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ઝોન 
અનપીટ વેમ્રની વલગત 

તાયીખ વયનાભાની વલગત 

નોથગ 

૦૪-૦૯-૨૦૨૦ એાટગ., વળલ કોમ્રેક્ષ, ધનભોયા ચાય યસ્તા. 

૦૫-૦૯-૨૦૨૦ 

૧૧૨, ૧૩૩ & ૪૨, વંત જરાયાભ વોવા., ંડો, લેડ યોડ (ત્રણ નભુના). 

૧૪૭, વંત જરાયાભ વોવા., ંડો, લેડ યોડ. 

૧૧૧, કેળલાકગ વોવા., પ્રાણનાથ શોવસ્ટર ાવે. 

૦૭-૦૯-૨૦૨૦ એ-૨૨, ભણીફાનગય વોવા., ધનભોયા ચાય યસ્તા. 

૦૮-૦૯-૨૦૨૦ ૫૪, શયીદળગન વોવા.-ફી & ૫૧, શયીદળગન વોવા.-એ, સવગણોય યોડ. (ફે નભુના). 

૦૯-૦૯-૨૦૨૦ ફી-૩, ભણીફાનગય વોવા., ધનભોયા ચાય યસ્તા. 

૧૦-૦૯-૨૦૨૦ 
ફી-૨ થી ફી-૫, વળલળવતત યેવીડેન્ટ્રવી, યંગદળગન વોવા., ધનભોયા ચાયયસ્તા થી વચકુલાડી યોડ. 

એ-૨૨ & એ-૭, ભણીફાનગય વોવા., ધનભોયા ચાયયસ્તા થી વચકુલાડી યોડ (ફે નભુના). 

૧૨-૦૯-૨૦૨૦ એ-૫૦, એ-૫૧, ફી-૫૪ & લાડી, શયીદ્રાય વોવા. વીંગણોય ચાય યસ્તા. (ચાય નભુના). 

૧૬-૦૯-૨૦૨૦ ૩૧, ળાંવતનગય વોવા., ચીકુલાડી ચાય યસ્તા યોડ.  

૧૭-૦૯-૨૦૨૦ ૫ & ૧૪, ળાંવતનગય વોવા., ચીકુલાડી ચાય યસ્તા યોડ. (ફે નભુના). 

૧૮-૦૯-૨૦૨૦ 
એ-૬ & એ-૭, ભણીફાનગય વોવા., ચીકુલાડી ચાય યસ્તા યોડ. (ફે નભુના). 

ફી-૯, અલધુતનગય વોવા,. ચીકુલાડી ચાય યસ્તા યોડ. (ફે નભુના). 

૨૧-૦૯-૨૦૨૦ 
૩૯ & ૪૩, યીલયાકગ વોવા.-વી, ડીભાટગ ાવે, વીંગણોય યોડ. (ફે નભુના). 

એ-૬ & એ-૧૧, ભણીફાનગય વોવા., ચીકુલાડી ચાય યસ્તા યોડ. (ફે નભુના). 



ફી-૧૫, યાભેશ્લય ઇન્ટ્રડસ્રીમર વોવા., ંડો ાછ ફુરલાડી બયીભાતા યોડ.  

૨૩-૦૯-૨૦૨૦ એ-૨૬ & ફી-૯૩, વનત્માનંદ વોવા., યાળી વકગર યોડ (ફે નભુના). 

૨૪-૦૯-૨૦૨૦ ફી-૧, વત્મભ વોવા., કતાયગાભ ધોકીમા ગાડગન વાભે. 

૨૫-૦૯-૨૦૨૦ 
ફી-૧૫, યાભેશ્લય ઇન્ટ્રડસ્રીમર વોવા., ંડો ાછ ફુરલાડી બયીભાતા યોડ.  

૨૩, યાભજીનગય વોવા., ંડો યોડ. 

૨૮-૦૯-૨૦૨૦ 
એ-૪૫,શ્રધ્ધા વોવા. & ૨૬, અરકાુયી વોવા.& ાર્કકગ, વળલભ એા.-ફી,વુભુર ડેયી યોડ. (ત્રણ નભુના). 

ખાડો, યશેભતનગય તયપ,  ંડો ાછ, ફુરલાડી બયીભાતા યોડ. 

