
રુત મહાનગરપા લકા  

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 

એક ીતકરવામા ંઆવેલા પાણીના ંસે પલોના ંટ ટ ગ ર પોટની માહ તી નીચે જુબ છે.  

માસ :- ઓગ ટ - ૨૦૨૨ 

ઝોન લેવાયેલા ન નુાઓ ફ ટ ન નુાઓ અનફ ટ ન નુાઓ 

નોથ ૧૭૯૭ ૧૬૪૮ ૧૪૯ 

ઈ ટ-એ ૯૮૪ ૯૪૩ ૪૧ 

ઈ ટ-બી  ૮૬૪ ૮૪૭ ૧૭ 

વે ટ ૧૭૪૧ ૧૭૦૮ ૩૩ 

સે લ ૧૩૧૭ ૧૨૬૦ ૫૭ 

સાઉથ વે ટ ૧૪૫૩ ૧૪૦૩ ૫૦ 

સાઉથ  ૧૨૬૦ ૧૨૦૭ ૫૩ 

સાઉથ ઈ ટ ૧૪૬૦ ૧૩૮૭ ૭૩ 

ુલ ૧૦૮૭૬ ૧૦૪૦૩ ૪૭૩ 

  

ઝોન 
અનફ ટ સે પલની િવગત 

તાર ખ સરનામાની િવગત 

નોથ 

૦૧/૦૮/૨૦૨૨ 

૭૨૬, વાલાવાડ  & ૩૫૬, બોરડ  શરે  & ૪૦૦, ગાધંીચોક, લકે ગાડન, કતારગામ ( ણ ન નુા). 

૧૦૬ & ૨૭૩/૪૭૨, લવાડ  મ દના મ દની જમણી બા ુની ગલી, ભર માતા રોડ (બે ન નુા). 

૧૧૩, સતંજલારામ સોસા., પડંોળ સામે , વેડ રોડ. 

૦૨/૦૮/૨૦૨૨ ૬૨, ુ ુ ૃપા સોસા. ડભોલી ીજ પાસ.ે  

૦૩/૦૮/૨૦૨૨ 
૧૩, શીવનગર સોસા. િવ-૨, બાતલાવડ  પાસ.ે  

૯૨, પટલપાક, સ ડ હબ મોલ, નાની વેડ, કતારગામ. 

૦૪/૦૮/૨૦૨૨ 

૧૫, અશોકનગર સોસા. ધનમોરા ચાર ર તા.  

૭૨, જમનાનગર સોસા. લેક ગાડન, ડભોલી.  

૧૧૭, િવ નગર & ૬૨, િનલમબાગ રો હાઉસ & સી, બી.ક.હોમ, અમરોલી ( ણ ન નુા). 

૨૨, ગાય ીનગર સોસા.-૨, પારસ વોડ ઓફ સ રોડ, કતારગામ. 

૦૫/૦૮/૨૦૨૨ 

એ-૮૩ & એ-૮૭, આનદંપાક સોસા., દ  મંદર પાસે, વેડ રોડ (બે ન નુા). 

૩૬, કલાપી સોસા.-૨, લ મીકાતં આ મ રોડ. 

૧૦૦૯ & ૧૦૨૧,  મા ાવંશી મોહ લો, વ રયાવ (બે ન નુા). 

૨૪, ૪૪, ૪૮ & ૫૦, ુ નગર, અમરોલી (ચાર ન નુા). 

આઇ-૧૨ & ૧૫, માલધાર  સોસા., છાપરાભાઠા (બે ન નુા). 

-૧ & -૨, માધવાનદં સોસા. & બી-૩૦, દાન આિશષ સોસા., ધનમોરા ચાર ર તા કતારગામ ( ણ ન નુા). 

એ-૧૦૬, બી-૧૧૬, નુગર િવ.-૧ સોસા., પારસ શાકભા  માકટ પાસે (બે ન નુા). 

બી-૧૪, ગાય ીનગર િવ.-૨ સોસા., પારસ વોડ ઓ ફસ રોડ, કતારગામ. 

૭, ૃદંાવન સોસા., પારસ પો લસ ચોક  પાસે, કતારગામ. 

૦૬/૦૮/૨૦૨૨ 

૨૪૪, ૃ ટ રો-હાઉસ-૨ & ૩, ૮ ૃ ટ રો-હાઉસ-૧, સાયણ રોડ ( ણ ન નુા). 

એ-૧૦૫, ભાલચં  સોસા., િનલકંઠ ુલ પાસે, િસગણપોર ચાર ર તા. 

૮, િવ ામનગર સોસા., અખડં આનદં કોલેજ પાસે, વેડ રોડ. 



૧૫, જય ી ખો ડયાર સોસા. & ૨૦, દવદ પ, ધનમોરા ચાર ર તા, કતારગામ (બ ેન નુા). 

૧, ભા યોદય સોસા. અમરોલી.  

પટલ ફળ ,ુ મેધ ુત બગંલો, પીપ સ ઢાળ, કતારગામ.  

૧૪૭ & ૧૪૮, રલ રાહત વસાહત, પીપ સ ઢાળ પાસે, કતારગામ. (બ ેન નુા). 

૩, કશવપાક સોસા. પડંોળ સામે, વેડ રોડ.  

બી-૩, મણીબાનગર સોસા. ધનમોરા - ચી ુવાડ  રોડ, કતારગામ.  

૦૮/૦૮/૨૦૨૨ 

એ-૧૮૧, િવહાર સોસા.-૨ & ૧૦૬, ભાલચં  સોસા., વાળ નાથ ચોક, કતારગામ (બ ેન નુા). 

