
ભાવનગર મહાનગરપા લકાના ુટંાયેલા કોપ રટર ીઓની યાદ -૨૦૨૧ 

વોડ નબંર તથા 
નામ 

મ પદાિધકાર ી ુ ંનામ તથા સરના ુ ં મોબાઇલ નબંર 

૧. 
ચ ા- લસર-નાર  

૧ 

ી કત બાળા હતેશભાઇ દાણીધાર યા          

૬/૩૬-બી, માનસરોવર સોસાયટ , .આઇ.ડ .સી., ચ ા, 
ભાવનગર 

9898150596 

૨ 
ી હરાબેન િવનોદભાઇ ુકડ યા             

૨૮/એ, ચ ુટ સોસાયટ , નાર , ભાવનગર 
9724903504 

૩ 

ી ઉપે િસહ હ ભુા ડુાસમા                     
૬-૩૪-એ,  માનસરોવર સોસાયટ , .આઇ.ડ .સી., ચ ા, 
ભાવનગર 

9376808989 

૪ 

ી કાિંતભાઇ બાવચદંભાઇ ગો હલ             લોટ 
ન.ં૫૧ મહ ર  સોસાયટ , ચ ા-િસદસર રોડ, તપોવન 

ુલની પાછળ, ચ ા, ભાવનગર 

9824505147 

૨. 
ુ ંભારવાડા 

૫ 

ી વષાબેન પકંજભાઇ ઉનાવા                 
લોટ ન-ં૬૫, િશવ શ ત સોસાયટ -૨, હાદાનગર, 

ભાવનગર             
9723792989 

૬ 
ી િવલાસબેન અરિવદભાઇ રાઠોડ              

૨૩૫, અ રપાક, ુ ંભારવાડા, ભાવનગર       
9737655050 

૭ 

ી નરશભાઇ કરશનભાઇ ચાવડા              
ફાજલ બાગ સામે, ૃ ણ િનવાસ સોસાયટ , ુ ંભારવાડા, 
નાર રોડ, ભાવનગર 

9909607071 

૮ 
ી બા ભુાઇ પોપટભાઇ મરે                   લોટ 

ન.ં૪૪-બી, ચા ુડંા ૃપા, અમર સોસાયટ , ુ ંભારવાડા, 
ભાવનગર  

9925919191 

૩. 
વડવા-બ 

૯ 
ી ઉષાબેન કશોરભાઇ ગોહલ                લોક 

ન.ં૬૨૩, િવ લવાડ  ુની, સ ગલીયા, ભાવનગર 
9825761780 
7098737373 

૧૦ 
ી સેજલબને મહશભાઇ ગોહલ            

મહાલ મી િમલની ચાલી, ગોખલે િનવાસ, મ ન.ં૮૧, 

ુ ંભારવાડા, ભાવનગર. 
9327141473 

૧૧ 
ી ઉપે િસહ મિસહ ગો હલ                    

મ ન.ં૬૦૧/૫૯૯, ુ ની િવ લવાડ ,  ચા ુડંા ૃપા, પે ોલ 
પપંની પાછળ, ભાવનગર. 

9428181832 

૧૨ 
ી લ મણભાઇ મપેાભાઇ  રાઠોડ              

નવ વન સોસાયટ , મેપાભાઇનો બગંલો,  િવ લવાડ , 

ભાવનગર.  
9825117011 



૪. 
કરચલીયાપરા 

૧૩. 
ી નીતાબેન ધમ ભાઇ બારયા                

લોટ ન.ં૧૫૨, મ વી સોસાયટ , ખે ુતવાસ, ભાવનગર 
9825484146 

૧૪. 
ી રતનબેન નરશભાઇ વેગડ                 

ા ણ તલાવડ , બો બે શટલની બા ુમા,ં વાપર  રોડ, 

ભાવનગર. 
7874255446 

૧૫. 
ી ગોપાલભાઇ આણદંભાઇ મકવાણા     

સાઇંઠફળ , રામાપીરના મ ંદર સામે, કરચલીયા પરા, 
ભાવનગર 

9601566956 

૧૬. 
ી ભરતભાઇ નાથાભાઇ ડુાસમા              
લોટ ન.ં૧૭૧, રજ તુ સોસાયટ , ખે ુતવાસ, ભાવનગર. 9601297024 

૫. 
ઉ ર - ૃ ણનગર-

વા 

૧૭. 
ી જ બુને આનદંભાઇ બારયા                 
લોક ન.ં૪/બી, મ ન.ં૮૬, નવા ણ માળ યા, 

આનદંનગર, ભાવનગર. 
8140148611 

૧૮. 
ી શબાના અ ુલવાહ દ ખોખર               
લોટ ન.ં૮૦/એ, વ સ,  ુહર યાળા લોટ, િ ખુી 

હ મુાનની સામ,ે બોરડ ગટે, ભાવનગર. 

