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ઝોન
અનફ�ટ સે�પલની િવગત

સરનામાની િવગત

૦૭-૦૮-૨૦૨૧

હાઈ�ો લક ડ#પાટ� મે�ટ 

નોથ#

૧૩૪, િવ'(નુગર સોસા. તરણ.ંુડ પાસ,ે િસ0ગણપોર. 

૩૦, ગોપીનાથ સોસા. િવ-૩, બાપા સીતારામ ચોક પાસ.ે 

૨૭, શાિંતિનક3તન સોસા., 45ુલુ ડ3ર# રોડ.

પાણીના ન5નુાની ચકાસણી

૧૨-૦૮-૨૦૨૧

$રુત મહાનગરપા&લકા 

શહ3ર પાણી 6રુવઠા 8તગ�ત અ લગ અ લગ િવતાર /ઝોનમાથંી પાણી સ;લાય દર>યાન શહ3ર#જનોના ઘરના ંનળમાથંી 
એકBીતકરવામા ંઆવલેા પાણીના ંસ>ેપલોના ંટ3ટDગ ર#પોટ�ની માહ#તી નીચ ે5જુબ છે.

માસ :- ઓગ(ટ - ૨૦૨૧

ગાયBી મFંદર, વતાદ3વડ# રોડ.

૧૪૩, રણછોડG પાક�-૨, લ લતા ચોકડ#, કતારગામ.

૧૮૧, પટ3લ વાડ#, લાલદરવાH.

૬૫, ૬૪ & ૪, અ Iકા6રુ# સોસા., 45ુલુ ડ3ર# રોડ (Bણ ન5નુા).

૧૨૩, પટ3લ વાડ# િવ.-૧, લાલ દરવાH.

૩૦, અ શોકવાટ#કા સોસા. ડભોલી ચાર રતા. 

૧૬૯, ગાયBીનગર & ૨૭, નરિસ0હનગર, કતારગામ હ3Iથ સ�ેટર પાસ ે(બ ેન5નુા).

બી-૨૫, સાબર#નગર સોસા., ભર#માતા રોડ.

૧૯૯, સતં જલારામ & ૧૫, રામGનગર, પટ3લ અ Kર પાસ,ે વડે રોડ (બ ેન5નુા).

૧૦૧, ૧૧૩ & ૧૧૫, શાિંતનગર સોસા.-૨, બાપાસીતારામ ચોક (Bણ ન5નુા).

૭૧, િવણાનગર સોસા., ડભોલી ચાર રતા.

૦૩-૦૮-૨૦૨૧

૦૬-૦૮-૨૦૨૧

૦૫-૦૮-૨૦૨૧

૩૬૭, રણછોડપાક� , નારાયણનગર પાસ,ે કતારગામ ગામતળ.

૭૩, અ લકા6રુ# સોસા., 45ુલુ ડ3ર# રોડ.

૩૪૦, કબીર વાડ#, લાલ દરવાH & ૯૯, રામFL'ણા એMપોટ� , વતા દ3વડ# રોડ (બે ન5નુા).

એ-૭૨ & એ-૭૮, આનદંપાક� સોસા., નવનાથ ખાડો, િસ0ગણપોર (બ ેન5નુા).

બી-૩૭, મOવુન સોસા. િવ.-૨, Pલુાબવાડ# પાસ,ે ડભોલી.

બી-૩૭, મOવુન સોસા. િવ.-૨, Pલુાબવાડ# પાસ,ે ડભોલી.

બી-૧૧, મOવુન સોસા. િવ.-૨, Pલુાબવાડ# પાસ,ે ડભોલી.

૧૩-૦૮-૨૦૨૧

બી-૧૪ & બી-૧૭, ચી.ુવાડ#, નારાયણનગર બHર સામ,ે કતારગામ (બ ેન5નુા).

૧૯૦ & ૧૯૭, 4લુમેાન મGદની સામ,ે Qલવાડ# ભર#માતા રોડ (બ ેન5નુા).

૦૯-૦૮-૨૦૨૧

૧૧, નFંદRામ, ખોડ#યાર માતાના મFંદર પાસ,ે કતારગામ. 

૭૭, આિશSવાદ એપા. બાTુમા,ં હર#ઓમ મીલની બાTુમા, વડે રોડ. 

એ-૪, િવરામનગર સોસા., અ ખડંઆનદં કોલજે પાસ,ે વડે રોડ.

૧૯૫, નારાયણનગર સોસા., કંતાર3Vર મFંદર પાસ,ે કતરગામ.

ગાયBી મFંદર, વતાદ3વડ# રોડ.

૩૬૭ & ૩૬૮, રણછોડ પાક� , કંતાર3Vર મહાદ3વ મFંદર પાછળ, કતારગામ. (બ ેન5નુા).

૧૭૬, 8 બકાનગર િવ-૨, આરોWય ક3�Xની પાછળ, કતારગામ. 

૧૬, લાલ  બIડDગ & રાધ ેમે�સન & ૧૬૩, 4'ુZ# ડાયમડં, ન[ું ડોશીની વાડ#, (Bણ ન5નુા).

૧૭, \ીG પાક� , રાશી સક�લ રોડ, કતારગામ. 

૯૯ & ૯૭, ઉદયનગર િવ-૨, િપપIસ ચાર રતા, કતારગામ. (બ ેન5નુા)

૧૭૬, 8 બકાનગર િવ-૨, આરોWય ક3�Xની પાછળ, કતારગામ. 

