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ઝોન 
અનફીટ સેમ્પની વવગત 

તારીખ સરનામાની વવગત 

નોર્ચ 

૦૧/૦૩/૨૦૧૯ 
૧૭, ળાાંવતનગય, ધનભોયા યોડ. 
૨૨, યાજીલનગય-૨ ઝુડટ્ટી, લેડયોડ ાંડોની ાછ & એ-૮૫, વાફયીનગય વોવા., ફુરલાડી યોડ (ફે નમનુા).  

૦૨/૦૩/૨૦૧૯ ફીમાદેલ ભાંદદય, ભાધલભાંદદય વોવા., ડબોરીગાભ યોડ. 

૦૩/૦૩/૨૦૧૯ ૧/૮૪, યાલર અદકરબાઈ, બ્રાહ્મણ પીય,ુ લી-યાજ ેરેવ ાછ, ફુરાડા ઝોન ાવે. 

૦૪/૦૩/૨૦૧૯ ૯૨ & ૧૧૫, વલજમનગય વોવા.-૨, યીરામન્વ સ્ભાર્ટ વાભે, લેડ યોડ. (ફે નમનુા) 

૦૫/૦૩/૨૦૧૯ 
૫૪૧ & ૫૪૩, નલી જી.આઇ.ડી.વી, ગજેયા યોડ (ફે નમનુા).  

એ-૨૧૨, સ્મવૃત વોવા., ગજેયા વકટર.  

૦૬/૦૩/૨૦૧૯ 
૫૩ & ૪૩, લચત્રકુર્ વોવા., ગોવલિંદજી શોર ાવે, કતાયગાભ (ફે નમનુા).  
૩૩૫-ફુરલાડી ઝુડટ્ટી, ૨૦-નશરેૂનગય લવાશત & એચ-૬, યીલયવ્યુાકટ વોવા., બયીભાતા યોડ (ત્રણ નમનુા). 

૦૭/૦૩/૨૦૧૯ 

૨૭ & ૫૯, કરાી વોવા., રક્ષ્ભીકાાંત આશ્રભ યોડ (ફે નમનુા).  

૫૪, ભશાવલયધાભ વલ.-૧, અભયોરી (ન્ય ુનોથટ ઝોન). 

દદકબાઈ જયીલારા, સમુરુ રે્મ્ો ડેો વાભે, ફડા ગણેળ ાછ. 

૦૮/૦૩/૨૦૧૯ 

૫૦-ફી, લચત્રકુર્ વોવા. & ૬-ફી, ગાંગા વોવા. વલ.-ફી, યાળી વકટર યોડ (ફે નમનુા). 

૧૨૪, વાંતોીકૃા વોવા., ફાાવીતાયાભ ચોક.  

૯, ૩૮ ગાા, લયીમાલ (ન્ય ુનોથટ ઝોન). 

ફી-૩૯, સ્નેશવાગય વોવા., ધનભોયા યોડ. 

૪૮૮, ૪૮૯, ૫૪૧ & ૫૪૯, નલી જી.આઈ.ડી.વી., ગજેયા વકટર ાવે (ચાય નમનુા). 

૦૯/૦૩/૨૦૧૯ 
વીતાયાભ કોમ્., ૧૨૦ & ૧૦૦, જે.કે.ી.નગય, વવિંગણોય યોડ (ત્રણ નમનુા). 

ફી/૪૮, લચત્રકુર્ વોવા., યાળી વકટર. 

૧૧/૦૩/૨૦૧૯ ૫૧, ૫૦ & ૪૮, લચત્રકુર્ વોવા., યાળી વકટર.કતાયગાભ. (ત્રણ નમનુા). 

૧૨/૦૩/૨૦૧૯ 

૧૭, યધલુીય ાકટ વોવા., ફાા વીતાયાભ ચોક. 

૧૩૩, વત્રબોલન નગય વોવા., લેડ યોડ. 