 
9727505050 
9601505050 

 

૧૯. 
ી ભરતભાઇ સાજણભાઇ ધુેલીયા     

એલ.આઇ. .૭૧૨, નદં ની, આનદંનગર, ભાવનગર. 
9624330330 

૨૦. 
ી તે ભાઇ ેમ ભાઇ સોલકં              લોક 

ન.ં૩૧/૮૦, ણામી ુલની સામ,ે આનદંનગર, 

ભાવનગર. 
9879121941 

૬. 
પીરછ લા 

૨૧. 

ી મિનષાબેન અિમતભાઇ વાઘેલા             
લોટ ન.ં૩૪, રાધા વ લભ પાક, અ ખલેશ સકલ પાસ,ે 

એરપોટ રોડ, ભાવનગર. 
9773181101 

૨૨. 
ી યોગીતાબને પયકભાઇ િ વદે        

હ મુાન ની દર  સામ,ે ભગાતળાવ, ભાવનગર. 9879190901 

૨૩. 
ી ૃણાલ ુમાર ખાિંતલાલ શાહ                

૪૦૪-નવકાર રસીડ સી, લોટ ન.ં૭૨૧/એ, ક.ક એવ  ુ
રોડ, ભાવનગર. 

9376201563 

૨૪. 
ી દલીપભાઇ નારાયણદાસ જોબન ુ ા 
લોટ ન.ં૩૭/એ-બી, હર યાળા લોટ, તેલઘાણી ક  

પાસ,ે મેઘાણી સકલ, ભાવનગર. 
9427262918 



૭. 
ત તે ર 

૨૫. 
ી હ રાબને હ મતભાઇ વ ુડા                 

ગાધંી કોલોની, સવ ણુ સોસાયટ , િવ ાનગર, 

ભાવનગર. 
9978404454 

૨૬. 
ી ભાવનાબેન ભાવેશભાઇ દવે               

સી/૪૦ ઉષાક રણ લટે, માલતીબનેના દવાખાનંા પાસ,ે 

કા ભા રોડ, ભાવનગર. 
9825212110 

૨૭. 
ી ભરતભાઇ મણીલાલ બારડ             

માળ વાળો ખાચંો, વડવા, વોશ ગઘાટ, ભાવનગર. 
9726230720 

૨૮. 
ી ભાવેશભાઇ મહ ભાઇ મોદ                   

સી-૩૦૨, સ ાટ અશોક એપાટમે ટ, કા ભા રોડ, 

ભાવનગર.  
9825173366 

૮. 
વડવા-અ 

૨૯. 
ી ભારતીબને પકંજભાઇ બારયા              

ુ ની ચૌહાણ ફળ , ખીજડાવાળ  શરે , વડવા, પાનવાડ  
ચોક, ભાવનગર. 

9904440504 

૩૦. 
ી મોનાબને ધમ ભાઇ પારખ                  

લોક ન.ં૫ મચ ટ પાક, પીલગાડનની પાસ,ે ભાવનગર. 
7984647653 

૩૧. 
ી રા શભાઇ પોપટભાઇ રાબડ યા               

૨૦૬, નેહસાગર એપાટમે ટ, લોટ ન.ં૩-૪-૫ 
સરદારબાગ-િનલમબાગ, ભાવનગર. 

9825206747 

૩૨. 
ી રા શભાઇ િવનોદરાયભાઇ પડં ા                 

લોટ ન.ં૫૬૫, ઇ કોન મેગાસીટ , િવ ટોર યા પાક પાસ,ે 

ભાવનગર. 
9427754853 

 
૯. 

બોરતળાવ 
 

૩૩. 

ી મુીબેન સ ંદપભાઇ ગો હલ                    

૧૫, ઝવરેભાઇની વાડ , બાલા હ મુાન મ ંદરની બા ુમા,ં 
દસાઇનગર, ભાવનગર. 

7698572556 
8866411914 

૩૪. 

ી માયાબા અનોપિસહ ઠવા                    

લોટ ન.ં૧૯, ગણેશનગર-૨, ચ ા, ભાવનગર. 9727179245 

૩૫. 
ી જય દપિસહ દલાવરિસહ ગો હલ              

લોટ ન.ં૧૧૮, મીલ  સોસાયટ , ચ ા, ભાવનગર. 9998009007 

૩૬. 
ી અશોકભાઇ પોપટભાઇ બારયા                

લોટ ન.ં૧, મેપાનગર,  ર વે હો પટલ પાછળ, 

ભાવનગર પરા, ભાવનગર 
9824390971 



૧૦. 
કાળ યાબીડ-

સીદસર-અધવેાડા 

૩૭. 

