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તાર�ખ

૦૫-૦૬-૨૦૨૧

૧૦-૦૬-૨૦૨૧

૧૩-૦૬-૨૦૨૧

૨૦૭, હ�રદશ�ન સોસા. & ૩૦, ૧૨, કણા�વતી સોસા. િસ'ગણપોર થી ડભોલી નવો રોડ (,ણ ન-નુા).

૧૩૪, િવ/0નુગર, િસ'ગણપોર તરણ1ંુડ પાસ.ે

૨૨, ધન4યામનગર સોસા., વાિમનારાયણ મ�ંદર પાસ,ે ડભોલી.

૮ & ૨૮, કણા�વતી સોસા, િસ'ગણપોર થી ડભોલી (બે ન-નુા).

૦૧-૦૬-૨૦૨૧

સી/૫૩, લ7મીનગર, ધનમોરા ચાર રતા રોડ, કતારગામ.

૮૦, સ9ન ર:સીડ:�સી & ૨૫૧, હર;દશ�ન સોસા., િસ'ગણપોર થી ડભોલી નવો રોડ (બે ન-નુા).

૩૯ & ૩૮, ઓમકાર સોસા. િવ.-૨, ગોદાવાલા સક�લ પાસ,ે િસ'ગણપોર (બ ેન-નુા).

૮૭, =>બકાનગર સોસા.િવ.-૧, કતારગામ હ:?થ સ�ેટર રોડ.

સી-૧૯, ર;વરપાક� સોસા. ડ;માટ� પાછળ, સBગણપોર. 

૩૭, C ૃદંાવનપાક� , ઉEરાયણ ગામ.

૨૪, િશવલોક સોસા. િસ'ગણપોર ચાર રતા પાસ.ે 

૩૮ & ૮/૯, FGનુગર સોસા. િવ.-૧, Fાણનાથ હોપીટલ પાછળ, વડે રોડ (બ ેન-નુા).

પાકHગ, મહાકાળ;પાક� એપા., ગIરા સક�લ પાસ,ે Jલપાડા રોડ.

ધારા એપા., માધવાનદં, કતારગામ ધનમોરા મઈેન રોડ.

સી-૪૩ & સી-૧૯, ર;વરપાક� સોસા. ડ;માટ� પાછળ, સBગણપોર. (બ ેન-નુા).

૭૮, િવજ યરાજ  સોસા. િસ'ગણપોર ગામ. 

નોથ�

૩૬, કણા�વતી રો હાઉસ સોસા., ગેટ-૨, િસ'ગણપોરથી ડભોલી નવો રોડ.

૩૪૨, નવી વસાહત, િસ'ગણપોરગામ.

બી-૨૩ & એબી-૧૬, હર;ઓમનગર સોસા. હર;ઓમ મીલ સામ,ે વડે રોડ. (બ ેન-નુા).

૨૧૪, હર;દશ�ન સોસા., શરે; ન.ં-૨, િસ'ગણપોરથી ડભોલી નવો રોડ.

૭૭ & ૫૮, કણા�વતી રો હાઉસ સોસા., ગેટ-૩, િસ'ગણપોરથી ડભોલી નવો રોડ (બે ન-નુા).

૧૭૬, ૨૭૦ & ૧૭૯, ર:હમતનગર સોસા., પડંોળ પાછળ વડે રોડ (,ણ ન-નુા).

૨૫, લ7મીનારાયણ, કતારગામ-રાશી સક�લ રોડ.

૩૮ & ૨, FGનુગર સોસા િવ.-૧, Fાણનાથ હોપીટલ પાછળ, વડે રોડ (બ ેન-નુા).

૨૭, િનલકંઠ સોસા., કતારગામ Mબાતલાવડ; રોડ.
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અનફ�ટ સે�પલની િવગત

સરનામાની િવગત

પાણીના ન-નુાની ચકાસણી

૦૪-૦૬-૨૦૨૧

માસ :- %ુન - ૨૦૨૧

શહ:ર પાણી Nરુવઠા =તગ�ત અલગ અલગ િવતાર /ઝોનમાથંી પાણી સQલાય દરRયાન શહ:ર;જ નોના ઘરના ંનળમાથંી 
એક,ીતકરવામા ંઆવલેા પાણીના ંસRેપલોના ંટ:ટBગ ર;પોટ�ની માહ;તી નીચ ે-જુ બ છે.

સી/૪૩, ર;વરપાક� સોસા., ડ; માટ� પાછળ, િસ'ગણપોર & ૭૮, િવજ યરાજ  સોસા., િવજ યરાજ  સક�લ પાસ,ે િસ'ગણપોર (બ ેન-નુા).

ડ:ર; ફળ;V,ુ વડલા પાસ ેનળ & ૮, ટ:કરા ફળ;V,ુ કતારગામ (બ ેન-નુા).

