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ઝોન 
અનફીટ સેમ્પિની વવગત 

તારીખ સરનામાની વવગત 

નોર્થ 

૦૬-૦૬-૨૦૧૫ ૧૨૨, ભર્વાનનર્ર સોસા., વેડ રોડ - સીંર્ણપોર ચાર રસ્તા. 

૧૨-૦૬-૨૦૧૫ 
ભગનુર્ર સોસા., અમરોિી. 
૭૨ & ૩૭, ભાયચાંદનર્ર સોસા., કતારર્ામ (બે નમનુા). 

૧૩-૦૬-૨૦૧૫ ૧૨૧, મનીષનર્ર સોસા., ડભોિી ચાર રસ્તા. 
૧૬-૦૬-૨૦૧૫ ૩૦-એ, ઉદયનર્ર -ર, હરીઓમ મીિ સામે, વેડ રોડ. 
૧૮-૦૬-૨૦૧૫ ૨, કેશવપાકટ સોસા., પાંડોળની સામે, વેડ રોડ. 
૨૨-૦૬-૨૦૧૫ બી/૧૪૬, સાંત જિારામ સોસા., વેડ રોડ. 
૨૩-૦૬-૨૦૧૫ પાકીંર્, અમીઝરા પેિેસ, રેલ્વે ર્રનાળા પાસે-સમુિુ ડેરી રોડ. 
૨૪-૦૬-૨૦૧૫ એ/બી/૫૫, હરીઓમ સોસા., હરીઓમ વમિ સામે-વેડ રોડ.  
૨૫-૦૬-૨૦૧૫ ૨૬૬, વ  ાંદાવન સોસા., ડભોિી ચાર રસ્તા. 

૨૬-૦૬-૨૦૧૫ 
૨૮ & ૧૪૧-રામજીનર્ર સોસા. & ૧૭૨-સાંતજિારામ સોસા., વેડ રોડ પાંડોળ સામે (ત્રણ નમનુા). 

૭૯, ૮૩ & ૬૩-હરરહરર સોસા. વવ.-૧, કતારર્ામ બાળ આશ્રમ રોડ (ત્રણ નમનુા). 
૨૭-૦૬-૨૦૧૫ ૩૧-નવજીવન સોસા. & ૧૬૮-વ  ન્દાવન સોસા., ડભોિી ચારરસ્તાથી બાપાસીતારામ ચોક રોડ ( બે નમનુા). 

૨૯-૦૬-૨૦૧૫ જાહરે નળ, બહચુરાજી માંરદર & ૧૨૪, રામજીનર્ર સોસા., વેડ રોડ (ત્રણ નમનુા). 

૩૦-૦૬-૨૦૧૫ 
૫, વ  ાંદાવન સોસા., ડભોિી ચાર રસ્તાથી બાપા સીતારામ ચોક રોડ ( બે નમનુા). 
૯૨, ખોડીયારક પા સોસા., કાંતારેશ્વર માંરદર પાસે, કતારર્ામ. 

ઈસ્ટ 

૦૮-૦૬-૨૦૧૫ ૮૦, કોહીનરૂ સોસા., કોહીનરૂ રોડ-વરાછા. 
૧૪-૦૬-૨૦૧૫ ૩૩, પવુનતનર્ર & ૧૮, સાર્ર સોસા. મોર્ા વરાછા. ( બે નમનુા). 

૧૫-૦૬-૨૦૧૫ 
૨૪૧, નેહરૂનર્ર, િાંબે હનમુાન રોડ. 
૧, સ્વાવમનારાયણ વવ-૨, અચટના રોડ.  

૧૭-૦૬-૨૦૧૫ 
૪૧ & ઈ-૨, નારાયણનર્ર, પણુાર્ામ (બે નમનુા). 
ઈ-૨ & ઈ-૧૩, નારાયણનર્ર, પણુાર્ામ (બે નમનુા). 

૨૦-૦૬-૨૦૧૫ 
૫૦, ર્ીતાનર્ર-૧ & ૭૨, ર્ીતાનર્ર-૨, પણુાર્ામ ચોકડી (બે નમનુા). 
૬, દાનર્ીરે્વ સોસા. & બી-૫૧, અયોધ્યાનર્ર સોસા., પણુાર્ામ (બે નમનુા). 

૨૪-૦૬-૨૦૧૫ બી-૪૭, સીતારામ સોસા., પણૂાર્ામ. 
૨૫-૦૬-૨૦૧૫ ૨૮, સયૂટપરુ ઇન્ડસ્રીયિ એસ્રે્ર્, એ.કે.રોડ-વરાછા. 

