
ક્રમ જીલ્લાન ું નામ ઘટક ન ું નામ ગામ આંગણવાડી કેન્દ્ર ન ું 
નામ કોડ નું.(૧૧ digit નો ) વકર્રન ું નામ મોબાઇલ નબર્ હલે્પર્ ન ું નામ મોબાઇલ નબર્

1 ર્ાજકોટ લોધિકા બાલસર્ બાલસર્ 24476070101 ઉષાબેન આર્. ગોડસેવર્ 6357044207 મનીષાબેન બી. ક ુંગશીયા 7567503528

2 ર્ાજકોટ લોધિકા મેટોડા મેટોડા-૨ 24476070106 અલ્કાબેન સ ર્ાણી 6357044210 ગીતાબેન એસ. મકવાણા 9824544373

3 ર્ાજકોટ લોધિકા હર્ીપર્ પાળ હર્ીપર્-પાળ-૧ 24476070107 જાગ ધતબેન જે ચાવડા 6357044211 જ્ગ્યા ખાલલ -

4 ર્ાજકોટ લોધિકા હર્ીપર્ પાળ હર્ીપર્-પાળ-૨ 24476070108 જયોત્સાબેન જી જોગડીયા 6357044212  સીતાપર્ા ઇલાબેન 9978438730

5 ર્ાજકોટ લોધિકા હર્ીપર્ પાળ હર્ીપર્-પાળ-૩ 24476070109 મધ બેન ધસતાપર્ા 6357044213 મનીષાબેન નવઘણભાઈ 9054807026

6 ર્ાજકોટ લોધિકા લખર્સર્ા લખર્સર્ા-૧ 24476070110 ક ુંદનબેન ગોસાઇ 6357045102 જ્ગ્યા ખાલલ -

7 ર્ાજકોટ લોધિકા લખર્સર્ા લખર્સર્ા-૨ 24476070111 આર્ધતબેન ગોહહલ 6357045101 નયનાબેન આર્ પાટહડયા 9428814210

8 ર્ાજકોટ લોધિકા લખર્સર્ા લખર્સર્ા-૩ 24476070112 દેશાણી બીનાબેન સી. 6357045100 લતાબેન બી. ચૌહાણ 7043879438

9 ર્ાજકોટ લોધિકા મેટોડા મેટોડા-૩ 24476070113 કીધતબેન એચ. મકવાણા 6357045098 ઉષાબેન એચ. ગોંડલીયા 9879530340

10 ર્ાજકોટ લોધિકા મેટોડા મેટોડા-૧ 24476070115 બુંસીબેન ખાુંટ 6357045097 જ્ગ્યા ખાલલ -

11 ર્ાજકોટ લોધિકા ર્ાતૈયા ર્ાતૈયા 24476070121 ર્શ્મમતાબેન પી. વૈષ્નવ 6357045096 વાગડીયા મીનાક્ષીબેન લબ. 8128765224

12 ર્ાજકોટ લોધિકા વાગ દડ વાગ દડ 24476070123 ભાન બેન એ. સાવલીયા 6357045094 ર્ીટાબેન ર્ામજીભાઈ ર્ાઠોડ 9979588910

13 ર્ાજકોટ લોધિકા વડ-વાજડી વડ-વાજડી-૧ 24476070124  ર્શ્મમબેન ભલસોડ 6357044952  નીતાબેન વાસ દેવ મહતેા  9004133741

14 ર્ાજકોટ લોધિકા વડ-વાજડી વડ-વાજડી-૨ 24476070125 પ નીતા પર્માર્ 6357044954 નીતલબેન જે જોગહડયા 9825340837

15 ર્ાજકોટ લોધિકા અભેપર્ અભેપર્ 24476070201 જયશ્રીબેન આર્. જોષી 6357044202 પર્માર્ શાુંતાબેન એમ. 9727186283

16 ર્ાજકોટ લોધિકા લચભડા લચભડા -૧ 24476070204 પ્રફુલાબેન ર્ાવલ 6357044208 નુંદાસીયા શોભનાબેન ધવનોદભાઈ 9737062540

17 ર્ાજકોટ લોધિકા લચભડા લચભડા -૨ 24476070205 વષાબેન પી. વાજા 6357044209 લખતર્ીયા અલ્પાબેન ડી. 9898322633

18 ર્ાજકોટ લોધિકા હર્ીપર્ તર્વડા હર્ીપર્ તર્વડા 24476070207 ધનશાબેન પાટડીયા 6357045103 ઠેબા ર્ોશનબેન હબીબભાઈ 9904837357

19 ર્ાજકોટ લોધિકા માખાવડ માખાવડ 24476070217 ગૌસ્વામી ધમતલબેન ર્ામગર્ 6357045011 ર્ાઠોડ ભાર્તીબેન એન. 8469906972

20 ર્ાજકોટ લોધિકા સાુંગણવા સાુંગણવા 24476070227 ઉધમલાબેન જે. દેશાણી 6357045095 હહર્યાણી સર્ોજબેન આર્. 8758752951

21 ર્ાજકોટ લોધિકા છાપર્ા છાપર્ા 24476070102 વષાબેન એસ. ભ ત 6357044953 જાડજેા જયશ્રીબા હહતેશ્વર્ધસિંહ  7567144960

22 ર્ાજકોટ લોધિકા દેવડા દેવડા 24476070103 જ્ગ્યા ખાલલ 6357044958 ગ જર્ાતી ગીતાબેન એલ. 7698885909

23 ર્ાજકોટ લોધિકા દેવગામ દેવગામ 24476070104 ધનતાબેન વ્યાસ 6357044959 મોર્ી હકર્ણબેન નવલભાઈ 9979585595

24 ર્ાજકોટ લોધિકા ધ ડીયા દોમડા ધ ડીયા દોમડા 24476070105 અરૂણાબેન હીર્ાયાળી 6357044956 બાવલળયા નીલમબેન અર્ધવિંદભાઈ 8141759311

25 ર્ાજકોટ લોધિકા લક્ષ્મી ઈટાડા લક્ષ્મી ઈટાડા 24476070114 ર્માબેન પી. દ િરે્જીયા 6357045105 જોગડીયા હતેલબેન એસ. 9898869953

26 ર્ાજકોટ લોધિકા મોટા વડા મોટા વડા 24476070116 જ્ગ્યા ખાલલ 6357044943 જ્ગ્યા ખાલલ -

27 ર્ાજકોટ લોધિકા નગર્ પીપળીયા નગર્ પીપળીયા-૧ 24476070117 પ ષ્પાબેન 6357045064 સર્પદડીયા ગીતાબેન એમ. 9723474966

28 ર્ાજકોટ લોધિકા નગર્ પીપળીયા નગર્ પીપળીયા-૨ 24476070118 દમયુંધતબેન અગ્રાવત 6357045065 જ્ગ્યા ખાલલ -

29 ર્ાજકોટ લોધિકા નગર્ પીપળીયા નગર્ પીપળીયા-૩ 24476070119 નયનાબેન દાણીિાર્ીયા 6357045072 વાઘેલા ર્મીલાબેન હરે્શભાઈ 9558854101

30 ર્ાજકોટ લોધિકા પાુંભર્ ઈટાડા પાુંભર્ ઈટાડા 24476070120 દયાબેન પીપળીયા 6357045068 વર્સડા ભાન બેન આર્. 8511325039

31 ર્ાજકોટ લોધિકા ઉડ લખજડીયા ઉડ લખજડીયા 24476070122 વચનબેન જી સોલુંકી 6357045079 છીપર્ીયા ભાવનાબેન એમ. 9099142093

32 ર્ાજકોટ લોધિકા ચાુંદલલ ચાુંદલલ -૧ 24476070202 હુંસાબેન બી સાતા 6357044950 પર્માર્ પાવરતીબેન પી. 9737127535

33 ર્ાજકોટ લોધિકા ચાુંદલલ ચાુંદલલ -૨ 24476070203 મુંજ બેન પી. પર્માર્ 6357044951 ર્ુંજનબેન એચ. વાુંજા 8238195949

34 ર્ાજકોટ લોધિકા ઢોલર્ા ઢોલર્ા 24476070206 નીતાબેન િમસાણીયા 6357044957 ઝુલાપર્ા આશાબેન સુંજયભાઈ 9622560950

35 ર્ાજકોટ લોધિકા જેતાક બા જેતાક બા 24476070208 ધ્ર તીકાબેન વસોયા 6357044955 હીનાબેન પી. વાુંજા 7043417599

36 ર્ાજકોટ લોધિકા કાુંગધશયાળી કાુંગધશયાળી 24476070209 રે્ખાબેન ગસોદીયા 6357045108 ખેર્ડીયા રે્ખાબેન બી. 9925694557

37 ર્ાજકોટ લોધિકા ખાુંભા ખાુંભા 24476070210 ક સ  મબેન દ દ્કીયા 6357045107 ભાવનાબેન આર્. ભટ્ટી 7698864862

38 ર્ાજકોટ લોધિકા કોઠાપીપળીયા કોઠાપીપળીયા 24476070211 મીનાબેન કાલર્ીયા 6357045106 હીનાબેન એચ. ર્ાઠોડ 7878288419

39 ર્ાજકોટ લોધિકા લોધિકા લોધિકા -૧ 24476070212  જાગધૃતબેન રૈ્યાણી 6357045104 હદપાબેન ગીર્ીશભાઈ ભટ્ટ 8866951538

40 ર્ાજકોટ લોધિકા લોધિકા લોધિકા -૨ 24476070213 વધનતા બેન ચાવડા 6357044948 ક સ  મબેન આર્. ગોહહલ 9727070780

41 ર્ાજકોટ લોધિકા લોધિકા લોધિકા -૩ 24476070214 મીનાબેન એમ. જાદવ 6357044947 સુંગીતાબેન ધનમાવત 8485917929

42 ર્ાજકોટ લોધિકા લોધિકા લોધિકા -૪ 24476070215 લમકર્ી હર્ધ્િીબેન ર્જનીશભાઈ 6357044946 ચાવડા દક્ષાબેન આર્. 9724591153

43 ર્ાજકોટ લોધિકા લોધિકા લોધિકા -૫ 24476070216 ગીતાબેન જે . જાની 6357044945 ઘાડા ર્જીયાબેન મામદભાઈ 9925499698

44 ર્ાજકોટ લોધિકા પાળ પાળ -૧ 24476070218  કાજલબેન ચાવડીયા 6357045071 આર્તીબેન કેશવભાઈ અવાડ 8758001208



ક્રમ જીલ્લાન ું નામ ઘટક ન ું નામ ગામ આંગણવાડી કેન્દ્ર ન ું 
નામ કોડ નું.(૧૧ digit નો ) વકર્રન ું નામ મોબાઇલ નબર્ હલે્પર્ ન ું નામ મોબાઇલ નબર્

45 ર્ાજકોટ લોધિકા પાળ પાળ-૨ 24476070219 સધવતાબેન ચૌહાણ 6357045069 કાુંતાબેન આર્. મકવાણા 8980798068

46 ર્ાજકોટ લોધિકા પાર્ડી પાર્ડી-૧ 24476070220 કાજલ ઘર્ડ ુંશીયા 6357045067 ભટ્ટ પારૂલબેન હદલીપભાઈ 9099109015

47 ર્ાજકોટ લોધિકા પાર્ડી પાર્ડી-૨ 24476070221 કુંચનબેન જજ ભતૂ 6357045066 ચાવડા દ ગારબેન એન. 8980904751

48 ર્ાજકોટ લોધિકા પાર્ડી પાર્ડી-૩ 24476070222 તેજલબેન પાઠક 6357045070 ઝાલા જાગધૃતબેન એ. 9974814968

49 ર્ાજકોટ લોધિકા પાર્ડી પાર્ડી-૪ 24476070223 પટેલ ઈલાબેન સી. 6357045082 હષારબેન પી. ભટ્ટ 9913520060

50 ર્ાજકોટ લોધિકા પાર્ડી પાર્ડી-૫ 24476070224 માકડીયા ર્ીકુંલ પી. 6357045081 મુંજ લાબેન બી. ડાભી 9723520419

51 ર્ાજકોટ લોધિકા છાપર્ા પીપર્ડી 24476070225 હહર્લબેન ર્ામાન જ 6357045076 િધમિષ્ઠાબેન એ. ર્ાવલ 9586963410

52 ર્ાજકોટ લોધિકા ર્ાવહક ર્ાવહક 24476070226 પ્રધવણાબેન ર્ામાન જ 6357045075 પુંડયા હદવ્યાબેન ર્મેશચુંર 9725245925

53 ર્ાજકોટ લોધિકા તર્વડા તર્વડા 24476070228 હુંસાબેન ગોહહલ 6357045073 જ્ગ્યા ખાલલ -

54 ર્ાજકોટ લોધિકા ધવર્વા ધવર્વા 24476070254 જ્ગ્યા ખાલલ 6357045074 મીની આંગણવાડી -

55 ર્ાજકોટ લોધિકા નાુંધ   પીપળીયા નાુંધ   પીપળીયા 24476070255 જ્ગ્યા ખાલલ 6357045063 મીની આંગણવાડી -

56 ર્ાજકોટ પડિર્ી સર્પદડ સર્પદડ-૧ 24457120319 ધનમરલાબેન ધવપ લભાઈ ખાણીયા 9925190083 લબિંદીયાબેન અલ્પેશગીર્ી ગૌસ્વામી 7984677373

57 ર્ાજકોટ પડિર્ી સર્પદડ સર્પદડ-૨ 24457120320 ખાણીયા કાજલબેન મળૂજીભાઇ 7600500141 પર્માર્ ધવજ્યાબેન ર્મશેભાઈ 9662814285

58 ર્ાજકોટ પડિર્ી સર્પદડ સર્પદડ-૩ 24457120321 પજૂા જીતેન્દ્રભાઇ ડોડીયા 9327391120 જયશ્રીબેન જેન્દ્તીલાલ મકવાણા 9638108250

59 ર્ાજકોટ પડિર્ી સર્પદડ સર્પદડ-૪ 24457120322 પ્રજ્ઞાબેન કાનજીભાઇ મકવાણા 6357044259 દક્ષાબેન નર્શીભાઇ જેઠવા 9558567977

60 ર્ાજકોટ પડિર્ી સર્પદડ સર્પદડ-૫ 24457120323 નાડીયાપર્ા મધ બેન દીપકભાઈ 6357044260 ર્ાણીપા પ્રજ્ઞાબેન મહશેભાઇ 8347415802

61 ર્ાજકોટ પડિર્ી ડ ુંગર્કા ડ ુંગર્કા 24457120305 સોનાલીબેન ભાવેશભાઈ ધિવેદી 6357045084 ખાલી જ્યા -

62 ર્ાજકોટ પડિર્ી અડબાલકા અડબાલકા 24457120301 ધનમરલાબેન હહર્ભાઈ ર્ામાન જ 6357045078 સર્ોજબેન હસમ ખભાઇ સોલુંકી 8128388574

63 ર્ાજકોટ પડિર્ી ગઢડા ગઢડા 24457120306 ગોસ્વામી પ્રફુલાબેન હદપકલગર્ી 6357045085 ગોસ્વામી જજ્નાબેન ધનતેશભાઇ 9974936010

64 ર્ાજકોટ પડિર્ી બાઘી બાઘી 24457120303 ગોંડલીયા સુંગીતાબેન હુંસર્ાજભાઇ 6357045080 ર્ાઠોડ નીમીતાબેન ખીમજીભાઈ 8128767230

65 ર્ાજકોટ પડિર્ી તર્ઘડી તર્ઘડી-૧ 24457120327 ર્સીદાબાન  ઈમમેલભાઈ શેઠ 6357044264 જોશનાબેન મહશેભાઇ નડીયાપર્ા 9737937354

66 ર્ાજકોટ પડિર્ી તર્ઘડી તર્ઘડી-૨ 24457120328 ગોહલે કેસર્બેન બાલવુંતભાઇ 6357044265 ચૌહાણ મધ બેન મોહનભાઈ 9727104308

67 ર્ાજકોટ પડિર્ી તર્ઘડી તર્ઘડી-૩ 24457120329 જી્નાબેન પરે્શભાઇ દવે 6357044266 મ મતાજ શબાનાબેન બાઝા 8264894708

68 ર્ાજકોટ પડિર્ી તર્ઘડી-૪ (ર્ુંગપર્-પાટીય )તર્ઘડી-૪ (ર્ુંગપર્-પાટીય ) 24457120326 મધ બેન કાન ભાઈ સાણીયા 6357044263 ર્ીટાબેન પ ુંજાભાઈ ચાવહડયા 9974605563

69 ર્ાજકોટ પડિર્ી નવા નાર્ણકા નવા નાર્ણકા 24457120315 હમાર ર્ક્ષા મહાપધતધસિંહ 6357044252 ધવિંિાણી હધષિબેન નાનજીભાઇ 9898886257

70 ર્ાજકોટ પડિર્ી જ ના નાર્ણકા જ ના નાર્ણકા 24457120308 પર્માર્ સુંક તાલાબેન મકનધસિંહ 6357045087 પર્માર્ જોયત્સ્નાબેન વાલજીભાઇ 9979177092

71 ર્ાજકોટ પડિર્ી શીવપ ર્ શીવપ ર્ 24457120325 ડોડીયા જલ્પાબેન સ રે્શભાઈ 6337044261 સ ર્ની હમેલતાબેન પર્સોતમભાઈ 9727691240

72 ર્ાજકોટ પડિર્ી ખુંઢેર્ી ખુંઢેર્ી 24457120312 જયશ્રીબેન જયદેવધસિંહ  ડાુંગર્ 6357045090 શીતલબેન મનોજભાઈ ચાવડા 8238799428

73 ર્ાજકોટ પડિર્ી ર્ુંગપર્ ર્ુંગપર્ 24457120318 નયનાબેન બીપીનભાઇ ધનમાવત 6357044255 ધશલ્પાબેન કમલેશભાઇ દાનીિાર્ીયા 8469077075

74 ર્ાજકોટ પડિર્ી મોટા ર્ામપર્ મોટા ર્ામપર્ 24457120314 ધશલ્પાબેન પ્રધવણભાઈ ભોજાણી 6357044251 કમ બેન ર્ાજેશભાઇ વહર્યા 9714389035

75 ર્ાજકોટ પડિર્ી મેટોડા મેટોડા 24457120313 કુંચનબેન કાુંધતભાઈ દાફ્ડા 6357045093 પીન્દ્ટ બેન ર્ણજીતબાઇ સોલુંકી 8758684331

76 ર્ાજકોટ પડિર્ી સ વાગ સ વાગ 24457120324 ર્સીલાબેન એનભટ્ટી 6357044262 ધવજ બેન ધવનોદભાઈ ભ ુંહડયા 9879523179

77 ર્ાજકોટ પડિર્ી ઈશ્વર્ીયા ઈશ્વર્ીયા 24457120307 ગોહલે મેઘનાબેન ધનલખલભાઇ 6357045086 ભાવનાબેન ચુંદ લાલ ડાુંગર્ 9909329448

78 ર્ાજકોટ પડિર્ી અમરે્લી અમરે્લી 24457120302 માટીયા હતેલબેન હષરદભાઈ 6357045077 વષારબેન ભગવાનજીભાઇ લાઠીયા 9924598476

79 ર્ાજકોટ પડિર્ી કેર્ાળા કેર્ાળા 24457120309 તસવીબેન પાચાભાઇ વેકર્ીયા 7046330324 રૂપલબેન ક ુંભાભાઈ સાધનયા 9601443790

80 ર્ાજકોટ પડિર્ી ખુંભાળા ખુંભાળા-૧ 24457120310 લાભ બેન હમે ુંતભાઇ ટોયટા 6357045089 ચુંહરકાબેન જે પર્માર્ 9687613164

81 ર્ાજકોટ પડિર્ી ખુંભાળા ખુંભાળા-૨ 24457120311 ચમ્પાબેન એલ ભેસદહડયા 6357045091 અંજનાબેન એમ મકવાણા 9909089438

82 ર્ાજકોટ પડિર્ી ન્દ્યાર્ા ન્દ્યાર્ા-૧ 24457120316 વાઘેલા ઉધમિલા જેન્દ્તીભાઈ 6357044253 નઝનીન ય ન સભાઇ સુંિી 6352067339

83 ર્ાજકોટ પડિર્ી ન્દ્યાર્ા ન્દ્યાર્ા-૨ 24457120317 દેવ બેન પ્રીમજીભાઇ જાદવ 6357044254 નાથીબેન ર્ણછોડભાઇ મેર્ીયા 9687561536

84 ર્ાજકોટ પડિર્ી ઢોકળીયા ઢોકળીયા 24457120304 પાન હક્રષ્નાબેન બેચર્ભાઈ 6357045083 મુંગલબેન કાુંધતભાઈ ગોહલે 9726922397

85 ર્ાજકોટ પડિર્ી ખોડાપીપર્ ખોડાપીપર્-૨ 24457120113 બસીયા જશ મધતબેન ભર્તભાઈ 6357045028 તમર્ીયા પ્રભા નરે્શભાઈ 9904988283

86 ર્ાજકોટ પડિર્ી ખોડાપીપર્ ખોડાપીપર્-૩ 24457120114 લભ બેન કે ચાવડા 6357045029 ર્ણ બેન બચ ભાઈ 7600396069

87 ર્ાજકોટ પડિર્ી થોર્ીયાળી થોર્ીયાળી-૧ 24457120126 ખાલી જ્યા - ખાલી જ્યા -

88 ર્ાજકોટ પડિર્ી થોર્ીયાળી થોર્ીયાળી-૨ 24457120127 દેગમાું કૈલાશબેન છેલ ભાઈ 6357044998 ધનમાવત ગીતાબેન હદલીપભાઈ 9624917294

89 ર્ાજકોટ પડિર્ી થોર્ીયાળી થોર્ીયાળી-૩ 24457120128 ર્ાજશ્રીબેન આર્ ગોસાઇ 6357045006 ખાલી જ્યા -

90 ર્ાજકોટ પડિર્ી મોવૈયા મોવૈયા-૧ 24457120115 રૂપાબેન વી વડગામા 6357045030 વડગામા નેતલબેન કૌધશકભાઈ 7375803897

91 ર્ાજકોટ પડિર્ી મોવૈયા મોવૈયા-૨ 24457120116 એકતાબેન સુંજયભાઈ તલપડા 6357045012 ખાલી જ્યા -

92 ર્ાજકોટ પડિર્ી હર્પર્ખાર્ી હર્પર્ખાર્ી 24457120104 ખાલી જ્યા - ખાલી જ્યા -

93 ર્ાજકોટ પડિર્ી ખાખડાબેલા ખાખડાબેલા-૧ 24457120107 ચાવડા સધવતાબેન ખોડાભાઈ 6357045023 જાડજેા જનકબા પ્રવીણધસિંહ 8347411613

94 ર્ાજકોટ પડિર્ી ખાખડાબેલા ખાખડાબેલા-૨ 24457120108 ઉમાબા એ જાડજેા 6357045024 ઝાલા ખમ્માબા અજીતધસિંહ 9725622911



ક્રમ જીલ્લાન ું નામ ઘટક ન ું નામ ગામ આંગણવાડી કેન્દ્ર ન ું 
નામ કોડ નું.(૧૧ digit નો ) વકર્રન ું નામ મોબાઇલ નબર્ હલે્પર્ ન ું નામ મોબાઇલ નબર્

95 ર્ાજકોટ પડિર્ી ખાખડાબેલા ખાખડાબેલા-૩ 24457120109 ર્ાઠોડ લબનાબેન હદનેશભાઈ 6357045025 ખાલી જ્યા -

96 ર્ાજકોટ પડિર્ી ખાખડાબેલા ખાખડાબેલા-૪ 24457120110 જાડજેા જનકબા ભર્તસુંગ 6357045026 ખાલી જ્યા -

97 ર્ાજકોટ પડિર્ી ખજ ર્ડી ખજ ર્ડી-૧ 24457120105 ગીતાબેન અશોકભાઇ સોંદર્વા 6357045021 ભાર્તીબેન મનોજભાઈ ધમયાિા 9624740386

98 ર્ાજકોટ પડિર્ી ખજ ર્ડી ખજ ર્ડી-૨ 24457120106 કમલબેન અશોકભાઇ ગૌસ્વામી 6357045022 પ ષ્પાબેન એન સુંચાણીયા 7698759365

99 ર્ાજકોટ પડિર્ી પડિર્ી પડિર્ી-૧ 24457120117 હધેમલીબેન એમ દેવમ ર્ાર્ી 6357045011 નીત  બેન આધશષભાઈ અગ્રાવત 9638894534

100 ર્ાજકોટ પડિર્ી પડિર્ી પડિર્ી-૨ 24457120118 શબાનાબેન ધસબીક જ નેજા 6357045013 હડમ્પલ હકશોર્ભાઇ સોલુંકી 9558838934

101 ર્ાજકોટ પડિર્ી પડિર્ી પડિર્ી-૩ 24457120119 ર્ીટાબેન એમ ગોસાઇ 6357045020 હલ બેન ર્સ લભાઈ 9925239364

102 ર્ાજકોટ પડિર્ી પડિર્ી પડિર્ી-૪ 24457120120 હર્દ્ધિબેન બી ચૌહાણ 6357045019 ગીતાબેન પ્રદીપભાઇ ર્ોજાલા 9974643874

103 ર્ાજકોટ પડિર્ી પડિર્ી પડિર્ી-૫ 24457120121 સોનલબેન ધનલેશભાઇ બોડા 6357045018 સ શીલાબેન કે પર્માર્ 7227823589

104 ર્ાજકોટ પડિર્ી પડિર્ી પડિર્ી-૬ 24457120122 ધનરૂબેન પ્રકાશકભાઇ હિચહડયા 6357045014 હુંસાબા મેજર્ધસિંહ જાડજેા 9537695416

105 ર્ાજકોટ પડિર્ી પડિર્ી પડિર્ી-૭ 24457120123 વુંદનાબેન ર્ામેશભાઇ પુંડયા 6357045017 િધમિષ્ઠાબેન હદનેશભાઈ િાધ હકયા 7779044920

106 ર્ાજકોટ પડિર્ી પડિર્ી પડિર્ી-૮ 24457120124 તપૃ્તતબેન જીતેન્દ્રભાઈ ડોબર્ીયા 6357045016 ગીતાબેન હકશોર્ભાઈ વાઘેલા 9925244828

107 ર્ાજકોટ પડિર્ી પડિર્ી પડિર્ી-૯ 24457120125 શીલાબેન સ િાકર્ભાઇ ધનમાવત 6357045015 હમેાલીબેન લચર્ાગભાઇ પર્માર્ 6353863248

108 ર્ાજકોટ પડિર્ી ખામટા ખામટા 24457120111 જોસાનાબેન એન આસીયાણી 6357045027 કોકીલાબેન વેણીલાલ જાની 9974107735

109 ર્ાજકોટ પડિર્ી ગોધવિંદપર્ ગોધવિંદપર્ 24457120103 કૃષ્ણબેન ધનલેશભાઇ ડન્દ્ડ ર્ 9725441016 ખાલી જ્યા -

110 ર્ાજકોટ પડિર્ી દેપાળીયા દેપાળીયા 24457120102 ખાલી જ્યા - મધ ર્ીબેન મનીષભાઈ પુંચાસર્ા 8128700203

111 ર્ાજકોટ પડિર્ી વણપર્ી વણપર્ી 24457120131 દશરનબેન એસધિવેદી 6357045010 મનીષાબેન જે વસાણી 9925239341

112 ર્ાજકોટ પડિર્ી ઉકર્ડા ઉકર્ડા-૧ 24457120129 ચૌહાણ પ્રધવણબા ઘેલ ભા 6357045008 ગોસ્વામી વધનતાબેન દલપતગીર્ી 9106904464

113 ર્ાજકોટ પડિર્ી ઉકર્ડા ઉકર્ડા-૨ 24457120130 મનીષાબેન ઈશ્વર્દાસ અગ્રાવત 6357045009 હમેાુંગી ભાવેશભાઈ પીઠડીયા 7600682895

114 ર્ાજકોટ પડિર્ી દહીસર્ડા આજી દહીસર્ડા આજી 24457120101 સાધનયા શાુંતાબેન ઘેલાભાઈ 6357044267 ગોસાઇ અર ણાબેન ચમનજતી 9712964583

115 ર્ાજકોટ પડિર્ી સાલ પીપળીયા સાલ પીપળીયા-૧ 24457120228 જસવુંતીબેન ભગવાનજીભાઈ મ ગલપર્ા 6357045031 ઉજ્મબેન બલર્ામભાઇ સર્પદહડયા 9638157256

116 ર્ાજકોટ પડિર્ી સાલ પીપળીયા સાલ પીપળીયા-૨ 24457120229 સર્પદહડયા મીતાબેન નર્હહર્દાસ 6357045033 સોલુંકી પ્રભાબેન જેન્દ્તીબાઇ 9979045943

117 ર્ાજકોટ પડિર્ી દોમડા ભાય ના દોમડા ભાય ના 24457120205 નયનાબા પ્રતાપધસિંહ જાડજેા 6357045058 ચુંહરકાબા નટ ભા જાડજેા 7096662120

118 ર્ાજકોટ પડિર્ી દહહસર્ડા ઉંડ દહહસર્ડા ઉંડ 24457120203 જયાબેન બલવુંતભાઇ ર્ઈગા 6357045059 ક સ  મબેન કૃષ્ણદાસ સર્પદડીયા 9712967320

119 ર્ાજકોટ પડિર્ી નાના સગાળીયા નાના સગાળીયા 24457120220 ધનમાવત ગીતાબેન શાુંધતલાલ 6357045001 ભાન બેન અમર્ભાઈ વકતાર્ 7096177069

120 ર્ાજકોટ પડિર્ી ર્ોજીયા ર્ોજીયા 24457120226 ગીતાબા ર્ણજીતધસિંહ જાડજેા 6357045032 પ્રભાતબા ખોડ ભા જાડજેા 9925238652

121 ર્ાજકોટ પડિર્ી પાટીર્ામપર્ પાટીર્ામપર્ 24457120224 ખ મબ  યોગેશક માર્ જાધન 8320473613 ખાલી જ્યા -

122 ર્ાજકોટ પડિર્ી જીલર્ીયા જીલર્ીયા-૧ 24457120210 પ ષ્પાબેન આર્ જાદવ 6357045042 જયાબેન ટીડાભાઈ જાપડા 9726824904

123 ર્ાજકોટ પડિર્ી જીલર્ીયા જીલર્ીયા-૨ 24457120211 હષારબેન એ પર્માર્ 6357045052 લતાબેન મહને્દ્રભાઇ યાદવ 9904803471

124 ર્ાજકોટ પડિર્ી છેલ્લી ઘોડી છેલ્લી ઘોડી 24457120202 ભાધવષાબા ર્ધવભા જાડજેા 6357045056 દક્ષાબા જયદેવધસિંહ  ર્ાઈજાદા 9925248472

125 ર્ાજકોટ પડિર્ી વચલી ઘોડી વચલી ઘોડી 24457120230 જાડજેા ચુંરબા જયવુંતધસિંહ 6357045040 ખાલી જ્યા -

126 ર્ાજકોટ પડિર્ી બોડી ઘોડી બોડી ઘોડી 24457120201 જીજ્ઞાબેન મનીષભાઇ દવે 9925248474 જી્નાબેન મનીષભાઇ દવે ૮૩૪૭૩ ૪૨૨૦૪
127 ર્ાજકોટ પડિર્ી ધવસામણ ધવસામણ-૧ 24457120231 માિવીબેન દેવેન્દ્રભાઇ પુંડયા 6357045057 ખાલી જ્યા -

128 ર્ાજકોટ પડિર્ી ધવસામણ ધવસામણ-૨ 24457120232 જયાબેન ડી ડાુંગર્ 6357045055 ખાલી જ્યા -

129 ર્ાજકોટ પડિર્ી ધવસામણ ધવસામણ-૩ 24457120233 બ શા કાજલ ધવનોદભાઈ 6357045054 જાગધૃતબા અધનર ધ્િધસિંહ  જાડજેા 9974325585

130 ર્ાજકોટ પડિર્ી જીવાપર્ જીવાપર્ 24457120212 િાનીબેન જે મારૂ 6357045044 મોતીબેન ર્ઘ ભાઈ ઘોડાસર્ 9925238655

131 ર્ાજકોટ પડિર્ી મોટા ખીજડીયા મોટા ખીજડીયા 24457120216 શોભના હર્ીશભાઇ દીલક્ષત 6357045049 કમલાબેન વલજીભાઈ ધશશુંગીયા 9825280671

132 ર્ાજકોટ પડિર્ી ર્ાદડ ર્ાદડ 24457120225 સાજનબા અધનર િધસિંહ જાડજેા 6357045034 હદલ બા ઘોઘ ભા જાડજેા 7600938083

133 ર્ાજકોટ પડિર્ી હહદડ હહદડ 24457120209 ઉષાબેન જીવનભાઈ સોનાર્ા 6357045043 નીતાબેન હસમ ખભાઇ સોનાર્ા 9173163737

134 ર્ાજકોટ પડિર્ી નાના ઇંટાળા નાના ઇંટાળા 24457120218 ર્ીટાબા મહાવીર્ધસિંહ  ચ ડાસમા 6357045004 ગીતાબા જીવ ભા જાડજેા 9687612935

135 ર્ાજકોટ પડિર્ી નાના વડા નાના વડા 24457120221 વષારબેન અધશ્વનભાઇ પામ્ભર્ 6357045035 ભાન બેન બાબ ભાઇ માુંડલીયા 9724020723

136 ર્ાજકોટ પડિર્ી મોટી ચણૉલ મોટી ચણૉલ 24457120217 પ ષ્પાબા વી જાડજેા 6357045005 ર્ુંજનબા વી જાડજેા 9925238659

137 ર્ાજકોટ પડિર્ી નાની ચણૉલ નાની ચણૉલ 24457120222 જાડજેા વષારબા યશવુંતધસિંહ 6357045038 જાડજેા ઉષાબા તોગ ભા 9638286085

138 ર્ાજકોટ પડિર્ી િતેપર્ િતેપર્ 24457120206 ઉષાબેન પ્રફુલભાઈ પર્માર્ 9925244829 પ્રફુલાબા બાલવુંતધસિંહ જાડજેા 9925244829

139 ર્ાજકોટ પડિર્ી નાના ખીજડીયા નાના ખીજડીયા 24457120219 પાર લબેન નીલેશભાઈ કન્દ્જાર્ીયા 6357045003 હીર્ાબેન તીસાભાઈ મ ન્દ્િવા 9925239340

140 ર્ાજકોટ પડિર્ી હડમતીયા હડમતીયા-૧ 24457120207 લતાબેન એમ ડાુંગર્ 6357045062 જાડજેા આશાબા સજ ભા 9913975882

141 ર્ાજકોટ પડિર્ી હડમતીયા હડમતીયા-૨ 24457120208 અર્ધવિંદબા ડી ઝાલા 6337045051 ખાલી જ્યા -

142 ર્ાજકોટ પડિર્ી ખોખર્ી ખોખર્ી-૧ 24457120214 ખાલી જ્યા - જાડજેા ઇન્દ્રબા ભગીર્થધસિંહ 7069535195

143 ર્ાજકોટ પડિર્ી ખોખર્ી ખોખર્ી-૨ 24457120215 નયનાબા ર્ામદેવધસિંહ ગોહહલ 6357045048 હતેલબેન પનૂાભાઈ ર્ાઠોડ 7069368239

144 ર્ાજકોટ પડિર્ી જોિપર્ છલ્લા જોિપર્ છલ્લા 24457120213 ખાલી જ્યા - કોમલબા જયદેવધસિંહ  જાડજેા 9725515735



ક્રમ જીલ્લાન ું નામ ઘટક ન ું નામ ગામ આંગણવાડી કેન્દ્ર ન ું 
નામ કોડ નું.(૧૧ digit નો ) વકર્રન ું નામ મોબાઇલ નબર્ હલે્પર્ ન ું નામ મોબાઇલ નબર્

145 ર્ાજકોટ પડિર્ી રૂપાવટી રૂપાવટી 24457120227 ર્શીલાબેન સુંજયભાઈ ચૌહાણ 6357045039 ર્ાવલ હકર્ણ સશીકાુંતભાઇ 9574917910

146 ર્ાજકોટ પડિર્ી નવી ચણૉલ નવી ચણૉલ 24457120223 જલ્પાબેન મનોજભાઈ અમરે્લલયા 6357045037 ભગવતીબેન એચ દેવમ માર્ી 9978618027

147 ર્ાજકોટ પડિર્ી િર્મપ ર્ િર્મપ ર્ 24457120204 ખાલી જ્યા - ખાલી જ્યા -

148 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ જેતપ ર્ ગ જર્ાતી વાડી 24457090418 જોશી હુંસાબેન જગહદશભાઇ 6357043978 ગણાિા પ્રતીભાબેન નાર્ણભાઇ 9662196909

149 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ જેતપ ર્ જાગધૃત નગર્-૧ 24457090420 સાકર્ીયા ર્સીલાબેન લાલજીભાઇ 6357043981 જોશી નયનાબેન િુંબકલાલ 9173844672

150 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ જેતપ ર્ જનતા નગર્-૧ 24457090423 કૃપાલીબેન ધવનોદર્ાય જોબનપ િા 6357043970 ચાવડા મીનાબેન હકશોર્ભાઇ 9925443463

151 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ જેતપ ર્ જનતા નગર્-૨ 24457090422 વાળા લીલાબેન બીશ ભાઇ 6357043993 વોર્ા અરૂણાબેન પર્સોતમભાઇ 9879475506

152 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ જેતપ ર્ ગોપાવાડી 24457090417 માઢક ગ ણવુંતીબેન જીવર્ાજભાઇ 6375043977 ગોંડલીયા દક્ષાબેન લક્ષમણભાઇ 9429384084

153 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ જેતપ ર્ ચામ ુંડા નગર્ 24457090408 લ લાણીયા સલમાબેન ઇબ્રાહીમભાઇ 6357044001 ર્ુંગપર્ા ભાન બેન મહશેભાઈ 9879244949

154 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ જેતપ ર્ જાગધૃત નગર્-૨ 24457090421 દવે લબિંદીયાબેન હહરે્નભાઈ 6357082439 વેકર્ીયા દીપ બેન સુંદીપભાઈ 9099743301

155 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ જેતપ ર્ ગઢની ર્ાુંગ 24457090412 બગથર્ીયા ઉમીલારબેન બાબ લાલ 6357044005 ચાવડા ભાન બેન અમર્શીભાઈ 8347820100

156 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ જેતપ ર્ ખાટકી વાસ 24457090425 કાપડીયા ર્સીલાબેન ભાદાભાઇ 6359043991 બેલીમ ર્ોશનબેન હબીબભાઇ 9925279543

157 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ જેતપ ર્ સાધમયાણા ડાઈંગ 24457090431 બોર્ીસાગર્ ઉવરશીબેન ખીમજીભાઇ 6357043986 ક બાવત ભાર્તીબેન ભર્તભાઇ 9512631262

158 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ જેતપ ર્ ર્ામૈયા હન માન 24457090429 જોશી ભાવીકાબેન વ્રજલાલ 6357043989 મકવાણા ચુંરીકાબેન િીર્જભાઇ 9099548142

159 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ જેતપ ર્ જ ના હર્ીજન વાસ 24457090424 લ હાર્ જ્યોત્સનાબેન આલાભાઇ 6357043992 બગડા નીમરળાબેન હમીર્ભાઇ 9909198868

160 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ જેતપ ર્ ખોડીયાર્ િાર્ 24457090426 મેઘનાથી નીમરળાબેન આર્. 6357043990 ભાવનાબેન ર્ામભાઈ બાુંભણીયા 7698588290

161 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ જેતપ ર્ સર્િાર્પ ર્ દર્વાજા 24457090433 સાકર્ીયા સર્ય બેન પ્રભાશુંકર્ 6357044068 દવે ઇન્દ્દ બેન હદનેશભાઇ 9687797926

162 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ જેતપ ર્ ઈદ મસ્જીદિાર્ 24457090419 ચૌહાણ જીન્નતબેન હબીબભાઇ 6357043980 ગીતાબેન કડવાજી ઠાકોર્ 6353108685

163 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ જેતપ ર્ બળદેવ િાર્-૧ 24457090402 શેર્ડીયા નયનાબેન નર્શીભાઇ 6357044010 પ્રજાપતી સર્ોજબેન જી. 9879232680

164 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ જેતપ ર્ બળદેવ િાર્-૨ 24457090401 જોશી સેજલબેન દેવજીભાઈ 6357044009 વાળા હકર્ણબેન બીઘ ભાઈ 9714660381

165 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ જેતપ ર્ દર્જી સોસાયટી 24457090409 ટીલાવત ક મનબેન િીભ વનભાઇ 6357044002 જાદવ મીનાબેન અશોકભાઇ 9687104367

166 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ જેતપ ર્ દાસીજીવણ પર્ા 24457090410 મહીડા મણૃાલીનીબેન ધવપ લભાઈ 6357044003 વાળા િીર્ીબેન હમીર્ભાઇ 6352292774

167 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ જેતપ ર્ સાર્ણ પ લ 24457090432 સુંઘાણી ચુંરીકાબેન એન. 6357043985 અનીશાબેન સલીમભાઈ કપડવનજી 9825920019

