Linces holder Engineer's
મ
નં.

લા.નં.

નામ

સરનામા

ફોન નં.

૧

E/16 ભરત શાહ

'ચૈત ય' ૧૬-૧૭ પંચનાથ લોટ, રાજકોટ

૨

E/30 દવરાજ પી. દ ગા

'મા ૃછાયા' ૮- કવડાવાડ , રાજકોટ

૩

E/31 ભરતભાઇ

'આ માશાંિત', ૩

૪

E/41

૫

E/59 અિ ન લ
ુ સીભાઇ પરસાણા

૨/૬ દવાનપરા, રાજકોટ

૬

E/71 નર

૨૩૬/ રોયલ કો લે , ઢબર રોડ, ભાડલા પે ોલપંપ પાસે, રાજકોટ

૭

E/73 દનેશભ
ં ાઇ રવ ભાઇ પટલ

૨૩૬/ રોયલ કો લે , ઢબર રોડ, ભાડલા પે ોલપંપ પાસે, રાજકોટ

૮

E/79 અ લ
ુ ભાઇ એચ

૮- ભ કતનગર સોસાયટ ,

૯

E/80 સંજય મ ઠ યા

૧૦

E/84 અમીશ ગર બા

૧૧

E/88

૧૨

E/90 નલીન ુ માર મન ખ
ુ લાલ વાધેલા

૧૩

E/91 િવ લ
ુ એસ. સંધવી

૯- ટલ ગ એપાટમે ટ -, જવાહર રોડ, રાજકોટ

૧૪

E/95 િનલેશ ભો ણી

૧- ુ રા લોટ, 'આશીરવાદ', રાજકોટ

.

બાસણા

બા

કડવા લોટ રાજકોટ

થમ માળ, રાધા ચે બર, એ ોન િસનેમા સામે, સરદારનગર સકલ,

શ પટલ

રાજકોટ

ુ માર માવ ભાઇ ભોરણીયા

ની

.ક. સોરઠ યા

તે

િનવાસ, રાજકોટ

૧૧૨, યોગી ટાવર, મોટ ટાંક રોડ, રાજકોટ
'અવીજ' કલાશ નગર કાલાવડ રોડ, રાજકોટ
ૃદાવન વેકર યા રોડ, રણછોડનગર સોસાયટ , રાજકોટ
ગોપાલ ૃ પા', ૬- મનહર લોટ, બાલા

એપાટમે ટ પાસે મંગળા

રોડ, રાજકોટ

Linces holder Engineer's
મ
નં.

લા.નં.

નામ

સરનામા
પટલ એસોસીયેટસ, ૩૮- ટાર શોપ ગ સે ટર, ૨૦-

ફોન નં.
ુ

૧૫

E/103 ચેતના હાસલીયા

૧૬

E/110 રમણીક રાઠોડ

૧૭

E/112 ક ર ટ એમ ડોડ યા

૧૮

E/118 ધમ

૧૯

E/119 સંજય મહતા

ગાય ી કો લેક , ડો. યા ીક રોડ રાજકોટ

૨૦

E/123 સંજય રાઠોડ

૪૦૪- અ રા ચે બર, રાજ ત
ુ પરા મેઇન રોડ, રાજકોટ

૨૧

E/127 એન. આર. સગપર યા

૨૨

E/129 મનીસ પારલીયા

૨૦૭-

૨૩

E/130 નરશ ધેડ યા

૨૦૧- િશવમ કો લેક

૨૪

E/132 સંજય રતીલાલ લોઢ યા

૧-લ મી વાડ , '

