
અ.ન.ં તા કુા ુ ંનામ ામ પચંાયત ુ ંનામ
૧ નવસારી અડદા

૨ " ‐ " અરસાણ

૩ " ‐ " અ  ટગામ

૪ " ‐ " અંબાડા

૫ " ‐ " આમડપોર

૬ " ‐ " આમરી

૭ " ‐ " આસુદંર

૮ " ‐ " ઈંટાળવા

૯ " ‐ " ઉગત-નવાપારા (ગપૃ)

૧૦ " ‐ " ઉન

૧૧ " ‐ " ઓંણચી

૧૨ " ‐ " કછોલ

૧૩ " ‐ " કણબાડ

૧૪ " ‐ " કબીલપોર

૧૫ " ‐ " ક  બાપાર-કાદીપોર (ગપૃ)

૧૬ " ‐ " કાલીયાવાડી
ે૧૭ " ‐ " કુરેલ

૧૮ " ‐ " કંુભાર ફિળયા

૧૯ " ‐ " ખડસપુા

૨૦ " ‐ " ખેરગામ

૨૧ " ‐ " ચદં્રવાસણસપુા

૨૨ " " ચોવીસી૨૨ " ‐ " ચોવીસી

૨૩ " ‐ " છાપરા

૨૪ " ‐ " જમાલપોર

૨૫ " ‐ " ટોળી

૨૬ " ‐ " ડભલાઈ-બટુલાવ (ગપૃ)

૨૭ " ‐ " તરસાડી૨૭     તરસાડી

૨૮ " ‐ " િતઘરા

૨૯ " ‐ " તેલાડા

૩૦ " ‐ " દંડે ર

૩૧ " ‐ " દાતંેજ

૩૨ " ‐ " ધામણ

૩૩ " ‐ " ધારાગીરી

૩૪ " ‐ " નવાતળાવ

૩૫ " ‐ " નશીલપોર-િવરવાડી (ગપૃ)

૩૬ " ‐ " નાગધરા



૩૭ " ‐ " પડઘા

૩૮ " ‐ " પરતાપોર
પરથાણ૩૯ " ‐ " પરથાણ

૪૦ " ‐ " પારડી

૪૧ " ‐ " પીનસાડ-સરોણા (ગપૃ)

૪૨ " ‐ " પેરા

૪૩ " ‐ " બોરીયાચ-રજવાડા-કંબાડા (ગપૃ)

૪૪ " " ભ ાઈ૪૪ " ‐ " ભ ાઈ

૪૫ " ‐ " ભલુા ફિળયા

૪૬ " ‐ " મહડુી-પણુી-ભનુવાડી (ગપૃ)

૪૭ " ‐ " મનુસાડ

૪૮ " ‐ " મોગાર

૪૯ " ‐ " મોલધરા૪૯     મોલધરા

૫૦ " ‐ " વછરવાડ

૫૧ " ‐ " વસર

૫૨ " ‐ " વાડા (િસસોદ્રા)

૫૩ " ‐ " િવજલપોર

૫૪ " ‐ " િવરાવળ

૫૫ " ‐ " શાહુ
૫૬ " ‐ " સદલાવ

૫૭ " ‐ " સરઈ

૫૮ " ‐ " સરપોર

૫૯ " ‐ " સાતેમ

૬૦ " ‐ " િસસોદ્રા (ગણેશ)

૬૧ " ‐ " િસંગોદ

૬૨ " ‐ " સપુા
૬૩ જલાલપોર અબ્રામા
૬૪ " ‐ " આટ-ખભંલાવ (ગપૃ)

ો ( )૬૫ " ‐ " આરક-રણોદ્રા (ગપૃ)
૬૬ " ‐ " આસણા
૬૭ " ‐ " ઉંભરાટ
૬૮ " ‐ " એથાણ
૬૯ " ‐ " એ
૭૦ " ‐ " ઓંજલ
૭૧ " ‐ " કડોલી
૭૨ " ‐ " કિણયેટ ચોરમલા ભાઠા
૭૩ " ‐ " કનેરા
૭૪ " ‐ " કરાડી