168 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ જેતપ ર્ ગોંદર્ા ધવસ્તાર્-૧ 24457090415 રૈ્યાણી સવીતાબેન જેન્દ્તીભાઇ 6357043983 પુંડયા પ્રજ્ઞાબેન મ કેશભાઇ 9429981311

169 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ જેતપ ર્ ગોંદર્ા ધવસ્તાર્-૨ 24457090416 ર્ાઠોડ ગીતાબેન દેવાભાઇ 6357043976 મકવાણા બીંદીયાબેન ર્ામજીભાઇ 9586608395

170 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ જેતપ ર્ ભોજાિાર્-૧ 24457090406 િનવલલયા હક્રષ્નાબેન સ ભાશભાઇ 6357043997 ચૌહાણ હમીદાબેન ર્જાકભાઇ 9998501130

171 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ જેતપ ર્ ભોજાિાર્-૨ 24457090407 ગોહલે શીલ્પાબેન બટ કભાઇ 6357043998 કુંડોલીયા લલલતાબેન જેઠાભાઇ 9925420725

172 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ જેતપ ર્ દેર્ડી ર્ોડ 24457090411 મકવાણા અરૂણાબેન બાબ લાલ 6357044004 મીની આંગણવાડી -

173 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ જેતપ ર્ ગોંડલ દર્વાજા 24457090414 સોલુંકી હદપકલા જમનાદાસ 6357044075 પ્રજ્ઞાબેન ચાવડા 9638112453

174 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ જેતપ ર્ સ્મશાન ધવસ્તાર્ 24457090434 ભટ્ટ િાલ્ગ નીબેન કનકર્ાય 6357044069 વાજાપર્ા જાગતૃીબેન હકર્ીટભાઇ 9067724347

175 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ જેતપ ર્ ભાદર્ના સામાુંકાઠો-૧ 24457090404 ભ ત્તયૈા બીનાબેન ચીમનલાલ 6357043995 કલ્યાણી નીતાબેન મગનલાલ 2823228340

176 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ જેતપ ર્ ભાદર્ના સામાુંકાઠો-૨ 24457090405 દ િરે્જીયા જલ્પાબેન ભર્તભાઇ 6357043996 જેઠવા પ્રવીણાબેન આંબાભાઇ 7874420021

177 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ જેતપ ર્ નાજાવાળા પર્ા 24457090428 ઝીન્દ્કલ મનસ ખભાઈ જમોડ 6357043987 પડીયા દક્ષાબેન હરે્શભાઇ 9913244689

178 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ જેતપ ર્ વાલ્મીકી વાસ 24457090435 ગોિાસર્ા હદપલબેન ભગવાનજીભાઇ 6357044070 ર્ાઠોડ ર્ીટાબેન ભીખ ભાઇ 9638227956

179 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ જેતપ ર્ ર્ણ જા સોસાયટી 24457090430 િાનાણી સોનલબેન અર્ધવિંદભાઇ 6357043984 ગોંડલીયા દક્ષાબેન લક્ષમણભાઇ 9429384084

180 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ જેતપ ર્ નર્સુંગ ટેકર્ી 24457090427 જ્યોધત િનજીભાઈ ર્ાઠોડ 6357043988 કુંચનબેન મેઘજીભાઈ પર્માર્ 6351917987

181 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ જેતપ ર્ બાપ ની વાડી 24457090403 ચ ડાસમા મનીષા ગોર્િનભાઈ 6357043994 ર્ાઠોડ ર્ાિીકા વશર્ામભાઈ 9913429217

182 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ જેતપ ર્ ઘેટાવાળા તલોટ 24457090413 ગર્ાચ શીતલબેન જગહદશભાઇ 6357044076 વાઘેલા શીતલબેન લક્ષ્મણભાઇ 7573063112

183 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ મેવાસા મેવાસા-૧ 24457090608 દાિડા જ્યોત્સનાબેન પોપટભાઈ 6357044162 દેવમ ર્ાર્ી ગોદાવર્ીબેન હરે્શભાઇ 9998172076

184 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ મેવાસા મેવાસા-૨ 24457090609 ર્ાઠોડ ચુંરીકાબેન માનભાઇ 6357044161 ચાવડા સાર્દાબેન રૂડાભાઇ 9099534870

185 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ મેવાસા મેવાસા-૩ 24457090610 તર્લાબેન મનહર્ભાઈ મકવાણા 6357044160 ભાસ્કર્ આશાબેન મેનુંદભાઈ 9537016640

186 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ જેપ ર્ જેપ ર્-૧ 24457090603 ડોબહર્યા ભાવનાબેન વલ્લભભાઈ 6357044165 મેસવાણીયા િર્તીબેન પ્રભ દાસ 7046266488

187 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ જેપ ર્ જેપ ર્-૨ 24457090604 લતાબેન ભ પતભાઈ ભડલેલયા 6357043922 ગોહલે રે્ખાબેન કેશ ભાઈ 9737021103

188 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ જાુંબ ડી જાુંબ ડી 24457090602 દેશાણી અલ્પાબેન નરે્શભાઇ 6357044164 ગોંડલીયા અલ્પાબેન મનસ ખભાઇ 9998254343

189 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ ઉમર્ાળી ઉમર્ાળી-૧ 24457090613 પર્માર્ હુંસાબેન નાર્ણભાઇ 6357043918 પર્માર્ રે્ખાબેન જેન્દ્તીભાઇ 7043649446



ક્રમ જીલ્લાન ું નામ ઘટક ન ું નામ ગામ આંગણવાડી કેન્દ્ર ન ું 
નામ કોડ નું.(૧૧ digit નો ) વકર્રન ું નામ મોબાઇલ નબર્ હલે્પર્ ન ું નામ મોબાઇલ નબર્

190 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ ઉમર્ાળી ઉમર્ાળી-૨ 24457090614 પુંડયા ભાવનાબેન ગ ણવુંતર્ાય 6357043920 પુંચાસર્ા નીર્લબેન નાર્ણભાઈ 9898546894

191 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ ઉમર્ાળી ઉમર્ાળી-૩ 24457090615 પર્માર્ પ્રજ્ઞાબેન જયુંતીભાઈ 6357043921 ર્ાણપર્ીયા ચુંરીકાબેન જે. 9974785237

192 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ હર્ીપર્ હર્ીપર્ 24457090601 સોલુંકી મીનાબેન િીરૂભાઇ 6357044163 સર્વૈયા પ્રભાબેન ચુંદ ભાઇ 9726511490

193 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ વાળા ડ ુંગર્ા વાળા ડ ુંગર્ા 24457090616 ર્ાઠોડ ર્ુંજનબેન ભાવેશભાઇ 6357043933 પીપળીયા ર્માબેન ર્મેશભાઇ 9687562955

194 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ કેર્ાળી કેર્ાળી-૧ 24457090606 ચૌહાણ જયાબેન રૂડાભાઇ 6357043924 ડાભી મીનાબેન ભીખાભાઇ 9099242224

195 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ કેર્ાળી કેર્ાળી-૨ 24457090607 સર્વૈયા રે્ખાબેન વલ્લભભાઈ 6357043923 મકવાણા સ નીતાબેન જેર્ામભાઇ 9712273615

196 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ પે્રમગઢ પે્રમગઢ-૧ 24457090611 અકોલા મુંજ લાબેન ગોપાલભાઈ 6357043929 વામજા પ જાબેન બાબ ભાઈ 6353142057

197 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ પે્રમગઢ પે્રમગઢ-૨ 24457090612 વામજા વષારબેન નર્સીભાઇ 6357043919 ખાલી જ્યા -

198 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ વીર્પ ર્ વીર્પ ર્-૧ 24457090617 ર્ાઠોડ ભાન બેન ર્ધસકભાઈ 6357043932 બલાપર્ીયા સાયર્ાબાન ું સાહીદભાઈ 9714733414

199 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ વીર્પ ર્ વીર્પ ર્-૨ 24457090622 ખાલી જ્યા - મકવાણા હક્રશ્ના ર્મેશભાઈ 9537680025

200 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ વીર્પ ર્ વીર્પ ર્-૩ 24457090623 હદવ્યાબેન સ નીલભાઈ ભટ્ટી 6357043931 મકવાણા મોમીનબેન ર્ઝાકભાઇ 8487954642

201 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ વીર્પ ર્ વીર્પ ર્-૪ 24457090624 જોશી જ્યોધતબેન પ્રમોદભાઈ 6357043930 આંબલીયા યશવુંતીબેન ભીખ ભાઈ 9638949993

202 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ વીર્પ ર્ વીર્પ ર્-૫ 24457090625 ગોહલે જી્નાશાબેન સુંજયભાઈ 6357043975 સોલુંકી ઉધમિલાબેન ચીમનભાઈ 9537051179

203 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ વીર્પ ર્ વીર્પ ર્-૬ 24457090626 દ િરે્જીયા ધનમરળાબેન હહર્પ્રસાદ 6357043974 ગૌતમી અલ્પાબેન ર્મેશભાઈ 9825552203

204 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ વીર્પ ર્ વીર્પ ર્-૭ 24457090627 જોશી ઉષાબેન નીર્જભાઈ 6357043973 િીવેદી ઇન્દ્દ બેન ર્જધનકાુંતભાઈ 9632223733

205 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ વીર્પ ર્ વીર્પ ર્-૮ 24457090628 ચૌહાણ મુંજ લાબેન ભગવાનભાઇ 6357043972 બલાપર્ીયા નાઝીમા અસ્લમભાઇ 8128720727

206 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ વીર્પ ર્ વીર્પ ર્-૯ 24457090629 આચાયર સ રે્ખાબેન હકશનભાઇ 6357043970 વઘેર્ા જમ બેન ર્વજીભાઇ 8660777794

207 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ વીર્પ ર્ વીર્પ ર્-૧૦ 24457090618 આચાયર ર્મમીબેન ર્ાજેન્દ્રભાઈ 6357043971 ખાલી જ્યા -

208 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ વીર્પ ર્ વીર્પ ર્-૧૧ 24457090619 જોશી અદીતીબેન જયેશભાઈ 6357043967 પુંચાર્ા શાર્દાબેન બાબ ભાઈ 8490845793

209 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ વીર્પ ર્ વીર્પ ર્-૧૨ 24457090620 ગજેર્ા સુંગીતાબેન મનસ ખભાઈ 6357043968 પુંડયા પ્રતીક્ષાબેન મનીષભાઇ 9898897082

210 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ વીર્પ ર્ વીર્પ ર્-૧૩ 24457090621 સોંડાગર્ જોશનાબેન ધવનોદભાઈ 6357043969 ચૌહાણ ભાવનાબેન કલ્યાણભાઇ 9438571821

211 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ કાગવડ કાગવડ 24457090605 પાુંભર્ ગોદાવર્ીબેન જેન્દ્તીભાઈ 6357043928 મકવાણા સોનલબેન ચુંદ ભાઈ 6354848728

212 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ ખીર્સર્ા ખીર્સર્ા-૧ 24457090503 કોર્ાટ શાર્દાબેન નાર્ણભાઇ 6357044018 ર્ાવર્ાણી લીલાવુંતી હીર્ાભાઇ 7349218841

213 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ ખીર્સર્ા ખીર્સર્ા-૨ 24457090504 ચાવડા ભાન બેન ર્વજીભાઇ 6357043917 ર્ાઠોડ ગૌર્ીબેન પીઠાભાઇ 9687441225

214 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ ખીર્સર્ા ખીર્સર્ા-૩ 24457090505 મકવાણા શીતલબેન હદલીપભાઇ 6357044010 મીની આંગણવાડી -

215 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ ખીર્સર્ા ખીર્સર્ા-૪ 24457090506 વણાર્ સ ધમતાબેન હદલીપભાઈ 6357044021 લાલકીયા હતેલ બચ ભાઈ 7567901764

216 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ સ્ટેશન વાવડી સ્ટેશન વાવડી-૧ 24457090517 કટીર્ નીતાબેન ર્ાવતભાઇ 6357044015 ખાલી જ્યા -

217 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ સ્ટેશન વાવડી સ્ટેશન વાવડી-૨ 24457090518 રૂપારે્લીયા સ્નેહલબેન આર્. 6357044016 ગજેર્ા હકર્ણ જયેશભાઈ 9265335654

218 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ દેર્ડી દેર્ડી-૧ 24457090501 વષારબેન ચુંદ ભાઈ વ્યાસ 6357043966 ખાલી જ્યા -

219 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ દેર્ડી દેર્ડી-૨ 24457090502 લાલકીયા મ કતાબેન પ્રધવણભાઇ 6357044019 વ્યાસ ભાવનાબેન હદનેશભાઇ 9979784052

220 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ મોણપર્ મોણપર્ 24457090507 ખાલી જ્યા - ખાચર્ રે્ખાબેન ર્ાવતભાઇ 9909459138

221 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ પેઢલા પેઢલા-૧ 24457090508 મહતેા પ નમબેન િીર્જલાલ 6357043915 કુંડોલળયા શીતલબેન સવજીભાઈ 9724485345

222 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ પેઢલા પેઢલા-૨ 24457090509 દઢાણીયા ભાર્તીબેન વલ્લભદાસ 6357043913 ર્ાવર્ાણી સર્ોજબેન આર્. 9909616476

223 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ પેઢલા પેઢલા-૩ 24457090510 સોંદર્વા જશ મતીબેન ખીમજીભાઇ 6357043916 સાપર્ીયા જયાબેન મ ળજીભાઇ 9724804252

224 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ પેઢલા પેઢલા-૪ 24457090511 ઝાલા સાર્ીકાબેન કન ભાઈ 6357043914 સાગઠીયા લાભ બેન સ ખાભાઈ 9824814144

225 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ પીઠડીયા પીઠડીયા-૧ 24457090512 િડ ક દશરનાબેન પરે્શભાઈ 6357044008 બેલીમાું ર્સીદાબેન મહમદભાઈ 9913365931

226 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ પીઠડીયા પીઠડીયા-૨ 24457090513 મજેઠીયા વષારબેન શર્દભાઈ 6357044011 પર્ાલીયા ર્સીલાબેન પોપટભાઇ 9898675471

227 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ પીઠડીયા પીઠડીયા-૩ 24457090514 ચાવડા હુંસાબેન ર્મેશભાઈ 6357044013 મહીડા અંજલીબેન ર્ાજેશભાઈ 7433048870

228 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ સેલ કા સેલ કા 24457090516 શીલ  ઉષાબેન પે્રમશુંકર્ 6357044017 હર્ીયાણી ભાર્તીબેન હર્ીદાસ 9998585965

229 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ થોર્ાળા થોર્ાળા 24457090519 વણાર્ ભાષાબેન સ રે્શભાઈ 6357044012 પોપતાણી ઉષાબેન હર્ીભાઇ 9714401076



ક્રમ જીલ્લાન ું નામ ઘટક ન ું નામ ગામ આંગણવાડી કેન્દ્ર ન ું 
નામ કોડ નું.(૧૧ digit નો ) વકર્રન ું નામ મોબાઇલ નબર્ હલે્પર્ ન ું નામ મોબાઇલ નબર્

230 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ ર્બાર્ીકા ર્બાર્ીકા 24457090515 ર્ાઠોડ બીજલક માર્ી અશોકભાઇ 6357044014 પાટહડયા મનીષાબેન અસ્વીનભાઈ 8238813816

231 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ અમર્નગર્ અમર્નગર્-૧ 24457090103 મનીષાબેન ધવનોદગીર્ી ગોસ્વામી 6357044188 નીતાબેન હદલીપભાઇ મકવાણા 9624133222

232 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ અમર્નગર્ અમર્નગર્-૨ 24457090104 જોશી ખ મબ બેન અંબાશુંકર્ 6357044189 પહર્તા કર્શનભાઈ ભડલેીયા -

233 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ અમર્નગર્ અમર્નગર્-૩ 24457090105 ગોસાઇ દમયુંતીબેન હદલીપગીર્ી 6357044190 રે્ખાબેન ચનાભાઇ પીપળીયા 9687346989

234 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ અમર્નગર્ અમર્નગર્-૪ 24457090102 પડાયા હુંસાબેન જેન્દ્તીભાઇ 6357044191 અસ્મીતાબેન મનસ ખભાઈ લખમસ હર્યા 9016954515

235 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ ચાર્ણીયા ચાર્ણીયા-૧ 24457090109 આર્તીબેન ર્વીન્દ્રભાઈ ક મભાની 6357044214 અગ્રાવત અલ્પાબેન પુંકજભાઈ 81418330787

236 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ ચાર્ણીયા ચાર્ણીયા-૨ 24457090110 પર્માર્ ભાણીબેન આલાભાઇ 6357044186 નયનાબેન અલ્પેશભાઈ સોન્દ્દર્વા 9265857355

237 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ ભેડા પીપળીયા ભેડા પીપળીયા 24457090106 હદવ્યાબેન ધવનોદભાઈ ગોસ્વામી 6357044192 પર્માર્  જયાબેન ખ શાલભાઇ  9723502522

238 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ ખજૂર્ી ગ ુંદાળા ખજૂર્ી ગ ુંદાળા-૧ 24457090111 ગૌસ્વામી નીમરળાબેન જીવર્ાજભાઇ 6357044215 ઇલાબેન ધવનોદભાઇ મકવાણા 9825920198

239 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ ખજૂર્ી ગ ુંદાળા ખજૂર્ી ગ ુંદાળા-૨ 24457090112 ટાટમીયા નીતાબેન મગનભાઇ 6357044195 હુંસાબેન કર્શનભાઇ સોલુંકી 8140942051

240 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ વાડાસડા વાડાસડા-૧ 24457090119 તન્ના ર્ીટાબેન નર્ભેર્ામ 6357044203 તગમડીયા ર્વીનાબેન વલક ભાઈ 7046066161

241 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ વાડાસડા વાડાસડા-૨ 24457090120 ગ લાબબા પ્રતાપધસિંહ ડોડીયા 6357044204 ખાલી જ્યા 0

242 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ વાડાસડા વાડાસડા-૩ 24457090121 દાિડા જયાબેન દાનાભાઇ 6357044205 દયાબેન રૂડાભાઈ આઠ ું 9510710875

243 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ થાણાગાલોળ થાણાગાલોળ-૧ 24457090118 િીવેદી ભાર્તીબેન જયુંતીભાઇ 6357044201  િીવેદી જાનવીબેન ઇન્દ્દ ક માર્ 9712208941

244 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ થાણાગાલોળ થાણાગાલોળ-૨ 24457090117 આશાબેન અધનલભાઈ બોસીય 6357041199 ડાભી શાર્દાબેન મેઘજીભાઈ 9718024926

245 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ થાણાગાલોળ થાણાગાલોળ-૩ 24457090115 પ ર્ોહીત નમરદાબેન પ્રભાશુંકર્ 6357044196 ધવભધૂતબેન હમીર્ભાઈ સાગઠીયા 9157529156

246 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ થાણાગાલોળ થાણાગાલોળ-૪ 24457090116 બોસીયા ગીતાબેન મગનલાલ 6357044200 દયાબેન દેસાભાઈ સોન્દ્દર્વા` 8140492217

247 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ ચાર્ણ સમહઢયાળા ચાર્ણ સમહઢયાળા-૧ 24457090107 સાવલલયા ગીતાબેન છગનભાઈ 6357044193 ચૌહાણ શીતલબેન ભીખ ભાઈ 9978083934

248 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ ચાર્ણ સમહઢયાળા ચાર્ણ સમહઢયાળા-૨ 24457090108 સોલુંકી દ ગારબેન ભીમજીભાઇ 6357044199 આઠ  મધ બેન વાલજીભાઇ 9376001235

249 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ રે્શમડી ગાલોળ રે્શમડી ગાલોળ-૧ 24457090113 જોશી ર્ુંજનબેન હદનકર્ર્ાય 6357044190 અપાર્નાથી ર્ુંજનબેન ભ પતભાઇ 7874959948

250 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ રે્શમડી ગાલોળ રે્શમડી ગાલોળ-૨ 24457090114 ભર્ાડીયા કાુંતાબેન જેઠાભાઇ 6357044197 પર્માર્ ર્ીટાબેન ભીખાભાઇ 9727723600

251 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ અમર્ાપર્ અમર્ાપર્ 24457090101 અસ્મીતાબેન ર્મેશભાઈ પર્માર્ 6357044187 ગૌસ્વામી શીતલબેન સ ખદેવગીર્ી 9978480690

252 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ બો.સમહઢયાળા બોર્ડી સમહઢયાળા-૧ 24457090201 બાબર્ીયા નમરદાબેન હીમ્મતભાઇ 6357043925 મકવાણા ગીતાબેન અશોકભાઈ 9978051620

253 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ બો.સમહઢયાળા બોર્ડી સમહઢયાળા-૨ 24457090202 બેલીમ મ મતાઝ અભર્ામભાઇ 6357043926 વાઝા શાર્દાબેન મ કેશભાઇ 9099530280

254 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ બો.સમહઢયાળા બોર્ડી સમહઢયાળા-૩ 24457090203 કલાહડયા જાગધૃતબેન મનસ ખભાઈ 6357043927 ર્ાઠોડ હર્પ્ધ્િ ર્ધસકભાઈ 7359394631

255 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ બો.સમહઢયાળા બોર્ડી સમહઢયાળા-૪ 24457090204 મીનાબેન ધવનોદભાઇ જાદવ 6357044073 વર્સાણી પ્રફુલાબેન િીર્જલાલ 9638045090

256 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ બો.સમહઢયાળા બોર્ડી સમહઢયાળા-૫ 24457090205 મકવાણા મુંજ લાબેન માિાભાઇ 6357044072 ગોહલે મુંજ લાબેન હર્ીભાઇ 9537088598

257 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ ડડેર્વા ડડેર્વા-૧ 24457090209 ગોસ્વામી ભાવનાબેન અરૂણપર્ી 6357044059 ગોસ્વામી નીલમબેન મય ર્પર્ી 9714107514

258 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ ડડેર્વા ડડેર્વા-૨ 24457090210 સાયહર્યા શોભનાબેન પ્રવીણભાઇ 6357044060 સોન્દ્રવા ર્માબેન પ ુંજાભાઈ 7622865792

259 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ ડડેર્વા ડડેર્વા-૩ 24457090211 ર્ાઠોડ રે્ખાબેન હદનેશભાઈ 6357044061 ર્ાઠોડ જલ્પાબેન ર્ાજેશભાઈ 8160275697

260 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ રૂપાવટી રૂપાવટી 24457090222 નીમાવત ક સ  મબેન પ્રભ દાસ 6357044055 બાવીસી દક્ષાગૌર્ી િીર્જલાલ 9726217577

261 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ ખાર્લચયા ખાર્લચયા-૧ 24457090215 િાુંિલ ચુંરીકાબેન ભીખ ભાઇ 6357044065 ખાલી જ્યા -

262 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ ખાર્લચયા ખાર્લચયા-૨ 24457090216 પટોળીયા કાજલબેન િીર્જલાલ 6357044066 પુંડયા જલ્પાબેન જયુંતીભાઇ 7567048784

263 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ ચાપર્ાજપ ર્ ચાપર્ાજપ ર્-૧ 24457090206 ર્ાવર્ાણી રે્ખાબેન જગહદશભાઇ 6357044071 જયસ્વાલ નેવલબેન ધવપ લભાઇ 9978053177

264 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ ચાપર્ાજપ ર્ ચાપર્ાજપ ર્-૨ 24457090207 બ ટાણી જયશ્રીબેન એમ. 6357044074 ગૌસ્વામી અનસ યાબેન સોમનાથ 9909268542

265 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ ચાપર્ાજપ ર્ ચાપર્ાજપ ર્-૩ 24457090208 સીંગાળા મુંજ લાબેન ભીખાભાઇ 6357044058 જોટુંગીયા દક્ષાબેન ઉકાભાઈ 7359331044

266 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ દેવકી ગાલોળ દેવકી ગાલોળ-૧ 24457090212 પીપળીયા ધવજ્યાબેન બેચર્ભાઇ 6357044062 ગૌતમી ભાવનાબેન સ રે્શભાઇ 9586870944

267 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ દેવકી ગાલોળ દેવકી ગાલોળ-૨ 24457090213 પીિોડા અંજનાબેન મગનભાઈ 6357044063 વાઢીયા ગીતાબેન કાળાભાઈ 9586468619

268 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ દેવકી ગાલોળ દેવકી ગાલોળ-૩ 24457090214 ચૌહાણ મુંજ લાબેન ગોધવિંદભાઇ 6357044064 ખાવડ  સાર્દાબેન દેવદાનભાઇ 9586863657

269 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ પાુંચ પીપળા પાુંચ પીપળા-૧ 24457090219 કુંડોલીયા લાભ બેન બચ ભાઇ 6357044048 દ િરે્જીયા પ્રવીણાબેન મ ળદાસ 9974864442



ક્રમ જીલ્લાન ું નામ ઘટક ન ું નામ ગામ આંગણવાડી કેન્દ્ર ન ું 
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270 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ પાુંચ પીપળા પાુંચ પીપળા-૨ 24457090220 મીનાબેન કાશ્ન્દ્તલાલ બગડા 6357044049 જોટુંગીયા વનીતાબેન મ કેશભાઇ 7874323222

271 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ પાુંચ પીપળા પાુંચ પીપળા-૩ 24457090221 બગડા લાભ બેન દેવશીભાઇ 6357044056 ર્ાઠોડ ર્ુંજનબેન હર્સ ખભાઈ 9624904474

272 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ લ ણાગર્ા લ ણાગર્ા 24457090217 વાછાણી ર્સીલાબેન નાનાલાલ 6357044067 ભડલેલયા મુંજ લાબેન જગદીશભાઈ 9624281645

273 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ લ ણાગર્ી લ ણાગર્ી 24457090218 ર્ાબા મધ બેન ગાગાભાઇ 6357044057 સોલુંકી ઇન્દ્દ બેન િનજીભાઇ 9723920313

274 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ સર્િાર્પ ર્ સર્િાર્પ ર્-૧ 24457090223 મકવાણા ભાવીષા નાથાલાલ 6357044054 ગઢવી હકર્ણબેન ક બેર્ભાઈ 9913844140

275 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ સર્િાર્પ ર્ સર્િાર્પ ર્-૨ 24457090224 ર્ાઠોડ સધવતાબેન િનજીભાઇ 6357044051 ગોહલે ર્માબેન માવજીભાઇ 9909739138

276 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ સર્િાર્પ ર્ સર્િાર્પ ર્-૩ 24457090225 સોન્દ્રવા ઇલાબેન મ કેશભાઈ 6357704405 મહીડા રૂપલબેન હદલીપધસિંહ 9601340855

277 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ જેતલસર્ જેતલસર્-૧ 24457090305 બોદર્ ર્મમીતાબેન િીર્જલાલ 6357044042 ગોસ્વામી દક્ષાબેન ભ પતભાઇ 9979679572

278 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ જેતલસર્ જેતલસર્-૨ 24457090306 ઢોલર્ીયા ર્સીલાબેન હર્સ ખભાઇ 6357044041 ધઘૂર્વા શાુંતાબેન નાનજીભાઈ 7043288638

279 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ જેતલસર્ જેતલસર્-૩ 24457090307 ચૌહાણ પ્રવીણાબેન મણીલાલ 6357044039 ર્ાઠોડ દક્ષાબેન ગોધવિંદભાઈ 760728280

280 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ જેતલસર્ જ ુંકશન જેતલસર્ જ ુંક-૧ 24457090308 જોટુંગીયા સુંગીતાબેન હસમ ખભાઇ 6357044043 સાવલીયા ભાર્તીબેન દામજીભાઇ 9924953691

281 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ જેતલસર્ જ ુંકશન જેતલસર્ જ ુંક-૨ 24457090309 સોલુંકી ર્ીનાબેન ઘ સાભાઇ 6357044047 હીર્ાણી ભાન બેન કેશવજીભાઇ 9601103239

282 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ જેતલસર્ જ ુંકશન જેતલસર્ જ ુંક-૩ 24457090310 મહતેા પારૂલબેન જનકભાઇ 6357044046 ભ વા સોનલબેન મેર્ામનભાઇ 9904939770

283 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ જૂની સાુંકળી જૂની સાુંકળી-૧ 24457090314 પાનસ હર્યા અનીલાબેન પર્સોતમભાઈ 6357044035  ભ વા રૂતવીબેન 6356052411

284 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ જૂની સાુંકળી જૂની સાુંકળી-૨ 24457090315 માુંકહડયા હતેલબેન હદનેશભાઈ 6357044034 અપાર્નાથી ક ુંદનબેન પ્રધવણભાઇ 9429375052

285 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ નવી સાુંકળી નવી સાુંકળી 24457090321 ધનર્ુંજની પાયલબેન  6357044028 લમકર્ી ક ુંદનબેન ર્મણીકભાઇ 9879168133

286 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ પીપળવા પીપળવા-૧ 24457090322 ચાવડા ઉમાબેન ર્ાકેશભાઈ 6357044027 ચાવડા હતેલબેન ચુંદ ભાઈ 8155955236

287 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ પીપળવા પીપળવા-૨ 24457090323 ચાવડા જયાબેન કેશવભાઈ 6357044206 ચાવડા વનીતાબેન બાબ ભાઇ 9825657064

288 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ આર્બ ટીંબડી આર્બ ટીંબડી-૧ 24457090302 ક ુંભાણી અનીતાબેન ગોધવિંદભાઇ 6357044052 ર્ાઠોડ આર્તીબેન ચુંદ ભાઇ 9978757185

289 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ આર્બ ટીંબડી આર્બ ટીંબડી-૨ 24457090303 ર્ાઠોડ જયાબેન ચુંદ ભાઇ 6357044045 પાર્ઘી હદવાળીબેન િનજીભાઈ 9638444893

290 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ બાવા પીપળીયા બાવા પીપળીયા 24457090304 ગ જર્ાતી વષારબેન જેઠાભાઇ 6357044037 બાબહર્યા ઇન્દ્દ બેન 6352209790

291 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ મુંડલીકપ ર્ મુંડલીકપ ર્-૧ 24457090316 ર્ાદહડયા મધ બેન ધવજયભાઈ 6357044033 ર્ાઠોડ અનસ યાબેન હકશોર્ભાઇ 9825017953

292 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ મુંડલીકપ ર્ મુંડલીકપ ર્-૨ 24457090317 ચૌહાણ મનીષાબેન મ કેશભાઇ 6357044032 ગીર્ાશી મીર્ાબેન દલપતભાઇ 9933736614

293 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ જેતલસર્ જ ુંકશન જેતલસર્ જ ુંક-૪ 24457090311 ઝાલા વષારબેન સ રે્શભાઇ 6357044038 જોશી ચુંરીકાબેન હદનેશભાઇ 9925530837

294 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ જેતલસર્ જ ુંકશન જેતલસર્ જ ુંક-૫ 24457090312 અબસાણીયા મીનાક્ષીબેન િનજીભાઇ 6357044006 પર્માર્ નેહલબેન 7383391178

295 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ જેતલસર્ જ ુંકશન જેતલસર્ જ ુંક-૬ 24457090313 ડાભી આર્તીબેન નર્શીભાઈ 6357044036 અનસ યાબેન ભર્તભાઈ ચૌહાણ 7600124749

296 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ મોટા ગ ુંદાળા મોટા ગ ુંદાળા-૧ 24457090318 પ જાબેન જેન્દ્તીભાઈ ખોખર્ 6357044031 નીમાવત પ્રજ્ઞાબેન પ્રભ દાસ 9924702122

297 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ મોટા ગ ુંદાળા મોટા ગ ુંદાળા-૨ 24457090319 વાઝા ર્સીલાબેન ગોર્િનભાઇ 6357044030 દેવમ ર્ાર્ી કુંચનબેન મુંગલદાસ 7600648402

298 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ મોટા ગ ુંદાળા મોટા ગ ુંદાળા-૩ 24457090320 વીંઝુડા ર્માબેન માિાભાઇ 6357044029 સોલુંકી મધ બેન ટાભાભાઇ 7069528201

299 ર્ાજકોટ જેતપ ર્ અકાળા અકાળા 24457090301 ગજેર્ા ભાવનાબેન નરે્ન્દ્રભાઈ 6357044053 ભર્ાડ જ્યોતીબેન બાબ ભાઇ 7874992460

300 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી કોટડા સાુંગાણી કોટડા સાુંગાણી-૧ 24476060111 ચૌહાણ ધવજ્યાગૌર્ી માવજીભાઇ 6357043817 શોભનાબેન ર્ાજેશભાઈ દાિડા 8153041442

301 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી કોટડા સાુંગાણી કોટડા સાુંગાણી-૨ 24476060112 ટાુંક અલ્પાબેન સ રે્શભાઇ 6357043819 શાહમદાર્ જમીલાબેન યાક બશાહ 9727504699

302 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી કોટડા સાુંગાણી કોટડા સાુંગાણી-૩ 24476060113 હહર્ાણી છાયાબેન હકશનભાઇ 6357043738 શાહમદાર્ ર્સીદાબેન ર્હિકશા 9723254622

303 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી કોટડા સાુંગાણી કોટડા સાુંગાણી-૪ 24476060114 જોષી આશાબેન શુંકર્ભાઇ 6357043725 પરૂ્ણવૈર્ાગી જયશ્રીબેન 9904276549

304 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી કોટડા સાુંગાણી કોટડા સાુંગાણી-૫ 24476060115 હહર્પર્ા હહનાબેન છગનભાઇ 6357043734 સ હર્ાવદી જેત નબેન ર્હિકશા 9724585125

305 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી કોટડા સાુંગાણી કોટડા સાુંગાણી-૬ 24476060116 ર્ાઠોડ દયાબેન ગોધવિંદભાઇ 6357043733 વ્યાસ ભાર્તીબેન વસુંતભાઇ 9924936962

306 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી કોટડા સાુંગાણી કોટડા સાુંગાણી-૭ 24476060117 વાઘેલા િધમિષ્ઠાબેન લાલજીભાઇ 6357043730 હીર્ાણી ધશલ્પાબેન એચ. 9376879989

307 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી કોટડા સાુંગાણી કોટડા સાુંગાણી-૮ 24476060118 લોધિયા નલીનીબેન હર્ીલાલ 6357043731 જોષી ગીતાબેન અધશ્વનભાઇ 9723231344

308 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી કોટડા સાુંગાણી કોટડા સાુંગાણી-૯ 24476060119 જોષી સગ ણાબેન શાુંધતલાલ 6357043729 મકર્ાણી ર્ઝીયાબેન નઝીર્ભાઇ 9726148660

309 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી હડમતાળા હડમતાળા 24476060107 પ્લલજી િામીબેન નટવર્લાલ 6357043815 ક બાવત સોનલબેન હદલસ ખભાઇ 9662435780



ક્રમ જીલ્લાન ું નામ ઘટક ન ું નામ ગામ આંગણવાડી કેન્દ્ર ન ું 
નામ કોડ નું.(૧૧ digit નો ) વકર્રન ું નામ મોબાઇલ નબર્ હલે્પર્ ન ું નામ મોબાઇલ નબર્

310 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી અર્ડોઇ અર્ડોઇ-૧ 24476060102 લલિંબાધસયા હર્ધશતાબેન િીર્જલાલ 6357043807 જ્ગ્યા ખાલલ -

311 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી અર્ડોઇ અર્ડોઇ-૨ 24476060103 તેરૈ્યા ધનમરળાબેન ર્ાજાર્ામ 6357043806 જ્ગ્યા ખાલલ -

312 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી અર્ડોઇ અર્ડોઇ-૩ 24476060104 બગડા કોમલબેન નાનજીભાઇ 6357043805 ગોંડલીયા નીરૂબેન વેલજીભાઇ 9726827103

313 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી સોળીયા સોળીયા 24476060127 વાળા શાર્દાબેન જીવનભાઇ 6357043809 ભણુંજી ઇન્દ્દ બેન પ્રભ દાસ 9726827103

314 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી આણુંદપર્ આણુંદપર્ 24476060101 કથીર્ીયા ર્ીનાબેન ઘ સાભાઇ 6357043808 જાુંબ કીયા ધશતલબેન સ રે્શભાઇ 7069729257

315 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી નાર્ણકા નાર્ણકા 24476060122 ક મર્ખાણીયા ગીતાબેન નાથાલાલ 6357043728 ચાવડા હકર્ણબેન ર્ણજીતભાઇ 9724930807

316 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી પીપલાણા પીપલાણા 24476060213 સોલુંકી અંજનાબેન બી. 6357043813 ક કડીયા હતેલબેન મહશેભાઇ 9586479412

317 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી પડવલા પડવલા 24476060212 ધમનાબા જશવુંતસીંહ જાડજેા 6357043732 સર્વૈયા ધમનાબા પ્રધવણધસિંહ 9979382945

318 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી ર્ાજપર્ા ર્ાજપર્ા-૧ 24476060124 િાુંગલીયા ર્ુંજનબેન વાલાભાઇ 6357043811 જાપડા મુંજ લાબેન નાર્ણભાઇ 9558766320

319 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી ર્ાજપર્ા ર્ાજપર્ા-૨ 24476060125 ર્ાઠોડ હકર્ણબેન કાળુભાઇ 6357043810 મ ુંઘવા વષારબેન હમીર્ભાઇ 8511843863

320 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી ભાડ ઇ ભાડ ઇ 24476060106 ગોહલે જયશ્રીબેન બાબ ભાઇ 6357043804 ગોંડલીયા પ ષ્પાબેન લભખ ર્ામ 9687094994

321 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી ભાડવા ભાડવા 24476060105 ચાવડા લતાબેન નાનજીભાઇ 6357043814 ર્ાતડીયા લક્ષ્મીબેન ગોપાલભાઇ 9726703643

322 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી ર્ાજગઢ ર્ાજગઢ 24476060124 લખતર્ીયા જી્નીશાબેન ધવપ લભાઇ 6357043812 પાટેકર્ મીર્ાબેન મોતીભાઇ 9726994491

323 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી ખરે્ડા ખરે્ડા-૧ 24476060109 ઝાલા કૈલાશબા િીરૂભા 6357043818 જોટાુંગીયા ઉષાબેન છગનભાઇ 9924873141

324 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી ખરે્ડા ખરે્ડા-૨ 24476060110 ખ માણ પ્રભાબેન માિવભાઇ 6357043816 ખ માણ કાન્દ્તાબેન ધવનોદભાઇ 7046270155

325 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી ર્ામોદ ર્ામોદ-૧ 24476060313 ગોહલે મ કતાબેન ભીખાભાઇ 6357043851 ર્ાઠોડ સોનલબેન લાલજીભાઈ 9725140206

326 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી ર્ામોદ ર્ામોદ-૨ 24476060314 જોષી ગીતાબેન મગનભાઇ 6357043850 પર્માર્ ગીતાબેન અમ્રતૃલાલ 8141784501

327 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી ર્ામોદ ર્ામોદ-૩ 24476060315 અમરે્લીયા ભાર્તીબેન વલ્લભભાઇ 6357043849 આચાયર ર્ીટાબેન કનકર્ાય 9913998476

328 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી ર્ામોદ ર્ામોદ-૪ 24476060316 જોટુંગીયા ભાર્તીબેન મગનભાઇ 6357043848 ભટ્ટી ર્ુંજનબેન પ્રાગજીભાઇ 9726728301

329 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી ર્ામોદ ર્ામોદ-૫ 24476060317 િોળહકયા નયનાબેન દેવર્ાજભાઇ 6357043847 ર્ાઠોડ સ મનબેન દલ ભાઇ 9725853405

330 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી ર્ામોદ ર્ામોદ-૬ 24476060312 લાવડીયા મેનાબેન પરે્શભાઇ 6357043846 ચૌહાણ ભાવનાબેન મનસ ખભાઇ 8487970638

331 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી શીશક શીશક 24476060325 ગોસ્વામી ર્ીનાબેન રૂપેશભાઇ 6357043840 મકવાણા ર્ુંજનબેન નાર્ણભાઇ 9687117313

332 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી સતાપર્ સતાપર્-૧ 24476060323 ગોસાઇ ઇન્દ્દ બેન ગ લાબગીર્ી 6357043842 સીધ્િપ ર્ા સોનલબેન કમલેશભાઇ 9662576844

333 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી સતાપર્ સતાપર્-૨ 24476060324 વાઘેલા રે્ખાબેન દેવજીભાઇ 6357043836 જોષી િર્તીબેન ધવનોદભાઇ 8490023281

334 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી સતાપર્ સતાપર્-૩ 24476060322 ર્ાઠોડ પારૂલબેન પ્રભ દાસ 6357043839 ધ્ાુંલગયા દયાબેન કલ્પેશભાઇ 9638228353

335 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી ર્ામપર્ા ર્ામપર્ા 24476060318 બાબર્ીયા ગીતાબેન બ ધ્િદેવ 6357043845 છૈડા શાુંતાબેન જીલ ભાઇ 8758300820

336 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી સાુંઢવાયા સાુંઢવાયા-૧ 24476060319 ધવષ્ણ સ્વામી હહનાબેન બાબ દાસ 6357043844 ભાર્થી ભગવતીબેન જીવનભાઇ 9898258433

