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૧ ૨ ૩ ૪ ૫

૧ ગારીયાધાર ભમંરીયા ભમંરીયા ૧૮૫૪

૨ ગારીયાધાર માડંવી માડંવી ૨૮૨૧

૩ ગારીયાધાર માનપરુ માનપરુ ૧૧૩૫

૪ ગારીયાધાર ખારડી ખારડી ૧૦૦૨

૫ ગારીયાધાર પાનસડા પાનસડા ૩૫૬

૬ ગારીયાધાર જાળીયા જાળીયા ૧૬૭૭

૭ ગારીયાધાર સીતાપરુ સીતાપરુ ૩૧૪

૮ ગારીયાધાર નાના ચારોડીયા નાના ચારોડીયા ૪૯૧

૯ ગારીયાધાર શિકત નગર શિકત નગર ૭૦૨

૧૦ ગારીયાધાર માગંકુા માગંકુા ૯૧૪
૧૧ ગારીયાધાર સરુિવલાસ સરુિવલાસ ૩૨૦
૧૨ ગારીયાધાર મોટી વાવડી મોટી વાવડી ૪૧૦૨
૧૩ ગારીયાધાર સરુનગર સરુનગર ૨૦૪૨
૧૪ ગારીયાધાર સખુ૫ર સખુ૫ર ૬૬૫
૧૫ ગારીયાધાર સરુિનવાસ સરુિનવાસ ૧૮૭૭
૧૬ ગારીયાધાર પી૫ળવા/ આણદંપરુ પી૫ળવા/ આણદંપરુ ૪૧૬
૧૭ ગારીયાધાર પાચં ટોબરા પાચં ટોબરા ૧૭૦૭
૧૮ ગારીયાધાર રતનવાવ રતનવાવ ૧૨૩૪
૧૯ ગારીયાધાર ૫રવડી ૫રવડી ૬૯૭૮
૨૦ ગારીયાધાર ટીંબા ટીંબા ૧૪૯૯
૨૧ ગારીયાધાર માનિવલાસ માનિવલાસ ૧૨૩૨
૨૨ ગારીયાધાર સાઢંખાખરા સાઢંખાખરા ૧૬૯૩
૨૩ ગારીયાધાર ચોમલ ચોમલ ૧૩૭૦
૨૪ ગારીયાધાર ૫ચ્ છેગામ ૫ચ્ છેગામ ૧૬૩૩
૨૫ ગારીયાધાર ફાચરીયા ફાચરીયા ૭૮૬
૨૬ ગારીયાધાર નાની વાવડી નાની વાવડી ૨૫૪૨
૨૭ ગારીયાધાર મોટા ચારોડીયા મોટા ચારોડીયા ૨૪૦૫
૨૮ ગારીયાધાર િવરડી િવરડી ૨૩૦૯
૨૯ ગારીયાધાર નવાગામ નવાગામ ૧૫૫૮
૩૦ ગારીયાધાર ગણેશગઢ ગણેશગઢ ૧૨૦૨
૩૧ ગારીયાધાર િશવેન્ દર્નગર િશવેન્ દર્નગર ૧૮૯૮
૩૨ ગારીયાધાર માનગઢ માનગઢ ૧૫૧૧

૫તર્ક v ૧

િજP ભાવનગર
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૩૩ ગારીયાધાર પાલડી પાલડી ૧૩૪૭
૩૪ ગારીયાધાર પાવટી પાવટી ૩૩૭૧
૩૫ ગારીયાધાર મેસણકા મેસણકા ૧૧૭૩
૩૬ ગારીયાધાર ખોડવદરી ખોડવદરી ૨૦૦૫
૩૭ ગારીયાધાર મોરબા મોરબા ૧૪૭૮
૩૮ ગારીયાધાર બેલા બેલા ૧૧૯૩
૩૯ ગારીયાધાર વેળાવદર વેળાવદર ૪૪૮૯
૪૦ ગારીયાધાર સરભડંા સરભડંા ૫૪૦
૪૧ ગારીયાધાર લવુારા લવુારા ૧૫૭૪
૪૨ ગારીયાધાર ઠાસંા ઠાસંા ૧૫૮૦
૪૩ ગારીયાધાર ભડંારીયા ભડંારીયા ૧૪૧૫
૪૪ ગારીયાધાર સારીંગપરુ સારીંગપરુ ૮૪૫
૪૫ ગારીયાધાર ડમરાળા ડમરાળા ૧૮૮૫
૪૬ ગારીયાધાર સાત૫ડા સાત૫ડા ૨૩૫૬
૪૭ ગારીયાધાર સમઢીયાળા સમઢીયાળા ૨૦૪૦
૪૮ ગારીયાધાર ગજુરડા ગજુરડા ૨૦૮૪

૮૧૬૨૦
૪૯ ઉમરાળા અલમ૫ર અલમ૫ર ૧૮૨૧
૫૦ ઉમરાળા બજુડ બજુડ ૩૧૫૨
૫૧ ઉમરાળા ભોજાવદર ભોજાવદર ૧૭૭૩
૫૨ ઉમરાળા બોચડવા બોચડવા ૧૦૩૨
૫૩ ઉમરાળા િચતર્ાવાવ િચતર્ાવાવ ૫૪૨
૫૪ ઉમરાળા દડવા દડવા ૩૭૪૫
૫૫ ઉમરાળા ડભંાળીયા ડભંાળીયા ૨૬૩
૫૬ ઉમરાળા ડેડકડી ડેડકડી ૯૬૦
૫૭ ઉમરાળા દેવળીયા દેવળીયા ૧૧૬૪
૫૮ ઉમરાળા ધામણકા ધામણકા ૫૨૪
૫૯ ઉમરાળા ધા કા ધા કા ૨૧૦૬
૬૦ ઉમરાળા ધરવાળા ધરવાળા ૧૭૦૯
૬૧ ઉમરાળા ધોળા (ગો) ધોળા (ગો) ૭૩૯
૬૨ ઉમરાળા ધોળાગામ ધોળાગામ ૩૫૯૭
૬૩ ઉમરાળા ગોલરામા ગોલરામા ૧૧૧૬
૬૪ ઉમરાળા હડમતાળા હડમતાળા ૮૨૧
૬૫ ઉમરાળા હડમતીયા હડમતીયા ૧૨૧૪
૬૬ ઉમરાળા ઈંગોરાળા ઈંગોરાળા ૧૨૮૯
૬૭ ઉમરાળા જાળીયા જાળીયા ૧૦૨૧
૬૮ ઉમરાળા કેરીયા કેરીયા ૮૮૫
૬૯ ઉમરાળા ખીજડીયા ખીજડીયા ૮૧૬
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૭૦ ઉમરાળા લાખાવાડ લાખાવાડ ૧૧૧૦
૭૧ ઉમરાળા લગંાળા લગંાળા ૩૭૫૦
૭૨ ઉમરાળા લીંમડા (હનભુા ) લીંમડા (હનભુા ) ૪૫૪૧
૭૩ ઉમરાળા માલ૫રા માલ૫રા ૫૫૯
૭૪ ઉમરાળા ૫રવાળા ૫રવાળા ૩૮૧૭
૭૫ ઉમરાળા પી૫રાળી પી૫રાળી ૧૪૧૪
૭૬ ઉમરાળા રામણકા રામણકા ૧૩૯૧
૭૭ ઉમરાળા રંઘોળા રંઘોળા ૬૧૩૬
૭૮ ઉમરાળા રતન૫ર રતન૫ર ૮૮૭
૭૯ ઉમરાળા રેવા રેવા ૧૬૧૦
૮૦ ઉમરાળા સમઢીયાળા સમઢીયાળા ૧૮૩૦
૮૧ ઉમરાળા તરપાળા તરપાળા ૬૮૧
૮૨ ઉમરાળા ઠ ડા ઠ ડા ૧૬૪૬
૮૩ ઉમરાળા ટીંબી ટીંબી ૨૬૪૦
૮૪ ઉમરાળા ટીંબા ટીંબા ૨૪૮
૮૫ ઉમરાળા ઉજળવાવ ઉજળવાવ ૯૬૩
૮૬ ઉમરાળા વડોદ વડોદ ૧૨૫૬
૮૭ ઉમરાળા વાગંધર્ા વાગંધર્ા ૯૪૫
૮૮ ઉમરાળા ઝાઝંમેર ઝાઝંમેર ૧૨૦૬
૮૯ ઉમરાળા ઉમરાળા ઉમરાળા ૮૦૪૪
૯૦ ઉમરાળા ધોળા વીશી ધોળા વીશી ૭૫૬૦
૯૧ ઉમરાળા ચોગઠ ચોગઠ ૭૩૯૭

