
૧ કપડવજં વાઘજીપરુ વાઘજીપરુ ૩૮૧૭
૨ કપડવજં બેટાવાડા 
૩ કપડવજં રામતલાવડી
૪ કપડવજં િનકોલ િનકોલ ૧૭૪૮
૫ કપડવજં પનુાદરા  પનુાદરા  ૨૬૭૦
૬ કપડવજં લાલમાડંવા લાલમાડંવા ૨૪૬૯
૭ કપડવજં િશહોરા િશહોરા ૧૫૯૨
૮ કપડવજં નરિસંહપરુ  નરિસંહપરુ  ૩૬૫૮
૯ કપડવજં મોટીઝેર મોટીઝેર ૫૮૭૫
૧૦ કપડવજં આબવેલ  આબવેલ  ૨૨૨૬
૧૧ કપડવજં ભોજાનામવુાડા ભોજાનામવુાડા ૧૦૪૮
૧૨ કપડવજં તાલપોડા તાલપોડા ૯૦૬
૧૩ કપડવજં તેલનાર તેલનાર ૩૬૭૮
૧૪ કપડવજં  યાસજીનામવુાડા  યાસજીનામવુાડા ૧૩૮૯
૧૫ કપડવજં િનરમાલી  િનરમાલી  ૪૮૩૨
૧૬ કપડવજં લાલપરુ િન લાલપરુ િન ૧૭૬૬
૧૭ કપડવજં ઝડંા ઝડંા ૨૩૯૬
૧૮ કપડવજં અબોચ  અબોચ  ૨૧૫૧
૧૯ કપડવજં નાનીઝેર  નાનીઝરે  ૧૪૫૭
૨૦ કપડવજં ગોચરનામવુાડા ગોચરનામવુાડા ૨૫૦૮
૨૧ કપડવજં ઘડીયા ઘડીયા ૨૨૫૪
૨૨ કપડવજં માલનામવુાડા માલનામવુાડા ૯૮૮
૨૩ કપડવજં વા  વા મહડુા વા  વા મહડુા ૧૩૫૩
૨૪ કપડવજં કાવઠ  કાવઠ  ૧૭૮૯
૨૫ કપડવજં કાશીપરુા કાશીપરુા ૧૫૧૦
૨૬ કપડવજં પથોડા પથોડા ૧૩૦૮
૨૭ કપડવજં વઘાસ  વઘાસ  ૨૬૯૦
૨૮ કપડવજં  યાસવાસણા  યાસવાસણા ૧૫૭૮
૨૯ કપડવજં ડાડંીયાપરુ ડાડંીયાપરુ ૧૦૩૬
૩૦ કપડવજં ભુગંળીયા ભુગંળીયા ૩૪૬૬
૩૧ કપડવજં અલવા અલવા ૪૮૪૭
૩૨ કપડવજં લાડુજીનામવુાડા લાડુજીનામવુાડા ૮૮૧
૩૩ કપડવજં પીરોજપરુ પીરોજપરુ ૯૧૧
૩૪ કપડવજં દંતાલી  દંતાલી  ૨૫૧૯

૭૫૩૭

અ.ન.ં તાલકુાનુ ંનામ ગર્ામપચંાયતનુ ંનામ ગર્ા.પ.ંમા ંસમાિવ  ટ 
મહસેલુી ગામનુ ંનામ

વષર્-૨૦૧૧ ની 
વ તીગણતરી મજુબ વ તી

બેટાવાડા 

C:\Documents and Settings\deo02\Desktop\19-9-16\ALL GP List Final for Book\ALL GP List Final for Book\Kheda.xls



અ.ન.ં તાલકુાનુ ંનામ ગર્ામપચંાયતનુ ંનામ ગર્ા.પ.ંમા ંસમાિવ  ટ 
મહસેલુી ગામનુ ંનામ

વષર્-૨૦૧૧ ની 
વ તીગણતરી મજુબ વ તી

૩૫ કપડવજં થવાદ  થવાદ  ૩૮૩૫
૩૬ કપડવજં સલુતાનપરુ વડધરા સલુતાનપરુ વડધરા ૨૯૨૮
૩૭ કપડવજં ઘઉઁઆ ઘઉઁઆ ૩૬૫૩
૩૮ કપડવજં સણુદા સણુદા ૨૫૫૦
૩૯ કપડવજં રેલીયા રેલીયા ૧૧૪૯
૪૦ કપડવજં દુધાથલ  દુધાથલ  ૨૧૬૭
૪૧ કપડવજં લેટર 
૪૨ કપડવજં વણજારીયા 
૪૩ કપડવજં વડાલી  વડાલી  ૩૦૧૯
૪૪ કપડવજં જગડુપરુ જગડુપરુ ૧૩૬૪
૪૫ કપડવજં કલાજી  કલાજી  ૧૯૧૯
૪૬ કપડવજં કેવડીયા કેવડીયા ૧૮૬૦
૪૭ કપડવજં ભઇલાકુઇ ભઇલાકુઇ ૧૧૫૩
૪૮ કપડવજં ઠંુચાલ ઠંુચાલ ૧૯૭૯
૪૯ કપડવજં સલુતાનપરુ ખાનપરુ સલુતાનપરુ ખાનપરુ ૧૬૩૫
૫૦ કપડવજં તૈયબપરુા તૈયબપરુા ૨૫૬૯
૫૧ કપડવજં આલમપરુા આલમપરુા ૧૧૪૫
૫૨ કપડવજં ભિુતયા ભિુતયા ૪૪૦૩
૫૩ કપડવજં દનાદરા દનાદરા ૨૭૪૩
૫૪ કપડવજં અંિતસર
૫૫ કપડવજં નારનામવુાડા
૫૬ કપડવજં ગરોડ ગરોડ ૩૨૦૩
૫૭ કપડવજં નવાગામ
૫૮ કપડવજં શેલગઢ
૫૯ કપડવજં જલોયા જલોયા ૧૧૩૪
૬૦ કપડવજં કરકરીયા કરકરીયા ૧૧૧૭
૬૧ કપડવજં ઉકરડીનામવુાડા ઉકરડીનામવુાડા ૧૮૯૦
૬૨ કપડવજં કાભઇનામવુાડા કાભઇનામવુાડા ૧૦૬૩
૬૩ કપડવજં આતરસુબંા આતરસુબંા ૩૦૯૧
૬૪ કપડવજં વાઘાવત વાઘાવત ૯૦૧
૬૫ કપડવજં કોસમ કોસમ ૩૪૭૬
૬૬ કપડવજં િસંઘાલી િસંઘાલી ૨૨૭૪
૬૭ કપડવજં મહમદંપરુા મહમદંપરુા ૧૧૫૮
૬૮ કપડવજં રમોસડી રમોસડી ૮૭૬

