
અ.ન.ં તાલકુાનુ ંનામ ગર્ા.પ. નુ ંનામ ગર્ા.પ. મા સમાિવ ટ 
ગામોના નામ

વષર્ - ૨૦૧૧
૨૦૧૧ મજુબની વ તી

૧ ૨ ૩ ૪ ૫
૧ ધોરાજી ઝાઝંમેર ઝાઝંમેર ૩૭૦૯

ધોરાજી ઉદકીયા ઉદકીયા ૬૭૬
ધોરાજી ઉમરકોટ ઉમરકોટ ૧૦૯૦
ધોરાજી કલાણા કલાણા ૩૯૪૦
ધોરાજી વાડોદર વાડોદર ૩૨૪૪
ધોરાજી વેલારીયા વેલારીયા ૮૮
ધોરાજી વેગડી વેગડી ૧૪૧૩
ધોરાજી સપેુડી સપેુડી ૬૯૮૧
ધોરાજી ચીચોડ ચીચોડ ૧૪૧૯
ધોરાજી છાડવાવદર છાડવાવદર ૧૮૦૮
ધોરાજી છતર્ાસા છતર્ાસા ૯૬૮
ધોરાજી હડમતીયા હડમતીયા ૯૬૯
ધોરાજી જમનાવડ જમનાવડ ૨૫૬૫
ધોરાજી ફરેણી ફરેણી ૧૭૦૧
ધોરાજી પાટણવાવ પાટણવાવ ૫૧૪૪
ધોરાજી પીપળીયા પીપળીયા ૨૨૩૩
ધોરાજી તોરણીયા તોરણીયા ૨૬૪૫
ધોરાજી નાગલખડા નાગલખડા ૫૩૩
ધોરાજી નાનીવાવડી નાનીવાવડી ૧૬૧૩
ધોરાજી નાનીપરબડી નાનીપરબડી ૨૧૧૦
ધોરાજી નાનીમારડ નાનીમારડ ૯૦૫
ધોરાજી ભખુી ભખુી ૩૦૪૬
ધોરાજી ભતુવડ ભતુવડ ૯૭૨
ધોરાજી ભાડેર ભાડેર ૨૫૦૫
ધોરાજી ભાદાજાળીયા ભાદાજાળીયા ૧૩૦૪
ધોરાજી ભોલગામડા ભોલગામડા ૧૧૧૫
ધોરાજી ભોળા ભોળા ૧૪૦૭
ધોરાજી મોટીવાવડી મોટીવાવડી ૨૫૧૮
ધોરાજી મોટીપરબડી મોટીપરબડી ૨૪૨૮
ધોરાજી મોટીમારડ મોટીમારડ ૮૫૩૦

૬૯૫૭૯
૨ ગ ડલ અિનડા અિનડા ૨૪૦૨

ગ ડલ આંબરડી આંબરડી ૨૪૩૧
ગ ડલ કમઢીયા કમઢીયા ૨૧૯૪
ગ ડલ કમરકોટડા કમરકોટડા ૧૨૮૬
ગ ડલ કરમાળકોટડા કરમાળકોટડા ૧૦૭૫
ગ ડલ કંટોલીયા કંટોલીયા ૧૦૨૧
ગ ડલ કેશવાળા કેશવાળા ૨૨૧૭
ગ ડલ કોલીથડ કોલીથડ ૩૪૯૧
ગ ડલ ખભંાલીડા ખભંાલીડા ૪૫૫
ગ ડલ ખાડંાઘાર ખાડંાઘાર ૨૫૧૦

પતર્ક - ૧ (ત.૩૦/૦૬/૨૦૧૫ ની િ થિતએ)

કુલ
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અ.ન.ં તાલકુાનુ ંનામ ગર્ા.પ. નુ ંનામ ગર્ા.પ. મા સમાિવ ટ 
ગામોના નામ

વષર્ - ૨૦૧૧
૨૦૧૧ મજુબની વ તી

૧ ૨ ૩ ૪ ૫
ગ ડલ ગરનાળા ગરનાળા ૧૫૦૦
ગ ડલ ગુદંાળા ગુદંાળા ૩૧૭૬
ગ ડલ ગોમટા ગોમટા ૩૮૬૨
ગ ડલ ગુદંાસરા ગુદંાસરા ૧૪૧૦
ગ ડલ ધોઘાવદર ધોઘાવદર ૩૪૦૦
ગ ડલ ચરખડી ૪૨૧૩
ગ ડલ પડવલા ૧૧૫
ગ ડલ ચોરડી ચોરડી ૨૯૫૦
ગ ડલ જામવાડી જામવાડી ૧૭૬૧
ગ ડલ ડૈયા ડૈયા ૨૪૯૪
ગ ડલ તર્ાકુડા તર્ાકુડા ૨૮૫૬
ગ ડલ દાળીયા દાળીયા ૨૦૦૭
ગ ડલ દેરડી દેરડી ૮૪૫૦
ગ ડલ દેવળા દેવળા ૨૦૨૭
ગ ડલ દેવચડી દેવચડી ૨૦૫૯
ગ ડલ ઘરાળા ઘરાળા ૮૦૩
ગ ડલ ઘડુશીયા ઘડુશીયા ૧૫૧૦
ગ ડલ નવાગામ નવાગામ ૨૪૭૩
ગ ડલ નાગડકા નાગડકા ૭૨૪
ગ ડલ નાનાસખપરુ નાનાસખપરુ ૧૨૨૬
ગ ડલ નાનામહીકા નાનામહીકા ૮૨૮
ગ ડલ નાનાઉમવાડા નાનાઉમવાડા ૪૩૪
ગ ડલ ન  પીપ્ળીયા ન પીપ્ળીયા ૧૨૪૬
ગ ડલ પાટીદડ પાટીદડ ૨૪૮૧
ગ ડલ પાટખીલોરી પાટખીલોરી ૧૫૫૪
ગ ડલ પાટીયાળી◌ પાટીયાળી◌ ૬૭૮
ગ ડલ પાચંીયાવદર પાચંીયાવદર ૬૫૪
ગ ડલ બીલડી બીલડી ૧૫૨૦
ગ ડલ બીલીયાળા બીલીયાળા ૧૭૯૪
ગ ડલ બેટાવડ બેટાવડ ૫૨૫
ગ ડલ બઘંીયા બઘંીયા ૧૬૦૭
ગ ડલ બાદંરા બાદંરા ૧૯૩૧
ગ ડલ ભરુડી ભરુડી ૧૨૮૪
ગ ડલ ભણુાવા ભણુાવા ૯૯૨
ગ ડલ ભોજપરા ભોજપરા ૧૨૩૧
ગ ડલ ભડંારીયા ભડંારીયા ૭૮૮
ગ ડલ મસીતાળા મસીતાળા ૬૬૯
ગ ડલ મેસપર મેસપર ૮૩૫
ગ ડલ મોિવયા મોિવયા ૧૧૦૦૮
ગ ડલ મોટાસખપરુ મોટાસખપરુ ૧૧૨૦
ગ ડલ મોટીખીલોરી મોટીખીલોરી ૩૨૬૪
ગ ડલ મોટાદડવા મોટાદડવા ૮૬૨૭
ગ ડલ મોટામહીકા મોટામહીકા ૧૧૧૭
ગ ડલ મોટાઉમવાડા મોટાઉમવાડા ૧૪૨૬
ગ ડલ મેતાખભંાળીયા મેતાખભંાળીયા ૨૦૪૩
ગ ડલ માડંણકંુડલા માડંણકંુડલા ૨૧૨૭

