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ઝોન

અનફીટ સેમ્પની વવગત
તારીખ
૦૨/૦૨/૨૦૧૩

સરનામાની વવગત
બી-૬, & બી-૧૫, શત્યમ શોશા., ધોલકીયા ગાડટ નની શામે (બે નમુના).
બી-૪, શત્યમ શોશા., ધોલકીયા ગાડટ નની શામે.
બી-૧૮, શત્યમ શોશા., ધોલકીયા ગાડટ નની શામે.

૦૪/૦૨/૨૦૧૩

બી-૬, બી-૪ & એ-૧, શત્યમ શોશા., ધોલકીયા ગાડટ નની શામે (ત્રણ નમુના).
૬૩, માધનાનાંદ શોશા., કતારગામ-ધનમોરા રોડ.
૧૭૪, માધનાનાંદ શોશા., કતારગામ-ધનમોરા રોડ.

૦૬/૦૨/૨૦૧૩

બી-૪, શત્યમ શોશા., ધોલકીયા ગાડટ નની શામે.

૦૭/૦૨/૨૦૧૩

૦૧ અને ૬૩, ર્ાયચાંદનગર શોશા., ારશાંીંગ ાશે - કતારગામ (બે નમુના).

૦૮/૦૨/૨૦૧૩
૦૯/૦૨/૨૦૧૩
નોર્થ

બી-૧૪ & બી-૩, શત્યમ શોશા., ધોલકીયા ગાડટ નની શામે (બે નમુના).
બી-૧૮, શત્યમ શોશા., ધોલકીયા ગાડટ નની શામે.
ાર્કિંગ, ર્ે  કોમ્ેક્ષ-એ, દે ળીકૃા શોશા., ઘોલકીયા ગાડટ નની શામે.
૧૩૫, રામનગર શોશા., રાી શકટ  ાશે.

૧૧/૦૨/૨૦૧૩

૬૫ & ૧, ર્ાયચાંદનગર શોશા., ારશ માકે ર્ ાશે - કતારગામ (બે નમુના).

૧૨/૦૨/૨૦૧૩

૧૦૦, જે.કે.ી.નગર શોશા., કતારગામ શીંગણોર રોડ.

૧૪/૦૨/૨૦૧૩
૧૫/૦૨/૨૦૧૩
૧૬/૦૨/૨૦૧૩
૨૧/૦૨/૨૦૧૩
૨૨/૦૨/૨૦૧૩
૨૫/૦૨/૨૦૧૩

૨૬/૦૨/૨૦૧૩

એ-૭૯ & એ-૧૫, વનકાંઠ શોશા., નળી જી.આઇ.ડી.શી (બે નમુના).
શી-૭૦, વનકાંઠ શોશા., નળી જી.આઇ.ડી.શી.
૫૭ & ૧૭૪, માધળાનાંદ શોશા., ધનમોરા કોમ્. રોડ - કતારગામ (બે નમુના).
એ-૭૯, એ-૭૯, બી-૭૧, શી-૭૦ & ડી-૧૯, વનકાંઠ શોશા., નળી જી.આઇ.ડી.શી રોડ (ાાંચ
નમુના).

૧૦૬, શાંત જારામ શોશા., ાંડોલ - ળેડરોડ.
૩૦ & ૧૦૪, શાંત જારામ શોશા., ાંડોલ - ળેડરોડ (બે નમુના).
ડી-૭, દરબારનગર શોશા., પ્રાણનાથ ષોસ્સ્ર્ ાછલ - ળેડરોડ.
બી-૧૦૪, સ્નેષશાગર શોશા., કતારગામ.
૭૪, ગૌતમાકટ , કતારગામ.
૧૫૧, બહચ
ુ રનગર શોશા., ળેડ રોડ.
૨૨, માંગદી શોશા., ળેડ રોડ.

