સરુ ત મહાનગરપાલિકા
હાઈડ્રોલિક ડીપાર્ટ મેન્ર્
પાણીના નમુનાની ચકાસણી
શહેર પાણી પુરવઠા અંતર્ટત અિર્ અિર્ વવસ્તાર /ઝોનમાાંથી પાણી સપ્િાય દરમ્યાન શહેરીજનોના ઘરનાાં નળમાાંથી
એકત્રીતકરવામાાં આવેિા પાણીનાાં સેમ્પિોનાાં ર્ે સ્ર્ીંર્ રીપોર્ટ ની માહીતી નીચે મુજબ છે .
માસ :- માર્ચ - ૨૦૧૮
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અનફીટ સેમ્પિની વવગત
તારીખ
૦૩/૦૩/૨૦૧૮

સરનામાની વવગત
૩૧, ૩૪ & ૪૪, તાપીનર્ર સોસા. પ્રાણનાથ હોસ્પીર્િ પાસે, વેડ રોડ. (ત્રણ નમુના).
શ્રી ખોડીયાર ઓર્ો પાર્ટ , અવિનીકુ માર સ્મશાન ભુમી સામે, ફુિપાડા.

૦૬/૦૩/૨૦૧૮

૭૨, દત્ત વવજય સોસા. બાળાશ્રમ રોડ, કતારર્ામ.
એ-૫૪, જેરામ મોરાની વાડી & ૪૩, શક્તતનર્ર સોસા. પીપલ્સ ચાર રસ્તા, કતારર્ામ. (બે નમુના).

૦૭/૦૩/૨૦૧૮

નોર્ચ

૨૪, નાંદનવન સોસા., બાપા સીતારામ ચોક.
ુ ડેરી રોડ. કતારર્ામ.
બ્િોક-A, શ્રીજી ચરણ સોસા. સુમિ

૦૮/૦૩/૨૦૧૮

૩૬, વવિકમાટ સોસા. ચીકુ વાડી રોડ.& જી-૩, દરબારનર્ર સોસા. વેડ રોડ. (બે નમુના).

૧૦/૦૩/૨૦૧૮

૧૪, વવજયનર્ર સોસા -૧, વેડ દરવાજા થી કતારર્ામ દરવજા રોડ.

૧૨/૦૩/૨૦૧૮

એ-૧૦, િક્ષ્મીનર્ર સોસા., કતારર્ામ બીજનેસ ફેર પાસે.

૧૪/૦૩/૨૦૧૮

૬૩ & ૧૧૫, માધવનાંદ સોસા., કતારર્ામ પોિીસચોકી ની સામેનો રોડ (બે નમુના).
૧૪૭, વવજયનર્ર સોસા. વવ. - ૨, વેડ રોડ.

૧૫/૦૩/૨૦૧૮

દુ કાન, રામદે વ ર્ે િસટ, પીપલ્સ ચાર રસ્તા, કતારર્ામ.

૧૬/૦૩/૨૦૧૮

૨૯, સાંતજિારામનર્ર સોસા., પાંડોળની સામે, વેડ રોડ.

૨૧/૦૩/૨૦૧૮

બી/૪૪, રામનનર્ર, અખાંડ આનાંદ કોિેજ પાછળ & ૬૩, હરરહરર વવ.-૧, બાળઆશ્રમ રોડ (બે નમુના).

૧૦૧, હરરહરર વવ.-૧, બાળઆશ્રમ રોડ.

૨૨/૦૩/૨૦૧૮

૧૯, ર્ૌરવપાકટ સોસા. બાળઆશ્રમ રોડ, કતારર્ામ.

૨૩/૦૩/૨૦૧૮

૭૯, સડક ફળીયુ,ાં ફુિપાડા.

૨૭/૦૩/૨૦૧૮

૫૧, િક્ષ્મીવાડી સોસા., નાની વેડરોડ.

૨૮/૦૩/૨૦૧૮

બી/૧૫ & ૪૪ રામેિર ઇન્ડસ્રીયિ ભરીમાતા રોડ (બે નમુના).

૩૦/૦૩/૨૦૧૮

૧, ૩૪, ૧૮ & ૩૦, ર્ૌરવપાકટ સોસા. બાળાશ્રમ પાછળ, કતારર્ામ. (ચાર નમુના).
૧૫૮, ૧૭૯ & ૧૦૫, સાંત જિારામ સોસા. પાંડોળની સામે, વેડ રોડ. (ત્રણ નમુના).

