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ઝોન 
અનફીટ સેમ્પની વવગત 

તારીખ સરનામાની વવગત 

નોર્થ 

૦૨/૦૮/૨૦૧૯ 
૩, ૯, ૧૫ & ૨૪, અમતૃનગય, ધનભોયા ચાય યસ્તા (ચાય નમનુા). 
૩૪૦, ૩૮૬, ૩૫૮-રક્ષ્ભીનગય & ૪૨૬-આનાંદાકટ , અખાંડ આનાંદ કોરજે વાભ ે(ચાય નમનુા). 

૦૩/૦૮/૨૦૧૯ 

૪૬૫, ૫૧૭, ૪૯૩ & ૪૨૧, નલી જી. આઈ. ડી. વી.. ગજેયા સ્કુર ાવે. (ચાય  નમનુા). 

૩, ૮ & ૧૨, ાયેખલાડી, કાાંવાનગય વાભે. (ત્રણ નમનુા). 

૨૪, વનકેતન વોવા. કાાંવાનગય વાભે.  
૪૩, રરીતાાકટ વોવા. & ૪૧, વત્મ વાાંઈ વોવા. કાંતેશ્વય ભશાદેલ ભાંદદય ાવે. (ફે નમનુા). 

યેળ એા. કશાન પીય ,ુ કતાયગાભ ગાભત.  
૨૫, શ્રીજીાકટ વોવા. & એ-૧૦, ભરુાબાઈ દેવાઈ ાકટ વોવા. યાળી વકટર યોડ. (ફ ેનમનુા).  

૦૫/૦૮/૨૦૧૯ વી/૪૧, સ્નેશવાગય વોવા., ધનભોયા યોડ. 

૦૭/૦૮/૨૦૧૯ 
ઈ-૧-એ, ભગનનગય વલ-૨, ધનભોયા યોડ. 

૯, ધયભનગય & ૩, ૧૪, અમતૃનગય, ધનભોયા યોડ. (ત્રણ નમનુા). 

૦૮/૦૮/૨૦૧૯ 

૩૪, વ ૃાંદાલન વોવા., ડબોરી. 

૬, ગોીનાથ વોવા., શયીઓભ વભર વાભે. 

ફી/૧૫, યાભેશ્વય ઈન્ડસ્રીમર, ાંડો ાછ, લેડ યોડ. 

૦૯/૦૮/૨૦૧૯ 
૪૦૧, અંજરી લ્વ, અલ્કાયુી & ૨૩, ગોીનાથ વોવા., શદયઓભ ભીર વાભ ે(ફે નમનુા). 

૮૦, ાયવ વોવા., ાયવ ભાકેરૅ્ ાવે.  

૧૧/૦૮/૨૦૧૯ એ-૧૧, ઈશ્વયનગય વોવા., વવિંગણોય ચાય યસ્તા, લેડ યોડ. 

૧૨/૦૮/૨૦૧૯ 

૩, અમતૃનગય & વયદાય કોમ્રેક્ષ, ધનભોયા યોડ (ફે નમનુા). 

૯, ધયભનગય, ધનભોયા યોડ. 

૧૪, તાી ઈન્ડસ્રીમર, લેડ યોડ. 

૧૩/૦૮/૨૦૧૯ 

ઈ-૧-એ, ભગનનગય વલ.-૨, ધનભોયા યોડ. 
જી/૨૮-યીલય વ્ય ુાકટ વોવા., ફુરલાડી-બયીભાતા યોડ & ળોીંગ/૧૫-ાંડો, લેડદયલાજા (ફે નમનુા). 

૧૭, કેળલાકટ વોવા., લેડદયલાજા યોડ, ાંડો. 

૩, જેયાભ ભોયાની લાડી, કતાયગાભ શલે્થ વેન્ર્ય ાવે. 

એ-૬૬, કુફેયનગય વોવા.-૧, કતાયગાભ દયલાજા. 

૧૪/૦૮/૨૦૧૯ ૨૮૨-અંલફકાનગય વોવા., કતાયગાભ શલે્થ વેન્ર્ય યોડ & ળોીંગ/૧૫-ાંડો, લેડ યોડ (ફે નમનુા). 



