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ઝોન 
અનફીટ સેમ્પિની પ્રવગત 

તારીખ સરનામાની પ્રવગત 

નોર્થ 

૦૨-૦૪-૨૦૧૭ 
૩૮, સત્યસાાંઇ સોસા., કતારર્ામ, કાંતારેશ્વર માંદદર પાછળ રોડ. 
૪૨, ર્ોપીનાથ નર્ર, વેડ રોડ.  

૦૫-૦૪-૨૦૧૭ 

૧૦૦, કાંતેશ્વર સોસા., િિીતા ચોકડી. & ૧૦,બળવાંતનર્ર સોસા., કતારર્ામ સીંર્ણપોર રોડ. (બે નમનુા).  

એ-૧૦૬ & ૭, ઉદયનર્ર -૧, પારસ માકેર્ રોડ. (બે નમનુા). 
એ-૧૦૬, ૭ & ૨૨, ઉદયનર્ર -૧, પારસ માકેર્ રોડ. (ત્રણ નમનુા). 

૧૧-૦૪-૨૦૧૭ ૮૯, જે. કે. પી નર્ર, કતારર્ામ સીંર્ણપોર રોડ. 

૧૨-૦૪-૨૦૧૭ 
૪૩, સત્યસાાંઇ સોસા., કતારર્ામ, કાંતારેશ્વર માંદદર પાસે.  
૩૨, ૪૩, હરી હરી સોસા. - ૧ & એ-૪, ર્ાયત્રી પદરવાર સોસા. - ૨, બાિાશ્રમ રોડ કતારર્ામ (3 નમનુા).  

૧૪-૦૪-૨૦૧૭ 
પાદકિર્, રત્નમાિા એપાર્ટ - એ & વોચમેન, િક્ષ્મી સોસા., ર્જેરા સકટિ થી વહીવર્ીભવન રોડ.  (બે નમનુા).  

૪૩, સત્યસાાંઇ સોસા., કાંતારેશ્વર મહાદેવ માંદદર પાસે, કતારર્ામ (બે નમનુા).  
૧૫-૦૪-૨૦૧૭ ૩૨, ૮૦ & ૫૫, હરી હરી સોસા. - ૧, બાળાશ્રમ રોડ, કતારર્ામ. (ત્રણ નમનુા).  
૧૬-૦૪-૨૦૧૭ બી-૧૦, બહુચરનર્ર સોસા. & ૩૫, વવજયનર્ર સોસા.-૨, હરીઓમ મીિ સામે, વડે રોડ. (બ ેનમનુા). 

૧૭-૦૪-૨૦૧૭ ૧૨૨, પ્રભનુર્ર સોસા. વવ-૨, વેડ દરવાજા, હનમુાન માંદદર સામે.  
૧૯-૦૪-૨૦૧૭ એ-૯૧, માધવપાકટ સોસા., રાજદીપ સોસા. સામે, વેડ રોડ. 
૨૦-૦૪-૨૦૧૭ ૧૨૦, ૧૦૪, એ-૧૧૯ & બી-૧૦૫, પ્રભનુર્ર સોસા.-૧, વેડ રોડ (ચાર નમનુા). 

૨૧-૦૪-૨૦૧૭ 
૯૧, ૪૪ & ૨૮, માધવપાકટ સોસા. વવ.-એ, વસિંર્ણપોર ચાર રસ્તા (ત્રણ નમનુા). 
૧૩૩, વવજયનર્ર સોસા. વવ. - ૨,પ્રાણનાથ હોસ્સ્પર્િ પાછળ, વેડ રોડ. 

૨૩-૦૪-૨૦૧૭ એ-૩૪, રમણનર્ર સોસ. કતારર્ામ સીંર્ણપોર રોડ.  

૨૫-૦૪-૨૦૧૭ 
૪૧,૩૮,૪૩,૪૩,૪૩,૩૮, સત્યસાાંઇ સોસા., કાંતારેશ્વર મહાદેવ માંદદર પાસ,ે કતારર્ામ ( છ નમનુા).  

૪૧, સત્યસાાંઇ સોસા., કાંતારેશ્વર મહાદેવ માંદદર પાસે, કતારર્ામ. 

૨૬-૦૪-૨૦૧૭ 
એ-૧૦૬, ૭, ૧ & ૭૨, ઉદયનર્ર સોસા.-૧,શાકમાકેર્ પાસે, કતારર્ામ ( ચાર નમનુા). 
એ-૯૮ & ૯૯, ઉદયનર્ર સોસા.-૧,શાકમાકેર્ પાસે, કતારર્ામ ( બે નમનુા).  

