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વષર્ - ર૦૧૧ 
મજુબની વ  તી

૧ ૨ ૩ ૪ ૫
૧ ઉંઝા અઠ ર અઠ ર ૭૨૦૪
૨ ઉંઝા લ  મીપરા લ  મીપરા ૧૨૫૬
૩ ઉંઝા અમઢુ અમઢુ ૨૪૬૩
૪ ઉંઝા ઉપરા ઉપરા ૬૬૪૧
૫ ઉંઝા ઉનાવા ઉનાવા ૧૨૯૦૧
૬ ઉંઝા કરલી કરલી ૩૯૫૬
૭ ઉંઝા કરણપર કરણપર ૧૧૮૨
૮ ઉંઝા કંથરાવી કંથરાવી ૪૧૯૫
૯ ઉંઝા કહોડા કહોડા ૭૩૩૦
૧૦ ઉંઝા કામલી કામલી ૫૯૮૪
૧૧ ઉંઝા ખટાસણા ખટાસણા ૧૦૭૭
૧૨ ઉંઝા જગનાથપરા જગનાથપરા ૧૭૭૭
૧૩ ઉંઝા ટંુડાવ ટંુડાવ ૪૨૮૦
૧૪ ઉંઝા ડાભી ડાભી ૪૪૨૧
૧૫ ઉંઝા સરુજનગર સરુજનગર ૯૪૩
૧૬ ઉંઝા દાસજ દાસજ ૫૨૭૭
૧૭ ઉંઝા લીહોડા લીહોડા ૪૯૦
૧૮ ઉંઝા નવાપરા નવાપરા ૧૪૬૪
૧૯ ઉંઝા પળી પળી ૧૮૮૬
૨૦ ઉંઝા બર્ાહમણવાડા બર્ાહમણવાડા ૫૯૫૦
૨૧ ઉંઝા ભાખંર ભાખંર ૨૨૮૩
૨૨ ઉંઝા ગગંાપરા ગગંાપરા ૬૦૭
૨૩ ઉંઝા ભણુાવ ભણુાવ ૩૫૩૦
૨૪ ઉંઝા મકતપુર મકતપુર ૫૧૯૭
૨૫ ઉંઝા મહરેવાડા મહરેવાડા ૨૪૪૬
૨૬ ઉંઝા રણછોડપરા રણછોડપરા ૩૩૪૨
૨૭ ઉંઝા શીહી શીહી ૩૩૦૨
૨૮ ઉંઝા વણાગલા વણાગલા ૨૮૨૨
૨૯ ઉંઝા ભવાનીપરા ભવાનીપરા ૯૨૭
૩૦ ઉંઝા વરવાડા વરવાડા ૩૪૧૧
૩૧ ઉંઝા િવશોળ િવશોળ ૩૩૮૦

પતર્ક-૧
(તા.૩૦/૬/ર૦૧પ ની િ  થિતઅ)



૩૨ ઉંઝા લીંડી લીંડી ૩૦૫
૩૩ ઉંઝા સણુોક સણુોક ૨૪૬૩
૩૪ ઉંઝા સરુપરા સરુપરા ૧૭૬૮
૩૫ ઉંઝા હાજીપર હાજીપર ૧૩૧૨

૧૧૭૭૭૨
૧ વડનગર આનદંપરુા આનદંપરુા ૫૫૬
૨ વડનગર આ પા આ પા ૧૯૬૭
૩ વડનગર બાબીપરુા બાબીપરુા ૧૫૬૮
૪ વડનગર બાદરપરુ બાદરપરુ ૪૫૬૮

વડનગર જગાપરુા ૧૮૧૦
વડનગર બાજપરુા ૫૯૦

૬ વડનગર ચાપંા ચાપંા ૧૧૭૩
વડનગર મલેકપરુ(વડ) ૨૪૮૧
વડનગર ચાદંપરુ ૫૪૨

૮ વડનગર છાબલીયા છાબલીયા ૭૭૩૭
૯ વડનગર ડાબુ ડાબુ ૧૮૦૪
૧૦ વડનગર ગણેશપરુા ગણેશપરુા ૧૦૧૮
૧૧ વડનગર હાજીપરુ હાજીપરુ ૬૦૮
૧૨ વડનગર જા કા જા કા ૬૬૮૯
૧૩ વડનગર કહીપરુ કહીપરુ ૪૬૦૨
૧૪ વડનગર કમાલપરુ કમાલપરુ ૧૮૨૧
૧૫ વડનગર કરબટીયા કરબટીયા ૩૧૪૦
૧૬ વડનગર કરશનપરુા કરશનપરુા ૯૦૩
૧૭ વડનગર કેસીમ્પા કેસીમ્પા ૪૫૩૬
૧૮ વડનગર ખાનપરુ ખાનપરુ ૫૧૫
૧૯ વડનગર ખટાસણા ખટાસણા ૧૬૮૯
૨૦ વડનગર ખતોડા ખતોડા ૧૮૩૧
૨૧ વડનગર મઢાસણા મઢાસણા ૧૯૬૫
૨૨ વડનગર મીરજાપરુ મીરજાપરુ ૧૧૮૩
૨૩ વડનગર મોલીપરુ મોલીપરુ ૪૫૮૭
૨૪ વડનગર નવાપરુા(વડ) નવાપરુા(વડ) ૮૩૬
૨૫ વડનગર નવાપરુા(સુ)ં નવાપરુા(સુ)ં ૭૧૫
૨૬ વડનગર પીંપળદર પીંપળદર ૨૧૩૭
૨૭ વડનગર રાજપરુ(વડ) રાજપરુ(વડ) ૧૨૧૫
૨૮ વડનગર રેડલ મીપરુા રેડલ મીપરુા ૪૯૪
૨૯ વડનગર સબલપરુ સબલપરુ ૩૦૧૭
૩૦ વડનગર સરણા સરણા ૨૧૦૮
૩૧ વડનગર શાહપરુ(વડ) શાહપરુ(વડ) ૩૪૬૧

૫ જગાપરુા

૭ મલેકપરુ(વડ)

કુલ .....



૩૨ વડનગર શેખપરુ(ખે) શેખપરુ(ખે) ૧૩૮૬
૩૩ વડનગર શેખપરુ(વડ) શેખપરુ(વડ) ૪૧૫
૩૪ વડનગર શોભાસણ શોભાસણ ૨૬૫૨
૩૫ વડનગર િસપોર િસપોર ૬૯૪૦
૩૬ વડનગર સલુીપરુ સલુીપરુ ૨૩૯૭
૩૭ વડનગર સલુતાનપરુ સલુતાનપરુ ૬૯૯૪
૩૮ વડનગર સુઢંીયા સુઢંીયા ૧૩૯૯૮
૩૯ વડનગર .તર્ાસંવાડ .તર્ાસંવાડ ૧૭૪૧
૪૦ વડનગર ઉણાદ ઉણાદ ૨૯૩૮
૪૧ વડનગર ઉંડણી ઉંડણી ૨૨૫૩
૪૨ વડનગર ઉંઢાઇ ઉંઢાઇ ૨૫૮૭

વડનગર વલાસણા ૩૦૨૩
વડનગર વાગડી(જુની) ૩૪૭
વડનગર વાગડી(નવી) ૬૩

૧૨૧૬૦૦
૧ ખેરાલુ અરઠી અરઠી ૧૮૦૬
૨ ખેરાલુ અંબાવાડા અંબાવાડા ૧૮૬૦

કુડા ૩૮૭૦
રહમેાનપરુા ૭૫૩

૪ ખેરાલુ ગઠામણ ગઠામણ ૧૦૩૧
૫ ખેરાલુ ગોરીસણા ગોરીસણા ૨૭૪૮
૬ ખેરાલુ ચાચરીયા ચાચરીયા ૯૫૪