૮૯૯૨૦
૯૨ તળાજા સરતાન૫ર સરતાન૫ર ૧૨૪૯૦
૯૩ તળાજા સખવદર સખવદર ૨૦૧૯
૯૪ તળાજા ખઢેરા ખઢેરા ૨૪૮૬
૯૫ તળાજા નીચડી નીચડી ૧૧૪૩
૯૬ તળાજા મહાદેવ૫રા મહાદેવ૫રા ૮૬૮
૯૭ તળાજા દકાના દકાના ૩૧૩૪
૯૮ તળાજા લીલીવાવ લીલીવાવ ૧૦૬૭
૯૯ તળાજા રેલીયા ગઢુલા રેલીયા ગઢુલા ૩૭૭૭
૧૦૦ તળાજા મેથળા મેથળા ૨૧૨૯
૧૦૧ તળાજા મધવુન મધવુન ૮૩૨
૧૦૨ તળાજા વેજોદરી વેજોદરી ૪૫૭૨
૧૦૩ તળાજા લસર લસર ૨૨૧૬
૧૦૪ તળાજા શેળાવદર શેળાવદર ૨૧૩૩
૧૦૫ તળાજા વાવડી વાવડી ૯૨૯
૧૦૬ તળાજા બોડકી બોડકી ૧૨૧૪
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૧૦૭ તળાજા ભુગંર ભુગંર ૬૨૭
૧૦૮ તળાજા વાલર વાલર ૧૪૧૬
૧૦૯ તળાજા ત  લી ત  લી ૧૮૭૨
૧૧૦ તળાજા બાભંોર બાભંોર ૧૫૫
૧૧૧ તળાજા ગાધેસર ગાધેસર ૧૭૧૭
૧૧૨ તળાજા રોજીયા રોજીયા ૭૯૯
૧૧૩ તળાજા વાટલીયા વાટલીયા ૮૬૩
૧૧૪ તળાજા પાવઠી પાવઠી ૭૧૦૦
૧૧૫ તળાજા સાખડાસર-૧ સાખડાસર-૧ ૨૮૨૧
૧૧૬ તળાજા રામ૫રા રામ૫રા ૬૮૬
૧૧૭ તળાજા ૫સવી ૫સવી ૨૨૦૫
૧૧૮ તળાજા પાદરી ભમ્ મર પાદરી ભમ્ મર ૧૯૩૩
૧૧૯ તળાજા હાજી૫ર હાજી૫ર ૧૧૯૪
૧૨૦ તળાજા મોટા ધાણા મોટા ધાણા ૨૦૬૨
૧૨૧ તળાજા નાના ધાણા નાના ધાણા ૪૫૧
૧૨૨ તળાજા શોભાવડ શોભાવડ ૩૬૫૪
૧૨૩ તળાજા માખણીયા માખણીયા ૨૪૭૯
૧૨૪ તળાજા જુના સાગંાણા જુના સાગંાણા ૧૨૬૨
૧૨૫ તળાજા નવા સાગંાણા નવા સાગંાણા ૯૧૪
૧૨૬ તળાજા જાલવદર જાલવદર ૧૧૦૬
૧૨૭ તળાજા ઘાટંરવાળા ઘાટંરવાળા ૧૭૪૦
૧૨૮ તળાજા જુની છા૫રી જુની છા૫રી ૧૭૯૧
૧૨૯ તળાજા નવી છા૫રી નવી છા૫રી ૭૩૦
૧૩૦ તળાજા પાદરગઢ પાદરગઢ ૧૯૩૮
૧૩૧ તળાજા ખારડી ખારડી ૧૩૮૧
૧૩૨ તળાજા બોરડી બોરડી ૫૯૨
૧૩૩ તળાજા કંુડવી કંુડવી ૮૪૩
૧૩૪ તળાજા કુઢડા કુઢડા ૨૫૫૦
૧૩૫ તળાજા રાળગોન રાળગોન ૩૧૯૨
૧૩૬ તળાજા બેલડા બેલડા ૧૪૮૬
૧૩૭ તળાજા કોદીયા કોદીયા ૧૭૭૫
૧૩૮ તળાજા બોરડા બોરડા ૪૭૯૨
૧૩૯ તળાજા નવી કામરોળ નવી કામરોળ ૧૪૪૧
૧૪૦ તળાજા જુની કામરોળ જુની કામરોળ ૮૯૯
૧૪૧ તળાજા હામીર૫રા હામીર૫રા ૨૩૧૯
૧૪૨ તળાજા મામસી મામસી ૮૮૯
૧૪૩ તળાજા નેસવડ નેસવડ ૧૦૦૧
૧૪૪ તળાજા રોયલ રોયલ ૧૯૫૫
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૧૪૫ તળાજા ભાલર ભાલર ૧૯૭૪
૧૪૬ તળાજા કુઢેલી કુઢેલી ૨૧૨૦
૧૪૭ તળાજા ટાઢાવડ ટાઢાવડ ૧૧૨૫
૧૪૮ તળાજા દાતંર્ડ દાતંર્ડ ૧૪૧૫
૧૪૯ તળાજા ભેગાળી ભેગાળી ૧૧૦૫
૧૫૦ તળાજા દેવળીયા દેવળીયા ૧૯૨૩
૧૫૧ તળાજા હબકુવડ હબકુવડ ૨૪૪૩
૧૫૨ તળાજા નાની બાબરીયાત નાની બાબરીયાત ૧૫૬૯
૧૫૩ તળાજા મોટી બાબરીયાત મોટી બાબરીયાત ૧૦૪૫
૧૫૪ તળાજા ટીમાણા ટીમાણા ૪૨૩૧
૧૫૫ તળાજા નેસીયા નેસીયા ૧૧૫૩
૧૫૬ તળાજા શેવાળીયા શેવાળીયા ૩૩૧
૧૫૭ તળાજા વેળાવદર વેળાવદર ૧૬૬૪
૧૫૮ તળાજા ગોરખી ગોરખી ૫૯૯૦
૧૫૯ તળાજા ખદડ૫ર ખદડ૫ર ૨૭૫૬
૧૬૦ તળાજા મીઠીવીરડી મીઠીવીરડી ૨૭૫૩
૧૬૧ તળાજા પાણીયાળી પાણીયાળી ૨૫૨૬

ભેસવડી ૦
૧૬૨ તળાજા દેવલી દેવલી ૧૮૧૫
૧૬૩ તળાજા અલગં અલગં ૨૨૩૦૪
૧૬૪ તળાજા મણાર મણાર ૪૪૬૪
૧૬૫ તળાજા કઠવા કઠવા ૨૯૭૨

