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નોથ ૧૪૨૭ ૧૩૩૯ ૮૮ 

ઈ ટ-એ ૯૦૪ ૮૯૭ ૭ 

ઈ ટ-બી  ૮૧૧ ૮૦૩ ૮ 

વે ટ ૧૬૬૦ ૧૬૩૮ ૨૨ 

સે લ ૧૧૧૭ ૧૦૮૧ ૩૬ 

સાઉથ વે ટ ૧૧૨૯ ૧૧૧૫ ૧૪ 

સાઉથ  ૯૧૯ ૮૯૭ ૨૨ 

સાઉથ ઈ ટ ૧૩૦૩ ૧૨૭૨ ૩૧ 

ુલ ૯૨૭૦ ૯૦૪૨ ૨૨૮ 

  

ઝોન 
અનફ ટ સે પલની િવગત 

તાર ખ સરનામાની િવગત 

નોથ  

૦૧/૦૫/૨૦૨૨ ૨૬ & ૩, સ યસાઇં સોસા. & ૯૩, અ પાનગર, કતારગામ બીઝનેસ ફર મોલ ( ણ ન નુા). 

૦૨/૦૫/૨૦૨૨ 

૨૨૨-બી, િવહાર-૨, વાળ નાથ ચોક, કતારગામ. 

૨૫૯, મોહનદ પ સોસા., ડભોલી ચાર ર તા. 

૪૯, સગંમ સોસા., કતારગામ. 

૦૪/૦૫/૨૦૨૨ 

૧૦, રાધાબાગ સોસા., બાપાસીતારામ ચોક. 

૨૧, ગોપાલનગર, વાળ નાથ ચોક મેઇન રોડ. 

૩૧, લ લતાપાક સોસા., કંતાર ર મહાદવ મં દર પાછળ, કતારગામ. 

એ-૧૭, મણીબાનગર સોસા., ચી ુવાડ થી ધનમોરા રોડ. 

૫૧૫ & ૫૩૭, રહમતનગર સોસા., પડંોળ પાછળ, વેડ રોડ (બે ન નુા). 

બી-૬, રામે ર ઈ ડ યલ સોસા., પડંોળ પાછળ, લવાડ -ભર માતા રોડ. 

૧૩, હુાર ફળ ુ,ં  ુકોસાડ રોડ. 



૦૫/૦૫/૨૦૨૨ 

૨૬૦, િ લોક સોસા., અખડં આનદં કોલેજ પાસ,ે વેડ રોડ. 

૧૨૩, કશવપાક સોસા., વેડ રોડ. 

એ-૭૬, ઉદયનગર સોસા.-૨, કતારગામ હ થ સે ટરની બા ુમા.ં 

એ/૯૯- નુગર, ૨૭-િવજયનગર, એચ-૩ & એચ-૫, દરબારનગર, ગાય ી ુલ, વેડ રોડ (ચાર ન નુા). 

૦૬/૦૫/૨૦૨૨ ૩ & ૨૯, િવજયનગર સોસા. િવ.-૧, ભીડભજંન હ મુાન મં દર પાસ,ે વેડ રોડ (બે ન નુા). 

૦૯/૦૫/૨૦૨૨ 

એ-૫૧/૫૨, લુાભાઈ દસાઈ પાક સોસા., રાશી સકલ રોડ, કતારગામ. 

બી-૨૭, દાન આિશષ, ધનમોરા ચાર ર તા, કતારગામ. 

૨૦, અલકા રુ  સોસા., ુ લુ ડર  રોડ. 

૧૦/૦૫/૨૦૨૨ 

પાક ગ, ક પ ૃ  રસીડ સી, અ લુ બેકર  સ લ પાસ,ે કતારગામ. 

૨૬૬, નાસીરનગર પડપ ી, ઈરાની ટ  ની બા ુની ગલી, વડે દરવા . 

૩, ી સ ય સાઈંનગર, બીઝનઝે ફર મોલ, કતારગામ. 

૧૧/૦૫/૨૦૨૨ 
૧૪૦, અલ અમીન ટ  ની બા ુમા,ં બા ભુાઈ પેટ ની ગલી, લવાડ -ભર માતા રોડ. 

