
મ જ લો તા ુકા ુ ં નામ મ ા.પ.ં

૧ ૨ ૩ ૪ ૫

૨ અમદાવાદ બાવળા ૧ કાિવઠા

૩ અમદાવાદ બાવળા ૨ િસયાળ

૪ અમદાવાદ બાવળા ૩ ૂગ

૫ અમદાવાદ બાવળા ૪ ગાંગડ

૬ અમદાવાદ બાવળા ૫ બગોદરા

૭ અમદાવાદ દસ ોઇ ૬ બોપલ

૮ અમદાવાદ દસ ોઇ ૭ કઠવાડા

૯ અમદાવાદ દસ ોઇ ૮ ુમા

૧૦ અમદાવાદ દસ ોઇ ૯ િસગરવા

૧૧ અમદાવાદ દસ ોઇ ૧૦ ુહા

૧૨ અમદાવાદ દસ ોઇ ૧૧ નાંદજ

૧૩ અમદાવાદ દસ ોઇ ૧૨ અ લાલી

Annexure B

૧૩ અમદાવાદ દસ ોઇ ૧૨ અ લાલી

૧૪ અમદાવાદ દસ ોઇ ૧૩ કાસી ા

૧૫ અમદાવાદ દસ ોઇ ૧૪ ું ડ

૧૬ અમદાવાદ દસ ોઇ ૧૫ ુવાલડ

૧૭ અમદાવાદ દસ ોઇ ૧૬ વાંચ

૧૮ અમદાવાદ દસ ોઇ ૧૭ તલ ુર

૧૯ અમદાવાદ દસ ોઇ ૧૮ ભાત

૨૦ અમદાવાદ દસ ોઇ ૧૯ ધામતવાણ

૨૧ અમદાવાદ દસ ોઇ ૨૦ ગતરાડ

૨૨ અમદાવાદ દસ ોઇ ૨૧ પ ુજ

૨૩ અમદાવાદ દસ ોઇ ૨૨ હરણીયાવ

૨૪ અમદાવાદ દ ોજ ૨૩ દ ોજ

૨૫ અમદાવાદ ધોળકા ૨૪ કોઠ

૨૬ અમદાવાદ ધોળકા ૨૫ બદરળા

૨૭ અમદાવાદ ધોળકા ૨૬ ચલોડા

૨૮ અમદાવાદ ધોળકા ૨૭ વટામા

૨૯ અમદાવાદ ધોળકા ૨૮ વાસણા કલીયા

૩૦ અમદાવાદ માંડલ ૨૯ માંડલ

૩૧ અમદાવાદ સાણંદ ૩૦ ચાંગોદર

૩૨ અમદાવાદ સાણંદ ૩૧ િવરોચનનગર

૩૩ અમદાવાદ સાણંદ ૩૨ મોરયા
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૧ ૨ ૩ ૪ ૫

૩૪ અમદાવાદ સાણંદ ૩૩ સનાથલ

૩૫ અમદાવાદ સાણંદ ૩૪ માણકોલ

૩૬ અમદાવાદ સાણંદ ૩૫ મોડાસર

૩૭ અમદાવાદ િવરમગામ ૩૬ શાહ ુર

૩૮ અમદાવાદ િવરમગામ ૩૭ હાંસલ ુર સેરસવર

૩૯ અમરલી અમરલી ૧ ચતલ

૪૦ અમરલી અમરલી ૨ જસવંતગઢ

૪૧ અમરલી અમરલી ૩ કડ યા મોટા

૪૨ અમરલી બાબરા ૪ કર યાણા

૪૩ અમરલી બાબરા ૫ દવર યા મોટા

૪૪ અમરલી ધાર ૬ ધાર

૪૫ અમરલી ફરાબાદ ૭ શીયાળબેટ

૪૬ અમરલી ફરાબાદ ૮ ટ બી

૪૭ અમરલી ફરાબાદ ૯ નાગે ી૪૭ અમરલી ફરાબાદ ૯ નાગે ી

૪૮ અમરલી ફરાબાદ ૧૦ રો હસા

૪૯ અમરલી ખાંભા ૧૧ ખાંભા

૫૦ અમરલી ખાંભા ૧૨ ડડાણ

૫૧ અમરલી ુંકાવાવ ૧૩ વડ યા

૫૨ અમરલી ુંકાવાવ ૧૪ ુંકાવાવ મોટ

૫૩ અમરલી લાઠ ૧૫ બરડ

૫૪ અમરલી લાઠ ૧૬ મતીરાળા

૫૫ અમરલી લીલીયા ૧૭ લીલીયા

૫૬ અમરલી રા ુલા ૧૮ ુ ંગર

૫૭ અમરલી રા ુલા ૧૯ ચાંચ

૫૮ અમરલી સાવર ુંડલા ૨૦ વંડા

૫૯ અમરલી સાવર ુંડલા ૨૧ બાઢડા

૬૦ અમરલી સાવર ુંડલા ૨૨ ગાધકડા

૬૧ અમરલી સાવર ુંડલા ૨૩ િવજપડ

૬૨ આણંદ આણંદ ૧ ુંજરાવ૬૨ આણંદ આણંદ ૧ ુંજરાવ

૬૩ આણંદ આણંદ ૨ કાસોર

૬૪ આણંદ આણંદ ૩ ણોલ

૬૫ આણંદ આણંદ ૪ સમરખા

૬૬ આણંદ આણંદ ૫ લાભવેલ
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૬૭ આણંદ આણંદ ૬ જોલ

૬૮ આણંદ આણંદ ૭ ચીખો ા

૬૯ આણંદ આણંદ ૮ રસનોલ

૭૦ આણંદ આણંદ ૯ ખંભોળજ

૭૧ આણંદ આણંદ ૧૦ સારસા

૭૨ આણંદ આણંદ ૧૧ બેડવા

૭૩ આણંદ આણંદ ૧૨ વઘાસી

૭૪ આણંદ આણંદ ૧૩ વલાસણ

૭૫ આણંદ આણંદ ૧૪ સંડસર

૭૬ આણંદ આણંદ ૧૫ તોડ યા (પાટ)

૭૭ આણંદ આણંદ ૧૬ મોગર

૭૮ આણંદ આણંદ ૧૭ વહરાખડ

૭૯ આણંદ આણંદ ૧૮ વાડોડ

૮૦ આણંદ આણંદ ૧૯ નાવલી

૮૧ આણંદ આણંદ ૨૦ નાપડવંતો

૮૨ આણંદ આણંદ ૨૧ નાપડતલપડ

૮૩ આણંદ આણંદ ૨૨ આદસ

૮૪ આણંદ આણંદ ૨૩ વાસદ

૮૫ આણંદ આણંદ ૨૪ મોગર  (OG) ુ રલ

૮૬ આણંદ આણંદ ૨૫ ગામડ  (CT)

૮૭ આણંદ આણંદ ૨૬ હડ ુડ (CT)

૮૮ આણંદ ઉમરઠ ૨૭ થામના

૮૯ આણંદ ઉમરઠ ૨૮ પણસોરા

૯૦ આણંદ ઉમરઠ ૨૯ વણસોલ

૯૧ આણંદ ઉમરઠ ૩૦ ુરલી

૯૨ આણંદ ઉમરઠ ૩૧ ભાલેજ

૯૩ આણંદ ઉમરઠ ૩૨ ખાન ુવા

૯૪ આણંદ ઉમરઠ ૩૩ ુ ંદલ ુરા

૯૫ આણંદ ઉમરઠ ૩૪ અહ મા૯૫ આણંદ ઉમરઠ ૩૪ અહ મા

૯૬ આણંદ ઉમરઠ ૩૫ શીલી

૯૭ આણંદ બોરસદ ૩૬ નાપા તલપડ

૯૮ આણંદ બોરસદ ૩૭ નાપાવંતો

૯૯ આણંદ બોરસદ ૩૮ દહમી
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૧૦૦ આણંદ બોરસદ ૩૯ ડડરડા

૧૦૧ આણંદ બોરસદ ૪૦ કાવીથા

૧૦૨ આણંદ બોરસદ ૪૧ વહરા

૧૦૩ આણંદ બોરસદ ૪૨ ડાવોલ

૧૦૪ આણંદ બોરસદ ૪૩ બોચાસણ

૧૦૫ આણંદ બોરસદ ૪૪ વાસણા (બોરસદ)

૧૦૬ આણંદ બોરસદ ૪૫ વાસણા બોરસદ (INA)

૧૦૭ આણંદ બોરસદ ૪૬ િવરસર

૧૦૮ આણંદ બોરસદ ૪૭ જ ં ાલ

૧૦૯ આણંદ બોરસદ ૪૮ સૈજ ુર

૧૧૦ આણંદ બોરસદ ૪૯ ઝરોલા

૧૧૧ આણંદ બોરસદ ૫૦ ભાદરણ

૧૧૨ આણંદ બોરસદ ૫૧ અલારસા

૧૧૩ આણંદ બોરસદ ૫૨ ખેડાસા૧૧૩ આણંદ બોરસદ ૫૨ ખેડાસા

૧૧૪ આણંદ બોરસદ ૫૩ રાસ

૧૧૫ આણંદ બોરસદ ૫૪ કણભા

૧૧૬ આણંદ બોરસદ ૫૫ વલવોડ

૧૧૭ આણંદ બોરસદ ૫૬ કખલોડ

૧૧૮ આણંદ બોરસદ ૫૭ કથાના

૧૧૯ આણંદ બોરસદ ૫૮ બાદલ ુર

૧૨૦ આણંદ બોરસદ ૫૯ કંકા ુરા

૧૨૧ આણંદ બોરસદ ૬૦ દહવાન

૧૨૨ આણંદ બોરસદ ૬૧ સાલોલ

૧૨૩ આણંદ કલાવ ૬૨ ખડોલ (હલદર )

૧૨૪ આણંદ કલાવ ૬૩ આસોદર

૧૨૫ આણંદ કલાવ ૬૪ ભેટાસીવાંટા

૧૨૬ આણંદ કલાવ ૬૫ ુ ંજ ુવા

૧૨૭ આણંદ કલાવ ૬૬ બાવ

૧૨૮ આણંદ કલાવ ૬૭ કહાનવાડ૧૨૮ આણંદ કલાવ ૬૭ કહાનવાડ

૧૨૯ આણંદ કલાવ ૬૮ અમરોલ

૧૩૦ આણંદ કલાવ ૬૯ નવાખલ

૧૩૧ આણંદ કલાવ ૭૦ ચમારા

૧૩૨ આણંદ કલાવ ૭૧ ગંભીરા
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૧૩૩ આણંદ કલાવ ૭૨ બામણગામ

૧૩૪ આણંદ પેટલાદ ૭૩ રામોલ

૧૩૫ આણંદ પેટલાદ ૭૪ ચાંગા

૧૩૬ આણંદ પેટલાદ ૭૫ પાડગોલ

૧૩૭ આણંદ પેટલાદ ૭૬ બામરોલી

૧૩૮ આણંદ પેટલાદ ૭૭ મહલાવ

૧૩૯ આણંદ પેટલાદ ૭૮ બાંધણી

૧૪૦ આણંદ પેટલાદ ૭૯ ુનાવ

૧૪૧ આણંદ પેટલાદ ૮૦ િસહોલ

૧૪૨ આણંદ પેટલાદ ૮૧ પાળજ

૧૪૩ આણંદ પેટલાદ ૮૨ પંડોળ

૧૪૪ આણંદ પેટલાદ ૮૩ નાર

૧૪૫ આણંદ પેટલાદ ૮૪ ખડાના

૧૪૬ આણંદ પેટલાદ ૮૫ વડદલા

૧૪૭ આણંદ પેટલાદ ૮૬ ધમજ

૧૪૮ આણંદ સો ા ૮૭ દવાતલપડ

૧૪૯ આણંદ સો ા ૮૮ ડભોઇ

૧૫૦ આણંદ સો ા ૮૯ મલાતજ

૧૫૧ આણંદ સો ા ૯૦ કાસોર

૧૫૨ આણંદ સો ા ૯૧ પીપળાવ

૧૫૩ આણંદ સો ા ૯૨ યંભોવડ

૧૫૪ આણંદ ખંભાત ૯૩ નગરા

૧૫૫ આણંદ ખંભાત ૯૪ ઉ ડલ

૧૫૬ આણંદ ખંભાત ૯૫ વટા ા

૧૫૭ આણંદ ખંભાત ૯૬ રાલજ

૧૫૮ આણંદ ખંભાત ૯૭ કલમસર

૧૫૯ આણંદ ખંભાત ૯૮ ખડોધી

૧૬૦ આણંદ ખંભાત ૯૯ હર ુરા

૧૬૧ આણંદ ખંભાત ૧૦૦ ુવારણ૧૬૧ આણંદ ખંભાત ૧૦૦ ુવારણ

૧૬૨ આણંદ ખંભાત ૧૦૧ સ ર ુર

૧૬૩ આણંદ તારા ુર ૧૦૨ તારા ુર

૧૬૪ બનાસકાંઠા પાલન ુર ૧ ગોળા

૧૬૫ બનાસકાંઠા પાલન ુર ૨ ુંભાસણ
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૧૬૬ બનાસકાંઠા પાલન ુર ૩ મોટા

૧૬૭ બનાસકાંઠા પાલન ુર ૪ બાદરગઢ

૧૬૮ બનાસકાંઠા પાલન ુર ૫ હાથી ા

૧૬૯ બનાસકાંઠા પાલન ુર ૬ ભાગળ (જ)

૧૭૦ બનાસકાંઠા પાલન ુર ૭ ચડોતર

૧૭૧ બનાસકાંઠા પાલન ુર ૮ સામઢ  મોટાવાસ

૧૭૨ બનાસકાંઠા પાલન ુર ૯ જગાણા

૧૭૩ બનાસકાંઠા પાલન ુર ૧૦ મડાણા ગઢ

૧૭૪ બનાસકાંઠા પાલન ુર ૧૧ માલણ

૧૭૫ બનાસકાંઠા પાલન ુર ૧૨ ચંડ સર

૧૭૬ બનાસકાંઠા પાલન ુર ૧૩ ગઢ

૧૭૭ બનાસકાંઠા પાલન ુર ૧૪ લ મી ુરા

૧૭૮ બનાસકાંઠા પાલન ુર ૧૫ કાણોદર

૧૭૯ બનાસકાંઠા પાલન ુર ૧૬ ગઠામણ૧૭૯ બનાસકાંઠા પાલન ુર ૧૬ ગઠામણ

૧૮૦ બનાસકાંઠા વડગામ ૧૭ તેનીવાડા

૧૮૧ બનાસકાંઠા વડગામ ૧૮ માહ

૧૮૨ બનાસકાંઠા વડગામ ૧૯ મેમદ ુર

૧૮૩ બનાસકાંઠા વડગામ ૨૦ કરનાળા

૧૮૪ બનાસકાંઠા વડગામ ૨૧ મેતા

૧૮૫ બનાસકાંઠા વડગામ ૨૨ છાપી

૧૮૬ બનાસકાંઠા વડગામ ૨૩ વડગામ

૧૮૭ બનાસકાંઠા વડગામ ૨૪ મ દર

૧૮૮ બનાસકાંઠા વડગામ ૨૫ બ ુ

૧૮૯ બનાસકાંઠા દાંતા ૨૬ સાંઢોસી

૧૯૦ બનાસકાંઠા દાંતા ૨૭ ુંભાર યા

૧૯૧ બનાસકાંઠા દાંતા ૨૮ માંકડ

૧૯૨ બનાસકાંઠા દાંતા ૨૯ વશી

૧૯૩ બનાસકાંઠા દાંતા ૩૦ દાંતા

૧૯૪ બનાસકાંઠા દાંતા ૩૧ જોધસર૧૯૪ બનાસકાંઠા દાંતા ૩૧ જોધસર

૧૯૫ બનાસકાંઠા દાંતા ૩૨ ુંવારસી

૧૯૬ બનાસકાંઠા દાંતા ૩૩ બા

૧૯૭ બનાસકાંઠા દાંતા ૩૪ સેબલપાણી

૧૯૮ બનાસકાંઠા દાંતા ૩૫ પાંછા
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૧૯૯ બનાસકાંઠા દાંતા ૩૬ બારવાસ