નોર્ચ

૩૧/૦૩/૨૦૧૮

ુ ડેરી રોડ.
૭૪, અલ્કાપુરી સોસા. સુમિ
૧૮૦, સાંત જિારામ સોસા. પાંડોળની સામે, વેડ રોડ.

૦૧/૦૩/૨૦૧૮

૨૪૭, રચના સોસા. કાપોદ્રા, ભરવાડ ફળીયુ ાં & ૧૩, વવષ્ણુનર્ર, એ.કે.રોડ (ત્રણ નમુના).

૦૨/૦૩/૨૦૧૮

૧૩/૧૦/૮૨, જાડાબાવાનો ર્ે કરો, એ.કે .રોડ & ૪૨, વનત્જજાનાંદ સોસા., અંકુ ર ચોકડી-વરાછા રોડ (બે નમુના).

૦૩/૦૩/૨૦૧૮

એ-૩૭, રાં ર્ અવધુત સોસા. િાંબે હનુમાન રોડ.

૦૫/૦૩/૨૦૧૮

૮૫, રાધાકૃ ષ્ણ સોસા. ખોડીયારનર્ર રોડ.
પર્ે િ શોપીંર્ સેન્ર્ર, બરોડા વપ્રસ્ર્ે જ.
BAPS સાંસ્કાર ધામ સામે, પર્ે િનર્ર & ૧૯, પુષ્પક સોસા. એ. કે. રોડ. (બે નમુના).

૦૬/૦૩/૨૦૧૮

૯૮, િક્ષ્મીનારાયણ સોસા.-૧ રહરાબાર્ રોડ.
એ-૨૨, શ્રી રાં ર્ અવધુત સોસા. કરાં જ.

૦૭/૦૩/૨૦૧૮
૦૮/૦૩/૨૦૧૮
૦૯/૦૩/૨૦૧૮

ઈસ્ટ

૯૮, અર્િજીનર્ર, એ. કે. રોડ.
૧૫, સુથાર પાંચની ચાિ & ૧૩, શ્યામ સુદર
ાં સોસા. એ. કે. રોડ. (બે નમુના).
બી-૩૧, સાંર્ના સોસા. વવ-૨, સીમાડા.
૪૮-શ્યામધામ સોસા. વવ. - ૩, સીમાડા & ૩૮-રાં ર્ અવધુત સોસા., કરાં જ & રદવાળીબાર્
ઇન્ડ., હીરાબાર્ (ત્રણ નમુના).

૧૦/૦૩/૨૦૧૮

૬૨, વવષ્ણુનર્ર -૧, ખોડીયારનર્ર, અંકુ ર ચાર રસ્તા રોડ.

૧૧/૦૩/૨૦૧૮

૧૯, સેફી સોસા. & ૨૯, વવક્રમનર્ર, િાંબે હનુમાન રોડ (બે નમુના).

૧૨/૦૩/૨૦૧૮

એ-૨૮, વત્રકમનર્ર & ૨૦, સેફી સોસા., િાંબે હનુમાન રોડ (બે નમુના).

૧૩/૦૩/૨૦૧૮

પારકિર્, ભક્તતધામ એપાર્ટ , એ.કે.રોડ & ૨૧, ભક્તતનર્ર-૨, હીરાબાર્ રોડ (બે નમુના).

૧૪/૦૩/૨૦૧૮

૫૫, સત્તાધારકૃપા સોસા., હીરાબાર્ રોડ & ડી-૫૭, ર્ાંર્ેિરી, વરાછા રોડ (બે નમુના).

૧૫/૦૩/૨૦૧૮

૧/૧૪૭ & બી/૧૧૨, ભરવાડ મોહલ્િો, અિનીકુ માર ર્રનાળા પાસે (બે નમુના).
૧૦૬, વાઘનાથ ઝુપડપટ્ટી & ૯૬, ૧૦૫ ,પુષ્પક સોસા., એ.કે.રોડ (ત્રણ નમુના).

૧૬/૦૩/૨૦૧૮

૫, અમરદીપ સોસા. & ૫, રામેિર સોસા., વરાછા મેઇન રોડ (બે નમુના).
સી-૨, શીવનર્ર & ૩૪, રાધાકૃ ષ્ણ સોસા., િાંબેહનુમાન-માતાવાડી રોડ. (બે નમુના).
૨૪, હીરાનર્ર સોસા., રાધાકૃષ્ણ માંરદર, કરાં જ & ૧૯, રૂપમ સોસા.-૧ હીરાબાર્ રોડ (બે નમુના).