૭૫ " ‐ " કરાખંટ
૭૬ " ‐ " કરોડ કોઠવા
૭૭ " " કલથાણ૭૭ " ‐ " કલથાણ
૭૮ " ‐ " કાળાકાછા
૭૯ " ‐ " કુચેદ
૮૦ " ‐ " કૃ  ણપરુ
૮૧ " ‐ " કોથમડી
૮૨ " ‐ " કોલાસણા
૮૩ " ‐ " ખરસાડ
૮૪ " ‐ " ચીજગામ
૮૫ " ‐ " ચોખડ
૮૬ " ‐ " છીણમ
૮૭ " ‐ " ડાભેલ
૮૮ " " ડાભંેર૮૮  ‐  ડાભર
૮૯ " ‐ " તવડી
૯૦ " ‐ " દાડંી
૯૧ " ‐ " દાતંી
૯૨ " ‐ " િદપલા
૯૩ " ‐ " િદવાદાડંી માછીવાડ
૯૪ " ‐ " દેલવાડા-વડોલી-અલરુા (ગપૃ)
૯૫ " ‐ " નડોદ
૯૬ " ‐ " િનમલાઈ
૯૭ " ‐ " પનાર
૯૮ " ‐ " પરસોલી
૯૯ " ‐ " પ જણ૯૯  ‐  પ જણ
૧૦૦ " ‐ " પેથાણ
૧૦૧ " ‐ " પ સરા
૧૦૨ " ‐ " બોદાલી
૧૦૩ " ‐ " બોરસી
૧૦૪ " ‐ " ભીનાર
૧૦૫ " ‐ " ભતુસાડ
૧૦૬ " ‐ " મગોબ-ભાઠા (ગપૃ)
૧૦૭ " ‐ " મછાડ
૧૦૮ " ‐ " મટવાડ
૧૦૯ " ‐ " મરોલી
૧૧૦ " ‐ " મહવર૧૧૦     મહવુર
૧૧૧ " ‐ " મિંદર
૧૧૨ " ‐ " માછીવાડ
૧૧૩ " ‐ " માણેકપોર-ટંકોલી (ગપૃ)
૧૧૪ " ‐ " માગંરોળ



૧૧૫ " ‐ " િમરજાપોર
૧૧૬ " ‐ " વાડા
૧૧૭ " " વાસંી૧૧૭ " ‐ " વાસી
૧૧૮ " ‐ " વેડછા
૧૧૯ " ‐ " વે  મા-સડોદરા (ગપૃ)
૧૨૦ " ‐ " સરાવ
૧૨૧ " ‐ " સદંલપોર
૧૨૨ " ‐ " સાગરા
૧૨૩ " ‐ " સામાપોર
૧૨૪ " ‐ " િસમલક
૧૨૫ " ‐ " િસસોદ્રા-પારડી (આરક) (ગપૃ)
૧૨૬ " ‐ " સીમળગામ-ડાલકી (ગપૃ)
૧૨૭ " ‐ " સુ  તાનપરુ
૧૨૮ " " હાસંાપોર૧૨૮  ‐  હાસાપોર
૧૨૯ ગણદેવી અજરાઈ
૧૩૦ " ‐ " અમલસાડ
૧૩૧ " ‐ " અંચેલી
૧૩૨ " ‐ " અંભેટા
૧૩૩ " ‐ " આંતલીયા
૧૩૪ " ‐ " ઈ  છાપોર
૧૩૫ " ‐ " ઉંડાચ લહુાર ફિળયા
૧૩૬ " ‐ " ઉંડાચ વાિણયા ફિળયા 
૧૩૭ " ‐ " એંધલ
૧૩૮ " ‐ " કછોલી
૧૩૯ " ‐ " કલમઠા૧૩૯  ‐  કલમઠા
૧૪૦ " ‐ " કલવાચ
૧૪૧ " ‐ " કેસલી
૧૪૨ " ‐ " કોથા
૧૪૩ " ‐ " કોલવા
૧૪૪ " ‐ " ખખવાડા
૧૪૫ " ‐ " ખાપરવાડા
૧૪૬ " ‐ " ખાપરીયા
૧૪૭ " ‐ " ખેરગામ
૧૪૮ " ‐ " ગડત
૧૪૯ " ‐ " ગણદેવા
૧૫૦ " ‐ " ગઘંોર૧૫૦     ગઘોર
૧૫૧ " ‐ " ગ યદી ભાઠલા
૧૫૨ " ‐ " છાપર
૧૫૩ " ‐ " તલીયારા
૧૫૪ " ‐ " તલોધ



