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ઝોન 
અનફીટ સેમ્પિની વવગત 

તારીખ સરનામાની વવગત 

નોર્થ 

૦૨/૧૧/૨૦૧૬ એબી/૫૩, સ્નેહસાર્ર સોસા., કતારર્ામ ધનમોરાથી ચીકુવાડી રોડ. 
૦૩/૧૧/૨૦૧૬ એ/૭-િક્ષ્મીનર્ર સોસા. & ૩૦-અલ્પાનર્ર સોસા., કતારર્ામ ધનમોરાથી કાંતારેશ્વર માંદદર (બે નમનુા). 

૦૭/૧૧/૨૦૧૬ ૮૪, ખોદડયારકૃપા સોસા., કાંતારેશ્વર માંદદર રોડ. 
૧૪/૧૧/૨૦૧૬ ૫૩, અજીરીયાવાડી & એચ-૧, ઈશ્વરનર્ર, ઝોન ઓદિસ રોડ - ર્ોતાિાવાડી (બ ેનમનુા). 

૧૫/૧૧/૨૦૧૬ ૩૮-પાંચવર્ી સોસા. & ૬૧-ઓમકાર સોસા., સીંર્ણપોર રોડ (બે નમનુા). 
૧૭/૧૧/૨૦૧૬ બી/૬૫,જેરામમોરારની વાડી, પારસ પોિીસચોકી થી કતારર્ામ બાળ આશ્રમ રોડ. 
૨૧/૧૧/૨૦૧૬ ૧૭, હળપતીવાસ, કતારર્ામ દરવાજાથી પારસ બાળ આશ્રમ રોડ. 
૨૨/૧૧/૨૦૧૬ ૧૨, કાંતારેશ્વર સોસા., કતારર્ામ બાળ આશ્રમ રોડ. 
૩૦/૧૧/૨૦૧૬ ૮૦, પ્રાણનાથ સોસા., પ્રાણનાથ હોસ્સ્પર્િ પાસે. 

ઈસ્ટ 

૦૨/૧૧/૨૦૧૬ એ/૩૩-વત્રકમનર્ર & ૪૩-વવક્રમનર્ર, િાંબે હનમુાન રોડ (બે નમનુા). 
૧૨/૧૧/૨૦૧૬ ૩૭, સ્વેતા સોસા. એ. કે. રોડ. 

૧૪/૧૧/૨૦૧૬ 
૪૦, વસીમ યસુિુ ખાન, ખારવાની ચાિ. િાંબે હનમુાન રોડ. 
જુબેરભાઈ ફુર્વાિ, ખારવાની ચાિ. િાંબે હનમુાન રોડ. 

૧૬/૧૧/૨૦૧૬ ૧૭, રામનાથ મહોલ્િો, એ.કે.રોડ & ૫૭, સત્તાધાર કૃપાસોસા. & ૩૯, રૂપાિી સોસા. - ૧, હીરાબાર્ રોડ (ત્રણ નમનુા). 

૧૭/૧૧/૨૦૧૬ ૨૪, રાધાકૃષ્ણ સોસા., માતાવાડી રોડ. 

૧૮/૧૧/૨૦૧૬ 
૨૫, રામદેવનર્ર, એ.કે.રોડ & બી/૧૪, સાંતિાિ સોસા.હીરાબાર્ રોડ (બે નમનુા). 
૨૪, જયભવાની સોસા., વરાછા રોડ. 

૧૯/૧૧/૨૦૧૬ 
૧૨, સવુવધા સોસા. બોમ્બે માકેર્ રોડ. 
૭૯, કમિપાકટ સોસા. કરાંજ.  



ઈસ્ટ 

૧૯/૧૧/૨૦૧૬ ૩૪, અવશ્વન સોસા.વવ-૩, ખોડીયારનર્ર રોડ.  
૨૨/૧૧/૨૦૧૬ ૧, એકતાનર્ર, એ.કે.રોડ. 

