સુયત ભશાનગયાલરકા
શાઈડ્રોલરક ડીાર્ટભેન્ર્
ાણીના નમુનાની ચકાવણી
ળશેય ાણી ુયલઠા અંતગટત અરગ અરગ વલસ્તાય /ઝોનભાાંથી ાણી વપ્રામ દયમ્માન ળશેયીજનોના ઘયનાાં નભાાંથી
એકત્રીતકયલાભાાં આલેરા ાણીનાાં વેમ્રોનાાં ર્ે સ્ર્ીંગ યીોર્ટની ભાશીતી નીચે મુજફ છે .
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તાયીખ
૦૧/૦૬/૨૦૧૮

૪૨, ઉદમનગય વોવા.-૨, શરયઓભ વભર વાભે , લેડ યોડ.
૩૨૭, યણછોડજી ાકટ -૧, કાંતાયે શ્વય ભાંરદય ાવે.

૦૪/૦૬/૨૦૧૮

વનત્માનાંદ એા., કશાન પીયુ,ાં ગાભત કતાયગાભ.

૦૬/૦૬/૨૦૧૮

૧૭, ગોવલિંદનગય, ડબોરી ચાય યસ્તા.

૦૯/૦૬/૨૦૧૮

૧૦૧૫, વભનાક્ષીલાડી, ગજેયા વકટ ર ાવે, કતાયગાભ & ૧/૨૯, બ્રાહ્મણ પીયુ,ાં ફુરાડા કતાયગાભ (ફે નમુના).

૧૦૧૭, વભનાક્ષીલાડી, ગજેયા વકટર ાવે , કતયગાભ.

૧૨/૦૬/૨૦૧૮

૮૨/૨, ફેંક ઓપ ફયોડાની ફાજુ ભાાં, કતાયગાભ ોરીવ સ્સ્ર્ે ળન વાભે.

૧૩/૦૬/૨૦૧૮

ૃ વોવા., ાંડોની વાભે, લેડ યોડ.
ફી-૨, ભાંગરગ

૧૪/૦૬/૨૦૧૮

૧/૧૨૮, બ્રાશભણ પલયુ, ફુરાડા-કતાયગાભ.

૧૫/૦૬/૨૦૧૮
નોથટ

વયનાભાની વલગત

૧૬/૦૬/૨૦૧૮
૧૭/૦૬/૨૦૧૮

૧૫૭, કેળલાકટ , ડોની વાભે-લેડ યોડ.
૧૪૧, કેળલાકટ & ૧૩૭ & ૮૩, યાભજીનગય, ડોની વાભે-લેડ યોડ (ત્રણ નમુના).
૩૧, ફલાંતનગય વોવા. વીંગણોય ચાય યસ્તા.
૧૦૨, વળલનગય વોવા. વલ-૧, વીંગણોય ચાય યસ્તા.
ારકિંગ, સ્લવતક એાર્ટ . & વલતયણ એાર્ૅ & સ્લવતક એાર્ટ ., લરિંફાચીમા પીયુ (ત્રણ નમુના).

ારકિંગ, સ્લવતક એાર્ટ. , લરિંફાચીમા પીયુ, કતાયગાભ (ફે નમુના).
૧૮/૦૬/૨૦૧૮

૮૦ & ૧૪૦, યાભજીનગય વોવા., ાંડોની વાભે , લેડયોડ (ફે નમુના).
૮૩ & ૨, યાભજીનગય વોવા. & ૧૮૩, ૧૩૦ & ૨, કે ળલાકટ વોવા., ાંડોની વાભે, લેડ યોડ (ાાંચ નમુના).

૧૯/૦૬/૨૦૧૮

૫૩, સ્નેશવાગય વોવા., ધનભોયા યોડ.
૫, વશજાનાંદ વોવા., પામય સ્ર્ે ળન વાભે , કતાયગાભ.
૩૫, જભનાાકટ વોવા. ચાંદન ગેવ ગોડાઉન ાવે , કોઝલે યોડ.

૨૦/૦૬/૨૦૧૮

ાકીંગ, સ્લસ્સ્તક એા., લરિંફાચીમા પીયુ,ાં કતાયગાભ (ફે નમુના).
ાકીંગ, વલતયાગ એા., લરિંફાચીમા પીયુ,ાં કતાયગાભ.

