VILLAGE NAME AND CODE
TA-BHILODA
S/N

કોડ

ગાભ ન ું નાભ

TA-MEGHRAJ
કોડ

ગાભ ન ું નાભ

TA-MODASA
કોડ

ગાભ ન ું નાભ

1

_05001 લાઘેશ્વયી

_06001 કું ટાફૄું

10001 ગઢડા

2

_05002 વલયય

_06003 યખાય

10002 દાલરી

3

_05003 ચોયીભારા

_06004 લાુંકા ટીંફા

10003 લાુંટડા(દાલરી)

4

_05004 યામસીંગય

_06005 જારભય

10004 ાદય

5

_05005 કું ડોર ાર

_06006 છીટાદયા

10005 ફાભણલાડ

6

_05006 ધનસોય

_06007 નલાગાભ (ઈસયી)

10006 નાુંદીસણ

7

_05007 ઝીંઝુડી

_06008 ટેરના છાયા

10007 ટીંટોઈ

8

_05008 જામરા

_06009 ઈસયી

10008 કડોર

9

_05009 ફાલરીમાટોયડા

_06010 નાયણય

10009 ઉભેદય (દધા.)

10 _05010 ઇંદ્યા

_06011 ાણીફાય

10010 જીતય (લાઘોડીમા)

11 _05011 ભરાસા

_06012 જા
ું ય

10011 ભઠ

12 _05012 ફેડાસણ

_06013 ભોટાભઠ

10012 બીરકલ
ૂ ા

13 _05013 કકસનગઢ

_06014 ખાખયીમા

10013 ફૂટા

14 _05014 ભરેકય

_06015 ગે ડ

10014 જીલણય

15 _05015 ઉફસર

_06016 ફાદય તયારના છાયા

10015 ઉભેદય (ફોલદ
ું યા)

16 _05016 અંધાયીમા

_06017 ઈંટલા

10016 ફોલદ
ું યા

17 _05017 કલ્માણય

_06018 કદલાડી

10017 સયડોઈ

18 _05018 લજાય(ટાકાટકા)

_06019 નલાગાભ(કસાણા)

10018 રારય (સયડોઈ)

19 _05019 સીરાદયી

_06020 ઓઢા(કસાણા)

10019 ળાભય

20 _05020 ટોયડા (જેતય)

_06021 ગોાલાડા

10020 યાભય(ગઢડા)

21 _05021 ફાલરીમા (ાર)

_06022 જાભગઢ

10021 લાુંટા (યાુંભય)

22 _05022 બાણભેય

_06023 ઢેકલા

10022 રીમાય

23 _05023 યાભયી

_06024 ભાનડા

10023 ખુંબીસય

24 _05024 આંફાફાય

_06025 ભોટીુંડરી

10024 સારભય

25 _05025 ાટીમાકલા

_06026 ફુટા

10025 ટીંટીસય

26 _05026 બઢેરી

_06027 લૈડી

10026 સજાય

27 _05027 હાડા

_06028 ગોધાલાડા

10027 ગોખયલા

28 _05028 ટાકાટકા

_06029 લાઘય

10028 બાટકોટા

29 _05029 ફોલન્દ્રા

_06030 કદલાડા

10029 ઈસયોર (નાની)

30 _05030 ભઠ(ફોલન્દ્દયા)

_06032 રખીય

10030 ઈસયોર (ભોટી)

31 _05032 લેજય

_06033 ુંચાર

10031 ભાધય

32 _05033 ઘાુંટી

_06034 ઢું ઢેયા

10032 યાજરી

33 _05034 ઝુભસય (છાયા)

_06035 યે લ્રાલાડા

10033 જ ુંબસય

34 _05036 ખરલાડ

_06036 તયકલાડા

10034 હઠીયા

35 _05037 રીરછા

_06037 અંતોરી

10035 દધારીમા

36 _05038 ભાુંકયોડા

_06038 ઘોયલાડા

10036 ભોતીયા

37 _05039 ભબરોડા

_06039 ધયોરા

10037 લયથ ું

38 _05040 ધોરલાણી

_06040 ભહડી

10038 સયય(લયથ)ું

39 _05041 ભ ૂતાલડ

_06041 ઓઢા(ાણીફાય)

10040 ભહાદે લગ્રાભ

40 _05042 સીરાસણ

_06042 કોલન્દ્રા

10041 ભેઢાસણ

41 _05043 ભેર (બેટારી)

_06043 ઝેયીમાલાડા

10042 ભડાસણા

42 _05044 અબાય

_06044 કણોર

10043 ફોડી

43 _05045 ધયાસણ

_06045 હાડીમા(ભેઘયજ)

10044 ધોરીમા

44 _05046 અજીતયા

_06047 કસાણા

10045 લાુંટડા (કા.)

