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

નોથ ૧૭૩૬ ૧૬૪૧ ૯૫

ઈ ટ-એ ૯૬૩ ૯૨૩ ૪૦

ઈ ટ-બી ૮૪૮ ૮૪૨ ૬

વે ટ ૧૭૯૮ ૧૭૮૧ ૧૭

સે લ ૧૨૬૧ ૧૨૩૪ ૨૭

સાઉથ વે ટ ૧૧૭૪ ૧૧૬૨ ૧૨

સાઉથ ૧૨૬૭ ૧૨૩૨ ૩૫

સાઉથ ઈ ટ ૧૪૫૪ ૧૪૦૫ ૪૯

ુલ ૧૦૫૦૧ ૧૦૨૨૦ ૨૮૧

તાર ખ

૦૬/૦૯/૨૦૨૨

૧૯/૦૯/૨૦૨૨

૦૨/૦૯/૨૦૨૨

૧૭/૦૯/૨૦૨૨

૧૪/૦૯/૨૦૨૨

૧૦/૦૯/૨૦૨૨

૦૭/૦૯/૨૦૨૨

૧૨/૦૯/૨૦૨૨

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 ંઆવલેા પાણીના ંસે પલોના ંટ ટ ગ ર પોટની માહ તી નીચ ે જુબ છે.
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ઝોન
અનફ ટ સે પલની િવગત

સરનામાની િવગત

નોથ

-૧, જય ી ખોડ યાર સોસા. & ૩૬, આશાનગર, ધનમોરા ચાર ર તા, કતારગામ. (બે ન નુા).

૮૧, ભ તનગર & ૩૨, દવદ પ, ધનમોરા ચાર ર તા, કતારગામ. (બ ેન નુા).

-૧, મા તી એપા., અ રનગર સોસા., કતારગામ હ થ સે ટર પાસ.ે

એ-૧૦૭, શાબર નગર, લવાડ , ભર માતા રોડ

૧૯, ધા સોસા., બાપાસીતારામ ચોક, કતારગામ.

૧૭૩-૧૭૪, સાઇં દશન લે સ, ુબરેપાક સોસા., રલાય સ માટ સામ,ે વડે રોડ.

એ-૩૩ & બી-૨૮, ઉધયનગર સોસા.-૨, કતારગામ હ થ સે ટર રોડ (બ ેન નુા).

૮૪, િવજયરાજ સોસા., િવજયરાજ સકલ, િસગણપોર.

એ-૯૯, નુગર, ગાય ી ુલ પાસ,ે વડે રોડ.

૧૫, ગોપાલનગર, વાળ નાથ ચોક મઈેન રોડ.

૪૨, લ મીનારાયણ સોસા., ુની વોડ ઓ ફસ, ડભોલી.

૪૨, મહાવીરનગર, અમરોલી. 

પા કગ, ઉિમયા પાન સે ટર, ઠાકોર ાર એપા. ગોતાલાવાડ .

૪૮૩, રહમતનગર સોસા. પડંોળ પાછળ, વડે રોડ. 

૭૦, અખડં આનદં સોસા., ડભોલી વાય જકંશન પાસ.ે

૭૩, નારાયણનગર સોસા., કંતાર ર મં દર, કતારગામ.

૪૮૫, ૪૮૩, રહમતનગર સોસા. પડંોળ પાછળ, વડે રોડ. 

૧૯૪, સતં જલારામ સોસા. પડંોળ સામ,ે વડે રોડ. 

૧૮૭ & ૨૦૬, ૃ ણનગર સોસા., મ ટ  પપઝ હોલની બા ુમા,ં કતારગામ (બે ન નુા).

૪૨ & ૬૮, નુગર સોસા.વ ઇ-૧, ાણનાથ હો પીટલ પાછળ, પારસ શાકભા  માકટ રોડ. (બ ેન નુા).

એ-૭૬, ઉધયનગર સોસા.-૨, કતારગામ હ થ સે ટર રોડ.

૧૧૩, હર ઓમ, ગાય ી ુલ, વડે રોડ.

