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૧૪-૧૦-૨૦૨૧
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અનફ�ટ સે�પલની િવગત

સરનામાની િવગત

૦૮-૧૦-૨૦૨૧

૧૮-૧૦-૨૦૨૧

આઈ-૧૪, ર વર!" ુસોસા. $લાવાડ  પાસ.ે 

૭૩, િવણાનગર સોસા., ડભોલી ચાર ર�તા.

૫ & ૮, સહ.નદં સોસા., ગ1ાવાલા સક�લ, િસ3ગણપોર (બ ેન4નુા).

૧૦૧, સાઈં ર5સીડ�સી, 6લુાબ વાડ  પાસ,ે ડભોલી.

એચ-૨ & એચ-૭, ઇ8રનગર & પટ5લ ફળ ",ુ સાવલીયા <લીનીક માથંી, પીપ>સ ગૌશાળા પાસ ે(Aણ ન4નુા).

૪૩, સહ.નદં સોસા. ચીBુવાડ , કતારગામ. 

બી-૫૩ & બી-૬૪, Cીનગર સોસા., વડલા પાસ ેડભોલી ગામ (બ ેન4નુા).

સી-૪, Dજની કોFપલGે, બાપાસીતારામ ચોક.

એ-૨૬ & એ-૧૭, મણીબા સોસા. ચીBુવાડ , કતારગામ. (બ ેન4નુા).

૦૧-૧૦-૨૦૨૧

૦૯-૧૦-૨૦૨૧

૧૩-૧૦-૨૦૨૧

"રુત મહાનગરપા$લકા 

પાણીના ન4નુાની ચકાસણી

ઝોન

૧૧-૧૦-૨૦૨૧

હાઈHોIલક ડ પાટ� મે�ટ 

શહ5ર પાણી Jરુવઠા Dતગ�ત અલગ અલગ િવ�તાર /ઝોનમાથંી પાણી સNલાય દરFયાન શહ5ર જનોના ઘરના ંનળમાથંી 
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માસ :- ઓ&ટોબર - ૨૦૨૧

૧/૮૮ & ૧/૮૪, RાSણ ફળ ",ુ $લપાડા ગામ (બ ેન4નુા).

૭, ભ6નુગર & ૪, મણીપાક� , મ>ટ પપ�ઝ હોલ પાસ,ે િસ3ગણપોરગામ. (બ ેન4નુા).

૪૩, TUનુગર-૨, ગાયAી �Bુલ પાસ,ે વડે રોડ.

૩, વVધુારા સોસા., કતારગામ બસ �ટ5�ડ પાસ ે& એ-૪૪, મકનXપાક� સોસા.-એ, કતારગામ હ5>થ સે�ટર રોડ (બ ેન4નુા).

બી-૬૪ & બી-૭૧, Cીનગર સોસા. ડભોલી ગામ. (બ ેન4નુા).

૩૬૦, લIલતાપાક� , કતારગામ મહાદ5વ મYંદર પાસ.ે

દ5વ દ5વી Bૃપા ગેર5જ, કતારગામ દરવા. પાસ.ે

૭૫ & ૩૮, TUનુગર સોસા.-૧, Tાણનાથ હો�પીટલ પાછળ, વડે રોડ (બ ેન4નુા).

૧૧૧ & ૧૨૩, હર ઓમ, ગાયAી �Bુલ પાસ,ે વડે રોડ (બ ેન4નુા).

૫૧, ૧/૮૪, RાSણ ફળ " ુ& ૧/૬૪, ૧૪, ગીતાનગર, $લપાડા રોડ (ચાર ન4નુા).

૨૮, \ુની J]ુપBંુજ સોસા., V4ુલુ ડ5ર  રોડ.

૭, િનમા�ણ ઈ�ડ�^ યલ, $લપાડા રોડ & ૬૮, TUનુગર સોસા.-૧, કતારગામ (બે ન4નુા).

૪૬ & ૨૫, િશવનગર સોસા., ગોિવ3દX હોલ પાસ,ે ડભોલી (બ ેન4નુા).

૧૦૩ થી ૧૦૬ & ૫,૬, િનમા�ણ ઈ�ડ, $લપાડા-અિ8િનBુમા રોડ. (બ ેન4નુા). 

૩૩, તપોવન & ૩૪, ઈ8રનગર, વડે રોડ, વાળ નાથ ચોક. ( બ ેન4નુા).

