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ઝોન 
અનફીટ સેમ્પની વવગત 

તારીખ સરનામાની વવગત 

નોર્થ 

૦૧/૧૧/૨૦૧૮ ૬૭, ગામત્રીરયલાય વોવા. વલ.-૩ફી, ધનભોયા યોડ. 

૦૨/૧૧/૨૦૧૮ 
૧૦, ભધલુન વોવા. વલ.-ફી, ડબોરીગાભ યોડ. 
૧૦, બયતનાથ વોવા., કતાયગાભ ગાભત.  

૦૫/૧૧/૨૦૧૮ ૧૦, બયતનાથ વોવા. & ફી/૨, વનત્માનાંદ વોવા., યાળી વકટર યોડ (ફે નમનુા). 
૦૯/૧૧/૨૦૧૮ શ્રીજીનગય, ડબોરી ચાય યસ્તા. 

૧૦/૧૧/૨૦૧૮ 

શ્રીજીનગય, ડબોરી ચાય યસ્તા. 
૧૦૯, શ્રીજીાકટ વોવા. વલ.-૧, ડબોરી ચાય યસ્તા. 
૬૨ & ૬૨, ભાધલાનાંદ વોવા., ધનભોયા ચાય યસ્તા (ફે નમનુા). 
૭૨, ડી.કે.નગય વોવા., & વી/૬૫, સ્નેશવાગય વોવા., ધનભોયા ચાય યસ્તા (ફે નમનુા). 

૧૨/૧૧/૨૦૧૮ ૬૨ & ૯૮, ભાધલાનાંદ વોવા., ધનભોયા ચાય યસ્તા (ફે નમનુા). 

૧૪/૧૧/૨૦૧૮ 
૫૧, ૫૬ & ૧૦૯, શ્રીજીનગય વોવા. વલ.-૧, ડબોરી ચાય યસ્તા (ત્રણ નમનુા). 
વી-૬૫, સ્નેશ વાગય વોવા. & ૭૨, ડી.કે.નગય, ધનભોયા યોડ (ફે નમનુા). 

૧૭/૧૧/૨૦૧૮ ૨૧, લાસદેુલ વોવા., કતાયગાભ ોલરવ સ્રે્ળન ાવે.   

૧૯/૧૧/૨૦૧૮ 
૫૬, શ્રીજીનગય વલ-૧, ડબોરી ચાય યસ્તા. 
વી-૬૪, સ્નેશ વાગય વોવા., ધનભોયા યોડ. 

૨૦/૧૧/૨૦૧૮ 
૩૯, ગામવત્રરયલાય વલ. -૩ફી, ધનભોયા યોડ & ૩૯, ભાંગરગૃ વોવા., ાંડો લેડ યોડ (ફે 

નમનુા).  

૨૨/૧૧/૨૦૧૮ 

વી-૬૪, વી-૬૬, સ્નેશ વાગય વોવા. & ૧૬, ભાધલાનાંદ વોવા. ધનભોયા નાયામણનગય વાભે (ત્રણ 

નમનુા).  

૮૯ & ૫૦, ગામવત્રરયલાય વલ.-૩-ફી, ધનભોયા નાયામણનગય વાભે (ફે નમનુા).  

૨૬/૧૧/૨૦૧૮ 

ફી/૮૯ & ફી/૮૯, ગામત્રી રયલાય વલ.-૩/ફી, ફાાશ્રભ યોડ (ફે નમનુા). 
ફી/૧૧, ગામત્રી રયલાય વલ.-૩/ફી, ફાાશ્રભ યોડ. 
૫, આભુણ ફાંગ્રોઝ, કતાયગાભ. 

૨૮/૧૧/૨૦૧૮ 
એ-૬૧, શ્રીજીનગય વોવા. વલ-૧, ડબોરી ચાય યસ્તા. 
ફી/૫૯ & એ/૧૮, ભાંગરગૃ વોવા., ાંડો-લેડ યોડ (ફે નમનુા). 

૨૯/૧૧/૨૦૧૮ 

૫૮-ફી & ૧૮-એ, ભાંગરગૃ વોવા., ાંડો-લેડ યોડ (ફે નમનુા).  
૧૫ & ૨૩, ભાંગરગૃ વોવા. વલ.- એ & ૫૯,  ભાંગરગૃ વોવા. વલ.- ફી, ાંડો વાભે-લેડ યોડ (ત્રણ 
નમનુા).  

