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ઝોન 
અનપીર્ વેમ્રની લલગત 

તાયીખ વયનાભાની લલગત 

નોથટ  

૦૩/૦૨/૨૦૨૦ ૩૦, યશેભતનગય વોવા., ંડો ાછ, લેડ યોડ. 

૦૪/૦૨/૨૦૨૦ આળીલાટદ પાસ્ર્ફુડ & શ્રી અંલફકા યેસ્ર્ોયન્ર્, ગામત્રી ડેો ચાય યસ્તા (ફે નભુના). 

૦૫/૦૨/૨૦૨૦ ૩૮૨, યશેભતનગય વોવા., ંડો. 

૦૭/૦૨/૨૦૨૦ 

વાંઈદળટન એા.-લલશ્રાભનગય વોવા. & ૧૦૩-લત્રરોકનગય વોવા., અખંડ આનંદ સ્કુર વાભ,ે લેડ યોડ (ફે નભુના). 

ગેર્ ાવે, તૃલપ્ત વોવા., લાીનાથ ચોક, લેડ યોડ. 

૧૭૬, ૧૭૯ & ૩૫૬, યશેભતનગય વોવા., ંડો ાછ (ત્રણ નભુના). 

૪૫૫-૪૫૬-૪૫૭, ંડો ઇન્ડસ્રીમર વોવા., ંડો ર્ેકયો. 

૧૦/૦૨/૨૦૨૦ ૩૯૧, યશેભતનગય વોવા., ંડો ાછ. 

૧૩/૦૨/૨૦૨૦ ાર્કકગ, આળીલાટદ પાસ્ર્ફુડ & અંલફકા યેસ્ર્ોયન્ર્, કતાયગાભ આશ્રભ યોડ (ફે નભુના). 

૧૪/૦૨/૨૦૨૦ ૭૨ & ૭૯, જમ લળલભ-૨, સવગણોયગાભ (ફે નભુના). 

૧૮/૦૨/૨૦૨૦ ૧૨૨/ફી, પ્રબુનગય-૧, કતાયગાભ દયલાજા.  

૧૯/૦૨/૨૦૨૦ 
૧૪ & ૧૯, કણાટલતી વોવા., શયીદળટનનો ખાડો, સવગણોય (ફે નભુના). 

૧૨૩, અલધુતનગય, ચીકુલાડી. 

૨૦/૦૨/૨૦૨૦ 
ાર્કકગ, લલજમ રક્ષ્ભી વોવા., ફાા વીતાયાભ ચોક, કતાયગાભ.  

૮૦૩, ન્મુ જી.આઇ.ડી.વી, કતાયગાભ.  

૨૨/૦૨/૨૦૨૦ 

૭૭, યણછોડજીાકટ વોવા. કંતાયેશ્લય ભંદદય ાવે, કતાયગાભ.  

૪૬, શ્રીજીાકટ વોવા. & ૧૭, દત્તકૃા વોવા. યાળી વકટર યોડ, કતાયગાભ. (ફે નભુના). 

૧૧૭, ભશાલીય વોવા. યાળી વકટર યોડ, કતાયગાભ.  

નલકાય પરેર્વ, ર્ેર પીમા & દકલ્રોર પરેર્વ, જલપ્ત પીમા. કતાયગાભ ગાભત. (ફે નભુના). 

૨૪/૦૨/૨૦૨૦ એ/૭૦, જેયાભ ભોયાની લાડી, કતાયગાભ શેલ્થ વેન્ર્ય યોડ. 

૨૭/૦૨/૨૦૨૦ ૬૭, દત્તલલજમ વોવા., કતાયગાભ શેલ્થ વેન્ર્ય યોડ. 

૨૯/૦૨/૨૦૨૦ ૭૦, આત્ભીમાકટ વોવા. અભયોરી.  

ઈસ્ર્ -એ  

૦૧/૦૨/૨૦૨૦ ૩૧ & ૩૦, શ્માભ વુંદય વોવા., એ.કે.યોડ (ફે નભુના). 

૦૩/૦૨/૨૦૨૦ ૧૮૧, લીય દળટન, ભગોફ. 

૦૫/૦૨/૨૦૨૦ 
૪૩ & ૪૫, ધર્મભષ્ઠાાકટ વોવા. એ. કે. યોડ. (ફે નભુના). 

૨૯ & ૩૦, બોજરયાભ વોવા. એ. કે. યોડ. (ફે નભુના). 



