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 ઝોનઝોનઝોનઝોન 
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નોથ�નોથ�નોથ�નોથ�  

૦૧-૦૧-૨૦૨૧ 
૩૫૬, ૩૧૭, રહેમતનગર સોસા., વેડ રોડ & બી-૧૬૬, સી-૧૬૮, સાબરીનગર સોસા., �લવાડી રોડ (ચારનમુના). ૮૬, /ભુનગર સોસા. િવ.-૧, કતારગામ દરવા1. ૦૪-૦૧-૨૦૨૧ 
૯૫, અ2રધામ સોસા. હાથીવાલા મં4દર પાસ.ે  ૪૫૫, પંડોળ ઇ,ડ�7ીયલ , પંડોળ-વેડ રોડ.  ૦૫-૦૧-૨૦૨૧ ૨૯૮ એ-૩૫૬, બી-૨૯૯ & ૩૨૬, રહેમતનગર સોસા., પંડોળ પાછળ, વેડ રોડ (
ણ નમુના). ૦૬-૦૧-૨૦૨૧ ૨૧૭ & ૨૦૦, બહુચરનગર સોસા., હ4રઓમ િમલ સામે, વેડ રોડ (બે નમુના). ૦૭-૦૧-૨૦૨૧ એ-૧૩૫ & બી-૫, શાબરીનગર સોસા., 9લવાડી રોડ (બે નમુના). ૦૮-૦૧-૨૦૨૧ ૨૪ & ૧૩, અંિબકા સોસા., 9લપાડા રોડ (બે નમુના). ૦૯-૦૧-૨૦૨૧ 

૨૧૭, રહેમતનગર સોસા., પંડોળ પાછળ,  વેડ રોડ.  ૨૧૭ , બહુચરનગર સોસા., હ4રઓમ િમલ સામે, વેડ રોડ. ૨૦૦ , બહુચરનગર સોસા., હ4રઓમ િમલ સામે, વેડ રોડ. બી-૭૭, હરીઓમ સોસા. ચીકુવાડી રોડ.  ૧૨-૦૧-૨૦૨૧ ૭૭, /ભુનગર સોસા. િવ-૨, કતારગામ દરવા1 રોડ. ૧૩-૦૧-૨૦૨૧ ૨, ૩૮ ગાળા, વરીયાવ. ૧૫-૦૧-૨૦૨૧ પા:કગ, શંકરિવજય ટી�બર માટ� & ગાય$ીમાતા મં4દર, વ�તાદેવડી રોડ (બે નમુના). ૧૬-૦૧-૨૦૨૧ 
બી-૧૯૮ & બી-૮, સાબરીનગર સોસા.  9લવાડી રોડ. (બે નમુના). બી-૫૮, ૫૯, મંગલગૃપ સોસા. વેડ રોડ, પંડોળ.  ૧૮-૦૧-૨૦૨૧ બી-૧૫, રામે;વર ઈ,ડ�7ીયલ સોસા., પંડોળ પાછળ, ભરીમાતા રોડ. ૨૧-૦૧-૨૦૨૧ 

૩૫૨, નંદનવન સોસા. બાપાસીતારામ ચોક.  ૩૪૧, નંદનવન સોસા. બાપાસીતારામ ચોક.  ઈ-૧૪, રીવર <યુ સોસા., 9લવાડી. ૩૧૨૦- શંકર િવજય ટી�બર & ગાય$ી મં4દર, વ�તા દેવડી રોડ (બે નમુના). ૨૨-૦૧-૨૦૨૧ બી-૧૭૪ & સી-૫૬, શાબરીનગર સોસા., 9લવાડી (બે નમુના). ૨૫-૦૧-૨૦૨૧ 
૩૫૨ & ૩૨૯, નંદનવન સોસા. બાપાસીતારામ ચોક. (બે નમુના). પા:કગ, આશાપુરી િબ=ડ'ગ, નંદુ ડોશીની વાડી. ૨૭-૦૧-૨૦૨૧ ૨૦૦, બહુચરનગર સોસા. હરી ઓમ મીલ ની સામે, વેડ રોડ.  ૨૮-૦૧-૨૦૨૧ 

૭૯ & ૮૦, જય િશવમ સોસા.-૨, >સગણપોર રોડ (બે નમુના). ૩૩૪, 9લવાડી ઝુપડપ?ટી, ભરીમાતા રોડ.  ૧૮, નહે@નગર ઝુપડપ?ટી, ભરીમાતા રોડ.  ૨૯-૦૧-૨૦૨૧ 
૧૧૬, ૬૮, ૮૨, ખો4ડયારકૃપા સોસા., કંતારે;વર મહાદેવ મં4દર પાસે ($ણ નમુના). એ-૧૮, મણીબાનગર, ચીકુવાડી રોડ, ધનમોરા ચાર ર�તા & ૧૦૩, હ4રહ4ર સોસા. િવ.-૨, બાળ આCમ રોડ(બે નમુના). ૩૦-૦૧-૨૦૨૧ 
૧૦૫-િશવનગર સોસા., & બી/૧૧૬, બી-૧૨, ભિગતનગર સોસા., ધનમોરા રોડ ($ણ નમુના). એ-૨૫, દાન આિશષ સોસા. ચીકુવાડી રોડ  - ઘનમોરા પાસે.  



