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ઝોન 
અનફ ટ સે પલની િવગત 

તાર ખ સરનામાની િવગત 

નોથ 

૦૧/૧૧/૨૦૨૧ 

૩ & ૭, નીલકંઠ સોસા.િવ.-૧, લલીતા ચોકડ  પાસે (બે ન નુા). 

૭/૮ & ૩૯, પાવતીનગર સોસા. િવ.-૨, બાપા સીતારામ ચોક પાસે (બે ન નુા). 

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

૯૮, નુગર, ગાય ી ુલ પાસ,ે વેડ રોડ. 

૦૨/૧૧/૨૦૨૧ 

૧૯ & ૫૭, ગણેશપાક સોસા., કોઝવે પાસે (બે ન નુા). 

૩૪૯, સહ નદં સોસા., ડ  માટ પાસ,ે િસગણપોર & ૭૮, યામદશન સોસા., ડભોલી ીજ પાસે (બે ન નુા). 

૧૬૨ & ૧૬૫, માધવાનદં સોસા., ધનમોરા ચાર ર તા, કતારગામ (બે ન નુા). 

બી-૩૦, દાનઆિશષ સોસા., ધનમોરા ચાર ર તા, કતારગામ. 

૦૩/૧૧/૨૦૨૧ 

૧૫૪, આનદંપાક સોસા., નવનાથ ખાડો, િસગણપોર. 

૭/૮, પાવતીનગર સોસા. િવ.-૨, બાપાસીતારામ ચોક & ૭૬, નારાયણનગર સોસા., કંતાર ર મં દર, કતારગામ (બે ન નુા). 

બી-૩૨ & બી-૨૩, કશવપાક સોસા., પડંોળ સામ,ે વેડ રોડ (બે ન નુા). 



૧૬, લ મીનારાયણપાક, રાશી સકલ, કતારગામ. 

૦૪/૧૧/૨૦૨૧ ૨૪, મણીનગર, કંતાર ર મહાદવ મં દર પાસે, કતારગામ. 

૦૮/૧૧/૨૦૨૧ 
૩૦, તાપીદશન-૨, કોઝવે ીજ પાસ,ે કોઝવે રોડ. 

૨૭, ી સ યસાઈં સોસા., કંતાર ર મં દર પાસ.ે 

૦૯/૧૧/૨૦૨૧ 
૯૦, એચ-૧ આવાસ, કોસાડ. 

એચ-૨, ઈ રનગર, પીપ સ ચાર ર તા,ગૌશાળા પાસ,ે કતારગામ. 

૧૦/૧૧/૨૦૨૧ ૧, દવદશન, ગોિવદ  હોલ પાસ,ે ડભોલીગામ. 

૧૨/૧૧/૨૦૨૧ 

૨૫, વસન પાક, કંતાર ર મહાદવ મં દર પાસ,ે કતારગામ. 

૯૧, બજરંગનગર સોસા., બી.આર.ટ .એસ. ડભોલી પાસ.ે 

આિશવાદ ફા ટ ડ, પટલ ટ .વી.એસ. ઓટો સામ,ે ગાય ી ડપો પાસ.ે 

૧૫/૧૧/૨૦૨૧ 
આિશવાદ ફા ટ ડ, પટલ ટ .વી.એસ. ઓટો સામ,ે ગાય ી ડપો પાસ.ે 

૧૦, નદં ામ, કતારગામ તળાવ પાસે. 

૧૬/૧૧/૨૦૨૧ 
૧૯, ગણેશપાક સોસા. કોઝવે પાસે.સ ગણપોર.  

૪૬, બ ચુરનગર, ા ુલ પાસ,ે વેડ રોડ. 

૧૮/૧૧/૨૦૨૧ ૨૫ & ૮૭, ગણેશપાક સોસા. કોઝવે સકલ, સ ગણપોર. (બે ન નુા). 

૨૦/૧૧/૨૦૨૧ 

૨૫, ગણેશપાક સોસા., કોઝ વે સકલ પાસે. 

૪૩૪ & ૪૮૧ & ૩૬૨ & ૫૩૭ & ૧૫૫ & ૯૫, રહમતનગર સોસા. પડંોળ પાછળ, વેડ રોડ. (છ ન નુા). 

