પારં પરરક વીસરાતી વાનગીઓની હરીફાઈ-18, વર્ષ – 2020
વીસિાતી વાનગી હિીફાઈમાં ભાગ લેનાિ શવજેતા બહેનના નામ
નંબર

બહેનોના નામ

સરનામુ અને ફોન નંબર
11, મેઘદૂ ત ફલેટ, બાટા િો-રૂમની
સામે, શિવિફ્રન્ટ િોડ, આશ્રમ િોડ,
નવિં ગપુિા, અમદાવાદ-38009
મોબાઇલઃ- 9375801221,
9825007370
6- સંગાથ ક્લાસીક-ક્યુ બંગલોઝ,
અક્ષિકુ ટીિની સામે, મોટે િા,
અમદાવાદ
મોબાઇલઃ- 9203056964

1
ડૉ. નેહલ શિમુલ િાહ

2
નેહા તેજસકુ માિ સુથાિ
3

વાનગીનું નામ

કળથી ટોઠા, બંટી ધાન્યની ઘેંસ,

જુ વાિ અને વાંસ ખાપિાના ઢોકળા
લાલ ભીંડીની ચટણી

શ્વેતા ગજ્જિ

એ-34, તક્ષશિલા ટાવિ, વસ્ત્રાપુિ,
અમદાવાદ
મોબાઇલઃ- 8780630045

નાળીયેિ તુઈ
હશિયાળો સ્ટફ િોટલો
પ્રશતિક્ષણ સાશવવક િોટલો
મીઠો લીમડો અને સિગવા પાનની ચટણી
બીટ-જાસુદ શમષ્ટી દહીં
કપુિી િીફ્રે િિ

ભાિતીબેન સલોત

1-203, ઇન્રપ્રસ્થ ટાવિ, શહમાલયા
મોલની નજીક, ડર ાઇવ-ઇન શસનેમા
િોડ, થલતેજ, મેમનગિ, અમદાવાદ380052
મોબાઇલઃ- 9879009490

ગુંદિ પેંદ
શમકસ દાળના ઢોકળા
મગનો સુપ
નેચિલ હળદિ પાવડિ

4

વીસિાતી વાનગી હિીફાઈમાં ભાગ લેનાિ બહેનના નામ
નંબર

વાનગી હરીફાઈમાં ભાગ
લેનાર બહેનોના નામ

સરનામુ અને ફોન નંબર

વાનગીનું નામ

ધમેન્રભાઈ કાંશતલાલ પંડ્યા

124, ધમમનગિ સોસાયટી શવભાગ-2,
ટોિન્ટ પાવિની સામે, ધમમનગિ,
સાબિમતી, અમદાવાદ
મોબાઇલઃ- 9427627663

મહુ ડાની સુખડી

પૃથ્વી ધમેન્રભાઈ પંડયા

124, ધમમનગિ સોસાયટી શવભાગ-2,
ટોિન્ટ પાવિની સામે, ધમમનગિ,
સાબિમતી, અમદાવાદ

ગ્રીન શબન્સનો ચેવડો

5

6

મોબાઇલઃ- 9427627663

7

કચુકાના વડા
િેિડીના િસની દુ ધેિી
મગના લાડુ
ધિો અને સિગવાના પાનનું જ્યુસ
લીલા ચણાના પાનની ભાજીના થપેલા
કાંગની સુખડી
શવટામીન જ્યુસ
હેલ્ધી સલાડ
ન્યુટરીિન બાિ
ગ્રીનગાડમ ન
ધ પિફે ક્ટ ડર ીક

તરૂલત્તાબહેન હસમુખભાઈ
પંચાલ

એફ-6, મહાવીિ કુ શટિ સોસાયટી,
બોમ્બે ગેિજ
ે ની સામે, િાહીબાગ,
અમદાવાદ-380004
મોબાઇલઃ- 9574848808

