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ઝોન 
અનફીટ સેમ્પિની વવગત 

તારીખ સરનામાની વવગત 

નોર્થ 

૨૧/૦૨/૨૦૧૮ ૨૩, શ્રધ્ધા સોસા., બાપા સીતારામ ચોક. 
૨૨/૦૨/૨૦૧૮ બી-૧૫ & બી-૪૪, રામેશ્વર સોસા. વવ-બી, ભરીમાતા રોડ. (બે નમનુા). 
૨૪/૦૨/૨૦૧૮ ૩૮ & ૩૨, અંકકતાપાકટ સોસા., કેન્સર હોસ્સ્પર્િ પાસે, ડભોિી રોડ (બે નમનુા). 
૨૬/૦૨/૨૦૧૮ ૧૦૩, ૧૦૩/બી, ૧૦૩ & ૯૭, હકરહકર વવ.- ૨, કતારર્ામ બાળઆશ્રમ રોડ (ચાર નમનુા).  

૨૮/૦૨/૨૦૧૮ 
૮૦, ડી.કે.નર્ર સોસા., & ૧૪, માધવાનાંદ સોસા., ધનમોરા ચાર રસ્તા, કતારર્ામ (બે નમનુા). 

૨૮, વવશ્વકમાટ સોસા., ચીકુવાડી રોડ, કતારર્ામ. 

ઈસ્ટ 

૦૧/૦૨/૨૦૧૮ 
૮૯, વવષ્ણનુર્ર, ભૈયાનર્ર પાસે, પણુાર્ામ.  
શેરીનાં-૪, ભસ્તતનર્ર વવ.-૨, વરાછા. 

૦૨/૦૨/૨૦૧૮ 
૧૦, વનૃ્દાવન શોપીંર્ ,વરાછા રોડ & ૫૧, ભરવાડ ફળીય,ુ કાપોદ્રા (બે નમનુા).  
૧૨૫, રાણાપાંચની ચાિ, એ.કે.રોડ. 

૦૩/૦૨/૨૦૧૮ 
૧૨૬, રાણાપાંચની ચાિ, એ.કે.રોડ. 
૧૦, વ ૃાંદાવનનર્ર સોસા. કોહીનરુ રોડ. 

૦૬/૦૨/૨૦૧૮ અલ્પેશભાઈ & ઉવટશીબેન, ભરવાડ ફળીય,ુ કાપોદ્રા. (બે નમનુા). 
૦૭/૦૨/૨૦૧૮ ૪૦, એકતાનર્ર & ૨૪, અંકુરપાકટ સોસા. વવ-૧, એ. કે. રોડ. (બે નમનુા). 
૦૮/૦૨/૨૦૧૮ ૧૮૮, બોમ્બે કોિોની & ૫૧, ભરવાડ ફળીય,ુ કાપોદ્રા & ૧૦, વનૃ્દાવન સોસા. એ.કે.રોડ (ત્રણ નમનુા).  

૧૦/૦૨/૨૦૧૮ ૩, સુાંદરવન સોસા., હીરાબાર્ રોડ. 
૧૦/૦૨/૨૦૧૮ ૨૯૬, િક્ષ્મીનારાયણ સોસા. વવ-૨, ઘરમનર્ર રોડ. 
૧૧/૦૨/૨૦૧૮ ૩૮, એકતાનર્ર, એ. કે. રોડ & ૨૪, કમિબાર્ સોસા., િાંબે હનમુાન રોડ (બે નમનુા). 

૧૨/૦૨/૨૦૧૮ 
૩૭, ઘનશ્યામનર્ર, કરાંજ. 
૯, તાપીબાર્ સોસા., વરાછા રોડ & ૬૯, જુની શસ્તતવવજય સોસા., િાંબ ેહનમુાન રોડ ( બે નમનુા). 

