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ઝોન 
અનફીટ સેમ્પિની વવગત 

તારીખ સરનામાની વવગત 

નોર્થ 

૦૨/૦૯/૨૦૧૭ ૫૨, દેવીકૃપા સોસા. ડભોિી ચાર રસ્તા.  

૧૪/૦૯/૨૦૧૭ ૩૯ & ૨, પ્રભનુર્ર સોસા. - ૧, પ્રાણનાથ હોસ્સ્પર્િ પાસે, વેડ રોડ (બે નમનુા). 

૧૯/૦૯/૨૦૧૭ ૨૦, ગ્રીનપાકટ સોસા., કતારર્ામ સીંર્ણપોર રોડ.  

૨૧/૦૯/૨૦૧૭ 
૮૯, વત્રભોવનનર્ર સોસા., અખાંડ આનાંદ સ્કુિ સામે. 
૬૫, ર્ણેશપાકટ સોસા., કોઝવે રોડ. 

૨૨/૦૯/૨૦૧૭ 
૬, મણીપાકટ સોસા., સીંર્ણપોર રોડ. 
એબી/૩૬ & બી/૫૬, હરીઓમનર્ર સોસા., પારસ માકેર્ રોડ (બે નમનુા). 

૨૪/૦૯/૨૦૧૭ ૬૧, ર્ણેશપાકટ સોસા. કોઝવે રોડ. 
૨૯/૦૯/૨૦૧૭ ૫૧, જમનાપાકટ  સોસા. કોઝવે રોડ. 

ઈસ્ટ 

૦૨/૦૯/૨૦૧૭ ૯૭, વર્ાટ સોસા. િ ાંબે હનમુાન રોડ. 

૦૪/૦૯/૨૦૧૭ 
૬૪, આનાંદનર્ર, હહરાબાર્ રોડ. 
૨૮, વલ્િભનર્ર, વરાછા રોડ. 

૦૭/૦૯/૨૦૧૭ ૨૮, વલ્િભનર્ર, વરાછા રોડ. 



૩૯, કમિબાર્ સોસા., વરાછા રોડ. 
૦૮/૦૯/૨૦૧૭ ૯૧, કમિબાર્ (આંબાવાડી), કરાંજ. 

૦૯/૦૯/૨૦૧૭ 
૫૯-ધરમનર્ર, એ.કે.રોડ & ૬૦-ઈન્દીરાનર્ર, હીરાબાર્ રોડ (બે નમનુા). 
૮૯, કમિબાર્ સોસા., કરાંજ. 

૧૧/૦૯/૨૦૧૭ ૭૬, િક્ષ્મીનર્ર સોસા., િાંબે હનમુાન રોડ. 
૧૨/૦૯/૨૦૧૭ ૨૧, મીરાનર્ર, એ.કે.રોડ. 

૧૩/૦૯/૨૦૧૭ 

૨૬-અંલબકાનર્ર & ૧૦-શ્યામકૃપા સોસા., મહાદેવ ચોક પાસે, મોર્ા વરાછા (બે 
નમનુા). 
૫૮, સોહમનર્ર સોસા. વવ.-૨, વરાછા રોડ.  

૧૫/૦૯/૨૦૧૭ 

૩, સ્વાવમનારાયણનર્ર સોસા., કોહીનરૂ રોડ. & ૬૧, વવશાળનર્ર-૧, હીરાબાર્ રોડ (બ ે
નમનુા). 
૧૦, સીતારામનર્ર, હીરાબાર્ રોડ.  

૧૬/૦૯/૨૦૧૭ એ-૧૩, તાપીદશટન સોસા., નાના વરાછા. 
૧૮/૦૯/૨૦૧૭ ૨૮, ઘનશ્યામનર્ર શેરી નાં. -૧, બરોડા વપ્રસ્રે્જ. 

૧૯/૦૯/૨૦૧૭ 
૩૪, લર્રનારનર્ર, નાના વરાછા.  
એ-૧૩, તાપીદશટન સોસા. વવ-૧, નાના વરાછા. 

૨૧/૦૯/૨૦૧૭ 

૧૫, રામબાઈપાકટ સોસા., હીરાબાર્ રોડ. 
૪, સયૂટનર્ર સોસા., પણૂાર્ામ. 
૬૪, ભસ્તતનર્ર-૧, હીરાબાર્ રોડ. 

૨૯/૦૯/૨૦૧૭ ૧૫, હપે્પી બાંગ્િોઝ, િાંબેહનમુાન રોડ. 
૩૦/૦૯/૨૦૧૭ ૩૪, કસ્તરુબાનર્ર સોસા., વરાછા રોડ. 

વેસ્ટ 

૦૭/૦૯/૨૦૧૭ ૧૧, સાાંઈ આવશર્ સોસા., અડાજણ. 

૧૩/૦૯/૨૦૧૭ 
બી-૧૮, ર્ોમતીનર્ર સોસા., રામનર્ર. & ૧૩, ગિુઝાર રો- હાઉસ, રાાંદેર (બે 
નમનુા). 

૧૯/૦૯/૨૦૧૭ 
3, મનોજનર્ર સોસા., પાિનપરુ. 
૨૬૦, સુાંદરવન સોસા. જહાાંર્ીરપરુા.  

૨૨/૦૯/૨૦૧૭ ૪૦, પરીબ્રહ્મા સોસા. તાડવાડી. 

૨૫/૦૯/૨૦૧૭ 
૨૫૫, પરે્િ ફળીય,ુ પાિ. 
૨૨૭, સુાંદરવન રો હાઉસ, દાાંડી રોડ. 

