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ઝોન
અનફ ટ સે પલની િવગત

૪૪૭, લલીતાપાક સોસા., કંતાર ર મહાદવ મં દર પાછળ, કતારગામ.

૯૩, જય બ ેસોસા., હર દશનના ંખાડા પાસે, િસગણપોર.

રુત મહાનગરપા લકા 

બી-૪૦, પારસ સોસા. િવ.-બી, પારસ શાકભા  માકટ પાસ,ે કતારગામ.

૪૦૦, ગાધંી ચોક, કતારગામ ગામતળ.

સી/૯૪, ધા સોસા., બડા ગણેશ રોડ,  કતારગામ.

ઉિમયા પાન સે ટર, ઠાકોર ાર એપાટ. િવ.-૧, ગોટાલાવાડ  ટનામે ટ , કતારગામ.

પા ગ, દવાશંી ડાયમડં, કશરબા માકટ ટકરો, ગોટાલાવાડ  ટનામે ટ , કતારગામ.

હાઈ ો લક ડ પાટમે ટ 
પાણીના ન નુાની ચકાસણી

શહર પાણી રુવઠા તગત અલગ અલગ િવ તાર /ઝોનમાથંી પાણી સ લાય દર યાન શહર જનોના ઘરના ંનળમાથંી 
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માસ :- ૂન - ૨૦૨૨

સરનામાની િવગત

૯૨, રામનગર સોસા., રાશી સકલ રોડ, કતારગામ.

નારાયણનગર પડપ ી-૨ & ૫, ખો ડયાર ૃપા, કતારગામ ગામતળ (બ ેન નુા).

૩૩૮, લ મીનગર, િસગણપોરગામ.

ઉિમયા પાન સે ટર, ઠાકોર ાર એપાટ. િવ.-૧, પીપ સ ટકરો ગોટાલાવાડ

૧૩૭, ગોપીનાથ સોસા., કંતાર ર મહાદવ મં દર, કતારગામ.

સાઇંનાથ ડાઇન ગ એ ડ ના તા સે ટર, કશરબા માકટ સામે, પીપ સ ટકરો ગોટાલાવાડ

પા ગ, દવાશંી ડાયમડં, કશરબા માકટ સામ,ે પીપ સ ટકરો ગોટાલાવાડ

૧૩૩, ગોપીનાથ સોસા., કંતાર ર મહાદવ મં દર, કતારગામ.

સાઇંનાથ ડાઇન ગ એ ડ ના તા સે ટર, કશરબા માકટ સામે, પીપ સ ટકરો ગોટાલાવાડ

સોમનાથ ટ  સ ે ટર, લવાડ  નવો રોડ, ભર માતા મં દર & ૩૦, નહ નગર, લવાડ  રોડ(બ ેન નુા).

૭૮, ૧૦૧ & ૬૧, િવજયરાજ સોસા., મ ટ પરપઝ હોલની બા ુમા,ં િસગણપોર રોડ ( ણ ન નુા).

૫૪ & ૫૧, લ મીકાતં સોસા., લ મીકાતં આ મ રોડ (બ ેન નુા).

૧૨૭, િશવનગર સોસા.-૨, બાતલાવડ  રોડ.

૧૫/૩૭૯૮, ક તાન, ગોતાલાવાડ  પાસ,ે માનવધમ આ મ પાછળ.

૩૮૫ & ૨૭૩/૪૭૨, લવાડ  પડપ ી, ભર માતા રોડ (બ ેન નુા).

૧૨૭૨, ઇદગાહવાડ મોહ લો, કતારગામ દરવા  પાસ.ે

ઉિમયા પાન સે ટર, ઠાકોર ાર એપાટ. િવ.-૧, પીપ સ ટકરો ગોટાલાવાડ

પા ગ, દવાશંી ડાયમડં, કશરબા માકટ સામ,ે પીપ સ ટકરો ગોટાલાવાડ
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૮૨ & ૧૭૯, રહમતનગર સોસા., પડંોળ પાછળ, વેડ રોડ. (બ ેન નુા). 

૪, દયાળ પાક, ગેટ ન.ં-૨, ગ રા ુલ પાછળ.

૧૦૯, જલારામનગર, જુરાત હાઉસ ગ બોડ અમરોલી.

૧૫૦, હર ૃ ણ સોસા., ચી ુવાડ  ચાર ર તા પાસ,ે કતારગામ.