૪૦૦-બી & ૩૮૩, ગાધંી ચોક, કતારગામ ગામતળ (બ ેન નુા). 

૧૦૪, ૭૨ & ૧૬૭, િવજયનગર સોસા. િવ.-૨, રલાય સ માટ સામે, વેડ રોડ ( ણ ન નુા).

૧૯, ૪૭૨ & ૩૨૮, લવાડ  વસાહત, ભર માતા રોડ ( ણ ન નુા).

૯, રોયલ  ઇ ડ યલ & ૪૫, સાહ લ ઇ ડ યલ, લવાડ  પાછળ, ભર માતા રોડ (બે ન નુા). 

૪૧, િવ લનગર સોસા. બાપા સીતારામ ચોક પાસ.ે 

-૧, માધવાનદં સોસા.,  ધનમોરા ચાર ર તા, કતારગામ.

એ-૩ & એ-૩૨, નમાવાલા કોટજ, લવાડ  ભર માતા રોડ (બ ેન નુા).

૩૧ & ૫૦, ઘન યામનગર સોસા, વામી નારાયણ મં દર પાસ,ે ડભોલી. (બ ેન નુા).

૪૮૩, ૪૯૮ & ૩૨૬, રહમતનગર સોસા., પડંોળ પાછળ વડે રોડ ( ણ ન નુા).

સી-૩૩, તાપીનગર, જોગાણી માતા મં દર પાસ,ે વડે રોડ.

૨૮, ઝીલપાક સોસા. િવ.-૧, સ ડ હબ પાસ,ે બાતલાવડ .

૪૭૨, રહમતનગર સોસા., પડંોળ પાછળ વડે રોડ.

૩૭૩, સહયોગ ઇ ડ યલ, લવાડ  પાછળ, ભર માતા રોડ (બ ેન નુા). 

૯/૧, ઓને ટ ઈ ડ યલ, લવાડ  પાછળ, ભર માતા રોડ. 

૩૬, નહ નગર વસાહત, પ ેએ ડ ઝુ બા ુમા, મ દના મ દ સામ,ે લવાડ  રોડ.

૮, દ ૃપા સોસા. વહ વટ  ભવન રોડ, કતારગામ. 

૧૨૮ & ૧૨૩, િવ નુગર સોસા., િસગણપોર તરણ ુંડ પાસ ે(બ ેન નુા).

૦૧/૦૯/૨૦૨૨ ૨૫૭, ડર  ફળ ુ ં& ૩૩, અ તૃપાક, કતારગામ મીના ીવાડ  રોડ (બ ેન નુા).
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૧૫/૦૯/૨૦૨૨



૨૨/૦૯/૨૦૨૨

૨૫/૦૯/૨૦૨૨

૨૮/૦૯/૨૦૨૨

૦૨/૦૯/૨૦૨૨

૦૪/૦૯/૨૦૨૨

૦૭/૦૯/૨૦૨૨

૧૦/૦૯/૨૦૨૨
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૧૭/૦૯/૨૦૨૨

૧૯/૦૯/૨૦૨૨

૨૪/૦૯/૨૦૨૨

૨૭/૦૯/૨૦૨૨

૦૭/૦૯/૨૦૨૨

૧૨/૦૯/૨૦૨૨

૧૭/૦૯/૨૦૨૨

૩૦/૦૯/૨૦૨૨

૨૪/૦૯/૨૦૨૨

૨૬/૦૯/૨૦૨૨

૨૬/૦૯/૨૦૨૨
પા કગ, િશવ કો પલે , એ. ક. રોડ.

૧૫૫, હમતનગર, હ રાબાગ રોડ, વરાછા.

૧૩/૦૯/૨૦૨૨

૮૭૪, બઝેમે ટ, ુની GIDC, લપાડા BRTS રોડ.

કમલેશભાઈ વે ડ ગવાળા, સોમાભાઈ િવડ યો થીયેટર પાસ,ે લવાડ  વસાહત પાછળ.