૨૧/૦૬/૨૦૧૮

જી-૧(ારકિંગ)-આરદત્માકટ ફ્રેર્, ૧૬૩ & ૧૪૯, લરિંફાચીમા પીયુ, કતાયગાભ (ત્રણ નમુના).

૨૧/૦૬/૨૦૧૮

ુ ડેયી યોડ, કતાયગાભ.
૩૪, ળાાંવતવનકેતન વોવા., સુમર
૬૯, નાંદનલન વોવા. ફાા વીતાયાભ ચોક, કતાયગાભ.
૧૦૦ & ૧૦૨, ગોવલિંદનગય, ડબોરી યોડ (ફે નમુના).

૨૨/૦૬/૨૦૧૮

જા.ન & ૩૫, શતીલાવ, કાંતાયે શ્વય ભાંરદય ાવે (ફે નમુના).
૮૦ & ૧૩૮, યાભજીનગય વોવા., ાંડોની વાભે, લેડયોડ (ફે નમુના).
૧૪૧, કેળલાકટ વોવા., ાંડોની વાભે , લેડયોડ.
૧૩ & ૧૫, તાીદળટન વોવા., લેડદયલાજા થી ાંડો યોડ (ફે નમુના).

૨૩/૦૬/૨૦૧૮

૨૩, યાજાનાંદ વોવા., યાળી વકટર ાવે.
૧૩૮, ખોડીમાયકૃા વોવા., કતાયગાભ.

૨૫/૦૬/૨૦૧૮
નોથટ

૨૬/૦૬/૨૦૧૮

એ-૩૦, વનત્માનાંદ વોવા. યાળી વકટર , કતાયગાભ.
૮૦, ૮૦, ૧૩૭ & ૧૩૭, યાભજીનગય વોવા. નાની ફહચ
ુ યાજી ાવે , લેડ યોડ. (ચાય નમુના).

૧૦૨ & ૨, કેળલાકટ વોવા. લેડ યોડ. (ફે નમુના).
૧૭, રક્ષ્ભીનાયામણનગય, ડબોરી ચાય યસ્તા.

૨૮/૦૬/૨૦૧૮

૨૮, રક્ષ્ભીનાયામણનગય, ડબોરી ચાય યસ્તા.
ુ ડેયી યોડ.
ારકિંગ, ધનલાંતયી કોમ્રેક્ષ , સ્ર્ે ળનથી સુમર
ારકિંગ, ડી.એભ.ાકટ ફ્રેર્ , ધનભોયા યોડ.
૧૧૩ & ૧૨૫, વશજાનાંદ વોવા., કતાયગાભ શેલ્થ વેન્ર્ય યોડ (ફે નમુના).

૨૯/૦૬/૨૦૧૮

૨૦ & ૨૮, તાીનગય, કતાયગાભ દયલાજા લેડ યોડ (ફે નમુના).
૧૪૧ & ૧૮૮, કે ળલાકટ વોવા. & ૧૮૧, વાંત જરાયાભ વોવા., લેડ યોડ ડો (ત્રણ નમુના).
૧૦૧ & ૬૯, વળલનગય લવાશત, લેડ દયલાજા થી કતાયગાભ દયલાજા યોડ (ફે નમુના).

૩૦/૦૬/૨૦૧૮

૦૩/૦૬/૨૦૧૮
૦૪/૦૬/૨૦૧૮
૦૫/૦૬/૨૦૧૮

ઈસ્ર્

૧૪૧, કેળલાકટ , ાંડો.
૯૭, વળલનગય ઝુડટ્ટી, લેડ દયલાજા.
૨૪, અંકુ ય વોવા., અંકુ ય ચોકડી. & ગેર્ ાવે, ળીલનગય, ભાતાલાડી યોડ (ફે નમુના).
૧૯, ખોડીમાયનગય & પ્રવતક સ્ર્ોય ાવે, ફજયાં ગનગય, ખોડીમાયનગય યોડ (ફે નમુના).

જા.ન, જાડાફાલાનો ર્ે કયો & ૩૫, વત્તાધાય વોવા., એ.કે.યોડ (ફે નમુના).
૨, વયદાયાકટ વોવા., એ.કે.યોડ & ફી-૨૦, રક્ષ્ભીનાયામણ વોવા.-૨, શીયાફાગ યોડ (ફે નમુના).