૦૭-૦૬-૨૦૨૧

૦૩-૦૬-૨૦૨૧

૦૨-૦૬-૨૦૨૧

'રુત મહાનગરપા)લકા 
હાઈWો>લક ડ;પાટ� મે�ટ 

૮૩/૮૬, મોતી પેલેસ એપા., કોઝ વ ેપાસ ે& ૩૫, િશવલોક સોસા., િસ'ગણપોર ચાર રતા (બે ન-નુા).

૧૭ & ૧૫, કણા�વતી રો હાઉસ સોસા., ગેટ-૧, િસ'ગણપોરથી ડભોલી નવો રોડ (બે ન-નુા).

૦૮-૦૬-૨૦૨૧

૧૧-૦૬-૨૦૨૧

૧૪-૦૬-૨૦૨૧

૩૮ & ૮, પાવ�તીનગર સોસ. િવ-૨, બાપા સીતારામ ચોક પાસ.ે (બ ેન-નુા).૦૯-૦૬-૨૦૨૧

૩૬૦, લલીતાપાક� & ડ:ર; ફળ;V,ુવડલા પાસ ેનળ-૨, કતારગામ (બ ેન-નુા).

૧૧૫, હરોઓમ સોસા., વડે રોડ.

૨૬૬, નાસીરનગર XપડપYી, નાસીરબાવાની દરગાહ પાસ,ે વડેદરવાZ પાસ.ે

૩૬, ડ:ર; ફળ;Vુ ં& ૧૦, ટ:કરા ફળ;Vુ,ં કતારગામ ગામતળ (બ ેન-નુા).

એ-૫, ગોટાલાવાડ; ઢાળ પાસ,ે કતારગામ પીપ?સ પાસ.ે 

૧૨-૦૬-૨૦૨૧



૧૯-૦૬-૨૦૨૧

૨૨-૦૬-૨૦૨૧

૦૪-૦૬-૨૦૨૧

૦૯-૦૬-૨૦૨૧

૧૫-૦૬-૨૦૨૧

૨૧-૦૬-૨૦૨૧

૨૫-૦૬-૨૦૨૧

૨૬-૦૬-૨૦૨૧

૨૮-૦૬-૨૦૨૧

૦૩-૦૬-૨૦૨૧

૦૭-૦૬-૨૦૨૧

૨૮-૦૬-૨૦૨૧

૩, ઓનેટ ઈ�ડ\;યલ સોસા., Jલવાડ; ભર;માતા વ]ચ ેનવો રોડ.

૨૪-૦૬-૨૦૨૧

૨૫-૦૬-૨૦૨૧

એચ-૭, દરબારનગર, વડે રોડ.

૮૮,પટ:લ ફળ;V,ુ તાપતી એ7પટ સામ,ે ગોતાલાવાડ; પાછળ.

એફ-૧૦, રાધ4ેયામ સોસા. વાળ;નાથ ચોક ચાર રતા.

૧૮, મણીપાક� , િસ'ગણપોરગામ રોડ.

૭૬, મણીબાપાક� સોસા. Nણુા. 

૫૬૦, નહ:̂ ુનગર, મ�દના મ_દ, Jલવાડ; રોડ.

૧૦૧ & ૯૦, હર;હર; સોસા.િવ. -૧, કતારગામ બાળ આ`મ પાસ ે(બ ેન-નુા).

૦૮-૦૬-૨૦૨૧

૧૧-૦૬-૨૦૨૧

૧૭૫ & ૧૩૭, બાપાસીતારામ સોસા., મણીબા 1ુલ પાસ ેડભોલી (બ ેન-નુા).

ઈ,ટ -બી

૫૫, વાલમનગર, સીમાડા.

૧૪, F-ખુપાક� & ૧૬, પટ:લ ફળ;Vુ,ં સીમાડાગામ (બ ેન-નુા).

૧૦૦, ૧૨૧, ૨૦૭ & ૩૭૧, રામવાટ;કા િવ.-૨, વલેZં (ચાર ન-નુા).૦૫-૦૬-૨૦૨૧

૦૬-૦૬-૨૦૨૧
૧૧૬, ૧૭૬, ગગંાનગર & ૨૧૦, મહાદ:વનગર, સીમાડાગામ (,ણ ન-નુા).

૫૮૩, નદંની સોસા.. િવ.-૩ & ધારા સોસા. િવ.-૧ & ૨૩૧, bખુશાિંત રો- હાઉસ, વેલZં (,ણ ન-નુા).

૯૫, નારાયણનગર, Nણુાગામ રોડ.

ઈ,ટ -એ

૧૬, તાપીબાગ સોસા., વરાછા રોડ.

૨૧ & ૨૪, િશવશકંર પાવ�તી સોસા., ખો�ડયારનગર રોડ (બ ેન-નુા).

મહાકાળ;નગર XપડપYી, એ.ક:.રોડ.

૧૬, શીતલપાક� , હ;રાબાગ રોડ.

૧૮૦, લ7મીનારાયણનગર, હ;રાબાગ રોડ.

૩૫/૩૭/૧૪, માલીની વાડ;, એ.ક:.રોડ.

