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ઝોન 
અનફ ટ સે પલની િવગત 

તાર ખ સરનામાની િવગત 

નોથ 

૦૧/૦૪/૨૦૨૨ 

એ-૨૮, િશવલોક સોસા., િસગણપોર ચાર ર તા. 

૧૧, નદં ામ, િમના ીવાડ  રોડ, કતારગામ. 

૧૨૨, ૫૧૫ & ૩૬૨, રહમતનગર સોસા., પડંોળ પાછળ, વેડ રોડ ( ણ ન નુા). 

૦૨/૦૪/૨૦૨૨ ૨૪૬, અ રધામ સોસા., હાથીવાળા મં દર પાસ.ે 

૦૪/૦૪/૨૦૨૨ 
૫૪ & ૫૩, લ મીકાતં સોસા., લ મીકાતં વડલા પાસે (બ ેન નુા). 

૧૦૬, િશવધારા એપા., મગનનગર-૨ પાસ,ે ધનમોરા. 

૦૫/૦૪/૨૦૨૨ 

૨૪, યૂનગર સોસા.-૧,  ુકોસાડ. 

૨૨૫-િવહાર સોસા.-૨ & ૬૮-ઈ રનગર, વાળ નાથ ચોક ચાર ર તા (બે ન નુા). 

-૧, ટાર હો સ, કોસાડ.  

બી-૧૩, ચી ુવાડ , ધનમોરા ચાર ર તા, કતારગામ.  

૦૬/૦૪/૨૦૨૨ ૩૦, જય બે સોસા., હર દશનનો ખાડો, િસગણપોર. 



૧૬, સ યનગર સોસા., નવનાથ ખાડો, િસગણપોર. 

બી-૧, પારસ સોસા. િવ.-બી, કતારગામ દરવા  પાસે. 

૦૭/૦૪/૨૦૨૨ 

૩૦, ણાપાક સોસા., ડભોલી ીજ પાસ.ે 

૩૦, કલાશધામ, કતારગામ મીના ીવાડ  રોડ.  

એ-૧૫, લુાભાઇ દસાઇ સોસા., રાિશ સકલ પાસે 

૧૨૭ & ૧૧૧, કશવપાક સોસા., પડંોળ પાસ,ે વેડ રોડ (બે ન નુા), 

૦૮/૦૪/૨૦૨૨ 

૩૧૨, નદંનવન સોસા., બાપાસીતારામ ચોક. 

૯, સ યનગર સોસા. નવનાથ ખાડો, િસગણપોર. 

૧૨-૧૩, રોયલ ઇ ડ યલ સોસા. & ૧૬૪, બા ભુાઇ પેટ વાળાની ગલી, લવાડ  ભર માતા રોડ (બે ન નુા). 

૦૯/૦૪/૨૦૨૨ 

એ-૧૨૯ & બી-૧૬૪, ુબેરનગર સોસા. િવ-૨, પારસ શાકભા  માકટ રોડ. (બે ન નુા). 

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

એ-૯૧, ુબેરનગર સોસા. િવ-૨, પારસ શાકભા  માકટ રોડ.  

૧૨૨, રહમતનગર સોસા. પડંોળ પાછળ, વેડ રોડ.  

બી-૧૨૮, બા ભુાઈ પેટ વાળાની ગલી, નર ભુા માનસીભાઈ, લવાડ . 

૧૧/૦૪/૨૦૨૨ ૬-૭ & ૯૯, રામ નગર સોસા., પડંોળ સામ,ે વેડ રોડ. 

૧૨/૦૪/૨૦૨૨ 

૨૯, િશવનગર સોસા., ગોિવદ  હોલ પાસે, ડભોલી. 

૨૪, બકા સોસા., અ ની ુમાર રોડ & પા કગ, રલાય સ માટ, ાણનાથ હો પીટલ સામે, વેડ રોડ (બે ન નુા). 

૨૬, તાપીનગર સોસા., વેડ દરવા  પાસ.ે 

૧૩/૦૪/૨૦૨૨ 

૪૪, નદંનવન સોસા., બાપાસીતારામ ચોક. 

