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હાઈ�ોિલક ડીપાટમે�ટ  
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નોથ�નોથ�નોથ�નોથ�  

૦૧-૦૨-૨૦૨૧ 
બી/૧૧૬, ભિ0તનગર સોસા.-બી, & ૯૩-િશવનગર સોસા., ધનમોરા રોડ (બ ેનમુના). ૨, સં1યસાંઇ સોસા., કંતારે3વર મં4દર રોડ. ૦૨-૦૨-૨૦૨૧ 
૧૨૮, �ક�મત કોલોની, ડભોલી રોડ & ૩૪, ૪૦, ખો�ડયાર સોસા., કંતારે�વર મં�દર (�ણ નમુના). ૧૧૬, ખોડીયારકૃપા સોસા. કંતારે3વર મં4દર રોડ.  ૦૩-૦૨-૨૦૨૧ 
૧૨૭ & ૧૪૦, કેશવપાક� સોસા., વેડ રોડ, પંડોળ સામે (બે નમુના). ૧૪૩ & ૮૭, િવજયનગર સોસા.-૨, વેડ રોડ, રીલાય,સ માટ� સામે (બે નમુના). ૦૪-૦૨-૨૦૨૧ 

બી-૧૨ & ૧૦૮, ભિ0તનગર સોસા. ધનમોરા ચાર ર�તા. (બે નમુના) એ-૬૩, િવરામનગર સોસા. અખંડ આનંદ કોલેજ રોડ. બી/૬, એ/૧૮, એ/૨ & એ/૧૧, મણીબાનગર સોસા., ચીકુવાડી ધનમોરા રોડ (ચાર નમુના). એ/૧૦, પટેલ ઈ,ડ�7ીયલ એ�ટેટ, બંબાવાડી, ગાય$ી ડેપો પાસ.ે ૦૬-૦૨-૨૦૨૧ 
૭૯-જય િશવમ સોસા.-૨, �સગણપોર હે�થ સેટર પાસે & ૩૫૨-નંદનવન સોસા., બાપાસીતારામ ચોક (બે નમુના). ૨૦૧ & ૨૦૭, જલારામદશ�ન એપા., અખંડ આનંદ કોલેજ પાસે, વેડ રોડ (બે નમુના). ૦૮-૦૨-૨૦૨૧ 

૩૫૨ & ૩૪૧, નંદનવન સોસા., બાપાસીતારામ ચોક (બે નમુના). બી-૨૦૧, જલારામદશ�ન એપા., અખંડ આનંદ કોલેજ પાસ,ે વેડ રોડ. ૧૧૪, કુબેરનગર સોસા. િવ.-૧, કતારગામ દરવા8 પાસે. ૧૦-૦૨-૨૦૨૧ 
૧૬૮ & ૧૮૫, ભગવાનનગર સોસા., 9સગણપોર રોડ (બે નમુના). ૬, િચ$કુટ સોસા., ડભોલી ચાર ર�તા. ૧૧-૦૨-૨૦૨૧ ૩૫૨, નંદનવન સોસા., બાપાસીતારામ ચોક. ૧૩-૦૨-૨૦૨૧ ૨૨૫, લિલતાપાક� સોસા., કંતારે�વર મહાદેવ મં�દર રોડ. ૧૫-૦૨-૨૦૨૧ 
૭૬,૭૭,૭૮, િવશાલનગર સોસા.-૧, બાળઆ:મ રોડ. બી-૯, હ4રઓમ સોસા., હ4રઓમ િમલ સામે, ચીકુવાડી રોડ. ૧૬-૦૨-૨૦૨૧ ૧૨૪૦, કુંજ ગલી, પારસ ચાર ર�તા રોડ. ૧૭-૦૨-૨૦૨૧ ૯૪, ઉદયનગર સોસા. િવ-૨, હરીઓમ િમલ સામે. વેડ રોડ.  ૧૮-૦૨-૨૦૨૧ 

૫૧૫, ૫૧૭, ૫૧૦  & ૫૦૭, રહેમતનગર સોસા. વેડ રોડ. (ચાર નમુના). બી- ૧૫૮, માધવપાક� સોસા. 9સગણપોર ચાર ર�તા.  ૧૨૦, કુબેરપાક� સોસા., હરીઓમ મીલ સામેનો રોડ. 



