
કમ તા કુા ુ ંનામ  ગામ 5ચાયત ુ ંનામ
1  5ડઘર થોર યાળ

2  5ડઘર ખોડાપીપર 

3  5ડઘર ખાખડાબેલા ર,6

4  5ડઘર ખાખડાબેલા 1,પ,7

5  5ડઘર ખ ુરડ -1

6  5ડઘર ખ ુરડ -ર

7  5ડઘર ખામટા

8  5ડઘર હર પર ખાર

9  5ડઘર દહ રસડા-આ

10  5ડઘર ઉકરડા

11  5ડઘર ગોિવદપર 

12  5ડઘર દપાળ યા

13  5ડઘર પાવટ  

14  5ડઘર જોધપર છ  લા

15  5ડઘર હડમતીયા

16  5ડઘર ધરમ રુ-હષદ રુ

17  5ડઘર ચણોલ નાની મોટ

18  5ડઘર નાના ખીજડ યા

19  5ડઘર વણપર

20  5ડઘર મોવૈયા

21  5ડઘર અડબાલકા

22  5ડઘર ગઢડા

23  5ડઘર ુંગરકા

24  5ડઘર રામપર મોટા

25  5ડઘર બોડ ધોડ

26  5ડઘર નવી ચણોલ

27  5ડઘર ફતેપર

28  5ડઘર િવસામણ

29  5ડઘર ખોખર

30  5ડઘર વાપર

31  5ડઘર નુાનાગામ

32  5ડઘર લર યા

33  5ડઘર પાટ  રામપર

34  5ડઘર વચલીધોડ

35  5ડઘર છે  લીધોડ

રાજકોટ  લાની તા કુા વાઈઝ ામ પચંાયતના નામની યાદ
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36  5ડઘર મેટોડા

37  5ડઘર તરધર

38  5ડઘર બાધી

39  5ડઘર નારણકા

40  5ડઘર ખઢંર

41  5ડઘર રંગપર

42  5ડઘર સરપદડ

43  5ડઘર મોટા ખીજડ યા

44  5ડઘર રો યા 

45  5ડઘર દહ સરડા- ડ

46  5ડઘર સાલ પીપળ યા

47  5ડઘર રાદડ

48  5ડઘર કરાળા

49  5ડઘર ખભંાળા

50  5ડઘર  યારા

51  5ડઘર ઢોકળ યા

52  5ડઘર વુાગ

53  5ડઘર હ દડ  

54  5ડઘર દોમડા ભા નુા

55  5ડઘર નાના સગાડ યા

56  5ડઘર નાના ઇટાળા

57  5ડઘર નાનાવડા

58  5ડઘર અમરલી
59  5ડઘર ઈ ર યા

60  5ડઘર પડધર

61 રાજકોટ ળ યા

62 રાજકોટ રતન5ર

63 રાજકોટ ખોરાણા 

64 રાજકોટ સણોસરા 

65 રાજકોટ રામ5ર ( યુા) 

66 રાજકોટ રામ5ર (બેટ )/ હરાસર 

67 રાજકોટ સાતડા 

68 રાજકોટ યાણા/વાકંવડ 

69 રાજકોટ ખીજડ યા 

70 રાજકોટ નાગલ5ર
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71 રાજકોટ રાજગઢ

72 રાજકોટ ગૌર દડ

73 રાજકોટ 5રા પી5ળ યા  

74 રાજકોટ હડમિતયા (બેડ ) 

