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મધ્ય ઝોન અસારિા 71263 15136
મધ્ય ઝોન શાહરુ્પર 115072 24122
મધ્ય ઝોન દરરયારુ્પર 117314 21810
મધ્ય ઝોન ખારિયા 118969 23671
મધ્ય ઝોન જમાલરુ્પર 138054 27447

દસ્િણ ઝોન મસ્ણનગર 122590 30677
દસ્િણ ઝોન બહેરામરુ્પરા 134409 30980
દસ્િણ ઝોન દાણીલીમિા 138824 27500
ઉત્તર ઝોન સરસરુ્પર- રસ્ખયાલ 182756 35209
રૂ્પિવ ઝોન ગોમતીરુ્પર 150980 30235

સ્સધ્ધરુ્પર
તમન્ના સોસાયટી, સ્સધ્ધરુ્પર શહેરી 

સ્િથતાર
226 42

સ્સધ્ધરુ્પર ગામ- નેદરા 4412 846
સ્સધ્ધરુ્પર ગામ- તાિિીયા 2049 387
સ્સધ્ધરુ્પર ગામ- ઉમરૂ 3313 651
સરથિસ્ત ગામ- ભીલિણ 5434 977
સરથિસ્ત ગામ- દેલીયાિરા 855 160

ચાણથમા
કોટિાિીયા ર્પરુ, નગરર્પાસ્લકા - 

ચાણથમા
709 159

રાજકોટ કોર્પોરેશન જુંગલેશ્વર 7233 1272
રાજકોટ કોર્પોરેશન રાજલક્ષ્મી સોસાયટી 302 68
રાજકોટ કોર્પોરેશન રક્રષ્નાજીત સોસાયટી 475 101

વ્યારા માયરુ્પર ગામ 1160 270
િાલોિ કલમકુઈ ગામ 2424 533

કુકરમુુંિા ઇટિઈ ગામ 1490 242

૫ ગીર સોમનાિ સુત્રાર્પાિા

િાિિી, ઉમરી, મોરાસા, બાિાની 

િાિ, િિોદરા ઝાલા, પ્રશ્નાિિા 

િાિી સ્િથતાર

11354 2010

૬ દેિભૂસ્મ દ્વારકા દ્વારકા બેટ-દ્વારકા 8200 1640
ભરૂચ જલારામ ધામ સોસાયટી 700 185

ભરૂચ

મુુંિા ફળીયા , ઢાુંગરિાિ, 

ખાતકીિાિ, િભોઈયાિાિ, 

સૈયદિાિ

871 291

ભરૂચ અપ્સરા એર્પાટવમેંટ, કસક સ્િથતાર 281 100
ભરૂચ મકતમરુ્પર, િોિવ  નું.૬ 1665 384

ભરૂચ
નિી િસાહત, સ્સિીલ હોસ્થર્પટલ 

સામે
1885 422

ભરૂચ
મુકતાનુંદ સોસાયટી, 

જી.એન.એસ.સી. ટાઉનસીર્પ ર્પાછળ
6510 1753

ભરૂચ
રુંગ રક્રષ્ના એર્પાટવ મેન્ટ, 

જી.એન.એસ.સી. ટાઉનસીર્પ ર્પાછળ
1228 332

ભરૂચ આલ્ફા સોસાયટી, લીંક રોિ 1955 562

૪ તાર્પી

૭ ભરૂચ
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૧
અમદાિાદ 

કોર્પોરેશન

૨ ર્પાટણ

૩
રાજકોટ 

કોર્પોરેશન
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ભરૂચ ચાનર્પા ફળીયા, ર્પરખેત, ભરૂચ 3073 581
ભરૂચ દયાદર, ભરૂચ 4781 758

