




ક્રભ જજલ્લા / કોયેળન
તારુકા / 

ઝન

આજની જથથજતએ કન્ટેનભેન્ટ 

શેઠના જલથતાયનુું નાભ

કન્ટેનભેન્ટ 

શેઠના 

જલથતાયની લથતી

કન્ટેનભેન્ટ 

શેઠના 

જલથતાયના 

ઘયની વુંખ્મા
અભદાલાદ 

મ્મુજનજવર 
વેંટરર ઝન ખાડડમા ૧૧૮૯૬૯ ૨૩૬૭૧

અભદાલાદ 

મ્મુજનજવર 

કોયેળન

વેંટરર ઝન દયીમાૂય ૧૧૭૩૧૪ ૨૧૮૧૦

અભદાલાદ 

મ્મુજનજવર 

કોયેળન

વેંટરર ઝન ળાશુય ૧૧૫૦૭૨ ૨૪૧૨૨

અભદાલાદ 

મ્મુજનજવર 

કોયેળન

વેંટરર ઝન જભારુય ૧૩૮૦૫૪ ૨૭૪૪૭

અભદાલાદ 

મ્મુજનજવર 

કોયેળન

વેંટરર ઝન અવાયલા ૭૧૨૬૩ ૧૫૧૩૬

અભદાલાદ 

મ્મુજનજવર 

કોયેળન

વાઉથ ઝન દાણીરીભડા ૧૩૮૮૨૪ ૨૭૮૨૪

અભદાલાદ 

મ્મુજનજવર 

કોયેળન

વાઉથ ઝન ફશેયાભુયા ૧૩૪૪૦૯ ૨૬૮૨૨

અભદાલાદ 

મ્મુજનજવર 

કોયેળન

વાઉથ ઝન ભજણનગય ૧૨૩૦૨૭ ૨૯૯૫૦

અભદાલાદ 

મ્મુજનજવર 

કોયેળન

નથથ ઝન વયવૂય-યજખમાર ૧૮૨૭૫૬ ૩૫૨૦૯૬

અભદાલાદ 

મ્મુજનજવર 

કોયેળન

લેથટ ઝન ગુરફાઈ ટેકયા ૭૫૪૪ ૧૦૮૫

અભદાલાદ 

મ્મુજનજવર 

કોયેળન

ઈથટ ઝન ગભતીુય ૧૫૦૯૮૦ ૨૮૪૩૫

અભદાલાદ (ગ્રામ્મ) દવક્રઇ શયીદળથન વવામટી ફાયેજા ૬૯૮ ૧૦૨

અભદાલાદ (ગ્રામ્મ) દવક્રઇ
ઓડ લાવ, પ્રજાજત લાવ, જતયગય 

લાવ, લાણીમા લાવ, લાુંચ
૯૬૩ ૧૮૧

અભદાલાદ (ગ્રામ્મ) દવક્રઇ
યાુંતી આલાવ મજના, દાથતાન 

વકથર, કઠલાડા-2
૬૪૫ ૨૨૪

કોવિડ-૧૯ અંતર્ગત વિલ્લા / કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં કન્ટેનમેન્ટ ઝોનની વિર્ત દશાગિત ં 