૧૯-૦૨-૨૦૨૧ 

૧૧૯, જયિશવમ સોસા.-૨, 9સગણપોર રોડ. ૩૯, િ$વેણીનગર સોસા., અખંડ આનંદ �કુલ સામે, વેડ રોડ. એ-૩૫૬, ૪૮૫ & ૩૭૫, રહેમતનગર સોસા., વેડ રોડ, પંડોળ પાછળ ($ણ નમુના). એ-૨૬ & બી-૬, મણીબાનગર સોસા., ચીકુવાડી ધનમોરા રોડ (બે નમુના). ૨૦-૦૨-૨૦૨૧ ૨૯, િનખાલસ નગર ઝુપડપ=ટી, પે-એ,ડ યુઝ, >લપાડા પાસ.ે ૨૨-૦૨-૨૦૨૧ 
૧૨૪-બી, ૧૨૬-બી, અચ�ના સોસા. & ૧૨૦, ૧૧૭, જય િશવમ સોસા. િવ.-૨, 	સગણપોર રોડ (ચાર નમુના). દુકાન નં.-૧, ઠાકોર?વાર એપા., ગોતાલાવાડી. ૨૩-૦૨-૨૦૨૧ 

૪૪-બી & ૩૯-બી, મીનાનગર સોસા., અખડ આનંદ કોલેજ સામે, વેડ રોડ (બ ેનમુના). ૯૨, ખોડીયારકૃપા સોસા., કંતારે3વર મહાદેવ મં4દર રોડ. ૨૭, :ીસ1ય સાંઈનગર સોસા., કંતારે3વર મહાદેવ મં4દર રોડ. ૨૪-૦૨-૨૦૨૧ 
૧૨૦, કુબેરપાક� સોસા., હરીઓમ મીલ સામે, વેડ રોડ. દુકાન નં.-૧, ઠાકોર?વાર એપા., & એ/૪, બારડોલીયા �લોટ, ગોતાલાવાડી (બે નમુના). ૨૫-૦૨-૨૦૨૧ એ-૨૫, ધન આિશષ સોસા., ધનમોરા ચીકુવાડી ચાર ર�તા. ૨૬-૦૨-૨૦૨૧ ૪૨, યોગીનગર સોસા., બાલા@ ચાર ર�તા, ડભોલી રોડ. ૨૭-૦૨-૨૦૨૧ ૮૭, નીલકંઠે3વર સોસા. >લપાડા થી બડા ગણેશ રોડ.  

ઈ�ટ ઈ�ટ ઈ�ટ ઈ�ટ ----એએએએ  

૧૦-૦૨-૨૦૨૧ 8હેરનળ, 8ડા બાવાનો ટેકરો, એ. કે. રોડ.  ૧૪-૦૨-૨૦૨૧ ૩૦, સુથારા પંચની ચાલ, વૈશાલી રોડ. ૨૩-૦૨-૨૦૨૧ 

પાકAગ, પલ કો�પલેB, એ.કે.રોડ. ૨૬, Cપમ સોસા., હીરાબાગ રોડ. ૧૦૨ & ૧૦૪, દેવું રેસીડ,સી, એ.કે.રોડ (બ ેનમુના). ૨૫-૦૨-૨૦૨૧ 
૩૩, રામનગર, એ.કે.રોડ. ૧૬૪ & ૧૬૬, ઠાકોરDાર સોસા., ખો4ડયારનગર રોડ (બે નમુના). ૨૬-૦૨-૨૦૨૧ 
૫, લવલી ઇમેજ, વરાછા. ૧, વૃંદાવન સોસા. & ૩૬, �વાિમનારાયણ સોસા., ગીતાંજલી રોડ (બે નમુના). ઈ�ટઈ�ટઈ�ટઈ�ટ 