૧/૧૧૧, ા ણ ફળ ,ુ લપાડા ગામ, અ ની ુમાર રોડ. 

૩૯, રામ નગર સોસા., પડંોળ સામ,ે વેડ રોડ. 

૧૪/૦૪/૨૦૨૨ 

૩૪, િશવનગર સોસા., ગોિવદ  હોલ, ડભોલી. 

૩૦, િશવનગર સોસા., ગોિવદ  હોલ, ડભોલી. 

૯, સ યનગર સોસા. નવનાથ ખાડો, િસગણપોર. 

૧૭, ટકરા ફળ ,ુ લપાડા ગામ, અ ની ુમાર પાસે. 

૧૯૪, ૧૯૫, કશવપાક સોસા., વેડ રોડ પડંોળ સામ.ે (એક ન નુા) 

૩૮૨, મદ ના મ દની ગલી, લવાડ , ભર માતા રોડ. 

૧૫/૦૪/૨૦૨૨ 

હરનળ, બ ચુર  માતા ના મં દર પાસે, પડંોળ વેડ રોડ 

રલાય સ માટ & ૪૦, નુગર સોસા. િવ.-૧, ાણનાથ હો પીટલ પાછળ, વેડ રોડ(બે ન નુા). 

૩૧, રામ નગર સોસા., પડંોળ સામે વેડ રોડ. 

મ રુા એપાટ., કશવપાક સોસા., પડંોળ સામ ેવેડ રોડ. 



૭૫, નુગર સોસા.િવ.-૧, ાણનાથ હો પીટલ પાછળ, વેડ રોડ. 

૧૬/૦૪/૨૦૨૨ ૧૫૪, સ યનગર સોસા. નવનાથ ખાડો, િસગણપોર & બી-૩૪૮, એચ-૫, કોસાડ આવાસ (બે ન નુા). 

૧૮/૦૪/૨૦૨૨ ૩૮૩, ગાધંીચોક, કતારગામ ગામતળ. 

૧૯/૦૪/૨૦૨૨ 

બી-૨૪૪, િવહાર સોસા. િવ.- ૨, કતારગામ વાળ નાથ ચોક. 

૨૨૬, ૃદંાવન સોસા., ડભોલી ચાર ર તા. 

૧૧, ીિનકતન, વીરસાવરકર ગાડન, ુ લુ ડર . 

૨૦/૦૪/૨૦૨૨ 

૪૯, શાિંતનગર સોસા. િવ.-૨, ધનમોરા પાસે, કતારગામ. 

૧૭/૧૮, બકા પાક, વીર સાવરકર ગાડન, ુ લુ ડર  રોડ.  

એ-૧૭ & એ-૨, મણીબાનગર સોસા. ચી ુવાડ , ધનમોરા રોડ. (બે ન નુા). 

બી-૧૬૪, ુબેરનગર સોસા.િવ-૨, પારસ શાકભા  માકટ.  

૨૧/૦૪/૨૦૨૨ 

એ-૫૬ & ૫૯, માધવમં દર સોસા. િવ.-૧, ગોિવદ  હોલ ડભોલી (બે ન નુા). 

૧૫૭ & ૧૬૧, નારાયણ નુી સોસા., ુ ુલ નાની વેડ (બે ન નુા). 

૩૫૭, ી રામનગર સોસા., સાયણ રોડ. 

૨૫/૦૪/૨૦૨૨ 

ડ -૫૭, સર વતી સોસા. -૩, કંથાર યા હ મુાન મં દર પાછળ, સ ગણપોર.  

૪૫૨, ૪૫૭, ૫૧૫ & ૫૧૭, રહમતનગર સોસા., પડંોળ પાછળ, વેડ રોડ (ચાર ન નુા). 

૧૫૧, બા ભુાઇ પેટ વાલાની ગલી સામે, લવાડ  ભર માતા રોડ. 

૨૬/૦૪/૨૦૨૨ 

૭૨૭, વાલાવાડ , કતારગામ ગામતળ. 