ર્પત્રક

અભદાલાદ

અભદાલાદ 

મ્મુજનજવર 

કોયેળન

૧

૨



અભદાલાદ (ગ્રામ્મ) દવક્રઇ

ગશીર લાવ, પ્રજાજત લાવ, 

ખાયલા ભટા ઘય, લણકય લાવ, 

ગત્રાડ

૪૩૪ ૧૨૩

અભદાલાદ (ગ્રામ્મ) વાણુંદ
લાઘયી લાવ, ભતાદાય લાવ, વેનલા 

લાવ, ભાણકર
૧૨૫૦ ૨૧૭

અભદાલાદ (ગ્રામ્મ) દવક્રઇ

શ્રી કૃષ્ણા કમ્રેક્ષ, આનુંદ કૃા 

વવામટી, પ્રળાુંતી શમ્વ, કાદમ્ફ 

ફ્રેટ, ઇથકન પ્રેટીનભ, યભધાભ 

વવામટી, ભયર એાટથ ભેન્ટ, 

શ્રીલન એાટથ ભેન્ટ, પ્રતીક્ષા 

એાટથ ભેન્ટ (વયકાયી ટ્યુફલેર 

ાવે, ફર), ફર

૪૯૫૦ ૧૫૩૩

અભદાલાદ (ગ્રામ્મ) ધકા
વનીલા, ઉંડાાડા, ગરલાડ, 

લેજરુય, ધકા
૨૦૩૮ ૫૦૦

અભદાલાદ (ગ્રામ્મ) દવક્રઇ

યભાય લાવ, વુંધુ લાવ, બુંગી 

લાવ, પ્રજાજત લાવ, યભાય 

વવામટી, બાત

૧૩૯૭ ૨૮૪

અભદાલાદ (ગ્રામ્મ) જલયભગાભ

લેાયી લાવ, શાજી શુવેનન ચકર, 

જદાની ભથજીદ, યાણીલાવ, ભુંડરી 

લાવ, ટાઢી લાવ, જલયભગાભ

૧૪૬૦ ૨૭૦

અભદાલાદ (ગ્રામ્મ) વાણુંદ
કેવય અલ્ટીભા, ભારૂતી એલેન્મુ, 

યત્નાત્રી, જમભાી, ગધાલી
૧૧૫૯ ૪૫૦

વુયત 

ભશાનગયાજરકા
વેન્ટરર ઝન

ફેગભુયા-વરાફતુયા- 

અકાફાયી ટેક્ર-ઝાુંાફજાય-
૩૨૩૪૧ ૭૧૩૭

વુયત 

ભશાનગયાજરકા
વેન્ટરર ઝન

યાભુયા-વૈમદુયા-નાનાલત-

ળાશય
૧૪૮૭૭ ૪૦૭૬

વુયત 

ભશાનગયાજરકા
વેન્ટરર ઝન

વદાગયલાડ-કદયળારી ની નર-

નાનુયા-રારગેટ-ગીુયા
૧૮૪૮૩ ૩૫૯૪

વુયત 

ભશાનગયાજરકા
વેન્ટરર ઝન

ખાનવાશેફ નભ બાથુ-ભુગજરવયા 

યડ- ધથતીુયા
૧૪૩૫૫ ૨૯૯૮

વુયત 

ભશાનગયાજરકા

ઈથટ ઝન -

 એ

એર.એચ.યડ-ડદવ્મા લવુુંદયા 

ફ્રેટ-દજરત વભૂશ-ટાુંકરી પજમુ-

ચમવાડશ ની ચાર

૧૦૬૧૨ ૨૪૭૦

વુયત 

ભશાનગયાજરકા

ઈથટ ઝન -

 એ
ફયડા જપ્રથટાજ ૬૦૭૨ ૧૪૫૦

વુયત 

ભશાનગયાજરકા

ઈથટ ઝન -

 એ

કાદ્રા થરભ-કૃષ્ણ નગય-

ડદનદમા નગય-શ્રી યાભ નગય
૧૩૨૮૧ ૩૦૦૬

વુયત 

ભશાનગયાજરકા

ઈથટ ઝન -

 એ

પુરાડા-ધયતી નગય, લયાછા-

લલ્લબ નગય-અટરજી નગય-

જલશાર નગય

૧૦૭૭૫૫ ૨૪૮૬૭

વુયત 

ભશાનગયાજરકા

ઈથટ ઝન -

 એ
એકતા નગય, એર એચ યડ ૨૫૩૧ ૫૬૨

વુયત 

ભશાનગયાજરકા

ઈથટ ઝન -

 એ
લવુંતફીખા ની લાડી, એર એચ યડ ૪૨૦૦ ૮૪૦

અભદાલાદ

વુયત 

ભશાનગયા

જરકા

૩

૨



વુયત 

ભશાનગયાજરકા

ઈથટ ઝન -

 ફી
રક્ષ્ભણનગય-શ્રીનાથજી વ ૪૩૭૩૩ ૧૩૫૪૫

વુયત 

ભશાનગયાજરકા

ઈથટ ઝન -

 ફી
વયથાણા-અક્ષયધાભ વવામટી ૧૦૭૦૦ ૨૪૫૦

વુયત 

ભશાનગયાજરકા
લેથટ ઝન

યાુંદેય-યાુંદેય ભેઇન યડ, ગયાટ-

યેન્ડય જલરેજ- કઝલે યડ-

અડાજણ ાડટમા

૮૦૦૦૦ ૧૭૨૬૦

વુયત 

ભશાનગયાજરકા
લેથટ ઝન

ઉગટ વાઇટ અને વજલથવ, 

જશુંગીયાફાદ
૪૦૦૦ ૭૨૯

વુયત 

ભશાનગયાજરકા
લેથટ ઝન

TP 13, EWS awas વયથલતી 

થકૂર, શની ાકથ  યડ ાવે
૧૨૮૦ ૩૨૦

વુયત 

ભશાનગયાજરકા
લેથટ ઝન

એકતા નગય EWS આલાવ-

ારનુયા જકાતનાકા
૫૧૨ ૧૨૮

વુયત 

ભશાનગયાજરકા
નથથ ઝન

ભાનવયલય વકથર વત્તધાય વક, 

કવાડ યડ, અભયરી
૩૫૭૬૯ ૮૦૩૩

વુયત 

ભશાનગયાજરકા
નથથ ઝન

પુરલાડી, બાડયભાતા યડ- નેશરુ 

નગય
૧૩૦૪૦ ૩૦૯૨

વુયત 

ભશાનગયાજરકા
નથથ ઝન એચ 4-એચ 5 કવાડ આલાવ ૩૮૮૦૮ ૭૩૯૨

વુયત 

ભશાનગયાજરકા
નથથ ઝન યેશભત નગય-લેદ યડ ૪૭૧૨ ૧૪૩૦

વુયત 

ભશાનગયાજરકા
નથથ ઝન એચ 1- કવાદ આલાવ ૨૭૭૨૦ ૫૨૮૦

વુયત 

ભશાનગયાજરકા
નથથ ઝન એચ 2-એચ 3 કવાડ આલાવ ૩૫૫૩૨ ૬૭૬૮

વુયત 

ભશાનગયાજરકા
વાઉથ ઝન

થલાજભનાયામણ નગય-શ્રી યાભ 

યાભ-ગોયી નગય
૧૧૩૩૮ ૧૯૫૧

વુયત 

ભશાનગયાજરકા
વાઉથ ઝન

એચ -15 ફેથટન આલાવ, 

જફજલ્ડુંગ બ્રક એ થી ફી
૩૧૮૬૨ ૬૮૮૬

વુયત 

ભશાનગયાજરકા
વાઉથ ઝન ળાશ્ત્ત્રીનગય ગાુંધીનગય, ખટદયા ૫૨૧૦ ૧૦૫૦

વુયત 

ભશાનગયાજરકા
વાઉથ ઝન કભથમગી વવામટી-ાુંડેવયા ૫૭૭૪ ૧૨૯૦

વુયત 

ભશાનગયાજરકા
વાઉથ ઝન ુંચળીર નગય- ઉધના ૬૩૭૭ ૧૪૭૫

વુયત 

ભશાનગયાજરકા
વાઉથ ઝન વુંજમનગય--, ઉધનાવુંઘ ૭૨૬૬ ૧૪૦૦

વુયત 

ભશાનગયાજરકા
વાઉથ ઝન

ટેરનગય શેગદેલાય લાવ-1,2,3 

દાજથતનગય
૮૦૭૯ ૧૭૧૮

વુયત 

ભશાનગયાજરકા

વાઉથ લેથટ 

ઝન
એવએભવી ઇડબ્લ્મુએવ-લેવુ ૧૫૧૫૦ ૩૯૪૯

વુયત 

ભશાનગયાજરકા

વાઉથ લેથટ 

ઝન

તાજનગય, આઝાદ નગય બટાય યડ 

ાવે
૭૫૮૪ ૧૫૫૬

વુયત 

ભશાનગયા

જરકા

૩



વુયત 

ભશાનગયાજરકા

વાઉથ ઈથટ 

ઝન

ભીઠીખાડી-આઝાદચક-યાભાફાઇ 

ચક-કદયીગારી-ઇન્દ્ર લળશાટ
૭૫૨૦ ૧૨૮૦

વુયત 

ભશાનગયાજરકા

વાઉથ ઈથટ 

ઝન

ભુંદાયલાજા ટેનાભેન્ટ-શરજત 

કરની-આુંજણા
૫૪૩૪ ૧૩૫૪

વુયત 

ભશાનગયાજરકા

વાઉથ ઈથટ 

ઝન
ગદાદયા જલથતાય ૧૯૪૨૩ ૪૫૦૩

વુયત 

ભશાનગયાજરકા

વાઉથ ઈથટ 

ઝન
ડડું ડરી જલથતાય-નલાગાભ ૨૦૮૯૩ ૫૭૬૧

વુયત 

ભશાનગયાજરકા

વાઉથ ઈથટ 

ઝન
વુંજમનગય, ઉભયલાડા ૧૭૫૮૦ ૩૫૧૬

વુયત 

ભશાનગયાજરકા

વાઉથ ઈથટ 

ઝન

બઠેણા-યણછડ નાગયય-ુષ્ા 

નાગયા 1 અને 2, અભન નાગયા 

1,2,3 કૃષ્ણાકથ  જલથતાય

૪૯૯૬૭ ૧૨૦૦૧

વુયત 

ભશાનગયાજરકા

વાઉથ ઈથટ 

ઝન
આુંફેકયકયનગય લળશાટ ૩૮૦૦ ૫૯૯

વુયત 

ભશાનગયાજરકા

વાઉથ ઈથટ 

ઝન
વુબા નગય (જરુંફામત) ૩૧૯૧૫ ૭૧૬૯

વુયત 

ભશાનગયાજરકા

વાઉથ ઈથટ 

ઝન

ાલથત-નાયામણા નગય-બગલતી 

નગય-યળતભ નગય વવામટી
૨૬૯૨૯ ૬૪૩૩

વુયત 

ભશાનગયાજરકા

વાઉથ ઈથટ 

ઝન

ભગફ-લથત ાડટમા-અક્ષય 

ટાઉનળી
૪૧૪૪૮ ૮૨૯૦

વુયત (ગ્રામ્મ) ઓરાડ બટગાભ, તા. ઓરાડ ૧૮૪૪ ૩૫૭

વુયત (ગ્રામ્મ) રવાણા ચરથાણ, તા. રવાણા ૩૨૯૪ ૭૮૫

વુયત (ગ્રામ્મ) ઓરાડ જલશાયા, તા. ઓરાડ ૯૩૮ ૧૯૭

વુયત (ગ્રામ્મ) ફાયડરી ફાયડરી ન.ા. (તાઈલાડ) ૧૫૯૧ ૩૫૬

વુયત (ગ્રામ્મ) રવાણા લયેરી(વ્રજધાભ), તા. રવાણા ૨૯૭૩ ૭૫૬

વુયત (ગ્રામ્મ) રવાણા લયેરી (ળાુંજતનગય), તા. રવાણા ૩૪૫૦ ૯૨૮

વુયત (ગ્રામ્મ) રવાણા લયેરી (દત્તકૃા), તા. રવાણા ૨૯૨૦ ૫૯૬

વુયત (ગ્રામ્મ) રવાણા
લયેરી (ગામત્રી નગય), તા. 

રવાણા
૩૨૬૯ ૧૧૫૫

વુયત (ગ્રામ્મ) ભાુંડલી લેગી, તા. ભાુંડલી ૧૪૪૯ ૩૧૬

વુયત (ગ્રામ્મ) ચમાથવી ઇચ્છાય, તા. ચમાથવી ૨૨૧૩ ૭૩૬

વુયત (ગ્રામ્મ) ચમાથવી રાજય, તા. ચમાથવી ૮૧૨ ૧૭૪

વુયત (ગ્રામ્મ) ચમાથવી
ારી (ડી.એભ. નગય), તા. 

ચમાથવી
૬૯૯ ૨૬૦

વુયત (ગ્રામ્મ) ચમાથવી
ારી (વાઈ બૂત વવા.), તા. 

