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૧

" ામર ભેટયનીટી શેલ્થકેય એર.એર.ી."

૧૫૦ ફૂટ રયિંગ યડ નાગરયક ફેંક વાભે યાજકટ

૨
૩
૪

````ચિન્ભમ```` શસ્પટર
``યાખરીમા શસ્પટર``
્ ઓથોેડીક શસ્પટર

નનભર
મ ા કન્લેન્ટ પકુ ર યડ શનુભાનભઢી િક , યાજકટ
ગીતાભંરદય યડ બસ્તતનગય વકમર ાવે યાજકટ
અક્ષય ભાગમ ભેઇન યડ

૫

અક્ષત ઓથો. શસ્પટર

૮-જન તલ્માણ વવામટી, જન તલ્માણ એાટમભેંટ વાભે, યાજકટ

૬

અક્ષય ઓથોેરડક શસ્પટર

૭

અક્ષય વજીકર શસ્પટર

૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩

અઘેયા ભેટયનનટી એન્ડ વજીકર શસ્પ.
અઘેયા ભેટયનીટી અને વર્જિકર શસ્પટર
અનડકટ શસ્પટર
અનનળ શસ્પટર
અચબરાા ૧૧ ંિનાથ પ્રટ
અભન િીલ્રન શસ્પટર

૧૦ વયદાયનગય યાજકટ
૨જ ભા અનભધાયા કભ. રપગય કરય રેફ ઉય કેનાર યડ
યાજકટ
૨- ંિામતનગય યુનન.યડ યાજકટ
૨૨ નંદરકળય વવામટી
૭ ભનશય પ્રટ નલધાનગય ભેઇન યડ યાજકટ
ડ. યાધાક્રુશ્ણન યડ, યાજકટ
અચબરાા ૧૧ ંિનાથ પ્રટ યાજકટ
૩૭ કયણયા અભીધાયા ફીલ્ડીંગ કેનાર યડ

૧૪

અયશભ આઈ શસ્પટર એન્ડ કનનિમા કેય વેંટય ંિલટી ભેન યડ, રક્ષ્ભી નગય યડ ાવે, યાજકટ

૧૫
૧૬
૧૮

અણ
મ શસ્પટર
આત્ભીમ ચિલ્રન્વ શસ્પટર
આરદત્મ ભેટયનીટી & વજીકર શસ્પટર &
વનગ્રાપી વેન્ટય
આરદત્મ શસ્પટર

૧૯

આરદત્મ શસ્પટર

૨૦
૨૧
૨૨

આનંદ ઓથોેડીક શસ્પ
આનંદ શસ્પટર
આયુ શસ્પટર

૧૫૦રપટ રયિંગયડ યાજ ફેંક ાવે ,યાજકટ
મળયાજ કમ્. યુનન યડ. ંિામત નગય યાજકટ
યાહર
ુ પ્રાઝા, ૧ ર ભા, નલનીત શર વાભે શયીધલા યડ
યાજકટ
૬ ભનશય પ્રટ ખુણ, નલધાનગય ભેઇન યડ, યાજકટ
શનુભાન ભઢીિક ાવે, નનભમરા કન્લેન્ટ યડ, ીજીલીવીએર
કિેયી વાભે, યાજકટ
"ભંગરભ" ૨૫ ન્યુ જાગનાથ યાજકટ
યણછડનગય ૪ , જીલન કભનળિમર ફેંક વાભે યાજકટ
ગંગા કમ્પ્રેક્ષ, નલધાનગય ભેઇન યડ યાજકટ

૨૩

આયુ શસ્પટર

કારાલડ યડ વેન્ટભેયી પકૂર વાભે એવ.ઑ.એવ ાવે યાજકટ

૨૪

આયુભાન નવનજી પ્ર્રા.ચર

ભધુલન ાકમ ૮૦ ફુટ રયિંગ યડ લાલડી યાજકટ

૨૫

આયુષ્મ ફેફી કેય શસ્પટર

શયી છામા કભપ્રેક્ષ, ૧ર ભા,૪ યણછડનગય વવામટી,ર્જજલન
કભળીમર ફેંકની વાભે, કુ લાડલા યડ નજીક, યાજકટ

૨૬

આફૃણી શસ્પટર

૨૭
૨૮
૨૯
૩૦

આયગ્માભ ઓથોેડીક શસ્પટર
આળકા ભેટયનીટી શભ
આનળલામદ પ્ર્સુનત ગૃશ
આનળલામદ ભધુયભ શસ્પટર

૩૧

આશુત ભેટયનીટી એન્ડ વજીકર શપીટર કટે િા નગય ભેઇન યડ કારાલડ યડ યાજકટ

૩૨

આશુત ભેટયનીટી શસ્પટર & વનગ્રાપી
વેંટય

૬-ઢરરયમા નગય ખુણ, ઉનભમા પયવાણ વાભે ગામત્રીનગય ભેઇન
યડ, યાજકટ

૩૩

આપથા પ્ર્સુનત ગૃશ અને વજીકર શસ્પટર

૩૦-૩૯ કયણયા કનય
મ યાજકટ

૩૪
૩૫

આપથા ફાકની શસ્પટર
આપથા ભલ્ટીપેશ્મારીટી શસ્પટર

નલધાનગય ભેઇન યડ , યાજકટ
અલ્કા ાકમ, ૫૦ ફૂટ ભે. યડ, કુ લાડલા યડ, યાજકટ

૩૬

આપથા ભેટયનીટી શભ

` આપથા `, અલ્કાાકમ, ૫૦ ફુટ ભેઇન યડ, કુ લાડલા યડ, યાજકટ

૧૭

શરી વેન્ટ પકુ રની ફાજુ ભાં જમભર યભાય ભાગમ કારાલડ યડ
યાજકટ
નાનાભોલા યડ યાજકટ
જમશ્રી કભમળીમર કમ્. યૈ મા વકમર ાવે યાજકટ.