૧/૮૮ & ૧/૮૪- RાSણ ફળ "ુ,ં $લપાડા રોડ,  ૮૪ & ૧૦૨-ર5લરાહત કોલોની, ગોતાલાવાડ , (ચાર ન4નુા).

૯૮૧, રામX મYંદર, કતારગામ દરવા. 

૬૮ & ૭૦, TUનુગર સોસા.-૧, Tાણનાથ હો�પીટલ પાછળ, વડે રોડ (બ ેન4નુા).

૩૬૫, રહ5મતનગર સોસા., ભર માતા રોડ.

૭૧, TUનુગર િવ- ૧, વડે રોડ, Tાણનાથ પાછળ, કતારગામ  

૧૧૮ & ૧૧૩, TUનુગર િવ- ૨, વડે રોડ, Tાણનાથ પાછળ, કતારગામ (બ ેન4નુા).

બી-૩૩, �નહેસાગર & ૨૩, દાન આિશષ, ધનમોરા ચાર ર�તા, કતારગામ (બ ેન4નુા).

૫૫-6ુ̀ Bૃપા & ૪-રaનુદંન, ડભોલી Rીજ પાસ,ે ડભોલીગામ (બ ેન4નુા).

બી-૨૬, બી-૧૫ & બી-૨૦, ક5શવપાક� સોસા. િવ.-૨, બbચુરમાતા મYંદર ની સામ,ે વેડ રોડ (Aણ ન4નુા).

૧૬૩/૧૬૪, ગોપીનાથ સોસા.-૨, બાપા સીતારામ ચોક.

એ-૩૩, TUનુગર & ૫૩, િવજયનગર, વડે રોડ, ગાયAી �Bુલ પાસ ે(બ ેન4નુા).
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૨૫, લcમી સોસા., અખડં આનદં કોલજે પાસ,ે વડે રોડ.

૨૬-૧૦-૨૦૨૧

૨૯-૧૦-૨૦૨૧

૦૬-૧૦-૨૦૨૧

૦૭-૧૦-૨૦૨૧

૬-eુકાન, આિશવા�દ ફા�ટ$ડ & ૫-eુકાન, તી`પિતદશ�ન, આCમ રોડ (બ ેન4નુા).

ડ -૪૧૩, સોહમ ર5સીડ5�સી, વ�તાદ5વડ  રોડ.

 ૨૧, રામXનગર સોસા. & ૧૭૧, ૧૩૫, ક5શવપાક� સોસા.,વેડરોડ પડંોળની સામ ે(Aણ ન4નુા). 

૫૫, િવજયનગર, ગાયAી �Bુલ પાસ,ે વડે રોડ.

૮, મહાવીર સોસા., વીર સાવરકર ગાડ�ન પાસ,ે V4ુલુ ડ5ર .

fપડપgી, બાર સમસાનની બા\ુમા,ં $લપાડા રોડ (બ ેન4નુા).

૧૬૮, ક5શવપાક� સોસા., પડંોળની સામ ેવડે રોડ.

૨૧, રામXનગર સોસા., વડે રોડ.

૧૫૪, આનદંપાક� સોસા., અખડં આનદં કોલજે પાસ,ે વડે રોડ.

૦૬-૧૦-૨૦૨૧

૨૩-૧૦-૨૦૨૧

૨૧-૧૦-૨૦૨૧

૨૭-૧૦-૨૦૨૧

૧૨૭, ક5શવપાક� સોસા. & ૨૭, ૫૦, ૭૦ થી ૮૯, રામXનગર સોસા., વેડ રોડ બbચુર મYંદર સામ ે(ચાર ન4નુા).

૩૬૬, સહ.નદં સોસા., ડ  માટ� પાસ,ે િસ3ગણપોર.

૧૬૫, માધવાનદં સોસા.& ૩૭, સહ.નદં સોસા.ધનમોરા ચાર ર�તા પાસ,ે કતારગામ. (બે ન4નુા).

૧૭૮ & ૧૨૩, ક5શવપાક� સોસા., વડે રોડ પડંોળની સામ ે(બ ેન4નુા).

૧૫૪, શાિંતનગર સોસા. િવ-૨,  બાપા સીતારામ ચોક.

૧૦૩ & ૧૦૬, િશવશYકત એપા., નાની બbચુરાX મYંદરની બા\ુમા ં(બ ેન4નુા).