૪૯૨૭

૮૬૧૧

૩૧૨૯

લેટર

અંિતસર 

નવાગામ 

C:\Documents and Settings\deo02\Desktop\19-9-16\ALL GP List Final for Book\ALL GP List Final for Book\Kheda.xls



અ.ન.ં તાલકુાનુ ંનામ ગર્ામપચંાયતનુ ંનામ ગર્ા.પ.ંમા ંસમાિવ  ટ 
મહસેલુી ગામનુ ંનામ

વષર્-૨૦૧૧ ની 
વ તીગણતરી મજુબ વ તી

૬૯ કપડવજં ખડોલ ખડોલ ૧૮૦૫
૭૦ કપડવજં માલઇડાડી પ ભાગ માલઇડાડી પ ભાગ ૪૪૫૩
૭૧ કપડવજં માલઇડાડી બા ભાગ માલઇડાડી બા ભાગ ૩૨૮૯
૭૨ કપડવજં વેજલપરુ વેજલપરુ ૮૩૦
૭૩ કપડવજં રામપરુા સો રામપરુા સો ૨૨૯૧
૭૪ કપડવજં મીંરાપરુા મીંરાપરુા ૧૦૬૬
૭૫ કપડવજં ફતીયાવાદ ફતીયાવાદ ૨૧૬૨
૭૬ કપડવજં આંતર્ોલી આંતર્ોલી ૬૨૪૬
૭૭ કપડવજં ભગવાનજીનીમવુાડી
૭૮ કપડવજં ધોળીવાવ
૭૯ કપડવજં બારીયાનામવુાડા
૮૦ કપડવજં નવાપરુા
૮૧ કપડવજં લાલાતેલીનામવુાડા
૮૨ કપડવજં અગર્ાજીનામવુાડા
૮૩ કપડવજં િવરણીયા
૮૪ કપડવજં તોરણા
૮૫ કપડવજં હીરાપરુા
૮૬ કપડવજં દાસલવાડા દાસલવાડા ૩૦૫૨
૮૭ કપડવજં આંબલીયારા આંબલીયારા ૪૬૬૮
૮૮ કપડવજં દાણા દાણા ૨૧૧૧
૮૯ કપડવજં દહીઅપ દહીઅપ ૩૫૬૪
૯૦ કપડવજં સાલોડ સાલોડ ૧૭૨૫
૯૧ કપડવજં સોરણા સોરણા ૨૬૦૫
૯૨ કપડવજં સાવલી
૯૩ કપડવજં ભાદરવાનામવુાડા
૯૪ કપડવજં િચખલોડ િચખલોડ ૩૧૪૨
૯૫ કપડવજં વડોલ વડોલ ૫૭૧૬

૧ મહમેદાવાદ માકંવા માકંવા ૧૦૨૬૧
૨ મહમેદાવાદ રીંછોલ રીંછોલ ૩૬૩૪
૩ મહમેદાવાદ સરસવણી સરસવણી ૫૭૯૦
૪ મહમેદાવાદ રતનપરુા રતનપરુા ૧૧૩૭
૫ મહમેદાવાદ કનીજ કનીજ ૭૮૭૯
૬ મહમેદાવાદ નેનપરુ નેનપરુ ૬૩૮૨

તોરણા

સાવલી  

૯૪૦૫

૨૬૬૧

૭૩૨૫

સકુી
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હલધરવાસ ૭૩૨૦
ગોકુળપરુા ૫૩૩
ઉમેદપરુા ૩૫૭

૮ મહમેદાવાદ જરાવત
૯ મહમેદાવાદ વાઘાવત
૧૦ મહમેદાવાદ ૫થાવત
૧૧ મહમેદાવાદ ગોકળપરુા
૧૨ મહમેદાવાદ કુણા કુણા ૩૬૨૪

હાથનોલી ૨૪૩૫
મોટી ટીંબલી ૭૨૫
નાની ટીંબલી

૧૪ મહમેદાવાદ મોટા અજબપરુા અજબપરુા ૧૫૦૦
૧૫ મહમેદાવાદ જાલમપરુા જાલમપરુા ૧૩૯૫
૧૬ મહમેદાવાદ નવચેતન નવચેતન ૧૫૩૨
૧૭ મહમેદાવાદ નવાગામ
૧૮ મહમેદાવાદ દોલપરુા
૧૯ મહમેદાવાદ જીભઇપરુા
૨૦ મહમેદાવાદ વણસોલસુઢંા વણસોલસુઢંા ૩૦૬૯
૨૧ મહમેદાવાદ સુઢંા સુઢંા ૧૧૯૭
૨૨ મહમેદાવાદ વમાલી વમાલી ૮૪૫
૨૩ મહમેદાવાદ છાપરા
૨૪ મહમેદાવાદ કતકપરુા
૨૫ મહમેદાવાદ ઇયાવા ઇયાવા ૯૮૨
૨૬ મહમેદાવાદ િવરોલ િવરોલ ૧૯૦૭
૨૭ મહમેદાવાદ સાદરા સાદરા ૨૫૨૨
૨૮ મહમેદાવાદ મલાતજ મલાતજ ૧૩૨૮
૨૯ મહમેદાવાદ જાળીયા જાળીયા ૨૪૨૨
૩૦ મહમેદાવાદ દણ
૩૧ મહમેદાવાદ ઝાલભાઇની મવુાડી
૩૨ મહમેદાવાદ વરસોલા વરસોલા ૨૯૭૨
૩૩ મહમેદાવાદ ખભંાલી ખભંાલી ૨૬૭૪
૩૪ મહમેદાવાદ િસહુજં િસહુજં ૮૫૬૭
૩૫ મહમેદાવાદ કાચ્ છઇ કાચ્ છઇ ૬૨૨૪
૩૬ મહમેદાવાદ રા  કા રા  કા ૩૩૬૮