રાધ ેરાધ ેડાયમડં & ૧૬૩, 4'ુZ# Fડયામ ડાયમડં, ન[ું ડોશીની વાડ#, (બે ન5નુા).
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૧૧-૦૮-૨૦૨૧

૨૪-૦૮-૨૦૨૧

૨૫-૦૮-૨૦૨૧

૨૬-૦૮-૨૦૨૧

૨૮-૦૮-૨૦૨૧

૦૧-૦૮-૨૦૨૧

૦૯-૦૮-૨૦૨૧

૧૦-૦૮-૨૦૨૧

૧૩-૦૮-૨૦૨૧

૧૪-૦૮-૨૦૨૧

૩૪, વIલભનગર, વરાછ રોડ.

૮૭, શાિંતિનક3તન સોસા. & ૭૨, મણીનગર સોસા. સીમાડા. (બ ેન5નુા). 

૧/૯૦ & ૪૯, ગીતાનગર, Qલપાડા ગામ. (બ ેન5નુા).

૩૮૧, Qલવાડ# વસાહત, મદ#ના મGદની ગલીમા,ં ભર#માતા રોડ.

૦૨-૦૮-૨૦૨૧

૧૪-૦૮-૨૦૨૧

૭૬, દ3વીદશ�ન સોસા. & બી-૧૩, ]5ખુછાયા સોસા. & ૪૪, નકળંક સોસા., 6ણુા (Bણ ન5નુા).
૧૬-૦૮-૨૦૨૧

૯૭-શીવશકંર પાવ�તી સોસા. & ૩૭-સૌરા'Z સોસા., ખોડ#યારનગર (બ ેન5નુા).

૧૦૧-વIલભનગર & ૮, ૧૮-મહ3Vર# & ૮-સોમેVર#, & ૧૦-8 બકાિવજય સોસા., વરાછ રોડ (પાચં ન5નુા).

૩૨૬, ૩૩૮, રહ3મતનગર સોસા., પડંોળ પાછળ, વડે રોડ (બ ેન5નુા).

૪૯, શ_`તનગર, હ#રાબાગ રોડ & એ-૧૦,  ચB.ુટ સોસા., વરાછા રોડ (બ ેન5નુા).

મામા રામદ3વ ટોર પાસ,ે તાસની વાડ# & ૧૮, 6'ુપક સોસા., એ.ક3.રોડ (બ ેન5નુા).

Hહ3રનળ, Hડાબાવાનો ટ3કરો & પીરનવાઝ દરગાહ પાસ,ે માળ#ની વાડ#, એ.ક3.રોડ (બે ન5નુા).

૮૨, વIલભનગર સોસા., વરાછ રોડ.

રાGવનગર aપડપbી, એ ક3. રોડ. 

૧૬૦ & ૧૬૪ & ૧૬૨, c. ક3. પી. નગર સોસા. કતારગામ - સDગણપોર રોડ. (Bણ ન5નુા).

૫૦-માધવાનદં & બી/૩૮-દાનેવ આિશષ, કતારગામ ધનમોરા મેઈન રોડ (બે ન5નુા).

૨૯, િવVVેરનગર & ૮૨, વIલભનગર, વરાછ રોડ (બ ેન5નુા).

૩૭-િવ'(નુગર & ૧૯-હર#ઓમનગર, એ.ક3.રોડ (બ ેન5નુા).

૧૦૮, પટ3લનગર ફળ#f,ુ 6ણુાગામ રોડ.

મફતનગર, હળપિતિનવાસ, લસકાણા (બ ેન5નુા).

૫૬ & ૩૪, સરવતી સોસા., 6ણુા (બ ેન5નુા).

૧૩, સgન બWંલોઝ, મોટાવરાછા.

ઈ+ટ -એ

૧૦, hપસાગર સોસા. & ૨૨, િશવાજંલી રો હાઉસ, એ.ક3.રોડ ગરનાળા પાસ ે(બે ન5નુા).

૭, સીતાનગર સોસા. 6ણુા -સીતાનગર રોડ. 

૧૫૯, રામનાથ મોહIલો & ૯, મોદ# મોહIલો & ૪૫, એકતાનગર, એ.ક3.રોડ (Bણ ન5નુા).

૩૦, શીવાજંલી રો- હાઉસ, સરવતી સક�લ પાસ,ે એ.ક3.રોડ.

૧૬-૦૮-૨૦૨૧

મહાકાળ#નગર aપડપbી, હ#રાબાગ રોડ. 

૯૮, જનતાનગર સોસા., કતારગામઝોન ઓFફસ પાસ.ે

૬૫૫, .ંુભારવાડ, કતારગામ ગામતળ. 

એ-૭૨ & એ-૭૮, આનદંપાક� સોસા., નવનાથ ખાડો, િસ0ગણપોર (બ ેન5નુા).

૫૦, િવ\ામનગર સોસા. વેડ રોડ. 

કોક#લાબેન, ધનiયામભાઇ, હસંાબેન & મીનાબેન, Hડાબાવાનો ટ3કરો, એ.ક3.રોડ (ચાર ન5નુા).

૭૧, મોહનદ#પ સોસા. બાપા સીતારામ ચોક. 

૧૧૧, c.ક3.પી નગર સોસા., ધનમોરા પાસ.ે

૨૫, ૨૮, ૫૬, િનમા�ણ ઇ�ડZ#યલ સોસા., અ Vની.ુમાર Qલપાડા રોડ (Bણ ન5નુા).