૧૬૪, ન ુબાબાને દરગાહ, બા ભુાઈ પેટ ની ગલી, લવાડ -ભર માતા રોડ. 

૧૨/૦૫/૨૦૨૨ ડ /૮૨/૫, સર વતી -૩, કંથાર યા હ મુાન મં દર પાસ,ે િસગણપોરગામ.  

૧૩/૦૫/૨૦૨૨ 

૩૦, હર ધામ સોસા., સન ડ હબ મોલ પાસ,ે નાની વેડ. 

બી-૬, ઉદયનગર સોસા. િવ.-૨, કતારગામ હ થ સે ટરની બા ુમા. 

૩/૪૪૬, મહાદવ ફળ ુ,ં કાસંાનગર. 

૧૪/૦૫/૨૦૨૨ પા કગ, વૈભવ સ, મહતા પે ોલ પપં સામ,ે કતારગામ.  

૧૬/૦૫/૨૦૨૨ 

બી-૧૬, રવરપાક સોસા., િસગણપોર કતારગામ. 

૨૯, દ િવજય સોસા., & -૧, અ રનગર સોસા., કતારગામ હ થ સે ટર (બે ન નુા). 

૨૦૭ & ૩૭૧, લ લતાપાક સોસા., કંતાર ર મહાદવ મં દર પાછળ (બે ન નુા). 

૧૭/૦૫/૨૦૨૨ 

૭૧૩, ન  ુફળ ,ુ કતારગામ ગામતળ.  

૫૧-૬૩, & ૧૪૮, લ લતાપાક સોસા., કંતાર ર મહાદવ મં દર પાછળ (બે ન નુા). 

૨૭૩/૪૭૨, લવાડ  મદ ના મ દ પાસ,ે ભર માતા રોડ. 

૧૮/૦૫/૨૦૨૨ 

૮ & ૩૭, પાવતી સોસા.િવ.-૨, બાપાસીતારામ ચોક, કતારગામ (બે ન નુા). 

૪૭૦, સહ નદં સોસા., હર દશનના ંખાડા પાસે, સ ગણપોર. 

૨૧, સ યસાઈંનગર સોસા. કંતાર ર મં દર રોડ, કતારગામ.  

૬૭, લ લતાપાક સોસા. કતાર ર મં દર પાછળ, કતારગામ.  

૧૯/૦૫/૨૦૨૨ 
૪૫, ભાલચં , કતારગામ વાળ નાથ ચોક. 

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



૨૦/૦૫/૨૦૨૨ 

નારાયણનગર પડપ ી-૧, કતારગામ ગામતળ. 

૨૬, ી સ યસાઈં સોસા., & ૯૫, અ પાનગર, કતારગામ ગામતળ (બે ન નુા). 

૭/૧૦૧૯, અ છુડા મોહ લો , કતારગામ દરવા . 

૨૧/૦૫/૨૦૨૨ 
૬૩, સતીનગર સોસા. િવ-૨, બાપા સીતારામનગર ચોક.  

૩૭, તાપીનગર સોસા. & ૨ & ૯, રામ નગર સોસા. ણામી મં દર પાસ,ે વેડ રોડ. ( ણ ન નુા). 

૨૩/૦૫/૨૦૨૨ 
બી-૭, ચી ુવાડ  & બી-૨૭, દાન આિશષ, ઘનમોરા ચાર ર તા, કતારગામ. (બે ન નુા). 

૫૧, ૫૨, લુાભાઈ દસાઈ પાક સોસા., રાશી સકલ પાસ,ે કતારગામ.  

૨૫/૦૫/૨૦૨૨ 

-૧, અ રનગર, કતારગામ હ થ સે ટર પાસે. 

૨૧, સ યસાઈંનગર સોસા., કંતાર ર મં દર રોડ, કતારગામ. 

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

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

૧૬૪, ન ુબાબાની દરગાહ, બા ભુાઈ પેટ ની ગલી, લવાડ -ભર માતા રોડ. 

૧૪૦, અલ અમીન ટ  ની બા ુમા,ં બા ભુાઈ પેટ ની ગલી, લવાડ -ભર માતા રોડ. 