અભીન ભાગમ યાજકટ
૧૦- યણછડનગય વવા.,

૩૭

ઇલા વુભન્વ શેલ્થ કેય વેન્ટય

નંદી ાકમ ભેઇન યડ, એવ.એન. કે. પકુ ર ાછ, યુનન. યડ, યાજકટ

૩૮
૩૯

ઉદમ ભલ્ટી પેળીમારીટી શસ્પટર,
ઉભા શસ્પ.
ઉભા શસ્પટર ભેરડકર અને વજીકર
આઇવીયુ

ડૉ. ધ્રુલની શસ્પટર વાભે યાષ્રીમ ળાા યડ, યાજકટ
એપરન િક યાજકટ
ભંગરભ શસ્પટર શેરાભાે અભીન ભાગમ કનમય ૧૫૦''યડ
યાજકટ

એકવીડેંટ પેકિય શસ્પટર

"ભણી કુ ંજ ", ચફલ્ડીંગ, કનક યડ, એવ. ટી. ફવ પટેં ડ ાછ્, યાજકટ

૪૦
૪૧

૪૩
૪૪
૪૫
૪૬

એિ.આઇ.લી એઇડ્વ વેન્ટય ૨૮, નળલાનંદ
કમ્. ઢેફય યડ યાજકટ
એન.એભ. નલયાણી લકશાટમ શસ્પટર
એંજર શસ્પટર
ઓભ ઓથોેરડક શપ.
ઓભ ફેફીકેય શસ્પટર

૪૭

ઓભ શપીટર

જીલયાજ ાકમ, અંફીકા ટાઉનળી, નાનાભોલા િક નજીક, યાજકટ

૪૮
૪૯

ઓભ.ઇ.એન.ટી શસ્પટર
ઓભકાય શસ્પટર

૫૦

ઓયેં જ શસ્પટર (ાટમનયળી)

૫૧
૫૨
૫૩
૫૪
૫૫
૫૬

કરયલ ફાકની શસ્પટર
કાભદાય નવીંગ શભ
કારયીમા ભેડીકર નવીંગ શભ
રકલ્રર ફાકની શસ્પટર
રકિંજર નવીંગ શભ
કીનતિ શસ્પટર

૫૭

કેવય ડે કેય તરીનીક

એલયે પટ કમ્રેક્ષ ળાસ્ત્રી ભેદાન વાભે , યાજકટ
લાકાનેય વવા. જાભનગય યડ , યાજકટ
વોયાષ્ટૃ ચિરડૃન શસ્પટર અંદય િથા ભાે યાજનગય િક ાવે
નાનાભલા યડ યાજકટ
નલજ્મત ાકમ વવામટી ભેઇન યડ, યાજકટ
ાયલડી િક, ફેડીયા,યાજકટ.
૨૫- ન્યુ જાગનાથ , યાજકટ
3/4
૧૪ વયદાયનગય યાજકટ
૧ લૈળારીનગય યૈ મા યડ
ધ્રુલનગય ભેઇન યડ, આમ્રારી ાટીપ્રટ વાભે, યૈ મા યડ,
યાજકટ

૫૮

કઠાયી એકવ યે - વજીકર & ભેટયનીટી શભ

૫૯

રિષ્ના પ્ર્સુનત ગૃશ એન્ડ ગામનેક શસ્પટર

૬૦
૬૧
૬૨
૬૩
૬૪
૬૫
૬૬
૬૭

રિષ્ના ભેડીકર નવીંગ શભ
રિષ્ના વજીકર શસ્પટર
રિષ્ના શસ્પ.
ગામત્રી શસ્પટર
ગાંધી ઓથો શસ્પટર
ગકુ ર સુયપેળીમારીટી શપીટર
ગ્રકભા આઇ શસ્પટર
ગ્રફર ગામનેક શપીટર

૨૦૧ ફીજભા ડેકયા પકલેય વાધુલાવલાણી પકુ રની વાભે
વાધુલાવલાણી યડ યાજકટ
નત્રમુતી ફારાજી ભંદીય વાભે , ૧૫૦ફુટ યીંગ યડ, યાજકટ
ઓભ નગય િક ૧૫૦ ફુટ યીંગ યડ, યાજકટ
રિષ્ના શસ્પ. યુનન યડ
વયઠીમાલાડી િક , યાજકટ
વલોદમ વંકુર નલધાનગય ભેન યડ યાજકટ.
ભંગરા ભેઇન યડ, યાજકટ
નલધ્માનગય ભેઇન યડ યાજકટ
ળીલારમ જમ ાકમ યાજનગય િક ાવે ., યાજકટ

૬૮

ઘણીમા પેતિય એન્ડ ઓથોેરડક શસ્પટર

ભંગા યડ રધાલાડ િક , યાજકટ

૬૯

િાઈલ્ડ કેય વેંટય એંડ નીઓનેટર શસ્પટર

એપરન િક, યાજકટ

૭૦

િૈતન્મ ન્યુયવજીકર શસ્પટર

૧૨/૧૪ વયદાયનગય , યાજકટ

૭૧

જનની શસ્પટર

તીરુ તીનગય ળેયી નં. ૪, આનળલામદ કમ્. વાભે, યૈ મા યડ, યાજકટ

૭૨
૭૩
૭૪
૭૫
૭૬

જમ વદગુફૃ શસ્પટર
જળ શસ્પટર
જીલન ધાયા ફાકની શસ્પટર
જીલનધાયા ઓથોેડીક શસ્પટર
જીલયાજાણી ઓથોેડીક શસ્પટર

કયણયા ભેઇન યડ યાજકટ
વંજીલની કમ્. નલધાનગય ભેઇન યડ યાજકટ
ભંગા યડ ૪ ભનશય પ્રટ કનમય
૨૫ ન્યુ જાગનાથ પ્રટ , યાજકટ
યાધાકૃ ષ્ણ યડ યાજકટ

૪૨

૨૮, નળલાનંદ કમ્. ઢેફય યડ યાજકટ
કારાલડ યડ યાજકટ
કાંતા સ્ત્રી નલકાવ ગૃશ વાભે ૧,બસ્તતનગય , યાજકટ
૨૫/૩૪ ન્યુ જાગનાથ યાજકટ
૧૧-કાળી નલશ્વનાથ પ્રટ

નભરયા ભેઇન યડ, યાજકટ

૭૭

જીલયાજાની ભલ્ટી પેળીમારીટી શસ્પટર

ભોંટીટાંકી િક, યાજકટ

૭૮
૭૯

જેઠલાણી ચિલ્રન શસ્પટર
જેઠલાણી શસ્પટર

ગુફૃપ્ર્વાદ િક, યાજકટ
ં
૫ જતળન
પ્રટ યાજકટ

૮૦

ં
જઇન્ટ વિયી શસ્પટર એન્ડ ડેન્ટર ક્તરનનક પલાપ્મ વદન, કૈ રાળલાડી વકમર, જકળન
પ્રટ, યાજકટ

૮૩
૮૪
૮૫

રીનીટી શસ્પટર (અ યુનનટ ઓપ રયફન્ડ
શેલ્થ કેય પ્ર્ા. ચર) .
