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ઝોન 
અનફ ટ સે પલની િવગત 

તાર ખ સરનામાની િવગત 

નોથ 

૦૨/૦૬/૨૦૧૦ ઇ-૨, ઇ રનગર સોસા., ગોતાલાવાડ .  

૦૭/૦૬/૨૦૧૦ 

ખુદવ એ ટટ, નં ુ  ડોશીની વાડ  ( બે નમનુા ). 

ી  િનવાસ, નં ુ  ડોશીની વાડ . 

એ-૩૦૮, નં ુ  ડોશીની વાડ , વ તાદવડ  રોડ ( બે નમનુા ). 

૫૦, રલ રાહત કોલોની, વ તાદવડ  ગોતાલાવાડ  પાછળ રોડ. 

૦૮/૦૬/૨૦૧૦ ૦૪, ખો ડયારનગર સોસા., કતારગામ-સ ગણપોર રોડ. 

૧૫/૦૬/૨૦૧૦ 
૬૩ & ૯૫, શાિંતનગર િવ-૨, બાપા સીતારામ ચોક, કતારાગામ સ ગણપોર રોડ ( બે નમનુા ).  

એ-૩૦ & એ-૨૮, EWS વાટસ, એચ.-૧, કોસાડ ( બે નમનુા ). 

૧૬/૦૬/૨૦૧૦ 

બ ડગ ન-ં૨૯, ૫, ૯ & ૧૨, EWS આવાસ, કોસાડ (ચાર નમનુા). 

એ-૭૩, ભકા િનવાસ, પારસ રોડ. 

સી-૪, ર વર  ુસોસા., લવાડ -ભર માતા રોડ. 

૧૭/૦૬/૨૦૧૦ 
બ ડગ ન-ં૧૦૫ & ૪૪ EWS આવાસ, કોસાડ ( બે નમનુા ).  

૩, કાસંાનગર લપાડા, રોડ. 

૧૯/૦૬/૨૦૧૦ ૧૧૭, H-2, EWS આવાસ & ૨૮, H-1, EWS આવાસ, કોસાડ ( બે નમનુા ). 

૨૨/૦૬/૨૦૧૦ GIDC ચાર ર તા ખાડામા,ં િવસામો પાસે-કતારગામ .  

૨૩/૦૬/૨૦૧૦ 
૨૦, નુગર સોસા., વેડ દરવા . 

૮૭૮ & બોર, ચાર ર તા લપાડા રોડ ( પાચં નમનુા ). 

૨૫/૦૬/૨૦૧૦ ૧૧૮૨, ચૌધર  મોહ લો, છાપરાભાઠા. 

૨૯/૦૬/૨૦૧૦ ૨/૮૮, નવો મહો લો, સ ગણપોર ગામ રોડ. 

ઈ ટ 

૦૮/૦૬/૨૦૧૦ બોર ગ, નદંનવન સોસા., જમનાનગર સોસા., સીતાનગર સોસા. & ક ત ધામ સોસા., ણુાગામ (ચાર નમનુા). 

૦૯/૦૬/૨૦૧૦ 

બોર ગ-ઓમકાર િવ-૧ & બોર ગ- ી  કો પલે  ણુાગામ ( બે નમનુા ). 

બોર ગ-એ & બોર ગ-ડ , શીવ શ ત એપા., ણુાગામ ( બે નમનુા ). 

બોર ગ-ડ - ટુભવાની એપા. & બોર ગ-સરગમ સોસા., ણુાગામ ( બે નમનુા ). 

૧૦/૦૬/૨૦૧૦ બોર ગ-ઈ રનગર સોસા.,બોર ગ- ી રાધા વામી સોસા.,& બોર ગ-શીવાજંલી એપા., ણુાગામ ( ણ નમનુા). 

૧૨/૦૬/૨૦૧૦ હરનળ & ગાય ી મં દર, વૈદરાજ મહાદવ મં દર મહો લો, એ.ક.રોડ ( બે નમનુા ).  

૧૮/૬/૨૦૧૦ બોર ગ - લ મી પાક સોસા. & બોર ગ - કવલ પાક સોસા., ણુાગામ ( બે નમનુા ).  

