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તાર�ખ

૦૨-૦૭-૨૦૨૧

૦૩-૦૭-૨૦૨૧

૦૯-૦૭-૨૦૨૧

૨૦-૦૭-૨૦૨૧

૨૨-૦૭-૨૦૨૧

૧૭, લ�મીનારાયણ પાક�  & એ-૭, હર&દશ�ન, રાશી સક�લ મેઈન રોડ, કતારગામ (બે ન,નુા).

૯૮, ./નુગર & ૫૩, િવમલનગર, ગાય1ી �2ુલ પાસ,ે વડે રોડ. (બ ેન,નુા).

૨૨૩, ૨૨૯ & ૨૬૪, રહ3મતનગર સોસા., નાની બ4ચુરા6 મ8ંદર પાછળ, વેડ રોડ (1ણ ન,નુા).

માસ :- �ુલાઈ - ૨૦૨૧

એપા., ગોતાલાવાડ& ઢાળ પાસ,ે કતારગામ પીપ<સ રોડ.

૨૪-૦૭-૨૦૨૧

ઝોન
અનફ�ટ સે!પલની િવગત

સરનામાની િવગત

શહ3ર પાણી =રુવઠા ?તગ�ત અ લગ અ લગ િવ�તાર /ઝોનમાથંી પાણી સBલાય દરCયાન શહ3ર&જનોના ઘરના ંનળમાથંી 
એક1ીતકરવામા ંઆવલેા પાણીના ંસCેપલોના ંટ3�ટGગ ર&પોટ�ની માહ&તી નીચ ે,જુબ છે.

બી-૨૭, ભાIયલ�મી સોસા.-૨, ડ& માટ� પાસ,ે િસJગણપોર.

૭૮-૭૯, એ-૭૬, એ-૨૩ & એ-૬૭, ઉદયનગર સોસા. િવ.-૨, કતારગામ હ3<થસે�ટર રોડ (ચાર ન,નુા).

૩૩૬, Kલવાડ& LપડપMી, બાNુભંાઇ પટે&વાલાની ગલી, ભર&માતા રોડ.

પાણીના ન,નુાની ચકાસણી

૧૦-૦૭-૨૦૨૧

૨૧-૦૭-૨૦૨૧

એ-૩૭, સાબર&નગર સોસા. Kલવાડ& રોડ. 

૧૬૬, બાલા6નગર સોસા., �વાિમનારાયણ મ8ંદર પાસ,ે ડભોલી.

ઇ-૨૬૮ & ૨૨૪, રહ3મતનગર સોસા., પડંોળ પાછળ, વડે રોડ (બ ેન,નુા).

૩૫, Pુની =Qુપ2ંુજ સોસા., વીરસાવરકર ગાડ�ન પાસ,ે R,ુલુ ડ3ર& રોડ.

૭૫ & ૭૪, અ <કા=રુ& સોસા., R,ુલુ ડ3ર& રોડ. (બ ેન,નુા).

૧૪-૦૭-૨૦૨૧

બી-૨૧ & બી-૧, મSવુન સોસા., ગોિવJદ6 હોલ સામ,ે ડભોલી (બ ેન,નુા).

૯, િવTામનગર સોસા., અ ખડં આનદં કોલજે સામ,ે વડે રોડ.

એફ-૮ & એફ-૫, 8દWયXયોત Yલટે, અ <કા=રુ& Z[જ પાસ,ે R,ુલુ ડ3ર& (બ ેન,નુા).

૧૦/૪, ઓન�ેટ ઈ�ડ�]&યલ, ભર&માતા રોડ.

હાઈ^ોZલક ડ&પાટ� મે�ટ 

૮૦, અ _રધામ સોસા, હાથીવાળા મ8ંદર પાસ.ે

બી-૨૬, દાનવેઆિશષ & ૭૭, સહbનદં, કતારગામ-ધનમોરા મઈેન રોડ. (બ ેન,નુા).

૭૫ & ૬૪, અ <કા=રુ& સોસા., R,ુલુ ડ3ર& (બ ેન,નુા).

૫૬ & ૩૧, Pુની =Qુપ2ંુજ સોસા. R,ુલુ ડ3ર& રોડ. (બ ેન,નુા).

૦૮-૦૭-૨૦૨૧

૧૫-૦૭-૨૦૨૧

૧૮-૦૭-૨૦૨૧

૯, cdુ2ૃપા સોસા., હાથીવાલા મ8ંદર પાસ.ે

નોથ'

૧૩-૦૭-૨૦૨૧
એફ-૮ & એફ-૫, 8દWયXયોત Yલટે, અ <કા=રુ& Z[જ પાસ,ે R,ુલુ ડ3ર& (બ ેન,નુા).

૨૯, નવી =Qુપ2ંુજ સોસા. & ૧૬, ?Zબકા સોસા. R,ુલુ ડ3ર& રોડ. (બ ેન,નુા)

૫૭, િવમલનગર, ગાય1ી �2ુલ પાસ,ે વડે રોડ.
૨૫-૦૭-૨૦૨૧

૩૧, િવTામનગર સોસા., અ ખડંાઅ નદં કોલજે-વડે રોડ.