ચાડા ૨૨૮૭
અમરપરુા ૩૫૮

૮ ખેરાલુ ચાણસોલ ચાણસોલ ૩૨૯૭
૯ ખેરાલુ ચોટીયા ચોટીયા ૧૪૨૫
૧૦ ખેરાલુ ડભાડ ડભાડ ૫૧૨૨
૧૧ ખેરાલુ ડભોડા ડભોડા ૧૦૧૨૪
૧૨ ખેરાલુ ડાલીસણા ડાલીસણા ૨૧૭૧
૧૩ ખેરાલુ ડાવોલ ડાવોલ ૧૯૪૧
૧૪ ખેરાલુ થાગંણા થાગંણા ૧૧૩૫
૧૫ ખેરાલુ દેદાસણ દેદાસણ ૧૦૬૫
૧૬ ખેરાલુ દેલવાડા દેલવાડા ૨૩૮૩
૧૭ ખેરાલુ ન ં ન ં ૧૮૯૪
૧૮ ખેરાલુ નદંાલી-િમયાસંણા નદંાલી-િમયાસંણા ૨૦૪૦
૧૯ ખેરાલુ નાની હીરવાણી નાની હીરવાણી ૨૧૧૪

નાનીવાડા ૩૦૭૦
ગાજીપરુ ૫૯૯

૭ ખેરાલુ

૪૩
વલાસણા

કુલ .....

નાનીવાડા- કાદરપરુ-
ગાજીપરુ- જુથ

૨૦ ખેરાલુ

કુડા-રહમેાનપરુા- જુથખેરાલુ૩

ચાડા-અમરપરુા- જુથ



૨૧ ખેરાલુ નોરતોલ નોરતોલ ૨૧૮૮
૨૨ ખેરાલુ પાન્છા પાન્છા ૨૭૦૭
૨૩ ખેરાલુ ફતેપરુા(ખે) ફતેપરુા(ખે) ૭૭૭
૨૪ ખેરાલુ બળાદ બળાદ ૨૭૪૧
૨૫ ખેરાલુ મછાવા મછાવા ૧૫૨૯
૨૬ ખેરાલુ મલારપરુા મલારપરુા ૧૦૯૨
૨૭ ખેરાલુ મલેકપરુ (ખે.) મલેકપરુ (ખે.) ૫૩૫૧
૨૮ ખેરાલુ મિહયલ મિહયલ ૧૫૫૪
૨૯ ખેરાલુ સાકરી સાકરી ૨૦૩૩
૩૦ ખેરાલુ મહકુેબપરુા મહકુેબપરુા ૧૦૭૨
૩૧ ખેરાલુ મડંાલી મડંાલી ૪૯૧૦

મદંર્ોપરુ ૩૦૨૦
સવુરીયા ૧૮૪

૩૩ ખેરાલુ મોટી હીરવાણી મોટી હીરવાણી ૧૪૨૪
૩૪ ખેરાલુ રસલુપરુ રસલુપરુ ૧૩૧૧
૩૫ ખેરાલુ લાલાવાડા લાલાવાડા ૧૭૧૪
૩૬ ખેરાલુ લીમડી લીમડી ૧૫૯૭
૩૭ ખેરાલુ લણુવા લણુવા ૪૫૭૧
૩૮ ખેરાલુ વઘવાડી વઘવાડી ૧૯૫૯
૩૯ ખેરાલુ વરેઠા વરેઠા ૨૦૫૬
૪૦ ખેરાલુ વાવડી(ખે) વાવડી(ખે) ૨૦૦૧

િવઠોડા ૩૦૨૮
શાહપરુ ૪૫૬

૪૨ ખેરાલુ સદીકપરુ સદીકપરુ ૭૦૬
૪૩ ખેરાલુ સમોજા સમોજા ૮૪૯
૪૪ ખેરાલુ સાગથળા સાગથળા ૨૨૧૮

૧૦૭૦૯૫
૧ બેચરાજી શખંલપરુ શખંલપરુ ૪૧૭૦
૨ બેચરાજી ફીંચડી ફીંચડી ૨૪૮૪

ગાભં ુ ૨૭૯૩
દેદરડા ૪૬૪
મહાદેવપરુા ૪૦૫

૪ બેચરાજી ગણે પરુા (ગા) ગણે પરુા (ગા) ૮૧૭
૫ બેચરાજી ચડાસણા ચડાસણા ૧૫૦૮
૬ બેચરાજી સદુથલા સદુથલા ૧૬૭૨
૭ બેચરાજી ઉદેલા ઉદેલા ૩૪૮
૮ બેચરાજી મોટપ મોટપ ૨૯૫૨

૪૧ ખેરાલુ

૩૨ ખેરાલુ

કુલ .....

મદંર્ોપરુ-સવુરીયા- જુથ

િવઠોડા-શાહપરુ- જુથ

ગાભં ુબેચરાજી૩



૯ બેચરાજી કાલરી કાલરી ૧૮૯૧
૧૦ બેચરાજી ગણેશપરુા (કા) ગણેશપરુા (કા) ૧૬૫૫
૧૧ બેચરાજી ડેડાણા ડેડાણા ૨૪૬૬
૧૨ બેચરાજી ચાન્દણકી ચાન્દણકી ૨૫૦
૧૩ બેચરાજી ઇન્દર્પ ઇન્દર્પ ૮૧૦
૧૪ બેચરાજી ધનપરુા ધનપરુા ૭૭૩

કનોડા ૧૬૯૪
કકાસણા ૨૭૫

૧૬ બેચરાજી ડોડીવાડા ડોડીવાડા ૨૪૦૬
૧૭ બેચરાજી એદલા એદલા ૧૭૪૦
૧૮ બેચરાજી મોઢેરા મોઢેરા ૬૩૭૩
૧૯ બેચરાજી પોયડા પોયડા ૯૬૫
૨૦ બેચરાજી દેથલી દેથલી ૧૩૫૧
૨૧ બેચરાજી આકબા આકબા ૧૬૬૫
૨૨ બેચરાજી રુપપરુા રુપપરુા ૨૪૯૫
૨૩ બેચરાજી કરણપરુા કરણપરુા ૩૬૮
૨૪ બેચરાજી આદીવાડા આદીવાડા ૧૯૫૨
૨૫ બેચરાજી વેણપરુા વેણપરુા ૧૦૧૭
૨૬ બેચરાજી માતર્ાસણ માતર્ાસણ ૮૮૭
૨૭ બેચરાજી રણછોડપરુા રણછોડપરુા ૬૬૬
૨૮ બેચરાજી કરણસાગર કરણસાગર ૧૧૯૩
૨૯ બેચરાજી સાપંાવાડા સાપંાવાડા ૨૬૬૧
૩૦ બેચરાજી સરુજ સરુજ ૧૭૭૫
૩૧ બેચરાજી તપરુ તપરુ ૨૬૪૪
૩૨ બેચરાજી આસજોલ આસજોલ ૨૩૭૯
૩૩ બેચરાજી બેચરાજી બેચરાજી ૧૨૫૭૪
૩૪ બેચરાજી ખાભેંલ ખાભેંલ ૨૬૯૭
૩૫ બેચરાજી િવજાપરુડા િવજાપરુડા ૧૧૦૫
૩૬ બેચરાજી અંબાલા અંબાલા ૨૧૫૫
૩૭ બેચરાજી અજબપરુા અજબપરુા ૪૪૧
૩૮ બેચરાજી સજુાણપરુા સજુાણપરુા ૧૦૦૨
૩૯ બેચરાજી છટાસણા છટાસણા ૭૫૪
૪૦ બેચરાજી રણેલા રણેલા ૨૨૬૭
૪૧ બેચરાજી ભલગામડા ભલગામડા ૧૧૩૦
૪૨ બેચરાજી બિરયફ બિરયફ ૮૩૫
૪૩ બેચરાજી રાતંેજ રાતંેજ ૨૫૩૨
૪૪ બેચરાજી પર્તાપનગર પર્તાપનગર ૬૬૧