૨૦૦ બનાસકાંઠા દાંતા ૩૭ ખંઢોર બર

૨૦૧ બનાસકાંઠા દાંતા ૩૮ મહો બતગઢ

૨૦૨ બનાસકાંઠા દાંતા ૩૯ નવાવાસ

૨૦૩ બનાસકાંઠા દાંતા ૪૦ નવાવાસકાંઠ

૨૦૪ બનાસકાંઠા દાંતા ૪૧ જસવંતગઢ (ભે)

૨૦૫ બનાસકાંઠા દાંતા ૪૨ કણબીયાવાસ

૨૦૬ બનાસકાંઠા દાંતા ૪૩ ગનાપીપળ

૨૦૭ બનાસકાંઠા અમીરગઢ ૪૪ ધન ુરા (વી)

૨૦૮ બનાસકાંઠા અમીરગઢ ૪૫ ઇકબાલગઢ

૨૦૯ બનાસકાંઠા અમીરગઢ ૪૬ અમીરગઢ

૨૧૦ બનાસકાંઠા અમીરગઢ ૪૭ કપાસીયા

૨૧૧ બનાસકાંઠા અમીરગઢ ૪૮ ઢોલીયા

૨૧૨ બનાસકાંઠા અમીરગઢ ૪૯ થી

૨૧૩ બનાસકાંઠા અમીરગઢ ૫૦ િવરમ ુર

૨૧૪ બનાસકાંઠા અમીરગઢ ૫૧ રામ ુરા (વ)

૨૧૫ બનાસકાંઠા અમીરગઢ ૫૨ કાન ુરા

૨૧૬ બનાસકાંઠા અમીરગઢ ૫૩ ખાપા

૨૧૭ બનાસકાંઠા અમીરગઢ ૫૪ સરો ા

૨૧૮ બનાસકાંઠા ડ સા ૫૫ આગથળા

૨૧૯ બનાસકાંઠા ડ સા ૫૬ આખોલમોટ

૨૨૦ બનાસકાંઠા ડ સા ૫૭ ુડા

૨૨૧ બનાસકાંઠા ડ સા ૫૮ શેરગઢ

૨૨૨ બનાસકાંઠા ડ સા ૫૯ વાસણાવાતમ

૨૨૩ બનાસકાંઠા ડ સા ૬૦ ુચાવડા

૨૨૪ બનાસકાંઠા ડ સા ૬૧ વરણ

૨૨૫ બનાસકાંઠા ડ સા ૬૨ રાણ ુર આ.વાસ

૨૨૬ બનાસકાંઠા ડ સા ૬૩ સમો મોટા

૨૨૭ બનાસકાંઠા ડ સા ૬૪ વાસણા ુ ડ૨૨૭ બનાસકાંઠા ડ સા ૬૪ વાસણા ુ ડ

૨૨૮ બનાસકાંઠા ડ સા ૬૫ ુવા

૨૨૯ બનાસકાંઠા ડ સા ૬૬ ુડઠા

૨૩૦ બનાસકાંઠા ડ સા ૬૭ રામસણ

૨૩૧ બનાસકાંઠા ડ સા ૬૮ ુની ભીલડ
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૨૩૨ બનાસકાંઠા ડ સા ૬૯ ભડથ

૨૩૩ બનાસકાંઠા ડ સા ૭૦ ઝેરડા

૨૩૪ બનાસકાંઠા ડ સા ૭૧ આસેડા

૨૩૫ બનાસકાંઠા ડ સા ૭૨ લાખણી

૨૩૬ બનાસકાંઠા ડ સા ૭૩ માલગઢ

૨૩૭ બનાસકાંઠા ડ સા ૭૪ ુના ડ સા

૨૩૮ બનાસકાંઠા દાંતીવાડા ૭૫ દાંતીવાડા

૨૩૯ બનાસકાંઠા દાંતીવાડા ૭૬ ભાખર મોટ

૨૪૦ બનાસકાંઠા દાંતીવાડા ૭૭ ના.ં ા.વાસ

૨૪૧ બનાસકાંઠા દાંતીવાડા ૭૮ ના.ઠા.વાસ

૨૪૨ બનાસકાંઠા દાંતીવાડા ૭૯ પાંથાવાડા

૨૪૩ બનાસકાંઠા ધાનેરા ૮૦ વાસણ

૨૪૪ બનાસકાંઠા ધાનેરા ૮૧ જડ યા

૨૪૫ બનાસકાંઠા ધાનેરા ૮૨ ભાટરામ૨૪૫ બનાસકાંઠા ધાનેરા ૮૨ ભાટરામ

૨૪૬ બનાસકાંઠા ધાનેરા ૮૩ શીયા

૨૪૭ બનાસકાંઠા ધાનેરા ૮૪ ગોલા

૨૪૮ બનાસકાંઠા ધાનેરા ૮૫ થાવર

૨૪૯ બનાસકાંઠા ધાનેરા ૮૬ ુંવારલા

૨૫૦ બનાસકાંઠા ધાનેરા ૮૭ માલો ા

૨૫૧ બનાસકાંઠા ધાનેરા ૮૮ નેનાવા

૨૫૨ બનાસકાંઠા ધાનેરા ૮૯ ધાખા

૨૫૩ બનાસકાંઠા ધાનેરા ૯૦ જોરા ુરા (ધા)

૨૫૪ બનાસકાંઠા ધાનેરા ૯૧ શેરગઢ

૨૫૫ બનાસકાંઠા ધાનેરા ૯૨ દઢા

૨૫૬ બનાસકાંઠા ધાનેરા ૯૩ ખીમત

૨૫૭ બનાસકાંઠા થરાદ ૯૪ પાવડાસણ

૨૫૮ બનાસકાંઠા થરાદ ૯૫ ઘોડાસર

૨૫૯ બનાસકાંઠા થરાદ ૯૬ ગડશીસર

૨૬૦ બનાસકાંઠા થરાદ ૯૭ સવ ુરા૨૬૦ બનાસકાંઠા થરાદ ૯૭ સવ ુરા

૨૬૧ બનાસકાંઠા થરાદ ૯૮ બેવટા

૨૬૨ બનાસકાંઠા થરાદ ૯૯ વાઘાસણ

૨૬૩ બનાસકાંઠા થરાદ ૧૦૦ લાલ ુરા

૨૬૪ બનાસકાંઠા થરાદ ૧૦૧ ુવા
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૨૬૫ બનાસકાંઠા થરાદ ૧૦૨ મોરથલ

૨૬૬ બનાસકાંઠા થરાદ ૧૦૩ રાહ

૨૬૭ બનાસકાંઠા થરાદ ૧૦૪ મ ુ ુર

૨૬૮ બનાસકાંઠા દયોદર ૧૦૫ ધનકવાડા

૨૬૯ બનાસકાંઠા દયોદર ૧૦૬ ચભડા

૨૭૦ બનાસકાંઠા દયોદર ૧૦૭ રાંટ લા

૨૭૧ બનાસકાંઠા દયોદર ૧૦૮ રયા

૨૭૨ બનાસકાંઠા દયોદર ૧૦૯ કોતરવાડા

૨૭૩ બનાસકાંઠા દયોદર ૧૧૦ લોઢા

૨૭૪ બનાસકાંઠા દયોદર ૧૧૧ દયોદર

૨૭૫ બનાસકાંઠા દયોદર ૧૧૨ લવાણા

૨૭૬ બનાસકાંઠા કાંકરજ ૧૧૩ ઉણ

૨૭૭ બનાસકાંઠા કાંકરજ ૧૧૪ નાથ ુરા

૨૭૮ બનાસકાંઠા કાંકરજ ૧૧૫ કાકર

૨૭૯ બનાસકાંઠા કાંકરજ ૧૧૬ તાણા

૨૮૦ બનાસકાંઠા કાંકરજ ૧૧૭ ચેખલા

૨૮૧ બનાસકાંઠા કાંકરજ ૧૧૮ વડા

૨૮૨ બનાસકાંઠા કાંકરજ ૧૧૯ બર

૨૮૩ બનાસકાંઠા કાંકરજ ૧૨૦ રાનેર

૨૮૪ બનાસકાંઠા કાંકરજ ૧૨૧ ખીમાણા

૨૮૫ બનાસકાંઠા કાંકરજ ૧૨૨ તેરવાડા

૨૮૬ બનાસકાંઠા કાંકરજ ૧૨૩ કંબોઇ

૨૮૭ બનાસકાંઠા કાંકરજ ૧૨૪ િશહોર

૨૮૮ બનાસકાંઠા વાવ ૧૨૫ માડકા

૨૮૯ બનાસકાંઠા વાવ ૧૨૬ ઢ મા

૨૯૦ બનાસકાંઠા વાવ ૧૨૭ મોરવાડ

૨૯૧ બનાસકાંઠા વાવ ૧૨૮ બેણપ

૨૯૨ બનાસકાંઠા વાવ ૧૨૯ ભરડવા

૨૯૩ બનાસકાંઠા વાવ ૧૩૦ ખીમાણાવાસ૨૯૩ બનાસકાંઠા વાવ ૧૩૦ ખીમાણાવાસ

૨૯૪ બનાસકાંઠા વાવ ૧૩૧ સણવાલ

૨૯૫ બનાસકાંઠા વાવ ૧૩૨ ુંડાળ યા

૨૯૬ બનાસકાંઠા વાવ ૧૩૩ ચોટ લ

૨૯૭ બનાસકાંઠા વાવ ૧૩૪ દયપ
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૨૯૮ બનાસકાંઠા વાવ ૧૩૫ ુવા

૨૯૯ બનાસકાંઠા વાવ ૧૩૬ વાવ

૩૦૦ બનાસકાંઠા વાવ ૧૩૭ ુઇગામ

૩૦૧ ભ ુચ ભ ુચ ૧ ટંકાર યા

૩૦૨ ભ ુચ ભ ુચ ૨ ઝનોર

૩૦૩ ભ ુચ ભ ુચ ૩ નબી ુર

૩૦૪ ભ ુચ ભ ુચ ૪ ઉમરાજ

૩૦૫ ભ ુચ ભ ુચ ૫ તવરા

૩૦૬ ભ ુચ ભ ુચ ૬ ુકલતીથ

૩૦૭ ભ ુચ ભ ુચ ૭ પાલેજ

૩૦૮ ભ ુચ ભ ુચ ૮ શેર ુરા

૩૦૯ ભ ુચ ભ ુચ ૯ નંદલાવ

૩૧૦ ભ ુચ ભ ુચ ૧૦ ભોલાવ

૩૧૧ ભ ુચ ભ ુચ ૧૧ ઝાડ ર૩૧૧ ભ ુચ ભ ુચ ૧૧ ઝાડ ર

૩૧૨ ભ ુચ ભ ુચ ૧૨ મકતમ ુર

૩૧૩ ભ ુચ જ ં ુસર ૧૩ કાવી

૩૧૪ ભ ુચ જ ં ુસર ૧૪ સારોદ

૩૧૫ ભ ુચ જ ં ુસર ૧૫ કહાનવા

૩૧૬ ભ ુચ જ ં ુસર ૧૬ વેડચ

૩૧૭ ભ ુચ જ ં ુસર ૧૭ કારલી

૩૧૮ ભ ુચ જ ં ુસર ૧૮ દહગામ

૩૧૯ ભ ુચ હાંસોટ ૧૯ હાંસોટ

૩૨૦ ભ ુચ હાંસોટ ૨૦ ખરચ

૩૨૧ ભ ુચ આમોદ ૨૧ ઇખર

૩૨૨ ભ ુચ આમોદ ૨૨ આછોદ

૩૨૩ ભ ુચ વાલીયા ૨૩ વાલીયા

૩૨૪ ભ ુચ વાગરા ૨૪ વાગરા

૩૨૫ ભ ુચ વાગરા ૨૫ દહજ

૩૨૬ ભ ુચ ઝઘડ યા ૨૬ રાજપારડ૩૨૬ ભ ુચ ઝઘડ યા ૨૬ રાજપારડ

૩૨૭ ભ ુચ ઝઘડ યા ૨૭ ુલતાન ુરા

૩૨૮ ભ ુચ કલે ર ૨૮ ગડખોલ

૩૨૯ ભ ુચ કલે ર ૨૯ દાડા

૩૩૦ ભ ુચ કલે ર ૩૦ સાંગ ુર
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૩૩૧ ભ ુચ કલે ર ૩૧ ભડકોદરા

૩૩૨ ભ ુચ કલે ર ૩૨ કોસમડ

૩૩૩ ભ ુચ કલે ર ૩૩ દ વા

૩૩૪ ભ ુચ કલે ર ૩૪ પાનોલી

૩૩૫ ભ ુચ કલે ર ૩૫ સં લી

૩૩૬ ભ ુચ કલે ર ૩૬ માંડવા

૩૩૭ ભ ુચ કલે ર ૩૭ પીરામણ

૩૩૮ ભ ુચ ને ંગ ૩૮ ને ગ

૩૩૯ ભ ુચ ને ંગ ૩૯ મોઝા

૩૪૦ ભ ુચ ઝઘડ યા ૪૦ ઝઘડ યા

૩૪૧ ભાવનગર ભાવનગર ૧ અકવાડા

૩૪૨ ભાવનગર ભાવનગર ૨ અધેવાડા

૩૪૩ ભાવનગર ભાવનગર ૩ ભંડાર યા

ુધેલ૩૪૪ ભાવનગર ભાવનગર ૪ ુધેલ

૩૪૫ ભાવનગર ભાવનગર ૫ હાથબ

૩૪૬ ભાવનગર ભાવનગર ૬ નાર

૩૪૭ ભાવનગર ભાવનગર ૭ કરદજ

૩૪૮ ભાવનગર ભાવનગર ૮ વરતેજ

૩૪૯ ભાવનગર ભાવનગર ૯ સીદસર

૩૫૦ ભાવનગર ભાવનગર ૧૦ ખડસલીયા

૩૫૧ ભાવનગર ભાવનગર ૧૧ તરસમીયા

૩૫૨ ભાવનગર ગાર યાધાર ૧૨ પરવડ

૩૫૩ ભાવનગર ઘોઘા ૧૩ વા કડ

૩૫૪ ભાવનગર ઘોઘા ૧૪ ઘોઘા

૩૫૫ ભાવનગર મ ુવા ૧૫ કતપર

૩૫૬ ભાવનગર મ ુવા ૧૬ વાઘનગર

૩૫૭ ભાવનગર મ ુવા ૧૭ કળસાર

૩૫૮ ભાવનગર મ ુવા ૧૮ ભાદરોડ

૩૫૯ ભાવનગર મ ુવા ૧૯ સેદરડા૩૫૯ ભાવનગર મ ુવા ૧૯ સેદરડા

૩૬૦ ભાવનગર મ ુવા ૨૦ બગદાણા

૩૬૧ ભાવનગર મ ુવા ૨૧ નેશવડ

૩૬૨ ભાવનગર મ ુવા ૨૨ મોટા ુટવડા

૩૬૩ ભાવનગર મ ુવા ૨૩ સર
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૩૬૪ ભાવનગર મ ુવા ૨૪ બોરડ

