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ઝોન 
અનફીટ સેમ્પિની વવગત 

તારીખ સરનામાની વવગત 

નોર્થ 

૦૧/૧૦/૨૦૧૭ ૭૯, વવજયરાજ સોસા., સીંર્ણપોર રોડ.  
૦૬/૧૦/૨૦૧૭ ડી/૨/૧૨, ર્ોતાિાવાડી રે્નામેન્ર્, કતારર્ામ દરવાજા. 
૦૭/૧૦/૨૦૧૭ સી/૧૬, શાબરીનર્ર સોસા., ફુિવાડી રોડ. 

૧૦/૧૦/૨૦૧૭ 
એ-૧૧૩ & ૧૧૬ પ્રભનુર્ર સોસા.-૨ કતારર્ામ દરવાજા (બે નમનુાાં). 
૧૧૫, વશવદશટન સોસા., કાંતારેશ્વર માંદદરની પાછળ, કતારર્ામ. 

૧૧/૧૦/૨૦૧૭ ૧, ઈન્દીરાનર્ર, પ્રાણનાથ હોસ્પીર્િ પાછળ. 
૧૩/૧૦/૨૦૧૭ ૩૦, પ્રભનુર્ર વવ.-૨, કતારર્ામ દરવાજા રોડ. 
૧૪/૧૦/૨૦૧૭ ૩૭, વશવદશટન સોસા., કાંતારેશ્વર મહાદેવ પાસે કતારર્ામ. 

૧૭/૧૦/૨૦૧૭ 
૩૦ & ૭૫, પ્રભનુર્ર વવ-૨, કતારર્ામ દરવાજા (બે નમનુા). 
૨૮, ૧૧૫ & ૧૪૬, વશવદશટન સોસા., કાંતારેશ્વર માંદદર રોડ, (ત્રણ નમનુા). 

૧૯/૧૦/૨૦૧૭ ૧૭-વશવદશટન સોસા. & ૭-રઘનુ ાંદન સોસા., કાંતારેશ્વર માંદદર રોડ (બે નમનુા). 
૨૪/૧૦/૨૦૧૭ ડેરી ફળીય ુ& સષૃ્ર્ી એપા. કતારર્ામ ર્ામતળ. (બે નમનુા). 

ઈસ્ટ 

૦૧/૧૦/૨૦૧૭ ૧૯, અંલબકાવવજય સોસા., વરાછા રોડ. & ૪૨, ચામુાંડાનર્ર, િાંબહેનમુાન રોડ (બ ેનમનુા).  

૦૪/૧૦/૨૦૧૭ ૧૫૪, નવીશક્તતવવજય સોસા., વરાછા રોડ. 
૦૭/૧૦/૨૦૧૭ ૭૪, સાધના સોસા., વરાછા રોડ. 
૧૦/૧૦/૨૦૧૭ ૧૪-સથુારપાંચની ચાિ, એ.કે.રોડ & ૧૭-ભોજિરામ સોસા., ઉમીયાધામ રોડ (બે નમનુા). 

૧૪/૧૦/૨૦૧૭ ૨૦, તાપીબાર્ સોસા., વરાછા રોડ. 
૧૫/૧૦/૨૦૧૭ ૨૪, ચામુાંડાનર્ર, િાંબે હનમુાન રોડ. 
૧૬/૧૦/૨૦૧૭ ૨૮, રામકૃપા સોસા. કાપોદ્રા રોડ. 
૧૮/૧૦/૨૦૧૭ ૬૫, રામનર્ર સોસા. એ. કે. રોડ. ખોડીયારનર્ર રોડ. 
૧૯/૧૦/૨૦૧૭ એમ-૨૬, જાડાબાવાનો રે્કરો, એ.કે.રોડ. 
૨૧/૧૦/૨૦૧૭ ૬૯, રામનર્ર, ખોડીયારનર્ર રોડ. 
૨૫/૧૦/૨૦૧૭ જિારામ માકેર્, બરોડા વપ્રસ્રે્જ.  
૨૭/૧૦/૨૦૧૭ બી-૧૪, ઝપાર્ાકોઠી, વ ૃાંદાવનનર્ર, વરાછા રોડ.  
૩૦/૧૦/૨૦૧૭ ૩૫, પરે્િનર્ર સોસા. એ. કે. રોડ. 



ઈસ્ટ 
૩૦/૧૦/૨૦૧૭ ૩૬, મહશે્વરી સોસા. વરાછા રોડ. 
૩૧/૧૦/૨૦૧૭ ૩૫ & ૨૯, પરે્િનર્ર સોસા. એ. કે. રોડ. (બે નમનુા). 

