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 નોંધ: િેબોરેર્રી દ્રારા િેવાયેિ તમામ વોર્ર વકટસ તેમજ જળવવતરણ મથકોની ભરૂ્ર્ટ ર્ાાંકીઓનાાં નમનુાઓ નો સમાવેશ કરવામાાં 
આવેિ નથી.  

ઝોન 
અનફીટ સેમ્પિની પ્રવગત 

તારીખ સરનામાની પ્રવગત 

નોર્થ 

૦૧-૦૪-૨૦૧૫ ૩, ક્રિષ્ણાપાકટ , ડર્ોિી ચાર રસ્તાથી સીંર્ણપોર ચાર રસ્તા. 
૦૪-૦૪-૨૦૧૫ ૫૦, વશવનર્ર સોસા., ડર્ોિી ચારરસ્તાથી ર્ોવવિંદજી હોિ પાસે. 

૦૬-૦૪-૨૦૧૫ 
૨૨, મણીબાનર્ર સોસા., ચીકુવાડી-ધનમોરા રોડ. 
૧૭, ક્રદવ્ય જ્યોત ફિેર્, બ્િોક-ડી, સમુિુ ડેરી રોડ. 

૦૮-૦૪-૨૦૧૫ બી-૪૮, શ્રધ્ધા સોસા. સમુિુ ડેરી રોડ. 
૧૮-૦૪-૨૦૧૫ ૨૫, જ્યોવત સોસા., કતારર્ામ દરવાજા. 

ઈસ્ટ 
૦૨-૦૪-૨૦૧૫ ૬૬, હરેકૃષ્ણ સોસા., નાનાવરાછા. 
૨૨-૦૪-૨૦૧૫ જાહરે નળ, જાડા બાવાનો રે્કરો, એ.કે.રોડ. 

વેસ્ટ 

૦૨-૦૪-૨૦૧૫ ૧૮, વાંદના સોસા., અડાજણ. 
૦૫-૦૪-૨૦૧૫ ૪/૨૬૧, નાખદુાની ચાિ, તીન બત્તી, રાાંદેરર્ામ (બે નમનુા). 
૦૬-૦૪-૨૦૧૫ ૪૭, ક્રદનદયાળ સોસા., પાિનપરુ રોડ. 
૧૫-૦૪-૨૦૧૫ ૧૧૯, રણછોડપાકટ સોસા., રામનર્ર (બે નમનુા). 
૧૭-૦૪-૨૦૧૫ ૧૪, રાંર્ અવધતુ સોસા. વવ.-૧, પાિનપરુ રોડ. 
૨૫-૦૪-૨૦૧૫ એ-૬ & એ-૪૪,  ર્ાગ્યિક્ષ્મી સોસા., રામનર્ર (બે નમનુા). 
૨૭-૦૪-૨૦૧૫ ૨૨, સાાંઈ સ્્વેર સોસા., હનીપાકટ રોડ. 
૨૮-૦૪-૨૦૧૫ ૧૦૮, શાંકરનર્ર સોસા., રામનર્ર. 
૨૯-૦૪-૨૦૧૫ બી-૪, અલર્નવ એપા., પાિનપરુ રોડ. 

સેન્ટ્ર્િ 

૦૨-૦૪-૨૦૧૫ ૧૧/૧૩૫૨, જાર્ીરદારનો રે્કરો, નાણાવર્. 

૦૭-૦૪-૨૦૧૫ 
૪ & ૮, પ્રજ્ઞા સોસા., શાહપોર ચાર રસ્તા (બે નમનુા). 
૧૨/૧૩૮૬, ર્ાંજાવર મસ્જીદની બાજુમાાં, શાહપોર ચાર રસ્તા. 

૦૮-૦૪-૨૦૧૫ ૧૨/૧૦૮૯, લહુારપોળ, શાહપોર. 
૦૯-૦૪-૨૦૧૫ ૬/૪૦-હરીજનવાસ & ૬/૬૮૦-મોર્ી શેરી, િાિ દરવાજા શેરી, માંછરપરુા (બે નમનુા). 
૧૩-૦૪-૨૦૧૫ ૧૨/૫૩, રાંર્રેજની ર્િી, ડબર્રવાડ. 
૨૫-૦૪-૨૦૧૫ ૭/૮૩૭, નરુીમહોલ્િો, રામપરુા. 

૨૮-૦૪-૨૦૧૫ 
૧૨/૮૪, ડબર્રવાડ, રાણીતળાવ. 
૧૧/૧૫૩૪, એંગ્િો સ્કુિની સામે, તકુીવાડ. 



