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નોથ�નોથ�નોથ�નોથ� 
૦૧-૧૨-૨૦૨૦ ૮૭, લલીતાપાક� સોસા. લલીતા ચોકડી પાસે, કતારગામ.  ૦૨-૧૨-૨૦૨૦ 

૧૯ & ૧૬, ગોપીનાથ સોસા.-૨, બાપાસીતારામ ચોક (બે નમુના). ૨૫૭, રહેમતનગર સોસા., વેડ રોડ પાસે. ૦૩-૧૨-૨૦૨૦ 

૪૦૬, આનંદપાક� સોસા., અખંડ આનંદ �કુલ સામે, વેડ રોડ. ૭, સરગમ સોસા. કતારગામ બાળા1મ રોડ.  ૯૯, રામ2નગર સોસા. િવ-૨, કુબેરનગર. ૦૪-૧૨-૨૦૨૦ 
૭૯, કેશવપાક� સોસા., વેડ રોડ & ૧૪૦, રેલરાહત કોલોની, ગોટાલાવાડી (બે નમુના). ૪૨૦, ૪૨૧, ૩૯૦ & ૩૮૯, રહેમતનગર સોસા., વેડ રોડ (ચાર નમુના). ૦૮-૧૨-૨૦૨૦ 
૧૬ & ૧૫, મથુરા સોસા., છાપરાભાઠા (બે નમુના). ૧૪૧, કેશવપાક� સોસા., વેડ રોડ. ૦૯-૧૨-૨૦૨૦ 
૪૮ & ૫૬, મહાવીરનગર સોસા., ગજેરાસક�લ (બે નમુના). ૨ & ૪, સાબરીનગર સોસા. િવ.-૨, 3લવાડી (બે નમુના). ૧૦-૧૨-૨૦૨૦ ૯૩, અ4સધામ સોસા. & ૨૧, સજ�ન સોસા. હાથીવાલા મં6દર રોડ. (બે નમુના). 



ગોથાણ તલાવડી, નવો િવ�તાર.  ૧૦-૧૨-૨૦૨૦ ૬ & ૨, સાબરીનગર સોસા. િવ.-૨, 3લવાડી (બે નમુના). ૧૧-૧૨-૨૦૨૦ 
૧૨, િવજયનગર સોસા.-૧, કતારગામ દરવા7. ૫૦, 8ભુનગર સોસા.-૨, કુબેરનગર-૨. ૧૨-૧૨-૨૦૨૦ 
૫૫, મહાવીરનગર સોસા., ગજેરા સક�લ. ૭૮, ગીતાનગર ફળીયુ, અિ:વની કુમાર પાસ,ે 3લપાડા રોડ. ૧૪-૧૨-૨૦૨૦ ૩૩૪ & ૩૩૭, રેલ રાહત કોલોની, 3લવાડી,  ભરીમાતા રોડ. (બે નમુના). ૧૫-૧૨-૨૦૨૦ ૩૮૯ & ૪૨૧, રહેમતનગર સોસા., વેડ રોડ (બે નમુના). ૧૬-૧૨-૨૦૨૦ ૯૮, સહ7નંદ સોસા. ચીકુવાડી ચાર ર�તા.  ૧૭-૧૨-૨૦૨૦ ૩૪૦ & ૩૩૨, રેલ રાહત કોલોની, 3લવાડી, ભરીમાતા રોડ. (બે નમુના). ૧૮-૧૨-૨૦૨૦ ૧૦૯ & ૯૯, લલીતાપાક� સોસા., લલીતા ચોકડી પાસે (બે નમુના). ૨૧-૧૨-૨૦૨૦ 
૪ & ૮, રામ2નગર સોસા., વેડ રોડ (બે નમુના). ૩૪૧, ૩૦૯, ૩૪૪ & ૩૧૦, રહેમતનગર સોસા., વેડ રોડ (ચાર નમુના). ૨૪-૧૨-૨૦૨૦ 
૩૩૪ & ૩૩૭, રેલ રાહત કોલોની, 3લવાડી (બે નમુના). ૩૦૯, ૩૧૦, ૩૪૪ & ૩૪૧, રહેમતનગર સોસા., વેડ રોડ (ચાર નમુના). ૨૯-૧૨-૨૦૨૦ ૩૫૬ & ૩૬૦, રહેમતનગર સોસા., વેડ રોડ (બે નમુના). ઈ�ટઈ�ટઈ�ટઈ�ટ -એએએએ 

