
ક્રભ તાલકુાનુું નાભ ે વેન્ટયનુું નાભ ળાાનુું નાભ

1 અફડાવા લામોય ગ્રુ  પ્રા. ળાા  જેઠભરય  પ્રા. ળાા 
2 અફડાવા લામોય ગ્રુ  પ્રા. ળાા   લાઘાધ્ધય પ્રા. ળાા 
3 અફડાવા ભોટીફેય ગ્રુ પ્રા. ળાા  નાનીફેય  પ્રા. ળાા 
4 અફડાવા   બટુા ગ્રુ પ્રા. ળાા  ભોખયા  પ્રા. ળાા 
5 અફડાવા   બટુા ગ્રુ પ્રા. ળાા   જ ુંગડીમા પ્રા. ળાા 
6 અફડાવા   બટુા ગ્રુ પ્રા. ળાા   લરવયાપ્રા. ળાા 
7 અફડાવા   બટુા ગ્રુ પ્રા. ળાા   રૈમાયી પ્રા. ળાા 
8 અફડાવા   બટુા ગ્રુ પ્રા. ળાા  વધીયાલાુંઢ  પ્રા. ળાા 
9 અફડાવા   ઉસ્તીમા ગ્રુ  પ્રા. ળાા   ઉસ્તીમા ગ્રુ  પ્રા. ળાા 

10 અફડાવા   ઉસ્તીમા ગ્રુ  પ્રા. ળાા   ીથોયાનગય પ્રા. ળાા 
11 અફડાવા   તેયા કુભાય ગ્રુ પ્રા. ળાા   કુણાઠીમા પ્રા. ળાા 
12 અફડાવા   નાની લભોટી ગ્રુ પ્રા. ળાા  વોઢાકેમ્  પ્રા. ળાા 
13 અફડાવા   શાજાય પ્રા. ળાા  નુુંધાતડ  પ્રા. ળાા 
14 અફડાવા   વલિંજાણ કુભાય ગ્રુ પ્રા. ળાા   લયાડીમા પ્રા. ળાા 
15 અફડાવા  કોઠાયા કુભાય ગ્રુ  પ્રા. ળાા  કોઠાયા કુભાય ગ્રુ  પ્રા. ળાા 
16 અફડાવા  કોઠાયા કુભાય ગ્રુ  પ્રા. ળાા   વાુંધલ પ્રા. ળાા 
17 અફડાવા  કોઠાયા કુભાય ગ્રુ  પ્રા. ળાા   આભયલાુંઢ પ્રા. ળાા 
18 અફડાવા  કોઠાયા કુભાય ગ્રુ  પ્રા. ળાા   ભોભામાપાભમ પ્રા. ળાા 
19 અફડાવા   ડુભયા કુભાય ગ્રુ પ્રા. ળાા   ડુભયા કુભાય ગ્રુ પ્રા. ળાા 
20 અફડાવા   ડુભયા કુભાય ગ્રુ પ્રા. ળાા   ભોટા કયોડીમા પ્રા. ળાા 
21 અફડાવા   લાુંકુ ગ્રુ પ્રા. ળાા   લાડાધ્ધય પ્રા. ળાા 
22 અફડાવા   લાુંકુ ગ્રુ પ્રા. ળાા  કડુરી પ્રા. ળાા 
23 અફડાવા   જખૌ કુભાય ગ્રુ પ્રા. ળાા   બડુીમા પ્રા. ળાા 
24 અફડાવા   જખૌ કુભાય ગ્રુ પ્રા. ળાા   કુક્ડાઉ પ્રા. ળાા 
25 અફડાવા   જખૌ કુભાય ગ્રુ પ્રા. ળાા   જફયાલાુંઢ પ્રા. ળાા 
26 અફડાવા   જખૌ કુભાય ગ્રુ પ્રા. ળાા   આળીયાલાુંઢ પ્રા. ળાા 
27 અફડાવા   જખૌ કુભાય ગ્રુ પ્રા. ળાા   વલિંઘાફેય પ્રા. ળાા 
28 અંજાય ચુંદીમા ગ્રુ ળાા ભખખમાણ પ્રા.ળાા
29 અંજાય બીભાવય ગ્રુ ળાા લયવાણા - ૧  પ્રા.ળાા