૯/૧, ઓને ટ ઈ ડ યલ & ૧૮૮, બા ભુાઈ પેટ વાલાની બા ુમા.ં લવાડ - ભર માતા રોડ. (બ ેન નુા).

૩૩૦, ન ુબાવાની દરગાહની બા ુમા ં& ૯, સહયોગ ઈ ડ યલ, લવાડ - ભર માતા રોડ. (બ ેન નુા).

૦૫/૦૯/૨૦૨૨

૧૧૩, નુગર-૨, હ મુાન  મં દર પાછળ, વડે દરવા  પાસ.ે

૧૦૮, સાઇંનાથ સોસા., કાપો ા.

૩, સોના એપા. વશૈાલી રોડ. & એ-૧૫, ચ ુટ સોસા. વરાછા રોડ. (બ ેન નુા0.

પા કગ, ધવલ એપા. &  પા કગ, સોહમ એપા. વરાછા મઈેન રોડ. (બ ેન નુા).

૩૦, સૌરા  સોસા. ખોડ યારનગર રોડ. 

૧૪/૦૯/૨૦૨૨

૨૧/૦૯/૨૦૨૨

૨૦/૦૯/૨૦૨૨

૨૭/૦૯/૨૦૨૨

૨૪/૦૯/૨૦૨૨

૨૯/૦૯/૨૦૨૨

૬૫ & ૬૧, િવજયરાજ સોસા., િસગણપોર મ ટ પપઝ હોલ પાસ ે(બ ેન નુા).

૬૧ થી ૬૩, નુગર સોસા. િવ.-૨, ાણનાથ હો પીટલ પાછળ, પારસ શાકભા  રોડ.

૧૨૫, શાિંતનગર, બાપાસીતારામ ચોક, કતારગામ.

૩૩, અ તૃપાક, કતારગામ મીના ીવાડ  રોડ.

૧૨૮, િવ નુગર સોસા., િસગણપોર તરણ ુંડ પાસ.ે

૧૪૦, આનદંપાક સોસા., દ મં દર, વડે રોડ.

૨૮૯-લ મીનગર & ડ ૮૨/૫-સર વતી-૩, કંથાર યા હ મુાન મં દર, િસગણપોરગામ (બે ન નુા).

કમલેશભાઈ વે ડ ગવાળા, સહયોગ ઈ ડ યલ,સોમાભાઈ િવડ યો પાસે, લવાડ  પાછળ.

૧૯૬, લવાડ , લુમેાન મ દ સામ,ે ભર માતા રોડ.

સોમનાથ ર ટોર ટ સામે & ૯, સોમનાથ ર ટોર ટ, સહયોગ ઈ ડ યલ, ભર માતા રોડ. (બ ેન નુા).

એડ -૩, ાણનાથ સોસા., ગાય ી ુલ પાસ,ે વડે રોડ.

૯/૧, ઓને ટ ઈ ડ યલ & ૨૭૩, રફ કભાઈ પેટ વાલાની બા ુમા.ં લવાડ - ભર માતા રોડ. (બ ેન નુા).

૭, દ િવજય, કતારગામ હ થ સે ટર પાસ.ે

૧૨૮, િવ નુગર સોસા., િસગણપોર તરણ ુંડ પાસ.ે

એ-૧૬૬, લ મીનારાયણ સોસા., ધરમનગર રોડ.

૨૮, બકાિવજય સોસા., વરાછા રોડ.

બી-૬, ઉદયનગર સોસા.-૨, હર ઓમ િમલ સામ,ે વડે રોડ.

૧-શબનમ વે ડ ગ વ સ & ૭-આશા રુ  ટ  સે ટર, ભર માતા રોડ (બ ેન નુા).

૧૬૪, ૧૬૧, ૧૪૦ & ૩૬, લવાડ , ભર માતા રોડ (ચાર ન નુા).

કમલશેભાઈ વે ડ ગવાળા, સોમાભાઈ િવડ યો થીયટેર પાસ,ે લવાડ  પાછળ.