ફી-૯, બક્તતનગય વોવા., ધનભોયા ચાય યસ્તા. 
૯૨, ૧૪૪ & ૧૬૦-જી-૧, વલજમનગય વોવા. વલ.-૨, લેડ યોડ-યીરામન્વ સ્ભાર્ટ થી ાયવ ભાકેર્  (ત્રણ નમનુા).  

૧૪/૦૩/૨૦૧૯ ૧૭, આકાળગાંગા વોવા., યાળી વકટર યોડ. 

૧૫/૦૩/૨૦૧૯ ૭૭, ગોવલિંદનગય & ૭, યઘલુીયાકટ , ડબોરી ચાય યસ્તા (ફે નમનુા). 



૯, ાલટતીનગય વલ.-૨, રલરતા ચોકડી. 

૧૬/૦૩/૨૦૧૯ 
ફી-૯, બક્તતનગય વોવા., ધનભોયા ચાય યસ્તા, કતાયગાભ. 

૧૧૦, રક્ષ્ભી વોવા., નલી ઝોન ઓપીવ વાભે. 

૧૬/૦૩/૨૦૧૯ ૨, કેળલાકટ વોવા. ાંડોની વાભે, લેડ યોડ. 

૧૭/૦૩/૨૦૧૯ ૨૧ & ૩૦, નેશરુનગય ઝુડટ્ટી, શોડી ફાંગરા - મગુરીવયા યોડ. (ફે નમનુા). 

૧૮/૦૩/૨૦૧૯ 
ફી-૨૧, નાયામણનગય, ધનભોયા યોડ. 

૮૪, બ્રાહ્મણ પીય,ુ ફુરાડા યોડ. 

૧૯/૦૩/૨૦૧૯ 

ફી-૯, બક્તતનગય વોવા., ધનભોયા ચાય યસ્તા, કતાયગાભ. 

ફી-૯, બક્તતનગય વોવા., ધનભોયા ચાય યસ્તા, કતાયગાભ (ફે નમનુા). 

૬૯, વત્રબોલન, અખાંડ આનાંદ કોરેજ વાભે. 

૨૦૯, સ્મવૃત વોવા. ગજેયા વકટર ાવે.  

ાદકિંગ, વલજમબાઈ દેવાઈ, લરિંફાલચમા પીય,ુ (ફે નમનુા). 

૨૦/૦૩/૨૦૧૯ ૯, ાલટતી વોવા.-૨, ફાાવીતાયાભ ચોક. 

૨૨/૦૩/૨૦૧૯ 

ળગનુ એા., નલજીલન વોવા., ડબોરી ચાય યસ્તા. 

૫૮, વાંતોીકૃા વોવા., ફાા વીતાયાભ ચોક. 

ાકીંગ, વાયથી ચેમ્ફવટ, નાંદુડોળીની લાડી. 

૨૩/૦૩/૨૦૧૯ 
૧૯, આકાળગાંગા, યાળી વકટર યોડ. 

ાદકિગ, વાયથી ચેમ્ફવટ, નાંદુડોળીની લાડી, ગોર્ારાલાડી. 

૨૫/૦૩/૨૦૧૯ 

૪૩& ૪૬, નાંદનલન વોવા., ફાા વીતાયાભ ચોક (ફે નમનુા). 

૮૬, વાંતોીકૃા વોવા., ફાા વીતાયાભ ચોક. 

જી/૧૬૩, લરિંફાચીમા પીયુાં, શનભુાનજી ભાંદદય ાછ, કતાયગાભ 

૨૫, વનભાટણ ઈન્ડસ્રીમર, ફુરાડા-અશ્વનીકુભાય વાભે (ફે નમનુા). 

૨૬/૦૩/૨૦૧૯ ૧૨, ૧૪ & ૨, યઘનુ ાંદન વોવા., કાંતાયેશ્વય ભાંદદય ાવે (ત્રણ નમનુા).  

