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તારીખ
૦૩-૧૧-૨૦૧૫

સરનામાની વવગત
૧૨, ૨ & ૯, રામજીનર્ર સોસા. વેડ રોડ. (ત્રણ નમુના).
૧૦૮, િલિતાપાકટ સોસા., િલિતા ચોકડી-કતારર્ામ.

૦૪-૧૧-૨૦૧૫

૨૩, િલિતાપાકટ સોસા., િલિતા ચોકડી-કતારર્ામ.
૨૫૪, રણછોડજીપાકટ સોસા. વવ.-૨,િલિતા ચોકડી-કતારર્ામ.

૦૫-૧૧-૨૦૧૫
૦૬-૧૧-૨૦૧૫

નોર્થ

૨૮૭. અંલબકાનર્ર સોસા. વવ-૨, અંલબકા ર્ીપી - કતારર્ામ.
૪૨, વશવનર્ર, કતારર્ામ રોડ.

૧૬-૧૧-૨૦૧૫

૯, ૭/૨૮૪ & ૭/૨૮૪, પર્ે િવાડી-૧, િાિ દરવાજા (ત્રણ નમુના).

૧૯-૧૧-૨૦૧૫

૧, મણીબાનર્ર સોસા. વવ- એ. કતારર્ામ હેલ્થ સેન્ર્ર રોડ થી ઘનમોરા રોડ.

૨૦-૧૧-૨૦૧૫

એ-૧, િક્ષ્મીનર્ર સોસા., મેળાવાળા ગ્રાઉન્ડની સામે, કતારર્ામ.

૨૬-૧૧-૨૦૧૫

૧/૩૯, ખરી મોહલ્િો, ફુિપાડા-કતારર્ામ.

૨૮-૧૧-૨૦૧૫
૩૦-૧૧-૨૦૧૫

૨/૨૭, ર્ીતાનર્ર, ફુિપાડા રોડ.
ુ ડેરી રોડ (બે નમુના).
૪૮ & ૭, અલ્કાપુરી સોસા. સુમિ
૩, રઘુનદ
ાં ન સોસા. કેન્સર હોસ્પીર્િ પાસે - વેડ રોડ.
ુ ડેરી રોડ (બે નમુના).
૫ & ૨૫, દદવ્ય જ્યોત ફિેટ્સ વવ- એફ, સુમિ
ુ ડેરી રોડ.
૭૫, અલ્કાપુરી સોસા. સુમિ

૧૮-૧૧-૨૦૧૫

૧૦, વદાવન
ાંૃ
શોપીંર્ સેન્ર્ર, વરાછા રોડ.

૨૭-૧૧-૨૦૧૫

બી-૧૫, િક્ષ્મણનર્ર સોસા., િાંબેહનુમાન રોડ.

૦૧-૧૧-૨૦૧૫

વેસ્ટ

૨૬, ૧૩, ૧૯ & ૨૯, સાંત જિારામનર્ર સોસા. પાંડોળની સામે - વેડ રોડ. (ચાર નમુના).

૧૪-૧૧-૨૦૧૫

૨૭-૧૧-૨૦૧૫

ઈસ્ટ

ૃ સોસા. પાંડોળની સામે - વેડ રોડ. (બે નમુના).
૧૮, સાંત જિારામનર્ર સોસા.& એ-૨૫, માંર્િગપ

૯, વમત્રાિી રો- હાઉસ સહજ સુપર સ્ર્ોર પાસે.
૮/.૨૫૪, રસુિ જમાદાર સ્રીર્ & વાડીવાિા માંઝીિ, દકનારા સ્રીર્, રાાંદેર ર્ામતળ. (બે નમુના).

૦૩-૧૧-૨૦૧૫

૮/.૪૪, સુજાત ખાન સ્રીર્, રાાંદેર.

૦૭-૧૧-૨૦૧૫

૪૯, ર્ાાંધીવસાહત, મોરાભાર્ળ.

૧૨-૧૧-૨૦૧૫

૪૦, િાિજીનર્ર સોસા., અડાજણ.

૧૯-૧૧-૨૦૧૫

૨૨, સાાંઇ સ્્વેર સોસા., હનીપાકટ રોડ.

૨૫-૧૧-૨૦૧૫

૧૪૧, દદવાળીબાર્ સોસા., અડાજણ રોડ.