ઠક્કય મુજી કલ્માણજી ભેભયીઅર વેલા શ્રભ
શપ.
રડલા નલભેન્વ શસ્પટર
રડલાઇન ફન્વમ એન્ડ રભા વેન્ટય
ડીમ્ર વજીકર & પ્ર્સુનત ગ્રુશ

૮૬

ડેલ્ટા ડામગ્નસ્પટક

૮૧
૮૨

નાના ભલા યડ, યાજકટ
૩ ભીરયા ભેઇન યડ યાજકટ
યમર ાકમ ભેન યડ કારાલડ યડ
નલધાનગય ભેન યડ ૬,ભનશયપ્રટ કનમય યાજકટ
૧- લૈળારીનગય
ભશા ૂજાધાભ િક,ફારાજી શૉર ાવે 150-ફૂટ યીંગ યડ યાજકટ.

૧૦૦
૧૦૧
૧૦૨
૧૦૩
૧૦૪
૧૦૫
૧૦૬
૧૦૭

ડ ટાની ભેડીકર નવીંગ શભ એન્ડ શાટૅ
શસ્પટર
ડ. અયનલિંદ એર. નલકાણી
ડ. કળીમા શપ.
ડ. જગદીળ કણવાગયા શસ્પટર
ડ. દળી ઓથોેડીક શસ્પટર પ્ર્ભુદેલા
ઓથોેડીક શસ્પટર
ડ. ાયે ખ શસ્પટર
ડ. ફી ડી શારીમા વજીકર શસ્પટર
ડ. ભશેતા શસ્પ.
ડ. ભદી શસ્પટર
ડ. મજ્ઞેળ ત્રીલેદી નવીંગ શભ
ડ. નલલેક જી યુયરજીકર શપ. તથા
ડામારીવીવ વેંટય
ડ. લી. લી. દુ ધાત્રા શસ્પટર
ડ. ળાશ વજીકર શસ્પટર , પ્ર્ભુ ક્રુા
શસ્પટર
ડ. વંર્જજલ ફી. ટેર યુયરજી વેન્ટય
ડ. પલાભી શસ્પટર
ડ.ગણાત્રા શસ્પટર
ડ.ધકીમા ઓથોેડીક શસ્પટર
ડ.ભાફૃ પેતિય એન્ડ ઓથો શસ્પટર
ડ.યામચુયા શપ.
ઢરયીમા વજીકર શપ.
તેજવ ભેટયનીટી & એન્ડૉપકી

૧૦૮

ત્રીલેદી શસ્પટર

યાજનગય વવામટી ળેયી નં ૫, નાના ભલા ભેઈન યડ, યાજકટ

૧૦૯
૧૧૦
૧૧૧
૧૧૨
૧૧૩
૧૧૪

દતાત્રેમ શસ્પટર
દપત ુય શસ્પટર
રદમા શસ્પટર
રદવ્મભ શસ્પટર
દે લપમ શપીટર
દે લાણી ભેડીકર શસ્પટર
દે લેયા આઇ.લી.એપ. એન્ડ વેન્ટય પય
યીપ્ર્ડતટીલ ભેરડવીન
ધ ઓિીડ શસ્પટર
ધ પેળીમર વિયી શસ્પટર

બસ્તતનગય યે લ્લે પટળન વાભે , યાજકટ
૨૨- જાગનાથ પ્રટ
કઠાયીમા ભેઇન યડ,ગકુ ર ાકમ ાવે યાજકટ.
