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ઝોન 
અનફીટ સેમ્પની વવગત 

તારીખ સરનામાની વવગત 

નોર્થ 

૦૧/૧૨/૨૦૧૮ 
૩૦, ૧૬ & ૧૯, નેશરુનગય, બયીભાતા યોડ (ત્રણ નમનુા). 
UGT, આયોગ્મ કેન્ર, કતાયગાભ આશ્રભ યોડ.  

૦૪/૧૨/૨૦૧૮ 
૭૩ & ૬૧, બલાનીનગય, ડબોરીગાભ (ફે નમનુા). 
૧, ધયતી વોવા. & ૧૭, ભાભાદેલ વોવા., ગજેયા વકટર (ફે નમનુા). 

૦૫/૧૨/૨૦૧૮ 
વી-૧, ફી/૭ & એ/૧૧, ઇશ્વયનગય વોવા., ગોર્ારાલાડી (ત્રણ નમનુા). 
૭૩, ૮૦ & ૪૪, સ્મવુત વોવા., ગજેયા વકટર (ત્રણ નમનુા).  

૦૬/૧૨/૨૦૧૮ 
૪૦ & ૧૪૯, વળલદળટન વોવા., કાંતાયેશ્વય ભાંદદય થી ફાઆશ્રભ  યોડ (ફે નમનુા). 
૧૩૨, ગેર્ નાં.-૪-ફી, અંફીકાનગય, આયોગ્મ કેન્ર ાવે, ફાઆશ્રભ યોડ. 

૦૭/૧૨/૨૦૧૮ ૮૯, ાલટતીનગય વલ.-૨, ફાાવીતાયાભ ચોક.  
૦૮/૧૨/૨૦૧૮ ૩૦૨(વનીબાઈ રે્ર), કશાન પીયુાં & ૨૩, ખોદડમાયભાતાનો રે્કયો, રેક ગાડટન વાભે (ફે નમનુા). 

૧૦/૧૨/૨૦૧૮ ૯૮, ૯૨, ૮૪ & ૮૭, ગોીનાથ યો શાઉવ, શદયઓભ વભર વાભે, લેડ યોડ (ચાય નમનુા). 
૧૧/૧૨/૨૦૧૮ ૨૯ & ૨, ધયતીનગય વોવા., ગજેયા વકટર યોડ (ફે નમનુા). 



૧૩, અલ્કાયુી વોવા., સમુરુ ડેયી યોડ. 
એ-૧૭, જેયાભ ભોયાની લાડી, કતાયગાભ શલે્થ વેન્ર્ય ાવે. 

૧૩/૧૨/૨૦૧૮ ૨૯, ૨, ધયતી વોવા., ગજેયા વકટર & ૩૪, ૧૯, નશરુેનગય, ફુરલાડી બયીભાતા યોડ (ચાય નમનુા).  

૧૪/૧૨/૨૦૧૮ 

૧૮, ભણીાકટ વોવા., વવિંગણોય યોડ. 
૩૭, જરાયાભનગય વોવા., ાંડોની વાભે લેડ યોડ. 
૯૭, ૯૫, ૯૧ & ૮૮, ગોીનાથ યો- શાઉવ, શદયઓભ ભીરની વાભે, લડે યોડ (ાાંચ નમનુા).  

૧૫/૧૨/૨૦૧૮ ફી-૧, અલ્કાયુી વોવા. & ૪૯, દદવ્મજ્મોત વોવા., સમુરુ ડેયી યોડ (ફે નમનુા). 
૧૬/૧૨/૨૦૧૮ વી-૨૨, તાીદળટન યો- શાઉવ-૧, કોઝલે થી વવિંગણોય યોડ. 

૧૭/૧૨/૨૦૧૮ 

૬૯, અલ્કાયુી વોવા., લડે યોડ & યફ, ગામત્રી ભાંદદય, લસ્તા દેલડી યોડ (ફ ેનમનુા). 

૧૭૨, ફહચુયનગય, શયીઓભ વભર વાભે-લેડ યોડ.  
૬૯, અલ્કાયુી વોવા., સમુરુ ડેયી યોડ & ૫, રે્રલાડી-૩, રારદયલાજા (ફે નમનુા). 

૨૦/૧૨/૨૦૧૮ 
૩૨૦, ૭૯, યણછોડાકટ  & ૭, ૧૮, અલ્ાનગય વોવા., કાંતાયેશ્વય ભાંદદય ાવ ે(ચાય નમનુા). 

