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 એભ લી 
રવાણીમા

bjmc ad 
1 @sanc 
harnet. 

in 

૬૬ જાપયી 
ટાલય ટાગોય 
શોર ની ાછ 
કોચયફ 
એરીવબ્રીજ, 
અભદાલાદ -૬

. શંવા ફેન 
ગોસ્લાભી

bjmc ad 
1 @sanc 
harnet.i
n 

બાલકંુજ 
વોવામટી રયદ્ધિ 
સવદ્ધિ ફગં્રોઝ 
યાભદેલ નગય 
ક્રોવ યોડ 
વેટેરાઇટ્

bjmc ad 
1 @sanc 



harnet.in 

ડો. શવંાફેન એભ. 
ગોસ્લાભી

૯૯૨૫૦૪૪૯૮૫

ડો. એભ.એભ.ળેખ ૮૮૬૬૨૮૭૭૯૨
શ્રી રવાણીમા -
ડો. ટી. વી. વીંગર

Ex:-
-

Ex:-

ડો. ળૈરેળ કે. ળાશ
Ex:-

Ex:-

Ex:-

ડો. એભ.એભ. લેગડ
Ex:-

-
ડો. એ.ય.ુ ભેશતા

Ex:-
-

ખારી જગ્મા
Ex:-

Ex:-

Ex:-

Ex:-

Ex:-

Ex:-



Ex:-

 

 

 

 

ખારી જગ્મા

Ex:-

ડો. શવંા એભ. ગોસ્લાભી

Ex:-

૯૯૨૫૦૪૪૯૮૫

ખારી જગ્મા

Ex:-

ડો. આળા એન. ળાશ

Ex:-

-

ડો. જી.એચ. યાઠોડ

Ex:-

-

Ex:-

Ex:-

Ex:-

ડો. શસિર વી. ળાશ

Ex:-

-

ખારી જગ્મા

Ex:-

-



ડો. ટી.વી. વીંગર 9426988704 

- 

9925248201 

ડો. નીતા ભેશતા 992447661 

9426526498 

ડો. શંવા ગોસ્લાભી 9925044985 

ડો. એચ.લી ઓઝા 9879058040 

ડો. પ્રણમ કે. ળાશ 9824047734 

9426006955 

9904011644 

9825057107 

9879843918 

9974462606 

9824060141 

9825148830 

ડો. એ.ય ુભેશતા 9824219496 

9825067627 

ખારી જગ્મા  

9825015379 



9825528576 

- 

9898017060 

9426367467 

9428016850 

9825444242 

9925120773 

9327066349 

26440078 

ડો. લી.વી. વીંગર 9426599707 

9427806614 

ડો. ફેરા ળાશ 9879207977 

9898014554 

ડો. જે.લી. ભોદી 9825012095 

ખારી જગ્મા  

9825718698 

9425647789 

9825159849 

9898059289 

9825395515 

ખારી જગ્મા  

ખારી જગ્મા  

- 



ખારી જગ્મા - 

 

 

9825063336 

9925276950 

- 

9824047734 

9327090447 

9723814598 
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9978516694 

9427613098 

9879510905 

- 

- 

- 

ડો. બ્રબ્રજેળ ટેર 9427030073 

- 

- 

9714022099 

928888479 

9825890050 

9898447245 

9978915758 

- 

- 

- 

ડો. રદળા ટેર 9428804260 

- 

9426035979 

9879543002 

ડો. આળા શરટી 9825212166 

ડો. શતેર એવ ળાશ 9426436121 

ડો. ભસના ાટણકય - 

વો. યાજેળ કટાયા 9825768891 

- 

9428592692 

9979532537 

9825507413 

ડો. જીગય કાડીમા 9879132314 

987927920 

ડો. સલળાર સભશ્રા 9099032253 

9409200202 

 

9427790441 

- 

9409170792 

9925008307 

ડો. શતેર ફાયોટ 9898713304 

9898353895 

9725005840 



9426587028 

9426585877 

9427355656 

9879063376 

23240866 

9879054268 

9427522075 

9825381002 

 