ચરખડી-પડવલા
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અ.ન.ં તાલકુાનુ ંનામ ગર્ા.પ. નુ ંનામ ગર્ા.પ. મા સમાિવ ટ 
ગામોના નામ

વષર્ - ૨૦૧૧
૨૦૧૧ મજુબની વ તી

૧ ૨ ૩ ૪ ૫
ગ ડલ મગુાવાવડી મગુાવાવડી ૯૬૦
ગ ડલ રાવણા રાવણા ૧૨૭૫
ગ ડલ રાણસીકી રાણસીકી ૧૫૨૭
ગ ડલ રીબ રીબ ૧૩૯૨
ગ ડલ રીબડા રીબડા ૧૫૪૫
ગ ડલ રુપાવટી રુપાવટી ૧૬૦૭
ગ ડલ લીલાખા લીલાખા ૧૦૯૭

ગ ડલ લણુીવાવ ૧૪૮૫
ગ ડલ અનળગઢ ૦
ગ ડલ વણથલી વણથલી ૧૮૩૫
ગ ડલ વાછરા વાછરા ૨૨૩૪
ગ ડલ વાળાઘરી વાળાઘરી ૧૦૧૪
ગ ડલ વાસાવાડ વાસાવાડ ૬૦૬૯
ગ ડલ િવઝીવડ િવઝીવડ ૧૮૪૩
ગ ડલ વેકરી વેકરી ૨૦૫૦
ગ ડલ વેજાગામ વેજાગામ ૧૮૮૨
ગ ડલ વોરાકોટડા વોરાકોટડા ૧૧૩૯
ગ ડલ સાજડીયાળી સાજડીયાળી ૯૮૩
ગ ડલ સલુતાનપરુ સલુતાનપરુ ૮૨૧૮
ગ ડલ િસઘાવદર િસઘાવદર ૫૬૯
ગ ડલ િશવરાજગઢ િશવરાજગઢ ૬૭૨૬
ગ ડલ શેમળા શેમળા ૧૬૧૭
ગ ડલ ીનાથગઢ ીનાથગઢ ૨૪૦૫
ગ ડલ હડમતાળા હડમતાળા ૨૨૨૨
ગ ડલ હડમડીયા હડમડીયા ૧૭૭૮

૧૭૩૩૫૩
૩ જામકંડોરણા સાજડીયળી સાજડીયળી ૨૩૫૨

જામકંડોરણા થોરળા થોરળા ૬૬૩
જામકંડોરણા મોજ ખીજડીયા મોજ ખીજડીયા ૭૪૫
જામકંડોરણા કાનાવડાળા કાનાવડાળા ૧૩૨૧
જામકંડોરણા ગુદંાસરી ગુદંાસરી ૧૨૯૫
જામકંડોરણા હરીયાસણ હરીયાસણ ૬૨૧
જામકંડોરણા ઉજળા ઉજળા ૪૫૭
જામકંડોરણા રંગપર રંગપર ૫૩૦
જામકંડોરણા રામપર રામપર ૯૮૫
જામકંડોરણા મેઘાવડ મેઘાવડ ૮૬૬
જામકંડોરણા તરકાસર તરકાસર ૬૯૬
જામકંડોરણા પીપળીયા (માલ) પીપળીયા (માલ) ૪૫૧
જામકંડોરણા થોરડી થોરડી ૪૨૬
જામકંડોરણા મોટા ભાદરા ભાદરા ૧૭૭૬
જામકંડોરણા નાના ભાદરા નાના ભાદરા ૧૦૦૨
જામકંડોરણા ચાવડંી ચાવડંી ૧૬૩૮
જામકંડોરણા ધોળીધર ધોળીધર ૨૩૩૫
જામકંડોરણા બેલડા બેલડા ૪૨૫
જામકંડોરણા અડવાળ અડવાળ ૮૮૩

લણુીવાવ-અનળગઢ

કુલ
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અ.ન.ં તાલકુાનુ ંનામ ગર્ા.પ. નુ ંનામ ગર્ા.પ. મા સમાિવ ટ 
ગામોના નામ

વષર્ - ૨૦૧૧
૨૦૧૧ મજુબની વ તી

૧ ૨ ૩ ૪ ૫
જામકંડોરણા પીપળીયા (એજ) પીપળીયા (એજ) ૩૯૫
જામકંડોરણા નવા માતર્ાવડ નવા માતર્ાવડ ૨૫૮
જામકંડોરણા જુના માતર્ાવડ જુના માતર્ાવડ ૬૮૨
જામકંડોરણા ખાટલી ખાટલી ૧૪૩૨
જામકંડોરણા વાવડી વાવડી ૮૭૪
જામકંડોરણા િવમલનગર િવમલનગર ૧૨૧૮
જામકંડોરણા બોરીયા બોરીયા ૨૯૨૨
જામકંડોરણા આંચવડ આંચવડ ૮૫૨
જામકંડોરણા રોઘેલ રોઘેલ ૧૭૦૯
જામકંડોરણા રાયડી રાયડી ૩૯૯૨
જામકંડોરણા પાદરીયા પાદરીયા ૭૧૩
જામકંડોરણા સનાળા સનાળા ૧૦૦૧
જામકંડોરણા તરવડા તરવડા ૮૯૪
જામકંડોરણા રાજપરા રાજપરા ૧૩૦૪
જામકંડોરણા બિંઘયા બિંઘયા ૭૪૦
જામકંડોરણા બરડીયા બરડીયા ૨૦૫૯
જામકંડોરણા ચરેલ ચરેલ ૧૮૬૫
જામકંડોરણા િપપરડી િપપરડી ૪૯૩
જામકંડોરણા ખજુરડા ખજુરડા ૨૧૧૬
જામકંડોરણા સોડવદર સોડવદર ૨૩૪૫
જામકંડોરણા ચીતર્ાવડ ચીતર્ાવડ ૨૮૧૧
જામકંડોરણા ચીતર્ાવડ પાટી ચીતર્ાવડ પાટી ૬૧૧
જામકંડોરણા જામ દાદર જામ દાદર ૧૫૯૭
જામકંડોરણા જશાપર જશાપર ૨૬૫૯
જામકંડોરણા સાતોદડ સાતોદડ ૨૪૨૨
જામકંડોરણા જામકંડોરણા જામકંડોરણા ૧૩૬૩૯
જામકંડોરણા દડવી દડવી ૩૦૧૧
જામકંડોરણા ઇ રીયા ઇ રીયા ૭૯૧
જામકંડોરણા બાલાપર બાલાપર ૧૧૬૬
જામકંડોરણા મોટા દુધીવદર દુધીવદર ૧૩૩૩
જામકંડોરણા નાના દુધીવદર નાના દુધીવદર ૭૫૯