૨૭/૦૩/૨૦૧૯ 

૪, ળાાંવતલન વોવા.. ડબોરી ચાય યસ્તા થી ફાા વીતાયાભ ચોક.   

૫૮, વાંતોીકૃા વોવા. ડબોરી ચાય યસ્તા થી ફાા  વીતાયાભ ચોક.  
પ્રતાબાઇ ભાહ્યાલાંળી, ગેયેજલારા, કતાયગાભ દયલાજા, યાભજી ભાંદદય ફાજુભાાં (ફ ેનમનુા). 

૨૮/૦૩/૨૦૧૯ 

એ-૨૫, ૨૧ & ડી-૧, યભણનગય, ચીકુલાડી યોડ. (ત્રણ નમનુા). 

૧૮૦, ૧૮૧, ૧૮૫, ૧૭૪ & ૧૭૬, વાંત જરાયાભ વોવા., લડેયોડ, ાંડો વાભ ે(ાાંચ નમનુા). 

૨૨૫, રલરતાાકટ વોવા., કતાયગાભ, કાંતાયેશ્વય ભાંદદય ાવે. 

૨૯/૦૩/૨૦૧૯ 

૧૪, ૧૩, ૧૩ યઘનુાંદન વોવા., કાંતાયેશ્વય ભાંદદય ફાજુભાાં (ત્રણ નમનુા). 

૯૧, વલજમનગય-૨, દયરામન્વ સ્ભાર્ટ વાભે & ૯૦, યેરયાશત કોરોની, ગોતારલાડી (ફે નમનુા).  

જાશયેન, શવતલાવ, કતાયગાભ કાંતાયેશ્વય ભાંદદય યોડ.  

૧૦૯, ઉદમનગય વલ.-૨ & ૯૨, વલજમનગય વલ.-૨, લડે યોડ-ગોર્ારાલાડી (ફ ેનમનુા).  

૩૦/૦૩/૨૦૧૯ 

વી/૭૬, દયલયાકટ વોવા., વવિંગણોય કોઝલ ેયોડ. 

૭૨, શવતલાવ, ડબોરીગાભ. 

૨ & ૭, યધનુાંદન વોવા. કાંતાયેશ્વય ભાંદદય ની ફાજુભા. (ફ ેનમનુા). 

૬૬ & ૭૧, વાંત જરાયાભ વોવા. ાંડો વાભે, લેડ યોડ. (ફે નમનુા). 

૧૯૬, વશમોગ વોવા. & ૩૧, યીવ્ય ુાકટ , બયીભાતા યોડ. (ફે નમનુા). 

ઈસ્ટ 

૦૧/૦૩/૨૦૧૯ 
૨૩ & ૨૭, વનરકાંઠ વોવા. વલ.-૧, ફાંગ્રા ર્ાઇ, કાોદ્રા (ફે નમનુા).  

૪૫ & ૩૦, ગીયનાય વોવા., નાના લયાછા (ફે નમનુા).  

૦૨/૦૩/૨૦૧૯ ૧૮૩, કુફેયનગ,ય વીભાડા.  

૦૪/૦૩/૨૦૧૯ ૨૨, ૧૭, ૧૪ & ૨૧, ગીયનાય વોવા. નાના લયાછા. (ચાય નામનુા). 

૦૮/૦૩/૨૦૧૯ ૩૪, સ્લાભીનાયામણનગય વોવા. & ૩૫, ગીતાાંજરી રેોર ાં, કોશીનયુ યોડ (ફ ેનમનુા). 

૧૧/૦૩/૨૦૧૯ ૩૩, ભણીનગય વોવા. &  ૨૧૭, અળોકનગય ઝુડટ્ટી, એ.કે.યોડ (ફે નમનુા).  



ફી/૪૦૪, વળલ કોમ્રેક્ષ, તરુવીલાડી & ૩૦૧, શ્રીજી એાર્ટ , એ.કે.યોડ (ફે નમનુા).  

નલદ સ્ર્ીર સ્ર્ોય, ન્ય ુફયોડા વપ્રસ્રે્જ.  