૨૪, ગણેશ નગર, છાપરાભાઠા ગામ.

૮૦, માધવ દશન સોસા., વેડ રોડ.

૪૮૩, રહમતનગર સોસા., ભર માતા રોડ

૩૧૨, પાગલ બાવાનો ઓવારો, મોટ  વેડ.

ક તાન, માનવધમ આ મ પાછળ., કતારગામ દરવા  પાસ.ે

૧૭૯, ૮૨ & ૫૩૭, રહમતનગર સોસા., પડંોળ પાછળ વેડ રોડ ( ણ ન નુા).

િ ઝમ હાઈ સ & ૨૨, ૩૮, ૩૪, ૪, કલાપી સોસા.-૨, હાથી મં દર રોડ (પાચં ન નુા).

ી સાઇંનાથ ડાઇન ગ હોલ, કશરબા ડાયમડં માકટ સામ,ે પીપ સ ટકરો ગોટાલાવાડ

૫૦, ઘન યામનગર સોસા. વામી નારાયણ મં દર પાસ,ે ડભોલી. 

૨૨, ગોપાલનગર, વાળ નાથચોક મેઇન રોડ.

બી-૨૭,, દાન આિશષ, ધનમોરા ચાર ર તા, કતારગામ. 

૬૦, ભ નુગર -૧, મ ટ  પપઝ હોલ પાસ,ે િસગણપોર. 

૧૧૮, હ રઓમ સોસા., & એ-૭૬, ઉદયનગર-૨, ગાય ી ુલ પાસ,ે વડે રોડ (બ ેન નુા).

ક તાન, માનવધમ આ મ પાછળ., કતારગામ દરવા  પાસ.ે

૧૧૫, શાિંતનાર સોસા. િવ-૨, બાપા સીતારામનગર ચોક, કતારગામ 

૫, પચંવટ -૧, બાપાસીતારામ ચોક, કતારગામ.

ઉિમયા પાન સે ટર, ઠાકોર ાર એપાટ. િવ.-૧, પીપ સ ટકરો ગોટાલાવાડ

િ ઝમ લકઝર યા, હાથીવાલા મં દરની બા ુમા, કતારગામ.

૧૪૭ & ૧૮૮, હર ૃ ણ સોસા. ચી ુવાડ  ચાર ર તા થી ધનમોરા રોડ. (બ ેન નુા).

બી-૭, ચી ુવાડ , ધનમોરા ચાર ર તા, કતારગામ.

૬૪, પટલ ફળ ,ુ કોસાડ. 

૬૫, ૧૭, ૪૨ & ૬૨, ુ ૃપા સોસા., સ ગણપોર તરણ ુ ંડની પાછળ (ચાર ન નુા).

પાક ગ, ઉમીયા પાન સે ટર, પીપ સ હ મુાન  મં દર ટકરો, ગોતાલાવાડ .

૪૮૨, જ ત ફળ ,ુ કાસંાનગર.

બી-૪૬, ીનગર સોસા., ડભોલીગામ (બ ેન નુા).

૪, ઉ ે ર મહાદવ મં દર, ઉ ાણ ગામ.

૨૬, પાવિત સોસા. -૨, બાપા સીતારામ ચોક, કતારગામ. 

એ-૩૩, ૧૦૬ & ૮૬, શીવનગર સોસા., સ ગણપોર ચાર ર તા પાસ ે( ણ ન નુા).

ઉિમયા પાન સે ટર, ઠાકોર ાર એપાટ. િવ.-૧, પીપ સ ટકરો ગોટાલાવાડ

૩ & ૪, આ ષુણ બં લોઝ, ુ લુ ડર , િવરસાવરકર ગાડન પાસ ે(બ ેન નુા).

૨૫૩ & ૨૪૧, નાનગર સોસા. તરણ ુ ંડ પાસ,ે િસગણપોર. (બ ેન નુા).

એ-૧૨, િશવલોક, વાળ નાથ ચોક, કતારગામ.

૯૭ & ૧૨૧-૧૨૨, ુબેરપાક સોસા., હ રઓમ મીલ સામ,ે વેડ રોડ (બ ેન નુા).

૩૦, ગોપીનાથ સોસા. િવ.-૧, નારાયણનગરની બા ુમા,ં સ ગણપોર રોડ.

૧૧૬, જય બ ેસોસા., હ રદશન ખડો િસગણપોર.