નલધાનગય ભેઇન યડ , યાજકટ
3 યણછડનગય, ટેરલાડી ાછ, યાજકટ
૨૫ ન્યુ જાગનાથ પ્રટ

૮૭
૮૮
૮૯
૯૦
૯૧
૯૨
૯૩
૯૪
૯૫
૯૬
૯૭
૯૮
૯૯

૧૧૫
૧૧૬
૧૧૭

નલધમાનગય ભેઇન યડ યાજકટ
૪૧૨ નળલભ કમ્રેક્ષ જાગનાથ ભંરદય વાભે માજ્ઞીક યડ
૨૫ જાગનાથ
એપરન નવનેભા વાભે યાજકટ
યાજેન્રપ્ર્વાદ િક િોધયી શાઇપકુ ર િક ાવે યાજકટ
કયણૌ નવિંશજી યડ
વયદાયનગય ભેઈન યડ, યાજકટ
નલધાનગય ભેન યડ
ભોંટી ટાંકી ાવે , યાજકટ
નળલ વદન, ભનશય પ્રટ, ભંગા યડ, યાજકટ
ભંગા ભેઇન યડ યજકટ
૧૦-ભનશયપ્રટ નલદ્યાનગય ભેન યડ યાજકટ
કપતુયફાયડ, િોધયી શાઈપકુ ર િક ાવે યાજકટ
૧ જાગનાથ, યાભક્રુશ્ણ આશ્રભ વાભે, માસ્ગ્નક યડ, યાજકટ
૧૦ યણછડનગય, યાજકટ
ઢેફય યડ, યાજકટ
નલદ્યાનગય ભેઇન યડ યાજકટ
ભટીટાંકી િક વદય યાજકટ
અલધ કમ્. ગુફૃપ્ર્વાદ િક ભેડીકર નયવીંગ શભ
ભોંટીટાંકી િક
૧ જમયાજ પ્રટ યાજકટ

કટે િા િક, કારાલડ યડ, યાજકટ
ભધુયભ શસ્પટર ાવે ઢેફય યડ યાજકટ
૩-રશયા કમ્રેક્ષ, નલધ્માનગય ભે. યડ, યાજકટ

૧૧૮
૧૧૯

ડકટય શાઉવ ૮ યજુતયા
જાગનાથ-૧ જીભખાના ભેન યડ યાજકટ

૧૨૧
૧૨૨
૧૨૩
૧૨૪
૧૨૫
૧૨૬
૧૨૭
૧૨૮

ધ્રુલ પ્રાપટીક વજીકર શસ્પટર
ધ્રુલ વજીકર શસ્પટર યાજકટ
નક્ષત્ર ફાકની શસ્પટર તથા ધનીષ્ઠ
નલજાત ળીશુ વાયલાય કેન્ર
નભન ન્યુયવજીકર નનવિંગ શભ
નલ િેતન શસ્પટર
નલજીલન કમ્યુનીટી કેય વેન્ટય
નલયુગ શસ્પટર
નાગેિા શૉસ્પટર
નનત્મ ચિલ્રેન શસ્પટર
નનનભત ભાત્ર શસ્પટર
નનરકંઠ જનયર શસ્પટર

૧૨૯

નનશીત ફેફી કેય ચિલ્રન શસ્પટર

રક્ષ્ભીનગય ભેઇન યડ, ત્રીશુર િક, નાના ભલા યડ ાવે, યાજકટ

૧૩૦

નેન શસ્પટર

દે લયા ળીંગ કમ્. કઠાયીમા ભેન યડ યાજકટ

૧૩૧

નેફ્રન રકડની શપીટર

3જ ભા, યુનનક શપીટર, ૨૫ ન્યુ જાગનાથ ભેઇન યડ, યાજકટ

૧૩૨
૧૩૩
૧૩૪

કે.કે.લી. શરની ફાજુ ભાં કારાલડ યડ યાજકટ
અકીરા પ્ર્ેવ વાભે, ભટી ટાંકી િક, વદય, યાજકટ
૫ ભનશયપ્રટ રશયા કમ્.,.યાજકટ

૧૩૭
૧૩૮
૧૩૯

ન્યુ નલિંગ લકશાટમ શસ્પટર
ન્યુફગમ સુપ્ર્ાટે ક યાજકટ પ્ર્ા.રી
ન્ય ૂરાઈપ શસ્પટર
યભ ન્યુ ફનમ રિટીકર કેય એન્ડ ચિલ્રન
શસ્પટર
લ્વ શેલ્થ કેય વંિાચરત જીનવીવ
ભલ્ટીપેળીમાચરટી શપીટર
ંિમુખી શસ્પટર
ંડયા ઇ. એન. ટી શસ્પટર
ંડયા શસ્પટર

૧૪૦

ાયણુ વુભન્ં વ શસ્પટર

૧૪૧

૧૪૫
૧૪૬

ાશ્વમ શસ્પટર
ાવાણી વજીકર તથા ભેટયનીટી નવીંગ
શભ
પ્ર્ગનત શસ્પટર
પ્ર્ગતી ભલ્ટી પે, શસ્પટર (અનન્મા ભેડીકર
વનલિવીવ)
પ્ર્મળા વુભન્વ શસ્પટર
પ્ર્ાથન
મ ા શસ્પટર

૧૪૭

ફ્રયે ન્વ શસ્પટર

૧૨૦

૧૩૫
૧૩૬

૧૪૨
૧૪૩
૧૪૪

૧૪૮
૧૪૯
૧૫૦
૧૫૧
૧૫૨
૧૫૩
૧૫૪
૧૫૫
૧૫૬
૧૫૭

ફાકની વજીકર શસ્પ. આળાુયા યડ
યાજકટ
ચફઇંગ ભભ આઈ.લી.એપ & રપટર ભેરડવીન
શસ્પટર
ચફરયથ ગેપર વિયી વેન્ટય
ફી ટી વલાણી કીડ્ની શપીટર
ફી.એ.ડાંગય શસ્પટર
બગત શસ્પટર
બારડીમા શસ્પટર
ભધય કેય શપીટર એન્ડ ભેટયનનટી શભ
ભધુયભ શસ્પટર
ભનન ઈંપટીટયુટ પય પટીરીટી ભેનેજભેંટ
એંડ ટેપટ ટયુફ ફેફી વેંટય

ઢેફય યડ, ભધુયભ શસ્પટર ાવે, યાજકટ
નલધાનગય ભેઇન યડ ૧, યાજ્કટ
કઠાયીમા કરની , ૮૦ ફૂટ યડ, ગયફી િક, યાજકટ
જાભનગય યડ ભયફી શાઉવ વાભે
ભયફીયડ જકાતનાકા ાવે, યાજકટ
ેરભા રિએટીલ િેમ્ફવમ કનક યડ, યાજ્કટ
કારાલડ યડ કે.કેલી શર ાવે
૨૮ કયણયા યાજકટ
80 ફૂટ યડ , ળેઠ શાઈપકુ રની ફાજુ ભા, યાજકટ

ભલડી િકડી ૧૫૦````````યડ યાજકટ
િંદન ાકમ ભે. યડ, ફાા નવતાયાભ િક, યૈ મા યડ, યાજકટ
ભલડી િકડી ાવે ૧૫૦``રયિંગયડ યાજકટ
િોધયી શાઇપકુ ર િક યાજકટ
ભટી ટાંકી િક, યાજકટ
ક્રુનત ચફસ્લ્ડિંગ ૧૦૧ નત્રમુનતિ ફારાજી ભંરદયની ફાજુ ભા ૧૫૦ ફુટ
રયિંગ યડ યાજકટ
િન્રેળ નગય ભેઈન યડ, યાજકટ
૨૯-કયણયા, યાજકટ
નલધ્મા નગય ભેઈન યડ, જવાણી કરેજ ાવે ,યાજકટ
૧૨ ભનશય પ્રટ ભંગરા યડ, યાજકટ
ે ,નલ 80 ફુટ યડ,ુનનત નગય યાજકટ
શ્રી નાથ ેરવ
૫ બસ્તતનગય વવા. યાજકટ
૩- જમ ાકમ, યાજનગય િક, યાભ ક્રુા ડેયી પાભમ ાવે, યાજકટ
આળાુયા યડ
150-ફૂટ યીંગ યડ, ગીયીયાજ શસ્પટર યડ ગીયીયાજ શસ્પટર
વાભે યાજકટ.
