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ઝોન 
અનપીર્ વેમ્રની લલગત 

તાયીખ વયનાભાની લલગત 

નોથટ 

૦૬-૧૦-૨૦૨૦ 

૧૪૩ & ૧૪૪, ગોીનાથ વોવ. લલ-૨, ફાા વીતાયાભ ચોક. (ફે નભુના). 

૫૦૦-અરઅભન ર્ી વેન્ર્ય & ૮, ૨૪, નશેરૂનગય ઝુડટ્ર્ી, આંગણલાડી ાછ, બયીભાતા યોડ (ત્રણ નભુના). 

૨૨૧, કુફેયાકટ વોવા., પ્રાણનાથ શોલસ્ર્ર ાછ. 

૦૮-૧૦-૨૦૨૦ ૨૬૧, ૨૨૩ & ૫૧૬, યશેભતનગય વોવા., ંડો ાછ, ફુરલાડી બયીભાતા યોડ (ત્રણ નભુના). 

૦૯-૧૦-૨૦૨૦ ૫૧૭ & ૫૨૦, યશેભતનગય વોવા., લેડ યોડ (ફે નભુના). 

૧૦-૧૦-૨૦૨૦ 

૧૪૩, ગોીનાથ વોવ. લલ-૨, ફાા વીતાયાભ ચોક. 

૫૧૭ & ૫૧૯, યશેભતનગય વોવા., લેડ યોડ (ફે નભુના). 

ાર્કકગ, એવ. આય. કે. એક્ષ્ોર્ટ, & ાકકગ, ખોડીમાય ર્ીમ્ફય ભાર્ટ,  લસ્તા દેલડી યોડ. (ફે નભુના). 

ગામત્રી ભંદદય & ળંકય લલજમ ર્ીમ્ફય, લસ્તા દેલડી યોડ. (ફે નભુના). 

૧૨-૧૦-૨૦૨૦ ૪૬, ભણીાકટ વોવા., સવગણોય શેલ્થ વેન્ર્ય ાવે. 

૧૩-૧૦-૨૦૨૦ 
વી-૭૩, યીલયાકટ વોવા., ડી ભાર્ટ ાવે, સવગણોય. 

૧૨૭, ૧૨૮, કેળલાકટ વોવા. ંડો યોડ.   

૧૫-૧૦-૨૦૨૦ 
૧૩, ગોારધાભ વોવા., અંકુય સ્કુર ાવે. 

ાર્કકગ, એવ. આય. કે. એક્ષ્ોર્ટ & આય, ફી, ર્ેક્ષર્ાઈલ્વ, લસ્તા દેલડી યોડ. (ફે નભુના). 

૧૬-૧૦-૨૦૨૦ ફી-૧-એ, ભણીફાનગય વોવા., ચીકુલાડી ચાય યસ્તા યોડ. 



૫૧૫ & ૨૪૨, યશેભતનગય વોવા., ફુરલાડી યોડ ંડો ાછ. 

૧૭-૧૦-૨૦૨૦ ૧૨૭, કેળલાકટ વોવા. પ્રાણનાથ શોસ્ીર્ર ાછ.  

૨૧-૧૦-૨૦૨૦ 
૬૮, ૮૧, ઉદમનગય વોવા., કતાયગાભ & ૪૦, ૩૬, યાભેશ્લયી કાયખાનુ,ં યશેભતનગય વાભે, બયીભાતા યોડ (ચાય નભુના). 

૫૪, ૧૧૯, વંત જરાયાભ વોવા., & ૨૭, ૫, ભંગરગૃ વોવા., ંડો વાભે (ચાય નભુના). 

૨૩-૧૦-૨૦૨૦ એ-૩૯-૪૦ & ફી-૧૫, યાભેશ્લય ઇન્ડસ્રીમર વોવા., ંડો ાછ ફુરલાડી યોડ (ફે નભુના). 

૨૪-૧૦-૨૦૨૦ ાર્કકગ, ગામત્રીભાતાનંુ ભંદદય , લસ્તા દેલડી યોડ.  

૨૬-૧૦-૨૦૨૦ 
ાર્કકગ, ઓભ ગામત્રી પયવાણ ભાર્ટ, & ાર્કકગ, આલળલાટદ ર્ેક્ષર્ાઈર, ફાાશ્રભ - ગામત્રી ડેો યોડ. (ફે નભુના). 

ાર્કકગ, શ્રી ગણેળ ર્ીમ્ફય & ાર્કકગ, ગામત્રીભાતાનું ભંદદય , લસ્તા દેલડી યોડ. (ફે નભુના). 