વેસ્ટ 

૦૩/૧૦/૨૦૧૭ કોમન પ્િોર્, રાંર્ીિાપાકટ , અડાજણ. 
૦૫/૧૦/૨૦૧૭ ૧૭૦, દદપાાંજિી સોસા., પાિનપરુ રોડ. 

૦૬/૧૦/૨૦૧૭ 
૧૭૦, દદપાાંજિી સોસા., પાિનપરુ રોડ. 
૫૩, પાંકજનર્ર સોસા., પાિનપરુ જકાતનાકા પાછળ. 

૧૨/૧૦/૨૦૧૭ 
૩૨૮-સાંત તકુારામ સોસા.& ૩-મનોજનર્ર સોસા. પાિનપરુ (બે નમનુા). 
૨૮૬, પરે્િ ફળીયુાં, પાિ. 

૧૩/૧૦/૨૦૧૭ 
૨૫, સીમાનર્ર સોસા., પાિનપરુ રોડ. 
૬૦-રણછોડપાકટ સોસા. & ૨૨૯-દેવ આવશષ સોસા., રામનર્ર (બે નમનુા). 

૧૪/૧૦/૨૦૧૭ સી-૫, ખોડીયારનર્ર સોસા., અડાજણ. 
૧૬/૧૦/૨૦૧૭ ૨૩૦ & ૨૨૪, દેવ આવશષ સોસા. મોરાભાર્ળ. (બે નમનુા). 
૧૯/૧૦/૨૦૧૭ ૨૬/૪/૪૭-હનમુાન રે્કરી & ૧૮-નારાયણનર્ર સોસા., મોરાભાર્ળ-રાાંદેર (બે નમનુા). 
૨૨/૧૦/૨૦૧૭ ૯૧, પારસનર્ર સોસા. પાિનપરુ. 
૨૩/૧૦/૨૦૧૭ સી-૨૬, શ્રીનાથજી સોસા., અડાજણ ર્ામ. 
૨૪/૧૦/૨૦૧૭ ૬૭, ગજુરાત હાઉસીંર્ બોડટ, પાિનપરુ રોડ. 

૨૬/૧૦/૨૦૧૭ 
૧૫, ઠાકોરદ્રાર સોસા. પાિનપરુ રોડ. 
૧૯, પ્રભનુર્ર સોસા. વવ-૧, અડાજણ રોડ.  

૨૮/૧૦/૨૦૧૭ ૨૬, સાંત તકુારામ સોસા.પાિનપરુ રોડ. 
૩૦/૧૦/૨૦૧૭ બી-૧૨, ભાગ્યિક્ષ્મી સોસા. રામનર્ર.  
૩૧/૧૦/૨૦૧૭ એ-૩૧, અવધતુ સોસા., પાિ & સી-૨૫, શ્રીનાથજી સોસા., અડજણ ર્ામ (બે નમનુા). 

સેન્ટ્ર્િ 

૧૩/૧૦/૨૦૧૭ 
૧૨/૨૨૫૮, ઈસાજી મસ્જીદ પાસે, સૈયદવાડા. 
૧૧/૨૧૬૮, ખાન સાહબેનુાં ભાઠુાં, ધાસ્તીપરુા. 

૧૪/૧૦/૨૦૧૭ ૮/૧૩૮૬, સાહીત્ય સાંર્મની ર્િી, ર્ોપીપરુા. 
૧૫/૧૦/૨૦૧૭ ૩/૬૨૭-કરવા રોડ & ૩/૪૦૭૯-દારીયા શેરી, નવાપરુા (બે નમનુા). 

૨૧/૧૦/૨૦૧૭ 
૫/૧૭૯૮-તરુાન મોહલ્િો & ૫/૧૮૮૫-પારસી શેરી, હરીપરુા (બે નમનુા). 
૫/૧૫૪૦-હસનજીનો રે્કરો & ૫/૧૩૦૭-સોય શેરી-૧, હરીપરુા (બે નમનુા). 

સાઉર્ વેસ્ટ 

૦૩/૧૦/૨૦૧૭ 
ધીરજ સન્સ પાસેથી, બી/૩ & બી/૨-ર્ણેશ પ્રસાદ એપા. & વૈભવ એપા., અઠવાર્ેર્ પાસે (ચાર નમનુા). 

જૈન દેરાસર, અઠવારે્ર્ પાસે. 
૦૪/૧૦/૨૦૧૭ બી, વૈભવ એપા., અઠવારે્ર્. 
૦૫/૧૦/૨૦૧૭ ૩૩૪-કોળી મોહલ્િો, ર્જ્જરવાડી & એ-વૈભવ એપા., અઠવારે્ર્ પાસે (બે નમનુા).  