ગંગા કમ્પ્રેક્ષ, નલદ્યાનગય ભેઇન યડ, યાજકટ
યુનીલનવિટી યડ, યાજકટ
જાભનગય યડ, આઈ.ઓ.વી. ડે વાભે, યાજકટ
ે નગય ભેઇન યાજકટ
યાજનગય િક િંરળ
શ્રી યા જ કમ્પ્રેક્ષ , 26- કયણયા , યાજકટ
૨૦૧, વન પ્રાઝા, યૈ મા વકમર, યૈ મા યડ, યાજકટ
ઢેફય યડ (વાઉથ) યાજકટ
૨૫ ન્યુ જાગનાથ એપરન િક ાવે, યાજકટ

૧૫૮
૧૫૯
૧૬૦
૧૬૧
૧૬૨
૧૬૩

ભભતા ચિલ્રન શસ્પટર
ભશેશ્વયી આઇ કેય શસ્પટર
ભંગરભ ચિલ્રેન શસ્પટર
ભંગરભ શસ્પટર
ભાથુય શસ્પટર
ભાનવ શસ્પટર
ભાયકણા ચિલ્રન શસ્પ. એન્ડ પીટીકર કેય
યુનનટ

૩૦/૩૯ કયણયા, બાજ કામામરમ વાભે, યાજકટ
ંિનાથ પ્રટ , યાજકટ
ત્રીશુર િક ગામત્રી નગય ભેઇન યડ , યાજકટ
૧૦/૧૧ ભનશય પ્રટ ભંગા ભેઇન યડ યાજકટ
ભમ્ફાવા એલન્યુ ૧૫૦````````રયિંગ યડ યાજકટ
યાભકૃ ષ્ણ નગય નલયાણી િક
લાણીમાલાડી ભેઇન યડ ૮૦, ફૂટ ટિ ળેઠ શાઇપકૂરની વાભે
બસ્તતનગય વકમર ાવે યાજકટ

૧૬૫

ભાયલેર શસ્પટર

ઓભાકમ નંદનલન-૨ વાભે ૪૦ ફૂટ યડ ભલડી ફામાવ યાજકટ

૧૬૬

ભાફૃનત કરીનીક & નનવિંગ શભ

૧૬૭

ભાશી ન્યુફનમ કેય વેન્ટય

વત્મવાંઈ યડ ઉવનાં વવા.ાછ વાગય,િક શેરા નાના ભલા૩
અિીલવમ કમ્. શીરફડમ વાભે નભદ
મ ા ાકમ કનય
મ યાજકટ

૧૬૮

ભાં એન.આઇ.વી યુ. રેલર -૩ કેય શસ્પટર

૧,ભા કરયલ ચિલ્ડૃ ન શસ્પટર નલજ્મત ાકમ ભેઇન યડ યાજકટ

૧૬૯
૧૭૦
૧૭૧
૧૭૨
૧૭૩
૧૭૪

મુરા પ્ર્સુનત ગૃશ તથા નવીંગ શભ
મુપકાન િીલ્રન શસ્પટર
ભેડ કેય એન ક્યય શસ્પટર
ભેરડવિ ભલ્ટી-પેનળમાચરટી શપીટર
ભયી ડામાફીટીવ વેંન્ટય
ભરશરે શસ્પટર

૪,લૈળારીનગય યૈ માયડ યાજકટ
યાભકૃ ષ્ણનગય ભેઇન યડ, યાજકટ
નલદ્યાનાગય ભેઇન યડ યાજકટ.
ઓભનગય, ૧૫૦ ફુટ રયિંગ યડ, યાજકટ
૨૦/૨૫ ન્યુ જાગનાથ યાજકટ
" નનનાદ ", ૧૭- ંિનાથ પ્રટ, યાજકટ

૧૭૫

યુનનક શસ્પટર , યુનનક નનવિંગ શભ પ્ર્ા. રી.

૧૧ યુનનમન વવા., ૨૫ જાગનાથ

૧૭૬
૧૭૭
૧૭૮
૧૭૯

૨૫ ન્યુ જાગનાથ યાજકટ
નલદ્યાનગય ભેન યડ, યાજકટ
માજ્ઞીક યડ, યાજકટ
ભાધલ કમ્. આઇઓવી ડે વાભે જાભનગય યડ યાજકટ

૧૮૭

યુનનક શસ્પટર એન્ડ યીવિમ વેન્ટય
યુયકેય શસ્પટર
યાજ સુય પેળમાચરટી શસ્પટર
યાજકટ જનયર શસ્પટર
યાજકટ દળાશ્રીભાી લચણક ભશાજન રપટ
શસ્પટર
યાજગુરુ શસ્પટર
યાઠડ શસ્પટર
યાધીકા ભેટયનનટી શભ
યાધે નવીંગ શભ
ફૃર શપીટર
ફૃાયે રીમા શસ્પ. વયઠીમા લાડી િક ૮૦ફુટ
યડ
યે ઇન્ફ િીલ્રનવ શસ્પટર

૧૮૮

યે ટીના શપીટર - યલાર આઇ તરીનીક

ઉાવના કભ .,જુ ની કેંન્વય શસ્પટર વાભે, યૈ મા યડ, યાજકટ

૧૮૯
૧૯૦
૧૯૧
૧૯૨
૧૯૩
૧૯૪
૧૯૫
૧૯૬
૧૯૭

યે ડીઅન્વ શસ્પ
રક્ષ્ભી ફાકની શસ્પટર
રાઇપ રાઇન શસ્પ.