337 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી સાુંઢવાયા સાુંઢવાયા-૨ 24476060320 દેવમ ર્ાર્ી નેહાબેન જયદીપભાઈ 6357043843 ગૌસ્વામી અંજનાબેન લાભ ગીર્ી 9537375350

338 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી દેતડીયા દેતડીયા 24476060302 ક વાહડયા હતેલબેન લાભ ભાઇ 6357043820 ગોસાઇ હીનાબેન મનસ ખપર્ી 9727007719

339 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી બગદડીયા બગદડીયા 24476060301 ડાુંગર્ જાગ્રધૃતબેન સ ભાષભાઇ 6357043857 બોર્ીચા વષારબેન જનકભાઈ 8469808993

340 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી કર્માળ પી. કર્માળ પી. 24476060305 સોનાર્ા ઉષાબેન ધવક્રમભાઇ 6357043854 જાની હકધતિબેન હહમતભાઇ 7069942462

341 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી નાના માુંડવા નાના માુંડવા 24476060308 જોષી ધશતલબેન ઘનમયામભાઇ 6357043823 મકવાણા ધમર્ાબેન હદનેશભાઇ 9662595225

342 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી વાહદપર્ા વાહદપર્ા-૧ 24476060326 ગોહલે દેધવકાબેન ર્ામજીભાઇ 6357043829 મકવાણા ચુંપાગૌર્ી ર્ત્નાભાઇ 6355812029

343 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી વાહદપર્ા વાહદપર્ા-૨ 24476060327 ખોર્ાણી ભાવ બેન ધવન ભાઇ 6357043841 સીયાલ રે્ખાબેન છગનભાઇ 7874431410

344 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી નવા ર્ાજપીપળા નવા ર્ાજપીપળા 24476060309 ડાભી જલ્પાબેન સોમજીભાઇ 6357043824 ક બાવત અંજનાબેન કાન્દ્તીલાલ 9726158021

345 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી જ ના ર્ાજપીપળા જ ના ર્ાજપીપળા 24476060304 વોર્ા ભાર્તીબેન વલ્લભભાઇ 6357043856 સોલુંકી વૈશાલીબેન હદપકભાઇ 9925156515

346 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી પાુંચ તલાવડા પાુંચ તલાવડા-૧ 24476060310 પર્માર્ ભાવનાબેન ર્ાણાભાઇ 6357043826 મોઢ ભાવનાબેન દેવર્ાજભાઇ 9687400789

347 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી પાુંચ તલાવડા પાુંચ તલાવડા-૨ 24476060311 કતબા ભાધવકાબેન નાગજીભાઇ 6357043828 મકવાણા સોનલબેન સોમાભાઇ 9687425057

348 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી દેવળીયા દેવળીયા 24476060303 ગોંડલીયા મધ બેન મહશેભાઇ 6357043821 દાણીિાર્ીયા હતેલબેન શૈલેષભાઇ 8980296977

349 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી જ ની ખોખર્ી જ ની ખોખર્ી 24476060108 દાણીિાર્ીયા વષારબેન વલ્લભભાઇ 6357043855 વાઘેલા કાજલબેન મનસ ખભાઇ 6354313412



ક્રમ જીલ્લાન ું નામ ઘટક ન ું નામ ગામ આંગણવાડી કેન્દ્ર ન ું 
નામ કોડ નું.(૧૧ digit નો ) વકર્રન ું નામ મોબાઇલ નબર્ હલે્પર્ ન ું નામ મોબાઇલ નબર્

350 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી નવી ખોખર્ી નવી ખોખર્ી 24476060123 સ ર્ાણી નયનાબેન બી. 6357043825 વર્ાણ નીતાબેન સોગાભાઇ 9624391178

351 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી માણેકવાડા માણેકવાડા-૧ 24476060121 પલીયટકર્ જયશ્રીબેન નરે્શભાઇ 6357043853 દાણીિાર્ીયા ચુંરીકાબેન મનોજભાઇ 9913203442

352 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી માણેકવાડા માણેકવાડા-૨ 24476060120 ચોર્ાડા નીતાબેન ભર્તભાઇ 6357043852 ર્ાઠોડ ર્માબેન કન ભાઇ 6354296200

353 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી મોટા માુંડવા મોટા માુંડવા-૧ 24476060306 ડાુંગર્ મમતાબેન ભીખ ભાઇ 6357043827 જાુંબ કીયા કન બેન મોહનભાઇ 9904174827

354 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી મોટા માુંડવા મોટા માુંડવા-૨ 24476060307 કાજલબેન જતીનભાઈ માનસર્ા 6357043822 સોલુંકી મધ બેન માિવજીભાઇ . 9904544549

355 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી વહડયા વહડયા 24476060328 વામજા ર્સીલાબેન છગનભાઇ 6357043837 સાગહઠયા જયોધતબેન પ્રશાુંતભાઇ 9998388296

356 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી નવી મેંગણી નવી મેંગણી-૧ 24476060208 ધવપ લાબેન નરે્શભાઇ પાનસ ર્ીયા 6357044248 જાદવ જીજ્ઞાબેન હર્ીશભાઇ 9712585977

357 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી નવી મેંગણી નવી મેંગણી-૨ 24476060209 દેશાણી નીરૂપમાબેન નાર્ણદાસ 6357044247 ટુંકાર્ીયા શાિનાબેન મ કેશભાઇ 8128832756

358 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી નવી મેંગણી નવી મેંગણી-૩ 24476060210 મકવાણા પ્રફુલ્લાબેન ભીમજીભાઇ 6357044246 ગોસ્વામી ચેતનાબેન પ્રધવણભાઇ 7698126301

359 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી જ ની મેંગણી જ ની મેંગણી-૧ 24476060206 જાદવ ધશલ્પાબેન વસુંતભાઇ 6357044250 સોલુંકી ભાવનાબેન લખમજીભાઇ 9586486575

360 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી જ ની મેંગણી જ ની મેંગણી-૨ 24476060205 માયાબેન નરે્શભાઇ ગોહલે 6357044249 સોલુંકી દયાબેન મન ભાઇ 9624522481

361 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી આંબલીયાળા આંબલીયાળા 24476060201 જાડજેા પ્રફુલ્લાબા ક લહદપધસિંહ 6357043830 ર્ાઠોડ શાુંતાબેન ભાવેશભાઇ 8469256431

362 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી અધનડા અધનડા-૧ 24476060202 દયાબેન જગદીશભાઈ 6357043832 પર્ીનામી સોનલબેન બળવુંતપર્ી 9687175338

363 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી અધનડા અધનડા-૨ 24476060203 ગોંડલીયા તાર્ાબેન ગાુંડાલાલ 6357043831 ગોસાઇ મુંન્દ્છાબેન કાનપર્ી 9979050494

364 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી નોંિણચોર્ા નોંિણચોર્ા 24476060211 બગડા જ્યોત્સનાબેન ભલાભાઇ 6357044218 રે્મમા ય સ િભાઇ ડાકોર્ા 9974348368

365 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી કાલુંભડી કાલુંભડી 24476060207 સર્વૈયા નીતાબેન ભપૂેંરભાઇ 6357043736 જોર્ીયા શોભનાબેન ભ પતભાઇ 9574352104

366 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી ચાુંપાબેડા ચાુંપાબેડા 24476060204 ધનમાવત કુંચનાબેન સ રે્શભાઇ 6357044228 ડલેા ર્સીદાબેન બચ ભાઇ 9898617282

367 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી થોર્ડી થોર્ડી 24476060222 ખાલી જ્યા (ઇન્દ્ચાર્જ કલુંભડી) 6357044238 ચૌહાણ ર્ીટાબેન ગ ણવુંતર્ાય 9624389776

368 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી શાપર્ શાપર્-૧ 24476060214 સર્વૈયા ધનમરળાબેન કલ્યાણજીભાઇ 6357044245 ડાકી બાલીબેન ભીમાભાઇ 9824026857

369 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી શાપર્ શાપર્-૨ 24476060215 હતેલબેન ર્ાજ ભાઇ ગોહલે 6357044243 ર્ામજી સાથી કોમલબેન 9316377076

370 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી શાપર્ શાપર્-૩ 24476060216 ધશશાુંલગયા તપૃ્તતબેન નર્ેંરભાઇ 6357044241 કાસ ન્દ્રા ર્ક્ષાબેન ર્ધવભાઇ 9586760504

371 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી શાપર્ શાપર્-૪ 24476060217 હહર્ાણી પલ્લવીબેન હદપકભાઇ 6357044240 હહર્ાણી નમ્રતૃાબેન કમલેશભાઇ 9824640337

372 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી શાપર્ શાપર્-૫ 24476060218 ગોહલે ઝર્ણાબેન સુંજયભાઇ 6357044239 હહર્ાણી લતાબેન સ રે્શભાઇ 9998941021

373 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી શાપર્ શાપર્-૬ 24476060219 મેનપર્ા ઉષાબેન સાગર્ભાઇ 6357044234 હહર્ાણી લબનાબેન સુંજયભાઇ 8238257872

374 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી શાપર્ શાપર્-૭ 24476060220 મહતેા ચાુંદની કૌશલભાઇ 6357044235 શેહઠયા ધિલોચના ડાયાભાઇ 9737727008

375 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી શાપર્ શાપર્-૮ 24476060221 દેશાણી સુંલગતાબેન ર્મેશભાઇ 6357044236 સીતાપર્ા ઉષાબેન જેન્દ્તીભાઇ 9624480812

376 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી શાપર્ શાપર્-૯ 24476060222 જોષી લબનાબેન હદનેશભાઇ 6357044237 મહતેા ધનધમષાબેન હદપકભાઇ 9925058352

377 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી વેર્ાવળ વેર્ાવળ-૧ 24476060230 કુંબોહડયા જશવુંતીબેન બાબ ભાઇ 6357044229 ક બાવત આશાબેન દલપતર્ામ 7600229810

378 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી વેર્ાવળ વેર્ાવળ-૨ 24476060231 ગોહલે દયાબેન માલદેભાઇ 6357044230 ટીટીયા ર્માબેન અમ્રતૃભાઇ 9904275016

379 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી વેર્ાવળ વેર્ાવળ-૩ 24476060232 મકવાણા ર્માબેન બાબ ભાઇ 6357044231 જોટાુંગીયા જયશ્રીબેન મગનભાઇ 8347034525

380 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી વેર્ાવળ વેર્ાવળ-૪ 24476060233 મોકર્ીયા દેવીબેન કાનાભાઇ 6357044216 ચ ડાસમા ઉજીબેન પ ુંજાભાઇ 8780615717

381 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી વેર્ાવળ વેર્ાવળ-૫ 24476060234 ગોહલે ધમનાક્ષીબેન ડાયાલાલ 6357044227 દેવમ ર્ાર્ી ર્ક્ષાબેન વજ ભાઇ 7405570152

382 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી વેર્ાવળ વેર્ાવળ-૬ 24476060225 મકવાણા ભાર્તીબેન પ્રજે્ઞશભાઇ 6357044226 ર્ાઠોડ રે્ખાબેન મોહનભાઇ 9737709855

383 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી વેર્ાવળ વેર્ાવળ-૭ 24476060227 ચૌહાણ ઉષાબેન ર્મેશભાઇ 6357044225 ધવિંઝુડા જયાબેન કેશવજીભાઇ 8140469879

384 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી વેર્ાવળ વેર્ાવળ-૮ 24476060228 માકડીયા ધશલ્પાબેન કમલેશભાઇ 6357044224 મકવાણા ગીતાબેન મેપાભાઇ 9624592607

385 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી વેર્ાવળ વેર્ાવળ-૯ 24476060229 પર્માર્ ર્મીલાબેન ભાયાભાઇ 6357044223 પર્માર્ જયાબેન ર્મેશભાઇ 9537512228

386 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી વેર્ાવળ વેર્ાવળ-૧૦ 24476060224 વાઢેર્ ધનમરળાબેન અર્જણભાઇ 6357044221 અગ્રાવત સોનલબેન કાુંતીભાઇ 9909884283

387 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી વેર્ાવળ વેર્ાવળ-૧૧ 24476060288 જાગ્રતૃીબેન સોમજીભાઇ ર્ાઠોડ 6357044219 અગ્રાવત કાજલબેન ચુંન્દ્રકાન્દ્ત 9687101920

388 ર્ાજકોટ કોટડા સાુંગાણી વેર્ાવળ વેર્ાવળ-૧૨ 24476060289 સોલુંકી ચુંહરકાબેન ર્ાજેશભાઇ 6357044220 પર્માર્ ગીતાબેન ખીમજીભાઇ 9913988452

389 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ભાયાવદર્ ભાયાવદર્ - ૧ 24457140101 લીલાવુંતી ક ર્જીભાઈ વાર્ા 9408613148 શીલાબેન ભ ૫તભાઇ ચાવડા 8511544886



ક્રમ જીલ્લાન ું નામ ઘટક ન ું નામ ગામ આંગણવાડી કેન્દ્ર ન ું 
નામ કોડ નું.(૧૧ digit નો ) વકર્રન ું નામ મોબાઇલ નબર્ હલે્પર્ ન ું નામ મોબાઇલ નબર્

390 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ભાયાવદર્ ભાયાવદર્ - ૨ 24457140102 હષારબેન હમીર્ભાઈ ર્ાઠોડ 9723781254 ભાર્તીબેન ર્ામજીભાઈ ૫ર્માર્ 9601619024

391 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ભાયાવદર્ ભાયાવદર્ - ૩ 24457140103 ભાવનાબેન ભ ર્ાભાઈ વેસ્નાણી 9898124970 ભાવનાબેન પ્રવીણભાઈ લમકર્ી 9662880567

392 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ભાયાવદર્ ભાયાવદર્ - ૪ 24457140104 ધનમળારબેન કેશવજીભાઇ પીઠળીયા 9428466402 ઝર્ીનાબેન ર્ઝાકભાઇ ઝીવર્ીયા 9316661386

393 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ભાયાવદર્ ભાયાવદર્ - ૫ 24457140105 આર્તી િમેન્દ્રભાઈ મકવાણા 7201950676 ભાર્તીબેન નાથાભાઈ ઉંબડ 8735931835

394 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ભાયાવદર્ ભાયાવદર્ - ૬ 24457140106 હર્દ્ધિબેન પોપટભાઈ મોર્ડીયા 7600235018 જ્યોધતબેન કાુંધતલાલ માર ું 8401991143

395 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ભાયાવદર્ ભાયાવદર્ - ૭ 24457140107 ક સ  મબેન વાલજીભાઈ જીવાણી 9429919371 ગીતાબેન મહશેભાઈ વાુંજા 9429320350

396 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ભાયાવદર્ ભાયાવદર્ - ૮ 24457140108 ભાવનાબેન ર્શીકભાઈ ખાુંટ 9662771277 લલીતાબેન નથ ભાઈ ર્ાઠોડ 9510854330

397 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ભાયાવદર્ ભાયાવદર્ - ૯ 24457140109 ખાુંભલા ર્ાણીબેન અર્જણભાઈ 9510640209 મમતાબેન ચુંદ લાલ વાજા 9601854055

398 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ભાયાવદર્ ભાયાવદર્ - ૧૦ 24457140110 વાઘેલા ભાધવકાબેન જમનભાઈ 9265730390 જયોત્સનાબેન  ચુંદ લાલ વાુંજા 7698090504

399 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ભાયાવદર્ ભાયાવદર્ - ૧૧ 24457140111 મોસમીબેન સ રે્શભાઈ માકડીયા 7043877006 ભાવનાબેન હીર્ાલાલ જોષી 9327707477

400 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ભાયાવદર્ ભાયાવદર્ - ૧૨ 24457140112 ઉમીલારબેન સોમાભાઈ ધવઝુુંડા 9574040322 ખાલી જ્યા -

401 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ભાયાવદર્ ભાયાવદર્ - ૧૩ 24457140113 મુંછાબેન નર્શીભાઇ ભ વા 9898533194 ભાર્તીબેન હષરદભાઈ ર્ાવલ 9426704157

402 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ભાયાવદર્ ભાયાવદર્ - ૧૪ 24457140114 વાળા અધનતા સ રે્શભાઈ 7778040543 શાુંતાબેન જીવાભાઇ મકવાણા 9724790862

403 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ચરે્લીયા ચરે્લીયા 24457140301 મન બેન અર્જણભાઈ વાઘ 9662155707 ર્ાઠોડ મય ર્ીબેન હમે ુંતલાલ 9998477378

404 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ર્ાજ૫ર્ા ર્ાજ૫ર્ા 24457140321 ચાુંદનીબેન નાથાભાઈ ર્ાઠોડ 9537171412 નસીમાબેન ઇકબાલભાઈ ગજ 9081190944

405 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ઢાુંક ઢાુંક-૧ 24457140302 ર્માબેન અશોકભાઇ મહતેા 9510147878 મેમ દાબેન આમદભાઈ ર્ાનીયા 8154971034

406 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ઢાુંક ઢાુંક-૨ 24457140303 િધમિષ્ઠાબેન સ રે્શભાઈ મારૂ 6351937705 ધવણાબેન અમર્બેન અપાર્નાથી 9662413368

407 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ઢાુંક ઢાુંક-૩ 24457140304 ભાલોડીયા જીજ્ઞાસાબેન કાનજીભાઇ 6355415922 ર્ીટાબેન હહર્ાભાઈ લ ણશીયા 7357499419

408 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ઢાુંક ઢાુંક-૪ 24457140305 સુંગીતાબેન મ ળશુંકર્ભાઇ દવે 6351399273 ધનધિબેન પ્રતાપભાઈ ખ માણ 7383579053

409 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ઢાુંક ઢાુંક-૫ 24457140306 ભાધવશાબેન પ્રવીણભાઈ તાળા 7622899600 ગ ણવુંતીબેન ભાન શુંકર્ ભર્ાડ 9974772760

410 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ઢાુંક ઢાુંક-૬ 24457140307 િધમિષ્ઠાબેન નાગજીભાઈ ચૌહાણ 9510386044 સાર્ીકા અર્ધવિંદભાઈ બગડા 9327605428

411 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ઢાુંક ઢાુંક-૭ 24457140308 ધશલ્પા વ્રજલાલ બામટા 8469975319 ઘીર્જબેન ધવનોદભાઈ મહતેા 7359586803

412 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ઢાુંક ઢાુંક-૮ 24457140309 શાુંતાબેન ડાયાભાઇ.સાુંડપા 8128722677 જશ મતીબેન અર્ધવિંદભાઈ સોલુંકી 9316340868

413 ર્ાજકોટ ઉપલેટા મેર્વદર્ મેર્વદર્-૧ 24457140315 જયશ્રીબેન જન્દ્મશુંકર્ જોષી 8160806587 નાથીબેન ર્ામજીભાઈ બગથર્ીયા 6352458806

414 ર્ાજકોટ ઉપલેટા મેર્વદર્ મેર્વદર્-૨ 24457140316 નમરદાબેન ચુંદ ભાઇ ર્ાણવા 6352182256 ખાલી જ્યા -

415 ર્ાજકોટ ઉપલેટા મેર્વદર્ મેર્વદર્-૩ 24457140317 ભગવતીબેન શુંકર્લાલ વ્યાસ 7016211597 કુંચનબેન ગોકળભાઈ ઘોકીયા 7600345828

416 ર્ાજકોટ ઉપલેટા પ્રાસલા પ્રાસલા 24457140320 અંજનાબેન મોહનદાસ કા૫ડી 9327010833 ભાવનાબેન ર્ણછોડભાઈ માર 8347856033

417 ર્ાજકોટ ઉપલેટા વડખેણ વડખેણ 24457140324 સોંદર્વા હતેલબેન મનસ ખભાઈ 8347335986 સોનલબેન ટપ ભાઈ મકવાણા 7433805269

418 ર્ાજકોટ ઉપલેટા તણસવા તણસવા-૧ 24457140322 ર્ીટાબેન અમર્શીભાઇ શીંગડીયા 9925725316 દક્ષાબેન મનજીભાઈ કપ પર્ા 8758404781

419 ર્ાજકોટ ઉપલેટા તણસવા તણસવા-૨ 24457140323 વાલીબેન દેવાયતભાઇ બાની 7874468754 કૃષ્ ણાબેન હકશોર્ભાઈ ૫ડયા 9638512809

420 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ગણોદ ગણોદ-૧ 24457140311 ડાુંગર્ હદવ્યાબેન ર્ામજીભાઈ 7043950176 મઘ બેન કાશ્ન્દ્તલાલ મઢવી 7874528272

421 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ગણોદ ગણોદ-૨ 24457140312 સોનલબેન ગોધવિંદભાઈ જીલડીયા 8238986218 મણીબેન ભગવાનજીભાઈ જીલડીયા 9725073449

422 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ગણોદ ગણોદ-૩ 24457140313 ર્સ્મીતાબેન ગોધવિંદભાઈ ડાુંગર્ 6357043761 વનીતાબેન નરે્ન્દ્રભાઈ મસ ર્ીયા 9898388975

423 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ગણોદ ગણોદ-૪ 24457140314 હીર્ાગૈાર્ી ગોગનભાઈ ભાર્ાઇ 6351728282 મનીષાબેન ત લસીભાઈ ચૌહાણ -

424 ર્ાજકોટ ઉપલેટા વ જાળીયા વ જાળીયા-૧ 24457140325 અંજનાબેન ગોંધવદભાઇ કાનગડ 9429471931 જાનકીબેન બાબ ભાઈ દેવમ ર્ાર્ી 9722955053

425 ર્ાજકોટ ઉપલેટા વ જાળીયા વ જાળીયા-૨ 24457140326 મુંજ લાબેન સીદાભાઇ સોનાર્ા 7874468754 ચુંરીકાબેન ર્ાયમલભાઈ જ ુંજવાડીયા 9687620769

426 ર્ાજકોટ ઉપલેટા વ જાળીયા વ જાળીયા-૩ 24457140327 શાુંતાબેન ધવક્રમભાઈ ચાવડા 9998518251 પ ર્બાઈ ખીમાભાઈ ડાુંગર્ 9974907367

427 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ગઘેથડ ગઘેથડ 24457140310 અંજનાબેન દેવજીભાઈ જોષી 9712316226 સોનલબેન છોટ પરૂ્ી ગોસ્વામી 8128747009

428 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ધનલાખા ધનલાખા - ૧ 24457140318 જયાબેન અર્જણભાઇ હ ુંબલ 9978476858 રે્ખાબેન ભગાભાઈ જાદવ 9979283531

429 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ધનલાખા ધનલાખા - ૨ 24457140319 ક ુંવર્બેન ર્ામજીભાઇ જલ 8980526848 ઉષાબેન બાબ ભાઈ ગોહલે 9265998218



ક્રમ જીલ્લાન ું નામ ઘટક ન ું નામ ગામ આંગણવાડી કેન્દ્ર ન ું 
નામ કોડ નું.(૧૧ digit નો ) વકર્રન ું નામ મોબાઇલ નબર્ હલે્પર્ ન ું નામ મોબાઇલ નબર્

430 ર્ાજકોટ ઉપલેટા મ ર્ખડા મ ર્ખડા 24457140221 ર્ાઠોડ મઘ બેન ભીખાભાઇ 9913466549 નાથીબેન પ ુંજાભાઈ ભાર્ાઇ 9712469532

431 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ચીખલીયા ચીખલીયા - ૧ 24457140203 ક લસ મબેન અભર્ામભાઇ નારે્જા 8141613317 દલ સમીનાબેન તૈયબભાઇ 9723372596

432 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ચીખલીયા ચીખલીયા - ૨ 24457140204 ચુંહરકાબેન જશભાઈ સાર્ીખડા 7567439556 કુંચનબેન પર્બતભાઈ મકવાણા 7285810216

433 ર્ાજકોટ ઉપલેટા હાડિોડી હાડિોડી 24457140209 જ બેદાબેન ન ર્મામદ સોર્ા 8238701762 સોનબાઇ સ માર્ભાઇ સોર્ા 8140898285

434 ર્ાજકોટ ઉપલેટા કાથર્ોટા કાથર્ોટા - ૧ 24457140213 ઇલાબેન જેન્દ્તીલાલ ભટૃ 9904280418 ર્ુંજનબેન કેશવ જોટાુંગીયા 9099266136

435 ર્ાજકોટ ઉપલેટા કાથર્ોટા કાથર્ોટા - ૨ 24457140214 વનીતાબેન એમ. ચાુંસીયા 8758437538 હષારબેન કર્શનભાઈ બાર્ીયા 8200824669

436 ર્ાજકોટ ઉપલેટા સમઢીયાળા સમઢીયાળા - ૧ 24457140222 દયાબેન મનસ ખભાઈ ૫ર્માર્ 9558293245 ધમતલબેન સવજીભાઈ પર્માર્ 8155905775

437 ર્ાજકોટ ઉપલેટા સમઢીયાળા સમઢીયાળા - ૨ 24457140223 ઉમીલારબેન ગુંગદાસ હરે્મા 9909160987 સીમાબેન દેવર્ાજભાઈ સોનાર્ીયા 9514973350

438 ર્ાજકોટ ઉપલેટા સમઢીયાળા સમઢીયાળા - ૩ 24457140224 ધનમરલાબેન મોહનભાઈ ઠ મ્મર્ 6357043718 ર પાબેન ગોધવિંદભાઈ ગોંડલીયા 8128385623

439 ર્ાજકોટ ઉપલેટા તલગણા તલગણા - ૧ 24457140226 હુંસાબેન દેશાભાઈ સોલુંકી 6353360913 મુંજ લાબેન જયાન્દ્તીલાલ ૫ર્માર્ 9638104709

440 ર્ાજકોટ ઉપલેટા તલગણા તલગણા - ૨ 24457140227 વષારબેન હદનેશભાઇ પર્માર્ 9714825608 કુંચનબેન પર્બતભાઈ કુંડોર્ીયા 9904160399

441 ર્ાજકોટ ઉપલેટા તલગણા તલગણા - ૩ 24457140225 ઉષાબેન ભાદાભાઇ ચુંરવાડીયા 9924124537 હતેલબેન કર્શનભાઈ ૫પાણીયા 7698232036

442 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ક ુંઢેચ ક ુંઢેચ 24457140215 ઇન્દ્દ બેન દેવાયતભાઈ છૈયા 8849355576 વુંદનાબેન અર્ધવિંદભાઈ મકવાણા 9726920159

443 ર્ાજકોટ ઉપલેટા મજેઠી મજેઠી - ૧ 24457140219 મઘ બેન ર્ાજાભાઈ ડાુંગર્ 9978276649 અંજ બેન જેન્દ્તીભાઈ ડવ 6353003577

444 ર્ાજકોટ ઉપલેટા મજેઠી મજેઠી - ૨ 24457140220 કોઠીવાર્ વુંદના ધવજયભાઈ 9664546202 રે્ખાબેન િર્મનભાઈ ચાવડા 9726794830

445 ર્ાજકોટ ઉપલેટા લાઠ લાઠ - ૧ 24457140216 કલ્૫નાબેન ર્મણીકભાઇ માર્વાણીયા 9408363476 કીર્ણબેન ર્ણછોડભાઇ 6357043705

446 ર્ાજકોટ ઉપલેટા લાઠ લાઠ - ૨ 24457140217 વજીબેન કચર્ાભાઇ ગેડા 9601099533 કુંચનબેન મ લજીભાઈ પાર્ઘી 9601583284

447 ર્ાજકોટ ઉપલેટા લાઠ લાઠ - ૩ 24457140218 વષાબેન ર્તીલાલ ભટૃી 9099275458 પ્રવીણાબેન દામજીભાઈ ઉમર્ાણીયા 9018771422

448 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ભીમોર્ા ભીમોર્ા - ૧ 24457140201 રે્વર્ ઉધમિલા જગદીશભાઈ 7621802586 આનુંદબા ભર્તધસિંહ ચ ડાસમા 8155031743

449 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ભીમોર્ા ભીમોર્ા - ૨ 24457140202 ઉષાબેન અર્ધવિંદભાઈ પુંડયા 9428702170 પ્રફુલાબા ભીખ ભા. જાડજેા 9510676076

450 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ગાઘા ગાઘા 24457140208 ચુંરીકાબેન અર્જણભાઇ ચ ડાસમા 7984592622 ખાલી જ્યા -

451 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ઇસર્ા ઇસર્ા - ૧ 24457140210 મકવાણા ધમતલ મહને્દ્રભાઈ 9904619555 હુંસાબેન ધવઠલભાઈ આશાપ ર્ી 9898571323

452 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ઇસર્ા ઇસર્ા - ૨ 24457140211 ધનલોિર્ આમદભાઈ સમા 6353003577 નયનાબેન મનસ ખભાઈ ર્ાઠોડ 8160620125

453 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ઇસર્ા ઇસર્ા - ૩ 24457140212 જાગતૃીબેન છેલશુંકર્ભાઈ ભટૃ 9099738184 જયોત્સનાબેન  બીપીનભાઈ' મેસવાણીયા 9426922921

454 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ડ મીયાણી ડ મીયાણી - ૧ 24457140205 અનીતાબેન ૫ર્બતભાઇ વાઢેર્ 6352540525 અનસ યાબેન હમે ુંતભાઈ અગ્રાવત 9023828065

455 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ડ મીયાણી ડ મીયાણી - ૨ 24457140206 નાનીબેન વીર્ાભાઇ ચાવડા 6357043778 ધનર પાબેન ગોધવિંદભાઈ મકવાણા 7203912054

456 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ડ મીયાણી ડ મીયાણી - ૩ 24457140207 અશ્સ્મતા ધવનોદભાઈ પર્માર્ 9558070538 ચેતનાબેન ગેલાભાઈ પર્માર્ 8469131915

457 ર્ાજકોટ ઉપલેટા વાડલા વાડલા 24457140228 સોધનકા હર્દાસભાઈ ભોપાળા 8347749001 મીનાબા ચુંદ ભા વાળા 6352259100

458 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ઉ૫લેટા ઉ૫લેટા - ૧ 24457140601 હકતીબેન જીવાભાઈ સાુંડપા 9586123310 ભાવનાબેન હદનેશભાઇ સોલુંકી 9537702002

459 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ઉ૫લેટા ઉ૫લેટા - ૨ 24457140602 પ ષ્પાબેન જીણાભાઇ ચૌહાણ 6357043961 અશ્સ્મતાબેન ભર્તભાઈ ડોહડયા 8200520952

460 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ઉ૫લેટા ઉ૫લેટા - ૩ 24457140603 હમેનુંદીબેન છગનલાલ પાર્ઘી 9510876450 ર્સીલાબેન મેઘજીભાઈ સોલુંકી 7285099378

461 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ઉ૫લેટા ઉ૫લેટા - ૪ 24457140604 ભાર્તીબેન હદનકર્ ૫સાદ 9265889610 પ ષ્પાબેન મ લજીભાઈ સોંદર્વા 7016262977

462 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ઉ૫લેટા ઉ૫લેટા - ૫ 24457140605 ધપ્રયા પર્સોતમભાઈ  નક મ 9265500697 મીનાબેન બાવનજીભાઈ સ વા 9723855264

463 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ઉ૫લેટા ઉ૫લેટા - ૬ 24457140606 મુંજ લાબેન નર્ોતમભાઇ ર્ાઠોડ 9586241085 ઇન્દ્દ બેન ર્ાજ ભાઇ ગોંડલીયા 8758266498

464 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ઉ૫લેટા ઉ૫લેટા - ૭ 24457140607 કાજલબેન ભીમાભાઇ સોલુંકી 8200081904 ખ્યાધતબેન એમ. કાછેલા 9723675750

465 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ઉ૫લેટા ઉ૫લેટા - ૮ 24457140608 રે્ખાગૈાર્ી મેર્ામણભાઈ ડરે્ 6353713377 વીણાબેન મનોજભાઈ ઠાકર્ 9173739082

466 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ઉ૫લેટા ઉ૫લેટા - ૯ 24457140609 મુંજ લાબેન એમ. ચૌહાણ 6351965113 હડમ્પલબેન લબપીનભાઈ કાનાબાર્ -

467 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ઉ૫લેટા ઉ૫લેટા - ૧૦ 24457140610 ભાવનાબેન બચ ભાઇ ચૌહાણ 9925899731 ભાન બેન અર્જણભાઈ વઢવાણા 9925132195

468 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ઉ૫લેટા ઉ૫લેટા - ૧૧ 24457140611 દક્ષાબેન એચ. ધવર્ોજા 9033838479 ગીતાબેન નાથાભાઈ બોર્ખતર્ીયા 8140603393

469 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ઉ૫લેટા ઉ૫લેટા - ૧૨ 24457140612 ર્મીલાબેન બાવનજીભાઇ ચુંદ્વવાડીયા 8128322821 દ ઘીબેન પ્રફુલભાઈ સ વા -



ક્રમ જીલ્લાન ું નામ ઘટક ન ું નામ ગામ આંગણવાડી કેન્દ્ર ન ું 
નામ કોડ નું.(૧૧ digit નો ) વકર્રન ું નામ મોબાઇલ નબર્ હલે્પર્ ન ું નામ મોબાઇલ નબર્

470 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ઉ૫લેટા ઉ૫લેટા - ૧૩ 24457140613 ઢોલા પ નીબેન ખીમજીભાઈ 9727370903 મીનાબેન શશીભાઇ ભટૃી 8138523230

471 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ઉ૫લેટા ઉ૫લેટા - ૧૪ 24457140614 શીતલબેન ભાન શુંકર્ શીલ 6357044166 હતેલ કાુંધતલાલ સર્વૈયા 9585106366

472 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ઉ૫લેટા ઉ૫લેટા - ૧૫ 24457140615 ધનમ્બાકર  ધવભધૂત મનસ ખભાઈ 8734945982 ર્ાણીબેન નાથાભાઇ ભાદર્કા 9998626469

473 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ઉ૫લેટા ઉ૫લેટા - ૧૬ 24457140616 લભનીબેન નગાભાઇ દેથડીયા 8401532310 ભીનીબેન કાર્ાભાઈ ૫પાણીયા 6351448585

474 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ઉ૫લેટા ઉ૫લેટા - ૧૭ 24457140617 ઘ લ સેજલબેન ભર્તભાઇ 8160434988 ભાવનાબેન દેવજી ગોહલે 9429375972

475 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ઉ૫લેટા ઉ૫લેટા - ૧૮ 24457140618 ખાલી જ્યા - અંજ બેન બચ ભાઈ વર 9375673973

476 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ઉ૫લેટા ઉ૫લેટા - ૧૯ 24457140619 કાન્દ્તાગૌર્ી બચ ભાઈ કપ પર્ા 8306237361 શાુંતાબેન ર્તીલાલ માુંડણીયા 9558768005

477 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ઉ૫લેટા ઉ૫લેટા - ૨૦ 24457140620 માર ું મ કતાબેન ભીખ ભાઈ 6354861780 મીતાબેન જે. ગોંડલીયા 7383060199

478 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ઉ૫લેટા ઉ૫લેટા - ૨૧ 24457140621 ઈલાબેન કર્શનભાઈ ચુંરવાહડયા 8849272743 મનીશાબેન કાનાભાઈ માર્ડીયા 7698191719

479 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ઉ૫લેટા ઉ૫લેટા - ૨૨ 24457140622 મુંજ લાબેન નાર્ણભાઈ બોર્ખતર્ીયા 9106168468 જયાબેન નર્ોતમભાઈ ૫ર્માર્ 8238198132

480 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ઉ૫લેટા ઉ૫લેટા - ૨૩ 24457140623 ર્ુંભાબેન કાનાભાઇ ચુંરવાડીયા 7777954156 જીવતીબેન ગોધવિંદભાઈ વાઢીયા 9638983252

481 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ઉ૫લેટા ઉ૫લેટા - ૨૪ 24457140624 ર્ીટાબેન કર્શનભાઈ જોશી 9879843337 આર્તીબેન પ્રધવણભાઈ સોલુંકી 7096136393

482 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ઉ૫લેટા ઉ૫લેટા - ૨૫ 24457140625 ડરે્ પ્રધવણા ચનાભાઈ 8780685889 કાજલબેન સુંજયભાઈ દાવડા 7041618229

483 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ઉ૫લેટા ઉ૫લેટા - ૨૬ 24457140626 વાડોદર્ીયા ર્મમીબેન જીવર્ાજભાઈ 7600400866 સીમાબેન ચીમનભાઇ સર્વૈયા 9978227771

484 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ઉ૫લેટા ઉ૫લેટા - ૨૭ 24457140627 નયનાબેન હમીર્ભાઈ ૫ર્માર્ 9723057746 હતેલબેન બટ કદાસ દેસાણી 9723057746

485 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ઉ૫લેટા ઉ૫લેટા - ૨૮ 24457140628 નીતાબેન ધવનોદર્ાય ઝાલાવડીયા 6353655344 ઉષાબેન મહશેક માર્ ર્ાવલ 9081504235

486 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ઉ૫લેટા ઉ૫લેટા - ૨૯ 24457140629 મુંજ બેન સામતભાઇ ડાુંગર્ 9016082843 દક્ષાબેન મનસ ખભાઈ લીંબડીયા 9016350111

487 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ઉ૫લેટા ઉ૫લેટા - ૩૦ 24457140630 જાગતૃીબેન બાલક ષ્ણભાઇ ૫ડીત 9925648761 પ જાબેન હદલીપભાઈ કાલર્ીયા 9714497302

488 ર્ાજકોટ ઉપલેટા કોલકી કોલકી - ૧ 24457140412 હુંસાબેન મનજીભાઈમકવાણા 9974775273 ર્તનબેન જેન્દ્તીભાઈ ચાવડા 8849792646

489 ર્ાજકોટ ઉપલેટા કોલકી કોલકી - ૨ 24457140413 ઉમીલારબેન વલ્લભભાઈ ગોપાણી 9426371221 કન બેન મુંગાભાઈ બાુંભવા 9328738343

490 ર્ાજકોટ ઉપલેટા કોલકી કોલકી - ૩ 24457140414 ધમતલ કાનાભાઈ ગોહલે 8401141761 ભાવનાબેન ગોર્િનભાઈ વાુંઝા 9904560806

491 ર્ાજકોટ ઉપલેટા કોલકી કોલકી - ૪ 24457140415 ઉષાબેન નાર્ણભાઈ ગલાણી 9724745124 નસીમાબેન અમાન્દ્દભાઈ પીંજાર્ા 9510448501

492 ર્ાજકોટ ઉપલેટા કોલકી કોલકી - ૫ 24457140416 દયાબેન ર્ાજેન્દ્રભાઈ ચાવડા 9558847267 કુંચનબેન હમે ુંતભાઈ સોલુંકી 8238956707

493 ર્ાજકોટ ઉપલેટા કોલકી કોલકી - ૬ 24457140417 સોનલબેન ર ખડભાઈ નાગલા 6352280140 ક ુંદનબાળા જેન્દ્તીભાઈ અઘેર્ા 9723194390

494 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ર્બાર્ીકા ર્બાર્ીકા 24457140425 મુંજ લાબેન િીર્જલાલ ધનમ્બાકર 9328361087 ધનર પાબેન નટ ભાઈ ચાવડા 7698588067

495 ર્ાજકોટ ઉપલેટા નાગવદર્ નાગવદર્ - ૧ 24457140421 હીર્ીબેન હમીર્ભાઇ નુંદાણીયા 8128056822 ગીતાબેન બળદેવભાઈ ગોસાઇ 9714020137

496 ર્ાજકોટ ઉપલેટા નાગવદર્ નાગવદર્ - ૨ 24457140422 અંજ બેન મેણશીભાઈ ભીભા 8758958617 ક વર્દા ભાવનાબેન ધવપ લભાઈ 9974255020

497 ર્ાજકોટ ઉપલેટા નાગવદર્ નાગવદર્ - ૩ 24457140423 પ ષ્પાબેન દેશાભાઇ માર 6357044138 ઘનીબેન હમીર્ભાઈ ર્ાઠોડ 7228841021

498 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ખા.જાળીયા ખા.જાળીયા - ૧ 24457140406 શાુંતાબેન હીર્ભાઇ ચાવડા 7984890984 લલીતાબેન મનસ ખભાઈ પાર્ઘી 9725015687

499 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ખા.જાળીયા ખા.જાળીયા - ૨ 24457140407 ભાર્તીબેન જેન્દ્તીભાઈ ૫ર્માર્ 9974216568 અનસ યાબેન બાબ ભાઈ વડોદહર્યા 7359668810

500 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ખા.જાળીયા ખા.જાળીયા - ૩ 24457140408 મલીબેન ટપ ભાઈ ચુંરવાડીયા 6355683819 બાહર્યા ર્શ્સ્મતાબેન હરે્શભાઈ 9924944544

501 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ખા.જાળીયા ખા.જાળીયા - ૪ 24457140409 અંજનાબેન િલાભાઈ મકવાણા 7990124939 શોભનાબેન બ િીલાલ ટાટમીયા 8140927490

502 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ખા.જાળીયા ખા.જાળીયા - ૫ 24457140410 સ્વાતીબેન બટ કભાઈ જોષી 9724981854 દ ઘીબેન નાર્ણભાઈ કર્ુંગીયા 9712636920

