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ઝોન 
અનફીટ સેમ્પની વવગત 

તારીખ સરનામાની વવગત 

નોર્થ 

૦૧/૦૭/૨૦૧૯ ૫૦ & ૫૫, વલજમનગય વોવા. વલ.-૧, લેડદયલાજા (ફે નમનુા). 

૦૩/૦૭/૨૦૧૯ 
ળીતર ાન વને્ર્ય & એ/૭, ભાધલ ભાંદદય વોવા., ગોવલિંદજી શોર ાવે, ડબોરી (ફ ેનમનુા). 

લિલરમન્ર્ સ્કુર, ગોવલિંદજી શોર ાવે, ડબોરી. 

૦૫/૦૭/૨૦૧૯ એ-૭, ભાધલ ભાંદીય વોવા., ગોવલિંદજી શોર ાછ, ડબોરી. 

૦૯/૦૭/૨૦૧૯ 
૧૨, ભાધલ ભાંદદય & ૧૭, ત્રીબોલન વોવા., ગોવલિંદજી શોર ાવે, ડબોરી (ફે નમનુા). 

૫૩૮, નલી જી.આઈ. ડી. વી., ગજેયા સ્કુર ાવે.  

૧૧/૦૭/૨૦૧૯ 
૫ & ૬, ાયેખલાડી, ફડા ગણેળ વાભે. (ફે નમનુા). 

૨૪-એ & ૧૭-ફી, નગીનાલાડી, સમુરુ ડેયી યોડ. (ફે નમનુા). 

૧૫/૦૭/૨૦૧૯ ફી/૫૯ & ૧૭, ભાંગરગૃ વોવા., ાંડો વાભે, લેડ યોડ (ફે નમનુા). 

૧૬/૦૭/૨૦૧૯ 
૮, યાભજીકૃા વોવા. ગજેયા વકટર.  

ફી/૪૮, વલળારનગય વોવા. વલ.-૧, કતાયગાભ યોડ. 

૧૭/૦૭/૨૦૧૯ એ-૭ & ૫, ભાધલ ભાંદદય વોવા. ગોવલિંદજી શોર ાવે. ડબોરી. (ફે નમનુા).  

૧૮/૦૭/૨૦૧૯ 
૧૬૮, ભાધલનાંદ વોવા., ધનભોયા & ફી-૧૫, યાભશે્વય ઇન્ડસ્રીમર, ફુરલાડી યોડ (ફ ેનમનુા).  

૨૯/એ, વલળારનગય વોવા., ફાઆશ્રભ યોડ.  

૧૯/૦૭/૨૦૧૯ ફી/૧, રક્ષ્ભીનગય વોવા., કતાયગાભ સ્લાભીનાયામણ ભાંદદય ફાજુભાાં. 

૨૦/૦૭/૨૦૧૯ 

૬, ભાધલનાંદ વોવા., ધનભોયા.  

ફી-૧૫, યાભેશ્વય ઈન્ડસ્રીમર, ફુરલાડી યોડ. 

યાધા દકષ્ણા એા. નાંદુ દોળીની લાડી.  

૨૨/૦૭/૨૦૧૯ ૬૬, ડી. કે. નગય વોવા. કતાયગાભ ોરીવ સ્રે્ળન વાભે.   

૨૪/૦૭/૨૦૧૯ 

વીતાયાભ કોમ્રેક્ષ, જે.કે.ી.નગય, ધનભોયા ચાય યસ્તા (ફે નમનુા). 

૩, અમતૃનગય, વીંગણોય યોડ. 

ાદકિંગ, ચાની શોર્ર, વાાંઈ કોમ્પ્રેક્ષ, ગોર્ારાલાડી, નાંદુ ડોળીની લાડી. 

ાદકિંગ, ાનનો ગલ્રો, ાંચલર્ી એા. ગોર્ારાલાડી, નાંદુ ડોળીની લાડી. 

૨૫/૦૭/૨૦૧૯ 

૭ & ૧૪, અમતૃનગય, ધનભોયા યોડ (ફે નમનુા). 

૭૧, ાલટતીનગય-૨, ફાા વીતાયાભ ચોક. 

૧૧૬, ખોડીમાયકૃા વોવા. કાંતાયેશ્વય ભાંદદય  ાવે.  



૨૬/૦૭/૨૦૧૯ 
વીતાયાભ કોમ્રેક્ષ & ૧૪, જે.કે.ી.નગય, વીંગણોય યોડ (ફે નમનુા). 