૭૮૧૩૦
૪ જસદણ િશવરાજપરુ િશવરાજપરુ ૬૬૮૪

જસદણ ગોખલાણા ગોખલાણા ૩૧૦૭
જસદણ માઘવીપરુ માઘવીપરુ ૧૨૭૯
જસદણ લીલાપરુ લીલાપરુ ૪૨૨૮
જસદણ ખાડંા હડમતીયા ખાડંા હડમતીયા ૧૮૭૨
જસદણ ગઢડીયા જસ ગઢડીયા જસ ૨૩૫૩
જસદણ બરવાળા બરવાળા ૧૭૦૦
જસદણ દેવ૫રા દેવ૫રા ૧૯૩૫
જસદણ કોઠી કોઠી ૩૪૪૧
જસદણ િચતલીયા િચતલીયા ૧૨૪૩
જસદણ નાની લાખાવાડ નાની લાખાવાડ ૩૩૧૯
જસદણ રાજાવડલા જસ રાજાવડલા જસ ૧૫૨૪
જસદણ પોલાર૫ર પોલાર૫ર ૧૪૪૪
જસદણ કમળાપરુ કમળાપરુ ૬૧૪૧

કુલ
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અ.ન.ં તાલકુાનુ ંનામ ગર્ા.પ. નુ ંનામ ગર્ા.પ. મા સમાિવ ટ 
ગામોના નામ

વષર્ - ૨૦૧૧
૨૦૧૧ મજુબની વ તી

૧ ૨ ૩ ૪ ૫
જસદણ પારેવાળા પારેવાળા ૨૨૦૫
જસદણ ભાડલા ભાડલા ૫૨૮૭
જસદણ વેરાવળ ભાડલા વેરાવળ ભાડલા ૧૩૮૩
જસદણ િવર૫ર ભાડલા િવર૫ર ભાડલા ૯૪૪
જસદણ રણજીતગઢ રણજીતગઢ ૪૨૭
જસદણ રાણીંગ૫ર રાણીંગ૫ર ૧૬૭૫
જસદણ દિહંસરા દિહંસરા ૩૭૭૨
જસદણ ખડવાવડી ખડવાવડી ૨૭૧૪
જસદણ કંુદણી કંુદણી ૧૮૧૦
જસદણ રાજાવડલા જામ રાજાવડલા જામ ૨૨૯૪
જસદણ રામળીયા રામળીયા ૧૩૭૮
જસદણ ભડંારીયા ભડંારીયા ૪૨૭૨
જસદણ આિઘયા આિઘયા ૧૦૨૮
જસદણ બોઘરાવદર બોઘરાવદર ૧૭૧૯
જસદણ ગઢડીયા જામ ગઢડીયા જામ ૨૩૧૧
જસદણ જગંવડ જગંવડ ૩૭૫૮
જસદણ ગુદંાળા જામ ગુદંાળા જામ ૬૩૨
જસદણ પાચંવડા પાચંવડા ૩૧૮૩
જસદણ જીવા૫ર જીવા૫ર ૨૬૨૯
જસદણ જસા૫ર જસા૫ર ૨૮૬૭
જસદણ કાન૫ર કાન૫ર ૨૩૧૨
જસદણ ખારચીયા જામ ખારચીયા જામ ૨૧૧૬
જસદણ ઇ રીયા ઇ રીયા ૧૭૫૫
જસદણ િવરનગર િવરનગર ૫૪૮૪
જસદણ બળઘોઇ બળઘોઇ ૪૧૯૯
જસદણ આટકોટ આટકોટ ૧૦૧૧૯
જસદણ સાણથલી સાણથલી ૬૩૬૮
જસદણ પર્તા૫પરુ પર્તા૫પરુ ૧૦૪૪
જસદણ જુના િપ૫ળીયા જુના િપ૫ળીયા ૧૭૫૭
જસદણ ડોડીયાળા ડોડીયાળા ૩૦૧૩
જસદણ મઢડા મઢડા ૪૪૮
જસદણ મેઘ૫ર મેઘ૫ર ૮૧૭
જસદણ વેરાવળ સા વેરાવળ સા ૬૦૬
જસદણ દોલત૫ર દોલત૫ર ૯૯૦
જસદણ ડંાળા ડંાળા ૧૯૦૩
જસદણ રાણ૫રડા રાણ૫રડા ૮૯૨
જસદણ કનેસરા કનેસરા ૪૦૨૯
જસદણ બાખલવડ બાખલવડ ૩૦૨૩
જસદણ કાળાસર કાળાસર ૩૬૦૮
જસદણ નાળીયેરી ટીંબો નાળીયેરી ટીંબો ૦

૧૪૧૦૪૧
૫ િવંિછયા અજમેર અજમેર ૨૬૫૧

િવંિછયા આંબરડી આંબરડી ૪૨૪૦
િવંિછયા અમરાપરુ અમરાપરુ ૪૭૫૩
િવંિછયા આંકડીયા આંકડીયા ૧૬૧૦
િવંિછયા આસલપરુ આસલપરુ ૨૦૫૨

કુલ
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અ.ન.ં તાલકુાનુ ંનામ ગર્ા.પ. નુ ંનામ ગર્ા.પ. મા સમાિવ ટ 
ગામોના નામ

