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૧ A/6 વલતં પી. વોરા 
"પાિથવ" ૨, હર હર સોસાયટ , અમીન પાક સામ,ે 
રાજકોટ

૨ A/7 ઠક ર પકંજ વી. 
"અપણ" િન પતી પે ોલ પપં પાસ,ે કાલાવડ 
રોડ, રાજકોટ

૩ A/8 કમલેશ વી. પારખ "વા "ુ, ૨૫-  ુ ગનાથ લોટ, રાજકોટ

૪ A/9 અ ીન સધંવી
"કમ", રામ ૃ ણ નગર મેઇન રોડ, બગીચાની 
સામ,ે રાજકોટ

૫ A/12 કશોર એન. િ વેદ
૧- રામ ૃ ણ નગર, વૈભવ એપાટમે ટ પાસ,ે 
રાજકોટ

૬ A/15 કર ટ ક. ટાકં 
કલામં દર એપાટમે ટ, ૨૭/૩૮  ુ ગનાથ 
લોટ, રાજકોટ

૭ A/18 યશવતં પી.દસાઇ 
વા  ુિવધાન 'નાથ ૃપા', ૨- ગોપાલ નગર, 
રાજકોટ

૮ A/19 મહ  કામદાર 
થાપ ય આક ટકટ, બીજો માળ, સા યમ 

બી ડ ગ, લાખા રાજ લાય ેર  સામ,ે રાજકોટ

૯ A/23 ઇલીયાસ પાનવાલા ૧૬, પચંનાથ લોટ, રાજકોટ

૧૦ A/36 જયેશ અ તભાઇ બ ી
એફ-૧૦૨, રાજ ૃિત એપાટમે ટ, એરપોટ રોડ, 
રાજકોટ

૧૧ A/39 આશીષ ચં ુલાલ મહતા
૩૧૯, બી  માળ, િશવમ કો લે , ડો. યા ીક 
રોડ, રાજકોટ

Linces holder Architect's 
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૧૨ A/46 િનલેશ સચદવ સી-૩૦ ઉષા કરણ, ડો. યા ીક રોડ, રાજકોટ

૧૩ A/53 જવાહર રામ ભાઇ મોર  
ડઝાઇન વકશોપ 'િ ષા' કો લેક , અમીન 
માગ, રાજકોટ

૧૪ A/54 રા શ દવે ભાઇ મહતા
િશવ એપાટમે ટ, રસચ સોસાયટ , યોિતનગર 
ચોક પાસ,ે કાલાવડ રોડ, રાજકોટ

૧૫ A/55 દવેન ખીમાણી
૨૦૧, કપીટલ માકટ , ૨૦- ન  ુ ગનાથ , 
રાજકોટ

૧૬ A/56 િવજય અ તૃલાલ પારખ
ી  સદન, પચંનાથ રોડ, ભગત પેડાવાળા ની 

સામ,ે રાજકોટ

૧૭ A/57 હક ુ ન મન રુલી ભરમાલ 
અભી યકતી', ૫૪-એક ન સોસાયટ , એરપોટ 
રોડ, રાજકોટ

૧૮ A/58 અનીલ જમનાદાસ વડગામા અનીલ' ગાધંી ામ સોસાયટ -૬, રયા રોડ, રાજકોટ

૧૯ A/61 ઇ ર ગેહ  
૩૦૫- આશીષ કો લે , સરદારનગર મેઇન રોડ, 
રાજકોટ

૨૦ A/62 પર ીત યાસ ૩૧૫-ધનરંજની કો લે , ડો. યા ીક રોડ, રાજકોટ

૨૧ A/63 દપેન નરશીભાઇ પટલ િવશાલ' , ૮- મા તર સોસાયટ , રાજકોટ

૨૨ A/64 પરાગ નરોતમ ઉદાણી 
૭-રોયલ પાક, 'મા છૃાયા', નુીવસ ટ  ની 
બા ુમા,ં રાજકોટ

૨૫૮૯૧૬૯
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૨૩ A/65 કશોરચં  ચ રુભાઇ પટલ
૧૧૭-આિશષ કો લેક , સરદાર નગર મેઇન 
રોડ, રાજકોટ