ચમાથવી
૧૩૮૬ ૩૧૧

વુયત (ગ્રામ્મ) ઓરાડ ડદશેણ, તા. ઓરાડ ૨૫૮૦ ૫૫૨

વુયત (ગ્રામ્મ) રવાણા કડદયા, તા. રવાણા ૨૮૩૪ ૬૯૩

વુયત (ગ્રામ્મ) ઉભયાડા નવાયુય, તા. ઉભયાડા ૧૬૬૯ ૩૭૨

વુયત (ગ્રામ્મ) ભાુંગયર ઝુંખલાલ, તા. ભાુંગયર ૨૭૦૫ ૬૮૯

વુયત (ગ્રામ્મ) ચમાથવી દખ્ખણ્લાડા/દેલધ, તા. ચમાથવી ૧૬૯૯ ૩૭૫

વુયત

વુયત 

ભશાનગયા

જરકા

૩

૪



વુયત (ગ્રામ્મ) ઓરાડ વાુંધીમેય, તા. ઓરાડ ૨૯૫૪ ૫૮૪

વુયત (ગ્રામ્મ) ભશુલા કાની, તા. ભશુલા ૫૯૪ ૧૩૯

વુયત (ગ્રામ્મ) ભાુંડલી જૂના કાકયાાય, તા. ભાુંડલી ૨૭૨૨ ૫૪૦

વુયત (ગ્રામ્મ) ઉભયાડા ખડાુંફા, તા. ઉભયાડા ૯૩૮ ૧૩૭

વુયત (ગ્રામ્મ) ઉભયાડા ચખલાડા, તા. ઉભયાડા ૮૩૨ ૧૭૬

વુયત (ગ્રામ્મ) ભાુંગયર ફડયમા, તા. ભાુંગયર ૩૯૧૪ ૮૦૫

વુયત (ગ્રામ્મ) કાભયેજ વેલણી, તા. કાભયેજ ૩૨૭૫ ૭૪૬

વુયત (ગ્રામ્મ) કાભયેજ ડુુંગય, તા. કાભયેજ ૨૧૪૯ ૪૬૮

વુયત (ગ્રામ્મ) ઉભયાડા કેલડી, તા. ઉભયાડા ૩૧૪૨ ૬૧૬

વુયત (ગ્રામ્મ) ચમાથવી કલાવ, તા. ચમાથવી ૩૬૦૪ ૯૪૯

વુયત (ગ્રામ્મ) ભાુંડલી ગાુંગુય, તા. ભાુંડલી ૨૫૮૧ ૫૪૩

વુયત (ગ્રામ્મ) ભાુંડલી ફડતર/વયકુઇ, તા. ભાુંગયર ૩૮૨૩ ૮૩૪

વુયત (ગ્રામ્મ) ભશુલા અુંધાત્રી, તા. ભશુલા ૩૧૯૪ ૬૯૯

ગાુંધીનગય કોયેળન
ગાુંધીનગય 

કોયેળન

વેકટય-૧૨
૩૯૦	 ૧૨૮

ગાુંધીનગય કોયેળન
ગાુંધીનગય 

કોયેળન
વેકટય-૩વી

૩૪૨૦ ૬૮૪

ગાુંધીનગય કોયેળન
ગાુંધીનગય 

કોયેળન
વેકટય-૭ડી

૧૩૧૦ ૨૮૨

ગાુંધીનગય કોયેળન
ગાુંધીનગય 

કોયેળન
વેકટય-૮વી

૧૦૮૦ ૩૦૦

ગાુંધીનગય કોયેળન
ગાુંધીનગય 

કોયેળન
વેકટય ૨ ફી

૪૧૭૦ ૧૦૦૬

ગાુંધીનગય કોયેળન
ગાુંધીનગય 

કોયેળન
વેકટય ૩ ન્મુ

૩૭૮૦ ૬૩૦

ગાુંધીનગય કોયેળન
ગાુંધીનગય 

કોયેળન
વેકટય ૧૩ફી

૧૮૭૫ ૪૪૭

ગાુંધીનગય કોયેળન
ગાુંધીનગય 

કોયેળન
વેકટય ૨૪ શ્રીનગય

૪૪૭૫
૬૭૦

ગાુંધીનગય કોયેળન
ગાુંધીનગય 

કોયેળન

વેકટય-૨૨ ુષ્ક પરેટ/ 

લાથતુજનભાથણ વવામટી

૧૨૨૭ ૩૫૦

ગાુંધીનગય કોયેળન
ગાુંધીનગય 

કોયેળન
વેકટય-૩૦ વલોદમનગય

૭૭૨ ૨૩૬

ગાુંધીનગય કોયેળન
ગાુંધીનગય 

કોયેળન
વેકટય-૨ વી

૩૫૯૮ ૮૯૬

ગાુંધીનગય કોયેળન
ગાુંધીનગય 

કોયેળન

વેકટય-૧૭ પામય જિગેડ ૬૫ ૧૫

ગાુંધીનગય કોયેળન
ગાુંધીનગય 

કોયેળન
વેકટય-૫ વી

૨૨૩૦ ૫૦૦

ગાુંધીનગય કોયેળન
ગાુંધીનગય 

કોયેળન
વેકટય ૩ફી

૩૪૪૬ ૬૮૮

ગાુંધીનગય કોયેળન
ગાુંધીનગય 

કોયેળન
વેકટય -૨૪ ઇન્દીયાનગય

૨૫૦૦ ૬૦૦

ગાુંધીનગય કોયેળન
ગાુંધીનગય 

કોયેળન
વેકટય-૭ વી

૨૫૮૮ ૪૦૦

વુયત

૫

ગાુંધીનગય 

કોયેળન

૪



ગાુંધીનગય કોયેળન
ગાુંધીનગય 

કોયેળન

વેકટય-૨૧ કેટેગયી ૩ ના બ્રક 

૫૯૧ થી ૬૦૦

૪૮૦ ૧૨૦

ગાુંધીનગય કોયેળન
ગાુંધીનગય 

કોયેળન

વેકટય-૨૭ થલથતીક વવામટી 

પ્રટ નું. ૧૦૦૩ થી ૧૧૫૪

૬૩૧ ૧૫૧

ગાુંધીનગય કોયેળન
ગાુંધીનગય 

કોયેળન

વેકટય ૨૭ એવ.આય.ી ફયેક ૧ 

થી ૭

૧૪૦૦
6

ગાુંધીનગય કોયેળન
ગાુંધીનગય 

કોયેળન

વેકટય ૮ફી પ્રટ નું. ૩૦૧ થી 

૩૧૨  અને પ્રટ નું. ૩૧૭ થી 

૩૨૪ તથાપ્રટ નું. ૪૨૮ થી ૪૩૮

૪૮૨ ૯૬

ગાુંધીનગય કોયેળન
ગાુંધીનગય 

કોયેળન

વેકટય ૪ વી પ્રટ નું. ૫૬૧ થી 

૭૧૪

૧૨૨૦ ૨૭૧

ગાુંધીનગય કોયેળન
ગાુંધીનગય 

કોયેળન

વેકટય-૨૩ પ્રટ નું. ૩૮૧ એ થી 

૩૯૪/એ તેભજ કેટેગયી ૧ અને 

કેટેગયી ૨

816 200

ગાુંધીનગય કોયેળન
ગાુંધીનગય 

કોયેળન

વેકટય-૨૪ વશમગ એાટથ ભેન્ટ 

અને જળલભ એાટથ ભેન્ટ
464 103

ગાુંધીનગય કોયેળન
ગાુંધીનગય 

કોયેળન

વેકટય-૨૭ રીવ રાઇન બ્રક 

નું. ૧૯ થી ૨૨
210 48

ગાુંધીનગય કોયેળન
ગાુંધીનગય 

કોયેળન

વેકટય-૧૩ એ પ્રટ નું. ૫૪૬ થી 

૫૭૨ તથા પ્રટ નું. ૫૮૫ થી ૫૯૩
153 34

ગાુંધીનગય કરર કરર અફથન -૧ ૫૫૦ ૧૧૦

ગાુંધીનગય કરર કરર અફથન -૨ ૨૫૦ ૫૦

ગાુંધીનગય કરર જાભા ૧૩૧૦ ૨૬૦

ગાુંધીનગય કરર લડવય(એય પવથ) ૧૫૦૦ ૩૦૦

ગાુંધીનગય કરર ફડયવણા ૨૮૯૬ ૫૮૦

ગાુંધીનગય કરર રાવણા ૨૧૩૦ ૪૮૦

ગાુંધીનગય કરર વઇજ ૨૭૩૧ ૫૬૦

ગાુંધીનગય કરર છત્રાર ૨૮૫૦ ૬૩૦

ગાુંધીનગય કરર યાુંચયડા ૧૮૫૯ ૩૪૬

ગાુંધીનગય ગાુંધીનગય બાટ(નાના જચરડા) ૧૨૦૦ ૨૫૦

ગાુંધીનગય ગાુંધીનગય યાુંધેજા ૧૫૦૦ ૩૦૦

ગાુંધીનગય ગાુંધીનગય વયગાવણ ૨૦૦ ૪૦

ગાુંધીનગય ગાુંધીનગય ેથાુય ૯૫૦ ૧૯૦

ગાુંધીનગય ગાુંધીનગય જુુંડાર ૪૦૦ ૯૦

ગાુંધીનગય ગાુંધીનગય અડારજ ૧૩૦૦ ૨૦૦

ગાુંધીનગય ગાુંધીનગય ઉલાયવદ ૧૭૨ ૬૦

ગાુંધીનગય ગાુંધીનગય લાલર ૬૫૦ ૧૩૦

ગાુંધીનગય ગાુંધીનગય કુડાવણ ૬૦૦ ૧૨૫

ગાુંધીનગય ગાુંધીનગય યાુંદેવણ ૬૦૦ ૧૨૪

ગાુંધીનગય ગાુંધીનગય છારા ૫૬૦ ૧૧૨

ગાુંધીનગય ગાુંધીનગય વેયથા ૧૧૪ ૩૫

ગાુંધીનગય ગાુંધીનગય ખયજ ૩૨૮ ૧૨૦

ગાુંધીનગય દેશગાભ શાજરવા ૧૨૦૦ ૨૫૦

ગાુંધીનગય

૫

ગાુંધીનગય 

કોયેળન

૬



ગાુંધીનગય દેશગાભ ારૈમા ૨૩૦૨ ૪૬૦

ગાુંધીનગય દેશગાભ શયખા જજ ના ભુલાડા ૩૩૧૦ ૬૬૨

ગાુંધીનગય દેશગાભ ઇવન ુય ડડડમા ૧૮૭૭ ૩૭૫

ગાુંધીનગય દેશગાભ લાવણા ચોધયી ૨૭૭૩ ૫૫૫

ગાુંધીનગય દેશગાભ નાુંદર ૧૯૮૫ ૩૭૯

