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ઝોન 
અનપીર્ વેમ્રની લલગત 

તાયીખ વયનાભાની લલગત 

નોથટ 

૦૨/૦૩/૨૦૨૦ 
૫૧, કણાટલતી વોવા. લલ.-૨, શયીદળટનનો ખાડો, સવગણોય યોડ. 

એા., વજટન યેવીડન્વી, શયીદળટનનો ખાડો, સવગણોય યોડ (ફે નભુના). 

૦૩/૦૩/૨૦૨૦ એ-૧૫, યાભેશ્લય ઇન્ડસ્રીમર વોવા., નાની ફશુચયજી કતાયગાભ. 

૦૪/૦૩/૨૦૨૦ 

૪૩ & ૪૪, કણાટલતી વોવા. લલ.-૨, શયીદળટનનો ખાડો, સવગણોય યોડ (ફે નભુના). 

૨૩, ધનશ્માભનગય વોવા., ફારાજી ચાય યસ્તા. 

૮૭, શયીશયી વોવા. લલ.-૨, ફારઆશ્રભ યોડ, કતાયગાભ.  

૦૫/૦૩/૨૦૨૦ 
૨૩, ધનશ્માભનગય વોવા., ફારાજી ચાય યસ્તા. 

૨૧૮, ૧૭૪, ૧૭૬, ૧૬૬, & ૧૮૫ વંતજરાયાભ વોવા., લેડ યોડ (ાંચ નભુના). 

૦૬/૦૩/૨૦૨૦ 
૧૦૩, ૧૦૪, ૯૮, વંતજરાયાભ વોવા.,ગેર્ નં-૨,  લેડ યોડ (ત્રણ  નભુના). 

૧૭૨, ૨૧૮, ૧૭૮ & ૧૫૬, વંતજરાયાભ વોવા., ગેર્ નં-3 , લેડ યોડ (ચાય નભુના). 

૦૭/૦૩/૨૦૨૦ ૧૬૭ & ૧૮૬, વંતજરાયાભ વોવા., લલ-3 , લેડ યોડ (ફે નભુના). 

૦૯/૦૩/૨૦૨૦ 
૧૭૨ & ૨૧૮, વંતજરાયાભ વોવા., લલ-3 & ૧૦૩, વંતજરાયાભ વોવા., લલ-૨ , લેડ યોડ (ત્રણ નભુના). 

૧૯૪, વંતજરાયાભ વોવા. લલ.-૧, લેડ યોડ.  

૧૧/૦૩/૨૦૨૦ ૨૧૮, વંતજરાયાભ વોવા., ંડો & ૮૭, શરયશરય વોવા. લલ.-૨, ફાઆશ્રભ યોડ (ફે નભુના). 

૧૩/૦૩/૨૦૨૦ ૧૬૮ & ૧૨૨, વંતજરાયાભ વોવા., લેડ યોડ (ફે નભુના). 

૧૪/૦૩/૨૦૨૦ 
૧૧, ભણીફા વોવા., ચીકુલાડી, કતાયગાભ. 

૨૧૮, વંતજરાયાભ વોવા., ંડો. 

૧૬/૦૩/૨૦૨૦ એ-૧૫, યાભેશ્લય ઇન્ડસ્રીમર, લેડ યોડ  

૧૭/૦૩/૨૦૨૦ ફી -૧૫, યાભેશ્લય ઇન્ડસ્રીમર વોવા. ંડો ફુરલાડી યોડ.  

૧૮/૦૩/૨૦૨૦ ફી-૫૯, લનરકંઠ વોવા., આંફાતરાલડી યોડ. 

૧૯/૦૩/૨૦૨૦ એ-૩૭, ભંગરગૃ વોવા., લેડ દયલાજા.  

૨૦/૦૩/૨૦૨૦ ૩૭૪, યશેભતનગય વોવા., ંડો & ફી-૩૪, ભંગરગૃ વોવા., લેડ દયલાજા (ફે નભુના). 

૨૪/૦૩/૨૦૨૦ ફી-૫૦ & ૭૬, ગામત્રીરયલાય વોવા. લલ.-૩-ફી, ધનભોયા-ંડો (ફે નભુના). 

૨૫/૦૩/૨૦૨૦ 
૬૬ & ૨૩, ગામત્રી રયલાય વોવા.-૩/ફી, ધનભોયા (ફે નભુના). 

ફી/૨૪, ભંગરગૃ વોવા., ંડો. 

૨૬/૦૩/૨૦૨૦ (૩૫, ૩૬, ૩૭), ભાધલાનંદ વોવા., ધનભોયા યોડ. 