- 

 

9898413618 

- 

7405228454 

ડો. સપ્રમગંી યુોરશત 9825843612 

9825889729 

ડો. સનધી ચંોરી 9925240932 

ડો. ળીતર કાડીમા 9924643700 

9426343220 

9427371421 

ડો. અમતૃા ડી. ટેર - 

ડો. શભેારી લાઘેરા 9033073894 

ડો. સગુધંા ટેર 9426329392 

9426369316 

ડો. આયતી ભીના 9099028236 

ડો. યીંકી અગ્રલાર 9978909950 

- 

9825234036 

942702275 

 

9825866291 

9925003334 

- 

- 

ડો. કાસતિકેમ યભાય 9924643799 

ડો. રદનેળ જોી 9099045880 

ડો. વીભા ળભાક 9712396747 

ડો. ઓલૈળ ભવકતી 9825608147 

ડો. શક ચંાર 9825318832 

ડો. નીધી થરુા 9787657993 

- 

- 

- 

9979889800 

- 

9825721121 

 

- 

- 

9924821323 

- 

9898054728 

 

9827575087 

 

 





9825064745 

- 

9924221744 

9909894066 

- 

 

9978920584 

9825785295 

ડો. વયર જે. ટેર - 

ડો. આનદં કૌળર - 

- 

- 

ડો. સનશાય ટેર - 

ડો. ભની ળાશ 9426352884 

- 

- 

- 

દેલેળ ળાશ 9099045959 

9244898801 

- 

ડો. બ્રચન્ભમ જોી - 

ડો. અનજુા કેડીમા 9033221764 

9824064313 

9925130747 

9909913592 

9924821322 

ડો. જૂા દાભીની 9825098943 

ડો. રદપ્તી ળાશ 9137920970 

ડો. વાચી ટેર 9897024079 

ડો. ધાયા ગોવાઈ 9924209959 

ડો. લૂી ટેર 9825661247 

 

- 

 

 

- 

ડો. સનરીભા ળાશ 9979880779 

ડો. અનીા ચોક્વી 9824079682 

9426373192 

9825521519 

9016859372 

9428804290 

9824030419 

ડો. પે્રયણા ી. ભાકંડ 9827110670 

9879552340 

9824259217 

9825881489 



ડો. ળૈરેળ ફદરા - 

9427357897 

ડો. દેલેન્ર પ્રજાતી 7275149045 

ડો. લૈળારી ગૌતભ 9824340305 

ડો. યીભા લણવોરા 9925114116 

9898126456 

 



9825769907 

9426332707 

9427017625 

9925244858 

9426310951 

ડો. સલસનતા બ્રહ્મબટ્ટ 9909959583 

9925024088 

9228185960 

- 
9974694981 

ડો. દેલર ભશતેા - 

ડો. અસભત દેદુન 9825845220 

ડો. નરીન ટી. ળાશ 9879354355 

9426361015 

ડો. સનકંુજ ફેંકય 9979867397 

ડો. બ્રબ્રજેળ ગજ્જય - 

ડો. એચ.ી. ટેર 9099989917 

9879874643 

9409670757 

- 

- 

9825576967 

ડો. ભાનલ ી. સયુી 8460336915 

- 

- 

- 

 

- 

- 

9428804260 

ડો. શારદિક બટ્ટ 9898054711 

9924209954 

ડો. અસભત દેવાઈ 9909913042 

9426327747 

 



૬  

 

! 