૯૮૨૪૨૧૦૧૭૧, ૫૫૨૨૧૧૨

૨૪ A/67 અલીઅગર સબીરભાઇ ભારમલ
બાલા  કો લે , ૩જો માળ, કશર  હ દ ચોકની 
બા ુમા ંરાજકોટ

૦૨૮૧-૨૨૨૪૬૦૮

૨૫ A/68 નીમીશાબેન કણસાગરા
૮૨- ઓસકાર ટાવર-બી, પાર ત પાટ  લોટની 
બા ુમા,ં ૧૫૦ ટ ર ગ રોડ, રાજકોટ

૯૪૨૬૪-૭૬૯૩૯

૨૬ A/69 ચેતન ુમાર વસતંરાય લખતર યા ૧૦૩- ુબેર કો લેક , ડો. યા ીક રોડ, રાજકોટ
૯૮૨૪૫-૨૧૦૦૦, ૯૮૨૪૩-

૯૧૦૮૧

૨૭ A/70 મયકં હષદરાય લુીયા 
અ રહતં, ૬/૭ મનહર લોટ, મગંળા મેઇન રોડ, 
રાજકોટ

૯૮૭૯૫-૮૭૯૫૧

૨૮ A/72 મૌિતક અશોક ુમાર િમ ી શોભનહાઉસ, લ ડુ વાડ  રોડ, રાજકોટ ૯૮૨૪૯-૦૧૦૦૦૭, ૨૪૬૪૩૦૩

૨૯ A/73 મનીસભાઇ કાતંીલાલ રસાણીયા 
૨૦૭, ગિત કો લેક , ૧૫૦ ટ ર ગ રોડ, 
રાજકોટ

૦૨૮૧-૨૫૮૬૨૧૧

૩૦ A/74 િતક અશોકભાઇ િમ ી ૨૨-ઓમપાક , લીમડાવાળ , રાજકોટ ૯૯૯૮૮-૧૫૮૫૧, ૨૯૨૦૬૧૬

૩૧ A/75 ુર મહ ુમાર સધંવી 
અપણ' આદશ સોસાયટ , ઇ ડ યન ઓઇલ 
પાછળ , રાજકોટ

૯૮૨૫૦-૯૭૨૦૯, ૨૪૪૯૯૬૩

૩૨ A/76 હમલ જયેશભાઇ તબંોલી
અપણ' આદશ સોસાયટ , રસકોષ ની સામ,ે 
રાજકોટ

૯૩૭૪૫-૫૫૦૯૫, ૦૨૮૮-
૨૬૭૦૪૭૬

૩૩ A/77 સુાર મહતા ૨૦/૨૩, ન  ુ ગનાથ અ-૪, મા તી પાક, રાજકોટ ૨૪૮૨૬૪૦
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૩૪ A/78 મૌિતક શશીકાતંભાઇ ીવેદ સી વર એવ ,ુ સ યસાઇં રોડ, રાજકોટ ૨૪૮૧૦૦૦
૩૫ A/79 હમાગં બી  મહતા આશીષ શેર  ન.ં૨ િનમલા રોડ, રાજકોટ ૯૦૯૯૨૦૦૨૦૦, ૨૫૮૩૩૦૩