૩૦-૦૯-૨૦૨૦ 
૧૨૨ & ૪૧૦, યશેભતનગય વોવા., ંડો ાછ, ફુરલાડી બયીભાતા યોડ. (ફે નભુના). 

૪૮, ઈશ્લય ભોતી ઈન્ટ્રડસ્રીમર.,ંડો ાછ, ફુરલાડી બયીભાતા યોડ.  

ઈસ્ટ -એ 

૦૩-૦૯-૨૦૨૦ ૫૧ & ૫૩, શયીળનગય વોવા. લયાછા યોડ. (ફે નભુના). 

૦૪-૦૯-૨૦૨૦ ૫૨ & ૮, ાયવભણી યો- શાઉવ & ૩૦૮, ૩૨૨, વત્મનાયામણ વોવા., ુણા (ચાય નભુના). 

૦૯-૦૯-૨૦૨૦ ૬૪, બવતતનગય, શીયાફાગ યોડ. 

૧૧-૦૯-૨૦૨૦ 
૬૫, એતતાનગય, એ.કે.યોડ. 

૨૬, વત્તાધાય વોવા., ધયભનગય યોડ. 

૧૩-૦૯-૨૦૨૦ ૨૫, યભશંવ વોવા., રંફે શનુભાન - કયંજ યોડ. 

૧૭-૦૯-૨૦૨૦ ૭૬, ળવતતનગય, શીયાફાગ યોડ. 

૨૨-૦૯-૨૦૨૦ ૧૦૩, દાનગીગેલ વોવા., ુણા. 

૨૩-૦૯-૨૦૨૦ 
૧૧ & ૩૯, ળીલાંજરી યો શાઉવ & જા.ન, રારલાડી, એ.કે.યોડ (ત્રણ નભુના). 

૩, યાભફાગ વોવા., એ.કે.યોડ. 

૨૪-૦૯-૨૦૨૦ એ-૧૫, વયગભ વોવા., ુણા. 

૨૯-૦૯-૨૦૨૦ ૧૫, વાધના વોવા., લયાછા યોડ. 

ઈસ્ટ -ફી 
૦૩-૦૯-૨૦૨૦ ૫૩, ટાંકી પીમું, કઠોયગાભત. 

૨૩-૦૯-૨૦૨૦ ૩૧, ળીલ ળવતત વોવા. & ૮૪, અભી ાકગ, ુણા. (ફે નભુના). 

લેસ્ટ 

૦૧-૦૯-૨૦૨૦ ૪, ક્રિષ્ણા વોવા., ભોયાબાગ. 

૦૨-૦૯-૨૦૨૦ ૮, ગોકુર યો-શાઉવ, યાભનગય & ૨૬, ખોક્રડમાયનગય, યાંદેય કોઝલે યોડ (ફે નભુના). 

૦૩-૦૯-૨૦૨૦ 

૧૩, બરૂચી વોવા., પ્રાઈભ આકેડ યોડ. 

૫૪૧, દયગાશ કંાઉન્ટ્રડ, અડાજણ ાટીમા. 

એ-૧૬, વરરાવલશાય વોવા. યાંદેય ગોયાટ યોડ.  

૦૪-૦૯-૨૦૨૦ ૬/૯૯, નાના ફજાય, યાંદેયગાભ. 

૦૫-૦૯-૨૦૨૦ 
૧૩, બરૂચા વોવા., અડાજણ. 

૩૮, ગોકુર યો શાઉવ, યાભનગય યોડ. 

૦૬-૦૯-૨૦૨૦ 
૧, ફયપકર ભોશલ્રો & ૧૮/૩/૩૦, યોવશત પીમુ, યાંદેય ગાભ યોડ (ફે નભુના). 

૧૮/૩/૧૦૨, ભંક્રદય પીમુ & ૧૮/૪/૪૪, જશાંગીયુયા સ્રીટ, યાંદેય ગાભ (ફે નભુના). 

૦૭-૦૯-૨૦૨૦ ૧૮/૩/૩૦ & ૧૮/૩/૧૦૨, યોવશત પીમા, યાંદેય ગાભ (ફે નભુના). 



૧૮/૩/૧૦૨ & ૧૩/૩/૩૦, યોવશત પીમા, યાંદેય ગાભ (ફે નભુના). 