મહાદેવ૫રા (ટીંબો) ૦
૧૬૬ તળાજા પાદરી(ગો) પાદરી(ગો) ૨૫૯૨
૧૬૭ તળાજા ચો૫ડા ચો૫ડા ૯૪૫
૧૬૮ તળાજા પીંગળી પીંગળી ૨૮૯૮
૧૬૯ તળાજા બાખલકા બાખલકા ૧૫૧૦
૧૭૦ તળાજા તરસરા તરસરા ૩૫૪૧
૧૭૧ તળાજા ઈસોરા ઈસોરા ૧૩૪૫
૧૭૨ તળાજા માડંવા માડંવા ૧૦૪૦
૧૭૩ તળાજા સોસીયા સોસીયા ૩૪૬૭
૧૭૪ તળાજા મોટી માડંવાળી મોટી માડંવાળી ૧૦૩૬
૧૭૫ તળાજા નાની માડંવાળી નાની માડંવાળી ૩૮૧
૧૭૬ તળાજા જસ૫રા જસ૫રા ૨૪૦૦
૧૭૭ તળાજા કેરાળા કેરાળા ૩૭૪૮
૧૭૮ તળાજા સથરા સથરા ૩૯૦૩
૧૭૯ તળાજા મથાવડા મથાવડા ૩૩૪૯
૧૮૦ તળાજા ભારા૫રા ભારા૫રા ૧૯૧૮
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૧૮૧ તળાજા રાજ૫રા-ર રાજ૫રા-ર ૫૧૩૦
૧૮૨ તળાજા પાચપી૫ળા પાચપી૫ળા ૧૭૪૫
૧૮૩ તળાજા બોરલા બોરલા ૧૮૫૭
૧૮૪ તળાજા ઉમરલા ઉમરલા ૮૨૭
૧૮૫ તળાજા પી૫રલા પી૫રલા ૪૬૨૧
૧૮૬ તળાજા બપાડા બપાડા ૧૬૨૪
૧૮૭ તળાજા બપાસરા બપાસરા ૧૧૧૬
૧૮૮ તળાજા ધારડી ધારડી ૧૮૫૨
૧૮૯ તળાજા ગઢડા ગઢડા ૮૯૬
૧૯૦ તળાજા બેલા બેલા ૧૫૨૧
૧૯૧ તળાજા સમઢીયાળા (મ)ુ સમઢીયાળા (મ)ુ ૧૫૧૪
૧૯૨ તળાજા આમળા આમળા ૩૧૪૧
૧૯૩ તળાજા પર્તા૫રા પર્તા૫રા ૩૫૭૯
૧૯૪ તળાજા મગંેળા મગંેળા ૧૩૦૪
૧૯૫ તળાજા ન.જુ.રાજ૫રા ન.જુ.રાજ૫રા ૪૧૪૯
૧૯૬ તળાજા ઉંચડી ઉંચડી ૩૬૯૧
૧૯૭ તળાજા ભારોલી ભારોલી ૧૨૯૧
૧૯૮ તળાજા સાખડાસર-ર સાખડાસર-ર ૧૮૧૦
૧૯૯ તળાજા ચડુી ચડુી ૧૨૬૭
૨૦૦ તળાજા ઝાઝમેર ઝાઝમેર ૪૭૭૯
૨૦૧ તળાજા દાઠા દાઠા ૫૫૧૦
૨૦૨ તળાજા પીથલપરુ પીથલપરુ ૫૭૦૩
૨૦૩ તળાજા ઠળીયા ઠળીયા ૭૩૯૩
૨૦૪ તળાજા ભદર્ાવળ ભદર્ાવળ ૫૦૬૨
૨૦૫ તળાજા તર્ા૫જ તર્ા૫જ ૬૫૮૧
૨૦૬ તળાજા િદહોર િદહોર ૭૩૦૫

૨૯૪૬૫૮
૨૦૭ ઘોઘા વાવડી વાવડી ૨૩૬૦
૨૦૮ ઘોઘા ઓદરકા/પીથલપરુ ઓદરકા ૮૯૯

પીથલપરુ ૯૧૦
૨૦૯ ઘોઘા નાનાખોખરા નાનાખોખરા ૨૧૭૯
૨૧૦ ઘોઘા ખાટંડી ખાટંડી ૧૬૯૯
૨૧૧ ઘોઘા ભાખંલ/ગરીબપરુા ભાખંલ ૧૦૮૯

ગરીબપરુા ૨૧૮૭
૨૧૨ ઘોઘા સાણોદર સાણોદર ૩૧૧૫
૨૧૩ ઘોઘા નથગુઢ નથગુઢ ૯૬૮
૨૧૪ ઘોઘા નવાગામ નવાગામ ૧૬૦૫
૨૧૫ ઘોઘા સારવદર સારવદર ૧૬૪૯

કુલ સરવાળો
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૨૧૬ ઘોઘા તગડી તગડી ૨૨૭૫
૨૧૭ ઘોઘા માલ૫રા/મામસા માલ૫રા ૯૩૬

મામસા ૧૩૦૩
૨૧૮ ઘોઘા કંટાળા કંટાળા ૨૦૯૮
૨૧૯ ઘોઘા ગોરીયાળી ગોરીયાળી ૧૭૭૧
૨૨૦ ઘોઘા લાખણકા લાખણકા ૧૩૦૧

૨૨૧ ઘોઘા ભીકડા/ભડંાર/ સમઢીયાળા ભીકડા ૨૪૧૫

ભડંાર ૧૦૧૧
સમઢીયાળા ૩૨૨

૨૨૨ ઘોઘા હોઈદડ હોઈદડ ૧૦૫૮
૨૨૩ ઘોઘા ૫ડવા ૫ડવા ૨૩૪૮
૨૨૪ ઘોઘા કરેડાગ૫ૃ કરેડાગ૫ૃ ૨૮૮૦
૨૨૫ ઘોઘા કુકડ કુકડ ૨૧૩૨
૨૨૬ ઘોઘા લાકડીયા લાકડીયા ૧૧૪૦
૨૨૭ ઘોઘા ચણીયાળા ચણીયાળા ૯૧૧
૨૨૮ ઘોઘા અવાણીયા અવાણીયા ૩૨૪૬

૨૨૯ ઘોઘા પી૫રલા/પાણીયાળા
/બાભંણીયા પી૫રલા ૧૬૭૧

પાણીયાળા ૮૯૬
બાભંણીયા ૩૦૯

૨૩૦ ઘોઘા ખરકડી ખરકડી ૧૭૩૫
૨૩૧ ઘોઘા વા કડ/જુનાપાદર વા કડ ૬૮૮૧

જુનાપાદર ૧૦૯૪
૨૩૨ ઘોઘા છાયા/ભવાનીપરુા છાયા ૧૮૬૮

ભવાનીપરુા ૮૯૨
૨૩૩ ઘોઘા બાડી/રાજ૫રા બાડી ૧૦૨૮

રાજ૫રા ૬૫૩
૨૩૪ ઘોઘા મોરચદં મોરચદં ૪૪૯૨
૨૩૫ ઘોઘા કણકોટ કણકોટ ૧૫૯૪
૨૩૬ ઘોઘા નેસવડ નેસવડ ૨૨૫૧
૨૩૭ ઘોઘા કુડા/મલેકવદર કુડા ૩૦૦૨

મલેકવદર ૮૬૫
૨૩૮ ઘોઘા ઉખરલા ઉખરલા ૩૫૬૧
૨૩૯ ઘોઘા તર્ાબંક તર્ાબંક ૨૩૪૨
૨૪૦ ઘોઘા મોટાખોખરા મોટાખોખરા ૩૮૫૮
૨૪૧ ઘોઘા તણસા તણસા ૩૯૭૦
૨૪૨ ઘોઘા ઘોઘા/પીરમ ઘોઘા ૧૨૨૦૮

