(રુ ત મહાનગરપા*લકા
હાઈYોZલક ડ.પાટ મેટ
પાણીના ન7ુનાની ચકાસણી
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તારખ

૯૮, ડ..ક' .નગર-૨, બાપાસીતારામ ચોક.
૦૧-૦૪-૨૦૨૧

૭/૩૫૭, રાયલી Gેસ, લાલ દરવાH થી ગરનાળા રોડ.
એ-૧૬, હર.ઓમનગર સોસા., કતારગામ હ'=થ સેટર થી બાળ આKમ રોડ.
એ-૩ & બી-૮, જલારામ રો-હાઉસ & ૧૫૦, 4ુ બેરપાક સોસા., વેડ રોડ, :રલાયસ માટ સામે (6ણ ન7ુના).

૦૨-૦૪-૨૦૨૧

૪ & ૧૭, િનમલાપાક સોસા., કતારગામ હ'=થ સેટર રોડ (બે ન7ુના).
૧૪૦,માધવાનંદ સોસા., ધનમોરા ચાર ર તા રોડ, કતારગામ.
૩૫, દાનેવ આિશષ સોસા.,ધનમોરા ચાર ર તા રોડ, કતારગામ.
૧૦૩ & ૨૦૪, હર' 4ૃAણ કોBપલેC & ૫૦, સયમનગર સોસા., કોઝ વે પાસે (6ણ ન7ુના).

૦૩-૦૪-૨૦૨૧

૧૫, ગોિવ0દપાક સોસા. અ મરોલી.
૨૨, િનમલાપાક સોસા. & ૨૩૫, હર' RAણ સોસા. કતારગામ હ'=થ સેટર રોડ. (બે ન7ુના).
૯૧, ૧૦૯, રાધા વામી સોસા. & ૮૯, િવAUુનગર સોસા. ગેટ નં-૯, ડભોલી ચાર ર તા પાસે (6ણ ન7ુના).

૦૫-૦૪-૨૦૨૧

૧, ૨૨, િનમલાપાક સોસા. & ૨૪-બી, હર.ઓમનગર સોસા. કતારગામ હ'=થ સેટર રોડ. (6ણ ન7ુના).

એ-૨૯, આનંદ એCપોટ , પટ' લ ઈડ L.યલ, બંબાવાડ., નીલમ પેLોલ પંપ પાસે.
૦૬-૦૪-૨૦૨૧

૫૫, આમીય પાક સોસા., અ મરોલી.
૮૩, N ૃવતારક સોસા., ચી4ુ વાડ. થી હ:રઓમ મીલ રોડ.

૦૭-૦૪-૨૦૨૧

૨૦, સહHનંદ સોસા. ચી4ુ વાડ. થી ધનમોરા રોડ.

૦૮-૦૪-૨૦૨૧

૧૧૨, ૧૨૬-એ & ૧૦૯, GOુનગર સોસા. િવ-૨, વેડ દરવાH. (6ણ ન7ુના).

૦૯-૦૪-૨૦૨૧

૫૪૧, નહ'(નગર *પડપ,ી, -લવાડ. રોડ.

૧૦-૦૪-૨૦૨૧

૩૨, કણાવતી સોસા.-૨, હર.દશનનો ખાડો, ડભોલી.
૧૪૧ & ૮૫, ખોડ.યાર4ૃપા સોસા. કતાંર'8ર મ:દર પાસે, (બે ન7ુના).
૬, જય શીવમ સોસા.િવ-૧, હ'=થ સેટર પાસે, િસ0ગણપોર.

૧૨-૦૪-૨૦૨૧

એ-૬૨, રં ગનગર સોસા, અ મરોલી.
૭/૫૪૧, નહ'(નગર *પડપ,ી, -લવાડ. ભર.માતા રોડ.

૧૩-૦૪-૨૦૨૧

૧૫૦, સંતજલારામ સોસા., વેડ રોડ પંડોળ સામે.

૧૪-૦૪-૨૦૨૧

એ-૫૦, ર.વરપાક સોસા. ડ. માટ' પાસે, િસ0ગણપોર.
૪૩, સહHનંદ સોસા., પારસ શાકમાકX ટ રોડ, કતારગામ.

૧૫-૦૪-૨૦૨૧

૧૦, યોગે8ર િવભાગ-૧ & ૯૮, અ :રહંત પાક , અ મરોલી (બે ન7ુના).
એબી-૧૯, ૨૩ & ૨૪, હર.ઓમનગર સોસા., કતારગામ હ'=થ સેટર રોડ (6ણ ન7ુનો).

