મતદાન મથકોની આખર યાદ - ૨૦૨૧

૩૨-ળીઞગ્ડ ઼અ઼નૂલ રદનીળ ુષયીઙરીઅ ઼રીુષહૠ

૮૱-ળીઞગ્ડ બૄષળૠ ુષપીફ઼યી રદનીળ
ુષયીઙફીઅ રદનીફ રધગ્ફૂ લીનૂ

યીળદફી જૄડ
અ થૂ બઅજફી બદૠળ ગળૠરીઅગ 64/GJ/2021/WS-1,
દી.૪૨/૩૨/૪૨૪૩ ધૂ રઅઞૄળ ગલીળૠ રૃઞમ

મતદાન મથકોની આખર યાદ ની

સ ધીની નોટ સ

ઽઅ ૃ ઇળૄથ રઽૉ સ મીમૃ, ઈઉ.ઑ.ઑ઼. દૉ ઙૃઞળીદ ળીઞૠલફી ળીઞગ્ડ
ુઞવૠીફી ુઞવૠી જૄઅડથૂ ઇુપગીળૂ, રદનીફ રધગ્ફી બૃફઙળૠઢફ ઇફૃ઼અપીફૉ
વ્ગબળૠુદુફુપદૠષ ઇુપુફલર-૩૯૭૩ફૂ ગવર-૪૭ફૂ ઞ્ઙષીઉક ઇફૃ઼અપીફૉ
ઈધૂ ૩૨-ળીઞગ્ડ ઼અ઼નૂલ રદનીળ ુષયીઙરી ઼રીુષહૠ ૮૱-ળીઞગ્ડ બૄષળૠ
ુષપીફ઼યી રદનીળ રઅણશ રીડૉ ઈ ઼ીધૉ વૂ઼ૠડરીઅ નસીળૠષૉવ રદનીફ રધગ્ દૉ
નળૉ ગફૂ ઼ીરૉ મદીષષીરી ઈષૉવ જૄઅડથૂ ુષ઼ૠદીળ્ ઇધષી રદનીળ્ફી ઼રૃઽ રીડૉ
ઈધૂ ફગૠૂ ગળૃઅ ઝૃ.
઼ઽૂ/ગવૉગૠડળ ગજૉળૂ,
ળીઞગ્ડ.
દી.૪૮/૩૨/૪૨૪૩

(ઇળૄથ રઽૉ સ મીમૃ)
ગવૉગૠડળ ઇફૉ
ુઞવૠી જૄઅડથૂ ઇુપગીળૂ
ળીઞગ્ડ

૬૮-રાજકોટ ( ૂવ) િવઘાનસભા મતદાર િવભાગ માટના મતદાન મથકોની યાદ -૨૦૨૦
મતદાન
મથક
માંક
1

મતદાન મથક ંુ
થળ
રા.

બઘા મતદારો

મકાનમાં મતદાન મથક
રાખવામાં આવશે તે મકાન ંુ

ભાગ નંબર

.ુ કોપ .વોડ નં.

લોકો કોલોની કાયાલય

ુ ની
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ર વે શાળા નં 3ની બા ુ માં

.ુ કોપ .વોડ નં.

રાજકોટ મહાનગર પાલીકા
સંચા લત નવી

મનગર રોડ, રાજકોટ
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બધા મતદારો
માટ

મનગર રોડ, રાજકોટ

આર.ઓ.બી. કોલોની

મનગર રોડ, રાજકોટ

સંતોષીનગર, પાણીના ટાંકા પાસે, રલનગર,

મનગર રોડ,

ઘર નં.૧ થી ૨૨૧, રાજકોટ

ાથિમક શાળા

બધા મતદારો
માટ

અવધ પાક, ઓ કાર લેટ પાછળ, રલનગર મેઇન રોડ,

નંબર ૯૮, મ નં.૧, મા સંતોષી

રાજકોટ

ાથિમક શાળા, સંતોષી નગર,
ફાયર

ક કશન કોલોની.
લોકો કોલોની,

ુ ની

લાઇ ેર બ ડ ગ, રાજકોટ

૩ રાજકોટ શહર

ીઓ

માટ

ક કશન કોલોની રોડ,

રા.

ુ ષક

નામ

૩ રાજકોટ શહર

2

માટ ક ફકત

મતદાન િવ તાર

ગેડ પાસે, રલનગર,

લાલબાહા ુ ર શા ી ટાઉન શીપ, રલનગર મેઇન રોડ , રાજકોટ

રાજકોટ

ઝાંસીની રાણી ટાઉનશીપ, રલનગર, રાજકોટ
મહારાણા

તાપ ટાઉનશીપ, રલનગર, રાજકોટ

રાઘીકા રસીડ સી, રલનગર
ી હર સોસાયટ , રલનગર
ૃ પાક-૧
અ ત
ૃ પાક-૨
અ ત
3

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૩ રાજકોટ શહર

રાજકોટ મહાનગર પા લકા
સંચા લત નવી
નંબર ૯૮,
સંતોષી

ાથિમક શાળા
ા ધોરણ ૨અ માં

ાથિમક શાળા, સંતોષી

નગર, ફાયર

ગેડ પાસે, રલ

નગર, રાજકોટ

3/267

સંતોષી નગર, પાણીના ટાકા પાસે, રલનગર
ઘર નં.૨૨૨ થી છે લે

મનગર રોડ,

ુ ી, રાજકોટ
ઘ

રામપાક, શેર નં. 3, 80 ટ રોડ, બાટલા ગોડાઉન પાસે,
રાજકોટ
નારાયણનગર, સંતોષીનગર ર વેઘકા પાસે

મનગર રોડ,

રાજકોટ
શ કત સોસાયટ , સંતોષીનગર પાસે

મનગર રોડ, રાજકોટ

સરદારપટલ પાક શકિત સોસાયટ પાસે ર વેઘકા પાસે
મનગર રોડ, રાજકોટ
ુ ાસવાણી ુ ંજ રલનગર વેર હાઉસ પોપટપરા પાછળ,
સા વ
રાજકોટ
મહિષ દયાનંદ સર વતી ટાઉનશીપ, રલનગર, રાજકોટ
ભગીની ટાઉનશીપ, રલનગર
રાજ રસીડ સી, રલનગર
ૃ ઘારા-૩, રલનગર
અ ત
ૃ સર તા
અ ત

બધા મતદારો
માટ

4

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૩ રાજકોટ શહર

રાજકોટ મહાનગર પાલીકા
સંચા લત નવી
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બધા મતદારો

શીવ ટ પાક , શીવ ટ પાક

ાથિમક શાળા

માટ

ૂયાપાક,રલનગર મેઇન રોડ,પાણીના ટાંકા પાસે , રાજકોટ

નંબર ૯૮, મ નં.ર, મા સંતોષી

ીનાથ

ાથિમક શાળા, સંતોષી નગર,
ફાયર

શીતલપાક, શીતલપાક

પાક -2, રલનગર મેઇન રોડ, રાજકોટ

િશવાલય એપાટમે ટ, સા ુ વાસવાણી ુ ંજ પાસે, 60 ટનો

ગેડ પાસે, રલનગર,

રોડ, રાજકોટ

રાજકોટ

આસોપાલવ રસીડ સી, ર વેના પાણીના ટાંકા પાસે, 80 ટ
રોડ, રાજકોટ

ુ ાસવાણી ુ ંજ રોડ,ર નગર, જસાણી
જસાણી રિશડ સી,સા વ
ુ ાસવાણી ુ ંજ રોડ,ર નગર
રિશડ સી,સા વ
ીનાથ

પાક,રલનગર મેઇન રોડ , રાજકોટ

શંકર ટકર ,સંતોષીનગર મેઇન રોડ , રાજકોટ
શ ત સોસાયટ -1,રલનગર મેઇન , રાજકોટ
ુ ાસાણી ુ ંજ
આર એમ સી વોડ નં3, અ ત રસીડ સી સા વ
રોડ રલનગર એર યા

કોપર ીન સીટ , સંતોષીનગર ની ન ક
બાલા પાક, સંતોષીનગર પાસે
યામ ૃ ણ વમા ટાઉનશીપ, સંતોષીનગર પાસે
ૃ ધારા રસીડ સી, સંતોષીનગરની બા ુ માં
અ ત
અમી રસીડ સી, રલનગર
ૃ ઘારા રસીડ સી, ર◌ેલનગર
અ ત
ટાર રસીડ સી, રલનગર
લોકમા ય િતલક ટાઉનશીપ, રલનગર, રાજકોટ
ુ ાષચં બોઝ ટાઉનશીપ, રલનગર, રાજકોટ
ભ
મેર ગો ડ હાઇટસ, રલનગર
દવતીથ પાક-૧, માં સંતોષી
5

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૩ રાજકોટ શહર

રાજકોટ મહાનગર પાલીકા
સંચા લત નવી
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ાથિમક શાળા

નંબર ૯૮, મ નં.૩, મા સંતોષી
ાથિમક શાળા, સંતોષી નગર,
ફાયર

ગેડ પાસે, રલનગર,
રાજકોટ

6

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૩ રાજકોટ શહર

પાથ

ાથમીક શાળા મ નંબર
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૧ રામે વર પાક શેર નં ૨

ાથમીક શાળા નં.૯૮ ની બા ુ માં

િશવમપાક રલનગર વેર હાઉસ પોપટપરા, રાજકોટ 2
ુ યમં ી આવાસ યોજના, છ પતી શીવા ટાઉનશીપ
ુ ાસવાણી ુ ંજ રોડ, રાજકોટ
િવર સાવરકર ટાઉનશીપ,સા વ
ડો. હડગેવાર ટાઉનશીપ, રલનગર, રાજકોટ
ુ રામ બોઝ ટાઉનશીપ, રલનગર, રાજકોટ
ાંિતવીર દ
ાંિતવીર ચં શેખર આઝાદ ટાઉનશીપ, રલનગર, રાજકોટ
છ પિત િશવા ટાઊનશીપ, રલનગર પોપટપરા
સાની ય એપાટમે ટ, રલનગર
હર
ના બં લોઝ, રલનગર
રામે ર પાક રલનગર, વેર હાઉસ પોપટ પરા, રાજકોટ 2

ીનાથ ારા પાક રલનગર વેર હાઉસ પોપટપરા, રાજકોટ 2

રલનગર મેઇન રોડ રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

બધા મતદારો
માટ

પરમે ર પાક શેર નં. 2, નાથ ારા પાછળ,રાજકોટ
ધા રસીડ સી-2, શેર નં-1,2,3, ઋષીકશ/રલનગર-2 પાસે,
રાજકોટ
નીલકંઠ સોસાયટ
બાલા

7

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૩ રાજકોટ શહર

પાથ

ાથમીક શાળા મ નંબર
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પાક

અપણપાક રલનગર વેર હાઉસ પોપટપરા, રાજકોટ 2

૨ રામે વર પાક શેર નં ૨

રાઘેપાક રલનગર વેર હાઉસ પોપટપરા પાછળ, રાજકોટ

રલનગર મેઇન રોડ રાજકોટ

સમપણ સોસાયટ , રલનગર
ઋશીકશપાક, રલનગર
ગંગો ીપાક, રલનગર િવ તાર,રાજકોટ
ભ ત પાક સોસાયટ , ભ ત પાક સોસાયટ , ુશીકશ
સોસાયટ ની બા ુ માં, રાજકોટ
ુ રસીડ સી-2, સા વ
ુ ાસવાણી ુ ંજ રોડ,રલનગર
અ ત
અપણ પાક,શેર નં.2, ભગવતી હોલ પાસે,રલનગર મેઇન રોડ
ી રામ પાક
સાંઇ પાક
ુ ીલા સોસાયટ
બં લ
દશ લ સોસાયટ

બધા મતદારો
માટ

8

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૩ રાજકોટ શહર

આનંદ િવ ાલય, મ નં.પ,
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રામે રપાક

ીનાથ ારપાકને લગત િવ તાર, રાજકોટ 2

રલનગર-1 , પરમે ર પાક રાજકોટ

રલનગર સોસાયટ નં.-ર

રલનગર-2 , િશવમ પાક શેર નં.5

પોપટપરા પાછળ,

બધા મતદારો
માટ

રલનગર 2 આનંદિવ યાલય પાછળ પોપટપરા મેઈનરોડ,

રાજકોટ.

રાજકોટ 2
ારકશ રસીડ સી, રલનગર િવ તાર
ઘન યામ રસીડ સી,રલનગર-2 પાસે,
ઘન યામ બં લોઝ,રલનગર, સા ુ વસવાણી ુ ંજ રોડ
મોહન પાક
ઇ કોન આ ય
વેકર યા પાક
આ થા એવ

,ુ રલનગર સોસાયટ 2, પોપટપરા, રાજકોટ

રલનગર , પોપટપરા
9

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૩ રાજકોટ શહર

આનંદ િવ ાલય, મ નં. ૩ ,
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ચાણકય ટનામે ટ, રલનગર વેર હાઉસ પોપટપરા પાછળ,
રાજકોટ

રલનગર સોસાયટ નં.-ર પોપટ

બધા મતદારો
માટ

રલનગર 1 પોપટપરા મેઈનરોડ રાજકોટ, રાજકોટ 2

પરા પાછળ,

સાંઈબાબા સોસા. શેર નં 1 પોપટપરા મેઈનરોડ, રાજકોટ 2

રાજકોટ.

સાંઈબાબા સોસા.શેર નં 2, પોપટપરા પાસે રાજકોટ, રાજકોટ
2
સાંઈબાબા સોસા. શેર નં 5, પોપટપરા રાજકોટ, રાજકોટ 2
સાઈબાબા સોસા. શેર નં 3 પોપટપરા પાસે, રાજકોટ, રાજકોટ
2
સાઈબાબા સોસા. શેર નં 4 પોપટપરા પાસે, રાજકોટ 2
સાંઈબાબા સોસા. 1 રલનગર શેર નં 5 માં મો ુ ં, રાજકોટ 2
સાંઈબાબા સોસા.શેર નં 7 પોપટપરા મેઈન રોડ, રાજકોટ,
રાજકોટ 2

સાઈબાબા સોસા.શેર નં 8 પોપટપરા પાસે, રાજકોટ 2
સાઈબાબા સોસા. મેઈન રોડ પોપટપરા પાસે, રાજકોટ,
રાજકોટ 2

નાપાક, રલનગર
ીરામ
ના પાક, રલનગર મેઈન રોડ
ભ કત કો પલે .,
ના પાક પાસે, રલનગર મેઇન રોડ,
રાજકોટ
લોડ

ના ,

ા પાક પાસે, રલનગર

બીલીપ
િસ ઘી િવનાયક
10

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૩ રાજકોટ શહર

આનંદ િવ ાલય, મ નં. ૪

10/267

,(ઓ ડ ટોર મ),રલનગર

રલનગર 2 પોપટપરાની પાછળ રાજકોટ, રાજકોટ 2

સોસાયટ નં.-ર પોપટપરા
11

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૩ રાજકોટ શહર

પાછળ,રાજકોટ
ાથિમક શાળા નં.-૩૩,
મ નં.૧, પોપટપરા, શેર નં.૧૦,
રાજકોટ.

બધા મતદારો

11/267

માટ

પોપટપરા શેર નં.-2 મેઈન રોડ પોપટપરા, રાજકોટ

બધા મતદારો

પોપટ પરા શેર નં-2 બંધ શેર ,પોપટપરા, રાજકોટ

માટ

પોપટ પરા શેર નં-4 મેઈન રોડ

ુ ી,પોપટપરા, રાજકોટ
ધ

પોપટપરા શેર નં:4, બંઘ શેર ,પોપટપરા, રાજકોટ
પોપટપરા શેર નં:6, મેઈન રોડ,પોપટપરા, રાજકોટ
પોપટપરા શેર નં:6, બંઘ શેર ,પોપટપરા, રાજકોટ
પોપટપરા શેર નં:8 મેઈન રોડ

ુ ી,પોપટપરા, રાજકોટ
ધ

પોપટપરા શેર નં,10 પોપટપરા, રાજકોટ
ુ ું .,
પોપટપરા શેર નં:9, શાળાનં:33 ની બા ુ માં મફતી પ
રાજકોટ
સૌચાલયવાળ શેર , પોપટપરા, રાજકોટ
પોપટપરા પ પ ગ ટશનની સામેની શેર (ભરવાડ
વાસ)પોપટપરા, રાજકોટ

12

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૩ રાજકોટ શહર

ાથિમક શાળા નં.-૩૩,

12/267 મફતી ુ પરા સે લવેર હાઉસની બા ુ માં પોપટપરા, રાજકોટ

મ નં.૩, પોપટપરા, શેર નં.૧૦,

મફતીયા પરા સે લવેર હાઉસ સામે પોપટપરા, રાજકોટ

રાજકોટ.

રુ લીધર પાક શેર નં 3, પોપ પરા મસાનની સામે, ,

બધા મતદારો
માટ

રાજકોટ
રુ લીધર પાક શેર નં 4, પોપ પરા મસાનની સામે, રાજકોટ
પોપટપરા આવાસ યોજના, 3 રલનગર, રાજકોટ
યામ
13

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૩ રાજકોટ શહર

ાથિમક શાળા નં.-૩૩,
મ નં.ર, પોપટપરા, શેર નં.૧૦,
રાજકોટ.

ૃ ણવમા ટાઉનશીપ , પોપટપરા રલનગર,

13/267 પોપટપરા-3, રામદવપીર વાળ શેર , રાજકોટ

બધા મતદારો

પોપટપરા-5, મેઈન રોડ શેર નં-13, રાજકોટ

માટ

પોપટપરા-7, મેઈન રોડથી શેર નં:13

ુ ી, રાજકોટ
ઘ

પોપટપરા-9 મેઈન રોડથી શેર નં-13

ુ ી, રાજકોટ
ધ

પોપટપરા-11,ધરાનગરના મફતીયાથી શેર નં-1

ુ ી, રાજકોટ
ધ

પોપટપરા-12,,પોપટપરા, રાજકોટ
ધરાનગર મફિત ુ પરા, પોપટપરા, રાજકોટ
14

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૩ રાજકોટ શહર

આનંદ િવ ાલય મ નં-

14/267 પોપટપરા મેઈન રોડ, ડાબી બા ુ ના મકાનો, રાજકોટ

૬,રલનગર સોસાયટ નં-

પોપટપરા જમણી બા ુ ના મકાન,પોપટપરા, રાજકોટ

૨,પોપટપરા પાછળ,રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

પોપટપરા શેર નં-13 મેઈન રોડ, રાજકોટ
પોપટપરા શેર નં-1, પોપટપરા મેઈન રોડ, રાજકોટ
પોપટપરા શેર નં-5,(શેર નં-13 થી 15) મેઈન રોડ, રાજકોટ

15

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૩ રાજકોટ શહર

રાજ

ાથમીક શાળા મ નં.૧

રામદવ ર ુ

મંદ ર વાળ શેર

૧૧ પોપટપરા રાજકોટ

15/267 પોપટપરા શેર નં-9,શેર નં-(13 થી 15) મેઈન રોડ, રાજકોટ
પોપટપરા શેર નં-14, પોપટપરા મેઈન રોડ, રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

પોપટપરા મફતી ું શેર નં-13 થી 15 (ઘરાનગર), રાજકોટ
પોપટપરા શેર નં-15, પોપટપરા મેઈન રોડ, રાજકોટ
પોપટપરા મફતી ુ શેર નં-13 થી 15, રાજકોટ

16

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૩ રાજકોટ શહર

રાજ

ાથમીક શાળા મ નં.૨

રામદવ ર ુ

મંદ ર વાળ શેર

૧૧ પોપટપરા રાજકોટ

16/267 પોપટપરા:1, મેઈન રોડ થી શેર નં:13

ુ ી, રાજકોટ
ઘ

પોપટપરા શેર નં-15 પોપટપરા મેઈન રોડ, રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

પોપટપરા શેર નં-9 પોપટપરા મેઈન રોડ, રાજકોટ
પોપટપરા શેર નં-5 પોપટપરા મેઈન રોડ, રાજકોટ
પોપટપરા શેર નં-15/એ પોપટપરા મેઈન રોડ, રાજકોટ
પોપટપરા શેર નં-16 પોપટપરા મેઈન રોડ, રાજકોટ
ુ ુ , પોપટપરા મેઈન રોડ, રાજકોટ
પોપટપરા મફિત પ
િમયાણા વાસ મફિત ,ું પોપટપરા મેઈન રોડ, રાજકોટ

17

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૩ રાજકોટ શહર

ાથિમક શાળા નં.-૧૭
મ નં.૧, સે લ

લપાસે,

ખડ યાપરા, પોપટપરા, રાજકોટ

17/267 ર ન
ુ દ
ં ન સોસાયટ -1 પોપટપરા મેઈન રોડ, રાજકોટ
ુ દ
ર ન
ં ન સોસાયટ -2 પોપટપરા મેઈન રોડ, રાજકોટ
ુ દ
ર ન
ં ન સોસાયટ -3 પોપટપરા મેઈન રોડ, રાજકોટ
ુ દ
ર ન
ં ન સોસાયટ -4 પોપટપરા મેઈન રોડ, રાજકોટ
ુ દ
ર ન
ં ન સોસાયટ -5 પોપટપરા મેઈન રોડ, રાજકોટ
ુ દ
ર ન
ં ન સોસાયટ -6 પોપટપરા મેઈન રોડ, રાજકોટ
ુ દ
ર ન
ં ન સોસાયટ શેર નં:6/1,બંઘ શર પોપટપરા મેઈનરોડ,
રાજકોટ
ુ દ
ર ન
ં ન સોસાયટ શેર નં:6/2,બંઘ શેર પોપટપરા
મેઈનરોડ, રાજકોટ
ુ દ
ર ન
ં ન સોસાયટ શેર નં:6/3,બંઘ શેર પોપટપરા
મેઈનરોડ, રાજકોટ
ુ દ
ર ન
ં ન સોસાયટ શેર નં:6/4,બંઘ શેર પોપટપરા
મેઈનરોડ, રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

18

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૩ રાજકોટ શહર

ાથિમક શાળા નં.-૧૭
મ નં.ર સે લ

18/267

લ પાસે,

ખડ યાપરા, પોપટપરા, રાજકોટ.

ૃ ણનગર
ૃ ણનગર
ૃ ણનગર
ૃ ણનગર
ૃ ણનગર

શેર
શેર
શેર
શેર
શેર

નં 1 પોપટપરા મેઈન રોડ, રાજકોટ
નં 2 પોપટપરા મેઈન રોડ, રાજકોટ
નં3 પોપટપરા મેઈન રોડ, રાજકોટ
નં4 પોપટપરા મેઈન રોડ, રાજકોટ
નં 5 પોપટપરા મેઈન રોડ, રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

ૃ ણનગર શેર નં-6 તથા આ ુ બા ુ ના મકાનો,પોપટપરા,
રાજકોટ
સબસટશન વાળ શેર પોપટપરા, રાજકોટ
ખડ યા પરા શેર નં 9 ર વે જકશન
ં
પાછળ, રાજકોટ
ખડ યા મફિત ું શેર નં 1 ર વે જકશન
ં
પાછળ, રાજકોટ

19

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૩ રાજકોટ શહર

ાથિમક શાળા નં.-૧૭
મ નં.૩ સે લ

લ પાસે,

ખડ યાપરા, પોપટપરા, રાજકોટ.

19/267

ખડ યા પરા શેર નં 10 ર વે જકશન
ં
પાછળ, રાજકોટ
જ લા લ કવાટર પોપટપરા, રાજકોટ
માઉ ટન પોલીસ કવાટર,
લા લ પાસે, રાજકોટ
માઊ ટન પોલીસ લાઈન પાસે 18-12 કવાટસ, રાજકોટ
િવવેકાનંદ નગર 53 કવા.મફિત ું માઉ ટનપોલીસલાઈન
સામે, રાજકોટ
53 કવાટર

20

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૩ રાજકોટ શહર

બધા મતદારો
માટ

ુ મફિત ું માઊ ટ પોલીસ લાઈન પાસે, રાજકોટ

પોપટપરા સે લ લ, વાટર, રાજકોટ
ુ દ
ં ન સોસાયટ પોપટપરા મેઈન રોડ, રાજકોટ
ાથિમક શાળા નં.-૧૭
20/267 ર ન
પોપટપરા મેઈન રોડ પોપટપરા, રાજકોટ
મ નં.૪ સે લ લ પાસે,
સંતોષીનગર મફતી ું શેર ઓ પોપટપરા, રાજકોટ
ખડ યા પરા શેર નં 6 ર વે જકશન
ં
પાછળ, રાજકોટ
ખડ યાપરા, પોપટપરા, રાજકોટ.
ુ
ખડ યા મફતી પ
શેર નં-2 ર વેકવાટસ પાછળ, રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

ખડ યા મફતી ુ પ શેર નં-3 ર વે કવાટસ પાછળ, રાજકોટ
ખડ યા પરા શેર નં 4 ર વે જકશન
ં
પાછળ, રાજકોટ
ખડ યા પરા શેર નં 5 ર વે જકશન
ં
પાછળ, રાજકોટ
ખડ યાપરા શેર નં7 ર વે જકશન
ં
પાછળ, રાજકોટ
ખડ યા પરા શેર નં 8 ર વે જકશન
ં
પાછળ, રાજકોટ
ખડ યા પરા શેર નં 6 ર વે જકશન
ં
પાછળ રાજકોટ, રાજકોટ
21

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૩ રાજકોટ શહર

સા ુ વાસવાણી કોલેજ ફોર પેરા
મે ડકલ કોષ, મ નં. ૧ ૯ગાય વાડ , જકસન
ં
પોલીસ
ચોક પાસે, રાજકોટ

21/267 ગાયકવાડ

લોટ શે.નં.2

ુ ાન પાસે,
બલીયા હ મ

ગાયકવાડ મેઈનરોડ, રાજકોટ
જય-બી એપા.ગાયકવાડ વોડ ઓફ સ પાછળ, રાજકોટ
ગાયકવાડ શે.નં.1 ભારતીિવ યાલયની બા ુ માં વોડઓફ સ,
રાજકોટ
ગાયકવાડ શે.નં.1 રામે રમં દરસામેની શેર , રાજકોટ
ગાયકવાડ -1 પેટાશેર વોડ ઓફ સ બા ુ મા, રાજકોટ
ુ ો ભારતીય િવ. બા ુ મા,
ગાયકવાડ શેર નં.9 2-9નો ણ
રાજકોટ
ચંદન એપાટમે ટ, ગીતામં દરની પાછળની શેર , ગાયકવાડ
મેઈનરોડ, રાજકોટ
ગાયકવાડ શેર નં.8 (2-8
રાજકોટ
ગાયકવાડ -2

ુ ા
ણ

ુ બા ુ -ર/10ના
વ

ુ ી), વોડ ઓ ફસ પાછળ,
ઘ
ુ ા
ણ

ુ ી મેઈન રોડ,
ઘ

રાજકોટ
ગાયકવાડ -10 (2/10થી શ ુ દ ણ બા ુ ના મકાન)મેઈનરોડ,
રાજકોટ

ગાયકવાડ શેર નં.10 ગાયકવાડ લોટ, રાજકોટ
ુ ી ગાયકવાડ લોટ,
ગાયકવાડ શેર નં.10 થી 3/11 ઘ
રાજકોટ
ગાયકવાડ શેર નંબર-11 ગાયકવાડ લોટ, રાજકોટ
ગાયકવાડ શેર નં. 2/11 (આડ શેર ), રાજકોટ
ગાયકવાડ શેર નં.2/11 બંઘ શેર ગાયકવાડ
ગાયકવાડ શેર નં.2/11 થી

લોટ, રાજકોટ

ુ ુનાનક મકાન, ગાયકવાડ

લોટ, રાજકોટ

( ર ઘી િસ ઘી એપાટમે ટ) ગાયકવાડ શેર નં.3, રાજકોટ
ગાયકવાડ -3, જકશન
ં
લોટ પાસે, રાજકોટ
ખોડ યાર એપાટમે ટ, ગાયકવાડ લોટ-3, શાંતી મ હલા
િવકાસ ક ની બા ુ માં, રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

22

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૩ રાજકોટ શહર

સા ુ વાસવાણી કોલેજ ફોર પેરા
મે ડકલ કોષ, મ નં. ૨ ૯ગાય વાડ , જકસન
ં
પોલીસ
ચોક પાસે, રાજકોટ

22/267

ુ ણે

હાઉસ પાસેના મકાનો શા ીનગર મેઈન રોડ, રાજકોટ

લાલબહા ુ ર શા ીનગર શેર નં.-1 રફ ુ

કોલોની બા ુ મા,

બધા મતદારો
માટ

રાજકોટ
લાલબહા ુ ર શા ીનગર શેર નં.3 રફ ુ

કોલોનીપાસે,

રાજકોટ
લાલબહા ુ ર શા ીનગર શેર નં-4 રફ ુ

કોલોનીપાસે,

રાજકોટ
ુ ીકોલોની પાસે,
લાલબહા ુ ર શા ીનગર શેર નં-5 રફ ઝ
રાજકોટ
લાલબહા ુ ર શા ીનગર શેર નબંર-6, રાજકોટ
લાલબહા ુ ર શા ીનગર શેર નંબર -7, રાજકોટ
ુ ી કો. પાસે, રાજકોટ
લાલબહા ુ ર શા ીનગર શેર નં-9 રફ ઝ
ુ ી કો.પાસે, રાજકોટ
લાલબહા ુ ર શા ીનગર શેર નં-10 રફ ઝ
ુ ી કોલોની પાસે, રાજકોટ
લાલબહા ુ ર શા ીનગર નં-11 રફ ઝ
ગવમે ટ કવાટર ડ -89 થી ડ -188, રફ ુ કોલોની બા ુ માં,
રાજકોટ
23

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૩ રાજકોટ શહર

રામ ૃષ પરમહંસ

ુ લ નં. ૬૮,

ુ બ ડ ગ, મ નંબર ૧, શા ી
નગર રફ ુ

કોલોની, રાજકોટ

23/267 હંસરાજ નગર મેઈન રોડ રફ ુ
પારસ એપાટમે ટ,

કોલોની, રાજકોટ

.ુ લાલબહા ુ ર શા ીનગર, રાજકોટ

ૃ ણ ેરણા એપા.-એ,હંસરાજનગર મેઈનરોડ, રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

ુ લાલબહા ુ રશા ીનગર-3 હંસરાજનગર મેઈન રોડ,
રાજકોટ
ુ લાલબહા ુ ર શા ી નગર-1 હંસરાજનગરમેઈનરોડ, રાજકોટ
ુ લાલબહા ુ ર શા ી નગર શેર નં-2, સ ધી ધમશાળાની
બા ુ માં, રાજકોટ
ુ ાલબહા ુ રશા ી શેર નં-1 િસઘીઘમશાળા પાછળ, રાજકોટ
લ
જકશન
ં
કો.ઓ.હા. સોસાયટ શેર નં-6, રાજકોટ
જકશન
ં
કો.ઓ.હા.સોસાયટ શેર નં-5, રાજકોટ
જકશન
ં
લટકો.ઓ.હા. સો. શેર નં-4, રાજકોટ
જકશન
ં
કો.ઓ.હા.સો. ઉભી શેર નં.7, રાજકોટ
જકશન
ં
કો.ઓ. હા. સો. ઉભી શેર નં-8, રાજકોટ
જકશન
ં
કો.ઓ.હા.સો.મેઈન રોડ, ઉભી શેર નં-9, રાજકોટ
જકશન
ં
કો.ઓ.હા. સોસાયટ -શેર નં.-3, રાજકોટ
સાગર એપાટમે ટ, બ ે બા ુ

વારકશ એપાટમે ટ, હંસરાજ

નગર મેઈન રોડ, રાજકોટ
નવીબંધ શેર ઓ, ભીડભંજન હંસરાજ ુ લે , હંસરાજ નગર
મેઈન રોડ, રાજકોટ
24

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૩ રાજકોટ શહર

રામ ૃષ પરમહંસ

ુ લ નં. ૬૮,

ુ બ ડ ગ, મ નંબર ૨, શા ી
નગર રફ ુ

કોલોની, રાજકોટ

24/267 હંસરાજ નગર શેર નં.2 મેઈનરોડ વમા બી ડ ગ, હંસરાજ
નગર મેઈન રોડ, રાજકોટ
હંસરાજનગર શેર નં.1 પેટાશેર 1-2 મેઈન રોડ, રાજકોટ
હંસરાજનગર શેર નં.3 બંધશેર 3/1,3/2,3/3, હંસરાજ નગર
મેઈન રોડ, રાજકોટ
હંસરાજનગર શેર નં.6 હંસરાજ નગર મેઈન રોડ, રાજકોટ
હંસરાજનગર શેર નં.4-4/1 હંસરાજ નગર મેઈન રોડ, રાજકોટ
હંસરાજનગર શેર નં 5 હંસરાજ નગર મેઈન રોડ, રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

25

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૪ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી. ા.શાળા નં.
૪૩, મ નં.૧ (

ુ બ ડ ગ) પ-

ભગવતીપરા, રાજકોટ.

25/267 ભગવતીપરા શેર નં.1 ર વેફાટકની પાસે, ભગવતીપરા
મેઈનરોડની બા ુ માં રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

ભગવતી પરા શેર નં.2 ર વે ફાટક ની પાસે, ભગવતીપરા
મેઈન રોડની બા ુ માં રાજકોટ
ભગવતીપરા શેર નં.3 ર વેફાટક ની પાસે, ભગવતીપરા મેઈન
રોડની બા ુ માં રાજકોટ

26

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૪ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી.