૧૫૭, રહમતનગર સોસા., પડંોળ પાછળ, વેડ રોડ. 

૨૬/૦૫/૨૦૨૨ ૩, સ યસાઇંનગર, કતારગામ બીઝનેસ ફર મોલ. 

૨૭/૦૫/૨૦૨૨ 

૪૨, ી ચા ુડંાનગર સોસા., લ મીકાતં વડલા પાસ.ે 

૧૯૭, ૧૯૯ & ૧૮૮, હર ૃ ણા સોસા. શેર  ન.ં- ૨, ચી ુવાડ  કતારગામ ( ણ ન નુા). 

બી-૧૨૪ & એ-૧૨૩, સાબર નગર સોસા., લવાડ  ભર માતા રોડ (બે ન નુા). 

૨૮/૦૫/૨૦૨૨ સી-૧૨૮, ર વરપાક સોસા., ડ  માટ પાસે, િસગણપોર. 

૨૯/૦૫/૨૦૨૨ 
૧૦૯, કંતે ર સોસા., બાતલાવડ  રોડ, કતારગામ. 

૭૮, ઉદયનગર-૨, ગાય ી ુલ, વેડ રોડ. 

૩૦/૦૫/૨૦૨૨ 

૩૨, અ તૃપાક, મીના ીવાડ  રોડ કતારગામ. 

એ/૮/૧ & એ/૩, નરમાનવાલા કોરટજ રો- હાઉસ, લવાડ  ભર માતા રોડ (બે ન નુા). 

અલ અમન ટ  સે ટર & ૩૭, નહ ુનગર પડપ ી, લવાડ  ભર માતા રોડ (બે ન નુા). 

૩૧/૦૫/૨૦૨૨ 

૨૧, ઘન યામનગર સોસા., વામીનારાયણ મં દર, ડભોલી. 

૯૫, રમણપાક સોસા., નવો મોહ લો, િસગણપોર. 

૫૨, કંતાર ર સોસા., બાળઆ મ પાછળ, કતારગામ. 

ઈ ટ -એ  

૦૩/૦૫/૨૦૨૨ ૧, હ મતનગર, ુપમ એપાટ, હ રાબાગ રોડ. 

૦૪/૦૫/૨૦૨૨ 
૧૯, પટલનગર સોસા., એ.ક.રોડ. 

૪૬, ગો ુલનગર & ૩૮, દશરથનગર, કાપો ા, વરાછા રોડ (બે ન નુા). 



૦૫/૦૫/૨૦૨૨ 
૧૯૭, શીવ શકંર પાવતી સોસા., ખો ડયારનગર રોડ. 

૩૬, રંગીલાપાક સોસા., પરવટ પાટ યા. 

૨૪/૦૫/૨૦૨૨ પાક ગ-બી, અમરદ પ એપા., વૈશાલી રોડ. 

ઈ ટ -બી  

૦૯/૦૫/૨૦૨૨ ૫૫, નારાયણનગર, ણુાગામ. 

૧૩/૦૫/૨૦૨૨ ૨૫, પારખ સોસા., ણુાગામ. 

૨૬/૦૫/૨૦૨૨ 
૯, ખુ વ ન સોસા., વેલં ગામ. 

૧૩, વાલમ નગર, સીમાડા ગામ. 

૩૦/૦૫/૨૦૨૨ 
પાક ગ, સાથક રસીડ સી, ણુાગામ. 

૪૮૮, નદં ની-૩ & ૨૨, ધારા રસીડ સી-૧ & ૧૦૧, ગો ુલમ રસીડ સી, વેલં ગામ ( ણ ન નુા). 

વે ટ  

૦૬/૦૫/૨૦૨૨ 
૭૦, મમેણનગર સોસા., રામનગર રોડ & ૨૩, લાલાનગર સોસા., મોરાભાગળ (બે ન નુા). 

૨૮૯, રાધેપાક સોસા., જહાગંીર રુા રોડ. 

૧૦/૦૫/૨૦૨૨ ૯૮, િત પતી સોસા. પાલન રુ રોડ.  

૧૧/૦૫/૨૦૨૨ પાક ગ, શ નુ રસીડ સી-૩, જહાગંીર રુા. 