૧૫૫, િવહાર સોસા. િવ.-૧, િસગણપોર ચાર ર�તા. 

૨૧૪-૨૧૫ & ૨૧૩, િશવછાયા સોસા., હર&ઓમ મીલ , વડે રોડ (બ ેન,નુા).

૭૫ & ૬૪, અ <કા=રુ& સોસા., R,ુલુ ડ3ર& (બ ેન,નુા).

એફ-૫, 8દWયXયોત Yલેટ, R,ુલુ ડ3ર& રોડ & એ-૬૫, સાબર&નગર સોસા. ભર&માતા રોડ. (બે ન,નુા).

એફ-૮, 8દWયXયોત Yલેટ, R,ુલુ ડ3ર& રોડ & એ-૨૦, ઉદયનગર સોસા.-૨, કતારગામ (બે ન,નુા).

એફ-૮, 8દWયXયોત Yલટે, R,ુલુ ડ3ર& પાસ.ે

વડલાની નીચ,ે b.નળ-૨, મીના_ી વાડ& મઈેન રોડ, લકે ગાડ�ન પાછળ, કતારગામ.

૭૨, ગોપીનાથ સોસા., હર&ઓમ મીલ , વડે રોડ

એ-૧૧૬, અ વSતુનગર સોસા., Zચ2ુવાડ& પાસ.ે

૧૧૨ & ૪૪, �નહેસાગર, કતારગામ - ધનમોરા મઈેન રોડ. (બ ેન,નુા).

૨૩-૦૭-૨૦૨૧

તળાવ પાસ,ે મીના_ી વાડ& મઈેન રોડ, ગfરા �2ુલ પાસ,ે કતારગામ.



૦૩-૦૭-૨૦૨૧

૦૬-૦૭-૨૦૨૧

૦૯-૦૭-૨૦૨૧

૧૨-૦૭-૨૦૨૧

૧૬-૦૭-૨૦૨૧

૧૯-૦૭-૨૦૨૧
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૨૨-૦૭-૨૦૨૧

૨૮-૦૭-૨૦૨૧

૩૦-૦૭-૨૦૨૧

૦૨-૦૭-૨૦૨૧

૦૪-૦૭-૨૦૨૧
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૧૬-૦૭-૨૦૨૧

૧૮-૦૭-૨૦૨૧

૨૧-૦૭-૨૦૨૧

૭૯, સહbનદં સોસા. નારાયણનગર સામ,ે કતારગામ. 

૩૨, અ <કા=રુ& સોસા., R,ુલુ ડ3ર& રોડ.

પા8કgગ, સાથ�ક હાઈhસ, ૧૧ & ૪૩, નકળંગ સોસા, =ણુાગામ. (1ણ ન,નુા). 

૧૯૫, ગbનદં સોસા., =ણૂાગામ.

૧૦૦, મહ3�jપાક� , આઈ માતા રોડ.

પા8કkગ, અ _રધામ એપાટ� ., વ<લભનગર, વરાછા રોડ.

૨૯-૦૭-૨૦૨૧

૧૧, િશવાજંલી રો હાઉસ, લાલદરવાb.

૩૮, કણા�વતી સોસા., ગેટ ન.ં ૨, િસJગણપોર ડભોલી નવો રોડ.

૪૩, બાલા6નગર સોસા. �વામી નારાયણ મ8ંદર પાસ,ે ડભોલી. 

૨૨-૦૭-૨૦૨૧

બોરGગ, બIંલોઝ, કઠોર.

૦૧-૦૭-૨૦૨૧

૪૮, રંગઅ વSતુ સોસા., =ણુાગામ.

૦૬-૦૭-૨૦૨૧

૪૧, લ�મીબા રો-હાઉસ, સીમાડા ગામ. 

૨૭-૦૭-૨૦૨૧

એફ-૮ & એફ-૫, 8દWયXયોત Yલેટ, ૬૨ & ૫૯, અ <કા=રુ& સોસા., R,ુલુ ડ3ર& રોડ (બે ન,નુા).

િ.યકંા ઈ�ટરસીટ&, =ણુા પાટ&યા (1ણ ન,નુા).

સરકાર& �2ુલ સામ,ે વડલા નીચ ેનળ, મીના_ીવાડ& રોડ, કતારગામ.

૨૩-૦૭-૨૦૨૧

૯૯, િવlકમા� સોસા., રામનગર.

૯,૧૦,૧૧,૧૨, માધવ મ8ંદર ર3સીડ�સી, �વામી નારાયણ મ8ંદર પાસ,ે ડભોલી.

એ-૧૭, ચી2ુવાડ& & ૧, િનમ�ળાપાક� , ધનમોરા ચાર ર�તા. કતારગામ (બ ેન,નુા).

૮૦, િવરામનગર સોસા., ડભોલી ગામ.

૫૧ & ૪૮, ર3લરાહત કોલોની, પીપ<સ ચાર ર�તા પાસ,ે કતારગામ (બ ેન,નુા).

એ-૯, મણીબાનગર,  ચી2ુવાડ&,  ધનમોરા રોડ.

