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નથી.  

ઝોન 
અનપીર્ વેમ્રની વલગત 

તાયીખ વયનાભાની વલગત 

નોથટ 

૦૩/૦૫/૨૦૧૩ ાકીગ-એ & ાકીગ- ઇ, શ્રીજીચયણ વોવા., કતાયગાભ GIDC યોડ (ફે નમનુા). 
૦૯/૦૫/૨૦૧૩ ૩૭, કકલ્રા દેવાઇ ખડકી-૧, કતાયગાભ. 
૧૦/૦૫/૨૦૧૩ દેલજીબાઇ નાથબુાઇ યાઠોડ & બધુીમાબાઇ યાઠોડ, શવતલાવ, ડબોરીગાભ (ફે નમનુા). 

૧૩/૦૫/૨૦૧૩ 

ાકીંગ, ુાંજન ેરેવ-એ, કકલ્રા દેવાઇ ખડકી - જૈન ભાંકદય યોડ - કતાયગાભ. 
ાકીંગ, ુાંજન ેરેવ-ફી, કકલ્રા દેવાઇ ખડકી - જૈન ભાંકદય યોડ - કતાયગાભ.  
ાકીંગ, ાથટ એા., કકલ્રા દેવાઇ ખડકી - જૈન ભાંકદય યોડ - કતાયગાભ.  

૧૬/૦૫/૨૦૧૩ 

ફી-૨, શ્રીનગય વોવા., વવધ્ધાથટ ચોક - ડબોરી. 
ાકીંગ, જમ અંફે કયીમાણા સ્ર્ોય, વવધ્ધાથટ ચોક - ડબોરી. 
૧૨૩, વાંત જરાયાભ વોવા., લેડ યોડ. 

૧૭/૦૫/૨૦૧૩ 
વી-૬૮, શ્રીનગય વોવા., ડબોરી યોડ. 
૪૯, શવતલાવ, ડબોરી યોડ. 

૧૮/૦૫/૨૦૧૩ 

૪૯, શતીલાવ, ડબોરીગાભ. 
૨૬ & ાકીંગ (વી-૨), શ્રીનગયી વોવા., ડબોરીગાભ (ફે નમનુા). 
૩૧/૩૮, ભધકુુાંજ વોવા., કતાયગાભ. 

૨૧/૦૫/૨૦૧૩ ૨૪, કષૃ્ણનગય વોવા., રરીતા ચોક્ડીથી ફાા વીતાયાભ ચોક. 

૨૩/૦૫/૨૦૧૩ 
વી-૬૮, શ્રીનગય વોવા., વવધ્ધાથટ ચોક, ડબોરીગાભ. 
૪૯, શવત લવાશત,  વવધ્ધાથટ ચોક, ડબોરીગાભ. 

૨૫/૦૫/૨૦૧૩ ૮૮૯, લરિંફાચીમા પીય,ુ કતાયગાભ. 
૨૭/૦૫/૨૦૧૩ ૧૨૩, ૧૪૫, ૧૦૦, ૨૨ & ૧૩૧, શયેકૃષ્ણ વોવા., કતાયગાભ ફાાશ્રભ યોડ (ાાંચ નમનુા). 

૨૮/૦૫/૨૦૧૩ ૧૩૭, વલજમનગય વોવા. વલ-૨, શયીઓભ ભીર - લેડ યોડ. 

૩૧/૦૫/૨૦૧૩ 
૬૬ & ૨૩, ભધલુન વોવા. વલ.-ફી, ડબોરી નલો યોડ (ફે નમનુા). 
૬૯, ભધલુન વોવા. વલ.-ફી, ડબોરી નલો યોડ. 

ઈસ્ર્ 

૧૮/૦૫/૨૦૧૩ 
૮, શે્વત યાજશાંવ વોવા., ખોડીમાયનગય યોડ. 
૧૦, કભરફાગ વોવા., ખોડીમાયનગય યોડ. 

૨૦/૦૫/૨૦૧૩ ૪૭ & ઓભ ળાાંવત વલરા, વીતાયાભ વોવા., ણુાગાભ (ફે નમનુા). 

૨૧/૦૫/૨૦૧૩ 
૨૨, કભરફાગ વોવા., ખોડીમાયનગય યોડ. 
૧૨૬, ળીલ ળાંકય ાલટતી વોવા., ખોડીમાયનગય યોડ. 



 

૨૪/૦૫/૨૦૧૩ 
૧૯, ધભટજીલન વોવા., નાના લયાછા. 
૧૧૫, આનાંદનગય વોવા., કશયાફાગ યોડ. 

૨૮/૦૫/૨૦૧૩ ૨૨, કભરફાગ વોવા., ખોડીમાયનગય યોડ. 

લેસ્ર્ 

૧૦/૦૫/૨૦૧૩ 
૯, દટણ વોવા., અડાજણ યોડ. 
૨, શયીઓભનગય, અડાજણ. 