૧૧૨ & ૫૬, Bુબરેનગર સોસા. િવ.-૨, પારસ શાકભાX માકhટ રોડ (બ ેન4નુા),

એ-૧૬-૧૭, મિનષનગર સોસા., મિનષ માકhટ ડભોલી.

૧૨૭-બી & બી-૧૧૫ & ૧૩૦-૧૩૧, Bુબેરનગર સોસા. િવ.-૨, પારસ શાકભાX માકhટ રોડ (Aણ ન4નુા),

૧૩, ૧૫, ગીતાનગર સોસા., $લપાડા રોડ & બી-૧૨૭, Bુબેરનગર સોસા. િવ.-૨, કતારગામ (Aણ ન4નુા).

૪૫, શાિંતનગર સોસા. િવ-૨, બાપા સીતારામ ચોક. 

ઈ,ટ -એ

૬૪ & ૬૬, હસં સોસા., લબંહેiમુાન રોડ (બ ેન4નુા).

.હ5રનળ, લાલ બાવાનો ટ5કરો, એ.ક5.રોડ.

પાકjગ, Yk]ણા કોFપલGે, મોદ  મોહ>લો, એ.ક5.રોડ.

પાકjગ, રાજ ર5સીડ�સી, મોદ  મોહ>લો, એ.ક5.રોડ.

બી-૧૨૩, ક5શવપાક� સોસા., પડંોળની સામ,ે વડે રોડ.

ઈ,ટ -બી

૧૬, પટ5લનગર ફળ "ુ ં& ૫૮, Vિુવધા રો હાઉસ, સીમાડાગામ (બ ેન4નુા).

૨૦૯, ધમ�નદંનપાક� & ૩૬, ગોપાલપાક� , સીમાડા ગામ (બ ેન4નુા).

એ, lગણ ર5સીડ�સી, Jણૂાગામ.

૧૫૮, Yદવાળ બાગનગર & એ/૨૦, િસnધાથ�નગર, સીમાડાગામ (બ ેન4નુા).

૮૨ & ૮૯, હર5Bૃ]ણ સોસા. નાના વરાછા. (બ ેન4નુા).

૧૮, ૪૪, એ-૩૭, વદંના સોસા. &  ૧૭, જલારામનગર, નાના વરાછા (ચાર ન4નુા).

પાકjગ, �વપનીલ ર5સીડ�સી, Jણૂાગામ.

૨૪, પચંવટ  સોસા., સરથાણા.

૨૪, પચંવટ  સોસા., સરથાણા.

૧૦૦, બી-૯૫ & ૭૮, સૌરભ સોસા., મોરાભાગળ (Aણ ન4નુા).

બી-પાYકoગ, lગન ર5સીડ5�સી, Jણુાગામ. 

૯, સાઈંધામ રો હાઉસ, અડાજણ.

પાણી Jરુવઠા, મોટ  ફળ  & ખડ  મોહ>લો, ઇpછાપોર (બ ેન4નુા).

૦૧-૧૦-૨૦૨૧

૩૨૭, શq<તિવજય સોસા., નાના વરાછા.

૩૩, T4ખુપાક� , સીમાડા ગામ.

૭, રંગઅવrતુ સોસા., Jણુાગામ.

૦૫-૧૦-૨૦૨૧

૨૧-૧૦-૨૦૨૧

Yk]ણનગર & રાધ ેર5સીડ5�સી, ઇpછાપોર (બ ેન4નુા).

૨૩૫, Yદનદયાળ સોસા., પાલનJરુ રોડ.

ભગત મોહ>લો & �વાગત ર5સીડ�સી, ઈpછાપોર (બ ેન4નુા).

પાણી ટાકં  &  િનશાળ  ફળ "ુ,ં ભાટપોર (બ ેન4નુા).

પાણીની ટાકં  & તળાવ મોહ>લો, ભાઠા. (બ ેન4નુા).

૨૬, ૯૯ & ૫, આનદંનગર સોસા. ગાળા ટાઇપ, મોરાભાગળ (Aણ ન4નુા).

પાણી Jરુવઠા, પો�ટ મોહ>લો, ભાટપોર & ટાકં , તળાવ મોહ>લો, ભાઠા (ચાર ન4નુા).

