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

ઝોન 
અનપીર્ સેમ્રની વલગત 

તાયીખ સયનાભાની વલગત 

નોથટ 

૦૩-૦૧-૨૦૧૫ ૫૬, પ્રાણનાથ સોસા., પ્રાણનાથ હોસ્ીર્ર ાછ, લેડ યોડ. 

૦૭-૦૧-૨૦૧૫ 
ાકીંગ, વલનસ જ્લેર, સમુરુ ડેયી યોડ-કતાયગાભ (ચાય નમનુા). 
સાાંઇ ગેયેજ, અંજાયા લાડી, લસ્તા દેલડી યોડથી નોથટ ઝોન ઓપીસ. 

૧૬-૦૧-૨૦૧૫ ાર્કિગ, વલનસ જ્લેર, લસ્તાદેલી યોડ. 
૧૭-૦૧-૨૦૧૫ ૪૦, સહજાનાંદ સોસા. ચીકુલાડી - કતાયગાભ.  
૨૦-૦૧-૨૦૧૫ ૧/૫૩,ભોર્ી પીય ુ& જાહયે ન, ર્ાાંકી પીય,ુ કોસાડ (ફે નમનુા). 
૨૧-૦૧-૨૦૧૫ ૧૦૮૧, રલ્લજુીનો રે્કયો, કોસાડ. 
૨૪-૦૧-૨૦૧૫ ૨/૧૭, પ્રજાવત પીય,ુ ફુરાડા. 
૩૦-૦૧-૨૦૧૫ ૧૦૧, વળલનગય લસાહત, લેડ દયલાજા 

૩૧-૦૧-૨૦૧૫ એ/૩૮/૮, સ્નેહસાગય સોસા. નાયામણનગયની સાભે.  

ઈસ્ર્ 

૦૩-૦૧-૨૦૧૫ 

૧૩, ર્હયાનગય, રાંફે હનભુાન યોડ. 
ડી-૨૬૯, વલઠ્ઠરનગય સોસા., લયાછા યોડ. 
૧૮૨, નલી ળક્તત વલજમ સોસા., લયાછા યોડ. 

૦૬-૦૧-૨૦૧૫ ૨, ભણીનગય સોસા., એ.કે.યોડ. 
૨૧-૦૧-૨૦૧૫ ૯૬, જગદીળનગય, કયાંજ-લયાછા. 



લેસ્ર્ 

૦૯-૦૧-૨૦૧૫ 
૩૬, ર્કતીનગય, યાભનગય. 
ફી-૧૬, જૂન સોસા., ારનયુ યોડ. 

૧૬-૦૧-૨૦૧૫ 
ફોયીંગ, કાંતાયાગાભ. 
જગજીલનયાભ રે્ર & વલયભસીંહબાઇ, કતાયાગાભ (ફે નમનુા). 

૨૧-૦૧-૨૦૧૫ ૧૭૬, ફોમ્ફે કોરોની, અડાજણ યોડ. 
૨૨-૦૧-૨૦૧૫ ૩૮, હતેરનગય સોસા., અડાજણ યોડ. 
૨૭-૦૧-૨૦૧૫ ૧૪, યાંગ અલધતુ સોસા., ારનયુ યોડ. 
૨૯-૦૧-૨૦૧૫ ફી-૧૭, આનાંદનગય સોસા. ભોયાબાગ.  

સેન્્ર 

૦૨-૦૧-૨૦૧૫ ૧૨/૧૯૦૬, સૈમદલાડા યોડ, સૈમદલાડા. 
૧૦-૦૧-૨૦૧૫ ૩/૨૧૧૪, લચરી ળેયી & ૩/૨૨૬૭, ફારાબાઇની ળેયી, સરાફતયુા (ફે નમનુા). 
૧૨-૦૧-૨૦૧૫ ૫/૧૫૯૨-૨, રીભડા ળેયી, હયીયુા. 
૨૪-૦૧-૨૦૧૫ ૧૨/૩૦૬, ડુાંગયકુલા સ્રીર્ & ૧૨/૫૨૩, છક્કાીય ગરી, ડફગડલાડ (ફે નમનુા). 
૨૭-૦૧-૨૦૧૫ ૬/૧૮૯૪, ાર્ીદાય બલન યોડ, ભર્હધયયુા. 
૩૧-૦૧-૨૦૧૫ ૧૨/૧૮૭૦, સોસા ભહોલ્રો. સૈમદલાડા.  

સાઉથ લેસ્ર્ 
૨૦-૦૧-૨૦૧૫ ૪૫, આઝાદનગય, બર્ાય યોડ. 
૨૯-૦૧-૨૦૧૫ ૧૦૩, ઇન્દ્રપ્રસ્થ ફાંગ્રોઝ, નલા બર્ાય-કેનાર યોડ. 

સાઉથ 
૧૦-૦૧-૨૦૧૫ ૩૫-અરીપનગય-૨ & વસલ્લયાકટ એા., ઉનગાભ (ફે નમનુા). 
૧૭-૦૧-૨૦૧૫ ૧, વસલ્લયાકટ એા., ઉનગાભ. 

સાઉથ ઈસ્ર્ 

૧૧-૦૧-૨૦૧૫ ડી-૩/૫, રે્નાભેન્ર્, ડુાંબાર. 
૧૮-૦૧-૨૦૧૫ ૧૨૦, નસયલાનજી ાકટ સોસા., બાઠેના. 
૨૨-૦૧-૨૦૧૫ ૧૨૫, ગહૃરક્ષ્ભી નગય, નલાગાભ. 
૩૦-૦૧-૨૦૧૫ ડી-૫/૨૦,  રે્નાભેન્ર્, ડુાંબાર. 

 


