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ઝોન 
અનફીટ સેમ્પિની વવગત 

તારીખ સરનામાની વવગત 

નોર્થ 

૦૪/૧૧/૨૦૧૭ ૧૪૩, કૃષ્ણનર્ર સોસા. સીંર્ણપોરર્ામ. 
૦૮/૧૧/૨૦૧૭ ૪૪, જમનાપાકટ  સોસા., કોઝવે રોડ. 
૧૦/૧૧/૨૦૧૭ સી-૧૧, તાપીદશટન સોસા. વવ.-૨, કોઝવે રોડ. 
૧૧/૧૧/૨૦૧૭ ૪૦, રામજીકૃપા રો હાઉસ, કતારર્ામ ઝોન ઓફીસ પાસે. 
૧૩/૧૧/૨૦૧૭ ૧૬૪, હરીઓમનર્ર સોસા. હરીઓમ મીિ સામે, વેડ રોડ. 
૧૫/૧૧/૨૦૧૭ ૭૧, જે.કે.પી.નર્ર સોસા., કતારર્ામ સીંર્ણપોર રોડ. 
૧૫/૧૧/૨૦૧૭ ૧૩ & ૧૩, અિકાપરુી સોસા. સમુિુ ડેરી રોડ. (બે નમનુા). 
૨૫/૧૧/૨૦૧૭ ૭૮, ત્રીભવુન સોસા. અખાંડ આનાંદ કોિેજની સામે, વેડ રોડ. 
૨૭/૧૧/૨૦૧૭ ૬૦, વવહાર સોસા.-૨, વાળીનાથ ચોક. 
૩૦/૧૧/૨૦૧૭ ૬૦, વવહાર સોસા., વાળીનાથ ચોક રોડ. 

ઈસ્ટ 

૦૧/૧૧/૨૦૧૭ 
૨૩, શ્યામ સુાંદર સોસા. એ. કે .રોડ. 
૩૬, મહશે્વરી સોસા. વરાછા રોડ. 

૦૪/૧૧/૨૦૧૭ ૧૮ & ૧૯, આશાનર્ર સોસા. પણુાર્ામ. (બે નમનુા). 

૦૬/૧૧/૨૦૧૭ 
૩૨/૬૦/૩૫, માળીની વાડી, એ.કે.રોડ  

૫૩, શાંકરપાવટતી સોસા. & બી-૩૫, રાધાકૃષ્ણ સોસા., વરાછા રોડ (બે નમનુા).  

૦૭/૧૧/૨૦૧૭ 
બી-૩૬/૧, ભોજિરામ સોસા., ઉવમયાધામ માંદદરની ર્િી. 
જિારામ માટકેર્, નવા બરોડા વિસ્રે્જ.  

૦૮/૧૧/૨૦૧૭ 
ફ્િરે્ નાં. ૧ & ૩ જિારામ માકેર્, ધનશ્યામનર્ર, િાંબ ેહનમુાન-માતાવાડી રોડ(બ ેનમનુા).  

જિારામ માટકેર્, નવા બરોડા વિસ્રે્જ.  
૦૯/૧૧/૨૦૧૭ ૧૫, મણીનર્ર, એ.કે.રોડ. 
૧૦/૧૧/૨૦૧૭ ૫૭, િક્ષ્મીનારાયણ સોસા.-૧, હીરાબાર્ રોડ.  

૧૧/૧૧/૨૦૧૭ 
૩૧, મણીનર્ર, એ. કે. રોડ. 
હરીઓમ સ્કુિ ઓફ સાયન્સ, અંજની સોસા. પણુા.  

૧૨/૧૧/૨૦૧૭ બી-૨૯, લચત્રકુર્ સોસા., વરાછા રોડ.  
૧૩/૧૧/૨૦૧૭ લકુ્સ પાિટરની બાજુમાાં, રામનાથ મહોલ્િો, એ. કે. રોડ. 
૧૪/૧૧/૨૦૧૭ ૧૮, તાપીબાર્ સોસા. વરાછા મેઈન રોડ.  



૧૫/૧૧/૨૦૧૭ 

૧૫, સરસ્વતી સોસા. & ૮, શ્યામ સુાંદર સોસા. એ. કે. રોડ. (બે નમનુા). 
બી-પાદકિંર્, શ્રધ્ધાપાકટ એપા. એ. કે. રોડ. 
૪, સુાંદરબાર્ સોસા. & ૨૫૮, અર્િજીનર્ર, દહરાબાર્ રોડ. (બે નમનુા). 
પાદકિંર્, પાશ્વદદપ એપા. િાંબે હનમુાન રોડ. 

૧૬/૧૧/૨૦૧૭ 
૬૯, એકતાનર્ર, ઉવમયાધામ માંદીર વાળી ર્િી.  
૬ (રામજી ભાઈ) & ૪, રત્નસાર્ર સોસા. ખોડીયારનર્ર. (બે નમનુા). 

૧૭/૧૧/૨૦૧૭ 
૩૨/૨૬/૬૪, હરપતી વાસ & ૧૫/૪૧/૨૦, ભરતભાઇ મર્નભાઇ-ધોબી ઘાર્, િાંબે હનમુાન રોડ (બે નમનુા). 

