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ઝોન 
અનપીર્ વેમ્રની લલગત 

તાયીખ વયનાભાની લલગત 

નોથટ 

૦૧-૦૯-૨૦૧૯ ૧૪, નંદનલન વોવા. ફાા વીતાયાભ ચોક.  

૦૨-૦૯-૨૦૧૯ ાર્કકગ, નંદનલન એાર્ટ-એ, વુભુરડેયી યોડ, કતાયગાભ.  

૦૩-૦૯-૨૦૧૯ 

૭૫ & ૫૪, ાલટતીનગય લલ.-૧, ફાાવીતાયાભ ચોક (ફે નભુના). 

૩૬-યાધાફાગ, ફાાવીતાયાભ ચોક & ૧૪૩૭-ગામત્રીનગય, છાયાબાઠા યોડ (ફે નભુના). 

૧૬૯-ગણેળુયા, ૫૪ & ૯ - ભધુલન વોવા., છાયાબાઠા યોડ (ત્રણ નભુના). 

૦૪-૦૯-૨૦૧૯ 
૪, નીચરું પીમું & અંફાજી ભાતા ભંદદય, નાની લેડ (ફે નભુના). 

એભ-૯, યીલયવ્મુાકટ વોવા., ફુરલાડી & ૧૬૬, ફુરલાડી ઝુડટ્ર્ી, બયીભાતા યોડ (ફે નભુના). 

૦૫-૦૯-૨૦૧૯ જી-૭, યીલયવ્મુાકટ વોવા., ફુરલાડી, બયીભાતા યોડ. 

૦૬-૦૯-૨૦૧૯ 
૯-નીચરું પીમું, નાની લેડ & ૧૬૩-નલો ભોશલ્રો, ભોર્ી લેડ (ફે નભુના). 

૧૭૪, ફશુચય વોવા., ફશુચયનગય, શદયઓભ ભીર વાભે.  

૦૭-૦૯-૨૦૧૯ 

ારલ એા., ભગનનગય લલ.-૨, ધનભોયા યોડ. 

ઈ-૧-એ, ભગનનગય લલ.-૨, ધનભોયા યોડ. 

૧૨, ભશાલીયનગય વોવા. વુભુર ડેયી યોડ. અરકાુયી બ્રીજ ાવે.  

૦૯-૦૯-૨૦૧૯ ારલ એા., ભગનનગય લલ.-૨, ધનભોયા યોડ. 



૧૦-૦૯-૨૦૧૯ 

૧૩૬, ૧૦૦, ૩, પ્રબુનગય લલ.-૨ & ૫૭, લલજમનગય લલ.-૧, કતાયગાભ દયલાજા (ચાય નભુના).  

૩૧, ૨૨ & ૩૫, ઇદગાલાડ, કતાયગાભ દયલાજા (ત્રણ નભુના).  

૬, ૧૨, ભશાલીયનગય વોવા. & ૧૦, શ્રીલનકેતન વોવા., વુભુરડેયી યોડ (ત્રણ નભુના).  

૫, ૧૭, આબુણ યો- શાઉવ ફંગ્રોઝ, વુભુરડેયી યોડ (ફે નભુના).  

૧૧-૦૯-૨૦૧૯ ઈ-૧-એ, ભગનનગય લલ.-૨, ધનભોયા યોડ. 

૧૭-૦૯-૨૦૧૯ 
એ/ફી-૪૧, પ્રબુનગય વોવા. લલ.-૨, લેડ દયલાજા.  

૪૦૩/૩, લલુર એન્ર્યપ્રાઇઝ, લાસ્તાદેલડી યોડ.  

૧૮-૦૯-૨૦૧૯ ૮૭-લલષ્ણુનગય, સવગણોયથી ડબોરી યોડ & ૫૧-ુષ્ણલાર્ીકા યો શાઉવ, સવગણોયગાભ (ફે નભુના). 

૧૯-૦૯-૨૦૧૯ ૪૦૨/૨, લલુર એન્ર્યપ્રાઇઝ & ૧૨૭, ળાંલતલનકેતન વોવા., વુભુર ડેયી યોડ (ફે નભુના).  

૨૧-૦૯-૨૦૧૯ ૯, ંચલર્ી વોવા., ફાા વીતાયાભ ચોક. 

