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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 

૦૧-૦૧-૨૦૧૬ ૫૩ & ૪૦, વવશાિનર્ર સોસા. વવ.-B, કતારર્ામ હલે્થ સેન્ર્ર રોડ (બે નમનુા). 
૦૨-૦૧-૨૦૧૬ ૪૮, ધ્રવુતારક સોસા. વેડ રોડ. 
૦૬-૦૧-૨૦૧૬ એ-૩૭ & બી-૮૩, સાબરીનર્ર સોસા., ફુિવાડી રોડ (બે નમનુા). 
૧૦-૦૧-૨૦૧૬ ૪૯, પ્રાણનાથ સોસા. વેડ રોડ. 
૧૫-૦૧-૨૦૧૬ ૧૩૯, વત્રવેણીપાકટ સોસા., વેડ રોડ. 
૩૦-૦૧-૨૦૧૬ ૧૦, પારસીવાડ, અમરોિી. 

ઈસ્ટ 

૦૫-૦૧-૨૦૧૬ િાઇન ફ્િશીંર્, શેરી નાં.-૨, રાંર્ અવધતુ સોસા., કરાંજ. 
૦૮-૦૧-૨૦૧૬ એ-૫, હહિંમતનર્ર વવ.-૧, એ.કે.રોડ. 
૧૧-૦૧-૨૦૧૬ બી-૪, વત્રકમનર્ર વવ-૧, િાંબે હનમુાન રોડ. 
૧૨-૦૧-૨૦૧૬ નાંદુબેન, ઉધરસર્ૈયાની ચાિ ઝુપડપટ્ટી, િાંબે હનમુાન રોડ. 
૧૫-૦૧-૨૦૧૬ મીરામ્બીકા સોસા., પણુા, વરાછા. 
૧૯-૦૧-૨૦૧૬ ૪૮, કુષ્ણકુાંજ સોસા., નાના વરાછા. 

૨૨-૦૧-૨૦૧૬ 
૨૫, મણીનર્ર, એ.કે.રોડ. 
૪૯, મણીનર્ર, એ.કે.રોડ. 

૨૬-૦૧-૨૦૧૬ 
૨૪ & ૨૯, સાાંકેત રો હાઉસ, મોર્ાવરાછા (બે નમનુા). 
બી & ડી, રાજહાંસ ર્ાવર, મોર્ાવરાછા (બે નમનુા). 

૨૭-૦૧-૨૦૧૬ ૪૨, મણીનર્ર સોસા., એ.કે.રોડ. 

વેસ્ટ 

૦૮-૦૧-૨૦૧૬ ૩૯૫, કુાંર્ારવાડ, પાિ. 
૧૩-૦૧-૨૦૧૬ ૪૧૯, પ્રશાાંત સોસા. વવ.-૧, પાિનપરુ રોડ. 
૧૮-૦૧-૨૦૧૬ ૧, ર્ોલ્ડનપાકટ સોસા. પાિનપરુ રોડ. 

૨૦-૦૧-૨૦૧૬ 
૧૦૪, કસ્તરુબા મહહિા સોસા. પાિનપરુ રોડ. 
૨૦, પરભનુર્ર સોસા. પાિનપરુ રોડ. 

૨૧-૦૧-૨૦૧૬ ૧૩૨, ર્ાગ્યોદયનર્ર સોસા., પાિનપરુ રોડ. 
૨૫-૦૧-૨૦૧૬ ૪૦, િાિજીનર્ર સોસા., અડાજણ. 



સેન્્િ 

૦૨-૦૧-૨૦૧૬ ૮/૧૦૦-એ, બાળવૈદનો ખાાંચો, ર્ોપીપરુા. 
૦૪-૦૨-૨૦૧૬ ૭/૭૭૪, બકરા ર્િી, રામપરુા. 

૦૭-૦૧-૨૦૧૬ 
૧૨/૧૯૪૨ & ૧૨/૧૯૯૪ ઘોબી ર્િી, સૈયદવાડા (બે નમનુા). 
૧૨/૧૯૨૬, કાિીબાવા એપા., સૈયદવાડા. 