૭ મહમેદાવાદ હલધરવાસ

બાર મવુાડા ૧૨૫૮૬

૧૩ મહમેદાવાદ હાથનોલી

નવાગામ ૩૭૮૭

છાપરા ૫૯૦૫

દણ ૯૪૯૭
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૩૭ મહમેદાવાદ આમસરણ આમસરણ ૩૪૫૬
૩૮ મહમેદાવાદ કેસરા કેસરા ૩૮૨૧
૩૯ મહમેદાવાદ કરોલી કરોલી ૫૪૯૪
૪૦ મહમેદાવાદ વણસોલી વણસોલી ૧૨૯૧
૪૧ મહમેદાવાદ મોદજ
૪૨ મહમેદાવાદ અમરાપરુા
૪૩ મહમેદાવાદ ભમુાપરુા
૪૪ મહમેદાવાદ દાજીપરુા દાજીપરુા ૧૦૪૭
૪૫ મહમેદાવાદ ગોઠાજ ગોઠાજ ૨૨૫૧
૪૬ મહમેદાવાદ ખાતર્જ ખાતર્જ ૬૦૭૧
૪૭ મહમેદાવાદ અરેરી અરેરી ૨૯૫૪
૪૮ મહમેદાવાદ અકલાચા અકલાચા ૨૧૮૬
૪૯ મહમેદાવાદ શ ુડંા શ ુડંા ૩૭૫૦
૫૦ મહમેદાવાદ દેવકી વણસોલ દેવકી વણસોલ ૫૩૬૧
૫૧ મહમેદાવાદ સમસપરુ સમસપરુ ૨૩૨૭
૫૨ મહમેદાવાદ સણસોલી સણસોલી ૪૯૧૮
૫૩ મહમેદાવાદ સોજાલી સોજાલી ૨૫૮૫
૫૪ મહમેદાવાદ ઘોડાલી ઘોડાલી ૩૨૯૧

ઘોડાસર ૩૮૬૦
ઇનામી ચરણના મવુાડા ૬૫૭
સરુજપરુા ૨૪૦
ટેટ ચરણના મવુાડા ૧૩૮
અજબપરુા ૨૩૯

૫૬ મહમેદાવાદ વાઠંવાળી વાઠંવાળી ૯૪૭૪
૫૭ મહમેદાવાદ ગાડવા ગાડવા ૧૫૫૮
૫૮ મહમેદાવાદ બાવરા બાવરા ૧૯૩૫
૫૯ મહમેદાવાદ મોટી અડબોલી મોટી અડબોલી ૯૩૧

નાની અડબોલી ૧૧૬૧
પહાડીયા ૨૬૦

૬૧ મહમેદાવાદ વડદલા વડદલા ૧૫૬૦
૬૨ મહમેદાવાદ ૫હાડ ૫હાડ ૧૨૮૪
૬૩ મહમેદાવાદ કોઠીપરુા કોઠીપરુા ૧૮૨૬
૬૪ મહમેદાવાદ રોિહ  સા રોિહ  સા ૨૦૯૪
૬૫ મહમેદાવાદ જીંજર જીંજર ૧૮૪૨

મોદજ ૧૫૭૪૫

૫૫ મહમેદાવાદ ઘોડાસર

૬૦ મહમેદાવાદ નાની અડબોલી
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અ.ન.ં તાલકુાનુ ંનામ ગર્ામપચંાયતનુ ંનામ ગર્ા.પ.ંમા ંસમાિવ  ટ 
મહસેલુી ગામનુ ંનામ

વષર્-૨૦૧૧ ની 
વ તીગણતરી મજુબ વ તી

૧ ખેડા લાલી લાલી ૨૪૫૪
૨ ખેડા મહીજ મહીજ ૫૯૩૬
૩ ખેડા નવાગામ નવાગામ ૪૩૫૬
૪ ખેડા પાણસોલી પાણસોલી ૮૬૯
૫ ખેડા પરસાતંજ પરસાતંજ ૫૭૪૨
૬ ખેડા રઢુ રઢુ ૧૦૧૬૬
૭ ખેડા રિસકપરુા રિસકપરુા ૨૪૨૧
૮ ખેડા સમાદરા સમાદરા ૧૯૧૪
૯ ખેડા સારસા સારસા ૨૨૯૪
૧૦ ખેડા ઉિમયાપરુા ઉિમયાપરુા ૧૨૯૭
૧૧ ખેડા વડાલા વડાલા ૮૮૯
૧૨ ખેડા વારસગં વારસગં ૨૧૮૫
૧૩ ખેડા વાસણા બઝુગર્ વાસણા બઝુગર્ ૩૨૧૦
૧૪ ખેડા વાસણા ખદુર્ વાસણા ખદુર્ ૧૮૪૦
૧૫ ખેડા વાસણા મારગીયા વાસણા મારગીયા ૧૯૦૪
૧૬ ખેડા ભેરાઈ ભેરાઈ ૧૩૪૭
૧૭ ખેડા બીડજ બીડજ ૩૨૦૭
૧૮ ખેડા ચલીન્દા ચલીન્દા ૧૦૨૧
૧૯ ખેડા ચાદંણા ચાદંણા ૨૪૧૦
૨૦ ખેડા િચતર્ાસર િચતર્ાસર ૧૬૯૬
૨૧ ખેડા દેદરડા દેદરડા ૧૦૩૩
૨૨ ખેડા ધરોડા ધરોડા ૨૭૨૬
૨૩ ખેડા ઢઠાલ ઢઠાલ ૧૧૧૨
૨૪ ખેડા ગોબલજ ગોબલજ ૩૦૦૦
૨૫ ખેડા કાજીપરા -  વૈકુઠપરુા કાજીપરા -  વૈકુઠપરુા ૧૯૯૯
૨૬ ખેડા કઠવાડા કઠવાડા ૨૫૬૨
૨૭ ખેડા ખમુરવાડ ખમુરવાડ ૫૫૯૧
૨૮ ખેડા વાવડી/ડામરી વાવડી/ડામરી ૧૯૬૬
૨૯ ખેડા ગોિવદપરુા ગોિવદપરુા ૭૬૭
૩૦ ખેડા હિરયાળા હિરયાળા ૬૦૫૪
૩૧ ખેડા કલોલી કલોલી ૩૪૮૮
૩૨ ખેડા કનેરા કનેરા ૧૮૩૬
૩૩ ખેડા મલારપરુા મલારપરુા ૭૭૨