૧૩/૦૫/૨૦૨૨ નવાપરા મોહ લો, ભાઠા & પાણી રુવઠા, ઈ છાપોર (બ ેન નુા). 

૧૪/૦૫/૨૦૨૨ ૪, રિવ પાક સોસા., અડાજણ. 

૧૭/૦૫/૨૦૨૨ પાણીની ટાકં , ભાઠા & વા  ુ ુ ય એપાટ., ઇ છાપોર (બ ેન નુા). 

૧૮/૦૫/૨૦૨૨ પાણી રુવઠા &  પો ટ મોહ લો, ભાટપોર (બે ન નુા). 

૧૯/૦૫/૨૦૨૨ ૬, શકંરનગર સોસા., રાદંર. 

૨૦/૦૫/૨૦૨૨ હળપતીવાસ, ભાઠા રોડ & પાણી રુવઠા, ભાટપોર (બે ન નુા). 

૨૧/૦૫/૨૦૨૨ આથમણો મહો લો, ઈ છાપોર.  

૨૩/૦૫/૨૦૨૨ ૨૧, ી હર  હર  પાક રો-હાઉસ, ગોરાટ રોડ.  

૨૪/૦૫/૨૦૨૨ ૭૬, બસંીધર રો-હાઉસ, વર યાવ રોડ, જહાગંીર રુા. 

૨૭/૦૫/૨૦૨૨ ૬, સીમા સોસા-૨., પાલન રુ પાટ યા.  

૩૧/૦૫/૨૦૨૨ ૨૦, દ પમાલા સોસા, રામનગર & બી-૨, હર ઓમનગર સોસા. અડાજણ. (બે ન નુા). 

સે લ 

૦૧/૦૫/૨૦૨૨ ૭/૧૭૪૨, વરસી ટકરો, હોડ  બં લા. 

૦૨/૦૫/૨૦૨૨ ૧૨/૧૬૩૭, તાતંવાડ, શાહપોર. 

૦૩/૦૫/૨૦૨૨ ૭/૩૫૩૪, મલાર શેર , ધનાથ રુા  

૦૫/૦૫/૨૦૨૨ ૧૦/૧૯૨૪, વાઘે ર માતાની પોળ, સોની ફળ યા. 

૦૬/૦૫/૨૦૨૨ ૬/૨૯૯૦, નાગોર ની ચાલ, મ હધર રુા. 

૦૭/૦૫/૨૦૨૨ ૧૨/૧૪૦૫, ચ તામણી, આઈ.પી.મીશન ુલ પાસ,ે ગુલીસરા. 

૦૯/૦૫/૨૦૨૨ દશની ટલર, સૈયદવાડા પોલીસ ટશન પાસ.ે 



૧૦/૦૫/૨૦૨૨ બ ભુાઈ ઘોડાગાડ વાલા, ુદંલાવાડ & ૩/૬૭૭, કરવા રોડ, નવા રુા (બે ન નુા). 

૧૧/૦૫/૨૦૨૨ ૭/૨૭૦૫, બોરડ  શેર  & ૭/૨૭૫૫, ચં ુલાલ શેઠની શેર , રામ રુા (બે ન નુા). 

૧૨/૦૫/૨૦૨૨ ૭/૩૭૮૦, ચોથીયા શેર , ઘનાથ રુા મેઈન રોડ. 

૧૪/૦૫/૨૦૨૨ ૧૧/૨૧૯૨(૨), ધા ત રુા,  વર યાવી બ ર મેઈન રોડ.  

૧૬/૦૫/૨૦૨૨ ૬/૨૫૨૯, લ  ુશેર , મહ ધર રુા. 

૧૭/૦૫/૨૦૨૨ 

૭/૧૦૧૯, અ છુંડા મહો લો & ૭/૧૭૪૨(૧), વારશી ટકરો, હોડ  બગંલા. (બે ન નુા). 

-૩, શ ત િનવાસ, અજમેર  પાક, હોડ  બગંલા.  

૭/૮૧૯ & ૭/૮૨૧, રુ  મોહ લો, રામ રુા (બ ેન નુા). 

