
SrNo applicationnumber ApplicantName currentAddress Scheme BlockName Floor FlatNo

1 1 પિત નરશ કાિંતલાલ
24, અિ સોસાયટ ,  િુનિસપલ ઓફસની
બા ુમા,ં વેજલ રુ રોડ, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 A 4 401

2 9 ઠ ર ચપંા પૂે ભાઇ
સીબી/11/સી‐4, ડ ઓએસ હા.કોલોની, િવ મનગર, 
ઇ કોન મં દર પાછળ, બોપલ રોડ, અમદાવાદ‐58 Jasmin Greens ‐1 D 1 106

3 17 િસગ રાકશ ર વુશં
એ‐11, ચ ુટ એપાટમે ટ પાટ‐1, બોડકદવ, 
એચ.પી.પે ોલ પપંની પાછળ, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 F 11 1101

4 30 યાદવ રામિસહ સીતારામ
47, લ મી િવજયની ચાલ, િમલન િસનેમાની સામે, 
સરસ રુ, અમદાવાદ‐18 Jasmin Greens ‐2 B 6 602

5 31 રાવળ રા શ ુમાર નટવરલાલ
ચા ુડંા વુન, દ મં દર પાસે, નાયક વાસ, 
સરખેજ ગામ, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 B 2 201

6 34 પટલ આકાશ િવનોદભાઇ
12/13, જહાનવી બં લોઝ‐5,  ાડં ભગવતી, ઔડા
ગાડન પાસે,થલતેજ,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 E 3 303

7 35 પટલ કોમલ િવનોદભાઇ
12/બી જહાનવી બં લોઝ‐5,  ાડં ભગવતી, ઔડા
ગાડન પાસે,થલતેજ,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 F 10 1004

8 38 રાજ તુ પુે િસહ રતનિસહ
બે‐30, ઔડાનગર,  ર ધ‐
એપોટમટં,થલતેજ,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 C 7 702

9 58 કમતગી િવ મ રમેશ
એ‐01,15, િવ મનગર DOS કોલોની, બલી‐
બોપલ રોડ,ઇ કોન સકલ પાસે,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 D 11 1103

10 61 મેવાડા વુ દલીપભાઇ
બી‐12, મનાલીયા પાક એપોટમે ટ,જ ં સ બં લોઝ
રોડ,બોડકદવ,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 D 5 505

11 65 ગજજર આશીષ વીણચં 119,  થુારવાસ, ક યાણ રુા, કલોલ. Jasmin Greens ‐1 H 10 1006

12 252 સી.વી.એસ કાશ રંગા રાવ ચ લાપ લી
એમ/5/55/434, એ. .ઓફ સર વાટસ, 
શા ીનગર, નારણ રુા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 E 8 804

13 261 શાહ ણવ કરણ
1, ઓમ શાિંતવન એપાટમે ટ, 117, આઝાદ
સોસાયટ , આબાવંાડ , અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 B 2 203

14 298 પરમાર અવની જગદ શ
એમ/27/162,  પલ પાક,  ુર બસ ટ ડ પાસે, 
નારણ રુા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 C 9 903

15 299 પટલ િવનોદ ુમાર લચદંદાસ
બી‐13, ચદંન એપા., ક.ક.નગર રોડ, ઘાટલો ડયા, 
અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 B 11 1104

16 315 પટલ ક યપ ીજવ લભદાસ 15/86, િવજય નગર લેટ, નારણ રુા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 F 7 703

Eligible Applicant



17 319 િસસોદ યા લીલાબેન હસ ખુભાઇ
12, ડૉ. લે ર યાની ચાલી, શાહ રુ દરવા
બહાર, ગવમે ટ વેરહાઉસની પાછળ, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 A 2 202

18 320 ડામોર રજનબેન દુાસ એલ‐5‐4/98, શા ીનગર, નારણ રુા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 A 7 706

19 347 ઠાકોર ભાવેશ ભરતભાઇ

લોક ન.100, ઘર ન.1255, ઉદય એપાટમે ટ, 
નારણ રુા ટલીફોન એ સચે જ પાછળ, નારણ રુા, 
અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 H 9 902

20 361 સતવાણી ધીરજ સા રુામ
બી‐23, ભ વર એપોટમે ટ, ુર નારણ રુા, 
અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 F 2 202

21 363 પટલ િનશાતં રમેશચં

75, ગણેશ ાર બગલોઝ, GST  ોસ ગ ુ ચેન રુ
રોડ, નરનારાયણ કો લે  પાસે, ચેન રુ ગામ, 
નવા રાણીપ Jasmin Greens ‐1 A 6 606

22 364 સોની િ યેશ દલીપભાઈ
એફ/34/491, સાગર એપાટમે ટ,  યાસવાડ , નવા
વાડજ, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 H 8 803

23 367 પચંાલ અલકાબેન તે ુમાર 8/5,  ૃ ણ નગર િવ‐1, નવા વાડજ, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 A 8 804

24 369 પ રહાર િવશાલ બસતં ુમાર
/1/1, પ કાર કોલોની, િવજયનગર ુલ સામે, 

નારાયણ રુા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 B 9 902

25 384 રાવલ સજંય કર ટભાઈ
8/43, હ પી હોમ એપાટમે ટ, શા ીનગર, 
નારણ રુા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 G 4 403

26 388 બરાસરા સોભના મોહનલાલ
બી‐31, ભાગવત નગર સોસાયટ ,  લુાબ ટાવર
પાસે, સોલા રોડ, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 B 1 103

27 389 પટલ સિવતાબેન ું ભાઈ 222/વ ચલો વાસ, લાભંા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 E 8 805

28 391 ભાવસાર ભાવીની શેતલ
97/1213, ઉદય એપાટમે ટ, નવરંગ રુા, 
અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 A 11 1101

29 399 મેકવાન બ દ યા શાિંતલાલ 14, રાધા ૃ ણ સોસાયટ , નારણ રુા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 G 9 903

30 401 પટલ બનલબેન હતે
એ‐4, આ ષુણ કો પલે ,  ુર રોડ, નારણ રુા, 
અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 A 2 203

31 413 જનહાની િમગનેશ ુમાર રમણલાલ
એમ‐2, સેકટર‐6, નદં ુમાર સોસા., માધવ બાગ
ફલેટની સામે, િનણયનગર, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 B 2 203

32 431 પટલ મનીષાબેન બાભઇદાસ
11 અદ તી એપાટમે ટ, કશવબાદ વાડ સામે, 
નવાવાડજ અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 E 10 1004

33 444 પટલ અમીત િવનોદચં
ઘર ન‐ં4, કમજયોત સોસાયટ , મીરા બીકા રોડ, 
નારણ રુા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 A 1 104



34 445 શાહ વી ુ મે લુ ુમાર
33, જય મગંલ સોસાયટ , િમરા બડા ુલ રોડ, 
ક પત લેટની સામે, નારણ રુા, અમદાવાદ‐13 Jasmin Greens ‐1 C 12 1201

35 447 વાઢર લીનાબેન અિ ન ુમાર
53,  ુ ખડાનદંનગર સોસાયટ , ગોપી
અ ે ની પાસે, નવા વાડજ, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 F 8 802

36 448 ચાવડા જયમીન જગદ શ

એ‐11, કમશ ત પાક, બાપા સીતારામ ચોક, 
પા નાથ ટાઉનશીપ પાછળ, નવા નરોડા, 
અમદાવાદ‐382346 Jasmin Greens ‐1 D 6 602

37 449 સોની યેશા પરાગભાઇ
એ‐4, અભષેક એપાટમે ટ,  ુર રોડ, નારણ રુા, 
અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 A 12 1201

38 453 નદંા ગૌરવ હર શચં 4, ધનલ મી સોસાયટ , ઘાટલોડ યા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 E 10 1001

39 454 પટલ હતેશ ખોડભાઇ
50,  ીનાથ િનરંજન નગર, જનતા નગર
ોસ ગની બા ુમા,ં ઘાટલોડ યા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 E 1 104

40 455 પટલ ધવલ ુમાર કાિંતલાલ
1/3, અ ુન એપાટમે ટ,  ગિતનગર બસ ટ ડ
પાસે, નારણ રુા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 E 1 106

41 456 પટલ સતીશ ુમાર આ મારામ
15/179, િશવશ ત એપાટમે ટ, અખબારનગર, 
નવા વાડજ, અમદાવાદ‐13 Jasmin Greens ‐1 C 7 701

42 462 ભાવસાર ર ક ન િવણ ુમાર
73/875, કણાવતી એપાટમે ટ‐1, પારસનગર, 
નારણ રુા, સોલા રોડ, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 G 1 103

43 466 પટલ મનહરભાઇ કશવલાલ
6, નરિસહનગર સોસાયટ , રામાપીરનો ટકરો,  ુના
વાડજ, અમદાવાદ‐13 Jasmin Greens ‐2 A 9 905

44 477 પડંયા ગીર શભાઇ રુ ભાઇ
5,  ુ શારદ સોસાયટ , િવજયનગર લેટ પાસે, 
નારણ રુા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 A 1 101

45 483 પટલ હતે  ભોગીલાલ
એ/4, આ ષૂણ કો પલે ,  ુર રોડ, નારણ રુા, 
અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 B 8 802

46 484 પટલ નયન ુમાર કાશીરામભાઇ
33/386,  ીનપાક એપોટમે ટ, સોલા
રોડ,નાર રુા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 A 4 402

47 493 પટલ ભાવેશ ુમાર દશરથભાઇ લો‐6,  ન‐ં26, રાણીપ,પોલીસ લાઇન,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 D 7 705

48 495 રાવલ નયનકાતં રિસકલાલ
મ ન.ં4,  લોક‐િવ, દસ બગંલા ગવમ ટ વાટર, 
લુબાઇ ટકરા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 E 11 1105

49 498 ગ જર હા દક ડ
ઇ‐115,જયંતપાક,આદનાથનગર, મેમનગર, 
ુ ુ ુલ રોડ, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 E 4 404



50 500 ક ાડા અિમત કશોર ુમાર
C/5 વસોયા સોસાયટ , ક ક નગર ોસ રોડ, 
ચાદંલો ડયા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 C 1 103

51 535 પચંાલ અ પેશભાઇ પોપટભાઇ

26/જલારામ સોસાયટ , િવ‐1,લાલ બહા ુ ર
ટ ડયમ પાછળ,બજંરગ સોસાયટ  
પાસે,બા નુગર,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 A 10 1003

52 540 સોલકં  મ રુ બા ભુાઇ
લોક ન.ં2,  મ ન.ં5, "ઇ" કોલોની,  બર િસનેમા
પાસે, બા નુગર, અમદાવાદ‐24 Jasmin Greens ‐2 A 12 1203

53 583 આહર સમ ુબેન પુતભાઇ

લો ન‐129/ મન‐3079,  .ુહા.બોડ, બકા
ચોક,છે લા બસ ટ ડ 
પાછળ,મેઘાણીનગર,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 D 3 303

54 589 જોષી દ ીત હષદરાય
46, નવદ પ પાક
સોસાયટ ,સેજ રૂબોગા,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 D 9 904

55 615 ચૌહાણ પૂે િસહ નારાયણિસહ
એ/18,  યામ સ ાધાર સોસાયટ ,  રુસગર લેટ 
સામે,સ ાધાર ધાટલોડ યા, અમદાવાદ‐380061 Jasmin Greens ‐1 H 4 406

56 616 થાનવી િવણભાઈ સતીષભાઈ
79/1,કંવર ગલી િુન કોપોરશન ઓફ સ પાસે, 
ઠકકરબાપાનગર,નરોડા,અમદાવાદ‐382311 Jasmin Greens ‐1 C 9 902

57 765 પિત શૈલેષભાઈ લાલભાઈ
51,  ાણીિવજય કોલોની
સોસાયટ ,ધાટલોડ યા,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 A 7 701

58 774 ચૌહાણ નદ ુમાર ધુાલાલ
MIG‐211 ક ક નગર (ક ીય કમચાર નગર)
ઘાટલો ડયા,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 E 8 806

59 797 પટલ શૈલેષભાઈ દવ ભાઈ
ઈ/9, હરા ુંજ એપાટમે ટ,પાણીની ટાકં પાસે, 
ધાટલોડ યા,અમદાવાદ‐380061 Jasmin Greens ‐1 C 6 603

60 800 અ વાલ કત ુમાર અનીલ ુમાર
43,શાયોના બં લોઝ પાટ‐1,આર.સી.ટકનીકલ
રોડ,ધાટલોડ યા,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 A 6 605

61 801 અ વાલ લુ ુમાર અનીલ ુમાર
43,શાયોના બં લોઝ પાટ‐1,આર.સી.ટકનીકલ
રોડ,ધાટલોડ યા,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 A 8 806

62 804 રાજ તુ દવે િસહ જસંવતંિસહ
13/અ દુાદવી સોસાયટ , િવ‐1, ન ક
ઘાટલો ડયા ર વે ટશન ,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 C 1 101

63 818 પિત સજંય ુમાર િવઠલભાઈ
એ‐1/21, િનમાણ કો પલે ,આર.સી.ટકનીકલ રોડ, 
ધાટલોડ યા,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 D 8 801

64 820 પટલ પુાલીબેન રમેશચં ્
બી/2, મદંાક ની ફલેટસ,ક.ક.નગર રોડ,ક.ક.નગર 
ે ોલ પપં પાસે, ર ાપાક,અમદાવાદ‐380061 Jasmin Greens ‐1 A 6 604



65 824 ી મૌય ઈ કાશ જલાલ
96,યસ ુંજ સોસાયટ ,ર ાપાક ાભાત
ચોક,ધાટલોડ યા,અમદાવાદ‐380061 Jasmin Greens ‐2 B 10 1001

66 825 યાસ મતા ેશ ુમાર

14,અ દુાદવી સોસાયટ ,િવભાગ‐1,ર વે ટશન
સામે, જગતપાક સો.સા.ની બા ુમા ં
ધાટલોડ યા,અમદાવાદ‐380061 Jasmin Greens ‐1 F 6 603

67 840 રાવલ તારક ક િત ુમાર
ડ ‐308, િવનાયક સીટ લેટ, ચાદંલોડ યા, 
અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 A 4 403

68 841 યાસ િ યેશ ચં કાતં
એ‐22,  કત એપાટમે ટ, શકંરદા હોલની બા ુમા,ં 
ઘાટલો ડયા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 B 7 703

69 842 નાયક હા દક નરશ ુમાર
29, સાબરકાઠંા નાયકનગર સોસાયટ , િનણયનગર 
ડર ીજની સામે, ઘાટલો ડયા, અમદાવાદ‐61 Jasmin Greens ‐1 H 3 306

70 846 બારોટ ભાગવ જગ દશચં
16, યશસાગર સોસાયટ , સ યનારાયણ મં દરની
બા ુમા,ં ઘાટલો ડયા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 D 9 902

71 849 પટલ રોનક મહ ભાઇ
ડ ‐26, િત પિત સોસાયટ ,   ુરાણીપ, તા.સીટ , 
જ.અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 C 7 704

72 855 મોદ  િન કતા રચત
41,  વ તક બં લોઝ િવભાગ‐1, નવી હાઇકોટની 
સામે, પો ટ‐ઘાટલો ડયા, ચાદંલો ડયા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 D 8 804

