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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 

૦૧-૦૪-૨૦૧૬ 

૧૨૮, વવષ્ણનુર્ર સોસા., ડર્ોિી ચાર રસ્તા. 

૭૪, પ્રભનુર્ર સોસા. વવ-૧, વેડ રોડ. 

૩૭૨, ફુિવાડી મદદના મસ્ીદ પાસે, ર્રીમાતા રોડ. 

સી-૧૬, શાબરીનર્ર સોસા., ર્રીમાતા રોડ. 

૦૭-૦૪-૨૦૧૬ 
૧૬૬, કેશવનર્ર સોસા., વેડ રોડ. 

૩૬, રામીનર્ર સોસા., વેડ રોડ. 

૦૮-૦૪-૨૦૧૬ 
૧૩, ર્ીતાનર્ર, ફુિપાડા. 

૪૧૧, રહમેતનર્ર, વેડ રોડ પાંડોળની પાછળ. 

૧૧-૦૪-૨૦૧૬ ૪૬૯, ફુિવાડી પથ્થરવાળી ર્િી, ર્રીમાતા રોડ. 

૧૨-૦૪-૨૦૧૬ ૩૩૪, નાંદનવન સોસા., િલિતા ચોકડીથી કરાડા રોડ. 

૧૩-૦૪-૨૦૧૬ ૪૦, પરુૂષોત્તમનર્ર સોસા., વેડ રોડ. 

૧૫-૦૪-૨૦૧૬ 
૪૧૮, ૪૨૬ & ૪૫૧, રહમેતનર્ર સોસા., પાંડોળ પાછળ-વેડ રોડ (ત્રણ નમનુા). 

૪૧૮ & ૪૨૬, રહમેતનર્ર સોસા., પાંડોળ પાછળ-વેડ રોડ (બે નમનુા). 

૨૦-૦૪-૨૦૧૬ ૨૪૨, ૩૯૬ & ૪૧૨, રહમેતનર્ર સોસા., વેડ રોડ પાંડોળની પાછળ (ત્રણ નમનુા). 

૨૨-૦૪-૨૦૧૬ ૨૦૯, ફુિવાડી વવસ્તાર, ર્રીમાતા-વેડ રોડ. 

૨૩-૦૪-૨૦૧૬ ૨૧૯ & ૧૯૭, બહચુરનર્ર સોસા., વેડ રોડ (બે નમનુા). 

૨૬-૦૪-૨૦૧૬ ૪૯, પ્રાણનાથ સોસા., પ્રાણનાથ હોસ્પીર્િ પાસે. 

૨૭-૦૪-૨૦૧૬ ૧૧૭, ૮૫, ફુિવાડી રે્કરો & ૩૭૯, ફુિવાડી પથ્થરવાળી ર્િી, ર્રીમાતા રોડ. (ત્રણ નમનુા). 

૨૯-૦૪-૨૦૧૬ ૧૭, વવરપ્રભ ુઇન્ડસ્રીયિ સોસા., વસ્તાદેવડી રોડ. 

૩૦-૦૪-૨૦૧૬ ૭૩, ધવૃતારક સોસા., હરીઓમ વમિ રોડ-વેડ રોડ. 

ઈસ્ટ 

૦૨-૦૪-૨૦૧૬ ૧૯, પષુ્પક સોસા, એ.કે.રોડ. 
૦૫-૦૪-૨૦૧૬ ૩૮, રૂપમ-૧, એ.કે.રોડ. 
૦૮-૦૪-૨૦૧૬ ૪૨, ગ્રીનપાકટ સોસા., વલ્િર્ાચાયટ રોડ. 



ઈસ્ટ 

૧૨-૦૪-૨૦૧૬ ૫૫, પવુવિ સોસા., વરાછા મેઇન રોડ. 
૧૩-૦૪-૨૦૧૬ ૧૧, મણીબાર્ સોસા., એ.કે.રોડ. 
૧૭-૦૪-૨૦૧૬ બી/૪૮, ચામુાંડાનર્ર & ૩૧, વસધ્ધાથટનર્ર, િાંબ ેહનમુાન રોડ (બે નમનુા). 
૧૮-૦૪-૨૦૧૬ ૩૨, જાડાબાવાનો રે્કરો & ૯૭, ઇન્દીરાનર્ર, એ.કે.રોડ. (બે નમનુા). 
૧૯-૦૪-૨૦૧૬ ૬૩, જુની આંબાવાડી &  બી-૪૬, સાધના સોસા., િાંબ ેહનમુાન રોડ. (બે નમનુા). 
૨૦-૦૪-૨૦૧૬ ૪૭૪, રામનાથ મહાદેવ ઓવારો, એ.કે.રોડ. 
૨૩-૦૪-૨૦૧૬ ૧૧૪, ગરુૂનર્ર સોસા., વરાછા મેઇન રોડ. 