ા. શાળા નં.૪૩
ુ બ ડ ગ ૫,

રકડ મ,

ભગવતીપરા, રાજકોટ

26/267 ભગવતીપરા શેર નં.4 ર વેફાટક ની પાસે, ભગવતીપરા મેઈન
રોડની બા ુ માં રાજકોટ
ભગવતીપરા શેર નં.5 ર વે ફાટક ની પાસે, ભગવતીપરા

બધા મતદારો
માટ

મેઈન રોડની બા ુ માં રાજકોટ
ભગવતીપરા શેર નં.6 ર વે ફાટકની પાસે, ભગવતીપરા મેઈન
રોડની બા ુ માં રાજકોટ

આસાબા પીર રોડ મ જદ સામેનો

ૂવભાગ દવી ૂજકવાસ,

ભગવતી પરા મેઈન રોડની બા ુ માં◌ં રાજકોટ
27

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૪ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી. ા.શાળા નં.
૪૩, મ નં. ર (

ુ બ ડ ગ) પ-

ભગવતીપરા, રાજકોટ.

27/267 ભગવતીપરા શેર નં.7 ર વેફાટકની પાસે, રાજકોટ

બધા મતદારો

ભગવતીપરા શેર નં.8 ર વેફાટક ની પાસે, રાજકોટ

માટ

ભગવતી પરા શેર નં.9 ર વે ફાટક ની પાસે, રાજકોટ
િવજયવંત સોસાયટ નદ કાંઠાનો ભાગ આશાબા પીર રોડ,
રાજકોટ
િવજયવંત સોસાયટ , આશાબાપીર રોડ ભગવતીપરા મેઈન
રોડની બા ુ માં

ભગવતીપરા 9-10 નદ કાંઠાનોભાગ આશાબા પીર રોડ,
રાજકોટ
ભગવતી પરા આશાબા પીર રોડ, ભગવતીપરા મેઈન રોડની
બા ુ માં રાજકોટ
ભગવતીપરા નદ કાંઠો, ભગવતીપરા મેઈન રોડની બા ુ માં
રાજકોટ
મફતી ુ પ ુ નદ કાંઠો આશાબા પીર રોડ, ભગવતીપરા મેઈન
28

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૪ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી. ા.શાળા નં.
૪૩, મ નં. ૩ (

ુ બ ડ ગ) પ-

ભગવતીપરા, રાજકોટ.

રોડની બા ુ માં રાજકોટ

28/267 આસાબા પીર રોડ આઝમચોક તથા ચા ડા
ું પાન તરફની
શેર , ભગવતી પરા મેઈન રોડની બા ુ માં રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

આસાબા પીર રોડની સામે મેઘવાળ સમાજના સમશાન વાળ
શેર , ભગવતી પરા મેઈન રોડની બા ુ માં રાજકોટ

મીયાણાવાસ તરફની શેર ભગવતીપરા મેઈન રોડની બા ુ માં,
રાજકોટ
આ

નદ ના ધોર યા બા ુ થી

ુ ભ શૌચાલય
લ

ુ ી ું
ધ

મફતી ,ુ ભગવતી પરા મેઈન રોડની બા ુ માં રાજકોટ
આ

નદ ના ૂવકાંઠા, ભગવતીપરા મેઈન રોડની બા ુ માં,

આસાબાપીરરોડ મ
29

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૪ રાજકોટ શહર

દતા ેય

ા.શાળા મ નં.૧

દથી નકલંકડર

ુ ી ુ મફતી ુ
ધ

29/267 મહાકાળ સોસાયટ -1 ધોર યા પાસે, ભગવતીપરા મેઈન

મહાકાળ નગર શે.નં. ૧,

રોડની બા ુ માં રાજકોટ

ભગવતીપરા-૧, રાજકોટ.

મહાકાળ સોસાયટ -2, ભગવતી મેઈન રોડની બા ુ માં
રાજકોટ

ુ ીલા વાળ શેર , ભગવતીપરા મેઈન રોડની બા ુ માં
બં લ
ડ બાનાકારખાના વાળ શેર , ભગવતીપરા મેઈન રોડની
બા ુ માં રાજકોટ

મ વી સોસાયટ ભગવતી પરા મેઈનરોડની બા ુ માં,

રાજકોટ
શામળા

એસટ ડ પીસીઓ વાળ શેર , ભગવતીપરા મેઈન

રોડની બા ુ માં રાજકોટ
ું પાનવાળ શેર , ભગવતીપરા મેઈન રોડની બા ુ માં
ચા ડા
રાજકોટ

ઝમઝમ બેકર વાળ શેર , ભગવતીપરા મેઈનરોડની બા ુ માં
રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

30

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૪ રાજકોટ શહર

ગ નંદ િવ ાલય મ નં ૩
ભગવતી પરા મેઈન રોડ રાજકોટ

30/267 યાદવ પાનવાળ શેર , ભગવતીપરા મેઈન રોડની બા ુ માં
રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

રામદવપીર મં દર તેમજ પાછળની બંધશેર , ભગવતીપરા
મેઈન રોડની બા ુ માં રાજકોટ
ભગવતીપરા , દરગાહરોડ
દતા ેય

ુ લવાળ શેર , ભગવતીપરા મેઈન રોડની બા ુ માં

રાજકોટ
રાધા ૃ ણ મંદ ર વાળ શેર , ભગવતીપરા મેઈન રોડની
બા ુ માં રાજકોટ
ધરમનગર ભગવતીપરા, મેઈન રોડની બા ુ માં, રાજકોટ
બોર ચા સોસાયટ મેઈનરોડ ભગવતી પરા, રાજકોટ
31

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૪ રાજકોટ શહર

દતા ેય

ા.શાળા મ નં.ર

મહાકાળ નગર શે.નં.૧,
ભગવતીપરા-૧,

રાજકોટ.

31/267 બોર ચા સોસાયટ શેર નં1, ભગવતી પરા, રાજકોટ
બોર ચા સોસાયટ શેર નં2, ભગવતી પરા, રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

બોર ચા સોસાયટ શેર નં3, ભગવતી પરા, રાજકોટ
બોર ચા સોસાયટ શેર નં4, ભગવતી પરા, રાજકોટ
રાધા ૃ ણ મં દરની પાછળની શેર ભગવતીપરા, રાજકોટ
દવી ૂજકવાસ

ુ ભાગ આશાબાપીર રોડ ભગવતીપરા,
વ

રાજકોટ
ુ

ુ સાગર સોસાયટ , હર સાગરપાક,વંદમાતરમ
ખ

સોસાયટ ,રાજકોટ
32

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૪ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી. ુ લ નં.૧૦૦,
મ નં.૧,
જય કાશનગર,ભગવતીપરા
મેઈન રોડ, ,રાજકોટ.

32/267 ભગવતીપરા 25 ચો.મી. શેર નં. 1, રાજકોટ
ભગવતીપરા 25 ચો.મી. શેર નં. 2, રાજકોટ
ભગવતીપરા 25 ચો.મી. શેર નં. 3, રાજકોટ

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૪ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી. ુ લ નં.૧૦૦,
મ નં.ર,
જય કાશનગર,ભગવતીપરા
મેઈન રોડ, ,રાજકોટ.

માટ

ભગવતીપરા 25 ચો.મી. શેર નં. 4, રાજકોટ
ભગવતીપરા

ૂ ચત સોસા. મકાનો, રાજકોટ

ભગવતીપરા ગાંધી
33

બધા મતદારો

ભગવતીપરા ગાંધી

િૃ ત - 1, રાજકોટ

િૃ ત - 2, રાજકોટ

33/267 ર ધી-સીધી નગર શેર નં. 1,2, ભગવતી પરા, મેઇન રોડ,
ર ધી-સીધી નગર શેર નં. 3,4, ભગવતી પરા, મેઈન રોડ,

બધા મતદારો
માટ

રાજકોટ

ર ધી-સીધી નગર શેર નં. 5,6, ભગવતી પરા, મેઈન રોડ,
રાજકોટ
જય કાશ નગર શેર નં. 1, ભગવતી પરા, મેઈન રોડ, રાજકોટ
જય કાશ નગર શેર નં. 6અ, ભગવતી પરા, મેઈન રોડ,
રાજકોટ

જય કાશ નગર શેર નં. 6, ભગવતી પરા, મેઈન રોડ,
રાજકોટ

34

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૪ રાજકોટ શહર

ગ નંદ િવ ાલય મ નં ૧
ભગવતી પરા મેઈન રોડ રાજકોટ

34/267 જય કાશ નગર શેર નં. 5, ભગવતી પરા, મેઈન રોડ,
રાજકોટ
જય કાશ નગર શેર નં. 3, ભગવતી પરા, મેઈન રોડ,
રાજકોટ
જય કાશ નગર શેર નં.1અ, ભગવતી પરા, મેઈન રોડ,
રાજકોટ
જય કાશ નગર શેર નં. 1બ, ભગવતી પરા, મેઈન રોડ,
રાજકોટ
જય કાશ નગર શેર નં. 1 ક, ભગવતી પરા, મેઈન રોડ,
રાજકોટ
જય કાશ નગર શેર નં. 2, ભગવતી પરા, મેઈન રોડ,
રાજકોટ
જય કાશ નગર શેર નં. 4, ભગવતી પરા, મેઈન રોડ,
રાજકોટ

જય કાશ નગર શેર નં. 7, ભગવતી પરા, મેઈન રોડ,
રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

35

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૪ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી. ુ લ નં.૧૦૦,
મ નં.૩,
જય કાશનગર,ભગવતીપરા

35/267 જય કાશનગર શેર નં.-2, ભગવતીપરા મેઈન રોડ, રાજકોટ
જય કાશ નગર શેર નં.-14, ભગવતીપરા મેઈન રોડ રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

મેઈન રોડ, ,રાજકોટ.
જય કાશ નગર શેર નં.-10, ભગવતીપરા મેઈન રોડ રાજકોટ
જય કાશ નગર શેર નં.-8, ભગવતીપરા મેઈન રોડ રાજકોટ
જય કાશ નગર શેર નં.-8, ભગવતીપરા, ભગવતીપરા
મેઈન રોડ રાજકોટ
જય કાશ નગર શેર નં.-10-બ, ભગવતીપરા, ભગવતીપરા
મેઈન રોડ રાજકોટ
જય કાશ નગર શેર નં.-16, ભગવતીપરા, ભગવતીપરા
મેઈન રોડ રાજકોટ
જય કાશ નગર શેર નં.-16-બ, ભગવતીપરા, ભગવતીપરા
મેઈન રોડ રાજકોટ
જય કાશ નગર શેર નં.-14, ભગવતીપરા મેઈન રોડ રાજકોટ
જય કાશ નગર શેર નં.-8/12, ભગવતીપરા મેઈન રોડ
રાજકોટ
36

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૪ રાજકોટ શહર

મોડન િવધાલય ભગવતીપરા
મેઇન રોડ બ ી પાકની સામે
રાજકોટ

36/267 જય કાશ નગર-16, ભગવતીપરા મેઈન રોડ રાજકોટ
જય કાશ નગર શેર નં.-17, ભગવતીપરા મેઈન રોડ રાજકોટ
જય કાશ નગર શેર નં.-17/2, ભગવતીપરા મેઈન રોડ
રાજકોટ
સદ ુ પાક, ભગવતીપરા, ભગવતીપરા મેઈન રોડ રાજકોટ
જય કાશનગર શેર નં.-12, ભગવતીપરા મેઈન રોડ રાજકોટ
જય કાશનગર શેર નં.-14, ભગવતીપરા મેઈન રોડ રાજકોટ
ભગવતીપરા મેઈન રોડ ,
હર સાગર પાક,

ુ

ુ સાગર સોસાયટ રાજકોટ
ખ

ુ સાગર હોલ પાસે, ભગવતીપરા, રાજકોટ.
ખ

ુ સાગર હોલ આગળ, ભગવતીપરા
બકા પાક શેર નં◌.ં 2, ખ
મેઇન રોડ
હક મી રસી., બ ી પાક, ભગવતીપરા મે. રોડ, રાજકોટ
ુ સાગર હોલ આગળ, ભગવતીપરા મેઇન રોડ
બકા પાક, ખ
ુ સાગર હોલ આગળ, ભગવતીપરા
બકા પાક શેર નં◌.ં 1, ખ
મેઇન રોડ
ુ સાગર હોલ પાસે, ભગવતીપરા મેઇન રોડ
યામ પાક-1, ખ
અયો યા પાક, ભગવતી પરા મે. રોડ, રાજકોટ
વંદ માતરમ પાક, ભગવતીપરા મે. રોડ, રાજકોટ
િવનાયક એપા., ભગવતીપરા મે. રોડ, રાજકોટ
કશવ રસીડ સી, ભગવતીપરા મે. રોડ, રાજકોટ
અિમરાઘા પાક, ભગવતીપરા મેઇન રોડ, રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

37

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૪ રાજકોટ શહર

આ હર સમાજની

37/267

વાડ ,ભગવતીપરા શેર નં-

ભગવતી પરા શેર - 20, મોરબી રોડ, ટશન પાછળ, રાજકોટ
ભગવતીપરા શેર - 17, મોરબી રોડ, સીટ

૧૫,રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

ટશન પાછળ,

રાજકોટ
ભગવતીપરા શેર - 16, મોરબી રોડ, સીટ

ટશન પાછળ,

ભગવતીપરા શેર - 22, મોરબી રોડ, સીટ

ટશન પાછળ,

ભગવતીપરા શેર - 21, મોરબી રોડ, સીટ

ટશનની બા ુ મા,

રાજકોટ
ભગવતીપરા શાંિતનગર

ૂ ચત સોસા., મોરબી રોડ,

ભગવતીપરા શેર - 18, મોરબી રોડ, રાજકોટ
ભગવતીપરા શેર - 19, મોરબી રોડ, રાજકોટ
ભગવતીપરા શેર - 15, મોરબી રોડ, સીટ

ટશનની બા ુ મા,

ભગવતીપરા 25 ચો.મી. મકાનો, મોરબી રોડ, સીટ

ટશનની

બા ુ માં,
38

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૪ રાજકોટ શહર

રા રામ

ા. ુ લ,

38/267

મ નં. ર, ભગવતીપરા, શેર નંર૦, રાજકોટ.

નંદનવન સોસા. શેર નં.-3, ભગવતી પરા મેઈન રોડ રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

નંદનવન સોસા. શેર નં.-4, ભગવતી પરા મેઈન રોડ રાજકોટ
નંદનવન સોસા. શેર નં.-5, ભગવતી પરા મેઈન રોડ રાજકોટ
નંદનવન સોસા. શેર નં.-6, ભગવતી પરા મેઈન રોડ રાજકોટ
નંદનવન સોસા. શેર નં.-7, ભગવતી પરા મેઈન રોડ રાજકોટ
નંદનવન સોસા. શેર નં.-8, ભગવતી પરા મેઈન રોડ રાજકોટ
નંદનવન સોસા. શેર નં.-9, ભગવતી પરા મેઈન રોડ રાજકોટ
નંદનવન સોસા. શેર નં.-10, ભગવતી પરા મેઈન રોડ રાજકોટ

39

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૪ રાજકોટ શહર

રા રામ

ા. ુ લ,

39/267 પચીસ(25), ચો.મીટરના મકાન, ભગવતી પરા, મેઈન રોડ,
રાજકોટ

મ નં. ૧, ભગવતીપરા, શેર નં-

બધા મતદારો
માટ

ુ ુષો મ પાક, ભગવતી પરા પાસે, મેઈન રોડ, રાજકોટ

ર૦, રાજકોટ.

નંદનવન સોસાયટ શેર નં.-1, ભગવતી પરા મેઈન રોડ
રાજકોટ
નંદનવન સોસા. શેર નં.-2, ભગવતી પરા મેઈન રોડ રાજકોટ
40

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૪ રાજકોટ શહર

રા રામ

ા. ુ લ,

મ નં. ૩, ભગવતીપરા, શેર નંર૦, રાજકોટ.

40/267

નંદનવન સોસા. શેર નં.-11, ભગવતી પરા મેઈન રોડ રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

નંદનવન સોસા. શેર નં.-12, ભગવતી પરા, 25 ચો.મી. રાજકોટ
કા ુ ભાઈના કવાટર, ભગવતી પરા રાજકોટ

41

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૪ રાજકોટ શહર

રા રામ

ા. ુ લ,

41/267 ગાંધી

િૃ ત શેર નં.-1, ભગવતી પરા, 25 ચો.મી. રાજકોટ

મ નં. ૪, ભગવતીપરા, શેર નં-

ગાંધી

િૃ ત શેર નં.-2, ભગવતી પરા, રાજકોટ

ર૦, રાજકોટ.

ગાંધી

િૃ ત શેર નં.-3, ભગવતી પરા, રાજકોટ

ગાંધી

િૃ ત શેર નં.-4, ભગવતી પરા, રાજકોટ

ગાંધી

િૃ ત શેર નં.-5, ભગવતી પરા, રાજકોટ

ગાંધી

િૃ ત શેર નં.-6, ભગવતી પરા, રાજકોટ

ગાંધી

િૃ ત શેર નં.-7, ભગવતી પરા, રાજકોટ

ગાંધી

િૃ ત શેર નં.-8, ભગવતી પરા, રાજકોટ

ગાંધી

િૃ ત શેર નં.-9, ભગવતી પરા, રાજકોટ

ગાંધી

િૃ ત શેર નં.-10, ભગવતી પરા, રાજકોટ

ગાંધી

િૃ ત મેઈનરોડ, ભગવતી પરા, રાજકોટ

પચીસ(25), ચો.મીટર મકાન, ભગવતી પરા, રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

42

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

આર.એમ.સી.શાળા

૪ રાજકોટ શહર

42/267 શાળાનંબર-77 સામે ું મફતી ,ું સીટ ટશન, મોરબી રોડ,

નં.૭૭, મ નં.૧
સીટ

રાજકોટ

ટશન, મોરબી રોડ,

મફત ું પ , સીટ

રાજકોટ.

બધા મતદારો
માટ

ટશન, મોરબી રોડ, રાજકોટ

રા શ ઓઈલ મીલ કવાટસ, સીટ

ટશન, મોરબી રોડ,

રાજકોટ
ખોડ યાર પાક, સીટ
અયો યાપાક, સીટ

ટશન, મોરબી રોડ, રાજકોટ
ટશન, મોરબી રોડ, રાજકોટ

ુ સદ ુ પાક, સીટ
બાલા

પાક, સીટ

ક નાપાક, સીટ

ટશન, મોરબી રોડ, રાજકોટ

ટશન, મોરબી રોડ, રાજકોટ

ટશન, મોરબી રોડ, રાજકોટ

સદ ુ પાક, ક નાપાકની પાછળ સીટ

ટશન, મોરબી રોડ

રાજકોટ
ુ ીર પાક, ક નાપાકની બા ુ માં, મોરબી રોડ, રાજકોટ
ર વ
43

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

આર.એમ.સી.શાળા

૪ રાજકોટ શહર

43/267 સદ ુ નગર, લાતી લોટ, મોરબી રોડ, રાજકોટ

નં.૭૭, મ નં.૬
સીટ

બધા મતદારો

ુ રવાલા મીલ ક પાઉ ડ, પારવડ ચોક, રાજકોટ
ગ

ટશન, મોરબી રોડ,
રાજકોટ.

સ

માટ

એપાટઁમે ટ, પારવડ ચોક, રાજકોટ

અ રઘામ એપાટઁમે ટ, ડ લ

ટોક ઝ, પારવડ ચોક, રાજકોટ

રાજનગર સોસાયટ , પંકજઓઇલમીલ પાસે મોરબીરોડ
ી પાક સોસાયટ , રા શ ઓઈલ મીલ સામે,મોરબી
રોડ,રાજકોટ
44

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૪ રાજકોટ શહર

ઓમ િવ ાલય મ નં.૧
રામનાથ પાક ધોળ કયા

44/267
ુલ

પાસે મોરબી રોડ રાજકોટ

આશા રુ ા પાક યોગે ર પાનવાળ શેર , સીટ

ટશન મોરબી

રોડ રાજકોટ
સોમનાથસોસા. યોગે ર પાનવાળ શેર , સીટ

ટશન મોરબી

રોડ રાજકોટ
આશા રુ ા પાક રાધે યામ ડર વાળ શેર , સીટ

ટશન મોરબી

રોડ રાજકોટ
સોમનાથ સોસા.-રાધે યામ ડર વાળ શેર , સીટ

ટશન

મોરબી રોડ, રાજકોટ
ખોડ યારપાક શેર નં.-3, સીટ

ટશન, મોરબી રોડ,

ુ ીર પાનનીબા ુ માં, રાજકોટ
ખોડ યાર પાક-1, ર વ
ુ ીર પાનવાળ શેર ,
સ યમ પાક-રામનાથ પાકની પાછળ, ર વ
સીટ

ટશન, મોરબી રોડ,

િશવિવહાર સોસા.-સ યમ પાકની પાછળ, સીટ
રોડ,
મલે ડ એપાટમે ટ, મોરબી રોડ
અ ર પાક
રાઘે ફલેટ,

ુ નો મોરબી રોડ, રાજકોટ

ટશન, મોરબી

બધા મતદારો
માટ

45

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૪ રાજકોટ શહર

ઓમ િવ ાલય મ નં.૨
રામનાથ પાક ધોળ કયા

ુલ

45/267 મહાશ કત પાક ક છ લોહાણા હોલવાળ શેર , સીટ

ટશન

મોરબી રોડ, રાજકોટ

પાસે મોરબી રોડ રાજકોટ

વાડ માં(શાનદારની સામે) મોરબી રોડ, સીટ

બધા મતદારો
માટ

ટશન મોરબી

રોડ, રાજકોટ
ખોડ યાર પાક-1 ઓમ િવધાલયની બા ુ માં, મોરબીરોડ, સીટ
ટશન, મોરબી રોડ,
દયાલ મીલના કવાટસ શા.ન.-77ની બા ુ માં, સીટ
સીટ

ટશન,

ટશન, મોરબી રોડ, રાજકોટ

નાપાક હાઉસ ગ સોસા. સ ુ ુ ુની પાછળ, સીટ

ટશન,

મોરબી રોડ, રાજકોટ
રામનાથ પાક ખોડ યાર પાક-1 ની પાછળ, રાજકોટ
અમરનાથ સોસા.િશવ િવહારની બા ુ માં, સીટ

ટશન, મોરબી

રોડ, રાજકોટ
મા તીનંદન સોસાયટ , જકાતનાકા પાસે, મોરબી રોડ, રાજકોટ
આર. ક.
46

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૪ રાજકોટ શહર

ઓમ ુ લ જનરલ મ, રામનાથ
પાક ધોળ કયા

ુ લ પાસે

મ લે ડ-ર,

ુ નો મોરબી રોડ, રાજકોટ

46/267 ખોડ યાર પાક-2 શે.નં.-1, સીટ

ટશન, મોરબી રોડ, રાજકોટ

ખોડ યાર પાક-2, ુ વાવાળ શેર , સીટ

મોરબી રોડ રાજકોટ

ટશન, મોરબી રોડ,

બધા મતદારો
માટ

રાજકોટ
િશવમપાક, અમરનાથ પાકની પાછળ, મોરબી રોડ,
બજરં ગ પાક, તંતીના કારખાના પાસે, ભગવતી પરા, મેઈન
રોડ
સીતારામ સોસા., મોરબી રોડ, ભગવતી પરા, મેઈન રોડ
ચા ડુ ા સોસાયટ , મેઈન રોડ, ુ વાડવા રોડ
અ ુ ન પાક, મોરબી રોડ, રાજકોટ
મોરબી રોડ,મફતી ,ુ રાજકોટ
એવ

ુ પાક, રાજકોટ

શાંિત બં લોઝ, રાજકોટ
47

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૪ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી.શાળા

47/267

નં.૭૭, નવી બ ડ ગ મ નં.૧
સીટ

ટશન, મોરબી રોડ,

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૪ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી.શાળા
નં.૭૭, નવી બ ડ ગ મ નં.૩
સીટ

ટશન, મોરબી રોડ,
રાજકોટ.

49

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૪ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી.શાળા
નં.૭૭, નવી બ ડ ગ મ નં.૭
સીટ

ટશન, મોરબી રોડ,
રાજકોટ.

બધા મતદારો
માટ

ગાંઘીવસાહત,મોરબીરોડ, રાજકોટ

રાજકોટ.
48

ગાંઘીવસાહત, મોરબીરોડ, રાજકોટ

48/267

ચા ડુ ા સો.ની બા ુ મા મફતી ું પ ું , ુ વાડવા રોડ
ટ પાક,સદ ુ દશન ુ વાડવારોડ, રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

ચામડ યાપરા, લાતી લોટ, મોરબી રોડ, રાજકોટ
49/267 ગણેશ નગર, લાતી લોટ, મોરબી રોડ, રાજકોટ
ખાટક વાસ, લાતી લોટ, મોરબી રોડ, રાજકોટ
લાતી લોટ, મફતીયા પરા, મોરબી રોડ, રાજકોટ
લાતી લોટ, શેર નં.16, ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

50

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૪ રાજકોટ શહર

વરાજ મહતા િવ ાલય

50/267 પચીસ (25) ચો.મી ના મકાનો,મોરબી રોડ, નવા જકાત નાકા
પાસે, રાજકોટ

આર.એમ.સી. શાળા નં. ૮૯/બી

બધા મતદારો
માટ

પચીસ (25) ચો.મી. ના મકાનો, મોરબી રોડ, રાજકોટ

, મ નં. ૧ જયજવાન જય

પચીસ (25) ચો.મી. ના મકાનો, જય જવાન જય કશાન સો.

કશાન

ની પાછળ, મોરબી રોડ,

કો.ઓપ.હા.સોસા., મોરબી રોડ,

પચીસ(25) ચો.મી. ના મકાનો, મોરબી રોડ, રાજકોટ

રાજકોટ.

પચીસ(25) ચોરસ મીટર, ના મકાનો, મોરબી રોડ, રાજકોટ
પચીસ (25) ચો.મી. શેર નં.15, મોરબી રોડ, રાજકોટ
પચીસ(25) ચો.મી., શેર નં.7, મોરબી રોડ, રાજકોટ
પચીસ ચો.મી., શેર નં.8, મોરબી રોડ, રાજકોટ
-25 ચોમી ના મકાનો નવા જકાતનાકા સામે, મોરબી રોડ,
રાજકોટ
પચીસ ચો.મી.,જયજવાન જય કશાન સો. પાછળ, મોરબી રોડ,
રાજકોટ
િશવા

પાક, લાલપર મફતીયાની પાછળ, મોરબી રોડ,

રાજકોટ
ૂય ખ
ુ ીહ મ
ુ ાન મફતીયાની પાછળ, મોરબી રોડ, રાજકોટ
51

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૪ રાજકોટ શહર

વરાજ મહતા િવ ાલય

51/267

આર.એમ.સી.શાળા
નં. ૮૯/બી , મ નં. ર

પંચર ન સોસાયટ , મોરબી રોડ, રાજકોટ

જયજવાન જય કશાન
કો.ઓપ.હા.સોસા. , મોરબી રોડ,
52

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૪ રાજકોટ શહર

િવ ે ર

રાજકોટ.

ુ લ, મ નં.૧, ઉ સવ

જમનાપાક-1, મોરબી રોડ, રાજકોટ

અ રધામ સોસાયટ , મોરબી રોડ, રાજકોટ
52/267 ગાય ી સોસાયટ , મોરબી રોડ, રાજકોટ

સોસાયટ , જકાત નાકા સામે,

વા મીક સોસાયટ , મોરબી રોડ, રાજકોટ

મોરબી રોડ,ઈ

જલારામ સોસાયટ , મોરબી રોડ, રાજકોટ

થ સોસાયર

બધા મતદારો
માટ
બધા મતદારો
માટ
બધા મતદારો
માટ
બધા મતદારો
માટ

લાલપર , મફતીયાપરા જયજવાન જય કશાન પાછળ,

પાછળ,રાજકોટ.

ભાવનગર રોડ, રાજકોટ
ઉ જવલ સોસા. નં.-2, લાલપર મફતીયા પાછળ, ભાવનગર
રોડ, રાજકોટ
રામાણીપાક, જકાતનાકા સામે, મોરબીરોડ
અ ભરામ પાક 2 રામપાક સામે, મોરબી રોડ
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વરાજ મહતા િવ ાલય
આર.એમ.સી.શાળા
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સબ ટશન મફતીયા પરા લાલપર , મોરબી રોડ, રાજકોટ

નં. ૮૯/બી , મ નં. ૩

સંગીતા પાક, મોરબી રોડ, રાજકોટ

જયજવાન જય કશાન

સ

કો.ઓપ.હા.સોસા. , મોરબી રોડ,
રાજકોટ.

બધા મતદારો
માટ

ુ સોસાયટ , મોરબી રોડ, રાજકોટ

ઉ સવ સોસાયટ , મોરબી રોડ, રાજકોટ
હર હર સોસાયટ , મોરબી રોડ, રાજકોટ
જયજવાન જય કશાન સોસા.3, નવા જકાત નાકા પાસે,
મોરબી રોડ, રાજકોટ
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રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૪ રાજકોટ શહર

િવ ે ર

ુ લ, મ નં.ર, ઉ સવ

સોસાયટ , જકાત નાકા સામે,
મોરબી રોડ,ઈ

થ સોસાયર

પાછળ,રાજકોટ.

54/267 સીતારામપાક , મોરબીરોડ,જકાતનાકા પાસે, રાજકોટ
વ તક સોસાયટ , રાધામીરા પાક પાસે, મોરબી રોડ,

બધા મતદારો
માટ

રાજકોટ, વ તક સોસાયટ , રાધામીરા પાક પાસે, મોરબી
રોડ, રાજકોટ
ી રિસડ સી, સીતારામ પાકની પાછળ, મોરબી રોડ
આ થા વે ટલા, મોરબી રોડ રાજકોટ
ુ કરધામ એવ

ુ 1, મોરબી રોડ રાજકોટ

ી વા ટકા, મોરબી રોડ રાજકોટ
ૃજ િુ મ સોસાયટ, મોરબી રોડ,રાજકોટ
રાધામીરા પાક, શેર નં-3, , મોરબી રોડ, રાજકોટ
રાધામીરા પાક, શેર નંબર-1, મોરબી રોડ, રાજકોટ.
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રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૪ રાજકોટ શહર

િવ ે ર

ુ લ, મ નં.3, ઉ સવ

સોસાયટ , જકાત નાકા સામે,
મોરબી રોડ,ઈ

થ સોસાયર

55/267 ઈ

થ સોસાયટ , મોરબી રોડ, રાજકોટ
થ સોસાયટ 2 તથા ઓમ શાંતી પાક, મોરબી રોડ,

રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

જયસન પાક,ઈ

પાછળ,રાજકોટ.

ુ કરધામ એવ

થ સોસાયટ પાસે, મોરબી રોડ, રાજકોટ,
-ુ 2, નાગબાઇ મં દરની સામે, મોરબી રોડ,

રાજકોટ
રોયલ બં લોઝ, જયશન પાક, મોરબી રોડ
ુ શેર નં. 1,2,3 અને મેઈન રોડ, નાગબાઈ

આનંદ એવ

મં દર રોડ, મોરબી રોડ ફાટક પહલા, મોરબી રોડ
ગાય ી પાક (વૈ દક િવહાર) , મોરબી રોડ રાજકોટ
રાજમોતી રસીડ સી, સેટલાઇટ ચોક, રાજકોટ
યોગી પાક,સેટલાઈટ ચોક ૮૦ ટ રોડ,રાજકોટ
ઘન યામ નગર,સેટલાઈટ ચોક, ૮૦ ટ રોડ
ુ દવ રસીડ સી, મોરબી રોડ, રાજકોટ

જય

પંચવટ સોસાયટ , મોરબી રોડ,રાજકોટ
શાંતી એવ

,ુ મોરબી રોડ

પવ થી કો પલે , મોરબી રોડ
ૃજ કો પલે , મોરબી રોડ
અ ર હબીટટ, મોરબી રોડ
રાજ ટાવર, મોરબી રોડ
બો બે

ુ ર-૬, મોરબી રોડ
પ

ૃજ બં લોઝ, મોરબી રોડ
બો બે િસ વર હાઇટસ, મોરબી રોડ
રાઘામીરા એવ

,ુ મોરબી રોડ

શીવ આ થા રસીડ સી, મોરબી રોડ
મા તી રસીડ સી, મોરબી રોડ
િસ વર પાક-બી, મોરબી રોડ
ર યાન રસીડ સી, મોરબી રોડ
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.ુ કોપ .વોડ નં.

૪ રાજકોટ શહર

ગણવાડ , આઇ.સી.ડ .એસ.
ડ પાટમે ટ, ઘટક-૧,કોડ-૩૯,

56/267 િત પતી બાલા

પાક, મોરબી રોડ, રાજકોટ

હરસી ઘી સોસાયટ , મોરબી રોડ, રાજકોટ

આર.એમ.સી, લ મણ પાક
મંદ ર પાસે, રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

ગાય ી સોસાયટ , મોરબી રોડ, રાજકોટ
ગણેશ પાક-2, મોરબી રોડ, રાજકોટ
ગણેશ પાક-1, મોરબી રોડ, રાજકોટ
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રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૪ રાજકોટ શહર

લોસમ

ુ લ, મ નં. ૧ મ વ
ુ ન

પાક ગાડન સામે, ૫૦ ટ પી રોડ,
મોરબી રોડ, રાજકોટ

57/267

તી પતી સોસાયટ , મોરબી રોડ, રાજકોટ
િત પિત સોસાયટ -2, મોરબી રોડ, રાજકોટ
િત પિત સોસાયટ -3, મોરબી રોડ, રાજકોટ
િત પતી સોસાયટ , શેર નં. 4, મોરબી રોડ,
સરદાર પટલ પાક, શેર નં. 2, મોરબી રોડ, રાજકોટ
ાણી પાક,શેર નં-3, મોરબી રોડ, રાજકોટ
ૃ પાક", મોરબી રોડ,
"અ ત

ીન લે ડ ચોકડ ની બા ુ માં,

રાજકોટ
ૃં
દાવન
િવલા-ર, મોરબી રોડ
ગો ુ લ કો પલે , મોરબી રોડ
ગો ુ લઘામ રસીડ સી, મોરબી રોડ

બધા મતદારો
માટ
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.ુ કોપ .વોડ નં.