૩૧/૧/૮૪ & `cધા dલીનીક પાસ,ે તાસની વાડ; & ૩૭, ધિમe/ઠાપાક� , એ.ક:.રોડ (,ણ ન-નુા).

૨૨, અfરુાધા સોસા., વરાછા રોડ.

એ-૧૬, >ચ,1ુટ સોસા. & ડ;-૧૦, ગગેંgર, વરાછા રોડ (બ ેન-નુા).

૧૦-૦૬-૨૦૨૧

૨૪૧, પીઠા ફળ;V ુવસાહત, કાસંાનગર મઇેન રોડ.

૭/૩૩૩, ઉઘાડ પગાની વાડ;, લાલ દરવાZ.

૨૦ & ૨૩, િનમ�ળાપાક� , કતારગામ. (બ ેન-નુા).
એસ.ટ;.ડ;. Qલા�ટ, લકે ગાડ�ન, કાસંાનગર.

૨૪-૦૬-૨૦૨૧

૧૮-૦૬-૨૦૨૧

૧૭-૦૬-૨૦૨૧

૧૮-૦૬-૨૦૨૧

૩૧૮ & ૩૨૭, નદંનવન સોસા., બાપાસીતારામ ચોક પાસ ે(બ ેન-નુા).

૪૩ & ૪૭, સહયોગ સોસા., ક:ટBગની પાછળ, વતાદ:વડ; રોડ (બ ેન-નુા).

બી-૩૦, ઉદયનગર સોસા. િવ-૨, હર;ઓમ િમલ સામ,ે વડે રોડ. 

૨૯-૦૬-૨૦૨૧

૫૫, પટ:લનગર, એ. ક:. રોડ. 

૧૧૭, દ;નદયાળનગર વસાહત & ૩૦, ભગવતીનગર, કાપોiા રોડ. (બ ેન-નુા).

૧૭૫ & ૧૭૪, બાપાસીતારામ સોસા., મણીબા 1ુલ પાસ ેડભોલી (બ ેન-નુા).

૨૬-૦૬-૨૦૨૧

૧ & ૩૦, જ ર;વાલા કRપાઉ�ડ, સી બZર , ક:ટBગની બાjુમા, વતાદ:વડ; રોડ (બે ન-નુા).

૨૦૭ & ૩૭૧, રામવાટ;કા-૨, વલેZં (બ ેન-નુા).

૧૪૨, રામવાટ;કા-૩ & ૮૧, રામવાટ;કા-૫, વલેZં (બ ેન-નુા).

૩૨/૧/૮૪, તાસની વાડ;, એ.ક:.રોડ. 

૨૧-૦૬-૨૦૨૧

૫૬, રંગ અવkતુ સોસા. Nણુાગામ.

૧૩ & ૧/૫૬, ગીતાનગર, Jલપાડા ગામ (બ ેન-નુા).

૧૪૮, ગZનદંપાક� સોસા., Nણૂાગામ.

33 & ૫૨, આશાનગર સોસા., Nણુા (બ ેન-નુા).

૬, આદશ�નગર, કાપોiા રોડ. & ૧૭, અfરુધા સોસા. વરાછા રોડ. (બ ેન-નુા).

૩૩૪, બાmભુાઈ મીઠાઈવાલાની ગલી, Jલવાડ; વસાહત. 

એચ-૩, દરબારનગર, વડે રોડ, ગાય,ી 1ુલ પાસ.ે 

૧૭૫ & ૧૭૪, બાપાસીતારામ સોસા. મણીબા 1ુલ પાસ,ે ડભોલી રોડ. (બ ેન-નુા).

૫૪, F/પવા�ટકા સોસા., િસ'ગણપોર ગામ.

૪૬, હર;નગર સોસા. ગોિવ'દ_ હોલ પાસ,ે ડભોલી. 

૩૯૯, રણછોડપાક� , નારાયણ નગર સામ,ે, કતારગામ ગામતળ.

૪૭, દ:વી1ૃપા સોસા. & ૩૫, C�ૃદાવનપાક� , ઉ,ાણ ગામ (બ ેન-નુા).

૧૪૨, રામવાટ;કા િવ.-૩ &  ૧૬૨, ૮૧, રામવાટ;કા િવ.-૫ વલેZં (,ણ ન-નુા).

૨૩૭૨ & ૨૪૩૫, અશોકનગર સોસા., અgિન1ુમાર રોડ (બ ેન-નુા).

એ, રાધ ેર:સીડ:�સી, મોટા વરાછા.

૫૫, એકતાનગર & એ-૧૮, પટ:લનગર, એ.ક:.રોડ (બ ેન-નુા).