પીરમ ૦
૧૦૦૯૭૭કુલ સરવાળો
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૨૪૩ ભાવનગર અઘેવાડા અઘેવાડા ૮૦૮૨
૨૪૪ ભાવનગર ભડભડીયા ભડભડીયા ૧૬૧૪
૨૪૫ ભાવનગર આલા૫ર આલા૫ર ૨૪૫
૨૪૬ ભાવનગર ભડંારીયા ભડંારીયા ૬૦૩૬
૨૪૭ ભાવનગર ભોજ૫રા ભોજ૫રા ૧૭૫૬
૨૪૮ ભાવનગર ભુભંલી ભુભંલી ૪૪૩૬
૨૪૯ ભાવનગર ભતુે ર ભતુે ર ૩૦૪૧
૨૫૦ ભાવનગર બધુેલ બધુેલ ૭૭૬૦
૨૫૧ ભાવનગર ફરીયાદકા ફરીયાદકા ૩૦૨૯
૨૫૨ ભાવનગર ગુદંી ગુદંી ૨૯૦૦
૨૫૩ ભાવનગર હાથબ હાથબ ૭૯૩૦
૨૫૪ ભાવનગર નવા રતન૫ર નવા રતન૫ર ૩૪૪૬
૨૫૫ ભાવનગર જુના રતન૫ર જુના રતન૫ર ૮૦૬
૨૫૬ ભાવનગર સરુકા સરુકા ૯૨૧
૨૫૭ ભાવનગર કમળેજ કમળેજ ૪૦૪૭
૨૫૮ ભાવનગર કરદેજ કરદેજ ૭૭૬૪
૨૫૯ ભાવનગર ખડસલીયા ખડસલીયા ૫૪૮૬
૨૬૦ ભાવનગર કોબડી કોબડી ૨૩૬૬
૨૬૧ ભાવનગર કોળીયાક કોળીયાક ૪૭૪૦
૨૬૨ ભાવનગર લાખણકા લાખણકા ૩૫૪૦
૨૬૩ ભાવનગર માલણકા માલણકા ૪૭૬૫
૨૬૪ ભાવનગર નાગઘણીબા નાગઘણીબા ૩૦૫૦
૨૬૫ ભાવનગર ભડી ભડી ૧૯૨૧
૨૬૬ ભાવનગર પીથલપરુ પીથલપરુ ૨૦૨૫
૨૬૭ ભાવનગર વાવડી વાવડી ૧૨૬૬
૨૬૮ ભાવનગર રામ૫ર રામ૫ર ૧૫૦૪
૨૬૯ ભાવનગર સરતાન૫ર સરતાન૫ર ૨૬૫૬
૨૭૦ ભાવનગર શામ૫રા ખો શામ૫રા ખો ૨૦૩૨
૨૭૧ ભાવનગર શામ૫રા(સીદસર) શામ૫રા(સીદસર) ૧૮૨૮
૨૭૨ ભાવનગર શેઢાવદર શેઢાવદર ૧૧૩૪
૨૭૩ ભાવનગર સોડવદરા સોડવદરા ૪૦૮૭
૨૭૪ ભાવનગર થળસર થળસર ૨૭૯૯
૨૭૫ ભાવનગર થોરડી થોરડી ૨૮૨૬
૨૭૬ ભાવનગર ઉડવી ઉડવી ૨૩૩૩
૨૭૭ ભાવનગર વેળાવદર વેળાવદર ૧૨૭૫
૨૭૮ ભાવનગર અધેલાઈ અધેલાઈ ૯૬૦

ગુદંાળા (ટીં) ૦
૨૭૯ ભાવનગર ભડભીડ ભડભીડ ૧૧૩૧
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૨૮૦ ભાવનગર ગણેશગઢ ગણેશગઢ ૯૨૦
૨૮૧ ભાવનગર પાળીયાદ પાળીયાદ ૯૯૭
૨૮૨ ભાવનગર દેવળીયા દેવળીયા ૮૧૫
૨૮૩ ભાવનગર જશવતં૫ર જશવતં૫ર ૫૯૭
૨૮૪ ભાવનગર કોટડા કોટડા ૬૩૯
૨૮૫ ભાવનગર કાનાતળાવ કાનાતળાવ ૭૧૧
૨૮૬ ભાવનગર મીઠા૫ર મીઠા૫ર ૩૬૪
૨૮૭ ભાવનગર કાળાતળાવ કાળાતળાવ ૩૮૫૪
૨૮૮ ભાવનગર નમર્દ/ખેતાખાટલી નમર્દ ૬૨૪

ખેતાખાટલી ૨૨૦
૨૮૯ ભાવનગર સનેસ સનેસ ૧૩૫૭
૨૯૦ ભાવનગર નવા/જુનામાઢીયા નવામાઢીયા ૧૬૪૯

જુનામાઢીયા ૦
૨૯૧ ભાવનગર રાજગઢ રાજગઢ ૧૩૦૨
૨૯૨ ભાવનગર સવાઈનગર/કોટ સવાઈનગર ૧૦૬૦

સવાઈકોટ ૫૪
૨૯૩ ભાવનગર વરતેજ વરતેજ ૧૧૩૫૪

૧૪૪૦૫૪
૨૯૪ વ લભીપરુ લણુધરા લણુધરા ૧૯૭૬
૨૯૫ વ લભીપરુ લોલીયાણા લોલીયાણા ૫૫૯
૨૯૬ વ લભીપરુ લાખણકા લાખણકા ૮૪૪
૨૯૭ વ લભીપરુ લીંમડા લીંમડા ૨૪૨
૨૯૮ વ લભીપરુ પાણવી પાણવી ૧૮૭૮
૨૯૯ વ લભીપરુ પાટણા પાટણા ૫૩૮૭

ઉજળવાવ (ટીં) ૭૩
૩૦૦ વ લભીપરુ પાટી પાટી ૫૬૯
૩૦૧ વ લભીપરુ પી૫ળ પી૫ળ ૩૮૪
૩૦૨ વ લભીપરુ પી૫ળી પી૫ળી ૯૦૨
૩૦૩ વ લભીપરુ પી૫રીયા પી૫રીયા ૯૧૭
૩૦૪ વ લભીપરુ ૫ચ્ છેગામ ૫ચ્ છેગામ ૨૭૪૪
૩૦૫ વ લભીપરુ ખેતાટીંબી ખેતાટીંબી ૯૭૧
૩૦૬ વ લભીપરુ હળીયાદ હળીયાદ ૨૩૪૮
૩૦૭ વ લભીપરુ હડમિતયા હડમિતયા ૭૮૧
૩૦૮ વ લભીપરુ મેલાણા મેલાણા ૧૧૪૦
૩૦૯ વ લભીપરુ મેધવદર મેધવદર ૩૭૯
૩૧૦ વ લભીપરુ મળુધરાઈ મળુધરાઈ ૧૨૩૧
૩૧૧ વ લભીપરુ માલ૫રા માલ૫રા ૧૫૩૮
૩૧૨ વ લભીપરુ મોણપરુ મોણપરુ ૨૬૪૧
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૩૧૩ વ લભીપરુ ભોરણીયા ભોરણીયા ૨૪૨
૩૧૪ વ લભીપરુ નવા રામ૫ર નવા રામ૫ર ૩૩૧
૩૧૫ વ લભીપરુ નવાણીયા નવાણીયા ૧૧૨૪
૩૧૬ વ લભીપરુ નવાગામ (લો) નવાગામ (લો) ૭૯૪
૩૧૭ વ લભીપરુ નવાગામ (ગા) નવાગામ (ગા) ૧૮૦૦
૩૧૮ વ લભીપરુ નવી રાજ  થળી નવી રાજ  થળી ૪૨૦
૩૧૯ વ લભીપરુ નશીતપરુ નશીતપરુ ૨૧૦૧
૩૨૦ વ લભીપરુ જલાલ૫ર જલાલ૫ર ૮૧૭
૩૨૧ વ લભીપરુ જુનારામ૫ર જુનારામ૫ર ૧૧૭૭
૩૨૨ વ લભીપરુ જુના રતન૫ર જુના રતન૫ર ૨૨૧૭
૩૨૩ વ લભીપરુ જાળીયા જાળીયા ૭૬૧
૩૨૪ વ લભીપરુ જુની રાજ  થળી જુની રાજ  થળી ૮૪૩
૩૨૫ વ લભીપરુ વેળાવદર વેળાવદર ૪૬૬
૩૨૬ વ લભીપરુ વાવડી વાવડી ૬૬૯
૩૨૭ વ લભીપરુ િવરડી િવરડી ૩૫૪