વષર્ - ૨૦૧૧
૨૦૧૧ મજુબની વ તી

૧ ૨ ૩ ૪ ૫
િવંિછયા બઘંાળી બઘંાળી ૨૨૦૨
િવંિછયા બેલડા બેલડા ૧૭૬૮
િવંિછયા ભડલી ભડલી ૪૮૪૪
િવંિછયા ભ યરા ભ યરા ૧૩૩૧
િવંિછયા છાસીયા છાસીયા ૪૩૪૨
િવંિછયા દડલી દડલી ૧૫૬૭
િવંિછયા દેવઘરી દેવઘરી ૩૧૫૨
િવંિછયા  ઢેઢુકી  ઢેઢુકી ૧૩૭૮
િવંિછયા લજર લજર ૨૪૭૧
િવંિછયા ગઢાળા ગઢાળા ૧૫૮૬
િવંિછયા ગોડલાઘાર ગોડલાઘાર ૨૩૪૬
િવંિછયા ગુદંાળા જસ ગુદંાળા જસ ૨૦૮૪
િવંિછયા હાથસણી હાથસણી ૩૪૮૦
િવંિછયા િહંગોળગઢ િહંગોળગઢ ૧૫૦૪
િવંિછયા જનડા જનડા ૨૩૬૨
િવંિછયા કડુકા કડુકા ૩૨૮૩
િવંિછયા કંઘેવાળીયા કંઘેવાળીયા ૨૮૧૫
િવંિછયા કાસલોલીયા કાસલોલીયા ૨૦૪૬
િવંિછયા ખડકાણા ખડકાણા ૪૬૭
િવંિછયા ખારચીયા જસ ખારચીયા જસ ૭૧૭
િવંિછયા કોટડા કોટડા ૧૧૮૬
િવંિછયા લાલાવદર લાલાવદર ૧૧૫૫
િવંિછયા મદાવા મદાવા ૧૮૭૦
િવંિછયા મોઢુકા મોઢુકા ૩૬૬૮
િવંિછયા મોટા હડમતીયા મોટા હડમતીયા ૧૯૨૨
િવંિછયા મોટા માતર્ા મોટા માતર્ા ૨૩૨૮
િવંિછયા મોટી લાખાવાડ મોટી લાખાવાડ ૨૮૬૨
િવંિછયા નવાગામ નવાગામ ૧૫૮૮
િવંિછયા પાટીયાળી પાટીયાળી ૨૦૩૩
િવંિછયા િપ૫રડી િપ૫રડી ૫૭૭૨
િવંિછયા રેવાણીયા રેવાણીયા ૨૫૮૨
િવંિછયા પાવટી પાવટી ૨૭૨૯
િવંિછયા સનાળા સનાળા ૧૮૦૨
િવંિછયા સનાળી સનાળી ૨૪૮૧
િવંિછયા સરતાન૫ર સરતાન૫ર ૮૮૯
િવંિછયા સોમ િપ૫ળીયા સોમ િપ૫ળીયા ૨૪૬૨
િવંિછયા સોમલ૫ર સોમલ૫ર ૧૬૬૯
િવંિછયા થોરીયાળી થોરીયાળી ૧૪૯૪
િવંિછયા વડોદ વડોદ ૩૧૭૨
િવંિછયા વનાળા વનાળા ૯૯૪
િવંિછયા વાગંઘર્ા વાગંઘર્ા ૩૨૨૮
િવંિછયા વેરાવળ ભડલી વેરાવળ ભડલી ૧૨૭૬
િવંિછયા િવછીંયા િવછીંયા ૧૪૪૨૭
િવંિછયા ગોરૈયા ગોરૈયા ૦
િવંિછયા નાના માતર્ા નાના માતર્ા ૦
િવંિછયા સમઢીયાળા સમઢીયાળા ૦
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અ.ન.ં તાલકુાનુ ંનામ ગર્ા.પ. નુ ંનામ ગર્ા.પ. મા સમાિવ ટ 
ગામોના નામ

વષર્ - ૨૦૧૧
૨૦૧૧ મજુબની વ તી

૧ ૨ ૩ ૪ ૫
િવંિછયા ઓરી ઓરી ૦
િવંિછયા ઉમટિવડ ઉમટિવડ ૦

૧૨૪૬૪૦
૬ તપરુ અકાળા અકાળા ૯૩૯

તપરુ અમરા૫ર અમરા૫ર ૮૭૯
તપરુ અમરનગર અમરનગર ૪૧૩૦
તપરુ આરબ ટીંબડી આરબ ટીંબડી ૨૯૬૮
તપરુ કાગવડ કાગવડ ૧૬૪૫
તપરુ કેરાળી કેરાળી ૨૨૦૭
તપરુ ખારચીયા ખારચીયા ૨૦૦૫
તપરુ ખીરશરા ખીરશરા ૩૬૨૭
તપરુ ખજુરી ગુદંાળા ખજુરી ગુદંાળા ૨૮૫૮
તપરુ જાંબડુી જાંબડુી ૧૦૧૬
તપરુ પરુ પરુ ૧૪૮૬
તપરુ તલસર ગામ તલસર ગામ ૪૯૬૨
તપરુ તલસર જકંશન તલસર જકંશન ૪૮૫૩
તપરુ જુની સાકંળી જુની સાકંળી ૧૮૬૧
તપરુ ચાપંરાજપરુ ચાપંરાજપરુ ૩૧૩૨
તપરુ થાણાગાલોળ થાણાગાલોળ ૫૦૪૧
તપરુ થોરાળા થોરાળા ૧૨૭૦
તપરુ દેરડી દેરડી ૨૪૫૫
તપરુ દેવકી ગાલોળ દેવકી ગાલોળ ૩૯૦૫
તપરુ ડેડરવા ડેડરવા ૨૯૩૪
તપરુ ચારણ સમઢીયાળા ચારણ સમઢીયાળા ૨૩૫૫
તપરુ ચારણીયા ચારણીયા ૨૮૦૮
તપરુ પીઠડીયા પીઠડીયા ૩૪૮૪
તપરુ પેઢલા પેઢલા ૪૫૭૩
તપરુ પાચંપીપળા પાચંપીપળા ૪૪૧૦
તપરુ પેર્મગઢ પેર્મગઢ ૧૫૭૨
તપરુ પીપળવા પીપળવા ૨૧૮૭
તપરુ બોરડી સમઢીયાળા બોરડી સમઢીયાળા ૪૯૭૦
તપરુ બાવાપીપળીયા બાવાપીપળીયા ૧૪૯૦
તપરુ ભેડા પીપળીયા ભેડા પીપળીયા ૮૮૭
તપરુ મોણપર મોણપર ૪૩૨
તપરુ મોટા ગુદંાળા મોટા ગુદંાળા ૩૭૫૦
તપરુ મેવાસા મેવાસા ૩૩૬૮
તપરુ મડંલીકપરુ મડંલીકપરુ ૨૭૫૩
તપરુ રબારીકા રબારીકા ૧૮૫૬
તપરુ રેશમડી ગાલોળ રેશમડી ગાલોળ ૨૨૫૩
તપરુ લણુાગરા લણુાગરા ૧૬૪૯
તપરુ લણાગરી લણાગરી ૮૩૪
તપરુ પાવટી પાવટી ૧૪૧૧
તપરુ િવરપરુ િવરપરુ ૧૧૧૭૮
તપરુ વાડાસડા વાડાસડા ૩૧૮૬
તપરુ વાળા ડુગંરા વાળા ડુગંરા ૧૨૨૭
તપરુ નવી સાકંળી નવી સાકંળી ૭૨૪