૪ રાજકોટ શહર

વરાજ મહતા િવ ાલય

58/267 ક પત ુ સોસાયટ , મોરબી રોડ, રાજકોટ
ઉ જવલ સોસા., નવા જકાત નાકા પાસે, મોરબી રોડ,

આર.એમ.સી.શાળા નં. ૮૯/બી ,
મ નં. પ જયજવાન જય કશાન

રં ગીલા પાક, મોરબી રોડ, રાજકોટ

કો.ઓપ.હા.સોસા., મોરબી રોડ,

જય-જવાન જય- કશાન સોસા.1, નવા જકાત નાકા પાસે,

બધા મતદારો
માટ

મોરબી રોડ

રાજકોટ.

જયજવાન જય કશાન સોસા.2, નવા જકાત નાકા પાસે,
મોરબી રોડ, રાજકોટ
પતી સોસા., રાજકોટ
ુ કત કોલોની., મોરબી રોડ, રાજકોટ
શ
િશવનગર સોસા,2, નવા જકાત નાકા, મોરબી રોડ પાસે,
રાજકોટ
િશવ નગર સોસા.2, જકાત નાકા પાસે, મોરબી રોડ, રાજકોટ
મીરા પાક, મોરબી રોડ, રાજકોટ
રાજ રસીડ સી, મોરબી રોડ, રાજકોટ
પાવન રસીડ સી, રાજકોટ
રાજલ મી કો પલે
ી ખોડલ પાક, મોરબી રોડ, રાજકોટ
લ મણ પાક, મોરબી રોડ, રાજકોટ
ૃજવાટ કા, મોરબી રોડ, રાજકોટ
સી વર પાક, મોરબી રોડ, રાજકોટ
ૃં
દાવન
િવલા - ૩, મોરબી રોડ, રાજકોટ
ભોલેનાથ કો પલે , મોરબી રોડ, રાજકોટ
પાવન કો પલે
ઠાકોર ાર ૧ અને ૨ , મોરબી રોડ
ી રામ પાક, મોરબી રોડ
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આર.એમ.સી.શાળા નં.
૮૯/બી,

ી શ ત પાક, મોરબી રોડ

આનંદ પાક,રાજટાવરની બા ુ માં, મોરબી રોડ, રાજકોટ.
ધારા એવ

ગણવાડ

,ુ શ ત સોસાયટ પાસે, મોરબી રોડ, રાજકોટ,

બધા મતદારો
માટ

સેટલાઇટ પાક-2,આવકાર હર ટજ સામે,મોરબી રોડ,રાજકોટ,

મ,જયજવાન જય કશાન

સેટલાઇટ પાક -1,ઠાકોર દ ાર પાસે, મોરબી રોડ,રાજકોટ

કો.ઓપ.હા.સોસા., મોરબી રોડ,

ી િવલા, મોરબી રોડ રાજકોટ

રાજકોટ.

ચં પાક , મોરબી રોડ રાજકોટ
આવકાર હર ટજ, મોરબી રોડ, રાજકોટ
આશીવાદ કો પલે , મોરબી રોડ, રાજકોટ
વ નદ પ કો પલે
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વરાજ મહતા િવ ાલય
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આર.એમ.સી.શાળા નં. ૮૯/બી,

ુ દવપાક જકાતનાકા પાસે, મોરબી રોડ, રાજકોટ
ખ
ગંગાપાક-1,મેઈન રોડ, જકાતનાકા પાસે, મોરબી રોડ, રાજકોટ

મ નં.૪,જયજવાન જય કશાન

બધા મતદારો
માટ

જયજવાન જય કશાન સોસાયટ , મોરબી રોડ, રાજકોટ

કો.ઓપ.હા.સોસા., મોરબી રોડ,

હાણી પાક -2, મોરબી રોડ, રાજકોટ

રાજકોટ.

મહ ર પાક, , મોરબી રોડ, રાજકોટ.
રાજલ રસીડ સી

સવન િસ વર કો પલે , મોરબી રોડ
ૃજ િુ મ એ કો પલે , મોરબી રોડ

ૃજ િુ મ બી કો પલે , મોરબી રોડ

હમાણી પાક-1,શેર નં.1,મોરબીરોડ,રાજકોટ,
ણી પાક-1,શેર નં.3, મોરબી રોડ,રાજકોટ
ાણી પાક -1, શેર નં.-2, મોરબી રોડ
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રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૪ રાજકોટ શહર

વ. ી મા ૃ ી
એમ.એમ.પટલ,ક યા
િવ ાલય,૨

બકા

પાક, ુ વાડવા રોડ,૮૦ ટ
રોડ,રાજકોટ
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ી રામપાક- ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ
બાલા

પાક, ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ

પટલ પાક, ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ
િશવશ કત સોસાયટ (પાક), ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ
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.ુ કોપ .વોડ નં.

૪ રાજકોટ શહર

ીઅ ર
મ-૪ બાલા

ુ લ,ઓફ સ

ી નાથ પાક, ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ
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જય

પાક, ૮૦ ટ

બધા મતદારો

ુ દવ પાક, ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ

માટ

િશવરં જની પાક, 80 ટ રોડ, ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ

રોડ, ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ

ી શ ત હાઉસ ગ સોસાયટ , ૮૦ ટ રોડ, ૂવાડવા રોડ,
રાજકો
ભોલેનાથ રસીડ સી,80 ટ રોડ, ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ
આદશ બં લોઝ,80 ટ રોડ, ુ વાડવા રોડ
ઓમ રસીડ સી, 80 ટ રોડ, ુ વાડવા રોડ
રુ રસીડ સી, ૮૦ ટ રોડ, ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ

ક
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રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૪ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી. મેરજ હોલ,

63/267 મીરા પાક ુ વાડવા રોડ આ મ પછ નો િવ તાર, રાજકોટ

એલ. .પાક, આ મ પછ નો િવ તાર ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ

ઓફ સ મ, જકાતનાકા પાસે,

શીવપરા, આ મ પછ નો િવ તાર ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ

મોરબી રોડ, રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

જય ુ ુદવ પાક-2 િશવપરા પાછળ ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ
હર દશન સોસાયટ

64

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૪ રાજકોટ શહર

ી રાજ િવધાલય,ઓફ સ મ
ુ ન પાક,મોરબી રોડ,
મ વ
રાજકોટ

65

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૪ રાજકોટ શહર

ી રાજ િવધાલય, મ નં.૨

64/267

લ મણ પાક,આ મ પછ નો િવ તાર ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

મીરા પાક-2, ફોરજ ગની પાછળ ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ
ુ ન પાક શેર નં.-1, ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ
65/267 મ વ

ુ ન પાક,મોરબી રોડ,
મ વ

ુ ન પાક શેર નં-2 ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ
મ વ

રાજકોટ

ુ ન પાક શેર નં.-3, ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ
મ વ

બધા મતદારો
માટ

ુ ન પાક શેર નં.-4, ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ
મ વ
ુ ન પાક શેર નં.-5, ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ
મ વ
બકા રિસડ સી, શેર નં.-1, ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ
બકા રિસડ સી, શેર નં.-2, ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ
ુ સી પાક, મોરબી રોડ રાજકોટ
લ
ી બંગલો, મોરબી રોડ રાજકોટ
િશવાલય પાક

66

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૪ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી. મેરજ હોલ, ટોર
મ, જકાતનાકા પાસે, મોરબી
રોડ, રાજકોટ

66/267 જય શ તપાક, ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ.

બધા મતદારો

ુ ન પાક સામે, ુ વાડવા રોડ,
શીવધારા રસીડ સી, મ વ
રાજકોટ, ધારા એવ

માટ

,ુ શ ત સોસાયટ પાસે, મોરબી રોડ,

રાજકોટ

ું સોસાયટ લ મણપાક પાછળ ુ વાડવારોડ, રાજકોટ
ચા ડા
પંચવટ ટાઉન

ુ મોરબી રોડ, રાજકોટ

શીવમ પાક ફોજ ન પાછળ
સતનામ પાક, રાજકોટ

ુ મોરબી રોડ, રાજકોટ

વનધારા પાક મોરબી રોડ, રાજકોટ

ચ તન પાક ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ

લોકમા ય તીલક ટાઉનશીપ,મોરબી રોડ,રાજકોટ

સાહબ પાક, જકાતનાકા પાસે, મોરબી રોડ, રાજકોટ
રતન િવલા, ડ માટ પાછળ, ુ વાડવા રોડ

આય ૃિત એપાટમે ટ, ડ માટ પાછળ, ુ વાડવા રોડ
67

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૪ રાજકોટ શહર

ીઅ ર
મ- ર બાલા

ુ લ,ઓફ સ
પાક, ૮૦ ટ

રોડ, ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ

ઘન યામ હબીટટ, ડ માટ પાછળ, ુ વાડવા રોડ

67/267 ક જલ પાક ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ

બધા મતદારો

ભગવતી પાક ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ

માટ

નાથ ારા પાક , ુ વાડવા રોડ
ૃં
દાવન
પાક,50 ટ રોડ, ચ

ુ ટ ની પાછળ,સમપણ પાટ

લોટ ની સામે, ુ વાડવા રોડ,રાજકોટ
સોમનાથ ર યલ હો સ, , 80 ટ રોડ, ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ
તીથ રસીડ સી, ુ વાડવા રોડ, 80 ટ રોડ, રાજકોટ
શાનદાર રસીડ સી, આર.ક. મલે ડની બા ુ માં, ,

ુ નો મોરબી

રોડ, રાજકોટ
કજલ પાક શેર નં-3, સોમનાથ રસીડ સીની સામે, ુ વાડવા
રોડ

68

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૪ રાજકોટ શહર

ુ લ, નવી ઓફ સ

ીઅ ર
મ- ૧ બાલા

68/267

દાવન
ંૂ
વીલા,ડ -માટ મોલ સામે , ુ વાડવા રોડ
ુ ટ પાક મીરાપાકપાછળ મોરબી રોડ, રાજકોટ

ચી

પાક, ૮૦ ટ

બધા મતદારો
માટ

બીકા પાક જય ુ દવપાકપાછળ ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ

રોડ, ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ

ઉ મિસહ ટાઉનશીપ, ૫૦ ટ રોડ,રાજકોટ
નરિસહ મહતા ટાઉનશીપ, ડ -માટની પાછળ,રાજકોટ
િન યમિવલા
શાંતી સદન એપાટમે ટ, ડ માટ પાછળ, ુ વાડવા રોડ
બો બે

ુ ર હાઇટ-૩, ડ માટ પાછળ, ુ વાડવા રોડ
પ

આર ક રસીડ સી, ડ માટ પાછળ, ુ વાડવા રોડ
આર ક. કો પલે , ડ માટ પાછળ, ુ વાડવા રોડ
ટલ સીટ -૧ કો પલે , ડ માટ પાછળ, ુ વાડવા રોડ
69

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

આર.એમ.સી.શાળા

૪ રાજકોટ શહર

નં.૭૧, મ નં.૧,
સીટ

69/267 સોહમનગર મેઈનરોડ, ર વે ોસ ગ સામે, મોરબી રોડ
સોહમનગર શેર નં.-1, ર વે ોસ ગ સામે, મોરબી રોડ

ટશન, મોરબી રોડ,

બધા મતદારો
માટ

સોહમનગર શેર નં.-2, ર વે ોસ ગ સામે, મોરબી રોડ

રાજકોટ.

સોહમનગર શેર નં.-3, ર વે ોસ ગ સામે, મોરબી રોડ
સોહમનગર શેર નં.-4, ર વે ોસ ગ સામે, મોરબી રોડ
વેલનાથપરા શેર નં.-1, ર વે ોસ ગ સામે, મોરબી રોડ
વેલનાથપરા શેર નં.-2, ર વે ોસ ગ સામે, મોરબી રોડ
વેલનાથ પરા શેર નં.-4, ર વે ોસ ગ સામે, મોરબી રોડ
વેલનાથ પરા શેર નં.-5, ર વે ોસ ગ સામે, મોરબી રોડ
વેલનાથ પરા શેર નં.-6, ર વે ોસ ગ સામે, મોરબી રોડ
ુ ાન મં દર, ર વે ોસ ગ સામે,
વેલનાથ પરા- ુ ગલ હ મ
મોરબી રોડ
વેલનાથપરા શેર નં.-5, ર વે ફાટક પછ , મોરબી રોડ
70

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૪ રાજકોટ શહર

ુ વ િવ ામં દર મ નં.૧
વા દ

70/267

હર નગર બી. ર વે ફાટક પાસે
મોરબી રોડ, રાજકોટ

બધા મતદારો

રાધીકા પાક - 3, મોરબી રોડ
રાજલ મી સોસાયટ - એવ
રાજલ મી એવ

માટ
ુ એ, મોરબી રોડ

ુ બી, મોરબી રોડ

ુ સાગર પાક, મોરબી રોડ, ર વે ોસ ગ પાસે, રાજકોટ
ખ
અ ભરામ પાક, મોરબી રોડ, અ ભરામ પાક, મોરબી રોડ,
રાજકોટ
ી પાક, ર વે ફાટક પાસે, મોરબી રોડ
71

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૪ રાજકોટ શહર

ુ વ િવ ામં દર મ નં.૨
વા દ
હર નગર બી. ર વે ફાટક પાસે
મોરબી રોડ, રાજકોટ

71/267

ીહર નગર, રાજકોટ, મોરબી રોડ
ઓમ પાક , મોરબી રોડ
ઓમ પાક શે. નં.2 , મોરબી રોડ
રાધીકા પાક - 1 , મોરબી રોડ
િસ િવનાયક પાક-2 , મોરબી રોડ
તેજ રસીડ સી, મોરબી રોડ,ફાટક પાસે,રાજકોટ
મોરબી ફાટક પાસે મોરબી રોડ , આર.ડ .રસીડ સી લોક નં.5
આર.ડ .રસીડ સી શેર નંબર 1,2,3, મોરબી રોડ, ફાટક પાસે,
રાજકોટ
રાધીકા પાક-૨, નાની ફાટક પાસે, મોરબી રોડ, રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

72

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

આર.એમ.સી.શાળા

૪ રાજકોટ શહર

72/267

નં.૭૧, મ નં. ર,
સીટ

ટશન, મોરબી રોડ,

વેલનાથપરા શેર નં.-6, ર વે ફાટક પછ , મોરબી રોડ

બધા મતદારો
માટ

વેલનાથપરા શેર નં.-7, ર વે ફાટક પછ , મોરબી રોડ

રાજકોટ.

વેલનાથપરા શેર નં.-8, ર વે ફાટક પછ , મોરબી રોડ
વેલનાથપરા શેર નં.-9, ર વે ફાટક પછ , મોરબી રોડ
વેલનાથપરા શેર નં.-10, ર વે ફાટક પછ , મોરબી રોડ
વેલનાથપરા શેર નં.-11, ર વે ફાટક પછ , મોરબી રોડ
વેલનાથપરા શેર નં.-12, ર વે ફાટક પછ , મોરબી રોડ
વેલનાથપરા શેર નં.-13, ર વે ફાટક પછ , મોરબી રોડ
વેલનાથપરા શેર નં.-14, ર વે ફાટક પછ , મોરબી રોડ
વેલનાથપરા શેર નં.-15, ર વે ફાટક પછ , મોરબી રોડ
વેલનાથપરા મફતીયાપરા (હર જનવાસ), ર વે ફાટક પછ ,
મોરબી રોડ
કલાશ પાક
સાગર પાક-૧ તથા ૨
ઈ
73

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

થ-૩અને ૪

આર.એમ.સી.શાળા

73/267 વેલનાથપરા ભાગ-2,મોરબી રોડથી

નં.૭૧, મ નં. ૩,

ફાટક પછ , મોરબી રોડ

૪ રાજકોટ શહર
સીટ

ટશન, મોરબી રોડ,

ૂવતરફ જતાં, ર વે

બધા મતદારો
માટ

નકલંક પાક, મોરબી રોડ, રાજકોટ

રાજકોટ.

કાય રસીડ સી, વેલનાથ પરા સામે, મોરબી રોડ, રાજકોટ
જલાસાંઇ પાક-2, વેલનાથ પરા સામે, મોરબી રોડ, રાજકોટ
ગણેશ પાક, વેલનાથ પરા સામે, મોરબી રોડ, રાજકો ્
કબીરધામ પાક,વેલનાથ પરા સામે , મોરબી રોડ
અ ૂત પાક,વેલનાથ પરા સામે , મોરબી રોડ
ુ નપાક મોરબી રોડ, વેલનાથ પરા મોરબી રોડ, રાજકોટ
મ વ

74

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૪ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી. ા.શાળા
નં.૪૬, મ નં. ૧, ખોડ યાર
પરા,રાજકોટ.

74/267

રોહ દાસ પરા શેર નં1,2, મેઈન રોડ, મોરબી રોડ રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

રોહ દાસ પરા શેર નં.3,4 અને 5, મોરબી રોડ રાજકોટ
રોહ દાસ પરા મેઈન રોડ,શેર નં 6,9 અને 10, મોરબી રોડ
રાજકોટ

75

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૪ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી. ા. શાળા નં.૪૬,
મ નં. ર , ખોડ યાર
પરા,રાજકોટ.

75/267 રોહ દાસ પરા શેર નં.7 અને 8 મોરબી રોડ, રાજકોટ
ખોડ યારપરા શેર નં-1, પારવડ ચોક, રાજકોટ
ખોડ યાપરા શેર નં-2, પારવડ ચોક, રાજકોટ
ખોડ યારપરા શેર નં-3, પારવડ ચોક, રાજકોટ
ખોડ યાર પરા, મફિતયા પરા, પારવડ ચોક, મોરબી રોડ,
રાજકોટ
ખોડ યારપરા મેઈનરોડ, પારવડ ચોક પાસે, મોરબી રોડ,
રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

76

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૪ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી. ા. શાળા નં.૪૬,
મ નં. ૩, ખોડ યાર પરા,
રાજકોટ.

76/267 મહા માગાંધી લોટ શેર નં-1, પારવડ ચોક મોરબી રોડ,
રાજકોટ

મહા માગાંધી લોટ શેર નં-2,પારવડ ચોક મોરબી રોડ,

બધા મતદારો
માટ

રાજકોટ

મહા મા ગાંધી લોટ શેર નં.3, પારવડ ચોક, મોરબી રોડ
રાજકોટ

મહા માગાંઘી લોટ શેર નં-4, પારવડ ચોક પાસે, મોરબી
રોડ, રાજકોટ

મહા માગાંઘી લોટ શેર નં-5, પારવડ ચોક પાસે, મોરબી
રોડ, રાજકોટ

મહા માગાંઘી લોટ શેર નં-6, પારવડ ચોક, મોરબી રોડ,
રાજકોટ

મહા માગાંઘી લોટ શેર નં-7, પારવડ ચોક, મોરબી રોડ,
રાજકોટ

મહા માગાંઘી લોટ શેર નં-8, પારવડ ચોક પાસે, મોરબી
રોડ, રાજકોટ

મહા માગાંઘી લોટ શેર નં-9, પારવડ ચોક, મોરબી રોડ,
રાજકોટ

મહા માગાંઘી લોટ શેર નં-12, પારવડ ચોક પાસે, મોરબી
રોડ, રાજકોટ

77

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૪ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી. શાળા
નં.૧૪, મ નં.૧, બેડ પરા,
પાંજરાપોળ, ભાવનગર રોડ,
રાજકોટ.

78

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૪ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી. ા.શાળા
નં.૧૪, મ નં.ર, બેડ પરા,
પાંજરાપોળ, ભાવનગર રોડ,
રાજકોટ

77/267 (ઉપલી શેર ), રાજકોટ
સગર શેર , રાજકોટ
ભલાભરવાડની શેર , રાજકોટ
ુ ાનવાળ શેર ભાવનગર રોડ, રાજકોટ
જોડ યા હ મ
ગંગે રમહાદવ રોડ ભાવનગર રોડ, રાજકોટ
ૃ એપાટમે ટ બેડ પરા ભાવનગરરોડ, રાજકોટ
અ ત
ગંગે રરોડ ભાવનગર રોડ, રાજકોટ
ુ ાનશેર . ભાવનગર રોડ, રાજકોટ
લંગડા હ મ
ુ ાન શેર ભાવનગર રોડ, રાજકોટ
કશર યા હ મ
રામ હુ ારશેર ભાવનગર રોડ, રાજકોટ
ગંગારામ બાવા વાળ શેર ભાવનગર રોડ, રાજકોટ
મેલડ મા વાળ શેર . ભાવનગર રોડ, રાજકોટ
ભલાભરવાડની શેર .ભાવનગરરોડ, રાજકોટ
78/267 ગંગે ર રોડ, બેડ પરા, ભાવનગર રોડ, રાજકોટ
ખ ટ શેર ,બેડ પરા, ભાવનગર રોડ, રાજકોટ
બેચરમહારાજની શેર , બેડ પરા, ભાવનગર રોડ, રાજકોટ
ભ કુ ાળાની શેર , સીતારામ રોડ, બેડ પરા, ભાવનગર રોડ,
રાજકોટ
પાંભર શેર , બેડ પરા, ભાવનગર રોડ, રાજકોટ
બેડ પરા,ભાવનગર રોડ, રાજકોટ
ગંગે ર મેઈન રોડના મકાનો, બેડ પરા, ભાવનગર રોડ,
રાજકોટ
ગંગે ર મંદ રવાળો રોડ પિ મ બેડ પરા, રાજકોટ
કાબા ુ ંભારની શેર ,બેડ પરા, ભાવનગર રોડ, રાજકોટ
નદ કનારાના મકાનો બેડ પરા, ભાવનગર રોડ, રાજકોટ
મોમાઈમાતાની શેર ,વાંઢાપીપર,બેડ પરા, ભાવનગર રોડ,
રાજકોટ
રામદવપીરના મંદ રવાળ શેર , બેડ પરા, ભાવનગર રોડ,
રાજકોટ
વાંઢાપીપરની શેર ,બેડ પરા, ભાવનગર રોડ, રાજકોટ
ડાયા મા તરની શેર ,બેડ પરા, ભાવનગર રોડ, રાજકોટ
સીદ પ

રા બેડ પરા શેર , ભાવનગર રોડ, રાજકોટ

ખ ટ શેર , પોલીસચોક પાસે બેડ પરા, ભાવનગર રોડ, રાજકોટ
બેચર મહારાજની શેર ,બેડ પરા, ભાવનગર રોડ, રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

બધા મતદારો
માટ

79

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૪ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી. ા.શાળા
નં.૧૪, મ નં. ૩, બેડ પરા,
પાંજરાપોળ, ભાવનગર રોડ,
રાજકોટ.

79/267 સીતારામ રોડ, ચોરા સામે, બેડ પરા, રાજકોટ

ભાવનગર રોડ,બેડ પરા ચોરાપાસેનો િવ તાર, રાજકોટ

ગીરનાર શેર , ચોરા પાસેનો િવ તાર, બેડ પરા, રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

બદર મં ઝલ વાળ શેર , બેડ પરા પાસેનો િવ તાર, રાજકોટ
બા ભગત શેર , ચોરા પાસેની શેર , રાજકોટ

આિશયાના એપાટમે ટ, ચોરા પાસે, બેડ પરા, રાજકોટ

ુ ી તાન મકાનવાળ શેર , ચોરા સામેની શેર , રાજકોટ
લ

,ુ બે ડપરા ચોરા સામે, ભાવનગર રોડ, રાજકોટ

રોયલ એવ
80

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૬ રાજકોટ શહર

જવાહર િવ ાલય,

80/267 સૈફ કોલોની, લોક નં.1, બેડ પરા, રાજકોટ

બધા મતદારો

મ નં.૧, પેડક રોડ, પટલવાડ

સૈફકોલોની લોકનં-2, રાજકોટ

માટ

પાસે, રાજકોટ.

સૈફકોલોની લોકનં-3, બેડ પરા, ભાવનગર રોડ, રાજકોટ
સૈફકોલોની લોકનં-4, બેડ પરા, ભાવનગર રોડ, રાજકોટ
સૈફકોલોની લોકનં-5, બેડ પરા, ભાવનગર રોડ, રાજકોટ
સોળથંભી શેર .બેડ પરા, ભાવનગર રોડ, રાજકોટ
રાજ એપાટમે ટ, સોળથંભી શેર , બેડ પરા, ભાવનગર રોડ,
રાજકોટ
અલી અસગરઅલી રોડ શેર -1, બેડ પરા, ભાવનગર રોડ,
રાજકોટ
હઝરત ગંભીરશા પીરની સામે, સોળથંભી શેર , બેડ પરા,
ભાવનગર રોડ, રાજકોટ
ુ ાફ ર ખાનાવાળો રોડ, સોળથંભી શેર , બેડ પરા, ભાવનગર
સ
રોડ, રાજકોટ
ુ રાજબા ન
ુ ા મંદ રપાછળ, સોળથંભી શેર , રાજકોટ
વ
નઝમી લે સ, સોળથંભી શેર , બેડ પરા, ભાવનગર રોડ,
રાજકોટ
નઝમી ફલેટની બા ુ ના મકાનો, સોળથંભી શેર , બેડ પરા,
ભાવનગર રોડ, રાજકોટ
અલ સ
ુ ેન એપાટ. બા ુ ના મકાન, સોળથંભી શેર , ભાવનગર
રોડ, રાજકોટ
સોળથંભી શેર , અલ શ
ુ ેન એપાટમે ટ, સોળથંભી શેર ,
બેડ પરા, ભાવનગર રોડ, રાજકોટ
અલ શ
ુ ેનની બા ુ ના મકાનો, સોળથંભી શેર , બેડ પરા,
ભાવનગર રોડ, રાજકોટ
હકમી ફલેટ, સોળથંભી શેર , બેડ પરા, ભાવનગર રોડ, રાજકોટ
અલ શ
ુ ેન એપાટમે ટની બા ુ ના મકાનો, સોળથંભી શેર ,
બેડ પરા, ભાવનગર રોડ, રાજકોટ
બદર એપાટ. એ.બી., સોળથંભી શેર , બેડ પરા, ભાવનગર
રોડ, રાજકોટ
હ નાસાહ લવાળ શેર ,

નબ, સોળથંભી શેર , બેડ પરા,

ભાવનગર રોડ, રાજકોટ
ુ ારક એપાટ. સોળથંભી શેર , બેડ પરા, ભાવનગર રોડ,
બ
રાજકોટ
હ ના એપા. એ.બી.સી., બેડ પરા, ભાવનગર રોડ, રાજકોટ

મહંમદ એપા. એ.બી.સી., સોળથંભી શેર , બેડ પરા, ભાવનગર
રોડ, રાજકોટ

મહંમદ એપા. બા ુ મા, બેડ પરા, ભાવનગર રોડ, રાજકોટ
માજોઠ

ુ લમાન ું ક
સ

તાન, પટલવાડ સામે, બેડ પરા,

ભાવનગર રોડ, રાજકોટ
વણભગતની જ યા., બેડ પરા, રાજકોટ
ઘાચી ું ક

તાન, શીતળામાતા રોડ, બેડ પરા, રાજકોટ

કાબા ુ ંભાર ની શેર બેડ પરા ભાવનગર રોડ, રાજકોટ
ફખર પાક , બે ડપરા

81

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૬ રાજકોટ શહર

જવાહર િવ ાલય,
મ નં. ર, પેડક રોડ, પટલવાડ
પાસે, રાજકોટ.

81/267 પગીશેર , બેડ પરા, પાંજરાપોળ, રાજકોટ
પાંજરાપોળ, બેડ પરા, ભાવનગર રોડ, રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

હરબાઈ શેર , પાંજરાપોળ, ભાવનગર રોડ, રાજકોટ

ુ ંભારભગત ની શેર , પાંજરાપોળ, ભાવનગર રોડ, રાજકોટ

ભાવનગર રોડ પિ મ તરફ, પાંજરાપોળ, ભાવનગર રોડ,
રાજકોટ
ભીમા કોડ યાની શેર , રાજકોટ
મફતીયા પરા ક

તાન પાસે, રાજકોટ

નદ કાંઠા વી તાર, રાજકોટ
મલે ડ એપાટઁમે ટ, રાજકોટ
જમાલી એપાટઁમે ટ, રાજકોટ
રુ હાની પાકઁ, રાજકોટ
સંઘવી
માતા

ુ ન, રાજકોટ
વ
વાળો રોડ બેડ પરા ભાવનગરરોડ નદ કાઠાનો

િવ તાર, રાજકોટ
વાલ

ઘોડાગાડ વાળ શેર બેડ પરા ભાવનગર રોડ, રાજકોટ

સંઘવી શેર પાંજરા પોળ બેડ પરા રોડ, રાજકોટ
મેલડ માં વાળો રોડ પાંજરા પોળ ભાવનગર રોડ, રાજકોટ
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રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૫ રાજકોટ શહર

સર વતી િશ ુ મંદ ર ન ચકતા

82/267 રણછોડ નગર સોસાયટ .શેર નં-16, , બેડ પરા, ુ વાડવા રોડ

મ રણછોડનગર ૧૦ શાળા નં.

પાસે, રાજકોટ

૧૫ ની બા ુ માં ુ વાડવા રોડ

અ માર એપાટમે ટ, રણછોડનગર સોસાયટ શેર નં.16,

રાજકોટ

ુ વાડવા રોડ પાસે, રાજકોટ
ફુ દલ એપાટમે ટ, રણછોડનગર સોસાયટ શેર નં.16,
ુ વાડવા રોડ પાસે, રાજકોટ
રણછોડ નગર સોસાયટ શેર નં. 17, બેડ પરા, ુ વાડવા રોડ
પાસે, રાજકોટ
વેકર યા રોડ, રણછોડનગર સોસાયટ , , બેડ પરા, ુ વાડવા
રોડ પાસે, રાજકોટ
કડવા ભ ુ રોડ, રણછોડનગર સોસાયટ , , બેડ પરા, રાજકોટ
રણછોડ નગર સોસાયટ શેર નં.1, બેડ પરા, રાજકોટ
સી વર એપાટમે ટ, બેડ પરા, ભાવનગર રોડ, પટલવાડ
પાસે, રાજકોટ
ુ મોહર કો પલે , બેડ પરા ચોરા પાસે, ભાવનગર રોડ,
લ
રાજકોટ
પા નાથ (અલ-અનવર) કો પલે , બેડ પરા ચોરા પાસે,
ભાવનગર રોડ, રાજકોટ
બેડ પરા, ચોરાપાસે, ભાવનગર રોડ, રાજકોટ
ુ ા કો પલે , બેડ પરા ચોરાપાસે, ભાવનગર રોડ, રાજકોટ
ય
ડ લકસ ચોક, બેડ પરા પો ટ ઓફ સ પાસે, , ુ વાડવારોડ,
રાજકોટ
રણછોડ નગર સોસાયટ શેર નં. 2, બેડ પરા, રાજકોટ
રણછોડ નગર સોસાયટ શેર નં. 20, બેડ પરા, રાજકોટ
સંભવનાથ એપાટમે ટ, રણછોડનગર સોસાયટ શેર નં. 20,
બેડ પરા, રાજકોટ
રણછોડ નગર સોસાયટ શેર નં. 3, બેડ પરા, રાજકોટ
સવન એપાટમે ટ, કડવા ભ ુ રોડ, રણછોડ નગર, રાજકોટ
મ હોમ એપાટમે ટ,રણછોડ નગર સોસાયટ શેર નં.-૧૬
ી રાજલ મી પેલસ
ે , કડવાભા ુ રોડ, રણછોડનગર

બધા મતદારો
માટ
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રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૫ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી.શાળા નં.૧પ, મ
નં.૧, રણછોડનગર સોસા.
રાજકોટ.

83/267 આદ નાથ એપાટમે ટ, બેડ પરા રાજકોટ
રણછોડ નગર સોસા.18, બેડ પરા રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

નબ એપાટમે ટ, બેડ પરા રાજકોટ
ુ ીત એપાટમે ટ, બેડ પરા રાજકોટ
મ
રણછોડ નગર સોસો.19, બેડ પરા રાજકોટ
રણછોડનગર સોસા.21, બેડ પરા રાજકોટ
સાગર કો પલે , બેડ પરા રાજકોટ
પેડક રોડ, બેડ પરા રાજકોટ
રણછોડનગર સોસા.4, બેડ પરા રાજકોટ
રણછોડનગર શેર નં.4, બેડ પરા રાજકોટ
રણછોડનગર શેર ન.5, બેડ પરા રાજકોટ
રણછોડનગર શેર નં.6, બેડ પરા રાજકોટ
રણછોડનગર શેર નં.7, બેડ પરા રાજકોટ
રણછોડનગર શેર નં.8, બેડ પરા રાજકોટ
રણછોડનગર શેર નં.9, બેડ પરા રાજકોટ
ી
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રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૫ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી.શાળા
નં.૧પ, મ નં.ર, રણછોડનગર
સોસા. રાજકોટ.

