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ઝોન 
અનફીટ સેમ્પિની વવગત 

તારીખ સરનામાની વવગત 

નોર્થ 

૦૧-૦૨-૨૦૧૭ ૨૮, ૨૨, ૨૬, ૩૨ & ૬૭ દત્તવવજય સોસા. કતારર્ામ બાળાઆશ્રમ રોડ (પાાંચ નમનુા). 
૦૩-૦૨-૨૦૧૭ ૨,૨, ૩૯,  ૩૯ & ૩૩, પ્રભનુર્ર સોસા - 1., વેડ રોડ (પાાંચ નમનુા). 
૧૦-૦૨-૨૦૧૭ ૨૭, શાાંતીવનકેતન સોસા., સમુિુ ડેરી રોડ. (બે નમનુા). 
૧૧-૦૨-૨૦૧૭ ૧૯૪, ર્ાયત્રીનર્ર સોસા.-૩, પીપલ્સ ચાર રસ્તા. કતારર્ામ.  
૧૨-૦૨-૨૦૧૭ ૧૯૨, વવહાર સોસા. વવ-૨, વાળીનાથ ચોક.  
૧૪-૦૨-૨૦૧૭ ૧૧૦ & ૧૧૩, શાાંવતનર્ર-૨ સોસા., બાપા સીતારામ ચોક (બે નમનુા). 

૧૬-૦૨-૨૦૧૭ 

૮, રુવિકેશ સોસા. & ૭૦, કાંતારેશ્વર સોસા., િિીતા ચોકડી કતારર્ામ રોડ. (બે નમનુા). 
એ-૩૪, એમ-૭, જી-૭, બી-૨૮ & આઈ-૧૨, રરવર વ્ય ુસોસા., ભરીમાતા રોડ (પાાંચ નમનુા). 

એ-૧૪, શાબરીનર્ર, ભરીમાતા રોડ. 

૧૭-૦૨-૨૦૧૭ 
૩૨ & ૩૪, હરરહર - ૧, બાળ આશ્રમ રોડ (બે નમનુા). 
એ-૬૫, એ-૬૫, એ-૬૩ & એ-૬૪, બહુચરનર્ર સોસા., વડે રોડ, હરરઓમ મીિ રોડ (ચાર નમનુા).  

૧૯-૦૨-૨૦૧૭ બી-૪૯, ૧૦ & ૭૨-૭૩, જમનાનર્ર સોસા. ડભોિીર્ામ. (ત્રણ નમનુા). 

૨૦-૦૨-૨૦૧૭ 

૧૨૮-પારસ સોસા.-બી, કતારર્ામ દરવાજા & એ/૧૨-દાનઆવશિ સોસા., બાળઆશ્રમ રોડ (બ ે
નમનુા). 

૬૮ & ૬૪, ખોરડયારકૃપા સોસા., કાંતારેશ્વર મહાદેવ માંરદર પાસે-કતારર્ામ (બે નમનુા). 
૨-અલ્પાનર્ર સોસા. & ૪૨-સત્યસાાંઈ સોસા., કાંતારેશ્વર મહાદેવ માંરદર પાસે-કતારર્ામ (બ ેનમનુા). 

૨૨-૦૨-૨૦૧૭ 

ગ્રીનપાકટ કોમ્પિેક્ષ. કતારર્ામ રોડ. 
૮૬ & ૮૦, હરરહરી- ૧, બાળ આશ્રમ રોડ- કતારર્ામ (બે નમનુા). 
૧૨૦/સી/૨, ૧૯૦ & ૧૮૮, હરે રિષ્ણ સોસા. હરીઓમ મીિ ની સામે. (ત્રણ નમનુા). 

૨૩-૦૨-૨૦૧૭ સી/૩૦, રરવરવ્ય ુસોસા., ભરીમાતા રોડ.  
૨૪-૦૨-૨૦૧૭ ૩૭, શાાંવતનર્ર સોસા., લચકુાંવાડી, કતારર્ામ. & ૧૯૧, હરેરિષ્ણ સોસા., વેડ રોડ, હરરઓમ વમિની સામ ે(બે નમનુા). 

૨૭-૦૨-૨૦૧૭ 
૧૩૯, ૧૫૧, ૧૯૧, ૧૮૮ & ૧૮૮, હરે કૃષ્ણ સોસા., હરરઓમ વમિ સામ ેરોડ-વડે રોડ (પાાંચ નમનુા). 

એ/૫૪ & ૩૦, વવશાિનર્ર સોસા., ચીકુવાડી રોડ-કતારર્ામ (બે નમનુા). 