૪૮૩, પ થરવાળ  ગલી, મદ ના મ દ પાસ,ે લવાડ , ભર માતા રોડ. 

૪૩૦, પડંોળ ઈ ડ યલ, કશવપાક સોસા., વેડ રોડ. 

૨૭/૦૪/૨૦૨૨ 
૬૪, હર ઓમ સોસા., ગાય ી ુલ પાસે, વેડ રોડ. 

૨૫૬, ૪૩૩ & ૫૧૫, રહમતનગર સોસા., પડંોળ પાછળ, વેડ રોડ ( ણ ન નુા). 

૨૮/૦૪/૨૦૨૨ 
૪૨, નવી વસાહત, િસગણપોર ગામ.  

૧૩, નવી ુ પ ુ ંજ સોસા., બડા ગણેશ મં દર પાસે, ુ લુ ડર  રોડ. 

૨૯/૦૪/૨૦૨૨ 
બી-૫, બી-૧૭ & એ-૨૦, મણીબાનગર સોસા., ચી ુવાડ થી ધનમોરા રોડ, કતારગામ ( ણ ન નુા). 

૧૪, લ મીનારાયણ પાક, રાશી સકલ, કતારગામ. 

૩૦/૦૪/૨૦૨૨ 
એ-૧૩, િવશાલનગર, હ થ સે ટર પાસે, કતારગામ.  

૧૫૭ & ૫૧૯, રહમતનગર સોસા. પડંોળ પાછળ, વેડ રોડ. (બે ન નુા). 

ઈ ટ -એ 

૦૪/૦૪/૨૦૨૨ 
૧૪, તાપીબાગ સોસા. વરાછા રોડ.  

૯, યામનગર સોસા. લબંે હ મુાન રોડ.  

૦૫/૦૪/૨૦૨૨ ૬૮, રંગ અવ તુ, મગોબ.  

૧૪/૦૪/૨૦૨૨ એ-૬૧, િવહળનગર, હ રાબાગ રોડ. 



૧૬/૦૪/૨૦૨૨ ૧૦, ધનવષા સોસા. & િશવનગર, મગોબ (બે ન નુા). 

૨૩/૦૪/૨૦૨૨ ૩૦, જયરામનગર, હ રાબાગ રોડ. 

૨૪/૦૪/૨૦૨૨ બો બે કોલોની & ૩૩, ીરામનગર, કાપો ા રોડ. (બે ન નુા). 

૩૦/૦૪/૨૦૨૨ ૧ & ૩, ઘન યામનગર, લબંે હ મુાન રોડ. (બે ન નુા). 

ઈ ટ -બી 

૦૧/૦૪/૨૦૨૨ ૧૯, નકળંક પાક, ણૂાગામ. 

૦૭/૦૪/૨૦૨૨ બળદવાડ, આ ામા ગામ. 

૧૯/૦૪/૨૦૨૨ ૪૫ & ૩૯, લ મીબા રો- હાઉસ, સીમાડા (બે ન નુા). 

૨૧/૦૪/૨૦૨૨ 
૯૩, ુ નગર, સીમાડા ગામ. 

૧૭૭, જયભવાની સોસા., સીમાડા. 

૨૨/૦૪/૨૦૨૨ ૧૮, જયભવાની સોસા., ણુા ગામ. 

૨૯/૦૪/૨૦૨૨ ૨૭, રામ ૃપા સોસા., ણુા ગામ. 

વે ટ 

૦૨/૦૪/૨૦૨૨ ૧૩, ૧૪, ઉિમયા આિશષ સોસા. મોરા ભાગળ.  

૦૭/૦૪/૨૦૨૨ 
ડ -૨૮, જયજલારામ સોસા., તાડવાડ . 

૪૯, રવ નગર સોસા., ઉગત ભસાણ રોડ. 

૧૫/૦૪/૨૦૨૨ એ-૪, પટલનગર સોસા., દાડં  રોડ. 

૨૧/૦૪/૨૦૨૨ ૪૮૬, સતં કુારામ સોસા. િવ.-૬, પાલન રુ રોડ. 

