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તારીખ
૦૨/૦૧/૨૦૧૮

૧૬૨ & ૧૨૧, હરી દશટન સોસા. ડભોિી ચાર રસ્તા. (બે નમુના).

૦૫/૦૧/૨૦૧૮

૪૧, શક્તતનર્ર સોસા., પારસ માકે ર્ પાસે.

૦૮/૦૧/૨૦૧૮

૩૧૭, નારાયણનર્ર સોસા., કતારર્ામ સીંર્ણપોર રોડ.

૧૫/૦૧/૨૦૧૮

૪૨, શક્તતનર્ર સોસા., પારસ માકે ર્.

૧૭/૦૧/૨૦૧૮

૧૭૬ & ૮૮, ફૂિવાડી, ભરીમાતા રોડ (બે નમુના).

૧૮/૦૧/૨૦૧૮

૪૨, શક્તતનર્ર સોસા., પારસ માકે ર્.

૨૯/૦૧/૨૦૧૮

૧૩૩ & ૧૪૩, વવહાર સોસા. વવ-૧, વાળીનાથ ચોક. (બે નમુના).
૧૮૩, પર્ે િવાડી વવ.-૧, િાિદરવાજા-કતારર્ામ.

૦૨/૦૧/૨૦૧૮

૪૧, મણીનર્ર સોસા., એ.કે.રોડ.

૦૮/૦૧/૨૦૧૮

૧૮, સુરભી વવહાર સોસા., આઇમાતા રોડ, ડોમીનોઝ પીઝાવાળી ર્િી.

૧૪/૦૧/૨૦૧૮

૧૮, ગ્રીનપાકટ સોસા., િાંબે હનુમાન રોડ.

૨૦/૦૧/૨૦૧૮

૧૭, સહજપાકટ સોસા. હહરાબાર્ રોડ.

૨૨/૦૧/૨૦૧૮
ઈસ્ટ

સરનામાની વવગત

૬૦૧-તાસની વાડી & ૬૬-પર્ે િનર્ર, એ.કે.રોડ (બે નમુના).
૪૪-હદનબાંધ ુ સોસા. & ૧૮-વવશ્વકમાટ સોસા., ધરમનર્ર રોડ (બે નમુના).

૨૩/૦૧/૨૦૧૮

એ-૫૭, વવઠ્ઠિનર્ર, વરાછા રોડ.

૨૬/૦૧/૨૦૧૮

૧૫, પુવનતધામ સોસા., મહાદે વ ચોક-મોર્ા વરાછા.

૨૭/૦૧/૨૦૧૮

૩૧, અંલબકાવવજય સોસા. વરાછા મેઈન રોડ.

૨૮/૦૧/૨૦૧૮

૨૬, શીવાાંજિી રો-હાઉસ, એ. કે . રોડ, ર્રનાળા પાસે.

૨૯/૦૧/૨૦૧૮

૩૫ & રમેશભાઇ દે સાઇ, ઉપિી કોિોની, મોર્ા વરાછા (બે નમુના).
બી-૨૦૭, રૂબી એપાર્ટ , કોહીન ૂર રોડ & ૧૦, રતનજીપાકટ સોસા., હીરાબાર્ રોડ (બે નમુના).

૩૧/૦૧/૨૦૧૮

અથટ એપાર્ટટ, અંકુ ર સોસા., એ.કે .રોડ.
૧૪, નમટદનર્ર સોસા. & ૩૮, શક્તતવવજય સોસા. વરાછા રોડ ( બે નમુના).
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સેન્્િ

સાઉર્ વેસ્ટ

સાઉર્

૦૨/૦૧/૨૦૧૮

૧૨, વવનાયક રો-હાઉસ, પાિનપુર રોડ.

૦૩/૦૧/૨૦૧૮

૩૪૭, પ્રશાાંતનર્ર સોસા. પાિનપુર.

૦૪/૦૧/૨૦૧૮

૨૨, આવશષ સોસા., અડાજણ.

૦૫/૦૧/૨૦૧૮

૬/૯૭, નાના બજાર, રાાંદેર.

૦૬/૦૧/૨૦૧૮

૧૫૧, શારદા મહલ્િો, પાિનપુર ર્ામ.

૦૮/૦૧/૨૦૧૮

૩૫૨, કૃષ્ણકુ ાંજ સોસા., પાિનપુર રોડ.

