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િ થિતએ વ તી
૧ ઉના બેડીયા બેડીયા ૨૨૦
૨ ઉના બધંારડા બધંારડા ૧૧૨૯
૩ ઉના મોટા સમઢીયાળા મોટા સમઢીયાળા ૧૬૧૧
૪ ઉના અંબાડા અંબાડા ૩૩૭૫
૫ ઉના ગુદંાળા ગુદંાળા ૧૦૨૧
૬ ઉના વાજડી વાજડી ૧૩૨૨
૭ ઉના પડાપાદર પડાપાદર ૨૭૪૧
૮ ઉના પાણખાણ પાણખાણ ૧૩૦૧
૯ ઉના નાના સમઢીયાળા નાના સમઢીયાળા ૨૩૨૮
૧૦ ઉના લવુારીમોલી લવુારીમોલી ૬૦૦
૧૧ ઉના નાળીયેરીમોલી નાળીયેરીમોલી ૧૭૯૨
૧૨ ઉના વાકંીયા વાકંીયા ૩૨૨૫
૧૩ ઉના કાકીડીમોલી કાકીડીમોલી ૧૪૮૦
૧૪ ઉના નાદંરખ નાદંરખ ૧૫૩૪
૧૫ ઉના કાધંી કાધંી ૨૮૯૬
૧૬ ઉના ભાચા ભાચા ૩૭૫૮
૧૭ ઉના ભડીયાદર ભડીયાદર ૩૦૬૨
૧૮ ઉના મેણ મેણ ૧૨૫૦
૧૯ ઉના ખાપટ ખાપટ ૩૦૦૧
૨૦ ઉના રાતડ રાતડ ૧૧૮૬
૨૧ ઉના ચાચંકવડ ચાચંકવડ ૨૬૪૯
૨૨ ઉના પાતાપરુ પાતાપરુ ૧૦૦૮
૨૩ ઉના નેસડા નેસડા ૬૭૭
૨૪ ઉના ઉંટવાડા ઉંટવાડા ૩૪૨૭
૨૫ ઉના ચોરાલીમોલી ચોરાલીમોલી ૩૭૭
૨૬ ઉના મોટીમોલી મોટીમોલી ૯૬૭
૨૭ ઉના પસવાડા પસવાડા ૨૫૩૪
૨૮ ઉના ઉમેજ ઉમેજ ૩૫૭૧
૨૯ ઉના વાવરડા વાવરડા ૨૫૦૬
૩૦ ઉના કંસારી કંસારી ૨૨૩૫
૩૧ ઉના વરસીંગપરુ વરસીંગપરુ ૩૨૦૯
૩૨ ઉના એલમપરુ એલમપરુ ૨૯૭૨
૩૩ ઉના ડમાસા ડમાસા ૧૪૮૮
૩૪ ઉના મઘરડી મઘરડી ૧૦૪૭
૩૫ ઉના સીમાસી સીમાસી ૨૭૪૯
૩૬ ઉના રાણવસી રાણવસી ૯૪૭
૩૭ ઉના ભેભા ભેભા ૧૯૮૦
૩૮ ઉના યાજપરુ યાજપરુ ૧૬૧૭
૩૯ ઉના નાઠેજ નાઠેજ ૨૦૯૬
૪૦ ઉના સામતેર સામતેર ૨૯૩૪
૪૧ ઉના ગાગંડા ગાગંડા ૩૨૯૬
૪૨ ઉના સ દરડા સ દરડા ૬૦૦
૪૩ ઉના સ દરડી સ દરડી ૮૨૯
૪૪ ઉના ખતર્ીવાડા ખતર્ીવાડા ૨૯૩૬
૪૫ ઉના સનખડા સનખડા ૬૦૨૩
૪૬ ઉના રામે ર રામે ર ૧૫૦૬
૪૭ ઉના કાણેકબરડા કાણેકબરડા ૧૩૦૪