કનોડા-કકાસણાબેચરાજી૧૫



૪૫ બેચરાજી સરુપરુા સરુપરુા ૯૫૧
૪૬ બેચરાજી ચન્દર્ોડા ચન્દર્ોડા ૨૦૮૧
૪૭ બેચરાજી ધારપરુા ધારપરુા ૨૨૧૧
૪૮ બેચરાજી દેલપરુા દેલપરુા ૧૫૪૨
૪૯ બેચરાજી દેલવાડા દેલવાડા ૨૨૮૩
૫૦ બેચરાજી પર્તાપગઢ પર્તાપગઢ ૫૫૬
૫૧ બેચરાજી દેવગઢ દેવગઢ ૬૧૪
૫૨ બેચરાજી મડંાલી મડંાલી ૧૦૯૦
૫૩ બેચરાજી વણપરુ વણપરુ ૧૪૩

૯૯૫૮૮
૧ મહસેાણા બટૃુાપાલડી બટૃુાપાલડી ૨૦૯૧
૨ મહસેાણા હરીપરુા હરીપરુા ૩૩૪
૩ મહસેાણા પાલ પાલ ૩૪૩
૪ મહસેાણા પાલોદર પાલોદર ૨૬૧૦
૫ મહસેાણા ફતેપરુા ફતેપરુા ૬૧૦
૬ મહસેાણા સોનેરીપરુા સોનેરીપરુા ૪૫૧
૭ મહસેાણા રામોસણા રામોસણા ૬૬૫૩
૮ મહસેાણા નાની દાઉ નાની દાઉ ૩૭૪૨
૯ મહસેાણા મોટી દાઉ મોટી દાઉ ૪૩૨૮
૧૦ મહસેાણા મોહનપરુા મોહનપરુા ૬૫૮
૧૧ મહસેાણા બામોસણા બામોસણા ૨૭૦૧
૧૨ મહસેાણા પીલદુરા પીલદુરા ૪૪૨૬
૧૩ મહસેાણા ગઢા ગઢા ૧૧૯૪
૧૪ મહસેાણા િચતર્ોડીપરુા િચતર્ોડીપરુા ૧૬૩૦
૧૫ મહસેાણા દેલા દેલા ૧૯૧૨
૧૬ મહસેાણા ઉચરપી ઉચરપી ૯૧૭
૧૭ મહસેાણા તાવડીયા તાવડીયા ૧૭૦૫
૧૮ મહસેાણા તળેટી તળેટી ૧૮૦૮
૧૯ મહસેાણા કુકસ કુકસ ૧૬૭૭
૨૦ મહસેાણા પાલ(કુ) પાલ(કુ) ૮૯૮
૨૧ મહસેાણા રામપરુા (કુ) રામપરુા (કુ) ૧૨૦૩
૨૨ મહસેાણા લાખવડ લાખવડ ૩૩૩૪
૨૩ મહસેાણા હડુેવા(હન)ુ હડુેવા(હન)ુ ૪૨૨૩
૨૪ મહસેાણા શોભાસણા શોભાસણા ૨૫૦૯
૨૫ મહસેાણા પનુાસણ પનુાસણ ૨૨૭૨
૨૬ મહસેાણા મેવડ મેવડ ૨૧૨૪
૨૭ મહસેાણા દેવરાસણ દેવરાસણ ૩૩૩૦

કુલ .....



૨૮ મહસેાણા કડવાસણ કડવાસણ ૧૬૩૪
૨૯ મહસેાણા હબેવુા હબેવુા ૧૬૫૪
૩૦ મહસેાણા સખપરુડા સખપરુડા ૧૩૮૧
૩૧ મહસેાણા દેદીયાસણ દેદીયાસણ ૯૦૪૪
૩૨ મહસેાણા હડુેવા(રાજ) હડુેવા(રાજ) ૧૩૧૩
૩૩ મહસેાણા વડોસણ વડોસણ ૩૩૦૪
૩૪ મહસેાણા પાલાવાસણા પાલાવાસણા ૩૪૭૦
૩૫ મહસેાણા દેતર્ોજપરુા દેતર્ોજપરુા ૬૩૩
૩૬ મહસેાણા િવરમપરુા િવરમપરુા ૯૪૭
૩૭ મહસેાણા પાચંોટ પાચંોટ ૮૫૬૪
૩૮ મહસેાણા આનદંપરુા (પા)ં આનદંપરુા (પા)ં ૬૫૦
૩૯ મહસેાણા આંબલીયાસણ આંબલીયાસણ ૩૬૯૫
૪૦ મહસેાણા બળવતંપરુા બળવતંપરુા ૫૮૮
૪૧ મહસેાણા ચરાડુ ચરાડુ ૫૮૬૫
૪૨ મહસેાણા સાલડી સાલડી ૨૮૯૦
૪૩ મહસેાણા ચલવુા ચલવુા ૪૬૭૩
૪૪ મહસેાણા પઢારીયા પઢારીયા ૨૬૪૨
૪૫ મહસેાણા ધાધંસુણ ધાધંસુણ ૨૧૧૯
૪૬ મહસેાણા મેઉ મેઉ ૭૫૮૭
૪૭ મહસેાણા બદલપરુા બદલપરુા ૧૦૬૩
૪૮ મહસેાણા મલુસણ મલુસણ ૩૭૬૯
૪૯ મહસેાણા આખજ આખજ ૪૬૩૪
૫૦ મહસેાણા ખેરવા ખેરવા ૯૪૪૮
૫૧ મહસેાણા સાગંણપરુ સાગંણપરુ ૩૦૫૪
૫૨ મહસેાણા નવી શેઢાવી નવી શેઢાવી ૧૯૨૯
૫૩ મહસેાણા જુની શેઢાવી જુની શેઢાવી ૧૬૪૭
૫૪ મહસેાણા જમનાપરુ જમનાપરુ ૧૫૩૧
૫૫ મહસેાણા જોરણગં જોરણગં ૫૬૨૯
૫૬ મહસેાણા ધનપરુા ધનપરુા ૮૩૯
૫૭ મહસેાણા વડ મા વડ મા ૪૯૮૩
૫૮ મહસેાણા હાડવી હાડવી ૭૮૦
૫૯ મહસેાણા લાઘંણજ લાઘંણજ ૯૧૮૨
૬૦ મહસેાણા ધોળાસણ ધોળાસણ ૩૩૬૩
૬૧ મહસેાણા તલપરુ તલપરુ ૧૩૬૩
૬૨ મહસેાણા િદતાસણ િદતાસણ ૧૨૫૩
૬૩ મહસેાણા મડંાલી મડંાલી ૪૦૯૩
૬૪ મહસેાણા ટંુડાલી ટંુડાલી ૨૭૪૩



