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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 

૦૫/૦૮/૨૦૧૩ 
૭૫, િિીતાપાકટ સોસા., કાંતારેશ્વર મહાદેવ માંદદર રોડ. 
૩૯૨, ૨૪૭ & ૧૯૫, રણછોડજીપાકટ સોસા., કાંતારેશ્વર મહાદેવ માંદદર રોડ (ત્રણ નમનુા). 

૦૬/૦૮/૨૦૧૩ 

બી-૮૫, નર્ીના વાડી, કતારર્ામ સમુિુ ડેરી રોડ. 
૫૧ & ૫૯, રાયિી પે્રસ, િાિ દરવાજા રોડ (બે નમનુા). 
૨૬, રાયિી પે્રસ, િાિ દરવાજા રોડ. 

૧૨/૦૮/૨૦૧૩ ૭૨, િક્ષ્મીકાાંત સોસા., િક્ષ્મીકાાંત આશ્રમ રોડ. 

૧૬/૦૮/૨૦૧૩ 

પાકીંર્, ર્વાની મોબાઇિ સ્ર્ોસટ, કતારર્ામજુની પીપલ્સ બેંક-હનમુાન માંદદર રે્કરા પાસે. 
ફ્િશીંર્, રે્કરા પર, કતારર્ામજુની પીપલ્સ બેંક-હનમુાન માંદદર રે્કરા પાસે (બે નમનુા). 
પાકીંર્, બાિાજી કુરીયર & વવનસ લબલ્ડીંર્, કતારર્ામજુની પીપલ્સ બેંક-હનમુાન માંદદર રે્કરા પાસ ે
(ત્રણ નમનુા). 
માંદદર બહાર, હનમુાનજી માંદદર, કતારર્ામજુની પીપલ્સ બેંક-હનમુાન માંદદર રે્કરા પાસે. 

૧૯/૦૮/૨૦૧૩ 

બાં.નાં.-૧૮, ઋવિકેશ સોસા., કતારર્ામ - સીંર્ણપોર રોડ (બે નમનુા). 
૬૭, નારાયણનર્ર સોસા., કતારર્ામ - સીંર્ણપોર રોડ. 
સી- ૧, ર્ોકુિમ રેસીડેન્સી, વેડરોડ. 

૨૦/૦૮/૨૦૧૩ ૧૨૫, શ્રધ્ધાદદપ સોસા., સીંર્ણપોર ચાર રસ્તાથી સીંર્ણપોરર્ામ રોડ. 

૨૨/૦૮/૨૦૧૩ 

૩૧/૧૩/૫૯ & ૩૧/૧૩/૬૦, કુાંર્ાર ફળીયુાં, કતારર્ામ જુની પીપલ્સ બેંક - હનમુાન માંદદર રે્કરો 
(બ ેનમનુા). 
પાકીંર્, ર્વાની મોબાઈિ શોપ, અદરહાંત કોમ્યનુીકેશન, વવનસ લબલ્ડીંર્, સાંત જિારામ 
ડાયમાંડ & સાંત જિારામ એપા.,  કતારર્ામ જુની પીપલ્સ બેંક - હનમુાન માંદદર રે્કરો (છ 
નમનુા). 



નોર્થ 

૨૨/૦૮/૨૦૧૩ માંદદર, હનમુાનજી માંદદર, કતારર્ામ જુની પીપલ્સ બેંક - હનમુાન માંદદર રે્કરો. 

૨૩/૦૮/૨૦૧૩ 

પાકીંર્, સાંત જિારામ એપા., િકી ગપૃ, ફેશન ચોઇસ & વવનસ લબલ્ડીંર્, કતારર્ામ જુની 
પીપલ્સ બેંક - હનમુાન માંદદર રે્કરો (પાાંચ નમનુા). 
૧૬૦ & ૧૬૨, માધવાનાંદ સોસા., કતારર્ામ સીંર્ણપોર રોડ (બે નમનુા). 

૨૪/૦૮/૨૦૧૩ 

૫૦૩ & ૩૨૬, રહમેતનર્ર સોસા., વેડ રોડ પાંડોળ પાછળ (ત્રણ નમનુા). 
દુકાન-શ્રીકૃષ્ણ ર્ી સને્ર્ર, દુકાન-ચારભજુા ર્ી સને્ર્ર & ૩૫, પરે્િ ઇન્ડસ્રીયિ - વડે રોડ પાંડોળ 
પાછળ (ત્રણ નમનુા). 

૨૬/૦૮/૨૦૧૩ ૪૦, રામજીકૃપા રો હાઉસ, ર્જેરા સ્કુિ પાછળ. 
૩૧/૦૮/૨૦૧૩ ૫૩, ૬૯ & ૧૫, ઈન્ન્દરાનર્ર વસાહત, પ્રાણનાથ હોસ્સ્પર્િ પાછળ, વેડ રોડ.  

