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ઝોન 
અનપીર્ વેમ્રની લલગત 

તાયીખ વયનાભાની લલગત 

નોથટ 

૦૬-૦૮-૨૦૧૮ 
૧૫૨, કેળલાકટ વોવા. ંડો થી લેડ દયલાજા.  

૩૭૨, ફુરલાડી લવાશત., બયીભાતા યોડ. 

૦૯-૦૮-૨૦૧૮ ૨૬, શ્રી લનકેતન વોવા. ફડાગણેળ ાવે, વુભુર ડેયી યોડ. 

૧૦-૦૮-૨૦૧૮ ભળુયલારા & ૨૬, શ્રી લનકેતન વોવા. ફડા ગણેળ ાવે, વુભુર ડેયી યોડ (ફે નભુના). 

૧૧-૦૮-૨૦૧૮ ૨૬૮, ભાસ્તયની લાડી, લલવાભો-કતાયગાભ.  

૧૩-૦૮-૨૦૧૮ ૨૬, ૨૬, શ્રીલનકેતન વોવા. & ફી-૭, નલીુષ્કુંજ વોવા., ફડા ગણેળ યોડ (ત્રણ નભુના). 

૨૩-૦૮-૨૦૧૮ ૪-પલ્વીંગ, ભશાલીય વોવા., અલ્કાુયી બ્રીજ.  

૨૫-૦૮-૨૦૧૮ 

૪ & ૨ ભશાલીય વોવા., અલ્કાુયી લબ્રજ (ફે નભુના). 

ાકીંગ, શ્રીલનકેતન વોવા., અલ્કાુયી લબ્રજ. 

૨૪-યેરયાશત કોરોની & ૧૩/૩/૭૮-ર્ેર પીમું, ગોતારાલાડી, કતાયગાભ (ફે નભુના). 

ાકીંગ, ગુણાંતીતનગય-વી, વુભુર ડેયી યોડ, કતાયગાભ. 

૨૮-૦૮-૨૦૧૮ ૭, ભશાલીય વોવા., ફડાગણેળથી અલ્કાુયી બ્રીજ. 

૨૯-૦૮-૨૦૧૮ 
૫, ભશાલીય વોવા., ફડાગણેળથી અલ્કાુયી બ્રીજ. 

શ્રી આનાથ ાન કોલ્ડ્રીંક્વ, ફડાગણેળથી અલ્કાુયી બ્રીજ. 

૩૦-૦૮-૨૦૧૮ ૧૫૫ & ૧૫૦ વશજાનંદ વોવા., ચીકુલાડી ધનભોયા યોડ (ફે નભુના). 

ઈસ્ર્ ૦૧-૦૮-૨૦૧૮ ૧૨, ભાધલ યેવીડેન્વી & ૧૫૫, યાભનગય, ખોડીમાયનગય યોડ (ફે નભુના).  



૨૪, વાધના વોવા., લયાછા યોડ.  

૦૨-૦૮-૨૦૧૮ 

૪૯, લલષ્ુનગય વોવા.-૧, ભીનીફજાય યોડ &  ગેર્ ાવે, દદલાીફાગ ઇન્ડસ્રીમર વોવા., એ.કે.યોડ (ફે નભુના).  

૬૪, ગણેળનગય, રંફે શનુભાન યોડ & વી-૬૦, લનરકંઠ વોવા., કાોદ્રા (ફે નભુના).  

વી-૬૩, લનરકંઠ વોવા., કાોદ્રા. 

૦૩-૦૮-૨૦૧૮ 
એ-૫, ગાંધીલલશાય, ભાતાલાડી-કયંજ & ૪૯, લલષ્ુનગય, ખોડીમાયનગય યોડ (ફે નભુના).  

૪૪, યાભગાફ વોવા., એ.કે.યોડ. 

૦૪-૦૮-૨૦૧૮ 
૮, કુષ્ણકંુજ વોવા. નાના લયાછા - વયથાણા.  

એપ-૫, યેુકાબલન, કયંજ. 

૦૫-૦૮-૨૦૧૮ ૪૯, લલષ્ુનગય વોવા., એ. કે. યોડ. 

૦૬-૦૮-૨૦૧૮ ૧૮, દદનફંધુ વોવા. ધયભનગય યોડ. 

૦૭-૦૮-૨૦૧૮ ાર્કકગ, શયીઓભ કોમ્પ્રેક્ષ, ગૌળાા યોડ. 

