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ઝોન 
અનફ ટ સે પલની િવગત 

તાર ખ સરનામાની િવગત 

નોથ  

૦૨/૦૧/૨૦૨૨ બી-૧૪, સર વતી સોસા. -૩ કંથાર યા હ મુાન મં દર, કોઝવે રોડ. 

૦૫/૦૧/૨૦૨૨ ૧, જય શીવમ સોસા. મ ટ  પપઝ હોલ પાસ,ે સ ગણપોરગામ.  

૦૭/૦૧/૨૦૨૨ 
રાજહસં ટોર, પટલ ફળ ુ,ં ગૌશાળા પાસ,ે પીપ સ ચાર ર તા. 

૧૭૩, રલરાહત, ગૌશાળા પાસ,ે પીપ સ ચાર ર તા. 

૦૮/૦૧/૨૦૨૨ 
સી-૩૧, લ મીનગર, કંતાર ર મહાદવ મં દર, કતારગામ.  

૨૧૨, લલીતાપાક, કંતાર ર મહાદવ મં દર, કતારગામ.  

૦૯/૦૧/૨૦૨૨ 
સી-૧૯, સર વતી સોસા.િવ. -૧ , કંથાર યા હ મુાન મં દર પાછળ,  િસગણપોર ગામ. 

૧૫૮, બોરડ  ફળ  ુ& ૪૭૮, મહાદવ ફળ ,ુ કતારગામ ગામતળ. (બ ેન નુા). 

૧૧/૦૧/૨૦૨૨ ૧૩, પાવતી સોસા. િવ.-૨, કતારગામ બાપાસીતારામ ચોક. 

૧૨/૦૧/૨૦૨૨ 

૩૧૨, ચોક  ફળ ,ુ મોટ  વેડ રોડ. 

એ-૧૦, ગોવધન સોસા., મોટ  વેડ પાસ ે& ૨૮, ઝીલપાક સોસા. િવ.-૧, બાતલાવડ  ચાર ર તા (બે ન નુા). 

૧, સહ નદં સોસા., કતારગામ ફાયર ટશન સામે. 



૧૩/૦૧/૨૦૨૨ એ-૧૩ & એ-૨૨, બ ચુરનગર સોસા. હર ઓમ મીલ સામ,ે વેડ રોડ. (બે ન નુા). 

૧૫/૦૧/૨૦૨૨ 

૨૬ & ૨૫, ભાલચં નગર સોસા., િસગણપોર ચાર ર તા (બે ન નુા). 

૩૧૨, ચોક  ફળ ,ુ મોટ  વેડ પાસે. 

-૨, અ રનગર, હ થ સે ટર પાસ,ે કતારગામ.  

૧૭/૦૧/૨૦૨૨ 

૬,દવ દશન, ગોિવદ  હોલ પાસ,ે ડભોલીગામ. 

૨૬, ભાલચં  સોસા. િસગણપોર ચાર ર તા.  

૩૭૬/૨ & ૩૮૦, નદંનવન સોસા. બાપા સીતારામ ચોક પાસ,ે (બ ેન નુા). 

૧૯/૦૧/૨૦૨૨ ૨૫, િનમાણ ઈ ડ યલ સોસા., લપાડા રોડ. 

૨૦/૦૧/૨૦૨૨ એબી-૧૨, બ ચુરનગર સોસા., હર ઓમ િમલ સામ,ે વેડ રોડ. 

૨૧/૦૧/૨૦૨૨ 
૮૭, શાિંતનગર સોસા., ૩૭૨ & ૩૭૬, મા િતધામ સોસા.,  ુકોસાડ રોડ ( ણ ન નુા). 

૩૯૮, ૧૫૯ & ૧૨૩, રહમતનગર સોસા., પડંોળ પાછળ, વેડ રોડ ( ણ ન નુા). 

૨૩/૦૧/૨૦૨૨ એફ-૭, રાધે યામ સોસા., મ ટ  પરપઝ હોલ, િસગણપોર. 

૨૪/૦૧/૨૦૨૨ એ-૯, શોપ ગ, િનમાણ ઈ ડ. એ ટટ સોસા. લપાડાગામ રોડ, અ ીની ુમાર સામે.  

૨૫/૦૧/૨૦૨૨ 
૧૦૪ & ૧૦૯, ુબેરનગર સોસા. િવ-૨, કતારગામ. (બે ન નુા). 

૮૪, નુગર સોસા. િવ-૨, કતારગામ દરવા .  

૨૭/૦૧/૨૦૨૨ 
૨૨૩, .ક.પી.નગર સોસા., ધનમોરા ચાર ર તા. 