ગાુંધીનગય દેશગાભ જજુંડલા ૨૦૭૫ ૪૧૫

ગાુંધીનગય દેશગાભ વગદરુય ૧૪૫૦ ૨૭૮

ગાુંધીનગય દેશગાભ દેશગાભ અફથન ૪૭૯૨ ૯૬૦

ગાુંધીનગય ભાણવા ઇટાદયા (પાભથ જલથતાય) ૧૦૦ ૨૦

ગાુંધીનગય ભાણવા ફદુયા ૧૭૨૪ ૩૪૫

ગાુંધીનગય ભાણવા ચડાવણા ૧૪૩૬ ૨૮૭

ગાુંધીનગય ભાણવા ુુંધ યા ૧૩૦૫ ૩૬૦

ગાુંધીનગય ભાણવા અભયાુય ૧૬૫૩ ૩૩૧

લડદયા કોયેળન ૂલથ કભરાકથ ૨૫૨ ૫૫

લડદયા કોયેળન ૂલથ ફશાય કરની ૫૨૪ ૧૦૭

લડદયા કોયેળન ૂલથ ભગરલાડા. ૪૩૦ ૧૦૦

લડદયા કોયેળન ૂલથ ગડવેન ખાુંચ-કારુુયા. ૧૯૨ ૭૫

લડદયા કોયેળન ૂલથ ચૂડીલારા ભશલ્લ-ાણીગેટ. ૨૪૬ ૫૦

લડદયા કોયેળન ૂલથ ખત્રી . ૨૩૦ ૫૩

લડદયા કોયેળન ૂલથ ફકયી . ૨૬૧ ૭૨

લડદયા કોયેળન ૂલથ ળેખ પયીદ ભશલ્લા. ૩૫૨ ૧૦૦

લડદયા કોયેળન ૂલથ દૂધલારા ભશલ્લ. ૩૧૨ ૭૫

લડદયા કોયેળન ૂલથ ભશુંભદી એાટથ ભેન્ટ. ૧૭૦ ૩૫

લડદયા કોયેળન ૂલથ ગોયલ વવામટી. ૧૧૦ ૩૨

લડદયા કોયેળન ૂલથ યાણાલાવ-ાણીગેટ. ૪૪૫ ૧૦૦

લડદયા કોયેળન ૂલથ ભધ્મથથ છીલાડ. ૩૭૮ ૬૯

લડદયા કોયેળન ૂલથ કુયેળી ભશલ્લ. ૪૩૫ ૯૮

લડદયા કોયેળન ૂલથ નારફુંધલાડા. ૧૩૫૭ ૩૦૨

લડદયા કોયેળન ૂલથ યાજાયાણી તાલ-લાયવીમા. ૪૫૦ ૧૩૫

લડદયા કોયેળન ૂલથ રાડલાડા. ૧૪૨૫ ૩૪૦

લડદયા કોયેળન ૂલથ વુરતાનુયા-યાણાલાવ. ૬૨૪ ૧૫૩

લડદયા કોયેળન ૂલથ ચાુંદ ફેકયી. ૩૫૧ ૭૫

લડદયા કોયેળન ૂલથ અરી ચેમ્ફવથ. ૧૯૫ ૪૭

લડદયા કોયેળન ૂલથ પ્રેભર ાકથ . ૩૯૨ ૭૫

લડદયા કોયેળન ૂલથ કફીયચક ઝુુંડટ્ટી. ૧૮૬ ૫૨

લડદયા કોયેળન ૂલથ શ્રધ્ધાદી વવમટી-કટથમાકથ -૪ ૪૮૯ ૧૦૯

લડદયા કોયેળન ૂલથ શયીકૃા વવામટી. ૩૧૧ ૭૧

લડદયા કોયેળન ૂલથ વુખદ્રાય યેવીડન્વી. ૮૪ ૨૬

લડદયા કોયેળન ૂલથ ભીનાયા ભથજીદ. ૪૭૮ ૯૮

લડદયા કોયેળન ૂલથ ટેર પજમુ. ૧૩૦ ૨૫

લડદયા કોયેળન ૂલથ માકુતુયા થરભ કલાટથવ. ૧૪૦ ૩૫

લડદયા કોયેળન ૂલથ યાધેશ્ત્માભ વવામટી. ૯૦ ૨૫

લડદયા કોયેળન ૂલથ એકરાવ ભશલ્લ. ૬૫૬ ૧૩૨

લડદયા કોયેળન ૂલથ બેવલાડા. ૨૭૯ ૬૮

લડદયા કોયેળન જિભ અભૃત એલન્મુ. ૨૩૨ ૭૫

લડદયા 

કોયેળન

ગાુંધીનગય

૭

૬



લડદયા કોયેળન જિભ ભથુયા નગયી. ૩૧૦ ૮૦

લડદયા કોયેળન જિભ યાધે ટાલય-એ. ૪૯ ૧૯

લડદયા કોયેળન જિભ લૈબલ ફ્રેટવ. ૯૩ ૩૯

લડદયા કોયેળન જિભ ફેથટ થટાય શજથટારીટી-BIDC. ૨૮ ૨

લડદયા કોયેળન જિભ વયદાય શાઈટ્વ ટાલય-એપ. ૧૮૮ ૧૦૪

લડદયા કોયેળન જિભ આમથ એમ્ામય ટાલય-ફી. ૪૦ ૮

લડદયા કોયેળન જિભ અનભરનગય ૮૨૮ ૨૦૩

લડદયા કોયેળન ઉત્તય નાગયલાડા અને વૈમદુયા ૧૧૨૮૦ ૧૭૯૬

લડદયા કોયેળન ઉત્તય નલાફલાડા ભચ્છી ીઠ ૩૪૩૭ ૭૧૩

લડદયા કોયેળન ઉત્તય વયદાયબુલન ખાુંચ ૧૦૬૫ ૨૧૩

લડદયા કોયેળન ઉત્તય ખત્રી, નાગયલાડા ૧૨૪ ૩૫

લડદયા કોયેળન ઉત્તય રારજીકુુંઈ. ૨૧૬૦ ૪૪૭

લડદયા કોયેળન ઉત્તય જનળાુંત કમ્રેક્ષ. ૨૪૬ ૭૩

લડદયા કોયેળન ઉત્તય ગેટ પજમુું. ૮૬૦ ૧૭૨

લડદયા કોયેળન ઉત્તય પ્રકાળનગય. ૯૨૦ ૧૮૦

લડદયા કોયેળન ઉત્તય ગલથભેન્ટ કલાટથવ. ૪૫૦ ૧૧૫

લડદયા કોયેળન ઉત્તય ભશેફુફુયા. ૩૬૮૦ ૪૩૦

લડદયા કોયેળન ઉત્તય ધ્લાયકેળકુુંજ વવામટી. ૫૪ ૧૪

લડદયા કોયેળન ઉત્તય નધટાકથ . ૨૭ ૮

લડદયા કોયેળન ઉત્તય યાજથથુંબ-૧. ૧૭૦ ૪૦

લડદયા કોયેળન ઉત્તય શુજયાત ટેકયા. ૭૮૫ ૧૫૯

લડદયા કોયેળન ઉત્તય લાડીમા વવામટી-પતેગુંજ. ૧૦૦ ૨૦

લડદયા કોયેળન ઉત્તય ધનરક્ષ્ભી વવામટી ૩૬૦ ૭૨

લડદયા કોયેળન ઉત્તય શનુભાન પજમુું. ૯૫૦ ૨૨૦

લડદયા કોયેળન ઉત્તય અકફયી ભથજીદ રારકટથ . ૪૭૫ ૮૦

લડદયા કોયેળન ઉત્તય ચુંાગરી ફયાનુયા. ૪૮૬ ૧૨૦

લડદયા કોયેળન ઉત્તય ભટી તુંફીલાડ. ૫૮૯ ૧૪૬

લડદયા કોયેળન ઉત્તય ચુનાયાલાવ. ૧૬૫૦ ૪૦૦

લડદયા કોયેળન ઉત્તય થ્થયગેટ-યદેળી પજમુું. ૬૦૦ ૨૪૫

લડદયા કોયેળન ઉત્તય તાડપજમુું. ૩૫૦ ૮૦

લડદયા કોયેળન ઉત્તય કઠીપજમુું. ૧૦૨૩ ૨૫૦

લડદયા કોયેળન ઉત્તય કાટાુંલારા કમ્રેક્ષ. ૪૫ ૧૫

લડદયા કોયેળન ઉત્તય વાુંઈકૃા વવામટી. ૭૮ ૫૮

લડદયા કોયેળન ઉત્તય ગેંડાપજમુું. રેન-૨. ૧૮૫ ૩૦

લડદયા કોયેળન ઉત્તય બાુંડલાડા-પતેુયા. ૨૧૨ ૪૦

લડદયા કોયેળન ઉત્તય અુંફય કમ્રેક્ષ. ૩૪૭ ૫૦

લડદયા કોયેળન ઉત્તય યજલળીખય. ૧૨૪ ૩૨

લડદયા કોયેળન ઉત્તય વયથલતીનગય. ૫૧૭ ૧૬૦

લડદયા કોયેળન ઉત્તય ાલથતીાકથ . ૩૮ ૧૦

લડદયા કોયેળન ઉત્તય ાલનાકથ . ૯૧૫ ૨૫૦

લડદયા કોયેળન દજક્ષણ રીવ રાઈન કલાટથવ. ૨૩૨ ૬૦

લડદયા કોયેળન દજક્ષણ જવધ્ધચક્ર ફ્રેટવ. ૨૫ ૮

લડદયા કોયેળન દજક્ષણ ભટી વ્શયલાડ-શાપીઝ થટયાવે ૮૩૫ ૧૪૬

લડદયા કોયેળન દજક્ષણ ડફીપજમુું-ાણીગેટ. ૨૧૬ ૪૩

લડદયા 

કોયેળન
૭



લડદયા કોયેળન દજક્ષણ નલાુયા-યફાયીલાવ. ૯૮૪ ૧૮૩

લડદયા કોયેળન દજક્ષણ નારુંદાઝુડુંટ્ટી. ૧૩૦ ૩૭

લડદયા કોયેળન દજક્ષણ ફદયીભશલ્લ. ૧૭૮ ૫૫

લડદયા કોયેળન દજક્ષણ યશેભાનીાકથ . ૧૯૮ ૪૨

લડદયા કોયેળન દજક્ષણ ધાનાનીાકથ  નું.૩ અને ૪. ૩૪૬ ૬૬

લડદયા કોયેળન દજક્ષણ જલશ્વબાયતી વવામટી. ૩૦૧ ૭૮

લડદયા કોયેળન દજક્ષણ પડનીળ એાટથ ભેન્ટ. ૧૭૧ ૫૨

લડદયા કોયેળન દજક્ષણ કાગાની ચારી. ૩૮૦ ૭૫