આમોદ ઇખાર ર્પોથટ ર્પાછળ, આમોદ 5559 1125
િતરસા મોટા ફળીયા, અમોદ 818 172

જુંબુસર જુંબુસર મદરેસા, દેિલા, જુંબુસર 3986 777

ઝઘિીયા
૧૬૪ નાનુું ફસ્ળયુું, િણાકર્પોર, 

ઝઘિીયા
2236 460

િાસ્લયા િાસ્લયા 7857 1664
પ્રાુંસ્તજ મોયિ (માધા) સાુંર્પદ 2796 525

રહુંમતનગર
જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મેિીકલ 

કોલેજ કેમ્ર્પસ, રહુંમતનગર
2638 707

ઇિર ઉમેદરુ્પરા 1854 452

કિી અબવન કિી 690 3458

સતલાસણા ધરોઇ 683 3579
સતલાસણા સતલાસણા 2752 12238
સતલાસણા ઉમરી 592 3393
સતલાસણા આુંકલીયારા 738 4557
સતલાસણા સુદાસણા 992 4629
મહેસાણા લાખિિી ભાગોળ, ર્પરા સ્િથતાર 900 4600
મહેસાણા સ્કશન સોસાયટી, તાિિીયા રોિ 42 210
મહેસાણા છઠીયારિા 120 550
િિનગર મોલીરુ્પર 1131 5518

ઉંઝા ઉનાિા 151 674
ખેરાલુ ખેરાલુ 36 83
ઘોઘા ઘોઘા ગામ 13155 2589

સ્સહોર

થિસ્થતકનો ખુણો (મકતનો ઢાળ), 

જુમ્મા મસ્થજદ સ્િથતાર, િોરા િાિ 

સ્િથતાર, જલુ નો ચોક સ્િથતાર, 

સ્ર્પુંજારાનો ઢાળ સ્િથતાર, ઘાુંચીિાિ 

સ્િથતાર

3814 586

ભાિનગર કોર્પોરેશન િિિા સીદીિાિ-માઢીયા ફળી 11394 2336
ભાિનગર કોર્પોરેશન સાુંઢીયાિાિ (કાજીિાિ, િોરાિાિ) 34341 7967
ભાિનગર કોર્પોરેશન ગીતા ચોક- બોરિીગેટ 1992 513
ભાિનગર કોર્પોરેશન ઇસ્ન્દરા િસાહત- મોતીતળાિ 192 40

ભાિનગર કોર્પોરેશન
િીઆઈર્પી ફેક્ટરી લાઈન- મોતી 

તળાિ(શેરી નું-૭)
126 28

ભાિનગર કોર્પોરેશન
સ્ત્રકમભાઈ ચોક- મોતીતળાિ(શેરી 

નું-૧)
216 40

ભાિનગર કોર્પોરેશન માઢીયા રોિ-શેરી નું- ૩ 208 41
ભાિનગર કોર્પોરેશન યુસુફ્બાગ-સ્શશુસ્િહાર 245 45
ભાિનગર કોર્પોરેશન ભરતનગર-ઘોઘા જકાતનાકા 17320 3300

ર્પાલનરુ્પર ગઠામણ 4988 1062

બનાસકાુંઠા

ભાિનગર 

કોર્પોરેશન

૧૨

૧૧

ભાિનગર

૭ ભરૂચ

૮ સાબરકાુંઠા

મહેસાણા૯

૧૦
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િાિ મીઠા િીચારણ 2300 650
િાિ માિસારી 3466 694
િાિ આકોલી 1810 344
િાિ દૈયર્પ 3037 600
િરાદ રાણેસરી 5593 1041

ર્પાલનરુ્પર ભાગલ (જ) 6098 1423
િિગામ મજાદર 10500 2100

ર્પાલનરુ્પર િાસણી 1219 210
ર્પાલનરુ્પર ગઢ 9587 2588

િીસા આસેિા 10252 1797
િીસા અબવન િીસા 9800 2700

દસ્િણ સ્શિનગર 435 1310
દસ્િણ નરહરી સોસાયટી 33 170
દસ્િણ ર્પોલીસ લાઈન ક્િાટવસવ 60 232
દસ્િણ ર્પીરાજીમ કોમ્લેિ 32 75
દસ્િણ શસ્નદેિ મુંરદર, છેલ્લીર્પોળ 192 775
દસ્િણ હાફીઝ સોર ર્પાસે, મોટી વ્હોરિાિ 11 79
દસ્િણ િબી ફળીયુું, ર્પાણીગેટ 43 216
દસ્િણ દત્તનગર 36 128
દસ્િણ નિારુ્પરા, રબારીિાસ 172 913
દસ્િણ બાિામાનરુ્પરા 42 170
દસ્િણ િચલી ર્પોળ 35 150
દસ્િણ કુુંભારિાિા 48 256
દસ્િણ નાલુંદા થલમ 37 130
દસ્િણ અિધૂતનગર સોસાયટી 40 126
ર્પસ્િમ પ્રસ્સત રેસીિેન્સી 72 188