૧૪/૦૩/૨૦૧૯ 
શયીઓભ કોમ્., ભોદી ભોશલ્રો & ૨૪/૩૫, અળોકનગય, એ.કે.યોડ (ફે નમનુા). 

૩૪, સ્લાભીનાયામણનગય, કોશીનયુ યોડ. 

૧૫/૦૩/૨૦૧૯ ૩૪, સ્લાભીનાયામણનગય, કોશીનયુ યોડ. 

૧૮/૦૩/૨૦૧૯ 
૩૪, સ્લાભીનાયામણનગય, કોશીનયુ યોડ. 

૨૧, કૈરાળધાભ વોવા., ચીકુલાડી-નાના લયાછા.  

૧૯/૦૩/૨૦૧૯ ૨૮, એકતાનગય, એ. કે. યોડ.  

૨૦/૦૩/૨૦૧૯ ૧૪૦, ઇન્દીયાનગય વોવા., દશયાફાગ યોડ. 

૨૨/૦૩/૨૦૧૯ ૧૮૭, દશમ્ભતનગય વોવા., દશયાફાગ. 

૨૫/૦૩/૨૦૧૯ ૧૨, યાભફાગ વોવા. & ૬૪, અળોકનગય, એ.કે.યોડ (ફે નમનુા). 

૨૬/૦૩/૨૦૧૯ ૯, બોજરયાભ વોવા., એ.કે.યોડ. 

૨૭/૦૩/૨૦૧૯ ૪૬, કૃષ્ણકુાંજ વોવા., નાના લયાછા. 

વેસ્ટ 

૦૧/૦૩/૨૦૧૯ ૧૬, ભૈત્રી વોવા., અડાજણ. 
૦૨/૦૩/૨૦૧૯ ૪, પ્રલેગ યો- શાઉવ, ર્ી.ી.-૩૧,૩૨, અડાજણ.  
૦૩/૦૩/૨૦૧૯ ૪૧, લાડીમાનગય વોવા., અડાજણ.  
૦૫/૦૩/૨૦૧૯ એ, દિસ્ર્ર એલન્ય ,ુ ારનયુ ગાભ.  
૦૬/૦૩/૨૦૧૯ ભીભ ફ્રેટ્વ, લચરો ભોશલ્રો & ૮/૧૦૩, ભોર્ી આભરીયુા, યાાંદેયગાભ (ફે નમનુા). 

૦૭/૦૩/૨૦૧૯ 

૧ & ૨૦ ભલુનેશ્વયી વોવા., એ-૫ & વી-૧, EWS આલાવ, શ્રીજીનગયી વોવા. ાછ, જશાાંગીયાફાદ (ચાય નમનુા). 

૨૫, યાજવાગય વોવા., જશાાંગીયાફાદ. 
૭૮, આનાંદનગય વોવા. (ગાા ર્ાઈ), યાભનગય યોડ. 

૦૮/૦૩/૨૦૧૯ ફી-૯, રુાઆલાવ યો- શાઉવ, અડાજણ.  

૦૯/૦૩/૨૦૧૯ 

એ-૨, ભશાલીય યો શાઉવ, શનીાકટ યોડ. 
૧૫૮ & ૧૪૭, જમ જરાયાભ વોવા. જશાાંગીયયુા. (ફે નમનુા). 
૩૭, ભધલુન વોવા. જશાાંગીયયુા.  

૧૦/૦૩/૨૦૧૯ ૩૩૬, દશદામતનગય વોવા., યાભનગય યોડ.  
૧૧/૦૩/૨૦૧૯ ડી-૯-૧૦, ઉભાાકટ વોવા., ર્ી.ી. ૩૧,૩૨ અડાજણ.  
૧૨/૦૩/૨૦૧૯ ૪૩, યાજદળટન વોવા., ઉગત યોડ.  

