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ઝોન 
અનપીર્ વેમ્રની વલગત 

તાયીખ વયનાભાની વલગત 

નોથટ 

૦૨/૦૭/૨૦૧૮ 

૧૧૪, ગોીનાથ વોવા. વલ-૧, કાંતાયેશ્વય ભાંદદય યોડ. 

૧૨૫, ૮૦ & ૧૯, યાભજીનગય વોવા., ાંડો, લેડ યોડ (ત્રણ નમનુા). 

૩-કેળલાકટ વોવા. & ૨૩-વાંત જરાયાભ વોવા., ાંડો, લેડ યોડ (ફે નમનુા). 

૦૩/૦૭/૨૦૧૮ 

૧૨૫ & ૮૦, યાભજીનગય વોવા., ાંડો, લેડયોડ (ફે નમનુા). 

૧૯, યાભજીનગય વોવા., ાંડો, લેડયોડ. 

૩-કેળલાકટ વોવા. & ૨૩-વાંત જરાયાભ વોવા., ાંડો, લેડ યોડ (ફે નમનુા). 

૪૧, ૧૩૧ & ૭૪, વશજાનાંદ વોવા., કતાયગાભ શલે્થ વેન્ર્ય ાવે (ત્રણ નમનુા). 

૬૨ & ૭૯, જરાયાભનગય વોવા., ાંડોની વાભે, લેડયોડ (ફે નમનુા). 

૦૪/૦૭/૨૦૧૮ 
૫૦, વશમોગ વોવા., સમુરુ ડેયી યોડ, અલ્કાયુી બ્રીજ ાવે. & ૪૯, શ્રીજીાકટ વોવા., યાળી વકટર યોડ (ફે નમનુા). 

૧૭૪, ભાધલનાંદ વોવા., ધનભોયા ચાય યસ્તા-કતાયગાભ. 

૦૫/૦૭/૨૦૧૮ 
૮૦, યાભજીનગય, ાંડોની વાભે-લેડ યોડ.  

ાદકિગ, દાનેલ એસ્રે્ર્ ડામભાંડ, નાંદુ દોળીની લાડી થી ગોતારલાડી (ફે નમનુા).  

૦૬/૦૭/૨૦૧૮ ૯૯, ગોીનાથ વોવા. વલ -૨, કાંતાયેશ્વય ભાંદદય વાભે.  

૦૭/૦૭/૨૦૧૮ ૩૬, યાધાફાગ વોવા. ફાા વીતાયાભ ચોક.  

૦૯/૦૭/૨૦૧૮ ઈ-૩, જે-૧૫ & ફી-૩, યીલયવ્ય ુાકટ વોવા., ફુરલાડી બયીભાતા યોડ (ત્રણ નમનુા). 

૧૧/૦૭/૨૦૧૮ 
૧૨૩, કેળલાકટ વોવા., લેડ યોડ ાંડો. 
ી/૮૫૦-નલી GIDC & ૪૨-દેલીકૃા વોવા., ગજેયા વકટરથી ફુરાડા યોડ, કતાયગાભ (ફ ેનમનુા). 

૧૨/૦૭/૨૦૧૮ 

૬૬, ૭૦ સ્નશેવાગય વોવા. વલ.- વી & ૧૮, ભાધલનાંદ વોવા., ધનભોયા યોડ (ત્રણ નમનુા).  

૯, ગૌયલાકટ  & ૧૧, વનભટરાાકટ  & ૨૦, બગતનગય, યાળીવકટર કતાયગાભ (ત્રણ નમનુા).  

૬૪, ૪૮ & ૪૪, ગામવત્ર દયલાય વલ.-૩, ધનભોયા ચાય યસ્તા-કતાયગાભ (ત્રણ નમનુા).   
૩, ૨૦ વનભટરાાકટ વોવા. & ૯, ૨૨,  ગૌયલાકટ વોવા.,  કતાયગાભ શલે્થ વને્ર્ય ાવ ે(ચાય નમનુા).  

૧૧, બગતનગય, ધનભોયા ચાય યસ્ત- કતાયગાભ.  



૧૩/૦૭/૨૦૧૮ 

૫૮, તાીદળટન, લદયમાલ.  

૧૪, વી-૧૭ & ૨૪, નલી ષુ્કુાંજ વોવા., ફડા ગણેળ (ત્રણ નમનુા).   

૧૬૬ & ૧૬૨ ફુરલાડી વોવા. બયીભાતા યોડ (ફે નમનુા).  
૯, ૯, એ-૧૦૬, ૬ & ૭૩, ઉદમનગય વોવા.-૧, ાયવ ળાકભાકેર્ ાવે, કતાયગાભ (ાાંચ નમનુા).  

૧૪/૦૭/૨૦૧૮ વી-૧૪ & ૭, નલી ષુ્કુાંજ વોવા. સમુરુ ડેયી ફડા ગણેળ યોડ.  (ફે નમનુા). 

૧૬/૦૭/૨૦૧૮ 

૨૦, વનભરાાકટ વોવા. & ૯, ગૌયલાકટ વોવા. &  ૧૧, બયતનગય &  ૧૬૬, ગામત્રી દયલાય-૩, કતાયગાભ (ચાય નમનુા).  

૧૬૪, ફુરલાડી ઝુડટ્ટી, બયીભાતા યોડ.  

૯ & ૬, ઉદમનગય વોવા.-૧, ાયવ ળાકભાકેર્ ાવે, કતાયગાભ (ફે નમનુા).  

૨ & ૧૮૩, કેળલાકટ વોવા., ાંડોની વાભે, લેડ યોડ (ફે નમનુા).  

વી-૧૦, દયલયવ્ય ુવોવા., બયીભાતા યોડ, ફુરલાડી.  

૧૮/૦૭/૨૦૧૮ ૪૬-બારચાંદ્રનગય વોવા. & ૫-ઈશ્વયનગય વોવા. વીંગણોય ચાય યસ્તા (ફે  નમનુા). 

૧૯/૦૭/૨૦૧૮ 

૨૦ & ૩ વનભટરાાકટ વોવા. કતાયગાભ શલે્થ વેન્ર્ય ાવે (ફે  નમનુા).  

૯. ગૌયલાકટ વોવા.. લચકુલાડી યોડ.  કતાયગાભ.  