૨૭/૦૨/૨૦૧૩
નોર્થ

૨૮/૦૨/૨૦૧૩
૦૧/૦૨/૨૦૧૩

ઈસ્ટ

જાષેર નલ, બહચ
ુ રાજી માંર્દર, ળેડ રોડ.
૬૨-૬૩, પ્રાણનાથ શોશા., ળેડ રોડ.
૫૧૦ & ૫૨૨, ળવાટ શોશા. વળ.-૨, કરાં જ રોડ (બે નમુના).
સ્ોર્ટ શ કોમ્ેક્ષ , H.T. રોડ - એ.કે.રોડ.

૦૨/૦૨/૨૦૧૩

રાજુ બાબુર્ાઇ, ઉધરશર્ૈયાની ળાડી, ાંબે ષનુમાન રોડ.

૧૫/૦૨/૨૦૧૩

૬૫, ળવાટ શોશા. વળ.-૧, કરાં જ - ળરાછા.

૧૯/૦૨/૨૦૧૩

૪૫૪ & ૫૧૮, ળવાટ શોશા. વળ.-૨, કરાં જ - ળરાછા (બે નમુના).

૨૧/૦૨/૨૦૧૩
૨૨/૦૨/૨૦૧૩

૮૭, ળવાટ શોશા. વળ.-૧, કરાં જ - ળરાછા.
૦૨, ષેમકુ ાંજ શોશા., કરાં જ.
૬૫, ૫૦/૫૧ & ૭૭, ળવાટ શોશા. વળ.-૧, કરાં જ (ત્રણ નમુના).
૫૧૦, ળવાટ શોશા. વળ.-૨, કરાં જ.

૨૩/૦૨/૨૦૧૩

એ-૪,૫, ખોડીયારનગર શોશા., ખોડીયારનગર રોડ.

૨૫/૦૨/૨૦૧૩

૩૭, કોષીનુર શોશા., કોષીનુર રોડ - ળરાછા.

૨૮/૦૨/૨૦૧૩

૫૨, દે ળજીનગર શોશા., એ.કે.રોડ.

૦૮/૦૨/૨૦૧૩

એ-૨૨, ગાંગાનગર શોશા., ાનપુર રોડ.

૧૧/૦૨/૨૦૧૩

બી-૩૧, એળરગ્રીન શોશા., ાનપુર રોડ.

૧૨/૦૨/૨૦૧૩

વેસ્ટ

૧૧, ગજાનાંદ શોશા., ર્રીમાતા માંર્દર, રોડ.

એ-૫, તીરૂમાા કોમ્ેક્ષ, સ્નેષ શાંકુ ળાડી ાછલ.
૫૫, ીળાાકટ રો ષાઉશ, સ્નેષ શાંકુ ળાડી ાછલ.

૧૩/૦૨/૨૦૧૩

બી-૨૧, એળરગ્રીન શોશા., ાનપુર રોડ.

૧૮/૨/૨૦૧૩

એ-૨૨, ગાંગાનગર શોશા., ાનપુર રોડ.

૨૦/૦૨/૨૦૧૩

૯૫, કૃષ્ણકુ ાંજ શોશા., ાનપુર રોડ.

૨૧/૦૨/૨૦૧૩

૨૯, મષાક્ષ્મી શોશા., ાનપુર રોડ.

૨૩/૦૨/૨૦૧૩

૧૩૧, શાંતતુકારામ શોશા. વળ.-૬, ાનપુર રોડ.

૨૮/૦૨/૨૦૧૩

૧૩, આમ્રાી રો ષાઉશ, અડાજણ રોડ.
એ, ાાંવતર્દ રે શીડન્શી, અડાજણ રોડ.

૦૧/૦૨/૨૦૧૩

૬/૨૬૮૩, બોધાની ચા, ા દરળાજા.

૦૩/૦૨/૨૦૧૩

૫/૮૦૦, ળાણીયા ેરી, મષીધરપુરા.

૦૪/૦૨/૨૦૧૩

૧/૧૨૩, કાંઠાગી-૧, નાનપુરા.

