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ઝોન 
અનફીટ સેમ્પની વવગત 

તારીખ સરનામાની વવગત 

નોર્થ 

૦૩/૦૬/૨૦૧૯ ૧૮૨, ફહુચયનગય વોવા. & ૩, ૧૦૦, પ્રભનુગય વલ.-૨, લડે યોડ કતાયગાભ (ત્રણ નમનુા).  

૦૪/૦૬/૨૦૧૯ 
૫, કણાટલતી વોવા. શયી દળટન નો ખાડો.  

૧૧૬, વનભાટણ ઇન્ડસ્રીમર, અશ્વનીકુભાય યોડ.  

૦૬/૦૬/૨૦૧૯ 
૫, યધનુ ાંદન વોવા., કાંતાયેશ્વય ભાંદદય ાવે. 

એ-૧૩૫ & ૧૧૦, પ્રભનુગય વલ.-૨, કતાયગાભ દયલાજા (ફે નમનુા). 

૦૭/૦૬/૨૦૧૯ ૩, પ્રભનુગય વલ.-૨, કતાયગાભ દયલાજા.  

૦૮/૦૬/૨૦૧૯ 

૧૦, વળલછામા, લાીનાથ ચોક. 

ફી-૨૧, દયલયવ્ય ુવોવા. બયીભાતા યોડ. 

૫૮, વલજમનગય વોવા. વલ-૧, કતાયગાભ દયલાજા.  

ફી-૧૩૫, પ્રભનુગય વોવા. વલ-૨, કતાયગાભ દયલાજા.  

૧૦/૦૬/૨૦૧૯ 
૧૧૬ & ૧૧૪, વનભાટણ ઈન્ડસ્રીમર, ફુરાડા (ફે નમનુા). 

૧૦, પ્રભનુગય વલ.-૨, કતાયગાભ દયલાજા. 

૧૧/૦૬/૨૦૧૯ 

૭૦ & એ-૬૧, શ્રીજીનગય, ડબોરી ચાય યસ્તા (ફે નમનુા). 

૧૭૨, ફહચુયનગય, શયીઓભ ભીર વાભે.  

૫૮, વલજમનગય વોવા. વલ-૧, કતાયગાભ દયલાજા.  

૧૨/૦૬/૨૦૧૯ ફી-૯ & ૨૭, બાગ્મ રક્ષ્ભી વોવા., વવિંગણોયગાભ (ફે નમનુા). 

૧૩/૦૬/૨૦૧૯ 
એ-૩૩, અંલફકાનગય વલ.-૧, કતાયગાભ આયોગ્મ કેન્ર યોડ.   

ફી-૩૪, પ્રભનુગય વલ.-૨, કતાયગાભ દયલાજા યોડ. 

૧૫/૦૬/૨૦૧૯ ૨૭, બાગ્મરક્ષ્ભી વોવા., વવિંગણોયગાભ. 

૧૭/૦૬/૨૦૧૯ ૭/૧૩૦૨, ભદાયીલાડ, ધાસ્તીયુા (ફે નમનુા). 

૧૮/૦૬/૨૦૧૯ 
૧૭૨ & ૧૫૬ ફહચુયનગય વોવા. લેડ યોડ (ફે નમનુા).  

૪૩૦, ભશાદેલ પીય,ુ રેક ગાડડટન.  

૧૯/૦૬/૨૦૧૯ ૪૭૭, ભશાદેલ પીમા, રેક ગાડડટનની વાભે.  

૨૧/૦૬/૨૦૧૯ ૧૭૮ & ૧૨૩, કેળલાકટ વોવા., લેડ યોડ.  

૨૪/૦૬/૨૦૧૯ ૨૮૪ & ૩૦૨, અંલફકાનગય વલ-૨, કતાયગાભ શલે્થ વેન્ર્ય યોડ.(ફે નમનુા).  

૨૫/૦૬/૨૦૧૯ 
8, મોગીનગય વોવા. ડબોરી ભેઈન યોડ. 

૪૭૧ & ૪૬૯, ભશાદેલ પીય,ુ કતાયગાભ. (ફે નમનુા). 



ફી-૧૫, યાભેશ્વય ઈન્ડસ્રીમર વોવા. ાંડો  ાછ. 

૨૬/૦૬/૨૦૧૯ ાદકિંગ, શ્રીજી ચયણ એા. સમુરુ ડેયી યોડ. 

૨૮/૦૬/૨૦૧૯ 
૧૦૩ & (૧૭૫,૧૪૪), વલજમનગય વોવા. વલ.-૨, લડે યોડ, યીરમન્વ સ્ભાર્ડટ  વાભ ે(ફ ેનમનુા). 

૫૦, ૫૫ & ૭, વલજમનગય વોવા. વલ.- ૧, લેડ દયલાજા (ત્રણ નમનુા).  