૩૦-૦૬-૨૦૨૧



૧૨-૦૬-૨૦૨૧

૧૪-૦૬-૨૦૨૧

૧૬-૦૬-૨૦૨૧

૧૭-૦૬-૨૦૨૧

૨૩-૦૬-૨૦૨૧

૨૪-૦૬-૨૦૨૧

૨૫-૦૬-૨૦૨૧

૨૮-૦૬-૨૦૨૧

૩૦-૦૬-૨૦૨૧

૦૧-૦૬-૨૦૨૧

૧૪-૦૬-૨૦૨૧

૩, જ ય=બ ેસોસા., અડાજ ણ.

પાણી Nરુવઠા & સરદારઆવાસ, ભાટપોર (બ ેન-નુા).

૦૩-૦૬-૨૦૨૧

૧૧૧, જ ય યોગેgર સોસા. સરથાણા. 

૫૪, �દપાજં લી સોસા., Nણુા ગામ.

૧૬-૦૬-૨૦૨૧

૩, સાઈં શndત રો-હાઉસ, ગોરાટ રોડ. 

ઇ�દ;રાવાસ & પચંાયત ટાકં; & પોટ મોહ?લો, ભાટપોર (,ણ ન-નુા).

ખડક; મોહ?લો & રાખલનગર, ભાઠા (બ ેન-નુા).

નવાપરા & પાણી Nરુવઠા & નાગર મહો?લો, ભાઠા (,ણ ન-નુા).

૧૮૩, વધ�માન સોસા. Nણુા. 

oહુાર ફળ;V ુ& 1ંુભાર મોહ?લો & પાણી Nરુવઠા, ભાઠા (,ણ ન-નુા).

પાણી Nરુવઠા, ઇ]છાપોર. 

નદંાલય સોસા. & ઇ�દ;રાવાસ & પાણી Nરુવઠા, ભાટપોર (,ણ ન-નુા).

એલ-૨૭, જ યરાજ  સોસા. & pજુ રાત પાણી Nરુવઠા & સડાક મોહ?લો , ઇ]છાNરુ (,ણ ન-નુા).

૮૦, મોમાઈનનગર, Nણુાગામ. 

રાખલનગર &  ૮૮૮, આહ;રવાળ & ૨૭૯, ખારક; મોહ?લો, ભાઠા (,ણ ન-નુા).

બોરBગ, Zહ:ર નળ, િવવકેનગર, કઠોળ (બ ેન-નુા).

૧૩૬, જ ય યોગેgર સોસા. સરથાણા. 

૦૨-૦૬-૨૦૨૧

પાણી Nરુવઠા, ભાટપોર & રાખલનગર, ભાઠા (બ ેન-નુા ).

૩, ર:વાનગર સોસા. અડાજ ણગામ. 

pજુ રાત પાણી Nરુવઠા & નદાલયે એપાટ� ., ભાઠા (બ ેન-નુા).

૧૪, વાડ;યાનગર સોસા., અડાજ ણ.

વે,ટ

૧૭, માqછૃાયા રો-હાઉસ, ટ;. પી. ૩૧, ૩૨, અડાજ ણ. 

મનોમય ર:સીડ:�સી & એ-અગમન ર:સીડ:�સી & ખાડ; મોહો?લા, હળપિતવાસ, ઇ]છાNરુા-૨ (,ણ ન-નુા).

_-૧૫, જ યરાજ  સોસા.,  ઇ]છાNરુા-૩.

૨૪૭, િનશાળ મોહ?લો & દર_ મોહ?લો, & સરદાર આવાસ, ભાટપોર (,ણ ન-નુા).

ડાયમડંનગર & પાણી Nરુવઠા, ઈ]છાપોર  (બ ેન-નુા). 

પાણી Nરુવઠા & �r/ણાનગર સોસા., ઈ]છાપોર (બ ેન-નુા). 

૧૨-૦૬-૨૦૨૧

૧૫-૦૬-૨૦૨૧

પાણી Nરુવઠા ભાટપોર વોટર લાઈન, ભાટપોર.

૧૮-૦૬-૨૦૨૧

૧૦-૦૬-૨૦૨૧

pજુ રાત પાણી Nરુવઠા & સાઇં મ�ંદર, oહુાર ફળ;V ુ& રાખલનગર, ભાટ પોર (,ણ ન-નુા).

પાણી Nરુવઠા & જ યરાજ  સોસા., ઇ]છાપોર (બ ેન-નુા). 

૨૨૦, �દનદયાલ સોસા. પાલનNરુ રોડ. 

પાણી Nરુવઠા ઈ]છાપોર વોટર લાઈન & તળાવ મહો?લો, ઈ]છાપોર. (બ ેન-નુા).

૧, રામનગર કોલોની, રામનગર.

પાણી Nરુવઠા ભાઠા વોટર લાઈન & રાખલનગર, ભાઠા. (બ ેન-નુા). 

�r/નાગર સોસા., ઈ]છાપોર & પાણી Nરુવઠા ભાટપોર વોટર લાઈન, ભાટપોર.(બે ન-નુા).

pજુ રાત પાણી Nરુવઠા & ગાય,ીનગર સોસા. & ગાય,ી મોહ?લો, ઇ]છાપોરઇ]છાપોર (,ણ ન-નુા).