C:\Documents and Settings\deo02\Desktop\19-9-16\ALL GP List Final for Book\ALL GP List Final for Book\Kheda.xls



અ.ન.ં તાલકુાનુ ંનામ ગર્ામપચંાયતનુ ંનામ ગર્ા.પ.ંમા ંસમાિવ  ટ 
મહસેલુી ગામનુ ંનામ

વષર્-૨૦૧૧ ની 
વ તીગણતરી મજુબ વ તી

૩૪ ખેડા નાયકા નાયકા ૬૩૨૩
૩૫ ખેડા પીંગળજ પીંગળજ ૭૫૧
૩૬ ખેડા સાખંેજ સાખંેજ ૩૯૪૦
૩૭ ખેડા શેતર્ા શેતર્ા ૧૨૧૨

૧ કઠલાલ અભરીપરુ અભરીપરુ ૩૦૩૧
૨ કઠલાલ અનારા અનારા ૮૪૦૩
૩ કઠલાલ અપ જી અપ જી ૫૫૦૩
૪ કઠલાલ અરાલ અરાલ ૫૦૧૨
૫ કઠલાલ બદરપરુ બદરપરુ ૧૯૬૮
૬ કઠલાલ બગડોલ બગદોલ ૩૬૦૯
૭ કઠલાલ ભગતના મવુાડા ભગતના મવુાડા ૧૧૧૨
૮ કઠલાલ ભાનેર ભાનેર ૬૨૩૧
૯ કઠલાલ ભરકંુડા ભરકંુડા ૫૧૪૧
૧૦ કઠલાલ ભાટેરા ભાટેરા ૪૨૨૩
૧૧ કઠલાલ ચારણ નીકોલ ચારણ નીકોલ ૧૪૧૯
૧૨ કઠલાલ ચરેડ ચરેડ ૩૨૭૫
૧૩ કઠલાલ ચેલાવત ચેલાવત ૧૪૦૩
૧૪ કઠલાલ છીપડી છીપડી ૧૫૫૦૫
૧૫ કઠલાલ છીપીયાલ છીપીયાલ ૮૧૧૨
૧૬ કઠલાલ દાપંટ દાપંટ ૪૫૭૬
૧૭ કઠલાલ ફાગવેલ ફાગવેલ ૭૯૮૬
૧૮ કઠલાલ લછતર્પરુા લછતર્પરુા ૧૩૪૦
૧૯ કઠલાલ ગાડવેલ ગાડવેલ ૩૯૮૪
૨૦ કઠલાલ ગગંાદાસની મવુાડા ગગંાદાસની મવુાડા ૮૬૯
૨૧ કઠલાલ ગગંીયાલ ગગંીયાલ ૨૦૨૮
૨૨ કઠલાલ ઘોઘાવાડા
૨૩ કઠલાલ ગોગજીપરુા
૨૪ કઠલાલ દાદાના મવુાડા
૨૫ કઠલાલ ખોકરવાડા
૨૬ કઠલાલ ગગુલીયા ગગુલીયા ૨૩૨૫
૨૭ કઠલાલ જમણી જમણી ૧૩૧૨
૨૮ કઠલાલ કાકરખાડં કાકરખાડં ૫૦૫૫
૨૯ કઠલાલ કાલેતર કાલેતર ૯૮૧

ઘોઘાવાડા ૧૨૩૩૫
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અ.ન.ં તાલકુાનુ ંનામ ગર્ામપચંાયતનુ ંનામ ગર્ા.પ.ંમા ંસમાિવ  ટ 
મહસેલુી ગામનુ ંનામ

વષર્-૨૦૧૧ ની 
વ તીગણતરી મજુબ વ તી

૩૦ કઠલાલ કાણીયેલ કાણીયેલ ૬૮૨૪
૩૧ કઠલાલ કઠાણા કઠાણા ૨૯૩૨
૩૨ કઠલાલ ખડાલ ખડાલ ૨૦૬૭
૩૩ કઠલાલ ખલાલ ખલાલ ૨૦૭૩
૩૪ કઠલાલ લાડવેલ લાડવેલ ૩૪૮૩
૩૫ કઠલાલ લસનુ્દર્ા લસનુ્દર્ા ૮૩૭૯
૩૬ કઠલાલ લ મણ પરુા લ મણ પરુા ૮૧૬
૩૭ કઠલાલ મીરજાપરુ મીરજાપરુ ૧૯૩૭
૩૮ કઠલાલ મડુલેરતનપરુ મડુલેરતનપરુ ૨૬૨૪
૩૯ કઠલાલ નાની મડુલે નાની મડુલે ૧૭૭૮
૪૦ કઠલાલ મોટી મડુલે મોટી મડુલે ૧૯૫૦
૪૧ કઠલાલ નારપરુા નારપરુા ૧૯૪૬
૪૨ કઠલાલ પહાડ પહાડ ૯૩૬
૪૩ કઠલાલ પાટો વાટડા પાટો વાટડા ૮૯૭
૪૪ કઠલાલ પીઠાઇ પીઠાઇ ૮૧૪૨
૪૫ કઠલાલ પોરડા ભાટેરા પોરડા ભાટેરા ૩૬૯૦
૪૬ કઠલાલ પોરડા ફાગવેલ પોરડા ફાગવેલ ૨૫૯૯
૪૭ કઠલાલ રવદાવત રવદાવત ૬૦૦૩
૪૮ કઠલાલ સદેંસર સદેંસર ૨૪૨૩
૪૯ કઠલાલ સરાલી સરાલી ૬૦૩૭
૫૦ કઠલાલ સરખેજ સરખેજ ૨૭૬૫
૫૧ કઠલાલ શાહપરુ શાહપરુ ૩૫૨૬
૫૨ કઠલાલ સરુાવત સરુાવત ૬૬૫
૫૩ કઠલાલ િવ નાથપરુા િવ નાથપરુા ૧૯૭૫