૧૬૫ & ૨૧૩, વર્ાટ સોસા.-૧, કરાંજ રોડ,િાંબે હનમુાન & ૧૦૪-રામનર્ર, ખોડીયારનર્ર રોડ.  (ત્રણ નમનુા).  

૧૮/૧૧/૨૦૧૭ ૪૮, પષુ્પક સોસા. એ કે. રોડ. 
૧૯/૧૧/૨૦૧૭ અશોક જ્વેિસટ પાસે, માનસરોવર-અશ્વનીકુમાર રોડ. 
૨૫/૧૧/૨૦૧૭ ૧૫૫, ધવમિષ્ઠાપાકટ સોસા. નાના વરાછા.  
૨૭/૧૧/૨૦૧૭ બી-૩૦, ર્ાંરે્શ્વરી સોસા. વરાછા રોડ. 
૨૯/૧૧/૨૦૧૭ ૧૫૬, તિુસીદશટન સોસા. યોર્ીચોક. 
૩૦/૧૧/૨૦૧૭ ૭૭, ચામુાંડાનર્ર-૧, પણૂાર્ામ. 

વેસ્ટ 

૦૧/૧૧/૨૦૧૭ ૬૫, પાશ્વનાથ સોસા. પાિનપરુ. 
૦૬/૧૧/૨૦૧૭ ૫/૧૦, બાિાપીર રોડ, રાાંદેર રોડ. 
૦૮/૧૧/૨૦૧૭ ૬/૨૧૦, નેકઝના સ્રીર્, રાાંદેર.  
૧૦/૧૧/૨૦૧૭ ૪૯, દદપજ્યોત સોસા., પાિનપરુ. 
૧૧/૧૧/૨૦૧૭ ૯૧, પારસ સોસા., રે્િ ર્ાવર સામેની ર્િી. 
૧૫/૧૧/૨૦૧૭ ૯૧, પારસનર્ર સોસા., અડાજણ. 
૧૬/૧૧/૨૦૧૭ રવવરાજ એપાર્ટ .  & ૯૧, પારસનર્ર સોસા., અડાજણ (બે નમનુા). 
૧૮/૧૧/૨૦૧૭ ૧૯, િભનુર્ર સોસા., પાિનપરુ રોડ. 
૨૦/૧૧/૨૦૧૭ ૬ & ૧૬, રાંર્ીિાપાકટ સોસા., અડાજણ (બે નમનુા). 
૨૪/૧૧/૨૦૧૭ એ, નક્ષત્ર, વ્ય ુરેસીડેન્સી, પાિનપરુ રોડ. 
૨૬/૧૧/૨૦૧૭ બી & સી, નક્ષત્ર સોિીરે્ર રેસીડેન્સી, પાિનપરુ (બે નમનુા). 
૨૭/૧૧/૨૦૧૭ ૯, સત્યમ રો હાઉસ, પાિ. 

૨૮/૧૧/૨૦૧૭ 

૧૯, અનરુાર્ સોસા., અડાજણ. 
૧૫૨-િશાાંત સોસા. & સી-નક્ષત્ર સોસા., પાિનપરુ રોડ (બે નમનુા). 
બી, નક્ષત્ર સોસા., પાિનપરુ રોડ. 

૩૦/૧૧/૨૦૧૭ 
૧૬-રાંર્ીિાપાકટ  સોસા. & ૮-નયનદીપ સોસા.-૨ અડાજણ (બે નમનુા). 
૨૭૫, દેવ આશીર્ સોસા. મોરાભાર્ળ.  

સેન્ટ્ર્િ 

૦૧/૧૧/૨૦૧૭ ૧-૪/૨૭૭૯, આમખાસ મહોલ્િો, બેર્મપરુા.  
૦૫/૧૧/૨૦૧૭ ૭/૨૫૫૧, ખાદી શેરી & ૭/૨૭૦૮, બોરડી શેરી & ૭/૨૭૫૫, ચાંદુિાિ શેઠની શેરી, સૈયદપરુા (ત્રણ નમનુા). 

૧૨/૧૧/૨૦૧૭ ૧/૬૫૭, બાંદર સ્રીર્, નાનપરુા.  
૨૨/૧૧/૨૦૧૭ ૩/૭૨૦, નવી સડક, નવાપરુા. 

૨૩/૧૧/૨૦૧૭ 
૩/૪૦૭૯, દારીયા શેરી, નવાપરુા. & ૨-પક્ષીઘર, ચોકબજાર (બે નમનુા). 
૧-પક્ષીઘર, ચોકબજાર.  

૨૮/૧૧/૨૦૧૭ ૩/૪૦૪૬, કરવા રોડ, નવાપરુા. 

સાઉર્ વેસ્ટ 

૦૭/૧૧/૨૦૧૭ બી, વૈભવ એપા., અઠવારે્ર્ પાસે & ૮, આદશટ સોસા., અઠવાિાઈન્સ (બે નમનુા). 

