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ઝોન 
અનફ ટ સે પલની િવગત 

તાર ખ સરનામાની િવગત 

નોથ 

૦૧/૧૧/૨૦૨૨ 

સોમાભાઇ ડમસાવાળા, વેડ રોડ. 

બી-૭૫, બ ચુરનગર સોસા. & બી-૧૩, ઉદયનગર સોસા. િવ.-૨, વેડ રોડ (બે ન નુા). 

બી-૧૩, ુબેરપાક સોસા., ાણનાથ હો પીટલની બા ુમા,ં કતારગામ. 

૦૨/૧૧/૨૦૨૨ ૧૩, લ મીનારાયણ પાક, કતારગામ રાશી સકલ. 

૦૩/૧૧/૨૦૨૨ ૭૩, પચંવટ  સોસા., બાપાસીતારામ ચોક. 

૦૫/૧૧/૨૦૨૨ ૭, તાપી સોસા., લ મીકાતં આ મ રોડ. 

૦૭/૧૧/૨૦૨૨ નારાયણનગર પડપ ી-૧, કતારગામ બીઝનેઝ ફર મોલ. 

૦૯/૧૧/૨૦૨૨ 
એ-૭૯, નુગર, ગાય ી ુલ, વેડ રોડ. 

એ-૯, માધવાનદં સોસા., નારાયણનગર ચાર ર તા, કતારગામ. 

૧૦/૧૧/૨૦૨૨ 
૨૭, ુની .આઈ.ડ .સી., કતારગામ 

ઈ થ એપા., વાલાવાડ , કતારગામ ગામતળ. 

૧૧/૧૧/૨૦૨૨ બી-૧૦૬, નુગર સોસા.-૧, માધવાનદં આ મ પાસે, કતારગામ. 

૧૨/૧૧/૨૦૨૨ 
ઈ થ એપા., વાલાવાડ  & ૪૦૦, ગાધંીચોક, કતારગામ ગામતળ. (બે ન નુા). 

૩૧, લલીતાપાક સોસા. લલીતા ચો ડ  પાસે, કતારગામ.  

૧૪/૧૧/૨૦૨૨ સી-૬૮, નીલકંઠ સોસા. લપાડા રોડ, કતારગામ.  

૧૭/૧૧/૨૦૨૨ 
૧૩, મીરાનગર સોસા., કોસાડ રોડ. 

૧, લ મીનારાયણ પાક, રાશી સકલ, કતારગામ.  

૧૮/૧૧/૨૦૨૨ 

૭, ૨૮, ૬૩-શાિંતનગર સોસા. & ૫૪-સ ાધાર સોસા., કોસાડ ોસ રોડ (ચાર ન નુા). 

પીપ સ ઢાળ પર નળ & ૧૧/૬૦, જલારામ આિશષ એપા., કતારગામ પીપ સ ચાર ર તા (બે ન નુા). 

૬૮, ગામ ુ ંક , નાની બ ચુર  મં દરની પાછળ, વેડ રોડ. 

૧૯/૧૧/૨૦૨૨ ૪૫, ના સોસા. ડભોલી ીજ પાસે.  



૧૩, ી િનકતન સોસા., વીર સાવરકર ગાડન. ુ લુ ડર  રોડ. 

૫૫, હર ના સોસા. હ થ સે ટર પાસે, કતારગામ.  

૬૧, ી હોમ એપા. નુગર સોસા. િવ-૧, (ખાડા ુ ંપાણી). 

૪, રામ નગર સોસા. વેડ રોડ.  

૨૧/૧૧/૨૦૨૨ 
૧૯૯, ગ નદંપાક સોસા., કોઝવે સકલ પાસ.ે 

૧૫૨ & ૧૪૪, હર ઓમ સોસા., કતારગામ હ થ સે ટર પાસે (બે ન નુા). 