પાલનપરુ (ટીં) ૦
૩૨૮ વ લભીપરુ દુદાધાર દુદાધાર ૬૦૨
૩૨૯ વ લભીપરુ દાતર્ેટીયા દાતર્ેટીયા ૯૩૦
૩૩૦ વ લભીપરુ દરેડ દરેડ ૨૦૦૬
૩૩૧ વ લભીપરુ ચાડા ચાડા ૪૮૮
૩૩૨ વ લભીપરુ કંથારીયા કંથારીયા ૧૫૬૨
૩૩૩ વ લભીપરુ ક  યાણ૫ર ક  યાણ૫ર ૫૫૪
૩૩૪ વ લભીપરુ કાળાતળાવ કાળાતળાવ ૧૪૮૩
૩૩૫ વ લભીપરુ કાન૫ર કાન૫ર ૨૦૫૧
૩૩૬ વ લભીપરુ રંગ૫ર રંગ૫ર ૪૩૨
૩૩૭ વ લભીપરુ રાજ૫રા (ભાલ) રાજ૫રા (ભાલ) ૪૩૫
૩૩૮ વ લભીપરુ રાજ૫રા (ભાયાતી) રાજ૫રા (ભાયાતી) ૯૧૬
૩૩૯ વ લભીપરુ શાહપરુ શાહપરુ ૧૦૦૨
૩૪૦ વ લભીપરુ તોતણીયાળા તોતણીયાળા ૧૬૩૬
૩૪૧ વ લભીપરુ આણદં૫ર આણદં૫ર ૩૩૩
૩૪૨ વ લભીપરુ મેવાસા મેવાસા ૧૦૬૫
૩૪૩ વ લભીપરુ મોટીધરાઈ મોટીધરાઈ ૮૪૩
૩૪૪ વ લભીપરુ ભોજ૫રા ભોજ૫રા ૫૪૫
૩૪૫ વ લભીપરુ રતનપરુ (ગા) રતનપરુ (ગા) ૧૫૦૯

ઇટાળીયા ૪૮૯
૩૪૬ વ લભીપરુ ચમારડી ચમારડી ૩૬૫૮

૬૪૧૫૯
૩૪૭ િસહોર ભતુીયા ભતુીયા ૨૦૬૫
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૩૪૮ િસહોર ગઢુલા ગઢુલા ૧૭૩૦
૩૪૯ િસહોર પાચં તલાવડા પાચં તલાવડા ૫૪૬
૩૫૦ િસહોર વાવડી (ગજા) વાવડી (ગજા) ૧૫૭૧
૩૫૧ િસહોર સેંદરડા સેંદરડા ૨૬૬
૩૫૨ િસહોર ઉખરલા ઉખરલા ૯૧૯
૩૫૩ િસહોર પાલડી પાલડી ૧૪૫૭
૩૫૪ િસહોર નવાગામ (મો) નવાગામ (મો) ૭૫૩
૩૫૫ િસહોર મગલાણા મગલાણા ૪૪૧
૩૫૬ િસહોર ઘાઘંળી ઘાઘંળી ૪૪૬૨
૩૫૭ િસહોર ભાણગઢ ભાણગઢ ૪૪૩
૩૫૮ િસહોર નેસડા નેસડા ૪૧૬૧
૩૫૯ િસહોર ભોળાદ ભોળાદ ૧૪૧૨
૩૬૦ િસહોર ખાખંરીયા ખાખંરીયા ૧૧૦૭
૩૬૧ િસહોર વડીયા વડીયા ૧૪૭૮
૩૬૨ િસહોર ઉસરડ ઉસરડ ૧૪૫૧
૩૬૩ િસહોર પી૫ળીયા પી૫ળીયા ૧૯૫૩
૩૬૪ િસહોર નાના સરુકા નાના સરુકા ૧૬૮૩
૩૬૫ િસહોર કાટંોડીયા કાટંોડીયા ૯૪૨
૩૬૬ િસહોર વાવ વાવ ૯૩૨
૩૬૭ િસહોર ઈ રીયા ઈ રીયા ૨૬૧૨
૩૬૮ િસહોર કૃ  ણ૫રા કૃ  ણ૫રા ૬૮૨
૩૬૯ િસહોર પી૫રડી પી૫રડી ૨૫૩૬
૩૭૦ િસહોર ઝરીયા ઝરીયા ૧૯૨૧
૩૭૧ િસહોર રામધરી રામધરી ૨૯૬૭
૩૭૨ િસહોર આંબલા આંબલા ૫૬૫૨
૩૭૩ િસહોર અમરગઢ અમરગઢ ૪૧૭૮
૩૭૪ િસહોર રાજ૫રા (ખો) રાજ૫રા (ખો) ૩૧૦૧
૩૭૫ િસહોર જુના જાળીયા જુના જાળીયા ૩૭૫
૩૭૬ િસહોર ૫ુકા ૫ુકા ૧૬૭૫
૩૭૭ િસહોર વળાવડ વળાવડ ૧૬૭૮
૩૭૮ િસહોર કરકોલીયા કરકોલીયા ૧૬૫૪
૩૭૯ િસહોર પાચંવડા પાચંવડા ૧૦૧૨
૩૮૦ િસહોર સાઢંીડા સાઢંીડા ૭૨૩
૩૮૧ િસહોર સરકડીયા (સોન) સરકડીયા (સોન) ૧૪૨૭
૩૮૨ િસહોર પાડા૫ણ પાડા૫ણ ૧૦૯૩
૩૮૩ િસહોર સરવેડી સરવેડી ૧૨૯૪
૩૮૪ િસહોર ઢાકંણકંુડા ઢાકંણકંુડા ૧૪૩૬
૩૮૫ િસહોર ચોરવડલા ચોરવડલા ૧૫૮૪
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૩૮૬ િસહોર પી૫રલા પી૫રલા ૨૧૦૫
૩૮૭ િસહોર નવા જાળીયા નવા જાળીયા ૭૨૩
૩૮૮ િસહોર મેઘવદર મેઘવદર ૩૯૩
૩૮૯ િસહોર સર સર ૧૦૬૫
૩૯૦ િસહોર ખાભંા ખાભંા ૧૬૬૦
૩૯૧ િસહોર ભડલી ભડલી ૧૩૪૬
૩૯૨ િસહોર રબારીકા રબારીકા ૮૧૫
૩૯૩ િસહોર કાજાવદર કાજાવદર ૨૧૦૯
૩૯૪ િસહોર કનાડ કનાડ ૧૨૯૧
૩૯૫ િસહોર માલવણ માલવણ ૩૧૫
૩૯૬ િસહોર ટોડી ટોડી ૫૬૯
૩૯૭ િસહોર ટોડા ટોડા ૭૬૬
૩૯૮ િસહોર ખારી ખારી ૨૪૭૨
૩૯૯ િસહોર સખવદર સખવદર ૨૨૪૩
૪૦૦ િસહોર જાંબાળા જાંબાળા ૨૫૩૪
૪૦૧ િસહોર બોરડી બોરડી ૧૬૩૭
૪૦૨ િસહોર રાજ૫રા (ટા) રાજ૫રા (ટા) ૭૦૫
૪૦૩ િસહોર લીંબડધાર લીંબડધાર ૩૮૯
૪૦૪ િસહોર લવરડા લવરડા ૧૦૮૭
૪૦૫ િસહોર વાવડી (વા) વાવડી (વા) ૮૫૪
૪૦૬ િસહોર અગીયાળી અગીયાળી ૨૯૯૭
૪૦૭ િસહોર તરકપાલડી તરકપાલડી ૨૯૩
૪૦૮ િસહોર કરમદીયા કરમદીયા ૪૦૨
૪૦૯ િસહોર થાળા થાળા ૯૮૩
૪૧૦ િસહોર બેકડી બેકડી ૬૩૦
૪૧૧ િસહોર ગુદંાળા (ટા) ગુદંાળા (ટા) ૧૨૧૧
૪૧૨ િસહોર .ઢુંઢસર .ઢુંઢસર ૩૨૯૬
૪૧૩ િસહોર સરકડીયા (ટા) સરકડીયા (ટા) ૧૪૯૪
૪૧૪ િસહોર ભાખંલ ભાખંલ ૧૨૬૫
૪૧૫ િસહોર થોરાળી થોરાળી ૧૬૨૮
૪૧૬ િસહોર સાગવાડી સાગવાડી ૧૪૨૫
૪૧૭ િશહોર ટાણા ટાણા ૧૦૭૭૪