૧૧૩, શાિંતનાર સોસા. િવ-૨, બાપા સીતારામનગર ચોક, કતારગામ 

૩, ી સ યસાઇં સોસા. & ૯૨, અ પાનગર, બઝનશે ફર મોલ, કતારગામ (બ ેન નુા).

૫૧૫, ૨૪૫-૨૪૯ & ૪૪૩ રહમતનગર સોસા., પડંોળ પાછળ વેડ રોડ ( ણ ન નુા).

૧૦૮, ગોપીનાથનગર-૧, મગનનગર પાસે, કતારગામ. 

૮૧, જય બ ેસોસા., હ રદશન ખડો િસગણપોર.
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૧૯, ભ તનદંન સોસા.-૨ & ૧૫, ગો ુલધામ & ઇ, અ ભષકે-૩, મોટા વરાછા ( ણ ન નુા).

એ, કાય પલ & ૨૪, ુ  બ ં લોઝ, મોટા વરાછા (બ ેન નુા).

૩૬, વ તક રો-હાઉસ & એ-૫૦૩, ભવાની હાઈટસ, મોટા વરાછા. (બ ેન નુા).

૩૮૯ & ૩૫૮, બોરડ  ફળ  ુ& ૪૦૦ & ૩૮૩, ગાધંી ચોક, કતારગામ ગામતળ, (ચાર ન નુા).

બી & એફ, મીમેર હો પીટલ, વરાછા (બ ેન નુા).

૫, ીનપાક સોસા., વશૈાલી રોડ & પટલ નગર, પટલ રસીડ સી પાસ,ે એ.ક.રોડ (બ ેન નુા).

એ/૭, રણછોડ પાક, સીમાડા નાકા.

હર નળ, ડાબાવાનો ટકરો & ૪૪, દવ નગર, એ.ક.રોડ (બ ેન નુા).

૩૨, મહાદવનગર સોસા. ગીતાજંલી રોડ. 

૩૯, ભ તનગર, હ રાબાગ વરાછા રોડ.

૩૭૯૨, રાણાપચં ની વાડ , અિ ની ુમાર રોડ.

૪૦૪૬, પચં ખુી બેઠક, રામનાથ મોહ લો, એ.ક.રોડ.

પા ગ, ી  કો પલે , મોદ  ટ, એ.ક.રોડ.

સાઈંનાથ ડાઈન ગ હોલ & ના તા સે ટર, કસરબા માકટ સામ,ે ગોતાલાવાડ

ઉિમયા પાન સે ટર, ઠાકોર ાર એપા. િવ-૧, પીપ સ ટકરો, ગોતાલાવાડ

૨૦૫ & ૨૦૬, કશવપાક, વેડ રોડ. (બ ેન નુા).

િવગ-એ & બી,  િ ઝમ લ ઝર યા, લ મીકાતં આ મ રોડ (બ ેન નુા).

૬૮, નુગર સોસા. િવ-૧, ાણનાથ હો પીટલ પાછળ, પારસ શાકભા  માકટ પાસ.ે 

૮, દવ ુ  સોસા., ગોિવદ  હોલ સામ,ે ડભોલી.

૭૬ & ૧૬, તાપી સોસા., લ મીકાતં આ મ રોડ (બ ેન નુા).

૮ & ૧૩૧ & ૩૧૦, રહમતનગર સોસા. પડંોળની પાછળ, વેડ રોડ. ( ણ ન નુા).

૯૪, ૯૫ & એ-૧૩૧, રહમતનગર સોસા. પડંોળ પાછળ, વેડ રોડ. (બ ેન નુા).

૯૨  &૧૧૦ & ૬૫, કશવપાક સોસા. પડંોળની સામે, વેડ રોડ. ( ણ ન નુા).

૭૬ & ૭૪, તાપી સોસા., લ મીકાતં આ મ રોડ (બ ેન નુા).

૧૦૫ & ૧૧૩, રામદશન સોસા., ભરથાણાગામ (બ ેન નુા).

૫૬૧, નહ નગર વસાહત, પ ે& ઝુ પાછળ, લવાડ  ભર માતા રોડ. 

૪૬૯, સગંમ બેકર  સામ,ે મદ ના મ દની જમણી બા ુની ગલી, ભર માતા રોડ. 

૨૭, ુબેરપાક, વેડ રોડ.

૨/૯૧, નવો મહો લો, સ ગણપોર.

