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ઝોન 
અનફીટ સેમ્પની વવગત 

તારીખ સરનામાની વવગત 

નોર્થ 

૦૨/૧૨/૨૦૧૯ ૪૦, ૯૯, વશજાનાંદ વોવા. & એ-૯, દાનઆવળ વોવા., ચીકુલાડી યોડ (ત્રણ નમનુા). 

૦૪/૧૨/૨૦૧૯ 
૩૩, ફોયડી પીયુાં & ૧/૧૧, કુાંબાય પીયુાં, ફુરાડા યોડ (ફે નમનુા). 
૨૫, વનભટ ઈન્ડસ્રીમર, ફુરાડા યોડ. 

૦૫/૧૨/૨૦૧૯ ૧૬૬/એ/૨, ળરેૂ જેમ્વ & ાકીંગ, બોગીરાર કાંાઉન્ડ, કતાયગાભ તયણકુાંડ વાભ ે(ફે નમનુા). 

૦૬/૧૨/૨૦૧૯ ૧૯૧ & ૭૭, ગામત્રીનગય વોવા. વલ.-૩, ાયવ યોડ (ફે નમનુા). 

૦૭/૧૨/૨૦૧૯ 

૧૨ & ૧૦૦, ગોવલિંદનગય, ડબોરી લોડટ ઓપીવ (ફે નમનુા). 
એ-૯૮, નાંદનલન વોવા., ડબોરી ચાય યસ્તાથી ફાાવીતાયાભ ચોક. 
ાકીંગ, અર ભદદના એા., ફુરલાડી બયીભાતા યોડ. 

૦૯/૧૨/૨૦૧૯ 
૩૬, ફોયડી પીય ુ& ૧૧૨ & ૯૧, રે્કયા પીય,ુ ફુરલાડી યોડ. (ત્રણ નમનુા). 
૪૨, વશજાનાંદ વોવા. ચીકુલાડી યોડ.  

૧૦/૧૨/૨૦૧૯ એ-૯, દાન આવળ વોવ. & ૧૬-૩-ફી, ગામત્રી યીલાય વોવા. વલ- ૩, ચીકુલાડી યોડ. (ફ ેનમનુા). 

૧૧/૧૨/૨૦૧૯ 

૬૦ & ૭૪, વતરૂતીનગય, લાીનાથ ચોક (ફે નમનુા). 
૧૬૬/એ/૨, ળેરૂ જેમ્વ, કતાયગાભ તયણકુાંડ યોડ (ફે નમનુા). 
ાદકિંગ, ખોડીમાય ર્ીમ્ફય ભાર્ટ & ાદકિંગ, વલપરુ એન્ર્યપ્રાઈઝ, કતાયગાભ તયણકુાંડ યોડ (ફે નમનુા). 

૧૩/૧૨/૨૦૧૯ ૧૨૨, યાંગરક્ષ્ભી વોવા., અભયોરી યોડ. 
૧૪/૧૨/૨૦૧૯ ફી/૨, યાધેશ્માભ વોવા., લાીનાથ ચોક. 

૧૬/૧૨/૨૦૧૯ 
૧૧૩, ઉદમનગય વોવા.-૨, ાયવ ભાકેર્ યોડ. 
૧૩, જરાયાભનગય લવાશત, રાર દયલાજા યોડ. 

૧૭/૧૨/૨૦૧૯ ગેર્ નાં.- ૧ & ૩, ૧૬૬/એ/૨, ળેરૂ જેમ્વ & એ-૨૫ વાગય કમ્ાઉન્ડ, કોમ્યનુીર્ી શોર વાભે (ત્રણ નમનુા). 

૧૮/૧૨/૨૦૧૯ 
૧૧૩, ઉદમનગય વોવા.-૨, ાયવ ભાકેર્ યોડ. 
૧૦, અંલફકા વોવા., ફુરાડા, કતાયગાભ. 

૧૯/૧૨/૨૦૧૯ શ્રી શયી કોમ્રેક્ષ, શયીનગય, ગોવલિંદજી શોર.  
૨૦/૧૨/૨૦૧૯ ૫૦, ૪૭ & ૮૩, પ્રભનુગય વલ.-૨, કતાયગાભ દયલાજા (ત્રણ નમનુા). 

