ુ રાત ઊર્જા વિકાસ એજન્સી (જેડા), ગાાંધીનગર
ગજ
અવધકૃત ઉત્પાદકો / ડીલસા :
૧

મે. અજતા
ં મેન્યુફેક્ચરીંગ લિમમટે ડ, મોરબી

*

િાલિયા બાઇક્સ,એચ.પી. પેટ્રોિ પંપ પાસે, સંન્યાસ આશ્રમ પાસે, એિીસ લિજ, આશ્રમ

*

રોડ, અમદાવાદ, મો.નં.૯૮૨૫૦૦૫૫૧૨

સ્પીડ ઝોન,દે વીશ્યામ કોમ્પિેક્સ, કાંકરીયા ટેલિફોન એક્સચેન્જ સામે, કાંકરીયા શાહ
આિમ રોડ, મલિનગર, અમદાવાદ, મો.નં. ૯૮૯૮૨૮૫૩૫૭

*

શ્રીરામ ઇિેક્ટ્રીક બાઇક,મોટે રા સ્ટે ડડયમ, મોટેરા રોડ, સાબરમતી, અમદાવાદ, મો. નં.

*

અવેરો ઇિેક્ટ્રીક્સ,૧૬, ભવ્ય શોપીંગ કોમ્્િેક્ષ , બોપિ, અમદાવાદ, મો.નં.

*

જય અંબે એન્ટરપ્રાઇઝ ,શ્રીનાથજી કોમ્્િેક્ષ, શોપ નં. ૪, વોડડ નં. ૬ ની સામે, અકોટા

*

પરફેક્ટ ઇ બાઇક ,૧૨-તોરિ કોમ્્િેક્ષ, મવજય આઇસડિમ ફેક્ટરી, મહેંદ્ર મમિ રોડ, કિોિ,

*

શ્રીજી કોપોરે શન ,્િોટ નં.૩૧૪-B, રાજશ્રી મસનેમા સામે, સેક્ટર -૨૦, સાબર ટ્રાવેિ પછી,

*

વરૂિ ઇ બાઇક ,૯૦૫/૭, હયુન્ડઇ શો રૂમ પાસે, ડડ.એસ.પી. ઓડફસ સામે, જી,આઇ,ડી.સી.,

*

ઓ.એચ.એમ. મોટસડ,૫/૬, ગ્રાઉન્ડ ફ્િોર, એ મવિંગ, પ્રમુિ સ્વામમ આકે ડ, માિમવયા ચોક,

*

બી.એસ.આર. ઓટો મોબાઇલ્સ,દુકાન નં. ૫, એસ.કે.નગર, સી.એન.જી. પંપ પાસે, ગાડદરા

૨

મે. ઇિેક્ટ્રોથમડ ઇન્ડીયા લિમમટેડ, અમદાવાદ

*

ઇટેઇન ઇિેક્ટ્રીક વ્હીકલ્સ લિમમટે ડ,જી/એફ ૧૦, શાંમત ટાવર, માિેકબાગ હોિ પાસે,

૯૭૨૪૦૭૭૫૨૫
૯૦૯૯૦૪૮૫૮૬
રોડ, બરોડા, મો.નં. ૯૬૬૨૦૨૮૩૪૯
ગાંધીનગર, મો.નં. ૮૫૧૧૧૦૦૪૮૩
ગાંધીનગર, મો.નં. ૯૪૨૯૬૨૧૩૦૯

સેક્ટર-૨૮, ગાંધીનગર, મો.નં. ૯૮૨૪૦૦૩૨૨૩
રાજકોટ, મો.નં. ૯૯૭૯૩૨૨૩૨૨

- ડડિંડોિી રોડ, સુરત, મો.નં. ૯૩૨૭૬૯૦૦૮૬

અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫, મો.નં. ૯૯૨૪૨૫૫૭૭૦

1

*

ઇ-ટેક્નોિોજીસ,૧૦૬ રાજમિી સોસાયટી, ગોપી વલ્િભ એવન્યુ પાસે, સેટેિાઇટ,

*

જજતેન્દ્ર યો બાઇક,૨૨/ પાથડ કોમ્્િેક્ષ , કતારગામ, મસિંગનપોર રોડ, સુરત - ૩૯૫૦૦૪,

*

પ્રમુિ મોટસડ ,બી-2, માકડ પોઇન્ટ, એસ.બી.આઇ. બેંક પાસે, ડડિંડોિી, િારવસા રોડ, ડડિંડોિી,

*

િક્કી ઓટો ટ્રે ન્ડઝ,એ-૨૯, કાિથીયા ઇન્ડસ્ટ્રીયિ એસ્ટે ટ, ડાયમંડ નગર પાસે, િસ્કાના-

