સરુ ત મહાનગરપાલકા
શાઈડ્રોલરક ડીાર્ટ ભેન્ર્
ાણીના નમુનાની ચકાવણી
ળશેય ાણી ુયલઠા અંતગટત અરગ અરગ વલસ્તાય /ઝોનભાાંથી ાણી વપ્રામ દયમ્માન ળશેયીજનોના ઘયનાાં નભાાંથી
એકત્રીતકયલાભાાં આલેરા ાણીનાાં વેમ્રોનાાં ર્ે સ્ર્ીંગ યીોર્ટ ની ભાશીતી નીચે મુજફ છે .
માસ :- ડિસેમ્બર - ૨૦૧૮
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અનફીટ સેમ્પની વવગત
તારીખ
૦૧/૧૨/૨૦૧૮
૦૪/૧૨/૨૦૧૮
૦૫/૧૨/૨૦૧૮

નોર્થ
૦૬/૧૨/૨૦૧૮

સરનામાની વવગત
૩૦, ૧૬ & ૧૯, નેશરુનગય, બયીભાતા યોડ (ત્રણ નમુના).
UGT, આયોગ્મ કેન્ર, કતાયગાભ આશ્રભ યોડ.
૭૩ & ૬૧, બલાનીનગય, ડબોરીગાભ (ફે નમુના).
૧, ધયતી વોવા. & ૧૭, ભાભાદે લ વોવા., ગજેયા વકટ ર (ફે નમુના).
વી-૧, ફી/૭ & એ/૧૧, ઇશ્વયનગય વોવા., ગોર્ારાલાડી (ત્રણ નમુના).
૭૩, ૮૦ & ૪૪, સ્મુવત વોવા., ગજેયા વકટ ર (ત્રણ નમુના).
૪૦ & ૧૪૯, વળલદળટન વોવા., કાંતાયે શ્વય ભાંદદય થી ફાઆશ્રભ યોડ (ફે નમુના).
૧૩૨, ગેર્ નાં.-૪-ફી, અંફીકાનગય, આયોગ્મ કેન્ર ાવે, ફાઆશ્રભ યોડ.

૦૭/૧૨/૨૦૧૮

૮૯, ાલટતીનગય વલ.-૨, ફાાવીતાયાભ ચોક.

૦૮/૧૨/૨૦૧૮

૩૦૨(વનીબાઈ ર્ેર), કશાન પીયુાં & ૨૩, ખોદડમાયભાતાનો ર્ેકયો, રેક ગાડટ ન વાભે (ફે નમુના).

૧૦/૧૨/૨૦૧૮

૯૮, ૯૨, ૮૪ & ૮૭, ગોીનાથ યો શાઉવ, શદયઓભ વભર વાભે , લેડ યોડ (ચાય નમુના).

૧૧/૧૨/૨૦૧૮

૨૯ & ૨, ધયતીનગય વોવા., ગજેયા વકટ ર યોડ (ફે નમુના).

ુ ડેયી યોડ.
૧૩, અલ્કાુયી વોવા., સુમર
એ-૧૭, જેયાભ ભોયાની લાડી, કતાયગાભ શેલ્થ વેન્ર્ય ાવે.
૧૩/૧૨/૨૦૧૮

૨૯, ૨, ધયતી વોવા., ગજેયા વકટ ર & ૩૪, ૧૯, નશેરુનગય, ફુરલાડી બયીભાતા યોડ (ચાય નમુના).

૧૮, ભણીાકટ વોવા., વવિંગણોય યોડ.
૧૪/૧૨/૨૦૧૮

૩૭, જરાયાભનગય વોવા., ાંડોની વાભે લેડ યોડ.
૯૭, ૯૫, ૯૧ & ૮૮, ગોીનાથ યો- શાઉવ, શદયઓભ ભીરની વાભે, લેડ યોડ (ાાંચ નમુના).

૧૫/૧૨/૨૦૧૮

ુ ડેયી યોડ (ફે નમુના).
ફી-૧, અલ્કાુયી વોવા. & ૪૯, દદવ્મજ્મોત વોવા., સુમર

૧૬/૧૨/૨૦૧૮

વી-૨૨, તાીદળટન યો- શાઉવ-૧, કોઝલે થી વવિંગણોય યોડ.
૬૯, અલ્કાુયી વોવા., લેડ યોડ & યફ, ગામત્રી ભાંદદય, લસ્તા દે લડી યોડ (ફે નમુના).