૧૬-૦૪-૨૦૨૧
નોથ

૧૫૪ & ૧૪૧, હર' 4ૃAણ સોસા., ચી4ુ વાડ. ચાર ર તા પાસે (બે ન7ુના).
૩૪૦, -લવાડ. *પડપ,ી, ભર.માતા રોડ & અ લમાન ટ. સેટર, -લવાડ. પે એડ Mુઝ સામે (બે ન7ુના).

૫૦૭-બી, Sુભમ હાઈTસ, એલ. પી. સવાણી 4ુ લ પાસે, ડભોલી ગામ.
૧૭-૦૪-૨૦૨૧

એ-૫, એ-૯ & બી-૧૨, મણીબાનગર સોસા. ઘનમોરા થી ચી4ુ વાડ. રોડ. (6ણ ન7ુના).
૩૦, નહ'(નગર *પડપ,ી, મદ.ના મ aદ પાસે, ભર.માતા રોડ.

૧૮-૦૪-૨૦૨૧
૧૯-૦૪-૨૦૨૧
૨૦-૦૪-૨૦૨૧
૨૧-૦૪-૨૦૨૧
૨૨-૦૪-૨૦૨૧

સી-૨૩, લdમીનગર, કતારગામ, નારાયણનગર સામે.
૨૩, ભાવના સોસા. & ૩૬, પંચવટ. સોસા. બાપા સીતારામ ચોક રોડ. (બે ન7ુના).
૯, ગોપીનાથ સોસા. બાપા સીતારામ ચોક રોડ.
૩૦૬, -લવાડ. બાVુભાઇ પેટ.વાળા ગલી, ભર.માતા રોડ.
ુ . ટોર માંથી. કતારગામ ગામતળ. (બે ન7ુના).
a-૧, બોરડ. ફળ.Mુ & ડ'ર. ફળ.Mુ, વડલાપાસે, આcુ[ર

૩૬, ખોડ.યાર4ૃપા સોસા. કંતાર' 8ર મહાદ' વ મં:દર પાસે, કતારગામ.
૩૬, માધવાનંદ સોસા. નારાયણનગર સામે, કતારગામ.

૨૩૬, િ6લોક સોસા. અ ખંડ આનંદ કોલેજ સામે, વેડ રોડ.
૨૩-૦૪-૨૦૨૧

૧૧૧, નંદનવન સોસા. બાપા સીતારામ ચોક પાસે.
૨૯૬, પાલક ટ. - પાન & ૨૯૭, -લવાડ. બાVુભાઇ પેટ.વાળાની ગલી, ભર.માતા રોડ (6ણ ન7ુના).

૨૪-૦૪-૨૦૨૧

૧૯, nુદરમ
ં
સોસ. િવ-૧, નવો મહો=લો, િસ0ગણપોર.
૨૪૫, ગHનંદ પાક , િસ0ગણપોર રોડ.

૨૫-૦૪-૨૦૨૧

૯૧, િવજયનગર સોસા. િવ.-૨, વેડ રોડ, :રલાયસ માટ સામે.
બી-૬૫, GOુનગર સોસા. િવ.-૧, પારસ શાક માકX ટ રોડ.

૨૬-૦૪-૨૦૨૧

પા:કgગ, રં ગદશન hલેટ, સ_ગણપોર રોડ થી ચી4ુ વાડ. રોડ.
બી-૩, ]દર તરફ & એ-૯, મણીબાનગર સોસા., સ_ગણપોર રોડ થી ચી4ુ વાડ. રોડ (બે ન7ુના).
એ-૯, દાનાઆિશષ સોસા. & બી-૧-એ, મણીબાનગર સોસા., ધનમોરા થી ચી4ુ વાડ. રોડ (બે ન7ુના).

૨૭-૦૪-૨૦૨૧

એ-૫૦, િવશાલનગર સોસા. િવ.-૧, ચી4ુ વાડ. થી કતારગામ હ'=થ સેટર રોડ.
બી-૨૫, ર.વરlMુ સોસા., -લવાડ. રોડ.