૧૫/૦૮/૨૦૧૯ 
ાદકિગ ધનભોયા કોમ્રેક્ષ-ફી, ધનભોયા ચાય યસ્તા, કતાયગાભ.  

૬૫, નાંદનલન વોવા., ફાાવીતાયાભ ચોક, કતાયગાભ.  

૧૭/૦૮/૨૦૧૯ ૨૩, ાલટતીનગય વોવા., ફાાવીતાયાભ ચોક. 

૧૯/૦૮/૨૦૧૯ 
૮૩, વલશ્રાભનગય, અખાંડ આનાંદ કોરેજની વાભે, લેડ યોડ. 

૪૭-શ્રધ્ધા વોવા. & ાકીંગ-દદવ્મજ્મોત ફ્રરે્-ફી, સમુરુ ડેયી યોડ, કતાયગાભ (ફ ેનમનુા). 

૨૦/૦૮/૨૦૧૯ 

૧૨૮, વયદાયનગય વોવા. & ૨૧, ફારાજીનગય વોવા. ડબોરી ભઈેન યોડ (ફે નમનુા). 

૭૬, રરીતાાકટ વોવા., રરીતા ચોકડીથી યાળી વકટર યોડ. 

૧૧૫, યાભનગય વોવા., રરીતા ચોકડીથી યાળી વકટર યોડ. 

૨૧/૦૮/૨૦૧૯ ૫૧, વત્મનગય, વીંગણોય યોડ. 

૨૨/૦૮/૨૦૧૯ 
ફજયાંગ ઓર્ો ગેયેજ, વલશાય વલ.-૨, લાીનાથ ચોક યોડ. 

૩, ાયેખલાડી, રે્ર ઈન્ડસ્રીમર, સમુરુ ડેયી યોડ. 

૨૩/૦૮/૨૦૧૯ ૫૨, શતીલાવ, ભોર્ીલેડ. 

૨૭/૦૮/૨૦૧૯ 
વી/૧૭૦, ૧૭૪, વી/૧૭૦ & ૧૪૧, અંલફકાનગય વલ.-૨, ફાાશ્રભ યોડ (ચાય નમનુા). 

એભ/૯-યીલયવ્ય ુવોવા., & ૨૦૫, ૧૯૮ - ફુરલાડી, બયીભાતા યોડ (ત્રણ નમનુા). 

૨૮/૦૮/૨૦૧૯ 
એભ/૯, યીલયવ્ય ુવોવા., ફુરલાડી. 

૧૯૮, ફુરલાડી ઝુડટ્ટી, ફુરલાડી બયીભાતા યોડ. 

૨૯/૦૮/૨૦૧૯ ૯, યાભજીનગય વોવા., ાંડો વાભે, લેડ યોડ. 

૩૧/૦૮/૨૦૧૯ 

એ-૨, ભણીનગય & ૧૭, દાનગીગેલ વોવા. ધનભોયા વાભે. (ફે નમનુા). 
૬૦, વલશ્વકભાટ વોવા., ફી-૨૬, ગામત્રી યીલાય -૨, વોવા.  ધનભોયા વાભ.ે (ફ ેનમનુા). 

૫૧, ગૌયલાકટ વોવા.  ધનભોયા વાભે. 

ઈસ્ટ 

૦૩/૦૮/૨૦૧૯ 
ાદકિંગ, ભારૂવત કોમ્રેક્ષ, એ. કે. યોડ. 

૫૬, એકતાનગય, એ. કે. યોડ.  

૦૫/૦૮/૨૦૧૯ 
૩૨/૬૦/૩૫, ભાીની લાડી, એ.કે.યોડ. 

ાકીંગ-ભારૂતી કોમ્. & ૯-ધવભિષ્ઠા ાકટ , એ.કે.યોડ (ફે નમનુા). 

૦૭/૦૮/૨૦૧૯ 
૨૮-ગરુૂનગય, લયાછા યોડ & એ/૭-વાાંઈનાથ વોવા., કાોદ્રા યોડ (ફે નમનુા). 