૦૮-૦૯-૨૦૨૦ 
૩૫, એલયગ્રીન વોવા. ારનુય યોડ.  

બ્રોક-૭૭, ગુજ.શા.ફોડગ, યાભનગય. 

૦૯-૦૯-૨૦૨૦ 
૨૨, યાભદેલનગય વોવા. ારનુય યોડ.  

૩૫૯, યાભનગય કોરોની, યાભનગય & ૨૧, અંવફકાનગય, જશાંગીયાફાદ યોડ (ફે નભુના). 

૧૧-૦૯-૨૦૨૦ ૫/૭૪, દશેરા સ્રીટ, યાંદેયગાભ. 

૧૨-૦૯-૨૦૨૦ 

ળાંવત કોમ્રેક્ષ, તાડલાડી.  

૧૫, ભશારક્ષ્ભી વોવા. ારનુય ાટીમા યોડ.  

૨૭, વૌયબ વોવા. યાભનગય.  

૧૪-૦૯-૨૦૨૦ 
બ્રોક-૭૬, ગુજ.શા.ફોડગ, યાભનગય. 

વી, ફેજનલારા કોમ્રેક્ષ, ગોયાટ યોડ. 

૧૫-૦૯-૨૦૨૦ ફી-૬, યાભદેલનગય વોવા., ારનુયાટીમા યોડ. 

૧૬-૦૯-૨૦૨૦ ાકીંગ, લેસ્ટન એલન્ટ્રમુ, બુરકાબલન યોડ, અડાજણ. 

૧૮-૦૯-૨૦૨૦ ૪૩, ુવનતનગય વોવા., ારનુય ાટીમા. 

૧૯-૦૯-૨૦૨૦ ાર્કકગ, એતઝીતમુટીલ શાઈટ્વ, ગોયાટ કોઝલે યોડ.  

૨૦-૦૯-૨૦૨૦ ૭૭, ૮૫, શાઉવીંગ ફોડગ & ૩૨૫, યાભનગય, યાભનગય (ત્રણ નભુના). 

૨૧-૦૯-૨૦૨૦ ૧૯, ગંગાનગય, ઉગત યોડ. 

૨૨-૦૯-૨૦૨૦ ૨/૨૮૯, ઝંડા ચોક, યાંદેય. 

૨૩-૦૯-૨૦૨૦ ૩૨, વલશ્લકભાગ વોવા., યાભનગય. 

૨૪-૦૯-૨૦૨૦ ૪૩, ગોીનાથ વોવા., યાભનગય. 

૨૫-૦૯-૨૦૨૦ ૬૯૭, શાઉવીંગ ફોડગ, યાભનગય. 

૨૬-૦૯-૨૦૨૦ ૨૬, શયીળનગય વોવા., અડાજણ & એ-૫, વયગભાકગ વોવા., અડાજણગાભ (ફે નભુના). 

૨૯-૦૯-૨૦૨૦ ૨૮, ગોકુર યો શાઉવ, યાભનગય. 

વેન્ટ્રરર 

૦૧-૦૯-૨૦૨૦ ૯/૧૬૯, લાડીપીમા ભેઈન યોડ. 

૦૨-૦૯-૨૦૨૦ 
૪/૫૦૫૨, વૈપી ભોશલ્રો & ૪/૪૭૦૩, એભ.કે.ેરેવ વાભે, ઝાંાફજાય (ફે નભુના). 

૪/૪૫૫૬, કંુલયવીગની ળેયી, ફેગભુયા. 

૦૪-૦૯-૨૦૨૦ 
૨/૨૫૧૫, રૂદયુયા ભેઈન યોડ. 

૩/૩૯૯૫, નાગયદાવની ળેયી & ૩/૩૮૪૨, નલી વડક, ગોરલાડ, નલાુયા (ફે નભુના). 

૦૬-૦૯-૨૦૨૦ ૪/૪૩૯૨, આભરી ળેયી, ફેગભુયા.  

૦૭-૦૯-૨૦૨૦ ભશાયાષ્ટ્ર ભંડનો ખાંચો, વોની પીમા. 

૦૮-૦૯-૨૦૨૦ ૧૨/૨૫૦, ટલા ળેયી, & ૧૨/૨૨૨, ડફગયલાડ, યાણીતાલ (ફે નભુના). 

