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ઝોન

અનફીટ સેમ્પિની વવગત
તારીખ

સરનામાની વવગત

૦૩-૦૨-૨૦૧૬

૨૮, મહેતાનર્ર સોસા. ડર્ોિી ચાર રસ્તા.

૧૦-૦૨-૨૦૧૬

૨૮, િલિતાપાકટ સોસા. િલિતા ચોકડી, કતારર્ામ.
૧૧૬, અવધુતનર્ર સોસા. ધનમોરા રોડ.

૧૬-૦૨-૨૦૧૬
નોર્થ

ઈસ્ટ

વેસ્ટ

બી - ૧૫,રામેશ્વર ઇન્ડ સોસા. વવ. - B, પાંડોળની પાછળ વેડ રોડ.
વશવશક્તત ર્ી-સેન્ર્ર ઇશ્વરમોતી ઇન્ડ, પાંડોળની પાછળ વેડ રોડ.

૧૯-૦૨-૨૦૧૬

એચ-૭, રે વન્યુપાકટ સોસા., ર્રીમાતા, વેડ રોડ.

૨૨-૦૨-૨૦૧૬

૨૨ & ૧૦૨, હરી હરી સોસા., કતારર્ામ. (બે નમુના).

૨૩-૦૨-૨૦૧૬

૧/૬૪, ર્ીતાનર્ર & ૧/૧૨૮, બ્રાહ્મણ ફળીયુ. ફુિપાડા-કતારર્ામ. (બે નમુના).

૨૯-૦૨-૨૦૧૬

બી/૧૫, રામેશ્વર ઇન્ડસ્રીયિ સોસા., પાંડોળથી રહેમતનર્ર રોડ.

૦૨-૦૨-૨૦૧૬

એ - ૨૧, મણીનર્ર સોસા., એ.કે.રોડ.

૦૮-૦૨-૨૦૧૬

૨૪, કૈ િાસધામ સોસા. હહરાબાર્ રોડ.

૦૯-૦૨-૨૦૧૬

૨૪, કૈ િાસધામ સોસા. હહરાબાર્ રોડ.

૧૬-૦૨-૨૦૧૬

૬૭, ધમીષ્ઠા પાકટ સોસા., એ.કે.રોડ.

૧૭-૦૨-૨૦૧૬

૨૫, વસધ્ધાથટનર્ર, એિ.એચ.રોડ.

૨૩-૦૨-૨૦૧૬

૬૮, સુયટપરુ ઈન્ડ. એસ્ર્ે ર્, પર્ે િનર્ર રોડ.

૨૪-૦૨-૨૦૧૬

ડી-૪૯, વલ્િર્નર્ર સોસા., વરાછા રોડ.

૨૫-૦૨-૨૦૧૬

૫૪, િક્ષ્મીનારાયણ સોસા., H.T. િાઇન.

૦૧-૦૨-૨૦૧૬

૧૬, શાાંતમ રો હાઉસ, અડાજણ.

૦૨-૦૨-૨૦૧૬

૮, તીરૂપતી સોસા. & ૪, પ્રશાાંત સોસા. પાિનપુર રોડ. (બે નમુના).

૦૫-૦૨-૨૦૧૬

પાહકિંર્, વસન્ડીકેર્ ફ્િેટ્સ, ર્ાંર્ેશ્વર મહાદે વ રોડ.

૧૩-૦૨-૨૦૧૬

પાહકિંર્, શ્રીકૃપા ફિેટ્સ, ર્ાંર્ેશ્વર મહાદે વ રોડ.

૨૪-૦૨-૨૦૧૬

ઈ-૧૪, તલ્પતરૂ રો હાઉસ, ર્ાંર્ેશ્વર મહાદે વ રોડ.

૨૬-૦૨-૨૦૧૬

૨૦, વાંદના સોસા., અડાજણ રોડ.

સેન્ટ્ર્િ

૦૪-૦૨-૨૦૧૬

૧૨/૧૮૮૪, પીર ખજુ રી મસ્ીદ ર્િી & ૧૨/૨૫૨૮/બ, બાગ્યાની ચાિ, સૈયદવાડા (બે નમુના).

૦૫-૦૨-૨૦૧૬

ક્રાઉન પ્િાઝા એપા., પીપરડી શેરી, સિાબતપુરા.

૦૮-૦૨-૨૦૧૬

૭/૨૭૮૩-બ & ૭/૨૯૨૪, વાવ શેરી, સૈયદપુરા. (બે નમુના).

૧૫-૦૨-૨૦૧૬

૪/૬૨૬, રાણા શેરી, બેર્મપુરા.

૧૮-૦૨-૨૦૧૬

૪/૫૨૬, રાણા શેરી, બેર્મપુરા.

૨૩-૦૨-૨૦૧૬

રઇસ મિેક, પઠાણવાડ, અકબર સઇદ ર્ે કરો
૯/૧૬૦૮, લર્ખુર્ાઇ પર્ે િ, ચૌર્ાપુિ જુ ન ુ સાાંઇબાબાનુ ાં માંદીરની ર્િીમાાં.