૭૧, અલ્કાયુી વોવા., સમુરુ ડેયી યોડ. 
૨૧/૧૨/૨૦૧૮ ૩૯, ૩, ૩૯, ૩, પ્રભનુગય વલ.-૧, પ્રાણનાથ શોસ્ીર્રની ાછ (ચાય નમનુા). 

૨૨/૧૨/૨૦૧૮ 
એ/૧૮૨, એ/૧૭૪-વળલછામા વોવા. & ૧૮- યભણનગય વોવા., અખાંડ આનાંદ કોરેજની ાછ-લેડયોડ (ત્રણ નમનુા). 

૩૯, ગોીનાથ વોવા. વલ.-૩, ફાાવીતાયાભ ચોક. 
૨૬/૧૨/૨૦૧૮ ઉવભમા ાન વેન્ર્ય, ઠાકોયરાય વલ-૧, ગોર્ારાલાડી. 

૨૮/૧૨/૨૦૧૮ 
ફી-૬૮, શયીદ્વાય વોવા., ૮ & ૮૦, ાલટતી વોવા., ફાા વીતાયાભ ચોક (ત્રણ નમનુા). 
યાકેળ ભાી, ઉવભમાાન વને્ર્ય & યાકેળભાી, ઠાકોયરાય વલ.-૧, ગોર્ારાલાડી (ત્રણ નમનુા). 

૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

૭૯, ગોીનાથ વોવા. વલ-૩, લેડ યોડ. 

૫૩૯, નશરેૂનગય લવાશત, ગ્રીન ચીરી વેન્ર્ય, બયીભાતા યોડ. 

૫૧૨, માદગાય આભરેર્ ાલ, બયીભાતા યોડ. 

ઈસ્ટ 

૦૧/૧૨/૨૦૧૮ અમતૃબાઈ & બરળેબાઈ, ફાલ ુભશાયાજ નો રે્કયો. એ. કે. યોડ. (ફે નમનુા).  

૦૪/૧૨/૨૦૧૮ ૮૩ & ૧૨, કોશીનયૂ વોવા., કોશીનયૂ યોડ (ફે નમનુા). 

૦૫/૧૨/૨૦૧૮ ૧૩-૧૬, આય.કે.ઇન્ડ એસ્રે્ર્ વલ.-૧, કાોરા.  

૦૬/૧૨/૨૦૧૮ 
૮૫-જુની રાઇન,  કોશીનયુ.  

 ૮૦-નલી રાઇન, કોશીનયુ.  

૦૮/૧૨/૨૦૧૮ ૬૭૪, ળક્તતવલજમ વોવા., નાના લયાછા-વીભાડા યોડ. 

૧૧/૧૨/૨૦૧૮ ૬૭૨, ળક્તતવલજમ વોવા., નાના લયાછા. 

૧૩/૧૨/૨૦૧૮ 
૬૭૪, ળક્તતવલજમ વોવા., નાના લયાછા. 

૨૬૪, શબુરક્ષ્ભી વોવા., નાના લયાછા.  



૧૮/૧૨/૨૦૧૮ એ-૧૭૦ & એ-૧૮૦, રૂક્ષ્ભણી વોવા., નાના લયાછા (ફે નમનુા). 

૨૮/૧૨/૨૦૧૮ ૧૬૮, અવભધાયા વોવા., નાના લયાછા.  

૩૦/૧૨/૨૦૧૮ ફી/૨૮, તાીફાગ વોવા., લયાછા યોડ & ાદકિગ, વાંતોી એાર્ટટ , રાંફે શનભુાન યોડ (ફે નમનુા). 

વેસ્ટ 

૦૧/૧૨/૨૦૧૮ 

૩૬, ભધલુન વોવા. & ાદકિંગ, એ-૧, ભશને્રાકટ વોવા. જશાાંગીયયુા. (ફે નમનુા).  

ાદકિંગ, ડી- વ્રજ ર્ાઉનળી, જશાાંગીયયુા.  

૧૩૫, દેલઆવળ વોવા., યાભનગય. 

૦૨/૧૨/૨૦૧૮ ૩૦૫, યાભનગય કોરોની, યાભનગય & ૪૬, ૩૧, વાયાંગ વોવા., ભોયાબાગ (ત્રણ નમનુા).  

૦૩/૧૨/૨૦૧૮ 

૯, ભાંથન યો-શાઉવ, શનીાકટ યોડ. 

૨૫, યીશ્રભ ાકટ વોવા. અડાજણ યોડ. 

