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

નોથ ૧૫૭૧ ૧૫૧૩ ૫૮

ઈ ટ-એ ૯૦૦ ૮૬૪ ૩૬

ઈ ટ-બી ૮૨૫ ૮૧૮ ૭

વે ટ ૧૬૧૭ ૧૫૯૮ ૧૯

સે લ ૧૨૧૮ ૧૧૮૬ ૩૨

સાઉથ વે ટ ૧૨૭૨ ૧૨૫૭ ૧૫

સાઉથ ૧૧૯૦ ૧૧૪૬ ૪૪

સાઉથ ઈ ટ ૧૪૨૭ ૧૩૮૩ ૪૪

ુલ ૧૦૦૨૦ ૯૭૬૫ ૨૫૫

તાર ખ

૧૨/૧૦/૨૦૨૨

૧૧/૧૦/૨૦૨૨

૧૩/૧૦/૨૦૨૨

૧૪/૧૦/૨૦૨૨

૧૫/૧૦/૨૦૨૨

૦૭/૧૦/૨૦૨૨

૧૦/૧૦/૨૦૨૨

૦૮/૧૦/૨૦૨૨

૧૭/૧૦/૨૦૨૨

૦૬/૧૦/૨૦૨૨

પા કગ, દવાશંી ડાયમડં, કસરબા માકટ સામ,ે ગોટાલાવાડ  ટકરો. 

નોથ

૧૧૧, બળવતંનગર-૫, કતારગામ વાળ નાથ ચોક.

૧, લ મી નારાયણ પાક, રાશી સકલ, કતારગામ. 

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

૯, સોમનાથ ર ટોર ટ, સહયોગ ઈ ડ યલ, ભર માતા રોડ.

પા કગ, િવનર મોટર & સિવસ, ઈદગાહવાડ, કતારગામ દરવા . 

૩૫, ુ ૃપા સોસા.-૨, બ ેમાતા  મં દર, નાનીવડે.

૫, ભગતનગર સોસા, ધમ વન ચોક, ુ ુ ુલ રોડ. 

૫૭, હર હર  સોસા.-૨, બાળઆ મ રોડ, કતારગામ.

૬૭, ખો ડયાર ૃપા, બીઝનઝે ફર, કતારગામ.

૫૪, હર દશન સોસા. કતારગામ ઝોન ઓ ફસ પાછળ. 

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

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.

ઝોન
અનફ ટ સે પલની િવગત

સરનામાની િવગત

૯/૧, ઓને ટ ઈ ડ યલ પાછળ, ભર માતા રોડ. 

૧૧૫ & ૧૧૩, શાિંતનગર સોસા.-૨, મગનનગર રોડ, કતારગામ (બ ેન નુા).
૦૪/૧૦/૨૦૨૨

૦૧/૧૦/૨૦૨૨

૫, દ િવજય, કતારગામ હ થ સે ટર પાસ.ે

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

૩૧૧, સયૈદ શ મઝંીલ, િ સ સોડા સામ,ે લવાડ  વસાહત.

૪૨, નુગર સોસા.-૨, ાણનાથ હો પટલ પાછળ, વડે રોડ.

ઉમીયા પાન સે ટર & દવા સી ડાયમડં, કશરબા માકટ (બ ેન નુા).

રોયલ સ નુ, ડર  ફળ ુ ં& ૨, લ મીનારાયણ પાક, કતારગામ રાશી સકલ (બે ન નુા).

૩૭, દયાળ પાક સોસા., ગ રા ુલ પાસ.ે

૧૩, િવશાલનગર સોસા. િવ.-૧, કતારગામ હ થ સે ટર રોડ. 

માસ :- ઓકટોબર - ૨૦૨૨

રુત મહાનગરપા લકા 

બી-૩, ક પત  સોસા., ધોળક યા ગાડનની સામ.ે

૩૧/૧૭/૬૫, ઈદગાહવાડ મહો લો, કતારગામ દરવા . 

પા કગ, ી જલારામ ઓટો ક સલટ ટ, ક તાનની બા ુમા, ગોતાલાવાડ  રોડ. 

ી સાઈંનાથ ડાઈન ગ હોટલ & ર ટોર ટ, કસરબા માકટ સામ,ે ગોટાલાવાડ  ટકરો. 