૧૫ & ૧૭, ડામભંડનગય, એ. કે. યોડ. (ફે નભુના). 

૧૧/૦૨/૨૦૨૦ ૩૧, ૩૨ & ૩૬, શ્માભ વુંદય વોવા., એ.કે.યોડ (ત્રણ નભુના). 

૧૨/૦૨/૨૦૨૦ 
૧૮, યાભકૃા વોવા., ુણા. 

૧૫, વાધના વોવા., લયાછા યોડ. 

૧૮/૦૨/૨૦૨૦ જાડા ફાલાનો ર્ેકયો & ૬૦૦૬, તાવની લાડી, એ. કે. યોડ. (ફે નભુના). 

૨૨/૦૨/૨૦૨૦ 
૨૦૧ & ૨૦૨, દેલુ યેવીડેન્વી, એ. કે. યોડ. (ફે નભુના). 

૭૧ & ૭૪, જે. ર્ી.નગય વોવા. આઈ ભાતા યોડ. (ફે નભુના). 

૨૪/૦૨/૨૦૨૦ 
૩૯, રક્ષ્ભીનાયામણ વોવા., એક.ેયોડ. 

૧૪૮ & ૧૪૯, દદલાીફાગ વોવા., એ.કે.યોડ (ફે નભુના). 

૨૬/૦૨/૨૦૨૦ 
૨૬, જમયાભનગય, શીયાફાગ યોડ. 

૧૩૬, લળલ ળંકય ાલટતી વોવા., ખોદડમાયનગય યોડ. 

ઈસ્ર્ -ફી  - - 

લેસ્ર્  

૦૪/૦૨/૨૦૨૦ ૧૯/૧/૨૭, લખાયઓરી, યાંદેય.  

૦૫/૦૨/૨૦૨૦ ૮/૧૧૭, ભોર્ી આભરીુયા & ૮/૧૨૬, આભરીુયા, યાંદેય.   (ફે નભુના). 

૧૦/૦૨/૨૦૨૦ ૨/૪૬૩, ડેયી પીમું, યાંદેય. 

૧૧/૦૨/૨૦૨૦ ૬/૭૩, ીંજયલાડ & ૪/૨૮૮, રીભડા ઓરી, યાંદેય (ફે નભુના). 

૧૨/૦૨/૨૦૨૦ ૮/૪૨, દકનાયા સ્રીર્, યાંદેય ગાભ.  

૧૩/૦૨/૨૦૨૦ ૨૩૫, ગોીનાથ વોવા., જશાંગીયાફાદ.  

૧૫/૦૨/૨૦૨૦ 
એ-૩૨, ાયવનગય વોવા. ારનુય ાર્ીમા. 

3, યચાની ાકટ વોવા. આનંદ ભશર યોડ.  

૧૭/૦૨/૨૦૨૦ 

૧, વંકલ્ યો-શાઉવ, ઉગત બેવાણ કેનાર યોડ.  

૨૩૫ & ૨૪૭, ગોીનાથનગય વોવા. ભોયાબાગ. (ફે નભુના). 

૪/૨૮૮, રીભડા ઓરી, યાંદેય.  

૧૯/૦૨/૨૦૨૦ ૨/૧૪૯, ખાડી પીમુ, યાંદેય. & ૨/૪૨૭, ાંચીા, યાંદેય.  (ફે નભુના). 

૨૦/૦૨/૨૦૨૦ ૩૭,લલસ્લકભાટ વોવા., જાશાંગીયાફાદ. 

૨૪/૦૨/૨૦૨૦ ૪૨૧, બંડાયીલાડ, અડાજણ યોડ.  

૨૫/૦૨/૨૦૨૦ એ-૨ & ફી-૨, વયકાયી લવાશત, યાભનગય (ફે નભુના). 

૨૭/૦૨/૨૦૨૦ ાકકગ, ઘનરક્ષ્ભી એા., અડાજણ. 

૨૮/૦૨/૨૦૨૦ ૮/૨૪૨, દકનાયા સ્રીર્, યાંદેય. 

૨૯/૦૨/૨૦૨૦ ૫, ગુજયાત શા.ફોડટ, ારનુય ાર્ીમા & ૨૪, વંધ્માલદન વોવા., ારનુયગાભ (ફે નભુના). 

વેંરર  

૦૩/૦૨/૨૦૨૦ 
૧૦/૧૪૩૪-વુયત ખભણ શાઉવ & ૯/૭૪૮-શાર્કેશ્લય ભશાદેલ ગરી, ગોીુયા (ફે નભુના). 