૨૩, શાંવ વોવા., એર.એચ.યોડ. 

૦૮/૦૮/૨૦૧૯ ૧૩૪, ળાાંવતવનકેતન વોવા., વીભાડા. 

૧૦/૦૮/૨૦૧૯ ૧૬૦, યીભર વોવા. કયાંજ યોડ.  

૧૧/૦૮/૨૦૧૯ 
૨૦, ફારકૃષ્ણ વોવા., ણુા. 

ફી- ૧૯, સ્લસ્તીક ાકટ , રાંફે શનભુાન યોડ. 

૧૪/૦૮/૨૦૧૯ 
૨૩૯ & ૨૫૬, વયીતાવલશાય વોવા., ણૂા (ફે નમનુા). 

ડી/૧૧-ગાંગેશ્વયી, લયાછા યોડ & એ/ફી-૧૨૮-યાભફાગ વોવા., કાોદ્રા યોડ (ફે નમનુા). 

૧૬/૦૮/૨૦૧૯ ૧૩૪, ૧૦૬, ળાાંવતવનકેતન & ૨૫૭, ૨૧૮, ધભટયાજ વોવા. વીભાડા (ચાય નમનુા).  

૧૭/૦૮/૨૦૧૯ 

૮-ફજયાંગનગય વોવા. & ૩-દિષ્ણાનગય વોવા., ણુા (ફે નમનુા). 

૪૪, અંકુય વોવા. & ૧૧, શભેાાંશુાકટ , અંકુય ચોકડી યોડ (ફે નમનુા). 

૨૯૯, ૩૫૫, શ્રીનાથજી વોવા. & ૧, ૨૦, સમુટલ ાંદન વોવા. ણુા (ચાય નમનુા).  

૧૯/૦૮/૨૦૧૯ ફી/૭૨ & એ/૭૧-લૂી વોવા. & ૧૯-ઈન્દીયાનગય વોવા., લલ્રબાચામટ યોડ (ત્રણ નમનુા). 

૨૧/૦૮/૨૦૧૯ 
૧૩૩-વલિભનગય વોવા.-૨ & ૬૦-નેતરદેાકટ વોવા., ણુા (ફે નમનુા). 
૧૧-શયીળનગય, લયાછા યોડ & ૧૧, ફ્રેર્-૩, ફોમ્ફે કોરોની, જનતાનગય, કાોદ્રા યોડ (ફે નમનુા). 

૨૨/૦૮/૨૦૧૯ ૪૪, એક્તાનગય, એ.કે.યોડ. 

૨૩/૦૮/૨૦૧૯ ૩૬૧ & ૩૬૨, નાંદનલન વોવા., ણુા (ફે નમનુા).  

૨૬/૦૮/૨૦૧૯ ૮, ભાધલાકટ ઇન્ડસ્રીમર કાંની , કાોદ્રા યોડ. 

૨૭/૦૮/૨૦૧૯ ૩૫, ધભટજીલન વોવા., લયાછા યોડ. 

૨૮/૦૮/૨૦૧૯ ૧૩૮, ળક્ક્તવલજમ વોવા. & ૪૮, દિષ્ણાનગયલવાશત, નાના લયાછા-કાોદ્રા યોડ (ફ ેનમનુા).  



૩૦/૦૮/૨૦૧૯ ૭૩, ભશાલીયનગય, નાના લયાછા.  

૩૧/૦૮/૨૦૧૯ 
૭૮, યીભર વોવા. કયાંજ યોડ.  

૫૭૯, લાટ વોવા. કયાંજ યોડ.  

વેસ્ટ 

૦૩/૦૮/૨૦૧૯ ૨૭૭ & ૨૪૯, દશદામતનગય, યાભનગય યોડ. (ફે નમનુા). 

૦૫/૦૮/૨૦૧૯ 
એ-૬, ઇ.ડફલ્ય.ુએવ આલાવ, ઉગત. 

૯/૫૧-ફી, લચરો ભોશલ્રો, યાાંદેયગાભ. 

૦૮/૦૮/૨૦૧૯ ૧૮, જરાયાભ યો-શાઉવ, ગાંગેશ્વય ભશાદેલ યોડ, અડાજણ. 