૧૯/૦૨/૨૦૧૩
૨૨/૦૨/૨૦૧૩
૨૬/૦૨/૨૦૧૩
સેન્ટ્ર્

રૂમ નાં.-૧૦ & ૧૬, પ્રજ્ઞા શોશા., ાષોર (બે નમુના).
૧૨/૧૫૫૧-એ, બ્રાહ્મણોલ, ાષોર.
૧૧/૯૨૨, શોારી ગી, ચોકબજાર.
૬/૬૩૬, મોર્ી ેરી, ા દરળાજા.
૭/૩૯૫૦, રૂઘનાથપુરા રોડ, ા દરળાજા.
૧૨/૧૯૦૬, શૈયદળાડ, શૈયદળાડા.

૨૭/૦૨/૨૦૧૩

૧૨/૧૯૧૯, મેઇન રોડ, શૈયદળાડા.
૫/૧૭૯૮, તુરાન સ્રીર્, શૈયદપુરા.
૫/૧૮૭૨, ારશીળાડ, શૈયદપુરા.
૫/૫૮૫, ાંચોી ેરી, ષરીપુરા.

૨૮/૦૨/૨૦૧૩

એા., મેઇન રોડ, ષરીપુરા.
૭/૨૫૧૧, ઊર્ી ેરી, શૈયદપુરા.
૭/૩૧૩૪, શ્રાળક ેરી, શૈયદપુરા.

સાઉર્ વેસ્ટ

૦૧/૦૨/૨૦૧૩

૧૦ & ૮, નમટદનગર, આદટ શોશા., અઠળાાઇન્શ (બે નમુના).

૦૬/૦૨/૨૦૧૩

૩૨, મથુરેનગર શોશા., ારે ોઈન્ર્.

૦૮/૦૨/૨૦૧૩

૧૪૦, અંલબકા ઇન્ડસ્રીય, ઉધના મગદલ્ રોડ.

૧૫/૦૨/૨૦૧૩

બી-૩૭, યોગીકૃા, ર્ર્ાર રોડ.

૧૬/૦૨/૨૦૧૩

૪૧, શ્રી દટન શોશા., જમનાનગર.

૧૯/૦૨/૨૦૧૩

૧૩૪, તડકેશ્વર શોશા., જુ નાર્ર્ાર રોડ.

સાઉર્ વેસ્ટ

૮૬, રસુાબાદ - આઝાદનગર, જુ ના ર્ર્ાર.
૨૨/૦૨/૨૦૧૩

૨૦૮, આઝાદનગર, જુ ના ર્ર્ાર.
૯ & ૧૬, શ્રીનાથ શોશા., ીોદ (બે નમુના).

સાઉર્

૨૮/૦૨/૨૦૧૩

એ-૭/૨, ગ્રીનેન્ડ શોશા., ારે ોઇન્ર્.

૦૪/૦૨/૨૦૧૩

૨૬, શાાંસ્કૃવતકર્ળન ાશે , ખર્ોદરા.

૦૧/૦૨/૨૦૧૩

૧૩૨, લબલયાનગર, નળાગામ.

૧૧/૦૨/૨૦૧૩
સાઉર્ ઈસ્ટ

૧, ડી-ર્ે નામેન્ર્ સ્કુ  , ડુ ર્
ાં ા.
ડી/૭/૫, ડી-ર્ે નામેન્ર્ સ્કુ  , ડુ ર્
ાં ા.

૧૩/૦૨/૨૦૧૩

૬૪, ીળસ્તત, ર્ાઠેના.

૧૯/૦૨/૨૦૧૩

૧૮૭, અમન શોશા.-૧, ર્ાઠેના.

૨૬/૦૨/૨૦૧૩

૧૩, જારામનગર-૧,૨,૩, નળાગામ.

૨૭/૦૨/૨૦૧૩

૩૪૬, જારામનગર, નળાગામ-ર્ડિંડોી.