૨૪-૦૯-૨૦૧૯ ફી/૬૦, પ્રબુનગય લલ.-૨, લેડ દયલાજા.  

૨૫-૦૯-૨૦૧૯ ૬૪ & ૨૫, ળીલાંજરી યો-શાઉવ, રાર દયલાજા. ર્ેર લાડી યોડ. (ફે નભુના). 

૨૬-૦૯-૨૦૧૯ ૩૮, ુષ્ણલાર્ીકા વોવા., સવગણોયગાભ. 

૨૭-૦૯-૨૦૧૯ ૭૪, શયીઓભ વોવા., ાયવ ભાકેર્ યોડ. 

૨૮-૦૯-૨૦૧૯ 
ફી-૪૭ & ફી-૪ લળલછામા વોવા. અખંડ આનંદ કોરેજની ાછ (ફે નભુના).  

૨/૯૭ નલો ભોશલ્રો શયીદળટનનો ખાડો. 

ઈસ્ર્-

એ 

૦૧-૦૯-૨૦૧૯ 

૭૨, ગીયનાયનગય & જાશેયન, ફજાય ભોશલ્રો, નાના લયાછા યોડ (ફે નભુના).  

૪૧, ળંકયનગય & ડી-૧૦, ગંગેશ્લયી, લયાછા યોડ (ફે નભુના).  

૧૫/૩૫૩, શાઉવીંગ ફોડટ & જાશેયન, ભપતનગય ઝુડર્ી ઉભયલાડા યોડ. (ફે નભુના).  

૦૨-૦૯-૨૦૧૯ ૪૮૪, અળોકનગય ઝુડટ્ર્ી & ૬, ળાયદાલલશાય વોવા. લલ.-૨, એ.કે.યોડ  (ફે નભુના).  

૦૬-૦૯-૨૦૧૯ ૧૭૩, લલક્રભનગય વોવા., ુણા.  

૨૦-૦૯-૨૦૧૯ ૩૪, વાયથી યો- શાઉવ, વયથાણા જકાતનાકા.  

૨૨-૦૯-૨૦૧૯ ૪૯, લળલાજંરી યો- શાઉવ & ૨૦, શદયઓભ વોવા., અશ્લનીકુભાય ગયનાા ાવે (ફે નભુના).  

૨૭-૦૯-૨૦૧૯ 
૪૯, લલઠ્ઠરનગય, શીયાફાગ યોડ & ૧૨૯, કૈરાળનગય, લયાછા યોડ (ફે નભુના). 

૧૫, ભોભાઈનગય & ૧૦૫, લંદના વોવા.-૨, લયાછા યોડ (ફે નભુના). 

૩૦-૦૯-૨૦૧૯ ૧૭, અનુયાધા વોવા. લયાછા યોડ.  

ઈસ્ર્-

ફી  

૦૨-૦૯-૨૦૧૯ ૧૪૦૩ & ૧૦૪૫, લનળા પીમુ, ભોર્ા લયાછા. ( ફે નભુના). 

૦૩-૦૯-૨૦૧૯ ૫૮૨, ભાી પીમું, ભોર્ા લયાછા. 

૧૦-૦૯-૨૦૧૯ ૪૪, ફાભુકંુદ વોવા., ુણાગાભ. 

૧૩-૦૯-૨૦૧૯ ૪૩, મભુનાદળટન વોવા. & ૭, ૧૩, લૃંદાલન વોવા. & ૮૬, ભાધલદળટન વોવા., ભોર્ા લયાછા.(ચાય નભુના).  

લેસ્ર્ 

૦૪-૦૯-૨૦૧૯ 
ફી-વાંઈયાભ કેમ્વ & ૧૩૦-આભરી પીમું, ારનુય યોડ (ફે નભુના). 

૮/૨૪૧, વુફેદાય સ્રીર્, યાંદેયગાભ.  

૦૫-૦૯-૨૦૧૯ ૧૩૮, લશદામતનગય વોવા., ાનરનુય. 

૦૬-૦૯-૨૦૧૯ ૨૬/૫/૩૩, લશતેન્રનગય, ભોયાબાગ.  

૧૦-૦૯-૨૦૧૯ ૧૫, ભાતૃછામા યો- શાઉવ, ર્ી.ી.-૩૧, ૩૨, અડાજણ.  

