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ઝોન 
અનફીટ સેમ્પની વવગત 

તારીખ સરનામાની વવગત 

નોર્થ 

૦૧/૧૧/૨૦૧૯ ૧૬૯, કુફેયનગય-૧, ાયવ યોડ. 

૦૨/૧૧/૨૦૧૯ 

૧૫૫ & ૯૧, વાંતોીકૃા વોવા., ફાા વીતાયાભ ચોક (ફે નમનુા). 
૩૪, ાલટતીનગય વોવા., ફાા વીતાયાભ ચોક. 
૧૫૩-વશજાનાંદ વોવા. & ૫-ળાાંવતનગય વોવા., ચીકુલાડી ચાય યસ્તા (ફે નમનુા). 

૦૫/૧૧/૨૦૧૯ ૧૭, ગૌયલાકટ વોવા., ચીકુલાડી ચાય યસ્તા. 
૦૬/૧૧/૨૦૧૯ એ-૩૪, ગામત્રી રયલાય વોવા.-૩, ધનભોયા ચાય યસ્તા. 

૧૧/૧૧/૨૦૧૯ 
લાડી, ગૌયલાકટ વોવા. & ૫૭, ગામત્રીયીલાય વોવા. વલ.-૩-ફી, ચીકુલાડી યોડ (ફ ેનમનુા). 

૧૭, ગૌયલાકટ વોવા., ચીકુલાડી યોડ.  
૧૩/૧૧/૨૦૧૯ ફી-૧૪, ગામત્રી યીલાય વોવા. વલ-૨, ચીકુલાડી. 

૧૪/૧૧/૨૦૧૯ 
એડી-૫ & એચ-૫, દયફાયનગય વોવા. પ્રાણનાથ શોસ્ીર્ર ાછ . (ફે નમનુા).  
૧૦૪, વલજમનગય વોવા. વલ-૨, પ્રાણનાથ શોસ્ીર્ર ાછ. 

૧૯/૧૧/૨૦૧૯ ારકિંગ, ચાંદનફાા એા., કતાયગાભ ફવ સ્રે્ન્ડ ાછ. 
૨૦/૧૧/૨૦૧૯ ૩, જ્મોવત વોવા., કતાયગાભ ાયવ યોડ. 
૨૩/૧૧/૨૦૧૯ ૭૭ & ૧૦૦, ગોવલિંદનગય, ડબોરી ચાય યસ્તા (ફે નમનુા). 
૨૫/૧૧/૨૦૧૯ ૯૯, વશજાનાંદ વોવા. ચીકુલાડી યોડ.  

૩૦/૧૧/૨૦૧૯ 
વાાંઈનાથ ર્ી. વેન્ર્ય, વનભાટણ ઈન્ડ. અવિની કુભાય યોડ.  
૧૬૬/એ-૧, ળેરુ જેમ્વ, લસ્તા દેલડી યોડ.  

ઈસ્ટ-એ 

૦૮/૧૧/૨૦૧૯ ૩૦, લલ્રબનગય વોવા., લયાછા યોડ. 

૧૬/૧૧/૨૦૧૯ ૨૪, વવધ્ધીવલનામક વોવા., પણુા. 

૨૨/૧૧/૨૦૧૯ ૨૯-ભભતાાકટ વોવા. & ૧૨-વલયાર્ વોવા., કાોદ્રા યોડ (ફે નમનુા). 

૨૩/૧૧/૨૦૧૯ ૧૮ & ૨૦, રૂવાગય વોવા. અવિવનકુભાય યોડ. (ફે નમનુા).  

૨૭/૧૧/૨૦૧૯ ૧૬૨, યાંગઅલધતુ વોવા., પણુા.  

૩૦/૧૧/૨૦૧૯ ૩૯, જમ મોગેિય વોવા., પણુા. 
ઈસ્ટ-બી  - - 

વેસ્ટ ૦૩/૧૧/૨૦૧૯ 
૧૮, યલજીગનગય વોવા., ઉગત બેવાણ યોડ.  
૭/૨૦૯, લખાય ઓરી & ારકિગ, ભારભયાવદે કોમ્રકે્ષ-ભારભલાડ, યાાંદેય (ફ ેનમનુા).  



૦૪/૧૧/૨૦૧૯ ૭/૨૦૯, લખાય ઓરી, યાાંદેય. 

૦૯/૧૧/૨૦૧૯ ફી-૯૨, વ ૃાંદાલન વોવા., ારનપયુ.  