પાણી Jરુવઠા, સડક મોહ>લો, DIબકાનગર, ઇpછાપોર (Aણ ન4નુા).

પાણી Jરુવઠા, સરદાર આવાસ, ઇs�દરા આવાસ, ભાટપોર (Aણ ન4નુા).

પાણી ટાકં , રાખતનગર & બોFબ ેકોલોની, ભાઠા (Aણ ન4નુા).

૧૧/૧૨, સતંtકુારામ સોસા., તાડવાડ .

પાણી Jરુવઠા & નીશાળ ફળ ",ુ ભાટપોર & પારસીવાડ, ભાઠા (Aણ ન4નુા).

૨૫-૧૦-૨૦૨૧

૨૫-૧૦-૨૦૨૧



૧૪-૧૦-૨૦૨૧

૧૬-૧૦-૨૦૨૧

૧૭-૧૦-૨૦૨૧

૨૦-૧૦-૨૦૨૧

૨૩-૧૦-૨૦૨૧

૨૫-૧૦-૨૦૨૧

૨૮-૧૦-૨૦૨૧

૩૧-૧૦-૨૦૨૧

૦૬-૧૦-૨૦૨૧

૦૭-૧૦-૨૦૨૧

૦૮-૧૦-૨૦૨૧

૦૯-૧૦-૨૦૨૧

૧૬-૧૦-૨૦૨૧

૨૦-૧૦-૨૦૨૧

૨૩-૧૦-૨૦૨૧

૩૦-૧૦-૨૦૨૧

૦૭-૧૦-૨૦૨૧

૦૮-૧૦-૨૦૨૧

૧૨-૧૦-૨૦૨૧

૦૪-૧૦-૨૦૨૧

૨૬-૧૦-૨૦૨૧

૦૨-૧૦-૨૦૨૧

૧૬-૧૦-૨૦૨૧

૧૮-૧૦-૨૦૨૧

બી-૫, િસ>વરપાક� સોસા. આનદં મહલ રોડ. 

૦૮-૧૦-૨૦૨૧

૨૧-૧૦-૨૦૨૧

૧૨-૧૦-૨૦૨૧

પાણી ટાકં , ભાટપોર & પાણી ટાકં , ભાઠા (બ ેન4નુા).

૨૯, પરસોuમપાક�-૧, ગોરાટ રોડ.

પાણી Jરુવઠા &  Bંુભાર મોહ>લો & ઘટં  મોહ>લો, ઇpછાપોર (Aણ ન4નુા).

વે,ટ

૧૦૭, િવ8કમા� સોસા., રામનગર રોડ & ૪૫, રંગઅવrતુ સોસા., મોરાભાગળ (બે ન4નુા).

હળપતીવાસ, ઈpછાપોર & પાણી ટાકં , ભાઠા (બ ેન4નુા).

પાણી ટાકં  & તળાવ ફળ ",ુ ભાઠા (બ ેન4નુા).

૩૨, DIબકાનગર સોસા., રામનગર રોડ.

પારસીવાડ, ભvસાણ.

પાણી Jરુવઠા, દ પ એ�<લવે, મનોમય ર5સીડ�સી, ઇpછાપોર (Aણ ન4નુા).

પાણી Jરુવઠા & ૨૬૮, પીપરદ  મોહ>લો, ભાટપોર (બ ેન4નુા).

ટ5કરા મોહ>લો, નવાપરા મોહ>લો & તળાવ મોહ>લો, ભાઠા (Aણ ન4નુા).

પાણી Jરુવઠા &  જયરાજ સોસા. & ભડંાર વાડ, ઇpછાપોર (Aણ ન4નુા).

પાણી Jરુવઠા & નદંાલય સોસા. & સરદાર આવાસ, ભાટપોર (Aણ ન4નુા).

પાણી ટાકં  & ટ5કરા મોહ>લો & નવાપરા મોહ>લો , ભાઠા (Aણ ન4નુા).

પાણી Jરુવઠા & પારસીવાડ & તળાવ મોહ>લો, ઇpછાપોર (Aણ ન4નુા).

પાણી Jરુવઠા & દરX મોહ>લો, ભાટપોર ( બ ેન4નુા).

પાણી ટાકં  & તળાવ ફળ ",ુ ભાઠા (બ ેન4નુા).

પાણી Jરુવઠા, ભાટપોર.

૧, ગગંાનગર સોસા.િવ.-૨, જહાગંીરાબાદ.