૦૮-૦૮-૨૦૧૮ 
૪, કભરફાગ વોવા. ખોડીમાયનગય યોડ.  

૨૧, દદનફંધુ વોવા. ધયભનગય યોડ. 

૧૦-૦૮-૨૦૧૮ 

ફી/૨૦, ર્ેરનગય & ૩૧૭, ઉગભ એાર્ટ-૨, એ.કે.યોડ (ફે નભુના).  

ાર્કકગ, બલક્તધાભ એાર્ટ, લૈધયાજ ભંદદય ાવે, ગૌળાા યોડ-એ.કે.યોડ.  

૧, ગણેળનગય, રંફે શનુભાન યોડ. 

૧૨-૦૮-૨૦૧૮ ફી/૨૨, તાીફાગ વોવા., લયાછા યોડ.  

૧૩-૦૮-૨૦૧૮ ર્ાંકરી પીમું & ૫૧-યઘુલીય વોવા., રંફેશનુભાન (ફે નભુના). 

૧૪-૦૮-૨૦૧૮ ફી-૬૬, ૬૦ & ૫૯, ત્રીકભનગય લલ.-૧, રંફે શનુભાન યોડ (ત્રણ નભુના). 

૧૫-૦૮-૨૦૧૮ 
૨૧, અંલફકાલલજમ વોવા. & ૨૯૪, ગીયનાયનગય, નાના લયાછા (ફે નભુના). 

૭૩, અંલફકા લલજમ વોવા., લયાછા યોડ. 

૧૬-૦૮-૨૦૧૮ 
એ-૨૦, યાભદેલીય વોવા., લયાછા યોડ. 

ફી-૧ & વી-૭૫, દકયણાકટ વોવા., ૂણા (ફે નભુના). 

૧૭-૦૮-૨૦૧૮ 

૯, બોજરયાભ વોવા., એ.કે.યોડ & ૩૬, વત્તાધાયકૃા વોવા., શીયાફાગ યોડ (ફે નભુના). 

 ૬, વુમટદકયણ વોવા., નાના લયાછા. 

૨૧, અંલફકાનગય, લયાછા યોડ. & ૭૩, અંલફકાલલજમ વોવા., નાના લયાછા & ૩૬, ભભતાાકટ લલ.- ૧, કાોદ્રા (ત્રણ નભુના).  

એ-૩૮ & એ-૩૭, લત્રકભનગય લલ.-૧, રંફે શનુભાન યોડ & ૧૦, ઇશ્લયાકટ વોવા., ુણા (ત્રણ નભુના).  

૧૪૩, છીતુનગય, ુણા. 

૧૮-૦૮-૨૦૧૮ 
શ્રધ્ધા ક્રીનીક ાવે-તાવની લાડી, ફી/૧૪/૫-વોના એા. & ૯-બોજરયાભ વોવા., એ.કે.યોડ (ત્રણ નભુના). 

૩૬, વત્તાધાયકૃા વોવા., શીયાફાગ યોડ. 

૨૨-૦૮-૨૦૧૮ 
૭૨, ભીયાનગય, શીયાફજાય, લયાછા યોડ. 

૩૩, સ્લાભીનાયામણ વોવા. લલ-૧, કયંજ.  

૨૩-૦૮-૨૦૧૮ ાર્કકગ, વુયબી એા., એ. કે. યોડ. 

૨૪-૦૮-૨૦૧૮ ૩૪, ઇશ્લયાકટ, ુણા & ૨૩, લલષ્ુનગય, શીયાફજાય યોડ (ફે નભુના).  



૩૧, વતાધાયકૃા વોવા., શીયાફાગ યોડ. 

૨૫-૦૮-૨૦૧૮ 
૫૫, વતાધાયકૃા વોવા., શીયાફાગ યોડ. 

૭૩, અંલફકાલલજમ વોવા., લયાછા. 

૨૬-૦૮-૨૦૧૮ ાકીંગ, દિષ્ણાાકટ એા., નંદન વોવા., એ.કે.યોડ. 

૨૭-૦૮-૨૦૧૮ ૧૩, લળલદળટન વોવા. લલ.-૩, ુણા.  

૨૮-૦૮-૨૦૧૮ 
ાકીંગ, દિષ્ણાાકટ કોમ્., નંદ વોવા., એ.કે.યોડ. 

૫૫-વતાધાયકૃા વોવા., શીયાફાગ યોડ & ભોદી ભોશલ્રો, એ.કે.યોડ (ફે નભુના). 