દુકાન નાં.- ૫, ાંચાર ડામભાંડ સ્કેપ, નાંદુ ડોળીની લાડી.  

૩૦/૦૭/૨૦૧૯ 
૩૨, તાી ઈન્ડસ્રીમર, અખાંડ આનાંદ કોરેજ વાભે.  
૨૫, યણછોડજીાકટ વોવા.-૨, કાંતાયેશ્વય ભાંદદય યોડ & ૩૧-એ, નગીનાલાડી, સમુરુ ડેયી યોડ (ફે નમનુા).  

૩૧/૦૭/૨૦૧૯ 
૧૧૭, વ ૃાંદાલન વોવા. ડબોરી ચાય યસ્તા.  

એ-૧૫, નીરકાંઠ વોવા. યાળી વકટર યોડ. 

ઈસ્ટ 

૦૨/૦૭/૨૦૧૯ 
૧૦૮, લાધનાથનગય ઝુડટ્ટી, એ.કે.યોડ. 
ફી/૫૮, પલૂી વોવા., શીયાફાગ યોડ, લયાછા. 

૦૪/૦૭/૨૦૧૯ એ-૧ & ૨, વોભેશ્વય વોવા., લયાછા યોડ (ફે નમનુા). 

૦૬/૦૭/૨૦૧૯ 
૧૨૯, ઈશ્વયનગય-૨, પણુાગાભ યોડ. 
૧૩૩, કૈરાળધાભ વોવા. પણુાગાભ યોડ. 

૧૬/૦૭/૨૦૧૯ ૨૭૫, યણજીતનગય વોવા., કયાંજ યોડ. 

૨૦/૦૭/૨૦૧૯ 

૩૯, પષુ્ક વોવા. & ૫૧, રક્ષ્ભીનાયામણ વોવા. એ.કે. યોડ. (ફે નમનુા). 
૭-૮ & ૧૧-૧૨, ભાધલફાગ વોવા. કાોદ્રા યોડ. (ફે નમનુા). 
૯૯, વાંતોીકૃા વોવા. પણુા યોડ. 

૨૧/૦૭/૨૦૧૯ ૪૯, ધયભનગય, ધયભનગય યોડ & ૭૪, યાભનગય, ખોદડમાયનગય યોડ (ફે નમનુા).  

૨૨/૦૭/૨૦૧૯ 
૧૧૭, તરુવીદળટન વલ-૧, નાના લયાછા.  
૧૯૫, યણજુાધાભ વોવા. પણુાગાભ.  

૨૫/૦૭/૨૦૧૯ ૧૦૧, ફાલ ુભશાયાજનો રે્કયો, અશ્વનીકુભાય યોડ. 
૨૬/૦૭/૨૦૧૯ ૨૫, વૌયાષ્ર વોવા. & ૬૯, કૃષ્ણકુાંજ વોવા., નાના લયાછા યોડ (ફે નમનુા).  
૨૯/૦૭/૨૦૧૯ ૨૪ & ૨૫, વલાણી ઇન્ડસ્રી, કોશીનયૂ યોડ & બયલાડ પીય,ુ અશ્વનીકુભાય ભેઇન યોડ (ત્રણ નમનુા).  

વેસ્ટ 

૦૧/૦૭/૨૦૧૯ 

૭, આવળલાટદ વોવા., અડાજણ યોડ. 

૧૨, ળાંકયનગય વોવા., અડાજણ યોડ. 

૧૨૨, દેલઆવળ વોવા., જશાાંગીયાફાદ. 

૦૨/૦૭/૨૦૧૯ ૩૩, લાડીમાનગય વોવા., અડાજણ. 

૦૫/૦૭/૨૦૧૯ 
૯-બાગ્મરક્ષ્ભી યો શાઉવ, ફી-ભણીબદ્ર યેવીડેન્વી & ૨-વલષ્ણુાકટ  વોવા., અડાજણ (ત્રણ નમનુા). 

એ-૨, વયકાયી લવાશત, યાભનગય. 

૦૭/૦૭/૨૦૧૯ ૧૦૩૨, રે્ર મસુ્રીભ પીય ,ુ અડાજણ ગાભ.  

૦૮/૦૭/૨૦૧૯ એ, લાસ્ત ુપજુ્મ યેવીડેન્વી, ારનપયુ યોડ. 