૧૯/૦૫/૨૦૨૨ 

૯/૧૪૭૦, ખપાટ યા ચકલા, ચૌટા બ ર. 

૯/૧૪૬૨, ખપાટ યા ચકલા, ચૌટા બ ર. 

૭/૧૭૦૧ & ૭/૨૭૦૫, બોરડ  શેર  & ૭/૩૦૮૯, ચં ુલાલ શેઠની શેર , રામ રુા ( ણ ન નુા). 

૨૦/૦૫/૨૦૨૨ ૪/૩૭૯૭, ખરાદ  શેર , બેગમ રુા. 

૨૩/૦૫/૨૦૨૨ 
૭/૨૬૨૭, વાયદા શેર , સૈયદ રુા. 

૧, મહા મા ગાધંી િનવાસ, પોલીસ ટશન પાસ,ે સૈયદ રુા.  

૨૪/૦૫/૨૦૨૨ ૭/૧૨૨૯, અ છુંડા ઓલ, હોડ બગંલા. 

૨૫/૦૫/૨૦૨૨ ૭/૨૭૦૫, બોરડ  શેર  & ૭/૩૦૮૭, ચં ુલાલ શેઠની શેર , રામ રુા (બે ન નુા). 

૨૭/૦૫/૨૦૨૨ નટરાજ પાઉ ડ પડપ ી-૩, વ રયાળ  બ ર મેઇન રોડ. 

૨૮/૦૫/૨૦૨૨ 
લુાબ બગંલો, નેહ મીલની પાછળ, નાન રુા. 

૬/૨૬૯૭, બોધાની ચાલ, લાલ દરવા . 

૨૯/૦૫/૨૦૨૨ ૪/૧૨૭, દાદાવાડ  & ૪/૧૪૭, ભ ી શેર , હ ર રુા (બે ન નુા). 

૩૧/૦૫/૨૦૨૨ ૭/૨૭૦૩, બોરડ  શેર  & ૭/૩૧૯૬, કાછ યા શેર , રામ રુા પે ોલપપં પાસે (બે ન નુા). 

સાઉથ વે ટ  

૦૨/૦૫/૨૦૨૨ ૫, સૌરભ સોસા., જમનાનગર રોડ. 

૦૩/૦૫/૨૦૨૨ 
૫, સૌરભ સોસા., જમનાનગર રોડ. 

૧૯ & ૫૫, ગો ુલનગર, બાનગર (બે ન નુા). 

૦૬/૦૫/૨૦૨૨ ૧૭, ીનગર સોસા., જમનાનગર રોડ. 

૧૧/૦૫/૨૦૨૨ ૧૩, સવ દયપાક સોસા.-૨, જમનાનગર રોડ. 

૧૮/૦૫/૨૦૨૨ એ-૫, એ-૮, એ-૯ & એ-૬, ર નાસાગર સોસા., પીપલોદ (ચાર ન નુા). 

૧૯/૦૫/૨૦૨૨ એ-૯,  ુ ારકશ ઇ ડ યલ, શાિંતનાથ િમલ પાસ.ે 

૨૧/૦૫/૨૦૨૨ રમે ભાઈ પટલ, િનશાળ ફળ ,ુ ભીમરાડ ગામ.  

૨૪/૦૫/૨૦૨૨ ૨૦, ી દશન સોસા. જમનાનગર રોડ.  



૨૭/૦૫/૨૦૨૨ ૧૩, સવ દયપાક, જમનાનગર રોડ. 

સાઉથ   

૦૧/૦૫/૨૦૨૨ ૧૩૩ & ૨૩૩, આશા રુ  સોસા., બમરોલી રોડ (બે ન નુા). 

૦૩/૦૫/૨૦૨૨ ૧૦૯, દવે નગર, બમરોલી રોડ. 

૦૬/૦૫/૨૦૨૨ ૪, ૃદંાવન આવાસ, બમરોલી રોડ. 

૧૩/૦૫/૨૦૨૨ એ-૯૦, આશાનગર, ઉધનાગામ. 

૧૮/૦૫/૨૦૨૨ ૬૦, સાઇંસમપણ સોસા., પાડંસરા. 

