
પાના ન.ં૧ 

વોડ 

નબંર 
વોડ ુ ંનામ નામ સરના ુ ં મોબાઈલ નબંર 

૧. 
ચ ા- લસર-

નાર  

ી કત બાળા હતેશભાઈ દાણીધાર યા 
(નોટર  એડવોકટ) 

ઓફ સ :૧૦૧, મોઢ ર  ચે બસ, .ક.વાળો ખાચો, હાઈકોટ રોડ, ભાવનગર. 9898150596 

ી કલાસબેન શં ભુાઈ મોરડ યા ૭૮૩/બી, િુન.ગઈેટની સામેની શેર , િવજયરાજનગર, ભાવનગર. 9327929393 

ી અરિવદ ચ રુભાઈ ૫રમાર ુ ંભારવાડા સકલ, ગઢચી રોડ, લુાબનગર, ભાવનગર. 7990757857 

ી કાિંતભાઈ બાવચદંભાઈ ગો હલ ચ ા-િસદસર રોડ, મહ ર  સોસાયટ ,  લોટ ન.ં૫૧, ભાવનગર. 9824505147 

ર. વડવા-બ 

   
ી ગીતાબેન ગણેશભાઈ બારયા િવ લવાડ , પચંનાથ મં દર સામે,  લોક ન.ં૭૧૩, પે ોલ પ પ પાસે, ભાવનગર. 7383934335 

9157838483 

ી અઅકભાઈ ભીમ ભાઈ મેણીયા 

( હમતભાઈ)  
ુ ંભારવાડા, માઢ યા રોડ, ભાવનગર. 7878568787 

9879807687 

ી અ  ુલ રહ મ અમીભાઈ ુરશી 

(રહ મભાઈ) 
બીબીડોશીની ુઈ, અમી૫રા, ભાવનગર. 9714872929 

૩. કરચલીયા ૫રા 

ી ગીતાબેન ના ભુાઈ મેર (દ દ ) દાતીયાવાળ  શેર , રાણીકા, પોલીસ ચોક  પાસે, ભાવનગર.  
9904353506 

ી ગ બુને કાનાભાઈ ચૌહાણ 
રામાપીરના મદં ર પાસે, પો૫ટનગર,  

કરચલીયા ૫રા, ભાવનગર. 
9824843845 

ી ઈકબાલભાઈ અ  ુલકાદરભાઈ 

બા સુા (ઈકબાલ આરબ) 
આરબવાડ, રાણીકા, ભાવનગર. 9904950159 

ી કા  તાબને મોહનભાઈ મકવાણા સાઈઠ ફળ , રામાપીરના મં દર સામે, કરચલીયા ૫રા, ભાવનગર. 9714330504 

 
 
 
 



પાના ન.ં૨ 

૪. 
ઉતર 

ૃ  ણનગર 

ી રા બુેન વાભાઈ વા   લોટ ન.ં૧૪૮-ડ , ખે ુતવાસ, ૫૦ વાર યા, ભાવનગર. 9879538575 

ી જ બુને આનદંભાઈ બારયા આનદંનગર,  લોક ન.ં૪બી, મ ન.ં૮૬, નવા ણ માળ યા, ભાવનગર. 8140148611 
9737762323 

ી તે  ભાઈ ેમ ભાઈ સોલકં  
( ભુાઈ સોલકં ) 

 લોક ન.ં૩૧/૮૦ ણામી  ુલની સામે, આનદંનગર, ભાવનગર. 9879121941 

ી ભરતભાઈ સાજણભાઈ ધેુલીયા 
(ભરત ધેુલીયા) 

૬૮૩, "નદં ની હાઉસ" ુની એલ.આઈ. ., આનદંનગર, ભાવનગર. 9624330330 
9426464550 

૫. પીરછ  લા 

ી ઉષાબેન કશનભાઈ તલર  ઉ૫રકોટ, કાળાનાળા, રસાલા ક પ, લાઈન ન.ં૬, મ ન.ં૧૫૬, ભાવનગર. 8690676464 

ી યોગીતાબને ૫યકભાઈ િ વેદ  ભીખાઠકકરની શેર , ભગાતળાવ, ભાવનગર. 9925256169 

ી ુણાલ ુમાર ખાતંીલાલ શાહ 
( ુમાર શાહ) 

૭૨૧/એ/૭૨૨-બી, લોક ન.ં૪૦૪, નવકાર રસીડ સી, ડો.લતાબેન ગોલવલકરની 
બા ુમા, મહ લા કોલેજ, ભાવનગર. 

