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ઝોન નબંર ક્સ્ટરન  ંનામ ઘરોની સખં્યા ળસ્તી જાહરેનામાં ક્રમાકં
નલવાયી ફજાય ચાય યસ્તા થી ડી.કે.એભ. વકકર થી બાગ ચાયયસ્તા થઈ કાાંવકીલાડ ે એન્ડ યઝુ થઈ ભારી પીમા થઈ ભસ્કતત શોસ્સ્ટર થઈ યાજભાગક
ટાલય યોડ થઈ ફેગભયુા ભોતીટોકીઝ યોડ થઈ પારવાલાડી ભેઈનયોડ થઈ ઝાાંાફજાય ભેઈનયોડ થઈ તનલાકણ અખાડા યોડ થઈ એન.ટી.એભ. ભાકેટ થઈ
મગૃલાન ટેકયા થઈ ફેગભયુા ભેઈનયોડ થઈ વરાફતયુા ોરીવ સ્ટેળન વકકર થઈ શરલાલારા વકકર થઈ તનળીત કન્ઝયભુય સ્ટોવક થઈ કષ્ટબાંજન
શનભુાન ભાંદદય યોડ થઈ શજયત અકફય ળશીદ યોડ થઈ ફૃસ્તભયુા કોમ્યનુીટી શોર થી વગયાભયુા તુી વકકર થી નલવાયી ફજાય ચાયયસ્તાની લચ્ચેના
તલસ્તાય

11915 58245
(૧)ી.આર.ઓ./૧૮, 

તા.૧૪.૦૪.૨૦૨૦

ઝાાંાફજાય તલસ્તાય 4139 17986

(૧)ી.આર.ઓ./૦૬, 

તા.૦૫.૦૪.૨૦૨૦ 
૨)ી.આર.ઓ./૧૫, 

તા.૧૩.૦૪.૨૦૨૦
વરાફતયુા, ફેગભયુા, ભદશધયયુા, કાાંવકીલાડ, વૈમદયુા  (અન.ુન.૧(૧) અને ૧(૪) તવલામનો  તલસ્તાય) 16761 71439

(૧)ી.આર.ઓ./૨૫, 

તા.૧૬.૦૪.૨૦૨૦

વૈમદયુા ાંીંગ સ્ટેળન થી વૈમદયુા ખાડી ળેયી ઉબા યોડ થી રીભડા ળેયી થઈ યાભયુા ેટ્રોર ાં થી યાભયુા ભેઈનયોડ થી ડાફે રારભીમા ભસ્ીદ
યોડ થી ભળારચીલાડ થી ડાફે ટનક રઈ સયુત શલે્થ કેય પાઉન્ડેળન ફેંક થી વૈમદયુા ભેઈનયોડ થી ડાફે ટનક રઈ વૈમદયુા ાંીંગ સ્ટેળન સધુીના તલસ્તાય 4076 14887

(૧)ી.આર.ઓ./૧૮, 

તા.૧૪.૦૪.૨૦૨૦

વૈમદયુા,  નાણાલટ, ળાશોય (અન.ુન.૧(૨) તવલામ નો  તલસ્તાય) 17060 80226
(૧)ી.આર.ઓ./૨૫, 

તા.૧૬.૦૪.૨૦૨૦
3

મગુરીવયા ભેઈનયોડ વી એવન્વ યોડના ફાજુના યસ્તે થી યીલય ફ્રન્ટ યોડ થઈ ીરાની બ્રીજની નીચેથી જભણે શાથે ટનક રઈ ધાસ્તીયુા માદગાય ચીકન
વેન્ટય થી ધાસ્તીયુા એવ.એભ.વી. ઓપીવ થી લયીમાલી ફજાય ોરીવ સ્ટેળન થઈ વી એવન્વ સ્ટોવક સધુીના તલસ્તાય 3224 13959