૨૨, ગૌયલાકટ વોવા., લચકુલાડી યોડ, કતાયગાભ.  

૨૦/૦૭/૨૦૧૮ 
૩૫, વિમાાકટ વોવા., ડબોરી કેન્વય શોસ્ીર્ર યોડ. 

૫૩ & ૬૩, ગોીનાથ વલ.-૧, ફાા વીતાયાભ ચોક (ફે નમનુા). 

૨૧/૦૭/૨૦૧૮ 
ી-૭૯૧, નલી જી. આઈ. ડી. વી. ફુરાડા યોડ.  

૪૨, દેલીકૃા વોવા. ફુરાડા યોડ. 

૨૩/૦૭/૨૦૧૮ 

વી-૭, વી-૭, વી-૧૪, વી-૧૬ વી-૨૧, નલી ષુ્કુાંજ વોવા સમુરુ ડેયી યોડ. (ાાંચ નમનુા). 

જરાયાભ આવળ & વળલ બોજનારમ, કુાંબાય પીય,ુ ીલ્વ રે્કયો. (ફે નમનુા). 

ફી-૧૪, યાજાનાંદ વોવા. યાળી વકટર યોડ.  

૨૪/૦૭/૨૦૧૮ 

૭, નાયામણનગય વોવા., કાાંતાયેશ્વય ભાંદદય ાછ. 

૧૧, ગામત્રી યીલાય વોવ. વલ-૩-ફી, ધનભોયા ચાય યસ્તા.  

૧૨, દત્તકૃા વોવા. યાળી વકટર યોડ.  

વી-૭, વી-૧૪ &  વી-૧૭, નલી ષુ્કુાંજ વોવા સમુરુ ડેયી યોડ.  (ત્રણ નમનુા). 

૨૪, ગૌયલાકટ વોવા. ફાાશ્રભ યોડ.  

૨૫/૦૭/૨૦૧૮ 

૨૪, શ્રીવનકેતન વોવા. સમુરુ ડેયી યોડ.   

૬૫ & ૬૪, ગીતાનગય, ફુરાડા.  

૬૮, ગીતાનગય, ફુરાડા.  

૨૭/૦૭/૨૦૧૮ 
૨૪, નલીષુ્કુાંજ વોવા., ફડા ગણેળ & એ/૪, કુાંબાય પીય,ુ વલ્વ રે્કયો (ફે નમનુા).  

ાદકિગ, મોગીચયણ, સમુરુ ડેયી યોડ.  

૩૦/૦૭/૨૦૧૮ ૧૩૦, વાાંસ્કૃત યો- શાઉવ & એ-૨૮, શયીધાભ વોવા. & ૪૭, કૈરાળ યો- શાઉવ, અભયોરી (ત્રણ નમનુા).  

૩૧/૦૭/૨૦૧૮ એ-૪૬, કેળલાકટ વોવા., ાંડો થી લેડ દયલાજા.  

ઈસ્ર્ 

૦૧/૦૭/૨૦૧૮ 

એા., રાંફે શનભુાન ભાંદદયની ફાજુભાાં, એર.એચ.યોડ & એ/૭૮, રક્ષ્ભીનાયામણ વોવા., ધયભનગય યોડ (ફે નમનુા). 

૩૩૭, વલળારનગય, ધયભનગય યોડ. 

૨૯-શયીઓભ વોવા. & ૨૩૬૯-અળોકનગય, એ.કે.યોડ ગયનાા ાવે (ફે નમનુા). 

૦૨/૦૭/૨૦૧૮ 

૩૧, દદનફાંધ ુવોવા., એ.કે.યોડ. 

૨૪૯, સ્લાભી નાયામણ વલ.-૨, કયાંજ. 

ાકીંગ-વાથટક કોમ્. & ૧૦-એકતાનગય, એ.કે.યોડ (ફે નમનુા). 

૦૩/૦૭/૨૦૧૮ ૬૦૦૫-તાવની લાડી & ાકીંગ-વાથટક કોમ્., એ.કે.યોડ (ફે નમનુા). 



૩૧-ળીલાાંજરી યો શાઉવ & ૨૯-શયીઓભ વોવા., એ.કે.યોડ ગયનાા ાવે (ફે નમનુા). 

૨૫-ભણીનગય વોવા. & ૧૬-રક્ષ્ભીનગય, એ.કે.યોડ ગયનાા ાવે (ફે નમનુા). 
૫૮-ક્ષભા વોવા. ધયભનગય યોડ & ૪૪-ળાંકય ાલટતી વોવા., લયાછા ખોડીમાયનગય યોડ (ફ ેનમનુા). 

૩-આનાંદનગય(ફાંગરા ર્ાઈ) શીયાફાગ & ૧૯૭-મોગેશ્વય ાકટ , ધયભનગય (ફે નમનુા). 
૩-લારભનગય વોવા. (ળયેી નાં.૧) ધયભનગય & ૧-રૂક્ષ્ભણી વોવા., નાના લયાછા (ફ ેનમનુા). 

૨૯, વલશ્વશે્વય વોવા., લયાછા યોડ. 

૦૪/૦૭/૨૦૧૮ 

૩૨/૨૬/૭૧, ધોફીઘાર્ ભોશલ્રો & ૧૬, ખાયલા ચાર &  ાદકિગ, એ.લી.આય કોમ્રેક્ષ, રાંફે શનભુાન યોડ. (ત્રણ નમનુા).  

૩૨, ળાાંવતલન વોવા. &  એ-૭૯, વત્રકભનગય-૧, રાંફે શનભુાન યોડ (ફે નમનુા).  

જી-૪, દદવ્મ લસુાંધયા એા & ૧૧૦૩, આંફાલાડી ાદયચાર, રાંફશેનભુાન યોડ (ફ ેનમનુા).  

૫૦૧૮, ખાડી ભોશલ્રો & ૭, નલજીલન વોવા. & ૧૨૧, વલક્રભનગય, ફોમ્ફ ેભાકેર્ યોડ (ત્રણ નમનુા).  

૨૪૯, સ્લાવભનાયામણ વલ.-૨, કયાંજ & ૧૯૫, ખાડી ભોશલ્રો, રાંફ ેશનભુાન યોડ (ફ ેનમનુા).  