રતન૫ર (ટીં) ૦
૪૧૮ િશહોર સોનગઢ સોનગઢ ૬૦૨૭
૪૧૯ િશહોર સણોસરા સણોસરા ૯૩૪૦
૪૨૦ િશહોર દેવગાણા દેવગાણા ૫૫૪૭
૪૨૧ િશહોર મઢડા મઢડા ૪૧૦૬
૪૨૨ િશહોર બઢુણા બઢુણા ૪૦૧૧
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૪૨૩ િશહોર મોટાસરુકા મોટાસરુકા ૩૫૩૫
કચોટીયા ૨૬૧

૪૨૪ િશહોર વરલ વરલ ૬૮૪૨
૧૫૮૫૧૭

૪૨૫ મહુવા કત૫ર કત૫ર ૮૬૭૭
૪૨૬ મહુવા ગઢડા ગઢડા ૨૭૯૨
૪૨૭ મહુવા ગજુરડા ગજુરડા ૩૪૯૬
૪૨૮ મહુવા ખરેડ ખરેડ ૪૨૫૦
૪૨૯ મહુવા માળીયા માળીયા ૨૦૩૦
૪૩૦ મહુવા દેવળીયા દેવળીયા ૧૩૬૧
૪૩૧ મહુવા મોટા જાદરા મોટા જાદરા ૩૨૯૭
૪૩૨ મહુવા દુઘેરી દુઘેરી ૩૫૪૪
૪૩૩ મહુવા ડોળીયા ડોળીયા ૩૨૨૪
૪૩૪ મહુવા દુધાળા-૧ દુધાળા-૧ ૧૪૦૫
૪૩૫ મહુવા માઢીયા માઢીયા ૧૧૭૦
૪૩૬ મહુવા ૫ઢીયારકા ૫ઢીયારકા ૧૪૯૫
૪૩૭ મહુવા વાગંર વાગંર ૨૮૩૮
૪૩૮ મહુવા અમતૃવેલ અમતૃવેલ ૧૧૮૪
૪૩૯ મહુવા બીલડી બીલડી ૪૩૬૭
૪૪૦ મહુવા નાના પી૫ળવા નાના પી૫ળવા ૧૨૫૯
૪૪૧ મહુવા કણકોટ કણકોટ ૫૫૬
૪૪૨ મહુવા મોટા પી૫ળવા મોટા પી૫ળવા ૧૬૭૨
૪૪૩ મહુવા ડુડંાસ ડુડંાસ ૧૫૦૬
૪૪૪ મહુવા હરી૫રા હરી૫રા ૪૬૨
૪૪૫ મહુવા ભાણવડ ભાણવડ ૮૬૪
૪૪૬ મહુવા નેસવડ નેસવડ ૧૦૫૦૧
૪૪૭ મહુવા ઉમણીયાવદર ઉમણીયાવદર ૪૪૧૩
૪૪૮ મહુવા તાવેડા તાવેડા ૨૦૩૧
૪૪૯ મહુવા વાઘનગર વાઘનગર ૬૬૯૧
૪૫૦ મહુવા સથરા સથરા ૩૪૬૨
૪૫૧ મહુવા િનકોલ િનકોલ ૭૫૩
૪૫૨ મહુવા નૈ૫ નૈ૫ ૫૬૮૨
૪૫૩ મહુવા માળવાવ માળવાવ ૪૦૩૩
૪૫૪ મહુવા વાલાવાવ વાલાવાવ ૧૪૧૦
૪૫૫ મહુવા કળસાર કળસાર ૯૨૩૦
૪૫૬ મહુવા દયાળ દયાળ ૭૨૩૮
૪૫૭ મહુવા ઉંચાકોટડા ઉંચાકોટડા ૨૭૨૫
૪૫૮ મહુવા નીચા કોટડા નીચા કોટડા ૬૪૬૩
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૪૫૯ મહુવા કાટંકડા કાટંકડા ૧૫૩૧
૪૬૦ મહુવા ભાટંકડા ભાટંકડા ૧૫૧૧
૪૬૧ મહુવા નાની જાગધાર નાની જાગધાર ૧૪૫૭
૪૬૨ મહુવા લીલવણ લીલવણ ૫૮૬
૪૬૩ મહુવા મોટી જાગધાર મોટી જાગધાર ૫૫૨૬
૪૬૪ મહુવા લ ગડી લ ગડી ૩૧૮૪
૪૬૫ મહુવા રાણીવાડા રાણીવાડા ૪૮૫૩
૪૬૬ મહુવા રાણ૫રડા રાણ૫રડા ૭૬૫
૪૬૭ મહુવા તરેડી તરેડી ૧૩૫૦
૪૬૮ મહુવા બોડા /રોહીસા બોડા ૯૯૧

રોહીસા ૩૯૫
૪૬૯ મહુવા બોરલા બોરલા ૮૧૨
૪૭૦ મહુવા કંુભારીયા કંુભારીયા ૭૧૫
૪૭૧ મહુવા ચારદીકા ચારદીકા ૧૮૩૩
૪૭૨ મહુવા સમઢીયાળા ૫ટી સમઢીયાળા ૫ટી ૯૭૭
૪૭૩ મહુવા સાલોલી સાલોલી ૮૨૩
૪૭૪ મહુવા નાના માલ૫રા નાના માલ૫રા ૬૪૧
૪૭૫ મહુવા મોટા માલ૫રા મોટા માલ૫રા ૪૯૮
૪૭૬ મહુવા કસાણ કસાણ ૧૨૩૪
૪૭૭ મહુવા ભગડુા ભગડુા ૧૬૨૬
૪૭૮ મહુવા લોયગા લોયગા ૨૫૪૩
૪૭૯ મહુવા ઓથા ઓથા ૩૨૧૪

૪૮૦ મહુવા નાની સોડવદરી / મોટી
સોડવદરી નાની સોડવદરી ૩૧૬

મોટી સોડવદરી ૩૪૧
૪૮૧ મહુવા ખાટસરુા ખાટસરુા ૩૧૨૩
૪૮૨ મહુવા ભાદર્ોડ ભાદર્ોડ ૯૬૦૧
૪૮૩ મહુવા વડલી વડલી ૩૮૮૦
૪૮૪ મહુવા તલગાજરડા તલગાજરડા ૫૨૬૧
૪૮૫ મહુવા ખરેડ ખરેડ ૪૧૫૧
૪૮૬ મહુવા રાતોલ રાતોલ ૩૮૬૬
૪૮૭ મહુવા કંટાસર કંટાસર ૨૧૯૬
૪૮૮ મહુવા ચોકવા ચોકવા ૧૫૧૫
૪૮૯ મહુવા ચણુા ચણુા ૧૭૨૭
૪૯૦ મહુવા છા૫ંરી છા૫ંરી ૧૬૩૦
૪૯૧ મહુવા બેલમ૫ર બેલમ૫ર ૨૬૭૨
૪૯૨ મહુવા ગળથર ગળથર ૪૧૪૭
૪૯૩ મહુવા ખડસલીયા ખડસલીયા ૧૮૧૦
૪૯૪ મહુવા આંગણકા આંગણકા ૭૮૮
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૪૯૫ મહુવા નાના ખુટંવડા નાના ખુટંવડા ૩૫૭૭
૪૯૬ મહુવા જાંબડુા જાંબડુા ૨૦૩૦
૪૯૭ મહુવા ખારી ખારી ૩૪૫૫
૪૯૮ મહુવા વાઘવદરડા વાઘવદરડા ૧૬૪૧
૪૯૯ મહુવા શેતર્ાણા શેતર્ાણા ૧૨૬૮
૫૦૦ મહુવા અખેગઢ અખેગઢ ૧૪૮૧

૫૦૧ મહુવા મોટી વડાળ / મોદાણીયા મોટી વડાળ ૨૦૩૫

મોદાણીયા ૫૪
૫૦૨ મહુવા મોદા મોદા ૧૫૩૩
૫૦૩ મહુવા બોરડી બોરડી ૫૧૪૮
૫૦૪ મહુવા રાજાવદર રાજાવદર ૧૫૨૮
૫૦૫ મહુવા કાણકીડી કાણકીડી ૬૪૨
૫૦૬ મહુવા કાળેલા કાળેલા ૨૦૨૧
૫૦૭ મહુવા કંુભણ કંુભણ ૫૪૨૬
૫૦૮ મહુવા પાવટી પાવટી ૭૫૦
૫૦૯ મહુવા લખ૫ુરા લખ૫ુરા ૩૯૨
૫૧૦ મહુવા સાગંણીયા સાગંણીયા ૪૭૦