૨૭-૦૬-૨૦૧૫ 
સરેુશ પરે્િ-બજાર ફળીય,ુ ખુાંર્ાઈમાતાની સામે, નાના વરાછા. 
૨૪, જયરામનર્ર સોસા., એ.કે.રોડ. વરાછા. 



૨૯-૦૬-૨૦૧૫ ૨૨, મનમાંરદર & ૯૦, વવશ્વકમાટ સોસા., પણુાર્ામ (બે નમનુા). (બોરીંર્) 

વેસ્ટ 

૦૬-૦૬-૨૦૧૫ 
૪૫, જિારામ સોસા., અડાજણ રોડ. 
૩૮, રદપમાિા સોસા., રામનર્ર. 

૧૦-૦૬-૨૦૧૫ 
૨૧-હરીઓમ સોસા., પાિ ર્ામ & ૩૮-રદપમાિા સોસા., રામનર્ર & ૨૧-
નારાયણનર્ર સોસા., જહાાંર્ીરપરુા (ત્રણ નમનુા). 

૨૦-૦૬-૨૦૧૫ ૨૪૪, શાંકરનર્ર સોસા., રામનર્ર. 

૨૩-૦૬-૨૦૧૫ 

૩૮, મહાિક્ષ્મી સોસા., પાિનપરુ રોડ. 
૫, સરીતા સોસા., મોરાભાર્ળ. 
એ, SMC ક્વાર્સટ, પાિ. 

૨૪-૦૬-૨૦૧૫ 
૫, સરીતા સોસા., જહાાંર્ીરપરુા રોડ. 
૩૩, આમ્રપાિી રો- હાઉસ, જહાાંર્ીરપરુા રોડ. 

૨૬-૦૬-૨૦૧૫ ૨૫, સર્જન સોસા., પાિ. 

સેન્ટ્ર્િ 

૦૨-૦૬-૨૦૧૫ ૧૨/૨૪૫૮, કુાંભારવાડ, સૈયદવાડા. 
૧૬-૦૬-૨૦૧૫ ૧૨/૨૯૪૩, પારસી શેરી, રાણીતળાવ. 

૧૮-૦૬-૨૦૧૫ 

૧૧/૯૨૭, સોપારી ર્િી, ચોક બજાર. 
૬/૨૧૧૬ & ૬/૨૫૩૧, લિિંબ ુશેરી, મરહધરપરુા (બે નમનુા). 
૬/૨૪૭૨, ખાન સાહબેનો ડેિો, મરહધરપરુા. 

૧૯-૦૬-૨૦૧૫ ૭/૯૨૭, આદમની વાડી, રામપરુા. 

૨૪-૦૬-૨૦૧૫ 
૨/૧૮૩૦, નવીઓિી, સર્રામપરુા.  
૭/૩૧૪૦, શ્રાવક શેરી, સૈયદપરુા. 

૨૫-૦૬-૨૦૧૫ ૭/૨૯૧૦-બી, નાની કડીયા શેરી, સૈયદપરુા. 
૨૬-૦૬-૨૦૧૫ ૨/૧૮૦૯, નવી ઓિી & ૨/૧૨૪૮, ઝાંડા શેરી, સર્રામપરુા (બે નમનુા). 

સાઉર્ 
વેસ્ટ 

૦૩-૦૬-૨૦૧૫ ચાંદનબાળા એપા. અંલબકાવનકેતન રોડ, કવમશ્નર બાંર્િા પાસે. 
૦૬-૦૬-૨૦૧૫ રત્નરાજ એપા., કેનાિ રોડ - વેસ.ુ 
૦૯-૦૬-૨૦૧૫ ૯, શીવમ બાંર્િો, નવા ભર્ાર પાસે. 
૧૧-૦૬-૨૦૧૫ ૧, હરીહરપાકટ , અિથાણ-ભર્ાર રોડ. 
૧૩-૦૬-૨૦૧૫ એ-બી/૭૦-એર્ોપનર્ર & ૪૦-આનાંદ માંર્િ સોસા., ભર્ાર રોડ (બે નમનુા). 
૧૮-૦૬-૨૦૧૫ ૧૦, વૈશાિી બાંર્િો, પનાસર્ામ પાસે. 
૧૯-૦૬-૨૦૧૫ ૬૯, હનમુાન મોહલ્િો, વાાંર્ા. 
૨૫-૦૬-૨૦૧૫ ૬૪૫, ર્ોકુિનર્ર, ભર્ાર. 

સાઉર્ 

૦૧-૦૬-૨૦૧૫ 
૨૬, ૨૦૫ & ૧૯૨, હરીનર્ર-૩, ઉધના (ત્રણ નમનુા). 
૧૨, શીવ ઇન્ડસ્રીયિ, ઉધના. 