૪૮-કંતાર ર સોસા., ૫૭ & ૫૦-હર હર  સોસા.-૨, અનાથ આ મની બા ુમા,ં કતારગામ ( ણ ન નુા).

૫૭, હર  હર  સોસા. િવ-૨, બાળા મ થી ચી ુવાડ  રોડ. 

૨૫, સહયોગ સોસા., ુ લુ ડર  રોડ.

૭, િવશાલનગર, કતારગામ હ થ સે ટર પાસ.ે

૬૫, કંતાર ર સોસા., બાળઆ મની પાછળ, કતારગામ.

ઉિમયા પાન સે ટર, ઠાકોર ાર એપા. િવ-૧, ગોટાલાવાડ . 

૯૦, મોટ ફળ , કોસાડ.

બી-૯, ક પત  સોસા., ધોળક યા ગાડનની સામ,ે કતારગામ.

પા કગ, ઉિમયા પાન સે ટર, પીપ સ ટકરો, ગોટાલાવાડ . 

૩૬૫, લ મીનગર સોસા. મુન હાઈ ુલ ૨૪ પાસ,ે વડે રોડ. 

૧૧૫, બાલા નગર સોસા. વામી નારાયન મં દર પાસ,ે ડભોલી. 

બી-૩, ક પત  સોસા., ધોળક યા ગાડનની સામ,ે કતારગામ.

એ-૧, ઉિમયા પાન સે ટર, કશરબા માકટ,  ગોટાલાવાડ . 

હાઈ ો લક ડ પાટમે ટ 

એ-૩, ક પત  સોસા., ધોળક યા ગાડનની સામ,ે કતારગામ.

પાણીના ન નુાની ચકાસણી

૧૮/૧૦/૨૦૨૨



૨૦/૧૦/૨૦૨૨

૨૫/૧૦/૨૦૨૨

૩૦/૧૦/૨૦૨૨

૩૧/૧૦/૨૦૨૨

૦૨/૧૦/૨૦૨૨

૦૪/૧૦/૨૦૨૨

૦૫/૧૦/૨૦૨૨

૦૭/૧૦/૨૦૨૨

૧૨/૧૦/૨૦૨૨

૧૩/૧૦/૨૦૨૨

૧૭/૧૦/૨૦૨૨

૧૯/૧૦/૨૦૨૨

૨૦/૧૦/૨૦૨૨

૨૧/૧૦/૨૦૨૨

૨૫/૧૦/૨૦૨૨

૨૯/૧૦/૨૦૨૨

૩૧/૧૦/૨૦૨૨

૦૪/૧૦/૨૦૨૨

૨૧/૧૦/૨૦૨૨

૦૮/૧૦/૨૦૨૨

૧૦/૧૦/૨૦૨૨

૧૧/૧૦/૨૦૨૨

૧૫/૧૦/૨૦૨૨

૨૦/૧૦/૨૦૨૨

૨૧/૧૦/૨૦૨૨

૨૨/૧૦/૨૦૨૨

૨૪/૧૦/૨૦૨૨

૨૭/૧૦/૨૦૨૨

૨૮/૧૦/૨૦૨૨

૨૯/૧૦/૨૦૨૨

૩૦/૧૦/૨૦૨૨

૦૧/૧૦/૨૦૨૨

૦૨/૧૦/૨૦૨૨

૦૮/૧૦/૨૦૨૨

૧૧/૧૦/૨૦૨૨

૭, રવાનગર સોસા., અડાજણગામ.

પાણીની ટાકં , ઈ છાપોર & દર  મોહ લો, ભાટપોર (બ ેન નુા).

૧૮, સાઇંલીલા રો- હાઉસ, ટ .પી. ૩૧-૩૨, અડાજણ.

૧૩, રવ નગર સોસા. & ૪૮, ગગંાનગર સોસા.-૧, ઉગત ભસાણ રોડ (બ ેન નુા).

૮૩-૮૪, ી નગર  સોસા., જહાગંીરાબાદ.

૦૭/૧૦/૨૦૨૨

૧૩/૧૦/૨૦૨૨

૧૮/૧૦/૨૦૨૨

૩, લખેડ યા શરે , પો લસ ટશન પાસ,ે સયૈદ રુા. 