9376201563 
9426401563 

ી મનહરભાઈ શામ ભઈ મોર  
(મનભા મોર ) 

મા િતનદંન મં દર સામે, પ પવાળો ખાચંો, ભાદવાની શેર , પીરછ  લા, ભાવનગર. 9825504150 

૬. 
ત  તે ર- 

નવાપરા 

ી જ  વીકાબેન દલી૫ભાઈ ગ ડલીયા 
(જ  વીકાબેન ની) 

ડ -૭, ૫રાગ એપાટમે  ટ, ર  બર ફકટર  પાસે, ભાવનગર. 9824450877 

ી પા લબને કર ટભાઈ િ વેદ  
(પા લ િ વેદ ) 

 લોક ન.ં૬-બી, મ ન.ં૧૦૧, ગવમે  ટ કવાટસ, પાનવાડ , ભાવનગર. 9824354019 

ી ક પેશભાઈ રમણીકલાલ વોરા 
(ક પેશ વોરા) 

૩૦૨, અ ભનદંન ફલેટ, એમ. . કોલજે રોડ, િવધાનગર, ભાવનગર. 9824390540 

ી રુશભાઈ બ ભુાઈ ધાધંલીયા 
 

"િશવમ"  લોટ ન.ંર૦,  લા ુ  તકાલયની બા ુમા,ં બારસો મહાદવની વાડ , 
ભાવનગર. 

9825391098 

૭. વડવા-અ 

ી આશાબને રુશભાઈ બદાણી બી-૧૮, ઉષા કરણ ફલેટ, કા ભા રોડ, ભાવનગર. 9898011462 
9725513030  

ી ભારતીબને પકંજભાઈ બારયા વડવા લીમડ  ચોક, ુની ચૌહાણ ફળ ,ભાવનગર. 9904440504 

ી રા શભાઈ પો૫ટભાઈ રાબડ યા 
(રા ુભાઈ રાબડ યા) 

ર૦૬,  નેહ સાગર એપાટમે  ટ, સરદારબાગ, િનલમબાગ, ભાવનગર. 9825206747 
 

ી રા શભાઈ િવનોદરાય પડંયા (દા )ુ ૫૬૫, ઈ  કોન મેગા સીટ , િવકટોર યા પાક સામે, ભાવનગર. 9898055151 

 



પાના ન.ં૩ 

૮. ુંભારવાડા 

ી લીલાબને દવરાજભાઈ ખીજડ યા ૬૦, "કલાસ" માધવ મેડ કલની સામે, હાદાનગર, ભાવનગર ૫રા, ભાવનગર. 9033923392 
7778808007 

ી જયાબને િવણભાઈ ચાવડા શીતળામાની દર  પાસે, નાર રોડ, ુ ંભારવાડા, ભાવનગર. 9879928215 

ી હરશભાઈ રસીકભાઈ મકવાણા ૫૯-બી, ગૌર શકંર સોસાયટ , વેલસ સકલ સામે,  ભાવનગર. 9426211530 

ી ઘન  યામભાઈ િશવાભાઈ ડુાસમા  લોટ ન.ં૯, ગોપાલ સોસાયટ , નાર રોડ, ુ ંભારવાડા, ભાવનગર. 9714371800 

૯. બોરતળાવ 

ી કંચનબેન જયતંીભાઈ રાઠોડ ૪ર૮, મફતનગર, ખોડ યાર ચોક, બોરતળાવ, ભાવનગર. 9824626337 

ી મયાબા અનો૫િસહ ઠવા  લોટ ન.ં૭૦, ગણેશનગર-ર, ચ ા, ભાવનગર. 9727179245 

ી જય દ૫િસહ દલાવરિસહ ગો હલ "ૐ" ૧૧૮, મી   સોસાયટ , ભાવનગર ૫રા, ભાવનગર. 9998009007 
9978765555 

ી અશોકભાઈ પો૫ટભાઈ બારયા 

(બારયા લાઈટ ડકોરશન) 
 લોટ ન.ં૧, મેપાનગર, ર  વે હો પટલ પાછળ, બોરતળાવ, લાલટાકં , ભાવનગર. 9824390971 