૧૪/૦૭/૨૦૧૯ 
૩, ૭ & ૩૦, કલ્માણ નગય વોવા., ઉગત ગાભ (ત્રણ નમનુા).  

૨, શદયદળટન વોવા. & ૪૦, ૪૫/૧, શવતલાવ, ઉગતગાભ (ત્રણ નમનુા). 

૧૮/૦૭/૨૦૧૯ ાદકિગ, શ્રીકૃા પરેર્વટ, ગાંગેશ્વય ભશાદેલ યોડ.  

૧૯/૦૭/૨૦૧૯ ૨૪૫, ળાંકયનગય વોવા., યાભનગય યોડ. 

૨૦/૦૭/૨૦૧૯ ૬, કાંકુનગય વોવા., અડાજણગાભ. 

૨૫/૦૭/૨૦૧૯ 
૧૮, ભાધલાકટ વોવા., ારનપયુ યોડ. 

ખળુનભુા એા. તીનફત્તી, યાાંદેય.  

૩૦/૦૭/૨૦૧૯ ૮, યાજદળટન યો- શાઉવ, જશાાંગીયાફાદ.  

૩૧/૦૭/૨૦૧૯ ૧૦૬, કુષ્ણકુાંજ વોવા. ારનપયુ યોડ.  

સેન્ટ્ર્ 

૦૧/૦૭/૨૦૧૯ ૮/૨૧૨૭, દાઉજીનો ખાાંચો, ગોીપયુા. 

૦૩/૦૭/૨૦૧૯ ૮/૨૧૨૭, દાઉજીનો ખાાંચો, ગોીપયુા. 

૧૨/૦૭/૨૦૧૯ 
૧૨/૨૦૦૩, ૧૨/૨૦૦૨ & ૧૨/૨૦૦૮, ર્ારીની ચાર, વૈમદલાડા (ત્રણ નમનુા). 

૧૨/૨૦૭૧, પ્રણાભી ભાંદદય યોડ, વૈમદલાડા. 

૧૩/૦૭/૨૦૧૯ ૧૨/૨૦૦૩, ર્ારીની ચાર, વૈમદલાડા. 

૧૯/૦૭/૨૦૧૯ અર યશભેાન એા., યાણાલાડ, વરાફતપયુા. 

૨૭/૦૭/૨૦૧૯ ૧૨/૧૮૦૦, પે્રભગરી, વૈમદલાડા.  



૧૨/૧૮૯૦, ીયખજુયી ભસ્જીદ, વૌમદલાડા  

૩૧/૦૭/૨૦૧૯ 
૨/૧૧૨૯, મુળાંકયની ળેયી, વગયાભપયુા.  

૪/૩૭૩૯ & ૪/૩૮૨૫, ખાયાદી ળેયી, ફેગભપયુા. (ફે નમનુા). 

સાઉર્ વેસ્ટ 

૦૨/૦૭/૨૦૧૯ ૪૫, બાયતી વોવા., આઝાદનગય યોડ, બર્ાય. 

૦૪/૦૭/૨૦૧૯ ૨૪, ભનન ફાંગરો, DRB ાવે, ન્ય ુવીર્ીરાઈર્.  

૧૦/૦૭/૨૦૧૯ ૫૪, નાવગાભ. 

૧૧/૦૭/૨૦૧૯ 
૨૪, ભનન ફાંગરો, DRB ાવે, ન્ય ુવીર્ીરાઈર્. 

એ-૪, શ્રીનાથ વોવા., અંફાનગય ાવે, ઉ.ભ.યોડ. 

૧૨/૦૭/૨૦૧૯ 
૬, EWS આલાવ, DRB ાવે, ન્ય ુવીર્ીરાઈર્. 

ફી-૧૦, આળીલાદ યેવીડેન્વી, ન્ય ુવીર્ીરાઈર્ યોડ. 

૧૩/૦૭/૨૦૧૯ ૨૦, EWS આલાવ, DRB ાવે, ન્ય ુવીર્ીરાઈર્. 

૧૪/૦૭/૨૦૧૯ ાદકિંગ, રૂદળટન એા. બર્ાય યોડ. 

૧૫/૦૭/૨૦૧૯ ૧૯, યીક્ષીત વોવા. ઉભયાલનગય, બર્ાય યોડ. 

૧૬/૦૭/૨૦૧૯ 

શ્રલણદી એા. ઘોડ દોડ યોડ. 