૧૪, એકતાનર્ર & ૩૪, અંકુ ર સોસા. એ. કે. રોડ. (બે નમુના).
૧૭/૦૩/૨૦૧૮

૭, સીતારામનર્ર સોસા. રહરાબાર્ રોડ.
૯૬, પુષ્પક સોસા. & ૭૧, આનાંદનર્ર, રહરાબાર્ (બે નમુના).

૧૯/૦૩/૨૦૧૮

૩૧, સાધના સોસા., િાંબે હનુમાન રોડ.
૩૯, સીતારામનર્ર, હીરાબાર્ રોડ.

૨૦/૦૩/૨૦૧૮

૨૦૫ & ૨૧૦, ભરકતનર્ર સોસા. એ. કે. રોડ. (બે નમુના).
સી-૧૩૫, બી-૧૩૬, જી-૧૩૬ & ૧૩૩, ર્ોદાવરી પાકટ સોસા. સીમાડા. (ચાર નમુના).

૨૧/૦૩/૨૦૧૮

૪૧, ર્ીતાનર્ર વવ.-૧, પુણા & ૨૦૨ & ૩૪૯, શુભિક્ષ્મી સોસા., નાના વરાછા (ત્રણ નમુના).

હસ
ુ ેનભાઈ મર્નવાળા, હળપતીવાસ, િાંબેહનુમાન ર્રનાળા પાસે.
૨૩/૦૩/૨૦૧૮

૪૦, સૈફી સોસા., ઝોન ઓફીસ પાસે, િાંબેહનુમાન રોડ.
૧૬, વવષ્ણુનર્ર સોસા., એ.કે.રોડ.
િાઈન ફ્િશીંર્, ૧૦૫, વશવદશટન વવ.-૨, સીમાડા.
જા.ન., સવોદય સોસા., એ. કે. રોડ.

૨૪/૦૩/૨૦૧૮

મેઈન િાઈન, આરજવ ડાયમાંડ, એ. કે. રોડ.
૭૫, પુવી સોસા. હીરાબાર્.

એમ-૮, જાડાબાવાનો ર્ે કરો, એ.કે.રોડ & સવોદય સોસા., નવાર્ામ (બે નમુના).
૨૬/૦૩/૨૦૧૮

બુધ્ધ હોર્િ પાસે, પર્ે િનર્ર & અશોક જવેિસટ પાસે, માન સરોવર, એ.કે .રોડ (બે નમુના).
૩૯૮, અર્િજીનર્ર & ૨૧, રામબાઇપાકટ સોસા., હીરાબાર્ રોડ & ૮૫, આદશટનર્ર, કાપોદ્રા રોડ (ત્રણ નમુના).

૧૯૧ & ૧૯૨ ચાંચળ નર્ર, કાપોદ્રા (બે નમુના).
૯૬, શક્તતનર્ર, હીરાબાર્ રોડ. & ૧૧૬, યોર્ેિર સોસા., ધરમનર્ર રોડ (બે નમુના).
૨૭/૦૩/૨૦૧૮

પારકિર્, ભક્તતધામ સોસા., એ.કે .રોડ-ર્ૌશાળા પાસે.
૨૧, દીનબાંધ ુ સોસા. & ૩૬, સત્તાધારકૃ પા સોસા, હીરાબાર્ રોડ. (બે નમુના).

ઈસ્ટ

૨૮/૦૩/૨૦૧૮
૨૯/૦૩/૨૦૧૮
૩૦/૦૩/૨૦૧૮

૬૮, અર્િજીનર્ર, હીરાબાર્ રોડ & જાહેર નળ, જાડાબાવાનો ર્ે કરો, એ.કે .રોડ (બે નમુના).
જાહેર નળ, જાડાબાવાનો ર્ે કરો, એ.કે .રોડ & ૫૬, આનાંદનર્ર, હીરાબાર્ રોડ (બે નમુના).

૧૫, અંલબકાવવજય સોસા. & ૫૭, શક્તતવવજય સોસા., વરાછા રોડ (બે નમુના).
૨૦, પરસોત્તમબહઈની વાડી, ખોડીયારનર્ર, ખોડીયારનર્ર રોડ.
૩૩, હરીકુ ાંજ સોસા.-૧, ચીકુ વાડી.
પારકિંર્, ભક્તતધામ એપા. & ૧૦૬, વાધનાથનર્ર ઝુપડપટ્ટી, એ. કે. રોડ. (બે નમુના)..