૩૬૮, રણછોડપાક, બીઝનેસ ફસ મોલ પાસ,ે કતારગામ.  

૨૮/૦૧/૨૦૨૨ 
૬૬, હર દશન સોસા., કતારગામ ઝોન ઓફ સ પાસ.ે 

૩૨, નેહસાગર, ધનમોરા ચાર ર તા કતારગામ. 

૨૯/૦૧/૨૦૨૨ ૨૫, મકન પાક, હ થ સે ટર પાસ,ે કતારગામ.  

૩૧/૦૧/૨૦૨૨ 

સી-૧૧૨, ર વરપાક, કંથાર યા હ મુાન મં દર પાસ,ે િસગણપોરગામ.  

૨૫, ગણેશપાક સોસા. કોઝવે પાસે.  

૫૦, ભ તનદંન સોસા. બાતલાવડ  ચાર ર તા.  

૭, નહ નગર, લવાડ , ભર માતા રોડ. 

ઈ ટ -એ  

૦૮/૦૧/૨૦૨૨ ૧૮, મણીનગર સોસા. અિ ની ુમાર રોડ.  

૧૨/૦૧/૨૦૨૨ 
પા ગ, રામે ર કો પલે , એ.ક.રોડ & ૬૭૭, રામનગર, વરાછા રોડ (બે ન નુા). 

૭, િશવ ૃપા સોસા. & ૧૬, સાધના સોસા, વરાછા રોડ (બે ન નુા). 

૧૮/૦૧/૨૦૨૨ ૬૩, ચા ુડંાનગર સોસા., ણુા. 

૨૨/૦૧/૨૦૨૨ ૮૯, દનદયાળ નગર વસાહત, કાપો ા રોડ.  

૩૧/૦૧/૨૦૨૨ ૧, નરિસહની ચાલ, એલ.એચ.રોડ & ૪, ીનપાક સોસા., િ કમનગર રોડ (બે ન નુા). 

ઈ ટ -બી  ૧૧/૦૧/૨૦૨૨ ૮, ખુપાક, સીમાડાગામ. 



૧૭/૦૧/૨૦૨૨ 
૧૮૦-હળપતીવાસ, પાસોદરા & ૧૫૭- ૃ ણનગર & ૨૦૬-કોળ વાસ, કઠોદરા ( ણ ન નુા). 

૩૮૩ & ૪૬૦, ટાકં  ફળ ુ,ં ખડસદ (બે ન નુા). 

૧૯/૦૧/૨૦૨૨ 
૪૫, પટલ ફળ ુ,ં લસકાણા & ૧૬૦, ૃ ણનગર ફળ ,ુ કઠોદરા (બે ન નુા). 

૩૧૨ & ૪૫૨, ટાકં  ફળ ુ,ં ખડસદ (બે ન નુા). 

૨૯/૦૧/૨૦૨૨ ૨૧૨, ગગંાનગર & ૩૮, ગોપાલનગર & ૨૪, િુવધા રો હાઉસ, સીમાડાગામ ( ણ ન નુા). 

વે ટ  

૦૩/૦૧/૨૦૨૨ એ, યોગીરાજ કો પલે , અડાજણ પાટ યા.  

૦૫/૦૧/૨૦૨૨ 
એ, યોગીરાજ કો પલે , અડાજણ પાટ યા.  

બી, ર જ ટ રસીડ સી, પાલ રોડ. 

૦૮/૦૧/૨૦૨૨ ૨૯, પરસો મપાક, ગોરાટ રોડ.  

૧૦/૦૧/૨૦૨૨ એ, જ મુી કો પલે , હનીપાક & ૧૭, નવી ફળ , પાલ ગામ (બે ન નુા). 

૧૭/૦૧/૨૦૨૨ 
એ-૭, સગંીતા પાક-એ, ગોરાટ રોડ. 

બી-૪, સગંીતા પાક-બી, ગોરાટ રોડ. 

૨૫/૦૧/૨૦૨૨ ૪૪, રંગ અવ તુ સોસા. રામનગર રોડ.  

સે લ 

૦૧/૦૧/૨૦૨૨ ૯/૩૮૮, ચકાવાળાની શેર , વાડ  ફળ યા.  

૦૬/૦૧/૨૦૨૨ ૭/૨૭૦૫, બોરડ  શેર , સૈયદ રુા. 

૦૯/૦૧/૨૦૨૨ 
૩/૩૦૯૬ & ૩/૩૦૯૩, અકબર સૈયદનો  ટકરો, તમ રુા (બે ન નુા). 

એ-૫૩૦, ભ ઈ શેર  & ૪/૧૫૧, ભ ી શેર  & ૬/૮૬૯, છાપર યા શેર , હર રુા. ( ણ ન નુા). 