૧ મહધુા અલીણા
૨ મહધુા મીયાપરુ
૩ મહધુા સરદારપરુ
૪ મહધુા િસંઘાલી િસંઘાલી ૨૭૦૮
૫ મહધુા હજાિતયા હજાિતયા ૮૨૨
૬ મહધુા ખાડંીવાવ ખાડંીવાવ ૧૬૬૪
૭ મહધુા હરંેજ હરંેજ ૫૫૮૦
૮ મહધુા ભમુસ ભમુસ ૩૦૯૭
૯ મહધુા કપ પરુ કપ પરુ ૩૮૦૩

અલીણા ૧૩૪૯૧
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અ.ન.ં તાલકુાનુ ંનામ ગર્ામપચંાયતનુ ંનામ ગર્ા.પ.ંમા ંસમાિવ  ટ 
મહસેલુી ગામનુ ંનામ

વષર્-૨૦૧૧ ની 
વ તીગણતરી મજુબ વ તી

૧૦ મહધુા પોરડા પોરડા ૭૮૦
૧૧ મહધુા બારૈયાની મવુાડી બારૈયાની મવુાડી ૭૧૮
૧૨ મહધુા ઉંદરા ઉંદરા ૪૬૩૩
૧૩ મહધુા તોરણીયા તોરણીયા ૧૧૧૭
૧૪ મહધુા સાપલા સાપલા ૨૩૨૮
૧૫ મહધુા બગડુ બગડુ ૧૯૭૧
૧૬ મહધુા મળુજ મળુજ ૯૧૪

ફલોલી ૨૭૫૧
ખદુાર્બાદ ૪૫૯

૧૮ મહધુા વાસણા વાસણા ૩૦૬૦
૧૯ મહધુા મોટી ખડોલ મોટી ખડોલ ૯૬૫
૨૦ મહધુા બલોલ બલોલ ૧૯૩૭
૨૧ મહધુા કૈયજ / મીરજાપરુ કૈયજ / મીરજાપરુ ૨૦૧૧
૨૨ મહધુા સણાલી સણાલી ૨૭૭૮
૨૩ મહધુા મગંળપરુ મગંળપરુ ૨૪૨૭
૨૪ મહધુા ખટુજ ખટુજ ૩૪૯૧
૨૫ મહધુા શેરી શેરી ૧૭૮૫
૨૬ મહધુા નગવાલ નગવાલ ૧૨૪૬
૨૭ મહધુા વડથલ વડથલ ૪૫૯૬
૨૮ મહધુા પપરુા પપરુા ૨૯૩૦
૨૯ મહધુા ચણુેલ ચણુેલ ૬૭૭૨
૩૦ મહધુા િફણાવ િફણાવ ૨૩૬૧
૩૧ મહધુા ધધંોડી ધધંોડી ૧૭૦૫
૩૨ મહધુા િનઝામપરુ િનઝામપરુ ૨૪૩૨
૩૩ મહધુા મિહસા મિહસા ૬૫૯૧
૩૪ મહધુા મીનાવાડા મીનાવાડા ૩૦૦૬
૩૫ મહધુા સા તાપરુ સા તાપરુ ૧૩૬૩
૩૬ મહધુા ડડુસર ડડુસર ૨૬૭૦
૩૭ મહધુા નદંગામ નદંગામ ૩૭૦૦
૩૮ મહધુા મહ.ેમવુાડા મહ.ેમવુાડા ૧૦૫૨
૩૯ મહધુા કડી કડી ૨૯૩૮
૪૦ મહધુા નાનીખડોલ નાનીખડોલ ૨૭૨૭
૪૧ મહધુા ખલાડી ખલાડી ૧૯૭૬
૪૨ મહધુા બલાડી બલાડી ૧૬૬૧

૧૭ મહધુા ફલોલી
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અ.ન.ં તાલકુાનુ ંનામ ગર્ામપચંાયતનુ ંનામ ગર્ા.પ.ંમા ંસમાિવ  ટ 
મહસેલુી ગામનુ ંનામ

વષર્-૨૦૧૧ ની 
વ તીગણતરી મજુબ વ તી

૧ માતર આંતર્ોલી આંતર્ોલી ૩૩૫૦
૨ માતર અસામલી અસામલી ૩૫૫૩
૩ માતર અસલાલી અસલાલી ૧૫૦૩
૪ માતર બામણગામ બામણગામ ૩૦૦૨
૫ માતર બરોડા બરોડા ૨૧૦૭
૬ માતર ભલાડા ભલાડા ૬૬૪૦
૭ માતર ચાનોર ચાનોર ૮૮૪
૮ માતર દલોલી દલોલી ૧૬૭૧
૯ માતર દેથલી દેથલી ૫૩૬૧
૧૦ માતર ગરમાળા ગરમાળા ૨૧૮૫
૧૧ માતર હાડવેા હાડવેા ૧૪૬૪
૧૨ માતર હૈજરાબાદ હૈજરાબાદ ૨૫૩૫
૧૩ માતર ઇન્દર્વણાર્ ઇન્દર્વણાર્ ૧૧૪૨
૧૪ માતર કઠોડા કઠોડા ૧૧૧૧
૧૫ માતર ખડીયારાપરુા ખડીયારાપરુા ૧૫૫૧
૧૬ માતર ખરેંટી ખરેંટી ૧૯૮૮
૧૭ માતર કોશીયલ કોશીયલ ૨૭૮૮
૧૮ માતર લીંબાસી લીંબાસી ૭૮૩૫
૧૯ માતર માછીએલ માછીએલ ૩૧૩૬
૨૦ માતર મહલેજ મહલેજ ૬૦૦૪
૨૧ માતર માલાવાડા માલાવાડા ૩૮૮૩
૨૨ માતર મરાલા મરાલા ૨૨૧૯
૨૩ માતર માતર માતર ૧૫૨૮૪
૨૪ માતર નધાનપરુ નધાનપરુ ૨૧૩૨
૨૫ માતર નાદંોલી નાદંોલી ૨૧૫૬
૨૬ માતર પા લા પા લા ૨૦૭૫
૨૭ માતર પરીએજ પરીએજ ૩૭૬૮
૨૮ માતર પીપરીયા પીપરીયા ૮૮૮
૨૯ માતર પનુાજ પનુાજ ૧૩૩૧
૩૦ માતર રધવાણજ રધવાણજ ૩૨૩૬
૩૧ માતર રણાસર રણાસર ૮૪૮
૩૨ માતર રતનપરુ રતનપરુ ૫૬૫૧
૩૩ માતર સધંાણા સધંાણા ૬૬૮૩
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અ.ન.ં તાલકુાનુ ંનામ ગર્ામપચંાયતનુ ંનામ ગર્ા.પ.ંમા ંસમાિવ  ટ 
મહસેલુી ગામનુ ંનામ

