ૪, પે ીફીક આઇસ્રીમ

૨૨૧ નરે ન્દ્ર ચોંડાભાઈ રાવલ

એએ આઈ

૩૦/૦૯/૨૦૧૧

૩- લક્ષ્મીનગ૨ ‘‘ શ્રી શીવ શકકત કૃપા‘‘ નાના મૌવા, રાજકોટ

૨૨૨ પ્રભાત નારણ ીંગ જરીયા

હેકો

૩૦/૦૯/૨૦૧૧

લોધેશ્વર

ો ા. શેરી નં ૮, ગોંડલ રોડ, રાજકોટ ૮૫૧૧૦ ૯૨૩૮૮

ડાભીપેલે

વસુધરા

૨૧૭ સ્વ. શ્રી

ાદુર કાના ગર ર

શ્રી એહમદભાઇ

ા૫૨ તાલુકો મો૨બી જી. રાજકોટ

નગ૨, ‘‘મોમાઈ કૃપા‘‘ મોદી સ્કુલ પાછૃળ, ૧૫૦ ફુટ રીંગ રોડ, રાજકોટ
ો ા.-૪, હ૨ ીઘ્ધી કૃપા, ભોમેશ્વ૨ મંદી૨ પા ,ે જામનગ૨ રોડ, રાજકોટ
ાઈકૃપા

ામે, જામનગ૨ રોડ, રાજકોટ

ો ા. શેરીનં. ૯બી, જામનગર, ૯૬૮૭૧ ૭૮૦૫૨
હેડ કવા. બ્લોક બી.૨ કવા નં. ૧૮, કાલાવડ રોડ, રાજકોટ ૯૯૭૯૯ ૫૦૨૬૧
૯૭૧૨૨ ૮૨૩૬૮

ીદીકભાઇ

૨૨૦ નોતીયાર

ામે ગાંધીગ્રામ રાજકોટ

૯૭૧૪૪ ૪૬૫૨૩

ો ા. બ્લોક નં. ૧૧બી, પ્રે કોલોનીની બાજુમા જામનગર રોડ, રાજકોટ ૯૦૩૩૮

૨૨૩ સ્વ. શ્રી પ્રેમજી નાગજી ડાભી

એએ આઇ

૦૪/૧૦/૨૦૧૧

૦૮૪૨૩

૨૨૪ રમેશચંદ્ર જેશીંગભાઇ પરમાર

એએ આઈ

૩૧/૧૦/૨૦૧૧

રાજનગર

૨૨૫ સ્વ. મનુભા ૨વુભા જાડેજા

પો.કોન્ .

૦૧/૧૧/૨૦૧૧

રામેશ્વ૨પાકસ શેરી નં.૫, રે લનગ૨ ની બાજુમાં, રાધીકા ડેરી પાછળ, રાજકોટ
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ો ા. શેરીન:પ નાનામૌવા મે. રોડ, જાનકી, રાજકોટ-પ ૯૯૨૪૫ ૮૦૦૮૨

એએ આઈ

૩૦/૧૧/૨૦૧૧

૨૨૭ સ્વ. શ્રી હરદે વસ િંહ મેરુભા

પોકો

૩૧/૧૨/૨૦૧૧

૨૨૮ ઈશ્વ૨ માન ીે્રંગ

એએ આઈ

૩૧/૦૧/૨૦૧૨

૧- નવલનગ૨, આઈખોડીયા૨ સનવા , મવડી રોડ, રાજકોટ

૨૨૯ આ૨.એમ.જોષી

પો ઈ

૩૧/૦૧/૨૦૧૨

વાસુકી એપાટસ મેન્ટ,

૨૩૦ દશરથસ િંહ માલુભા જાડેજા

પોકો

૩૧/૦૧/૨૦૧૨

ગાયત્રીધામ શેરીનં.૪, જામનગર રોડ, રાજકોટ. ૯૨૨૮૭ ૯૭૫૬૦

ુ ા જાડેજા
૨૩૧ જયેન્દ્રસ િંહ કેસભ

એએ આઈ

૨૯/૦૨/૨૦૧૨

૫રા ૨ પાકસ , જામનગ૨ રોડ, રાજકોટ

ુ ભાઈ દાફડા
૨૩૨ રુપાભાઈ મૈસ૨

એએ આઈ

૨૯/૦૨/૨૦૧૨

કૈ લા

ુ ગુલાબ
૨૩૩ મેમદ

એએ આઈ

૨૯/૦૨/૨૦૧૨

રીઘ્ધી સ ઘ્ધી

૨૩૪ કાંતીલાલ છગનલાલ મેરજા

હેકો

૨૯/૦૨/૨૦૧૨

બી-૮ ગોલ રે ીડેન્ ી, કાલવડ રોડ, રાજકોટ ૯૪૨૬૪ ૭૨૩૦૦

૨૩૫ સ્વ. લક્ષ્મણ મોહન બાળા

એએ આઇ

૨૨/૦૩/૨૦૧૨

પ્ર.નગર પોલી

૨૩૬ પ્રસવણચંદ્ર માધુભાઈ ચૌહાણ

હેકોન્ .

૩૧/૦૩/૨૦૧૨

૨- મોચીનગ૨, પ્લોટ નં.૧૧૫, જામનગ૨ રોડ, રાજકોટ

૨૩૭ શ્રીરામ રામપ્યારે

એએ આઈ

૩૧/૦૩/૨૦૧૨

મારુતી ડુપ્લેક્ષ ‘‘શ્રીરામ‘‘ આલા૫ ગીન

૨૩૮ મહીપતસ િંહ નાથુભા જાડેજા

એએ આઈ

૩૧/૦૩/૨૦૧૨

હં રાજ નગર શેરી નં. ૩/૪ આશાપુરા સનવા , રાજકોટ ૯૯૨૪૮ ૧૭૧૬૦

૨૩૯ સ્વ. દીનેશ ધરમશી મકવાણા

હેકો

૦૭/૦૪/૨૦૧૨

ોનરાજ

મા

માલધારી

ો ા. મે. રોડ, ‘‘માત ૃકૃ પા‘‘ માકે ટીગ યાડસ પા ે, રાજકોટ

૨૨૬ મોહન રામજી મકવાણા

મરપણ પાકસ શેરીન:ર, રે લનગર પોપટપરા પાછળ, રાજકોટ ૯૫૩૭૩ ૮૮૯૩૦

નગ૨ ૫રા,

ત્યનારાણ

તી વાવ, એ બીઆઈ પા ે, થાનગઢ તા. ચોટીલા જી. સુ.નગ૨

ામે કાઠે, વણક૨ વા , આટકોટ તા. જ દણ જી. રાજકોટ

ો ા. શેરી-૧૨, કવા. નં. એમ.-૧૩૦૧, દુધ

લાઇન, કવા. ન’. ૩૧ રાજકોટ ૯૯૨૪૯ ૮૦૦૮૮

ો ા. ઢેબર રોડ

ાઉથ રાજકોટ ૯૪૨૯૪ ૮૮૮૮૮

૨૪૦

એએ આઈ

૩૦/૦૪/૨૦૧૨

૯૯૨૫૧ ૫૭૨૯૬

૨૪૧ એ .જી.તીરમીજી,

એ ીપી

૩૦/૦૪/૨૦૧૨

૩-સુહા ીની ફલેટ, કાગદીવાડ, એલી

આર.ડી.પટેલ

ીની.

પારીજાત

૨૪૨

કલાકસ

૩૦/૦૪/૨૦૧૨

૨૪૩ મીઠાલાલ ટપુભાઇ સુરેજા

એએ આઈ

૩૦/૦૪/૨૦૧૨
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ીટી પા ,ે રૈ યા રોડ, રાજકોટ

ર-પુનીત નગર શેરી ન’.૪ મોમાઇ કૃપા,

શ્રી અરસવદસ િંહ ખાનુભા

ાગ૨ રોડ, રાજકોટ

ો ા. શેરી નં.ર, ઓમ,

ત્યપ્રકાશ

ો ા.ની બાજુમા, જામનગર રોડ, રાજકોટ

બ્રીજ અમદાવાદ-૬, ૯૮૨૪૧ ૧૯૬૫૭

દગુરુ

ો ા.ની બાજુમા , યુની. રોડ, રાજકોટ ૯૮૯૮૫૯૩૭૪૧

શ્યામ નગર શેરી નં.૪, અંબાજી ક્રુપા બીલેશ્વર મંદીર પા ે, ગાંધીગ્રામ રાજકોટ, ૯૯૭૮૯ ૬૨૬૨૪

૨૪૪ દાઉદ અબુ દલવાણી

એએ આઈ

૩૦/૦૪/૨૦૧૨

૬-મોચીનગર પ્લોટ નં. ૧૩૯ એ, ગાંધીગ્રામ, રાજકોટ ૭૩૮૩૯ ૮૭૧૮૧

૨૪૫ મહેન્દ્રસ હ ફતેસ િંહ પરમાર

એએ આઈ

૩૧/૦૫/૨૦૧૨

રે લનગર શેરી નં.ર, શ્રીશકકતકૃપા રાધીકા ડેરી

૨૪૬ મહેન્દ્રસ હ ઘનશ્યામસ િંહ

એએ આઈ

૩૧/૦૫/૨૦૧૨

મુ. પડવલા તા. કોટડા- ાંગાણી જી. રાજકોટ ૯૮૨૫૧ ૫૩૭૦૫

૨૪૭ લક્ષ્મણમાંડણ કીશોર

એએ આઈ

૩૦/૦૬/૨૦૧૨

રામનાથપરા પોલી

૨૪૮ લાલજી અલખાજી ડામોર

એએ આઈ

૩૦/૦૬/૨૦૧૨

મુ. ભટે ડા તા. ભીલોડા જી. ાબરકાઠાં ૯૯૨૭૨ ૦૦૬૮૨

૨૪૯ મનસુખભાઇ માયાભાઇ

એએ આઈ

૩૦/૦૬/૨૦૧૨

ડો. ભીમરાવ

૨૫૦ ભીખુભા કેશરીસ િંહ

એએ આઈ

૩૦/૦૬/૨૦૧૨

મુ. રાજપુરા પોસ્ટઃ કટો ણ રોડ, તા.દે ત્રોજ જી. અમદાવાદ. ૯૯૨૫૬ ૦૦૪૯૬

પો.ઇન્ .

૩૦/૦૬/૨૦૧૨

વાંકાનેર

પો.ઇન્ .

૩૦/૦૬/૨૦૧૨

૬- વાકાનેર

૨૫૩ રમેશ પુના સમયાત્રા

હેડ કોન્ .

૩૧/૦૭/૨૦૧૨

હં રાજનગર ભીડભંજન ડુપ્લેક્ષ શેરી નં. ૧/૧ મકાન નં. ૩૩, રાજકોટ ૯૪૨૬૯ ૯૬૦૭૦

૨૫૪ ગોકુળ પુડલીક
ં
માળી

હેડ કોન્ .

૩૧/૦૮/૨૦૧૨

રુક્ષમણીપાકસ , ખરવા ા રોડ, ડીંડોલી સુરત શહેર મોબા. ૯૯૦૪૪ ૫૮૬૫૩

૨૫૫ હરસુખલાલ હરીલાલ જોષી

પો ઇ

૩૧/૦૮/૨૦૧૨

પો ઇ બંગલો ૩/૩૬ રુમ. નં. ૨૭, પો.હેડ કવા., જામનગર રોડ, રાજકોટ ૯૬૨૪૫ ૩૭૯૦૦

૨૫૬ દુદા માવજી પો ીયા

એએ આઇ

૩૧/૦૮/૨૦૧૨

આનંદનગર કોલોની કવા. નં. એમ ૧૦૩ માલધારી

૨૫૭ અભીમન્યુ

એએ આઇ

૩૧/૦૮/૨૦૧૨

રઘુનદ
ં ન

પો ઇ

૩૧/૦૮/૨૦૧૨

મુ.ખેરાળી, તાલુકો વઢવાણ જી.સુરેન્દ્રનગર

ોલંકી

૨૫૧ આર.ડી.ચુડા મા
૨૫૨ શ્રી આર.ડી. ચુડા મા

ીતારામ પાટીલ

૨૫૮ શ્રી ભરતસ િંહ બનેસ િંહ ડોડીયા
સ્વ. શ્રી મહેશકુમાર બાબુલાલ

ામે, રાજકોટ ૯૯૨૪૮ ૩૨૯૦૦

લાઇન પ-બી ૬૦ રાજકોટ. ૯૦૯૯ ૯૩૯૩૧૫

ો ાયટી, પ્લોટ નં ૬૬, કરણપાકસ

ો ા. નાનામૌવા રાજકોટ ૯૪૨૭૨૦૦૭૮૩

ો ાયટી-૬, જામનગર રોડ, રાજકોટ.
ો ાયટી ૭૪ બી/બી ભવાની કૃપા ,જામનગર રોડ, રાજકોટ

ો ા. પા ે, રાજકોટ ૯૫૩૭૩ ૫૩૫૩૭

ો ા. શેરી નં. ૧/૫ , પોપટ પરા મેઇન રોડ, રાજકોટ ૯૯૦૪૭ ૧૦૨૪૧
મોબા. ૯૮૭૯૭૮૩૦૧૧

પ્લોટ નં. ૩/૪ પાલી દાલ નીથલ રોડ, ભાગડાવડા વલ ાડ ૯૪૨૭૧૦૮૧૮૧

૨૫૯ નાયક

પો.ઇન્ .

૩૧/૦૮/૨૦૧૨

૨૬૦ શ્રી ગણપત જશાજી વાઢેર

હેડ કોન્ .

૩૧/૦૮/૨૦૧૨

૨૬૧

ાહદો

એએ આઇ

૩૦/૦૯/૨૦૧૨

મોમીન

૨૬૨

ાગરદાન મોજદાન

એએ આઇ

૩૦/૦૯/૨૦૧૨

રે લનગર-૩ પ્લોટ નં. ૧૨૮ બજરં ગવાડી, જામનગર રોડ, રાજકોટ ૯૯૭૪૮ ૮૨૮૦૦

અજીજમહમદ બ્લોચ
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વોદય

ો ાયટી, વીરાણી શાળા પા ે રાજકોટ ૯૮૯૮૬૦૩૪૭૪૬
ો ા. બજરં ગવાડી શેરી નં. ૧૦ જુણેજા હોલની બાજુમાં રાજકોટ ૯૪૨૮૨ ૭૦૦૮૨

૨૬૩ શ્રી દીલીપસ હ પથુભા જાડેજા

એએ આઇ

૩૦/૦૯/૨૦૧૨

સુદરમ
ં
પાકસ -ર બ્લોક નં. ૧૮ ‘‘આશાપુરા કૃપા‘‘ જામનગર રોડ, રાજકોટ. ૯૬૮૭૫૭૦૦૫૭

૨૬૪ શ્રી ધીરજલાલ રામભાઇ ગોહેલ

એએ આઇ

૩૦/૦૯/૨૦૧૨

પરા ર પાકસ -ર વોરા

૨૬૫ શ્રી કદલીપસ િંહ મેઘરાજસ િંહ ઝાલા

એએ આઇ

૩૧/૧૦/૨૦૧૨

ગાયત્રીધામ, ગાયત્રી સનવા , જામનગર રોડ, રાજકોટ ૯૮૯૮૮૪૫૯૪૯

૨૬૬ શ્રી ઇકબાલ રાજેભાઇ કુરેશી

એએ આઇ

૩૧/૧૦/૨૦૧૨

મારુતીનગર પો.હેડ કવા. ચાર માળીયા બ્લોક નં. ૩ કવા.નં. ૩૬, રાજકોટ ૮૯૮૦૦૪૧૪૦૨

૨૬૭ શ્રી હારુન ઉમરભાઇ ખેરાણી

એએ આઇ

૩૧/૧૦/૨૦૧૨

રામનાથપરા પોલી

૨૬૮ શ્રી ખીમજી ધનજીભાઇ રાતડીયા

હેડ કોન્ .

૩૧/૧૦/૨૦૧૨

બજરં ગવાડી શેરી નં. ૧૫, ગોલીબાર બટ

૨૬૯ સ્વ. શ્રી હીતેષ નલીનકાંત જાની

પોકો

૦૫/૧૧/૨૦૧૨

૨/૪ પ્રગતી

ો ાયટી જામનગર રોડ, રાજકોટ ૯૯૦૯૦ ૧૨૦૧૨

લાઇન, બ્લોક નં. બી-૩/૨૬ રાજકોટ. ૯૪૨૮૩૪૪૭૩૩

ો ાયટી, ભવાની કૃપા

૨૭૦

એએ આઇ

૩૦/૧૧/૨૦૧૨

૯૯૭૯૨૦૩૨૯૪

૨૭૧ શ્રી ઇન્દ્રસ િંહ રવુભા ઝાલા

એએ આઇ

૩૦/૧૧/૨૦૧૨

અપસણ પાકસ , રામનાથકૃપા, રે લનગર-ર

૨૭૨ શ્રી શાંત ુભા ધીરુભા ગોહીલ

એએ આઇ

૩૦/૧૧/૨૦૧૨

૩-

શ્રી ખુમાનસ િંહ પ્રભાતસ િંહ જાડેજા
૩૦/૧૧/૨૦૧૨

શ્રી મનસુખ દે વશંકર માઢક
શ્રી

૩૦/૧૧/૨૦૧૨

ૈયદ મહમદ સુલેમાન
એએ આઇ

૩૦/૧૧/૨૦૧૨

૨૭૬ શ્રી પ્રસવણચંદ્ર અંબાલાલ ચાંગેલા

પોવા ઇ

૩૧/૧૨/૨૦૧૨

ો ા

૨૭૭
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અક્ષરનગરની બાજુમા, જામનગર

ો ાયટી શેરી નં. ૧ ‘‘શ્રી મહાકાળી કૃપા‘‘ રૈ યા રોડ, આલાપગ્રીન

ીટી

ામે, રાજકોટ

૮૯૮૦૦ ૪૧૧૨૦
શેઠનગર બ્લોક નં. ૫૨૦, જામનગર રોડ, રાજકોટ. ૦૨૮૧-૨૯૨૦૯૯૯

૨૭૫ અલીભાઇ
શ્રી રમેશ રામભાઇ

રાજશ્રી-આશાપુરા

રોડ, રાજકોટ ૯૮૨૫૪૯૫૫૩૩
શીવમ

હેડ કોન્ .

ામે, પોપટપરા પાછળ, રાજકોટ ૯૯૭૯૯ ૪૯૦૬૧

રદાર પટે લ કોલોની, કુવાડવા રોડ, રાજકોટ-૩ મોબા. ૯૯૨૫૧ ૫૨૦૮૯

૬ મોચીનગર શેરી નં. ૬, પ્લોટ નં. ૧૯૫
એએ આઇ

૨૭૪

ામે, રૈ યા રોડ, રાજકોટ ૯૭૨૩૫ ૩૮૪૦૮

ૃ કોમ્પપ્લેક્ષ સશવશકકત ભારતીનગર ૪ ના છે ડે ૧૫૦ ફુટ રીંગ રોડ, ગાંધીગ્રામ, રાજકોટ
અમત

શ્રી નાનુગર પોપટગર ગોસ્વામી

૨૭૩

ામે જામનગર રોડ, રાજકોટ ૯૫૭૪૫ ૯૯૮૨૬

ત્યમ બંગલો બ્લોક નં.૯
શીવમપાકસ -ર

એએ આઇ

૩૧/૧૨/૨૦૧૨

૨૧૪૧૦

ાધુવા વણી રોડ, આર.એમ. ી.ગાડસ ન પા ે રાજકોટ, ૯૯૭૮૯૮૫૪૫૦

‘‘રામ‘‘ રે લનગર હનુમાનજીની ડેરીવાળી શેરી, પોપટપરા પાછળ, રાજકોટ ૯૮૨૫૬

સ્વ. શ્રી અમરશી ખોડુભાઇ

પ્ર.નગર પોલી

લાઇન કવા. ૫૨, બ્લોક નં. ૫, રાજકોટ

૯૮૯૮૫ ૧૯૧૧૫

૨૭૮ પરમાર

પોકોન્ .

૦૮/૦૧/૨૦૧૩

૨૭૯ શ્રી પ્રદીપ શાંતીલાલ સત્રવેદી

પોવા ઇ

૩૧/૦૧/૨૦૧૩

પ, સવશ્વકમાસ

ી.કલાકસ

૩૧/૦૧/૨૦૧૩

રુડાનગર-૧, પ્લોટ નં.ર૭૩, શેરી નં.૧૦ માત ૃઆશીષ કાલાવડ રોડ, રાજકોટ

૩૧/૦૧/૨૦૧૩

અક્ષરનગર મેઇન રોડ, મીલન પાકસ , રાજકોટ ૯૯૨૮૧૬૯૨૨૯

૩૧/૦૧/૨૦૧૩

ભારતીનગર મેઇન રોડ ‘‘મહાકાળી કૃપા‘‘ ગાંધીગ્રામ, રાજકોટ

૨૮૦ શ્રી જે.કે.વ્યા
૨૮૧ શ્રી પ્રસવણસ િંહ

ાબલીસ િંહ ચૌહાણ એએ આઇ

૨૮૨ શ્રી દીનેશગીરી રતનગીરી ગો ાઇ

એએ આઇ

શ્રી સવઠલભાઇ હીરાભાઇ

હરીઓમ

૨૮૩ બાવળીયા

એએ આઇ.

૩૧/૦૧/૨૦૧૩

૨૮૪ શ્રી ભીખાભાઇ મંગાભાઇ ચાવડા

એએ આઇ.