એ-૮૬ & એ-૮૩, આનદંપાક સોસા., દ મંદર પાસે, વેડ રોડ (બે ન નુા). 

૧, ભા યોદય સોસા.& ૮૪, જલારામ સોસા.  અમરોલીગામ. (બે ન નુા). 

૧૪૪, ૧૪૫- ફલેટ ન.ં ૧૦૧, ુબેરનગર સોસા. િવ-૧, કતારગામ દરવા .  

૦૯/૦૮/૨૦૨૨ ૩૮૩ & ૪૦૦-બી, ગાધંી ચોક, કતારગામ ગામતળ. (બે ન નુા). 

૧૦/૦૮/૨૦૨૨ 

સોમનાથ ટ  ર ટોર ટ, રોયલ ઈ ડ યલ, લવાડ  પાછળ. 

એરો ગોડાઉન, ઓને ટ ઈ ડ યલ, નવો ભર માતા મં દર રોડ.  

૧૪, રામે ર ઈ ડ યલ, નવો ભર માતા રોડ.  

૧૪૪, ૧૪૫- ફલેટ ન.ં ૧૦૧, ુબેરનગર સોસા. િવ-૧, કતારગામ દરવા .  

એ-૧૪૬, ુબેરનગર સોસા. િવ-૧, કતારગામ દરવા .  

૧૧/૦૮/૨૦૨૨ ૨૫૬, ૨૫૭, ડર  ફળ ુ ં& ૯૭૧, મીના ી વાડ , કતારગામ મીના ી વાડ  રોડ ( ણ ન નુા). 

૧૨/૦૮/૨૦૨૨ 

એ-૮૧ & એ-૮૮, આનદંપાક સોસા., દ મંદર પાસે, વેડ રોડ (બે ન નુા). 

૩૪, ડ .એમ.પાક સોસા., ધનમોરા ચાર ર તા, કતારગામ. 

૪૫, િવ લ ઇ ડ યલ & સોમનાથ ટ  ર ટોર ટ, રોયલ ઈ ડ યલ, લવાડ  પાછળ, ભર માતા મં દર રોડ (બે ન નુા). 

૧૬૪, બા ભુાઇ પેટાવાલાની ગલી, ન ુબા નુી દરગાહ, લવાડ  

૨૭૩/૪૭૨, મ દના મ દની પાસે, ભર માતા મં દર રોડ, લવાડ . 

૧, પીપ સ ઢાળ પર & જલારામ આિશષ એપાટ , કતારગામ પીપ સ ચાર ર તા (બ ેન નુા). 

૧૩/૦૮/૨૦૨૨ -૧, બ ચુરનગર, જોગાણીમાતા મં દર, વેડ રોડ.  

૧૬/૦૮/૨૦૨૨ 

એ-૮૬ & એ-૮૧, આનદંપાક સોસા., દ મંદર પાસે, વેડ રોડ (બે ન નુા). 

સી-૩૬, તાપીનગર & ૨૦૬, કશવપાક, વેડ રોડ મેઇન રોડ (બ ેન નુા). 

વસતંભાઇ રુતી & જ મીતભાઇ મરચ ટ, મં દરવા  ઘર, ગીતાનગર લપાડા (બ ેન નુા). 

૧/૨૬, પાળા પાસે, કરણ એપાટમે ટની બા ુમા, ગીતાનગર લપાડા. 

એરો ગોડાઉન , ઓને ટ ઇ ડ યલ, લવાડ  પાછળ, ભર માતા રોડ. 

૧૭/૦૮/૨૦૨૨ 
એ-૮૦, આનદંપાક સોસા દ  મં દર પાસે, વેડ રોડ.  

૪-૧૨, સોમનાથ ટ  ર ટોર ટ, રોયલ ઈ ડ યલ, લવાડ  પાછળ. 

૧૮/૦૮/૨૦૨૨ 
૨૦૧, ઈ દ રાનગર, અમરોલી રોડ.  

૧૦૪, િવ લનગર સોસા., બાપા સીતારામ ચોક.  

૧૯/૦૮/૨૦૨૨ 

ડ -૮૨/૫, સર વતી સોસા.-૩, કંથાર યા-હ મુાન મં દર, િસગણપોરગામ. 

બી-૨૧/૨૨, સર તા સોસા.-૨, રામકથા રોડ પાસે. 

૩૮૯, બોરડ  શેર , કતારગામ ગામતળ. 

૨૦/૦૮/૨૦૨૨ ૩ & ૧૦, ૃ ટ  રો હાઉસ સોસા.-૧, સાયણ રોડ (બે ન નુા). 

૨૨/૦૮/૨૦૨૨ 

૪૨ & ૫૬, લ મીનારાયણ સોસા.-૧, ુની વોડ ઓફ સ પાસે, ડભોલી (બે ન નુા). 

૫૫, રાજ તુ ફળ ુ,ં િસ ધાથ ચોક, ડભોલીગામ. 

૧૧૧ & ૪૪, ઈ નગર સોસા., અમરોલી રોડ (બે ન નુા). 

૬૬, ૭૧, ૨૨ & ૩૫, હળપતીવાસ,  ુઅમરોલી (ચાર ન નુા). 



૨૫૪, ડર  ફળ  ુ& ૩૩, અ તૃપાક, મીના ીવાડ  રોડ, કતારગામ. (બે ન નુા). 

૩૧/૧૭૬૮, ઈદગાહવાડ, કતારગામ દરવા .  