૧૨/૦૫/૨૦૧૩ ૧૯૪-૧૯૫, કષૃ્ણકુાંજ વોવા., ારનયુ યોડ. 
૧૬/૦૫/૨૦૧૩ ૧૦૦, ન્ય ુવૌયબ વોવા., ભોયાબાગ. 
૧૭/૦૫/૨૦૧૩ ૨૨/૭૮૬, છેલ્રો ભોશલ્રો, યાાંદેયગાભ. 
૨૦/૦૫/૨૦૧૩ ૪૬૧, યાભનગય કોરોની, યાભનગય. 
૨૯/૦૫/૨૦૧૩ ૪૨, કસ્તયુફા વોવા. ારનયુ યોડ. 
૩૧/૦૫/૨૦૧૩ ૧૨૦, પ્રભદુળટન વોવા., ઉગત. 

વેન્્ર 

૦૭/૦૫/૨૦૧૩ ૩, સપુરભ વોવા., નાનયુા. 

૦૮/૦૫/૨૦૧૩ 

૧૦/૫૭૦, જોમતાયાભ ભશાદેલની ગરી, વોનીપીમા. 
 ૧૦/૩૦૦, ખાર્ીમા ચકરા, વોનીપીમા. 
૮/૨૨૦૫, જગલુલ્રબની ો, ગોીયુા. 

૦૯/૦૫/૨૦૧૩ ૫/૨૨/૧૩, કજુગ ભોશલ્રો, શયીયુા. 

૧૧/૦૫/૨૦૧૩ 

૧૦/૧૬૮૮, ઘાયીલારાનો ખાાંચો, ગોીયુા. 
૧/૩૬૯૩, કઢિંગરી પલય,ુ ગોીયુા 
યશ્ભી એા., કાજીનુાં ભેદાન, ગોીયુા. 

૧૩/૦૫/૨૦૧૩ ૧૦/૧૦૦૧, ળૈતાન પલય,ુ ગોીયુા. 

૧૪/૦૫/૨૦૧૩ 
૧૦/૧૨૮૪-ફી, દેલ આવળ એા., વોનીપીમા. 
૧૦/૧૦૯૩, ચાંદુરાર ભાસ્તયની ળેયી-રીભડી કુઇ, વોનીપીમા. 

૧૬/૦૫/૨૦૧૩ 

૭/૨૬૨૭, લામદા ળેયી, વૈમદયુા. 
૭/૨૮૭૭, ભોર્ી કડીમા ળેયી, વૈમદયુા. 
૫/૧૩૦૪, વોમ ળેયી-૧, શયીયુા. 
૫/૨૩૨૭, વોમ ળેયી-૨, શયીયુા. 

૧૭/૦૫/૨૦૧૩ ૫૨૬, યાણા ળેયી, ફેગભયુા. 
૨૨/૦૫/૨૦૧૩ ૬/૪૨, ભોર્ી ળેયી, ભશીધયયુા. 
૨૫/૦૫/૨૦૧૩ ૨/૨૩૦૯-૧૦, કુાંબાયલાડ, રૂદયયુા. 

૨૭/૦૫/૨૦૧૩ 

૬/૧૭૫, દાીમા ળેયી, ભશીધયયુા. 
૬/૫૪, ગો ળેયી, ભશીધયયુા. 
૬/૪૧, ભોર્ી ળેયી, ભશીધયયુા. 

વાઉથ લેસ્ર્ 

૨૧/૦૫/૨૦૧૩ ૩૮, ૨૧, ૮૦ & ૧૮૭, નાવગાભ, વીર્ીરાઈર્ ાછ (ચાય નમનુા). 

૨૭/૦૫/૨૦૧૩ 
૨૨, લાીનાથ વોવા., ઉધના ભગદલ્રા યોડ. 
એ-૧૧, મોગીકૃા વોવા., શ્રીયાભ ભાંકદય ાવે, બર્ાય યોડ. 

વાઉથ 

૦૩/૦૫/૨૦૧૩ 
જાશયે ન, મકુ્ક્તનગય, ફભયોરી યોડ. 
જાશયે ન, જ્મોવતનગય, ફભયોરી યોડ. 

૧૪/૦૫/૨૦૧૩ ૧૫૪, આળાયુી-૩, ફભયોરી યોડ. 
૧૭/૦૫/૨૦૧૩ જાશયે ન (પ્રોર્ નાં.-૧૨૮ ાવે), રક્ષ્ભીનગય, ફભયોરી યોડ. 

વાઉથ ઈસ્ર્ 

૦૪/૦૫/૨૦૧૩ ૩૬, યાભેશ્વલયનગય, બાઠેના. 
૦૭/૦૫/૨૦૧૩ ૯૭, ઉવભમાનગય - ૨, નલાગાભ. 
૦૮/૦૫/૨૦૧૩ ૬૪, વીર્ી ેરેવ વોવા., ડુાંબાર. 
૧૩/૦૫/૨૦૧૩ D/૫-૧૭ , રે્નાભેન્ર્, ડુાંબાર. 
૨૫/૦૫/૨૦૧૩ ફી-૬૦, અવશ્વનીાકટ , નલાગાભ. 