કુલ
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અ.ન.ં તાલકુાનુ ંનામ ગર્ા.પ. નુ ંનામ ગર્ા.પ. મા સમાિવ ટ 
ગામોના નામ

વષર્ - ૨૦૧૧
૨૦૧૧ મજુબની વ તી

૧ ૨ ૩ ૪ ૫
તપરુ સરઘારપરુ સરઘારપરુ ૨૭૨૧
તપરુ ટેશનવાવડી ટેશનવાવડી ૧૯૮૦
તપરુ સેલકુા સેલકુા ૧૫૦૧
તપરુ હરીપર હરીપર ૯૯૫
તપરુ ઉમરાળી ઉમરાળી ૩૪૧૫

૧૨૮૧૪૨
૭ કોટડાસાગંાણી કોટડા સાગંાણી કોટડા સાગંાણી ૮૨૯૨

કોટડાસાગંાણી ખરેડા ખરેડા ૧૮૭૩
કોટડાસાગંાણી રાજગઢ રાજગઢ ૧૦૭૩
કોટડાસાગંાણી માણેકવાડા માણેકવાડા ૧૭૬૧
કોટડાસાગંાણી નવા રાજપીપળા નવા રાજપીપળા ૮૯૦
કોટડાસાગંાણી જુના રાજપીપળા જુના રાજપીપળા ૧૨૧૯
કોટડાસાગંાણી વાદીપરા વાદીપરા ૧૬૩૩
કોટડાસાગંાણી કરમાળ પીપળીયા કરમાળ પીપળીયા ૫૫૬
કોટડાસાગંાણી મોટા માડંવા મોટા માડંવા ૧૯૯૭
કોટડાસાગંાણી વડીયા વડીયા ૧૧૨૧
કોટડાસાગંાણી રામોદ રામોદ ૪૭૬૬
કોટડાસાગંાણી નાના માડંવા નાના માડંવા ૧૩૨૮
કોટડાસાગંાણી બગદડીયા બગદડીયા ૭૨૦
કોટડાસાગંાણી દેતડીયા દેતડીયા ૬૩૬
કોટડાસાગંાણી સાઢંવાયા સાઢંવાયા ૧૭૬૯
કોટડાસાગંાણી રામપરા રામપરા ૧૧૮૦
કોટડાસાગંાણી શીશક શીશક ૧૩૬૭
કોટડાસાગંાણી સતાપર સતાપર ૨૪૩૩
કોટડાસાગંાણી પાચંતલાવડા પાચંતલાવડા ૧૫૨૨
કોટડાસાગંાણી ખોખરી ખોખરી ૧૫૦૯
કોટડાસાગંાણી ન ધણચોરા ન ધણચોરા ૧૦૭૬
કોટડાસાગંાણી ચાપંાબેડા ચાપંાબેડા ૭૮૨
કોટડાસાગંાણી કાલભંડી કાલભંડી ૬૬૪
કોટડાસાગંાણી થોરડી થોરડી ૧૦૯૯
કોટડાસાગંાણી જુની મેંગણી જુની મેંગણી ૧૫૩૧
કોટડાસાગંાણી નવી મેંગણી નવી મેંગણી ૨૭૧૩
કોટડાસાગંાણી અિનડા વાછરા અિનડા વાછરા ૧૬૯૧
કોટડાસાગંાણી આંબલીયાળા આંબલીયાળા ૮૨૨
કોટડાસાગંાણી શાપર શાપર ૯૨૪૯
કોટડાસાગંાણી વેરાવળ વેરાવળ ૧૯૧૫૨
કોટડાસાગંાણી પડવલા પડવલા ૬૩૨
કોટડાસાગંાણી પીપલાણા પીપલાણા ૫૦૦
કોટડાસાગંાણી ભાડુઇ ભાડુઇ ૧૦૩૨
કોટડાસાગંાણી રાજપરા રાજપરા ૨૧૨૬
કોટડાસાગંાણી નારણકા નારણકા ૧૧૫૧
કોટડાસાગંાણી અરડોઇ અરડોઇ ૩૧૬૨
કોટડાસાગંાણી સોળીયા સોળીયા ૧૦૯૦
કોટડાસાગંાણી આણદંપર આણદંપર ૮૭૪
કોટડાસાગંાણી ભાડવા ભાડવા ૧૭૦૪
કોટડાસાગંાણી દેવળીયા દેવળીયા ૬૩૯

કુલ
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અ.ન.ં તાલકુાનુ ંનામ ગર્ા.પ. નુ ંનામ ગર્ા.પ. મા સમાિવ ટ 
ગામોના નામ

