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૦૫-૦૩-૨૦૨૧

૦૯-૦૩-૨૦૨૧

૧૫-૦૩-૨૦૨૧

૧૬-૦૩-૨૦૨૧

૧૮-૦૩-૨૦૨૧

૧૯-૦૩-૨૦૨૧

૦૬-૦૩-૨૦૨૧

૦૮-૦૩-૨૦૨૧

૫૦, �ચ� ુટ સોસા., રાશી સક�લ.

૧૨-૦૩-૨૦૨૧

૨૦-૦૩-૨૦૨૧

૧૩૬, અલ અમાન ટ' હોટલ, ભર'માતા મદ'ના મ�,દ બા-ુમા,ં /લવાડ' 1પડપ3ી રોડ,. 

૧૦-૦૩-૨૦૨૧

એ/૧૦૭, શાબર'નગર સોસા., ભર'માતા રોડ.

૫૦, ક6શવપાક� સોસા. પડંોળ સામ,ે વડે રોડ. 

૧૯૬ & ૧૧૦, સતં જ લારામ સોસા.પડંોળ સામ.ે વડે રોડ, પડંોળ. (બ ેન9નુા).

૫૦ & ૫૧, �ચ� ુટ સોસા.િવ-૨, રાશી સક�લ.(બ ેન9નુા)

૯૮, ડ'. ક6. નગર સોસા. િવ-૧ બાપા સીતારામ ચોક. 

૧૬૩/૧૬૨, બાલા, ફ6શન, -ુની ,.આઈ.ડ'.સી., =ટુ6> બ?કની બા-ુમા,ં =9ુલુ ડ6ર' બડા ગણેશ રોડ.

ડ'-૯૭/૯૮, િનલકંઠ6Bર સોસા., -ુની ,.આઈ.ડ'.સી., =ટુ6> બ?કની બા-ુમા,ં =9ુલુ ડ6ર' બડા ગણેશ રોડ.

Cબા, માતા, મDંદર & ૮,  ંુજ ગલી, પારસ પો�લસ ચોક' સામ,ે કતારગામ રોડ (બે ન9નુા).

૯૮ & ૧૦૩, ડ'.ક6.નગર સોસા. િવ.-૨, બાપાસીતારામ ચોક (બ ેન9નુા).

૪૭, ૨૧૦, ૯૭, ૫૪, ૧૬૩ & ૧૭૮-૧૭૯, સતં જ લારામ સોસા. ગેટ-૧, ૨ & ૩, પડંોળ સામ,ે વેડ રોડ. ( છ ન9નુા)

૧૪૦ & ૧૩૪, ગFનદં સોસા., કોઝ વ ેરોડ (બ ેન9નુા).

૯૮ & ૭૫, ડ'. ક6. નગર સોસા.-૨, બાપાસીતારામ ચોક (બ ેન9નુા).

૭૬, Hાણનાથ સોસા. Hાણનાથ હો�પીટલ પાછળ, વડે રોડ. 

૧૩૩ & ૧૪૧, િવIામનગર સોસા., અખડં આનદં કોલજે  સામ,ે વડે રોડ (બ ેન9નુા).

૨૧, પટ6લ ઈ�ડ. સોસા. પાર6ખ વાડ', =9ુલુ ડ6ર' રોડ. 

૫૧૭-રહ6મતનગર સોસા., વડે રોડ & ૨૩-રKનુદંન સોસા., ડભોલી ચાર ર�તા (બ ેન9નુા).

૧૬૧, ૧૬૨, -ુની ,. આઈ. ડ'.સી. બડાગણશે, =9ુલુ ડ6ર' રોડ. 

૦૨-૦૩-૨૦૨૧

૦૧-૦૩-૨૦૨૧

૯૮, ડ'. ક6. નગર સોસા. િવ-૨, બાપા સીતારામ ચોક. 

પાDકLગ, Cદર MાNડ ટાકં', પ ેએ�ડ Oઝુ , Iી અનમોલ વેલફ6ર એસોશીયેશન, બાલ આIમ રોડ પાસ.ે

૧૧૭, ૧૧૬, ૧૧૧ & ૧૦૯, ભQRતનગર સોસા. ધનમોરા પાસ.ે (ચાર ન9નુા)

બી/૬ & એ/૪૫, બTચુરનગર સોસા., હર'ઓમ િમલ સામ,ે વડે રોડ (બ ેન9નુા).

