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ઝોન 
અનફીટ સેમ્પિની વવગત 

તારીખ સરનામાની વવગત 

નોર્થ 

૦૫-૧૦-૨૦૧૫ 
૧૨૨ & ૨, રામજીનર્ર સોસા., પાંડોળની સામે, વેડ રોડ (બે નમનુા). 
૨૧૩ & ૮૧, સાંત જિારામનર્ર સોસા., પાંડોળની સામે, વેડ રોડ (બે નમનુા). 

૧૨-૧૦-૨૦૧૫ 
૧૩૫ & ૧૬૭, કેશવપાકટ સોસા., પાંડોળ સામે-વેડરોડ (બે નમનુા). 
૭૮, કુબેરનર્ર વવ.-બી, કતારર્ામ દરવાજા. 

૧૭-૧૦-૨૦૧૫ 
૬૩ & ૬૫, અલ્કાપરુી સોસા., સમુિુડેરી રોડ.(બે નમનુા). 
૨૫૪, રણછોડજી પાકટ સોસા.વવ. - ૨, કતારર્ામ. 

૧૯-૧૦-૨૦૧૫ 
૨૮, હરરહરર વવ.-૨, કતારર્ામ બાળ આશ્રમ રોડ. 
૨૨ & ૪૦, હરરહરર વવ.-૨, કતારર્ામ બાળ આશ્રમ રોડ (બે નમનુા). 

૨૨-૧૦-૨૦૧૫ 
૨૯, રાંર્દશટન સોસા. વવ.-B, કતારર્ામ સીંર્ણપોર રોડ. 
૪ & ૧૮૩, કેશવપાકટ સોસા., પાંડોળ સામે-વેડરોડ (બે નમનુા). 

૨૮-૧૦-૨૦૧૫ ૬૨, ૧૯, & ૬૫, રામજીનર્ર સોસા. & ૧૦, અક્ષર રો- હાઉસ, વેડ રોડ. (ચાર નમનુા). 
૨૯-૧૦-૨૦૧૫ ૨, કેશવપાકટ  સોસા., પાંડોળ સામે - વેડ રોડ. 
૩૧-૧૦-૨૦૧૫ બી-૪૯, માંર્િગપૃ સોસા. વેડ રોડ. 

ઈસ્ટ 

૦૩-૧૦-૨૦૧૫ ૯, રામબાર્ સોસા. એ. કે. રોડ.  
૦૪-૧૦-૨૦૧૫ ૧૪, પરે્િનર્ર, એ.કે. રોડ. 
૦૫-૧૦-૨૦૧૫ ૧૧૭, શભુિક્ષ્મી સોસા., નાના વરાછા. 
૦૮-૧૦-૨૦૧૫ ૫૧, સેફ સોસા.& બી-૫, વત્રકમનર્ર સોસા. વવ-૧ શેરી નાં. ૩, િાંબે હનમુાન રોડ (બે નમનુા).  
૧૧-૧૦-૨૦૧૫ પારકિર્-શ્વેતા એપાર્ટ . & ૩૪-ધરમનર્ર, એ.કે.રોડ (બે નમનુા). 

૧૩-૧૦-૨૦૧૫ 

પાયોવનયર સ્કુિ, મોર્ા વરાછા.  
૨૮, મહાવીર નર્ર સોસા., નાનાવરાછા. 
 ૧૩,૨, હરીનાંદન સોસા., હીરાબાર્ રોડ. (બે નમનુા).  

૧૪-૧૦-૨૦૧૫ પારકિર્-રામેશ્વર કોમ્પિેક્ષ, એ.કે.રોડ & ૧૯-શ્યામનર્ર, િાંબે હનુાંમાન રોડ (બે નમનુા). 
૧૫-૧૦-૨૦૧૫ ૧૮, પષુ્પક સોસા., એ.કે.રોડ. 
૧૬-૧૦-૨૦૧૫ ૩૪-પાવટતીનર્ર-૧, સરથાણા &  ૧૪-પરે્િનર્ર, એ.કે.રોડ (બે નમનુા). 
૧૭-૧૦-૨૦૧૫ પારકિર્, સાંર્મ એપાર્ટ , એ.કે.રોડ. & સોહમનર્ર, વરાછા રોડ (બે નમનુા). 