૩૬, વત્તાધાયકૃા વોવા., શીયાફાગ યોડ.

૦૬/૦૬/૨૦૧૮

૪૩ & ૫૮, યણજીતનગય, કયાં જ (ફે નમુના).

૦૭/૦૬/૨૦૧૮

૧૨૮, રદલાીફા ઈન્ડ. વોવા., એ.કે.યોડ & ૬, ગ્રીનાકટ, એર.એચ.યોડ (ફે નમુના).

૦૮/૦૬/૨૦૧૮

૩૩, ળાંકયનગય, લયાછા યોડ & ૧૩૫, જભાર ચાચાની લાડી, કાોદ્રા (ફે નમુના).

૧૦/૦૬/૨૦૧૮

જા.ન., જાડાફાલાનો ર્ે કયો, એ. કે . યોડ. & ારકિંગ, વશકાય એા. રશયાફાગ યોડ. (ફે નમુના).

૧૧/૦૬/૨૦૧૮

૯૭, બગીયથ વોવા.-૨, કયાં જ યોડ.

૧૪/૦૬/૨૦૧૮

ળૈરેળબાઈ ર્ે ર, જાડા ફાલાનો ર્ે કયો, એ.કે.યોડ.

૧૭/૦૬/૨૦૧૮

૭૦૨૨, યાણાાંચની ચાર, એ.કે.યોડ.

૧૯/૦૬/૨૦૧૮
૨૦/૦૬/૨૦૧૮

૧૩, લારભનગય વોવા., એ.કે.યોડ.
૨૯, ળાંકયનગય, કાોદ્રા & ૫૬, ર્ાાંકરી પીમા, રાંફે શનુભાન યોડ, (ફે નમુના).
૪, સુથાયાંચની ચાર, એ.કે.યોડ.
૭૫, વનત્જાનાંદ વોવા., અંકુ ય ચોકડી ાવે.
૩૪, વતાધાય વોવા એ. કે. યોડ & વી-૩૯, ુલી વોવા. ગેર્ નાં. ૪, શીયાફાગ યોડ ( ફે નમુના).

૨૧/૦૬/૨૦૧૮

૧૦૬, લાઘનાથનગય ઝુડટ્ટી, એ. કે. યોડ.
૮, ૧૨, લારભનગય & દે લાાંગી કન્મા વલદ્યારમ(ળાયદા વલશાય વોવા.ાવે), ધયભનગય યોડ (ત્રણ નમુના).

૨૧/૦૬/૨૦૧૮

જાડાફાલાનો ર્ે કયો, વાંદેળ પ્રેવલાી ગરી, એ.કે.યોડ.
૯૪, ગુરુનગય વોવા., લયાછા યોડ.

૨૨/૦૬/૨૦૧૮

૧૫, ળાયદા વલશાય વલ.-૧, એ. કે. યોડ.
૨૭-દે લદળટન વોવા., ભોશનની ચાર, લયાછા & ૧૨૦-અભીધાયા વોવા., નાના લયાછા (ફે નમુના).

૨૩/૦૬/૨૦૧૮

૧૭૩, રક્ષ્ભીનાયામણ વલ.-૧, એ.કે.યોડ.
એ-૧૪, સ્લસ્તીકાકટ વોવા. -૨, ફોમ્ફેભાકે ર્, રાંફે શનુભાન યોડ.

૨૪/૦૬/૨૦૧૮

ભેલાડ લાવણ, ફયોડા વપ્રસ્ર્ે જ.
૫૯, યણજીતનગય, કયાં જ.
૫૯, ગુરૂનગય વોવા. & ૨, કસ્તુયફા વોવા., લયાછા યોડ (ફે નમુના).

૨૫/૦૬/૨૦૧૮
ઈસ્ર્

૨૭૫, રક્ષ્ભીનગય વોવા. કયાં જ.
૧૨, ાંચદે લ વોવા. લયાછા યોડ.
૧૫/૩૭/૭૮, જાડા ફાલાનો ર્ે કયો, એ. કે. યોડ.