૧૫૫ " ‐ " તોરણગામ
૧૫૬ " ‐ " દુવાડા
૧૫૭ " " દેવધા૧૫૭ " ‐ " દવધા
૧૫૮ " ‐ " દેવસર
૧૫૯ " ‐ " દેસાડ
૧૬૦ " ‐ " ધકવાડા
૧૬૧ " ‐ " ધનોરી
૧૬૨ " ‐ " ધમડાછા
૧૬૩ " ‐ " ધોલાઈ
૧૬૪ " ‐ " નાદંરખા
૧૬૫ " ‐ " પાટી
૧૬૬ " ‐ " પાથરી
૧૬૭ " ‐ " પીપલધરા
૧૬૮ " " પીંજરા૧૬૮  ‐  પીંજરા
૧૬૯ " ‐ " પ સરી
૧૭૦ " ‐ " બીગરી
૧૭૧ " ‐ " ભાગડ
૧૭૨ " ‐ " ભાટ
૧૭૩ " ‐ " ભાઠા
૧૭૪ " ‐ " મટવાડ
૧૭૫ " ‐ " માછીયા વાસણ
૧૭૬ " ‐ " માણેકપોર
૧૭૭ " ‐ " માસા
૧૭૮ " ‐ " મેંધર
૧૭૯ " ‐ " મોરલી૧૭૯  ‐  મોરલી
૧૮૦ " ‐ " મોવાસા
૧૮૧ " ‐ " મોહનપરુ
૧૮૨ " ‐ " રહજે
૧૮૩ " ‐ " વડસાગંળ
૧૮૪ " ‐ " વણગામ
૧૮૫ " ‐ " વલોટી
૧૮૬ " ‐ " વાઘરેચ
૧૮૭ " ‐ " વાડી
૧૮૮ " ‐ " વાસણ
૧૮૯ " ‐ " વેગામ-વઘલવાડ (ગપૃ)
૧૯૦ " ‐ " સરીખદુર્૧૯૦     સરીખદુ
૧૯૧ " ‐ " સરીબજુરંગ
૧૯૨ " ‐ " સાલેજ
૧૯૩ " ‐ " સોનવાડી
૧૯૪ ચીખલી અગાસી



૧૯૫ " ‐ " અંબાચ
૧૯૬ " ‐ " આમધરા
૧૯૭ " " આલીપોર૧૯૭ " ‐ " આલીપોર
૧૯૮ " ‐ " કણભઈ
૧૯૯ " ‐ " કલીયારી
૨૦૦ " ‐ " કાકડવેલ
૨૦૧ " ‐ " કાગંવઈ
૨૦૨ " ‐ " કુકેરી
૨૦૩ " ‐ " ખરોલી
૨૦૪ " ‐ " ખાભંડા
૨૦૫ " ‐ " ખડુવેલ
૨૦૬ " ‐ " ખુધં
૨૦૭ " ‐ " ગોડથલ
૨૦૮ " " ઘકેટી૨૦૮  ‐  ઘકટી
૨૦૯ " ‐ " ઘજે
૨૧૦ " ‐ " ઘોડવણી
૨૧૧ " ‐ " ઘોલાર
૨૧૨ " ‐ " ચરી
૨૧૩ " ‐ " ચાસા
૨૧૪ " ‐ " ચીખલી
૨૧૫ " ‐ " ચીતાલી
૨૧૬ " ‐ " ચીમલા
૨૧૭ " ‐ " જોગવાડ
૨૧૮ " ‐ " ઝરી
૨૧૯ " ‐ " ટાકંલ૨૧૯  ‐  ટાકલ
૨૨૦ " ‐ " ઢોલુ  બર
૨૨૧ " ‐ " તલાવચોરા
૨૨૨ " ‐ " તેજલાવ
૨૨૩ " ‐ " થાલા
૨૨૪ " ‐ " દેગામ
૨૨૫ " ‐ " દોણજા
૨૨૬ " ‐ " નૌગામા
૨૨૭ " ‐ " પીપલગભાણ
૨૨૮ " ‐ " ફડવેલ
૨૨૯ " ‐ " બલવાડા
૨૩૦ " ‐ " બામણવાડા૨૩૦     બામણવાડા
૨૩૧ " ‐ " બામણવેલ
૨૩૨ " ‐ " બારોલીયા
૨૩૩ " ‐ " બોડવાકં
૨૩૪ " ‐ " મજીગામ



