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ઝોન 
અનપીર્ વેમ્રની વલગત 

તાયીખ વયનાભાની વલગત 

નોથટ 

૦૩/૦૪/૨૦૧૮ 
૨૨, િભનુગય વોવા., ભોર્ી લેડ. 
૩૨, નાયામણનગય, ધનભોયા યોડ. 

૦૫/૦૪/૨૦૧૮ 
૧૪ & ૧૭૪, ભાધલાનાંદ વોવા., ધનભોયા ચાય યસ્તા, કતાયગાભ. (ફે નમનુા). 
૭, વલશ્વકભાટ વોવા. & વલળાર એા. શયીશયી વોવા. -૨, ચીકુલાડી યોડ. (ફે નમનુા). 

૦૯/૦૪/૨૦૧૮ ૨૦૪, ભોચીલાડ, રે્ર પીયુાં, કતાયગાભ. 
૧૦/૦૪/૨૦૧૮ ભારૂતી એા., અંલફકાનગય વોવા.-૨, ફાાશ્રભ યોડ, કતાયગાભ (ફે નમનુા). 
૧૧/૦૪/૨૦૧૮ ફી, ૪ & ફી, વયગભ વોવા., ફાાશ્રભ ાછ (ત્રણ નમનુા). 
૧૨/૦૪/૨૦૧૮ એ-૯૮, બ્રાહ્મણ પીયુાં, ાાંચ ાાંડલનો ઓલાયો, ફુરાડા. 

૧૬/૦૪/૨૦૧૮ 
૩૫, ગૌયલાકટ , ફાાશ્રભ ાછ. 
૧૦૧૪/ફી & ૧૦૧૪/કે વભનાક્ષી લાડી, યાણાલાવ, કતાયગાભ ગાભત (ફે નમનુા). 

૧૭/૦૪/૨૦૧૮ 
૧૬, આળાનગય વોવા., ધનભોયા. 
૧૮૧, અંલફકાનગય વોવા., કતાયગાભ શલે્થ વેન્ર્ય ાવે. 

૧૯/૦૪/૨૦૧૮ ાકીંગ, યાભદેલ રે્રવટ, કુાંબાય પીય,ુ ીલ્વ રે્કયો. 

૨૧/૦૪/૨૦૧૮ 
૨૫, ભાધલાનાંદ વોવા. & ૭૬, ડી.કી.નગય વોવા., ધનભોયા (ફે નમનુા). 
૨, કાંતેશ્વયનગય વોવા., ફાાશ્રભ યોડ, કતાયગાભ. 

૨૨/૦૪/૨૦૧૮ 
એ-૪૧, ફહુચયનગય વોવા. & ળોીંગ-૨૬, ધલૃતાકટ વોવા., શયીઓભ ભીર વાભે, લેડ યોડ (ફે નમનુા). 

૧૬૧, વલજમનગય વોવા.-૨ & ૬૨, ઈન્દીયાનગય લવાશત, િાણનાથ શોસ્સ્ર્ર ાવે, લેડ યોડ (ફે નમનુા). 

૨૩/૦૪/૨૦૧૮ ૬૪ & ૩૧, કાંતાયેશ્વય વોવા., કતાયગાભ ફાઆશ્રભ યોડ (ફે નમનુા). 
૨૪/૦૪/૨૦૧૮ ૧૫૪, ૧૪૭, ૧૫૭, ૧૮૨ & ૧૫૧, યાભજીનગય વોવા. ાંડોની વાભે, લડે યોડ. (ાાંચ નમનુા). 

૨૫/૦૪/૨૦૧૮ ૧૦૧૪/ફી & ૯૮૩, વભનાક્ષી લાડી, યાણાલાવ, કતાયગાભ ગાભત (ફે નમનુા). 

