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

ઝોન 
અનફીટ સેમ્પની પ્રવગત 

તારીખ સરનામાની પ્રવગત 

નોર્થ 

૧૫/૦૪/૨૦૧૩ ૪૬૫, ૪૯૫ & ૪૯૭, ાંડો ઇન્ડસ્રીમર, લેડયોડ (ત્રણ નમનુા). 

૧૭/૦૪/૨૦૧૩ 
૧૦૨, ૧૮૭ & ૫૮, ભાધલાનાંદ સોસા., કતાયગાભ-સીંગણપયુ યોડ  (ત્રણ 
નમનુા). 

૧૯/૦૪/૨૦૧૩ 
૩૬૫, કકલ્રા દેસાઇની ખડકી, કતાયગાભ. 
૩૪૫, કકલ્રા દેસાઇની ખડકી, કતાયગાભ. 

૨૫/૦૪/૨૦૧૩ સી/૨/૧૮, ગોતારાલાડી રે્નાભેન્ર્, કતાયગાભ ઝોન ઓપીસ ાછ. 

૨૯/૦૪/૨૦૧૩ 
૧૩૪, રે્ર લાડી વલ.-૩, કતાયગાભ - રાર દયલાજા યોડ. 
૭૪, રે્ર લાડી વલ.-૨, કતાયગાભ - રાર દયલાજા યોડ. 

ઈસ્ટ 

૦૮/૦૪/૨૦૧૩ 

૫૪, રે્રનગય સોસા., એ.કે.યોડ. 
૬, ભણીનગય સોસા., એ.કે.યોડ. 
૮૦, ક્ષભા સોસા., એ.કે.યોડ. 

૨૩/૦૪/૨૦૧૩ ૨૮૬, રક્ષ્ભીનગય સોસા., કયાંજ - લયાછા. 

૨૪/૦૪/૨૦૧૩ 

ફી-૫૪, રે્રનગય સોસા., એ.કે.યોડ. 
૨૮૫, રક્ષ્ભીનગય સોસા., કયાંજ - લયાછા. 
૨૮૬, રક્ષ્ભીનગય સોસા., કયાંજ - લયાછા. 

૨૯/૦૪/૨૦૧૩ ૮, નલદુગાટ સોસા., નાના લયાછા યોડ. 

વેસ્ટ 

૦૬/૦૪/૨૦૧૩ ૩, સોનર યો હાઉસ, ાર. 

૦૯/૦૪/૨૦૧૩ 
૪૨, લાડીમાનગય સોસા., અડાજણ. 
૨૧, ળીલાાકટ સોસા., અડાજણ. 

૧૧/૦૪/૨૦૧૩ 
૧૪૭, વસિંધી કોરોની, યાભનગય. 
૧૯૫, યાભનગય કોરોની, યાભનગય. 

૧૨/૦૪/૨૦૧૩ ૯૨, ગલેન્દ્રાનગય સોસા., જહાાંગીયપયુા. 
૧૭/૦૪/૨૦૧૩ ૨૮, સયીતા યો હાઉસ, ાર. 
૧૮/૦૪/૨૦૧૩ ૧૯, બરૂચાનગય સોસા., ારનપયુ યોડ. 
૨૦/૦૪/૨૦૧૩ ૩૭, વભત્રારી યો હાઉસ, સહજ સુય સ્ર્ોય ાસે. 
૨૨/૦૪/૨૦૧૩ જાહયે ન, હયીજનલાસ, લયીમાલ. 

૨૪/૦૪/૨૦૧૩ 
૧, લાડીમાનગય સોસા., અડાજણ. 
૧૦૭, કૃષ્ણકુાંજ સોસા., ારનપયુ યોડ. 



સેન્ટ્ર્ 

૦૩/૦૪/૨૦૧૩ 
૫/૧૮૦૮, તયુાલો ભોહલ્રો, હયીપયુા. 
૫/૧૦૯૬-ફી, સોભનાથ ભહાદેલની ળેયી, હયીપયુા. 