વષર્-૨૦૧૧ ની 
વ તીગણતરી મજુબ વ તી

૩૪ માતર સાયલા સાયલા ૧૯૦૧
૩૫ માતર શેખપુરુ શેખપુરુ ૧૩૯૦
૩૬ માતર સીંજીવાડા સીંજીવાડા ૭૬૦૬
૩૭ માતર સોખડા સોખડા ૪૩૯૨
૩૮ માતર તર્ાજ તર્ાજ ૪૪૩૨
૩૯ માતર તર્ાણજા તર્ાણજા ૧૪૮૩
૪૦ માતર ઉંઢેળા ઉંઢેળા ૪૧૬૯
૪૧ માતર ઉંટઇ ઉંટઇ ૧૦૭૧
૪૨ માતર વાલોતર્ી વાલોતર્ી ૧૧૦૨
૪૩ માતર વણસર વણસર ૨૩૩૨
૪૪ માતર વસઇ વસઇ ૮૬૪
૪૫ માતર વ તાણા વ તાણા ૨૮૨૩
૪૬ માતર િવરોજા િવરોજા ૧૯૧૮

૧ નડીઆદ આખડોલ આખડોલ ૫૯૭૮
૨ નડીઆદ આલજડા આલજડા ૧૨૯૨
૩ નડીઆદ અંધજ અંધજ ૨૬૬૯
૪ નડીઆદ અરજનપરુકોટ અરજનપરુકોટ ૧૧૪૪
૫ નડીઆદ અરેરા અરેરા ૫૨૬૮
૬ નડીઆદ ભમુેલ ભમુેલ ૪૧૪૩
૭ નડીઆદ િબલોદરા િબલોદરા ૫૮૦૪
૮ નડીઆદ ચલાલી ચલાલી ૭૭૨૬
૯ નડીઆદ ડભાણ ડભાણ ૭૩૧૭
૧૦ નડીઆદ દાવડા દાવડા ૪૦૦૫
૧૧ નડીઆદ દવાપરુા દવાપરુા ૧૪૯૪
૧૨ નડીઆદ દેગામ દેગામ ૩૮૦૭
૧૩ નડીઆદ ડુમરાલ ડુમરાલ ૩૫૮૧
૧૪ નડીઆદ ફતેપરુા ફતેપરુા ૨૩૦૦
૧૫ નડીઆદ ગતુાલ ગતુાલ ૩૮૭૮
૧૬ નડીઆદ હાથજ હાથજ ૬૩૦૬
૧૭ નડીઆદ હાથનોલી હાથનોલી ૧૫૭૯
૧૮ નડીઆદ જાવોલ જાવોલ ૩૨૬૨
૧૯ નડીઆદ કમળા કમળા ૨૦૫૨
૨૦ નડીઆદ કંજોડા કંજોડા ૪૪૯૩
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અ.ન.ં તાલકુાનુ ંનામ ગર્ામપચંાયતનુ ંનામ ગર્ા.પ.ંમા ંસમાિવ  ટ 
મહસેલુી ગામનુ ંનામ

વષર્-૨૦૧૧ ની 
વ તીગણતરી મજુબ વ તી

૨૧ નડીઆદ કેરીઆવી કેરીઆવી ૫૪૨૭
૨૨ નડીઆદ મહોળેલ મહોળેલ ૮૫૭૫
૨૩ નડીઆદ મજંીપરુા મજંીપરુા ૧૨૮૧
૨૪ નડીઆદ મરીડા મરીડા ૬૫૩૬
૨૫ નડીઆદ મ ઘરોલી મ ઘરોલી ૫૯૩૬
૨૬ નડીઆદ નાનાવગા નાનાવગા ૧૮૬૯
૨૭ નડીઆદ નરસડંા નરસડંા ૭૧૩૬
૨૮ નડીઆદ પાલૈયા પાલૈયા ૩૩૭૫
૨૯ નડીઆદ પાલડી પાલડી ૨૯૫૭
૩૦ નડીઆદ પીપગ પીપગ ૩૯૩૭
૩૧ નડીઆદ પીપળાતા પીપળાતા ૮૪૭૯
૩૨ નડીઆદ રાજનગર રાજનગર ૨૭૦૫
૩૩ નડીઆદ સલણુ તળપદ સલણુ તળપદ ૯૦૫૩
૩૪ નડીઆદ સલુણ વાટંા સલુણ વાટંા ૫૨૦૦
૩૫ નડીઆદ િસલોડ િસલોડ ૨૯૬૧
૩૬ નડીઆદ સોડપરુ સોડપરુ ૮૯૯૭
૩૭ નડીઆદ ચાપંાજીની મવુાડી ચાપંાજીની મવુાડી ૧૪૩૮
૩૮ નડીઆદ સરુાશામળ સરુાશામળ ૬૮૮૩
૩૯ નડીઆદ ટંુડલે ટંુડલે ૪૭૪૩
૪૦ નડીઆદ ઉ રસડંા ઉ રસડંા ૧૦૬૧૬
૪૧ નડીઆદ વડતાલ વડતાલ ૯૭૬૭
૪૨ નડીઆદ વલેટવા વલેટવા ૩૪૩૧
૪૩ નડીઆદ વા લા વા લા ૯૬૪
૪૪ નડીઆદ વીણા વીણા ૪૨૩૮
૪૫ નડીઆદ યોગીનગર યોગીનગર ૩૦૭૧
૪૬ નડીઆદ નવાગામ (હાથજ) નવાગામ (હાથજ) ૨૬૧૫
૪૭ નડીઆદ અલીંન્દર્ા અલીંન્દર્ા ૪૧૧૧

૧ ઠાસરા અક્લાચા અક્લાચા ૨૧૯૦
૨ ઠાસરા ખડગોધરા ખડગોધરા ૨૫૫૭
૩ ઠાસરા ખેરનામવુાડા
૪ ઠાસરા નનાદરા
૫ ઠાસરા ભાટવાસણા ભાટવાસણા ૫૭૨
૬ ઠાસરા શામળપરૂા શામળપરૂા ૧૪૪૯