(૧)ી.આર.ઓ./૧૮, 

તા.૧૪.૦૪.૨૦૨૦
નાનયુા LIC ક્લાટવક થી કાદયળાની ના વકકર થી વીમ્ગા સ્કુર યોડ થી કે્ષત્રાર ભાંદદય યોડ થી ભોરલી સ્ટ્રીટ થી યાજેશ્રી ટોકીઝ યોડ થી નલવાયી ફજાય
ોરીવ સ્ટેળન થી ન્ય ુખ્લાજાદાના યોડ થી ખાંડેયાલયુા યોડ થી એકતા વકકર થી નાનયુા LIC ક્લાટવક સધુીના તલસ્તાય 4556 22386

(૧)ી.આર.ઓ./૨૧, 

તા.૧૪.૦૪.૨૦૨૦
ચૌટાફજાય જભનાદાવ ઘાયીલારા થી રારગેટ થી બાગ ચાય યસ્તા થી ડાફી ફાજુ બાલનગયી ળેયી યોડ થી ફી.ી. શલે્થ વેન્ટય યોડ થી તક્ષળીરા
એાટક ભેન્ટની ફાજુભાાં થી ચૌટાફજાય વાઈફાફા ભાંદદય થી ચૌટાફજાય જભનાદાવ ઘાયીલારા સધુીના તલસ્તાય 1521 4047

(૧)ી.આર.ઓ./૨૧, 

તા.૧૪.૦૪.૨૦૨૦

વગયાભયુા,નાનયુા, ગોીયુા, લાડી પળમા, વોનીપળમા (અન.ુન.૧(૫) અને ૧(૬) તવલામનો તલસ્તાય) 36980 161252
(૧)ી.આર.ઓ./૨૫, 

તા.૧૬.૦૪.૨૦૨૦
સેન્ટ્ર ઝોન ક  : - 100232 444427

1

આઝાદ ચોક, નયુાનીનગય, યભાફાઈ ચોક, ઈસ્રાતભક ચોક, ગજુયાત(આંજણા) સ્રભ ક્રીમયન્વ ફોડક, ભીઠીખાડી, યઝાચોક, ફેઠી કોરોની, તયાનીચાર, ફુરલાડી,
યેર યાશત કોરોની, ઈન્રા લવાશત, નયેૂ ઇરાશી નગય, ગોતલિંદનગય, પ્રતાનગય, ક્ાાંતતનગય, સગુયનગય, શનભુાનળેયી, યાલનગય, કાદયીગરી નાં.૦૨ થી ૦૫નો
તલસ્તાય

8420 47902
(૧)ી.આર.ઓ./૧૭, 

તા.૧૪.૦૪.૨૦૨૦

ભાન દયલાજા ટેનાભેન્ટ નાં A-1 થી A-5, B-1 થી B-3, C-1 થી C-9, તથા ટેનાભેન્ટને રાગત શતત કોરોનીનો તલસ્તાય 1354 5434

આંજણા, ઉભયલાડા અને ડુાંબાર (અન.ુન.૨(૨) તવલામનો  તલસ્તાય) 30776 139155

3  ડીંડોરી તલસ્તાય 25581 124910
(૧)ી.આર.ઓ./3૫, 

તા.૧૪.૦૪.૨૦૨૦
4  ગોડાદયા તલસ્તાય 24879 122154

(૧)ી.આર.ઓ./3૬, 

તા.૧૪.૦૪.૨૦૨૦
5  વાંજમ નગય, ઉભયલાડા 3516 17580

(૧)ી.આર.ઓ./૩૮, 

તા.૨૪.૦૪.૨૦૨૦
6 આંફેડકયનગય લવાશત 599 3800

(૧)ી.આર.ઓ./૩૯, 

તા.૨૬.૦૪.૨૦૨૦

7

નલકેતન ાકક , એર એન ાકક , યણછોડનગય, આઈશ્રી ખોડીમાયનગય, યાભદેલનગય, તળલ ટાઉનળી, તળલ ળસ્ક્તનગય, ષુ્ાનગય-૧ & ૨, અભનનગય-૧, ૨ & ૩, વત્મ
વાઈનાથ વોવામટી, શ્રી યાભેશ્વયનગય, રક્ષ્ભીનગય, એભ.ફી.નગય, તળલાની ાકક , વાઈનાથ વોવામટી, ગાાંધી એસ્ટેટ ઇન્ડ., તળલળાંભનુગય, નવયલાની ાકક , શયી ઓભ ઇન્ડ.,