૩૧/૦૧/૨૦૧૩

ો ાયટી મુ. વીછીયા તા. જ દણ

૯૭૧૪૨૪૧૬૯૯

૯૯૨૪૬૨૮૨૮૫

૯૯૨૪૧ ૭૨૨૪૯

આંબેડકર નગર શેરી નં. ર, એ ટી વકસ ોપ પાછળ, ગોંડલ રોડ, રાજકોટ ૯૭૨૭૧ ૮૬૩૭૭
ચચિંતન પાકસ કુવાડવા રોડ, રણછોડ આશ્રમ પા ે ‘‘ચચિંતન‘‘ રાજકોટ ૯૮૨૫૦ ૯૬૦૩૮

સ્વ. હેમતલાલ દે વશીભાઇ
૨૮૫ દુબરીયા

ો ાયટી, બ્લોક નં. ૯૬ યુની. રોડ, રાજકોટ ૯૯૨૪૫ ૮૩૮૩૫

પોકો

૧૮/૦૨/૨૦૧૩

સ્વ. શ્રી મહેશકુમાર પોપટલાલ

શ્રી ચામુડં ા સનવા , ર-અ ગાંધીગ્રામ ૧૫૦ ફુટ રીંગ રોડ, રાજકોટ ૯૨૨૮૮૦૯૯૯૯

૨૮૬ દવે

હેકો

૨૧/૦૨/૨૦૧૩

૨૮૭ શ્રી સવરમસ િંહ ખુમાનસ િંહ ઝાલા

એએ આઇ

૨૮/૦૨/૨૦૧૩

બજરં ગવાડી શેરી નં. ૧૧ ‘‘શકકતકૃપા‘‘ જામનગર રોડ, રાજકોટ. ૯૬૩૮૧ ૦૮૧૯૬

૨૮૮ શ્રી દે વાયત વાજસુર ખોડા

એએ આઇ

૨૮/૦૨/૨૦૧૩

વેલનાથ જડેશ્વર ‘‘સુયસ કૃપા‘‘ ખોખળદળ નદી પા ે, ગોડલ રીંગ રોડ, રાજકોટ ૯૯૦૪૪૫૭૪૫૭
મોચીનગર-૬ શેરી નં. ૮ પ્લોટ નં. ૨૭૭ ‘‘બુટભવાની કૃપા‘‘ ગાંધીગ્રામ, જામનગર રોડ, રાજકોટ

શ્રી રતીલાલ ભાયશંકર વ્યા
૨૮૯

એએ આઇ

૨૮/૦૨/૨૦૧૩

૯૮૭૯૭ ૩૯૫૯૭

ુ ા પ્રાગુભા જાડેજા
૨૯૦ શ્રી કેશભ

એએ આઇ

૨૮/૦૨/૨૦૧૩

અક્ષરનગર મેઇન રોડ, ‘‘આશાપુરા કૃપા‘‘ ગાધીગ્રામ, રાજકોટ ૯૯૨૪૨ ૨૪૭૨૮

૨૯૧ શ્રી પ ૃથ્વીસ િંહ બહાદુરસ િંહ જાડેજા

એએ આઇ

૨૮/૦૨/૨૦૧૩

૬ મોચીનગર પ્લોટ નં. ર૧૫, એરપોટસ પાછળ, જામનગર રોડ રાજકોટ ૯૯૨૫૮૮૯૧૫૪
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સ્વ. પ્રમોદકુમાર બુજારથભાઇ

પ્ર.નગર પો.લાઇન બ્લોક નં. ૪, રાજકોટ ૭૫૬૭૭ ૧૭૦૦૧ નવુ

રનામુ.ં ‘‘અંબેકૃપા‘‘ ભારતીય

૨૯૨ અવસ્થી

પો.કો.

૨૮/૦૩/૨૦૧૩

નગર કો.ઓ. ો ા. શેરી નં. ૪ક, ૧૫૦ ફુટ રીંગ રોડ, ગાંધીગ્રામ, રાજકોટ

૨૯૩ શ્રી જે ીંગ ભાણભાઇ બાબરીયા

પો ઇ

૩૧/૦૩/૨૦૧૩

ધમસનગર કો.ઓ.હા. ો ાયટી શેરી નં. ૧ મહીરાજ ૧૫૦ ફુટ રીંગ રોડ, રાજકોટ ૯૮૨૫૮૦૨૦૪૪૨

એએ આઇ

૩૧/૦૩/૨૦૧૩

૬ મોચીનગર શેરી નં.૩ ‘‘ જ
ં રી‘‘ બજરં ગવાડી પછળ, ગાંધીગ્રામ, રાજકોટ ૯૯૭૯૪૭૮૬૦૦

૨૯૪ શ્રી

રદાર ઉમર કુરેશી

શ્રી મહમદહનીફ દોસ્તમહમદ

ભગવતીપ્રા, હાઝમ ચોક, આશાળા પીરની દરગાહ પા ે, રાજકોટ

૯૮૨૫૪ ૯૩૬૬૦

૨૯૫ બ્લોચ

હેડ કોન્ .

૩૧/૦૩/૨૦૧૩

૨૯૬ શ્રી ટપુભાઇ નારણભાઇ વણોલ

એએ આઇ

૩૧/૦૩/૨૦૧૩

૬ લક્ષ્મી

૨૯૭ શ્રી કમલેશ ગોસવિંદભાઇ

એએ આઇ

૩૦/૦૪/૨૦૧૩

ર-રે લનગર શેરી નં. ૩, ૫લોટ નં. પ૮-એ પોપટપરા પછળ, રાજકોટ ૮૯૮૦૦૪૧૨૨૧

૨૯૮ શ્રી તેજુભા વખતસ િંહ જાડેજા

એએ આઇ.

૩૦/૦૪/૨૦૧૩

૨૯૯ શ્રી એચ.એચ.બેલીમ

પો ઇ

૩૦/૦૪/૨૦૧૩

નીલકંઠ એપા. અ સ એવન્યુ એપાટસ મેન્ટ, રુમ. નં. ૪૦૩, જગલે
ં શ્વર, રાજકોટ

૩૦૦ શ્રી જીતેન્દ્ર જેઠાલાલ ભટૃ

હેકો

૩૦/૦૪/૨૦૧૩

પુષ્કરધામ

૩૦૧ શ્રી હરે શકુમાર પ્રેમશંકર પંડીત

હેકો

૩૦/૦૪/૨૦૧૩

માઉન્ટેડ પોલી

ોનારત

સ્વ. ઇસ્માઇલ ઇબ્રાહીમભાઇ
૩૦૨ કોચલીયા

૨૯/૦૫/૨૦૧૩

શ્રી રઘુવીરસ િંહ બહાદુરસ િંહ ઝાલા
૩૧/૦૫/૨૦૧૩

જુભા રાણા

લાઇન બ્લોક નં. બી ૧૧/૩૧ જીલ્લા જેલ પાછળ, રાજકોટ ૯૮૯૮૮૪૫૯૫૩
ો ા. ‘‘ગુલાબસવલા‘‘ મકાનની બાજુમાં

કીશાનપરા ચોક, આલાભાઇનો ભઠો, રાજકોટ. ૮૪૯૦૯ ૯૧૬૦૦
હેડ કવા. ,રાજકોટ

૯૮૯૮૯૧૪૨૬૪
ત્યમ પાકસ શેરી નં.૪ બ્લોક નં. ૬ વોરા

ા .ની બાજુમા જામનગર રોડ, રાજકોટ ૯૭૨૭૭ ૫૦૧૫૦

૩૦૪

એએ આઇ.

૩૧/૦૫/૨૦૧૩

૩૦૫ શ્રી ખમીશા સુમારભાઇ

એએ આઇ.

૩૧/૦૫/૨૦૧૩

બજરં ગવાડી શેરી નં. ૧૩, પુનીતનગર-ર ‘‘સનયામત મંજીલ‘‘ રાજકોટ.

૩૦૬ શ્રી મહીપતસ િંહ ભવાનીસ િંહ રાણા

એએ આઇ.

૩૦/૦૬/૨૦૧૩

નાથધ્વારા

C:\Users\HDIITS\Desktop\NIVRUT WEB UPDATE NEW.doc

૯૯૨૪૯૬૬૫૨૨

ો ા. બ્લોક નં. ૭ ‘‘રવી રાંદલ‘‘ યુની. રોડ, રાજકોટ ૯૪૨૭૨ ૦૦૪૭૪

મારુતીનગર નવા ચાર માળીયા બ્લોક નં. ૪, કવા. નં. ૫૪ પોલી
એએ આઇ.

શ્રી પંચમસ િંહ

ામે, રાજકોટ ૮૯૮૦૦ ૪૧૧૪૨

ત્યમ સશવમ સુદરમ
ં
પાટસ -૧ ‘‘શ્રી માત ૃ કૃપા‘‘ જામનગર રોડ, રાજકોટ ૯૨૨૭૮૦૦૫૦૦

કે/ઓફ હમીરભાઇ આઇ કોચલીયા, નવજીવન કો.ઓપ્. હા.
એએ આઇ.

૩૦૩

ો ાયટી ‘‘મધુરમ‘‘ નાનામવા રોડ, મેગા મોલ

૯૯૦૪૦ ૨૧૧૫૮

ો ાયટી. શેરી નં. પ બ્લોક નં. ૧૦, રે લનગરની બાજુમાં, રાજકોટ ૯૮૯૮૬૨૧૯૭૨

૩૦૭ શ્રી બળદે વસ િંહ લાલુભા રાણા

એએ આઇ.

૩૦/૦૬/૨૦૧૩

એ.પી.પાકસ , શેરી નં.૪ ‘‘રાજશકકત‘‘ બીગ બજાર પા ે, કાલાવડ રોડ, રાજકોટ. ૯૮૭૯૮૧૮૭૯૬

૩૦૮ શ્રી પુનાભાઇ કુરાભાઇ મેણાત

એએ આઇ.

૩૦/૦૬/૨૦૧૩

મુ.પો. આંબાબાર તા.ભીલોડા જી.

૩૦૯ શ્રી હીરાજ કાવાજી કોટવાલ

એએ આઇ.

૩૦/૦૬/૨૦૧૩

મુ.પો.પરવઠ તા. સવજયનગર જી. ાબરકાંઠા (હીંમતનગર) ૯૮૭૯૩૨૦૮૭૮

૩૧૦ શ્રી સુરસ િંહ બેચરસ િંહ ચૌહાણ

એએ આઇ.

૩૦/૦૬/૨૦૧૩

એએ આઇ.

૩૦/૦૬/૨૦૧૩

શ્રી ચીમનભાઇ કાળાભાઇ રોહીત
૩૧૨

ેકટર-ર૦, ૮૨/૨ છ ટાઇપ શકકત રોડ ગાંધીનગર ૯૩૭૬૮૩૫૨૯૨
ગીતાનગર શેરી નં. ૩ ‘‘શીવકૃપા‘‘ ગોંડલ રોડ, જુના જકાતનાકા પાછળ, રાજકોટ

ૃ ગીરી ગણપતગીરી
શ્રી અમત
૩૧૧ ગો ાઇ

ાંબરકાઠા ૯૦૯૯૩૫૨૪૩૪

ચૈતન્ય ટાઉનશીપ, મકાન નં. આઇ-૧૧૮, અમીન ઓટો
હેકો

૩૦/૦૬/૨૦૧૩

શ્રી અકબરખાન હુ ેનખાન બ્લોચ

ામે, જુના મોગરી રોડ, આણંદ

૯૭૩૭૪૫૮૫૦૮
શ્રી ગુલજારે મદીના

ો ાયટી બ્લોક નં. ૧૦ ઉમરદશી રોડ, મુ.પો. કાણોદર તા. પાલનપુર

૩૧૩

એએ આઇ.

૩૦/૦૬/૨૦૧૩

જી.બના કાંઠા ૯૯૭૪૪૨૨૧૧૧

૩૧૪ સ્વ. શ્રી ચંદ્રસ િંહ ઉદયસ િંહ ઝાલા

હેડ કો.

૧૭/૦૭/૨૦૧૩

નવા ચાર માળીયા બ્લોક બી-ર પો.હેડ કવા. રાજકોટ ૯૮૨૫૯૬૩૫૦૨

૩૧૫ શ્રી ગુલાબભાઇ બચુભાઇ ગામેતી

એએ આઇ

૩૧/૦૭/૨૦૧૩

મોચીનગર-૧, બ્લોક રર-એ, ‘‘બાગ-એ-રોશન‘‘ જામનગર રોડ, રાજકોટ. ૯૮૨૫૬૪૯૬૯૨

૩૧૬ શ્રી કીશોર અરજણભાઇ સવ ાણી

એએ આઇ.

૩૧/૦૭/૨૦૧૩

ધ્વારકાપુરી-૧, રચના સ્કુલ

૩૧૭ શ્રી નવીનચંન્દ્ર પોપટલાલ હાપા

એએ આઇ.

૩૧/૦૭/૨૦૧૩

રામનાથ પરા પોલી

૩૧૮ સ્વ. શ્રી નીઝામ હુ ેન ઠેબા

હેકો

૦૧/૦૮/૨૦૧૩

‘‘અરમાન‘‘ ૧/૪ પત્રકાર કોલોની રે લ્વે ફાટકની બાજુમાં એરપોટસ પા ે, રાજકોટ ૯૯૦૪૦૯૭૮૬૯

૩૧૯ શ્રી બશીર ફતેમહમદ દલ

એએ આઇ.

૩૧/૦૮/૨૦૧૩

ર પુનીતનગર શેરી નં. ૮-૯નો ખુણો બજરં ગ વાડી પ ે, જામનગર રોડ, રાજકોટ. ૮૯૮૦૦૪૧૧૨૨

શ્રી મગનભાઇ મહાદે વભાઇ
૩૨૦ કવાડીયા

ન્યુ.
એએ આઇ.

૩૧/૦૮/૨૦૧૩

શ્રી ધીરજલાલ અરજણભાલ હુમલ
૩૨૧
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વોદય

ામે ટાગોર

ો ા.

લાઇન નં. ૪/૪૦ જુની જેલ રાજકોટ ૯૮૨૪૫ ૧૪૩૨૧

ો ાયટી શેરી નં. ૬,

૮૦-ફુટ નહેરુનગર મેઇન રોડ, અટીકા પ ે, ઢેબરરોડ, રાજકોટ.

૯૮૨૫૭૨૦૨૫૦
મુ.પો.મોટા દહી રા તા.માળીયા મી. જી.રાજકોટ.

પોકો

૩૧/૦૮/૨૦૧૩

ામે સુ.નગર ૯૮૨૮૪૭૪૮૫૭

૩૨૨ શ્રી જયેન્દ્રસ િંહ ઉમેદસ િંહ ઝાલા

એએ આઇ.

૩૦/૦૯/૨૦૧૩

નવા ચાર માળીયા બ્લોક બી-૧/૧૦ પો.હેડ કવા. રાજકોટ ૯૮૨૫૪૩૨૨૧૪

૩૨૩ શ્રી ડાયાભાઇ દાનાભાઇ મકવાણા

એએ આઇ.

૩૦/૦૯/૨૦૧૩

ચભકતનગર પોલી

૩૨૪ શ્રી અજીતસ િંહ નાનભા જાડેજા

એએ આઇ.

૩૦/૦૯/૨૦૧૩

માઉન્ટેડ પોલી

૩૨૫ શ્રી કાંતીલાલ સુખલાલ વાઘેલા

હેકો મીકે.

૩૦/૦૯/૨૦૧૩

જમાદારી બંગલા નં. ૬ જામનગર રોડ, રાજકોટ ૯૪૨૭૭૫૨૧૪૯

૩૨૬ શ્રી નરે ન્દ્રસ િંહ કરણસ િંહ સ રપાલી

એએ આઇ.

૩૦/૦૯/૨૦૧૩

૩-અક્ષરનગર, ગાંધીગ્રામ, લાખના બંગલા પા ે, રાજકોટ.

૩૨૭ શ્રી શ્યામલજી કાનજીભાઇ પરમાર

એએ આઇ

૩૦/૦૯/૨૦૧૩

પુણીમા

૩૨૮ શ્રી યુન ુ

પટાવાળા

૩૧/૧૦/૨૦૧૩

ભગવતી પરા મેઇન રોડ, હરી

ઉમરભાઇ શેખ

શ્રી જગજીવન ડાયાભાઇ પારધી
૩૨૯

પોલી
એએ આઇ.

૩૧/૧૦/૨૦૧૩

લાઇન કવા.નં. ૪૬ બ્લોક નં. ૫, પોપટપરા રાજકોટ ૯૯૧૩૩૨૪૮૯૪

ો ાયટી શેરી નં. ર, રવીમીલન રાજકોટ, ૯૬૬૨૩ ૨૪૫૦૬
ાગર પાકસ -૧, સુખ ાગર હોલ પાછળ, રાજકોટ ૯૯૨૪૨ ૬૯૩૪૫

હેડ કવા. બી ૬૪ઇ બ્લોક નં. ૩ કવા. નં.૩૭

જ
ં રી હોલ પા ,ે જામનગર રોડ રાજકોટ

૯૯૨૪૭૧૭૩૮૨
‘‘આશાપુરા કૃપા‘‘, લાલબહાદુર શાસ્ત્રીનગર શેરી નં.પ ગુરુધ્વારા પાછળ, રાજકોટ ૮૯૮૦૮૨૭૪૭૭

ુ ા જાડેજા
શ્રી પ્રતાપસ િંહ ઘેલભ
૩૩૦

લાઇન બ્લોક નં. કવા. નં. ૩૩, કોઠારીયા મેઇન રોડ, રાજકોટ.

એએ આઇ.

૩૦/૧૧/૨૦૧૩

શ્રી ધીરજલાલ ચંદ્રશંકર ઠાકર

‘‘મા‘‘ ભરતવન

ો ા. શેરી નં. ર, સ્ટરલીંગ હોસ્પીટલ પાછળ, ૧૫૦ ફુટ રીંગ રોડ, રાજકોટ

૩૩૧

એએ આઇ.

૩૦/૧૧/૨૦૧૩

૯૬૮૭૧૮૫૧૧૪

૩૩૨ શ્રી હીમતલાલ ભાનુશકં ર વ્યા

હેકો

૩૦/૧૧/૨૦૧૩

મેઇન બજાર પેથાપુર પોસ્ટ ઓફી

પા ે તા.જી. ગાંધીનગર ૯૪૨૬૫૭૨૫૮૯

રે લનગર મેઇન રોડ, ગાયત્રી ડેરી

ામે, પ્લોટ નં. ૨૪ પોપટપરા મેઇન રોડ, રાજકોટ ૯૮૨૫૭

૩૩૩ શ્રી નટુભાઇ પ્રતાપસ િંહ જાડેજા

હેડ કોન્ .

૩૦/૧૧/૨૦૧૩

શ્રી કાશીનાથ જામુભાઇ પાટીલ

૨૯૬૬૨
ઢેબરરોડ

ાઉથ,

ત્યનારાયણ

ો ા. બ્લોક નં. ૩-એ આંબા ખોડીયાર મંકદર પાછળ, રાજોકટ

૩૩૪

એએ આઇ.

૩૧/૧૨/૨૦૧૩

૯૯૨૪૦૯૩૨૫૬

૩૩૫ શ્રી રામ જીવન લાલારામ યાદવ

એએ આઇ.

૩૧/૧૨/૨૦૧૩

નવા ચાર માળીયા બ્લોક બી-૩ કવા.નં. ૩૯ પો.હેડ કવા. રાજકોટ ૯૭૨૭૫૭૩૫૧૧

૩૩૬ શ્રી ઇશાકભાઇ મુ ાભાઇ જુણાચ

એએ આઇ.

૩૧/૧૨/૨૦૧૩

નવા ચાર માળીયા બ્લોક બી-૬૪ બ્લોક ર/૩૦ પો.હેડ કવા. રાજકોટ ૯૯૨૫૨૯૦૧૯૨

C:\Users\HDIITS\Desktop\NIVRUT WEB UPDATE NEW.doc

૩૩૭ શ્રી વી ાભાઇ જીવાભાઇ ગરણીયા

એએ આઇ.

૩૧/૧૨/૨૦૧૩

ુ ી‘‘, યુની. રોડ, રાજકોટ.
શીવશકકત કોલોની શેરીનં. ૧૬ ‘‘કમસભમ

૩૩૮ શ્રી બાબુભાઇ ભુરાભાઇ

એએ આઇ.

૩૧/૧૨/૨૦૧૩

અક્ષરનગર શેરી નં.૫, લાખના બંગલા પા ે, ગાંધીગ્રામ, રાજકોટ. ૯૮૯૮૩૫૩૫૩૮

ોલંકી

સ્વ. શ્રી કીશોરકુમાર કાનજીભાઇ

કે-ઓફ રાજેશ કે. મહેતા, ગંગોત્રીનગર-ર બ્લોક નં. ૫૧ ખલીલપુર રોડ, જોશીપુરા, રાજમંડપની
ામે, જુનાગઢ.

૩૩૯ મહેતા

પો ઇ

૦૯/૦૧/૨૦૧૪

૩૪૦ શ્રી ભરતસ િંહ હરુભા પરમાર

એએ આઇ.

૩૧/૦૧/૨૦૧૪

રઘુનદ
ં ન

૩૪૧ શ્રી તુલશી બચુભાઇ વાડોદરા

સ્વીપર

૩૧/૦૧/૨૦૧૪

પો.હેડ કવા. બ્લોક એ, કવા. નં. ૫, ભુતનાથ મંદીર પા ે, રાજકોટ ૯૫૭૪૭૭૩૮૫૯

૩૪૨ શ્રી ચંદુલાલ નર ગ
ં ભાઇ કાનગડ

એએ આઇ.

૨૮/૦૨/૨૦૧૪

પારીજાત

એએ આઇ.