૨૧/૬/૨૦૧૦ ૨૦૦૭ & હર નળ, સરથાણાગામ ( બે નમનુા ).  

૨૨/૦૬/૨૦૧૦ 
ઠાકોરભાઇ કાિંતભાઇ & ૩૪, સરથાણાગામ ( બે નમનુા ).  

બોર ગ- ૃ્ ણ ુ ંજ એપા. & બોર ગ-ગગંાનગર સોસા., ણુાગામ ( બે નમનુા ).  

૨૩/૦૬/૨૦૧૦ સ વટ મડંપ સિવસ, ણા એપા. & તેા એપા.,લે સી હો પીટલની સામેની ગલી, એ.ક.રોડ ( ણ નમનુા).  

૨૪/૦૬/૨૦૧૦ બોર ગ-સતંોષી ૃપા સોસા., બોર ગ-સરદાર કો પલે  & બોર ગ-કવલધામ એપા., ણુાગામ ( ણ નમનુા). 

૩૦/૦૬/૨૦૧૦ 
બોર ગ, આર.બી.ધામ િવ ાલય, મા શૃ ત રોડ.  

બોર ગ, સીતારામનગર સોસા., લબેં હ મુાન રોડ. 



વે ટ 

૦૨/૦૬/૨૦૧૦ એ-૩૨, દપણ સોસા., પાલ રોડ.  

૧૦/૦૬/૨૦૧૦ ૮૧૩ mmφ લાઇન લસ ગ, પટલ ગિત મડંળથી પાલ પપંીગ ટશન ધુી, પાલ.  

૧૭/૦૬/૨૦૧૦ હર નળ, ઓમકાર રસીડ સી પાસે, પાલન રુ. 

૧૯/૦૬/૨૦૧૦ એ-૧૯, માન સરોવર સોસા.-એ, અડાજણ.  

૨૧/૦૬/૨૦૧૦ ૧, આનદં ુ ંજ સોસા., અડાજણ. 

૨૫/૦૬/૨૦૧૦ 
૫૦, ગુમ સોસા., અડાજણ પાટ યા. 

૨૫, દ ા ેય સોસા., મોરાભાગળ  

૨૬/૦૬/૨૦૧૦ ૨૫, ુ  રો-હાઉસ, અડાજણ.  

સે લ 

૦૧/૦૬/૨૦૧૦ ૬/૧૧૦૯, ગોળ શેર , મહ ધર રુા. 

૦૯/૦૬/૨૦૧૦ ૧૨/૨૯૧, ર કુામાતાની શેર , રાણી તળાવ. 

૧૬/૦૬/૨૦૧૦ ૮/૧૨૮૦, હલીમશા બાવાનો ટકરો, નવસાર બ ર.  

સાઉથ વે ટ 

૦૧/૦૬/૨૦૧૦ ૨૦ & ૨૧ સગંમ સોસા., સીટ લાઇટ રોડ ( બે નમનુા ).  

૦૨/૦૬/૨૦૧૦ ૧૬, ીનગર સોસા., ઘોડ દોડ રોડ.  

૦૩/૦૬/૨૦૧૦ 
૮, આદશ પછાત વગ, અઠવાલાઇ સ. 

૧૭, ૯ & ૬, પદમાવતી બગંલો, વે  ુ( ણ નમનુા ).   

૦૬/૦૬/૨૦૧૦ ૨૨, ૧૭, ૮ & ૬, પદમાવતી બગંલો, વે  ુ(ચાર નમનુા).  

૦૮/૦૬/૨૦૧૦ ૭ & ૬, પદમાવતી બગંલો, વે  ુ( બે નમનુા ).   

૦૯/૦૬/૨૦૧૦ 

૯, ૬ & ૭, પદમાવતી બગંલો, વે  ુ( ણ નમનુા ).   

હર શભાઇ & મગનભાઇ, હ મુાન ફળ ુ,ં નાની બ ર- ુ મસ ( બે નમનુા ).  

ગોિવદભાઇ & િનકતભાઇ, જલારામ ફળ ુ,ં નાની બ ર- ુ મસ ( બે નમનુા ).  

