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ઝોન

અનફીટ સેમ્પિની વવગત
તારીખ
૦૧-૧૧-૨૦૧૪

સોસા., અખાંડઆનાંદ કોિેજ સામેથી સુએઝ સ્રીર્મેન્ર્ પ્િાન્ર્ પાસે. વેડ રોડ (ચાર નમુના).

૨૪૧-C, કહાન ફળીયુ, કતારર્ામ ર્ામતળ.

૦૬-૧૧-૨૦૧૪

૬-રામનર્ર સોસા., ૧૨૧-સાંતજિારામનર્ર સોસા. & એ-૩૦ માંર્િગૃપ સોસા., પાંડોળની સામે-વેડ રોડ (ત્રણ નમુના).

૦૯-૧૧-૨૦૧૪

૩૯-ર્ોપીનાથ રો-હાઉસ & બી/૧૦-બહુચરનર્ર સોસા., હરીઓમ મીિ પાસે-વેડ રોડ (બે નમુના).

૧૧-૧૧-૨૦૧૪

એ-૧૬, ઉદયનર્ર સોસા. વવ.-૨, હરીઓમ વમિ પાસે-વેડ રોડ.
૨૪૬, પાંડોળ ઇન્ડસ્રીયિ વવ.-૨, હરીઓમ વમિ પાસે-વેડ રોડ.
૧૭, દે વીકૃપા સોસા., ફુિપાડા-કતારર્ામ રોડ.
૪૨, દે વીકૃપા સોસા., ફુિપાડા - કતારર્ામ રોડ.

૧૨-૧૧-૨૦૧૪

૪૫, શ્રીરામ કોિોની સોસા., ડર્ોિી ચાર રસ્તા.

૧૩-૧૧-૨૦૧૪

બી/૩/૪, ર્ે નામેન્ર્, કતારર્ામ ઝોન ઓફફસ પાસે-ર્ોતાિાવાડી.

૧૭-૧૧-૨૦૧૪

૧૬૩, નવો મોહલ્િો-૧, મોર્ી વેડ ર્ામ.

૨૬-૧૧-૨૦૧૪

૪, આશાપુરી સોસા., કતારર્ામ પોિીસ સ્ર્ે શન સામેનો રોડ.

૨૮-૧૧-૨૦૧૪

૧૫૧, ૧૬૮ & ૫૦, સાંત જિારામ સોસા., પાંડોળ સામે-વેડ રોડ (ત્રણ નમુના).

૨૯-૧૧-૨૦૧૪

ુ ડેરી રોડ-કતારર્ામ.
૫, અિકાપુરી સોસા., સુમિ

૦૩-૧૧-૨૦૧૪
૦૫-૧૧-૨૦૧૪
૦૬-૧૧-૨૦૧૪
૦૮-૧૧-૨૦૧૪
ઈસ્ટ

૧૧૭-વવશ્રામનર્ર સોસા., ૭૭-વત્રવેણી સોસા., ૧૧૮-વત્રિોકનર્ર સોસા., & ૨૫-િક્ષ્મીનર્ર

૦૪-૧૧-૨૦૧૪

૧૦-૧૧-૨૦૧૪
નોર્થ

સરનામાની વવગત

૧૩-૧૧-૨૦૧૪

૨૯, શીરડીધામ સોસા., િાંબે હનુમાન રોડ.
૪૧, નાંદનપાકટ -૨, એ. કે. રોડ.
બોરીંર્, ભુમીપાકટ સોસા., પુણાર્ામ.
૧૩, રાધાકૃ ષ્ણ સોસા., િાંબે હનુમાન રોડ.
૧૪, ક્ષમા સોસા., એ.કે.રોડ.
એ-૩૫, પર્ે િનર્ર સોસા. એ.કે .રોડ.
૩૫, સાંતોષીનર્ર, વરાછા રોડ.
૫૪, ખોડીયારનર્ર, એ.કે.રોડ.

૧૫-૧૧-૨૦૧૪

ઈબ્રાહીમર્ાઈ(ડ્રાઈવર), ખાન મહોલ્િો, નાના વરાછા.

૧૮-૧૧-૨૦૧૪

બી-૧૮, વત્રકમનર્ર સોસા. વવ.-૨, િાંબે હનુમાન રોડ.

૨૦-૧૧-૨૦૧૪

બી-૧૮, વત્રકમનર્ર સોસા. વવ.-૨,રાધાકૃ ષ્ણ માંફદર, િાંબે હનુમાન રોડ.