૦૯/૦૮/૨૦૧૯ 
૩૩-શ્રી વાાંઈફાફા શ્રધ્ધાનગય વોવા.  & ૬-ગીયીયાજ વોવા.-૧, ન્ય ુયાાંદેય યોડ (ફ ેનમનુા). 

ફી-૨, ભશારક્ષ્ભી આકેડ, અડાજણ. 

૦૯/૦૮/૨૦૧૯ ફી-૬૫ ઇચ્છાનગય વોવા. જશાાંગીયાયુા. 

૧૦/૦૮/૨૦૧૯ 
ફી-૨૧૧ &  ફી-૧૫૪, ગાંગાનગય વોવા.-ફી દાાંડી યોડ, (ફે નમનુા). 

એ-૮૩, એ-૯૭ & એ-૫૯, ગાંગાનગય વોવા.- એ, દાાંડી યોડ. (ત્રણ નમનુા). 

૧૧/૦૮/૨૦૧૯ ાકીંગ, ભોઢેશ્વયી કોમ્રેક્ષ, ર્ી.ી-૩૧,૩૨-અડાજણ. 

૧૨/૦૮/૨૦૧૯ ૧૪૪, દદભારા વોવા., યાભનગય. 

૧૬/૦૮/૨૦૧૯ ૩૫-૩, ૩, ૧૧,  યાધાસ્લાભી વોવા. & એ-૨, એ-૩૯, એ-૪૭, ડાશીભાનગય વોવા., દાાંડી યોડ (છ નમનુા).  

૧૮/૦૮/૨૦૧૯ ૧૩, વાાંઇવલશાય યો- શાઉવ, ર્ી.ી-૩૧,૩૨-અડાજણ. 

૧૯/૦૮/૨૦૧૯ ૩-યાધાસ્લાભી વોવા. & એ/૨, એ/૪૭-ડાશીભાનગય વોવા., દાાંડી યોડ (ત્રણ નમનુા). 

૨૨/૦૮/૨૦૧૯ ૧૧૦, વલશ્વકભાટ વોવા., યાભનગય. 

૨૬/૦૮/૨૦૧૯ 
વી-૫, ગ્રીનાકટ વોવા., અડાજણ યોડ. 

૨/૨૮૦, ખાડી પીમા, યાાંદેય. 

૨૮/૦૮/૨૦૧૯ ૮/૯૧, ભોર્ી આભરીયુા, યાાંદેયગાભ. 

૩૦/૦૮/૨૦૧૯ 
૧૯૩-કૃષ્ણાકુાંજ વોવા. & ૧૨-બાગ્મોદમ વોવા., ારનયુ યોડ (ફે નમનુા). 

૯૮, ગજુયાત શાઉવીંગ ફોડટ , યાભનગય યોડ.  

૩૧/૦૮/૨૦૧૯ ાદકિંગ, લચન્ભમ એા.-ફી, અડાજણ. 

સેન્ટ્ર્ 

૦૧/૦૮/૨૦૧૯ 

૧/૩૦૮૪, પ્રગતી ભાંડની ફાજુભાાં. ફડેખાાં ચકરા.  

૭/૮૩૯ & ૭/૮૩૦, નયૂી ભોશલ્રો, યાભયુા (ફે નમનુા). 

૧૧/૧૭૮૫ & ૧૧/૧૭૮૦, ભાછરીીઠ ચાય યસ્તા (ફે નમનુા). 

૦૩/૦૮/૨૦૧૯ 

૧/૧૯૯૩, જભરૂખગરી, નાનયુા.  

૧/૩૦૮૪, ખારીલાડ, ફડેખા ચકરા.  

ભસ્જીદ, મવુીફતયુા. ધાસ્તીયુા.  

૦૫/૦૮/૨૦૧૯ ૭/૨૧૭૪-છડાઓર, ૭/૨૨૯૪/કે-દુધાયા ળેયી & ૭/૭૭૧-અખાડા ભોશલ્રો, યાભયુા (ત્રણ નમનુા). 