૧૪/૦૩/૨૦૧૯ 
ાકીંગ, યાજવાગય ફ્રેટ્વ-વી & ૫૩, યાજવાગય વોવા., જશાાંગીયાફાદ (ફ ેનમનુા). 
૫૧, યાજદળટન યો શાઉવ & એ/૪, EWS આલાવ, શ્રીજીનગયી ાછ, જશાાંગીયાફાદ (ફે નમનુા). 

૧૫/૦૩/૨૦૧૯ 
૩૦૦ & ૧૮૯, દદનદમા વોવા., ારનયુ યોડ (ફે નમનુા). 
૯૮, વનળાાંત વોવા., અડાજણ. 

૧૬/૦૩/૨૦૧૯ ૨૧, અંકુય વોવા., અડાજણ યોડ. 
૧૭/૦૩/૨૦૧૯ એ-૩૩, ખોડીમાયનગય વોવા., અડાજણ.  
૧૯/૦૩/૨૦૧૯ ાકીંગ, ભીભ ફ્રેટ્વ, લચરો ભોશલ્રો, યાાંદેયગાભ. 
૨૦/૦૩/૨૦૧૯ ૨, ઋતયુાજ યો-શાઉવ, ર્ી.ી. -૩૧, ૩૨,અડાજણ.  

૨૧/૦૩/૨૦૧૯ 
૬, કાંકુનગય વોવા., અડાજણગાભ. 
૩૦૩-૩૦૫, દશદામતનગય વોવા., યાભનગય & ૯/૧૦,૩ નાની આભરીયુા, યાાંદેય ગાભ (ફે નમનુા).  

૨૨/૦૩/૨૦૧૯ 
૧૯/૨૦, ાશ્વનાથ વોવા., ારનયુ. 
૩૦૩/૩૦૫, દશદામતનગય વોવા., યાભનગય. 

૨૫/૦૩/૨૦૧૯ ૪૫, યાંગઅલધતુ વોવા. વલ.-૨, યાભનગય યોડ & એ-૭૫, ગાંગાનગય વોવા., દાાંડી યોડ (ફે નમનુા). 

૨૬/૦૩/૨૦૧૯ ફી, આભુણ કોમ્રેક્ષ, ારનયુ યોડ. 
૨૭/૦૩/૨૦૧૯ ૭૫, ગણેળકૃા વોવા. ારનયુ યોડ. 
૨૮/૦૩/૨૦૧૯ ૧૯, વયસ્લતી વોવા., ઉગત યોડ. 
૨૯/૦૩/૨૦૧૯ ૪, અંકુય વોવા., અડાજણ. 



કુલો, બલાની ળાંકય ભશાદેલ ભાંદદય, ભોયાબાગ યોડ (ફે નમનુા). 
૨૨૦, દદનદમા વોવા. & ફી, દેલદળટન યેવીડેન્વી, ારનયુ યોડ ( ફે નમનુા). 

સેન્ટ્ર્ 

૦૯/૦૩/૨૦૧૯ ૯/૪૧૯, સ્ર્ોય ળેયી, લાડીપીમા. 

૧૫/૦૩/૨૦૧૯ ૧૨/૧૦૫, કાછીમાળેયી યાણી, તાલ.  

૨૧/૦૩/૨૦૧૯ 
૯/૧૦૮૭, નાની છીલાડ, લાડીપીમા. 

૭/૩૨૪૦, કાછીમાળેયી, વૈમદયુા.  

૨૨/૦૩/૨૦૧૯ 
૯/૯૩૧, કભરેળ એન્ર્યપ્રાઈઝ, અંફાજી યોડ. 

૫/૧૩૪૯, કજુગ ભોશલ્રો, શયીયુા. 

૨૯/૦૩/૨૦૧૬ ૫/૧૪૯૬, તયુાલા સ્રીર્, શયીયુા. 

સાઉર્ વેસ્ટ 

૦૨/૦૩/૨૦૧૯ અન્નણુાટ ર્ી વેન્ર્ય, બર્ાય ચાય યસ્તા ાવે. 