503 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ખા.જાળીયા ખા.જાળીયા - ૬ 24457140411 લીર્ીબેન ભાયાભાઇ માર 9974548577 ઉષાબેન ર્ાજશીભાઇ બારૈ્યા 9898626111

504 ર્ાજકોટ ઉપલેટા સેવુંિા સેવુંિા-૧ 24457140427 મુંજ લાબેન સાજણભાઈ. માળીયા 8530759193 ભાન બેન ધવક્રમભાઈ સ વા 9638949007

505 ર્ાજકોટ ઉપલેટા સેવુંિા સેવુંિા-૨ 24457140428 સોનલબેન લખમણભાઈ બારૈ્યા 8849056727 હુંસાબેન હદાભાઇ ડાુંગર્ 9574340112

506 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ગઢાળા ગઢાળા 24457140402 પ્રવીણાબેન દ લભરભાઈ જોષી 9723852245 અલ્કાબેન ર્સીકલાલ મહતેા 7096791845

507 ર્ાજકોટ ઉપલેટા મોજીર્ા મોજીર્ા 24457140420 વર  હતેલબેન ગોગનભાઈ 9737750854 ક ુંવર્બેન હર્દાસભાઈ ચુંરવાડીયા 9979665564

508 ર્ાજકોટ ઉપલેટા કેર્ાળા કેર્ાળા 24457140405 ર્ાજક વાર્ીબેન અમતૃલાલ ૫ર્માર્ 6357043790 લાખીબેન ર્મણીકભાઇ ભાટ -

509 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ભાુંખ ભાુંખ 24457140401 રે્ખાબેન કર નાભાઈ જોધશ 9737612534 નયનાબેન ર્મેશભાઇ અઘેડા 9106402239



ક્રમ જીલ્લાન ું નામ ઘટક ન ું નામ ગામ આંગણવાડી કેન્દ્ર ન ું 
નામ કોડ નું.(૧૧ digit નો ) વકર્રન ું નામ મોબાઇલ નબર્ હલે્પર્ ન ું નામ મોબાઇલ નબર્

510 ર્ાજકોટ ઉપલેટા નવા કલાર્ીયા નવા કલાર્ીયા 24457140424 હતેલ દેવશી વડીયાતર્ 6357044137 ર્ીટાબેન જમનાદાસ કોર્ 6352324368

511 ર્ાજકોટ ઉપલેટા સુંઘીના કલાર્ીયા સુંઘીના કલાર્ીયા 24457140426 ર્ોશનબાન  બાબ ભાઈ નોત્યાર્ 9687235553 ર્ોશનબેન અલીભાઈ સમા 8320713112

512 ર્ાજકોટ ઉપલેટા વચલા કલાર્ીયા વચલા કલાર્ીયા 24457140429 જમનાબેન દેવશીભાઇ કોર્ 9737177793 મીનાબેન િીર ભાઈ ર્ાઠોડ 9329262471

513 ર્ાજકોટ ઉપલેટા જામટીંબળી જામટીંબળી - ૧ 24457140403 હકર્ણબેન તેજાભાઈ ર્ાણીગા 9687326368 સવીતાબેન મનસ ખભાઈ ચૌહાણ 7069284302

514 ર્ાજકોટ ઉપલેટા જામટીંબળી જામટીંબળી - ૨ 24457140404 રે્ખાબેન નાથાભાઇ ધસહોર્ા 9574159446 મીનાક્ષીબેન અશોકભાઈ ઝાલા 9558150546

515 ર્ાજકોટ ઉપલેટા મેખાટીંબી મેખાટીંબી - ૧ 24457140418 ધનમરળાબેન લાખાભાઈ ર્ાબહડયા 9727967881 ધનરૂપાબેન જગદીશભાઈ પર્માર્ 8238695118

516 ર્ાજકોટ ઉપલેટા મેખાટીંબી મેખાટીંબી - ૨ 24457140419 લસ્મીબેન આર્.ચાવડા 9537347379 વનીતાબેન ઉગાભાઇ મ છડીયા 9909325021

517 ર્ાજકોટ ઉપલેટા પાનેલી પાનેલી-૧ 24457140516 હમેક ુંવર્બેન ગોવાભાઈ મકવાણા 6357043954 હમીદાબેન એચ. ચૌહાણ 9898872784

518 ર્ાજકોટ ઉપલેટા પાનેલી પાનેલી-૨ 24457140517 ધવિંઝુડા હુંસાબેન ચનાભાઈ 8320277756 દયાબેન નાર્ણભાઈ બગડા 9558108610

519 ર્ાજકોટ ઉપલેટા પાનેલી પાનેલી-૩ 24457140518 વષારબેન નાગજીભાઈ કર્ડાણી 9428157814 ગીતાબેન ર્ાજશીભાઇ જાદવ 9824734188

520 ર્ાજકોટ ઉપલેટા પાનેલી પાનેલી-૪ 24457140519 મઘ બેન ર્વજીભાઈ શીંગડીયા 9726577463 ધવસાણી પ જાબેન ધવનયક માર્ 9638353689

521 ર્ાજકોટ ઉપલેટા પાનેલી પાનેલી-૫ 24457140520 કધવતાબેન હરે્શક માર્ ક બાવત 8238788299 જયાબેન પે્રમજીભાઈ૫ર્માર્ 9586104090

522 ર્ાજકોટ ઉપલેટા પાનેલી પાનેલી-૬ 24457140521 જયશ્રીબેન નર્સીભાઈ ગાલોર્ીયા 8128757336 અર ણાબેન ગ ણવતર્ાય ગાુંભવા 9328226102

523 ર્ાજકોટ ઉપલેટા પાનેલી પાનેલી-૭ 24457140522 મઘ બેન ગીર્િર્ભાઈ હાજી૫ર્ા 9898742247 ગીતાબેન ગોધવિંદભાઈ બાુંભવા 9725822475

524 ર્ાજકોટ ઉપલેટા પાનેલી પાનેલી-૮ 24457140523 હકિંજલ હર્સ ખભાઇ પબાણી 7874063355 ર્ુંજનબેન સ રે્શભાઈ ચાવડા 9904938110

525 ર્ાજકોટ ઉપલેટા પાનેલી પાનેલી-૯ 24457140524 ફુલસ મબાન  ર્ાજકામીયા કાદર્ી 6357043960 સ ઘર્ાબેન ગ લ્હ સેન બ ખાર્ી 9638809168

526 ર્ાજકોટ ઉપલેટા પાનેલી પાનેલી-૧૦ 24457140525 વેગડા જલ્પાબેન હહરે્નભાઈ 8511905225 જલ્પાબેન બટ કભાઈ સ રે્લા 9725303434

527 ર્ાજકોટ ઉપલેટા પાનેલી પાનેલી-૧૧ 24457140526 પર્માર્ હહર્લબેન અશોકભાઈ 9725959088 સવીતાબેન કે. જ ુંજવાડીયા 9558734371

528 ર્ાજકોટ ઉપલેટા સાતવડી સાતવડી 24457140528 કૃપાલીબા બોઘ બા ગોહહલ 9998207818 જ્ઞાનબા અઘ ભા જાડજેા 7069561719

529 ર્ાજકોટ ઉપલેટા હર્ીયાસણ હર્ીયાસણ 24457140505 સવીતાબેન િીભોવનભાઇ લમકર્ી 9601338989 રે્ખાબેન ઉકાભાઈ ક ન૫ર્ા 9662197238

530 ર્ાજકોટ ઉપલેટા જાળ જાળ 24457140506 શીલ્પાબેન નાર્ણભાઇ છૈયા 6354718938 અિસાના ય ુંન  શભાઈ. સ મર્ા 9265474254

531 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ખાર્ચીયા ખાર્ચીયા-૧ 24457140507 ધશલ્પા નાર્ણ કોઠીવાર્ 9106132083 યાસ્મીનબાન  ઇ. ક રે્શી 9537137646

532 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ખાર્ચીયા ખાર્ચીયા-૨ 24457140508 શીંગરે્શીયા ધપ્રયુંકાબેન સુંજયક માર્ 9624079111 નાથીબેનપોપટભાઈ  ર્ાઠોડ 9724275029

533 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ખાર્ચીયા ખાર્ચીયા-૩ 24457140509 ર્ીનાબેન મ લજીભાઈ બગડા 9725913207 સર્ોજબેન પ્રવીણભાઈ લીબાણી 9714821720

534 ર્ાજકોટ ઉપલેટા અર્ણી અર્ણી-૧ 24457140501 કુંચનબેન સોમભાઈ બગડા 7600082100 ભાન બેન સામજીભાઇ પીઠડીયા 9998113286

535 ર્ાજકોટ ઉપલેટા અર્ણી અર્ણી-૨ 24457140502 ર્ાજ બેન ભીખાભાઇ કટાર્ીયા 9974399739 શાર્દાબેન મનસ ખભાઈ વાઘ 9898122983

536 ર્ાજકોટ ઉપલેટા અર્ણી અર્ણી-૩ 24457140504 હુંસાબેન બાબ ભાઈ વૈસ્નવ 9725285118 વનીતાબેન કાનજીભાઈ ર્ાણ૫ર્ીયા 9724118752

537 ર્ાજકોટ ઉપલેટા સાજડીયાળી સાજડીયાળી 24457140527 અંજનાબેન નર્સીભાઈ ૫ર્માર્ 6354950948 ધવજયાબા જયેન્દ્રધસિંહ ર્ાયજાદા 8347300185

538 ર્ાજકોટ ઉપલેટા વડાળી વડાળી - ૧ 24457140529 મુંજ લાબેન મુંગાભાઇ બગડા 7096526642 સુંગીતાબેન ૫ર્ષોતમભાઇ ડાભી 9328558965

539 ર્ાજકોટ ઉપલેટા વડાળી વડાળી - ૨ 24457140530 શાર્દાબેન નર્ધસહભાઈ સીતા૫ર્ા 9924445818 શીતલબેન હદલીપભાઈ પર્માર્ 9624494517

540 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ૫ડવલા ૫ડવલા - ૧ 24457140514 મછૂડીયા શોભનાબેન ધમલનક માર્ 8469370700 િર્ીદાબેન આમદભાઈ મોવર્ 7202941405

541 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ૫ડવલા ૫ડવલા - ૨ 24457140515 પ ષ્પાબેન મ ળજી વાળા 9099441322 શાર્બાઇ હબીબભાઈ ભુંભીયા 958611807

542 ર્ાજકોટ ઉપલેટા માખીયાળા માખીયાળા 24457140513 સોનલબેન ર્ાજશીભાઇ ચુંરવાડીયા 9408661679 ભાવનાબેન દામજીભાઈ શીશાુંગીયા 9725944609

543 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ખીર્સર્ા ખીર્સર્ા - ૧ 24457140510 અમતરબેન સ રે્શભાઈ.ચાવડા 9712470081 ખાલી જ્યા -

544 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ખીર્સર્ા ખીર્સર્ા - ૨ 24457140511 માુંડવીયા શીતલબેન કાર્ાભાઈ 6355837800 ખ મબ  વ્રજલાલ કક્કડ 8128422312

545 ર્ાજકોટ ઉપલેટા ખીર્સર્ા ખીર્સર્ા - ૩ 24457140512 ધમર્લ હદનેશભાઈ ભીમાણી 9664614622 હકર્ણબેન દ દાભાઈ સોલુંકી 9624132189

546 ર્ાજકોટ િોર્ાજી િોર્ાજી િોર્ાજી ૧ 24457040101 નીતાબેન મગનલાલ પીઠડીયા 6357043411 અનીતાબા અજીતધસિંહ ર્ાણા 8460550996

547 ર્ાજકોટ િોર્ાજી િોર્ાજી િોર્ાજી ૨ 24457040102 ચેતનાબેન જેન્દ્તીભાઈ ખાુંટ 6357043416 અનસ યાબેન ધવમલભાઈ ગોસ્વામી 9998448330

548 ર્ાજકોટ િોર્ાજી િોર્ાજી િોર્ાજી ૩ 24457040103 જ્યોધતબેન બળવુંતર્ાય પ ર્ોહહત 6357043415 રે્ખાબેન પ્રતાપભાઈ િામેચા 9524918820

549 ર્ાજકોટ િોર્ાજી િોર્ાજી િોર્ાજી ૪ 24457040104 ર્ીનીતાબેન અર્ધવિંદભાઈ પુંહડત 6357043417 સાુંગાણી ધમતલબેન બચ ભાઈ 9537466135



ક્રમ જીલ્લાન ું નામ ઘટક ન ું નામ ગામ આંગણવાડી કેન્દ્ર ન ું 
નામ કોડ નું.(૧૧ digit નો ) વકર્રન ું નામ મોબાઇલ નબર્ હલે્પર્ ન ું નામ મોબાઇલ નબર્

550 ર્ાજકોટ િોર્ાજી િોર્ાજી િોર્ાજી ૫ 24457040105 અસ્મીતાબેન હરે્શભાઈ મકવાણા 6357043418 ર્સીલાબેન ર્ણછોડભાઈ સીદપર્ા 9924999030

551 ર્ાજકોટ િોર્ાજી િોર્ાજી િોર્ાજી ૬ 24457040106 બાન બેન હબીબ કાસમ પર્માર્ 6357043410 િકીર્ અસ્માબેન અનવર્શાહ 9909299986

552 ર્ાજકોટ િોર્ાજી િોર્ાજી િોર્ાજી ૭ 24457040107 સોભનાબેન કન ભાઈ મકવાણા 6357043414 શોભનાબેન પ્રતાપપર્ી ગૌસ્વામી 8866606925

553 ર્ાજકોટ િોર્ાજી િોર્ાજી િોર્ાજી ૮ 24457040108 લક્ષ્મીબેન બચ ભાઈ બાવાજી 6357043413 જયશ્રીબેન ર્ાજેશ ગુંગાજલળયા 9662790432

554 ર્ાજકોટ િોર્ાજી િોર્ાજી િોર્ાજી ૯ 24457040109 મધ બેન વસુંતજીભાઈ વાઘેલા 6357043412 પ્રધવણાબેન જેન્દ્તીલાલ ગોહલે 9974254566

555 ર્ાજકોટ િોર્ાજી િોર્ાજી િોર્ાજી ૧૦ 24457040110 ભેડા રૂપલબેન િીર્જલાલ 6357043409 પ જાબેન ર્વજીભાઈ બોર્ીચા 9904814120

556 ર્ાજકોટ િોર્ાજી િોર્ાજી િોર્ાજી ૧૧ 24457040111 ખેર નબેન અસ્િલભાઈ િકીર્ 6357043424 ભાન મતીબેન ર્ામજીભાઈ સોલુંકી 9723172736

557 ર્ાજકોટ િોર્ાજી િોર્ાજી િોર્ાજી ૧૨ 24457040112 ર્માબેન લવજીભાઈ ચાવડા 6357043427 વોર્ા સુંગીતાબેન કલ્પેશભાઈ 9879527185

558 ર્ાજકોટ િોર્ાજી િોર્ાજી િોર્ાજી ૧૩ 24457040113 સર્ોજબેન છોટાલાલ ચૌહાણ 6357043425 ર્ીનાબેન વેલજીભાઈ ડોબહર્યા 8758865970

559 ર્ાજકોટ િોર્ાજી િોર્ાજી િોર્ાજી ૧૪ 24457040114 ધમતલબેન હુંસર્ાજભાઈ િાડા 6357043423 ગાલોર્ીયા કૈલાશબેન પરે્શભાઈ 9725305187

560 ર્ાજકોટ િોર્ાજી િોર્ાજી િોર્ાજી ૧૫ 24457040115 ખાલી જ્યા 6357043419 નીતાબેન ગ ણવુંતર્ાય વ્યાસ 9537498060

561 ર્ાજકોટ િોર્ાજી િોર્ાજી િોર્ાજી ૧૬ 24457040116 અમીતાબેન મગનલાલ વઘાસીયા 6357043421 ખાલી જ્યા -

562 ર્ાજકોટ િોર્ાજી િોર્ાજી િોર્ાજી ૧૭ 24457040117 વનીતાબેન પાલાબેન ગોહલે 6357043422 ચૌહાણ પ્રીયુંકાબેન હહર્ભાઈ 8758156527

563 ર્ાજકોટ િોર્ાજી િોર્ાજી િોર્ાજી ૧૮ 24457040118 ર્ીટાબેન બાબ ભાઈ સાર્ીખડા 6357043428 ભાવનાબેન જેઠાભાઈ ચૌહાણ 9712476301

564 ર્ાજકોટ િોર્ાજી િોર્ાજી િોર્ાજી ૧૯ 24457040119 મ લતાબેન જીવનભાઈ પર્માર્ 6357043426 પાવરતીબેન દીનેમબાઈ મિર્ા 9724885819

565 ર્ાજકોટ િોર્ાજી િોર્ાજી િોર્ાજી ૨૦ 24457040120 સેર્બાન ું બહાદ ર્ભાઇ સાર્ુંગ 6357043429 જાદવ ર્ીટાબેન મનોજક માર્ 6353555686

566 ર્ાજકોટ િોર્ાજી િોર્ાજી િોર્ાજી ૨૧ 24457040121 સોભનાબેન જેન્દ્તીલાલ શનેસ્ચર્ા 6357043450 હનીિાબેન હાસમભાઈ પટણી 7874478428

567 ર્ાજકોટ િોર્ાજી િોર્ાજી િોર્ાજી ૨૨ 24457040122 વષારબેન ભીખાભાઈ બગડા 6357043449 મ નીર્ાબેન ઈસ્માઈલભાઈ હહિંગોળજા 8490984623

568 ર્ાજકોટ િોર્ાજી િોર્ાજી િોર્ાજી ૨૩ 24457040123 કાુંતાબેન અર્જણભાઈ જાદવ 6357043448 ખાલી જ્યા -

569 ર્ાજકોટ િોર્ાજી િોર્ાજી િોર્ાજી ૨૪ 24457040124 ર્સીદાબેન ઇકબાલભાઈ ડલેા 6357043447 હમીદાબેન અજીતભાઈ આદમાણી 9974028647

570 ર્ાજકોટ િોર્ાજી િોર્ાજી િોર્ાજી ૨૫ 24457040201 નીતાબેન કાશ્ન્દ્તલાલ પુંડયા 6357043442 ધશલ્પાબેન હહર્ભાઈ સોઢા 8488816047

571 ર્ાજકોટ િોર્ાજી િોર્ાજી િોર્ાજી ૨૬ 24457040202 ઉધમિલાબેન પ્રવીણભાઈ સતાધસયા 6357043441 દક્ષાબેન િનજીભાઈ ર્ાઠોડ 8000445991

572 ર્ાજકોટ િોર્ાજી િોર્ાજી િોર્ાજી ૨૭ 24457040203 જાદવ નેહાબા હરે્શક માર્ 6357043446 ખાલી જ્યા -

573 ર્ાજકોટ િોર્ાજી િોર્ાજી િોર્ાજી ૨૮ 24457040204 ર્માબેન અર્ધવિંદભાઈ સતાધસયા 6357043440 કમળાબેન િર્મશીભાઈ ચ ડાસમા 9542824568

574 ર્ાજકોટ િોર્ાજી િોર્ાજી િોર્ાજી ૨૯ 24457040205 ર્ાજશ્રીબેન નાથાભાઈ ઠ મ્મર્ 6357043443 તપૃ્તતબેન વ્રજલાલ ધિવેદી 9726624182

575 ર્ાજકોટ િોર્ાજી િોર્ાજી િોર્ાજી ૩૦ 24457040206 પારૂલબેન અર ણક માર્ ઠેધસયા 6357043445 ધનિીબેન બાબ ભાઈ બોઘર્ા 8128547097

576 ર્ાજકોટ િોર્ાજી િોર્ાજી િોર્ાજી ૩૧ 24457040207 આશાબેન હહરે્નભાઈ વોર્ા 6357043453 માયાબેન ભર્ત ગુંગાજલળયા 9425598564

577 ર્ાજકોટ િોર્ાજી િોર્ાજી િોર્ાજી ૩૨ 24457040208 સમજ બેન ધવનોદભાઈ ર્ાબડીયા 6357043455 ભાન બેન વલ્લભભાઈ ધનમાવત 9979387925

578 ર્ાજકોટ િોર્ાજી િોર્ાજી િોર્ાજી ૩૩ 24457040209 વષારબેન પોપટભાઈ કોયાણી 6357043454 ઇલાબેન િીર્જલાલ પારે્ખ 9460514849

579 ર્ાજકોટ િોર્ાજી િોર્ાજી િોર્ાજી ૩૪ 24457040210 અનીતબેન જીતેનભાઈ િીનોજા 6357043458 સોનલબેન નાથાભાઈ ભટ્ટી 9275327751

580 ર્ાજકોટ િોર્ાજી િોર્ાજી િોર્ાજી ૩૫ 24457040211 લતાબેન ગોપાલભાઈ ધવર્ડીયા 6357043459 હકિંજલ સુંદીપ દલસાનીયા 9722211721

581 ર્ાજકોટ િોર્ાજી િોર્ાજી િોર્ાજી ૩૬ 24457040212 ગીતાબેન પ્રફુલભાઈ ર્ાબડીયા 6357043460 ર્માબેન નટવર્લાલ બઘોર્ા 9723890541

582 ર્ાજકોટ િોર્ાજી િોર્ાજી િોર્ાજી ૩૭ 24457040213 હર્સ તાબેન િીર્જલાલ પુંડયા 6357043461 દક્ષાબેન બચ ભાઈ ચાવડા 9979290732

583 ર્ાજકોટ િોર્ાજી િોર્ાજી િોર્ાજી ૩૮ 24457040214 વસુંતબેન સ રે્શભાઈ વૈષ્ણવ 6357043457 શીતલબેન હર્ગોધવિંદ દેવમોર્ાર્ી 9426018345

584 ર્ાજકોટ િોર્ાજી િોર્ાજી િોર્ાજી ૩૯ 24457040215 કુંડોલળયા વાણીબેન નટવર્લાલ 6357043462 ગૌર્ીબેન ગોપાલભાઈ સોઢા 9825083821

585 ર્ાજકોટ િોર્ાજી િોર્ાજી િોર્ાજી ૪૦ 24457040216 કીધતિબેન લક્ષ્મીશુંકર્ જોશી 6357043452 ચમ્પાગૌર્ી નોંિાભાઈ પર્માર્ 7778815571

586 ર્ાજકોટ િોર્ાજી િોર્ાજી િોર્ાજી ૪૧ 24457040217 ભાન બેન પે્રમજીભાઈ બાલિા 6357043465 હીનાબેન ગીર્િર્લાલ ચાુંગેલા 8238625875

587 ર્ાજકોટ િોર્ાજી િોર્ાજી િોર્ાજી ૪૨ 24457040218 ભાર્ખાણી અસ્માબેન ય ન સભાઈ 6357043466 સમીનાબેન હનીિભાઈ મ ન્દ્સી 9427147115

588 ર્ાજકોટ િોર્ાજી િોર્ાજી િોર્ાજી ૪૩ 24457040219 સોનલબેન બીજલભાઈ ટાર્ીયા 6357043467 રૂપલબેન દાહાભાઈ ભીટ 7568988210

589 ર્ાજકોટ િોર્ાજી િોર્ાજી િોર્ાજી ૪૪ 24457040220 ર્ીન્દ્કલબેન હીર્ાભાઈ મહાવદીયા 6357043469 યોલગતા ધવક્રમ નાયા 9173945712



ક્રમ જીલ્લાન ું નામ ઘટક ન ું નામ ગામ આંગણવાડી કેન્દ્ર ન ું 
નામ કોડ નું.(૧૧ digit નો ) વકર્રન ું નામ મોબાઇલ નબર્ હલે્પર્ ન ું નામ મોબાઇલ નબર્

590 ર્ાજકોટ િોર્ાજી િોર્ાજી િોર્ાજી ૪૫ 24457040221 ધનમરલાબેન કાન્દ્તીભાઈ સોલુંકી 6357043468 ર્ોશનબેન જમાલભાઈ ધસપાઈ 9998028448

591 ર્ાજકોટ િોર્ાજી િોર્ાજી િોર્ાજી ૪૬ 24457040222 જયાબેન મનોજભાઈ ભાસ્કર્ 6357043470 મુંજ લાબેન પ્રવીણભાઈ ર્ાઠોડ 9427151540

592 ર્ાજકોટ િોર્ાજી િોર્ાજી િોર્ાજી ૪૭ 24457040223 હમેીબેન ભોજાભાઈ ગોહલે 6357043473 મુંજ લાબેન પ જાભાઈ બળવા 9228814690

593 ર્ાજકોટ િોર્ાજી િોર્ાજી િોર્ાજી ૪૮ 24457040224 ધશલ્પાબેન ગોપાલભાઈ વઘાસીયા 6357043471 મીનાક્ષીબેન ચીમનભાઈ સોલુંકી 8980734673

594 ર્ાજકોટ િોર્ાજી િોર્ાજી િોર્ાજી ૪૯ 24457040225 નયનાબેન જેઠાભાઈ ચૌહાણ 6357043472 મકવાણા ધશલ્પાબેન ગોધવિંદભાઈ 9714108034

595 ર્ાજકોટ િોર્ાજી ભાડરે્ ભાડરે્ ૧ 24457040301 પ ષ્પાબેન નર્શીભાઈ ગોંડલલયા 6357043492 શીતલબેન દીપ ભાઈ ઝાલા 7201058260

596 ર્ાજકોટ િોર્ાજી ભાડરે્ ભાડરે્ ૨ 24457040302 દશરનાબા અનોપધસિંહ જાડજેા 6357043493 પ્રધવણાબેન અજીતધસિંહ જાડજેા 9714734698

597 ર્ાજકોટ િોર્ાજી ભાડરે્ ભાડરે્ ૩ 24457040303 અંજ લાબેન બાબ ભાઈ ઝાલા 6357043494 ગીતાબેન બાલ ભાઈ ઝાલા 9726792741

598 ર્ાજકોટ િોર્ાજી છિાસા છિાસા 24457040304 કનકબા નટ ભા જાડજેા 6357043495 ર્સીલાબેન બાબ દાસ ટીલાવટ 7567070569

599 ર્ાજકોટ િોર્ાજી જમનાવડ જમનાવડ ૧ 24457040305 ર્ાધિકાબેન ર્ાજેશભાઈ કટાર્ીયા 6357043496 જયાબેન દેવસીભાઈ ચાદેગર્ા 9998273704

600 ર્ાજકોટ િોર્ાજી જમનાવડ જમનાવડ ૨ 24457040306 નીતાબેન બચ ભાઈ લીંબાણી 6357043501 ર્ાઠોડ ભાર્તીબેન ર્ામજીભાઈ 9313736322

601 ર્ાજકોટ િોર્ાજી જમનાવડ જમનાવડ ૩ 24457040307 ચુંપાબેન ગોપાલભાઈ ર્ાઠોડ 6357043499 સુંગીતાબેન જીવનભાઈ ર્ાઠોડ 8980119857

602 ર્ાજકોટ િોર્ાજી કલાણા કલાણા ૧ 24457040308 કમલાબેન છગનલાલ લીંબાણી 6357043500 મમતાબેન ડાયાભાઇ ટાટમીયા 8460616842

603 ર્ાજકોટ િોર્ાજી કલાણા કલાણા ૨ 24457040309 ભાન બેન ભોવાનભાઈ ઝાલાવહડયા 6357043497 મધ બેન દેવસીભાઈ ટાુંક 9429049676

604 ર્ાજકોટ િોર્ાજી કલાણા કલાણા ૩ 24457040310 કુંચનબેન મનજીભાઈ લખતર્ીયા 6357043498 ગીતાબેન દીપકભાઈ સોલુંકી 9923910167

605 ર્ાજકોટ િોર્ાજી કલાણા કલાણા ૪ 24457040311 સધવતાબેન લાખાભાઈ વાણવી 6357043507 ઝુબેદાબેન ઇશાકભાઇ સોલુંકી 9714734698

606 ર્ાજકોટ િોર્ાજી પીપળીયા પીપળીયા ૧ 24457040312 પ ર્ીબેન ડાયાભાઇ ગર્ાળા 6357043509 લક્ષ્મીબેન જાદવભાઈ ક ટાણા 9879785617

607 ર્ાજકોટ િોર્ાજી પીપળીયા પીપળીયા ૨ 24457040313 દક્ષાબેન 6357043511 કાજલબેન હદનેશભાઈ ર્ાઠોડ 9427439044

608 ર્ાજકોટ િોર્ાજી પીપળીયા પીપળીયા ૩ 24457040314 પર્માર્ પારૂલબેન 6357043506 મજેઠીયા ર્ાજેશ્રીબેન ર્ધસકભાઈ 9558393837

609 ર્ાજકોટ િોર્ાજી વાડોદર્ વાડોદર્ ૧ 24457040315 છૈયા માલતીબેન 6357043504 જ્યોધતબેન ર્વજીભાઈ મકવાણા 9974030333

610 ર્ાજકોટ િોર્ાજી વાડોદર્ વાડોદર્ ૨ 24457040316 કોઠીવાર્ સોનલબેન 6357043502 બેનાબેન કર્શનભાઈ વડગામા 7359165332

611 ર્ાજકોટ િોર્ાજી વાડોદર્ વાડોદર્ ૩ 24457040317 દેવીબેન કાર્ાભાઈ ડાુંગર્ 6357043505 અલ્પાબેન પ્રવીણભાઈ મજેઠીયા 8238653023

612 ર્ાજકોટ િોર્ાજી વાડોદર્ વાડોદર્ ૪ 24457040318 હુંસાબેન ર્ાણાભાઇ ચ ડાસમા 6357043508 ભાવનાબેન મનોજભાઈ ર્ાઠોડ 8140679986

613 ર્ાજકોટ િોર્ાજી ભાદાજાળીયા ભાદાજાળીયા ૧ 24457040401 ભાન મતીબેન મગનલાલ ચૌહાણ 6357043464 હષારબેન મનસ ખભાઈ લખતર્ીયા 9375283587

614 ર્ાજકોટ િોર્ાજી ભાદાજાળીયા ભાદાજાળીયા ૨ 24457040402 ભાવનાબેન મીઠાભાઈ વાઘેલા 6357043483 શાર્દાબેન અમતૃલાલ સાર્ીખડા 9687512743

615 ર્ાજકોટ િોર્ાજી લચચોડ લચચોડ 24457040403 નૈનાબેન પ્રભ દાસ દવે 6357043476 સ િાબેન લાલજીભાઈ ગોહલે 9737675366

616 ર્ાજકોટ િોર્ાજી હડમતીયા હડમતીયા 24457040404 હુંસાબેન કર્શનભાઈ ચાવડા 6357043477 મીનાબેન ર્મેશભાઈ હહર્યાણી 9712665735

617 ર્ાજકોટ િોર્ાજી મોટી માર્ડ મોટી માર્ડ ૧ 24457040405 કાલર્ીયા શીતલબેન ર્મણીકભાઈ 6357043475 તાર્ાબેન કર્શનભાઈ ક બાવત 9638339649

618 ર્ાજકોટ િોર્ાજી મોટી માર્ડ મોટી માર્ડ ૨ 24457040406 હુંસાબેન ભોજાભાઈ વાણીયા 6357043474 વાછાણી કાજલ ધતમીર્ભાઈ 9913512446

619 ર્ાજકોટ િોર્ાજી મોટી માર્ડ મોટી માર્ડ ૩ 24457040407 ટાટમીયા જેમીબેન 6357043479 દક્ષાબેન કેશવભાઈ ટાુંક 9662921633

620 ર્ાજકોટ િોર્ાજી મોટી માર્ડ મોટી માર્ડ ૪ 24457040408 ર્ાઠોડ જીજ્ઞાસા કન ભાઈ 6357043482 સ િાબેન ભ પતભાઈ િામેચા 9898916054

621 ર્ાજકોટ િોર્ાજી મોટી માર્ડ મોટી માર્ડ ૫ 24457040409 ર્ાઠોડ આર્તીબેન મહને્દ્રભાઈ 6357043478 ખાલી જ્યા -

622 ર્ાજકોટ િોર્ાજી મોટી માર્ડ મોટી માર્ડ ૬ 24457040410 અમરે્લીયા ભાર્તીબેન પહર્મલભાઈ 6357043480 ધનમરલાબેન હીર્ાભાઈ દવ 9601429511

623 ર્ાજકોટ િોર્ાજી મોટી માર્ડ મોટી માર્ડ ૭ 24457040411 ચેતનાબેન જયુંતીલાલ બ્થર્ીયા 6357043481 ગીતાબેન પ્રાગજીભાઈ નાિાું 8238635956

624 ર્ાજકોટ િોર્ાજી મોટી માર્ડ મોટી માર્ડ ૮ 24457040412 ઇન્દ્દ બેન કાનજીભાઈ પાટડીયા 6357043490 બારૈ્યા રે્ખાબેન અધનલભાઈ 9327612213

625 ર્ાજકોટ િોર્ાજી મોટી માર્ડ મોટી માર્ડ ૯ 24457040413 જ્યોત્સનાબેન શુંકર્ભાઈ વાઘેલા 6357043491 અંજનાબેન પ્રકાશભાઈ પર્માર્ 9586376048

626 ર્ાજકોટ િોર્ાજી મોટી માર્ડ મોટી માર્ડ ૧૦ 24457040414 રે્ખાબેન દેવાયતભાઈ ધસહાર્ 6357043463 ર્ીનાબેન એભાભાઈ માટીયા 9624813892

627 ર્ાજકોટ િોર્ાજી પાટણવાવ પાટણવાવ ૧ 24457040415 ભાવનાબેન વજ ભાઈ વેકર્ીયા 6357043451 મનીષાબેન ગોપાલભાઈ પોપટાણી" 9978439583

628 ર્ાજકોટ િોર્ાજી પાટણવાવ પાટણવાવ ૨ 24457040416 નીતાબેન વલ્લભભાઈ ગોહલે 6357043484 જ્યોધતબેન િીર્જભાઈ વાઘેલા" 9429084119

629 ર્ાજકોટ િોર્ાજી પાટણવાવ પાટણવાવ ૩ 24457040417 ચુંહરકાબેન બાવનજીભાઈ પેથાણી 6357043486 સધવતાબેન ર્ામજીભાઈ ધસિંિવ 7096159645



ક્રમ જીલ્લાન ું નામ ઘટક ન ું નામ ગામ આંગણવાડી કેન્દ્ર ન ું 
નામ કોડ નું.(૧૧ digit નો ) વકર્રન ું નામ મોબાઇલ નબર્ હલે્પર્ ન ું નામ મોબાઇલ નબર્

630 ર્ાજકોટ િોર્ાજી પાટણવાવ પાટણવાવ ૪ 24457040418 ભાવનાબેન ર્ાણાભાઇ ગોહલે 6357043485 ચાવડા હકર્ણબેન ગોધવિંદભાઈ 9323150735

631 ર્ાજકોટ િોર્ાજી ઉદકીયા ઉદકીયા 24457040419 અનસ યાબેન કાનજીભાઈ બ્થર્ીયા 6357043488 ઇન્દ્દ બેન મનીભાઈ ડાભી 9727545539

632 ર્ાજકોટ િોર્ાજી નાગલખડા નાગલખડા 24457040420 પાવરતીબેન કાર્ાભાઈ ઝાલા 6357043489 સલમા અબીબીન ઝાિાઈ 9566233564

633 ર્ાજકોટ િોર્ાજી નાની માર્ડ નાની માર્ડ 24457040421 માયાબેન મનસ ખભાઈ માર ું 6357043487 વષારબેન ભગવાનજીભાઈ નાનાણી 8849082194

634 ર્ાજકોટ િોર્ાજી ભોળા ભોળા ૧ 24457040501 શીતલબેન સામતભાઈ ગ જર્ાતી 6357043510 નાથીબેન ભોળાભાઈ બામ્્વા 9904684941

635 ર્ાજકોટ િોર્ાજી ભોળા ભોળા ૨ 24457040502 દક્ષાબેન આત્માર્ામ ધનમાવત 6357043503 ર્માબેન બચ ભાઈ ચ ડાસમા 9428226390

636 ર્ાજકોટ િોર્ાજી ભોલગામડા ભોલગામડા ૧ 24457040503 ભાવનાબેન પોપટભાઈ ધ લલયા 6357043512 ક સ  મબેન ર્ામજીભાઈ જેતાણી 8758865505

637 ર્ાજકોટ િોર્ાજી ભોલગામડા ભોલગામડા ૨ 24457040504 હુંસાબેન બચ ભાઈ ર્ાઠોડ 6357043519 લીલાવુંતીબેન મેઘજીભાઈ પર્માર્ 8758624232

638 ર્ાજકોટ િોર્ાજી ભખૂી ભખૂી ૧ 24457040505 ધનમરલાબેન નાનજીભાઈ કુંડોલળયા 6357043518 પાતર્ કમલાબેન ડી. 9978244214

639 ર્ાજકોટ િોર્ાજી ભખૂી ભખૂી ૨ 24457040506 ભાર્ાઇ કોમલબેન ધવજયભાઈ 6357043517 ભાર્તીબેન સ રે્શભાઈ ર્ાવર્ાણી 9726622898

640 ર્ાજકોટ િોર્ાજી ભખૂી ભખૂી ૩ 24457040507 સધવતાબેન ર્ામજીભાઈ ચ ડાસમા 6357043516 ગીતાબેન નાગજીભાઈ મહડયા 8980734212

641 ર્ાજકોટ િોર્ાજી ભ તવડ ભ તવડ 24457040508 ગીતાબેન કાશ્ન્દ્તલાલ બારૈ્યા 6357043513 ર્ાઠોડ માિવજીભાઈ ર્ાઠોડ 9428775872

642 ર્ાજકોટ િોર્ાજી છાડવાવદર્ છાડવાવદર્ ૧ 24457040509 પ્રજ્ઞાબેન હજ ભાઈ બોર્ીચા 6357043514 શીશાગીયા પ ષ્પાબેન ર્ધસકભાઈ 9909082267

643 ર્ાજકોટ િોર્ાજી છાડવાવદર્ છાડવાવદર્ ૨ 24457040510 મધ બેન કર્શન કાુંગડ 6357043515 મીનાબેન પ્રવીણભાઈ ચોર્વાડા 9328508192

644 ર્ાજકોટ િોર્ાજી િરે્ણી િરે્ણી ૧ 24457040511 પ ષ્પાબેન જેર્ામભાઈ િડ ક 6357043520 લાભ બેન ભીખાભાઈ વાટલીયા 9909740931

645 ર્ાજકોટ િોર્ાજી િરે્ણી િરે્ણી ૨ 24457040512 ર્ાઠોડ વાસુંતીબેન વીર્દાસભાઈ 6357043521 ર્ીન્દ્કલબેન મનજીભાઈ પાદર્ીયા 9428259141

646 ર્ાજકોટ િોર્ાજી મોટી પર્બડી મોટી પર્બડી ૧ 24457040513 રે્ખાબેન જયુંતીલાલ અમરે્લીયા 6357043524 હદતતીબેન ર્ામજીભાઈ વડોસર્ીયા 8140082731

647 ર્ાજકોટ િોર્ાજી મોટી પર્બડી મોટી પર્બડી ૨ 24457040514 રે્ખાબેન ગોર્િનભાઈ ઉમરે્ટીયા 6357043522 મ લતાબેન નાર્ણભાઈ ઠ મ્મર્ 7575828490

648 ર્ાજકોટ િોર્ાજી મોટી વાવડી મોટી વાવડી ૧ 24457040518 ર્ોશની િવલભાઈ જોશી 6357043523 લીલાવુંતીબેન રૂઘનાથ મેઘનાથી 9725248348

649 ર્ાજકોટ િોર્ાજી મોટી વાવડી મોટી વાવડી ૨ 24457040519 કુંચનબેન અર્ધવિંદભાઈ અગ્રાવત 6357043527 સર્ોજબેન છબીલદાસ અગ્રાવત 9737225202

650 ર્ાજકોટ િોર્ાજી મોટી વાવડી મોટી વાવડી ૩ 24457040520 ચુંહરકાબેન પે્રમજીભાઈ ચાવડા 6357043528 ગૌત્મીબેન મોહનભાઈ ર્ાઠોડ 9558577826

651 ર્ાજકોટ િોર્ાજી મોટી વાવડી નાની પર્બડી ૧ 24457040521 સાવલલયા હતેલબેન મનસ ખભાઈ 6357043529 અમીનાબેન અલીભાઈ સોર્ા 9909156139

652 ર્ાજકોટ િોર્ાજી નાની પર્બડી નાની પર્બડી ૨ 24457040522 લીલાવુંતીબેન ગોધવિંદભાઈ વાગહડયા 6357043531 ભાવનાબેન કાળુભાઈ ચૌહાણ 9537317146

653 ર્ાજકોટ િોર્ાજી નાની પર્બડી નાની વાવડી ૧ 24457040523 મમતાબેન ર્ામજીભાઈ માર્હડયા 6357043525 આર્તીબેન સામજીભાઈ ડોડીયા 7567264018

654 ર્ાજકોટ િોર્ાજી નાની વાવડી નાની વાવડી ૧ 24457040524 ઉધમિલાબેન ગોર્િનભાઈ કણસાગર્ા 6357043526 ધનમરલાબેન મુંડલભાઈ નક મ 9913464201

655 ર્ાજકોટ િોર્ાજી સ પેડી સ પેડી ૧ 24457040525 કધવતાબેન નાર્રનભાઈ લમકર્ી 6357043530 મુંજ લાબેન વાલજીભાઈ મકવાણા 9586708374