૨૭/૦૩/૨૦૨૦ ૩૮ & ૧૭, ભાધલાનંદ વોવા. & ૨૩, ગામત્રીરયલાય વોવા. લલ. ૩-ફી, ધનભોયા યોડ (ફે નભુના). 

૩૦/૦૩/૨૦૨૦ 
૮૯, ગામત્રી રયલાય વોવા.-૩/ફી, ધનભોયા ચાય યસ્તા થી કતાયગાભ સ્લાભીનાયામણ ભંરદય ાવે. 

૮૦, ભાધલાનંદ વોવા., ધનભોયા ચાય યસ્તા થી કતાયગાભ સ્લાભી નાયામણ ભંરદય ાવે. 

૩૧/૦૩/૨૦૨૦ ફી-૩૨, ૩૩ , નગીનાલાડી વોવા. અલ્કાુયી બ્રીજ ાવે.  

ઈસ્ર્ -એ 

૦૫/૦૩/૨૦૨૦ ૯, લવધ્ધાથટનગય, રંફેશનુભાન યોડ.  

૦૬/૦૩/૨૦૨૦ 
જાશેયન, ધોફીધાર્ ભોશલ્રો & ખાયલા ચાર, ર્ેર ગેયેજ ાવ,ે રંફેશનુભાન ગયનાા ાવે (ફે નભુના).  

૯, લવધ્ધાથટનગય, રંફેશનુભાન યોડ 

૩૦/૦૩/૨૦૨૦ ૧૦૯ & ૧૧૨, લતરૂલત વોવા., રંફે શનુભાન યોડ (ફે નભુના).  

ઈસ્ર્ -ફી 
૧૯/૦૩/૨૦૨૦ 

૧૧૬, વુમટ રકયણ વોવા. નાના લયાછા.  

૧૩૧, વુમટ રકયણ વોવા. નાના લયાછા.  

૨૦/૦૩/૨૦૨૦ ૧૦૬, ૧૪૫, વાકેત યો- શાઉવ & ૪૮, ગોસલદનગય, ભોર્ા લયાછા (ત્રણ નભુના). 

લેસ્ર્ 

૦૯/૦૩/૨૦૨૦ 
૧/૧૪૦-એ, બંડાયીલાડ, યાંદેય. 

ડાહ્યાબાઇ વેરય, ૨/૧/૨, ર્ીભરા યોડ & ૨/૪૭૮, લાંકર સ્રીર્, યાંદેય (ફે નભુના).  

૧૦/૦૩/૨૦૨૦ ૨, વાંઈ ળલતત યો શાઉવ, ગોયાર્ યોડ. 

૧૧/૦૩/૨૦૨૦ 

૨/૨૮૭-ફી, ઝંડા ચોક & ૧૫/૫/૫૭, ાંચ ીા, યાંદેય યોડ (ફે નભુના). 

૧૬/૧/૮, લતભરા સ્રીર્ & ૨/૭૧, ખાડી પીમા, યાંદેય યોડ (ફે નભુના). 

ભીભ ફ્રેટ્વ, લચરો ભોશલ્રો, યાંદેય. 

૧૨/૦૩/૨૦૨૦ ૧૧૦૪-આંફેડકય લવાશત, ૫૨૧-વાઈર્ એન્ડ વર્વલવ & ૨૮-શ્રીયાજદળટન યો શાઉવ, જશાંગીયાફાદ (ત્રણ નભુના). 

૧૫/૦૩/૨૦૨૦ ૨૨, પ્રાપ્તીાકટ યો શાઉવ, ર્ી.ી.-૩૧-૩૨, અડાજણ. 

૧૬/૦૩/૨૦૨૦ ૨૭૯, છપ્નીમો ભોશલ્રો, અડાજણગાભ. 

૧૭/૦૩/૨૦૨૦ 
૫/૪૨, રીભડા ઓરી, યાંદેય,  

૪/૨૯૮, રીભડા ઓરી, યાંદેય.  

૧૮/૦૩/૨૦૨૦ 
૨૮૦, છપ્નીમો ભોશલ્રો, અડાજણગાભ. 

૮/૭૨, ઇસ્ભાઇર વાયંગ સ્રીર્, યાંદેય  

૧૯/૦૩/૨૦૨૦ ૩૦૪, શ્રીજીનગયી વોવા. જશાંગીયાફાદ.  

૨૧/૦૩/૨૦૨૦ ૧૩, તવનગય વોવા., ારનુયગાભ. 

૨૪/૦૩/૨૦૨૦ ૨, વાંઇળલતત યો-શાઉવ, ગોયાર્ યોડ. 