1 9426367506 

2 9879566364 

3 9979504339 

4 9825608870 

5 9825222095 

6 ડો. આય.એ. અભીન - 

7 9426036190 

8 27552238 

9 9824074657 

10 9898805986 
 ડો. ગગનદી કૌય વીધ ુ 9374250147 

11 - 

12 - 

13 - 

14 9825695562 

15 9925046630 

16 ડો. ભોનીકા કોશરી 9825043164 

17 9998986844 

18 9824357969 

19 9228123606 

20 9825270905 
21 9879549002 

 ડો. સભુીતા વોની 9428043531 

22 9904903110 

23 9426745911 

24 9879542949 

25 9428826729 

26 9825334667 

27 9426377817 

28 9426366318 

29  

30 - 

31 9925497320 

32 9824051109 

33 982571480 

34 9978538831 
35 9426032848 

36 9825418019 

37 9825193985 

38 ડો. સનળા રાખાણી - 

39 ડો. એભ આઈ. શકુ્રા 9427300612 

40 - 

41  

42 9898212482 

43 9825504948 



44 9824788295 

45 9427300612 

 

46 9426373182 

47 ડો. તપૃ્તી ડી. ળાશ 9427012116 

48 9327021192 

49 9825064406 

50 9825253096 

51 9824269370 

52 9825968019 

53 9427508817 

54 9427333266 

55 9824272992 

56 ડો. ય.ુજે. જાની 9825044779 

57 9825158195 

 ડો. સનલ્ભા કે ળાશ 9825198617 

 ડો. જીતેન્ર યીખ 9825394704 

58 26925292 

59 9825259552 

60 9825362253 

61 9979819386 

62 9904025799 

63 ડો. સચેુતા મનુળી 9904039903 

64 - 

65 - 

66 - 

67 - 

68 - 

69 9825463696 

70 ડો. કલ્ેળ ફી. ટેર 9825481081 

71 9879139933 

72  

73 ડો. રકતી. એવ. ળાશ 9898819247 

74 9824164396 

75  

76 9825300259 

77 - 

78 9825319344 

79 - 

80 - 

81 - 

82 - 

83 - 

84  

85 ડો. બ્રચત્રરેખા લોયા 9824469517 

86 9428801755 

87  

88 9825097675 



 ડો. વગંીતા ડી ળાશ 9427017625 

89 9428043531 

 

      

૬  

9824057928 

ડો. ઝયણા અળીમાની 9712906809 

ડો. રજ્જા સતુયીમા 7600224350 

ડો. ળીલર ળાશ 9427352267 

ડો. શીતે ચૌશાણ 9825791560 

- 

- 

- 

9426760805 

ડો. સનમતી યીખ 9924103817 

955880459 

9429571607 

9426487800 

9828447245 

- 

ડો. ળીતર ફાભબ્રણમા 9825113762 

- 

- 

9924797300 

- 

ડો. કેતન ટેર 9979221379 

- 

- 

 
 

ડો. ઈન્દુ  ડાભોય 9429264235 

અન્ત જોળી ૯૪૨૯૨૬૪૨૩
૫ 

૯૪૨૬૩૪૧૧૦
૩- 

- 

9924253237 

9909916390 

૯૬૮૭૦૬૨૬૮
૭- 

૯૭૨૪૨૫૨૪૪
૯- 

વી.ી.વોરકંી -૯૭૨૬૭૧૩૫૫ 

 

 