૨૭-૧૦-૨૦૨૦ 
ફી-૧૫, એ-૪૦, યાભેશ્લય ઇન્ડસ્રીમર વોવા., ંડો ાછ ફુરલાડી યોડ (ફે નભુના). 

૪૮, ઇશ્લયભોતી ઇન્ડસ્રીમર વોવા. & ૪૪૩, યશેભતનગય વોવા., ંડો ાછ ફુરલાડી યોડ (ફે નભુના). 

૨૮-૧૦-૨૦૨૦ 

ાર્કકગ, વુયેળ લપ્રન્ર્ટવ & ાર્કકગ, ગામત્રીભાતાનું ભંદદય , લસ્તા દેલડી યોડ. (ફે નભુના). 

ાર્કકગ, ળંકય લલજમ ર્ીમ્ફવટ & ાર્કકગ, ઓભ ગામત્રી પયવાણ ભાર્ટ, ફાાશ્રભ - ગામત્રી ડેો યોડ. (ફે નભુના). 

૪૨, યશેભતનગય વોવા. ંડો ાછ, ફુરલાડી બયીભાતા યોડ.  

૨૯-૧૦-૨૦૨૦ રાઈન ફ્રળીંગ, ૧૨" રાઈન, ગામત્રી ભંદદય & લશન્દુ ભેધલા કોરોની, લસ્તાદેલડી યોડ (ફે નભુના). 

ઈસ્ર્ -એ 

૨૨-૧૦-૨૦૨૦ ૧૯-કુયલન લાડી, ૧૪-ભીયાનગય વોવા. & ૨૪-શ્લેતયાજશંવ વોવા., ખોદડમાયનગય યોડ (ત્રણ નભુના). 

૨૮-૧૦-૨૦૨૦ 
૨, ભશેશ્લયી વોવા. ૨૭, ઉર્જટ વોવા. લયાછા યોડ. (ફે નભુના). 

૫, ભશેશ્લયી વોવા. ૨૫, ઉર્જટ વોવા. લયાછા યોડ. (ફે નભુના). 

૨૯-૧૦-૨૦૨૦ ૩૦, લલશ્લેશ્લય વોવા. & ૨, ભશેશ્લય વોવા., લયાછા યોડ (ફે નભુના). 

ઈસ્ર્ -ફી ૦૯-૧૦-૨૦૨૦ ૧૦ & ૧૮, વજટન ફંગ્રોઝ, ભોર્ા લયાછા (ફે નભુના). 

લેસ્ર્ 

૦૧-૧૦-૨૦૨૦ ાકીંગ, શાર્દદક ાકટ-એ, શનીાકટ યોડ. 

૦૨-૧૦-૨૦૨૦ ૩૩૫, યાભનગય કોરોની, યાભનગય. 

૦૫-૧૦-૨૦૨૦ ૧૨૯, ગ્રીનાકટ વોવા., યાંદેય યોડ. 

૦૮-૧૦-૨૦૨૦ ૧૭/૨/૫૩-અફુફકય ભંઝીર & ૨/૨૮૪-ઝંડા ચોક, યાંદેય (ફે નભુના). 

૧૧-૧૦-૨૦૨૦ ૧૨, અંકુય વોવા. અડાજણગાભ. 

૧૫-૧૦-૨૦૨૦ ાકીંગ-૧, ાશ્લનગય વોવા., અડાજણ ાર્ીમા & ૫, શીભગીયી વોવા., ારનુય ાર્ીમા યોડ (ફે નભુના). 

૧૮-૧૦-૨૦૨૦ ૩૦૦૯, ઘોફીનો ખાંચો & ાર્કકગ, વુભનદી આલાવ, સ્ર્ાય ફર્જય ાછ. (ફે નભુના). 

૧૯-૧૦-૨૦૨૦ ૮૮-શાઉવીંગ ફોડટ & ૪૨, લળલદળટન યો શાઉવ, યાંદેય-ગોયાર્ યોડ (ફે નભુના). 

૨૨-૧૦-૨૦૨૦ ૮૩, શાઉવીંગ ફોડટ, યાભનગય. 

૨૩-૧૦-૨૦૨૦ ૪૦, આનંદનગય, યાભનગય.  

૨૪-૧૦-૨૦૨૦ 

ડી-૨, ગણેળાકટ ર્ેનાભેન્ર્, અડાજણગાભ. 

