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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 

૦૧-૧૨-૨૦૧૫ ૨/૭૭, શરદફળીયુાં, ફુિપાડી કતારર્ામ. 
૦૫-૧૨-૨૦૧૫ ૨૬, કૃષ્ણજીવન સોસા., વાળીનાથ ચોકથી સીંર્ણપરુ ચાર રસ્તા. 

૧૪-૧૨-૨૦૧૫ 
૯, પરે્િ વાડી વવ-૧ &  ૧૮૭, પરે્િવાડી વવ-૨, િાિ દરવાજા. (બે નમનુા). 
બી-૫૫, પારસ સોસા. વવ-૨, શાક માકેર્ પાસે. કતારર્ામ.  

૧૮-૧૨-૨૦૧૫ ૬૭, પરે્િવાડી-૨, િાિદરવાજા. 

૨૧-૧૨-૨૦૧૫ 
૯૧, ૧૧૭ & ૨૫, રેિ રાહત કોિોની, ર્ોતાિાવાડી રે્નામેન્ર્ની પાછળ. (ત્રણ નમનુા). 
૫, આશાપરુી સોસા. સી કોમ્પિેક્ષની ર્િી, કતારર્ામ.  

૨૨-૧૨-૨૦૧૫ ૬૪, પ્રાણનાથ સોસા., પ્રાણનાથ હોસ્પીર્િ પાસે. 
૨૪-૧૨-૨૦૧૫ ૭૧, ખોડીયારકૃપા સોસા., કતારર્ામ ર્ામતળ. 

ઈસ્ટ 

૦૨-૧૨-૨૦૧૫ ૭, મનમાંદદર સોસા., પણુા. 
૦૫-૧૧-૨૦૧૫ ૯, વાલ્કેશ્વર રો-હાઉસ, મોર્ા વરાછા.  
૧૫-૧૧-૨૦૧૫ બી- રોયિ રેસીડેન્સી, મોર્ાવરાછા. 

૧૬-૧૧-૨૦૧૫ 
૧૨૯, ૮૫, તેજેન્દ્રપાકટ સોસા. & ૧૧૬, વનજાનાંદ સોસા., ખોડીયારનર્ર રોડ (ત્રણ 
નમનુા). 

૨૧-૧૨-૨૦૧૫ એ-૪૨, વવટ્ઠિનર્ર સોસા., વરાછા રોડ. &  સાંતિાિ સોસા. વલ્િર્ાચાયટ. (બે નમનુા).  
૨૩-૧૨-૨૦૧૫ ઇ - મહાિક્ષ્મી એપાર્ટ , વત્રકમનર્ર - ૨. 

વેસ્ટ 

૦૫-૧૨-૨૦૧૫ ૧૭/૧૮, આસ્સ્તકનર્ર સોસા., તાડવાડી. 
૦૭-૧૨-૨૦૧૫ બી-૧૧૮, પારસનર્ર સોસા., તાડવાડી. 
૧૩-૧૨-૨૦૧૫ ૧૫, મનોજનર્ર, પાિનપરુ પાર્ીયા. 
૧૬-૧૨-૨૦૧૫ ૨, િાિજીનર્ર સોસા., અડાજણ. 
૨૨-૧૨-૨૦૧૫ ૧૬, ધનિક્ષ્મી રો- હાઉસ, ર્ોરાર્ રોડ. 
૨૭-૧૨-૨૦૧૫ પાદકિંર્, સયુટદીપ એપાર્ટ , ર્ાંરે્શ્વર મહાદેવ રોડ. 



 

સેન્ટ્ર્િ 

૦૪-૧૨-૨૦૧૫ ૧૧/૫૧૧, નર્રશેઠની પોળ, નાણાવર્. 
૦૭-૧૨-૨૦૧૫ ૨/૧૧૦૩, છોવાળાની શેરી, સર્રામપરુા. 
૦૯-૧૨-૨૦૧૫ ૧૨/૨૫૭૩, રોદહતવાડ & ૧૨/૧૮૮૪, પીરખજુરી મસ્જીદ પાસે, સૈયદવાડા.(બે નમનુા). 
૧૪-૧૨-૨૦૧૫ ૪/૫૧૩, ઘાાંચી શેરી, બેર્મપરુા.  
૧૭-૧૨-૨૦૧૫ ૧૨/૧૧૨૯, ડૉ. ર્ક્કાની ર્િી, શાહપોર.  
૨૧-૧૨-૨૦૧૫ ૭/૨૭૫૫, ચાંદુિાિ શેઠની શેરી, સૈયદપરુા.  
૨૩-૧૨-૨૦૧૫ ૬/૨૨૮, કોિસાવાડ, માંછરપરુા. 
૨૫-૧૨-૨૦૧૫ ૨/૪૭૯૪, નમકવાિાની ર્િી, નવસારીબજાર.  
૨૬-૧૨-૨૦૧૫ ૧૧/૧૧૭૫, માછિીપીઠ, સોદાર્રવાડ. 