૨૫ & ૫-૬, િનમા�ણ ઇ�ડZ#યલ સોસા., અ Vની.ુમાર Qલપાડા રોડ (બ ેન5નુા).

૨૮, મકનGપાક� સોસા. કતારગામ હ3Iથ સ�ેટર રોડ. 

૨૩૨ & ૨૨૧, મોહનદ#પ સોસા.. ડભોલી ચાર રતા. (બ ેન5નુા)

૪૮ & ૭૪, અ લકા6રુ# સોસા. 45ુલુ ડ3ર# રોડ. (બ ેન5નુા).

સી-૩૧ & સી-૨૭, લMમીનગર, નારાયણનગર સામ,ે કતારગામ (બ ેન5નુા).

૧૬૦, c.ક3.પી.નગર સોસા., ધનમોરા ચાર રતા પાસ.ે

૩૫, \ીGપાક� , કતારગામ રાશી સક�લ રોડ.

બી-૩૭, મOવુન સોસા. િવ.-૨, Pલુાબવાડ# પાસ,ે ડભોલી.

૫૬-ધિમS'ઠાપાક� & ૧૪-ડાયમડંનગર & ૪૩-8.ુર સોસા., એ.ક3.રોડ (Bણ ન5નુા).

સી-૪, વ_તક, અ મરોલી-Tુનો કોસાડ રોડ.

૧૭-૦૮-૨૦૨૧

૧૯-૦૮-૨૦૨૧
૨૭-અ Iકા6રુ# સોસા. & એફ/૫-Fદkયlયોત mલnેસ, 45ુલુ ડ3ર# રોડ (બ ેન5નુા).

પાકoગ, \ી રામ એMપોટ� , વતાદ3વડ# રોડ.

બી-૩૭, મOવુન સોસા. િવ.-૨, Pલુાબવાડ# પાસ,ે ડભોલી.

એ/૨૮, સતંોષીનગર, કતારગામ pબાતલાવડ# રોડ.

પાકoગ, મહાદ3વ પાન સ�ેટર, સાગર કંપાઉ�ડ, વતાદ3વડ# રોડ.
૨૦-૦૮-૨૦૨૧

પાFકqગ, જગદંબા કો>પલે̀ સ, સરવતી સક�લ પાસ,ે એ.ક3.રોડ.

૦૬-૦૮-૨૦૨૧

૧૦-૦૮-૨૦૨૧

૧૪, 6વૂs સોસા., હ#રાબાગ રોડ.

૧૯, મણીનગર & ૨૬, રામબાગ સોસા. & ૨૫૯૩, અ શોકનગર, એ.ક3.રોડ ગરનાળા પાસ ે(Bણ ન5નુા).

૧૯-૦૮-૨૦૨૧

૨, ગો.ુલનગર સોસા. િBકમનગર રોડ. 

૩૨/૧/૮૪, તાસની વાડ# & ૭, ભોજલરામ સોસા. એ. ક3. રોડ. (બ ેન5નુા).

૩૦-૦૮-૨૦૨૧

૧૮-૦૮-૨૦૨૧



૧૮-૦૮-૨૦૨૧

૨૦-૦૮-૨૦૨૧

૨૩-૦૮-૨૦૨૧

૨૭-૦૮-૨૦૨૧

૦૨-૦૮-૨૦૨૧

૦૩-૦૮-૨૦૨૧

૦૪-૦૮-૨૦૨૧

૦૬-૦૮-૨૦૨૧

૧૧-૦૮-૨૦૨૧

૧૪-૦૮-૨૦૨૧

૧૮-૦૮-૨૦૨૧

૧૯-૦૮-૨૦૨૧

૨૨-૦૮-૨૦૨૧

૨૩-૦૮-૨૦૨૧

૨૭-૦૮-૨૦૨૧
સરદાર આવાસ & નદંાલય સોસા., ભાટપોર & ભાઠા ટાકં# (Bણ ન5નુા).

૨૪-૦૮-૨૦૨૧

H.નળ-પોલીસ ટ3શન પાસ ે& [ુકાન-પોલીસ ટ3શન સામ ે& ૧૨/૨૨૨૬-નવી ચાલ, સૈયદવાડા (Bણ ન5નુા).

૦૬-૦૮-૨૦૨૧
૧/૧૯૯૫, જમhખ ગલી, નાન6રુા.

ભાટપોર ટાકં#.

૨૭, ગોપાલનગર, સીમાડાગામ. 

૫૧, ધમ�રાજપાક� , સીમાડા & ૭૨, ૮૬, મણીનગર સોસા., સીમાડાનાકા (Bણ ન5નુા).

૦૫-૦૮-૨૦૨૧

૬/૨૭૩૮ & ૬/૨૭૨૧, બ[ુંગરાનાકા, મહ#ધર6રુા (બ ેન5નુા).

૫/૭૯૧-વાણીયા શેર# & ૫/૯૪૫, ૫/૯૫૦-જદા ખાડ#, ગલેમડં# પાસ,ે મહ#ધર6રુા (Bણ ન5નુા).

૦૪-૦૮-૨૦૨૧

૦૫-૦૮-૨૦૨૧

૨૪, ઉમા રો-હાઉસ & ૨, Fદપાજંલી સોસ. અ ડાજણ રોડ. (બ ેન5નુા).

મઈેન લાઈન ટોર3જ, વસતં િવહારની સામ,ે અ ડાજણ રોડ. 