૨૮-૦૪-૨૦૨૧
૨૯-૦૪-૨૦૨૧

ગાંધી ચોક, ]જલી એપાટ , કતારગામ ગામતળ.
ડ.-૭૫, સહHનંદ સોસા. હર.દશન ખાડા પાસે.
૬૫, સહHનંદ સોસા. હર.દશન ખાડા પાસે.
૧૪૫, િવહાર સોસા., કતારગામ િસ0ગણપોર રોડ.
૨૧, eુ(નગર, અ મરોલી.

૩૦-૦૪-૨૦૨૧

૧૨૭ & ૧૨૯, હર.ઓમ સોસા., પારસનગર રોડ, કતારગામ (બે ન7ુના).
૧૬૧ & ૩૨૮, બાVુભાઇ પેટ.વાળા ગલી, -લવાડ. ભર.માતા રોડ (બે ન7ુના).
૪૦૭, રહ'મતનગર સોસા., નાની બiચ
ુ રa મં:દર પાછળ, વેડ રોડ.

ઈ-ટ -એ

ઈ-ટ -બી

૦૧-૦૪-૨૦૨૧

૧૦, મોહનની ચાલ, વરાછા રોડ.

૦૫-૦૪-૨૦૨૧

૩૨, લdમી નારાયણ સોસા.-૨, એ. ક' . રોડ.

૦૬-૦૪-૨૦૨૧

એ-૧૦૨, િશવાંજલી રો- હાઉસ & ૧૨, માન સરોવર & ૧૦૨, ૧૦૪, દ' o ુ ં ર' સીડ'સી, એ.ક'.રોડ (ચાર ન7ુના).

૦૮-૦૪-૨૦૨૧

૮, ભોજલરામ સોસા. એ. ક' . રોડ.

૦૯-૦૪-૨૦૨૧

પા:કgગ, ચંp7ુખી એપાટ , હ.રાબાગ રોડ.

૧૦-૦૪-૨૦૨૧

૧૦૬, વાધનાથ *પડપ,ી, ધરમનગર રોડ.

૧૨-૦૪-૨૦૨૧

૨૧ & ૨૪, િશવશંકર પાવતી, એ.ક' .રોડ (બે ન7ુના).

૦૪-૦૪-૨૦૨૧

૩૨, પાર' ખ સોસા., [ુણા ગામ.

૧૮-૦૪-૨૦૨૧

ુ સીદશન સોસા. & ૧૧૭, યોગીદશન સોસા., યોગી ચોક રોડ (બે ન7ુના).
બી-૪૪, jલ

૨૨-૦૪-૨૦૨૧
૦૧-૦૪-૨૦૨૧

૧૪૭ & ૪૨ & ડ.-૭, વધમાન સોસા. [ુણા. (6ણ ન7ુના).
૨૧, દrા6ેય સોસા., મોરાભાગળ
૫૧, આનંદમંગલ સોસા., રામનગર.
૪૪, ગોપાલ4ૃપા સોસા. & ૧૫૭, પંકજનગર સોસા., પાલન[ુર રોડ (બે ન7ુના).

૦૩-૦૪-૨૦૨૧

૨૦૯, :હદાયતનગર સોસા. & ૧, તી(પતી સોસા., પાલન[ુર રોડ (બે ન7ુના).
૨, સમsAટ. પાક , દાંડ. રોડ.

વે-ટ

૦૫-૦૪-૨૦૨૧

૧૦, બરકર મહો=લો & ૫/૧૫૨-એ, બોકડ ફળ.Mુ, રાંદ'ર કોઝ વે રોડ. (બે ન7ુના).

૦૬-૦૪-૨૦૨૧

બી-૧૭, Kીનાથ સોસા. અ ડાજણ રોડ.
૧૬૫ & ૩૨૦, :દન દયાળ સોસા., પાલન[ુર રોડ (બે ન7ુના).

૦૭-૦૪-૨૦૨૧

એ, વે ટન સીટ. ર' સીડ'સી, એલ.પી.સવાની રોડ, પાલ
૧૩, nુડા આવાસ & ૩૦, સવન રો- હાઉસ, પાલન[ુર (બે ન7ુના).

૦૯-૦૪-૨૦૨૧

બી-૭, ભાkયલdમી સોસા., રામનગર.

૧૮-૦૪-૨૦૨૧

૭, માj ૃછાયા રો- હાઉસ, ટ..પી.-૩૧,૩૨, અ ડાજણ.

૧૯-૦૪-૨૦૨૧

૧૭, વંદના રો-હાઉસ, પાલ.