૨૩/૦૮/૨૦૨૨ 
૫૬ & ૪૮, લ મીનારાયણ સોસા.-૧, ુની વોડ ઓફ સ પાસે, ડભોલી (બે ન નુા). 

૧૫૫ & ૪૦૦, રહમતનગર સોસા. પડંોળ પાછળ, વેડ રોડ. ( બ ેન નુા). 

૨૪/૦૮/૨૦૨૨ પા કગ, ઉિમયાપાન સે ટર, ઠાકોર ાર એપા. િવ-૧, પીપ સ ટકરો.  

૨૫/૦૮/૨૦૨૨ 

૯૧ & ૯૩, રાધા વામી સોસા., િસગણપોર તરણ ુ ંડ પાસે (બે ન નુા). 

-૧, અ રનગર, હ થ સે ટર પાસે, કતારગામ.  

ી આશા રુા પાન & કો સ, સાહ લ ઈ ડ યલ, ભર માતા રોડ.  

૭૩, ૭૪, રામ નગર સોસા. પડંોળ સામે, વેડ રોડ.  

૨૬/૦૮/૨૦૨૨ 

૪૭ & ૪૦, શાિતનેકતન સોસા. સાઈં મં દર રોડ, ઉ ાણ ર વે ટશન સામે, ુનો કોસાડ રોડ. (બે ન નુા). 

૫૬ & ૪૨, લ મીનારાયણ સોસા. િવ-૧, ુની વોડ ઓફ સ પાસે, ડભોલી. (બે ન નુા). 

૬૫, ુ ષો મપાક, કંતાર ર મહાદવ મં દર પાસે, કતારગામ.  

સાઇં ક  ચાય & ૩૧/૧૭/૬૫/૨, ઇદગાહવાડ મોહ લો, બી.અર.ટ .એસ પાસ ે(બ ેન નુા). 

૨૭/૦૮/૨૦૨૨ 

૨૫૩, ૩૧૬ & ૨૯૮, ૃદંાવન સોસા., ડભોલી ચાર ર તા પાસે ( ણ ન નુા). 

૧૧૮, હર ઓમ & ૯૯, નુગર & એચ-૫, દરબારનગર, ગાય ી ુલ પાસે, વેડ રોડ. ( ણ ન નુા). 

૧૪૪, ુબેરનગર સોસા. િવ-૧, કતારગામ દરવા .  

૨૮/૦૮/૨૦૨૨ 
નુમ એપાટ., માધવાનદં , કતારગામ ધનમોરા ચાર ર તા. 

બી-૭, ચી ુવાડ  & બી-૩૦, દાનઆિશષ સોસા. & ૬૪, સહ નદં સોસા., કતારગામ ધનમોરા ચાર ર તા ( ણ ન નુા). 

૨૯/૦૮/૨૦૨૨ 

૩૩, ર નુદંન સોસા. ખુ ચોક પાસે, ડભોલી ચાર ર તા.  

૧૩, નવી ુ પ ુ ંજ સોસા., વીરસાવરકર ગાડન, ુ લુ ડર . 

૧૨, ીિનકતન & ૩, આ ષુણ બં લોઝ, વીરસાવરકર ગાડન, ુ લુ ડર  (બ ેન નુા). 

૫૮-૫૯, િવશાલનગર-૧, ચી ુવાડ  ચાર ર તા પાસે, કતારગામ 

૪, િવશાલનગર-૧, ચી ુવાડ  ચાર ર તા પાસે, કતારગામ 

૨૭ & ૧૬, હર ઓમનગર સોસા., કતારગામ હ થ સે ટર રોડ (બે ન નુા). 

૩૦/૦૮/૨૦૨૨ 

૫૪, ધા સોસા. બાપા સીતારામ ચોક, કતારગામ.  

૯૫ & ૧૧૫, શાિંતનગર-૨, મગનનગર રોડ, કતારગામ. (બે ન નુા). 

૨૭, ડ . એમ.પાક, ધનમોરા ચાર ર તા, કતારગામ.  

૪૩, લ મીનારાયણ સોસા.-૧, ુની વોડ ઓફ સ પાસે, ડભોલી. 

એ-૬, બ ચુરનગર સોસા., હર ઓમ િમલ સામે, વેડ રોડ. 

૮૬, હર ૃ ણ સોસા., કતારગામ હ થ સે ટર રોડ. 

બી-૧૩, ુબેરપાક, જોગણીમાતા મં દર, વેડ રોડ. 

૩૧/૦૮/૨૦૨૨ 
૪, ભરતનાથ & ૧, લ મીનારાયણ પાક, કતારગામ રાશી સકલ (બે ન નુા). 

-૪, બાલા  નગર-૨., ડભોલી.  

ઈ ટ -એ 

૦૩/૦૮/૨૦૨૨ ૧૯૩, શ ત િવજય સોસા., કાપો ા, વરાછા રોડ. 

૦૪/૦૮/૨૦૨૨ 

૪૦, દવ નગર & મગંીલાલની ચાલ & ૧૬, હર ઓમનગર, એ.ક.રોડ ( ણ ન નુા). 

૨૬૬, અટલ નગર, હ રાબાગ રોડ. 

૨૦૬ & ૨૨૬, િવ મનગર સોસા.-૨, ણુા (બે ન નુા). 

૦૫/૦૮/૨૦૨૨ 
૯, ૧-લ મીનગર સોસા., & ૩૯, જય યોગે ર સોસા., ણુા ( ણ ન નુા). 

૬૪૧, ુ તધામ સોસા., ણુા ુ બો બે માકટ રોડ 

૦૬/૦૮/૨૦૨૨ 
બી-૯, પટલનગર, એ.ક. રોડ.  