ર્પસ્િમ
અલ કરીમ િુપ્લેકસ, અલ કરીમ 

રેસીિેન્સી
99 376

ઉત્તર નાગરિાિા એન્િ સૈયદરુ્પરા 1796 11280
ઉત્તર કાછીયાર્પોળ 83 435
ઉત્તર કપ્તાન ફસ્ળયુું. 100 462
ઉત્તર અમલી ફળીયુું 112 1620
ઉત્તર રોરહતિાસ 50 350
ઉત્તર નિાબિાિા 713 3437
ઉત્તર સરદાર ભિન ખાુંચો 213 1065
ઉત્તર કાસમહાલા 150 615
ઉત્તર સુંથિા િસાહત 150 755
ઉત્તર ખત્રી ર્પોળ (નાગરિાિા) 35 124
ઉત્તર લાલજીકુઇ 477 2160
ઉત્તર મેહબુબરુ્પરા 430 3680
ઉત્તર શસ્કત ફલેટ 44 160
ઉત્તર ભાગ્યોદય કોમ્ર્પલેિ 37 127
ઉત્તર સત્યમ ફલેટ આનુંદનગર 132 550
ઉત્તર એમ.આઇ.જી.ફલેટ 64 245

બનાસકાુંઠા૧૨

િિોદરા 

કોર્પોરેશન
૧૩
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ઉત્તર અરે્પિા સોસાયટી, આશીષ ર્પાકવ 42 175
ઉત્તર રાણાિાસ 35 175
ઉત્તર હુજરાત ટેકરા 159 785
ઉત્તર િિીયા સોસયાટી 20 100
ઉત્તર હનુમાન ફસ્લયા 220 950
ઉત્તર દયાલભિન ખાુંચો 200 625
ઉત્તર અકબરી મસ્થજદ (રાજમહલ રોિ) 80 475
ઉત્તર મીયાું અબ્બાસનો ખાુંચો 35 150
ઉત્તર દુધિાલા મોહલ્લો (નિારુ્પરા) 75 350
ઉત્તર ર્પટેલ ર્પાકવ  (નૂતન થકુલ નજીક) 50 265
ઉત્તર હરની આમી કેમ્ર્પસ 57 400
રૂ્પિવ િૃન્દાિન ર્પાકવ 97 318
રૂ્પિવ ધાણાની ર્પાકવ . 35 149
રૂ્પિવ મોગુલિાિા 100 430
રૂ્પિવ જગમલની ર્પોળ 50 202
રૂ્પિવ ગોિસેનો ખાુંચો (કાલુરુ્પરા) 75 192
રૂ્પિવ નરસ્સુંહજી ર્પોળ 90 254
રૂ્પિવ મરાઠી મોહોલો, નિાબઝાર 76 296
રૂ્પિવ ચૂિીિાલા મહોલ્લો 50 246
રૂ્પિવ ખત્રીર્પોળ 53 230
રૂ્પિવ ખાુંગા મહોલ્લો 76 380
રૂ્પિવ બકરી ર્પોળ 72 261
રૂ્પિવ શેખ ફરદ મહોલ્લો 100 352
રૂ્પિવ દુધિાલા મોહલ્લો 75 312
રૂ્પિવ મોહમ્મદી એર્પાટવ મેન્ટ 35 170
રૂ્પિવ ગૌરિ સોસાયટી 32 110
રૂ્પિવ રાણાિાસ (ર્પાણીગેટ) 100 445
રૂ્પિવ મધ્યથિ છીર્પિાિ 69 378
રૂ્પિવ એકતાનગર 665 2205
રૂ્પિવ ગુલીથતાન એર્પાટવ મેન્ટ 68 342
રૂ્પિવ કૃષ્ણાર્પાકવ  સોસાયટી 18 67
રૂ્પિવ ચાુંદ બેકરી 40 151
રૂ્પિવ શ્રીજી ફલેટ 71 263
રૂ્પિવ બનીયન સીટી િુપ્લેિ 180 901
રૂ્પિવ ચામુુંિા નગર 455 1820
રૂ્પિવ રણછોિ નગર 165 662
રૂ્પિવ સોિા ફળીયુું 65 230
રૂ્પિવ ગુલીથતાન એર્પાટવ મેન્ટ 18 65
રૂ્પિવ દાઉદ સાહીદ ચોક 56 392
રૂ્પિવ ઘનથયામ ર્પાકવ 140 980
રૂ્પિવ ઉમા સોસાયટી 215 860