656 ર્ાજકોટ િોર્ાજી સ પેડી સ પેડી ૨ 24457040526 અગ્રાવત પવૂીબેન નીપ લભાઈ 6357043540 શીલાબેન િીર્જભાઈ મ લળયા 9825904336

657 ર્ાજકોટ િોર્ાજી સ પેડી સ પેડી ૩ 24457040527 હકર્ણબેન અનુંતર્ાય ર્ાવલ 6357043541 સીસુંગીયા મોનીકાબેન હદનેશભાઈ 7600805370

658 ર્ાજકોટ િોર્ાજી સ પેડી સ પેડી ૪ 24457040528 સાિનાબેન પર્સોતમ માુંકહડયા 6357043542 મીનાબેન જેતસ ર્ ચૌહાણ 9904317785

659 ર્ાજકોટ િોર્ાજી સ પેડી સ પેડી ૫ 24457040529 દેવીબેન લાખાભાઈ ઓડદેર્ા 6357043532 બીનાબેન મગનભાઈ ચૌહાણ 7434923473

660 ર્ાજકોટ િોર્ાજી સ પેડી સ પેડી ૬ 24457040530 ભાવનાબેન મનજીભાઈ ગોવાણી 6357043533 ર્તનબેન ર્ાજાભાઈ ચાટકા 9662195611

661 ર્ાજકોટ િોર્ાજી સ પેડી સ પેડી ૭ 24457040531 નયનાબેન બેચર્ભાઈ ચાવડા 6357043534 પર્માર્ શોભનાબેન ખીમજીભાઈ 9904445748

662 ર્ાજકોટ િોર્ાજી તોર્ણીયા તોર્ણીયા ૧ 24457040532 પર્માર્ સર્લાબેન જી્નેશભાઈ 6357043536 સોનલબેન હદનેશભાઈ લીંબાણી 9426028299

663 ર્ાજકોટ િોર્ાજી તોર્ણીયા તોર્ણીયા ૨ 24457040533 ગીતાબેન મોહનભાઈ ર્ાખસીયા 6357043539 ર્મીલાબેન ચુંદ લાલ બોર્ીચા 9913153064

664 ર્ાજકોટ િોર્ાજી તોર્ણીયા તોર્ણીયા ૩ 24457040534 મ લતાબેન ભીખાભાઈ પીપળીયા 6357043537 અર ણાબેન હરે્શભાઈ ભાવાનુંદજી 9601408934

665 ર્ાજકોટ િોર્ાજી ઉમર્કોટ ઉમર્કોટ 24457040535 વનીતાબેન પ ુંજાભાઈ પર્માર્ 6357043538 ર્ીઝવાનાબેન હનીિભાઈ ભ ન્દ્ગર્ીયા 7698308931

666 ર્ાજકોટ િોર્ાજી વેગડી વેગડી 24457040536 ભાવનાબેન કાળુભાઈ ર્ાઠોડ 6357043543 શીતલબેન ર્વજીભાઈ મોર્બીયા 6112824422

667 ર્ાજકોટ િોર્ાજી ઝાુંઝમેર્ ઝાુંઝમેર્ ૧ 24457040537 ચુંહરકાબેન હહર્ભાઈ ભતૂ 6357043545 હસ બા બચ ભા જાડજેા 9737203101

668 ર્ાજકોટ િોર્ાજી ઝાુંઝમેર્ ઝાુંઝમેર્ ૨ 24457040538 ર્શ્મમબેન ડાયાભાઇ પાર્િી 6357043544 અંજનાબેન નરે્ન્દ્રગીર્ી ગૌસ્વામી 9737203101

669 ર્ાજકોટ િોર્ાજી ઝાુંઝમેર્ ઝાુંઝમેર્ ૩ 24457040539 દેવીબેન સોમાભાઈ સણૂા 6357043546 શોભનાબેન સામતભાઈ પર્માર્ 9601746305



ક્રમ જીલ્લાન ું નામ ઘટક ન ું નામ ગામ આંગણવાડી કેન્દ્ર ન ું 
નામ કોડ નું.(૧૧ digit નો ) વકર્રન ું નામ મોબાઇલ નબર્ હલે્પર્ ન ું નામ મોબાઇલ નબર્

670 ર્ાજકોટ જસદણ ધવર્નગર્ ધવર્નગર્-૨ 24457080124 ગોંડલીયા ગીતાબેન નથ ર્ામભાઈ 6357044611 વાળા ઉમાબેન નન ભાઇ 8511253466

671 ર્ાજકોટ જસદણ આટકોટ આટકોટ-૧ 24457080101 સોલુંકી હુંસાબેન મળૂજીભાઇ 6357043649 મહતેા મમતાબેન ધવર્ચુંદભાઇ 6351821256

672 ર્ાજકોટ જસદણ આટકોટ આટકોટ-૨ 24457080102 દાફ્ડા િધમિષ્ઠાબેન ર્ાકેશભાઇ 6357043648 મકવાણા હમીદાબેન ર્જાકભાઇ 9979174376

673 ર્ાજકોટ જસદણ આટકોટ આટકોટ-૩ 24457080103 પાર લબેન સ ધિર્ભાઈ મ ુંગળા 6357043660 જોશી મનીષાબેન મહને્દ્રભાઈ 9714367670

674 ર્ાજકોટ જસદણ આટકોટ આટકોટ-૪ 24457080104 બોર્ીસાગર્ ગીતાબેન શર્દભાઈ 6357043658 નુંદાસણા ચન્દ્ન્દ્રકાબેન બટ કભાઇ 9712665803

675 ર્ાજકોટ જસદણ આટકોટ આટકોટ-૫ 24457080105 ગૌસ્વામી પજૂા અશોકલગર્ી 6351345567 ધસલ  પ્રભાબેન કાુંતીલાલ 9898856965

676 ર્ાજકોટ જસદણ આટકોટ આટકોટ-૬ 24457080106 મેહતા કૈલાશબેન લાભશુંકર્ભાઇ 6357043667 ખાલી જ્યા -

677 ર્ાજકોટ જસદણ બળિોઈ બળિોઈ-૧ 24457080501 સોર્ણી નીત  બેન લખ ભાઈ 6357044639 ચ વાણ સજ્ગજન િનજીભાઇ 9773256223

678 ર્ાજકોટ જસદણ બળિોઈ બળિોઈ-૨ 24457080502 શેખલીયા ભાવનાબેન ચુંદ ભાઇ 6357044642 બગડા રે્ખાબેન ર્મેશભાઇ 9558191172

679 ર્ાજકોટ જસદણ બળિોઈ બળિોઈ-૩ 24457080503 પાર્િી હુંસાબેન ર્ામજીભાઇ 6357044640 લખચહડયા ગૌર્ીબેન કલાલભ 7698109217

680 ર્ાજકોટ જસદણ ઇશ્વર્ીયા ઇશ્વર્ીયા-૧ 24457080504 વ્યાસ પ્રજ્ઞાબેન હદપકક માર્ 6357044641 વાઘાણી જાગધૃતબેન મ ળજીભાઇ 9714623796

681 ર્ાજકોટ જસદણ ઇશ્વર્ીયા ઇશ્વર્ીયા-૨ 24457080505 પરૂ્ણવૈર્ાગી દયાબેન મનસ ખભાઇ 6357044986 ર્ાઠોડ સોનલબેન ર્ાજેશભાઇ 7624057071

682 ર્ાજકોટ જસદણ જસાપર્ જસાપર્-૧ 24457080506 વાળા રૂપલબેન બીજલભાઇ 6357044985 નાગલા ર્માબેન ખોડાભાઇ 8347207051

683 ર્ાજકોટ જસદણ જસાપર્ જસાપર્-૨ 24457080507 સાવલીયા દયાબેન છગનભાઇ 6357044984 િુંધ હકયા અંહકતા જગદીશભાઇ 8469800538

684 ર્ાજકોટ જસદણ જસાપર્ જસાપર્-૪ 24457080509 બગડા દક્ષાબેન કમાભાઇ 6357044982 ગોમતીબેન દેવશીભાઈ ર્ાઠોડ 8980383850

685 ર્ાજકોટ જસદણ જસાપર્ જસાપર્-૩ 24457080508 વાણીયા ગીતાબેન દેહાભાઇ 6357044983 ક બાવત હતેલેબન દશરનભાઇ 9586757709

686 ર્ાજકોટ જસદણ કાનપર્ કાનપર્-૧ 24457080512 બોર્ીસાગર્ ભાવનાબેન મળૂશુંકર્ભાઇ 6357044980 ગોસાઇ ગીતાબેન પ્રદીતપર્ી 9727541461

687 ર્ાજકોટ જસદણ કાનપર્ કાનપર્-૨ 24457080513 શ્રીમાળી ભાન બેન ગોધવિંદભાઇ 6357044979 ઘઘૂલ અર ણાબેન ભાવેશભાઇ 9979090841

688 ર્ાજકોટ જસદણ કાનપર્ કાનપર્-૩ 24457080514 સધવતાબેન કાળુભાઇ પર્માર્ 6357044977 ચૌહાણ નીતાબેન બાબ ભાઇ 9016373385

689 ર્ાજકોટ જસદણ ખાર્ચીયા ખાર્ચીયા-૧ 24457080117 દેશાણી અંજનાબેન દશર્થભાઇ 6357044085 મકવાણા ગીતાબેન ર્ઘ ભાઈ 6355202009

690 ર્ાજકોટ જસદણ ખાર્ચીયા ખાર્ચીયા-૨ 24457080118 જોશી દેવયાનીબેન િનસ ખભાઇ 6357044084 ધનલમબેન હકશોર્ક માર્  ભટ્ટ 6351219477

691 ર્ાજકોટ જસદણ ધવર્નગર્ ધવર્નગર્-૧ 24457080123 મહતેા લલલતાબેન દલસ ખભાઇ 6357044083 મેણીયા જનકબેન હસમ ખભાઇ 7600565422

692 ર્ાજકોટ જસદણ ધવર્નગર્ ધવર્નગર્-૩ 24457080125 સાવલીયા ભાવનાબેન િીર ભાઈ 6357044612 ભર્ાડ મનીષાબેન અન ભાઈ 9099584794

693 ર્ાજકોટ જસદણ ધવર્નગર્ ધવર્નગર્-૪ 24457080126 હહર્યાણી મીનાબેન હર્સ ખભાઇ 6357044748 બોર્ીચા સોનલબેન હદપકભાઈ 9067536650

694 ર્ાજકોટ જસદણ આધિયા આધિયા 24457080201 મુંહડર્ પારૂલબેન પુંકજભાઇ 6357044616 મુંહડર્ મનીષાબેન ગૌતમભાઇ 7567713400

695 ર્ાજકોટ જસદણ ભાડલા ભાડલા-૧ 24457080202 મેતર્ ઉમેદાબેન હનીિભાઇ 6357044617 ચૌહાણ ઉષાબેન ગોપાલભાઇ 9510867754

696 ર્ાજકોટ જસદણ ભાડલા ભાડલા-૨ 24457080203 વૈષ્ણવ શીતલબેન હદનેશક માર્ 6357044618 ખટાણા મેઘ બેન પોલાભાઇ 9974682670

697 ર્ાજકોટ જસદણ ભાડલા ભાડલા-૩ 24457080204 વાઘેર્ા લીલાબેન ર્ાણાભાઇ 6357044619 ર્ાઠોડ મુંજ લાબેન ભીખાભાઇ 7878405051

698 ર્ાજકોટ જસદણ ભાડલા ભાડલા-૪ 24457080205 સોલુંકી નેહાબેન હરે્શભાઇ 6357044620 સોલુંકી ર્ીટાબેન અધમતભાઇ 9898324574

699 ર્ાજકોટ જસદણ ભાડલા ભાડલા-૫ 24457080206 ડોબર્ીયા ધનહકતાબેન અધશ્વનભાઇ 6357044845 મેતર્ શબાનાબેન આધસિભાઇ 9998639101

700 ર્ાજકોટ જસદણ ભાડલા ભાડલા-૬ 24457080207 મેતર્ આર્ઝુ હાર નભાઇ 7698434376 સૈયદ ર્સીદાબેન હસનભાઇ 9904363457

701 ર્ાજકોટ જસદણ ભુંડાહર્યા ભુંડાર્ીયા-૧ 24457080208 અંહકતા નીર્વભાઇ સોજીિા 7043057942 ગોસાઈ ર્ીટાબેન ગૌતમપર્ી 7043737016

702 ર્ાજકોટ જસદણ ભુંડાહર્યા ભુંડાર્ીયા-૨ 24457080209 હકલજી ગીતાબેન નર્ોતમભાઇ 6357044849 લ ણી અલ્કાબેન દાનાભાઇ 9998418571

703 ર્ાજકોટ જસદણ ભુંડાહર્યા ભુંડાર્ીયા-૩ 24457080210 વાઘેલા રે્ખાબેન મેર્ામભાઇ 6357044850 મેર્ પજૂાબેન ર્મેશભાઇ 9558970593

704 ર્ાજકોટ જસદણ ભુંડાહર્યા ભુંડાર્ીયા-૪ 24457080211 સલખણા ગીતાબેન દેસ ર્ભાઇ 6357044851 મકવાણા મીનાબેન મહશેભાઇ 8347456509

705 ર્ાજકોટ જસદણ બોઘર્ાવદર્ બોઘર્ાવદર્ 24457080212 આચાયર આશાબેન ઉમેશભાઇ 6357044852 પાકરર્ ભાર્તીબેન ર્મેશભાઇ 9879972553

706 ર્ાજકોટ જસદણ ગઢડીયા જામ ગઢડીયા જામ-૧ 24457080406 ર્ાઠોડ શ્રધ્િાબેન ર્મેશભાઈ 6357044653 ચૌહાણ જ્યોત્સના બી. 7043133354

707 ર્ાજકોટ જસદણ ગઢડીયા જામ ગઢડીયા જામ-૨ 24457080407 સાકર્ીયા ભાર્તીબેન પ નાભાઇ 6357044652 ર્ોજાસર્ા શાર્દાબેન વશર્ામભાઇ 9265477167

708 ર્ાજકોટ જસદણ ખડવાવડી ખડવાવડી-૧ 24457080415 દેશાણી ચુંહરકાબેન ધવઠ્ઠલભાઇ 8511301185 મેર્ શીતલ ધવનોદભાઇ 9316380821

709 ર્ાજકોટ જસદણ ખડવાવડી ખડવાવડી-૨ 24457080416 રે્ખાબેન દ િાભાઇ પલાળીયા 6357044670 મેર્ હતેલ વીણાભાઇ 9510985411



ક્રમ જીલ્લાન ું નામ ઘટક ન ું નામ ગામ આંગણવાડી કેન્દ્ર ન ું 
નામ કોડ નું.(૧૧ digit નો ) વકર્રન ું નામ મોબાઇલ નબર્ હલે્પર્ ન ું નામ મોબાઇલ નબર્

710 ર્ાજકોટ જસદણ ર્ામળીયા ર્ામળીયા 24457080427 મકવાણા હષાર જગદીશભાઇ 6357044623 દ માણીયા કૈલાશબેન કાળૂભાઈ 9638042976

711 ર્ાજકોટ જસદણ ર્ાલણિંગપર્ ર્ાલણિંગપર્ 24457080216 વાઘેલા લીલાબેન ગોર્ાભાઇ 6357044855 ખાલી જ્યા -

712 ર્ાજકોટ જસદણ ર્ણજજતગઢ ર્ણજજતગઢ 24457080217 ભાખર્ સોનલબેન િમેશભાઇ 6357044834 હહર્યાણી શાર્દાબેન સાુંતાર્ામભાઇ 6352594565

713 ર્ાજકોટ જસદણ ધવર્પર્ ધવર્પર્ 24457080219 સોલુંકી પ્રભાબેન ક ર્જીભાઇ 6357044836 અણીયાળીયા સ ધનતાબેન નાર્ણભાઇ 9081704070

714 ર્ાજકોટ જસદણ જસદણ જસદણ-૧ 24457080301 પર્માર્ સધવતાબેન ગોધવિંદભાઈ 6357044838 કધથર્ી સધમમબેન સૈયદભાઈ 9737013819

715 ર્ાજકોટ જસદણ જસદણ જસદણ-૧૦ 24457080310 શ લલ આર્તીબેન ધપય ષક માર્ 6357044865 ગોહલે ર્સીલાબેન બટ કભાઈ 7359160876

716 ર્ાજકોટ જસદણ જસદણ જસદણ-૧૧ 24457080327 જોશી જાનકીબેન અરૂણભાઇ 6357044866 ર્ુંજનબેન કેશ ભાઈ નાગડ કીયા 9737676688

717 ર્ાજકોટ જસદણ જસદણ જસદણ-૧૨ 24457080311 ર્ક્ષાબેન ઘનમયામભાઇ જોશી 6357044859 ભેંસજાળીયા શાુંત  બેન ર્વજીભાઇ 8128022101

718 ર્ાજકોટ જસદણ જસદણ જસદણ-૧૩ 24457080312 પર્માર્ ભાવનાબેન હદનેશભાઇ 6357044860 બીલખીયા ર્ાબ બેન સતાર્ભાઈ 9574206642

719 ર્ાજકોટ જસદણ જસદણ જસદણ-૧૪ 24457080313 ઘ ઘલ વાલીબેન લક્ષ્મણભાઈ 6357044858 ર્ાઠોડ આબેદાબેન હાર નભાઈ 9737013819

720 ર્ાજકોટ જસદણ જસદણ જસદણ-૧૫ 24457080314 સોલુંકી નીતાબેન 6357044857 ભેંસજાળીયા મુંજ લાબેન ધવન ભાઈ 9974189274

721 ર્ાજકોટ જસદણ જસદણ જસદણ-૧૬ 24457080315 ગોંડલીયા હતેલબેન પ્રહદપક માર્ 6357044861 ગોહહલ આર્તીબેન સવજીભાઇ 8905509696

722 ર્ાજકોટ જસદણ જસદણ જસદણ-૧૭ 24457080316 યાદવ હદવ્યાબેન િીર ભાઇ 7359259203 ખાલી જ્યા -

723 ર્ાજકોટ જસદણ જસદણ જસદણ-૧૮ 24457080317 દવે ધનલમબેન હદપકભાઇ 6357044625 માુંજાર્ીયા મુંક બેન લખિીર્ભાઈ 9727739306

724 ર્ાજકોટ જસદણ જસદણ જસદણ-૧૯ 24457080318 ઓળકીયા નયનાબેન લભખ ભાઇ 6357044626 પર્માર્ ર્ોશનબેન મહમદભાઈ 9824904421

725 ર્ાજકોટ જસદણ જસદણ જસદણ-૨ 24457080302 કાજલબેન લહરે્ગીર્ી ગોસાઇ 6357044839 શાહમદાર્ ર્શીદાબેન ર્હહમશા 8238688026

726 ર્ાજકોટ જસદણ જસદણ જસદણ-૨૦ 24457080319 યાલજ્ઞક ક્ષમાબેન સ રે્ન્દ્રક માર્ 6357044627 લગડા િમીષ્ઠાબેન હરે્શભાઇ 9723556725

727 ર્ાજકોટ જસદણ જસદણ જસદણ-૨૧ 24457080320 મહતેા હતેલબેન ર્ધસકભાઇ 6357044628 આકબાણી સહનેાઝબેન સલીમભાઈ 8264082116

728 ર્ાજકોટ જસદણ જસદણ જસદણ-૨૨ 24457080321 જોશી હદવ્યાબેન હસમ ખભાઇ 6357044634 મેણીયા ગીતાબેન મોહનભાઇ 7201052256

729 ર્ાજકોટ જસદણ જસદણ જસદણ-૨૩ 24457080322 ગોસાઈ  જીગીષાબેન ર્ાજેશલગહર્ 6357044630 ર્વૈયા ચન્દ્ન્દ્રકાબેન કીર્ીટભાઈ 9723868880

730 ર્ાજકોટ જસદણ જસદણ જસદણ-૨૪ 24457080323 પર્માર્ ભાવનાબેન પ્રધવણભાઇ 6357044631 જોગર્ાજીયા વષારબેન હકશોર્ભાઈ 9974797487

731 ર્ાજકોટ જસદણ જસદણ જસદણ-૨૫ 24457080324 ધવમળાબેન ધવક્રમધસિંહ  ખાચર્ 6357044632 િુંધ હકયા જલ્પાબેન નીધતનભાઇ 7874404063

732 ર્ાજકોટ જસદણ જસદણ જસદણ-૨૬ 24457080325 પર્માર્ ક સ  મબેન ધવનોદભાઇ 6357044629 પર્માર્ ક સ  મબેન અશોકભાઈ 9829448410

733 ર્ાજકોટ જસદણ જસદણ જસદણ-૨૭ 24457080326 ધવિંછીયા નુંદાબેન દાદભાઇ 6357044633 પર્માર્ યાશ્સ્મનબેન અબ્દ લભાઈ 9925837394

734 ર્ાજકોટ જસદણ જસદણ જસદણ-૫ 24457080305 ભેંસજાળીયા આશાબેન હકશોર્ભાઇ 6357044842 નયનાબેન ધવન ભાઈ મહતેા 9737122234

735 ર્ાજકોટ જસદણ જસદણ જસદણ-૭ 24457080307 જમોડ મીનાક્ષીબેન જગદીશભાઇ 9714071856 મકવાણા ધવલાશબેન ક ર્જીભાઇ 9725136774

736 ર્ાજકોટ જસદણ જસદણ જસદણ-૮ 24457080308 હતવાણી અરૂણાબેન હદનેશભાઇ 6357044863 કળોતર્ા પ ર્ીબેન શામજીભાઇ 7698111040

737 ર્ાજકોટ જસદણ જસદણ જસદણ-૯ 24457080309 વાળા મુંછાબેન ગોધવિંદભાઇ 6357044864 માઢક આર્તીબેન નુંદલાલ 9974607217

738 ર્ાજકોટ જસદણ જસદણ જસદણ-૩ 24457080303 વાઘેલા સ િાબેન સ ર્શેભાઇ 6357044840 રે્ણ કા મનીષાબેન જગમલભાઈ 7046575302

739 ર્ાજકોટ જસદણ જસદણ જસદણ-૪ 24457080304 દૂિરે્જીયા જાગતૃીબેન ગોવીંદભાઈ 6357044841 ગોહહલ અશ્સ્મતાબેન પરે્શભાઈ 7359160877

740 ર્ાજકોટ જસદણ જસદણ જસદણ-૬ 24457080306 ર્ુંજનબેન પ ર ષોતમભાઇ માઢક 6357044843 અગ્રાવત આર્તીબેન 7874782428

741 ર્ાજકોટ જસદણ બાખલવડ બાખલવડ-૧ 24457080401 ડાભી સ રે્ખાબેન જગદીશભાઇ 6357044637 ડાુંગર્ કૈલાસબેન જીતેશભાઇ 9924018765

742 ર્ાજકોટ જસદણ બાખલવડ બાખલવડ-૨ 24457080402 સાકર્ીયા કુંચનબેન ગોર્િનભાઇ 9753374850 પુંડયા નયનાબેન હર્ગોધવિંદભાઈ 9723255223

743 ર્ાજકોટ જસદણ લચતલીયા લચતલીયા 24457080404 સાપર્ા હુંસાબેન તળશીભાઈ 6357044644 ઓતર્ાદી પ્રભાબેન બીજલભાઈ 7265941160

744 ર્ાજકોટ જસદણ ગઢડીયા જસ્ ગઢડીયા જસ્ 24457080107 ગીતાબેન દયાશુંકર્ભાઇ માઢક 6357043665 ગોંડલીયા અન્નપણૂારબેન ર્ાિેમયામ 8160860707

745 ર્ાજકોટ જસદણ ગ ુંદાળા જામ ગ ુંદાળા જામ 24457080108 ચૌહાણ ર્ુંજનબેન જયુંતીલાલ 6357043663 ડાભી જાનકીબેન અધમતબાઇ 7698450898

746 ર્ાજકોટ જસદણ જ ુંગવડ જ ુંગવડ-૧ 24457080110 ચુંહરકાબેન હર્ીશુંકર્ભાઇ સૈયાગોર્ 6357043661 ગોંડલીયા દેવાુંગીબેન અર ણભાઇ 6355735472

747 ર્ાજકોટ જસદણ જ ુંગવડ જ ુંગવડ-૨ 24457080111 રૂપારે્લીયા િાલ્ગ ની સુંજયભાઈ 6357043662 ગોસાઈ કાજલબેન મેહ લગીર્ી 7046549554

748 ર્ાજકોટ જસદણ જ ુંગવડ જ ુંગવડ-૩ 24457080112 ધિવેદી હષારબેન ર્મણીકભાઈ 6357043668 બોહર્ીયા પ નબાઈબેન 8347165358

749 ર્ાજકોટ જસદણ કોઠી કોઠી-૧ 24457080417 કુંચનબેન સોમાભાઇ વાઘાણી 6357044669 ગોંડલીયા ઉષાબેન હહતેષભાઈ 8511513261



ક્રમ જીલ્લાન ું નામ ઘટક ન ું નામ ગામ આંગણવાડી કેન્દ્ર ન ું 
નામ કોડ નું.(૧૧ digit નો ) વકર્રન ું નામ મોબાઇલ નબર્ હલે્પર્ ન ું નામ મોબાઇલ નબર્

750 ર્ાજકોટ જસદણ કોઠી કોઠી-૨ 24457080418 પલાળીયા ર્ુંજન જયુંતીભાઇ 7698962308 પુંડીયા આશાબેન હદનેશભાઇ 8128439175

751 ર્ાજકોટ જસદણ નાની લાખવડ નાની લાખવડ 24457080421 સર્કત રે્ખાબેન ભાન ભાઇ 6357044664 ર્ાઠોડ અંજનાબેન ભપૂતભાઇ 9313365027

752 ર્ાજકોટ જસદણ પાુંચવડા પાુંચવડા-૧ 24457080515 તર લતાબેન નાગલા 6357044645 બડમલલયા અન બેન જીવભાઈ 9913714599

753 ર્ાજકોટ જસદણ પાુંચવડા પાુંચવડા-૨ 24457080516 બ ટાણી કૈલાસબેન ધવજયભાઈ 6357044648 બોર્ીચા પારૂલબેન જયદેવભાઈ 9879211791

754 ર્ાજકોટ જસદણ પાુંચવડા પાુંચવડા-૩ 24457080517 મહીડા કેશ બેન સી. 6357044647 સોનદર્વા સ મીિાબેન લાખાભાઇ 8999393907

755 ર્ાજકોટ જસદણ પોલાર્પર્ પોલાર્પર્ 24457080425 ભાન બેન મન ભાઈ ર્ાઠોડ 6357044621 પર્માર્ ગીતાબેન વસ્તાભાઈ 9904838939

756 ર્ાજકોટ જસદણ શાુંધતનગર્ શાુંધતનગર્ 24457080426 ગોહહલ મ લતાબેન ધવહાભાઇ 6357044622 બાવલળયા સોભનાબેન વલ્લભભાઇ 7600972336

757 ર્ાજકોટ જસદણ બર્વાળા બર્વાળા 24457080403 પર્માર્ દમયુંધતબેન ગોધવિંદભાઇ 6357044650 અગ્રાવત મનીષાબેન જયેશભાઇ 6353407343

758 ર્ાજકોટ જસદણ દહહિંસર્ા દહહિંસર્ા-૧ 24457080213 મકવાણા મનીષાબેન ર્ઘ ભાઇ 6357044853 સાકર્ીયા અશ્સ્મતાબેન બહાદ ર્ભાઇ 9601880872

759 ર્ાજકોટ જસદણ દહહિંસર્ા દહહિંસર્ા-૨ 24457080214 મેટાળીયા હતેલબેન અલ્પેશભાઇ 6357044854 ઝાપહડયા પ્રભાબેન મ કેશભાઇ 9978099866

760 ર્ાજકોટ જસદણ કમળાપ ર્ કમળાપ ર્-૧ 24457080408 આચાયર ચેતનાબેન િીર્જલાલ 6357044655 વેજીયા કાજલબેન સ રે્શભાઈ 9725796778

761 ર્ાજકોટ જસદણ કમળાપ ર્ કમળાપ ર્-૨ 24457080409 બાવલળયા ગજ બેન જેર્ામભાઇ 6357044654 શીતલબેન હસમ ખભાઇ સોલુંકી 9714855765

762 ર્ાજકોટ જસદણ કમળાપ ર્ કમળાપ ર્-૩ 24457080410 કીહલા ર્સીલાબેન વાજાભાઈ 6357044656 જોશી પારૂલબેન મહને્દ્રર્ાય 8128584829

763 ર્ાજકોટ જસદણ કમળાપ ર્ કમળાપ ર્-૪ 24457080411 લાખાણી ઇલાબેન ધવઠ્ઠલદાસ 6357044659 વાઘાણી નયનાબેન કમલેશભાય 9401333994

764 ર્ાજકોટ જસદણ કમળાપ ર્ કમળાપ ર્-૫ 24457080412 વાવડીયા  રે્ખાબેન મ કેશભાઇ 6357044661 ભટ્ટી ઇલાબેન ભગ ભાઈ 8511928157

765 ર્ાજકોટ જસદણ કનેસર્ા કનેસર્ા-૧ 24457080413 પર્માર્ ગુંગાબેન હકર્ણભાઇ 6357044660 નાગડ હકયા હતેલબેન અમર્શીભાઇ 7046058073

766 ર્ાજકોટ જસદણ કનેસર્ા કનેસર્ા-૨ 24457080414 સોર્ાણી ચાુંપાબેન  વાલજીભાઇ 6357044658 ઓતર્ાદી ધવલાસબેન ખીમાભાઇ 6356633614

767 ર્ાજકોટ જસદણ ક ુંદણી ક ુંદણી 24457080428 ઝાપહડયા દક્ષાબેન ર્મશેભાઇ 6357044615 મકવાણા મીનાબેન હમીર્ભાઈ 7043133664

768 ર્ાજકોટ જસદણ મદાવા મદાવા-૧ 24457080419 મકવાણા કાજલબેન હર્જીભાઇ 7984163067 ઝાપહડયા ભાન બેન પોપટભાઈ 6351855900

769 ર્ાજકોટ જસદણ મદાવા મદાવા-૨ 24457080420 ઓળહકયા સ ધનતાબેન કાનજીભાઇ 6357044667 ઓળહકયા કૈલાશબેન જગશીભાઈ 6356824158

770 ર્ાજકોટ જસદણ પારે્વાળા પારે્વાળા-૧ 24457080423 કમળાબેન નાથાભાઇ સોલુંકી 6357044662 ખાુંભલા દેવ બેન ર્ત્નાભાઈ 9998777220

771 ર્ાજકોટ જસદણ પારે્વાળા પારે્વાળા-૨ 24457080424 ઓતર્ાદીયા શોભનાબેન ગોર્િનભાઇ 6357044624 પર્માર્ નયનાબેન કાન ભાઈ 9099504658

772 ર્ાજકોટ જસદણ ર્ાજાવડલા ર્ાજાવડલા 24457080215 પાડલીયા હકર્ણબેન બચ ભાઇ 6357044837 ખટાણા ર્ાજ બેન 9316921374

773 ર્ાજકોટ જસદણ વે.ભાડલા વે.ભાડલા 24457080218 અગ્રાવત જ્યોત્સનાબેન ત લસીદાસ 6357044835 સાકર્ીયા ધવજ્યાબેન મેર્ામભાઇ 9909137743

774 ર્ાજકોટ જસદણ દેવપર્ા દેવપર્ા 24457080405 ભેંસજાળીયા િક બેન હદપકબાઇ 6357044651 ર્જ બેન ગોબર્ભાઈ ગઢાદર્ા 9081323122

775 ર્ાજકોટ જસદણ કડ કા કડ કા-૧ 24457080113 જમોડ શોભનાબેન ધવઠ્ઠલભાઇ 6357044076 ગોહહલ હદવ્યાબેન સવરજજતભાઈ 6351984825

776 ર્ાજકોટ જસદણ કડ કા કડ કા-૨ 24457080114 ઝાપહડયા શોભનાબેન િીર્ાભાઈ 6357044079 વાલાણી હીનાબેન હમે ભાઈ 6352382123

777 ર્ાજકોટ જસદણ કાળાસર્ કાળાસર્-૧ 24457080115 ધશલ  કુંચનબેન મન ભાઇ 6357044086 ચૌહાણ લાભ બેન ર્ામભાઈ 9081617618

778 ર્ાજકોટ જસદણ કાળાસર્ કાળાસર્-૨ 24457080116 ર્ાઠોડ અલકાબેન ઓિવજીભાઈ 6357044087 મહતેા ભવનાબેન લાભશુંકર્ભાઈ 6354407897

779 ર્ાજકોટ જસદણ ખાુંડા હડમધતયા ખાુંડા હડમધતયા 24457080109 ક કહડયા હહર્ાબેન ગાુંડાભાઈ 6357043664 બોર્ીયા પ્રભાબેન વેલજીભાઇ 7984002195

780 ર્ાજકોટ જસદણ લીલાપ ર્ લીલાપ ર્-૧ 24457080119 હહર્પર્ા મધનષાબેન કન ભાઇ 6357044088 ર્ામાન જ અશ્સ્મતાબેન નીધતનભાઈ 7096141174

781 ર્ાજકોટ જસદણ લીલાપ ર્ લીલાપ ર્-૨ 24457080120 દ િરે્જીયા ર્ાધિકાબેન પ્રભ દાસ 6357044080 સાુંબડ માવ બેન દેવાયતભાઈ 9727724969

782 ર્ાજકોટ જસદણ લીલાપ ર્ લીલાપ ર્-૩ 24457080121 શ્રીમાળી સધવતાબેન નાગજીભાઈ 6357044081 ર્ાઠોડ ધનલમબેન અશોકભાઈ 9601010497

783 ર્ાજકોટ જસદણ માિવીપ ર્ માિવીપ ર્ 24457080122 જોષી આર્ધતબેન કેશ ભાઈ 6357044082 નાગલા ચમ્પાબેન નાજાભાઈ 9978415702

784 ર્ાજકોટ જસદણ ડોડીયાળા ડોડીયાળા-૧ 24457080601 જોટુંગીયા મધનષાબેન નન ભાઇ 6357043690 બકર્ાણી ધનમરલાબેન ત લશીભાઇ 9687774111

785 ર્ાજકોટ જસદણ ડોડીયાળા ડોડીયાળા-૨ 24457080602 ર્સીલાબેન દાનાભાઇ ર્ાઠોડ 6357043673 પર્માર્ ગીતાબેન 9099588737

786 ર્ાજકોટ જસદણ ડોડીયાળા ડોડીયાળા-૩ 24457080603 ધનમાવત ધનમરલાબેન પી 6357043674 પર્માર્ ધશલ્પાબેન મ કેશભાઈ 8572979057

787 ર્ાજકોટ જસદણ દોલતપર્ દોલતપર્ 24457080604 મેસ ર્ીયા હુંસાબેન કાનાભાઈ 6357043677 દેશાણી જાગધૃતબેન ર્જધનષભાઈ 9687826826

788 ર્ાજકોટ જસદણ જીવાપર્ જીવાપર્-૧ 24457080605 ટાઢાણી ધનર્ાલી સ રે્શભાઇ 6357043682 ધમયાિા જાન બેન 9727718129

789 ર્ાજકોટ જસદણ જીવાપર્ જીવાપર્-૨ 24457080606 દાફ્ડા જયાબેન ડાયાભાઈ 6357043676 ધનમાવત માલતીબેન યોગેશભાઈ 9904392723



ક્રમ જીલ્લાન ું નામ ઘટક ન ું નામ ગામ આંગણવાડી કેન્દ્ર ન ું 
નામ કોડ નું.(૧૧ digit નો ) વકર્રન ું નામ મોબાઇલ નબર્ હલે્પર્ ન ું નામ મોબાઇલ નબર્

790 ર્ાજકોટ જસદણ જ . પીપળીયા જ . પીપળીયા-૧ 24457080510 સર્કત નયનાબેન ભાન ભાઇ 6357044981 વાઘેલા આર્તીબેન ભર્તભાઇ 8200674848

791 ર્ાજકોટ જસદણ જ . પીપળીયા જ . પીપળીયા-૨ 24457080511 વાસાણી શ્રધ્િા આશીષભાઇ 8320192439 ચમ્પાબેન પર્ષોતમભાઇ મહતેા 9574952030

792 ર્ાજકોટ જસદણ મઢડા મઢડા 24457080607 ચાવડા દયાબેન જયર્ાજભાઇ 7874199593 ડાુંગર્ ભાવનાબેન 9537209936

793 ર્ાજકોટ જસદણ મેઘપર્ મેઘપર્ 24457080608 ર્ામોલલયા સીમાબેન જવેર્ભાઇ 6357043679 સાટકા મધ બેન દેવાભાઈ 9727724936

794 ર્ાજકોટ જસદણ પ્રતાપપ ર્ પ્રતાપપ ર્ 24457080518 ધનમાવત તાર્ામતીબેન  બાવનદાસ 6357044643 ખાલી જ્યા -

795 ર્ાજકોટ જસદણ ર્ાણપર્ડા ર્ાણપર્ડા 24457080609 જોશી ક ુંદન મ ક ુંદભાઈ 6357043681 ભટ્ટટ્ટ શોભનાબેન ર્તીભાઈ 8238991411

796 ર્ાજકોટ જસદણ સાણથલી સાણથલી-૧ 24457080610 વાળા પ્રસન્નબેન  હસ ભાઇ 6357043680 સોલુંકી પાયલબેન મ કેશભાઇ 6354314147

797 ર્ાજકોટ જસદણ સાણથલી સાણથલી-૨ 24457080611 મકવાણા જ્યોત્સનાબેન નાથાભાઇ 6357043678 વાઝા રૂપાબેન નટવર્ભાઈ 9913765382

798 ર્ાજકોટ જસદણ સાણથલી સાણથલી-૩ 24457080612 ર્ઠોડ પ્રભાબેન દાનભાઇ 6357043612 ડાભી દક્ષાબેન ર્મેશભાઇ 8320741919

799 ર્ાજકોટ જસદણ સાણથલી સાણથલી-૪ 24457080613 પર્માર્ સ્નેહાબેન પ્રકાશભાઈ 6357043655 બગથળીયા ભાવનાબેન ગોર્િનભાઇ 9979732860

800 ર્ાજકોટ જસદણ સાણથલી સાણથલી-૫ 24457080614 હક્રસ્ટલબેન નાથલાલ પર્માર્ 6357043657 સોલુંકી હીનાબેન ર્જનીશભાઇ 8469540174

801 ર્ાજકોટ જસદણ સાણથલી સાણથલી-૬ 24457080615 મેહતા હર્િંકલબેન હહતેનક માર્ 6357043653 સુંજાત રે્મમાબેન મહમદભાઈ 9173908628

802 ર્ાજકોટ જસદણ સાણથલી સાણથલી-૭ 24457080616 મકવાણા નીતાબેન જેઠાભાઇ 6357043654 મકવાણા મય ર્ીબેન સાગર્ભાઇ 7096230224

803 ર્ાજકોટ જસદણ વે. સાણથલી વે. સાણથલી 24457080617 ભ વા ર્ીના અર્ધવિંદભાઇ 9106999523 મકવાણા પ ૂુંજીબેન વડીલાલ 9727511796

804 ર્ાજકોટ જસદણ ઝુુંડાળા ઝુુંડાળા-૧ 24457080620 અંજનીબેન ર્મેશભાઇ પરૂ્ણવૈર્ાગી 7874321220 મીનાબેન ભીખાર્ામ ખોજાજી 7874470172

805 ર્ાજકોટ જસદણ ઝુુંડાળા ઝુુંડાળા-૨ 24457080621 રે્ખાબેન વજેર્ામભાઇ ધનમાવત 6357043651 ર્ટહડયા ધશલ્પાબેન ર્ધતભાઇ 9527270169

806 ર્ાજકોટ જસદણ આંબર્ડી આંબર્ડી-૩ 24457080703 ર્ાઠોડ ભવનાબેન અર્ધવિંદાભાઈ 6357043626 સોલુંકી ક ુંદનબેન ધવજયભાઈ 9316597945

807 ર્ાજકોટ જસદણ આંબર્ડી આંબર્ડી-૧ 24457080701 સાધનયા ર્મીલાબેન માતમભાઈ 6357043642 ગોંડલીયા ર્ધસલાબેન શાુંધતદાસ 9714201264

808 ર્ાજકોટ જસદણ આંબર્ડી આંબર્ડી-૨ 24457080702 ગોંડલીયા ગીતાબેન શાુંધતદાસ 6357043677 ર્ઠોડ મનીષાબેન ર્મશેભાઈ 7698117291

809 ર્ાજકોટ જસદણ ગોડલાિાર્ ગોડલાિાર્ 24457080704 જાગાલણ પાર લબેન દલપતભાઈ 6357043646 પર્માર્ િક બેન ભીમાભાઇ 9978333379

810 ર્ાજકોટ જસદણ ગોખલાણા ગોખલાણા-૧ 24457080705 જાન બેન પાુંચાભાઈ ચૌહાણ 6357043693 સાબળીયા ર્ધમલાબેન ર્મશેભાઈ 9016823481

