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ઝોન 
અનફ ટ સે પલની િવગત 

તાર ખ સરનામાની િવગત 

નોથ  

૦૧/૦૩/૨૦૨૨ ૨૫,૬૪,૬૫, ુબેરપાક સોસા., રલાય સ માટ સામે, વેડ રોડ. 

૦૨/૦૩/૨૦૨૨ ૨૯ & ૨૮, િશવનગર સોસા. ગોિવદ  હોલ સામે, ડભોલી. (બે ન નુા). 

૦૪/૦૩/૨૦૨૨ 

૧, દવદશન & ૧૩૯, મહતાનગર, ગોિવદ  હોલ, ડભોલી (બે ન નુા). 

એચ-૧, ઈ રનગર, પીપ સ ચાર ર તા, કતારગામ. 

ધરમાથંી & રાજહસં ટોર, પટલ ફળ ુ,ં પીપ સ ચાર ર તા, કતારગામ (બે ન નુા). 

પાક ગ, મ રુા એપા. & કશવ ચે બસ, કશવપાક સોસા., પડંોળ સામ,ે વડે રોડ (બ ેન નુા). 

૧૬૧, સતં જલારામ સોસા., પડંોળ સામે, વેડ રોડ. 

૦૫/૦૩/૨૦૨૨ 
૧૮૫, .ક.પી.નગર સોસા., ધનમોરા ચાર ર તા. 

બી-૬, કશવપાક  સોસા. પડંોળ સામે, વેડ રોડ. 

૦૭/૦૩/૨૦૨૨ 

૨૭ & ૧૦૮, િશવનગર સોસા.-૧, િસગણપોર ચાર ર તા (બે ન નુા). 

બી-૭, ચી ુવાડ , ધનમોરા ચાર ર તા, કતારગામ.  

બી-૬, રામે ર ઈ ડ યલ &  ૪૦૩, રહમતનગર સોસા.,પડંોળ પાછળ, ભર માતા રોડ. (બે ન નુા). 

પા કગ, એિશયન લેબ ાઉન ડાયમડં, રલાય સ માટ સામે, વેડ રોડ.  



પા કગ, ઠાકોર ાર એપા. ઉિમયા પાન સે ટર, ગોટાલાવાડ  ટકરો.  

૦૮/૦૩/૨૦૨૨ 
૪૩-એ, ૪૩-બી, ૪૪-બી, પારસ સોસા. પીપ સ ચાર ર તા પાછળ, કતારગામ.  

બી-૯૦, ઉદયનગર -૨, ગાય ી ુલ પાસે, વેડ રોડ.  

૦૯/૦૩/૨૦૨૨ 

૩૭૬/૨ & ૩૭૧, નદંનવન સોસા., બાપાસીતારામ ચોક (બે ન નુા). 

એ-૧૨, શીવલોક, વાળ નાથ ચોક ચાર ર તા. 

૩૮૩, ગાધંીચોક, કતારગામ ગામતળ.  

પા કગ, એિશયન લેબ ાઉન ડાયમડં, રલાય સ માટ સામે, વેડ રોડ.  

પા કગ,  રલાય સ માટ, દરબારનગર સોસા. સામે, વેડ રોડ.  

૪૪૧ & ૨૪૨, રહમતનગર સોસા. પડંોળ પાછળ, ભર માતા રોડ. (બે ન નુા). 

૩૧, રામ નગર સોસા. પડંોળ સામે, વેડ રોડ.  

૧૦/૦૩/૨૦૨૨ 

૨૯, િશવનગર સોસા., ગોિવદ  હોલ, ડભોલી. 

૧૬, લ મીનારાયણપાક, રાશી સકલ રોડ, કતારગામ. 

ફ શ ગ, ૩૧, રામ નગર સોસા. પડંોળ સામે, વેડ રોડ.  

પા કગ,  રલાય સ માટ, દરબારનગર સોસા. સામે, વેડ રોડ.  

