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ઝોન

અનફીટ સેમ્પિની વવગત
તારીખ
૦૧/૧૧/૨૦૧૩
૧૮/૧૧/૨૦૧૩
૨૩/૧૧/૨૦૧૩

સરનામાની વવગત
પાકીંર્, વશવધારા એપા., કતારર્ામ.
બી-૬૩, હરી દશટન સોસા., કતારર્ામ કાંતારે શ્વર માંદદરથી રાશી ચક્ર રોડ.
એ-૫૧, ભુિાર્ાઈ દે સાઈ પાકટ સોસા., કતારર્ામ કાંતારે શ્વર માંદદરથી રાશી ચક્ર રોડ.
૧૬૫, હરે કૃષ્ણ સોસા., હરીઓમ મીિ સામેનો રોડ - વેડ રોડ.
૯૫, સહજાનાંદ સોસા., હરીઓમ મીિ સામેનો રોડ - વેડ રોડ.
૫૭, ૨૧, ૪૮ & ૩, સાંતોષીકૃપા સોસા., મર્નનર્ર સોસા. વવ.-૨ પાછળ - વેડરોડ સીંર્ણપોર ચાર

નોર્થ
૨૭/૧૧/૨૦૧૩

રસ્તા (ચાર નમુના).
૯ & ૧૧૯, સાંતોષીકૃપા સોસા., મર્નનર્ર સોસા. વવ.-૨ પાછળ - વેડરોડ સીંર્ણપોર ચાર રસ્તા
(બે નમુના).

૨૮/૧૧/૨૦૧૩

૨૪૪, હરે કૃષ્ણ સોસા., હરીઓમ મીિ સામે, વેડ રોડ.

૨૯/૧૧/૨૦૧૩

એ-૨૫, ધ ૃવતારક સોસા., હરીઓમ મીિ સામે - વેડ રોડ.

૩૦/૧૧/૨૦૧૩

૩, સહયોર્ કોમ્પિેક્ષ & જી-૧, સાાંઈ દશટન કોમ્પિેક્ષ, વેડ રોડ (બે નમુના).

ઈસ્ટ

૧૨/૧૧/૨૦૧૩

૨૧/૪૩૮, ગુ.હા.બોડટ , િાંબે હનુમાન રોડ.

૧૫/૧૧/૨૦૧૩

૨ & ૭, અંલબકાવનવાસ, વસાંત ર્ીખાનીવાડી (બોરીંર્) (૨ નમુના).

૨૧/૧૧/૨૦૧૩

૨૫, શુર્ િક્ષ્મી સોસા. નાના વરાછા.

૨૨/૧૧/૨૦૧૩

વેસ્ટ

૫૫, અંલબકા વવજય સોસા., નાના વરાછા.
૨૧/૪૩૮, ગુ.હા.બોડટ , િાંબે હનુમાન રોડ.

૦૮/૧૧/૨૦૧૩

૨/૨૮૦, ખાડી ફળીયા, રાાંદેર.

૧૧/૧૧/૨૦૧૩

૧૫/૪/૬, ખાડી ફળીયા, રાાંદેર.

૨૮/૧૧/૨૦૧૩

૮૫, મહાદે વ કોિોની, અડાજણ.
૧૨/૧૭૪૮, મથીયા ફિીયુ,ાં શાહપોર.

૦૨/૧૧/૨૦૧૩

૭/૨૬૨૭, વાયદા શેરી, સૈયદપુરા.
૭/૨૮૧૫, મોર્ી કડીયા શેરી, સૈયદપુરા.

સેન્ટ્ર્િ

૧૫/૧૧/૨૦૧૩

૭/૧૧૧૪, ટુાંકીપુરા, રામપુરા.

૧૮/૧૧/૨૦૧૩

૭/૨૬૨૭, વાયદા શેરી, સૈયદપુરા.

૨૪/૧૧/૨૦૧૩

૩/૪૧૩૧, દારીયા શેરી, નવાપુરા.

૨૫/૧૧/૨૦૧૩

૧૧/૪૯૫, નર્ર શેઠની પોળ, ચોક.
૧૧/૪૯૭ & ૧૧/૫૯૫, નર્રશેઠની પોળ, નાણાવર્ (બે નમુના).

૨૯/૧૧/૨૦૧૩

૧૧/૧૨૩૧, ધરમનો કાાંર્ો, નાણાવર્.
૬/૧૦૫૫, ર્ોળ શેરી, મહીધરપુરા.

૧૮/૧૧/૨૦૧૩
૨૫/૧૧/૨૦૧૩
સાઉર્ વેસ્ટ

૨૮/૧૧/૨૦૧૩
૨૯/૧૧/૨૦૧૩

સાઉર્

સાઉર્ ઈસ્ટ

એ-૫, ર્ોપાિ પાકટ , કેનાિ રોડ.
૪૧, સાંતતુકારામ સોસા. વવ.-૩, જમનાનર્ર રોડ.
૪૧, સાંકલ્પ સોસા., જમનાનર્ર રોડ.
૨૪, સાંતતુકારામ સોસા. વવ.-૩, જમનાનર્ર રોડ.
૬૮, એર્ોપનર્ર, ર્ર્ાર રોડ.
શક્તતનર્ર-ઉમરાવનર્ર, ર્ર્ાર રોડ.

૧૯/૧૧/૨૦૧૩

૨૫, ર્ીતાનર્ર-૧, પાાંડેસરા.

૨૨/૧૧/૨૦૧૩

૭૧, રામનર્ર, બમરોિી રોડ.

૨૪/૧૧/૨૦૧૩

૩૨, જાર્નાથ સોસા., ખર્ોદરા.

૨૯/૧૧/૨૦૧૩

૧૭૧, સ્વામીનારાયણનર્ર, બમરોિી રોડ.

૧૬/૧૧/૨૦૧૩

૧૧૮, વવરદશટન સોસા., પરવત.

૨૨/૧૧/૨૦૧૩

૪૨, સમ્રાર્ ર્ાઉનશીપ, ડુ ર્
ાં ાિ.

૨૫/૧૧/૨૦૧૩

ડી-૩/૧૪, ર્ે નામેન્ર્, આંજણા.