૫તર્ક-૧ 



૪૮ ઉના સલુતાનપરુ સલુતાનપરુ ૬૫૯
૪૯ ઉના સીલોજ સીલોજ ૧૭૯૦
૫૦ ઉના નાથળ નાથળ ૩૯૮૬
૫૧ ઉના કેસરીયા કેસરીયા ૨૫૩૮
૫૨ ઉના માઢગામ માઢગામ ૧૧૨૨
૫૩ ઉના રેવદ રેવદ ૧૧૭૧
૫૪ ઉના લેરકા લેરકા ૧૨૯૯
૫૫ ઉના ચીખલી ચીખલી ૨૮૨૨
૫૬ ઉના સોખડા સોખડા ૨૦૦૩
૫૭ ઉના કાજરડી કાજરડી ૪૧૩૬
૫૮ ઉના સોનારી સોનારી ૨૩૪૭
૫૯ ઉના મોટા ડસેર મોટા ડસેર ૪૫૧૯
૬૦ ઉના લામઘાર લામઘાર ૧૦૬૬
૬૧ ઉના કોઠારી કોઠારી ૫૯૦
૬૨ ઉના આમોદર્ા આમોદર્ા ૩૯૮૪
૬૩ ઉના ગરાળ ગરાળ ૪૫૯૭
૬૪ ઉના મોઠા મોઠા ૩૬૫૫
૬૫ ઉના માણેકપરુ માણેકપરુ ૩૩૩૭
૬૬ ઉના દુઘાળા દુઘાળા ૧૪૩૯
૬૭ ઉના સજંવાપરુ સજંવાપરુ ૨૫૨૩
૬૮ ઉના અંજાર અંજાર ૩૨૪૭
૬૯ ઉના શાહડસેર શાહડસેર ૧૯૬૦
૭૦ ઉના ભાડાસી ભાડાસી ૭૦૭
૭૧ ઉના કોબ કોબ ૫૫૪૨
૭૨ ઉના ભીંગરણ ભીંગરણ ૨૪૧૯
૭૩ ઉના તડ તડ ૩૯૪૭
૭૪ ઉના પાલડી પાલડી ૫૩૭૯
૭૫ ઉના અલવાણ અલવાણ ૨૬૦૬
૭૬ ઉના વાસંોજ વાસંોજ ૪૫૧૨
૭૭ ઉના દેલવાડા દેલવાડા ૧૨૨૪૭
૭૮ ઉના ખાણ ખાણ ૧૪૯૪
૭૯ ઉના દાડંી દાડંી ૧૩૬૫
૮૦ ઉના ખજુદર્ા ખજુદર્ા ૩૧૪૦
૮૧ ઉના સીમાર સીમાર ૫૪૬૫
૮૨ ઉના સયદ રાજ૫રા સયદ રાજ૫રા ૬૧૨૧
૮૩ ઉના ખેડા ખેડા ૨૦૫૨
૮૪ ઉના સેંજલીયા સેંજલીયા ૧૩૯૭
૮૫ ઉના રજપતુ રાજ૫રા રજપતુ રાજ૫રા ૪૩૪
૮૬ ઉના કાલાપાણ કાલાપાણ ૩૨૬૩
૮૭ ઉના રામ૫રા રામ૫રા ૮૪૭
૮૮ ઉના નલીયા માડંવી નલીયા માડંવી ૨૪૭૦
૮૯ ઉના નાદંણ નાદંણ ૧૭૦૯
૯૦ ઉના ઝાખંરવાડા ઝાખંરવાડા ૧૯૨૮
૯૧ ઉના નવાબદંર નવાબદંર ૧૪૦૧૫
૯૨ ગીર ગઢડા વડલી વડલી ૧૦૩૧
૯૩ ગીર ગઢડા ચીખલકુબા ચીખલકુબા ૫૫૧

૯૪ ગીર ગઢડા જામવાળા કંસારીયા જામવાળા 
કંસારીયા

૩૭૯૭
૨૦૪

૯૫ ગીર ગઢડા ભાખા ભાખા ૧૨૧૫
૯૬ ગીર ગઢડા થોરડી થોરડી ૧૬૭૦
૯૭ ગીર ગઢડા નીતલી નીતલી ૧૦૮૨