શદવ્યા શદપક ઠક્કિ

213, વૃંદાવન શવભાગ-2, એવન
સ્કુ લની સામે, સેટેલાઇટ
મોબાઇલઃ- 9574848808

છાયા પી િાહ

106/884, શનમમલ એપાટમ મેન્ટ, જય
મંગલ સામે, નાિણપુિા, અમદાવાદ
મોબાઇલઃ- 9909914291

બંટી-જુ વાિની સુખડી
ચીલની ભાજીનું ભૈડકુ
શમક્સ ભાજીના ઈસ્ટન્ટ ચમચમીયા

નીતાબહેન પંચાલ

બી/1004, વસંત શવહાિ ટાવિ,
ડફનાળા, િાહીબાગ, અમદાવાદ
મોબાઇલઃ- 9712976060

બાજિી-િાગી-ખજૂ િના લાડુ , િાગીચીલની ફ્રે ન્કી

8

9

10

11
પ્રીશત તેજસ પટેલ
12
અશમતા પટે લ
13
ઉવમિી મહેતા

14
દે વલ શનકું જ ઈનામદાિ

15
હેતલ શનલેિ િાણપુિા

704, ગેલેિીયા તુલીપ, સવયાગ્રહ
છાવણીની સામે, બોડકદે વ,
અમદાવાદ
મોબાઇલઃ- 9925012112
10, સંગાથ ક્લાશસક, અક્ષિ કુ શટિની
સામે, SBI બેન્કની સામે, મોટે િા
કોટે શ્વિ િોડ, મોટે િા, સાબિમતી,
મોબાઇલઃ- 7777961590
1, સવયમશવલા બંગલોઝ, શવમલ પાકમ
સોસાયટીની પાછળ, જી.ઇ.બી.
ઓશફસની નજીક, નિોડા-દહેગામ
િોડ, અમદાવાદ
મોબાઇલઃ- 9081661167
આઇ-301, અશભલાષા એપાટમ મેન્ટ,
આિોહી બંગલોની સામે, સેટેલાઇટ,
અમદાવાદ
મોબાઇલઃ- 9662344623

છબલા કઢી
િજકાના મુઠીયા
લસણ-બાજિીનો િોટલો
ધુગાિેલું દહીં

વી-7, લેઇક વ્યુ એપાટમ મેન્ટ, વસ્ત્રાપુિ,
ગણપશત મંશદિ સામે, અમદાવાદ-54
મોબાઇલઃ- 9427704820

કાંચનાિના ફૂલની કઢી,
મલ્ટીગ્રીન સૂપ,
કાંચનાિ કઢી સાથે િાગી-જુ વાિ-મખાના

િાગી-સાટોડી-જવનો શમક્સ િોટલો

કોદિીના કબાબ
વડના ટે ટાની સ્મુધી
અસાળીયાની સુખડી

લીલી ભેળ

ભાખાિ
લીલા કે ળા,-કે ળા ફૂલ-સિગવાના ફૂલઅળવી-અિડૂ સી-કાચનાિના પાનની
કટલેસ
16
શનિજા શનિં જન પ્રધાન
17
ધ્વશન પિીખ
18
નીના દે સાઈ
19
શહિલ શવનોદભાઈ શદશક્ષત

202, િાજમણી ફલેટ, ચાંપાનેિ
સોસાયટી, ઉસ્માનપુિા, અમદાવાદ13
મોબાઇલઃ- 9408056318
બી-1, શિશ્ના દિમન એપાટમ મેન્ટ,
એપોલો હોશસ્પટલ લેન, આંબાવાડી,
અમદાવાદ
મોબાઇલઃ- 7567361641
જી/1, લેઇક વ્યુ સોસાયટી, ગણપશત
મંશદિની સામે, વસ્ત્રાપુિ તળાવની
સામે, વસ્ત્રાપુિ, અમદાવાદ
મોબાઇલઃ- 9428520778
4, િુકુન િેસીડન્સી, જવાહિ ચોક,
મશણનિ, અમદાવાદ-380008
મોબાઇલઃ- 9879199646

કે ળાફૂલના વડા અને કે ળા ફૂલની ચટણી

બાજિીના ચમચમીયા

કે ળપથાિી
નાગિવેલ સુખડી
લૌકી મીઠા ભિવા
દૂ ધેિી કતિી
કમિખ-પપેયા-તુલસી જ્યુસ