૨૫

E/134 સંજય

દવ

૨૬

E/135 યોગેશ

ડ
ુ ાસમા

૨૭

E/138 પી ુ પ
ુ ે

ગનાથ,

રાજકોટ
૩૩૯, રોયલ કો લેક

ઢબર રોડ, ભાડલા વાળા પે ોલ પંપ સામે

રાજકોટ

અ ૃતલાલ મીરાણી

પીપળ યા

િસતાપરા

૩૩૯, રોયલ કો લેક

ઢબર રોડ, ભાડલા વાળા પે ોલ પંપ સામે

રાજકોટ
જ
ુ લ' સરદારનગર મેઇન રોડ, રાજકોટ

જ
ુ લ' ૪ સરદારનગર મેઇન રોડ, એ ોન રોડ, રાજકોટ
ી

ૂ ર ા ટાગોર રોડ, રાજકોટ

લ
ુ

ડો. યા ીક રોડ, રાજકોટ
ૃ પા', રાજકોટ

ી ૃ ષણ ુ ંજ ૨ સરદારનગર I.O.C. કો લે ની બા ુ માં રાજકોટ
૪૫- જય ખોડ યાર કોમ. કો લે

૧ લો માળ, રાજ ૂતપરા મેઇન

રોડ, રાજકોટ
૧૩૭-

ુ

સાદ સોસાયટ દોશી હો પીટલ રોડ, રાજકોટ

Linces holder Engineer's
મ
નં.

લા.નં.

નામ

સરનામા

૨૮

E/139 દનેશ માંકડ યા

૧૦૬- અ ૃત કોમ. સે ટર, સરદારનગર મેઇન રોડ, રાજકોટ

૨૯

E/140 બીરન બી શાહ

૧૭/એ પંચનાથ લોટ 'ચૈત ય', રાજકોટ

૩૦

E/141

૧૦૧- અ ર ચે બર રાજ ત
ુ પરા મેઇન રોડ રાજકોટ

૩૧

E/142 પરશ ુ માર મન ખ
ુ લાલ કાલાવડ યા

૨/૨ અ ૃત કોમ. સે ટર, સરદારનગર રોડ, રાજકોટ

૩૨

E/143 હમંતલાલ પોપટલાલ ઉ યા

િવરાણી ચોક રામ ૃ ણ નગર રાજકોટ

૩૩

E/149 ધમશ ુ માર રમેશચં ટાંક

િનમલ', ૨-

૩૪

E/151 ભાવેશભાઇ વેકર યા

નવલનગર-૩ , મવડ મેઇન રોડ, ખોડ યાર ૃ યા , રાજકોટ

૩૫

E/152 ભાવેશ એન પટલ

િવનાયક, ૪- ચ

૩૬

E/157 સંજય ગોપાલભાઇ ઉ યા

૧૦૬- અ રહંત લાઝા

૩૭

E/158 ચં ુ લાલ મોહનભાઇ શીગાળા

૩૩૪- રાજર ન કો લે , ટાગોર રોડ, રાજકોટ

૩૮

E/159 રાકશ ુ માર

૧૦૮, ટાર ચે બસ હર હર ચોક, રાજકોટ

૩૯

E/160 િવર

૪૦

E/162 મનોજ નરહર સાદ રામા જ
ુ

૪૧

E/163 તા ુ ભાઇ ુ માભાઇ શમા

૪૨

E/164

૪૩

E/165 દપક નથવાણી

તે

ટ . રયાણી

મોદરાય શાહ

એમ ગાંધી

ેશ પી ખેરડ યા

સભ-૩

લ
ુ ાબ નગર, રયા રોડ, રાજકોટ

ુ ટ ધામ, પંચવટ સોસાયટ , રાજકોટ
ભ
ુ ાસ રોડ, મોટ ટાંક ચોક, રાજકોટ

ગનાથ લોટ કાલાવડ રોડ, રાજકોટ

હાટક ર મં દરની બા ુ માં બેડ ગેટ ક એમ શેર મા તી એપાટમે ટ,
રાજકોટ
૧૦૫-

ખ
ુ કો લે

ર ગ લેસ હોટલની સામે ૫-મીલપરા રાજકોટ

ી હ ર ક ના િનવાસ, ૧૩- લ મી વાડ , રાજકોટ
૨૧-

હલાદ લોટ જસાણી ટોલીસ ની બા ુ માં રાજકોટ

ફોન નં.