બી-૫૬, મSવુન સોસા.-બી, ગોિવJદ6 હોલ પાસ,ે ડભોલી.

૨૨૩, રહ3મતનગર, નાની બ4ચુરા6 મ8ંદર પાછળ 

૨૬-૦૭-૨૦૨૧

૧૩૬, સાબર&નગર સોસા. ભર&માતા રોડ. 

ઈ(ટ -એ

૭, /િુમપાક� , =ણુા. 

બી-૪૩, ધરમનગર, ધરમનગર રોડ & ૧૫૪, ઈ�દ&રાનગર, હ&રાબાગ રોડ (બે ન,નુા).

૬૮, મહ3lર& સોસા., વરાછા રોડ & ૬૪, હસં સોસા., લબં ેહmમુાન રોડ (બ ેન,નુા).

બી-૧૦, Rુદંરબાગ સોસા., ધરમનગર રોડ.

૩૫૨ & ૩૫૦, ગાય1ીનગર સોસા., લબં ેહmમુાન રોડ (બ ેન,નુા).

૫૨, ર3nbુધામ સોસો. & ૧૧૨, બજરંગનગર સોસા., =ણૂા (બ ેન,નુા).

૧૦૩, ૨૪, coુુનગર & બી-૨૮, િવllેરનગર, વરાછા રોડ (1ણ ન,નુા).

૯૫, શpqતનગર & ૫૮, 8દનબSં ુસોસા., હ&રાબાગ રોડ (બ ેન,નુા).

આરતી કોCBrટુર સામ,ે તાસનીવાડ& & bહ3ર નળ, bડાબાવાનો ટ3કરો, એ.ક3.રોડ (બે ન,નુા).

ઈ(ટ -બી

૧૮૫, ગbનદંન સોસા., =ણુાગામ & ૧૪, અ જરામલ સોસા., સીમાડા ગામ (બે ન,નુા).

૨૪૧ & ૨૫૪, Pુની હળપતીિનવાસ, સારોલી (બ ેન,નુા).

૯૯ & ૬, િનલમનગર, =ણુા (બ ેન,નુા).

આર. ક3. નગર & આર. ક3.નગર. કઠોર. (બ ેન,નુા).

૬૮, સsયનારાયણ સોસા., રચના સક�લ, =ણુાગામ.

૧૩ & ૧૮, સગંના સોસા., =ણૂા (બ ેન,નુા).

૧૩ & ૧૯, સગંના સોસા., =ણૂા (બ ેન,નુા).

૦૮-૦૭-૨૦૨૧

૨૨૫ & ૨૭૮, ગગંાનગર, ૨૦૮, રામદ3વનગર, ૧૪૮, મહાદ3વનગર & ૧૮, ધમ�નદંન રો-હાઉસ, સીમાડાગામ. (પાચં ન,નુા

ડ&-૪૧, આનદંનગર-૨, tન ડાuગ મીલની પાછળ, સાબર&નગર. 

બી-૩૭, મSવુન સોસા.-બી, ગોિવJદ6 હોલ સામ,ે ડભોલી.

૩૭, હર&હર& િવ.-૨, બાળઆTમની પાછળ.

૧૩૩૩, માધવ મ8ંદર સોસા.-૨,ગોિવJદ6 હોલ પાસ ે& બી-૩૭, મSવુન સોસા.-૨, cલુાબ વાડ& પાસ,ે ડભોલી (બ ેન,નુા).

૨૭, શાિંતિનક3તન સોસા., R,ુલુ ડ3ર& રોડ.

એ-૧૯૭,  �,િૃત સોસા. Kલપાડા રોડ. 

૧૬૮, 8દવાળ&બાનગર & ૨૪, ૪૧, શાિંતિનક3તન, સીમાડા (1ણ ન,નુા).

૨૮-૦૭-૨૦૨૧

૧૬૮, ૧૮૦, ૧૫૪ & ૧૭૦, 8દવાળ&બાનગર, સીમાડા (ચાર ન,નુા).

૩૧-૦૭-૨૦૨૧

૭૦, cdુનગર, =ણુાગામ.

૧૨૬, ૧૨૫ & ૧૪૫, રણછોડ6 પાક�-૨, લલીતા ચોકડ& (1ણ ન,નુા).
૩૦-૦૭-૨૦૨૧

૬૦૭, હળપિતવાસ, સZણયા હ3માદ. 

૧૯-૦૭-૨૦૨૧

૯૭, cdુનગર, =ણૂાગામ.

