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ઝોન 
અનફીટ સેમ્પિની વવગત 

તારીખ સરનામાની વવગત 

નોર્થ 

૦૩/૧૨/૨૦૨૨ 

૪૦૩ & ૩૬૧, નવી વસાહત, વસિંર્ણપોરર્ામ (બે નમનુા). 

એ-૩૮/સી, સ્નેહસાર્ર સોસા. ધનમોરા ચાર રસ્તા, કતારર્ામ.  
સી-૪૧, સી-૪૨, ડી-૪૦ & ડી-૩૪, વનિકાંઠ સોસા. સમુિુ ડેરી રોડ. (ચાર નમનુા). 

૦૫/૧૨/૨૦૨૨ 

૩૫૦ & ૩૨૮, િક્ષ્મીનર્ર સોસા. સમુન હાઈસ્કુિ નાં. ૨૪ પાસે, વેડ રોડ. (બ ેનમનુા). 

૪૦૩, નવી વસાહત, સીંર્ણપોરર્ામ.  
બી-૧૦૧૪, વમનાક્ષી વાડી, કતારર્ામ વહીવર્ી ભવન રોડ. 

૦૬/૧૨/૨૦૨૨ 

૨૯૮, નવી વસાહત, સીંર્ણપોરર્ામ.  
બી/૪૯, જમનાનર્ર સોસા. ડભોિીર્ામ.  

પાકીંર્, શાશ્વત એપા., હરીવાઘજીની ખડકી, કતારર્ામ. 

૭૮૮, કુાંભાર ફળીયુ ાં, કતારર્ામ પોસ્ર્ ઓફીસ પાછળ. 

૦૭/૧૨/૨૦૨૨ 

પાકીંર્ & ૫૨૨-૫૨૩ શાશ્વત એપા., હરીવાઘજીની ખડકી, કતારર્ામ (બે નમનુા). 

૭૮૮ & ૭૭૭, કુાંભાર ફળીયુ ાં, કતારર્ામ પોસ્ર્ ઓફીસ પાછળ. (બે નમનુા). 
૨૭, વવજયનર્ર, ર્ાયત્રી સ્કુિ પાસે, વેડ રોડ. 

૦૯/૧૨/૨૦૨૨ 

એ/૪૨/૧, રીવરપાકટ સોસા., ડીમાર્ટ પાસે, વસિંર્ણપોર. 

૩૧/૩૨ & ૨૯/૩૦, શાાંવતનર્ર સોસા. વવ.-૨, મર્નનર્ર રોડ, કતારર્ામ (બે નમનુા). 
૧૦૧૪ & ૧૦૧૬, મીનાક્ષીવાડી રે્કરા પાસે, ર્જેરા સ્કુિ પાસે (બે નમનુા). 

૧૦/૧૨/૨૦૨૨ બી-૨૭,  દાન આવશષ સોસા. ધનમોરા ચાર રસ્તા, કતારર્ામ.  

૧૨/૧૨/૨૦૨૨ 
૨૫૫, સરદારપરે્િ સોસા., એસ.એમ.વી.એસ માંદદર પાસે, ડભોિી. 

૪૦, િક્ષ્મીકાાંત સોસા., િક્ષ્મીકાાંત વડિા પાસે, કતારર્ામ. 

૧૩/૧૨/૨૦૨૨ 
૨૫૫, સરદારપરે્િ સોસા., એસ.એમ.વી.એસ માંદદર પાસ,ે ડભોિી. 
૧૪, મીરાનર્ર સોસા., આંબા તિાવડી પાસે. 



૮૮, વત્રભવુનનર્ર, અખાંડઆનાંદ સ્કુિ પાસે, વેડ રોડ. 
૧૦૧૪ & ૧૦૧૬, મીનાક્ષી વાડી, ર્જેરા સ્કુિ પાસે, કતારર્ામ. (બે નમનુા).  