૦૬/૦૮/૨૦૧૯ 
૧/૩૬૧૧, દઢિંગરી પીમા, ફડેખાાં ચકરા.  

૫/૮૭૩, ઘીમા ળેયી, ભશીધયયુા. 

૦૭/૦૮/૨૦૧૯ 

૨/૧૩૭૦, શનભુાન ળેયી, વગયાભયુા.  

૨/૩૭૫, ઘાંર્ી ળેયી, રૂસ્તભયુા.  

૬/૧૮૯૨-ફરી ળેયી, ભશીધયયુા & ૧૨/૧૭૪૮-ભઠીમા પીયુાં, ળાશોય (ફે નમનુા). 

૬/૧૮૫૭, ફરી ળેયી, ભશીધયયુા. 

૧૦/૦૮/૨૦૧૯ ૭/૨૩૨૯ & ૭/૨૩૦૦, દુધાયા ળેયી, યાભયુા. (ફે નમનુા). 

૧૨/૦૮/૨૦૧૯ ૭/૨૩૦૦, દુધાયા ળેયી, યાભયુા. 

૧૪/૦૮/૨૦૧૯ 

૭/૩૦૫૪, નાનલારા ગરી, ધાસ્તીયુા. 

૫/૧૫૪૦-શવનજીનો રે્કયો & ૫/૧૪૦૧-ગુાંફજલાી ભસ્જીદ ાવે, શયીયુા (ફ ેનમનુા). 

૫/૧૫૮૬, રીભડા ળયેી, શયીયુા. 

૧૫/૦૮/૨૦૧૯ ૧/૧૫૮૩, નલો ભશોલ્રો, નાનયુા. 

૧૭/૦૮/૨૦૧૯ ૧૧/૨૧૯૩ & ૧૧/૨૧૯૯, કોીલાડ, રૂસ્તભયુા (ફે નમનુા).  



૧૯/૦૮/૨૦૧૯ 
૧૨/૧૯૦૬-વૈમદલાડા યોડ & ૧૨/૨૦૦૮-ર્ારીની ચાર, વૈમદલાડા (ફે નમનુા). 

૫/૧૭૩૫/એ-તયુાલા ભોશલ્રો & ૫/૧૫૫૫-રીભડા ળેયી, શયીયુા (ફે નમનુા). 

૨૦/૦૮/૨૦૧૯ ૧૨/૬૫૧-ખાર્કીલાડ, યાણીતાલ & ૫/૧૭૯૯-તયુાલા ભોશલ્રો, શયીયુા (ફે નમનુા). 

૨૧/૦૮/૨૦૧૯ ૧૨/૬૫૪, ખાર્કીલાડ, યાણીતાલ. 

૨૭/૦૮/૨૦૧૯ 
૩/૭૨૫, કયલા યોડ, નલાયુા. 

૬/૧૪૦૯-કાભનાથ ભશાદેલ યોડ & ૬/૨૦૫૧-બોજાબાઈ ળેયી, ભશીધયયુા (ફે નમનુા). 

૨૮/૦૮/૨૦૧૯ 
૨/૩૧૯૫, જુની ભશાલીય શોક્સ્ર્ર યોડ, વગયાભયુા. 

૨/૨૦૧૩, ખાયલા ભશોલ્રો, રૂદયયુા. 

૨૯/૦૮/૨૦૧૯ ૧૨/૧૯૭૪-ોરીવ ગેર્ની ાછ, લયીમાલી ફજાય & ૧૧/૨૨૪૬-ખજુયા લાડી, ધાસ્તીયુા (ફે નમનુા). 

૩૦/૦૮/૨૦૧૯ ૧૨/૨૬૯૫, ફીફીની લાડી, ળાશોય.  

૩૧/૦૮/૨૦૧૯ 

૯/૪૦૧, સ્ર્ોય ળેયી, લાડીપીમા. 

૧૧/૩૫૨, ાંડોની ો, નાાંણાલર્.  

૬/૨૧૩૨, રીંબ ુળેયી, ભશીધયયુા.  

૬/૧૫૯૧ ૈકી, કુાંબાય ળેયી, ભશીધયયુા.  