*

એ.એન.એમ. મોટસડ,૨૧, લચત્રકૂટ કોમ્્િેક્ષ, છાિી રોડ, એકતા નગર, છાિી કેનાિ પાસે,

*

એક-વી મોટર કોપોરે શન,જી.પી.ઓ પાસે, પોિીસ ટ્રેમનિંગ ગ્રાઉન્ડ સામે, િારીવાવ રોડ,

*

ન્યુ એરા,કુવાડવા રોડ, ડી-માટડ સામે, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૩ મો.નં. ૯૮૨૫૪૧૮૬૫૫

૩

મે. ડહરો ઇિેક્ટ્રીક પ્રા. લિમમટેડ

*

આયડન ઓટોમેટીવ,સુમન બજાજ શો રૂમ પાસે, ઢેબર રોડ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૨ મો.નં.

અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ મો.નં. ૯૮૨૫૨૮૨૫૦૭
મો.નં. ૯૯૨૦૯૧૪૪૦૧
સુરત

કામરે જ મેઇન રોડ, સુરત-૩૯૫૦૦૬, મો.નં. ૯૧૫૭૦૦૧૦૯૨

છાિી જકાત નાકા, વડોદરા, ૩૯૦૦૨૪, મો.નં. ૭૨૦૨૦૩૪૪૨૨
રાઉપુરા, વડોદરા, મો.નં.૯૦૯૯૦૧૯૬૦૬

૯૯૧૩૨૩૭૩૦૬, ૯૦૬૭૬૬૩૭૦૨, ૭૨૨૭૦૨૩૦૧૪
તિાટી ઓટોમેટીવ,દુકાન નં. ૭, મસદ્ધિ મવનાયક ફ્િેટ્સ, પંશીિ સ્કૂિ મેદાન સામે,

*

સરસ્વતી ચાર રસ્તા પાસે, માંઝિપુર, વડોદરા, ૩૯૦૦૧૧, મો.નં. ૯૪૦૯૪૫૫૫૯૪,
૯૨૨૮૮૦૭૩૦૨

*

િકુલિશ મોટસડ ,૪૯, મસતારામ કોમ્્િેક્ષ, ગોરવા વકડ શોપ પાસે, ન્યુ આઇ.પી.સી.એિ.

*

િાલિયા ઓટોમોબાઇલ્સ,શાિા: એચ.પી. પેટ્રોિ પંપ, સંન્યાસ આશ્રમ પાસે, એિીસ લિજ,

*

રોડ, સુભાનપુરા, વડોદરા - ૩૯૦૦૧૧, મો.નં. ૯૮૯૮૫૬૯૫૪૩, ૯૨૨૮૮૦૭૩૦૨
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ મો.નં. ૯૮૨૫૦૦૫૫૧૨, ૯૯૧૩૨૩૭૩૦૬
િાલિયા ઓટોમોબાઇલ્સ,દાિી લિમડા પોલિસ સ્ટે શન પાસે, િોસ રોડ, દાિી લિમડ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૮ મો.નં. ૯૮૨૪૪૦૨૮૩૫, ૯૮૨૫૦૦૫૫૧૨,૯૯૧૩૨૩૭૩૦૬
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*

એસ.આર. પટે િ ઇ બાઇક,્િોટ નં. ૬૨૦/૨/૧, િોડડયાર નગર, મસિંધી સ્કુિ પાસે, ઉસ્માન

*

મહામવર ઇ બાઇક,દુકાન નં.૨૪૫, ગીતા નગર, અડાજિ રોડ, સુરત-૩૯૫૦૦૯, મો.નં.

*

બોસ ઓટો પોઇન્ટ ,કામરે જ, સાથડના જકાત નાકા, સુરત-૩૯૫૦૦૬,

*

ચંદન એજન્સી ,્િોટ નં.૧૬૫, સેક્ટર ૨૧, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૭

૪

મે. િોડહયા ઓટો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ , કાશીપુર

પુરા, અમદાવાદ્ -૩૮૦૦૧૩ મો.નં:૯૮૨૫૦૯૯૩૫૨,૯૯૧૩૨૩૭૩૦૬
૯૯૦૪૦૭૯૯૦૩, ૯૨૨૮૮૦૭૩૦૨
મો.નં.૯૪૨૭૪૨૭૧૯૨, ૯૨૨૮૮૦૭૩૦૨

સત્સંગી ઇ સવીમસઝ,૨ સુફિામ એસ્ટે ટ, અવતાર હોટે િ પછી, પો્યુિર શો રૂમ પાસે,
*

નારોિ-ઇશનપુર રોડ, નારોિ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૩, મો.નં. ૯૯૯૮૭૨૩૩૬૦,
૯૯૯૮૯૪૮૬૮૪