પાFકuગ, 4મુન સvંયા, એલ. આઈ. G.-૧ આવાસ, ગોરાટ રોડ. 

પાણી 6રુવઠા & ગોદરયો મોહIલો, ભાટપોર (બ ેન5નુા).

૧૫૯, મહાદ3વનગર & ૧૦, ધમ�નદંન રો-હાઉસ, સીમાડાગામ.(બ ેન5નુા).

૧૨૦, ૭૨, જયભવાની સોસા., સીમાડા & બી-૯, બી-૧૩, ]5ખુછાયા સોસા., 6ણુા (ચાર ન5નુા).

૧૬-૦૮-૨૦૨૧

ગો.ુલધામ સોસા., ભાટપોર.

૩/૪૮, Tુની ઈદગાહ, સલાબત6રુા. 

એ-૭, પચંવટ# સોસા., પાલન6રૂગામ.

ભગત મોહIલો & પાણી 6રુવઠા, ઇwછાપોર (બ ેન5નુા).

૧૬૬, િવVકમા� સોસા., રામનગર.

૧૬, પFરxyા સોસા. & ૫, પીકનીકપાક� સોસા., તાડવાડ# રોડ (બ ેન5નુા).

૭/૩૧૧૯, \ાવક શરે#, સયૈદ6રુા.

૧૭, પFરxyા સોસા., તાડવાડ#.

એ-૩, \ી ગણશે એપા. & સી-૪, િસvધVેર કો>પલzે, પાલ રોડ. (બ ેન5નુા).

૧૪૪ & ૧૧૧, ધમ�રાજપાક� સોસા, સીમાડા (બ ેન5નુા).

વે+ટ

પાણી 6રુવઠા, ઈwછાપોર & નદંાલય, ભાટપોર & ટાકં#, ભાઠા. (Bણ ન5નુા).

૩૩, રામદ3વ સોસા., પાલન6રુ રોડ. 

૦૩-૦૮-૨૦૨૧

૧૬, ]ા{;તપાક� રો હાઉસ, ટ#.પી.-૩૧, ૩૨, અ ડાજણ.

૧૭-૦૮-૨૦૨૧

૨૦-૦૮-૨૦૨૧ 8 બકાનગર, ઈwછાપોર.

૧૨૦ & ૭૨, જયભવાની સોસા., સીમાડા (બ ેન5નુા).

પાFકuગ, \ી લMમી.ંુજ એપા. -એ, પાલન6રુ હ3Iથ સ�ેટર પાસ.ે 

હર#જનવાસ & સડક મોહોIલો, ઇwછાપોર (બ ેન5નુા).

ઈ+ટ -બી

૦૨-૦૮-૨૦૨૧

૦૨-૦૮-૨૦૨૧

૫૩, આ|મનપાક� રો.હાઉસ, ટ#.પી.-૩૧, ૩૨, અ ડાજણ.

૨, Fદપાજંલી રો- હાઉસ & અ  ભષકે એવ�f,ુ અ ડાજણ રોડ (બ ેન5નુા).

૧૫ & ૪૦, પર#xyા સોસા.-૨, તાડવાડ#. (બ ેન5નુા).

૧૩-Fદપાજંલી સોસા. & ૫-મા}છૃાયા સોસા., અ ડાજણ (બ ેન5નુા).

િશવ રો હાઉસ & ]ા;તીપાક� , અ ડાજણ (બ ેન5નુા).

૫, મા}છૃાયા રો- હાઉસ, અ ડાજણ.

પાણીની લાઈન, બોર, વસતં િવહારની સામ,ે અ ડાજણ રોડ. 

ગાયBીનગર & આહ#રવાસ, ઈwછાપોર (બ ેન5નુા).

૬/૨૩૧૬, કાGની વાડ#, મહ#ધર6રુા.

૬/૧૨૮૩-�તૂ શરે# & ૫/૯૪૫-જદા ખાડ#, ગલમેડં#, મહ#ધર6રુા (બ ેન5નુા).

૫/૭૯૯, વાણીયા શરે#, ગલમેડં#, મહ#ધર6રુા.

૬/૨૩૮૮,૮૯, મહાલMમી પાવંભાG, બ[ુંગરાનાકા.

પાણી 6રુવઠા & બો>બ ેકોલોની, ભાઠા (બ ેન5નુા).

૨/૪૨૩૬, કાળા મહ3તાની શરે#, સગરામ6રુા. 

૨/૪૧૮૧, aડંા શરે#, સગરામ6રુા. 

૬/૧૨૮૩/૮૪-�તૂ શેર# & ૫/૭૯૬, ૫/૭૯૯-વાણીયા શેર#, ગલેમડં# પાસ,ે મહ#ધર6રુા (Bણ ન5નુા).

૭/૨૩૨૦, [ુધારા શરે#, રામ6રુા. 

૭/૬૫૮, ૭/૬૩૭ & ૭/૬૨૦, રામબાગ, રામ6રુા. (Bણ ન5નુા).

૭/૧૧, રામનગર કોલોની, રામનગર & ૧૦૨૭, રહ3મતખાન Z#ટ, રાદં3ર (બ ેન5નુા).

૧૯-૦૮-૨૦૨૧

૨/૪૧૩૫ & ૨/૪૧૬૦, અ નાિવલ શરે#, સગરામ6રુા (બ ેન5નુા). 

૭/૩૧૧૫, ૭/૩૧૧૯, \ાવક શેર# & ૭/૨૬૬૪, ૭/૨૫૯૮, વાયદા શેર#, સૈયદ6રુા (ચાર ન5નુા).