૧૫-૧૨-૨૦૨૦ ૨૩, સતાધાર સોસા. & ૩૧, વાલમનગર સોસા. ધરમનગર રોડ. (બે નમુના). ૧૯-૧૨-૨૦૨૦ ૨૩ & ૮૮, 6કત;ધામ સોસા. પુણા. (બે નમુના). ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ ૧૪, ટાગોર કોલોની, લંબે હનુમાન રોડ. ઈ�ટ ઈ�ટ ઈ�ટ ઈ�ટ ----બીબીબીબી ૧૮-૧૨-૨૦૨૦ ૩૪૯, ૩૬૬, ૨૪૬, ૨૮૨, 8મુખપાક� & ૧૩૦, રોયલપાક�, પુણા (પાંચ નમુના). 
વ�ેટવ�ેટવ�ેટવ�ેટ 

૦૧-૧૨-૨૦૨૦ ૨૦, શાંતમ રો-હાઉસ, & પા<કગ, 8વેશ રો-હાઉસ, પરશુરામ ગાડ�ન પાસ.ે (બ ેનમુના). ૦૫-૧૨-૨૦૨૦ 

૬૯, િનશાંત સોસા., અડાજણપાટીયા. એ-૩, વષા� સોસા., પાલનપુર રોડ. ઈ-૫, ઉગત ટેનામે,ટ, ઉગત રોડ. ૦૬-૧૨-૨૦૨૦ એ & ડી, નહે>નગર ટેનામે,ટ, રાંદેરગામ રોડ (બે નમુના). ૧૦-૧૨-૨૦૨૦ 
૩૧૬, કોળીવાડ, અડાજણગામ રોડ.  ૧૩, અખંડઆનંદ સોસા. & ડી-૬, ગણેશપાક� ટેનામે,ટ, અડાજણગામ. (બે નમુના). ૧૩-૧૨-૨૦૨૦ ૧૮/૧/૧૦૨, રોિહત ફળીયુ & 7 ન. નવો મહો?લો, રાંદેર કોઝવે રોડ. (બે નમુના). ૧૬-૧૨-૨૦૨૦ ૩૦૪૪, ભ>ચી મહો?લો, રાંદેરગામ.  ૧૯-૧૨-૨૦૨૦ ૩૮, િહતે,@નગર સોસા. & ૫, િ8,સપાક� સોસા. રાંદેર. (બે નમુના). ૨૦-૧૨-૨૦૨૦ પા<કગ, Aીન એકલBય, અડાજણ પાટીયા.  ૨૩-૧૨-૨૦૨૦ બી, યોગીપાક�, ગેસ સક�લ પાસે, અડાજણ. 



૭, લીલાિવહાર સોસા., ગોરાટ રોડ. ૩૦-૧૨-૨૦૨૦ ૯૧, પારસનગર સોસા. પાલનપુર પાટીયા.  

સે��લસે��લસે��લસે��લ 

૦૧-૧૨-૨૦૨૦ ૧/૨૧૯૭, બારાહ7રી મોહ?લો, નાનપુરા. ૦૩-૧૨-૨૦૨૦ નેશનલ ઓટો ગેરેજ પાસે, સોનીફળીયા મેઈન રોડ. ૦૫-૧૨-૨૦૨૦ ૧/૭૯૨, ખારવા ચાલ, નાનપુરા. ૦૬-૧૨-૨૦૨૦ ૯/૪૬૨, �ટોર શેરી, વાડી ફળીયુ. ૧૦-૧૨-૨૦૨૦ ૫/૧૪૫, ખાઉધરા ગલી, હ6રપુરા. ૧૧-૧૨-૨૦૨૦ 
૫/૧૪૮-ખાઉધરા ગલી & ૫/૫૨૯-ગોરવાલા ચકલા, હરીપુરા (બે નમુના). ૫/૧૮૬-સુખડીયા શેરી & ૫/૨૩૪-દુકાળ પોળ, હરીપુરા (બે નમુના). ૧૨-૧૨-૨૦૨૦ ૩/૩૯૪૫, કણબી શેરી, નવાપુરા ગોલવાડ. ૧૪-૧૨-૨૦૨૦ ૧૧/૧૯૧૩, િમશન ક�પાઉ�ડ & ૧૧/૧૯૧૮/૧૪, ૧૧/૧૯૧૮/૧૫ & ૧૧/૧૯૧૮/૧૫, ચચ� ક�પાઉ�ડ, મુગલીસરા.(ચાર નમુના). ૧૫-૧૨-૨૦૨૦ મહારાC મંડળનો ખાંચો, સોનીફળીયા. ૧૬-૧૨-૨૦૨૦ 