૧૧-૦૯-૨૦૧૯ ૮/૨૨૮, ારીમાલાડ & ભારભયાવેદ કોમ્રેક્ષ, ભારભલાડ, યાંદેયગાભ (ફે નભુના). 



૧૪-૦૯-૨૦૧૯ ાર્કકગ, વ્રજ ર્ાઉંળી ઈ-૧, જશાંગીયુયા.  

૧૬-૦૯-૨૦૧૯ ૨૫૬, વુંદય ભોશલ્રો, અડાજણગાભ. 

૧૯-૦૯-૨૦૧૯ ૯૧, ાયવનગય વોવા., ાનરનુય યોડ. 

૨૨-૦૯-૨૦૧૯ ૧૧, થીક યો-શાઉવ,નલમુગ કોરેજ.  

૨૪-૦૯-૨૦૧૯ ૧૫, અંકુયાકટ વોવા., અડાજણ. 

૨૬-૦૯-૨૦૧૯ ૧૧, અંકુયાકટ વોવા., અડાજણ. 

૨૮-૦૯-૨૦૧૯ 
૧૯, શયીળનગય વોવા., અડાજણ યોડ. 

ાર્કકગ, ળગુન યેવી-૨, જશાંગીયુયા.  

૩૦-૦૯-૨૦૧૯ ૨૨, ોર્ ભોશલ્રો, અડાજણગાભ. 

વેન્્ર 

૦૩-૦૯-૨૦૧૯ ૨/૪૨૩૫-કાાભશેતાની ળેયી & ૨/૪૬૦૩-ભેઈન યોડ, વગયાભુયા (ફે નભુના). 

૦૪-૦૯-૨૦૧૯ 
૫/૫૭૩, ધોફી ળેયી, શદયુયા.  

ાર્કકગ, રૂફી કોમ્રેક્ષ-ફી, ધાસ્તીુયા & ૭/૧૮૨૫, વૈમદુયા ર્ુંકી, વૌમદુયા (ફે નભુના). 

૦૬-૦૯-૨૦૧૯ ૪/૩૩૬૬, ભોર્ી ભસ્જીદની ફાજુભાં, વરાફતુયા. 

૧૦-૦૯-૨૦૧૯ ૧/૩૯૮૨, જુની લવલલરની ાછ, નાનુયા. 

૧૧-૦૯-૨૦૧૯ ૧૦/૨૦૩૪, ચોકફજાય સવધીલાડ, બાગાતાલ. 

૧૩-૦૯-૨૦૧૯ 
૮/૧૧૩૧, ંચોરી ળેયી, ગોીુયા. 

૨/૧૧૧૩, ૨/૧૧૧૪-ભૂળંકયની ળેયી, વગયાભુયા & ૨/૩૪૨૬-ભરેકલાડી, નલવાયી ફજાય (ત્રણ નભુના). 

૧૬-૦૯-૨૦૧૯ ૫/૧૬૧૦, શવનજીનો ર્ેકયો & ૫/૬૩૬, ધોફી ળેયી, શદયુયા (ફે નભુના).  

૧૭-૦૯-૨૦૧૯ ૨/૨૧૭૯, વ્શોયલાડ, રૂદયુયા. 

૧૮-૦૯-૨૦૧૯ 
૮/૩૧૪૭, કાજીનંુ ભેદાન, ગોીુયા. 

૭/૧૨૨૯, અનુછડા ભશોલ્રો & ૭/૬૬૩, યાભફાગ, કતાયગાભ દયલાજા (ફે નભુના).  

૨૧-૦૯-૨૦૧૯ ૬/૯૨૮-એ, બોંમ ળેયી, શયીુયા.  

૨૩-૦૯-૨૦૧૯ ૫/૧૭૩૫, તુયાલા સ્રીર્, શદયુયા & ચક્રાલારા શાઉવ, જદાખાડી, ભલશધયુયા (ફે નભુના).  

૨૭-૦૯-૨૦૧૯ ૮/૨૪૦૯-એ, કે્ષત્રાની ળેયી & ૮/૨૧૨૮, દાઉજીનો ખાંચો, ગોીુયા (ફે નભુના). 

૩૦-૦૯-૨૦૧૯ 

૫/૧૦૭૦, શનુભાન ળેયી, શયીુયા.  

૫/૭૧૦ & ૫/૬૭૦, ભેઈન યોડ. શયીુયા. (ફે નભુના). 