૧૫/૧૨/૨૦૨૨ ૨૫૫, સરદાર પરે્િ સોસા., SMVS માંદદર પાસે, ડભોિી. 

૧૬/૧૨/૨૦૨૨ 
૮૨ & ૯૦, વત્રભવુનનર્ર સોસા., અખાંડ આનાંદ કોિેજ પાસે, વેડ રોડ (બે નમનુા). 
૪૨, પ્રભનુર્ર સોસા. વવ.-૧ & ૧૫/૫૩, ઇન્દીરાનર્ર વસાહત, પ્રાણનાથ હોસ્પીર્િ પાછળ, વેડ રોડ (બે નમનુા). 

૧૮/૧૨/૨૦૨૨ રોયિ હરે સલનુ, ડેરી ફળીય,ુ કતારર્ામ.  

૧૯/૧૨/૨૦૨૨ 

૭૩, ઇશ્વરનર્ર & ૧૫, ર્ોપાિનર્ર, વાળીનાથ ચોક ચાર રસ્તા (બે નમનુા). 
૩૬ & ૩૪, કિાપી સોસા. વવ.-૨, હાથીવાળા માંદદર રોડ (બે નમનુા). 

૨૫ & ૪૨, િક્ષ્મીકાાંત આશ્રમ રોડ, કતારર્ામ (બે નમનુા). 
૩૨૭, રણછોડજી પાકટ સોસા. વવ.-૧, કાંતારેશ્વર મહાદેવ માંદદર પાછળ, કતારર્ામ. 

૨૦/૧૨/૨૦૨૨ 

વપ્રઝમ િકઝરીયા & ૨૫-કિાપી સોસા.-૨, હાથીવાળા માંદદર રોડ (બે નમનુા). 
૧૮૩, ભર્વાનનર્ર સોસા., બાપા સીતારામ ચોક પાસે. 
૮૨૩ & ૮૨૪, કુાંભારવાડ, કતારર્ામ ર્ામતળ (બે નમનુા). 

૨૧/૧૨/૨૦૨૨ 
૧૮૩, ભર્વાનનર્ર સોસા., વસિંર્ણપોર ચાર રસ્તા પાસે. 
એ-૮૦ & એ-૮૫, આણાંદપાકટ સોસા., વેડ રોડ (બે નમનુા). 

૨૨/૧૨/૨૦૨૨ 
૧૩૩, ર્ોપીનાથ સોસા. & ૨૨, ૩૫, મણીપાકટ સોસા., કાંતારેશ્વર મહાદેવ માંદદર, કતારર્ામ.(ત્રણ નમનુા). 

ઇન્રપ્રસ્ત એપાર્ટ.,વાિા વાડી, કતારર્ામ ર્ામતળ.  

૨૩/૧૨/૨૦૨૨ 
એ-૮૭, એ-૮૩. આંનદપાકટ સોસા., & ૨૬, મીનાનર્ર સોસા., વેડ રોડ (ત્રણ નમનુા). 

૩૪, ખોડીયારકૃપા સોસા., કાંતારેશ્વર માંદદર સામે, કતારર્ામ. 

૨૪/૧૨/૨૦૨૨ 
એ & બી, પ્રીઝમ િકઝરીયા, હાથીવાિા માંદદર રોડ, કતારર્ામ. (બે નમનુા). 

એચ-૫, દરબારનર્ર, ર્ાયત્રી સ્કુિ પાસે, વેડ રોડ.  

૨૬/૧૨/૨૦૨૨ 

૫, અશોકનર્ર, ધનમોરા ચાર રસ્તા, કતારર્ામ.  
એ-૨૦૫ & એ-૨૦૮, સ્મવૃત સોસા, ફુિપાડા રોડ (બે નમનુા). 

૬૧, સહજાનાંદ સોસા., ચીકુવાડી રોડ. 