સાઉર્ વેસ્ટ 

૦૧-૧૨-૨૦૧૫ ૧૫, સ્વીર્ી સોસા. ઉમાર્વન, ર્ર્ાર રોડ. 
૦૫-૧૨-૨૦૧૫ ૧૪, સ્વીર્ી સોસા. ઉમાર્વન, ર્ર્ાર રોડ. 
૧૧-૧૨-૨૦૧૫ ૨૦, નવી વસાહત, સરસાણા. 

સાઉર્ 

૦૩-૧૨-૨૦૧૫ 
મેઇન િાઇનનુાં પાણી, દદપિીર્ામ (બે નમનુા). 
હીરાર્ાઇ & નરેશર્ાઇ, ડુાંડીર્ામ (બે નમનુા). 

૦૫-૧૨-૨૦૧૫ 
મોહનર્ાઇ, પ્રકાશર્ાઇ & પરેશર્ાઇ, દદપિીર્ામ (ત્રણ નમનુા). 
જયાંવતર્ાઇ, હીરાર્ાઇ & લબપીનર્ાઇ, ડુાંડીર્ામ (ત્રણ નમનુા). 

૦૯-૧૨-૨૦૧૫ 
મોહનર્ાઇ & અશોકર્ાઇ, દદપિી ર્ામ. (બે નમનુા). 
હરીર્ાઇ પરે્િ & રવવર્ાઇ પરે્િ, ડુાંડી ર્ામ. (બે નમનુા). 

૧૦-૧૨-૨૦૧૫ ડુાંડીર્ામ. 
૧૧-૧૨-૨૦૧૫ ૫૨, સડક ફળીયુાં, ઊન. 
૧૫-૧૨-૨૦૧૫ ૧૭, જર્તનર્ર & રમેશર્ાઇ, દદપિી, વડોદ (બે નમનુા). 
૨૬-૧૨-૨૦૧૫ ૨૬ & ૪૮, ગરુૂકૃપા સોસા. & ૨૭, જર્ન્નાથનર્ર. વડોદ. (ત્રણ નમનુા). 
૨૭-૧૨-૨૦૧૫ ૩, તળાવ ફળીય,ુ બડુીયા. 

સાઉર્ ઈસ્ટ 

૦૨-૧૨-૨૦૧૫ ૧૦૨ & ૯૭, સાંતોષીનર્ર, પરવતર્ામ (બે નમનુા). 
૦૫-૧૨-૨૦૧૫ ડી-૨/૧૦, ડી રે્નામેન્ર્, આંજણા. 
૦૭-૧૧-૨૦૧૫ ડી-3/૧9, ડી રે્નામેન્ર્, આંજણા. 
૧૧-૧૨-૨૦૧૫ ૬૩ & ૧૩૮, રામદેવનર્ર, ર્ાઠેના (બે નમનુા). 
૧૨-૧૨-૨૦૧૫ ૧૮ & ૩, મહાપ્રભનુર્ર સવે નાં.-૯, લિિંબાયત (બે નમનુા). 
૧૪-૧૨-૨૦૧૫ જે-૧ & જે-૩, EWS કવાર્સટ & ૩૫, જવાહરનર્ર, ઉમરવાડા. (ત્રણ નમનુા). 

૧૫-૧૨-૨૦૧૫ 
બાિાજી માંદદર, મઝદાપાકટ ,એચ-૧૫ & આઇ-૧, મઝદાપાકટ , લિિંબાયત (ત્રણ નમનુા). 
૪૮, જયેશનર્ર & ૨૨, ૭૬, દદપાિીપાકટ , નવાર્ામ (ત્રણ નમનુા). 

૧૭-૧૨-૨૦૧૫ ૨૫, રેિરાહત વસાહત & ૨૨૬, બાખડ મોહલ્િો, માનદરવાજા (બે નમનુા). 
૧૮-૧૨-૨૦૧૫ ૩૦, શીવર્ાઉનશીપ, ર્ાઠેના. 
૨૩-૧૨-૨૦૧૫ ડી-3/૬, રે્નામેન્ર્, આંજણા. 
૨૮-૧૨-૨૦૧૫ ૫૭, નરોત્તમનર્ર, નવાર્ામ. 
૨૯-૧૨-૨૦૧૫ ૧૭૦ & ૧૭૧, જિારામનર્ર-૨, ડુાંર્ાિ (બે નમનુા). 

 

 


