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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 

૦૨/૧૨/૨૦૧૩ 
૫૩, હરીહરી સોસા. વવ-૧, કતારર્ામ બાળ આશ્રમ રોડ. 

૧, સુાંદરવન સોસા., કતારર્ામ બાળ આશ્રમ રોડ. 

૦૩/૧૨/૨૦૧૩ 

૨૫, ર્ર્વાનનર્ર સોસા., મર્નનર્ર સોસા. પાછળ - વેડ રોડ સીંર્ણપોર ચાર 
રસ્તા. 
૧૦, સાંતોષીકૃપા સોસા., મર્નનર્ર સોસા. પાછળ - વેડ રોડ સીંર્ણપોર ચાર 
રસ્તા. 

૦૯/૧૨/૨૦૧૩ 

Parking-Tank, ર્ર્ીરથ ટે્રડસટ, કતારર્ામ બાંબા વાડી. 
Parking-Tank, ર્ોધાણી ઇમ્પેક્ષ & રીતેષ એક્ષ્પોર્ટ , કતારર્ામ બાંબા વાડી (બે 
નમનુા). 

૧૦/૧૨/૨૦૧૩ બી-૪૦, માધવપાકટ સોસા., સીંર્ણપોર ચાર રસ્તા. 

૧૧/૧૨/૨૦૧૩ 

શ્રીરામ ફરસાણ માર્ટ , કતારર્ામ બાંબા વાડી-SMC કોમ્યનુીર્ી હોિ સામે (બે 
નમનુા). 
વશહોરી ડાઇનીંર્ હોિ, કતારર્ામ બાંબા વાડી-SMC કોમ્યનુીર્ી હોિ સામે. 

૧૨/૧૨/૨૦૧૩ એ-૬૫, માધવપાકટ સોસા., સીંર્ણપોર ચાર રસ્તા.  

૧૮/૧૨/૨૦૧૩ એ-૪, માધવપાકટ સોસા., સીંર્ણપોર ચાર રસ્તા. 

૨૦/૧૨/૨૦૧૩ 
૨૭૭, ૨૮૧, ૨૫૦, ૧૨૬ & ૪૪, જે.કે.પી.નર્ર સોસા., કતારર્ામ સીંર્ણપોર રોડ 
(પાાંચ નમનુા). 

૨૩/૧૨/૨૦૧૩ ૩૯, પ્રભનુર્ર સોસા. વવ.-૧, પ્રાણનાથ હોસ્પીર્િ પાછળ - વેડ રોડ. 

૨૪/૧૨/૨૦૧૩ જી-૨૩, ર્ર્વાનનર્ર સોસા., વેડ રોડ - સીંર્ણપોર ચાર રસ્તા. 

ઈસ્ટ 

૦૨/૧૨/૨૦૧૩ ૨૧, સરસ્વતી સોસા., એ.કે. રોડ.  

૦૪/૧૨/૨૦૧૩ સી-૪, અંકુર સોસા., એ.કે.રોડ. 

૦૫/૧૨/૨૦૧૩ ૩૩, ૩૪, મહાવીરનર્ર સોસા. નાના વરાછા.  

૦૬/૧૨/૨૦૧૩ ૨૮, પષુ્પક સોસા., એ.કે.રોડ. 

૧૦/૧૨/૨૦૧૩ 
૨૦૩, વષાટ સોસા.-૧ શેરી નાં.-૧, કરાંજ-વરાછા. 

૪૮, ધરમનર્ર સોસા., એ.કે.રોડ. 

૧૬/૧૨/૨૦૧૩ ૪૩, વષાટ સોસા. વવ-૧, િાંબે હનમુાન રોડ. 



૨૩/૧૨/૨૦૧૩ ૨૨, કમિપાકટ સોસા., ખોડડયારનર્ર રોડ-વરાછા. 

વેસ્ટ 

૦૧/૧૨/૨૦૧૩ ૩૩, સરીતા રો હાઉસ, પાિ. 

૦૨/૧૨/૨૦૧૩ ૧૧, સાાંઇધામ રો હાઉસ, અડાજણ રોડ. 

૦૩/૧૨/૨૦૧૩ ૩, ર્ોકુિધામ રો હાઉસ, અડાજણ. 

૧૦/૧૨/૨૦૧૩ 
૧૨, કનક રો-હાઉસ, અડાજણ રોડ. 