ફી-૫૪, વીતાયાભ વોવા., ણુા,& ૧૫, ળાયદાવલશાય વોવા., ધયભનગય યોડ (ફ ેનમનુા).  

૮, જરદળટન, નાના લયાછા & ૩, લારભનગય, એ.કે.યોડ. & ૨૯, વલશે્વશ્વય વોવા., લયાછા યોડ (ત્રણ નમનુા).  

૦૫/૦૭/૨૦૧૮ 
ફી/૨૫, ફી/૨૮ & ફી/૩૩, વત્રકભનગય-૧ & ૧૬, ખોદડમાયનગય, રાંફ ેશનભુાન યોડ (ચાય નમનુા).  

૩૫, રૂવાગય, નાના લયાછા & ૫૪, વલળરનગય & ૬૬, મોગેશ્વય વોવા., ધયભનગય યોડ (ત્રણ નમનુા).  

૦૬/૦૭/૨૦૧૮ 

૮, જરદળટન વોવા. & ૨૫, ગીયનાય વોવા., નાના લયાછા (ફે નમનુા).  

૧૫, ળાયદાવલશાય, ધયભનગય & ૫૦, ઇશ્વયકૃા, કયાંજ (ફે નમનુા).  

ફી/૯ યતનજીાકટ  & ૧૮ રૂવાગય વોવા. એ.કે.યોડ (ફે નમનુા).  

૧-૨-૩, સયુલબ વોવા., ભગોફ.  

૦૭/૦૭/૨૦૧૮ ૩૫, વલષ્ણનુગય -૧, અંકુય ચોકડી ાવે.  

૦૮/૦૭/૨૦૧૮ 
૭૦, ળક્તતનગય, શીયાફાગ યોડ. 

૩૫, દદનફાંધ ુવોવા. શીયાફાગ યોડ.  

૦૯/૦૭/૨૦૧૮ 

૧૮, શયીઓભ વોવા., એ.કે.યોડ. 

ાકીંગ, બક્તતધાભ એા., ગૌળાા યોડ. 

ાણીની ર્ાાંકી, ફોમ્ફે ભાકેર્. 

૪૩-દદનફાંધ ુવોવા. & ૧૨૫-વલળારનગય વોવા., એ.કે.યોડ (ફે નમનુા). 

૧૦/૦૭/૨૦૧૮ 

૯૫-વાંતોીનગય & ૯૭-યણજીતનગય, કયાંજ યોડ (ફે નમનુા). 

૨૩૩, રક્ષ્ભીનગય વોવા., કયાંજ. 

૪૯, સ્લાભીનાયામણ વલ.-૧, કયાંજ-લયાછા. 

૧૧/૦૭/૨૦૧૮ 

 ૩, લારભનગય વોવા., ધયભનગય (ફે નમનુા). 

૧૫૪, રક્ષ્ભીનાયામણ, એ.કે.યોડ.  

ાદકિગ, બક્તતધાભ એાર્ટ  & ૧૦, ગણતયીની ચાર, ગૌળાા યોડ (ફે નમનુા).  

૧૨/૦૭/૨૦૧૮ 

એભ-૫, જાડાફાલાનો રે્કયો & ૧૧, એકતાનગય & ાદકિગ, બક્તતધાભ એા., એ.કે.યોડ (ત્રણ નમનુા).  

 ૨૯, રક્ષ્ભીનાયામણ-૧, શીયાફાગ યોડ.  

૩૨ વત્તાધાય વોવા. & ૪૮ ષુ્ક વોવા., એ.કે.યોડ (ફે નમનુા).  

૫૭, ૧૮, યતનજીાકટ  & ૩૬, વત્તધાયકૃા વોવા., શીયાફાગયોડ (ત્રણ નમનુા).  

૧૩/૦૭/૨૦૧૮ 

ફોમ્ફ ેભાકેર્ની વાભે, ભશાયાણાિતાનગય & ૬૦૭૧, ર્ાાંકણી પીય,ુ ફોમ્ફ ેભાકેર્ યોડ (ફ ેનમનુા).    

૮, વલક્રભનગય વોવા. & જી-૩, દદવ્મલસુાંધયા ફ્રેર્, રાંફે શનભુાન યોડ (ફે નમનુા).  

૨૯, રક્ષ્ભીનાયામણ, એ.કે.યોડ.  

૧૪/૦૭/૨૦૧૮ ૩૨, ળીંલાાંજરી યો-શાઉવ, એ. કે. યોડ. 



૯, વયદાય ાકટ વોવા. એ. કે. યોડ.  

૩૯, વતાધાય વોવા. એ. કે. યોડ. 

૨૫, લારભનગય વોવા. ધયભનગય યોડ.  

૧૫/૦૭/૨૦૧૮ 

૩૧/૧/૮૪, તાવની લાડી & ૧૩, સથુાયાંચની ચાર, એ.કે.યોડ (ફે નમનુા).  

ાદકિગ, વાંગભ એાર્ટ , એકતાનગય ાવે & ૧૪, નાંદનાકટ વોવા., એ.કે.યોડ (ફ ેનમનુા).  

૧૦, બોજરયાભ વોવા. & ૨૯, વત્તાધાય વોવા. એ.કે.યોડ (ફે નમનુા).  
 ૨૯, રક્ષ્ભીનાયામણ વોવા. ધયભનગય યોડ & ૨૮, જમબલાની વોવા., ફયોડા વિસ્રે્જ (ફે નમનુા).  

૨૨ & ૧૯, જમબલાની વોવા., ફયોડા વિસ્રે્જ (ફે નમનુા).  

૧૬/૦૭/૨૦૧૮ 

સયેુળ ગાંગાયાભ-જભારચાચાની લાડી, ોરીવ રાઈન & ૧૧૯-વલક્રભનગય, એર.એચ.યોડ (ફ ેનમનુા). 

૧૦, બોજરયાભ વોવા., અંકુય યોડ. 

સ્લાભીનાયામણનગય, કયાંજ & ચૌર્ાફજાય, ફયોડા વિસ્રે્જ (ફે નમનુા). 

૧૭/૦૭/૨૦૧૮ 
શોર્ર ઓએવીવ ાવે, ઉવભમાનગય. 