૩/૨૧૩૩, પીપરડ# શરે#, સલાબત6રુા. 

૧૫-૦૮-૨૦૨૧

૧૦, બાપાસીતારામ સોસા., સરથાણા.

૨૬-૦૮-૨૦૨૧

૦૯-૦૮-૨૦૨૧



૧૫-૦૮-૨૦૨૧

૧૭-૦૮-૨૦૨૧

૨૦/૮/૨૦૨૧

૨૩-૦૮-૨૦૨૧

૨૬-૦૮-૨૦૨૧

૨૭-૦૮-૨૦૨૧

૨૮-૦૮-૨૦૨૧

૩૧-૦૮-૨૦૨૧

૦૨-૦૮-૨૦૨૧

૦૪-૦૮-૨૦૨૧

૧૨-૦૮-૨૦૨૧

૧૩-૦૮-૨૦૨૧

૧૪-૦૮-૨૦૨૧

૧૮-૦૮-૨૦૨૧

૧૯-૦૮-૨૦૨૧

૨૩-૦૮-૨૦૨૧

૩૧-૦૮-૨૦૨૧

૦૧-૦૮-૨૦૨૧

૭ & ૭ & નાગોર# મઝંીલ & ૨૧૦, 8બર કોલોની, ઉધના. (ચાર ન5નુા).

૨૫-૦૮-૨૦૨૧

૧/૬૫૫, બદંર Z#ટ, નાન6રુા.

૧૧/૨૩૮૯, ખTુરા વાડ#, આઈ.પી. મીશન .ુલ પાસ,ે 5ગુલીસરા. 

૨/૧૪૪૨, બાખડ શરે#, સગરામ6રુા.

૨/૧૦૪૪, ભાઇદાસ મહ3તાની શરે# & ૨/૧૬૨૩, aડંા શરે#, સગરામ6રુા (બ ેન5નુા). 

૧૯-૦૮-૨૦૨૧

૧૫ & ૧૦, મO.ંુુજ સોસ. સોદાગરવાડ. (બ ેન5નુા).

૭/૧૯૧૭, રાHવાડ#, રામ6રુા, લોખાત હોપીટલ પાસ.ે 

૦૭-૦૮-૨૦૨૧
૭/૭૮૮, બકરા ગલી, રામ6રુા.

૦૯-૦૮-૨૦૨૧

૧૧/૧૬૧૫, �ડુગર મGદ સામ,ે સોદાગરવાડ. 

૨/૪૪૩૬, છાપગર શરે#, સગરામ6રુા. 

૧૧/૧૯૧૨ & ૧૧/૧૯૩૦, સી. એન. આઈ. ચચ�, આઈ.પી. મીશન .ુલ પાસ,ે 5ગુલીસરા. (બે ન5નુા).

૦૫-૦૮-૨૦૨૧

૩, ધમ�fગુ સોસા., ધોડદોડ રોડ.

અ Fરહતં કો>પલzે, ઉધના (ચાર ન5નુા).

૭૨ & ૮૦, નહ3hનગર, સરગમની બાTુમા ં(બ ેન5નુા).

૦૮-૦૮-૨૦૨૧

૨/૭૦, ફરામ મહોIલો, hતમ6રુા.

સે./લ

hમ-૧૫, મO.ંુુજ સોસા.. સોદાગરવાડ. 

૬/૨૭૨૨, ૬/૨૭૨૯- બ[ુંગરાનાકા & ૬/૨૭૧૯, ૬/૨૭૨૨-બોઘાની ચાલ, લાલદરવાH (ચાર ન5નુા).

૪/૧૯૭/૮ & ૪/૧૯૭/૬, અ Iલાયની વાડ#, બગેમ6રુા (બ ેન5નુા).

પાથ� એપા. & સી-૨૭, ભરૈવ નગર, ભેતાન. (બ ેન5નુા).

૨/૧૨૨૪, સાકડ# શરે#, સગરામ6રુા.

૭/૧૧૯૦-ગોવાળ#યા ફળ#fુ ં& ૭/૧૦૮૦ & ૭/૧૦૭૩-�ંુક# શેર#, હોડ#બગંલા સરકાર# .ુલ પાસ ે(Bણ ન5નુા).

૧/૩૨૪૩-બી, પચંોલીવાડ, ગોપી6રુા.

૫૧૨/૨૩૩, એલ.આઈ.G., પાડં3સરા.

૭૭૫, ૬૬૪, ૭૨૬ & ૫૮૭, આિવરભાવ-૧, પાડં3સરા (ચાર ન5નુા).

૧૦૭, િવનાયકનગર, બમરોલી રોડ.

સી & એ, અ ર#હતં કો>પલzે, ઉધના. (બ ેન5નુા).

બી-૩૯, મીરાનગર, ઉધનાગામ. 

૪/૫૦૬૨, મોટ# hપાનો ખાચંો & ૪/૪૮૭૧, સફૈ# મહોIલો, ઝાપંા બHર. (બ ેન5નુા).

૧૮, ભગવતીનગર, તરેાપથં ભવન રોડ. 

મોFહત ફ3શન, િવનયનગર, ઉધના.

રિવlયોિત એપાટ� ., ધવલગીર# પાસ,ે અ ઠવાલાઇ�સ.

ર3વા એપા. પાડંવ બWંલો, અ ઠવાલાઈ�સ રોડ. 