73 858 પટલ સોનલબેન ગણપતભાઈ ખાડ યા વાસ, ખોરજ,તા. .ગાધંીનગર Jasmin Greens ‐1 G 11 1102
74 866 પટલ ભાિવકાબેન રજનીકા ત ખાડ યા વાસ, ખોરજ,તા. .ગાધંીનગર Jasmin Greens ‐1 G 11 1103

75 867 પરમાર ભુાઈ વશરામભાઈ
451/6, સેકટર ન‐ં6 ચાણકય રૂ  
સોસાયટ ,ધાટલોડ યા,અમદાવાદ‐380061 Jasmin Greens ‐2 A 8 802

76 868 ભાવસાર જયિંતલાલ ઠાલાલ સેકટર‐6/388, ચા કય રૂ ,ધાટલોડ યા,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 A 8 801

77 869 ચૌહાણ ભરતભાઈ રિતલાલ
એ/28, રામે ર પાક,  થમ માળ, શાયોના સીટ ની
બા ુમાં ચાદંલોડ યા,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 G 2 201

78 872 પિત રા લુભાઈ કાં તભાઈ
9/એ ઈ ગવમે ટ સવ ટ સોસાયટ ુ ુ ુળ રોડ
મેમનગર,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 D 2 205

79 874 નાયક કાશ શકંરભાઈ
એફ‐6, શાયોના સીટ  િવભાગ‐4,આર.સી.ટકનીકલ 
રોડ, ચા કય રૂ ,ધાટલોડ યા,અમદાવાદ‐380052 Jasmin Greens ‐1 A 2 205

80 875 પટલ નવીનચં  દુાસ ગામ‐ખોરજ, ખા ડયા વાસ, તા. જ.ગાધંીનગર Jasmin Greens ‐1 C 1 104

81 880 રાવલ તેજશ રુશચં
67/ જગતપાક સોસાયટ , ચાદંલો ડયા ર વે
ટશનની સામે, ઘાટલો ડયા, અમદવાદ Jasmin Greens ‐1 E 9 903



82 881 ઉપા યાય ધારા તપન ુમાર
12, નાર ર બં લોઝ, સં તૃ લેટની સામે, 
ઘાટલો ડયા, અમદાવાદ‐61 Jasmin Greens ‐1 F 4 402

83 1011 મઘાણી હરશ ભગવાનદાસ
એ‐201, િસ ધચ  એપાટમે ટ, િવસત 
પે ોલપપંની સામે, મોટરા, સાબરમતી, અમદાવાદ‐5 Jasmin Greens ‐1 F 9 901

84 1012 પચંોલી વૂ  ભરત ુમાર
21, િ ભોવન પાક, જવાહર ચોક, સાબરમતી, 
અમદાવાદ‐5 Jasmin Greens ‐1 E 11 1102

85 1013 કાપડ યા િવજય લ મણભાઇ
14,  યામ સ ય બં લોઝ, સ મેવ હો પટલ
પાછળ, ચાદંખેડા બસ ટ ડ પાસે, ચાદંખેડા. Jasmin Greens ‐2 B 6 601

86 1033 પરમાર હમાગં હતે ભાઇ

68,  ુ જયભવાની નગર,  બકાપાકની બા ુમા, 
અમરાઇવાડ  પો ટ ઓફસ સામે, અમરાઇવાડ , 
અમદાવાદ‐26 Jasmin Greens ‐2 B 9 903

87 1036 મનવર આિશષ અશોક 4, લ મી પૃા સોસાયટ , ચાદંખેડા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 B 7 701

88 1037 શાહ મનોજભાઇ બા લુાલ
19/151 િવભાગ‐2,  વાતં ય સેનાની નગર, 
ગિતનગર, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 A 6 603

89 1038 સોની રિવદભાઇ િવજયિસહ 887‐ડ ,ર વે કોલોની,સાબરમતી,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 C 8 801

90 1039 શમા ઓમ કાશ દોલતરામ
99,િશ પા સોસાયટ , વ લભ પાક, ડ ‐કબીન
સાબરમતી, અમદાવાદ ‐380019 Jasmin Greens ‐1 A 6 602

91 1047 રાવ બપીન ુમાર હરગ િવદદાસ
એ/143,સવ તમ નગર,જવાહર ચોક,  તુ બગંલા
પાસે,સાબરમિત,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 A 9 904

92 1060 લેઉઆ યોગેશભાઈ ચ રુભાઈ
બી‐4, વન ભા સોસાયટ ,સે લ લ રોડ, 
ભુાષ ીજ,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 E 4 406

93 1065 પરમાર પૃાલચં  બીપીનચં

8, હ રઓમ નગર રો‐હાઉસ ચાદખેડા નગર
પા લકારોડ,ઓર જ મોલ પાછળ પિ મ 
િવભાગ,અમદાવાદ શહર અમદાવાદ‐ 382424 Jasmin Greens ‐1 C 3 303

94 1067 દસાઈ િવશાલ લ મણભાઈ
20,  ેમાવતી સોસાયટ ,ડ ‐
કબન,સાબરમતી,અમદાવાદ‐19 Jasmin Greens ‐1 F 1 102

95 1070 કશવાની જગદ શ હર ઓમ
ન.ં1,જયોિતપાક સોસાયટ ,આશારામ બા ુ
આ મની પાસે, મોટરા,સાબરમતી, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 A 8 802

96 1071 રાજ તૂ સ ાટિસહ ુ ગાચરણિસહ
25,ગોપાલપાક,માયા િસનેમા રોડ, 
ુબેરનગર,અમદાવાદ‐382340 Jasmin Greens ‐1 B 3 302

97 1076 રાજ તૂ િવણિસહ બલવીરિસહ
423/2448,  જુરાત હાઉસ ગ બોડ િવવેકાનદં 
નગર ચાદંખેડા,અમદાવાદ‐382425 Jasmin Greens ‐2 A 10 1001



98 1512 સોલક  િવમલ ુમાર મ સુદન
બી‐12, ગોદાવર નગર િવ ‐2, વાસણા સીટ
સીવીક સે ટરની બા ુમા,ંઅમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 E 4 403

99 1553 ભાવસાર િૃતબેન મહશ ુમાર
2424, વડ કોટડ નો પોળ, હલીમની ખડક , 
શાહ રુ, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐2 B 5 503

100 1585 વાધેલા લ ાબેન દલપતભાઈ
24/821, જનગર , સચીન ટાવર પાસે, 
આનદંનગર રોડ, સેટલાઈટ અમદાવાદ‐380015 Jasmin Greens ‐1 H 3 302

101 1590 સોની નેશ ુમાર અશોકભાઈ
‐504, આ.સી.બી.ઈ લે ડ,  ુ

સી. .રોડ,ગોતા,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 A 8 806

102 1592 વાધેલા દલપતભાઈ છનાલાલ
24/821, જનગર ,ઔડા આવાસ,આનદંનગર
રોડ,સેટલાઈટ અમદાવાદ‐380015 Jasmin Greens ‐1 E 10 1003

103 1609 ઠ ર િવશાલ કનૈયાલાલ
1, તેજધારા બં લોઝ, િવ‐1, આનદંનગર ચાર ર તા
પાસે, સેટલાઇટ, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐2 A 12 1205

104 1614 અનીકર મૌનેશ કાિંતભાઈ

એ‐12 િવશાલા પાક હા.સોસાયટ  જોગે ર
સોસાયટ ની સામે, હાટક ર થી જોગે ર  રોડ, 
અમરાઈવાડ ,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 H 10 1005

105 1615 ગાધંી કતવ જય ુમાર
1,  વ તક ફલેટ, શાિંતનગર સોસા., ઉ માન રુા, 
અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 F 11 1102

106 1623 શાહ મનીષ ચપંકલાલ
103,શૈવલ એવ ુ જવાહરનગર, જલી ચાર
ર તા, વાસણા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 H 3 301

107 1624 ડો ટર ચેતન િવનચં 6/ હમતં ુંજ સોસાયટ , પાલડ , અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 B 11 1103

108 1625 ું ડયા ગર શચં  વસતંભાઇ
એ/4, ધનલ મી સોસા.,બલોલનગર ચાર ર તા
પાસે, રાણીપ, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 E 11 1106

109 1626 શાહ ઋષભ ભરત ુમાર
13/129, િનિધ એપાટમે ટ, શા ીનગર, નારણ રુા, 
અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 B 8 804

110 1627 બારયા જગ વન નારણભાઇ
9, રિવ કરણ સોસા., ગણેશ ુલ પાસે,  ૃ દાવન
ફલેટ સામે, વાસણા, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 E 11 1104

111 1629 અમીન આિશષ ુમાર રમેશચં
12, ઇ દરા પાક સોસા., ડ ‐10 વીમા યોજનાના
દવાખાના સામે, કલાપીનગર Jasmin Greens ‐1 G 10 1004

112 1751 ઐયર વી.કાિતક એસ.વે કર ચલમ
43,  ુ પૃા નગર, અ ુન આ મની સામે, 
ચાદંલો ડયા, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐2 A 9 903

113 1762 શાહ બપીનચં  વાડ લાલ
25/1, બીમાનગર કો.ઓ.હા.સો.લી,ઝાસંીની રાણી‐
સેટલાઇટ રોડ,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 E 9 905

114 1763 િ વેદ  રા ુમાર મગનલાલ
3,મા િત એપાટમે ટ,  ઠાભાઈ પાક બસ ટ ડ
પાસે, નારાયણનગર રોડ,અમદાવાદ‐380007 Jasmin Greens ‐1 D 3 306



115 1767 પડંયા િનણય નવીનચં
એન, 101 ીન સીટ અ ુન આ મ રોડ,િનણય
નગર, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 A 5 501

116 1776 ધમાધીકાર  િવશાલ કુશભાઇ
બી‐11/10, P & T કોલોની, શીવ રંજની સોસાયટ , 
શીવરંજની ોસ રોડ,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 C 4 404

117 1778 િમ ા ચં શ ૃ ણગોપાલ
504,  ારકશ એપાટમે ટ, સરકાર  ટ બુવેલ પાસે, 
બોપલ, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 F 4 404

118 1782 ઓઝા મનન ભરતભાઈ
15, અમી પા એપાટમે ટ,  ેયસ ોિસગ પાસે, 

બાવાડ ,અમદાવાદ‐380015 Jasmin Greens ‐1 C 7 703

119 1787 ઓઝા રિવશ દનેશભાઈ
ડ ‐3. મુેળ ફલેટ, દુર રુા,  બાવાડ ,અમદાવાદ‐
380015 Jasmin Greens ‐1 A 10 1005

120 1790 વણોદ યા દામોદરભાઈ દલ ખુભાઈ
એ/17, ને દ પ સોસાયટ ,વેજલ રુ પોલીસ ચોક
પાસે, વેજલ રુ,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 D 2 202

121 1791 શાહ િતક મહ ુમાર
એ‐303, ધનંજય ટાવર,  યામલ ચાર ર તા, 
સેટલાઇટ,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 B 9 903

122 1793 ઝાલા મહ િસહ દલપતિસહ
69/272,ઈ કોલોની, બર િસનેમા સામે, 
બા નુગર,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 A 1 105

123 1794 ઝાલા ગોપાલિસહ હરિસહ

િુનટ‐2 કવાટર લોકની સામે, દસ બગલા, 
ગવમે ટ ઓફસર કોલોની,  લુબાઈ 
ટકરા, બાવાડ ,અમદાવાદ‐380015 Jasmin Greens ‐1 E 8 803

124 1795 પટલ સૌિમલભાઇ મ ભુાઇ
‐1, બકં મ એપોટમે ટ,આઝાદ સોસાયટ

પાસે, બાવાડ ,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 D 10 1003

125 1799 પટલ મે ધ ુ ુંદભાઈ

1, /એફ,સપન એપાટમે ટ,પાછળ રગ ુજ
સોસાયટ , નારણ રુા ચાર ર તા, અમદાવાદ‐
380013 Jasmin Greens ‐1 E 5 504

126 1800 શાહ તેજસ મહ ુમાર
એ/303,ધનંજય ટાવર,100 ટ રોડ, નદનગર 
યામલ 3 બી રો‐હાસ પાસે, સેટલાઇટ,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 E 7 702

127 1803 શાહ િુમત િવસન

M‐33/390 આસોપાલવ સોસાયટ , મગલમિત
એપોટમે ટ સામે,ટલોફન એ ચે જની બા ુમા,ં 
નારણ રુા,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 H 8 806

128 1805 પડંા અિ ની ુમાર હાનદંા
સી‐7/55, પી.એ ડ.ટ કોલોની, જોધ રુ,અમદાવાદ‐
380015 Jasmin Greens ‐2 A 5 505

129 1806 શાહ િવશાલ દલીપભાઈ
11,સાની ય એપાટમે ટ,આઝાદ સોસાયટ ,કનારા 
બે કની બા ુમાં બાવાડ ,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 C 10 1002



130 1807 રબાર  દનેશભાઇ રણછોડભાઇ
બી‐238, ફા નુ (લ મણ લા) સોસાયટ , જોધ રુ
ગામ, સેટલાઇટ, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐2 A 10 1005

131 1811 િ યન ર ચાડ ફ ક
બી/8 ધ યવાદ એપાટમે ટ,એ.ઈ.સી.કોલોની 
સામે,ધમનગર‐2,સાબરમતી,અમદાવાદ‐380005 Jasmin Greens ‐1 E 6 605

132 1813 કનાડા િ િતબેન અિમતભાઈ
સી‐5, વસોયા પાક પાસે, ક.ક.નગર, 
ચાદલોડ યા,અમદાવાદ‐380061 Jasmin Greens ‐1 F 5 503

133 1818 શાહ ત વી આલાપ
બી‐3, મોરપ છ એપાટમે ટ,નવા શારદા મદં ર
ુલ પાસે, સં વની રોડ, પાલડ , અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 A 10 1006

134 1819 ભ  નયન ગીર શચં

એમ/12/137, લક
એપાટમે ટ,શા ીનગર,નારણ રુા,અમદાવાદ‐
380013 Jasmin Greens ‐1 F 3 304

135 1820 પડંયા ભાગવ િવર ભાઈ

5,ઈ ડસપાક સોસાયટ , દુરવન ની
સામે,સેટલાઈટ રોડ, પીપાની બા ુમા,ંસામે, 
ઈસરો,અમદાવાદ‐380015 Jasmin Greens ‐1 F 7 701

136 1821 પડંયા નૈષ  િવર ુમાર

5, ઇ ડસપાક સોસાયટ ,  દુરવનની સામે, 
સેટલાઇટ રોડ,  પીપાની બા ુમા,ં ઇસરો સામે, 
અમદાવાદ‐15 Jasmin Greens ‐1 H 9 901

137 1824 પારખ કમલેશભાઈ બ ભુાઈ
/8, ગુમ સોસાયટ ,વાસણા બસ ટ ડ

પાસે,વાસણા,અમદાવાદ‐380007 Jasmin Greens ‐1 A 4 402

138 1825 વૈ વ ઉદય ુમાર ઉષાકા ત
સી‐4, બા લુ એપાટમે ટ, એલ કોલોનીની સામે, 

બાવાડ , નહ નગર, અમદાવાદ‐15 Jasmin Greens ‐1 B 12 1202

139 1826 પટલ િવશાલ ચં વદનભાઇ

4, હ ના પાક કો.ઓ.હા.સો.લી. (સદભાવ િવ‐1), 
યામલ પાચંના ખાચંામા,ં  બાવાડ , માણેકબાગ 
પાસે, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 C 6 601