૦૯-૦૧-૨૦૧૬ 
૭/૬૪૩, રામબાર્ & રે્રેજ, અશ્કતાશ્રમ રોડ, રામપરુા. (બે નમનુા). 
૫/૯૫૯, જદા ખાડી, મહહધરપરુા.  

૧૨-૦૧-૨૦૧૬ ૫/૧૧૧૦, સોમનાથ મહાદેવ શરેી & ૫/૧૦૦૮, તરતીયા હનમુાન શેરી, હહરપરુા.(બ ેનમનુા). 

૧૮-૦૧-૨૦૧૬ ૭/૭૭૪, બકરાર્િી, રામપરુા. 
૨૭-૦૧-૨૦૧૬ ૫/૧૭૬૦, તરુાવા સ્રીર્, હહરપરુા. 
૨૮-૦૧-૨૦૧૬ ૩/૪૦૩૧, દારીયા શેરી. નવાપરુા.  

સાઉર્ વેસ્ટ 

૦૫-૦૧-૨૦૧૬ ૫૦૮, ર્ોકુિનર્ર, ર્ર્ાર. 
૦૬-૦૧-૨૦૧૬ પાહકિંર્, EWS આવાસ A-3, યપુી નર્ર પાસે, સીર્ીિાઈર્. 

૦૭-૦૧-૨૦૧૬ 
૨૭, સ્વીર્ી સોસા. ઉમાર્વન,ર્ર્ાર રોડ. 
૫૦, શ્રી રામ શેરી, અંબાનર્ર રોડ. 

૧૪-૦૧-૨૦૧૬ બી, નારાયણ એપા., રામચોક-ધોડદોડ રોડ. 

સાઉર્ 

૦૨-૦૧-૨૦૧૬ ૬, નવી વસાહત, બડુીયા. 
૦૪-૦૧-૨૦૧૬ ૬, પરે્િ ફળીય,ુ ર્ર્ેણી. 
૦૯-૦૧-૨૦૧૬ ૨૧૬, સનજરનર્ર & ૧૧૧, સોયેબનર્ર, ઉન. (બે નમનુા). 
૧૧-૦૧-૨૦૧૬ ૧૨૦, ઓયેબનર્ર-A, ઉન.  
૨૨-૦૧-૨૦૧૬ ૨૭, વવષ્ણનુર્ર, ઉધના. 
૨૫-૦૧-૨૦૧૬ ૨, યવુાન સોસા., ઉન. 
૨૭-૦૧-૨૦૧૬ ૩૩૭ & ૩૪૧, અંલબકાનર્ર, બમરોિી રોડ. (બે નમનુા). 

૨૮-૦૧-૨૦૧૫ 
૩૬૬ & ૩૯૬, અવમઝરા સોસા. વડોદ ર્ામ. (બે નમનુા). 
૬૭, ર્ૌરીનર્ર, બમરોિી રોડ. 

સાઉર્ ઈસ્ટ 

૦૧-૦૧-૨૦૧૬ ૫, શ્રીરામનર્ર, લિિંબાયત. & ૧૦૦, શેરડીધામ, નવાર્ામ (બે નમનુા). 
૦૨-૦૧-૨૦૧૬ ૩૭, નરોત્તમનર્ર, નવાર્ામ.  
૦૭-૦૧-૨૦૧૬ ૧૩૧, મયરુનર્ર સોસા., નીિર્ીરી-ર્ોડાદરા. 
૧૧-૦૧-૨૦૧૬ ડી-૩/૧૯, રે્નામેન્ર્, આંજણા. 
૨૨-૦૧-૨૦૧૬ સી/૫/૧૭ & સી/૫/૧૮, સી-રે્નામેન્ર્, ઉમરવાડા (બે નમનુા). 
૨૫-૦૧-૨૦૧૬ ૨૦૨, સાંજયનર્ર, નીિર્ીરી રોડ. 

 