૬૫ મહસેાણા બાલીયાસણ બાલીયાસણ ૩૯૧૫
૬૬ મહસેાણા ભાસરીયા ભાસરીયા ૨૯૧૪
૬૭ મહસેાણા િદવાનપરુા િદવાનપરુા ૧૭૩૫
૬૮ મહસેાણા લીંચ લીંચ ૧૦૧૬૮

ભાકડીયા ૧૧૨૬
ગેરતપરુ ૫૦૭

૭૦ મહસેાણા કોચવા કોચવા ૧૨૨૦
૭૧ મહસેાણા જગદુન જગદુન ૫૪૮૦
૭૨ મહસેાણા ગોઝારીયા ગોઝારીયા ૧૩૯૩૩
૭૩ મહસેાણા શકંરપરુા શકંરપરુા ૧૫૩૯
૭૪ મહસેાણા આંબલીયાસણ( ટે) આંબલીયાસણ( ટે) ૩૩૭૭
૭૫ મહસેાણા નદાસા નદાસા ૨૬૪૨
૭૬ મહસેાણા બલોલ બલોલ ૫૩૭૪
૭૭ મહસેાણા મગનુા મગનુા ૩૪૪૦
૭૮ મહસેાણા દેવીનાપરુા દેવીનાપરુા ૧૦૪૮
૭૯ મહસેાણા કરશનપરુા કરશનપરુા ૫૭૩
૮૦ મહસેાણા દેલોલી દેલોલી ૧૭૫૩
૮૧ મહસેાણા ગમાનપરુા ગમાનપરુા ૧૪૭૮
૮૨ મહસેાણા પાલેજ પાલેજ ૨૧૩૭
૮૩ મહસેાણા ઈજપરુા(બા) ઈજપરુા(બા) ૬૬૧
૮૪ મહસેાણા અંબાસણ અંબાસણ ૪૩૧૧
૮૫ મહસેાણા ભેંસાણા ભેંસાણા ૨૫૬૪
૮૬ મહસેાણા છઠીયારડા છઠીયારડા ૬૦૮૫
૮૭ મહસેાણા અલોડા અલોડા ૧૩૦૮
૮૮ મહસેાણા હરદેસણ હરદેસણ ૮૫૨
૮૯ મહસેાણા ગીલોસણ ગીલોસણ ૧૦૦૮
૯૦ મહસેાણા નગુર નગુર ૩૩૫૨
૯૧ મહસેાણા બોદલા બોદલા ૧૩૮૩
૯૨ મહસેાણા ગોરાદ ગોરાદ ૩૦૯૫
૯૩ મહસેાણા િવરતા િવરતા ૨૦૯૫
૯૪ મહસેાણા િહંગળાજપરુા િહંગળાજપરુા ૫૫૫
૯૫ મહસેાણા મરેડા મરેડા ૧૩૭૬
૯૬ મહસેાણા ગોકળગઢ ગોકળગઢ ૧૧૪૩
૯૭ મહસેાણા સામેંતર્ા સામેંતર્ા ૨૯૮૬
૯૮ મહસેાણા બોરીયાવી બોરીયાવી ૫૮૧૫
૯૯ મહસેાણા લાલજીનગર (મ) લાલજીનગર (મ) ૫૫૨
૧૦૦ મહસેાણા અમીપરુા અમીપરુા ૩૮૫

મહસેાણા૬૯ ભાકડીયા-ગેરતપરુ



૧૦૧ મહસેાણા ગણેશપરુા(અ) ગણેશપરુા(અ) ૪૭૫
૧૦૨ મહસેાણા મીઠા મીઠા ૧૭૧૬
૧૦૩ મહસેાણા ખારા ખારા ૨૪૧૬
૧૦૪ મહસેાણા લ મીપરુા (ખારા) લ મીપરુા (ખારા) ૧૧૩૬
૧૦૫ મહસેાણા ખરસદા ખરસદા ૪૮૨
૧૦૬ મહસેાણા દવાડા દવાડા ૨૪૩૧
૧૦૭ મહસેાણા રામિવજયનગર રામિવજયનગર ૬૨૧
૧૦૮ મહસેાણા મેઘાઅિલયાસણા મેઘાઅિલયાસણા ૧૬૫૨

૨૯૮૪૫૩
૧ િવજાપરુ મલાવ મલાવ ૮૫૬
૨ િવજાપરુ બામણવા બામણવા ૨૯૯૬
૩ િવજાપરુ ગુદંરાસણ ગુદંરાસણ ૧૭૯૧

ટેચાવા ૧૭૨૪
ડેરીયા ૯૫૪

૫ િવજાપરુ રણશીપરુ રણશીપરુ ૨૯૮૮
૬ િવજાપરુ કોટ કોટ ૧૮૫૭
૭ િવજાપરુ રામપરુ કોટ રામપરુ કોટ ૨૩૭૬
૮ િવજાપરુ દેડા દેડા ૩૯૬૩
૯ િવજાપરુ સરદારપરુ સરદારપરુ ૩૪૨૮
૧૦ િવજાપરુ પીરોજપરુા પીરોજપરુા ૧૦૯૫
૧૧ િવજાપરુ કમાલપરુ કમાલપરુ ૨૩૯૨
૧૨ િવજાપરુ જતંર્ાલ જતંર્ાલ ૫૭૮૮
૧૩ િવજાપરુ અબાસણા અબાસણા ૧૪૭૫
૧૪ િવજાપરુ મડંાલી (ખ) મડંાલી (ખ) ૨૬૪૯
૧૫ િવજાપરુ મોરવાડ મોરવાડ ૧૬૯૮
૧૬ િવજાપરુ બીલીયા બીલીયા ૨૦૫૧
૧૭ િવજાપરુ ખરોડ ખરોડ ૬૭૦૮
૧૮ િવજાપરુ ચાગંોદ ચાગંોદ ૫૭૩
૧૯ િવજાપરુ સુદંરપરુ સુદંરપરુ ૩૭૪૨
૨૦ િવજાપરુ પેઢામલી પેઢામલી ૧૧૨૫
૨૧ િવજાપરુ માઢી માઢી ૨૪૯૧
૨૨ િવજાપરુ સોજા સોજા ૧૪૩૦
૨૩ િવજાપરુ હ  નાપરુ (સોજા) હ  નાપરુ (સોજા) ૧૨૧૦
૨૪ િવજાપરુ ફલુ ફલુ ૪૦૧૯
૨૫ િવજાપરુ પરુ પરુ ૩૦૮૫
૨૬ િવજાપરુ આગલોડ આગલોડ ૧૮૫૮
૨૭ િવજાપરુ હાથીપરુા હાથીપરુા ૨૩૯૩

ડેરીયા- ટેચાવાિવજાપરુ૪

કુલ .....