આય.કે. એસ્ટેટ ઇન્ડ., જયી કવફ (બાઠેના-૨) ઇન્ડ., કેલરક્રુા ઇન્ડ., નવયલાની એસ્ટેટ ઇન્ડ., આળીલાકદ ાકક , ઉાનગય, તળલ ળાંકયનગય, વયસ્લતી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, જયી કવફ
(બાઠેના-૩) ઇન્ડ., ભશાલીયનગય, તળલ કૃાનગય, વત્મભ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, ભશાલીયનગય, તળલ કૃાનગય, વત્મભ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, તળલ દળકન, તળલભ વોવામટી, સતુલધાનગય, દક્ષ્નાાકક
તલસ્તાય

12001 49967
(૧)ી.આર.ઓ./૪૦, 

તા.૨૬.૦૪.૨૦૨૦

 (૧)ી.આર.ઓ./૧૭, 

તા.૧૪.૦૪.૨૦૨૦  
(૨)ી.આર.ઓ./૨૪, 

તા.૧૬.૦૪.૨૦૨૦

સ રત મહાનગરાલકા
COVID-19 હઠેલ ક્સ્ટર તરીકે જાહરે કરે વળસ્તાર

સેન્ટ્ર ઝોન

1

2

4

સાઉથ ઇસ્ટ 
ઝોન (ીંબાયત)

2



18.05.2020

43 Cluster

ઝોન નબંર ક્સ્ટરન  ંનામ ઘરોની સખં્યા ળસ્તી જાહરેનામાં ક્રમાકં

સ રત મહાનગરાલકા
COVID-19 હઠેલ ક્સ્ટર તરીકે જાહરે કરે વળસ્તાર

8

બાલનાનગય, ભાફૃતતનગય, રુસ્તભ ાકક કો.ઓ.વોવા., ભધનુગય, ભાંગરાાકક , ભશાપ્રભનુગય, દભાલતી વોવા, તળલાીનગય, સબુાનગય, અંળફકા કો.ઓ.વોવા., ભદનયુા,
ળાશયુા, ખાનયુા, યાભનગય, ઈચ્છાફા વોવા., ઇદગાશ યોડ,   ળાસ્ત્રી ચોક, ભદીના ભસ્ીદ, બદુ્ધ વોવા., ભયયુ તવનેભા, વત્મભ તળલભ સદુયભ એાટક ભેન્ટ, છત્રતત તળલાીનગય,

યાીલનગય, વત્મભ કોમ્્રેક્ષ, જરાયાભનગય, વાંબાીચોક, વાઈનાથનગય, તલનોફાનગય, વાઈફાફા નગય, તલનોફાનગય, ફૃનગય, યતનચોક, બયલાડ પળયુાં, ઉધના યેલ્લેમાડક
સ્રભ અને જલાશયનગય તલસ્તાય

7169 31915
(૧)ી.આર.ઓ./૪૫, 

તા.૨૯.૦૪.૨૦૨૦

9

યલટ તલસ્તાયભાાં આલેર નાયામણ નગય ઇન્ડસ્ટ્રીમર, ગોકુરનગય, ભશારક્ષ્ભી વોવામટી, તલશ્વકભાક વોવામટી, ભયયુનગય ઇન્ડસ્ટ્રીમર, વાંતોનગય, એકતાનગય, યફાયીલાવ,

અંળફકા એાટક ભેન્ટ, શ્માભ યો શાઉવ, કૃષ્ણાકૃા યો શાઉવ, ળાંકયનગય, બગલતી નગય, ઈશ્વયનગય ઇન્ડસ્ટ્રીમર વોવામટી, ફજયાંગનગય વોવામટી, ચાંરરોક વોવામટી,
યવોત્તભનગય વોવામટી, ભશશે્વય ાકક , ગાંગાવાગય વોવામટી અને એાટક ભેન્ટ, બસ્ક્તનગય, વશજાનાંદનગય, ભશાદેલનગય, ભાંગરબલન, તળલાીનગય, તળલકૃા, ભશાપ્રભનુગય
ઇન્ડસ્ટ્રીમર વલે નાં.૮