૨૧/૧૨/૨૦૧૯ 
એ-૫ & ૧૮૭, ફહચુયનગય વોવા. શયીઓભ ભીર વાભે ,  લેડ યોડ. (ફે નમનુા). 
૧૮૭, કુફેય ાકટ વોવા. શયીઓભ ભીર વાભે ,  લેડ યોડ. 

૨૩/૧૨/૨૦૧૯ ૧૬૬/એ/૨, ળેરૂ જેમ્વ , કોમ્યનુીર્ી શોર યોડ.  



 ાદકિંગ, બોગીરાર કાંાઉન્ડ & ાદકિંગ, વલપરુ એન્ર્યપ્રાઈઝ,કોમ્યનુીર્ી શોર યોડ. (ફ ેનમનુા). 

૨૪/૧૨/૨૦૧૯ 

 ૨૧, ગજયાફાનગય & ૫૫, જમબલાનીનગય, ડબોરી ગાભ (ફે નમનુા).  
૧૩ & ૪૬, વલજમનગય વોવા. લેડ યોડ. (ફે નમનુા). 
૫૦, પ્રભનુગય વોવા. & ૫૮, ાયવ વોવા. વલ-૨. લેડ યોડ. ( ફે નમનુા). 
૪૪, નાંદુ ડોળીની લાડી, ગેર્ નાં. ૩ વાભે  & ૧૨, યેર યાશત કોરોની, કતાયગાભ. (ફે નમનુા). 

૨૫/૧૨/૨૦૧૯ 
૨૦૪, ૫૯ વશજાનાંદ વોવા., શદયદળટનનો ખાચો & ૩૨, ભાધલભાંદદય, ગોવલિંદજી શોર ાવે (ત્રણ નમનુા).  

૧૬૬/એ/૨, ળરેૂ જેમ્વ ગેર્ -૩ &  ફી-૧૨,  વાગય કમ્ાઉન્ડ, કોમ્યનુીર્ી શોર યોડ (ફ ેનમનુા). 

૩૦/૧૨/૨૦૧૯ 
વભત્તર જેમ્વ & કૈરાળદળટન ડામભાંડ, લસ્તાદેલડી યોડ (ફ ેનમનુા) 

ળરેૂ જેમ્વ, લસ્તાદેલડી યોડ (ફ ેનમનુા) 

ઈસ્ટ-એ 

૦૨/૧૨/૨૦૧૯ ૨૦, રે્રનગય વોવા. & ૩૭, દેલજીનગય વોવા. એ.કે.યોડ (ફે નમનુા). 

૦૮/૧૨/૨૦૧૯ ૧૪૩, રક્ષ્ભીનાયામણ વોવા. & ૨૮, વાયદાવલશાય વોવા., શીયાફાગયોડ (ફે નમનુા).  

૧૪/૧૨/૨૦૧૯ 
૫૫, વલક્રભનગય વોવા.-૨, પણુા. 

૨૦૫, વયીતાવલશાય વોવા., પણુા.  

૨૦/૧૨/૨૦૧૯ ૩, દક્રષ્ણાનગય વોવા., પણુા. 

૨૬/૧૨/૨૦૧૯ 

૫૭, વળલાજ ાંરી યો- શાઉવ, ભગોફ.  

ફી-૮૬ & ફી-૧૨, ધયભનગય યોડ. (ફે નમનુા). 

૧૦૬, ક્ષભા વોવા. ધયભનગય યોડ.  

ઈસ્ટ-બી  
૦૬/૧૨/૨૦૧૯ ડી-૧૦૧, ડી-૧૦૨ & ડી-૧૦૩, સભુન વનલાવ, ભોર્ાલયાછા (ત્રણ નમનુા). 

૧૬/૧૨/૨૦૧૯ ૬૦, દેલીદળટન વોવા., વીભાડા. 

૨૫/૧૨/૨૦૧૯ ૪૪ & ૭૩, યોમરાકટ , વીભાડા (ફે નમનુા).  

વેસ્ટ 

૦૧/૧૨/૨૦૧૯ ૧૭, નલયગુ વોવા., નલયગુ કોરેજ ાછ.  

૦૨/૧૨/૨૦૧૯ 
૨૯૦, ભશાદેલનગય કોરોની, અડાજણ.  

૩૩, ભશયેનગય વોવા. અડાજણ.  

૦૩/૧૨/૨૦૧૯ 
૬/૧૭, ભશીડા એા., લખાય ઓરી, યાાંદેય. 