ી સદ ુ એપાટમે ટ,રણછોડ નગર શેર નં.-૯

84/267 રણછોડ નગર શેર નં. 9 (પાયલ એપાટમે ટ), રાજકોટ-1
બેડ પરા ુ વાડવા રોડ

બધા મતદારો
માટ

રણછોડ નગર શેર નં. 10, રાજકોટ-1 બેડ પરા ુ વાડવા રોડ
રણછોડ નગર શેર નં. 10 (રામ ુ ત એપાટમે ટ), રાજકોટ-1
બેડ પરા ુ વાડવા રોડ
રણછોડ નગર, શેર નં. - 15, રાજકોટ-1 બેડ પરા ુ વાડવા રોડ
રણછોડ નગર શેર નં. 16, રાજકોટ-1 બેડ પરા ુ વાડવા રોડ
રણછોડ નગર વેકર યા રોડ, રાજકોટ-1 બેડ પરા ુ વાડવા રોડ
રણછોડ નગર કડવાભ ુ રોડ, રાજકોટ-1 બેડ પરા ુ વાડવા રોડ
રણછોડ નગર-10, રાજકોટ-1 બેડ પરા ુ વાડવા રોડ
રણછોડ નગર-11, રાજકોટ-1 બેડ પરા ુ વાડવા રોડ
રણછોડ નગર - 12, રાજકોટ-1 બેડ પરા ુ વાડવા રોડ
બો બે
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રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૫ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી.શાળા નં.૧પ, મ
નં.૩, રણછોડનગર સોસા.
રાજકોટ.

ુ ર હાઇટ-૪, રણછોડનગર શેર નં.૧૦
પ

85/267 રણછોડનગર-13, બેડ પરા રાજકોટ-1
રણછોડનગર -14, બેડ પરા રાજકોટ-1
રણછોડનગર -16, બેડ પરા રાજકોટ-1
આ મ રોડ નારાયણનગર, બેડ પરા રાજકોટ-1
નારાયણનગર-1, પેડક રોડ, રણછોડ નગર પાસે, રાજકોટ-1
નારાયણનગર-2, પેડક રોડ, રણછોડ નગર પાસે, રાજકોટ-1
નારાયણનગર-3, પેડક રોડ, રણછોડ નગર પાસે, રાજકોટ-1
નારાયણ નગર 4, પેડક રોડ, રણછોડ નગર પાસે, રાજકોટ-1
નારાયણ નગર-5, પેડક રોડ, રણછોડ નગર પાસે, રાજકોટ-1
નારાયણ નગર-6, પેડક રોડ, રણછોડ નગર પાસે, રાજકોટ-1
નારાયણ નગર-7, પેડક રોડ, રણછોડ નગર પાસે, રાજકોટ-1
નારાયણ નગર- મેઈનરોડ, બેડ પરા રાજકોટ-1
રામે ર કો લે -નારાયણ નગર-4, બેડ પરા રાજકોટ-1
ખોડ યાર કો લે , બેડ પરા રાજકોટ-1
નારાયણનગર-પેડક રોડ-રં ગોલી એજ સ, બેડ પરા રાજકોટ-1
ી રામે ર કો પલે ,પેડક રોડ, નારાયણ નગર

બધા મતદારો
માટ
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રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૫ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી.શાળા

86/267 રણછોડ નગર-22, રણછોડ નગર સોસા. રાજકોટ-1

નં.૧પ, મ નં.૪, રણછોડનગર

રણછોડ નગર-4, રણછોડ નગર સોસા. રાજકોટ-1

સોસા. રાજકોટ.

રણછોડ નગર-23, રણછોડ નગર સોસા. રાજકોટ-1

બધા મતદારો
માટ

રણછોડ નગર-24, રણછોડ નગર સોસા. રાજકોટ-1
રણછોડ નગર-25, રણછોડ નગર સોસા. રાજકોટ-1
રણછોડ નગર-26, રણછોડ નગર સોસા. રાજકોટ-1
રણછોડ નગર-27, રણછોડ નગર સોસા. રાજકોટ-1
રણછોડ નગર-28, રણછોડ નગર સોસા. રાજકોટ-1
રણછોડ નગર-29, રણછોડ નગર સોસા. રાજકોટ-1
મ રુ મ એપાટમે ટ, રણછોડ નગર સોસા. રાજકોટ-1
િશવર ા એપાટમે ટ, રણછોડ નગર સોસા. રાજકોટ-1
87
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.ુ કોપ .વોડ નં.

૫ રાજકોટ શહર

ુ િવ ાલય
મા મ
મ નં.૧, આર.ટ .ઓ. ઓફ સ
સામે, રાજકોટ.

87/267

ુ શ કત સોસાયટ , માકટ ગ યાડ રોડ રાજકોટ
મનહર સોસા.શેર નં-1,પેડક રોડ, માકટ ગ યાડ રોડ રાજકોટ
મનહર સોસા. શેર નં-2, માકટ ગ યાડ રોડ રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

મનહર સોસા. શેર નં-3, માકટ ગ યાડ રોડ રાજકોટ
મનહર સોસા. શેર નં-4, માકટ ગ યાડ રોડ રાજકોટ
લાલ પાક, પેડક રોડ, માકટ ગ યાડ રોડ રાજકોટ
ુ ાબભાઈ ની વાડ , પેડક રોડ, માકટ ગ યાડ રોડ રાજકોટ
લ
િશવધારા સોસા. પેડક રોડ, માકટ ગ યાડ રોડ રાજકોટ
ુ શ કત સોસા. પેડક રોડ, માકટ ગ યાડ રોડ રાજકોટ
મીરા પાક-1, પેડક રોડ માકટ ગ યાડ પાસે, માકટ ગ યાડ રોડ
રાજકોટ
મીરા પાક-2, પેડક રોડ, માકટ ગ યાડ રોડ રાજકોટ
મીરા પાક-3, માકટ ગ યાડ રોડ રાજકોટ
ૃં
દાવન
સોસા., માકટ ગ યાડ રોડ રાજકોટ
ગઢ યાનગર 1, સંતકબીર રોડ રાજકોટ
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રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૫ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી.શાળા નં.૩ર, મ
નં.૧, ુ વાડવા રોડ,રાજકોટ.

88/267 ગાંઘી

િૃ ત-1 શેર નં-2, સંતકબીર રોડ

ગાંઘી

િૃ ત-1 શેર નં-3, સંતકબીર રોડ

બધા મતદારો
માટ

સંતકબીર સોસાયટ શેર નં-1, સંતકબીર રોડ
સંતકબીર સોસાયટ શેર નં-2, સંતકબીર રોડ
સંતકબીર સોસાયટ શેર નં-3, સંતકબીર રોડ
િશવપરા, ુ વાડવા રોડ
સરદાર પટલ સોસા. મેઈનરોડ, ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ
89

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૫ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી.શાળા નં.૩ર, મ
નં.ર, ુ વાડવા રોડ,રાજકોટ.

89/267 સરદાર પટલ સોસા. શેર નં.1, ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ
સરદાર પટલ સોસ. શેર નં. 2, ુ વાડવા રોડ,રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

સરદાર પટલ સોસા. શેર નં. 3, ુ વાડવા રોડ,રાજકોટ
સરદાર પટલ સોસા. શેર નં. 4, ુ વાડવા રોડ,રાજકોટ
એલ.પી.પાક મેઈન રોડ, ુ વાડવા રોડ,રાજકોટ
એલ.પી.પાક, ુ વાડવા રોડ,રાજકોટ
વ લભનગર, ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ
મા િત-3 50 ટ મેઈન રોડ, ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ
મા િત 3 શેર નં. 1, ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ
મા િત-3 શેર નં.2, ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ
મા િત-4 શેર નં.3, ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ
મા િત-1 શેર નં. 1, ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ
90

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૫ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી.શાળા નં.૩ર, મ
નં.૩, ુ વાડવા રોડ,રાજકોટ.

90/267 સદ ુ ુ રણછોડનગર શેર નં. 6, ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ
ગાંઘી

િૃ ત શેર નં. ર, ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ

ગાંઘી

િૃ ત શેર નં.-4, ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

રણછોડવાડ શેર નં. 1, ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ
રણછોડવાડ શેર નં.2, ુ વાડવા રોડ રાજકોટ
રણછોડવાડ શેર નં. 3, ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ
રણછોડવાડ શેર નં. 4, ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ
રણછોડવાડ શેર નં. 5, ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ
રણછોડવાડ શેર નં. 6, ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ
રણછોડવાડ શેર ન. 7, ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ
રણછોડવાડ મેઈન રોડ, આ મવાળો રોડ, ુ વાડવા રોડ,
રાજકોટ
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રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૫ રાજકોટ શહર

મા િત મધરલે ડ

ુલ

ુ ુ

બ ડ ગ મ નં એ આયનગર
કોનર પેડક રોડ રાજકોટ

91/267 મા િતનગર-1, મે.રોડ, ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ
મા િતનગર-1, શેર નં.ર, ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ
ટ ુ િ

બધા મતદારો
માટ

ટવાળ શેર , ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ

મા િત-1, શ કતપાન વાળ શેર , ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ
ુ ાનના મં દરવાળ શેર , ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ
મા િત-1, હ મ
મા િત-1, ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ
સહયોગ કો પ., ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ
સદ ુ ુ કો પ., ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ

92

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૫ રાજકોટ શહર

મે લ
ુ

ા. શાળા મ નં.૧

સદ ુ ુ રણછોડ નગર ુ વાડવા

92/267 વ લભનગર-1, ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ
વ લભનગર-ર, ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

સદ ુ , રણછોડનગર-1, ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ

રોડ રાજકોટ

સદ ુ , રણછોડનગર-ર, ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ
સદ ુ ુ , રણછોડનગર-3, ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ
સદ ુ , રણછોડનગર-4, ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ
સદ ુ , રણછોડનગર-5, ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ
પેડક રોડ , િશવ

ૃ ટ પાક શેર નં 1

િશવ ૃ ટ પાક, શેર નં.1, ખોડ યાર ડર ફામની સામે, પેડક
રોડ, રાજકોટ.
િશવ

ૃ ટ ૫◌ાક, શેર નં.૩, ૫◌ેડક રોડ, રાજકોટ

ઘી ઇ ટ લાઇફ, ૫◌ેડક રોડ
અવધ રુ સોસાયટ , પેડક રોડ, રાજકોટ
93

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૫ રાજકોટ શહર

સર વતી િશ ુ મંદ ર

હલાદ

મ રણછોડનગર ૧૦ શાળા નં
૧૫ ની બા ુ માં ુ વાડવા રોડ
રાજકોટ

ુ ીર પાક મેઈન રોડ, સંતકબીર રોડ રાજકોટ
93/267 ર વ
ુ ીર પાક મેઈન રોડ બંઘ સેર , સંતકબીર રોડ રાજકોટ
ર વ
ુ ીર પાક સેર ન.1, સંતકબીર રોડ રાજકોટ
ર વ

ુ ીર પાક સેર ન.2, સંતકબીર રોડ રાજકોટ
ર વ
જય
જય

ુ દવ કો પલેકસ-1, સંતકબીર રોડ રાજકોટ

ુ દવ કો પલેકસ -2, રાજકોટ સંતકબીર રોડ

ુ ીર પાક વોકળાવાળ સેર , રાજકોટ સંતકબીર રોડ
ર વ
પિતનગર સેર ન.1, રાજકોટ સંતકબીર રોડ

ી ૃ ણ કો પલેકસ, રાજકોટ સંતકબીર રોડ

પિતનગર સેર ન.2, રાજકોટ સંતકબીર રોડ
પિતનગર સેર -3, રાજકોટ સંતકબીર રોડ

પિતનગર સેર ન.4, રાજકોટ સંતકબીર રોડ
પિતનગર સેર -5, રાજકોટ સંતકબીર રોડ

સીતારામ સો. સેર ન.1, રાજકોટ સંતકબીર રોડ

સીતારામ સો. સેર ન.2, રાજકોટ સંતકબીર રોડ
સીતારામ સો. સેર ન.3, રાજકોટ સંતકબીર રોડ
સીતારામ સો. સેર ન.4, રાજકોટ સંતકબીર રોડ
સીતારામ સો. સેર ન.5, રાજકોટ સંતકબીર રોડ

સીતારામ સો. મેઈન રોડ, રાજકોટ સંતકબીર રોડ
અ કા પાક-1, રાજકોટ સંતકબીર રોડ

પિત નગર પેડક રોડ, રાજકોટ સંતકબીર રોડ

બધા મતદારો
માટ

94

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૫ રાજકોટ શહર

શારદામ ણ િવ ાલય,

94/267 િસ ઘ િવનાયક પાક શેર નં.1, ુ વાડવા રોડ રાજકોટ
િસ ઘ િવનાયક શેર નં.2, ુ વાડવા રોડ રાજકોટ

મ નં. ૧, ૧૩, રણછોડનગર,

બધા મતદારો
માટ

િસ ઘ િવનાયક પાક શેર નં.3, ુ વાડવા રોડ રાજકોટ

રાજકોટ

િસ ઘ િવનાયક પાક શેર નં.4, ુ વાડવા રોડ રાજકોટ
િસ ઘ િવનાયક પાક મેઈન રોડ, ુ વાડવા રોડ રાજકોટ
અ કા પાક શેર નં.1,

ુ આ મ રોડ, ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ

અ કા પાક શેર નં.2, ય આ મ રોડ, ુ વાડવા રોડ રાજકોટ
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રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૫ રાજકોટ શહર

શારદામ ણ િવ ાલય,

અ કા પાક શેર નં:3,

ુ આ મ રોડ, ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ

95/267 અ કા પાક શેર નં:4,

ુ આ મ રોડ, ુ વાડવા રોડ, રાજકોટ

મ નં. ર, ૧૩, રણછોડનગર,

ચંપકનગર, પેડક રોડ,રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

ચંપકનગર શેર નંબર-1 , પેડકરોડ,રાજકોટ

રાજકોટ

ચંપકનગર શેર નંબર-ર , પેડકરોડ,રાજકોટ
ચંપકનગર શેર નંબર-3 , પેડકરોડ,રાજકોટ
ચંપક નગર શેર નંબર -4 , પેડક રોડ,રાજકોટ
ચંપક નગર શેર નંબર -5, પેડક રોડ,રાજકોટ
િશગાળા લોટ શેર નં-2, ચંપકનગર પાસે, પેડક રોડ, રાજકોટ
િશગાળા લોટ,શેર નં-3, , ચંપકનગર પાસે,
96

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૬ રાજકોટ શહર

ી રણછોડનગર-1, બેડ પરા રાજકોટ

બધા મતદારો

નં.૧,

ી રણછોડનગર-2, બેડ પરા રાજકોટ

માટ

સંત કબીર રોડ, રાજકોટ

ી રણછોડનગર-3, બેડ પરા રાજકોટ

ી સરદાર પટલ િવ ાલય મ

96/267

ી રણછોડનગર-4, બેડ પરા રાજકોટ
ભીમા

ુ ાગર યા શેર , બેડ પરા રાજકોટ
ણ

ગો ુ લ નંદાણીશેર , બેડ પરા રાજકોટ
ી રણછોડનગર શેર નં. 9, બેડ પરા રાજકોટ
હમ

ીય સમાજશેર , બેડ પરા રાજકોટ

કણાવતી કોમ, બેડ પરા રાજકોટ
ી રણછોડનગર-15, બેડ પરા રાજકોટ
ી રણછોડનગર-16, બેડ પરા રાજકોટ
ચંપકનગર-1, બેડ પરા રાજકોટ

97

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૬ રાજકોટ શહર

ી સરદાર પટલ િવ ાલય મ
નં.ર,

97/267 ગણેશ કો પલે , ુ વાડવા રોડ રાજકોટ
ી રણછોડ શેર નં.4, ુ વાડવા રોડ રાજકોટ

ી રણછોડનગર શેર નં.5, ુ વાડવા રોડ રાજકોટ

સંત કબીર રોડ, રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

ી રણછોડનગર શેર નં.6, ુ વાડવા રોડ રાજકોટ
ી રણછોડનગર શેર નં.7, ુ વાડવા રોડ રાજકોટ
ી રણછોડનગર શેર નં.8, ુ વાડવા રોડ રાજકોટ

ી રણછોડનગર શેર નં.12, ુ વાડવા રોડ રાજકોટ

ગોકળ નંદાણીની શેર , ુ વાડવા રોડ રાજકોટ
દામોદર વાળ શેર , ુ વાડવા રોડ રાજકોટ

ુ ાગર યાની શેર , ુ વાડવા રોડ રાજકોટ
ભીમા ણ
રણછોડનગર શેર નં-13, ુ વાડવા રોડ રાજકોટ
98

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૬ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી. ુ લ નં.૧પ, મ

સંતકબીર મેઈન રોડ શેર નં.13, ુ વાડવા રોડ રાજકોટ

98/267 િશવમ એપાટમે ટ, સંતકબીર રોડ, ુ વાડવા રોડ રાજકોટ-1
ી સદ ુ ુ જયોત એપાટમે ટ, સંતકબીર રોડ, ુ વાડવા રોડ

નં. પ રણછોડનગર સોસા.
રાજકોટ.

રાજકોટ-1
ક

રુ એપાટમે ટ, સંતકબીર રોડ, ુ વાડવા રોડ રાજકોટ-1

કડવાભ ુ રોડ, સંતકબીર રોડ, ુ વાડવા રોડ રાજકોટ-1

રણછોડનગર-10, સંતકબીર રોડ, ુ વાડવા રોડ રાજકોટ-1
આયનગર પેડક રોડ, સંતકબીર રોડ

આયનગર મેઈન રોડ, સંતકબીર રોડ,
આયનગર શેર નં 1, સંતકબીર રોડ

આયનગર શેર નં 2, સંતકબીર રોડ
ગો ડ કોઇન એપાટમ ટ,નાલંદા
કડવાભા ુ રોડ

ૂલ સામે, રણછોડનગર

બધા મતદારો
માટ

99

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૫ રાજકોટ શહર

મા તી મધરલે ડ

ુ લ,

99/267 આયનગર શેર નં 3, પેડક રોડ પાસે

મ નં.એ, આયનગર કોનર,

આયનગર શેર નં 4, પેડક રોડ પાસે

પેડક રોડ, રાજકોટ.

આયનગર શેર નં 5, પેડક રોડ પાસે

બધા મતદારો
માટ

આયનગર શેર નં 7, પેડક રોડ પાસે
આયનગર શેર નં 7, પેડક રોડ પાસે
આયનગર શેર નં 7, પેડક રોડ પાસે
આય નગર શેર નં. 11, પેડક રોડ
ર નદ પ શેર નં1, પેડક રોડ
ર ન દપ સોસાયટ મેઈન રોડ, પેડક રોડ
100

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૫ રાજકોટ શહર

મા તી મધરલે ડ

ુ લ,

100/267 ર નદ પ સોસાયટ શેર નં 2, પેડક રોડ

મ નં.ડ , આયનગર કોનર,

ર નદ પ સોસાયટ શેર નં 3, પેડક રોડ

પેડક રોડ, રાજકોટ.

ર નદ પ સોસાયટ શેર નં 4, પેડક રોડ

બધા મતદારો
માટ

ર નદ પ સોસાયટ શેર નં 5, પેડક રોડ
ર નદ પ સોસાયટ શેર નં 6, પેડક રોડ
101

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૫ રાજકોટ શહર

મા તી મધરલે ડ

ુ લ,

101/267 ક રુ પાક મેઈન રોડ, પેડક રોડ

મ નં. સી. આયનગર કોનર,

ક રુ પાક શેર નં 1, પેડક રોડ

પેડક રોડ, રાજકોટ.

ક રુ પાક શેર નં 2, પેડક રોડ

બધા મતદારો
માટ

ક રુ પાક શેર નં 2, પેડક રોડ
ક રુ પાક શેર નં 3, પેડક રોડ
ક રુ પાક શેર નં 4, પેડક રોડ
મા તી મેઈન રોડ, પેડક રોડ
મા તી 1, પેડક રોડ
મા તી 2, પેડક રોડ
102

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૫ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી. ુ લ નં.૭ર, મ

102/267 કલાસ ધારા આડ શેર નં-1-2, સંતકબીર રોડ રાજકોટ-1

નં.૧, આયનગર

કલાસ ધારા મેઇન રોડ, સંતકબીર રોડ રાજકોટ-1

મેઈન રોડ, રાજકોટ.

કલાસ ધારા શેર નં-2, સંતકબીર રોડ રાજકોટ-1

103

રા.

૫ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી. ુ લ

માટ

ગ ઢયાનગર-2 શેર નં-1,2,3, સંતકબીર રોડ રાજકોટ-1
નં ુ બાગ

.ુ કોપ .વોડ નં.

બધા મતદારો

ુ શ કત શેર નં-1, સંતકબીર રોડ રાજકોટ-1

.ુ શ કત(નં.બા.) શેર નં.- 1 થી 6, સંત કબીર રોડ રાજકોટ-

103/267
1

નં.૭ર, મ નં.ર, આયનગર

બધા મતદારો
માટ

ુ કત (નં.બા.) શેર નં.-1 થી 6 મેઈનરોડ, સંત કબીર રોડ
શ

મેઈન રોડ, રાજકોટ.

રાજકોટ-1

ુ શ કત નં ુ બાગ આડ શેર , સંત કબીર રોડ રાજકોટ-1

નં ુ બાગ શેર નં.-4, સંત કબીર રાજકોટ-1

નં ુ બાગ શેર નં.-ર, સંત કબીર રોડ રાજકોટ-1
ુ કત (નં.બા.)ગાય ી બે સાવાળ શેર , સંત કબીર રોડ
શ
રાજકોટ-1
ુ શ કત (નં.બા.) આયનગર-6નો છે ડો, સંત કબીર રોડ
રાજકોટ-1
104

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૫ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી. ુ લ

104/267

નં.૭ર, મ નં.૩, આયનગર

આયનગર સોસાયટ 6, આયનગર સોસાયટ રાજકોટ

મેઈન રોડ, રાજકોટ.
105

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૫ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી. ુ લ
નં.૭ર, મ નં.૪, આયનગર
મેઈન રોડ, રાજકોટ.

106

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૫ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી. ુ લ
નં.૭ર, મ નં.,૬ આયનગર
મેઈન રોડ, રાજકોટ.

બધા મતદારો

105/267

માટ

બધા મતદારો
આયનગર-15, મેઈન રોડ, સંતકબીર રોડ,રાજકોટ-1

106/267 આયનગર-14, મેઈનરોડ, સંતકબીર રોડ,રાજકોટ-1
આયનગર-13, મેઈન રોડ, સંતકબીર રોડ,રાજકોટ-1
આયનગર-12, સંતકબીર રોડ,રાજકોટ-1
કલાશધારા મેઈન રોડ પાસે, સંતકબીર રોડ,રાજકોટ-1
આયનગર-5 નો છે ડો, તલાવડ નો કાંઠો, સંતકબીર
રોડ,રાજકોટ-1

માટ

બધા મતદારો
માટ

107

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૫ રાજકોટ શહર

સર વિત િવ ામં દર મ નં.
૧,૧૫,

107/267

ા ણીયાપરા, રાજકોટ

ાહમણીયાપરા શેર નં. 1, સંતકબીર રોડ પાસે,રાજકોટ

ાહમણીયાપરા શેર નં. 2, સંતકબીર રોડ પાસે,રાજકોટ
ાહમણીયાપરા શેર નં. 4, સંતકબીર રોડ પાસે,રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

ાહમણીયાપરા શેર નં. 6, સંતકબીર રોડ પાસે,રાજકોટ
ાહમણીયાપરા શેર નં. 7, સંતકબીર રોડ પાસે,રાજકોટ
ાહમણીયાપરા શેર નં. 8, સંતકબીર રોડ પાસે,રાજકોટ
સંતકબીર મેઈન રોડ, સંતકબીર રોડ પાસે,રાજકોટ
ગોિવદબાગ મેઈન રોડ, સંતકબીર રોડ પાસે,રાજકોટ
િ વેણી-1 શેર નં. 1, સંતકબીર રોડ પાસે,રાજકોટ
િ વેણી-1, શેર નં. 2, સંતકબીર રોડ પાસે,રાજકોટ
િ વેણી-1, આડ શેર નં. 1, સંતકબીર રોડ પાસે,રાજકોટ
િ વેણી-1, શેર નં. 2 આડ શેર , સંતકબીર રોડ પાસે,રાજકોટ
108

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૫ રાજકોટ શહર

સર વિત િવ ામં દર મ નં.
૨,૧૫,

ા ણીયાપરા, રાજકોટ

108/267

ાહમણીયા પરા, પેડક મેઈન રોડ, સંતકબીર રોડ,રાજકોટ
ાહમણીયા પરા,આયનગર મેઈન રોડ, સંતકબીર રોડ,રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

ાહમણીયા પરા, આયનગર-1, સંતકબીર રોડ,રાજકોટ
ાહમણીયા પરા મેઈન રોડ, સંતકબીર રોડ,રાજકોટ
ાહમણીયા પરા-20, સંતકબીર રોડ,રાજકોટ
ાહમણીયા પરા-19, સંતકબીર રોડ,રાજકોટ
ાહમણીયા પરા-18, સંતકબીર રોડ,રાજકોટ
ાહમણીયા પરા-17, સંતકબીર રોડ,રાજકોટ
ાહમણીયા પરા-16, સંતકબીર રોડ,રાજકોટ
ાહમણીયા પરા-15, સંતકબીર રોડ,રાજકોટ
ાહમણીયા પરા-13, સંતકબીર રોડ,રાજકોટ
ાહમણીયા પરા-12, સંતકબીર રોડ,રાજકોટ
ાહમણીયા પરા-11, સંતકબીર રોડ,રાજકોટ
ાહમણીયા પરા-10, સંતકબીર રોડ,રાજકોટ
ાહમણીયા પરા, સંતકબીર રોડ,રાજકોટ
109

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૫ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી. ુ લ
નં.૭ર, મ નં.પ, આયનગર
મેઈન રોડ, રાજકોટ.

109/267 િ વેણી-1, આડ શેર નં. 3, પેડક રોડ,રાજકોટ
ુ ગાંધી

િૃ ત મેઈન રોડ, પેડક રોડ,રાજકોટ

ુ ગાંધી

િૃ ત શેર નં. -1, પેડક રોડ,રાજકોટ

ુ ગાંધી

િૃ ત શેર નં. - 2, પેડક રોડ,રાજકોટ

ુ ગાંધી

િૃ ત, શેર નં. 3, પેડક રોડ,રાજકોટ

ુ ગાંધી

િૃ ત બંધ શેર , પેડક રોડ,રાજકોટ

ગાંધી

બધા મતદારો
માટ

િૃ ત, શેર નં. 4, પેડક રોડ,રાજકોટ

ુ ગાંધી

િૃ ત, શેર નં. 5, પેડક રોડ,રાજકોટ

ુ ુ , પેડક રોડ,રાજકોટ
મફતી પ
ાહમણીયાપરા/ ાંિસયો રોડ, પેડક રોડ,રાજકોટ
ાહમણીયા/ડ .ક.
ગો.શા.મા.

ી ટની સામેની શેર , પેડક રોડ,રાજકોટ

ાહમણીયાપરા મેઈન રોડ, પેડક રોડ,રાજકોટ

ાહમણીયાપરા, પેડક રોડ,રાજકોટ
ાહમણીયાપરા, શેર નં. 2, પેડક રોડ,રાજકોટ
ાહમણીયાપરા, શેર નં. 4, પેડક રોડ,રાજકોટ
ાહમણીયાપરા, શેર નં. 9, પેડક રોડ,રાજકોટ
110

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૫ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી. ુ લ નં.પ૩, મ

110/267 પેડકના કવાટર, પેડક રોડ

બધા મતદારો

નં.ર, પેડક રોડ, રાજકોટ.

મરઘાઉછે ર ક

માટ

ક પાઉ ડ, પેડક સામે

મા િત નગર -2 શેર નં-1, પેડક રોડ
મા િત નગર -2 શેર નં-2, ુ વાડવા રોડ સામે
ગાંઘી

િૃ ત-1 શેર નં-1, ુ વાડવા રોડ સામે

111

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૫ રાજકોટ શહર

પંચશીલ િવ ાલય,

111/267 ભગીરથ સોસાયટ શેર નં-1, માકટ ગયાડ સામે
ભગીરથ સોસાયટ શેર નં-3, માકટ ગયાડ સામે

મ નં.-ર,

બધા મતદારો
માટ

ભગીરથ સોસાયટ શેર નં-4, માકટ ગયાડ સામે

ુ શ કત સોસાયટ , રાજકોટ.

ભગીરથ સોસાયટ શેર નં-5, માકટ ગયાડ સામે
ભગીરથ સોસાયટ શેર નં-6, માકટ ગયાડ સામે
ભગીરથ સોસાયટ શેર નં-7, માકટ ગયાડ સામે
112

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૫ રાજકોટ શહર

પંચશીલ િવ ાલય,

112/267 ભગીરથ સોસાયટ શેર નં-2, માકટ ગયાડ સામે
ભગીરથ સોસાયટ શેર નં-8, માકટ ગયાડ સામે

મ નં.-૩,

બધા મતદારો
માટ

ભગીરથ સોસાયટ શેર નં-9, માકટ ગયાડ સામે

ુ શ કત સોસાયટ , રાજકોટ.

ભગીરથ સોસાયટ શેર નં-10, માકટ ગયાડ સામે
ભગીરથ સોસાયટ શેર નં-11, માકટ ગયાડ સામે
ભગીરથ સોસાયટ શેર નં-12, માકટ ગયાડ સામે
ભગીરથ સોસાયટ શેર નં-, માકટ ગયાડ સામે
ભગીરથ સોસાયટ શેર નં-9, માકટ ગયાડ સામે
ભગીરથ સોસાયટ શેર નં-13, માકટ ગયાડ સામે
ભગીરથ સોસાયટ પેડક રોડ, માકટ ગયાડ સામે
113

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૫ રાજકોટ શહર

પંચશીલ િવ ાલય,

113/267

મ નં.-૬,

ુ રાત સોસાયટ શેર નં-4, માકટ ગયાડ સામે
જ

બધા મતદારો

ુ રાત સોસાયટ શેર નં-5, માકટ ગયાડ સામે
જ

માટ

ુ રાત સોસાયટ શેર નં-6, માકટ ગયાડ સામે
જ

ુ શ કત સોસાયટ , રાજકોટ.

ુ રાત લાખે ર સોસાયટ વાળો પેડક રોડ, માકટ ગયાડ સામે
જ
ામલ મી સોસાયટ , પેડક રોડ
પેડક ું મફતી ,ું પેડક રોડ
પટલ પાક સોસાયટ , પેડક રોડ
પટલ પાક સોસાયટ , પેડક રોડ
પેડક રોડ-મેઈન રોડ, પેડક રોડ
સેટલાઇટ પાક-3, પેડક રોડ, રાજકોટ
114

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૫ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી. ુ લ

114/2673 લાલપર મફતીયાપરા શેર નં3, લાલપર તળાવ િવ તાર
રાજકોટ

નં.૬૭, મ નં.૧,

બધા મતદારો
માટ

લાલપર મફિતયાપરા મ સાવાળ શેર , લાલપર તળાવ

ુ બ ડ ગ, આર.ટ .ઓ.

િવ તાર રાજકોટ

પાછળ, રાજકોટ.

લાલપર મફિતયાપરા શેર નં2 પિ મ ઉતર, લાલપર તળાવ
િવ તાર રાજકોટ
લાલપર મફિતયાપરા શેર નં5, લાલપર તળાવ િવ તાર
રાજકોટ
લાલપર મફિતયાપરા શેર નં4, લાલપર તળાવ િવ તાર
રાજકોટ

115

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૫ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી. ુ લ

115/267

નં.૬૭, મ નં.ર,

િશવનગર શેર નં-1,

ુ બ ડ ગ, આર.ટ .ઓ.
116

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૫ રાજકોટ શહર

પાછળ,રાજકોટ.

આર.એમ.સી. ુ લ

બધા મતદારો
ીનલે ડ ચોકડ પાસે રાજકોટ

116/267 લાલપર મફિતયાપરા શેર નં6, લાલપર તળાવ િવ તાર
રાજકોટ

નં.૬૭, મ નં.૩,

લાલપર મફિતયાપરા શેર નં2

ુ બ ડ ગ, આર.ટ .ઓ.

માટ

બધા મતદારો
માટ

ૂવ, લાલપર તળાવ િવ તાર

રાજકોટ

પાછળ,રાજકોટ.

લાલપર મફિતયાપરા શેર નં2 પિ મ, લાલપર તળાવ
િવ તાર રાજકોટ
લાલપર મફિતયાપરા શેર નં1, લાલપર તળાવ િવ તાર
રાજકોટ

117

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૫ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી. ુ લ

117/267

બધા મતદારો

નં.૬૭, બાલમં દર ડવીઝનમાં
બાલમં દર મ ,ક પાઉ ડ
ુ બ ડ ગ, આર.ટ .ઓ.
પાછળ, રાજકોટ.

માટ
માલઘાર સોસાયટ મફિત ,ુ ુ વાડવા રોડ ચોકડ પાસે,
રાજકોટ

118

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૫ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી. ુ લ
નં.૬૭, મ નં.૭,
ુ બ ડ ગ, આર.ટ .ઓ.

118/267 શ કત સોસાયટ , ુ વાડવારોડ પોલીસ ટશન
પાછળ,લાલપર મફતીયાપરા ની બા ુ માં,રાજકોટ

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૫ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી. ુ લ
નં.૬૭, મ નં.૪,
ુ બ ડ ગ, આર.ટ .ઓ.

120

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૫ રાજકોટ શહર

પાછળ, રાજકોટ.

આર.એમ.સી. ુ લ
નં.૬૭, મ નં.પ,
ુ બ ડ ગ, આર.ટ .ઓ.
પાછળ, રાજકોટ.