૨૮/૧૨/૨૦૨૨ 
એ-૧૩, વવશાિનર્ર, કતારર્ામ હલે્થ સેન્ર્ર પાસે. 

૨૨, શ્રીજીપાકટ સોસા., રાશી સકટિ રોડ, કતારર્ામ. 

૩૧/૧૨/૨૦૨૨ 
૧૯, દેવદીપ સોસા., ધનમોરા, કતારર્ામ. 
૬૭, ખોડીયારકૃપા, બીઝનેશ ફેર મોિ પાસે, કતારર્ામ.  

ઈસ્ટ -એ 

૦૬/૧૨/૨૦૨૨ 
પાકીંર્, સમ્રાર્ એપા., એ.કે.રોડ. 
૫, જયરામનર્ર, એ.કે.રોડ. 

૦૭/૧૨/૨૦૨૨ બી-૧૧, લચત્રકુર્ સોસા., વરાછા રોડ. 

૨૦/૧૨/૨૦૨૨ 
રાણાપાંચની ચાિ, તીથટ કોમ્પિેક્ષની સામે, એ.કે.રોડ. 
એ-૨, દેવીકૃપા, મર્ોબ. 

૨૩/૧૨/૨૦૨૨ ભક્તતધામ એપાર્ટ., મોદી સ્રીર્, મહાવીર વનવાસ સામે, એ.કે.રોડ. 
૨૮/૧૨/૨૦૨૨ સી-૫૧, સાર્ર સોસા., કાપોરા વરાછા રોડ. 

ઈસ્ટ -બી ૨૦/૧૨/૨૦૨૨ ૨૬૭, વવશ્વકમાટ સોસા., પણૂાર્ામ. 

વેસ્ટ 

૦૩/૧૨/૨૦૨૨ ૧૬, મદદના પાકટ સોસા, રાાંદેર  

૧૨/૧૨/૨૦૨૨ પાણીની ર્ાાંકી & પીપરડી મોહલ્િો, ભાર્પોર (બે નમનુા). 
૧૬/૧૨/૨૦૨૨ ર્ોદરીયો મોહલ્િો, ભાર્પોર. 
૨૨/૧૨/૨૦૨૨ પાણીની ર્ાાંકી & ખાડી મોહલ્િો, ઇચ્છાપોર (બે નમનુા). 
૨૩/૧૨/૨૦૨૨ પાણીની ર્ાાંકી, ઇચ્છાપોર. 



એ-૨૭, સાંર્ીતાપાકટ-એ, ર્ોરાર્ રોડ. 
૨૬/૧૨/૨૦૨૨ બી, મિબાર હીિ, ર્ોરાર્ રોડ. 

સેન્ટ્રિ 

૦૨/૧૨/૨૦૨૨ 
૧૧/૨૧૯૧, ઘાક્સ્તપરુા, વદરયાવી બજાર 

૭/૧૪૦૬,  વવકાસ ડાયમાંડ, વદરયાવી બજાર. 

૦૩/૧૨/૨૦૨૨ ૧/૪૦૦૨, બસીર જીંર્ાવાળાની પાછળ, ચોકબજાર& ૮/૨૨૧૦, જગવુલ્િભની પોળ, ર્ોપીપરુા(બે નમનુા). 

૦૭/૧૨/૨૦૨૨ 
૧/૪૦૦૨, બસીર ઝીંર્ાવાળાની પાછળ, ચોક બજાર.  
બાંગ્િા નાં. ૬, આનાંદનર્ર, સર્રામપરુા.  

૦૮/૧૨/૨૦૨૨ ૧/૩૭૫૨, એનીબેસન્ર્ રોડ, સોની ફળીયા.  

૦૯/૧૨/૨૦૨૨ ૭/૨૬૨૪, વાયદા શેરી, સૈયદપરુા પોિીસ સ્રે્શન પાસે. 