140 1827 મોદ  બર ષ િવનોદચં
80, શીવરંજની સોસાયટ , શીવરંજની ચાર ર તા
પાસે, સેટલાઇટ રોડ, અમદાવાદ‐15 Jasmin Greens ‐1 C 4 403

141 1830 વોરા બપીન ુમાર બા ભુાઇ
ડ ‐34, યશ ટાવર,  યામલ ર તા, વેજલ રુ, 
અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 B 8 802

142 1831 પટલ જતીન ગોિવદભાઇ બી‐124, અમર ટનામે ટ, વટવા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 F 12 1203

143 1832 ચ વુેદ  રિવ નાથ બૈજનાથ
1855/એ/2/1/34, સોના દશન એપાટમે ટ. પટલ
સોસા.,  ુના વાડજ. Jasmin Greens ‐1 A 5 506

144 1847 પટલ કતનભાઇ દવશીભાઇ
32/એ,  ીનાથ સોસાયટ િવ‐2, 
ઘાટલો ડયા,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 A 2 201



145 1860 િતવાર  લીના અ લુ ુમાર

બી‐2/6, મમતાનગર િવભાગ‐1, જમનાનગરની
બા ુમા,ં લાલ બહા ુ ર શા ી ટડ યમ પાછળ, 
બા નુગર, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 A 2 204

146 1867 ગ જર મનોજભાઇ રુષોતમભાઇ
18/212, પારસનગર િવ‐2,સોલા 
રોડ,નારણ રુા,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 A 11 1106

147 1868 પઢર આ નારણભાઇ હ રભાઇ
26/254 એકતા એપોટમે ટ, BRT શા ીનગર
ટ ડ સામે ર ગરોડ‐નારણ રુા,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 D 1 101

148 1908 દસાઇ દશરથભાઇ ભગવાનભાઇ
17/ ઇ ર દસાઇની ચાલી,  દવનગર, વાળ નાથ
ચોક,મેમનગર,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 D 1 103

149 1909 રુો હત િવમલા નાલ 118/ક ક નગર સે ટર‐2, ઘાટલો ડયા,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 C 2 204

150 1910 રુો હત નાલ દવે રાય 118‐ક ક નગર સે ટર‐2, ઘાટલો ડયા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 B 9 902

151 1911 રુો હત છગન ુંવર મગરાર
34/ જલતરંગ સોસાયટ , ડ ‐કબીન, સાબરમિત, 
અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 A 5 503

152 1916 પટલ િનયિત જય કાશ
ડ /14, ઇશાન‐2, શે બી હો પીટલ પાછળ, 
કણાવતી લબ સામે, સેટલાઇટ, અમદાવાદ‐15 Jasmin Greens ‐1 H 6 605

153 1923 નાયક દનેશ ુમાર દલ ખુરામ
23,સાબંરકાઠંા નાયક સોસાયટ , 
ધાટલોડ યા,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 C 3 301

154 1924 ગજજર િવશાલ જયિંતભાઈ
એ‐1/8,પચંરાહ એપાટમે ટ,િનણયનગર,રાણીપ
અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 B 12 1202

155 1925 ગો વામી કુશ દ પચં દ
62‐એ, હરદ પ િનવાસ, સોરબ  કંપાઉ ડ,  ુના
વાડજ, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 G 7 702

156 1930 દવે નયન િવણ ુમાર
લોક ન.ંએલ‐5/22/673, શા ીનગર, નારણ રુા, 
અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 B 2 201

157 1931 ઠાકર રતેશ હષદરાય
બી‐2 (એ),  ી હ ર એપાટમટ,  ીપાદ વાડ ની 
સામે, દ ીણી સોસાયટ , મણીનગર, અમદાવાદ‐08 Jasmin Greens ‐1 B 10 1001

158 1935 પટલ શૈલેશ ુમાર ડા ાભાઇ
સે ટર‐5,  લોક‐12,  ુ ી  નગર કો.ઓ.હા.સો., 
િનણયનગર, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 D 11 1101

159 1937 િ વેદ  િનકતા તે ભાઇ સી‐106, સી.પી.નગર, ઘાટલોડ યા, અમદાવાદ‐61 Jasmin Greens ‐1 D 6 605

160 2001 જોષી પકંજ ુમાર જશવતંરાય
12, િવધા સોસાયટ , આસોપાલવ બગંલા પાસે, 
થલતેજ, અમદાવાદ‐59 Jasmin Greens ‐2 B 12 1201



161 2035 રાવલ અિ નભાઇ બા લુાલ
સી/10/2, વ ા રુ સરકાર વસાહત,  ુ ુળ રોડ, 
અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 B 3 304

162 2048 ગઢવી યોગેશ ુમાર રુશચં
એફ‐22, ત ણનગર િવભાગ‐2,  ુ ુળ રોડ, 
મેમનગર, અમદાવાદ‐22 Jasmin Greens ‐1 F 8 801

163 2050 યાસ ક રુ અ લુભાઇ
H/ 404, િવ ાસ સીટ ‐2 ,શાયોના સીટ સામે, 
આર સી ટકનીકલ રોડ, ઘાટલો ડયા,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 B 3 303

164 2059 રાઠોડ અભ ત રામ ભાઇ
ડ ‐903, ડ ‐ટાઇપ ટાવર,સરકાર  
વસાહત,વ ા રુ,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 B 8 801

165 2060 મહતા િવ મય પુે
6, આિશયાના ફલેટ,  ટલગ પાક,  ુ ુળ, 
અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐2 A 8 804

166 2072 શીખ રાજ ીતકૌર અવતારસ ગ સી‐13, સેન રુ ટાવર, બોડકદવ, અમદાવાદ‐54 Jasmin Greens ‐1 B 10 1002

167 2083 પટલ જય દનેશ ુમાર
સી‐ટ ‐3,રાજ ી કો પલે , ુ ુલ 
રોડ,મેમનગર,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 F 7 702

168 2084 બધન અિમત ુમાર ભુાષભાઇ
એ/8, િવસામો એપાટમટ,  િુતમં દર પાસે, 
ઘોડાસર, અમદાવાદ‐50 Jasmin Greens ‐1 C 5 502

169 2085 રાગંા સર તા રા શ ઇ‐406,  વાિત એપાટમટ‐2, વેજલ રુ, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 A 3 304

170 2088 ક ાકટર િનલેશ હસ ખુલાલ
94, નાની કડ યાવાડ, વાડ ગામ, દ રયા રુ, 
અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 B 5 501

171 2094 િ વેદ  િવદહ આ તુોષ
બી/2,  વુાસ એપાટમે ટ,  વન દપ રો હાઉસની
સામે, થલતેજ, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 D 6 604

172 2095 પટલ રુશ ુમાર ગોરધનદાસ 8/એ,  ીન ડૂ સોસાયટ , સોલા રોડ, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 A 8 803

173 2096 િ વેદ  હા દક જયતંીભાઇ
13/76, બોડકદવ, સરકાર  વસાહત,  ુ રદશન 
ાઉ ડ, બોડકદવ, સાલ હો પીટલ રોડ, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 D 9 905

174 2098 શાહ રિવ યુકાતં એલ‐002, સ ન ટાવર, મેમનગર, અમદાવાદ‐52. Jasmin Greens ‐1 C 2 203

175 2099 પટલ હષ અ પેશભાઈ
લોક ન.ં2, િનરાતં પાક સોસાયટ  પાટ‐1, થલતેજ
અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 D 7 706

176 2101 શાહ મયકં ુમાર કનૈયાલાલ
10/111, ગતાજંલી એપાટમટ, સોલા રોડ, 
અમદાવાદ‐63 Jasmin Greens ‐2 A 7 701

177 2109 ચૌધર  શરદ રામ ુમાર
એ/12, સોનલ એપાટમે ટ, સં વની હો પીટલ
પાસે, બોડકદવ, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 A 11 1103



178 2110 વર દાની િવણ ઉતમચદં
ઇ‐503, ઇ થાન ટાવર,  ાઇવ‐ઇન રોડ, 
અમદાવાદ‐52 Jasmin Greens ‐1 H 2 204

179 2251 ચૌહાણ ગાય ી મ ભુાઇ
68/  ભનદન વામી મેમનગર 
કો.ઓ.હા.સો.લી,મેમનગર,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 A 1 106

180 2252 સોની પૂે ુમાર નટવરલાલ
સી‐27/158, બોડકદવ સરકાર  વસાહત,  ુ રદશન
પાછળ, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐2 B 8 803

181 2260 પટલ રિવ ુમાર રમેશભાઇ
94, ટ બલીયો વાસ, કાળા કાળકા માના મં દરની
બા ુમા,ં ચાદંલોડ યા, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 H 7 704

182 2263 સોની દિવયાનીબેન અ લુભાઇ
ડ ‐45, સવ દયનગર િવ‐2, રાગંણીમાતા‐સોમનાથ 
મં દરની સામે, ઘાટલોડ યા, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐2 A 6 603

183 2264 સોની અ લુભાઇ રુષોતદાસ
ડ /45, સવ દય, િવ‐2, રાગણીમાતા, સોમનાથ 
મદં ર સામે, સોલા ીજ, ઘાટલોડ યા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 D 8 805

184 2283 રાણા આિવ કાર ગ િસહ
ઇ‐162, જયતંપાક સોસાયટ , આદનાથનગર, 
ુ ુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ‐52 Jasmin Greens ‐2 B 6 604

185 2284 રબાર  ગગંાબેન કાન ભાઇ

લોક ન.6 ફલેટ ન.182, રુલીધર એપાટમટ, 
સી.પી.નગર ણ ર તા,  બા મં દર, ઘાટલોડ યા, 
અમદાવાદ‐61 Jasmin Greens ‐1 A 1 103

186 2285 પટલ િનમલ જગદ શભાઇ
એ‐8,  પૂસળ ફલેટ, રામાપીરના મં દર પાસે, 
સેટલાઇટ િવ તાર, જોધ રુ ગામ, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 G 11 1104

187 2290 સોલકં  ૃ તી િનતેશ ુમાર
1/9, હર ઓમનગર, નેશનલ ુલ સામે, સોલા રોડ, 
નારણ રુા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 B 6 604

188 2291 જસ ીત કૌર ુલદ પિસહ સરદાર
એમ/270/3240,  ુદંરવન એપાટમે ટ.સોલારોડ, 
નવરંગ રુા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 G 6 601

189 2292 પટલ હસ ખુલાલ લાલભાઈ
9, જય મગંલ સોસાયટ , િમરા બકા માગ, 
નારણ રુા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 A 11 1106

190 2293 સોલકં  રશમીન કરશનભાઇ
42, હરિસ ધબાગ સોસાયટ , રવામણી હોલ સામે, 
જનતાનગર રોડ, ઘાટલોડ યા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 B 3 303

191 2295 પટલ કાનન ેશભાઈ
33, અ ત બં લોઝ,  લુાબ ટાવર પાસે, થલતેજ
અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 B 10 1004

192 2296 િ વેદ  હતેશ જયિંતલાલ
3/18, મેમનગર સરકાર વસાહત,  યૂગંદવ ચાર
ર તા પાસે, અમદાવાદ‐52 Jasmin Greens ‐1 F 10 1001

193 2300 સાપર યા અલપાબેન મહ ુમાર
180/2155,  યુા એપાટમે ટ, પારસ નગરની
પાછળ, સોલા રોડ, નારણ રુા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 D 3 305



194 2303 ીવાસ સતંોષ રામધર
‐45, સવ દય સોસાયટ િવ‐1, ઘાટલો ડયા, 

અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 B 6 602

195 2310 કંડોર યા અરશી હમીરભાઇ

159/1902, િત ા એપોટમે ટ,પચવટ
એપોટમેટની બા ુમા,ંસોલા 
રોડ,નારણ રુા,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 G 12 1204

196 2311 જોષી હરન ુમાર તે ભાઈ
66, સમપણ ટનામે ટ, જનતાનગર, ર વે ોસ ગ
પાસે, ઘાટલો ડયા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 A 8 801

197 2324 ન બીયા બ  બાલ ક ન /26, સોદય એપાટમે ટ, ઘાટલોડ યા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 D 2 206

198 2332 ઝા અખલેશ ભાકર
123,  હરાબાગ સોસાયટ િવ‐ 2, ઘાટલો ડયા, 
અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 C 9 904

199 2344 પરમાર નવીનભાઇ વશરામભાઇ
451, ચાણ રુ સોસાયટ , સેકટર ન‐ં6, 
ઘાટલોડ યા, અમદાવાદ‐61. Jasmin Greens ‐1 G 3 301

200 2347 મકવાણા નગીન કશાભાઇ 45/442, ઇલોરા એપાટમટ, થલતેજ, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 H 11 1102

201 2350 પટલ સજંયભાઇ દશરથભાઇ
68, વૈભવ બં લો િવભાગ‐2, ઘાટલોડ યા, 
અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐2 B 3 302

202 2364 બગથર યા સૌિમલ ુમાર દપક ુમાર
એલ‐5,11/325, શા ીનગર, નારણ રુા, 
અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 G 12 1201

203 2366 પરમાર શેલ  સાગર એફ‐2, કમચાર નગર, ઘાટલોડ યા, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 A 4 404

204 2371 પટલ રષેશ યામ ુદંર
218/2608,  િત ા એપાટમટ, સોલા રોડ, 
અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 E 2 204

205 2378 પટલ સચન ુમાર અશોકભાઇ 206,  લુાબ ટાવર, થલતેજ, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 D 5 502

206 2382 પટલ િમતેષ હર ણ
સી‐1, દવ ુંજ એપાટમટ, સોલા રોડ, ઘાટલોડ યા, 
અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 F 3 303

207 2385 ઠ ર જસવતંલાલ શકંરલાલ

152,  ુપલે રોહાઉસ, સી.પી.નગર કોલોની
િવભાગ‐1 યુગંદવ ચાર ર તા પાસે, ઘાટલોડ યા, 
અમદાવાદ‐61 Jasmin Greens ‐1 G 8 804

208 2389 પરમાર નરશભાઇ મગનભાઇ
53, રમણભાઇ ડા ાભાઇની ચાલી,  તૂનમીલ ની
સામે, અનીલ રોડ, સરસ રુ અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 E 5 503

209 2523 મોદ  સોનલબેન િતક ુમાર
2959,  હુારનો ખાચંો,  નદમય લેટ પાસે, 
શાહ રુરોડ,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 F 4 403

210 2536 કાિવઠ યા સં દપ ુમાર અ ણ ુમાર

149/38/1, ગલા ની ચાલી ન.2,  દ હ દરવા
બહાર,  ૂ ધે ર રોડ, સરકાર  ેસની સામે, 
અમદાવાદ‐04 Jasmin Greens ‐1 C 9 901



211 2541 ઝાલ મનીષ ભોગીલાલ
3/એ યુ દય કોલોની,સરદાર પટલ કોલોની
પાસે,નારણ રુા,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 H 1 101

212 2548 શાહ હમતં યોગેશ ુમાર
852, પીપળાવાળો ખાચંો, પચંભાઇની પોળ, 
ઘીકાટંા રોડ, અમદાવાદ‐01. Jasmin Greens ‐1 C 11 1101

213 2565 શાહ હા દક રમેશભાઇ
14, પહલો માળ, સહકાર નીકતન સોસાયટ ,, 
નવરંગ રુા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 B 7 701