૨૬/૦૬/૨૦૧૮

૧૦, ળીયડીધાભ વોવા. લયાછા યોડ.
૧૨, ાંચદે લ વોવા. લયાછા યોડ.
૩૦૮, ગીયનાય વોવા. નાના લયાછા.
૬૬, ર્ે રનગય, એ. કે. યોડ.

૨૭/૦૬/૨૦૧૮

૩૬, વત્તાધાય કૃા વોવા. રશયાફાગ યોડ.
૨૪૨ & ૩૧૩, નાંદનલન વોવા. ુણા. (ફે નમુના).
અચકન ગરી, ફયોડા વપ્રસ્ર્ે જ.

૨૮/૦૬/૨૦૧૮

૨૮૨, રક્ષ્ભીનગય વોવા. વલ.- ૧, રશયાફાગ યોડ.

૨૯/૦૬/૨૦૧૮

૮૮, ૮૮ & ૩૬/૨૧૩૦, ૩૬/૨૧૩૦, ખાડી ભોશલ્રો, ઉભયલાડા-ફોમ્ફે ભાકે ર્ યોડ (ચાય નમુના).

૩૦/૦૬/૨૦૧૮

૬૦૩૫, ર્ાાંકરી પીયુ, ફોમ્ફે ભાકે ર્ યોડ.

૦૧/૦૬/૨૦૧૮

૨૨, યાં ગીરાાકટ યો શાઉવ, ગાંગેશ્વય ભશાદે લ યોડ.

૦૨/૦૬/૨૦૧૮
૦૪/૦૬/૨૦૧૮
૦૮/૦૬/૨૦૧૮

લેસ્ર્

એભ-૫, જાડા ફાલાનો ર્ે કયો, એ. કે. યોડ.

૧૬, ગુરૂ ગોવલિંદનગય વોવા., ન્યુ યાાંદેય યોડ.
૧૧, શયીધાભ યો-શાઉવ, જશાાંગીયુયા.
૨૬, શયીદળટન વોવા., ર્ી.ી.-૩૧-૩૨, અડાજણ.
૧૭, વાાંઇફાફા શ્રધ્ધાનગય વોવા., ન્યુ યાાંદેય યોડ.
ફી-૩, પ્રગવતનગય વોવા., યશુયાભ ગાડટન ાવે.

૧૨/૦૬/૨૦૧૮

ફી-૬, શ્રીનાથજી વોવા., અડાજણગાભ.

૧૩/૦૬/૨૦૧૮

ફી-૭, ભશારક્ષ્ભી વોવા., યાભનગય.

૧૪/૦૬/૨૦૧૮

૮, આત્ભનાકટ યો-શાઉવ & ૫૬, ભશવિઅયવલિંદાકટ વોવા., ર્ી.ી.-૩૧-૩૨, અડાજણ (ફે નમુના).

૩૨, ાંચલર્ી વોવા. & ૩૨, જ્ઞાનરદ વોવા., ારનુય ગૌયલથ (ફે નમુના).
૧૫/૦૬/૨૦૧૮

૧૧, તીરૂતી વોવા., ારનુય (ફે નમુના).
ારકિગ, ભીભ ફ્રેર્વટ, લચરો ભશોલ્રો, યાાંદેય ગાભ.
ફી-૧૧, ગોવલિંદનગય, ન્યુ યાાંદેય યોડ.

૧૯/૦૬/૨૦૧૮

૨૧, વયસ્લતી વોવા., દાાંડી યોડ.
૧૧, અંકુ યાકટ વોવા., જશાાંગીયુયા.

૨૨/૦૬/૨૦૧૮

૩૨, ગામત્રી ગાંગાનગય વોવા. અડાજણ.

૨૩/૦૬/૨૦૧૮

૧૦૯, જમઅંફે વોવા., અડાજણ.

૨૪/૦૬/૨૦૧૮

ારકિગ, યાજશાંવ પ્રેર્ીનીમભ ફી & ડી, ારનુય કેનર યોડ (ફે નમુના).

૭૬ & ૮૫, ગણેળકૃા વોવા., ારનુય કેનર યોડ (ફે નમુના).
૨૪/૦૬/૨૦૧૮

ફી-૨૧, શ્રીનાથ વોવા., અડાજણ યોડ.
૨૮૭, રશદામતનગય વોવા. યાભનગય.
૭૫-ગણેળકૃા વોવા. & એ-યાજશાંવ પ્રેર્ીવનમભ, ારનુય યોડ (ફે નમુના).