રાઇપ રાઇન શસ્પટર
રાઇપકેય ભલ્ટીપેળીમાચરટી શસ્પટર
રેડી કેય નલભેન્વ શસ્પટર
રેન્ડભાકમ શસ્પટર
લઘાવીમા ઓથોેડીક શસ્પટર
લાઇબ્રન્ટ શસ્પટર
લાત્વલ્મ પ્ર્સુનત ગૃશ અને સ્ત્રી યગની
શસ્પટર
નલજમ લછયાજાની ભેભયીમર શસ્પટર

યણછડનગય ભેન યડ યાજકટ
ઓેર પ્રાઝા અક્ષય ભાગમ ,યાજકટ
વદગુફૃ તીથમધાભ વાભે યૈ મા યડ યાજકટ
ટેરનગય વવામટી, ૪૦ ફૂટ યડ, ૧૫૦ ફૂટ યડ, યાજકટ
કુ લાડલા યડ યાજકટ
૬૩, ભંગર ાકમ, યૈ મા યડ, યાજકટ
એપરન િક , યાજકટ
૩ નલધાનગય ભેઇન યડ, યાજકટ
ઉત્વલ ાકમ, વાધુ લાવલાણી યડ, યાજકટ

૧૬૪

૧૮૦
૧૮૧
૧૮૨
૧૮૩
૧૮૪
૧૮૫
૧૮૬

૧૯૮
૧૯૯

કઠાયીમા નાકા , યાજકટ
વદગુરુ આશ્રભ િક, કુ લાડલા યડ , યાજકટ
િોધયી શાઇપકુ ર વાભે
યાધીકા ભેટયનીટી શભ કારાલડ યડ, યાજકટ
૧૫૦````યડ યૈ મા વકમર ેરર ં વાભે યાજકટ
ભલડી ફામાવ યડ, યાજકટ
વયઠીમા લાડી િક ાવે ૮૦ફુટ યડ
જરાયાભ-૧, ળેયી નં. ૩, યુનનલનવિટી યડ, યાજકટ

કયણયા ૨૭ યાજકટ
૧૩/૩ જાગનાથ પ્રટ યાજકટ

૨૦૦

નલરદત શસ્પટર એન્ડ આઇ.વી.યુ.

કણવાગયા શસ્પટર ચફલ્ડીંગ ૩-જા ભાે એપટૉન િક યાજકટ

૨૦૧
૨૦૨
૨૦૩
૨૦૪
૨૦૫

નલયાજ રિટીકર કેય યુનનટ
લેરકેય શસ્પટર
વ્માવ આંખની શસ્પટર
ળસ્તત એન.આઇ.વી.યુ.
ળાપલંત યુયરજીકર શવનટર

૬-ભનશય પ્રટ
૨૫ ન્યુ જાગનાથ યડ એ.જી ઓપીવ ાછ, યાજકટ
યાજ કમ્રેક્ષ, ફીજ ભા, કયણનવિંશજી યડ યાજકટ
૧૫૦ ફુટ રયિંગ યડ, યૈ મા વકમર
લાત્વલ્મ નલધાનગય ભેઇન યડ, યાજકટ

૨૦૬

ળાંતલન શસ્પટર

નત્રજ ભા વચરટે ય કભ, ૩૦૩ યાભક્રુષ્ણ નગય ભેઇન યડ યાજકટ

૨૦૭

ળાંનત શસ્પટર

ં
ભયફી શાઉવ જતળનપ્રટ
યાજકટ

૨૦૮

ળાંતી ભલ્ટી પેળીમારીટી શસ્પટર

એિ. ી. ેરર ં વાભે, વાધુલાવલાણી યડ, યુનન.યડ યાજકટ

૨૦૯

નળલ ઓથોેરડક એન્ડ રભા વેન્ટય

150-ફૂટ રયિંગ યડ ફારાજી શૉર ાવે ભશા ૂજા ધાભ િક યાજકટ.

૨૧૦

૩,નલદ્યાનગય.નલદ્યાનગય ભેઈન યડ, યાજકટ ૩૬૦૦૦૧

૨૧૨
૨૧૩
૨૧૪
૨૧૫
૨૧૬
૨૧૭

નળલભ ફાકની શસ્પટર
નળલભ ભલ્ટી પેળીમારીપટ શસ્પટર
નળલયા ળે.નં.૧ યૈ માયડ
નળલભ શસ્પટર
નળલભ શસ્પટર
નળલભ શસ્પટર
નળલાની શસ્પટર
નળલારમ
ળીલ શસ્પટર

૨૧૮

શુબ શસ્પટર

૨૧૯
૨૨૦
૨૨૧
૨૨૨
૨૨૩
૨૨૪

શુબભ શસ્પટર
ુ ા વજીકર શસ્પટર
શુશ્ર
શ્માભ ફાકની શપી ભંગર ાકમ ૪/એ
શ્રદ્ધા શપીટર
શ્રધ્ધા શસ્પટર
શ્રી કે.જે.ટેર જનયર શસ્પટર

૨૨૫

શ્રી રિષ્ના શસ્પ. (ફાકની શસ્પ.)

૨૨૬

શ્રી રિષ્ના શસ્પટર & રેફયે ટયી

૨૨૭

શ્રી ગીયીયાજ રાઇપકેય પ્ર્ા. રી.

૨૨૮
૨૨૯
૨૩૦

શ્રી ચિલ્રન શસ્પટર
શ્રી જી.ટી. ળેઠ ઓથો. શસ્પટર
શ્રી નલજીલન ફાકની શપીટર

૨૩૧

શ્રી નલજીલન શસ્પટર

૨૩૨

શ્રી ભશાલીય શસ્પ.