ગાુંધીનગર કોર્પોરેશન સેકટર-૨૯ 5250 2252
ગાુંધીનગર કોર્પોરેશન સેકટર-૨૩ 3700 1493
ગાુંધીનગર કોર્પોરેશન સેકટર-૧૨ સ્સસ્િલ કેમ્ર્પસ 390 128

િિોદરા 

કોર્પોરેશન

ગાુંધીનગર 

કોર્પોરેશન

૧૩

૧૪



ક્રમ જીલ્લા/ કોર્પોરેશન તાલુકા/ઝોન
આજની સ્થિસ્તએ કન્ટેનમેન્ટ 

હેઠળના સ્િથતારનુું નામ

કન્ટેનમેન્ટ 

હેઠળના સ્િથતારની 

િથતી

 કન્ટેનમેન્ટ હેઠળના સ્િથતારના 

ઘરની સુંખ્યા

કોવિડ-૧૯ અંતર્ગત જીલ્લા/ કોર્પોરેશન વિસતારમાં કન્ટેનમેન્ટ ઝોનની વિર્ત દશાગિત ં ર્પત્રક

ગાુંધીનગર કોર્પોરેશન સેકટર-૩ સી 3420 684
ગાુંધીનગર કોર્પોરેશન સેકટર- ૭ િી 1310 282
ગાુંધીનગર કોર્પોરેશન સેકટર- ૮ સી 1080 300
ગાુંધીનગર કોર્પોરેશન સેકટર- ૨ બી 4170 1006
ગાુંધીનગર કોર્પોરેશન સેકટર- ૩ ન્યુ 3780 630
ગાુંધીનગર કોર્પોરેશન સેકટર- ૧૩ બી 1875 447

ગાુંધીનગર કોર્પોરેશન

સેકટર- ૨૪ નો ગ-૫ િી ગ-૬ 

િચ્ચેનો શ્રીનગર   સોસાયટી 

સરહતનો  સાઇકલ ટરે કિી રીંગ રોિ 

સુધીનો સ્િથતાર

4475 670

ગાુંધીનગર કોર્પોરેશન

સેકટર- ૨૨ ચ-રોિ અને રોિ નું.-

૬ ને  થર્પશવતો રીંગ રોિ સુધીનો 

િાથતુ સ્નમાવણ સોસાયટી સરહતનો 

સ્િથતાર

1227 350

દાહોદ અબવન િોિવ  નુંબર-૬ 4509 773
ઝાલોદ લીમિી ગ્રામ્ય 2159 252
ગરબાિા ભીલિા ગ્રામ્ય 1495 282
નાુંદોદ િાઘેિા, સીસોદ્રા, કુું િરરુ્પરા, ભદામ 10053 2512

ગરૂિેશ્વર ખિગદા 10052 1927

દેિીયાર્પાિા
િુમખલ, ભુતબેિા, બયિી, 

દેિીયાર્પાિા
8471 1714

સાગબારા સેલુંબા 7909 1373
રાજર્પીર્પલા શહેરી 

સ્િથતાર
રાજરુ્પત ફળીયા, કોલીિાિ 754 233

િિોદરા ફોચવયુન ગ્રીન, ભાયલી, િિોદરા 314 205

િભોઇ
(૧) રામ ટેકરી (ર) ર્પોલીસ લાઇન 

(૩) અજીતરુ્પરા િભોઇ
1029 207

િાઘોિીયા ર્પારુલ યુસ્નિસીટી કેમ્ર્પસ િાઘોિીયા 55 28

કરજણ િણકરિાસ, મેિી, કરજણ 184 47
ર્પાદરા સીમ સ્િથતાર, ચોકરી, ર્પાદરા 123 27
આણુંદ એન્ટરપ્રાઈઝ સોસાયટી, આણુંદ 38519 6596
આણુંદ હાિગુિ, આણુંદ 13357 2561