૨૬-૦૨-૨૦૧૬

૭/૨૫૭૦, ખાડીશેરી, સૌયદપુરા.

૨૭-૦૨-૨૦૧૬

આશુતોષ હોક્સ્પર્િ, રૂદરપુરા.

૨૯-૦૨-૨૦૧૬

ુ ા શેરી, અંબાી રોડ.
૯/૯૩૩, તાંબર
૧૧/૫૭૮, તાળાવાળાની પોળ, નાણાવર્.

૦૨-૦૨-૨૦૧૬

૪૯-બી & ૫૦-એબી, સ્વામી ગુણાતીતનર્ર, ર્ર્ાર રોડ. (બે નમુના).

૦૩-૦૨-૨૦૧૬

એચ-૨ & ડી-૬-૭, જય જિારામકૃ પાનર્ર, પીપિોદ. (બે નમુના).

૦૬-૦૨-૨૦૧૬

૧૨-૦૨-૨૦૧૬
સાઉર્ વેસ્ટ

એ-૪૩ & એબી-૫૭, સ્વામી ગુણાાંતીતનર્ર, ર્ર્ાર રોડ (બે નમુના).
૫૭, શ્રમીવી સોસા. વવ.-૧, ઉમરા.
૫, જમનાનર્ર સોસા., કાપડીયા હેલ્થ તિબ સામે.
૧૪૫, યુ.પી.નર્ર ઝુપડપટ્ટી, સીર્ીિાઇર્.
૩૮-પાદર સ્રીર્ ૨૪-દરી મોહલ્િો & ૩૨-કોિા સ્રીર્ રૂાંઢ (ત્રણ નમુના).

૧૭-૦૨-૨૦૧૬

૨૫, પાંચવર્ી બાંગ્િોઝ, સરર્મ શોપીંર્ સેન્ર્રની સામે-પારિે પોઇન્ર્ (બે નમુના).
ડી/૨, ઈ/૧, ડી/૬ & સી/૫-૬, પાંચવર્ી ર્ે નામેન્ર્ સોસા., સરર્મ શોપીંર્ સેન્ર્રની સામે-પારિે પોઇન્ર્ (ચાર નમુના).

સાઉર્

૧૯-૦૨-૨૦૧૬

લબલ્ડીંર્ નાં.-એ/૩, EWS આવાસ-યુ.પી.નર્ર, સીર્ીિાઇર્.

૨૦-૦૨-૨૦૧૬

UGT (Supply Water), ધરમ પેિેસ, સરર્મ શોપીંર્ સેન્ર્રની સામે-પારિે પોઇન્ર્.

૨૩-૦૨-૨૦૧૬

નીતીન વીરયા, મનસુખિાિ ર્ાવરની ર્િી અઠવાર્ેર્.

૨૯-૦૨-૨૦૧૬

૫૩, સાંકલ્પ સોસા., જમનાનર્ર રોડ & ૨૮, પરીક્ષીત સોસા.,ઉમરાવનર્ર રોડ (બે નમુના).

૦૨-૦૨-૨૦૧૬

૧૨૬, આશાનર્ર -૨, ઉધના.

૧૬-૦૨-૨૦૧૬

૫૦ & ૧૦૫, અમીધારા સોસા. વડોદ. (બે નમુના).

૨૪-૦૨-૨૦૧૬

૧૨૦, અસ્માનર્ર, ઊન.

૦૪-૦૨-૨૦૧૬

૨૧-૩, ઇચ્છાબા સોસા., ઉધનાયાડટ -લિિંબાયત.

૦૫-૦૨-૨૦૧૬

૧૦૧ & ૮૭, અંબાી મોહલ્િો, ઉધનાયાડટ (બે નમુના).

૦૬-૦૨-૨૦૧૬

ડી-૨/૨૦, ર્ે નામેન્ર્, આંજણા.

૧૦-૦૨-૨૦૧૬
સાઉર્ ઈસ્ટ

૯, સુડા આવાસ, ર્ેસ્તાન.

૨૫/૩, દે શાઇ ઇચ્છાબા સોસા., લિિંબાયત.
૩૩/૪, દે શાઇ ઇચ્છાબા સોસા., લિિંબાયત.

૧૨-૦૨-૨૦૧૬

૨૨/૧ & ૪/૧, દે સાઇ ઇચ્છાબા સોસા., લિિંબાયત (બે નમુના).

૧૬-૦૨-૨૦૧૬

૨૨૯, ઉષાનર્ર સોસા., ર્ાઠેના.

૧૮-૦૨-૨૦૧૬

૧૮૨, ઉષાનર્ર સોસા., ર્ાઠેના.

૧૯-૦૨-૨૦૧૬

૯૧, રાધાસ્વામી નર્ર, લિિંબાયત.

૨૨-૦૨-૨૦૧૬

૩૧, શાહપુરા, લિિંબાયત.(બે નમુના).