૨૫/૦૬/૨૦૧૮

૧૭૯ & ૧૭૨, દે લ આવળ વોવા. ભોયાબાગ. (ફે નમુના).
૧૧૯, રદભારા વોવા. યાભનગય.
ફી, રિસ્ર્ર શાઈટ્વ, ારનુય યોડ.

૨૬/૦૬/૨૦૧૮
લેસ્ર્

૭/૨૨, જદુ યાભ સ્રીર્, યાાંદેય.
૭/૪૯, કબુતયખાના સ્રીર્, યાાંદેય.
૩૯, યાજ વલશાય વોવા. યાભનગય.

૨૭/૦૬/૨૦૧૮
૨૭/૦૬/૨૦૧૮
૨૮/૦૬/૨૦૧૮

૧૭૧૩, દયગાશ કાંાઉન્ડ, અડાજણ યોડ & ફી, રિસ્ર્ર શાઈટ્વ, ારનુય યોડ (ફે નમુના).

૯૦, ગણેળકૃા વોવા. & એ, યાજશાંવ પ્રેર્ીવનમભ, ારનુય યોડ (ફે નમુના).
૧૮૨, દે લ આવળ વોવા., યાભનગય.
૧૮, ભગધ યો શાઉવ, ારનુય યોડ.
૪૦, યવોત્તભાકટ , ભોયાબાગ.
૧૯, યીલય ડ્રાઈલ વોવા. & ૧૮, ભગધ યો શાઉવ, ારનુય યોડ (ફે નમુના).

૨૯/૦૬/૨૦૧૮

૭૪/૭૫, મુક્તાનાંદ વોવા., ારનુય યોડ.
૧૪/૧૫, ાંચલર્ી વોવા., ારનુય યોડ & ૨૨/૨૩, ઉવભમાઆવળ વોવ., ભોયાબાગ (ફે
નમુના).

૦૪/૦૬/૨૦૧૮

૭/૩૫૧૪, સ્લાભીનાયામણ ભાંરદય યોડ, વૈમદુયા.

૦૭/૦૬/૨૦૧૮

૫/૨૨૫, દુ કાો, શરયુયા.
૪/૪૭૯૭, તૈમફી ભશોલ્રો, ફેગભુયા.

૦૯/૦૬/૨૦૧૮

૬/૯૧૧, ીયછડી યોડ & ૫/૧૬૪, ૧૬૮, રૂલાાનો ર્ે કયો, શરયુયા (ફે નમુના).
૭/૨૨૮૮, કડીમા ળેયી & ૭/૨૩૧૫, ઉબી ળેયી, વૈમદુયા (ફે નમુના).
૭/૨૧૭૪, છડાઓર, યાભુયા & ૭/૨૪૪૬, ચોકી ળેયી, ૭/૨૭૫૫ & ૭/૩૦૯૫, ચાંદુરાર ળેઠની ળેયી, વૈમદુયા (ચાય નમુના).

૩/૨૩૩૯, ખાાંગડ ળેયી & ૩/૧૯૩૪, વીધી ળેયી & ૩/૨૦૪૯, લચરી ળેયી, ચૌર્ા ફજાય, વરાફતુયા (ત્રણ નમુના).

૧૦/૦૬/૨૦૧૮

૩/૧૭૫૫, વત્તય કોર્ડી & એાર્ટ, આંફાલાડી કારીુર, વરાફતુયા (ફે નમુના).
૨/૩૨૩ & ૨/૩૧૪, ભોર્ો ભોશલ્રો & ૨/૬૦૨, સુયભાલાડ, રૂસ્તભુયા (ત્રણ નમુના).
૨/૧૦૭૭, છોલાાની ળેયી, વગયાભુયા.
૧૦/૩૬૪૦, કભાર ગરી, ચોકફજાય & ૨/૧૦૦૨, નયવીંગ ળેયી, વગયાભુયા (ફે નમુના).

વેન્્ર

૧૧/૦૬/૨૦૧૮

૨૪૬, નર્યાજ કમ્ાઉન્ડ, જીરાની લબ્રજ ાવે , ધાસ્તીુયા.
૬/૨૨૫૪, શલાડા ળેયી, ભશીધયુયા.
૭/૩૫૪૧, નાગોયીલાડ, વૈમદુયા.
૬/૫૯, લૈયાગીની લાડી, ભાંછયુયા.