આુંકલાિ અલીંગ, ખુંભાત 40127 7836
ઉમરેઠ નિાખલ, આુંકલાિ 15163 2483
ખુંભાત વ્હોરિાિ, ઉમરેઠ 23385 4677
રે્પટલાદ ઈસરામા અને રે્પટલાદ 14853 3415

ભુજ માધાર્પર 21389 5596
મુન્દ્રા બીટલ હોટેલ, બુંદર રોિ 59 1

લખર્પત કોટિા મઢ 2306 366
િલસાિ િુુંગરી 22593 5066
ઉમરગામ દેહરી, ગોિાિા 10269 2092

આસુરા 30059 5874
કેળિણી , સ્ચચોઝર 4532 750

૧૮

૧૯

૨૦

નમવદા૧૬

૧૭

૧૫

ગાુંધીનગર 

કોર્પોરેશન

દાહોદ

૧૪

િિોદરા

આણુંદ

કચ્છ

િલસાિ
ધરમરુ્પર



ક્રમ જીલ્લા/ કોર્પોરેશન તાલુકા/ઝોન
આજની સ્થિસ્તએ કન્ટેનમેન્ટ 

હેઠળના સ્િથતારનુું નામ

કન્ટેનમેન્ટ 

હેઠળના સ્િથતારની 

િથતી

 કન્ટેનમેન્ટ હેઠળના સ્િથતારના 

ઘરની સુંખ્યા

કોવિડ-૧૯ અંતર્ગત જીલ્લા/ કોર્પોરેશન વિસતારમાં કન્ટેનમેન્ટ ઝોનની વિર્ત દશાગિત ં ર્પત્રક

િાલઝટ, ર્પૌઢાજુંગલ 4860 791
િાર્પી બલીઠા 2543 561

સાણુંદ
રાધે એથટેટ,  શુંખેશ્વર એથટેટ  

સરસિતીનગર,ચાુંગોદર
1230 341

દથક્રોઇ

રાિલિાસ, નિી ફળી, ઉંિીફળી, 

ઉસ્મયા ફળી, પ્રજાર્પતી િાસ 

જતેલરુ્પર

1720 410

દથક્રોઇ
િચલોિાસ, મહાકાળીિાસ, 

મોદીિાસ, હરણીયાિ, નાુંદેજ
1012 193

દથક્રોઇ

ચુનારાિાસ,દરબારિાસ, 

ભુંગીિાસ, મેલિીમાું ઓરિી, 

ભોઇિાસ, ગામ ઓિ

1055 233

દથક્રોઇ
હરી દશવન, હરીકુ્રર્પા,શ્રી હરી 

સોસાયટી   બારેજા
698 102

દથક્રોઇ

ઓિિાસ, રબારીિાસ, 

પ્રજાર્પતીિાસ,  િાણીયાિાસ, 

તીરવગરિાસ ગામ િાુંચ

963 181

દથક્રોઇ
Q,P & A બ્લોક ર્પારુંતી આિાસ 

યોજના, કઠિાિા
645 224

દથક્રોઇ

ગોરહલ િાસ, પ્રજાર્પતી િાસ, 

ખારિા, મોટા ઘરો, િણકરિાસ 

ગામ ગતરાિ

434 123

સાણુંદ

િાઘરીિાસ, 

મતાદારિાસ,સેનિાિાસ ગામ 

માણકોલ,

1250 217

કોલિિા 13657 2745
ઝુુંિાલ 10500 2126

નાના સ્ચલોિા 13500 2723
રણાસણ 1903 391

કરાઇ 570 117
નાના સ્ચલોિા 13500 2713

સુઘિ 1200 248
ભાટ 8148 1634

રાુંધેજા 13908 2791
િાસણ 4291 861

સરગાસણ 9972 1997
હળમતીયા 3985 801
ભાટ ગામ 8162 1637
કોટેશ્વર 5421 1091
રે્પિારુ્પર 26927 5387
અિાલજ 12972 2601