એ-૪૦ & બી-૧૫, રામે;વર ઈ,ડ�7ીયલ સોસા. પંડોળ પાછળ, વેડ રોડ. (બે નમુના). ૨-બી/ ૪૭/બી, સાબરીનગર સોસા., 9લવાડી રોડ.  ઈ�ટ ઈ�ટ ઈ�ટ ઈ�ટ ----એએએએ  

- - ઈ�ટ ઈ�ટ ઈ�ટ ઈ�ટ ----બીબીબીબી  ૨૪-૦૧-૨૦૨૧ ૬૪, સૂયEદય સોસા. & એ-૪૮, િસFધાથ�નગર, સીમાડાગામ (બે નમુના). ૨૭-૦૧-૨૦૨૧ ૨૩૦, રામદેવનગર, સીમાડાગામ. 
વ�ેટવ�ેટવ�ેટવ�ેટ  

૦૨-૦૧-૨૦૨૧ ૧૧, �વાતી રો હાઉસ, પાલ. ૦૮-૦૧-૨૦૨૧ ૧૭, વંદના રો હાઉસ, પાલ. ૦૯-૦૧-૨૦૨૧ એ-૧૬, ડાહીમાનગર, દાંડી રોડ.  ૧૫-૦૧-૨૦૨૧ એ-૨૭, સંગીતાપાક� સોસા.-એ, ગોરાટ રોડ. ૨૧-૦૧-૨૦૨૧ ૧૫/૧૦૪, ડેરી ફળીયા, રાંદેર. ૨૪-૦૧-૨૦૨૧ પાકGગ, સૂય�દશ�ન એપા.-એ, અડાજણ. ૨૬-૦૧-૨૦૨૧ ૧૬૨, દેવઆિશષ સોસા., રામનગર. ૨૭-૦૧-૨૦૨૧ ૨૨૫, CીH નગરી સોસા. જહાંગીરાબાદ.  ૨૯-૦૧-૨૦૨૧ ૮/૧૪૭, મીઠેખાન �7ીટ, રાંદેર. 
સે��લસે��લસે��લસે��લ 

૦૨-૦૧-૨૦૨૧ ૫/૧૭૧૯, તુરાવા �7ીટ, હરીપુરા.  ૦૬-૦૧-૨૦૨૧ ૧/૧૯૬૨ - પૈકી, જમIખ ગલી, નાનપુરા.  ૦૭-૦૧-૨૦૨૧ ૭/૨૭૦૪, બોરડી શેરી, સૈયદપુરા. ૦૮-૦૧-૨૦૨૧ ૭/૨૫૭૦, ખાડી શેરી, સૈયદપુરા & ૭/૨૩૧૫, દુધારા શેરી, રામપુરા (બે નમુના). ૧૧-૦૧-૨૦૨૧ 
૧/૫૨૭/૨/૧૫, �ાનનગર સોસા., નાનપુરા. ૭/૨૦૭૧-લાલમીયા મ�Hદ રોડ & ૭/૨૧૭૪-છડાઓલ, રામપુરા (બે નમુના). ૧૩-૦૧-૨૦૨૧ ૧/૧૭૬૦, ખાખીબાવા મં4દર, નાનપુરા. ૨૦-૦૧-૨૦૨૧ ૭/૨૨૫૧, મોટી કડીયા શેરી, રામપુરા. ૨૪-૦૧-૨૦૨૧ ૧/૬૮૭, રામ� મં�દરની ગલી, નાનપુરા. ૨૭-૦૧-૨૦૨૧ 

૧/૨૮૪૬, ગુલાબશાહબાવા દરગાહ, નાનપુરા & ૨/૭૯૮, ભંડારીવાડ, સગરામપુરા (બે નમુના). ૨/૪૩૦, ધમણવાલા શેરી & ૨/૫૧૦, 4દવાનHની વાડી, I�તમપુરા (બે નમુના). ૨/૯૬૩, નરસ'ગ શેરી, સગરામપુરા. ૩૦-૦૧-૨૦૨૧ ૪/૩૭૬૯-ખરાદી શેરી & ૪/૧૩૭૭-પાંજનીગરવાડ, બેગમપુરા (બે નમુના). 
સાઉથ સાઉથ સાઉથ સાઉથ વ�ેટવ�ેટવ�ેટવ�ેટ  