30 અંજાય બીભાવય ગ્રુ ળાા લયવાણા - ૨  પ્રા.ળાા
31 અંજાય બીભાવય ગ્રુ ળાા ટપ્ય કન્મા પ્રા.ળાા
32 અંજાય ચાુંદયાણી ગ્રુ ળાા ચાુંદયાણી જુની પ્રા.ળાા
33 અંજાય ચાુંદયાણી ગ્રુ ળાા કોટડા પ્રા.ળાા
34 અંજાય ચાુંદયાણી ગ્રુ ળાા હશયાય પ્રા.ળાા
35 અંજાય ચાુંદયાણી ગ્રુ ળાા નલા ખખયવયા પ્રા.ળાા
36 અંજાય રાખાય ગ્રુ ળાા ભણીનગય પ્રા.ળાા
37 અંજાય રાખાય ગ્રુ ળાા વતાય કન્મા પ્રા.ળાા

વલમલાય ખારી જગ્માની ભાહશતી(બાાઓ)

વલદ્યાવશામક બયતી (ધોયણ ૬ થી ૮ ગજુયાતી ભાધ્મભ) લમ : ૨૦૧૬-૧૭

LANGUAGE Page 1



ક્રભ તાલકુાનુું નાભ ે વેન્ટયનુું નાભ ળાાનુું નાભ

38 ગાુંધીધાભ ભીઠીયોશય પ્રા.ળાા ભીઠીયોશય પ્રા.ળાા 
39 ગાુંધીધાભ કુંડરા થભમર પ્રા.ળાા કુંડરા થભમર પ્રા.ળાા 
40 નખત્રાણા નખત્રાણા કુભાય ળાા યાભેશ્વય પ્રા.ળાા
41 નખત્રાણા વલથોણ કુ.ળાા વલથોણ કુ.ળાા
42 નખત્રાણા વલથોણ કુ.ળાા ચાલડકા પ્રા.ળાા
43 નખત્રાણા દેલય પ્રા.ળાા સખુવાણ પ્રા.ળાા
44 નખત્રાણા દેળરય ગ.ુ પ્રા.ળાા જુની ધાભામ પ્રા.ળાા
45 નખત્રાણા દેળરય ગ.ુ પ્રા.ળાા ઢોયો પ્રા.ળાા
46 નખત્રાણા દેળરય ગ.ુ પ્રા.ળાા નલી ધાભામ પ્રા.ળાા
47 નખત્રાણા નેત્રા પ્રા.કુ.ળાા ભપતનગય પ્રા.ળાા
48 નખત્રાણા નાના અંખગમા પ્રા.ળાા જજિંદામ પ્રા.ળાા
49 નખત્રાણા ભુંજર પ્રા.ળાા કલ્માણય પ્રા.ળાા
50 નખત્રાણા ભુંજર પ્રા.ળાા રક્ષ્ભીય પ્રા.ળાા
51 નખત્રાણા વનયોણા કુભાય પ્રા.ળાા ારનપયુ પ્રા.ળાા
52 નખત્રાણા વનયોણા કુભાય પ્રા.ળાા લેડશાય પ્રા.ળાા
53 નખત્રાણા વનયોણા કુભાય પ્રા.ળાા ભેડીવય પ્રા.ળાા
54 નખત્રાણા યાભય (યોશા) પ્રા.ળાા યાભય (યોશા) પ્રા.ળાા
55 નખત્રાણા યાભય (યોશા) પ્રા.ળાા ભોસણુા પ્રા.ળાા
56 નખત્રાણા યાભય (યોશા) પ્રા.ળાા ગુંગોણ વિભ પ્રા.ળાા
57 નખત્રાણા ખફફય પ્રા.ળાા નાની ગોધીમાય પ્રા.ળાા
58 નખત્રાણા ભથર કુભાય પ્રા.ળાા કોટડા જ.કન્મા પ્રા.ળાા
59 નખત્રાણા ખોંબડી ભોટી પ્રા.કુભાય ળાા ખોંબાડી ભોટી જીનાભ પ્રા.ળાા
60 નખત્રાણા ખોંબડી ભોટી પ્રા.કુભાય ળાા કાદીમા ભોટા પ્રા.ળાા