૮, દવ ુ  સોસા., ગોિવદ  હોલ સામ,ે ડભોલી.

૮૨, રહમતનગર સોસા. પડંોળની પાછળ, વેડ રોડ. 

એ/૪૨, િૃત સોસ., લપાડા રોડ. 

૭૫, રામ નગર સોસા. પડંોળની સામે, વેડ રોડ. 

૨૮, નહ નગર વસાહત, પ ે& ઝુ પાછળ, લવાડ  ભર માતા રોડ. 

૯૩, રમણપાક સોસા., નવો મોહ લો, િસગણપોર.

૩૫, તાપીદશન, કોઝવે પાસ.ે

૩૩, ુ પક સોસા., એ.ક.રોડ.

પા કગ, હ રઓમ કો પલે , સર વતી સકલ પાસ,ે એ.ક.રોડ.

૩૯, પાલી સોસા. હ રાબાગ રોડ. 

એ-૧૫, યામ ુદંર સોસા. & રાણાપચંની ચાલ. એ. ક. રોડ. (બ ેન નુા).

૧૪, નવી પાળ, ચોપાટ  સામ.ે

૭૫, ર વેરા બં લો, મોટા વરાછા. 

૩૨૦, રામવાટ કા િવ.-૧ & ૧૯૧, ૩૭૧, રામવાટ કા િવ.-૨, વલેં  ગામ ( ણ ન નુા).

૩૧૨, રામવાટ કા િવ.-૩ & ૧૭૩, રામવાટ કા િવ.-૪, વેલં  ગામ (બ ેન નુા).
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સે લ

૦૨/૦૬/૨૦૨૨

૦૬/૦૬/૨૦૨૨

૧૦/૦૬/૨૦૨૨

૧૩/૦૬/૨૦૨૨

ઈ ટ -બી

૨૩/૦૬/૨૦૨૨

૨૫/૦૬/૨૦૨૨

૧૮/૦૬/૨૦૨૨

વે ટ

૦૪/૦૬/૨૦૨૨

૦૬/૦૬/૨૦૨૨

ભાઠા ટાકં  & સડક મોહ લો, ખાડ  મોહ લો, ઈ છાપોર ( ણ ન નુા).

હળપિતવાસ, ભાઠા & ુ ંભાર મહો લો & પાણી રુવાઠા લાઈન, ઈ છાપોર. ( ણ ન નુા).

સડક મોહ લો, ઈ છાપોર.

પાણી રુવઠા, ભાટપોર & જલારામ મોહ લો & પદંર ખોલી, ઈ છાપોર ( ણ ન નુા).

ઈ-૨૭,૨૮, ઉમાપાક સોસા., ટ .પી.-૩૧,૩૨, અડાજણ.

પાક ગ, ુ ંવર કો પલે , અડાજણગામ.

ગોદર યો મોહ લો, ભાટપોર.

અખલનગર, ભાઠા રોડ & મોટા ધર ફળ ુ,ં ભાટપોર & ખાડ  મોહ લો, ઈ છાપોર ( ણ ન નુા).

બા ભુાઈ,  પટલ ફળ ,ુ નાના વરાછા ગામ.

૬૯, નારાયણનગર, ણુાગામ.

૩, સર વતીનગર & સી-૨૬, િવ યાલ મી સોસા., રામનગર (બ ેન નુા).

નવી વસાહત, ભાટપોર.

ક, રાધ ેરસીડ સી & સી & ડ , ભવાની હાઈટસ, મોટા વરાછા. ( ણ ન નુા).

૨૯, નવ ુગા સોસા. નાના વરાછા. 

એ, ધ  ુબલે & સી, ભવાની હાઈ સ & ૭૬, ભ તનદંન સોસા., મોટા વરાછા ( ણ ન નુા).

૬૧, ગો ુલધામ & ૫૨, રવેરા બં લોઝ, મોટા વરાછા (બ ેન નુા).

૪૬, રવેરા બં લોઝ, મોટા વરાછા.

૨૪૬, ગોપીનાથ સોસા. & ૭૨, આનદંમગંલ સોસા. & ૪૮૫, રામનગર કોલોની, રામનગર ( ણ ન નુા).

પો ટ મહો લો, ભાટપોર. 

પાણીની ટાકં , ભાઠા.

૨૦/૨૧, ઉિમયા આિશષ સોસા., રામનગર & બી-૧૧, ુ ગા રુ  સોસા., મોરાભાગળ (બ ેન નુા).