વી- યાજશાંવ પ્રેર્ીનીમભ, ારનયુ યોડ. 

૧૩૬ & ૨૫૧, દેલઆવળ વોવા., ભોયાબાગ (ફે નમનુા). 

ડી, વ્રજ ર્ાઉનળી, જશાાંગીયયુા & ૩૦૫, યાભનગય કોરોની, યાભનગય (ફે નમનુા). 

૩૬, ભધલુન વોવા., જશાાંગીયયુા. 

૦૪/૧૨/૨૦૧૮ ૯, ભાંથન યો-શાઉવ, શનીાકટ યોડ. 

૦૫/૧૨/૨૦૧૮ 
ફી-સમુટભ સ્કામ યેવીડેન્વી, ારનયુ.  

૨/૩૩૭, લાાંકર સ્રીર્, ભોયાબાગ.  

૦૬/૧૨/૨૦૧૮ ૮૦, ગણેળકૃા વોવા. ારનયુગાભ. 

૦૭/૧૨/૨૦૧૮ 

૪૨, તવનગય વોવા., ારનયુ યોડ. 

૯૪, ગણેળકૃા વોવા., ારનયુ યોડ. 

એ-૧૦૬ પ્રભદુળટન વોવા. ઉગત બેંવાણ કેનાર યોડ.  

૦૮/૧૨/૨૦૧૮ 
૮૯, ગણેળકૃા વોવા., ારનયુગાભ. 
૧૦૦ & ૧૧૨/૧૧૩, યાગજીનગય વોવા.-૧ & ૨૧/૨૨, ભધલુન વોવા., જશાાંગીયયુા (ત્રણ નમનુા). 

૧૦/૧૨/૨૦૧૮ 

૫૭૬, વાંતતકુાયાભ વોવા. વલ.-૨, ારનયુ યોડ.  

એ, નક્ષત્ર વોરીરે્ય વોવા. & ૧૪, તવનગય વોવા., ારનયુ (ફે નમનુા).  

૧૪, યાંગ અલધતુ વોવા., યાભનગય.  

૧૧/૧૨/૨૦૧૮ ૨૫, ગજુયાતશાઉવીંગ ફોડટટ  & ફી, નક્ષત્ર વોરીરે્ય વોવા., ારનયુ (ફે નમનુા).  

૧૨/૧૨/૨૦૧૮ ૪૨, તવનગય વોવા., ારનયુ યોડ. 

૧૩/૧૨/૨૦૧૮ 
૮૫, વલળારનગય વોવા., અડાજણ યોડ. 

૨, દીાાંજરી યો- શાઉવ, ર્ી.ી. ૩૧, ૩૨, અડાજણ.  

૧૪/૧૨/૨૦૧૮ ૧/એર, સમૂટભસ્કામ યેવીડેન્વી & ૧૦૭, ગણેળકૃા વોવા., ારનયુ (ફે નમનુા). 



૧૯ & ૧૪૦, જમઅંફે વોવા., અડાજણ (ફે નમનુા). 

૧૫/૧૨/૨૦૧૮ 
એ, યાજશાંવ વલિંગ્વ & એર, યાજશાંવ પ્રેર્ીનભ, ારનયુ યોડ (ફે નમનુા). 

૩૧, યાગજીનગય વોવા. વલ.-૧, જશાાંગીયાફાદ. 

૧૭/૧૨/૨૦૧૮ 

કેીર્ર ડ્રીમ્વ યેવીડેન્વી & એર, યાજશાંવ પ્રેર્ીનભ, ારનયુ યોડ (ફે નમનુા). 

૨/૩૪૭, લાાંકર સ્રીર્, ભોયાબાગ. 

એ/૨૮, ગોલધટનાકટ યો શાઉવ, ર્ી.ી.-૩૧, ૩૨, અડાજણ. 

૧૮/૧૨/૨૦૧૮ 

વી, યાજશાંવ પ્રેર્ીનભ, ારનયુ યોડ. 

૨/૪૨૧, ાાંચ ીા, ભોયાબાગ. 
૪/૨૯૫/એ-રીભડાઓરી, જી/૧-યોમર એા.-ીંજયલાડ & ૫/૧૪૨/એ-ફોકડ સ્રીર્, યાાંદેયગાભ (ત્રણ 
નમનુા). 

૧૯/૧૨/૨૦૧૮ 
૭૭, ઠાકોયરાય વોવા., ારનયુ યોડ. 