૧૧૩, નુગર સોસા. િવ-૨, હ મુાન મં દર પાસે, વેડ દરવા .  

૨૩/૧૧/૨૦૨૧ 

૬૪, ુ ષો મપાક, કંતાર ર મહાદવ મં દર પાછળ. 

૨૧, ુપલ સોસા. & ૮૪, િવ ામનગર સોસા., અખદંઆનદં કોલેજ પાસે વેડ રોડ (બે ન નુા). 

૧૧૩ & ૧૧૨, નુગર સોસા. િવ-૨, વેડ રોડ, કતારગામ. (બે ન નુા). 

૧૨૭ & ૧૭૮ & ૧૩૪, કશવપાક સોસા.પડંોળની સામ,ે વેડ રોડ. ( ણ ન નુા). 

૪૪, જય રામાપીર એપા. & ૭૪, ાણનાથ સોસા. વેડ રોડ. (બે ન નુા). 

બી-૬ & બી-૪, રામે ર ઈ ડ ઝ, ભર માતા રોડ. (બે ન નુા). 

૨૪/૧૧/૨૦૨૧ આઈ-૨૪ & -૮ & -૧૦ & એમ-૬, રવર  ુસોસા. ભર માતા રોડ. (ચાર ન નુા). 

૨૫/૧૧/૨૦૨૧ ૧૧૩ & ૧૦૯, નુગર સોસા. િવ-૨, વેડ રોડ, કતારગામ. (બે ન નુા). 

૨૫/૧૧/૨૦૨૧ 

બી-૧૨૬, ુબેરનગર સોસા. િવ-૨, કતારગામ દરવા .  

૭૧ & ૭૪, નુગર સોસા. િવ-૧, કતારગામ. (બે ન નુા). 

૪૮૧, રહમતનગર સોસા. ભર માતા રોડ.  

૨૬/૧૧/૨૦૨૧ ૩૯૭, રહમતનગર સોસા., પડંોળ પાછળ, વેડ રોડ. 



૪૭-અ તૃપાક, ૨૯-કલાસધામ & ૪૦/૩-દ ૃપા સોસા., મીના ી વાડ  રોડ, કતારગામ ( ણ ન નુા).  

૨૭/૧૧/૨૦૨૧ ૧૧૫ & ૧૧૬, અવ તુનગર સોસા., ધનમોરા ચાર ર તા (બે ન નુા). 

૨૮/૧૧/૨૦૨૧ નારાયણનગર પડપ ી-૧, નારાયણનગર બ ર પાસે, કતારગામ. 

૨૯/૧૧/૨૦૨૧ 

૧૧૩, ીરામનગર સોસા, સાયણ રોડ, કોસાડ. 

૮૭, માલધાર  સોસા, સાયણ રોડ, કોસાડ & ૬૫, નારાયણનગર સોસા., છાપરાભાઠા (બે ન નુા). 

બી-૧૦ & બી-૨૩, ભા યલ મી સોસા.-૨, ડ  માટ પાસ,ે િસગણપોર (બે ન નુા). 

બી-૬૫, મ વુન સોસા.-૨ લુાબ વાડ  પાસ,ે ડભોલી. 

૨૮, િવજયનગર, ગાય ી ુલ પાસ,ે વેડ રોડ.  

૩૦/૧૧/૨૦૨૧ ૨૭ & ૨૪, બકા સોસા. લપાડા રોડ. (બે ન નુા). 

ઈ ટ-એ 

૦૪/૧૧/૨૦૨૧ ૪૦, કમલપાક સોસા., કાપો ા રોડ. 

૦૭/૧૧/૨૦૨૧ ૩૮, ુપમ સોસા., હ રાબાગ રોડ. 

૦૯/૧૧/૨૦૨૧ પાક ગ, મા તી એપા., ુર સોસા., એ.ક.રોડ. 

૧૬/૧૧/૨૦૨૧ 
૪, ીનપાક સોસા., વૈશાલી રોડ. 

૧૧૮, મીરાનગર સોસા. & ૩૧, રાધા ૃ ણ સોસા., ખો ડયારનગર રોડ ( બે ન નુા). 