૬૨, મેમણનગર સોસા. & ૨૨, ૫૨, રંગઅવ તુ સોસા., મોરાભાગળ ( ણ ન નુા).

ફાયર ટશન & ૨, નગરશઠેની વાડ , મોરાભાગળ & બી, રહાન એપાટ., રાદંર ( ણ ન નુા).

૧૧/૨૩૫૨, ખ ુરાવાડ  & ૧૧/૧૧૭૮, દર યા મહલ, આઇ.પી.મીશન ુલ પાસે, ગુલીસરા (બ ેન નુા).

૭/૨૭૦૫, બોરડ  શેર  & ૭/૩૨૮૯, ધોબી શેર , રામ રુા (બ ેન નુા).

૮/૧૮૮૯, સગંડ યાવાડ, ગોપી રુા. 

૧૭, વદંના રો-હાઉસ, પાલ. 

૭/૧૨૨૯(૨), અ છુડા ઓલ, હોડ  બગંલા.

૧/૪૦૦૧, ખાટક વાડ, નાન રુા.

૭/૧૨૨૯, અ છુડા ઓલ, હોડ  બં લા.

૮/૪૪, ુ ંભારવાડ, ગોપી રુા.

૨/૨૦૩૮, ખારવાવાડ, દર રુા.

૭/૩૮૮૦ & , ચોથીયા શેર , ઘંનાથ રુા.

૭/૩૮૯૮, ચોથીયા શેર , ઘનાથ રુા.

નળ-૧, દશન ટલર, સૈયદવાડા, સૈયદવાડા પોલીસ ટશન પાસ.ે

૧/૩૩૨૩, ઉમારખાનની ચાલ, ગોપી રુા.

૭/૧૫૧૫, વાસ ડુા શેર  & ૭/૧૪૭૫, મદાર વાડ & ૧૧/૨૧૯૧(૨), ઘા તી રુા, મેઈન રોડ, વર યાવી બ ર. ( ણ ન નુા).

૭/૧૭૪૨, પારસી ટકરો, હોડ  બં લા.

૧/૧૫૧૭, ખલીફા મોહ લો, નાન રુા.

૬/૨૫૩૨, લી ુ ંશેર , મહ ધર રુા.

૮/૪૪, ુ ંભારવાડા, ગોપી રુા.

૧૨/૨૨૯૭, ખ ુરાવાડ , વર યાવી બ ર. 

નળ-૨, દશન ટલર, સૈયદવાડા, સૈયદવાડા પોલીસ ટશન પાસ.ે

૭/૩૮૮૦, ચોથીયા શેર , ધનાથ રુા.
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૨૨/૦૬/૨૦૨૨

૨૪/૦૬/૨૦૨૨

૦૧/૦૬/૨૦૨૨

૦૮/૦૬/૨૦૨૨

૧૦/૦૬/૨૦૨૨

૧૩/૦૬/૨૦૨૨

૧૮/૦૬/૨૦૨૨

૨૦/૦૬/૨૦૨૨

૨૩/૦૬/૨૦૨૨

૨૮/૦૬/૨૦૨૨

૨૯/૦૬/૨૦૨૨

૩૨, ગાય ી સોસા.-૧, ઉધના.

વશૈાલી કરાણા ટોર & ૧૪ & િશવબાબા કરણા ટોર, નુગર, ઉધના ( ણ ન નુા).

૨૨/૦૬/૨૦૨૨

૩૮૨, સોનલ સોસા.-૨. ઉધના. 

૫૭, ધરમનગર, પાડંસરા.

૧૫૭ & ૧૬૨, આિવભાવ -૧, પાડંસરા. (બ ેન નુા).

૮૮, આશા રુ  સોસા., બમરોલી રોડ.

૯૫, ણાનગર, પાડંસરા.

૧૭/૦૬/૨૦૨૨

૧૧, વા દુવ સોસા., યાવ ગામ.

૨૯૭, સાઇંસમપણ & ૧૬૦,  ુહ રધામ સોસા., ઉધના (બ ેન નુા).

૫૪૪, આિવરભાવ સોસા.-૧, પાડંસરા.

૫૨૦, સોનલ સોસા. ઉધના. 

૫૪, લ મીનગર & ૧૦૯, િવનાયકનગર, બમરોલી રોડ (બ ેન નુા).

