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ઝોન 
અનફ ટ સે પલની િવગત 

તાર ખ સરનામાની િવગત 

નોથ  

૦૧/૦૨/૨૦૨૨ 

૨૭, શીવનગર સોસા. િસગણપોર ચાર ર તા.  

૯૮, ડ . ક. નગર સોસા. િવ-૨, બાપા સીતારામ ચોક,  

૨૪૮, ૫૧૯, ૨૪૮ & ૨૪૨, રહમતનગર સોસા., પડંોળ પાછળ, વેડ રોડ (ચાર ન નુા). 

૩૩૪, બા ભુાઈ પટે વાળાની ગલી & ૩૦, નહ નગર વસાહત, લવાડ , ભર માતા રોડ (બે ન નુા). 

૨૫, તાપીનગર સોસા., ાણનાથ હો પટલ પાછળ, વેડ રોડ. 

૦૨/૦૨/૨૦૨૨ 

૯, ગણેશપાક સોસા. કોઝવે સકલ.  

૧૭, નેહ નગર, મદ ના મ દ સામ,ે લવાડ .  

૧૫૪, આનદંપાક સોસા. અખદંાનદં કોલેજ પાસ,ે વેડ રોડ. 

૩૩, યામધામ, મ ટ પપઝ હોલ, સ ગણપોર ગામ.  

૦૩/૦૨/૨૦૨૨ 
એ-૨૯, ર વરપાક સોસા. ડ  માટ પાસે, િસગણપોર. 

૧૦૪, ૧૧૧ & ૧૨૯, ુબેરનગર સોસા., િવ.-૨, પારસ શાકભા  માકટ રોડ ( ણ ન નુા). 

૦૪/૦૨/૨૦૨૨ ૪૪ થી ૪૯, ૨૩ & ૯, રામ નગર સોસા., બ ચુરમાતાના ંમ ં દર સામ,ે વેડ રોડ ( ણ ન નુા). 



૦૫/૦૨/૨૦૨૨ 

એ-૨૨૦, િવહાર-૨, વામી નારાયણ મં દર, વાળ નાથ ચોક. 

૨૦, અ તપાક, મીના ીવાડ , કતારગામ.  

૫૪ & ૫૭ & ૧૨૩, રામ નગર સોસા. બ ુચરનગર માતા ના મ ંદર સામ,ે વેડ રોડ. ( ણ ન નુા). 

૧૧૩ & ૮૧, ુ બેરનગર સોસા. િવ-૨, પારસ શાકભા  માકટ પાસે (બે ન નુા). 

૦૭/૦૨/૨૦૨૨ 

૧૮૪, કશવપાક સોસા., પડંોળ સામ ે& ૫૪, રામ નગર સોસા., બ ુચરમાતા ના ંમં દર સામે, વેડ રોડ (બે ન નુા). 

૧૦૪, ુબેરનગર સોસા.િવ-૨, પારસ શાકભા  માકટ રોડ & બી-૩૦, હર ઓમ સોસા., કતારગામ હ થ સે ટર રોડ (બે ન નુા). 

૨૧, િવજયનગર, ગાય ી ુલ પાસ,ે વેડ રોડ. 

૦૮/૦૨/૨૦૨૨ 

૧૦, ૃ ણનગર, બાપાસીતારામ ચોક, કતારગામ. 

૨૩૩-૨૩૪, હર જનવાસ, ણા ટ, મોટ  વેડ. 

૩૮૯, બોરડ  ફળ ,ુ નારાયણનગર, કતારગામ.  

૦૯/૦૨/૨૦૨૨ 

૫૫, ુબેરનગર સોસા. િવ-૨, પારસ શાકભા  માકટ રોડ.  

૧૦૫ & ૪૮૩, લવાડ  મ દના મ દની ગલી, ભર માતા રોડ. (બ ેન નુા). 

પા કગ, ર લાય સ માટ, ાણનાથ હો પીટલ સામ,ે વેડ રોડ.  

૧૦/૦૨/૨૦૨૨ 

૩૭૬/૨ & ૩૭૨, નદંનવન સોસા., બાપાસીતારામ ચોક (બે ન નુા). 

એ-૭૮ & એ-૮૧, ુબેરનગર સોસા. િવ-૨, કતારગામ. (બે ન નુા). 

૫૭ & ૨૦૦ & ૧૮૨, કશવપાક સોસા. િવ-૧, પડંોળની સામ,ે વડે રોડ. ( ણ ન નુા). 

૨ & ૯, રામ નગર સોસા.નાની બ ચુરા  મં દરની સામ,ે વેડ રોડ. (બે ન નુા). 