૩૬ A/80 રુશભાઇ સધંવી
૯- ટલ ગ  એપાટમે ટ, જવાહર રોડ, ' ટાર 
આ કટક ', રાજકોટ

૯૯૨૫૦૦૯૯૮૮, ૩૦૪૨૫૫૫

૩૭ A/81 જતીન વી, પરમાર ૩૧- ઓમેગા કો લે , ૧૨- િવજય લોટ, રાજકોટ ૯૪૨૬૭-૬૪૭૭૮

૩૮ A/82 રાધીકા બા ભુાઇ વધાસીયા
આગમન' ૧૦૨- ુ પકરધામ, રોયલ પાકની 
બા ુમા,ં રાજકોટ

૯૪૨૭૨-૬૯૨૭૦, ૯૮૯૮૮૬૯૧૫૯

૩૯ A/83 વેતાગં રમેશચં  મોનાણી "પચંવટ  સોસાયટ , રાજકોટ
૯૮૨૫૨-૮૭૮૪૮, ૦૨૮૧-

૨૪૫૫૨૬૭

૪૦ A/84 સવમગંલ ક. માવડ યા ી હર , ૧-એ, ભ કતનગર સોસાયટ , રાજકોટ ૦૨૮૧-૨૨૩૩૫૧૭

૪૧ A/85 રિવભાઇ નટવરલાલ રામપર યા
ી રામ, મોહનનગર લોટ ન.ં૨, સો ાનગર 

પાણીના ટાકાની પાસ,ે રયા રોડ, રાજકોટ
૯૭૨૬૮-૧૭૮૧૪, ૦૨૮૧-

૨૪૫૩૭૮૪

૪૨ A/86 ચરાગભાઇ ગીર શભાઇ તતંી ચીતન; ૯- નહ ુ નગર રાજકોટ ૯૯૨૫૩-૧૩૦૧૩

૪૩ A/87 કાિતક રજનીકાતં ગગદવ
આકાર એસો. પચંનાથ મેઇન રોડ, નુીકોન 
લાઝા રાજકોટ

૯૮૨૪૨-૧૧૨૪૯

૪૪ A/88 ધમશ ુમાર પટલ 
રામદવ િનવાસ, અ કા સોસાયટ , એસ.ટ . ૩/૭, 
મવડ  રોડ, રાજકોટ

૯૪૨૯૪-૭૦૭૫૨
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૪૫ A/89 ચૈત ય િવનયચં  િસનહાર ૭૦૧- યશરાજ એપાટમે ટ, નુી. રોડ, રાજકોટ ૯૪૨૬૯-૨૫૮૧૬