811 ર્ાજકોટ જસદણ ગોખલાણા ગોખલાણા-૨ 24457080706 ર્ાઠોડ કૈલાશબેન ર્વજીભાઇ 6357043692 ખેતહર્યા દક્ષાબેન ર્ધવભાઈ 7046549553

812 ર્ાજકોટ જસદણ નવાગામ નવાગામ 24457080707 ઓળકીયા જયાબેન ભીખ ભાઇ 6357043691 ડાભી ભાવનાબેન છગનભાઈ 6355938835

813 ર્ાજકોટ જસદણ ધશવર્ાજપ ર્ ધશવર્ાજપ ર્-૧ 24457080708 શીલ  હતેલબેન મહશેક માર્ 6357043686 ઝાપહડયા ધવજ્યાબેન શૈલેષભાઇ 7600332555

814 ર્ાજકોટ જસદણ ધશવર્ાજપ ર્ ધશવર્ાજપ ર્-૨ 24457080709 વાઘેલા જશ બેન ગોધવિંદભાઇ 6357043648 ર્ાઠોડ સોમીબેન મોહનભાઇ 9824880532

815 ર્ાજકોટ જસદણ ધશવર્ાજપ ર્ ધશવર્ાજપ ર્-૩ 24457080710 પર્માર્ ભાર્તીબેન ઉકાભાઈ 6357043685 ઝાપહડયા શાુંતાબેન મુંજીભાઇ 6356431352

816 ર્ાજકોટ જસદણ ધશવર્ાજપ ર્ ધશવર્ાજપ ર્-૪ 24457080711 ધનમાવત જલ્પાબેન િીર્જલાલ 6357043683 ર્ાવલ રે્ખાબેન દેવ ભાઇ 9714964521

817 ર્ાજકોટ જસદણ ધશવર્ાજપ ર્ ધશવર્ાજપ ર્-૫ 24457080712 મેર્ હષાર િીરૂભાઇ 6357044614 જોગસ્વા રે્ખાબેન ધવહાભાઇ 9979119382

818 ર્ાજકોટ જસદણ ધશવર્ાજપ ર્ ધશવર્ાજપ ર્-૬ 24457080713 ચાુંવ રે્ખાબેન ર્મેશભાઈ 6357044613 મકવાણા રે્ખાબેન ભગવાનભાઈ 9574424560

819 ર્ાજકોટ જસદણ વડોદ વડોદ-૧ 24457080714 મહતેા નીતાબેન દેવેન્દ્રભાઇ 6357043688 ધશયાળ જેતલબહને હહિંમતભાઈ 9601302289

820 ર્ાજકોટ જસદણ વડોદ વડોદ-૨ 24457080715 ગોહલે લબનાબેન અશોકભાઇ 6357043689 ગોહલે શાુંત  બેન સોમાભાઇ 8511009355

821 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા બુંિાળી બુંિાળી 24457150201 હુંસાબેન ધવપ લભાઇ બારૈ્યા 6357044869 દ િરે્જીયા અરૂણાબેન 9095626085

822 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા ધવિંધછયા-૧ ધવિંધછયા-૧ 24457150216 હુંસાબેન ર્ામજીભાઇ પર્માર્ 6357044885 જમોડ સોનલબેન મધ ભાઇ 8160661135

823 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા ધવિંધછયા-૩ ધવિંધછયા-૩ 24457150218 ઓળકીયા હષારબેન 6357044883 મીર્ાસૈયદ ક લ્સમ બી. 9724552786

824 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા સનાળા સનાળા 24457150211 દેવમ ર્ાર્ી ભ ધમકાબેન ટી 6357044880 બેવમોર્ાર્ી સોનલબેન એ 9737500650

825 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા ધવિંધછય-૪ ધવિંધછય-૪ 24457150219 પર્માર્ વનીતાબેન ર્તીભાઇ 6357044881 ર્ોજાસર્ા હતેલબેન પી 9574476474

826 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા ધવિંધછય-૫ ધવિંધછય-૫ 24457150220 બાવળીયા કૈલાશબેન 6357044882 કગહડયા ઉધમિલાબેન આર્ 9904751109

827 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા ધવિંધછય-૬ ધવિંધછય-૬ 24457150221 ર્ાઠોડ ગીતાબેન 6357044739 લખહહડયા ઉંજીબેન બી 9099612112

828 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા ધવિંધછય-૭ ધવિંધછય-૭ 24457150222 પર્માર્ ભાન બેન એમ 6357044738 શેલર્ીયા મધ બેન વી. 9429247562

829 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા ભડલી-૪ ભડલી-૪ 24457150206 સાકર્ીયા વસુંતબેન જે 6357044874 િોગ ર્ોશનબેન જી. 9725849852



ક્રમ જીલ્લાન ું નામ ઘટક ન ું નામ ગામ આંગણવાડી કેન્દ્ર ન ું 
નામ કોડ નું.(૧૧ digit નો ) વકર્રન ું નામ મોબાઇલ નબર્ હલે્પર્ ન ું નામ મોબાઇલ નબર્

830 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા ધવિંધછયા-૯ ધવિંધછયા-૯ 24457150223 ર્ામાન જ માલાબેન એ 6357044740 નકીયા જોશનાબેન જે 9898912170

831 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા ધવિંધછયા-૮ ધવિંધછયા-૮ 24457150224 આલાણી ધ્ર વીબેન 6357044737 મ લાણી મ લતાબેન દેવાભાઇ 7265044297

832 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા ગઢાળા ગઢાળા 24457150207 ટમાળીયા ર્મીલાબેન 6357044876 દ ધે્જજયા દક્ષાબેન આર્. 9727724812

833 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા ભડલી-૨ ભડલી-૨ 24457150204 પુંડયા સ શીલાબેન પી 6357044872 દેવમ ર્ાર્ી ધશલ્પાબેન એસ. 9662585461

834 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા કાસલોલીયા કાસલોલીયા 24457150208 શમાર ભાવનાબેન વી 6357044875 બાર્ડ છાયાબેન એ 8200711437

835 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા સોમલપર્ સોમલપર્ 24457150214 વીછીયા ભાવનાબેન બી 6357044887 ડકેાણી જી્નાબેન એમ 7487967962

836 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા સોમ ધપપળીયા સોમ ધપપળીયા 24457150213 ગોંડલીયા ર્ીટાબેન એસ 6357044889 મકવાણા મુંગ બેન બી. 8140877441

837 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા મોઢ કા-૧ મોઢ કા-૧ 24457150209 મેર્ ધ નાબેન 6357044877 વાળા હીરૂબેન એસ. 7096487325

838 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા મોઢ કા-૨ મોઢ કા-૨ 24457150210 વાળા કાજલબેન 6357044878 પતાણી યાશ્સ્મનબેન એચ 8673031032

839 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા વનાળા વનાળા 24457150215 ગોસાઇ વસુંતબેન જી 6357044886 ગોસ્વામી ર્ુંજનબેન ય . 9824531552

840 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા બેલડા બેલડા 24457150202 ક બાવત પાર લબેન બી 6357044870 વૈષ્ણવ જી્નાબેન એસ. 9662925769

841 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા ભડલી-૩ ભડલી-૩ 24457150205 સાુંથળીયા સર્ોજબેન જે 6357044873 ર્ાઠોડ જયાબેન જી. 9558154383

842 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા સર્તાનપર્ સર્તાનપર્ 24457150212 ટીલાવત ગૌર્ીબેન પી 6357044879 વાળા ઇન્દ્દ બેન એસ. 9623342366

843 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા ધવિંધછયા-૨ ધવિંધછયા-૨ 24457150217 ર્ાઠોડ ગીતાબેન આર્ 6357044884 ડરે્વાળીયા જસ બેન કે. 9427161214

844 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા ભડલી-૧ ભડલી-૧ 24457150203 તેરૈ્યા રે્ણ કાબેન બી 6357044875 અગ્રાવત ભાવનાબેન આર્. 9621854982

845 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા વેર્ાવળ વેર્ાવળ 24457150325 વાસાણી કાજલબેન 6357044733 ઝાપડીયા જસ બેન આર્. 8160003510

846 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા દેવિર્ી-૧ દેવિર્ી-૧ 24457150303 શેખ જસ બેન એસ 6357044743 વાળા પ્રભાબેન એ 9727115305

847 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા સનાળી સનાળી 24457150321 જોષી પ્રીતીબેન 6357044732 વ્યાસ હદવ્યાબેન એમ 9558440466

848 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા ધપપર્ડી-૩ ધપપર્ડી-૩ 24457150315 મકવાણા ઉષાબેન 6357044755 જામ્બ કીયા નયનાબેન જે 9426372923

849 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા જનડા-૧ જનડા-૧ 24457150305 િોર્ીયા કવીતાબેન 6357044746 ઝાપડીયા પાયાલ બેન ભર્તભાઇ 9624635152

850 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા થોર્ીયાળી થોર્ીયાળી 24457150322 દેશાણી જયશ્રીબેન 6357044730 ઝાપડીયા જયાબેન એચ 9662105593

851 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા વાુંગધ્ા-૧ વાુંગધ્ા-૧ 24457150323 ગોહીલ મુંગ બેન 6357044731 બાવલળયા પ્રભાબેન એલ 9724168806

852 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા આંકડીયા આંકડીયા 24457150301 ચૌહાણ નીતાબેન 6357044741 પલાલળયા વષારબેન એલ. 8347281169

853 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા ર પાવટી-૨ ર પાવટી-૨ 24457150318 હર્ીપર્ા નયનાબેન 6357044729 પહઢયાર્ રે્ખાબેન એચ 9723213291

854 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા કુંિેવાળીય-૨ કુંિેવાળીય-૨ 24457150308 ઓળકીયા કાજલબેન 6357044753 વઘાણી રે્ખાબેન રૂપાભાઇ 8155831193

855 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા જનડા-૨ જનડા-૨ 24457150306 સાુંકર્ીયા ક ુંજલબેન 6357044756 કટેધશયા કૈલાશબેન કે, 7201802135

856 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા દેવિર્ી-૨ દેવિર્ી-૨ 24457150304 ર્ોજાસર્ા શીલ્પાબેન 6357044745 ડાભી કોમલ એમ 9880651626

857 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા સમઢીયાળા-૧ સમઢીયાળા-૧ 24457150319 િીવેદી તાર્ાબેન 6357044735 દેસાણી ગૌર્ીબેન કાળીદાસ 9737236294

858 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા સમઢીયાળા-૨ સમઢીયાળા-૨ 24457150320 જાપડીયા કૈલાશબેન 6357044734 ગઢાદર્ા હુંસાબેન ડી 9624226986

859 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા ઓર્ી-૧ ઓર્ી-૧ 24457150309 વાલાણી ગીતાબેન 6357044754 મકવાણા અલ્કાબેન ધવજયભાઇ. 7359317280

860 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા ઓર્ી-૨ ઓર્ી-૨ 24457150310 જાદવ હતેલબેન 6357044757 પર્ાલલયા રે્ખા એમ 9714081173

861 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા ઓર્ી-૩ ઓર્ી-૩ 24457150311 ગોહહલ ભગવતીબેન 6357044751 બારૈ્યા હુંસાબેન એ. 9714453314

862 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા પાટીયાળી પાટીયાળી 24457150312 મેટાળીયા ધવલાસબેન 6357044750 ર્ોજાસર્ા દયાબેન ર્ધશકભાઇ 9714862245

863 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા આસલપ ર્ આસલપ ર્ 24457150302 મલવાણા સુંલગતાબેન 6357044742 વાણુંદ જ્યોત્સનાબેન બી. 8141026315

864 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા ધપપર્ડી-૨ ધપપર્ડી-૨ 24457150314 વાલાણી ગીતાબેન કે 6357044758 મેર્ પુંખ બેન એમ 7623836738

865 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા ર પાવટી-૧ ર પાવટી-૧ 24457150317 છાધસયા જમનાબેન 6357044736 મેર્ શાન્દ્ત  બેન એ 9016027122

866 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા કુંિેવાળીય-૧ કુંિેવાળીય-૧ 24457150307 દેવમ ર્ાર્ી જસ બેન 6357044754 ર્ાજપર્ા કોમલબેન આર્ 9904791789

867 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા વાુંગધ્ા-૨ વાુંગધ્ા-૨ 24457150324 જોશી ભાવનાબેન 6357044729 ખાચર્ નુંક બેન ધવક્રમભાઇ 7874361002

868 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા ધપપર્ડી-૪ ધપપર્ડી-૪ 24457150316 ર્ાઠોડ કધવતાબેન 6357044779 તેરૈ્યા ગાયિીબેન ઇચ્છાશુંકર્ 8128174839

869 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા ધપપર્ડી-૧ ધપપર્ડી-૧ 24457150313 જાધન દમ બેન 6357044749 તેરૈ્યા મીના આઇ. 7600576865



ક્રમ જીલ્લાન ું નામ ઘટક ન ું નામ ગામ આંગણવાડી કેન્દ્ર ન ું 
નામ કોડ નું.(૧૧ digit નો ) વકર્રન ું નામ મોબાઇલ નબર્ હલે્પર્ ન ું નામ મોબાઇલ નબર્

870 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા રે્વાણીયા રે્વાણીયા 24457150129 ડરે્વાલળયા જશ બેન જે 6357044595 દ નાહદયા ધવલાશએન એ 9737207825

871 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા મોટા માિા મોટા માિા 24457150125 સર્વૈયા રે્ખાબેન 6357044586 જલ  હહર્ક બેન એચ 9714510574

872 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા મોટી લાખાવડ-૧ મોટી લાખાવડ-૧ 24457150127 િોળહકયા આર્તીબેન 6357044597 વાલાણી સજન બેન ર્મેશભાઇ 76006336095

873 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા મોટા હડમધતયા-૧ મોટા હડમધતયા-૧ 24457150123 બગોદહર્યા હશારબે્રન 6357044590 દેવમ ર્ાર્ી ર્માબેન આર્. 9638444102

874 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા છાસીયા-૧ છાસીયા-૧ 24457150107 સોલુંકી નયનાબેન એમ 6357044724 મેસવાણીયા અશ્સ્મતાબેન એસ 919725317

875 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા દડલી દડલી 24457150109 સોલુંકી નયનાબેન જે 6357044727 માનજર્ીયા રે્ખાબેન બી 9904162943

876 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા હાથસણી-૧ હાથસણી-૧ 24457150116 ઓલહકયા શોભનાબેન 6357044600 વાળા વુંદનાબેન એમ. 9574345329

877 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા કોટડા કોટડા 24457150121 વાટ હકયા મધ બેન 6357044868 ચૌહાણ હકિંજલબેન ડી 7486696512

878 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા ખર્લચયા ખર્લચયા 24457150120 િોર્ાળીયા ચુંહરકાબેન 6357044500 વઘાણી પલ બેન આર્ 9574718861

879 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા હાથસણી-૨ હાથસણી-૨ 24457150117 સોલુંકી વશારબેન 6357044599 લલમ્બહર્યા ભાવનાબેન બી., 8849018839

880 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા ફુલજર્-૨ ફુલજર્-૨ 24457150112 ડરે્વાલળયા હુંસાબેન 6357044232 ડાભી જલ્પાબેન 7283973100

881 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા મોટી લાખાવડ-૨ મોટી લાખાવડ-૨ 24457150127 ર્ાઠોડ કૈલાશબેન 6357044597 આમ્બર્ડી હીનાબેન આર્. 9586671519

882 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા ગોરૈ્યા-૨૨૫ ગોરૈ્યા-૨૨૫ 24457150114 સાસ હકયા કૈલાશબેન 6357044594 ગ્રામ્ભડીયા મેનાબેન પોતી ભાઇ 7990221122

883 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા નાના માિા નાના માિા 24457150128 ગ્રામ્ભહડયા પાર લબેન 6357044596 સર્વૈયા રે્ખાબેન જી 9925071911

884 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા ફુલજર્-૧ ફુલજર્-૧ 24457150112 ગોહહલ ગૌહર્બેન 6357044232 ઝાપડીયા મુંછા બેન જે 8238055226

885 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા હહિંગોળગઢ હહિંગોળગઢ 24457150118 સદાહદયા શાર્દાબેન 6357045092 ડકેાણી ભાર્તીબેન 6351555236

886 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા ભોયર્ા ભોયર્ા 24457150106 મકવાણા મધ હર્કાબેન 6357044723 ગઢાદર્ા મનીશાબેન હરે્શભાઇ 9978149534

887 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા અજમેર્-૧ અજમેર્-૧ 24457150101 ભટ્ટ હશારબેન 6357044636 પુંડીત મીનાબેન 9099632908

888 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા ઢેઢ કી ઢેઢ કી 24457150110 ગોહલે ગીતાબેન 6357044727 સાુંકળીયા કૈલાશબેન એસ. 9725681377

889 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા અમર્ાપ ર્-૧ અમર્ાપ ર્-૧ 24457150103 મેસ ર્ીયા હીનાબેન 6357044720 મેસ હર્યા હીનાબેન કન ભાઇ 9712726524

890 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા અમર્ાપ ર્-૩ અમર્ાપ ર્-૩ 24457150104 ગઢાદર્ા કાજલબેન 6357044721 ર્ાજપર્ા હીનાબેન જયુંધતભાઇ 9624561552

891 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા ગ ુંદાળા ગ ુંદાળા 24457150115 ક રે્શી હ સેનાબેન 6357044604 મકવાણા બાબ બેન જે. 8140892530

892 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા લાલાવદર્ લાલાવદર્ 24457150122 જોશી અધનતાબેન 6357044589 ધિવેદી નીતાબેન એલ. 8153823972

893 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા ખડકાણા ખડકાણા 24457150119 નાહકયા િાર્ાબેન 6357044663 જલ્પાબેન ઝાપડીયા 9924590376

894 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા અમર્ાપ ર્-૩ અમર્ાપ ર્-૨ 24457150105 બોર્ીચા આર્તીબેન 6357044722 ક માર્ખાણીયા હમેીબેન લલમ્બાભાઇ 9722124589

895 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા ગોરૈ્યા-૨૨૪ ગોરૈ્યા-૨૨૪ 24457150113 જામ્બ હકયા સોનલબેન 6357044572 ખામ્ભલા પોતી 9586301547

896 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા છાસીયા-૨ છાસીયા-૨ 24457150108 ગોંડલલયા સર્ોજ્બેન 6357044725 ગોહહલ ગાયિીબેન ચ નીભાઇ 9687528628

897 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા મોટા હડમતીયા-૨ મોટા હડમતીયા-૨ 24457150124 ગઢાદર્ા સુંજ બેન 6357044591 બાવળીયા મુંજ બેન બી 8511204868

898 ર્ાજકોટ ધવિંધછયા અજમેર્-૨ અજમેર્-૨ 2445715102 દ િરે્જજયા ઉધમિલાબેન 6357044635 ર્ાઠોડ ભાન બેન બી 9427323651

899 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 અધનડા અધનડા ૧ 24457060101 મુંજ લાબેન મનોજભાઇ ભાગર્ીયા 9978156181 મીનાબેન સાુંકર્ભાળ કનોજી 9913560075

900 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 અધનડા અધનડા ૨ 24457060102 ર્ચનાબેન ર્ઘ ભાઇ પર્માર્ 9099443798 ગીતાબેન બલાવતભાઇ વેગલ 9601174503

901 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 અધનડા અધનડા ૩ 24457060103 પ્રભાબેન દેવજીભાઈ સાદર્ીયા 9725383282 ખાલી જ્યા -

902 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 અધનડા અધનડા ૪ 24457060104 માનસીબેન ર્વી માલલયો 8990116804 ધવલાશેબેન લાલીભાય ભાલોદ 9725750401

903 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 ચર્ખડી ચર્ખડી ૧ 24457060105 જલ્પાબેન દ લપજી પુંચાણી 9537354609 ગોહહલ શાુંગીતાબેન મોહનભ 9725322202

904 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 ચર્ખડી ચર્ખડી ૨ 24457060106 ભાર્તીબેન સૈલેશભાઇ સખીયા 9725320339 ગોસાઇ હકર્ણબેન ધવપ લભાય 9638711973

905 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 ચર્ખડી ચર્ખડી ૩ 24457060107 એકતાબેન હષરદભાઇ વાડોદર્ીયા 8238052032 પાદલલયા હતેલબેન બાબ ભા 8511347107

906 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 ચર્ખડી ચર્ખડી ૪ 24457060108 હર્દ્ધિબેન પ્રોમોડભાઇ મકવાણા 8469918325 સર્વૈયા સોભનાબેન કાલ 9624568192

907 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 ચોર્ડી ચોર્ડી ૧ 24457060109 સુંગીતાબેન મનસ ખલાલ જોશી 9418726686 સહકનાબેન ઇસમલભાઇ ડાળ 9106809088

908 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 ચોર્ડી ચોર્ડી ૨ 24457060110 શાર્દાબેન નાનજીભાઇ જાદવ 9687498194 ર્ુંજનબેન ર્ાજેશભાઇ પ્રાગ 7016746406

909 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 ચોર્ડી ચોર્ડી ૩ 24457060111 ભાર્તીબેન ગોકલભાઇ ભ ત 9574385617 હતેલબેન કેસ  બાઇ પટાલી 9574392082



ક્રમ જીલ્લાન ું નામ ઘટક ન ું નામ ગામ આંગણવાડી કેન્દ્ર ન ું 
નામ કોડ નું.(૧૧ digit નો ) વકર્રન ું નામ મોબાઇલ નબર્ હલે્પર્ ન ું નામ મોબાઇલ નબર્

910 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 ગોમટા ગોમટા ૧ 24457060112 ગીતાબેન .વી. લાલાણી 7600153520 પાર લબેન કાલ બાઇ સાર્વી 8128342163

911 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 ગોમટા ગોમટા ૨ 24457060113 સર્ોજબેન પ્રધવણભાઇ કાલર્ીયા 9913143389 કોમલ ર્ાજેશક માર્ મોર્બીયા 7990662821

912 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 ગોમટા ગોમટા ૩ 24457060114 ઇલાબેન. એ.ધ્ાસોટીયા 9924102225 ધનરૂપામબેન કાુંધતલાલ જેઠવા 9714645495

913 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 ગોમટા ગોમટા ૪ 24457060115 પજૂા દશીત વાછાણી 9426431809 વષાર ભાર્તભાળ દફ્ડા 9265693198

914 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 ગોમટા ગોમટા ૫ 24457060116 કલ્પનાબેન વી.દવે 9978920789 રે્ખાબેન િીર્જલાલ મેસ્વાન 9723953443

915 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 ગ ુંદાળા ગ ુંદાળા ૧ 24457060117 હતેલબેન બટ કભાઇ ર્ાવર્ાણી 9974446260 અશ્સ્મતાબેન ગોર્િનભાઇ ડાભી 9601718794

916 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 ગ ુંદાળા ગ ુંદાળા ૨ 24457060118 ભાન મતીબેન પર્સોતમભાઇ હહર્યાણી 9712166602 અર ણાબેન લાલદાસ ક બાવત 7487962596

917 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 ગ ુંદાળા ગ ુંદાળા ૩ 24457060119 સેજલબેન મનસ ખભાઇ દ િાત 9978454436 હકર્ણબેન લગધવિંદભાઇ માકવા 9913543033

918 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 જામવાડી જામવાડી ૧ 24457060120 ગીતાબેન.કડવાભાઇ વેકર્ીયા 9099576227 ઇલાબેન ય કેભાય ગજીપર્ા 9099576227

919 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 જામવાડી જામવાડી ૨ 24457060121 ર્ુંજનબેન બાબ ભાઇ અગ્રાવત 9725813275 અલકાબેન અસોકભાય જાદવ 9558607338

920 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 જામવાડી જામવાડી ૩ 24457060122 લક્ષ્મીબેન હુંસર્ાજભાઇ સોર્ઠીયા 9586504107 નીતાબેન મગનભાઇ મેર્ 9586504107

921 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 પાટીદડ પાટીદડ ૧ 24457060123 પલ બેન ખીમાભાઇ ર્ાઠોડ 7990222528 ભાર્તીબેન અશોકભાઇ મકવાણા 9824121309

922 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 પાટીદડ પાટીદડ ૨ 24457060124 સુંગીતા બેન જગદીશ સાપર્ીયા 7043497470 સોનલબેન ગોધવિંદભાઇ ગુંગા 8511844946

923 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 પાટીદડ પાટીદડ ૩ 24457060125 પાવરતીબેન લક્ષ્મણભાઇ દાિડા 8160386629 દક્ષાબેન લાભ ભી પાસર 9925333443

924 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 વેકર્ી વેકર્ી ૧ 24457060126 ભાર્તીબેન ઇશ્વર્ભાઇ દાણીિાહર્યા 9574085513 ચેતનાબેન ર્ાઘેમયામ્ભાય 7698036432

925 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 વેકર્ી વેકર્ી ૨ 24457060127 પાર લબેન મય ર્ સેદાણી 9099594016 લભ બેન ભીખાભાઇ બગડા 9924860489

926 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 બાુંરા બાુંરા ૧ 24457060201 હધષિદાબેન િીરૂભાઇ વેકર્ીયા 9327000821 ર્ોશનબેન હાજીભાઈ સમા 9974450186

927 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 બાુંરા બાુંરા ૨ 24457060202 હીના ધનધતન પાદલલયા 8320692879 ર્થોડ પયાલ હદલીપભાય 9069396904

928 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 ભોજપર્ા ભોજપર્ા ૧ 24457060203 હુંશાબેન વાઘજીભાઇ પર્માર્ 9714035337 હુંસાબેન કાનજીભાઇ ધસિંિવ 6351642130

929 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 ભોજપર્ા ભોજપર્ા ૨ 24457060204 નીતાબેન ર્મેશભાઇ ચાવડા 9924585771 નતૂનબેન મુંગળભાવી મુંવર્ 8980658934

930 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 ભ ણાવા ભ ણાવા 24457060205 સર્લાબેન એચ ધિવેદી 6357044318 ગોર્લ ગ ર દત્ત દ ધે્જીયા 8780067080

931 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 લબલલયાડા લબલલયાડા ૧ 24457060206 મીનાબેન કર્શનભાઇ ચૌહાણ 9586329942 સપના ધવનોદ મકવાણા 9724826060

932 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 લબલલયાડા લબલલયાડા ૨ 24457060207 રે્ખાબેન પે્રમજીભાઇ િાિલ 6357044313 ચમ્પાબેન ર્ામેષભાય ર્થ 9762195548

933 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 દેવચડી દેવચડી ૧ 24457060208 દયાબેન મનજીભાઇ ઝાલા 9726958448 દમયુંધતબેન બાબ ભી સેજા 9009575664

934 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 દેવચડી દેવચડી ૨ 24457060209 હડમ્પલબેન જ ેંતીભાઇ િોળકીયા 6354703698 કેશ બેન બલ ભાય મકવાણા 9328670478

935 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 કમર્કોટડા કમર્કોટડા 24457060210 શાર્દાબેન ર્ાજાભાઇ ર્ાઠોડ 8980870250 શાહર્ય બેન હમે બાઇ પ વાર્ 6354433047

936 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 કુંટોલીયા કુંટોલીયા 24457060211 શીતલબેન ગ ણવુંતભાઇ જોશી 7984930699 ખાલી જ્યા -

937 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 માુંડલક ુંડલા માુંડલક ુંડલા ૧ 24457060212 હીર્ાબેન નાનજીભાઇ ગ ગડિાર્ા 9726617615 ઉમીલાબેન ઇશ્વર્દાસ બ્રહ્મ 9724869250

938 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 માુંડલક ુંડલા માુંડલક ુંડલા ૨ 24457060213 ભાન બેન માિાભાઇ સાુંસીયા 9106301514 લક્ષ્મીબેન તેજાબીઆ ચૌહ 6352607071

939 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 નાગડકા નાગડકા 24457060214 ચુંદનબાલા મગનલાલ જોટાુંગીયા 8128803023 મેનાબેન નાથાભાઇ વકતાર્ 9724798706

940 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 શીવર્ાજગઢ શીવર્ાજગઢ ૧ 24457060215 ધનલમબેનબેન મ લસુંકર્ ઠાકર્ 9428698457 ભાવનાબેન મોહનભાઇ સાુંસા 9638657317

941 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 શીવર્ાજગઢ શીવર્ાજગઢ ૨ 24457060216 સ ધનતાબેન લાલજીભાઇ શમાર 9574910306 મમતાજબેન કાલ બાઇ બલાર્ા 9979025090

942 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 શીવર્ાજગઢ શીવર્ાજગઢ ૩ 24457060217 નસીમબેન મોહમદભાઇ ર્ાઠોડ 8780057503 સાિનાબેન હહર્ભાઈ દાવદ 9004548903

943 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 શીવર્ાજગઢ શીવર્ાજગઢ ૪ 24457060218 વષારબેન હર્ રકભાઇ વોર્ા 9727927358 જર્ીનાબેન અબ્દ લભાઇ દેવદા 8733940486

944 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 શીવર્ાજગઢ શીવર્ાજગઢ ૫ 24457060219 સુંગીતાબેન ર્ામદાશ દેવમરૂ્ાર્ી 6355737572 હમેાલી બક લ જોશી 9327564435

945 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 શીવર્ાજગઢ શીવર્ાજગઢ ૬ 24457060220 શર્દાબેન અર્જણભાઇ પર્માર્ 9638435945 મુંજ લાબેન મેગીદાસ સોલન 7572960320

946 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 વોર્કોટડા વોર્કોટડા 24457060221 હમેલતાબેન િીરૂભાઇ સાકર્ીયા 6359289580 ધમત્તલબેન અર્ધવિંદભાઇ માકવા 9313569206

947 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 ભુંડાર્ીયા ભુંડાર્ીયા 24457060301 દમયુંતીબેન ચાકાભાઇ વાઘમશીજ 9909093400 હતેલબેન કાનજીભાઇ ર્થોડ 7698852190

948 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 દેવલા દેવલા ૨ 24457060302 ભાર્તીબેન ર્મેશભાઇ ર્ાઠોડ 6351798455 બગડા હુંસાબેન સોમાભાઇ 9727967135

949 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 દેવલા દેવલા ૨ 24457060303 ર્ાધિકાબેન ર્ાજેશ વોર્ા 7698819387 ગોસાઇ સર્લાબેન આધશષભા 7698378385



ક્રમ જીલ્લાન ું નામ ઘટક ન ું નામ ગામ આંગણવાડી કેન્દ્ર ન ું 
નામ કોડ નું.(૧૧ digit નો ) વકર્રન ું નામ મોબાઇલ નબર્ હલે્પર્ ન ું નામ મોબાઇલ નબર્

950 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 ધ ડશીયા ધ ડશીયા 24457060304 અધનતાબેન વસુંતગીર્ી ગૌસ્વામી 9925912923 પાુંડયા તનાવીબેન ચુંરક 9510660766

951 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 ખુંભાલીડા ખુંભાલીડા 24457060305 જયશ્રીબેન ગોધવિંદભાઇ પર્માર્ 9913235080 ર્થોડ Rધમિલાબેન ગAGજીભા 6355700655

952 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 લલલાખા લલલાખા 24457060306 ધવલાશબેન ર્મણીકભાઇ કાછડ 9638782997 ર્ાવલ હુંસાબેન ગાુંડ ભાય 9724782969

953 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 મશીતાલા મશીતાલા 24457060307 ગોમતી દનાભાઈ ર્થોડ 9510865799 જાગર ધત લક્ષ્મણ દેસાઈ 8469272049

954 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 નવાગામ નવાગામ ૧ 24457060308 કૈલેશબેન વલભાભાઇ બોર્ાદ 9596489181 ઉષાબેન પોપટભાઇ પર્માર્ 6353274047

955 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 નવાગામ નવાગામ ૨ 24457060309 અંહકતાબેન મગનભાઇ ચાવડા 7600282815 ખયતીબેન ગોર્િનભાઇ કુંડોલીયા 8160552154

956 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 સ લતાનપ ર્ સ લતાનપ ર્ ૧ 24457060310 ચુંદનબાલા નાગજીભાઇ ચૌહાણ 9327216472 પર્માર્ પ ષ્પાબેન પ્રધવણભ 9316531069

957 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 સ લતાનપ ર્ સ લતાનપ ર્ ૨ 24457060311 જાગધૃતબેન દોલાતગીર્ી ગોસાઇ 9925984513 મ ુંગાવા ભાર્તીબેન પર્બ 7884600522

958 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 સ લતાનપ ર્ સ લતાનપ ર્ ૩ 24457060312 કાુંતાબેન લક્ષ્મણભાઇ ડ ડકીયા 9327212919 મન્દ્સયૂાર શાુંગીતાબેન બીપ 6352992572

959 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 સ લતાનપ ર્ સ લતાનપ ર્ ૪ 24457060313 ભાવનાબેન કમલેસભાઇ ચાવડુંગર્ 9687273300 ભાર્તીબેન નર્ોતમભાઇ ચ ડાસમા 9316481405

960 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 સ લતાનપ ર્ સ લતાનપ ર્ ૫ 24457060314 હુંસાબેન ઉકાભાઇ ખ માણ 6355175340 સાગઠીયા શ્રીધ્િાબેન કેશ ભાઇ 9638522599

961 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 સ લતાનપ ર્ સ લતાનપ ર્ ૬ 24457060313 વષારબેન બાબ લાલ તેરૈ્યા 7069708962 ગોંડલીયાન ું ટ્રીતટીબેન જમવ ું 9978593940

962 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 સ લતાનપ ર્ સ લતાનપ ર્ ૭ 24457060316 પનૂમબેન હદનેશભાઇ ગોસાઇ 9904431170 જલ્પાબેન હધષિક સોલુંકી 9328493275

963 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 સ લતાનપ ર્ સ લતાનપ ર્ ૮ 24457060317 ભાવનાબેન પ્રભ લાલ ર્ાજ્યગ ર 9714931784 િનક સોનલબેન ધવનોદભાવાય 9924997509

964 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 સ લતાનપ ર્ સ લતાનપ ર્ ૯ 24457060318 િધમિષ્ઠા અમર્ીશભાઇ જાની 8128029030 જીકારા કૈલાશબેન નાથાબ 7041937644

965 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 આંબર્ડી આંબર્ડી ૧ 24457060401 ર્માબેન મોહનભાઇ ઉપાધ્યાય 6353343330 કાજલબેન ઘનમયામ્ભાય સીએચએચ 9327830568

966 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 આંબર્ડી આંબર્ડી ૨ 24457060402 ર્ુંજનબેન ધપતાભાર્ભાઇ ગૌતમી 901696401 કાજન જેઠાભાઇ ચોર્લા 7283896733

967 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 બેટાવડ બેટાવડ 24457060403 મીર્ાબેન ધિભ વનભાઇ અગ્રાવત 9913668554 યોગેશબા ભગીર્થધસિંહ જે.એ. 9913543124

968 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 ડૈયા ડૈયા ૧ 24457060404 સધવતાબેન જેઠાભાઇ મારૂ 9727810826 ધનમરલાબેન માવજીભાઇ ર્ત 6357044605

969 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 ડૈયા ડૈયા ૨ 24457060405 ર્હીમાબેન મહબે બભાઇ ખલીિા 9925801070 ન જારબહને અનાર્વર્ ખા 9925936083

970 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 ડૈયા ડૈયા ૩ 24457060404 મીનાબેન છગનભાઇ મકવાણા 9714776693 Mini -

971 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 ગર્નાળા ગર્નાળા 24457060407 હુંશાબેન મગનભાઇ મકડીયા 9913743331 હહનાબેન મનસ ખભાઇ ભટ્ટ 9586201751

972 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 હડમતાલા હડમતાલા ૧ 24457060408 પાયલબેન મગનભાઇ સ દાણી 9712984184 અંજ બેન સવજીભાઇ ચૌહા 9726043963

973 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 હડમતાલા હડમતાલા ૨ 24457060409 નાજીયાબેન હ સેનભાઇ ડલેા 9913238632 આટીબેન ભ પતભાઇ પાુંહડ 6353849387

974 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 હડમડીયા હડમડીયા 24457060410 ઉશાબેન પોપટભાઇ વાજા 9687891095 ભાવનાબેન પુંચાભાય કાન 9687849320

975 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 કોલીથડ કોલીથડ ૧ 24457060411 સીમાબેન હસમ ખભાઇ વડોદર્ીયા 9426281755 કાજલબેન સ ધનલભાય ર્થોડ 7567516699

976 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 કોલીથડ કોલીથડ ૨ 24457060412 જયાબેન નાથાભાઇ બાબર્ીયા 9773286086 ગીતાબેન ભીખ ભાઇ માકવા 9316456931

977 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 કોલીથડ કોલીથડ ૩ 24457060413 ર્માબેન વલભાભાઇ ટીલાવત 9327662822 ર્જજયાબેન સલીમભાઈ જોબન 8347969702

978 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 કોલીથડ કોલીથડ ૪ 24457060414 મનીષાબેન બાબ ભાઇ લાઠીયા 9586353201 શર્ધમતાબેન કર્શનભાઇ 8160791457

979 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 લ ણીવાવ લ ણીવાવ 24457060415 શોભનાબેન ભવાનભાઇ ધવઠ્ઠલપર્ા 6357044117 સધવતાબેન દેવશી મોર્ 9913579105

980 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 મેશપર્ મેશપર્ 24457060416 ખેર નબેન વાલીમામદ ચ ડાસમા 9099534952 નીતાબેન બાબ ભાઇ ગોહલે 9638420398

981 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 પાટીયાલી પાટીયાલી 24457060417 કુંચનબેન મન ભાઇ િડ ક 8469839380 ઇલાબેન ધશવભાય ધસિંગાલા 9979177834

982 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 િાક ડા િાક ડા ૧ 24457060418 પ્રફુલાબેન અમતૃભાઇ ભ ત 6352154406 ધશલ્પાબેન ધવપ લભાઇ જોસી 7016023978

983 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 િાક ડા િાક ડા ૨ 24457060419 રે્ખાબેન મનસ ખભાઇ અદેશના 8141797100 જયશ્રીબેન અત લભાઇ જોશ 6355945502

984 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 િાક ડા િાક ડા ૩ 24457060420 સોનલ િીર્જલાલ સ ર્લણયા 9724104072 ઉષાબેન ર્ાજેશભાઇ ગલોર્ીયા 9712850594

985 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 નાના ઉમવાડા નાના ઉમવાડા 24457060421 ઉત્તમુંબા જયેન્દ્રશીહ જાડજેા 7984050710 હષરબા પ્રતાપધસિંહ ઝાલા 9737496343

986 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 ખડવુંથલી ખડવુંથલી ૧ 24457060422 જાગધૃતબેન જેઠાભાઇ હહર્ાણી 9727627714 ક લસમબેન જ શભાઇભાઇ સમા 7567472982

987 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 ખડવુંથલી ખડવુંથલી ૨ 24457060423 હદવ્યાબેન ચ નીભાઈ પડાળીયા 8980972688 અલ્પાબેન ભાગવુંજીભાઇ પો.સ્ટે 9574691591

988 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 વેજાગામ વેજાગામ ૧ 24457060424 શીલાપાબેન કાુંધતભાઈ હહિંગ 8128631432 હષરબેન હકશનભાઇ માસ્ત 8238392616

989 ર્ાજકોટ ગોંડલ 2 વેજાગામ વેજાગામ ૨ 24457060425 હહનાબેન પર્સોતમભાઇ ઠેર્ 8141225588 વૈશાલીબેન બાબ ભી જાડા 9099482392



ક્રમ જીલ્લાન ું નામ ઘટક ન ું નામ ગામ આંગણવાડી કેન્દ્ર ન ું 
નામ કોડ નું.(૧૧ digit નો ) વકર્રન ું નામ મોબાઇલ નબર્ હલે્પર્ ન ું નામ મોબાઇલ નબર્

990 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય ક વાડવા ક વાડવા ૧ 24457130113 કુંચનબેન પી પર્માર્ 6357044833 બાહ કીયા ક ુંદનબેન દેવર્ાજભાઈ 8734835970

991 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય ક વાડવા ક વાડવા ૨ 24457130114 મોવારદીયા સલમાબેન 6357044785 ભાવનાબેન એમ પર્માર્ 8530169395

992 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય ક વાડવા ક વાડવા ૩ 24457130115 ખાલી જ્યા - હદપાબેન નીલેશભાઇ સોમામણેક 8866396410

993 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય ક વાડવા ક વાડવા ૪ 24457130116 શાુંતાબેન જે ચાવડા 6357044810 ચુંપાબેન ડી ગોહલે 9586124020

994 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય ક વાડવા ક વાડવા ૫ 24457130117 ધશલ્પાબેન એમ સોલુંકી 6357044829 હતેલબેન કે ભુંડોર્ા 9998892330

995 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય ક વાડવા ક વાડવા ૬ 24457130118 શીલાબેન કે પર્માર્ 9016445002 રે્ખાબેન જે ચાવડા 7874608289

996 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય ક ચીયાદળ ક ચીયાદળ ૧ 24457130111 સર્ોજબેન એસ ગોસ્વામી 6357044825 મકવાણા હુંસાબેન વલ્લભભાઇ 7096321232