૧૯-૧૦-૨૦૧૫ 
બી-૧૯, િક્ષ્મીનારાયણ વવ.-૨ & બી-૨૨, ધરમનર્ર રોડ, વરાછા (બે નમનુા). 
૫૭, શ્યામનર્ર, એ.કે.રોડ. & ૩૨, પ્રમખુદશટન સોસા., િાંબે હનમુાન રોડ (બે નમનુા). 

૨૦-૧૦-૨૦૧૫ 
૨૦૮, શાાંવતવનકેન સોસા., પણુાર્ામ. 
૧-૪૩, વત્રકમનર્ર & ૨૭૫, ખાડી મોહલ્િો, િાંબેહનુાંમાન રોડ (બે નમનુા). 

૨૨-૧૦-૨૦૧૫ જાહરે નળ, ખારવા ચાિ, & ૧૮, રામદેવપીર સોસા., િાંબે હનમુાન રોડ. (બે નમનુા). 
૨૫-૧૦-૨૦૧૫ જાહરે નળ, વસાંત ભીખાની ચાિ, & ૨૧, સૌરાષ્ર કોિોની, િાંબે હનમુાન રોડ. (બે નમનુા). 
૨૭-૧૦-૨૦૧૫ ધમેશભાઇ, ચામુાંડાનર્ર સોસા. વવ. - ૧, કરાંજ વરાછા. 

૩૦-૧૦-૨૦૧૫ 
૧૫, સૌરાષ્રકોિોની સોસા. & એ - ૧૫, િક્ષ્મણ નર્ર સોસા., િાંબેહનુાંમાન રોડ. (બે 
નમનુા). 

વેસ્ટ 

૦૩-૧૦-૨૦૧૫ ૧૩૪, જયઅંબે સોસા., અડાજણ રોડ. 

૦૫-૧૦-૨૦૧૫ 
૨૦/૨૧, ઉવમયા આવશષ સોસા., મોરાભાર્ળ. 
૪, બાિકૃષ્ણ રો-હાઉસ, જહાાંર્ીરપરુા. 

૦૬-૧૦-૨૦૧૫ ૩૩, દેવ આવશષ સોસા., મોરાભાર્ળ. 
૦૯-૧૦-૨૦૧૫ ૮, ર્ોપીનાથ સોસા., મોરાભાર્ળ. 
૧૦-૧૦-૨૦૧૫ ૨૪૩, રામનર્ર કોિોની, રામનર્ર - રાાંદેર. 
૧૪-૧૦-૨૦૧૫ ૪૧, કીતીનર્ર, રામનર્ર રોડ. 
૧૫-૧૦-૨૦૧૫ ૧૩૪, જયઅંબે સોસા., અડાજણ રોડ. 
૧૯-૧૦-૨૦૧૫ ૨૦૫, સિુતાનીયા જીમખાના, રાાંદેર. 
૨૧-૧૦-૨૦૧૫ ૨૩૯, રામનર્ર કોિોની, અડાજણ રોડ. 

૨૬-૧૦-૨૦૧૫ 
૮/૧૪૩, સજુાતખાનસ્રીર્, રાાંદેર. & ૧૭/૭/૨૭, ભભતુી મહલ્િો, અડાજણ રોડ. (બે 
નમનુા). 

૨૭-૧૦-૨૦૧૫ બી-૯૬, વ ૃાંદાવન સોસા. પાિનપરુ જકાતનાકા.  
૩૧-૧૦-૨૦૧૫ ૩૧૦-રદનદયાળ સોસા. & શભુદીપ એપા., પાિનપરૂ રોડ (બે નમનુા). 