૫૦ & ૪૫, �ચ� ુટનગર સોસા. િવ-૨, રાિશ સક�લ. (બ ેન9નુા).

૦૪-૦૩-૨૦૨૧

૦૩-૦૩-૨૦૨૧

૧૨૯, ક6શવપાક� સોસા., પડંોળ સામ,ે વડે રોડ.

ઝોન
અનફ�ટ સે�પલની િવગત

સરનામાની િવગત

પાણીના ન9નુાની ચકાસણી
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એક�ીતકરવામા ંઆવલેા પાણીના ંસXેપલોના ંટ6�ટZગ ર'પોટ�ની માહ'તી નીચ ે9જુ બ છે.
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હાઈ[ો�લક ડ'પાટ� મે�ટ 
$રુત મહાનગરપા&લકા 

પાક\ગ, ખોડ'યાર ૃપા કોXપલ>ે, દરબારનગર સોસા., ર'લાય�સ માટ�ની સામ,ે વડે રોડ

એ-૧૪, ૨૬ & એ-૧૯, મણીબાનગર સોસા., ચી ુવાડ' ધનમોરા રોડ (�ણ ન9નુા).

એ/૩ & બી/૨, જ લારામ રો હાઉસ, ર'લાય�સ માટ� સામ,ે વડે રોડ (બ ેન9નુા).

૨, રામ,નગર & ૨૧૮, જ લારામ સોસા., Hાણનાથ હો�પીટલ પાસ,ે વડે રોડ (બ ેન9નુા).

૫૧ & ૫૨, �ચ� ુટ સોસા.-બી, રાશી સક�લ પાસ ે(બ ેન9નુા).

૨૧, ૩ -૪ & ૭૩, ગાય�ી પર'વાર સોસા. િવ-૩-બી, સZગણપોર - કતારગામ રોડ. (�ણ ન9નુા).

૫૦ & ૪૧, �ચ� ુટ સોસા.-બી, રાશી સક�લ પાસ ે(બ ેન9નુા).

નોથ"

૧૬૧ & ૧૬૨, -ુની ,.આઈ.ડ'.સી., =ટુ6> બ?કની બા-ુમા ં(બ ેન9નુા).

૯૫ & ૮૨, રહ6મતનગર સોસા., વડે રોડ (બ ેન9નુા).

૧૩૬, ૧૮-મદ'ના મ�,દ પાસ ે& ૩૨, ૪૪-નહ6̂ નગર, /લવાડ' (ચાર ન9નુા).

૬૬, ,વન_યોત સોસા., અમરોલી.

એ-૧૦૭, શાબર'નગર સોસા., ભર'માતા રોડ.

બી/૩૨, ધાના, સોસા., કતારગામ.

૧૪૦, િવIામનગર સોસા., અખડં આનદં કોલજે  સામ,ે વડે રોડ.

૩, વીન હાઉસ સોસા. રાશી સક�લ, કતારગામ. 
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૦૪-૦૩-૨૦૨૧

૦૫-૦૩-૨૦૨૧

૦૬-૦૩-૨૦૨૧

૦૭-૦૩-૨૦૨૧

૧૦-૦૩-૨૦૨૧

૧૯-૦૩-૨૦૨૧

૨૦-૦૩-૨૦૨૧

૨૭-૦૩-૨૦૨૧

૨૯-૦૩-૨૦૨૧

૩૧-૦૩-૨૦૨૧

૦૧-૦૩-૨૦૨૧

૦૪-૦૩-૨૦૨૧

૦૭-૦૩-૨૦૨૧

૦૮-૦૩-૨૦૨૧

૦૯-૦૩-૨૦૨૧

૨૩-૦૩-૨૦૨૧

૩૦-૦૩-૨૦૨૧

૩૧-૦૩-૨૦૨૧

૨૮, વદંના રો હાઉસ, પાલ.

૨૬, Iી રાજ દશ�ન રો-હાઉસ, જ હાગંીરાબાદ. 