૨૮ િવજાપરુ લાડોલ લાડોલ ૧૨૧૦૬
૨૯ િવજાપરુ ઈભરામપરુા ઈભરામપરુા ૧૫૮૦
૩૦ િવજાપરુ ગુછંળી ગુછંળી ૧૦૩૫
૩૧ િવજાપરુ તાતોસણ તાતોસણ ૧૮૫૬
૩૨ િવજાપરુ કેલીસણા કેલીસણા ૧૭૪૯
૩૩ િવજાપરુ દગાવાડીયા દગાવાડીયા ૨૯૨૩
૩૪ િવજાપરુ આસોડા આસોડા ૧૩૫૯
૩૫ િવજાપરુ વડાસણ વડાસણ ૨૮૦૭
૩૬ િવજાપરુ સયાજીનગર સયાજીનગર ૮૩૪
૩૭ િવજાપરુ સોખડા સોખડા ૧૮૧૧
૩૮ િવજાપરુ ગેરીતા ગેરીતા ૪૨૮૨
૩૯ િવજાપરુ અ  નાપરુ (ગે) અ  નાપરુ (ગે) ૮૪૨
૪૦ િવજાપરુ પામોલ પામોલ ૪૮૮૩
૪૧ િવજાપરુ ગવાડા ગવાડા ૪૮૩૫
૪૨ િવજાપરુ મહાદેવપરુા (ગ) મહાદેવપરુા (ગ) ૧૧૩૦
૪૩ િવજાપરુ માલોસણ માલોસણ ૪૪૫૮
૪૪ િવજાપરુ હીરપરુા હીરપરુા ૩૭૭૬
૪૫ િવજાપરુ ગઢડા ગઢડા ૧૧૦૧
૪૬ િવજાપરુ ગણેશપરુા ગણેશપરુા ૧૭૪૯
૪૭ િવજાપરુ દેવપરુા દેવપરુા ૨૦૫૮
૪૮ િવજાપરુ ખણુસંા ખણુસંા ૩૮૧૬
૪૯ િવજાપરુ કોલવડા કોલવડા ૪૦૧૦
૫૦ િવજાપરુ ઉબખલ ઉબખલ ૪૨૦૮
૫૧ િવજાપરુ કુકરવાડા કુકરવાડા ૧૧૪૩૨
૫૨ િવજાપરુ આનદંપરુા (કુ) આનદંપરુા (કુ) ૧૧૭૦
૫૩ િવજાપરુ દેવડા દેવડા ૨૬૩૯
૫૪ િવજાપરુ માણેકપરુા (ડા) માણેકપરુા (ડા) ૮૭૦
૫૫ િવજાપરુ ડાભલા ડાભલા ૬૦૧૧
૫૬ િવજાપરુ મહાદેવપરુા (ડા) મહાદેવપરુા (ડા) ૧૨૯૫
૫૭ િવજાપરુ દેવીપરુા દેવીપરુા ૧૦૮૨
૫૮ િવજાપરુ ચનં્ દર્નગર ચનં્ દર્નગર ૧૧૧૫
૫૯ િવજાપરુ વસાઈ વસાઈ ૧૧૬૦૯
૬૦ િવજાપરુ ટીંટોદણ ટીંટોદણ ૩૫૬૨
૬૧ િવજાપરુ મોતીપરુા (ટીં) મોતીપરુા (ટીં) ૯૪૮
૬૨ િવજાપરુ પટેલપરુા પટેલપરુા ૨૮૬૩
૬૩ િવજાપરુ પીલવાઈ પીલવાઈ ૪૧૪૩
૬૪ િવજાપરુ ફતેપરુા (િપ) ફતેપરુા (િપ) ૧૬૮૪



૬૫ િવજાપરુ કોટડી કોટડી ૩૬૧૬
રામપરુા (કુ) ૧૩૬૫
રણછોડપરુા ૬૧૩

૬૭ િવજાપરુ ધનપરુા ધનપરુા ૩૩૧૫
૬૮ િવજાપરુ સઘંપરુ સઘંપરુ ૨૨૧૩
૬૯ િવજાપરુ વજાપરુ વજાપરુ ૨૧૯૬
૭૦ િવજાપરુ ભાણપરુ ભાણપરુ ૧૪૦૨
૭૧ િવજાપરુ રણાસણ રણાસણ ૫૩૩૪
૭૨ િવજાપરુ કણભા કણભા ૧૧૦૯
૭૩ િવજાપરુ ગોિવંદપરુા(જુથ) ગોિવંદપરુા(જુથ) ૨૧૪૯૮
૭૪ િવજાપરુ ભીમપરુા ભીમપરુા ૧૧૩૪

૨૩૨૧૪૧
૧ કડી અગોલ અગોલ ૪૫૦૨
૨ કડી અચરાસણ અચરાસણ ૨૦૭૯
૩ કડી અણખોલ અણખોલ ૧૮૯૧
૪ કડી અલદેસણ અલદેસણ ૨૪૨૩
૫ કડી મેડાઆ રજ મેડાઆ રજ ૫૪૧૫
૬ કડી આદંુદરા આદંુદરા ૩૦૭૧
૭ કડી આનદંપરુા આનદંપરુા ૧૧૮૦
૮ કડી અંબાવપરુા અંબાવપરુા ૧૩૦૯

આબલીયારા ૧૪૮૮
મેરડા ૩૨૨

૧૦ કડી ઇરાણા ઇરાણા ૩૫૬૨
ફતેપરુા ૪૭૨
ઇ વરપરુા ૩૨૪
વલાવડી ૯૭૧

૧૨ કડી ઉંટવા ઉંટવા ૨૦૬૫
૧૩ કડી કણઝરી કણઝરી ૧૬૨૨
૧૪ કડી કરજીસણ કરજીસણ ૨૯૭૧
૧૫ કડી ક યાણપરુા ક યાણપરુા ૩૭૧૮
૧૬ કડી કરશનપરુા કરશનપરુા ૯૫૦
૧૭ કડી કા વા કા વા ૧૫૨૫
૧૮ કડી કમળાપરુા કમળાપરુા ૫૯૫
૧૯ કડી કોલાદ કોલાદ ૧૬૦૪

કોરડા ૮૯૧
ઘઘુલા ૭૯૫
ખડંમોરવા ૩૭૦

કડી કોરડા

કુલ .....

રામપરુા (કુ)િવજાપરુ૬૬

૯ કડી આબલીયારા

૧૧ કડી ફતેપરુા

૨૦



૨૧ કડી કૈયલ કૈયલ ૪૩૫૨
૨૨ કડી કંુડાળ કંુડાળ ૧૦૭૧૮
૨૩ કડી ખાવડ ખાવડ ૩૦૩૦
૨૪ કડી ખેરપરુ ખેરપરુ ૧૭૦૪
૨૫ કડી ખડંેરાવપરુા ખડંેરાવપરુા ૧૨૮૩
૨૬ કડી ગલોદરા ગલોદરા ૮૩૫
૨૭ કડી ગણેશપરુા ગણેશપરુા ૧૫૦૪
૨૮ કડી ગોિવંદપરુા ગોિવંદપરુા ૬૧૨
૨૯ કડી ઘમુાસણ ઘમુાસણ ૪૬૩૧
૩૦ કડી ચડાસણા ચડાસણા ૨૦૯૭
૩૧ કડી ચારોલ ચારોલ ૧૮૩૦
૩૨ કડી ચાદંરડા ચાદંરડા ૨૨૧૦
૩૩ કડી ચદંર્ાસણ ચદંર્ાસણ ૨૨૪૦
૩૪ કડી જાદવપરુા જાદવપરુા ૫૫૮
૩૫ કડી જાસલપરુ જાસલપરુ ૨૪૧૧
૩૬ કડી તપરુા તપરુા ૯૯૫
૩૭ કડી સગંપરુા સગંપરુા ૮૪૧
૩૮ કડી ઝાલોડા ઝાલોડા ૨૯૭૩
૩૯ કડી લાસણ લાસણ ૫૦૪૬
૪૦ કડી ટાકંીયા ટાકંીયા ૧૩૪૨
૪૧ કડી ડરણ ડરણ ૩૫૫૭
૪૨ કડી ડરણ-મોરવા ડરણ-મોરવા ૬૬૯
૪૩ કડી ડાગંરવા ડાગંરવા ૫૩૫૫
૪૪ કડી ઢોરીયા ઢોરીયા ૧૩૨૯
૪૫ કડી થડોદ થડોદ ૩૫૯