૪૦ વલષ્ણનુગય-૨ અંકુય ચોકડી યોડ.   

૧૯/૦૭/૨૦૧૮ 

૩૨/૬૦/૩૫, ભાીની લાડી, એ.કે.યોડ & ૧૦, વોભેશ્વયી લયાછા ભેઇન યોડ (ફે નમનુા).  

૬૭, મમનુાકુાંજ વોવા., ભાતળૃક્તત યોડ.  

૨૮, જમબલાની વોવા., લયાછા ભેઇન યોડ.  

૨૪/૦૭/૨૦૧૮ 
વી-૨૨૫, વીતાયાભનગય-૨, અચટના સ્કુર ાવે.  

૨૦, ઈશ્વયકૃા વોવા. વલ-૧, કયાંજ.  

૨૫/૦૭/૨૦૧૮ 
૧૦, વૌયાષ્ર કોરોની, રાંફે શનભુાન યોડ.  

બ્રોક નાં. ૯, ઘય નાં. ૨૨૮, ગ.ુ શા. ફોડટ, રાંફે શનભુાન યોડ. 

૨૭/૦૭/૨૦૧૮ 

૧૦, અંલફકાવલજમ વોવા., લયાછા યોડ.  

૨૨, લારભનગય વોવા., ધયભનગય યોડ.  

૨૫, વૂલિ વોવા. & ફાલ ુભશાયાજનો રે્કયો, એ.કે.યોડ (ફે નમનુા).  

૧૨૮, અંજની વોવા., ણુા & ૭, વૌયાષ્ર કોરોની વોવા., કયાંજ (ફે નમનુા).  

૧૬ & ૧૩ ર્ાગોય કોરોની, કયાંજ (ફે નમનુા).  

 ૫૨, શીયાનગય વોવા., યાધાકૃષ્ણભાંદદય ાવે, કયાંજ.  

૨૮/૦૭/૨૦૧૮ ૨/૧૪૭, બયલાડ પીય,ુ કાોદ્રા.  

૨૯/૦૭/૨૦૧૮ 
૨૮, રે્રનગય, એ.કે.યોડ & ૨૩૭૮, અળોકનગય, અશ્વનીકુભાય ગયનાા યોડ (ફે નમનુા).  

૨૫, વૂલિ વોવા વલ.-૨, શીયાફાગ & ૧૫૫, યાભનગય એ.કે.યોડ (ફે નમનુા).  

૩૦/૦૭/૨૦૧૮ 

૧૩૫, વલળારનગય-૧ & ૫૩, રૂારી વોવા. & સુાંદયલન વોવા., શીયાફાગ યોડ (ત્રણ નમનુા).  

૫૦, કૃષ્ણનગય વોવા., લયાછા યોડ & ૨૨, લારભનગય વોવા., ધયભનગય (ફે નમનુા).  
૧૦, સમુટયુ ઇન્ડસ્રીઝ, એ.કે.યોડ & ૧૨, યાભનગય વોવા., ખોદડમાયનગય યોડ (ફ ેનમનુા).  

૩૧/૦૭/૨૦૧૮ 
૧૬, ભણીનગય, એ.કે.યોડ-ગયનાા ાવ ે& ૧૯, ષુ્ક યો- શાઉવ & ૪૧, લૂી વોવા.,  શીયાફાગ યોડ (ત્રણ નમનુા).  

એફી-૨૦, વીતાયાભ વોવા., એ.કે.યોડ & ૩૦, શ્વતેયાજશાંવ વોવા., ખોડીમાયનગય યોડ (ફ ેનમનુા).  

લેસ્ર્ 

૦૨/૦૭/૨૦૧૮ ૧૬૧, દેલઆવળ વોવા., યાભનગય. 

૦૩/૦૭/૨૦૧૮ 

૧, વાકાય યો શાઉવ, ારનયુ યોડ. 
૩૭/૩૮, ઉવભમા આવળ વોવા., યાભનગય. 
૩૨૪-દેલ આવળ વોવા. & ૬૮-આનાંદ ભાંગર યો શાઉવ, યાભનગય (ફે નમનુા). 
૧૪-વભરન યો શાઉવ, ગોયાર્ યોડ & ૧૮-નાયામણનગય યો શાઉવ, જશાાંગીયયુા યોડ (ફ ેનમનુા). 

ાકીંગ, નાયામણફાગ એા.-એ, શનભુાન રે્કયી, જશાાંગીયયુા. 
૦૪/૦૭/૨૦૧૮ ૬૧, મકુતાનાંદ વોવા. ારનયુ યોડ. & ૧૮, નાયામણનગય વોવા., જશાાંગીયયુા (ફ ેનમનુા).  



૪૧, જોગાણીનગય વોવા. ારનયુ યોડ.  
વી, શ્રીદ એથીતવ યેવીડેન્વી, ારનયુ યોડ. 
એ-૨૫, િભદુળટન વોવા., ઉગત બેવાણ યોડ & ૪૨૫,, કુાંબાય ભોશલ્રો, ાર (ફે નમનુા).  

૦૫/૦૭/૨૦૧૮ ૫૬, ભેરૂરક્ષ્ભી વોવા., ારનયુ યોડ.  

૦૬/૦૭/૨૦૧૮ 

૧૭૫૫, દયગાશ કમ્ાઉન્ડ, અડાજણ યોડ.  
ડી-૧, ઓભકાય યેવીડેન્વી, ારનયુ યોડ. 
૨, વાાંઇળક્તત યો- શાઉવ, ગોયાર્ યોડ. 

૦૭/૦૭/૨૦૧૮ 
૧૭૧૪, દયગાશ કાંાઉન્ડ, અડાજણ.  
વી- સમુટભ સ્કામ યેવીડેન્વી , ારનયુ યોડ.  

૦૯/૦૭/૨૦૧૮ એ-૨૩, િભદુળટન વોવા., ઉગત બેવાણ કેનાર યોડ. 
૧૦/૦૭/૨૦૧૮ ૧૦/૨૫-ી, યશભેતખાન જભાદાય સ્રીર્, યાાંદેય. 