પાણી Jરુવઠા & દરX મોહ>લો, ભાટપોર ( બ ેન4નુા).

૧૧/૨૩૮૫, ખ\ુરાવાડ  & ૭૮, પટની કોલોની, આઇ.પી.મીશન �Bુલ પાસ,ે 4ગુલીસરા (બે ન4નુા).

૩૧, �વાિત રો હાઉસ, પાલ.

નવીઓર  મોહ>લો, ભાઠા.

X-૨, સwાટ િવલા-એ, Uિુમ કોFપલGે સામ,ે અડાજણ. 

V�ુધા મોબાઈલ શોપ, બલી શરે , �વામી નારાયણ મYંદર પાસ,ે મહ ધરJરુા.

૧૨/૧૪૦૪, ચPતામણી, આઇ.પી.મીશન �Bુલ પાસ,ે 4ગુલીસરા.

૬/૨૭૦૫, બોધાની ચાલ, ખોYડયારમાતા મYંદર પાછળ, લાલદરવા..

સે./લ

૧૨, પપંીગ રોડ પર ઘર & ૭/૨૬૨૭,  વાયદા શેર ,  હ5>થ સે�ટર પાસ,ે સૈયદJરુા. (બે ન4નુા).

લખેડ યા શરે , ચાલી માથંી નળ-૨,  હ5>થ સ�ેટર પાસ,ે સયૈદJરુા. 

૭/૩૮૭૫, વરાછા શેર  & ૭/૩૯૫૯, સતીમાતાની શેર , `ધનાથJરુા મેઈન રોડ. (બે ન4નુા).

૨/૧૩૭૦, હiમુાન શરે , સગરામJરુા.

૦૪-૧૦-૨૦૨૧

૧/૩૩૦, પોપટ મહો>લો, નાનJરુા. 

૭૪, પટની કોલોની, આઇ.પી.મીશન �Bુલ પાસ,ે 4ગુલીસરા.

૪/૩૧૫, eુધારા શરે , ભવાની મYંદર પાસ,ે હર Jરુા. 

બી, બી.ક5.પાક� , અલથાણ રોડ & lચલ એપા., સીટ લાઈટ રોડ (બ ેન4નુા).

૭, સાઈંનાથ શેર , Dબાનગર રોડ & એ/૪૫, �વામી 6ણુાતીતનગર, ભટાર રોડ (બે ન4નુા).

૧૯૫, DIબકા ઇ�ડ�^ યલ સોસા., ઉ.મ.રોડ.

૭૫ & ૩૭, દશ�ન સોસા., બમરોલી રોડ (બ ેન4નુા).

૭૫, દશ�ન સોસા., બમરોલી રોડ.

૧/૨૧૩, કંઠા ગલી-૨, નાનJરુા.

૨/૧૩૭૦, હiમુાન શરે , સગરામJરુા.

૧૨/૨૨૯, દબગરવાડ, ભાગળ મઈેન રોડ. 

૭/૨૬૨૭, વાયદા શરે , રામJરુા પે̂ ોલ પપં પાછળ, રામJરુા.

૧/૨૧૩, કંઠાગલી -2, નાનJરુા. 

૧૭ & ૧૮, પદમાવતી બyંલોઝ, પીપલોદ (બ ેન4નુા).

બી- પાYકoગ, Vભુમ એપા. અલથાણ. 

૧૨, તી`માલા સોસા. સીટ લાઈટ રોડ. 

૧૨, રિવનગર, ભરથાણાગામ.

૨૧, નવા ભટાર, ઉ.મ.રોડ.

પાકjગ, Cીપથ એપા. & Cીમહાદ પ એપા., ઘો ડદોડ રોડ (બ ેન4નુા).

શાિંત બગંલો, ઘોડ દોડ રોડ.

૩૫, Vડુા આવાસ, પીપલોદ.

પાકjગ, િનભ�ય એપા., અઠવા.