ભીભ ફ્રેટ્વ, લચરો ભોશલ્રો, યાાંદેયગાભ. 

૨૦/૧૨/૨૦૧૮ ૧૮૨, દેલ આવળ વોવા. & ૨૩૧, ગોીનાથ વોવા., યાભનગય યોડ (ફે નમનુા). 

૨૧/૧૨/૨૦૧૮ 
એ-૭/૮, ગણેળાકટ વોવા., અડાજણ. 

૧૮, ૨૫ & ૪૩ વાંકલ્ યો.શાઉવ ઉગત બેંવાણ કેનાર યોડ (ત્રણ નમનુા). 

૨૨/૧૨/૨૦૧૮ ૨૨, યેલાનગય, અડાજણગાભ. 

૨૨/૧૨/૨૦૧૮ ૬, દીાાંજરી યો- શાઉવ, ર્ી.ી. ૩૧, ૩૨, અડાજણ.  

૨૩/૧૨/૨૦૧૮ ૨૧, યાંગીરાાકટ યો- શાઉવ, ગાંગેશ્વય ભશાદેલ યોડ. 

૨૪/૧૨/૨૦૧૮ ૨૬૧, કૃષ્ણકુાંજ વોવા., ારનયુ.  

૨૫/૧૨/૨૦૧૮ ૨૧, યાંગીરાાકટ વોવા., અડાજણ.  

૨૬/૧૨/૨૦૧૮ 
 એ-૨, વયકાયી લવાશત. યાભનગય. 

૮/૪૫, સજુાતખાન સ્રીર્, યાાંદેયગાભ. 

૨૮/૧૨/૨૦૧૮ 
૪૦, વાાંઈકૃા વોવા., ારનયુ. 

૬, રારજીનગય વોવા., અડાજણ. 

સેન્ટ્ર્ 

૦૪/૧૨/૨૦૧૮ ૭/૩૧૫૦/૧૫ & ૭/૧૨૬૬, મવુીફતયુા, ધાસ્તીયુા (ફે નમનુા). 

૧૨/૧૨/૨૦૧૮ 
૭/૩૦૧૬ & ૭/૩૧૫૪/૪, મવુીફતયુા, ધાસ્તીયુા (ફે નમનુા). 

૭/૩૦૧૬, મવુીફતયુા, ધાસ્તીયુા. 

૧૩/૧૨/૨૦૧૮ ૪/૪૧૬૩, ભરૂા ભોદીની ો, ફેગભયુા. 

૧૪/૧૨/૨૦૧૮ ૭/૫૦૪૯, લાલ ળેયી, વૈમદયુા.  

૧૫/૧૨/૨૦૧૮ ૯/૧૩૬૬, ફારાજી યોડ, લાડીપીમા. 

૧૭/૧૨/૨૦૧૮ ૪/૩૬૧૯-૨, વલયાભગાભી ભશોલ્રો, ફેગભયુા.  



૨૨/૧૨/૨૦૧૮ ૪/૨૩૬૨, દોયીમાલાડ, વરાફતયુા. 

૨૪/૧૨/૨૦૧૮ ૧/૯૩૮-ફી, અડાગયા ભશોલ્રો, નાનયુા.  

૩૧/૧૨/૨૦૧૮ ૧/૨૦૬-ફી, ખયાદી ળેયી, નાનયુા.  

સાઉર્ વેસ્ટ 

૦૧/૧૨/૨૦૧૮ ફી-૧૫૩, રુૂોત્તભનગય, અરથાણગાભ.  

૦૭/૧૨/૨૦૧૮ ડી, ળીલારીંક એાર્ટ  & શ્રી એાર્ટટ , વાંસ્કાય ાકટ , અરથાણ ગાભ ાવે (ફે નમનુા). 

૦૮/૧૨/૨૦૧૮ ફી-૧૫૬, રુૂોત્તભનગય & ૨૪, ભનન ફાંગરો, અરથાણ ગાભ ાવે (ફે નમનુા). 

૧૦/૧૨/૨૦૧૮ 
૬૫, શદયઓભનગય, અરથાણ ગાભ & ફી, શ્રીદિષ્ના, અરથાણ યોડ (ફે નમનુા). 

૪૫, નાવ ગાભ, વીર્ીરાઇર્, નશયે ાવે. 

૧૨/૧૨/૨૦૧૮ ૫૩, વળલાાંગી વોવા., ભગદલ્રાગાભ ાવે. 