૧૭/૧૨/૨૦૧૮

૧૭૨, ફહચ
ુ યનગય, શયીઓભ વભર વાભે-લેડ યોડ.
ુ ડેયી યોડ & ૫, ર્ે રલાડી-૩, રારદયલાજા (ફે નમુના).
૬૯, અલ્કાુયી વોવા., સુમર

૨૦/૧૨/૨૦૧૮
૨૧/૧૨/૨૦૧૮
૨૨/૧૨/૨૦૧૮
૨૬/૧૨/૨૦૧૮
૨૮/૧૨/૨૦૧૮

૩૨૦, ૭૯, યણછોડાકટ & ૭, ૧૮, અલ્ાનગય વોવા., કાંતાયે શ્વય ભાંદદય ાવે (ચાય નમુના).

ુ ડેયી યોડ.
૭૧, અલ્કાુયી વોવા., સુમર
૩૯, ૩, ૩૯, ૩, પ્રભુનગય વલ.-૧, પ્રાણનાથ શોસ્ીર્રની ાછ (ચાય નમુના).
એ/૧૮૨, એ/૧૭૪-વળલછામા વોવા. & ૧૮- યભણનગય વોવા., અખાંડ આનાંદ કોરેજની ાછ-લેડયોડ (ત્રણ નમુના).

૩૯, ગોીનાથ વોવા. વલ.-૩, ફાાવીતાયાભ ચોક.
ઉવભમા ાન વેન્ર્ય, ઠાકોયરાય વલ-૧, ગોર્ારાલાડી.
ફી-૬૮, શયીદ્વાય વોવા., ૮ & ૮૦, ાલટતી વોવા., ફાા વીતાયાભ ચોક (ત્રણ નમુના).
યાકે ળ ભાી, ઉવભમાાન વેન્ર્ય & યાકે ળભાી, ઠાકોયરાય વલ.-૧, ગોર્ારાલાડી (ત્રણ નમુના).

૭૯, ગોીનાથ વોવા. વલ-૩, લેડ યોડ.
૩૧/૧૨/૨૦૧૮

૫૩૯, નશેરૂનગય લવાશત, ગ્રીન ચીરી વેન્ર્ય, બયીભાતા યોડ.
૫૧૨, માદગાય આભરેર્ ાલ, બયીભાતા યોડ.

ઈસ્ટ

૦૧/૧૨/૨૦૧૮

અમ ૃતબાઈ & બરેળબાઈ, ફાલુ ભશાયાજ નો ર્ે કયો. એ. કે. યોડ. (ફે નમુના).

૦૪/૧૨/૨૦૧૮

૮૩ & ૧૨, કોશીન ૂય વોવા., કોશીન ૂય યોડ (ફે નમુના).

૦૫/૧૨/૨૦૧૮

૧૩-૧૬, આય.કે.ઇન્ડ એસ્ર્ે ર્ વલ.-૧, કાોરા.

૦૬/૧૨/૨૦૧૮

૮૫-જુ ની રાઇન, કોશીનુય.
૮૦-નલી રાઇન, કોશીનુય.

૦૮/૧૨/૨૦૧૮

૬૭૪, ળક્તતવલજમ વોવા., નાના લયાછા-વીભાડા યોડ.

૧૧/૧૨/૨૦૧૮

૬૭૨, ળક્તતવલજમ વોવા., નાના લયાછા.

૧૩/૧૨/૨૦૧૮

૬૭૪, ળક્તતવલજમ વોવા., નાના લયાછા.
૨૬૪, શુબરક્ષ્ભી વોવા., નાના લયાછા.

૧૮/૧૨/૨૦૧૮

એ-૧૭૦ & એ-૧૮૦, રૂક્ષ્ભણી વોવા., નાના લયાછા (ફે નમુના).

૨૮/૧૨/૨૦૧૮

૧૬૮, અવભધાયા વોવા., નાના લયાછા.

૩૦/૧૨/૨૦૧૮

ફી/૨૮, તાીફાગ વોવા., લયાછા યોડ & ાદકિગ, વાંતોી એાર્ટટ , રાંફે શનુભાન યોડ (ફે નમુના).

૩૬, ભધુલન વોવા. & ાદકિંગ, એ-૧, ભશેન્રાકટ વોવા. જશાાંગીયુયા. (ફે નમુના).
૦૧/૧૨/૨૦૧૮

ાદકિંગ, ડી- વ્રજ ર્ાઉનળી, જશાાંગીયુયા.
૧૩૫, દે લઆવળ વોવા., યાભનગય.