૩૧/૦૩/૨૦૧૪

૩૪૩ શ્રી

હદે વસ િંહ અણદુભા જાડેજા

શ્રી મહમદ લીમ હુ ેનમીયા
૩૪૪ બુખારી

ૈયદ

૯૯૭૯૪૧૦૩૬૦

ો ા. શેરી નં. ૧/૬ના ખુણે , પોપટ પરા મેઇન રોડ, રાજકોટ ૯૭૨૪૫૨૬૩૮૫
ો ા. યુની. રોડ, રુડા-રની

ામે શેરીનં. ૪ રાજકોટ. ૯૯૨૫૦૨૮૧૯૧

ો ા. યુની. રોડ, રુડા-રની બાજુમાં રાજકોટ. ૯૭૨૫૯૯૪૬૯૯

રીતા વીહાર

પીરની જગ્યામાં રાઇસ્ટ હોસ્પીટલ પાછળ, માધાપર, રાજકોટ. ૯૮૨૪૯૪૬૧૧૮
હેડ કો.

૩૧/૦૩/૨૦૧૪

શ્રી ચંદુભા પ્રતાપસ િંહ પરમાર

પો.હેડ કવા. નવા ચાર માળીયા, કવા. નં. ૪૦ બ્લોક નં.૩, આર.ઓ.પ્લાન્ટની

ામે, રાજકોટ

૩૪૫

એએ આઇ.

૩૦/૦૪/૨૦૧૪

૯૭૨૬૨૪૨૪૨૫

૩૪૬ શ્રી યોગેશ શશીકાંત અંજારીયા

પોવા ઇ

૩૦/૦૪/૨૦૧૪

‘‘યોગનયન‘‘

૩૪૭ શ્રી અજીતસ િંહ નાનભા ઝાલા

એએ આઇ.

૩૦/૦૪/૨૦૧૪

પ્રભાત હોસ્પીટલ પા ે, ઓમ એપાટસ મેન્ટ ફલેટ નં. ૨૦૧, રાજકોટ. ૯૮૨૬૨૦૧૭૭૪

૩૪૮ શ્રી દે વજીભાઇ માવજીભાઇ ચૌહાણ એએ આઇ.

૩૧/૦૫/૨૦૧૪

ન્યુ. સવજયનગર

૩૧/૦૫/૨૦૧૪

ર-હ નવાડી બંધ શેરી, ‘‘પીત ૃકૃ પા‘‘ પીપળીયા હોલ

૩૪૯ શ્રી જમનાદા

અમ ૃતલાલ તન્ના

પટાવાળા

શ્રી અંજનકુમાર રામેશ્વર પંડયા

રઘુનદ
ં ન

ોમનાથ-૧ શેરી નં.૪ ૧૫૦ ફુટ રીંગ રોડ, રાજકોટ. ૯૮૨૫૪૯૨૮૫૬
ો ા. ભાવનગર રોડ, મેઇન રોડ, નવા થોરાળા, રાજકોટ ૮૧૪૦૦૮૧૭૬૮
ામે, રાજકોટ.. ૮૯૯૮૯૭૮૯૯૯

ો ાયટી, શેરી નં. ૩/૬ ‘‘આરાધના‘‘ પોપટપરા મેઇન રોડ, પોસ્ટ ઓફી

ામે, રાજકોટ

૩૫૦

પટાવાળા

૩૧/૦૫/૨૦૧૪

૯૨૭૪૦૯૪૫૮૫

૩૫૧ શ્રી લાખાભાઇ કરશનભાઇ ડાંગર

એએ આઇ.

૩૧/૦૫/૨૦૧૪

ભગવતીપરા મેઇન રોડ, શેરી ન:. ૧૦ની આગળ, રાધે ચોક, રાજકોટ. ૯૯૭૯૯૩૧૬૬૮

૩૫૨ શ્રી મહેન્દ્રસ િંહ લાલસ િંહ રાઠોડ

પો.ઇ.

૩૧/૦૫/૨૦૧૪

મુ. કાબ ો તા. ઇડર જી.
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ાબરકાઠા ૯૮૨૫૫૩૩૦૬૫

શ્રી દોલતરાય મોહનરાય
૩૫૩

દાવ ૃતી

પો ઇ

૩૧/૦૫/૨૦૧૪

સ્વાતી પાકસ ડી-૮૧, કોઠારીયા મેઇન રોડ, રાજકોટ ૯૮૭૯૨ ૦૫૫૩૩

એએ આઇ

૧૧/૦૬/૨૦૧૪

ભોલેનાથ પાકસ પ્લોટ નં. બી ૩૧, માધાપર જામનગર રોડ, રાજકોટ ૯૯૭૪૪ ૧૯૪૪૪૪

સ્વ. શ્રી ઘનશ્યામસ િંહ હરીસ િંહ
૩૫૪ પરમાર

શ્રીજીકૃપા ભીડભંજન

ો ાયટી મેઇન રોડ, ગોવધસન ડેરીની બાજુમા, યુની. રોડ, રાજકોટ ૯૯૦૯૯

૩૫૫ સ્વ. મનહરલાલ મેઘજી આદ્રોજા

એએ આઇ

૨૧/૦૬/૨૦૧૪

૬૪૩૦૩

૩૫૬ શ્રી લાલ ીંગ વાલજીભાઇ વ ાવા

નાવઅ

૩૦/૦૬/૨૦૧૪

૧૩ કાતીકનગર રો-હાઉ , છાપ્રા-ભારા, અમરોલી રોડ, સુરત. ૯૯૭૮૩ ૩૫૭૮૮

૩૫૭ શ્રી અજીતસ િંહ બનેસ િંહ ઝાલા

એએ આઇ.

૩૦/૦૬/૨૦૧૪

નંદનવન

શ્રી ઇકબાલ રહેમાન કુરેશી
૩૫૮

નવા ચાર માળીયા બ્લોક નં. ૪ કવા. નં. ૬૦, બ્લુ પટાવાળા, પોલી
એએ આઇ.

૩૦/૦૬/૨૦૧૪

શ્રી જગદીશસ િંહ વજુભા ઝાલા
૩૫૯

૩૦/૦૬/૨૦૧૪

૩૬૦ કુબાવત

એએ આઇ.

૩૦/૦૬/૨૦૧૪

૩૬૧ શ્રી દશરથસ િંહ જીલુભા જાડેજા,

એએ આઇ.

૩૦/૦૬/૨૦૧૪

શ્રી કુતરીયાભાઇ મનીયાભાઇ

શ્રી હાથીભાઇ

ોલંકી

હેડ કવા. નવા ચાર માળીયા, બ્લોક નં. ૨ કવા. નં. ૧૯, એમ.ટી. પાછળ, જામનગર રોડ,

રાજકોટ. ૯૮૨૫૬ ૨૧૪૧૫
પરાશર પાકસ , શેરી નં. ૧ ‘‘હીરાકુંજ‘‘ જામનગર રોડ, રાજકોટ. ૯૮૯૮૬૦૮૧૮૨

શ્રી ગુણવંતરાય ગોસવિંદરામ

૩૬૩ શ્રી યશવંત રણમલ

હેડ કવા., રાજકોટ.

૮૦૦૦૩૯૯૯૩૯
પોલી

એએ આઇ.

૩૬૨ રાઠવા

ો ા. બ્લોક નં. બી-૧પ૪ જામનગર રોડ, રાજકોટ ૯૮૨૫૮૩૦૩૭૩

ત્યમ સશવમ સુન્દરમ પાકસ મેઇનરોડ, ‘‘આશાપુરા કૃપા‘‘ જામનગર રોડ, રાજકોટ. ૯૮૨૫૦૧૧૨૭૪
ઉમી

ો ાયટી રુમ. નં.

ી-૧૮, માંજલપુર , અલવાર નાકા, જીઆઇડી ી રોડ, વડોદરા ૯૯૦૪૨

પો ઇ

૩૦/૦૬/૨૦૧૪

૬૦૧૮૬

એએ આઇ

૩૧/૦૭/૨૦૧૪

૧૦ કરણપ્રરા ગરબી ચોક, પોલી

એએ આઇ

૩૧/૦૭/૨૦૧૪

ભોમેશ્વર પ્લોટ, શેરી નં. ૯ ખોડીયાર ડેરીની પા ે , જામનગર રોડ, રાજકોટ ૮૩૦૬૬ ૮૦૮૦૮

ચોકી પા ,ે યશસ ધ્ધી-૧ , રાજકોટ ૯૮૭૯૫ ૬૯૬૩૬

ામતભાઇ

૩૬૪ મકવાણા
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૩૬૫ શ્રી ભાદુગર નરશીગર ગો ાઇ

એએ આઇ

૩૧/૦૭/૨૦૧૪

કોઠારીયા રોડ, હુડકો કવા. એ૧૩૫ , રાજકોટ મોબા ૮૯૮૦૦ ૪૧૩૯૯

૩૬૬ શ્રી નંદકુમાર રામદે લાર મીશ્રા

એએ આઇ

૩૧/૦૭/૨૦૧૪

શીતલ પાકસ શેરી નં. ૩, ડી ૧૬, જામનગર રોડ, રાજકોટ

૩૬૭ શ્રી કરશનભાઇ ભીમાભાઇ છૈ યા

એએ આઇ

૩૧/૦૭/૨૦૧૪

૧૯ નવલનગર, મવડી રોડ, રાજકોટ

૩૬૮ શ્રી

એએ આઇ

૩૧/૦૭/૨૦૧૪

૪૦ની લાઇન પોલી

ેલારભાઇ રાવતભાઇ કરપડા

૯૦૯૯૯ ૩૯૩૨૦

૯૮૨૪૫ ૧૫૫૯૯

હેડ કવા, કવા. નં. ૨૧૮, જામનગર રોડ, રાજકોટ

ો ાયટી શેરી નં. ૩, શ્રી નાગબાઇ કૃપા જકાતનાકા

વાકાંનેર

ામે જામનગર રોડ રાજકોટ ૯૮૨૫૦

૩૬૯ શ્રી ગજેન્દ્રસ િંહ કલુભા વાળા

એએ આઇ

૩૧/૦૭/૨૦૧૪

૯૫૮૯૭

૩૭૦ શ્રી ગજુભા જીલુભા રાણા

એએ આઇ

૩૧/૦૮/૨૦૧૪

રુડા-૧ , શેરી નં. ૭, કાલાવડ રોડ, રાજકોટ

૩૭૧ શ્રી ગોકુલ વ ત
ં ભાઇ પરમાર

એએ આઇ

૩૧/૦૮/૨૦૧૪

પરશાણા નગર શેરી નં. ૧૪, વીહોત કૃપા જામનગર રોડ ,રાજકોટ
ગોકુલધામ

સ્વ. શ્રી પ્રદીપસ િંહ હરે ન્દ્રસ િંહ
૩૭૨

રવૈયા

પો.કોન્ .

૦૨/૦૯/૨૦૧૪

શ્રી પંકજકુમાર ચંદ્રશંકર જોષી

૯૯૭૯૦ ૫૨૧૦૧

૯૩૭૪૧ ૮૫૫૮૯

ો ા. કૃષ્ણનગર મેઇન રોડ, બ્લોક ન. ૫૭ શેરી ન ૨, ગોંડલ રોડ રાજકોટ ૯૬૬૨૨

૪૦૧૦૮
એ-૭ કલા ીક પેલે

એપાટસ મેન્ટ ,

કરતા એપાટસ મેન્ટ

ામે, સવજય બેન્કની પ ે, જજી

૩૭૩

એ ીપી

૩૦/૦૯/૨૦૧૪

રસ્તા નજીક, બોડક દે વ અમદાવાદ ૯૮૨૫૬ ૦૯૩૧૩

૩૭૪ શ્રી પ્રવીણસ િંહ કીરીટસ િંહ ઝાલા

એએ આઇ

૩૦/૦૯/૨૦૧૪

ભારતીનગર શેરીનં. ૩ ગાંધીગ્રામ , રામાપીર ચોકડી પા ે રાજકોટ ૯૪૨૭૫ ૬૩૬૫૪

૩૭૫ શ્રી ભાણજી આણદ ચાવડા

એએ આઇ

૩૦/૦૯/૨૦૧૪

લક્ષ્મી

પટૃાવાળા

૩૦/૦૯/૨૦૧૪

બજરં ગ વાડી, શેરી નં. ૮, ઓમ , જામનગર રોડ, રાજકોટ ૯૦૯૯૬ ૭૩૭૪૪

એએ આઇ

૩૦/૦૯/૨૦૧૪

રામનાથ પરા પોલી

બંગલા ચાર

ો ાયટી શેરી નં. પ, નાના મવા રોડ, રાજકોટ ૯૮૭૯૮ ૬૯૭૦૯

શ્રી પ્રવીણકુમાર ભોગીલાલ
૩૭૬ પંચોલી
૩૭૭ શ્રી ચમનશા જુમાશા શાહમુદાર
શ્રી પ્રાણજીવન ધરમશી
૩૭૮ રં ગપરીયા
૩૭૯ સ્વ. શ્રી રઘુવીરસ િંહ ચનુભા ઝાલા
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રવાપર ગામની
એએ આઇ

૩૦/૦૯/૨૦૧૪

૫૬૨૫૦

પોકોન્ .

૦૭/૧૦/૨૦૧૪

૧૧૯ શેઠ નગર,

લાઇન કવા. બી ૩૮ , રાજકોટ ૯૮૨૫૭ ૩૪૪૪૬

ામે, બોની પાકસ
ૈસનક

ો ા.

ો ાયટી, આંગન પેલે

બ્લોક નં. ૩૦૩, મોરબી, ૯૪૨૮૧

ામે, જામનગર રોડ, રાજકોટ ૭૭૭૯૦ ૦૦૧૧૧

શ્રી મગનલાલ જેઠાભાઇ
૩૮૦ રં ગપરીયા

એએ આઇ

૩૧/૧૦/૨૦૧૪

ભોમેશ્વર જાગૃતી

ો ાયટી શેરી નં. ૪, ઓમકાર રાજકોટ ૯૯૭૯૯ ૫૭૨૭૨

૩૮૧ શ્રી હેમસત હં જોરુભા વાળા

એએ આઇ

૩૧/૧૦/૨૦૧૪

મારુતીનગર બ્લોક નં. ૨, કવા નં. ૧૯, પોલી

૩૮૨ શ્રી કૃષ્ણસ િંહ ભગવતસ િંહ ઝાલા

એએ આઇ

૩૧/૧૦/૨૦૧૪

ગાયત્રીધામ બ્લોક નં. ૭૧, શેરી નં. ૩ ,આશીવાસદ જામનગર રોડ, રાજકોટ ૯૮૯૮૯ ૩૧૩૧૩

૩૮૩ મુખા મ

હેડ કોન્ .

૩૧/૧૦/૨૦૧૪

નવા ચાર માળીયા, બ્લોક ને. ૨/૨૮ એમટી પાછળ પો.હેડ કવા, રાજકોટ ૯૯૭૮૪ ૭૬૬૧૭

૩૮૪ શ્રી જશવંતસ િંહ નાનભા વાઘેલા

એએ આઇ

૩૦/૧૧/૨૦૧૪

પોપટપરા મેઇન રોડ, શીવશકકત ગોપાલ ડેરી

૩૮૫ શ્રી માન ીંગ ખોડુભાઇ પરમાર

એએ આઇ

૩૧/૧૨/૨૦૧૪

મુ. માધાપર,

૩૮૬ શ્રી મહેન્દ્રકુમાર ધનબહાદુર પુન

એએ આઇ

૩૧/૧૨/૨૦૧૪

પર ાણા નગર શેરી નં. ૧૦, અમરનાથ પાકસ એ ૧૨૪, જામનગર રોડ, રાજકોટ ૯૭૨૩૮ ૯૨૭૪૧

એએ આઇ

૩૧/૧૨/૨૦૧૪

રામનાથ પરા પોલી

હેડ કવા, જામનગર રોડ , રાજકોટ

સ્વ. શ્રી યુસફુ બીન હમીદભાઇ
ામે, રાજકોટ

૯૮૨૪૮ ૮૧૩૮૧

ીધોંઇ નગર , બાપા ીતારામ વાળી શેરી, જામનગર રોડ, રાજકોટ

શ્રી જયંતીલાલ રવજીભાઇ
૩૮૭ પાડલીયા

લાઇન કવા. ૭૬ બ્લોક નં. ૭, રાજકોટ ૯૭૨૫૪ ૭૪૨૯૯

ચંદ્રપાકસ ભાગ ૨, શેરી ૧૪ , બ્લોક નં. ૨૨૦ , ઓમકાર બીગબજાર પા ે ૧૫૦ ફુટ રીંગ રોડ,
૩૮૮ શ્રી પ્રતાપદાન રે વાદાન લાંગા

એએ આઇ

૩૧/૧૨/૨૦૧૪

રાજકોટ ૮૯૮૦૭૩૧૬૫૪

૮૯૮૦૦૪૧૨૫૦

૩૮૯ શ્રી કીશોરસ િંહ ઉદે સ િંહ જાડેજા

એએ આઇ

૩૧/૦૧/૨૦૧૫

લક્ષ્મીછાયા

૩૯૦ શ્રી શાંત ુભા ભીખુભા જાડેજા

એએ આઇ

૩૧/૦૧/૨૦૧૫

પોલી

એએ આઇ

૦૯/૦૨/૨૦૧૫

અપસણ કૈ લા

એએ આઇ

૨૮/૦૨/૨૦૧૫

પો. હેડ કવા. જુના માળ પો ઇ કવા. બ્લોક નં. ૩ કવા. ૩૦, જામનગર રોડ, રાજકોટ

ો ા. બ્લોક ૧૪૦/૧૪૧ રૈ યા ચોકડી પા ે ૧૫૦ ફુટ રોડ, રાજકોટ ૮૯૮૦૦ ૪૧૨૩૩

હેડ કવા. ૪૦ ની લાઇન કવા. ૨૧૩, જામનગર રોડ રાજકોટ ૯૮૭૯૩ ૦૨૮૨૯

સ્વ. શ્રી દીનેશ રામજીભાઇ
૩૯૧ પરમાર

કમસચારી

ો ા. કરણપાકસ મેનઇ રોડ, રાજનગર ચોક, રાજકોટ ૭૮૧૭૦ ૯૦૦૦૯

શ્રી ત્રીજુગીનારાયણ જમુનાપ્ર ાદ
૩૯૨ મીશ્રા
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સ્વ. શ્રી લક્ષ્મણભાઇ મોહનભાઇ
૩૯૩ બાળા

પ્ર.નગર પોલી
એએ આઇ

૨૨/૦૩/૨૦૧૫
આવકાર

૩૯૪ શ્રી ભુપતરાય રામભાઇ તેરૈયા
૩૯૫ શ્રી મગનલાલ ડાયાલાલ લોઢીયા

લાઇન કવા.નં. ૩૧, રાજકોટ ૯૯૨૪૯ ૮૦૦૮૮

ો ા. લક્ષ્મીકૃપા આલાપ એન્કલેવ ની પા ે, આકાશવાણી ચોક, યુની. રોડ, રાજકોટ

પો.ઇન્ .

૩૦/૦૩/૨૦૧૫

૯૮૭૯૫ ૬૦૩૦૯

એએ આઇ

૩૧/૦૩/૨૦૧૫

ઇશર પાકસ તુલજા બંધ શેરી, મોચીનગર ૬ ની

ામે ગાંધીગ્રામ રાજકોટ ૯૯૦૯૫ ૫૫૦૨૨

૧૯ અણમોલ બંગલોઝ, રવેચી કૃપા, જીટોડીયા રોડ, વી રત પાકસ ૪ ની પાછળ , આણંદ ૯૮૭૯૫
૩૯૬ શ્રી જીત ુદાન દે વીદાન ગઢવી

પો.ઇન્ .

૩૧/૦૩/૨૦૧૫

૯૯૫૫૧
પોલી

હેડ કવા. નવા ચાર માળીયા બ્લોક નં. બી-૩ , કવા. ૩૭ , આરઓ પ્લાન્ટ

૩૯૭ શ્રી અશોકસ િંહ કીરીટસ િંહ જાડેજા

એએ આઇ

૩૦/૦૪/૨૦૧૫

જામનગર રોડ, રાજકોટ ૮૭૫૮૨ ૧૦૧૦૧

૩૯૮ શ્રી ભગવતસ િંહ માવસ િંહ જાડેજા

એએ આઇ

૩૦/૦૪/૨૦૧૫

ઇશર પાકસ મોચીનગર ૬

૩૯૯ શ્રી પ્રભાશંકર કાનજીભાઇ મહેતા

એએ આઇ

૩૦/૦૪/૨૦૧૫

મુ.પો. ગુદ
ં ાળા (જ ) તા. વીછીયા વાળા અમરાપુર જી. રાજકોટ

૪૦૦ શ્રી અનીરુધ્ધસ િંહ ભીખુભા જાડેજા

એએ આઇ

૩૦/૦૪/૨૦૧૫

વીરલ

ામે, બંધ શેરી, પુજા-ર

એએ આઇ

૩૧/૦૫/૨૦૧૫

૯૦૯૮૯

૪૦૨ શ્રી કરણુભા શતુભા પરમાર

એએ આઇ

૩૧/૦૫/૨૦૧૫

ૈસનક

ો ાયટી બ્લોક નં.