૨૩-૦૪-૨૦૨૧

એ & બી, યોગીરાજ કોBપલેC, અ ડાજણ પાટ.યા. (બે ન7ુના).

૩૦-૦૪-૨૦૨૧
૦૫-૦૪-૨૦૨૧

સે/0લ

૫, Gિથક mુ B^લેC, તાડવાડ..
એ-૭-૮, ગણેશપાક સોસા. િવ.-૧, અ ડાજણ.
૨/૪૨૫૩ & ૨/૪૨૩૮, કાળામહ'તાની શેર., સગરામ[ુરા (બે ન7ુના).
૧/૩૩૮૭, tુ ની અ દાલત રોડ, ગોપી[ુરા.

૦૬-૦૪-૨૦૨૧

૫/૨૯, ભોય શેર., હ:ર[ુરા.

૦૯-૦૪-૨૦૨૧

૧૧/૧૬૧૫ uુડગર મ aદ પાસે, શાહપોર.

૧૪-૦૪-૨૦૨૧

(મ-૪, અ લઅ મન એપાટ ., 7ુગલીસરા.

૧૫-૦૪-૨૦૨૧

૮, પંપીગ મેઇન રોડ & ૭/૩૦૯૧, ચંvુલાલ શેઠની શેર., સૈયદવાડા (બે ન7ુના).

૧૮-૦૪-૨૦૨૧

૭/૯૭૭, કાa[ુરા L.ટ, કતારગામ દરવાH.

૨૧-૦૪-૨૦૨૧
૨૨-૦૪-૨૦૨૧

૧/૨૮૫૭, eુલાબશાહ બાવા દરગાહ, નાન[ુરા.
૭/૧૧૯૬, ગોવાળ.યા ફળ.Mુ, કતારગામ દરવાH.
૮ & ૧૨, સૈયદવાડા, મેઈન રોડ, પંપ_ગ પાસે. (બે ન7ુના).
૭/૨૭૦૫, બોરડ. શેર., સૈયદવાડા.

૨૭-૦૪-૨૦૨૧

૩/૪૧૬૧, Vુદ'ં લાવાડ, ભાગળ.

૨૮-૦૪-૨૦૨૧

દશની ટ' લર, પોZલસ ટ' શન વાળ. ગલી, વર.યાળ. બHર, સૌયદ[ુરા.

૨૯-૦૪-૨૦૨૧

૨૩ & ૫૫, uુBમાલીસની ચાલ, હોડ. બંગલા (બે ન7ુના).

૩૦-૦૪-૨૦૨૧

૮, પંપીગ મેઇન રોડ & ૭/૩૦૯૬, ચંvુલાલ શેઠની શેર., સૈયદવાડા (બે ન7ુના).

૦૫-૦૪-૨૦૨૧

ુ ામ રોડ & પેર'ડાઇઝ એપાટ ., અ ઠવાગેટ (બે ન7ુના).
સી, ફ.લોના એપાટ ., વેnગ

૦૬-૦૪-૨૦૨૧

૫૭, પનાસગામ, ક' નાલ રોડ, પનાસ.

૧૦-૦૪-૨૦૨૧
સાઉથ વે-ટ

૭/૯૯૯, કાa[ુરા L.ટ & ૭/૧૦૧૩ છડાઓલ, હોડ. બંગલા (બે ન7ુના).

એ/૧૧-પ~થરવાળ. શેર. & ૫૮-વક.લ શેર., ]બાનગર રોડ (બે ન7ુના).
૭, સાંઈનાથ શેર., ]બાનગર રોડ.

૧૪-૦૪-૨૦૨૧

૧૭-એ, nુભાષનગર, જમનાનગર રોડ.

૧૬-૦૪-૨૦૨૧

૪૦, સર.તા દશન, ઉમર.ગર 4ુ લ પાસે, ઉમરા.

૧૭-૦૪-૨૦૨૧

સાક' ત એપા. ઉમર.ગર 4ુ લ પાસે.

૨૧-૦૪-૨૦૨૧

૫, સૌરભ સોસા., જમનાનગર રોડ.

૨૯-૦૪-૨૦૨૧
૦૧-૦૪-૨૦૨૧

બી-૨૬, નવનાથ સોસા. સોસયો સક લ, ઉ. મ. રોડ.
૪૫ & ૪૮, સીમા રો-હાઉસ, ઘોડ દોડ રોડ. (બે ન7ુના).
૩૪-પાલવ ઈડ. & એ/૯-પો ટલ સોસા. & ૧૫૩-ઓમસાંઈનગર, ઉધના (6ણ ન7ુના).
૧૧૮, જય:zAણાનગર-૧, બમરોલી.
એ-૯, પો ટલ સોસા., ઉધના.

