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ઝોન 
અનફીટ સેમ્પિની વવગત 

તારીખ સરનામાની વવગત 

નોર્થ 

૦૩-૦૧-૨૦૧૭ ૯૬, બાિાજીનર્ર સોસા., ડભોિીર્ામ રોડ. 

૦૭-૦૧-૨૦૧૭ 
૯૬ & ૭૪,બાિાજીનર્ર સોસા., ડભોિીર્ામ રોડ (બે નમનુા). 
બી-૮૧, હરીદ્વાર સોસા., પાથટ કોમ્પિેક્ષ સામે-કતારર્ામ સીંર્ણપો રોડ. 

૧૬-૦૧-૨૦૧૭ બી-૧૧૭,  સ્મવૃત સોસા. ફુિપાડા રોડ.  
૧૭-૦૧-૨૦૧૭ બી-૬૦, નારાયણનર્ર, ઘનમોરા ચાર રસ્તા, કતારર્ામ-સીંર્ણપોર રોડ. 
૧૯-૦૧-૨૦૧૭ ૧૦, શાાંવત વનકેતન સોસા., સમુિુ ડેરી રોડ. 

૨૦-૦૧-૨૦૧૭ 
રાધાકકષ્ણા એપાર્ટ- એ &  બી, કેશવપાકટ સોસા., કતારર્ામથી વેડ રોડ (બે 
નમનુા). 

૨૩-૦૧-૨૦૧૭ ૧૯, ૧૮ & ૧૯, સુાંદરવન સોસા. કતારર્ામ બાળાશ્રમ રોડ. (ત્રણ નમનુા). 

૩૦-૦૧-૨૦૧૭ 

૬૨, ૩૫, વવશ્વકમાટ સોસા. બાળાશ્રમ પાસે, કતારર્ામ. (બે નમનુા). 
૫૨, વવશ્વકમાટ સોસા. બાળાશ્રમ પાસે, કતારર્ામ. 
૧૯૩, ૧૮૮, કેશવપાકટ સોસા. વેડ રોડ. પાંડોળ સામે. (બે નમનુા). 
૫૩, કેશવપાકટ સોસા. વેડ રોડ. પાંડોળ સામે.  

૩૧-૦૧-૨૦૧૭ ૩૬, ૩૫, ૩૭, ૧૫ & ૪૦, સાબરીનર્ર, ભરીમાતા રોડ. (પાાંચ નમનુા). 

ઈસ્ટ 

૦૫-૦૧-૨૦૧૭ આંર્ણવાડી નાં. - ૫૫, જાડાબાવાનો રે્કરો, એ.કે.રોડ. 

૦૭-૦૧-૨૦૧૭ 
બી-૧૭, સાધના સોસા. િ ાંબે હનમુાન રોડ. 
૪૯, બજરાંર્નર્ર & ૭૬ ખોડીયારનર્ર & ૨૪૮, અર્િજીનર્ર, એ. કે. રોડ. (ત્રણ નમનુા). 

૦૮-૦૧-૨૦૧૭ 
૧૧૯, બી-૩, SMC કવાર્સટ, હીરાબાર્ રોડ. 
૭૨, કહિંમતનર્ર-૨, એ. કે. રોડ. 

૦૯-૦૧-૨૦૧૭ 
૫૨, હીરાનર્ર, એ. કે. રોડ. 
૩૯, સૈફી સોસા. િ ાંબે હનમુાન રોડ. 

૨૧-૦૧-૨૦૧૭ ૫૧, રામનાથ મહોલ્િો, એ. કે. રોડ. 
૨૮-૦૧-૨૦૧૭ ૧૦૩,  ઠાકોરદ્રાર સોસા. કાપોદ્રા રોડ. 

વેસ્ટ 

૦૭-૦૧-૨૦૧૭ ૩૨, ધનશ્યામનર્ર સોસા., રૂષભ ર્ાવર સામે. 
૧૬-૦૧-૨૦૧૭ ૧૩૭, વનશાાંત સોસા., અડાજણ. 
૧૯-૦૧-૨૦૧૭ પાકકિંર્, સયુટકદપ એપા., ર્ાંરે્શ્વર મહાદેવ રોડ. 



 

સેન્્િ 

૦૧-૦૧-૨૦૧૭ 

૪/.૩૬૫૮, હાથી ફળીયા,  બેર્મપરુા. 
૯/.૨૬૪-એ, અંબાજી રોડ, વાડી ફળીયા. 
૯/.૧૬૦, જુના સાાંઈબાબા માંકદર સામે, ચૌર્ા બજાર. 