૨૯/૦૬/૨૦૧૯ ૩૮ & ફી-૬૭, પ્રભનુગય વોવા. વલ.-૨, કતાયગાભ દયલાજા યોડ. (ફે નમનુા). 

ઈસ્ટ 

૦૪/૦૬/૨૦૧૯ એ-૩૯, રે્રનગય વોવા., એ.કે.યોડ.  

૦૫/૦૬/૨૦૧૯ ૧૮૫, લાટ વોવા., રાબેશ્વય યોડ & ૧૪૨, વલજમનગય વોવા., ણુા યોડ (ફે નમનુા).  

૧૦/૦૬/૨૦૧૯ ૪૩, વલજમનગય વોવા., ણૂા યોડ & ૧૬, રક્ષ્ભીફા વોવા., એ.કે. યોડ (ફે નમનુા). 

૧૧/૦૬/૨૦૧૯ ૭૯, વીતાયાભ વોવા. ણુા યોડ. 

૧૬/૦૬/૨૦૧૯ ૧૪/૭૨૧૬,  શાઉવીંગ ફોડટ & વી/૧૧૪,  સ્લાભીવલલેકાનાંદ ઝુડર્ી, રાંફે શનભુાન યોડ, ફોમ્ફે ભાકેર્ યોડ (ફે નમનુા).  

૧૮/૦૬/૨૦૧૯ ૯૨, ઇશ્વયકૃા વોવા., રાંફે શનભુાન યોડ.  

૨૦/૦૬/૨૦૧૯ ૭૭, અનયુાધા વોવા., લયાછા યોડ. 

૨૨/૦૬/૨૦૧૯ ૩૧૧, બાગીયથ વોવા. રાંફે શનભુાન યોડ. 

૨૩/૦૬/૨૦૧૯ 
વલશ્વકભાટ કોમ્રેક્ષ, એદપર ર્ાલય વાભે, રાંફે શનભુાન યોડ. 

જા.ન., નલીનબાઈની ચાર. રાંફે શનભુાન યોડ. 

૨૫/૦૬/૨૦૧૯ ૧૪, કૃષ્ણકુાંજ વોવા. & ૩૧૬, શબુરક્ષ્ભી વોવા., નાના લયાછા (ફે નમનુા). 

૨૮/૦૬/૨૦૧૯ એ-૩૦૮, તીરૂવત વોવા., વીભાડા.  

૩૦/૦૬/૨૦૧૯ ૧૧, રૂવાગય વોવા. & ૨૫૨૯, અળોકનગય, એ.કે.યોડ, ગયનાા ાવે (ફે નમનુા). 

વેસ્ટ 

૦૧/૦૬/૨૦૧૯ ફી-૨૦, વાંત જ્ઞાનેશ્વય વોવા. ારનયુ યોડ.  

૦૪/૦૬/૨૦૧૯ ૬, ગીયીયાજ વોવા. વલ-૧, ન્ય ુયાાંદેય યોડ. 

૦૬/૦૬/૨૦૧૯ એ-૭૩, સ્લસ્તીક યો શાઉવ, જશાાંગીયાફાદ. 

૦૭/૦૬/૨૦૧૯ ૩, વાંકલ્ યો- શાઉવ, ઉગત બેવાણ કેનાર યોડ. 

૦૮/૦૬/૨૦૧૯ ૨૦, વાાંઈરીરા યો-શાઉવ, ર્ી.ી. ૩૧, ૩૨ - અડાજણ.  

૧૦/૦૬/૨૦૧૯ ૧૦૮૫, મનુ્ળી સ્રીર્, યાાંદેય યોડ. 

૧૧/૦૬/૨૦૧૯ ૨૦, વાાંઈરીરા યો-શાઉવ, ર્ી.ી. ૩૧, ૩૨ - અડાજણ.  

૧૩/૦૬/૨૦૧૯ ૧૭, ધનશ્માભનગય વોવા., ારનયુ યોડ & કાવા દકિંગ યેવીડેન્વી, ારનયુગાભ (ફે નમનુા). 

૧૪/૦૬/૨૦૧૯ ૫૩, ગાંગા વાગય વોવા., અડાજણ યોડ & ૧૧, અલધયુી વોવા., ારનયુ (ફે નમનુા). 

૧૫/૦૬/૨૦૧૯ ૨૨, ાંકજનગય વોવા. & ૩, ભનોજનગય વોવા., ારનયુ (ફે નમનુા). 

૧૭/૦૬/૨૦૧૯ 
એ-૧, નક્ષત્ર પ્રેર્ીનીમભ, ારનયુ. 

વી/૯, યશભેતનગય વોવા., યાાંદેય.  