પા કગ, એસ. આર. ક. ડાયમડં, ગાય ી મં દર સામે, વ તા દવડ  રોડ.  

૧૧/૦૩/૨૦૨૨ 
બી.એસ.એન.એલ ઓફ સ & સી-૩૪, આશીવાદ ટ સટાઇલ, વ તા દવડ  રોડ (બ ેન નુા). 

ગાય ી મં દર & ૩૧૨૦/૧, શકંર  ટ મર માટ & ૧૦૧, બ ુલ ટ સટાઇલ, વ તાદવડ  રોડ ( ણ ન નુા). 

૧૨/૦૩/૨૦૨૨ 

એ-૬૦, તી પતી સોસા., વાળ નાથ ચોક, િસગણપોર. 

પા કગ, મ રુા એપા. કશવપાક સોસા. પડંોળ, વેડ રોડ.  

પા કગ, એિશયન લેબ ાઉન ડાયમડં, & પા કગ,  રલાય સ માટ, દરબારનગર સોસા. સામ,ે વેડ રોડ. (બે ન નુા). 

૧૪/૦૩/૨૦૨૨ 
પાક ગ, ગાય ીમાતા મં દર, વ તાદવડ  રોડ. 

બી-૮/૯, કળથર યા ઈ પે  ડાયમડં, બબંાવાડ , બાળા મ ચાર ર તા પાસ.ે 

૧૫/૦૩/૨૦૨૨ 

એ-૬૦, તી પતી સોસા., વાળ નાથ ચોક, િસગણપોર. 

૪૦૩, રહમતનગર સોસા. નાની બ ચુરા માતા  મં દર પાછળ, પડંોળ.  

૩૨૬ & ૧૫૫, રહમતનગર સોસા., પડંોળ પાછળ, લવાડ  રોડ (બે ન નુા). 

એ-૨૦, ર વર  ુસોસા., લવાડ  ભર માતા રોડ. 

૧૬/૦૩/૨૦૨૨ 
૩૭૬/૨, નદંનવન સોસા. બાપા સીતારામ ચોક.  

૭૨ & ૨૭, ાણનાથ સોસા., ાણનાથ હો પીટલ પાછળ, વેડ રોડ (બે ન નુા). 

૧૭/૦૩/૨૦૨૨ 

૯, ગીતાનગર સોસા. & ૨૦, િશવનગર સોસા. િવ-૧, િસગણપોર ચાર ર તા. (બ ેન નુા). 

૩૮૩, ગાધંી ચોક, લેક ગાડન, કતારગામ ગામતળ. 

૭૬૯, વાલાવાડ , લેક ગાડન, કતારગામ ગામતળ. 

૧૯/૦૩/૨૦૨૨ ૧૫, ગોપાલનગર & ૯, શાિંતનગર, વામી નારાયણ મં દર, વાળ નાથ ચોક મેઈન રોડ (બ ેન નુા). 



૨૧/૦૩/૨૦૨૨ 

૯૩ & ૧૦૮, રાધા વામી સોસા., & ૨૫, િશવનગર સોસા.-૧, િસગણપોર ( ણ ન નુા). 

૭/૩૮૮૧, ચોથીયા શેર , ધનાથ રુા મેઇન રોડ. 

પા કગ, ગાય ીમં દર, વ તાદવડ  રોડ & બી.એસ.એન.એલ ઓ ફસ, બાળ આ મ રોડ (બે ન નુા). 

આશીવાદ ફા ટ ડ & પા કગ, કથળ યા ઇ પે , કતારગામ બાળ આ મ રોડ (બે ન નુા). 

બી-૧૫, િવશાલનગર િવ.-૨, કતારગામ હ થ સે ટર રોડ & ૪૦૦, રહમતનગર સોસા., પડંોળ પાછળ વેડ રોડ (બે 

ન નુા). 