લડદયા કોયેળન દજક્ષણ ટેરાકથ . ૬૮ ૧૫

લડદયા કોયેળન દજક્ષણ ભણીનગય વવામટી-ભાુંજરુય. ૮૦૦ ૨૦૮

લડદયા કોયેળન દજક્ષણ ફારાજી ડુપ્રેક્ષ-યીલાય ૪ યથતા. ૧૨૫ ૩૩

લડદયા કોયેળન દજક્ષણ ગણેળનગય-ડબઈ યડ. ૩૬૦ ૮૦

લડદયા કોયેળન દજક્ષણ ભણીનગય-તયવારી. ૪૯૩ ૧૨૦

લડદયા કોયેળન દજક્ષણ લ્લલ ાકથ . ૯૬ ૪૩

લડદયા લડદયા જનરામ્ફય ાલ્ભ ૧૮૪
૪૮

લડદયા લડદયા ધ એભયાલ્ડ યેજવડુંવી ૧૫૬ ૧૪૦

લડદયા લડદયા જનરામ્ફય ફુંગ્રઝ -4, ૯૩ ૩૦

લડદયા લડદયા અક્ષય લાડટકા ૩૮ ૨૦

લડદયા કયજણ લણકયલાવ, ૧૮૪ ૪૭

લડદયા કયજણ અલ્કાુયી, લેભાય ૨૩૯ ૫૦

લડદયા ાદયા વીભ જલથતાય, ચકાયી ૧૨૩ ૨૭

લડદયા ાદયા ઓધલપૂરાની ખડકી ૯૦ ૨૩

લડદયા વાલરી રાર યી, ભાતા બાગ ૧૧૬ ૨૭

લડદયા ડબઇ વ્શયલાડ ૧૯૪ ૫૨

૯
જુનાગઢ 

કયેળન
જુનાગઢ કયેળન

લજલાટીકા 

વવામટી 

ભધુયભ

ીમુંકા ાકૃ-૨ ૫૦૦ ૧૧૮

જુનાગઢ રૂયર બેવાણ બેવાણ ૧૧૧૩૦ ૨૪૭૨

જુનાગઢ રૂયર ભાુંગય યજતેા વરીશાત ભદ્રેવા ભાુંગય ૭૮ ૨૦

જુનાગઢ રૂયર જલવાલદય પ્રેભયા ગાભ ત ૫૦૫ ૨૪૫૨

જુનાગઢ રૂયર જલવાલદય
ફયડડમા ફવ થટેન્ડ થી યાભજી 

ભુંડદયના ચક
૮૩ ૩૬૧

જુનાગઢ રૂયર ભાજમા
વલે નુંફય ૧૯૨-૧૯૩ કડામા 

લાડી જલથતાય
૪ ૨૬

૧૧
યાજકટ 

મ્મુજનજવર 

યાજકટ મ્મુજનજવર 

કોયેળન
ઈથટ ઝન જુંગરેશ્વય ૭૨૩૩ ૧૨૫૨

યાજકટ ગ્રામ્મ ગોંડર એવ.આય.ી. કેમ્ રાઇન ૫૫ ૨

યાજકટ ગ્રામ્મ ગોંડર અક્ષયધાભ વવમટી નું-૧ ૯૭ ૩૦

યાજકટ ગ્રામ્મ જતેુયા
ખડાયા લીથતાય, યભેશ્વય 

ભટયની ફાજુભાું
૨૫ ૬

યાજકટ ગ્રામ્મ ઉરેટા
ભુંડદા ભીરા ાવે, ળાુંન્તી કુન્જ 

બ્રકા નું-૬
૩૧ ૬

૧૦

૧૨

લડદયા૮

જુનાગઢ

યાજકટ

લડદયા 

કોયેળન
૭



યાજકટ ગ્રામ્મ ધયાજી નરીમા કરની ૯૮ ૩૨

જાભનગય કોયેળન
કોયેળન 

એયીમા

"ઘાુંચીલાડ, યું ગુનલારા, 

અકફયળાશ, રીંડી ફાજાય ાછ
૧૦૪૩ ૨૫૫

જાભનગય કોયેળન
કોયેળન 

એયીમા

જળલ દળથન ાકથ  શ્રી વાઈ ટેનાભેન્ટ, 

નુંદન ાકથ  ુનીતનગય , ભેશુર ાકથ  

ખડીમાય પ્રવુંગ શર

૧૨૩૩ ૨૮૪

જાભનગય કોયેળન
કોયેળન 

એયીમા

ુંચલટી વવામટી વનયાઈઝ 

એાટથ ભેન્ટ વરૂ વેક્વન યડ, 

અમ્ફા જલજમ વવામટી, આળાુયા 

શટર વાભે ની ગરી વીધથથ 

એાટથ ભેન્ટ -૧,૨

૩૭૫૬ ૮૨૫

જાભનગય કોયેળન
કોયેળન 

એયીમા

ફજયુંગ જભર નજીક, શનુભાન 

ભુંડદય, કન્મા ળાા, શથદ ડેયી, 

ભધુલન વવામટી, બાયત વવામટી

૧૩૬૨ ૩૨૪

જાભનગય કોયેળન
કોયેળન 

એયીમા

વત્મવાઇ નાગય, ભશન નગય, 

જળલ કમ્પ્રેક્વની ાછ
૩૩૫૧ ૭૦૯

જાભનગય કોયેળન
કોયેળન 

એયીમા

રુંઘલાડ ન ઢાીમ, યણજજત યડ, 

જાભનગય
૧૪૨૦ ૫૦૩

જાભનગય કોયેળન
કોયેળન 

એયીમા

નૂયી ાકથ  -1 થી 4, રારલાડી-1-

2- 1-2, ભશાપ્રબુજી ની ફેઠક
૧૩૩૦ ૨૫૨

જાભનગય કોયેળન
કોયેળન 

એયીમા

ભેઘભલ્શાય એાટથ ભેન્ટ,થલજથતક 

વવામટીના તભાભ એડયમા
૧૩૦૮ ૩૩૭

જાભનગય જાભનગય ચેરા ૪૯૦ ૨૬૦

જાભનગય જાભનગય ભજવજતમા ૨૦૯ ૪૨

જાભનગય જાભનગય રાખાફાલ ૨૧૮ ૪૭

જાભનગય જાભનગય ફાા ૧૨૩૦ ૨૮૦

જાભનગય ધ્રર ખાયલા ૮૭ ૨૦

જાભનગય કારાલડ ફાભણ ગાભ ૧૩૬૬ ૨૪૧

જાભનગય જાભધુય યાડલા ૨૭ ૭

જાભનગય જાભધુય અફથન જાભધુય ૫૨૦ ૧૩૩

જાભનગય જાભધુય આભરડી ભેલાવા ૩૬ ૫
બાલનગય 

ભશાનગયાજરકા

લડલા વીદી 

લાડ
ઝીર ાન ાવે ૮૦૦ ૧૧૦

બાલનગય 

ભશાનગયાજરકા
ળીળુજલશાય મુવુપફાગ પરેટ ૨૪૫ ૪૫

બાલનગય 

ભશાનગયાજરકા
ભાઢીમા પી ભાઢીમા પી ૭૦૦ ૧૨૦

બાલનગય 

ભશાનગયાજરકા
કાજીલાડ કાજીલાડ ૧૩૦૦ ૨૦૦

બાલનગય 

ભશાનગયાજરકા
કુબાયલાડા

થટર ીટ નુંફય. ૧ ઇન્ડીમા લવાશત, 

ભતીતાલ
૧૯૨ ૪૦

૧૨

જાભનગય 

કોયેળન

યાજકટ

બાલનગય 

ભશાનગયા

જરકા

જાભનગય

૧૩

૧૫

૧૪



બાલનગય 

ભશાનગયાજરકા
કુબાયલાડા

થટર ીટ નુંફય. ૭ લી.આઇ.ી પેકટયી 

રાઇન, ૧૧/૨૧ આુંગણલાડી 

વાભે, ભતીતાલ

૧૨૬ ૨૮

બાલનગય 

ભશાનગયાજરકા
કુબાયલાડા

થટર ીટ નું ૧, જત્રકભબાઇન ચક, 

ભતીતાલ
૨૧૬ ૪૦

બાલનગય 

ભશાનગયાજરકા
કુબાયલાડા

થટર ીટ નું ૩, ભાઢીમા યડ, 

કુંબાયલાડા વકથર વાભે, ભતીતાલ
૨૦૮ ૪૧

બાલનગય 

ભશાનગયાજરકા

ફાેવયા 

કુલા
ફાેવયા કુલા ૮૦૦ ૧૨૦

બાલનગય 

ભશાનગયાજરકા

પ્રેવ કલાટયથ  

જચત્રા
થટર ીટ નું ૧, ળાુંજતનગય, પ્રેવ કલાટયથ ૧૬૨ ૩૨

બાલનગય 

ભશાનગયાજરકા
ફયડીગેટ

જલાશય કરની, યાભાીયના 

ઓટરા ાવે
૧૮૪ ૪૨

બાલનગય 

ભશાનગયાજરકા
ફયડીગેટ દીકચક, દીક શરની ાવે ૧૦૭ ૨૪

બાલનગય 

ભશાનગયાજરકા
ફયડીગેટ

લણકયલાવ, યેળન ળ૫ની ાવે, 

ડબ્ફર થાુંબરા લા ખાુંચ
૧૫૮ ૩૬

બાલનગય 

ભશાનગયાજરકા
ફયડીગેટ

લણકયલાવ, ઇ.એવ. આઇ. 

શજથટર ાછ, અખાડા ાવે
૧૩૭ ૩૪

બાલનગય 

ભશાનગયાજરકા

કયચરીમા 

૫યા

લાલ્ભીકીલાવ, મુ.ી.એ.વી. 

કયચરીમા ૫યાની વાભે
૭૪૫ ૭

બાલનગય 

ભશાનગયાજરકા
ફયડીગેટ ગીતા ચક ૧૯૯૨ ૫૧૩

બાલનગય 

ભશાનગયાજરકા
કુબાયલાડા

આફેડકયનગય, થટર ીટ નુંફય. ૧, 

ખાય જલથતાય
૭૬ ૧૫

બાલનગય 

ભશાનગયાજરકા
વાઢીમાલાડ વુંજયીાકથ , વુંચીત જનલાવ જલથતાય ૮૧૨ ૧૦૦

બાલનગય 

ભશાનગયાજરકા

અભી૫યા 

(લડલા)