214 2576 પિત રિવ અ તુભાઇ
એ‐7 િુનતા એપાટમટ, પાથ ટાવર પાછળ, નવા
વાડજ, અમદાવાદ‐13. Jasmin Greens ‐2 B 10 1003

215 2582 અ વુાલીયા મેઘના ીલોકસ હ સી/502, અદ તી એવ ,ુ ચાદંલોડ યા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 A 5 501

216 2589 પટણી અ ભુાઇ ુદંરલાલ
‐60/711, િશવમ એપાટમટ, નવા વાડજ, 

અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 E 3 306

217 2590 પિત નેહલ હર વનભાઇ
એ‐1/11, સીમધંર કો લે ,  ભાત ચોક, 
ઘાટલોડ યા, અમદાવાદ‐61 Jasmin Greens ‐1 H 4 403

218 2591 સઘંવી મૈ ી સકંત ુમાર

5/બી, મીલન પાક સોસાયટ , ગો ુલ ધામની
ન ક, વેજલ રુ પોલીસ ચોક , વેજલ રુ, 
અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 E 4 401

219 2593 પટલ નીતા મહશ
526, પરબડ ની પોળ, નવોવાસ, દાણાપીઠ, 

.ુઓફ સ સામે, દાણાપીઠ, અમદાવાદ‐1 Jasmin Greens ‐1 A 4 406

220 2595 પટલ વૂ  િમતેશ ુમાર
બી‐208,  ી ુ ણ કો લે , સરકાર  ટ બુવેલ
સામે, બોપલ, અમદાવાદ‐58. Jasmin Greens ‐1 A 3 302

221 2597 ગોહ લ કાશ રમેશચં
એ‐4,  ખુશાિંતનગર, હ રઓમનગરની પાસે, 
િમનપાકની બા ુમા,ં સીટ એમ, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 E 2 203

222 2600 દસાઇ ષુાર નવીનચં
12/115, િનિધ એપાટમટ, શા ીનગર પાસે, 
નારણ રુા, અમદાવાદ‐63 Jasmin Greens ‐1 C 11 1103

223 2601 ભોજક િમનલ અશોકભાઈ
37, હ રાબાગ સોસાયટ ,  ભાત ચોક, 
ઘાટલો ડયા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 B 9 901

224 2603 સહ જવાની દ શા િવજય 76 સય ી ફલેટ, નવરંગ રુા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 C 11 1102

225 2605 પરમાર પરાગભાઇ પાચંાભાઇ
31, સોમમણી એપાટમટ, લીમડા બસ ટ ડ. 
ભારગવ રોડ, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 A 11 1105

226 2607 પટલ ચ રુભાઇ શાિંતભાઇ
સી‐18, સવ દય સોસાયટ , જયેશ હાઇ ુલ સામે, 
ઇ ડયા કોલોની રોડ, બા નુગર, અમદાવાદ‐24 Jasmin Greens ‐1 E 9 902

227 2610 પડં ા ક પેશ મહશ ુમાર
23, તે પાક સોસાયટ , િમરા બીકા ુલ રોડ, 
નારણ રુા, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 E 6 606



228 2611 પરમાર િતમા શીવલાલ
1259,  ુ ધીયા બ ડ ગ, ગોલવાડ સામે, બક ઓફ
બરોડાની સામે, ખાડ યા, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 G 4 404

229 2612 શાહ નીવા રા ુમાર

બી‐4, અનમોલ એપોટમે ટ, ઇ ર વુન
પાસે,પણનદં આ મની 
સામે,નવંરંગ રુા,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 B 9 901

230 2614 ઠ ર હતેશ નર ભાઇ
બી‐81ગોયલ ટાવર, પાજંરા પોળ ચાર ર તા પાસે, 

બાવાડ , અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 A 1 102

231 2615 મભ  રા શ ુમાર શકંરલાલ
40/476‐આસોપાલવ એપોટમે ટ,નારણ રુા 
ટલીફોન એ ચે જ પાસે, નારણ રુા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 D 8 803

232 2616 પટલ કત ણકાં ત
40/475 આસોપાલવ એપોટમે ટ,નારણપરા
ટલીફોન બા ુમા,ંનારણ રુા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 G 10 1001

233 2761 આઇલાણી જગદ શ હર નુદાસ 11, રજનીગધંા, થલતેજ, અમદાવાદ‐54 Jasmin Greens ‐1 A 7 703

234 2763 રાઠોડ દવે િસહ ઘન યામિસહ
એ‐4 િન ંનદ કો.ઓ.હા.સો.,  .એસ.ટ રોડ,ર વે
ોસ ગથી આગળ, ુ રાણીપ Jasmin Greens ‐1 A 10 1002

235 2765 ડુાસમા દ ાબેન સવ ભાઇ
27/157 બોડકદવ સરકાર  વસાહત,  ુ રદશન
ટાવર પાસે,થલતેજ ટકરા‐બોડકદવ,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 E 4 402

236 2767 પટલ પા લ દવાગંભાઇ
બી‐22,  યામ રસીડ સી સાય સ સીટ સામે, સોલા
રોડ, ભાડજ રોડ, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 H 11 1105

237 2768 દવે રા શ ુમાર મગનલાલ
23/તાતાનગર કો.ઓ.સો. પાણીની ટાકં સામે, 
મેઘાણીનગર રોડ, અસારવા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 F 11 1103

238 2770 ન િવ ાં ત શૈલેશભાઇ
બી‐104,  ેરણા િવરાજ‐2, ચદંન ફામ પાટ
લોટની સામે, જોધ રુ, સેટલાઇટ,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 E 5 502

239 2771 ઉલાલે ચં હાસ દ ારાય
એફ‐5, ગણેશ ડવલોપસ, રકન રુ, 
કલોલ,સાતંેજગામ, ગાધંીનગર Jasmin Greens ‐1 B 11 1101

240 3012 શાહ ચતન િવનચં 31/ છગનલાલ પાક સોસાયટ ,ઘોડાસર,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 C 12 1204

241 3024 શમા મનોજ ુમાર મહાવીર સાદ
17/રાજ થાન સોસાયટ , અિનલ ટાચ મીલની
પાસે, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 A 9 906

242 3025 રાઠોડ ચરાગભાઇ ક ભુાઇ 20, દયાલ ટનામે ટ,  વરાજ પાક, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐2 B 2 202

243 3253 મુેરા રા શ સાદ ેમ ભાઇ
348/1793,  જુરાત હાઉસ ગ બોડ, બા નુગર, 
અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 G 2 202

244 3257 પડંયા ેિમલાબેન કાિંતલાલ
76/300, ઇ કોલોની, ભીડભજંન હ મુાન મં દર
પાસે, બા નુગર, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 D 4 406



245 3258 ઝાલા રિવરાજ મોતીલાલ
605/3850,  જુરાત હાઉસ ગ બોડ, બા નુગર 
પોલીસ ટશન સામે, નવા બા નુગર, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 A 7 702

246 3515 યા ક કુ  ુજયેશ ુમાર
112/કામે ર પાક, મહાદવનગર ટકરા,વ ાલ
રોડ,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 A 6 604

247 3523 પટલ હમલ ુમાર સેવતંીલાલ

22, મનમ દર સોસાયટ ,  ુ ુ પૃા હાઇ ુલ પાસે
(રામોલ રોડ), સીટ એમ ચાર ર તા, અમરાઇવાડ , 
અમદાવાદ‐26 Jasmin Greens ‐2 B 7 703

248 3529 મદંાપિત વકટશ દ નબં ુ
275/2,  રુલીધર સોસાયટ ની સામે, ઓઢવ, 
અમદાવાદ‐382415 Jasmin Greens ‐1 G 2 203

249 3531 િ પાઠ  િનશાતં કમલચં
8, રા  નગર, અજય ટનામે ટ િવભાગ‐5, 
મહાદવનગર સામે, વ ાલ, અમદાવાદ‐382418 Jasmin Greens ‐1 E 2 205

250 3532 િ પાઠ  શાતં કમલચં
8, રા  નગર, અજય ટનામે ટ િવભાગ‐5, 
મહાદવનગર સામે, વ ાલ, અમદાવાદ‐382418 Jasmin Greens ‐1 H 11 1104

251 3755 શા ી ઉમેશ ભુાષચં
58, શાિંતબાગ સોસાયટ ,  .ુ ુલ ન ક, 
ઇસન રુ, અમદાવાદ‐382443 Jasmin Greens ‐1 B 6 603

252 3775 દસાઇ દનેશભાઇ લા ભુાઇ
1783,  ુ દુનગર, ચાણ રુ  સેકટર‐5 પાસે, 
ધાટલો ડયા, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 D 5 504

253 3781 પરમાર નર  નાન ભાઇ
1,2,  િુનત યોતનગર સોસા., રાણીપ બસ
ટ ડની પાછળ, રાણીપ, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 H 5 505

254 3783 પટણી કુશભાઇ ન ભુાઇ
ગલારંગાની ચાલી, પોટલીયા ચાર ર તા, સરસ રુ, 
અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 H 3 304

255 4007 પટલ ેલાગં લલતભાઇ
ઇ/6, આશા રુ સોસા., િવ‐3, આવકાર હોલ, 
ધોડાસર, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐2 B 4 401

256 4008 પટલ ગુશ લલીતભાઇ
દ/6,આશા રુ  સોસાયટ , િવ‐3, આશા રુ  લેટ 
પાસે, આવકાર હોલ,ઘોડાસર,મણીનગર,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 H 10 1003

257 4011 પટલ ભાિવક ગીર શ ુમાર
45, ગીર રાજ ટનામે ટ, આવાકાર હોલ પાસે, 
ધોડાસર, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐2 B 10 1004

258 4019 ચૌહાણ મિનષભાઇ િવ મિસધ
6, યોગી પૃા ફલેટસ, પટલવાસ, થલતેજ ગામ, 
અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 A 6 601

259 4024 સોનગરા તખતિસહ ઉદિસહ
સી‐3/15,મેમનગર સરકાર વસાહત, ુયંગદવ
ચાર ર તા પાસે,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 C 3 304



260 4029 મચ ટ સં દપ ેમચદંભાઇ
વી/11, ઘન યામ ફલેટસ, કલેકટર ઓફ સ સામે, 
ભુાષ ીજ કોનર, કશવનગર, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 H 7 701

261 4031 િતબાર  ેમનાથ રણ ત
19, પી.એન.ટ . સોસાયટ , રામિતથ સોસા. પાછળ, 
વરાજ પાક, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 E 9 906

262 4033 મો ા કૌિશક િવ લભાઇ
1,  ગીરા સોસા., િવજય ર ટોર ટ ચાર ર તા, 
નવરંગ રુા, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 D 11 1106

263 4040 શાહ હા દક ુમાર રા ુમાર 8‐બી, દવે સોસાયટ , નારણ રુા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 H 7 703

264 4056 મોદ  નયના બરન ુમાર

202, િ યતી કો પલે , મહાવીરનગર સામે, 
યામલ ચાર ર તા પાસે,  બાવાડ , સેટલાઇટ 
રોડ, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 A 4 405

265 4060 વાડવાણી કરણ કશીન
308,  .ુહા.બોડ કો પલે ,  ુર, નારાન રુા, 
અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 H 4 401

266 4071 પાલ હ મુાન સાદ સાહબ સાદ
102, મહાશ ત નગર, જનતાનગર રલવે ોસ ગ, 
ઘાટલો ડયા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 A 10 1004

267 4073 શાહ િવરલ ુમાર દવે ભાઇ

લેટ ન.22, આનદ યાણ  ન નગર, 
બહરામ રુા પોલીસ ચોક  સામે, જમાલ રુ ચાર 
ર તા, અમદાવાદ‐22 Jasmin Greens ‐1 F 2 201

268 4517 દસાઇ િવ ભુાઇ કરસનભાઇ
296, રબાર વસાહત(કરસનનગર) રા પાક
રોડ, ઓઢવ, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 G 7 704

269 4523 સોન ુસર િવનોદ ુમાર ઘન યામ
94,  પ ું ચાદંાભાઇની ચાલી, રાધાભ ત
નિસગહોમ પાસે, નવા બા નુગર. Jasmin Greens ‐1 B 8 803

270 4546 ગાધંી પિથક દ ાગં ુમાર
એ‐201, કમ યોત‐2, જોધ રુ , સેટલાઇટ રોડ, 
અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 G 9 901

271 4554 ટાળા અિ ન ુર ભાઈ
બી‐18, સં કાર દપ એપાટમે ટ, વ ા રુ, 
અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 E 7 701

272 4571 રાઠોડ જતેશ ગ િવદભાઇ
C‐204 .પાથના રસીડ સી, વદંમાતરમ ચાર ર તા
પાસે,ગોતા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 D 11 1105

273 4582 પટલ ઇ વદન કા તીલાલ
11, રોનક સોસાયટ , સાથક ટાવરની સામે, 
રામદવનગર, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 E 1 102

274 4589 દવે ભાવેશ મહ ભાઇ

એ‐501, જુરાત હાઇકોટ ટાફ વાટસ,સદશ
ેસની ન ક,િવનસ એપોટમે ટની સામે,જ ં સ 

બગલોઝ,બોડકદવ,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 D 5 506

275 4590 ગ ઢયા જ પાબેન મનીષ ુમાર
એ‐1/12, પચંર ન એપાટમે ટ,  કાશ ુલની
સામે, સદંશ ેસ રોડ, બોડકદવ, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 C 12 1202



276 4598 ઉનાગર હર શ વશરામભાઇ

બી‐83, ત શીલા એપાટમે ટ,  ુ પધનવા 
બં લોઝની સામે, નાલદંા કો લે  પાછળ, માનસી 
ચાર ર તા પાસે, વ ા રુ, અમદાવાદ‐15 Jasmin Greens ‐2 B 3 301

277 4599 પડં ા જનાબેન મહ ભાઇ

સી‐1, સ કારદ પ ફલેટ,  યુવશી ટાવરની પાસે, 
મેનેજમે ટ એ કલેવને ગલીમા,ં વ ા રુ, 
અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 F 10 1003

278 4600 રાવલ હરલ મિનષભાઇ
ક‐1, પાચં બગંલા, સરકાર  વસાહત,  બાવાડ , 
લુબાઇ ટકરા, એલીસ ીજ, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 G 9 902

279 4605 નાયર સા ત વે ગુોપાલ
404,  કુન એપાટમે ટ, લાડ સોસા., રોડ, 
નેહ નગર, વ ા રુ, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 F 6 601

280 4612 પડં ા દપાલી મનીષ ુમાર
‐101, કનકકલા િવભાગ‐2, સીમા હોલની સામે, 

સેટલાઇટ, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 E 10 1005

281 4613 મોદ  જય કર ટ ુમાર
11/250, ગો ુલ આવાસ, જોધ રુ ગામ રોડ, 
સેટલાઇટ, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 F 1 104

282 4615 મહતા હતલ દ યેશભાઇ
એમ‐14/79, આઝાદ એપાટમે ટ િવભાગ‐1, 
આઝાદ સોસા. પાસે, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐2 A 12 1202

283 4616 શાહ દલીપ કા તીલાલ
44, શૈવાલી સોસાયટ , અમદાવાદ ડ ટ બકની
સામે, વેજલ રુ રોડ, અમદાવાદ‐51 Jasmin Greens ‐2 B 8 801

284 4617 પટલ જગત િવનોદચં
એમ 1/6, સોનલ પાક, િવજયનગર ુલની સામે, 

ુર ચાર ર તા પાસે, નારણ રુા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 C 8 804