એ/૭, પચંવટ' સોસા., ૬૨, તપસનગર સોસા. & ૫૪, દતા�ેયનગર સોસા., પાલનVરુગામ (�ણ ન9નુા).

VFુ ૧, પચંના9તૃ બં̀ લોઝ , પાલ રોડ.

૧૩૪, ગFનદં સોસા. કોઝ વ ેપાસ,ે 

એ-૩, જ લારામ રો- હાઉસ & ૧૫૫ થી ૧૬૧,  ુબેરપાક� સોસા., Dરલાય�સ �માટ� સામે, વેડ રોડ (બે ન9નુા).

૪૪, અખડંાઆનદં કોલજે ની સામ,ે વડે રોડ.

૯, અ9તૃનગર, ધરમનગર, નારાયણનગર શાક માકaટ. 

૩૦, નહ6̂ નગર 1પડપ3ી, /લવાડ' ભર'માતા રોડ.

એ-૪૦, રામBેર ઇ�ડ�c'યલ, વડે રોડ પડંોળ પાછળ, ભર'માતા રોડ  

૪૯, Hાણનાથ સોસા., વડે રોડ, ર'લાય�સ માટ� સામ.ે

૪૦૭, મ�,દ મહોdલો, પાલગામ. 

૮/૪૪,  ંુભારવાડ, ગોપીVરુા.

-

૨૫-૦૩-૨૦૨૧

૨૨-૦૩-૨૦૨૧

૦૬-૦૩-૨૦૨૧
૧૦/૭૦૭, ગોધામણીયાની પોળ, Cબા, રોડ.

૨૬-૦૩-૨૦૨૧

૧૦/૧૯૭૨-એ, હeમુાનની પોળ, સોની ફળ'યા.

૦૨-૦૩-૨૦૨૧

૧૧/૧૯૧૫, ચચ� કXપાN�ડ, 9ગુલીસરા. 

બી/૬, ચી ુવાડ', કતારગામ ધનમોરા રોડ.

૧/૧૦૬, fાgણ ફળ'યા & hુકાન ન.ં -૧૪/બી, િનમા�ણ શોપZગ, અBની ુરાર iમશાનjમુી રોડ (બે ન9નુા).

hુકાન ન-ં૧૪, િનમા�ણ શોપZગ, /લપાડા-અBની ુમાર રોડ.

૩૧, ડ'. ક6. નગર સોસા. કતારાગામ - સZગણપોર રોડ. 

૧૪, C�બકા સોસા. /લપાડા -અBિન  ુમાર રોડ. 

૨૪૫, રહ6મતનગર સોસા. નાની બTચુરા, મDંદર પાછળ, વડે રોડ. 

૫૯ & ૭૬, Hાણનાથ સોસ. ર'લાય�સ �માટ� સામ,ે વડે રોડ. (બ ેન9નુા).

૩૧/૧૩/૯૦, પટ6લ ફળ'O,ુ ગોટાલાવાડ', કતારગામ.

૧૦૨, મીરાનગર સોસા., ખોDડયારનગર રોડ & ૨૧, લkમીનગરસોસા., લબેં હeમુાન રોડ (બે ન9નુા).

૨/૩૩૯૯, બકરા શરે', સગરામVરુા.
૦૨-૦૩-૨૦૨૧

ઈ*ટ -એ

૨૯૭, ઘનiયામનગર સોસા., કરંજ  રોડ.

૪૯ & ૬૭, હર'શનગર સોસા. વરાછા રોડ. (બ ેન9નુા).

૪૦, હર'શનગર સોસા. & ૩૧, િવBBેર સોસા. વરાછા રોડ. (બ ેન9નુા).

૬૨ & ૬૪, દ6વ,નગર, એ. ક6. રોડ. (બ ેન9નુા).

૧૦ & ૩૭, =થુારાપચંની ચાલ, એ.ક6.રોડ (બ ેન9નુા).

૧૪, ^પસાગર સોસા., એ.ક6.રોડ & ૨૮, C�બકાિવજ ય સોસા., વરાછ રોડ (બ ેન9નુા).

૯૩ & ૧, ઈBરનગર સોસા.-૨, Vણુા. (બ ેન9નુા).