997 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય ક ચીયાદળ ક ચીયાદળ ૨ 24457130112 સ નીતાબેન ડી ડાભી 9510200351 મીનીયા હતેલબેન પ્રધવણભાઈ 9512116743

998 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય બેટી બેટી 24457130105 મનીષાબેન બહ કીયા 6357044797 ર્માબેન એન દૂિરે્જજયા 7600527674

999 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય ર્ામપર્ા ર્ામપર્ા 24457130125 રે્ખાબેન એચ બાર્ોલીયા 6357044764 કમલાબેન એન પર્માર્ 9638545996

1000 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય પરે્વાળા પરે્વાળા 24457130122 દીનાબેન આર્ જાદવ 6357044799 લક્ષ્મીબેન એમ ક ુંભની 9638621811

1001 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય હીર્ાસર્ હીર્ાસર્ 24457130107 ભાવનાબેન જે ગોન્દ્દ્લીયા 6357044798 ખાલી જ્યા -

1002 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય પરે્વાળા વાદી પરે્વાળા વાદી 24457130123 સધવતાબેન ગોહલે 6357044791 ખાલી જ્યા -

1003 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય બેડલા બેડલા ૧ 24457130102 ઉષાબેન જે સોઢા 6357044078 રે્ખાબેન ઇશ્ર્વર્ભાય ગોસાઇ 9601189378

1004 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય બેડલા બેડલા ૨ 24457130103 ગીતાબેન એલ મેર્ 6357044077 વાઘેલા નીતાબેન વી 9898139035

1005 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય બેડલા બેડલા ૩ 24457130104 ભાવનાબેન જે સોઢા 6357044793 પર્માર્ વસુંતબેન બીજલભાઇ 7043017504

1006 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય ચાુંચડીયા ચાુંચડીયા 24457130106 ડીમ્પલબેન બી કામની 6357044794 મીનાબેન એસ દાણીિાર્ીયા 9913879469

1007 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય બાર્વણ બાર્વણ 24457130101 હકર્ણબેન એલ મેર્ 6357044305 સ ન બેન એ સર્વૈયા 9099400334

1008 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય મેસવડા મેસવડા 24457130121 સોનલબેન ડાભી 6357044792 ર્માબેન હકાબાઇ 9714785236

1009 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય ર્િાળા ર્િાળા 24457130124 ધશતલબેન એમ ગોસ્વામી 6357044790 ક સ  મ બેન કર્સનભાઇ ગોહલે 9726025748

1010 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય મઘર્વાડા મઘર્વાડા ૧ 24457130119 તતૃતીબેન એન ધિવેદી 6357044830 તલસનીયા ર્ુંજનબેન અધશ્વનભાઇ 9727022349

1011 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય મઘર્વાડા મઘર્વાડા ૨ 24457130120 ર્માબેન એમ ડોબર્ીયા 6357044767 જોશનાબેન અધશ્વનભાઇ િાર્જીયા 9724889624

1012 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય જીયાણા જીયાણા ૧ 24457130109 ભાન બેન એમ ગોસ્વામી 6357044788 ગોસ્વામી હકર્ણબેન ડી 9978819551

1013 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય જીયાણા જીયાણા ૨ 24457130110 જયશ્રીબેન ડી અગ્રવાત 6357044765 હદવ્યાબેન હદનેશભાઇ જેશાણી 9265129205

1014 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય સાતડા સાતડા 24457130126 ભાર્તીબેન આર્ દવે 6357044782 ખાલી જ્યા -

1015 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય વાુંકવડ વાુંકવડ 24457130127 વષારબેન જે થોહર્યા 6357044832 થોયાર હકર્ણ ચક ભાય 7228887192

1016 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય જામગઢ જામગઢ 24457130108 સ મીતાબેન પી જોષી 6357044768 વાવહડયા ભાર્તીબેન જયુંતીભાઈ 9978388934

1017 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય બામણબોર્ બામણબોર્ ૧ 24475010201 ચેતનાબેન ડી. જોષી 8490956820 મુંજ લાબેન ગણેશભાઇ પેથાણી 9737968431

1018 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય બામણબોર્ બામણબોર્ ૨ 24475010202 જેસાણી નીતાબેન 9978617322 મ લતાબેન ભર્તભાઇ ચૌહાણ 9687296211

1019 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય બામણબોર્ બામણબોર્ ૩ 24475010203 બાવળીયા શોભનાબેન 9904254258 ગોંડલીયા ગીતાબેન મુંગળદાસ 9913636436

1020 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય ગ ુંદાળા ગ ુંદાળા 24475010222 સોલુંકી કૈલાશબેન 9265510640 ખાલી જ્યા -

1021 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય જીવાપર્ જીવાપર્ 24475010210 બાવળીયા ખ શબ બેન 6357026602 િોર્ીયા કાજલબેન ધવપ લભાઇ 7572890618

1022 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય નવાગામ નવાગામ 24475010217 બાવળીયા હુંસાબેન 9824848174 ધમતલબેન મીઠાભાઈ બાવળીયા 8866396410

1023 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય ગાર્ીડા ગાર્ીડા 24475010208 પ્રજાપતી ભાવનાબેન 9429278838 વાઘેલા શાર્દાબેન ધવન ભાઈ 7567341122

1024 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય જાળીયા જાળીયા ૧ 24457130611 ઇલાબેન આર્ મારૂ 9726604271 મેવાડા હુંસાબેન કાન ભાય 9904958341

1025 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય જાળીયા જાળીયા ૨ 24457130612 ખાલી જ્ગ્ય - અનીતાબેન મનસ ખભાઇ લ ણગર્ીયા 9106110325

1026 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય ખીજડીયા ખીજડીયા 24457130615 ર્વીનાબેન 8141543615 ચેતના ભ પતભાઇ ક મર્ખાણીયા 6351442656

1027 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય ખોર્ાણા ખોર્ાણા ૧ 24457130616 અસ્માબેન એ ગધ્કાઈ 9328733051 ર્હહમાુંબેન એ 9714949355

1028 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય ખોર્ાણા ખોર્ાણા ૨ 24457130617 લક્ષ્મીબેન બી ચૌહાણ 9409527453 ગોહલે ભાર્તીબેન હદલીપભાઇ 9428619058

1029 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય ર્ાજગઢ ર્ાજગઢ 24457130622 સુંતોકબેન આર્ સોલુંકી 9624071664 વેલાર્ીયા શોભનાબેન એમ 9737489925



ક્રમ જીલ્લાન ું નામ ઘટક ન ું નામ ગામ આંગણવાડી કેન્દ્ર ન ું 
નામ કોડ નું.(૧૧ digit નો ) વકર્રન ું નામ મોબાઇલ નબર્ હલે્પર્ ન ું નામ મોબાઇલ નબર્

1030 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય પીપળીયા પીપળીયા 24457130621 કાજલબેન બી ર્ાતોજા 8780990099 લમકર્ી શીતલબેન ડી 9586802293

1031 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય નાગલપર્ નાગલપર્ 24457130620 ગીતાબેન જે જો્દીયા 9909200513 ગેલર્ીયા સુંત  બેન પી 8320074712

1032 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય ર્ાણપ ર્ ર્ાણપ ર્ 24457130623 હદવ્યાબેન જી ધિવેદી 9624629576 દેશાની ભાવનાબેન એ 9537387747

1033 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય સણોસર્ા સણોસર્ા ૧ 24457130625 કીદોસ્બાન ું એમ સેસીયા 9725653293 ચૌહાણ સોભનાબેન એસ 9879968076

1034 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય સણોસર્ા સણોસર્ા ૨ 24457130626 મ નીર્ાબેન 9725653293 લખતહર્યા કોહકલાબેન સ રે્શભાઇ 8238338584

1035 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય સયૂરર્ામપર્ા સયૂરર્ામપર્ા 24457130627 આજ રબેન ધવ મકવાણા 7698968252 ક માર્ખનીયા જલ્પા સુંજયભાય 9726828426

1036 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય હડમતીયા હડમતીયા 24457130610 ભાર્તીબેન એચ ક બાવત 6355851355 રે્ખાબેન િનજીભાઈ જોગહડયા 9313128204

1037 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય કાગદળી કાગદળી ૧ 24457130613 ર્ુંજનબેન એચ વસાવા 9106853151 બાબર્ીયા વસુંતબેન હદનેશભાઇ 8141610976

1038 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય કાગદળી કાગદળી ૨ 24457130614 મ લતાબેન એસ પાટળીયા 7283805531 ધનમરલાબેન બાબ બાઇ બાબર્ીયા 9725850334

1039 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય હડાળા હડાળા 24457130609 ધનશાબેન એચ પર્માર્ 9328822523 અંબલીયા ગીતાબેન નગીનબાઇ 9898595114

1040 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય ધવજયનગર્ ધવજયનગર્ 24457130628 ધનમરળાબેન એલ ગઢીયા 9099791048 ઝપડા જયશ્રીબેન ર્ાજ ભાય 9925766516

1041 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય બાઘીઆણુંદપર્ બાઘીઆણુંદપર્ ૧ 24457130601 વષારબેન બી ભાયાણી 9638966993 પર્માર્ જયશ્રીબેન ચુંદ ભી 9601092493

1042 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય બાઘીઆણુંદપર્ બાિીઆણુંદપર્ ૨ 24457130602 ર્ાઠોડ હષારબેન ગુંગદાસભાઇ 9586612113 ડોડીયા હડમ્પલબેન હીર્પાલભાઇ 9724651577

1043 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય કોઠાહર્યા કોઠાહર્યા ૧ 24457130618 પર્માર્ લક્ષ્મીબેન ગોધવિંદભાઇ 8511541301 મ ુંિવા ભાન બેન બીજલભાઇ 9998324623

1044 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય કોઠાહર્યા કોઠાહર્યા ૨ 24457130619 ર્માબેન નાનજીભાઇ ગોહલે 8141721327 ર્ાઠોડ ગીતાબેન ગોધવિંદબાઇ 9586618345

1045 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય બેડી વાછકપર્ બેડી વાછકપર્ 24457130603 ખાલી જ્યા - ધિવેદી હર્ધ્બનર કૌધશકબાઇ 9099567771

1046 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય બેડી બેડી ૧ 24457130604 મીનાબને એમ અગ્રાવત 9723183311 હિચહડયા યોગીતાબેન ધવક્રમભાઈ 9824508614

1047 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય બેડી બેડી ૨ 24457130605 હષારબેન અમે મકવાણા 9426449646 મકવાણા મુંજ બેન 9979668756

1048 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય બેડી બેડી ૩ 24457130606 તાર્ાબેન ખર્ચડીયા 9879968709 બાુંભવા કાજલબેન 9879796455

1049 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય ગૌર્ીદળ ગૌર્ીદળ ૧ 24457130607 હીનાબને કે પર્માર્ 9924783934 ઇબવાની યાસ્મીન બેન 9978337861

1050 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય ગૌર્ીદળ ગૌર્ીદળ ૨ 24457130608 મમતાબેન સી િીવેદી 8849475591 ર્ામન જ પલ્લવીબેન 9974250556

1051 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય ર્તનપર્ ર્તનપર્ 24457130624 મનહર્બા એન ઝાલા 8140114478 ઝાલા હદધપકશાબા એન 9898846514

1052 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય ભાુંગડા ભાુંગડા 24457130702 ઇલાબેન 6357044290 સોનલબેન બી ગોહડનીયા 7433004514

1053 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય ભ પગઢ ભ પગઢ ૧ 24457130703 ભાવનાબેન ભામાણી 6357044281 બીનાબેન નાર્ણભાઇ ધસિંિવ 9099330398

1054 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય ભ પગઢ ભ પગઢ ૨ 24457130704 ભાવનાબેન ચાવડા 6357044282 મીનાબેન અધશ્વનભાઇ જોશી 9904219238

1055 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય ખાર્લચયા ખાર્લચયા 24457130713 ધવજયાબેન ડી વઘેર્ાું 6357044296 મનીષાબેન લમકર્ી 9537420730

1056 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય લાખાપર્ લાખાપર્ 24457130714 પીનાબેન એમ વાઘેલા 6357044297 સર્લાબેન જી પવૂીર્ાગી 9978086093

1057 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય લીસા લીસા ૧ 24457130715 વાઘેલા શાર્દાબેન 6357044298 ખાલી જ્યા -

1058 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય લીસા લીસા ૨ 24457130716 દેવમ ર્ાર્ી ભાવનાબેન 6357044299 હકર્ણબેન ર્ામજીભાઇ વાિેલા 9724164886

1059 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય લોિીડા લોિીડા 24457130717 ભાન બેન એચ વ્ન્દ્રા 6357044300 ર્ુંજનબેન દાણીિાયાર 9913193747

1060 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય ર્ાજ સમઢીયાળા ર્ાજ સમઢીયાળા 24457130720 ભાવનાબેન ગોહલે 6357044303 ખાલી જ્યા -

1061 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય સર્િાર્ સર્િાર્ ૧ 24457130722 હમેાબેન જે જાની 9957044306 કૈલાશબેન એમ જોશી 9664950973

1062 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય સર્િાર્ સર્િાર્ ૨ 24457130723 સધવતાબેન આર્ જાદવ 6357044307 જસવુંતીબેન જે પર્માર્ 9510901432

1063 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય સર્િાર્ સર્િાર્ ૩ 24457130724 ભાન બેન ટી સર્વૈયા 6357044308 હીર્ાબેન ડી ભટ્ટ 9998236256

1064 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય બાડપર્ બાડપર્ 24457130701 મ લતાબેન આર્ જડ ું 6357044389 જલ  અધનતાબેન ધવર્મભાઇ 9016933448

1065 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય લચિાવાવ લચિાવાવ 24457130705 લુંગા આર્તીબા 6357044283 લુંગા ધવજ્યાબા િર્મેન્દ્રભાઈ 9687330884

1066 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય ડ ુંગર્પ ર્ ડ ુંગર્પ ર્ 24457130706 સર્સીયા ભન બેન ખોડાભાઈ 6357044284 મલ બેન લાલાભાઇ ગમાર્ 8758012569

1067 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય હલેન્દ્ડા હલેન્દ્ડા ૧ 24457130707 હુંસાબેન જે હહર્યાણી 6357044285 સોનલબેન પી ડાુંગર્ 8347926742

1068 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય હલેન્દ્ડા હલેન્દ્ડા ૨ 24457130708 પર્માર્ સર્ીતાબેન ડી 6357044286 ર્ાઠોડ હુંશાબેન ર્મેશભાઇ 9662200677

1069 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય હલેન્દ્ડા હલેન્દ્ડા ૩ 24457130709 હતેલબેન એચ ગલચર્ 7405485223 સમૂિાર્ાબેન કમલેશભાય 7285080605



ક્રમ જીલ્લાન ું નામ ઘટક ન ું નામ ગામ આંગણવાડી કેન્દ્ર ન ું 
નામ કોડ નું.(૧૧ digit નો ) વકર્રન ું નામ મોબાઇલ નબર્ હલે્પર્ ન ું નામ મોબાઇલ નબર્

1070 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય હલેન્દ્ડા હલેન્દ્ડા ૪ 24457130710 શાુંતાબેન પી ર્ાઠોડ 6357044288 ગલ્ચર્ સોનલબેન સ રે્શભાઇ 9898668260

1071 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય હહર્પર્ હહર્પર્ 24457130711 પન્નાબેન બી વેહદયા 9825356807 સોલુંકી અલકાબેન ગોધવિંદભાઇ 6352058459

1072 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય હોડથલી હોડથલી 24457130712 જાગધૃતબેન કે મેહતા 6357044295 દેશાની હકર્ણબેન ભીમદાસભાઇ 8469748373

1073 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય મકનપર્ મકનપર્ 24457130718 ધનમરલાબેન કે મકવાણા 6357044301 ડાુંગર્ પ્રધવણાબેન એન 7874512134

1074 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય નવાગામ નવાગામ 24457130719 જયાબેન સી ભવૂા 9512667977 ગોંડલીયા લીનાબેન િર્સ ર્ામ 9624105024

1075 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય સર્ સર્ 24457130721 બીનાબેન મનસ ખભાઈ ધસિંિવ 6357044304 વાઘેલા પ્રધવણાબેન એન 9727936354

1076 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય સર્િાર્ ૪ સર્િાર્ ૪ 24457130725 હકર્ણબેન એલ દૂિરે્જજયા 6357044309 વાળા જ્યોતીબેન હહતેશભાઈ 9586272442

1077 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય સર્િાર્ સર્િાર્ ૫ 24457130726 લોટીયા ભાધવનીબેન હકશોર્ભાઈ 6357044310 પર્માર્ ચુંપાબેન અશોકભાઈ 8264318003

1078 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય સર્િાર્ સર્િાર્ ૬ 24457130727 ધવશાખાબેન એમ સોલુંકી 6357044291 ધિવેદી જાગ્ર તીબેન ભાવેશભાઈ 9978088241

1079 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય સ કી સાજલીયાળી સ કી સાજલીયાળી 24457130728 સર્વૈયા કીર્ણબા ઉદ ભા 6357044293 જાડજેા જયશ્રીબા ગીર્ીર્ાજધસિંગ 9638298514

1080 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય ઉમર્ાળી ઉમર્ાળી ૧ 24457130729 શીતલબેન પી જોષી 6357044292 ગોન્દ્ડલીયા ધનમરલાબેન એન 9428627891

1081 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય ઉમર્ાળી ઉમર્ાળી ૨ 24457130730 ર્ાઠોડ હુંસાબેન ડી 6357044294 સોંદર્વા વષારબેન લાલજીભાઇ 8511829230

1082 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય આણુંદપર્ આણુંદપર્ ૧ 24457130301 નઝમાબેન આઈ ચાવડા 6357044827 સાકર્ીયા અશારબેન દેવકર્ણભાઇ 7567921007

1083 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય આણુંદપર્ આણુંદપર્ ૨ 24457130302 પ્રીયુંકાબેન બી ગોન્દ્દાલીયા 6357044826 દાણીિાર્ીયા દક્ષાબેન 8238675906

1084 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય આણુંદપર્ આણુંદપર્ ૩ 24457130303 દ્ક્ષાબેન એસ ર્ોજાસર્ા 6357044823 મોર્વાડીયા લાડ બેન ડી. 9723028281

1085 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય આણુંદપર્ આણુંદપર્ ૪ 24457130304 ર્ુંજનબેન જે જોષી 6357044821 ર્ાજપર્ા રે્ખાબેન આર્. 9979051846

1086 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય આણુંદપર્ આણુંદપર્ ૫ 24457130305 વષારબેન સી ભટ્ટ 6357044822 ડાભી હુંસાબેન 9737802081

1087 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય આણુંદપર્ આણુંદપર્ ૬ 24457130306 અંજનાબેન એસ મુંહદર્ 6357044820 લાડવા મોના ચુંરશેભાઈ 6355307897

1088 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય િમલપર્ િમલપર્ 24457130307 પ્રભાબેન જી પર્માર્ 7623803748 ગોસ્વામી ચુંરીકાબેન ડી. 9574356893

1089 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય કાળીપાટ કાળીપાટ ૧ 24457130308 બગડા આશાબેન બી 6357044818 લક્ષમીબેન ભર્તભાઈ ચાુંડપા 7621887402

1090 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય કાળીપાટ કાળીપાટ ૨ 24457130309 અગ્રાવત ઇન્દ્દ બેન એચ 6357044816 ભાન બેન એલ. મકવાણા 9537776384

1091 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય લિામ લિામ ૧ 24457130310 ચુંહરકાબેન એમ ઝાલા 6357044824 જસવુંતીબેન વી. મેર્ 9510839933

1092 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય લિામ લિામ ૨ 24457130311 આર્તીબેન એ દવે 6357044271 જેન બેન આદમભાઈ વીસર્ 9408750332

1093 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય લિામ લિામ ૩ 24457130312 ગીતાબેન એ દવે 6357044272 હુંસાબેન ગોર્ાભાઇ બગડા 8780156737

1094 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય લિામ લિામ ૪ 24457130313 હકર્ણબેન કે ગોસ્વામી 6357044274 મુંજ બેન બાબ ભાઇ ક કડીયા 9913739483

1095 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય વડાલી વડાલી ૧ 24457130318 આશાબેન આર્ ધનમાવત 6357044278 કાજલબેન આર્. ધનમાવત 9574555356

1096 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય વડાલી વડાલી ૨ 24457130319 ગૌર્ીબેન જે સોન્દ્રવા 6357044279 મેર્ નયનાબેન ધવશાલભાઈ 6353515307

1097 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય લાપાસર્ી લાપાસર્ી 24457130314 નીતાબેન ધવ ર્ાઠોડ 9328324421 સોલુંકી રે્શમાબેન અર્ધવન્દ્દભાઈ 8488022323

1098 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય નાકર્ાવાડી નાકર્ાવાડી 24457130315 િાલ્ગ નીબેન એન ગોસાઈ 6357044275 ખાલી જ્યા -

1099 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય સોખડા સોખડા ૧ 24457130316 મીનાબેન બી પર્બતાની 9727999394 ખાલી જ્યા -

1100 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય સોખડા સોખડા ૨ 24457130317 હીનાબેન ડી ગોન્દ્દ્લીયા 6357044277 ચાવડા નીરૂબેન મહશેભાઇ 7069805264

1101 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય વેજાગામ વેજાગામ 24457130416 રે્ખાબેન નરે્ન્દ્રભાઈ મેહર્યા 6357044506 ખાલી જ્યા -

1102 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય વાજડી ગઢ વાજડી ગઢ 24457130415 ઉષાબેન જી્નેશભાઈ ઝાલા 6357044507 પાણ સર્ોજબેન અર્ધવન્દ્દભાઈ 8140778523

1103 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય કૃષ્ણનગર્ ગામ કૃષ્ણનગર્ ગામ 24457130405 સો્નાબેન ડી ધનમાવત 6357044524 જાગ્ર ધતબેન ધનમ્બાકર 9624335363

1104 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય કણકોટ કણકોટ 24457130402 નીતાબેન કે ચાવડા 6357045041 નીતાબેન ગોસ્વામી બી. 9978577428

1105 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય ર્ામનગર્ ર્ામનગર્ 24457130414 ખાલી જ્યા - નીમ્બાકર  દક્ષાબેન સુંજયભાઈ 9824525384

1106 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય વાજડીવીર્ડા વાજડીવીર્ડા 24457130417 રે્ખાબેન ર્ામજીભાઈ ભટ્ટ 9429049592 કાજલબેન વી. કેશ ર્ 9879896482

1107 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય લોઠડા લોઠડા ૧ 24457130406 ઉધમિલાબેન એમ માલ્કીયા 6357044525 સાકર્ીયા ર્ીટાબેન મ કેશભાઈ 8320297829

1108 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય લોઠડા લોઠડા ૨ 24457130407 ભાવનાબેન એ મકવાણા 6357044526 ગબ  હીનાબેન ર્મેશભાઈ 7573834650

1109 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય ભાયાસર્ ભાયાસર્ 24457130401 જાડા શાર્દાબેન ડી 6357044280 હહર્યાણી સર્સ્વતીબેન જી્નેશભાઈ 9586177961



ક્રમ જીલ્લાન ું નામ ઘટક ન ું નામ ગામ આંગણવાડી કેન્દ્ર ન ું 
નામ કોડ નું.(૧૧ digit નો ) વકર્રન ું નામ મોબાઇલ નબર્ હલે્પર્ ન ું નામ મોબાઇલ નબર્

1110 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય ખોખડદળ ખોખડદળ 24457130404 સર્ોજબેન એમ માલ્કીયા 6357044523 ભાર્તીબેન એમ. ગોહલે 9979994462

1111 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય પર્ાપીપળીયા પર્ાપીપળીયા ૧ 24457130515 માયાબેન ગોસ્વામી 6357044517 ડાુંગર્ મુંજ લાબેન પ્રભાતભાઈ 9924732646

1112 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય પર્ાપીપળીયા પર્ાપીપળીયા ૨ 24457130516 બીનાબેન અગ્રાવત 6357044515 હુંસાબેન એન. ડરૈે્યા 9099524969

1113 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય ર્ોણકી ર્ોણકી 24457130517 મમતાબેન તીમ્બ્લીયા 9723973590 નાથીબેન ડી. ડાભી 9723973590

1114 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય મનહર્પ ર્ મનહર્પ ર્ ૨ 24457130513 મુંજ બેન બાબર્ીયા 8155820685 જન્દ્જવાડીયા હુંસાબેન ગોપાલભાઈ 9104000635

1115 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય અમર્ગઢ અમર્ગઢ ૧ 24457130201 જ્યોત્સનાબેન ડી ગોંડલીયા 6357044802 ધ્ાુંગીયા મોતીબેન 7567978121

1116 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય અમર્ગઢ અમર્ગઢ ૨ 24457130202 લીલાબેન ડી ખ ુંટ 6357044805 પાટડીયા ઇન્દ્દ બેન 7874806463

1117 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય િાડદુંગ િાડદુંગ 24457130208 પારૂલબેન એસ સાકહર્યા 9601673002 જાગ્ર ધતબેન એમ દેસાણી 9998049945

1118 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય ડરે્ોઇ ડરે્ોઇ 24457130204 મીનાબેન વાળા 6357044804 ચાવડા ગુંગાબેન નર્શીહભાઇ 8469277092

1119 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય ગઢકા ગઢકા ૧ 24457130209 ભાધવશાબેન સી કલોલા 6357044803 પર્ીયા જાગ્ર તીબેન અર્ધવન્દ્દભાઈ 9427163622

1120 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય ગઢકા ગઢકા ૨ 24457130210 વષારબેન પી કલોલા 6357044801 મકવાણા સર્ોજબેન દીપકભાઈ 9712027090

1121 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય ગઢકા ગઢકા ૩ 24457130211 ક બાવત વષારબેન કે 6357044769 ક બાવત ભાવનાબેન પ્રફુલક માર્ 9974689456

1122 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય હડમતીયા હડમતીયા 24457130214 હકર્ણબેન ઠાકર્ 9266214359 ડોડા જસ બેન એલ 9726930565

1123 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય ગોલીડા ગોલીડા 24457130212 જ્યોત્સનાબેન અગ્રાવત 6357044784 ખાલી જ્યા -

1124 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય ખેર્ડી ખેર્ડી ૧ 24457130217 ભાવનાબેન બી ગોસાઇ 6357044783 ભટ્ટી સ ધમતાબેન હકશોર્ભાઈ 7623825220

1125 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય ખેર્ડી ખેર્ડી ૨ 24457130218 પવૂીકાબેન વ્યાસ 6357044795 ક બાવત ર્માબેન પ્રવીણક માર્ 9687988234

1126 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય હાજાપર્ા હાજાપર્ા 24457130215 મીનાબેન જી જમોડ 6357044766 ર્ીટાબેન એભલભાઈ સોલુંકી 9638970533

1127 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય મહહકા મહહકા ૧ 24457130220 જેનબબેન ડી અજમેર્ી 6355044780 ગોડશે્વર્ ભાવનાબેન બીપીનભાઈ 9586655905

1128 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય મહહકા મહહકા ૨ 24457130221 નયનાબેન ચાવડા 8511731737 ચૌહાણ પ નમબેન આર્. 9925989406

1129 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય ઠેબચડા ઠેબચડા ૧ 24457130229 જાડજેા હકર્ણબા પી 6357044761 ખાલી જ્યા -

1130 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય ઠેબચડા ઠેબચડા ૨ 24457130230 ઝાલા વષારબા 6357044771 ઝાલા જોશનાબેન અધનર િધસિંહ 8469992337

1131 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય અનીયાર્ા અનીયાર્ા 24457130203 ઉધમિલાબેન ટી અગ્રવાત 8153940069 દયાબેન આર્ પણૂરવેર્ાગી 8511043403

1132 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય કાથર્ોટા કાથર્ોટા 24457130216 નીમ બેન ટી સોલુંકી 6357044770 મુંજ લાબેન એમ ગોહલે 9825408764

1133 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય પાડાસણ પાડાસણ 24457130225 પન્નાબા એમ ઝાલા 6357044762 નીતાબેન ટી. ખુંભાયતા 9737446197

1134 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય ગ ુંદા ગ ુંદા 24457130213 ખાલી જ્યા - આગ્રાવત લલીતાબેન િીભ વનભાઈ 9726876990

1135 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય માલીયાસણ માલીયાસણ ૧ 24457130222 ભાવનાબેન ધવ કમ્બોહડયા 6357044809 અલ્કાબેન પી મકવાણા 9879071844

1136 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય માલીયાસણ માલીયાસણ ૨ 24457130223 શીતલબેન પી ગોન્દ્દાલીયા 6357044817 ધવજયાબેન એન. ચાવડા 8866248244

1137 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય સાઈપર્ સાઈપર્ 24457130226 ચન્દ્રીકાબેન એસ ગોસ્વામી 8306436245 ખાલી જ્યા -

1138 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય તર્ઘડીયા તર્ઘડીયા ૨ 24457130228 ભાન બેન એન ભલસોડ 6357044811 ખાલી જ્યા -

1139 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય િાુંધિયા ઢાુંઢીયા 24457130207 િમીસ્થાબેન બોર્ીસાગર્ 6357044807 હમેીબેન એસ. સાસકીયા 9913143654

1140 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય ઢાુંઢની ઢાુંઢની ૧ 24457130205 ખાલી જ્યા - મેર્ પાયલબેન ભાવેશભાઈ 7203937316

1141 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય ઢાુંઢની ઢાુંઢની ૨ 24457130206 જ્યોધતબેન ડી પર્માર્ 6357044812 ખાલી જ્યા -

1142 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય ખેર્ડી ખેર્ડી ૩ 24457130219 ભાવનાબેન એ પર્માર્ 6357044814 ખાલી જ્યા -

1143 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય તર્ઘડીયા તર્ઘડીયા ૧ 24457130227 ધવજયાબેન સી પીપળીયા 6357044815 ઉષાબેન વસુંતભાઇ વાઘેલા 9726933971

1144 ર્ાજકોટ ર્ાજકોટ ગ્રામ્ય માલીયાસણ માલીયાસણ ૩ 24457130224 હક્રષ્નાબેન એન વઘેર્ા 6357044760 અલ્કાબેન ડી. ચોહાણ 9099335025

1145 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ દેર્ડી દેર્ડી -૧ 24457050101 ર્ુંજનબેન જીવણભા પાડલીયા 6357044124 પજૂા સુંદીપક માર્ પર્માર્ 7600250838

1146 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ દેર્ડી દેર્ડી -૨ 24457050102 ભાન બેન ધશવલગહર્ ગૌસ્વામી 6357044130 દયાબેન ભપૂતગીર્ી ગૌસ્વામી 9726474866

1147 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ દેર્ડી દેર્ડી -૩ 24457050103 મ લતાબેન પ્રગજીભાઇ વેકર્ીઆ 6357044127 ચાુંદનીબેન ર્મેશભાઇ ભેડા 9825983422

1148 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ દેર્ડી દેર્ડી -૪ 24457050104 કૈલાશબેન પ્રકાશભાઇ ચૌહાણ 6357044128 ઉસાબેન હદપકકભાઇ ગોસાઇ 8905601435

1149 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ દેર્ડી દેર્ડી -૫ 24457050105 માિવીબેન અશોકભાઇ સેજાણી 6357044129 ભાવનાબેન નાર્ણદાસ ર્ાઠોડ 9904798629



ક્રમ જીલ્લાન ું નામ ઘટક ન ું નામ ગામ આંગણવાડી કેન્દ્ર ન ું 
નામ કોડ નું.(૧૧ digit નો ) વકર્રન ું નામ મોબાઇલ નબર્ હલે્પર્ ન ું નામ મોબાઇલ નબર્

1150 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ દેર્ડી દેર્ડી -૬ 24457050106 ગ ણવતીબેન ભીમજીભાઇ જાદવ 6357044969 અલ્પાબેન છોટ ભાઈ ચૌહાણ 8140637998

1151 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ દેર્ડી દેર્ડી -૭ 24457050107 ક ુંદનબેન ધ ર ભાઈ ગૌસ્વામી 6357044968 સોનલબેન નાનજીભાઇ લચિોડા 7284970610

1152 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ કેશવાળા કેશવાળા-૧ 24457050108 હુંસાબેન હહિંમતભાઈ વાજા 6357044967 રે્ખાબેન છગનભાઇ ચૌહાણ 9687853524

1153 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ કેશવાળા કેશવાળા-૨ 24457050109 ઉશા મેઘજીભાઇ મલવાણા 7201960849 ચુંહરકાબેન મનસ ખભાઇ બગથર્ીયા 6357044965

1154 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ મેતાખુંભાળીયા મેતાખુંભાળીયા -૧ 24457050110 ભાવનાબેન કાુંધતભાઇ દેવમ ર્ાહર્ 6357044966 મનીષાબેન ખોડાભાઇ ચૌહાણ 9687431758

1155 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ મેતાખુંભાળીયા મેતાખુંભાળીયા -૨ 24457050111 ખ શ મબેન મનસ ખબાઇ ગામી 6357044964 જી્નાબેન ચુંદ લગહર્ ગોસ્વામી 6758044015

1156 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ મોટાસખપ ર્ મોટાસખપ ર્-૧ 24457050112 ભાવનાબેન નભેર્ર્ામ ધનમાવત 6357044962 કમલલયા ધમત  લાબેન મન્દ્સ ર્ભી 9979511940

1157 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ મોટાસખપ ર્ મોટાસખપ ર્-૨ 24457050113 હષારબેન મગનભાઇ ડાભી 6357044963 ર્ુંજનબેન ભાગવુંજીભાઈ ખોર્શીયા 9638146126

1158 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ મોટી લખલોર્ી મોટી લખલોર્ી -૧ 24457050114 વષરબેન મહને્દ્રબાઇ ગેલાણી 6357044960 હહનાબેન કનૈયાલાલ ભટ્ટી 9712069734

1159 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ મોટી લખલોર્ી મોટી લખલોર્ી -૨ 24457050115 કાુંતાબેન વશર્ામભાય સોલુંકી 6357044961 ધનર્મલાબેન મ લજીભાઇ ખડવદ 7621988752

1160 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ મોટી લખલોર્ી મોટી લખલોર્ી -૩ 24457050116 મનીષબેન કેશવભાઇ ચાવડા 6357044971 જયશ્રીબેન લલલતભાઇ પર્માર્ 9825960280

1161 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ નાનાસખપ ર્ નાનાસખપ ર્ 24457050117 મુંજ લાબેન માિવજીભાઇ સોલુંકી 6357044974 અલ્પાબેન મનસ ખભાઇ પુંડીયા 9979995867

1162 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ ર્ાણસીકી ર્ાણસીકી-૧ 24457050118 પ્રતીબહને રે્વાશુંકર્ ર્ાજયગ ર 6357044118 હુંસાબેન શાુંધતલાલ વ્યાસ 9924690503

1163 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ ર્ાણસીકી ર્ાણસીકી-૨ 24457050119 અચરણાબેન સરૂ્જક માર્ ગોહલે 6357044119 શોભનાબેન ચુંદ ભાઈ પર્માર્ 9979220470

1164 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ સાજડીયાળી સાજડીયાળી 24457050120 હષારબેન છગનભાઇ ચૌહાણ 6357044120 વષાર મન ભાઇ મારૂ 9978995710

1165 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ વીંજીવડ વીંજીવડ-૧ 24457050121 વેહદકાબેન પ્રભાશુંકર્ સાકર્ીયા 6357044976 રે્ખાબેન ઘનમયામભાઇ દવે 9638386227

1166 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ વીંજીવડ વીંજીવડ-૨ 24457050122 સર્ોજબેન ભ ગર્ભાઇ ગૌસ્વામી 6357044975 ર્માબેન નુંરમભાઇ અગ્રાવત 9726242300

1167 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ ગોંડલ ગોંડલ-૧ 24457050201 કૈલાશબા જીવ ભા જાડજેા 6357044973 ઉધમિલાબેન પાલાભાઇ મયાિા 9558325514

1168 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ ગોંડલ ગોંડલ-૨ 24457050202 ગીતાબેન હર્ગોધવિંદભાઇ દવે 6357044972 ર્ાધિકા પ્રધવણભાઇ વાજા 9377528586

1169 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ ગોંડલ ગોંડલ-૩ 24457050203 ધવભધૂતબેન જેર્મભાઈ થ મ્મર્ 6357044970 સોનલબેન અધશ્વનભાઇ જાની 9157508163

1170 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ ગોંડલ ગોંડલ-૪ 24457050204 ભાવીબેન હસમ ખભાઈ ટાુંક 6357044579 હુંસાબેન નટવર્લાલ અગ્રાવત 9824865909

1171 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ ગોંડલ ગોંડલ-૫ 24457050205 હષારબેન કેસવલાલ લાથીગર્ 6357044580 હષારબેન ભપૂતભાઇ પર્માર્ 9924011536

1172 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ ગોંડલ ગોંડલ-૬ 24457050206 પ્રધવણાબેન અધશ્વનભાઈ તેરૈ્યા 6357044582 તાર્ાબેન જગદીશભાઇ લચતાર્ા 9924373740

1173 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ ગોંડલ ગોંડલ-૭ 24457050207 જ્યોષનાબેન દલપતભાઈ પાુંડયા 6357044581 પારૂલબેન છોટાલાલ ગોહલે 9924768974

1174 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ ગોંડલ ગોંડલ-૮ 24457050208 ઉષાબેન મનસ ખભાઇ દવે 6357044583 અધમતાબેન ચીમનભાઇ જોશી 9925943129

1175 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ ગોંડલ ગોંડલ-૯ 24457050209 પજૂા િનસ ખભાઇ ર્ાઠોડ 9687283545 મુંગલાબેન ર્ાવજીભાઈ ચૌહાણ 6357044584

1176 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ ગોંડલ ગોંડલ-૧૦ 24457050210 ઇન્દ્દ બેન હર્ીભાઇ સોલુંકી 9099800683 ધમતલબેન ર્મેશભાઇ અગ્રાવત 9726878484

1177 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ ગોંડલ ગોંડલ-૧૧ 24457050211 ર્શ્મમબેન ચુંદ ભાઈ સોર્ઠીયા 6357044588 હતેલબેન મ કેશભાઇ સર્વૈયા 9913827360

1178 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ ગોંડલ ગોંડલ-૧૨ 24457050212 હર્ચાબેન પ્રકાશભાઇ િીવેદી 6357044593 ઇલાબેન જીતેન્દ્રભાઇ વાલા 9904821570

1179 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ ગોંડલ ગોંડલ-૧૩ 24457050213 ધનલુંતાબેન લગર્ીશભાઇ ર્ાજ્યગ ર 6357044585 અલ્પાબેન વલ્લભભાઇ સાવલીયા 9586493464

1180 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ ગોંડલ ગોંડલ-૧૪ 24457050214 ધશલ્પાબેન ર્મેશભાઇ સાવલલયા 6357044572 દાદલ હકિંજલબેન ભાવેશભાઇ 8320219848

1181 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ ગોંડલ ગોંડલ-૧૫ 24457050215 લક્ષ્મીબેન ભીખાભાઇ સોલુંકી 6357044573 ઉષાબેન દયાભાઇ ચુંદાપા 7096491435

1182 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ ગોંડલ ગોંડલ-૧૬ 24457050216 ધનમરલાબેન અમર્દાસ પર્બવાલા 6357044574 પાર લબેન હહર્દાસ ગોંડલીયા 9913747283

1183 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ ગોંડલ ગોંડલ-૧૭ 24457050217 ર પાલીબેન સ ધનલભાઇ ગોહલે 6357044575 શ્સ્વતાબેન ભીખ ભાઈ ચાવડા 9726325100

1184 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ ગોંડલ ગોંડલ-૧૮ 24457050218 મુંજ લાબેન નાુંજીભાઈ ચાવડા 6357044601 દમયુંધતબેન ર્મેશભાઇ દ િરે્જીયા 8401726281

1185 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ ગોંડલ ગોંડલ-૧૯ 24457050219 રે્ખાબેન ર્ાજેશભાઇ રૈ્યાની 6357044602 પજૂા ધવનોદભાઇ વાઘાસીયા 8866271731

1186 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ ગોંડલ ગોંડલ-૨૦ 24457050220 વુંદનાબેન જીતેન્દ્રભાઇ મકવાણા 6357044603 િીર્ોજાબેન હનીિભાઇ ધશપાઇ 97976956581

1187 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ ગોંડલ ગોંડલ-૨૧ 24457050221 સોનલબેન મનસ ખભાઇ વોર્ા 9624209998 નીતાબેન હુંશર્ાજભાઇ ગજેર્ા 9925247595

1188 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ ગોંડલ ગોંડલ-૨૨ 24457050222 લબિંદ બેન બળવુંતગીર્ી ગર્નામી 6357044576 પ ષ્પાબેન ર્ાવજીભાઈ ધવષ્ણવ 8401343762