વષર્ - ૨૦૧૧
૨૦૧૧ મજુબની વ તી

૧ ૨ ૩ ૪ ૫
કોટડાસાગંાણી હડમતાળા હડમતાળા ૧૧૨૨

૯૦૪૫૬
૮ લોિધકા લોઘીકા લોઘીકા ૪૭૩૭

લોિધકા રાવકી રાવકી ૧૪૬૭
લોિધકા દેવડા દેવડા ૭૭૬
લોિધકા દેવગામ દેવગામ ૧૨૫૬
લોિધકા છાપરા છાપરા ૧૦૪૪
લોિધકા અભેપર અભેપર ૪૮૨
લોિધકા  રતનપર  રતનપર ૧૩૧
લોિધકા સાગંણવા સાગંણવા ૧૪૦૭
લોિધકા રાતૈયા રાતૈયા ૮૯૫
લોિધકા માખાવડ માખાવડ ૧૪૯૯
લોિધકા હિરપર પાળ હિરપર પાળ ૨૧૭૮
લોિધકા ખાભંા ખાભંા ૧૧૩૪
લોિધકા ખીરસરા ખીરસરા ૨૭૧૪
લોિધકા વીરવા વીરવા ૩૪૦
લોિધકા મેટોડા મેટોડા ૩૨૬૮
લોિધકા ઢોલરા ઢોલરા ૧૯૮૩
લોિધકા મોટાવડા મોટાવડા ૧૫૮૭
લોિધકા કાગંશીયાલી કાગંશીયાલી ૧૭૯૦
લોિધકા લક્સમી ઈટાળા લક્સમી ઈટાળા ૪૩૦
લોિધકા પારડી પારડી ૭૮૧૮
લોિધકા પીપળીયા પાળ પીપળીયા પાળ ૨૩૦
લોિધકા પાળ પાળ ૨૧૭૦
લોિધકા નગરપીપળીયા નગરપીપળીયા ૨૭૨૧
લોિધકા જસવંતપરુ જસવંતપરુ ૨૬૧
લોિધકા પીપરડી પીપરડી ૧૦૬૯
લોિધકા તરવડા તરવડા ૫૦૮
લોિધકા ચાદંલી ચાદંલી ૨૦૬૫
લોિધકા હિરપર ત હિરપર ત ૪૯૫
લોિધકા તાકુબા તાકુબા ૪૫૬
લોિધકા ચીભડા ચીભડા ૨૪૫૦
લોિધકા નાધુપંીપળીયા નાધુપંીપળીયા ૩૦૭
લોિધકા બાલસર બાલસર ૩૯૧
લોિધકા કોઠાપીપળીયા કોઠાપીપળીયા ૯૯૮
લોિધકા વાગદુડ વાગદુડ ૭૯૭
લોિધકા ઉંડખીજડીયા ઉંડખીજડીયા ૪૪૨
લોિધકા વાજડીવડ વાજડીવડ ૩૩૦૫
લોિધકા ધડુીયા દોમડા ધડુીયા દોમડા ૪૨૮
લોિધકા પાભંરઇટાળા પાભંરઇટાળા ૭૧૫

૫૬૭૪૪
૯ પડધરી YMZLIF/L YMZLIF/L ૨૭૪૦

પડધરી BM0F5L5Z BM0F5L5Z ૨૪૬૮
પડધરી BFB0FA[,F BFB0FA[,F ૨૨૪૦
પડધરી BH]Z0L BH]Z0L ૧૪૩૧

કુલ

કુલ
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અ.ન.ં તાલકુાનુ ંનામ ગર્ા.પ. નુ ંનામ ગર્ા.પ. મા સમાિવ ટ 
ગામોના નામ

વષર્ - ૨૦૧૧
૨૦૧૧ મજુબની વ તી

૧ ૨ ૩ ૪ ૫
પડધરી BFD8F BFD8F ૧૧૮૭
પડધરી CZL5ZBFZL CZL5ZBFZL ૭૬૩
પડધરી NCL;Z0FVFHL NCL;Z0FVFHL ૧૪૧૫
પડધરી pSZ0F pSZ0F ૧૫૩૪
પડધરી UMJL\N5Z UMJL\N5Z ૫૩૯
પડધરી N[5F/LIF N[5F/LIF ૩૮૮
પડધરી ~5FJ8L ~5FJ8L ૬૦૨
પડધરી HMW5Z K<,F HMW5Z K<,F ૩૧૩
પડધરી C0DTLIF C0DTLIF ૧૩૬૯
પડધરી R6M, DM8L R6M, DM8L ૭૮૩
પડધરી R6M, GFGL R6M, GFGL ૨૨૭
પડધરી BLH0LIF GFGF BLH0LIF GFGF ૪૬૯
પડધરી J65ZL J65ZL ૧૦૧૯
પડધરી DMJ{IF DMJ{IF ૨૨૫૨
પડધરી V0AF,SF V0AF,SF ૪૭૦
પડધરી U-0F U-0F ૮૨૪
પડધરી 0]\UZSF 0]\UZSF ૮૫૧
પડધરી ZFD5Z DM8F ZFD5Z DM8F ૧૫૩૧
પડધરી AM0L3M0L AM0L3M0L ૧૧૮૭
પડધરી R6M, GJL R6M, GJL ૪૭૦
પડધરી OT[5Z OT[5Z ૮૭૮
પડધરી JL;FD6 JL;FD6 ૨૦૩૦
પડધરી BMBZL BMBZL ૯૨૧
પડધરી HLJF5Z HLJF5Z ૬૯૮
પડધરી W]GFGFUFD W]GFGFUFD ૮૫
પડધરી HL,ZLIF HL,ZLIF ૧૭૧૯
પડધરી ZFD5Z 5F8L ZFD5Z 5F8L ૫૧૬
પડધરી JR,L3M0L JR,L3M0L ૩૭૭
પડધરી K[<,L3M0L K[<,L3M0L ૩૮૧
પડધરી D[8M0F D[8M0F ૧૧૧૭
પડધરી TZ30L TZ30L ૩૪૭૨
પડધરી AF3L AF3L ૬૮૨
પડધરી GFZ6SF GFZ6SF ૧૧૯૧
પડધરી B\-[ZL B\-[ZL ૧૦૨૪
પડધરી Z\U5Z Z\U5Z ૫૬૨
પડધરી ;Z5N0 ;Z5N0 ૪૮૨૬
પડધરી BLH0LIF DM8F BLH0LIF DM8F ૧૫૭૩
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અ.ન.ં તાલકુાનુ ંનામ ગર્ા.પ. નુ ંનામ ગર્ા.પ. મા સમાિવ ટ 
ગામોના નામ

વષર્ - ૨૦૧૧
૨૦૧૧ મજુબની વ તી

૧ ૨ ૩ ૪ ૫
પડધરી ZMHLIF ZMHLIF ૬૫૩
પડધરી NCL;Z0F p\0 NCL;Z0F p\0 ૫૮૭
પડધરી ;F,5L5/LIF ;F,5L5/LIF ૧૫૭૬
પડધરી ZFN0 ZFN0 ૪૮૪
પડધરી S[ZF/F S[ZF/F ૬૫૯
પડધરી B\EF/F B\EF/F ૧૫૮૦
પડધરી gIFZF gIFZF ૨૨૨૬
પડધરી  -MS/LIF  -MS/LIF ૧૧૫૦
પડધરી ;]JFU ;]JFU ૮૨૧
પડધરી CLN0 CLN0 ૫૬૭
પડધરી NMD0F EFI]GF NMD0F EFI]GF ૧૧૦૬
પડધરી ;UF0LIF GFGF ;UF0LIF GFGF ૩૬૨
પડધરી GFGF.8F/F GFGF.8F/F ૫૩૪
પડધરી GFGFJ0F GFGFJ0F ૪૮૯
પડધરી VDZ[,L VDZ[,L ૭૪૫
પડધરી .`JZLIF .`JZLIF ૧૫૭૧
પડધરી 50WZL 50WZL ૧૦૫૪૭