૧૧/૦૭/૨૦૧૮ 

૫, EWS આલાવ, ારનયુ યોડ.  
૧૦/૨૫-ી, યશભેતખાન જભાદાય સ્રીર્, યાાંદેય. 
૨૫૧-દેલ આવળ,  ૩૭/૩૮-ઉભીમા આવળ, ૨૨-કલ્માણનગય વોવા. & ૧૧૨-િભદુળટન વોવા., ભોયાબાગ યોડ (ચાય નમનુા). 

ફી-૨૬, ષુ્કુાંજ યો શાઉવ, ઉગત બેવાણ કેનાર યોડ. 

૧૨/૦૭/૨૦૧૮ 

૧૬૮, દદાાંજરી વોવા. ારનયુ યોડ .  
ફી-૮૧, ગાંગાનગય વોવા. ારનયુ યોડ. 
ફી- કેદાયબલન વોવા. ારનયુ યોડ. 
ગોલ્ડાકટ એા. ારનયુ યોડ.  
ફી- વ ૃાંદાલન યેવીડેન્વી, ારનયુ યોડ.  
૪૦/૧૪૧, ાાંચ શાર્ડી સ્રીર્, યાાંદેય.  
૯/૨૧, નાની આભરીયુા & ૫/૪૫-ફી, ફોયલાડા, યાાંદેય ગાભ (ફે નમનુા).  

૧૩/૦૭/૨૦૧૮ ૧૨૫-કસ્તયુફા વોવા. & ફી/૨-EWS આલાવ (કૃષ્ણકુાંજ વાભ)ે, ારનયુ યોડ (ફ ેનમનુા). 

૧૪/૦૭/૨૦૧૮ 
૧૭૨, દદાાંજરી વોવા., ારનયુ યોડ. 
૨૮, ગીયીયાજ વોવા.-૧, ન્ય ુયાાંદેય યોડ. 

૧૫/૦૭/૨૦૧૮ 
૫, ઋતયુાજ યો.શાઉવ & ૬, શયીદળટન વોવા., ર્ી.ી.-૩૧ ૩૨, અડાજણ (ફે નમનુા). 
એ-૩, ઇશ્વયકુાંજ વોવા., ન્ના ર્ાલય ાવે, અડાજણ. 

૧૬/૦૭/૨૦૧૮ 

એ-૩ & ૧૪, ઇશ્વયકુાંજ વોવા., ન્ના ર્ાલય ાવે, અડાજણ (ફે નમનુા ). 
એ-૫, થૃ્લી યો-શાઉવ., ન્ના ર્ાલય ાવે, અડાજણ. 
એ-૩૩, ખોડીમાય વોવા. અડાજણ યોડ.  
૧૩, બભતુી ભશોલ્રો, અડાજણ યોડ. 

૧૮/૦૭/૨૦૧૮ 
૯, યાંગીરાાકટ યો શાઉવ, ગાંગેશ્વય ભશાદેલ યોડ. 
૨૦/૨૧, ઉવભમા આવળ વોવા., યાભનગય. 

૧૯/૦૭/૨૦૧૮ 

એ-૩૩, ખોડીમાયનગય વોવા., અડાજણ & ૩૬, ાશ્વનાથ વોવા., ારનયુ (ફે નમનુા). 
એ, તરુવી વલશાય એા., અડાજણ. 
૨૦, ભારૂવતધાભ યો- શાઉવ, જશાાંગીયયુા.  

૨૦/૦૭/૨૦૧૮ 

એ-૩૩, ખોડીમાયનગય વોવા., અડાજણ. 
એ, તરુવી વલશાય એા. & ૩૦, લાડીમાનગય વોવા., અડાજણ (ફે નમનુા). 
૨૧, આવલષ્કાય વોવા., ારનયુ યોડ & ૫, ભથયુાનગયી વોવા., ારનયુગાભ (ફ ેનમનુા). 

૨૧/૦૭/૨૦૧૮ 
૧૦૧૯, બગલાન પીયુાં, અડાજણગાભ & ૧૭, વાાંઈ સ્તલયે, વોવા., શનીાકટ યોડ (ફ ેનમનુા). 

ફી/૧૬, ખોડીમાયનગય વોવા., ૨૬, રક્ષ્ભીકૃા વોવા. & ૧૦૩, વનળાાંત વોવા., અડાજણ યોડ (ત્રણ નમનુા). 



૨૧, આવલષ્કાય વોવા., ારનયુ યોડ. 
૩૬, ાશ્વનાથ વોવા., ારનયુ યોડ. 

૨૧/૦૭/૨૦૧૮ 

ફી-૧૯, િભદુળટન વોવા. ઉગત બેવાણ કેનાર યોડ.  
૫, યાધે શ્માભનગય વોવા. ઉગત બેંવાણ કેનાર યોડ.  
૧૦/૮૫, મનુળી સ્રીર્, યાાંદેય યોડ. 
૧૦/૨૫, યશભેત ખાન જભાદાય સ્રીર્, યાાંદેય યોડ. 

૨૨/૦૭/૨૦૧૮ 
એ-૩ & ૫, ઇશ્વયકુાંજ વોવા., અડાજણ યોડ (ફે નમનુા ). 
૧૦, યવલન્દ્રાકટ વોવા., અડાજણ.  

૨૩/૦૭/૨૦૧૮ ૨૬, રક્ષ્ભીકૃા વોવા. & ૫, ઇશ્વયકુાંજ વોવા., અડાજણ (ફે નમનુા ). 
૨૩/૦૭/૨૦૧૮ ૬૩, બગલાનનગય વોવા. ઉગત બેવાણ યોડ.  

૨૫/૦૭/૨૦૧૮ 
૧૩૭, વનળાાંત વોવા., અડાજણ યોડ. 
સ્લાભી નાયામણ એા., ારનયુ યોડ. 

૨૬/૦૭/૨૦૧૮ 

૧૩૭, વનળાાંત વોવા., અડાજણ યોડ. 
વી, ઓચીડ નેસ્ર્ યેવીડન્વી, ારનયુ યોડ. 
૧૪૭, દદભારા વોવા. યાભનગય.  
૨૩, ાથટ યો-શાઉવ, જશાાંગીયયુા.  