 

સાઉર્ વેસ્ટ 

૦૨-૦૪-૨૦૧૫ ૨૧૦, સોમનાથ સોસા., ઉ.મ.રોડ. 
૧૧-૦૪-૨૦૧૫ ૧૯, ક્રિષ્ણકુાંજ સોસા., ઘોડદોડ રોડ. 
૨૨-૦૪-૨૦૧૫ ૩૮ & ૩૨, હળપતીવાસ, નવા ર્ર્ાર-ઉ.મ.રોડ (બે નમનુા). 

સાઉર્ 

૧૩-૦૪-૨૦૧૫ 
૧૨, પરે્િ મહોલ્િો, જીઆવ. 
૩૫, મોર્ી ફળીય,ુ ઉન. 

૧૭-૦૪-૨૦૧૫ ૬૦૦,૪૩૯ & ૪૪૦, હક્રરનર્ર વવ.-૩, ઉધના (ત્રણ નમનુા). 

૨૦-૦૪-૨૦૧૫ 

૪૪ & શૌચાિય, પ્રભનુર્ર, ઉધના (બે નમનુા). 
૧૩૫-ઠાકોરનર્ર, ૨-વવકાસ કોિોની, ૭૨-શક્્તનર્ર & ૧૯૨-હક્રરનર્ર-૩, ઉધના (ચાર 
નમનુા). 

૨૧-૦૪-૨૦૧૫ ૧૮૧, ૧૯૨, ૧૨૮ & ૫૨૯, હક્રરનર્ર-૩, ઉધના (ચાર નમનુા). 
૨૨-૦૪-૨૦૧૫ ૫૮-અિીફ નર્ર-૧ & ૫૫-હમીદ નર્ર, ઉન (બે નમનુા). 

૨૩-૦૪-૨૦૧૫ 
૨૦૨, પ્રભનુર્ર, ઉધના. 
૭૦, યવુાન સોસા., ઉન. 

૨૪-૦૪-૨૦૧૫ 
૧૧૪, અસ્માનર્ર, લર્િંડી બજાર-ઉન. 
૪૩૨, ૩૬૭, ૫૨૦, ૨૦૧ & ૧૨૮, હક્રરનર્ર-૩, ઉધના (પાાંચ નમનુા). 

૨૫-૦૪-૨૦૧૫ 

૭૪, ૭૫, ૫૩, & ૧, પ્રભનુર્ર શૌચાિયની સામે, ઉધના (ચાર નમનુા). 
બી-૧ & એ-૨, વાજપેયી આવાસ, ઉધના (બે નમનુા). 
૩૨૨, ૬૪ & ૫૨૯,  હક્રરનર્ર-૩, ઉધના (ત્રણ નમનુા). 
૧૫૬, મર્દુમનર્ર, ઉન. 

૨૬-૦૪-૨૦૧૫ 
૧૯૨, હરીનર્ર-૩, ઉધના. 
૮૨, ૧૨૭, ૬૮, ૬૬, ૧૦૬, ૫૯ & ૪૬, પ્રભનુર્ર, ઉધના (સાત નમનુા). 

૨૭-૦૪-૨૦૧૫ ૪૬/૪૭, પ્રભનુર્ર & ૧૯૨ & ૨૮૮, હરીનર્ર -૩, ઉધના (ત્રણ નમનુા). 

૨૯-૦૪-૨૦૧૫ 
૩૮ & ૨૦, નરુાનીપાકટ , ઉન (બે નમનુા). 
બી-૨, વાજપેયી આવાસ, ઉધના. 

સાઉર્ ઈસ્ટ 

૦૨-૦૪-૨૦૧૫ ૪૧૦, ઓમનર્ર સોસા., ડુાંર્ાિ. 
૦૬-૦૪-૨૦૧૫ ૫૮, વનિકાંઠનર્ર, નવાર્ામ. 

૧૫-૦૪-૨૦૧૫ 

૨૯, છત્રપવત શીવાજીનર્ર, લિિંબાયત. 
ડી/૪/૧૮, રે્નામેન્ર્, આંજણા. 
૫૭-વનિકાંઠનર્ર & ૫૮-શ્રીનાથનર્ર, નવાર્ામ (બે નમનુા). 

૨૪-૦૪-૨૦૧૫ એ- ૩૦૯, બેઠી કોિોની, મીઠીખાડી. 
૨૫-૦૪-૨૦૧૫ ડી-૧/૪, રે્નામેન્ર્, આંજણા. 
૨૯-૦૪-૨૦૧૫ ૧૩૬, ઠાકોરનર્ર, નવાર્ામ. 