૨૭/૧૧/૨૦૧૬ 
બી -૧૪, સૌરાષ્ર કોિોની, િાંબ ેહનમુાન રોડ. 
૨૨, તાપીબાર્ સોસા. વરાછા રોડ. 

૨૯/૧૧/૨૦૧૬ િાઇન ફ્િસીંર્, ર્ીપી - ૨૦, ગરુૂકૃપા સોસા., પણુા (ત્રણ નમનુા). 

વેસ્ટ 

૦૨/૧૧/૨૦૧૬ એ-૧૯, મહાવીર રો-હાઉસ, હનીપાકટ રોડ. 

૦૪/૧૧/૨૦૧૬ 
૨૩-સીતારામનર્ર & ૧૨-પ્રથમ રો હાઉસ, હનીપાકટ રોડ (બે નમનુા). 
એ-૧૯, મહાવીર રો હાઉસ, અડાજણ. 

૦૮/૧૧/૨૦૧૬ ૨૦૫, હીદાયતનર્ર સોસા., પાિનપરુ રોડ. 
૧૩/૧૧/૨૦૧૬ ૯, મૈત્રી સોસા., અડાજણ. 

૧૫/૧૧/૨૦૧૬ 
૧ & ૧૧, સાાંઇધામ રો-હાઉસ, અડાજણ (બે નમનુા). 
૫૨, ખોડીયારનર્ર સોસા. રાાંદેર રોડ. 

૧૬/૧૧/૨૦૧૬ ૫૨, ખોડીયારનર્ર સોસા. રાાંદેર રોડ. 
૧૭/૧૧/૨૦૧૬ ૧૩, અનરુાર્ સોસા., અડાજણ રોડ. & ૫૨, ખોડીયારનર્ર સોસા., રાાંદેર રોડ (બ ેનમનુા). 

૨૨/૧૧/૨૦૧૬ 
૧૧, પજુન રો-હાઉસ, પાિનપરુ જકાતનાકા રોડ. 
પાદકિંર્, ધમટરાજ એપા., પાિનપરુ પાર્ીયા રોડ. 

૨૪/૧૧/૨૦૧૬ 
૧૪૨, દદપાાંજિી સોસા., પાિનપરુ રોડ. 
૩૩, ખોદડયારનર્ર સોસા., રાાંદેર. 

૨૯/૧૧/૨૦૧૬ 

૫૪૩, માયાવાંશી મોહલ્િો, અડાજણ રોડ. 
૨૯, રામદેવપીર સોસા., પાિનપરુ રોડ. 
૨૦/૨/૬, કબતુરખાના & ૩૦૭૨, શાહભાર્ળ સ્રીર્, રાાંદેર (બે નમનુા). 

સેન્ટ્ર્િ 

૧૪/૧૧/૨૦૧૬ 
૪/૨૩૪૮, દોરીયાવાડ, સિાબતપરુા. 
૭/૧૦૨૪, આદમાનીવાડી, સૈયદપરુા. 

૧૫/૧૧/૨૦૧૬ ૯/૧૫૭, ખાાંડવાળાની શેરી, વાડીિળીયા. 
૧૬/૧૧/૨૦૧૬ ૩/૪૧૭૪-બી-૨, બુાંદેિાવાડ & ૩/૪૧૩૧, દાળીયા શેરી, નવાપરુા (બે નમનુા). 
૧૯/૧૧/૨૦૧૬ રૂમ-૯, પે્રણા સોસા. રામપરુા.  
૨૧/૧૧/૨૦૧૬ ૭/૨૭૮૫, િેખડીયા શેરી, સૈયદપરુા. 
૩૦/૧૧/૨૦૧૬ ૧૨/૧૭૮૩ & ૧૨/૧૭૧૦, વકીિ સ્રીર્, શાહપોર (બે નમનુા). 