૨૨/૧૧/૨૦૨૨ 

૮૨-બ ુચરનગર સોસા. & ૬૮-ગોપીનાથ રો-હાઉસ, હર ઓમ િમલ સામ,ે વડે રોડ (બ ેન નુા) 

૪૦, કશવપાક સોસા., પડંોળ સામે, વેડ રોડ. 

૧૨, લ મીનારાયણ પાક, કતારગામ રાશી સકલ. 

૨૩/૧૧/૨૦૨૨ 

૩૮, શાિંતનગર સોસા. કતારગામ ઝોન ઓ ફસ પાસે.  

૪૧, ુ ત સોસા. વાળ નાથ ચોક , િસગણપોર.  

૭, િવશાલનગર, કતારગામ હ થ સે ટર. 

૨૫/૧૧/૨૦૨૨ 
૧૬૦, ગ નદંપાક સોસા., કોઝવે પાસે, ભર માતા રોડ. 

૧૩૧, હ મુાન ફળ ,ુ કતારગામ ગામતળ. 

૨૬/૧૧/૨૦૨૨ 
૩૮૯, બોરડ  શેર , કતારગામ ગામતળ. 

૩૦ & ૫, સહ નદં સોસા., કતારગામ ફાયર ટશન સામે (બે ન નુા). 

૨૮/૧૧/૨૦૨૨ ૧૫૮, હળપતીવાસ, ગોથાણગામ. 

૨૯/૧૧/૨૦૨૨ ૯૯, લલીતાપાક સોસા. કતારગામ કંતાર ર મં દર પાસે.  

ઈ ટ -એ 

૦૩/૧૧/૨૦૨૨ ૧૮, ગ રા પાક, એ.ક.રોડ. 

૦૫/૧૧/૨૦૨૨ ૨૮, રાધા ૃ ણ સોસા. ખોડ યારનગર રોડ. 

૦૯/૧૧/૨૦૨૨ ૩૩૭, ૃ ણનગર વસાહત, કાપો ા રોડ. 

૧૨/૧૧/૨૦૨૨ એ-૫૫, ધરમનગર, ધરમનગર રોડ. 

૧૩/૧૧/૨૦૨૨ બી-૮, તાપીબાગ સોસા. & ૫૫, ઉમ  સોસા. વરાછા રોડ. (બે ન નુા).  

૧૫/૧૧/૨૦૨૨ 
પાક ગ, ી  કો પલે , એ.ક.રોડ. 

શુી બગંલો & ૧૦૦-મહ પાક, મગોબ (બે ન નુા). 

૧૬/૧૧/૨૦૨૨ 
પા કગ, પલ કો પલે  & પા કગ, ી  કો પલે , મોદ  ટ, એ. ક. રોડ. (બે ન નુા).  

૧૩૩, રિવપાક સોસા. કાપો ા રોડ.  

૧૮/૧૧/૨૦૨૨ ૭, િશવાજંલી રો હાઉસ, મગોબ. 

૧૯/૧૧/૨૦૨૨ ૩૯, ુ પક સોસા. ધરમનગર રોડ.  

૨૧/૧૧/૨૦૨૨ સ વટ બગંલો & ૨૩-ધનવષા સોસા., મગોબ (બે ન નુા). 

૨૨/૧૧/૨૦૨૨ 
પાક ગ, પલ કો પલે , એ.ક.રોડ. 

૧૨૯, હમતંનગર, ધરમનગર રોડ. 

૨૩/૧૧/૨૦૨૨ 
પાક ગ-અમરદ પ એપા. & ૨૭- થુારાપચંની ચાલ, વૈશાલી રોડ (બે ન નુા). 

૮૯, ગો ુલનગર, વરાછા કાપો ા રોડ. 

૨૪/૧૧/૨૦૨૨ 
હર નળ, ડાબાવાનો ટકરો, એ.ક.રોડ. 

૮૩ & ૧૨૪, શીવશકંરપાવતી સોસા., ખોડ યારનગર રોડ (બે ન નુા). 