૦૪-૦૬-૨૦૨૧

ઈs�દરા આવાસ, ભાટપોર.

pજુ રાત પાણી Nરુવઠા & ૫૬૫, �r/ણનગર સોસા. & ૩૭૫, 1ંુભાર મહો?લો, ઇ]છાNરુ (,ણ ન-નુા).

૨૦૬, ગZનદં સોસા., Nણુાગામ.

૧૪૦, િવgકમા� સોસા., Nણુાગામ રોડ.

pજુ રાત પાણી Nરુવઠા & લોગાસ િમશન 1ુલ & નાtu ુમોહ?લો, ઈ]છાપોર (,ણ ન-નુા).
૦૫-૦૬-૨૦૨૧

pજુ રાત પાણી Nરુવઠા & નગર ફળ;V ુ& પારઘીવાર મોહ?લો, ભાઠા (,ણ ન-નુા).

પાણી Nરુવઠા ભાટપોર વોટર લાઈન & નદંાલય સોસા. ભાટપોર (બ ેન-નુા).

પાણી Nરુવઠા, ઇ]છાપોર. 

૦૯-૦૬-૨૦૨૧

આ�હરવાસ & પાણી Nરુવઠા & ઇ�દ;રાવાસ, ભાટપોર (,ણ ન-નુા).

pજુ રાત પાણી Nરુવઠા, ભાટપોર લાઇન & પોટ મહો?લો, ભાટપોર (બ ેન-નુા).

પાણી Nરુવઠા ભાઠા વોટર લાઈન & નવાપાડા મહો?લો & નાગર મહો?લો, ભાઠા. (,ણ ન-નુા).

૨, ગો1ુલ રો હાઉસ, રામનગર.

પાણી Nરુવઠા ઈ]છાપોર વોટર લાઈન & ભગત મહો?લો, ઈ]છાપોર. (બ ેન-નુા).

પોટ મોહ?લો & મોટાઘર ફળ;V ુ& pજુ રાત પાણી Nરુવઠા, ભાટપોર (,ણ ન-નુા).

૦૮-૦૬-૨૦૨૧

બોRબ ેકોલોની, ભાઠા.

૧૧-૦૬-૨૦૨૧

૦૭-૦૬-૨૦૨૧

૧૦૮, જ યયોગેgર સોસા., સરથાણા.

૯૩, pvુનગર, Nણુાગામ.

૨૭, ગાય,ીનગર, Nણુાગામ.



૨૧-૦૬-૨૦૨૧

૨૩-૦૬-૨૦૨૧

૦૨-૦૬-૨૦૨૧

૦૯-૦૬-૨૦૨૧

૧૧-૦૬-૨૦૨૧

૧૭-૦૬-૨૦૨૧

૧૮-૦૬-૨૦૨૧

૨૦-૦૬-૨૦૨૧

૨૬-૦૬-૨૦૨૧

૨૯-૦૬-૨૦૨૧

૦૧-૦૬-૨૦૨૧

૦૩-૦૬-૨૦૨૧

૧૧-૦૬-૨૦૨૧

૧૨-૦૬-૨૦૨૧

૧૭-૦૬-૨૦૨૧

૧૮-૦૬-૨૦૨૧

૨૨-૦૬-૨૦૨૧

૨૩-૦૬-૨૦૨૧

bરુતી ફળ;V,ુ ભાઠા.
૨૮-૦૬-૨૦૨૧

હ:Qપી હોમ એપાટ� ., સરગમ શોપBગ સ�ેટર સામ,ે પાલw પોઇ�ટ

૧, �દપાજં લી રો- હાઉસ, ટ;.પી. ૩૧, ૩૨, અડાજ ણ.

૧૫-૦૬-૨૦૨૧

૧૬૬, િવgકમા� સોસા. રામનગર. 

૪૧, િવવકેાનદં સોસા., પાલનNરુ જ કાતનાકા.

૨૩, `ીનગર સોસા., જ મનાનગર રોડ..

ઓપરેા ફલટે, ઉમર;ગર 1ુલ સામ.ે 

૦૪-૦૬-૨૦૨૧

૨૪-૦૬-૨૦૨૧

૧૦, પરસોEમપાક� -૨, ગોરાટ રોડ. 

પાણી Nરુવઠા & ગોદરયો મોહ?લો, ભાટપોર (બ ેન-નુા).

૨૨-૦૬-૨૦૨૧

પાણીની ટાકં;, ભxસાણ. 

નવી ઓર; મોહ?લો & પાણી Nરુવઠા, ભાઠા (બ ેન-નુા).

એ-૮૭ & એ-૮, ગગંાનગર સોસા. િવ.-એ, દાડં; રોડ (બ ેન-નુા).

bધુીરભાઇ.એમ.પટ:લ, yુRમસ ગામ.

એ-૨,સરકાર; વસાહત. રામનગર. 