૧૧-૧૦-૨૦૨૧

૧૩-૧૦-૨૦૨૧

૧૯-૧૦-૨૦૨૧

૨૫-૧૦-૨૦૨૧

૨૯-૧૦-૨૦૨૧

૨૭-૧૦-૨૦૨૧



૨૦-૧૦-૨૦૨૧

૨૩-૧૦-૨૦૨૧

૨૭-૧૦-૨૦૨૧

૦૪-૧૦-૨૦૨૧

૦૫-૧૦-૨૦૨૧

૦૮-૧૦-૨૦૨૧

૦૯-૧૦-૨૦૨૧

૧૨-૧૦-૨૦૨૧

૧૩-૧૦-૨૦૨૧

૧૬-૧૦-૨૦૨૧

૧૮-૧૦-૨૦૨૧

૧૯-૧૦-૨૦૨૧

૨૬-૧૦-૨૦૨૧

૨૮-૧૦-૨૦૨૧

૩૦-૧૦-૨૦૨૧

૦૧-૧૦-૨૦૨૧

૦૬-૧૦-૨૦૨૧

૦૮-૧૦-૨૦૨૧

૧૧-૧૦-૨૦૨૧

૧૩-૧૦-૨૦૨૧

૧૪-૧૦-૨૦૨૧

૧૫-૧૦-૨૦૨૧

સાઉથ ઈ,ટ

૨૨-૧૦-૨૦૨૧

૨૦-૧૦-૨૦૨૧

૦૩-૧૦-૨૦૨૧

૨૬-૧૦-૨૦૨૧

૧૨-૧૦-૨૦૨૧

૨૮-૧૦-૨૦૨૧

૧૪-૧૦-૨૦૨૧

૧૦-૧૦-૨૦૨૧

૫૧, દશ�ન સોસા., બમરોલી રોડ.

૨૫-૧૦-૨૦૨૧

૦૧-૧૦-૨૦૨૧

૦૨-૧૦-૨૦૨૧

૧૮-૧૦-૨૦૨૧

૦૪-૧૦-૨૦૨૧

૦૩-૧૦-૨૦૨૧

૩૦-૧૦-૨૦૨૧

સાઉથ વે,ટ

૨૦૨, DIબકા ઈ�ડ., સોસા., ઉ.મ.રોડ.

ર વર!" ુએપા. & બzીમહલ એપા., પારલે પોઈ�ટ & ૧૩, ભાyયલcમી સોસા., પીપલોદ (Aણ ન4નુા).

૪/૫, ગાધંીનગર સોસા., ઉ.મ.રોડ.

પાYકoગ, ધનપાલ એપા. અલથાણ. 

૧૨, તી`માલા સોસા. & ૧૪, માધવિવલા સોસા. �" ુસીટ લાઈટ. (બ ેન4નુા).

ભ6ભુાઈ, પાવલી ફળ "ુ ં& ચતેનભાઈ, લાયા ફળ "ુ,ં આભવા (બ ેન4નુા).

પાકjગ, Tગિત એપા., ઘોડદોડ રોડ.

પાYકoગ, CીBંુજ એપા. & પાYકoગ, Cીધર એપા. ઘોડ દોડ રોડ. (બ ેન4નુા). 

પાYકoગ, રોનક એપા. અઠવા. 

પાYકoગ-બી, પોદાર એવ�ે" ુએપા., ઘોડ દોડ રોડ.

પાYકoગ, ઝખંના એપા., અઠવા.

પાકjગ, એસ.એમ.સી. શોપPગ સ�ેટર, ઉધના મઈેન રોડ.

૧૩, શાિંત મનVખુલાલની ગલી, અઠવાગેટ. 

પાYકoગ, Tથમ એપા. & પાYકoગ, િશવ Bુટ ર એપા. ઘોડ દોડ રોડ. (બ ેન4નુા). 

પાYકoગ, પાર .ત એપા., અઠવા. 

બી, આદ58ર આવાસ, ધવલગીર  પાસ.ે

પાકjગ, રાજલcમી એપા., {ુંભાલ.

૩૦, |nુધ સોસા., Iલ3બાયત. 

૧૭, મોદ  �^ ટ & ૧૮, tલુસીધામ સોસા. & ૯૩, સાઈંધામ સોસા. નવાગામ રોડ. (Aણ ન4નુા).

પાકjગ, િશવાનીપાક� , J]ુપાનગર & બી/૨૬, J]ુપાનગર, ભાઠ5ના (બ ેન4નુા).

સાઉથ

નોવા કોFપલેG & મણીલાલભાઈ-X.આઈ.ડ .સી. કોલોની & ૨૨૪-દGે8રનગર, પાડં5સરા (Aણ ન4નુા).