૨૫/૧૧/૨૦૨૨ 
અશોક વલેસ પાસ,ે માનસરોવર, એ.ક.રોડ & ૫૮, ુ પક સોસા., ધરમનગર રોડ (બે ન નુા). 

૮૬ & ૧૯૨, નેતલદપાક સોસા., ણુા (બે ન નુા). 

૨૯/૧૧/૨૦૨૨ ૮૫, ુર સોસા. & ૩૦, દવ નગર, એ. ક. રોડ. (બે ન નુા). 

ઈ ટ -બી ૦૨/૧૧/૨૦૨૨ ૧૦૬, ગાધંીનગર ફળ ,ુ ણુાગામ.  



૧૪/૧૧/૨૦૨૨ ૮૮, િવ નુગર, ણુાગામ. 

૧૭/૧૧/૨૦૨૨ ૮૦, મોમાઈનનગર, ણુાગામ. 

૨૨/૧૧/૨૦૨૨ ૫૦૪૦, ુવા મોહ લો, નાના વરાછા રોડ. 

૨૪/૧૧/૨૦૨૨ ૨, નદંનવન રો હાઉસ, નાનાવરાછા. 

વે ટ 

૦૨/૧૧/૨૦૨૨ 
૧૮, મોનાલીશા સોસા. & બી, િશખર કો પલે , અડાજણ (બે ન નુા). 

એ & બી-સાિન ય એપા. & ૨૬-િવશાલ રો હાઉસ & ૨૦-ભા યિનધી સોસા., અડાજણ (ચાર ન નુા). 

૦૩/૧૧/૨૦૨૨ 
એ, િશખર કો પલે  & ૧૮, સાઈં યોત સોસા., અડાજણ (બે ન નુા). 

૯, સાઈં િવહાર રો હાઉસ, ટ .પી. ૩૧,૩૨, અડાજણ. 

૧૦/૧૧/૨૦૨૨ નવી વસાહત, ભાટપોર.  

૧૧/૧૧/૨૦૨૨ સડક મોહ લો, ઇ છાપોર & પાણીની ટાકં , ભાટપોર (બે ન નુા). 

૧૨/૧૧/૨૦૨૨ િનશાળ ફળ ુ,ં ભાટપોર. 

૧૫/૧૧/૨૦૨૨ ૮૩, ૮૪, ી  નગર  સોસા. જહાગંીરાબાદ.  

૧૬/૧૧/૨૦૨૨ એ, સમય કો પલે  & એ, િનલસાગર એપા., આનદંમહલ રોડ (બે ન નુા). 

૧૭/૧૧/૨૦૨૨ પાણીની ટાકં  & જલારામ મોહ લો, ઈ છાપોર (બે ન નુા). 

૧૮/૧૧/૨૦૨૨ આઈ, િસ ધિવનાયક એપા., પાલન રુ રોડ. 

૨૧/૧૧/૨૦૨૨ 
બી, પ ા ટાવસ, તાડવાડ  રોડ. 

પાણીની ટાકં  & ુ ંભાર મોહ લો, ઈ છાપોર (બે ન નુા). 

૨૨/૧૧/૨૦૨૨ 
જ એપા., તાડવાડ . 

પાણીની ટાકં  & જલારામ મોહ લો, ઈ છાપોર (બે ન નુા). 

૨૬/૧૧/૨૦૨૨ પાણીની ટાકં  & ખાડ  મોહ લો, ઈ છાપોર (બે ન નુા). 

૨૯/૧૧/૨૦૨૨ ટકરા ફળ ુ,ં ભાઠા & પાણીની ટાકં , ભાટપોર (બે ન નુા). 

સે લ 

૦૨/૧૧/૨૦૨૨ ૭/૪૩૬૫- ુ ંભાર શેર , ગલેમડં  & ૪/૫૭૬-રાણા શેર , બેગમ રુા (બે ન નુા). 