45 _05047 બઘયાસણ

_06048 ગોઢા

10046 ખભાય

46 _05048 ફોયનારા

_06049 ભોટી ભોયી

10047 બચડીમા

47 _05049 ઓડ

_06050 નાની ુંડરી

10048 યખીમાર

48 _05050 લસામા

_06051 છીકાયી

10049 ભારલણ (કેળાય)

49 _05051 ાુંચ ભહડી

_06052 જીલણય

10050 લાઘોડીમા

50 _05052 જાુંબડી

_06053 જીતય

10051 ચાયણલાડા

51 _05053 સોનાસણ

_06054 વડથ઼લી

10052 લણીમાદ

52 _05054 કડલઠ

_06055 લાુંક

10053 ભોદયસફ
ું ા

53 _05055 અણસોર

_06056 ઝયડા

10054 ધોરલાણી

54 _05056 ભોટા સાભેયા

_06057 ધાુંધીમા

10055 મરોજ

55 _05057 ઓઢાહાડીમા

_06058 બાટકોટા

10056 યાભય (ળીણાલાડ)

56 _05058 હાડીમા

_06059 ળણગાર

10057 કોકાય

57 _05059 યું ગય

_06060 ગોકચલાણ

10058 ભોયા

58 _05060 કાયછા

_06061 લાણીમાલાડા

10059 સામયા

59 _05061 જાફભચતયીમા

_06062 યાજેડી

10060 હપસાફાદ

60 _05062 નલા લેણય

_06063 તયકલાડીમા

10061 ગાજણ

61 _05063 ધુંધાસણ

_06064 લલણા

10062 ફાજકોટ

62 _05064 ભોટાડોડીસયા

_06065 ગામ લાછ઼યડા

10063 ગણેળય

63 _05065 નાનાડોડીસયા

_06066 યોરા

10064 ારનય

64 _05066 હાથીમા

_06067 બ્રાહભણ કોટડા

10065 સફરય

65 _05067 જેસીંગય

_06068 રારય

10066 યસરય

66 _05068 જસલુંતયા

_06069 મન્દ્ળીલાડા

10067 રીંબોઈ

67 _05069 નલા બેટારી

_06070 ખોખયીમા

10068 ભોટી ચીંચણો

68 _05070 બેટારી

_06071 સીસોદયા (અદાય)

10069 નાની ચીંચ઼ણો

69 _05071 યીંટોડા

_06072 અદાય

10070 રચ્છાઈ

70 _05072 લાુંકાનેય

_06073 નાની ભોમડી

10071 જાભાના છાયા

71 _05073 ખભાય

_06074 ઢેભડા

10072 ગઢા

72 _05074 નાયણય

_06075 ભોટી ભોમડી

10073 નલા લડલાસા

73 _05075 નાયસોરી

_06076 રીંબોઈ

10074 જના લડલાસા

74 _05076 ભઉ (નલરય)

_06077 સતીય

10075 ઈટાડી

75 _05077 સનસય

_06078 ાલ્રા(બેભાય)

10076 ગરસદ
ું યા

76 _05078 મનાઇ

_06079 ભલાર

10077 ધનાલાડા

77 _05079 દે સણ

_06080 યે લ્મો

10078 સીતય

78 _05080 ચીફોડા

_06081 ફેડઝ

10079 હાડય

79 _05081 બટેયા

_06082 લૈમા

10080 ખરીકય

80 _05082 લસાઇ

_06083 કું બેયા

10081 દકયમાય

81 _05083 કયણય

_06084 કયનય

10082 લાુંલ્લા

82 _05084 હયદાસય

_06086 ધનીલાડા

10083 મનળીલાડા

83 _05085 યામય

_06087 ડાભોય ઢૂુંઢા

10084 દોરય (ળીણાલાડા)

84 _05086 ધુંફોરીમા

_06088 ટેરઢું ઢા

10085 સરયય

85 _05087 ાલ્રા

_06089 રીંમ્ફોદયા(ઢૂુંઢા)