૩૦/૧૧/૨૦૧૮ 
૬૧, બલાનીનગય, ડબોરીગાભ. 
ફી-૩૪, ભરુાબાઈ વોવા., યાળી વકટર યોડ. 



ઈસ્ટ 

૦૧/૧૧/૨૦૧૮ યાધાફેન-વી-૪૦૪ & ૩૦૩, મમનુા એા. એ. કે. યોડ. (ફે નમનુા). 

૦૩/૧૧/૨૦૧૮ 
૧૫૨, જગદીળનગય, ભાતાલાડી કયાંજ યોડ.  
૧૦૧, યાભયાજમ વોવા. કયાંજ યોડ.  

૦૬/૧૧/૨૦૧૮ ૧૫, યાભાફાઈાકટ વોવા., શીયાફાગ યોડ. 
૦૮/૧૧/૨૦૧૮ જા.ન, જાડાફાલાનો રે્કયો & ૩૨/૧/૮૪, તાવની લાડી, એ.કે.યોડ (ફે નમનુા). 
૧૧/૧૧/૨૦૧૮ ૧૫, સથુાયાંચની ચાર, એ.કે. યોડ. 

૧૨/૧૧/૨૦૧૮ 
૧૮૨, ધયભનગય & ફી/૨૦, વૌયાષ્ટ્ર વોવા., એ.કે.યોડ (ફે નમનુા). 
૪૦, શ્રી તાીદળટન વોવા., નાના લયાછા. 

૧૪/૧૧/૨૦૧૮ ૧૩, ાંચલર્ી યો શાઉવ, વીભાડા. 
૧૬/૧૧/૨૦૧૮ ૪૭, ષુ્ટ્ક વોવા.,  શીયાફાગ યોડ & ૧૨૮, ળક્તતવલજમ વોવા., લયાછા યોડ (ફ ેનમનુા). 

૨૦/૧૧/૨૦૧૮ ફી/૨૩, સમુાટનગય વોવા., શીયાફાગ યોડ & ૪૨, વૌયાષ્ટ્ર વોવા., લયાછા યોડ (ફ ેનમનુા). 

૨૧/૧૧/૨૦૧૮ ૪૪૪, ૪૪૩, & ૪૬૦, લાટ વોવા. વલ.-૨, કયાંજ (ત્રણ નમનુા).  
૨૨/૧૧/૨૦૧૮ ૩૯ & ૪૧ ડાહ્યાાકટ વોવા. કયાંજ લયાછા (ફે નમનુા).   

૨૬/૧૧/૨૦૧૮ 
૨૦૦, અળોકનગય ઝુડટ્ટી & એ/૫૧, ધયભનગય, એ.કે.યોડ (ફે નમનુા). 
૭૬૨, ીય પીયુાં, ણૂાગાભ. 

૨૯/૧૧/૨૦૧૮ ૬૨, કોશીનયુ વોવા., લયાછા યોડ & ૨૬, એકતાનગય, એ.કે.યોડ (ફે નમનુા). 

વેસ્ટ 

૦૨/૧૧/૨૦૧૮ ફી-૨૪૮, પ્રભદુળટન વોવા., ઉગતકેનાર યોડ & એ-૬૧, દીભારા વોવા., યાભનગય (ફે નમનુા).  

૦૫/૧૧/૨૦૧૮ ફી/૫, વાંગીતાાકટ યો શાઉવ & વી/૭, અલ્ા યો શાઉવ, ગોયાર્ યોડ (ફે નમનુા). 
૦૬/૧૧/૨૦૧૮ ૯/૨૧, નાની આભરીયુા, યાાંદેયગાભ. 
૦૭/૧૧/૨૦૧૮ ૯/૯૭, ફોયલાડા & ૮/૪૭, સજુાતખાન સ્રીર્, યાાંદેયગાભ (ફે નમનુા). 
૧૦/૧૧/૨૦૧૮ ૨, ઋતયુાજ વોવા., અડાજણ. 
૧૨/૧૧/૨૦૧૮ ૯/૯૭, ફોયલાડા & ૮/૪૭, સજુાતખાન સ્રીર્, યાાંદેયગાભ (ફે નમનુા). 
૧૭/૧૧/૨૦૧૮ ૩, ાથટ યેવીડેન્વી & ૬૦, જમજરાયાભ વોવા., જશાાંગીયયુા (ફે નમનુા). 