૫૧૧ મહુવા નાના જાદરા / ભાણાવાવ નાના જાદરા ૨૨૦૦

ભાણાવાવ ૨૮
૫૧૨ મહુવા ગુદંરણી ગુદંરણી ૧૩૯૦
૫૧૩ મહુવા લસુડી લસુડી ૧૫૯૪
૫૧૪ મહુવા િવસાવદર િવસાવદર ૫૨૧
૫૧૫ મહુવા બાભંણીયા બાભંણીયા ૧૯૦૨
૫૧૬ મહુવા ભાદરા ભાદરા ૨૨૫૬
૫૧૭ મહુવા દુધાળા-ર દુધાળા-ર ૧૪૯૬
૫૧૮ મહુવા ગોરસ ગોરસ ૨૮૦૧
૫૧૯ મહુવા ક જળી ક જળી ૩૪૬૦
૫૨૦ મહુવા થોરાળા થોરાળા ૯૫૯
૫૨૧ મહુવા કરમદીયા કરમદીયા ૩૪૬૫
૫૨૨ મહુવા દેગવડા દેગવડા ૧૮૯૧
૫૨૩ મહુવા મોણ૫ર મોણ૫ર ૪૯૭૨
૫૨૪ મહુવા રતન૫ર રતન૫ર ૧૩૩૪
૫૨૫ મહુવા કળમોદર કળમોદર ૬૫૩
૫૨૬ મહુવા વાવડી વાવડી ૩૬૧
૫૨૭ મહુવા કોટીયા કોટીયા ૬૭૫
૫૨૮ મહુવા ધરાઈ ધરાઈ ૨૦૮૨
૫૨૯ મહુવા ટીટોડીયા ટીટોડીયા ૧૧૫૧
૫૩૦ મહુવા દુદાણા દુદાણા ૧૫૪૫
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૫૩૧ મહુવા સમઢીયાળા-૩ સમઢીયાળા-૩ ૫૩૨
૫૩૨ મહુવા મોટા આસરાણા મોટા આસરાણા ૩૧૬૯
૫૩૩ મહુવા કીકરીયા કીકરીયા ૩૧૧૮
૫૩૪ મહુવા નાના આસરાણા નાના આસરાણા ૨૩૬૪
૫૩૫ મહુવા ગુદંરણા ગુદંરણા ૧૩૯૦
૫૩૬ મહુવા મોટા ખુટંવડા મોટા ખુટંવડા ૧૦૩૩૪
૫૩૭ મહુવા બગદાણા બગદાણા ૬૭૬૪
૫૩૮ મહુવા સેંદરડા સેંદરડા ૬૭૯૫

૩૦૪૮૨૩
૫૩૯ પાલીતાણા િવસાનાનેસ િવસાનાનેસ ૯૯૧
૫૪૦ પાલીતાણા રોહીશાળા રોહીશાળા ૧૨૫૯
૫૪૧ પાલીતાણા ભુડંરખા ભુડંરખા ૧૨૬૨
૫૪૨ પાલીતાણા નાની રાજ  થળી નાની રાજ  થળી ૫૫૦૫
૫૪૩ પાલીતાણા ડુગંરપરુ ડુગંરપરુ ૨૨૭૨
૫૪૪ પાલીતાણા ખાખરીયા ખાખરીયા ૧૯૬૬
૫૪૫ પાલીતાણા લવુારવાવ લવુારવાવ ૨૯૧૫
૫૪૬ પાલીતાણા િવરપરુ(પાલ) િવરપરુ(પાલ) ૩૦૦૯
૫૪૭ પાલીતાણા થોરાળી થોરાળી ૧૧૪૭
૫૪૮ પાલીતાણા આદપરુ આદપરુ ૩૩૫૩
૫૪૯ પાલીતાણા બડેલી બડેલી ૮૭૪
૫૫૦ પાલીતાણા ઘેટી ઘેટી ૭૨૬૦
૫૫૧ પાલીતાણા પી૫રડી પી૫રડી ૧૮૪૧
૫૫૨ પાલીતાણા રાણ૫રડા(ખા) રાણ૫રડા(ખા) ૨૬૫૨
૫૫૩ પાલીતાણા રાજ૫રા (ઠા) રાજ૫રા (ઠા) ૧૧૨૪
૫૫૪ પાલીતાણા લીલીવાવ લીલીવાવ ૬૨૮
૫૫૫ પાલીતાણા ચ ડા ચ ડા ૫૭૮
૫૫૬ પાલીતાણા ખીજડીયા(મો) ખીજડીયા(મો) ૫૮૦
૫૫૭ પાલીતાણા દુધાળા દુધાળા ૨૨૭૪
૫૫૮ પાલીતાણા મોખડકા મોખડકા ૩૫૬૫
૫૫૯ પાલીતાણા મોતી ી મોતી ી ૨૩૪
૫૬૦ પાલીતાણા ખીજડીયા(નો) ખીજડીયા(નો) ૧૧૩૩
૫૬૧ પાલીતાણા લાપાળીયા લાપાળીયા ૧૬૪૫
૫૬૨ પાલીતાણા વડાળ વડાળ ૧૨૧૨
૫૬૩ પાલીતાણા ભતુીયા ભતુીયા ૨૦૨૦
૫૬૪ પાલીતાણા ગણધોણ ગણધોણ ૧૦૬૧
૫૬૫ પાલીતાણા નાનીમાળ નાનીમાળ ૨૩૪૫
૫૬૬ પાલીતાણા કંુભણ / અનીડા કંુભણ ૩૦૬૫

અનીડા ૨૮૬

કુલ સરવાળો
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૫૬૭ પાલીતાણા રતનપરુ રતનપરુ ૧૨૩૬
૫૬૮ પાલીતાણા જીવાપરુ જીવાપરુ ૭૦૨
૫૬૯ પાલીતાણા જમણવાવ જમણવાવ ૧૨૮૨
૫૭૦ પાલીતાણા પીથલપરુ પીથલપરુ ૧૦૦૫
૫૭૧ પાલીતાણા દેદરડા દેદરડા ૧૮૬૫
૫૭૨ પાલીતાણા જામવાળી જામવાળી ૨૬૬૦
૫૭૩ પાલીતાણા સમઢીયાળા સમઢીયાળા ૧૮૫૮
૫૭૪ પાલીતાણા જાળીયા (મા) જાળીયા (મા) ૧૨૭૫
૫૭૫ પાલીતાણા જુના સરોડ જુના સરોડ ૧૦૬૬
૫૭૬ પાલીતાણા સેજળીયા સેજળીયા ૨૫૭૧
૫૭૭ પાલીતાણા નવા સરોડ નવા સરોડ ૧૨૨૩
૫૭૮ પાલીતાણા જુના લોઈસડા જુના લોઈસડા ૨૮૯
૫૭૯ પાલીતાણા રંડોળા રંડોળા ૨૮૪૫
૫૮૦ પાલીતાણા મોટી રાજ  થળી મોટી રાજ  થળી ૩૩૪૧
૫૮૧ પાલીતાણા મેઢા મેઢા ૨૩૬૫
૫૮૨ પાલીતાણા આકોલાળી આકોલાળી ૨૦૫૪
૫૮૩ પાલીતાણા ઠાડચ ઠાડચ ૪૬૬૧
૫૮૪ પાલીતાણા સાજણાસર સાજણાસર ૧૭૬૩
૫૮૫ પાલીતાણા વા કડ વા કડ ૪૧૯૬