૦૨-૦૬-૨૦૧૫ ૧૯૨ & ૩૩૩, હરીનર્ર વવ-૩, ઉધના (બે નમનુા). 

૦૩-૦૬-૨૦૧૫ 
૨૪, પરે્િ કોિોની, ઉધના. 
૨૦, નરુાની પાકટ , ઉન. 

૦૪-૦૬-૨૦૧૫ 
૨૪, પરે્િ કોિોની, ઉધના. 
૧૨૦ & ૧૯૨, હરીનર્ર વવ-૩, ઉધના (બે નમનુા). 

૦૫-૦૬-૨૦૧૫ ૪૪૫ & ૨૦૫, હરીનર્ર વવ-૩, ઉધના (બે નમનુા). 
૦૬-૦૬-૨૦૧૫ ૧૦૩-ઈન્દીરા આવાસ & ૨૭૧-મફતનર્ર, ઉધના (બે નમનુા). 

૦૮-૦૬-૨૦૧૫ 

૧૧૯, એ- ૨૯, ૮૫, ૯૨, બી- ૭,૬૯, ૧૨૨, છત્રપવત વશવાજીનર્ર, બમરોિી રોડ. ૧૬-૧૭, ૨૦, 

૬, ૩૮ & ૪૮, છત્રપવત વશવાજીનર્ર & ૧૨૨, ૧૨૮ ,૧૩૦ ,૧૩૨, રામનર્ર, બમરોિી રોડ 
(સોળ નમનુા). 
૧૦૮,૧૧૧, & ૧૨, છત્રપવત વશવાજીનર્ર, બમરોિી રોડ (ત્રણ નમનુા). 

૦૯-૦૬-૨૦૧૫ 

૮૪,૬૪, ૧૨૮ & ૫૨૯, હરીનર્ર-૩, ઉધના (ચાર નમનુા). 
૨૦૫, હરીનર્ર-૩, ઉધના. 
વસધ્ધીવવનાયક એપા., પરે્િ કોિોની, ઉધના. 

૧૦-૦૬-૨૦૧૫ ૨૪ & પદમાનર્ર એપા.-૧, પરે્િ કોિોની, ઉધના (બે નમનુા). 



 

૧૧-૦૬-૨૦૧૫ 

૧૯૨ & ૨૦૧, હરીનર્ર-૩, ઉધના (બે નમનુા). 
૬૪, હરીનર્ર-૩, ઉધના. 
૧૯૨, ૨૦૧ & ૨૦૫, હરીનર્ર-૩, ઉધના (ત્રણ નમનુા). 

૧૬-૦૬-૨૦૧૫ 
૫૨૯, ૫૩૭, ૨૮૮, ૨૦૧ & ૧૨૮, હરીનર્ર-૩, ઉધના (પાાંચ નમનુા). 
૧૯/૧૫૦, બેઠી કોિોની, ખર્ોદરા. 

૧૯-૦૬-૨૦૧૫ ૯૨, વશવનર્ર સોસા., પાાંડેસરા. 
૨૫-૦૬-૨૦૧૫ ૧, પાણીની ર્ાાંકી, બડુીયા. 

૨૭-૦૬-૨૦૧૫ 
૧૧, ૧૨ & ૨૦, EWS આવાસ, ભેસ્તાન (ત્રણ નમનુા). 
૧૪૦, અમીધારા સોસા., વડોદ. 

૩૦-૦૬-૨૦૧૫ ૪૮, ૫૧ & ૫૨, િક્ષ્મીનારાયણનર્ર, પાાંડેસરા (ત્રણ નમનુા). 

સાઉર્ 
ઈસ્ટ 

૦૨-૦૬-૨૦૧૫ ૨૩૫-એ, પષુ્પાનર્ર, ભાઠેના. 
૦૫-૦૬-૨૦૧૫ ડી-૩૧૨, રે્નામેન્ર્, આંજણા. 
૦૯-૦૬-૨૦૧૫ અંડર ગ્રાઉન્ડ ર્ાાંકી, સ.ુમ.ન. હાઇસ્કુિ નાં.-૫, ઉધનાયાડટ-લિિંબાયત. 
૨૨-૦૬-૨૦૧૫ ડી-૧/૩, રે્નામેન્ર્, આંજણા.  

૨૬-૦૬-૨૦૧૫ 
૬૧, શ્રીરામનર્ર, લિિંબાયત. 
૨૪, રતન ચોક, ઉધનાયાડટ.  

૨૭-૦૬-૨૦૧૫ ૬૫, ઉષાનર્ર સોસા., ભાઠેના. 
૩૦-૦૬-૨૦૧૫ ૧૧૦, અમીધારા સોસા., ડીડોિી. (બોરીંર્) 