૨૨/૦૩/૨૦૨૨ ૬૨, ૬૩, િવશાલનગર િવ-૨, ચી ુવાડ  ચાર ર તા, ધનમોરા રોડ.  

૨૩/૦૩/૨૦૨૨ 

બી-૧૫, િવશાલનગર િવ-૨, ચી ુવાડ  ચાર ર તા, ધનમોરા રોડ. 

૩૨, િવશાલનગર િવ-૧, ચી ુવાડ  ચાર ર તા, ધનમોરા રોડ.  

૨૪, નેહ નગર વસાહત, ગણવાડ  પાછળ, લવાડ . 

૨૪/૦૩/૨૦૨૨ 
એચ-૧, ઈ રનગર, પીપ સ ચાર ર તા, કતારગામ. 

ગાય ી મં દર, એસ. આર. ક. ડાયમડં ની સામે, વ તા દવડ  રોડ.  

૨૫/૦૩/૨૦૨૨ 

૮, િવ નુગર સોસા., િસગણપોર ચાર ર તા. 

૫, િવ નુગર સોસા., િસગણપોર ચાર ર તા. 

૧૧૯, રામનગર સોસા., રાશી સકલ પાસે, કતારગામ. 

બી-૧૫, િવશાલનગર સોસા.િવ.-૨, ચી ુવાડ  થી બાળ આ મ રોડ. 

૨૬/૦૩/૨૦૨૨ એ-૧૬, બી-૧, એ-૧૧ & બી-૭, ર વરપાક સોસા., કોઝ વે રોડ (ચાર ન નુા). 

૨૭/૦૩/૨૦૨૨ ૪૦૦, ગાધંી ચોક, કતારગામ ગામતળ. 

૨૮/૦૩/૨૦૨૨ 
૪૬૧, મહાદવ ફળ ુ,ં લેક ગાડન પાસે, મોટો ચોરો, કતારગામ. 

૨૪, બકા સોસા., અ ની ુમાર રોડ, લપાડા. 

૨૯/૦૩/૨૦૨૨ ૪૨૩, ૩૬૨ & ૧૨૨, રહમતનગર સોસા., પડંોળ પાછળ, વેડ રોડ ( ણ ન નુા). 

૩૧/૦૩/૨૦૨૨ 

એ-૨૯, ર વરપાક સોસા. ડ -માટ પાસે, સ ગણપોર.  

૧૫ & ૨૨, ગોપાલનગર, વાળ નાથ ચોક. (બે ન નુા). 

૩૧, ૧૪૮ & ૧૨૭, લલીતાપાક સોસા., કંતાર ર મહાદવ મં દર પાછળ ( ણ ન નુા). 

૧૮૯-૧૯૦, ુબેરપાક સોસા., રલાય સ માટ સામે, વેડ રોડ. 

ઈ ટ -એ  

૦૧/૦૩/૨૦૨૨ પાક ગ, સગંમ કો પલે , એ. ક. રોડ. 

૦૨/૦૩/૨૦૨૨ પાક ગ, ચં ખુી એપા., હ રાબાગ રોડ. 

૦૪/૦૩/૨૦૨૨ ૫૮, મીરાં બકા સોસા., ણુા. 

૦૪/૦૩/૨૦૨૨ ૨૦, બકાિવજય સોસા. વરાછા રોડ.  

૦૯/૦૩/૨૦૨૨ 
૪૦, સૌરા  સોસા., ખો ડયારનગર રોડ. 

૨૦૯, ૃ ણનગર વસાહત, કાપો ા રોડ, વરાછા. 

૧૧/૦૩/૨૦૨૨ ૨૪૦, ણાનગર વસાહત, કાપો ા રોડ. 

૨૨/૦૩/૨૦૨૨ ૪૪, ઈ રનગર સોસા.-૨, ણુા.  



૨૪/૦૩/૨૦૨૨ ૫૯, સાઈંનાથ સોસા. કાપો ા.  

ઈ ટ -બી  

૧૫/૦૩/૨૦૨૨ રામ કશન કોલોની & નવાનગર, વેલં ગામ (બે ન નુા). 