285 4618 પટલ ધવલ ુમાર નારાયણભાઇ

એફ‐202,  ીનસીટ , અ ુન આ મ રોડ, 
રામવાડ ની સામે, િનણયનગર, ચાદંલોડ યા, 
અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐2 A 6 601

286 4624 યાદવ દવીલાલ સોમા
345/1775,  .ુહા.બોડ, પો ટ ઓફસની સામે, 
બા નુગર, અમદાવાદ‐24 Jasmin Greens ‐1 B 2 204

287 4630 વસાવડા બજલ ભાિવન
એ‐202, ચ મય ટલ એપાટમે ટ, અમર ધા 
કો.ઓ.હા.સો.લી, વ ા રુ, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 H 1 106

288 4631 વાવડ યા દનેશ ુમાર નાન ભાઇ

જય મહાકાળ કરાણા ટોસ,  દુરવન સામે, 
પીપા પાસે, ર ું નગર િવભાગ‐1, જોધ રુ ટકરા, 
સેટલાઇટ, અમદાવાદ‐15 Jasmin Greens ‐1 H 11 1103



289 4635 બજોર યા રતન ુમાર શકંરલાલ
સી‐403/404, ગગંો ી એપાટમે ટ, લાડ સોસાયટ
રોડ, વ ા રુ, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 D 1 104

290 4638 બજોર યા ુ મુ રતન ુમાર
સી‐403/404, ગગંો ી એપાટમે ટ, લાડ સોસાયટ
રોડ, વ ા રુ, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 C 2 201

291 4641 મેવાડા ક રુ રજનીભાઇ
અ‐78, ફા નુ ટનામે ટ, જોધ રુ ગામ રોડ, 
સેટલાઇટ, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 E 9 901

292 4645 ીમાળ  હષદભાઇ આ મારામ બી‐38, જયોતી કલશ, સેટલાઇટ, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 A 9 905

293 4646 ચૌહાણ હષદભાઇ ચં કાં તભાઇ 63,હરિસ ધપાક સોસાયટ ,ઘાટલો ડયા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 A 3 301

294 4633 પડંયા હા દક મ ભુાઇ

3, લશકર સોસાયટ ,  લુાભાઇ પાક ચાર ર તા, 
અ લુેશ લેટની પાસે, ગીતામં દર રોડ, અમદાવાદ‐
22 Jasmin Greens ‐1 G 3 302

295 4756 શાહ મે લુ તે ુમાર

13, ાઉ ડ લોર પવન ુ લેટ,  ીનગર
સોસાયટ ,ભૈરવનાથ રોડ,મણીનગર 
કાકંર યા,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 F 5 504

296 4758 દવે પરાશર રમેશચં
9/ ી ગણેશ દશન એપોટમે ટ,દ ણી સોસાયટ
પાસે,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 A 10 1006

297 4770 ીમાળ  ચં કા ત લ મીદાસ
28/ તાપનગર સોસાયટ ,િસ વર પોલીસ ચોક
પાસે, રાજ રુ, ગોમતી રુ, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 H 8 805

298 4774 શાહ િમ નુ વસંતલાલ
18/પર ખ કોલોની,B/H નવિનમાણ 
ુલ,રાણીપ,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 B 1 104

299 4777 સોની ઉચત ગીર શભાઇ
71‐બી, આનદં ટનામે ટ(શાતંાપાક સોસાયટ ), 

િૃત મં દર સામે, ઘોડાસર, અમદાવાદ‐50 Jasmin Greens ‐2 A 6 602

300 4783 મેકવાન નીતી હમાં ુ

15,  ની એપાટમે ટસ, એલીમ પાક સોસાયટ , 
પં બ નેશનલ બક ચાર ર તા, મણનગર( વૂ), 
અમદાવાદ‐8 Jasmin Greens ‐2 A 5 503

301 4793 િ યદશ  કજલ ભગવાનદાસ
50‐કમલાનહ પાક સોસાયટ ,બહરામ રુા, 
એ.ડ .સી બકની બા ુમા,ંઅમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 D 9 901

302 4812 સોલકં  શૈલેષ ુમાર મહશ ુમાર 22/ મહાશ ત સોસાયટ , દાણીલીમડા,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 A 4 401

303 4816 પરમાર હના જતે ુમાર
118, હોજવાળ ચાલી,  વ તક બં લોઝની સામે, 
રખયાલ, અમદાવાદ‐21 Jasmin Greens ‐1 G 9 904

304 4819 ગઢવી હર રિસહ સજજનિસહ
12, ધાિમક એપાટમે ટ, િવ લનગર ટકરા, કડ લા
ોસ ગ પાસે, ઘોડાસર, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 G 6 603



305 4821 રાઠોડ અરિવદભાઇ ડા ાભાઇ
28/96, શેઠ કોઠાવાલા, વોરાની ચાલી, રાજ રુ‐
ગોમતી રુ,  લતા િમનારા રોડ, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐2 A 8 803

306 4822 રાઠોડ હંસાબેન ડાહયાભાઇ
28/96, શેઠ કોઠાવાલા હોરાની ચાલી, રાજ રુ‐
ગોમતી રુ,  લતા િમનારા પાછળ, અમદાવાદ‐21 Jasmin Greens ‐1 F 1 101

307 4823 પાઠક ભ ા  ુઅરિવદ ુમાર
21, રમાપાક, દ ણી સોસાયટ  પાસે, મણનગર, 
અમદાવાદ‐8 Jasmin Greens ‐2 A 3 302

308 4828 મહતા વાિતલ િવજયભાઇ
70/એ/24, તપો િુમ સોસાયટ , ઇસન રુ, 
અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 B 2 204

309 4831 ગઢવી હતે ુમાર મુાનિસહ
26, જશોદાનગર ુની વસાહત, વટવા
.આઇ.ડ .સી., અમદાવાદ‐382445 Jasmin Greens ‐2 B 11 1102

310 4832 ગઢવી િવજય ુમાર મુાનિસહ
26/1 જશોદાનગર ુની વસાહત, વટવા
.આઇ.ડ .સી, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 B 3 301

311 4833 િમ ા નુમ અશોક
11,  વર ,5 ક તી કોલોની, પાચંશીલ સોસાયટ , 
ઉ માન રુા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 B 6 603

312 4834 ઉપા યાય પાયલ િમન
10‐બી, િનલકંઠ કોલોની, વેદ‐મં દર રોડ, કાકંર યા, 
અમદાવાદ‐22 Jasmin Greens ‐1 H 3 303

313 4838 સોલકં  િવનોદભાઇ વસતંભાઇ
બી‐8, ગો ુલનગર, ટોર ટ પાવરની બા ુમા,ં 
જનતાનગર રોડ, અમરાઇવાડ ‐26 Jasmin Greens ‐1 H 5 503

314 4839 દવ દલીપ જયિંતલાલ
42,327, સવ દયનગર,  જુરાત હાઉસ ગ બોડ, 
ખોખરા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 H 10 1002

315 4844 રાઠોડ ચા ુમિતબેન મન ખુભાઇ
એલ‐22/259, જવાહરનગર, ઇ દરાનગર પાસે, 
અમરાઇવાડ , અમદાવાદ‐26 Jasmin Greens ‐1 F 8 804

316 4845 ન ણવ મહશ

સી‐1/304, કણાવતી એપાટમે ટ‐3, ભૈરવનાથ‐
ઇસન રુ રોડ, માનસી પાક સોસાયટ  પાસે, 
મણનગર, અમદાવાદ‐8 Jasmin Greens ‐1 B 12 1204

317 4846 ઠ ર નટવરલાલ રામભાઇ
20, અ મીતા સોસા., મણીનગર વુ, 
કાશીિવ નાથ મહાદવ પાસે, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 H 6 604

318 4848 ઠાકોર કનૈયાલાલ છગનભાઇ
117/118, ખોડ યારનગર,  .ુદબાણ ગોડાઉન
પાસે, ખોડ યારનગર, બહરામ રુા, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 D 7 704

319 4852 ડોડવાણી રિવ મેધરાજમલ સી‐4, નવ ુગા સોસા.,  ુબેરનગર, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐2 A 3 305

320 4853 મહ ુ જયેશભાઇ કરણીદાનભાઇ
169/પ રમલ પાક, બો બે કં ડકટર રોડ, પો‐વડવા, 
.આઇ.ડ .સી, જશોદાનગર,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 D 10 1005

321 4854 ગઢવી િ તેશ સમરથદાન સી‐41, મ વુન બં લોઝ, ઘોડાસર, અમદાવાદ‐50 Jasmin Greens ‐2 A 3 304



322 4855 ની યોગેશ ુમાર િવ ુ સાદ
15, ઉદય સોસાયટ , અ સરા િસનેમા પાસે, લવ
કો લે ની સામે, કાકંર યા, અમદાવાદ‐22 Jasmin Greens ‐1 B 5 504

323 4864 પર ખ મેઘના પાિથવ
14, અમરજયોત સોસાયટ ,  ટશન પાછળ, 
મણનગર( વૂ), અમદાવાદ‐8 Jasmin Greens ‐2 A 10 1003

324 4866 ચૌહાણ યશવતંભાઇ ુ ષો મદાસ
581/3658,  .ુહા.બોડ, ગાય ીનગર મં દરની
સામે, નવા બા નુગર. Jasmin Greens ‐1 D 1 102

325 4868 ભ  નયન કનૈયાલાલ

એ‐59, રાધાવ લભપાક,  િૃત મ દર રોડ, િનગમ
સોસાયટ  પાસે, પી.ઓ‐ .આઇ.ડ .સી., વટવા, 
અમદાવાદ‐382445 Jasmin Greens ‐1 E 11 1101

326 4869 પટલ કિવ બાલ ૃ ણ
401,  ી િનિધ એપાટમે ટ, આ ુંજ સોસાયટ , 
ઢોર બ ર, કાકંર યા, અમદાવાદ‐22 Jasmin Greens ‐1 G 4 401

327 5010 કડ યા ણાલ કશી સાદ
7, િવ તુ બં લોઝ મા તી કો પલે  ભુાષચોક
મેમનગર અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 B 11 1103

328 5032 પર ખ રખાબેન મોહનલાલ
270/3233,  ુદંરવન એપાટમે ટ, સોલા રોડ, 
નારણ રુા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 E 6 603

329 5045 પચંાલ હમાં ભુાઇ શીવ ુમાર 608/ બકર પોલ, કા ુ રુ, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 H 2 202
330 5065 યાસ ફા નુી બા લુાલ 78,  ુલીન ટનામે ટ,વાસણા,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 B 3 304

331 5067 પડં ા શન હમાં ુ
એ‐1/58,  વી પાક કો.ઓ.હા.સો.લી. ક.ક.નગર રોડ, 
ન દરાસર ની બા ુમા,ં ઘાટલો ડયા Jasmin Greens ‐1 G 1 102

332 5068 ભડંાળ  ભરતભાઇ કાં તીલાલ
ઇ‐39,સે રલ ગવનમે ટ વાટસ,દપણ સોસાયટ  
પાસે ,સે ટઝિવયસ ુલ રોડ,નારણ રુા,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 E 11 1103

333 5071 શમા મહશ ુમાર સેવારામ
બી‐10, નીલમ એપાટમે ટ,  યૂલોક ટાવર પાસે, 
સોરાબ કં પાઉ ડ,  ુના વાડજ, અમદાવાદ‐13 Jasmin Greens ‐1 H 5 506

334 5081 વઢવાણા નલનભાઇ િવ લદાસ
133, ગવમે ટ વાટસ, ક કોલોની, મીઠાખળ , 
એલસ ીજ,, અમદાવાદ‐6 Jasmin Greens ‐1 G 5 501

335 5088 ચૌહાણ િવમલ ુમાર મન ખુભાઇ
D‐301‐ ા વેર એપોટમે ટ,બોડકદવ પોલીસ 
ચોક સામે,જ ં સ બં લોઝ રોડ,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 B 7 704

336 5094 પટલ દલીપભાઇ િ ભોવનદાસ
40, આિશષનગર સોસાયટ , રામે ર રોડ, 
અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 B 11 1101

337 5096 ગ જર ધન યામ ભવરલાલ
1430/32/2, મા ુ રુા મોજડ  બ ર, કા ુ રુાની
સામે, મા ુ રુા રોડ, Jasmin Greens ‐1 E 2 206

338 5107 પરમાર કરણ ુમાર રુશભાઈ 38, ચં લોક ટનામે ટ, રખયાલ, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 F 11 1104



339 5108 પિત લ મણભાઇ ખીમા
55/405, આનદંનગર, આનદંનગર રોડ, સેટલાઇટ, 
અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 B 5 504

340 5109 યાસ િ યક રમેશ ુમાર 78/1,  ુલીન ટનામે ટ,વાસણા,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 E 7 706

341 5123 ક ટયા ઈરફાનભાઈ ઈકબાલભાઈ
299/147, સાકંળચદં ખુીની ચાલી, દવ રુા, 
શાહ બાગ, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 H 2 205

342 5130 નાયક ક પેશ જયતંીભાઈ
9/3, બમાનગર કો.ઓ.હા.સો.લી. સેટલાઈટ રોડ, 
અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 G 4 402

343 5142 વાઘેલા રા ુ  કચરા
લોક એ‐3, શાહ રુ ફાયર ટશન,  ટાફ કવાટસ, 
શાહ રુ અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 A 7 705

344 5145 દવ પશાભાઈ કાનાભાઈ સી‐11, આનદં ટનામે ટ, વેજલ રુ, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 E 8 801
345 5146 િસનોલ જયેશ ુમાર જગ દશભાઈ સી/11, આનદં ટનામે ટ, વેજલ રુ, આમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 E 10 1002

346 5153 પર ખ િવ મ ુમાર અરિવદભાઈ
52, વા કુ નગર, િવ‐2, િવજયનગર ોસ ગ સામે, 
નવા વાડજ, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 G 5 503

347 5166 નાયક શ નવનીતલાલ
2202, ઝવેર શાહ ું ડહ ુ,ં  રગાડા વાડા, કા ુ રુ, 
અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 E 3 304

348 5168 પટલ ધવલ રુશભાઇ િ કમલાલ
એ/303 ુ કત એલગ સ ઓમ ટાવરની
સામે,સેટલાઇટ Jasmin Greens ‐1 D 2 203

349 5170 મા ટર ક યપ જગ દશચં
18, તે એપાટમે ટ, રામબાગ, મણનગર, 
અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 F 6 604

350 5176 ચૌહાણ હરશ નર ભાઇ 563, અડોવૈયા ું ડહ ,ુ ધી કાટંા રોડ, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 C 6 604

351 5181 નાયક યશ કત ભાઈ

21,શા ુ તલ ટનામે ટસ, દશવાલી સોસાયટ ની
પાછળ, મદંા કની સોસાયટ ની બા ુમા,ં 
ધા લોડ યા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 H 8 802

352 5182 નાયક નીધીષ નીતીન

સી/502, સમપણ ટાવર, સીમધર કો લે પાસે
ાન યોત ુલની બા ુમા,ં ઘાટલોડ યા, 

અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 D 7 702

353 5183 પટલ િ તીબેન લાલદાસ
16, દવઆિશષ સોસાયટ , કશવબાગ વાડ પાસે, 
નવા વાડજ Jasmin Greens ‐2 B 4 404