અ>રધામ એપા. વdલભનગર, વરાછા રોડ. 

૨૪, હર'શનગર, વરાછા-હ'રાબાગ રોડ.

વે*ટ

૨૬, હર'શનગર સોસા. અડાજ ણ. 

૨૬, મે̂ લkમી સોસા., ગોરાટ રોડ.

૬૨, �O ુસૌરભ સોસા., રામનગર & ૨૨/૧/૯૬, બોરવાડા �c'ટ, રાદં6ર (બ ેન9નુા).

૨, સાઈંશQRત રો હાઉસ, ગોરાટ રોડ.

બી, mજ jમુી એપા., હનીપાક� રોડ & ઈ, કમ�jમુી એપા., પાલનVરુગામ (બ ેન9નુા).

૩, સાઈં શDકત રો-હાઉસ, ગોરાટ રોડ. 

બી/૧, ઓમકાર ર6સીડ6�સી & એ/૨૯, nાનદ'પ સોસા., પાલનVરુ ગામ (બ ેન9નુા).

૨/૯૬૨, ૬૩, નરશZગ શરે', સગરામVરુા.

૧૦/૧૧૪૧, હાથીવાળા oન દ6રાસર, ગોપીVરુા. 

૧/૨૨૨, ખરાદ' શરે', નાનVરુા.

૧૭, તપ>ીલનગર, વરાછા-હ'રાબાગ રોડ.

૦૮-૦૩-૨૦૨૧

૧૨-૦૩-૨૦૨૧

૨૭-૦૩-૨૦૨૧

૧૪, શકંરનગર સોસા. પાલનVરુ પાટ'યા. 

બી-૯, પટ6લનગર સોસા. અડાજ ણ પાટ'યા. 

૧૦/૧૭૯૯, નગર શઠેની પોળ, સોની ફળ'યા. 

બી-૧૧૮, પારસનગર સોસા., પાલનVરુ પાટ'યા.

૪૩, જ હાગંીરVરુા �c'ટ, રાદં6ર.

એચ/૫, દરબારનગર, વડે રોડ- પારસ શાકમાકaટ પાસ.ે

૯૧ & ૧૧૦, રાધા�વામી સોસા. ડભોલી ચાર ર�તા પાસ.ે (બ ેન9નુા)

૭૮ & ૬૨, સpયમનગર સોસા. ચદંન ગેસ બા-ુમા કોઝ વ ેરોડ. (બ ેન9નુા).
૨૫ & ૪ થી ૧૦, િનમા�ણ ઈ�ડ�c'યલ, અBની ુમાર �મશાન jિૂમ સામ,ે /લપાડા રોડ (બે ન9નુા).

૧૫, લkમીબા સોસા., એ.ક6.રોડ.

૨૦૨ & ૧૦૩, હર6 Drsના એપા. ચદંન ગેસ બા-ુમા, કોઝ વ ેરોડ. (બ ેન9નુા)

�બdડZગ ન.ં ૭, =ડુા આવાસ-1, રાજ  કોન�રની ગલીમા,ં પાલ. 



૧૩-૦૩-૨૦૨૧

૧૫-૦૩-૨૦૨૧

૧૬-૦૩-૨૦૨૧

૧૯-૦૩-૨૦૨૧

૨૧-૦૩-૨૦૨૧

૨૩-૦૩-૨૦૨૧

૨૫-૦૩-૨૦૨૧

૨૬-૦૩-૨૦૨૧

૦૧-૦૩-૨૦૨૧

૦૪-૦૩-૨૦૨૧

૧૦-૦૩-૨૦૨૧

૧૪-૦૩-૨૦૨૧

૧૮-૦૩-૨૦૨૧

૧૯-૦૩-૨૦૨૧

૨૦-૦૩-૨૦૨૧

૨૬-૦૩-૨૦૨૧

૦૨-૦૩-૨૦૨૧

૦૪-૦૩-૨૦૨૧

૦૫-૦૩-૨૦૨૧

૧૨-૦૩-૨૦૨૧

૧૬-૦૩-૨૦૨૧

૧૯-૦૩-૨૦૨૧

૨૦-૦૩-૨૦૨૧

૨૪-૦૩-૨૦૨૧

૨૫-૦૩-૨૦૨૧

૨૧૨, િવજ યાનગર-૧, ઉધના.