૦૯-૦૯-૨૦૨૦ 
નલી વડકનાં નાકે, નલાુયા-ગોરલાડ. 

૫૬ & ૬૧, ચુમ્ભારીવની ચાર, કાજીુયા, યાભુયા યોડ (ફે નભુના). 

૧૦-૦૯-૨૦૨૦ ૪/૪૯૪૪, ળૈપી ભશોલ્રો, ોસ્ટ ઓક્રપવની ગરી, ઝાંાફજાય.  



૪/૪૧૩૫, બુરા ભોદીની ો, ફેગભુયા.  

૧૧-૦૯-૨૦૨૦ 
૫/૧૭૯૦ & ૫/૧૮૦૦, તુયાલા ભોશલ્રો, શક્રયુયા (ફે નભુના). 

૫/૧૪૭૦ & ૫/૧૪૬૦, શયીજનલાવ, શક્રયુયા (ફે નભુના). 

૧૨-૦૯-૨૦૨૦ 
વાંઈ વનલાવની વાભે, ભશાયાષ્ટ્ર ભંડનો ખાંચો, વોની પીમા.  

૧/૩૭૯૬, ભોટી દેવાઈ ો, વોની પીમા.  

૧૬-૦૯-૨૦૨૦ વવધ્ધી ભાતાનો ખાંચો, ખાટીમા ચકરા, ગોીુયા. 

૧૯-૦૯-૨૦૨૦ ૫/૧૩૩૨, કજુગ ભશોલ્રો, શયીુયા.  

૨૦-૦૯-૨૦૨૦ 
તેજવ તરાવીવ ાવે, ાણીની બીંત.  

૧૦/૫૭૧, જોઈતાભાતાની ો, ખાટીમા ચકરા.  

૨૩-૦૯-૨૦૨૦ સવગોતેય ભંડ ાવે, નલાુયા ગોરલાડ.  

વાઉથ 

લેસ્ટ 

૦૧-૦૯-૨૦૨૦ ફી-૬, યત્નક્રદ વોવા., બટાય ટેનાભેન્ટ્રટ ાવે & એ-૧ & એભ-૪, ંચલટી વોવા., વયગભ ાવે (ત્રણ નભુના). 

૦૪-૦૯-૨૦૨૦ ૧૨ ફી, વલદ્યાવલશાય વોવા., જભનાનગય યોડ. 

૦૮-૦૯-૨૦૨૦ ૧૬, શ્રીયંગનગય વોવા. જભનાનગય યોડ.  

૧૫-૦૯-૨૦૨૦ 
ાકીંગ, શ્રીભૂર્તત એા., વીટીરાઈટ યોડ. 

૧૪૨, વોભનાથ વોવા. જુના બટાય.  

૧૮-૦૯-૨૦૨૦ ૭, રક્ષ્ભીબલન એા., ગોકુરભ ડેયી ાવે. 

૨૨-૦૯-૨૦૨૦ 
અવબરાા એા. નલા બટાય. 

એ-૬, વલદ્યા વલશાય વોવા. જભનાનગય યોડ.  

૨૩-૦૯-૨૦૨૦ ૧૪, વાંઈનાથ ળેયી, અંફાનગય યોડ.  

૨૬-૦૯-૨૦૨૦ એવ & જે, વનભગરનગય, ચાંદની ચોક, ીરોદ (ફે નભુના). 

વાઉથ 

૦૧-૦૯-૨૦૨૦ 
૧૧૫, અંફાનગય, વોવવમો વકગર. 

ફી-૨૬૦, વંગભ વોવા., બેસ્તાન. 

૦૨-૦૯-૨૦૨૦ એપ, ામોનીય એા. & વનવતબાઈ, જગદમ્ફાનગય, લડોદ (ફે નભુના). 

૦૪-૦૯-૨૦૨૦ 

૧૮, ટેર કોરોની, ઉધના યોડ & ૧૭, શક્રયઈચ્છા વોવા., ઉધના ભેઈન યોડ (ફે નભુના). 

૫૯, ઠાકોયનગય, ફી.આય.વી. નશેય, ઉધના યોડ. 

૧૦૦, યાભનગય & ડી-૧૪, વીટી ઈન્ટ્રડ., ઉધના (ફે નભુના). 

૦૮-૦૯-૨૦૨૦ ફી-૫૮ & ૫૯, આળાનગય, ભઢીની ખભણી ાવે, ઉધના. (ફે નભુના). 