૩૩,૩૭-ગાય ી સોસા.-૧ & ૪- ેમ ની ચાલ, ઉધના & ૧૬૦, િશવનગર, પાડંસરા (ચાર ન નુા). 

૧ & ૧૫, જય નાનગર-૨, બમરોલી (બ ેન નુા).

૮૬, આશા રુ  સોસા., બમરોલી રોડ.

૧૬/૦૬/૨૦૨૨
૩૨, ગાય ી સોસા. -૧ & એ-૧૦૩, મીરાનગર, ઉધના. (બ ેન નુા).

૧૦૮, સનાતન ડાયમડંનગર, બમરોલી રોડ.

૨, ડાહ બા પાક સોસા., પનાસગામ સામે.

સાઉથ

૧૪૩ & ૧૬૦, િશવનગર, પાડંસરા (બ ેન નુા).

૦૩/૦૬/૨૦૨૨
૨૨, ગાય ી સોસા.-૨, ઉધના & ૪૧, નક પાક સોસા., ભે તાન ( ણ ન નુા).

૧૬૦, િશવનગર, પાડંસરા.

૦૪/૦૬/૨૦૨૨

૨૯૫, સાઈં સમપણ સોસા., ઉધના.

એ-૧૦૩, મીરાનગર, ઉધના.

૩૯, સીતાનગર & હર ઓમ આઈ મ, જલારામનગર, પાડંસરા (બ ેન નુા).

સાઉથ વે ટ

૦૩/૦૬/૨૦૨૨
૧૦૨, કનાલ રોડ, પનાસગામ.

૨૯, નુમનગર, જમનાનગર રોડ.

૪૯, ભુમગંલ સોસા., ડ .ક.પાક ભટાર રોડ.

૧૬/૦૬/૨૦૨૨
૬૫-બી, વક લ શેર , બાનગર રોડ. & મગંલદ પ એપા. ભટાર રોડ. (બ ેન નુા). 

૧૦૨, પનાસગામ, કનાલ રોડ. 

૧૦૧, ગોયા ટ, વે  ુગામ.

નવવદ એપા. દવાળ બાગ, અઠવાગેટ. 

૨૩/૦૬/૨૦૨૨

૩૦/૦૬/૨૦૨૨

૧૮/૦૬/૨૦૨૨

૭/૩૦૮૭, ચં ુલાલ શેઠની શેર , રામ રુા.

૧૨/૨૨૯૬, માછ વાડ & ૧૨/૨૭૯૪, બીબીની વાડ , પોલીસ ટશન પાસે, સૈયદવાડા. (બ ેન નુા).

૭/૮૭૦, રુ  મોહ લો, રામ રુા.

નળ-૨, દશની ટલર, પોલીસ ટશન પાસ,ે સૈયદવાડા,

૭/૧૪૦૬ & ૭/૧૪૦૮, િવકાસ ડાયમડં, વર યાવી બ ર મેઈન રોડ. (બ ેન નુા).

એ-૨,  ડ .ક પાક સોસા., & એ-૨૦, એટોપ નગર., ભટાર (બ ેન નુા).

૬૫, ીરામ શેર , બાનગર રોડ.

૮, ગવમે ટ વા ્સ, અઠવા ઝોન સામ.ે

૩/૩૧૩૮, ુ માશા ટકરો, સલાબત રુા. 

૩/૨૬૦૨, નવાબની ચાલ, સલાબત રુા. 

૭/૧૩૨૭, મદાર વાડ, વર યાવી બ ર. 

૭/૧૨૨૮ & ૭/૧૨૦૯, અ છુડંા મહો લો & ૭/૨૨૧૧, પ તાગીયા શરે , સયૈદ રુા. ( ણ ન નુા).

૧૧/૨૧૯૪, વર યાવી બ ર રોડ & ૧૧/૨૧૭૪, રાધા ના મં દર પાસ,ે ધા તી રુા.  (બ ેન નુા).
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૦૯/૦૬/૨૦૨૨

૧૧/૦૬/૨૦૨૨

૧૩/૦૬/૨૦૨૨

૧૫/૦૬/૨૦૨૨

૧૭/૦૬/૨૦૨૨

૧૮/૦૬/૨૦૨૨

૨૦/૦૬/૨૦૨૨

૨૪/૦૬/૨૦૨૨

૨૮/૦૬/૨૦૨૨

૨૯/૦૬/૨૦૨૨

૨૭/૦૬/૨૦૨૨
૧૦, ખો ડયારનગર & પાક ગ, નનગર, ુ ભંાલ (બ ેન નુા).