૨૮-૦૪-૨૦૧૭ 
૨૨, કૃષ્ણનર્ર સોસા., બાપાસીતારામ ચોક. 
૪૩, સત્યસાાંઇ સોસા., કાંતારેશ્વર મહાદેવ માંદદર પાછળ, કતારર્ામ. 

 



ઈસ્ટ 

૦૨-૦૪-૨૦૧૭ ૧૪૬, રાણાપાંચની ચાિ, એ.કે.રોડ & ૪૩, કસ્તરુબા સોસા., વરાછા રોડ (બે નમનુા).  
૦૩-૦૪-૨૦૧૭ ૧૬, વસધ્ધાથટનર્ર, સીમાડા. 
૦૪-૦૪-૨૦૧૭ ૬૬, માંર્િદીપ સોસા., રચના સોસા., કાપોદ્રા. 
૦૫-૦૪-૨૦૧૭ ૧૪૭, િક્ષ્મીનર્ર સોસા. કરાંજ.  
૦૬-૦૪-૨૦૧૭ ૧૩૫, રામનાથ મહોલ્િો, એ. કે. રોડ. 

૦૭-૦૪-૨૦૧૭ 
માંજુબેન, ઉઘરસ ભૈયાની વાડી, િાંબે હનમુાન રોડ. 
૫, સથુાર મોહલ્િો, એ.કે .રોડ & ૨૯, વનત્જાનાંદ સોસા., વરાછા રોડ (બે નમનુા).  

૦૮-૦૪-૨૦૧૭ વશવાની દકરાણા સ્ર્ોર પાસે, તાસની વાડી, એ. કે. રોડ. 

૦૯-૦૪-૨૦૧૭ 
૩૭, ૨૮, મણીનર્ર સોસા. & એ/૨૦, બી/૨, રામબાર્ સોસા., એ. કે. રોડ. (ચાર નમનુા).  
એ/૨૧, મણીનર્ર સોસા., એ. કે. રોડ.  

૧૧-૦૪-૨૦૧૭ એ/૨૧, મણીનર્ર સોસા., એ. કે. રોડ.  
૧૨-૦૪-૨૦૧૭ ૨૫, શભુિક્ષ્મી સોસા., નાના વરાછા. 
૧૫-૦૪-૨૦૧૭ ૧૯, રામબાર્ સોસા. એ. કે. રોડ.  
૧૯-૦૪-૨૦૧૭ ૨, ગ્રીનપાકટ સોસા., વરાછા રોડ. 
૨૧-૦૪-૨૦૧૭ એમ-૭૭, જાડાબાવાનો રે્કરો, એ.કે.રોડ.  
૨૨-૦૪-૨૦૧૭ ૬ & ૧૦, તાપીબાર્ સોસા. વરાછા મેઈન રોડ. (બે નમનુા). 
૨૬-૦૪-૨૦૧૭ ૧૦, તાપીબાર્ સોસા. વરાછા રોડ. 
૨૮-૦૪-૨૦૧૭ ૧૯ & પી.પી.સવાણી સ્કુિ સામે, ખોડીયારનર્ર, વરાછા રોડ (બે નમનુા). 

વેસ્ટ 

૦૧-૦૪-૨૦૧૭ ૩૧૨, કૃષ્ણકુાંજ સોસા., પાિનપરુ. 
૦૨-૦૪-૨૦૧૭ ૭૦, આનાંદમાંર્ળ સોસા., જહાાંર્ીરપરુા. 
૦૩-૦૪-૨૦૧૭ અજયભાઇ વસાવા, ર્ોરાર્ પારા પાસે, રાાંદેર. 
૦૪-૦૪-૨૦૧૭ ૩૧૨, કૃષ્ણકુાંજ સોસા., પાિનપરુ. 
૦૫-૦૪-૨૦૧૭  ૧૧, સાાંઇધામ સોસા., અડાજણ રોડ.  

૦૬-૦૪-૨૦૧૭ 
એ-૨૦, માનસરોવર સોસા. વવ.-એ, અડાજણ. 
૨૮, વશલ્પી સોસા., તાડવાડી રોડ. 

૦૭-૦૪-૨૦૧૭ ૬, પે્રરણા સોસા., તાડવાડી રોડ. 
૦૮-૦૪-૨૦૧૭ ૨૮, સરુભી રો હાઉસ, અડાજણ. 
૧૦-૦૪-૨૦૧૭ અજયભાઇ વસાવા, પાળા પાસે, ર્ોરાર્. 
૧૧-૦૪-૨૦૧૭ ૨૬, પે્રરણા સોસા., & ૩૫, વશલ્પી સોસા. પાિનપરુ રોડ. (બે નમનુા). 
૧૨-૦૪-૨૦૧૭ પાદકિર્, દિસ હાઈટ્સ, આર. ર્ી. ઓ રોડ,પાિ.  