- 

ડો. શારદિક ટેર 9517102175 

- 

- 

- 

9687352684 

ડો. રદક એચ. લોયા 9877521878 

9825398493 

લૈળારી ઝણકાટ ૯૯૯૮૫૫૨૦૧
૪ 

ડો. અલ્ેળ લોયા ૯૯૧૩૦૯૮૪૨
૯ 

ડો. રદબ્રિત એવ. ટેર ૯૦૯૯૫૬૭૬૬
૬- 

9428612409 

ડો. ભની ટેર 9016499454 

9879861631 

9825086116 

ડો. ભસંયુ મલુ્રા 9979886680 

ડો. પ્રકાળ ઘોઘયા 9428851679 

ડો. જ્મોત્વના તફીમાય ૯૪૨૬૨૮૦૭૮૩ 

- 

- 

- 

તુ્રા 9898594946 

9427600454 

9662195949 

9825348409 

ડો. સભતારી ચોકવી ૯૯૦૯૯૬૧૩૯૦ 

- 

- 

9913397576 

- 

- 

9879012468 

9427210440 

ડો. તરુણા શડીમા ૯૭૨૫૧૯૭૯૭૮ 

9558088546- 

- 

- 

ડો. વ્મોભા ટેર ૯૯૨૫૨૩૫૧૦૮ 

ડો ધસભષ્ટા  ટાડા - 

ડો. સયુ ચંાર ૯૯૯૮૯૪૦૧૩૯ 

- 

- 

- 

ી.એવ. 9426029930 

એ.ફી.ડંમા - 

- 



 

- 

9924460622 

- 

- 

- 

- 

ડો. ભીભીિા ગીયી ૭૩૮૩૪૦૭૨૨૯ 

ડો સનયારી જોી ૯૮૯૮૪૮૮૫૩૩૫

- 

9898167645 

નીર યાણા ૭૬૦૦૧૧૮૯૫૧ 
- 

- 

- 

9375655175 

- 

9687612100 

- 

 

9978999968 

9099952806 

- 

 



૬

 

૧

૨

’

૩

’

૪

૫ ૯૪૨૬૩૫૦૫૯૦

૬

 

૭
’

૮

’

૯
’

૧૦     

૧૧ ” ”

૧૨

૧૩



૩૮
૧૪

૧૫

૧૬

૧૭

૧૮

૧૯

૨૦

૨૧

૨૨

૨૩

૨૪ શ્રી એન એચ. 
લાટલેળા

૮૨૩૮૦૪૪૨૦૧ ફી-૨૯, ફેથર ક્રુા વો. 
ભણીનગય. લૂક અભદાલાદ

૨૫

૨૬

૨૭

૨૮



 

૩૯
૨૯

૩૦

૩૧

૩૨

૩૩

૩૪



૬

૧ dean.bj

mc@h

otmail. 

Com   ૨

૩

૪

૫

૬
’

૭
’

૮

૯

૧૦

’

૧૧
’

૧૨

૧૩

૧૪

૧૫
’

૧૬

mailto:dean.bjmc@hotmail
mailto:dean.bjmc@hotmail
mailto:dean.bjmc@hotmail


૧૭

૧૮
’

૧૯

’

૨૦
’

૨૧

૨૨

૨૩

૨૪
’

૨૫

૨૬

૨૭

૨૮

૨૯

૩૦

૩૧

૩૨

૩૩

૩૪

૩૬ ળકીરબાઈ એવ ભસંયુી રેફ. ટેકની. ૯૪૨૬૨૪૮૭૮૬ મ.ુો. ેટારી, તા. બીરોડા, જજ. વા.કાં
૩૭ પ્રજાતી અસિન ફી. રેફ. ટેકની. ૮૫૧૧૭૨૨૦૧૧ ગામત્રી વો. વાભે, લાવણા યોડ. મ.ુો. 

તા. ખેડબ્રમ્શા. જજ. વા.કાં
૩૮ સભશ્રા યાખી એવ. રેફ. ટેકની. ૮૯૨૫૯૧૦૯૦૧

 
એ-૨૪, કભકળક્ક્ત ાકક , ફાાવીતાયાભ 
ચોક, નલા નયોડા. અભદાલાદ

૩૯



૪૦

૪૧

૪૨

૪૩

૪૪

૪૫

૪૬

૪૭

૪૮

૪૯

૫૦

૫૧

૫૨

૫૩

૫૪

૫૫

૫૬

૫૭

 





૫૮

૫૯ પ્રોટ ન-ં ૩૭૫, એ-૧, વેક્ટય ૧૨/વી. 
ગાધંીનગય

૬૦

૬૧ જલ્ાફેન જે. જોી રેફ. આવી. “
 

“ ૯૮૨૫૧૪૯૯૬૧ “ “ એ-૨, ભનોશય સલલ્રા શ્માભરાકક  ની 
ાવે. સનકોર યોડ, નયોડા, અભદાલાદ

૬૨ ટેર કંુદનબાઈ એવ. રેફ. આવી. “
 

“ ૯૭૧૨૬૦૦૨૩૪ “ “ એ-૮, ળૈરી યેવીડેન્વી, ભાીનો કુલો, 
અવાયલા અભદાલાદ.