૩૬૫ ભાવનગર મ ુવા ૨૫ મોટ ગધાર

૩૬૬ ભાવનગર મ ુવા ૨૬ ુભણ

૩૬૭ ભાવનગર મ ુવા ૨૭ તલગાજરડા

૩૬૮ ભાવનગર મ ુવા ૨૮ દયાળ

૩૬૯ ભાવનગર મ ુવા ૨૯ નૈપ

૩૭૦ ભાવનગર મ ુવા ૩૦ ઉચાકોટડા

૩૭૧ ભાવનગર િશહોર ૩૧ ૃ ણપરા (સણોસરા)

૩૭૨ ભાવનગર િશહોર ૩૨ બલા

૩૭૩ ભાવનગર િશહોર ૩૩ સોનગઢ

૩૭૪ ભાવનગર િશહોર ૩૪ દવગાણા

૩૭૫ ભાવનગર િશહોર ૩૫ ટાણા

૩૭૬ ભાવનગર િશહોર ૩૬ વરલ

૩૭૭ ભાવનગર તળા ૩૭ અલંગ૩૭૭ ભાવનગર તળા ૩૭ અલંગ

૩૭૮ ભાવનગર તળા ૩૮ ભ ાવળ

૩૭૯ ભાવનગર તળા ૩૯ દાઠા

૩૮૦ ભાવનગર તળા ૪૦ દ હોર

૩૮૧ ભાવનગર તળા ૪૧ ગોરખી

૩૮૨ ભાવનગર તળા ૪૨ પાવઠ

૩૮૩ ભાવનગર તળા ૪૩ પીથલ ુર

૩૮૪ ભાવનગર તળા ૪૪ રાજપરા-ર

૩૮૫ ભાવનગર તળા ૪૫ સરતાનપર

૩૮૬ ભાવનગર તળા ૪૬ ઠળ યા

૩૮૭ ભાવનગર તળા ૪૭ ાપજ

૩૮૮ ભાવનગર ઉમરાળા ૪૮ ચોગઠ

૩૮૯ ભાવનગર ઉમરાળા ૪૯ રંધોળા

૩૯૦ ભાવનગર ઉમરાળા ૫૦ ઉમરાળા

૩૯૧ ભાવનગર વ લભી ુર ૫૧ પાટણા

૩૯૨ ભાવનગર પાલીતાણા ૫૨ ઘેટ૩૯૨ ભાવનગર પાલીતાણા ૫૨ ઘેટ

૩૯૩ ભાવનગર પાલીતાણા ૫૩ નાની રાજ થળ

૩૯૪ ભાવનગર પાલીતાણા ૫૪ નાની રાજ થળ

૩૯૫ દાહોદ દાહોદ ૧ દશલા

૩૯૬ દાહોદ દાહોદ ૨ આગાવાડા
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૩૯૭ દાહોદ દાહોદ ૩ નગરાળા

૩૯૮ દાહોદ દાહોદ ૪ લત

૩૯૯ દાહોદ દાહોદ ૫ ખંગેલા

૪૦૦ દાહોદ દાહોદ ૬ ઉચવાણીયા

૪૦૧ દાહોદ દાહોદ ૭ ખરોડ

૪૦૨ દાહોદ દાહોદ ૮ મોટ ખરજ

૪૦૩ દાહોદ દાહોદ ૯ વરમખેડા

૪૦૪ દાહોદ દાહોદ ૧૦ ખરડ

૪૦૫ દાહોદ દાહોદ ૧૧ બોરવાણી

૪૦૬ દાહોદ દાહોદ ૧૨ ુવાલીયા

૪૦૭ દાહોદ દાહોદ ૧૩ િવ ગઢ

૪૦૮ દાહોદ દાહોદ ૧૪ મોટ સારસી

૪૦૯ દાહોદ દાહોદ ૧૫ નવાગામ

૪૧૦ દાહોદ દાહોદ ૧૬ ચંદવાણા

૪૧૧ દાહોદ દાહોદ ૧૭ લીલર

૪૧૨ દાહોદ દાહોદ ૧૮ બોરખેડા

૪૧૩ દાહોદ દાહોદ ૧૯ બાવકા

૪૧૪ દાહોદ દાહોદ ૨૦ ચોસાલા

૪૧૫ દાહોદ દાહોદ ૨૧ ખરોદા

૪૧૬ દાહોદ દાહોદ ૨૨ રટ યા

૪૧૭ દાહોદ દાહોદ ૨૩ કઠલા

૪૧૮ દાહોદ દાહોદ ૨૪ લીમડાબરા

૪૧૯ દાહોદ દાહોદ ૨૫ કોટ

૪૨૦ દાહોદ દાહોદ ૨૬ ભાઠ વાડા

૪૨૧ દાહોદ દાહોદ ૨૭ ખગ

૪૨૨ દાહોદ ગરબાડા ૨૮ ગરબાડા

૪૨૩ દાહોદ ગરબાડા ૨૯ ભ

૪૨૪ દાહોદ ગરબાડા ૩૦ પાટ યા

૪૨૫ દાહોદ ગરબાડા ૩૧ દવધા૪૨૫ દાહોદ ગરબાડા ૩૧ દવધા

૪૨૬ દાહોદ ગરબાડા ૩૨ ુક વ ુ

૪૨૭ દાહોદ ગરબાડા ૩૩ નઢલાવ

૪૨૮ દાહોદ ગરબાડા ૩૪ છરછોડા

૪૨૯ દાહોદ ગરબાડા ૩૫ માતવા
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૪૩૦ દાહોદ ગરબાડા ૩૬ વ લાવ

૪૩૧ દાહોદ ગરબાડા ૩૭ ગાંગરડા

૪૩૨ દાહોદ ગરબાડા ૩૮ સીમલીયા ુઝગ

૪૩૩ દાહોદ ગરબાડા ૩૯ ર ુઝગ

૪૩૪ દાહોદ ગરબાડા ૪૦ સાવાડા

૪૩૫ દાહોદ ગરબાડા ૪૧ બલી
૪૩૬ દાહોદ ગરબાડા ૪૨ બોર યાલા

૪૩૭ દાહોદ ગરબાડા ૪૩ અભલોડ

૪૩૮ દાહોદ ઝાલોદ ૪૪ ગરા ુ

૪૩૯ દાહોદ ઝાલોદ ૪૫ રાજ ુર

૪૪૦ દાહોદ ઝાલોદ ૪૬ ત ુર

૪૪૧ દાહોદ ઝાલોદ ૪૭ ધાવડ યા

૪૪૨ દાહોદ ઝાલોદ ૪૮ મ ુડ

૪૪૩ દાહોદ ઝાલોદ ૪૯ ગામડ૪૪૩ દાહોદ ઝાલોદ ૪૯ ગામડ

૪૪૪ દાહોદ ઝાલોદ ૫૦ વગેલા

૪૪૫ દાહોદ ઝાલોદ ૫૧ થેરકા

૪૪૬ દાહોદ ઝાલોદ ૫૨ પેથા ુર

૪૪૭ દાહોદ ઝાલોદ ૫૩ ુ ંડાહડા

૪૪૮ દાહોદ ઝાલોદ ૫૪ ચાકલીયા

૪૪૯ દાહોદ ઝાલોદ ૫૫ સાબલી

૪૫૦ દાહોદ ઝાલોદ ૫૬ ટાઢાગોળા

૪૫૧ દાહોદ ઝાલોદ ૫૭ મલવાસી

૪૫૨ દાહોદ ઝાલોદ ૫૮ કારઠ

૪૫૩ દાહોદ ઝાલોદ ૫૯ લીમડ

૪૫૪ દાહોદ ઝાલોદ ૬૦ સીમલીયા

૪૫૫ દાહોદ ઝાલોદ ૬૧ મીરાખેડ

૪૫૬ દાહોદ ઝાલોદ ૬૨ મોટ હાંડ

૪૫૭ દાહોદ ઝાલોદ ૬૩ ુથરવાસા

૪૫૮ દાહોદ ઝાલોદ ૬૪ કાળ ગામ ુ ર૪૫૮ દાહોદ ઝાલોદ ૬૪ કાળ ગામ ુ ર

૪૫૯ દાહોદ ઝાલોદ ૬૫ બા

૪૬૦ દાહોદ ઝાલોદ ૬૬ ુ ંગર

૪૬૧ દાહોદ ઝાલોદ ૬૭ ખરવાણી

૪૬૨ દાહોદ ઝાલોદ ૬૮ સારમાર યા
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૪૬૩ દાહોદ ફતે ુરા ૬૯ ફતે ુરા

૪૬૪ દાહોદ ફતે ુરા ૭૦ કરોડ યા ૂ વ

૪૬૫ દાહોદ ફતે ુરા ૭૧ સલરા

૪૬૬ દાહોદ ફતે ુરા ૭૨ ુ ંગર

૪૬૭ દાહોદ ફતે ુરા ૭૩ ુધસ

૪૬૮ દાહોદ ફતે ુરા ૭૪ મોટ રલ ૂવ

૪૬૯ દાહોદ ફતે ુરા ૭૫ નીદંકા ૂ વ

૪૭૦ દાહોદ ફતે ુરા ૭૬ મોટાનટવા

૪૭૧ દાહોદ ફતે ુરા ૭૭ મારગાળા

૪૭૨ દાહોદ ફતે ુરા ૭૮ સાગડાપાડા

૪૭૩ દાહોદ ફતે ુરા ૭૯ હડમત

૪૭૪ દાહોદ ફતે ુરા ૮૦ વાંગડ

૪૭૫ દાહોદ ફતે ુરા ૮૧ પીપલીયા

ફતે ુરા૪૭૬ દાહોદ ફતે ુરા ૮૨ ઢઢલા

૪૭૭ દાહોદ ફતે ુરા ૮૩ સરસવા ૂ વ

૪૭૮ દાહોદ ફતે ુરા ૮૪ વાંસીયા ુઇ

૪૭૯ દાહોદ લીમખેડા ૮૫ ચૈડ યા

૪૮૦ દાહોદ લીમખેડા ૮૬ માં લી

૪૮૧ દાહોદ લીમખેડા ૮૭ રઇ

૪૮૨ દાહોદ લીમખેડા ૮૮ મેથાણ

૪૮૩ દાહોદ લીમખેડા ૮૯ ચીલાગોટા

૪૮૪ દાહોદ લીમખેડા ૯૦ મછેલાઇ

૪૮૫ દાહોદ લીમખેડા ૯૧ ુડ યા

૪૮૬ દાહોદ લીમખેડા ૯૨ દાખેર યા

૪૮૭ દાહોદ લીમખેડા ૯૩ નાનીસં લી

૪૮૮ દાહોદ લીમખેડા ૯૪ પાડલીયા

૪૮૯ દાહોદ લીમખેડા ૯૫ તારમી

૪૯૦ દાહોદ દ.બાર આ ૯૬ વાબાર

૪૯૧ દાહોદ દ.બાર આ ૯૭ તેલા૪૯૧ દાહોદ દ.બાર આ ૯૭ તેલા

૪૯૨ દાહોદ દ.બાર આ ૯૮ ડાંગર યા

૪૯૩ દાહોદ દ.બાર આ ૯૯ મોટ ખ ુર

૪૯૪ દાહોદ દ.બાર આ ૧૦૦ ભથવાડા

૪૯૫ દાહોદ દ.બાર આ ૧૦૧ પીપલોદ
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૪૯૬ દાહોદ દ.બાર આ ૧૦૨ સાલીયા

૪૯૭ દાહોદ દ.બાર આ ૧૦૩ ુણા

૪૯૮ દાહોદ દ.બાર આ ૧૦૪ તોયણી

૪૯૯ દાહોદ ધાન ુર ૧૦૫ સજોઇ

૫૦૦ દાહોદ ધાન ુર ૧૦૬ અગાસવાણી

૫૦૧ દાહોદ ધાન ુર ૧૦૭ નવાનગર

૫૦૨ દાહોદ ધાન ુર ૧૦૮ પીપેરો

૫૦૩ દાહોદ ધાન ુર ૧૦૯ પાવ

૫૦૪ દાહોદ ધાન ુર ૧૧૦ વાંસીયા ુ ંગર

૫૦૫ દાહોદ ધાન ુર ૧૧૧ ભોરવા

૫૦૬ દાહોદ સં લી ૧૧૨ કરંબા

૫૦૭ દાહોદ સં લી ૧૧૩ કદવાલ

૫૦૮ દાહોદ સં લી ૧૧૪ હ રોલા

૫૦૯ દાહોદ સં લી ૧૧૫ વાંસીયા૫૦૯ દાહોદ સં લી ૧૧૫ વાંસીયા

૫૧૦ દાહોદ સં લી ૧૧૬ મોલી

૫૧૧ દાહોદ સં લી ૧૧૭ સં લી

૫૧૨ દાહોદ સં લી ૧૧૮ માંડલી

૫૧૩ દાહોદ સં લી ૧૧૯ નેનકા

૫૧૪ દાહોદ સં લી ૧૨૦ ુ ંગરા

૫૧૫ ડાંગ આહવા ૧ આહવા

૫૧૬ ડાંગ આહવા ૨ ત પર

૫૧૭ ડાંગ આહવા ૩ માલેગાંવ

૫૧૮ ડાંગ વઘઇ ૪ વઘઇ

૫૧૯ ડાંગ ુબીર ૫ ચ ચલી

૫૨૦ ગાંધીનગર ગાંધીનગર ૧ ુપાલ

૫૨૧ ગાંધીનગર ગાંધીનગર ૨ ઉનાવા

૫૨૨ ગાંધીનગર ગાંધીનગર ૩ સાદરા

૫૨૩ ગાંધીનગર ગાંધીનગર ૪ છાલા

૫૨૪ ગાંધીનગર ગાંધીનગર ૫ રાંધે૫૨૪ ગાંધીનગર ગાંધીનગર ૫ રાંધે

૫૨૫ ગાંધીનગર ગાંધીનગર ૬ સરઢવ

૫૨૬ ગાંધીનગર ગાંધીનગર ૭ આદરજ મોટ

૫૨૭ ગાંધીનગર ગાંધીનગર ૮ ટ ટોડા

૫૨૮ ગાંધીનગર ગાંધીનગર ૯ ચલોડા (ડભોડા)
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૫૨૯ ગાંધીનગર ગાંધીનગર ૧૦ વડોદરા

૫૩૦ ગાંધીનગર ગાંધીનગર ૧૧ ડભોડા

૫૩૧ ગાંધીનગર ગાંધીનગર ૧૨ ખોરજ

૫૩૨ ગાંધીનગર ગાંધીનગર ૧૩ વલાદ

૫૩૩ ગાંધીનગર ગાંધીનગર ૧૪ કોલવડા (OG)

૫૩૪ ગાંધીનગર ગાંધીનગર ૧૫ શેરથા (OG)

૫૩૫ ગાંધીનગર ગાંધીનગર ૧૬ ઉવારસદ(OG)

૫૩૬ ગાંધીનગર ગાંધીનગર ૧૭ ુડાસણ (OG)

૫૩૭ ગાંધીનગર ગાંધીનગર ૧૮ પોર (OG)

૫૩૮ ગાંધીનગર ગાંધીનગર ૧૯ ંડાલ (OG)

૫૩૯ ગાંધીનગર ગાંધીનગર ૨૦ વાવોલ (CT)

૫૪૦ ગાંધીનગર ગાંધીનગર ૨૧ ભાટ

૫૪૧ ગાંધીનગર ગાંધીનગર ૨૨ અડાલજ

૫૪૨ ગાંધીનગર ગાંધીનગર ૨૩ ચલોડા(નરોડા)