૧૪/૧૦/૨૦૨૨

૨૪/૧૦/૨૦૨૨

૨૭/૧૦/૨૦૨૨

૦૪/૧૦/૨૦૨૨

૧૯/૧૦/૨૦૨૨

૨૨/૧૦/૨૦૨૨

૦૬/૧૦/૨૦૨૨

૧/૧૫૮૧, કાદરશાની નાળ & ૧/૩૫૧, પોપટ મોહ લો, નાન રુા (બ ેન નુા).

નળ -૧, દશ ની ટલર, પોલીસ ટશન પાસ,ે સયૈદવાડા. 

૬/૫૩ & ૬/૧૧૨, વરેાગીની વાડ , દ હ  ગેટ (બ ેન નુા).

૭/૬૬૬, રામબાગ સોસા. & ૭/૭૮૯, બોકડ ફળ ,ુ રામ રુા (બ ેન નુા).

૭/૧૬૭૮, ુક વાડ, સૌયદ રુા.

૮/૪૪, ુ ંભારવાડ, ગોપી રુા. 

વે ટ

બોર ગ, બ ડ ગ- એ & બ ડ ગ- બી, કનર હાઇ સ, ીન સીટ  રોડ, ભાઠા પાલ (બે ન નુા).

એ-૬૧, સર વતીનગર, રામનગર.

પાક ગ, પ ાટાવર-એ & પ ાટાવર-બી,  ુરાદંર રોડ (બ ેન નુા).

૩૨, મા છૃાયા રો હાઉસ, ટ .પી. ૩૧, ૩૨, અડાજણ.

ટોરજ ટાકં , પ ા ટાવર-એ,  તાડવાડ . 

૩૧૬, શાતંનગર સોસા., પાલન રુ રોડ.

પા કગ, ી ૃપા લટેસ, ગગેં ર મહાદવ રોડ.

૩૨, રાધા વામી સોસા., દાડં  રોડ.

૮, પરષો મપાક-૨ & ૨૯, પરષો મપાક-૧, ગોરાટ રોડ (બ ેન નુા). 

ઈ ટ -બી

૧૮૬, શ તિવજય સોસા., નાના વરાછા રોડ.

૫૮, તાપીદશન સોસા. & ૨૨, દ ણ ફળ ુ,ં નાના વરાછા (બ ેન નુા).

૭, કમલપાક રો હાઉસ, કાપો ા.

૨૧&૬૪, ચપવાડ મોહો લો, નાના વરાછા ગામ.  (બ ેન નુા)

ઈ ટ -એ

૬૯, ીનાથ  સોસા., કારગીલ ચોક.

૩૬, સીતારામનગર, ધરમનગર રોડ.

૧૪૩, આનદંનગર, હ રાબાગ, વરાછા રોડ.

૩૯ & ૨૨, નાનગર, ણુા (બ ેન નુા).

૫, થુારાપચંની ચાલ, એ.ક.રોડ.

ી  કો લે -મોદ  મોહ લો & ૪૫-ધરમનગર & ૨૧૭-લ મીનારાયણ સોસા., એ.ક.રોડ ( ણ ન નુા).

એ-૫૫, ધરમનગર  & ૩૧, સીતારામનગર, ધરમનગર રોડ (બ ેન નુા).

બી-૧૦, પટલનગર, એ. ક. રોડ. 

૩૫, સોમે ર  સોસા. વરાછા રોડ. 

૮૧, હમતનગર, હ રાબાગ, વરાછા રોડ.

૧૦૬-વાધનાથનગર પડપ ી & ૧૫૦-ધરમનગર, એ.ક.રોડ (બ ેન નુા).

જવ લભ ૃગંાર સામ,ે રામનાથ મોહ લો, એ.ક.રોડ.

૫૫, સોમે ર  સોસા. & ૩૩, મહ ર  સોસા. & ૨૭, બકા િવજય સોસા. વરાછા રોડ. ( ણ ન નુા).

એ-૧૧ & બી-૨૦, ચ ુટ સોસા. વરાછા રોડ. (બ ેન નુા).

પાક ગ, યૂ કરણ એપા. & ૭૦, રામનગર, ખો ડયારનગર રોડ (બ ેન નુા).

અશોક વલેસ પાસ,ે માન સરોવર, સર વતી સકલ પાસ,ે એ.ક.રોડ.