354 5185 નાયક હષાબેન મનોજભાઈ
ડ ‐9, વસોયાપાક, સવ દય લૂની બા ુમાં
ધાટલોડ યા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 E 1 101

355 5186 નાયક મનીષાબેન મનોજ ુમાર
5‐એ,  ગુા ડા પાક (દ રયા પાક ુ ર  વસાહત 
કો.ઓ.હા.સો.) ભૈરવનાથ રોડ, મણીનગર,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 A 3 301



356 5190 નાયક ર મીન િવનોદ
68, સવ દય નગર ન.ં 3, ક. ક. નગર ન ક, 
ઘાટલો ડયા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 E 7 703

357 5191 પટલ હમલ કર ટ ુમાર
504, એ ર ધ િવનાયક ટાવર, િવજયનગર ર વે
ોસ ગ, નારણ રુા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 B 12 1201

358 5195 ઠાણી વષા મહશ ુમાર
118/એ, ઉ ધવનગર, સોરાબ  કં પાઉ ડ,  ુના
વાડજ, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 H 6 601

359 5197 કંસારા શારદાબેન હરગોિવદદાસ
1260, પડ પોળ, માડંવીની પોળ, માણેકચોક
અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 H 1 102

360 5198 પર ખ હ મુતીબેન મોહનલાલ 2926/27,  ધાર યા વડ, શેઠવાડા, કપડવજં Jasmin Greens ‐1 F 1 103
361 5199 પર ખ દનેશચં  મોહનલાલ 2926/27,  ધાર યા વડ, શેઠવાડા, કપડવજં Jasmin Greens ‐1 F 6 602

362 5209 પટલ ચમનલાલ કશવલાલ
એલ/2 િવ‐2, ઘન યામ એપાટમે ટ, રામે ર
પોલીસ ચોક સામે, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 G 11 1101

363 5214 શાહ માલવ અશોકભાઈ સી/902, સેપલ રસીડ સી, સેટલાઈટ, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 C 10 1001

364 5218 વળ યા િ તી િપ ષુ
13/151, રામે ર એપાટમે ટ, સોલા રોડ, 
નારણ રુા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 H 6 603

365 5231  હની દનેશ ુમાર
47, મેધધારા સોસાયટ , રામીની ચાલી સામે, 
રખયાલ, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 D 5 501

366 5233 પાડ ડયા હિષત ુમાર દનેશચં
4,  મુન પાક, ઉપાસના ફલેટની પાછળ, 
એલ.કોલોની સામે,  બાવાડ , અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 A 10 1004

367 5235 રામી ધમ  ધીરજલાલ

સી/3, િમ લ એપાટમે ટ,  બા  નદ રની સામે, 
મલાવ તળાવ,  વરાજ પાક, અમદાવાદ‐
380051. Jasmin Greens ‐2 B 11 1104

368 5236 પચંાલ અ પુમાબેન રા ુભાઈ
એસ/એફ/2, હરભોલે કો.ઓ.સોસાયટ , કશવનગર, 
ભુાષ ીજ, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 G 8 803

369 5238 મોદ  િવરલ નરશભાઇ

2, એફ શાતીનાથ એપાટમે ટ, ડૉકટર હાઉસની
પાછળ, પર મલ ોસ ગ પાસે, એલીસ ીજ, 
અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 H 9 906

370 5239 પટલ ગોિવદભાઈ િવ લભાઇ
1,નટરાજ ફલેટ ચદંનવાડ , કંપાઉ ડ,પો ટઓ ફસ 
પાસે, શાહ બાગ,અમદાવાદ‐380004 Jasmin Greens ‐1 H 1 105

371 5241 બારોટ િવશાલ ુમાર મહશ ુમાર

2, અનેર એપાટમે ટ, સારથી બગલોઝ િવ‐3ની
સામે, ગોપલ ઇ ટર સીટ  રોડ, મેમનગર, 
અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 E 2 201



372 5242 પરમાર ભરત ુમાર રામ ભાઇ
1973/6/15, રાયખડ િમલની ચાલી, ભા ટયા
પોળ, સાગર બેકર પાસે, રાયખડ, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 D 9 903

373 5243 બોડ વાલા બ દ  િવજય ુમાર
460‐હ રપ ુ, નવોવાસ દાણંાપીઠ, અમદાવાદ

.ુકો. ો.ની સામે, અમદાવદ Jasmin Greens ‐1 E 8 802

374 5255 શમા દ પભાઈ ુ ાલાલ
સી.એન.207,વૈશાલી ટાઉનશીપ,  ુ તાનગર, 
વાસણા સરખેજ રોડ, શાહવાડ ,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 A 5 504

375 5317 ઠાકોર બાબેન અ ુ
મોટો ઠાકોર વાસ, રામ મં દર પાસે, એલસ જ, 
પાલડ ,કોયરળગામ Jasmin Greens ‐1 D 9 906

376 5319 ુ તા ુજંનબેન કુશભાઈ
39,રામ મં દરની ચાલી,સ તઋિષ સમશાન હૃ
પાસે, કલીકો મીલ પાછળ,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 B 9 904

377 5320 ુ તા ભરત અશોકભાઇ
45, સ તઋિષ આ મ, રામ  મદં રની ચાલી
સામે, બહરામ રુા, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐2 B 7 704

378 5328 પિત જયેશ ુમાર કા

136/એ,  ઠાલાલની
ચાલી,બહરામ રૂા,કો લકોમીલ ની સામે,અમદાવાદ 
‐380022 Jasmin Greens ‐1 E 6 604

379 5366 ઠાકોર તે ભાઈ ચં ુ
18,ખતકોલોની અખબારનગર પાસે,નવા વાડક, 
અમદાવાદ‐380013 Jasmin Greens ‐1 D 3 304

380 5367 શેઠ ઈલેશભાઈ સવાઈલાલ
બી/903, ગૌરવ ટાવર,  ભાત ચોક, 
ધાટલોડ યા,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 E 5 501

381 5372 રૂાણી તરલભાઈ દ પ ુમાર
475/1, મોલતવાડ,  િૃષભવન સામે, 
પાલડ ગામ,અમદાવાદ‐380007 Jasmin Greens ‐1 H 11 1106

382 5375 હરાગર દનેશભાઈ મતા
129,ગણેશ શેર ,સોમે ર નગર ાતાપ ુંજ પાસે, 
સરખેજ રોડ, વાસણા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 H 1 104

383 5376 દસાઈ કુશભાઈ કરમશીભાઈ

ુ સર વતી ન ઉપા ય, િ તમનગર અખાડાની
પાછળ બકની ાવે સ ની 
ગલીમા,ંપાલડ ,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 H 7 702

384 5377 પિત ભારત શકંરલાલ
99/1, ભાવદ પ સોસા., ચેહર માતાના મં દર પાસે, 
મણીનગર, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 H 6 602

385 5378 કુલ ગરભાઈ િવભાકર
એ‐1,િનશાન એપાટમે ટ,ચં નગર નારાયણ
રોડ,પાલડ ,અમદાવાદ‐380007 Jasmin Greens ‐1 B 1 101

386 5379 ડોડ યા અખલ ુમાર ગણપતભાઈ
12,વનમાળ સોસાયટ શારદા ુલની
પાછળ,કલાપીએ નગર,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 G 5 502

387 5381 પટલ િવ લુ ુમાર ચં ુભાઈ
એન‐404, ીન
સીટ ,િનણયનગર,ચાદંલોડ યા,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 B 4 403



388 5382 કનાડા ચરાગભાઈ િવનોદભાઈ ડ ‐6, વસોયાપાક સોસાયટ ,ધાટલોડ યા,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 A 6 605

389 5383 ઠ ર મૌ લકભાઈ કનૈયાલાલ

1,તેજધારા બ લોઝ િવભાગ‐1, આનદનગર ચાર
ર તા પાસે, 100 ટ હલાદનગર 
રોડ,સેટલાઈટ,અમદાવાદ‐380015 Jasmin Greens ‐1 H 6 606

390 5387 મહતા હષભાઈ ષુારભાઈ
21,પાવ રૂ  સોસાયટ ,શા તીવન બસ ટ ડ પાસે, 
નારાયણનગર,પાલડ ,અમદાવાદ‐380055 Jasmin Greens ‐2 A 2 201

391 5388 ભ  હ રન ય ેશભાઈ
'મં ુ ી'' 30/ શારદા સોસાયટ , ેયસ ર વે
ઓવર જ પાસે, પાલડ ,અમદાવાદ‐380007 Jasmin Greens ‐1 D 4 404

392 5394 શાહ વ નલ િવણભાઈ

101, રુાજ ફલે સ,8/એ,િવ ુજ 
સોસાયટ ,નારાયણનગર રોડ,પાલડ ,અમદાવાદ‐
380007 Jasmin Greens ‐1 D 8 802

393 5396 ભગત બીનાબેન યાિતનભાઈ 4‐ , બજલ એપાટમે ટ, એલીસ જ, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 G 8 801

394 5398 શાહ િનલભાઈ શૈલેષભાઈ
206,હર ૃ ણ ટાવર,  ૂના વાડજ બસ ટિમનસ
પાસે, ઓફ આ મ રોડ, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 H 5 502

395 5503 ગોહલ તાબેન અ તૃલાલ
એચ‐7/83, રામે ર
એપાટમે ટ,સોલારોડ,નારણ રુા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 C 8 803

396 5516 પટલ રમેશચં  ભીખાભાઈ
5/44,  .ુહા.બોડ, ઈલોરા એપાટમે ટ, ટ .વી. ટાવર 
ક ની સામે,  ાઈવીન રોડ, થલતેજ, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 D 10 1004

397 5528 રાજ રૂોહ ત હર િસહ ુવારિસહ
4,લચાર શોપ ગ સે ટર, મુી પાટ  લોટ ની
સામે, ટોર ટ પાવર,નારણ રૂા,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 B 9 904

398 5534 રાવલ િનમલભાઇ યોગશભાઇ
71/709‐અજ ય એપોટમે ટ, લુીપ બં લોઝ
પાસે,થલતેજ,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 G 5 504

399 5548 િ વેદ  હા દક ુમાર યોગેશ ુમાર
યોગે ર
એપોટમે ટ,સોલારોડ,નારણ રુા,અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 C 6 602

400 5568 યાસ અિમત મહશચં
4‐એ, નેશનલ પાક કો.ઓ.હા.સો.લી.,  લુબાઇ
ટકરા, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 E 10 1006

401 5578 ઉમેશભાઈ અરિવદભાઈ જોષી
8, આ મારામ પાક સોસાયટ ,  યામલ રો હાઉસ‐5
ની બા ુમાં માણેકબાગ, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 A 2 206

402 5581 દવે દવે  ચી ભુાઇ 6/એ,નવે ુ સોસાયટ ,મેમનગર,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 H 9 904



403 5594 ગ જર અરિવદ હ રલાલ

1494/47/1,  વામીનારાયણની ચાલી, ધાસના
પીઠા પાસે, દ રયા રુ દરવા  બહાર, દ રયા રુ, 
અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 E 6 601

404 5602 શાહ લુીન ગોતમ
એચ‐202,સતેજ એપોટમે ટ,સં કાર ટાવરની
બા ુમા,ંથલતેજ,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 D 3 302

405 5603 દુાન કરોલીન એમ
એ/2,  વયં ુ એપોટમે ટ ,આઝાદ સોસાયટ
, બાવાડ ,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 D 6 601

406 5606 મોદ  િવરશ ુમાર સતીષ ુમાર
એમ‐147/1753, કણાવતી એપાટ‐2, પારસનગર, 
એ.ઇ.સી. ોસ રોડ, નારણ રુા, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 B 12 1203

407 5608 મભ  પાથ કર ટ ુમાર

4/ િવનસ એપોટમે ટ,ઉદગમ ુલ પાછળ,જય
બેનગરની બા ુમા,ં  ાઇવીન રોડ, થલતેજ 

રોડ, ુ રદશન સામે,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 D 6 606

408 5609 પટલ ધિમન રિસકભાઇ
49,  યુ દય બં લોઝ,  લુાબટાવરની સામે, 
સોલારોડ, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 G 10 1003

409 5610 પટલ હા દક કા તલાલ
એ‐186, જયતં પાક સોસા., આદનાથનગર, 
ગુા ડા હોલની બા ુમા,ં મેમનગર, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 C 11 1104

410 5611 યાસ ભાવના રા શ ુમાર
7, ગગંારામ ભ નો ખાચંો, દર યા રુ દરવા  
દર,  બા મં દર પાસે, દર યા રુ, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐2 B 12 1204

411 5614 પટલ મૌ લકભાઈ ઈ રભાઈ
19,અલકા રૂ રો‐હાઉસ, પુર ુલની બા ુમાં
ધાટલોડ યા,અમદાવાદ‐380061 Jasmin Greens ‐2 A 6 606

412 5618 ભા ટયા રા વ ગોપીચં
ઈ‐604,ઈ થ ટાવર, ાઈવીન પાસે, 
થલતેજ,અમદાવાદ‐380054 Jasmin Greens ‐1 A 11 1104

413 5619 ડગલી મૌ લક હરશચં
01/06,રામે ર ફલેટસ,સોલા રોડ, નારણ રૂા, 
અમદાવાદ‐380063 Jasmin Greens ‐1 E 5 505

414 5625 ભાવસાર સમીપભાઈ ુ દુચં
9,ગાધંી ુ ષો મ પાક સોસાયટ , ુદંરનગર સામે, 
નારણ રૂા ચાર ર તા, અમદાવાદ ‐ 380013 Jasmin Greens ‐1 A 11 1101

415 5629 પારલીયા શભાઈ ગીર શભાઈ
52, ી પૃા સોસાયટ ,પચંાલ વાડ
પાસે,િવરાટનગર,ઓઢવ,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 E 3 302

416 5630 બારોટ ણૃાલ નવીનચં 2320/1, રણછોડ ની ચાલી, શાહ રુ, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 A 9 901

417 5631 બારોટ રચનાબેન િવશાલ ુમાર
એ‐14,જયભા ુ સોસાયટ ભવનાથ સોસાયટ
પાસે, ચા કય રૂ રોડ, ધાટલોડ યા,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 A 3 306



418 5632 નાગર રિવ ુમાર કનૈયાલાલ 2518,સ ુમાતાની પોળ,શાહ રૂ,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 B 5 503

419 5756 પડંયા અનતં ગૌર શકંર
સી‐104, િવનાયક લેટ, શીવાલય લેટ પાસે, 
વેજલ રુ, અમદાવાદ‐51 Jasmin Greens ‐1 E 1 103

420 5761 કો ાકટર રા શભાઈ રસીકલાલ 2/4, બીમાનગર,સેટલાઈટ રોડ, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 B 5 502

421 5785 પોપટ ભા કર ધીરજલાલ
લોકન‐ં7, લેટ‐40
ટાગોરપાક, બાવાડ ,અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 F 8 803

422 5792 ઉપા યાય ગર મહશ ુમાર
24/1,  નુીતનગર સોસાયટ , ઉમીયા િવજય, 

બાવાડ , અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 A 3 303

423 5797 મહતા રિવ ુમાર દ યેશભાઇ
એમ/14‐79, આઝાદ એપોટમે ટ, િવભાગ‐1, 
આઝાદ સોસાયટ પાસે,  બવાડ Jasmin Greens ‐1 B 4 401