૧૧/૧૧/૨૦૧૯ ૧૮/૪/૩૯, જશાાંગીયપયુા સ્રીર્, યાાંદેય.  

૧૨/૧૧/૨૦૧૯ જે-૨, વનળાાંત એાર્ટ , અડાજણ.  

૧૪/૧૧/૨૦૧૯ ૧૧૩, વલિકભાટ વોવા. જશાાંગીયાફાદ.  

૨૦/૧૧/૨૦૧૯ 
૧૧, નમનરદ વોવા. અડાજણ.  

૮/૧૩-ફી, બાયોર્ રે્કયા, યાાંદેય. 

૨૧/૧૧/૨૦૧૯ ૧૭, યણછોડાકટ વોવા., અડાજણ. 

૨૫/૧૧/૨૦૧૯ ૨/૧૪૮, ખાડી પીમા,  યાાંદેય.  

૨૬/૧૧/૨૦૧૯ એપ, કભટભભુી એાર્ટ . & ૧૧૬, ાિનાથ વોવા., ારનપયુગાભ (ફે નમનુા). 

૨૭/૧૧/૨૦૧૯ ૮/૧૩૩, ભીઠેખાન સ્રીર્, યાાંદેય.  

૨૮/૧૧/૨૦૧૯ ૧૭, નલયગુ વોવા., નલયગુ કોરેજ ાછ. 

૩૦/૧૧/૨૦૧૯ ૨/૧૪૮, ખાડી પીમા,  યાાંદેય.  

સેન્ટ્ર્ 

૦૭/૧૧/૨૦૧૯ ૩/૪૦૭૯, દાીમા ળેયી, નલાપયુા. 

૦૮/૧૧/૨૦૧૯ ૩/૨૧૩, ઘાાંચી ળેયી-૨, નલાપયુા. 

૧૧/૧૧/૨૦૧૯ ૫/૧૭૭૫, તયુાલા સ્રીર્, શરયપયુા.  

૧૬/૧૧/૨૦૧૯ ૭/૩૫૩૮, નાગોયી ળેયી, વૈમદપયુા. 

૨૨/૧૧/૨૦૧૯ ૧૧/૪૭૩, ાંડોની ો, નાણાલર્. 

૨૭/૧૧/૨૦૧૯ ૩/૧૬૩૫-એ, યેળભલાડ, વરાફતપયુા.  

સાઉર્ વેસ્ટ 

૦૮/૧૧/૨૦૧૯ જે & એભ, વનભટનગય, ચાાંદની ચોક, ીરોદ (ફે નમનુા). 

૧૪/૧૧/૨૦૧૯ ૩૪-એ, ભાંરદય લાી ળેયી, અંફાનગય યોડ.  

૧૫/૧૧/૨૦૧૯ ફી, રૂારી એા. & એ-૯, નલયચના વોવા., બર્ાય યોડ (ફે નમનુા). 

૧૬/૧૧/૨૦૧૯ લરફર્ી એા., ઘોડદોડ યોડ. 

૨૩/૧૧/૨૦૧૯ ૨૧, રદનફાંધ ુવોવા., જભનાનગય યોડ. 

સાઉર્ 

૦૬/૧૧/૨૦૧૯ ૧૪૮, ળીલભ યો-શાઉવ, ઉધના બેદલાડ યોડ. 

૦૭/૧૧/૨૦૧૯ 

૭, ૩૨ & ૨૧, અંફય કોરોની, ઉધના. (ત્રણ નમનુા). 
૧૫, ગરુૂનગય, ઉધના.  
૨૦-ળીલભ યો શાઉવ ૧૬૮-ગોારનગય, ફભયોરી યોડ (ફે નમનુા). 

૦૮/૧૧/૨૦૧૯ ૮૬, યાભકુર્ીય, ચીકુલાડી યોડ. 
૦૯/૧૧/૨૦૧૯ ૨૦૧, ગાાંધીકુર્ીય, ચીકુલાડી યોડ. 
૧૦/૧૧/૨૦૧૯ ૬૦, આળાનગય, ઉધના યોડ.  
૧૧/૧૧/૨૦૧૯ ારકિગ, વત્રળરાાકટ એા., વાઉથઝોન ાવે.  

૧૨/૧૧/૨૦૧૯ 
 ૪૪, વરીભનગય & ૯૫, ૪, ગરુળનનગય & ૫૧, ળફનભનગય, ઉન (ચાય નમનુા). 
૨૪, નીભ પીય,ુ ઉનગાભ. 

