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ઝોન

નોર્થ

અનફીટ સેમ્પિની વવગત
તારીખ
૦૮-૦૫-૨૦૧૫

૧/૮, ૧/૯, ૧/૮ & ૧/૯, ર્ીતાનર્ર, ફુિપાડા-કતારર્ામ (ચાર નમુના).

૧૩-૦૫-૨૦૧૫

૧/૭, ૧/૯, ૧/૭, ર્ીતાનર્ર, ફુિપાડા-કતારર્ામ (ત્રણ નમુના).

૧૬-૦૫-૨૦૧૫

૪, અંલબકાનર્ર સોસા. વવ-૧, કતારર્ામ.

૧૮-૦૫-૨૦૧૫
ઈસ્ટ

વેસ્ટ

૭૧, ક્ષમા સોસા., એ.કે.રોડ - વરાછા.
૪, વાિમનર્ર સોસા., એ.કે.રોડ - વરાછા.

૧૯-૦૫-૨૦૧૫

પર્ે િ ઓર્ો સવવિસ, વરાછા પોિીસ સ્ર્ે શન સામે, વરાછા.

૩૦-૦૫-૨૦૧૫

૧૬૧, ઈન્દીરાનર્ર સોસા. પાંચમુખી હનુમાન, એ. કે. રોડ.

૦૪-૦૫-૨૦૧૫

૧૮૫, દદનદયાળ સોસા., પાિનપુર રોડ.

૦૫-૦૫-૨૦૧૫

ડી-૩૧/૩૨, વવશાિનર્ર સોસા., અડાજણ.

૦૭-૦૫-૨૦૧૫

૧૦૮, શાંકરનર્ર સોસા., પાિનપુર પાર્ીયા.

૦૮-૦૫-૨૦૧૫

૨૯, સાંતકાંવરરામ સોસા., રામનર્ર.

૧૪-૦૫-૨૦૧૫

૯3, હાઉસીંર્ એપા., રામનર્ર.

૧૫-૦૫-૨૦૧૫

ડી/૩૧-૩૨, વવશાિનર્ર સોસા., અડાજણ રોડ.

૧૮-૦૫-૨૦૧૫

૪૭-દદપજ્યોત સોસા., & ૧૭૭-દદપાાંજિી સોસા., પાિનપુર રોડ (બે નમુના).

૧૯-૦૫-૨૦૧૫

૧૫૬, ઠાકોરદ્રાર વવ.-૩, પાિનપુર.

૨૦-૦૫-૨૦૧૫

૪/૨૬૧, નાખુદા સ્રીર્, રાાંદેર.

૨૯-૦૫-૨૦૧૫

૪૪, પુષ્પકુ ાંજ રો હાઉસ, ઉર્ત.

૦૪-૦૫-૨૦૧૫

૩/૩૧૨૬, જુ મ્માસા ર્ે કરો, રૂસ્તમપુરા.

૦૫-૦૫-૨૦૧૫

સેન્ટ્ર્િ

સરનામાની વવગત

૧૨/૧૯૧૧, પીરખજુ રી મસ્ીદ રોડ, સૈયદવાડા.
નરોમાન એપા. નાં.-૨, પીરખજુ રી મસ્ીદ રોડ, સૈયદવાડા.

૧૩-૦૫-૨૦૧૫

૫/૧૨૧૯, શાશ્વત એપા., ર્વાનીમાતાનાાં માંદદર પાસે.

૧૬-૦૫-૨૦૧૫

૫/૧૦૯૬, સોમનાથ મહાદે વની શેરી, હરીપુરા.

૧૭-૦૫-૨૦૧૫

૫/૧૦૯૬, સોમનાથ મહાદે વની શેરી, હરીપુરા.

૧૮-૦૫-૨૦૧૫

૭/૩૧૪૧, કાછીયા શેરી, સૈયદપુરા.
૧૧/૫૨૬, ૧૧/૫૨૯ & ૧૧/૬૨૯, જૈન દે રાસર પાસે, વડાચૌર્ા-નાાંણાવર્ (ત્રણ નમુના).

૨૬-૦૫-૨૦૧૫

૧૧/૧૫૩૪, એંગ્િો સ્કુ િની સામે, સોદાર્રવાડ.

૨૯-૦૫-૨૦૧૫

૧૧/૬૨૯-વડા ચૌર્ા, ૧૧/૫૧૧-નર્રશેઠની પોળ & ૧૧/૩૬૨-પાંડોળની પોળ, નાણાવર્ (ત્રણ નમુના).