૧૨/૨૨/૫૮, Hણામી મDંદરની પાછળની શરે' & ૨૫/૧૧, સયૈદVરુા, સયૈદવાડા (બ ેન9નુા).

એફ-ઓપેરા ટાવર, વી.આઈ.પી. રોડ, ભરથાણા & સારથી એપા., વી.આર. મોલ, ^ઢંગામ(બે ન9નુા).

૭/૯૭૬, કા,Vરુા �c'ટ, લાલદરવાF.
૩૦-૦૩-૨૦૨૧

૭/૨૬૫૩, વાયદા શરે' & ૭/૩૧૭૩, કાછ'યા શરે', સયૈદVરુા. (બ ેન9નુા)

૧/૩૧૪૯ & ૧/૩૧૫૭-૫૯, તીનબતી કા,eુ ંમદેાન, ગોપીVરુા (બ ેન9નુા).

૧૫-૦૩-૨૦૨૧

૩૪, સીમા રો- હાઉસ, ધોડદોડ રોડ.

૨૫, વા=દુ6વનગર, ,યાવ. 

૫/૧૨૫૪, હાડં' ઘોયાની શરે', હર'Vરુા. 

૭/૭૪૮, રોDહત ફળ'O,ુ સયૈદVરુા & ૮૬ હDરજ નવાસ, vXુમાલીસ ચાલ, રામVરુા

૧/૨૨૨, ખરાદ' શરે', નાનVરુા.

૨૪૧૯, પ�તાગીયા શરે', સયૈદVરુા.

૨/૨૦૩૫, ખારવાવાડ, ^દરVરુા.

૧/૬૫૩, બદંર �c'ટ, નાનVરુા.

પાDકwગ, Mીનપાક� એપા. અઠવા. 

૧૪-૦૩-૨૦૨૧

૧૦/૧૧૪૨, હાથીવાળા દ6રાસર, ગોપીVરુા.

િસxધિશલા ર6સીડ6�સી & િશવધારા એપા., વી.આર.મોલ પાછળ (બ ેન9નુા).

૨૨-૦૩-૨૦૨૧

૦૩-૦૩-૨૦૨૧

સાઉથ વે*ટ

સે./લ

૫/૧૭/૯૬ & ૧૭૯૮, સયૈદVરુા પcેોલ પપં પાછળ, yરુાવા મહોdલો, સયૈદVરુા (બ ેન9નુા).

૨૨૧, િવજ યાનગર-૧, ઉધના.

૭૯ & ૧૧૫,િશવમનગર, પાડં6સરા (બ ેન9નુા).

૧૨૪, સોમનાથ સોસા., -ુના ભટાર રોડ.

સાઉથ

૪૬૧, િવજ યાનગર-૧ & ૪૨૬, મોરાર, વસાહત, ઉધના. (બ ેન9નુા).

 ૨, z ૃદંાવન આવાસ, બમરોલી રોડ.

૨૬-અ9તૃનગર, એ/૪૦-રણછોડરાયનગર, ઉધના & પી/૪૧૭-=ખુીનગર, પાડં6સરા (�ણ ન9નુા).

૫/૧૩૦૭, સોય શરે'-૧, હર'Vરુા. 

૫/૮૮૯, ઘીયા શરે' & ૪૪૦૭, નાના ,વણની શરે', મહ'ધરVરુા. (બ ેન9નુા).

રોડ ન.ં ૦, સજં યનગર, ઉધના. 

૧૬, ઓમ સાઈંનગર, બમરોલી.

૩૭૩, હર' ઓમનગર, બમરોલી રોડ. 

૨૦૧, રામBેરનગર, બમરોલી રોડ.

૧૮૧, િશવનગર & િશવમ ફ6શન, જ લારામનગર, પાડં6સરા (બ ેન9નુા).

૨૦૪, ગોપાલનગર, બમરોલી રોડ.