૬૩ રકતી કે. ઝારાલાડીમા રેફ. આવી. “
 

“ ૯૭૧૨૩૪૫૭૫૪ “ “ ૪૬/૨, ઈિયકૃા વોવામટી, સલબાગ-૨, 
અયરશિંતનઅગય વોવામટી ફાજુભાં. સનકોર 
યોડ, નયોડા, અભદાલાદ

૬૪ રકિંજર ગણુલતંરાર ળાશ રેફ. આવી. “
 

“ ૯૬૬૨૨૩૧૩૫૦ “ “ ૧૩/૧૫૦, ગામત્રી એાટક ભેન્ટ, 
ઘાટરોડીમા ોરીવ સ્ટેળનની વાભે, 
યાભેળલય એાટક ભેન્ટની ફાજુભાં, વોરા 
યોડ, અભદાલાદ
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૪ ૬

વયનાભા

૦ ૨

૦
  

૪ ૦૯ ૧૦-ક્રુષ્નલાટીકા વોવમટી યાભેિયે 

ભેઘનીનગય ,અભદાલાદ-૧૬

૧૫,ગોબ્રરફાય નો ટેકયો,યાધાસ્લાભી 

યોડ,યાની,અભદાલાદ.

ફી -૭ જમઅંફે વોવામટી બાગકવ ્યોડ કુફેય 

નગય ફગંરા એરયમા અભદાલાદ.

એ/૨૨ અળોકવાગય વોવામટી કેના 
કોમ્પ્રેક્ષ્ની ફાજુભા ભોઢેયા સ્ટેડીમભ 

વાફયભતી અભદાલાદ-૬

એ/૧૦૨ વેબ્રરમા એાટકભેંટ સુનત નગય 

ાવે ઘોડાનગય અભદાલાદ -૫૦  

૫/૩૯ સળલાજીનગય વોવામટી બાગકવ ્યોડ 

કુફેયનગય અભદાલાદ.

૭/૨૬ ભારુસતનદંન ફ્રેટૅ રુિભણીશોક્સ્ટરની 

ફાજુભા ંખોખયા ભશેભદાલાદ.

એ-૬૨ યાભદેલ નગય વોવામટી, કુફેળલય 

ભશાદેલ ,નયોડ યોડ અભદાલાદ .

૫૧,અયલીન્દનગય વોવામટી બાગકલ યોડ 

ભેઘાણીનગય અભદાલાદ. 

સનણકમનગય વોવામટી ૪/૨૯૭ નલા લાડજ 

ચાંદરોરડમા યોડ અભદાલાદ.

ગલકભેંન્ટ ફી કોરોની ,બ્રોકન-ંએ રૂભન-ં૩ 

અવાયલા.અભદાલાદ.૧૬
 

 



૬૮/૫૪૦ ગજુયાત શાઉવીંગફોડક,કરાીનગય 
અવાયલા,અભદાલાદ-૧૬ 
વી.૨૪૭ આયતીવો ઉત્તભનગયવાભે સનકોરગાભ યોડ 
અભદાલાદ.
લાઘેિયી વોવામટી,ઘન્ળમાભ ફ્રેટની ફાજુભા ં,ભેઘાણીનગય 
અભદાલાદ.

૫ --- ૭ જમઅંફે વોવામટી સલબાગ-૨ બાગકલયોડ કુફેયનગય 
ફગંરા એરયમા અભદાલાદ.