૨૯-૦૮-૨૦૧૮ 

એભ-૫, જાડાફાલાનો ર્ેકયો & ૧૮, વુથાયંચની ચાર, એ.કે.યોડ (ફે નભુના). 

૧૬, બોજરયાભ વોવા. & ૧૪, શેભાંળુાકટ વોવા. & ૬૯, લનતજાનંદ વોવા., એ.કે.યોડ (ત્રણ નભુના).  

૨૮૭ & ૫૩૯, દિષ્નાનગય, કાોદ્રા. (ફે નભુના). 

૩૦-૦૮-૨૦૧૮ 
એભ/૫-જાડાફાલાનો ર્ેકયો & ૪૯-ધર્મભષ્ઠાાકટ વોવા., એ.કે.યોડ (ફે નભુના). 

૫૫, વતાધાયકૃા વોવા., શીયાફાગ યોડ. 

૩૧-૦૮-૨૦૧૮ 
ાર્કકગ, ભારૂલતકોમ્રેક્ષ, ઉલભમાચોક યોડ & ૭૦, અંકુય વોવા., એ.કે.યોડ (ફે નભુના). 

૫, ગણતયીની ચાર, ગૌળાા યોડ.  

લેસ્ર્ 

૦૧-૦૮-૨૦૧૮ 
૧૮૩, દદાંજરી વોવા. ારનુય યોડ. 

૨/૨૦૦/૭૯-અ, ખાડી ભોશોલ્રો, યાંદેય.  

૦૨-૦૮-૨૦૧૮ 

એ/૧-વાંઈ ફ્રેટ્વ, ારનુય. 

ફી/૪-ભનોજનગય વોવા., ૧૯૨-કૃષ્ણકુંજ વોવા. & એ-સ્લાભીનાયામણ, ારનુય (ત્રણ નભુના). 

૬૩-ળફનભાકટ વોવા., અડાજણ & એ/૨૯-જ્ઞાનદી વોવા., ારનુય (ફે નભુના). 

એ, દદલાીફાગ ફ્રેર્, અડાજણ. 

૨/૨૦૦/૭૯, ખાડી ભોશોલ્રો & ૩૨૧૦, ળાશબાગ, યાંદેય (ફે નભુના).  

૦૩-૦૮-૨૦૧૮ 
૧૮૩-દદાંજરી વોવા., ફી/૪-ભનોજનગય, ૧૯૨-કૃષ્ણકુંજ વોવા.  & ફી/૮-ભશારક્ષ્ભી વોવા., અડાજણ (ચાય યસ્તા). 

૩૨૧૦, ળાશબાગ & ૨/૨૭૯, ખાડી પીમા, યાંદેય (ફે નભુના).  

૦૪-૦૮-૨૦૧૮ 

૧૩૬, દદાંજરી વોવા., ારનુય યોડ. 

૨૫, યીશ્રભાકટ વોવા., અડાજણ. 

૧૦૩૦, ર્ેર ભુસ્રીભ પીમું, અડાજણગાભ. 

૨/૨૮૪, ખાડી પીમા, યાંદેય.  

૦૫-૦૮-૨૦૧૮ 
૧૯૨ & ૧૦૬ કૃષ્ણકુંજ વોવા. & ફી-૪, ભનોજનગય વોવા., ારનુય યોડ  (ત્રણ નભુના).  

૬, દદદળટન યો- શાઉવ, અડાજણ. 

૦૬-૦૮-૨૦૧૮ ન્ના ર્ાલય, અડાજણ. 

૦૭-૦૮-૨૦૧૮ 

૯૦, ળફનભાકટ વોવા., અડાજણ. 

૧૨૧-૧૨૨, આશુયાનગય વોવા., અડાજણ. 

એ-૭૪, પ્રબુદળટન વોવા. ઉગત - બેવાણ કેનાર યોડ. 

૦૮-૦૮-૨૦૧૮ ફી-૪, ભનોજનગય વોવા., ારનુય યોડ. 



૪૦, ાશ્લનાથ વોવા., ારનુય. 

૧૦-૦૮-૨૦૧૮ 
૧૩-દદદળટન વોવા., અડાજણ & ૫૭-વાંઈકૃા વોવા. ારનુય યોડ (ફે નભુના). 

ફી, ઓભાકટ યેવીડેન્વી & ૧૩૦, ૧૮૩, ળાંલતવાગય વોવા. & ૨૧, વાંઇયચના વોવા., ાર (ચાય નભુના).  

