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અનફીટ સેમ્પની પ્રવગત
તારીખ
૦૧/૦૪/૨૦૧૯

૦૨/૦૪/૨૦૧૯
૦૩/૦૪/૨૦૧૯
૦૫/૦૪/૨૦૧૯

સરનામાની પ્રવગત
૨૨૫, રલરતાાકટ વોવા., કતાયગાભ, કાંતાયે શ્વય ભાંદદય ાછ.
ુ ડેયી યોડ-કતાયગાભ (ફે નમુના).
ાકીંગ, વળલભ એા.-એ & ૧૪, ળાાંવતવનકે તન વોવા., સુમર

૧૦૧ & ૯૧, શદયશદય વોવા. વલ.-૧, ફા આશ્રભ થી લચકુ લાડી યોડ (ફે નમુના).
૧૧૮, વલજમનગય વોવા. વલ.-૧, દયરામન્વ સ્ભાર્ટ ની વાભે લેડ યોડ.
૧૧, ળાાંવતલન વોવા., ડબોરી ચાય યસ્તા.
૨૧૩, રક્ષ્ભીકાાંત વોવા., રક્ષ્ભીકાાંત આશ્રભ યોડ.
૭, યઘુનદ
ાં ન વોવા., કતાયગાભ કાંતાયે શ્વય ભાંદદય ફાજુ ભાાં.
૮, યઘુનદ
ાં ન વોવા., કતાયગાભ કાંતાયે શ્વય ભશાદે લ ભાંદદય યોડ.

૦૬/૦૪/૨૦૧૯

૨૮, ૨૬ & ૧૫, અલ્ાનગય વોવા., કતાયગાભ કાંતાયે શ્વય ભશાદે લ ભાંદદય યોડ (ત્રણ નમુના).
લોચભેન, ૭ & ૧૮, યધુનદ
ાં ન વોવા., કતાયગાભ કાંતાયે શ્વય ભાંદદય ફાજુ ભાાં (ત્રણ નમુના).
૭, ૨૮ & ૨૬, અલ્ાનગય વોવા., કતાયગાભ કાંતાયે શ્વય ભશાદે લ ભાંદદય ાવે (ત્રણ નમુના).

૦૮/૦૪/૨૦૧૯

૯, વળલદળટન વોવા. & ૭, યધુનદ
ાં ન વોવા., કતાયગાભ કાંતાયે શ્વય ભશાદે લ ભાંદદય યોડ (ફે નમુના).

ફી/૧૫, યાભેશ્વય વોવા., લેડ યોડ (ફે નમુના).
૬૫ & ૧૮૨, યશેભતનગય વોવા., બયીભાતા યોડ (ફે નમુના).

નોર્થ

૧૮૦, ૧૭૨, ૧૭૪, ૧૮૧ & ૨૧૮, વાંતજરાયાભ વોવા., લેડ યોડ, ાંડો વાભે (ાાંચ નમુના).

૦૯/૦૪/૨૦૧૯

૭ & ૧૪, યઘુનદ
ાં ન વોવા., કતાયગાભ કાંતાયે શ્વય ભાંદદય ાવે (ફે નમુના).
૧૯, યઘુનદ
ાં ન વોવા., કતાયગાભ કાંતાયે શ્વય ભાંદદય ાવે.
૨૫ & ૬૪, શવતલાવ, ડબોરી ગાભ (ફે નમુના).
૧૩, ૧૩/૧, ૬૨, ૧૯ & ૬૪, ગીતાનગય, ફુરાડા યોડ (ાાંચ નમુના).

૧૦/૦૪/૨૦૧૯

૧૯ & ૧૨, યઘુનદ
ાં ન વોવા., કતાયગાભ કાંતાયે શ્વય ભાંદદય ાવે (ફે નમુના).
૨૬, અલ્ાનગય વોવા., કતાયગાભ કાંતાયે શ્વય ભાંદદય ાવે.
૧૫/૩૨૧, ભોતીરાર ચરીમાલાા, શ્રી વનકેતન વોવા. વાભે, ફડાગણેળ ાછ.

૧૧/૦૪/૨૦૧૯

૨૮ & ૭, અલ્ાનગય વોવા., કાંતાયે શ્વય ભાંદદય ાવે (ફે નમુના).
૧૪, યઘુનદ
ાં ન વોવા., કાંતાયે શ્વય ભાંદદય ાવે.