6433 26929
(૧)ી.આર.ઓ./૪૭, 

તા.૦૧.૦૫.૨૦૨૦

10

ભનબુાઈની લાડી, સષુ્ષ્ટ યેવી., ઇન્ટયવીટી ટાઉનળી, કૃત બલન, અળબરાા શાઈટવ, તળલદળકન કોમ્્રેક્ષ, સ્લ્ન સષુ્ષ્ટ કોમ્્રેક્ષ, ાંચલટી વોવા., ગોલ્ડન વીટી, વીટી ેરેવ,

વનયાઈઝ યો-શાઉવ, વાાંકેત ટેક્ષટાઈર ભાકેટ, અક્ષય ટાઉનળી, ગામત્રી ટાઉનળી, સ્ભાટક સ્કુર, યાજરક્ષ્ભી એાટક ., વનયાઈઝ યો-શાઉવ, તલલેક એાટક .,ાશ્વનાથ વાંકુર,

ખોદડમાયનગય, તળલળસ્ક્ત, ભશાલીય કોમ્્રેક્ષ, કરુણાવાગય વોવા., ડે.લી.ાકક , જરાયાભનગય-૧,૨ અને ૩, જગદાંફે એાટક ., પ્રતતસ્થા યો-શાઉવ, વાગય એાટક ., ભાંગરદી એાટક .,
ઓભ નગય, યલતાદટમા, ાથક એાટક ., વશમોગ એાટક .,દમાર ાકક , વાઈઆળી વોવા., જમનુા એાટક ., ગાંગા એાટક ., ળસ્ક્તનગય, અળોકતલશાય, યતીનગય એાટક ., દયદ્ધદ્ધ
તવદ્ધદ્ધ, યણછોડનગય, ભનસુ્મતૃત, નાયામણ વોવા., શતતલાવ, અનભોર એાટક ., ગોારનગય, ગોાર કોમ્્રેક્ષ, ઓભનગય, અંળફકાનગય, જૈનનગય, યતલઆળી એાટક .,
વારાવયનગય, વ ૃાંદાલન નગય, ઓભ વાઈ નગય, ગોકુર શાઈટવ, નીરકાંઠ શાઈટવ, ડ્રીભરેન્ડ ટેક્ષટાઈર ભાકેટ, સભુન તવધ્ધી, કોરીલાડ, અંળફકા ટાલય, એર.એન.ાકક , શ્રીનીધી,
પ્રમખુાકક , ફારાી, તભરન એાટક ., વ ૃાંદાલન ટેક્ષટાઈર ભાકેટ, ીન કોમ્્રેક્ષ, શ્રીનાથ યો-શાઉવ, દક્ષ્નાબલન એાટક , જૈન ભાંદદય, શ્માભલાદટકા, લાદટકા ટાઉનળી, સ્લસ્સ્તકાકક ,
ભશાલીયનગય, ગોકુર કોમ્્રેક્ષ, સ્લીટ લોટય, જે.કે.ટાલય, ગજાનાંદ ટાલય, ગરુુકૃા એાટક ., ભારુતત કોમ્્રેક્ષ, ભોડેર ટાઉનળી, તિંકવીટી, અલધતૂધાભ, ાંચયત્ના એાટક . અને
લધકભાન એાટક .