સાઉર્ વેસ્ટ 

૦૨/૦૮/૨૦૧૯ 
ફી-૧ & ફી-૨૨, યાજરક્ષ્ભી ફાંગરો, નાવગાભ (ફે નમનુા). 

એ, આળીલાટદ એન્કરેલ, બીભયાડ કેનાર યોડ.  

૦૫/૦૮/૨૦૧૯ 
શ્રીથ એા. & શ્રીધય એા. ઘોડ દોડ યોડ. (ફે નમનુા). 

વાંજમબાઈ ઉભેદ, રે્કયી પીય,ુ આઝાદનગય યોડ. 

૦૬/૦૮/૨૦૧૯ 

૩૮ & ૨૮, ભશવેાણા ભશોલ્રો, જુના બર્ાય, આઝાદનગય યોડ. (ફે નમનુા). 

૧૯, યવલયાજ વોવા. ન્ય ુવીર્ીરાઈર્ યોડ.   

૧૨ & ૧૩, લૈળારી ફાંગરા, નાવગાભ ાવે. ( ફે નમનુા). 

૬૮, શયીઓભનગય, રૂાંઠ ભગદલ્રા ગાભ ાવે.  

૦૮/૦૮/૨૦૧૯ 
૧૦, શ્રી યાંગકૃા વોવા., બર્ાય યોડ. 

૧૪, યવલયાજ વોવા., ન્ય ુવીર્ીરાઈર્ યોડ. 

૧૨/૦૮/૨૦૧૯ ૧૨, ભાંગરભાકટ વોવા., જભનાનગય યોડ. 

૧૪/૦૮/૨૦૧૯ ફી/૧૨, ભાંગરભાકટ , જભનાનગય યોડ. 

૧૫/૦૮/૨૦૧૯ ાદકિગ, ગણેળપ્રવાદ એાર્ટ-ફી, અઠલાગેર્. 

૧૯/૦૮/૨૦૧૯ ફી-૧૨, ભાંગરભાકટ વોવા., જભનાનગય યોડ. 

૨૧/૦૮/૨૦૧૯ ૧૦, શ્રી યાંગકૃા વોવા., જભનાનગય યોડ. 

૨૨/૦૮/૨૦૧૯ ાદકિંગ, ભધયુભ એા., બર્ાય યોડ. 

૨૪/૦૮/૨૦૧૯ છગનબાઈની ચારભાાંથી, બયથાણા.  

૨૬/૦૮/૨૦૧૯ ૩૨, નાંદનલન વોવા., જભનાનગય ાવે. 

૨૮/૦૮/૨૦૧૯ 
એ-૩૦, યવલદળટન વોવા., બર્ાય ચાય યસ્તા ાવે. 

ફી-૨૨, યવલદળટન વોવા., બર્ાય ચાય યસ્તા ાવે. 

૩૧/૦૮/૨૦૧૯ 
ફી/૧-સ્લાભી ગણુાાંતીતનગય & એ/૧૨-વલદ્યાવલશાય વોવા.-ઉભયાલનગય, બર્ાય યોડ (ફે નમનુા). 

૨, શ્રી યાંગકૃા વોવા., ઉભયાલનગય, બર્ાય યોડ. 

સાઉર્ 

૦૧/૦૮/૨૦૧૯ ૪૭ & ૩૩, ફયકત ાકટ , ઉન. (ફે નમનુા). 

૦૩/૦૮/૨૦૧૯ 

૨૮, વાાંઈફાફાનગય, ફભયોરી યોડ. 

૧૨૪-૨૫, ગોારનગય, ફભયોરી યોડ. 

૪૬૬ & ૪૪૮, કભટમોગી -૨, ફભયોરી યોડ. (ફે નમનુા). 

૦૫/૦૮/૨૦૧૯ ૧૯, ઠાકોયાકટ વોવા. વાઉથ ઝોન ાવે.  

૧૦/૦૮/૨૦૧૯ ૧-વોમલખયલા કોમ્., ૭૪, ૯૯-ળોમેફનગય, ૩, ૨૧-ઉળાભાનગય & ૧-ભોતીાકટ , ઊન (છ નમનુા). 