૧૭૪, િવ મનગર સોસા. ણુા.  



૦૭/૦૮/૨૦૨૨ ૫, થુાર પચંની ચાલ, વૈશાલી રોડ.  

૦૯/૦૮/૨૦૨૨ 
૩૬, ભ તનગર, હ રાબાગ - વરાછા રોડ.  

૧ & ૨૬, ગો ુલનગર સોસા. & ૮, ટાગોર કોલોની, િ કમનગર રોડ ( ણ ન નુા). 

૧૦/૦૮/૨૦૨૨ ૩૬૮, ી નગર સોસા. વરાછા રોડ, કાપો ા.  

૧૧/૦૮/૨૦૨૨ 
૫૭, િનત નદં સોસા., ુર ચોકડ  પાસ.ે 

૬૫, ૨૧, રામનગર & ૩૯, સૌરા  સોસા., ખો ડયારનગર રોડ ( ણ ન નુા). 

૧૨/૦૮/૨૦૨૨ એ-૩૮, ધરમનગર, ધરમનગર રોડ. 

૧૩/૦૮/૨૦૨૨ ૪૦, ભ નુગર, વરાછા માતાવાડ  રોડ.  

૧૫/૦૮/૨૦૨૨ પા કગ, રામે ર કો પલે , એ.ક.રોડ & ૪૯, સ ાધાર ૃપા સોસા., હ રાબાગ રોડ (બ ેન નુા). 

૧૬/૦૮/૨૦૨૨ 
મહાકાળ નગર પડપ ી, હ રાબાગ રોડ. 

૧૦, પમ સોસા., હ રાબાગ રોડ. 

૧૯/૦૮/૨૦૨૨ ૨૮, વ લભનગર &  ૩૬, સોમે ર  સોસા., વરાછા રોડ (બે ન નુા). 

૨૩/૦૮/૨૦૨૨ ૧૦૨, મા સોસા. એ. ક. રોડ.  

૨૫/૦૮/૨૦૨૨ હરનળ, ડા બાવાનો ટકરો, એ. ક. રોડ.  

૨૬/૦૮/૨૦૨૨ 
પા કગ, ી  કો પલે , એ.ક.રોડ. 

૪૭, વ લભનગર, વરાછા રોડ. 

૨૮/૦૮/૨૦૨૨ ૧૭૦, વષા સોસા., માતાવાડ  કરંજ રોડ. 

૩૦/૦૮/૨૦૨૨ ૬૩, વૂ  સોસા.-૨, હ રાબાગ રોડ. 

૩૧/૦૮/૨૦૨૨ 
જલારામ ા સફર પાસે, માળ ની વાડ , એ.ક.રોડ. 

૫૯, ૧૩૩, શ તિવજય સોસા. & બી-૮, ચ ુટ સોસા., વરાછા રોડ ( ણ ન નુા). 

ઈ ટ -બી 

૦૪/૦૮/૨૦૨૨ 
૫, સ ન બં લોઝ, મોટા વરાછા. 

૧૬, ભુલ મી સોસા., નાનાવરાછા રોડ. 

૦૫/૦૮/૨૦૨૨ 
૧૩૩, િવ નુગર, ણુાગામ. 

એ, ગન રસીડ સી, મોટાવરાછા. 

૦૬/૦૮/૨૦૨૨ 
૮૭, નારાયણનગર, ણુાગામ. 

એ-૨, શીવધામ રસીડ સી, મોટા વરાછા.  

૧૧/૦૮/૨૦૨૨ ૧૧૨, ક યાણ ુટ ર & એ-૧૦, મા છૃાયા, નાના વરાછા રોડ (બે ન નુા). 

૧૬/૦૮/૨૦૨૨ ૧૦૦, િવ નુગર, ણુાગામ. 

૧૯/૦૮/૨૦૨૨ ૩૩, રામ ૃપા સોસા., ણુાગામ. 

૨૬/૦૮/૨૦૨૨ ૨૨, ખુ પાક, સીમાડાગામ.  

૨૭/૦૮/૨૦૨૨ 
૨૫૮, િવ કમા સોસા., ણુાગામ. 

૧૬, ઇ રનગર, સરથાણા. 

૨૯/૦૮/૨૦૨૨ 

પા કગ-બી, ગન રસીડ સી, ણુાગામ.  

૫૦૧૧, ુવા મોહ લો, નાના વરાછા રોડ. 

૨૪, રવેરા બ ં લોઝ, મોટાવરાછા. 

૩૦/૦૮/૨૦૨૨ ૫૪, મોમાઈનનગર, ણુાગામ. 

વે ટ 

૦૬/૦૮/૨૦૨૨ 

૪૯, ુર સોસા., અડાજણ. 

આર, રાજહસં એપલ રસીડ સી, પાલન રુ ગામ. 

૧૯૫, નાની ફળ , પાલ ગામ. 

૦૭/૦૮/૨૦૨૨ ૧૧, ૧૨, મે લ મી સોસા. ગોરાટ રોડ.  

૨૩/૦૮/૨૦૨૨ પાણીની ટાકં , ભાટપોર. 



૨૪/૦૮/૨૦૨૨ પાણીની ટાકં , ભાટપોર. 

૨૫/૦૮/૨૦૨૨ 

૨૨૯, દનદયાળ સોસા., પાલન રુ. 

પાણીની ટાકં  & સડક મોહ લો-ઈ છાપોર & પાણીની ટાકં  & ગોદર યો મોહ લો-ભાટપોર (ચાર ન નુા). 