75 રાજકોટ નાકરાવાડ   

76 રાજકોટ પી5ળ યા 

77 રાજકોટ રાણ5ર 

78 રાજકોટ ુચીયાદડ 

79 રાજકોટ પારવાળા 

80 રાજકોટ સાય5ર  

81 રાજકોટ ુવાડવા  

82 રાજકોટ ઘમલ5ર 

83 રાજકોટ સોખડા

84 રાજકોટ મનહર5ર/રોણક

85 રાજકોટ વાજડ ગઢ 

86 રાજકોટ વે ગામ

87 રાજકોટ માલીયાસણ

88 રાજકોટ તરઘડ યા 

89 રાજકોટ ુદંા 

90 રાજકોટ મઘરવાડા 

91 રાજકોટ મેસવડા 

92 રાજકોટ બારવણ

93 રાજકોટ ચાચડ યા 

94 રાજકોટ મગઢ  

95 રાજકોટ રફાળા 

96 રાજકોટ ખેરડ   

97 રાજકોટ અમરગઢ 

98 રાજકોટ વાજડ (વીરડા)

99 રાજકોટ મ હકા 

100 રાજકોટ ઠબચડા 

101 રાજકોટ ગઢકા  

102 રાજકોટ બેડલા  

103 રાજકોટ ફાડદંગ 

104 રાજકોટ ડરોઇ

105 રાજકોટ ઢાઢંણી
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106 રાજકોટ ક  રુબા ઘામ

107 રાજકોટ કાલીપાટ 

108 રાજકોટ લાપાસર  

109 રાજકોટ કણકોટ

110 રાજકોટ રામનગર  

111 રાજકોટ ખોખડદળ  

112 રાજકોટ વડાળ  

113 રાજકોટ અણીયારા

114 રાજકોટ ઢાઢ યા 

115 રાજકોટ હડમિતયા (ગોલીડા)

116 રાજકોટ ગોલીડા 

117 રાજકોટ લીલી સાજડ યાળ

118 રાજકોટ રાજ સમઢ યાળા

119 રાજકોટ પાડાસણ

120 રાજકોટ લોઠડા

121 રાજકોટ ભાયાસર

122 રાજકોટ કાથરોટા

123 રાજકોટ લોઘીડા

124 રાજકોટ લાખા5ર

125 રાજકોટ 5ુગઢ

126 રાજકોટ સરઘાર

127 રાજકોટ નવાગામ (સર)

128 રાજકોટ ચી ાવાવ/રામ5રા ચી ા

129 રાજકોટ સર

130 રાજકોટ કુ  સાજડ યાળ

131 રાજકોટ હર 5રા

132 રાજકોટ  ખારચીયા

133 રાજકોટ ભગંડા

134 રાજકોટ હલે  ડા/ ુ ંગર5ર

135 રાજકોટ ઉમરાળ

136 રાજકોટ મકન5ર

137 રાજકોટ બાડ5ર

138 રાજકોટ હોડથલી

139 રાજકોટ બેડ

140 રાજકોટ મોટા મવા
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141 રાજકોટ ુજંકા