૨૬/૦૪/૨૦૧૮ 

૧૭ & ૩૭, આળાનગય વોવા. કતાયગાભ વીંગણોય યોડ. (ફે નમનુા).  
૧૨૭, ૧૨૭ & ૯૨, બગલાનનગય વોવા. કતાયગાભ વીંગણોય યોડ. (ત્રણ  નમનુા). 
૨૨૫ & ૨૫૯, વલશાય વોવા.-૨, લાીનાથ ચોક, લેડ યોડ. (ફે નમનુા). 
વી-૬૧, રક્ષ્ભીનગય વોવા., કતાયગાભ વીંગણોય યોડ. 



નોથટ 

૨૬/૦૪/૨૦૧૮ 
૨૮૭, રલરતાાકટ વોવા., રલરતા ચોકડી, કાંતાયેશ્વય ભાંદદય ાવે. 
૧૦૧, ભશાલીયનગય, ગાડટનની ાછ, ગજેયા વકટર. 

૨૭/૦૪/૨૦૧૮ 
૬૩, ધનશ્માભનગય વોવા., ડબોરી ભેઈન યોડ. 
૯૪, ગોીનાથ યો- શાઉવ, શદયઓભ વભર વાભે-લેડ યોડ.  

૨૮/૦૪/૨૦૧૮ એ-૩૫, દાન આવળ વોવા., ચીકુલાડી યોડ. 

ઈસ્ર્ 

૦૧/૦૪/૨૦૧૮ 
એ-૫૦ & એ-૪૨, યાંગઅલધતુ વોવા. રાંફે શનભુાન યોડ. (ફે નમનુા).  
૧૦૪, લાટ વોવા. & ૨૯, ડામા ાકટ વોવા. રાંફે શનભુાન યોડ. (ફે નમનુા). 

૦૨/૦૪/૨૦૧૮ 

૧૦૪, લાટ વોવા. વલ-૧, ૨૭૮, શયીધાભ વોવા. કયાંજ. (ફે નમનુા). 
૧૫, અંલફકા વલજમ વોવા નાના લયાછા.  
૭, વલષ્ણનુગય વોવા.,વી-૧૦, શયીળનગય વોવા. ૫૬, આનાંદનગય વોવા. & જા. ન.જાડાફાલાનો રે્કયો, એ. કે. યોડ. (ચાય નમનુા). 

૪૦, વૈપી વોવા .રાંફે શનભુાન યોડ. 
૦૩/૦૪/૨૦૧૮ શવતલાવ, નાના લયાછા.  
૦૪/૦૪/૨૦૧૮ ૩૫, શ્માભ સુાંદય વોવા. & ૨૮, એકતાનગય, ઉવભમા ધાભ ભાંદદયની ગરી. (ફે નમનુા). 

૦૫/૦૪/૨૦૧૮ 

૫૦, ળીયડીધાભ વોવા. લયાછા યોડ. & ૧૮, ગાાંધીવલશાય વોવા. ભાતાલાડી.(ફે નમનુા). 
૩૬, વત્તાધાય વોવા. & ાદકિંગ, ધભાટન ાંદ ેરેવ, શીયાફાગ યોડ. (ફે નમનુા). 
જા.ન. વોશભ નગય-૧, વાાંઈમદુ્રા એા. & ધલર એા. વોશભનગય, લયાછા યોડ. (ફ ેનમનુા). 

૦૬/૦૪/૨૦૧૮ 
૬૦ & ૩૧, ળસ્તતવલજમ વોવા. & ૨૪, ાંચદેલ વોવા., લયાછા યોડ (ત્રણ નમનુા).  
૨૮, ઘનશ્માભનગય, કયાંજ.  

૦૭/૦૪/૨૦૧૮ 

૧૬, વીતાયાભનગય & ૨૦, વત્તાધાયકૃા વોવા., શીયાફાગ યોડ (ફે નમનુા). 
૧૭, ળાંકય ાલટતી વોવા., લયાછા યોડ & જા.ન, લવાંતબીખાની ચાર, એર.એચ.યોડ (ફ ેનમનુા). 