10086 ળીણાલાડ

86 _05088 ધરેટા ાલ્રા

_06090 આઢોડીમા

10087 લલ્રાલાુંટા

87 _05089 લેણય

_06091 ઉંન્દ્ડલા

10088 ફડોદયા

88 _05090 લક્તાય

_06092 લસાઈ

10089 પયે ડી

89 _05091 નાના સાભેયા

_06093 સેંદમો

10090 ઝારોદય

90 _05093 લસડીમા

_06094 ખેયાઈ

10091 સાકયીમા

91 _05094 દહેગાભડા

_06095 બેભાય

10092 ડગયલાડા

92 _05095 યાલતાલાડ

_06097 લાસણા

10093 કોરીખડ

93 _05096 યાભેયા

_06098 ખાુંડીલાલ

10094 ગારડી

94 _05097 ભોટાકું થાયીમા

_06099 જસલુંતયા

10095 ખડોદા

95 _05098 ગરી સેભયો

_06100 થ્લીયા

10096 ફામર

96 _05099 લાુંકા ટીંફા

_06103 સયદે લી

10097 ઢાુંખયોર

97 _05100 રક્ષ્ભણયા

_06104 રાખાય

10099 કકળોયયા

98 _05101 સયકી રીભડી

_06105 યોમણીમા

10104 આરભય

99 _05102 સાફયણ

_06106 કારીમાકલ
ૂ ા

10105 બેરું ડા

100 _05103 યાભય (ભોયી)

_06107 તમ્ું ફરીમા

10106 ફોયડી

101 _05104 ાદયડી

_06108 યામાલાડા

10107 ભાથાસરીમા

102 _05105 ળાભાજી

_06109 યાભગઢી

10108 અભરાઈ

103 _05106 રદયડી

_06110 ભ ૂવતમા

10109 જીતય(કડોર)

104 _05107 ળાભય

_06111 યાજય(યાભગઢી)

10126 કઉ

105 _05108 ગઢીમા

_06112 હીયાટીંફા

10127 ભોડાસા

106 _05109 ભેયાલાડા

_06113 સીસોદયા(ભેઘાઈ)

10128 અણદાય

107 _05110 રરાર

_06114 કભયોડા

108 _05111 ખેયાડી

_06115 ઈરોડા

109 _05112 લણજય

_06116 ીસાર

110 _05113 નાુંદોજ

_06117 મડસી

111 _05114 ભાુંધયી

_06118 લાઘોયા

112 _05115 કલ્રેકા

_06119 ફસ્કાદાુંતી

113 _05116 થયાલાસ

_06120 સાયું ગય

114 _05117 આકોડીમા

_06121 ડચકા

115 _05123 રોખાણ

_06122 ફેલ્મો

116 _05124 ખેયોજ

_06123 ડું ગયાગોડ

117 _05125 ચીબાડીમાટા

_06124 રારોડીમા

118 _05126 નાડા (ખારસા)

_06125 ભજ
ું યી

119 _05127 ખાયી

_06126 નેસડા

120 _05128 બલાનય

_06127 રીંમ્ફોદયા(યાભગઢી)

121 _05129 ફહેચયયા

_06128 કૃષ્ણયા

122 _05130 દોરતય

_06129 યાજય(ઈસયી)

123 _05131 દે લની ભોયી

_06130 રારાકા

124 _05132 લાઘય

_06131 જેભાના

125 _05133 કાગડા ભહડા

_06132 ઉકયડી

126 _05134 કડોર (દહેગાભડા)

_06133 ભેઘયજ

127 _05135 કહભતય

_06134 અજકહયોરા

128 _05136 કસ્કી

_06135 હાડીમા(ુંચાર)

129 _05137 ખેયુંચા

_06136 ાલ્રા(કસાણા)

130 _05138 લજાય ખેયુંચા
131 _05139 સોડય
132 _05140 નાડા (જાગીયી)
133 _05141 ખીરોડા
134 _05142 ભોટી ફેફાય
135 _05143 જનારી
136 _05145 યાભ ૂય
137 _05155 ળોબામાડા (જાગીયી)
138 _05156 લાુંસેયા
139 _05157 સનોખ
140 _05158 લાગોદય
141 _05159 જારીમા
142 _05160 ગડાદય
143 _05161 અસાર
144 _05162 લાુંદીમોર
145 _05163 બ્રહ્મયી
146 _05164 રારય
147 _05165 ખોડું ફા
148 _05166 લાુંસી
149 _05167 છાયા કસ્કી
150 _05168 ગોઢ (કસ્કી)
151 _05170 અઢેયા
152 _05201 નાના કું થાયીમા

VILLAGE NAME AND CODE
TA-BAYAD
S/N

કોડ

ગાભ ન ું નાભ

TA-MALPUR
કોડ

ગાભ ન ું નાભ

TA-DHANSURA
કોડ

ગાભ ન ું નાભ

1

13002 રારય (જીતય)