ેથોરોજી ગલભેંન્ટ કોરોની રુભન-ંઇ-૧૧,અવાયલા ,અભદાલાદ.
ભશભદનગય ,યભોર નગયની વાભે,
યાભોર
,અભદાલાદ
એ-૫૩ નદંીગ્રાભ વોવામટી નોફરનગય કોતયયુ લોટય 
લકકવની ફાજુભા ંનાના બ્રચરોડા ાવે અભદાલદ.
કે-૩૭,ઓરપવવકકોરોની, ભીઠાખણી,અભદાલાદ.
૫-રદવ્મા જ્મોતી અાટ્કભેંટ,સવસલર શોક્સ્ટર ગેટન-ં
૨,અવાયલા,અભદાલાદ.
જે-૯ ન્યભુેંટર ઓરપવવક કોરોની ભેઘાણીનગય અભદાલાદ.

ઘનં-૪ જરવાગય વોવામટી યાભેળલય ઘનળમાભ પરેટની 
વાભે,ભેઘાણીનગય
રુભન-ં૨૨૨ અળોકભીરની જુનીચારી,અનીર સ્ટાવકભીરની 
વાભે,અનીર યોડ,ફાનુગય,અભદાલાદ.
ફી/૬ ફેથેરક્રુા,વોવામટી ધીયજ શાઉવીંગની ફાજુભા ં
સવધ્ધેળલયી સ્કુરની વાભે,ભણીનગય.અભદાલાદ-૩૮૦૦૦૮ 

જુારારની ચારી નયોડા યોડ ભેમ્કોક્રોસવિંગ ાવે અભદાલાદ 
ભકનન-ં૧૧/૩૯
ઇ/૭,ગલભેંન્ટ ઓરપવવકકોરોની ભેઘાણીનગય,ભીનફજાય વાભે 
,અભદાલાદ-૧૬
ચભનરાર ભશાસખુયાભની ચારી ચનભનયુા ચકરા 
અવાયલા અભદાલાદ.

શ્રી જ્મોર્જ જશોન ચૌશાણ એનેટોભી નલા ૯૬ ક્લાટવક, ડી કોરોનીની ફાજુભાં, બ્રોક ન-ં૩, રૂભ ન-ં
૧૨, અવાયલા, અભદાલાદ

શ્રીભતી ભાણેકફેન એભ. 
ડંયા

ભશેકભ ળાખા વી/૪, ભાધલ ફ્રેટ, શ્માભ ફન્ગરોના ખાંચાભાં આઈ.ઓ.વી 
યોડ, લાડીનાથ ચોકડી, ચાંદખેડા, અભદાલાદ.

૭
+૧
રધુ

વી-૩૦૫ કાંતભ ફ્રેટ વેજયુ , અભદાલાદ.

ગલભેંન્ટ ફી કોરોની વીસલર ાછ બ્રોક્ન-ંઇ રુભન-ં૨૧ 
અવાયલા અભદાલાદ્ 

શ્રીભતી. ગરુાફફેન એ. ફી-બ્રોક ૬૮, અયસલિંદનગય વો. ચલુાણનગયની ફાજુભાં, યાભેિય ભદંીય, 



ચૌશાણ શોસ્ટેર ભેધાણીનગય, અભદાલાદ.
શ્રી મકેુળબાઈ એ. ફુલાય ફી-બ્રોક 

શોસ્ટેર
૬, રક્રષ્ણલાટીકા યો-શાઉવ, યાભેિય ભદંીય વાભે, ભેઘાણીનગય, 
અભદાલાદ

શ્રીભતી રક્ષ્ભીફેન એભ. 
યભાય

ફી-બ્રોક 
શોસ્ટેર

૯/એ, ચામુદંાાકક , નાયોર ળાશલાડી, અભદાલાદ

ળળીકાન્ત એવ. કાડીમા વર્જયી 
સલબાગ

શ્રીનદં ડુપ્રેિ, સળધ્ધેિયી ભાતાજીના ભદંીય ાવે, વી.ટી.એભ. 
યાભોર અભદાલાદ.