૦૬-૦૩-૨૦૨૧

૧૭-૦૩-૨૦૨૧

૦૯-૦૩-૨૦૨૧

૨૨-૦૩-૨૦૨૧

૭/૨૯/૨૨, વાવ શરે', સયૈદVરુા. 

૪૧, ભીમનગર, ઉધના. 

૩૦, છ�પતી શીવા,નગર, બમરોલી રોડ. 

૪૭૨, મોરાર, વસાહત, ઉધના & ૧૮૧, િશવનગર & બી-૬, આિવભા�વ-૨, પાડં6સરા  (�ણ ન9નુા).

૧૨, આશ{વાદ િવલા, ભરથાણા ગામ પાસ.ે 

૧૩-૦૩-૨૦૨૧

૨૨, િશવમ રો હાઉસ & ૩૦, સpયમ રો હાઉસ, બમરોલી રોડ (બ ેન9નુા).

તFેભાઇની ચાલ & ૧૨૭, ગણપતનગર, બમરોલી રોડ (બ ેન9નુા).

૩૯, ગણશે ૃપા સોસા. ઈ|છાનાથ રોડ. 

૧૪૨, =ુદંરમ સોસા., ૩૩૮, અપ>ેાનગર & ૩૫૬, ગણશેનગર, બમરોલી રોડ. (�ણ ન9નુા).

૪૭૨, મોરાર, વસાહત, ઉધના. & ૧૮૧, શીવનગર, પાડં6સરા.  (બ ેન9નુા).

૨૭-૦૩-૨૦૨૧

સી, નRે�ટ ઓચ{દ એપાટ� , ભીમરાદ ક6નાલ રોડ.

૯૦, લkમીનગર & ૩૯૬, નમેનગર, બમરોલી. (બ ેન9નુા).

૫, z ૃદંાવન આવાસ, બમરોલી રોડ.

૪/૪૦૧૫, મપારા �c'ટ, મહ'ધરVરુા. 

૧૦/૧૧૩૭-બી, કનયૈાલાલ દ6સાઇ રોડ, ગોપીVરુા.

૯૫, જ ય Drsણાનગર-૧, બમરોલી.

સી-૩૮૨, હર'ઓમનગર & બી-૬, આિવરભાવ સોસા. -૨, પાડં6સરા. (બ ેન9નુા).

૨૧૫, િવજ યાનગર-૧, ઉધના.

૨૭, _યોિતનગર & ૧૭, ક6શવનગર, બમરોલી રોડ (બ ેન9નુા).

બી-૬, આિવરભાવ સોસા. -૨, પાડં6સરા.

૧૬ & ૪, ઓમ સાઇંનગર, બમરોલી રોડ (બ ેન9નુા).

૩, શીવ ઈ�ડ., બમરોલી & પી-૫૬, Drsનાનગર, વડોદ (બ ેન9નુા).

૩૨/૭, Drsનાનગર, પાડં6સરા

૨૮-૦૩-૨૦૨૧
૧૧/૨૧૯૧, વDરયાળ' બFર, ખોલીવાડ,  ૃsણ મDંદર પાસ ે& ૭/૨૮૬૫, કડ'યા શેર', સૈયદVરુા (બે ન9નુા).

૮/૨૨૩૯, જ } ુવdલભની પોળ, ગોપીVરુા. 

૧૧-૦૩-૨૦૨૧

૪/૧૯૦, અdલાયાની વાડ', બગેમVરુા.

૨૧-૦૩-૨૦૨૧

૧૮-૦૩-૨૦૨૧

૧૩૯, ઓમ સાઈંનગર, ઉધના. 



૨૯-૦૩-૨૦૨૧

૩૦-૦૩-૨૦૨૧

૦૩-૦૩-૨૦૨૧

૦૮-૦૩-૨૦૨૧

૦૯-૦૩-૨૦૨૧

૧૧-૦૩-૨૦૨૧

૧૩-૦૩-૨૦૨૧

૧૪-૦૩-૨૦૨૧

૧૮-૦૩-૨૦૨૧

૧૯-૦૩-૨૦૨૧

૨૧-૦૩-૨૦૨૧

૨૬-૦૩-૨૦૨૧

૨૯-૦૩-૨૦૨૧

૩૦-૦૩-૨૦૨૧

૩૧-૦૩-૨૦૨૧

૨૭-૦૩-૨૦૨૧

૨૦૨, રામBેરનગર, બમરોલી રોડ.