૦૨-૦૪-૨૦૨૧

૯૦, લdમીનગર & ૧૨૦, જય :zAનાનગર-૧ & ૪૨૬, nુખીનગર, બમરોલી (6ણ ન7ુના).
તેHભાઇની ચાલ, બમરોલી રોડ.
૨૧૫ & ૨૬૬, હર.નગર-૩, ઉધના (બે ન7ુના).

૦૩-૦૪-૨૦૨૧

પાકગ, મા તર એપા., ઉધના.
૧૩૭, રામનગર, બમરોલી રોડ.

૦૪-૦૪-૨૦૨૧
૦૬-૦૪-૨૦૨૧
૦૭-૦૪-૨૦૨૧
૦૮-૦૪-૨૦૨૧
૦૯-૦૪-૨૦૨૧

સાઉથ

૨૦૮ & ૨૨૭, િવજયાનગર-૧, ઉધના (બે ન7ુના).
૧૦૪, દ' વી દશન સોસા. બમરોલી રોડ.
૨૩, ગોપાલનગર, બમરોલી રોડ.
૫, ધરમનગર, પાંડ'સરા & ૬૩૭, nુખીનગર, બમરોલી (બે ન7ુના).
૧૫, oદાવન
ંૃ
આવાસ, બમરોલી રોડ.
૬૩૭, nુખીનગર, બમરોલી & સાં}બાબા મં:દર, સર વતી ફળ.Mુ, ભે તાન (બે ન7ુના).
ઈ-૨ & આઇ-૧, ખટોદરા xવાટસ, સરકાર. વસાહત, સબyલ પાસે ખટોદરા (બે ન7ુના).
૩૨, ગાંધી4ુ ટ.ર, ઉધના.
૪, ધરમનગર, પાંડ'સરા.

૧૦-૦૪-૨૦૨૧

૧૦૫ & ૩, દr4ુ ટ.ર, ઉધના & બી/૩૭૭, જલારામનગર, પાંડ'સરા (6ણ ન7ુના).

૧૦-૦૪-૨૦૨૧

:zAના xલીનીક પાસે, લdમીનગર, િસ{ધી સામરા|ય, બમરોલી રોડ.

૧૨-૦૪-૨૦૨૧

૨૭૨, ૧૯૮ & ૨૦૫, હર.નગર-૩, ઉધના. (6ણ ન7ુના).

૧૩-૦૪-૨૦૨૧

૧૯૮, હર.નગર-૩, ઉધના.

૧૪-૦૪-૨૦૨૧

૨૯૮ & ૩૪૧, હર.નગર-૩, ઉધના. (બે ન7ુના).
૧૯૫, પંચશીલનગર, બમરોલી રોડ.
૧૨૨ & ૨૩૯, કw લાશનગર, ઉધના. (બે ન7ુના).

૧૫-૦૪-૨૦૨૧

૩૨, ગાંધી 4ુ ટ.ર & SMC શોપ_ગ સેટર, ઉધના. (બે ન7ુના).
૩૫૩, આિવરભાવ સોસા. પાંડ'સરા.

૧૬-૦૪-૨૦૨૧
૧૭-૦૪-૨૦૨૧

૩૯૨ & ૫૪૩, સોનલ ઇડ L.યલ, ઉધના (બે ન7ુના).
૪, ધરમનગર, પાંડ'સરા.
૬૩૮, nુખીનગર, બમરોલી.

૧૮-૦૪-૨૦૨૧

વૈશાલી :કરાણા ટોર, GOુનગર, ઉધના.

૧૯-૦૪-૨૦૨૧

૬૩૮, nુખીનગર, પાંડ'સરા, બમરોલી.

૨૦-૦૪-૨૦૨૧

૧૩૨ & ૧૨૪, ઠાકોરનગર, ઉધના. (બે ન7ુના).
૬૩૮, nુખીનગર, બમરોલી.

૨૧-૦૪-૨૦૨૧

૬૩૮, nુખીનગર, બમરોલી.

૨૨-૦૪-૨૦૨૧

૧૩૬, પંચશીલનગર, બમરોલી રોડ.