પાકvગ, Tી6 કોCપલ_ે, મોદ& �]&ટ, એ.ક3.રોડ ગરનાળા પાસ.ે



૨૬-૦૭-૨૦૨૧

૨૭-૦૭-૨૦૨૧

૦૫-૦૭-૨૦૨૧

૦૬-૦૭-૨૦૨૧

૦૭-૦૭-૨૦૨૧

૦૮-૦૭-૨૦૨૧

૧૨-૦૭-૨૦૨૧

૧૩-૦૭-૨૦૨૧

૧૪-૦૭-૨૦૨૧

૧૭-૦૭-૨૦૨૧

૨૨-૦૭-૨૦૨૧

૨૩-૦૭-૨૦૨૧

૨૭-૦૭-૨૦૨૧

૦૧-૦૭-૨૦૨૧

૦૨-૦૭-૨૦૨૧

૦૫-૦૭-૨૦૨૧

૦૭-૦૭-૨૦૨૧

૦૯-૦૭-૨૦૨૧

૧૧-૦૭-૨૦૨૧

૨૦-૦૭-૨૦૨૧

૨૧-૦૭-૨૦૨૧

૨૩-૦૭-૨૦૨૧

ડ&-૧૩, અ <પા રો-હાઉસ, ગોરાટ રોડ. 

એ-૪૫, શાલીwામ સોસા. ગોરાટ રોડ. 

૪૪, દxા1યે સોસા., મોરાભાગળ.

એ-૪, પટ3લનગર સોસા., દાડં& રોડ.

૩૦-૦૭-૨૦૨૧

ગોદર&યો મહો<લો, ભાટપોર.

પાણી =રુવઠા & મખાનીયા, ઇyછાપોર & પાણીની ટાકં&, ભાઠા રોડ (1ણ ન,નુા).

૧૧/૧૪૧૫, ZચJતામણી, આઈ.પી.િમશન �2ુલ પાસ,ે ,ગુલીસરા.

૬૭, નવી ચાલ & ૧૨/૨૨૫૨, માછ&વાડ, સયૈદવાડા & ૭/૨૬૩૬, વાયદા શેર&, સયૈદ=રુા (1ણ ન,નુા).

ભાટપોર ટાકં& & ગોદરયો મોહ<લો, ભાટપોર (બ ેન,નુા).

૧૦, પરષોxમપાક�-૨, ગોરાટ રોડ.

૨૪-૦૭-૨૦૨૧

૭/૨૫૭૫ & ૭/૨૫૪૨, ખાડ& શરે& & ૭/૨૬૩૦, વાયદા શરે&, સયૈદ=રુા. (1ણ ન,નુા).

૭/૩૨૬૨, ૭/૩૩૦૮ & ૭/૩૨૬૧, ઘોબી શરે&, રામ=રુા (1ણ ન,નુા).

પાણી =રુવઠા લાઈન, ભાટપોર. 

ઈyછાપોર ટાકં& & પારસીવાડ & સડક મોહ<લો, ઈyછાપોર (1ણ ન,નુા).

ભાટપોર ટાકં& & ઈ�દ&રાવાસ, ભાટપોર રોડ (બ ેન,નુા).

૧૧/૧૨૩૧, છડાઓલ & ૮, પપંીગ રોડ પર ઘર, હોડ& બગંલા ચાર ર�તા. (બ ેન,નુા).

૧૬-૦૭-૨૦૨૧

મોટ& ફળ&, ઈyછાપોર & િનશાળ ફળ&r,ુ ભાટપોર. (બ ેન,નુા).

રાખલનગર, ભાઠા.

૧૧-૦૭-૨૦૨૧

ઈyછાપોર ટાકં& & 2ંુભાર મોહ<લો, ઈyછાપોર રોડ (બ ેન,નુા).

૧૮-૦૭-૨૦૨૧

પાણી =રુવઠા, હર&જનવાસ, ઘટં& મહો<લો & �વાગત ર3સીડ3�સી, ઈyછાપોર.(ચાર ન,નુા).

૭/૩૨૨૦, કાછં&યા શરે&, સયૈદ=રુા.

૭/૩૮૭૦, વરાછા શરે&, oુધનાથ=રુા મઇેન રોડ.

૨૭-૦૭-૨૦૨૧

૨, સાઈંશpqત રો હાઉસ, ગોરાટ રોડ.

નવાપરા, નવી ઓર& મહો<લો & પારસીવાડ, ભાઠા રોડ. (1ણ ન,નુા).

પાણી =રુવઠા, ગોધર&યો મહો<લો & િનશાળ ફળ&r,ુ ભાટપોર. (1ણ ન,નુા). 

૨૬-૦૭-૨૦૨૧
૭/૨૬૨૭, વાયદા શરે& & ૭/૨૭૦૫, બોરડ& શરે&, સયૈદ=રુા. (બ ેન,નુા).

૧૧/૧૪૦૯, ZચJતામણી, આઈ.પી.િમશન �2ુલ પાસ,ે ,ગુલીસરા.

૧૧, આનદંમગંલ સોસા., રામનગર.

૩૦, ગાય1ીનગર & ૧૮, િસ{ધીિવનાયક રો હાઉસ & પાકvગ, �વ|Bનલ ર3સીડ�સી, =ણૂાગામ (1ણ ન,નુા).

૨૦, જયભવાની સોસા., =ણુાગામ.

૧૬-૦૭-૨૦૨૧

પાણી =રુવઠા & સરદાર આવાસ, ભાટપોર (બ ેન,નુા).

વે(ટ

૭/૨૫૭૪ & ૭/૨૫૫૨,  ખાડ& શેર&, સયૈદ=રુા & ૭/૭૯૦, બકરા ગલી, રામ=રુા (1ણ ન,નુા).