૧૪/૧૨/૨૦૨૨ નર્રાજ કાંપાઉન્ડ ઝુપડપટ્ટી-૧, વરીયાવી બજાર.  

૧૫/૧૨/૨૦૨૨ 
૮/૧૬૪૪, સભુાષ ચોક, ર્ોપીપરુા. 
૬/૨૬૯૭, બોધાની ચાિ, િાિ દરવાજા.  

૧૬/૧૨/૨૦૨૨ 
૧૨/૧૬૯, ૧૨/૧૭૦-એ & ૧૨/૨૧૭, રાણીતળાવ, ડબર્ડવાડ (ત્રણ નમનુા). 

૧૨/૨૧૦૮, સૈયદવાડા પોિીસ સ્રે્શન પાસે, સૈયદવાડા. 
૧૮/૧૨/૨૦૨૨ ૭/૨૭૦૧ & ૭/૨૭૦૫, બોરડી ફળીય,ુ પેરોિ પાંપ પાસ,ે રામપરુા. (બે નમનુા). 

૧૯/૧૨/૨૦૨૨ 
૨/૧૩૩૮-બી, હનમુાન શેરી, સર્રામપરુા. 
૬/૨૬૯૬, બોધાની ચાિ, િાિ દરવાજા. 

૨૦/૧૨/૨૦૨૨ ૧૨/૨૨૬ &૧૨/૬૫& ૧૨/૧૩૯& ૧૨/૧૪૯, ડબર્ડવાડ, ભાર્ળ. (ચાર નમનુા). 

૨૧/૧૨/૨૦૨૨ ધમટનાંદન ચેમ્બસટ, બિી શેરી, મહીધરપરુા.  
૨૪/૧૨/૨૦૨૨ ૧૨/૨૧૨, પર્વા શેરી (ધીરૂભાઈ િોખાંડવાિા), ડબર્રવાડ.  

૨૫/૧૨/૨૦૨૨ ૨/૨૪૩૨, મહાદેવ શેરી, રૂદરપરુા. 
૨૬/૧૨/૨૦૨૨ ૭/૨૧૧૬, િીંબ ુશેરી & મનચાઉ સપુ સ્ર્ોર, બિી શેરી, મહીધરપરુા (બે નમનુા). 
૨૯/૧૨/૨૦૨૨ ૭/૨૭૦૧, બોરડી શેરી & ૭/૩૨૯૦, ધોબી શેરી, રામપરુા (બે નમનુા). 

સાઉર્ વેસ્ટ 

૦૩/૧૨/૨૦૨૨ 
બી-૪, સ્વામી ગણુાતીતનર્ર, ભર્ાર રોડ. 
પાકીંર્, અનાંત એપા., પારિે પોઈન્ર્. 

૦૬/૧૨/૨૦૨૨ 
૮, ર્ોકુિનર્ર, અંબાનર્ર રોડ.  
૪૪, અશોકનર્ર, ર્ોકુિમ ડેરી સામે. 

૧૦/૧૨/૨૦૨૨ ૪૪, અશોકનર્ર, ર્ોકુિમ ડેરી સામે. 
૧૧/૧૨/૨૦૨૨ ૨૩, ર્ીરધરરાર સોસા. ન્ય ુસીર્ીિાઈર્.  
૧૩/૧૨/૨૦૨૨ ૧૦૫, મતુતાનાંદ સોસા. કેનિ રોડ, વેસ ુ& ૧૬, સાાંઇઆવશષ સોસા., ચાદની ચોક, પીપિોદ (બે નમનુા). 

૧૬/૧૨/૨૦૨૨ ૬ & ૧૫, ઋવષ વવહાર સોસા., ર્ોવધટન હવેિી, ધોડદોડ રોડ (બે નમનુા). 
૧૯/૧૨/૨૦૨૨ ૬૯, શ્રમજીવી સોસા., વવ.-૧, ઉમરાર્ામ. 
૨૪/૧૨/૨૦૨૨ ર્ોવધટનપાકટ, વેસ-ુ૧.  
૨૬/૧૨/૨૦૨૨ ૧, હળપવતવાસ  & ૧૨૦, નતાિી ફળીય ુ, ર્વીયર-વાાંર્ા ર્ામ (બે નમનુા). 