૨૫-૦૪-૨૦૨૧

૨૫૧, હર.નગર, ૧૧૭ & ૫૩, મહાકાળ.નગર, ઉધના. (6ણ ન7ુના).

૨૯-૦૪-૨૦૨૧

૧૫, ઠાકોરપાક , ઉધના ઝ ોન પાસે.

૩૦-૦૪-૨૦૨૧

૧૯૦ & ૧૫૩, િવAUુનગર, ઉધના (બે ન7ુના).

૦૧-૦૪-૨૦૨૧

૧૦, જયરાજનગર & ૭૩, બલીયાનગર & ૨૨, િનલકંઠનગર & ૧૯, નારાયણ નગર, નવાગામ (ચાર ન7ુના).

૦૨-૦૪-૨૦૨૧

૬૬ & ૧૪૧, રામદ' વનગર, ભાઠ'ના (બે ન7ુના).

૦૩-૦૪-૨૦૨૧

૮, જમનાપાક , નવાગામ.

૦૪-૦૪-૨૦૨૧

૪૮, દ.પકનગર, નવાગામ.

૦૭-૦૪-૨૦૨૧

૨૭૧, હુમાન મોહ=લો, ઉધનાયાડ .

૦૮-૦૪-૨૦૨૧

૪૦, લdમણનગર, નવાગામ.

૦૯-૦૪-૨૦૨૧

૩૦, ગણેશનગર, નવાગામ.
૭ & ૪૭, રાધા:zAણાનગર, ડ_ડોલી (બે ન7ુના).

૧૦-૦૪-૨૦૨૧

૨૯, (પનગર, ઉધનાયાડ .

૧૧-૦૪-૨૦૨૧

ુ સીધામ સોસા., નવાગામ.
૧૮, jલ

૧૨-૦૪-૨૦૨૧

ુ સીધામ સોસા., નવાગામ.
૪૧, jલ

૧૪-૦૪-૨૦૨૧
૧૫-૦૪-૨૦૨૧
સાઉથ ઈ-ટ

૧૬-૦૪-૨૦૨૧
૧૮-૦૪-૨૦૨૧
૨૦-૦૪-૨૦૨૧
૨૨-૦૪-૨૦૨૧

૧૫, (પનગર, ઉધનાયાડ .
૪૩, જનતાનગર & ૧૪૦, નવાનગર, ઉધનાગામ રોડ. (બે ન7ુના).
૪૦, (પનગર, ઉધનાયાડ .
રામદ' વ વેલસ પાસે, પટ' લનગર & ૫૨, ૫૫, pારક' શનગર, નવાગામ (6ણ ન7ુના).
Gીયા Gોિવઝ ન ટોર, ગીતાનગર & ૭૪, ગંગાનગર, નવાગામ (બે ન7ુના).
ુ સીધામ સોસા., નવાગામ.
૧૨, jલ
૧૪૭, રતન ચોક, ઉધનાયાડ .
૪૪, ઉિમયાનગર & ૧૯૨, નરોrમનગર, નવાગામ (બે ન7ુના).
૮, િશવશxત ચોક, ઉધનાયાડ .
૨૧, સાટ ટાઉનશીપ, mુ ંભાલ.

૨૩-૦૪-૨૦૨૧

૪૩, રતનaનગર, Zલ0બાયત.
બી/૧૧૨, બી/૧૪૩ & બી/૨૨૨, નંદનવન ટાઉનશીપ, નવાગામ (6ણ ન7ુના).
૧૦૮, લdમણનગર & ૬૦, રામનગર & ૧૭૦, ઉિમયાનગર, નવાગામ (6ણ ન7ુના).

૨૪-૦૪-૨૦૨૧
૨૬-૦૪-૨૦૨૧

૩૧ & ૧૮, Sુભમ ર' સીડ'સી, નવાગામ (બે ન7ુના).
૩૭, ઉિમયાનગર & ૯૨, પટ' લનગર, નવાગામ (બે ન7ુના).
ુ સીધામ સોસા., નવાગામ.
૧૮, jલ

૨૭-૦૪-૨૦૨૧

૩૧, Sુભમ ર' સીડ'સી, નવાગામ.

૨૯-૦૪-૨૦૨૧

૧૦૬, જમનાપાક & ૫૩, રણછોડનગર & ૬૦, રામનગર, નવાગામ (6ણ ન7ુના).

૩૦-૦૪-૨૦૨૧

૩૦, િશવનગર, ડ_ડોલી રોડ.