-બીબીબીબી  - - 

વ�ેટવ�ેટવ�ેટવ�ેટ  
૦૫-૦૨-૨૦૨૧ ૨૯, પરીમલ સોસા., જહાંગીરપુરા. ૦૭-૦૨-૨૦૨૧ ૩૮, અમી સોસા., ગોરાટ રોડ. ૧૫-૦૨-૨૦૨૧ બી-૯૩, આિશષ રો હાઉસ, જહાંગીરપુરા આ:મ રોડ. ૧૬-૦૨-૨૦૨૧ ૩૩, માતૃછાયા રો હાઉસ, ટી.પી.-૩૧,૩૨, અડાજણ. ૧૯-૦૨-૨૦૨૧ ૫૬, આ1મનપાક� રો- હાઉસ, ટી.પી.-૩૧,૩૨, અડાજણ. ૨૦-૦૨-૨૦૨૧ ૨૭, પુ8 રો-હાઉસ, અડાજણ.  ૨૨-૦૨-૨૦૨૧ ૪૫, રવ@નગર સોસા., જહાંગીરાબાદ. ૨૩-૦૨-૨૦૨૧ ૨૮, માતૃછાયા રો- હાઉસ, ટી.પી.-૩૧,૩૨, અડાજણ. ૨૭-૦૨-૨૦૨૧ 

૪૭, સંત Eાને3વર સોસા., પાલનપુર રોડ. એ-૨, સરકારી વસાહત & ૮૧, ગોપીનાથ સોસા. િવ-૧, રામનગર. (બે નમુના). 
સે��લસે��લસે��લસે��લ 

૦૧-૦૨-૨૦૨૧ 

૨/૧૪૯-વાડી મોહFલો & ૨/૬૬-ફરામ મોહFલો, C�તમપુરા (બે નમુના). ૯/૩૪૪-ચકાવાળાની શેરી, વાડીફળીયા & ૪/૩૭૬૯-ખરાદી શેરી, બેગમપુરા (બે નમુના). ૧/૨૨૨, ખરાદી શેરી, નાનપુરા. ૬/૨૫૩૬, નાતાલી ચાલ, મહીધરપુરા. ૦૮-૦૨-૨૦૨૧ ૨/૩૩૯૬, બકરા શેરી, સગરામપુરા. ૧૦-૦૨-૨૦૨૧ 
૧/૨૯૨૫, િહજડાવાડ, નાનપુરા. ૮/૧૫૫૭, કાય�થ મોહFલો, ગોપીપુરા & ૧૦/૧૨૮૦, ચૌટાબ8ર મેઇન રોડ (બે નમુના). ૧૨-૦૨-૨૦૨૧ 
૨/૪૬૨૮, મેઈન રોડ, સગરામપુરા. ૭/૪૩૭૨, કુંભાર શેરી, ગલેમંડી. ૧૫-૦૨-૨૦૨૧ ૭/૨૫૦૬, ઉભી શેરી, સૈયદપુરા. 



૧૬-૦૨-૨૦૨૧ ૫/૧૨૩૩, હાંડીધોયાની શેરી, હ4રપુરા. ૧૯-૦૨-૨૦૨૧ ૧૧/૧૧૬૫, માછલીપીઠ રોડ, શાહપોર. ૨૧-૦૨-૨૦૨૧ ૧/૨૨૨, ખરાદીશેરી, નાનપુરા. 
સાઉથ સાઉથ સાઉથ સાઉથ વ�ેટવ�ેટવ�ેટવ�ેટ  

૦૧-૦૨-૨૦૨૧ @-૧, બાલા@નગર-૨, પીપલોદગામ. ૦૨-૦૨-૨૦૨૧ ૪૩ & ૩૬, સંતતુકારામ સોસા. િવ.-૨, જમનાનગર રોડ (બે નમુના). ૦૩-૦૨-૨૦૨૧ ૫, અિભનવ પાક�, સોસા., સરેલા વાડી, ઘોડદોડ રોડ. ૦૪-૦૨-૨૦૨૧ બી-૩૨, પુIપમ રો-હાઉસ, પીપલોદ ગામ.  ૦૫-૦૨-૨૦૨૧ ૫, અિભનવ પાક�, સોસા., સરેલા વાડી, ઘોડદોડ રોડ. ૧૧-૦૨-૨૦૨૧ બી-૩૨ & બી-૪૩, �વપનીલ રો હાઉસ, પીપલોદ (બે નમુના). ૧૬-૦૨-૨૦૨૧ ૬૮, િનલકંઠ સોસા., ઉ.મ.રોડ. ૨૪-૦૨-૨૦૨૧ 
૪૩, ગાય$ી સોસા. ગાય$ી મં4દર પાસ,ે ઉ. મ. રોડ.  ૧૨, મહાવીરનગર રો-હાઉસ, ઉ. મ. રોડ.  