ાકીંગ, યોમર યીવીડેન્વી, રીભડા ઓરી, યાાંદેય. 

૦૭/૧૨/૨૦૧૯ એ/૪૪, ડાશીભાનગય વોવા. & ૧૦, દક્રષ્ણાાકટ યો શાઉવ, દાાંડી યોડ (ફે નમનુા). 

૧૦/૧૨/૨૦૧૯ 

ડૉ.અજીતબાઈ, જરબલનની ાછ, અડાજણ. 

વી, દક્રળ શાઈટ્વ, ાર. 

૫/૪, છાછા ભશોલ્રો,યાાંદેય.  

૧૬/૧૨/૨૦૧૯ કેળલરાર પરુૂોત્તભ ભાસ્ર્ય, ાાંચ ીા, યાાંદેય. 

૧૭/૧૨/૨૦૧૯ ૧૩૬, યણછોડાકટ વોવા., યાભનગય યોડ. 

૨૩/૧૨/૨૦૧૯ ૨૭૬, તોરાર્ ભશોલ્રો, અડાજણ ગાભ. 

૨૭/૧૨/૨૦૧૯ ફી-૨૩૯ & ફી-૨૬૧, પ્રભદુળટન વોવા., ઉગતબેંવાણ કેનાર યોડ (ફે નમનુા). 

૨૯/૧૨/૨૦૧૯ ૬૫, બગલાનનગય વોવા., ઉગતબેંવાણ યોડ. 

સેન્ટ્ર્ 

૦૪/૧૨/૨૦૧૯ ૩/૨૧૯૬, ીયડી ળેયી, વરાફતપયુા.  
૦૬/૧૨/૨૦૧૯ ાકીંગ, ાલાપયુી એા., ભોભનાલાડ, ગોીપયુા. 
૦૭/૧૨/૨૦૧૯ ૬/૧૬૫૧, ગુાંડી ળેયી, ભશીધયપયુા. 
૧૪/૧૨/૨૦૧૯ ૩/૩૪૨૯, શનભુાન રે્કયો-૨, નલાપયુા. 
૧૯/૧૨/૨૦૧૯ ૧૧/૨૪૬૫-એ, તકુીલાડ, વોદાગયલાડ. 
૨૭/૧૨/૨૦૧૯ ૮/૨૯૯, ભદાટનીમાલાડ, ગોીપયુા  
૨૮/૧૨/૨૦૧૯ ૧/૫૫૫, ોય ભોશલ્રો, નાનપયુા. 
૩૧/૧૨/૨૦૧૯ ૫/૧૦૯, કાવકીલાડ, શદયપયુા  

સાઉર્ વેસ્ટ 

૦૧/૧૨/૨૦૧૯ ાદકિગ, ભશારક્ષ્ભી કોમ્રેક્ષ, અરથાણ.  

૦૩/૧૨/૨૦૧૯ જે-૫, ઓયોલીર વોવા. ઉભાબલન યોડ.  

૦૯/૧૨/૨૦૧૯ ૨૧, ગોારકૃષ્ણ વોવા., ાયરે ોઈન્ર્. 



૧૪/૧૨/૨૦૧૯ ફી/૪ & ફી/૭, સ્લાભી ગણુાતીતનગય, બર્ાય યોડ (ફે નમનુા). 

૧૭/૧૨/૨૦૧૯ ફી/૫૬, સ્લાભી ગણુાતીતનગય, રૂારી નશયે ાવે. 

૧૮/૧૨/૨૦૧૯ લચન્ભમ શોસ્ીર્ર, અઠલાઝોન ાવે. 

૨૫/૧૨/૨૦૧૯ ૬૧, વરૂચી વોવા., જભનાનગય યોડ.  

૨૬/૧૨/૨૦૧૯ ફી-૧ & ફી-૨૮, સ્લાભી ગણુાતીતનગય, બર્ાય યોડ (ફે નમનુા). 

૨૭/૧૨/૨૦૧૯ ફી-૧, સ્લાભી ગણુાતીતનગય, બર્ાય યોડ. 

૨૮/૧૨/૨૦૧૯ એ-૪૯, કયીભાફાદ વોવા., ધોડદોડ યોડ & ૨૧, સરુૂચી વોવા., જભનાનગય યોડ (ફ ેનમનુા). 