ામેની શેરી, હનુમાન પાનની

ી ૬૬, જામનગર રોડ, રાજકોટ

ઓમરે ીડન્ ી બ્લોક નં. ૪૦, ચ્રન્દમૌન
૪૦૩ શ્રી મનજી છગનભાઇ સુવારીયા

એએ આઇ

ામે, ગાંધીગ્રામ રાજકોટ ૯૪૨૭૦ ૮૭૭૫૭

ો ા. , શ્રીગૃરુકૃપા નાનામૌવા રોડ, નહેરુનગર પના ખુણે રાજકોટ ૯૮૨૫૭ ૦૧૮૫૭

ભગવતીપરા મેઇન રોડ, યાદવપાન
૪૦૧ શ્રી દે વદાન જે ીંગભાઇ ચાવડા

ામે,

અંબીકા ટાઉન

ામે , રાજકોટ ૯૭૧૨૪

૯૯૨૫૦ ૩૦૩૬૦
ીપ રોડ, નાનામૌવા રોડ, રાજકોટ

૩૧/૦૫/૨૦૧૫

૯૭૨૬૫ ૯૯૮૮૯

૨૯/૦૬/૨૦૧૫

પર ાણા નગર -૩, શ્રી ગેલીઅંબે કૃપા, જામનગર રોડ, રાજકોટ ૯૬૬૨૬ ૮૬૮૫૨

૩૦/૦૬/૨૦૧૫

૩૧ પ્રભુકૃપા

સ્વ. શ્રી કાંતીલાલ મગનલાલ
૪૦૪ વાડોદરા
૪૦૫ શ્રી ભીમરાવ કૃષ્ણરાવ બં ોડે
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.કા.
એએ આઇ

ો ાયટી , એ ટી નગર

ામે, કપડવંજ રોડ, નડીયાદ જી. ખેડા ૯૮૭૯૮ ૫૯૬૯૪

૪૦૬ શ્રી સુખદે વસ િંહ ભુરુભા જાડેજા

એએ આઇ

૩૦/૦૬/૨૦૧૫

પોહેડ કવા. બ્લોક ૧, કવા. ૬, ડોગ સ્કોડની બાજુમા,જામનગર રોડ, રાજકોટ ૯૯૦૯૯ ૯૮૧૯૬

૪૦૭ શ્રી મહીપતસ િંહ નીરુભા ચુડા મા

એએ આઇ

૩૦/૦૬/૨૦૧૫

ભવાની કૃપા, ધ્વરકાધીશ પંપ ે્ પા ે શકકત

૪૦૮ શ્રી ગંભીરસ િંહ મઠાણસ િંહ વાઘેલા

એએ આઇ

૩૦/૦૬/૨૦૧૫

શેઠ નગર શેરી ૮, બ્લોક ૨૧, જામનગર રોડ, રાજકોટ ૮૯૮૦૦ ૪૧૨૧૯
શીતલપાકસ

ો ા. જામનગર રોડ, રાજકોટ ૯૮૭૯૩ ૫૫૩૧૯

ો ા. મેઇન રોડ, બ્લોક ૧૩/એ રાજરાજેશ્વરી કૃપા બજરં ગવાડી પાછળ, રાજકોટ

૪૦૯ શ્રી ભીખુભા વીજુભા ઝાલા

એએ આઇ

૩૦/૦૬/૨૦૧૫

૯૦૯૯૯ ૩૯૩૧૯

૪૧૦ શ્રી નાનજી ભીમ ી ભરડવા

પો ઇ

૩૦/૦૬/૨૦૧૫

નવજીવન

૪૧૧ શ્રી કીરટસ િંહ માધવસ િંહ પરમાર

એએ આઇ

૩૦/૦૬/૨૦૧૫

અનમોલ પાકસ શેરી ૩, જયમાંડવરાય, આજીડેમ ચોકડી પા ,ે રાજકોટ ૯૬૮૭૫ ૭૦૯૯૦

૪૧૨ શ્રી અરુણકુમાર દુરલભજી વ્યા

એએ આઇ

૩૦/૦૬/૨૦૧૫

લક્ષ્મીવાડી મેઇન રોડ, કવા. ૧૫૬, ભારત ફર ાણની બાજુમા રાજકોટ ૯૮૨૪૮ ૭૮૨૫૭

૪૧૩ સ્વ. શ્રી કીશોરસ િંહ ગગુભા વાઢેર

એએ આઇ

૧૦/૦૭/૨૦૧૫

વીરલ

ો ા. રામેશ્વર નગર રોડ, નવાગામ ઘેડ જામનગર

ો ા. ગુરુકૃપા , નાનામૈવા મેઇન રોડ, રાજકોટ

સવષ્ણુવીહાર

૯૬૬૨૦ ૫૬૫૪૮

૯૩૭૪૩ ૪૦૪૩૪

ો ા. મેઇન રોડ, દીગવીજય , રુડા -ર ની બાજુમા, કાલાવડ રોડ, રાજકોટ ૯૮૨૪૨

ુ ા રાણા
૪૧૪ શ્રી ચંદુભા દે વભ

એએ આઇ

૩૧/૦૭/૨૦૧૫

૪૬૩૬૮

૪૧૫ શ્રી અનીરુધ્ધસ િંહ કનકસ િંહ ઝાલા

એએ આઇ

૩૧/૦૭/૨૦૧૫

પુનીતનગર-ર, પ્રે

એએ આઇ

૩૦/૦૯/૨૦૧૫

ફલોરા

કોલોની પા ે શેરી નં. ૬, મા જામનગર રોડ, રાજકોટ ૯૯૦૪૦ ૮૬૭૮૦

શ્રી બાલુભાઇ ભાણજીભાઇ
૪૧૬

નાવડા

ો ા. બ્લોક નં. ૭૪, વોરા બાગ ,

માઉન્ટે ડ પોલી
૪૧૭ શ્રી કીશોર છગનલાલ લશ્કરી

એએ આઇ

૩૦/૦૯/૨૦૧૫

શ્રી લખધીરસ િંહ પ્રસવણસ િંહ

ામાકાઠે , મોરબી ૯૯૦૯૦ ૨૧૦૧૪

લાઇન બ્લોક બી-૩, કવા. ૨૯,

ેન્ટ;લ જેલ પાછળ, પોપટપરા રાજકોટ , ૯૯૯૮૮

૭૧૫૯૮
રવીરત્ન પાકસ ભકકતધામ એપા. બ્લોક ૧૦૪, રૈ યાટેલીફોન એક્ષેન્ચ પાછળ, રાજકોટ ૯૦૯૯૯

૪૧૮ જાડેજા

એએ આઇ

૩૦/૦૯/૨૦૧૫

૩૯૩૧૮

ુ ા જાડેજા
૪૧૯ શ્રી ખોડુભા ઘેલભ

એએ આઇ

૩૧/૧૦/૨૦૧૫

અક્ષર માગસ ૧ મીલન પાકસ ની બાજુમા, ગુરુવદ
ં ના ગાંધીગ્રામ રાજકોટ

૪૨૦ શ્રી જગદીશ ગોપાલજી ભરાડ

એએ આઇ

૩૧/૧૦/૨૦૧૫

નવા ચાર માળીયા, બ્લોક નં. ૪, પોહેડ કવા. રાજકોટ ૯૪૨૭૩ ૮૦૦૩૮

C:\Users\HDIITS\Desktop\NIVRUT WEB UPDATE NEW.doc

૯૯૦૪૨ ૫૫૬૮૭

ો ા. શેરી નં. ૩, બ્લોક નં. ૬, સનમળા કુજ વોરા

સુદરમ

ો યટી પા ,ે જામનગર રોડ, રાજકોટ

૪૨૧ શ્રી સુરેન્દ્ર બચુપરી ગોસ્વામી

એએ આઇ

૩૧/૧૦/૨૦૧૫

૯૭૨૭૭ ૯૩૫૯૪

૪૨૨ શ્રી વસશષ્ઠ અંબાશંકર રાવલ

એએ આઇ

૩૧/૧૦/૨૦૧૫

રે કોષસ પાકસ , બ્લોક નં. ૭૭/૦૧, એરપોટસ રોડ, રાજકોટ ૮૯૮૦૦ ૪૧૧૬૬
કે/ઓફ જીકરભાઇ મુ ાભાઇ પરમાર જુના બ

સ્વ. શ્રી હ ન ઉમરભાઇ
૪૨૩ ચોટીયારા
૪૨૪ શ્રી દીલુભા જેઠુભા જાડેજા
૪૨૫ શ્રી દે વેન્દે્ સ િંહ ભાવસ િંહ

રવૈયા

સ્ટેન્ડ પા ે ભેં ાણ , તા. ભે ાણ જી. રાજકોટ

પોકો

૧૧/૧૧/૨૦૧૫

૮૦૦૦૮ ૫૫૦૩૩

એએ આઇ

૩૦/૧૧/૨૦૧૫

૧૪ બજરં ગવાડી શંકરના મંદીર વાળી લાઇન, જામનગર રોડ, રાજકોટ ૮૨૬૪૨ ૮૩૩૮૩

એએ આઇ

૩૦/૧૧/૨૦૧૫

કોઠારીયા મેઇન રોડ, હડ
ુ કો કવા. બી ૩૯૫, રાજકોટ ૯૮૨૫૫ ૯૮૫૭૦
નીલકંઠ પાકસ માગસ નં. ૩, બ્લોક ન:. ૬૭ એ-૧, મેહુલનગર મેઇન રોડ, નીલકંઠ

૪૨૬ શ્રી ભીખાલાલ પરષોતમ દવે

એએ આઇ

૩૦/૧૧/૨૦૧૫

રાજકોટ ૯૮૨૫૬ ૨૧૭૪૪

એએ આઇ

૩૦/૧૧/૨૦૧૫

રામનાથપરા પોલી

એએ આઈ

૩૦/૧૧/૨૦૧૫

બ્રહ્મ

૪૨૯ શ્રી અશોકસ િંહ પ્રસવણસ િંહ વાળા

એએ આઇ

૩૧/૧૨/૨૦૧૫

રામેશ્વર પાકસ શેરી ૪ , રે લનગર

૪૩૦ શ્રી સુરેશ હીરજીભાઇ મારુ

એએ આઇ

૩૧/૧૨/૨૦૧૫

૧૪ ભોમેશ્વર પ્લોટ

ીનેમા પાછળ,

શ્રી ઇન્દ્રજીતસ િંહ બળવંતસ િંહ
૪૨૭ જાડેજા
૪૨૮ શ્રી

જુભા પોપટભા ઝાલા

શ્રી ભરતકુમાર તુલ ીદા
૪૩૧ રામાનદી

માજ

લાઇન બલોક નં. બી-૪૫, કવા. નં. ૩૯, રાજકોટ ૯૮૭૯૫ ૨૫૨૫૯

ો ા., શેરી નં.૩, બ્લોક નં.૨૫, રૈ યા રોડ, રાજકોટ

ામે, પોપટપરા પાછળ , રાજકોટ ૯૯૨૪૦ ૩૪૨૩૩

હયોગ ભોમેશ્વર મંદીર પા ે , જામનગર રોડ, રાજકોટ ૯૭૧૨૧ ૫૯૦૭૭

ભવાની પાકસ -ર બ્લોક ૯, અંજની બજરં ગવાડી
એએ આઇ

૩૧/૧૨/૨૦૧૫

૯૯૨૫૭ ૯૯૯૦૦

કલસ પ ે, જામનગર રોડ, રાજકોટ ૮૯૮૦૦

૦૪૩૩૩
નવા ત્રણ માળીયા ક્વા. બ્લોક નં.૧, રૂમ નં.૩૯૯, પો.હેડ ક્વા., જામનગર રોડ, રાજકોટ

૪૩૨ શ્રી કદવાનસ િંહ ખુમાનસ િંહ વાઘેલા

એએ આઇ

૩૧/૧૨/૨૦૧૫

૧૧૯૯૩

૪૩૩ શ્રી ચંદ્રસ િંહ ભીખુસ િંહ રાઠોડ

એએ આઇ

૩૧/૧૨/૨૦૧૫

મુ.પો.નાની બેબાર, તા.કહમતનગર, જજ. ાબરકાંઠા
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૯૯૦૪૧ ૫૦૭૫૦

૯૫૮૬૬

શ્રી સનમસળસ િંહ કદગ્વીજયસ િંહ
૪૩૪ ઝાલા

ો ા., શેરી નં.૩, મકાન નં.૨૮/એ, શ્રી શક્ક્ત કૃપા, રૂડા-૨ની બાજુમાં, કાલાવડ રોડ,

સવષ્ણુસવહાર
એએ આઇ

૩૧/૧૨/૨૦૧૫

રાજકોટ

૯૮૨૪૨ ૬૨૬૦૫

બી -૧૦૦૨ એન.આર.આઇ. ટાવર (નીલ એ ો.) પ્રાઇડ હોટલ

ામે, બોડકદે વ જજી

બંગલોઝ રોડ,

૪૩૫ શ્રી અસનલ રસતલાલ પરીખ

ના.વ.અસધ.

૩૧/૦૧/૨૦૧૬

રોડ,વસ્ત્રાપુર અમદાવાદ

૪૩૬ શ્રી રાયધન ખેંગાર બાલ રા

એએ આઈ

૩૧/૦૧/૨૦૧૬

ટપુભવાન પ્લોટ શેરી નં.૧, શ્રી કૃષ્ણ કૃપા, પી.ડી.એમ.કોલેજ પાછળ, રાજકોટ ૯૯૦૯૦૧૯૨૪૨

એએ આઈ

૩૧/૦૧/૨૦૧૬

જયગીત

એએ આઈ

૩૧/૦૧/૨૦૧૬

સશવમનગર

શ્રી વ ત
ં કુમાર વીરજીભાઈ
૪૩૭ વાઘેલા

ો ા. શેરી નં.૧, પ્રાથસના, જૈન બોડીંગ પાછલ, એરપોટસ રોડ, રાજકોટ. ૯૮૭૯૬ ૯૫૦૭૪

શ્રી પોલાભાઈ મુળજીભાઈ
૪૩૮ માલકીયા

ો ા. શેરી નં.૨, આર.ટી.ઓ.પાછળ, રાજકોટ

૯૯૧૩૫ ૫૨૬૨૬

પો.હેડ ક્વા. નવા ચાર માળીયા, ક્વા.નં.૭૦, બ્લોક નં.૫, મેડીકલવાળી લાઈન, જામનગર રોડ,
૪૩૯ શ્રી વનરાજ રાયદે ભાઈ સુરૂ

એએ આઈ

૩૧/૦૧/૨૦૧૬

રાજકોટ

૯૪૨૬૨ ૬૯૭૩૧

૪૪૦ શ્રી લખધીરસ િંહ વનુભા જાડેજા

એએ આઈ

૩૧/૦૧/૨૦૧૬

સવષ્ણુસવહાર

૪૪૧ શ્રી અબ્દુલ હાજીભાઈ રાઉમા

એએ આઈ

૩૧/૦૧/૨૦૧૬

"જજલાની પેલે " મોચીનગર-૧. શેરી નં.૧, જામનગર રોડ, રાજકોટ

એએ આઈ

૦૩/૦૨/૨૦૧૬

પોપટપરા મેઈન રોડ, દયા ાગર હનુમાનજી મંકદર પા ે, રાજકોટ

ો ા., શેરી નં.૩, ગુરૂકૃપા, રૂડા-૨ ની બાજુમાં, યુસન. રોડ, રાજકોટ ૯૮૨૫૫ ૩૬૧૫૫
૯૮૭૯૫ ૧૨૩૯૨

સ્વ.શ્રી નાગજીભાઈ દે વાભાઈ
૪૪૨ જાપડા

૭૬૨૨૦ ૬૮૮૭૮

ન્યુ મહાવીરનગર ૩-૩ ચામુડં ા કૃપા, ગાંધીગ્રામ, લાખના બંગલાની બાજુમાં, રાજકોટ. ૯૯૦૪૨
૪૪૩ શ્રી જયંતીલાલ જેઠાલાલ તેરૈયા

એએ આઈ

૨૯/૦૨/૨૦૧૬

૨૪૮૦૪

૪૪૪ શ્રી ઈશુભા બહાદુરસ િંહ ઝાલા

એએ આઈ

૨૯/૦૨/૨૦૧૬

૨, પરાશર પાકસ , ઓમસનવા

૪૪૫ શ્રી પોપટભા કદલુભા જાડેજા

એએ આઈ

૨૯/૦૨/૨૦૧૬

શાસ્ત્રીનગર, બી/૩૯, નાના મવા રોડ, રાજકોટ

૪૪૬ શ્રી ઈબ્રાહીમ

એએ આઈ

૨૯/૦૨/૨૦૧૬

૪૦ લાઈન, ક્વા.નં.૨૫૬, પો.હેડ ક્વા., જામનગર રોડ, રાજકોટ

હમદઅલી મન્સુરી
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જામનગર રોડ, વોરા

ો ા. પાછળ, રાજકોટ

૯૨૭૪૨ ૦૩૯૯૮

૯૪૨૭૨ ૦૦૫૯૫
૯૪૨૭૧ ૭૦૮૨૮

૪૪૭ શ્રી ભીખુભા બાલુભા જાડેજા

એએ આઈ

૨૯/૦૨/૨૦૧૬

ાંઈબાબા પાકસ , બ્લોક નં.૩૫, નાના મવા રોડ, રાજકોટ

૯૮૯૮૧ ૦૪૪૦૧

ે ા
૪૪૮ શ્રી હીરાલાલ ગોસવિંદભાઈ ચંદ્રશ

એએ આઈ

૨૯/૦૨/૨૦૧૬

મેહુલનગર, શેરી નં.૬, ચામુડં ા કૃપા, કોઠારીયા રોડ, રાજકોટ

૪૪૯ શ્રી પ્રસવણચંદ્ર ચંદુલાલ વ્યા

એએ આઈ

૨૯/૦૨/૨૦૧૬

રામનાથપરા પોલી

૪૫૦ શ્રી અસનલકુમાર સશવશંકર રાવલ

એએ આઈ

૨૯/૦૨/૨૦૧૬

રામેશ્વર પાકસ , શેરી નં.૩, મયુર, રૈ યા રોડ, મીરાનગર પાછળ, રાજકોટ

૪૫૧ ગોસ્વામી

એએ આઈ

૩૦/૦૩/૨૦૧૬

સશતલ પાકસ , શેરી નં.૪, બ્લોક નં. ી/૭, ગાંધીગ્રામ મેઈન રોડ, રાજકોટ

૪૫૨ શ્રી જીતેન્દ્ર બચુલાલ ભટ્ટ

એએ આઈ

૩૧/૦૩/૨૦૧૬

જીત ન્યુ ગુલાબનગર, શેરી નં.૨, રૈ યા રોડ, રાજકોટ

૪૫૩ અગ્રાવત

એએ આઈ

૩૧/૦૩/૨૦૧૬

નવા ચાર માળીયા, બ્લોક નં.૪, ક્વા.નં.૪૯, બી/૬૪, મસ્જીદ પાછળ, રાજકોટ ૯૬૮૭૭ ૯૦૦૫૦

૪૫૪ શ્રી રામશી મોતીભાઈ લો

એએ આઈ

૩૧/૦૩/૨૦૧૬

મુ.પો.જ દણ, તા.જ દણ, જી.રાજકોટ અજુ સન પાકસ ,

હેડ કલા.

૩૧/૦૩/૨૦૧૬

શ્રીરામ

એએ આઈ

૨૦/૦૪/૨૦૧૬

મુ.પો.લાખાપર, તા.જી.રાજકોટ વાયા-ત્રંબા, પો.સ્ટ.રાજ મઢીયાળા,

૪૫૭ જાડેજા

એએ આઈ

૨૨/૦૪/૨૦૧૬

સવહળ પાકસ -૧, પી.એન્ડ ટી.ક્વાટસ

૪૫૮ શ્રી સુરેન્દ્રસ િંહ માનસ િંહ ઝાલા

એએ આઈ

૩૦/૦૪/૨૦૧૬

ભારતીનગર

૯૮૨૫૪ ૯૯૬૨૫

લાઈન, બ્લોક નં.બી/૮, ક્વા.નં.૮૫, રામનાથપરા રાજકોટ

૯૮૯૮૦ ૦૭૩૦૨

૯૬૦૧૯ ૨૪૧૪૧

શ્રી હ મુખગીરી ધીરજગીરી
૭૬૨૨૦ ૯૨૦૩૫

૯૮૨૫૬ ૦૪૪૪૫

શ્રી ભરતકુમાર દામોદરદા

૪૫૫ શ્રી હષસદભાઇ માવજીભાઇ પરમાર
૪૫૬ સ્વ.શ્રી પાંચા રવજી ગોહેલ

માત રોડ, જ દણ.

ો ા. શેરી નં. ૧૧, મારકેટીંગ યાડસ ની બાજુમા, આરટીઓ પાછળ રાજકોટ ૯૭૨૭૮ ૨૪૨૬૧
૯૯૨૫૩ ૭૨૮૦૧

સ્વ.શ્રી ધરમદે વસ િંહ અસનરૂધ્ધસ િંહ

૪૫૯ શ્રી જગતસ િંહ જુવાનસ િંહ જાડેજા
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એએ આઈ

૩૦/૦૪/૨૦૧૬

પા ે, દાળમીલ રોડ, સુરેન્દ્રનગર

ો ા., શેરી નં.૪, ગાંધીગ્રામ, રાજકોટ

રઘુનદ
ં ન

ો ા., શેરી નં.૪ નો ખુણો, બાપા

રાજકોટ

૯૯૧૩૭ ૪૫૨૭૩

૯૮૭૯૧ ૫૬૬૨૯

ીતારામ વાળી શેરી, પોપટપરા પોસ્ટ ઓકફ ની

ામે,

શ્રી રામનયનસ િંહ રામપલટસ િંહ
૪૬૦ ઠાકુર

એએ આઈ

૩૦/૦૪/૨૦૧૬

૬, મોચીનગર શેરી નં.૪, શ્રી અંબે આસશષ, ગાંધીગ્રામ, રાજકોટ
માઉન્ટે ડ પોલી

લાઈન, ક્વા.નં.૫૫, બ્લોક નં.૫, પોપટપરા,

૯૯૨૫૪ ૫૩૧૫૭
ેન્રલ જેલ પા ે, રાજકોટ

૪૬૧ શ્રી હીરાલાલ દુલસભજી પોબારૂ

એએ આઈ

૩૦/૦૪/૨૦૧૬

૪૪૬૮૮

૪૬૨ શ્રી અજુ સનભાઈ માંડણભાઈ કકહોર

એએ આઈ

૩૦/૦૪/૨૦૧૬

સવવેકાનંદનગર, શેરી નં.૮/૧૫, કોઠારીયા મેઈન રોડ, શ્રી યદુનંદન, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૨.