૧૨/૦૪/૨૦૧૯

૧૮૧, ૧૯૬ & ૧૦૬, વાંતજરાયાભ વોવા. & ૩૩, ભાંગર ગૃ વોવા., લેડ યોડ, ાંડો વાભે (ચાય નમુના).

૧૬/૦૪/૨૦૧૯

૧૩, ાયે ખલાડી, ફડા ગણેળ ાવે , કતાયગાભ.

૧૭/૦૪/૨૦૧૯

૧૩, ગીતાનગય વોવા. ફુરાડા યોડ.
૨૮, અલ્ાનગય વોવા., કતાયગાભ કાંતાયે શ્વય ભાંદદય ાવે.

૧૮/૦૪/૨૦૧૯

ફી/૧૭૫, ૧૭૨ & ૧૬૭, વાંતજરાયાભ વોવા., લેડ યોડ, ાંડો વાભે (ત્રણ નમુના).
રક્ષ્ભી ડામભાંડ , ગજેયા વકટ ર & ૮૦, વલજમનગય વોવા., લેડ યોડ (ફે નમુના).

૧૯/૦૪/૨૦૧૯

૯૦, યે ર યાશત કોરોની & ૧૫૨, ે એન્ડ યુઝ, આંગણલાડી ાવે, ગોતારલાડી (ફે નમુના).
૫૩, ભેઘલા કોરોની, લસ્તાદે લડી યોડ & ૩૯૯, યશેભતનગય વોવા., ાંડો ાછ, લેડ યોડ (ફે નમુના).

૨૩/૦૪/૨૦૧૯
૨૪/૦૪/૨૦૧૯

૧૧૮, ફાા વીતાયાભ વોવા., ડબોરી ભેઈન યોડ.
૭૮, નલનાથ વોવા., વવિંગણોય કોઝ લે યોડ.

૨૬/૦૪/૨૦૧૯

૧૭૫, વાંત જરાયાભ વોવા., લેડ યોડ, ાંડો વાભે.

૨૯/૦૪/૨૦૧૯

૭, યોમર ાકટ , યાભકથા યોડ.
૨૧૨, યે ર યાશત કોરોની, ગોતારાલાડી.
૧૧, ળાાંવતનગય વોવા.-૧, ધનભોયા ચાય યસ્તા, કતાયગાભ.
ફી-૨૫, યીલયાકટ વોવા. & ૮૨, નલનાથ વોવા., કોઝલે યોડ (ફે નમુના).

૩૦/૦૪/૨૦૧૯

૫૨, પ્રભુનગય વોવા. વલ-૨, ાંડો વાભે, લેડ યોડ.

૦૪/૦૪/૨૦૧૯

૧૬૫ & ૧૮૦, અક્ષયધાભ વોવા., વીભાડા (ફે નમુના).

૦૬/૦૪/૨૦૧૯

૩૫, વીતાયાભનગય વોવા., એ.કે.યોડ.

૦૯/૦૪/૨૦૧૯

૩૫, વીતાયાભનગય વોવા., ધયભનગય યોડ.

૧૩/૦૪/૨૦૧૯

૧૨૯ & ૧૪૩, ગોદાલયી વોવા. વીભાડાગાભ. (ફે નમુના).

૧૬/૦૪/૨૦૧૯

૫, જુ ની ળક્તતવલજમ વોવા., રાંફે શનુભાન યોડ.
૨૦૧ & ૨૦૩ (ફોયીંગ), ભાયલેર શોમ્વ, વીભાડા. (ફે નમુના).

૨૨/૦૪/૨૦૧૯

૧૨૩, વદયતા વલશાય વોવા. વલ.-૨, ભગોફ.

૨૫/૦૪/૨૦૧૯

૮૯, ગીતાનગય વોવા.,  ૂણા યોડ.

૦૪/૦૪/૨૦૧૯

૩, અક્ષયધાભ વોવા., ગાંગેશ્વય ભશાદે લ યોડ.

૦૫/૦૪/૨૦૧૯

૪૪, ગોવલિંદધાભ યો શાઉવ, શનીાકટ યોડ (ફે નમુના).

૦૬/૦૪/૨૦૧૯

૦૭/૦૪/૨૦૧૯

૦૮/૦૪/૨૦૧૯

૦૯/૦૪/૨૦૧૯

વેસ્ટ

૧૪, ગોારધાભ વોવા., ડબોરી યોડ.

૨૫/૦૪/૨૦૧૯

૨૭/૦૪/૨૦૧૯

ઈસ્ટ

૨૯, વાંત જરાયાભ વોવા., લેડ યોડ, ાંડો વાભે.