૬૯ & ૧૦, સકં?પ સોસા. જ મનાનગર રોડ. (બ ેન-નુા).

૧૨ & ૩, પપંBગ રોડ પર ઘર, હોડ; બzંલા (બ ેન-નુા).

૪/૧૯૭/૮, અ?લાયાની વાડ;, બગેમNરુા.

૯, રાધનેગર સોસા. ઈ]છાનાથ રોડ. 

૬૫, સકં?પ સોસા.  જ મનાનગર રોડ. 

૭/૩૩૧૮, ધોબી શરે;, રામNરુા પ\ેોલપપં પાછળ.

૪/૧૯૭/૬, અ?લાયાની વાડ;, બગેમNરુા. 

૩/૩૬૭, {ુધારા શરે;, બગેમNરુા.

૨૫, હર;જ નવાસ, કતારગામ દરવાZ. 

પાણી Nરુવઠા &  નવાપરા મહો?લો, ભાઠા (બ ેન-નુા).

પાણી Nરુવઠા, ભાઠા.

૪/૧૯૭/૮ & ૪/૧૯૭/૬, અ?લાયાની વાડ;, બગેમNરુા (બ ેન-નુા).

૬/૨૭૨૨, બ{ુંગરા નાકા, લાલદરવાZ, ખોડ;યાર માતા મ�ંદર પાછળ.

૭/૧૨૩૦, છડા ઓલ, હોડ; બzંલા.

૧૧/૨૦૦૩, -ગુલીસરા ઓ�ફસની સામનેી ગલી, -ગુલીસરા.

૧/૩૪૪, પોપટ મહો?લો, નાનNરુા.

વર;યાવી બZર પોલીસ ટ:શન સામ ેનળ, વર;યાવી બZર. 

૧૧/૨૩૮૮, ખjુરાવાડ; & ૧૧/૧૪૦૪, >ચ'તામણી-શાહપોર, -ગુલીસરા મેઇન રોડ (બે ન-નુા).

૪/૩૫૯, {ુધારા શરે;, બગેમNરુા.

૨૧-૦૬-૨૦૨૧

૧૪૩, તડક:gર સોસા., jુના ભટાર & ૨૨૨, mનુક; શરે;, ભટાર રોડ (બ ેન-નુા).

૨૩-૦૬-૨૦૨૧

૨૨-૦૬-૨૦૨૧

ઈ]છા એપા., ભોZભાઈની શરે;, મહ;ધરNરુા મઈેન રોડ.

૨ & ૬, જ લ દશ�ન સોસા. =બા_ મ�ંદર પાસ,ે પારલ ેપોઈ�ટ. (બ ેન-નુા).

૧૯-૦૬-૨૦૨૧સાઉથ વે,ટ

૯, રાધનેગર સોસા., ઈ]છાનાથ રોડ.

૧૬, `ીનગર સોસા., જ મનાનગર, રોડ.

૭૯, સોમનાથ સોસા., =બાનગર રોડ.  

૧૨, ૨૩-બી, ૭, `ીનગર સોસા., જ મનાનગર રોડ

સે01લ

૪/૧૯૭ & ૪/૨૦૩, અ?લાયાની શરે;, બગેમNરુા (બ ેન-નુા).

૭/૩૯૮૮, |ા}ણ-નુી ની શેર; & ૭/૪૦૬૦, છોવાળાની શેર;, ^ુધનાથ Nરુા મેઇન રોડ (બે ન-નુા).

૨/૪૩૦, ધમણવાળા શરે;, vતમNરુા.

અfપુમ એપા., વડાચૌટા.

૭/૨૫૭૫, ખાડ; શેર; & ચાલી, લેખડ;યા શેર; & ૭/૨૫૨૮, વાયદા શેર;, સૈયદNરુા (,ણ ન-નુા).

નાગોર;વાડની ગલી બહારfુ ંઘર-૨ & ૭/૨૫૦૬, ઉભી શરે;, રામNરુા (બ ેન-નુા).

૨૫-૦૬-૨૦૨૧

૧/૮૪૦-એ, બજે ન_ કોટવાલ \;ટ, નાનNરુા.

૨/૧૪૭૦, હfમુાન શરે;, સગરામNરુા.

૧૯-૦૬-૨૦૨૧

૧૮-૦૬-૨૦૨૧

૧૭-૦૬-૨૦૨૧

નવાપાડા, ભાઠા. 

સડક મહો?લો & પાણી Nરુવઠા ઈ]છાપોર લાઈન, ઇ]છાપોર (બ ેન-નુા).

૩, Gવુનgેર; સોસા., જ હાગંીરાબાદ.

૧૮, માqછૃાયા રો હાઉસ, ટ;.પી. ૩૧, ૩૨, અડાજ ણ.

૨૬-૦૬-૨૦૨૧

૨/૧૨૭૦, હર;વશંીની શરે;, સગરામNરુા.

૬/૨૨૧૯, નાગર શરે; & ૬/૨૬૯૫, બ{ુંગરાનાકા, મ�હધરNરુા (બ ેન-નુા).