424 5800 કટારા રુશ ુમાર મગનભાઇ
15/179,  ૂ એપાટમે ટ,  હમતંલાલ પાકની
સામે,  બાવાડ , અમદાવાદ‐15 Jasmin Greens ‐1 A 7 704

425 5805 ચૌહાણ દપાલી િવર િસહ
એસ‐55,આઈ,આઈ,એમ.એ, ઓ ડ ક પસ, વ ા રુ, 
અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 E 7 705

426 5806 જોષી દપક ચં કાતંભાઇ
એલ‐6/96, િવ ાનગર ફલેટસ,  હમતલાલ પાકની
સામે,  બાવાડ . સેટલાઇટ, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 B 4 403

427 5807 શાહ મથંન દનેશચં
એમ‐44, યશ કમલ સોસાયટ , વરાજ મહતા
હો પીટલ સામે,વાસણા,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 E 9 904

428 5808 દર  રમણલાલ નાથાલાલ
20/2, બીમાનગર, સેટલાઇટ રોડ, ઉિમયા િવજય
સોસાયટ સામે, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 B 6 601

429 5816 અ વાલ દ નદયાળ દુયાળ
એચ/201,  મારના એપાટમે ટ,બકર
િસટ ,વેજલ રૂ,અમદાવાદ‐380051 Jasmin Greens ‐1 D 10 1001

430 5824 દસાઈ મીનભાઈ િનતીનભાઈ
એ/102,  યુ ૂ  એપાટમે ટ, ટાર બ રની 
પાછળ, જોધ રુ ચાર ર તા, સેટલાઈટ,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 A 9 906

431 6021 યાસ શાતં ુમાર મહશ ુમાર
સી‐4, ગો ુળનગર સોસાયટ , ઉ માન રુા, 
અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 A 7 705

432 6043 સોની િવણા ચૈત ય
13, મોરલીધરની પોળ, રાય રુ દરવા ની દર, 
અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 B 4 402

433 6048 લાલવાણી અશોક ુમાર ઈ રદાસ
482, સમરથનગર સોસાયટ , સરદારનગર, 
અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 A 9 902

434 6049 દવે ક  ુડોલરભાઈ
લોક ન.ં ડ /3, ફલેટ ન.ં 32, નદંનવન એપાટમે ટ, 
ભાવસાર હો ટલ પાસે, નવા વાડજ, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 D 7 701



435 6050 મોદ  દ તીબેન જ ેશભાઈ
1158/4, બક ઓફ ઈ ડયાની ગલી, માણેકચોક, 
અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 G 8 802

436 6062 ચૌહાણ રા શભાઈ કાિંતભાઈ
1273/ /એફ, મોટા ઠાકોર વાસ, હા રુા, ગાડન, 
દ હ દરવા , અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 G 10 1002

437 6068 ઠાકર જના ચં શ
5877/બી, જય બે બ ડ ગ, મહાકાળ ચોક, 
શાહ રુ, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 A 8 805

438 6080 જોષી પ ાબેન િવજય ુમાર 319, કોઠાણી પોળ, રાય રુ અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 A 2 203

439 6084 રાઠોડ જસવતંિસહ ભ િસહ

બી‐2,  દપક ફલેટ, રાણક રુ સોસાયટ સામે, 
રાજ થાન હો પટલની પાછળ, શાહ બાગ, 
અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 G 2 204

440 6087 રાણા ગર રો હતભાઈ
2585,  નુાની પોળ, રાય રુ દરવા પાસે, 
અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 B 10 1003

441 6088 રાણા મિનષા શુીલ ુમાર
13,  ીજો માળ,  ભુિનિધ ફલેટ, કહાન ફલેટની
બા ુમા,ં સારંગ રુ, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 C 5 503

442 6121 રસાિનયા જગદ શભાઈ ઠાકોરલાલ 21, ચાં લા ઓળ, માણેકચોક, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 B 8 804

443 6127 ગણા ા ભારતીબેન અ લુ ુમાર 59, િશવનગર સોસાયટ , ઘાટલો ડયા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 H 4 404

444 6129 સોલકં  નરિસહભાઇ ગ િવદભાઇ
8/એ, બીજો માળ, માકટન‐ં3 ની બા ુમા,ં 
બહરામ રુા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 H 9 903

445 6134 પરમાર િવ ભુાઈ વધા
1069/59, ગેલાભાઈ ની વાડ , ઘી કાટંા રોડ, 
અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 A 7 702

446 6137 પટલ કૌિશક ુમાર ગગંારામ
12, બળદવનગર સોસાયટ , આઈ .ઈ .રોડ, 
બા નુગર અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 A 2 205

447 6138 ગો હલ છ િસહ ઘન યામિસહ
મ.ન.ંપી/1, કાગડાપીઠ પોલીસ લાઈન ુ કલોથ
માકટની બા ુમા,ં રાય રુ, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 D 2 201

448 6148 શાહ ગર પાગંભાઈ 1325, હવેલીની પોળ, રાય રુ, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 D 6 603

449 6149 મોદ  હંસાબેન રિસકલાલ

25, જમાલ રુ ખા ડયા વોડ, આ ટો ડયા રોડ, 
અમદાવાદ, આ ટો ડયા દરવા ની દર 
રા ણસી ીની મ દ સામે, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 C 8 802

450 6140 ક ડયા પરશ હસ ખુલાલ 572, કા મીરા મહાદવની ચાલી, વાડજ, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 H 3 305

451 6155 ગેહાણી િવજય ુમાર યામ ુદંર
એસ.પી.આઈ/10 ધરણીધર િવલા, સ ન
બં લોઝની બા ુમા,ં નવા નરોડા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 B 10 1002

452 6159 રાણા કૌિશકભાઈ બા ભુાઈ
લોક ન.ં4,  મ ન.ં 45,  ક ા એપાટમે ટ, નવા
બા નુગર, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 A 4 405



453 6160 રાજ તૂ બ દ યા મહશભાઈ 1357, નાગર ભગતની પોળ, રાય રુ, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 A 2 204

454 6253 પટલ િમતેષ નગીનદાસ
સી‐1/24, ઇલા સોસાયટ , ઇ ડ યા કોલોની રોડ, 
ઠ રબાપાનગર, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 H 7 705

455 6255 શાહ ક રુ ુમાર િવનોદભાઈ
4,આશીવાદ સોસાયટ ,લેક  ુસોસાયટ પાછળ, 
ઈસન રુ,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 G 3 304

456 6268 પાટ લ દનેશ શકંરરાવ
A/82, િવભાગ‐9 મહાવીર િૃત, પા નાથ
ટાઉનશીપ,નવા નરોડા Jasmin Greens ‐1 A 3 306

457 6276 નાયક રસિનિધ ધન યામભાઈ

38,શાયોના દશન બ લોઝ,હર િવલા લેટની
બા ુમા,ં નવી હાઈકોટની 
સામે,એસ. .હાઈવે,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 C 5 504

458 6277 વાધેલા િમનેષ ુમાર માવ ભાઈ
18,અનાિમકા િવહાર સોસાયટ , ીધર સોસાયટ ની 
બા ુમા.ંદનાબક સામે,દાણીલીમડા,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 G 7 703

459 6278 વાધેલા દ ાબેન માવ ભાઈ
18,અનાિમકા િવહાર સોસાયટ ,દનાબક
સામે,દાણીલીમડા,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 G 1 101

460 6279 વાધેલા હ મુતીબેન માવ ભાઈ
18,અનાિમકા િવહાર સોસાયટ ,દનાબક
સામે,દાણીલીમડા,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 H 5 501

461 6286 પરમાર ચરાગ રમણલાલ
1/8, “ ” કોલોની, સરકાર વસાહત, 
ખુરામનગર,રખયાલ,અમદાવા ્ Jasmin Greens ‐2 A 5 502

462 6294 પટલ િવ લુ ુમાર મહશચં
સી‐10, રામ ૃ ણ સોસા., ઉ મનગર પાછળ, 
મણીનગર, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 A 5 505

463 6297 પા ડય ઉ મ ુમાર ઓમકારનાથ
625/12, બાલાલની ચાલી,લોરસ ગની 
પાછળ,જગદ શનગર, અમરાઈવાડ , અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 C 4 401

464 6299 ભ  દ યાગં ુમાર ુ ણકાં ત
38,બાજખેડાવાળ સોસાયટ ,ર વે ોસ ગ પાસે, 
મણીનગર ( વૂ),અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 A 11 1102

465 6306 આસોડ યા યોગેશ ુમાર ક ભુાઈ એ/1,આસોડ યા સોસાયટ , મેધાણીનગર,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 A 8 805

466 6307 ગાડગે િુનલ તાજ લુ
88, ળુાભાઈ પટલની ચાલી, રખયાલ
રોડ,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 D 7 703

467 6308 સોલકં  િવનોદચં  શકંરલાલ
39/321, “ ” કોલોની ખુરામનગર પાસે, 
રખયાલ,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 H 4 405

468 6309 કુલ ઉમેશ ીપિત
7,  કુન ીન, પારવડા રોડ, આ  ુહાઇવે, 
પાલન રુ,  જ.બનાસકાઠંા,  જુરાત. Jasmin Greens ‐2 B 12 1203



469 6319 રાવલ હરશભાઈ મહશભાઈ યવતે ર મહાદવ,મણી રૂ, .ુતા.કડ . .મહસાણા Jasmin Greens ‐1 C 3 302

470 6508 ગણા ા ધીર ભાઈ કાિંતલાલ
ક ‐ુ701,ઈ થ ટાવર,  હમાલય મોલ પાસે, 
ાઈવઈન રોડ, થલતેજ,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 F 12 1202

471 6760 ખર અ ત અરિવદ ુમાર
11, રિવ ુંજ બગંલોઝ આઈ.ઓ.સી. રોડ, ચાદંખેડા, 
અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 D 11 1102

472 6766 શાહ ધમ ભાઈ જયિંતલાલ
પી/6, ગગંારામ ફલેટ, ધમનગર, સાબરમતી, 
અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 B 5 502

473 6767 પરમાર હ રભાઈ ારકાદાસ
બી‐18,અચલ રસીડ સી િવભાગ‐1,  કત ધામ 
મં દરની પાછળ,  .ુસી. .રોડ, ચાદંખેડા,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 A 12 1206

474 7003 ગો વામી ચેતન રુ દવા રુ
2023‐368, િશવશ તનગર,  જુરાત હાઉસ ગ
બોડ, ચાદંખેડા Jasmin Greens ‐1 C 5 501

475 7004 ગો વામી ઓમ રુ દવા રુ
2023‐368, િશવશ કત નગર, જુરાત હાઉસ ગ
બોડ,ચાદખેડા,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 H 1 103

476 7013 પરમાર િધરન જ ભુાઈ
74,  યામ સારથી બં લોઝ, સ યમેવ હો પટલની
ન ક, ચાદંખેડા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 B 7 702

477 7019 ચાણ  આિશષ નટવરલાલ
એ‐29,  ુમ ુમ રસીડ સી, સ યમેવ હો પટલ, 
ચાદંખેડા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 A 11 1102

478 7020 પરમાર ુ િત નટવરલાલ
ીપાલનગર સોસાયટ ,ઘરન‐ંબી‐

8,ચાદંખેડા,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 A 3 305
479 7021 શમા ગીતાબેન હંસરાજ સી‐281, જનતાનગર, ચાદંખેડા,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 A 7 704

480 7025 લીલ ભરત રુશભાઈ
એ‐4, શાલી ામ‐2 ફલેટ, આશારામ આ મ રોડ, 
મોટરા રોડ, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 E 6 602

481 7028 ગાગનાની લોકશ િપતાબંર
ડ /202,સગંાથ િસ વર,ડ માટ ની પાછળ, મોટરા
સાબરમતી,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 H 4 402

482 7029 દસાઇ નાગ ભાઇ અરજણભાઇ
32, અવની સોસાયટ , િવ કમા મં દર પાછળ, 
િવસત પે ોલપપં પાસે, સાબરમતી, અમદાવાદ‐5 Jasmin Greens ‐1 H 2 203

483 7032 શમા સોમદતભાઈ િનરંજનલાલ
એ/33,તે નગર,િવભાગ‐1, ડ  કબીન
સાબરમતી,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 C 4 402

484 7251 વેણીકર ગૃેશ ુમાર રમણલાલ

બી/121,  ુ કમલ ુજ સોસાયટ , ન
કો પલે ની સામે, ચાદંખેડા, આઈ.ઓ.સી. રોડ, 
અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 A 11 1105



485 7279 ભગત બેલા ચરાગ
1352, મોટા દરાસરનો ખાચંો, તળયાની પોળ, 
સારંગ રુ દરવા પાસે, અમદાવાદ‐1 Jasmin Greens ‐1 A 5 504

486 7288 પટલ ધવલ ુમાર રમેશભાઈ
આઈ‐102,  કુન સીટ , આનદં પાટ લોટ રોડ, 

ુ રાણીપ, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 H 5 504
487 7297 ચૌહાણ તે  ખોડ દાસ 13, િસ ધાથ સોસા., રાણીપ, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 D 3 301

488 7299 લેઉવા કુશ િવરાભાઈ
એફ‐3,માધવ લોટ એ ડ ુ લે  િવસતમાતાના 
મં દર પાસે, આઈ.ઓસી.રોડ, ચાદંખેડા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 F 7 704

489 7311 મકવાણા િવનોદભાઈ મફાભાઈ
35,મગનલાલ પાક, ક પરોડ,િવ લ નગરની સામે, 
શાહ બાગ,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 C 10 1004

490 7315 સોલકં  ર કુાબેન િવ મિસહ
સી‐39,અિવચલ પાક સોસાયટ ,ચાદંખેડા 
િવસતમાતાના મં દર સામે, ચાદંખેડા,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 A 5 506

491 7317 મકવાણા કમળાબેન મફતલાલ
35,મગનલાલ પાક, િવ લનગર ચાર ર તા, 
શાહ બાગ, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 E 3 301

492 7318 પરમાર કિવતા મગંળદાસ
સી/40, આકાશગગંા સોસાયટ , આઈ.ઓ.સી. રોડ, 
પોલીસ ચોક સામે, ચાદંખેડા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 G 12 1202

493 7319 વોરા સં વ ુમાર નટવરલાલ
સી‐63, શાતંી ુજ સોસાયટ , ચાદંખેડા, આઇ,ઓ,સી, 
રોડ,  ા કો લેજ પાસે, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 G 6 602

494 7320 વોરા કરણ નટવરલાલ
એ‐10, ઝણકાર ફલેટ, ધરણીધર દરાસરની સામે, 
ધરણીધર અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 H 2 206

495 7321 ગો વામી િવણાબેન બ ુ રુ
એ‐17/18, માનસરોવર ટાઉનિશપ, ચાદંખેડા, 
અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 G 6 604

496 7322 ગો વામી મહ રુ બ ુ રુ
એ‐17/18, માન સરોવર ટાઉનશીપ, ચાદંખેડા, 
અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 E 7 704

497 7326 ુમાર િનરવ રુશચં
82, જય ભવાની રો હાઉસ ગ સોસા., મહાકાલી
મં દર પાસે, ર વે વૂ, કલોલ‐382721 Jasmin Greens ‐1 A 9 904

498 7576 મિનયાર ગોપાલચદં બ ી સાદ 8,  રુષો મ નગર, નવા વાડજ, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 H 8 804

