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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 

૦૨-૦૫-૨૦૧૪ ૬૨, કેળલાકટ વોવા., લેડ દયલાજા ાંડો વાભે- લેડ યોડ. 
૦૬-૦૫-૨૦૧૪ ૪, ૫, ૫૨-૫૩, ૫૯, મળ વોવા., અભયોરી (ચાય નમનુા). 
૦૭-૦૫-૨૦૧૪ ૪૭, ૪૦, ૩૯, ૪૯, ૨૯, ૩૨, ૧૩ & ૫૨-૫૩, મળ વોવા., અભયોરી (આઠ નમનુા). 
૦૯-૦૫-૨૦૧૪ ૧૫૨, વળલછામા વોવા., લોડટ ઓપીવ -૧૯ ાછ, લેડયોડ. 
૧૦-૦૫-૨૦૧૪ ૧૫૨, વળલછામા વોવા., લોડટ ઓપીવ -૧૯ ાછ, લેડ. 
૧૫-૦૫-૨૦૧૪ ૩૨, મળ વોવા., અભયોરી. 
૧૯-૦૫-૨૦૧૪ એપ-૩, ઇશ્વયનગય વોવા., કતાયગાભ. 
૨૦-૦૫-૨૦૧૪ ૪૫ થી ૫૧ લચ્ચે, ઇશ્વય ભોતી ઇન્ડસ્રીમર વોવા., લેડ યોડ. 
૨૧-૦૫-૨૦૧૪ ૩૧, ભણીનગય વોવા., કતાયગાભ-વીંગણોય યોડ. 

ઈસ્ર્ 

૦૫-૦૫-૨૦૧૪ ૮૩, કોશીનયુ વોવા., કોશીનયુ યોડ. 
૧૨-૦૫-૨૦૧૪ ૩૦, આવળ વોવા. વલ-૩, ખોડીમાયનગય યોડ. 
૧૫-૦૫-૨૦૧૪ ૧૦૨, લલ્રબનગય વોવા., લયાછા યોડ. 
૨૨-૦૫-૨૦૧૪ ૪૩, ઉવભમાનગય વોવા., શોરે્ર ઓએવીવ, લયાછા યોડ. 
૨૬-૦૫-૨૦૧૪ જી-૨૩, દદવ્મ લસુાંધયા, રાંફે શનભુાન યોડ. 

લેસ્ર્ 
૨૯-૦૫-૨૦૧૪ ફી/૧૩-બાગ્મરક્ષ્ભી વોવા. & ૬૩-દત્તાતે્રમ વોવા., યાભનગય (ફે નમનુા). 
૩૧-૦૫-૨૦૧૪ વી-૩૩, જમ જરાયાભ વોવા., તાડલાડી. 



 

વેન્્ર 

૨૪-૦૫-૨૦૧૪ 
૧૨/૧૦૫, કાછીમા ળેયી, યાણીતાલ. 
૭/૧૮૧૦, બાંડાયીલાડ, શોડી ફાંગરા ભેઈન યોડ. 

૩૦-૦૫-૨૦૧૪ 

૧/૩૦૮૩, પ્રગવત ભાંડની ફાજુભાાં, ચોકફજાય. 
૫/૧૯૯૬-બલાની ભાતાનો યોડ & ૫/૧૧૧૦-વોભનાથ ભશાદેલની ળેયી, શયીપયુા (ફે નમનુા). 

૫/૧૦૬૫-યાભનાથ ભશાદેલની ળેયી & ૫/૧૧૩૬-કોન્રાકર્યનો ખાાંચો, શયીપયુા (ફે નમનુા). 

વાઉથ લેસ્ર્ 

૦૫-૦૫-૨૦૧૪ ૫૦, આઝાદનગય, જુના બર્ાય યોડ. 

૦૮-૦૫-૨૦૧૪ 
૧૫૫, ગીયધયદ્વાય વોવા. વલ.-૩, નલા બર્ાય કેનાર. 
૨૪, ગીયધયદ્વાય વોવા. વલ.-૩, નલા બર્ાય કેનાર. 

૨૪-૦૫-૨૦૧૪ ફી -૨૬, યાજરક્ષ્ભી ફાંગરો, નાવગાભની ાછ. 

વાઉથ 

૦૬-૦૫-૨૦૧૪ ૧૫૬, ભશાદેલનગય, બેસ્તાન. 
૦૭-૦૫-૨૦૧૪ ૨, લાંદના વલ.-૨, બેસ્તાન. 
૦૯-૦૫-૨૦૧૪ ૪૭૦-ગણતનગય & ૧૮૦-ઉવભમાનગય-૧, ફભયોરી યોડ (ફે નમનુા). 
૧૭-૦૫-૨૦૧૪ ૧૦૬ & ૬૮, લોયાકબ્રસ્તાન, ખર્ોદયા( ફે નમનુા). 

૩૦-૦૫-૨૦૧૪ 
૧૧૪, શયીનગય વલ.-૩, ઉધના. 
૨૮, લાલ્ભીકી આલાવ, બેસ્તાન. 

વાઉથ ઈસ્ર્ 

૧૩-૦૫-૨૦૧૪ ૩૨, કૈરાળનગય, નલાગાભ. 
૨૨-૦૫-૨૦૧૪ ૫, ઇન્ર્યવીર્ી ર્ાઉનળી, ડુાંબાર. 
૨૪-૦૫-૨૦૧૪ ૧૮૨, દ્માનગય ગરી નાં.૧૪, ભાનદયલાજા. 