142 રાજકોટ માઘા5ર

143 રાજકોટ ઘટં  વર

144 રાજકોટ આણદ5ર
145 રાજકોટ  બેડ
146 રાજકોટ  હડાળા

147 રાજકોટ  કાગદડ

148 રાજકોટ  કોઠાર યા
149 રાજકોટ આણદ5ર
150 રાજકોટ િવજયનગર
151  લોઘીકા  ઉડ ખીજડ યા
152  લોઘીકા  ડુ યા દોમડા 
153  લોઘીકા લ  મી ઇટાળા
154  લોઘીકા  પાભર ઇટાળા
155  લોઘીકા  હર 5ર પાળ
156  લોઘીકા  રાતૈયા
157  લોઘીકા  મોટાવડા
158  લોઘીકા  નગર પી5ળ યા
159  લોઘીકા  દવડા
160  લોઘીકા  ખીરસરા (રણમલ )
161  લોઘીકા  મેટોડા
162  લોઘીકા  વાજડ વડ
163  લોઘીકા જસવતં5ર
164  લોઘીકા  વા દુડ
165  લોઘીકા  દવગામ
166  લોઘીકા  છા5રા
167  લોઘીકા પી5રડ
168  લોઘીકા  બાલસર 
169  લોઘીકા  હર 5ર (ત)
170  લોઘીકા  પાળ 
171  લોઘીકા  કાગંસીયાળ
172  લોઘીકા  ઢોલરા  
173  લોઘીકા  રાવક
174  લોઘીકા તરવડા
175  લોઘીકા  ચીભડા
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176  લોઘીકા અભે5ર/રતન5ર  
177  લોઘીકા  ચાદંલી
178  લોઘીકા તા ુબા  
179  લોઘીકા  નાં  ુપી5ળ યા 
180  લોઘીકા કોઠા પી5ળ યા 
181  લોઘીકા લોઘીકા 
182  લોઘીકા સાગણવા  
183  લોઘીકા  માખાવડ
184  લોઘીકા ખાભંા
185  લોઘીકા  વીરવા 
186  લોઘીકા પારડ  
187  લોઘીકા  પી5ળ યા પાળ
188 ગોડલ ગૂાવાવડ  
189 ગોડલ  ર બ
190 ગોડલ  ર બડા
191 ગોડલ દુાસરા 
192 ગોડલ પી5લીયા 
193 ગોડલ ભ ુડ  
194 ગોડલ  ડાળ યા
195 ગોડલ વાળાઘર
196 ગોડલ  પાટ યાળા 
197 ગોડલ  હડમતાળા
198 ગોડલ આબરડ   
199 ગોડલ ખડવથંલી
200 ગોડલ  બેટાવડ
201 ગોડલ  કોલીથડ
202 ગોડલ ણુીવાવ/અનલગઢ 
203 ગોડલ  સ ઘાવદર
204 ગોડલ નાના મહ કા
205 ગોડલ  મોટા મહ કા
206 ગોડલ  ણુાવા
207 ગોડલ  બીલીયાળા
208 ગોડલ  શેમળા 
209 ગોડલ  પાચીયાવદર
210 ગોડલ  ભોજ5રા
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211 ગોડલ  નાગડકા
212 ગોડલ  મોટા ઉમવાડા
213 ગોડલ  નાના ઉમવાડા
214 ગોડલ  વે ગામ
215 ગોડલ  ગરનાળા
216 ગોડલ હડમડ યા 
217 ગોડલ  મેસ5ર
218 ગોડલ ા ુડા  
219 ગોડલ ડયા 
220 ગોડલ  અનીડા 
221 ગોડલ વાછરા 
222 ગોડલ  ખાડંાઘાર
223 ગોડલ  મોટા દડવા/હમીર5રા 
224 ગોડલ  કમરકોટડા
225 ગોડલ  બઘંીયા
226 ગોડલ  ઘોઘાવદર
227 ગોડલ પાવટ
228 ગોડલ  મવાડ
229 ગોડલ  ૂદંાળા
230 ગોડલ  પાટ દડ
231 ગોડલ વેકર
232 ગોડલ  ચરખડ /5ડવલા
233 ગોડલ  ચોરડ
234 ગોડલ  ્ ંટોલીયા
235 ગોડલ મોવીયા
236 ગોડલ  બીલડ
237 ગોડલ  ીનાથગઢ
238 ગોડલ  વોરાકોટડા
239 ગોડલ  ગોમટા
240 ગોડલ  નાવાગામ
241 ગોડલ  બાદંરા
242 ગોડલ  દવચડ
243 ગોડલ  માડંણ ુંડલા
244 ગોડલ  કમઢ યા
245 ગોડલ  કશવાળા
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246 ગોડલ  વાસાવડ
247 ગોડલ  મેતા ખભંાળ યા
248 ગોડલ  સાજડ યાળ
249 ગોડલ  કરમાળ કોટડા
250 ગોડલ  શીવરાજગઢ
251 ગોડલ  લીલાખા
252 ગોડલ  મસીતાળા