૯૮ ગીર ગઢડા સોનારીયા સોનારીયા ૧૦૮૦
૯૯ ગીર ગઢડા મોતીસર મોતીસર ૧૬૪૫
૧૦૦ ગીર ગઢડા નગડીયા નગડીયા ૧૩૧૬
૧૦૧ ગીર ગઢડા કોદીયા કોદીયા ૩૦૬૭
૧૦૨ ગીર ગઢડા રસલુ૫રા રસલુ૫રા ૧૪૯૫

૧૦૩ ગીર ગઢડા ફરેડા 
બાબરીયા

ફરેડા 
બાબરીયા

૧૩૧૨
૪૨૯

૧૦૪ ગીર ગઢડા ગીર ગઢડા ગીર ગઢડા ૯૬૩૧
૧૦૫ ગીર ગઢડા દર્ોણ દર્ોણ ૨૮૯૨
૧૦૬ ગીર ગઢડા ઇંટવાયા ઇંટવાયા ૧૯૦૨
૧૦૭ ગીર ગઢડા સણોસરી સણોસરી ૧૨૩૩
૧૦૮ ગીર ગઢડા ઘોકડવા ઘોકડવા ૬૯૮૦
૧૦૯ ગીર ગઢડા મહોબત૫રા મહોબત૫રા ૧૬૧૩
૧૧૦ ગીર ગઢડા નવા ઉગલા નવા ઉગલા ૯૫૮
૧૧૧ ગીર ગઢડા ખીલાવડ ખીલાવડ ૨૮૩૭
૧૧૨ ગીર ગઢડા ફાટસર ફાટસર ૩૫૯૦
૧૧૩ ગીર ગઢડા ઉમેદ૫રા ઉમેદ૫રા ૧૨૪૪
૧૧૪ ગીર ગઢડા સનવાવ સનવાવ ૪૬૮૭
૧૧૫ ગીર ગઢડા જરગલી જરગલી ૩૩૫૮
૧૧૬ ગીર ગઢડા વડવીયાળા વડવીયાળા ૪૨૯૮
૧૧૭ ગીર ગઢડા ડવડલી ડવડલી ૧૮૦૧
૧૧૮ ગીર ગઢડા ઉગલા ઉગલા ૨૫૧૪
૧૧૯ ગીર ગઢડા આંકોલાલી આંકોલાલી ૧૦૫૬
૧૨૦ ગીર ગઢડા પાડંરેી પાડંરેી ૭૪૩
૧૨૧ ગીર ગઢડા ઘર્ાબાવડ ઘર્ાબાવડ ૪૮૨
૧૨૨ ગીર ગઢડા વેલાકોટ વેલાકોટ ૧૯૩૭
૧૨૩ ગીર ગઢડા સોનપરુા સોનપરુા ૩૦૬૦
૧૨૪ ગીર ગઢડા ભીયાળ ભીયાળ ૬૪૬
૧૨૫ ગીર ગઢડા બોડીદર બોડીદર ૩૧૫૦
૧૨૬ ગીર ગઢડા કણેરી કણેરી ૧૬૪૮
૧૨૭ ગીર ગઢડા લકા લકા ૧૫૫૩
૧૨૮ ગીર ગઢડા ઉંદરી ઉંદરી ૧૫૭૨
૧૨૯ ગીર ગઢડા આંબાવડ આંબાવડ ૮૬૯
૧૩૦ ગીર ગઢડા કાણકીયા કાણકીયા ૨૦૯૬