૦૬/૧૦/૨૦૧૭ 
૪૨, શ્રી દશટન સોસા., જમનાનર્ર રોડ. 
શાાંવતસદન એપા., વાડીયા વમુન્સ સ્કુિ & વૈભવ એપા., અઠવારે્ર્ પાસે (ત્રણ નમનુા). 

૦૮/૧૦/૨૦૧૭ R.O, કવમશ્નર બાંર્િો અઠવાિાઈન્સ. 

૦૯/૧૦/૨૦૧૭ 
પાકીંર્, કવમશ્નર બાંર્િો, અઠવાિાઈન્સ. 
સપ્િાય સેમ્પિ, કવમશ્નર બાંર્િો, અઠવાિાઈન્સ. 

૧૦/૧૦/૨૦૧૭ 
વૈભવ એપા. & બી-વૈભવ એપા., અઠવારે્ર્ પાસે (બે નમનુા). 
બી-૪૯, સ્વામી ગણુાતીતનર્ર, ભર્ાર રોડ. 

૧૧/૧૦/૨૦૧૭ 
૩૪-શ્રી દશટન સોસા. જમનાનર્ર રોડ & વૈભવ એપા. અઠવારે્ર્ પાસે (બે નમનુા). 
એ-૨૪, સ્વામી ગણુાતીતનર્ર, ભર્ાર રોડ. 

૧૨/૧૦/૨૦૧૭ વૈભવ એપા., અઠવારે્ર્ પાસે & બી-૪૯, સ્વામી ગણુાતીતનર્ર, ભર્ાર રોડ (બે નમનુા). 

૧૬/૧૦/૨૦૧૭ 
૩૮, શ્રી દશટન સોસા., જમનાનર્ર રોડ. 
૪૨-શ્રી દશટન સોસા. જમનાનર્ર રોડ & શાાંતીસદન એપા., અઠવારે્ર્ પાસે (બે નમનુા). 

૧૮/૧૦/૨૦૧૭ ૩૮, શ્રી દશટન સોસા., જમનાનર્ર રોડ. 



સાઉર્ વેસ્ટ 

૨૪/૧૦/૨૦૧૭ ૭, દીનબાંધ ુસોસા. ભર્ાર રોડ. 
૨૫/૧૦/૨૦૧૭ ૧૭, દેવદદપ સોસા. પારિે પોઈન્ર્. 
૨૬/૧૦/૨૦૧૭ ૨૩, ઉત્તર ગજુરાત પરે્િ નર્ર, સર્જન સોસા. પાસે. 
૨૮/૧૦/૨૦૧૭ શાાંતીસદન & પારસી જીમખાના, અઠવારે્ર્ પાસે. (બે નમનુા). 
૨૯/૧૦/૨૦૧૭ બી-૨, દારૂવાિા લબલ્ડીંર્, અઠવારે્ર્ પાસે.  

સાઉર્ 

૧૧/૧૦/૨૦૧૭ ૩૮૪, ર્ાાંધી કુર્ીર, ઉધના. 
૧૩/૧૦/૨૦૧૭ પ્િોર્ નાં.-૧૦૫, રાજીવનર્ર, વડોદ. 

૧૪/૧૦/૨૦૧૭ 
૧૭૪, સાાંઈ સમપટણ સોસા., ઉધના. 
૮૪, ભર્વતીનર્ર, ઉધના. 

૧૮/૧૦/૨૦૧૭ ૫૯, સાાંઈ સમપટણ સોસા., ઉધના. 
૨૫/૧૦/૨૦૧૭ ૨૦૧,. કલ્યાણકુર્ીર, ઉધના.  
૨૬/૧૦/૨૦૧૭ ૪૭, ચાંદનવન સોસા. & ૧૯, સરુત પોસ્ર્િ સોસા. તેરાપાંથ ભવન રોડ. (બે નમનુા). 

સાઉર્ ઈસ્ટ 

૦૭/૧૦/૨૦૧૭ જી/૫૦૪, વાર્ીકા ર્ાઉનશીપ, ડુાંભાિ. 
૦૮/૧૦/૨૦૧૭ ડી/૨/૨૮ & ડી/૬/૫૮, રે્નામેન્ર્, ડુાંભાિ (બે નમનુા). 
૧૦/૧૦/૨૦૧૭ ૧૭૧, સાાંઇનાથ સોસા., નવાર્ામ. 

૧૬/૧૦/૨૦૧૭ 
ડી/૬/૧૭, રે્નામેન્ર્, ઉમરવાડા. 
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