૫/૨૭, બોઈ ળેયી, શયીુયા.  

વાઉથ 

લેસ્ર્ 

૦૧-૦૯-૨૦૧૯ ૮, વાંઈ આલળ વોવા. લલ-૧, ચાંદની ચોક, ીરોદ.  

૦૨-૦૯-૨૦૧૯ ૪, લલદ્યાલલશાય વોવા. ઉભયાલનગય, બર્ાય યોડ.  

૦૩-૦૯-૨૦૧૯ એ-૧૫, જીલકોયનગય, જભનાનગય યોડ. 

૦૪-૦૯-૨૦૧૯ ૧૬૮, અંલફકા ઈન્ડ. વોવા., ઉ.ભ. યોડ. 

૦૫-૦૯-૨૦૧૯ 
૨૫૭, ભશાદેલનગય, આઝાદનગય યોડ, બર્ાય. 

૩૦-૩૧, વાંઈ આલળ વોવા. લલ.-૧, ીરોદ 

૦૬-૦૯-૨૦૧૯ ૫૫, વંસ્કાયનગય, શોભીમોેથી કોરેજ ાવે, ઉ.ભ. યોડ. 

૦૭-૦૯-૨૦૧૯ ભંગરદી એા. & ૨૪, ફી/૧૭ - સ્લાભી ગંુણાતીતનગય, બર્ાય યોડ (ત્રણ નભુના). 

૦૮-૦૯-૨૦૧૯ ૫૦૭-ફી, ભધુયભ એા બર્ાય યોડ. 



૧૧-૦૯-૨૦૧૯ એ/૧૭, સ્લાભી ગંુણાતીતનગય, બર્ાય યોડ. 

૧૪-૦૯-૨૦૧૯ 
એલયગ્રીન શોલસ્ર્ર-લળલળલતત ળોીંગ & ફી/૪૩, એફી/૬૩-સ્લાભી ગુણાંતીતનગય, બર્ાય યોડ (ત્રણ નભુના). 

એલયગ્રીન શોલસ્ર્ર-લળલળલતત ળોીંગ, બર્ાય યોડ & ૫૩, નંદનીાકટ, ચાંદની ચોક, ીરોદ (ફે નભુના). 

૧૬-૦૯-૨૦૧૯ ૮, લલદ્યાલલશાય વોવા., બર્ાય યોડ. 

૧૯-૦૯-૨૦૧૯ એ-૯૦૩, ભધુયભ એા., બર્ાય યોડ. 

૨૧-૦૯-૨૦૧૯ ૨૬, ળૃંગાય વોવા., જાની પયવાણ ાવે. 

૨૩-૦૯-૨૦૧૯ એ-૧, લલદ્યાલલશાય વોવા., બર્ાય યોડ. 

૨૬-૦૯-૨૦૧૯ 
૧૭, આળીલાદલલરા, બયથાણા. 

લત્રન એા., ઘોડદોડ યોડ. 

૨૮-૦૯-૨૦૧૯ અભયલલરા એા., ઘોડદોડ યોડ. 

વાઉથ 

૦૪-૦૯-૨૦૧૯ 

૨૭૪, લલજ્માનગય લલ.-૧, ઉધના. 

૧૯૦ & ૧૮૯, નેભનગય, ફભયોરી યોડ (ફે નભુના).  

ફી-૬૫, બેસ્તાન આલાવ.  

૦૫-૦૯-૨૦૧૯ ફી-૨૨૩, શયીધાભ વોવા., ફભયોરી યોડ. 

૦૬-૦૯-૨૦૧૯ બ્લલ્મુ સ્કામ લફલ્ડીંગ, ઉધના. 

૦૭-૦૯-૨૦૧૯ બ્લલ્મુ સ્કામ લફલ્ડીંગ, ઉધના. 

૧૩-૦૯-૨૦૧૯ 

૫૪-યાભનગય & ૬૩-ગોસલદનગય, ઉધના (ફે નભુના). 

૪૭૨, ુલનતનગય, ફભયોરી યોડ.  

૩૩૧, ુલનતનગય & ૨૫૩, અેક્ષાનગય, ફભયોરી યોડ (ફે નભુના).  

૧૪-૦૯-૨૦૧૯ 
૧, મોગેશ્લયનગય, ઉન. 