૧૩૧ ગીર ગઢડા પીછવા 
પીછવી

પીછવા 
પીછવી

૬૩૨
૨૦૨૭

૧૩૨ ગીર ગઢડા ઝાઝંરીયા ઝાઝંરીયા ૬૪૦
૧૩૩ તાલાલા િચતર્ોડ િચતર્ોડ ૧૪૮૯
૧૩૪ તાલાલા ભોજદે ભોજદે ૧૮૮૮
૧૩૫ તાલાલા સાગં દર્ા સાગં દર્ા ૧૨૬૧
૧૩૬ તાલાલા િહરણવેલ િહરણવેલ ૧૧૧૩
૧૩૭ તાલાલા િચતર્ાવડ િચતર્ાવડ ૩૯૫૪
૧૩૮ તાલાલા બોરવાવ બોરવાવ ૫૨૪૭
૧૩૯ તાલાલા લશુાળા લશુાળા ૪૯૯
૧૪૦ તાલાલા રસલુપરા રસલુપરા ૧૧૭૨
૧૪૧ તાલાલા જસાપરુ જસાપરુ ૧૭૫૩
૧૪૨ તાલાલા રમરેચી રમરેચી ૩૧૭૪
૧૪૩ તાલાલા પરુ પરુ ૧૯૦૬
૧૪૪ તાલાલા બકુલા ધણેજ બકુલા ધણેજ ૩૫૨૦
૧૪૫ તાલાલા િખરધાર િખરધાર ૧૭૮૪



૧૪૬ તાલાલા િવરપરુ િવરપરુ ૧૮૯૬
૧૪૭ તાલાલા ધાવા ધાવા ૪૫૬૦
૧૪૮ તાલાલા મોરુકા મોરુકા ૨૫૧૭
૧૪૯ તાલાલા વાડલા વાડલા ૯૯૯
૧૫૦ તાલાલા બામણાસા બામણાસા ૧૬૫૧
૧૫૧ તાલાલા આકોલવાડી આકોલવાડી ૬૬૫૭
૧૫૨ તાલાલા સરુવા સરુવા ૨૭૨૯
૧૫૩ તાલાલા ગુદંરણ ગુદંરણ ૩૪૭૪
૧૫૪ તાલાલા ગલીયાવડ ગલીયાવડ ૧૦૭૮
૧૫૫ તાલાલા ઉમરેઠી ઉમરેઠી ૨૩૩૫
૧૫૬ તાલાલા સેમરવાવ સેમરવાવ ૩૭૭૩
૧૫૭ તાલાલા માલજીંજવા માલજીંજવા ૨૦૨૨
૧૫૮ તાલાલા ગાભા ગાભા ૨૨૧૪
૧૫૯ તાલાલા ઘિુસયા ઘિુસયા ૫૭૪૭
૧૬૦ તાલાલા ધર્ામણવા ધર્ામણવા ૧૮૮૬
૧૬૧ તાલાલા પીપળવા પીપળવા ૨૩૩૬
૧૬૨ તાલાલા આંબળાશ આંબળાશ ૪૩૮૮
૧૬૩ તાલાલા માધપુરુ જામ્બરુ માધપુરુ જામ્બરુ ૪૨૯૨
૧૬૪ તાલાલા હડમતીયા હડમતીયા ૨૯૪૪
૧૬૫ તાલાલા મડંોરણા મડંોરણા ૨૬૪૬
૧૬૬ તાલાલા જાવતંર્ી જાવતંર્ી ૧૮૭૨
૧૬૭ તાલાલા જસાધાર જસાધાર ૧૩૫૨
૧૬૮ તાલાલા અિનડા અિનડા ૧૨૪૬
૧૬૯ તાલાલા િભમદેવળ િભમદેવળ ૭૪૬
૧૭૦ તાલાલા રાતીધાર રાતીધાર ૧૫૩૫
૧૭૧ તાલાલા રામપરા રામપરા ૧૫૦૧
૧૭૨ તાલાલા વડાળા વડાળા ૨૦૨૯
૧૭૩ તાલાલા રાયડી રાયડી ૭૫૮
૧૭૪ તાલાલા પીખોર પીખોર ૨૮૪૭