૧૦૧૯, બગલાન પીયુ,ાં અડાજણગાભ.
ફી-૫૦, ાયીજાતનગય વોવા. & ૭૧, જમ જરાયાભ વોવા., જશાાંગીયુયા (ફે નમુના).
૨૯, વાંતતુકાયાભ વોવા. વલ.-૨, યાભનગય, યાભજી ભાંદદય ાવે.
૫, ઋતુયાજ યો- શાઉવ, ર્ી.ી.-૩૧, ૩૨, અડાજણ.
૩૪૫, શીદામતનગય વોવા., યાભનગય.
૪૪ & ૧૪૭, જમ જરાયાભ વોવા., જશાાંગીયુયા (ફે નમુના).
૫, ઋતુયાજ યો- શાઉવ, ર્ી.ી.-૩૧, ૩૨, અડાજણ.
જી/૫, રક્ષ્ભીનગય વોવા., ભોયાબાગ.

૧૬/૦૪/૨૦૧૯

એ-૬૦, જ્ઞાનદી વોવા., ારનુય યોડ

૧૭/૦૪/૨૦૧૯

૨૦૧, દદનદમા વોવા., ારનુય યોડ.

૧૮/૦૪/૨૦૧૯

૨૩, ભૈત્રી વોવા., અડાજણ.

૧૯/૦૪/૨૦૧૯

ફી-૯, રૂાઆલાવ યો- શાઉવ, અડાજણ.

૨૦/૦૪/૨૦૧૯

એપ/૬, રક્ષ્ભીનગય વોવા. યાભનગય.

૨૩/૦૪/૨૦૧૯

૮, ઋતુયાજ યો- શાઉવ, ર્ી.ી.-૩૧, ૩૨, અડાજણ.

૨૪/૦૪/૨૦૧૯

૧૫, શદયકૃષ્ણા વોવા., ભોયાબાગ, યાાંદેય.

૨૫/૦૪/૨૦૧૯

૨૩, ભૈત્રી વોવા., અડાજણ.
૨૮, ગાંગાવાગય વોવા., અડાજણ યોડ.

૨૬/૦૪/૨૦૧૯

ફી, ળીલ યે વીડેન્વી & એ/૬, અળોક લાર્ીકા વોવા., ારનુય (ફે નમુના).
ાદકિગ, અંજની શાઇર્વટ , એ, ફી & વી, જશાાંગીયુયા (ત્રણ નમુના).
ફી-૨૩, વાંગીતાાકટ વોવા.-ફી, ગોયાર્ યોડ.

સેન્ટ્ર્

સાઉર્ વેસ્ટ

૨૯/૦૪/૨૦૧૯

ાકીંગ, એ-૧, ળાાંવતવદન એા., ારનુય ાર્ીમા.

૦૧/૦૪/૨૦૧૯

૧૨/૭૪૧, વોની સ્રીર્, યાણીતાલ.

૦૮/૦૪/૨૦૧૯

૧૨/૧૮૮૪, ીયખજુ યી ભસ્જીદ ગરી & ૧૧/૧૮૩૩, વીયગય એા.ની ગરી, ળાશોય (ફે નમુના).

૧૧/૦૪/૨૦૧૯

અક્ષમ તરીનીક, ખજુ યાલાડી, ધાસ્તીુયા.

૧૮/૦૪/૨૦૧૯

૧૨/૨૦૩૦, ઇવાજી ભસ્જીદ ગરી, વૈમદલાડા.

૨૫/૦૪/૨૦૧૯

૬/૧૮૫૫, ફરી ળેયી, ભશીધયુયા.

૦૨/૦૪/૨૦૧૯

૮, નલી આંગણલાડી ાવે , અંફાનગય યોડ.

૦૫/૦૪/૨૦૧૯

૬૧, આનાંદ ભાંગર વોવા., ડી.કે.ાકટ , બર્ાય યોડ.

૦૯/૦૪/૨૦૧૯

૬૧, આનાંદ ભાંગર વોવા., ડી.કે.ાકટ , બર્ાય યોડ.

૧૦/૦૪/૨૦૧૯

૧૦૧, ીયડી ળેયી, ઉભયાલનગય, બર્ાય યોડ.

૧૩/૦૪/૨૦૧૯

૫૫, સુબાનગય વોવા., જભનાનગય યોડ.