12001 નાથાલાસ

11004 ખાનયની મલાડી

2

13030 પતેય

12002 ધોરેશ્વય

11005 હીયાય કું ા

3

13032 યતનય

12003 ગોઢ

11006 નાણા

4

13039 લજેયા ગાભ

12004 લેરણીમા

11007 ગરારની મલાડી

5

13042 ભાથાસરીમા

12005 યાભય

11008 આકરન્દ્દ

6

13043 રીંફ

12006 ભેલડા

11009 હીયાય

7

13044 ઉંટયડા

12007 ડોડીમા

11010 ાુંચકહાડા

8

13045 લાસણી

12008 જારભય

11011 જારભયા(નાણા)

9

13046 ચાુંદયે જ

12009 યીંછલાડ

11012 કયોરી

10

13047 લજેયા કું ો

12010 ભાનલાલ

11013 ચોગાભડા

11

13048 અરલા

12011 ટીસ્કી

11014 જસલન્દ્તય(આભોદયા)

12

13051 આકોડીમા

12012 ગોારય

11015 કેળયયા(ફીરલણીમા)

13

13052 ચભાયય

12013 નાનાલાડા

11016 ધાભણીમા

14

13053 હભીયય

12014 ચપ
ું યી

11018 બાુંટદે લનો ભઠ

15

13055 ફીફીયા

12015 નલા તખતય

11019 ગઢડા કોટ

16

13056 જીતય (આંકોડીમા)

12016 હભીયયા

11020 લાુંટડા સકા

17

13057 અરાણા

12017 યસોડા

11021 કયણય

18

13059 દહેગાભડા

12018 કાસલાડા

11022 સ઼યડીસયખુંડી

19

13060 યણેચી

12019 લાલડીબાયા

11023 ખડોર

20

13061 નાયભીમાની મલાડી

12020 કાનેયા

11024 સેન્દ્ગમાની યામણ

21

13062 રારય (ભોટા)

12021 ગાજણ

11025 છે લાડીમા

22

13063 જભત્રાર

12022 ઓઢા

11026 ભોતીયા

23

13064 હેભાત્રાર

12023 અગાતીમા

11027 સીભરી

24

13066 સયસોરી

12024 ભકાકતયી

11028 કાભરી

25

13067 નાબેરા

12025 નલાગાભ

11029 ખેડા

26

13068 ગાફટ

12026 ીયાના

11031 ોમડા

27

13069 ગોતાય

12027 સોનીકય

11034 રાલગાભ

28

13070 પ્ાુંતલેર

12028 ભેડી ટીંફા

11035 યાભયા કું ો

29

13071 સેભારીમા

12029 ભારજીના હાડીમા

11036 અભયયા

30

13072 ધયભડી લાુંટા

12030 સોભય

11037 ઉદે ય

31

13073 દરતયા

12031 પગોડીમા

11038 કેળયયા કું ો

32

13074 ફૃનગય

12032 જેસલાડી

11039 યાભર઼ગાભ

33

13075 ફાદયયા

12033 ભઠલાસ

11040 હયીયા કું ા

34

13076 નેત્રોડીમા

12034 સ ૂયજય

11049 ાટયો

35

13077 લસાદયા

12035 ભહીમાય

11054 લખતયા

36

13078 યડોદયા

12036 જના તખતય

11057 અરલા(ભખરોડીમા)

37

13079 લાુંટડા ફામડ

12037 સોનાયીમા

11058 ગોારયા

38

13080 અભયાય

12038 ગોવલિંદય

11061 દાુંરય

39

13081 ભખેર

12039 ધીયાખાુંટાના મલાડા

11091 રારય

40

13082 ફૃગનાથય (ભખેર)

12040 ગરીમા દાુંતી

11097 ફીરલણીમા

41

13084 યભાસ

12041 ભુંગરય

11098 યભોસ

42

13085 ગોડનાર

12042 બેભય

11100 આભોદયા

43

13086 જ ુંત્રાલ઼ કું ા

12043 જેસીંગય

11101 જળલુંતયા

44

13087 જીતય (આંફરીમાયા)

12044 વત્રકભય

11102 વળણોર

45

13088 આંફરીમાયા

12045 લાલડી

11103 યહીમોર

46

13089 તેનય

12046 રારજીના હાડીમા

11110 રણ

47

13090 ફૃગનાથય

12047 યાસાય

11111 કોરલડા

48

13092 ડાબા

12048 સાતયડા

11112 ળીકા

49

13094 ગરાફયા

12049 સયાના હાડીમા

11113 અંતીસયા

50

13095 અભયગઢ

12050 કોમરીમા

11114 બેંસાલાડા

51

13096 લાુંટા

12051 અંફાલા

11116 કું જોડીમા

52

13097 ચોઇરા

12052 હયફાઈના હાડીમા

11117 જારભય(કકકડ)