૯૯૫, રશમડ  ફળ ,ુ વ રયાવ & ૧, સાં ૃત રો- હાઉસ, અમરોલી (બ ેન નુા).

૩૨૬, રહમતનગર સોસા., પડંોળ પાછળ, વડે રોડ.

૨૫૮, એસ.એ.ઈલકે કલની સામ,ે લવાડ  પાછળ, નવો ભર માતા રોડ.

૧૮૧, બા ભુાઈ પટે વાળાની ગલી, લવાડ , ભર માતા રોડ.

પચં ખુી હ મુાન મં દર પાસ,ે રામનાથ મહો લો, મોદ  ટ, એ. ક. રોડ. 

૪, ગણપતર ની ચાલ, મોદ  ટ એ.ક.રોડ & ૨, ુદંરબાગ સોસા., હ રાબાગ રોડ (બે ન નુા).

ઈ ટ -એ

પાક ગ, રામે ર કો પ. & શી પી એપા.-ગ રાપાક, એ.ક.રોડ (બ ેન નુા).

પાક ગ, રાજ રસીડ સી & ી  કો પ., એ.ક.રોડ ગરનાળા પાસ ે(બ ેન નુા).

૧૫૪, રામનાથ મોહ લો & ૬, ગણપતર ની ચાલ, મોદ  એ ટટ, એ.ક.રોડ ગરનાળા પાસ ે(બ ેન નુા).

૧૦, વાલમનગર, હ રાબાગ રોડ.

પા કગ, ી  કો પલે , એ. ક. રોડ. 

૨૮, ધિમ ઠાપાક, એ. ક. રોડ. 

૩૨/૧/૮૪, તાસની વાડ , એ.ક.રોડ & ૪૦, પમ સોસા., હ રાબાગ રોડ (બ ેન નુા).

૯, હર શનગર, વરાછા રોડ. 

૭૪ & ૭૬, ુ પક સોસા. ધરમનગર રોડ. (બ ેન નુા).

૮૬, યુાનગર, હ રાબાગ રોડ.

એ-૧૫૨, રશમા રો-હાઉસ, મગોબ.

૩૨/૧/૮૪, તાસની વાડ , એ.ક.રોડ & ડ -૨૨૪, િવ લનગર & ૪૦, િનલકંઠ સોસા., વરાછા કાપો ા રોડ ( ણ ન નુા).

૨૭૯, રબાર નગર વસાહત, વરાછા કાપો ા રોડ.

પા કગ, સગંમ કો પલે , એ.ક.રોડ.

એ-૧૧, ચ ુટ સોસા., વરાછા રોડ.

૯૫, રચના સોસા., રચના સકલ રોડ.

૧૫/૦૯/૨૦૨૨

પા કગ, ી  કો પલે , મોદ  ટ, એ. ક. રોડ. 

૪૩, અિ ન સોસા., ૫૫ & ૮૯, િશવ શકંર પાવતી, ખો ડયારનગર રોડ ( ણ ન નુા).  

ઈ ટ -બી

૫૦૧૫, ુવા મહો લો, નાના વરાછા રોડ. 

૧૯, વભૈવ લ મી સોસા. ણુાગામ રોડ. 

પા કગ, અપણ કો પલે , ણુાગામ. 

૫૪, િસ ધે રનગર, ણુાગામ.

૦૩/૦૯/૨૦૨૨

૨૧/૦૯/૨૦૨૨

૦૧/૦૯/૨૦૨૨



૦૩/૦૯/૨૦૨૨

૦૭/૦૯/૨૦૨૨

૧૪/૦૯/૨૦૨૨

૨૪/૦૯/૨૦૨૨

૨૭/૦૯/૨૦૨૨

૦૧/૦૯/૨૦૨૨

૦૮/૦૯/૨૦૨૨

૨૨/૦૯/૨૦૨૨

૦૩/૦૯/૨૦૨૨

૧૨/૦૯/૨૦૨૨

૧૭/૦૯/૨૦૨૨

૨૯/૦૯/૨૦૨૨

૦૫/૦૯/૨૦૨૨

૦૮/૦૯/૨૦૨૨

૧૨/૦૯/૨૦૨૨

૧૩/૦૯/૨૦૨૨

૧૪/૦૯/૨૦૨૨

૧૮/૦૯/૨૦૨૨

૨૧/૦૯/૨૦૨૨

૨૬/૦૯/૨૦૨૨

૦૬/૦૯/૨૦૨૨

સે લ

૭/૨૯૦૫, બોરડ  શરે , સયૈદ રુા.