૪૬ A/90 આકાશ એમ શાહ 
૩૦૯,અિશષ કો લેક , સરદારનગર મેઇન રોડ, 
રાજકોટ

૯૩૭૪૧-૦૧૦૮૭

૪૭ A/91 િવમલ કાતંીલાલ કોર યા
સી-૨૦૨ ધા ઇ પીર યલ હાઇટસ ર ગ રોડ 
બીગબ ર સામે, રાજકોટ

૯૯૨૫૮૯૧૯૭૩

૪૮ A/92 ચેતન ઉપે ભાઇ પચંોલી
૩૧૯-રોનક કો લેક , ગ ડલ, રોડ, માલવીયા 
વાડ , રાજકોટ

૯૮૨૫૨-૧૩૪૪૮

૪૯ A/93 િનિધ કમલેશભાઇ પારખ
૧૦૩ આલીશાન એપાટમે ટ ઇ દ રા સકલ, પાસે 
રાજકોટ

૯૮૨૫૧-૬૬૬૬૨

૫૦ A/94 િવશાલ હમતલાલ પટોલીયા
આદશ િત પતી પાક નાનામવા મેઇન રોડ, 
રાજકોટ

૯૪૨૭૫-૬૩૯૭૫

૫૧ A/95 ુલદ પિસહ જયદ પિસહ ડોડ યા  
૨૬-એ નુી. કમચાર  સોસાયટ  નુી. રોડ, 
રાજકોટ

૫૨ A/96 વની િતક મી ી
શોભન હાઉસ, ૨- ઓમકાર રસીડ સી , લી ડુ  
વાડ  મેઇન રોડ, રાજકોટ

૯૭૨૭૦-૭૫૯૫૫

૫૩ A/96  િનરવ એસ. ખાટં 
શા ત' ૩૧-ડોકટર સોસાયટ  સનસીટ  ફલેટની 
સામે સા  ુવાસવાણી રોડ, રાજકોટ

૯૯૨૫૮-૯૧૨૯૬

૫૪ A/97 લખન િવર ભાઇ પડંયા 
ી વુને ર  ૃપા ૩- દશનપાક, ગણેશ 

િવધાલયની સામ,ે રાજકોટ
૯૦૩૩૭૩૯૭૬૯

૫૫ A/98 િસ ધાથ રણ તિસહ હરમા
જનતા સોસાયટ , લોક ન.ં ૮૩ ' રણ ત, 
રાજકોટ-

૯૯૨૫૦૭૪૯૩૫

૫૬ A/99 જયદન િવ નાથ વૈ વ ૧૧ સન  ુટાવર, સોલા રોડ, અમદાવાદ ૮૯૮૦૦૦૨૨૭૭
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૫૭ A/100 હા દક દલીપભાઇ પારખ 
અર હતં ૩- પચંાયત નગર લોક ન.ં ૫૨-એ, 
નુી. રોડ, રાજકોટ

૯૮૨૫૨૧૩૯૫૦

૫૮ A/101 મહ ર  મહતા
લોક ન.ં ૫૧ િશવધામ સોસાયટ  િવમલનગર 

મેઇન રોડ, રાજકોટ
૫૯ A/102 શૈણ ક એમ બાટવીયા આ મીયનગર કાલાવડ રોડ, રાજકોટ ૯૫૫૮૫-૮૭૬૮૫

૬૦ A/103 અ પુ દવે 
૪૧- સવ દય સોસાયટ , સરદાર પટલ કકટ 
ટડ યમ, નવ વન અમદાવાદ

૯૭૧૧૦૯૦૮૯૦

૬૧ A/104 રા શભાઇ રામ ભાઇ વસાણી
૬/૩ કોનર નવજયોત પાક ડ અ  ુની 
પાછળ, ર ગ રોડ, રાજકોટ

૯૮૨૫૨-૩૦૭૨૧

૬૨ A/105 નૈસગ  જગદ શભાઇ દવે 
૫૨/૪ ' રુજ' મહાવીર સોસાયટ  િનમલા રોડ, 
રાજકોટ

૮૯૮૦૮-૯૪૩૨૩

૬૩ A/106 કંદપ લુશીભાઇ શાપર યા ષના ૨- િશવાજલંી પાક રયા રોડ, રાજકોટ ૯૮૯૮૯-૫૮૫૫૫
૬૪ A/107 કરન નર ભાઇ  િ વેદ  યુવદંના હસનવાડ  મેઇન રોડ, રાજકોટ ૯૬૬૨૪૩૩૦૦૩

૬૫ A/108 ણવ નરશીભાઇ મેધાણી ૩૧૧- િુન કન લાઝા પચંનાથ મેઇન રોડ, રાજકોટ ૯૪૨૯૪-૩૨૨૪૪

૬૬ A/109 િનરાલી પરશભાઇ ણુાગર યા મા તર સોસાયટ /૮ ૮૦ ટ રોડ, રાજકોટ ૯૭૧૨૯-૩૮૯૫૨

૬૭ A/110 િનરવ નરશભાઇ  ઘડે યા 
૨૫/ મગંલ પાક હ મુાન મઢ ની પાસ,ે રયા 
રોડ, રાજકોટ

૯૦૧૬૯-૧૪૨૩૨

૬૮ A/111 િનિતનભાઇ પારખ 
૨૦૧, 'સાિન ય', ૩/૪ મા તી નગર કોનર, 
એરપોટ રોડ, રાજકોટ

૯૪૨૮૧-૫૬૭૦૦