૨૩૫ " ‐ " મલવાડા
૨૩૬ " ‐ " મલીયાધરા
૨૩૭ " " માણેકપોર૨૩૭ " ‐ " માણકપોર
૨૩૮ " ‐ " માડંવખડક
૨૩૯ " ‐ " મીણક  છ
૨૪૦ " ‐ " મોગરાવાડી
૨૪૧ " ‐ " રાનકુવા
૨૪૨ " ‐ " રાનવેરીક લા
૨૪૩ " ‐ " રાનવેરીખદુર્
૨૪૪ " ‐ " મલા
૨૪૫ " ‐ " રેઠવાણીયા-ઉંઢવળ (ગપૃ) 
૨૪૬ " ‐ " વકંાલ
૨૪૭ " ‐ " વાઝંણા
૨૪૮ " " વેલણપર૨૪૮  ‐  વલણપરુ
૨૪૯ " ‐ " સતાડીયા
૨૫૦ " ‐ " સમરોલી
૨૫૧ " ‐ " સરૈયા
૨૫૨ " ‐ " સાદકપોર
૨૫૩ " ‐ " સાદડવેલ
૨૫૪ " ‐ " સારવણી
૨૫૫ " ‐ " સરુખાઈ
૨૫૬ " ‐ " સુથંવાડ
૨૫૭ " ‐ " સોલધરા
૨૫૮ " ‐ "  યાદા
૨૫૯ " ‐ " હરણગામ૨૫૯  ‐  હરણગામ
૨૬૦ " ‐ " હો  ડ
૨૬૧ ખેરગામ આછવણી
૨૬૨ " ‐ " કાકડવેરી
૨૬૩ " ‐ " ખેરગામ
૨૬૪ " ‐ " ગૌરી
૨૬૫ " ‐ " ચીમનપાડા
૨૬૬ " ‐ " જામનપાડા
૨૬૭ " ‐ " ડેબરપાડા
૨૬૮ " ‐ " તોરણવેરા
૨૬૯ " ‐ " ધામધમુા
૨૭૦ " ‐ " નડગધરી૨૭૦     નડગધરી
૨૭૧ " ‐ " નારણપોર
૨૭૨ " ‐ " નાધંઈ
૨૭૩ " ‐ " પણજં
૨૭૪ " ‐ " પાટી



૨૭૫ " ‐ " પાણીખડક
૨૭૬ " ‐ " પૈલાડી ભૈરવી
૨૭૭ " " હજે૨૭૭ " ‐ "  હજ
૨૭૮ " ‐ " ભૈરવી
૨૭૯ " ‐ " ઝવણી
૨૮૦ " ‐ " વડપાડા
૨૮૧ " ‐ " વાડ
૨૮૨ " ‐ " વાવ
૨૮૩ વાસંદા અંકલાછ-કામળઝરી (ગપૃ)
૨૮૪ " ‐ " આંબાપાણી
૨૮૫ " ‐ " આંબાબારી-સાદડદેવી (ગપૃ)
૨૮૬ " ‐ " ઉનાઈ
૨૮૭ " ‐ " ઉપસળ
૨૮૮ " " ઉંમરકઈ૨૮૮  ‐  ઉંમરકુઈ
૨૮૯ " ‐ " કણધા
૨૯૦ " ‐ " કંડોલપાડા
૨૯૧ " ‐ " કંબોયા
૨૯૨ " ‐ " કંસારીયા
૨૯૩ " ‐ " કાવડેજ
૨૯૪ " ‐ " કાળાઆંબા-વાટી (ગપૃ)
૨૯૫ " ‐ " કાટંસવેલ
૨૯૬ " ‐ " કુકડા
૨૯૭ " ‐ " કુરેલીયા
૨૯૮ " ‐ " કેલીયા
૨૯૯ " ‐ " કેવડી૨૯૯  ‐  કવડી
૩૦૦ " ‐ " કેળક  છ
૩૦૧ " ‐ " ખડકીયા
૩૦૨ " ‐ " ખરજઈ
૩૦૩ " ‐ " ખભંાલીયા
૩૦૪ " ‐ " ખાટા આંબા
૩૦૫ " ‐ " ખાનપરુ
૩૦૬ " ‐ " ખાભંલા-બીલમોડા-તાડપાડા-નાની વઘઈ-કપડવજં (ગપૃ) 
૩૦૭ " ‐ " ગગંપરુ
૩૦૮ " ‐ " ગોધાબારી
૩૦૯ " ‐ " ઘોડમાળ
૩૧૦ " ‐ " ચઢાવ૩૧૦     ચઢાવ
૩૧૧ " ‐ " ચારણવાડા
૩૧૨ " ‐ " ચાપંલધરા
૩૧૩ " ‐ " ચીકટીયા
૩૧૪ " ‐ " ચોરવણી