ખાડાના ંકન<ેશનiુ ંપાણી, X.આઈ.ડ .સી., પાડં5સરા.

૨૫, 6ુ̀ નગર, ઉધનાગામ.

૭૫, લcમીનગર, પાડં5સરા.

૫૪ & ૩૪, પાલવ ઈ�ડ�^ યલ & એ-Yકરણ એપા. & એ-Cીનાથ એપા., ઉધના (ચાર ન4નુા).

૬૮ & ૧૨૪, એલ.એન.પાક� , ભાઠ5ના & ૨૫૭ & ૨૩૫, િશવાXનગર, Iલ3બાયત (ચાર ન4નુા).

૫૫, પાલવ ઈ�ડ�^ યલ & ૨, રામનગર & ૩૮, િવજયનગર, ઉધના. (Aણ ન4નુા)

૧૧૪ & ૨૧૪, હ5ડગેવાડ વસાહત, ઉધનાગામ (બ ેન4નુા).

૧૦, } ૃદંાવન આવાસ, બમરોલી રોડ. 

ખાડાના ંકન<ેશનiુ ંપાણી, X.આઈ.ડ .સી., પાડં5સરા.

એ-૧૦, ભીડભજંન આવાસ, બમરોલી રોડ.

૧૫૨, ગણશેનગર, બમરોલી રોડ.

૧૧૯, ઉિમયાનગર, નવાગામ રોડ.

૧૨૯, મદનJરુા, Iલ3બાયત. 

એફ-૪૦, અGર ટાઉનશીપ, {ુંભાલ.

૭૬ & ૧૩૮, લcમણનગર, નવાગામ રોડ (બ ેન4નુા).

૧૬૦ & ૧૫૨, રણછોડનગર, ભાઠ5ના. (બ ેન4નુા).

બી-૧૩, `�તમપાક� & ૩૮, મહાTUનુગર, Iલ3બાયત. (બ ેન4નુા).

૭૨, ગાયAીનગર સોસા. {ુંભાલ. 

૧૨૮, જમનાપાક� , નવાગામ રોડ.

૩૪, પાલવ ઈ�ડ�^ યલ, ઉધના. 

૩૭, શાિંતનગર, ઉધના.

૧૬૧, હYરનગર-૩ & ૪૦, ભીમનગર, ઉધના (બ ેન4નુા).

૨૨૪, દG8ેરનગર, પાડં5સરા.

પાYક~ગ, િAGલાપાક� , સાઉથઝોન પાસ.ે

૩૪ & ૩૬, પાલવ ઈ�ડ�^ યલ, ઉધના. (બ ેન4નુા).

૭૪, ક>યાણBુટ ર, ઉધના. 

પાYક~ગ, રાજલcમી પલેસે, {ુંભાલ.

૧૬૦, દG8ેરનગર, પાડં5સરા.

૧૬૦, દG8ેરનગર, પાડં5સરા.

૧૦૮૫, મહાદ5વનગર-૧, Yડ3ડોલી.

૨૬, �ુપનગર, ઉધનાયાડ�.

૧ & ૪, મહાTUનુગર, સવ� ન.ં ૯, Iલ3બાયત (બ ેન4નુા).



૨૩-૧૦-૨૦૨૧

૨૭-૧૦-૨૦૨૧

૨૯-૧૦-૨૦૨૧

૨૧-૧૦-૨૦૨૧
૧૭, ગણશેનગર & ૭૮, આર. ડ , નગર, નવાગામ રોડ. (બ ેન4નુા).

ડ /૨૧૭, િમલિેનયમ પાક� , ડPડોલી.

૧૪૪, ઉમીયાનગર, નવાગામ રોડ.

બી/૧૦૮, પચંવટ  ટાઉનશીપ, {ુંભાલ.

બી-૧૯ & એફ-૮, અGર ટાઉનશીપ, {ુંભાલ (બ ેન4નુા).

૨૦-૧૦-૨૦૨૧

૧૦, ગાધંી એ�ટ5ટ, ભાઠ5ના

૮૮, બીલીયાનગર-૧, નવાગામ રોડ.

૨૨-૧૦-૨૦૨૧
૧૩૬, TUનુગર, નીલગીર  ફાટક પાસ,ે નવાગામ રોડ.

એફ-૨ & એન-૧, EWS આવાસ, ઉમરવાડા. (બ ેન4નુા).