૧૪/૦૨/૨૦૧૮ 

૩ & ૧૯, ચાંપકભગનુી ચાિ, િાંબે હનમુાન રોડ ( બે નમનુા). 
એ-૬૧ & બી-૬૧, પવૂી સોસા., હીરાબાર્ ( બે નમનુા). 
૪૪, કદનબાંધ ુસોસા., એ.કે.રોડ & ભરવાડ ફળીય,ુ કાપોદ્રા (બે નમનુા). 
૪૯-શારદાવવહાર સોસા. & સી-૧૩૬ વવશાિનર્ર, ધરમનર્ર રોડ (બે નમનુા). 



ઈસ્ટ 

૧૫/૦૨/૨૦૧૮ 
૬, ચાંપકિાિની ચાિ, કરાંજ  

૯, તાપીબાર્ સોસા., વરાછા રોડ &  એ-૭૦, િક્ષ્મીનારાય્ણ, ધરમનર્ર રોડ &  અંકુર સોસા. વવ.- ૪, એ.કે.રોડ (ત્રણ નમનુા).  

૧૬/૦૨/૨૦૧૮ 
૩૭, પરે્િનર્ર & ૨૭, શ્વતેા સોસા., એ.કે.રોડ (બે નમનુા).  
શ્રીજી એપાર્ટ , બરોડા વિસ્રે્જ (બે નમનુા).  

૧૭/૦૨/૨૦૧૮ ૪૪-િક્ષ્મીનારાયણ & સી-૭૧, ઈ-૬૪, પવૂવિ સોસા., ધરમનર્ર રોડ (ત્રણ નમનુા). 

૧૯/૦૨/૨૦૧૮ 
૨૧, નવજીવન સોસા., િાંબે હનમુાન રોડ.  
૬, ડાહ્યાપાકટ સોસા. & ૩૭, રાંર્ અવધતુ સોસા., કરાંજ (બે નમનુા).  

૨૦/૦૨/૨૦૧૮ ૫૪, ભરવાડ ફળીય,ુ કાપોદ્રા.  
૨૧/૦૨/૨૦૧૮ ૩૧, ધવમિષ્ઠાપાકટ સોસા. એ.કે.રોડ & ૧૫, બજરાંર્નર્ર, ખોકડયારનર્ર રોડ (બે નમનુા). 
૨૩/૦૨/૨૦૧૮ કલ્પેશભાઇ િાઠીયા, બરોડા વિસ્રે્જ.  
૨૪/૦૨/૨૦૧૮ એ-૨૦, સાધના સોસા. િ ાંબે હનમુાન રોડ.  
૨૬/૦૨/૨૦૧૮ ૫૭, કહરાનર્ર સોસા., એ.કે.રોડ.  

૨૭/૦૨/૨૦૧૮ 
૫૩, ચાંપક ભગનુી ચાિ, િાંબે હનમુાન રોડ. 
૨૪૯ & ૨૫૦, રચના સોસા., કાપોદ્રા (બે નમનુા). 

૨૮/૦૨/૨૦૧૮ 
૫૫, ચાંચળનર્ર કાપોદ્રા & ૭૬, વશરડીધામ, વરાછા મેઈન રોડ (બે નમનુા). 
શેરી નાં.-૬, રચના સોસા., કાપોદ્રા. 

વેસ્ટ 

૦૫/૦૨/૨૦૧૮ ૪૬૧, મસુ્િીમ ફળીય,ુ પાિ રોડ & ૩૯, ઉવમયાઆવશષ સોસા., મોરાભાર્ળ (બે નમનુા).  

૦૬/૦૨/૨૦૧૮ 
૫૪, સાંધ્યાવાંદન સોસા., પાિનપરુ રોડ.  
બ્િોક નાં. ૬, રામનર્ર કોિોની, રામનર્ર. 

૦૭/૦૨/૨૦૧૮ 
૨૫, ર્ોકુિપાકટ રો- હાઉસ, હનીપાકટ રોડ. 
૬, રામનર્ર કોિોની, રે્ઉરામ આશ્રમ, રામનર્ર. 