૨૩૩

શ્રી યણછડદાવજી ફાુ િેયીટેફર શસ્પટર શ્રી વદગુફૃ આશ્રભ ભાગમ કુ લાડલા યડ

૨૩૪
૨૩૫

શ્રી યાજ શસ્પટર
શ્રી વત્મભ રિટીકર કેય
શ્રી વયદાય ટેર વશ્મર લેલ્પેય રપટ
વંિાચરત શ્રીભતી આય.ડી. ગાયડી આયગ્મ
બલન

૨૧૧

૨૩૬
૨૩૭

યૈ માયડ શનુભાન ભઢી ાવે યાજકટ
જમનતનગય ભેઈન યડ,કારાલડ યડ, યાજકટ.
યૈ મા યડ છે ડે વદગુફૃ તીથમધાભની વાભે યાજકટ
કૃ ષ્ણનગય ભેન યડ , ગુરુ પ્ર્વાદ િક, યાજકટ
ગુરુકુ ાણીના ટાંકા ાવે ઢેફય યડ, યાજકટ
નળલારમ નલધાનગય ભેન યડ નલયાણી િક યાજકટ
૩૨ કયણયા રકળયનવિંશજી ભેઇન યડ યાજકટ
ભેડીપ્રેતવ ચફલ્ડીંગ, ૨ જ ભા, ૪- ભનશય પ્રટ, નલધ્માનગય
ભેન યડ, યાજકટ
૮૦ફુટ યડ ગયફી િક યાજકટ
કયણનવિંશજી યડ વેન્ટય ઇન્ટ ાવે યાજકટ
નનભમરા કોંલેન્ટ યડ
યાજરદ કમ્.,ેડક યડ, યણછડનગય, યાજકટ
ભલડી ભેઇન યડ, યાજકટ
નનરકંઠ કમ્. ફીજાભાે , કઠાયીમા ભેઇન યડ, યાજકટ
યૈ મા િકડી ઇન્ડીમનઓઇર ેરર ંની વાભે ૧૫૦''રયિંગયડ
યાજકટ
વાધુલાવલાણી યડ યાજેરેવ યાધે રિષ્ન િક વાભે ,યાજકટ
૧૫૦ ફુટ યીંગ યડ નલ જ્મત ાકમ ભેઇન યડ અનભન ભાગમ િપવ
યડ, યાજકટ
યાજનગય િક નાનાભોલા ભેઈન યડ યાજકટ
જાભ ટાલય , યાજકટ
`વંગીતા`, ઢેફય યડ વાઉથ, યાજકટ
ત્રીજ ભા, ઓફીટ ટ્ર્મમ્ કાન્તા નલકાવ ગ્રુશ વાભે, ઢેફય યડ,
યાજકટ
૧૫૦'' રયિંગયડ રિષ્ના .......
ગામત્રીનગય ભેન યડ યાજકટ
૧ યાભકૃ ષ્ણ નગય નલધાનગય યડ
યણછડનગય-૧૦, ાણીના ઘડા ાવે, યાજકટ

શ્રી પલાભીનાયામણ ગુરુકુર વંજીલની શસ્પટર 150-ફૂટ યીંગ યડ,ભલડી િકડી,યાજકટ.

૨૩૮
૨૩૯
૨૪૦
૨૪૧
૨૪૨
૨૪૩
૨૪૪
૨૪૫

શ્રીજી ફાકની શસ્પટર
શ્રીજી શસ્પટર
શ્રીબજર તરીનીક
શ્રીભતી ભંગાફેન ડામાબાઈ કટેિા
શસ્પટર
શ્રેમ શસ્પટર ઇએનટી વજીકર ચિલ્રન
શસ્પટર
શ્રેમવ શસ્પટર
વ.ળા.શ્રી ધભમજીલનદાવજી શસ્પટર
વતનાભ િાઇલ્ડ કેય યુનન. યડ કટેિા િક
ાવે યાજકટ

ંિયત્ન ૨/૧૦૧ નાનાભલા ભેઇન યડ
3-ાયવ વવામટી કનય
મ , નીભર
મ ા કોંલેંટ પકુ ર
ેડક યડ ભીયા ાકમ વવા.
શ્રી ંિનાથ વાલમજનનક ભેરડકર રપટ,રીભડા િક,ંિનાથ ભંરદય,
યાજકટ.
આનંદ ફંગરા િક, ૧- નલરનગય કનમય , યાજકટ
નલધાનગય ભેઇન યડ , યાજકટ
ગોંડર યડ , યાજકટ
યુનન. યડ કટે િા િક ાવે યાજકટ

૨૪૬

વદબાલના શસ્પ. એન્ડ ભેરડકર યીવિમ વેન્ટય ૧૫૦ફુટ રયિંગયડ ગાંધીગ્રાભ યાજકટ

૨૪૭

વનભાન ભલ્ટીપેશ્મારીટી શસ્પટર

૨૪૮

વભન્લમ શસ્પટર

૨૪૯

વભમણ ભેટયનીટી શભ

૨૫૦
૨૫૧

વભણ
મ ભેટયનીટી શસ્પટર
વભમણ શસ્પટર

ુ ી શનુભાન ભંદીય ાવે યાજનગય િક નાનાભલા યડ
સુમમ
મ ખ
યાજકટ
કયણનવિંશજી ભેઇન યડ , યાજકટ
આનંદનગય કલાટય બ્રક નં. ૧૮, નનરકંઠ ટકીઝ વાભે, કઠારયમા
ભે. યડ
લાણીમાલાડી , જરાયાભ િક, યાજકટ
ભાણેક કભ. િેમ્ફય રધાલડ ચરવ િકી ાવે યાજકટ

૨૫૨

વમ્મક રંગ્ળ & િીટીકર કેય શસ્પટર

વન્ભાન શસ્પટર યાજનગય િક, નાનાભલા ભેઈન યડ યાજકટ.