૧૩/૧૨/૨૦૧૮ ફી-૧૪૯, રુૂોત્તભનગય, અરથાણ ગાભ ાવે 

૧૫/૧૨/૨૦૧૮ ૬૦ & ૫૮, સરુૂચી વોવા., જભનાનગય યોડ (ફે નમનુા). 

૧૬/૧૨/૨૦૧૮ ાદકિગ, ગણેળપ્રવાદ એા.-એ, અઠલાગેર્. 

૧૭/૧૨/૨૦૧૮ ાકીંગ, યોમરલીરા એા., કોર્ક શાઉવ ાછ, ઘોડદોડ યોડ. 

૧૮/૧૨/૨૦૧૮ ગલટભેન્ર્ સ્ર્ાપ કલાર્વટ, આદળટ બલનની વાભે. 

૨૦/૧૨/૨૦૧૮ ગલટભેન્ર્ કલાર્વટ, અઠલાઝોન ાવે. 

૨૧/૧૨/૨૦૧૮ 
છગનબાઈની ચાર, બયથાણા. 

૫, યાધાનગય વોવા., અઠલાઝોન ાવે. 

૨૨/૧૨/૨૦૧૮ ૩૧-યીભર વાંકુર વોવા. & ૨૬-શ્રીદળટન ળેયી, જભનાનગય યોડ (ફે નમનુા). 

૨૪/૧૨/૨૦૧૮ વી-૩૨, ધયભ યો- શાઉવ, વીર્ીરાઇર્. 

૨૯/૧૨/૨૦૧૮ ૧૪૯, વર્જન વોવા., વયગભની વાભે. 

૩૧/૧૨/૨૦૧૮ ૮૫, આવળલાટદકુાંજ, અરથાણ ગાભ ાવે.  

સાઉર્ 

૦૧/૧૨/૨૦૧૮ 

યોર્રીલારા કાંાઉન્ડ & વળલધાયા ભાફટર , ઉધના. (ફે નમનુા).  

૨૦૦૦, દપર્નેળ કરફ & લાણીકાકા, પ્રભનુગય, ઉધના.(ફે નમનુા).  

૧૧૫ ની ફાજુભા, જી.આઈ. ડી.વી. ખર્ોદયા.  

૦૩/૧૨/૨૦૧૮ ૨૦૦૦, દપર્નેળ કરફ & એ-૧, વળલધાયા ભાફટર & લાણીકાકા, પ્રભનુગય, ઉધના.(ત્રણ નમનુા).  

૦૫/૧૨/૨૦૧૮ યોર્રીલારા કાંાઉન્ડ & ૨૦૦૦, દપર્નેળ કરફ & એ-૧, વળલધાયા ભાફટર , ઉધના. (ત્રણ નમનુા).  

૦૬/૧૨/૨૦૧૮ 
૨૦૦૦, દપર્નળે કરફ & યોર્રીલારા કાંાઉન્ડ &  વળલધાયા ભાફટર , ઉધના. (ત્રણ નમનુા).  

૧૯, ધયભનગય, ાાંડેવયા & લાણીકાકા, પ્રભનુગય, ઉધના.(ફે નમનુા).  

૦૮/૧૨/૨૦૧૮ 
યોર્રીલારા કાંાઉન્ડ & ૨૦૦૦, દપર્નેળ તરફ, ઉધના (ફે નમનુા). 
૨૦૦૦, દપર્નળે તરફ, યોર્રીલારા કાંાઉન્ડ & લાણીકાકા, પ્રભનુગય, ઉધના (ત્રણ નમનુા). 



૧૦/૧૨/૨૦૧૮ 
યોર્રીલારા કાંાઉન્ડ, ઉધના (ફે નમનુા). 
૨૦૦૦, દપર્નળે તરફ, યોર્રીલારા કાંાઉન્ડ & લાણીકાકા, પ્રભનુગય, ઉધના (ફ ેનમનુા). 

૧૭/૧૨/૨૦૧૮ 

૨૦૦૦, દપર્નળે કરફ &  વળલધાયા ભાફટર , ઉધના. (ફ ેનમનુા).  

૭૩, ખર્ોદયા જી. આઈ. ડી.વી. ખર્ોદયા.  

વાાંઈ ેરેવ, વલનમનગય & .૩૭૮, કૈરાળનગય, ઉધના. (ફે નમનુા).  

૧૦૦ & ૮૬, અરુણ ઉદમ વોવા., ફભયોરી યોડ (ફે નમનુા). 