પી, વા} ુલકઝર#યા, વી.આર. મોલ પાસ,ે hઠ ગામ.

૧૧ & ૭એ૨ & ૧૬-\ીનગર સોસા., એ/૬૧ & બી/૪૯-કર#માબાદ સોસા., જમનાનગર રોડ (પાચં ન5નુા).

ટાવર-એફ & ટાવર-એ, �ૃગંાર ર3સીડ3�સી, વ4ે ુ(બ ેન5નુા).

૪/૭, ગાધંીનગર સોસા., ઉ.મ.રોડ.

G ટાવર, ]ગિતનગર, પીપલોદ. 

૪, સોમનાથ સોસા., 8બાનગર પાસ.ે

સાઉથ વે+ટ

૨૧, જનતાનગર સોસા., 8બાનગર રોડ.

એ-૧ & એ-૫, બીનાપાક� સોસા. Hની ફરસાણ સામ.ે (બ ેન5નુા).

હ3;પીહોમ એપાટ� & અ મર .ુટ#ર એપાટ� ., સરગમ સોપDગ સ�ેટર પાસ ે(બ ેન5નુા).

ટાવર-બી, ]ગિતનગર, પીપલોદ.

૨૧-૦૮-૨૦૨૧

૨૦-૦૮-૨૦૨૧

૨, શીવમ બગંલો, નવા ભટાર પાછળ. 

૦૬-૦૮-૨૦૨૧

૧૧-૦૮-૨૦૨૧

૨/૧૨૭૮, હર#વશંીની શરે#, સગરામ6રુા.

૧૧/૧૯૬૪, ચપંા મGદની ગલી, 5ગુલીસરા મઈેન રોડ. 

૮/૧૨૭, સધંડ#યાવાડ, ગોપી6રુા. 

૧૧/૧૯૨૩ & ૧૧/૧૯૨૭, FLVયન પાક� , 5ગુલીસરા મઈેન રોડ. (બ ેન5નુા).

૧૧/૧૮૩૩, �Wલો ઉ[ૂ�  .ુલ પાસ,ે સોદાગરવાડ.

૭/૨૬૩૩ & ૭/૨૬૩૫, લખેડ#યા શરે#, સયૈદ6રુા પોલીસ ટ3શન પાસ ે(બ ેન5નુા).

૧૩-૦૮-૨૦૨૧

િસvધીગીર# એપાટ� ., ધવલગીર# પાસ,ે અ ઠવાલાઇ�સ.

૪/૩૮૩૦, ખરાદ# શરે#, બગેમ6રુા.

૧૧/૧૮૩૩, સીરગર એપા. ગલી, સોદાગરવાડ.

૧૨-૦૮-૨૦૨૧

૦૬-૦૮-૨૦૨૧

૦૩-૦૮-૨૦૨૧

એલ-૩, ક3. એન.પાક� , 8બાનગર રોડ. 

૦૪-૦૮-૨૦૨૧

૧૮-૦૮-૨૦૨૧
૭/૧૬૨૪ & ૭/૧૬૩૦, સયૈદ6રુા �ુક#, સયૈદ6રુા (બ ેન5નુા).



૦૭-૦૮-૨૦૨૧

૧૦-૦૮-૨૦૨૧

૧૨-૦૮-૨૦૨૧

૧૫-૦૮-૨૦૨૧

૨૪-૦૮-૨૦૨૧

૨૫-૦૮-૨૦૨૧

૩૧-૦૮-૨૦૨૧

૩૦-૦૮-૨૦૨૧
c/૩૧, સીટ# ઇ�ડZ#યલ, ઉધના.

૩૫, ભગવતીનગર, ઉધનાગામ.

ડ#/૪૦, સીટ# ઈ�ડZ#યલ. ઉધના. 

૧૦૭, 6િુનતનગર, બમરોલી રોડ.

કડવા પાટ#દાર સમાજની વાડ# & સાલેહભાઈ ટ#>બસ�, ઉધના નવસાર# રોડ (Bણ ન5નુા).

૪૧, રતનનગર, ભેતાન.

૨૦૪, ગોપાલનગર, બમરોલી રોડ. 

મOપુાક� & અ 6વુ� એપા., દ3સાઈ ફળ#fુ,ં ઉધનાગામ (બ ેન5નુા).

]કાશભાઈ & મOપુાક� એપા., દ3સાઈ ફળ#fુ,ં ઉધનાગામ (બ ેન5નુા).

૨૦૪-પચંશીલનગર & ૯૪-કાશીનગર, બમરોલી રોડ (બ ેન5નુા).

૫૮૭ & ૬૬૪, આિવરભાવ સોસા.-૧, પાડં3સરા (બ ેન5નુા).

એ, બલેા એપાટ� ., Gઆવ, વડોદ.

૩૨-8 બકાનગર & ૫૯-દ3વ�ેXનગર, બમરોલી રોડ (બ ેન5નુા).

૧૩ & ૪, � ૃદંાવન આવાસ, બમરોલી રોડ (બ ેન5નુા).

એ-૧, G. આઈ.ડ#.સી. કોલોની, પાડં3સરા. 

૭, 8બર કોલોની, ઉધના.

બી-૧૨, ચદંનવન સોસા., તરેાપથભવન રોડ.

૯૬, કોલીવાડ & પાFકqગ, અ 6વૂ� એપાટ� & મOપુાક� એપાટ� , ઉધનાગામ (Bણ ન5નુા).