૨૭/૧૨/૨૦૨૨ 
૩૨૧, તડકેશ્વર સોસા. જુના ભર્ાર રોડ.  
૧૭-એ & ૭-એબી, સ્વામી ગણુાતીતનર્ર, ભર્ાર રોડ. (બે નમનુા). 

૨૮/૧૨/૨૦૨૨ 

૩૦, તડકેશ્વર સોસા. જુના ભર્ાર રોડ.  
મેપિ િીફ, મર્દલ્િા. 
ર્ોવધટનપાકટ, વેસ-ુ૧.  

૩૦/૧૨/૨૦૨૨ નળ, મેપિ િીફ, મર્દલ્િા. & ૧, ર્ોવધટનપાકટ, વેસ-ુ૧ (બે નમનુા). 

સાઉર્ ૦૨/૧૨/૨૦૨૨ ૧૧, વૃાંદાવન આવાસ, બમરોિી રોડ. 



૧૦/૧૨/૨૦૨૨ 

૩૪, મહાવીરનર્ર, વડોદ. 
૧૦, હીંર્િાજ સોસા., ખર્ોદરા. 
૩૩, િક્ષ્મીનર્ર. બમરોિી રોડ.  

૧૨/૧૨/૨૦૨૨ એ, બી, માધવનર્ર સડુા આવાસ, ભેસ્તાન & ૨૧૫, આવશવાટદનર્ર, વડોદ (ત્રણ નમનુા). 

૧૩/૧૨/૨૦૨૨ એસ.એમ.સી શોપીંર્ સેન્ર્ર, ઉધના નવસારી રોડ, ઊધના. 

૧૪/૧૨/૨૦૨૨ રામજીભાઇ, સમુનદેસાઇની વાડી, ખર્ોદરા. 
૧૫/૧૨/૨૦૨૨ ૨૯ & ૩૨, વશવનર્ર, ભેસ્તાન (બે નમનુા). 
૧૭/૧૨/૨૦૨૨ ડી-૧૯, ભૈરવનર્ર, ભેસ્તાન.  

૨૦/૧૨/૨૦૨૨ ૨૪ & ૧૦૨, વશવનર્ર, ભેસ્તાન (બે નમનુા). 
૨૧/૧૨/૨૦૨૨ ૪૯ & ૧૨, રામનર્ર, ઉધના (બે નમનુા). 

૨૨/૧૨/૨૦૨૨ બીકી બેન, હળપતીવાસ &  ૩૪, ૩૭, જાનકી પાકટ, ભેસ્તાન (ત્રણ નમનુા). 

૨૩/૧૨/૨૦૨૨ 
૨૩, સુાંદરનર્ર & ૧૫, શાંખેશ્વર સોસા., ભેસ્તાન (બે નમનુા). 
૩૪-એ, સુાંદરનર્ર, ભેસ્તાન. 

૨૪/૧૨/૨૦૨૨ 

૧૨૫, હરીનર્ર - ૨, ઉધના.  
સી-૧૯, ભૈરવનર્ર, ભેસ્તાન.  

૧૦૨, શીવનર્ર, ભેસ્તાન.  
૨૫/૧૨/૨૦૨૨ ૯૦, ર્ોપાિનર્ર, બમરોિી રોડ.  
૨૬/૧૨/૨૦૨૨ ૧૯૧, મહાદેવનર્ર, ઉધના.  

૨૭/૧૨/૨૦૨૨ 
૯૫, આશાપરુી સોસા., બમરોિી રોડ. 
૫૯, અંલબકાનર્ર, બમરોિી રોડ. 