૧૯૦, ૧૯૧ & ૫૩૨, કભટમોગી વલ.-૨, ફભયોરી યોડ (ત્રણ નમનુા). 

૧૮/૧૨/૨૦૧૮ 

વળલધાયા ભાફટર , ઉધના. 

૭૩, ખર્ોદયા જી. આઈ.ડી.વી., ખર્ોદયા. 

વાાંઈ ેરેવ, વલનમનગય & પે્રભજીની ચાર, ઉધના. (ફે નમનુા). 

૨૦/૧૨/૨૦૧૮ ૭૩, ખર્ોદયા જી. આઈ.ડી.વી., ખર્ોદયા. 

૨૧/૧૨/૨૦૧૮ ૭૦-વલનમનગય વોવા., ૧૧ & ૩૩-ગામત્રી વોવા.-૧ & એ/૧૦૩-ભીયાનગય, ઉધના (ચાય નમનુા). 

૨૨/૧૨/૨૦૧૮ ૭૦-વલનમનગય, જ્મોવત ાન વને્ર્ય-ગામત્રી-૧ & ૧-વલજ્માનગય-૧, ઉધના (ત્રણ નમનુા). 

૨૭/૧૨/૨૦૧૮ ૩૬, તન્ન ુગેવ એજન્વી, આલાવ ાવે, બેસ્તાન યોડ. 

સાઉર્ ઈસ્ટ 

૦૪/૧૨/૨૦૧૮ ૩૭૨, ગામત્રીનગય-૧, નલાગાભ. 

૦૭/૧૨/૨૦૧૮ 
૫, લફરીમાનગય-૧, નલાગાભ.  

૯૬, જમયાજનગય, નલાગાભ.  

૦૮/૧૨/૨૦૧૮ ૧૬૦ & ૧૩૨, સ્લક્સ્તકાકટ  & ૮, ગામત્રીનગય-૨, નલાગાભ (ત્રણ નમનુા). 

૦૯/૧૨/૨૦૧૮ ૨૭, અલધતુધાભ વોવા. & ૧૧, ૧૯, ળક્તતનગય & ૫૫, ગામત્રીનગય, ડુાંબાર (ત્રણ નમનુા).  

૧૦/૧૨/૨૦૧૮ ૪૪, ૪૨, ૧૭, ભીયાનગય-૨ & ૧૧૭, ૧૨૦, ાાંડેનગય દડિંડોરી (ાાંચ નમનુા). 

૧૧/૧૨/૨૦૧૮ ૭૬, ળાસ્ત્રી ચોક, લરિંફામત. 

૧૨/૧૨/૨૦૧૮ 
૧૩૯, નયોત્તભનગય & ૧, ગામત્રીનગય-૨, નલાગાભ (ફે નમનુા). 

૮૫, ગામત્રીનગય-૧ & ૧૮૦, દદકનગય, નલાગાભ (ફે નમનુા). 

૧૪/૧૨/૨૦૧૮ ડી/૯/૬, ડી-રે્નાભેન્ર્, ઉભયલાડા.  

૧૭/૧૨/૨૦૧૮ ૪, દુરટબનગય, નલાગાભ. 

૧૮/૧૨/૨૦૧૮ ૧૭ & ૬૧-ગામત્રીનગય-૧, ૧૮૦-દદકનગય, ૫-દુરટબનગય & ૨૫-ભોદી એસ્રે્ર્, નલાગાભ (ાાંચ નમનુા). 

૨૦/૧૨/૨૦૧૮ ૬૯, ખોડીમાયનગય, નલાગાભ. 

૨૧/૧૨/૨૦૧૮ 
૬૮, જુનુાં શતીલાવ, દડિંડોરી. 
૪૮, શ્રીનાથજીનગય & ૪૯, ઠાકોયનગય & ૧૩, નાયામણનગય, નલાગાભ (ત્રણ નમનુા).  

૨૩/૧૨/૨૦૧૮ ૧૨, પ્રતાનગય & ૭૭, િાાંવતનગય, ઉધનામાડટ યોડ (ફે નમનુા). 



૪૯, ઠાકોયનગય, નલાગાભ. 

૨૮/૧૨/૨૦૧૮ ૧૫૭ & ૧૪૧, ભશાપ્રભનુગય, વલે નાં.-૩/૧/૨, લરિંફામત (ફે નમનુા). 

૩૧/૧૨/૨૦૧૮ ૮૦ & ૮૬, અંફાજી ભશોલ્રો, ઉધનામાડટટ (ફે નમનુા). 
 