૪૬, ગરુૂકૃપા સોસા., અડાજણ રોડ. 

૧૧/૧૨/૨૦૧૩ ૯૧, પારસનર્ર સોસા., પાિનપરુ રોડ. 

૧૨/૧૨/૨૦૧૩ ૫૧ & ૩૧, અંકુરપાકટ સોસા.,જહાાંર્ીરપરુા (બે નમનુા). 

૧૫/૧૨/૨૦૧૩ ૨૮૭, હીદાયતનર્ર સોસા., રામનર્ર. 

૨૩/૧૨/૨૦૧૩ ૭/૨૧૯, અંજુમન રોડ, રાાંદેર. 

સેન્ટ્ર્િ 

૦૬/૧૨/૨૦૧૩ 

દત્તાતે્રય રેસ્ર્ોરન્ર્, મઢીની ખમણી, મેઈન રોડ, સિાબતપરુા.  

૫/૧૦૫૪, રામનાથ મહાદેવની શેરી, હરીપરુા. 

૫/૧૧૧૧, સોમનાથ મહાદેવની શેરી, હરીપરુા. 

૦૭/૧૨/૨૦૧૩ 
૭/૨૦૭૬, વરીયાવા વાડી, રામપરુા. 

૭/૨૨૯૮, દુધારા શેરી, રામપરુા. 

૦૯/૧૨/૨૦૧૩ 
૭/૨૮૭૭, મોર્ી કડીયા શેરી, સૈયદપરુા. 

૭/૨૯૩૩, વાવ શેરી, સૈયદપરુા. 

૧૦/૧૨/૨૦૧૩ ૧૧/૩૭૨૭, ઘારીયાવાડ, ધાસ્તીપરુા. 

૧૨/૧૨/૨૦૧૩ ૬/૨૨૨૪, િીબુાં શેરી, મહીધરપરુા. 

૧૩/૧૨/૨૦૧૩ ૬/૧૩૦૬, ઘોડીયા બાવાનાાં માંડદર પાસે, મહીધરપરુા. 

૧૬/૧૨/૨૦૧૩ ૫/૪૩૩, શાનાર્ર મહોલ્િો, હરીપરુા. 

૧૮/૧૨/૨૦૧૩ ૨/૪૩૩૨-અ-૨, ઇચ્છામહતેાની શેરી, સર્રામપરુા. 

૧૯/૧૨/૨૦૧૩ ૧૨/૩૦૮૫, મેઈન રોડ, કાાંસકીવાડ. 

૨૭/૧૨/૨૦૧૩ ૧૨/૧૭૬૫, વકીિ સ્ટ્રીર્, શાહપોર.  

૩૧/૧૨/૨૦૧૩ ૬/૨૫૦૫, િીંબ ુશેરી, મહીધરપરુ.  

સાઉર્ વેસ્ટ 

૦૩/૧૨/૨૦૧૩ 
બી-૨૪, એર્ોપનર્ર, ર્ર્ાર રોડ. 

બી-૨૪, એર્ોપનર્ર, ર્ર્ાર રોડ. 

૧૦/૧૨/૨૦૧૩ 

બી-૭, સારૂનર્ર સોસા., પીપિોદ. 

૩, શક્તત વવજય સોસા., પીપિોદ. 

ડી-૬, સાાંઈ આવશષ સોસા., ન્ય ુર્ર્ાર રોડ. 

સાઉર્ 

૦૪/૧૨/૨૦૧૩ ૧૬૧, શીવનર્ર, પાાંડેસરા. 

૧૧/૧૨/૨૦૧૩ ૩૨, જાર્નાથ સોસા., ખર્ોદરા. 

૧૨/૧૨/૨૦૧૩ ૩-૨/૩૦, વડોદ આવાસ, વડોદ. 

૧૪/૧૨/૨૦૧૩ ૨૭૭, ર્ાાંધીકુર્ીર, ઉધના. 

૨૮/૧૨/૨૦૧૩ 
૧૮૦, મહાિક્ષ્મી ઇન્ડસ્ટ્રીયિ, ઉધના.  

૫૮૪, મોરારજીવસાહત, ઉધના. 

સાઉર્ ઈસ્ટ ૦૮/૧૨/૨૦૧૩ ડી-૨/૧૨, રે્નામેન્ર્, આંજણા. 
 