૪૬૩ શ્રી સુખદે વસ િંહ રવુભા જાડેજા

એએ આઈ

૩૦/૦૪/૨૦૧૬

૪૬૪ શ્રી જુવાનસ િંહ મહોબતસ િંહ જાડેજા

એએ આઈ

૩૦/૦૪/૨૦૧૬

મુ.સમતાણા, તા.ટંકારા, જી.મોરબી

૪૬૫ શ્રી જીતેન્દ્ર ભાવસ િંહ ચૌહાણ

એએ આઈ

૩૦/૦૪/૨૦૧૬

ગામ. રાવણા, તા.ગોંડલ, જી.રાજકોટ

હેડકો

૩૧/૦૫/૨૦૧૬

મુ.પો. મોટી નાદુકણ તા. ફતેપરા જી. દાહોદ

પોકોન્ .

૩૧/૦૫/૨૦૧૬

મારુતીનગર અશ્વીન એપાટસ મેન્ટ

૪૬૮ શ્રી નટુભાઇ માનાભાઇ ચૌહાણ

એએ આઇ

૩૧/૦૫/૨૦૧૬

હરોઓમ પાકસ -ર , ઉમા ભવન પાછળ આણંદ તા.જી. આણંદ ૯૬૮૭૭ ૭૮૪૫૬

ૃ ગર કેશવગર ગોસ્વામી
૪૬૯ શ્રી અમત

એએ આઈ

૩૦/૦૬/૨૦૧૬

પુજા પાકસ , બ્લોક નં.૩૯, બજરં ગવાડી, રાજકોટ

૪૭૦ શ્રી જેઠાલાલ નર ગ
ં કાનગડ

એએ આઈ

૩૦/૦૬/૨૦૧૬

યાદવનગર શેરી નં.૧, કોઠારીયા રોડ, સશતલ સ્ટુડીયોની બાજુમાં, રાજકોટ

૪૭૧ શ્રી સુરૂભા મહોબતસ િંહ વાળા

એએ આઈ

૩૦/૦૬/૨૦૧૬

સશતલ પાકસ

૪૭૨ શ્રી ભરતસ િંહ વજુભા ઝાલા

એએ આઈ

૩૦/૦૬/૨૦૧૬

પો.હેડ ક્વા. નવા ચાર માળીયા, ક્વા.નં.૧, બ્લોક નં.૧, રાજકોટ

૪૭૩ શ્રી ગજેન્દ્રસ િંહ જીલુભા વાઘેલા

એએ આઈ

૩૦/૦૬/૨૦૧૬

નવા ચાર માળીયા, બી/૬૪, બ્લોક નં.બી/૬, ક્વા.નં.૮૩, પો.હેડ ક્વા. રાજકોટ

૪૭૪ શ્રી ભાલા સુરા ગોગરા

એએ આઈ

૩૦/૦૬/૨૦૧૬

નવલનગર શેરી નં.૫/૧૩, કરષ્ના મવડી મેઈન રોડ, રાજકોટ

એએ આઈ

૩૦/૦૬/૨૦૧૬

રામનાથપરા પોલી

૪૬૬ શ્રી રુમાલભાઇ હીરાભાઇ રાવળ
૪૬૭ શ્રી રામસ િંહ બલરહાદુર પુન

૪૭૫ શ્રી દોલતસ િંહ બળવંતસ િંહ

ોલંકી
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ામે, રાજકોટ

૯૪૨૬૯ ૯૬૦૨૨

૯૯૧૩૩ ૭૬૫૬૭
૮૪૦૧૫ ૫૭૨૯૬
૮૧૪૧૭ ૫૯૮૬૮

રસ્વતી સ્કુલની પાછળ એરપોટસ રોડ, રાજકોટ ૯૮૨૫૬ ૪૯૬૩૩
૯૪૨૪૩ ૦૯૫૦૨
૯૮૨૫૯ ૯૮૬૬૭

ો ા., શેરી નં.૪, બ્લોક નં. ી/૧૩, બજરં ગવાડી પાછળ, રાજકોટ

૯૯૨૫૮ ૩૧૩૯૩

૯૪૨૮૨ ૭૧૩૦૯
૯૭૨૪૫ ૫૦૩૩૫

૯૫૭૪૩ ૦૦૯૯૯

લાઈન, બ્લોક નં.૫, ક્વા.નં.૪૯, રામનાથપરા રાજકોટ

૯૮૭૯૪ ૦૦૭૫૬

નવા ત્રણ માળીયા ક્વા.નં.૧૯ બ્લોક નં.૨, પો.હેડ ક્વા., મસ્જીદની બાજુમાં, રાજકોટ

શ્રી વજીરમહમદ અજીજમહમદ
૪૭૬ બ્લોચ

ત્યમ પાકસ , પ્લોટ નં.૭૪, આશાપુરા પેલે , કોઠારીયાગામની

એએ આઈ

૩૦/૦૬/૨૦૧૬

૭૩૬૭૫

૯૮૯૮૨

૯૮૭૯૨

નવા ત્રણ માળીયા, બ્લોક નં.૮, ક્વા.નં.૫૨૯, પો.હેડ ક્વા., જામનગર રોડ, રાજકોટ
૪૭૭ શ્રી જીલુભાઈ એભલભાઈ બ ીયા

એએ આઈ

૩૦/૦૬/૨૦૧૬

૪૬૪૧૯

૪૭૮ શ્રી પોપટભાઈ થાવરાજી બોડાત

એએ આઈ

૩૦/૦૬/૨૦૧૬

મુ.પો.જાલેટી, તા.સવજયનગર, જી. ાબરકાંઠા

૪૭૯ શ્રી મુળુભાઈ ભીખુભાઈ ચાવડા

એએ આઈ

૩૦/૦૬/૨૦૧૬

૧૦૪/૭, મારૂતીનગર પોલી

૯૬૩૮૫ ૧૯૬૨૫

લાઈન, પો.હેડ ક્વા., રાજકોટ

૯૮૨૪૮ ૪૩૪૭૪

પરાશર પાકસ -૨, અંબાજી મંકદર પાછળ, બ્લોક નં.૧૨૫/બી, જામનગર રોડ, વોરા
૪૮૦ શ્રી દોલુભાઈ બાબુભાઈ બાબરીયા

એએ આઈ

૩૦/૦૬/૨૦૧૬

રાજકોટ

૪૮૧ શ્રી નાગજી લખમણ ગળધરા

એએ આઈ

૩૦/૦૬/૨૦૧૬

વાંકાનેર

ો ા.પાછળ,

૯૯૨૫૦ ૧૬૬૫૮
ો ા., પ્લોટ નં.૮૨/એ-૨, જામનગર રોડ, રાજકોટ

રસ્વતી પાકસ મેઈન રોડ, સશવશક્ક્ત મામા
૪૮૨ શ્રી ભુપતરાય કરૂણાશંકર તેરૈયા

૯૮૨૪૨

એએ આઈ

૩૦/૦૬/૨૦૧૬

૧૯૬૩૬

એએ આઈ

૩૦/૦૬/૨૦૧૬

મોચીનગર ૬, શેરી નં. ૫ પ્લોટ ૧૭૨/એ

ાહેબની જગ્યા

૯૮૨૫૯ ૫૪૬૮૦
ામે, રૈ યા રોડ, રાજકોટ

૯૬૩૮૬

શ્રી હુ ેનભાઇ મામદભાઇ
૪૮૩ દલવાણી

રે લનગર,

અક્ષય નગર ગાંધીગ્રામ રાજકોટ

ાધુવા વાણી મેઈન રોડ, અમી રે ીડેન્ ીની બાજુમાં, શ્યામ કૃષ્ણવમાસ ટાઉનશીપ, બ્લોક

૪૮૪ શ્રી દાનુભાઈ કાથડભાઈ ગીડા

હેકો

૩૦/૦૬/૨૦૧૬

નં.એ-૬૦૪, રાજકોટ

૪૮૫ શ્રી સવભાભાઈ હમીરભાઈ ધ્રાંગા

એએ આઈ

૩૧/૦૭/૨૦૧૬

ઓમ ૧/૫ ગુલાબ વાટીકા, અમીન માગસ, રાજકોટ

શ્રી જુલેખાબેન એહમદભાઈ દલ
૪૮૬ જુણાચ

૯૮૨૫૩ ૫૬૩૩૬

૮૭૨૬૬ ૦૫૬૨૩
૯૯૨૫૯ ૩૩૦૦૨

અમરજીતનગર શેરી નં.૧, ગ્રીન પાકસ -૩ ને અડીને, એરોડ્રરામ ગેટની પાછળ, એરોડ્રામ રોડ, રાજકોટ
એએ આઈ

૩૧/૦૭/૨૦૧૬

૯૯૯૮૪ ૫૪૪૦૧

૪૮૭ પાલીયા

એએ આઈ

૩૧/૦૭/૨૦૧૬

ગાયત્રીધામ, શેરી નં.૫ નો ખુણો, જામનગર રોડ, રાજકોટ

૪૮૮ શ્રી ગોરધન મોહનભાઈ ગોધાણી

એએ આઈ

૩૧/૦૭/૨૦૧૬

ગુરૂકૃપા, સ ધ્ધ્ધ સવનાયક પાકસ , શેરી નં.૪, કુવાડવા રોડ, નાગબાઈ પાન પા ,ે રાજકોટ

૪૮૯ શ્રી ચંદ્રસ િંહ બાલુભા ઝાલા

એએ આઈ

૩૧/૦૭/૨૦૧૬

જામનગર રોડ, રે ડીયો કોલોની, પુસનતનગર શેરી નં.૧, રાજકોટ

શ્રી પ્રસવણભાઈ વાલાભાઈ
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૯૬૨૪૫ ૮૫૮૪૬

૪૯૦ શ્રી શંકરભાઇ ઉકાભાઇ પરાલીયા

એએ આઈ

૩૧/૦૭/૨૦૧૬

ભોમેશ્વર વાડી શેરી નં. ૧/૫નો ખુણો હીંગળાજ કૃપા જામનગર રોડ, રાજકોટ ૯૯૨૪૪ ૭૧૭૧૭

એએ આઈ

૧૯/૦૮/૨૦૧૬

"શ્રીજીકૃપા" રાજનગર

એએ આઈ

૩૧/૦૮/૨૦૧૬

નવા ત્રણ માળીયા ૯/૫૪૫ , પો. હેડ કવા., જામનગર રો,ડ રાજકોટ

આર.ઓ.

૩૧/૦૮/૨૦૧૬

જાનકી પાકસ બ્લોક ૧/૧૬ બેબીલેન્ડ હોસ્ટે લ પાછળ કાલાવડ રોડ, રાજકોટ ૯૯૨૫૧ ૦૦૦૯૪

સ્વ.શ્રી મનસુખભાઈ બાબુભાઈ
૪૯૧ સુરાણી
૪૯૨ શ્રી ચનાલાલ

ોમાભાઇ

ાગઠીયા

ો ા.શેરી નં.૩, નાના મવા મેઈન રોડ, રાજકોટ

૯૮૨૫૨ ૬૮૨૬૩
૯૯૨૫૯ ૧૨૧૩૮

શ્રી મધુકાન્ત વલ્લભદા
૪૯૩ રાજયગુરુ

ગીતગુર્જરી
૪૯૪ શ્રી ગજેન્દ્રસ િંહ શંકરસ િંહ રાઠોડ

એએ આઈ

૩૧/૦૮/૨૦૧૬

ો ા. શેરી નં. ૮ બી, નીલકંઠમહાદે વ મંદીર વાળી બંધ શેરી, એરપોટસ રોડ, રાજકોટ

૯૮૨૫૧ ૮૫૧૧૪
કમલાહરી આલમ કૈ લા ધારા પાકસ શેરી ૩, ઓમ ાઇનાથ પાકસ મકાન ૬, આલાપ ગ્રીન

૪૯૫ શ્રી બીમલ પ્રાણનાથ દુબે

એએ આઈ

૩૧/૦૮/૨૦૧૬

પાછળ, રૈ યા રોડ, રાજકોટ ૯૪૨૭૫ ૦૫૫૯૯

૪૯૬ શ્રી ઇબ્રાહીમ આમદભાઇ રત્ન

એએ આઈ

૩૧/૦૮/૨૦૧૬

પોપટપરા પો.સ્ટે . ઓફી

હેડ કોન્ .

૩૧/૦૮/૨૦૧૬

ગોકુલ ટે નામેન્ટ , મણીનગરની

ામે, કૃષ્ણનગર શેરી નં. ૪, ગેબી રકાર , રાજકોટ

ીટી

૯૮૭૯૬ ૦૬૭૮૬

શ્રી રાજેશભાઇ સત્રભોવનભાઇ
૪૯૭

ચદે વ

રીધ્ધી
૪૯૮ શ્રી રમેશચંદ્ર છગનલાલ અઘારા

ામે, રામેશ્વર પાકસ રૈ યા રોડ, રાજકોટ ૯૫૮૬૮ ૧૧૬૯૬

ે નગર નવા બ
ીધ્ધી ચંદ્રશ

સ્ટે ન્ડની પાછળ પટે લ કન્યા છાત્રાલયની પાછળ, મોરબી

એએ આઈ

૩૧/૦૮/૨૦૧૬

૯૪૨૭૧ ૫૬૯૨૪

એએ આઈ

૩૧/૦૮/૨૦૧૬

મોચીનગર-૬, મેઇન રોડ મકાન ૨૨૬/બી પુજાપાકસ -૨ ની

પો.કો.

૧૮/૦૯/૨૦૧૬

શેઠ નગર શેરી ૪, કવા. ૧૬૨, જામનગર રોડ ,રાજકોટ ૯૯૨૫૪ ૭૯૯૦૪

શ્રી વાલજીભાઇ મેરામભાઇ
૪૯૯ ઇન્દરીયા

ામે ગાંધીગ્રામ, રાજકોટ

સ્વ. શ્રી જયદીપસ િંહ
૫૦૦ ઘનશ્યામસ િંહ જાડેજા
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૫૦૧ શ્રી રાજેન્દે્ સ િંહ ખાનુભા વાઘેલા

એએ આઈ

૩૦/૦૯/૨૦૧૬

શ્રી અબ્દુલ હબીબી ઇસ્માઇલ
૫૦૨

ોલંકી

૫૦૩ શ્રી યુસફુ ઇબ્રાહીમ જુણાચ

ૌરાષ્ર કલા કેન્દ્ર મેઇન રોડ, સનમસલા સ્કુલ

અક્ષરવાડી-૨,

ામે રાજકોટ

૯૮૨૪૨ ૧૭૧૧૭

ભોમેશ્વરપ્લોટ શેરી નં. ૨ , બાગે રહેમત આંગણવાડી વાડીની બાજુમાં , જામનગર રોડ, રાજકોટ
એએ આઈ

૩૦/૦૯/૨૦૧૬

૯૮૨૪૪ ૩૯૩૯૦

એએ આઈ

૩૦/૦૯/૨૦૧૬

ભોમેશ્વર વાડી શેરી નં. ૨, કામેલ મંઝીલ જામનગર રોડ, રાજકોટ ૯૭૨૬૮ ૧૦૨૭૯
પરશાણા નગર શેરી નં. ૭, આશાપુરા કૃપા ભીડ ભંજન મંકદરની

૫૦૪ શ્રી બહાદુરસ િંહ અદુભા જાડેજા

એએ આઈ

૩૦/૦૯/૨૦૧૬

૯૦૯૯૯ ૩૯૩૪૪

૫૦૫ શ્રી પુનાભાઇ ભલાભાઇ જામંગ

એએ આઈ

૩૧/૧૦/૨૦૧૬

મારુતી નગર પોલી

લાઇન બ્લોક નં. ૧૦ કવા. ૧૪૮, પો.હેડ કવા. રાજકોટ ૯૩૭૬૫ ૮૨૦૮૨

વૈકુઠ ગોવીંદરત્ન પાકસ

શ્રી જયંતીલાલ જીણાભાઇ

ો ા., શેરી નં. ૧, બાલાજી હોલ પા ે, ૧૫૦ ફુટ રીંગ રોડ, રાજકોટ

૫૦૬ કણ ાગરા

એએ આઈ

૩૧/૧૦/૨૦૧૬

૯૮૨૪૫ ૩૮૦૩૦

૫૦૭ શ્રી દે વદાન અરજણભાઇ હબ
ું લ

એએ આઈ

૩૧/૧૦/૨૦૧૬

રવીપાકસ બ્લોક નં. ૨૧, એજી ચોક, કાલાવડ રોડ, રાજકોટ
નારાયણ નગર

ામે, જામનગર રોડ, રાજકોટ

ો ા., બલોક નં. ૧૩

૯૯૨૫૦ ૩૭૦૩૭

ત્ય ાઇ હાટસ હોસ્પીટલ

ામે કાલાવડ રોડ, રાજકોટ

૫૦૮ શ્રી ગજેન્દ્રસ િંહ સનમસળસ િંહ ઝાલા

એએ આઈ

૩૦/૧૧/૨૦૧૬

૯૦૯૯૯ ૬૪૨૮૮

૫૦૯ શ્રી મનુભા નટુભા ઝાલા

એએ આઈ

૩૦/૧૧/૨૦૧૬

પો.હેડ કવા. નવા ચાર માળીયા ૧/૪ જામનગર રોડ, રાજકોટ ૯૮૨૪૧ ૪૮૪૪૦

૫૧૦ ગૌસ્વામી

એએ આઈ

૩૦/૧૧/૨૦૧૬

મારુતી નગર પોલી

૫૧૧ શ્રી કીશોરસ િંહ અલુભા જાડેજા

એએ આઈ

૩૦/૧૧/૨૦૧૬

ગાયત્રી ધામ

૫૧૨ શ્રી અનીલ ગોકળભાઇ બાવરવા

એએ આઈ

૩૦/૧૧/૨૦૧૬

આલાપ એવન્યુ

૫૧૩ શ્રી રમેશબહાદુર ટે કબહાદુર રાણા

એએ આઈ

૩૦/૧૧/૨૦૧૬

પોલી

૫૧૪ શ્રી ચંદ્રબહાદુર જીતબહાદુર થાપા

એએ આઈ

૩૦/૧૧/૨૦૧૬

ભોમેશ્વર વાડી શેરી નં.૧ , જામનગર રોડ,

૫૧૫ શ્રી યુસફુ રાજેભાઇ કુરેશી

એએ આઈ

૩૧/૧૨/૨૦૧૬

માઉન્ટે ડ પો.હેડ કવા,

શ્રી હ મુખપરી ગુલાબપરી
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લાઇન બ્લોક નં. ૧૦ કવા. ૧૪૯, પો.હેડ કવા. રાજકોટ ૭૮૭૪૧ ૧૨૮૦૮

ો ા. મેઇન રોડ, જામનગર રોડ, રાજકોટ
ી૪૫, યુની. રોડ, રાજકોટ

૯૯૨૪૦ ૨૦૦૧૮

૮૯૮૦૦ ૪૧૨૪૫

હેડ કવા. ૪૦ ની લાઇન કવા. ન ૨૬૯ , જામનગર રોડ, રાજકોટ ૯૫૧૨૧ ૦૪૬૦૦
નરાઇઝ એપા. ૨૦૫, રાજકોટ ૯૫૭૪૪ ૦૯૯૧૨

ેન્ટૃલ જેલ પાછળ, નવા ત્રણ માળ રાજકોટ ૯૯૨૫૦ ૮૪૬૩૪

૫૧૬ શ્રી અબ્દુલ નુરમહામદ મંધરા

એએ આઈ

૩૧/૧૨/૨૦૧૬

ભોમેશ્વર પ્લોટ શેરી ૬, રે લ્વે ફાટક

૫૧૭ શ્રી વીજેન્દ્રસ િંહ કનુભા જાડેજા

એએ આઈ

૩૧/૧૨/૨૦૧૬

માઉન્ટે ન પોલી

૫૧૮ શ્રી મુળુભાઇ જીવાભાઇ ભારાઇ

હેકો

૩૧/૧૨/૨૦૧૬

પરીમલ

ામે, રાજકોટ ૭૮૭૪૦ ૨૭૮૬૪

લાઇન બલોક નં. બી ૫ કવા. નં. ૪૩, રાજકોટ ૯૮૭૯૫ ૦૦૫૯૯

ો ા. શેરી ૩, યુની. રોડ, રાજકોટ ૯૯૨૫૦ ૧૨૪૪૨

ગાયત્રીધામ શેરી નં. ૩/૨ ૫લોટ નં. ૩૬ડી, અમ ૃત ડેરી પાછળ, જામનગર રોડ રાજકોટ ૯૮૨૪૪

શ્રી ગોરધન છગનભાઇ
૫૧૯ ભોરણીયા

એએ આઈ

૩૧/૦૧/૨૦૧૭

૩૪૭૪૨

૫૨૦ શ્રી દશરથ ીંગ પ્રભાતસ િંહ જાડેજા

એએ આઈ

૩૧/૦૧/૨૦૧૭

માત ૃવંદના પરા રપાકસ -ર , ગાંધી

૫૨૧ શ્રી અલીશેર મહમદરસુલ મન્સુરી

એએ આઈ

૩૧/૦૧/૨૦૧૭

ભગવતીપરા નંદનવન

૫૨૨ શ્રી મહાવીર ીંહ બાપાલાલ ઝાલા

એએ આઈ

૩૧/૦૧/૨૦૧૭

બજરં ગ વાડી, ૧ પુનીતનગર ૪/૬નો ખુણો, જામનગર રોડ, રાજકોટ ૯૭૨૩૩ ૫૩૪૫૩

ો ા. પા ,ે જામનગર રોડ, રાજકોટ ૮૯૮૦૦ ૪૧૧૪૫

ો ા. શેરી નં.૩, રજવીમદે ૃ ા વાળી શેરી, રાજકોટ ૯૯૦૪૧ ૭૬૧૩૮

રામેશ્વર પાકસ શેરી નં. ૧, બાપા ીતારામ મઠુલી ની

ામે, રે લનગર પોપટપરા પા ે , રાજકોટ

૫૨૩ શ્રી હેમતસ િંહ કરણસ િંહ જાડેજા

એએ આઈ

૩૧/૦૧/૨૦૧૭

૯૬૮૭૬ ૯૩૩૫૫

૫૨૪ શ્રી ખીમજી શામજી ડાભી

એએ આઈ

૩૧/૦૧/૨૦૧૭

પો.હડ કવા. બ્લોક નં. ૪ કવા. ૪૮૨, જુના ત્રણ માળ, રાજકોટ ૯૯૨૮૧ ૫૪૮૫૫

૫૨૫ શ્રી હરીચંદ્રસ િંહ છત્રસ િંહ જાડેજા

એએ આઈ

૩૧/૦૧/૨૦૧૭

નંદનવન

મારુતી ગોવીંદનગર મેઇન રોડ, મહાકાળી મંદીરની

શ્રી વીનોદરાય હેમતરામ
૫૨૬ નીમાવત

ો ા. બ્લોક ને. એ ૩૦, જામનગર રોડ, રાજકોટ

૯૯૦૯૧ ૩૮૧૮૭

ામેની શેરી, કોઠારીયા રોડ, રાજકોટ ૯૮૨૫૬

એએ આઈ

૩૧/૦૧/૨૦૧૭

૩૦૦૭૫

હેડકો

૩૧/૦૧/૨૦૧૭

સુમીત, બ્રાહમણીયા પરા શેરી નં. ૧૨,

૫૨૮ શ્રી ભરતદાન રામદાન ઇશરાણી

એએ આઈ

૩૧/૦૧/૨૦૧૭

૧પુનીતનગર, બાલાજીકૃપા

૫૨૯ શ્રી મહેન્દ્રસ િંહ ભરતસ િંહ રાયજાદા

એએ આઈ

૩૧/૦૧/૨૦૧૭

રાજખોડલ પુનીતનગર શેરી નં. ૮ બ્લોક નં. ૯, ૧૫૦ ફુટ રીંગ રોડ, રાજકોટ ૯૪૨૭૧ ૭૩૩૨૬

હે.કો.