૪/૩૭૦૪, હાથી ફળ ,ુ ઝાપંાબ ર. 

સાઉથ વે ટ

કરણભાઈ, દસાઈ ફળ ુ,ં ઉધના.

સાઉથ

૧૨/૮૪૧-બી, ભાવનગર  શરે , રાણીતળાવ. 

૨૪/૦૯/૨૦૨૨

૨૩/૦૯/૨૦૨૨

૧૬/૦૯/૨૦૨૨

૬ & ૩૦, ઈ રનગર સોસા., સરથાણા (બ ેન નુા).

પાણીની ટાકં  & બકાનગર, ઈ છાપોર (બ ેન નુા).

ણાનગર, ઈ છાપોર & ટકરા ફળ ુ,ં ભાઠા રોડ (બ ેન નુા).

૧૨/૦૯/૨૦૨૨

૧૧-૧૨, મે લ મી સોસા. & ૨, સાઇંશ ત રો- હાઉસ, ગોરાટ રોડ (બ ેન નુા).

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

એ-૧, યુ રુ સોસા., રાદંર રોડ.

પાણીની ટાકં , ભાટપોર રોડ.

૧/૬૮૦, ખારવા મહો લો, નાન રુા. 

૭/૨૬૪૧, વાયદા શરે , સયૈદ રુા પોલીસ ટશન પાસ.ે

૨૦/૦૯/૨૦૨૨

વે ટ

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

બી-૧૦, ગોિવદનગર સોસા.,  ુરાદંર રોડ.

પાણીની ટાકં , ભાટપોર.

૩/૩૮૧૫, જોલાણ શરે , નવા રુા. 

૭/૨૭૦૧ & ૭/૨૭૦૫, બોરડ  શરે , રામ રુા પે ોલ પપં પાસ ે(બ ેન નુા).

૦૩/૦૯/૨૦૨૨

૧૯/૦૯/૨૦૨૨

૭૯ & ૮૩, સોમનાથ સોસા. બાનગર રોડ. (બ ેન નુા).

એ-૧૦/૨, મઘે ધ ષુ સોસા. પીપલોદ. 

૩૨, સાઈં ણા રો હાઉસ, ટ .પી. ૩૨, ૩૨, અડાજણ.

૮/૧૮૨૫-બી, કરપારામ મહતાની શરે , ગોપી રુા.

૧૨/૮૪૧, ભાવનગર  શરે , રાણીતળાવ. 

૧/૧૯૪૬ & ૧/૧૯૬૮, જમ ુખ ગલી, નાન રુા.(બ ેન નુા).

૨૭, અ તૃનગર, ઉધના.

૪૧, હર ઓમનગર, બમરોલી રોડ. 

૨૭/૦૯/૨૦૨૨

૧/૧૮૦૦ & ૧/૧૮૦૮, તાકં રુા મહો લો, નાન રુા.(બ ેન નુા).

૧/૨૧૫૫, શકંર ધોબીની ચાલ, નાન રુા. 

ી રામ ુટ ર, ઉધના. 

૨૮/૦૯/૨૦૨૨

૧૭/૦૯/૨૦૨૨

૩૬, મ તાનનગર, ઉધના.

૮૦, પચંશીલનગર, બમરોલી રોડ.

૨/૩૦૯૩, રુાની મહો લો, નવસાર  બ ર. 

૧/૮૩૮, અ ગુર મહો લો, નાન રુા. 