પાણીની ટાકં  & બરલો મોહ લો, ભાઠા રોડ (બે ન નુા). 

૨૬/૦૮/૨૦૨૨ 

પાણીની ટાકં  & ખાડ  મહો લો & તળાવ મહો લો, ઈ છાપોર. ( ણ ન નુા) 

પાણીની ટાકં  & મોટાઘર ફળ યા, ભાટપોર (બે ન નુા). 

પાણીની ટાકં  & પારસીવાડ, ભાઠા. (બે ન નુા). 

૧૪, વૈશાલી સોસા., પાલ રોડ. 

૨૭/૦૮/૨૦૨૨ 
પાણીની ટાકં  & ણનગર, ઇ છાપોર (બે ન નુા). 

પાણીની ટાકં , ભાટપોર & પાણીની ટાકં , તળાવ ફળ ,ુ ભાઠા ( ણ ન નુા). 

૨૮/૦૮/૨૦૨૨ ૧૩, ુ ગોિવદ નગર સોસા.  ુરાદંર રોડ.  

૩૦/૦૮/૨૦૨૨ 

પાણીની ટાકં  & તળાવ મહો લો, ભાઠા. (બે ન નુા). 

પાણીની ટાકં  & મોટાઘર ફળ યા, ભાટપોર (બે ન નુા). 

૯, સાઈંિવહાર રો હાઉસ, ટ .પી.-૩૧, ૩૨, અડાજણ. 

૩૧/૦૮/૨૦૨૨ ૩૨, રવ નગર સોસા., ઉગત ભસાણ રોડ. 

સે લ 

૦૧/૦૮/૨૦૨૨ ૭/૨૬૨૭, વાયદા શેર , સૈયદ રુા. 

૦૩/૦૮/૨૦૨૨ 
૬/૨૧૨૮, લી ુ ંશેર , મહ ધર રુા. 

૭/૩૮૮૦, ચોિથયા શરે  & ૭/૩૯૮૮, ા ણ ની શેર , ઘનાથ રુા (બે ન નુા). 

૦૪/૦૮/૨૦૨૨ 

૮/૪૪, ુ ંભારવાડ, ગોપી રુા.  

૬/૨૫૩૪ & ૬/૨૧૨૮, લ  ુશેર , મહ ધર રુ (બે ન નુા). 

૫/૫૩૩, લાલ શેર , મહ ધર રુા. 

૭/૨૭૫૫, ચં ુલાલ શેઠની શેર , સૈયદ રુા. 

૦૫/૦૮/૨૦૨૨ ૨/૯૭૪, નરસ ગ શેર , સગરામ રુા. 

૦૬/૦૮/૨૦૨૨ 
૧/૧૯૩૦, જમ ખ ગલી, નાન રુા. 

૭/૧૪૦૫, ડાયમડં કંપાઉ ડ, વર યાવી બ ર,  

૦૭/૦૮/૨૦૨૨ 
૨/૨૪૦૫, દર  શેર , દર રુા. 

૭/૪૦૫૫, છોવાળ યા ફળ ,ુ લાલ દરવા .  

૦૮/૦૮/૨૦૨૨ 

૭/૧૨૨૭(૨), અ છુડંા ઓલ & ૭/૧૭૪૭(૨), વારસી ટકરો, હોડ  બગંલા. ( બે ન નુા). 

-૩, અજમેર  પાક, ી શ ત િનવાસ, હોડ  બગંલા.  

૭/૧૧૯૦, ગોવાળ  ુફળ ,ુ રામ રુા.  

૦૯/૦૮/૨૦૨૨ 
૧/૧૮૦૦, તાકં રુા મહો લો, નાન રુા. 

૭/૯૯૫, કા રુા, કતારગામ દરવા .  

૧૦/૦૮/૨૦૨૨ ૭/૨૭૫૫, ચં ુલાલ શઠેની શરે , સયૈદ રુા.& ૬/૨૫૩૪, લ  ુશરે , મહ ધર રુા. (બ ેન નુા). 

૧૧/૦૮/૨૦૨૨ 

૭/૩૭૨૨, હાથી ફળ ુ,ં ઝાપંાબ ર. 

૧, મહા મા ગાધંી િનવાસ & ૮, પપં ગ, સૈયદ રુા (બે ન નુા). 

૭/૨૬૨૭, વાયદા શેર  & ૩, લેખડ યા શેર  ચાલી, સૈયદ રુા (બે ન નુા). 

૧૨/૦૮/૨૦૨૨ 
૨/૧૩૭૦, હ મુાન શેર , સગરામ રુા. 

ન ુભાઈ દસાઈ, ખ ુરાવાડ , વરયાવી બ ર. 

૧૩/૦૮/૨૦૨૨ ૬/૮૭૮, છાપર યા શેર , હર રુા.  

૧૫/૦૮/૨૦૨૨ ૭/૨૬૪૧, વાયદા શેર  & ચાલ-૨ માથંી, લેખડ યા શેર , સૈયદ રુા પોલીસ ટશન પાસે (બ ેન નુા). 



૧૮/૦૮/૨૦૨૨ ૭/૨૭૦૩, બોરડ  શેર , રામ રુા. 

૧૯/૦૮/૨૦૨૨ ૩/૪૧૩૧, દાળ યા શેર , નવા રુા. 

૨૧/૦૮/૨૦૨૨ 
પી, એમ. ઓ ટ કલસ, ભવાનીવાડ, મહ ધર રુા.  

૫/૫૩૧, લાલ શેર , મહ ધર રુા.  