૧૨/૦૬/૨૦૧૮

૨૪૬, નર્યાજ કમ્ાઉન્ડ, જીરાની લબ્રજ ાવે , ધાસ્તીુયા.
૧૨/૬૬૦, કયચા ભોગરની ો, યાણીતાલ.
૫/૫૨૬, યાણા ળેયી, શયીુયા.

૧૪/૦૬/૨૦૧૮

૧૨/૧૮૮૪, ીયખજુ યી ભસ્જીદ ગરી, વૈમદલાડા & ૭/૩૬૭૫, ભેઇનયોડ, યાભુયા (ફે નમુના).

૧૫/૦૬/૨૦૧૮

૭/૬૩૪, યાભફાગ & ૭/૮૩૩, ન ૂયી ભોશલ્રો, યાભુયા & ૪/૩૫૦, લડલાી ળેયી, ફેગભુયા (ત્રણ નમુના).

૧૭/૦૬/૨૦૧૮
૧૮/૦૬/૨૦૧૮

૨/૨૧૨૨, વ્શોયલાડ, રૂદયુયા.
૧૧/૬૪૭ & ૧૧/૬૩૮, કબુતયખાના, વવિંધીલાડ (ફે નમુના).
૧૨/૧૮૯૧, ીય ખજુ યી ભસ્જીદ યોડ, વૈમદલાડા.

૨૦/૦૬/૨૦૧૮

વેન્્ર

૬/૨૬૩૩, ભોર્ારા ળેયી, ભશીધયુયા.

૨૧/૦૬/૨૦૧૮

૩/૧૯૮૩, વવધ્ધી ળેયી, વરાફતુયા.

૨૨/૦૬/૨૦૧૮

૩૦, ફોમ્ફે કોરોની, રૂદયુયા.

૨૪/૦૬/૨૦૧૮

૨/૧૫૧૯, દે વાઇ ળેયી, વગયાભુયા.
૭/૪૨૭૮, બરૂચાની ચાર, સુથાય પીમા.

૨૫/૦૬/૨૦૧૮

૭/૯૯૭, કાજીુયા સ્રીર્, યાભુયા.

૨૬/૦૬/૨૦૧૮

૧૨/૨૨૬૪, ઈવાજી ભસ્જીદ ગરી, વૈમદલાડા.

૨૭/૦૬/૨૦૧૮

૧૨/૨૦૨૨, ઈવાજી ભસ્જીદ ગરી, વૈમદલાડા.

૩૦/૦૬/૨૦૧૮

૭/૪૪૦૨, નાના જીલણની ો, ગરેભડાં ી.

૦૧/૦૬/૨૦૧૮

૧૩૯, નાયામણનગય, અરથાણ યોડ.
એલન્યુાકટ , વામન્વ વેન્ર્ય ાવે & સ ૂમાટ કોમ્., વવધ્ધાથટ કોમ્., વીર્ીરાઈર્ યોડ (ફે નમુના).

૦૨/૦૬/૨૦૧૮

૧૭, ડાશીફાાકટ વોવા., નાવગાભ વાભે & ૪૨૩, યસુરાફાદ, આઝાદનગય યોડ (ફે નમુના).

૦૪/૦૬/૨૦૧૮

૭, પ્રકાળ વોવા., અઠલા ઝોન ાવે.

૦૫/૦૬/૨૦૧૮
૦૬/૦૬/૨૦૧૮
૦૯/૦૬/૨૦૧૮
૧૩/૦૬/૨૦૧૮
૧૪/૦૬/૨૦૧૮
૧૬/૦૬/૨૦૧૮

વાઉથ લેસ્ર્

૬/૨૬૬૧, ખાનવાશેફનો ડેરો, ભશીધયુયા.