૧૧-૦૮-૨૦૧૮ 

ફી-૨૭, ગ્રીનાકટ વોવા., જોગાણીનગય. 

૩૫ & ૪૨ લનજાનંદ વોવા. જશાંગીયુયા ઓરાડ યોડ (ફે નભુના).  

૭૦ & એ-૭૩, આલળ યો- શાઉવ, જશાંગીયુયા આશ્રભ યોડ (ફે નભુના).  

૧૩-૦૮-૨૦૧૮ 
૬૫, દદનદમા વોવા. ારનુય યોડ. 

૨/૨૮૪, ખાડી પીમા યાંદેય. 

૧૪-૦૮-૨૦૧૮ 

૧૯, બાગ્મોદમ વોવા., ારનુય ાર્ીમા. 

૩૮, વંતતુકાયાભ વોવા. લલ.-૨, યાભજીભંદદય ાવે, યાભનગય.  

૧૦/૮૫-ભુન્ળી સ્રીર્ & ૧૦/૨૫-જદુયાભ સ્રીર્, યાંદેય યોડ (ફે નભુના). 

૧૫-૦૮-૨૦૧૮ 

ડી-૫, વરુલન વોવા., ન્મુ યાંદેય યોડ.  

ાર્કકગ, ળગુન યેવીડેન્વી-૪ & એ-૭૩ & ૭૦, આલળ યો- શાઉવ, જશાંગીયુયા આશ્રભ યોડ (ત્રણ નભુના).  

૩૫, લનજાનંદ વોવા. & ફી-૧૯, ર્ેરનગય વોવા., જશાંગીયુયા, ઓરાડ યોડ. (ફે નભુના).  

૧૬-૦૮-૨૦૧૮ ૧૦૮૫, ભુન્ળી સ્રીર્ યાંદેય યોડ. 

૧૭-૦૮-૨૦૧૮ ૭૨, ફારાજીકૃા વોવા., ારનુય. 

૧૮-૦૮-૨૦૧૮ 

૭૭, શ્રીધય વોવા., જશાંગીયુયા. 

૨૩ & ૩૪, લભરન ર્ાઉનળી, જશાંગીયુયા ઓરાડ યોડ (ફે નભુના). 

એ-૧૦, બગલતીનગય વોવા., જશાંગીયુયા ઓરાડ યોડ. 

૨૧-૦૮-૨૦૧૮ એ-૬૩, આલળ યો-શાઉવ, જશાંગીયુયા ઓરાડ યોડ. 

૨૩-૦૮-૨૦૧૮ ૨, વાંઇળલક્ત યો-શાઉવ, ગોયાર્ યોડ.  

૨૪-૦૮-૨૦૧૮ 
૨૭, બગલતીાકટ વોવા., શનીાકટ યોડ. 

એ-૬, ડાશીભાનગય વોવા. & ૨/૧૧૨, જશાંગીયાફાદ શાઉવીંગ વોવા., જશાંગીયુયા યોડ (ફે નભુના).  

૨૭-૦૮-૨૦૧૮ ૪૩૮, બંડાયીલાડ, અડાજણગાભ. 

૩૦-૦૮-૨૦૧૮ ૫૭, શયીળનગય વોવા., અડાજણ. 

વેન્્ર 

૦૨-૦૮-૨૦૧૮ ૧૨/૧૯૨૫, અયફ ભસ્જીદ & ૧૨/૧૯૨૮, કારીફાલા એાર્ટ, વૈમદલાડા (ફે નભુના).  

૦૩-૦૮-૨૦૧૮ ૬/૧૬૬૬, કફીય ભંદદય, ભલશધયુયા.  

૦૪-૦૮-૨૦૧૮ 
૪/૪૪૮૮-ખાંગડ ળેયી, ફેગભુયા & ૧૪-છપ્ન ચાર, સ્ર્ાપ ક્લાર્વટ, રૂદયુયા (ફે નભુના). 

૫/૨૦૦૮, શાર્ પીમા, શયીુયા.  

૦૬-૦૮-૨૦૧૮ ૨/૪૪૧ & ૨/૪૫૨-એ, નાનો કંુબાયલાડ, રૂસ્તભુયા (ફે નભુના). 

૦૭-૦૮-૨૦૧૮ ૮/૧૨૦૦-યંગભંગર એા., ગોીુયા & ૧/૨૮૮૬-લોયાની ચાર, નાનુયા (ફે નભુના). 