૫૪૩ ગાંધીનગર દહગામ ૨૪ ર ખયાલ

૫૪૪ ગાંધીનગર દહગામ ૨૫ સાણોદા

૫૪૫ ગાંધીનગર દહગામ ૨૬ નાંદોલ

૫૪૬ ગાંધીનગર દહગામ ૨૭ લહોડા

૫૪૭ ગાંધીનગર દહગામ ૨૮ લવાડ

૫૪૮ ગાંધીનગર દહગામ ૨૯ કડજોદરા

૫૪૯ ગાંધીનગર દહગામ ૩૦ દવકરણના ુવાડા

૫૫૦ ગાંધીનગર દહગામ ૩૧ બ હયલ

૫૫૧ ગાંધીનગર માણસા ૩૨ વેડા (મોતી ુરા)

૫૫૨ ગાંધીનગર માણસા ૩૩ ુ ંધરા

૫૫૩ ગાંધીનગર માણસા ૩૪ આજોલ

૫૫૪ ગાંધીનગર માણસા ૩૫ બલોદરા

૫૫૫ ગાંધીનગર માણસા ૩૬ સમૌ

૫૫૬ ગાંધીનગર માણસા ૩૭ ચરાડા

૫૫૭ ગાંધીનગર માણસા ૩૮ મ ુડ૫૫૭ ગાંધીનગર માણસા ૩૮ મ ુડ

૫૫૮ ગાંધીનગર માણસા ૩૯ અનોડ યા

૫૫૯ ગાંધીનગર માણસા ૪૦ લોદરા

૫૬૦ ગાંધીનગર માણસા ૪૧ ર ોલ

૫૬૧ ગાંધીનગર માણસા ૪૨ બો
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૫૬૨ ગાંધીનગર માણસા ૪૩ ઇટાદરા

૫૬૩ ગાંધીનગર માણસા ૪૪ માણેક ુર(મકાખાડ)

૫૬૪ ગાંધીનગર કલોલ ૪૫ વેડા

૫૬૫ ગાંધીનગર કલોલ ૪૬ લબોદરા

૫૬૬ ગાંધીનગર કલોલ ૪૭ બાલવા

૫૬૭ ગાંધીનગર કલોલ ૪૮ સો

૫૬૮ ગાંધીનગર કલોલ ૪૯ પલીયડ

૫૬૯ ગાંધીનગર કલોલ ૫૦ ગોલથરા

૫૭૦ ગાંધીનગર કલોલ ૫૧ નારદ ુર

૫૭૧ ગાંધીનગર કલોલ ૫૨ પાનસર

૫૭૨ ગાંધીનગર કલોલ ૫૩ શેરસા

૫૭૩ ગાંધીનગર કલોલ ૫૪ ભોયણમોટ

૫૭૪ ગાંધીનગર કલોલ ૫૫ વડસર

૫૭૫ ગાંધીનગર કલોલ ૫૬ સાંતેજ૫૭૫ ગાંધીનગર કલોલ ૫૬ સાંતેજ

૫૭૬ ગાંધીનગર કલોલ ૫૭ બોર સણા(OG)

૫૭૭ ગાંધીનગર કલોલ ૫૮ છ ાલ (CT)

૫૭૮ ગાંધીનગર કલોલ ૫૯ સઇજ (CT)

૫૭૯ ગાંધીનગર કલોલ ૬૦ આરસોડ યા (CT)

૫૮૦ મનગર મનગર ૧ સચાણા

૫૮૧ મનગર મનગર ૨ ખમરાણા

૫૮૨ મનગર મનગર ૩ દરડ

૫૮૩ મનગર મનગર ૪ મોટ ખાવડ

૫૮૪ મનગર મનગર ૫ ુવાવ

૫૮૫ મનગર મનગર ૬ અ યા

૫૮૬ મનગર મનગર ૭ ચે લા

૫૮૭ મનગર મનગર ૮ બેડ

૫૮૮ મનગર મનગર ૯ જોડ યા

૫૮૯ મનગર ોલ ૧૦ લતીપર

૫૯૦ મનગર લાલ ુર ૧૧ લાલ ુર૫૯૦ મનગર લાલ ુર ૧૧ લાલ ુર

૫૯૧ મનગર કાલાવડ ૧૨ ખરડ

૫૯૨ મનગર મજોધ ુર ૧૩ સ ાપર

૫૯૩ ુ નાગઢ વંથલી ૧ ધં ુસર

૫૯૪ ુનાગઢ વંથલી ૨ શા ુર
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૫૯૫ ુ નાગઢ વંથલી ૩ કણ

૫૯૬ ુનાગઢ ુનાગઢ ૪ વડાલ

૫૯૭ ુ નાગઢ ુનાગઢ ૫ મ વડ

૫૯૮ ુનાગઢ ુનાગઢ ૬ બીલખા

૫૯૯ ુ નાગઢ ભેસાણ ૭ રાણ ુર

૬૦૦ ુનાગઢ ભેસાણ ૮ ભસાણ

૬૦૧ ુ નાગઢ ભેસાણ ૯ ુડા

૬૦૨ ુનાગઢ ભેસાણ ૧૦ છોડવડ

૬૦૩ ુ નાગઢ િવસાવદર ૧૧ સરસઇ

૬૦૪ ુનાગઢ િવસાવદર ૧૨ કાલસાર

૬૦૫ ુ નાગઢ િવસાવદર ૧૩ મોણપર  મોટ

૬૦૬ ુનાગઢ કશોદ ૧૪ બાલાગામ

૬૦૭ ુ નાગઢ કશોદ ૧૫ બામણાસા

ુનાગઢ૬૦૮ ુનાગઢ કશોદ ૧૬ અગતરાય

૬૦૯ ુ નાગઢ કશોદ ૧૭ અ બ

૬૧૦ ુનાગઢ કશોદ ૧૮ મેસવાણ

૬૧૧ ુ નાગઢ માંગરોળ ૧૯ શીલ

૬૧૨ ુનાગઢ માંગરોળ ૨૦ ૂથળ

૬૧૩ ુ નાગઢ માંગરોળ ૨૧ શેર યાજ

૬૧૪ ુનાગઢ માળ યા હાટ ના ૨૨ માળ યા હાટ ના

૬૧૫ ુ નાગઢ માળ યા હાટ ના ૨૩ ભં ુ ર

૬૧૬ ુનાગઢ માળ યા હાટ ના ૨૪ ુકસવાડા

૬૧૭ ુ નાગઢ માળ યા હાટ ના ૨૫ ગ ુ

૬૧૮ ુનાગઢ માળ યા હાટ ના ૨૬ ખોરાસા ગીર

૬૧૯ ુ નાગઢ મેદરડા ૨૭ મદરડા

૬૨૦ ક છ અબડાસા ૧ કોઠારા

૬૨૧ ક છ અબડાસા ૨ જખૌ

૬૨૨ ક છ અબડાસા ૩ નલીયા

૬૨૩ ક છ ર ૪ ખેડોઇ૬૨૩ ક છ ર ૪ ખેડોઇ

૬૨૪ ક છ ર ૫ ુણા

૬૨૫ ક છ ર ૬ મોટ નાગલપર

૬૨૬ ક છ ર ૭ ભીમાસર

૬૨૭ ક છ ર ૮ મેઘપર (બો)
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૬૨૮ ક છ ર ૯ મોઘપર ુંભારડ

૬૨૯ ક છ ર ૧૦ રતનાલ

૬૩૦ ક છ ર ૧૧ વરસામેડ

૬૩૧ ક છ ર ૧૨ ૂધઇ

૬૩૨ ક છ ભચાઉ ૧૩ ચોબાર

૬૩૩ ક છ ભચાઉ ૧૪ વોધ

૬૩૪ ક છ ભચાઉ ૧૫ આધોઇ

૬૩૫ ક છ ભચાઉ ૧૬ લાકડ યા

૬૩૬ ક છ ભચાઉ ૧૭ ચીરઇ નાની

૬૩૭ ક છ ભચાઉ ૧૮ સામખીયાર

૬૩૮ ક છ ુજ ૧૯ કરા

૬૩૯ ક છ ુજ ૨૦ નારાણપર (પ)

૬૪૦ ક છ ુજ ૨૧ બળ દયા

૬૪૧ ક છ ુજ ૨૨ ભારાપર૬૪૧ ક છ ુજ ૨૨ ભારાપર

૬૪૨ ક છ ુજ ૨૩ િમરઝાપર

૬૪૩ ક છ ુજ ૨૪ માન ુવા

૬૪૪ ક છ ુજ ૨૫ ુકમા

૬૪૫ ક છ ુજ ૨૬ ુમરાસર (શેખ)

૬૪૬ ક છ ુજ ૨૭ રા

૬૪૭ ક છ ુજ ૨૮ ોબાણા

૬૪૮ ક છ ુજ ૨૯ દનારામોટા

૬૪૯ ક છ ુજ ૩૦ માધાપર ુના

૬૫૦ ક છ ુજ ૩૧ માધાપર નવા

૬૫૧ ક છ ુજ ૩૨ ુખપર

૬૫૨ ક છ ગાંધીધામ ૩૩ મીઠ રોહર

૬૫૩ ક છ ગાંધીધામ ૩૪ ક ડાણા

૬૫૪ ક છ ગાંધીધામ ૩૫ ગળપાદર

૬૫૫ ક છ ગાંધીધામ ૩૬ તર ડ

૬૫૬ ક છ ગાંધીધામ ૩૭ ખાર  રોહર૬૫૬ ક છ ગાંધીધામ ૩૭ ખાર  રોહર

૬૫૭ ક છ લખપત ૩૮ પાન ો

૬૫૮ ક છ ુ ંદરા ૩૯ નાના કપાયા

૬૫૯ ક છ ુ ંદરા ૪૦ સમાઘોઘા

૬૬૦ ક છ ુ ંદરા ૪૧ મોટ  ુજપર
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૬૬૧ ક છ ુ ંદરા ૪૨ ઝરપરા

૬૬૨ ક છ ુ ંદરા ૪૩ ુ ડા

૬૬૩ ક છ ુ ંદરા ૪૪ બારોઇ

૬૬૪ ક છ ુ ંદરા ૪૫ ુ ંદરા

૬૬૫ ક છ માંડવી ૪૬ ુદ યાળ  ૂથ

૬૬૬ ક છ માંડવી ૪૭ બીદડા

૬૬૭ ક છ માંડવી ૪૮ કોડાય

૬૬૮ ક છ માંડવી ૪૯ ગઢસીસા

૬૬૯ ક છ નખ ાણા ૫૦ ને ા

૬૭૦ ક છ નખ ાણા ૫૧ કોટડા (જ)

૬૭૧ ક છ નખ ાણા ૫૨ િનરોણા

૬૭૨ ક છ નખ ાણા ૫૩ નખ ાણા

૬૭૩ ક છ નખ ાણા ૫૪ િવરાણી મોટ

૬૭૪ ક છ રાપર ૫૫ ફતેહગઢ

૬૭૫ ક છ રાપર ૫૬ સણવા

૬૭૬ ક છ રાપર ૫૭ આડસર

૬૭૭ ક છ રાપર ૫૮ પલાસવા

૬૭૮ ક છ રાપર ૫૯ કડ યાનગર

૬૭૯ ક છ રાપર ૬૦ ગેડ

૬૮૦ ક છ રાપર ૬૧ ભીમાસર

૬૮૧ ક છ રાપર ૬૨ રવમોટ

૬૮૨ ખેડા ન ડયાદ ૧ અરરા

૬૮૩ ખેડા ન ડયાદ ૨ હાથજ

૬૮૪ ખેડા ન ડયાદ ૩ સોડ ુર

૬૮૫ ખેડા ન ડયાદ ૪ મ ઘરોલી

૬૮૬ ખેડા ન ડયાદ ૫ મહોળેલ

૬૮૭ ખેડા ન ડયાદ ૬ ડભાણ

૬૮૮ ખેડા ન ડયાદ ૭ બલોદરા

૬૮૯ ખેડા ન ડયાદ ૮ મર ડા૬૮૯ ખેડા ન ડયાદ ૮ મર ડા

૬૯૦ ખેડા ન ડયાદ ૯ સ ુણ વાંટા

૬૯૧ ખેડા ન ડયાદ ૧૦ સ ુણ તળપદ

૬૯૨ ખેડા ન ડયાદ ૧૧ ચલાલી

૬૯૩ ખેડા ન ડયાદ ૧૨ ુરાશામળ
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૬૯૪ ખેડા ન ડયાદ ૧૩ ઉ રસંડા

૬૯૫ ખેડા ન ડયાદ ૧૪ નરસંડા

૬૯૬ ખેડા ન ડયાદ ૧૫ કર આવી

૬૯૭ ખેડા ન ડયાદ ૧૬ પીપળાતા

૬૯૮ ખેડા ન ડયાદ ૧૭ આખડોલ

૬૯૯ ખેડા ન ડયાદ ૧૮ વડતાલ

૭૦૦ ખેડા મ ુધા ૧૯ મ હસા

૭૦૧ ખેડા મ ુધા ૨૦ અલીણા

૭૦૨ ખેડા મ ુધા ૨૧ ુણેલ

૭૦૩ ખેડા મ ુધા ૨૨ હરંજ

૭૦૪ ખેડા માતર ૨૩ રતન ુર

૭૦૫ ખેડા માતર ૨૪ સંધાણા

૭૦૬ ખેડા માતર ૨૫ મહલજ

૭૦૭ ખેડા માતર ૨૬ માતર૭૦૭ ખેડા માતર ૨૬ માતર

૭૦૮ ખેડા માતર ૨૭ દથલી

૭૦૯ ખેડા માતર ૨૮ લબાસી

૭૧૦ ખેડા માતર ૨૯ ભલાડા

૭૧૧ ખેડા માતર ૩૦ સ વાડા

૭૧૨ ખેડા ખેડા ૩૧ મ હજ

૭૧૩ ખેડા ખેડા ૩૨ પરસાંતજ

૭૧૪ ખેડા ખેડા ૩૩ નાયકા

૭૧૫ ખેડા ખેડા ૩૪ હર યાલા

૭૧૬ ખેડા ખેડા ૩૫ ુમરવાડ

૭૧૭ ખેડા ખેડા ૩૬ ર ુ

૭૧૮ ખેડા મહમદાવાદ ૩૭ બાર ુવાડા

૭૧૯ ખેડા મહમદાવાદ ૩૮ હલદરવાસ

૭૨૦ ખેડા મહમદાવાદ ૩૯      સરસવણી

૭૨૧ ખેડા મહમદાવાદ ૪૦ દણ

૭૨૨ ખેડા મહમદાવાદ ૪૧ કરોલી૭૨૨ ખેડા મહમદાવાદ ૪૧ કરોલી

૭૨૩ ખેડા મહમદાવાદ ૪૨ ધોડાસર

૭૨૪ ખેડા મહમદાવાદ ૪૩ કનીજ

૭૨૫ ખેડા મહમદાવાદ ૪૪ મોદજ

૭૨૬ ખેડા મહમદાવાદ ૪૫  માંકવા
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૭૨૭ ખેડા મહમદાવાદ ૪૬ ખા જ