ભ તધામ એપા, મહાવીર િનવાસ સામે & ૧૦૬, વાધનાથનગર પડપ ી, મોદ  એ ટટ, એ.ક.રોડ (બ ેન નુા).

૨૫, સીતારામનગર, ધરમનગર રોડ.

૩૯, ી નગર  & ૨૩૬, ણાનગર વસાહત, કાપો ા રોડ (બ ેન નુા).

૧૯૮, ભ તનગર & સી-૭૦, િવશાલનગર, હ રાબાગ રોડ (બ ેન નુા).

૬૯, સ ાધાર ૃપા સોસા., હ રાબાગ, વરાછા રોડ.

પાક ગ, તેાપાક એપા., નદં સોસા., એ.ક.રોડ.

૧૩, િવ નુગર, ુર ચોકડ  રોડ.

૭, નમદનગર, વરાછા રોડ.

૮૨૩, ુ ંભારવાડ, કતારગામ ગામતળ.

૨૫૬, ડર  ફળ ુ ં& ૧૧, નદં ામ, મીના ીવાડ  રોડ, કતારગામ (બ ેન નુા).

૭૫, પટલપાક સોસા., નાની વડે, સનડ હબ મોલ પાસ.ે

નારાયણનગર પડપ ી-૨, બીઝનઝે ફર મોલ, કતારગામ.

૪૨, નુગર સોસ. િવ-૧, ાણનાથ હો પીટલ પાછળ, વડે રોડ. 

૫૭, િનલકંઠ સોસા.-૧, લલીતા ચોકડ  ચાર ર તા.

૯૩, અ પાનગર, બીઝનઝે ફર મોલ, કતારગામ.

૦૧/૧૦/૨૦૨૨

૯૮, રમણપાક રો હાઉસ, મ ટ  પપઝ હોલ પાસ,ે િસગણપોરગામ.

૪૦૦, ગાધી ચોક & ૮૨૩, ુ ંભારવાડ, કતારગામ ગામતળ (બ ેન નુા).

૧૧, હર ઓમ સોસા. & ૨૭, િવ નગર, ગાય ી ુલ પાસ,ે વડે રોડ. (બ ેન નુા).



૧૩/૧૦/૨૦૨૨

૧૪/૧૦/૨૦૨૨

૧૫/૧૦/૨૦૨૨

૧૬/૧૦/૨૦૨૨

૧૭/૧૦/૨૦૨૨

૧૯/૧૦/૨૦૨૨

૨૧/૧૦/૨૦૨૨

૨૨/૧૦/૨૦૨૨

૨૫/૧૦/૨૦૨૨

૨૭/૧૦/૨૦૨૨

૨૮/૧૦/૨૦૨૨

૨૯/૧૦/૨૦૨૨

૩૦/૧૦/૨૦૨૨

૦૮/૧૦/૨૦૨૨

૧૭/૧૦/૨૦૨૨

૨૧/૧૦/૨૦૨૨

૨૩/૧૦/૨૦૨૨

૨૪/૧૦/૨૦૨૨

૨૫/૧૦/૨૦૨૨

૨૭/૧૦/૨૦૨૨

૩૧/૧૦/૨૦૨૨

૦૧/૧૦/૨૦૨૨

૦૨/૧૦/૨૦૨૨

૦૪/૧૦/૨૦૨૨

૦૫/૧૦/૨૦૨૨

૦૭/૧૦/૨૦૨૨

૧૪/૧૦/૨૦૨૨

૧૭/૧૦/૨૦૨૨

૧૯/૧૦/૨૦૨૨

૨૦/૧૦/૨૦૨૨

૨૨/૧૦/૨૦૨૨

૩૧/૧૦/૨૦૨૨

૦૨/૧૦/૨૦૨૨

૦૯/૧૦/૨૦૨૨

૧૦/૧૦/૨૦૨૨

૭/૨૩૩૮, ુ ધાળા શરે , રામ રુા.

૧૧/૧૧૬૯, નટરાજ કં પાઉ ડ, વર યાવી બ ર. 

.નળ, પનગર, ઉધનાયાડ.

૦૪/૧૦/૨૦૨૨

૦૩/૧૦/૨૦૨૨

૧૫/૧૦/૨૦૨૨

૧૮/૧૦/૨૦૨૨

૨ &  ૨૨ & ૩૬ & ૫૧, બકાનગર સોસા. લબાયત. (ચાર ન નુા).