૧૮/૦૬/૨૦૧૯ 
ફી-૫, વન ફાંગ્રોઝ, ર્ી.ી. ૩૧, ૩૨, અડાજણ.   

૫/૧૨૩, ભાંદદય ભશોલ્રો, યાાંદેય.  

૨૦/૦૬/૨૦૧૯ ૧૪૪, વલશ્વકભાટ વોવા., જશાાંગીયાફાદ.  

૨૧/૦૬/૨૦૧૯ 
૪, રારજીનગય વોવા., અડાજણ. 

૫૬, યાંગઅલધતુ વોવા., યાભનગય.  

૨૪/૦૬/૨૦૧૯ ૨, વાાંઈ ળક્તત યો-શાઉવ, ગોયાર્ યોડ. 

૨૭/૦૬/૨૦૧૯ ૨૮૭, દેલઆવળ વોવા., જશાાંગીયાફાદ.  

૨૮/૦૬/૨૦૧૯ 
૭, આળીલાટદ વોવા., ારનયુ યોડ. 

ફી-૨, વનૃ્દાલન વોવા., ારનયુ યોડ. 

સેન્ટ્ર્ 

૦૧/૦૬/૨૦૧૯ ૯/૧૧૭, ખાાંડલાાની ળેયી, લાડી પીમા.  

૧૧/૦૬/૨૦૧૯ ૭/૧૩૦૨, ભદાયીલાડ, ધાસ્તીયુા.  

૧૪/૦૬/૨૦૧૯ રૂભ-૮, ભધકુુાંજ વોવા., વોદાગયલાડ.  

૧૫/૦૬/૨૦૧૯ ૮/૪૪, કુાંબાયલાડ, ગોીયુા. 

સાઉર્ વેસ્ટ 
૦૮/૦૬/૨૦૧૯ ાથટ એા., કૈરાળનગય, ઘોડદોડ યોડ. 
૧૧/૦૬/૨૦૧૯ ૨૬, જમલીરા વોવા., જભનાનગય યોડ. 



૧૨/૦૬/૨૦૧૯ એ-૧, કેળલાકટ , જાની પયવાણની વાભે. 
૧૩/૦૬/૨૦૧૯ ફી-૪, જભનાનગય વોવા., જભનાનગય યોડ. 
૨૨/૦૬/૨૦૧૯ ફી-૧૨, યાજરક્ષ્ભી ફાંગરો, નાવગાભ ાવે. 
૨૪/૦૬/૨૦૧૯ ફી-૭, આયોગ્મનગય, આદળટ વોવા. ાવે. 

૨૭/૦૬/૨૦૧૯ 
ફી-૨૨, યાજરક્ષ્ભી ફાંગરો, નાવગાભ ાવે. 
વી, યાજતીરક એા., નાવગાભ ાવે. 

૩૦/૦૬/૨૦૧૯ ૧૭, ગોારકૃષ્ણ વોવા. ાયરે ોઈન્ર્. 

સાઉર્ 

૦૧/૦૬/૨૦૧૯ ૨, દદનદમાનગય, ાાંડેવયા.  

૦૪/૦૬/૨૦૧૯ ૩૮૮, કાળીનગય, ઉધના.  

૧૮/૦૬/૨૦૧૯ ૧૭૩, વુનતનગય, ફભયોરી યોડ.  

૨૭/૦૬/૨૦૧૯ ૩૪, ારલ ઈન્ડસ્રીમર, ઉધના. 

૨૯/૦૬/૨૦૧૯ ૧૪૪, શયીનગય, ઉધના. 

સાઉર્ ઈસ્ટ 

૦૩/૦૬/૨૦૧૯ 
૧૮૫, ૧૮૦, ૧૫૫ & ૧૯૩, જમયાજનગય નલાગાભ (ચાય નમનુા).   

વી/૩ & વી/૪, નલકેતન એાર્ટ ., બાઠેના (ફે નમનુા).  

૧૦/૦૬/૨૦૧૯ ૧૮૫ & ૧૮૦, જમયાજનગય, નલાગાભ (ફે નમનુા). 

૧૪/૦૬/૨૦૧૯ ૧૨૩ & ૧૦૦, વપ્રમાંકા નગય, ડીંડોરી (ફે નમનુા). 

૧૭/૦૬/૨૦૧૯ 

૧૦, ભોદી એસ્રે્ર્, નલાગાભ.  

૨૨૩, વળલશીયાનગય, નલાગાભ.  

૧૮, ગોલધટનનગય, નલાગાભ.  

૧૮/૦૬/૨૦૧૯ 
૧૧૩ & ૧૦૧, શવતલાવ, નલાગાભ (ફે નમનુા). 

૧૧, ગોલધટનનગય-૨ & ૧૨૭, ભોદી એસ્રે્ર્, નલાગાભ (ફે નમનુા). 
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