61 નખત્રાણા ખોંબડી ભોટી પ્રા.કુભાય ળાા નલા યવરીમા પ્રા.ળાા
62 નખત્રાણા ખોંબડી ભોટી પ્રા.કુભાય ળાા યવરીમા ભપતનગય પ્રા.ળાા
63 નખત્રાણા ખોંબડી ભોટી પ્રા.કુભાય ળાા યવરીમા લાડીવલસ્તાય પ્રા.ળાા
64 નખત્રાણા જતાલીયા પ્રા.ળાા જતાલીયા પ્રા.ળાા
65 નખત્રાણા જતાલીયા પ્રા.ળાા ગેચડો પ્રા.ળાા
66 નખત્રાણા જતાલીયા પ્રા.ળાા ૈમા પ્રા.ળાા
67 નખત્રાણા જતાલીયા પ્રા.ળાા લેડશાય પ્રા.ળાા
68 નખત્રાણા કોટડા(યોશા) પ્રા.ળાા જાયજોક પ્રા.ળાા
69 નખત્રાણા સખુય યોશા પ્રા.ળાા વલજાવય પ્રા.ળાા
70 નખત્રાણા દેલીવય પ્રા.ળાા નાની અયર પ્રા.કુભાય ળાા
71 નખત્રાણા દેલીવય પ્રા.ળાા નાની અયર પ્રા.કન્મા ળાા
72 નખત્રાણા દેલીવય પ્રા.ળાા ભોટી અયર પ્રા.ળાા
73 નખત્રાણા દેલીવય પ્રા.ળાા રાખીમાલીયા પ્રા.ળાા
74 નખત્રાણા યલાય પ્રા.ળાા યલાય પ્રા.ળાા
75 નખત્રાણા યલાય પ્રા.ળાા રીપયી પ્રા.ળાા
76 બચાઉ બચાઉ તાલકુા પ્રા.ળાા નું ૧ વીતાયાભપયુ પ્રા.ળાા નું.૧૦
77 બચાઉ બચાઉ તાલકુા પ્રા.ળાા નું ૧ લાદીનગય પ્રા.ળાા નું.૧૧
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78 બચાઉ બચાઉ  પ્રા.ળાા નું.૪ દમાય (નલાગાભ) પ્રા.ળાા
79 બચાઉ બચાઉ  પ્રા.ળાા નું.૪ ચોડલા પ્રા.ળાા
80 બચાઉ આધોઇ કુભાય પ્રા.ળાા નયા પ્રા.ળાા
81 બચાઉ આધોઇ કુભાય પ્રા.ળાા શરયા પ્રા.ળાા
82 બચાઉ ચોફાયી કુભાય પ્રા.ળાા નું.૧ ચોફાયી કુભાય પ્રા.ળાા નું.૧
83 બચાઉ ચોફાયી કુભાય પ્રા.ળાા નું.૧ ભયુાગડા (ચોફાયી) પ્રા.ળાા
84 બચાઉ ચોફાયી કુભાય પ્રા.ળાા નું.૧ ડીીનગય (કડોર) પ્રા.ળાા
85 બચાઉ ભનપયા કુભાય પ્રા.ળાા ભાધલપયુ (ભામ) પ્રા.ળાા
86 બચાઉ રાકડીમા કુભાય પ્રા.ળાા રાકડીમા કન્મા પ્રા.ળાા
87 બચાઉ જ ુંગી પ્રા.ળાા જ ુંગી પ્રા.ળાા
88 બચાઉ આભયડી પ્રા.ળાા ળીકયા પ્રા.ળાા
89 બચાઉ આભયડી પ્રા.ળાા કફયાઉ પ્રા.ળાા
90 બચાઉ આભયડી પ્રા.ળાા કુુંબાયડી પ્રા.ળાા
91 બચાઉ ભોયગય પ્રા.ળાા ભોયગય પ્રા.ળાા
92 બચાઉ ભોયગય પ્રા.ળાા સખુય પ્રા.ળાા
93 બચાઉ બરૂડીમા કુભાય પ્રા.ળાા કણખોઇ પ્રા.ળાા
94 બચાઉ ખાયોઇ  પ્રા.ળાા કકયલા  પ્રા.ળાા