૨૫/૦૩/૨૦૨૦ એ & ફી, મોગીયાજ કોમ્પ્રેક્ષ, અડાજણ યોડ. (ફે નભુના). 

૨૭/૦૩/૨૦૨૦ ૩૩, ખોરડમાયનગય, અડાજણગાભ & ૪૦, રદજ્મોત વોવા., ારનુય ાર્ીમા (ફે નભુના). 

૨૮/૦૩/૨૦૨૦ વી-૬૧, નંદનલન યો-શાઉવ, જશાંગીયુયા.  

૩૦/૦૩/૨૦૨૦ એ-૨, વયકાયી લવાશત, યાભનગય.  

વેન્રર 

૦૪/૦૩/૨૦૨૦ ૩/૬૨૪-૨૫, કયલા યોડ, નલાુયા.  

૦૫/૦૩/૨૦૨૦ ૩/૪૦૪૭, કયલા યોડ, નલાુયા. 

૧૭/૦૩/૨૦૨૦ ૧/૧૦૬૫, ઘોફી ળેયી, નાનુયા. 

૧૮/૦૩/૨૦૨૦ ૨/૩૩૧, વુયભાલાડ, રૂસ્તભુયા. 

૧૯/૦૩/૨૦૨૦ ૧/૧૯૯૩, જભરૂખ ગરી, નાનુયા. 

૨૦/૦૩/૨૦૨૦ ૮/૨૧૩૫-કે, નાની છીલાડ, ગોીુયા. 

૨૧/૦૩/૨૦૨૦ ૧૨/૧૦૫, કાછીમા ળેયી, યાણી તાલ. 

૨૫/૦૩/૨૦૨૦ ૧૨/૨૨૯, ૧૨/૨૨૩ & ૧૨/૧૬૯, ડફગયલાડ, યાણીતાલ (ત્રણ નભુના). 

૨૬/૦૩/૨૦૨૦ 
૫/૫૫૦, કજુગ ભશોલ્રો &  ૧૨/૩૧૬૨, બાજીલાી ો, દરાર ચેમ્ફવટ, શરયુયા (ફે નભુના). 

૧૨/૨૫૮ &  ૧૨/૨૨૨, ીઠાલારાની ળેયી, ડફગડલાડ, યાણીતાલ (ફે નભુના). 

૩૧/૦૩/૨૦૨૦ ૬/૨૦૦૪, ાર્ીદાયબલન વાભે, ભશીધયુયા.  

વાઉથ લેસ્ર્ 
૦૨/૦૩/૨૦૨૦ 

એ/૮, ૫, ૧૬ & ૨૩, SMC આલાવ, DRB કોરેજ ાવે, ન્મ ુવીર્ીરાઈર્ યોડ ( ચાય નભુના). 

૬૯, દેલદી એા., ાયરે ોઈન્ર્. 

૦૪/૦૩/૨૦૨૦ ૨૪, ભનન ફંગરો & ૧૬, SMC આલાવ, DRB કોરેજ ાવે, ન્મુ વીર્ીરાઈર્ યોડ (ફે નભુના). 



ફી-૪, જભનાનગય વોવા., જભનાનગય યોડ. 

૧૨/૦૩/૨૦૨૦ ૬૯, દેલદી વોવા., ાયરે ોઈન્ર્. 

૧૮/૦૩/૨૦૨૦ ાકીંગ, લતલન ેરેવ, ાયરે ોઈન્ર્. 

૨૦/૦૩/૨૦૨૦ ૬૫, વુબાનગય વોવા., જભનાનગય યોડ. 

૨૧/૦૩/૨૦૨૦ ૨૮, વોભનાથ વોવા., આઝાદનગય યોડ, જુના બર્ાય. 

૨૭/૦૩/૨૦૨૦ એ/૧૩૦, ભશાદેલનગય, જુના બર્ાય યોડ. 

૨૮/૦૩/૨૦૨૦ ૭૪, લકીર ળેયી, અંફાનગય યોડ. 

વાઉથ 

૦૨/૦૩/૨૦૨૦ ૧૩૭ & ૩૬, યાભનગય, ફભયોરી યોડ (ફે નભુના). 

૦૩/૦૩/૨૦૨૦ 

૨૬૦, શયીધાભ વોવા., ઉધના. 

વી-૩૯૭, શયીઓભનગય, ાંડેવયા. 

૮૬, કાળીનગય, ફભયોરી યોડ. 

૦૫/૦૩/૨૦૨૦ ફી/૪૮, જરાયાભનગય, ઉધના. 