૫૬, વળલાકટ , નાના લયાછા & ૨૮, ધનશ્માભનગય, કયાંજ (ફે નમનુા). 
૦૯/૦૪/૨૦૧૮ એ/૫૫, અંલફકાનગય & અંલફકાવલજમ વોવા., નાના લયાછા & ૨૩, બગનુગય વોવા., કયાંજ (ત્રણ નમનુા).  

૧૦/૦૪/૨૦૧૮ 

૧૭, યાણાાંચની ચાર & ભારૂતી કોમ્.-૧, ઉભીમાધાભ ભાંદદય ાવે, એ.કે.યોડ (ફ ેનમનુા). 

૫૩, ભશશે્વયી વોવા., લયાછા યોડ. 
૨૮, ઘનશ્માભનગય વોવા., કયાંજ-લયાછા & ૨૩, વલોદમ વોવા.  (ફે નમનુા). 
૩૩, બગનુગય, કયાંજ. 
૪૬૬, ળસ્તતનગય & ૨૫, અંલફકાવલજમ, નાના લયાછા (ફે નમનુા). 

૧૧/૦૪/૨૦૧૮ 

૪૯, ળીલાાંજરી યો શાઉવ & ૨૭, શ્વતેા વોવા., એ.કે.યોડ (ફે નમનુા). 
એ-૨૮, રૂારી વોવા., શીયાફાગ યોડ. 
૪૧, રૂભ વોવા., શીયાફાગ યોડ & ૨૭૨, લાટ વોવા.-૧, ભાતાલાડી યોડ, એર.એચ.યોડ (ફે નમનુા). 

૧૨/૦૪/૨૦૧૮ 

એભ-૫, જાડાફાલાનો રે્કયો, એ.કે.યોડ. 
૨૧, વોભનાથ વોવા., શીયાફાગ યોડ & ૨૪, વનરકાંઠ વોવા.-૧, કાોદ્રા યોડ (ફ ેનમનુા). 

એ-૨, SMC તલાર્વટ, કાોદ્રા. 

૧૪/૦૪/૨૦૧૮ 
૩૦, ળીયડીધાભ વોવા., લયાછા યોડ. 
૩૭, ભણીનગય વોવા., એ.કે.યોડ. 

૧૫/૦૪/૨૦૧૮ ૫૦ & ૧૦૦ નેતરાકટ વોવા., વીતાનગય યોડ (ફે નમનુા). 

૧૬/૦૪/૨૦૧૮ 

૩૧, એકતાનગય & ાકીંગ, યાભેશ્વય કોમ્., એ.કે.યોડ (ફે નમનુા). 
૧૪, રૂવાગય વોવા. & ૪૨, રક્ષ્ભીનગય વોવા., અશ્વનીકુભાય યોડ (ફે નમનુા). 
એ-૧૬, શ્માભનગય, કયાંજ. 

૧૭/૦૪/૨૦૧૮ ૧૦૬, લાઘનાથનગય ઝુડટ્ટી, એ.કે.યોડ. 
૧૮/૦૪/૨૦૧૮ ૨૭, ભણીનગય વોવા., એ.કે.યોડ. 
૧૯/૦૪/૨૦૧૮ ૧૦, વીતાયાભનગય, ૧૯, લારભનગય, ૫૪, રૂભ વોવા.-૧ & ૭૩, આનાંદનગય, શીયાફાગ યોડ (ચાય નમનુા). 

૨૦/૦૪/૨૦૧૮ ાકીંગ, શ્વતેાાકટ વોવા., નાંદનાકટ વોવા., એ.કે.યોડ. 



ઈસ્ર્ 

૨૦/૦૪/૨૦૧૮ 
દશન્દુ શોર્ર ાવે, અશ્વનીકુભાય ફવ સ્રે્ન્ડ ાવ ે& ાકીંગ, શ્રીજી કોમ્., ફાલ ુભશાયાજનો રે્કયો, અશ્વનીકુભાય ગયનાા ાવે (ફ ેનમનુા). 