૯૪૨૬૨-૨૦૫૪૭

Linces holder Engineer's
મ
નં.

લા.નં.

નામ

સરનામા

ફોન નં.

ચં માણી ૨- િત પતીનગર હ મ
ુ ાનમઢ ચોકની બા ુ માં રયા રોડ,

૪૪

E/167 મનીસાબેન િનલેશભાઇ શાહ

૪૫

E/169 િપ સ
ુ કાંતીલાલ ખ ખર

૪૬

E/171 દપક ુ માર હર ભાઇ

૪૭

E/172

હતેશ લ મણભાઇ મો રયા

૪૮

E/173

ાગ ભાઇ એન. ધોડાસરા

૪૯

E/175 ભાવેશ ુ માર નવીનચં શાહ

સી ૨૩-૨૪ ઉષા કરણ બી

૫૦

E/176 મહ ભાઇ

ણાભાઇ કાચા

નીલકંઠ, ૬- ગીતાનગર રાજકોટ

૫૧

E/177 ભાવેશભાઇ

ાગ ભાઇ દસાઇ

૩૦૨- સોરઠ લાઝા ભ કત નગર ટશન લોટ નં. ૧૧૦ રાજકોટ

૫૨

E/178 િવશાલ ુ માર કાન ભાઇ ટાટમીયા

૯૮-

૫૩

E/179 િનલેશ વી કાર યા

૪૨- ટાર શોપ ગ સે ટર ૨જો માળ, ૨૦

૫૪

E/180

૩૦૭- અવધ લાઝા મોટ ટાંક ચોક રાજકોટ

૫૫

E/181 રા શ સી કસર યા

આશીયાના', લ મીવાળ મેઇન રોડ, રાજકોટ

૫૬

E/182 અશોક

૩- રાજ ચે બર સોની બ ર રાજકોટ

૫૭

E/184 મહ

બ
ુ ોધભાઇ ક ચૌહાણ

ેમાનંદ આડસરા
બી વડગામા

રાજકોટ
રં જની બ ડ ગ

દવ

૭- લ મીનગર '

પ
ુ ે

રોડ, રાજકોટ
ણ
ુ ાય ૃ પા, રાજકોટ

નાનામવા મેઇન રોડ, કરણપાક સામે, રા.

.ુ કો.કમચાર સોસાયટ ,

લોટ નં. ૯૫ રાજકોટ
કએશન ક સલટ ટ , િવ કમા બી ડ ગ ધટાકરણ મં દરની સામે રયા
સકલ રાજકોટ
માળ, ડો યા ીક રોડ, રાજકોટ

બકા સે ટર રયા સકલ રાજકોટ
ુ

અ ૃત પાક શેર નં.૪, પંચવટ રોડ, રાજકોટ

ગનાથ લોટ રાજકોટ

૯૪૨૬૪-૭૩૩૨૨

Linces holder Engineer's
મ
નં.

લા.નં.

નામ

સરનામા

૫૮

E/185 દ લીપ એસ. લાડાણી

ઉ સવ', ટ .વી શો- મની બા ુ માં કાલાવડ રોડ રાજકોટ

૫૯

E/186

૧૦૬-૧૦૭, માધવ કો લે

૬૦

E/187 સં દપ હર કશન બાખડા

૨૦૧- યાતરા કો લે , ૧૫૦ ટ ર ગ રોડ, રાજકોટ

૬૧

E/188 રા ુ ભાઇ ર ભ
ુ ાઇ વખતેજ

ધનમેર'

૬૨

E/189 રા શ ુ માર વી કણસાગરા

૫૦૨- રામે ર પાક

૬૩

E/190 હમાબેન સી પંડ યા

ઇશા વ યમ'