૧૯/૦૫/૨૦૨૨ ૨, ૃદંાવન આવાસ, બમરોલી રોડ. 

૨૦/૦૫/૨૦૨૨ ૮૯, ગોિવદનગર & ૧૧, નાનગર, ઉધના (બે ન નુા). 

૨૩/૦૫/૨૦૨૨ ૧૪૦, આશા રુ  સોસા., ૬૯૭, અપે ાનગર & ૧૮૦, હર  ઓમનગર, બમરોલી રોડ ( ણ ન નુા). 

૨૫/૦૫/૨૦૨૨ બોર ગ, સચીન ઓફ સ & બોર ગ, સચીન તળાવ (બે ન નુા). 

૨૬/૦૫/૨૦૨૨ ૨૯૫, ૨૪૭ & ૧૯૪, સાઈં સમપણ સોસા., ઉધના ( ણ ન નુા). 

૨૮/૦૫/૨૦૨૨ 
એ-૧૦૩, મીરાનગર, ઉધના. 

૧૬૦ & ૧૪૫, િશવનગર, પાડંસરા (બે ન નુા). 

૨૯/૦૫/૨૦૨૨ ૬૪૪, મહાદવનગર, બમરોલી રોડ. 

૩૧/૦૫/૨૦૨૨ એ-૨૪૫, આિવરભાવ-૨, પાડંસરા. 

સાઉથ ઈ ટ  

૦૨/૦૫/૨૦૨૨ ૪૫, કશવનગર, નવાગામ રોડ. 

૦૪/૦૫/૨૦૨૨ 

૧૧૪, ડ પલનગર, ુભંાલ. 

૬, ભરવાડ મોહ લો, ઉધનાયાડ. 

૨૨, ભરવાડ મોહ લો & ૫૮, રણછોડનગર, નવાગામ રોડ (બે ન નુા). 

૦૬/૦૫/૨૦૨૨ 
પાક ગ, પા નાથ કો પલે  & એફ-૨૮, અ ર ટાઉનશીપ, ુભંાલ (બે ન નુા). 

૭૨, જયેશનગર, નવાગામ રોડ. 

૦૭/૦૫/૨૦૨૨ 
૩૦ & ૪૧, ીનાથ  રસીડ સી, ડ ડોલી (બે ન નુા). 

૮૯, મણીનગર, નીલગીર  ફાટક પાસે, નવાગામ રોડ. 

૦૯/૦૫/૨૦૨૨ ૨૫૨ & ૨૭૧, હ મુાન મહો લો, લબાયત. (બે ન નુા). 

૧૧/૦૫/૨૦૨૨ 
૩૦, શીવનગર & ૬૯, મોયાનગર, ડ ડોલી રોડ (બે ન નુા). 

૭૬, ગગંાનગર, નવાગામ રોડ. 

૧૨/૦૫/૨૦૨૨ ૧, દપાલીપાક & ૨૦, ગણેશનગર, નવાગામ રોડ (બે ન નુા). 

૧૩/૦૫/૨૦૨૨ 
બી-૨૧, અ ર ટાઉનશીપ, ુભંાલ. 

૪૪૦ & ૭૧૮, રઝાનગર, ભાઠના (બે ન નુા). 

૧૭/૦૫/૨૦૨૨ ૪૪, નરનારાયણનગર, ુભંાલ. 



૧૮/૦૫/૨૦૨૨ 
૪૪, સરદારનગર-૨, લબાયત. 

૧૦૨, નરો મનગર સોસા., નવાગામ. 

૨૦/૦૫/૨૦૨૨ ૧૪/૧ & ૧૩/૧, ઈ છાબા સોસા., લબાયત (બે ન નુા). 

૨૨/૦૫/૨૦૨૨ ૫૧, સભંા નગર, ઉધનાયાડ. 

૨૪/૦૫/૨૦૨૨ 

૧૩૧, ુ  સોસા.,  લબાયત. 

૨૮૮, ગલી-૧, નવા નગર, નીલગીર . 

૨૬, પટલનગર, નવાગામ. 

૨૯/૦૫/૨૦૨૨ .નળ, પનગર, ઉધનાયાડ. 

 