૦૫/૦૩/૨૦૧૯ અન્નણુાટ ર્ી વેન્ર્ય, બર્ાય ચાય યસ્તા ાવે. 

૦૭/૦૩/૨૦૧૯ ૩૫, નાંદનલન વોવા., જભનાનગય યોડ & ૨૮, શ્રીનાથ વોવા., અંફાનગય, ઉ.ભ.યોડ (ફે નમનુા). 

૦૯/૦૩/૨૦૧૯ 
૪૦, અંલફકા ઈન્ડસ્રીમર વોવા. વલ.-૨, ઉ.ભ.યોડ. 

૨૮, શ્રીનાથ વોવા., અંફાનગય, ઉ.ભ.યોડ. 

૧૨/૦૩/૨૦૧૯ ફી, ભેઘ ભલ્શાય એા. & અન્નણુાટ ર્ી વેન્ર્ય, બર્ાય ચાય યસ્તા ાવે (ફે નમનુા). 

૧૩/૦૩/૨૦૧૯ 
એ-૩૦, ભશાદેલનગય, જુના બર્ાય. 

એન, ભેઘ ભલ્શાય એા., બર્ાય ચાય યસ્તા ાવે. 

૧૫/૦૩/૨૦૧૯ 
૨૩, આદળટ છાતલગટ, અઠલા ઝોન ાવે. 

૩૨, શ્રીનાથ વોવા., અંફાનગય, ઉ.ભ.યોડ. 

૧૬/૦૩/૨૦૧૯ ૫૭, સરુૂચી વોવા., જભનાનગય યોડ & ૭, વળલળક્તત ળેયી, ઉભયાલનગય (ફે નમનુા). 

૧૮/૦૩/૨૦૧૯ 
૪, ભેધ ભલ્શાય યો શાઉવ, બર્ાય ચાય યસ્તા ાવે. 

૫, સ્લાભીનગય વોવા., શોભીમોેથીક કોરેજ ાવે. 

૨૩/૦૩/૨૦૧૯ ાકીંગ, ણૂીભા ફ્રેટ્વ, વાાંઈ આવળ વોવા., વીર્ીરાઈર્ યોડ. 

૨૯/૦૩/૨૦૧૯ 
૩૨, શ્રીનાથ વોવા., ૨૧૨, વોભનાથ વોવા. & વી/૭૫, વળલકૃા વોવા., અંફાનગય, ઉ.ભ.યોડ (ત્રણ નમનુા). 

૩૪, થ્થયલાી ળેયી, અંફાનગય યોડ. 

૩૦/૦૩/૨૦૧૯ ૩૫, નાંદનલન વોવા., જભનાનગય ાવે. 

સાઉર્ 

૦૧/૦૩/૨૦૧૯ 
૬૫, વલષ્ણનુગય-૨ & ૪૪, વલષ્ણનુગય-૧, ઉધના (ફે નમનુા). 
૧૪, શ્રીયાભનગય, ાાંડેવયા & ૭૩૪, જી.આઈ.ડી.વી., ખર્ોદયા (ફે નમનુા). 

૦૪/૦૩/૨૦૧૯ 
૬૫, વલષ્ણનુગય-૨, ઉધના. & ૧૪, શ્રીયાભનગય, ાાંડેવયા. (ફે નમનુા). 
૧૩૫ & ૧૩૪, ખર્ોદયા જી.આઈ.ડી.વી., ખર્ોદયા (ફે નમનુા). 

૦૫/૦૩/૨૦૧૯ 

૨૩૦ & ૨૩૦. ીલ્વ ફેંકની ગરી, ખર્ોદયા. (ફે નમનુા). 
૧૩૪ & ૧૩૫, ખર્ોદયા જી.આઈ.ડી.વી., ખર્ોદયા (ફે નમનુા). 
૬૫, વલષ્ણનુગય-૨, ઉધના. 