૬/૨૬૬૮, ખાન સાહ3બનો ડ3લો., લાલ દરવાb. 

૧૫-૦૭-૨૦૨૧

૩૩૯, Tી6નગર& સોસા., જહાગંીરાબાદ.

સે+,લ

૪/૩૫૩, }ૂધારા શરે&, બગેમ=રુા.

6-૨, અ જમરે& પાક� , હોડ&બગંલા .ાથિમક શાળા પાસ.ે

૮/૨૩૫૯, મોટ& છ&પવાડ, ગોપી=રુા. 

૧૧/૨૩૮૨ & ૧૧/૨૩૯૯, પટની કોલોની, આઈ.પી.િમશન �2ુલ પાસ,ે ,ગુલીસરા (બે ન,નુા).

૧૧/૧૪૪૪, પાતાલી હmમુાન શરે&, આઈ.પી.િમશન �2ુલ પાસ,ે ,ગુલીસરા.

૭/૩૧૧૨, Tાવક શેર& & ૭/૩૦૨૫, નાગોર&વાડ, રામ=રુા પે]ોલ પપં પાછળ (બે ન,નુા).

૧૧/૧૨૧૪, મઈેન રોડ, નાણાવટ.

૦૬-૦૭-૨૦૨૧

૪, પપંીગ રોડ, હોડ& બગંલા મઈેન રોડ, પટ3લ પાવંભા6 પાસ.ે 

૬/૨૧૧૬, લGN ુશેર& & ૫/૧૯૯૪, ભવાનીવાડ, મહ&ધર=રુા, હ&રાબbર, �વામીનારાયણ મ8ંદર પાસ ે(બ ેન,નુા).

૧૧/૧૯૨૩ & ૧૧/૧૯૧૮, 8~િ�યનપાક� , ,ગુલીસરા (બ ેન,નુા).

ઈ�દ&રાવાસ, ભાટપોર & આહ&રવાસ, ભાઠા. (બ ેન,નુા).

ઈyછાપોર ટાકં& & ડાયમડંનગર, ઈyછાપોર રોડ (બ ેન,નુા).

૭૮, મદાર&વાડ, વર&યાવી બbર મઈેન રોડ.
૧૯-૦૭-૨૦૨૧

૨૯-૦૭-૨૦૨૧

૩, પપંીગ રોડ, સયૈદ=રુા મઈેન રોડ.

નાગર ફળ&r,ુ ભાટપોર. 

પાણી =રુવઠા લાઈન, પો�ટ મહો<લો & ગોધર&યો મહો<લો, ભાટપોર. (1ણ ન,નુા).

૧૪, ર&વરપાક�  સોસા., રંગઉપવન, નાન=રુા & ૧/૩૦૯૪, પખાલીવાડ, બડ3ખાચકલા (બે ન,નુા).

૨૪-૦૭-૨૦૨૧

૧૪-૦૭-૨૦૨૧

૭/૧૮૮૦, �ંુક& Wહોરવાડ, સયૈદ=રુા.

૬/૬૪૧, મોટાલા શરે& & ૬/૧૬૭૭, cુદં& શરે&, લાલ દરવાb. (બ ેન,નુા).

૨૧, ધનલ�મી રો હાઉસ, ગોરાટ રોડ.



૦૩-૦૭-૨૦૨૧

૦૮-૦૭-૨૦૨૧

૧૦-૦૭-૨૦૨૧

૧૧-૦૭-૨૦૨૧

૧૪-૦૭-૨૦૨૧

૧૭-૦૭-૨૦૨૧

૧૯-૦૭-૨૦૨૧

૨૩-૦૭-૨૦૨૧

૨૬-૦૭-૨૦૨૧

૩૦-૦૭-૨૦૨૧

૩૧-૦૭-૨૦૨૧

૦૫-૦૭-૨૦૨૧

૯, રાધનેગર સોસા., ઇyછાનાથ રોડ.

૦૧-૦૭-૨૦૨૧

૫૩ & ૫૧, રિવરાજ સોસા., �r ુસીટ&લાઈટ રોડ (બ ેન,નુા).

પાકvગ, િશવસાઈં એપા., ઉધના.

હસીના મઝંીલ & ૯, ?બર કોલોની, ઉધના. (બ ેન,નુા).

૮ & ૬, આનદંનગર સોસા., ક�લાશનગર, સગરામ=રુા (બ ેન,નુા).

પા8કgગ, દ3વ દશ�ન એપા. સીટ&લાઈટ.

શોપ ન.ં ૨૦, માdિત ટાઉનશીપ, વડોદ. 

૨૯૦, આશા=રુ&, બમરોલી.

૬/૨૭૨૦, બ}ુંગરાનાકા, મહ&ધર=રુા. 

રિસકિવલા, વા��wુામ ચાર ર�તા & ૪૦, Rડુા આવાસ, ભારતીમયૈા �2ુલ પાસ,ે વેR ુ ં(બે ન,નુા).

સાઈં હ3ર પાસ,ે દ3વ�ેjનગર, બમરોલી રોડ. 