૧૩-૦૪-૨૦૧૭ 

૫, શાાંવતવન ર્ાઉનશીપ, અડાજણ રોડ. 
બી-૪૫, આનાંદ રો-હાઉસ, અડાજણ રોડ. 
૬૯, આનાંદનર્ર સોસા. & ૧૭૪, દેવઆવશષ સોસા., રામનર્ર. (બે નમનુા). 

૧૪-૦૪-૨૦૧૭ 
73, શાાંવતવન સોસા., રે્િ ર્ાવર ની ર્િી. 
૫, શાાંવતવન ર્ાઉનશીપ, અડાજણ. 

૧૮-૦૪-૨૦૧૭ ૩૩-૩૪, ર્ાયત્રીનર્ર સોસા., અડાજણ. 
૧૯-૦૪-૨૦૧૭ એ-૨, વશવમ રો હાઉસ, પાિનપરુ. 
૨૦-૦૪-૨૦૧૭ એફ, સયૂટમ સ્કાય રેસીડેન્સી, પાિનપરુ રોડ. 

૨૧-૦૪-૨૦૧૭ 
૧૮૩, ૧૭૨ દેવઆવશષ સોસા., &  ૫૮૩, રામનર્ર કોિોની, મોરાભાર્ળ (ત્રણ નમનુા). 
૧૦-૧૧-૧૨,  ઉમીયા આવશષ સોસા. મોરાભાર્ળ. 

૨૩-૦૪-૨૦૧૭ ૩૯, વશલ્પી સોસા. પાિનપરુ પાર્ીયા.  
૨૪-૦૪-૨૦૧૭ સી, સેઈન્ર્ પાકટ એપા., અડાજણ. 

૨૫-૦૪-૨૦૧૭ 
ઈ, સેઈન્ર્ પાકટ એપા., અડાજણ. 
૫૬, આનાંદનર્ર સોસા., મોરાભાર્ળ. 

૨૬-૦૪-૨૦૧૭ ડી, સેઈન્ર્ પાકટ એપા., અડાજણ. 



વેસ્ટ 
૨૭-૦૪-૨૦૧૭ ૪-અંકુર સોસા. & ૧૦-રવવન્દ્રપાકટ સોસા., અડાજણ (બે નમનુા). 
૨૯-૦૪-૨૦૧૭ ૧૭, ગિુઝાર રો-હાઉસ, રાાંદેર રોડ. 

સેન્ટ્ર્િ 

૦૨-૦૪-૨૦૧૭ ૧૨/૪૪ & ૧૨/૩૧૩, રાંર્રેજની ર્િી, રાણી તળાવ (બે નમનુા).  
૧૧-૦૪-૨૦૧૭ ૧૧/૧૬૭૨, વવઠ્ઠિવાડી & ર્ૌતમ એન્ર્ર પ્રાઇઝ, નવિશાહનો કોઠો, ચૌર્ા બજાર, નાણાવર્. (બ ેનમનુા).  

૧૪-૦૪-૨૦૧૭ ૬/૬૩૬, કરવા રોડ, નવાપરુા.  
૧૬-૦૪-૨૦૧૭ ૮/૧૨૪૯, વ્હોરવાડ, ર્ોપીપરુા. 
૧૮-૦૪-૨૦૧૭ ૧૨/૧૯૩૧ & ૧૨/૧૯૨ & ૧૨/૧૯૩૬, સૈયદવાડા મેઈન રોડ. સૈયદવાડા. (ત્રણ નમનુા). 

૨૦-૦૪-૨૦૧૭ 
૧૪, મદારીવાડ, ધાસ્તીપરુા. 
૭/૧૪૭૬-મદારીવાડ & ચાિ-હરીજનવાસ, ધાસ્તીપરુા (બે નમનુા). 

૨૬-૦૪-૨૦૧૭ ૧/૧૦૨૩, ૨૪, ચોકી શેરી, નાનપરુા.  

સાઉર્ વેસ્ટ 

૦૧-૦૪-૨૦૧૭ મહશે્વરી સ્ર્ોર પાસે, રૂપાિી નહરે નજીક-ઉમરાવનર્ર. 

૦૩-૦૪-૨૦૧૭ 
૨૪૮ & ૨૨૩, કેનાિ રોડ, પનાસર્ામ (બે નમનુા). 
પરીમિ પેિેસ, ઉમરાવનર્ર રોડ. 