૨૭/૦૭/૨૦૧૮ 

૬, કાંકુનગય વોવા., અડાજણગાભ. 
૨૦, ગાંગાનગય વોવા. વલ.-૧, ઉગત બેંવાણ યોડ.  
૬૦૭, દશન્દુ કુાંબાયલાડ, યાાંદેય.  

૨૯/૦૭/૨૦૧૮ 
૩૬, વભત્રારી યો-શાઉવ, વશજ સુય સ્ર્ોય ાવે, અડાજણ. 
૬૩, વાંતતકુાયાભ વોવા. વલ.-૨, યાભજી ભાંદદય ાવે & ૧૬૬, દીભારા વોવા., યાભનગય (ફ ેનમનુા).  

૩૦/૦૭/૨૦૧૮ 
૧૫, દદલાીફાગ વોવા., અડાજણ યોડ & ૫, ભથયુાનગયી વોવા., ારનયુ યોડ (ફ ેનમનુા). 

૬૩ & ૬૦, ળફનભ ાકટ વોવા. અડાજણ ાર્ીમા. (ફે નમનુા).  

૩૧/૦૭/૨૦૧૮ 

એ-૧, વાાંઈ ફ્રેટ્વ એા., ારનયુ. 
3033 ળાશબાગ યાાંદેય  

૧૬, ઋતયુાજ યો- શાઉવ & ૪૪, શયીદળટન વોવા., ર્ી.ી.-૩૧,૩૨ અડાજણ (ફે નમનુા).  

વેન્્ર 

૦૨/૦૭/૨૦૧૮ 
૧૨/૧૬૭૭, તાાંતલાડા, ળાશોય. 

૪/૫૭૦, ઘાાંચી ળેયી, ફેગભયુા. 

૦૩/૦૭/૨૦૧૮ ૩/૩૯૬૨, નાગયદાવની ળેયી, નલાયુા. 

૦૪/૦૭/૨૦૧૮ ૭/૧૮૦૧, શદયજનલાવ, શોડી ફાંગ્રા.  

૦૭/૦૭/૨૦૧૮ 

૯/૩૧૩, ચકાલારાની ળેયી, લાડી પીમા.  

૮/૨૧૯૫, જગ ુલલ્રબની ો, ગોીયુા.  

૭/૨૨૬૮, ભોર્ી કડીમા ળેયી, યાભયુા.  

૭/૪૧૯૩ & ૭/૪૧૮૨, ગરેભાંડી યોડ, ગરેભાંડી. (ફે નમનુા). 

૫/૧૪૬, ખાઉધાયા ગરી, બાગ.  

૧૦/૦૭/૨૦૧૮ ૪/૩૧૭૪, લાાંવપોડા રુ, વરાફતયુા. 

૧૧/૦૭/૨૦૧૮ 
૧/૬૪૭, ફાંદય સ્રીર્, નાનયુા. 

૧૨/૧૩૪૩ & ૧૨/૧૩૨૯, તકુીલાડ, વૌદાગયલાડ (ફે નમનુા). 

૧૨/૦૭/૨૦૧૮ 
૨/૨૩૩૬, રીભડા ળેયી, રૂદયયુા.  

૭/૩૩૫૬, નાગોયી ળેયી, વૈમદયુા.  

૧૩/૦૭/૨૦૧૮ ૭/૪૫૯૫/૨ & ૭/૪૬૧૪, ડાાંગી ળેયી-૨, દદલ્શીગેર્ (ફે નમનુા). 



૩/૨૨૭૫, ફારાબાઈની ળેયી, વરાફતયુા. 

૧૪/૦૭/૨૦૧૮ 
૯/૧૪૫, ખાાંડલાાની ળેયી, લાડીપીમા. 

૧૧/૭૭૦, લડા ચૌર્ા યોડ, નાાંણાલર્. 

૧૫/૦૭/૨૦૧૮ ૧૨/૧૯૦૬, વૈમદલાડા. યોડ, વૈમદલાડા. 

૧૭/૦૭/૨૦૧૮ ૧૧/૬૧, ચૌર્ાફજાય યોડ, નાણાલર્.  

૧૮/૦૭/૨૦૧૮ 
૨/૧૬૭૭, ઝુાંડા ળેયી, વગયાભયુા. 

૭/૧૮૭૬,લોયલાડ, વૈમદયુા & ૧૧/૧૨૩૧, ધયભનો કાાંર્ો, નાણાલર્ (ફે નમનુા).  

૨૧/૦૭/૨૦૧૮ ૧૧/૬૧, ચૌર્ારુ, નાાંણાલર્.  

૨૬/૦૭/૨૦૧૮ 
ભશાદેલ ભાંદદય, ભાંદદય ભોશલ્રો, ફેગભયુા. 

૧૧/૨૦૦૭, નલી રાઈન, મગુરીવયા. 

૨૭/૦૭/૨૦૧૮ 

૫/૨૪૨, ૫/૨૮૯ દુકા ો & ૫/૧૪૬, ૫/૨૦૭, સખુડીમા ળેયી, શદયયુા (ચાય નમનુા).  

૪૦૧, ળીલભ એાર્ટ , યાભજીનીો, નાણાલર્  

૭/૨૦૮૭, રારભીમા ભસ્જીદ યોડ, યાભયુા 

૨૮/૦૭/૨૦૧૮ ૫/૧૧૮૨, શાર્ પીમા, શયીયુા.  

૨૯/૦૭/૨૦૧૮ ૮/૨૦૧, ભોઢેશ્વયની ો & ૮/૧૭૪૮-ફી, યાભજીની ો, ગોીયુા. (ફે નમનુા). 

વાઉથ લેસ્ર્ 

૦૫/૦૭/૨૦૧૮ 

ાકટ ોઈન્ર્, જભનાનગય ાવે.  

ફી- ૧૮, જભનાનગય વોવા. જભનાનગય યોડ.  

૧૦, શ્રી યાંગકૃા વોવા. જભનાનગય ાવે.   

૫૩, નાંદનલન વોવા. જભનાનગય ાવે.   

૦૬/૦૭/૨૦૧૮ ૧૯, શ્રી યાંગકૃા વોવા., જભનાનગય ાવે.  

૦૭/૦૭/૨૦૧૮ 
૧૫૩, વવધ્ધી ળેયી, જુનાબર્ાય, રે્નાભેન્ર્ ાવે.  