95 બચાઉ ખાયોઇ  પ્રા.ળાા જુના કકયલા  પ્રા.ળાા
96 બચાઉ ખાયોઇ  પ્રા.ળાા ફુંધડી  પ્રા.ળાા
97 બચાઉ ગઢડા  પ્રા.ળાા અભયાય  પ્રા.ળાા
98 બચાઉ કલ્માણય  પ્રા.ળાા કલ્માણય  પ્રા.ળાા
99 ભજુ ભીયજાય કુભાય ગ્રુળાા સખુય કુભાય ૧

100 ભજુ દેળરય ગ્રુળાા કુયફઇ ળાા
101 ભજુ કેયા કુભાય ગ્રુળાા ઝુભખા ળાા
102 ભજુ ધ્ધય ગ્રુળાા ચયેડી ળાા
103 ભજુ કોટડા ( ઉ.) ગ્રુળાા ભોટા ફુંદયા ળાા 
104 ભજુ કનૈમાફે ગ્રુળાા ડગાા કુભાય ળાા 
105 ભજુ કનૈમાફે ગ્રુળાા ભોડવય ળાા
106 ભજુ કનૈમાફે ગ્રુળાા રાખાયાલાુંઢ ળાા
107 ભજુ રોયીમા ગ્રુળાા ઝુયા ળાા - 1 (કુભાય)

108 ભજુ રોડાઇ ગ્રુળાા રોડાઇ ગ્રુળાા
109 ભજુ રોડાઇ ગ્રુળાા ખેંગાયય ળાા
110 ભજુ રોડાઇ ગ્રુળાા ઉભેદય ળાા
111 ભજુ નાગોય ગ્રુળાા લયનોયાનાના ળાા
112 ભજુ નાગોય ગ્રુળાા વયવય (લાડી વલસ્તાય)

113 ભજુ ખાયી ગ્રુળાા વાધાયા ળાા
114 ભજુ ખાલડા કુભાય ગ્રુળાા ખાલડા કુભાય ગ્રુળાા
115 ભજુ ખાલડા કુભાય ગ્રુળાા ભોયાલાવ
116 ભજુ ખાલડા કુભાય ગ્રુળાા યતડીમાલાવ ળાા
117 ભજુ બીયુંડીમાયા ગ્રુળાા ભીવયીમાડો ળાા
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118 ભજુ બીયુંડીમાયા ગ્રુળાા શીંદરાણીલાુંઢ ળાા
119 ભજુ બીયુંડીમાયા ગ્રુળાા યેઢાયલાુંઢ ળાા
120 ભજુ ભોટા હદનાયા ગ્રુળાા ભોટા હદનાયા ગ્રુળાા
121 ભજુ ભોટા હદનાયા ગ્રુળાા કુધયલાવ ળાા
122 ભજુ તગુા ગ્રુળાા ધોયાલય ળાા
123 ભજુ તગુા ગ્રુળાા કાઢલાુંઢ ળાા  
124 ભજુ તગુા ગ્રુળાા જુણા ળાા 
125 ભજુ તગુા ગ્રુળાા યાણાલાુંઢ ળાા
126 ભજુ તગુા ગ્રુળાા નલાલાવ(જુણા) ળાા
127 ભજુ ગોયેલરી ગ્રુળાા ભીઠડી ળાા
128 ભજુ ગોયેલરી ગ્રુળાા ધોયડો ળાા
129 ભજુ ગોયેલરી ગ્રુળાા ઉઘભા ળાા
130 ભજુ ગોયેલરી ગ્રુળાા શયીજનલાવ (ગોયેલરી)
131 ભજુ ગોયેલરી ગ્રુળાા ળેખલાઢ  ડુભાડો 
132 ભજુ ગોયેલરી ગ્રુળાા શોડકો ળાા
133 ભજુ ગોયેલરી ગ્રુળાા લડ ળાા
134 ભજુ ગોયેલરી ગ્રુળાા નાના વયાડા ળાા 
135 ભજુ ગોયેલરી ગ્રુળાા ભોટા વયાડા ળાા 
136 ભજુ શાજીીય ગ્રુળાા ભોટા લણુા ળાા