૦૮-૦૬-૨૦૨૧

૩૦-૦૬-૨૦૨૧

૦૪-૦૬-૨૦૨૧



૨૭-૦૬-૨૦૨૧

૨૮-૦૬-૨૦૨૧

૨૯-૦૬-૨૦૨૧

૩૦-૦૬-૨૦૨૧

૦૧-૦૬-૨૦૨૧

૦૮-૦૬-૨૦૨૧

૨૩-૦૬-૨૦૨૧

૩૦-૦૬-૨૦૨૧

૦૧-૦૬-૨૦૨૧

૦૩-૦૬-૨૦૨૧

૦૪-૦૬-૨૦૨૧

૦૫-૦૬-૨૦૨૧

૦૯-૦૬-૨૦૨૧

૧૦-૦૬-૨૦૨૧

૧૧-૦૬-૨૦૨૧

૧૨-૦૬-૨૦૨૧

૩૭૮, હ:ડગેવાડા વસાહત & ૧૪, પટ:લનગર, ઉધનાગામ (બ ેન-નુા).

એ-૫૪, આશાનગર, ઉધનાગામ.

૫૯, =>બકાનગર & ૧૩૨, ઉિમયાનગર & ૨૩૦, ગોપાલનગર, બમરોલી રોડ (,ણ ન-નુા).

૧૯૯, નરોEમનગર, નવાગામ રોડ.

૨૬-૦૬-૨૦૨૧

૧૦૪, લ7મીનગર, બમરોલી રોડ.

મણીલાલભાઈ, _.આઈ. ડ;. સી. કોલોની, પાડં:સરા. 

૩૪, ભરવાડ મોહ?લો & ૭૭, જ યશેનગર, નવાગામ રોડ (બ ેન-નુા).

૧૪-૦૬-૨૦૨૧

૨૦-૦૬-૨૦૨૧

૧૩૭, આશાNરુ; સોસા. બમરોલી રોડ.

૫૪, ભગવતીનગર, ઉધનાગામ.

બી-૩૮, ચદંનવન સોસા. તરેાપથં ભવન રોડ, ઉધના. 

૧૨૨, ખોડલ1ૃપા સોસા. & ૧૮૩, �દપાલીપાક�  & ૬૨, જ યેશનગર, નવાગામ (,ણ ન-નુા).

૧૫૩, ગણપતનગર, બમરોલી રોડ. 

બી-૨૨૦, સગંમ સોસા. & ૧૮૧, િશવનગર, પાડં:સરા (બ ેન-નુા).

૨૪-૦૬-૨૦૨૧

૧૬-૦૬-૨૦૨૧

૧૪-૦૬-૨૦૨૧

૩૮, દાગીનાની ચાલ, ઉધનાગામ.

મહાલ7મી Fોિવઝન ટોર, qQૃતીનગર & ૫૧, �યોતીનગર, બમરોલી. (બ ેન-નુા). 

૪૧૮, ક?યાણ 1ુટ;ર, ઉધના.

૨૪-૦૬-૨૦૨૧

૧૬૭, શીવનગર & ૧, અ�રહતંનગર, પાડં:સરા. (બ ેન-નુા).

૩૯, શાતંીનગર & ૨૪,  આશાનગર, ઉધના. (બ ેન-નુા).

૦૭-૦૬-૨૦૨૧

૯ & ૧૪, જ મનાનગર સોસા. ઉમરા ગામ પાસ.ે (બ ેન-નુા). 

પા�ક�ગ, દ:વદશ�ન એપા. સીટ;લાઈટ. 

૧૮, qલુસીધામ સોસા., નવાગામ.
૦૬-૦૬-૨૦૨૧

૩૧, જ લારામનગર, પાડં:સરા. 

૧૬૧, હર;નગર-૩ & ૪, FGનુગર, ઉધના (બ ેન-નુા).

૧૨૭, FGનુગર, નીલગીર; ગોડાદરા રોડ.

૧૦૯, નમેીનાથ સોસા., yુંભાલ રોડ.

૧૪૩, સાઈંનાથ સોસા. નવાગામ રોડ. 

૨૫/૪, ૨/૮, ૬/૬ & ૧૯/૨, ઈ]છાબા સોસા., >લ'બાયત (ચાર ન-નુા).

૧૫ & ૯, C ૃદંાવન આવાસ, બમરોલી રોડ (બ ેન-નુા).

૩૩, ચી1ુવાડ; રો-હાઉસ, ઉધના. 

૨૨૭, bભુાષનગર, >લ'બાયત.

૭૦, રણછોડનગર, નવાગામ રોડ.

૬, સાઈં મોહન આવાસ & ૬૦, વડોદગામ આવાસ, વડોદ. (બ ેન-નુા).

૧૬૮, કોળ;વાડ, ઉધનાગામ.

ગાય,ી dલીનીક પાસ,ે આશાNરુ; સોસા., બમરોલી રોડ.