ી વષાબા િવ મિસહ પરમાર                      

૨૩૬, એમાઇ  ટનામે ટ, ૨૬૩૦ ઘોઘારોડ, ગાય ીનગર, 

ભાવનગર. 
9824228017 

૩૮. 
ી શારદાબને નાગ ભાઇ મકવાણા          

બી/૫૧૮, યુનગર, કાળ યાબીડ, ભાવનગર. 9925267457 

૩૯. 
ી ધી ભાઇ ગણેશભાઇ ધામેલીયા     

સીએમ/૪૫૦, ડાયમડં પાક, િવરાણી સકલ પાસ,ે 

કાળ યાબીડ, ભાવનગર. 
9376001545 

૪૦. 
ી પરશભાઇ બળવતંભાઇ પડં ા                

લોટ ન.ંસી/૧૪૩૯, રાધે ૃ ણ સોસાયટ , શરે  ન.ં૧, 

ક.પી.ઇ.એસ., ભાવનગર. 
8530603070 

૧૧. 
દ ણ સરદારનગર 

અધવેાડા 

૪૧. 
ી ભાવનાબેન અિનલભાઇ િ વેદ                

લોક ન.ં૧૪૫, િશવનગર, તળા  રોડ, કાચના મ ંદર 
પાસ,ે ભાવનગર. 

9723231798 

૪૨. 

ી મીનાબેન િવણભાઇ મકવાણા                

લોટ ન.ં૩૧, અ રપાક, આર.ક મગંલમ હોલની સામે, 
ભરતનગર, ભાવનગર. 

9428996918 

૪૩. 
ી મહશભાઇ મ ભુાઇ ઉફ મન ખુલાલ વા     

ી મોમાઇ ૃપા, લોટ ન.ં૭, કૌશ યા પાક િવભાગ-૩, 

ભરતનગર, ભાવનગર. 
9879519171 

૪૪. 
ી કશોરભાઇ મોહનલાલ ુ ખુાણી            

લોટ ન.ં૨૨૮૩/બી, ભાગંલીગેટ,  તળા  રોડ, ભાવનગર. 9375406400 

૧૨. 
ઉ ર સરદારનગર-

તરસમીયા 

૪૫. 

ી ઉષાબેન ક પશેભાઇ બધકેા                   

લોટ ન.ં૧૬૧૫/એ, િવ ાસદન, મોખડા  સકલ, વ તીક 
લેટની બા ુમા,ં ભાવનગર. 

8140441791 

૪૬. 
ી ભાવનાબેન તે ભાઇ સોનાણી              

લોટ ન.ં૨૬, િશવા  પાક, ઘોઘારોડ, ફાિતમા ુલ પાસ,ે 

ભાવનગર. 
9898149684 

૪૭. 

ી ધુાભાઇ ડુાભાઇ ગોહલ                     

લોટ ન.ં૨૩, ૃણાલ ટનામે ટ, ઘોઘારોડ, બાલયોગીનગર 
પાસ,ે ભાવનગર. 

9979434040 

૪૮ 
ી વુરાજિસહ કનકિસહ ગો હલ           

ગાય ીનગર, લોટ ન.ં૨૫૫૯, માતો ી,  િશવા  સકલ, 

ઘોઘારોડ, ભાવનગર. 
9825117210 



૧૩. 
ઘોઘાસકલ-
અકવાડા 

૪૯. 
ી લીનાબેન દનેશભાઇ ગોહલ                  

લોટ ન.ં૨૩૪૮, શહર ફરતી સડક, ભુાષનગર, 
ભાવનગર. 

9426149042 

૫૦. 
ી ૃ ુ લાબેન બનેિસહ પરમાર                  

લોટ ન.ં૨૩૫૧-૩, લ મી સોસાયટ ની સામ,ે શહર ફરતી 
સડક, ભુાષનગર, ભાવનગર. 

9879459339 

૫૧. 
ી ુલદ પભાઇ નવીનભાઇ પડં ા               
લોટ ન.ં૩૦, આ થા, મીરાપાક, અખલેશ સકલ પાસ,ે 

સે ટમરે  ુલની પાછળ િશવા  સકલ, ભાવનગર. 
8758754039 

૫૨. 
ી પકંજિસહ ભરતિસહ ગો હલ                  

 લોટ ન.ં૭, ચં મૌલી સોસાયટ , િશવા  સકલ, 
ભાવનગર. 

9879519696 

 

 