ડી-૩૯ & ફી-૫૧, વીર્ી ઈન્ડ. વોવા., ઉધના (ફે નભુના). 

૧૭-૦૯-૨૦૧૯ ડી/૩૯-વીર્ી ઈન્ડ. વોવા., ઉધના & ૬૪-યણછોડયામનગય, બેસ્તાન (ફે નભુના). 

૧૮-૦૯-૨૦૧૯ 
૬૪, યણછોડયામનગય, ઉધના. 

૪૮, ભુલતતનગય, ફભયોરી યોડ. 

૧૯-૦૯-૨૦૧૯ ૬૯, ળીલનગય, ાંડેવયા યોડ. 

૨૧-૦૯-૨૦૧૯ 
જ્મોતી ાન, ગામત્રી વોવા.-૧, ઉધના. 

૪૬ & ૪૭, ગામત્રી વોવા.-૧ & ૩૨૫, ધભટમુગ વોવા., ઉધના (ત્રણ નભુના). 

૨૩-૦૯-૨૦૧૯ 

જ્મોતી ાન વેન્ર્ય & ૪, ગામત્રી વોવા.-૧, ઉધના (ફે નભુના). 

૨૪-યાભદેલનગય & ૩૦-શયીનગય લલ.-૧, ઉધના (ફે નભુના). 

૨૮૪-શેગડેલાય લવાશત-૧ & ૩૩-ગામત્રી વોવા.-૧, ઉધના (ફે નભુના). 

૨૪-૦૯-૨૦૧૯ 
જ્મોતી ાન વેન્ર્ય & ૪૬, ગામત્રી વોવા.-૧, ઉધના (ફે નભુના). 

વાંઈ ેરેવ-લલનમનગય & ૨૮૪-શેગડેલાય લવાશત-૧, ઉધના (ફે નભુના). 

૨૫-૦૯-૨૦૧૯ 
જ્મોતી ાન વેન્ર્ય-ગામત્રી વોવા.-૧ & જાશેય ન-દાગીનાનગય, ઉધના (ફે નભુના). 

૨૮૯ & ૨૮૪, શેગડેલાય લવાશત-૧, ઉધના (ફે નભુના). 

૨૬-૦૯-૨૦૧૯ ૩૨૨, નેભનગય, ફભયોરી યોડ. 



૨૭-૦૯-૨૦૧૯ ૨૯૫ & ૨૯૬, શેગડેલાય લવાશત-૧, ઉધના (ફે નભુના). 

૨૮-૦૯-૨૦૧૯ 

૧૪૩ & ૧૪૫, અંફય કોરોની, ઉધના (ફે નભુના). 

૩૯-વીર્ી ઈન્ડ. વોવા. & લલકાવ કોરોની, ઉધના (ફે નભુના). 

૭૪, ૮૬, ળોએફનગય-ફી & ૫૪, ૨૬૧, ભોશંભદીનગય, ઉન (ચાય નભુના). 

૩, ૨૧, આસ્ભાનગય & ૫૩, ૯૧, ગુરનાઝનગય, ઉન (ચાય નભુના). 

૩૦-૦૯-૨૦૧૯ ફી-૫૧, ફી-૪૦, વીર્ી ઈન્ડ. વોવા. & ૧૪૩, અંફય કોરોની, ઉધના (ત્રણ નભુના). 

વાઉથ 

ઈસ્ર્ 

૦૧-૦૯-૨૦૧૯ ૨૮૫, આવાવનગય-૧, નીરગીયી યોડ.  

૦૨-૦૯-૨૦૧૯ ૪૪, વાંઇનાથ વોવા. & ૯૬, ગામત્રીનગય-૨, નલાગાભ (ફે નભુના).  

૦૩-૦૯-૨૦૧૯ ૧૬૮, આલસ્તકનગય & ૩૨૬, બાગ્મનગય, લટતગાભ (ફે નભુના).  

૦૪-૦૯-૨૦૧૯ 

૭૩, ૬૬ & ૧૦, યણછોડનગય, ડંુબાર (ત્રણ નભુના). 

૧૦૨૮, ૧૦૪૯-શટ ફંગ્રોઝ, ફી/૧૧૩, ફી/૧૫૦-લભરેલનમભાકટ & ૧૩૨, ૧૫૦-લતરૂતી વોવા., ડડડોરી (છ નભુના). 