૧૩/૦૮/૨૦૧૯ ૨, આનાંદ ઈન્ડ., ખર્ોદયા. 

૧૯/૦૮/૨૦૧૯ ૬૫, શ્રીયાભનગય, ફભયોરી યોડ. 



૨૦/૦૮/૨૦૧૯ 
૪૨, વાાંઈ વભટણ વોવા., ઉધના. 

ફી/૯ & ફી/૧૫, બેસ્તાન આલાવ (ફે નમનુા). 

૨૧/૦૮/૨૦૧૯ 
૨, વત્મનાયામણનગય, ફભયોરી યોડ. 

૧૨૨, ગોારનગય, ફભયોરી યોડ. 

૨૩/૦૮/૨૦૧૯ 
૫૪૩ & ૫૩૮ વોનર વોવા., ઉધના (ફે નમનુા). 

વળલધાયા ભાફટર-રક્ષ્ભીનગય & બ્લ ુસ્કામ લફલ્ડીંગ, ઉધના (ફે નમનુા). 

૨૭/૦૮/૨૦૧૯ ૭૮, લફવવભલ્રાનગય, ઉન. 

૩૦/૦૮/૨૦૧૯ ૩૫૩, આવળનગય, ફભયોરી યોડ.  

૩૧/૦૮/૨૦૧૯ 
૭, દશયાચાંદ ઈન્ડ. વોવા., ઉધના. 

૧૯૦, નેભનગય, ફભયોરી યોડ.  

સાઉર્ ઈસ્ટ 

૦૧/૦૮/૨૦૧૯ 
૪૨ & ૪૫, વયસ્લવતનગય, ડીંડોરી. (ફે નમનુા). 

૮૦, યત્નપ્રબા વોવા., લટતગાભ. 

૦૨/૦૮/૨૦૧૯ ફી/૫૧-ષુ્ાનગય, બાઠેના & ૨૩૮-આંફેડકયનગય, આંજણા (ફે નમનુા). 

૦૩/૦૮/૨૦૧૯ 

૪૫ & ૭૨, વાાંઈનગય, ડીંડોરી. ( ફે નમનુા). 

૨૫૨, ભશાપ્રભનુગય, વલે નાં. ૧૯/૨૦, લરિંફામત.  

૯૩, શ્રીજીનગય -૨, યલતગાભ.  

૦૫/૦૮/૨૦૧૯ 
૭૯, નવયલાનજી ાકટ વોવા. બાઠેના   

૮૧, ઓભનગય, આંજણા.  

૦૬/૦૮/૨૦૧૯ ૭૪-દદારીાકટ  & ૫૨-યાભનગય, નલાગાભ (ફે નમનુા). 

૦૮/૦૮/૨૦૧૯ 

૧૩૯ & ૧૫૦, વનરકાંઠનગય, નલાગાભ (ફે નમનુા). 

૩૩, બાગ્મનગય, યલર્ગાભ. 

જા.ન, શ્રી વવધ્ધેશ્વય ભાંદદય ાવે, યતન ચોક, વનરગીયી યોડ. 

૧૦/૦૮/૨૦૧૯ ૧૯-અનાનગય, આંજણા & ૨૧-અંલફકાનગય, ડુાંબાર (ફે નમનુા). 

૧૧/૦૮/૨૦૧૯ 
૧, માભીની કોરોની, નલાગાભ. 

૧૭૫, યાભદેલનગય, નલાગાભ. 

૧૨/૦૮/૨૦૧૯ 
ફી - ૧૧૫, ષુ્ાનગય, બાઠેના. 

૭૯, અનલયનગય, આંજણા. 

૧૩/૦૮/૨૦૧૯ 
૨૦, ૩૬-ભાંગરદી વોવા. & ૧૬૨-ગાંગાવાગય, ડીંડોરી (ત્રણ નમનુા). 

૪૧, વાાંઇનાથ યો- શાઉવ, બાઠેના. 

૧૪/૦૮/૨૦૧૯ ૨૦૨, જરાયાભનગય, ડીંડોરી. 