માટ

રામપાક સોસાયટ , મફતી ું પ
ી ખોડ યાર પાક,શેર નં. 2, નવાગામ મેઇન રોડ,રાજકોટ

પાછળ, રાજકોટ.
119

બધા મતદારો

119/267 મફતી ું પ - 3, આર.ટ .ઓ.પાછળ
મફતી ું પ - 4, આર.ટ .ઓ.પાછળ

બધા મતદારો
માટ

મફતી ું પ - 2, આર.ટ .ઓ.પાછળ
120/267 િશવમનગર સોસાયટ -2, આર.ટ .ઓ. પાસે રાજકોટ
નરિસહનગર-1,2,3,4,5,6,7, આર.ટ .ઓ.પાસે. રાજકોટ
ફાયર

ગેડ કમચાર સોસાયટ

બધા મતદારો
માટ

લોટ 1 થી 35 , ગીતાંજલી

મેઇન રોડ અને વ ચેની બંધ શેર , રાજકોટ.
િશવમનગર સોસ.શેર નં4,આટ ઓ પાછડ., િશવમનગર
સોસ.શેર નં4,આટ ઓ પાછડ.
િશવમનગર સોસ.શેર નં5,આટ ઓ પાછડ., િશવમનગર
સોસ.શેર નં5,આટ ઓ પાછડ.
નરિસહનગર-6, નરિસહનગર-6

121

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૫ રાજકોટ શહર
122

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૫ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી. ુ લ
નં.૬૭, મ નં.૬,
ુ િવ ાલય,
મા મ
મ નં.-ર, આર.ટ .ઓ. સામે,
રાજકોટ.

121/267 મણીનગર, ુ વાડવા રોડ ચોકડ પાસે રાજકોટ
મનહર સોસાયટ , આર.ટ .ઓ. પાસે રોજકોટ
122/267 ગાંધી

િૃ ત - ર શેર નં.1, પેડક રોડ રાજકોટ

મા તી - 4, પેડક રોડ રાજકોટ
માકટ ગ યાડ રોડ

બધા મતદારો
માટ
બધા મતદારો
માટ

પડપ ી, માકટ ગ યાડ રોડ રાજકોટ

શ કત સોસાયટ મેઈન રોડ, પેડક રોડ રાજકોટ
શ કત સોસા. શેર નં. 1, પેડક રોડ રાજકોટ
શ કત સોસા. શેર નં. 2, પેડક રોડ રાજકોટ
શ કત સોસા. શેર નં. 3, પેડક રોડ રાજકોટ
ભગીરથ સોસાયટ , પેડક રોડ રાજકોટ
શ કત સોસા. પેડક મેઈન રોડ, પેડક રોડ રાજકોટ
સેટલાઈટ ચોક,પેડક રોડ , સેટલાઈટ પાક
123

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૫ રાજકોટ શહર

ુ િવ ાલય,
મા મ
મ નં.-૩, આર.ટ .ઓ. સામે,
રાજકોટ.

123/267 ગ ઢયાનગર-2, સંતકબીર રોડ રાજકોટ
3

ાહમણીયા પરા , સંતકબીર રોડ, રાજકોટ
ુ કત સોસાયટ મેઈન રોડ, રાજકોટ સંતકબીર રોડ
શ
ુ શ કત સોસાયટ શેર નં-1, સંતકબીર રોડ રાજકોટ
ુ શ કત સોસાયટ શેર નં-2, રાજકોટ સંતકબીર રોડ
ુ શ કત સોસાયટ શેર નં-3, રાજકોટ સંતકબીર રોડ
ુ શ કત સોસાયટ શેર નં-4, રાજકોટ સંતકબીર રોડ
ુ શ કત સોસાયટ શેર નં-5, રાજકોટ સંતકબીર રોડ
ુ શ કત સોસાયટ શેર નં-6, રાજકોટ સંતકબીર રોડ
ુ શ કત સોસાયટ શેર નં-7, સંતકબીર રોડ રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

124

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૫ રાજકોટ શહર

મઝહર ક યા િવધાલય, મ

124/267

નં-૧, મનહર સોસાયટ -૧ પેડક

ુ શ કતસોસાયટ મેઈનરોડનં-2, માકટ ગ યાડ સામે રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

લાખે રસોસાયટ શેર નં-1, માકટ ગ યાડ સામે રાજકોટ

રોડ, આર.ટ .ઓ.પાસે, રાજકોટ.

લાખે ર સોસાયટ શેર નં-2, રાજકોટ માકટ ગ યાડ સામે
લાખે ર સોસાયટ શેર નં-3, માકટ ગ યાડ સામે રાજકોટ
લાખે ર સોસાયટ શેર નં-4, રાજકોટ માકટ ગ યાડ સામે
લાખે ર સોસાયટ શેર નં-5, માકટ ગ યાડ સામે રાજકોટ
લાખે ર સોસાયટ શેર નં-6, માકટ ગ યાડ સામે રાજકોટ
લાખે ર સોસાયટ શેર નં-7, માકટ ગ યાડ સામે રાજકોટ
લાખે ર સોસાયટ શેર નં-8, માકટ ગ યાડ સામે રાજકોટ
લાખે ર સોસાયટ શેર નં-9, માકટ ગ યાડ સામે રાજકોટ
લાખે ર સોસાયટ શેર નં-10, માકટ ગ યાડ સામે રાજકોટ
લાખે ર સોસાયટ શેર નં-11, માકટ ગ યાડ સામે રાજકોટ
લાખે ર સોસાયટ શેર નં-12, માકટ ગ યાડ સામે રાજકોટ
ુ રાત સોસાયટ શેર નં-1, માકટ ગ યાડ સામે રાજકોટ
જ
ુ રાત સોસાયટ શેર નં-2, માકટ ગ યાડ સામે રાજકોટ
જ
ુ રાત સોસાયટ શેર નં-3, માકટ ગ યાડ સામે રાજકોટ
જ
ીન ગો ડન પાક-2 , માકટ ગ યાડ સામે, પેડક રોડ,
યામ પાક રસીડ સી
125

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૫ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી. ુ લ નં.૯૭, મ

125/267 સાગરનગર શેર -5 ના

ૂણાથી

ુ ુ , માકટ ગ
દર, મફતી પ

યાડ પાસે રાજકોટ

નં.૧, મં છાનગર

બધા મતદારો
માટ

મંછાનગર, લાલપર તળાવનાં કાંઠાવાળ શેર , માકટ ગ યાડ

ુ , રાજકોટ.
મફિત પ

પાસે રાજકોટ
મંછાનગર, મેઈનરોડ ઉપર, માકટ ગ યાડ પાસે રાજકોટ
126

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૫ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી. ુ લ નં.૯૭,
ગણવાડ

મંછાનગર, કબીરટકર ના ર તે, માકટ ગ યાડ પાસે રાજકોટ

126/267 સાગરનગર શેર નં.1, માકટ ગ યાડ પાસે રાજકોટ

સાગરનગર, ભાવનગર રોડ, માકટ ગયાડવાળો રોડ, માકટ ગ

મ નં.૨ મં છાનગર

બધા મતદારો
માટ

યાડ પાસે રાજકોટ

ુ , રાજકોટ.
મફિત પ

સાગરનગર, શેર નં.2, માકટ ગ યાડ પાસે રાજકોટ
સાગરનગર, શેર નં.3, માકટ ગ યાડ પાસે રાજકોટ
સાગરનગર, શેર નં.4, માકટ ગ યાડ પાસે રાજકોટ
સાગરનગર, શેર નં.5, માકટ ગ યાડ પાસે રાજકોટ
બેટ ારકા સોસાયટ , માકટ ગ યાડ પાસે રાજકોટ
127

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૫ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી. ુ લ નં.૯૭, મ

ુ ુ , મેઈનરોડ
127/267 સાગરનગર મફતી પ

દર ,ું માકટ ગ યાડ

પાસે રાજકોટ

ુ ,
નં.ર, મં છાનગર મફિત પ

બધા મતદારો
માટ

ભીમરાવ નગર-2, માકટ ગ યાડ પાછળ રાજકોટ

રાજકોટ

શાળા નં. 97ની બા ુ માં, માકટ ગ યાડ પાછળ
મનહર સોસાયટ , માકટ ગ યાડ પાછળ

128

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૫ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી. ુ લ નં.૯૭,
ગણવાડ

128/267 મંછા નગર, કબીર ટકર ના ર તે, માકટ ગ યાડ પાછળ
મંછા નગર મેઈન રોડ ઉપર, માકટ ગ યાડ પાછળ

મ, મં છાનગર

બધા મતદારો
માટ

ુ ાન ના મં દરવાળ શેર , માકટ ગ યાડ
મંછા નગર હ મ

ુ , રાજકોટ.
મફિત પ

પાછળ
129

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૫ રાજકોટ શહર

આશા રુ ા િવ ામં દર

129/267

બધા મતદારો
.ુ ડ
ુ કો વાટર, માકટ ગ યાડ પાસે. આર.ટ .ઓ. પાછળ

મ નં.૧, આર.ટ .ઓ. ન ક-

માટ

રાજકોટ.
130

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૫ રાજકોટ શહર

આશા રુ ા િવ ામં દર

130/267

બધા મતદારો
ીરામસોસાયટ , આર.ટ .ઓ. પાછળ રાજકોટ

મ નં.ર, આર.ટ .ઓ. ન ક-

માટ

રાજકોટ
131

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૫ રાજકોટ શહર

આશા રુ ા િવ ામં દર
મ નં.૩, આર.ટ .ઓ. ન કરાજકોટ

131/267

બધા મતદારો
.ુ ડ
ુ કો વાટર, માકટ ગ યાડ પાસે. આર.ટ .ઓ. પાછળ

માટ

132

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૫ રાજકોટ શહર

ડ
ુ કો કો

ુ ીટ હોલ
ન

મ નં.૧, ડ
ુ કો કવાટસ પાછળ,
રાજકોટ.

133

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૬ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી.શાળા

132/267 મંછાનગર મફતી ,ુ લાલપર તળાવ પાછળ
મંછાનગર મફતી ,ુ લાલપર તળાવ પાસે
133/267 આકાશદ પ સોસાયટ શેર નં-1, ુ ધ સાગર રોડ રાજકોટ-1

નં.૭૮, મ નં.૧, ુ ધસાગર રોડ,

આકાશદ પ સોસાયટ શેર નં-2, ુ ધ સાગર રોડ રાજકોટ-1

રાજકોટ.

આકાશદ પ સોસાયટ શેર નં 4, ુ ધ સાગર રોડ રાજકોટ-1

બધા મતદારો
માટ
બધા મતદારો
માટ

આકાશદ પ સોસાયટ શેર નં 5, ુ ધ સાગર રોડ રાજકોટ-1
આકાશદ પ સોસાયટ શેર નં 3, ુ ધ સાગર રોડ રાજકોટ-1
આકાસદ પ સોસાયટ શેર નં 6 મેઈન રોડ, ુ ધ સાગર રોડ
રાજકોટ-1
આકાસદ પ સોસાયટ શેર નં 7, ુ ધ સાગર રોડ રાજકોટ-1
આકાશદ પ સોસા. શેર નં-8, ુ ધ સાગર રોડ રાજકોટ-1
આકાશદ પ સોસાયટ શેર નં 9, ુ ધ સાગર રોડ રાજકોટ-1
આકાશદ પ સોસા. શેર નં. 10, ુ ધ સાગર રોડ રાજકોટ-1
આકાશદ પ સોસા. શેર નં. 11, ુ ધ સાગર રોડ રાજકોટ-1
આકાશદ પ સોસા. શેર નં. 12, ુ ધ સાગર રોડ રાજકોટ-1
ર ધી િસ ઘી સોસાયટ શેર નં. 4, ુ ધ સાગર રોડ રાજકોટ-1
ર ઘી સી ઘી સોસા.શેર નં-5, ુ ધસાગર રોડ, રાજકોટ
ર ઘી સી ઘી સોસા. શેર નં-6, ુ ધસાગર રોડ, રાજકોટ

134

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૬ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી.શાળા

134/267 આકાશદ પ સોસાયટ શેર નં-13, ુ ધસાગર રોડ, રાજકોટ
આકાશદ પ સોસા.2, .ુ હા.બોડ, ુ ધસાગર રોડ, રાજકોટ

નં.૭૮, મ નં.ર, ુ ધસાગર રોડ,

બધા મતદારો
માટ

.ુ હા.બોડ એમ.આઈ. , ુ ધસાગર રોડ, રાજકોટ

રાજકોટ.

.ુ હા.બોડ લોટ,અમરનગર મફતી ,ુ ુ ધસાગર રોડ, રાજકોટ
135

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૬ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી.શાળા

135/267 ર ઘી સી ઘી સોસાયટ શેર નં-1, ુ ધસાગર રોડ, રાજકોટ

નં.૭૮, મ નં.૬, ુ ધસાગર રોડ,

ર ઘી સી ઘી સોસાયટ શેર નં-2, ુ ધસાગર રોડ, રાજકોટ

રાજકોટ.

બધા મતદારો
માટ

ર ઘી સી ઘી સોસાયટ શેર નં-3, ુ ધસાગર રોડ, રાજકોટ
ુ ુવરદ એપાટમે ટ, માકટ ગ યાડ સામે, રાજકોટ

136

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૬ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી.શાળા

136/267 ર ઘી સી ઘી સોસા. શેર નં-7, ુ ધસાગર રોડ, રાજકોટ

નં.૭૮, મ નં.૩, ુ ધસાગર રોડ,

ર ઘી સી ઘી સોસા.શેર નં-8, ુ ધસાગર રોડ, રાજકોટ

રાજકોટ.

બધા મતદારો
માટ

ર ઘીસી ઘી સોસા. શેર નં-9 એ, ુ ધસાગર રોડ, રાજકોટ
ર ઘી સી ઘી સોસા. શેર નં-9 બી, ુ ધસાગર રોડ, રાજકોટ
ર ઘી સી ઘી સોસા. શેર નં-9સી, ુ ધસાગર રોડ, રાજકોટ
ર ઘી સી ઘી સોસા. શેર નં-10, ુ ધસાગર રોડ, રાજકોટ
ર ઘી સી ઘી સોસા. શેર નં-11, ુ ધસાગર રોડ, રાજકોટ
ર ઘી સી ઘી સોસા. શેર નં-12, ુ ધસાગર રોડ, રાજકોટ
ર ઘી સી ઘી સોસા.શેર નં-13, ુ ધસાગર રોડ, રાજકોટ
ર ઘી સી ઘી સોસા. શેર નં-14, ુ ધસાગર રોડ, રાજકોટ
ર ઘી સી ઘી સોસા. શેર નં-15, ુ ધસાગર રોડ, રાજકોટ
ર ઘી સી ઘી સોસા. શેર નં-16, ુ ધસાગર રોડ, રાજકોટ
ર ઘી સી ઘી સોસા. શેર નં-17, ુ ધસાગર રોડ, રાજકોટ
ર ઘી સી ઘી સોસા. શેર નં-18, ુ ધસાગર રોડ, રાજકોટ
ર ઘી સી ઘી સોસા. શેર નં-19, ુ ધસાગર રોડ, રાજકોટ
ર ઘી સી ઘી સોસા. શેર નં-20, ુ ધસાગર રોડ, રાજકોટ

137

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૬ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી.શાળા
નં.૭૮, મ નં.૪, ુ ધસાગર રોડ,
રાજકોટ.

137/267

બાવાડ શે.-1 માકટ ગયાડ સામે, સંતકબીર રોડ, રાજકોટ.
બાવાડ શે.-2, મફતીયાપરા, સંતકબીર રોડ, રાજકોટ.

ડર લે ડ કવાટર, ુ ધસાગર રોડ, રાજકોટ.

ડર લે ડ કવાટર બે માળ યા, ુ ધસાગર રોડ, રાજકોટ.

ર ધીસી ધી સોસા.શેર નં.21, ુ ધસાગર રોડ, રાજકોટ

ર ઘી સી ઘી સોસા. શેર નં-21, ુ ધસાગર રોડ, રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

138

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૬ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી.શાળા

138/267

બધા મતદારો
માજોઠ નગર, ુ ધસાગર રોડ રાજકોટ-1

નં.૭૮, મ નં.પ, ુ ધસાગર રોડ,

માટ

રાજકોટ.
139

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૬ રાજકોટ શહર

રનબસેરા ( વ રોજગાર ક
મ નં.૧

)

139/267

ુ રાત હાઉસ ગ બોડ,
જ

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૬ રાજકોટ શહર

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૬ રાજકોટ શહર

બધા મતદારો
માટ

સંતકબીર રોડ, રાજકોટ

૧ રાજકોટ
મ નં.૨

ુ વોકળાકાઠામફતી ,ુ

બાલ ૃ ણ સોસા. .ુ હા.બોડ સ ગલીયા કવાટર નં 357,

પાસે મ નં.

રનબસેરા ( વ રોજગાર ક

.ુ હા.બોડ

સંતકબીર રોડ, રાજકોટ.

લીસ મીડ યમ ન ું બ ડ ગ,
વ રોજગાર ક

141

140/267 બાલ ૃ ણ સોસા. સામે

આર.એમ.સી. શાળા નં. ૭૮

માટ

સંતકબીર રોડ, રાજકોટ

પાણીની ટાંક , પાછળ, રાજકોટ
140

બધા મતદારો
બાલ ૃ ણ સોસા. .ુ હા.બોડ સ ગલીયા કવાટર નં 357,

)

141/267 બાલ ૃ ણ સોસા. .ુ હા.બોડ સ ગલીયા કવાટર નં 357,
સંતકબીર રોડ, રાજકોટ

ુ રાત હાઉસ ગ બોડ,
જ

બધા મતદારો
માટ

ગો ુ લનગર-1, સંતકબીર રોડ, રાજકોટ.

પાણીની ટાંક , પાછળ, રાજકોટ

ગો ુ લનગર-2, સંતકબીર રોડ, રાજકોટ.
ગો ુ લપરા-1અ, સંતકબીર રોડ, રાજકોટ.
ગો ુ લપરા-3, સંતકબીર રોડ, રાજકોટ.

142

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૬ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી. શાળા નં. ૭૮

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૬ રાજકોટ શહર

ગો ુ લનગર-5, સંતકબીર રોડ, રાજકોટ.

લીસ મીડ યમ ન ું બ ડ ગ,
વ રોજગાર ક

143

142/267 ગો ુ લનગર-4, સંતકબીર રોડ, રાજકોટ.

પાસે મ નં.૨

સાં દપની િવ ાલય, મ નં. ૧,

બધા મતદારો
માટ

ગો ુ લનગર-6, સંતકબીર રોડ, રાજકોટ.
143/267 શ ત સોસાયટ શેર નં.1 સોમનાથ િવ ાલય ની બા ુ મા,
ુ ધસાગર રોડ, રાજકોટ

૪ રા રામનગર, રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

શ ત સોસાયટ શેર નં.3, ુ ધસાગર રોડ, રાજકોટ
શ ત સોસાયટ શેર નં.4, ુ ધસાગર રોડ, રાજકોટ
શ ત સોસાયટ શેર નં.5, ુ ધસાગર રોડ, રાજકોટ
હાઉસ ગ કવાટર ુ ધસાગર મેઈનરોડ, ુ ધસાગર રોડ, રાજકોટ
144

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૬ રાજકોટ શહર

સાં દપની િવ ાલય, LKG મ ,
૪ રા રામનગર, રાજકોટ

144/267

ુ શ ત સોસાયટ શેર નં.4, ુ ધસાગર રોડ, રાજકોટ

બધા મતદારો

ુ શ ત સોસાયટ શેર નં.5, ુ ધસાગર રોડ, રાજકોટ

માટ

ુ શ ત સોસાયટ શેર નં.6, ુ ધસાગર રોડ, રાજકોટ
યામનગર સોસાયટ શેર નં.1 મેઈનરોડ, ુ ધસાગર રોડ,
રાજકોટ
યામનગર સોસાયટ શેર નં.2 તથા પાછળ ના મકાનો,
ુ ધસાગર રોડ, રાજકોટ
145

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૬ રાજકોટ શહર

સાં દપની િવ ાલય, મ નં.ર,
૪ રા રામનગર, રાજકોટ

145/267 રા રામનગર શેર નં.1, સંતકબીર રોડ,/ રાજકોટ./કનકનગર
પાસે

બધા મતદારો
માટ

રા રામનગર શેર નં.2, સંતકબીર રોડ,/ રાજકોટ./કનકનગર
પાસે
રા રામનગર શેર નં.3, સંતકબીર રોડ,/ રાજકોટ./કનકનગર
પાસે
146

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૬ રાજકોટ શહર

રુ લીધર શાળા મ નં.૧,
કનકનગર બગીચા સામે,
રાજકોટ.

146/267 રા રામનગર શેર નં.4, સંતકબીર રોડ, કનકનગર પાસે,
રાજકોટ
રા રામનગર મેઈનરોડ, સંતકબીર રોડ, કનકનગર પાસે,
રાજકોટ
રા રામનગર શેર નં.5, સંતકબીર રોડ, કનકનગર પાસે,
રાજકોટ
રા રામનગર શેર નં.6, સંતકબીર રોડ, કનકનગર પાસે,
રાજકોટ
સદ ુ નગર શેર નં.5, રણછોડનગર સંતકબીર રોડ, સંતકબીર
રોડ,કનકનગર પાસે, રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ
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રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૬ રાજકોટ શહર

રુ લીધર શાળા મ નં.ર,
કનકનગર બગીચા સામે, રાજકોટ

147/267 રા રામનગર શેર નં.8 (મહશનગર શેર નં.2), સંતકબીર
રોડ,કનકનગર પાસે, રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

રા રામનગર શેર નં.9 (મહશનગર શેર નં.3), સંતકબીર
રોડ,કનકનગર પાસે, રાજકોટ
રા રામનગર શેર નં.10 (મહશનગર શેર નં.4), સંતકબીર
રોડ,કનકનગર પાસે, રાજકોટ
સદ ુ નગર,રણછોડનગર િવભાગ-1, સંતકબીર રોડ,કનકનગર
પાસે,રાજકોટ
સદ ુ નગર રણછોડનગર િવભાગ-1, સંતકબીર
રોડ,કનકનગર પાસે, રાજકોટ
સદ ુ નગર રણછોડનગર શેર -3, સંતકબીર રોડ,કનકનગર
પાસે, રાજકોટ
સદ ુ નગર શેર નં.4, સંતકબીર રોડ,કનકનગર પાસે, રાજકોટ
સંતકબીર રોડ,કનકનગર પાસે, રાજકોટ, સંતકબીર
રોડ,કનકનગર પાસે, રાજકોટ
સદ ુ ુનગર શેર નં.5, રણછોડનગર,સંત કબીર રોડ, રાજકોટ
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રુ લીધર શાળા કો

ટુ ર મ

કનક નગર બગીચા સામે,
રાજકોટ

148/267 રા રામનગર શેર નં.7 (મહશનગર-1), સંતકબીર રોડ,
કનકનગર પાસે, રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

ભોજલરામ સોસાયટ શેર નં.5, સંતકબીર રોડ,કનકનગર
પાસે,રાજકોટ
ભોજલરામ સોસાયટ શેર નં.1, સંતકબીર રોડ,કનકનગર પાસે,
રાજકોટ
ભોજલરામ સોસાયટ શેર નં.2, સંતકબીર રોડ,કનકનગર
પાસે,રાજકોટ
ભોજલરામ સોસાયટ શેર નં.3, સંતકબીર રોડ,કનકનગર
પાસે,રાજકોટ
ભોજલરામ સોસાયટ , શેર નો.4, સંતકબીર રોડ, , રાજકોટ
ભોજલરામ સોસાયટ , મેઇન રોડ, સંતકબીર રોડ, રાજકોટ
સંજયનગર, શેર નં 4,5,6, સંત કબીર રોડ, રાજકોટ
ુ મહશનગર, શેર નં 1 અને 2, સંત કબીર રોડ, રાજકોટ
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.ુ કોપ .વોડ નં.

૬ રાજકોટ શહર

મહારાણા
કો

તાપ

ુ ી ટ હોલ, મ નં. ૧
ન

કનકનગર મેઈન રોડ-રાજકોટ.

149/267 કનકનગર શેર નં.1, સંતકબીર રોડ, રાજકોટ.
કનકનગર શેર નં.3, સંતકબીર રોડ, રાજકોટ.
કનકનગરશેર નં.4, સંતકબીર રોડ, રાજકોટ.
કનકનગર શેર નં.5, સંતકબીર રોડ, રાજકોટ.
કનકનગર શેર નં.6, સંતકબીર રોડ, રાજકોટ.
કનકનગર શેર નં.7, સંતકબીર રોડ, રાજકોટ.
કનકનગર શેર નં.7 , સંતકબર રોડ

બધા મતદારો
માટ
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.ુ કોપ .વોડ નં.

૬ રાજકોટ શહર

મહારાણા તાપ કો

ુ ી ટ હોલ,
ન

150/267 કનકનગર શેર નં.2, સંતકબીર રોડ, રાજકોટ.

મ નં. ર, કનકનગર મેઈન રોડ-

સંજયનગર શેર નં.1, સંતકબીર રોડ, ુ ના જકાતનાકા

રાજકોટ.

બધા મતદારો
માટ

પાસે,રાજકોટ.
સંજયનગર શેર નં.2, સંતકબીર રોડ, ુ ના જકાતનાકા
પાસે,રાજકોટ.
સંજયનગર શેર નં. 3, સંતકબીર રોડ, ુ ના જકાતનાકા
પાસે,રાજકોટ.
સંજયનગર શેર નં. 4, સંતકબીર રોડ, ુ ના જકાતનાકા
પાસે,રાજકોટ.
ગઢ યાનગર-3 શેર નં.13, સંતકબીર રોડ, ુ ના રાજકોટ.
ગઢ યાનગર-3 શેર નં.12, સંતકબીર રોઙ રાજકોટ
સંજયનગર મેઇન રોડ, સંતકબીર રોડ,રાજકોટ.
કનકનગર શેર નં. 8, સંતકબીર રોડ, રાજકોટ.
કનકનગર શેર નં. 9, સંતકબીર રોડ, રાજકોટ.
કનકનગર શેર નં. 11, સંતકબીર રોડ, રાજકોટ.
કનકનગર શેર નં. 10, સંતકબીર રોડ, રાજકોટ.
ગ ઢયા નગર 3, શેર નં 14, સંતકબીર રોડ, રાજકોટ.
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મહારાણા તાપ કો

ુ ી ટ હોલ,
ન

151/267 ગઢ યાનગર શેર નં. 3, સંતકબીર રોડ, રાજકોટ.

મ નં.૩, કનકનગર મેઈન રોડ-

સંતકબીર રોડ,મંદ રપાસેનીશેર ,સંજય-ગઢ યા વ કળા પાસે,

રાજકોટ.

બધા મતદારો
માટ

સંતકબીર રોડ, ુ ના જકાતનાકા પાસે,રાજકોટ.
માણેકપાક-એ, નવા પાવર હાઉસ પાસે,મ રુ નગર મે.રોડ
રાજકોટ
માણેકપાક-બી, નવા પાવર હાઉસ પાસે,મ રુ નગર મે.રોડ
રાજકોટ
માણેકપાક-જમાઇપ , નવા પાવર હાઉસ પાસે,મ રુ નગર
મે.રોડ રાજકોટ
ગઢ યાનગર-3,શેર નં. 2, નવા પાવર હાઉસ પાસે,મ રુ
નગર મે.રોડ રાજકોટ
ગઢ યાનગર-3, શેર નં. 4, નવા પાવર હાઉસ પાસે,મ રુ
નગર મે.રોડ રાજકોટ
ગઢ યાનગર-3, શેર નં.5, નવા પાવર હાઉસ પાસે,મ રુ
નગર મે.રોડ રાજકોટ
નવા પાવર હાઉસ પાસે,મ રુ નગર મે.રોડ રાજકોટ, નવા
પાવર હાઉસ પાસે,મ રુ નગર મે.રોડ રાજકોટ
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ુ ી ટ હોલ,
ન

152/267

મ નં.૪, કનક નગર મેઈન રોડ-

કનકનગર મેઈનરોડ, સંતકબીર રોડ, રાજકોટ.

રાજકોટ.
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મહારાણા તાપ કો
આર. એમ. સી.

ુ ી ટ હોલ,
ન

ગણવાડ

મ

કનક નગર મેઈન રોડ-રાજકોટ.
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આર.એમ.સી.

બધા મતદારો

153/267

બધા મતદારો
સીતારામનગર,મફતી ,ુ નવા પાવર હાઉસ પાસે,મ રુ નગર

માટ

મે.રોડ રાજકોટ

154/267 મ રુ નગર-1, રાજમોતી ઓઇલમીલ પાસે,ભાવનગર રોડ,

વોડ નં.૧૯ ( ુ ના)ની ઓફ સ,

રાજકોટ

મ નં.૧ માણેકપાકની બા ુ માં,

મ રુ નગર-2, રાજમોતી ઓઇલમીલ પાસે,ભાવનગર રોડ,

રાજકોટ.

માટ

રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

મ રુ નગર-3, રાજમોતી ઓઇલમીલ પાસે,ભાવનગર રોડ,
રાજકોટ
મ રુ નગર-4, રાજમોતી ઓઇલમીલ પાસે,ભાવનગર રોડ,
રાજકોટ
મ રુ નગર-5, રાજમોતી ઓઇલમીલ પાસે,ભાવનગર રોડ,
રાજકોટ
મ રુ નગર-6, રાજમોતી ઓઇલમીલ પાસે,ભાવનગર રોડ,
રાજકોટ
મ રુ નગર-7, રાજમોતી ઓઇલમીલ પાસે,ભાવનગર રોડ,
રાજકોટ
મ રુ નગર-6 સામે, રાજમોતી ઓઇલમીલ પાસે,ભાવનગર
રોડ, રાજકોટ
બકાનગર-1, રાજમોતી ઓઇલમીલ પાસે,ભાવનગર રોડ,
રાજકોટ
બીકાનગર-2, રાજમોતી ઓઇલમીલ પાસે,ભાવનગર રોડ,
રાજકોટ
બકાનગર-3, રાજમોતી ઓઇલમીલ પાસે,ભાવનગર રોડ,
રાજકોટ
બકાનગર મેઇનરોડ, રાજમોતી ઓઇલમીલ પાસે,ભાવનગર
રોડ, રાજકોટ
155

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

આર.એમ.સી.શાળા નં.૧૩, મ

૬ રાજકોટ શહર

155/267

બધા મતદારો
શ કત કો.ઓ.સોસા.શેર -1, સંતકબીર રોડ, રાજકોટ.

નં.૧

માટ

ભાવનગર રોડ, રાજકોટ.
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.ુ કોપ .વોડ નં. આર.એમ.સી.શાળા નં.૧૩,

૬ રાજકોટ શહર

યા

કલાસ મે સ મ,
ભાવનગર રોડ, રાજકોટ.
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૬ રાજકોટ શહર

156/267

મ રુ નગર ભાવનગર રોડ, રાજમોતી ઓઇલમીલ પાસે,રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

મ રુ નગર ભાવનગર રોડ, રાજમોતી ઓઇલમીલ પાસે,રાજકોટ

આર.એમ.સી.શાળા નં.૧૩, મ

157/267 સંતકબીર મેઈન રોડ,

નં.ર ભાવનગર રોડ, રાજકોટ.

રાજકોટ-1

બાભગત શેર , સંતકબીર રોડ-

બધા મતદારો
માટ

સંતકબીર મેઈન રોડ પાછળ,

બાભગત શેર , સંતકબીર રોડ-

રાજકોટ-1
બાભગત ભરવાડવાસ સંત કબીર રોડ, સંતકબીર રોડરાજકોટ-1
સંતકબીર મેઈન રોડ, સંતકબીર રોડ- રાજકોટ-1
પિત

ાતીની વાડ પાછળ ભાવનગર રોડ, સંતકબીર રોડ-

રાજકોટ-1
વી.વી. મોટસ સામેનો િવ તાર ભાવનગર રોડ, સંતકબીર રોડરાજકોટ-1
શ કત સોસાયટ સામે સંત કબીર રોડ, સંતકબીર રોડરાજકોટ-1
મેરામબાપાની વાડ િવ તાર, ભાવનગર રોડ, ભાવનગર રોડ
ગં વાડા પાસે રાજકોટ-1
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૬ રાજકોટ શહર

આર એમ સી સંચાલીત
ુ દ ક શહર
કબીરવન આ વ
આરો ય ક

મ નં ૧ સદ ુ

નગર મેઇન રોડ સંતકબીર રોડ
રાજકોટ

158/267 સંત કબીરમેઈન રોડ, સંત કબીર રોડ રાજકોટ.
સદ ુ ુ રણછોડનગર શેર 1, સંત કબીર રોડ રાજકોટ.
સદ ુ ુ રણછોડનગર શેર 2, સંત કબીર રોડ રાજકોટ.
સદ ુ ુ રણછોડનગર શેર 2, સંત કબીર રોડ રાજકોટ.

સદ ુ ુ ર નછોડનગર શેર 4, સંત કબીર રોડ રાજકોટ.
મે લ
ુ નગર મે લ
ુ િ

ટ સામે, સંત કબીર રોડ રાજકોટ.

બધા મતદારો
માટ

159

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૫ રાજકોટ શહર

આર એમ સી સંચાલીત

159/267

ુ દ ક શહર
કબીરવન આ વ
આરો ય ક

મ નં ૨ સદ ુ

કબીરવન સોસાયટ , શેર નં.-1, કબીરવન મેઈન રોડ રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

કબીરવન સોસાયટ , શેર નં.-2, કબીરવન મેઈન રોડ રાજકોટ

નગર મેઇન રોડ સંતકબીર રોડ
રાજકોટ

કબીરવન સોસાયટ , શેર નં.-3, કબીરવન મેઈન રોડ રાજકોટ
કબીરવન સોસાયટ , શેર નં.-4, કબીરવન મેઈન રોડ રાજકોટ
કબીરવન સોસાયટ -2, શેર નં.-1, કનકનગર સામે, કબીરવન
મેઈન રોડ રાજકોટ
એવ

ુ પાક, મ રુ નગર મેઈન રોડ

કબીરવન સોસાયટ -2, શેર નં.-૨, કનકનગર સામે,
કબીરવન મેઈન રોડ રાજકોટ
160

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૬ રાજકોટ શહર

ી સરદાર પટલ િવધાલય, મ

160/267 શ કત સોસાયટ -5, સંતકબીર રોડ- રાજકોટ-1
શ કત સોસાયટ -6, સંતકબીર રોડ- રાજકોટ-1

નં.૩ સંતકબીર રોડ,રાજકોટ.