253 ગોડલ  ભડંાર યા
254 ગોડલ  ખભંાલીડા
255 ગોડલ  દવળા
256 ગોડલ  ડુસીયા
257 ગોડલ  મોટા સખ રુ
258 ગોડલ  નાના સખ રુ
259 ગોડલ  મોટ  ખીલોર
260 ગોડલ  ઘરાળા
261 ગોડલ  રાવણા
262 ગોડલ  પાટ ખીલોર
263 ગોડલ  દરડ
264 ગોડલ  િવઝીવડ
265 ગોડલ  લુતાન5ર
266 ગોડલ  રાણસીક
267 કોટડા સાગંાણી  નોઘણચોરા 
268 કોટડા સાગંાણી  કાલભંડ
269 કોટડા સાગંાણી  ચાપાબેડા
270 કોટડા સાગંાણી  થોરડ
271 કોટડા સાગંાણી નવી મગણી
272 કોટડા સાગંાણી  ુની મગણી
273 કોટડા સાગંાણી  5ડવલા
274 કોટડા સાગંાણી પી5લાણા 
275 કોટડા સાગંાણી  નારણકા
276 કોટડા સાગંાણી  ભા ુઇ
277 કોટડા સાગંાણી  રાજ5રા
278 કોટડા સાગંાણી આણદ5ર
279 કોટડા સાગંાણી   અરડોઇ
280 કોટડા સાગંાણી  આબલીયાળા 
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281 કોટડા સાગંાણી  અનીડા 
282 કોટડા સાગંાણી  હડમતાળા 
283 કોટડા સાગંાણી સોળ યા  
284 કોટડા સાગંાણી  ભાડવા
285 કોટડા સાગંાણી  દવળ યા
286 કોટડા સાગંાણી  કોટડા સાગંાણી
287 કોટડા સાગંાણી  ખોખર  
288 કોટડા સાગંાણી  ખોખર  - ર 
289 કોટડા સાગંાણી  પાચ તલાવડા 
290 કોટડા સાગંાણી  ુના રાજપી5ળા
291 કોટડા સાગંાણી  નવા રાજપી5ળા 
292 કોટડા સાગંાણી  મોટા માડંવા
293 કોટડા સાગંાણી  માણેકવાડા 
294 કોટડા સાગંાણી  રાજગઢ
295 કોટડા સાગંાણી  ખરડા 
296 કોટડા સાગંાણી  વડ યા
297 કોટડા સાગંાણી  વાદ 5રા 
298 કોટડા સાગંાણી  કરમાળ પી5ળ યા 
299 કોટડા સાગંાણી  નાના માડંવા 
300 કોટડા સાગંાણી  રામોદ
301 કોટડા સાગંાણી  બગદડ યા 
302 કોટડા સાગંાણી સાઢંવાયા 
303 કોટડા સાગંાણી  દતડ યા 
304 કોટડા સાગંાણી  રામ5રા
305 કોટડા સાગંાણી  સીતા5ર
306 કોટડા સાગંાણી  શીશક
307 કોટડા સાગંાણી  શા5ર (વે)
308 કોટડા સાગંાણી વેરાવળ (શા)
309  ઉ5લેટા સાતવડ  
310  ઉ5લેટા  માખીયાળા
311  ઉ5લેટા 5ડવલા
312  ઉ5લેટા  વડાલી
313  ઉ5લેટા  ખીરસરા 
314  ઉ5લેટા  ટ બડ  મ
315  ઉ5લેટા  સાજડ યાળ
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316  ઉ5લેટા  અરણી
317  ઉ5લેટા  પાનેલી મોટ
318  ઉ5લેટા  હર યાસણ
319  ઉ5લેટા  ળ
320  ઉ5લેટા   નવા કલાર યા
321  ઉ5લેટા સઘંી કલાર યા
322  ઉ5લેટા વચલા કલાર યા
323  ઉ5લેટા ભાખં
324  ઉ5લેટા ગઢાળા 
325  ઉ5લેટા  મો રા
326  ઉ5લેટા  ખારચીયા
327  ઉ5લેટા  ચરલીયા
328  ઉ5લેટા  વડખણ
329  ઉ5લેટા ાસલા  
330  ઉ5લેટા  ઢાકં 
331  ઉ5લેટા  ગઘેથળ
332  ઉ5લેટા  રાજ5રા
333  ઉ5લેટા  રબાર કા
334  ઉ5લેટા  કોલક
335  ઉ5લેટા  ખાખી ળ યા
336  ઉ5લેટા  કરાળા
337  ઉ5લેટા  નવા5રા
338  ઉ5લેટા સેવતંરા
339  ઉ5લેટા  વાડલા 
340  ઉ5લેટા  નાગવદર 
341  ઉ5લેટા  મેરવદર
342  ઉ5લેટા  તણસવા
343  ઉ5લેટા વર ંગ ળ યા
344  ઉ5લેટા  મેખાટ બડ
345  ઉ5લેટા  રુખડા
346  ઉ5લેટા  ુ ંમીયાણી