૧૦. 
કાળ યાબીડ- 

સીદસર 

ી બીનાબા જયદવિસહ રાય દા સી-એમ-ર૧/એ/૧ર, ગો ુળધામ સોસાયટ , કાળ યાબીડ, ભાવનગર. 9408373777 
9427781481 

ી શારદાબને નાગ ભાઈ મકવાણા બી-૫૧૮, યુનગર સોસાયટ , કાળ યાબીડ, ભાવનગર. 9925267457 

ી ધી ભાઈ ગણશેભાઈ ધામેલીયા  લોટ ન.ં૫, ભગવતીનગર, એસ.એસ. કોલેજ રોડ, .ુસીદસર, તા. .ભાવનગર. 9376001545 

ી ૫રશ બી. પડંયા સી-૧૪૩૯, ક.પી.ઈ.એસ.રોડ, લાદ વાળો ખાચંો, કાળ યાબીડ, ભાવનગર. 8530603070 

૧૧. 

દ ણ-

સરદારનગર 

તરસમીયા 

ી ગીતાબેન મહશભાઈ વા  

(ગીતાબેન વા ) 
મોમાઈ ૃપા,  લોટ ન.ં૭, કૌશ  યા પાક િવભાગ-૩, ભરતનગર, ભાવનગર. 9879040778 

9879519171 

ી દ  યાબેન આ તુોષભાઈ  યાસ 

( દ  યાબેન  યાસ) 
૧રર, િસગલીયા, ૫૦૦- એસઆરએસ, ભરતનગર, ભાવનગર. 9913666466 

ી અિનલભાઈ શશીકા  તભાઈ િ વેદ  

(અનીલભાઈ ઓડ ટ) 
 લોક ન.ં૧૪૬, િશવનગર, તળા  રોડ, ભાવનગર. 9723231798 

ી કશોરભાઈ મોહનલાલ ુ ખુાણી 
 

 લોટ ન.ંરર૮૩/બી, ભાગંલી ગઈેટ, હ લ ાઈવ, તળા  રોડ, ભાવનગર. 9375406400 

 



 
પાના ન.ં૪ 

૧ર. 
ઉતર - 

સરદારનગર 

અકવાડા 

ી ઉિમલાબને તે  ભાઈ ભાલ(ભ ) ૪૬૬, ઈડબ  એુસ, મકાન ન.ં૫૩૧૩-૧૪, હર ઓમનગર, ભરતનગર, ભાવનગર. 9979306913 
9106067566 

ી શીતલબને સજંયભાઈ ૫રમાર લોક ન.ં૨૩, મ ન.ં૬૫૬૫, િશવરંજની સોસાયટ , ગાય ીનગર, ભાવનગર. 9978585977 

ી દનેશભાઈ ડાયાભાઈ ગોહલ 
(ડ .ડ .ગોહલ) 

ઘર : ર૩૪૮, ભુાષનગર, શહર ફરતી સડક, ભાવનગર. 9825137013 

ી વુરાજિસહ કનકિસહ ગો હલ "માતો ી" ઘર ન.ંર૫૫૯, ગાય ીનગર, ઘોઘારોડ, િશવા  સકલ, ભાવનગર. 9825117210 

૧૩. ઘોઘાસકલ 

ી િન બુેન જયિંતભાઈ બાભંણીયા 
(િન બુને બાભંણીયા) (B.SC., B.Ed.) 

 લોટ ન.ં૬૮, ક  યાણનગર, બાલયોગીનગર પાસે, ઘોઘારોડ, ભાવનગર. 9825566302 

ી યો ગતાબેન  નવીનભાઈ પડંયા 
(યો ગતાબને પડંયા) 

 લોટ ન.ં૩૦, "આ  થા" મીરાપાક, એરપોટ રોડ, ભુાષનગર, ભાવનગર. 8758754039 

ી હતેશ ુમાર ફતેિસહ સોલકં  
(BE.Civil) 

૧૦ર, આ ૃિત રસીડ  સી, ૫ટલપાક પાછળ, નુી ડર  રોડ, ભાવનગર. 9737377009 
 

ી અભયિસહ નારણભાઈ ચૌહાણ 
(અભયભાઈ ચૌહાણ) 

૧૫૬ર, બી-૧, દવડ  પાસે, પાણી સકલ,  ભાવનગર. 9925700600 

 