બધા મતદારો
માટ

શ કત સોસાયટ શેર નં. 7, સંતકબીર રોડ- રાજકોટ-1
શ કત સોસાયટ શેર નં-22, સંતકબીર રોડ- રાજકોટ-1
શ કત સોસાયટ શેર નં. 23, સંતકબીર રોડ- રાજકોટ-1
શ કત સોસાયટ શેર નં. 8, સંતકબીર રોડ- રાજકોટ-1
શ કતસોસાયટ શેર નં. 9, સંતકબીર રોડ- રાજકોટ-1
161

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૬ રાજકોટ શહર

ી સરદાર પટલ િવધાલય, મ

161/267 સરદારપટલ

ુ લ, શ કત સોસાયટ શેર નં. 19, સંતકબીર

રોડ- રાજકોટ-1

નં.પ સંતકબીર રોડ,રાજકોટ.

બધા મતદારો
માટ

શ કતસોસાયટ શેર નં. 10, સંતકબીર રોડ- રાજકોટ-1
શ કત સોસાયટ શેર નં-20, સંતકબીર રોડ- રાજકોટ-1
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રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૬ રાજકોટ શહર

ી સરદાર પટલ િવધાલય, મ

162/267 ગો ડન ને ટ, , આર એમ સી કચેર સામે, ભાવનગર રોડ,
શ કતસોસાયટ 19 અને લા ુ 10,11,12,19, સંતકબીર રોડ-

નં.૪ સંતકબીર રોડ,રાજકોટ.

બધા મતદારો
માટ

રાજકોટ-1
િસ વર ને ટ સોસાયટ , આર.એમ.સી.વોડ ઓ ફસ
સામે,ભાવનગર રોડ,રાજકોટ
બીલીપ
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રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૫ રાજકોટ શહર

ુ ીયાદ શાળા, મ નં.૧ ુ ધ
ન

એવ

ુ , સી વર ને ટ સોસા. શેર નં.1/2

163/267 જયહ દનગર, ુ ધસાગર રોડ- રાજકોટ-1
એસ. . ટ લ કવાટર, ુ ધસાગર રોડ- રાજકોટ-1

સાગર રોડ, રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

જગદ શનગર, એચ. . ટ લ પાસે, ુ ધસાગર રોડ- રાજકોટ-1
164

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૫ રાજકોટ શહર

ુ ીયાદ શાળા, મ નં.૪ ુ ધ
ન

164/267 ભગવતી સોસાયટ -1, ુ ધસાગર રોડ- રાજકોટ-1
ભગવતી સોસાયટ -2, ુ ધસાગર રોડ- રાજકોટ-1

સાગર રોડ, રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

ભગવતી સોસાયટ -3, ુ ધસાગર રોડ- રાજકોટ-1
ભગવતી સોસાયટ -4, ુ ધસાગર રોડ- રાજકોટ-1
ુ શન પાક-1
લ

ુ ીયાદ
ન

ુ શન પાક-2 મ
લ
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રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૫ રાજકોટ શહર

ુ ીયાદ શાળા, મ નં.ર ુ ધ
ન
સાગર રોડ, રાજકોટ

165/267

મેમણ કોલોની,

ી

ુ લ પાસે, ુ ધસાગર રોડ- રાજકોટ-1

દ પાસે, ુ ધસાગર રોડ- રાજકોટ-1
ટાઈ સ પાસે, ુ ધસાગર રોડ- રાજકોટ-1

ભગવતી સોસાયટ -1, ુ ધસાગર રોડ- રાજકોટ-1
ભગવતી સોસાયટ -2એ મ

દ પાછળનો ભાગ, ુ ધસાગર

રોડ- રાજકોટ-1
ભગવતી સોસાયટ -4એ, ુ ધસાગર રોડ- રાજકોટ-1
અલીફ કો લે , ુ ધસાગર રોડ, રાજકોટ
અશ એપાટમે ટ, ભગવતી સોસાયટ , ુ ધ સાગર રોડ, રાજકોટ
ર બાની બ ડગ, ુ ધસાગર રોડ,રજકોટ, ર બાની
બ ડગ, ુ ધસાગર રોડ,રજકોટ

બધા મતદારો
માટ

166

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૫ રાજકોટ શહર

ુ ીયાદ શાળા, મ નં.૩ ુ ધ
ન
સાગર રોડ, રાજકોટ

166/267 ભગવતી સોસાયટ , ઉમાઈશ કો લે , ુ ધસાગર રોડરાજકોટ-1

બધા મતદારો
માટ

ભગવતી સોસા., ુ ધસાગર રોડ- રાજકોટ-1
હદર ચોક, ભગવતી સોસા., ુ ધસાગર રોડ- રાજકોટ-1
ભગવતી સોસા., મેઈન રોડ, ુ ધસાગર રોડ- રાજકોટ-1
ફા ક સોસા., લાખા

મ વી સોસા. સામે, ુ ધસાગર રોડ-

રાજકોટ-1
કામદાર િવમા યોજના દવાખાના કવોટસ, ુ ધસાગર રોડરાજકોટ-1
ગોપાલ ુ ઘની ડર ના કવોટસ, ુ ધસાગર રોડ- રાજકોટ-1
નવા પાવર હાઉસ કવોટસ, ુ ધસાગર રોડ- રાજકોટ-1
ર બાની કો પલે , ુ ધસાગર રોડ
167

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૫ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી.
શાળા નં.૬૬, મ નં.૭,
લાખા રાજ

મ વી રાજકોટ.

167/267 સરલાખા રાજ,

મ વી સોસા. શેર નં.1, ુ ધસાગર રોડ-

રાજકોટ-1
સરલાખા રાજ,

બધા મતદારો
માટ

મ વી સોસા. શેર નં.2, ુ ધસાગર રોડ-

રાજકોટ-1
સરલાખા રાજ,

મ વી સોસા. શેર નં.3, ુ ધસાગર રોડ-

રાજકોટ-1
સરલાખા રાજ,

મ વી સોસા. શેર નં.4, ુ ધસાગર રોડ-

રાજકોટ-1
સરલાખા રાજ,

મ વી સોસા.શેર નં.5, ુ ધસાગર રોડ-

રાજકોટ-1
સરલાખા રાજ,

મ વી સોસા. શેર નં.6, ુ ધસાગર રોડ-

રાજકોટ-1
સરલાખા રાજ,
સરલાખા રાજ,
168

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૫ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી.
શાળા નં.૬૬, મ નં.૧,
લાખા રાજ

મ વી રાજકોટ.

મ વી સોસા, ુ ધસાગર રોડ- રાજકોટ-1
મ વી સોસા,પંચાયત

હૃ વાળો મેઈન

રોડ, ુ ધસાગર રોડ- રાજકોટ-1

168/267 ગં વાડા-15, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
ગં વાડા-16, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1

બધા મતદારો
માટ

ગં વાડા-17, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
ગં વાડા-18, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
ગં વાડા-19, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1

ગં વાડા-20, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
ગં વાડા-21, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1

ગં વાડા-22, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
ગં વાડા-23, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
ગં વાડા-24, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
ગં વાડા-25, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
ગં વાડા-26, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
ગં વાડા-27, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1

ગં વાડા મેઈનરોડ, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1

ગંજવાડા શેર નં.56, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1

ગં વાડા શેર નં.57, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
ગ વાડા શેર 58, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1

ગ વાડા શેર ન. 59, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1

169

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૫ રાજકોટ શહર

ગણવાડ નં. ૧૨૮, ગં વાડા
શેર નં.૨૯, રાજકોટ

169/267 સરલાખા રાજ, મ વીસોસા.,ફા ક મ

દવાળોરોડ,

ુ ધસાગર રોડ- રાજકોટ-1
ગં વાડા શેર નં.28, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
ગં વાડા શેર નં.28, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
ગં વાડા શેર નં.30, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
ગં વાડા શેર નં.31, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
ગં વાડા શેર નં 33, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
ગં વાડા શેર નં 46, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1

બધા મતદારો
માટ

170

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૫ રાજકોટ શહર

રનબસેરા, મ નં.૧, ગં વાડા
શેર નં.૪, રાજકોટ

170/267 ગં વાડા શેર નં 34, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
ગં વાડા શેર નં 35, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1

બધા મતદારો
માટ

ગં વાડા શેર નં 36, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
ગં વાડા શેર નં 37, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
ગં વાડા શેર નં 38, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
ગં વાડા શેર નં 39, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
ગં વાડ શેર નં 40, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
ગં વાડા શેર નં 41, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
ગં વાડા શેર નં 42, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
ગં વાડા શેર નં 43, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
171

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૫ રાજકોટ શહર

ગણવાડ નં.૧૧૯, ગં વાડા
શેર નં.૨૯, રાજકોટ

171/267 ગં વાડા શેર નં 44, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
ગં વાડા શેર નં 44, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1

બધા મતદારો
માટ

ગં વાડા શેર નં 47, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
ગં વાડા શેર ની બોડર, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
ગં વાડા શેર નં 48, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
ગં વાડા શેર નં 49, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
ગં વાડા શેર નં 50, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
ુ વાડા શેર નં 51, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
ગં વાડા શેર નં 52, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
ગં વાડા શેર નં 53, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
ગં વાડા શેર નં 54, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
ગં વાડા શેર નં 55, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
172

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૫ રાજકોટ શહર

ગણવાડ નં.૧૧૮, ગં વાડા
શેર નં.૨૯, રાજકોટ

172/267 ગ વાડા શેર નં.60, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
ગં વાડા શેર નં.61, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1

બધા મતદારો
માટ

ગં વાડા શેર નં.62, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
ગં વાડા શેર નં.63, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
ગં વાડા શેર નં-64, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
ગાં વાડા શેર નં-65, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
ગાં વાડા શેર નં-66, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
ગ વાડા શેર નં-67, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
ગં વાડા શેર નં 68, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
173

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૫ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી શાળા નં.૬૬, મ
નં. ૨, લાખા રાજ

મ વી ,

173/267 િશવા નગર-1, ુ ધસાગર રોડ- રાજકોટ-1
િશવા નગર, રાજઘાની િસનેમા સામે, ુ ધસાગર રોડ-

બધા મતદારો
માટ

રાજકોટ-1

રાજકોટ.

િશવા નગર-2, ુ ધસાગર રોડ- રાજકોટ-1
િશવા નગર-3, ુ ધસાગર રોડ- રાજકોટ-1
િશવા નગર-4, ુ ધસાગર રોડ- રાજકોટ-1
િશવા નગર-5, ુ ધસાગર રોડ- રાજકોટ-1
િશવા નગર-6, ુ ધસાગર રોડ- રાજકોટ-1
િશવા નગર-7, ુ ધસાગર રોડ- રાજકોટ-1

174

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૬ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી શાળા નં.૬૬, મ
નં. ૩, લાખા રાજ
રાજકોટ.

મ વી ,

174/267 િશવા નગર-8, ુ ધસાગર રોડ- રાજકોટ-1
િશવા નગર-10, ુ ધસાગર રોડ- રાજકોટ-1
િશવા નગર-11, ુ ધસાગર રોડ- રાજકોટ-1
િશવા નગર- 12, ુ ધસાગર રોડ- રાજકોટ-1
િશવા નગર- 13, ુ ધસાગર રોડ- રાજકોટ-1
િશવા નગર- 14, ુ ધસાગર રોડ- રાજકોટ-1
િશવા નગર- 15, ુ ધસાગર રોડ- રાજકોટ-1
િશવા નગર- 16, ુ ધસાગર રોડ- રાજકોટ-1
િશવા નગર- 17, ુ ધસાગર રોડ- રાજકોટ-1
િશવા નગર- 18, ુ ધસાગર રોડ- રાજકોટ-1
િશવા નગર- 19, ુ ધસાગર રોડ- રાજકોટ-1

બધા મતદારો
માટ

175

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૬ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી શાળા નં.૬૬, મ
નં. ૪, લાખા રાજ

મ વી ,

રાજકોટ.
176

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૬ રાજકોટ શહર

સે ફ એ લોયમે ટ ક , મ

175/267 િશવા નગર- 12/21, ુ ધસાગર રોડ- રાજકોટ-1
િશવા નગર- 21, ુ ધસાગર રોડ- રાજકોટ-1

બધા મતદારો
માટ

મનોહર મફતીયાપરા, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
176/267 મનોહર સોસાયટ શેર નં.1, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1

નં.૧, ભગવિત

મનોહર સોસાયટ શેર નં.2, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1

સોસાયટ , રાજકોટ.

મનોહર સોસાયટ શેર નં.3, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1

બધા મતદારો
માટ

મનોહર સોસાયટ શેર નં.4, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
મનોહર સોસાયટ શેર નં.5, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
મનોહર સોસાયટ શેર નં.6, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
મનોહર સોસાયટ શેર નં.7, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
177

.ુ કોપ .વોડ નં.

આર.એમ.સી વોડ નં.૧૫બી

177/267 ગં વાડા 1, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1

૧૫ રાજકોટ શહર

ઓફ સ, ભગવતી સોસાયટ ,

ગં વાડા 3, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1

રાજકોટ

ગં વાડા 4, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1

રા.

બધા મતદારો
માટ

ગં વાડા 2, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
ગં વાડા-5, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
ગં વાડા-6, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
178

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૫ રાજકોટ શહર

ગણવાડ નં.૧૧૭, મ નં.૧,
ભગવતી સોસા. ગં વાડા,
ુ ાન
ભાવનગર રોડ, ચેતક હ મ
ની બા ુ માં, રાજકોટ

178/267 ગં વાડા-7, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
ગં વાડા-8, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1

બધા મતદારો
માટ

ગં વાડા-9, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
ગં વાડા-10, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
ગં વાડા-11, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
ગં વાડા-12, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
ગં વાડા-13, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
ગં વાડા-14, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1

179

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૫ રાજકોટ શહર

ગવમે ટ પોલીટકનીક
મ નં.૧, ભાવનગર રોડ,રાજકોટ

179/267 ભારતનગર, મફિતયાપરા મેઈન રોડ, અમદાવાદ ગ ડલ
બાયપાસ રાજકોટ-1
ભારતનગર, ગો ુ લ

ા. શાળા ની બા ુ માં શેર નં1, અમદાવાદ

ગ ડલ બાયપાસ રાજકોટ-1
ભારત નગર, મફિતયાપરા મેઈન રોડ, અમદાવાદ ગ ડલ
બાયપાસ રાજકોટ-1
ભારત નગર, મફિતયાપરા શેર નં. 2, અમદાવાદ ગ ડલ
બાયપાસ રાજકોટ-1
ભારત નગર, મફિતયાપરા શેર નં. 3, અમદાવાદ ગ ડલ
બાયપાસ રાજકોટ-1
ભારતનગર, મફિતયાપરા મેઈન રોડ, અમદાવાદ ગ ડલ
બાયપાસ રાજકોટ-1
ભારતનગર, મફિતયાપરા શેર નં. 4, અમદાવાદ ગ ડલ
બાયપાસ રાજકોટ-1
ભારતનગર, મફિતયાપરા શેર નં. 5, અમદાવાદ ગ ડલ
બાયપાસ રાજકોટ-1
ભારતનગર, મફિતયાપરા શેર નં. 6, અમદાવાદ ગ ડલ
બાયપાસ રાજકોટ-1
ભારતનગર મેઈન રોડ, અમદાવાદ ગ ડલ બાયપાસ રાજકોટ-1

બધા મતદારો
માટ

180

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૫ રાજકોટ શહર
181

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૫ રાજકોટ શહર

ગવમે ટ પોલીટકનીક

180/267

મ નં.ર, ભાવનગર રોડ,રાજકોટ.
ગવમે ટ પોલીટકનીક,િમકનીકલ
ડ પાટમે ટ મ. ભાવનગર

વ ણ કો ડ ટોરજ આગળ-પાછળ

ું મફિત ,ુ અમદાવાદ

ગ ડલ બાયપાસ રાજકોટ-1
181/267 ભારતનગર મફિતયાપરા મેઈન રોડ, અમદાવાદ ગ ડલ
બાયપાસ રાજકોટ-1

રોડ,રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ
બધા મતદારો
માટ

ભારતનગર શેર નં. 7, અમદાવાદ ગ ડલ બાયપાસ રાજકોટ-1

ભારતનગર મેઈન રોડ, અમદાવાદ ગ ડલ બાયપાસ રાજકોટ-1
ભરતવન સોસા,ડ પગ યાડની પાછડ , વ ુણ કો ડ ટોરજની
બા ુ માં,રાજકોટ
182

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૬ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી.

182/267

શાળા નં.૯૬ દવક નંદન મહ કા

રોડ

ુ નો રોડ, મ નં.૧, રાજકોટ.
183

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૬ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી.

183/267

શાળા નં.૯૬ દવક નંદન મહ કા

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૬ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી.

ભીમરાવનગર, માંડા ુ ગ
ં ર મફિત ,ું આ ડમ પાસે, ભાવનગર
રોડ

ુ નો રોડ, મ નં.૬, રાજકોટ.
184

ભીમરાવનગર, માંડા ુ ગ
ં ર મફિત ,ું આ ડમ પાસે, ભાવનગર

184/267

શાળા નં.૯૬ દવક નંદન મહ કા

ુ દરમ પાક શેર નં. 2, આ ડમ ચોકડ પાસે રાજકોટ
ું
દરમ
પાક, શેર નં 1, આ ડમ ચોકડ પાસે,

ુ નો રોડ, મ નં.ર,

ન મંદ ર

બધા મતદારો
માટ

બધા મતદારો
માટ

બધા મતદારો
માટ

પાછળ,
માનસરોવર, ભાવનગર રોડ, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1

રાજકોટ.

ું
દરમ
પાક 1, ભાવનગર રોડ, આ ડમ ચોકડ , રાજકોટ,
માઘવ વાટ કા સોસા., ભાવનગર રોડ, આ ડમ ચોકડ પાસે,
રાજકોટ
185

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૬ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી.

185/267 આ ડમ ચોકડ ભરવાડપરા મફિત ,ું આ ડમ પાસે
ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1

શાળા નં.૯૬ દવક નંદન મહ કા

બધા મતદારો
માટ

ુ સી પાક, ભાવનગર રોડ, ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
લ

ુ નો રોડ, મ નં.૩,

માનસરોવર-2, મ હકાના માગ, રાજકોટ

રાજકોટ.

રામે ર પાક, આ

ડમ ચોકડ પાસે, ભાવનગર રોડ, રાજકોટ

સ યમપાક-1, દવક નંદન મેઈન રોડ, આ

ડમ ચોકડ પાસે,

રાજકોટ
િશવમ પાક, આ

ડમ ચોકડ પાસે, ભાવનગર હાઈ-વે,

રાજકોટ.
બાલા

પાક, દવક નંદન મેઇન રોડ, આ ડમ ચોકડ પાસે,

રાજકોટ.
સ યમ કો લે ,

ું
દરમ
પાકની બા ુ માં, આ

ડમ ચોકડ ,

ભાવનગર રોડ, , રાજકોટ
માંડા ુ ગ
ં ર િવ તાર, આ

ડમ ચોકડ પાસે, , ભાવનગર રોડ,

રાજકોટ.
ગ રા પાક,

ન દરાસર પાછળ, ભાવનગર રોડ, રાજકોટ,

ં રની બા ુ માં, ભાવનગર રોડ,
ભવાની કો લે સ, માંડા ુ ગ
રાજકોટ, ભવાની કો લે સ, માંડા ુ ગ
ં રની બા ુ માં, ભાવનગર
રોડ, રાજકોટ
186

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૬ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી.
શાળા નં.૯૬ દવક નંદન મહ કા
ુ નો રોડ, મ નં.૪,
રાજકોટ.

186/267

દવક નંદન સોસાયટ , મફિત ,ુ ભાવનગર રોડ રાજકોટ-1
ી રામ પાક સોસાયટ , શેર નં. 3, આ
રાજકોટ

ડમ ચોકડ પાસે,

બધા મતદારો
માટ

187

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૬ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી.
શાળા નં.૯૬ દવક નંદન મહ કા
ુ નો રોડ, મ નં.પ,

188

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૬રાજકોટ શહર

રાજકોટ.
આર.એમ.સી.
શાળા નં.ર૩, મ
ુ ારાવાડ રાજકોટ.
નં.૧, ન

187/267

બધા મતદારો

આ ડમ ચોકડ , રાજકોટ, અનમોલ પાક
ીરામ પાક સોસાયટ , આ

માટ

ડમ ચોકડ પાસે, રાજકોટ

188/267 લાખા રાજ ઉ ોગનગર શેર નં-3/બેડ પરા,

મ વી

સોસાયટ શેર નં,7 પાછળ

બધા મતદારો
માટ

લાખા રાજ ઉ ોગનગર શેર નં-5, રાજકોટ
લાખા રાજઉ ોગનગરશેર નં-6/5

ુ ારાવાડ આડ શેર ,
ન

રાજકોટ
લાખા રાજ ઉ ોગનગર શેર નં-7/6

ુ ારાવાડ મેઈન રોડ,
ન

રાજકોટ

189

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૬ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી. શાળા નં.ર૩, મ
ુ ારાવાડ રાજકોટ.
નં.૩, ન

બેડ પરા

મ વીસોસા.શેર નં-1 ભાવનગર રોડ, રાજકોટ

બેડ પરા

મ વી સોસા.શેર નં-2 ભાવનગર રોડ, રાજકોટ

બેડ પરા

મ વી સોસા.શેર નં-3 ભાવનગર રોડ, રાજકોટ

બેડ પરા

મ વી સોસા.શેર નં-4 ભાવનગર રોડ, રાજકોટ

189/267 લાખા રાજ ઉ ોગનગર શેર નં-4/ ન
ુ ારાવાડ મેઈનરોડ,
રાજકોટ
લાખા રાજઉ ોગનગર -1

ુ ારાવાડ બા ુ માં ભાવનગર
ન

રોડ, રાજકોટ
લાખા રાજ ઉ ોગનગર-2

ુ ારાવાડ સામે, રાજકોટ
ન

લાખા રાજ ઉધોગનગર-3

ુ ારાવાડ પાસે ભાવનગર રોડ,
ન

રાજકોટ
આ

નદ કાંઠા

ુ મફતી ,ું રાજકોટ

બેડ પરા

મ વી સોસા.શેર નં-5 ભાવનગર રોડ, રાજકોટ

બેડ પરા

મ વી સોસા.શેર નં-6 ભાવનગર રોડ, રાજકોટ

રામનાથઘાટ મેઈન રોડ ભાવનગર રોડ, રાજકોટ
બકા ફલોર મીલવાળ શેર ભાવનગર રોડ, રાજકોટ
બેડ પરા

મ વી સોસા.શેર નં-6 આડ શેર ભાવનગર રોડ,

રાજકોટ
રામનાથઘાટ રોડ રામ મં દર આગળ ભાવનગર રોડ, રાજકોટ
બેડ પરા

મ વી સોસાયટ શેર નં-8 રામ ૃપા મકાનવાળ ,

રાજકોટ
બેડ પરા
રાજકોટ

મ વી સોસાયટ શેર નં-4બી રામ

મં દર શેર ,

બધા મતદારો
માટ

190

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૬ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી. શાળા નં.ર૩, મ
ુ ારાવાડ રાજકોટ.
નં.૭, ન

190/267 મનહરપરા શેર નં.2

ુ ારાવાડ મેઈન રોડ, રાજકોટ
ન

મનહરપરા શેર નં.3

ુ ારાવાડ મેઈન રોડ, રાજકોટ
ન

મનહરપરા શેર નં.4

ુ ારાવાડ મેઈન રોડ, રાજકોટ
ન

મનહરપરા શેર નં.5

ુ ાવાડ મેઈન રોડ, રાજકોટ
ન

મનહરપરા શેર નં.6

ુ ારાવાડ મેઈન રોડ, રાજકોટ
ન

મનહરપરા શેર નં.7

ુ ારાવાડ મેઈન રોડ, રાજકોટ
ન

મનહરપરા શેર નં.8

ુ ારાવાડ મેઈન રોડ, રાજકોટ
ન

મનહરપરા શેર નં.9

ુ ારાવાડ મેઈન રોડ, રાજકોટ
ન

ફાયર ીગેડ ની બા ુ ની શેર -1

બધા મતદારો
માટ

ુ ારાવાડ મેઈન રોડ,
ન

રાજકોટ
આ નદ

ુ મફતી ુ મેઈનરોડ

આ નદ

ુ મફતી ુ શે-2

ુ ારાવાડ મેઈન રોડ, રાજકોટ
ન

આ નદ

ુ મફતી ુ શે-3

ુ ારાવાડ મેઈન રોડ, રાજકોટ
ન

આ નદ

ુ મફતી ુ શે-4

ુ ારાવાડ મેઈન રોડ, રાજકોટ
ન

પાંજરાપોળ સામેનો ભાગ

ુ ારાવાડ મેઈન રોડ, રાજકોટ
ન

બેડ પરા

ુ ારાવાડ મેઈન રોડ, રાજકોટ
ન

મ વી સોસા.શેર નં.-9 માતા ના ભગતવાળ

શેર , રાજકોટ
મ વી સોસા શેર નં.10 ડો.નીલકમલવાળ શેર , રાજકોટ
મ વી સોસા.શેર નં.8/10 પંચાલ આ મ, રાજકોટ
મ વી સોસા.શેર નં.10 ડો િનલકમલ સામે બંધ શેર ,
રાજકોટ
મ વી સોસા.શેર નં.10 બાલ ૃ ણની જ યા, રાજકોટ
મ વી સોસા.શેર નં.10 બાલ ૃ ણની બા ુ મા, રાજકોટ
મ વી સોસા.શેર નં.10મંદ રવાળા

ુ ાનીસામેબધ
ણ
ં શેર ,

રાજકોટ
મ વી સોસા.શેર નં.10 રા ચોક સામે બંધ શેર , રાજકોટ
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રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૬રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી.
શાળા નં.ર૩, મ
ુ ારાવાડ રાજકોટ.
નં.૮, ન

191/267

મનહરપરા-1 ભાવનગર રોડ, રાજકોટ
મનહરપરા-ર ભાવનગર રોડ, રાજકોટ
મનહરપરા-3 ભાવનગર રોડ, રાજકોટ
મનહરપરા-4 ભાવનગર રોડ

ુ ારાવાડ મેઈન રાડ, રાજકોટ
ન

મનહરપરા-5 ભાવનગર રોડ, રાજકોટ
મનહરપરા-6 ભાવનગર રોડ, રાજકોટ
મનહરપરા-7 ભાવનગર રોડ, રાજકોટ
મનહરપરા-8 ભાવનગર રોડ, રાજકોટ
આ નદ કાઠા ુ મફતી -ુ 1 ભાવનગર રોડ, રાજકોટ
આ નદ કાંઠા ુ મફતી -ુ 2 ભાવનગર રોડ, રાજકોટ
આ નદ કાંઠા ુ મફતી -ુ 3 ભાવનગર રોડ, રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

192

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૫ રાજકોટ શહર

શેફડ િવધાલય મ નં.૧,

192/267 લાખા

રાજ ઉ ોગનગર શેર નં. 3,

ુ ારાવાડ મેઈન રોડન

રાજકોટ-1

ુ ારાવાડ મેઈન રોડ, રાજકોટ.
ન

લાખા

રાજ ઉ ોગનગર, શેર નં. 4,

બધા મતદારો
માટ

ુ ારાવાડ મેઈન રોડન

રાજકોટ-1
લાખા

રાજ ઉ ોગનગર, શેર નં. - 5,

ુ ારાવાડ મેઈન
ન

રોડ-રાજકોટ-1
લાખા રાજ ઉ ોગનગર, શેર નં. 6,
રાજકોટ-1
લાખા

રાજ ઉ ોગનગર, શેર નં. 7,

રાજકોટ-1
લાખા

રાજ ઉ ોગનગર, શેર નં. 8,

ુ ારાવાડ મેઈન રોડન
ુ ારાવાડ મેઈન રોડન
ુ ારાવાડ મેઈન રોડન

રાજકોટ-1
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.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૫ રાજકોટ શહર
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રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૫ રાજકોટ શહર

શેફડ િવધાલય મ નં.ર,

193/267 લાખા

ુ ારાવાડ મેઈન રોડ, રાજકોટ.
ન

સર વતી શી ુ મં દર,બાલમં દર

ુ ારાવાડ) રાજકોટ
રાજ ઉધોગ નગર શેર નં.9, ( ન

બધા મતદારો

લાખા

ુ ારાવાડ) રાજકોટ
રાજ ઉધોગ નગર શેર નં.10, ( ન

માટ

લાખા

ુ ારાવાડ) રાજકોટ
રાજ ઉધોગ નગર શેર નં.11, ( ન

લાખા

ુ ારાવાડ) રાજકોટ
રાજ ઉધોગ નગર શેર નં.12, ( ન

લાખા

ુ ારાવાડ) રાજકોટ
રાજ ઉધોગ નગર શેર નં.13, ( ન

લાખા

ુ ારાવાડ) રાજકોટ
રાજ ઉધોગ નગર શેર નં.14, ( ન

194/267 લાખા

રાજ ઉધોગ નગર શેર નં.12

ુ ારવાડ,
ન

ુ ારાવાડ) રાજકોટ
( ન

મ નં.૧

લાખા

નવા થોરાળા, રાજકોટ.

રાજ ઉધોગ નગર શેર નં.10

બધા મતદારો
માટ

ુ ારવાડ,
ન

ુ ારાવાડ) રાજકોટ
( ન

195

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૫ રાજકોટ શહર

સર વતી શી ુ મં દર,બાલમં દર

લાખા

ુ ારાવાડ) રાજકોટ
રાજ ઉધોગ નગર શેર નં.12, ( ન

લાખા

ુ ારાવાડ) રાજકોટ
રાજ ઉઘોગનગર શેર નં-9, ( ન

લાખા

ુ ારાવાડ) રાજકોટ
રાજ ઉઘોગનગર શેર નં-8, ( ન

195/267 લાખા

ુ ારાવાડ) રાજકોટ
રાજ ઉઘોગનગર શેર નં-7, ( ન

બધા મતદારો

લાખા

ુ ારાવાડ) રાજકોટ
રાજ ઉઘોગનગર શેર નં-5, ( ન

માટ

મ નં.ર
નવા થોરાળા, રાજકોટ.

ુ ારાવાડ) રાજકોટ
લાખા રાજ ઉઘોગનગર શેર નં-1, ( ન
80 ટ મેઈન રોડ, સ યમ પાક,શેર નંબર-1
ું દરમ લા ,સ યમ પાક-3, 80 ટ રોડ
◌ં
સ યમ પાક શેર નં 2, 80 ટ રોડ, રાજકોટ
સ યમ પાક શેર નં.૩, ૮૦ ટ રોડ
સ યમ પાક શેર નં.૪, ૮૦ ટ રોડ

196
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.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૫ રાજકોટ શહર

સર વતી શી ુ મં દર,બાલમં દર

196/267

મ નં.૩

ુ બલીયાપરા,(મારવાડ ), નવા થોરાળા મેઈન રોડ રાજકોટ
ુ બલીયાપરા, મારવાડ વાસ, નવા થોરાળા મેઈન રોડ,

નવા થોરાળા, રાજકોટ.

બધા મતદારો
માટ

રાજકોટ
ુ બલીયાપરા, મારવાડ વાસ, નવા થોરાળા મેઈન રોડ, રાજકોટ
ુ બલીયાપરા-3, નવા થોરાળા મેઈન રોડ, રાજકોટ
ુ બલીયાપરા-5, નવા થોરાળા મેઈન રોડ, રાજકોટ

197

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૫ રાજકોટ શહર

સર વતી શી ુ મં દર,બાલમં દર
મ નં.૪
નવા થોરાળા, રાજકોટ.

197/267

ુ બલીયાપરા શેર -7, નવા થોરાળા મેઈન રોડ, રાજકોટ
ુ બલીયાપરા શેર - 8, નવા થોરાળા મેઈન રોડ, રાજકોટ
ુ બલીયાપરા શેર -9, નવા થોરાળા મેઈન રોડ, રાજકોટ
ુ બલીયાપરા શેર -10, નવા થોરાળા મેઈન રોડ, રાજકોટ
ુ રાતીવાસ, નવા થોરાળા મેઈન રોડ, રાજકોટ
જ
ુ બલીયાપરા શેર -11, નવા થોરાળા મેઈન રોડ, રાજકોટ
ુ બલીયાપરા શેર -12, નવા થોરાળા મેઈન રોડ, રાજકોટ
ુ બલીયાપરા શેર -13, નવા થોરાળા મેઈન રોડ, રાજકોટ
ુ બલીયાપરા શેર -14, નવા થોરાળા મેઈન રોડ, રાજકોટ
ુ બલીયાપરા શેર -15, નવા થોરાળા મેઈન રોડ, રાજકોટ
ુ બલીયાપરા શેર -16, નવા થોરાળા મેઈન રોડ, રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

198

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૫ રાજકોટ શહર

ગૌતમ

ુ ધ િવ ાલય

198/267

ુ િવજયનગર સોસાયટ શેર નં.1, ભાવનગર રોડ

બધા મતદારો
માટ

આર.એમ.સી.

ુ િવજયનગર સોસાયટ શેર નં.2, ભાવનગર રોડ

શાળા નં.ર૯, મ નં.૧, નવા

ુ િવજયનગર સોસાયટ શેર નં.3, ભાવનગર રોડ

થોરાળા-રાજકોટ.