૨૬-૦૮-૨૦૨૧

ડ#/૧૪, સીટ# ઇ�ડZ�ીયલ & ૨૦, િવનયનગર & ૭, Phુનગર, ઉધના (Bણ ન5નુા).

]કાશભાઇ દ3સાઇ ફળ#f,ુ ઉધનાગામ.

૧૧-૦૮-૨૦૨૧

બોરDગ-ગણશે સોસા., & જોગેVર સોસા., કનક6રુ (બ ેન5નુા).

૬૧, ધમ�fગુ સોસા. & ૧૧૦, હ3ડગેવાડ વસાહત, ઉધનાગામ. (બ ેન5નુા).

બોરDગ, આશા6રુ# સોસા. & બોરDગ, 4ભુાષનગર & બોરDગ, િશવ શ_`ત સોસા. કનક6રુ. (Bણ ન5નુા).

૨૦-૦૮-૨૦૨૧

૨૭-૦૮-૨૦૨૧

િશવમ ટ#લ પાસ,ે પરમાનદં સોસા., ખટોદરા કોલોની.

૬૫ & ૧૨૦-ધમ�fગુ સોસા., & ૬૧-શાિંતનગર સોસા., ૩૨-િવનયનગર, ઉધનાગામ (ચાર ન5નુા).

૧૧/૩, અ 5તૃનગર, ઉધના.

૧૪-૦૮-૨૦૨૧

૩૮, લMમીનગર ઈ�ડZ#યલ, ર`તદાન ક3�X પાસ.ે

૫૮૭-આિવરભાવ સોસા.-૧ & ૨૦-8 બકા િનક3તન સોસા., પાડં3સરા (બ ેન5નુા).

૧૦૫, સનાતન ડાયમડંનગર & દ3વ�ેX નગર ગેટ ન-ં૪ સામ,ે (બ ેન5નુા).

4મુીત  ચI�ન હોપીટલ પાસ ે& પાFકqગ, એસ.એમ.સી શોપDગ સે�ટર, ઉધના મેઇન રોડ (બે ન5નુા).

4રુજ ટ3લસ�, અ 5તૃનગર & ગાયBી એપા., P�ુુનગર, ઉધના (બ ેન5નુા).

૧૯, 8બર કોલોની, ઉધના.

બોરDગ, ભારત રતન સોસા. & બોરDગ, ગો.ુલનગર, કનક6રુ. (બ ેન5નુા).

બોરDગ, ભાWયલMમી સોસા. & બોરDગ, આદશ� નગર-૧ & બોરDગ, આદશ�નગર-૨, કનસાડ. (Bણ ન5નુા).

પાFકuગ, અ 6વુ� એપા. & પાFકuગ, આિશયાના કો>પલzે. ઉધનાગામ. (બ ેન5નુા).

૧૮-૦૮-૨૦૨૧

૧૯-૦૮-૨૦૨૧

બોરDગ-ધનલMમી સોસા., સહયોગ સોસા. & શીતલ સોસા., કનક6રુ (Bણ ન5નુા).

એ-૧, G. આઈ.ડ#.સી. કોલોની, પાડં3સરા. 

સી-૧૪૪, આવાસ - એચ-૧૫, ભેતાન. 

૧૫૩, ગણપતનગર, બમરોલી રોડ. 

બી-૨૦૭, હર#ધામ સોસા. બમરોલી રોડ. 

એ-૧૨ & સી-૧૦, ચદંનવન સોસા. & ૪૩-4રુત પોટલ સોસા., તેરાપથંભવન રોડ (Bણ ન5નુા).

૩૧૫-હ3ગડ3વાડ વસાહત & ૧૯-પટ3લનગર, ઉધનાગામ (બ ેન5નુા).

૧૬-૦૮-૨૦૨૧
\ી હ�મુાન મોબાઈલ & છેIલી ગલી & ૨૪૩/એ & ખમણવાળા, 8બર કોલોની, ઉધના. (ચાર ન5નુા).

૧૭-૦૮-૨૦૨૧

Rામપચંાયત & 8 બકાનગર, પારડ# & હર#જનવાસ, સચીન (Bણ ન5નુા).

૧૮, િવનયનગર & ૩૫, હતગીર#નગર, ઉધનાગામ. (બ ેન5નુા).

સાઉથ

૫૩, િવનયનગર, ઉધના. 

૩૬, શીવચદં ઈ�ડ., & ૪૭, પાલવ ઈ�ડ., & ૪૧, જય હ�મુાન ઈ�ડ. & ૪૦, સાઈં આિશષ ઈ�ડ. ર`તદાન ક3�X પાસ.ે  (ચાર ન5નુા).

૨૧, 8 બકાિનક3તન સોસા. & બો>બ ેટ3લસ�, જલારામનગર, પાડં3સરા. (બ ેન5નુા).

બોરDગ-તળાવ & તળાવ-વાધર#વાડ & ઈલામ6રુા-૩, સચીન (Bણ ન5નુા).

તHેભાઇની ચાલ, બમરોલી રોડ.

બી-૨૫૯, હર#ધામ સોસા., બમરોલી રોડ.

 ૫૮૭, આિવરભાવ-૧, પાડં3સરા.

pબાના ંઝાડ પાસ-ેતળાવ ફળ#fુ ં& બોરDગ ૧-૨ & નગરપા લકા, સચીન (Bણ ન5નુા).