ર્જ.ન, કલલ કરાી ગાડટન વાભે, સ્ર્ાય ફર્જય વાભે, અડાજણગાભ. 

૧૦૫૫, આંફેડકયનગય, યાભનગય, યાંદેય.  

૩૧-૧૦-૨૦૨૦ ૪૩, બુલનેશ્લયી વોવા. યાભનગય.  

વેન્રર ૦૩-૧૦-૨૦૨૦ ૧/૪૬૨૯, કણફી ળેયી,  નલાુયા ગોરલાડ. 



૦૪-૧૦-૨૦૨૦ ૧૦/૫૭૦, જોઈતા ભાતાની ળેયી, ગોીુયા.  

૦૫-૧૦-૨૦૨૦ 
ચાંદની પેબ્રીક ાવે, કભાર ગરી, ચોક ફર્જય.  

૬/૨૦૬૦, બોર્જબાઈ ળેયી, ભશીધયુયા. 

૧૭-૧૦-૨૦૨૦ લપ્રમા ભેડીકર વાભે, ખાયલા ચાર, નાનુયા. 

૨૧-૧૦-૨૦૨૦ 
ર્જ.ન., ભશાયાષ્ટ્ર ભંડનો ખાંચો, વોની પીમા.  

દિષ્ના યેવીડેન્વી ાવે, ભોર્ી દેવાઈ ો, વોની પીમા.  

૨૫-૧૦-૨૦૨૦ 

આમટ વભાજ શોર ાવે, ભેઈન યોડ & ર્જ. ન. ભશાયાષ્ટ્ર ભંડ નો ખાંચો, વોની પીમા. (ફે નભુના). 

રૂર કરીનીક ાવે, નાની દેવાઈ ો વાભે, વોની પીમા.  

૧/૩૭૯૬, ભોર્ી દેવાઈ ો, વોની પીમા.  

૨૬-૧૦-૨૦૨૦ ૮/૫૪૫, દલક્ષણી ભોશલ્રો, નલવાયી ફર્જય. 

૨૭-૧૦-૨૦૨૦ ૮/૩૭૮, ફંફાગેર્ની ગરી, નલવાયી ફર્જય યોડ. 

૨૮-૧૦-૨૦૨૦ વંદેળ નભકીન વાભે, વોનીપીમા ભેઈન યોડ. 

વાઉથ 

લેસ્ર્ 

૦૩-૧૦-૨૦૨૦ ૨૦, શયીશયાકટ વોવા., અરથાણ બર્ાય યોડ. 

૦૬-૧૦-૨૦૨૦ લપ્રન્વ ેરેવ, ર્ેનાભેન્ર્ ાવે, નલા બર્ાય.  

૧૧-૧૦-૨૦૨૦ લપ્રન્વ ેરેવ, વભયત ેરેવ & ૫, ળીલભ ફંગ્રો, નલા બર્ાય. (ત્રણ નભુના).  

૧૨-૧૦-૨૦૨૦ ૨૩, ર્જદલનગય વોવા., બર્ાય ર્ેનાભેન્ર્ ાવે. 

૧૫-૧૦-૨૦૨૦ એ-૯, સ્લાભી ગંુણાતીતનગય, બર્ાય યોડ. 

૧૬-૧૦-૨૦૨૦ 
૩, વુમોગનગય વોવા., બર્ાય ર્ેનાભેન્ર્ ાવે. 

વપ્તર્ષ એા., ુષ્ાંજરી એા., ાયરે ોઈન્ર્ ાવે & ભેધભમુય એા., ધલરગીયી ાવે (ત્રણ નભુના). 

૨૦-૧૦-૨૦૨૦ વુભંગર એા. ઘોડ દોડ યોડ.  

૨૧-૧૦-૨૦૨૦ ૧૯, આલળલાટદ લલરા વોવા. બયથાણાગાભ.  

૨૨-૧૦-૨૦૨૦ ૨૧, ળીલ ળલક્ત વોવા. જુના બર્ાય યોડ.  

૨૩-૧૦-૨૦૨૦ ૭, શંવ લાલશની ફંગરો, બયથાણાગાભ. 

૨૪-૧૦-૨૦૨૦ ધયતી કોમ્., વીર્ીરાઈર્ યોડ. 

૨૬-૧૦-૨૦૨૦ ાકીંગ, એ-૨, ભેધનાાકટ, વીર્ીરાઈર્ યોડ. 

૨૮-૧૦-૨૦૨૦ ધભેળ એા. & અલબેક એા., ાયરે ોઈન્ર્ (ફે નભુના). 