૧૫/૦૨/૨૦૧૮ ૨૫૩, કૃષ્ણકુાંજ સોસા. પાિનપરુ રોડ. 
૧૬/૦૨/૨૦૧૮ ૫૩, સાંધ્યાવાંદન સોસા., પાિનપરુ રોડ. 
૧૯/૦૨/૨૦૧૮ શાળાનાંબર-૧૫૯, નર્ર િાથવમક સ્કુિ, મોરભાર્ળ.  

૨૧/૦૨/૨૦૧૮ 
૭૬૦-સાંત તકુારામ સોસા. વવ.-૬ & ૪૮, ૩૫૨-કૃષ્ણકુાંજ સોસા., પાિનપરુ રોડ (ત્રણ નમનુા). 

૪૪, િેરણાનર્ર સોસા., તાડવાડી. 

૨૨/૦૨/૨૦૧૮ 
૨૫૨, કૃષ્ણકુાંજ સોસા. પાિનપરુ રોડ. 
૨/૪૫૨, પાાંચ પીપળા, મોરા ભાર્ળ.  

૨૩/૦૨/૨૦૧૮ 
૨૬૧, સાંત તકુારામ સોસા. વવ.-૬ & િાઈન ફલ્શીંર્, જિારામ માંકદરની પાસે, પાિનપરુ રોડ (બ ેનમનુા). 

૧૩, વાંદના રો હાઉસ & ૬, સત્યમ રો હાઉસ, પાિ (બે નમનુા). 
૨૬/૦૨/૨૦૧૮ ૪૮ & ૩૪૭, કુષ્ણકુાંજ સોસા.પાિનપરુ રોડ (બે નમનુા). 
૨૭/૦૨/૨૦૧૮ ૭૬૦, સાંત તકુારામ સોસા. વવ-૬, પાિનપરુ રોડ. 

સેન્ટ્ર્િ 

૦૩/૦૨/૨૦૧૮ ૩/૨૯૩૯, મહાત્માની વાડી, સિાબતપરુા. 
૧૪/૦૨/૨૦૧૮ ૨/૨૩૬૬, પરુબીયા શેરી, રૂદરપરુા. 

૧૫/૦૨/૨૦૧૮ 

૯/૯૬૪, તાંબરુા ર્િી, અંબાજી રોડ. 
૭/૨૭૩૫-ઉભી શેરી & ૭/૨૭૮૦-વાવ શેરી, સૈયદપરુા (બે નમનુા). 
૭/૨૧૯૪, પસ્તાર્ીયા શેરી, રામપરુા. 

૧૬/૦૨/૨૦૧૮ ૩/૨૦૪૯,વચિી શેરી, સિાબતપરુા. 
૧૯/૦૨/૨૦૧૮ ૪/૧૮૮૪, મુાંબઈવડ રોડ, બેર્મપરુા. 

૨૧/૦૨/૨૦૧૮ 

૮/૧૭૪૮-બી, રામજીની પોળ, ર્ોપીપરુા. 
૭/૨૧૯૪, પસ્તાર્ીયા શેરી, રામપરુા.  (બે નમનુા). 
૭/૨૨૦૧, પસ્તાર્ીયા શેરી, રામપરુા. 
૭/૧૯૯૫, મસાિજીવાડ, રામપરુા. 



સેન્ટ્ર્િ 

૨૨/૦૨/૨૦૧૮ 
૩/૨૦૯૬, પીપરડી શેરી, સિાબતપરુા (બે નમનુા). 
૭/૨૧૯૪, પસ્તાર્ીયા શેરી, રામપરુા. 

૨૩/૦૨/૨૦૧૮ ૩/૨૨૧૬, પીપરડી શેરી, સિાબતપરુા. 
૨૪/૦૨/૨૦૧૮ ૩/૨૨૧૫, પીપરડી શેરી, સિાબતપરુા. 
૨૮/૦૨/૨૦૧૮ ૧૨/૧૯૩૧, સૈયદવાડા મેઈન રોડ, સૈયદવાડા (બે નમનુા). 