ઈસ્ટ 

૦૫/૦૮/૨૦૧૩ ડી-૭૭, ડી-૫૯ & ડી-૫૮, વવઠ્ઠિનર્ર સોસા., વરાછા રોડ (ત્રણ નમનુા). 

૦૬/૦૮/૨૦૧૩ 
ડી-૭૭, & બી-૮૭, વવઠ્ઠિનર્ર સોસા., વરાછા રોડ (બે નમનુા). 
એ-૧૩, જયર્ાંરે્શ્વર સોસા., વરાછા રોડ. 

૦૭/૦૮/૨૦૧૩ 
હરી ઓમ કોમ્પિકે્ષ & પાંચમખુી મહાદેવ- શ્રી મહાપ્રભજુીની બઠેક, મોદી મોહલ્િો - એ.કે.રોડ (બ ે
નમનુા). 

૦૯/૦૮/૨૦૧૩ ૫, ૬, આદશટનર્ર સોસા., કાપોદ્રા - વરાછા રોડ. 
૧૩/૦૮/૨૦૧૩ એ-૫૫, મોહનનર્ર,  બરોડા વપ્રસ્રે્જ સામે. 

૨૨/૦૮/૨૦૧૩ 

૧૮, સરદારપાકટ સોસા., એ.કે.રોડ. 
હીરાબેન-શ્રી મહાપ્રભજુીની બેઠક, સાહબેરાવ પાર્ીિ-બાલ ુમહારજનો રે્કરો & શ્રીજી એપા., 
મોદી મોહલ્િો - એ.કે.રોડ (ત્રણ નમનુા). 

૨૪/૦૮/૨૦૧૩ ૧૫૧ & ૧૪૬, વિાટ સોસા.-૧, કરાંજ-વરાછા (બે નમનુા). 

વેસ્ટ 

૦૨/૦૮/૨૦૧૩ ૩, મનોજનર્ર સોસા., પાિનપરુ રોડ. 

૧૨/૦૮/૨૦૧૩ 
૫, ધમટરાજ સોસા., તાડવાડી રોડ. 
૨, સાાંઇદીપ સોસા., તાડવાડી રોડ. 

૧૩/૦૮/૨૦૧૩ 
૪૨-અક્ષરધામ સોસા. & ૪૩-જિારામ રો હાઉસ, ર્ાંરે્શ્વર મહાદેવ રોડ (બે નમનુા). 
૩૩, રામદેવનર્ર સોસા., પાિનપરુ રોડ. 

૧૪/૦૮/૨૦૧૩ 
૧૮૩-દદપાાંજિી સોસા., ૯૨-દહદાયત નર્ર સોસા., & ૩-મનોજનર્ર સોસા., પાિનપરુ રોડ (ત્રણ 
નમનુા). 

૧૬/૦૮/૨૦૧૩ 
૧૭૮ & ૯૦, દહદાયતનર્ર સોસા., પાિનપરુ રોડ (બે નમનુા). 
૩૯, ઠાકોરદ્વાર સોસા., પાિનપરુ રોડ. 

૨૧/૦૮/૨૦૧૩ ૧૧-પરુિોત્તમપાકટ  & ૪૫-અમી રો હાઉસ, ર્ોરાર્ રોડ (બે નમનુા). 

૨૩/૦૮/૨૦૧૩ 
૪૫, અંકુરપાકટ સોસા., જહાાંર્ીરપરુા. 
૨૮૪, રામનર્ર કોિોની, રામનર્ર. 

૨૪/૦૮/૨૦૧૩ ૧૦૬, કૃષ્ણકુાંજ સોસા., પાિનપરુ રોડ. 
૨૬/૦૮/૨૦૧૩ ૧૫, ઠાકોરદ્વાર સોસા. વવ.-૧, પાિનપરુ રોડ. 
૨૮/૦૮/૨૦૧૩ ૧૮, દહદાયતનર્ર સોસા., પાિનપરુ રોડ. 

સેન્ટ્ર્િ 

૦૨/૦૮/૨૦૧૩ 
૭/૨૭૮૭, વાવ શેરી, સૈયદપરુા. 
૭/૨૮૭૭, મોર્ી કડીયા શેરી, સૈયદપરુા. 

૦૫/૦૮/૨૦૧૩ 
૭/૮૦૪, દાાંતણીયાવાડ, રામપરુા. 
૭/૧૦૪૦, છોવાળાની ર્િી, િાિદરવાજા. 

૦૯/૦૮/૨૦૧૩ ૨/૪૬૨૮, મેઇનરોડ, સર્રામપરુા. 