૧૦/૦૧/૨૦૨૨ ૬/૮૫૪, છાપર યા શેર , મહ ધર રુા. 

૧૨/૦૧/૨૦૨૨ ૭/૨૭૯૦, વાવશેર  & ૭/૨૭૦૩, બોરડ શેર , સૈયદ રુા હ થ સે ટર પાસે (બે ન નુા). 

૧૩/૦૧/૨૦૨૨ 
૧૧/૩૦૮૨ (૨), ખ ુરાવાડ , આઈ. પી. મીશન ુલ પાસે, ગુલીસરા.  

૧૧/૬૩૮, ક તુરખાના, પે ોલ પપં પાસ,ે ચોક ચાર ર તા.  

૧૬/૦૧/૨૦૨૨ ૧/૨૨૨, ખરાદ  શેર , નાન રુા.  

૧૭/૦૧/૨૦૨૨ ૪૯, મહા મા ગાધંી િનવાસ, સૈયદ રુા પોલીસ ટશન. 

૧૮/૦૧/૨૦૨૨ ૪/૧૩૦૭, રં નુવાલા શેર , બેગમ રુા.  

૨૧/૦૧/૨૦૨૨ ૨/૧૨૭૮, હર વશંીની શેર , સગરામ રુા. 

૨૨/૦૧/૨૦૨૨ ૪/૨૪૮, ભ ી શેર , હર રુા.  

૨૫/૦૧/૨૦૨૨ ૧૧/૨૧૯૧ (૧), ધા ત રુા, મેઈન રોડ, વર યાવી બ ર.  

૨૬/૦૧/૨૦૨૨ -૧, અજમેર  પાર, સરકાર  ુલ પાસે, હોડ  બગંલા.  

૩૧/૦૧/૨૦૨૨ ૬/૨૭૪૧, બં ુગરાનાકા, ખો ડયારમાતા મં દર, લાલદરવા . 

સાઉથ વે ટ  
૦૩/૦૧/૨૦૨૨ સી.બી.પટલ હ થ લબ, ભરથાણા (બે ન નુા). 

૦૪/૦૧/૨૦૨૨ ૨૪ & ૩૦, દવદ પ સોસા. સરગમ શોપ ગ સે ટર સામે, પાલ પોઈ ટ. (બે ન નુા). 



૧૭/૦૧/૨૦૨૨ ૧૫, ીરંગનગર સોસા. જમનાનગર રોડ.  

૧૮/૦૧/૨૦૨૨ 

પા કગ, વા દુવ એપા. ભટાર.  

પા કગ, ગિત એપા. ઘોડ દોડ રોડ.  

૧૦, સૌરભ સોસા. જમનાનગર રોડ.  

નેમીનાથ એપા. સીટ લાઈટ રોડ. 

૧૯/૦૧/૨૦૨૨ પા કગ, યામ એપા. અલથાણ.   

૨૦/૦૧/૨૦૨૨ બી-૧૯, રાજલ મી બગંલો, પનાસગામ.  

૨૨/૦૧/૨૦૨૨ 
૮૭, ૯૪ & ૪૫, ઉમા ઈ ડ. સોસા., ુના ભટાર રોડ ( ણ ન નુા). 

૩૬ & ૪૧, જલદશન સોસા., ઉમર ગર ુલ પાસે (બે ન નુા). 

૨૩/૦૧/૨૦૨૨ બી-૩૯ & બી-૩૯ & બી-૪૦ & બી-૪૦, દશન રો-હાઉસ, પીપલોદ. (ચાર ન નુા). 

૨૫/૦૧/૨૦૨૨ માધવ પેલેસ એપા. & પાથ એપા., કલાસનગર, ઘોડદોડ રોડ (બે ન નુા). 

૨૭/૦૧/૨૦૨૨ ડ , પોદાર રસીડ સી, કનાલ રોડ, ભરથાણા. 

૨૮/૦૧/૨૦૨૨ ૪૫, ઉમા ઈ ડ. સોસા., ુના ભટાર રોડ. 

સાઉથ   

૦૪/૦૧/૨૦૨૨ 
૩૦,ઓમ ી સાઈં જલારામનગર, ઉધના.  

૧૭૭, આિવભાવ-૨, પાડંસરા.  

૦૫/૦૧/૨૦૨૨ 
૩૯, ૩૭, શાિંતનગર & ૩૮૬, હ રનગર-૩ & ૮૩, સાઈંદશન સોસા, ઉધના (ચાર ન નુા). 