૧૭૫ તાલાલા
સેમળીયા
જમાલપરા

સેમળીયા
જમાલપરા

૧૯૮૬
૫૧૧

૧૭૬ તાલાલા િવઠલપરુ િવઠલપરુ ૯૫૪
૧૭૭ સતુર્ાપાડા આણદંપરા આણદંપરા ૧૧૭૦
૧૭૮ સતુર્ાપાડા ટોબરા ટોબરા ૧૪૭૮
૧૭૯ સતુર્ાપાડા ખાભંા ખાભંા ૧૮૦૦
૧૮૦ સતુર્ાપાડા મહોબતપરા મહોબતપરા ૨૧૨૪
૧૮૧ સતુર્ાપાડા રંગપરુ રંગપરુ ૨૧૪૯
૧૮૨ સતુર્ાપાડા પીપળવા પીપળવા ૨૩૪૬
૧૮૩ સતુર્ાપાડા ટીંબડી ટીંબડી ૫૬૩
૧૮૪ સતુર્ાપાડા ઘટંીયા પર્ાચી ઘટંીયા પર્ાચી ૩૨૯૬
૧૮૫ સતુર્ાપાડા િવરોદર િવરોદર ૧૪૦૭
૧૮૬ સતુર્ાપાડા લાખાપરા લાખાપરા ૧૧૮૭
૧૮૭ સતુર્ાપાડા ગોરખ મઢી ગોરખ મઢી ૩૬૨૩
૧૮૮ સતુર્ાપાડા સુદંરપરા સુદંરપરા ૧૧૦૪
૧૮૯ સતુર્ાપાડા લાટી લાટી ૪૭૬૫
૧૯૦ સતુર્ાપાડા કદવાર કદવાર ૫૪૦૨
૧૯૧ સતુર્ાપાડા હરણાસા હરણાસા ૨૪૪૪
૧૯૨ સતુર્ાપાડા ઉંબરી ઉંબરી ૨૪૩૭
૧૯૩ સતુર્ાપાડા નવાગામ નવાગામ ૧૫૯૮
૧૯૪ સતુર્ાપાડા અમરાપરુ અમરાપરુ ૨૦૭૦
૧૯૫ સતુર્ાપાડા આલીધર્ા આલીધર્ા ૧૨૭૫
૧૯૬ સતુર્ાપાડા પર્ાસંલી પર્ાસંલી ૪૩૬૧