૬૪

E/191 ચેતન ભગવાન

દવનગર નાનામવા મેઇન રોડ, રાજકોટ

૬૫

E/192

૬૬

E/193 કમલેશ ગોહલ

૬૭

E/194 શૈલેષભાઇ વશરામભાઇ

૬૮

E/195 અશોક દનેશભાઇ જોશી

૬૯

E/196

૭૦

E/197 અમીત

૭૧

E/198 નીતેશ કાંતીલાલ લખલાણી

૨૩૦, સી વર ચે બર ટાગોર રોડ, રાજકોટ

૭૨

E/199 અનીલ એમ ગામી

ભવનાથ પાક-૨ હર ભાઇ ધવા માગ, રાજકોટ

૭૩

E/200 િનશાંત ક. દામોડ યા

શારદાશદન', ૭ કોટકશેર ,

૭૪

E/201 સંજય ભરત ુ માર સીદપરા

ગીર રાજ ૧૯૪, ચં ાપાક સોસાયટ ર ગ રોડ, રાજકોટ

રુ શ માકડ યા

સાયાણી

કાશ ડ . ઉપા યાય

ફોન નં.

ડો. યા ીક રોડ, રાજકોટ

ી ક ના પાક મોરબી રોડ, રાજકોટ
ન
ુ ી. રોડ, રાજકોટ

નક પાક મેઇન રોડ, કાલાવડ રોડ, રાજકોટ

સ ન કો લેક , મંગળા મેઇન રોડ, રાજકોટ
૧૦૭- ગાય ી કો લેક
વીયા

ેશ રમેશચં શાહ
બાવીભાઇ કાલાવડ યા

ડો યા ીક રોડ, રાજકોટ

'રામર ા' ગાય ીનગર મેઇન રોડ રાજકોટ
૨૧૯- સંજય કો લેક , રાજ ૂતપરા રાજકોટ
ેસ ુ ંજ કાલાવડ રોડ, રાજકોટ
૩૦૧-૦૨ લે ડમાક, એ ોન ચોક, ટાગોર રોડ, રાજકોટ

પ
ુ ે

રોડ, રાજકોટ

૯૪૨૬૪-૮૩૬૪૫

Linces holder Engineer's
મ
નં.

લા.નં.

નામ

સરનામા

ફોન નં.

૭૫

E/202 સંજય પરસાણા

૧૧-૧૪ સરદારનગર રાજકોટ

૯૮૨૫૦-૭૬૯૯૯

૭૬

E/203 અ લ
ુ

સોલીટર' ૧લો માળ, પરસાણાનગર મેઇન રોડ, રાજકોટ

૯૮૨૫૦-૭૮૮૪૬

૭૭

E/205 રમેશચં એસ. ફફર

૭૮

E/206 મોહ ત રમેશભાઇ મહતા

૭૯

E/207 આિશષ ડ વેગડ

૩૧૦, હ ર

૮૦

E/208 સતીસ જય ખ
ુ લાલ મહતા

સં ૃ ત' ૨જો માળ, ઇ

૮૧

E/209 પરસોતમ કરશનભાઇ સેજલીયા

૩૦૭-

૮૨

E/210 યેય બી ઠકકર

અપણ જલારામ પે ોલ પંપ પાસે કાલાવડ રોડ, રાજકોટ

૮૩

E/211

પ
ુ ેન મ િુ સહ ગોહલ

૮૪

E/213

ન
ુ ીલ ુ માર રસીકભાઇ ધોળક યા

૮૫

રાજપરા

બંસર સોસાયટ

લોક નં. ૧૬,

ધાનગર મેઇન રોડ, કાલાવડ

રોડ, રાજકોટ
નક પાક મેઇન રોડ, કાલાવડ રોડ, રાજકોટ
ૃિત, મા તર સોસાયટ , રાજકોટ

ગિત કો લેક

થ મેઇન રોડ, પાઠક

ુ લ પાસે, રાજકોટ

૧૫૦ ટ ર ગ રોડ, રાજકોટ
૯૮૨૫૩-૫૩૧૬૬

કલશ કો લે , મનહર લોટ શેર નં. ૮, મંગળા મેઇન રોડ,
રાજકોટ
૧૦૬- આિશષ કોમ. કો લેક , સરદારનગર મેઇન રોડ, રાજકોટ