૨૬-૦૪-૨૦૧૬ 
બહચુર િોજ, બરોડા વપ્રસ્રે્જ. 
એ-૫, દહમ્મતનર્ર સોસા., HT િાઇન. 

૨૭-૦૪-૨૦૧૬ ૧૦૦, ગરુૂનર્ર સોસા. વરાછા રોડ. 
૨૮-૦૪-૨૦૧૬ ૬૦૦૯, તાસની વાડી, એ.કે.રોડ. 

વેસ્ટ 

૦૧-૦૪-૨૦૧૬ 

૩૦૦, કોળીવાડ & એ/૩૬, ખોદડયાર નર્ર, અડાજણ (બે નમનુા). 

૧૨, કોળીવાડ, અડાજણ. 

૭૭, સિુતાનીયા ીમખાના, રાાંદેર. 

૦૫-૦૪-૨૦૧૬ 
૪૨૪, ર્ાંડારીવાડ, અડાજણર્ામ. 

૨૮, મોરારનર્ર, અડાજણ. 

૦૬-૦૪-૨૦૧૬ 
૫૮૩, સાંત તકુારામ સોસા., પાિનપરુ રોડ. 

૩૩, વવશ્વકમાટ સોસા. રામનર્ર. 

૦૭-૦૪-૨૦૧૬ ૧૩૪, સિુતાનીયા ીમખાના, રાાંદેર. 

૦૮-૦૪-૨૦૧૬ પાદકિર્, વસધ્ધેશ્વર કોમ્પિેક્ષ, પાિનપરુ જકાતનાકા. 

૦૯-૦૪-૨૦૧૬ 
૪૯, કસ્તરુબા સોસા. & પાકીંર્, અવધ એપા., પાિનપરુ પાર્ીયા (બે નમનુા). 

એ-૧૪૬, શ્રીનાથ સોસા., અડાજણ રોડ. 

૧૨-૦૪-૨૦૧૬ 
૨૩, અંકુર સોસા., અડાજણ. 

૭૬૦, સાંતતકુારામ સોસા. વવ.-૨, પાિનપરુ રોડ. 

૧૬-૦૪-૨૦૧૬ 
શીવસાર્ર એપાર્ટ , શીવઓમનર્ર & ૩૦, પરીબ્રહ્મા સોસા., તારવાડી (બે નમનુા). 

એ/૧-માધવપાકટ સોસા., ૧ & બી/૭-EWS આવાસ, અડાજણ (ત્રણ નમનુા). 

૧૮-૦૪-૨૦૧૬ 
૫૯-રામદેવનર્ર સોસા. & ૧૯૪-કૃષ્ણકુાંજ સોસા., પાિનપરુ રોડ (બે નમનુા). 

૭૪, રાધાકૃષ્ણ સોસા., પાિનપરુ રોડ. 

૨૨-૦૪-૨૦૧૬ ૩૧, સાંધ્યાવદન સોસા., પાિનપરુ રોડ. 

૨૫-૦૪-૨૦૧૬ બી/૭૧, બાિાી સોસા., પાિનપરુ ર્ામ. 

૨૬-૦૪-૨૦૧૬ 
૪૬, મર્ધ રો હાઉસ, પાિનપરુ. 

બી-૧, EWS આવાસ, અડાજણ. 

૨૭-૦૪-૨૦૧૬ બી-૭૨, બાિાીકૃપા સોસા., પાિનપરુ. 

૨૮-૦૪-૨૦૧૬ ૧૫, ઓપન પ્િોર્, અડાજણ. 

સેન્ટ્ર્િ 

૦૧-૦૪-૨૦૧૬ 
૭/૪૦૭૯, દારીયા શેરી, નવાપરુા. 
૪/.૬૨૬, રાણા શેરી, મદહધરપરુા.  

૦૨-૦૪-૨૦૧૬ ૭/૩૧૯૬, કાછીયા શેરી, સૈયદપરુા. 

૦૯-૦૪-૨૦૧૬ 
રૂમ નાં. ૪ & રૂમ નાં. ૫, કુષ્ણકુાંજ લબલ્ડીંર્, આદમની વાડી. (બે નમનુા). 
ચાિ, મહાકાળી આવાસ, આદમની વાડી.  