53

13098 ફામડ

12053 રઘનાથય

11119 કીડી

54

13099 ભાધલ કું ો

12054 નાલડા

11120 કાળીયા

55

13100 દખણેશ્વય

12055 દે લદાુંતી

11121 કનાર

56

13101 કોટડા

12056 જીત઼ય

11122 યાભય (લડાગાભ)

57

13102 અંફાગાભ

12057 ગોયીમા

11123 અંફાસય

58

13103 કાદલીમા

12058 નલા

11125 રારીનો ભઠ

59

13104 ટોટ

12059 ભસાદયા

11126 નલલ઼ય

60

13105 અહભદયા

12060 અંધાયીલાડી

11127 ભખરોડીમા

61

13106 જીતય (યાભસી)

12061 ફાભણી

11129 જીતય (લડાગાભ)

62

13107 તખતયા(અરલા)

12062 આંફરીમા

11130 યાજય (લડાગાભ)

63

13108 ધોભ

12063 ચોયીલાડ

11131 ભોટી લાલ

64

13109 ગીમાના મલાડા

12064 સયદાયખાુંટની મલાડી

11132 ફોયલાઈ

65

13111 કરાજીના મલાડા

12065 જા
ું યાની મલાડી

11133 લડાગાભ

66

13112 ઓઢા

12066 કીડીમાદ

11134 નાની લાલ

67

13113 અજફયા

12067 રોઢીમાના હાડીમા

11135 જાભઠા

68

13114 ીોદયા

12068 સારભફાના હાડીમા

11136 બટાર

69

13115 ગણેળયા સાઠું ફા

12069 લીયણીમા

11137 ભરેકય

70

13116 કોજણ

12070 ડાભોયના મલાડા

11138 ધનસયા

71

13117 સલેરા

12071 ભાુંલ્રી

11139 યભાણા

72

13118 ભહાદે લયા

12072 યોટીમા

11140 ફાયનોરી

73

13119 લાયે ણા ફોય ટીંફા

12073 કોઠી

74

13120 ફોયભઠ

12074 અણીમોય

75

13121 સણગાર

12075 કલેયીમા

76

13122 લાસણીયે ર

12076 લાડીનાથના મલાડા

77

13123 ફીફીની લાલ

12077 લાન્દ્કાનેડા

78

13124 દોરય(યભાસ)

12078 સલર઼ચાય

79

13125 ભાનય

12079 ભગોડી

80

13126 જોધય

12080 ફોયડીમા

81

13127 અભીમાય

12081 હેરોદય

82

13128 જનલાડા

12082 રારય

83

13129 ભડ
ું ાસણ

12083 ડફાયણ

84

13130 ડેયીમા

12084 આંકરીમા

85

13131 ગણેળયા (આંફરીમા)

12085 કાટકલા

86

13132 લાુંકાનેડા

12086 યું બોડા

87

13133 સરતાનય

12087 ખેતાલાડા

88

13134 ારડી

12088 પાુંસાયે ર

89

13135 બજય

12089 ભતાું

90

13136 છબૌ

12090 સખલાણીમા

91

13137 લાસણા ભોટા

12091 બેભોડા

92

13138 ડેભાઈ

12092 જારભખાુંટ્ના મલાડા

93

13139 રાુંક

12093 ખરીકય

94

13140 નાગાનો ભઠ

12094 ટેરીમાના મલાડા

95

13141 તારોદ

12095 ઉબયાણ

96

13142 વલજમાગુંજ

12096 હાથીખાુંટ્ના મલાડા

97

13143 મડીમા

12097 કોઠીમા

98

13144 ટેર ની મલાડા

12098 ટણાદય

99

13145 સાઠું ફા

12099 બટીમા

100 13146 ચુંરાલત
101 13147 જારભયા (સાઠું ફા)
102 13148 લજાલત
103 13149 કાળીમાલત
104 13150 હઠીયા
105 13151 ખાયી
106 13152 નાયસેરા
107 13153 ઇન્દ્રાણ
108 13154 ફોયડી
109 13155 ભોતીયા
110 13156 પાુંટાધીયયા
111 13157 લાુંટડા કાલઠ
112 13158 ફોયોર
113 13159 દે સાઇયા કું ો
114 13161 દે યોરી

12100 ભારય

115 13162 મનજીના મલાડા
116 13163 ઝાુંખયીમા
117 13164 લાત્રકગઢ
118 13165 સીભરજ
119 13166 દોરાય
120 13167 આભોદયા
121 13168 પતેય
122 13169 તખતયા(સાઠું ફા)
123 13170 દોરય (સાઠું ફા)