૨૨/૦૮/૨૦૨૨ 

૧/૫૨૭/૨/૬, ાનનગર સોસા., નાન રુા. 

૧૧/૨૩૮૮ (૨), ખ ુરાવાડ , આઈ. પી. મીશન ુલ, ગુલીસરા.  

૭૫, પટની કોલોની, આઈ. પી. મીશન ુલ, ગુલીસરા.  

૨૩/૦૮/૨૦૨૨ ૭/૨૬૨૭, વાયદા શેર ,  પોલીસ ટશન પાસે, સૈયદ રુા. 

૨૫/૦૮/૨૦૨૨ ૭/૬૯૯, કોટડા મહો લો, કતારગામ દરવા .  

૨૬/૦૮/૨૦૨૨ ૭/૨૬૨૪, વાયદા શેર ,  પોલીસ ટશન પાસે, સૈયદ રુા. 

૨૭/૦૮/૨૦૨૨ ૪/૧૧૧, દાદાવાડ  & ૬/૮૬૯, છાપર યા શેર , હર રુા. (બે ન નુા). 

૨૮/૦૮/૨૦૨૨ ૧/૧૮૪૨, ગોરધન મહો લો, નાન રુા.  

૨૯/૦૮/૨૦૨૨ 

૧/૭૮૪, ખારવાવાડ, નાન રુા.  

૬/૧૬૮૧ & ૬/૧૬૬૨, ુદં  શેર , લાલદરવા  (બે ન નુા). 

૬/૫૩, વૈરાગીની વાડ , દ હ ગેટ. 

૩૦/૦૮/૨૦૨૨ 
૨/૨૪૦૫, દર  શેર  & ૨/૨૩૫૪, લીમડા શેર  & ૨/૨૦૩૪, ખારવા શેર , દર રુા. ( ણ ન નુા). 

૭/૩૭૫૫, વરાછા શેર , ધનાથ રુા. 

૩૧/૦૮/૨૦૨૨ 
૭/૨૭૦૫, બોરડ  શેર  & ૭/૩૦૮૮, ચં ુલાલ શેઠની શેર , રામ રુા (બે ન નુા). 

૭/૩૨૮૯ & ૭/૩૨૯૦, ધોબી શેર , રામ રુા (બે ન નુા). 

સાઉથ વે ટ 

૦૧/૦૮/૨૦૨૨ ૧, .ુપી.નગર, સીટ લાઈટ. 

૦૩/૦૮/૨૦૨૨ 

સી-૩૨, જય િવલા બગંલો, અલથાણગામ પાસે.  

૧૭, વામી ણુાતીતનગર, ભટાર રોડ.  

વે ટ હોર ઝોન &  ટાવર- ટાર ગેલે ી, વે -ુ૨ (બે ન નુા). 

૦૫/૦૮/૨૦૨૨ ૫૨ & ૧૨૦, રાધેનગર સોસા., સરગમની શોપ ગ સે ટર સામે (બે ન નુા). 

૦૬/૦૮/૨૦૨૨ 

બી-૧૧, શ તનગર, એ સપર  મે ટલ ુલ પાસે, પારલે પોઈ ટ. 

૬, જલદશન સોસા., બા  મં દર પાસે. 

ઓપેરા એપા. & આર.એલ.પાક, ઉમર ગર ુલ પાસે (બે ન નુા). 

૦૮/૦૮/૨૦૨૨ ૧૨૧, સોમનાથ સોસા., ુના ભટાર રોડ. 

૦૯/૦૮/૨૦૨૨ 
૨૦૪, િવશાલનગર સોસા., નવા ભટાર રોડ 

હ પી હોમ અપાટ., સરગમ સોપ ગ સે ટર પાસે. 

૧૦/૦૮/૨૦૨૨ ૯૮, ભારતી સોસા., ભટાર. 

૧૨/૦૮/૨૦૨૨ એ-૪, જય હદ સોસા., બા  મં દર પાસ.ે 

૧૭/૦૮/૨૦૨૨ 

૧૦, ૧૯ & ૨૮, શ તનગર, એ સપર મે ટલ ુલ સામ,ે બા  મં દર રોડ.  ( ણ ન નુા). 

એ-૨૯, શ તનગર, એ સપર મે ટલ ુલ સામે, બા  મં દર રોડ.  

ટટલ પડલ બેબી પા એ ડ વીમ, પીપલોદ. 

૧૮/૦૮/૨૦૨૨ 

૧૯, શ તનગર, એ સપર મે ટલ ુલ સામે, બા  મં દર રોડ.  

બી-૨૦, એ-૨૯ & ૧૯, શ કતનગર, ઉમરા ( ણ ન નુા). 

બી-૨૯ & ૨૮,શ કતનગર, ઉમરા (બે ન નુા). 

૧૯/૦૮/૨૦૨૨ 

૧, ૧૦, ૧૯, ૩૦, ૩૧ & ૩૨, શ તનગર સોસા., એ સપર મે ટલ ુલ સામે (છ ન નુા). 

૬ & ૫, જય હ દ સોસા., એ સપર મે ટલ ુલ સામે (બે ન નુા). 

૧,૧૦,૨૮,૩૦,૩૧, શ તનગર સોસા. & ૧૪, ભ તપાક, ઉમરા.  (છ ન નુા). 



૨૦/૦૮/૨૦૨૨ ૩૦, શ તનગર સોસા., એ સપર મે ટલ ુલ સામ.ે 

૨૨/૦૮/૨૦૨૨ ૩૨, શ તનગર સોસા. & ૨, જય હ દ સોસા., એ સપર મે ટલ ુલ સામ ે(બ ેન નુા). 