૩૧/૦૩/૨૦૧૮

૨૫૫, િક્ષ્મીનર્ર સોસા. -૧, રહરબાર્ રોડ.
ખાડી પાસે, વાંદના સોસા. નાના વરાછા.

૦૧/૦૩/૨૦૧૮

૧૦, કૃષ્ણકુ ાંજ સોસા., પાિનપુર રોડ.

૦૨/૦૩/૨૦૧૮

બી-૨ & બી-૪, સરકારી વસાહત, રામનર્ર (બે નમુના).

૦૬/૦૩/૨૦૧૮

૩૩, રાધાકૃ ષ્ણ સોસા., પાિનપુર રોડ.
૨૪, રાજવવહાર રો-હાઉસ, ઉર્ત.
૭ &૪૯, અંકુ ર સોસા. & ૩૩ & ૫૦, વાડીયાનર્ર, અડાજણ (ચાર નમુના).
પાકીંર્, સીલ્વરપાકટ એપા., તક્ષશીિા એપા., મધુવન એપા. એ & સી, આનાંદ મહિ રોડ (ચાર નમુના).
૨૨ & ૨ કનક રો હાઉસ, પાકીંર્, સીન્ડીકે ર્ ફ્િેટ્સ, શ્રીકૃપા ફ્િેટ્સ, સુયટદીપ એપા., ર્ાંર્ેિર મહાદે વ રોડ (પાાંચ નમુના).

૦૮/૦૩/૨૦૧૮

૬, સત્જયમ રો હાઉસ, ૫૯, ગુ.હા.બોડટ , પાિનપુર રોડ & સી/૨, નવરાં ર્ સોસા., અડાજણ (ત્રણ નમુના).
બાબુભાઈ નારણભાઈ સેિર & શાાંવતિાિ ભાણાભાઈ સેિર, ડેરી મહોલ્િો, રાાંદેરર્ામ. (બે નમુના).

૪૫ & ૧૯, મેરૂિક્ષ્મી સોસા.૧૯ & ૧૮, અમી સોસા. ર્ોરાર્ રોડ (ચાર નમુના).
૪૬, અમી રો-હાઉસ, ર્ોરાર્ રોડ.
૧૪, સ્પશટ બાંગ્િોઝ, અડાજણ.
વેસ્ટ

૦૯/૦૩/૨૦૧૮
૧૦/૦૩/૨૦૧૮

તક્ષશીિા એપા., અડાજણ રોડ.
૨૭, િક્ષ્મીકૃપા સોસા., અડાજણ રોડ. & ૧૬, દીપાજિી
ાં રો. હાઉસ, એિ.પી.સવાણી સ્કુ િ સામે ર્ી.પી.-૩૧, ૩૨ ( બે નમુના).

૫૪, ગુ.હા.બોડટ , પાિનપુર રોડ.
સી, નક્ષત્રવ્યુ રે સીડેન્સી & ૧૦૦, જ્ઞાનરદપ સોસા., પાિનપુર (બે નમુના).

૧૨/૦૩/૨૦૧૮

એ- ૪૬, સરસ્વતીનર્ર સોસા., રામનર્ર.
બી-૪, સરકારી વસાહત, રામનર્ર.

૧૩/૦૩/૨૦૧૮

૨૨૪, શારદાનર્ર સોસા. પાિનપુર ર્ામ. & ૧૮, સમદ્રષ્ર્ી સોસા., દાાંડી રોડ (બે નમુના).

૧૯/૦૩/૨૦૧૮

૭/૧૦૨, િાિા ઠાકોરની પોળ, રાાંદેર.

૨૦/૦૩/૨૦૧૮

૧૫૩૩ & ૧૬૭૮, સુભાષનર્ર ઝુપડપટ્ટી, શીતિ સીનેમા પાસે, અડાજણ પાર્ીયા (બે નમુના).

૨૧/૦૩/૨૦૧૮

૩૮, સાંતતુકારામ સોસા. વવ.-૨, રામજી માંરદર પાસે, રામનર્ર.
૭/૧૦૨, િાિા ઠાકોરની પોિ, રાદે ર રોડ.

૨૨/૦૩/૨૦૧૮

૯૧ & ૧૧૯, પારસ સોસા., ર્ે કરાવાળા સ્કુ િ પાસે, રાાંદેર રોડ (બે નમુના).