137 ભજુ શાજીીય ગ્રુળાા ભોટા બીટાયા ળાા 
138 ભાુંડલી ગોકરદાવ ફાુંબડાઈ ગ્રુ ળાા નું - ૪
139 ભાુંડલી નાની ખાખય ગ્રુ ળાા ભોટા બાડીમા ળાા
140 ભાુંડલી નાની ખાખય ગ્રુ ળાા ભોટા બાડીમા ળાા - ૨
141 ભાુંડલી તરલાણા ગ્રુ ળાા જખણીમા ળાા
142 ભાુંડલી તરલાણા ગ્રુ ળાા કોડામ ળાા
143 ભાુંડલી ભોટા આવુંફીમા ગ્રુ ળાા કુંઢયાઇ ચોકી ળાા
144 ભાુંડલી ભોટા આવુંફીમા ગ્રુ ળાા ભોટા ગોખણમાવય ળાા
145 ભાુંડલી ળેયડી ગ્રુ ળાા શભરા ળાા 
146 ભાુંડલી શારાય ગ્રૂળાા કોકરીમા ળાા 
147 મુુંદયા છવયા પ્રા. ળાા લલાય પ્રા. ળાા
148 મુુંદયા છવયા પ્રા. ળાા લડારા કુભાય પ્રા. ળાા 
149 મુુંદયા કુુંદયોડી પ્રા. ળાા પાચયીમા પ્રા. ળાા
150 મુુંદયા ભજુપયુ કુભાય ગ્રુ ળાા નાની ભજુપયુ પ્રા. ળાા
151 મુુંદયા ભજુપયુ કુભાય ગ્રુ ળાા ગેરડા પ્રા. ળાા
152 મુુંદયા દેળરપયુ ગ્રુ ળાા દેળરપયુ ગ્રુ ળાા
153 મુુંદયા ભોટા કાુંડાગયા ગ્રુ ળાા ભોટા કાુંડાગયા ગ્રુ ળાા
154 મુુંદયા ભોટા કાુંડાગયા ગ્રુ ળાા ટુુંડા લાુંઢ પ્રા. ળાા
155 મુુંદયા ઝયયા કુભાય ગ્રુ ળાા પ્રતાય પ્રા. ળાા
156 યાય િી યાય તાલકુા ગ્રુ ળાા િી યાય યતનયા ળાા-4
157 યાય િી ખચત્રોડ પ્રા. કુભાય ગ્રુળાા િી નરીમાટીંફો-2 પ્રા ળાા
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158 યાય િી ખચત્રોડ પ્રા. કુભાય ગ્રુળાા િી ખાનય પ્રા. ળાા
159 યાય િી હકહડમાનગય કુભાય ગ્રુ ળાા િી ફાદરય પ્રા.ળાા
160 યાય િી સલુઇ કુભાય ગ્રુ ળાા િી ફનાવલાડી પ્રા.ળાા
161 યાય િી સલુઇ કુભાય ગ્રુ ળાા િી ખેંગાયય પ્રા.ળાા
162 યાય િી ખીયઇ ગ્રુ ળાા િી ફાદયગઢ પ્રા.ળાા
163 યાય િી ખીયઇ ગ્રુ ળાા િી ગોવલિંદય પ્રા.ળાા
164 યાય િી ત્રુંફો કુભાય ગ્રુ ળાા િી ત્રુંફો કન્મા પ્રા.ળાા
165 યાય િી ત્રુંફો કુભાય ગ્રુ ળાા િી ળુંભલુાુંઢ પ્રા.ળાા
166 યાય િી ફેરાકુભાય ગ્રુ ળાા િી વલયાવયલાુંઢ પ્રા.ળાા
167 યાય િી ફેરાકુભાય ગ્રુ ળાા િી વ્રજલાણી પ્રા.ળાા
168 યાય િી આણુંદય કુભાય ગ્રુ ળાા િી આણુંદય કન્મા પ્રા.ળાા
169 યાય િી ભોટીયલ કુભાય ગ્રુ ળાા િી ળાણય પ્રા.ળારા
