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મુન્ા

કર જિલલો ગાર પંચાયતનંુ 

નાર
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 ( ગાર પંચાયતના મુખ રથકના 

ગાર સહહત 

વસતી(ગાર પંચાયતરા 

સરાવવષ્ તરાર ગારોની વસતી 

દર્વવી (સને ૨૦૧૧ ની વસતી 

ગણતરી મુજબ

ગાર 
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વસતી 

રપાતરીત ગાર પંચાયત/તાલુકા 

રથકની ગાર પંચાયત છે િ ેલાગુ 

પડતંુ હોય તે દર્વાંુ

1 2 5 6 7 8 9
1 કચ ટંુડા ટંુડા 12471 12471

2
કચ

મોટી ભુજપુર
મોટી ભુજપુર 9278 10602

કચ નાની ભુજપુર 1056
કચ પ્ાતતર 268

3
કચ

નાના કતાયા
નાના કતાયા 8883 9260

કચ બોરાણા 377

4
કચ

સમાધોધા
સમાધોધા 7704 8634

કચ બરાયા 930
5 કચ ઝરતરા ઝરતરા 7352 7352
6 કચ ભદર્ર ભદર્ર 4552 4552
7 કચ મોટા કાડાારા મોટા કાડાારા 4461 4461

8
કચ

સાડાઉ
સાડાઉ 1970 2941

કચ શખ્ડીયા 971
9 કચ મંારા મંારા 1244 1244

10
કચ

લુણી
લુણી 3379 3543

કચ રાાા 164
11 કચ ધબ ધબ 3281 3281
12 કચ નવીનાળ નવીનાળ 3100 3100
13 કચ મોટા કતાયા મોટા કતાયા 3063 3063

14
કચ

વડાલા
વડાલા 2871 3119

કચ તાવડીયારા 248
15 કચ ગુંદાલા ગુંદાલા 2784 2784
16 કચ દેશલતર દેશલતર 2611 2611
17 કચ તતી તતી 2592 2592

18
કચ

નાની તંુબડી
નાની તંુબડી 1209 2255

કચ મોટી તંુબડી 1046
19 કચ મોટી ખાખર મોટી ખાખર 2139 2139
20 કચ શશરાચા શશરાચા 1879 1879
21 કચ રામાણીયા રામાણીયા 1797 1797

22
કચ

લાખાતર
લાખાતર 1568 1792

કચ નાના કાડાારા 224
23 કચ વાકી વાકી 1655 1655

24
કચ

બ્રાજ
બ્રાજ 1413 1517

કચ બાબીયા 104
25 કચ છસરા છસરા 1515 1515
26 કચ વવાર વવાર 1336 1336

27
કચ

પાાતર
પાાતર-૧ 934 1339

કચ પાાતર-૨ 405
28 કચ ર્ાડીયા ર્ાડીયા 1335 1335
29 કચ વાધુરા વાધુરા 1104 1104

30
કચ

લફરા
લફરા 677 1096

કચ ફાચરીયા 419
31 કચ ા્લડા ા્લડા 1103 1103

32
કચ

કારાધોધા
કારાધોધા 807 1007

કચ બોચા 200
33 કચ ભોરારા ભોરારા 1003 1003
34 કચ કંુદરોડી કંુદરોડી 986 986
35 કચ વવરાણીયા વવરાણીયા 906 906
36 કચ ટપર ટપર 858 858



37 કચ બાડા બાડા 845 845
38 કચ મોખા મોખા 777 777
39 કચ ટોડા ટોડા 711 711

40
કચ

કુકડસર
કુકડસર 529

691કચ કુવાયતધર 162
41 કચ કણજરા કણજરા 663 663
42 કચ હટડી હટડી 626 626
43 કચ ડેતા ડેતા 393 393
44 કચ ભોતાવાં ભોતાવાં 1126 1126 58
45 કચ શખ્ડડયા શખ્ડડયા 971 971
46 કચ બરાયા બરાયા 930 930