૦૪/૧૧/૨૦૨૨ ૬/૫૩ વૈરાગીની વાડ , દ લી ગેટ. 

૦૫/૧૧/૨૦૨૨ ૧૧/૨૧૯૪, ધા તી રુા, વર યાવી બ ર.  

૦૮/૧૧/૨૦૨૨ 
૨/૨૩૬૨, લીમડા શેર , દર રુા.  

૭/૩૮૮૪, ચોથીયા શેર , ધનાથ રુા. 

૧૦/૧૧/૨૦૨૨ 
૭/૨૫૭૨, ખાડ  શરે  & ૭/૨૬૨૭, વાયદા શરે , સયૈદવાડા પોલીસ ટશન પાસ ે(બ ેન નુા). 

૧૧/૯૧૬, સોપાર  ગલી, ચોકબ ર. 

૧૧/૧૧/૨૦૨૨ ૭/૧૬૮૦, ુ ંક  મોહ લો, સૈયદ રુા. 

૧૨/૧૧/૨૦૨૨ ૫/૯૧૭, જદાખાડ , હર રુા.  

૧૪/૧૧/૨૦૨૨ ૭/૧૪૦૬, િવકાસ ડાયમડં, વર યાવી બ ર.  

૧૫/૧૧/૨૦૨૨ ૭/૨૬૨૭, વાયદા શેર , પોલીસ ટશન પાસે, સૈયદ રુા.  

૧૭/૧૧/૨૦૨૨ ૧/૩૯૬૫, બારાહાડં નો ટકરો, બડખાચકલા. 

૧૯/૧૧/૨૦૨૨ ૯/૧૯૧૦, ઘટં  શેર , લીમડા ચોક,  

૨૦/૧૧/૨૦૨૨ ૭/૨૬૨૭, વાયદા શરે  & ૧, લખેડ યા ચાલી,  પોલીસ ટશન પાસ,ે સયૈદ રુા. (બ ેન નુા) 

૨૧/૧૧/૨૦૨૨ ૨/૨૧૦૯-લાપસીવાળાની ચાલ, દર રુા & ૨/૪૨૮-ધમણવાળાની શરે , ત રુા (બ ેન નુા). 

૨૨/૧૧/૨૦૨૨ દશની ટલર, સૈયદવાડા પોલીસ ટશન. 

૨૩/૧૧/૨૦૨૨ ૭/૨૫૩૨, લ  ુશેર  & પીએમ ઓ ટ કલ, ભવાની વડ, મહ ધર રુા (બે ન નુા). 

૨૪/૧૧/૨૦૨૨ 
૩/૪૦૪૭, કરવા રોડ, નવા રુા.  

૧૮૫૫, લાલવાડ , સગરામ રુા. 



૨૭/૧૧/૨૦૨૨ ૨, દશની ટલર, સૈયદવાડા પોલીસ ટશન પાસે.  

૨૮/૧૧/૨૦૨૨ ૭/૩૭૮૦ & ૭/૩૮૮૪, ચોથયા શેર , ધંનાથ રુા. (બે ન નુા). 

૨૯/૧૧/૨૦૨૨ ૮/૨૨૫૬, સઘંાડ યાવાડ, ગોપી રુા. 

સાઉથ વે ટ 

૧૨/૧૧/૨૦૨૨ ૬૯ એબી, એટોપનગર, ભટાર રોડ. 

૧૯/૧૧/૨૦૨૨ નીલ ગગન એપા. દ વાળ બાગ, અઠવાગેટ.  

૨૧/૧૧/૨૦૨૨ 
૬૯ એબી, એટોપનગર, ભટાર રોડ & ૩૩ બી, રાજલ મી બગંલો, પનાસગામ પાછળ (બ ેન નુા). 

પાક ગ, વન પેલેસ, પારલે પોઈ ટ. 