૩/૩૮૦૭, ગોલંદાઝ �Dીટ, નવાપુરા, ગોલવાડ. ૧૧/૧૯૧૮/૧૪, ૧૧/૧૯૦૩ & ૧૧/૧૯૧૮/૧૮, 6Eિ:ચયન પાક�, મુગલીસરા.($ણ નમુના). ૧૧/૧૯૧૮/૧૪ & ૧૧/૧૯૦૩ ,ચચ� ક�પાઉ,ડ, મુગલીસરા.(બે નમુના). ૧૭-૧૨-૨૦૨૦ 
>પલ િFલનીક પાસે, નાની દેસાઈ પોળ, સોનીફળીયા. ૧૦/૬૨૫, ખપાટીયા ચકલા ચાર ર�તા. ૧૯-૧૨-૨૦૨૦ ૪/૫૦૧૪, સૈફી મોહ?લો, ઝાંપાબ7ર. ૨૧-૧૨-૨૦૨૦ 

૧/૨૬૬૮, માકIટ, નાનપુરા.  શિનદેવ નમકીન સામે, આય� સમાજ હોલ પાસે, સોની ફળીયા.  ૧/૩૩૩૭, પતરાની ચાલ, બડેખાં ચકલા.  ૨૫-૧૨-૨૦૨૦ 2નાસા સેવા D�ટ સામ,ે મહારાC મંડળનો ખાંચો, સોનીફળીયા. ૨૬-૧૨-૨૦૨૦ ૯/૧૬૫, પગથીયા શેરી, વાડી ફળીયા.  
સાઉથ વ�ેટસાઉથ વ�ેટસાઉથ વ�ેટસાઉથ વ�ેટ 

૦૭-૧૨-૨૦૨૦ 
બી-૧૬, નવરચનાનગર, ડી.કે.પાક�, ભટાર રોડ. ૧૩૦ & ૮૦, પુનમનગર, જમનાનગર રોડ (બે નમુના). ૦૮-૧૨-૨૦૨૦ ઉJસવ એપા. & નKતા એપા., પાંડવ બંગલો, પારલે પોઈ,ટ (બે નમુના). ૧૦-૧૨-૨૦૨૦ 
૯/એ/૧, ડી. કે. પાક� સોસા. ભટાર રોડ.  ૧૩/૬, ગાંધીનગર સોસા. ઉધના મગદ?લા રોડ.  ૧૨-૧૨-૨૦૨૦ ડી-૨૫, કીશોરપાક� સોસા., જમનાનગર રોડ. ૧૪-૧૨-૨૦૨૦ ૩૧ & ૨૬-બી, નવનાથ સોસા., ઉધના મગદ?લા રોડ, સોસીયો સક�લ પાસે (બે નમુના). ૧૬-૧૨-૨૦૨૦ ડી, ધનલ�મી એપાટ�, નવા મગદ�લા રોડ & ૧૮, બીનાપાક� , �ની ફરસાણ સામે ( બ ેનમુના). ૧૯-૧૨-૨૦૨૦ એ-૯, નવરચના સોસા., ડી.કે.પાક�, ભટાર રોડ. 



૨૨-૧૨-૨૦૨૦ વેસુ આભવા ટાંકી. આભવા ગામ રોડ.  ૨૩-૧૨-૨૦૨૦ ૩૬, નારાયણનગર, અલથાણ રોડ.  ૨૪-૧૨-૨૦૨૦ ૭૬, સજ�ન સોસા. સગરગમની સામે. ૨૮-૧૨-૨૦૨૦ િવધાતા એપાટ�., નવા ભટાર. ૨૯-૧૨-૨૦૨૦ ૩૭, ગંગો$ી સોસા. ભટાર રોડ.  ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 
૧, 8ીમીયમ બંગલો & ૮ િશવમ બંLલો, નવા ભટાર પાસે (બે નમુના). ૪૦, સંતતુકારામ સોસા. િવ.-૨, જમનાનગર રોડ. 

