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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 વવગત 

તારીખ સરનામાની વવગત 

નોર્થ 

૦૭-૦૭-૨૦૧૫ ૯૦, વ  ાંદાવન સોસા., ડર્ોિી ચાર રસ્તા. 

૦૮-૦૭-૨૦૧૫ ૪૧૪, ૩૬૫ & ૩૫૩, િલિતાપાકટ સોસા., િલિતા ચોકડીથી રાશી સકટિ (ત્રણ નમનુા). 

૦૯-૦૭-૨૦૧૫ ૨૪, અંલબકા સોસા., ફુિપાડા - કતારર્ામ. 

૧૩-૦૭-૨૦૧૫ 

૩૫૮, િલિતાપાકટ સોસા., િલિતા ચોકડી રોડ. 

૬૨, ઈદર્ાહવાડ, કતારર્ામ દરવાજા. 

૧૬-૦૭-૨૦૧૫ ૪૩૩, રહમેતનર્ર ઝુપડપટ્ટી, પાંડોળની પાછળ, વેડ રોડ. 

૧૮-૦૭-૨૦૧૫ ૬૫, ઇદર્ાહવાડ, કતારર્ામ દરવાજા. 

૨૧-૦૭-૨૦૧૫ ૪૩૩, ૪૦૯ & ૩૬૫, રહમેતનર્ર ઝુપડપટ્ટી, પાંડોળની પાછળ-વેડરોડ (ત્રણ નમનુા). 

૨૨-૦૭-૨૦૧૫ ૨૪૦, કહાન ફળીયુાં, કતારર્ામતળ. 

૨૩-૦૭-૨૦૧૫ ૨, કેશવપાકટ  સોસા., પાંડોળની સામે-વેડરોડ. 

૨૭-૦૭-૨૦૧૫ એ-૪૩, પારસ સોસા. વવ-૧, પારસ પોિીસ ચોકી પાસે, કતારર્ામ. 

૨૮-૦૭-૨૦૧૫ ફિશીંર્, શાાંવતવનકેતન સોસા., અમરોિી કોિેજ રોડ. 

ઈસ્ટ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૫ 

૬૪, વવશ્વકમાટ સોસા. & સાાંઈિીિા એપા.,શ્રી શાાંવતવનકેતન સોસા., પણુાર્ામ (બે નમનુા). (બોરીંર્) 

બી-૫૧, અયોધ્યાનર્ર સોસા., પણુાર્ામ બોરીંર્ & ૭૨, ર્ીતાનર્ર સોસા. વવ-૨, પણુાર્ામ (બ ેનમનુા). 

૦૩-૦૭-૨૦૧૫ ૧૩૫, મધવુન સોસા., િાંબેહનમુાન રોડ. 

૦૬-૦૭-૨૦૧૫ સી-૨૫, વવહળનર્ર સોસા., વરાછા રોડ. 

૧૫-૦૭-૨૦૧૫ બી-૪૭, સીતારામ સોસા., પણુાર્ામ. 

૧૬-૦૭-૨૦૧૫ ૩૦, શ્વતેરાજહાંસ સોસા., ખોડીયારનર્ર રોડ. 

૧૭-૦૭-૨૦૧૫ ૪, બજરાંર્નર્ર સોસા., ખોડડયારનર્ર રોડ. 

૨૪-૦૭-૨૦૧૫ પર્વા બીલ્ડીંર્, મી એન્ડ મમ્મી હોસ્પીર્િ, વરાછા રોડ. 



૨૭-૦૭-૨૦૧૫ ૨૪૩૪, અશોકનર્ર ઝુપડપટ્ટી, એ. કે. રોડ. 

વેસ્ટ 

૦૪-૦૭-૨૦૧૫ ૪, સર્જન રો હાઉસ, પાિ. 

૦૬-૦૭-૨૦૧૫ ૪૨૪, ર્ાંડારીવાડ, અડાજણર્ામ. 

૦૭-૦૭-૨૦૧૫ બી-૭, દરર્ાહ કાંપાઉન્ડ, અડાજણ રોડ. 

૦૮-૦૭-૨૦૧૫ ૨૯/૯૨, દરર્ાહ કાંપાઉન્ડ, અડાજણ રોડ. 

૧૦-૦૭-૨૦૧૫ બી-૯૯, ર્ાંર્ાનર્ર સોસા., પાિનપરૂ રોડ. 

૧૮-૦૭-૨૦૧૫ બી-૫, હરીઓમનર્ર સોસા., અડાજણ. 