૭/૪૬૧૪,  ૭/૪૬૦૧ & ૭/૪૮૭૩, ડાગી શરે&-૨, 8દ<હ& ગેટ (1ણ ન,નુા).

૨૮-૦૭-૨૦૨૧

૨૯-૦૭-૨૦૨૧

�વામી નારાયણ મ8ંદર સામ ેનળ-૨, વર&યાવી બbર મઈેન રોડ.

૭/૩૨૧૩, કાછં&યા શરે&, સયૈદ=રુા.

૧૪ & ૭૨, હર&ઓમ સોસા dઢં મગદ<લા ગામ. (બ ેન,નુા).

૭/૨૭૦૨, બોરડ& શરે&, સયૈદ=રુા હ3<થ સ�ેટર પાસ.ે

૧૧/૧૮૩૩, અ સલમ શીરગર, �ડુગર મ�6દની ગલી, �Iલો ઊ}ુ�  �2ુલ પાછળ, સોદાગરવાડ.

૪/૨૩૬૨, દોર&યાવાડ, સલાબત=રુા.

૬, પપંGગ રોડ, પોલીસ �ટ3શન પાસ,ે સયૈદ=રુા મઈેન રોડ.
૨૭-૦૭-૨૦૨૧

૦૭-૦૭-૨૦૨૧

૨૨-૦૭-૨૦૨૧

૫/૧, ગાધંીનગર સોસા., ઉ.મ.રોડ.

૦૬-૦૭-૨૦૨૧

૯, રાધનેગર સોસા., ઇyછાનાથ રોડ.

૪/૧૨૩૧ & ૪/૧૨૨૪, 2ુલવાલા ગલી, બગેમ=રુા (બ ેન,નુા).

સી, જોલી ર3સીડ3�સી, વRેગુામ પાસ.ે

વા��wુામ, વRે-ુ૨.

૦૭-૦૭-૨૦૨૧

૦૩-૦૭-૨૦૨૧

૦૨-૦૭-૨૦૨૧

Tમણદ&પ એપાટ�., 6.ડ&.રોડ & ૭-એ-૨, Tીનગર સોસા., જમનાનગર રોડ (બે ન,નુા).

કં2ુનાથ એપા. સરગમની પાસ.ે 

Rલુષા એપા. & કંચનગીર& એપા., ધવલગીર& પાસ,ે અ ઠવા રોડ (બ ેન,નુા).
૧૬-૦૭-૨૦૨૧

૨૭-૦૭-૨૦૨૧

૨૮-૦૭-૨૦૨૧

૩૧-૦૭-૨૦૨૧

૫, સૌરભ સોસા., જમનાનગર રોડ.

૪૫, Zચ2ુવાડ& એપાટ� ., ઉધના.

૧૮, ભીમનગર, ઉધના.

૧૦૭, લાલીમાનગર & ૫૬, ?બર કોલોની, ઉધના (બ ેન,નુા).

૬, આવકાર ઈ�ડ., બમરોલી.

સાઉથ વે(ટ

૧૪, Tીનગર સોસા. જમનાનગર, ક3નાલ રોડ.

િસ{ધીગીર&, ધવલગીર& પાસ,ે અ ઠવાગેટ. 

૫૩, રિવરાજ સોસા., �r ુસીટ&લાઈટ રોડ.

એ-૧, મઘેના પાક� , સીટ&લાઈટ રોડ.

બી/૨૦, જનતાનગર સોસા., ?બાનગર રોડ.

૧૪, Tીનગર સોસા., જમનાનગર રોડ & ૧૦૮, ?Zબકા ઇ�ડ. સોસા. ઉ.મ.રોડ (બે ન,નુા).

૫૭, લ�મીનગર, પાડં3સરા. 

૬, મગંલભવન સોસા., અ લથાણ ગાડ�ન પાસ.ે

૫૩ & ૫૫, રિવરાજ સોસા., �r ુસીટ&લાઇટ રોડ  & ૧૬, Tીનગર સોસા., જમનાનગર રોડ.(1ણ ન,નુા).

૨, મગંલભવન સોસા., અ લથાણગામ પાસ ે& સજંયભાઈ, ગવીયરગામ (બ ેન,નુા).

એ-૩૯, ક&રણદ&પ સોસા. પારલ ેપોઈ�ટ.

૬/૫૭૦, મોટ& શરે&, મહ&ધર=રુા. 

૭/૨૭૧૪, બોરડ& શરે&, સયૈદ=રુા હ3<થ સ�ેટર પાસ.ે

૨/૧૨૭૮, હર&વશંીની શરે& & ૨/૧૩૭૦, હmમુાન શરે&, સગરામ=રુા (બ ેન,નુા).

૭/૩૭૭૪/૭૫, ચોથીયા શરે&, dધનાથ=રુા. 

૭/૪૦૫૦ & ૭/૪૦૫૭, છોવાળા શરે&, લાલ દરવાb. 

૩૦-૦૭-૨૦૨૧

૪/૧૯૭ & ૪/૧૯૫, અ <લાઈની વાડ&, બગેમ=રુા (બ ેન,નુા).