૫૮૬ પાલીતાણા બહાદુરગઢ /જાળીયા (ખા) બહાદુરગઢ ૫૪૮

જાળીયા (ખા) ૬૪
૫૮૭ પાલીતાણા સગા૫રા સગા૫રા ૭૧૧
૫૮૮ પાલીતાણા ભારાટીબા ભારાટીબા ૯૫૨
૫૮૯ પાલીતાણા માળીયા માળીયા ૨૧૦
૫૯૦ પાલીતાણા બોદાનાનેસ બોદાનાનેસ ૮૮૬
૫૯૧ પાલીતાણા જાળીયા(આકો) જાળીયા(આકો) ૬૪૨
૫૯૨ પાલીતાણા સોન૫રી સોન૫રી ૨૧૬૨
૫૯૩ પાલીતાણા જાળીયા (અ) જાળીયા (અ) ૨૪૨૪
૫૯૪ પાલીતાણા માનવડ માનવડ ૧૦૫૫
૫૯૫ પાલીતાણા સાતાનાનેસ સાતાનાનેસ ૯૦૫
૫૯૬ પાલીતાણા ભાદાવાવ ભાદાવાવ ૨૧૭૯
૫૯૭ પાલીતાણા મોટા / નાના ગરાજીયા મોટા ગરાજીયા ૩૦૦૫

નાના ગરાજીયા ૮૩
૫૯૮ પાલીતાણા નાની પાણીયાળી નાની પાણીયાળી ૨૩૫૪
૫૯૯ પાલીતાણા મોટી પાણીયાળી મોટી પાણીયાળી ૩૨૬૭
૬૦૦ પાલીતાણા હાથસણી હાથસણી ૧૪૦૨
૬૦૧ પાલીતાણા ભડંારીયા ભડંારીયા ૧૮૫૧
૬૦૨ પાલીતાણા માયધાર માયધાર ૧૦૩૪
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૬૦૩ પાલીતાણા પાચંપી૫ળા પાચંપી૫ળા ૧૩૦૭
૬૦૪ પાલીતાણા વડીયા વડીયા ૨૦૮૩
૬૦૫ પાલીતાણા બહાદુરપરુ બહાદુરપરુ ૧૪૬૬
૬૦૬ પાલીતાણા પાડેંરીયા પાડેંરીયા ૧૨૨૫
૬૦૭ પાલીતાણા માલ૫રા માલ૫રા ૧૩૮૧
૬૦૮ પાલીતાણા કંજરડા કંજરડા ૧૧૭૦
૬૦૯ પાલીતાણા અિનડા (ડેમ) અિનડા (ડેમ) ૧૫૯૧
૬૧૦ પાલીતાણા માડંવડા માડંવડા ૨૩૩૩
૬૧૧ પાલીતાણા નવા લોઈચડા નવા લોઈચડા ૯૪૨
૬૧૨ પાલીતાણા લાખાવાડ લાખાવાડ ૧૦૮૨
૬૧૩ પાલીતાણા નવાગામ નવાગામ ૨૧૩૫
૬૧૪ પાલીતાણા નેસડી નેસડી ૩૯૦
૬૧૫ પાલીતાણા હણોલ હણોલ ૨૬૯૩
૬૧૬ પાલીતાણા ન ધણવદર ન ધણવદર ૪૫૧૫

૧૪૬૩૬૦
૬૧૭ સર માતલ૫ર માતલ૫ર ૧૭૬૬
૬૧૮ સર બેડા બેડા ૨૪૫૪
૬૧૯ સર છા૫ંરીયાળી છા૫ંરીયાળી ૨૨૯૧
૬૨૦ સર કરજાળા કરજાળા ૧૦૫૫
૬૨૧ સર કોબાડીયા કોબાડીયા ૧૨૧૦
૬૨૨ સર ઈંટીયા ઈંટીયા ૧૫૮૧
૬૨૩ સર કરલા કરલા ૧૯૮૩
૬૨૪ સર સરેરા સરેરા ૨૦૯૧
૬૨૫ સર બીલા બીલા ૪૬૧૪
૬૨૬ સર તાતણીયા તાતણીયા ૨૭૪૯
૬૨૭ સર ટોલ સલડી / ચોટીલી ટોલ સલડી / ચોટીલી ૨૯૫
૬૨૮ સર ભાણવડીયા ભાણવડીયા ૯૦૭
૬૨૯ સર ડુગંર૫ર ડુગંર૫ર ૧૯૨૮
૬૩૦ સર કોટામોઈ કોટામોઈ ૧૭૨૭
૬૩૧ સર શાિંતનગર શાિંતનગર ૧૮૬૫
૬૩૨ સર ઉગલવાણ ઉગલવાણ ૩૩૧૯
૬૩૩ સર પા પા ૧૧૫૩
૬૩૪ સર રાણીગામ રાણીગામ ૨૨૩૬
૬૩૫ સર સનાળા સનાળા ૨૯૧૨
૬૩૬ સર િવરપરુ (ચોક) િવરપરુ (ચોક) ૧૩૩૩
૬૩૭ સર રાજ૫રા (ચોક) રાજ૫રા (ચોક) ૧૩૩૨
૬૩૮ સર શેવડી વદર શેવડી વદર ૨૨૦૩
૬૩૯ સર જુના પાદર જુના પાદર ૨૨૪૨

કુલ સરવાળો
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૬૪૦ સર ચોક / ચોકીયાપાટી ચોક ૧૮૩૩
ચોકીયાપાટી ૯૦

૬૪૧ સર અયાવેજ અયાવેજ ૨૫૩૪
૬૪૨ સર દે૫લા દે૫લા ૧૭૧૦
૬૪૩ સર રાણ૫રડા(ચોક) રાણ૫રડા(ચોક) ૧૫૫૬
૬૪૪ સર િચરોડા િચરોડા ૮૬૭
૬૪૫ સર ઝડકલા ઝડકલા ૧૮૯૧
૬૪૬ સર હીપા વડલી હીપા વડલી ૧૫૪૯
૬૪૭ સર પી૫રડી પી૫રડી ૧૩૦૭
૬૪૮ સર ધોબા ધોબા ૨૭૨૩
૬૪૯ સર ઠવી ઠવી ૨૦૦૪
૬૫૦ સર વીરડી વીરડી ૨૦૨૦
૬૫૧ સર મોરચ૫ુણા મોરચ૫ુણા ૧૦૯૩
૬૫૨ સર રબારીકા રબારીકા ૫૧૩
૬૫૩ સર કેદારીયા / નાળ કેદારીયા ૧૨૭૨

નાળ ૨૯૫
૬૫૪ સર જુની કાતર્ોડી જુની કાતર્ોડી ૩૦૫
૬૫૫ સર નવી કાતર્ોડી નવી કાતર્ોડી ૩૦૮૦
૬૫૬ સર સર સર ૧૩૫૭૮

૮૫૪૬૬
૧૪૭૦૫૫૪

કર્મ તાલકુા નુ ંનામ કુલ ગર્ામ પચંાયતની સખં્યા કુલ ગામોની સખં્યા  કુલ  વ તી

૧ ૨ ૩ ૪ ૫
૧ ગારીયાધાર ૪૮ ૪૮ ૦
૨ ઉમરાળા ૪૩ ૪૩ ૦
૩ તળાજા ૧૧૫ ૧૧૭ ૦
૪ ઘોઘા ૩૬ ૪૮ ૦
૫ ભાવનગર ૫૧ ૫૫ ૦
૬ વ લભીપરુ ૫૩ ૫૬ ૦
૭ િસહોર ૭૮ ૮૦ ૦
૮ મહવુા ૧૧૪ ૧૧૮ ૦
૯ પાલીતાણા ૭૮ ૮૧ ૦
૧૦ સર ૪૦ ૪૨ ૦

કુલ સરવાળો
કુલ એકંદર

૫તર્કv ર
ગર્ામ પચંાયત q ગામોના નામ q વ તી અને સખં્યા તાP૩૦q૦૬q૨૦૧૫ ની િ થતીએ તારીજ દશાર્વત ુ ં૫તર્ક

િજP ભાવનગર
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૬૫૬ ૬૮૮ ૦

ન ઘ 
:

કુલ એકંદર

કુલ  ગામો ૬૮૮ પૈકી વ તી વગરના ૭ ગામો છે. થી ૬૮૧ ગામો છે.
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