૧૭/૧૧/૨૦૨૧ 
ડ /૨૫૬, િવ લનગર, વરાછા રોડ & ૨૨, ગો ુલનગર, વરાછા કાપો ા રોડ (બે ન નુા). 

૧૬૫, એકતાનગર સોસા., એ.ક.રોડ & ૧૦૧, અમરદ પ એપાટ., વૈશાલી રોડ (બે ન નુા). 

૨૩/૧૧/૨૦૨૧ 
-૧, ીહર  એપા., સૌરા  કોલોની, િ કમનગર રોડ. 

૮૨, ઈ દ રાનગર, હ રાબાગ રોડ. 

૨૪/૧૧/૨૦૨૧ 
મગંીલાલની ચાલ, ભવાની સકલ પાસ,ે એ. ક. રોડ.  

૧૭, આદશનગર સોસા. કાપો ા રોડ.  

૩૦/૧૧/૨૦૨૧ ૨ & ૫, ખોડ યારનગર સોસા. ખોડ યારનગર રોડ. (બે ન નુા). 

ઈ ટ -બી 

૦૪/૧૧/૨૦૨૧ ૧૧૫, િવ પુાક, ણુાગામ. 

૧૧/૧૧/૨૦૨૧ ૨૯, ગાય ીનગર, ણુાગામ. 

૧૫/૧૧/૨૦૨૧ ૨૨૦, મહાદવનગર, સીમાડા ગામ. 

૧૬/૧૧/૨૦૨૧ 
૨૫૫, િવ કમા સોસા. ણુાગામ.  

૧૮૭, દવાળ બા નગર & એ-૭૪, વાલમનગર, સીમાડા (બે ન નુા). 

૧૯/૧૧/૨૦૨૧ ૧૫૭ & ૧૬૯, ુની હળપતીવાસ, સારોલી & ૫ & ૧૧, ણાનગર, કઠોદરા (ચાર ન નુા). 

૨૦/૧૧/૨૦૨૧ 
લસકાણા ટાકં , લસકાણા (બે ન નુા). 

પાસોદરા ટાકં , પાસોદરા (બે ન નુા). 

૨૫/૧૧/૨૦૨૧ ૪૩, વનમાળ પાક સોસા., ણુાગામ. 



૨૬/૧૧/૨૦૨૧ બી-૬, ી નગર, ઉ ાણ. 

વે ટ 

૦૧/૧૧/૨૦૨૧ ૧૯/૫/૧૪, દહાલ ટ, રાદંર. 

૦૩/૧૧/૨૦૨૧ 

૪૯, ુર સોસા., અડાજણ. 

૩૧૯, દનદયાળ સોસા., પાલન રુ રોડ & પાણીની ટાકં , ભેસાણ રોડ (બે ન નુા). 

૨૭, ગગંાનગર સોસા.-૨, જહાગંીરાબાદ. 

૦૪/૧૧/૨૦૨૧ પાક ગ,  ુડાયમડં એપા., અડાજણગામ. 

૦૯/૧૧/૨૦૨૧ સડક મહો લો, ભેસાણ રોડ. 

૧૦/૧૧/૨૦૨૧ 
૪૭, પકંજનગર સોસા., પાલન રુ રોડ & ૧૫, બકાનગર સોસા., પાલન રુગામ (બ ેન નુા). 

૧૬, મણીનગર સોસા., અડાજણ રોડ. 

૧૫/૧૧/૨૦૨૧ ૨, સાઈંશ ત રો હાઉસ, ગોરાટ રોડ. 

૧૮/૧૧/૨૦૨૧ બી-૨, લ મી ુ ંજ રો- હાઉસ, દાડં  રોડ. 

૨૦/૧૧/૨૦૨૧ 

પાણી રુવઠા & ણાનગર & જયરાજ સોસા., ઈ છાપોર ( ણ ન નુા). 

પાણી રુવઠા & નદંાલય સોસા., ભાટપોર & પાણી ટાકં  & પારસીવાડ, ભાઠા (ચાર ન નુા). 

૧૩, ૧૪, ઉિમયા આિશષ સોસા. મોરાભાગળ.  

૨૩/૧૧/૨૦૨૧ 
પાણી રુવઠા & ભગત મહો લો & બકાનગર, ઇ છાપોર ( ણ ન નુા). 