૨૮/૧૨/૨૦૨૨ 
૧, જાનકી પાકટ, ભેસ્તાન.  
૪૨, ર્જ્જર કાંમ્પાઉન્ડ, ખર્ોદરા.  

૨૯/૧૨/૨૦૨૨ 
૧૦૬, જાનકીપાકટ, ભેસ્તાન. 

૩૮૯, વૃાંદાવન સોસા., ભેસ્તાન. 
૩૧/૧૨/૨૦૨૨ ૧૦૮, સનાતન ડાયમાંડનર્ર, બમરોિી રોડ.  

સાઉર્ ઈસ્ટ 

૦૫/૧૨/૨૦૨૨ એ-૧૫૦, કૈિાશનર્ર, ડુાંભાિ.  
૦૬/૧૨/૨૦૨૨ ૨૪, ર્ીતા નર્ર સોસા, દેવધ રોડ.& ૨, વાસ્ત ુવવિા સોસા, ર્ોડાદરા- આસપાસ (બે નમનુા). 

૦૯/૧૨/૨૦૨૨ ૧૬ & ૩૨, મહાપ્રભનુર્ર, સવે નાં. -૧૯/૨૦, લિિંબાયત (બે નમનુા). 

૧૦/૧૨/૨૦૨૨ 

૧૮૬, મહાદેવનર્ર-૩, ડીંડોિી. 
૪૨, જનતાનર્ર, ઉધનાયાડટ. 

૧૬૫, ઉવમયાનર્ર-૨, નવાર્ામ.  
૧૫/૧૨/૨૦૨૨ ૧૨૫ & ૫૩, જિારામનર્ર-૨, ડુાંભાિ (બે નમનુા). 

૧૬/૧૨/૨૦૨૨ 
૩૨, ઓમનર્ર, પરવત પાર્ીયા. 

૯૬, વશરડીધામ,નવાર્ામ. 
૧૭/૧૨/૨૦૨૨ ૧૧.૬, જે.કે નર્ર પરવત પાર્ીયા. 

૧૯/૧૨/૨૦૨૨ 
૯૨, વવકાશનર્ર, ર્ોડાદરા રોડ, લિિંબાયત. 
૧૪૫, ર્ાયત્રીનર્ર, ડીંડોિી રોડ. 

૨૧/૧૨/૨૦૨૨ 
૨૮, જનતાનર્ર, ઉધનાયાડટ. 

૨૬૩, મહાપ્રભનુર્ર સવે નાં. ૧૯/૨૦, લિિંબાયત. 
૨૨/૧૨/૨૦૨૨ ૩૮, મહાપ્રભનુર્ર સવે નાં. ૧૯/૨૦, લિિંબાયત. 



૧૫, મહાપ્રભનુર્ર સવે નાં. ૧૯/૨૦, લિિંબાયત. 
૨૩/૧૨/૨૦૨૨ ૫૫ & ૨૮, ઓમનર્ર, પવટતપાર્ીયા (બે નમનુા). 

૨૪/૧૨/૨૦૨૨ 
૭૩, રૂસ્તમપાકટ, લિિંબાયત.  

જા.ન. રૂપનર્ર, ઉધનાયાડટ. 

૨૫/૧૨/૨૦૨૨ ૩૧, અંબાનર્ર, લિિંબાયત. 

૨૬/૧૨/૨૦૨૨ 
૫૫, હળપવતવાસ, ડીંડોિી.  
૩૬,ર્ીતાનર્ર સોસા. ,ર્ોડાદરા. 

૨૭/૧૨/૨૦૨૨ ૩૫૫, મારૂવતનર્ર, લિિંબાયત.  

૨૮/૧૨/૨૦૨૨ ૪૯, જનતાનર્ર, ઉધનાયાડટ. 
૨૯/૧૨/૨૦૨૨ ૩૪, સભુાષનર્ર, લિિંબાયત. 

 