૧૨/૦૩/૨૦૨૦ 
૨૨૭ & ૩૫૩, ગણેળનગય, લડોદ (ફે નભુના). 

૬૯-ગીતાનગય-૩, ૩૫૬-અેક્ષાનગય & ૩૯૯-ુનીતનગય, ફભયોરી યોડ (ત્રણ નભુના). 

૧૩/૦૩/૨૦૨૦ 
૧૧૪, શયીનગય લલ.-૩, ઉધના. 

૩૩૩ & ૩૩૮, આલળનગય, ફભયોરી યોડ (ફે નભુના). 

૧૬/૦૩/૨૦૨૦ ૪૦, શયીનગય લલ.-૩, ઉધના. 

૧૭/૦૩/૨૦૨૦ ૧૭, વાંઈ વભટણ વોવા. & ૫૨૦, ૫૪૩, વોનર વોવા., ઉધના (ત્રણ નભુના). 

૧૮/૦૩/૨૦૨૦ ૨૩/૨૪, યાભદેલનગય, ઉધના. 

૧૯/૦૩/૨૦૨૦ ૨-તલતકરનગય, ઊન, ૩, ૧૧-ર્ાંકી પીમું & ૨૦૨-ર્ેર પીમુ,ં ઊનગાભ (ચાય નભુના). 

૨૦/૦૩/૨૦૨૦ ૧૮૧ & ૧૮૨, લલષ્ણુનગય, ઉધના (ફે નભુના). 

વાઉથ ઈસ્ર્ 

૦૨/૦૩/૨૦૨૦ ૧૧૧, અલધુતધાભ વોવા., ડંુબાર. 

૦૩/૦૩/૨૦૨૦ 

૩૮, ભશાપ્રબુનગય વલે નં.૩/૧/૨ & ૧૦૦, ભદનુયા, સરફામત (ફે નભુના). 

૭૨૦, નવરલાનજી એસ્ર્ેર્, બાઠેના. 

૩૧, બયલાડ ભશોલ્રો, નલાગાભ.  

૦૪/૦૩/૨૦૨૦ 
૧૪ & ૨૧, ફુધ્ધ વોવા., ઉધનામાડટ (ફે નભુના). 

૨૧, બયલાડ ભશોલ્રો & ૧૭૦, દીારીાકટ, નલાગાભ. (ફે નભુના). 

૦૬/૦૩/૨૦૨૦ ાકીંગ, ાશ્લનાથ ર્ાઉનળી, ડંુબાર. 

૦૭/૦૩/૨૦૨૦ ગયીફ નલાઝ ભસ્જીદ ાવે, આંજણા. 

૦૯/૦૩/૨૦૨૦ ૪, અંલફકાનગય, ડંુબાર.  

૧૨/૦૩/૨૦૨૦ ૨૫૫ & ૨૪૫, ભદનુયા, સરફામત (ફે નભુના). 

૧૩/૦૩/૨૦૨૦ ાકીંગ, યાજરક્ષ્ભી ર્ાલય, ડંુબાર. 

૧૪/૦૩/૨૦૨૦ 
ફી-૧૨૯, ુષ્ણાનગય, બાઠેના. 

૧૮૩, લૃંદાલનનગય-૧, નલાગાભ. 

૧૬/૦૩/૨૦૨૦ ૪૦, ળંબુનગય, બાઠેના. 

૧૭/૦૩/૨૦૨૦ ૩૪ & ૧૦, નલાનગય, નીરગીયી. (ફે નભુના). 

૧૯/૦૩/૨૦૨૦ ૨૧૮, ુષ્ણાનગય, બાઠેના. 

૨૧/૦૩/૨૦૨૦ એ સલગ, રૂી લલશાય ર્ાઉનળી, યલર્.  

૨૬/૦૩/૨૦૨૦ ૬૦, નવયલાનજી એસ્ર્ેર્ બાઠેના-૫,  બાઠેના.  

૨૭/૦૩/૨૦૨૦ 
૧૦૦ & ૧૧૫, ભદનુયા, સરફામત (ફે નભુના). 

૨૯, યંગીરાનગય, નલાગાભ, નીરગીયી. 

૨૯/૦૩/૨૦૨૦ 
૨૨, યતનચોક, ઉધનામાડટ. 

૬૦, યાભનગય, નલાગાભ.  

૩૦/૦૩/૨૦૨૦ ૬૫, ગીયીયાજનગય, સરફામત. 

૩૧/૦૩/૨૦૨૦ ૨૦૭, જમયાજનગય, નલાગાભ.  



 