૦૨/૧૨/૨૦૧૮

૩૦૫, યાભનગય કોરોની, યાભનગય & ૪૬, ૩૧, વાયાં ગ વોવા., ભોયાબાગ (ત્રણ નમુના).

૯, ભાંથન યો-શાઉવ, શનીાકટ યોડ.
૨૫, યીશ્રભ ાકટ વોવા. અડાજણ યોડ.
૦૩/૧૨/૨૦૧૮

વી- યાજશાંવ પ્રેર્ીનીમભ, ારનુય યોડ.
૧૩૬ & ૨૫૧, દે લઆવળ વોવા., ભોયાબાગ (ફે નમુના).
ડી, વ્રજ ર્ાઉનળી, જશાાંગીયુયા & ૩૦૫, યાભનગય કોરોની, યાભનગય (ફે નમુના).
૩૬, ભધુલન વોવા., જશાાંગીયુયા.

૦૪/૧૨/૨૦૧૮
૦૫/૧૨/૨૦૧૮
વેસ્ટ

૦૬/૧૨/૨૦૧૮

૯, ભાંથન યો-શાઉવ, શનીાકટ યોડ.
ફી-સુમટભ સ્કામ યે વીડેન્વી, ારનુય.
૨/૩૩૭, લાાંકર સ્રીર્, ભોયાબાગ.
૮૦, ગણેળકૃા વોવા. ારનુયગાભ.
૪૨, તવનગય વોવા., ારનુય યોડ.

૦૭/૧૨/૨૦૧૮

૯૪, ગણેળકૃા વોવા., ારનુય યોડ.
એ-૧૦૬ પ્રભુદળટન વોવા. ઉગત બેંવાણ કેનાર યોડ.

૦૮/૧૨/૨૦૧૮

૮૯, ગણેળકૃા વોવા., ારનુયગાભ.
૧૦૦ & ૧૧૨/૧૧૩, યાગજીનગય વોવા.-૧ & ૨૧/૨૨, ભધુલન વોવા., જશાાંગીયુયા (ત્રણ નમુના).

૫૭૬, વાંતતુકાયાભ વોવા. વલ.-૨, ારનુય યોડ.
૧૦/૧૨/૨૦૧૮

એ, નક્ષત્ર વોરીર્ે ય વોવા. & ૧૪, તવનગય વોવા., ારનુય (ફે નમુના).
૧૪, યાં ગ અલધુત વોવા., યાભનગય.

૧૧/૧૨/૨૦૧૮

૨૫, ગુજયાતશાઉવીંગ ફોડટટ & ફી, નક્ષત્ર વોરીર્ે ય વોવા., ારનુય (ફે નમુના).

૧૨/૧૨/૨૦૧૮

૪૨, તવનગય વોવા., ારનુય યોડ.

૧૩/૧૨/૨૦૧૮
૧૪/૧૨/૨૦૧૮

૮૫, વલળારનગય વોવા., અડાજણ યોડ.
૨, દીાાંજરી યો- શાઉવ, ર્ી.ી. ૩૧, ૩૨, અડાજણ.
૧/એર, સ ૂમટભસ્કામ યે વીડેન્વી & ૧૦૭, ગણેળકૃા વોવા., ારનુય (ફે નમુના).

૧૯ & ૧૪૦, જમઅંફે વોવા., અડાજણ (ફે નમુના).
૧૫/૧૨/૨૦૧૮

એ, યાજશાંવ વલિંગ્વ & એર, યાજશાંવ પ્રેર્ીનભ, ારનુય યોડ (ફે નમુના).
૩૧, યાગજીનગય વોવા. વલ.-૧, જશાાંગીયાફાદ.
કેીર્ર ડ્રીમ્વ યે વીડેન્વી & એર, યાજશાંવ પ્રેર્ીનભ, ારનુય યોડ (ફે નમુના).

૧૭/૧૨/૨૦૧૮

૨/૩૪૭, લાાંકર સ્રીર્, ભોયાબાગ.
એ/૨૮, ગોલધટનાકટ યો શાઉવ, ર્ી.ી.-૩૧, ૩૨, અડાજણ.
વી, યાજશાંવ પ્રેર્ીનભ, ારનુય યોડ.