વાડ&યા �મુ�સ કોલજે & વભૈવ એપા., અ ઠવાગેટ (બ ેન,નુા).

તારા tન એપા., ઘોડદોડ રોડ.

૧૨૭ & ૧૩૫, rપુી નગર, સીટ&લાઈટ રોડ. (બ ેન,નુા).

૨૪-એ, Rભુાષનગર, જમનાનગર રોડ. 

૫૫ & ૫૧, રિવરાજ સોસા., �r ુસીટ&લાઈટ રોડ (બ ેન,નુા).

૧૩-૦૭-૨૦૨૧



૧૧-૦૭-૨૦૨૧

૧૫-૦૭-૨૦૨૧

૧૬-૦૭-૨૦૨૧

૧૭-૦૭-૨૦૨૧

૨૧-૦૭-૨૦૨૧

૨૨-૦૭-૨૦૨૧

૨૩-૦૭-૨૦૨૧

૨૬-૦૭-૨૦૨૧

૨૭-૦૭-૨૦૨૧

૦૫-૦૭-૨૦૨૧

૦૮-૦૭-૨૦૨૧

૧૦-૦૭-૨૦૨૧

૧૨-૦૭-૨૦૨૧

૧૪-૦૭-૨૦૨૧

૧૩ & માતા6 મ8ંદર, જલારામનગર, ઉધના. (બ ેન,નુા).

૧૫-૦૭-૨૦૨૧

૬૩, ધમ�rગુ સોસા., ઉધનાગામ.

૨૩૭, ઉિમયાનગર, બમરોલી રોડ.

૩૩૨/૩૩૦/૧૫૦, અ બ�ન સોસા., પાડં3સરા.

૩૧-૦૭-૨૦૨૧

૫૨, અ મર કોલોની, ઉધના.

૧૬, ગોપાલનગર, બમરોલી રોડ.

૨ & ૮૭, જય 8~Qનાનગર-૨, બમરોલી. (બ ેન,નુા).

૧૨, લ�મીનગર, બમરોલી.

૦૮-૦૭-૨૦૨૧

૦૯-૦૭-૨૦૨૧

૧૨-૦૭-૨૦૨૧

સાઉથ

૧૧, જયહmુમંાન ઇ�ડ�]&યલ, રqતદાન ક�j પાસ,ે ઉધના.

૧૯-૦૭-૨૦૨૧

૩, .ાયોશાપાક�-૨, ડGડોલી.

૭૩ & ૧, ર�2ુુલનગર, ડGડોલી (બ ેન,નુા).

૨૮, મોદ& �]&ટ, નવાગામ રોડ.

૧૫૫ & ૧૪૩, ડ&Cપલનગર, �ુંભાલ. (બ ેન,નુા).

૦૨-૦૭-૨૦૨૧

૩૫, રામlેરનગર, ભાઠ3ના.

૨૯, શીવ ટાઉનશીપ, ભાઠ3ના.

૧૦, ખો8ડયારનગર, નવાગામ રોડ.

૨૧૦, હmમુાન મ8ંદર મોહ<લો, ઉધનાયાડ�.

૧૦, જલારામનગર, ઉધનાયાડ�.

૧૦૦ & ૫૬, ગાય1ીનગર, �ુંભાલ (બ ેન,નુા).

૧, 8દપાલીપાક� , નવાગામ રોડ.

૬, �વામી નારાયણનગર, બમરોલી રોડ. 

પાકvગ, અ =વૂ� એપા., ઉધનાગામ.

૨૧, શીવચદં ઇ�ડ�]&યલ & ૪૨, પાલવ ઇ�ડ�]&યલ, રqતદાન ક3�j પાસ ે(બે ન,નુા).

૩૦૦, રણછોડનગર & ૩૦-એ, માનવ ઇ�ડ., વડોદ (બ ેન,નુા).

૧૯, િવનયનગર, ઉધનાગામ.

૫૩, દ3વ�ેjનગર, બમરોલી રોડ.

૧૨૨, નરોxમનગર, નવાગામ.

૧૧-૦૭-૨૦૨૧

બી-૧૨, સી-૧૭, ચદંનવન સોસા. & ૩૨, ભગવતીનગર, તેરા પથં ભવન રોડ. (1ણ ન,નુા).

૧૮-૦૭-૨૦૨૧

૬૨, ભીડભજંનનગર, ઉધના.

ભગવાન ટ&Cબસ�, સોલા=રુ કCપાઉ�ડ, ઉધના.

ગોપીનાથ ]3ડસ�, અ ,તૃનગર & ૧, રણછોડનગર & ૫૦, િવકાસ કોલોની, ઉધના (1ણ ન,નુા).

૧૪-૦૭-૨૦૨૧
૧૦૬, હ8રનગર-૧, ઉધના.

૩૬૦ & ૨૬૯,  ભીડભજંન સોસા., બમરોલી રોડ (બ ેન,નુા).

૧૩-૦૭-૨૦૨૧

૧૩-૦૭-૨૦૨૧

૨૩૩, આિવભા�વ  સોસા. -૨, પાડં3સરા. 

૫૫, રામનગર, ભ�ેતાન.