૧૧/૦૨/૨૦૨૨ 

૧૨૨, ૃ તી સોસા., વામીનારાયણ મં દર, વાળ નાથ ચોક. 

પાક ગ, એિશયનલેબ ાઉન ડાયમં સ, ર લાય સ માટની બા ુમા,ં વેડ રોડ. 

પાક ગ, ર લાય સ માટ, ાણનાથ હો પટલ સામ,ે વેડ રોડ. 

૨૧, રામ નગર સોસા. & ૫૭, કશવાપાક સોસા., પડંોળ સામ,ે વેડ રોડ (બે ન નુા). 

૧૦૪, ુબેરનગર સોસા.-૨, પારસ શાક માકંટ રોડ & ુ કાન ન.ં૩, કાસંાનગર ટાફ વાટસ (બે ન નુા). 

૧૨/૦૨/૨૦૨૨ 

૬૭, પટલપાક, સનડ હબ મોલ, નાની વેડ. 

ુ કાન.ં ૩૫, મહાકાળ  ટ  ટોલ, પડંોળ ઈ ડ યલ,  વેડ રોડ.  

હર નળ, બ ચુરા માતા  મ ં દર પાસ,ે વેડ રોડ. 

૩૧, રામ નગર, બ ચુરા માતા  મં દર સામ,ે વેડ રોડ. 

૪, કશવપાક સોસા. પડંોળની સામ,ે વેડ રોડ.  

૧૫/૦૨/૨૦૨૨ 

પાક ગ, ગૃાિશષ એપા., રામ નગર સોસા., પડંોળ સામ,ે વેડ રોડ. 

બ ચુરમાતા ની મં દરની બા ુમા ં પડપ ી, વેડ રોડ. 

૧૦૪, ુબેરનગર સોસા.-૨, પારસ શાક માકંટ રોડ. 

પાક ગ, એિશયનલેબ ાઉન ડાયમં સ, ર લાય સ માટની બા ુમા,ં વેડ રોડ. 



૧૬/૦૨/૨૦૨૨ 

પાક ગ, એિશયનલેબ ાઉન ડાયમં સ, ર લાય સ માટની બા ુમા,ં વેડ રોડ. 

નાની બ ચુરમાતા ની મ ં દર, વેડ રોડ. 

બી-૧૨૪, સતં જલારામ સોસા., વેડ રોડ & ૪૧૬-ઉમીયાપાન, ઠાકોર ાર એપા., ગોટાલાવાડ  (બ ેન નુા). 

૧૭/૦૨/૨૦૨૨ 
૭૮, સહ નદં સોસા., ધનમોરા ચાર ર તા, કતારગામ. 

૩૩, રામ નગર સોસા., નાની બ ચુરમાતાના ંમં દર સામે. 

૧૮/૦૨/૨૦૨૨ 

૧, ધમનદંન, ગોિવદ  હોલ, ડભોલીગામ. 

૧૮૬ & બી-૧૪, ુબેરપાક સોસા., વેડ રોડ, કતારગામ (બે ન નુા). 

ડ -૧૨૬, ુબેરનગર સોસા. િવ.-૨,  વેડ રોડ, કતારગામ. 

૧૯/૦૨/૨૦૨૨ 
૧૦૪, ુબેરનગર સોસા. િવ-૨ & ૩૮, નુગર સોસા. િવ-૧, પારસ શાકભા  માકટ રોડ. (બ ેન નુા). 

૧૮૯, ૧૯૦, ુબેરપાક સોસા. રલાય સ માટ સામ,ે વેડ રોડ.  

૨૧/૦૨/૨૦૨૨ 
૨૦૧, હર જનવાસ, ના ટ, મોટ વેડગામ. 

૫૧૫, ૨૪૫, ૨૪૨, ૩૩૫, રહમતનગર સોસા., પડંોળ પાછળ, વેડ રોડ (ચાર ન નુા). 

૨૨/૦૨/૨૦૨૨ 

૪૪૩, ઉપ ુ ંફળ ુ,ં નાનીવેડ. 

૧૬૪-૧૬૬, બા ભુાઇ પેટ વાલાની ગલી, લવાડ  ભર માતા રોડ. 

લ  ચીકન સે ટર, લેુમાન મ દની બા ુમા,ં લવાડ  ભર માતા રોડ. 

૨૩/૦૨/૨૦૨૨ 

૭૧, નુગર સોસા. િવ-૧, પારસ શાકભા  માકટ રોડ. 

૧૦/૩, હોને ટ ઈ ડ યલ એ ટટ, લવાડ  થી ભર માતા નવો રોડ.  