ભતલા ચક, ૫ખારીલાડ, 

વલૈગયની ળેયી
૫૦૦૦ ૭૦૦

બાલનગય 

ભશાનગયાજરકા

લડલા ાદય 

દેલકી
ભેરડી ભાતા ભુંડદય જલથતાય ૯૦૦ ૧૨૦

બાલનગય 

ભશાનગયાજરકા
કાાનાા જળલ્ીનગય ૬૭૭ ૧૬૮

બાલનગય ભશુલા ખાલડ જલથતાય- ભટીજાગધાય ૧૬૧ ૩૮

બાલનગય જવેય નકુભ ળેયી - ઉગરલાણ ૬૭૯ ૧૨૦

બાલનગય ાજરતાણા
જરુંફુલાડી, આદળથ વવામટી - 

ાજરતાણા
૪૪૦ ૮૮

બાલનગય જવશય જરુન ચક - જવશય ૧૫૩ ૩૫

બાલનગય ઘઘા ભચ્છીલાડા - ઘઘા ૨૧૪૩ ૪૦૬

તાી લારડ કરભકુઇ (દાદયી પીમા) ૨૪૨૪ ૫૩૩
તાી૧૮

બાલનગય

બાલનગય 

ભશાનગયા

જરકા

૧૫

૧૬



તાી કુકયભુ ન્ડા ઇટલાઇ (ભુંદીય પીમા ) ૧૪૯૦ ૨૪૨

૧૯ અભયેરી અભયેરી ફગવયા શથીટર યડ, ફગવયા	 ૧૪૬૯	 ૨૯૯	

૨૦ ભયફી ભયફી લાુંકાનેય અરૂણદમ વવામટી, લાુંકાનેય ૨૪૬ ૪૬

નલવાયી જરારય શાવાય ૨૫૫૧ ૬૩૦

નલવાયી ગણદેલી	 આતરીમા ૩૧૮૮ ૫૯૫

નલવાયી નલવાયી અફડા ૨૩૩૭ ૫૬૦

નલવાયી નલવાયી નવીરય ૧૨૨૯ ૨૪૪

નલવાયી ચીખરી ઘેક્ટી ૧૬૨૪ ૪૧૫

નલવાયી ચીખરી ટાકર શનુભાન ફ્રીમા ૧૦૯૦ ૨૫૪

નલવાયી ચીખરી ફ્ડલેર ૨૧૯૬ ૪૮૮

નલવાયી જરારય ક્ડરી	 ૧૮૧૦ ૨૯૬

ફનાવકાુંઠા ારનુય ગઠાભણ ૪૯૮૮ ૧૦૬૨

ફનાવકાુંઠા લાલ જભઠાલીચાયણ ૧૧૩ ૨૦

ફનાવકાુંઠા લાલ ભાલવાયી ૨૨ ૪

ફનાવકાુંઠા લાલ આકરી ૨૦૯ ૫૦

ફનાવકાુંઠા લાલ દૈમ ૧૦ ૨

ફનાવકાુંઠા થયાદ આુંતયર ૪૨ ૮

ફનાવકાુંઠા થયાદ નાયરી ૯૫ ૨૦

ફનાવકાુંઠા ારનુય બાગ  જ ૬૦૯૮ ૧૪૨૩

ફનાવકાુંઠા લડગાભ ભજાદય ૧૦૫૦૦ ૨૧૦૦

ફનાવકાુંઠા ારનુય લાવાણી ૧૦૨ ૨૦

ફનાવકાુંઠા ારનુય વાભઢીનાલાવ ૩૦૬ ૫૧

ફનાવકાુંઠા ારનુય ગઢ ૫૪૩ ૮૦

ફનાવકાુંઠા ડીવા ઢેફયયડ લડથ  8 ૯૮૦૦ ૨૭૦૦
ફનાવકાુંઠા ડીવા

વુંબલનગય વવામટી  લડથ  1
૩૦૫ ૫૦

ફનાવકાુંઠા ડીવા ગ્રીનાકથ  વવામટી  લૉડથ  2 ૧૬૦ ૩૨

ફનાવકાુંઠા ડીવા આવેડા ૫૫૦ ૧૦૫

ફનાવકાુંઠા થયાદ ભટીાલડ ૭૪ ૧૩

ફનાવકાુંઠા લડગાભ ઇથરાભુયા ૮૮૯ ૧૩૭

ફનાવકાુંઠા દાુંતીલાડા ડાુંગીમા ૪૭૩૪ ૯૪૧

ફનાવકાુંઠા ધાનેયા જળતરાળીંગથીનગયાજરકા ૧૫૦૧ ૩૦૦

ફનાવકાુંઠા ધાનેયા ભટી ડુગડર ૨૨૭ ૪૨

ફનાવકાુંઠા કાુંકયેજ લડા ૪૨૫ ૭૦

ફનાવકાુંઠા કાુંકયેજ ઇન્દ્રભાુંના ૧૦૮ ૨૬

ફનાવકાુંઠા કાુંકયેજ ભાનુયાળી ૧૨૫ ૨૫

ફનાવકાુંઠા કાુંકયેજ યાને ય ૭૨ ૧૪

ફનાવકાુંઠા કાુંકયેજ ઉભયી ૧૫૦ ૩૦

ફનાવકાુંઠા ડદમદય વની ૩૫૮ ૭૨

ફનાવકાુંઠા ડદમદય વુયાણા ૬૦ ૧૦

ફનાવકાુંઠા લડગાભ જવથવાયાણા પાભથ એડયમા ૧૫ ૫

ફનાવકાુંઠા અભીયગઢ ધનુયા ઢ ૧૫૫૭ ૪૧૫

ફનાવકાુંઠા દાતા દાતા ૫૦૫ ૧૬૫

ફનાવકાુંઠા દાતા ભટાવાડા ૧૦૭ ૫૩

ફનાવકાુંઠા ડીવા વભળેયુયા ૫૧૨ ૧૦૦

ફનાવકાુંઠા ડીવા વયમૂનાગય જુનાડીવા ૧૫૦ ૨૫

તાી

નલવાયી

૧૮

૨૧

૨૨ ફનાવકાુંઠા



૨૩ આણુંદ આણુંદ ખુંબાત
ખુંબાત ળશેય-અરીંગ,દાતય 

લા,અકફયુય
૪૦૧૨૭ ૭૮૩૬

કચ્છ બુજ જલજમનગય, બુજ ૯૭ ૨૩

કચ્છ ભુન્દ્રા ફીટર શટર, ભુન્દ્રા ૫૯ ૧

કચ્છ અુંજાય ફુધ્ધાયભય, અુંજાય ૨૧૦૯ ૪૨૬

કચ્છ ગાુંધીધાભ આડદુય, ગાુંધીધાભ ૧૭૮ ૪૦

કચ્છ અુંજાય ભેઘય-ફ, અુંજાય ૬૬ ૧૬

દેલબૂજભ દ્વાયકા દ્વાયકા ફેટ, દ્વાયકા ૮૨૦૦ ૧૬૪૦

દેલબૂજભ દ્વાયકા ખુંબાજમા ભદની ચક, વરામા, ખુંબાજમા ૩૦૦૦ ૫૦૦

દેલબૂજભ દ્વાયકા ખુંબાજમા નાના આુંફરા, ખુંબાજમા ૧૮૩૬ ૬૩૮

બરૂચ બરૂચ જરાયાભ વવામટી ૭૦૦ ૧૮૫

બરૂચ બરૂચ ભુુંડા પીમા ૮૭૧ ૨૯૧

બરૂચ બરૂચ અપ્વયા એાટથ ભેન્ટ ૨૮૧ ૧૦૦

બરૂચ લાજરમા એવ.આય.ી કેમ્, રૂનગય ૧૨૨૫ ૩૨૯

બરૂચ જુંફુવય ગાભ: લડ, જુંફુવય ૪૩૨ ૧૦૩

બરૂચ આભદ આભરીૂયા, આભદ ૩૦૫૭ ૭૦૩

ગીય વભનાથ વુત્રાાડા લાલડી ગ્રામ્મ જલથતાય વુત્રાાડા ૧૧૩૪૫ ૨૦૧૦

ગીય વભનાથ કડીનાય ભયલડ-જીથ્રા ગ્રામ્મ કડીનાય ૧૯૧૩ ૩૪૦

ગીય વભનાથ કડીનાય જલઠરુય ગ્રામ્મ કડીનાય ૨૩૪૫ ૪૫૨

ગીય વભનાથ કડીનાય
જલયાટ નગય જલથતાય વવામટી 

ળશેયી કડીનાય
૯૩૨૬ ૨૦૨૩

ગીય વભનાથ ગીય ગઢડા ફડીદય- વનયા ગ્રામ્મ ગીયગઢડા ૬૩૫૦ ૧૧૪૬

ગીય વભનાથ ઉના લાલયડા કુંવાયી ગ્રામ્મ ઉના ૧૦૧૬૩ ૧૪૬૧

ગીય વભનાથ ઉના દેરલાડા ગ્રામ્મ ઉના ૨૩૩૨૩ ૪૦૭૭

ગીય વભનાથ ઉના વનાયી તડ ગ્રામ્મ ઉના ૧૧૦૧૩ ૨૧૭૩

ગીય વભનાથ ઉના વીભય દુધાા ગ્રામ્મ ઉના ૬૬૬૫ ૧૦૬૨

ગીય વભનાથ ઉના નલાફુંદય-ઝાુંખય ગ્રામ્મ ઉના ૧૬૮૫૭ ૨૫૦૩

ગીય વભનાથ તારાા શડભતીમા ગ્રામ્મ તારાા ૨૫૭૧ ૫૪૬

ગીય વભનાથ તારાા જચત્રાલડ ગ્રામ્મ તારાા ૩૩૪૮ ૮૦૭

દાશદ

દાશદ 

અફથન 

લડથ-6

જુના લણકયલાવ - કથફા ૪૮૦૩ ૧૦૩૧

દાશદ ગયફાડા
નેરવુય ઉભયી ભાર પ.,કાચરા પ., 

તાલ પ.
૧૭૧૬ ૨૪૦

દાશદ ધાનુય ભટીભરુ - વાકયુય, કટલાર પ. ૧૬૯૧ ૧૮૧

ભશેવાણા વતરાવણ વતરાવણા ૨૭૫૨ ૧૨૨૩૮

ભશેવાણા લડનગય ભરીુય તા.લડનગય ૧૧૩૧ ૫૫૧૮

ભશેવાણા ભશેવાણા
જકળન વવામટી, ભશેવાણા ળશેયી 

જલથતાય
૪૨ ૨૧૦

ભશેવાણા વતરાવણા વુદાવણા તા.વતરાવણા ૯૯૨ ૪૬૨૯

ભશેવાણા વતરાવણા આુંકરીમાયા તા.વતરાવણા ૭૩૮ ૪૫૫૭

ભશેવાણા

કચ્છ

દેલબૂજભ 

દ્વાયકા

બરૂચ

ગીય 

વભનાથ