૦૮/૧૧/૨૦૧૭ 
૫૧, ર્ાયત્રી માંદદર પાસે, પનાસર્ામ. 
બી-૩૭, ચાંદ્રમણી સોસા., ર્ાયત્રી માંદદર પાસે, પનાસર્ામ. 

૦૯/૧૧/૨૦૧૭ ૭૭, રાધેનર્ર સોસા., ઈચ્છાનાથ રોડ. 
૧૦/૧૧/૨૦૧૭ ૪૨, શ્રીદશટન સોસા., જમનાનર્ર રોડ. 
૧૧/૧૧/૨૦૧૭ સમુનપાકટ  એપા., કવમશ્નર બાંર્િો, અઠવાિાઈન્સ. 



 

૨૫ & ૩૦, ઉત્તર ગજુરાત પરે્િ નર્ર, સરર્મ શોપીંર્ની સામે (બે નમનુા). 

૧૫/૧૧/૨૦૧૭ 
૫/૧, ર્ાાંધીનર્ર, માધવબાર્, ઉ.મ.રોડ. 
૧૫/એ, ચાંદ્રમણી સોસા., ર્ાયત્રી માંદદર, ઉ.મ.રોડ. 

૧૭/૧૧/૨૦૧૭ 
૬૬, સાંકલ્પ સોસા., જમનાનર્ર, વશવાજી ર્ાડટનની સામે, ઘોડદોડ રોડ. 
૭, આસારામ ઈન્ડ. સોસા., ઉ.મ.રોડ. 

૧૮/૧૧/૨૦૧૭ 

૬૭-સાંકલ્પ સોસા., ૪૨-શ્રી દશટન સોસા. & એ/૫-સ્વામી ગુાંણાતીતનર્ર, જમનાનર્ર રોડ (ત્રણ 

નમનુા). 
૭, આસારામ ઈન્ડ. સોસા., ઉ.મ.રોડ. 

૨૨/૧૧/૨૦૧૭ 
એ-૫, સ્વામી ગુાંણાતીતનર્ર, ભર્ાર રોડ. 
એ-૮, ર્ાાંધીનર્ર, માધવબાર્ સોસા., ઉ.મ.રોડ. 

૨૩/૧૧/૨૦૧૭ 
૬૭ & ૧૪, સવોદયનર્ર, ર્ાાંધીકુર્ીર સોસા. પાસે, ઉ.મ.રોડ (બે નમનુા). 
ઉમાંર્ બાંર્િો, અઠવારે્ર્ પાસે. 

૨૫/૧૧/૨૦૧૭ ૧૪, સવોદયનર્ર, ર્ાાંધીકુર્ીર સોસા. પાસે, ઉ.મ.રોડ. 

૨૯/૧૧/૨૦૧૭ 
નાનીબેન, હળપતીવાસ, ભરથાણાર્ામ. 
બી-૧, યોર્ીકૃપા સોસા.-૨, ભર્ાર રોડ. 

૩૦/૧૧/૨૦૧૭ સરેુશભાઈ કાંથારીયા & ધનસખુભાઈ, માયાવાંશી મોહલ્િો, ભરથાણાર્ામ (બે નમનુા). 

સાઉર્ 

૦૬/૧૧/૨૦૧૭ ૧૦૪, અરૂણઉદય સોસા. & ૧૨૮, િક્ષ્મીનર્ર સોસા., બમરોિી રોડ (બે નમનુા). 
૦૮/૧૧/૨૦૧૭ ૩૩ & ૬ મરાઠાનર્ર વવ.-૨, બમરોિી રોડ (બે નમનુા). 
૧૩/૧૧/૨૦૧૭ ૨૦૮, આકાશ રો-હાઉસ, પાાંડેસરા. 
૨૦/૧૧/૨૦૧૭ ૪૭-હરે્ડેવાડ & ૪-િેમજીની ચાિ, ઉધના (બે નમનુા). 
૨૧/૧૧/૨૦૧૭ ૨૦, ૨૩, ૬૯ & ૧૪૩ ઉમ્મીદનર્ર, ભેસ્તાન (ચાર નમનુા).  

સાઉર્ ઈસ્ટ 

૦૧/૧૧/૨૦૧૭ ૮૮, હનમુાન મહોલ્િો, ઉધનાયાડટ.  
૦૨/૧૧/૨૦૧૭ ૩૧, ૩૨, વનિમનર્ર, નીિર્ીરી રોડ. 
૦૩/૧૧/૨૦૧૭ આંર્નવાડી પાસે, મર્ોબ ર્ામ, મર્ોબ.  
૦૮/૧૧/૨૦૧૭ બી-૬૦, રાંર્અવધતુ સોસા., પવટત પાર્ીયા રોડ. 

૨૨/૧૧/૨૦૧૭ 
૧૪૯, જયરાજનર્ર, નવાર્ામ. 
૯૧, કેશવનર્ર, નીિર્ીરી રોડ.  

૨૯/૧૧/૨૦૧૭ ૪૫૪ & ૪૩૨, ફુિવાડી ર્િી નાં.-૪, મીઠીખાડી (બે નમનુા). 