૨૨/૦૪/૨૦૨૨ ૧૪, સોહમ રો હાઉસ, .ઈ.બી. સામ,ે એલ.પી.સવાણી રોડ. 

૨૫/૦૪/૨૦૨૨ ૧૪, શારદા રો-હાઉસ, પાલગામ.  

૨૭/૦૪/૨૦૨૨ ગાધંી ચોક, ઈ છાપોર. 

૨૯/૦૪/૨૦૨૨ ડાયમડંનગર, ઈ છાપોર. 

સે લ 

૦૧/૦૪/૨૦૨૨ ૭/૩૮૮૦, ચોથીયા શેર , ધનાથ રુા. 

૦૬/૦૪/૨૦૨૨ ૬/૨૧૧૬, લી  ુશેર , મહ ધર રુા. 

૦૭/૦૪/૨૦૨૨ ૨/૯૭૬, નરિસહ શેર , સગરામ રુા. 

૦૮/૦૪/૨૦૨૨ 
૧૧/૫૨૨૩ & ૧૧/૨૩૮૨, ખ ુરાવાડ , ગુલીશરા આઇ.પી.મીશન ુલ પાસે (બે ન નુા). 

૧૭-એ, ચનપાક,  ગુલીસરા આઇ.પી.મીશન ુલ પાસે  

૦૯/૦૪/૨૦૨૨ ૬/૫૩૦, રાણા શેર , બેગમ રુા.  

૧૦/૦૪/૨૦૨૨ ૭/૨૭૦૧ & ૭/૨૭૦૩, બોરડ  શેર , રામ રુા પે ોલપપં, રામ રુા (બે ન નુા). 

૧૧/૦૪/૨૦૨૨ ૭/૧૪૦૫ & ૭/૧૪૨૧, િવકાસ ડાયમડં, વ રયાળ  બ ર, પાલીયા ાઉ ડ (બે ન નુા). 

૧૩/૦૪/૨૦૨૨ ૪/૧૨૭, દાદાવાડ , હ ર રુા. 

૧૫/૦૪/૨૦૨૨ ૧૨/૨૨૫૨, માછ વાડા, સૈયદવાડા પોલીસ ટશન પાસે. 



૧૬/૦૪/૨૦૨૨ ૬૧, પટની કોલોની & ૧૧/૧૯૧૬, ચનપાક,  ગુલીસરા આઇ.પી.મીશન ુલ પાસે (બ ેન નુા). 

૧૮/૦૪/૨૦૨૨ 
૧/૩૪૫૦, સોની ફળ યા, એિનબે ટ રોડ & ૯/૧૧૩૨, બા  મંદર, બા  રોડ (બે ન નુા). 

૭/૨૭૦૧ & ૭/૨૭૦૩, બોરડ  શેર , રામ રુા પે ોલ પપં પાસે (બે ન નુા). 

૨૦/૦૪/૨૦૨૨ ૭/૩૮૮૨, ચોથીયા શેર , ધનાથ રુા મેઈન રોડ.  

૨૧/૦૪/૨૦૨૨ ૭/૨૫૭૨, ખાડ  શેર , પોલીસ ટશન પાસ,ે સૈયદ રુા.  

૨૩/૦૪/૨૦૨૨ ૧૧/૨૧૯૩, મેઈન રોડ, વાર યાવી બ ર.  

૨૭/૦૪/૨૦૨૨ ૫/૯૩૦, જદાખાડ , હર રુા. 

૨૯/૦૪/૨૦૨૨ ૯/૧૬૨ & ૯/૮૨-૮૩, ખાડંવાળાની શેર , વાડ  ફળ યા (બ ેન નુા). 

૩૦/૦૪/૨૦૨૨ 
૭/૨૭૦૧, બોરડ  શેર  & ૭/૩૦૮૮, ચં ુલાલ શેઠની શેર , પે ોલ પપં પાસ,ે રામ રુા. (બે 

ન નુા). 