૧૯૭ સતુર્ાપાડા ભવુાવાડા ભવુાવાડા ૯૭૭
૧૯૮ સતુર્ાપાડા ગાગેંથા ગાગેંથા ૯૬૦
૧૯૯ સતુર્ાપાડા વાસંાવડ વાસંાવડ ૨૧૫૦
૨૦૦ સતુર્ાપાડા બ લા બ લા ૧૭૯૦
૨૦૧ સતુર્ાપાડા સરા સરા ૫૩૨
૨૦૨ સતુર્ાપાડા બોસન બોસન ૧૧૬૨
૨૦૩ સતુર્ાપાડા ચગીયા ચગીયા ૨૦૮૭
૨૦૪ સતુર્ાપાડા વાવડી સતુર્ા વાવડી સતુર્ા ૨૫૫૭
૨૦૫ સતુર્ાપાડા મોરાસા મોરાસા ૧૩૮૫
૨૦૬ સતુર્ાપાડા થરેલી થરેલી ૨૧૮૫
૨૦૭ સતુર્ાપાડા પાદરુકા પાદરુકા ૧૦૦૧
૨૦૮ સતુર્ાપાડા કડવાસણ કડવાસણ ૬૧૨
૨૦૯ સતુર્ાપાડા ખેરા ખેરા ૧૦૧૬
૨૧૦ સતુર્ાપાડા ભવુા ટીંબી ભવુા ટીંબી ૧૫૬૧
૨૧૧ સતુર્ાપાડા મોરડીયા મોરડીયા ૨૪૮૫
૨૧૨ સતુર્ાપાડા સોલાજ સોલાજ ૨૫૨૩
૨૧૩ સતુર્ાપાડા લોઢવા લોઢવા ૮૩૭૯
૨૧૪ સતુર્ાપાડા પર્ ાવડા પર્ ાવડા ૭૧૪૩
૨૧૫ સતુર્ાપાડા વડોદરા ઝાલા વડોદરા ઝાલા ૪૮૮૩
૨૧૬ સતુર્ાપાડા બરેવળા બરેવળા ૧૧૧૦
૨૧૭ સતુર્ાપાડા સીંગસર સીંગસર ૪૪૮૮
૨૧૮ સતુર્ાપાડા મટાણા મટાણા ૧૯૪૫
૨૧૯ સતુર્ાપાડા રાખેજ રાખેજ ૨૩૨૦
૨૨૦ સતુર્ાપાડા થોરડી થોરડી ૭૫૩
૨૨૧ સતુર્ાપાડા ધામળેજ ધામળેજ ૧૧૫૩૧
૨૨૨ સતુર્ાપાડા કણજોતર કણજોતર ૧૭૦૨
૨૨૩ સતુર્ાપાડા સતુર્ાપાડા બદંર સતુર્ાપાડા બદંર ૪૭૭૦
૨૨૪ કોડીનાર વલાદર વલાદર ૧૪૭૬
૨૨૫ કોડીનાર સાઢંણીધાર સાઢંણીધાર ૨૧૯૭
૨૨૬ કોડીનાર ધાટંવડ ધાટંવડ ૬૩૭૦
૨૨૭ કોડીનાર હરમડીયા હરમડીયા ૬૪૩૯
૨૨૮ કોડીનાર અરીઠીયા અરીઠીયા ૯૫૨

૨૨૯ કોડીનાર
નાગડલા
સગુાળા

નાગડલા
સગુાળા

૨૭૬૯
૫૭૦

૨૩૦ કોડીનાર કંટાળા કંટાળા ૧૮૪૯
૨૩૧ કોડીનાર પાવટી પાવટી ૧૦૨૧
૨૩૨ કોડીનાર અરણેજ અરણેજ ૬૧૮૯

૨૩૩ કોડીનાર ગીર દેવડી ચીડીવાવ
ગીર દેવડી
ચીડીવાવ

૨૯૭૭
૪૧૦

૨૩૪ કોડીનાર શેઢાયા શેઢાયા ૧૯૩૩
૨૩૫ કોડીનાર આિલદર આિલદર ૭૪૭૮
૨૩૬ કોડીનાર મોરવડ મોરવડ ૧૭૧૬
૨૩૭ કોડીનાર જગતીયા જગતીયા ૮૫૯
૨૩૮ કોડીનાર િસંધાજ િસંધાજ ૬૪૧૯
૨૩૯ કોડીનાર ફાચરીયા ફાચરીયા ૧૩૯૪
૨૪૦ કોડીનાર આણદંપરુ આણદંપરુ ૯૯૭
૨૪૧ કોડીનાર નવાગામ નવાગામ ૧૮૦૬
૨૪૨ કોડીનાર પેઢાવાડા પેઢાવાડા ૧૯૬૪
૨૪૩ કોડીનાર કડવાસણ કડવાસણ ૨૬૮૭
૨૪૪ કોડીનાર વડનગર વડનગર ૯૨૯૬
૨૪૫ કોડીનાર દેવલપરુ દેવલપરુ ૩૧૦૦