ર્પોર 2148 437
અુંબારુ્પર 900 197
ઉિારસદ 15405 3088

૨૦

૨૧

૨૨

અમદાિાદ ગ્રામ્ય

ગાુંધીનગર

ગાુંધીનગર સ્જલ્લા

િલસાિ
ધરમરુ્પર



ક્રમ જીલ્લા/ કોર્પોરેશન તાલુકા/ઝોન
આજની સ્થિસ્તએ કન્ટેનમેન્ટ 

હેઠળના સ્િથતારનુું નામ

કન્ટેનમેન્ટ 

હેઠળના સ્િથતારની 

િથતી

 કન્ટેનમેન્ટ હેઠળના સ્િથતારના 

ઘરની સુંખ્યા

કોવિડ-૧૯ અંતર્ગત જીલ્લા/ કોર્પોરેશન વિસતારમાં કન્ટેનમેન્ટ ઝોનની વિર્ત દશાગિત ં ર્પત્રક

તારારુ્પર 800 171
રુ્પન્દ્રાસણ 2878 581
િાિોલ 22429 4487
ર્પાલૈયા 2302 461
રામરુ્પરા 400 75

મહાદેિરુ્પરા ફામવ 40 6
દહેગામ અબવન 28756 5745

ચુંર્પાલરુ્પરા (કુંર્પા) 44 6
હાલીસા 5154 1034
સ્ગયોિ 1985 401

હરખજીના મુિાિા 3424 691
અમરાજીના મુિાિા 4746 951

ર્પાલુન્દ્રા 7144 1431
રબારીની મુિાિી 972 191

લિાિ 5327 1069
ઇસનરુ્પર િોિીયા 1877 377

ર્પહાિભાઇની મુિાિી 1106 231
સ્ચસકારી 2351 477

ઝાલાના મુિાિા 610 107
શસ્ક્તરુ્પરા 1294 261

લોદ્રા 7622 1534
કુિાદરા 1206 237

અમરરુ્પરા 1356 267
ઇટાદરા 7713 1539
બદરુ્પરા 1724 347
િરસોિા 2019 399
ઇશ્વરરુ્પરા 1225 247
અુંબોિ 620 119

પ્રતાર્પનગર 967 197
ચિાસણા 1436 291

સ્િહાર 2388 472
રુ્પુંધરા 5221 1054

અજરારુ્પર 1107 220
કલોલ અબવન 45495 10124
આરસોિીયા 1478 297
કલોલ અબવન 45495 10124

બોરીસણા 4520 897
જામળા 3931 781
બોરૂ 4433 893

કિાસ 3604 949
દખ્ખણિાિા 1699 375

૨૩

૨૨

ગાુંધીનગર

ગાુંધીનગર સ્જલ્લા

સુરત ગ્રામ્ય

માણસા

કલોલ

ચોયાવસી



ક્રમ જીલ્લા/ કોર્પોરેશન તાલુકા/ઝોન
આજની સ્થિસ્તએ કન્ટેનમેન્ટ 

હેઠળના સ્િથતારનુું નામ

કન્ટેનમેન્ટ 

હેઠળના સ્િથતારની 

િથતી

 કન્ટેનમેન્ટ હેઠળના સ્િથતારના 

ઘરની સુંખ્યા

કોવિડ-૧૯ અંતર્ગત જીલ્લા/ કોર્પોરેશન વિસતારમાં કન્ટેનમેન્ટ ઝોનની વિર્ત દશાગિત ં ર્પત્રક

ર્પાલી

2-Containment 

area 

Pali-Sai 

Bhupat Soc. & 

Pali D.M. Nagar

2085 571

અસનાબાદ 4238 1042
સાુંસ્ધયેર 2954 584
રદહેણ 2580 552
સેિણી 3275 746
િુુંગર 2149 468