સાઉથસાઉથસાઉથસાઉથ 

૦૨-૧૨-૨૦૨૦ ૧૨૫, િશવનગર, પાંડેસરા. ૦૩-૧૨-૨૦૨૦ ૪૧, માનવ ઈ,ડ., વડોદ. ૦૪-૧૨-૨૦૨૦ 
૩, 8ગિતનગર, ભે�તાન. ૫, પટેલ કોલોની, ઉધના. ૦૫-૧૨-૨૦૨૦ સુરભી ટે�ટાઈલ, જશ ઈ�ફીનીટી, જે.બી.ઓઈલ & સુરભી ટે�ટાઈલ, ખટોદરા (ચાર નમુના). ૦૭-૧૨-૨૦૨૦ ૮૫, િવકાસ કોલોની, ઉધના. ૦૮-૧૨-૨૦૨૦ તનુ ગેસ ઓફીસ, ભે�તાન. ૧૨-૧૨-૨૦૨૦ ૧૨, તૃ�તીનગર, બમરોલી રોડ. ૧૫-૧૨-૨૦૨૦ ૨૨૩, િવજયાનગર-૨, ઉધના. ૨૪-૧૨-૨૦૨૦ ૨૧, ભૈરવનગર, ભે�તાન.  ૨૫-૧૨-૨૦૨૦ બી, ભગવતીદશ�ન એપાટ�., ઉધના. ૨૬-૧૨-૨૦૨૦ ૯, િશવમનગર, પાંડેસરા. ૨૮-૧૨-૨૦૨૦ ૩૫૧, આશાપુરી સોસા. બમરોલી રોડ.  ૨૯-૧૨-૨૦૨૦ ૩૧, દેવે,@નગર, બમરોલી રોડ.  ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ ૧૮૧, િશવનગર, પાંડેસરા. 

સાઉથ ઈ�ટસાઉથ ઈ�ટસાઉથ ઈ�ટસાઉથ ઈ�ટ 
૦૩-૧૨-૨૦૨૦ એકતા બેકરી, મીઠીખાડી & ૫૦-સરદારનગર, ગલી નં.-૨, Nલબાયત (બે નમુના). ૦૪-૧૨-૨૦૨૦ 

૨૦૨, આંબેડકરનગર, Nલબાયત. ૧૮૧ & ૧૫૬, હળપિતવાસ, ડ'ડોલી (બે નમુના). ૦૫-૧૨-૨૦૨૦ 
૪, ૨૮-મોદી એ�ટેટ & ૧૬૯-અંિબકાનગર, ડ'ડોલી ($ણ નમુના). ૭૬ & ૧૬૦, મહા8ભુનગર, સવI ન.ં૩, Nલબાયત (બે નમુના). ૦૯-૧૨-૨૦૨૦ ૮૨ & ૮૬, િશવશંકરનગર, ભાઠેના (બે નમુના). ૧૧-૧૨-૨૦૨૦ ૧૭૯, નંદનવન ટાઉનશીપ-એ, નવાગામ. ૧૪-૧૨-૨૦૨૦ ૨૯૬ & ૨૬૦, નવાનગર, Nલબાયત (બે નમુના). ૧૫-૧૨-૨૦૨૦ ૩૫, આંજણા ફામ� સામે ઝુપડપOટી, Nલબાયત. ૧૮-૧૨-૨૦૨૦ ૧૩૪ & ૮૮, નસરવાન2 સોસા., ભાઠેના (બે નમુના). 



૨૦-૧૨-૨૦૨૦ ૧૮૨, અનવરનગર, Nલબાયત.  ૨૧-૧૨-૨૦૨૦ ૫૧ & ૪૪, સરદારનગર, Nલબાયત.  (બે નમુના). ૨૨-૧૨-૨૦૨૦ ૫૮, નરોPમનગર, નવાગામ. ૨૬-૧૨-૨૦૨૦ 
૪૪ & ૧૧, શાહપુરા સોસા. Nલબાયત. (બે નમુના). ૧૪ & ૧૩, ઉિમયા એ�ટેટ, ભાઠેના. (બ ેનમુના). ૨૭-૧૨-૨૦૨૦ ૧૯૨, નરોPમનગર, નવાગામ.  ૨૮-૧૨-૨૦૨૦ 
૧, િચ,મય રો- હાઉસ, પવ�તગામ. ૭૦, જયેશનગર, નવાગામ.  ૨૯-૧૨-૨૦૨૦ ૫૬૯ & ૫૦૦, લQમીનારાયણ -૨, ડ'ડોલી. (બે નમુના). ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ ૨૨૧, આંબેડકરનગર, Nલબાયત. 

 