૭૨૮ ખેડા મહમદાવાદ ૪૭ નેન ુર

૭૨૯ ખેડા મહમદાવાદ ૪૮ વાંઠવાળ

૭૩૦ ખેડા મહમદાવાદ ૪૯ િસ ુંજ

૭૩૧ ખેડા મહમદાવાદ ૫૦ દવક  વણસોલ

૭૩૨ ખેડા મહમદાવાદ ૫૧ કા છઇ

૭૩૩ ખેડા ઠાસરા ૫૨ િપપલવાડા

૭૩૪ ખેડા ઠાસરા ૫૩ વણોતી

૭૩૫ ખેડા ઠાસરા ૫૪ આગરવા

૭૩૬ ખેડા ઠાસરા ૫૫ કાલસર

૭૩૭ ખેડા ઠાસરા ૫૬ ુણાદરા

૭૩૮ ખેડા ઠાસરા ૫૭ સા ુરા મીઠા ુરા

૭૩૯ ખેડા ઠાસરા ૫૮ રા ણયા

અ ુ૭૪૦ ખેડા કઠલાલ ૫૯ અ ુ

૭૪૧ ખેડા કઠલાલ ૬૦ રવદાવત

૭૪૨ ખેડા કઠલાલ ૬૧ કાકરખાડ

૭૪૩ ખેડા કઠલાલ ૬૨ અરાલ

૭૪૪ ખેડા કઠલાલ ૬૩ ુડલ રતન ુર

૭૪૫ ખેડા કઠલાલ ૬૪ છ પીયાલ

૭૪૬ ખેડા કઠલાલ ૬૫ છ પડ

૭૪૭ ખેડા કઠલાલ ૬૬ કાણીયેલ

૭૪૮ ખેડા કઠલાલ ૬૭ ફાગવેલ

૭૪૯ ખેડા કઠલાલ ૬૮ લ ુ ા

૭૫૦ ખેડા કઠલાલ ૬૯ અનારા

૭૫૧ ખેડા કઠલાલ ૭૦ સરાલી

૭૫૨ ખેડા કઠલાલ ૭૧ ભર ુંડા

૭૫૩ ખેડા કઠલાલ ૭૨ િપઠાઇ

૭૫૪ ખેડા કઠલાલ ૭૩ ભાનેર

૭૫૫ ખેડા કઠલાલ ૭૪ બોગ ુરા૭૫૫ ખેડા કઠલાલ ૭૪ બોગ ુરા

૭૫૬ ખેડા કપડવંજ ૭૫ બેટાવાડા

૭૫૭ ખેડા કપડવંજ ૭૬ મોટ ઝેર

૭૫૮ ખેડા કપડવંજ ૭૭ તીસર

૭૫૯ ખેડા કપડવંજ ૭૮ ોલી
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૭૬૦ ખેડા કપડવંજ ૭૯ તોરણા

૭૬૧ ખેડા કપડવંજ ૮૦ વડોલ

૭૬૨ ખેડા વસો ૮૧ બામરોલી

૭૬૩ ખેડા વસો ૮૨ વસો

૭૬૪ ખેડા વસો ૮૩ પીજ

૭૬૫ ખેડા વસો ૮૪ િમ ાલ

૭૬૬ ખેડા ગલતે ર ૮૫ વનોડા

૭૬૭ ખેડા ગલતે ર ૮૬ સાંઢલી

૭૬૮ ખેડા ગલતે ર ૮૭ વાંઘરોલી

૭૬૯ ખેડા ગલતે ર ૮૮ ુણી

૭૭૦ ખેડા ગલતે ર ૮૯ વાડદ

૭૭૧ ખેડા ગલતે ર ૯૦ વસો

૭૭૨ ખેડા ગલતે ર ૯૧ સોની ુર

૭૭૩ ખેડા ગલતે ર ૯૨ પાલી૭૭૩ ખેડા ગલતે ર ૯૨ પાલી

૭૭૪ ખેડા ગલતે ર ૯૩ ઘાડ

૭૭૫ મહસાણા મહસાણા ૧ બલીયાસણ

૭૭૬ મહસાણા મહસાણા ૨ બલોલ

૭૭૭ મહસાણા મહસાણા ૩ બોર યાવી

૭૭૮ મહસાણા મહસાણા ૪ ચરા ુ

૭૭૯ મહસાણા મહસાણા ૫ છઠ યારડા

૭૮૦ મહસાણા મહસાણા ૬ ગોઝાર યા

૭૮૧ મહસાણા મહસાણા ૭ મેઉ

૭૮૨ મહસાણા મહસાણા ૮ જ ુદણ

૭૮૩ મહસાણા મહસાણા ૯ જોરણંગ

૭૮૪ મહસાણા મહસાણા ૧૦ ખેરવા

૭૮૫ મહસાણા મહસાણા ૧૧ લાંધણજ

૭૮૬ મહસાણા મહસાણા ૧૨ લ ચ

૭૮૭ મહસાણા મહસાણા ૧૩ પાંચોટ

૭૮૮ મહસાણા મહસાણા ૧૪ રામોસણા૭૮૮ મહસાણા મહસાણા ૧૪ રામોસણા

૭૮૯ મહસાણા મહસાણા ૧૫ વડ મા

૭૯૦ મહસાણા િવસનગર ૧૬ કમાણા

૭૯૧ મહસાણા િવસનગર ૧૭ ભાલક

૭૯૨ મહસાણા િવસનગર ૧૮ ુ ં
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૭૯૩ મહસાણા િવસનગર ૧૯ તરભ

૭૯૪ મહસાણા િવસનગર ૨૦ કડા

૭૯૫ મહસાણા િવસનગર ૨૧ દણપ

૭૯૬ મહસાણા િવસનગર ૨૨ વાલમ

૭૯૭ મહસાણા િવસનગર ૨૩ ઉમતા

૭૯૮ મહસાણા િવસનગર ૨૪ ભા ુ

૭૯૯ મહસાણા િવસનગર ૨૫ કાંસા

૮૦૦ મહસાણા િવસનગર ૨૬ ગોઠવા

૮૦૧ મહસાણા િવસનગર ૨૭ કાંસા એન.એ.

૮૦૨ મહસાણા િવ ુર ૨૮ જ ં ાલ

૮૦૩ મહસાણા િવ ુર ૨૯ ખરોડ

૮૦૪ મહસાણા િવ ુર ૩૦ લાડોલ

૮૦૫ મહસાણા િવ ુર ૩૧ ડાભલા

િવ ુર૮૦૬ મહસાણા િવ ુર ૩૨ ગવાડા

૮૦૭ મહસાણા િવ ુર ૩૩ ગોિવદ ુરા

૮૦૮ મહસાણા િવ ુર ૩૪ ુકરવાડા

૮૦૯ મહસાણા િવ ુર ૩૫ વસઇ (ડા)

૮૧૦ મહસાણા િવ ુર ૩૬ િપલવાઇ

૮૧૧ મહસાણા િવ ુર ૩૭ સંઘ ુર

૮૧૨ મહસાણા િવ ુર ૩૮ રણાસણ

૮૧૩ મહસાણા વડનગર ૩૯ ુ ં ઢયા

૮૧૪ મહસાણા વડનગર ૪૦ સકા

૮૧૫ મહસાણા વડનગર ૪૧ િસપોર

૮૧૬ મહસાણા વડનગર ૪૨ ુલતાન ુર

૮૧૭ મહસાણા વડનગર ૪૩ છાબલીયા

૮૧૮ મહસાણા ખેરા ુ ૪૪ ડભોડા

૮૧૯ મહસાણા ખેરા ુ ૪૫ ડભાડ

૮૨૦ મહસાણા ખેરા ુ ૪૬ મલેક ુર (ખે.)

૮૨૧ મહસાણા સતલાસણા ૪૭ સતલાસણા૮૨૧ મહસાણા સતલાસણા ૪૭ સતલાસણા

૮૨૨ મહસાણા ઝા ૪૮ ઉનાવા

૮૨૩ મહસાણા ઝા ૪૯ બામણવાડા

૮૨૪ મહસાણા ઝા ૫૦ મક ુ ુર

૮૨૫ મહસાણા ઝા ૫૧ કામલી
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૮૨૬ મહસાણા ઝા ૫૨ કહોડા

૮૨૭ મહસાણા ઝા ૫૩ ઉપેરા

૮૨૮ મહસાણા ઝા ૫૪ દાસજ

૮૨૯ મહસાણા ઝા ૫૫ ઐઠોર

૮૩૦ મહસાણા બેચરા ૫૬ મોઢરા

૮૩૧ મહસાણા બેચરા ૫૭ બેચર-બેચરા

૮૩૨ મહસાણા કડ ૫૮ ડાંગરવા

૮૩૩ મહસાણા કડ ૫૯ નંદાસણ

૮૩૪ મહસાણા કડ ૬૦ રાજ ુર

૮૩૫ મહસાણા કડ ૬૧ ુડાળ

૮૩૬ મહસાણા કડ ૬૨ લાસણ

૮૩૭ મહસાણા કડ ૬૩ કરણનગર

૮૩૮ મહસાણા કડ ૬૪ મેડાઆદરજ

૮૩૯ મહસાણા કડ ૬૫ થોળ૮૩૯ મહસાણા કડ ૬૫ થોળ

૮૪૦ મહસાણા જોટાણા ૬૬ જોટાણા

૮૪૧ નમદા ગ ડ ર ૧ કોઠ

૮૪૨ નમદા નાંદોદ ૨ મોટ ભમર

૮૪૩ નમદા દડ યાપાડા ૩ દડ યાપાડા

૮૪૪ નમદા દડ યાપાડા ૪ સામરપાડા (થ)

૮૪૫ નમદા દડ યાપાડા ૫ મંડાળા

૮૪૬ નમદા દડ યાપાડા ૬ ધાંટોલી

૮૪૭ નમદા દડ યાપાડા ૭ સોલીયા

૮૪૮ નમદા દડ યાપાડા ૮ ુલસર

૮૪૯ નમદા દડ યાપાડા ૯ બેસણા

૮૫૦ નમદા દડ યાપાડા ૧૦ ુના મોસદા

૮૫૧ નમદા દડ યાપાડા ૧૧ ુકવાલ

૮૫૨ નમદા દડ યાપાડા ૧૨ ુમખલ

૮૫૩ નમદા દડ યાપાડા ૧૩ સામોટ

૮૫૪ નમદા દડ યાપાડા ૧૪ કાકરપાડા૮૫૪ નમદા દડ યાપાડા ૧૪ કાકરપાડા

૮૫૫ નમદા સાગબારા ૧૫ ગોડદા

૮૫૬ નમદા સાગબારા ૧૬ ખોપી

૮૫૭ નમદા સાગબારા ૧૭ સીમઆમલી

૮૫૮ નમદા સાગબારા ૧૮ સાગબારા
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૮૫૯ નમદા સાગબારા ૧૯ સેલંબા

૮૬૦ નવસાર નવસાર ૧ િવરાવળ

૮૬૧ નવસાર નવસાર ૨ િસસો ા (ગણેશ)

૮૬૨ નવસાર જલાલપોર ૩ વે મા

૮૬૩ નવસાર જલાલપોર ૪ એ ુ

૮૬૪ નવસાર જલાલપોર ૫ અ ામા

૮૬૫ નવસાર જલાલપોર ૬ ઓજલ

૮૬૬ નવસાર જલાલપોર ૭ ૃ ણ ુર

૮૬૭ નવસાર ગણદવી ૮ ગણદવા

૮૬૮ નવસાર ગણદવી ૯ ધલ

૮૬૯ નવસાર ગણદવી ૧૦ કછોલી

૮૭૦ નવસાર ગણદવી ૧૧ અમલસાડ

૮૭૧ નવસાર ગણદવી ૧૨ માસા

સર ુજરંગ૮૭૨ નવસાર ગણદવી ૧૩ સર ુજરંગ

૮૭૩ નવસાર ગણદવી ૧૪ બીગર

૮૭૪ નવસાર ચીખલી ૧૫ આજણા

૮૭૫ નવસાર ચીખલી ૧૬ વાંઝણા

૮૭૬ નવસાર ચીખલી ૧૭ ુકર

૮૭૭ નવસાર ચીખલી ૧૮ આલીપોર

૮૭૮ નવસાર ચીખલી ૧૯ સાદડવેલ

૮૭૯ નવસાર ચીખલી ૨૦ બામણવેલ

૮૮૦ નવસાર ચીખલી ૨૧ ૂ ંધ

૮૮૧ નવસાર ચીખલી ૨૨ સમરોલી

૮૮૨ નવસાર ચીખલી ૨૩ વંકાલ

૮૮૩ નવસાર ચીખલી ૨૪ સાદકપોર

૮૮૪ નવસાર ચીખલી ૨૫ ફડવેલ

૮૮૫ નવસાર ચીખલી ૨૬ તલાવચોરા

૮૮૬ નવસાર ચીખલી ૨૭ માંડવખડક

૮૮૭ નવસાર ચીખલી ૨૮ ુમલા૮૮૭ નવસાર ચીખલી ૨૮ ુમલા

૮૮૮ નવસાર ચીખલી ૨૯ વાડ

૮૮૯ નવસાર ચીખલી ૩૦ ધેજ

૮૯૦ નવસાર ચીખલી ૩૧ આછવણી

૮૯૧ નવસાર ચીખલી ૩૨ ગોડથલ
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૮૯૨ નવસાર ચીખલી ૩૩ ખેરગામ

૮૯૩ નવસાર ચીખલી ૩૪ ચીખલી

૮૯૪ નવસાર વાંસદા ૩૫ ઉનાઇ

૮૯૫ નવસાર વાંસદા ૩૬ ભીનાર

૮૯૬ નવસાર વાંસદા ૩૭ ચાપલધરા

૮૯૭ નવસાર વાંસદા ૩૮ વાંદરવેલા

૮૯૮ નવસાર વાંસદા ૩૯ લીમઝર

૮૯૯ નવસાર વાંસદા ૪૦ ખાટા બા

૯૦૦ નવસાર વાંસદા ૪૧ વાંસદા

૯૦૧ પંચમહાલ ઘોઘંબા ૧ જોરા ુરા (વાંગરવાર)

૯૦૨ પંચમહાલ ઘોઘંબા ૨ રાણી ુરા

૯૦૩ પંચમહાલ ઘોઘંબા ૩ પા લા

૯૦૪ પંચમહાલ ઘોઘંબા ૪ ખરોડ

૯૦૫ પંચમહાલ ઘોઘંબા ૫ વાવકડલલી૯૦૫ પંચમહાલ ઘોઘંબા ૫ વાવકડલલી

૯૦૬ પંચમહાલ ગોધરા ૬ ગોલાવ

૯૦૭ પંચમહાલ ગોધરા ૭ સાંપા

૯૦૮ પંચમહાલ ગોધરા ૮ ફરાબાદ

૯૦૯ પંચમહાલ ગોધરા ૯ વાવડ ુજગ

૯૧૦ પંચમહાલ ગોધરા ૧૦ કાંકણ ુર

૯૧૧ પંચમહાલ ગોધરા ૧૧ ઓરવાડા

૯૧૨ પંચમહાલ ગોધરા ૧૨ નદ સર

૯૧૩ પંચમહાલ ગોધરા ૧૩ બોડ ા ( )ુ

૯૧૪ પંચમહાલ ગોધરા ૧૪ મહલોલ

૯૧૫ પંચમહાલ ગોધરા ૧૫ ભામૈયા

૯૧૬ પંચમહાલ ગોધરા ૧૬ મીરપ

૯૧૭ પંચમહાલ ગોધરા ૧૭ ધાણી ા

૯૧૮ પંચમહાલ ગોધરા ૧૮ ુની દર

૯૧૯ પંચમહાલ હાલોલ ૧૯ કંજર

૯૨૦ પંચમહાલ હાલોલ ૨૦ શીવરાજ ુર૯૨૦ પંચમહાલ હાલોલ ૨૦ શીવરાજ ુર

૯૨૧ પંચમહાલ હાલોલ ૨૧ તલાવડ

૯૨૨ પંચમહાલ હાલોલ ૨૨ તાપ ુરા

૯૨૩ પંચમહાલ હાલોલ ૨૩ સાથરોટા

૯૨૪ પંચમહાલ કાલોલ ૨૪ વેજલ ુર
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૯૨૫ પંચમહાલ કાલોલ ૨૫ કરોલી

૯૨૬ પંચમહાલ કાલોલ ૨૬ બેઢ યા

૯૨૭ પંચમહાલ કાલોલ ૨૭ દલોલ

૯૨૮ પંચમહાલ કાલોલ ૨૮ નોદરખા

૯૨૯ પંચમહાલ કાલોલ ૨૯ એરાલ

૯૩૦ પંચમહાલ કાલોલ ૩૦ પ ગળ

૯૩૧ પંચમહાલ મોરવા ૩૧ વંદલી

૯૩૨ પંચમહાલ મોરવા ૩૨ મોરવા (હડફ)