ર્પલસાણા ક્િોદરા 2834 693
અુંધાત્રી 3194 699
હલદિા 2406 545

મહુિરરયા 2295 523
ખરિાણ 3764 866
અનાિલ 5657 1319

કાની 594 139
બડ્તલ 3823 834
ગાુંગર્પોર 2581 543

જુના કાકારાર્પાર 2722 540
બોરરયા 3914 805
ઝુંખિાિ 2705 689
કેિિી 3142 616

ચોખિાિા 832 176
ખોિાુંબા 938 137
નસારરુ્પર 1669 372

જલાલર્પોર હાુંસાર્પોર 2551 630
ગણદેિી આુંતલીયા 3188 595
નિસારી અુંબાિા 2337 560
નિસારી નશીલર્પોર 1229 244
ચીખલી ધેકટી 1694 415
ચીખલી ફિિેલ 2196 488
ચીખલી ટાુંકલ 1090 254

ચામુુંિા ર્પાકવ , ભાિનગર રોિ, બોટાદ 434 83

િોરાિાિ, બોટાદ 7421 1645
ખોજાિાિી, બોટાદ 1385 329

િાિી સ્િથતાર તુરખા, તા.બોટાદ 717 141
બરિાળા ધોલેરીયા ર્પરુ, બરિાળા 1952 383
ગોધરા ગોધરા નગરર્પાસ્લકા ૧૦૫૫૯૬ ૩૧૧૧૯
હાલોલ લીમિી ફસ્ળયુું ૮૧૫૦ ૨૪૫૦

નિીઆદ નહેરુનગર 3305 771
નિીઆદ નિદુગાવ સોસાયટી 6038 1492

૨૩

૨૪

૨૫

૨૬

૨૭ ખેિા

નિસારી

બોટાદ
બોટાદ

ર્પુંચમહાલ

સુરત ગ્રામ્ય

ઉમરર્પાિા

માુંડ્િી

માુંગરોલ

ચોયાવસી

ઓલર્પાિ

કામરેજ

મહુિા
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નિીઆદ શારદાનગર 2451 519
નિીઆદ રાકિેશ્વર મહાદેિ, ર્પીજ ભાગોળ 2964 572
નિીઆદ સ્શિમ ર્પાકવ 2972 582
કઠલાલ િોરિયા કુઈ 1358 225
કર્પિિુંજ ગામ દાણા તા. કર્પિિુંજ 8335 1613

િસો દુસ્ધયાની કાછીયાિાિ િસો 2997 492
આહિા િાુંગ થિરાજ આશ્રમ, આહિા 44 11
િઘઇ ભેંિમાળ 1763 303
સુબીર લહાન ઝારદર 2469 298

૨૯ જામનગર જામનગર ૯૦, ખોલી દરેિ 1022 446
સાઠુંબા 6684 1494

આુંબસ્લયારા 4137 782
તેનરુ્પર 3317 699

કુશાલરુ્પરા 3646 709
કુશ્કી 1961 439

છેિાિીયા 1846 264
ધનસુરા ગામ 5526 1250
જુસ્ન સ્શનોલ 3310 554

લીબોદરા 3222 462
ઓઢા 1164 235

ગાય િાછરિા 713 126
મોિાસા ગામ 1623 451

રાજલી 2209 393
નાુંદીસણ 1356 250

૩૧ છોટાઉદેરુ્પર છોટાઉદેરુ્પર િસેિી, થટેશન રોિ, છોટાઉદેરુ્પર 2306 473
બેગમરુ્પરા-સલાબતરુ્પરા- અકબરી 

ટેકરો-ઝાુંર્પાબજાર-રૂથતમરુ્પરા-

રાજમાગવ-મરહધરરુ્પરા

32341 7137

રામરુ્પરા-સૈયદરુ્પરા-નાનાિત-

શાહર્પોર
14877 4076

સોદાગરિાિ-કાદરશાની નાલ-

નાનરુ્પરા-લાલગેટ-ગોર્પીરુ્પરા
18483 3594

ખાનસાહેબનુું ભાિુ-મુગસ્લસરા 

રોિ- ધથતીરુ્પરા-
14355 2998

મીઠીખાિી-આઝાદચોક-રામાબાઇ 

ચોક-કદરીગલી-ઇન્દ્ર િસાહટ
7520 1280

માનદરિાજા ટેનામેન્ટ-હલર્પસ્ત 

કોલોની-આુંજણા
5434 1354

રાુંદેર-રાુંદેર મેઈન રોિ, ગોરાટ-

રાુંદેર ગામ- કોઝિે રોિ-અિાજણ 

ર્પારટયા

80000 17260

ઉગત સાઇટ અને સસ્િવસ, 

જહુંગીરાબાદ
4000 729

૨૮

૩૦

૨૭

૩૨

સાઉિઈથટ ઝોન

ખેિા

િાુંગ

બાયિ

સ્ભલોિા

ધનસુરા

મેઘરજ

મોિાસા

અરિલ્લી

સુરત 

મહાનગરર્પાસ્લકા

િેથટ ઝોન

સેન્ટરલ ઝોન
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TP 13, EWS awas સરથિતી 