347  ઉ5લેટા  ચીખલીયા 
348  ઉ5લેટા  હાડફોડ
349  ઉ5લેટા ગાઘા
350  ઉ5લેટા ઇસરા 
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351  ઉ5લેટા  નીલાખા
352  ઉ5લેટા  ગણોદ
353  ઉ5લેટા  ભીમોરા
354  ઉ5લેટા  લાઠ
355  ઉ5લેટા  મેલી મ ઠ
356  ઉ5લેટા  ુંઢચ
357  ઉ5લેટા  તલગણા
358  ઉ5લેટા  સમઢ યાળા
359  ઉ5લેટા  કાથરોટા
360 મ કંડોરણા  ચાવડં  
361 મ કંડોરણા   મ દાદર
362 મ કંડોરણા  કાનાવડાળા
363 મ કંડોરણા  દડવી
364 મ કંડોરણા  પી5ળ યા એજ  સી 
365 મ કંડોરણા  રાજ5રા
366 મ કંડોરણા ુદંાસર
367 મ કંડોરણા નવા મા ાવડ 
368 મ કંડોરણા  ુના મા ાવડ
369 મ કંડોરણા  ખીજડ યા મોજ
370 મ કંડોરણા  થોરાળા
371 મ કંડોરણા બરડ યા
372 મ કંડોરણા  સા દુડ
373 મ કંડોરણા  પી5ળ યા માલ ભી
374 મ કંડોરણા  તરકાસર
375 મ કંડોરણા  મેઘાવડ
376 મ કંડોરણા  થોરડ
377 મ કંડોરણા  વાવડ
378 મ કંડોરણા  િવમલનગર 
379 મ કંડોરણા  ચરલ
380 મ કંડોરણા  ચી ાવડ
381 મ કંડોરણા  ચી ાવડ પાટ
382 મ કંડોરણા  ખાટલી
383 મ કંડોરણા  બાલા5ર
384 મ કંડોરણા  પી5રડ
385 મ કંડોરણા  રામ5ર
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386 મ કંડોરણા  બેડલા
387 મ કંડોરણા  સાજડ યાળ
388 મ કંડોરણા  ઘોળ ઘાર
389 મ કંડોરણા  રંગ5ર
390 મ કંડોરણા  બોર યા
391 મ કંડોરણા  બઘંીયા
392 મ કંડોરણા  ઉજળા
393 મ કંડોરણા  પાદર યા
394 મ કંડોરણા  ખ ુરડા
395 મ કંડોરણા  સોડવદર
396 મ કંડોરણા  રોઘેલ
397 મ કંડોરણા  આચવડ
398 મ કંડોરણા  જસા5ર
399 મ કંડોરણા  મ કંડોરણા
400 મ કંડોરણા  મોટા ભાદરા
401 મ કંડોરણા   નાના ભાદરા
402 મ કંડોરણા  ુ ઘીવદર
403 મ કંડોરણા   નાના ુ ઘીવદર
404 મ કંડોરણા  રાયડ
405 મ કંડોરણા  હર યાસણ
406 મ કંડોરણા સનાળા
407 મ કંડોરણા  અડવાળ
408 મ કંડોરણા  તરવડા
409 મ કંડોરણા ઈ ર યા
410 ઘોરા મોટ  વાવડ
411 ઘોરા  ઝાઝંમેર
412 ઘોરા  ઉમરકોટ
413 ઘોરા  વેગડ
414 ઘોરા  ખુી 
415 ઘોરા  પૅુડ
416 ઘોરા  નાની વાવડ
417 ઘોરા  ભોલગામડા
418 ઘોરા  છાડવાવદર
419 ઘોરા  ભોળા
420 ઘોરા  તુવડ
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421 ઘોરા  ફરણી
422 ઘોરા  જમનાવડ
423 ઘોરા  પી5ળ યા  
424 ઘોરા  નાગલખડા
425 ઘોરા  હડમિતયા 
426 ઘોરા  મોટ  મારડ
427 ઘોરા  મોટ  5રબડ
428 ઘોરા  તોરણીયા
429 ઘોરા  નાની 5રબડ
430 ઘોરા  ઉદક યા
431 ઘોરા  ભાદા ળ યા
432 ઘોરા  નાની મારડ
433 ઘોરા  ચચોડ
434 ઘોરા  પાટણવાવ
435 ઘોરા  કલાણા
436 ઘોરા  વેલાર યા
437 ઘોરા  ભાડર 
438 ઘોરા  વાડોદર
439 ઘોરા  છ ાસા
440 ત રુ ઉમરાળ
441 ત રુ  વાળા ુ ંગરા
442 ત રુ  હર 5ર
443 ત રુ  મેવાસા
444 ત રુ  રુ
445 ત રુ  િવર5ર
446 ત રુ  થોરાળા
447 ત રુ  ં ડુ
448 ત રુ  ેમગઢ
449 ત રુ  ણુાગરા
450 ત રુ  ણુાગર
451 ત રુ  કરાળ
452 ત રુ  રબાર કા