૨૬/૦૯/૨૦૧૭ 

૧૯, અનરુાર્ સોસા., અડાજણ રોડ. 
૨૨૪, સુાંદરવન રો હાઉસ & એ/૧૪, બી.આર.પાકટ  રો હાઉસ, જહાાંર્ીરપરુા (બે 
નમનુા). 

૨૭/૦૯/૨૦૧૭ ૨, સ્નેહસ્મવૃત સોસા., અડાજણપાર્ીયા-બસડેપો સામે. 



સેન્ટ્ર્િ 

૦૧/૦૯/૨૦૧૭ ૨/૨૩૬૯, પરુબીયા શેરી, રૂદરપરુા. 
૦૪/૦૯/૨૦૧૭ ૧૦/૨૦૩૧, દત્તમાંહદર રોડ, સોની ફળીયા. 
૦૯/૦૯/૨૦૧૭ ૮/૨૯૯, મદાટનીયાવાડ, ર્ોપીપરુા. 
૧૭/૦૯/૨૦૧૭ ૪/૨૪૨૭, મેઇન રોડ & ૩/૨૨૧૬, પીપરડી શેરી, સિાબતપરુા (બે નમનુા).  
૧૮/૦૯/૨૦૧૭ ૪/૨૪૨૬, સિાબતપરુા રોડ. 

સાઉર્ 
વેસ્ટ 

૦૧/૦૯/૨૦૧૭ છર્નભાઈની ચાિ, ભરથાણા. 
૦૬/૦૯/૨૦૧૭ છર્નભાઈની ચાિ, ભરથાણા. 
૦૭/૦૯/૨૦૧૭ ૧૯,૨૦, જમનાનર્ર સોસા. રોડ. 

૦૮/૦૯/૨૦૧૭ 
જૈન દેરાસર & પારસી જીમખાના, અઠવારે્ર્ પાસે (બે નમનુા). 
૩૩૪-કોળી મોહાલ્િો & ૧૦-આદશટ સોસા., અઠવારે્ર્ પાસે (બે નમનુા). 

૦૯/૦૯/૨૦૧૭ ૧૦, આદશટ સોસા., અઠવાિાઈન્સ. 
૧૧/૦૯/૨૦૧૭ એ-૪૧, રવવદશટન સોસા., ભર્ાર ચાર રસ્તા. 
૧૪/૦૯/૨૦૧૭ ૯ & ૪, હદનબાંધ ુસોસા., ભર્ાર રોડ (બે નમનુા). 
૧૫/૦૯/૨૦૧૭ પજૂા ર્ી હાઉસ, અંલબકા ઈન્ડસ્રીયિ, ઉ.મ.રોડ. 
૧૮/૦૯/૨૦૧૭ ૩૩૪, કોળી મોહલ્િો, ર્જ્જર વાડી, અઠવારે્ર્. 
૧૯/૦૯/૨૦૧૭ ૧૯,૨૦, જમનાનર્ર સોસા.,જમનાનર્ર રોડ. & ૯, દીનબાંધ ુસોસા., ભર્ાર રોડ (બે નમનુા). 

૨૦/૦૯/૨૦૧૭ બી/૪, ર્ાાંધીનર્ર, માધવબાર્, ઉધના-મર્દલ્િા રોડ. 
૨૧/૦૯/૨૦૧૭ વૈભવ એપા., અઠવારે્ર્ પાસે. 
૨૨/૦૯/૨૦૧૭ ૬, હદનબાંધ ુસોસા., ભર્ાર રોડ. 

૨૩/૦૯/૨૦૧૭ 
૧૦, આદશટ સોસા., અઠવાિાઈન્સ. 
૬૭, સાંકલ્પ સોસા., જમનાનર્ર રોડ. 

૨૬/૦૯/૨૦૧૭ ૬૭, સાંકલ્પ સોસા., જમનાનર્ર રોડ. 

૨૮/૦૯/૨૦૧૭ 
પાહકિર્, કવમશ્નરનો બાંર્િો, પારિે પોઇન્ર્, ઉપરની ર્ાાંકી.  
સાંજયભાઇ પરે્િ, ખત્રીદાદા માંહદર નીર્િી, ભરથાણ ર્ામ.  

૨૯/૦૯/૨૦૧૭ વપ્રયા હોરે્િની સામે & વૈભવ એપા., અઠવારે્ર્ પાસે (બે નમનુા). 

સાઉર્ 

૧૧/૦૯/૨૦૧૭ ૯૪, હરીનર્ર-૨, ઉધના. 
૧૨/૦૯/૨૦૧૭ ૩૪/૧૦ & ૮, સમુન દેસાઈની વાડી, ખર્ોદરા (બે નમનુા). 
૨૮/૦૯/૨૦૧૭ ૬૭, દાઉદનર્ર, ઉધના.  

સાઉર્ 
ઈસ્ટ 

૦૬/૦૯/૨૦૧૭ ૧૩૩, શીવશસ્તત ર્ાઉનશીપ, ભાઠેના. 
૧૦/૦૯/૨૦૧૭ ૩૨૦, અપનાનર્ર, આંજણા.  
૧૧/૦૯/૨૦૧૭ ૧, અપનાનર્ર, આંજણા. 
૨૧/૦૯/૨૦૧૭ ૪૫, શ્રીનાથનર્ર, હડિંડોિી. 
૨૨/૦૯/૨૦૧૭ ૧૦૪, મોદી સ્રીર્, નવાર્ામ. 



 

  