૧/૧૮૦૩૫ & ૧/૧૮૨૪, ગોવધન મહો લો, નાન રુા.(બ ેન નુા).

૨૪, મનન બગંલો, DRB કોલજે,  ુસીટ લાઈટ.

૧૪/૦૯/૨૦૨૨

૧૦, શ તનગર સોસા. & ૪, જય હ દ સોસા. એ પર મે ટલ ુલ સામ.ે(બ ેન નુા).
૦૧/૦૯/૨૦૨૨

૦૩/૦૯/૨૦૨૨

૦૨/૦૯/૨૦૨૨
૨૭, ત રો હાઉસ, ઉમરાગામ & ૧૯, આઝાદનગર, ુના ભટાર રોડ (બ ેન નુા).

૦૨/૦૯/૨૦૨૨

૨/૨૩૫૪, વાયદા શરે , દર રુા. 

િમ ી ઓટો ગેરજ, વારશી ટકરો & -૧, અજમેર પાક, ી શ ત િનવાસ, હોડ  બં લા. (બ ેન નુા).

૭/૧૦૮૭ & ૭/૧૦૮૭(૩), ુ ંક  મહો લો. હોડ  બં લા. (બ ેન નુા).

૨, મહા મા ગાધંી િનવાસ, પો લસ ટશન પાસ,ે સયૈદ રુા. 

૭/૨૫૭૨, ખાડ  શરે  & ૭/૨૬૨૭, વાયદા શરે , સયૈદ રુા. (બ ેન નુા).

૪, ૃ ણ ુ ંજ સોસા. ઈ ડોર ટડ યમ પાસ.ે 

બોર ગ- નેહિમલન & સપં-કનક રુ કનસાડ & ૩૯૪- નેહિમલન, કનક રુ ( ણ ન નુા).

િુનલભાઈ, ઓલપાડ  મોહ લો, અઠવાલાઈ સ.

૩૨, શ તનગર સોસા. & ૪, ભારતીપાક સોસા. એ ર મે ટલ ુલ સામ.ે (બ ેન નુા).

૧૦૮, સનાતન ડાયમડં નગર, બમરોલી રોડ.

૨૦૫, ગણશેનગર, ભે તાન.

૧૮3, મહાદવનગર, ઉધના.

૨૬, પટલ ફળ ુ,ં ઉધના.

નક  પાક, ભે તાન & ીરામનગર, વડોદ. (બ ેન નુા).

૩૪, આસારામ સોસા. & ૩૩, ૃ ણ ુ ંજ સોસા. & બી-૨૧, કશવનગર , ભે તાન ( ણ ન નુા).

સી-૩૦૪, ગો ડન સોસા. ભે તાન. 

૧૬૭/બી, રોડ ન.ં ૬, ઉધનાસઘં & ૨૪, સાઈં સમપણ સોસા. ઉધના. (બ ેન નુા).

કરણભાઈ, દસાઈ ફળ ુ,ં ઉધના.

૨૭૬, હગડવાડ વસાહત, ઉધનાગામ.

૨૧૭ & ૭, બર કોલોની, ઉધના. (બ ેન નુા).

૦૨/૦૯/૨૦૨૨

૧૩/૦૯/૨૦૨૨

પાક ગ, મહાન ટરસ, ઉધનાગામ.

૧૦૮/એ, મહાદવનગર, ઉધના.



૩૦/૦૯/૨૦૨૨

૦૧/૦૯/૨૦૨૨

૦૨/૦૯/૨૦૨૨

૦૪/૦૯/૨૦૨૨

૦૫/૦૯/૨૦૨૨

૦૯/૦૯/૨૦૨૨

૧૧/૦૯/૨૦૨૨

૧૨/૦૯/૨૦૨૨

૧૪/૦૯/૨૦૨૨

૧૬/૦૯/૨૦૨૨

૧૭/૦૯/૨૦૨૨

૧૮/૦૯/૨૦૨૨

૨૦/૦૯/૨૦૨૨

૨૩/૦૯/૨૦૨૨

૨૪/૦૯/૨૦૨૨

૨૬/૦૯/૨૦૨૨

૨૯/૦૯/૨૦૨૨

૩૦/૦૯/૨૦૨૨

૦૭/૦૯/૨૦૨૨

૦૩/૦૯/૨૦૨૨

૧૯/૦૯/૨૦૨૨

૨૭/૦૯/૨૦૨૨

૧૫૯ & ૩૩૨, લ મીનારાયણ-૨, ડ ડોલી (બ ેન નુા).