૯૮૭૯૯-૯૯૫૫૯

E/214 હષદ નરશીભાઇ ગોહલ

િપ ૃ ેમ ૨ ગીતા નગર ગ ડલ રોડ, રાજકોટ

૯૮૨૪૫-૨૯૭૫૨

૮૬

E/215 ષીકશ વીઠલભાઇ વાગડ યા

૨૧૧ આિશષ કોમ. કો લે

૯૮૨૫૬-૦૩૩૮૮

૮૭

E/216 મહ

૧૧૧- તાહર યા કો લેક , અ પ
ુ મ સીનેમા સામે,

૮૮

E/217 િવજય સવ ણી

ુ માર કા તીલાલ સોનૈયા

૩૧૮- તોરલ કો લેક
રાજકોટ

સરદાર નગર મેઇન રોડ, રાજકોટ
મનગર

શા ી મેદાન પાસે એસ.બી.આઇ. બક સામે

૯૮૨૪૨૧૨૫૬૧
૦૮૨૧-૨૨૩૦૩૦૧

Linces holder Engineer's
મ
નં.

લા.નં.

નામ

સરનામા
રાધે યામ ૃ પા'

મ
ુ ન મહશભાઇ પરસાણા

ફોન નં.

ર
ુ લીધર પાક કોઠાર યા ગેઇટની સામે, કોઠાર યા,

૮૯

E/218

૯૦

E/219 ચતન હરશભાઇ ધાડ યા

૯૧

E/220 ક પેશભાઇ પરસોતમભાઇ

૯૨

E/222 અજય ડ .પટલ.