૧૬/૦૮/૨૦૧૯ ૫૫, અભન વોવા.-૨, બાઠેના. 

૧૭/૦૮/૨૦૧૯ ૧૧૭-નવરલાનજીાકટ વોવા., બાઠેના & ફી/૬૬-કૈરાવનગય, ડુાંબાર (ફે નમનુા). 

૨૦/૦૮/૨૦૧૯ 

૩૭૭ & ૩૮૬, ખોડીમાયનગય વોવા., ડીંડોરી (ફે નમનુા). 

૪૫, યાધાદિષ્ણા વોવા., ગોડાદયા. 

૨૩૩, ૨૬૩, અભીધાયાનગય & ૪૩૫, ૪૦૦, જગદાંફાનગય, ડીંડોરી (ચાય નમનુા). 

૧૮૯, શ્રી શયીનગય, ડીંડોરી. 

૨૧/૦૮/૨૦૧૯ 

૨૮૦, જરાયાભનગય, ડીંડોરી. 

૨૨, સ્લાભીનાયામણનગય, ગોડાદયા. 

૨૭, વળલશીયાનગય-૧, નલાગાભ 

૫ & ૪૧, ગોલધટનનગય-૨, નલાગાભ (ફે નમનુા). 

૨૨/૦૮/૨૦૧૯ 
૪૦૦, ૪૩૫-જગદાંફાનગય & ૧૦૭, ૯૫-શ્રીશયીનગય, દડિંડોરી (ચાય નમનુા). 

૯૧, ૬૭-યઘકુુરનગય & ૪૪, ૬૫-વળલનગય-૧, દડિંડોરી (ચાય નમનુા). 

૨૩/૦૮/૨૦૧૯ 
ડી-૪૫/૩૦૨, અક્ષય ર્ાઉનળી, ડુાંબાર. 

૨૧૨૪, ૨૨૫૮-શટ ફ ાંગ્રોઝ & ૨૨૯, ૨૫૬-વળલદળટન, દડિંડોરી (ચાય નમનુા). 



૧૮૫૩, ૧૮૮૧-રે્રનગય & ૫૩૮, ૫૮૫-શ્રીજીાકટ , દડિંડોરી (ચાય નમનુા). 

૬૫, વળલનગય-૨, ડીંડોરી.  

૨૬/૦૮/૨૦૧૯ 

૨૨૯, વળલદળટન, ડીંડોરી. 

૬૫-વળલનગય-૨ & ૪૨-યાભનગય, દડિંડોરી (ફે નમનુા). 

૮૮ & ૧૦૯, રક્ષ્ભીનાયામણ-૧, દડિંડોરી (ફે નમનુા). 

૨૭/૦૮/૨૦૧૯ 

૧૩૧૫, ગોગા ળેયી, ડીંડોરી. 

૨૧૪, ૨૦૦- અભીધાયાનગય  & ૧૮૯-મોગેશ્વય, દડિંડોરી (ત્રણ નમનુા). 

૨૨ & ૩૯, ભોદી એસ્રે્ર્, દડિંડોરી (ફે નમનુા). 

૨૮/૦૮/૨૦૧૯ 

૧૪૩, આંફેડકયનગય, આંજણા. 

૩૩, સ્લાભી નાયામણ વોવા., ગોડાદયા. 

૧-વળલનગય & ૧૮૯-મોગેશ્વયનગય, દડિંડોરી (ફે નમનુા). 

૩૦/૦૮/૨૦૧૯ 
૩૩, સ્લાભી નાયામણ વોવા., ગોડાદયા. 

૩૩૭, ચેતનનગય, ડીંડોરી.  

૩૧/૦૮/૨૦૧૯ 
૪૬૦, યેરયાશત કોરોની, ભીઠીખાડી. 

૮, ૩૨ - ભાંગરદી & ૨૯, ૩૯ - વળલભનગય દડિંડોરી (ચાય નમનુા). 

૩૧/૦૮/૨૦૧૯ ૧૪૪ & ૧૫૬, નયોત્તભનગય, નલાગાભ. (ફે નમનુા). 
 