૦૬-૦૧-૨૦૨૧ સોફીટેલ એપા. અંિબકાિનકેતન સામે, અઠવાલાઈ,સ.  ૦૯-૦૧-૨૦૨૧ 
એ-૬, ગેટ વે કો�યુન રો હાઉસ, વેસુ. ૨૪, બીનાપાક�, પારલે પોઈ�ટ. ૧૦-૦૧-૨૦૨૧ ૯, રાધેનગર સોસા. પારલે પોઈ,ટ. ૧૧-૦૧-૨૦૨૧ તાપી દશ�ન એપા. ઉમરીગર �કુલ પાસ.ે ઉમરાગામ.  ૧૨-૦૧-૨૦૨૧ સોફીતલ ટાવર, પારલે પોઇ,ટ પાસ.ે ૧૬-૦૧-૨૦૨૧ ૧૦, પંચવટી સોસા., સરગમની સામે. ૧૯-૦૧-૨૦૨૧ /ીયા હોટલ, અઠવાગેટ પાસે. ૨૧-૦૧-૨૦૨૧ ભરત ધનHભાઈ પટેલ, મગદ=લા ગામ ટાંકી પાસ.ે  ૨૫-૦૧-૨૦૨૧ ૩૪, સંતકેવલ સોસા., સીટીલાઇટ રોડ. 

સાઉથસાઉથસાઉથસાઉથ   

૦૩-૦૧-૨૦૨૧ ૬૧૬, મહાદેવનગર, બમરોલી રોડ. ૦૫-૦૧-૨૦૨૧ ૨૪૯ & ૨૪૮, હરીઓમનગર & ૨૯, ધરમનગર, પાંડેસરા. ($ણ નમુના). ૦૬-૦૧-૨૦૨૧ 
૩૨, ગુIનગર & સી-૨૧૪, હરીઓમનગર,ઉધના. (બે નમુના) ૨૧ & ૬૧, િવનાયકનગર & સી-૨૪૯, હરીઓમનગર, ઉધના. ($ણ નમુના). ૦૮-૦૧-૨૦૨૧ 
૨૫૧, તૃિ�તનગર, બમરોલી. મહાદેવ �ટોર પાસ-ેઉિમયાનગર & ૧૬૪-ગૌરીનગર, બમરોલી રોડ (બે નમુના). ૧૧-૦૧-૨૦૨૧ ૨૨-એ, િવજયાનગર-૧, ઉધના.  ૧૨-૦૧-૨૦૨૧ ૧૮૯, શીવ શંકર સોસા. બમરોલી રોડ.  ૧૫-૦૧-૨૦૨૧ 
૪૩ & ૨૩, સાંઇસમપ�ણ સોસા. & ૫૨૭, સોનલ સોસા., ઉધના ($ણ નમુના). ૧૨૬, િશવનગર , પાંડેસરા. ૧૫-૦૧-૨૦૨૧ તે1ભાઇની ચાલ & ૧૧૬, ગણપતનગર, બમરોલી રોડ (બે નમુના). ૧૬-૦૧-૨૦૨૧ 
૪૩ & ૧૬-સાંઈ સમપ�ણ સોસા., & ૫૨૧-સોનલ સોસા., ઉધના ($ણ નમુના). ૧૨૬, િશવનગર, પાંડેસરા. ૧૯-૦૧-૨૦૨૧ 

૪૦, જમનાનગર, ભે�તાન & ૧૨૫, ખટોદરા H.આઇ.ડી.સી, ખટોદરા (બે નમુના). ૨૮૬, હ4રનગર - ૩, ઉધના. ૨૧, અ2રનગર, ઉધના. 



૨૦-૦૧-૨૦૨૧ 

૪૫, ઓમ Cી સાંઈ જલારામ, ઉધના. ૧૨૬, િશવનગર, પાંડેસરા. ૩૮૫, જય અંબે નગર, બમરોલી.  ૨૨-૦૧-૨૦૨૧ 
૧૬ & ૪૩, સાંઈ સમપ�ણ સોસા. ઉધના. (બે નમુના). ૬૭, સાંઈ દશ�ન સોસા. ઉધના.  ૨૩-૦૧-૨૦૨૧ 

૪૨/૪૩, ગJજર કં�પાઉ,ડ, ઉધના.  ૨૬૫ & ૧૬, સાંઈ સમપ�ણ સોસા. ઉધના. (બે નમુના). ૨૮, સાંઈ દશ�ન સોસા. ઉધના.  ૨૭-૦૧-૨૦૨૧ 
સુરભી ટેKટાઈ=સ મીલ, ખટોદરા (બે નમુના). ૩૪, ગોપાલનગર, બમરોલી રોડ. ૨૮-૦૧-૨૦૨૧ 
૭, Jયોિતનગર, બમરોલી. ૧૨૮, રિવનગર & ૩૫, આકશનગર, બમરોલી રોડ. (બ ેનમુના). ૨૯-૦૧-૨૦૨૧ ૪૧, કૈલાશનગર િવ.-૧, બમરોલી રોડ. ૩૦-૦૧-૨૦૨૧ CીનાથH 7ેડસ�, રોડ નં. ડી-૬, ઉધના. ૩૧-૦૧-૨૦૨૧ ૨૦૯, સનાતન ડાયમંડનગર, બમરોલી રોડ. 