૧૦/૦૧/૨૦૧૮

૩૫૨, કૃષ્ણકુ ાંજ સોસા., પાિનપુર રોડ.

૨૨/૦૧/૨૦૧૮

૨૧, આવવષ્કાર રો-હાઉસ, પાિનપુર રોડ.

૨૩/૦૧/૨૦૧૮

૨૧, આવવષ્કાર રો-હાઉસ, પાિનપુર રોડ.

૨૫/૦૧/૨૦૧૮

૭૫, પાંકજનર્ર સોસા., પાિનપુર રોડ.

૨૭/૦૧/૨૦૧૮

૩૬, હકતીનર્ર સોસા., રામનર્ર.

૨૮/૦૧/૨૦૧૮

૬, કાંકુનર્ર સોસા., અડજણ ર્ામ.

૩૦/૦૧/૨૦૧૮

૧, ઈ.ડબલ્યુ.એસ. આવાસ, પાિનપુર.

૩૧/૦૧/૨૦૧૮

એ-૩૩, ખોડીયારનર્ર સોસા., પાિનપુર રોડ.

૧૬/૦૧/૨૦૧૮

૬/૧૩૧૭, કામનાથ મહાદે વ રોડ, મહીધપુરા.

૧૯/૦૧/૨૦૧૮

૯/૬૦૦, ર્ાંધક ફળીયુ,ાં વાડી ફળીયા.

૨૨/૦૧/૨૦૧૮

૨/૩૩૬૫, ભાજીવાળી પોળ, સર્રામપુરા.

૩૦/૦૧/૨૦૧૮

૨/૩૫૩૭-મિેકવાડી & ૨/૩૦૪૯-પીિીમીટ્ટી, સર્રામપુરા (બે નમુના).

૩૧/૦૧/૨૦૧૮

૨/૩૨૩, મોર્ો મોહલ્િો, રૂસ્તમપુરા.

૦૨/૦૧/૨૦૧૮

સી, નેસ્ર્ હાઉસ, ડી આર બી કોિેજ પાસે, ન્યુ સીર્ીિાઈર્.

૦૯/૦૧/૨૦૧૮

૨, રાધેનર્ર, પ્રકાશ સોસા. પાસે, આદશટ સોસા.

૧૨/૦૧/૨૦૧૮

૧૮૪, ઓિપાડી મોહલ્િો, ધોડદોડ રોડ.

૨૫/૦૧/૨૦૧૮

૧૧૨, જીવીબા પાકટ , ઉ.મ.રોડ.

૨૭/૦૧/૨૦૧૮

૭, આશારામ ઈન્ડ. સોસા., ઉ.મ.રોડ (બે નમુના).

૨૯/૦૧/૨૦૧૮

વશવમ બાંર્િો, ર્ોકુ િમ ડેરી પાસે.

૩૦/૦૧/૨૦૧૮

૪/૭, ર્ાાંધીનર્ર, માધવ બાંર્િો, ઉ.મ.રોડ.

૦૫/૦૧/૨૦૧૮

૨૬૫ & ૨૭૯, અંલબકાનર્ર બમરોિી રોડ (બે નમુના).

૧૬/૦૧/૨૦૧૮

૧૪૨, આશાનર્ર વવ-૧, ઉધના.

૨૭/૦૧/૨૦૧૮

૧૫-સાાંઈ જિારામનર્ર & ૮૮-ઓમસાાંઈનર્ર, ઉધના (બે નમુના).

૦૯/૦૧/૨૦૧૮
સાઉર્ ઈસ્ટ

૭, આશારામ ઈન્ડ. સોસા., ઉ.મ.રોડ.

૧૨ & ૩૪, ર્ાયત્રી ર્ાઉનશીપ, ડુ ભ
ાં ાિ (બે નમુના).
૧૫૨, શીવકૃ પા, સાંજયનર્રની બાજુ માાં, લિિંબાયત

૧૧/૦૧/૨૦૧૮

૭૪, હદપાિી પાકટ , નવાર્ામ.

૨૧/૦૧/૨૦૧૮

૮, ડી-૨ ડુ ભ
ાં ાિ ર્ે નામેન્ર્, ડુ ભ
ાં ાિ.

૨૨/૦૧/૨૦૧૮

૧૭૦ & ૫૪, નરોત્તમનર્ર, નવાર્ામ (બે નમુના).