૧, ૮ & ૧૪, લલ્રબનગય, ધયભનગય યોડ (ત્રણ નમનુા). 
૨૧/૦૪/૨૦૧૮ ફી-૪૦, રે્રનગય વોવા., ૨૦, યાભફાગ વોવા. & ૧૨૬, લાઘનાથ ઝુડટ્ટી, એ.કે. યોડ (ત્રણ નમનુા). 

૨૨/૦૪/૨૦૧૮ ફી-૧૦, સ્લસ્સ્તકાકટ વોવા., વત્રકભનગય-૨ & ૧૦૩, લાટ વોવા.-૧, એર.એચ.યોડ (ફ ેનમનુા). 

૨૩/૦૪/૨૦૧૮ 
૧૯, રક્ષ્ભીફા વોવા., શીયાફજાય યોડ & ૧૮, ખોડીમાયનગય વોવા., ખોડીમાયનગય નાકુાં (ફે નમનુા). 

૧૦, ગામત્રીફાગ વોવા., લયાછા ભેઈન યોડ. 

૨૪/૦૪/૨૦૧૮ 
૩૮, રક્ષ્ભીનાયમણ વોવા.-૧ & ૪૧, ળીતરાકટ વોવા. શીયાફાગ યોડ. (ફે નમનુા). 
૨૫, વનરકાંઠ વોવા. વલ-૧, (ફાંગરા ર્ાઈ), કાોદ્રા.  

૨૫/૦૪/૨૦૧૮ ફી-૬૮, યતનજીાકટ  & ૧૯૦, યાભનાથ ભશોલ્રો, અશ્વવનકુભાય ગયનાા ાવ ે(ફ ેનમનુા). 

૨૬/૦૪/૨૦૧૮ 
૪૨, અર્રજીનગય, એ.કે.યોડ & ૨૮, બગનુગય, કયાંજ (ફે નમનુા). 
શ્માણી વોવા. & ૩૪, અવશ્વન વોવા., ખોદડમાયનગય યોડ (ફે નમનુા). 

૨૭/૦૪/૨૦૧૮ ૩૧ & ૩૪, અવશ્વન વોવા. વલ.-૩, ખોદડમાયનગય યોડ (ફે નમનુા). 

૨૯/૦૪/૨૦૧૮ 
એભ-૫, જાડાફાલાનો રે્કયો & ૬૦૦૨, તાવની લાડી, એ.કે.યોડ (ફે નમનુા). 
ફી-૧૭, લચત્રકુર્ વોવા., લયાછા યોડ. & એ-૧૮, આદળટનગય, યચના વકટર યોડ (ફ ેનમનુા). 

૩૦/૦૪/૨૦૧૮ ૫૯, વાધના વોવા. લયાછા યોડ.  

લેસ્ર્ 

૦૨/૦૪/૨૦૧૮ ૧૨, ભગધ યો શાઉવ, ારનયુ યોડ. 
૦૩/૦૪/૨૦૧૮ ૮, EWS આલાવ, અડાજણ. 
૦૫/૦૪/૨૦૧૮ ૧૬૩, વલલેકાનાંદ ર્ાઉનળી, ારનયુ યોડ. 
૦૬/૦૪/૨૦૧૮ ૨, ભૈત્રી વોવા., અડાજણ. 
૦૯/૦૪/૨૦૧૮ વી, સ્તવૃત આઈકોન, ારનયુગાભ. 

૧૦/૦૪/૨૦૧૮ 
ડી, સ્તવૃત આઈકોન, ારનયુ યોડ.  
૧૫૧, દદભારા વોવા. & ડી-૪૨, વયસ્લતીનગય વોવા., યાભનગય (ફે નમનુા). 