દાશદ

૨૪

૨૫

૨૬

૨૭

૨૮

૨૯



ભશેવાણા વતરાવણા ઉંભયી તા.વતરાવણા ૫૯૨ ૩૩૯૩

ભશેવાણા ભશેવાણા છઠીમાયડા તા.ભશેવાણા ૯૪૪ ૪૫૧૧

ભશેવાણા ઉંઝા ઉનાલા તા.ઉંઝા ૧૫૧ ૬૭૪

ભશેવાણા ખેયારુ જુની રીવ રાઇન,ખેયારુ ૩૬ ૮૩

ભશેવાણા ભશેવાણા
ફાવફા નગય,ભશેવાણા ળશેયી 

જલથતાય
૬ ૧૮

ભશેવાણા કડી દેલુવણા તા.કડી ૩૫૧ ૧૭૪૭

ભશેવાણા કડી ચુંદીગઢ જલથતાય,કડી ૨૫૫ ૧૦૪૫

ભશેવાણા ફેચયાજી ફારાજી વવામટી,ફેચયાજી ૯૭ ૩૧૭

ભશેવાણા કડી આનુંદ ાકથ  વવામટી, કડી ૨૫ ૧૩૫

ભશેવાણા કડી ભલ્શાયુયા જલથતાય,કડી ૫૯ ૨૩૫

ભશેવાણા કડી યણછડુયા તા.કડી ૪૪ ૨૫૬

ભશેવાણા જલવનગય થલયાજ વવામટી,જલવનગય ૨૪૬ ૯૮૪

ભશેવાણા જલવનગય યુંગુય તા.જલવનગય ૩૨૫ ૧૫૮૭

ભશેવાણા ભશેવાણા ધાુંધુવણ તા.ભશેવાણા ૪૬૦ ૨૨૫૦

ભશેવાણા ભશેવાણા ચરુલા તા.ભશેવાણા ૧૭ ૮૦

ભશેવાણા જલજાુય
આશ્રમ વવામટી, ગજલુંદુયા, 

તા.જલજાુય
૩૭૩ ૧૫૩૧

ભશેવાણા જલજાુય વમાજીનગય, તા.જલજાુય ૧૭ ૮૦

ખેડા નડીઆદ નલદુગાથ વવામટી-નડીમાદ ન.ા. ૧૫૭૧ ૬૬૩૨

ખેડા કડલુંજ વુણદા કડલુંજ ૨૬૯ ૧૪૫૯

ખેડા નડીઆદ લાઘેશ્વયી ભુંડદય નડીઆદ ન.ા. ૩૬૮ ૧૬૯૨

ખેડા નડીઆદ ઈશ્વય ાકથ  નડીઆદ ન.ા. ૨૮૦ ૧૫૭૧

ખેડા નડીઆદ ભુંગરાકથ  નડીઆદ ન.ા. ૪૪૪ ૧૭૩૨

ખેડા નડીઆદ ખડડમાય નગય, નડીઆદ ન.ા. ૪૬૪ ૧૯૨૮

ખેડા ભશેભદાલાદ વુુંઢા લણવર, ભશેભદાલાદ ૪૭ ૨૪૫

ખેડા કડલુંજ ઘાુંચીલાવ કડલુંજ ન.ા. ૩૩૬ ૧૬૮૨

ખેડા ભાતય દેથરી ભાતય ૩૮ ૧૯૭

ખેડા ભશુધા નલાુયા ભશુધા ન.ા. ૨૯૭ ૧૯૬૦

ખેડા નડીઆદ ચકરાવી બાગ નડીઆદ ન.ા. ૨૫૮ ૧૦૩૨

ખેડા નડીઆદ શડયદાવ અફથન,નડીમાદ, ન.ા. ૧૪૫ ૭૩૨

ખેડા ભાતય આળીલાથદ પાભથ, ત્રાજ ૪૯ ૨૨૬

ખેડા ખેડા રાર દયલાજા, ખેડા ન.ા. ૧૫૩ ૫૯૯

ખેડા નડીઆદ વાટડી નાકુું  ચકરાવી ૧૩૨ ૬૯૪

ખેડા ભશેભદાલાદ દાજીુયા, ભશેભદાલાદ ૪૭ ૨૫૩

ખેડા ખેડા વુથાય પજમુું, યઢુ,તા.ખેડા ૧૨૫ ૮૦૦

ખેડા ખેડા લણકય લાવ, યજવકુયા,તા..ખેડા ૧૧૮ ૭૦૦

ભશેવાણા

ખેડા

૨૯

૩૦



ખેડા ભશેભદાલાદ વ્શયા વવા. ભશેભદાલાદ,ન.ા. ૬૬ ૩૩૭

ખેડા નડીઆદ ભદની વવા. કણજયી ન.ા. ૯૮ ૬૨૫

ખેડા ખેડા પ્રભુખ , યઢુ ૧૦૭ ૪૭૮

ખેડા નડીઆદ
શ્રી યાભ વવા. ભાઈ ભુંડદય નડીઆદ 

ન.ા.
૨૬૪ ૧૦૬૬

ખેડા કડલુંજ ઇન્દ્રપ્રથથ વવા. કડલુંજ ન.ા. ૧૩૨ ૪૫૩

ખેડા નડીઆદ યાધા ડક્રષ્ના વવા. નડીઆદ ન.ા. ૧૬૦ ૪૪૦

ખેડા નડીઆદ કાકયખાડ નડીઆદ ન.ા ૨૬૦ ૯૯૬

૩૧ યફુંદય યફુંદય યફુંદય અુંજરીાકથ , યાજીલનગય ૮૯ ૨૫

અયલલ્લી જબરડા જળરાડદ્ર ૩૩૧૭ ૨૩૩

અયલલ્લી જબરડા ળબામડા ૧૧૮૫ ૨૧૬

અયલલ્લી જબરડા િહ્મુયી ૧૧૦૭ ૨૨૩

અયલલ્લી જબરડા જનારી ટાુંડા ૧૮૩૮ ૨૮૩

અયલલ્લી જબરડા કયણુય ૨૦૭ ૧૦૪૪

અયલલ્લી જબરડા વુણખ ૮૧૦ ૧૪૩

અયલલ્લી જબરડા જાફજચતડયમા ૨૪૩૩ ૪૮૬

અયલલ્લી ભડાવા અભરાઇ ૩૬૭૦ ૬૫૪

અયલલ્લી ભડાવા જરમ્બઇ ૩૧૪૦ ૬૮૩

અયલલ્લી ભડાવા વુયુય ૧૩૦૧ ૨૧૫

અયલલ્લી ભડાવા ળાભુય ૨૫૬૯ ૪૭૨

અયલલ્લી ભડાવા ખડદા ૨૦૭૬ ૩૯૦

અયલલ્લી ભેઘયજ ભેઘયજ, જારભુય ૧૪૬૯૩ ૨૮૩૦

અયલલ્લી

ભડાવા 

નગય 

ારીકા

જભ જભ વવામટી ૬૯૩૭ ૧૩૧૮

અયલલ્લી

ભડાવા 

નગય 

ારીકા

ઘેજવમા થકુર,નલરુય જલથતાય ૨૪૦ ૫૧

અયલલ્લી

ભડાવા 

નગય 

ારીકા

જવભનાની વવામટી ૭૨૭૫ ૧૪૫૬

અયલલ્લી ભડાવા ડટું ટઇ ૧૬૫૩ ૩૧૩

અયલલ્લી ભડાવા ઢાુંખયર,ફામર ૨૩૩૬ ૪૧૪

અયલલ્લી ભડાવા ડટું ડટવય,વાજાુય ૧૨૬૨ ૨૯૭

અયલલ્લી ભેઘયજ તયકલાડા ૧૦૯૬ ૨૫૧

અયલલ્લી

ભડાવા 

નગય 

ારીકા

વમ્ભેડશદામત વવામટી ૫૨૭ ૧૦૬

અયલલ્લી

ભડાવા 

નગય 

ારીકા

ખડામતા ફયડડિંગ ૬૬૫ ૧૩૧

અયલલ્લી ધનવુયા લડાગાભ ૩૨૦૬ ૬૫૬

અયલલ્લી ધનવુયા જફરલાજણમા ૪૮૭૬ ૯૫૧

ખેડા

અયલલ્લી

૩૦

૩૨



અયલલ્લી ફામડ તેનુય ૩૩૧૭ ૬૯૯

અયલલ્લી ધનવુયા યભવ ૨૫૯૯ ૫૩૩

અયલલ્લી ધનવુયા જુનીજળણર ૨૭૯૫ ૫૪૯

અયલલ્લી

ભડાવા 

નગય 

ારીકા

કશ્ત્મ વવામટી ૩૬૫ ૭૦

અયલલ્લી

ભડાવા 

નગય 

ારીકા

ટર ાન્વટથ  નગય વવામટી ૯૧૧૪ ૧૭૯૭

અયલલ્લી ફામડ ચઇરા,કટેમક વવામટી ૬૪૮૮ ૧૩૧૧

અયલલ્લી ભડાવા જવભયન ાકથ ૭૭૦ ૩૭૫૭

ુંચભશાર ગધયા યબ્ફાની ભશલ્લા, ગધયા ૪૪૮ ૭૪

ુંચભશાર ગધયા ભુથરીભ વવામટી ફી, ગધયા ૪૦૯ ૧૦૩

ુંચભશાર ગધયા ડફગયલાવ, ગધયા ૪૯૯ ૧૩૧

ુંચભશાર ગધયા લારી પીમા નું. ૩, ગધયા ૩૩૨ ૭૯

ુંચભશાર ગધયા નાડીમાલાવ, ગધયા ૭૪૨ ૧૭૬

ુંચભશાર શારર રીભડી પીમા, શારર ૮૬૦ ૧૬૫

ુંચભશાર ગધયા શયીડક્રષ્ણા વવામટી, ગધયા ૪૫૬ ૧૦૧

ુંચભશાર ગધયા અરુંકાય વવામટી, ગધયા ૫૦૯ ૧૧૨

ુંચભશાર ગધયા ગામત્રીનગય, ખાડી પીમા, ગધયા ૪૩૭ ૭૨

ુંચભશાર ગધયા જનૈ દેયાવય વવામટી, ગધયા ૩૩૦ ૧૬૧

ુંચભશાર ગધયા
ભઝાલય યડ, ઇકફાર થકૂર 

ાછ, ગધયા
૨૭૨ ૧૧૪

ુંચભશાર ગધયા વરાભત વવામટી, ગન્દ્રા, ગધયા ૩૮૯ ૧૧૦

ુંચભશાર ગધયા િહ્મા વવામટી, ગધયા ૩૬૬ ૧૦૮

ુંચભશાર ગધયા ભશેશ્વયી વવામટી, ગધયા ૧૭૯ ૪૮

ુંચભશાર ગધયા ીંજાયલાડ, ગધયા ૩૬૯ ૮૨