૧૮/૧૨/૨૦૧૮

૨/૪૨૧, ાાંચ ીા, ભોયાબાગ.
૪/૨૯૫/એ-રીભડાઓરી, જી/૧-યોમર એા.-ીંજયલાડ & ૫/૧૪૨/એ-ફોકડ સ્રીર્, યાાંદેયગાભ (ત્રણ
નમુના).

૧૯/૧૨/૨૦૧૮
૨૦/૧૨/૨૦૧૮
૨૧/૧૨/૨૦૧૮

ભીભ ફ્રેટ્વ, લચરો ભોશલ્રો, યાાંદેયગાભ.
૧૮૨, દે લ આવળ વોવા. & ૨૩૧, ગોીનાથ વોવા., યાભનગય યોડ (ફે નમુના).
એ-૭/૮, ગણેળાકટ વોવા., અડાજણ.
૧૮, ૨૫ & ૪૩ વાંકલ્ યો.શાઉવ ઉગત બેંવાણ કેનાર યોડ (ત્રણ નમુના).

૨૨/૧૨/૨૦૧૮

૨૨, યે લાનગય, અડાજણગાભ.

૨૨/૧૨/૨૦૧૮

૬, દીાાંજરી યો- શાઉવ, ર્ી.ી. ૩૧, ૩૨, અડાજણ.

૨૩/૧૨/૨૦૧૮

૨૧, યાં ગીરાાકટ યો- શાઉવ, ગાંગેશ્વય ભશાદે લ યોડ.

૨૪/૧૨/૨૦૧૮

૨૬૧, કૃષ્ણકુ ાંજ વોવા., ારનુય.

૨૫/૧૨/૨૦૧૮

૨૧, યાં ગીરાાકટ વોવા., અડાજણ.

૨૬/૧૨/૨૦૧૮

૨૮/૧૨/૨૦૧૮
૦૪/૧૨/૨૦૧૮
૧૨/૧૨/૨૦૧૮
સેન્ટ્ર્

૭૭, ઠાકોયરાય વોવા., ારનુય યોડ.

એ-૨, વયકાયી લવાશત. યાભનગય.
૮/૪૫, સુજાતખાન સ્રીર્, યાાંદેયગાભ.
૪૦, વાાંઈકૃા વોવા., ારનુય.
૬, રારજીનગય વોવા., અડાજણ.
૭/૩૧૫૦/૧૫ & ૭/૧૨૬૬, મુવીફતુયા, ધાસ્તીુયા (ફે નમુના).
૭/૩૦૧૬ & ૭/૩૧૫૪/૪, મુવીફતુયા, ધાસ્તીુયા (ફે નમુના).
૭/૩૦૧૬, મુવીફતુયા, ધાસ્તીુયા.

૧૩/૧૨/૨૦૧૮

૪/૪૧૬૩, ભ ૂરા ભોદીની ો, ફેગભુયા.

૧૪/૧૨/૨૦૧૮

૭/૫૦૪૯, લાલ ળેયી, વૈમદુયા.

૧૫/૧૨/૨૦૧૮

૯/૧૩૬૬, ફારાજી યોડ, લાડીપીમા.

૧૭/૧૨/૨૦૧૮

૪/૩૬૧૯-૨, વલયાભગાભી ભશોલ્રો, ફેગભુયા.

૨૨/૧૨/૨૦૧૮

૪/૨૩૬૨, દોયીમાલાડ, વરાફતુયા.

૨૪/૧૨/૨૦૧૮

૧/૯૩૮-ફી, અડાગયા ભશોલ્રો, નાનુયા.

૩૧/૧૨/૨૦૧૮

૧/૨૦૬-ફી, ખયાદી ળેયી, નાનુયા.

૦૧/૧૨/૨૦૧૮

ફી-૧૫૩, ુરૂોત્તભનગય, અરથાણગાભ.

૦૭/૧૨/૨૦૧૮

ડી, ળીલારીંક એાર્ટ & શ્રી એાર્ટટ , વાંસ્કાય ાકટ , અરથાણ ગાભ ાવે (ફે નમુના).

૦૮/૧૨/૨૦૧૮

ફી-૧૫૬, ુરૂોત્તભનગય & ૨૪, ભનન ફાંગરો, અરથાણ ગાભ ાવે (ફે નમુના).

૧૦/૧૨/૨૦૧૮

સાઉર્ વેસ્ટ

૬૫, શદયઓભનગય, અરથાણ ગાભ & ફી, શ્રીદિષ્ના, અરથાણ યોડ (ફે નમુના).
૪૫, નાવ ગાભ, વીર્ીરાઇર્, નશેય ાવે.