૨૦-૦૭-૨૦૧૫ ૨૦, રીવર ડ્રાઇવ સોસા., અડાજણ. 

૨૧-૦૭-૨૦૧૫ ૪૬, ર્ોવધટનપાકટ સોસા. & ૧૮, પાિવ રો-હાઉસ, ર્ાંરે્શ્વર મહાદેવની પાછળ, અડાજણ (બે નમનુા). 

૨૨-૦૭-૨૦૧૫ ૮/૩૭, સજુાતખાન સ્રીર્, રાાંદેરર્ામતળ. 

૨૩-૦૭-૨૦૧૫ 

૧૦, રીવર ડ્રાઇવ સોસા., અડાજણ રોડ. 

૭/૨૩, જદુરામ સ્રીર્, રાાંદેર. 

૪૩, કરણપાકટ સોસા. (ર્ેર્ નાં.-૨), ૯ & ૧૭, વશવ શક્તત રો-હાઉસ, ડી માર્ટ પાસે, અડાજણ (ત્રણ નમનુા). 

૨૨-ર્ાયત્રી સોસા. & ૩૯-અંકુરપાકટ સોસા., જહાાંર્ીરપરુા (બે નમનુા). 

૨૪-૦૭-૨૦૧૫ 

૧૨, રીવર ડ્રાઇવ સોસા., અડાજણ રોડ. 

ઓવર હડે ર્ાાંકી- બોરીંર્, રાજહાંસ તિબ હાઉસ, પાિ રોડ. 

૨૫-૦૭-૨૦૧૫ ૧૭૨૭, દરર્ાહ કાંપાઉન્ડ, અડાજણ. & ૨૧, ઠાકોરદ્રાર સોસા., પાિનપરુ.(બે નમનુા). 

૨૭-૦૭-૨૦૧૫ ૧૦, ડોકર્રપાકટ સોસા., સરુ્ાષ ર્ાડટન પાસે, જહાાંર્ીરપરુા. 

૨૮-૦૭-૨૦૧૫ ૩૬, આમ્રપાિી સોસા., અડાજણ રોડ. 

૩૧-૦૭-૨૦૧૫ ૨૧, આનાંદ રો હાઉસ, અડાજણ. 

સેન્ટ્ર્િ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૫ ૧૧/૧૪૩૬, વધટમાનવવિા એપા., ચીનાવાિાની પોળ, નાાંણાવર્. 

૦૨-૦૭-૨૦૧૫ રૂમ નાં. ૨૫ & ૩૮, સ્વામીનારાયણની ચાિ, રૂધનાથપરુા (બે નમનુા). 

૦૮-૦૭-૨૦૧૫ ૧૧/૧૯૬૪, ચાંપા મસ્ીદની બાજુમાાં, મરુ્િીસરા. 

૦૯-૦૭-૨૦૧૫ ૧૧/૧૪૫૧, ચીનીવાળાની પોળ, નાાંણાવર્. 

૧૧-૦૭-૨૦૧૫ ૨/૧૮૦૯, નવી ઓિી, સર્રામપરુા. 

૧૩-૦૭-૨૦૧૫ ૩/૨૮૮૫-૪-બ, માળીની વાડી-૧, સિાબતપરુા. 

૧૪-૦૭-૨૦૧૫ ૮/૨૩૨૦, પારસીવાડ, ર્ોપીપરુા. 

૧૫-૦૭-૨૦૧૫ ૧૧/૫૨૬-એ, વડાચૌર્ા દેરાસર પાસે, નાાંણાવર્. 

૧૭-૦૭-૨૦૧૫ ૭/૮૩૯, નરૂી મોહલ્િો, રામપરુા.& ૧૧/૧૮૮૨, ફેમસ પીઝાની ર્િીમાાં, તકુીવાડ.(બે નમનુા). 

૧૮-૦૭-૨૦૧૫ ૬/૧૬૨૨, ગુાંદી શેરી, મહીધરપરુા. 

૧૯-૦૭-૨૦૧૫ ૮/૬૮૨, તાાંતવાડા મસ્ીદ પાસે, નવિખી ખાડી, ર્ોપીપરુા. 

૨૧-૦૭-૨૦૧૫ ૧૨/૧૩૧૧, માછિીપીઠ, ૧૨/૧૩૮૭, નરીમન હોિ રોડ & એપા., શાહપોર રોડ, શાહપોર (ત્રણ નમનુા). 