થકૂલ, હની ર્પાકવ  રોિ ર્પાસે
1280 320

એલ.એચ.રૂિ-રદવ્યા િસુુંદારા 

ફ્લેટ-દસ્લત સમૂહ-ટાુંકલી ફસ્ળયુ-

ચોયાવસી નીચાલ

10612 2470

બરોિા સ્પ્રથટેજ 6072 1450
કાર્પોદ્રા થલમ-કૃષ્ણ નગર-

રદનદયાળ નગર-શ્રી રામ નગર 

થલમ સ્િથતાર

13281 3006

ફુલર્પાિા,ધરતી નગર, િરાછા-

િલ્લભનગર-રદહલ નગર,અટલજી 

નગર

107755 24867

એસએમસી ઇિબ્લ્યુએસ-િેસુ 15150 3949
તાજનગર, આઝાદ નગર ભટાર રોિ 

ર્પાસે
7584 1556

થિાસ્મનારાયણ નગર-શ્રી રામ 

રામ-ગૌરી નગર
11338 1951

એચ -15 ભેથતાન આિાસ, 

સ્બસ્લ્િુંગ બ્લોક એ િી બી
31862 6886

શાશ્ત્રીનગર-ખટોદરા-ગાુંધીનગર 5210 1050
કોસાિ રોિ, મસારોિર સકવલ-

સત્તધાર સોક, અમરોલી
35769 8033

ફુલિાિી, ભારરમાતા રોિ- નેહરુ 

નગર
13040 3092

એચ 4-એચ 5 કોસાિ આિાસ, 

અમરોલી સાયણરોિ
38808 7392

ગોિાદરા સ્િથતાર 19423 4503
રિું િોલી સ્િથતાર-નિાગામ 20893 5761

સુંજયનગર, ઉમરિાિા 17580 3516
ભઠેણા-રણછોિ નાગરર-રુ્પષ્ર્પા 

નાગરા 1 અને 2, અમન નાગરા 1, 

2, 3-કૃષ્ણર્પાકવ  સ્િથતાર

49967 12001

આુંબેકરકરનગર િસાહત 3800 599
સુભાષ નગર (સ્લુંબાયત) 31915 7169

ર્પાિવત-નારાયણ નગર-ભગિતી 

નગર-ર્પરશોતમ નગર સોસાયટી
26929 6433

મગોબ-ર્પિવત ર્પારટયા-અિર 

ટાઉનશીર્પ
41448 8290

ઈથટ ઝોન-બી લક્ષ્મણનગર-શ્રીનાિજી સો 43733 13545
33 સુરેન્દ્રનગર િાનગઢ િાનગઢ અબવન સ્િથતાર 2618 443

સુંતરામરુ્પર િોિવ  નું.-ર 3037 667
સુંતરામરુ્પર બટકિાિા 6500 1692

સુંતરામરુ્પર
શીર, સીંઘલ ગઠ, ઉંબેર ટેકરા, 

મોટી રેલ
12056 3147

મહીસાગર

૩૨

૩૪

સુરત 

મહાનગરર્પાસ્લકા

િેથટ ઝોન

ઈથટ ઝોન-એ

સાઉિિેથટઝોન

સાઉિ ઝોન

નોિવઝોન

સાઉિ ઈથટઝોન
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સ્િરરુ્પર સ્િરરુ્પર, િરધારા 12470 2591
સ્િરરુ્પર રોઝિ 749 749

લુણાિાિા ગારીયા, કોલિાણ, ચારી મુિાિા 5579 926
કિાણા િિઝાર્પા 1911 350

બાલાસ્સનોર અબવન 9082 1969

મહીસાગર૩૪