૨૬-૧૧-૨૦૧૫

૪૫, રાં ર્ીિાપાકટ સોસા., અડાજણ રોડ.

૦૩-૧૧-૨૦૧૫

૭/૨૨૫૧, કડીયા શેરી, રામપુરા.

૦૭-૧૧-૨૦૧૫

૧૧/૩૧૧,૧૨, મેઇન રોડ, નાણાવર્.

૧૦-૧૧-૨૦૧૫
સેન્ટ્ર્િ

સાઉર્ વેસ્ટ

સાઉર્

૧૨/૧૪૦૮, લચિંતામણી દે રાસર પાસે, શાહપોર.

૧૪-૧૧-૨૦૧૫

૭/૨૭૦૫, બોરડી શેરી, સૈયદપુરા.

૨૦-૧૧-૨૦૧૫

૧૨/૧૮૮૪, પીરખજુ રી મસ્જીદર્િી, સૈયદવાડા.

૨૧-૧૧-૨૦૧૫

૫/૧૧૪૧, તરતીયા હનુમાન શેરી, હરીપુરા.

૨૭-૧૧-૨૦૧૫

૪/૩૪૯૪, સિીયાવાળા માકે ર્ પાસે, ઝાાંપાબજાર.

૩૦-૧૧-૨૦૧૫

૫/૬૭૯, ભવાનીવડ (ઘોબી શેરી તરફથી), મેઈન રોડ, હરીપુરા.

૧૮-૧૧-૨૦૧૫

૧૪૫, દયાળજીપાકટ , અિથાણ રોડ.

૨૦-૧૧-૨૦૧૫

એ/૨, "વશવમ'', વસધ્ધાથટ કોમ્પિેક્ષ, સુયાટ પેિેસની સામે, સીર્ીિાઇર્.

૨૨-૧૧-૨૦૧૫

એ/૨- UGT - "વશવમ'', વસધ્ધાથટ કોમ્પિેક્ષ, સુયાટ પેિેસની સામે, સીર્ીિાઈર્.

૦૨-૧૧-૨૦૧૫

૧૧, વવસતનર્ર, બમરોિી રોડ.

૧૨-૧૧-૨૦૧૫

૭૪, જય હનુમાન એસ્ર્ે ર્, ઉધના.

૧૪-૧૧-૨૦૧૫

૬,ડેરી મોહલ્િો & ૨૧, નારીયેળી ફળીયુ,ાં જીઆવ (બે નમુના).
૧૪ & ૬, સ્કુ િ ફળીયુ, વડોદ (બે નમુના).

૧૮-૧૧-૨૦૧૫

૩૪૭ & ૩૩૭, શાાંતાનર્ર, બમરોિી રોડ (બે નમુના).

૨૪-૧૧-૨૦૧૫

૧૪૬, ઓમ શ્રી સાાંઈ જિારામનર્ર, ઉધના.

૦૩-૧૧-૨૦૧૫

૨, હનુમાન મોહલ્િો, ઉધનાયાડટ .

૧૪-૧૧-૨૦૧૫

૧૭૧ & ૧૫૦, જરીકસબ, ભાઠેના (બે નમુના).

૧૭-૧૧-૨૦૧૫
સાઉર્ ઈસ્ટ

૧૨/૨૯૪૨, ભારબાંધવાડ, રાણીતળાવ.

૧૯-૧૧-૨૦૧૫
૨૧-૧૧-૨૦૧૫

ડી-૩/૬, ર્ે નામેન્ર્, આંજણા.
૨૨૩, ૨૨૯ & ૨૩૦, પુષ્પાનર્ર-૧, ભાઠેના (ત્રણ નમુના).
૬૨૧, બાખડ મોહલ્િો ર્િી નાં.-૭, માનદરવાજા.
ડી-૨/૧૦, ર્ે નામેન્ર્, આંજણા.
૨૮, જીગ્નાનર્ર, નવાર્ામ.
૩૫૪, ઓમનર્ર, ડુ ભ
ાં ાિ.

૩૦-૧૧-૨૦૧૫

૩૭૦, ઓમનર્ર, ડુ ભ
ાં ાિ.
૧૯ & ૪૨ શાંભાજી ચોક, લિિંબાયત (બે નમુના).