8290 41448
(૧)ી.આર.ઓ./૪૯, 

તા.૦૧.૦૫.૨૦૨૦

સાઉથ ઇસ્ટ ઝોન (ીંબાયત) ક  : - 129018 611194

1 લલ્રબનગય, ગરુુનગય, ભશશે્વયી વોવામટી, તલશનગયનો તલસ્તાય 1448 6072
(૧)ી.આર.ઓ./૧૬, 

તા.૧૪.૦૪.૨૦૨૦
દદવ્મલસુાંધયા ફ્રેટ્વ, દળરત લવાશત, જોરી એન્કરેલ, ટાાંકરીપળયુાં, આંફાલાડી ઝૂડટ્ટી, ઉધયવબૈમાની લાડી, ાટીચારનો તલસ્તાય 1542 6382

(૧)ી.આર.ઓ./૧૬, 

તા.૧૪.૦૪.૨૦૨૦
ગણેળનગય, સયુબી એાટક ભેન્ટ, ચાંરભણી એાટક ભેન્ટ, ચોયવીમાની ચાર, નયતવિંશ ભાંદદય ચાર 928 3978

(૧)ી.આર.ઓ./૪૨, 

તા.૨૬.૦૪.૨૦૨૦
3 કૃષ્ણનગય, દીનદમાનગય અને શ્રીયાભનગય સ્રભ તલસ્તાય 3006 13281

(૧)ી.આર.ઓ./૨૬, 

તા.૧૭.૦૪.૨૦૨૦
અટરીનગય ૧ થી ૪૭૬ 1695 6051

(૧)ી.આર.ઓ./૪૨, 

તા.૨૬.૦૪.૨૦૨૦
ધયતીનગય વોવામટી, ફુરાડા તલસ્તાયભાાં આલેર ળસ્ક્તનગય, તળલ નગય, વોભનાથ વોવામટી 560 2276

(૧)ી.આર.ઓ./૩૪ , 

તા.૨૩.૦૪.૨૦૨૦
ફુરાડા યેલ્લે ગયનાા થી રઈને વયસ્લતત વકકર થી લલ્રબાચામક ભેઈન યોડ થી દશયાફાગ વકકર થી ભેઈન યોડ થઇ કાોરા ચાય યસ્તા થી કાોરા 
ઉતયાણ ળબ્રજનો નદી દકનાયા ફાજુનો તભાભ તલસ્તાય 22612 99428

(૧)ી.આર.ઓ./૫૨, 

તા.૦૨.૦૫.૨૦૨૦

૫ એકતાનગય તલસ્તાય 562 2531
(૧)ી.આર.ઓ./૬૮, 

તા.૧૨.૦૫.૨૦૨૦
૬ લવાંતબીખાની લાડી અને કભરકુાંજ એાટક ભેન્ટ તલસ્તાય 840 4200

(૧)ી.આર.ઓ./૬૯, 

તા.૧૨.૦૫.૨૦૨૦
૭ વયગભાકક વોવામટી 583 2342

(૧)ી.આર.ઓ./૭૭, 

તા.૧૮.૦૫.૨૦૨૦
ઇસ્ટ ઝોન-એ (ળરાછા) ક  : - 33776 146541

1 SMC EWS આલાવ અને ાણીની ટાાંકીની ફાજુભાાં, લેસુ 576 2304
(૧)ી.આર.ઓ./૧૯, 

તા.૧૪.૦૪.૨૦૨૦
2 તાજનગય, આઝાદનગય ાવે, બટાય યોડ 146 530

(૧)ી.આર.ઓ./૨૮, 

તા.૨૧.૦૪.૨૦૨૦
સાઉથ ળેસ્ટ ઝોન (અઠળા) ક  : - 722 2834

1
યાાંદેય ,મખુ્મયોડનો ઉત્તય લૂીમ તયપ તાી નદી સધુીનો તલસ્તાય એટરે કે, અડાજણ ાદટમા, કોઝલે યોડ, ગોયાટ, યાાંદેય ગાભ,શનભુાન ટેકયી, બાણકી 
સ્ટેડીમભની આજુફાજુનો તલસ્તાય 17260 81000

(૧)ી.આર.ઓ./૦૮,તા.૦
૭.૦૪.૨૦૨૦ 
(૨)ી.આર.ઓ./૧૫, 

તા.૧૩.૦૪.૨૦૨૦
2 ઊગત વાઈટ એન્ડ વતલિવ સ્કીભ જશાાંગીયાફાદ 729 4000

(૧)ી.આર.ઓ./૨૬, 

તા.૧૭.૦૪.૨૦૨૦

2

4

સાઉથ ળેસ્ટ 
ઝોન (અઠળા)