૬૭૩ & ૬૫૫, મહાદવનગર-૧, ડ ડોલી (બ ેન નુા).

૫૭, રાજ તુ ફળ ,ુ & ૩, િશવનગર રસીડ સી, ર વેફાટક પાસ,ે ગોડાદરા.(બ ેન નુા)

૭૪, જયેશનગર, નવાગામ રોડ. 

૩૦/૦૬/૨૦૨૨
૨૪૪, ુ પાનગર, ભાઠના & ૧૫૯, નસલવાન  પાક, જણા (બ ેન નુા).

૬૦, રામનગર & ૧૧, બીલીયાનગર, નવાગામ રોડ. (બ ેન નુા).

એફ-૪૯, અ ર ટાઉનશીપ & એ-૮૫, પચંવટ  ટાઉનશીપ, ુ ભંાલ (બ ેન નુા).

૨૫/૦૬/૨૦૨૨

૧૧૦, િવનોબાનગર, ઉધનાયાડ.

૨૬ & ૬૭, મણીનગર, નીલગીર  ફાટક પાસે, નવાગામ રોડ. (બ ેન નુા).

૧૦૦, શીવા ૃપાનગર, નીલગીર  ફાટક પાસે, નવાગામ રોડ.

૨૬/૦૬/૨૦૨૨

૪૦, બાનગર, લબાયત.

૧૨૧, લો કા ટ કોલોની, ઉમરવાડા.

૪૫, િશવ પા સોસા., લબાયત

૯૦, િશવ પા સોસ., લબાયત.

૨૨/૦૬/૨૦૨૨
૧૧૦, લ મણ નગર સોસા., નવાગામ.

૮૦, નારાયણ નગર સોસા., નવાગામ.

૨૩/૦૬/૨૦૨૨
૧૬૮, અમન સોસા. -૧, જણા. 

કંતાર ર મહાદવ મં દર પાસ,ે ુ ંભાર યાગામ.

૫૯, સ ાટ ટાઉનશીપ & ૬૬, સનરાઇઝ ટાઉનશીપ & ૭૯, ગો ડનસીટ  ટાઉનશીપ , ુ ંભાલ ( ણ ન નુા).

.ન. પનગર, ઉધનાયાડ. 

૪૯, અનવરનગર, જણા. 

૨૧/૦૬/૨૦૨૨
૪૯, જનતાનગર, ઉધનાયાડ. 

૧૦, ઘન યામ નગર સોસા., આસપાસ મં દર, ગોડાદરા. 

૯૯, અનવરનગર & ૧૩૯, બેડકરનગર, જણા (બ ેન નુા).

૧૪/૦૬/૨૦૨૨
૧૮૨, રતનચોક, ઉધનાયાડ.

૮૪, પટલનગર, નવાગામ રોડ.

૭૨, જયેશનગર, નવાગામ રોડ.

૧૬/૦૬/૨૦૨૨
૪૫, લ મીનગર & ૧૫૬, નસરવાન  પાક સોસા. ભાઠના. (બ ેન નુા).

૧, દપાલીપાક, નવાગામ રોડ.

૧, િશવશ તચોક & ૨૫૨, હ મુાન મહો લો & ૨૧, તમપાક, લબાયત ( ણ ન નુા).

.નળ, પનગર, ઉધનાયાડ.

૫૩, લ મીનગર, ભાઠના & ૨૩૩, બેડકરનગર, જણા (બ ેન નુા).

૭૬, દપાલી પાક, નવાગામ.

૭૨, જયેશનગર & ૧, દપાલીપાક, નવાગામ (બ ેન નુા).

૪૪, લ મીનગર, ભાઠના.

૩૦/૦૬/૨૦૨૨
૭૧, મહાદવનગર, ઉધના.

૨૭૮, ઉિમયાનગર, બમરોલી રોડ. 

સાઉથ ઈ ટ

૦૧/૦૬/૨૦૨૨

૧૬, ઇ છાબાનગર, ઉધના લબાયત રોડ.

૧૭૦, દપાલીપાક, નવાગામ રોડ.

૧૫૫, ૯૮ & ૬૩, કાિંતનગર, મીઠ  ખાડ  ( ણ ન નુા).