ુંચભશાર ગધયા ધુંતીમા પ્રટ, ગધયા ૩૩૫ ૯૫

ુંચભશાર ગધયા વાતુર વવામટી, ગધયા ૩૬૬ ૧૦૫

ુંચભશાર ગધયા ગુહ્યા ભશલ્લા, ગધયા ૪૦૧ ૧૬૪

ુંચભશાર ગધયા શકરાની લાડી, ગધયા ૩૩૫ ૭૧

ુંચભશાર ગધયા રીવ ચકી નું. ૭, ગધયા ૩૭૪ ૬૨

ુંચભશાર શારર કથફા ટેકયા, શારર ૫૧૭ ૧૦૪

ુંચભશાર ગધયા કડીમાલાડ, ગધયા ૨૬૫ ૭૮

ુંચભશાર ગધયા ળુક્રા વવામટી, ગધયા ૭૫૧ ૧૬૮

ુંચભશાર શારર ભશુંભદી પીમા, શારર ૬૫૩ ૧૩૫

ુંચભશાર ગધયા
કાછીમાલાડ, (ફાલાની ભઢી), 

ગધયા
૬૩૮ ૧૬૫

છટાઉદેુય છટાઉદેુય થટેળન યડ, લવેડી ૨૩૦૬ ૪૭૩

છટાઉદેુય ફડેરી
જનૈ પજમુું અને યાઠલીમા પજમુું , 

ધાયરીમા
૧૬૯ ૩૩

છટાઉદેુય ફડેરી ભુંડદય પજમુું, ભટી ફાભયરી ૧૦૨ ૧૯

છટાઉદેુય ફડેરી ધયા પજમુું, લારઠી ૨૧ ૫

ાટણ જવધ્ધુય ઉભરૂ ૩૩૧૩ ૬૫૧

અયલલ્લી

ુંચભશાર

છટાઉદેુય

ાટણ

૩૨

૩૩

૩૪

૩૫



ાટણ વયથલતી બીરલણ ૫૪૩૪ ૯૭૭

ાટણ ચાણથભા કટલાડીમા ૭૦૯ ૧૫૯

ાટણ વયથલતી દેરીમાથયા ૮૫૫ ૧૬૦

ાટણ શાયીજ દુનાલાડા ૩૩૧૧ ૬૩૩

ાટણ વયથલતી કાતયાવભાર ૪૨૧૧ ૯૧૧

ાટણ ાટણ યખતાલાડ ૬૫૦ ૯૮

ાટણ ાટણ લેયાઇચકરા ૮૦૪ ૧૮૫

ાટણ ાટણ મળનગય ૬૦૧ ૧૭૪

ાટણ ાટણ ીંાગેટ ૪૩૨ ૧૨૧

ાટણ ાટણ ભીયાાકથ  વવામટી ૭૫૦ ૧૨૦

ાટણ ાટણ ટાુંકલાડ ૧૨૨૪ ૨૮૬

ાટણ વભી કનીજ ૨૪૦૧ ૫૧૭

ાટણ વભી યાધનુયી દયલાજા ૨૬૫૮ ૫૨૯

ાટણ ાટણ દ્રાયીકા નગયી, યાણકી લાલ ૨૨૦ ૭૬

ાટણ ાટણ ડાબડી ૧૫૪૬ ૩૪૬

ાટણ યાધનુય ભારૂજત નુંદન વવામટી ૭૭૦ ૧૮૭

લરવાડ ધયભુય કેલણી, લાુંઝરટ ૯૩૯૩ ૧૫૪૧

લરવાડ લાી ફરીઠા, લાી ૨૫૪૩ ૫૬૧

લરવાડ લાી
વાગીમા પજમા કટરાલ અને 

લૂડરેન્ડ ફરીઠા , લાી
૮૮૭ ૨૦૦

લરવાડ લાી ગડાર નગય, લાી જવટી ૨૩૨૭ ૪૫૦

લરવાડ ધયભુય યાજુયી તરાટ,ધયભુય ૧૫૭૦ ૩૦૪

વુયેન્દ્રનગય થાનગઢ થાનગઢ અફથન જલથતાય લડથ  નું.૩ ૨૬૧૮ ૪૪૩

વુયેન્દ્રનગય ભુી આવુદ્રાી અને બલાનીગઢ ૫૯૦ ૩૫૧૩

વુયેન્દ્રનગય વામરા નડાા ૪૯૦ ૨૫૦૦

વુયેન્દ્રનગય ભુી આવુુંદી, બાલણીગઢ ૩૫૧૩ ૪૯૦

વુયેન્દ્રનગય વામરા નડાા ૩૫૧૩ ૭૧૨

વાફયકાુંઠા પ્રાુંજતજ વાુંડ ૨૩૫૮ ૪૩૦

વાફયકાુંઠા પ્રાુંજતજ ગરુ ૨૭૮૦ ૬૦૫

વાફયકાુંઠા પ્રાુંજતજ લદયાડ ૨૬૯૦ ૫૯૮

વાફયકાુંઠા પ્રાુંજતજ લ્લાચય ૨૭૧૦ ૫૧૨

વાફયકાુંઠા ડશુંભતનગય જચત્રકૂટ , કાુંકયર ૧૬૮૦ ૩૪૫

વાફયકાુંઠા પ્રાુંજતજ વીતલાડા ૪૯૩૪ ૮૧૯

વાફયકાુંઠા ઇડય શાડના છાયા, ઇડય ૪૬૫૫ ૯૬૬

વાફયકાુંઠા પ્રાુંજતજ ફારીવણા ૪૩૯૦ ૮૮૮

વાફયકાુંઠા ડશુંભતનગય ગઢા ૨૮૧૮ ૬૦૧

વાફયકાુંઠા ઇડય ભટા કટડા ૨૪૫૪ ૫૯૬

વાફયકાુંઠા ડશુંભતનગય ચાુંરાનાય ૧૩૯૧ ૨૮૦

વાફયકાુંઠા પ્રાુંજતજ લડલાવા ૨૮૦૨ ૫૧૩

વાફયકાુંઠા ડશુંભતનગય વાફયકુુંજ વવામટી ૧૨૧૨ ૨૨૯

વાફયકાુંઠા ળીના રાુંફડીમા ૧૭૬૫ ૪૬૩

વાફયકાુંઠા ખેડિહ્મા ચાુંરુય ૪૦૬૦ ૮૦૫

વાફયકાુંઠા ડશુંભતનગય રીખી ૧૯૮૧ ૪૪૧

વાફયકાુંઠા ડશુંભતનગય
જી.એભ.એવ.આય.એવ. થટાપ 

ક્લાટવથ
૯૨ ૪૦

વાફયકાુંઠા

ાટણ

લરવાડ

વુયેન્દ્રનગય

૩૫

૩૬

૩૭

૩૮



વાફયકાુંઠા ખેડિહ્મા લયતર ૧૨૪૭ ૨૩૮

ફટાદ ફટાદ ચાભુુંડા ાકથ ૪૩૪ ૮૩

ફટાદ ફટાદ લયાલાડ ૭૪૨૧ ૧૬૪૫

ફટાદ ફટાદ ખજાલાડી ૧૩૮૫ ૩૨૯

ફટાદ ફટાદ તુયખા ગાભ ૯૬૩ ૧૮૯

ફટાદ ફયલાા ધરેડયમા રુું , ફયલાા ૧૯૫૨ ૩૮૩

ભશીવાગય ફારાજળનય ફારાજળનય ૮૭૧ ૩૦૧

ભશીવાગય ફારાજળનય પેરળાની ૧૦૨૨ ૧૮૧

ભશીવાગય ફારાજળનય ફારાજળનય નગય ાજરકા ઝન ૨ ૨૪૫૭ ૪૧૦

ભશીવાગય કડાણા લડાઝાા ૩૫૪૫ ૬૫૮

ભશીવાગય કડાણા વાજરમાફીડ ૨૧૦ ૪૧

ભશીવાગય કડાણા ડડટલાવ ૧૧૦૫ ૧૫૯

ભશીવાગય ખાનુય નયડા ૩૫૪૫ ૬૫૮

ભશીવાગય ખાનુય ફાકય ૪૮૦૬ ૯૨૫

ભશીવાગય ખાનુય ખુટેરાલ ૩૧૨૩ ૫૪૭

ભશીવાગય ખાનુય લડાગાભ ૬૫૪૮ ૧૧૩૦

ભશીવાગય ખાનુય ભટાખાનુય ૨૩૮૮ ૪૧૮

ભશીવાગય ખાનુય ડરડયમા ૧૧૨૯ ૨૩૮

ભશીવાગય રુણાલાડા ગડયમા ૫૫૭૯ ૯૨૬

ભશીવાગય રુણાલાડા જરફદયા ૧૪૧૨ ૨૫૩

ભશીવાગય રુણાલાડા દરતુય લાઘજી ફાડયમાના ભુલાડા ૧૪૭૧ ૨૭૯

ભશીવાગય રુણાલાડા લેયાભા ૬૬૮ ૧૩૮

ભશીવાગય રુણાલાડા લડથ  ૬ અને અફથન રુણાલાડા ૮૯૪ ૧૮૭

ભશીવાગય રુણાલાડા ચાટીમા ૨૪૪ ૪૯

ભશીવાગય વુંતયાભુય જળય ૧૨૦૫૬ ૩૧૪૭

ભશીવાગય વુંતયાભુય લડથ  ૨ વુંતયાભુય ૩૦૩૭ ૬૬૭

ભશીવાગય વુંતયાભુય ફટકલાડા ૬૫૦૦ ૧૬૯૨

ભશીવાગય વુંતયાભુય ભલાવા ૨૨૪૮ ૪૫૬

ભશીવાગય વુંતયાભુય વુંતયાભુય લડથ  ૩ પ્રાતુયા એડયમા ૮૨૬ ૨૦૪

ભશીવાગય વુંતયાભુય
વુંતયાભુય લડથ  ૩ જળકાયી પજમા 

એડયમા

ભશીવાગય જલયુય લયધયા ૧૧૯૩૭ ૨૫૯૧

ભશીવાગય જલયુય યઝલ ૧૭૫૯ ૩૦૬

ભશીવાગય જલયુય ફાયડા ૫૮૦૪ ૧૦૯૩

ભશીવાગય જલયુય ફાય ૧૩૬૩૮ ૨૩૦૧

ભશીવાગય જલયુય લયધયા ૧૧૯૩૭ ૨૫૯૧

ડાુંગ વુફીય
રશાનઝાડદય, ભટી ઝાડદય, 

ાુંઢયાડા
૨૪૬૯ ૨૯૮

ડાુંગ લઘઇ બેંડભા, રલામાથ ૧૭૬૩ ૩૦૩

ડાુંગ આશલા ડાુંગ થલયાજ આશ્રભ આશલા ૪૪ ૧૩

કુર ૮૫૨૭૧૩ ૨૯૬૮૬૪

ડાુંગ

વાફયકાુંઠા

ફટાદ

ભશીવાગય

૩૮

૩૯

૪૧

૪૦
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