453 ત રુ  સે કુા
454 ત રુ  કાગવડ
455 ત રુ  પીઠડ યા 
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456 ત રુ  સરઘાર રુ
457 ત રુ પાચપી5ળા 
458 ત રુ  મોટા ુદંાળા
459 ત રુ  મડંલીક રુ
460 ત રુ  પેઢલા
461 ત રુ  દરડ
462 ત રુ  મોણ5ર 
463 ત રુ  વાડાસડા
464 ત રુ  અમરનગર
465 ત રુ  ખ ુર  ુદંાળા
466 ત રુ  ખીરસરા
467 ત રુ  ચા5ંરાજ રુ
468 ત રુ  ુની સાકંળ
469 ત રુ  નવી સાકળ
470 ત રુ બોરડ  સમઢ યાળા
471 ત રુ  થાણા ગાલોલ
472 ત રુ  ટશન વાવડ
473 ત રુ  ચારણીયા
474 ત રુ  ચારણ સમઢ યાળા
475 ત રુ  અમરા5ર
476 ત રુ  ખારચીયા
477 ત રુ  પાવટ
478 ત રુ  ડડરવા
479 ત રુ  પી5ળવા
480 ત રુ  અકાળા
481 ત રુ  આરબ ટ બડ
482 ત રુ  બાવા પી5ળ યા
483 ત રુ  ભેડા પી5ળ યા
484 ત રુ  રશમડ  ગાલોળ
485 ત રુ  દવક  ગાલોળ
486 ત રુ તલસર ગામ
487 ત રુ  તલસર જકંશન
488 જસદણ  બોઘરાવદર
489 જસદણ રણ તગઢ
490 જસદણ  રાણીગ5ર
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491 જસદણ    વેરાવળ (ભાડલા)  
492 જસદણ  િવર5ર (ભા)
493 જસદણ  ભડંાર યા
494 જસદણ  ભાડલા
495 જસદણ  આઘીયા
496 જસદણ  ગઢડ યા ( મ)
497 જસદણ  રામળ યા
498 જસદણ  ખડ વાવડ
499 જસદણ  રા વડલા ( મ)
500 જસદણ  દહ સરા
501 જસદણ  કનેસરા
502 જસદણ  ુંદણી
503 જસદણ  બરવાળા
504 જસદણ પારવાળા
505 જસદણ  કમળા રુ
506 જસદણ  લીલા રુ
507 જસદણ  દવ5રા
508 જસદણ  રા વડલા(જસ)
509 જસદણ  કોઠ
510 જસદણ  પોલાર5ર 
511 જસદણ  બાખલવડ
512 જસદણ  ખાડંા હડમિતયા
513 જસદણ  કાળાસર
514 જસદણ  માઘવી રુ
515 જસદણ  ગઢડ યા (જસ)
516 જસદણ  નાની લાખાવાડ 
517 જસદણ  ચીતલીયા
518 જસદણ  વીરનગર
519 જસદણ  બળઘોઈ
520 જસદણ  ખારચીયા ( મ)
521 જસદણ આટકોટ
522 જસદણ  શીવરાજ રુ
523 જસદણ  ગોખલાણા
524 જસદણ  જગંવડ
525 જસદણ  ુદંાળા ( મ)
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526 જસદણ  પાચવડા
527 જસદણ  જસા5ર
528 જસદણ ઈ ર યા
529 જસદણ  કાન5ર
530 જસદણ  વા5ર
531 જસદણ  ુના પીપળ યા
532 જસદણ  તા5 રુ
533 જસદણ  સાણથલી
534 જસદણ  દોલત5ર
535 જસદણ  વેરાવળ (સાણથલી)
536 જસદણ  ડોડ યાળા
537 જસદણ  મેઘ5ર
538 જસદણ  મઢડા
539 જસદણ ડંાળા
540 જસદણ  રાણ5રડા
541 જસદણ  મદાવા
542 જસદણ  ક ુકા
543 જસદણ  ગોડલાઘાર
544 જસદણ વડોદ
545 જસદણ  નવાગામ
546 જસદણ  બરડ
547  વીછ યા ઢ ુક
548  વીછ યા  અજમેર
549  વીછ યા  છાસીયા
550  વીછ યા  મોટા હડમિતયા
551  વીછ યા  મોટ  લાખાવાડ
552  વીછ યા  ખારચીયા(જસ)
553  વીછ યા  મોટામા ા
554  વીછ યા  વાગં ા
555  વીછ યા  થોર યાળ
556  વીછ યા  રવાણીયા
557  વીછ યા  દડલી 
558  વીછ યા  ખડંકાણા
559  વીછ યા  ુદંાળા(જસ) 
560  વીછ યા  હગોળગઢ
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રાજકોટ  લાની તા કુા વાઈઝ ામ પચંાયતના નામની યાદ