૪૫, ુ , ન.ં ૫, સા હલ ઈ ડ યલ સોસા. લવાડ  થી ભર માતા નવો રોડ.  

બી-૬૯, બ ચુરનગર સોસા. હર ઓમ મીલ સામ,ે વેડ રોડ.  

૨૪/૦૨/૨૦૨૨ એચ-૪, ઈ રનગર, પીપ સ ચાર ર તા. કતારગામ. 

૨૫/૦૨/૨૦૨૨ એ-૮૦, ચ ુટ સોસા.-૧, રાશી સકલ પાસે. 

૨૬/૦૨/૨૦૨૨ ૨૭, મીરાનગર, બાતલાવડ  ચાર ર તા. 

૨૬/૦૨/૨૦૨૨ 

૧૭૭ & ૧૨૯, બ ચુરનગર સોસા. હર ઓમ મીલ સામ,ે વેડ રોડ. (બે ન નુા). 

૨૧, રામ નગર સોસા. &  . ન., બ ચુરા  માતા ના ંમ દર પાસ,ે વેડ રોડ. (બે ન નુા). 

ુ .ન.ં ૩૫, મહાકાળ  ટ  ટોલ, કશવપાક સોસા. પાસ,ે વેડ દરવા  રોડ. 

ઈ ટ -એ  

૦૧/૦૨/૨૦૨૨ પાક ગ, ી  કો પલે , એ.ક.રોડ. 

૦૯/૦૨/૨૦૨૨ ૧૧, સહજપાક, હ રાબાગ રોડ. 

૧૬/૦૨/૨૦૨૨ ૧૨, િવ નુગર, ુર ચોકડ  રોડ. 

૨૩/૦૨/૨૦૨૨ ૨૮, કમલપાક સોસા. િવ-૨, કાપો ા રોડ. & ૨૦૯, ી નગર સોસા. વરાછા રોડ. (બે ન નુા). 

૨૪/૦૨/૨૦૨૨ ૮૦, િશવ શકંર પાવતી સોસા. વરાછા રોડ.  

૨૬/૦૨/૨૦૨૨ ૧૦૬, વાઘનાથ પડપ ી, ધરમનગર રોડ.  



૩૨, જયરામનગર, ધરમનગર રોડ.  

૨૮/૦૨/૨૦૨૨ પાક ગ, ી  કો પલે , એ.ક.રોડ. 

ઈ ટ -બી  
૦૩/૦૨/૨૦૨૨ ૨૧૬, મહાદવનગર, િસમાડાગામ.  

૨૮/૦૨/૨૦૨૨ ૨૯, લ મીનગર, ણુાગામ.  

વે ટ  

૦૩/૦૨/૨૦૨૨ ભગત મહો લો, ઈ છાપોર. 

૦૭/૦૨/૨૦૨૨ ૨૫, સાઇં ણા રો- હાઉસ, ટ .પી.- ૩૧, ૩૨ અડાજણ. 

૧૨/૦૨/૨૦૨૨ 
ુ ંભાર મોહ લો, ઈ છાપોર. 

૨, સાઈં શ ત રો-હાઉસ, ગોરાટ રોડ.  

૧૯/૦૨/૨૦૨૨ ૫૬, હર ઓમનગર સોસા. જહાગંીર રુા.  

૨૧/૦૨/૨૦૨૨ પાણી ટાકં  & પારસીવાડ, ભાઠા (બે ન નુા). 

૨૩/૦૨/૨૦૨૨ પાણી રુવઠા, ઈ છાપોર. 

૨૮/૦૨/૨૦૨૨ પાણી રુવઠા લાઈન, ભાટપોર. 

સે લ 

૦૪/૦૨/૨૦૨૨ ૩/૨૯૧૯, મહા મા વાડ , તમ રુા. 

૦૫/૦૨/૨૦૨૨ 
૨/૧૨૪૫, સાકંડ  શેર , સગરામ રુા. 

૫/૧૩૩, સોય શેર , વામી નારાયણ મં દર પાસ,ે મ હધર રુા.  

૦૭/૦૨/૨૦૨૨ િશવશ ત સ નુ, ગુલીસરા. 

૧૬/૦૨/૨૦૨૨ ૬/૧૭૦૧, ુદં  શેર  & ૬/૨૨૮, કોલસાવાડ, મ હધર રુા (બ ેન નુા). 

૧૭/૦૨/૨૦૨૨ 
૧/૨૨૪૪, ખડંરાવ રુા, નાન રુા.  

૭૧, પટની કોલોની & ૧૧/૧૧૧૫, દર યામહલ, ગુલીસરા (બે ન નુા). 