સાઉર્ 

૦૩/૧૨/૨૦૧૯ 
૧૧૦ & ૨૬, ળાાંવતનગય, ઉધના. (ફે નમનુા). 

ડી-૩૯ & ડી-૫૯, વીર્ી ઈન્ડ. વોવા. ઉધના. (ફે નમનુા). 

૦૪/૧૨/૨૦૧૯ 
૧૦૬, ળાાંવતનગય, ઉધના. 

૨૬, ળાાંવતનગય, ઉધના. 

૦૬/૧૨/૨૦૧૯ 
ડી-૩૯, વીર્ી ઈન્ડ., ઉધના. 

ડી-૪૧, વીર્ી ઈન્ડ., ઉધના. 

૧૦/૧૨/૨૦૧૯ ૪૩, ૩૦, ૧૬, વાાંઈ વભટણ વોવા. & ૩૫૦, વોનર વોવા. & ૩૦, બીભનગય આલાવ, ઉધના (ાાંચ નમનુા). 

૧૨/૧૨/૨૦૧૯ ૧૬, વાાંઈ વભટણ વોવા., ઉધના. 

૧૩/૧૨/૨૦૧૯ ૧૫૧, શમાતનગય, ઊન. 

૧૭/૧૨/૨૦૧૯ ૫૩, ગામત્રીનગય, ઉધનાગાભ. 

૧૮/૧૨/૨૦૧૯ ૧૬, વાાંઈ વભટણ વોવા., ઉધના. 

૧૯/૧૨/૨૦૧૯ ૫૪, ારલ ઈન્ડ. & ૬૫, શ્રી યાભકુર્ીય, ઉધના. (ફે નમનુા). 

૨૩/૧૨/૨૦૧૯ 
૧૭૨, અભદાલાદ રાન્વોર્ટ  & ૨૯, ૨૫, બીભનગય આલાવ, ઉધના (ત્રણ નમનુા). 

બીભનગય આલાવની વાભે, ઉધના. 

૨૪/૧૨/૨૦૧૯ ૧૧, ઉળાભાનગય, ઉન.  

૨૬/૧૨/૨૦૧૯ ૧૧, વરીભનગય & ૫૧, ૫, ગરુળનનગય & ૩૩૯, ૪૩૫, વવધ્ધીકીનગય & ૯૨, ૭૩, ળફનભનગય, ઉન (વાત નમનુા).  

૨૭/૧૨/૨૦૧૯ ૮૧, ૧૫૭, માળીનનગય & ૧૦, આફાદનગય & ૧૦, ૮૭, ભદનીનગય & ૬૩, ૯૫, વતરૂવતનગય ઉન  (વાત નમનુા).  

૩૦/૧૨/૨૦૧૯ ૪૬, ગરુળનનગય, ઊન. 

સાઉર્ ઈસ્ટ 

૦૧/૧૨/૨૦૧૯ 
૧૦૯ & ૧૩૭, દીકનગય, નલાગાભ. (ફે નમનુા). 

૬૦, ભોદી એસ્રે્ર્ & ૫૪, રે્રનગય, નલાગાભ. (ફે નમનુા).  

૦૩/૧૨/૨૦૧૯ ૩૩ & ૪૬, દ્વાયકેળનગય, નલાગાભ (ફે નમનુા). 

૦૫/૧૨/૨૦૧૯ ૩૯ & ૧૪૧, ફજયાંગનગય, યલર્ગાભ (ફે નમનુા). 

૦૭/૧૨/૨૦૧૯ ૩૭૫, આંફેડકયનગય, આંજણા. 

૦૯/૧૨/૨૦૧૯ ૧૨૪ & ૧૩૦, દદકનગય, નલાગાભ. ( ફે નમનુા). 

૧૧/૧૨/૨૦૧૯ ૬૭ & ૧૦૧, વપ્રમાંકા-૧,  દડિંડોરી (ફે નમનુા). 

૧૨/૧૨/૨૦૧૯ ૨૬૯, અનલયનગય & ૩૮૨, આંફેડકયનગય, આંજણા (ફે નમનુા). 

૨૪/૧૨/૨૦૧૯ ફી-૧, સભુનસષૃ્ર્ી આલાવ, ગોડાદયા.  

૨૬/૧૨/૨૦૧૯ ૨૮ & ૨૩, ગોવલિંદનગય, લરિંફામત (ફે નમનુા).  
 