૩૧/૦૧/૨૦૧૭

પોહેડ કવા. નવા ત્રણ માળીયા બ્લોક નં. ૧૧ કવા. નં. ૫૨, રાજકોટ ૯૯૨૪૩ ૯૮૬૮૪

એએ આઈ

૩૧/૦૧/૨૦૧૭

મુ. હરીપર તા. લાલપુર જી. જામનગર

શ્રી રાયધનભાઇ નાઝભાઇ
૫૨૭ બોરીચા

૫૩૦ શ્રી ગગુભા હનુભા ઝાલા
૫૩૧ શ્રી પ્રવીણ ીંહ કેશરી ીંહ જાડેજા
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ત
ં કબીર રોડ, રાજકોટ ૯૮૨૪૦ ૩૦૩૦૪

બજરં ગવાડી, જામનગર રોડ, રાજકોટ ૯૯૦૯૧ ૩૬૯૮૮

શ્રી મહેમભારથી લાલભારથી
૫૩૨ ભારથી
૫૩૩ શ્રી લખધીરસ િંહ જોરુભા પરમાર
૫૩૪ શ્રી જશવંતલાલ કેશવલાલ પટે લ
૫૩૫ શ્રી બાબુ રાણા ગરચર

એએ આઈ

૩૧/૦૧/૨૦૧૭

ચામુડં ા કૃપા ૨/૩૧ વાણીયાવાડી રાજકોટ ૯૮૭૯૪ ૨૪૯૪૦

પો.ઇન્ .

૩૧/૦૧/૨૦૧૭

ગાંધીગ્રામ

પો ઇ

૨૮/૦૨/૨૦૧૭

મુ. સુજાતપુરા, તા. કડી જી. મહે ાણા

એએ આઈ

૨૮/૦૨/૨૦૧૭

શ્રી યદુનંદન ભગવતી પરામેઇ રોડ, જમજમ બેકરી પા ,ે રાજકોટ ૯૯૧૩૦ ૦૩૩૬૯
વસુધા

૫૩૬ શ્રી હરભમસ હ લખધીરસ િંહ ઝાલા

ો ા. રતનપર ૩૪ નંબર બ

ો ા.

સ્ટોપ

ામે , રતનપર સુરેન્દ્રનગર

૯૮૨૪૬ ૪૫૩૯૩

ીધ્ધી વીનાયક મકાનની બાજુમા, પ્રે

એએ આઈ

૨૮/૦૨/૨૦૧૭

૯૯૦૪૩ ૯૯૧૧૮

એએ આઈ

૨૮/૦૨/૨૦૧૭

વાકાનેર

કોલોની પાછળ ,જામનગર રોડ, રાજકોટ

શ્રી દીલીપસ િંહ દીગ્વીજયસ િંહ
૫૩૭ જાડેજા

ો ા. શેરી નં. ૩ બી/૪૧, જામનગર રોડ, રાજકોટ ૯૮૭૯૫ ૯૭૯૦૯

ખોડીયારકૃપા ૮૦ ફુટ રોડ પ્રજાપતીની વાડીની
૫૩૮ શ્રી ભીખુ ગંભીર ીંહ બુદેં લા

એએ આઈ

૨૮/૦૨/૨૦૧૭

ામે, લાખના બંગલા પા ે, રાજકોટ ૯૮૭૯૨

૬૩૨૬૧
શ્રી ઘનશ્યામ બંગલોઝ, મકાન નં. ૨૩, રે લનગર વીસ્તાર કુજ ટે નામેન્ટની બાજુમાં

૫૩૯ શ્રી ગંભીર ીંહ ઉદે ીંહ જાડેજા

હેડ કોન્ .

૨૮/૦૨/૨૦૧૭

રોડ, રાજકોટ ૯૮૭૯૭ ૪૩૫૫૫
કુંભારવાડા મેઇન રોડ, એકતા મેદાનની બાજુમા લીમ

શ્રી યુન ુ ભાઇ ઇસ્માઇલભાઇ

ાધુવા વાણીકુંજ

રકાર પ્લોટ નં.૪, રાજકોટ ૯૯૦૪૨

૫૪૦ ભાવર

એએ આઈ

૨૮/૦૨/૨૦૧૭

૫૩૪૩૪

૫૪૧ શ્રી ભરતસ િંહ નવુભા જાડેજા

એએ આઈ

૩૧/૦૩/૨૦૧૭

નંદનવન

એએ આઈ

૩૧/૦૩/૨૦૧૭

ભકકતપાકસ શેરી નં. ર પ્લોટ નં. ૧૦૭

આપોકો

૩૧/૦૩/૨૦૧૭

શેઠનગર શેરી નં. ૯ બ્લોક ૫૩૨, જામનગર રોડ, રાજકોટ ૯૯૧૩૭ ૪૦૦૭૪

ો ા. એ. ૧૭ શેઠનગરની બાજુમાં જામનગર રોડ, રાજકોટ

૯૪૨૭૨ ૫૫૩૭૧

શ્રી નટવરલાલ રવજીભાઇ
૫૪૨ પાડલીયા
૫૪૩ શ્રી સવરમસ િંહ મુળુભા જાડેજા
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ાધુવા વાણી કુંજ રોડ, રે લનગર રાજકોટ

૯૯૭૪૬ ૦૭૫૭૧

શ્રી અબ્દુલરહીમ મામદભાઇ
૫૪૪ શેર ીયા

એએ આઈ

૩૧/૦૩/૨૦૧૭

મુ. લીંબાળા પો. મહીકા તા. વાંકાનેર જી. મોરબી

૫૪૫ શ્રી બચુલાલ મંગળજીભાઇ ચાવડા

એએ આઈ

૩૧/૦૩/૨૦૧૭

બાપા ીતારામ ભગવતીપરા શેરી નં. ૨૨, મોરબી રોડ, રાજકોટ ૯૮૨૪૩ ૯૭૦૯૯
પુનીત

ો ા. શેરી નં. ર,

ત્યપ્રકાશ સ્કુલવાળી શેરી, રે ડીયોકોલોની પાછળ જામનગર રોડ , રાજકોટ

૫૪૬ શ્રી નરવીરસ િંહ ગુલાબસ િંહ ઝાલા

એએ આઈ

૩૧/૦૩/૨૦૧૭

૯૮૨૪૮ ૯૦૯૯૦

૫૪૭ શ્રી કરણ ીંહ બાપુભા જાડેજા

એએ આઈ

૩૧/૦૩/૨૦૧૭

ઘનશ્યામ બંગલોઝ, એ-૧૨૧, રે લગનર સ્મશાન પા ે, રાજકોટ

૫૪૮ શ્રી મહમદ આમદભાઇ મકવાણા

૯૪૨૯૫ ૭૮૯૧૧

અહમદ

ીદી બ ીર અબ્દલુલભાઇ ભોમેશ્વર મ’કદરની પાછળ જાગૃસત શ્રમજીજી

રાજકોટ

૯૯૦૯૬ ૭૦૮૦૬

એએ આઈ

૩૧/૦૩/૨૦૧૭

૫૪૯ ગોસ્વામી

એએ આઈ

૩૧/૦૩/૨૦૧૭

દગુરુનગર-૧ મેઇન રોડ,

૫૫૦ શ્રી પ્રધ્યુમન લક્ષ્મણભાઇ રસવયા

એએ આઈ

૩૦/૦૪/૨૦૧૭

ત્યમ

ો ા. મેઇન રોડ,

શ્રી દીનેશગીરી પ્રવીણગીરી

૫૫૨ શ્રી વલ્લભાઇ મનજીભાઇ બારડ

ામે, રાજકોટ

ો ા. શેરી નં. ૪, જામનગર રોડ , રાજકોટ ૯૭૧૪૪ ૪૮૫૦૫

"ઉમાઈશ" નવોકદતા પાકસ મેઈન રોડ, ત ુલ ીબાગ પા ે, રૈ યા ટે લીફોન એક્ષચેન્જ રોડ, ૧૫૦ ફુટ રીંગ

સ્વ.શ્રી મનસુખભાઈ ધરમશીભાઈ
૫૫૧ ભોરણીયા

ત
ં કબીર રોડ, બગીચાની

પી.એ.

૨૪/૦૫/૨૦૧૭

રોડ, રાજકોટ

એએ આઈ

૩૧/૦૫/૨૦૧૭

માધાપર પુસ્કરધામ

ો ા. શેરી ૨, અવધ રે ીડેન ીની પાછળ જામનગર રોડ, રાજકોટ

પર ાણા નગર શેરી નં. ૧૬/૧૭ ની વચ્ચે શાન્તી નીકેતન પાકસ -૩, બ્લોક નં. ૧૨૫, જામનગર રોડ,
૫૫૩ શ્રી અનોપસ િંહ વરસુભા રાયજાદા
શ્રી

એએ આઈ

૩૧/૦૫/૨૦૧૭

રાજકોટ

એએ આઈ

૩૧/૦૫/૨૦૧૭

મુ. ઘાંટી તા. ભીલોડા જી. અરવલ્લી

પોકો

૩૧/૦૫/૨૦૧૭

જયશક્ક્ત

ીધ્ધરાજકુમાર પદાજી

૫૫૪ માથલીયા
૫૫૫ શ્રી રાજેશ રણછોડભાઈ મકવાણા
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ો ા. શેરી નં.૧, રાજનગર પાછળ, નાના મૌવા રોડ, રાજકોટ

૯૮૨૫૫ ૫૭૫૨૫

શ્રીમતી મંજુલાબેન પ્રફુલકુમાર
જુ.કા.

૩૦/૦૬/૨૦૧૭

રાધા પાકસ , યુની. રોડ રાજકોટ

એએ આઈ

૩૦/૦૬/૨૦૧૭

પો
ે્ ો.હેડ કવા. રાજકોટ શહેર ,રાજકોટ.

૫૫૮ કુવાડીયા

એએ આઈ

૩૦/૦૬/૨૦૧૭

શ્રીમજીવી

૫૫૯ શ્રી લખુભાઇ આલેકભાઇ ગીડા

એએ આઈ

૩૦/૦૬/૨૦૧૭

અવન્તી પાકસ બ્લોક નં. ૭૭ શીતલપાકસ ની બાજુમાં જામનગર રોડ, રાજકોટ.

એએ આઈ

૩૦/૦૬/૨૦૧૭

મુ. જાલેટી તા. વીજયનગર જી.

એ ીપી

૩૦/૦૬/૨૦૧૭

કૃષ્ણનગર

૫૫૬ બાણગોરીયા
ુ ા દીસુભા જાડેજા
૫૫૭ શ્રી હેતભ
શ્રી પ્રવીણભાઇ આલાભાઇ

ો ા. ૯, ભોમેશ્વર પ્લોટ મંદીરની બાજુમા રાજકોટ

શ્રી લક્ષ્મણભાઇ નાનજીભાઇ
૫૬૦ બોડાત
૫૬૧ શ્રી આર.ડી.રાઠવા

ઓમ
૫૬૨ શ્રી બહાદુરસ િંહ દજુભા જાડેજા
૫૬૩ શ્રી લક્ષ્મણભાઇ દલાભાઇ

ોલંકી

૫૬૪ શ્રી ભગવાનજી લખુભાઈ ઝાલા

ુ ા , વડોદરા
ો ા. ૧ર, રામપાકસ પ્ ,ે ત ુલશીધામ રોડ, માંજલુપર

ત્યમશીવમ

૩૦/૦૬/૨૦૧૭

૯૬૮૭૬ ૯૩૩૬૦

હેડ કોન્ .

૩૦/૦૬/૨૦૧૭

કૌમીદી

એએ આઈ

૩૦/૦૬/૨૦૧૭

બાબરીયા કોલોની શે.નં.૨ કોનસર, રૂદ્ર ફસનિચરની

હેકો

૩૦/૦૬/૨૦૧૭

પો.ઇન્ .

૩૧/૦૭/૨૦૧૭

ો ાયટી પાટસ -૧, કૈ લાશ ટેનામેન્ટ, જીવરાજ પાકસ વેજલપુર , અમદાવાદ. ૯૫૮૬૨ ૮૯૩૦૧
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ામે, જુનો પારડી રોડ, રાજકોટ ૯૮૨૪૦ ૮૨૬૫૫

ો ા., મનમોહન મારબલની બાજુમાં, ૩૭/એ, જામનગર રોડ, રાજકોટ

ો ા. પ્લોટ નં. ૩૦ એ શીવકુંજ મંદીર

ામે, ભગવતી હોલ પા ે પોપટપરાથી આગળ શ્રી

આશાપુરા કૃપા રાજકોટ ૯૯૦૯૩ ૨૨૨૦૨
માત ૃ આશીષ હરીધ્વાર સ ૃો ા. શેરી નં. પ બ્લોક નં. એ/૧૨૨/૧ કૃષ્ણનગર મેઇન રોડ, ગોકુલધામ

શ્રી પ્રવીણચંદ્ર બાલકદા
૫૬૭ રામાનુજ

ો ાયટી પાછળ જામનગર રોડ, રાજકોટ

૯૮૨૫૫ ૨૩૧૪૩
ાઇબાબા

૫૬૬ શ્રી અજીતસ િંહ દાનુભા જાડેજા

ો ાય શેરીનં. ર, ચબુતરા પા ે વોરા

એએ આઈ

"શક્ક્ત" મોહનપાકસ
૫૬૫ શ્રી યંસતદે વ લાલુભા ઝાલા

ાબરકાઠા

પો ઇ

૩૧/૦૭/૨૦૧૭

પાછળ રાજકોટ ૯૮૨૪૪ ૧૭૨૭૯

૫૬૮ શ્રી બાબુભાઇ મુળજીભાઇ ચૌહાણ

એએ આઈ

૩૧/૦૭/૨૦૧૭

કોટક સ્કુલ પાછળ, ગવલીવાડ, વીરમાયા પ્લોટ ર રાજકોટ.

૫૬૯ શ્રી દીલીપ ીંહ વજુભા ઝાલા

એએ આઈ

૩૧/૦૭/૨૦૧૭

શેઠનગર બ્લોક નં. ૧૧૬ , માધાપર ચોકડીથી આગળ, જામનગર રોડ, રાજકોટ ૯૮૨૫૧ ૬૧૯૫૮
માંશીહોરીકૃપા વોરા

૫૭૦ શ્રી જયંતીલાલ માન ગ
ં અઘેરા

એએ આઈ

૩૧/૦૭/૨૦૧૭

૯૫૮૬૫ ૧૨૨૧૪

ો ાયટી પાછળ, કૃષ્ણનગર શેરી નં. ૧૩, બ;ધ શેરી જામનગર રોડ, રાજકોટ.

૯૮૨૪૯ ૮૨૯૮૮
શીવમ એપાટસ મેન્ટ બ્લોક નં. ૫૦૧, પ મો માળ, મોચીનગર ૬ની

૫૭૧ શ્રી અનોપસ િંહ બચુભા ગોહેલ

એએ આઈ

૩૧/૦૭/૨૦૧૭

૧૦૯૧૮
"સુયસદીપ" હડ
ુ કો ક્વાટર બી૪૨૦, કોઠારીયા રોડ, હડ
ુ કો પોલી

૫૭૨ શ્રી પ્રતાપભાઈ સુરગભાઈ વાળા

ામે ગાંધીગ્રામ, રાજકોટ ૯૮૮૯૫

ામે, રાજકોટ

ચોકીથી આગળ, રજવાડી પાનની

એએ આઈ

૩૧/૦૭/૨૦૧૭

૯૪૨૬૯ ૮૬૦૯૮

વાપો ઈ

૩૧/૦૭/૨૦૧૭

"રામભવન"

એએ આઈ

૩૧/૦૮/૨૦૧૭

ે નગર મેઇન રોડ, મવડી પ્લોટ રાજકોટ. ૯૪૨૬૭ ૩૭૦૭૬
ન્યુ વીશ્વનગર શેરી નં. ૪, ચંદ્રશ

એએ આઈ

૩૧/૦૮/૨૦૧૭

શ્રીરામકૃપા રાજારામ

શ્રી નાગજીભાઈ કચરાભાઈ
૫૭૩

ગપરીયા

૫૭૪ શ્રી નાનજીભાઇ ખીમજીભાઇ ખુટ

ૌરાષ્ર કલા કેન્દ્ર

ો ા.-૨, સનમસળા કોન્વેન્ટ રોડ, રાજકોટ

શ્રી હષસદકુમાર બાવાલાલ
૫૭૫ મોરાણીયા

પોલી

ો ા. શેરી નં. ૪

ત
ં કબીર રોડ, રાજકોટ ૮૯૮૦૦ ૪૧૫૭૫

હેડ ક્વા. નવા ચાર માળીયા બ્લોક નં.બી-૫, ક્વા.નં.૬૫, એ પી બંગલા પાછળ, જામનગર

૫૭૬ શ્રી કહતેન્દ્રસ િંહ ગનુભા જાડેજા

એએ આઈ

૩૧/૦૮/૨૦૧૭

રોડ, રાજકોટ.