સુગભ યે વીડેન્વ, DRB કોરેજ ાવે.
૧૧, ડાશીફા ાકટ વોવા., નાવગાભ વાભે.
૨૮, વોભનાથ વોવા., જુ ના બર્ાય યોડ.
૬૩, કયીભાફાદ વોવા., જભનાનગય ાવે.
૨૮, વોભનાથ વોવા., જુ ના બર્ાય.
ફી/૭૭, સ્લાભી ગુણ
ાં ાતીતનગય, બર્ાય યોડ.
૬૩, કયીભાફાદ વોવા., જભનાનગય ાવે.
ભશેશ્વયી સુય સ્ર્ોય ાવેથી, ઉભયાલનગય.
૬૩, કયીભાફાદ વોવા., જભનાનગય ાવે.
૫૮, ૫૯, સુરૂચી વોવા. ઉભયાલનગય.

૧૮/૦૬/૨૦૧૮

OHT & ફોયીંગ, વલોદમ સ્કુ ર , બર્ાય યોડ (ફે નમુના).

૧૯/૦૬/૨૦૧૮

૫૬, સુરૂચી વોવા. જભનાનગય ાવે.
૧૦, શ્રી યાં ગઅલધુત વોવા. ઉભયાલનગય (ફે નમુના).

૨૦/૦૬/૨૦૧૮

૫૮, સુરૂચી વોવા. જભનાનગય ાવે.
૪૦, ગોકુ રનગય, અંફાનગય યોડ.

૨૧/૦૬/૨૦૧૮
૨૨/૦૬/૨૦૧૮

૧૦, શ્રી યાં ગકૃા વોવા. & ૧૭, બુનકી ળેયી, ઉભયાલનગય ાવે. (ફે નમુના).
પકીયબાઈ, ફાલ પાીયુ, બીભોય.
ફી-૨૧, જનતાનગય, અંફાનગય.
૩૨, રદનફાંધ ુ વોવા., જભનાનગય યોડ & ૧૯, વાંગભ વોવા., જાની પયવાણ ાવે (ફે નમુના).

૪૦-ગોકુ રનગય, અંફાનગય યોડ & ૫૮-સુરૂચી વોવા., જભનાનગય ાવે (ફે
૨૩/૦૬/૨૦૧૮

નમુના).
નમ્રતા એા., ાાંડલ ફાંગરા ાવે , ાયરે ોઈન્ર્.

૨૪/૦૬/૨૦૧૮

૪૦, ગોકુ રનગય, અંફાનગય યોડ

૨૫/૦૬/૨૦૧૮

વનયાં જનબાઈ, નલાબર્ાય & શોર, આગભ યો શાઉવ, વીર્ીરાઈર્ યોડ (ફે નમુના).

૨૬/૦૬/૨૦૧૮

૯૦, શતીલાવ, નલા બર્ાય & એ-૮૨, એ-૨૦, જનતાનગય, અંફાનગય યોડ (ત્રણ નમુના).

૨૫, ીયડી ળેયી, ઉભયાલનગય, બર્ાય યોડ.

૨૭/૦૬/૨૦૧૮

૧, વનયાં જનબાઇ, નલા બર્ાય & ૨૮, બાયતી વોવા., જુ ના બર્ાય યોડ (ફે નમુના).

૨૯/૦૬/૨૦૧૮

૧૪૨, વવધ્ધી ળેયી & ાકીંગ, લચિંતન ાકટ એા., અરથાણ યોડ (ફે નમુના).

વાઉથ લેસ્ર્

૩૦/૦૬/૨૦૧૮

વી-૨૫, બાયતી વોવા., જુ ના બર્ાય યોડ & ૧૮, ગોકુ રનગય, અંફાનગય યોડ (ફે નમુના).

૦૩/૦૬/૨૦૧૮

૪૯, વળલચાંદ ઈન્ડસ્રીમર, યક્તદાન કેન્દ્ર ાવે.

૦૫/૦૬/૨૦૧૮

ધ્રુલી પ્રાઝા, ઉડુ ી યે સ્ર્ોયન્ર્ વાભે , ઉધના ભેઈન યોડ.

૧૧/૦૬/૨૦૧૮

૩૨, શેગડેલાય લવાશત-૩, & ૮૧, દાઉદનગય, ઉધના (ફે નમુના).

૨૦/૦૬/૨૦૧૮
૨૧/૦૬/૨૦૧૮

રક્ષ્ભી જ્લેરવટ ાવે, યાભકુ ર્ીય, ચીકુ લાડી યોડ.
૫૬, ગૌયીનગય, ફભયોરી યોડ.
નગય પ્રાથવભક સ્કુ ર, બુડીમાગાભ.
૫૬-ગૌયીનગય, ૧૩૮-સ્લાભીનાયામણનગય & ૩૨-જગન્નાથનગય, ફભયોરી યોડ (ત્રણ નમુના).