૧૧/૦૪/૨૦૧૮ 
૨૮૫, દદનદમા વોવા., ારનયુ યોડ. 
ફી-૫, વરૂલન વોવા., ન્ય ુયાાંદેય યોડ & ૨૮૯, યાભનગય કોરોની, યાભનગય યોડ (ફ ેનમનુા). 

૧૨/૦૪/૨૦૧૮ ૨૦, વવલ્લયાકટ વોવા., ારનયુ યોડ. 
૧૭/૦૪/૨૦૧૮ ૧૭૧, દદભારા વોવા., યાભનગય. 
૧૮/૦૪/૨૦૧૮ ૨, જમઅંફે વોવા., અડજણ. & ૪૦, અનાધય વોવા., ારનયુ યોડ (ફે નમનુા). 
૨૦/૦૪/૨૦૧૮ ૯/૨૪, નાની આભરીયુા, યાાંદેયગાભ. 

૨૧/૦૪/૨૦૧૮ 
૧૪, જીલ્રા ાંચામત વોવા., ન્ય ુઝોન ઓપીવ ાછ, તાડલાડી. 
૨૨, ગાંગાનગય વોવા. વલ.-૧, ઉગત-બેંવાણ યોડ. 

૨૩/૦૪/૨૦૧૮ 
૪૧, દકતીનગય વોવા. & ઈ, અયીશાંત આકેડ એા., ારનયુ યોડ (ફે નમનુા). 

૧૬૧ & ૬૮/૧૦, યણછોડાકટ વોવા., યાભનગય (ફે નમનુા). 

૨૫/૦૪/૨૦૧૮ 

૨૨, વાાંઈ આવળ વોવા. અજયાભય ચોક. અડાજણ (ફે નમનુા).  

૧૩, િાપ્તીાકટ વોવા., અડજણ.  
ાકીંગ, વરીભાફાદ વોવા., લફલ્ડીંગ-ફી & ફી-૧, નાયામણનગય વોવા., ભોયાબાગ, યાાંદેય (ફ ે
નમનુા). 

૨૬/૦૪/૨૦૧૮ ૨૪૫, કૃષ્ણકુાંજ વોવા., ારનયુ યોડ. 

૨૭/૦૪/૨૦૧૮ 
એ-૭૪, વાંગના વોવા., નલયગુ કોરેજ ાછ. & ૩૧૬, દશદામતનગય વોવા., યાભનગય યોડ (ફે નમનુા). 

એ-૧૮, ાયવનગય વોવા., અડાજણ યોડ. 

૨૮/૦૪/૨૦૧૮ ૧૧૯, રારજીનગય વોવા. અડાજણ.  

વેન્્ર 
૦૩/૦૪/૨૦૧૮ ૧૦/૫૧૨, ગજ્જય પીયુાં, વોનીપીમા. 
૦૪/૦૪/૨૦૧૮ ૧/૧૯૯૩, જભરૂખ ગરી, નાનયુા. 



વેન્્ર 

૦૬/૦૪/૨૦૧૮ ૩/૨૧૯૬, ીયડી ળેયી, વરાફતયુા. 

૦૭/૦૪/૨૦૧૮ ૫/૧૮૬૮, શથ્થુયુા, ૫/૧૫૯૨, રીભડા ળયેી & ૫/૧૩૩૩, કયગુ ભોશલ્રો, શયીયુા (ત્રણ નમનુા). 

૦૯/૦૪/૨૦૧૮ 
૧/૫૨૭/૨/૯, જ્ઞાનનગય વોવા. & ૧/૬૫૩, ફાંદય સ્રીર્, નાનયુા (ફે નમનુા). 

૪/૪૬૮, લડલાી ળેયી, ફેગભયુા. 

૧૦/૦૪/૨૦૧૮ ફ્રેર્ નાં.૧૦૪, શીના એા., રારભીમા ભસ્જીદ યોડ, યાભયુા. 