ુ િવજયનગર સોસાયટ શેર નં.4, ભાવનગર રોડ
ુ િવજયનગર સોસાયટ શેર નં.5, ભાવનગર રોડ
પ ચીસ ચો.મી.ના મકાનો, ભાવનગર રોડ
િવજયનગર સોસાયટ શેર નં.1, ભાવનગર રોડ
િવજયનગર સોસાયટ શેર નં.2, ભાવનગર રોડ
િવજયનગર સોસાયટ શેર નં.3, ભાવનગર રોડ
િવજયનગર સોસાયટ શેર નં.4, ભાવનગર રોડ
િવજયનગર સોસાયટ શેર નં.5, ભાવનગર રોડ
િવજયનગર સોસાયટ શેર નં.6, ભાવનગર રોડ
િવજયનગર સોસાયટ શેર નં.5, ભાવનગર રોડ
િવજયનગર સોસાયટ શેર નં.9, ભાવનગર રોડ
િવજયનગર સોસાયટ શેર નં.10, ભાવનગર રોડ
િવજયનગર સોસાયટ શેર નં.11, ભાવનગર રોડ
િવજયનગર શેર નં.8,ભાવનગરરોડ, િવજયનગર શેર
નં.8,ભાવનગરરોડ

199

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૫ રાજકોટ શહર

ગૌતમ

ુ ધ િવ ાલય

આર.એમ.સી. શાળા નં.ર૯, મ
નં.ર, નવા થોરાળા-રાજકોટ.

199/267 ગો ુ લપરા વણકરવાસ શેર નં-2 નવા થોરાળા, નવા થોરાળા
મેઈન રોડ

બધા મતદારો
માટ

ગો ુ લપરા શેર નં-3 નવા થોરાળા, નવા થોરાળા મેઈન રોડ
ગો ુ લપરા વણકરવાસ શેર નં-4 વણકરવાસ, નવા થોરાળા,
મેઈન રોડ
ગો ુ લ1પરા શેર નં-5 વણકરવાસ, નવા થોરાળા, મેઈન રોડ
ગો ુ લપરા શેર નં-6 વણકરવાસ નવા થોરાળા, નવા થોરાળા,
મેઈન રોડ
ક

રુ બાવાસ શેર નં-1, નવા થોરાળા, મેઈન રોડ

ક

રુ બાવાસ શેર નં-2, નવા થોરાળા, મેઈન રોડ

ક

રુ બાવાસ શેર નં-3, નવા થોરાળા, મેઈન રોડ

ક

રુ બાવાસ શેર નં-4, નવા થોરાળા, મેઈન રોડ

ક

રુ બાવાસ શેર નં-5, નવા થોરાળા, મેઈન રોડ

ક

રુ બાવાસ શેર નં-6, નવા થોરાળા, મેઈન રોડ

સોરઠ યા વાડ , 80- ટ નો રોડ, સ યમ પાક શેર નં.
200

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૫ રાજકોટ શહર

ગૌતમ

ુ ધ િવ ાલય

આર.એમ.સી. શાળા નં. ર૯,
મ નં. ૩,
નવા થોરાળા-રાજકોટ.

200/267 બાપા સીતારામ સોસાયટ શેર નં. 1, સા ુ સમાિધ રોડ આ
નદ કાંઠ

બાપા સીતારામ સોસાયટ શેર નં. ર, સા ુ સમાિધ રોડ આ
નદ કાંઠ
બાપા સીતારામ સોસાયટ શેર નં. 3, સા ુ સમાિધ રોડ આ
નદ કાંઠ
બાપા સીતારામ સોસાયટ શેર નં. 4, સા ુ સમાિધ રોડ આ
નદ કાંઠ

બાપા સીતારામ શેર નં. 5, સા ુ સમાિધ રોડ આ

નદ કાંઠ

બેડકર નગર - 1, નવા થોરાળા મેઈન રોડ
બેડકર નગર - ર, નવા થોરાળા મેઈન રોડ
બેડકર નગર - 3, નવા થોરાળા મેઈન રોડ
િવનોદ નગર - 1, નવા થોરાળા મેઈન રોડ
િવનોદ નગર - ર, નવા થોરાળા મેઈન રોડ
ુ િવનોદ નગર શેર નં. 1, નવા થોરાળા મેઈન રોડ
ુ િવનોદ નગર શેર નં. ર, નવા થોરાળા મેઈન રોડ
ુ િવનોદ નગર શેર નં. 3, નવા થોરાળા મેઈન રોડ
ુ થોરાળા મેઈન રોડ, નવા થોરાળા મેઈન રોડ
રામાદવપીરના મં દરની બા ુ માં, નવા થોરાળા મેઈન રોડ

બધા મતદારો
માટ

201

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૫ રાજકોટ શહર

ગૌતમ

ુ ધ િવ ાલય

201/267

ુ બલીયાપરા-4, નવા થોરાળા મેઈન રોડ, રાજકોટ
ગો ુ લપરા શેર નં-1 ની પાછળ નવા થોરાળા, નવા થોરાળા

આર.એમ.સી. શાળા નં. ર૯,

બધા મતદારો
માટ

મેઈન રોડ

મ નં. ૪,

આરાધના - 1, નવા થોરાળા મેઈન રોડ રાજકોટ

નવા થોરાળા-રાજકોટ.

આરાધના - ર, નવા થોરાળા મેઈન રોડ રાજકોટ
આરાધના - 3, નવા થોરાળા મેઈન રોડ રાજકોટ
આરાધના - 4, નવા થોરાળા મેઈન રોડ રાજકોટ
આરાધના - 5, નવા થોરાળા મેઈન રોડ રાજકોટ
રામનગર - 1, નવા થોરાળા મેઈન રોડ રાજકોટ
રામનગર - ર, નવા થોરાળા મેઈન રોડ રાજકોટ
રામનગર - 3, નવા થોરાળા મેઈન રોડ રાજકોટ
રામનગર - 4, નવા થોરાળા મેઈન રોડ રાજકોટ
રામનગર - 5, નવા થોરાળા મેઈન રોડ રાજકોટ
ના પાક શેર નં. 1 ગો ુ લપરાની પાછળ , નવા થોરાળા
મેઇન રોડ

202

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૫ રાજકોટ શહર

ગૌતમ

ુ ધ િવ ાલય

આર.એમ.સી. શાળા નં. ર૯, મ
નં. ૬, નવા થોરાળા-રાજકોટ.

202/267

ુ બલીયાપરા-6, નવા થોરાળા મેઈન રોડ, રાજકોટ
વીજયનગર સોસાયટ શેર નં.7, ભાવનગર રોડ

બધા મતદારો
માટ

નવા થોરાળા, નવા થોરાળા મેઈન રોડ
નવા થોરાળા શેર નં. 1, નવા થોરાળા મેઈન રોડ રાજકોટ
નવા થોરાળા શેર નં. ર, નવા થોરાળા મેઈન રોડ રાજકોટ
નવા થોરાળા શેર નં. 3, નવા થોરાળા મેઈન રોડ રાજકોટ
નવા થોરાળા શેર નં. 4, નવા થોરાળા મેઈન રોડ રાજકોટ
નવા થોરાળા શેર નં. પ, નવા થોરાળા મેઈન રોડ રાજકોટ
નવા થોરાળા શેર નં. 6, નવા થોરાળા મેઈન રોડ રાજકોટ
નવા થોરાળા શેર નં. 6-અ, નવા થોરાળા મેઈન રોડ રાજકોટ
નવા થોરાળા શેર નં. 7, નવા થોરાળા મેઈન રોડ રાજકોટ

203

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૫ રાજકોટ શહર

ગૌતમ

ુ ધ િવ ાલય

203/267 નવા થોરાળા શેર નં. 8, નવા થોરાળા

આર.એમ.સી. શાળા નં. ર૯,

નવા થોરાળા શેર નં 9, નવા થોરાળા

મ નં. પ,

નવા થોરાળા શેર નં 10, નવા થોરાળા

નવા થોરાળા-રાજકોટ.

નવા થોરાળા શેર નં. 11, નવા થોરાળા
નવા થોરાળા શેર નં. 12, નવા થોરાળા
નવા થોરાળા શેર નં. 13, નવા થોરાળા
નવા થોરાળા શેર નં.14, નવા થોરાળા
નવા થોરાળા શેર નં. 15, નવા થોરાળા
વણકરવાસ શેર નં. 1, નવા થોરાળા
વણકરવાસ શેર નં. 2, નવા થોરાળા
વણકરવાસ શેર નં. 3, નવા થોરાળા
વણકરવાસ શેર નં. 4, નવા થોરાળા
વણકરવાસ શેર નં 5, નવા થોરાળા
વણકરવાસ શેર નં. 6, નવા થોરાળા
વણકરવાસ શેર નં. 7, નવા થોરાળા
વણકરવાસ શેર નં. 8, નવા થોરાળા
ખીજડાવાળો રોડ પાછળની શે.7 મફિતયાપરા, નવા થોરાળા
મેઈન રોડ
બાલકનગર ખીજડાવાળો મેઈન રોડ, નવા થોરાળા મેઈન રોડ
વણકરવાસ-7 અ ખીજડાવાળો રોડ, નવા થોરાળા મેઈન રોડ

બધા મતદારો
માટ

204

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૫ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી. કો

ુ ીટ હોલ,
ન

204/267 સવ દય સોસાયટ શે.1, નવા થોરાળા મેઈન રોડ

ફ ડમાશલની બા ુ માં,

સવ દય સોસાયટ શે.2, નવા થોરાળા મેઈન રોડ

ર લાય સ પે ોલપંપ સામે, ૮૦

સવ દય સોસાયટ શે.3, નવા થોરાળા મેઈન રોડ

બધા મતદારો
માટ

સવ દય સોસાયટ શે.4, નવા થોરાળા મેઈન રોડ

ટ રોડ, રાજકોટ.

સવ દય સોસાયટ શે.5, નવા થોરાળા મેઈન રોડ
.ુ સવ દય સોસાયટ શે.1, નવા થોરાળા મેઈન રોડ
.ુ સવ દય સોસાયટ શે.2, નવા થોરાળા મેઈન રોડ
.ુ સવ દય સોસાયટ શે.3, નવા થોરાળા મેઈન રોડ
ુ સવ દય સોસાયટ શે.4, નવા થોરાળા મેઈન રોડ
ુ સવ દય સોસાયટ શે.5, નવા થોરાળા મેઈન રોડ
.ુ સવ દય સોસાયટ શે.6, નવા થોરાળા મેઈન રોડ

205

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૫ રાજકોટ શહર

વામી િવવેકાનંદ

ુ લ, મ નં

205/267 રામનગર સોસાયટ શેર નં-1, નવા થોરાળા રાજકોટ
રામનગર સોસાયટ શેર નં-2, નવા થોરાળા રાજકોટ

૧, નવા થોરળા રામનગર

બધા મતદારો
માટ

રામનગર સોસાયટ શેર નં-3, નવા થોરાળા મેઈન રોડ

સોસાયટ શેર નં ૭, રાજકોટ

રામનગર સોસાયટ શેર નં-4, નવા થોરાળા રાજકોટ
રામનગર સોસાયટ શેર નં-5, નવા થોરાળા રાજકોટ
રામનગર સોસાયટ શેર નં-6, નવા થોરાળા રાજકોટ
206

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૫ રાજકોટ શહર

ુ ુષ િવભાગ મ

.ુ સવ દય સોસાયટ શે.7, નવા થોરાળા મેઈન રોડ

બધા મતદારો

ીજ પાસે ક

.ુ સવ દય સોસાયટ શે.8, નવા થોરાળા મેઈન રોડ

માટ

રિસકલાલની પાછળ આ

.ુ સવ દય સોસાયટ શે.9, નવા થોરાળા મેઈન રોડ

રનબસેરા
અજય વે

206/267

.ુ સવ દય સોસાયટ શે.10, નવા થોરાળા મેઈન રોડ

વસાહત મેઈન રોડ શેર નંબર

.ુ સવ દય સોસાયટ શે.11, નવા થોરાળા મેઈન રોડ

૭, રાજકોટ

.ુ સવ દય સોસાયટ શે.12, નવા થોરાળા મેઈન રોડ
.ુ સવ દય સોસાયટ શે.13, નવા થોરાળા મેઈન રોડ
.ુ સવ દય સોસાયટ શે.14, નવા થોરાળા મેઈન રોડ
અવઘ પાક સોસાયટ , વણકરવાસ પાછળ નવા થોરાળા
બેડકરનગર-શેર -3, 80 ટ રોડ, આ

વસાહત પાસે

બેડકરનગર-શેર -4, 80 ટ રોડ, આ

વસાહત પાસે

ના પાક,શેર નં.2, અવધ પાકની બા ુ મા,નવા થોરાળા
207

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૫ રાજકોટ શહર

વામી િવવેકાનંદ

ુ લ, મ નં

૨ નવા થોરળા રામનગર

207/267 રામનગર સોસાયટ માગ નં-2, નવા થોરાળા રાજકોટ
રામનગર સોસાયટ શેર નં-7, નવા થોરાળા રાજકોટ

સોસાયટ શેર નં ૭, રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

રામનગર સોસાયટ શેર નં-8, નવા થોરાળા રાજકોટ
રામનગર શે.નં. 1 થી 8, નવા થોરાળા રાજકોટ
ુ ાઈ બાબર યા વાડ િવ તાર
નવા થોરાળા લોટનં.93 , મા ભ

208

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૫ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી.
શાળા નં. ૭૬, મ નં.૪,
ખોડ યારનગર, ૮૦ ટ રોડનો
જમણી બા ુ નો ભાગ, રાજકોટ.

208/267

બેડકરનગર-શેર -1, 80 ટ રોડ, આ

વસાહત પાસે

બેડકરનગર-શેર -2, 80 ટ રોડ, આ

વસાહત પાસે

બેડકરનગર-શેર -5, 80 ટ રોડ, આ

વસાહત પાસે

બેડકરનગર-શેર -6, 80 ટ રોડ, આ

વસાહત પાસે

બેડકરનગર-શેર -7, 80 ટ રોડ, આ

વસાહત પાસે

બેડકરનગર-શેર -8, 80 ટ રોડ, આ

વસાહત પાસે

બેડકરનગર-શેર -8-બ, 80 ટ રોડ, આ
બેડકરનગર-શેર -9, 80 ટ રોડ, આ

209

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૫ રાજકોટ શહર

માટ

વસાહત પાસે
વસાહત પાસે

બેડકરનગર-શેર -10, 80 ટ રોડ, આ

વસાહત પાસે

બેડકરનગર-શેર -11, 80 ટ રોડ, આ

વસાહત પાસે

બેડકરનગર-શેર -12, 80 ટ રોડ, આ

વસાહત પાસે

બેડકરનગર-શેર -13, 80 ટ રોડ, આ

વસાહત પાસે

બેડકરનગર-મેઈનરોડ, 80 ટ રોડ, આ

બધા મતદારો

વસાહત પાસે

209/267 ખોડ યાર નગર-1, આ

વસાહત પાસે

બધા મતદારો

શાળા નં. ૭૬, મ નં.૧,

ખોડ યાર નગર-2, આ

વસાહત પાસે

માટ

ખોડ યારનગર, ૮૦ ટ રોડનો

ખોડ યાર નગર-3, આ

વસાહત પાસે

આર.એમ.સી.

જમણી બા ુ નો ભાગ, રાજકોટ.

210

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૫ રાજકોટ શહર

ગણવાડ ક

નં-૮૨

ખોડ યાર નગર-4, આ

વસાહત પાસે

ખોડ યાર નગર-5, આ

વસાહત પાસે

ખોડ યાર નગર-6, આ

વસાહત પાસે

ખોડ યાર નગર-7, આ

વસાહત પાસે

210/267 ખોડ યાર નગર-8, આ

વસાહત પાસે

બધા મતદારો

વસાહત પાસે

માટ

આર.એમ.સી શાળા નં.૭૬

ખોડ યાર નગર-9, આ

કંપાઉ ડ, ખોડ યાર પરા મેઈન

ખોડ યાર નગર-10, આ

વસાહત પાસે

રોડ, રાજકોટ

ખોડ યાર નગર-11, આ

વસાહત પાસે

ખોડ યાર નગર-12, આ

વસાહત પાસે

ખોડ યાર નગર-13, આ

વસાહત પાસે

ખોડ યાર નગર-14, આ

વસાહત પાસે

બેડકરનગર શેર -14, આ વસાહત પાસે
211

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૫ રાજકોટ શહર

212

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૫ રાજકોટ શહર

213

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૫ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી.

211/267 ખોડ યાર નગર-15, આ

ખોડ યારનગર, ૮૦ ટ રોડનો

ખોડ યાર નગર-17, આ

વસાહત પાસે રાજકોટ

જમણી બા ુ નો ભાગ, રાજકોટ.

ખોડ યાર નગર-17, આ

વસાહત પાસે રાજકોટ

ખોડ યાર નગર-19, આ

વસાહત પાસે રાજકોટ

212/267 ખોડ યાર નગર-20, આ

વસાહત પાસે રાજકોટ

બધા મતદારો

એલ,આર, ,ુ સી, બ ડ ગ લેબ,

ખોડ યાર નગર-21, આ

વસાહત પાસે રાજકોટ

માટ

ભાવનગર રોડ, રાજકોટ

ખોડ યાર નગર-22, આ

વસાહત પાસે રાજકોટ

ખોડ યાર નગર-23, આ

વસાહત પાસે રાજકોટ

ખોડ યાર નગર-24, આ

વસાહત પાસે રાજકોટ

ખોડ યાર નગર-25, આ

વસાહત પાસે રાજકોટ

ખોડ યાર નગર-26, આ

વસાહત પાસે રાજકોટ

ખોડ યાર નગર-27, આ

વસાહત પાસે રાજકોટ

ખોડ યાર નગર-28, આ

વસાહત પાસે રાજકોટ

ગવમે ટ પોલીટકનીક,

આર.એમ.સી.
શાળા નં. ૭૬, મ નં.૩,
જમણી બા ુ નો ભાગ
રાજકોટ.

213/267 ખોડ યાર નગર-29, આ
ખોડ યાર નગર-30, આ

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૫ રાજકોટ શહર

એલ.આર. .ુ સી. બ ડ ગ મ
નંબર ૨, ભાવનગર રોડ આ
ડમ પાસે, રાજકોટ

વસાહત રાજકોટ

વસાહત રાજકોટ

ખોડ યાર નગર-33, આ

વસાહત રાજકોટ

ખોડ યાર નગર-32, આ
ખોડ યાર નગર-34, આ

ગવમ ટન પોલીટકનીકલ

વસાહત રાજકોટ

ખોડ યાર નગર-31, આ

ખોડ યાર નગર-35, આ

રા.

વસાહત પાસે રાજકોટ

214/267 ખોડ યાર નગર-36, આ
ખોડ યાર નગર-37, આ
ખોડ યાર નગર-38, આ
ખોડ યાર નગર-39, આ

ખોડ યાર નગર-40, આ

રા.

૧૫ રાજકોટ શહર

ુ ઈ ડ
અ લ

ુ બ ડ ગ)

ઝ પાસે, રાજકોટ.

વસાહત રાજકોટ
વસાહત રાજકોટ
વસાહત રાજકોટ

વસાહત રાજકોટ

વસાહત રાજકોટ

.આઈ.ડ .સી. પાસે

બધા મતદારો
માટ

.આઈ.ડ .સી. પાસે જગલે
ં
ર

રાજકોટ
.આઈ.ડ .સી. પાસે જગલે
ં
ર રાજકોટ

આનંદનગર મફતીયાપ ુ ,

.આઈ.ડ .સી. પાસે જગલે
ં
ર

રાજકોટ
.આઈ.ડ .સી.,

.આઈ.ડ .સી. પાસે જગલે
ં
ર

રાજકોટ
બો બે હાઉસ ગ કવાટર જગલે
ં
ર,
રાજકોટ

માટ

વસાહત રાજકોટ

ુ રા શેર -1,
િશવનગર મફતી પ

આનંદનગર

બધા મતદારો

વસાહત રાજકોટ

જગલે
ં
ર રાજકોટ

ુ રદશન કોલોની,

માટ

વસાહત રાજકોટ

સરકાર ઓધો ગક તાલીમ સં થા 215/267 િશવનગર મફતીયાપ ુ મેઈનરોડ,
સી.એસ.ટ .સી. (છે

બધા મતદારો

વસાહત રાજકોટ

ખોડ યાર નગર હોકળાનો કાંઠો, આ

215

માટ

વસાહત રાજકોટ

ખોડ યાર નગર મેઈનરોડ, આ
.ુ કોપ .વોડ નં.

બધા મતદારો

ખોડ યારનગર-16, આ

ખોડ યારનગર, ૮૦ ટ રોડનો

214

વસાહત પાસે રાજકોટ

શાળા નં. ૭૬, મ નં.ર,

.આઈ.ડ .સી. પાસે

216

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

આર.એમ.સી.

૧૬ રાજકોટ શહર

શાળા નં. ૭૦, મ નં.૧,
જગલે
ં
વર સોસાયટ , ૮૦ ટ
રોડ

ીજ પહલા જમણી બા ુ નો
ભાગ
રાજકોટ.

ં
ર ખાડાિવ તાર 80 ટની દ
216/267 જગલે
જગલે
ં
ર

ણે, જગલે
ં
ર, રાજકોટ

ં
ર, રાજકોટ
રુ લીઘર ચોક, જગલે

જગલે
ં
ર મેઇનરોડ

ૂવ, જગલે
ં
ર, રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

જગલે
ં
ર મેઇનરોડ પિ મ, જગલે
ં
ર, રાજકોટ
એકતાકોલોની -1, જગલે
ં
ર, રાજકોટ
એકતાકોલોની -2, જગલે
ં
ર, રાજકોટ
એકતાકોલોની -3, જગલે
ં
ર, રાજકોટ
એકતાકોલોની -4, જગલે
ં
ર, રાજકોટ
શા.નં.70 ની પાછળ વોકળા

217

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

આર.એમ.સી.

૧૬ રાજકોટ શહર

શાળા નં. ૭૦, મ નં.ર,
જગલે
ં
વર સોસાયટ ,૮૦ ટ
રોડ

ીજ પહલા જમણી બા ુ નો
ભાગ, રાજકોટ.

ુ ી, જગલે
ં
ર, રાજકોટ
ઘ

ં
ર સોસા.શેર -1, જગલે
ં
ર, રાજકોટ
217/267 જગલે
જગલે
ં
ર સોસા.શેર -3, જગલે
ં
ર, રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

જગલે
ં
ર સોસાયટ શેર -5, જગલે
ં
ર, રાજકોટ
જગલે
ં
ર સોસાયટ શેર -6, જગલે
ં
ર, રાજકોટ
જગલે
ં
ર સોસાયટ શેર -7, જગલે
ં
ર, રાજકોટ
જ ં લે ર મેઇન રોડ, લેઉવા પટલ સોસા, સાગર એસટ ડ વાળ
શેર , રાજકોટ
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રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

આર.એમ.સી.

ં
ર સોસા.શેર -8, જગલે
ં
ર, રાજકોટ
218/267 જગલે

શાળા નં. ૭૦, મ નં.૩,

જગલે
ં
ર સોસા.શેર -9, જગલે
ં
ર, રાજકોટ

જગલે
ં
વર સોસાયટ , ૮૦ ટ

જગલે
ં
ર સોસા.શેર -10, જગલે
ં
ર, રાજકોટ

૧૬ રાજકોટ શહર
રોડ

ીજ પહલા જમણી બા ુ નો
ભાગ રાજકોટ.

બધા મતદારો
માટ

જગલે
ં
ર સોસ. શેર -13, જગલે
ં
ર, રાજકોટ
જગલે
ં
ર સોસ. શેર -14, જગલે
ં
ર, રાજકોટ
જગલે
ં
ર સોસ. શેર -15, જગલે
ં
ર, રાજકોટ
જગલે
ં
ર સોસ. શેર -16, જગલે
ં
ર, રાજકોટ
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રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૬ રાજકોટ શહર

220

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૬ રાજકોટ શહર
221

રા.

આર.એમ.સી.

જગલે
ં
ર સોસ. શેર -18, જગલે
ં
ર, રાજકોટ

જગલે
ં
વર સોસાયટ , ૮૦ ટ

જગલે
ં
ર સોસ. શેર -19, જગલે
ં
ર, રાજકોટ

રોડ

ીજ પહલા જમણી બા ુ નો
આર.એમ.સી.

શાળા નં. ૭૦, મેદાનમાં આવેલી

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૬ રાજકોટ શહર

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

જગલે
ં
ર સોસા.શેર -11, જગલે
ં
ર, રાજકોટ
ં
ર સોસા.શેર -12, જગલે
ં
ર, રાજકોટ
221/267 જગલે

મ નં.૨ નંદ ઘર

ઘટક ૧, જગલે
ં
વર સોસાયટ ,
આર.એમ.સી.

૧૬ રાજકોટ શહર

શાળા નં. ૭૦, મ નં.૪,
જગલે
ં
વર સોસાયટ , ૮૦ ટ
રોડ

જગલે
ં
ર સોસા.શેર -2, જગલે
ં
ર, રાજકોટ

ગણવાડ ,
શાળા નં. ૭૦, મેદાનમાં આવેલી

ીજ પહલા જમણી બા ુ નો
ભાગ રાજકોટ.

બધા મતદારો
માટ

જગલે
ં
ર શેર નં.24, જગલે
ં
ર, રાજકોટ
ં
ર સોસા.શેર -4, જગલે
ં
ર, રાજકોટ
220/267 જગલે

આર.એમ.સી.
ગણવાડ

222

ં
ર સોસ. શેર -17, જગલે
ં
ર, રાજકોટ
219/267 જગલે

શાળા નં. ૭૦, ઓફ સ મ ,

જગલે
ં
ર સોસા.શેર -20, જગલે
ં
ર, રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ
બધા મતદારો
માટ

જગલે
ં
ર સોસા.શેર -21, જગલે
ં
ર, રાજકોટ
જગલે
ં
ર સોસા.શેર -22, જગલે
ં
ર, રાજકોટ
ં
ર શેર નં.23, જગલે
ં
ર, રાજકોટ
222/267 જગલે
જગલે
ં
ર શેર નં.25, જગલે
ં
ર, રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

જગલે
ં
ર મેઈનરોડ - ૂવ, જગલે
ં
ર, રાજકોટ
જગલે
ં
ર મેઈન રોડ-પિ મ, જગલે
ં
ર, રાજકોટ
જગલે
ં
ર મેઇન રોડ

લાની ચોક મ સીનો ખાડો, જગલે
ં
ર,

રાજકોટ
જગલે
ં
રશેર નં.26, જગલે
ં
ર, રાજકોટ
જગલે
ં
ર શેર નં.27, જગલે
ં
ર, રાજકોટ
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રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૬ રાજકોટ શહર

રાજકોટ મહાનગરપા લકા વોડ
નં.૧૬ ની ઓફ સ, ન ું બી ડ ગ,
ઓફ સ મ-૧, મે લ
ુ નગર,
િનલકંઠ ટોક ઝ પાછળ, રાજકોટ

223/267 પ0 ટ રોડ, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
ુ ીત સોસાયટ , કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
ન
ુ ીત રોડ, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
ન
ુ ીત સોસાયટ , કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
ન
ુ ીત સોસાયટ મેઈન રોડ, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
ન
મે લ
ુ નગર-1, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
મે લ
ુ નગર-2, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
મે લ
ુ નગર-3, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

224

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૬ રાજકોટ શહર

રાજકોટ મહાનગરપા લકા વોડ

224/267 મે લ
ુ નગર-4, કોઠાર યા મેઈન રોડ, રાજકોટ

નં.૧૬ ની ઓફ સ, ન ું બી ડ ગ,

મે લ
ુ નગર-5, કોઠાર યા મેઈન રોડ, રાજકોટ

ઓફ સ મ-૨, મે લ
ુ નગર,

મે લ
ુ નગર-6, કોઠાર યા મેઈન રોડ, રાજકોટ

િનલકંઠ ટોક ઝ પાછળ, રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

મે લ
ુ નગર-8, કોઠાર યા મેઈન રોડ, રાજકોટ
મે લ
ુ નગર-૯, કોઠાર યા મેઇન રોડ, રાજકોટ
મે લ
ુ નગર-10, કોઠાર યા મેઈન રોડ, રાજકોટ
મે લ
ુ નગર મેઈન રોડ, કોઠાર યા મેઈન રોડ, રાજકોટ
કોઠાર યા મેઈન રોડ, કોઠાર યા મેઈન રોડ, રાજકોટ
િુ નતરોડની સામેની સાઈડ 50 ટનો રોડ, કોઠાર યા મેઈન
રોડ, રાજકોટ
નવ ુ ગા રોડ 30 ટનો, કોઠાર યા મેઈન રોડ, રાજકોટ
નવ ુ ગા રોડ, કોઠાર યા મેઈન રોડ, રાજકોટ
ુ ીત સોસાયટ મેઈન રોડ, કોઠાર યા મેઈન રોડ, રાજકોટ
ન

225

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૬ રાજકોટ શહર

પતંજલી િવધાલય મ નં ૨
દવપરા ૧ કોઠાર યા મેઇન રોડ

225/267 મે લ
ુ નગર-8, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
મે લ
ુ નગર-10, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ

રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

ુ બજરંગ શેર , ખો ડયાર મં દર પાસે, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
બજરં ગ શેર , કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
ગણેશ શેર , કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
ગણેશ શેર , મે લ
ુ નગર-10, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
ી

શેર મે લ
ુ નગર-10, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ

મે લ
ુ નગર મેઈન રોડ,(ગો ુ લનગર સાઈડ), કોઠાર યા રોડ,
રાજકોટ
મે લ
ુ નગર, મેઈન રોડ, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
ચોરાવાળ શેર , કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
મે લ
ુ નગર શાળા નં.49, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
226

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૬ રાજકોટ શહર

પતંજલી િવધાલય મ નં ૬
દવપરા ૧ કોઠાર યા મેઇન રોડ
રાજકોટ

226/267 મે લ
ુ નગર-5, કોઠાર યા રોડ, િનલકંઠ ટોક ઝ પાછળ
મે લ
ુ નગર-6, કોઠાર યા રોડ, િનલકંઠ ટોક ઝ પાછળ

બધા મતદારો
માટ

મે લ
ુ નગર-7, કોઠાર યા રોડ, િનલકંઠ ટોક ઝ પાછળ
મે લ
ુ નગર-12, કોઠાર યા રોડ, િનલકંઠ ટોક ઝ પાછળ
મે લ
ુ નગર-13, કોઠાર યા રોડ, િનલકંઠ ટોક ઝ પાછળ
મે લ
ુ નગર-14, કોઠાર યા રોડ, િનલકંઠ ટોક ઝ પાછળ
મે લ
ુ નગર-15, કોઠાર યા રોડ, િનલકંઠ ટોક ઝ પાછળ
મે લ
ુ નગર-17, કોઠાર યા રોડ, િનલકંઠ ટોક ઝ પાછળ
નીલકંઠ ટોક ઝ પાછળની શેર , કોઠાર યા રોડ
મે લ
ુ નગર માગ નં.2, કોઠાર યા રોડ, િનલકંઠ ટોક ઝની પાછળ
શારદા એપા.કોઠાર યા રોડ, િનલકંઠ ટોક ઝની પાછળ
કોઠાર યા રોડ, િનલકંઠ ટોક ઝની પાછળ
મૌલી એપાટમે ટ, કોઠાર યા, િનલકંઠ ટોક ઝની પાછળ

227

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૬ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી.
શાળા નં.૮૦, મ નં.૧, (નવી
શાળા),
નીલકંઠ પાક, મેઈન રોડ,
રાજકોટ.

227/267 દવપરા શેર -૧, કોઠાર યા રોડ
દવપરા શેર -૨, કોઠાર યા રોડ
દવપરા શેર -૩, કોઠાર યા રોડ
દવપરા શેર -૪, કોઠાર યા રોડ
દવ ૂિમ કો પલે , કોઠાર યા રોડ
દવપરા 80 ટનો રોડ, કોઠાર યા રોડ
િનલકંઠ પાક શેર નં.1 અને 1-અ, કોઠાર યા રોડ
િનલકંઠ પાક શેર નં.2, કોઠાર યા રોડ

બધા મતદારો
માટ

228

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૬ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી.

228/267 િનલકંઠ પાક ટ .પી., 40 ટનો રોડ, કોઠાર યા રોડ
િનલકંઠ પાક ટ .પી. 30 નો રોડ, કોઠાર યા રોડ

શાળા નં.૮૦, મ નં.ર,(નવી

બધા મતદારો
માટ

િનલકંઠ પાક ટ .પી. 80 ટનો રોડ, કોઠાર યા રોડ

શાળા)

િનલકંઠ પાક મે લ
ુ નગરવાળ શેર , ટ . પી. માગનં 5,

નીલકંઠ પાક, મેઈન રોડ,

કોઠાર યા રોડ

રાજકોટ.

િનલકંઠ પાક શેર નં.3-અ, કોઠાર યા રોડ
િનલકંઠ પાક શેર નં.3, કોઠાર યા રોડ
િનલકંઠ પાક શેર નં.4, કોઠાર યા રોડ
િનલકંઠ પાક શેર નં.6, કોઠાર યા રોડ
િનલકંઠ પાક, 80 ટ રોડ, કોઠાર યા રોડ
કાવેર એપાટમે ટ(1 થી 10 ફલેટ), કોઠાર યા રોડ
િનલકંઠ પાક, 80 ટ રોડ પિ મ, કોઠાર યા રોડ

229

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૬ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી.