૬/૨૧૧૬-લ  ુશેર  & હ રઓમ હર-બલી શેર  & ગેરજ-ભો ભાઈની શેર , મહ ધર રુા ( ણ ન નુા).

૪/૧૪૭, ભ ી શરે  & ૬/૮૭૮, છાપર યા શરે , હ ર રુા (બ ેન નુા).

ગેરજ, ભો ભાઈની શરે , મહ ધર રુા.

૧/૨૪૬૪, બનારસી મહો લો, નાન રુા. 

૧૮/૧૦/૨૦૨૨

૩૦/૧૦/૨૦૨૨

૨૦/૧૦/૨૦૨૨

૧૪/૧૦/૨૦૨૨

૦૧/૧૦/૨૦૨૨

૧૨૩, દપકનગર, નવાગામ રોડ.

૧૧/૨ & ૯૭, ુ ધ સોસા., લબાયત (બ ેન નુા).

૧૩૦, સાઇંનાથ સોસા., નવાગામ રોડ. 

.નળ, પનગર, ઉધનાયાડ.

બી-૧૯૩, માનસરોવર સોસા., ગોડાદરા.

૩૦, લુસીધામનગર, નવાગામ રોડ.

૧૨૫ & ૧૫૦, ુ ધ સોસા. & ૪૦, િશવા નગર, લબાયત ( ણ ન નુા).

૭૮, ભુાષનગર, લબાયત.

૧૩૫ & ૧૭૫, ભુાષનગર, લબાયત. (બ ેન નુા).

૪, િશવ ૃપા એપા., હુાર ફળ ુ,ં ભે તાન.

ઓમકારભાઈ, નુગર, ઉધના.

૩૭, મં દર મોહો લો, & ચરાગભાઈ, નવો મોહો લો., દપલી ગામ. ( બ ેન નુા)

ડ /૪૦, સીટ  ઈ ડ. & ૨૭૨ બી, રોડ ન.ં૬, ઉધના (બ ેન નુા).

૬૬, પચંશીલનગર, બમરોલી રોડ. 

૧૩૭, રામનગર, બમરોલી રોડ.

૪૯, લ મીનગર & ૫૯, બકાનગર & ૫૪, ગોપાલનગર, બમરોલી રોડ ( ણ ન નુા).

ૃ ણ ુ ંજ સોસા., આનદંમગંલ સોસા., રાધા ૃ ણનગર & ીરામનગર, કનક રુ (ચાર ન નુા).

આશા રુ  સોસા., ભુાષચોક, િશવશ ત સોસા., ભારતરતન સોસા., કનક રુ (ચાર ન નુા).

સાઈંનાથનગર-૧ & ૨, નેહિમલન સોસા., ૃદંાવન સોસા., િશવ ૃપા સોસા., કનક રુ (પાચં ન નુા).

૧૦૮, બકા ઈ ડ. સોસા. ઉ. મ. રોડ. 

માનવ મં દર એપા. ભટાર ટનામે ટ પાસ.ે 

૧૧૫, િવનાયકનગર, બમરોલી રોડ.

૩૮૬, હર નગર-૩ & ૬૩, ધમ ગુ સોસા., ઉધના (બ ેન નુા).

૧૪/૨- નુગર & ૧૭૩ & ૧૩૫-ઠાકોરનગર, ઉધના ( ણ ન નુા).

એ-૮૩,મીરાનગર, ઉધના.

૧૬૦, પનાસગામ, કનાલ રોડ, પનાસ. 

૧૨/૨૧૦૮, સયૈદવાડા પોલીસ ટશન પાસ.ે

૨૧, જનતાનગર, બાનગર રોડ.

ુ પાજંલી એપા., પારલ ેપોઈ ટ.

સાઉથ

આદશનગર-૧ & ૨, ભા યલ મી સોસા., કનક રુ & હળપતીવાસ, કનસાડગામ (ચાર ન નુા).

૭૮, આશા રુ  સોસા., બમરોલી રોડ.

૨૭, ગોવધનપાક, વે ુ.ં

સાઈં ાર એપા., બાનગર 

પાક ગ, વનસ રતા એપા., અલથાણ.