ફી-૧૩૫ & ફી-૧૫૪, યવોત્તભનગય, અરથાણગાભ ાવે. (ફે નમનુા). 

એ/૨૦, ધયભ યો શાઉવ, વીર્ીરાઈર્. 

૧૭/૦૭/૨૦૧૯ ૧૨, જમ વલરા. અરથાણ ગાભ ાવે.  

૧૮/૦૭/૨૦૧૯ દેવાઇ પીય ુ& રે્ર પીય,ુ અરથાણ ગાભ (ફે નમનુા). 

૧૯/૦૭/૨૦૧૯ 
ફી-૧૧૩, યોત્તભનગય, અરથાણગાભ ાવે. 

૧, આળીલાદકુાંજ વોવા., અરથાણગાભ ાવે. 

૨૦/૦૭/૨૦૧૯ ફી/૧૩૫-યવોત્તભનગય, ફી-સ્લસ્સ્તક વાંસ્કાય ાકટ & ૬-EWS આલાવ, અરથાણગાભ (ત્રણ નમનુા). 

૨૧/૦૭/૨૦૧૯ ૧૪, એવ. કે. ાકટ વોવા. ઉભયા યોડ. 

૨૫/૦૭/૨૦૧૯ 
ફી/૧ & ૨૪, સ્લાભી ગણુાાંતીતનગય, બર્ાય યોડ (ફે નમનુા). 

૧, દદગ્ગવલજમ એા., યાભચોક ધોડદોડ યોડ. 

૩૦/૦૭/૨૦૧૯ 

૭૯, સભુાંગર વોવા. ડી. કે. ાકટ ાવે, બર્ાય યોડ. 

૮૧ & ૨૪, સ્લાભી ગણુાતીતનગય, બર્ાય યોડ. (ફે નમનુા). 

ફી -૧૮, જભનાનગય વોવા. જભનાનગય યોડ.   

૪૨, નાંદનલન વોવા. જભનાનગય યોડ. 

૩૧/૦૭/૨૦૧૯ ાદકિંગ, કૃષ્ણા એા. ન્ય ુવીલીર યોડ, કાડીમા શલે્થ ક્રફ ાવે.  

સાઉર્ 

૧૫/૦૭/૨૦૧૯ ૧૭૫ & ૨૧૫, બસ્ક્તનગય વલ.-૩, ફભયોરી યોડ (ફે નમનુા). 

૧૬/૦૭/૨૦૧૯ ૧૨, ાંચળીરનગય, ઉધના.  

૨૫/૦૭/૨૦૧૯ ૬૫, જરાયાભનગય, ાાંડેવયા. 

૩૧/૦૭/૨૦૧૯ ૩૧, બેદલાદ, ઉધના.  

સાઉર્ ઈસ્ટ 

૦૧/૦૭/૨૦૧૯ ૯૪, ૧૦૦-ભોદી એસ્રે્ર્ & ૧૬૨, ૨૦૦-મોગેશ્વયનગય દડિંડોરી (ચાય નમનુા). 

૦૯/૦૭/૨૦૧૯ ૧૪૯, વળલદળટન, ડીંડોરી. 

૧૧/૦૭/૨૦૧૯ વી-૧૨ & એપ-૧૧, ગરુૂનગય, યલર્ગાભ (ફે નમનુા). 

૨૦/૦૭/૨૦૧૯ ફી-૧૬, વળલળસ્ક્ત વોવા., ડીંડોરી. 

૨૪/૦૭/૨૦૧૯ 
૫, ભોદી એસ્રે્ર્  & ૧૦૩, રક્ષ્ભીનાયામણ-૧, ડીંડોરી (ફે નમનુા). 

૪૦, ૬૫, યઘકુુરનગય &  ૧૦૩, વળલનગય-૧, ડીંડોરી (ત્રણ નમનુા).  

૨૬/૦૭/૨૦૧૯ ૧૮, ભીયાનગય, ડીંડોરી. 

૩૦/૦૭/૨૦૧૯ 
૨૩૬ & ૨૦૦, શ્રીશયીનગય, ડીંડોરી (ફે નમનુા).  

ડી/૬/૪, ડી/૫/૨ & ડી/૫/૨૨, ડી-રે્નાભેન્ર્, ઉભયલાડા (ત્રણ નમનુા).  

૩૧/૦૭/૨૦૧૯ 
૨૧, ડામભાંડનગય, બાઠેના.  

૧૪૩, અનલયનગય, આંજણા.  
 