૧૩-૦૮-૨૦૧૮ ૧૨/૨૯૦૮-બાયફંધલાડ & ૧૨/૩૦૬૯-શદીમા ળેયી, યાણીતાલ (ફે નભુના). 

૧૫-૦૮-૨૦૧૮ ૧/૧૯૯૩, જભરૂખગરી, નાનુયા.  

૧૭-૦૮-૨૦૧૮ ૧૦/૧૮૪૨, લાધેશ્લયી ભાતાની ો, વોનીપીમા. 



૧૧/૧૯૨૮ & ૧૧/૧૯૨૫ & ૧૧/૧૯૨૪, દિશ્ચનાકટ ભુગરીવયા (ત્રણ નભુના).  

૧૮-૦૮-૨૦૧૮ ૭/૧૪૦૫, લલકાવ ડામભંડની ગરી, ખાનવાશેફનંુ બાઠંુ. 

૨૪-૦૮-૨૦૧૮ ૪/૩૬૨૯-લલયાભગાભી ભોશલ્રો, ફેગભુયા & ૧૦/૨૪૮૫-બાગાતાલ, ચોકફજાય (ફે નભુના). 

૨૫-૦૮-૨૦૧૮ 
૧૨/૩૦૫૪, શદીમા ળેયી, યાણીતાલ. 

૫/૧૭૯૮, તુયાલા સ્રીર્, શયીુયા. 

૩૧-૦૮-૨૦૧૮ ૮/૨૧૨૭, દાઉજીનો ખાંચો, ગોીુયા. 

વાઉથ 

લેસ્ર્ 

૦૧-૦૮-૨૦૧૮ 
છગનબાઈની ચાર, બયથાણા.  

અરથાણ શેલ્થ વેન્ર્ય, બર્ાય. 

૦૨-૦૮-૨૦૧૮ અરથાણ શેલ્થ વેન્ર્ય, ૧૭-ફુનકી ળેયી-ઉભયાલનગય & અરથાણ લોડટ ઓપીવ, બર્ાય (ત્રણ નભુના). 

૦૩-૦૮-૨૦૧૮ એ-૧૨, લલદ્યાલલશાય વોવા., જભનાનગય ાવે. 

૦૫-૦૮-૨૦૧૮ એ-૧૨, લલદ્યાલલશાય વોવા., ઉભયાલનગય, બર્ાય. 

૦૬-૦૮-૨૦૧૮ 
છગનબાઈની ચારભાંથી, બયથાણા. 

એ-૧૨, લલદ્યાલલશાય વોવા., ઉભયાલનગય, બર્ાય. 

૦૭-૦૮-૨૦૧૮ રક્ષ્ભણબાઈ બયલાડ, ગોકુરનગય, બર્ાય. 

૦૯-૦૮-૨૦૧૮ 
લપ્રતેળબાઈ પ્રબુબાઈ, નલો લવાશત ભોશલ્રો, ઉભયાગાભ. 

એ-૧૪, જીલકોયનગય, જભનાનગય યોડ. 

૧૦-૦૮-૨૦૧૮ 

૪, લલશ્લકભાટ વોવા., બયથાણા. 

એ-૧૪, જીલકોયનગય, જભનાનગય યોડ (ફે નભુના). 

૮૦, વુબાનગય, જભનાનગય યોડ. 

૧૪-૦૮-૨૦૧૮ ૧-ફી, સ્લાભી ગુણાતીતનગય, બર્ાય યોડ. 

૧૫-૦૮-૨૦૧૮ છાગનબાઇની ચારભાંથી, બયથાણા.  

૧૬-૦૮-૨૦૧૮ 
ાર્કકગ, યાધાદિષ્ણા એાર્ટ-એ & વી બર્ાય યોડ. (ફે નભુના).  

૫, શ્રીનગય વોવા., જભનાનગય ાવે.  

૧૭-૦૮-૨૦૧૮ ફી-૬૨, જીલકોયનગય, જભનાનગય યોડ. 

૨૬-૦૮-૨૦૧૮ ૧૦૩, નલવજટન ઇન્ડસ્રીમર, આઝાદનગય યોડ-બર્ાય. 

૨૭-૦૮-૨૦૧૮ 
છગનબાઈની ચારભાંથી, બયથાણા. 

૬૨-જીલકોયનગય, જભનાનગય યોડ & ૨૧-જનતાનગય, અંફાનગય યોડ (ફે નભુના). 