૨૫, શયીધાભ વોવા. ઉધના યોડ.
૨૨/૦૬/૨૦૧૮

૧૯૦, કાળીનગય ઉધના યોડ.
૮, વાંરદનગય, ાાંડેવયા યોડ.
૭૯૬, આવલબાટલ વોવા.-૧ & ૬૬૧, જરાયાભનગય, ાાંડેવયા યોડ. (ફે નમુના).

૨૩/૦૬/૨૦૧૮

૩૦, પ્રભુનગય & ૯૩, ગાંગોત્રીનગય, ફભયોરી યોડ (ફે નમુના).
૩૭, ાંચળીરનગય-૧, ફભયોરી યોડ.

વાઉથ

૨૫/૦૬/૨૦૧૮

૫૮, ગૌયીનગય, ફભયોરી યોડ.
૯૩, ગાંગોત્રીનગય, ફભયોરી યોડ.
૩૦, પ્રભુનગય, ફભયોરી યોડ.
એર-૭-૧૪૬, ખર્ોદયા કોરોની & ૧૦, લોયા કબ્રસ્તાન, ખર્ોદયા (ફે નમુના).

૨૬/૦૬/૨૦૧૮

૩૫૮, ફારાજીનગય, ફભયોરી યોડ.
૩, આલાવ, બેસ્તાન.
૪૪૬, ગણતનગય, ફભયોરી યોડ.

૨૭/૦૬/૨૦૧૮

૧૦, પ્રભુનગય, ફભયોરી યોડ.
૩૫૮, ફારાજીનગય, ફભયોરી યોડ.

૨૮/૦૬/૨૦૧૮
૨૯/૦૬/૨૦૧૮

વાઉથ ઈસ્ર્

૧૮૭, ઉદ્યોગદળટન વોવા., ઉધનાગાભ.
૪૪૯, તુરવીધાભ, ફભયોરી યોડ.
૧૯, યણછોડનગય ઈન્ડસ્રીમર & ૫૦, શીયાચાંદ ઈન્ડસ્રીમર, યક્તદાન કે ન્દ્ર ાવે (ફે નમુના).

૨૨૯ અરૂણઉદમ, ફભયોરી યોડ.

૩૦/૦૬/૨૦૧૮

૧૩, અનુભનગયી, ઉધના.

૦૭/૦૬/૨૦૧૮

જા.ન, વભરનનગય, ગયીફ નલાઝ ચોક, આંજણા.

૧૫/૦૬/૨૦૧૮

ફી-૧૨૦ & ફી-૧૬૦, શ્રધ્ધા વોવા., રડિંડોરી (ફે નમુના).

૧૮/૦૬/૨૦૧૮

૧૨૯, ભોદી એસ્ર્ે ર્-૧, નલાગાભ.

૨૦/૦૬/૨૦૧૮

૫૮, શ્રીનાથ વોવા.-૧, નીરગીયી.

૨૧/૦૬/૨૦૧૮

૨૦૪ & ૨૧૮, ભદનુયા & ૭૧, સુબાનગય, લરિંફામત. (ત્રણ નમુના).
૨૨૪, અંલફકાનગય -૨, ડીંડોરી.
૯૦, તુરવીધાભ, નલાગાભ.
૪, કૈ રાવનગય, નલાગાભ.

૨૫/૦૬/૨૦૧૮

૬૯, ગાંગાનગય, નલાગાભ.
૧૨૫, સ્લસ્સ્તકાકટ , નલાગાભ.
૧૨૧, રક્ષ્ભીનગય, નલાગાભ.

૨૭/૦૬/૨૦૧૮

૧૮૭, રદારીાકટ, નલાગાભ.
૬૫, ગાંગાનગય, નલાગાભ.

વાઉથ ઈસ્ર્

૨૮/૦૬/૨૦૧૮

૫૯૮, ચેતનનગય, નલાગાભ.

૩૦/૦૬/૨૦૧૮

૨૦૪૮ & ૨૦૫૫, ફુદીનાલાડી, ઉભયલાડા (ફે નમુના).

