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ઝોન 
અનપીર્ વેમ્રની વલગત 

તાયીખ વયનાભાની વલગત 

નોથટ 

૦૫/૧૧/૨૦૧૨ ડી/૧/૧૧, ગોતારાલાડી રે્નાભેન્ર્, કતાયગાભ ઝોન ઓપીવ ાછ. 
૦૬/૧૧/૨૦૧૨ ૧૩, ગોધાણી એક્ષોર્ટ , નાંદુ ડોળીની લાડી (ત્રણ નમનુા). 

૧૦/૧૧/૨૦૧૨ 
ફી-૪ & એ-૯, ઇશ્વયનગય, ીલ્વ યોડ (ફે નમનુા). 
૧૪, નાંદુ ડોળીની લાડી, કતાયગાભ. 

૧૮/૧૧/૨૦૧૨ ૨૨, કૈરાવધાભ વોવા., ગજેયા સ્કુર વાભે. 
૨૧/૧૧/૨૦૧૨ ૩૧૬, યશભેતનગય વોવા., લેડ યોડ. 

૨૬/૧૧/૨૦૧૨ 

૧૭૫ & ૧૭૭, કેળલાકટ  વોવા., લેડ યોડ (ફે નમનુા). 
૧૦૪, વાંત જરાયાભ વોવા., લેડ યોડ. 
૩૩, ભાંગગૃ વોવા., લેડ યોડ. 
૧૬૭, રે્ર લાડી વલ.-૩, રારદયલાજા. 

૨૭/૧૧/૨૦૧૨ ૨ & ૧, ખોડડમાય ળોીંગ વેન્ર્ય, લસ્તાદેલડી યોડ (ફે નમનુા). 
૨૯/૧૧/૨૦૧૨ ૧, ગોીનાથ યો શાઉવ, લેડ યોડ. 
૩૦/૧૧/૨૦૧૨ ૧૦૩, વાંત જરાયાભ વોવા. લેડ યોડ.  



ઈસ્ર્ 

૦૬/૧૧/૨૦૧૨ ફી - ૩૩, ૩૪ & ફી- ૩૧, ૩૨,  રક્ષ્ભણનગય વોવા., રાંફે શનભુાન યોડ (ફે નમનુા). 
૧૧/૧૧/૨૦૧૨ કૈરાળધાભ વોવા., પણુાગાભ. 
૧૯/૧૧/૨૦૧૨ ૧૪, ભાનલ વેલાનગય ઝુડટ્ટી, રાંફે શનભુાન યોડ. 
૨૦/૧૧/૨૦૧૨ ૨૫૫ & ૨૫૨, બગીયથનગય વોવા., ળેયી નાં. -૭, રાંફે શનભુાન યોડ (ફે નમનુા). 
૨૮/૧૧/૨૦૧૨ ૧૪ & ૧૨, શયી  વોવા., એ.કે યોડ (ફે નમનુા). 

લેસ્ર્ 

૦૭/૧૧/૨૦૧૨ ૨૧-૨૨, આવળ વોવા., અડાજણ યોડ (ન્ય ુયાાંદેય યોડ). 
૨૦/૧૧/૨૦૧૨ ૪૬, ગોવલદધાભ વોવા., અડાજણ યોડ. 
૨૩/૧૧/૨૦૧૨ ૬, ભનોજનગય વોવા., ારનપયુ યોડ. 

વેન્્ર 

૨૨/૧૧/૨૦૧૨ ૧૧/૧૭૨૭, વાાંઈફાફા ભાંડદય ાવે, નાાંણાલર્. 

૨૮/૧૧/૨૦૧૨ 
૬/૨૬૮૯, ફોધાની ચાર, રાર દયલાજા. 
૭/૨૩૫૪-ફ, અશ્ક્તાશ્રભ યોડ, યાભપયુા. 
ડિષ્ણા ગેયેજ, દાાંતણીમાલાડ, યાભપયુા. 

૨૯/૧૧/૨૦૧૨ ૧૧/૯૧૬, વોાયી ગરી, ચોક ફજાય. 

વાઉથ લેસ્ર્ 
૨૫/૧૧/૨૦૧૨ 

૮૬, કુાંબાય પીયુાં, ખજોદ. 
૯૮, જુનો ભશોલ્રો, બીભોય. 
૧૧૮, આભરી પીયુાં, ડુમ્ભવ. 

૨૬/૧૧/૨૦૧૨ ૮૩, રે્ર પીય,ુ બીભયાડ. 

વાઉથ ૧૩/૧૧/૨૦૧૨ 
૪૯, ભાંડદય પીયુાં, જીઆલ. 
૩૦૩, વોનાયી પીયુાં, વોનાયી. 

વાઉથ ઈસ્ર્ 

૦૨/૧૧/૨૦૧૨ ૧૪૧, ૧૫૩ & ૧૨૭, અભન-૧, બાઠેના (ત્રણ નમનુા). 
૦૩/૧૧/૨૦૧૨ ૭૧, નવયલાનજી ાકટ, બાઠેના. 
૦૫/૧૧/૨૦૧૨ ૧૧૮, નવયલાનજી ાકટ, બાઠેના. 
૦૯/૧૧/૨૦૧૨ ૨૫, ળાસ્ત્રી ચોક, ઉધનામાડટ. 

 