૨૪/૦૩/૨૦૨૨ એ-૩૩, િસ ધાથનગર, સીમાડાગામ.  

૨૫/૦૩/૨૦૨૨ નવી ઝોન ઓ ફસ, સરથાણા. 

૨૯/૦૩/૨૦૨૨ 
૧ & ૨, સરથાણા પોલીસ ટશન, સીમાડા (બે ન નુા). 

૯, યોગીધારા સોસા., ણુા. 

વે ટ  

૦૨/૦૩/૨૦૨૨ ૭/૨૦૬, વખાર ઓલી & ૪/૧૯૧, તાઈવાડા, રાદંર (બે ન નુા). 

૦૪/૦૩/૨૦૨૨ ૪૦૫, ુ ંભાર ફળ ુ ં& ૧૦, શારદા રો હાઉસ, પાલગામ (બે ન નુા). 

૦૫/૦૩/૨૦૨૨ ૧૪, શકંરનગર સોસા., પાલન રુ રોડ. 

૨૪/૦૩/૨૦૨૨ , રાજહસં ઓરજ, પાલન રુ ગામ રોડ.  

૨૮/૦૩/૨૦૨૨ પાણીની ટાકં , ભાઠા.  

સે લ 

૦૧/૦૩/૨૦૨૨ ૭/૩૭૪૫, ૭/૩૭૪૭, વરાછા શેર  & ૭/૩૮૮૦, ૭/૩૮૮૧, ૭/૩૮૮૨, ચોથીયા શેર , ઘનાથ રુા મેઈન રોડ (પાચં ન નુા). 

૦૨/૦૩/૨૦૨૨ ૬/૨૭૪૦ & ૬/૨૭૪૧, બં ુગરાનાકા, ખો ડયારમાતા મ ં દર, લાલદરવા  (બે ન નુા). 

૦૫/૦૩/૨૦૨૨ ૧૨/૨૨૫૨, માછ વાડ, પોલીસ ટશન, સૈયદવાડા.  

૦૭/૦૩/૨૦૨૨ ૧/૪૫૦, દર  શેર , નાન રુા. 

૦૮/૦૩/૨૦૨૨ ૧૧/૧૯૨૩/૧૭, િ નપાક, આઈ. પી. મીશન ુલ પાસે, ગુલીસરા.  

૧૦/૦૩/૨૦૨૨ 
૨/૨૨, અ ગયાર  મહો લો, તમ રુા. 

૭/૨૬૭૫ & ૭/૨૬૨૭, વાયદા શેર , પોલીસ ટશન પાસે, સૈયદ રુા. (બે ન નુા). 

૧૪/૦૩/૨૦૨૨ ૬/૨૭૧૯, બં ુગરાનાકા, ખો ડયારમાતા મં દર, લાલદરવા . 

૧૫/૦૩/૨૦૨૨ 
૭/૨૭૦૩, બોરડ  શરે  & ૭/૩૦૮૫, ૭/૨૭૫૫, ચં ુલાલ શઠેની શરે , રામ રુા ( ણ ન નુા). 

ઉભી શેર , રામ રુા પે ોલ પપં, રામ રુા (બે ન નુા). 

૧૬/૦૩/૨૦૨૨ 
દશની ટલર & ૧૨/૨૨૧૬-નવી ચાલ, સૈયદવાડા પોલીસ ટશન (બે ન નુા). 

૧૨/૨૨૯૮, હર રુા મોહ લો, સૈયદવાડા પોલીસ ટશન. 

૧૭/૦૩/૨૦૨૨ ૭/૨૬૨૫, વાયદા શેર , સૈયદ રુા પોલીસ ટશન. 

૧૯/૦૩/૨૦૨૨ ૭/૧૪૦૬ & ૭/૧૪૦૫, િવકાસ ડાયમડં, પા લયા ાઉ ડ, વર યાવી બ ર રોડ. (બ ેન નુા). 