૨૯-૧૦-૨૦૨૦ ૨ & ૬, જરદળટન વોવા., અંફાજી ભંદદય ાવે, ાયરે ોઈન્ર્ (ફે નભુના). 

૩૦-૧૦-૨૦૨૦ એ-૧, કેળલાકટ, ર્જની પયવાણ ાવે & અભયિુલત એાર્ટ, વયગભ ાવે (ફે નભુના). 

વાઉથ 

૦૪-૧૦-૨૦૨૦ ૨૬, ૩૨, દેલેન્રનગય & ૧૨૫, ગણતનગય, ફભયોરી યોડ (ત્રણ નભુના). 

૦૫-૧૦-૨૦૨૦ એ-૨૮,વુયત ોસ્ર્ર વોવા. ઉધનાગાભ.  

૦૮-૧૦-૨૦૨૦ ૩૨, ગામત્રી વોવા. લલ-૧, ઉધના.  

૧૦-૧૦-૨૦૨૦ ૩૨, ગામત્રી વોવા. લલ-૧, ઉધના.  

૧૧-૧૦-૨૦૨૦ એ-૧૦, શયી ઈચ્છાનગય વોવા. ઉધના.  

૧૨-૧૦-૨૦૨૦ ૭૭-લલષ્ુનગય-૧ & ૨૦૮-કભટમોગી-૧, ઉધના (ફે નભુના). 



૪૭, ળંખેશ્લય વોવા., બેસ્તાન. 

૧૪-૧૦-૨૦૨૦ એ, વુભનળલક્ત આલાવ, બેસ્તાન. 

૧૭-૧૦-૨૦૨૦ ૩૦-લલષ્ુનગય-૧ & ૨૦૮-કભટમોગી-૧, ઉધના (ફે નભુના). 

૨૦-૧૦-૨૦૨૦ ૪૪, વાંઈ વભટણ વોવા. ઉધના.  

૨૨-૧૦-૨૦૨૦ ૬, ઓભ શ્રી વાંઈ જરાયાભનગય, ઉધના.  

૨૮-૧૦-૨૦૨૦ દભાનગય એા., ર્ેર કોરોની, ઉધના. 

૨૯-૧૦-૨૦૨૦ ૧૨૦, શયીઓભનગય, ાંડેવયા. 

૩૦-૧૦-૨૦૨૦ ફી-૧૪૫, ધભટમુગ વોવા., ઉધના. 

વાઉથ 

ઈસ્ર્ 

૦૧-૧૦-૨૦૨૦ ૨૭, શ્રી શયી ભશાદેલનગય, કડડોરી. 

૦૩-૧૦-૨૦૨૦ 

૧૫૭ & ૧૮૪, ભશાપ્રબુનગય, વલે નં. ૧૯/૨૦, સરફામત (ફે નભુના). 

૪૨ & ૫૬, ર્ેર પીમા, યલર્ગાભ (ફે નભુના). 

૨૧૩, કૈરાવનગય, કડડોરી. 

૦૯-૧૦-૨૦૨૦ ૨૧૪-જમેળનગય & ૭૧-દદારીાકટ, નલાગાભ (ફે નભુના). 

૧૩-૧૦-૨૦૨૦ ૧૪૬, રક્ષ્ભીનાયામણ, ડીંડોરી. 

૧૮-૧૦-૨૦૨૦ ૧૭૨, ઉલભમાનગય & ૧૫૨, યાભનગય & ૧૪૯, આય.ડી.નગય, નલાગાભ (ત્રણ નભુના). 

૨૦-૧૦-૨૦૨૦ 
૫૨ & ૩૧, ળીલદળટન યો-શાઉવ, ડીંડોરી. (ફે નભુના). 

૧૨૨-જમેળનગય & ૧૧૮-દદારી ાકટ, નલાગાભ (ફે નભુના). 

૨૬-૧૦-૨૦૨૦ 
૯૮, નંદનલન ર્ાઉનળી-વી, નલાગાભ  

૧૫ & ૧૯, ળીલવાંઈ નગય. નલાગાભ. (ફે નભુના). 

૨૭-૧૦-૨૦૨૦ 
૧૭૧, ૧૦૦, અંલફકાનગય-૨ & ૪૩, ભોદી એસ્ર્ેર્ & ૧૧૩, ૪૭, મોગેશ્લયનગય, ડીંડોરી (ાચ નભુના). 

૧૪૬ , શ્રી શયીનગય & ૭૪, યાભનગય , ડીંડોરી (ફે નભુના). 

 