170 યાય િી ભોટીયલ કુભાય ગ્રુ ળાા િી યલેચીનગય પ્રા.ળાા
171 યાય િી ભોટીશભીયય કુભાય ગ્રુ ળાા િી ભોટીશભીયય કુભાય ગ્રુ ળાા
172 યાય િી ભોટીશભીયય કુભાય ગ્રુ ળાા િી કાનય પ્રા.ળાા
173 યાય િી પ્રાગય કુભાય ગ્રુ ળાા િી ભટુકીમાલાડી પ્રા.ળાા
174 યાય િી વેરાયી કુભાય ગ્રુ ળાા િી કારૂડા પ્રા.ળાા
175 યાય િી ગેડી-1 ગ્રુ ળાા િી ગેડી-1 ગ્રુ ળાા
176 યાય િી ગેડી-1 ગ્રુ ળાા િી ગેડી કન્મા પ્રા.ળાા
177 યાય િી રાવલા કુભાય ગ્રુ ળાા િી રાવલા કુભાય ગ્રુ ળાા
178 યાય િી રાવલા કુભાય ગ્રુ ળાા િી રાવલા કન્મા પ્રા.ળાા
179 યાય િી બીભાવય કુભાય ગ્રુ ળાા િી દભય પ્રા.ળાા
180 યાય િી બીભાવય કુભાય ગ્રુ ળાા િી ભારીવયાલાુંઢ પ્રા.ળાા
181 યાય િી પતેશગઢ કુભાય ગ્રુ ળાા િી શયીય પ્રા.ળાા
182 યાય િી યાભલાલ ગ્રુ ળાા િી વલજમય પ્રા.ળાા
183 યાય િી ફારાવય કુભાય ગ્રુ ળાા િી લેયવયા પ્રા.ળાા
184 યાય િી ફારાવય કુભાય ગ્રુ ળાા િી ળીયાનીલાુંઢ પ્રા.ળાા
185 રખત દોરતય પ્રા.ળાા વાભજીમાયા પ્રા.ળાા
186 રખત ભાતાનાભઢ પ્રા.ળાા કોટડા પ્રા.ળાા
187 રખત ભાતાનાભઢ પ્રા.ળાા જુણાખગમા 
188 રખત ઘડુરી પ્રા.ળાા ધાયેળી પ્રા.ળાા
189 રખત ભેઘય પ્રા.ળાા ભેઘય પ્રા.ળાા
190 રખત નયા ગ્રુ ળાા નયા ગ્રુ ળાા
191 રખત નયા ગ્રુ ળાા વોતાલાુંઢ પ્રા.ળાા
192 રખત વવમોત પ્રા.ળાા ગનેુયી પ્રા.ળાા
193 રખત રખત ગ્રુ ળાા રખત ગ્રુ ળાા
194 રખત રખત ગ્રુ ળાા કાનેય પ્રા.ળાા
195 રખત રખત ગ્રુ ળાા પનુયાજપયુ પ્રા.ળાા
196 રખત ાન્રો ગ્રુ ળાા ાન્રો ગ્રુ ળાા
197 રખત ાન્રો ગ્રુ ળાા નલાનગય પ્રા.ળાા
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198 રખત ાન્રો ગ્રુ ળાા ફેખડા પ્રા.ળાા
199 રખત નાયામણ્વયોલય ગ્રુ ળાા નલીકોયીમાણી પ્રા.ળાા
200 રખત નાયામણ્વયોલય ગ્રુ ળાા જુનીકોયીમાણી પ્રા.ળાા
201 રખત ીય ગ્રુ ળાા યોડાવય પ્રા.ળાા
202 રખત ીય ગ્રુ ળાા ગનુાઉ પ્રા.ળાા
203 રખત ફયુંદા પ્રા.ળાા ફયુંદા પ્રા.ળાા
204 રખત ફયુંદા પ્રા.ળાા જાડલા પ્રા.ળાા
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