થોળ ૬૧૪૧
સેડફા ૨૬૨

૪૭ કડી દે લા દે લા ૧૩૨૨
૪૮ કડી દેઉસણા દેઉસણા ૧૮૨૨
૪૯ કડી નદાણ નદાણ ૧૪૨૭
૫૦ કડી નગરાસણ નગરાસણ ૧૭૨૦
૫૧ કડી નરિસંહપરુા નરિસંહપરુા ૧૬૨૩
૫૨ કડી નારણપરુા નારણપરુા ૧૬૦
૫૩ કડી નાડોલીયા નાડોલીયા ૫૯૫
૫૪ કડી નાનપરુા-સોનવડ નાનપરુા-સોનવડ ૬૩૬
૫૫ કડી નારોલા નારોલા ૨૫૨૭
૫૬ કડી નાનીકડી નાનીકડી ૯૨૫૮

કડી થોળ૪૬



૫૭ કડી નદંાસણ નદંાસણ ૮૫૫૩
૫૮ કડી પા લી પા લી ૧૧૬૪
૫૯ કડી પથંોળા પથંોળા ૨૪૦૧
૬૦ કડી િપરોજપરુ િપરોજપરુ ૧૧૯૧
૬૧ કડી લેતર્ા લેતર્ા ૩૦૬૫
૬૨ કડી બલાસર બલાસર ૨૯૫૯
૬૩ કડી બાવલુ બાવલુ ૩૮૬૯
૬૪ કડી બાબાજીપરુા બાબાજીપરુા ૮૮૨
૬૫ કડી બોરીસણા બોરીસણા ૩૦૯૨
૬૬ કડી બડુાસણ બડુાસણ ૩૨૪૯
૬૭ કડી ભા ઠી - ધરમપરુ ભા ઠી - ધરમપરુ ૧૯૨૪
૬૮ કડી મણીપરુ મણીપરુ ૧૩૧૨
૬૯ કડી મહારાજપરુા મહારાજપરુા ૮૦૦
૭૦ કડી માથાસરુ માથાસરુ ૨૭૬૬
૭૧ કડી મોકાસણ મોકાસણ ૧૬૦૦
૭૨ કડી મેઢા મેઢા ૧૪૨૦
૭૩ કડી યશવતંપરુા યશવતંપરુા ૬૩૧
૭૪ કડી રણછોડપરુા રણછોડપરુા ૭૬૮
૭૫ કડી રંગપરુડા રંગપરુડા ૧૯૬૮
૭૬ કડી લ મીપરુા(આદંુ) લ મીપરુા(આદંુ) ૮૭૪
૭૭ કડી લ મીપરુા(નદંા) લ મીપરુા(નદંા) ૧૬૫૮
૭૮ કડી લ મણપરુા લ મણપરુા ૧૨૯૯

હોર ૧૬૪૫
રોઝાપરુી ૨૪૮

૮૦ કડી લણુાસાણ લણુાસાણ ૨૫૨૨
૮૧ કડી વડપરુા વડપરુા ૯૬૭
૮૨ કડી વડુ વડુ ૩૯૦૯
૮૩ કડી વણસોલ વણસોલ ૧૯૦૪
૮૪ કડી વરખડીયા વરખડીયા ૨૦૭૨
૮૫ કડી વડાવી વડાવી ૩૧૪૬
૮૬ કડી વાઘરોડા વાઘરોડા ૧૮૭૫
૮૭ કડી વામજ વામજ ૩૬૨૫
૮૮ કડી વેકરા વેકરા ૧૭૦૧
૮૯ કડી િવડજ િવડજ ૨૭૯૮
૯૦ કડી િવસતપરુા િવસતપરુા ૧૧૭૫
૯૧ કડી િવસલપરુ િવસલપરુ ૧૨૧૫
૯૨ કડી િવનાયક્પરુા િવનાયક્પરુા ૪૩૪

૭૯ કડી હોર



૯૩ કડી હરીપરુા હરીપરુા ૨૩૭
૯૪ કડી શીયાપરુા શીયાપરુા ૧૦૮૩
૯૫ કડી સરસાવ સરસાવ ૨૪૮૬

સાદરા ૧૬૬૩
આલસુણા ૫૨૦

૯૭ કડી સેંદરાણા સેંદરાણા ૧૧૯૫
૯૮ કડી સજુાતપરુા સજુાતપરુા ૧૧૪૧
૯૯ કડી સેદરડી સેદરડી ૧૦૧૫
૧૦૦ કડી ઉમાનગર ઉમાનગર ૨૮૪૬
૧૦૧ કડી નવાપરુા (નદંા) નવાપરુા (નદંા) ૨૦૪૧
૧૦૨ કડી દુધઇ દુધઇ ૮૨૩
૧૦૩ કડી ચદંનપરુા ચદંનપરુા ૭૨૫
૧૦૪ કડી થોડમલપરુા થોડમલપરુા ૨૪૧
૧૦૫ કડી જયદેવપરુા જયદેવપરુા ૫૧૮
૧૦૬ કડી પઢંરપરુ પઢંરપરુ ૪૩૮
૧૦૭ કડી જમીયતપરુા જમીયતપરુા ૫૭૭
૧૦૮ કડી ઇન્દર્ાડ ઇન્દર્ાડ ૪૯૩૮
૧૦૯ કડી કરણનગર કરણનગર ૬૭૯૪
૧૧૦ કડી રાજપરુ રાજપરુ ૮૬૨૧

૨૫૦૬૭૨
૧ જોટાણા ચાલાસણ ચાલાસણ ૨૦૦૧
૨ જોટાણા છલેસરા છલેસરા ૧૦૯૦
૩ જોટાણા િદગડી િદગડી ૧૦૯૭
૪ જોટાણા ધાન્ધલપરુ ધાન્ધલપરુ ૫૦૫
૫ જોટાણા ધનાલી ધનાલી ૨૫૯૦
૬ જોટાણા ભટાસણ ભટાસણ ૨૨૦૬
૭ જોટાણા ધોળાસણ ધોળાસણ ૧૨૩૧
૮ જોટાણા આલમપરુ આલમપરુ ૧૦૫૯
૯ જોટાણા સરુજ સરુજ ૪૯૩૫
૧૦ જોટાણા મોયણ મોયણ ૭૯૩
૧૧ જોટાણા ધનપરુા (કટોસણ) ધનપરુા (કટોસણ) ૪૭૮
૧૨ જોટાણા મદુરડા મદુરડા ૩૮૭૦
૧૩ જોટાણા જોટાણા જોટાણા ૭૧૧૮
૧૪ જોટાણા રામપરુા (કટોસણ) રામપરુા (કટોસણ) ૧૮૩૮
૧૫ જોટાણા કાનપરુા કાનપરુા ૫૦૨
૧૬ જોટાણા કોટોસણ કોટોસણ ૪૨૪૨
૧૭ જોટાણા રાણીપરુા રાણીપરુા ૭૬૬

૯૬ કડી સાદરા

કુલ .....



