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 નોંધ: િેબોરેર્રી દ્રારા િેવાયેિ તમામ વોર્ર વકટસ તેમજ જળવવતરણ મથકોની ભરૂ્ર્ટ ર્ાાંકીઓનાાં નમનુાઓ નો સમાવેશ 
કરવામાાં આવેિ નથી.  

ઝોન 
અનફીટ સેમ્પિની પ્રવગત 

તારીખ સરનામાની પ્રવગત 

નોર્થ 

૦૪/૦૪/૨૦૧૪ ૩૦-હરીઓમ સોસા. & ૨૫-ઉદયનર્ર સોસા.-૨, વેડ રોડ (બે નમનુા). 

૦૫/૦૪/૨૦૧૪ ૩૬, સહજાનાંદ સોસા., સીંર્ણપરુર્ામ ક્રોઝવે રોડ. 

૧૬/૦૪/૨૦૧૪ ૧૮૨, કેશવપાકટ સોસા., વેડ રોડ. 

૧૮/૦૪/૨૦૧૪ ૫૮, સાંત જિારામ સોસા., વેડ દરવાજા - વેડ રોડ (બે નમનુા). 

૨૧/૦૪/૨૦૧૪ ૯૭, કેશવપાકટ સોસા., પાંડોળ સામે, વેડ દરવાજા - વેડ રોડ  (બે નમનુા). 

૨૩/૦૪/૨૦૧૪ ૫૮, સાંત જિારામ સોસા., વેડ દરવાજા - વેડ રોડ. 

ઈસ્ટ 

૦૩/૦૪/૨૦૧૪ 

શાંકરર્ાઇ, શ્રી મહાપ્રભજુીની બેઠક, એ.કે.રોડ. 

બી-૭૬, રામબાર્ સોસા., એ.કે.રોડ. 

સ્નેહિ વેર હાઉસ, વ  ાંદાવન શોપીંર્ સેન્ર્ર, વરાછા. 

૦૪/૦૪/૨૦૧૪ ૧૮૪, રવવપાકટ સોસા., નાના વરાછા. 

૦૭/૦૪/૨૦૧૪ ૬૯, શરુ્િક્ષ્મી સોસા., નાના વરાછા. 

૦૮/૦૪/૨૦૧૪ ૪૩, ઉવમયાનર્ર સોસા., હોર્િ ઓએસીસ, વરાછા રોડ. 

૦૯/૦૪/૨૦૧૪ ૪૩, ઉવમયાનર્ર સોસા., હોર્િ ઓએસીસ, વરાછા રોડ. 

૧૦/૦૪/૨૦૧૪ 
૪૭-વનિકાંઠ સોસા. વવ.-૨ & બી/૩૬-વનિકાંઠ સોસા. વવ.-૧, કાપોદ્રા રોડ (બે 
નમનુા). 

૧૨/૦૪/૨૦૧૪ ૧૭૨, ચાંચળનર્ર- મરઘા કેન્દ્ર, કાપોદ્રા. 



 

વેસ્ટ 

૦૭/૦૪/૨૦૧૪ ૮, ઓમકાર રેસીડેન્સી, અડાજણ. 

૧૧/૦૪/૨૦૧૪ ૩૪, જ્યોવતનર્ર સોસા., અડાજણ રોડ. 

૧૩/૦૪/૨૦૧૪ પાર્કિંર્, શ્રી ક પા ફિેટ્સ, ર્ાંરે્શ્વર મહાદેવ રોડ. 

૧૫/૦૪/૨૦૧૪ ૨૧, વાંદના સોસા., અડાજણ. 

સેન્ટ્ર્િ 

૦૪/૦૪/૨૦૧૪ ૫/૫૦૭, મસીદીયા શેરી, હરીપરુા. 

૧૮/૦૪/૨૦૧૪ 
જ્વેિસટ દુકાન, બોરડી શેરી, સૈયદપરુા.  

૧૧/૧૨૦૪-એ, તાળાવાળાની પોળ, નાાંણાવર્. 

૨૨/૦૪/૨૦૧૪ 
૩/૪૧૦૮, દાળીયા શેરી, નવાપરુા. 

૬/૧૦૩, વૈરાર્ી વાડી, માંછરપરુા. 

૨૩/૦૪/૨૦૧૪ ૪/૬૩૧, રાણા શેરી, બેર્મપરુા. 

સાઉર્ વેસ્ટ 

૧૬/૦૪/૨૦૧૪ એચ, બી.કે.પાકટ , અિથાણ રોડ. 

૧૮/૦૪/૨૦૧૪ 
૭, બી.કે.પાકટ , અિથાણ રોડ. 

૯૯/૨૨, સીધ્ધીશેરી, ઉમરાવનર્ર-ર્ર્ાર. 

૨૨/૦૪/૨૦૧૪ એસ.પી.બી. ઇંગ્િીશ મીડીયમ કોિેજ, અઠવાિાઇન્સ. 

૨૩/૦૪/૨૦૧૪ આઇ, બી.કે.પાકટ , અિથાણ રોડ. 

સાઉર્ 

૧૧/૦૪/૨૦૧૪ ૨૯૫, આવવરર્ાવ સોસા., પાાંડેસરા. 

૧૮/૦૪/૨૦૧૪ ૨૭, અમ તનર્ર, ઉધના 

૨૪/૦૪/૨૦૧૪ ૧૭૪ & ૧૬૯, સ્વામીનારાયણનર્ર, બમરોિી રોડ (બે નમનુા). 

સાઉર્ ઈસ્ટ 

૧૩/૦૪/૨૦૧૪ બી-૪૮, પષુ્પાનર્ર સોસા. B, ર્ાઠેના. 

૨૧/૦૪/૨૦૧૪ ૧૧૨, પષુ્પાનર્ર-૧, ર્ાઠેના. 

૨૨/૦૪/૨૦૧૪ ૧૧૨, પષુ્પાનર્ર-૧, ર્ાઠેના. 

૨૩/૦૪/૨૦૧૪ ૧૧૨, પષુ્પાનર્ર-૧, ર્ાઠેના. 

૨૪/૦૪/૨૦૧૪ ૧૬૦, પષુ્પાનર્ર-૧, ર્ાઠેના. 