સાઉથસાઉથસાઉથસાઉથ  

૦૨-૦૨-૨૦૨૧ 

૧૮૬, ડોકરીયા ક�પાઉ,ડ, ઉધના. સી-૪૨૦, સી-૪૩૭, હ4રઓમનગર & ૨૯, ધરમનગર, પાંડેસરા ($ણ નમુના). ૧૨૫, ખટોદરા @.આઇ.ડી.સી., ખટોદરા. ૦૩-૦૨-૨૦૨૧ ૧૨૦ & ૧૦૯, જય 4JIનાનગર -1, બમરોલી, (બે નમુના). ૦૪-૦૨-૨૦૨૧ 

સુરભી ટેBટાઈFસ, ખટોદરા. (બે નમુના). ૧૩૫, @. આઈ. ડી. સી. ખટોદરા.  સી-૪૩૭, સી-૪૩૭, સી-૪૧૯ &  સી-૪૩૬, હ4રઓમનગર, પાંડેસરા (ચાર નમુના). ૪૭, દેવે,Dનગર & ૧૩૫, ગોપાલનગર, બમરોલી રોડ (બે નમુના). ૦૫-૦૨-૨૦૨૧ રામકુંજ ઈ�કોન & િKયંકા ચોક, સોનારી (બે નમુના). ૦૮-૦૨-૨૦૨૧ 
૩૩૯, શાંતાનગર, બમરોલી રોડ. ૩૦ & ૮૯, િશવમનગર, બમરોલી રોડ (બે નમુના). ૦૯-૦૨-૨૦૨૧ 
પાકAગ-ભીડભંજન એપા. & પાકAગ-મા�તર એપા., ઉધના રોડ (બે નમુના). ૭૦-અંિબકાનગર & ૪૩-મહાદેવનગર, ઉધના (બે નમુના). ૧૦-૦૨-૨૦૨૧ જયેશ ભંડારી, ખટોદરા �.આઈ.ડી.સી. & ૧૨૦-જય� !ણાનગર-૧, બમરોલી (બે નમનુા). ૧૧-૦૨-૨૦૨૧ ૧૧૨, લLમીનારાયણ સોસા., પાંડેસરા. ૧૩-૦૨-૨૦૨૧ 
૬૦-સાંઈસમપ�ણ & ૧૮૩-કમ�યોગી-૧ & ૧૬૫-ગાય$ી સોસા. િવ.-૨, ઉધના ($ણ નમુના). ૧૫-૦૨-૨૦૨૧ ૪૨૫ & ૩૪૪, િવનાયકનગર, બમરોલી રોડ (બે નમુના). ૧૭-૦૨-૨૦૨૧ 

૪-સાંઈMયોિતનગર & ૧૫-તૃ�તીનગર, બમરોલી (બે નમુના). બી-૧૭૩, ગાય$ી સોસા. િવ.-૨, ઉધના. ૧૦, વૃંદાવન આવાસ & ૨૯, ગોપાલનગર, બમરોલી રોડ. (બે નમુના). ૧૮-૦૨-૨૦૨૧ 
૭૧૬, આિવરભાવ -૧, પાંડેસરા.  ૧૮૨ & ૧૭૪, ગોપાલનગર, બમરોલી રોડ (બ ેનમુના). ૧૯-૦૨-૨૦૨૧ ૫૪, સનાતન ડાયમંડ નગર, બમરોલી રોડ. ૨૦-૦૨-૨૦૨૧ ૨૪૮, આશાપુરી સોસા., બમરોલી રોડ. ૨૧-૦૨-૨૦૨૧ ૧૫, લLમીનગર, બમરોલી રોડ & ૪૨, ગુCનગર, ઉધનાગામ (બે નમુના). ૨૨-૦૨-૨૦૨૧ ૨૦૫, રોડ નં. ૬-એફ & બોડી શોપ, રોડ નં. ૬, ઉધના (બે નમુના).  ૨૩-૦૨-૨૦૨૧ ૩૦, હ4રનગર-૧, ઉધના. ૨૪-૦૨-૨૦૨૧ ૫૦, લુહાર ફળીયું & કેયુરભાઈ, પાટીદાર ફળીયુ, ભે�તાન (બે નમુના). ૨૫-૦૨-૨૦૨૧ 
૭૮ & ૧૩૨, ખ$ીનગર, ઉધના (બે નમુના). ૧૩૯, ગોપાલનગર, બમરોલી રોડ. ૨૬-૦૨-૨૦૨૧ 
એ-૩૦ & બી-૨૧, સાંઈ કે.@., બમરોલી (બે નમુના). એ-૩૪ & એ-૩૦, સાંઈ કે.@., બમરોલી (બ ેનમુના). ૨૬-૦૨-૨૦૨૧ ૨, વૃંદાવન આવાસ, બમરોલી રોડ. 