૧૨/૧૨/૨૦૧૮

૫૩, વળલાાંગી વોવા., ભગદલ્રાગાભ ાવે.

૧૩/૧૨/૨૦૧૮

ફી-૧૪૯, ુરૂોત્તભનગય, અરથાણ ગાભ ાવે

૧૫/૧૨/૨૦૧૮

૬૦ & ૫૮, સુરૂચી વોવા., જભનાનગય યોડ (ફે નમુના).

૧૬/૧૨/૨૦૧૮

ાદકિગ, ગણેળપ્રવાદ એા.-એ, અઠલાગેર્.

૧૭/૧૨/૨૦૧૮

ાકીંગ, યોમરલીરા એા., કોર્ક શાઉવ ાછ, ઘોડદોડ યોડ.

૧૮/૧૨/૨૦૧૮

ગલટભેન્ર્ સ્ર્ાપ કલાર્વટ , આદળટ બલનની વાભે.

૨૦/૧૨/૨૦૧૮

ગલટભેન્ર્ કલાર્વટ, અઠલાઝોન ાવે.

૨૧/૧૨/૨૦૧૮

છગનબાઈની ચાર, બયથાણા.
૫, યાધાનગય વોવા., અઠલાઝોન ાવે.

૨૨/૧૨/૨૦૧૮

૩૧-યીભર વાંકુર વોવા. & ૨૬-શ્રીદળટન ળેયી, જભનાનગય યોડ (ફે નમુના).

૨૪/૧૨/૨૦૧૮

વી-૩૨, ધયભ યો- શાઉવ, વીર્ીરાઇર્.

૨૯/૧૨/૨૦૧૮

૧૪૯, વર્જન વોવા., વયગભની વાભે.

૩૧/૧૨/૨૦૧૮

૮૫, આવળલાટ દકુ ાંજ , અરથાણ ગાભ ાવે.
યોર્રીલારા કાંાઉન્ડ & વળલધાયા ભાફટર , ઉધના. (ફે નમુના).

૦૧/૧૨/૨૦૧૮

૨૦૦૦, દપર્નેળ કરફ & લાણીકાકા, પ્રભુનગય, ઉધના.(ફે નમુના).
૧૧૫ ની ફાજુ ભા, જી.આઈ. ડી.વી. ખર્ોદયા.

સાઉર્

૦૩/૧૨/૨૦૧૮

૨૦૦૦, દપર્નેળ કરફ & એ-૧, વળલધાયા ભાફટર & લાણીકાકા, પ્રભુનગય, ઉધના.(ત્રણ નમુના).

૦૫/૧૨/૨૦૧૮

યોર્રીલારા કાંાઉન્ડ & ૨૦૦૦, દપર્નેળ કરફ & એ-૧, વળલધાયા ભાફટર , ઉધના. (ત્રણ નમુના).

૦૬/૧૨/૨૦૧૮

૦૮/૧૨/૨૦૧૮

૨૦૦૦, દપર્નેળ કરફ & યોર્રીલારા કાંાઉન્ડ & વળલધાયા ભાફટર , ઉધના. (ત્રણ નમુના).

૧૯, ધયભનગય, ાાંડેવયા & લાણીકાકા, પ્રભુનગય, ઉધના.(ફે નમુના).
યોર્રીલારા કાંાઉન્ડ & ૨૦૦૦, દપર્નેળ તરફ, ઉધના (ફે નમુના).
૨૦૦૦, દપર્નેળ તરફ, યોર્રીલારા કાંાઉન્ડ & લાણીકાકા, પ્રભુનગય, ઉધના (ત્રણ નમુના).

૧૦/૧૨/૨૦૧૮

યોર્રીલારા કાંાઉન્ડ, ઉધના (ફે નમુના).
૨૦૦૦, દપર્નેળ તરફ, યોર્રીલારા કાંાઉન્ડ & લાણીકાકા, પ્રભુનગય, ઉધના (ફે નમુના).
૨૦૦૦, દપર્નેળ કરફ & વળલધાયા ભાફટર , ઉધના. (ફે નમુના).

૭૩, ખર્ોદયા જી. આઈ. ડી.વી. ખર્ોદયા.
૧૭/૧૨/૨૦૧૮

વાાંઈ ેરેવ, વલનમનગય & .૩૭૮, કૈ રાળનગય, ઉધના. (ફે નમુના).
૧૦૦ & ૮૬, અરુણ ઉદમ વોવા., ફભયોરી યોડ (ફે નમુના).
૧૯૦, ૧૯૧ & ૫૩૨, કભટમોગી વલ.-૨, ફભયોરી યોડ (ત્રણ નમુના).
વળલધાયા ભાફટર , ઉધના.