૨૩૭, ખુીનગર & ૧૩૦, લ મીનગર, બમરોલી (બે ન નુા). 

૦૬/૦૧/૨૦૨૨ ઉબેરગામ, વ રયાવ ઉબેર. 

૦૮/૦૧/૨૦૨૨ 
૪૫,ઓમ ી સાઈં જલારામનગર, ઉધના.  

૩૮૬, હર નગર-3, ઉધના.  

૧૧/૦૧/૨૦૨૨ 
૧૬૨ & ૧૬૦, િશવનગર, પાડંસરા (બે ન નુા). 

૩૯, લ મીનગર, બમરોલી રોડ. 

૧૩/૦૧/૨૦૨૨ મ પુાક &  કાશભાઈ-દસાઈ ફળ ુ ં& ૧૦૬-કોળ વાડ, ઉધનાગામ ( ણ ન નુા). 

૨૨/૦૧/૨૦૨૨ ૬૦ & ૯૫, િવજયાનગર & ૧૯, શાિંતનગર, ઉધના ( ણ ન નુા). 

૨૫/૦૧/૨૦૨૨ 

૮, આશાનગર, ઉધના. 

૩૭, શાિંતનગર, ઉધના. 

૧૯, શાિંતનગર, ઉધના. 

૨૯/૦૧/૨૦૨૨ ૬૮, જય ણાનગર-૨, બમરોલી. 

૩૧/૦૧/૨૦૨૨ 
૮૭, આશા રુ  સોસા., બમરોલી રોડ. 

૩૬૬, ભીડભજંન સોસા., બમરોલી રોડ. 

સાઉથ ઈ ટ  
૦૧/૦૧/૨૦૨૨ ૧૪૪, રતન ચોક, લબાયત.  

૦૨/૦૧/૨૦૨૨ ૫૩, પદમાવતીનગર, લબાયત.  



૦૩/૦૧/૨૦૨૨ ૨૨, ઈ દ રા પછાત, ગોડાદરા રોડ. 

૦૪/૦૧/૨૦૨૨ 
૧૨, બાનગર, લબાયત.  

.ન. પનગર &  ૨૩, શીવા નગર, લબયાત. (બે ન નુા). 

૦૫/૦૧/૨૦૨૨ 
૪૪, ભરવાડ મોહ લો , નવાગામ રોડ. 

૧૧૧, દવાલીપાક, નવાગામ રોડ. 

૦૬/૦૧/૨૦૨૨ ૧૮, અમન સોસા. લબાયત.  

૦૭/૦૧/૨૦૨૨ 

૧૩, ખો ડયારનગર, ુભંાલ. 

૭૪ &  ૮૮, આ તકનગર-૩, ગોડાદરા (બે ન નુા). 

એ/૫૫ &  એ/૯, અિ નીપાક, નવાગામ (બે ન નુા). 

૦૮/૦૧/૨૦૨૨ 
.ન. પનગર &  ૫૮, જનતાનગર, ઉધના યાડ. (બે ન નુા). 

૯૮, શા ીનગર, લબાયત.  

૦૯/૦૧/૨૦૨૨ ૨૭, પનગર & ૫૧, જનતાનગર, ઉધનાયાડ (બે ન નુા). 

૧૧/૦૧/૨૦૨૨ 

૧૧૧, સાઇંઆિશષ સોસા., ુભંાલ. 

૮૮, નવાનગર, ઉધનાયાડ લબાયત. 

૩૮, ુ ધ સોસા. & ૧૮૦, રતનચોક, ઉધનાયાડ લબાયત (બે ન નુા). 

૧૫/૦૧/૨૦૨૨ ૨૨, પનગર, ઉધનાયાડ. 

૧૬/૦૧/૨૦૨૨ ૨૪૩, ભુાષનગર & ૧૧૩, િશવા નગર, લબાયત. (બે ન નુા). 

૧૯/૦૧/૨૦૨૨ 
.ન. પનગર, ઉધનાયાડ.  

૨૪, જગદંબાનગર, ડ ડોલી. 

૨૧/૦૧/૨૦૨૨ ૧૦, દપાલીપાક & ૧૨૪, ઉમીયાનગર, નવાગામ રોડ (બે ન નુા). 

૨૨/૦૧/૨૦૨૨ 
૧૮૦, રતનચોક, ઉધનાયાડ. 

૫૦, મણીનગર, નવાગામ રોડ.  

૨૬/૦૧/૨૦૨૨ ૪૨, જનતાનગર, ઉધનાયાડ. 

૨૭/૦૧/૨૦૨૨ ૧૧૮, જમનાપાક & ૪૬, બાલા નગર, નવાગામ (બે ન નુા). 

 