પાણી રુવઠા, નદંાલય સોસા., ભાટપોર & ટાકં , નવાપરા મોહ લો, ભાઠા (ચાર ન નુા). 

૨૪/૧૧/૨૦૨૧ 
પાણી રુવઠા & ખાડ  મહો લો & હળપતીવાસ, ઇ છાપોર ( ણ ન નુા). 

પાણી રુવઠા, નીશાળ ફળ ,ુ ભાટપોર & પાણીની ટાકં , નવીઓર  મોહ લો, ભાઠા (ચાર ન નુા). 

૨૫/૧૧/૨૦૨૧ 
પાણી રુવઠા & ભગત મહો લો & સડક મહો લો, ઇ છાપોર ( ણ ન નુા). 

પાણી રુવઠા, દર  મહો લો, ભાટપોર & પાણીની ટાકં , પારસીવાડ, ભાઠા (ચાર ન નુા). 

૨૬/૧૧/૨૦૨૧ 

પાણી રુવઠા & ખાડ  મહો લો, ઇ છાપોર રોડ(બે ન નુા). 

પાણી ટાકં  & ટકરો મહો લો, ભાઠા રોડ (બ ેન નુા). 

૪૬, રંગઅવ તુ સોસા., રાદંર રોડ & ૧, સારંગ સોસા., રામનગર રોડ (બે ન નુા) 

૨૭/૧૧/૨૦૨૧ 

પાણી રુવઠા & ૧૦૧૩(ભાવનાબેન)-ખાડ  મોહ લો & ૧૦૧૨(બ ભુાઈ)-ખાડ  મોહ લો, ઇ છાપોર ( ણ ન નુા). 

નદંાલય સોસા., ભાટપોર & પાણી ટાકં , ભાઠા (બે ન નુા). 

૧૩, ુ ુ ગોિવદનગર સોસા.,  ુરાદંર રોડ. 

સે લ 

૦૧/૧૧/૨૦૨૧ 
૪/૧૯૭/૬, અ લાયાની વાડ , બેગમ રુા. 

૭/૩૯૫૩-બી, સતીમાતાની શરે  & ૭/૩૯૮૪, ચોથીયા શરે , ઘનાથ રુા મેઈન રોડ (બ ેન નુા). 

૦૪/૧૧/૨૦૨૧ ૨/૨૩૫, મલે ર મોહ લો, તમ રુા. 

૧૦/૧૧/૨૦૨૧ ૩/૧૭૬૫, ધામલાવાડ-૧, સલાબત રુા & ૨/૩૪૧૧, બકરા શેર , સગરામ રુા (બ ેન નુા). 



૧૧/૧૧/૨૦૨૧ ૭/૩૧૭૪, કાછ યા શેર , રામ રુા પે ોલપપં પાછળ. 

૧૨/૧૧/૨૦૨૧ ૬/૨૬૯૯ & ૬/૨૬૦૧, બોધાની ચાલ, ખો ડયારમાતા મં દર પાસ,ે લાલ દરવા  (બ ેન નુા). 

૧૩/૧૧/૨૦૨૧ ભવાની મ ંદર પાસ,ે ભવાનીવાડ & ૫/૫૩૫, રાદંર યા શરે , મહ ધર રુા, વામી નારાયણ મંદર પાસ ે(બે ન નુા). 

૧૪/૧૧/૨૦૨૧ વાસ ડુા શેર , પડપ ી-૨, વર યાવી બ ર મેઈન રોડ. 

૧૬/૧૧/૨૦૨૧ ૭/૧૦૨૬, છડાઓલ, સૈયદ રુા. 

૨૦/૧૧/૨૦૨૧ ૧૧/૨૩૫૧& ૧૧/૨૩૫૦, ખ ુરાવાડ , આઈ. પી. મીશન ુલ સામ,ે ગુલીસરા. (બ ેન નુા). 

૨૧/૧૧/૨૦૨૧ ૧૧/૨૧૩૫, પા યા ાઉ ડ, વ રયાળ  બ ર પોલીસ ટશન પાસે. 

૨૩/૧૧/૨૦૨૧ ૬/૨૧૧૬, લ  ુશેર  & ફ લ શ ટોર, વામી નારાયણ મંદર સામ,ે મહ ધર રુા. (બ ેન નુા).  