૯૩૩ પંચમહાલ મોરવા ૩૩ સાલીયા

૯૩૪ પંચમહાલ મોરવા ૩૪ રજયતા

૯૩૫ પંચમહાલ મોરવા ૩૫ ુલીયાત

૯૩૬ પંચમહાલ મોરવા ૩૬ વાડોદર

૯૩૭ પંચમહાલ મોરવા ૩૭ નાત ુર

૯૩૮ પંચમહાલ મોરવા ૩૮ મોજર

૯૩૯ પંચમહાલ મોરવા ૩૯ રામ ુર (કસન ુર)

૯૪૦ પંચમહાલ મોરવા ૪૦ મોરા

૯૪૧ પંચમહાલ મોરવા ૪૧ અગરવાડા

૯૪૨ પંચમહાલ મોરવા ૪૨ સાગવાડા

૯૪૩ પંચમહાલ મોરવા ૪૩ ર ુલ ુર

૯૪૪ પંચમહાલ મોરવા ૪૪ માતર યા વેજમા

૯૪૫ પંચમહાલ મોરવા ૪૫ ભંડોઇ

૯૪૬ પંચમહાલ શહરા ૪૬ ધામડોદ

૯૪૭ પંચમહાલ શહરા ૪૭ અણીઆદ

૯૪૮ પંચમહાલ શહરા ૪૮ ુણેલી

૯૪૯ પંચમહાલ શહરા ૪૯ નંદરવા

૯૫૦ પંચમહાલ શહરા ૫૦ વાઘ ુર

૯૫૧ પંચમહાલ શહરા ૫૧ ુરલી

૯૫૨ પંચમહાલ શહરા ૫૨ સ વાવ

૯૫૩ પંચમહાલ શહરા ૫૩ નાડા૯૫૩ પંચમહાલ શહરા ૫૩ નાડા

૯૫૪ પંચમહાલ શહરા ૫૪       બોર યા

૯૫૫ પંચમહાલ શહરા ૫૫ મંગલીયાના

૯૫૬ પંચમહાલ શહરા ૫૬ માતર યા વાસ

૯૫૭ પંચમહાલ શહરા ૫૭ પદરડ
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૯૫૮ પંચમહાલ શહરા ૫૮ ખોજલવાસા

૯૫૯ પાટણ પાટણ ૧ હાંસા ુર

૯૬૦ પાટણ પાટણ ૨ ડર

૯૬૧ પાટણ પાટણ ૩ બા લસણા

૯૬૨ પાટણ િસ ધ ુર ૪ ડ ડરોલ

૯૬૩ પાટણ િસ ધ ુર ૫ કાકોશી

૯૬૪ પાટણ િસ ધ ુર ૬ બલીયા

૯૬૫ પાટણ ચાણ મા ૭ વડાવલી

૯૬૬ પાટણ ચાણ મા ૮ ુણસર

૯૬૭ પાટણ ચાણ મા ૯ િધણોજ

૯૬૮ પાટણ સમી ૧૦ સમી

૯૬૯ પાટણ શંખે ર ૧૧ શંખે ર

૯૭૦ પાટણ સાંતલ ુર ૧૨ વારાહ

૯૭૧ પાટણ સાંતલ ુર ૧૩ સાંતલ ુર૯૭૧ પાટણ સાંતલ ુર ૧૩ સાંતલ ુર

૯૭૨ પાટણ સર વતી ૧૪ કાંસા

૯૭૩ પાટણ સર વતી ૧૫ વામૈયા

૯૭૪ પાટણ સર વતી ૧૬ કોઇટા

૯૭૫ પાટણ સર વતી ૧૭ સ રયદ

૯૭૬ પાટણ સર વતી ૧૮ વાયડ

૯૭૭ પાટણ સર વતી ૧૯ ુણઘેર

૯૭૮ પાટણ સર વતી ૨૦ અધાર

૯૭૯ પાટણ સર વતી ૨૧ નાયતા

૯૮૦ પાટણ સર વતી ૨૨ ર ુ ંજ

૯૮૧ પાટણ સર વતી ૨૩ સાં ા

૯૮૨ પોરબંદર પોરબંદર ૧ અડવાણા

૯૮૩ પોરબંદર પોરબંદર ૨ ઓડદર

૯૮૪ પોરબંદર પોરબંદર ૩ બળેજ

૯૮૫ પોરબંદર પોરબંદર ૪ કડછ

૯૮૬ પોરબંદર પોરબંદર ૫ માધવ ુર૯૮૬ પોરબંદર પોરબંદર ૫ માધવ ુર

૯૮૭ પોરબંદર પોરબંદર ૬ ખાપટ

૯૮૮ પોરબંદર રાણાવાવ ૭ ધરમ ુર

૯૮૯ પોરબંદર રાણાવાવ ૮ કંડોરણા

૯૯૦ પોરબંદર ુિતયાણા ૯ ખાગે ી
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૯૯૧ રાજકોટ ગ ડલ ૧ દરડ

૯૯૨ રાજકોટ ગ ડલ ૨ મોટા દડવા

૯૯૩ રાજકોટ ગ ડલ ૩ મોવૈયા

૯૯૪ રાજકોટ ગ ડલ ૪ શીવરાજગઢ

૯૯૫ રાજકોટ ગ ડલ ૫ ુલતાન ુર

૯૯૬ રાજકોટ ગ ડલ ૬ વાસાવડ

૯૯૭ રાજકોટ રાજકોટ ૭ ુવાડવા

૯૯૮ રાજકોટ રાજકોટ ૮ સરધાર

૯૯૯ રાજકોટ રાજકોટ ૯ વાવડ

૧૦૦૦ રાજકોટ રાજકોટ ૧૦ મોટા મવા

૧૦૦૧ રાજકોટ રાજકોટ ૧૧ માધાપર

૧૦૦૨ રાજકોટ રાજકોટ ૧૨ ધંટ ર

૧૦૦૩ રાજકોટ રાજકોટ ૧૩ આણંદપર

૧૦૦૪ રાજકોટ રાજકોટ ૧૪ કોઠાર યા

૧૦૦૫ રાજકોટ પડધર ૧૫ પડધર

૧૦૦૬ રાજકોટ લોધીકા ૧૬ પારડ

૧૦૦૭ રાજકોટ કોટડાસાંગાણી ૧૭ કોટડાસાંગાણી

૧૦૦૮ રાજકોટ કોટડાસાંગાણી ૧૮ શાપર (વે.)

૧૦૦૯ રાજકોટ કોટડાસાંગાણી ૧૯ વેરાવળ(શા)

૧૦૧૦ રાજકોટ ત ુર ૨૦ વીર ુર

૧૦૧૧ રાજકોટ ત ુર ૨૧ થાણા ગાલોળ

૧૦૧૨ રાજકોટ ત ુર ૨૨ તલસર ગામ

૧૦૧૩ રાજકોટ ધોરા ૨૩ ુપડ

૧૦૧૪ રાજકોટ ધોરા ૨૪ મોટ  મારડ

૧૦૧૫ રાજકોટ ધોરા ૨૫ પાટણવાવ

૧૦૧૬ રાજકોટ ઉપલેટા ૨૬ મોટ  પાનેલી

૧૦૧૭ રાજકોટ ઉપલેટા ૨૭ ઢાંક

૧૦૧૮ રાજકોટ ઉપલેટા ૨૮ કોલક

૧૦૧૯ રાજકોટ મકંડોરણા ૨૯ મકંડોરણા૧૦૧૯ રાજકોટ મકંડોરણા ૨૯ મકંડોરણા

૧૦૨૦ રાજકોટ જસદણ ૩૦ ભાડલા

૧૦૨૧ રાજકોટ જસદણ ૩૧ કમળા ુર

૧૦૨૨ રાજકોટ જસદણ ૩૨ વીરનગર

૧૦૨૩ રાજકોટ જસદણ ૩૩ આટકોટા
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૧૦૨૪ રાજકોટ જસદણ ૩૪ શીવરાજ ુર

૧૦૨૫ રાજકોટ જસદણ ૩૫ શાણથલી

૧૦૨૬ રાજકોટ િવિછયા ૩૬ પીપરડ

૧૦૨૭ રાજકોટ િવિછયા ૩૭ વ છ યા

૧૦૨૮ સાબરકાંઠા ખેડ હમા ૧ ચં ાણા

૧૦૨૯ સાબરકાંઠા ખેડ હમા ૨ ગનવા

૧૦૩૦ સાબરકાંઠા ખેડ હમા ૩ દં ાલ

૧૦૩૧ સાબરકાંઠા ખેડ હમા ૪ દમતી

૧૦૩૨ સાબરકાંઠા ખેડ હમા ૫ દ ગથલી

૧૦૩૩ સાબરકાંઠા ખેડ હમા ૬ ખેડવા

૧૦૩૪ સાબરકાંઠા ખેડ હમા ૭ ઝાઝવાપાણીઇ

૧૦૩૫ સાબરકાંઠા ખેડ હમા ૮ આગીયા

૧૦૩૬ સાબરકાંઠા િવજયનગર ૯ કણાદર

૧૦૩૭ સાબરકાંઠા િવજયનગર ૧૦ િવજયનગર૧૦૩૭ સાબરકાંઠા િવજયનગર ૧૦ િવજયનગર

૧૦૩૮ સાબરકાંઠા ઇડર ૧૧ ગોરવાડા

૧૦૩૯ સાબરકાંઠા ઇડર ૧૨ કડ યાદરા

૧૦૪૦ સાબરકાંઠા ઇડર ૧૩ બડોલી

૧૦૪૧ સાબરકાંઠા ઇડર ૧૪ દર

૧૦૪૨ સાબરકાંઠા હમતનગર ૧૫ ઇલોલ

૧૦૪૩ સાબરકાંઠા હમતનગર ૧૬ બળવંત ુરા

૧૦૪૪ સાબરકાંઠા હમતનગર ૧૭ કાંકણોલ

૧૦૪૫ સાબરકાંઠા ાંિતજ ૧૮ સલાલ

૧૦૪૬ સાબરકાંઠા ાંિતજ ૧૯ મોયદ

૧૦૪૭ સાબરકાંઠા તલોદ ૨૦ ુ ંસર

૧૦૪૮ સાબરકાંઠા તલોદ ૨૧ આ ોલીવાસ દોલ

૧૦૪૯ સાબરકાંઠા તલોદ ૨૨ હરસોલ

૧૦૫૦ સાબરકાંઠા તલોદ ૨૩ અણીયોડ

૧૦૫૧ ુ રત પલસાણા ૧ વરલી

૧૦૫૨ ુરત પલસાણા ૨ કડોદરા૧૦૫૨ ુરત પલસાણા ૨ કડોદરા

૧૦૫૩ ુ રત પલસાણા ૩ ચલથાણ

૧૦૫૪ ુરત પલસાણા ૪ પલસાણા

૧૦૫૫ ુ રત પલસાણા ૫ બલે ર ૃપ

૧૦૫૬ ુરત બારડોલી ૬ મોતા
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૧ ૨ ૩ ૪ ૫

૧૦૫૭ ુ રત બારડોલી ૭ તેન

૧૦૫૮ ુરત બારડોલી ૮ બાબેન

૧૦૫૯ ુ રત બારડોલી ૯ કડોદ

૧૦૬૦ ુરત બારડોલી ૧૦ મઢ

૧૦૬૧ ુ રત બારડોલી ૧૧ વાંકાનેર

૧૦૬૨ ુરત બારડોલી ૧૨ ુરાલી

૧૦૬૩ ુ રત મ ુવા ૧૩ વહવલ

૧૦૬૪ ુરત મ ુવા ૧૪ અનાવલ

૧૦૬૫ ુ રત મ ુવા ૧૫ ઉમરા

૧૦૬૬ ુરત મ ુવા ૧૬ મ ુવા ૃપ

૧૦૬૭ ુ રત મ ુવા ૧૭ કરચેલીયા

૧૦૬૮ ુરત મ ુવા ૧૮ મ ુવર યા

૧૦૬૯ ુ રત ચોયાસી ૧૯ ઇ છાપોર

ુરત૧૦૭૦ ુરત ચોયાસી ૨૦ ુંભાર યા

૧૦૭૧ ુ રત ચોયાસી ૨૧ કવાસ ૃપ

૧૦૭૨ ુરત ચોયાસી ૨૨ તલંગપોર

૧૦૭૩ ુ રત ચોયાસી ૨૩ દામકા

૧૦૭૪ ુરત ચોયાસી ૨૪ ભરથાણા

૧૦૭૫ ુ રત ચોયાસી ૨૫ ભાઠા

૧૦૭૬ ુરત ચોયાસી ૨૬ મોરા

૧૦૭૭ ુ રત ચોયાસી ૨૭ લાજપોર

૧૦૭૮ ુરત ચોયાસી ૨૮ સચીન

૧૦૭૯ ુ રત ચોયાસી ૨૯ ભરથાણા કોસાડ

૧૦૮૦ ુરત ચોયાસી ૩૦ મોરા

૧૦૮૧ ુ રત માંડવી ૩૧ બોધાન

૧૦૮૨ ુરત માંડવી ૩૨ તડક ર

૧૦૮૩ ુ રત ઉમરપાડા ૩૩ વાડ

૧૦૮૪ ુરત ઉમરપાડા ૩૪ સરવણફોકડ

૧૦૮૫ ુ રત ઉમરપાડા ૩૫ ચોખવાડ ૃપ૧૦૮૫ ુ રત ઉમરપાડા ૩૫ ચોખવાડ ૃપ

૧૦૮૬ ુરત ઉમરપાડા ૩૬ નાના ુતખડકા

૧૦૮૭ ુ રત ઓલપાડ ૩૭ ઓલપાડ

૧૦૮૮ ુરત ઓલપાડ ૩૮ િપજરત

૧૦૮૯ ુ રત ઓલપાડ ૩૯ ક મ
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૧ ૨ ૩ ૪ ૫

૧૦૯૦ ુરત ઓલપાડ ૪૦ ુડસદ

૧૦૯૧ ુ રત ઓલપાડ ૪૧ સાયણ

૧૦૯૨ ુરત કામરજ ૪૨ કઠોર

૧૦૯૩ ુ રત કામરજ ૪૩ બોલી

૧૦૯૪ ુરત કામરજ ૪૪ ખોલવડ

૧૦૯૫ ુ રત કામરજ ૪૫ કામરજ

૧૦૯૬ ુરત કામરજ ૪૬ નવાગામ

૧૦૯૭ ુ રત કામરજ ૪૭ વાવ

૧૦૯૮ ુરત કામરજ ૪૮ લસકાણા

૧૦૯૯ ુ રત માંગરોળ ૪૯ કોસંબા

૧૧૦૦ ુરત માંગરોળ ૫૦ નાની નરોલી

૧૧૦૧ ુ રત માંગરોળ ૫૧ માંગરોળ

૧૧૦૨ ુરત માંગરોળ ૫૨ મોટાબોરસરા

૧૧૦૩ ુ રત માંગરોળ ૫૩       ઝંખવાવ૧૧૦૩ ુ રત માંગરોળ ૫૩       ઝંખવાવ

૧૧૦૪ ુરત માંગરોળ ૫૪ વાંકલ ૃપ

૧૧૦૫ ુ રત માંગરોળ ૫૫ પાલોદ

૧૧૦૬ ુરત માંગરોળ ૫૬ પીપોદરા

૧૧૦૭ ુ ર નગર સાયલા ૧ સાયલા

૧૧૦૮ ુર નગર સાયલા ૨ ુદામડા

૧૧૦૯ ુ ર નગર ુળ ૩ ુળ

૧૧૧૦ ુર નગર ુળ ૪ સરા

૧૧૧૧ ુ ર નગર વઢવાણ ૫ ખો ુ

૧૧૧૨ ુર નગર વઢવાણ ૬ વ તડ

૧૧૧૩ ુ ર નગર વઢવાણ ૭ રામપરા

૧૧૧૪ ુર નગર લ બડ ૮ નાની કઠચી

૧૧૧૫ ુ ર નગર લ બડ ૯ પાણશીણા

૧૧૧૬ ુર નગર લ બડ ૧૦ રળોલ

૧૧૧૭ ુ ર નગર લ બડ ૧૧ રાણાગઢ

૧૧૧૮ ુર નગર લ બડ ૧૨ શીયાણી૧૧૧૮ ુર નગર લ બડ ૧૨ શીયાણી

૧૧૧૯ ુ ર નગર ુડા ૧૩ ુડા

૧૧૨૦ ુર નગર ુડા ૧૪ ચોકડ

૧૧૨૧ ુ ર નગર ુડા ૧૫ ૃગ ુર

૧૧૨૨ ુર નગર ુડા ૧૬ કોરડા
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૧ ૨ ૩ ૪ ૫