૬૬, સ્લાલભ નાયામણ ની લાડી, રૂધનાથુયા. 

૦૪/૦૨/૨૦૨૦ 
૨/૧૬૦૫, દેવાઈ ળેયી, વગયાભુયા & ૨/૫૨૬, દદલાનજીની લાડી, રૂસ્તભુયા (ફે નભુના). 

૩/૧૬૪૯, યેળભલાડ, વરાફતુયા. 

૦૫/૦૨/૨૦૨૦ 
૨/૧૮૦૮-નલી ઓરી & ૨/૧૪૭૮-શનુભાન ળેયી, વગયાભુયા (ફે નભુના). 

૧/૩૭૫૨, ભેઈન યોડ, વોનીપીમા. & ૧/૧૯૯૩, જભરૂખ ગરી, નાનુયા.  (ફે નભુના) 

૦૮/૦૨/૨૦૨૦ 

૧/૨૭૯૦-જુની લવલલર ાછ, નાનુયા & ૨/૩૩૯૫-ફકયા ળેયી, ૨/૧૯૧૫-ભોર્ી રારલાડી, વગયાભુયા (ત્રણ 

નભુના). 

૨/૨૩૫૪-રીભડા ળેયી & ૨/૨૩૮૬-ુયફીમા ળેયી, રૂદયુયા (ફે નભુના). 

૧૧/૦૨/૨૦૨૦ ૧૦/૧૭૪૦, એનીફેવન્ર્ યોડ, વોની પીમા.  

૧૪/૦૨/૨૦૨૦ ૧૦/૬૪૦-વોભેશ્લય ભશાદેલ ગરી, ગોીુયા & ૧૦/૭૦૪-ગોધાભણીમા ો, અંફાજી યોડ (ફે નભુના). 

૧૫/૦૨/૨૦૨૦ ૯/૨૭૯, ગથીમા ળેયી, લાડી પીમા. & ૫/૧૫૦૦, તુયાલા સ્રીર્, શયીુયા. (ફે નભુના). 

૧૬/૦૨/૨૦૨૦ ૧૦/૧૮૬૪-૬૬, ળોબના એાર્ટ & ૧૦/૪૧૩, ાણીની બીત & ૧૦/૫૪૧, નાગય પીમ,ુ વોની પીમા (ત્રણ નભુના). 

૧૭/૦૨/૨૦૨૦ 
૪/૫૦૮૨, ભસ્જીદ, કંુબાયલાડ, ઝાંાફજાય. 

૧૧/૧૭૭૪, ભાછરીીઠ, ળાશોય. 

૨૦/૦૨/૨૦૨૦ ૯/૬૦૦, ગંધક ળેયી, લાડી પીમા. 



૨૬/૦૨/૨૦૨૦ ૮/૧૧૪૮, ઘોફી ળેયી, ગોીુયા. 

વાઉથ લેસ્ર્  

૦૪/૦૨/૨૦૨૦ ૫૫, શ્રીયાભ ળેયી, અંફાનગય યોડ. 

૦૫/૦૨/૨૦૨૦ ાકીંગ, લવન્ડે્રરા એા., ાયરે ોઈન્ર્. 

૦૭/૦૨/૨૦૨૦ ૫, વૌયબ વોવા., જભનાનગય યોડ & ૧૩, જરાયાભ ળેયી, અંફાનગય યોડ (ફે નભુના). 

૦૮/૦૨/૨૦૨૦ ૬, જરદળટન વોવા., અંફાજી ભંદદય ાવે. 

૧૦/૦૨/૨૦૨૦ ૨૪-એ, સ્લાભી ગુણાતીતનગય, બર્ાય યોડ.  

૧૧/૦૨/૨૦૨૦ 
ફી-૧૫૯, યવોત્તભનગય, અરથાણ.  

૨૭, આદળટ છાત લગટ વોવા. આદળટ  વોવા. ાવે.  

૧૪/૦૨/૨૦૨૦ ૪૫, કયીભાફાદ વોવા., ઘોડદોડ યોડ. & ાર્કકગ, દેલદળટન એાર્ટ, વીર્ીરાઇર્  (ફે નભુના). 

૧૭/૦૨/૨૦૨૦ 

એ/૩, ફી/૧૫૪ & એ/૧૬, યોત્તભનગય, અરથાણગાભ ાવે (ત્રણ નભુના). 

યોમર એા. & તડેક્શશ્લય એા., અરથાણગાભ યોડ (ફે નભુના). 