૫૪, વIલભનગર વસાહત, ઉધના મઇેન રોડ.
૧૩-૦૮-૨૦૨૧

૨૩-૦૮-૨૦૨૧

૨૧-૦૮-૨૦૨૧



૦૧-૦૮-૨૦૨૧

૦૩-૦૮-૨૦૨૧

૦૯-૦૮-૨૦૨૧

૧૦-૦૮-૨૦૨૧

૧૨-૦૮-૨૦૨૧

૧૪-૦૮-૨૦૨૧

૧૫-૦૮-૨૦૨૧

૧૮-૦૮-૨૦૨૧

૨૧-૦૮-૨૦૨૧

૨૮-૦૮-૨૦૨૧

૩૧-૦૮-૨૦૨૧

૧૧-૦૮-૨૦૨૧

૦૨-૦૮-૨૦૨૧

૦૭-૦૮-૨૦૨૧

૧૫૦, અ િVનીપાક� સોસા., નવાગામ રોડ.

૦૫-૦૮-૨૦૨૧

૦૬-૦૮-૨૦૨૧

૦૪-૦૮-૨૦૨૧
૮૮, રતનચોક, ઉધના યાડ�. 

બી-૨૬, 6'ુપાનગર, ભાઠ3ના.

૨૬, જયશેનગર & ૮૬, ઉિમયાનગર-૧, નવાગામ. (બ ેન5નુા).

૧૬૮૬, પટ3લનગર, Fડ0ડોલી.

ડ#-૪૫, અ zર ટાઉનશીપ, �ુંભાલ રોડ.

૧૧૯ & ૭૪, Fદપાલીપાક� , નવાગામ (બ ેન5નુા).

૪૭, Fદપાલીપાક� , નવાગામ.

૫૪, રામનગર &  ૧૩૭, ઉિમયાનગર, નવાગામ રોડ (બ ેન5નુા).

૩૦૧, અ નવરનગર, pજણા. 

૨૩, ડાયમડંનગર & એ-૫૪, શીવ ટાઉનશીપ & ૧૦, ગાધંી એટ3ટ, ભાઠ3ના. (Bણ ન5નુા).

૪૨, હર#હરનગર, નવાગામ રોડ.

બી-૧૪, અ િVનીપાક� સોસા., નવાગામ રોડ.

૧૦૭, જમનાપાક� & ૩૮, Fદપાલીપાક� , નવાગામ રોડ (બ ેન5નુા),

૧૨૩-ઉમીયાનગર & ૪૩-જયરાજનગર, નવાગામ રોડ (બ ેન5નુા).

H.નળ, િશવનગર, Fડ0ડોલી.

૯૪, જયશેનગર, નવાગામ. 

૧૦૫, અ વOતુધામ સોસા. �ુંભાલ. 

૩૩, ૨૫, સાઇંનાથ સોસા. & ૫૯, 6'ુપાનગર-૧, ભાઠ3ના (Bણ ન5નુા).

પાFકuગ, � ૃદંાવન એપા. �ુંભાલ. 

સાઉથ ઈ+ટ

Hહ3રનળ, hપનગર, ઉધનાયાડ�. 

૧૩-૦૮-૨૦૨૧

૧૭૬, Fદપકનગર & ૭૩, સરવતીનગર, નવાગામ રોડ (બ ેન5નુા).

૫૩, Xારક3શનગર & ]ીયા ]ોિવઝન ટોર,ગીતાનગર, નવાગામ રોડ.(બ ેન5નુા).

૧૧૪, નરોKમનગર, નવાગામ. 

૫૧-�ારક3શનગર & િ]યા ]ોિવઝન ટોર-ગીતાનગર & ૧૫૦-અ Vીનીપાક� સોસા., નવાગામ રોડ (Bણ ન5નુા).

૩૯ & ૬૮-માનસી ર3સીડ�સી, ૪૯-િશવનગર & ૧૫-જગદંબાનગર, Fડ0ડોલી રોડ (ચાર ન5નુા).

૨૦-૦૮-૨૦૨૧

૮૮-ગગંાસાગર & ૧૯૮-\ી હર#નગર & ૧૨૫ & ૧૩૯-ઠાકોરનગર & ૨૦૯-ચેતનનગર, Fડ0ડોલી (પાચં ન5નુા).

૨૪૭ & ૧૯-અ મીધારાનગર & ૯૨ & ૪૩-મોદ# એટ3ટ, Fડ0ડોલી (ચાર ન5નુા).

૨૨ & ૪૫, ગોિવ0દનગર, િનલગીર# (બ ેન5નુા).

એફ-૪૪, અ zર ટાઉનશીપ, �ુંભાલ.

૧૧૮-પાડં3નગર, ડ#/૫ & ૪૨-મીરાનગર, ૩ & ૨૪૮-ગોવધ�નનગર, Fડ0ડોલી (પાચં ન5નુા).

૧૨૨-\ીGનગર-૧ & એ-૧૯, ૫૯-મહાદ3વનગર, પરવટગામ (Bણ ન5નુા).

૬૭-િ]યકંાનગર & ૭-મોયા�નગર, Fડ0ડોલી (બ ેન5નુા).

૩૮, િ]યકંા-૧, Fડ0ડોલી.

૧૨૪, ખોડલ.ૃપા સોસા. & ૪૧, લzમણનગર & ૧૪૦, બીલીયાનગર, નવાગામ. (Bણ ન5નુા).

૧૦૯, રણછોડનગર, નવાગામ રોડ.

૧૯-૦૮-૨૦૨૧