૭૪૭૮૧
૧૦ રાજકોટ જીયાણા ૨૨૧૨

રાજકોટ વાકંવાડ ૯૩૮
રાજકોટ મનહરપરુ   ૨૨૩૨
રાજકોટ રોણકી ૨૭૦
રાજકોટ રામપરા બેટી ૧૭૫૨
રાજકોટ હીરાસર ૩૧૮
રાજકોટ િચતર્ાવાવ ૮૯૩
રાજકોટ રામપરા િચતર્ા ૧૭૦
રાજકોટ હલેન્ડા   ૩૭૨૪
રાજકોટ ડુગંરપરુ ૭૫૬
રાજકોટ અમરગઢ અમરગઢ ૧૩૫૧
રાજકોટ ઠેબચડા ઠેબચડા ૧૯૨૨
રાજકોટ કણકોટ કણકોટ ૧૪૫૧
રાજકોટ રામનગર રામનગર ૩૫૯
રાજકોટ કુચીયાદડ કુચીયાદડ ૧૮૩૦
રાજકોટ સાતડા સાતડા ૧૧૭૮
રાજકોટ ખારચીયા ખારચીયા ૧૭૮૪
રાજકોટ મકનપર મકનપર ૧૦૬૨
રાજકોટ ભગંડા ભગંડા ૬૫૪
રાજકોટ ગવરીદડ ગવરીદડ ૩૭૪૯
રાજકોટ રતનપર રતનપર ૧૪૨૨
રાજકોટ જામગઢ જામગઢ ૧૫૧૪
રાજકોટ ચાચંડીયા ચાચંડીયા ૧૧૫૩
રાજકોટ ઢાઢીયા ઢાઢીયા ૧૦૭૦

જીયાણા - વાકંવાડ 

મનહરપરુ - રોણકી 

રામપરા બેટી - હીરાસર

િચતર્ાવાવ - રામપરા
િચતર્ા

હલેન્ડા - ડુગંરપરુ

કુલ
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અ.ન.ં તાલકુાનુ ંનામ ગર્ા.પ. નુ ંનામ ગર્ા.પ. મા સમાિવ ટ 
ગામોના નામ

વષર્ - ૨૦૧૧
૨૦૧૧ મજુબની વ તી

૧ ૨ ૩ ૪ ૫
રાજકોટ ઢાઢણી ઢાઢણી ૧૭૩૧
રાજકોટ ધમલપર ધમલપર ૧૦૫૪
રાજકોટ નાગલપર નાગલપર ૮૮૦
રાજકોટ ભાયાસર ભાયાસર ૧૦૦૬
રાજકોટ કાથરોટા કાથરોટા ૧૧૯૨
રાજકોટ મેસવડા મેસવડા ૧૩૯૮
રાજકોટ બારવણ બારવણ ૧૨૧૬
રાજકોટ રાણપરુ રાણપરુ ૧૨૫૧
રાજકોટ પીપળીયા પીપળીયા ૧૨૨૨
રાજકોટ લોઠડા લોઠડા ૧૮૨૪
રાજકોટ લાપાસરી લાપાસરી ૬૬૯
રાજકોટ લાખાપર લાખાપર ૧૫૫૧
રાજકોટ લોધીડા લોધીડા ૧૭૯૩
રાજકોટ વેજાગામ વેજાગામ ૧૧૦૦
રાજકોટ વાજડી ગઢ વાજડી ગઢ ૬૨૨
રાજકોટ સણોસરા સણોસરા ૨૫૭૪
રાજકોટ સયૂાર્ રામપરા સયૂાર્ રામપરા ૭૨૩
રાજકોટ સર સર ૯૭૭
રાજકોટ સકુી સજડીયાળી સકુી સજડીયાળી ૬૧૯
રાજકોટ નવાગામ સર નવાગામ સર ૫૨૦
રાજકોટ ગુદંા ગુદંા ૬૭૧
રાજકોટ સાયપર સાયપર ૧૧૦૦
રાજકોટ સોખડા સોખડા ૧૬૯૭
રાજકોટ નાકરાવાડી નાકરાવાડી ૧૭૫૦
રાજકોટ હિરપર હિરપર ૧૨૨૩
રાજકોટ બાડ્પર બાડ્પર ૭૦૦
રાજકોટ હડમતીયા બેડી હડમતીયા બેડી ૧૦૦૦
રાજકોટ રાજગઢ રાજગઢ ૫૭૬
રાજકોટ ક તરૂબાધામ ક તરૂબાધામ ૪૨૦૧
રાજકોટ કુવાડવા કુવાડવા ૮૨૧૪
રાજકોટ ફાડદગ ફાડદગ ૯૨૨
રાજકોટ મોટા મવા મોટા મવા ૫૭૫૯
રાજકોટ પાડાસણ પાડાસણ ૧૧૬૧
રાજકોટ માલીયાસણ માલીયાસણ ૩૫૦૮
રાજકોટ મુજંકા મુજંકા ૩૪૮૩
રાજકોટ મઘરવાડા મઘરવાડા ૧૭૦૨
રાજકોટ સરધાર સરધાર ૮૧૩૭
રાજકોટ કાળીપાટ કાળીપાટ ૨૬૯૨
રાજકોટ હોડથલી હોડથલી ૧૪૨૫
રાજકોટ રફાળા રફાળા ૧૩૨૧
રાજકોટ ઉમરાળી ઉમરાળી ૧૨૯૦
રાજકોટ ગઢકા ગઢકા ૨૪૪૮
રાજકોટ ભપુગઢ ભપુગઢ ૨૪૮૩
રાજકોટ આનદંપર આનદંપર ૧૩૪૮૩
રાજકોટ જાિળયા જાિળયા ૧૬૩૯
રાજકોટ માધાપર માધાપર ૧૫૦૩૬
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અ.ન.ં તાલકુાનુ ંનામ ગર્ા.પ. નુ ંનામ ગર્ા.પ. મા સમાિવ ટ 
ગામોના નામ

વષર્ - ૨૦૧૧
૨૦૧૧ મજુબની વ તી

૧ ૨ ૩ ૪ ૫
રાજકોટ બેડલા બેડલા ૩૩૮૫
રાજકોટ અણીયારા અણીયારા ૧૭૦૧
રાજકોટ ડેરોઈ ડેરોઈ ૭૯૫
રાજકોટ વડાળી વડાળી ૨૦૬૭
રાજકોટ વાજડી વીરડા વાજડી વીરડા ૧૪૮૬
રાજકોટ ખીજડીયા ખીજડીયા ૧૩૨૪
રાજકોટ પારેવાડા પારેવાડા ૨૦૧૫
રાજકોટ ખોરાણા ખોરાણા ૨૧૫૪
રાજકોટ લીલી સાજડીયાળી લીલી સાજડીયાળી ૧૬૪૭
રાજકોટ ગોલીડા ગોલીડા ૮૬૩
રાજકોટ મહીકા મહીકા ૨૬૧૨
રાજકોટ તરઘડીયા તરઘડીયા ૧૭૪૮
રાજકોટ બેડી બેડી ૪૪૫૫
રાજકોટ હડમતીયા (ગોલીડા) હડમતીયા (ગોલીડા) ૯૪૨
રાજકોટ ખેરડી ખેરડી ૩૧૭૯
રાજકોટ ઘટેં ર ઘટેં ર ૫૮૭૪
રાજકોટ પરા પીપળીયા પરા પીપળીયા ૨૫૫૩
રાજકોટ ખોખડદડ ખોખડદડ ૨૦૫૦
રાજકોટ રાજ સમિઢયાળા રાજ સમિઢયાળા ૧૪૬૭