૧૦/૦૬/૨૦૧૦ ૮, ૧૭ & ૧૮, પદમાવતી બગંલો, વે  ુ( ણ નમનુા ).   

૧૩/૦૬/૨૦૧૦ 

મુન પાક, લાલ બગંલા પાસે, અઠવાલાઇ સ.  

િસ ધાથ બગંલો, મુન પાકની સામે, અઠવાલાઇ સ. 

ભુાઇ, મોટ  બ ર, ુ મસ. 

૧૪/૦૬/૨૦૧૦ 
મુન પાક & સ તશ  એપા., અઠવાલાઈ સ ( બે નમનુા ).  

૧૭, પદમાવિત બગંલો, વે .ુ  

૧૫/૦૬/૨૦૧૦ ૭, િવજયપાક સોસા., અઠવાલાઈ સ.  

૧૭/૦૬/૨૦૧૦ એન.ડ . મોર, ખાડંવાલા એ ટટ, પ ચીગર વેલસની ગલીમા.ં 

૧૮/૦૬/૨૦૧૦ 
૩૪૨, પટલ ફળ ુ,ં વાટંા. 

હર નળ - પાણીની ટાકં  & ૧૦૫ - પીઠ  ટ, ભીમપોર ( બે નમનુા ).  

૨૧/૦૬/૨૦૧૦ મુન પાક & ૭-િવજય પાક, બકા િનકતન મદં ર પાસે-અઠવાલાઇ સ ( બે નમનુા ). 

૨૨/૦૬/૨૦૧૦ મુન પાક & ભીખાભાઇ- મુન પાક, બકા િનકતન મદં ર પાસે-અઠવાલાઇ સ ( બે નમનુા ).   

૨૪/૦૬/૨૦૧૦ 

૩૨, પચંવટ  સોસા. & ૭, મં દર સામેની ગલીમા,ં ભરથાણા ( બે નમનુા ).  

૧૯૪-પટલ મહો લો. & ૬૧-નવો મહો લો, ભીમરાડ ( બે નમનુા ).  

ગેટ પાસે-વા સ ય બં લોઝ & પાક ગ-સનરાઈઝ રસીડ સી, વે  ુ( બે નમનુા ).  

૩૪૮-ભવાની ટ & ૧૩૨-કાઠંા ટ, મગદ લા ( બે નમનુા ).  

૨૬/૦૬/૨૦૧૦ 
૬૮, ગો ુલનગર- બાનગર પાસે, ઉધના મગદ લા રોડ. 

૬-િવ યાપાક સોસા., િસ ધાથ બગંલો, પાક ગ & મુનપાક, બકાિનકતન પાસે (ચાર નમનુા).  

૨૭/૦૬/૨૦૧૦ મુન પાક, બકાિનકતન મં દર પાસે, અઠવાલાઇ સ.  

૨૯/૦૬/૨૦૧૦ ક ભુાઈ, મુન પાક, બકાિનકતન મં દર પાસે, અઠવાલાઇ સ.                 

૩૦/૦૬/૨૦૧૦ 
અશોક ખ ી ના ંઘરની સામે STD, બાનગર. 

ક ભુાઈ, મુન પાક, બકાિનકતન મં દર પાસે, અઠવાલાઇ સ.                 

સાઉથ 

૧૪/૦૬/૨૦૧૦ RO લા ટ, બમરોલી. 

૧૬/૦૬/૨૦૧૦ ૧૫૦, ધમ ગુ સોસા., ઉધના.  

૧૯/૦૬/૨૦૧૦ RO લા ટ, બમરોલી. 

સાઉથ ઈ ટ 

૦૯/૦૬/૨૦૧૦ એ-૩૦૫, બેઠ  કોલોની, મીઠ ખાડ . 

૧૬/૦૬/૨૦૧૦ સી-૫-૧૭ & સી-૫-૩૦, ટનામે ટ સી-૫, ઉમરવાડા (બે નમનુા).  

૨૬/૦૬/૨૦૧૦ ૧૭-ટનામે ટ-સી &  ૩૫૨-ગલી ન.ં ૧૦, ઉમરવાડા ( બે નમનુા ).  

 