૨૪/૧૧/૨૦૨૧ ૬, પપંીગ રોડ & ૭/૨૭૦૭, બોરડ  શેર , સૈયદ રુા. (બે ન નુા). 

૨૫/૧૧/૨૦૨૧ 
૬/૧૦૨૯, ગલેમડં  રોડ, મહ ધર રુા.  

૬/૨૭૨૦, બં ુગરાનાકા & ૬/૧૬૮૮, ુદં  શેર , ખોડ યારમાતાના મં દર પાસે, લાલ દરવા . (બ ેન નુા). 

૨૬/૧૧/૨૦૨૧ 
૬/૪૪૧, પીપરા શેર , મહ ધર રુા. 

-૩, અજમેર પાક, સરકાર  ુલ પાસ,ે હોડ બગંલા. 

૨૮/૧૧/૨૦૨૧ ૭/૭૦૫, કોટડા મોહ લો, પટલ પાવભા  પાસ,ે કતારગામ દરવા . 

સાઉથ વે ટ 

૦૧/૧૧/૨૦૨૧ 
સાઇં સાદ એપાટ & ન તા એપાટ., પાડંવ બં લોઝ પાસ,ે અઠવા લાઇ સ રોડ (બે ન નુા). 

પા કગ, મં ુલાિનવાસ એપાટ., ભટાર & પા કગ, આદ ર એપાટ., અઠવા (બે ન નુા). 

૦૨/૧૧/૨૦૨૧ 
એફ, બી.ક.પાક, અલથાણ રોડ. 

પા કગ, શં નુાથ એપાટ, ભટાર & ૧૦, ુ પરાજ સોસા.,  ુસીટ લાઇટ રોડ (બે ન નુા). 

૦૪/૧૧/૨૦૨૧ પાક ગ, પચંવટ  એપા.-૧, અઠવા. 

૧૭/૧૧/૨૦૨૧ પાક ગ, વીન પલેેસ, પારલે પોઈ ટ. 

૧૮/૧૧/૨૦૨૧ ૯, રાધેનગર સોસા. ઈ છાનાથ રોડ.  

૨૦/૧૧/૨૦૨૧ પાક ગ, મં ુલા િનવાસ એપા., ભટાર. 

૨૩/૧૧/૨૦૨૧ ૧૦ & ૧૨, ીરંગ સોસા., જમનાનગર રોડ & ઓપેરા એપાટ., ઉમર ગર ુલ પાસે ( ણ ન નુા). 

૨૬/૧૧/૨૦૨૧ ૪૬૧, હગડ વાડ, વે ુ-ં૧ 

૨૮/૧૧/૨૦૨૧ પા કગ, આ દ ય એપા. અલથાણ.  

૨૯/૧૧/૨૦૨૧ બ ી એપા. & ટમાએસ એપા., પારલે પોઈ ટ (બે ન નુા). 

૩૦/૧૧/૨૦૨૧ 
પાક ગ, મહાલ મી એપા., અલથાણ & ૨૧, ગીરધર ાર સોસા.,  ુસીટ લાઈટ (બે ન નુા). 

૩૯, ગ નદં શરે , બાનગર રોડ & ૨, વનીતાપાક સોસા., જમનાનગર કનાલ રોડ (બ ેન નુા). 

સાઉથ 
૦૨/૧૧/૨૦૨૧ ૨૧૧, આશીવાદ સોસા., વડોદ. 

૧૦/૧૧/૨૦૨૧ ૪૯, કાશીનગર, બમરોલી રોડ & બી-૫, ચદંનવન સોસા., તેરાપથંભવન રોડ (બ ેન નુા). 



૧૧/૧૧/૨૦૨૧ ૬૫, રણછોડનગર, ઉધના 

૧૨/૧૧/૨૦૨૧ ૨, ધરમનગર, પાડંસરા. 

૧૫/૧૧/૨૦૨૧ 
૫૪, િવજયનગર-૨, ઉધના & ૧, મહાલ મી સોસા., બમરોલી (બે ન નુા). 

૬૨, ગોપાલનગર, બમરોલી. 

૧૯/૧૧/૨૦૨૧ 
૭૨, િવનાયકનગર, ઉધના. 