૪૬, બાયતી વોવા. આઝાદનગય યોડ. બર્ાય.  

૦૯/૦૭/૨૦૧૮ 
ાકટ ોઈન્ર્, જભનાનગય ાવે. 

૧૦, શ્રી યાંગકૃા વોવા., જભનાનગય ાવે. 

૧૦/૦૭/૨૦૧૮ શબુભ ફાંગરો, વાંગભ વોવા., વીર્ીરાઈર્ યોડ. 

૧૧/૦૭/૨૦૧૮ શ્રી યાંગકૃા વોવા., જભનાનગય ાવે. 

૧૨/૦૭/૨૦૧૮ 

૮૫, વવધ્ધી ળેયી, અરથાણ યોડ.  

એ- લૈબલ એા. અઠલાગેર્,  

૨૨, વળલ ળક્તત ળેયી, ઉભયાલનગય.  

૧૫૧-વી, જભનાનગય વોવા. ઉભયાલનગય. 

૧૩/૦૭/૨૦૧૮ 
૧૧, વાંકલ્ વોવા., જભનાનગય યોડ. 

ાકટ ોઈંન્ર્, જભનાનગય યોડ. 

૧૪/૦૭/૨૦૧૮ ાકીંગ, વવન્ડે્રરા એા., ાયરે ોઈન્ર્. 

૧૫/૦૭/૨૦૧૮ છગનબાઈની ચાર, બયથાણા.  

૧૭/૦૭/૨૦૧૮ 

ચામુાંડા ર્ી શાઉવ, નલવર્જન ઈન્ડ., બર્ાય યોડ & ૮, વૌયબ વોવા., જભનાનગય યોડ (ફ ેનમનુા). 

૩૧, વાંત તકુાયાભ વોવા., જભનાનગય યોડ & ફી/૫, આદળટ છાતલગટ, અઠલા ઝોન ાવ ે(ફ ેનમનુા). 

BSNL કોરોની, ઘોડદોડ યોડ. 
શયીઓભ ભડેીકર ાવથેી & ૧૫/૮, ફારદક્રષ્ણા ઈન્ડ., આઝાદનગય યોડ, બર્ાય (ફ ેનમનુા). 

૧૮/૦૭/૨૦૧૮ 
BSNL કોરોની, ઘોડદોડ યોડ. 
ડી-૧, BSNL કોરોની, ઘોડદોડ યોડ & ફી/૫, આદળટ છાતલગટ, અઠલા ઝોન ાવ ે(ફ ેનમનુા). 



ાકટ ોઈંન્ર્, જભનાનગય યોડ & બનુકી ળેયી, ઉભયાલનગય, બર્ાય યોડ (ફે નમનુા). 

૧૯/૦૭/૨૦૧૮ ાકટ ોઈંન્ર્, જભનાનગય યોડ. 

૨૩/૦૭/૨૦૧૮ 

૮-વૌયબ વોવા., જભનાનગય યોડ, ર્ાાંકી-BSNL કોરોની, ઘોડદોડ યોડ & ૧૯-યીક્ષીત વોવા., ઉભયાલનગય-બર્ાય યોડ (ત્રણ નમનુા). 

ભાંગરદી એા., બર્ાય યોડ. 

૩૬, દેલદી વોવા., ાયરે ોઈન્ર્. 

૨૪/૦૭/૨૦૧૮ ૧૯, યીક્ષીત વોવા., ઉભયાલનગય & ભાંગરદી એા., બર્ાય યોડ (ફે નમનુા). 

૨૫/૦૭/૨૦૧૮ 
ઈ, BSNL કોરોની, ઘોડદોડ યોડ. 

ડી, BSNL કોરોની, ઘોડદોડ યોડ. 

૨૭/૦૭/૨૦૧૮ 
ળક્તત ળેયી & ૧૩/૬-વળલળક્તત ળેયી, ઉભયાલનગય-બર્ાય યોડ (ફે નમનુા). 

૧૩, વળલળક્તત ળેયી, ઉભયાલનગય-બર્ાય યોડ. 

૨૮/૦૭/૨૦૧૮ 
અરથાણ શલે્થ વેન્ર્ય, બર્ાય, ૧૯/૨૦-જભનાનગય વોવા. & ૧૭-બનુકી ળેયી, ઉભયાલનગય યોડ (ત્રણ નમનુા). 

ાકીંગ, લચિંતનાકટ એા., અરથાણ યોડ. 

૩૦/૦૭/૨૦૧૮ ાકીંગ, જુા એા., IDBI ફેંક ાવે, ધોડદોડ યોડ. 

૩૧/૦૭/૨૦૧૮ ૧૯, થ્થયલાી ળેયી, અંફાનગય યોડ. 

વાઉથ 

૦૨/૦૭/૨૦૧૮ ૮૩, યાશતનગય, ઊન. 

૦૪/૦૭/૨૦૧૮ ૨૫, દયધ્ધીવવધ્ધી વોવા., ફભયોરી યોડ.  

૦૬/૦૭/૨૦૧૮ 

૧૫૪, ૧૫૬, વાાંઇદળટન વોવા. & ૪૩, વાાંઇવભટણ વોવા., ઉધના (ત્રણ નમનુા).  
વવધ્ધીવલનામક એાર્ટ , રે્રકોરોની, ઉધના. & ૫૩૬, નાગયવીનગય, ાાંડેવયા (ફ ેનમનુા).  

૧૦-૧૧, ૧૬, ૧૧૧, ૧૧૬, ૧૯૮, ૧૬૯ & ૨૪૩, વનજયનગય-૧, ઉન (વાત નમનુા).  

૭, ૬૫, વનજયનગય-૨ & ૨૪૩, ૨૭૫, વનજયનગય-૪, ઉન (ચાય નમનુા).  

૦૭/૦૭/૨૦૧૮ એ-૧૪૮, વી-૭ & વી-૧૨૦, આલાવ, બેસ્તાન. (ત્રણ નમનુા). 

૧૩/૦૭/૨૦૧૮ ૨૮-ળક્તતનગય & ૨૭૨-શયીનગય-૩, ઉધના (ફે નમનુા). 

૧૪/૦૭/૨૦૧૮ ૯૯, લાલ્ભીકી આલાવ, બેસ્તાન. 