સાઉર્ વેસ્ટ 

૧૩/૧૧/૨૦૧૬ વાળીનાથ સોસા. પાસેથી, અંબાનર્ર. 
૧૫/૧૧/૨૦૧૬ ૩૫, ર્ાંજાનાંદ શેરી, અંબાનર્ર રોડ. 
૧૬/૧૧/૨૦૧૬ ૨૧, મૈત્રી બાંગ્િોઝ, D. R. B. કોિેજ પાસે. 
૧૮/૧૧/૨૦૧૬ SMC કવમશ્નર બાંર્િો, પારિે પોઇન્ર્. 

૧૯/૧૧/૨૦૧૬ 

૫૫, શ્રીરામ શેરી, અંબાનર્ર રોડ. 
સુાંદરભાઇ પરે્િ, નવો મહોલ્િો, પીપિોદ ર્ામ. 
એ-૭, રત્ન સાર્ર સોસા., ભારતી મૈયા સ્કુિ પાસે, વેસ.ુ 

૨૧/૧૧/૨૦૧૬ ૩૬ & ૩૫, સડુા આવાસ, ભારતી મૈયા સ્કુિ પાસે, વેસ ુ(બે નમનુા). 
૨૩/૧૧/૨૦૧૬ SMC કવમશ્નર બાંર્િો, પારિે પોઇન્ર્. 



 

સાઉર્ વેસ્ટ 
૨૮/૧૧/૨૦૧૬ એમ-૬, પાંચવર્ી સોસા., સરર્મ શોપીંર્ની સામે-પારિે પોઈન્ર્. 
૩૦/૧૧/૨૦૧૬ પાદકિંર્, સીર્ીિાઇર્ એપા., સીર્ીિાઇર્. 

સાઉર્ 

૨૧/૧૧/૨૦૧૬ એન-એિ-૬૭, વતરૂપવત નર્ર & ૩૩, ૬૦, વનશાાંતપાકટ , ઉન (ત્રણ નમનુા).  

૨૩/૧૧/૨૦૧૬ 
૩૬, ગિુનાઝનર્ર, ઊન. 
૮૧, સિીમનર્ર, ઊન. 

૨૮/૧૧/૨૦૧૬ 
૩૩૭ & ૨૪૭, ર્ીતાનર્ર વવ-૩, ન્ય ુબમરોિી રોડ. (બે નમનુા). 
૧૫૯ & ૭૯, રવવનર્ર, ન્ય ુબમરોિી રોડ. (બે નમનુા). 

સાઉર્ ઈસ્ટ 

૦૨/૧૧/૨૦૧૬ 
ડી/૧/૧૩, રે્નામેન્ર્, આંજણા. 
૬૯, વશવહીરાનર્ર, નવાર્ામ. 

૦૪/૧૧/૨૦૧૬ ૨૨, ડી. કે. નર્ર, ર્ોડાદરા. 

૧૩/૧૧/૨૦૧૬ 

૪, અમીધારાનર્ર, ડીંડોિી. 
૬, શ્રીનાથનર્ર & ૧૫, જીજ્ઞાનર્ર, નવાર્ામ (બે નમનુા). 
૫, ર્ોવધટનનર્ર, નવાર્ામ. 

૧૬/૧૧/૨૦૧૬ ડી/૩/૭, રે્નામેન્ર્, આંજણા. 

૧૭/૧૧/૨૦૧૬ 
૧૩૭ & ૧૫૮, અમન સોસા.-૧, ભાઠેના (બે નમનુા). 
૧૭૭, પષુ્પાનર્ર, ભાઠેના. 

૨૩/૧૧/૨૦૧૬ 
૨૩, દેસાઈ ઈચ્છાબા સોસા. ઉધનાયાડટ. 
૯૫, અમન સોસા.-૧, ભાઠેના. 

૨૬/૧૧/૨૦૧૬ 
૩૨૫, નવાનર્ર, ઉધનાયાડટ. 
૭૮, ૮૭ & ૧૮, નવાનર્ર, ઉધનાયાડટ (ત્રણ નમનુા). 