૨૮-૦૮-૨૦૧૮ 
૬૨-જીલકોયનગય, જભનાનગય યોડ & ૨૧-જનતાનગય, અંફાનગય યોડ (ફે નભુના). 

૧૩/૬, ીયડી ળેયી, ઉભયાલનગય બર્ાય. 

૨૯-૦૮-૨૦૧૮ છગનબાઈની ચારભાંથી, બયથાણા. 

વાઉથ 

૦૨-૦૮-૨૦૧૮ જે, બેસ્તાન ઈન્ડસ્રીમર, બેસ્તાન. 

૦૩-૦૮-૨૦૧૮ એ-૨૮, ળલક્તનગય, ઉધના. 

૦૪-૦૮-૨૦૧૮ 
૧૭૯, ળલક્તનગય, ઉધના. 

૫૪ & ૧૧-વરીભનગય & ૫-ભુઝભીરનગય, ઊન (ત્રણ નભુના). 



૦૬-૦૮-૨૦૧૮ ૧૧૧, અરૂણોદમ વોવા. ફભયોરી યોડ.  

૦૭-૦૮-૨૦૧૮ ૨૧, ંચળીરનગય, ઉધના ફભયોરી યોડ. 

૧૨-૦૮-૨૦૧૮ ૧૧૯, પ્રબુનગય, BRC યોડ. 

૧૫-૦૮-૨૦૧૮ ૩૫૧, અલલયબાલ વોવા.-૧, ાંડેવયા યોડ.  

૧૮-૦૮-૨૦૧૮ 
૩૪ & ૧૬, વુંદયનગય યો શાઉવ, બેસ્તાન (ફે નભુના). 

૪૦, ગીતાનગય-૧, ફભયોરી યોડ. 

૨૦-૦૮-૨૦૧૮ ૫, આકાળ યો- શાઉવ, ાંડેવયા યોડ. & ૨૭૦, કૈરાળનગય, ઉધના યોડ (ફે નભુના).  

૨૧-૦૮-૨૦૧૮ 
ફી-૩, જલાશયનગય આલાવ, ફભયોરી યોડ. 

૮૦, ળીલનગય વોવા. ઉધના. 

૨૨-૦૮-૨૦૧૮ ૨૮, ંચળીરનગય વોવા., ઉધના -ફભયોરી યોડ. 

૨૪-૦૮-૨૦૧૮ ૪૨, કૈરાળનગય વોવા.-૧, ચીકુલાડી યોડ. 

૨૫-૦૮-૨૦૧૮ ગંગા ઓર્ો ભોફાઈલ્વ, વોવીમો વકટર, ઉધના. 

૨૬-૦૮-૨૦૧૮ ૩૯, ળાંલતનગય વોવા., ઉધના. 

૨૮-૦૮-૨૦૧૮ 
૪, વુયત ોસ્ર્ર વોવા. ઉધનાગાભ.  

૧૨૭-ભાતૃબુભી, ફભયોરી યોડ & વી-૪૬, એચ-૧૫ આલાવ, બેસ્તાન (ફે નભુના). 

વાઉથ 

ઈસ્ર્ 

૦૧-૦૮-૨૦૧૮ ૧૨૨, ખોડરકૃા, નલાગાભ. 

૧૭-૦૮-૨૦૧૮ ડી-૧/૩૯, ર્ેનાભેન્ર્, આંજંણા. 

૧૮-૦૮-૨૦૧૮ ૨૪૩ & ૨૩૩, ળીલાજીનગય, લરફામત (ફે નભુના). 

૨૧-૦૮-૨૦૧૮ 

ડી/૧/૫૬, ર્ેનાભેન્ર્, આંજણા.  

૧૮૦, ઉલભમાનગય-૧, નલાગાભ.  

૬૦, ફીરીમાનગય-૧, નલાગાભ.  

૨૩-૦૮-૨૦૧૮ ૧૦૭, જરાયાભનગય & ૫૮, જમયણછોડનગય, નલાગાભ ( ફે નભુના). 

૨૫-૦૮-૨૦૧૮ ૩૬, અમોધ્માનગય, ડીંડોરી. 

૩૦-૦૮-૨૦૧૮ 
૨૮, યાભદેલનગય, બાઠેના.  

૫૭૮, ચેતનનગય, નલાગાભ. 

૩૧-૦૮-૨૦૧૮ ૧૭૬, ઉલભમાનગય-૧, નલાગાભ.  

 