શ્રીભતી નભકદાફેન એવ. 
ગપુ્તા

એ-બ્રોક 
શોસ્ટેર

અંફીકા સલજમ વોવામટી, રદક યીધભની ાછ, ન્ય-ુવીલીર, 
ફીમારીભડી, અભદાલાદ

ષુ્ા ી. ફેંકય ેથોરોજી ૨૧, ન્ય ુકૃષ્ણકંુજ વોવામટી, ગામત્રીની ફાજુભાં, કેફેિય 
ભશાદેલની ાવે, વૈજયુ, ફોધા, નયોડાયોડ, અભદાલાદ.



૨૦૩-શયીઓભ કોભપ્રેિ શયીયુા,અભદાલાદ.
૬૫/૫૨૧૫ એ.જી .સ્ટાપ ક્લાટવક ભીનાફજાય 
ાવે ભેઘાસનનગય અભદાલાદ

યાલજી  બ્રોક-૧૦,ડી-૮૧ ાિનાથ ટાઉનળી 
નલાનયોડા,અભદાલાદ.
૩/૬૫ગ ગીયધયનગય ,મસુનસવર સ્ટાપ 
કલાટવક વાશીફાગ અભદાલાદ.
કે.એર.એભ કલાટવક,કે-૭ ફી.કોરોની 
ાવે,અવાયલા,અભદાલાદ.
૧૭,ક્રુશ્ના લાટીકા યો શાઉવ વોવમટી 
નેતાજીનગય બ્રોક્ન-ં૩ વાભે,
ભેઘાનીનગય,અભદાલાદ.
બ્રોક્ન-ં૧૧ ગલભેંન્ટ ઓરપવવક કોરોની 
,ભેઘાણીનગય,ભીના ફજાય વાભે,અભદાલદ-
૧૬

---- ---- ------

જનતાનગય -૦૪ ઓધલ,અભદાલાદ.

બ્રોકન-ં૬૮ રુભન ં૧૬૩૨ એજી સ્ટાપકલાટવક 
ભેઘાણીનગય ભીનાફજાય અભદાલાદ.
અમ્રતુ્રાર કેળલરાર ની ચારી ચભનયુા
અવાયલા,અભદાલાદ.
૨/૮૫ ચલુાણનગય બાગકલયોડ એયોટ 
વોભનાથ ભશાદેલ ભેઘાણીનગય અભદાલાદ.
એ-૭ ઓરપવવક કોરોની 
,ભેઘાનીનગય,અભદાલાદ.
૪૩,ચુલંાયનગય સલબાગ-૨ બાગકલયોડ,
યાભેિભંરદયની ફાજુભા ંઅભદાલાદ.

૪ ૩ ૮૩/૨ કાંતીરારની ચારી જશાંગીય યુા 
અવાયલા સવસલર શોક્સ્ટર વાભે અભદાલાદ.

૨/૩૫ વ્રનુ્દાલન ફ્રેટ,જનયર શોક્સ્ટરની 
વાભે ફાનુગય અભદાલાદ

 , આઇ-૩ ઓપીવવક કોરોની ભીનફજાય 
ભેઘાણીનગય અભદાલાદ.
૧૫૦૧/કેળલ લાઘેરાની ચારી ખાનયુ 
રારફગંરા બ્રબરલાવની ફાજુભા ંઅભદાલાદ 
ન્ય ુભેંન્ટર ફાયી ગલભેંન્ટ ઓપીવવક કોરોની 



ડી-૧ ફી કેટેગયી.

ગલક ફી કોરોની .રૂભન-ં એપ-૩  બ્રોકન-ં 

એપ   વીલીર શોક્સ્ટર ાછ 

અવાયલા.અભદાલાદ-૩૮૮૦૦૧૬

લયવોડા ગાભ,તા.ભાણવા,જજ-ગાંધીનગય

ી-૬૪,ી.એ ક્લાટવક,ભેઘાણીનગય,ટાટા 

નગય વાભે,અભદાલાદ.