૧૮/૦૨/૨૦૨૨ 
૪/૨૯૭૧, ગૃવાન ટકરા, બેગમ રુા & ૧/૨૨૪૪, ખડંરાવ રુા, નાન રુા (બે ન નુા). 

૧/૫૨૭/૨/૬, ાનનગર સોસા., નાન રુા. 

૧૯/૦૨/૨૦૨૨ ૪/૨૫૨, ભ ી શેર , હર રુા.  

૨૨/૦૨/૨૦૨૨ ૭/૨૭૦૫, ૭/૨૭૦૧, બોરડ  શેર  & ૭/૩૧૭૫, કાછ યા શેર , રામ રુા પે ોલપપં પાછળ, રામ રુા ( ણ ન નુા). 

૨૩/૦૨/૨૦૨૨ મ ન.ં ૧૮, વામી નારાયણ ડલો & ૬/૨૬૬૧(૩), ખાન સાહબનો ડલો, ખોડ યાર માતા મં દર, લાલ દરવા . (બ ેન નુા). 

૨૪/૦૨/૨૦૨૨ ૬/૨૧૧૬, લ  ુશેર , વામી નારાયણ મં દર પાસ,ે મહ ધર રુા.  

૨૬/૦૨/૨૦૨૨ ૧૧/૧૪૭૫, મદાર વાડ, વર યાવી બ ર, મેઈન રોડ.  

૨૭/૦૨/૨૦૨૨ ૨/૨૦૩૫, ખારવાવાડ, દર રુા.  

૨૮/૦૨/૨૦૨૨ ૩, મહા મા ગાધંી િનવાસ & ૭, પપં ગ રોડ, સૈયદ રુા પો લસ ટશન (બે ન નુા). 

સાઉથ વે ટ  

૦૨/૦૨/૨૦૨૨ સી, સગંીની એપા. કનાલ રોડ, પનાસ ગામ. 

૧૦/૦૨/૨૦૨૨ ૧૦૬ & ૧૫૬, સ ન સોસા., સરગમ શોપ ગ સે ટર સામે, પારલે પોઈ ટ (બે ન નુા). 

૧૧/૦૨/૨૦૨૨ િૂમ એપા. & સગંીતા એપા., ઉમરાગામ (બે ન નુા). 



૧૨/૦૨/૨૦૨૨ ૧૫૨, નુમનગર, જમનાનગર રોડ. 

૧૪/૦૨/૨૦૨૨ 

રોયલ ને ટ એપા. & ુ પાજંલી એપા. પારલે પોઈ ટ. (બે ન નુા). 

રા ુ ઈ ડ યા, રા લુરાજ મોલ સામે. 

સી-૧૦૬, સી-૧૦૪ & સી-૧૩૯, ૃ ણધામ સોસા., પીપલોદ ( ણ ન નુા). 

૧૭/૦૨/૨૦૨૨ ૧૦, વાળ નાથ સોસા, બાનગર રોડ.  

૨૧/૦૨/૨૦૨૨ રા ુ  ઈ ડ યા, રા લુરાજ મોલ સામે. 

૨૩/૦૨/૨૦૨૨ 
૪, વાળ નાથ સોસા., બાનગર રોડ. 

અ ભષેક એપા., પારલે પોઈ ટ. 

૨૪/૦૨/૨૦૨૨ ૪, નવનાથ સોસા., બાનગર રોડ. 

૨૫/૦૨/૨૦૨૨ મૈ રુ કાફ, અઠવાગેટ. 

૨૬/૦૨/૨૦૨૨ ઋતમ એપા. & ધુમા ભવન, DRB કોલેજ,  ુસીટ લાઈટ રોડ (બે ન નુા). 

સાઉથ   

૦૨/૦૨/૨૦૨૨ ૧૪૫, ૧૫૨ &  ૭૭, સાઈં સમપણ સોસા. ઉધના. ( ણ ન નુા). 

૦૯/૦૨/૨૦૨૨ 
૧૯૧ & ૧૮૮ & ૧૭૭, બકાનગર, બમરોલી રોડ. ( ણ ન નુા). 

૧૦૦, ગોપાલનગર, બમરોલી રોડ. 

૧૬/૦૨/૨૦૨૨ ૨, શીવનગર & શીવ જનરલ ટોર, હુાર ફળ  ુ& ૬, નક  પાક, ભે તાન. ( ણ ન નુા). 

૧૭/૦૨/૨૦૨૨ ૧૧૯ & ૩૯, શાિંતનગર, ઉધના. (બે ન નુા). 