૧૮૦ & ૧૪૦, કલાશનગર, પરવતગામ. (બ ેન નુા).

૧૪, ખાન રુા, લબાયત.

૩૪, બકાનગર, લબાયત.

૨૫ & ૩૨, શીવા નગર, લબાયત (બ ેન નુા).

૧૫/૦૯/૨૦૨૨
સાઉથ ઈ ટ

૭૪, જયશેનગર, નવાગામ રોડ.

પાક ગ, ગાય ી પલેસે, ુ ંભાલ.

૭૨, જયશેનગર, નવાગામ રોડ.

૯, છ પતી શીવા  નગર, લબાયત.

ડ - ૨૭, અ ર ટાઉનશીપ, ુ ંભાલ.

૩૦, શીવનગર, ડ ડોલી રોડ.

૧૯૮, આિશવાદનગર, વડોદ. 

૩૦, લુસીધામ નગર, નવાગામ રોડ. 

૧૩ & ૨૨, છ પતી શીવા  નગર, સવ ન.ં ૪૫/૬, લબાયત (બ ેન નુા).

૫૫, નરો મ નગર સોસા., નવાગામ.

૭૬, લ મીનગર, બમરોલી રોડ.

.નળ, પનગર, ઉધનાયાડ.

ડ -૨૧, ભરૈવનગર, ભે તાન. 

૧૨૦ & ૧૨૨, રોડ ન.ં ૯, ઉધના. (બ ેન નુા).

૫૬, િશવા પાક, નવાગામ.

૩ & ૨૩, બકાનગર, લબાયત (બ ેન નુા).

૩૦ & ૧૦૪, આર.ડ .નગર, નવાગામ (બ ેન નુા).

૨૯ & ૭૨, િશવમનગર, ડ ડોલી. (બ ેન નુા).

૧૭, િ યકંાનગર, ડ ડોલી રોડ.

૩૮, નમેીનાથ સોસા. ુ ંભાલ. 

એ-૧૬, ઈ ટરસીટ  ટાઉનશીપ, ુ ંભાલ.

૬૨, છ પતી શીવા  નગર, લબાયત.

૮૦, આશ વાદ રો હાઉસ, ભાઠના.

૨૦, પનગર, ઉધનાયાડ.

૩૭ & ુ  બેન, મંદર ફળ ,ુ & ર કલ બેન, નવો મહો લો, દપલીગામ. ( ણ ન નુા).

૦૮/૦૯/૨૦૨૨

૨૯/૦૯/૨૦૨૨

૨૭/૦૯/૨૦૨૨

૮૬, જમનાપાક, નવાગામ રોડ.

૭૦, ૧૩૫, ૧૭૩ & ૩૨, ભુાષનગર, લબાયત. (ચાર ન નુા).

૯૫, નવાનગર, લબાયત.

૧૦/૦૯/૨૦૨૨

૫૦, મોદ  ટ, નવાગામ રોડ. 

૧૨૧, નરો મનગર, નવાગામ રોડ.

૬૦, રામનગર, નવાગામ રોડ.

. ન. પનગર, ઉધના યાડ. 

૧૫, શા ી ચોક, લબાયત. 

૩૦૯, મણીનગર, ડ ડોલી રોડ & ૩૪- દપકનગર, ૨૦-કશવનગર, નવાગામ રોડ ( ણ ન નુા)

૧૦૦, શીવ ૃપા સોસા. & ૧૩૪, નુગર સોસા. નવાગામ - નીલગીર  ફાટક પાસ.ે (બે ન નુા).