ગણેળપ્રવાદ એા., ભૈવુય કાપે & લૈબલ એા., અઠલાગેર્ ાવે (ત્રણ નભુના). 

૩ & ૧૭, વૌયબ વોવા., જભનાનગય યોડ (ફે નભુના). 

૧૮/૦૨/૨૦૨૦ ાર્કકગ, અશ્લભેધ એા., ાયરે ોઈન્ર્. 

૨૨/૦૨/૨૦૨૦ ૪૬ & ૪૯-ફી, કયીભાફાદ વોવા. ઘોડ દોડ યોડ. (ફે નભુના). 

૨૪/૦૨/૨૦૨૦ 
ફી, ભંગરદી એા. એર.ફી. બર્ાય યોડ.  

ાર્કકગ, વભથટ વાયથી એા., ાયરે ોઈન્ર્. 

૨૬/૦૨/૨૦૨૦ ૨૪-એ, સ્લાભી ગુણાતીતનગય, બર્ાય યોડ. 

૨૯/૦૨/૨૦૨૦ ૧૪૧, તડકેશ્લય વોવા., જુના બર્ાય. &  વી-૩૩, ધયભ યો શાઉવ, વીર્ીરાઈર્.  (ફે નભુના).  

વાઉથ   

૧૦/૦૨/૨૦૨૦ ૧૪-શલતલાવ & ૩૩-ર્ેર પીમું, બેસ્તાન (ફે નભુના)..  

૧૧/૦૨/૨૦૨૦ 
૧૦૨, શયીનગય-૩, ઉધના. & ૫૬, ળંખેશ્લય વોવા. બેસ્તાન. (ફે નભુના).  

૯૬ & ૯૦, કૈરાળનગય લલ.-૧, ફભયોરી યોડ (ફે નભુના). 

૧૨/૦૨/૨૦૨૦ ૨૫૦, લાણીકાકા, પ્રબુનગય, & ૩૩, લલકાવ કોરોની, ઉધના. (ફે નભુના).  

૨૫/૦૨/૨૦૨૦ ૨૫૩, વંજમનગય, ઉધના.  

વાઉથ ઈસ્ર્  

૦૪/૦૨/૨૦૨૦ ૬૬ & ૧૬, ઉાનગય વોવા., બાઠેના (ફે નભુના).  

૦૬/૦૨/૨૦૨૦ 
૨૫૦ & ૨૭૧, શનુભાન ભોશલ્રો, ઉધનામાડટ (ફે નભુના). 

૩૨ & ૪૫, ફુધ્ધ વોવા., ઉધનામાડટ (ફે નભુના). 

૧૨/૦૨/૨૦૨૦ 
૩૯, ખોડીમાયનગય, બાઠેના.  & ૩૦, અંલફકાનગય, ડંુબાર. (ફે નભુના). 

એ & વી, સ્કામવ્મુ એા., યલર્ (ફે નભુના). 

૧૪/૦૨/૨૦૨૦ ૫૩-ગામત્રી ર્ાઉનળી & ૧૦૨-ાશ્લનાથ એા., ડંુબાર (ફે નભુના). 

૧૭/૦૨/૨૦૨૦ 
ાકીંગ-જૈનનગય & ૯૯-યણછોડનગય, ડંુબાર (ફે નભુના). 

૧૩૪, શલતલાવ & ૪૬, ૧, યઘુકુરનગય, ડીંડોરી (ત્રણ નભુના).  

૨૦/૦૨/૨૦૨૦ ૫, આળીલાટદ ાકટ વોવા. & ૪૩, રક્ષ્ભીનગય, બાઠેના. (ફે નભુના). 

૨૧/૦૨/૨૦૨૦ ૨૩, વમ્રાર્ ર્ાઉનળી & ડી/૫૦/૩૦૨, અક્ષય ર્ાઉનળી, ડંુબાર યોડ (ફે નભુના). 

૨૨/૦૨/૨૦૨૦ ૨૮, વાંઈનાથ વોવા. બાઠેના. & ૫૩, અનલયનગય, આંજણા. (ફે નભુના). 

૨૫/૦૨/૨૦૨૦ ૮૭ & ૩૯, કૈરાળનગય, નલાગાભ (ફે નભુના). 

૨૭/૦૨/૨૦૨૦ ૫૩, ન્મુ આલળલાટદ વોવા. & ફી-૧૧૯, ુષ્ાનગય,  બાઠેના. (ફે નભુના). 

 