૫ ૩ ૧૪-ક્રુષ્ના લારટકા યો.શા,નેતાજી નગય બ્રોક૩ 

ની વાભે,યાભેળલય ચાય 

યસ્તા,ભેઘાનીનગય.અભદાલાદ.૧૬

ઠક્કફાકા નગય ઇંન્ડયા કોરોની યોડ યફાયી 
લાવ અભદાલાદ 

૧૫/૨૫ બ્રોક્ન-ં૬૪ એ.જી કલાટવક 

ગાભ-બ્રરશોડા તા.દેશગાભ જજ.ગાંધીનગય

બ્રોકન-ં૬ કે.એર.એભ કલાટવક સવસલર 

ાછ અભદાલાદ.

૧૯ ૧૮ ભકાનન-ં૨૭ બલવાગય વોવામટી 

ઓભફ્રેટની ાછ,ચાંદખેડા વાફયભતી 

અભદાલાદ.

૦/૧૩ રુદ્ગ્ર એાટૅકભેંન્ટ, 

તરુળીધાભનીફાજુભા,ંયાણી-૩૮૨૪૮૦

ન્ય ુવીલીર શોક્સ્ટર ાછ્,ફી કોરોની 

ફાજુભા નલા ૯૬ કલાટવક,બ્રોકન-ં૩ય રુભન-ં

૮ અવાયલા.અભદાલાદ-૩૮૮૦૦૧૬

૫- ક્રુણલાટીકા વોવામટી,નેતાજીનગયની 

વાભે,યાભેળલય ભરંદય ાવે,

ભેઘાણીનગય,અભદાલાદ.

રુભન-ં૪૩ તરુવીાકક વોવામટી કોતયયુ 

યોડ,નાના બ્રચરોડા,અભદાલાદ
ગોયીમા પ્રોટન ં-૭ ગીતાનગય વોવામટી 

વનાવકેંત વોવામટીની વાભે દેયીમાયા 

ાછ લટલાગાભ અભદાલાદ.



આઇ-૯ ઓરપવવક કોરોની ભેઘાણીનગય 

અભદાલાદ.

ઘનં-૧૩ લારભી ગણનગય વોવામટી,ગામત્રી 

વોવામટી ની ાછ,વમંકુઝ્ 

યોડ,અભદાલાદસ્
જવીફેન .ી.ચૌશાણ વી/૪૦સલબાગન૭ં/ાક્ષ્લનાથ ટાઉનળી નલા 

નયોડા અભદાલાદ

ડી-૬૨ ાક્ષ્લનાથ ટાઉનળી નલા નયોડા 
અભદાલાદ 

વી-૩ ફી કોરોની સવસલર શોક્સ્ટર ાછ્ 

અવાયલા અભદાલાદ.

ફી-૧૫ ગલક ઓરપવય કોરોની ભીનાફજાય 

ાવે ભેઘાણીનગય અભદાલાદ 

રુભન ં-૧૬૨૨/બ્રોકન-ં૬૮ એ.જી કલાટવક 
ભેઘાણીનગય અભદાલાદ

૨/૯૨ મ્યનુીસવર શેલ્થ ્

સ્ટાપકલાટવક,ચામુડંાચાય યસ્તા,નયોડા 

યોડ,અભદાલાદ.

સલબાગ-૯ ભશાલીય સ્મ્રતુી વોવામટી,ઘનં-

એ/૯૪ નલાનયોડા,ાળકલનાથ ટાઉનળી 

ગલભેંન્ટ ફી કોરોની ાછ,

જે-૧૩અવાયલા,અભદાલાદ

રુભન ંફી/૧૦૩ ીકનીક ાકક વોવામટી 

લટલા અભદાલાદ

બ્રોકન ંવી/૨ વયકાયી પોટો બ્રરથો 

પે્રવકોરોની યાની અભદાલાદ

ઘયન ં૭૨૭/૩ મ્ય.ુશેલ્થસ્ટાપકલાટવક 
કાભદાયભેદાન ધોકા ભીર ાવે વાયંગયુ 

અભદાલાદ.
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