૩૩૩ & ૩૨૬, બાગ્મનગય, લટતગાભ (ફે નભુના).  

૪૩, ૫૨, ઠાકોયનગય & ૧૯૯, ૨૦૬, નાયામણનગય, નલાગાભ (ચાય નભુના).  

૦૫-૦૯-૨૦૧૯ 

૮૭-ન્મુ આળીલાદ ર્ાઉનળી & ૯૩-અભન વોવા., બાઠેના (ફે નભુના). 

૩, ૨૫ & ૬૫, લળલાજીનગય, સરફામત (ત્રણ નભુના). 

૨૨, ૪૮-ગામત્રીનગય-૨ & ૬, ૧૮-નલીનગયી, શતીલાવ, ડડડોરી (ચાય નભુના). 

૧૪૬, ૧૮૭-ખોદડમાયનગય & ૭૩, ૯૩-લપ્રમંકા-૨, ડડડોરી (ચાય નભુના). 

૦૬-૦૯-૨૦૧૯ 

ાકીંગ, જૈનનગય, ડંુબાર. 

૧૦૨૮, ૧૦૪૯-શટ ફંગ્રોઝ, ફી/૧૧૩, ફી/૧૫૦-લભરેલનમભાકટ & ૧૩૨, ૧૫૦-લતરૂતી વોવા., ડડડોરી (છ નભુના). 

૨૦ & ૨૬, ળીલદળટન વોવા., લટતગાભ (ફે નભુના). 

૦૯-૦૯-૨૦૧૯ 

૨૦, દુલ્રબનગય & ૧૭૦, વાંઇનાથ વોવા., નલાગાભ (ફે નભુના).  

૧૩૫, લનરકંઠનગય & ૧૧૬, ૧૦૭. શ્રીનાથજી & ૨૦, લળલશીયાનગય નલાગાભ (ચાય નભુના).  

૩૦ & ૩૮, ખોડીમાયનગય, નલાગાભ (ફે નભુના).  

૧૦-૦૯-૨૦૧૯ 

૨૫ & ૨૦, વાંઈનાથ યો શાઉવ, બાઠેના (ફે નભુના). 

૩૪-પ્રતાનગય, ૪૫-દભાલતીનગય & ૧૫-ખાનુયા ભોશલ્રો, સરફામત (ત્રણ નભુના). 

૨૬, ઓભનગય, યલર્ ાર્ીમા યોડ. 

૧, માભીની કોરોની & ૭૪, દદારીાકટ, નલાગાભ (ફે નભુના). 

 ૫૯૮, ૫૩૮, ચેતનનગય & ૯૯, અંલફકાનગય, નલાગાભ (ત્રણ નભુના). 

૧૧-૦૯-૨૦૧૯ 
૯૮, શ્રીયાભનગય, સરફામત. 

૩ & ૧૩, લળલકૃા વોવા., લટતગાભ & ૩૧, ૪૨, લનરભ નગય, લનરગીયી (ચાય નભુના).  

૧૩-૦૯-૨૦૧૯ ડી/૩૩/૨૦૮-અક્ષયધાભ વોવા. & એપ/૩૮/૧૦૩-અક્ષય ર્ાઉનળી, ડંુબાર (ફે નભુના). 

૧૯-૦૯-૨૦૧૯ ૧૪૫, ખોદડમાયનગય, ડડડોરી. 

૨૦-૦૯-૨૦૧૯ એ-૩૨, ભીયાનગય, ડડડોરી. 

૨૩-૦૯-૨૦૧૯ ૩૨, ભીયાનગય, ડડડોરી. 

૨૪-૦૯-૨૦૧૯ ૩૧૪, ખોડીમાયનગય, ડડડોરી. 



૫૧, વાંઇફાફાનગય, નલાગાભ.  

૨૫-૦૯-૨૦૧૯ ૨૨૪ & ૧૪૦, દક્રષ્ણણાનગય -૨, નીરગીયી. (ફે નભુના). 

૩૦-૦૯-૨૦૧૯ 
એ & ફી, સ્લલસ્તક એા., ડડડોરી (ફે નભુના). 

૯૪, ઉલભમાનગય-૧ & ૩૯, ગોલધટનનગય-૧, ડીંડોરી. (ફે નભુના). 

 