૦૬/૦૩/૨૦૧૯ 
૬૫, વલષ્ણનુગય-૨, ઉધના & ૧૫, શ્રીયાભનગય, ાાંડેવયા (ફે નમનુા). 
૧૩૬, ખર્ોદયા જી.આઈ.ડી.વી., ખર્ોદયા.  

૦૭/૦૩/૨૦૧૯ 
૬૫, વલષ્ણનુગય-૨, ઉધના & ૧૫, શ્રીયાભનગય, ાાંડેવયા (ફે નમનુા). 
૨૩૦, ીલ્વ ફેંકની ગરી, ખર્ોદયા. 

૦૮/૦૩/૨૦૧૯ ચામુાંડા ર્ી-વેન્ર્ય, નલયાંગ ઇન્ડ., ખર્ોદયા. 
૦૯/૦૩/૨૦૧૯ ૬૫, વલષ્ણનુગય-૨, ઉધના. 
૧૧/૦૩/૨૦૧૯ ૬૫, વલષ્ણનુગય-૨, ઉધના. 
૨૫/૦૩/૨૦૧૯ ૯૫, ૧૪૩ & ૫૮- ઓભવાાંઈનગય, ઉધના (ત્રણ નમનુા). 

૨૭/૦૩/૨૦૧૯ 

૧૧૧ & ૯૫, ઓભ વાાંઈનગય, ઉધના. (ફે નમનુા). 
લાણીબાઈ, પ્રભનુગય, ઉધના.  
ફીવી-૧૩-૧, ળક્તત ર્ાલય-એ, ઉધના બેસ્તાન યોડ.  

૨૮/૦૩/૨૦૧૯ ૧૧૧, ઓભ વાાંઈનગય & ૩૬, વલજમનગય, ઉધના. (ફે નમનુા). 



૨૯/૦૩/૨૦૧૯ ૨૬૩, શગેડેલાડ લવાશત-૩, ૧૧૨, ઓભવાાંઈનગય & ૩૬, વલજમનગય, ઉધના (ત્રણ નમનુા). 

૩૦/૦૩/૨૦૧૯ ૧૦૦, યણછોડનગય & ૧૨૪, યાભકુર્ીય, ઉધના યોડ (ફે નમનુા). 

સાઉર્ ઈસ્ટ 

૦૧/૦૩/૨૦૧૯ 
૫૮ & ૮૦, રૂસ્તભાકટ , લરિંફામત (ફે નમનુા). 

૯૦, રૂસ્તભાકટ , લરિંફામત. 

૦૨/૦૩/૨૦૧૯ ૩૮૨, ચેતનનગય, ડીંડોરી.  

૦૪/૦૩/૨૦૧૯ ૧૭૫, યાભદેલનગય, નલાગાભ  

૦૬/૦૩/૨૦૧૯ ૬૦, રૂવાગય યો-શાઉવ, લટત ગાભ.  

૧૨/૦૩/૨૦૧૯ 
૧૦૨, આંફેડકયનગય, આંજણા. 

૭૨ & ૧૦૪, ઉવભમાનગય-૨, નલાગાભ (ફે નમનુા). 

૧૫/૦૩/૨૦૧૯ ૨૮, ઈદગાશ યોડ, લરિંફામત. 

૧૯/૦૩/૨૦૧૯ ૬૭ & ૯૧, આક્સ્તકનગય-૩, યલતગાભ. (ફે નમનુા). 

૨૨/૦૩/૨૦૧૯ ૭૧, સબુાનગય, લરિંફામત. 

૨૭/૦૩/૨૦૧૯ ૩, ઈચ્છાફાનગય વોવા. & ૧૯૮, ગોવલિંદનગય, ઉધનામાડટ - લરિંફામત યોડ. (ફે નમનુા). 

૨૮/૦૩/૨૦૧૯ ૨૦ & ૪૫, કલ્માણ ઈન્ડ. આંજણા. (ફે નમનુા). 
 