૨૨/૦૩/૨૦૨૨ ૭/૨૭૦૫ & ૭/૨૭૦૩, બોરડ  શરે  & ૭/૩૨૪૦, કાછ યા શેર , રામ રુા પે ોલ પપં પાસ.ે ( ણ ન નુા). 

૨૩/૦૩/૨૦૨૨ 
૭/૧૪૦૫, િવકાસ ડાયમડં & -૨, િવકાસ ડાયમડં એપા. પા લયા ાઉ ડ, વર યાવી બ ર રોડ.(બે ન નુા). 

૭/૩૧૪૪, નટરાજ કંપાઉ ડ, પા લયા ાઉ ડ, વર યાવી બ ર રોડ 

૨૫/૦૩/૨૦૨૨ 
૧૧/૨૩૫૨, ખ ુરાવાડ , આઇ.પી.મીશન ુલ પાસે, ગુલીસરા. 

૧૨/૧૫૯૨, ચ તામણી, આઇ.પી.મીશન ુલ પાસે, ગુલીસરા. 

૨૮/૦૩/૨૦૨૨ ૫/૪૭૩, લાલ શેર , વામી નારાયણ મંદર, મહ ધર રુા. 

૨૯/૦૩/૨૦૨૨ ૬/૨૭૨૧૯, બં ુગરાનાકા, ખો ડયારમાતા મં દર, લાલ દરવા . 



૩૦/૦૩/૨૦૨૨ ૮/૯૬૫, મોમનાવાડ & ૧/૩૩૭૪, કા ુ ંમેદાન, ગોપી રુા (બે ન નુા). 

૩૧/૦૩/૨૦૨૨ 
૨/૨૦૯૭, ગ જર શેર , દર રુા.  

૭/૨૭૦૦ & ૭/૨૭૦૫, બોરડ  શેર , રામ રુા પે ોલ પપં (બે ન નુા). 

સાઉથ વે ટ  

૦૨/૦૩/૨૦૨૨ ૪, વાળ નાથ સોસા., બાનગર રોડ. 

૦૩/૦૩/૨૦૨૨ નૌતમ એપા., દ વાળ બાગ, અઠવાગેટ. 

૦૪/૦૩/૨૦૨૨ ૧૭, ીનગર સોસા., જમનાનગર રોડ. 

૦૬/૦૩/૨૦૨૨ 
ડ , એચ, બી.ક.પાક & ૭૦, બી.ક.પાક સોસા &  અલથાણ રોડ ( ણ ન નુા). 

૧૭, હર હર સોસા., અલથાણ રોડ. 

૦૮/૦૩/૨૦૨૨ 
આર.એલ.પાક & ઓપરેા એપાટ., ઉમર ગર ુલ પાસે (બે ન નુા). 

૧૩૯, ૃ ણધામ સોસા. પીપલોદ.  

૧૨/૦૩/૨૦૨૨ ૪૮ & ૩૫, નવસ ન ઈ ડ. સોસા., ુના ભટાર રોડ (બે ન નુા). 

૧૫/૦૩/૨૦૨૨ ૩૫, નવસ ન ઈ ડ. સોસા., ુના ભટાર રોડ. 

૧૭/૦૩/૨૦૨૨ એચ & સી, બી. ક. પાક, અલથાણ રોડ. (બે ન નુા). 

૨૨/૦૩/૨૦૨૨ ૭ & ૧, શ તિવજય સોસા. પીપલોદ. (બે ન નુા). 

૨૮/૦૩/૨૦૨૨ એ-૧, ારકશ ઈ ડ. સોસા. & ૧૦, ગણશે ઈ ડ. સોસા. શાિંતનાથ િમલ પાસ,ે ઉ. મ રોડ. (બે ન નુા). 

૨૯/૦૩/૨૦૨૨ ૮૪, સોમનાથ સોસા. ુના ભટાર રોડ.  