૧૬/૦૪/૨૦૧૯

૩૮૭, યસુરાફાદ, ગરી નાં.-૧૪, આઝાદનગય, બર્ાય યોડ.

૧૯/૦૪/૨૦૧૯

૬૧, આનાંદભાંગર વોવા., બર્ાય યોડ.
૧૯, વાાંઈનાથ ળેયી, અંફાનગય યોડ.

૨૬/૦૪/૨૦૧૯

લફલ્ડીંગ નાં.-૧, ભશાલીયનગય એા., ગામત્રી ભાંદદય ાવે, યુ.એભ. યોડ.
૭૮, ગામત્રીનગય વોવા. & ાકીંગ, ગામત્રી એા.-એ, ગામત્રી ભાંદદય ાવે, યુ.એભ. યોડ (ફે નમુના).

૨૭/૦૪/૨૦૧૯
૦૨/૦૪/૨૦૧૯

૦૩/૦૪/૨૦૧૯

સાઉર્

૦૯/૦૪/૨૦૧૯

૧૬/૦૪/૨૦૧૯

૫, ર્ે રનગય, ઉધના.
૨૬૩, ૨૩૮, ૧૫૩ & ૯૪, શેગડેલાડ લવાશત-૩, ઉધના (ચાય નમુના).
વીડી-૧૦૩, વળલભ ર્ાલય, ઉધના નલવાયી યોડ.
૨૩૮, ૨૬૩, ૧૫૩, ૨૩૧ & ૨૯૯, શેગડેલાડ લવાશત-૩, ઉધના (ાાંચ નમુના).
૩૬, વલજમનગય, ઉધના.
૭૩, જી.આઈ.ડી.વી., ખર્ોદયા.
અનસુમા એા. & ૯૯, યણછોડનગય, ઉધના (ફે નમુના).
૯૫ & ૧૧૨, ઓભવાાંઈનગય & ૨૬૩, શેગડેલાડ-૩, ઉધના (ત્રણ નમુના).

૨૭/૦૪/૨૦૧૯

વયુ ોઈન્ર્ લાલ્લ, ફભયોરી યોડ.

૩૦/૦૪/૨૦૧૯

૨૯, આવલયબાલ-૧, ાાંડેવયા.

૦૪/૦૪/૨૦૧૯
૦૫/૦૪/૨૦૧૯
૦૮/૦૪/૨૦૧૯

૧૦/૦૪/૨૦૧૯
સાઉર્ ઈસ્ટ

૬૩, ગામત્રી વોવા. ગામત્રી ભાંદદય ાવે , ઉ. ભ. યોડ.

૧૦, જમજરાયાભનગય-૧, ડુ બ
ાં ાર.
૧૩૫ & ૧૪૯, ળીયડીધાભ, નલાગાભ (ફે નમુના).
૧૮૯, યાભદે લનગય, નલાગાભ.
૧૩ & ૧૧૭, બુધ્ધ વોવા., લરિંફામત (ફે નમુના).
૨ & ૨૪, સ્લક્સ્તકાકટ , ગેર્-૧, નલાગાભ (ફે નમુના).
૨૦, ભઝદાાકટ , લરિંફામત.
૬૭, રક્ષ્ભીનગય, નલાગાભ.

૧૩/૦૪/૨૦૧૯

૧૬ & ૨૫, ભશાપ્રભુનગય, વલે નાં.૩/૧/૨, લરિંફામત (ફે નમુના).

૧૫/૦૪/૨૦૧૯

૧૬૦, જરાયાભ વોવા.-૩, ડુ બ
ાં ાર.

૧૮/૦૪/૨૦૧૯

૧૮૩ & ૧૮૭, વાાંઇનગય, દડિંડોરી (ફે નમુના).

૨૩/૦૪/૨૦૧૯

૧ & ૫૨, ભીયાનગય, ગોડાદયા (ફે નમુના).
૨૯, ૩૫ & ૫૫, યાભદિષ્ણા વોવા., ગોડાદયા (ત્રણ નમુના).

૨૪/૦૪/૨૦૧૯

૪૬, સ્લક્સ્તકનગય & ૬૦, વલજમનગય, દડિંડોરી (ફે નમુના).

૨૮/૦૪/૨૦૧૯

૨૬, વાાંઈનાથ વોવા. & ૬૪, અભન વોવા. બાઠેના. (ફે નમુના).

૨૯/૦૪/૨૦૧૯

૫ & ૧૯, શતીલાવ, દડિંડોરી (ફે નમુના).