૧૧૨૩ ુ ર નગર ધાંગ ા ૧૭ કોઢ

૧૧૨૪ ુર નગર લખતર ૧૮ લખતર

૧૧૨૫ ુ ર નગર પાટડ ૧૯ આદર યાણા

૧૧૨૬ ુર નગર પાટડ ૨૦ બ ણા

૧૧૨૭ ુ ર નગર પાટડ ૨૧ દસાડા

૧૧૨૮ ુર નગર પાટડ ૨૨ ખારાઘોડા

૧૧૨૯ ુ ર નગર પાટડ ૨૩ વણોદ

૧૧૩૦ ુર નગર પાટડ ૨૪ ઝ વાડા

૧૧૩૧ ુ ર નગર પાટડ ૨૫ નાબાદ

૧૧૩૨ વડોદરા ડભોઇ ૧ કારવણ

૧૧૩૩ વડોદરા સાવલી ૨ મં ુસર

૧૧૩૪ વડોદરા સાવલી ૩ પોઇચા (ક)

૧૧૩૫ વડોદરા સાવલી ૪ ધ તેજ

૧૧૩૬ વડોદરા સાવલી ૫ મોકસી

૧૧૩૭ વડોદરા સાવલી ૬ ભાદરવા

૧૧૩૮ વડોદરા સાવલી ૭ ુ ંડાવ

૧૧૩૯ વડોદરા સાવલી ૮ વાંકાનેર

૧૧૪૦ વડોદરા સાવલી ૯ ગોઠડા

૧૧૪૧ વડોદરા વડોદરા ૧૦ બીલ

૧૧૪૨ વડોદરા વડોદરા ૧૧ ુ માડ

૧૧૪૩ વડોદરા વડોદરા ૧૨ પદમલા

૧૧૪૪ વડોદરા વડોદરા ૧૩ રાય ુરા

૧૧૪૫ વડોદરા વડોદરા ૧૪ સિમયાલા

૧૧૪૬ વડોદરા વડોદરા ૧૫ સ ધરોટ

૧૧૪૭ વડોદરા વડોદરા ૧૬ કર ચયા

૧૧૪૮ વડોદરા વડોદરા ૧૭ પોર

૧૧૪૯ વડોદરા વડોદરા ૧૮ સાંકરદા

૧૧૫૦ વડોદરા વડોદરા ૧૯ સ ખડા

૧૧૫૧ વડોદરા વડોદરા ૨૦ સેવાસી૧૧૫૧ વડોદરા વડોદરા ૨૦ સેવાસી

૧૧૫૨ વડોદરા વડોદરા ૨૧ સયા ુરા

૧૧૫૩ વડોદરા વડોદરા ૨૨ ભાયલી

૧૧૫૪ વડોદરા વડોદરા ૨૩ કરોડ યા

૧૧૫૫ વડોદરા વડોદરા ૨૪ શેરખી
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૧ ૨ ૩ ૪ ૫

૧૧૫૬ વડોદરા વડોદરા ૨૫ બાજવા

૧૧૫૭ વડોદરા વડોદરા ૨૬ કોયલી

૧૧૫૮ વડોદરા વડોદરા ૨૭ દશરથ

૧૧૫૯ વડોદરા વડોદરા ૨૮ રણોલી

૧૧૬૦ વડોદરા વડોદરા ૨૯ અનગઢ

૧૧૬૧ વડોદરા વડોદરા ૩૦ ઉડરા

૧૧૬૨ વડોદરા ડસર ૩૧ ડસર

૧૧૬૩ વડોદરા ડસર ૩૨ િશહોરા

૧૧૬૪ વડોદરા કરજણ ૩૩ િમયાગામ

૧૧૬૫ વડોદરા કરજણ ૩૪ સાંસરોદ

૧૧૬૬ વડોદરા કરજણ ૩૫ વલણ

૧૧૬૭ વડોદરા પાદરા ૩૬ ડબકા

૧૧૬૮ વડોદરા પાદરા ૩૭ ુજ ુર

૧૧૬૯ વડોદરા પાદરા ૩૮ વ ુ૧૧૬૯ વડોદરા પાદરા ૩૮ વ ુ

૧૧૭૦ વડોદરા પાદરા ૩૯ ચોકાર

૧૧૭૧ વડોદરા પાદરા ૪૦ ભોજ

૧૧૭૨ વડોદરા પાદરા ૪૧ િત

૧૧૭૩ વડોદરા પાદરા ૪૨  ડભાસા

૧૧૭૪ વડોદરા પાદરા ૪૩ સ ુર

૧૧૭૫ વડોદરા પાદરા ૪૪ ર ુ

૧૧૭૬ વડોદરા િશનોર ૪૫ િશનોર

૧૧૭૭ વડોદરા િશનોર ૪૬ સાંધલી

૧૧૭૮ વડોદરા વાઘોડ યા ૪૭ વાઘોડ યા

૧૧૭૯ વડોદરા વાઘોડ યા ૪૮ જરોદ

૧૧૮૦ વડોદરા વાઘોડ યા ૪૯ ગોરજ

૧૧૮૧ વલસાડ વલસાડ ૧ માલવણ

૧૧૮૨ વલસાડ વલસાડ ૨ કકવાડ

૧૧૮૩ વલસાડ વલસાડ ૩ ુ ંગર

૧૧૮૪ વલસાડ વલસાડ ૪ ભદલી જગાલાલા૧૧૮૪ વલસાડ વલસાડ ૪ ભદલી જગાલાલા

૧૧૮૫ વલસાડ વલસાડ ૫ અટગામ

૧૧૮૬ વલસાડ વલસાડ ૬ ચણવઇ

૧૧૮૭ વલસાડ વલસાડ ૭ વાંકલ

૧૧૮૮ વલસાડ વલસાડ ૮ ફલધરા
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૧ ૨ ૩ ૪ ૫

૧૧૮૯ વલસાડ વલસાડ ૯ પારનેરા

૧૧૯૦ વલસાડ વલસાડ ૧૦ ભાગડાવડા

૧૧૯૧ વલસાડ વલસાડ ૧૧ નનકવાડા

૧૧૯૨ વલસાડ વલસાડ ૧૨ પારડ સાંઢપોર

૧૧૯૩ વલસાડ વલસાડ ૧૩ પારડ પારનેરા

૧૧૯૪ વલસાડ      ધરમ ુર ૧૪ બાતલાટ

૧૧૯૫ વલસાડ      ધરમ ુર ૧૫ તી કર  તલાટ

૧૧૯૬ વલસાડ      ધરમ ુર ૧૬ બીલ ુડ

૧૧૯૭ વલસાડ પારડ ૧૭ ુખેશ

૧૧૯૮ વલસાડ પારડ ૧૮ ઉદવાડા

૧૧૯૯ વલસાડ પારડ ૧૯ પર યા

૧૨૦૦ વલસાડ પારડ ૨૦ રો હણા

૧૨૦૧ વલસાડ પારડ ૨૧ ગોઇમા

ુ ંકવાડા૧૨૦૨ વલસાડ પારડ ૨૨ ુ ંકવાડા

૧૨૦૩ વલસાડ પારડ ૨૩ બાચ

૧૨૦૪ વલસાડ પારડ ૨૪ િછરો

૧૨૦૫ વલસાડ પારડ ૨૫ ચણોદ

૧૨૦૬ વલસાડ પારડ ૨૬ ઉમરસાડ

૧૨૦૭ વલસાડ પારડ ૨૭ બલીઠા

૧૨૦૮ વલસાડ પારડ ૨૮ લવાછા

૧૨૦૯ વલસાડ પારડ ૨૯ કરવડ

૧૨૧૦ વલસાડ પારડ ૩૦ સલવાવ

૧૨૧૧ વલસાડ પારડ ૩૧ ઓરવડ

૧૨૧૨ વલસાડ વાપી ૩૨ રાતા

૧૨૧૩ વલસાડ વાપી ૩૩ છરવાડા

૧૨૧૪ વલસાડ વાપી ૩૪ મોટ તંબાડ

૧૨૧૫ વલસાડ કપરાડા ૩૫ ભેટ

૧૨૧૬ વલસાડ કપરાડા ૩૬ મોટાપોઢા

૧૨૧૭ વલસાડ કપરાડા ૩૭ માંડવા૧૨૧૭ વલસાડ કપરાડા ૩૭ માંડવા

૧૨૧૮ વલસાડ કપરાડા ૩૮ કપરાડા

૧૨૧૯ વલસાડ કપરાડા ૩૯ સી ધા

૧૨૨૦ વલસાડ કપરાડા ૪૦ આસલોણા

૧૨૨૧ વલસાડ ઉમરગામ ૪૧ ફણસા

Page 37 of 44



મ જ લો તા ુકા ુ ં નામ મ ા.પ.ં

૧ ૨ ૩ ૪ ૫

૧૨૨૨ વલસાડ ઉમરગામ ૪૨ મોહનગામ

૧૨૨૩ વલસાડ ઉમરગામ ૪૩ કલગામ

૧૨૨૪ વલસાડ ઉમરગામ ૪૪ માંડા

૧૨૨૫ વલસાડ ઉમરગામ ૪૫ ઝરોલી

૧૨૨૬ વલસાડ ઉમરગામ ૪૬ ખતલવાડા

૧૨૨૭ વલસાડ ઉમરગામ ૪૭ સર ગામ

૧૨૨૮ વલસાડ ઉમરગામ ૪૮ સોળ ુ ંબા

૧૨૨૯ વલસાડ ઉમરગામ ૪૯ મરોલી

૧૨૩૦ વલસાડ ઉમરગામ ૫૦ સં ણ

૧૨૩૧ વલસાડ ઉમરગામ ૫૧ દહલી

૧૨૩૨ વલસાડ ઉમરગામ ૫૨ ભીલાડ

૧૨૩૩ વલસાડ ઉમરગામ ૫૩ ડહર

૧૨૩૪ વલસાડ ઉમરગામ ૫૪ નારગોલ

૧૨૩૫ વલસાડ ઉમરગામ ૫૫ કલાસ૧૨૩૫ વલસાડ ઉમરગામ ૫૫ કલાસ

૧૨૩૬ તાપી િનઝર ૧ રાયગઢ

૧૨૩૭ તાપી િનઝર ૨ સાલે

૧૨૩૮ તાપી િનઝર ૩ િનઝર

૧૨૩૯ તાપી ુકર ુ ંડા ૪  લવાડ

૧૨૪૦ તાપી ુકર ુ ંડા ૫ કવડામોય

૧૨૪૧ તાપી ુકર ુ ંડા ૬ મટાવલ

૧૨૪૨ તાપી ુકર ુ ંડા ૭ બાલંબા

૧૨૪૩ તાપી ઉ છલ ૮ પાટ બંધારા

૧૨૪૪ તાપી ઉ છલ ૯ સેવટ

૧૨૪૫ તાપી ઉ છલ ૧૦ મો હની

૧૨૪૬ તાપી ઉ છલ ૧૧ વડપાડાને ુ

૧૨૪૭ તાપી સોનગઢ ૧૨ ઉકાઇ

૧૨૪૮ તાપી સોનગઢ ૧૩ ુણસદા

૧૨૪૯ તાપી યારા ૧૪ ઉચામાળા

૧૨૫૦ તાપી ડોલવણ ૧૫ પાટ૧૨૫૦ તાપી ડોલવણ ૧૫ પાટ

૧૨૫૧ તાપી ડોલવણ ૧૬ ુંભીયા

૧૨૫૨ તાપી ડોલવણ ૧૭ ડોલવણ

૧૨૫૩ તાપી વાલોડ ૧૮ કમાલછોડ

૧૨૫૪ તાપી વાલોડ ૧૯ દગામા
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૧૨૫૫ તાપી વાલોડ ૨૦ વાલોડ

૧૨૫૬ તાપી વાલોડ ૨૧ ુહાર

૧૨૫૭ છોટાઉદ ુર ત ુર-પાવી ૧ સજવા

૧૨૫૮ છોટાઉદ ુર ત ુર-પાવી ૨ બોરકંડા

૧૨૫૯ છોટાઉદ ુર ત ુર-પાવી ૩ ુ ંટણવડ

૧૨૬૦ છોટાઉદ ુર ત ુર-પાવી ૪ સાઢલી

૧૨૬૧ છોટાઉદ ુર ત ુર-પાવી ૫ મોટ બેજ

૧૨૬૨ છોટાઉદ ુર ત ુર-પાવી ૬ ત ુર

૧૨૬૩ છોટાઉદ ુર ત ુર-પાવી ૭ કદવાલ

૧૨૬૪ છોટાઉદ ુર નસવાડ ૮ સાંકળ (પી)