૦૬-૦૪-૨૦૧૭ 
પાદકિંર્, સીર્ીિાઈર્ એપા.,  શ્રીવાર્ીકા એપા. & હરેીરે્જ એપા.-બી, સીર્ીિાઈર્ (ત્રણ નમનુા). 

૪૨, શ્રીદશટન સોસા., જમનાર્ર રોડ. 
૦૮-૦૪-૨૦૧૭ ૧૨/૭/૮, મહાવીરનર્ર એપા.., ર્ાયત્રી માંદદર પાસે. 
૧૨-૦૪-૨૦૧૭ ઈન્દ્રાજીત એપા. & ૪૧/એ, એર્ોપ નર્ર, એિ. બી. પાસે, ભર્ાર રોડ. (બે નમનુા). 
૧૩-૦૪-૨૦૧૭ ૩૪, સભુાષનર્ર, જમનાનર્ર રોડ. 

૧૭-૦૪-૨૦૧૭ 
સી-૧૪, ર્ોકુિ રો હાઉસ, પારિે પોઈન્ર્. 
૧૭, ઉત્તર ગજુરાત સોસા., પારિે પોઈન્ર્. 

૧૮-૦૪-૨૦૧૭ 

સી-૧૪, ર્ોકુિ રો હાઉસ, પારિે પોઈન્ર્. 
૧૦, ૫ & ૨૩, સાાંઈ આવશષ સોસા. વવ.-૨, ચાાંદની ચોક નજીક, પીપિોદ (ત્રણ નમનુા). 
નેસ્ર્ હાઉસ, DRB કોિેજ સામે, ન્ય ુસીર્ીિાઈર્. 

૧૯-૦૪-૨૦૧૭ એ-૩૩, આદશટ પછાત વર્ટ, આદશટ સોસા. પાસે. 
૨૫-૦૪-૨૦૧૭ રૂતમ એપા., DRB કોિેજ પાસે, ન્ય ુસીર્ીિાઈર્. 
૨૬-૦૪-૨૦૧૭ એર્ોપનર્ર, ભર્ાર રોડ. 

૨૯-૦૪-૨૦૧૭ 
૮૨, વસધ્ધી શેરી, ઉમરાવનર્ર, ભર્ાર રોડ. 
૯, રાધાનર્ર, પ્રકાશ સોસા., અઠવા ઝોન પાસે. 

સાઉર્ 

૦૬-૦૪-૨૦૧૭ 
૯૨, શાાંવતનર્ર સોસા., ઉધનાર્ામ. 
૮૮, શાાંવતનર્ર સોસા., ઉધનાર્ામ. 

૧૨-૦૪-૨૦૧૭ ૪૭૬, સ્વતાંત્ર સેનાની નર્ર, પાાંડેસરા.  
૧૫-૦૪-૨૦૧૭ ૧૯ & ૧૬, શાહીિનર્ર, ઉન. (બે નમનુા). 
૧૬-૦૪-૨૦૧૭ ૧૯/૩૪૦, શાસ્ત્રીનર્ર, ખર્ોદરા.   
૧૯-૦૪-૨૦૧૭ ૧૦૫ & ૯૮, કમટયોર્ી વવ-૨, બમરોિી રોડ. (બે નમનુા). 
૨૧-૦૪-૨૦૧૭ સ્વસ્સ્તક માબટિ સામે, પાંછીનર્ર, બમરોિી રોડ. 
૨૨-૦૪-૨૦૧૭ બી-૧૮૬, હરીધામ સોસા., ઉધના. 
૨૪-૦૪-૨૦૧૭ ૨૪૭ & ૨૭૮, સાાંઈ સમટપણ સોસા., ઉધના (બે નમનુા). 

સાઉર્ ઈસ્ટ 

૦૯-૦૪-૨૦૧૭ ડી/૮/૧૫, રે્નામેન્ર્, ડુાંભાિ.  
૧૨-૦૪-૨૦૧૭ ૨૬ & ૩, ભરવાડ ફળીય,ુ ઉધનાયાડટ. (બે નમનુા).  
૨૭-૦૪-૨૦૧૭ ૧૧૯, શ્રીનાથ સોસા.-૨, નીિર્ીરી રોડ. 

૨૯-૦૪-૨૦૧૭ 
૪૮, સાંજયનર્ર સવે નાં. ૧/૨, નીિર્ીરી રોડ. 
૨૮૯ & ૧૨૮, આસપાસ નર્ર, નીિર્ીરી રોડ. (બે નમનુા). 

૩૦-૦૪-૨૦૧૭ ડી/૮/૧૫, રે્નામેન્ર્, ડુાંભાિ.  
 