499 7594 પટલ જયિંતલાલ ગોપાળદાસ
22, નારણ બં લોઝ િવ‐1, ભાગવત િવ ાપીઠ, 
સોલા સામે, એસ. .હાઈવે ગોતા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 A 11 1104

500 7595 નાયક અ લુ રિસકલાલ
4, પ ર નગર કો.ઓ.હા.સો.લી. ચાદંલો ડયા, 
અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 B 4 404

501 7601 કલા મિનષાબેન નાગ ભાઈ
78‐બી, રા વનગર સોસાયટ , જગત રુ રોડ, ઉમા
ટનામે ટ, ચાદંલો ડયા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 E 1 105



502 7629 પટલ કત પરષો મભાઈ
એ‐10,,અમર ટનામે ટ, મહાલ મી કોનર, વટવા, 
અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 A 9 902

503 7631 સોલકં  બા ભુાઈ રતીભાઈ

1, એસ.એફ. 48/ / 1/5 .ડ . એપાટમે ટ, 
નવરંગ સોસાયટ ,  ુ ત ફોજ ચચ, બહરામ રુા, 
અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 H 11 1101

504 7633 ચોકસી ઘન યામ ધમ ભાઈ
445/િશવમ રો હાઉસ, અ ુન આ મ રોડ, પ ુ
દવાખાનાની પાસે, ચાદંલો ડયા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 B 2 202

505 7634 કટા રયા હ રશ ુમાર ભા કરરાવ
સી/8, ક ી િવ ાલય,  ટાફ કવાટસ, ક ી િવ ાલય‐
2, ક પ હ મુાન પાસે, શાહ બાગ, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 A 7 706

506 7636 પટલ અિ ન ુમાર હલાદભાઈ

ઈ/402, ર ન યોત કો પલે  િવ‐1, રામે ર મ દર
પાસે, રામવાડ  સોસાયટ  સામે, િનણયનગર, 
અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 F 12 1201

507 7643 ગોહલ મથંન હ રશ ુમાર
એફ/101,  કુન રસીડ સી  ુએસ. . રોડ, 
ચાદંલો ડયા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 G 1 104

508 7654 ચાવડા અશોક વરામભાઈ
29, િવનાયક પાક, િત પિત ુલની સામે, 
ચાદંલો ડયા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 F 9 903

509 7655 ભાવસાર તે  જયિંતલાલ
એ/4, રમણ કલા ફલેટ, સઘંવી ુલ, ર વે ોસ ગ
પાસે, નારણ રુા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 D 4 403

510 7657 િ વેદ  િનરવ શશીકાતંભાઈ
ડ ‐19, દવસીટ , સાયોના સીટ  પાછળ, 
ચા કય રુ , ઘાટલો ડયા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 B 1 102

511 7659 પટલ મિનષ બા ભુાઈ
12, મનમં દર સોસાયટ , ર ા પાક, ઘાટલો ડયા, 
અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 A 4 406

512 7661 પટલ કતન કાતંીભાઈ
ડ /402, શોપાન શરણ િસ વર ટાર કો પલે ની 
સામે,  કિત બં લોઝ પાસે, ચાદંલો ડયા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 D 2 204

513 7664 બારોટ શાતં ુમાર ગોકળભાઈ
‐ 403, ર ન જયોત કો પલે  િવ‐1, િનણયનગર, 

અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 A 9 903

514 7665 પચંાલ ુમારપાળ બા લુાલ
એલ‐304,  વાિમનારાયણ પાક, નવા વાડજ, 
અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 D 10 1006

515 7672 શાહ સં દપભાઈ યુકાતંભાઈ
એ/4/1, સીમધંર કો પલે ,  ભાત ચોક પાસે, 
ઘાટલો ડયા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 D 10 1002

516 7674 બારોટ અમીરાજ રા શ ુમાર
સેકટર‐4, ઘર ન‐ં211, િનણયનગર, ચાદંલો ડયા
રોડ, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 E 2 202



517 7676 વૈ  જ પન રજનીકાતં
એ/102, સાગર સગંીત કો પલે ‐2, કારગીલ
પે ોલ પપં પાસે, સોલા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 F 9 902

518 7677 પટલ તે ભાઈ સોમાભાઈ
બી/68,  યોિત સોસાયટ , ઈ ડયા કોલોની રોડ, 
બા નુગર, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 A 10 1002

519 7688 ભ  જયેશ ુમાર રજનીકાતં
ઈ‐148, ચા કય રુ ફલેટ, સેકટર‐1, ઘાટલો ડયા, 
અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 A 2 206

520 7756 ભરવાડ જ બુેન િશવાભાઈ
141/1684,ભા યોદય ચોક,ગોતા હાઉસ ગ
એમ. .વી.,ગોતા,અમદાવાદ‐380060 Jasmin Greens ‐2 A 12 1204

521 7759 ભરવાડ વાલીબેન બાથાભાઈ

2/14,અધ ચા ડુા એપાટમે ટ,મહા મા ગાધી
વસાહત ગોતા‐ઓગણજ 
રોડ,ગોતા,તા.દસકોઈ. .અમદાવાદ‐380060 Jasmin Greens ‐1 G 7 701

522 7772 ભરવાડ જો ભાઈ િવ લભાઇ
ઈ‐13//145,અધ ચા ુડંા ચોક,મહા માં ગાધંી
વસાહત ગોતા,અમદાવાદ‐380060 Jasmin Greens ‐2 B 5 501

523 7778 રાઠોડ ક ભુાઈ બળદવભાઈ
401/િશવપાક ુ લે , વસતંનગર ટાઉનશીપ, 
ગોતા,અમદાવાદ‐380060 Jasmin Greens ‐1 D 4 402

524 8006 વાગેશે પી. ચા ડ
‐ૂ16,શાિંતનાથ એપાટમે ટ, વેજલ રુ બસ ટોપ

સામે, વેજલ રુ Jasmin Greens ‐1 H 2 201

525 8007 વાધેલા િનરજભાઈ નુીભાઈ
19,સોમિવલા સોસાયટ ,આશોપાલવ બં લોઝની
સામે, થલતેજ,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 F 5 501

526 8010 પટલ ુ યતં દ પભાઇ
5, પહલા માળે,  ાઇવ ઇન ટનામે ટ, થલતેજ રોડ, 
અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 G 3 303

527 8014 વાધેલા જતીનભાઈ નુીભાઈ
19,સોમિવલા બં લોઝ,ભાઈકાકા નગર
પાછળ,થલતેજ, અમદાવાદ‐380059 Jasmin Greens ‐1 E 5 506

528 8015 વાધેલા હ રનભાઇ નુીલાલ
19, સોમિવલા સોસા., ભાઇકાકાનગર પાછળ, 
આશોપાલવ બં લોઝની સામે, થલતેજ, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐2 A 2 202

529 8059 િ વેદ  મહશચં  અ તૃલાલ

બગલા ન.28,નારાયણ બ લોઝ પાટ‐1, સોલા
ભાગવત િવધાપીઠ સામે, આર સી. ટકનીકલ રોડ, 
એસ. .રોડ ગોતા,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 A 5 502

530 8073 શાહ રા લુ ચં કાતંભાઇ
73ઇ/1117 ણનગર હાઉસ ગ 
સોસાયટ ,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 H 9 905

531 8077 શાહ નેહા અશોકભાઇ
72‐ઇ/1109,  ૃ ણનગર, સૈજ રુ બોઘા પાસે, 
ૃ ણનગર, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 H 8 801

532 8254 ુ તા પલક કુશભાઇ 7, ચાદંની ફલેટ, વાસના બેરજ રોડ, વાસણા Jasmin Greens ‐1 A 11 1103



533 8262 ચોકસી િતક અરિવદભાઈ
8, મન દપ ફલેટ, અિ ત જયોિત ુલની પાસે, 

બાવાડ ,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 B 7 702
534 8304 દર  મનીષ ુમાર િવનોદચં 47,શીવરંજની સોસાયટ ,સેટલાઈટ,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 D 4 405

535 8305 દર  કૌશલ ુમાર િવનોદચં
47,શીવરંજની સોસાયટ ,સેટલાઈટ 
એર યા,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 A 10 1001

536 8357 રાજવશંી અ પેશ જયિંતલાલ

73, લોક‐5, પોલીસ ટાફ કવાટસ, ઈ ડન ગેસ
ગોડાઉનની પાસે, વેજલ રુ‐મકરબારોડ, વેજલ રુ, 
અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 E 3 305

537 8380 મોદ  મયકં હષદ ુમાર
31,  મુા‐89, સોસાયટ , કબીર એ કલેવની પાછળ, 
બોપલ, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 F 12 1204

538 8381 મોવલયા િવનીત રવ ભાઇ
એ‐6, રિવર મ સોસાયટ , રામદવનગર, જોધ રુ
ટકરા, સેટલાઇટ, અમદાવાદ‐15 Jasmin Greens ‐1 F 9 904

539 8384 પટલ હા દક નર ુમાર
8,દ પ બં લોઝ,કણાવતી કલબની 
સામે,રામદવનગર,સેટલાઈટ, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 F 2 203

540 8386 મહતા તેજસભાઈ કુશભાઈ
એ‐2, ણવ એપાટમે ટ,સતાધાર બસ ટ ડ પાસે, 
ધાટલોડ યા,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 C 2 202

541 8389 પટલ િવરલ નર ુમાર
8, દ પ બં લોઝ, કણાવતી લબ સામે, 
રામદવનગર, સેટલાઇટ, અમદાવાદ‐15 Jasmin Greens ‐1 C 1 102

542 8390 ોવર રિવ  રામચં
ઇ‐502, કબીર એકલેવ, હોમીયોપેથીક કોલેજ સામે, 
બોપલ,  મુા રોડ, બોપલ, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 D 8 806

543 8391 સધવાણી ચરાગ અશોકભાઇ
108/4, આનદંનગર, આનદંનગર રોડ, 
હલાદનગર ગાડન પાસે, સેટલાઇટ, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 C 10 1003

544 8501 નાયક સરોજ ુમાર નીલમણી

વાટસ ન.13,  લોક ન.બી‐5, એ. . કોલોની, 
ક ય િવહાર સામે, સનસીટ  પાસે, બોપલ, 
અમદાવાદ‐58 Jasmin Greens ‐1 A 4 403

545 8510 હતચીના રુાલી ક ના ચં સુેનરાવ
કવાટર ન.ં 3/બી‐5, આઈ.એ. & એ.ડ કોલોની, 
ક ીય િવહારની સામે, બોપલ, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 F 2 204

546 8511 ખતાઈ રિવ મોહન ભરામબર
બી‐5‐14, આઈ.એ.એ ડ એ.ડ . કોલોની, બોપલ, 
અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 F 5 502

547 8523 રાણા કશોર કાિંતલાલ
લોક ન.ંબી,  મન.ં 7, પી.એ ડ ટ  કોલોની, જોધ રુ
ચાર ર તા, સેટલાઈટ, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 F 3 302

548 8524 ઠાકોર યોિતબેન રાગેશ ુમાર
ઈ‐43/25/47,  ટલગ સીટ  કો.ઓ.હા.સો.લી. 
લુીપ ુલની પાસે, બોપલ, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 H 10 1001



549 8530 ઠાકર શ ુમાર દપભાઈ
27, રાધેિવહાર સોસાયટ , સોમનાથ બસ ટોપ
પાસે,  .ુપો. સાણદં, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 D 1 105

550 8752 ની હરન ભરત ુમાર
બી‐3, ઋિષકશ પાક સોસાયટ , લાલગેબી આ મ
સામે,  મુા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 F 10 1002

551 9012 દસાઈ િવ ુભંાઈ તે ભાઈ
153,રબાર કોલોની,રણછોડ  મં દરની સામે, 
ઓઢવ રોડ,ઓઢવ, અમદાવાદ‐382415 Jasmin Greens ‐2 A 4 404

552 9252 પરમાર અશોકભાઈ કશવલાલ
એફ/એફ‐7, મહાકાળ નગર,રા પાક રોડ, 
ઓઢવ,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 D 4 401

553 9259 િ યન િશ પા ડોમનીક
5, કલોશીપ સોસાયટ , અ તૃા મીલની પાછળ, 
બા નુગર, અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 F 4 401

554 9263 પર ખ નેહલ અરિવદભાઇ

ઇ‐303,  શ રસીડ સી, ઉમા ુલની ન ક, 
સાિન ય પાકની સામે, િનકોલ‐નરોડા રોડ, િનકોલ, 
અમદાવાદ. Jasmin Greens ‐1 D 5 503

555 9265 પચંાલ મીતાબેન હરશભાઈ
સી‐146,પાયલ પાક સોસાયટ , નયનનગર, 
ૃ ણનગર રોડ, સૈજ રૂ,અમદાવાદ‐382345 Jasmin Greens ‐1 B 11 1102

556 9507 વાઘેલા ખીમ ભાઇ ળુ ભાઇ
45/380,  કોલોની, રાજ રુ‐ હર રુ, લાલમીલ
પાસે,  ખુરામનગર, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 B 4 402

557 9518 પટણી કુશ ુમાર નટવરલાલ
મોતીલાલ લ ભુાઈની ચાલી ીનસીટ ની સામે, 
અસારવા,ચમન રુા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 F 3 301

558 9522 શાહ કજલ ુમાર ગૌતમભાઈ

બી‐18,અ રહ તનગર સોસાયટ , 
પદમાવતીનગર,સોસાયટ  સામે, િનકોલ રોડ, 
નરોડા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 A 9 901

559 9535 પટણી દશરથભાઈ વાલાભાઈ

8,માધવિસહ સોસાયટ , મગલપાડ હોલ સામે, 
સરકાર  વસાહત ની બા ુમા ં વન વાડ  
રોડ,િનકોલ ગામ, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐2 A 7 703

560 9536 વાઘેલા િવણિસહ ગગ ભાઈ
નરોડા ફાયર ટશન ટાફ કવાટસ, િવજય મીલની
સામે, નરોડા રોડ અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 H 7 706

561 9539 પટલ જયેશ ડા ાભાઈ
26, વહલાલ સોસાયટ િવ‐1, નરોડા ગામ, 
અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 G 12 1203

562 9541 સોની રા શ ુમાર હસ ખુલાલ
બગંલા ન.ં21,  ી ગણેશ સોસાયટ , નવ ગુ
િવ ાલય પાસે, નરોડા, અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 E 4 405

563 9548 ભ  દપક ુમાર કનક ુમાર
એ‐503, રાધે ગેલે ી, રાધે ટનામે ટ સામે, કઠવાડા
રોડ, નવા નરોડા,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 D 11 1104



564 9549 યાસ નૈષધભાઈ ક રયાશકંર

બી‐22, િવ ુ પાક સોસાયટ ,ભા યોદય સોસાયટ
પાસે, બગંલા ટ ડ પાસે, નરોડા, અમદાવાદ‐
382325 Jasmin Greens ‐2 A 3 303

565 9757 રામી ભાવેશભાઈ રજનીકા તભાઈ
એ‐4,ધન યામ એપાટમે ટ િવભાદ‐3,નવા
માધવ રૂા માકટ સામે, શાહ બાગ,અમદાવાદ Jasmin Greens ‐1 C 12 1203

566 4808 વૈ  ુ દુચં  ભગવનદાસ
17, લૂે ર સોસાયટ ,રામ ૃ ણ આ મ પાસે
મણનગર – ( વૂ) અમદાવાદ‐380008 Jasmin Greens ‐1 H 10 1004