૨૩/૦૮/૨૦૨૨ નેમીનાથ એપા. & દવદશન એપા., સીટ લાઈટ રોડ (બે ન નુા). 

૨૭/૦૮/૨૦૨૨ આનદંો એપાટ. & ગણેશ સાદ એપાટ., અઠવાગેટ (બે ન નુા). 

૨૯/૦૮/૨૦૨૨ ૧, િવભા િવનર રો હાઉસ., સીટ લાઈટ.  

૩૦/૦૮/૨૦૨૨ ૪૦, મા ં બા ૃપા, ડ . ક. પાક, ભટાર રોડ.  

સાઉથ 

૦૪/૦૮/૨૦૨૨ 

૨૪૯૮ & ી કો પલે , વરાજનગર, પાડંસરા. (બે ન નુા). 

૯૮, િવ નુગર & ૨૧, બાલા નગર, બમરોલી રોડ (બે ન નુા). 

૪૧, હદાયતનગર સોસા., ઉનપાટ યા. 

૦૫/૦૮/૨૦૨૨ ૮૪, આદશનગર, ભે તાન. 

૦૬/૦૮/૨૦૨૨ 

૧, િશવ ૃપા એપા., હુાર ફળ ુ,ં ભે તાન. 

૧૭, આશાનગર & ૪૫, િવજયનગર, ઉધના (બે ન નુા). 

૧૦૧, રણછોડનગર, ઉધના. 

૪૪, આશ વાદ ટાઉનશીપ, બમરોલી રોડ. 

૫, ૃદંાવન આવાસ, બમરોલી રોડ.  

૦૮/૦૮/૨૦૨૨ 

૨૬૯, સગંમ સોસા., ભે તાન. 

૧૯૯, િશવનગર, પાડંસરા. 

૨૪૭, ક યાણ ુટ ર & ૩, રામનગર, ઉધના (બે ન નુા). 

૨૦૯, હર ધામ સોસા., ઉધના. 

ુ લુ ડર  સામે, આશા રુ  સોસા. બમરોલી રોડ.  

૦૯/૦૮/૨૦૨૨ 

૭૦, શખેં ર સોસા. & ડ -૧૮, ભૈરવનગર, ભે તાન (બે ન નુા). 

૫૭, ૯૧, િવજયનગર & ૨૩-૨૪, રામદવનગર, ઉધના ( ણ ન નુા). 

સી-૩૬૭, હ રઓમનગર, પાડંસરા. 

બી-૮૫૮, જલારામનગર, પાડંસરા & ૭૮, લ મીનગર, બમરોલી (બ ેન નુા). 

૧૦/૦૮/૨૦૨૨ ૯, ૃદંાવન આવાસ, બમરોલી રોડ.  

૧૨/૦૮/૨૦૨૨ ડ -૧૭, ભૈરવનગર, ભે તાન. 

૧૪/૦૮/૨૦૨૨ ૪૫૫, મહાદવનગર & ૫૨, હર ઓમનગર, બમરોલી રોડ (બે ન નુા). 

૧૭/૦૮/૨૦૨૨ ૩૪૬, નેમનગર, બમરોલી રોડ. 

૧૮/૦૮/૨૦૨૨ ૮૯, રણછોડનગર, ઉધના.  

૨૨/૦૮/૨૦૨૨ 

૧૫૬ & ૨૩૭, કલાશનગર િવ-૧, બમરોલી રોડ. (બે ન નુા). 

૧૦૬ & ૨૨૩, કલાશનગર િવ-૨, બમરોલી રોડ. (બે ન નુા). 

૧૬૨ & ૫૮, જય મહાદવનગર, બમરોલી રોડ. (બે ન નુા). 

૨૪/૦૮/૨૦૨૨ ૮૭, ીરામનગર, વડોદ. 

૨૫/૦૮/૨૦૨૨ ૩૨, ગણેશપાક, ભે તાન. 

૨૬/૦૮/૨૦૨૨ 
બી-૭, સાઈં મોહન સોસા. િવ-બી, વડોદ.  

૯૭ & ૬૩, મહાકાલનગર, ઉધના. (બે ન નુા). 

૨૯/૦૮/૨૦૨૨ 
બી-૨૧, કશવનગર, ભે તાન & ૩૯૩, ૩૮૮, ૪૦૬, આશીવાદનગર, વડોદ (ચાર ન નુા). 

૨૪, સાઈં સમપણ સોસા., ઉધના. 

૩૦/૦૮/૨૦૨૨ 

પા કગ, અ વુ એપા. ઉધનાગામ.  

૨૭ & ૩, ગણેશનગર સોસા., ભે તાન (બે ન નુા). 

૪૫, આશા રુ  સોસા., બમરોલી રોડ. 



સાઉથ ઈ ટ 

૦૧/૦૮/૨૦૨૨ 

૧૨, ીનાથ  રો-હાઉસ, ુ ભંાલ. 

૬૯, જલારામનગર -૨, ુ ભંાલ.  

૩૦ ચ ુ નગર & ૯, ભ ત રસીડ સી, ડ ડોલી. (બે ન નુા). 

૩૮, મોદ  એ ટટ, નવાગામ રોડ. 

૩૦, લુસીધામ સોસા., નવાગામ રોડ. 

૦૨/૦૮/૨૦૨૨ 

૧૭૧, જલારામનગર-૨, ુ ભંાલ. 