૨૨-૦૭-૨૦૧૫ ૬/૧૬૨૨, ૬/૧૭૭૫ & ૬/૧૭૭૮, ગુાંદી શેરી, મડહધરપરુા (ત્રણ નમનુા). 

૨૩-૦૭-૨૦૧૫ ૭/૧૦૬૯, ટુાંકી પરુા & ૭/૯૦૫-બી, નરુી મોહલ્િો, રામપરુા (બે નમનુા). 

૨૭-૦૭-૨૦૧૫ ૫/૧૩૮, ખાઉધરાર્િી, ૫/૧૬૦, રૂવાળાનો રે્કરો & ૫/૧૮૧, સખુડીયા શરેી, હરીપરુા (ત્રણ નમનુા). 

૨૮-૦૭-૨૦૧૫ માંડદર & ૧૧/૫૨૫, વડાચૌર્ા, નાાંણાવર્. (બે નમનુા). 

૨૯-૦૭-૨૦૧૫ 

૨/૪૪૩૬, છાપર્ર શેરી, સર્રામપરુા & ૯, પ્રજ્ઞા સોસા., શાહપોર (બે નમનુા). 

૭/૩૧૩૪, શ્રાવક શેરી, સૈયદપરુા. 

૩૦-૦૭-૨૦૧૫ ૭/૨૭૫૫, ચાંદુિાિ શેઠની શેરી, સૈયદપરુા. 



 

સાઉર્ વેસ્ટ 

૦૩-૦૭-૨૦૧૫ 
૧૧૦, ઇન્દ્રપ્રસ્થ બાંર્િો, કેનાિ રોડ-નવા ર્ર્ાર. 

૧૨, આહીર ફળીયુાં, ર્ીમરાડ. 

૦૪-૦૭-૨૦૧૫ ડી/૬, સાાંઇ આવશષ સોસા., કેનાિ રોડ-નવા ર્ર્ાર. 

૦૯-૦૭-૨૦૧૫ ૨, ઈન્દ્રપ્રસ્થ બાંગ્િો, નવા ર્ર્ાર-કેનાિ રોડ. 

૧૪-૦૭-૨૦૧૫ પાકીંર્-વસન્ડે્રિા એપા., અનાંત એપા. & િાસિે એપા., સરર્મ શોપીંર્ પાસેથી (ત્રણ નમનુા). 

૨૭-૦૭-૨૦૧૫ રીવર એપા. & નમ્રતા એપા., પાાંડવ બાંર્િા પાસે (બે નમનુા). 

૩૦-૦૭-૨૦૧૫ ૪૮,ચાઇના ર્ાઉન, ર્ાયત્રી માંડદરની ર્િીમાાં, ઉ.મ.રોડ. 

સાઉર્ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૫ ૬૩, શ્રી સાાંઇનર્ર, ઉધના. 

૦૯-૦૭-૨૦૧૫ ૧, પરે્િ કોિોની, ઉધના. 

૧૧-૦૭-૨૦૧૫ ૨૬૬, મફતનર્ર, ઉધના. 

૧૪-૦૭-૨૦૧૫ જાહરેનળ, ર્ણેશનર્ર ઝુપડપટ્ટી, વડોદ. 

૧૭-૦૭-૨૦૧૫ ૮૧, રામનર્ર, ઉધના. 

૨૦-૦૭-૨૦૧૫ 

૪૨૨, ૪૧૯, ૪૧૬, ૨૮૬, ૩૨૨ & ૪૦૨, અપેક્ષાનર્ર, બમરોિી રોડ (છ નમનુા). 

૪૨૪, & ૪૨૨, અપેક્ષાનર્ર, બમરોિી રોડ (બે નમનુા). 

૨૫-૦૭-૨૦૧૫ ૧૨૦, શક્તતનર્ર, બમરોિી રોડ. 

સાઉર્ ઈસ્ટ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૫ ૨૦, રે્કરા ફળીયુાં, ૨૭, ર્ાંડારી ફળીયુાં & ૧૩૦, અંલબકાનર્ર, ડડિંડોિી (ત્રણ નમનુા). 

૦૯-૦૭-૨૦૧૫ રામમાંડદર આશ્રમમાાંથી, િક્ષ્મીનારાયણનર્ર-૨, ડીંડોિી. 

૧૦-૦૭-૨૦૧૫ ૫૩-માનસરોવર, પાકીંર્-વવનાયક એન્કિવે એપા., ૫૩& ૪૭-મોનાનર્ર, ડીંડોિી (ચાર નમનુા). 
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