ળરાછા ઝોન-એ 
(ળરાછા)

સાઉથ ઇસ્ટ 
ઝોન (ીંબાયત)

ળેસ્ટ ઝોન 
(રાદેંર)
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ઝોન નબંર ક્સ્ટરન  ંનામ ઘરોની સખં્યા ળસ્તી જાહરેનામાં ક્રમાકં

સ રત મહાનગરાલકા
COVID-19 હઠેલ ક્સ્ટર તરીકે જાહરે કરે વળસ્તાર

3 EWS આલાવ, વયસ્લતત સ્કુર ાવે, શાની ાકક યોડ 320 1280
(૧)ી.આર.ઓ./૩૭, 

તા.૨૪.૦૪.૨૦૨૦
૪ લેસ્ટ ઝોન (યાાંદેય)ભાાં ટી.ી.૧૩ (અડાજણ),પા.્રોટ નાં.૩૦, એકતાનગય, EWS આલાવ, ારનોય જકાતનાકા, ારનોય તલસ્તાય 128 512

(૧)ી.આર.ઓ./૬૪, 

તા.૦૯.૦૫.૨૦૨૦
 ળેસ્ટ ઝોન (રાદેંર)  ક  : - 18437 86792

1 સ્લાભીનાયામણનગય, યાભનગય, શ્રીયાભનગય, છત્રતત તળલાીનગય, ગૌયીનગય 1951 11338
(૧)ી.આર.ઓ./૨૦, 

તા.૧૪.૦૪.૨૦૨૦

2 બેસ્તાન એચ-૧૫ આલાવ,બ્રોક નાં. એ થી ઈ 6886 31862

(૧)ી.આર.ઓ./૨૦, 

તા.૧૪.૦૪.૨૦૨૦, 

(૧)ી.આર.ઓ./૫૪, 

તા.૦૨.૦૫.૨૦૨૦
3 ળાસ્ત્રીનગય અને ગાાંધીનગય તલસ્તાય 1050 5210

(૧)ી.આર.ઓ./૪૧, 

તા.૨૬.૦૪.૨૦૨૦
૪ કભકમોગી-૨, ોરીવ કોરોની અને ત્રકાય કોરોની 1290 5774

(૧)ી.આર.ઓ./૬૦, 

તા.૦૮.૦૫.૨૦૨૦

૫ ાંચળીરનગય-૧, ાંચળીરનગય-૨, યેલાનગય અને દેલચાંદનગય 1475 6377

(૧)ી.આર.ઓ./૬૨, 

તા.૦૯.૦૫.૨૦૨૦ 
(૨)ી.આર.ઓ./૬૫, 

તા.૧૧.૦૫.૨૦૨૦
૬ વાંજમનગય-૧, યોડ નાં.0,૧,૨,3, ઉધના યેલ્લે સ્ટેળન નીક 1400 7266

(૧)ી.આર.ઓ./૬૬, 

તા.૧૨.૦૫.૨૦૨૦

૭ શગેડેલાય લવાશત-૧, ૨ અને ૩, ટેરનગય અને દસ્તગીનગય તલસ્તાય અને તળલનગય, ભશાદેલનગય અને ઓભશ્રીજરાયાભનગય 2561 12126

(૧)ી.આર.ઓ./૭૨, 

તા.૧૪.૦૫.૨૦૨૦ 
(૧)ી.આર.ઓ./૮૦, 

તા.૧૮.૦૫.૨૦૨૦

૮

યોમર યેવી., ઉનનગય, તીરુતીનગય-A થી I, તનળાાંતાકક , ભગદુભનગય, દશદામતનગય ૧ થી ૨૦૦, જરાયાભનગય ૧ થી ૨૫૦, અશ્ભાનગય ૧ થી ૧૨૫, 

ભદાનીનગય ૧ થી ૬૦, તતરુતતનગય-NA થી NE & નલાફ યેવી., ળાદશરનગય ૧ થી ૫૦, તીરુતીનગય-J, તતરુતતનગય NA/NL, ઉનનગય ૧ થી ૩૦, 