૨૩/૦૩/૨૦૧૮

૧૫૨, વવવેકાનાંદ ર્ાઉનશીપ, પાિનપુર રોડ & ૩૩, પરીબ્રહ્મા સોસા., અડાજણ (બે નમુના).

૨૪/૦૩/૨૦૧૮
૨૫/૦૩/૨૦૧૮
વેસ્ટ

૨૬/૦૩/૨૦૧૮

સાઉર્
વેસ્ટ

૧૨, ભાગ્યોદય સોસા., પાિનપુર રોડ.
૩૫, વત્રિોકનર્ર સોસા. પાિનપુર રોડ.
૧૨, ભાગ્યોદય સોસા., પાિનપુર રોડ.
એ-૪૯, સુદરવન
ાં
રો- હાઉસ, દાાંડી રોડ.

૨૮/૦૩/૨૦૧૮

પાકીંર્, મધુવન એપા.-સી, આનાંદમહેિ રોડ.

૨૯/૦૩/૨૦૧૮

એ-૬૨, સરસ્વતીનર્ર સોસા., રામનર્ર.

૦૬/૦૩/૨૦૧૮

૧૨/૧૯૩૧, સૈયદવાડા મેઈન રોડ, સૈયદવાડા.

૦૭/૦૩/૨૦૧૮

સેન્ટ્ર્િ

બી-૪૬, સાંત જ્ઞાનેિર સોસા., ૯૧, પારસનર્ર સોસા. & ૧૨, ભાગ્યોદય સોસા., પાિનપુર રોડ (ત્રણ નમુના).

૧૨/૧૯૩૧,૩૨, સૈયદવાડા રોડ, સૈયદવાડા.
૧૨/૧૯૨૬, કાિીબાવા હાઉસ. સૈયદવાડા.

૧૦/૦૩/૨૦૧૮

૧૨/૨૫૨૮-બ, બાગ્યાની ચાિ, સૈયદવાડા.

૧૩/૦૩/૨૦૧૮

૨/૩૨૪૦-બી, અનાવવિ શેરી, સર્રામપુરા.

૨૦/૦૩/૨૦૧૮

૮/૧૧૨૬, પાંચોિીવાડ, ર્ોપીપુરા.

૨૧/૦૩/૨૦૧૮

૧૨/૨૨૫૪, પૈકી ઇસાજી મસ્જીદ ર્િી, સૈયદવાડા.

૨૩/૦૩/૨૦૧૮

૧૦/૧૬૬૨, મીડિ સ્કુ િ સામે, સોનીફળીયા.

૩૧/૦૩/૨૦૧૮

૧૧/૬૬૪, વસિંધીવાડ, ચોકબજાર.

૦૪/૦૩/૨૦૧૮

૮-બી,એ-૩૩-પછાત વર્ટ & બી-૧૮-પછાત વર્ટ, આદશટ સોસા., ર્ોકુ િમ ડેરી પાસે (ત્રણ નમુના).

૦૫/૦૩/૨૦૧૮

૩૨, સુરજપાકટ , શ્રીરામ મારબિ સામે, અિથાણ રોડ.

૦૯/૦૩/૨૦૧૮

સી/૮, આદશટ સોસા., ર્ોકુ િમ ડેરી પાસે.

૧૦/૦૩/૨૦૧૮

૨૦૩, વવધાતા પેિેસ, નવાભર્ાર, એ & બી, નેસ્ર્ હાઉસ, સીર્ીિાઈર્ રોડ (ત્રણ નમુના).

૧૧/૦૩/૨૦૧૮

૧૫, એમ. જે. પાકટ , ડી.આર.બી કોિેજ પાસે, ન્યુ સીર્ીિાઈર્ રોડ.

૧૨/૦૩/૨૦૧૮

નેસ્ર્ હાઉસ, ડી.આર.બી કોિેજ પાસે, ન્યુ સીર્ીિાઈર્ રોડ.

૧૪/૦૩/૨૦૧૮

એ, નેસ્ર્ હાઉસ, ડી.આર.બી કોિેજ પાસે, ન્યુ સીર્ીિાઈર્ રોડ.

૧૫/૦૩/૨૦૧૮

૧૨, શ્રીનર્ર સોસા., જમનાનર્ર રોડ.