સેન્ટ્ર્િ 

૦૬-૧૦-૨૦૧૫ ૪/૪૨૭, રાણા શેરી, બેર્મપરુા. 
૧૦-૧૦-૨૦૧૫ ૫/૯૫૯, જદાખાડી, મરહધરપરુા. 
૧૨-૧૦-૨૦૧૫૬ અજમેરી રેસીડેન્સી, પીરખજુરી મસ્જીદ ર્િી, સૈયદવાડા. 
૧૫-૧૦-૨૦૧૫ ૯/૯૩૩, તાંબરુા શેરી, વાડીફળીયા. 
૧૬-૧૦-૨૦૧૫ 3 જો માળ-કાદર મસ્જીદ & ૧૨/૨૪૫૭-કુભારવાડ, સૈયદવાડા (બે નમનુા). 
૨૨-૧૦-૨૦૧૫ ૭/૩૨૪૧, કાાંછીયા શેરી, સૈયદપરુા. 
૨૩-૧૦-૨૦૧૫ ૪/૫૨૬ & ૪/૬૩૦, રાણા શેરી, બેર્મપરુા. (બે નમનુા). 
૨૪-૧૦-૨૦૧૫ સમન પેિેસ, હથ્થપુરુા, હરીપરુા.  

૨૮-૧૦-૨૦૧૫ 
૨/૪૪૩૬, છાપર્ર શેરી, સર્રામપરુા.  
૨/૧૦૫૮, ભાઈદાસ મહતેાની શેરી, સર્રામપરુા.  

સાઉર્ વેસ્ટ 

૦૧-૧૦-૨૦૧૫ ૮૯ & ૮૦, શ્રમજીવી સોસા. વવ.-૧, ઉમરા (બે નમનુા). 
૦૩-૧૦-૨૦૧૫ R/O Plant, ર્લ્સ હોસ્રે્િ, ન્ય ુવસવવિ હોસ્પીર્િ. 
૦૬-૧૦-૨૦૧૫ ૪૮ & ૫૨, આનાંદ માંર્િ સોસા., ભર્ાર રોડ (બે નમનુા). 
૧૪-૧૦-૨૦૧૫ ૧૩૬, પનાસર્ામ. 

૧૭-૧૦-૨૦૧૫ 

૭, સીર્ી સોસા., ઉમાભવન-ભર્ાર રોડ. 
૪૩ & ૫૧, કરીમાબાદ, જમનાનર્ર રોડ (બે નમનુા). 
૧૨, શ્રમજીવી સોસા. વવ.-૧, ઉમરાર્ામ. 

૩૦-૧૦-૨૦૧૫ 
બી-૪૧,યોર્ીકૃપા સોસા., ભર્ાર રોડ   

૧૩/૬, ર્ાાંધીનર્ર, ઉધના મર્દલ્િા રોડ. 

સાઉર્ 

૧૪-૧૦-૨૦૧૫ ૪૭/૫૪૫, શાસ્ત્રીનર્ર, ખર્ોદરા. 
૨૨-૧૦-૨૦૧૫ R/O પ્િાન્ર્, બમરોિી ર્ામ. 
૨૯-૧૦-૨૦૧૫ ૧૩, પરસોત્તમનર્ર, વડોદ.  



 

સાઉર્ ઈસ્ટ 

૦૯-૧૦-૨૦૧૫ ડી-૩/૩, રે્નામેન્ર્, આંજણા. 
૧૩-૧૦-૨૦૧૫ ૫૦, અમન સોસા.-૩, ભાઠેના. 

૧૭-૧૦-૨૦૧૫ 
૨૯, આશીવાદ સોસા., ભાઠેના. 
 ૩૯, રણછોડ નર્ર. & ૫૪, રામનર્ર, નવાર્ામ. (બે નમનુા). 

૨૦-૧૦-૨૦૧૫ ૨, ૫, & ૪૨, સવુવધાનર્ર, ભાઠેના (ત્રણ નમનુા). 
૨૨-૧૦-૨૦૧૫ એ-૭, બહચુરનર્ર, ર્ોડાદરા. 
૨૭-૧૦-૨૦૧૫ ૪, અમન સોસા. વવ-૧, ભાઠેના.  
૨૯-૧૦-૨૦૧૫ એફ-૧૨ & એફ -૯, મર્િા પાકટ , લિિંબાયત. (બે નમનુા). 
૩૦-૧૦-૨૦૧૫ ૮૭, િક્ષ્મણનર્ર, નવાર્ામ. 

૩૧-૧૦-૨૦૧૫ 

૯૮, શીવશાંકર સોસા., ભાઠેના. 
૫૮, ખોરડયારનર્ર સોસા., ભાઠેના. 
૬૦, નસરવાનજી એસ્રે્ર્, ભાઠેના. 