૨૨/૧૧/૨૦૨૨ ૪૬૧ & ૪૬૨, હડગેવાડ, વે -ુ૧. (બે ન નુા). 

૨૩/૧૧/૨૦૨૨ ૨૭, ુ ણ ુ ંજ સોસા. ઘોડ દોડ રોડ.  

૨૬/૧૧/૨૦૨૨ એબી-૬૯, એટોપનગર, ભટાર રોડ.  

૨૯/૧૧/૨૦૨૨ ૧૩૦, નારાયણનગર, અલથાણ રોડ. 

સાઉથ 

૦૧/૧૧/૨૦૨૨ ૨ & ૮, ૃદંાવન આવાસ, બમરોલી રોડ (બે ન નુા). 

૦૨/૧૧/૨૦૨૨ ૨૦૦, ઉમીયાનગર, બમરોલી રોડ. 

૦૫/૧૧/૨૦૨૨ ૩૨, ભગવતીનગર & ૫૭, ઉ ોગદશન સોસા., ઉધનાગામ (બે ન નુા). 

૦૭/૧૧/૨૦૨૨ ૩૮, ઓમ સાઈંનગર, ઉધનાગામ.  

૧૦/૧૧/૨૦૨૨ 
૮૩ & ૨૧, િવનાયકનગર, ઉધના (બે ન નુા). 

૧૬, આશા રુ  સોસા., બમરોલી રોડ. 

૧૨/૧૧/૨૦૨૨ SMC શોપ ગ સે ટર, ઉધના નવસાર  રોડ. 

૧૬/૧૧/૨૦૨૨ ૨૧ & ૨૭, િવનાયકનગર, ઉધના (બે ન નુા). 

૧૭/૧૧/૨૦૨૨ ૫/૩૭, બેઠ  કોલોની, ખટોદરા. 

૧૯/૧૧/૨૦૨૨ ૨૪૫, કાશીનગર, ઉધના.  

૨૦/૧૧/૨૦૨૨ ૪૩, શાતંાનગર સોસા. બમરોલી રોડ.  

૨૨/૧૧/૨૦૨૨ 
૩૦, હર  ઈ છા ઈ ડ યલ, ઉધના.  

૧૬-આશા રુ  સોસા. & ૨ & ૧૮- ૃદંાવન આવાસ, બમરોલી રોડ ( ણ ન નુા). 

૨૪/૧૧/૨૦૨૨ ૫૪, આશા રુ  સોસા., બમરોલી રોડ. 

૨૫/૧૧/૨૦૨૨ 

ઈ-૧૭, ભૈરવનગર, ભે તાન. 

૧૫૪, સોનલ ઈ ડ. & ૪૨, દ ુટ ર, ઉધના (બે ન નુા). 

૨૨૧, ઉમીયાનગર, બમરોલી રોડ. 

૨૬/૧૧/૨૦૨૨ 
૪૯ & ૧૫, રામનગર, ઉધના. (બે ન નુા). 

૪૯૦ & ૫૮૦, મહાદવનગર, બમરોલી રોડ (બે ન નુા). 

૨૯/૧૧/૨૦૨૨ ૭ & ૧૪, ૃદંાવન આવાસ, બમરોલી રોડ. (બે ન નુા). 

૩૦/૧૧/૨૦૨૨ ૩૮ & ૪૧, રતન ચોક, ભે તાન (બે ન નુા). 

સાઉથ ઈ ટ 

૦૧/૧૧/૨૦૨૨ ૨૦૮ & ૧૧૧, ઉમીયાનગર, નવાગામ રોડ (બે ન નુા). 

૦૨/૧૧/૨૦૨૨ ગાધંીનગર, ડ ડોલી રોડ. 

૦૪/૧૧/૨૦૨૨ એ-૧૫૦, નદંનવન ટાઉનશીપ, નવાગામ. 

૦૫/૧૧/૨૦૨૨ ૧૮૦, રતન ચોક, ઉધનાયાડ. 