સાઉથ સાઉથ સાઉથ સાઉથ ઈ�ટઈ�ટઈ�ટઈ�ટ  

૦૫-૦૧-૨૦૨૧ H-૪, િમલેિનયમ માકLટ, ભાઠેના. ૦૭-૦૧-૨૦૨૧ ૭૯ & ૮૬, ઉષાનગર, ભાઠેના. (બે નમુના). ૦૮-૦૧-૨૦૨૧ ૨૬, IKમણીનગર, નીલગીરી ફાટક રોડ. ૦૯-૦૧-૨૦૨૧ ૪૨, ૪૮, ૫૪ & ૬૪, લKમીનગર, ભાઠેના (ચાર નમુના). ૧૦-૦૧-૨૦૨૧ ૩૦ & ૧૪૧, 4દપકનગર, નવાગામ (બે નમુના). ૧૧-૦૧-૨૦૨૧ 
૧૨, ૧, ૧૮ & ૨૫, િશવદશ�ન સોસા. ભાઠેના. (ચાર નમુના). ૬૫-મોદી એ�ટેટ & ૭૭-સર�વતીનગર, નવાગામ (બે નમુના). ૧૨-૦૧-૨૦૨૧ ૬ & ૧૨, હનુમાન મોહ=લો, ઉઘનાયાડ� (બે નમુના). ૧૩-૦૧-૨૦૨૧ 
૧૮, ૧૨, ૨ & ૨૫, િશવદશ�ન સોસા., ભાઠેના (ચાર નમુના). ૧૧૨-જમનાપાક� & ૪૬-જયેશનગર, નવાગામ (બે નમુના). ૧૫-૦૧-૨૦૨૧ ૯૫, IKમણીનગર, નીલગીરી ફાટક રોડ. ૧૭-૦૧-૨૦૨૧ 
૧૭, ૧૪, ૩ & ૨૨, િશવદશ�ન સોસા. ભાઠેના. (ચાર નમુના). ૧૪૪, 4દપકનગર & ૩૫, મોદી �7ીટ, નવાગામ રોડ (બે નમુના). ૨૦-૦૧-૨૦૨૧ ૭૩, જમનાપાક� & ૧૩૭, 4દવાલીપાક�, નવાગામ (બે નમુના). ૨૧-૦૧-૨૦૨૧ ૧૧૭, ઉમીયાનગર, નવાગામ. ૨૨-૦૧-૨૦૨૧ 
૧૫, ૨૭ & ૯૨, રતનHનગર, >લબાયત. ($ણ નમુના). ૨, િશવાH પાક�, નવાગામ. ૨૩-૦૧-૨૦૨૧ ૧૧૯, આંબેડકરનગર, આંજણા રોડ.  ૨૪-૦૧-૨૦૨૧ ૨૨૦, િશવાHનગર, >લબાયત. ૨૫-૦૧-૨૦૨૧ 
૧૯૯, 4દપકનગર, નવાગામ. ૧૮, તુલસીધામ સોસા. & ૮૩, કેશવનગર, નવાગામ (બે નમુના). ૨૬-૦૧-૨૦૨૧ ૫૨, Mારકેશનગર & /ીયા /ોિવજન �ટોર, ગીતાનગર , નવાગામ રોડ (બે નમુના). ૨૭-૦૧-૨૦૨૧ ૧૦, ભરવાડ મોહ=લો, ઉધનાયાડ�. ૨૮-૦૧-૨૦૨૧ 
૨૭, લKમી નારાયણ સોસા. ડ'ડોલી રોડ. ૬૩, જયેશનગર, નવાગામ.  ૨૯-૦૧-૨૦૨૧ ૧૯૨, નરોNમનગર, નવાગામ. ૩૦-૦૧-૨૦૨૧ 
૧૭૦, Cી હરીનગર, ડ'ડોલી રોડ. ૧૧૨, જમનાપાક� & ૮૩, ગણેશનગર, નવાગામ રોડ, (બે નમુના). ૩૧-૦૧-૨૦૨૧ ૨૮, Iપનગર, ઉધનયાડ�.  

 