૧૮/૦૨/૨૦૨૨ 

૯, રતનનગર, ભે તાન. 

િશવ જનરલ ટોર, હુાર મોહ લો, ભે તાન. 

૩૧, માનસરોવર સોસા., સ ચન 

૧૯/૦૨/૨૦૨૨ ઈ-૧૭, ભૈરવનગર, ભે તાન. 

૨૧/૦૨/૨૦૨૨ ૩૮૬, હર નગર-૩ & ૮૮, હગડવાડ-૨ & ૧૯૬, િવજયાનગર-૨, ઉધના ( ણ ન નુા). 

૨૨/૦૨/૨૦૨૨ ૭૩, સાઈં દશન સોસા., ઉધના. 

૨૩/૦૨/૨૦૨૨ 

૧૭૮, ઓમ ી સાઈં જલારામ & ૭૬, દાઉદનગર, ઉધના (બે ન નુા). 

૬૩, ધમ ગુ સોસા., ઉધના. 

સ ચન ટાકં . 

૨૫/૦૨/૨૦૨૨ 
૩૧, ઉમા ઈ ડ., બમરોલી. 

૫૧, ગીતાનગર િવ.-૨, બમરોલી. 

૨૬/૦૨/૨૦૨૨ ૩૯, ગૌર નગર, બમરોલી રોડ. 

૨૭/૦૨/૨૦૨૨ ૩, ૃદંાવન આવાસ, બમરોલી રોડ. 

૨૮/૦૨/૨૦૨૨ ગણેશ ટ  સે ટર, ઉધના દરવા  રોડ, ખટોદરા.  

સાઉથ ઈ ટ  
૦૧/૦૨/૨૦૨૨ ૧૭, ખાન રુા મોહ લો, લબાયત. 

૦૨/૦૨/૨૦૨૨ .નળ, પનગર & ૧૮૧, રતન ચોક, ઉધનાયાડ (બે ન નુા). 



૦૩/૦૨/૨૦૨૨ ૫૧, ગાય ી ટાઉનશીપ, ુભંાલ.  

૦૬/૦૨/૨૦૨૨ ૧૧૬, નવાનગર, ઉધના યાડ. 

૦૮/૦૨/૨૦૨૨ 
૧૨૧, શા ીનગર & ૧૧૬, શાહ રુા મોહ લો & બી/૨૫, પદમાવતીનગર, લબાયત ( ણ ન નુા). 

૩૮, ુ ધ સોસા., લબાયત. 

૦૯/૦૨/૨૦૨૨ ૧૧૭, આર. ડ . નગર, નવાગામ રોડ.  

૧૧/૦૨/૨૦૨૨ 
૪૫, ખો ડયારનગર & ડ -૪૫, બી-૨૯, ડ -૪૨, અ ર ટાઉનશીપ, ુ ભંાલ રોડ (ચાર ન નુા). 

૧૨૪, ઉિમયાનગર-૧ & ૭૫, આર.ડ .નગર, નવાગામ (બે ન નુા). 

૧૩/૦૨/૨૦૨૨ 
.ન., પનગર & ૧૧૪, રતન ચોક, ઉધના યાડ. (બે ન નુા). 

૨૦૮, િશવા નગર, લબાયત.  

૧૬/૦૨/૨૦૨૨ 
૫૦, પનગર, ઉધના યાડ.  

૨૦, લ મણનગર, નવાગામ રોડ. 

૧૭/૦૨/૨૦૨૨ ૭૦, જયેશનગર & ૬૦, રામનગર & ૧૨૯, ઉમીયાનગર, નવાગામ રોડ ( ણ ન નુા). 

૧૮/૦૨/૨૦૨૨ ૪૨, ગાય ી ટાઉનશીપ, ુભંાલ. 

૧૯/૦૨/૨૦૨૨ ૩૩૯, મા તીનગર, લબાયત. 

૨૦/૦૨/૨૦૨૨ 
બી-૫૫, તમપાક, લબાયત.  

૧૦૦, દપકનગર, નવાગામ રોડ. 

૨૪/૦૨/૨૦૨૨ 
૨૧૬ & ૨૨૭, શાિંતનગર, નીલગીર . (બે ન નુા). 

૧૮, દપાલીપાક & ૬૦, રામનગર, નવાગામ રોડ. (બે ન નુા). 

૨૬/૦૨/૨૦૨૨ 
૪૦, પનગર, ઉધનાયાડ. 

૮૦, શા ીનગર, લબાયત. 

૨૮/૦૨/૨૦૨૨ ૧૨, EWS આવાસ & ૬, નારાયણનગર-૨, લબાયત. (બે ન નુા). 

 