561  વીછ યા  અમરા રુ
562  વીછ યા  કોટડા
563  વીછ યા  કંઘેવાળ યા
564  વીછ યા  પાવટ
565  વીછ યા  પી5રડ
566  વીછ યા  આસલ રુ
567  વીછ યા  સનાળ
568  વીછ યા  વેરાવળ (ભડલી)
569  વીછ યા  જનડા
570  વીછ યા  હાથસણી
571  વીછ યા  ભોયરા
572  વીછ યા  લાલાવદર
573  વીછ યા  લઝર
574  વીછ યા  મો ુકા
575  વીછ યા  પાટ યાળ
576  વીછ યા  આકડ યા
577  વીછ યા  દવઘર
578  વીછ યા  બેલડા
579  વીછ યા  સરતાન5ર
580  વીછ યા  સનાળા
581  વીછ યા  વનાળા
582  વીછ યા  બઘંાળ
583  વીછ યા  સોમપી5ળ યા
584  વીછ યા  નાના મા ા
585  વીછ યા  ગોરયા
586  વીછ યા  સમઢ યાળા
587  વીછ યા  ઓર
588  વીછ યા  સોમલ5ર
589  વીછ યા  ભડલી
590  વીછ યા  ગઢાળા
591  વીછ યા  કાસલોલીયા
592  વીછ યા વીછ યા
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