૨૦/૧૧/૨૦૧૮ 
એ/૧૭૭, રદભારા વોવા., યાભનગય.  
૫/૩૪, ૫/૩ છાછા સ્રીર્ & ૪/૧૮૨, ૪/૨૨૦ તાઇલાડા યાાંદેય (ચાય નમનુા).  

૨૨/૧૧/૨૦૧૮ એ, શ્રીદ નોયાભા, ારનયુ યોડ. (સ્ર્ોયેજ). 
૨૪/૧૧/૨૦૧૮ એ, શ્રીદ નોયાભા, ારનયુ યોડ. 
૨૫/૧૧/૨૦૧૮ ૧૨, અંકુય વોવા. અડાજણ.  

૨૬/૧૧/૨૦૧૮ 

શ્રીદ નોયાભા, ારનયુ યોડ. 
સ્તતુી એયીસ્ર્ા, ારનયુગાભ.  
૧૫ & ૩૨ જાનકી યો શાઉવ અડાજણ (ફે નમનુા). 
૧૧૯, રદભારા વોવા., & એ/૨ & ફી/૨, વયકાયી લવાશત, યાભનગય (ત્રણ 
નમનુા). 
૫/૩, છાછા સ્રીર્ & ૪/૨૨૦, તાઈલાડા સ્રીર્, યાાંદેય (ફે નમનુા). 

૨૭/૧૧/૨૦૧૮ ૨૫, આમ્રારી યો શાઉવ & ૮, EWS આલાવ, અડાજણ (ફે નમનુા). 

૨૮/૧૧/૨૦૧૮ 
શવતલાવ, ારનયુગાભ. 
એ.આય.વફ્રુદ્દીન, સફુેદાય સ્રીર્, યાાંદેય. 

૩૦/૧૧/૨૦૧૮ 
ફી-૧૯૩ & ફી-૨૬૪/૨૬૫, પ્રભદુળટન વોવા., ઉગત બેંવાણ કેનાર યોડ (ફે 
નમનુા). 

સેન્ટ્ર્ 

૦૫/૧૧/૨૦૧૮ ૧/૫૨૭/૨/૬, જ્ઞાનનગય વોવા., નાનયુા. 
૦૬/૧૧/૨૦૧૮ ૭/૮૭૨, નયૂી ભોશલ્રો, યાભયુા. 
૧૩/૧૧/૨૦૧૮ ૨/૧૨૭૮, શયીલાંળીની ળેયી & ૨/૧૫૦૬, ોર્ ળેયી, વગયાભયુા (ફે નમનુા). 
૧૪/૧૧/૨૦૧૮ ૩/૧૪૮૦, દલિણી ભોશલ્રો, વરાફતયુા. 

૧૭/૧૧/૨૦૧૮ 
૭/૧૨૨૮, ાયવીનો રે્કયો & ૬/૮૬૧, છાયીમા ળેયી, ભરશધયયુા (ફે નમનુા). 
૪/૧૧૨, દાદાવાશફેનો ડેરો, શરયયુા.  

૧૯/૧૧/૨૦૧૮ ૯/૧૧૫૭, અંફાજી યોડ, ફારાજી યોડ. 
૨૦/૧૧/૨૦૧૮ ૧૧/૨૩૩૮ ૈકી, ખજુયલાડી, ધાસ્તીયુા (ફે નમનુા). 



 

સાઉર્ વેસ્ટ 

૦૨/૧૧/૨૦૧૮ ૩૧/એફી & ૧૭/એ, સ્લાભી ગુાંણાતીતનગય, બર્ાય યોડ (ફે નમનુા). 
૦૩/૧૧/૨૦૧૮ ાકીંગ, વવન્ડે્રરા એા., ાયરે ોઈન્ર્. 
૦૯/૧૧/૨૦૧૮ ાકીંગ, ક્તલન ેરેવ, ાયરે ોઈન્ર્. 
૧૦/૧૧/૨૦૧૮ છગનબાઈની ચાર, બયથાણા. 
૧૧/૧૧/૨૦૧૮ ાકીંગ, ધનલ્્ભી એા., ગોકુરભ ડેયી ાવે, ઘોડ દોડ યોડ. 
૨૦/૧૧/૨૦૧૮ ૯૯, યાધેનગય વોવા. ઈચ્છાનાથ યોડ. 

૨૨/૧૧/૨૦૧૮ 
૭૧, સરુૂચી વોવા. જભનાનગય યોડ. 
ભાંગબાઈ ઠાકોય & ભીનાફેન યાઠોડ, શવતલાવ, બયથાણાગાભ. (ફે નમનુા). 