નનાદરા ૫૮૯૪
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અ.ન.ં તાલકુાનુ ંનામ ગર્ામપચંાયતનુ ંનામ ગર્ા.પ.ંમા ંસમાિવ  ટ 
મહસેલુી ગામનુ ંનામ

વષર્-૨૦૧૧ ની 
વ તીગણતરી મજુબ વ તી

૭ ઠાસરા ઓજરાળા ઓજરાળા ૧૮૯૦
૮ ઠાસરા સાઢેલી સાઢેલી ૬૧૧૮
૯ ઠાસરા સલણૂ સલણૂ ૧૩૯૨
૧૦ ઠાસરા આજરોલી આજરોલી ૧૭૯૫
૧૧ ઠાસરા રાણીપોરડા રાણીપોરડા ૧૮૯૭
૧૨ ઠાસરા ચેતરસુબંા ચેતરસુબંા ૩૨૦૧
૧૩ ઠાસરા િવ લપરૂા િવ લપરૂા ૭૬૬
૧૪ ઠાસરા રવાિલયા રવાિલયા ૨૩૪૮
૧૫ ઠાસરા પોરડા પોરડા ૧૬૨૫
૧૬ ઠાસરા અજુપરુા અજુપરુા ૧૦૩૨
૧૭ ઠાસરા ભરથરી ભરથરી ૧૬૮૯
૧૮ ઠાસરા પીપલવાડા
૧૯ ઠાસરા િહમતનગરલાટ
૨૦ ઠાસરા ગોળજ ગોળજ ૩૪૧૨
૨૧ ઠાસરા વ વાલ વ વાલ ૧૬૧૧
૨૨ ઠાસરા ચદંાસર ચદંાસર ૯૦૫
૨૩ ઠાસરા અમતૃપરૂા અમતૃપરૂા ૧૨૪૩
૨૪ ઠાસરા સૈયાત સૈયાત ૩૬૭૯
૨૫ ઠાસરા મળૂીયાદ મળૂીયાદ ૨૧૬૬
૨૬ ઠાસરા એક લવેલું એક લવેલું ૨૦૧૧
૨૭ ઠાસરા ઔરંગપરુા ઔરંગપરુા ૧૧૯૨
૨૮ ઠાસરા સાહપરુા સાહપરુા ૧૫૩૪
૨૯ ઠાસરા ઉધમાતપરુા ઉધમાતપરુા ૧૨૪૦
૩૦ ઠાસરા જલાનગર જલાનગર ૧૬૩૦
૩૧ ઠાસરા સાઢેંલીયા સાઢેંલીયા ૯૮૦
૩૨ ઠાસરા ઢૂંડી ઢૂંડી ૧૪૭૩
૩૩ ઠાસરા રસલૂપરુ ઠા રસલૂપરુ ઠા ૧૦૬૫
૩૪ ઠાસરા વણોિત વણોિત ૬૪૧૧
૩૫ ઠાસરા પીલોલ પીલોલ ૧૧૬૧
૩૬ ઠાસરા સઈૂ સઈૂ ૩૧૨૮
૩૭ ઠાસરા વ લવપરુા વ લવપરુા ૯૨૦
૩૮ ઠાસરા બોરડી બોરડી ૩૦૯૫
૩૯ ઠાસરા મોરઆંબલી મોરઆંબલી ૨૦૨૩
૪૦ ઠાસરા માસરા માસરા ૪૨૯૮

પીપલવાડા ૬૬૨૯
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અ.ન.ં તાલકુાનુ ંનામ ગર્ામપચંાયતનુ ંનામ ગર્ા.પ.ંમા ંસમાિવ  ટ 
મહસેલુી ગામનુ ંનામ

વષર્-૨૦૧૧ ની 
વ તીગણતરી મજુબ વ તી

૪૧ ઠાસરા ખીજલપરૂ ત ખીજલપરૂ ત ૪૨૬૫
૪૨ ઠાસરા ખીજલપરૂ વા ખીજલપરૂ વા ૧૬૩૭
૪૩ ઠાસરા મલાઈ મલાઈ ૧૧૮૬
૪૪ ઠાસરા િવજોલ િવજોલ ૧૯૫૫
૪૫ ઠાસરા સીમલજ સીમલજ ૧૨૬૪
૪૬ ઠાસરા જાખેડ જાખેડ ૧૮૭૯
૪૭ ઠાસરા રિખયાલ રિખયાલ ૨૩૫૦
૪૮ ઠાસરા આગરવા આગરવા ૭૭૨૬
૪૯ ઠાસરા કોતરીયા કોતરીયા ૨૯૫૯
૫૦ ઠાસરા ગમુિડયા ગમુિડયા ૨૭૩૯
૫૧ ઠાસરા ઊંબા ઊંબા ૨૮૩૫
૫૨ ઠાસરા મરઘાકુઈ મરઘાકુઈ ૧૯૯૦
૫૩ ઠાસરા કાલસર કાલસર ૯૦૨૪
૫૪ ઠાસરા પાડંવણીયા પાડંવણીયા ૪૧૮૫
૫૫ ઠાસરા ઢુણાદરા ઢુણાદરા ૮૫૬૮
૫૬ ઠાસરા નેશ નેશ ૩૩૦૯
૫૭ ઠાસરા હરખોલ હરખોલ ૧૨૬૭
૫૮ ઠાસરા ભદર્ાસા ભદર્ાસા ૪૮૮૭
૫૯ ઠાસરા મજંીપરૂા મજંીપરૂા ૨૩૬૨
૬૦ ઠાસરા ચીતલાવ ચીતલાવ ૨૪૪૨
૬૧ ઠાસરા કોટલીડોરા કોટલીડોરા ૪૮૦૫
૬૨ ઠાસરા શાપરુા
૬૩ ઠાસરા મીઠાપરુા
૬૪ ઠાસરા જોરાપરુા જોરાપરુા ૧૭૮૪
૬૫ ઠાસરા રાિણયા રાિણયા ૬૪૭૫
૬૬ ઠાસરા બાધરપરુા બાધરપરુા ૧૫૦૧