સેન્ટ્ર્િ 

૧૩/૦૮/૨૦૧૩ ૭/૨૪૫૭, ચોકી શેરી, રામપરુા. 

૧૬/૦૮/૨૦૧૩ 
રૂમ નાં.-૨૯-  ચમુ્માિીસની ચાિ, ૭/૭૩૩-રોહીત ફળીયુાં, ૭/૭૭૪-બકરા ર્િી, ચાિ-
વરીયાવા વાડી & ૭/૨૦૭૩-િાિમીયા મસ્જીદ રોડ, રામપરુા (પાાંચ નમનુા). 

૨૦/૦૮/૨૦૧૩ ૮/૧૧૮-બાળવૈધનો ખાાંચો & ૮/૨૯૯, મદાટનીયાવાડ, ર્ોપીપરુા (બે નમનુા). 
૨૧/૦૮/૨૦૧૩ ૭/૭૧૪, રોહીત ફળીયા, રામપરુા. 
૨૨/૦૮/૨૦૧૩ એપા., ર્ાઇશાજીની પોળ, નાણાવર્. 

૩૦/૦૮/૨૦૧૩ 
૧૨/૧૯૨૫ & ૧૨/૧૯૪૩, સૈયદવાડા રોડ, સૈયદવાડા (બે નમનુા). 
૫/૧૫૯૨-િીમડા શેરી & ૫/૧૨૯૦-૯૧, સોય શેરી-૨, હરીપરુા (બે નમનુા). 

સાઉર્ વેસ્ટ 

૧૨/૦૮/૨૦૧૩ 
ડી-૬, સાાંઇ આવશિ સોસા., નવા ર્ર્ાર - કેનાિ રોડ. 
૨૪૧, અંલબકા ઇન્ડસ્રીયિ સોસા., ઉ.મ.રોડ. 

૧૭/૦૮/૨૦૧૩ બી/૨૦, રવવરાજ સોસા., ન્યસુીર્ીિાઇર્ રોડ. 

૨૪/૦૮/૨૦૧૩ 
બી-૩૯, શીવકૃપા સોસા., અંબાનર્ર. 
રામકુમાર કનોજીયા-દકશન એપા. & બી-૧૪-યોર્ીકૃપા સોસા., ર્ર્ાર (બે નમનુા). 

સાઉર્ 

૦૭/૦૮/૨૦૧૩ ૪૭૩ & ૩૬૬, ર્ણપતનર્ર, બમરોિી રોડ (બે નમનુા). 
૨૧/૦૮/૨૦૧૩ ૧૨, સનાતન ડાયમાંડનર્ર, બમરોિી રોડ. 
૨૩/૦૮/૨૦૧૩ ૧૪૧, વવનાયક સોસા., ઉધના. 
૨૬/૦૮/૨૦૧૩ ૭૬, ર્ોવવિંદનર્ર, ઉધના. 

સાઉર્ ઈસ્ટ 

૦૨/૦૮/૨૦૧૩ ૧૮૦, પષુ્પાનર્ર, ર્ાઠેના. 
૦૩/૦૮/૨૦૧૩ એ-૧, અવશ્વની પાકટ , નવાર્ામ. 
૦૫/૦૮/૨૦૧૩ ૨૬૩/૩, સરુ્ાિનર્ર, લિિંબાયત. 

૦૮/૦૮/૨૦૧૩ 
બી-૩, મહાપ્રભનુર્ર, લિિંબાયત. 
૧૦૩, એમ.બી.નર્ર સોસા., ર્ાઠેના. 

૧૫/૦૮/૨૦૧૩ ૨, દ્વારકેશનર્ર, નવાર્ામ. 
૧૬/૦૮/૨૦૧૩ ૪, એિ.એન પાકટ , ર્ાઠેના. 

૧૭/૦૮/૨૦૧૩ 

૧૫, ખોડીયારનર્ર, ડીંડોિી. 
૪૫, સાંતોિનર્ર, ડીંડોિી. 
૮૯, ર્ાયત્રીનર્ર-૨, ડીંડોિી. 

૨૦/૦૮/૨૦૧૩ ડી-૮/૩ & ડી-૮/૨૭, રે્નામેન્ર્, ડુાંર્ાિ (બે નમનુા). 
૨૩/૦૮/૨૦૧૩ ૧૯૫-દદપકનર્ર, ૧૬૦-નરોત્તમનર્ર & ૨૦૦-ર્ાંર્ાનર્ર, નવાર્ામ (ત્રણ નમનુા). 
૨૭/૦૮/૨૦૧૩ ૪૧, દિષ્ણાનર્ર, લિિંબાયત. 

 


