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 નોંધ: રેફોયેર્યી દ્રાયા રેલામેર તભાભ લોર્ય લકટવ તેભજ જવલતયણ ભથકોની ભગૂબટ ર્ાાંકીઓનાાં નમનુાઓ નો વભાલેળ 
કયલાભાાં આલેર નથી.  

ઝોન 
અનપીર્ વેમ્રની વલગત 

તાયીખ વયનાભાની વલગત 

નોથટ 

૦૧/૦૩/૨૦૧૪ ૯૦, નાયામણનગય વોવા., કતાયગાભ ધનભોયા યોડ. 

૧૩/૦૩/૨૦૧૪ 
ફી-૨૨, એ-૭ & ૨૮, યાંગ અલધતુ વોવા. ળીલછામા વોવા. ાવે, લેડ યોડ (ત્રણ નમનુા). 
૮૨, શયેકૃષ્ણ વોવા., અખાંડ આનાંદની ાછ, લેડ યોડ. 

૧૮/૦૩/૨૦૧૪ ૨૯, અરકાયુી વોવા., ળેયી નાં.-૧, કતાયગાભ. 

૧૯/૦૩/૨૦૧૪ 
૨૮, ૨૮ & ફી-૧૫૯, વાફયીનગય વોવા., ફુરલાડી બયીભાતા યોડ (ત્રણ નમનુા). 
૩૯, વાયાાકટ વોવા., ફુરલાડી બયીભાતા યોડ. 

૨૧/૦૩/૨૦૧૪ એ-૧૧, શયીઓભ વોવા., શયીઓભ ભીર વાભે - લેડ યોડ. 
૨૨/૦૩/૨૦૧૪ ૧/૨૮, બ્રાહ્મણ પીય,ુ ફુરાડા. 
૨૫/૦૩/૨૦૧૪ ફી-૨૪, ભગનનગય વોવા. વલ.-૨, ધનભોયા કોમ્રેક્ષ ાવે, કતાયગાભ-વીંગણોય યોડ. 

૨૮/૦૩/૨૦૧૪ 
૩૨, ધલૃતાયક વોવા., શયીઓભ વભર વાભે-લેડ યોડ. 
૨૯, દત્ત વલજમ વોવા.. કતાયગાભ. 

ઈસ્ર્ 

૦૧/૦૩/૨૦૧૪ ૬૫, લાટ વોવા. વલ-૧, ળેયી નાં.-૨, કયાંજ. 

૦૩/૦૩/૨૦૧૪ ૧૫૫, ધવભિષ્ઠાાકટ વોવા., નાના લયાછા. 
૧૨/૦૩/૨૦૧૪ ૩૨, ૩૩ & ૯૯, ભશાદેલનગય વોવા., કોશીનયુ યોડ (ત્રણ નમનુા). 

૧૪/૦૩/૨૦૧૪ ૮, વાધના વોવા., લયાછા યોડ. 
૧૯/૦૩/૨૦૧૪ ૧૨૨ & ૧૫૫, ધવભિષ્ઠાાકટ વોવા., નાના લયાછા (ફે નમનુા). 

૨૦/૦૩/૨૦૧૪ ૧૦૧, ર્લા લફલ્ડીંગ, લયાછા યોડ. 
૨૨/૦૩/૨૦૧૪ ૭૧, વળલ ળાંકય ાલટતી વોવા., ખોડીમાયનગય યોડ. 

૨૫/૦૩/૨૦૧૪ ૧, નલી ળક્તત વલજમ વોવા., લયાછા યોડ. 

લેસ્ર્ 

૦૧/૦૩/૨૦૧૪ ૯૧, ાયવનગય વોવા., ારનયુ યોડ. 

૦૬/૦૩/૨૦૧૪ 
૩૩૧, દેલ આવળ વોવા., ભોયાબાગ. 
૧૫૮, યાંગ અલધતુ વોવા. વલ.-૨, યાભનગય. 

૨૫/૦૩/૨૦૧૪ ૪૮, વલશ્વકભાટ વોવા., યાભનગય. 