િશ પ એસોસીએટસ રયા રોડ, ક પાણ હાઇ ુ લ ની સામે રાજકોટ

૯૩

E/223

િત પતી સોસાયટ મીની બસ ટ ડ પાસે

૯૪

E/224 ચરાગ દનેશભાઇ રયાણી

૯૫

E/225 ગોિવદ અ ૃતલાલ વાધેલા

૯૬

E/226 ભીખાલાલ મન ખ
ુ ભાઇ પીપળ યા

૯૭

E/227

૯૮

E/228 િનશાંત દનેશભાઇ માકડ યા

૯૯

E/229

૧૦૦

E/230 રા લ
ુ નારણભાઇ મોણપરા

૧૦૧- ઓપરા મ

૧૦૧

E/231 રમણલાલ બી ગોહલ

બી-૧૫ રિવર ન પાક શેર નં. ૧

રુ શ

રાજકોટ

૪- ગીતાનગર વદમાતરમ એપાટમે ટ ની પાસે,

ૂ ુ ળની

પાછળ, ઢબર રોડ, રાજકોટ
વાણી

ખાંટ

કાશ રમેશચં વૈધ

ેશભાઇ મન ખ
ુ ભાઇ રાઠોડ

સ યમ, ૭ બાલ ુ ુ દ સોસાયટ , િનમલા

ુ લ રોડ, રા

ી ફલેટની

બા ુ માં, રાજકોટ

ીરામ, એફ-૮૭ રિવર ન પાક
ચા ડ
ુ ં ા િનવાસ

મમોધ ર
ુ ,

૮૧૨૮૮-૮૮૮૧૩
૦૨૮૧-૨૫૮૧૮૯૮
૯૪૨૬૨-૧૬૧૬૭

મનગર

ન
ુ ી. રોડ, રાજકોટ

ીનગર મેઇન રોડ, સહકાર મેઇન રોડ, રાજકોટ

કમયોગ ૩૨- આ ય બંગલોઝ આ થા રસીડ સી ૧૫૦ ટ ર ગ રોડ,
રાજકોટ
રુ િમલન,

૯૭૨૭૬-૩૪૬૪૮

ન
ુ ી. રોડ,, ફોર ટ િવભાગ ની નસર પાસે, રાજકોટ

૯૮૨૮૦૦૩૬૪૬
૯૮૨૮૨-૦૨૩૮૫
૯૮૨૬૫-૬૧૨૧૩
૯૪૨૭૨-૦૭૪૪૬

આકાશ કો લેક , બીજો માળ, I.C.I.C.I. બકની સામે રાજનગર

૯૫૧૦૦-૨૮૧૯૩,

ચોક, નાનમવા મેઇન રોડ, રાજકોટ
ેશરાજ મીના ી સોસાયટ મેઇન રોડ, નંદા હોલની પાછળ,

૯૪૨૮૪-૬૪૪૮૭

રાજકોટ
ક હોલની સામે ૧૫૦ ટ ર ગ રોડ, રાજકોટ
ન
ુ ી. રોડ. રાજકોટ

૯૯૭૯૦-૧૩૦૦૭
૯૮૨૪૦-૭૧૭૧૭
૯૮૭૯૧-૧૦૭૩૪

Linces holder Engineer's
મ
નં.

લા.નં.

નામ

સરનામા

ફોન નં.

૧૦૨

E/232 પરશ ુ માર લાભશંકર મહતા

૩૧૧-

૧૦૩

E/233 ગૌરવ જયે

૩-

૧૦૪

E/234 તેજપાલ હસ ખ
ુ ભાઇ ગોડા

૧૦૫

E/235 જયેશ અિનલ ુ માર દલાલ

૧૦૬

E/236 િવ લ
ુ ભાઇ એમ. પટલ

િવિનકમ સરદારનગર સોસાયટ , ૬/૭ પટલ બોડ ગ પાસે,રાજકોટ

૮૪૬૦૮૦૭૮૫૪

૧૦૭

E/237

ફલેટ એ/૨,૨૨ યોગે ર પાક સા ુ વાસવાણી રોડ, રાજકોટ

૯૮૯૮૮-૪૬૧૯૭

૧૦૮

E/238 િનલેશ

૭૪,

૯૦૩૩૩-૨૦૫૬૭

૧૦૯

E/239 અિનલ ઉકાભાઇ રામાણી

મોરાર નગર-૧ કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ

૧૧૦

E/240 ધવલભાઇ બી ગ રા

૨૦૧- ક ના કોન આક મોડન ફા ટ ડની સામે ,

૧૧૧

E/241 દિશત િવનોદભાઇ મહતા

૧૧૨

E/204

સોલંક

ેશભાઇ રવ ભાઇ ુ ંજડ યા

તે

ળ
ુ
ભાઇ રામાણી

જગ વન મીરાણી

િુ નકોન લાઝા મોટ ટાંક ચોક રાજકોટ
ભ
ુ ાષનગર

૯૮૨૪૨-૧૧૨૪૯

વ
ુ ફલેટની સામે રયા રોડ, રાજકોટ

૨૦૧- સવેદના-૨ ૧૫૦

ગ રોડ, ગો ડન પાક-૨, રાજકોટ

જલારામ શ કત, ધોલાગીર એપાટમે ટ પાસે, લોડ કો વે ટ
પાસે, આઠવા લાયસ સ,

૯૦૯૯૦-૨૪૭૬૬
૯૭૨૬૧-૭૫૨૨૫
ુલ

રુ ત

ીજો માળ, સ ૃ ધભવન, રાજકોટ

અહમ',

"બરખા",

૯૩૨૮૯-૬૭૬૧૫
ન
ુ ી. રોડ, રાજકોટ

. . હાઉસ પાસે, મોડન ફા ટ ડવાળ શેર જલારામ-૨

ન
ુ ી. રોડ,રાજકોટ
ાગ

સોસાયટ , રયા રોડ, રાજકોટ

૯૭૨૭૭-૪૨૨૦૦

૯૯૦૯૯-૧૪૨૪૨
૮૧૫૪૦૦૦૦૧૩