229/267 િનલકંઠ પાક - ટ .પી. માગ 4 (40 ટ રોડ), કોઠાર યા રોડ

શાળા નં.૮૦, મ નં.૩,(નવી

િનલકંઠ પાક - ટ .પી. માગ 3, કોઠાર યા રોડ

શાળા)

ત શીલા સોસાયટ શેર નં. 1, કોઠાર યા રોડ

બધા મતદારો
માટ

ત શીલા સોસાયટ શેર નં. 2, કોઠાર યા રોડ

નીલકંઠ પાક, મેઈન રોડ,

ત શીલા સોસાયટ શેર નં. 3, કોઠાર યા રોડ

રાજકોટ.

ભરતવન મેઈન રોડ, કોઠાર યા રોડ
ભરતવન સોસાયટ શેર નં. 1, કોઠાર યા રોડ
ભરતવન સોસાયટ શેર નં. 2, કોઠાર યા રોડ
નીલકમલ પાક , નીલકંઠ પાક પાસે, દવપરા રોડ, રાજકોટ
ીનપાક, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ.
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રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૬ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી.

230/267 ગો ુ લનગર, 50 ટ રોડ, કોઠાર યા રોડ

શાળા નં.૮૦, મ નં.૪,(નવી

ગો ુ લનગર, 50 ટ રોડ, કોઠાર યા રોડ

શાળા)

ગો ુ લનગર, 50 ટ રોડ, કોઠાર યા રોડ

બધા મતદારો
માટ

ગો ુ લનગર, 50 ટ રોડ, કોઠાર યા રોડ

નીલકંઠ પાક, મેઈન રોડ,

ગો ુ લનગર, 50 ટ રોડ, કોઠાર યા રોડ

રાજકોટ.

ગો ુ લનગર, 50 ટ રોડ, કોઠાર યા રોડ
ગો ુ લનગર મેઈન રોડ, કોઠાર યા રોડ, 50 ટનો રોડ,

231

.ુ કોપ .વોડ નં.

આર.એમ.સી. નવી શાળા નંબર

૧૬ રાજકોટ શહર

૪૯, મ નંબર ૩, સાગર સોસા.

રા.

231/267 મહ ર સોસાયટ 40 ટ રોડ, કોઠાર યા રોડ
મહ ર સોસાયટ શેર નં 1, કોઠાર યા રોડ, 40 ટ રોડ,

મેઈન રોડ, સરદાર પટલ
કલીનીકની પાછળ, કોઠા રયા
રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૬ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી.

232/267 મહ ર 50 ટ રોડ, કોઠાર યા રોડ, કોઠાર યા રોડ રાજકોટ

શાળા નં.૮૦, મ નં.૬,(નવી

િશયાણી નગર મેઈન રોડ, કોઠાર યા રોડ રાજકોટ

શાળા)

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૬ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી.શાળા નં.પ૮,
મ નં.૧, નીલકંઠ પાક, શાળા

માટ

િશયાણી નગર શેર નં. 1, કોઠાર યા રોડ રાજકોટ

રાજકોટ.
રા.

બધા મતદારો

કત ધામ સોસાયટ , કોઠાર યા રોડ રાજકોટ

નીલકંઠ પાક, મેઈન રોડ,
233

માટ

મહ ર સોસાયટ શેર નં 2, કોઠાર યા રોડ, 40 ટ રોડ,

રોડ રાજકોટ
232

બધા મતદારો

સીયાણી નગર મેઈન રોડ, હુ ારવાડ પાછળ., કોઠાર યા રોડ.
233/267 જગલે
ં
વર શેર નં-30, જગલે
ં
ર, રાજકોટ
જગલે
ં
વર શેર નં-31-એ, જગલે
ં
ર, રાજકોટ

નં.૮૦ની બા ુ માં, રાજકોટ.

બધા મતદારો
માટ

જગલે
ં
વર શેર નં-32, જગલે
ં
ર, રાજકોટ
જગલે
ં
વર શેર નં-33, જગલે
ં
ર, રાજકોટ
જગલે
ં
વર શેર નં-33 પછ ની શેર , જગલે
ં
ર, રાજકોટ
મહા મા ગાંઘી સોસાયટ મેઈન રોડ, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
234

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૬ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી.શાળા નં.પ૮,
મ નં.૭, નીલકંઠ પાક, શાળા
નં.૮૦ની બા ુ માં, રાજકોટ.

234/267

જગલે
ં
વર મેઈન રોડ

ુ , જગલે
ં
ર, રાજકોટ
વ

જગલે
ં
વર શેર નં-29, જગલે
ં
ર, રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

235

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૬ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી.શાળા નં.પ૮,

ં
વર શેર નં-30/એ, 80 ટ રોડ, દ
235/267 જગલે

ણે, જગલે
ં
ર,

મ નં.ર, નીલકંઠ પાક, શાળા

રાજકોટ

નં.૮૦ની બા ુ માં, રાજકોટ.

જગલે
ં
ર, પટલ સોસા. મેઈન રોડ, 80 ટ રોડ, જગલે
ં
ર,

બધા મતદારો
માટ

રાજકોટ
જગલે
ં
વર પટલ સોસાયટ , 80 ટ રોડ, દ

ણે, જગલે
ં
ર,

રાજકોટ
236

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૬ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી.શાળા નં.પ૮,

236/167 મહા મા ગાંઘી સોસાયટ શેર નં-1, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ

મ નં.૩, નીલકંઠ પાક, શાળા

મહા મા ગાંઘી સોસાયટ શેર નં-2, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ

નં.૮૦ની બા ુ માં, રાજકોટ.

બધા મતદારો
માટ

મહા મા ગાંઘી સોસાયટ શેર નં-3, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
જગલે
ં
વર

.ુ હાઉસ ગ કવાટર, લોક નં- 1 થી 38,

કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
237

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૬ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી.શાળા નં.પ૮,

ુ ર સોસા. સામે બીલાલ ચોક,

ં
વર મેઈન રોડ,
237/267 જગલે

મ નં.૪, નીલકંઠ પાક, શાળા

જગલે
ં
ર મફતી ,ું રાજકોટ

નં.૮૦ની બા ુ માં, રાજકોટ.

જગલે
ં
વર શેર નં-31, જગલે
ં
ર મફતી ,ું રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

યોગે વર ચોક વાળ શેર , જગલે
ં
ર મફતી ,ું રાજકોટ
નંદ કશોર ચોક વાળ શેર , જગલે
ં
ર મફતી ,ું રાજકોટ
ખોડ યાર મંદ ર વાળ શેર , જગલે
ં
ર મફતી ,ું રાજકોટ
ગણેશ

ોવીઝન ટોર સામેની શેર , જગલે
ં
ર મફતી ,ું

રાજકોટ
ખેતલીયા બાપા વાળ શેર , જગલે
ં
ર મફતી ,ું રાજકોટ
238

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૬ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી.શાળા નં.પ૮,

ં
વર શેર નં-28, જગલે
ં
ર, રાજકોટ
238/267 જગલે

બધા મતદારો

જગલે
ં
વર મેઈન રોડ પ ચીમ, જગલે
ં
ર, રાજકોટ

મ નં.પ, નીલકંઠ પાક, શાળા

માટ

જગલે
ં
વર મેઈન રોડ પ ચીમ શેર નં 11 થી બીલાલ ચોક,

નં.૮૦ની બા ુ માં, રાજકોટ.

કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ.
239

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૬ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી.શાળા નં.પ૮,
િવ ાિમ

ં
વર) શેર નં 8, કોઠાર યા રોડ,
239/267 વેલનાથ સોસાયટ (જગલે
રાજકોટ.

મ , નીલકંઠ પાક,

શાળા નં.૮૦ની બા ુ માં, રાજકોટ.

બધા મતદારો
માટ

વેલનાથ શેર નં 9,વેલનાથ સોસાયટ , કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
વેલનાથ શેર 10, કોઠાર યા રોડ, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
વેલનાથ શેર નં 11, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ

240

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૬ રાજકોટ શહર

241

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૬ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી.શાળા નં.પ૮,
મ નં.૬, નીલકંઠ પાક, શાળા

રાજકોટ

નં.૮૦ની બા ુ માં, રાજકોટ.

જગલે
ં
ર મેઇન રોડ, રાજકોટ

રાજકોટ મહાનગરપા લકા વોડ
નં.૧૬ ની ઓફ સ, ન ું બી ડ ગ,
મ નં.૧, મે લ
ુ નગર, િનલકંઠ
ટોક ઝ પાછળ, રાજકોટ

242

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૬ રાજકોટ શહર

ં
વર નદ કાંઠાની શેર , 80 ટ રોડ, દ
240/267 જગલે

રાજકોટ મહાનગરપા લકા વોડ
નં.૧૬ ની ઓફ સ,

ુ ું બી ડ ગ,

241/267

ણે, જગલે
ં
ર,

બધા મતદારો
માટ

જગલે
ં
ર મેઈન રોડ,

ૂવ રાજકોટ, રાજકોટ

જગલે
ં
ર મેઈન રોડ,

ૂવ, રાજકોટ

િવવેકાનંદનગર શેર નં. 1, કોઠાર યા રોડ,

બધા મતદારો
માટ

િવવેકાનંદનગર શેર નં. 2, કોઠાર યા મેઈન રોડ,
242/267 િવવેકાનંદનગર શેર નં.4, કોઠાર યા મેઈન રોડ,
િવવેકાનંદનગર શેર નં.5, કોઠાર યા મેઈન રોડ

મ નં.૧, મે લ
ુ નગર, િનલકંઠ

િવવેકાનંદનગર શેર નં.6, કોઠાર યા મેઈન રોડ

ટોક ઝ પાછળ, રાજકોટ

િવવેકાનંદનગર શેર નં.7, કોઠાર યા મેઈન રોડ

બધા મતદારો
માટ

િવવેકાનંદનગર, 80 ટ રોડ, કોઠાર યા મેઈન રોડ
િવવેકાનંદનગર 80 ટનો રોડ ઉ ર, કોઠાર યા મેઈન રોડ
કોઠાર યા મેઈન રોડ

ૂવ થી પિ મે, કોઠાર યા મેઈન રોડ

િવવેકાનંદનગર 40 ટનો રોડ, કોઠાર યા મેઈન રોડ
યાદવનગર
રોડની

ુ ી, કોઠાર યા મેઈન રોડ, કોઠાર યા મેઈન
ધ

ૂવ,

િવવેકાનંદનગર શેર નં.9, કોઠાર યા મેઈન રોડ
િવવેકાનંદનગર શેર નં.10, કોઠાર યા મેઈન રોડ
243

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૬ રાજકોટ શહર

સદ ુ િવધાલય ,

243/267 િવવેકાનંદનગર 40 ટનો રોડ, કોઠાર યા મેઈન રોડ

બધા મતદારો

મ નં.૧, ન ુ બ ડ ગ ૧૪

િવવેકાનંદનગર - 8, કોઠાર યા મેઈન રોડ

માટ

િવવેકાનંદનગરની

િવવેકાનંદનગર-11, કોઠાર યા મેઈન રોડ

િવવેકાનંદનગર-12, કોઠાર યા મેઈન રોડ

સામે,કોઠાર યા મેઈન રોડ, ૪૦

િવવેકાનંદનગર-13, કોઠાર યા મેઈન રોડ

ટ રોડ, રાજકોટ.

244

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૬ રાજકોટ શહર

સદ ુ િવધાલય ,

િવવેકાનંદનગર-14, કોઠાર યા મેઈન રોડ
િવવેકાનંદનગર-4,

ુ રા સોસાયટ , કોઠાર યા મેઈન રોડ
મ

િવવેકાનંદનગર-8,

ુ રા સોસાયટ કોઠાર યા મેઈન રોડ
મ

244/267 યાદવનગર

ૂવ, કોઠાર યા રોડ

બધા મતદારો

િવવેકાનંદનગર વોકળા કાંઠ, 40 ટ રોડ, કોઠાર યા રોડ

મ નં.ર, ન ુ બ ડ ગ ૧૪

યાદવનગર

િવવેકાનંદનગરની

ૂવ, કોઠાર યા રોડ

માટ

યાદવનગર, શેર નં. 1, કોઠાર યા રોડ

સામે,કોઠાર યા મેઈન રોડ, ૪૦

યાદવનગર, શેર નં.2, કોઠાર યા રોડ

ટ રોડ, રાજકોટ.

ગઢવીનગર, કોઠાર યા રોડ
ુ રા સોસાયટ , કોઠાર યા રોડ
મ

245

રા.

.ુ કોપ .વોડ નં.

૧૬ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી.
શાળા નં. ૯૬-બી, નવી

245/267 મેઘાણીનગર-1, કોઠાર યા રોડ
મેઘાણીનગર કોઠા રયારોડ ૂવ, કોઠાર યા રોડ
મેઘાણીનગર-2, કોઠાર યા રોડ

બ ડ ગ, મ નં.૧, ગોિવદનગર-

બધા મતદારો
માટ

મેઘાણીનગર-3, કોઠાર યા રોડ

૬, રાજકોટ.

મેઘાણીનગર-5, કોઠાર યા રોડ
મેધાણીનગર-4, કોઠાર યા રોડ
મેઘાણીનગર-6, કોઠાર યા રોડ

246

.ુ કોપ .વોડ નં.

આર.એમ.સી. નવી શાળા નંબર

૧૬ રાજકોટ શહર

૪૯, મ નંબર ૧, સાગર સોસા.

રા.

મેઈન રોડ, સરદાર પટલ
કલીનીકની પાછળ, કોઠા રયા
247

રા.

.ુ કોપ . વોડ

નં.૧૬ રાજકોટ શહર

રોડ રાજકોટ
આર.એમ.સી.

246/267 સાગર
સાગર
સાગર
સાગર
સાગર
સાગર
247/267 સાગર

સોસાયટ
સોસાયટ
સોસાયટ
સોસાયટ
સોસાયટ
સોસાયટ
સોસાયટ

80 ટનોરોડની ૂવ, કોઠાર યા રોડ
50 ટનારોડની દ ણે, કોઠાર યા રોડ
શેર નં-1, કોઠાર યા રોડ
શેર નં-2, કોઠાર યા રોડ
શેર નં-3, કોઠાર યા રોડ
શેર નં-4, કોઠાર યા રોડ
40 ટ ના રોડ, રાજકોટ

ુ સાગર સોસાયટ 50 ટ રોડ, રાજકોટ

શાળા નં. ૯૬-બી, નવી

ુ સાગર સોસાયટ શેર ન.1, કોઠાર યા રોડ રાજકોટ

બ ડ ગ, મ નં.ર, ગોિવદનગર-

બધા મતદારો
માટ

બધા મતદારો
માટ

ુ સાગર સોસાયટ શેર નં 2, રાજકોટ

૬, રાજકોટ.

ુ સાગર સોસાયટ શેર નં 3, રાજકોટ
ુ સાગર સોસાયટ શેર નં 4, રાજકોટ

248

રા.

.ુ કોપ . વોડ

નં.૧૬ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી.
શાળા નં. ૯૬-બી, નવી
બ ડ ગ, મ નં.૩,
ગોિવદનગર-૬, રાજકોટ

248/267

ુ સાગર સોસાયટ શેર નં 5, કોઠાર યા રોડ રાજકોટ

બધા મતદારો

ુ સાગર સોસાયટ શેર નં.6, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ

માટ

ુ સાગર સોસાયટ શેર નં.7 બંધ શેર , કોઠાર યા રોડ
રાજકોટ
ુ સાગર સોસાયટ શેર નં.8 બંધ શેર , કોઠાર યા રોડ
રાજકોટ
ુ સાગર સોસાયટ શેર નં.9, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
ુ સાગર સોસાયટ શેર નં.10, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
ુ સાગર સોસાયટ રોડ/મહ ર રોડ, કોઠાર યા, રોડ રાજકોટ

249

રા.

.ુ કોપ . વોડ

નં.૧૬ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી.

249/267 ગોિવદનગર મેઈનરોડ, કોઠાર યા મેઈન રોડ, રાજકોટ

શાળા નં. ૯૬-બી, નવી

ગોિવદનગર મેઈનરોડ, કોઠાર યા મેઈન રોડ, રાજકોટ

બ ડ ગ, મ નં.૪,

ગોિવદનગર શેર નં1, કોઠાર યા મેઈન રોડ, રાજકોટ

ગોિવદનગર-૬, રાજકોટ.

ગોિવદનગર શેર નં.2, કોઠાર યા મેઈન રોડ, રાજકોટ
ગોિવદનગર શેર નં.૩, કોઠાર યા મેઈન રોડ, રાજકોટ
ગોિવદનગર શેર નં.4, કોઠાર યા મેઈન રોડ, રાજકોટ
ગોિવદનગર શેર નં.5, કોઠાર યા મેઈન રોડ રાજકોટ
ગોિવદનગર શેર નં.6, કોઠાર યા મેઈન રોડ, રાજકોટ
ગોિવદનગર શેર નં.7, કોઠાર યા મેઈન રોડ, રાજકોટ
ભોજલરામ સોસા. 80 ટનો રોડ
રાજકોટ

ૂવમા, કોઠાર યા રોડ,

બધા મતદારો
માટ

250

રા.

.ુ કોપ . વોડ

નં.૧૬ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી.

250/267 ભોજલરામ સોસાયટ શેર નં 1, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
ભોજલરામ સો. શેર નં ર, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ

શાળા નં. ૯૬-બી, નવી
બ ડ ગ, મ નં.પ,

બધા મતદારો
માટ

ભોજલરામ સોસાયટ શેર નં 3, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ

ગોિવદનગર-૬, રાજકોટ.

ભોજલરામ સોસાયટ , શેર નં.4, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
ભોજલરામ સોસાયટ , શેર નં.5, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
ભોજલરામ સોસાયટ , મેઈન રોડ, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
ૂય દય સોસાયટ , શેર નં.1, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
ૂય દય સોસાયટ , શેર નં.2, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
ૂય દય સોસાયટ , શેર નં.3, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
251

રા.

.ુ કોપ . વોડ

નં.૧૬ રાજકોટ શહર

આર.એમ.સી.

251/267

ુ દય સોસાયટ શેર નં-4, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
ય
ુ દય સો. શેર નં. 5, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
ય

શાળા નં. ૯૬-બી, નવી
ગોિવદનગર-૬, રાજકોટ.

રા.

.ુ કોપ . વોડ

નં.૧૬ રાજકોટ શહર

253

રા.

.ુ કોપ . વોડ

નં.૧૬ રાજકોટ શહર

254

રા.

.ુ કોપ . વોડ

કલાશ િવ ાલય,
મ નં.૧, ૮૦ ટ રોડ, રાજકોટ.

કલાશ િવ ાલય,
મ નં.ર, ૮૦ ટ રોડ, રાજકોટ.

આર.એમ.સી. નવી શાળા નંબર

નં.૧૬ રાજકોટ શહર ૪૯, મ નંબર ૨, સાગર સોસા.
મેઈન રોડ, સરદાર પટલ
કલીનીકની પાછળ, કોઠા રયા
રોડ રાજકોટ

માટ

ુ દય સોસાયટ શેર નં. 4, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
ય

બ ડ ગ, મ નં.૬,

252

બધા મતદારો

252/267

ુ

ુ દય સોસાયટ શેર નં. 1, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
ય
ુ

ુ દય સોસાયટ શેર નં. 2, કોઠાર યા રોડ રાજકોટ
ય
ુ

ુ દય સોસાયટ શેર નં-3, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
ય
ુ

ુ દય સોસાયટ શેર નં.4, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
ય
ુ

ુ દય સોસાયટ શેર નં.5, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
ય

કદારનાથ સોસાયટ મેઈન રોડ, કોઠાર યા મેઈન રોડ, રાજકોટ

કદારનાથ સોસાયટ શેર નં-1, કોઠાર યા મેઈન રોડ, રાજકોટ
કદારનાથ સોસાયટ શેર નં 2, કોઠાર યા મેઈન રોડ
કદારનાથ સોસાયટ શેર નં 3, કોઠાર યા મેઈન રોડ
કદારનાથ સોસાયટ શેર નં 4, કોઠાર યા મેઈન રોડ
કદારનાથ સોસાયટ શેર નં 5, કોઠાર યા મેઈન રોડ
કદારનાથ સોસાયટ શેર નં 6, કોઠાર યા મેઈન રોડ
કદારનાથ સોસાયટ શેર નં 7, કોઠાર યા મેઈન રોડ
કદારનાથ સોસાયટ શેર નં 8, કોઠાર યા મેઈન રોડ
કદારનાથ સોસાયટ શેર નં 9, કોઠાર યા મેઈન રોડ
કદારનાથ સોસાયટ શેર નં 10, કોઠાર યા મેઈન રોડ
કદારનાથ સોસાયટ 80 ટ રોડ પિ મ, કોઠાર યા મેઈન રોડ
ુ ર સોસાયટ શેર નં. 9, કોઠાર યા રોડ
ુ કદારનાથ સોસાયટ , શેર નં. 1, કોઠાર યા રોડ
253/267
ુ કદારનાથ સોસાયટ શેર નં 2, કોઠાર યા રોડ
ુ કદારનાથ સોસાયટ શેર નં 3, કોઠાર યા રોડ
ુ કદારનાથ સોસાયટ શેર નં 4, કોઠાર યા રોડ
ુ કદારનાથ સોસાયટ શેર નં 5, કોઠાર યા રોડ
ુ કદારનાથ સોસાયટ શેર નં 6, કોઠાર યા રોડ
ુ કદારનાથ સોસાયટ શેર નં 7, કોઠાર યા રોડ
ુ કદારનાથ સોસાયટ શેર નં 8, કોઠાર યા રોડ
ુ કદારનાથ સોસાયટ મેઇન રોડ, કોઠાર યા રોડ
ુ કદારનાથ સોસાયટ મેઇન રોડ, કોઠાર યા રોડ
ુ કદારનાથ સોસાયટ શેર નં.9, કોઠાર યા રોડ
254/267

ુ ર સોસાયટ મેઈન રોડ, કોઠાર યા રોડ
ુ ર સોસાયટ શેર નં. 1, કોઠાર યા રોડ

ુ ર સોસાયટ શેર નં. ર, કોઠાર યા રોડ
ુ ર સોસાયટ શેર નં. 3, કોઠાર યા રોડ
ુ ર સોસાયટ શેર નં. 4, કોઠાર યા રોડ

ુ ર સોસાયટ શેર નં. પ, કોઠાર યા રોડ
ુ ર સોસાયટ શેર નં. 6, કોઠાર યા રોડ
ુ ર સોસાયટ શેર નં. 7, કોઠાર યા રોડ
ુ ર સોસાયટ શેર નં. 8, કોઠાર યા રોડ

બધા મતદારો
માટ

બધા મતદારો
માટ

બધા મતદારો
માટ

255

રા.

.ુ કોપ . વોડ

નં.૧૬ રાજકોટ શહર

ાન દપ હાયર સેક ડર
ુ લ, ુ

255/267

પાક, ડ
ુ કો પોલીસ

ૂ પાક, 50 ટ રોડથી દ

ુ પાક 80 ટરોડથી

ણે, કોઠાર યા રોડ

ુ ,ઁ કોઠાર યા રોડ
વ

ુ પાક શૅર નં 1, કોઠાર યા રોડ

ચોક ની પાછળ,

બધા મતદારો
માટ

ુ પાક શૅર નં 2, કોઠાર યા રોડ

મ નં.૧, ૮૦ ટ રોડ, રાજકોટ.

ુ પાક શૅર નં 3, કોઠાર યા રોડ

દ તીનગર 80 ટરોડ

ુ ઁ પ ીમ, કોઠાર યા રોડ
વ

દ તીનગર 1, કોઠાર યા રોડ

દ તીનગર શૅર નં 2, કોઠાર યા રોડ
દ તીનગર શૅર નં 3, કોઠાર યા રોડ
દ તીનગર શૅર નં 5, કોઠાર યા રોડ
દ તીનગર શૅર નં 6, કોઠાર યા રોડ
દ તીનગર શૅર નં 7, કોઠાર યા રોડ

દ તીનગર શેર ન 4, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ

256

રા.

.ુ કોપ . વોડ

નં.૧૬ રાજકોટ શહર

ાન દપ હાયર સેક ડર
ુ લ, ુ

પાક, ડ
ુ કો પોલીસ

256/267 મા ુતીનગર શૅર નં 1, કોઠાર યા રોડ
મ ુતીનગર શૅર નં 2, કોઠાર યા રોડ

મા ુતીનગર શૅર નં 3, કોઠાર યા રોડ

ચોક ની પાછળ,

બધા મતદારો
માટ

મા ુતીનગર શૅર નં 4, કોઠાર યા રોડ

મ નં.ર, ૮૦ ટ રોડ, રાજકોટ.

મા ુતીનગર શૅર નં 5, કોઠાર યા રોડ
મા ુતીનગર શૅર નં 6, કોઠાર યા રોડ

મા ુતીનગર 80 ટ રોડ, કોઠાર યા રોડ
મા ુતીનગર 40 ટ રોડ, કોઠાર યા રોડ
257

રા.

.ુ કોપ . વોડ

નં.૧૬ રાજકોટ શહર
258

રા.

.ુ કોપ . વોડ

નં.૧૬ રાજકોટ શહર
259

રા.

.ુ કોપ . વોડ

નં.૧૬ રાજકોટ શહર
260

રા.

.ુ કોપ . વોડ

નં.૧૬ રાજકોટ શહર

હર ઓમ ગ સ હાઈ ુ લ,

મા ુતીનગર 50 ટ રોડ, કોઠાર યા રોડ
257/267

ડ
ુ કો કવા. 91 થી 210 , કોઠાર યા રોડ

મ નં.૧, ૮૦ ટ રોડ, રાજકોટ.
હાર ઓમ ગ સ હાઇ ુ લ, મ નં

258/267
259/267

મ નં.ર, ૮૦ ટ રોડ, રાજકોટ.
હર ઓમ ગ સ હાઈ ુ લ,
મ નં.૩, ૮૦ ટ રોડ, રાજકોટ.

ડ
ુ કો કવા. ડ -1 થી ડ -100, કોઠાર યા રોડ
ડ
ુ કો કવા. ડ -101 થી ડ -210, કોઠાર યા રોડ

૯, ૮૦ ટ રોડ, રાજકોટ
હર ઓમ ગ સ હાઈ ુ લ,

ડ
ુ કો કવા. 1 થી 90, કોઠાર યા રોડ

260/267

બધા મતદારો
માટ
બધા મતદારો
માટ
બધા મતદારો

ડ
ુ કો કવાટર-સી, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ

માટ

ડ
ુ કો કવાટર-સી, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ

બધા મતદારો

ુ નપાક કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
મ વ

માટ

ઋષીકશ પાક, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
261

રા.

.ુ કોપ . વોડ

નં.૧૬ રાજકોટ શહર

હર ઓમ ગ સ હાઈ ુ લ,
મ નં.પ, ૮૦ ટ રોડ, રાજકોટ.

261/267 એસી ટ રોડ,પ ીમ સીતારામ સોસાયટ , કોઠાર યા રોડ,
રાજકોટ
સીતારામ સોસાયટ શેર નં. 1, કોઠાર યા રોડ,રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

સીતારામ સોસાયટ શેર નં. 2, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
સીતારામ સોસાયટ શેર નં. 3, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ

સીતારામ સોસાયટ શેર નં. 4, , કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
સીતારામ સોસાયટ મેઇન રોડ, , કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
સીતારામ સોસાયટ શેર નં. 5, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
સીતારામ સોસાયટ શેર નં. 6, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
સીતારામ સોસાયટ શેર નં. 7, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
સીતારામ સોસાયટ શેર નં. 8, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
સીતારામ સોસાયટ શેર નં. 9, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ

સીતારામ સોસાયટ શેર નં. 10, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ

િસ ધાથ સોસાયટ ,એસી ટ રોડ, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
િસ ધાથ સોસાયટ , કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ

262

રા.

.ુ કોપ . વોડ

નં.૧૬ રાજકોટ શહર

હર ઓમ ગ સ હાઈ ુ લ,
મ નં.૬, ૮૦ ટ રોડ, રાજકોટ.

262/267 આશા રુ ાનગર-1, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
આશા રુ ાનગર-2, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
આશા રુ ાનગર-3, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
આશા રુ ાનગર-4, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
મણીનગર શેર નંબર-1, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
મણીનગર શેર નંબર-2, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
મણીનગર શેર નંબર-3, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
મણીનગર શેર નંબર-4, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
મણીનગર શેર નંબર-5, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
મણીનગર શેર નંબર-6, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

263

રા.

.ુ કોપ . વોડ

નં.૧૬ રાજકોટ શહર

હર ઓમ ગ સ હાઈ ુ લ,
મ નં◌.ં ૭, ૮૦ ટ રોડ, રાજકોટ.

263/267 નાડોદાનગર મેઈન, કોઠાર યા રોડ, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
નાડોદાનગર શેર નં. 1, કોઠાર યા રોડ, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

નાડોદાનગર શેર નં. 2, કોઠાર યા રોડ, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
નાડોદાનગર શેર નં 3, કોઠાર યા રોડ, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
નાડોદાનગર શેર નં 4, કોઠાર યા રોડ, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
નાડોદાનગર શેર નં 4-અ, કોઠાર યા રોડ, કોઠાર યા રોડ,
રાજકોટ
નાડોદાનગર શેર નં 4-બ, કોઠાર યા રોડ, કોઠાર યા રોડ,
રાજકોટ
નાડોદાનગર શેર નં 5, કોઠાર યા રોડ, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
264

રા.

.ુ કોપ . વોડ

નં.૧૬ રાજકોટ શહર

હર ઓમ ગ સ હાઈ ુ લ,

264/267

મ નં◌.ં ૮, ૮૦ ટ રોડ, રાજકોટ.

નાડોદાનગર શેર નં 6, કોઠાર યા રોડ, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ

બધા મતદારો
માટ

નાડોદાનગર શેર નં 7, કોઠાર યા રોડ, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
નાડોદાનગર શેર નં 7-અ, કોઠાર યા રોડ, કોઠાર યા રોડ,
રાજકોટ
નાડોદાનગર શેર નં 7-બ, કોઠાર યા રોડ, કોઠાર યા રોડ,
રાજકોટ
નાડોદાનગર શેર નં 7-ક,કોઠાર યા રોડ, કોઠાર યા રોડ,
રાજકોટ
નાડોદાનગર શેર નં 8,કોઠાર યા રોડ, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
નાડોદાનગર શેર નં 9, કોઠાર યા રોડ, કોઠાર યા રોડ, રાજકોટ
265

રા.

.ુ કોપ . વોડ

નં.૧૮ રાજકોટ શહર

અ રડ

ુ લ,

265/267 રાઘા ૃ ણ સોસાયટ , કોઠાર યા રોડ, બાયપાસ, રાજકોટ

રામ નગર,

મામા સાહબ સોસાયટ , કોઠાર યા રોડ, બાયપાસ, રાજકોટ

મ નં.૧, કોઠાર યા બાયપાસ
મેઈન રોડ,

ુ વાળ શેર ની
લ

બધા મતદારો
માટ

રામનગર-ર,કોઠાર યા ચોકડ , કોઠાર યા રોડ, બાયપાસ,

બા ુ માં રાજકોટ

રાજકોટ
રામનગર 1/2 ચોકડ , કોઠાર યા રોડ, બાયપાસ, રાજકોટ
રામનગર-1,ઓમનવભારત ચોકડ , કોઠાર યા રોડ, બાયપાસ,
રાજકોટ

266

રા.

.ુ કોપ . વોડ

નં.૧૮ રાજકોટ શહર

અ રડ

ુ લ, રામ નગર,

મ નં.ર, કોઠાર યા બાયપાસ
મેઈન રોડ,

ુ વાળ શેર ની
લ

બા ુ માં રાજકોટ

266/267

રામનગર/ર ુ નગર, કોઠાર યા રોડ, બાયપાસ, રાજકોટ
રામનગર1/ર ુ નગર ચોકડ , કોઠાર યા રોડ, બાયપાસ,
રાજકોટ
રામનગર.1/ર ુ નગર,કોઠાર યાચોકડ , કોઠાર યા રોડ,
બાયપાસ, રાજકોટ
હર ઓમ પાક, કોઠાર યા બાયપાસ,ર ગરોડ,ખોખડદડ નદ
ના કાંઠ,રાજકોટ
શીવઘારાપાક-ર, શેર નંબર-1,કોઠાર યા ર ગરોડ,બાયપાસ
ચોકડ ,હર ઓમ પાક ની બા ુ માં,રાજકોટ
શીવઘારાપાક-1, કોઠાર યા બાયપાસ,ર ગ રોડ,ખોખડનદ ના
કાંઠ,રાજકોટ
આ નગર, રાધા ૃ ણ સોસાયટ મેઇન રોડ, રાજકોટ
ગંગા રસીડ સી,

ી રામપાક શેર નં 1 અને 2, કોઠાર યા રોડ

બાય પાસ. , રાજકોટ.
કુ શ પાક-૨, કોઠાર યા ર ગ રોડ, આ
ુ ીયા પાસે
લ

નદ ના હાઇવે રોડ

બધા મતદારો
માટ

૬૮-રાજકોટ પૂવ િવધાનસભા મતદાર િવભાગ
-:: દીળૂઞ ::(ઑ) રૄશ રદનીફ રધગ્ફૂ ઼અઘૠલી

: ૪૮૫

(મૂ) ફષી રદનીફ રધગ્ફૂ ઼અઘૠલી

: ૨૫

(઼ૂ) ફષી રદનીફ રધગ્ફીઅ ફઅમળ

: ૭૭, ૮૭, ૯૩

(ણૂ) ગૃ વ રદનીફ રધગફૂ ઼અઘૠલી

: ૪૮૮

઼ઽૂ/(ઇળૄથ રઽૉ સ મીમૃ)
ગવૉગૠડળ ઇફૉ
ુઞવૠી જૄઅડથૂ ઇુપગીળૂ
ળીઞગ્ડ
ગવૉગૠડળ ગજૉળૂ,
ળીઞગ્ડ.
દી.૪૮/૩૨/૪૨૪૩