સહયોગનગર, શીતલનગર, શીતલનગર, ગણેશનગર, & ઉમીયાનગર, કનક રુ (પાચં ન નુા).

૭/૨૭૦૧, બોરડ  શેર  & ૭/૩૧૪૭, ાવક શેર , રામ રુા પે ોલ પપં પાસ ે(બે ન નુા).

સી-૧૫, ચદંનવન સોસા., તરેાપથં ભવન રોડ.

બી-૫, ધરમ રો હાઉસ, સીટ લાઈટ & ૪, એકતા રો હાઉસ, ઉમરા (બ ેન નુા).

શા લભ  એપાટ, પારલ ેપોઇ ટ.

બી-૨૦, શ તનગર સોસા., પારલ ેપોઇ ટ.

૨/૨૩૬૨, લીમડા શરે , દર રુા. 

૧/૨૭૯૦- ુની િસિવલ પાછળ, નાન રુા & ૮/૨૧૨૭-દાઊ નો ખાચંો, ગોપી રુા (બે ન નુા).

૧/૩૬૧૨-ઢ ગલી ફળ યા, બડખા ચકલા & ૩/૩૪૪૮-હ મુાન ટકરો-૧, નવા રુા (બે ન નુા).

૭/૨૫૬૮, ખાડ  શરે  & ૭/૨૬૨૭, વાયદા શરે , સયૈદ રુા (બ ેન નુા).

સે લ

૭/૧૪૦૫, િવકાસ ડાયમડં, વ રયાળ  બ ર.

૩/૨૩૫૮, ખાગંડ શરે , સલાબત રુા.

૨/૨૩૬૨, લીમડા શરે , દર રુા.

૨૨૬ & ૨૮૯, ગણશેનગર, બમરોલી રોડ. (બ ેન નુા).

સાઉથ વે ટ

૪૨, સતં કુારામ સોસા., જમનાનગર રોડ.

૩૮, ચં મણી સોસા.  ુસીટ લાઈટ રોડ. 

પાક ગ, વન પલેસે, પારલ ેપોઈ ટ.



૧૧/૧૦/૨૦૨૨

૧૨/૧૦/૨૦૨૨

૧૬/૧૦/૨૦૨૨

૧૭/૧૦/૨૦૨૨

૧૯/૧૦/૨૦૨૨

૨૨/૧૦/૨૦૨૨

૧૨૭ & ૧૮૯, ી હર નગર, ડ ડોલી રોડ (બ ેન નુા).

૧૫/૧૦/૨૦૨૨

૨૯/૧૦/૨૦૨૨

૨૭/૧૦/૨૦૨૨

૧૪, િશવહ રાનગર-૧, નવાગામ.

૫૯૭ & ૫૪૩, ી  પાક, ડ ડોલી (બ ેન નુા).

સાઉથ ઈ ટ

હળપતીવાસ, ડ ડોલી રોડ. 

૫૮, મણીનગર & ૧૦૦, શીવ ૃપાનગર, નીલગીર  આસપાસ રોડ. (બ ેન નુા).

૧૬, મહા નુગર, સવ ન.ં ૩/૧/૨, લબાયત. 

૪૩, જમનાનગર, ઉધનાયાડ. 

૧૫૦, અિ નીપાક સોસા., નવાગામ રોડ.

૧૨૬, આસપાસનગર-૨, પરવતગામ & ૪૪૭, ર નગર, ભાઠના (બ ેન નુા).

૧૭, કશવનગર, નીલીગીર  ફાટક, નવાગામ રોડ,

૩૧ & ૭૦, ભુાષનગર, લબાયત (બ ેન નુા).

૧૫૦-મણીનગર, ૨૨૬ & ૨૭૯-ચતેનનગર, ડ ડોલી રોડ ( ણ ન નુા).

એ-૬૪, અ ીનીપાક, નવાગામ

૧૦૫ & ૧, ભુમ રસીડ સી, નવાગામ (બ ેન નુા).

૧૬૭, ભુાષનગર, લબાયત. 

૪૩, રતનચોક, લબાયત.

૭૪, ગીતનગર, ગોડાદરા.

૧૦૦, શીવ ૃપાનગર, નીલગીર  ફાટક પાસ,ે નવાગામ રોડ. 

૨૮/૧૦/૨૦૨૨

૧૮/૧૦/૨૦૨૨