સાઉર્ વેસ્ટ

૦૬-૦૫-૨૦૧૫
૦૧-૦૫-૨૦૧૫

એ-૩૫, ઓરોવીિ સોસા., ર્ર્ાર રોડ.
૨૭/ડી, વવકાસ કોિોની, ઉધના.
૧૩૦, ગુિસનનર્ર, ઉન.

૦૨-૦૫-૨૦૧૫

ડી/૨૭, વવકાસ કોિોની, ઉધના.

૦૩-૦૫-૨૦૧૫

એ-૨, વાજપેયી આવાસ, ઉધના.

૦૪-૦૫-૨૦૧૫
૧૩-૦૫-૨૦૧૫

એ-૨ & બી-૨, વાજપેયી આવાસ, ઉધના (બે નમુના).
૧૯૨, હરીનર્ર-૩, ઉધના (બે નમુના).
૧૨૦, શોયેબનર્ર-એ, ઉન.
૬૪, ૨૮૮ & ૧૯૨, હરીનર્ર વવ.-૩, ઉધના (ત્રણ નમુના).

૧૫-૦૫-૨૦૧૫

બી-૨, વાજપેયી આવાસ, ઉધના (બે નમુના).
૩૨૬, ૩૧૧, ૮૪ & ૪૦૪, અમીઝરા રે સીડેન્સી, વડોદ મેઇન રોડ (ચાર નમુના).

સાઉર્

૧૭-૦૫-૨૦૧૫

૩૬૧, મફતનર્ર ઝુપડપટ્ટી, ઉધના.

૧૮-૦૫-૨૦૧૫

૩૭૯, મફતનર્ર ઝુપડપટ્ટી, ઉધના (બે નમુના).

૧૯-૦૫-૨૦૧૫
૨૧-૦૫-૨૦૧૫

૨૬-૦૫-૨૦૧૫

૩૭૯ & ૧૫૨ મફતનર્ર ઝુપડપટ્ટી, ઉધના (બે નમુના).
૧૫૮ & ૩૯૦ મફતનર્ર ઝુપડપટ્ટી, ઉધના (બે નમુના).
૩૭૯, મફતનર્ર ઝુપડપટ્ટી, ઉધના.
૬૧, અિીફનર્ર- ૨, ઉન.
૯૫-અંબર કોિોની, પાદકિંર્-જયાંવતનર્ર એપા., પાદકિંર્-શ્રીનાથી કોિોની, ૧૫/૩-પર્ે િ કોિોની,
પાદકિંર્-વસધ્ધી વવનાયક એપા., ૧-વસધ્ધી વવનાયક ર્ે નામેન્ર્, પર્ે િ કોિોની, ઉધના (આઠ નમુના).

૧૨૪ & ૧૨૮, પ્રભુનર્ર, ઉધના (બે નમુના).
૨૮-૦૫-૨૦૧૫

૪૪-પ્રભુનર્ર ઝુપડપટ્ટી અબ્બાસની ચાિ & ૪,૨૪-પર્ે િ કોિોની, ઉધના (ત્રણ નમુના).
સોમનાથ ર્ી હાઉસ & ગુરૂદ્રારા & મનર્વન, ઉધના નવસારી રોડ, ઉધના(ત્રણ નમુના).

૨૯-૦૫-૨૦૧૫
૩૧-૦૫-૨૦૧૫
સાઉર્ ઈસ્ટ

૦૫-૦૫-૨૦૧૫
૨૮-૦૫-૨૦૧૫

૪૫૯-ર્ાયત્રી સોસા. & એ/૨, એ/૧-વાજપેયી આવાસ, ઉધના (ત્રણ નમુના).
૪૬, ૮૨-પ્રભુનર્ર & ૫૨૯-હરીનર્ર - ૩, ઉધના (ત્રણ નમુના).
પ્િોર્ નાં.-૬, પ્રભુનર્ર, ઉધના & કલ્યાણ કુ ર્ીર,પાાંડેસરા ર્ાાંકી પાસે (બે નમુના).
૨૧૯ & ૨૯૯, સુર્ાષનર્ર, લિિંબાયત (બે નમુના).
૨૬૫-શીવાીનર્ર & ૧૯૫-મહાપ્રભુ નર્ર, લિિંબાયત (બે નમુના).
ડી-૨/૧૮, ર્ે નામેન્ર્, આંજણા.