૦૨-૦૧-૨૦૧૭ ૧/.૨૦૭-બી, ખરાદી શેરી, નાનપરુા. 
૦૫-૦૧-૨૦૧૭ ૧૧/૧૨૪૯, માછિીપીઠ, શાહપોર. 
૦૯-૦૧-૨૦૧૭ શ્યામ ભક્ત પરબ, રોકહત એસી માકેર્, રીંર્ રોડ. 
૧૧-૦૧-૨૦૧૭ ૧૨/૨૯૦૭, ભારબાંધવાડ, રાણીતળાવ.  
૧૪-૦૧-૨૦૧૭ ૧/૬૫૩, બાંદર સ્રીર્, નાનપરુા. 
૨૧-૦૧-૨૦૧૭ ૩/૪૧૩૧, દાળીયા શેરી, નવાપરુા. 
૨૩-૦૧-૨૦૧૭ ૧૦/૧૮૨૮, દત્તમાંકદર પાસે, સોનીફળીયા. 
૨૮-૦૧-૨૦૧૭ ૨/૯૮૬, નરસીંર્ શેરી, સર્રામપરુા. 

સાઉર્ વેસ્ટ 

૦૨-૦૧-૨૦૧૭ ૩૬, હરીઓમનર્ર સોસા., અિથાણર્ામ. 
૦૩-૦૧-૨૦૧૭ ૧૫૯, પરુૂષોત્તમનર્ર સોસા. સોહમ સકટિ પાસે, અિથાણર્ામ. 
૦૪-૦૧-૨૦૧૭ ૩૪, મીરાનર્ર સોસા., જમનાનર્ર રોડ. 
૦૬-૦૧-૨૦૧૭ ૭-વશવશક્ક્ત શેરી & ૧૬-પીપરડી શેરી, ઉમરાવનર્ર-ભર્ાર રોડ (બે નમનુા). 
૦૭-૦૧-૨૦૧૭ ૪, વશવશક્તી શેરી, ઉમરાવનર્ર-ભર્ાર રોડ. 
૧૦-૦૧-૨૦૧૭ ૫૫, શ્રીરામ શેરી, ભર્ાર રોડ. 
૧૬-૦૧-૨૦૧૭ ૭, સાાંઈ આવશષ સોસા., ચાાંદની ચોક- પીપિોદ. 

૧૯-૦૧-૨૦૧૭ 

૨૦૧, નારાયણકૃપા, એિ.બી. પાસે, ભર્ાર રોડ. 
૨૦૨, સહજાનાંદ વનવાસ, એિ. બી. પાસે, ભર્ાર રોડ. 
૪, ઈન્દ્રજીત એપા., એિ. બી. પાસે, ભર્ાર રોડ. 

૨૩-૦૧-૨૦૧૭ બી-૭ & બી-૪૦ જીવકોરનર્ર સોસા., જમનાનર્ર રોડ (બે નમનુા). 

૨૪-૦૧-૨૦૧૭ 
૨૧, પીપરડી શેરી, ઉમરાવનર્ર રોડ-ભર્ાર. 
૧૦૦, વસધ્ધી શેરી, ઉમરાવનર્ર રોડ-ભર્ાર. 

૨૮-૦૧-૨૦૧૭ સહજાનાંદ એપા., LB પાસે. 

૩૦-૦૧-૨૦૧૭ 
૩૬, સોમનાથ સોસા., ઉ.મ રોડ. 
૨૦, સયુોર્નર્ર, નવા ભર્ાર પાછળ. 

સાઉર્ 
૦૫-૦૧-૨૦૧૭ ૮૯, હરીનર્ર વવ.-૩, ઉધના. 
૧૩-૦૧-૨૦૧૭ ૨૫, જર્દાંબાનર્ર, વડોદ. 

સાઉર્ ઈસ્ટ 

૦૨-૦૧-૨૦૧૭ ૨૫/૩૫/૩ & ૬/૩૫/૩, છત્રપતી વશવાજીનર્ર, લિિંબાયત (બે નમનુા). 

૦૯-૦૧-૨૦૧૭ 
૫૪, જિારામનર્ર, નવાર્ામ.  
૨૦૦, જયરાજનર્ર, નવાર્ામ. 

૧૮-૦૧-૨૦૧૭ ૮૧, શીરડીધામ, નવાર્ામ. 

૨૪-૦૧-૨૦૧૭ 
૧૧૨ & ૧૦૫, વશવશક્ક્તનર્ર, ભાઠેના (બે નમનુા). 
૧૯, હતે્વી રેસીડેન્સી & ૧૪૭, નાંદનવન - બી, નવાર્ામ. (બે નમનુા). 

 