સાઉથ સાઉથ સાઉથ સાઉથ ઈ�ટઈ�ટઈ�ટઈ�ટ  

૦૧-૦૨-૨૦૨૧ ૫૯૮, ચેતનનગર & ૬૭, ગંગાનગર, નવાગામ (બે નમુના). ૦૨-૦૨-૨૦૨૧ ૪૭, સાંઈબાબાનગર, નવાગામ. ૦૩-૦૨-૨૦૨૧ 

૫૫, જનતાનગર, ઉધનાયાડ�.  ૨૦, જલારામનગર, 9લબાયત.  ૯૧ & ૯, જમનાપાક�, નવાગામ (બે નમુના). ૦૪-૦૨-૨૦૨૧ 
૧૪૧-જયરામનગર, ૭-બાલા@નગર & ૭૩-બીલીયાનગર, નવાગામ ($ણ નમુના). ૭૯ & ૧૩૨, હળપતીવાસ, ડ'ડોલી (બે નમુના). ૦૫-૦૨-૨૦૨૧ સી-૨, ગુCનગર, પરવતગામ. ૦૬-૦૨-૨૦૨૧ ૧૭, કેશવનગર, નીલગીરી - આસપાસ રોડ. ૦૯-૦૨-૨૦૨૧ 
૧૦, િશવશિ0ત ચોક, 9લબાયત. 8.નળ-જલારામનગર & ૩૫-માCતીનગર, 9લબાયત (બે નમુના). ૧૦-૦૨-૨૦૨૧ 
૨૧, ઈOછાબા સોસા., ઉધનાયાડ�. ૪૦ & ૬૫, રઘુકુલનગર, ડ'ડોલી. (બે નમુના). ૧૧-૦૨-૨૦૨૧ 

૩૪૫ & ૩૭૬, ઓમનગર, ડુંભાલ (બે નમુના). ૩૮૦ & ૪૬૫, ચેતનનગર, ડ'ડોલી. (બે નમુના). ૨૨ & ૫૨, નસરવાન@ એ�ટેટ, ભાઠેના. (બે નમુના). ૭, બાલા@નગર & ૫૫, બીલીયાનગર, નવાગામ. (બે નમુના). ૧૩-૦૨-૨૦૨૧ ૧૧૧, CLમણીનગર, નવાગામ. ૧૬-૦૨-૨૦૨૧ ૨૧, મહાKભુનગર, સવP ન.ં ૧૯/૨૦, 9લબાયત. ૧૭-૦૨-૨૦૨૧ ૨, ૨૭, ૨૨ & ૪૫, અંિબકાનગર, 9લબાયત (ચાર નમુના). ૧૮-૦૨-૨૦૨૧ ૬૦, રામનગર & ૩૯, લLમણનગર, નવાગામ (બે નમુના). ૧૯-૦૨-૨૦૨૧ ૧૦૩ & ૯, જમનાપાક�, નવાગામ (બે નમુના). ૨૦-૦૨-૨૦૨૧ ૫૦, QLમણીનગર, નવાગામ. ૨૧-૦૨-૨૦૨૧ ૪૩, અંિબકાનગર, 9લબાયત. ૨૨-૦૨-૨૦૨૧ ૫૦,લLમીનગર, ભાઠેના. ૨૪-૦૨-૨૦૨૧ 

૧૦, ભરવાડ મહોFલો, ઉધના યાડ�.  ૧૧૪, નવાનગર & ૧૦, જલારામનગર ઉધના યાડ�. (બે નમુના). ૮૯, જયેશનગર, નવાગામ. ૨૫-૦૨-૨૦૨૧ 
૩૨, અનવરનગર, આંજણા. ૧૦૫, જમનાપાક� & ૮૩, ગણેશનગર, નવાગામ (બે નમુના). ૨૬-૦૨-૨૦૨૧ ૭૦, CLમણીનગર, નવાગામ. ૨૮-૦૨-૨૦૨૧ ૭૪, 4દપકનગર, નવાગામ. 

 