ઈસ્ટ 

૧૧-૦૨-૨૦૧૭ બ્િોક -૫, અંલબકા ફેશન, ગ.ુહા.બોડટ. િ ાંબે હનમુાન રોડ. 
૧૨-૦૨-૨૦૧૭ ૪૩, બાગ્િાદેશી મોહલ્િો, નાના વરાછા. 
૧૬-૦૨-૨૦૧૭ જી-૩, વશલ્પા એપાર્ટ , ર્જેરાપાકટ , વરાછા રોડ. 



ઈસ્ટ 

૨૦-૦૨-૨૦૧૭ ૨૦, િક્ષ્મીબા સોસા., વરાછા રોડ. 

૨૨-૦૨-૨૦૧૭ 
પારકિંર્, વશવ કોમ્પિેક્ષ & ૧૦૬, વાઘનાથ નર્ર ઝુપડપટ્ટી, એ. કે. રોડ. (બે નમનુા). 
૫, રૂપમ સોસા. વવ-૧, રહરાબાર્ રોડ. 

૨૪-૦૨-૨૦૧૭ 
ડી/૫-૬, ર્ાંરે્શ્વરી સોસા., વરાછા રોડ. 
૭૧, આંનદનર્ર સોસા., રહરાબાર્ રોડ. 

૨૬-૦૨-૨૦૧૭ ૮૧, જાડાબાવાનો રે્કરો, એ. કે. રોડ. 
૨૮-૦૨-૨૦૧૭ ૧૨-બાિકૃષ્ણ સોસા & ૧૪-સાંકેત સોસા., મોર્ા વરાછા (બે નમનુા). 

વેસ્ટ 

૦૨-૦૨-૨૦૧૭ 
૪૭, ર્ાંર્ાસાર્ર સોસા. અડાજણ રોડ. 
બી-૪૫, બાિાજીકૃપા સોસા. પાિનપરુ રોડ.  

૦૬-૦૨-૨૦૧૭ એ-૧૫૮, રદનદયાળ સોસા., પાિનપરુ રોડ. 
૦૭-૦૨-૨૦૧૭ ૫૦, રવજીનર્ર સોસા., ઉર્ત રોડ. 

૦૮-૦૨-૨૦૧૭ 
૭૪, િાિજીનર્ર સોસા., અડાજણ રોડ. 
૩૧, રવજીનર્ર સોસા., ઉર્ત રોડ. 

૧૦-૦૨-૨૦૧૭ એ/૧૫૮, રદનદયાળ સોસા., પાિનપરુ રોડ. 

૧૬-૦૨-૨૦૧૭ 
બી-૫, વવઠ્ઠિનર્ર સોસા. ન્ય રાાંદેર રોડ. 
૫૦, રવજીનર્ર સોસા., ઉર્ત. 

૧૭-૦૨-૨૦૧૭ 
૫૦, ર્ાંર્ાસાર્ર સોસા., અડાજણ. 
૧૫, પીકનીકપાકટ સોસા., નવયરુ્ કોિેજ પાછળ. 

૧૮-૦૨-૨૦૧૭ 
સી-૫૬, કલ્પના સોસા., અડાજણ. 
૧૨, જય અંબે સોસા., અડાજણ. 

૨૩-૦૨-૨૦૧૭ એ-૧૦૬ & એ-૧૯૪, પ્રભદુશટન રો-હાઉસ, ઉર્ત (બે નમનુા).    
૨૫-૦૨-૨૦૧૭ ૧૨૧, રદવાળીબાર્ સોસા. અડાજણ રોડ. 
૨૭-૦૨-૨૦૧૭ ૭૫, પાંકજનર્ર સોસા. પાિનપરુ રોડ. 

સેન્ટ્ર્િ 

૦૧-૦૨-૨૦૧૭ ૫/૧૪૮, ખાઉધરા ર્િી,  રૂવાળાનો રે્કરો, હરરપરુા. 

૦૨-૦૨-૨૦૧૭ 
૧૨/૨૦૧૯, સૈયદવાડા રોડ. 
૧૨/૧૯૦૬ & ૧૨/૧૯૦૩, સૈયદવાડા રોડ (બે નમનુા). 

૦૩-૦૨-૨૦૧૭ ૮/૧૩૯-સાંધાડીયાવાડ & ૮/૮૯-ક્ષત્રીય માંડળ ર્િી, ર્ોપીપરુા (બે નમનુા). 
૧૦-૦૨-૨૦૧૭ ૮/૧૩૩, સાંઘાડીયાવાડ મેઈન રોડ, ર્ોપીપરુા. 

૧૩-૦૨-૨૦૧૭ 
૫/૧૦૬૬, નર્દુિા હનમુાન શેરી &  ૫/૧૧૪૫,  તરતીયા હનમુાન શેરી,  હરીપરુા (બે નમનુા). 