સાઉર્ વેસ્ટ 

૦૧/૦૨/૨૦૧૮ ૨૮૪, પનાસર્ામ, સીર્ીિાઈર્. 
૦૨/૦૨/૨૦૧૮ ૨૪૭ & ૨૫૩, પનાસર્ામ, સીર્ીિાઈર્ (બે નમનુા). 
૦૫/૦૨/૨૦૧૮ અશોકભાઈ ર્ોસ્વામી, પાદર સ્રીર્, ઉમરાર્ામ. 

૦૬/૦૨/૨૦૧૮ 
૭, આશારામ ઇન્ડ., ઉધના મર્દલ્િા રોડ. 
૮/સી, આદશટ સોસા., ર્ોકુિમ ડેરી પાસે.  

૦૭/૦૨/૨૦૧૮ ૧૧૬-બોઘાભાઇ ભરવાડ  & ૧૦૯-તેજાભાઇ ભરવાડ, ર્ોકુિનર્ર, ભર્ાર (બે નમનુા). 

૧૪/૦૨/૨૦૧૮ 
૫, રાધાનર્ર, િકાશ સોસા. પાસે, અઠવા ઝોન. 
૨૦ & ૧૮, જનતાનર્ર, અંબાનર્ર રોડ (બે નમનુા). 

૧૫/૦૨/૨૦૧૮ ૮૬/એ, આદશટ સોસા. ર્ોકુિમ ડેરી પાસે.  
૧૬/૦૨/૨૦૧૮ ૧૯૯-સોમનાથ સોસા., અંબાનર્ર રોડ & ૪/૭-ર્ાાંધીનર્ર, માધવબાર્, ઉ.મ.રોડ (બ ેનમનુા). 

૧૭/૦૨/૨૦૧૮ ૨૦૪ & ૧૭૨, વવશાિનર્ર, નવા ભર્ાર પાસે (બે નમનુા). 
૧૯/૦૨/૨૦૧૮ ૧૭૩, વવશાિનર્ર, નવા ભર્ાર રોડ. 
૨૧/૦૨/૨૦૧૮ ૪/૭/૩, ર્ાાંધીનર્ર-માધવબાર્, ઉ.મ.રોડ. 
૨૨/૦૨/૨૦૧૮ સી/૨૪૧-સોમનાથ સોસા., જુના ભર્ાર & ૬-નારાયણનર્ર, શ્રીરામ મારબિ પાસે, ભર્ાર (બ ેનમનુા). 

૨૩/૦૨/૨૦૧૮ એ, સડુા આવાસ, વેિેનર્ાઈન વસનેમા પાસે, ડુમસ રોડ. 
૨૪/૦૨/૨૦૧૮ ૧૪, શ્રીનાથ સોસા.-માધવબાર્, ઉ.મ.રોડ. 

૨૮/૦૨/૨૦૧૮ 
૬૫/એ, વકીિ શેરી, અંબાનર્ર. 
૧૮, ગજુરાત હાઉસીંર્ બોડટ, મર્દલ્િા રોડ. 

સાઉર્ - - 

સાઉર્ ઈસ્ટ 

૦૩/૦૨/૨૦૧૮ ૨૭, ઉષાનર્ર, ભાઠેના. 
૧૨/૦૨/૨૦૧૮ ૯૯, લબિીયાનર્ર, નવાર્ામ. 
૧૬/૦૨/૨૦૧૮ ૩૯-સરુ્રાનર્ર & ૩૨૧-ફુિવાડી, મીઠીખાડી (બે નમનુા). 
૨૨/૦૨/૨૦૧૮ ૫૯, ર્ીતાનર્ર, બી-૧૪, અશ્વવનપાકટ  & ૧૬, ઉવમયાનર્ર, નવાર્ામ. (ત્રણ નમનુા). 

૨૫/૦૨/૨૦૧૮ 
બી-૪૨, રાંર્ અવધતુ સોસા. પરવતર્ામ રોડ.  
૩૭, વ ૃાંદાવન સોસા. પરવતર્ામ રોડ. 

૨૭/૦૨/૨૦૧૮ ૧૮, ર્ાયત્રીનર્ર-૨, નવાર્ામ. 
 