૨૪/૧૧/૨૦૧૮ ૬૧, સરુૂચી વોવા. જભનાનગય યોડ. 
૨૬/૧૧/૨૦૧૮ ૮૪, શ્રીયાભ ળેયી, અંફાનગય યોડ. 
૨૭/૧૧/૨૦૧૮ ફી/૧૫૧/એ, રુૂોત્તભનગય, અરથાણ યોડ. 

૨૮/૧૧/૨૦૧૮ 
નાનીફેન યાઠલ, શવતલાવ, બયથાણાગાભ. 
ફી-૯૮, દુધલાાની ચાર, અંફાનગય કેનાર યોડ. 

૨૯/૧૧/૨૦૧૮ 
૨૮, વૌયબ વોવા. જભનાનગય યોડ.  
ખળુનભુા એા. જભનાનગય યોડ. 

૩૦/૧૧/૨૦૧૮ ફી/૧૧૫૧/એ, યુવોત્તભનગય, અરથાણ ગાભ ાવે. 

સાઉર્ 

૦૧/૧૧/૨૦૧૮ 
૧૧૭, કાળીનગય, ફભયોરી યોડ. 
૩૩, યણછોડનગય, ાાંડેવયા. 

૦૩/૧૧/૨૦૧૮ ૧૧૮, શગેડેલાડ લવાશત, ઉધનાગાભ & ૪૦, કભટમોગી વોવા., ઉધના ચીકુલાડી યોડ (ફે નમનુા). 

૦૬/૧૧/૨૦૧૮ 

ારકિગ, સભુન કલાર્વટ, ઉધના ભેઈન યોડ.  
૯૧, ભીયાનગય, ઉધનાગાભ યોડ. 
૪૮, ારકિંગ, વત્મનગય, ઉધના.  

૦૭/૧૧/૨૦૧૮ વીડી-૨૨, વળલભ ર્ાલય, ઉધના બેદલાદ યોડ. 
૧૨/૧૧/૨૦૧૮ ૩૦, વાાંઇઆવળ ઇન્ડસ્રીમર, યતતદાન કેન્ર ાવે.  

૧૩/૧૧/૨૦૧૮ 
૩૦, વાાંઇઆવળ ઇન્ડસ્રીમર, યતતદાન કેન્ર ાવે.  
૮/૫ & લાણીબાઇ, પ્રભનુગય, ઉધના (ફે નમનુા). 

૧૬/૧૧/૨૦૧૮ ૯૦, વશમોગ એા. ાાંડેવયા યોડ. 
૨૦/૧૧/૨૦૧૮ ૧૪૨, અંફય કોરોની, ઉધના.  
૨૩/૧૧/૨૦૧૮ ફી/૧૮૮, અવલયબાલ વોવા., ાાંડેવયા યોડ. 
૨૬/૧૧/૨૦૧૮ ૨૬૩, શગેડેલાય વલ-૩, ઉધના.  

૨૯/૧૧/૨૦૧૮ 
૭૦, ર્ભીનાયામણનગય, ાાંડેવયા.  
લાણીકાકા, પ્રભનુગય, ઉધના. 

સાઉર્ ઈસ્ટ 

૦૧/૧૧/૨૦૧૮ ૫૬, ગણવતધાભ-૧, નલાગાભ.  

૦૨/૧૧/૨૦૧૮ 
ફી-૫૫, ર્ભીનાયામણ-૨, રડિંડોરી. 
૯૮, ળેયડીધાભ, નલાગાભ.  

૦૪/૧૧/૨૦૧૮ એ-૫૮, વળલળક્તત વોવા., બાઠેના.  
૧૦/૧૧/૨૦૧૮ ૧૮૨, યતનજીનગય, લરિંફામત. 

૨૨/૧૧/૨૦૧૮ 
૫૦, વાાંઈનાથ વોવા. બાઠેના. 
૧૩૫, ગરુૂકૃાનગય, નલાગાભ.  

૨૭/૧૧/૨૦૧૮ ૭, જરાયાભનગય-૧ & ૧, જરાયાભનગય-૨, નલાગાભ (ફે નમનુા). 
૨૮/૧૧/૨૦૧૮ ૬૦ & ૫૭, લફરીમાનગય-૧, નલાગાભ (ફે નમનુા). 
૩૦/૧૧/૨૦૧૮ ૩૬ & ૨૫, જનતાનગય, ઉધનામાડટ (ફે નમનુા). 