લેસ્ર્ 
૨૬/૦૩/૨૦૧૪ ૨૬, કીતીનગય વોવા., યાભનગય યોડ. 
૨૯/૦૩/૨૦૧૪ ફી-૨૯, રીરાવલશાય વોવા., ગોયાર્. 

વેન્્ર 

૦૪/૦૩/૨૦૧૪ ૧૨/૫૩, યાંગયેજની ગરી, યાણીતાલ. 

૦૬/૦૩/૨૦૧૪ 

૫/૧૧૮૨-શાર્ પીમા & ૫/૧૧૮૯-લૈદબાઇનો ખાાંચો, શયીયુા (ફે નમનુા). 

૫/૧૨૭૦-શાાંડીધોમા ળેયી & ૫/૪૮૩-રાર ળેયી, શયીયુા (ફે નમનુા). 
૬/૯૦૫, ીયછડી યોડ, બાગ. 

૦૭/૦૩/૨૦૧૪ 
યોનક ેરેવ-સ્તાગીમા ળેયી & ચાર-લયીમાલા લાડી, યાભયુા (ફે નમનુા). 
૭/૩૫૪૦, નાગોયીલાડ, યાભયુા ેટ્રોર ાંની ફાજુભાાં. 

૧૨/૦૩/૨૦૧૪ 

૨/૪૩૦૧, ઇચ્છા ભશતેાની ળેયી, વગયાભયુા. 

૫/૧૦૯૬-વોભનાથ ભશાદેલની ળેયી & ૫/૧૧૯૮-લૈદબાઇની ળેયી, શયીયુા (ફે નમનુા). 
૬/૨૪૭૭, ખાન વાશફેનો ડેરો, ભશીધયયુા. 

૧૯/૦૩/૨૦૧૪ 
૫/૪૧૫, ૫/૧૧૧૯, & ૫/૧૦૯૬, વોભનાથ ભશાદેલની ળેયી, શયીયુા (ત્રણ નમનુા). 
૫/૧૧૯૮, લૈદબાઇની ળેયી, શયીયુા. 

૨૭/૦૩/૨૦૧૪ ૪/૪૭૯૮, તૈમફી ભોશલ્રો, ફેગભયુા. 

૨૮/૦૩/૨૦૧૪ 
૭/૯૨૯-કાજીયુા સ્ટ્રીર્, ૭/૭૭૧-અખાડા ભોશલ્રો, ૭/૨૦૭૪-લયીમાલા લાડી, ૭/૨૨૬૦-
કડડમા ળેયી & ૭/૮૭૩-નયુી ભોશલ્રો, યાભયુા (ાાંચ નમનુા). 

વાઉથ લેસ્ર્ 

૦૫/૦૩/૨૦૧૪ વી/૮/૯૫, ોરીવ રાઈન, અરથાણ રે્નાભેન્ર્. 

૦૬/૦૩/૨૦૧૪ 
૮૮, વાંત તકુાયાભ વોવ. વલ-૩, લનીતાાકટની ગરીભાાં, બર્ાય યોડ. 

૩૬, વોભનાથ વોવા., અંફાનગય યોડ. 

૦૭/૦૩/૨૦૧૪ ૭, ળીલળક્તત ળેયી, ઉભયાલનગય- બર્ાય યોડ. 

૧૫/૦૩/૨૦૧૪ આનાંદાકટ એા., રાર ફાંગરા - અઠલારાઇન્વ. 

૧૮/૦૩/૨૦૧૪ વી, વોશભ એા., અરથાણ યોડ. 

  

૧૨/૦૩/૨૦૧૪ રામબે્રયી, ગાાંધીનગય, ખર્ોદયા. 

૧૩/૦૩/૨૦૧૪ ૫૯, વલનમનગય, ઉધના. 

૨૦/૦૩/૨૦૧૪ બગલતી એા. વોનર યોડ-ઉધના. 

વાઉથ ઈસ્ર્ ૧૪/૦૩/૨૦૧૪ 
૪૪, ગીતાનગય, નલાગાભ. 

૧૮૮, ગાંગાનગય, નલાગાભ. 
 