૧૬/૦૩/૨૦૧૮

૧૭/૦૩/૨૦૧૮

૧૨, શ્રીનર્ર સોસા., જમનાનર્ર રોડ.
૧૯૭, ઉમરાવનર્ર, ભર્ાર રોડ.
૧૦૮, અંલબકા ઈન્ડ. સોસા., સોમનાથ ર્ી હાઉસ, ઉ.મ.રોડ.
અબ્દુ િ ચીકન સેન્ર્ર, નવા ભર્ાર & ૮૩, નેવીિપાકટ -ર્ાયત્રી માંરદર પાસે, ઉ.મ.રોડ (બે નમુના).

૯૦ વવશાિનર્ર, નવાભર્ાર પાસે & ૩૪ હળપવતવાસ, નવાભર્ાર (બે નમુના).
૧૮/૦૩/૨૦૧૮

૭-લબલ્ડીંર્, મહાવીરનર્ર ર્ાયત્રીમાંરદર પાસે ઉ.મ.રોડ.
૮૩,નેવીિપાકટ , ર્ાયત્રીમાંરદર પાસે, ઉ.મ.રોડ & છાર્નભાઇની ચાિમાાંથી ભરથાણા ( બે નમુના).

૨૧/૦૩/૨૦૧૮

સાઉર્

૪૩૯, મહેસાણા મોહલ્િો, આઝાદનર્ર રોડ.
એસ.એમ.સી કવમશ્નર બાંગ્િો, અઠવાિાઈન્સ.

૨૨/૦૩/૨૦૧૮

૧, SMC કવમશ્નર બાંર્િો, અઠવાિાઈન્સ.

૨૩/૦૩/૨૦૧૮

૧૧૨, જીવીબા પાકટ સોસા., ર્ાયત્રી માંરદર પાસે.

૨૫/૦૩/૨૦૧૮

૨૦૪, વવશાિનર્ર, નવા ભર્ાર.

૦૧/૦૩/૨૦૧૮

એ-૪-૧૫, ચાંદ્રરદપ સોસા., ઉધના.

૦૬/૦૩/૨૦૧૮

૧, હરીઈચ્છા સોસા., સાાંઈ વસધ્ધી બાજુ માાં, ઉધના મેઈન રોડ.

સાઉર્

સાઉર્
ઈસ્ટ

૦૮/૦૩/૨૦૧૮

ઈ-૧૧, કેશવનર્ર, ભેસ્તાન.

૦૯/૦૩/૨૦૧૮

૧૧૦, કમટયોર્ી વવ.-૧ & ૪૩૮, સોનિ સોસા., ઉધના (બે નમુના).

૨૮/૦૩/૨૦૧૮

સી-૪, આદશટનર્ર, ભેસ્તાન ચાર રસ્તા.

૦૪/૦૩/૨૦૧૮

૬૫, સાાંઈકૃપાનર્ર, રે લ્વે ફાર્ક પાસે, નીિર્ીરી રોડ.

૦૭/૦૩/૨૦૧૮

એ-૧૫૫, કાાંવતનર્ર, મીઠીખાડી.

૦૯/૦૩/૨૦૧૮

૨૫૦, હનુમાન માંરદર મોહલ્િો, ઉધનાયાડટ .

૧૦/૦૩/૨૦૧૮

પ્િોર્ નાં.-૨૬, અમનનર્ર-3, ભાઠેના.

૧૩/૦૩/૨૦૧૮

૧૫, ઈદર્ાહ રોડ, લિિંબાયત.

૧૫/૦૩/૨૦૧૮

૮૦, લબિીયાનર્ર-૧ & ૧૯૪, ૧૮૯, જયરાજનર્ર, નવાર્ામ (ત્રણ નમુના).

૧૮/૦૩/૨૦૧૮

ડી-૬-૧૯ & ડી-૮-૧૫, ડુ ભ
ાં ાિ ર્ે નામેન્ર્, ડુ ભ
ાં ાિ (બે નમુના).

૧૯/૦૩/૨૦૧૮

૭૯, લબિીયાનર્ર-૧, નવાર્ામ.

૨૧/૦૩/૨૦૧૮

૧૩, મહાપ્રભુનર્ર, લિિંબાયત.

૨૨/૦૩/૨૦૧૮

બાિાજી ઉદ્યાન સામે, ર્ે નામેન્ર્ & ડી/૩/૨, ર્ે નામેન્ર્, આંજણા (બે નમુના).

૨૮/૦૩/૨૦૧૮

જા.નળ, વમિનનર્ર, આંજણા.