તતરુતતનગય MA થી ME, અરીપનગય, અક્ષાનગય, વાઈનગય ઝુડટ્ટી ૧ થી ૫૦, શભીદનગય, નેળનર ્રાઝા, નીરભ યો-શાઉવ, દયફાયનગય, યલુાન યો-
શાઉવ, ભાધલાકક ઝુડટ્ટી ૧ થી ૨૦૦, ળફયીનગય, યોમરાકક , ન્જેતાની વોવા. ૧ થી ૧૦૦, ટાંકીપળયુાં, શયતતલાવ ૧ થી ૨૫૦, બ્રાહ્મણપળયુાં, 
મોગેશ્વયનગય ૧ થી ૯૧, ટેર પળમા-શજાભળેયી/ કુાંબાયળેયી ૧ થી ૬૨, વડકપળયુાં/દદનપળયુાં ૧ થી ૫૪, યાજતૂપળયુાં/રીભડીપળયુાં ૧ થી ૭૫, 

તાલપળયુાં ૧ થી ૬૪, જકૃા વોવા., ઝુફેયાકક ૧ થી ૧૨૦, વાંજાયનગય-૧, ૨, ૩ & ૪, નયુાની ાકક ૧ થી ૬૫, ળફરાર કોમ્્રેક્વ, વાદતનગય, 

તલકકરનગય A-B-C, હુવેનીનાગય, માદગાયનગય ૧ થી ૭૦, ભોતીાકક , ભદીનાનાગયા, ળાદશદાકક , વોમેફનગય-B & B-૧, વપેદચાર, અનકુુરનગય, 

નીરોપયનગય, માવીનનગય, વોમેફનગય-એ ૧ થી ૭૫, ભેશબફૂનગય-૧, ઓવાભાનગય-૨, વફનભનગય ૧ થી ૫૦, તનજાભીનગય ૧ થી ૧૦૦, મજુબ્ફીરનગય, 

ફયકતાકક ૧ થી ૧૦૦, ગરુનાઝનગય ૧ થી ૨૦૦, નયુનગય, અતીકાકક ૧ થી ૫૦, ગરુળનનગય-૨, અશ્ભાનગય ૧ થી ૮૦, દદરદાયનગય ૧ થી ૨૦૦, 

ળફરારનગય ૧ થી ૨૦૦, શૈદયીનગય ૧ થી ૧૦૦, તળધીકાનગય-એ & ફી ૧ થી ૨૦૦, નવીભાનગય ૧ થી ૧૧૦, પૈઝરનગય ૧ થી ૨૨૧, વત્મનાયામણનગય, 

વરીભનગય, ગરુળનનગય-૧, યશભેતનગય, લવીભનગય-A & B, કારેખાનગય, ળફસ્સ્ભલ્રાનગય, ભશભદીનગય, અભનનગય ૧ થી ૧૧૦, આતળમાનગય ૧ થી 
૬૦, યેળભાનગય-૧ & ૨, શમાતનગય, માશમાનગય ૧ થી ૯૦, ઈસ્ભાઈરનગય, જેન્યરુાકક , નયગીવનગય, તલળારનગય, વશાયાનગય ૧ થી ૧૦૦, યઝાનગય ૧ 
થી ૧૦૦  અને ળામયાનગય

2429 10143
(૧)ી.આર.ઓ./૭૬, 

તા.૧૫.૦૫.૨૦૨૦

સાઉથ ઝોન (ઉધના)   ક  : - 19042 90096

1 ભાનવયોલય વકકર થી ભાનીળ ગયનાા, કોવાડ યોડ, કૃષ્ણ નગય વોવામટી, વત્તાધાય વોવામટી તલગેયે 8033 35769
(૧)ી.આર.ઓ./૩૨, 

તા.૨૨.૦૪.૨૦૨૦
2

ફૂરલાડી યીલયવ્ય ુવોવામટીના મ્ીંગ સ્ટેળન તયપનો, નેશરુનગય તયપના છેડાથી રઇ યીલયવ્ય ુવોવામટીના લૂક તયપના છેડાથી રઇ ફુરલાડીના 
બયીભાતા તયપના છેડા સધુી ફુરલાડીનો તભાભ તલસ્તાય 3092 13040