૨૪૬ કોડીનાર
ગોવીંદપરુ
છાછર

ગોવીંદપરુ
છાછર

૨૫૩ 
૪૨૪૮

૨૪૭ કોડીનાર િવઠલપરુ િવઠલપરુ ૨૨૦૯

૨૪૮ કોડીનાર
બોડવા  
જીથલા

બોડવા  
જીથલા

૧૧૫૨
૧૩૦૪

૨૪૯ કોડીનાર આદપકુાર જમનાવડ
આદપકુાર
જમનાવડ

૮૬૭ 
૧૨૭૨

૨૫૦ કોડીનાર
   કરેડા     
સયાજીરાજપરા

  કરેડા     
સયાજીરાજપરા

૧૧૯૨ 
૨૮૬

૨૫૧ કોડીનાર
ઈંચવડ
દુદાણા

ઈંચવડ
દુદાણા

૮૭૬ 
૨૨૨૬

૨૫૨ કોડીનાર ગોહીલની ખાણ ગોહીલની ખાણ ૧૯૪૬
૨૫૩ કોડીનાર રોણાજ રોણાજ ૧૯૨૫
૨૫૪ કોડીનાર મીતીયાજ મીતીયાજ ૫૩૦૭

૨૫૫ કોડીનાર
મોટી ફાફણી ફાફણી

નાની
મોટી ફાફણી
ફાફણી નાની

૨૫૬૧ 
૮૮૬

૨૫૬ કોડીનાર અડવી અડવી ૨૨૯૮
૨૫૭ કોડીનાર ડોળાસા ડોળાસા ૭૩૨૯
૨૫૮ કોડીનાર વેળવા વેળવા ૧૭૪૫
૨૫૯ કોડીનાર માલગામ માલગામ ૨૦૧૦
૨૬૦ કોડીનાર દેવળી દેવળી ૭૨૧૮
૨૬૧ કોડીનાર ચૌહાણની ખાણ ચૌહાણની ખાણ ૧૭૨૬
૨૬૨ કોડીનાર બરડા બરડા ૧૦૪૯
૨૬૩ કોડીનાર મળુ ારકા મળુ ારકા ૬૩૨૬
૨૬૪ કોડીનાર પણાદર પણાદર ૫૭૫૨
૨૬૫ કોડીનાર પીપળી પીપળી ૨૬૫૫
૨૬૬ કોડીનાર દામલી દામલી ૨૭૪૮
૨૬૭ કોડીનાર કડોદરા કડોદરા ૨૭૮૬
૨૬૮ કોડીનાર પીપળવા બાવાના પીપળવા બાવાના ૧૬૧૮
૨૬૯ કોડીનાર જતંર્ાખડી જતંર્ાખડી ૮૧૨
૨૭૦ કોડીનાર પાચં િપપળવા પાચં િપપળવા ૨૩૪૩
૨૭૧ કોડીનાર નાનાવાડા નાનાવાડા ૧૮૩૪
૨૭૨ કોડીનાર માલ મ માલ મ ૩૪૩૫
૨૭૩ કોડીનાર સરખડી સરખડી ૪૩૯૭
૨૭૪ કોડીનાર છારા છારા ૬૩૧૦
૨૭૫ કોડીનાર કાજ કાજ ૪૧૨૮
૨૭૬ કોડીનાર વેલણ વેલણ ૧૪૭૫૧
૨૭૭    વેરાવળ વડોદરા ડોડીયા વડોદરા ડોડીયા ૪૩૦૪
૨૭૮    વેરાવળ  િસમાર િસમાર ૧૭૪૮
૨૭૯    વેરાવળ િકંદરવા િકંદરવા ૧૩૬૦
૨૮૦    વેરાવળ સરસવા સરસવા ૯૫૧
૨૮૧    વેરાવળ પાલડી પાલડી ૧૨૪૯
૨૮૨    વેરાવળ દેદા દેદા ૧૮૨૬
૨૮૩    વેરાવળ ખેરાળી ખેરાળી ૫૭૫
૨૮૪    વેરાવળ હસનાવદર હસનાવદર ૮૨૫
૨૮૫    વેરાવળ છાપરી છાપરી ૯૮૮
૨૮૬    વેરાવળ ઉકડીયા ઉકડીયા ૨૦૫૨
૨૮૭    વેરાવળ ઉમરાળા ઉમરાળા ૧૩૪૩
૨૮૮    વેરાવળ ઉંબા ઉંબા ૧૯૭૨
૨૮૯    વેરાવળ મલ ઢા મલ ઢા ૧૫૮૦
૨૯૦    વેરાવળ વાવડી આદર્ી વાવડી આદર્ી ૩૪૨૫