૧૮ જોટાણા િવરસોડા િવરસોડા ૧૬૬૫
૧૯ જોટાણા સાથંલ સાથંલ ૩૫૩૨
૨૦ જોટાણા મરતોલી મરતોલી ૧૩૬૯
૨૧ જોટાણા અજબપરુા અજબપરુા ૧૧૨૮
૨૨ જોટાણા ગોકળપરુા ગોકળપરુા ૫૭૮
૨૩ જોટાણા ઇજપરુા ( ) ઇજપરુા ( ) ૧૨૭૧
૨૪ જોટાણા મેમદપરુા મેમદપરુા ૨૪૧૩
૨૫ જોટાણા જાકાસણા જાકાસણા ૨૧૮૦
૨૬ જોટાણા સીડોસણા સીડોસણા ૬૯૯
૨૭ જોટાણા ખદલપરુ ખદલપરુ ૨૫૬૧
૨૮ જોટાણા કસલપરુા કસલપરુા ૧૫૨૨
૨૯ જોટાણા મોદીપરુ મોદીપરુ ૧૦૪૫
૩૦ જોટાણા માકંણજ માકંણજ ૪૪૫૪
૩૧ જોટાણા હરસડુલ હરસડુલ ૨૦૦૩
૩૨ જોટાણા તેજપરુા તેજપરુા ૧૨૩૩
૩૩ જોટાણા તેલાવી તેલાવી ૧૬૦૨
૩૪ જોટાણા બાલસાસણ બાલસાસણ ૩૧૫૬
૩૫ જોટાણા ભટારીયા ભટારીયા ૭૮૯
૩૬ જોટાણા ગોિવન્દવાડી ગોિવન્દવાડી ૪૩૪

૬૯૯૫૫
આંકલીયારા ૧૧૪૩
નવાવાસ ૯૪૧
રાજપરુ(ગઢ) ૧૨૯૮
ઓટલપરુ ૧૩૦૫
ગલાલપરુ ૪૬૧
કાજીપરુ ૩૮૩
ઈશાકપરુ ૮૦૧
શાહપુરુ(ગઢ) ૫૯૪
આણદંભાખંરી ૭૭૧

૪ સતલાસણા ઉંમરી ઉંમરી ૩૨૧૫
૫ સતલાસણા તાલેગઢ તાલેગઢ ૧૫૧૭

ઉમરેચા ૧૦૪૮
ભાટવાસ ૫૨૦
િહંમતપરુા ૭૬૮

૭ સતલાસણા મોટીભાલુ મોટીભાલુ ૧૫૭૨
કનેડીયા ૨૦૧૨
રંગપરુ(ગઢ) ૧૨૨૪

૧
સતલાસણા

૨
સતલાસણા

૩
સતલાસણા

કુલ .....

૬
સતલાસણા

૮
સતલાસણા

આંકલીયારા

ઓટલપરુ

ઈશાકપરુ

ઉમરેચા

કનેડીયા



રાધપુરુા ૯૪૬
૯ સતલાસણા વઘાર વઘાર ૧૮૩૨

ખીલોડ ૭૦૧
જશપરુ ૧૦૫૧
પીરોજપરુા ૨૮૫
િનઝામપરુા ૫૦૧
રીંછડા ૬૩૯
ખોડામલી ૨૨૭૨
વાવડી(ગઢ) ૭૦૫

૧૨ સતલાસણા ગોઠડા ગોઠડા ૮૮૭
૧૩ સતલાસણા સમરાપરુ સમરાપરુ ૧૩૫૧
૧૪ સતલાસણા ચેલાણા ચેલાણા ૧૩૧૩

વસઈ ૬૫૪
જશપરુીયા ૬૪૮

૧૬ સતલાસણા ટીંમ્બા ટીંમ્બા ૩૩૦૭
૧૭ સતલાસણા ધરોઈ ધરોઈ ૨૪૧૭
૧૮ સતલાસણા ફતેપરુા-જવાનપરુા ફતેપરુા-જવાનપરુા ૧૨૩૯
૧૯ સતલાસણા બેડ મા બેડ મા ૯૫૬
૨૦ સતલાસણા મમુનવાસ મમુનવાસ ૧૬૦૭
૨૧ સતલાસણા નેદરડી નેદરડી ૧૦૬૧
૨૨ સતલાસણા ભાણાવાસ ભાણાવાસ ૯૭૫
૨૩ સતલાસણા વજાપરુ વજાપરુ ૧૩૯૫

ભાલસુણા ૩૫૧૧
શેષપરુ ૪૧૫
નાનીભાલુ ૧૮૫૧
સેમોર ૪૨૯

૨૬ સતલાસણા ભીમપરુ ભીમપરુ ૨૧૪૦
માલાપરુા ૯૨૦
કેવડાસણ ૪૦૧
મોટાકોઠાસણા ૨૦૭૫
સાતંોલા ૧૧૧
નાનાકોઠાસણા ૧૪૫૨
વાસંડા ૭૦૧