(૧)ી.આર.ઓ./૪૪, 

તા.૨૬.૦૪.૨૦૨૦

3
અભયોરી વામણ યોડ ય શ્રી યાભ ચોકડીની ાવેથી કોવાડ રેક ગાડકન તયપ યસ્તા ય ડાફી ફાજુએ H4 આલાવો અને જભણી ફાજુના H5 આલાવોનો 
તભાભ તલસ્તાય 7392 38808

(૧)ી.આર.ઓ./૪૮, 

તા.૦૧.૦૫.૨૦૨૦

4
લેડયોડ થી નાની ફહુચયાી જતા યોડ ઉય આલેર ટેર ઇન્ડસ્ટ્રીમર વોવામટીની તિભે તથા ઈશ્વયભો તી ઇન્ડસ્ટ્રીમર વોવામટીની લેૂ આલેર 
યશભેતનગય લવાશત 1430 4712

(૧)ી.આર.ઓ./૫૫, 

તા.૦૫.૦૫.૨૦૨૦

સાઉથ ઝોન 
(ઉધના)

નોથથ ઝોન 
(કતારગામ)

ળેસ્ટ ઝોન 
(રાદેંર)
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43 Cluster

ઝોન નબંર ક્સ્ટરન  ંનામ ઘરોની સખં્યા ળસ્તી જાહરેનામાં ક્રમાકં

સ રત મહાનગરાલકા
COVID-19 હઠેલ ક્સ્ટર તરીકે જાહરે કરે વળસ્તાર

5
અભયોરી વામણ યોડ ય શ્રી યાભ ચોકડીની ાવેથી કોવાડ રેક ગાડકન તયપ યસ્તા ય ડાફી ફાજુએ H2 આલાવો અને જભણી ફાજુના H3 આલાવોનો 
તભાભ તલસ્તાય 6768 35532

(૧)ી.આર.ઓ./૬૧, 

તા.૦૯.૦૫.૨૦૨૦

6 અભયોરી વામણ યોડ ય શ્રી યાભ ચોકડીની ાવેથી કોવાડ રેક ગાડકન તયપ યસ્તા ય H1 આલાવો અને જભણી ફાજુના H5 આલાવોનો તભાભ તલસ્તાય 5280 27720
(૧)ી.આર.ઓ./૬૩, 

તા.૦૯.૦૫.૨૦૨૦
નોથથ ઝોન (કતારગામ) ક  : - 31995 155581

1 રક્ષ્ભણનગય વોવામટી  અને શ્રીનાથી વોવામટીને રાગ ુતલસ્તાય 15800 66220
(૧)ી.આર.ઓ./૪૩, 

તા.૨૬.૦૪.૨૦૨૦

2

અક્ષયધાભ વોવામટી, આદળક યો-શાઉવ, વી.એચ.ાકક , ીલનદી વોવામટી, જમ યણછોડનગય, તવદ્ધદ્ધ-તલનામક યેવીડેન્વી, રક્ષ્ભીનગય વોવામટી, ખોડીમાય 
કૃા, તળલ્રાઝા, લી.ટી.નગય,  શયેકૃષ્ણા યો-શાઉવ, ગોતલિંદી ફાંગ્રોઝ, કેળલાકક , ળાાંતતનગય-૧ અને ૨, ફાાવીતાયાભ વોવામટી, નીરકાંઠ વોવામટી, 
દક્ષ્નાાકક , શદયદ્વાય વોવામટી અને ભેયીગોલ્ડ યેવીડેન્વી તલસ્તાય

2450 10773
(૧)ી.આર.ઓ./૬૭, 

તા.૧૨.૦૫.૨૦૨૦

ળરાછા ઝોન-બી (સરથાણા)  ક  : - 18250 76993

ક  : - 351472 161445843 Cluster

ળરાછા ઝોન-

બી (સરથાણા)

નોથથ ઝોન 
(કતારગામ)