૨૯૧    વેરાવળ સપુાસી સપુાસી ૫૨૭૭
૨૯૨    વેરાવળ િસડોકર િસડોકર ૫૪૦૯
૨૯૩    વેરાવળ આદર્ી આદર્ી ૬૯૫૨
૨૯૪    વેરાવળ નવાપરા નવાપરા ૨૦૮૮
૨૯૫    વેરાવળ ચાડુંવાવ ચાડુંવાવ ૧૩૭૩
૨૯૬    વેરાવળ ચમોડા ચમોડા ૨૨૪૮
૨૯૭    વેરાવળ આંબલીયાળા આંબલીયાળા ૧૭૮૨
૨૯૮    વેરાવળ ઈણાજ ઈણાજ ૨૭૯૭
૨૯૯    વેરાવળ મોરાજ મોરાજ ૧૭૯૩
૩૦૦    વેરાવળ ભેરાળા ભેરાળા ૧૩૦૬
૩૦૧    વેરાવળ ગણુવતંપરુ ગણુવતંપરુ ૮૩૫
૩૦૨    વેરાવળ માથાસરુીયા માથાસરુીયા ૧૭૦૫
૩૦૩    વેરાવળ લુભંા લુભંા ૯૩૧
૩૦૪    વેરાવળ કોડીદર્ા કોડીદર્ા ૨૦૯૨
૩૦૫    વેરાવળ પડંવા પડંવા ૧૫૦૪
૩૦૬    વેરાવળ મડંોર મડંોર ૧૨૦૭
૩૦૭    વેરાવળ ગોિવંદપરા ગોિવંદપરા ૪૫૭૪
૩૦૮    વેરાવળ ડાભોર ડાભોર ૪૧૨૫
૩૦૯    વેરાવળ છાતર્ોડા છાતર્ોડા ૨૧૧૬
૩૧૦    વેરાવળ ડારી ડારી ૬૫૪૭
૩૧૧    વેરાવળ તાતંીવેલા તાતંીવેલા ૧૫૦૪
૩૧૨    વેરાવળ સવની સવની ૨૯૬૦
૩૧૩    વેરાવળ ઈ રીયા  ઈ રીયા  ૧૧૦૩
૩૧૪    વેરાવળ ભેટાળી ભેટાળી ૧૪૩૦
૩૧૫    વેરાવળ ખઢેંરી ખઢેંરી ૩૩૬૩
૩૧૬    વેરાવળ કુકરાસ કુકરાસ ૨૧૧૬
૩૧૭    વેરાવળ ઈન્દર્ોઈ ઈન્દર્ોઈ ૪૦૫૪
૩૧૮    વેરાવળ નાવદર્ા નાવદર્ા ૪૮૦૭
૩૧૯    વેરાવળ ભાલપરા (પાટર્) ભાલપરા (પાટર્) ૧૪૬૭૬
૩૨૦    વેરાવળ મીઠાપરુ મીઠાપરુ ૧૭૬૫
૩૨૧    વેરાવળ સોનારીયા સોનારીયા ૨૫૫૫
૩૨૨    વેરાવળ મેધપરુ મેધપરુ ૩૦૦૬
૩૨૩    વેરાવળ બોળાશ બોળાશ ૨૭૨૦
૩૨૪    વેરાવળ નાખડા નાખડા ૧૮૭૨
૩૨૫    વેરાવળ રામપરા રામપરા ૩૪૫૧
૩૨૬    વેરાવળ આજોઠા આજોઠા ૪૧૦૧
૩૨૭    વેરાવળ બાદલપરા બાદલપરા ૧૪૭૨
૩૨૮    વેરાવળ કાજલી કાજલી ૩૧૯૭
૩૨૯    વેરાવળ બીજ બીજ ૩૫૭૯