૦૬/૦૪/૨૦૧૩ ૨/૪૩૫૩, ઇચ્છા ભેહતાની ળેયી, સગયાભપયુા. 
૧૧/૦૪/૨૦૧૩ ૧૦/૧૯૪૮, હનભુાન ો, સોનીપીમા. 
૧૨/૦૪/૨૦૧૩ ૧૨/૮૪૨, બાલનગયી ળેયી, યાણીતાલ. 
૧૪/૦૪/૨૦૧૩ ૩/૪૦૭૯, દાયીમા ળેયી, નલાપયુા. 

૧૫/૦૪/૨૦૧૩ 

ચાર, ભતુીમાલાસ, ગોીપયુા. 
ોરીસ સ્રે્ળન, ભહીધયપયુા. 
૪/૭૧૮, ભોચીની ચાર, ફેગભપયુા. 

૧૭/૦૪/૨૦૧૩ 

૪/૩૭૮, ભેઇન યોડ, ફેગભપયુા. 
૪/૪૩૦, ભાયા ળેયી, ફેગભપયુા. 
૪/૫૪૪, યાણા ળેયી, ફેગભપયુા. 

૧૮/૦૪/૨૦૧૩ 
૫/૧૨૫૪, હાાંડીધોમાની ળેયી, હયીપયુા. 
૫, ોરીસ રાઇન, યાભપયુા. 

૧૯/૦૪/૨૦૧૩ 

૧૨/૧૨૮૧, ભાછરીીઠ યોડ, ળાહોય. 
૧૨/૧૧૬૮, લહુાય ો, ળાહોય. 
૭/૨૨૮૩, નયુી ભોહલ્રો, યાભપયુા. 
૭/૨૦૯૯, છડા ઓર, યાભપયુા. 

૨૪/૦૪/૨૦૧૩ ૧/૩૨૪૮, ાંચોરીલાડ, ગોીપયુા. 
૨૭/૦૪/૨૦૧૩ ૭/૨૭૯૦, લાલ ળેયી, સૈમદપયુા. 
૩૦/૦૪/૨૦૧૩ ૭/૨૬૨૭, લામદા ળેયી, સૈમદપયુા. 

સાઉર્ વેસ્ટ 

૧૦/૦૪/૨૦૧૩ એ-૩૩ & એ-૩૭, ચાંદ્રભણી સોસા., ગામત્રી ભાંકદય - ઉ á ભ યોડ (ફે નમનુા). 

૧૨/૦૪/૨૦૧૩ 

૨૯, ભોર્ો ભોહલ્રો, બીભોય. 
૪૨, હતીલાસ, લેસુાં. 
એ-૩૪, ચાંદ્રભણી સોસા., ગામત્રી ભાંકદય - ઉ á ભ યોડ. 

૨૩/૦૪/૨૦૧૩ ૧૩, લાીનાથ સોસા., ઉ á ભ યોડ. 
સાઉર્ ૦૮/૦૪/૨૦૧૩ ૧૬, બગલતીનગય, બેસ્તાન. 

સાઉર્ ઈસ્ટ 

૦૩/૦૪/૨૦૧૩ ૬૩, એર.એન.ાકટ , બાઠેના. 

૦૪/૦૪/૨૦૧૩ 
૧૪૧, યાભદેલનગય, બાઠેના. 
ડી-૬/૨૫, રે્નાભેન્ર્, ડુાંબાર. 

૦૭/૦૪/૨૦૧૩ ડી-૮/૪, ડી-૮/૨૬ & ડી-૬/૨૫, રે્નાભેન્ર્, ડુાંબાર (ત્રણ નમનુા). 
૨૨/૦૪/૨૦૧૩ ૫૫, બાયદ્વાજનગય, ગોડાદયા. 
૨૫/૦૪/૨૦૧૩ ૨૪૧, પષુ્ાનગય - ૧, બાઠેના. 

 