૦૯-૦૯-૨૦૨૦ ૨૭૨, ભશાદેલનગય, ફભયોરી. 

૧૦-૦૯-૨૦૨૦ વલશ્લનાથ ટી-વે ન્ટ્રટય, વોરાુય કમ્ાઉન્ટ્રડ, ઉધના. 

૧૫-૦૯-૨૦૨૦ ૭૨, યાભનગય, બેસ્તાન. 

૧૭-૦૯-૨૦૨૦ ૩૨ & ૩૩, ગામત્રી વોવા.-૧, ઉધના & ૧૮૧, વળલનગય, ાંડેવયા (ત્રણ નભુના). 

૨૪-૦૯-૨૦૨૦ 

૧૦૨, દકે્ષશ્લયનગય & ૬૨, જી. આઈ. ડી.વી કોરોની, ાંડેવયા. (ફે નભુના). 

ઓભ યેસ્ટોયન્ટ્રટ & ૧, વાંઈ મુવનટી, બેસ્તાન. (ફે નભુના). 

ળવનબાઈ, વુયતી પીમુ, જીમાલગાભ.  



૨૮-૦૯-૨૦૨૦ ૭૮, ગોારનગય, લડોદ. 

૩૦-૦૯-૨૦૨૦ એ-૩૧, યોડ નં. ૬, ઉધના. 

વાઉથ 

ઈસ્ટ 

૦૩-૦૯-૨૦૨૦ ૩૬ & ૪૭, ઉવભમાનગય, યલટગાભ (ફે નભુના). 

૦૪-૦૯-૨૦૨૦ 
૫૯, રૂસ્તભાકગ-ફી, સરફામત. 

૧૦૦ & ૧૧૨, ગામત્રીનગય, ડંુબાર (ફે નભુના). 

૦૫-૦૯-૨૦૨૦ ૧૬૭, જરાયાભનગય-૩, ડંુબાર. 

૦૮-૦૯-૨૦૨૦ ૨૪ & ૨૭, ગોગા ળેયી, બાઠેના (ફે નભુના). 

૦૯-૦૯-૨૦૨૦ 
૧, નલુ ફોયીંગ, વંતોીનગય, નલાગાભ.  

૩૩, અનલયનગય, આંજણા. અનલયનગય.  

૧૨-૦૯-૨૦૨૦ ૭૨, નયોત્તભનગય, નલાગાભ.  

૧૬-૦૯-૨૦૨૦ ૩૦૦, અનલયનગય, સરફામત. 

૧૭-૦૯-૨૦૨૦ 

૫૦૫, ભીઠીખાડી ઝુડટ્ટી & ૭૭, આંફેડકયનગય, સરફામત (ફે નભુના). 

નલું ફોયીંગ, ૧, વંતોીનગય, નલાગાભ. 

૧૩૪, ગણેળનગય, નલાગાભ.  

૧૮-૦૯-૨૦૨૦ ૩૫૫, અનલયનગય, સરફામત. 

૧૯-૦૯-૨૦૨૦ ૭૬, ળીલભનગય, ડીંડોરી.  

૨૦-૦૯-૨૦૨૦ જાશેયન, આંજણાપાભગ, સરફામત.  

૨૩-૦૯-૨૦૨૦ 
૫૬૦, ઝુડટ્ટી & ૪૬, આંફેડકયનગય, ભીઠીખાડી યોડ. સરફામત.  (ફે નભુના). 

૩૬, જમેળનગય, નલાગાભ. 

૨૪-૦૯-૨૦૨૦ ૭, ૧૮, ૩ & ૨૩, અંવફકાનગય, સરફામત. (ચાય નભુના). 

૨૬-૦૯-૨૦૨૦ ૧૮, ગંગાનગય, નલાગાભ.  

૨૮-૦૯-૨૦૨૦ 

૧૯૧, વફરેશ્લય ળેયી, બાઠેના-૨. 

૧૦૨ & ૨, ટેર પીમું, યલટગાભ (ફે નભુના). 

૯૧, ભંક્રદય પીમું, યલટગાભ. 

૨૯-૦૯-૨૦૨૦ ૧૯ & ૫૮, ભંક્રદય પીમુ, યલટ. (ફે નભુના). 

 