સાઉથ   

૦૧/૦૩/૨૦૨૨ ૧૩૧, પચંશીલનગર, ઉધના.  

૦૨/૦૩/૨૦૨૨ 
૧૩૫, આિવભાવ સોસા.-૧ પાડંસરા.  

૧૯૮ & ૨૦૪, સરદારનગર, બમરોલી રોડ (બે ન નુા). 

૦૩/૦૩/૨૦૨૨ ૧૩૫ & ૧૪૨, ઓમ ી, સાઈં જલારામનગર, ઉધના (બે ન નુા). 

૦૪/૦૩/૨૦૨૨ બી-૯૩, િવજયાનગર સોસા.-૨, ઉધના. 

૦૫/૦૩/૨૦૨૨ 

પાક ગ, અ વૂ એપા., ઉધનાગામ. 

૪૩, િવજયનગર, ઉધના. 

૫૮૭ & ૨૧૭, આિવરભાવ-૧, પાડંસરા (બે ન નુા). 

૧૦૮, સનાતન ડાયમડંનગર, બમરોલી રોડ.  

૦૬/૦૩/૨૦૨૨ ૩૯૩, ગણપતનગર & -૧૩૯, મહાદવનગર, બમરોલી રોડ. (બે ન નુા). 

૦૭/૦૩/૨૦૨૨ ૧૦૮, કમયોગીનગર, ઉન. 

૦૮/૦૩/૨૦૨૨ ૧૫૬, આિવરભાવ સોસા.-૧ & બી-૧૭૮, જલારામનગર, પાડંસરા (બે ન નુા). 

૦૯/૦૩/૨૦૨૨ 
બી-૭૦, હ રધામ સોસા., ઉધના. 

બી-૭૪, હ રધામ સોસા., ઉધના & બી-૧૭૮, જલારામનગર, પાડંસરા (બે ન નુા). 

૧૦/૦૩/૨૦૨૨ 
૨૪૭, સાઇંસમપણ, ઉધના. 

એસ. બી. આઈ. ાહક સેવા ક  સામે, આશા રુ  સોસા. બમરોલી રોડ. 



૧૧/૦૩/૨૦૨૨ ૫૭૮, મહાદવનગર, બમરોલી રોડ. 

૧૨/૦૩/૨૦૨૨ 
૧૦/૨, ખટોદરા ઈ ડ. સોસા., ખટોદરા. 

બોર ગ. આહ રવાડ, કનસાડ ગામ. (South-B) 

૧૪/૦૩/૨૦૨૨ ૨૪૭ & ૨૭૧, સાઈં સમપણ સોસા. ઉધના. (બે ન નુા). 

૧૫/૦૩/૨૦૨૨ 
૬૩ & ૭૦, હર નગર-૧, & ૮૬, હર નગર-૩, ઉધના. ( ણ ન નુા) 

૧૮૩ & બી-૧૮૪ & બી-૧૭૮, જલારામનગર, પાડંસરા. ( ણ ન નુા) 

૧૭/૦૩/૨૦૨૨ 

૧૬૫ & ૧૧૬, જમનાનગર, ભે તાન. (બે ન નુા). 

૨૦૩, ઉિમયા રસીડ સી & ૪૨૫, આિવભાવ -૧ & બી-૧૭૮, જલારામનગર, પાડંસરા ( ણ ન નુા). 

૩, ૃદંાવન આવાસ, બમરોલી રોડ. 

૧૯/૦૩/૨૦૨૨ ૧૮૦, ગણપતનગર, બમરોલી રોડ. 

૨૨/૦૩/૨૦૨૨ 
૮૯, હગડવાર વસાહત-૨, ૨૮૪ & ૨૪, સાઈં સમપણ સોસા., ઉધના ( ણ ન નુા). 

૨૮૩, સાઈં સમપણ સોસા., ઉધના. 

૨૩/૦૩/૨૦૨૨ 

૬૩ & ૬૬, હર નગર-૧, ઉધના (બે ન નુા). 