૧૬/૦૭/૨૦૧૮ ૧૨૫, ળક્તતનગય, ફભયોરી યોડ.  

૧૯/૦૭/૨૦૧૮ ૪૦, શરેી વોવા., ઉધના યોડ. 

૨૦/૦૭/૨૦૧૮ ૪૭૬, આવલયબાલ વોવા.-૧, ાાંડેવયા. 

૨૩/૦૭/૨૦૧૮ ૧૬૧, વયદાયનગય, ફભયોરી યોડ.  

૨૫/૦૭/૨૦૧૮ ૫૧, ળીલચાંદ ઈન્ડસ્રીમર, યતતદાન કેન્દ્ર ાવે. 

૩૦/૦૭/૨૦૧૮ 
ગણેળ રેડવટ ાવે, ગરુુનગય, ઉધના યોડ. 

૨૮૬ & ૨૮૭, શયીઓભનગય, ફભયોરી યોડ (ફે નમનુા).  

વાઉથ ઈસ્ર્ 

૦૧/૦૭/૨૦૧૮ ૪૨, રક્ષ્ભીનગય, બાઠેના. 

૦૨/૦૭/૨૦૧૮ 
૬૪, યાભદેલનગય, નલાગાભ. 

૭૫, યાધાસ્લાભીનગય, નલાગાભ. 

૦૩/૦૭/૨૦૧૮ 

૭૭-ખોડીમાયનગય & ૩૦-વળલળાંકય વોવા., બાઠેના (ફે નમનુા). 

૪૧-ળાંભનુગય & ૧૪-સવુલધાનગય, બાઠેના (ફે નમનુા). 

૨૨૨ & ફી-૨૪૪, ફજયાંગનગય, યલર્ગાભ (ફે નમનુા). 

૦૪/૦૭/૨૦૧૮ ૮, વત્મભનગય, બાઠેના. & ૩, યાભનગય, નલાગાભ (ફે નમનુા). 

૦૫/૦૭/૨૦૧૮ ૧૮૦ & ૧૭૧, વ ૃાંદાલન વોવા. યલત. (ફે નમનુા). 

૦૬/૦૭/૨૦૧૮ 
એ-૬૦, એ-૪૯, યાંગ અલધતુ વોવા. & ૨૪, નાંદનલન વોવા., લટતાર્ીમા (ત્રણ નમનુા). 

૩૧૮ વળલાજીનગય & ૭૦ ભશાિભનુગય લરિંફામત (ફે નમનુા). 



 

૦૭/૦૭/૨૦૧૮ ૧૫, વલનોફાનગય, ઉધનામાડટ.  

૦૯/૦૭/૨૦૧૮ ૩૮, વળલકૃાનગય, નીરગીયી. 

૧૦/૦૭/૨૦૧૮ ૯૦, યાભદેલનગય, નલાગાભ. 

૧૧/૦૭/૨૦૧૮ 
૫૫, ઉાનગય, બાઠેના.  

૭૪, જમયણછોડનગય & ૧૮૭, દદારીાકટ  & ૧૭, બયલાડ પલય,ુ નલાગાભ (ત્રણ નમનુા).  

૧૩/૦૭/૨૦૧૮ 

૬૩, ૫૦ & ૭૦, ળીલળાંભ ુર્ાઉનળી, ડુાંબાર (ત્રણ નમનુા). 

૮૪, ફારાજીનગય & ૮૮, વનરકાંઠનગય, નલાગાભ (ફે નમનુા).  
૧૩૨, વનરકાંઠનગય & ૨૬૬, શ્રીનાથજીનગય & ૨૩, ભરેડીનગય, નલાગાભ (ત્રણ નમનુા).  

૧૬/૦૭/૨૦૧૮ 

૧૩, એભ.ફી.નગય, બાઠેના.  

૮૩, ન્ય ુઆળીલાટદ વોવા. બાઠેના. 

૬૦, અભન વોવા. બાઠેના.  

૧૮/૦૭/૨૦૧૮ ૧૮૯, યાભદેલનગય, નલાગાભ.  

૧૯/૦૭/૨૦૧૮ ૧૩૨, વનરકાંઠનગય, નલાગાભ.  

૨૦/૦૭/૨૦૧૮ 
૩૫-અભન વોવા.-૧, ૪૯-અભન વોવા.-૨ & ૭૫-ખોડીમાયનગય, બાઠેના (ત્રણ નમનુા). 

એપ-૧૦, ગરુૂનગય, યલર્ગાભ. 

૨૧/૦૭/૨૦૧૮ ૨૦, વાાંઈનાથ વોવા. & ૧૬, વયસ્લતી વોવા., બાઠેના (ફે નમનુા). 

૨૩/૦૭/૨૦૧૮ જા.ન-વભરનનગય ાવે, ડી-૧/૧૪ & ડી-૩/૨૯-રે્નાભેન્ર્, આંજણા (ત્રણ નમનુા). 

૨૪/૦૭/૨૦૧૮ જા.ન, વભરનનગય ાવે, આંજણા. 

૨૫/૦૭/૨૦૧૮ ૨૧, ઠાકોયનગય વોવા., યલર્ગાભ. 

૨૬/૦૭/૨૦૧૮ 

૧૬-૩/૧/૨, ભશાિભનુગય, લરિંફામત. 

૧૦૦, ૧૨૦, ૧૩૩, ૧૪૧, ૧૪૪, ૧૭૧ & ૧૬૫, ભદનયુા, લરિંફામત (વાત નમનુા). 

૭૪, જરાયાભનગય, નલાગાભ. 

૧૧૩, ગશૃરક્ષ્ભીનગય, નલાગાભ.  

૧૫૬, જમયાજનગય, નલાગાભ. 

૨૭/૦૭/૨૦૧૮ ૨૦૪, ભદનયુા, લરિંફામત. 

૩૦/૦૭/૨૦૧૮ 
ફારાજી ઉદ્યાન વાભે, રે્નાભેન્ર્, આંજણા. 

૧૩, બયલાડ પીય,ુ નલાગાભ.  

૩૧/૦૭/૨૦૧૮ ૨૩૩, મોગેશ્વયનગય, ડીંડોરી.  