૪૫, આકાશ રો હાઉસ & ૬૩, બકા િનકતન, પાડંસરા (બે ન નુા). 

૨૦/૧૧/૨૦૨૧ 

પાક ગ, િ શલાપાક એપા., સાઉથ ઝોન પાસ.ે 

પાક ગ, તી પતી એપા., પટલ કોલોની, ઉધના મેઈન રોડ. 

૯૧, ભીડભજંનનગર & ૬૯, િવજયાનગર, પાડંસરા (બે ન નુા). 

૨૧/૧૧/૨૦૨૧ 

૯૫, આશીવાદ ટાઉનશીપ બમરેોલી રોડ.  

૧૧૦, ગાય ીનગર & ૧૬૧, ઓમસાઈંનગર, ઉધનાગામ. (બે ન નુા). 

૯૧, ભગવતીનગર, પાડંસરા.  

૨૨/૧૧/૨૦૨૧ ૨૦, સ યમ રો-હાઉસ, બમરોલી રોડ.  

૨૪/૧૧/૨૦૨૧ ૫૨, દાઉદનગર, ઉધના. 

૨૫/૧૧/૨૦૨૧ ૪૬, દાઉદનગર, ઉધના. & ૧, ધરમનગર & ૪૮૨, આિવરભાવ-૧, પાડંસરા ( ણ ન નુા). 

૨૬/૧૧/૨૦૨૧ ૩૩૪, અપે ાનગર, બમરોલી રોડ. 

૨૯/૧૧/૨૦૨૧ 
૫૪, ચી ુવાડ  રો હાઉસ, ઉધના & ૬૬, ક ટભજંનનગર, પાડંસરા (બે ન નુા). 

૫૭, ધરમનગર, પાડંસરા (બે ન નુા). 

સાઉથ ઈ ટ 

૦૧/૧૧/૨૦૨૧ 
૬૦, જનતાનગર, ઉધનાયાડ. 

૯૨, નવાનગર, ઉધના લબાયત રોડ. 

૦૪/૧૧/૨૦૨૧ ૧૩૬, રામદવનગર, ભાઠના. 

૦૯/૧૧/૨૦૨૧ ૧૧૦, શાહભાગળ મોહ લો, લ બાયત. 

૧૦/૧૧/૨૦૨૧ 
૨૩૨ & ૨૧૮, મદન રુા, લબાયત (બે ન નુા). 

૮૫, નવાનગર, ઉધનાયાડ. 

૧૧/૧૧/૨૦૨૧ ૩૦, લ મીનગર & ૨૧, ખો ડયારનગર, ભાઠના (બે ન નુા). 

૧૨/૧૧/૨૦૨૧ ૧૫૦, અ નીપાક, નવાગામ રોડ. 

૧૫/૧૧/૨૦૨૧ ૩૫ & ૩૯, િશવશં નુગર, ભાઠના (બે ન નુા). 

૧૬/૧૧/૨૦૨૧ ૧૨૧, શીરડ ધામ સોસા. & ૧૯૨, નરો મનગર, નવાગામ રોડ (બે ન નુા). 

૧૮/૧૧/૨૦૨૧ ૯૭, ગણેશનગર, ડ ડોલી રોડ. 

૨૦/૧૧/૨૦૨૧ ૩૦, ુપનગર, ઉધનાયાડ. 



૭૦, શા ીનગર, લબાયત. 

૩૨૯, ઓમનગર સોસા., ુભંાલ. 

૨૩/૧૧/૨૦૨૧ ૬, તાપનગર, લબાયત. 

૨૪/૧૧/૨૦૨૧ ૧૮૦, રતનચોક, ઉધનાયાડ. 

૨૪/૧૧/૨૦૨૧ એ-૭૫, અિ નીપાક, નવાગામ.  

૨૫/૧૧/૨૦૨૧ ૧૨, ઈ દ રા પચંાયત, ગોડાદરા રોડ. 

૨૬/૧૧/૨૦૨૧ ૧, ઈ દ રા પચંાયત, ગોડાદરા. 

૨૭/૧૧/૨૦૨૧ ૬૦, રામનગર સોસા. નવાગામ રોડ.  

૩૦/૧૧/૨૦૨૧ ૩૮, જનતાનગર, ઉધનાયાડ. 

 