૩૧૫ " ‐ " ચ ઢા
૩૧૬ " ‐ " જામલીયા
૩૧૭ " " ઝરી૩૧૭ " ‐ " ઝરી
૩૧૮ " ‐ " જ
૩૧૯ " ‐ " ઢોલુ  બર
૩૨૦ " ‐ " દુબળ ફિળયા
૩૨૧ " ‐ " દોલધા
૩૨૨ " ‐ " ધરમપરુી
૩૨૩ " ‐ " ધાકમાળ
૩૨૪ " ‐ " નવતાડ
૩૨૫ " ‐ " નવાનગર
૩૨૬ " ‐ " નાની ભમતી
૩૨૭ " ‐ " નાની વાલઝર
૩૨૮ " " િનરપણ૩૨૮  ‐  િનરપણ
૩૨૯ " ‐ " પાલગભાણ
૩૩૦ " ‐ " પીપલખેડ
૩૩૧ " ‐ " પ્રતાપનગર-રાજપરુ (ગપૃ)
૩૩૨ " ‐ " બારતાડ (ઉનાઈ)
૩૩૩ " ‐ " બારતાડ (ખાનપરુ) 
૩૩૪ " ‐ " બેડમાળ
૩૩૫ " ‐ " બોરીયાચ
૩૩૬ " ‐ " ભીનાર
૩૩૭ " ‐ " મનપરુ
૩૩૮ " ‐ " મહવુાસ
૩૩૯ " ‐ " માનકનીયા-રાયબોર (ગપ)૩૩૯  ‐  માનકુનીયા રાયબોર (ગપૃ)
૩૪૦ " ‐ " મીંઢાબારી
૩૪૧ " ‐ " મોટી ભમતી
૩૪૨ " ‐ " મોટી વાલઝર
૩૪૩ " ‐ " મોળા આંબા
૩૪૪ " ‐ " રવાણીયા
૩૪૫ " ‐ " રંગપરુ
૩૪૬ " ‐ " રાણી ફિળયા
૩૪૭ " ‐ " પવેલ
૩૪૮ " ‐ " લાકડબારી
૩૪૯ " ‐ " લાખાવાડી
૩૫૦ " ‐ " લાછકડી૩૫૦     લાછકડી
૩૫૧ " ‐ " લીમઝર
૩૫૨ " ‐ " લીંબારપાડા
૩૫૩ " ‐ " વણારસી
૩૫૪ " ‐ " વાઘાબારી



૩૫૫ " ‐ " વાડીચ ઢા
૩૫૬ " ‐ " વાગંણ
૩૫૭ " " વાદંરવેલા૩૫૭ " ‐ " વાદરવલા
૩૫૮ " ‐ " વાસંકુઈ
૩૫૯ " ‐ " વાસંદા
૩૬૦ " ‐ " વાસંીયા તળાવ
૩૬૧ " ‐ " સતીમાળ
૩૬૨ " ‐ " સરા
૩૬૩ " ‐ " િસંગાડ
૩૬૪ " ‐ " િસંણધઈ
૩૬૫ " ‐ " સીતાપરુ
૩૬૬ " ‐ " સખુાબારી
૩૬૭ " ‐ " હનમુાનબારી
૩૬૮ " " હોલીપાડા૩૬૮  ‐  હોલીપાડા