૩૪૬, અપ>ેાનગર, બમરોલી રોડ.૨૬-૦૩-૨૦૨૧

૧૨, z ૃદંાવન આવાસ & ૨૭૭, ગોપાલનગર, બમરોલી રોડ (બ ેન9નુા).

૩૭૦, ચતેનનગર & ૧૩૮, ઉિમયાનગર, બમરોલી રોડ (બ ેન9નુા).

૧૨૪, રામનગર, બમરોલી રોડ. 

૨૫-૦૩-૨૦૨૧

સાઉથ ઈ*ટ

૭૩-જ યશેનગર & ૨-Dદપકનગર, નવાગામ (બ ેન9નુા).

૧૧૬, ઓમનગર, ~ુંભાલ.

૪૦, જ નતાનગર, ઉધના યાડ�. 

૨૧, ૩૯, અમીધારાનગર & ૧૫૭, ૧૮૦, યોગેBરનગર, ડZડોલી (ચાર ન9નુા).

૧૨૪, જ મનાપાક� , નવાગામ. 

૪૬, ^પનગર, ૪, ભરવાડ મહોdલો & ૧૧૪, િવનોબાનગર, ઉધના યાડ�. (�ણ ન9નુા).

૬૦, રામનગર, ૭૬, લ>મણનગર & ૧૦, બાલા,નગર, નવાગામ. (�ણ ન9નુા).

૭૮, લkમણનગર, નવાગામ.

૧૭૧, Dદપાલીપાક� & ૩૦, લkમણનગર, નવાગામ રોડ (બ ેન9નુા).

બી-૧૪, એ-૭૯, અBનીપાક� સોસા. & ૫૩૮, ચતેનનગર, નવાગામ (�ણ ન9નુા).

પાDકwગ, સાલાસરનગર, ~ુંભાલ. 

૧૦૦, Dદપકનગર, નવાગામ. 

૧૧૪, Dદપકનગર, નવાગામ.

૩૫,�xુધ સોસા. �લ�બાયત. 

૧૮, yલુસીધામ સોસા. નવાગામ. 

૧૧૯, Dદપાલી પાક� , નવાગામ.

૫૯, રણછોડનગર, નવાગામ. 

૫૪, ખાનVરુા મહોdલો, �લ�બાયત. 

૨૭૯, આશાVરુ' સોસા., નવાગામ.

૫૮, લkમણનગર, નવાગામ.

૩૨, ^પનગર, �લ�બાયત.

૭૦, નવાનગર, ઉધના યાડ�. 

૧૨૩, ઉમીયાનગર & ૩૯, જ યરાજ નગર & ૧૦૩, બાલા,નગર, નવાગામ (�ણ ન9નુા).

૫૪, શભંા,નગર, ઉધનાયાડ�.

૧૦, ^પનગર, ઉધનાયાડ�.

૧૭-૦૩-૨૦૨૧

૬૦, રામનગર & ૨૬, લ>મણનગર, નવાગામ. (બ ેન9નુા).

૮૪ & ૨૯૮, ગોવાલકનગર, બમરોલી રોડ (બ ેન9નુા).

૧૧૯, દ'પાલીપાક� , નવાગામ.

૭૫, Dદપાલીપાક� , નવાગામ. 

૦૬-૦૩-૨૦૨૧

૦૭-૦૩-૨૦૨૧

૧૦૨ & ૧૩૬, ઉષાનગર, ભાઠ6ના. (બ ેન9નુા).

૧૦-૦૩-૨૦૨૧

૦૪-૦૩-૨૦૨૧

૩૧-૦૩-૨૦૨૧

ગેટ ન.ં ૪ સામ,ે દ6વ�ે�નગર, બમરોલી રોડ.

૯૦, લkમીનગર, ૨૮ & ૩૧, _યોિતનગર, બમરોલી. (બ ેન9નુા)

૨૭ & ૮, િવનાયકનગર, ઉધના. (બ ેન9નુા).

૨૭-૦૩-૨૦૨૧

૨૨-૦૩-૨૦૨૧