૧૨૬૫ છોટાઉદ ુર નસવાડ ૯ છલવાંટા

૧૨૬૬ છોટાઉદ ુર નસવાડ ૧૦ ક ુલીમ ુડ

૧૨૬૭ છોટાઉદ ુર નસવાડ ૧૧ નસવાડ

છોટાઉદ ુર૧૨૬૮ છોટાઉદ ુર કવાંટ ૧૨ બૈડ યા

૧૨૬૯ છોટાઉદ ુર કવાંટ ૧૩ ુ ંગરગામ

૧૨૭૦ છોટાઉદ ુર કવાંટ ૧૪ મોટાઘોડા

૧૨૭૧ છોટાઉદ ુર કવાંટ ૧૫ હાફ ર

૧૨૭૨ છોટાઉદ ુર કવાંટ ૧૬ મોગરા

૧૨૭૩ છોટાઉદ ુર કવાંટ ૧૭ કનલવા

૧૨૭૪ છોટાઉદ ુર કવાંટ ૧૮ કવાંટ

૧૨૭૫ છોટાઉદ ુર કવાંટ ૧૯ થડગામ

૧૨૭૬ છોટાઉદ ુર કવાંટ ૨૦ માણકા

૧૨૭૭ છોટાઉદ ુર કવાંટ ૨૧ મોટ કઢઇ

૧૨૭૮ છોટાઉદ ુર કવાંટ ૨૨ નળવાંટ

૧૨૭૯ છોટાઉદ ુર કવાંટ ૨૩ ુ ંગલીયા

૧૨૮૦ છોટાઉદ ુર કવાંટ ૨૪ સ ગલદા

૧૨૮૧ છોટાઉદ ુર કવાંટ ૨૫ રણદ

૧૨૮૨ છોટાઉદ ુર કવાંટ ૨૬ પાનવડ

૧૨૮૩ છોટાઉદ ુર કવાંટ ૨૭ કજવાડ૧૨૮૩ છોટાઉદ ુર કવાંટ ૨૭ કજવાડ

૧૨૮૪ છોટાઉદ ુર કવાંટ ૨૮ સમલવાંટ

૧૨૮૫ છોટાઉદ ુર કવાંટ ૨૯ છોડવાણી

૧૨૮૬ છોટાઉદ ુર કવાંટ ૩૦ મોટાવાંટા

૧૨૮૭ છોટાઉદ ુર કવાંટ ૩૧ આથા ુ ંગર

Page 39 of 44



મ જ લો તા ુકા ુ ં નામ મ ા.પ.ં

૧ ૨ ૩ ૪ ૫

૧૨૮૮ છોટાઉદ ુર કવાંટ ૩૨ લી ( )ુ

૧૨૮૯ છોટાઉદ ુર બોડલી ૩૩ ઉચાપાન

૧૨૯૦ છોટાઉદ ુર બોડલી ૩૪ બોડલી

૧૨૯૧ છોટાઉદ ુર બોડલી ૩૫ તાંદલ

૧૨૯૨ છોટાઉદ ુર બોડલી ૩૬ અલીખેરવા

૧૨૯૩ છોટાઉદ ુર છોટાઉદ ુર ૩૭ સનાડા

૧૨૯૪ છોટાઉદ ુર છોટાઉદ ુર ૩૮ બાલા

૧૨૯૫ છોટાઉદ ુર છોટાઉદ ુર ૩૯ ભીલ ુર

૧૨૯૬ છોટાઉદ ુર છોટાઉદ ુર ૪૦ ુનાટા

૧૨૯૭ છોટાઉદ ુર છોટાઉદ ુર ૪૧ મીઠ બોર

૧૨૯૮ છોટાઉદ ુર છોટાઉદ ુર ૪૨ મંડલવા

૧૨૯૯ છોટાઉદ ુર છોટાઉદ ુર ૪૩ વીર ુર

૧૩૦૦ છોટાઉદ ુર છોટાઉદ ુર ૪૪ ોલી

૧૩૦૧ છોટાઉદ ુર છોટાઉદ ુર ૪૫ ુ માલી૧૩૦૧ છોટાઉદ ુર છોટાઉદ ુર ૪૫ ુ માલી

૧૩૦૨ છોટાઉદ ુર છોટાઉદ ુર ૪૬ તેજગઢ

૧૩૦૩ છોટાઉદ ુર છોટાઉદ ુર ૪૭ ફર ુવા

૧૩૦૪ છોટાઉદ ુર છોટાઉદ ુર ૪૮ ચીસાડ યા

૧૩૦૫ છોટાઉદ ુર છોટાઉદ ુર ૪૯ ચીલરવાંટ

૧૩૦૬ છોટાઉદ ુર સંખેડા ૫૦ સંખેડા

૧૩૦૭ છોટાઉદ ુર સંખેડા ૫૧ અલીખેરવા

૧૩૦૮ છોટાઉદ ુર સંખેડા ૫૨ વાસણા

૧૩૦૯ છોટાઉદ ુર સંખેડા ૫૩ પરવટા

૧૩૧૦ છોટાઉદ ુર સંખેડા ૫૪ બહા ુ ર ુરા

૧૩૧૧ દવ ૂ િમ ારકા ઓખામંડળ ૧ વરવાલા

૧૩૧૨ દવ ૂ િમ ારકા ક યાણ ુર ૨ ભાટ યા

૧૩૧૩ દવ ૂ િમ ારકા ક યાણ ુર ૩ ભોગાત

૧૩૧૪ દવ ૂ િમ ારકા ક યાણ ુર ૪ ક યાણ ુર

૧૩૧૫ દવ ૂ િમ ારકા ક યાણ ુર ૫ ગઢકા

૧૩૧૬ દવ ૂ િમ ારકા ક યાણ ુર ૬ કને ડ૧૩૧૬ દવ ૂ િમ ારકા ક યાણ ુર ૬ કને ડ

૧૩૧૭ દવ ૂ િમ ારકા ક યાણ ુર ૭ દવ ળયા

૧૩૧૮ દવ ૂ િમ ારકા ક યાણ ુર ૮ નંદાણા

૧૩૧૯ દવ ૂ િમ ારકા ક યાણ ુર ૯ રાણ-લીબંડ

૧૩૨૦ દવ ૂ િમ ારકા ક યાણ ુર ૧૦ લાંબા
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૧૩૨૧ દવ ૂ િમ ારકા ખંભાળ યા ૧૧ વડતરા

૧૩૨૨ દવ ૂ િમ ારકા ખંભાળ યા ૧૨ ભરાણા

૧૩૨૩ દવ ૂ િમ ારકા ખંભાળ યા ૧૩ રામનગર

૧૩૨૪ દવ ૂ િમ ારકા ખંભાળ યા ૧૪ કાઠ ડવડ યા

૧૩૨૫ દવ ૂ િમ ારકા ખંભાળ યા ૧૫ વાડ નાર

૧૩૨૬ દવ ૂ િમ ારકા ખંભાળ યા ૧૬ હષદ ુર

૧૩૨૭ દવ ૂ િમ ારકા ખંભાળ યા ૧૭ ધરમ ુર

૧૩૨૮ મ હસાગર ખાન ુર ૧ વડાગામ

૧૩૨૯ મ હસાગર ુણાવાડા ૨ કોઠંબા

૧૩૩૦ મ હસાગર ુણાવાડા ૩ ઉ ા

૧૩૩૧ મ હસાગર ુણાવાડા ૪ ખારોલ

૧૩૩૨ મ હસાગર ુણાવાડા ૫ નવીસ ગલી

૧૩૩૩ મ હસાગર સંતરામ ુર ૬ બતકવાડા

સંતરામ ુર૧૩૩૪ મ હસાગર સંતરામ ુર ૭ ખેડાપા

૧૩૩૫ મ હસાગર સંતરામ ુર ૮ લીમડ

૧૩૩૬ મ હસાગર સંતરામ ુર ૯ સીમલીયા

૧૩૩૭ મ હસાગર સંતરામ ુર ૧૦ ડોળ

૧૩૩૮ મ હસાગર સંતરામ ુર ૧૧ ભાણાસીમલ

૧૩૩૯ મ હસાગર સંતરામ ુર ૧૨ ગોથીબ

૧૩૪૦ મ હસાગર સંતરામ ુર ૧૩ મોટ ૂ ગેડ

૧૩૪૧ મ હસાગર સંતરામ ુર ૧૪ હરા ુર

૧૩૪૨ મ હસાગર બાલાિસનોર ૧૫ ઠોલી

૧૩૪૩ મ હસાગર બાલાિસનોર ૧૬ પાંડવા

૧૩૪૪ મ હસાગર બાલાિસનોર ૧૭ ભાખલા

૧૩૪૫ મ હસાગર બાલાિસનોર ૧૮ ઓથવાડ

૧૩૪૬ મ હસાગર બાલાિસનોર ૧૯ વડદલા

૧૩૪૭ મ હસાગર િવર ુર ૨૦ ડભાર

૧૩૪૮ મ હસાગર િવર ુર ૨૧ કોયડમ

૧૩૪૯ મ હસાગર િવર ુર ૨૨ બાર૧૩૪૯ મ હસાગર િવર ુર ૨૨ બાર

૧૩૫૦ મ હસાગર િવર ુર ૨૩ સરાડ યા

૧૩૫૧ મ હસાગર િવર ુર ૨૪ ખરોડ

૧૩૫૨ મ હસાગર કડાણા ૨૫ બચકર યા

૧૩૫૩ મ હસાગર કડાણા ૨૬ માલવણ
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૧૩૫૪ મ હસાગર કડાણા ૨૭ ભાગલીયા

૧૩૫૫ મ હસાગર કડાણા ૨૮ વેલણવાડા

૧૩૫૬ મ હસાગર કડાણા ૨૯ અમથાણી

૧૩૫૭ મ હસાગર ખાન ુર ૩૦ બાકોર

૧૩૫૮ મ હસાગર ખાન ુર ૩૧ લીમડ યા

૧૩૫૯ મ હસાગર ખાન ુર ૩૨ મોટાખાન ુર

૧૩૬૦ મ હસાગર ખાન ુર ૩૩ પાંડરવાડા

૧૩૬૧ મોરબી હળવદ ૧ ચરાડવા

૧૩૬૨ મોરબી હળવદ ૨ ટ કર

૧૩૬૩ મોરબી મોરબી ૩ ુ ં ુ

૧૩૬૪ મોરબી મોરબી ૪ મકનસર

૧૩૬૫ મોરબી મોરબી ૫ ં ુડ યા

૧૩૬૬ મોરબી મોરબી ૬ મહ નગર

૧૩૬૭ મોરબી મોરબી ૭ ાજપર૧૩૬૭ મોરબી મોરબી ૭ ાજપર

૧૩૬૮ મોરબી મોરબી ૮ શકતશનાળા

૧૩૬૯ મોરબી મોરબી ૯ રવાપરા

૧૩૭૦ મોરબી મોરબી ૧૦ આમરણ

૧૩૭૧ મોરબી માળ યા (મી.) ૧૧ મોટા દ હસરા

૧૩૭૨ મોરબી વાંકાનેર ૧૨ તીથવા

૧૩૭૩ મોરબી ટંકારા ૧૩ ટંકારા

૧૩૭૪ અરવ લી મેઘરજ ૧ પંચાલ

૧૩૭૫ અરવ લી મેઘરજ ૨ ુણોલ

૧૩૭૬ અરવ લી મેઘરજ ૩ મેઘરજ

૧૩૭૭ અરવ લી ભલોડા ૪ ુનસર

૧૩૭૮ અરવ લી ભલોડા ૫ ભલોડા

૧૩૭૯ અરવ લી મોડાસા ૬ બડોદરા

૧૩૮૦ અરવ લી મોડાસા ૭ ટ ટોઇ

૧૩૮૧ અરવ લી ધન ુરા ૮ ધન ુરા

૧૩૮૨ અરવ લી ધન ુરા ૯ વડાગામ૧૩૮૨ અરવ લી ધન ુરા ૯ વડાગામ

૧૩૮૩ અરવ લી ધન ુરા ૧૦ આ ુન

૧૩૮૪ અરવ લી બાયડ ૧૧ ગાબટ

૧૩૮૫ અરવ લી બાયડ ૧૨ ઉટરડા

૧૩૮૬ અરવ લી બાયડ ૧૩ ચોઇલા
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૧ ૨ ૩ ૪ ૫

૧૩૮૭ અરવ લી બાયડ ૧૪ ડમાઇ

૧૩૮૮ અરવ લી બાયડ ૧૫ ઇ ાણ

૧૩૮૯ અરવ લી બાયડ ૧૬ અમોદરા

૧૩૯૦ અરવ લી બાયડ ૧૭ દરોલી

૧૩૯૧ અરવ લી બાયડ ૧૮ કોટડા

૧૩૯૨ અરવ લી માલ ુર ૧૯ માલ ુર

૧૩૯૩ બોટાદ બરવાળા ૧ હબત ુર

૧૩૯૪ બોટાદ રાણ ુર ૨ રાણ ુર

૧૩૯૫ બોટાદ રાણ ુર ૩ નાગનેશ

૧૩૯૬ બોટાદ રાણ ુર ૪ ઉમરાળા

૧૩૯૭ બોટાદ બોટાદ ૫ કનીયાડ

૧૩૯૮ બોટાદ બોટાદ ૬ લાઠ દડ

૧૩૯૯ બોટાદ બોટાદ ૭ પાળ યાદ

૧૪૦૦ બોટાદ બોટાદ ૮ સરવા

૧૪૦૧ બોટાદ બોટાદ ૯ ુરખા

૧૪૦૨ બોટાદ બોટાદ ૧૦ હડદડ

૧૪૦૩ બોટાદ ગઢડા ૧૧ ભીમડાદ

૧૪૦૪ બોટાદ ગઢડા ૧૨ ગોરડકા

૧૪૦૫ બોટાદ ગઢડા ૧૩ માંડવઘાર

૧૪૦૬ બોટાદ ગઢડા ૧૪ ટાટમ

૧૪૦૭ બોટાદ ગઢડા ૧૫ ઉગામેડ

૧૪૦૮ બોટાદ ગઢડા ૧૬ ઢસાગામ

૧૪૦૯ ગીરસોમનાથ તાલાલા ૧ બોરવાવ

૧૪૧૦ ગીરસોમનાથ તાલાલા ૨ કોલવાડ

૧૪૧૧ ગીરસોમનાથ તાલાલા ૩ ુસીયા

૧૪૧૨ ગીરસોમનાથ પાટણ વેરાવળ ૪ ુપાસી

૧૪૧૩ ગીરસોમનાથ પાટણ વેરાવળ ૫ સીડોકર

૧૪૧૪ ગીરસોમનાથ પાટણ વેરાવળ ૬ આ ી

૧૪૧૫ ગીરસોમનાથ પાટણ વેરાવળ ૭ ડાર૧૪૧૫ ગીરસોમનાથ પાટણ વેરાવળ ૭ ડાર

૧૪૧૬ ગીરસોમનાથ પાટણ વેરાવળ ૮ પાટણ લર

૧૪૧૭ ગીરસોમનાથ ુ ાપાડા ૯ કદવાર

૧૪૧૮ ગીરસોમનાથ ુ ાપાડા ૧૦ લોઢવા

૧૪૧૯ ગીરસોમનાથ ુ ાપાડા ૧૧ ાવાડા
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૧ ૨ ૩ ૪ ૫

૧૪૨૦ ગીરસોમનાથ ુ ાપાડા ૧૨ ામળેજ

૧૪૨૧ ગીરસોમનાથ કોડ નાર ૧૩ ઘાટવડ

૧૪૨૨ ગીરસોમનાથ કોડ નાર ૧૪ હરમડ યા

૧૪૨૩ ગીરસોમનાથ કોડ નાર ૧૫ અરણેજ

૧૪૨૪ ગીરસોમનાથ કોડ નાર ૧૬ આલીદર

૧૪૨૫ ગીરસોમનાથ કોડ નાર ૧૭ િસધાજ

૧૪૨૬ ગીરસોમનાથ કોડ નાર ૧૮ વડનગર

૧૪૨૭ ગીરસોમનાથ કોડ નાર ૧૯ િમિતયાજ

૧૪૨૮ ગીરસોમનાથ કોડ નાર ૨૦ ડોળાસા

૧૪૨૯ ગીરસોમનાથ કોડ નાર ૨૧ દવળ

૧૪૩૦ ગીરસોમનાથ કોડ નાર ૨૨ ૂળ ારકા

૧૪૩૧ ગીરસોમનાથ કોડ નાર ૨૩ પણાદર

૧૪૩૨ ગીરસોમનાથ કોડ નાર ૨૪ છારા

૧૪૩૩ ગીરસોમનાથ કોડ નાર ૨૫ વેલણ૧૪૩૩ ગીરસોમનાથ કોડ નાર ૨૫ વેલણ

૧૪૩૪ ગીરસોમનાથ ઉના ૨૬ ગીર ગઢડા

૧૪૩૫ ગીરસોમનાથ ઉના ૨૭ ધોકળવા

૧૪૩૬ ગીરસોમનાથ ઉના ૨૮ સનખડા

૧૪૩૭ ગીરસોમનાથ ઉના ૨૯ કોબ

૧૪૩૮ ગીરસોમનાથ ઉના ૩૦ પાલડ

૧૪૩૯ ગીરસોમનાથ ઉના ૩૧ દલવાડા

૧૪૪૦ ગીરસોમનાથ ઉના ૩૨ સીમર

૧૪૪૧ ગીરસોમનાથ ઉના ૩૩ સૈયદ રાજપરા

૧૪૪૨ ગીરસોમનાથ ઉના ૩૪ નવા બંદર
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