સાઉથ વે ટ 

૦૧/૦૪/૨૦૨૨ ર નામાધવ રો હાઉસ, પીપલોદ. 

૦૫/૦૪/૨૦૨૨ ૧, ડાહ બા પાક સોસા. પનાસ ગામ સામ.ે  

૦૮/૦૪/૨૦૨૨ ૧૪, જલારામ શેર , બાનગર રોડ. 

૦૯/૦૪/૨૦૨૨ ૨૦૪, િવશાલનગર સોસા., નવા ભટાર રોડ. 

૧૧/૦૪/૨૦૨૨ ૧૦૫-૧૦૬ & ૯૩, સાર વતનગર, પીપલોદ (બે ન નુા). 

૧૪/૦૪/૨૦૨૨ મગંલદ પ એપા., એલ.બી., ભટાર રોડ & એ-ને ટ હાઉસ, DRB કોલજે,  ુસીટ લાઈટ (બ ેન નુા). 

૧૬/૦૪/૨૦૨૨ ૫, સૌરભ સોસા., જમનાનગર રોડ. 

૧૯/૦૪/૨૦૨૨ બી-૨ & બી-૪, િસ ધાથ કો પલે , સીટ લાઇટ રોડ (બે ન નુા). 

૨૨/૦૪/૨૦૨૨ 
પા ગ, ૃિતકા એપાટ., ભટાર & પા કગ, િ યા સી એપાટ., અઠવા (બે ન નુા). 

૧૭-એ, વામી ણુાતીતનગર, ભટાર રોડ & બી-ને ટ હાઉસ, ડ .આર.બી કોલેજ,  ુસીટ લાઇટ રોડ (બે ન નુા). 

૨૩/૦૪/૨૦૨૨ 
૧, સૌરભ સોસા., જમનાનગર બસ ટોપ પાસ,ે ઘોડદોડ રોડ. 

૧૫૩, િવશાલનગર, નવા ભટાર રોડ.  

૨૪/૦૪/૨૦૨૨ ૯૨ & ૯૩ & ૯૫-૯૬ & ૧૦૦, સાર વતનગર, પીપલોદ. (ચાર ન નુા). 

૨૫/૦૪/૨૦૨૨ ૧ & ૮, સૌરભ સોસા., ઘોડદોડ રોડ. (બે ન નુા). 

૨૮/૦૪/૨૦૨૨ ૯૩, ભુાષનગર, જમનાનગર રોડ. 

સાઉથ 

૦૧/૦૪/૨૦૨૨ 

૨૦૮, ખુીનગર, બમરોલી. 

૩૦૩ & ૩૨૨, કમયોગી-૨, બમરોલી રોડ (બે ન નુા). 

૫૨૦, અપે ાનગર & ૧૨૪, કમયોગીનગર-૩, બમરોલી રોડ (બે ન નુા). 

૦૨/૦૪/૨૦૨૨ ૨૩૨ & ૨૪૯, કલાશનગર, ઉધના (બે ન નુા). 

૦૪/૦૪/૨૦૨૨ ૧૨, હળપતીવાસ, પાડંસરા. 

૦૫/૦૪/૨૦૨૨ ૨૨૨, ક યાણ ુટ ર, ઉધના. 



૧૬૭ & ૧૨૭, િશવનગર, પાડંસરા (બે ન નુા). 

૧૩૦, દવી દશન સોસા.& ૧૭૯, શીવમનગર,  બમરોલી રોડ.  (બે ન નુા). 

૦૬/૦૪/૨૦૨૨ ૫૪૩, સોનલ સોસા., ઉધના. 

૦૭/૦૪/૨૦૨૨ 
બી-૮૮, જલારામનગર, પાડંસરા. 

૧૩૯, આશા રુ  સોસા., બમરોલી રોડ. 

૦૮/૦૪/૨૦૨૨ ૮૧ & ૭૮, હર નગર-૧ & ૭૯, હગડવાર-૧, ઉધના ( ણ ન નુા). 

૧૦/૦૪/૨૦૨૨ ૧૫ & ૨, ૃદંાવન આવાસ, બમરોલી રોડ (બે ન નુા). 