૨૫-૧૧-૨૦૧૪
૨૯-૧૧-૨૦૧૪

૨૨૫, વષાટ સોસા. વવ.-૧, કરાં જ.
કલ્પનાબેન, ગુિગુિઝ દરર્ાહ, બાલુ મહારાજનો ર્ે કરો.
૭૨ & ૭૩, હરે કુ ષ્ણ સોસા., નાના વરાછા (બે નમુના).

વેસ્ટ

૦૬-૧૧-૨૦૧૪

એ-૫, ખોડીયારનર્ર સોસા., અડાજણર્ામ.

૦૭-૧૧-૨૦૧૪

૯૧, પારસનર્ર સોસા., અડાજણ ર્ામ.

૧૦-૧૧-૨૦૧૪

૫૮, ર્ોપીનાથ સોસા., મોરાર્ાર્ળ.

૨૭-૧૧-૨૦૧૪

૫૭૨, માહ્યાવાંશી મહોલ્િો, પાિ.

૨૮-૧૧-૨૦૧૪

૬/૬૧, નાના બજાર, રાાંદેર.

૦૮-૧૧-૨૦૧૪

મોબીનર્ાઇ ફુિવાળા, કાદરી માંડળની ર્િી, આંબાવાડી-કાિીપુર.
૭/૭૭૪, બકરા ર્િી, રામપુરા.

૧૦-૧૧-૨૦૧૪

૭/૭૪૨, રોહીત ફળીયુ,ાં રામપુરા.
૫/૮૧૯, ઘીયા શેરી, મહીધરપુરા.
૩/૪૦૮૩, દારીયા શેરી, નવાપુરા.

૧૧-૧૧-૨૦૧૪
સેન્ટ્ર્િ

૧૨/૧૯૦૬, સૈયદવાડા રોડ, સૈયદવાડા.
૧૩-૧૧-૨૦૧૪

સાઉર્ વેસ્ટ

સાઉર્

સાઉર્ ઈસ્ટ

૧૨/૨૦૨૦-સૈયદવાડા રોડ & ૧૨/૧૯૨૫-કાિીબાવા એપા., સૈયદવાડા (બે નમુના).
૩/૩૪૫૭, હનુમાન ર્ે કરો-૧, નવાપુરા.
૧૨/૨૧૯૬, નવી ચાિ, સૈયદવાડા.

૧૪-૧૧-૨૦૧૪

૭/૨૨૬૮, મોર્ી કડીયા શેરી, રામપુરા.

૧૯-૧૧-૨૦૧૪

૫/૧૫૪૭, િીમડા શેરી, હરીપુરા.

૨૪-૧૧-૨૦૧૪

૭/૪૨૦૮, નાનાજીવણની શેરી, બેર્મપુરા.

૨૯-૧૧-૨૦૧૪

૧૨/૮૮૭, ખાર્કીવાડ, રાણીતળાવ.

૧૦-૧૧-૨૦૧૪

૭૪, ર્ાંર્ોત્રી સોસા., ઉમાર્વનની ર્િીમાાં, ર્ર્ાર રોડ.

૧૪-૧૧-૨૦૧૪

૧૦૧, પનાસર્ામ, સીર્ીિાઇર્ પાસે.

૧૫-૧૧-૨૦૧૪

પાકીંર્, રવવજ્યોત એપા., ઘવિર્ીરી એપા., લર્રીવવહાર એપા & સુિષા એપા., ઇન્ડોર સ્ર્ે ડીયમ પાસે (ચાર નમુના).

૧૧-૧૧-૨૦૧૪

૧૫૯, સ્વામી નારાયણ સોસા., બમરોિી રોડ.

૧૨-૧૧-૨૦૧૪

૧, ર્વાનીનર્ર, બમરોિી રોડ.

૧૪-૧૧-૨૦૧૪

૬૯, ન્યુ હરીધામ સોસા., બમરોિી રોડ.

૨૭-૧૧-૨૦૧૪

૭૩ & ૨૯, મહાદે વનર્ર, ઉધના (બે નમુના).

૨૮-૧૧-૨૦૧૪

૨૮, દરબારનર્ર, મર્ોબ.

૩૦-૧૧-૨૦૧૪

૧૨૦, નસરવનજી પાકટ સોસા., ર્ાઠેના.