૧૨-૦૪-૨૦૧૬ 
૭/૪૩૦૬, સથુાર ફળીયા, દદલ્હી રે્ર્. 
૬/૧૨૨૩, દાલળયા શેરી, મદહધરપરુા. 

૧૫-૦૪-૨૦૧૬ ૭/૩૨૨૦, કાાંછીયા શેરી, સૈયદપરુા. 
૧૬-૦૪-૨૦૧૬ ૬/૨૬૩૨, મોતાળા શેરી & ૬/૨૨૧૨, નાર્ોરી શેરી, મદહધરપરુા (બે નમનુા). 



સેન્ટ્ર્િ 

૧૮-૦૪-૨૦૧૬ ૭/૨૭૫૫, ચાંદુિાિ શેઠની શેરી, સૈયદપરુા. 

૨૧-૦૪-૨૦૧૬ 
૩/૨૫૬૮, જુની ઇદર્ાહ, સિાબતપરુા. 
૭/૨૯૨૪,વાવ શેરી, સૈયદપરુા & ૫/૧૨૮૧-એ, સોય શેરી-૨, હદરપરુા (બે નમનુા). 

૨૩-૦૪-૨૦૧૬ ૭/૪૨૯૮, સથુાર ફળીયુાં, ર્િેમાંડી. 

૨૫-૦૪-૨૦૧૬ 

મેરૂ એપાર્ટ , કાયસ્થ મોહલ્િો, ર્ોપીપરુા.  
૧૦૧, સિાર કોમ્પિેક્ષ, દલક્ષણી મોહલ્િો, આંબાવાડી કાિીપિુ. 
૫/૧૯૮, રૂવાળા રે્કરો, ર્ાર્ળ. 

૨૬-૦૪-૨૦૧૬ ૫/૧૨૮૧-એ & ૫/૧૨૯૦, સોય શેરી-૨, હરીપરુા (બે નમનુા). 

સાઉર્ વેસ્ટ 

૦૨-૦૪-૨૦૧૬ 
૩૯, ીવકોરનર્ર, જમનાનર્ર રોડ. 

૭૧, પનુમનર્ર, જમનાનર્ર, રોડ. 

૦૫-૦૪-૨૦૧૬ ૨૮, હનમુાન શેરી, અંબાનર્ર રોડ. 

૦૭-૦૪-૨૦૧૬ બી, િક્ષ્મી એપા., રામચોક પાસે. 

સાઉર્ 

૦૨-૦૪-૨૦૧૬ ૧૨૦, આસ્માનર્ર, ઊન. 

૦૩-૦૪-૨૦૧૬ ૬, તળાવ ફળીય,ુ બડુીયા.  

૧૩-૦૪-૨૦૧૬ ૧૪૫ & ૧૪૩, શોયેબનર્ર-એ, ઊન (બે નમનુા). 

૨૯-૦૪-૨૦૧૬ ૯૯, રહમેતનર્ર, ઊન. 

સાઉર્ ઈસ્ટ 

૦૪-૦૪-૨૦૧૬ 
૪૭ & ૧૧૦, બધુ્ધ સોસા., ઉધનાયાડટ (બે નમનુા). 

૧૫, યાવમની કોિોની, નવાર્ામ. 

૦૫-૦૪-૨૦૧૬ ૧૭, ૪૭, ૧૧૯, ૧૯૧ & ૨૦૦, ડૉ. આંબેડકર વસાહત, આંજણા (પાાંચ નમનુા). 

૦૬-૦૪-૨૦૧૬ ૧૪૭, મારૂતીનર્ર, લિિંબાયત. 

૦૭-૦૪-૨૦૧૬ સી-૪ & ડી-૫, ર્ાવનાનર્ર, લિિંબાયત (બે નમનુા). 

૦૯-૦૪-૨૦૧૬ એ-૧ & એ-૧૪, સનરાઇઝ ર્ાઉનશીપ, ડુાંર્ાિ (બે નમનુા). 

૧૨-૦૪-૨૦૧૬ ડી-૧/૬, રે્નામેન્ર્, આંજણા. 

૧૭-૦૪-૨૦૧૬ ૪૧ & ૫, દરબારનર્ર, મર્ોબ (બે નમનુા). 

૨૦-૦૪-૨૦૧૬ ૧૬૨, જિારામ નર્ર, ર્ોડાદરા રેલ્વેફાર્ક પાસે. 

૨૨-૦૪-૨૦૧૬ ૧૪૮, રઝાચોક, મીઠીખાડી. 

૩૦-૦૪-૨૦૧૬ ૩૩ & ૧, દરબારનર્ર, મર્ોબ (બે નમનુા). 
 

 