૨૯ સતલાસણા કુબડા કુબડા ૮૯૬
રાણપરુ ૧૪૬૯
ખારી ૬૬૪
તખતપરુા ૬૮૮

૧૧ સતલાસણા

૧૫ સતલાસણા

૨૪ સતલાસણા

૧૦

સતલાસણા

નાનીભાલુ

૩૦ સતલાસણા

૨૫ સતલાસણા

૨૭ સતલાસણા

૨૮ સતલાસણા

ખીલોડ

ખોડામલી

વસઈ

ભાલસુણા

માલાપરુા

મોટાકોઠાસણા

રાણપરુ



૩૧ સતલાસણા વાવ વાવ ૩૪૧૪
૩૨ સતલાસણા સરતાનપરુ(ગઢ) સરતાનપરુ(ગઢ) ૧૪૮૪

સરદારપરુ(ચી) ૨૪૭૯
કેશરપરુા ૯૧૨
દુલાણા ૬૪૧

૩૪ સતલાસણા સદુાસણા સદુાસણા ૪૮૧૯
૩૫ સતલાસણા હડોલ હડોલ ૨૫૦૪

ધારાવાણીયા ૮૩૨
છેલપરુા ૫૨૩
ગમાનપરુમ(હ) ૯૮

૩૭ સતલાસણા સતલાસણા સતલાસણા ૮૦૦૨
૮૯૭૪૬

૧ િવસનગર કીયાદર કીયાદર ૫૧૩
૨ િવસનગર બાજીપરુા બાજીપરુા ૫૯૯
૩ િવસનગર થમુથલ થમુથલ ૬૪૨
૪ િવસનગર પરુણપરુા પરુણપરુા ૬૭૬
૫ િવસનગર રામપરુ(લા) રામપરુ(લા) ૬૭૮
૬ િવસનગર સાતસુણા સાતસુણા ૭૬૧
૭ િવસનગર ધારુસણા ધારુસણા ૮૦૧
૮ િવસનગર રામપરુા(કા.ં) રામપરુા(કા.ં) ૮૩૮
૯ િવસનગર ગણેશપરુા(ત) ગણેશપરુા(ત) ૮૫૦
૧૦ િવસનગર કાજીઅિલયાસણા કાજીઅિલયાસણા ૯૪૮
૧૧ િવસનગર ગણપતપરુા ગણપતપરુા ૧૦૦૩
૧૨ િવસનગર મહમદપરુ મહમદપરુ ૧૦૩૪
૧૩ િવસનગર ઈયાસરા ઈયાસરા ૧૦૪૫
૧૪ િવસનગર રાવળાપરુા રાવળાપરુા ૧૦૫૨
૧૫ િવસનગર છોગાળા છોગાળા ૧૦૯૧
૧૬ િવસનગર કામલપરુ(ગો.) કામલપરુ(ગો.) ૧૧૦૧
૧૭ િવસનગર સેવાલીયા સેવાલીયા ૧૧૦૫
૧૮ િવસનગર ગણેશપરુા(પ)ુ ગણેશપરુા(પ)ુ ૧૧૩૮
૧૯ િવસનગર રાજગઢ રાજગઢ ૧૨૩૪
૨૦ િવસનગર િચતર્ોડીપરુા િચતર્ોડીપરુા ૧૪૧૮
૨૧ િવસનગર બેચરપરુા બેચરપરુા ૧૫૬૨
૨૨ િવસનગર બાકરપરુ બાકરપરુ ૧૬૦૨
૨૩ િવસનગર લ મીપરુા(ભા.) લ મીપરુા(ભા.) ૧૬૦૪
૨૪ િવસનગર રંગપરુ રંગપરુ ૧૬૦૭
૨૫ િવસનગર િવ ણપુરુા(ખ) િવ ણપુરુા(ખ) ૧૬૧૧

૩૩ સતલાસણા

૩૬ સતલાસણા

સરદારપરુ(ચી)

ધારાવાણીયા

કુલ .....



૨૬ િવસનગર રંડાલા રંડાલા ૧૬૪૩
૨૭ િવસનગર ખરવડા ખરવડા ૧૭૫૧
૨૮ િવસનગર િચતર્ોડામોટા િચતર્ોડામોટા ૧૮૦૯
૨૯ િવસનગર ખદલપરુ ખદલપરુ ૧૮૩૦
૩૦ િવસનગર રંગાકુઈ રંગાકુઈ ૧૮૪૦
૩૧ િવસનગર સુશંી સુશંી ૧૮૭૯
૩૨ િવસનગર ગુજંાળા ગુજંાળા ૧૯૨૩
૩૩ િવસનગર હસનપરુ હસનપરુ ૧૯૯૯
૩૪ િવસનગર ઘાઘરેટ ઘાઘરેટ ૨૦૩૬
૩૫ િવસનગર કામલપરુ(ખ.) કામલપરુ(ખ.) ૨૨૩૩
૩૬ િવસનગર સદુથલા સદુથલા ૨૫૧૩
૩૭ િવસનગર ધામણવા ધામણવા ૨૫૪૮
૩૮ િવસનગર લાછડી લાછડી ૨૫૮૪
૩૯ િવસનગર થલોટા થલોટા ૨૬૧૭
૪૦ િવસનગર પદુગામ પદુગામ ૨૭૨૮
૪૧ િવસનગર કંસારાકુઈ કંસારાકુઈ ૨૭૪૮
૪૨ િવસનગર કુવાસણા કુવાસણા ૨૮૪૧
૪૩ િવસનગર વડુ વડુ ૨૮૫૭
૪૪ િવસનગર બોકરવાડા બોકરવાડા ૨૮૯૧
૪૫ િવસનગર પાલડી પાલડી ૨૯૧૧
૪૬ િવસનગર મગરોડા મગરોડા ૩૦૨૦
૪૭ િવસનગર બાસણા બાસણા ૩૦૩૯
૪૮ િવસનગર તલવાસણા તલવાસણા ૩૩૧૧
૪૯ િવસનગર રાલીસણા રાલીસણા ૩૯૫૧
૫૦ િવસનગર દઢીયાળ દઢીયાળ ૪૨૨૩
૫૧ િવસનગર ખડંોસણ ખડંોસણ ૪૨૫૩
૫૨ િવસનગર ઉદલપરુ ઉદલપરુ ૪૩૪૩
૫૩ િવસનગર સવાલા સવાલા ૪૭૨૬
૫૪ િવસનગર ગુજંા ગુજંા ૫૧૧૮
૫૫ િવસનગર તરભ તરભ ૫૪૬૨
૫૬ િવસનગર કમાણા કમાણા ૫૬૫૦
૫૭ િવસનગર કડા કડા ૫૭૫૧
૫૮ િવસનગર ભાલક ભાલક ૫૯૭૬
૫૯ િવસનગર દેણપ દેણપ ૬૬૩૭
૬૦ િવસનગર વાલમ વાલમ ૭૭૧૬
૬૧ િવસનગર ઉમતા ઉમતા ૮૧૧૯
૬૨ િવસનગર ભાન્ડુ ભાન્ડુ ૮૨૨૮



૬૩ િવસનગર કાસંા કાસંા ૯૯૮૪
૬૪ િવસનગર ગોઠવા ગોઠવા ૧૦૬૧૪
૬૫ િવસનગર કાસંા એન.એ. કાસંા એન.એ. ૧૩૬૮૦

૧૯૬૪૯૫

કર્મ તાલકુો કુલ ગર્ા.પ.ની સખં્યા કુલ ગામોની સખં્ યા કુલ વ  તી

૧ ૨ ૩ ૪ ૫
૧ ઉંઝા ૩૫ ૩૫ ૧૧૭૭૭૨
૨ વડનગર ૪૩ ૪૭ ૧૨૧૬૦૦
૩ બેચરાજી ૫૩ ૫૬ ૯૯૫૮૮
૪ કડી ૧૧૦ ૧૧૮ ૨૫૦૬૭૨
૫ ખેરાલુ ૪૪ ૫૧ ૧૦૭૦૩૬
૬ મહસેાણા ૧૦૮ ૧૦૯ ૨૯૮૪૫૩
૭ સતલાસણા ૩૭ ૭૩ ૮૯૭૪૬
૮ િવજાપરુ ૭૪ ૭૬ ૨૩૨૧૪૧
૯ જોટાણા ૩૬ ૩૬ ૬૯૯૫૫
૧૦ િવસનગર ૬૫ ૬૫ ૧૯૬૪૯૫

૬૦૫ ૬૬૬ ૧૫૮૩૪૫૮

કર્મ તાલકુો કુલ ગર્ા.પ.ની સખં્યા કુલ ગામોની સખં્ યા કુલ વ  તી

૧ ૨ ૩ ૪ ૫
૧ ઉંઝા ૩૫ ૩૫ ૧૧૭૭૭૨
૨ વડનગર ૪૩ ૪૭ ૧૨૧૬૦૦
૩ બેચરાજી ૫૩ ૫૬ ૯૯૫૮૮
૪ કડી ૧૧૦ ૧૧૮ ૨૫૦૬૭૨
૫ ખેરાલુ ૪૪ ૫૧ ૧૦૭૦૩૬
૬ મહસેાણા ૧૦૮ ૧૦૯ ૨૯૮૪૫૩
૭ સતલાસણા ૩૭ ૭૩ ૮૯૭૪૬
૮ િવજાપરુ ૭૪ ૭૬ ૨૩૨૧૪૧
૯ જોટાણા ૩૬ ૩૬ ૬૯૯૫૫
૧૦ િવસનગર ૬૫ ૬૫ ૧૯૬૪૯૫

૬૦૫ ૬૬૬ ૧૫૮૩૪૫૮

પતર્ક-ર
(તા.૩૦/૬/ર૦૧પ ની િ  થિતઅ તારીજ)

કુલ ;;-

પતર્ક-ર
(તા.૩૦/૬/ર૦૧પ ની િ  થિતઅ તારીજ)

કુલ ;;-

કુલ .....