૦૬/૧૧/૨૦૨૨ ૨૭૪, શીવા નગર, લબાયત.  

૦૯/૧૧/૨૦૨૨ 
હરનળ, પનગર, ઉધના યાડ.  

૪૦, દપકનગર સોસા., નવાગામ. 

૧૦/૧૧/૨૦૨૨ ૩ & ૩૮, યોશાપાક, ડ ડોલી (બે ન નુા). 



બી-૩૮, રામનગર, ડ ડોલી રોડ. 

૧૧/૧૧/૨૦૨૨ 
૧૧૧ & ૧૧૫, આ તકનગર, પરવટગામ (બે ન નુા). 

૨૪ & ૨, કમલાબા ગાડન સોસા., પરવટગામ (બે ન નુા). 

૧૩/૧૧/૨૦૨૨ ૨૭, બકાનગર, લબાયત. 

૧૪/૧૧/૨૦૨૨ ૨૧૦૭, હષ બગંલો, ડ ડોલી. 

૧૫/૧૧/૨૦૨૨ 

૨૫, મહા નુગર સવ ન.ં ૩/૧/૨, લબાયત & ૨૩૮ & ૨૪૯, પદમાનગર, માનદરવા  ( ણ ન નુા). 

૨૩-૨૪, િવકાસનગર, ગોડાદરા રોડ. 

૧૩૨, હળપિતવાસ, ડ ડોલી.  

૧૬/૧૧/૨૦૨૨ 

૧૨૧ & ૧૧૦, મ નુગર, લબાયત (બે ન નુા). 

૭૫, કશવપાક, ગોડાદરા. 

૬૦, નવાનગર, ઉધનાયાડ. 

૭ & ૩૫, ભરવાડ નગર સોસા, નવગામ.    (બે ન નુા) 

૧૭/૧૧/૨૦૨૨ 
૭૦, િશવમનગર, ડ ડોલી.  

૩, ૧૩ & ૨૨, છ પિત િશવા નગર, લબાયત ( ણ ન નુા). 

૧૯/૧૧/૨૦૨૨ ૩૬, શભંા નગર, ઉધના યાડ & ૩૩૯, મા તીનગર, લબાયત.  

૨૧/૧૧/૨૦૨૨ 

૭ & ૩૦, કલાશ બં લોઝ, ુ ભંાલ (બે ન નુા). 

પાક ગ, ૃદંાવન રો હાઉસ, ુ ભંાલ. 

૬૭, ૧૦૪, િનલકંઠનગર & ૪૪૪,૨૨૪, ીનાથનગર, નવાગામ (ચાર ન નુા). 

૨૨/૧૧/૨૦૨૨ 
૭૭, શા ીનગર & ૫૬, બાનગર, લબાયત. (બે ન નુા). 

૧૧૬, સાઈં આશીષ સોસા. ુભંાલ.  

૨૩/૧૧/૨૦૨૨ ૪૨-મોયનગર & બી/૨૬-રામનગર & ૮-જગદંબાનગર & ૪૩-ર વુીરનગર, ડ ડોલી (ચાર ન નુા). 

૨૫/૧૧/૨૦૨૨ એ-૨૩, પચંવટ  ટાઉનશીપ, ુ ભંાલ. 

૨૬/૧૧/૨૦૨૨ 
૮૫, શા ીનગર, લબાયત.  

એએ-૬, રામનગર & ૩૯, ર વુીરનગર, ડ ડોલી રોડ (બે ન નુા). 

૨૭/૧૧/૨૦૨૨ ૧૨૭, દપકનગર, નવાગામ રોડ.  

૨૮/૧૧/૨૦૨૨ 

૫૪, જલારામનગર & એ/૭૯, હ રાનગર, ુ ભંાલ (બે ન નુા). 

૧૮૧, રતન  નગર, િમઠ ખાડ . 

એ-૯, અિ નીપાક, નવાગામ.  

 