૧, >બલીયાનગર, નવાગામ રોડ.

ડ;-૩૭, અ�રટાઉનશીપ, yુંભાલ.

પા�ક�ગ, અNવુ� એપા. ઉધનાગામ. 

૧૦૮, લ7મીનગર ઈ�ડ\;યલ, બમરોલી રોડ. 

૩૧૯, bખુીનગર, બમરોલી.

૧૩૮, આશાNરુ; સોસા. & ૨૯, ગોપાલનગર, બમરોલી રોડ (બ ેન-નુા).

સાવર;યા Fોિવઝન, bખુીનગર, બમરોલી.

૯૬, દ:વ�ેiનગર, બમરોલી રોડ.

૫૭, ધરમનગર, પાડં:સરા.

૧૫૯, આશાનગર, ઉધના.

૧૮૨, િશવનગર, પાડં:સરા.

૧૦૨, લાલીમાનગર, ઉધના.

૩, અ�રહતંનગર, પાડં:સરા. 

૫૨, ગોિવ'દનગર, ઉધના.

૧૦-૦૬-૨૦૨૧

૦૯-૦૬-૨૦૨૧
૧૪૪, bખુીનગર, બમરોલી.

૭૩, નહ:vનગર, ઉમરાગામ રોડ.

પા�ક�ગ, રોનક એપા. અઠવા. 

૧૫૨, ગણપતનગર, બમરોલી રોડ. 

સાઉથ

૯૨, ૫૧ & એ/૨૪, િવજ યનગર, ઉધના (,ણ ન-નુા).

૧૯-૦૬-૨૦૨૧

૧૫-૦૬-૨૦૨૧

૦૩-૦૬-૨૦૨૧

૨૧-૦૬-૨૦૨૧

૨૫-૦૬-૨૦૨૧

૧૮-૦૬-૨૦૨૧

૧૧-એ, પ�થરવાળા શરે;, =બાનગર રોડ (બ ેન-નુા).



૧૬-૦૬-૨૦૨૧

૧૮-૦૬-૨૦૨૧

૨૨-૦૬-૨૦૨૧

૨૩-૦૬-૨૦૨૧

૨૮-૦૬-૨૦૨૧

૩૬, ૭૬, માનસી ર:સીડ:�સી & ૧૫, જ ગદંબાનગર, ડBડોલી રોડ (,ણ ન-નુા).

૭૪, લ7મણનગર, નવાગામ રોડ.

૧૫-૦૬-૨૦૨૧
૧૨૩, ખોડલ1ૃપા સોસા. ડBડોલી રોડ. 

૧, દ;પાલી પાક� , નવાગામ રોડ. 

૪૯, અમન સોસા., બી-૧૧૫, N/ુપાનગર & ૪૩, ખોડ;યારનગર, ભાઠ:ના. (,ણ ન-નુા).

બી-૩૨, અgનીપાક� , નવાગામ રોડ.

૧૪૨, લ7મણનગર & ૧૨૩, બલીયાનગર & ૬૦, રામનગર, નવાગામ રોડ (બે ન-નુા).

૧૫, મોદ; એટ:ટ, નવાગામ.

૧૪૫ & ૧૭૦, `ીનાથ_ સોસા. િવ-૨, નીલગીર;. (બ ેન-નુા).

૩૩, લ7મીનગર, ૩૯, શીબશGંનુગર & ૧૦, ગાધંી એટ:ટ, ભાઠ:ના. (,ણ ન-નુા).

૧૦, શા�ી ચોક, >લ'બાયત. 

૧૫૪, લ7મણનગર, નવાગામ.

૧૮, �દપકનગર, નવાગામ રોડ. 

૧૨૯ & ૫૧, ઉિમયાનગર & ૧૭, ૪૩, હર;હરનગર, નવાગામ (ચાર ન-નુા).૨૪-૦૬-૨૦૨૧

૨૬-૦૬-૨૦૨૧

સાઉથ ઈ,ટ

૯૭, જ મનાપાક�  & ૪૮, ગણેશનગર, નવાગામ રોડ (બે ન-નુા).

૨૫-૦૬-૨૦૨૧

પા�ક�ગ, �નનગર & ૫૯, હળપતીવાસ, yુંભાલ. (બ ેન-નુા).

૧૩૫, FGનુગર, નીલગીર; ફાટક પાસ.ે ગોડાદરા રોડ. 

૧૨૯ & ૫૧, ઉિમયાનગર & ૧૭, ૪૩, હર;હરનગર, નવાગામ (ચાર ન-નુા).

૫/૪, ઇ]છાબા સોસા., >લ'બાયત.

૧૧૬, અનવરનગર, Mજ ણા.

૫, સtયમનગર, ભાઠ:ના. 

૭૬, મોયા�નગર, ડBડોલી રોડ.

૨૧-૦૬-૨૦૨૧

૧૯-૦૬-૨૦૨૧

૨૯-૦૬-૨૦૨૧