૧૫૬, રામનગર, બમરોલી રોડ.

૩૯૦, િવનાયકનગર, બમરોલી રોડ.

૯૪, હ8રનગર-૧, ઉધના.

૪૦, ૫૮, ૪૮ & ૧૨૬, િશવ ટાઉનશીપ, ભાઠ3ના (ચાર ન,નુા).

૨૩૭, ઉમીયાનગર, બમરોલી રોડ.

૬૦, ૨, ૧૧ & ૯૭, N{ુધ સોસા., ZલJબાયત (ચાર ન,નુા).

૨૮-૦૭-૨૦૨૧

૧૯, ૪૪, ૧૯, ૪૪, ૧૯ & ૫૨, ?બર કોલોની, ઉધના (છ ન,નુા).

હ8રજનવાસ, ઉધનાગામ.

૨૧, શીવચદં ઇ�ડ�]&યલ, રqતદાન ક3�j પાસ.ે

પા8કkગ, તdેપતી એપાટ� , પટ3લ કોલોની, ઉધના મઇેન રોડ.

૧૯. ૪૨ & ૧૯, ?બર કોલોની, ઉધના (1ણ ન,નુા).

૪૨ & ૧૬, મહા./નુગર, સવ�-૧૯/૨૦, ZલJબાયત (બ ેન,નુા).

૧૦ & ૧૯, સરદારનગર, ZલJબાયત (બ ેન,નુા).

૩૦-૦૭-૨૦૨૧

૨૯, રણછોડનગર, ઉધના.

૨૦, ઠાકોરપાક� , તરેાપથંભવન રોડ.

૫૦, d�મણીનગર, નીલગીર& ગોડાદરા રોડ.

૭, ૧૯ & ૩૪, ?બર કોલોની, ઉધના & સી-૨૨૩, હર&ઓમનગર, પાડં3સરા (ચાર ન,નુા).
૦૯-૦૭-૨૦૨૧

૧૦-૦૭-૨૦૨૧

૩૪, ૪૦, ૧૯ & ૭, ?બર કોલોની, ઉધના & ૧૬૭, િશવનગર, પાડં3સરા (પાચં ન,નુા).

૨૮૮, Rખુીનગર, બમરોલી.



૧૭-૦૭-૨૦૨૧

૧૮-૦૭-૨૦૨૧

૨૩-૦૭-૨૦૨૧

૨૭-૦૭-૨૦૨૧

૨૮-૦૭-૨૦૨૧

૩૦-૦૭-૨૦૨૧

સાઉથ ઈ(ટ

૨૦-૦૭-૨૦૨૧

૩૭, મહાવીરનગર, �ુંભાલ. 

૨૨, િ.યકંાનગર & ૭૦, ઠાકોરનગર & ૧૧૮, ચતેનનગર, ડGડોલી રોડ (1ણ ન,નુા).

૧૦, ગાધંી એ�ટ3ટ, ભાઠ3ના. 

૭, ૨૮, માનસીનગર & ૫૦, ૧૮, ગાધંીનગર & ૯૦, ૫, િ.યકંાનગર, 8ડJડોલી (છ ન,નુા).

b.નળ, શીવનગર & b.નળ, ગાય1ીનગર-૨ & ૪૪, ગગંા સાગર,  8ડJડોલી રોડ (1ણ ન,નુા).

૨૨, ૫૫, હળપતીવાસ & ૯૫, ૧૯૫, િશવદશ�ન, 8ડJડોલી (ચાર ન,નુા).

૨૯, ૫૪, ગાય1ીનગર-૧ & ૭૪, ૧૮, ગાય1ીનગર-૨, 8ડJડોલી (ચાર ન,નુા).

બી-૮૬, d�તમપાક� , લGબાયત.

૨૯, ડાયમડંનગર, ભાઠ3ના.

૧૪૩,લ�મણનગર & ૪૩, રણછોડનગર, નવાગામ રોડ (બ ેન,નુા).

૬૫, d�મણીનગર & ૧૪૨, ./નુગર, નીલગીર& ફાટક પાસ,ે નવાગામ રોડ (બે ન,નુા).

૨૨-૦૭-૨૦૨૧

૮, બાલા6નગર & ૭૩, બીલીયાનગર, નવાગામ રોડ. (બ ેન,નુા).

૨૪-૦૭-૨૦૨૧

6-૧ & આઈ-૧, �r ુટ3નામ�ેટ, ઉમરવાડા (બ ેન,નુા).

બી-૨૬, =Qુપાનગર, ભાઠ3ના. 

૨૬, િ.યકંાનગર, ડGડોલી રોડ. 

એ-પા8કkગ, રામબાગ પલેસે & એફ-૨૮, અ _ર ટાઉનશીપ, �ુંભાલ રોડ (બ ેન,નુા).

૨૧-૦૭-૨૦૨૧

૧, 8દપાલીપાક� & ૫૪, રણછોડનગર & ૬૦, રામનગર, નવાગામ રોડ (1ણ ન,નુા).

૧૯-૦૭-૨૦૨૧

૮૯, �r ુઆશ�વાદ પાક� સોસા., ભાઠ3ના.