૧૮૭૬૨૪
૧૧ ઉપલેટા અરણી અરણી ૨૫૭૯

ઉપલેટા ઈસરા ઈસરા ૨૧૬૪
ઉપલેટા નવા કલારીયા ૫૫૭
ઉપલેટા વચલા કલારીયા ૩૦૦
ઉપલેટા સધંી કલારીયા ૬૭૦
ઉપલેટા કાથરોટા કાથરોટા ૧૯૬૨
ઉપલેટા કંુઢેચ કંુઢેચ ૧૩૫૩
ઉપલેટા કેરાળા કેરાળા ૩૬૧
ઉપલેટા કોલકી કોલકી ૬૪૧૧
ઉપલેટા ખાખીજાળીયા ખાખીજાળીયા ૪૩૬૦
ઉપલેટા ખારચીયા ખારચીયા ૨૬૪૯
ઉપલેટા ખીરસરા ખીરસરા ૨૮૦૬
ઉપલેટા ગઢાળા ગઢાળા ૧૧૮૯
ઉપલેટા ગણોદ ગણોદ ૨૯૯૭
ઉપલેટા ગધેથડ ગધેથડ ૭૨૪
ઉપલેટા ગાધા ગાધા ૧૦૬
ઉપલેટા ચરેલીયા ચરેલીયા ૫૭૦
ઉપલેટા ચીખલીયા ચીખલીયા ૧૫૧૯
ઉપલેટા જામ ટીંબડી જામ ટીંબડી ૨૦૮૮
ઉપલેટા જાળ જાળ ૯૯૦
ઉપલેટા ડુમીયાણી ડુમીયાણી ૩૦૭૮

(કલારીયા)                       
 ૩ કલારીયાનો રેવન્ ય ુ
રકબો એક જ છે.

કુલ
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અ.ન.ં તાલકુાનુ ંનામ ગર્ા.પ. નુ ંનામ ગર્ા.પ. મા સમાિવ ટ 
ગામોના નામ

વષર્ - ૨૦૧૧
૨૦૧૧ મજુબની વ તી

૧ ૨ ૩ ૪ ૫
ઉપલેટા ઢાકં ઢાકં ૭૦૮૭
ઉપલેટા તણસવા તણસવા ૧૮૪૪
ઉપલેટા તલગણા તલગણા ૨૧૧૪
ઉપલેટા નવાપરા નવાપરા ૨૩૩
ઉપલેટા નાગવદર નાગવદર ૩૦૦૧
ઉપલેટા િનલાખા િનલાખા ૨૨૧૧
ઉપલેટા પડવલા પડવલા ૧૮૨૦
ઉપલેટા પાનેલી પાનેલી ૧૧૯૦૩
ઉપલેટા પર્ાસંલા પર્ાસંલા ૧૩૨૬
ઉપલેટા ભાખં ભાખં ૯૪૨
ઉપલેટા ભીમોરા ભીમોરા ૧૭૮૬
ઉપલેટા મ ઠી મેલી મ ઠી મેલી ૨૧૦૦
ઉપલેટા માખીયાળા માખીયાળા ૫૭૨
ઉપલેટા મરુખડા મરુખડા ૬૩૮
ઉપલેટા મેખાટીંબી મેખાટીંબી ૧૯૧૪
ઉપલેટા મેરવદર મેરવદર ૨૦૫૫
ઉપલેટા મોજીરા મોજીરા ૧૪૯૫
ઉપલેટા રબારીકા રબારીકા ૧૨૦૨
ઉપલેટા રાજપરા રાજપરા ૮૭૮
ઉપલેટા લાઠ લાઠ ૨૦૭૨
ઉપલેટા વડાળી વડાળી ૧૯૮૯
ઉપલેટા વડેખણ વડેખણ ૫૦૦
ઉપલેટા વરજાંગજાળીયા વરજાંગજાળીયા ૨૮૭૯
ઉપલેટા વાડલા વાડલા ૯૧૬
ઉપલેટા સમઢીયાળા સમઢીયાળા ૨૫૬૯
ઉપલેટા સાજડીયાળી સાજડીયાળી ૯૮૪
ઉપલેટા સાતવડી સાતવડી ૬૦૨
ઉપલેટા સેવતંર્ા સેવતંર્ા ૧૩૧૧
ઉપલેટા હરીયાસણ હરીયાસણ ૬૬૦
ઉપલેટા હાડફોડી હાડફોડી ૧૬૯૭

૧૦૦૭૩૩
૧૨૨૫૨૨૩

કુલ
એકંદરે કુલ
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અ.ન.ં તાલકુાનુ ંનામ ગર્ા.પ. નુ ંનામ ગર્ા.પ. મા સમાિવ ટ 
ગામોના નામ

વષર્ - ૨૦૧૧
૨૦૧૧ મજુબની વ તી

૧ ૨ ૩ ૪ ૫

અ.ન.ં તાલકુાનુ ંનામ ગર્ા.પ. ની સખં્યા કુલ ગામોની સખં્યા કુલ વ તી
૧ ૨ ૩ ૪ ૫
૧ ધોરાજી ૩૦ ૩૦ ૦
૨ ગ ડલ ૭૯ ૮૦ ૦
૩ જામકંડોરણા ૫૦ ૫૦ ૦
૪ જસદણ ૬૦ ૫૪ ૦
૫ િવંિછયા ૪૧ ૫૩ ૦
૬ તપરુ ૪૮ ૪૮ ૦
૭ કોટડાસાગંાણી ૪૧ ૪૧ ૦
૮ લોિધકા ૩૭ ૩૮ ૦
૯ પડધરી ૬૦ ૬૦ ૦
૧૦ રાજકોટ ૮૪ ૮૪ ૦
૧૧ ઉપલેટા ૫૧ ૫૧ ૦

કુલ ૫૮૧ ૫૮૯ ૦

િજ લા િવકાસ અિધકારી
રાજકોટ

પતર્ક - ૨ (ત.૩૦/૦૬/૨૦૧૫ ની િ થિતએ તારીજ)
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