 ૫/૧૧૪૦, કોન્રાકર્રનો ખાાંચો, હરીપરુા 

૧૪-૦૨-૨૦૧૭ 
રે્રેજ, શાનર્રા મોહલ્િો, હરીપરુા. 
૪/૬૪૩-દારૂખાના રોડ & ૪/૫૨૬-રાણા શેરી, બેર્મપરુા (બે નમનુા). 

૧૫-૦૨-૨૦૧૭ ૮/૨૧૭૦, પારસીવાડ, ર્ોપીપરુા. 
૨૫-૦૨-૨૦૧૭ ૧/૨૧૫૬ ,શકરર્તીની ચાિ, નાનપરુા  
૨૭-૦૨-૨૦૧૭ ૧૨/૧૪૪૦, ર્ાંજાવર મસ્જીદ ર્િી, શાહપોર. 

સાઉર્ વેસ્ટ 

૦૨-૦૨-૨૦૧૭ એ-૪૩, જીવકોરનર્ર સોસા. જમનાનર્ર રોડ. 
૦૪-૦૨-૨૦૧૭ એમ-૪, ઇન્રજીત એપા., એિ.બી. પાસે-ભર્ાર રોડ. 
૦૭-૦૨-૨૦૧૭ ડી-૨૮, રકશોરપાકટ સોસા, જમનનર્ર રોડ. 
૦૯-૦૨-૨૦૧૭ ૬૫, શ્રીરામ શેરી, અંબાનર્ર રોડ. 
૧૦-૦૨-૨૦૧૭ OHT, સમધૃ્ધધ એપા., સીર્ીિાઈર્. 
૧૨-૦૨-૨૦૧૭ ૩૩, નવચેતન સોસા.  RTO સામે- જે. પી. રોડ. 
૧૪-૦૨-૨૦૧૭ E-3, EWS આવાસ, પનાસર્ામ. 
૧૫-૦૨-૨૦૧૭ એ-મેધમયરુ એપા., & રવવજ્યોત એપા., ધવિર્ીરી પાસે (બે નમનુા). 
૧૭-૦૨-૨૦૧૭ ૧૭૫, પનાસર્ામ, સીર્ીિાઈર્ પાસે. 
૧૮-૦૨-૨૦૧૭ ૧૮, અશોકનર્ર, ર્ોકુિમ ડેરી નજીક-ઘોડદોડ રોડ. 



 

સાઉર્ વેસ્ટ 

૨૦-૦૨-૨૦૧૭ ૧૬, પીપરડી શેરી, ઉમરાવનર્ર-ભર્ાર રોડ. 
૨૧-૦૨-૨૦૧૭ આશીવાટદ કોમ્પ., ઉમાભવન, ભર્ાર રોડ. 

૨૨-૦૨-૨૦૧૭ 
૧૦ & ૧૧, સવોદયપાકટ સોસા., ઉમાભવન રોડ (બે નમનુા). 
૫૧૫, ર્ોકુિનર્ર, ભર્ાર. 

૨૪-૦૨-૨૦૧૭ ૨૧, સાાંઇનાથ શેરી, અંબાનર્ર રોડ.  
૨૮-૦૨-૨૦૧૭ ૫૧, રદનબાંધ ુસોસા. ઉમાભવન, ભર્ાર રોડ. 

સાઉર્ 

૦૮-૦૨-૨૦૧૭ ૫૧, યવુાન સોસા. ઉન.  
૧૯-૦૨-૨૦૧૭ ૨૭૩, કાશીનાથ સોસા., બમરોિી રોડ. 
૨૪-૦૨-૨૦૧૭ ૪૮, આશાનર્ર, ઉધના રોડ. 

સાઉર્ ઈસ્ટ 

૦૪-૦૨-૨૦૧૭ ડી-૪/૪૭, ડુાંભાિ રે્નામેન્ર્. 
૦૬-૦૨-૨૦૧૭ ૧૬૪ & ૧૪૪, પષુ્પાનર્ર વવ.-૧, ભાઠેના (બે ભાઠેના). 
૦૭-૦૨-૨૦૧૭ ૧૬૪, પષુ્પાનર્ર વવ.-૧, ભાઠેના. 
૧૦-૦૨-૨૦૧૭ ૨૦૪, મહાપ્રભનુર્ર સવે નાં.૧૯/૨૦, લિિંબાયત. 
૧૩-૦૨-૨૦૧૭ ૩૭૫, ઓમનર્ર સોસા. ડુાંભાિ.  
૧૪-૦૨-૨૦૧૭ ૧૧, મયરુ સોસા., નીિર્ીરી રોડ. 

૧૮-૦૨-૨૦૧૭ 
૩૩, ૭૧ & ૮૪, પદમાવતી સોસા., લિિંબાયત (ત્રણ નમનુા). 
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