૫૭૭ શ્રી ઈકબાલ આમદભાઈ સુમરા

એએ આઈ

૩૧/૦૮/૨૦૧૭

મોચીનગર શેરી નં.૫,

૫૭૮ શ્રી ડાયાભાઈ રાણાભાઈ

એએ આઈ

૩૧/૦૮/૨૦૧૭

સવજયનગર

૫૭૯ શ્રી અયુબ ગફારભાઈ બેલીમ

એએ આઈ

૩૧/૦૮/૨૦૧૭

રામનાથપરા શેરી નં.૧૨, જુની ઘાંચીવાડ, ૪થો માળ, રાજકોટ

૫૮૦ શ્રી ગફાર રાણાભાઈ જુણેજા

પોકો

૩૧/૦૮/૨૦૧૭

ન્યુ સુખ ાગર

ાગઠીયા
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૮૯૮૦૦ ૪૧૫૨૫
જ
ં રી મકાનની બાજુમાં, ગાંધીગ્રામ, રાજકોટ ૯૭૨૭૭ ૮૬૭૮૨

ો ા. શે.નં.૭, નવા થોરાળા, બાલમંકદરની પાછળ, રાજકોટ

૯૮૨૪૪ ૧૨૩૧૨

૯૫૮૬૪ ૩૫૨૬૦

ો ા. મેઈન રોડ, સુખ ાગર હોલ પા ે, ભગવતીપરા, રાજકોટ

૮૧૪૦૭ ૮૬૪૭૨

શ્રી રમેશકુમાર દે વશીભાઈ
૫૮૧ આરદે શણા
૫૮૨ શ્રી ગંભીરસ િંહ ચંદુભા જાડેજા

વાપો ઈ

૩૧/૦૮/૨૦૧૭

ઉમંગ પેલે , બ્લોક નં.૨૦૩, સુરભી પાનવાળી શેરીમાં, ઝાંઝરડા રોડ, રાજકોટ

પો ઈ

૩૧/૦૮/૨૦૧૭

"શ્રી આશાપુરા દશસન" સવદ્યુતનગર-૨, રૈ યા રોડ, રામેશ્વર હોલ
નવા થોરાળા મેઈન રોડ, બાલક

૫૮૩ શ્રી ઈશ્વરલાલ જીવણલાલ રાઠોડ

એએ આઈ

૩૧/૦૮/૨૦૧૭

ામે, રાજકોટ

એએ આઈ

૩૧/૦૮/૨૦૧૭

૯૦૯૯૯ ૭૯૮૦૩

ાહેબની જગ્યાની પાછળ, બોમ્પબે ચબલ્ડીંગની

ામે, રાજકોટ

૮૩૪૭૨ ૮૫૭૦૮
"મંગલ પ્રભાત" ૬ પર ાણાનગર રે ફયુજી કોલોની પાછળ, શાન્તીપ્રકાશ

૫૮૪ શ્રી પ્રફુલ દે વશંકર જોષી

૯૯૦૪૨ ૯૩૬૧૧

ો ા., રાજકોટ

૯૮૨૪૯

૧૧૮૧૨
રૂસષકેશ પાકસ , રૂસષકેશ મહાદે વ મંકદરની બાજુમાં, રે લનગર, પોપટપરાની બાજુમાં, શે.૧ બ્લોક નં.૩૪,

૫૮૫ શ્રી જેરામ કુરજીભાઈ મેર

એએ આઈ

૩૦/૦૯/૨૦૧૭

રાજકોટ

૫૮૬ શ્રી બાવનજી ગાંડાલાલ માલકીયા

એએ આઈ

૩૦/૦૯/૨૦૧૭

ભોમેશ્વર પ્લોટ શે.નં.૧,

વાપો ઈ

૩૦/૦૯/૨૦૧૭

"નંદરાજ" ૩૯/૪૦-બી, ઈન્દ્રપ્રસ્થ

૫૮૮ ઉપાધ્યાય

એએ આઈ

૧૬/૧૦/૨૦૧૭

ઓમ શીવવંદના નંદનદન બી ૧૭૫, માધાપર રાજકોટ ૯૭૨૭૪ ૭૫૫૭૭

૫૮૯ શ્રી હાજીભાઈ અયુબભાઈ ડોકઢયા

એએ આઈ

૩૧/૧૦/૨૦૧૭

મોચીનગર-૬, શેરી નં.૫, વ ીલા મકાનની બાજુમાં, ગાંધીગ્રામ, રાજકોટ

૫૮૭ શ્રી પ્રસવણ કરશનદા

ગોંડલીયા

૯૭૨૩૯ ૨૬૭૯૭
નરાઈ એપાટસ મેન્ટ, ૪થો માળ, મકાન નં.૪૦૨, રાજકોટ
ો ા.નં.૧, મોરબી રોડ, રાજકોટ

૯૦૯૯૩ ૧૬૭૧૪

૯૪૨૬૯ ૦૭૪૨૯

સ્વ. શ્રી રમેશચંદ્ર સશવલાલ

શ્રી સનમસળકુમાર કાનજીભાઈ
૫૯૦

રવૈયા

ગાંધીગ્રામ

૯૪૨૭૨ ૦૦૭૯૨

ો ા.શેરી નં.૭-અ, " ત
ં કૃપા બાપાસ તારામ" સ્ટલીંગ હોસ્પીટલની

પોકો

૩૧/૧૦/૨૦૧૭

પાનની

ામે, રાજકોટ

૫૯૧ શ્રી જેઠાભાઈ વીરાભાઈ કાનગડ

એએ આઈ

૩૧/૧૦/૨૦૧૭

પ્ર.નગર પોલી

૫૯૨ શ્રી રામ ીંગ મોકહતેભાઈ ગુરૂગ
ં

એએ આઈ

૩૧/૧૦/૨૦૧૭

ગાંધી

ામેની શેરી, પ્રફુલ

૯૮૨૪૦ ૫૮૦૮૪

લાઈન, બ્લોક નં.૨, ક્વા.નં.૧૪, કાશી સવશ્વનાથ પ્લોટ, રાજકોટ

ો ા. પાછળ, કૃષ્ણનગર શેરી નં.૧, જામનગર રોડ, રાજકોટ

૯૮૭૯૫ ૭૮૭૮૫

૯૮૭૯૪ ૯૧૪૮૪

બી-૬૪, બ્લોક નં.૪, ક્વા.નં.૫૩, પો.હેડ ક્વા., મસ્જીદની બાજુમાં, જામનગર રોડ, રાજકોટ
૫૯૩ શ્રી રમેશભાઈ ભીખાભાઈ ફતેપરા
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એએ આઈ

૩૧/૧૦/૨૦૧૭

૨૫૭૦૦

૮૫૩૦૭

૫૯૪ શ્રી માધવજી પાલાભાઈ

ોંદરવા

૫૯૫ શ્રી શૈલેન્દ્ર પુષ્પ્કાંત પંડયા

એએ આઈ

૩૧/૧૦/૨૦૧૭

મોટા મવા લક્ષ્મીનો ઢોરો, મફતીયાપરા, રાજકોટ

એએ આઈ

૩૧/૧૦/૨૦૧૭

હં વાહીની

મે. રવન્ટ

૩૧/૧૦/૨૦૧૭

મોરબી રોડ, રાનમ રે ીડેન્ ી

પોઇન્ .

૩૦/૧૧/૨૦૧૭

૬૧/૬૨ શ્રધ્ધા બુરી મુનીનગર મહુવા બંદર તા.મહુવા જી. ભાવનગર

એએ આઈ

૩૦/૧૧/૨૦૧૭

મુ.પંચા ર, તા.જજ.મોરબી

એએ આઈ

૩૦/૧૧/૨૦૧૭

"યાગાષ મંજીલ" મોચીનગર-૬, શેરી નં.૪, પ્લોટ નં.૮૨, ગાંધીગ્રામ, રાજકોટ

૪ પર ાણાનગર રે લ્વેના પટાવાળી

ાઇડ,જામનગર રોડ, રાજકોટ

૯૪૨૮૨ ૭૧૪૮૩

શ્રી કાંતીલાલ ગોપાલદા
૫૯૬ રામાવત

ી-પ રાજકોટ ૯૭૨૩૩ ૨૮૬૯૩

શ્રી વીનયચંદ્ર નાનાલાલ
૫૯૭ રાજયગુરુ
૫૯૮ શ્રી ભરતસ િંહ પ્રભાતસ િંહ ઝાલા

૯૯૨૫૧ ૫૪૮૭૪

શ્રી સુલતાનભાઈ ઉમેદભાઈ
૫૯૯ પરમાર
શ્રી કદપકભાઈ

ામતભાઈ

૬૦૦ જોગ્યાની

૯૮૯૮૫ ૨૦૩૨૧

આશુતોષ એપાટસ મેન્ટ પહેલો માળ, બ્લોક નં.૨, મારૂતીનગર-૨ એરપોટસ રોડ, રાજકોટ ૯૯૨૪૮
હેકો

૩૦/૧૧/૨૦૧૭

૨૫૨૫૫
"ખોડીયાર કૃપા" જય ખોડીયાર

શ્રી ગોપાલભાઈ નાનજીભાઈ

ો ા., શે.નં.૪ ના છે ડે ન્યુ રામેશ્વર

ો ા. શે.નં.૯, સવરાટનગર મેઈન

૬૦૧ કતબા

એએ આઈ

૩૦/૧૧/૨૦૧૭

રોડની બાજુમાં, કોઠારીયા રોડ, રાજકોટ

૬૦૨ શ્રી દાદુભા દોલુભા વાઘેલા

એએ આઈ

૩૦/૧૧/૨૦૧૭

નંદનવન

૬૦૩ શ્રી અરસવિંદભાઈ કનૈયાલાલ ઠાકર

એએ આઈ

૩૧/૧૨/૨૦૧૭

"ધમસસવજય" ભારતીનગર શે.નં.૪, આશાપુરા મકાનની

ામે, ગાંધીગ્રામ, રાજકોટ

જુ.કા.

૩૧/૧૨/૨૦૧૭

"પુજા"

૯૯૨૫૦ ૨૬૨૬૦

એએ આઈ

૩૧/૧૨/૨૦૧૭

રે લનગર, અમ ૃત

૯૬૮૭૬ ૯૩૩૬૪

ો ા., બ્લોક નં.એ-૧૭, શેઠનગરની બાજુમાં, જામનગર રોડ, રાજકોટ

૯૭૨૪૨ ૨૬૭૨૯
૯૯૭૯૭ ૯૯૩૦૩

શ્રીમસત ચંદ્રીકાબેન મુકેશકુમાર
૬૦૪ મહેતા
૬૦૫ શ્રી મહેન્દ્રસ િંહ જસુભા ઝાલા
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હજાનંદનગર, રે લ્વે સ્ટે શનની પાછળ, ગોંડલ

ો ા.૩, બ્લોક નં.૩૮ પોપટપરા મેઈન રોડ, રાજકોટ

૯૯૭૮૩ ૮૩૫૨૬

શ્રી કકશોરભાઈ પ્રેમજીભાઈ
૬૦૬ પરમાર

એએ આઈ

૩૧/૧૨/૨૦૧૭

રાજનગર શેરી નં.૪, નાના મૌવા રોડ, રાજકોટ

૯૪૨૭૨ ૦૦૬૪૨

૬૦૭ શ્રી જયન્તીલાલ હરીશંકર જોષી

એએ આઈ

૩૧/૦૧/૨૦૧૮

મુ.ભેડ પીપળીયા, તા.જેતપુર કાઠી, જી.રાજકોટ

૯૮૯૮૪ ૦૬૧૦૯

૬૦૮ શ્રી કનુભાઈ કાળુભાઈ બ ીયા

એએ આઈ

૩૧/૦૧/૨૦૧૮

"ગુરૂ કૃપા" પરશર પાકસ -૧, વોરા

૬૦૯ શ્રી પ્રેમજી રુપાભાઇ ચુવાળીયા

પોકો

૩૧/૦૧/૨૦૧૮

વરીયા નગર શેરી નં. ૬ વરીયા મંદીરની બાજુમા’ મોરબી-૨

એએ આઈ

૨૮/૦૨/૨૦૧૮

મ્પયુસનસ પાલીટી ક્વાટસ , એ -૨/૧૨, હુડકો ક્વાટસ , આર.ટી.ઓ.પા ે, રાજકોટ

૬૧૦ શ્રી લક્ષ્મણભાઈ દામજીભાઈ કાચા

ો ા. પાછળ, જામનગર રોડ, રાજકોટ

૯૭૨૭૮ ૦૬૭૬૮

"સુયસવદ
ં ના " સવવેકાનંદનગર શેરી નં.૮-એ, આંબેડકર ભવનની
૬૧૧ શ્રી જીલુભાઈ એભલભાઈ વાળા

૯૯૧૩૫ ૪૨૧૯૩
૯૭૨૩૩ ૩૯૪૩૫

ામે, કોઠારીયા રોડ, રાજકોટ

એએ આઈ

૨૮/૦૨/૨૦૧૮

૯૪૨૬૯ ૬૩૨૦૨

એએ આઈ

૨૮/૦૨/૨૦૧૮

કૃષ્ણ બંગલો, ટે લીયા રામકુંજની બાજુની શેરી, રે લનગર મેઈન રોડ, રાજકોટ

શ્રી મનુભાઈ બાલારામભાઈ
૬૧૨ કામલેકર
શ્રી રાજેશકુમાર છગનલાલ
૬૧૩ ચોખલીયા

"ૐ" વ ત
ં પુષ્પ એપાટસ મેન્ટ, ફ્લેટ નં.૩૦૪, અક્ષરનગર, આશાપુરા મંકદરની બાજુમાં, ગાંધીગ્રામ,
એએ આઈ

૨૮/૦૨/૨૦૧૮

રાજકોટ

૯૮૨૪૬ ૨૦૭૪૭

જયવડવાળા પરાશર પાકસ ૧, ગાંધી
૬૧૪ શ્રી બાબુલાલ થોભણભાઇ ચૌહાણ

એએ આઇ

૨૮/૦૨/૨૦૧૮

એએ આઇ

૨૮/૦૨/૨૦૧૮

શ્રી મનસુખભા શીવાભાઇ
૬૧૬ ડેરવાળીયા
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ો ાયટીની બાજુમાં જામનગર રોડ, રાજકોટ

ાઇબાબા

ો ાયટી શેરી નં. ૧, રે લનગર-૨ની બાજુમાં ભગવતી હોલની

ામે રાજકોટ

૯૯૨૫૭ ૫૯૮૮૧
પો.હેડ કવા. બ્લોક નં. ૬ કવા. નં. ૪૯૯, નવાત્રણમાળીયા જામનગર રોડ, રાજકોટ ૯૭૧૨૩

એએ આઇ

૨૮/૦૨/૨૦૧૮

શ્રી રહેમાનભાઈ મહમદભાઈ
૬૧૭ હીંગોરજા

ો ાયટી, વોરા

૯૯૨૫૦ ૧૮૭૯૨
રાજલકૃપા

શ્રી ગીરીરાજસ િંહ મહીપતસ િંહ
૬૧૫ જાડેજા

૭૦૪૧૧ ૩૩૭૫૯

૭૭૯૮૮
"ખુશ્બુ" હરી ાગર

એએ આઈ

૩૧/૦૩/૨૦૧૮

ો ા.શેરી નં.૪, પ્લોટને ૧૦૪/૪ ફાતીમા મસ્જીદ પા ે, સુખ ાગર રોડ,

ભગવતીપરા મેઈન રોડ, રાજકોટ

૮૯૮૦૦ ૪૧૧૧૦

૬૧૮ શ્રી બચુભાઈ ચૈતરભાઈ વ ાવા

એએ આઈ

૩૧/૦૩/૨૦૧૮

મુ.પો.પ્રતાપનગર(ભીલવાડા) તા.રાજપીપળા, જી.નમસદા

૯૯૨૫૪ ૭૬૧૩૮

૬૧૯ શ્રી જીતેન્દ્ર માનસ િંહ જાડેજા

એએ આઈ

૩૧/૦૩/૨૦૧૮

પો.હેડ ક્વા., બ્લોક નં.૪/૫૯, નવા ચાર માળીયા, જામનગર રોડ, રાજકોટ

૭૦૯૬૯ ૪૦૦૮૧

ગીતાનગર શેરી નં.૭, બંધ શેરી એ .ટી.વકસ શોપ પાછળ, ગોંડલ રોડ, રાજકોટ
૬૨૦ શ્રી કકશોરસ િંહ પથુજી પરમાર

એએ આઈ

૩૧/૦૩/૨૦૧૮

છે લ્લે રજીસ્ટર નં.૮૨૦ નાખેલ છે .

૬૨૧ શ્રી ગીરધરલાલ જીણાભાઈ ભુત

એએ આઈ

૩૦/૦૪/૨૦૧૮

"ખોડીયાર કૃપા" ત્રીવેણી
કોસ્મો

પ્લ ,વીંગ

ો ા. ગેઈટ વાળી શેરી,

ત
ં કબીર રોડ, રાજકોટ

૯૬૨૪૬ ૩૩૦૧૯

૯૯૨૫૦ ૪૪૮૦૮

ી-૨, ફ્લેટ નં.૪૦૩, નવો રીંગ રોડ, સ્પીડવેલ પાટી પ્લોટ વાળો રોડ,

૬૨૨ શ્રી રમેશ પ્રસવણભાઈ અમસૃ તયા

એએ આઈ

૩૦/૦૪/૨૦૧૮

ગ્રીન વાળી શેરી, રાજકોટ

૬૨૩ શ્રી કકશોરભાઈ પોપટભાઈ વામજા

એએ આઈ

૩૦/૦૪/૨૦૧૮

"ઉત્ વ" ૨-જીવનનગર બ્રહમ

માજ ચોક, રૈ યા રોડ, રાજકોટ

"જય ચામુડં ા કૃપા" જ્યોતીપાકસ

ેક્ટર નં.૪, બ્લોક નં.૧૧, પર ાણા નગર શેરી નં.૧૭,

૬૨૪ શ્રી મનહરદાન નાનભા દે વકા

એએ આઈ

૩૦/૦૪/૨૦૧૮

૯૮૨૫૪ ૯૧૮૩૫

પુલની પા ,ે જામનગર રોડ, રાજકોટ

૯૪૨૬૨ ૦૪૪૬૦

૬૨૫ શ્રી અયુબખાન પીરભાઈ શેલત

એએ આઈ

૩૦/૦૪/૨૦૧૮

૯૨૪૮૪

૬૨૬ શ્રી મહેન્દ્રસ િંહ માનસ િંહ ઝલા

એએ આઈ

૩૦/૦૪/૨૦૧૮

નંદનવન

એએ આઈ

૩૦/૦૪/૨૦૧૮

પો.હેડ ક્વા., હાઈરાઈઝ બીલ્ડીંગ નં.૨, રૂમ નં.૧૦૪, જામનગર રોડ, રાજકોટ

ો ા. બી-૩૩૨, માધાપર, જામનગર રોડ, રાજકોટ

૯૬૮૭૧

૯૮૨૪૩ ૧૮૭૩૯

શ્રી મનસુખભાઈ માધવજીભાઈ
"ગાત્રાળ કૃપા" રૈ યા ચોકડી, યોગીનગર શેરી નં.૬, પ્રમુખ સ્વામી મકાનની
૬૨૮ શ્રી કનુભાઈ સુરગભાઈ વાળા

એએ આઈ

૩૦/૦૪/૨૦૧૮

૯૯૦૪૩ ૨૩૫૦૯

૬૨૯ શ્રી ઈબ્રાહીમ કા મભાઈ ઠેબા

એએ આઈ

૩૦/૦૪/૨૦૧૮

"મધર" રવાપર રોડ, કાલીકા પ્લોટ શેરી નં.૪, મોરબી

પટૃાવાળા

૩૦/૦૪/૨૦૧૮

કોઠારીયા કોલોની કવા. નં. ૨૪૬ ૮૦ ફુટ રોડ, ગરબી ચોક, રાજકોટ

૬૩૦ શ્રી મનુભા કાકુભા પરમાર

C:\Users\HDIITS\Desktop\NIVRUT WEB UPDATE NEW.doc

ાંઢીયા

૯૮૨૫૨ ૩૩૮૮૯

સુભાષનગર શેરી નં.૮/૬, નહેરૂનગરના ખુણે, આમ્રપાલી ટોકીઝ પાછળ, રાજકોટ

૬૨૭ વાવેચા

ાસનધ્ય

ામે, રાજકોટ

૯૮૨૫૭ ૪૦૧૭૭
૯૯૭૮૪ ૭૭૬૬૭

હેમકુંજ પુનીતનગર ર શેરી નં. પ,
૬૩૧ શ્રી ભીખુભાઇ કાનજીભાઇ ગોહેલ

એએ આઇ

૩૧/૦૫/૨૦૧૮

૦૬૫૯૭
સશવાલય,

૬૩૨ શ્રી નટવરલાલ કરશનજી ભરાડ

ત્ય પ્રકાશ સ્કુલની બાજુમાં જામનગર રોડ, રાજકોટ ૯૮૯૮૯

ાધુવા વાણી કુંજ રોડ, રે લનગર ૮૦ ફુટ રોડ, શીવાલય એપાટસ મેન્ટ વીંગ

એએ આઇ

૩૧/૦૫/૨૦૧૮

રાજકોટ ૯૦૯૯૯ ૩૯૩૪૦

૬૩૩ પરમાર

એએ આઇ

૩૧/૦૫/૨૦૧૮

બજરં ગવાડી શેરી નં. ૧૩ રાજીવનગર રાજકોટ ૮૯૮૦૦ ૪૧૨૧૨

૬૩૪ શ્રી મનસુખભાઇ નાથાભાઇ આહીર

એએ આઇ

૩૧/૦૫/૨૦૧૮

મારુતીનગર પોલી

૧૪/૦૬/૨૦૧૮

પર ાણા નગર ૪/૬નો ખુણો રામાપીર મંકદર

ી ૧૦૪

શ્રી ભીખાભાઇ ફકીરમહમદ
લાઇન, પોલી

હેડ કવા. રાજકોટ ૯૨૨૮૧ ૮૪૨૨૦

સ્વ. શ્રી કાંતીલાલ ડાયાભાઇ
૬૩૫ પરમાર

.કા.

શ્રી મગનભાઇ જેરામભાઇ

ામે, રાજકોટ

પકરશ્રમ આયસનગર ૪/૧૦ કોનસર પુજા જતનરલ સ્ટોરની

ામે,

ત
ં કબીર રોડ, રાજકોટ ૮૯૮૦૦

૬૩૬ ગોવાણી

એએ આઈ

૩૦/૦૬/૨૦૧૮

૪૧૨૫૪

૬૩૭ શ્રી હરગોસવિંદ મેસરુ ભાઇ મકવાણા

એએ આઈ

૩૦/૦૬/૨૦૧૮

ગૌરવ આસ્થા એવન્યુ બ્લોક નં. ૧૫ પોપટપરા ૧૭, રે લનગર રાજકોટ

૬૩૮ શ્રી જશુ ભીમજી ગામીત

એએ આઇ

૩૦/૦૬/૨૦૧૮

મુ. કુકુડઝર પો.

૬૩૯ શ્રી વીરજી રડતીયા ગામીત

હેડ કોન્ .