૪-એબી, સનરાઇઝ ટાઉનશીપ, ુ ંભાલ & ૧૪૧, લ મી પાક િવ-૨, પરવત ગામ (બે ન નુા). 

૭, જગદંબાનગર, ડ ડોલી રોડ. 

૦૩/૦૮/૨૦૨૨ 

.નળ, પનગર, ઉધનાયાડ. 

૬૧, પટલનગર, નવાગામ. 

૨૦૦, ગાય ીનગર & ૫૨, િ યકંાનગર & ૧૨૮, ઠાકોરનગર, ડ ડોલી રોડ ( ણ ન નુા). 

૩૬, ભરવાડ મોહ લો, નવાગામ રોડ. 

૧૭૯, હળપતીવાસ & ૧,ર ુ ુળનગર, ડ ડોલી (બે ન નુા). 

૦૪/૦૮/૨૦૨૨ ૧૯ & ૪૩, રાધા ણાનગર, ડ ડોલી (બે ન નુા). 

૦૫/૦૮/૨૦૨૨ 
પાક ગ, પા નાથ કો પ., ુ ભંાલ. 

૪૮, છ પતી િશવા નગર & ૭૯, ૨૧- તમપાક, લબાયત ( ણ ન નુા). 

૦૬/૦૮/૨૦૨૨ ૨૩, શીવનગર, ડ ડોલી રોડ & ૪૫, મણીનગર, નીલગીર  ફાટક પાસે, નવાગામ. (બ ેન નુા). 

૦૭/૦૮/૨૦૨૨ ૧૩ & ૩૮, મોદ  એ ટટ, નવાગામ રોડ. (બે ન નુા). 

૦૮/૦૮/૨૦૨૨ 

૧૦, ીનાથ  રો હાઉસ, ુ ભંાલ. 

૧૬૮, વીર-દશન સોસા., પરવટ ગામ. 

૧, દપાલી પાક & ૭૨, જયેશનગર, નવાગામ રોડ. (બે ન નુા). 

૪૭ & ૮૮, હૃલ મીનગર, નવાગામ. (બે ન નુા). 

૦૯/૦૮/૨૦૨૨ 
ગાધંીનગર, ડ ડોલી રોડ.  

એ-૩૦, કૌશલનગર, ગોડાદરા આસપાસ.  

૧૦/૦૮/૨૦૨૨ 

૫૨, શાહ રુા, લબાયત. 

૧૩૬, જમના પાક, નવાગામ રોડ.  

૨૦૯ & ૧૯૯, આસપાસનગર-૨, પરવટગામ. (બે ન નુા). 

૧૧/૦૮/૨૦૨૨ ૭૪, જયેશનગર, નવાગામ રોડ. 

૧૩/૦૮/૨૦૨૨ ૨૬, ક મણીનગર, નીલગીર  ફાટક પાસે, નવાગામ.  

૧૭/૦૮/૨૦૨૨ 
૮૬ & ૪૩, મોદ  એ ટટ, ડ ડોલી (બે ન નુા). 

૯૪, રામનગર, નવાગામ રોડ. 

૧૮/૦૮/૨૦૨૨ 

૧૫૪ & ૨૦૨, મા તીનગર, લબાયત. (બે ન નુા). 

૬૦ & ૩૦, િશવ ૃપા સોસા., ગોડાદરા (બે ન નુા). 

૧ & ૯૦, નરો મનગર, નવાગામ (બે ન નુા). 

૯૪, જયેશનગર, નવાગામ રોડ. 

૧૯/૦૮/૨૦૨૨ ૩૩, ગાય ી પેલેસ, ુ ભંાલ. 

૨૦/૦૮/૨૦૨૨ 
૧૫૪, નુગર, નીલગીર  આસપાસ રોડ.  

૨૧, રાધા વામી નગર સોસા., નવાગામ. 

૨૨/૦૮/૨૦૨૨ ૩૦, લુસીધામ સોસા. નવાગામ રોડ.  

૨૩/૦૮/૨૦૨૨ ૧/૧૪, તાપનગર, લબાયત. 



૨૪/૦૮/૨૦૨૨ ૨૧૦૭, હષ બગંલો, ડ ડોલી. 

૨૫/૦૮/૨૦૨૨ 

૧૬૯૧, ૧૬૪૭, પટલનગર & ૮૩૯, ચેહર બગંલો, ડ ડોલી ( ણ ન નુા). 

૨૧, સરદારનગર, લબાયત. 

૩૩૨, બેડકરનગર, જણા. 

૨૭/૦૮/૨૦૨૨ ૫૬, નવાનગર, ઉધનાયાડ. 

૨૮/૦૮/૨૦૨૨ ૩૮, જનતાનગર, ઉધનાયાડ & ૨૯૯, શીવા નગર લબાયત. (બે ન નુા). 

૨૯/૦૮/૨૦૨૨ 

પા કગ, યામ વાટ કા ટાઉનશીપ & પા કગ, વાટ કા ટાઉનશીપ, ુ ભંાલ. (બે ન નુા). 

૧૯, મ ુ િૃત સોસા. ુભંાલ.  

૭૨, લુસીધામનગર, નવાગામ રોડ. 

૩૦/૦૮/૨૦૨૨ 

૭૭, ગગંાસાગર સોસા., ડ ડોલી રોડ. 

૧૯૯, યોગે રનગર, ડ ડોલી. 

૧૩૧, યોગે રનગર, ડ ડોલી. 

૩૧/૦૮/૨૦૨૨ સ ાટ િમ  મડંળ પાસે, જમનાપાક, નવાગામ રોડ. 

 