સત્સંગી ઇ સવીમસઝ (ઉમંગ ગોહેિ), ્િોટ ૬૫/૨, પંડડત ડદનદયાિ ઇન્ડસ્ટ્રીયિ એરીયા,
*

આજી રીંગ સામે, આજી ડેમ ચોક, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૩, મો.નં.૯૯૨૪૨૮૨૮૨૨,
૯૩૭૫૬૬૯૯૩૬

*

સત્સંગી ઇ સમવિમસઝ (ન્યુ ગુજરાત ઓટો),દુકાન નં:૧, ગવનડમેન્ટ પ્રેસ સામે, સેક્ટર-૨૯,

*

સત્સંગી ઇ સમવિમસઝ (મનર્ુડત મોટોસડ) ,પહેિી િેન, ્િોટ નં: ૨૯૦, જી,આઇ.ડી.સી.,

*

સત્સંગી ઇ સમવિમસઝ (દે સાઇ ઓટોમોબાઇલ્સ),આમી સ્કુિ પાસે, સુરત ડુમસ રોડ,

૫

રોમાઇ ઇિેક્ટ્રીક વ્વ્હકિ કોપોરે શન લિમમટે ડ

*

મે. અલ્્ટેક પાવર સોલ્યુશન્સ ,૨બી, ડદનેશનગર સોસાયટી, નારિપુરા રે લ્વે િોમસિંગ,

*

મે. ડદપમ બેટરીઝ અને ઇ બાઇક ,જી.એફ. ૧, નંદ કોમ્્િેક્ષ, અજતા
ં સોસાયટી, એસ.ટી.

*

મે. ચંદન એજન્સીઝ ,્િોટ નં.૧૬૫, સેક્ટર નં. ૨૧, ગાંધીનગર, મો.નં.૯૩૨૭૦૦૧૧૪૦

ગાંધીનગર, મો.નં: ૯૩૭૫૬૬૯૯૩૬

મકરપુરા, વડોદરા, મો.નં. ૯૩૭૫૬૬૯૯૩૬
મપપિોદ, સુરત, મો.નં. ૯૩૭૫૬૬૯૯૩૬

નારિપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩, મો.નં:૯૮૨૫૬૦૦૫૦૭

વકડ શોપ પાસે, ઇિોરા પાકડ , રે સકોસડ, વડોદરા, મો.નં.૯૮૨૪૦૦૨૧૭૫
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મે. ગ્િોબિ પાવર સૌશડ (ઇવ્ન્ડયા) પ્રા.લિ.,૧૦૫, સામથિક સ્ક્વેર, જી.એન.એફ.સી. ટાવર ની
*

બાજુમાં, પકવાન હોટે િ પાસે, એસ.જી. હાઇવે, અમદાવાદ, ૩૮૦૦૫૪,
મો.નં.૯૬૬૨૫૦૧૪૧૭

*

મે.સેફ્રોન એંજજનીયડરિંગ ,્િોટ નં.-૧, આશીવાડદ ઇન્ડસ્ટ્રીયિ એસ્ટે ટ-૨, ભારત પેટ્રોિ

*

મે. મનિમ માઇિોટ્રોમનક્સ,લબજો માળ, "શ્રી" કોમમસિયિ લબવ્લ્ડિંગ, રાવ્રટ્રય શાળા રોડ કોનડર,

૬.
*

પમ્પ સામે, ૧૨૦ ડફટ બાંરોિી, સુરત, ૩૯૫૦૧૭, મો.નં.૯૩૭૪૫૯૦૧૯૦

ડો. યાલિક રોડ, સંજય આટડ ઉપર, રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧, મો.િં.૯૭૨૩૯ ૧૮૨૪૮
તુન્વાિ ઇ-વ્હીક્િ ઇવ્ન્ડયા પ્રા.લિમમટેડ

સ્પ્રેટા એન્ટરપ્રાઇઝર , દુકાન નં. ૧૭, ગોલ્ડમાઇન જ્વેિ લબવ્લ્ડિંગ, ડી-માટડ પાસે, સેક્ટર૨૬, ગાંધીનગર, ૩૮૨૦૨૮ મો. નં. ૯૧૫૭૪૪૮૩૫૬
સેવી ઇિેક્ટ્રીક વ્હીકિ પ્રા. લિમમટેડ, ૬૬ અરટ િક્ષ્મી કોમ્્િેક્ષ, અરટમવનાયક સામે,

*

દડરયાપ ૂર સકડ િ પાસે, બસંત ટોડકઝ રોડ, અમદાવાદ, ૩૮૦૦૦૧, મો. નં.
૯૬૩૮૪૫૦૦૭૦, ૮૧૫૪૦૮૩૭૫૩

*
*
૭.
*
*
૮.
*
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