૧૧/૦૪/૨૦૨૨ ૬૬, હર નગર-૧, ઉધના. 

૧૨/૦૪/૨૦૨૨ મામા કર યાણા ટોર સામ,ે આશા રુ  સોસા. & ૩, ૧૪, ૃદંાવન આવાસ, બમરોલી રોડ ( ણ ન નુા). 

૧૩/૦૪/૨૦૨૨ ૧૪૪, ગણપતનગર, બમરોલી રોડ. 

૧૪/૦૪/૨૦૨૨ 

િસ ધી સહયોગ એપા. પાસ,ે બેઠ  કોલોની, ખટોદરા. 

૧૭૪, ણાનગર, પાડંસરા. 

મા  ૃહર કટ ગ પાસે, આશા રુ  સોસા., બમરોલી રોડ. 

૧૫/૦૪/૨૦૨૨ ૨ & ૮, ૃદંાવન આવાસ, બમરોલી રોડ (બે ન નુા). 

૨૦/૦૪/૨૦૨૨ 
૩૪, પટલ ફળ  ુ& કરણભાઇ દસાઇ ફળ ,ુ ઉધના (બે ન નુા). 

૫૫/૩, અ તૃનગર, ઉધના. 

૨૨/૦૪/૨૦૨૨ કરણભાઇ & ૭૭, દસાઇ ફળ ,ુ ઉધના ગામ & ૩૬, પટલ ફળ ,ુ ઉધના ( ણ ન નુા). 

૨૭/૦૪/૨૦૨૨ ૮૨ & ૫૨, ગોિવદનગર, ઉધના. (બે ન નુા). 

૨૮/૦૪/૨૦૨૨ 
પા કગ, મહાન ટરસ, ઉધના.  

૩૦૬, અમીધારા સોસા. બમરોલી.  

૩૦/૦૪/૨૦૨૨ ૧૦૮, િવનાયકનગર, ઉધના. 

સાઉથ ઈ ટ 

૦૨/૦૪/૨૦૨૨ ૩૩૯, મા િતનગર, લબાયત. 

૦૩/૦૪/૨૦૨૨ ૩૩૯, મા િતનગર, લબાયત. 

૦૬/૦૪/૨૦૨૨ ૩૧, જનતાનગર, ઉધનાયાડ. 

૦૭/૦૪/૨૦૨૨ ૫૮,  ુઆશ વાદ પાક સોસા., ભાઠના. 

૦૮/૦૪/૨૦૨૨ ર કુામાતા મ ં દર પાસ,ે નવાગામ રોડ. 

૧૨/૦૪/૨૦૨૨ ૮, શા ીનગર, મ રુ િસનેમા પાસ,ે લબાયત. 

૧૫/૦૪/૨૦૨૨ ૮૩, ઠાકોરનગર, ડ ડોલી રોડ. 

૧૬/૦૪/૨૦૨૨ એ-૨, િવકાસ ડાયમડં, ગોડાદરા રોડ. 

૧૮/૦૪/૨૦૨૨ ૬૪, મોદ  એ ટટ, નવાગામ રોડ. 



૨૨/૦૪/૨૦૨૨ એ-૫૭, િશવા પાક, નવાગામ. 

૨૩/૦૪/૨૦૨૨ ૨૫૪, ી હર નગર & જમાઈ મહો લો, ડ ડોલી. (બે ન નુા). 

૨૪/૦૪/૨૦૨૨ 
૮૭, ભુાષનગર, લબાયત.  

૫૧, લુસીધામનગર, નવાગામ રોડ.  

૨૬/૦૪/૨૦૨૨ બી-૭૯, જલારામનગર-૨, ુભંાલ. 

૨૭/૦૪/૨૦૨૨ 
૪૩, પનગર, ઉધના યાડ.  

૮૨ & ૫૫, ગાય ીનગર સોસા., ુભંાલ (બ ેન નુા). 

૩૦/૦૪/૨૦૨૨ .નળ. પનગર, ઉધનાયાડ. 

 