૧૭૪, ગાય ી સોસા.-૨, ઉધના. 

બી-૧૭૮, જલારામનગર, પાડંસરા. 

૨૪/૦૩/૨૦૨૨ ૬૩, હર નગર, ઉધના.  

૨૫/૦૩/૨૦૨૨ 
૨૭૪, હગડવાડ-૧, ઉધના. 

૫૫૭ & ૫૩૬, ખુીનગર, બમરોલી (બે ન નુા). 

૨૬/૦૩/૨૦૨૨ 
૨૮૩, સાઈં સમપણ સોસા., ઉધના & ૧/૨, બેઠ  કોલોની, ખટોદરા (બે ન નુા). 

૬૫ & ૧૧૪, હર ઓમનગર, બમરોલી રોડ. (બે ન નુા). 

૨૮/૦૩/૨૦૨૨ 
૬૩, હર નગર-૧, ઉધના.  

૩, ૃદંાવન આવાસ, બમરોલી રોડ. 

૨૯/૦૩/૨૦૨૨ 
૩૩૨, હગડવાર-૩, ઉધના. 

૧૫૫, ગણપતનગર, બમરોલી રોડ. 

૩૧/૦૩/૨૦૨૨ 

૨૬, હર નગર-૧, ઉધના.  

૧૦૬, દ ે રનગર, પાડંસરા. 

૧૫૩, ગણપતનગર & ૨૪૮, ી રામનગર, બમરોલી રોડ (બે ન નુા). 

સાઉથ ઈ ટ  

૦૧/૦૩/૨૦૨૨ ૧૮ & ૩, તાપનગર, લબાયત. (બે ન નુા). 

૦૨/૦૩/૨૦૨૨ એએ-૫, રામનગર & ૧૯૮, ી હર નગર, ડડોલી રોડ (બે ન નુા). 

૦૩/૦૩/૨૦૨૨ 
૧૩ & ૧૬ EWS આવાસ, નારાયણનગર, લબાયત (બે ન નુા). 

૧૪૦, લ મણનગર, નવાગામ રોડ. 

૦૫/૦૩/૨૦૨૨ ૫૪, જનતાનગર, ઉધનાયાડ. 



૨૫૮, ીહર નગર, ડ ડોલી રોડ.  

૦૯/૦૩/૨૦૨૨ ૭૪, મહારાણા તાપ સોસા., ગોડાદરા. 

૧૦/૦૩/૨૦૨૨ ૪૭, નરનારાયણનગર, પવતપાટ યા. 

૧૩/૦૩/૨૦૨૨ ૬૫, શાહભાગળ મહો લો, લબાયત.  

૧૫/૦૩/૨૦૨૨ ૫૪૪, મહાદવનગર-૨, ડ ડોલી.  

૧૬/૦૩/૨૦૨૨ ૧૫૧૩, પટલ બગંલો, ડ ડોલી.  

૨૨/૦૩/૨૦૨૨ 
૧૧૯, નવાનગર, ઉધનાયાડ. 

૧, હર ના સોસા. ગોડાદરા રોડ.  

૨૩/૦૩/૨૦૨૨ ૧૨૯, અનવરનગર, જણા. 

૨૫/૦૩/૨૦૨૨ ૧૨, િવકાસનગર, પરવટગામ. 

૨૭/૦૩/૨૦૨૨ બી-૨૮, તમપાક, લબાયત. 

૨૮/૦૩/૨૦૨૨ ૧૯૯, દપકનગર, નવાગામ રોડ. 

૨૯/૦૩/૨૦૨૨ ૫૮, જનતાનગર, ઉધના યાડ.  

૩૦/૦૩/૨૦૨૨ ૨૭૮, ભુાષનગર, લબાયત. 

૩૧/૦૩/૨૦૨૨ ૧, દપાલીપાક સોસા., નવાગામ રોડ. 

 