૩૦/૦૬/૨૦૧૮

મુ.પો. કો મદા તા. વઘઇ જી. ડાંગ આહવા

૬૪૦ કુબાવત

એએ આઇ

૩૦/૦૬/૨૦૧૮

અક્ષરનગર મેઇન રોડ, ગાંધીગ્રામ એરપોટસ ની પાછળ, રાજકોટ ૯૭૧૪૭ ૭૭૭૭૯

૬૪૧ શ્રી રાણાભાઇ રવાભાઇ લાવડીયા

એએ આઇ

૩૦/૦૬/૨૦૧૮

આયસનગર શેરી નં. ર૧,

શ્રી ગુલાબદા

ુ ડ ટોકરવા તા.
ેગપ

ોનગઢ જી. તાપી ૯૯૭૯૦ ૩૪૭૬૨
૮૨૩૮૭ ૦૩૩૨૧

ધીરજલાલ

ઇલે. ગ્રેડ ૬૪૨ શ્રી હરીપ્ર ાદ ગીરધરલાલ દવે
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૨

ત
ં કબીર રોડ, બાપા ીતારામ મઢુ લીની બાજુમાં રાજકોટ ૯૮૨૫૩ ૮૮૩૫૧

ગીરીધર અક્ષરનગર શેરી નં. ૪, હીરાના બંગલાવાળી શેરી ગાંધીગ્રામ વીસ્તાર, રાજકોટ ૯૩૨૮૦
૩૦/૦૬/૨૦૧૮

૪૪૨૯૭

૬૪૩ શ્રી મગનભાઇ કાળાભાઇ દે ાઇ

પો ઇ

૩૦/૦૬/૨૦૧૮

પુનીતનગર શેરી નં.૧, રે ડીયો કોલોની પાછળ, કુબેર સનવા , જામનગર રોડ, રાજકોટ

શ્રી બાલુભાઈ માલજીભાઈ
૬૪૪ આદરોજા

મુ.પો. મોટીદાઉ તા.જી. મહે ાણા ૯૮૨૫૭ ૯૮૮૩૩

એએ આઇ

૩૧/૦૭/૨૦૧૮

૯૮૯૮૨૨૨૭૧૨
મોમાઇ કૃપા વીનય વાટીકા સુરેશ્વર પાકસ શે.નં. ૧, માધાપર ચોકડી આગળ જામનગર રોડ, રાજકોટ

૬૪૫ શ્રી દીલીપ ીંહ મુળુભા જાડેજા

એએ આઇ

૩૧/૦૭/૨૦૧૮

૯૯૨૫૧ ૫૪૮૫૯

૬૪૬ શ્રી મોહનલાલ મહીધર રવીયા

પો.કોન્ .

૩૧/૦૭/૨૦૧૮

લોડસ કવીન

૬૪૭ શ્રી જગાભાઇ નાનજીભાઇ રાઠોડ

એએ આઇ

૩૧/૦૭/૨૦૧૮

શકતી

૬૪૮ શ્રી અમર ગ
ં દોલત ગ
ં વાઘેલા

એએ આઇ

૩૧/૦૭/૨૦૧૮

વાઘેશ્વરી કૃપા

એએ આઇ

૩૧/૦૭/૨૦૧૮

વીશ્વકમાસ

એએ આઇ

૩૧/૦૭/૨૦૧૮

ભકકતનગર પોલી

ીટી બ્લોક નં. ૪૩, શેરી નં.ર, રે લનગર મેઇન રોડ, રાજકોટ ૯૪૨૬૪ ૭૩૭૫૫
વેશ્વર સ્કુલ મેઇન રોડ, આણંદપર નવાગામ રાજકોટ ૯૯૦૪૫ ૯૯૨૧૩

ો ાયટી શે નં. ૮,

રુડા નગર-૧, પ્લોટ નં. ૧૦૮/એ શેન.ં ૫, કાલાવડ રોડ, રાજકોટ ૮૯૮૦૦ ૪૧૫૨૩

શ્રી વાજસુરભાઇ માણસુરભાઇ
૬૪૯ બારડ

ો ા. શેરી નં. ૩,

ાધુવા વાણી રોડ, રાજકોટ

૯૦૯૯૯ ૩૮૦૦૭

શ્રી ગોપાલભાઇ મેરામણભાઇ
૬૫૦

ોલંકી
શ્રી રાજેશકુમાર રમેશજતી

લાઇન કવા. ૪/૫૬, કોઠારીયા રોડ, રાજકોટ ૯૮૨૫૦ ૫૧૧૦૧

ઓમ બ્લોક નં. ૫, કૈ લાશધારા પાકસ શેરી નં. ર, સવધ ૃતનગર પાછળ રૈ યા રોડ, રાજકોટ ૯૪૨૭૨

૬૫૧ ગો ાઇ

હેડ કોન્ .

૩૧/૦૭/૨૦૧૮

૦૦૯૪૫

૬૫૨ શ્રી આર.વી.કાંજીયા

નાવઅસધ.

૩૧/૦૭/૨૦૧૮

ઓમ પટેલનગર ૧૬, રાજીવનગર પા ે, નર ગ
ં ટે કરી પોરબંદર મોબા. ૯૮૨૫૭ ૮૨૮૪૨

૬૫૩ જાડેજા

એએ આઇ

૩૧/૦૮/૨૦૧૮

ગુલાબવાટીકા ૩

૬૫૪ શ્રી બાલુભાઇ દે વજીભાઇ ગામી

એએ આઇ

૩૧/૦૮/૨૦૧૮

મકાન નં. ૧૩૬, આસ્થા

શ્રી શીવરાજસ િંહ નરપતસ િંહ
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મીલપરા -પ કેનાલ રોડ, રાજકોટ ૯૮૨૫૯ ૩૫૮૦૩
ાંગ્રીલા મોરબી બાય પા

રોણકીની

ીમ, રાજકોટ ૯૮૭૯૫ ૭૯૯૩૩

૬૫૫ શ્રી નરે ન્દ્રભાઇ દે વાભાઇ આહીર

એએ આઇ

૩૧/૦૮/૨૦૧૮

સ્વ. શ્રી માનવેન્દ્રસ િંહ દે વેન્દ્રસ િંહ
૬૫૬ ગોર

હકાર

ો ાયટી શેરી નં. ૬, હ નવાડી પા ે ,રાજકોટ

કે-ઓફ રોહીત ગોર, મુ. ૩૮ કાળીયાવાવ જાબુઘોડા-૧,
ં
ધનપુરી તા. જાબુઘોડા
ં
જી. પંચમહાલ
પોકો

૦૭/૦૯/૨૦૧૮

૮૧૪૦૬ ૪૭૦૨૭
કે-ઓફ વીરે નભાઇ મુ. ગંગાધર ગુજરાતી સ્કુલની બાજુમા ગ્રામપંચાયત પા ે તા. પલ ાણા જી.

સ્વ. શ્રી સવનુભાઇ શુકરભાઇ
૬૫૭ ચૌધરી

ધ્વારકેશ ,

એએ આઇ

૨૧/૦૯/૨૦૧૮

સુરત

હેકો

૩૦/૦૯/૨૦૧૮

બાપા ીતારામ ન્યુ મહાવીરનગર

એએ આઇ

૩૦/૦૯/૨૦૧૮

પુષ્કરધામ

શ્રી શાન્તીલાલ કરશનભાઇ
૬૫૮ ચાવડા
૬૫૯ શ્રી વાલજી હીરાભાઇ ડાંગર

ો ા. શેરી ૨/૪ , ગાંધીગ્રામ, રાજકોટ ૯૭૨૬૦ ૬૯૯૯૬

ો ા. શેરી નં. ૬, બ્લોક નં. ૨૧૮, યુની. રોડ, રાજકોટ ૮૯૮૦૦ ૪૧૨૧૧

આઇશ્રી ખોડીયાર સવનય વાટીકા માધાપર ચોકડીની બાજુમાં જામનગર રોડ, રાજકોટ ૯૯૦૯૦
૬૬૦ શ્રી રઘુવીરસ િંહ જામુભા

રવૈયા

એએ આઇ

૩૦/૦૯/૨૦૧૮

૧૦૪૭૫

૬૬૧ શ્રી મુસ્તાક અલીભાઇ ખોખર

એએ આઇ

૩૦/૦૯/૨૦૧૮

અનુમાં ગવલીવાડ શેરી નં. ૭, કોટક સ્કુલ પા ે, રાજકોટ

૬૬૨ શ્રી હમીર દે વાભાઇ પરમાર

એએ આઇ

૩૦/૦૯/૨૦૧૮

મોચીનગર ૬, જ્ઞાનદીપ સવધ્યાલયની બાજુની શેરી, રાજકોટ ૮૪૦૧૪ ૭૩૧૧૦

૬૬૩ ગોસ્વામી

એએ આઇ

૩૦/૦૯/૨૦૧૮

રામરાજ ૨૮ રણછોડનગર

૬૬૪ શ્રી બહાદુરસ િંહ રવુભા જાડેજા

એએ આઇ

૩૦/૦૯/૨૦૧૮

કોપર ીટી પ્લ

૯૭૨૪૪ ૪૪૩૧૮

શ્રી મહેશગીરી દયાળગીરી
ો ા. કુવાડવા રોડ, રાજકોટ ૯૦૯૯૯ ૩૯૩૩૧

એ ૨૦૪ બીજો માળ જામનગર રોડ, રાજકોટ

નહેરુનગર શેરી નં. ૪ નો ખુણો, આમ્રપાલી પોલી
૬૬૫ શ્રી હબીબ જુ બભાઇ

મા

હેડકોન્

૩૦/૦૯/૨૦૧૮

૧૪૧૪૮

ચોકીની પાછળ, રૈ યા રોડ, રાજકોટ ૯૮૭૯૦

૬૬૬ શ્રી અશોકભાઇ પન્નાલાલ ઘેલાણી

એએ આઇ

૩૦/૦૯/૨૦૧૮

ગૌરવ સનલકંઠ પાકસ ૩, મકાન ન ૨૪/૨ કોઠારીયા રોડ, રાજકોટ ૯૪૨૮૨ ૯૯૯૯૧

૬૬૭ શ્રી નાગરદા

એએ આઇ

૩૧/૧૦/૨૦૧૮

મારુતીનંદન ગાંધીગ્રામ જીવંતીકા નગર-૧/ રાજકોટ ૯૯૯૮૩ ૧૬૮૯૯

અંબારામ રામાનુજ
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રુખડીયા પરા શેરી નં. પ, નકલંક
૬૬૮ શ્રી ઝરીનાબાનુ અબ્બા ભાઇ શેખ

ો ા. સ્મશાનની બાજુમાં પોપટપરા જેલ પાછળ , રાજકોટ

એએ આઇ

૩૧/૧૦/૨૦૧૮

૯૮૭૯૩ ૫૧૨૪૫

૬૬૯ અગરવત

એએ આઇ

૩૧/૧૦/૨૦૧૮

હનુમત
ં સનવા

૬૭૦ શ્રી પ્રકાશભાઇ જ વંતરાય ભટૃ

એએ આઇ

૩૧/૧૦/૨૦૧૮

માગાયત્રી કૃપા શેરી નં. ૩, એ મોમાઇ

એએ આઇ

૩૦/૧૧/૨૦૧૮

ચામુડં ા કૃપા ર અક્ષરનગર ગાંધીગ્રા, રાધાકૃષ્ણ મંકદર પાછળ રાજકોટ ૯૦૩૩૬ ૬૪૨૦૪

શ્રી ભકકતરામ બીહારીદા
રામનગર -૩, પી.ડી.માલવીયા કોલેજ પાછળ રાજકોટ ૯૦૯૯૯ ૩૯૩૧૧
ાયકલ

ામે, રાજકોટ ૯૪૨૮૨ ૦૨૧૧૦

શ્રી કાન્તીલાલ માનજીભાઇ
૬૭૧ મકવાણા

લક્ષ્મીછાયા
૬૭૨ શ્રીમતી નીતાબેન હરે શકુમાર ભટૃ

ીકા

ો ાયટી મકાન નં. ૩૮, વીતરાગ

ો ાયટીની પાછળ ૧૫૦ ફુટ રીંગ રોડ, રાજકોટ

૩૦/૧૧/૨૦૧૮

૯૮૨૪૫ ૧૦૧૦૫
ડી ૬૯, ન્ય સ્વાતી પાકસ કોઠારીયા રોડ, રાજકોટ ૯૪૨૭૫ ૫૯૧૨૯

૬૭૩ શ્રી દીલાવરસ િંહ હમીર ીંહ રાણા

એએ આઇ

૩૦/૧૧/૨૦૧૮

૬૭૪ શ્રી કરણદાન રે વાદાન લાંગા

એએ આઇ

૩૦/૧૧/૨૦૧૮

ોનલકૃપા ઇન્ડીયન પાકસ મેઇન રોડ, સવરમ મારબલ

ામે રાજકોટ ૭૮૭૪૪ ૪૦૦૧૪

કે-ઓફ વીરે ન્દ્રસ િંહ આર. જાડેજા (એડમીન ઓફી ર) મારવાડી કોલેજ , મોરબી રોડ, રાજકોટ
૬૭૫ શ્રી વનરાજસ િંહ જયુભા ઝાલા

એએ આઇ

૩૦/૧૧/૨૦૧૮

૯૦૯૯૯ ૩૯૩૦૨

એએ આઇ

૩૦/૧૧/૨૦૧૮

રામનાથ પરા પોલી

શ્રી નટવરલાલ કરશનજી
૬૭૬ બોરી ાગર

લાઇ ૮બી, કાવ. ૮૭, રાજકોટ શહેર , રાજકોટ

પો.હેડ ક્વા., નવા ચાર માળીયા, બ્લોક નં.૨, ક્વા.નં.૨૪, એમ.ટી. પાછળ, રાજકોટ
હદે વસ િંહ ખોડુભા ઝાલા

એએ આઇ

૩૧/૧૨/૨૦૧૮

૮૭૦૪૫

૬૭૮ શ્રી રણજીતસ િંહ વનુભા ઝાલા

એએ આઇ

૩૧/૧૨/૨૦૧૮

મુ. કેરાળા (હરીપર), પો. હરીપર તા.જી. મોરબી ૯૪૨૯૦ ૯૮૧૮૫

૬૭૯ શ્રી અરુણસ િંહ વરસુભા રાયજાદા

એએ આઇ

૩૧/૧૨/૨૦૧૮

પોલી

૬૮૦ શ્રી કાનજીભાઇ ડાયાભાઇ ડાંગર

એએ આઇ

૩૧/૧૨/૨૦૧૮

નંદકકશોર ભગવતીપરા જમજમ બેકરી

૬૭૭ શ્રી
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૯૮૨૫૩

હેડ કવા. નવા માળ બ્લોક નં. ૬ કવા ૫૪૩, જામનગર રોડ, રાજકોટ ૯૭૨૬૭ ૧૧૩૦૧
ામેની શેરી ,રાજકોટ ૯૮૨૫૯ ૪૦૧૨૯

શ્રી ઘનશ્યામસ િંહ જગતસ િંહ
૬૮૧ જાડેજા

એએ આઇ

૩૧/૧૨/૨૦૧૮

ઓમ

૬૮૨ શ્રી એન.એન.ઝાલા

પોવાઇન્ .

૩૧/૧૨/૨૦૧૮

એ.એ. ૨૬, શાસ્ત્રીનગર નાના મૌવા રોડ, રાજકોટ ૯૮૨૪૨ ૧૫૮૬૭

૬૮૩ શ્રી સુરેશગર

એએ આઇ

૩૧/૧૨/૨૦૧૮

સનરાલી સનવા , નવલખી રોડ,

ામગર ગો ાઇ

જીવનનગર શેરી નં. ૩, રૈ યા રોડ, કનૈયા ચોકડી પા ે રાજકોટ ૮૯૮૦૦ ૪૫૫૦૫
ેન્ટમેરી સ્કુલની પાછળ, લાયન્

નગર, મોરબી.

૬-એ૩ મ્પયુનીપલ સ્ટાફ કવા.લાલ બંગલા પાછળ, આઇડી.બીઆઇ બેન્ક
૬૮૪ શ્રી એ.જી.રાઓલ

ામે,

પોઇન્ .

૩૧/૦૧/૨૦૧૯

એલી બ્રીજ અમદાવાદ. ૯૪૨૬૩ ૦૧૮૨૩

૬૮૫ શ્રી શામજીભાઇ મેરામભાઇ ઉગ્રેજા

એએ આઇ

૩૧/૦૧/૨૦૧૯

બ્લો કનં. ૪ કવા. ૬૪, મારુતીનગર પો.હેડ કવા., રાજકોટ ૯૭૨૩૦ ૩૧૨૨૯

૬૮૬ શ્રી જયવતંસ િંહ ખાનુભા જાડેજા

હેડ કોન્ .

૩૧/૦૧/૨૦૧૯

મોમાઇ કૃપા

દગુરુનગર શેરી નં. ૩, રુડાનગર-૨ની

ઓમસુયાસ સતરુપતી

ી.જી. રોડ,

ામે, કાલાવડ રોડ, રાજકોટ

ો ા. શેરી નં. ૪, રૈ યા રોડ, કદપક રે ડીમેઇડ સ્ટોર પા ે, રાજકોટ ૮૭૫૮૯

૬૮૭ શ્રી કનુભાઇ વાજસુરભાઇ ધાંધલ

એએ આઇ

૩૧/૦૧/૨૦૧૯

૮૪૧૮૪

૬૮૮ શ્રી જીલુભાઇ રાણાભાઇ ગરચર

એએ આઇ

૩૧/૦૧/૨૦૧૯

ભગવતી પરા મેઇન રોડ ડો.

૬૮૯ શ્રી વીનુભાઇ રણછોડભાઇ તડવી

એએ આઇ

૩૧/૦૧/૨૦૧૯

મુ. ધામદરા તા. ગરુડેશ્વર જી. નમસદા (રાજપીપળા) ૯૮૭૯૬ ૬૮૬૨૭

એએ આઇ

૩૧/૦૧/૨૦૧૯

રજરં ગ કૃપા કેદારનાથ

૬૯૧ ગોસ્વામી

એએ આઇ

૨૮/૦૨/૨૦૧૯

સશવમ સવશ્વકમાસ

૬૯૨ શ્રી શામજી કાળાભાઇ ચૌહાણ

એએ આઇ

૩૧/૦૩/૨૦૧૯

ચામુડાંકૃપા

એએ આઇ

૩૧/૦૩/૨૦૧૯

ઓમકુળદે વી કૃપા ગુરુદેવ પાકસ -ર શીવમ શેરી, બીગ બજાર પાછળ રાજકોટ ૯૯૨૫૧ ૫૪૮૫૬

ૈયદની

ામે રાજકોટ ૯૮૨૪૫ ૮૮૨૪૯

શ્રી કાંતીલાલ ઓધવદા
૬૯૦ રામાનુજ

ો ાયટી નંદાહોલની

ામે, કોઠારીયા રોડ, રાજકોટ ૯૮૨૪૪ ૫૯૬૮૭

શ્રી કદનેશપુરી હરદે વપુરી
ો ાયટી શેરી નં. ૪,

રોહીદા

ાધુવા વાણી રોડ, યુની. રોડ, રાજકોટ

પો
ે્ ુરા, શેરી નં. પ રણયોડદા

આશ્રમ પા ે, રાજકોટ ૯૮૨૫૩ ૧૩૪૧૩

શ્રી શાંતીલાલ ગોસવિંદભાઇ
૬૯૩ ભોરણીોાય

C:\Users\HDIITS\Desktop\NIVRUT WEB UPDATE NEW.doc

૮૪ મકાન નં. ૨૮ કૃષ્ણનગ
૬૯૪ શ્રી એમ.ટી.રબારી

ો ાયટી , ઘરોઇ કોલોની

ામે, પાણીની ટાંકી

ામે વી નગર જી.

પો ઇ

૩૦/૦૪/૨૦૧૯

મહે ાણા

૯૮૨૩૮ ૯૩૩૭૭

એએ આઇ

૩૦/૦૪/૨૦૧૯

શ્રીખોડલ હાપલીયા પાકસ બ્લોક ન. ૧, કોઠારીયા રોડ, રાજકોટ

૬૯૬ ગોસ્વામી

એએ આઇ

૩૧/૦૫/૨૦૧૯

બીલેશ્વર લાભદીપ

૬૯૭ શ્રી મેરામભાઇ અરજણભાઇ હબ
ું લ

એએ આઇ

૩૦/૦૬/૨૦૧૯

પુનીતનગર ૨, શેરી નં. ૪, બજરં ગવાડી પાછળ જામનગર રોડ, રાજકોટ ૯૯૨૫૧ ૯૪૮૬૭

૬૯૮ શ્રી અરવીંદભાઇ પુનાભાઇ આહીર

એએ આઇ

૩૧/૦૭/૨૦૧૯

મારુતીનગર ચાર માળીયા , પો.હેડ કવા. રાજકોટ ૯૮૭૯૪ ૪૨૮૨૦

૬૯૯ શ્રી અરસવિંદભારથી પ્રેમભારથી

એએ આઇ

૩૧/૦૭/૨૦૧૯

સશવસશકત અતલ્ુ યમ-૨ બંગલા નં.૮, એ આરપી કેમ્પપની

શ્રી થોભણભાઇ લક્ષ્મણભાઇ
૬૯૫ ટીલાળા
શ્રી ઉમેશગીરી ભાવગીરી
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ો ાયટી ૧૫૦ ફુટ રીંગ રોડ, ગાંધીગ્રામ પા ે, રાજકોટ ૯૦૧૬૨ ૮૩૨૩૮

ામે, રાજકોટ ૭૦૭૪૦ ૬૦૬૧૯