૨૫૩
૨૫૪
૨૫૫

વલોતભ વજીકર શપીટર
વશમગ ફન્વમ શસ્પટર
વશમગ સુય પેળીમારીટી શસ્પટર

રયશ્રભ પ્રાઝા, ભંગા યડ ,યાજકટ
૬ ભનશય પ્રટ નલધાનગય ભેઇન યડ
કટે િા િક યાધીકા શસ્પટર ઉય યાજકટ

૨૫૬

વંકલ્ નનદાન કેન્ર અને તરીનીકર રેફયે ટયી જીઇફી વાભે ઢેફય યડ

૨૫૭
૨૫૮
૨૫૯

ભલડીપ્રટ યાજકટ
ઢેફય યડ ભધુયભ શસ્પટરની ફાજુ ભાં યાજકટ
નળલભ ાકમ, કઠાયીમા ભેઈન યડ, યાજકટ

૨૬૧

વંકલ્ ભેટયનીટી શભ
વંકલ્ શસ્પટર
વંજીલની જનયર શસ્પટર
વંજીલની વજીકર અને ભેટયનીટી શસ્પટર
ભટીટાંકી િક યાજકટ
વંજીલની શસ્પટર

૨૬૨

વાિી વુભન્વ કેય

વન્ભાન શસ્પટર યાજનગય િક નાનાભલા ભેઈન યડ યાજકટ.

૨૬૩

વાધુલાવલાણી શસ્પ.

૨૬૪

વાનનધ્મ િાઇલ્ડ કેય પ્ર્ાઈલેટ ચરનભટે ડ

૨૬૫
૨૬૬
૨૬૭

વામનવ શસ્પટર
વાયથી શસ્પટર
વાથમક શપીટર & આઇ.વી.યુ.

૨૬૮

વાંખરા શસ્પટર

૨૬૯

નવદ્ધી ઓથોેડીક શસ્પટર

૨૭૦

વીજીવ ગેપરવિયી વેન્ટય

ં
૯ ગામકલાડી જતળન
રીવ િકીની ફાજુ ભાં
2 જ ભા, આય. જી.વી. કમ્રેક્ષ, નત્રકણફાગ ાવે, માસ્ગ્નક યડ,
યાજકટ
લેપટગેટ કભરેક્ષ,યૈ મા યડ,150ફૂટ રયિંગ યડ,યાજકટ.
બાલનગય યડ, ખારદબલન ાવે, યાજકટ
યાજનગય િક, નાનાભોલા યડ, યાજકટ
કારાલડ યડ જડ્ડુવ શટે ર ની ફાજુ ભાં એન્જર આકે ડ 1-ભા
યાજકટ.
ડકટય પ્રાજા ચફલ્ડીંગ કપતુયફા યડ યાજકટ
૧-ળસ્તત કરની, ૨૨/૨૫ ન્યુ જાગનાથ યડ, લેરકેય શસ્પટર ઉય,
એ.જી. ઓપીવ ાછ, યાજકટ

૨૭૧

સુબભ શસ્પ. ૮૦ફુટ યડ ગયફી િક યાજકટ ૮૦ફુટ યડ ગયફી િક યાજકટ

૨૬૦

૨૭૨
૨૭૩
૨૭૪
૨૭૫

સુનલધા ભેટયનીટી એન્ડ વજીકર શસ્પ. યુનન.
યડ યાજકટ
વેત ુ વજીકર એન્ડ ભેટયનીટી શસ્પટર
વેન્વીવ શપીટર
વશભ શસ્પટર

ભટીટાંકી િક યાજકટ
કુ લાડલા યડ

યુનનલનવિટી . યડ યાજકટ
રિષ્ના કમ્રેક્ષ ૨૫ ન્યુ જાગનાથ યાજકટ
૧૦ વયદાયનગય, યાજકટ
ભલડી પ્રટ , યાજકટ

૨૭૬

વોમ્મ ભેટયનીટી શસ્પટર

નીભમરા કોંન્લેન્ટ યડ શનુભાન ભઢી િક ાવે,યાજકટ

૨૭૭

વોયાષ્ર ફન્વમ & પ્રાપટીક વિયી વેન્ટય

વંજીલની કમ્રેક્ષ, ફીજા ભાે , નલધ્માનગય ભેઈન યડ, યાજકટ

૨૭૮
૨૭૯

પટરીંગ એડરાઇપ ઇન્ડીમા પ્ર્ા. રી.
પળમ વુભન્વ શસ્પટર

૧૫૦ ફુટ યીંગ યડ, યૈ મા વકમર ાવે, , યાજકટ
૮૫/એ ંિામતનગય યુનન.યડ યાજકટ

૨૮૦

પંદન શસ્પટર

જાનકી ાકમ ગોંધીમા શસ્પટર વાભે , કારાલડ યડ, યાજકટ

૨૮૧
૨૮૨
૨૮૩

પલસ્પતક શસ્પટર
પલપતીક િીલ્રનવ ઓથોેડીક શપીટર
શરયરાર જેિંદ દળી શસ્પટર રપટ

"વયપલતી" , ૨૮, કયણયા, યાજકટ
૨૫ ન્યુ જાગનાથ ભેઇન યડ, ભંગરભ કમ્રેક્ષ, યાજકટ
ભારનલમાનગય ગોંડર યડ યાજકટ

૨૮૪

શયી ઓભ શપીટર

શયીદળન
મ આકે ડ, કઠાયીમા યડ, બ્રહ્માણી શરની ફાજુ ભા, યાજકટ

૨૮૫

શેભાણી શસ્પટર

૨૮૬

શેલ્થ ક્યય શસ્પટર

૨૮૭

શ િીલ્રન શપીટર

બસ્તતનગય વવામટી, યાજકટ
યાજનગય િક, આઇ.વી.આઇ.વી.આઇ. ફેંક વાભે, નાનાભોલા િક,
યાજકટ
િથ તથા ાિભ ભા, શ્રધ્ધા શપીટર કમ્રેક્ષ, ગીયીયાજ
શપીટર ભેઇન યડ, ૧૫૦ ફુટ યીંગ યડ, યાજકટ