૧૮/૧૨/૨૦૧૮

૭૩, ખર્ોદયા જી. આઈ.ડી.વી., ખર્ોદયા.
વાાંઈ ેરેવ, વલનમનગય & પ્રેભજીની ચાર, ઉધના. (ફે નમુના).

૨૦/૧૨/૨૦૧૮

૭૩, ખર્ોદયા જી. આઈ.ડી.વી., ખર્ોદયા.

૨૧/૧૨/૨૦૧૮

૭૦-વલનમનગય વોવા., ૧૧ & ૩૩-ગામત્રી વોવા.-૧ & એ/૧૦૩-ભીયાનગય, ઉધના (ચાય નમુના).

૨૨/૧૨/૨૦૧૮

૭૦-વલનમનગય, જ્મોવત ાન વેન્ર્ય-ગામત્રી-૧ & ૧-વલજ્માનગય-૧, ઉધના (ત્રણ નમુના).

૨૭/૧૨/૨૦૧૮

૩૬, તન્નુ ગેવ એજન્વી, આલાવ ાવે, બેસ્તાન યોડ.

૦૪/૧૨/૨૦૧૮

૩૭૨, ગામત્રીનગય-૧, નલાગાભ.

૦૭/૧૨/૨૦૧૮

સાઉર્ ઈસ્ટ

૫, લફરીમાનગય-૧, નલાગાભ.
૯૬, જમયાજનગય, નલાગાભ.

૦૮/૧૨/૨૦૧૮

૧૬૦ & ૧૩૨, સ્લક્સ્તકાકટ & ૮, ગામત્રીનગય-૨, નલાગાભ (ત્રણ નમુના).

૦૯/૧૨/૨૦૧૮

૨૭, અલધુતધાભ વોવા. & ૧૧, ૧૯, ળક્તતનગય & ૫૫, ગામત્રીનગય, ડુ ાંબાર (ત્રણ નમુના).

૧૦/૧૨/૨૦૧૮

૪૪, ૪૨, ૧૭, ભીયાનગય-૨ & ૧૧૭, ૧૨૦, ાાંડેનગય દડિંડોરી (ાાંચ નમુના).

૧૧/૧૨/૨૦૧૮

૭૬, ળાસ્ત્રી ચોક, લરિંફામત.

૧૨/૧૨/૨૦૧૮

૧૩૯, નયોત્તભનગય & ૧, ગામત્રીનગય-૨, નલાગાભ (ફે નમુના).
૮૫, ગામત્રીનગય-૧ & ૧૮૦, દદકનગય, નલાગાભ (ફે નમુના).

૧૪/૧૨/૨૦૧૮

ડી/૯/૬, ડી-ર્ે નાભેન્ર્, ઉભયલાડા.

૧૭/૧૨/૨૦૧૮

૪, દુ રટબનગય, નલાગાભ.

૧૮/૧૨/૨૦૧૮

૧૭ & ૬૧-ગામત્રીનગય-૧, ૧૮૦-દદકનગય, ૫-દુ રટબનગય & ૨૫-ભોદી એસ્ર્ેર્, નલાગાભ (ાાંચ નમુના).

૨૦/૧૨/૨૦૧૮

૬૯, ખોડીમાયનગય, નલાગાભ.

૨૧/૧૨/૨૦૧૮
૨૩/૧૨/૨૦૧૮

૬૮, જુ ન ુ ાં શતીલાવ, દડિંડોરી.
૪૮, શ્રીનાથજીનગય & ૪૯, ઠાકોયનગય & ૧૩, નાયામણનગય, નલાગાભ (ત્રણ નમુના).

૧૨, પ્રતાનગય & ૭૭, િાાંવતનગય, ઉધનામાડટ યોડ (ફે નમુના).

૪૯, ઠાકોયનગય, નલાગાભ.
૨૮/૧૨/૨૦૧૮

૧૫૭ & ૧૪૧, ભશાપ્રભુનગય, વલે નાં.-૩/૧/૨, લરિંફામત (ફે નમુના).

૩૧/૧૨/૨૦૧૮

૮૦ & ૮૬, અંફાજી ભશોલ્રો, ઉધનામાડટટ (ફે નમુના).