૧૯/૧૧/૨૦૧૯ 
૫૫-વત્મનાયામણનગય, ૨૦૬-યાભિેયનગય & ૧૦૬-જગન્નાથનગય, ફભયોરી યોડ (ત્રણ 
નમનુા). 

૨૦/૧૧/૨૦૧૯ 

૬૦, વાાંઈ વભટણ વોવા. ઉધના.  
૫૨૦ & ૫૨૭, વોનર વોવા .ઉધના. (ફે નમનુા). 
૮, ઓભ વાાંઈ જરાયાભ, ઉધના.  
ડી-૫૨, ડી-૬૪, ફી-૪૮ & ડી-૬૬, વતરૂતીનગય, ઊન (ચાય નમનુા). 
વી-૮૪, વી-૭૨, ઈ-૫૧ & ડી-૭૫, વતરૂતીનગય, ઊન (ચાય નમનુા). 

૨૧/૧૧/૨૦૧૯ 

૧૨૨, ધભટયગુ વોવા. ઉધનાગાભ.  
૭૩, ભશાદેલનગય, ઉધના યોડ.  
૮૩-ભગદુભનગય & ૧૩૨-દયફાયનગય, ઊન (ફે નમનુા). 

૨૨/૧૧/૨૦૧૯ ૭૬, રક્ષ્ભીનાયામણ વોવા., ાાંડેવયા યોડ. 



૧૮ & ૪૪, વાાંઈવભટણ વોવા., ઉધના (ફે નમનુા). 
૨૩/૧૧/૨૦૧૯ ૧૬ & ૪૩, વાાંઈવભટણ વોવા., ઉધના (ફે નમનુા). 

૨૫/૧૧/૨૦૧૯ 
૧૬, વાાંઈવભટણ વોવા., ઉધના. 
૭, રશયાચાંદ વોવા., ઉધના. 

૨૭/૧૧/૨૦૧૯ ૮૯, ગૌયીનગય, ફભયોરી યોડ.  

સાઉર્ ઈસ્ટ 

૦૧/૧૧/૨૦૧૯ 
૫૫ & ૯૫, રૂક્ષ્ભણીનગય, નીરગીયી યોડ (ફે નમનુા). 

૧૭૬ & ૧૬૨, રદારીાકટ , રડિંડોરી (ફે નમનુા). 

૦૫/૧૧/૨૦૧૯ ૯૯, રક્ષ્ભણનગય, નલાગાભ. 

૦૭/૧૧/૨૦૧૯ 
૭૩ & ૧૦૦, શતીલાવ, રડિંડોરી (ફે નમનુા). 

૩૯-ખોડરકૃા વોવા. & ૧૧-ભોદી એસ્રે્ર્, નલાગાભ-રડિંડોરી (ફે નમનુા). 

૧૪/૧૧/૨૦૧૯ ૪૦-ખોડરકૃા વોવા. & ૧૧૫-જરાયાભનગય, નલાગાભ. (ફે નમનુા). 

૧૫/૧૧/૨૦૧૯ ૧૫૬, રૂક્ષ્ભણીનગય & ૧૦, આવાવનગય, નીરગીયી પાર્કાવે  (ફે નમનુા). 

૧૯/૧૧/૨૦૧૯ ૧૪૩ & ૧૪૯, રક્ષ્ભણનગય, નલાગાભ (ફે નમનુા). 

૨૦/૧૧/૨૦૧૯ ૨૮, રૂનગય, ઉધનામાડટ યોડ. 

૨૪/૧૧/૨૦૧૯ ગરીનાં-૩, ૧૦૭, સબુાનગય, લરિંફામત.  

૨૫/૧૧/૨૦૧૯ ૭૫ & ૪૯, શ્રીનાથજી યેવીડેન્વી, ડીંડોરી (ફે નમનુા). 

૨૭/૧૧/૨૦૧૯ ૪૦ & ૯૮, જભનાાકટ , નલાગાભ. (ફે નમનુા). 

૨૯/૧૧/૨૦૧૯ 

૧૧૭, રૂક્ષ્ભણીનગય, નીરગીયી પાર્ક ાવે. 
૨૪, યાંગીરાનગય, ૯૭ & ૨૧૮, આવાવનગય, નલાગાભ-ગોડાદયા યોડ (ત્રણ 
નમનુા). 

૩૦/૧૧/૨૦૧૯ ૧ & ૯૮, જભનાનગય, નલાગાભ. (ફે નમનુા). 
 