૧ વસો અલીન્દર્ા અલીન્દર્ા ૪૧૧૧
૨ વસો હરંેજ હરંેજ ૨૧૬૦
૩ વસો મલીયાતજ મલીયાતજ ૩૯૦૦
૪ વસો િસંહોલડી િસંહોલડી ૩૨૦૦
૫ વસો લવાલ લવાલ ૧૪૬૧
૬ વસો ખાધંલી ખાધંલી ૨૯૪૨
૭ વસો ઝારોલ ઝારોલ ૧૩૭૯

શાપરુા-મીઠાપરુા ૫૩૩૯
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અ.ન.ં તાલકુાનુ ંનામ ગર્ામપચંાયતનુ ંનામ ગર્ા.પ.ંમા ંસમાિવ  ટ 
મહસેલુી ગામનુ ંનામ

વષર્-૨૦૧૧ ની 
વ તીગણતરી મજુબ વ તી

૮ વસો દંતાલી દંતાલી ૪૨૯૩
૯ વસો બામરોલી બામરોલી ૭૦૨૬
૧૦ વસો પલાણા પલાણા ૪૯૪૪
૧૧ વસો વસો વસો ૧૧૫૧૪
૧૨ વસો રામપરુ રામપરુ ૨૨૯૮
૧૩ વસો પીજ પીજ ૬૯૫૬
૧૪ વસો િમતર્ાલ િમતર્ાલ ૬૮૧૫
૧૫ વસો ગગંાપરુ ગગંાપરુ ૮૧૩
૧૬ વસો નવાગામ પેટલી નવાગામ પેટલી ૧૮૨૫
૧૭ વસો થલેડી થલેડી ૧૬૯૨
૧૮ વસો કલોલી કલોલી ૩૩૦૮
૧૯ વસો ણ ણ ૧૬૨૦
૨૦ વસો દેવાવાટંા દેવાવાટંા ૨૫૮૯
૨૧ વસો પેટલી પેટલી ૪૩૧૯
૨૨ વસો રામોલ રામોલ ૫૫૬૩

૧ ગળતે ર અંબાવ અંબાવ ૧૬૯૪
૨ ગળતે ર અંઘાિડ
૩ ગળતે ર ઘડીયા
૪ ગળતે ર બલાઢા બલાઢા ૧૭૯૫
૫ ગળતે ર ડભાલી ડભાલી ૩૦૩૯
૬ ગળતે ર ડાભસર ડાભસર ૧૦૬૩
૭ ગળતે ર જરગાલ જરગાલ ૨૮૫૪
૮ ગળતે ર કોસમ કોસમ ૩૪૭૬
૯ ગળતે ર કુણી કુણી ૧૧૩૮૮
૧૦ ગળતે ર મહી ઈટાડી મહી ઈટાડી ૪૫૨૫
૧૧ ગળતે ર માલવણ માલવણ ૨૬૪૩
૧૨ ગળતે ર મેનપરુા મેનપરુા ૨૫૬૯
૧૩ ગળતે ર મીઠાનામવુાડા મીઠાનામવુાડા ૧૨૭૬
૧૪ ગળતે ર પડાલ
૧૫ ગળતે ર ટીંબાના મવુાડા 
૧૬ ગળતે ર પાલૈયા પાલૈયા ૩૩૭૫
૧૭ ગળતે ર પાલી પાલી ૧૬૨૦૨
૧૮ ગળતે ર રસ]લપરુ પડાલ રસ]લપરુ પડાલ ૧૩૨૨

અંઘાિડ ૧૩૫૫૬

પડાલ ૯૩૩૮
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અ.ન.ં તાલકુાનુ ંનામ ગર્ામપચંાયતનુ ંનામ ગર્ા.પ.ંમા ંસમાિવ  ટ 
મહસેલુી ગામનુ ંનામ

વષર્-૨૦૧૧ ની 
વ તીગણતરી મજુબ વ તી

૧૯ ગળતે ર રોઝવા રોઝવા ૪૫૭૪
૨૦ ગળતે ર તમપરુા તમપરુા ૧૫૯૩
૨૧ ગળતે ર સનાદરા સનાદરા ૨૬૭૨
૨૨ ગળતે ર સાગંોલ સાગંોલ ૧૩૧૨
૨૩ ગળતે ર સરનાલ સરનાલ ૨૦૭૩
૨૪ ગળતે ર સોનૈયા સોનૈયા ૧૧૬૧
૨૫ ગળતે ર સોનીપરુ સોનીપરુ ૮૨૩૩
૨૬ ગળતે ર વાડદ વાડદ ૬૧૦૬
૨૭ ગળતે ર વનોડા
૨૮ ગળતે ર પરિબયા
૨૯ ગળતે ર વસો વસો ૧૧૫૧૪
૩૦ ગળતે ર વાઘંરોલી
૩૧ ગળતે ર ગગંાનામવુાડા
૩૨ ગળતે ર કાઠડી
૩૩ ગળતે ર બૈડપ
૩૪ ગળતે ર ફતેપરુા

અ.ન.ં તાલકુાનુ ંનામ કુલ ગર્ા.પનંી સખં્યા કુલ મહસેલુી ગામોની કુલ વ તી
૧ કપડવજં ૯૫ ૮૩ ૨૨૫૮૯૦
૨ મહમેદાવાદ ૬૫ ૬૫ ૨૧૯૯૬૩
૩ ખેડા ૩૭ ૩૭ ૧૦૨૨૯૦
૪ કઠલાલ ૫૩ ૫૦ ૧૯૩૨૦૫
૫ મહધુા ૪૨ ૪૧ ૧૧૫૦૧૬
૬ માતર ૪૬ ૪૬ ૧૪૫૪૪૭
૭ નડીઆદ ૪૭ ૪૭ ૨૧૪૩૯૯
૮ ઠાસરા ૬૬ ૬૩ ૧૭૬૯૫૪
૯ વસો ૨૨ ૨૨ ૮૪૭૨૮
૧૦ ગળતે ર ૩૪ ૨૭ ૧૩૪૬૭૦
કુલ ૫૦૭ ૪૮૧ ૧૬૧૨૫૬૨

વાઘંરોલી ૮૪૨૫

પતર્ક-૨

વનોડા ૬૮૯૨
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