૧૧/૦૪/૨૦૧૮ ૮/૨૧૩૫-એ, નાની છીલાડ, ગોીયુા. 

૧૩/૦૪/૨૦૧૮ 
૯/૯૭૦-૭૪, અંફાજી યોડ, લાડીપીમા.  

૭/૯૯૧, કાજીયુા સ્રીર્, કતાયગાભ દયલાજા. 

૨૧/૦૪/૨૦૧૮ ૧૨/૧૮૮૪, ીયખજુયી ભસ્જીદ ગરી, વૈમદલાડા. 

૨૩/૦૪/૨૦૧૮ ૮/૫૭૪-એ, દલક્ષણી ભોશલ્રો, ગોીયુા. 

૨૫/૦૪/૨૦૧૮ 

૮/૫૭૪-એ, દલક્ષણી ભોશલ્રો, ગોીયુા. 

૫, વલજ્મારક્ષ્ભી વોવા., ૭/૯૮૩-એ & ૭/૯૭૨, કાજીયુા સ્રીર્, યાભયુા (ત્રણ નમનુા). 

૭/૧૫૮૮, દાઉદ ળશીદનો રે્કયો & ૭/૧૨૨૯, અનછુાંડા ભોશલ્રો, શોડીફાંગરા (ફે નમનુા). 

૨૭/૦૪/૨૦૧૮ ૭/૯૯૪, આદભની લાડી, યાભયુા.  

વાઉથ 
લેસ્ર્ 

૦૨/૦૪/૨૦૧૮ ૬૨, શ્રીયાભ ળયેી, અંફાનગય યોડ & ૫૫, નાંદનલન વોવા., જભનાનગય યોડ (ફ ેનમનુા). 

૦૪/૦૪/૨૦૧૮ ૪૯, ૪૮ & ૪૬, થ્થયલાી ળેયી, અંફાનગય (ત્રણ નમનુા). 

૦૬/૦૪/૨૦૧૮ 
૪૮, થ્થયલાી ળેયી, અંફાનગય યોડ & ૧૦, શ્રી યાંગકૃા વોવા., ઉભયાલનગય-બર્ાય યોડ (ફે નમનુા). 

૩૪, થ્થયલાી ળેયી, અંફાનગય યોડ. 
૧૦/૦૪/૨૦૧૮ સ્લાભી વલલેકાનાંદ ફાગ, જભનાનગય યોડ.. 

૧૧/૦૪/૨૦૧૮ 
૨૨, શનભુાન ળેયી, અંફાનગય યોડ. 
૪૮, થ્થયલાી ળેયી, અંફાનગય યોડ. 

૧૩/૦૪/૨૦૧૮ ફી/૮, ભાંગરભાકટ , ઉભાબલન, બર્ાય યોડ. 
૧૪/૦૪/૨૦૧૮ ફી/૮, ભાંગરભાકટ , જભનાનગય યોડ. 
૧૬/૦૪/૨૦૧૮ ી.એર.જી શાઉવ, આચર વોવા., વીર્ીરાઇર્ યોડ.  
૧૮/૦૪/૨૦૧૮ ૫૭/ફી, યત્નદી વોવા., બર્ાય રે્નાભેન્ર્ & ૨૪/એફી, સ્લાભી ગણુાતીતનગય, બર્ાય યોડ (ફે નમનુા).  

૨૦/૦૪/૨૦૧૮ 
૨૫, આચભન વોવા., યાભચોક, ઘોડદોડ યોડ. 
કે-૧/૨, ાંચલર્ી વોવા., વયગભ ળોીંગની વાભે. 

૨૧/૦૪/૨૦૧૮ 
૧૮૧, ગીયધયદ્વાય વલ.-૩, કેનાર યોડ, નલા બર્ાય યોડ. 
૨૪/એફી, સ્લાભી ગણુાતીતનગય, બર્ાય યોડ. 

૨૨/૦૪/૨૦૧૮ એ-૩૯, દકયણદી વોવા., ાયરે ોઈન્ર્. 

૨૩/૦૪/૨૦૧૮ 

૧૧૦, બાયતી વોવા., આઝાદનગય યોડ, બર્ાય. 
૮, જીલીફા ાકટ , ગામત્રી ભાંદદય ાવે & ૬૫, દેલદી વોવા., વયગભ ળોીંગ ાવ ે(ફ ેનમનુા).  

કે-૧/૨, ાંચલર્ી વોવા., વયગભ ળોીંગની વાભે. 
૨૪/૦૪/૨૦૧૮ ૧૭૬, ગીયધયદ્રાય વોવા. વલ.- ૩, ગામત્રી ભાંદદય ાવે, બર્ાય યોડ.  

૨૫/૦૪/૨૦૧૮ 

૪૮, આનાંદ ભાંગર વોવા. બર્ાય યોડ.  
૬૫, દેલદી વોવા. વયગભ ાવે.  
ાદકિંગ, આગભ યો-શાઉવ, વીર્ીરાઈર્.  

૨૬/૦૪/૨૦૧૮ ૧૪૦, ૧૩૦ & ૧૦૧, નુભનગય, જભનાનગય યોડ. (ત્રણ નમનુા). 
૨૭/૦૪/૨૦૧૮ ૧૧૩, નુભનગય, જભનાનગય યોડ. 

૨૮/૦૪/૨૦૧૮ 
૧૩૯ & ૧૩૦, નુભનગય, જભનાનગય યોડ. (ફે નમનુા). 
૧૯, આચભનનગય વોવા. યાભચોક, ઘોડ દોડ યોડ. સબુાનગય (સ્ર્ોયેજ). જભનાનગય યોડ. (ફે નમનુા). 



વાઉથ 

૦૭/૦૪/૨૦૧૮ પ્રોર્ નાં.-૫૧, વાાંઈનગય, લડોદ. 

૧૦/૦૪/૨૦૧૮ ૩૬, વાંદદનગય, ાાંડેવયા.  

૧૭/૦૪/૨૦૧૮ ૩, ઉભીદનગય આલાવ & એ-૩૯, ઉભીદનગય, બેસ્તાન (ફે નમનુા). 

૨૫/૦૪/૨૦૧૮ 
૧૮, વયસ્લતી ભશોલ્રો, બેસ્તાન.  

૧૯૧, લશુાય પીય ુ& ાદકિંગ, વતરૂવત એા. ઉધના ત્રણ યસ્તા  ાવે (ફે નમનુા). 

૨૬/૦૪/૨૦૧૮ ૬૧, વત્મનાયામણનગય & ૪૫, ભાંશભદીનગય, બેસ્તાન. (ફે નમનુા). 

વાઉથ 
ઈસ્ર્ 

૦૩/૦૪/૨૦૧૮ ૧, ર્ાાંકી, લરિંફામત ઝોન, ઓદપવ, ડુાંબાર  

૧૭/૦૪/૨૦૧૮ ૧૧૨ & ૧૦૫, ષુ્ાનગય-૧, બાઠેના (ફે નમનુા). 

૧૯/૦૪/૨૦૧૮ ૧, જરાયાભનગય-૧ & ૪૦, જરાયાભનગય-૩, નલાગાભ (ફે નમનુા). 

૨૩/૦૪/૨૦૧૮ 
૫૦૩ & ૫૧૭, આંફેડકયનગય લવાશત, આંજણા (ફે નમનુા). 

૨૦, જમજરાયાભનગય, નલાગાભ. 

૨૫/૦૪/૨૦૧૮ 
જા.ન. ગરી નાં. ૨, ભદયેવા દયગાશ ાવે, વભરનનગય, આંજણા.  

૪૪, નલાનગય, વનરગીયી યોડ. 

૨૭/૦૪/૨૦૧૮ ૧૫૪, અનલયનગય, આંજણા. 
 