1189 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ ગોંડલ ગોંડલ-૨૩ 24457050223 સેજલબેન હર્ીભાઇ મથ કીયા 6357044578 ધવણાબેન મગનભાઇ ગૌસ્વામી 7091249186



ક્રમ જીલ્લાન ું નામ ઘટક ન ું નામ ગામ આંગણવાડી કેન્દ્ર ન ું 
નામ કોડ નું.(૧૧ digit નો ) વકર્રન ું નામ મોબાઇલ નબર્ હલે્પર્ ન ું નામ મોબાઇલ નબર્

1190 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ ગોંડલ ગોંડલ-૨૪ 24457050224 કૈલાસબા જેઠીજી પર્માર્ 6357044562 ર્મીલાબેન બાગ ભાઇ સેખડા 9998345561

1191 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ ગોંડલ ગોંડલ-૨૫ 24457050225 વુંદનાબેન માવજીભાઇ ચાવડા 6357044562 કૈલાશબા જોર્ધસિંગ હમાર 9924542874

1192 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ ગોંડલ ગોંડલ-૨૬ 24457050226 ભાન બેન પર્શોતમભાઇ ગોંડલીયા 6357044563 હીના વ્રજ્લાલ ર્ાઠોડ 7779055244

1193 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ ગોંડલ ગોંડલ-૨૭ 24457050227 જ્યોતીબેન કમાભાઇ બઘડા 6357044565 તેજલબેન ર્ધવજીભાઇ ચૌહાણ 9323130058

1194 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ ગોંડલ ગોંડલ-૨૮ 24457050228 ઉમાબા મહને્દ્રબાઈ ખાચર્ 6357044568 નયનાબેન નુંદક વર્ભાઇ વાવહડયા 9687298788

1195 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ ગોંડલ ગોંડલ-૨૯ 24457050229 આર્તીબેન પ્રધવણભાઇ ચૌહાણ 6357044566 ધસલ્પાબેન અર્ધવિંદભાઇ ભટ્ટી 8487010656

1196 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ ગોંડલ ગોંડલ-૩૦ 24457050230 પનૂમ અજજતબાઇ જોશી 6357044564 યોગીતા મગનભાઇ ર્ાઠોડ 9898690541

1197 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ ગોંડલ ગોંડલ-૩૧ 24457050231 ભાર્તીબેન હરે્શભાઇ મકવાણા 6357044569 પજૂાબેન ભાગવાનદાસ વાળા 8849989317

1198 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ ગોંડલ ગોંડલ-૩૨ 24457050232 માયાબેન મનસ ખભાઇ સ ચક 6357044570 હષરબેન પ્રધવણચુંર પર્માર્ 8460042406

1199 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ ગોંડલ ગોંડલ-૩૩ 24457050233 દયાબેન િીર્જલાલ સોજીિા 6357044571 દેવલબેન િીર્જલાલ ઓળહકયા 9912580694

1200 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ ગોંડલ ગોંડલ-૩૪ 24457050234 ર્શીલાબેન ગોધવિંદાભાઇ માયાિા 6357044682 હુંશાબેન મેરૂભાઇ પર્માર્ 9824154039

1201 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ ગોંડલ ગોંડલ-૩૫ 24457050235 વષારબેન િીરૂભાઇ મોઢવાણીયા 6357044681 હદન બાળા સ ખાભાઇ મકવાણા 9904797079

1202 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ ગોંડલ ગોંડલ-૩૬ 24457050236 કાજલબેન મનસ ખભાઇ પુંડયા 6357044679 અંહકતાબેન જયેશભાઇ ડૉબર્ીયા 9106399004

1203 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ ગોંડલ ગોંડલ-૩૭ 24457050237 મીર્ાબેન જીવર્ાજભાઇ દાિળા 6357044680 સ્નેહલ ચ નીલાલ ર્ોજાસાર્ 7359511796

1204 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ ગોંડલ ગોંડલ-૩૮ 24457050238 સેજલબેન મહશેભાઇ ડાભી 6357044683 સબાનાબેન ર્હીમભાઇ ચૌહાણ 9377338201

1205 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ બુંિીયા બુંિીયા ૧ 24457050301 ખાલી જ્યા - ર્ીટાબેન ચીમનલાલ િીણૉજા 9408055757

1206 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ બુંિીયા બુંિીયા ૨ 24457050302 હકર્ણબેન મન ભાર્તી ગોસાઇ 6357044687 રે્ખાબેન પર્સોતમભાઇ ર્ાઠોડ 8469412350

1207 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ ઘોઘાવદર્ ઘોઘાવદર્ ૧ 24457050303 હુંસાબેન કલ્યાણદાસ ધનમાવત 6357044685 અંહકતાબેન હદલીપભાઇ અગ્રાવત 9898520219

1208 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ ઘોઘાવદર્ ઘોઘાવદર્ ૨ 24457050304 જ્યોત્સનાબેન વલ્લભાઇ ધશસુંગીયા 6357044686 નીતાબેન હષરસ ખભાઇ તાતમીયા 9979241225

1209 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ ઘોઘાવદર્ ઘોઘાવદર્ ૩ 24457050323 શાર્દાબેન હકશોર્ભાઇ સોલુંકી 6357044706 શાર્દાબેન પ્રધવણભાઈ વાઘેલા 9824160583

1210 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ કર્માળકોટડા કર્માળકોટડા 24457050306 સાુંતાબેન પ્રફુલભાઇ વાવડીયા 6357044316 ઇન્દ્દીર્ાબેન ચીમનભાઇ હહર્ાણી 9099439753

1211 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ ખાુંડાિાર્ ખાુંડાિાર્ ૧ 24457050307 િર્ીદાબેન જીવભાઇ સાકર્ીયાણી 6357044689 કાજલ ધવન ભાઇ ગોહહલ 9313125872

1212 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ ખાુંડાિાર્ ખાુંડાિાર્ ૨ 24457050308 ધવજયાબેન અમર્ધસન્દ્હ સીંગાળા 6357044690 શાુંતાબેન હર્ીભાઇ ડાુંગર્ 9726888076

1213 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ મોટાદળવા મોટાદળવા ૧ 24457050309 દયાબેન લલલતભાઇ તેર્ીયા 8154827855 ર્સીલાબેન ર્ાજેશભાઇ ધનમાવત 8469739487

1214 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ મોટાદળવા મોટાદળવા ૨ 24457050310 જાગધૃતબેન િીરૂભાઇ તલાવડીયા 6357044692 નીતાબેન િીર્જલાલ ધસધ્િપ ર્ા 8511827128

1215 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ મોટાદળવા મોટાદળવા ૩ 24457050311 હર્િંકલબેન ધનમરળભાઇ ગોગલા 6357044693 સર્ોજબેન ર્મેશભાઇ પડલીયા 8140652288

1216 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ મોટાદળવા મોટાદળવા ૪ 24457050312 ભાર્તીબેન મહશેભાઇ ક બાવત 6357044694 ર્ીટા વ્રજલાલ ધશશુંગીયા 9924888264

1217 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ મોટાદળવા મોટાદળવા ૫ 24457050313 રે્ખાબેન નર્ોતમભાઇ બોજાક 6357044695 રૂપાબેન બાવક ભાઇ ડાુંગર્ 9601989081

1218 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ મોટાદળવા મોટાદળવા ૬ 24457050314 હુંસાબેન દાનાભાઇ સાુંડપા 6357044696 હાશ્મમતાબેન મોહનભઇ ર્ાવર્ાણી 9099439693

1219 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ મોટાદળવા મોટાદળવા ૭ 24457050315 સોભાબેન જાનકીદાસ ક બાવત 6357044697 પ્રધવણાબેન લાલદાસ ક બાવત 9099566730

1220 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ મોટાદળવા મોટાદળવા ૮ 24457050316 આશાબેન ગાુંડ ભાઇ કટકીયા 7016974572 ગાયિીબેન બાબ ભાઇ ભટ્ટ 9323615382

1221 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ પાુંલચયાવદર્ પાુંલચયાવદર્ ૧ 24457050317 હકર્ણબા ર્ાજેન્દ્રધસિંહ જાડજેા 6357044701 નયનાબેન ચર્ણદાસ ગોંડલીયા 8758822852

1222 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ પાુંલચયાવદર્ પાુંલચયાવદર્ ૨ 24457050318 પર્ીતાબેન ગોધવિંદભાઇ વાઢેર્ 6357044702 ર્ીનાબેન નરે્શભાઇ ચૌહાણ 9638885933

1223 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ શેમળા શેમળા ૧ 24457050319 િધમિષ્ઠાબેન ચુંદનલગર્ી ગોસાઇ 6357044703 ગીતાબેન િર્મશીભાઇ ધશશાગીયા 9979167064

1224 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ શેમળા શેમળા ૨ 24457050320 જાગધૃત કાળુભાઈ સોજીિા 9898978110 કૈલાશબેન નટવર્ભાઇ અગ્રાવત 7069194276

1225 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ વાછર્ા વાછર્ા ૧ 24457050321 હકર્ણ હુંસર્ાજભાઇ દવેર્ા 6357044705 જ્યોષ્નાબેન પ્રધવણભાઇ વાજા 9913383136

1226 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ વાછર્ા વાછર્ા ૨ 24457050322 હુંસાબેન હર્ીભાઇ ર્ાઠોડ 6357044708 પ ષ્પાબેન જેઠીર્ામ માિવાચાયર 9687268976

1227 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ ભર ડી ભર ડી 24457050401 રૂપાબેન બાબ ભાઇ મોર્લબયા 6357044707 ત્ર પ્તતબેન મહશેભાઇ ધિવેદી 9664075025

1228 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ દાળીયા દાળીયા -૧ 24457050402 શીતલબેન ર્મેશભાઇ ગ જાર્ાતી 6357044699 બાલાબેન મ ક ુંદભાઇ ભદાુંગજી 8511050621

1229 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ દાળીયા દાળીયા -૨ 24457050403 ભ ધમતાબેન કાુંધતભાઇ વૈશ્નવ 6357044700 હદવાળીબેન બાબ ભાઇ પર્માર્ 9601365261



ક્રમ જીલ્લાન ું નામ ઘટક ન ું નામ ગામ આંગણવાડી કેન્દ્ર ન ું 
નામ કોડ નું.(૧૧ digit નો ) વકર્રન ું નામ મોબાઇલ નબર્ હલે્પર્ ન ું નામ મોબાઇલ નબર્

1230 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ ગ ુંદાસર્ા ગ ુંદાસર્ા 24457050404 પીંટ બેન નાથાલાલ બારૈ્યા 9316569653 ભાવનાબેન હર્જીભાઇ સ ર્ાણી 6352148201

1231 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ મોટા મહીકા મોટા મહીકા 24457050405 શોભનાબેન ગોર્ાિનભાઇ પર્માર્ 6357044997 ભાર્તીબેન બચ ભાઇ બગથર્ીયા 9714045644

1232 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ મોટા ઉમવાડા મોટા ઉમવાડા -૧ 24457050406 ગ ણવુંતીબેન ગોધવિંદભાઇ મીઠાપર્ા 6357044673 ર્ુંજનબેન િર્મદાસ િનીિાહર્યા 9913983232

1233 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ મોટા ઉમવાડા મોટા ઉમવાડા -૨ 24457050407 સ ધમતાબેન લક્ષ્મણભાઇ હાગહડયા 6357044672 પ ષ્પાબેન ર્ામજીભાઇ પર્માર્ 9979443192

1234 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ મોધવયા મોધવયા -૧ 24457050408 હદવાળીબેન તેજાભાઇ મકવાણા 6357044671 જયાબેન પ્રીમજીભાઇ સાુંડપા 9727285603

1235 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ મોધવયા મોધવયા -૨ 24457050409 આર્તીબેન શીવલાલ ભાલાળા 6357044678 સર્ોજબેન હસમ ખભાઇ હીર્ાની 9737585406

1236 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ મોધવયા મોધવયા -૩ 24457050410 પ્રવીણાબા બળવુંતધસન્દ્હ જાડજેા 6357044674 ચુંહરકાબેન પર્સોતમભાઇ ભાયાણી 9737585406

1237 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ મોધવયા મોધવયા -૪ 24457050411 તાહર્કાબેન રે્નીશક માર્ ભાલાળા 6357044677 જ્યોષ્નાબેન જ ેંન્દ્તીભાઇ પાડલીયા 9099520294

1238 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ મોધવયા મોધવયા -૫ 24457050412 ર્શ્મમતાબેન અશોકભાઇ ધનમાવત 6357044676 ક લશ મબેન િાર કભાઇ ગોર્ી 9879096057

1239 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ મોધવયા મોધવયા -૬ 24457050413 આર્તીબેન વલ્લભભાઇ ભાલાણી 6357044675 સર્દાબેન નટવર્ભાઇ હહર્ાણી 9238287384

1240 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ મોધવયા મોધવયા -૭ 24457050414 ર્ુંજનબેન કલાજતીભાઇ ગૌસ્વામી 6357044995 દક્ષાબેન િીર ભાખાઇ હહર્ાની 9173194905

1241 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ મોધવયા મોધવયા -૮ 24457050415 પજૂા કેશવગર્ ર્ામદતી 6352096761 ભાર્તી સ રે્શભાઇ ધવિંઝુડા 9664821928

1242 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ મોધવયા મોધવયા -૯ 24457050416 સુંગીતાબેન શાુંધતલાલ દવે 6357044993 હર્િંકલબા હદશ્્વજયધસિંહ  જાડજેા 9924822258

1243 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ મ ુંગાવાવડી મ ુંગાવાવડી 24457050417 સ રે્ખાબા પ્રવીણધસન્દ્હ જાડજેા 6357044992 ક સ  મ્બા જય ભા જાડજેા 9909402073

1244 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ નાના મહીકા નાના મહીકા 24457050418 ગીતાબેન િર્મશીભાઇ મેશ્વાણીયા 6357044991 ગીતાબેન હર્જીભાઇ દેલવાહડયા 9323285256

1245 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ ધપપળીયા ધપપળીયા 24457050419 િર્મબા પથ ભા ર્ાયજાદા 9727229164 તત્મીયા ર્માબેન ર્ણછોડભાઇ 9726875027

1246 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ ર્ીબ ર્ીબ 24457050420 મનીષાબેન લચમનભાઇ ધનમાવત 6357044989 જલ્પાબેન પાચાભાઇ જાદવ 9924759735

1247 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ ર્ીબડા ર્ીબડા 24457050421 હહનાબેન ધવનોદભાઇ પાડલીયા 6357044988 ખાલી જ્યા -

1248 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ ર પાવટી ર પાવટી 24457050422 કૃપાબેન ભર્તભાઇ કાનજીયા 6357044987 ગ ન બા સાગ ભા ર્ાયજાદા 9016166217

1249 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ ધસિંિાવદર્ ધસિંિાવદર્ 24457050423 ઉશાબેન િીભોવનદાસ ગોંડલીયા 6357044772 ચુંપાબેન જેમાભાઇ સોલુંકી 7923691351

1250 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ વાળિર્ી વાળિર્ી 24457050424 ર્માબેન િીર્જભાઇ ક બાવત 6357044831 ધવજ્યાબેન ર્મેશભાઇ બકર્ાણી 9558897610

1251 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ બીલડી બીલડી 24457050501 પ્રફુલાબેન લખમાજીભાઇ બાર્ોટ 6357044535 કૈલાશાબેન વજેર્ામ અગ્રાવત 6352422633

1252 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ િર્ાળા િર્ાળા -૧ 24457050502 ભાવનાબેન કાનજીભાઇ ભ વા 6357044536 ભાર્તીબેન વસુંતભાઇ ધનર્ુંજની 9687157379

1253 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ િર્ાળા િર્ાળા -૨ 24457050503 નયનાબેન ગોર્િનભાઇ વાજા 6357044537 હુંસાબેન ર્મેશલગર્ી ગૌસ્વામી 9778093989

1254 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ કમઢીયા કમઢીયા -૧ 24457050504 મીનાક્ષીબેન મનસ ખબાઇ ઠ મ્મર્ 6357044709 દેવ બેન ઉકાભાઇ ખીમાણી 9904431690

1255 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ કમઢીયા કમઢીયા -૨ 24457050505 સાર્દાબેન લક્ષમણભાઇ લીમ્બાણી 6357044710 મનીષાબેન બાવાભાઇ પર્માર્ 9586330852

1256 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ પાટ લખલોર્ી પાટ લખલોર્ી - ૧ 24457050506 સાર્દાબેન નાથાભાઇ ર્ાઠોડ 6357044711 ખાલી જ્યા -

1257 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ પાટ લખલોર્ી પાટ લખલોર્ી - ૨ 24457050507 સોભનાબેન પર્સોતમભાઇ ગજેર્ા 6357044712 વાસુંતીબેન ભુંગાર્ભાઇ ગૌસ્વામી 9558647238

1258 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ ર્ાવણા ર્ાવણા 24457050508 ધશલ્પાબેન હકશોર્ભાઇ બગથર્ીયા 6357044558 મનીષાબેન પ્રધવભાઇ ર્ાવર્ાણી 97979927595

1259 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ શ્રીનાથગઢ શ્રીનાથગઢ-૧ 24457050509 ધવલાસબેન મગનભાઇ ચૌહાણ 6357044559 રે્ખાબેન બાબ ભાઇ ચૌહાણ 9979527156

1260 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ શ્રીનાથગઢ શ્રીનાથગઢ-૨ 24457050510 હુંસાબેન સવજીભાઇ અમરે્લીઆ 6357044560 માલતીબેન વલ્લભભાઇ મકવાણા 8758985007

1261 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ વાસાવડ વાસાવડ-૧ 24457050511 સ ધનતાબેન િીર્જલાલ મોઢવાણીયા 6357044532 જયશ્રીબેન ખોડાભાઇ જાદવ 9924787247

1262 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ વાસાવડ વાસાવડ-૨ 24457050512 અંશ યાબેન મોહનભાઇ મૈયાિા 6357044533 ચુંહરકાબેન ભીખ ભાઇ વાજા 9662126719

1263 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ વાસાવડ વાસાવડ-૩ 24457050513 આશાબેન બાબ ભાઇ વાઘેલા 6357044534 મીનાક્ષીબેન બીપીનચુંર મોર્બીયા 9727021364

1264 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ વાસાવડ વાસાવડ-૪ 24457050514 રે્ખાબેન ગ નવુંતર્ાય વ્યાસ 6357044123 પન્નાબેન મહજેીભાઇ ધસિંિા 9099339094

1265 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ વાસાવડ વાસાવડ-૫ 24457050515 મીનાબેન ધવનોદર્ાય ધિવેદી 6357044122 અમર્બેન લાલલગહર્ ગૌસ્વામી 7778007290

1266 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ વાસાવડ વાસાવડ-૬ 24457050516 ધનશાબેન છગનભાઇ ક કહડયા 6357044121 રૂપાબેન સ ર્શેભાઇ ઝાલા 7359615781

1267 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ વાસાવડ વાસાવડ-૭ 24457050517 લીલાવુંતીબેન વાઘજીભાઇ સાકર્ીયા 6357044126 ભાવનાબેન બાલાભાઇ પોપટણી 9727476118

1268 ર્ાજકોટ ગોંડલ ૧ વાસાવડ વાસાવડ-૮ 24457050518 મધ બેન બાબ ભાઇ લાલકીયા 6357044125 સોનલબેન હહમુંતલગર્ી ગોસાઇ 9197888096

1269 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા જામકુંડોર્ણા જામકુંડોર્ણા-૧ ૨૪૪૭૬૦૩૦૩૦૫ નીરૂપમાબેન ઉમાશુંકર્ ઠાકર્ ૬૩૫૭૦૪૧૬૩૭ કાજલબેન આશીષભાઈ સાુંગાણી ૯૭૨૩૯૩૮૬૭૬



ક્રમ જીલ્લાન ું નામ ઘટક ન ું નામ ગામ આંગણવાડી કેન્દ્ર ન ું 
નામ કોડ નું.(૧૧ digit નો ) વકર્રન ું નામ મોબાઇલ નબર્ હલે્પર્ ન ું નામ મોબાઇલ નબર્

1270 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા જામકુંડોર્ણા જામકુંડોર્ણા-૨ ૨૪૪૭૬૦૩૦૩૦૬ આર્તીબેન પ્રફુલભાઈ ઠાકર્ ૬૩૫૭૦૪૩૬૩૫ જાગતૃીબેન ર્મેશભાઈ બગથર્ીયા ૮૨૬૪૦૬૩૦૫૩
1271 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા જામકુંડોર્ણા જામકુંડોર્ણા-૩ ૨૪૪૭૬૦૩૦૩૦૭ કાજલબેન ર્મેશભાઈ ગોંડલલયા ૬૩૫૭૦૪૩૬૩૪ ભાર્તીબેન વ્રજલાલ ચૌહાણ ૮૭૫૮૭૬૮૬૬૮
1272 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા જામકુંડોર્ણા જામકુંડોર્ણા-૪ ૨૪૪૭૬૦૩૦૩૦૮ હીનાબેન જી.પ ર્ોહીત ૬૩૫૭૦૪૩૬૧૫ ર્ુંજનબેન ર્મેશભાઈ ભાયાણી ૮૪૬૦૩૯૮૧૨૯
1273 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા જામકુંડોર્ણા જામકુંડોર્ણા-૫ ૨૪૪૭૬૦૩૦૩૦૯ શાુંતાબેન ર્ામજીભાઈ ચ ડાસમા ૬૩૫૭૦૪૩૬૧૬ કાજલબેન વલ્લભભાઈ ર્ાઠોડ ૯૫૫૮૧૫૮૪૫૦
1274 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા જામકુંડોર્ણા જામકુંડોર્ણા-૬ ૨૪૪૭૬૦૩૦૩૧૦ સેજલબેન મનસ ખભાઈ સાણી ૬૩૫૭૦૪૩૬૨૫ હષારબેન હદનેશભાઈ ગાલોર્ીયા ૯૩૭૬૯૨૯૯૯૮
1275 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા જામકુંડોર્ણા જામકુંડોર્ણા-૭ ૨૪૪૭૬૦૩૦૪૧૩ કૈલાશબેન હીર્ાભાઈ પર્માર્ ૬૩૫૭૦૪૩૬૨૪ ર્ુંજનબેન મ કેશભાઈ ઇટાટીયા ૯૭૨૫૪૧૮૮૬૮
1276 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા જામકુંડોર્ણા જામકુંડોર્ણા-૮ ૨૪૪૭૬૦૩૦૪૧૪ શાુંતાબેન ભીમાભાઇ ર્ાઠોડ ૬૩૫૭૦૪૩૬૨૩ પ્રભાબેન ચનાભાઈ ર્ાણવા ૯૩૭૫૬૮૪૧૫૭
1277 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા જામકુંડોર્ણા જામકુંડોર્ણા-૯ ૨૪૪૭૬૦૩૦૪૧૫ માનશીબેન પર્ાગભાઈ ભટ્ટ ૬૩૫૭૦૪૩૬૨૨ ચેતનાબેન મગનભાઈ સોઢા ૯૭૨૪૫૮૯૨૦૨
1278 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા જામકુંડોર્ણા જામકુંડોર્ણા-૧૦ ૨૪૪૭૬૦૩૦૪૧૧ ઉધમિલાબેન નાથાભાઈ ચ ડાસમા ૬૩૫૭૦૪૩૬૨૧ જશ મતીબેન ભાણાભાઈ પર્માર્ ૯૯૦૯૧૯૩૭૧૫
1279 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા જામકુંડોર્ણા જામકુંડોર્ણા-૧૧ ૨૪૪૭૬૦૩૦૩૦૩ અંજનાબેન એમ. પર્માર્ ૬૩૫૭૦૪૩૬૪૦ જજજ્ઞાશાબેન ધવપ લભાઈ ભાયાણી ૯૯૦૪૦૯૨૮૩૪
1280 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા જામકુંડોર્ણા જામકુંડોર્ણા-૧૨ ૨૪૪૭૬૦૩૦૩૦૪ દીનાબેન લક્ષ્મણભાઈ ચૌવટીયા ૬૩૫૭૦૪૩૬૪૧ હદતતીબેન ર્મેશભાઈ સર્વૈયા ૯૦૧૬૮૯૧૧૩૬
1281 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા જામકુંડોર્ણા જામકુંડોર્ણા-૧૩ ૨૪૪૭૬૦૩૦૪૧૨ ઉષાબેન લાખાભાઈ સોજીિા ૬૩૫૭૦૪૩૬૩૯ તપૃ્તતબેન લીલાિર્ભાઇ િુંધ કીયા ૯૯૦૪૦૯૨૮૭૦
1282 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા િોળીિાર્ િોળીિાર્-૧ ૨૪૪૭૬૦૩૦૪૦૬ રે્ખાબેન રે્વાભાઈ પુંચાલ ૬૩૫૭૦૪૩૬૩૨ ર્માબેન મગનલાલ ગોંડલીયા ૯૬૨૪૭૨૧૪૨૨
1283 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા િોળીિાર્ િોળીિાર્-૨ ૨૪૪૭૬૦૩૦૪૦૭ ર્શીલાબેન નાથ ભાઈ ર્ાઠોડ ૬૩૫૭૦૪૩૬૩૩ કલૂસ મબેન હબીબભાઈ મલેક ૭૬૯૮૧૭૦૨૯૮
1284 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા િોળીિાર્ િોળીિાર્-૩ ૨૪૪૭૬૦૩૦૪૦૮ મધનષાબેન કાનજીભાઈ દાિડા ૬૩૫૭૦૪૩૬૩૮ જયશ્રીબેન મનસ ખભાઈ દેસાણી ૭૫૬૭૩૨૩૫૧૫
1285 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા ર્ુંગપર્ ર્ુંગપર્ ૨૪૪૭૬૦૩૦૩૪૩ જસવુંતીબેન વલ્લભદાસ અગ્રાવત ૬૩૫૭૦૪૩૬૪૪ શોભનાબેન એચ. ડાુંગર્ ૭૫૬૭૪૭૪૭૬૬
1286 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા સાજડીયળી સાજડીયળી-૧ ૨૪૪૭૬૦૩૦૩૧૯ પુંચશીલાબેન બી. વાડોદર્ીયા ૬૩૫૭૦૪૩૬૪૫ હદપાવલીબેન ધવષ્ણસૂ્વામી ૯૭૨૭૩૧૦૧૪૦
1287 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા સાજડીયળી સાજડીયળી-૨ ૨૪૪૭૬૦૩૦૩૨૦ રે્ખાબેન દામજીભાઈ સતાસીયા ૬૩૫૭૦૪૩૬૪૩ હુંસાબેન પ્રવીણભાઈ ગોહલે ૭૫૬૭૧૮૪૩૩૬
1288 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા જશાપર્ જશાપર્-૧ ૨૪૪૭૬૦૩૦૪૧૬ સોનલબેન હકશોર્ભાઈ ગોંડલીયા ૬૩૫૭૦૪૩૬૨૦ હુંસાબેન ચ નીલાલ વાુંઝા ૯૩૭૭૧૩૯૨૧૫
1289 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા જશાપર્ જશાપર્-૨ ૨૪૪૭૬૦૩૦૪૧૭ શાર્દાબેન શુંભ ભાઈ ઉનાગર્ ૬૩૫૭૦૪૩૬૧૯ જલ્પાબેન મનસ ખભાઈ રૂડકીયા ૮૪૬૯૦૭૫૫૮૭
1290 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા બુંિીયા બુંિીયા ૨૪૪૭૬૦૩૦૪૦૨ અશ્સ્મતાબા હદલ ભા ગોહહલ ૬૩૫૭૦૪૩૬૩૧ દક્ષાબેન જે. જાડજેા ૬૩૫૭૦૪૩૬૩૧
1291 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા મેિાવડ મેિાવડ ૨૪૪૭૬૦૩૦૩૧૧ ચુંરીકાબેન એમ.જોષી ૬૩૫૭૦૪૩૬૧૮ નીરૂપમાબેન કાન્દ્તીભાઈ પીિોડા ૯૪૨૯૪૪૪૯૭૧
1292 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા બાલપર્ બાલપર્ ૨૪૪૭૬૦૩૦૧૦૧ કુંચનબેન કમાભાઈ ચૌહાણ ૬૩૫૭૦૪૩૫૪૭ ખાલી જ્યા -

1293 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા ખજૂર્ડા ખજૂર્ડા-૧ ૨૪૪૭૬૦૩૦૨૦૯ સધવતાબેન અર્જણભાઈ પર્માર્ ૬૩૫૭૦૪૩૫૬૫ હર્િંમ્પલબેન પુંકજભાઈ ચ ડાસમા ૯૭૨૪૯૩૫૬૧૩
1294 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા ખજૂર્ડા ખજૂર્ડા-૨ ૨૪૪૭૬૦૩૦૨૧૦ હકિંજલબેન જમનભાઈ પટેલ ૬૩૫૭૦૪૩૫૬૬ દમયુંતીબેન કર્શનભાઈ સોલુંકી ૯૫૭૪૨૩૧૭૮૧
1295 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા ખજૂર્ડા ખજૂર્ડા-૩ ૨૪૪૭૬૦૩૦૨૧૧ ભાધવકાબેન ર્મેશભાઈ કાલર્ીયા ૬૩૫૭૦૪૩૫૬૮ સ્વાતીબેન અર્ધવન્દ્દભાઈ વૈિ ૯૭૨૫૫૯૫૧૦૦
1296 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા લચિાવડ લચિાવડ-૧ ૨૪૪૭૬૦૩૦૧૧૦ રે્ખાબેન બચ ભાઈ િાુંબડીયા ૬૩૫૭૦૪૩૫૫૮ પ નમબેન ભપૂતભાઈ બકર્ાણીયા ૯૫૫૮૪૫૪૪૬૬
1297 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા લચિાવડ લચિાવડ-૨ ૨૪૪૭૬૦૩૦૧૧૧ લલીતાબેન અમર્સીભાઈ દેગડા ૬૩૫૭૦૪૩૫૫૭ તતૂતીબેન બી. ગૌસ્વામી ૭૬૦૦૭૨૮૮૦૦
1298 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા લચિાવડ લચિાવડ-૩ ૨૪૪૭૬૦૩૦૨૦૧ ચુંરીકાબેન ર્ાવજીભાઈ ગોંડલીયા ૬૩૫૭૦૪૩૫૫૪ કુંક બેન ર્ાહ લભાઈ બગડા ૯૬૧૧૭૭૫૪૪૩
1299 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા લચિાવડ પાટી લચિાવડ પાટી ૨૪૪૭૬૦૩૦૨૦૨ નીતાબેન છગનભાઈ ગોટી ૬૩૫૭૦૪૩૫૫૩ ખાલી જ્યા -

1300 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા ચરે્લ ચરે્લ-૧ ૨૪૪૭૬૦૩૦૧૦૭ વુંદનાબેન ર્ામણીકગીર્ી ગોસાઇ ૬૩૫૭૦૪૩૫૫૧ ઉષાબેન જેન્દ્તીભાઈ ર્ાઠોડ ૯૦૯૯૮૦૨૫૭૨
1301 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા ચરે્લ ચરે્લ-૨ ૨૪૪૭૬૦૩૦૧૦૮ જ્યોત્સનાબેન ઓિાવાગીર્ી ગૌસ્વામી ૬૩૫૭૦૪૩૫૫૨ મનહર્બા ર્ણ ભા જાડજેા ૯૬૩૮૫૨૬૧૨૬
1302 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા થોર્ાળા થોર્ાળા ૨૪૪૭૬૦૩૦૨૨૦ હદવ્યાબા ગજ ેંરધસિંહ જાડજેા ૬૩૫૭૦૪૩૫૭૩ ગીતાબા મહહપતધસિંહ  જાડજેા ૯૭૨૪૮૫૯૩૦૨
1303 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા ખાટલી ખાટલી-૧ ૨૪૪૭૬૦૩૦૧૭૩ હુંસાબેન બી.સોલુંકી ૬૩૫૭૦૪૩૫૬૭ ર્માબેન ભલાભાઈ પર્માર્ ૯૦૯૯૩૫૨૩૪૯
1304 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા ખાટલી ખાટલી-૨ ૨૪૪૭૬૦૩૦૧૧૬ શીતલબેન પર્ાગભાઈ સોંદર્વા ૬૩૫૭૦૪૩૫૬૯ વુંદનાબેન ભર્તભાઈ સર્પદડીયા ૯૯૨૪૮૨૬૨૯૮
1305 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા બર્ડીયા બર્ડીયા-૧ ૨૪૪૭૬૦૩૦૧૦૨ અન બેન હહર્ભાઈ ચૌહાણ ૬૩૫૭૦૪૩૫૪૮ નીરૂપમાબેન દેવકર્ણ ગોહલે ૮૯૮૦૭૩૪૬૨૫
1306 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા બર્ડીયા બર્ડીયા-૨ ૨૪૪૭૬૦૩૦૧૦૩ પાયલબેન નાનજીભાઈ મઢવી ૬૩૫૭૦૪૩૫૪૯ હીર્લબેન હહર્ર્ામ ર્ામકબીર્ ૯૪૨૯૯૧૭૯૧૯
1307 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા ગ ુંદાસર્ી ગ ુંદાસર્ી ૨૪૪૭૬૦૩૦૨૦૩ હર્શીતાબેન બાબ ભાઈ વસોયા ૬૩૫૭૦૪૩૫૫૬ પ્રધવણાબેન કાનજીભાઈ ગોહલે ૯૯૧૩૧૭૬૬૧૭
1308 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા જામદાદર્ જામદાદર્-૧ ૨૪૪૭૬૦૩૦૨૦૪ જલ્પાબેન જશામતભાઈ વેકર્ીયા ૬૩૫૭૦૪૩૫૬૦ પ્રધવણાબેન હમે ુંતગર્ મેઘનાથી ૯૬૩૮૫૨૭૭૩૩
1309 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા ચાવુંડી ચાવુંડી-૧ ૨૪૪૭૬૦૩૦૧૦૫ હુંસાબેન પોપટભાઈ વર્મોર્ા ૬૩૫૭૦૪૩૫૬૦ મનહર્બા મહપેતસુંગ પર્માર્ ૯૬૦૧૫૩૯૫૮૩



ક્રમ જીલ્લાન ું નામ ઘટક ન ું નામ ગામ આંગણવાડી કેન્દ્ર ન ું 
નામ કોડ નું.(૧૧ digit નો ) વકર્રન ું નામ મોબાઇલ નબર્ હલે્પર્ ન ું નામ મોબાઇલ નબર્

1310 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા ચાવુંડી ચાવુંડી-૨ ૨૪૪૭૬૦૩૦૧૦૬ ચાુંદનીબા નર્ેંરધસિંહ પર્માર્ ૬૩૫૭૦૪૩૫૬૦ હકિંજલબા નર્ેંરધસિંહ પર્માર્ ૯૮૭૯૫૩૬૪૯૫
1311 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા નવા માિાવડ નવા માિાવડ ૨૪૪૭૬૦૩૦૨૧૩ દક્ષાબેન બી. ર્ાુંક ૬૩૫૭૦૪૩૫૭૨ ર્સીલાબેન નીર્વભાઈ વાડોદર્ીયા ૯૭૨૭૬૪૬૬૪૧
1312 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા જ ના માિાવડ જ ના માિાવડ ૨૪૪૭૬૦૩૦૨૦૬ ર્સીલાબેન ર્ાવજીભાઈ ટાટમીયા ૬૩૫૭૦૪૩૫૬૪ બીનાબેન હર્સ ખભાઈ ભાયાણી ૯૬૩૮૬૭૬૮૧૦
1313 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા મોજ ખીજડીયા મોજ ખીજડીયા ૨૪૪૭૬૦૩૦૨૧૨ મીનાક્ષીબેન ઉમર્ાવગર્ ગોસાઇ ૬૩૫૭૦૪૩૫૭૧ ભાવનાબેન સ ખદેવપર્ી ગૌસ્વામી ૯૯૨૫૪૬૫૨૪૮
1314 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા જામદાદર્ જામદાદર્-૨ ૨૪૪૭૬૦૩૦૨૦૫ જયાબેન ખીમજીભાઈ મહીડા ૬૩૫૭૦૪૩૫૫૯ હસીનાબેન જમાલભાઈ લધ્િડ ૯૮૭૯૫૯૧૭૩૦
1315 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા ચરે્લ ચરે્લ-3 ૨૪૪૭૬૦૩૦૧૦૯ હતેલબા લાલ ભા સર્વૈયા ૬૩૫૭૦૪૩૫૬૩ દયાબેન કે. વાસકૂીયા ૭૦૪૬૫૧૦૭૯૩
1316 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા બર્ડીયા બર્ડીયા-3 ૨૪૪૭૬૦૩૦૧૦૪ કુંચનબેન મગનભાઈ વઘેલા ૬૩૫૭૦૪૩૫૫૦ ધશલ્પાબેન ભર્તભાઈ મઢવી ૬૩૫૪૬૮૩૪૭૭
1317 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા સાતોદડ સાતોદડ-૧ ૨૪૪૭૬૦૩૦૨૧૮ હક્રષ્નાબેન જજતેંરક માર્ શ લલ ૬૩૫૭૦૪૩૬૧૪ જયશ્રીબા મહેંરાધસિંહ જાડજેા ૯૯૨૪૭૫૧૭૬૩
1318 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા સાતોદડ સાતોદડ-૨ ૨૪૪૭૬૦૩૦૨૧૯ દશરનાબા ર્ાજ ેંરાધસિંહ જાડજેા ૬૩૫૭૦૪૩૬૧૨ હતેલબા બી. જાડજેા ૬૩૫૭૦૪૩૬૧૨
1319 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા બોર્ીયા બોર્ીયા-૧ ૨૪૪૭૬૦૩૦૪૦૩ ર્ીટાબેન પે્રમજીભાઈ પાર્લખયા ૬૩૫૭૦૪૩૫૯૭ દશરનાબેન ગુંગાર્ામભાઈ કાપડી ૯૩૨૮૩૩૦૮૦૬
1320 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા બોર્ીયા બોર્ીયા-૨ ૨૪૪૭૬૦૩૦૪૦૪ હીનાબેન ધવજયભાઈ સેખવા ૬૩૫૭૦૪૩૬૦૦ અસ્મીતાબેન ઈશ્વર્દાસ સર્પદડીયા ૯૫૭૪૯૨૩૭૮૯
1321 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા બોર્ીયા બોર્ીયા-૩ ૨૪૪૭૬૦૩૦૪૦૫ પ્રભાબેન લક્ષ્મણભાઈ બગડા ૬૩૫૭૦૪૩૬૦૩ મુંગ બેન કાનજીભાઈ ર્ાઠોડ ૮૯૮૦૨૪૧૪૭૫
1322 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા વાવડી વાવડી-૧ ૨૪૪૭૬૦૩૦૧૨૨ પણૂારબા જયેન્દ્રધસિંહ જાડજેા ૬૩૫૭૦૪૩૬૩૦ સર્લાબેન જામનદાસ મેસવાણીયા ૯૯૨૫૧૭૫૭૪૦
1323 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા વાવડી વાવડી-૨ ૨૪૪૭૬૦૩૦૧૨૩ કાુંતાબેન ધવર્ાભાઈ ર્ાઠોડ ૬૩૫૭૦૪૩૬૨૮ ગીતાબેન ચુંદ ભાઈ પર્માર્ ૭૬૨૧૯૭૧૫૩૧
1324 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા ધવમલનગર્ ધવમલનગર્ ૨૪૪૭૬૦૩૦૨૨૧ ગોમતીબેન ગોર્િનભાઈ સોજજિા ૬૩૫૭૦૪૩૬૨૯ જાગ્રતૂીબેન એસ. મારૂ ૯૫૮૬૩૫૬૨૨૬
1325 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા થોર્ડી થોર્ડી ૨૪૪૭૬૦૩૦૧૨૧ અંજનાબેન મોહનભાઈ ગ જર્ાતી ૬૩૫૭૦૪૩૬૧૦ ખાલી જ્યા -

1326 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા ર્ામપર્ ર્ામપર્ ૨૪૪૭૬૦૩૦૨૧૭ સોનલબેન લાખાભાઈ સોજીિા ૬૩૫૭૦૪૩૬૧૩ ભાન બેન ઘોઘાભાઇ ટાર્ીયા ૯૭૩૭૦૭૦૦૯૦
1327 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા ર્ાજપર્ા ર્ાજપર્ા-૧ ૨૪૪૭૬૦૩૦૨૧૫ િોર્મબેન ર્મેશભાઈ િાડા ૬૩૫૭૦૪૩૬૦૮ નયનાબેન હદનેશભાઈ બગથર્ીયા ૮૧૪૦૭૮૦૩૮૦
1328 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા ર્ાજપર્ા ર્ાજપર્ા-૨ ૨૪૪૭૬૦૩૦૨૧૬ ઉષાબેન કાનજીભાઈ મહહડા ૬૩૫૭૦૪૩૬૦૯ ક ુંદનબેન બાવનદાસ અગ્રાવત ૯૭૩૭૨૫૨૪૮૧
1329 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા દડ્વી દડ્વી-૧ ૨૪૪૭૬૦૩૦૧૧૨ પજૂાબા એચ. જાડજેા ૬૩૫૭૦૪૩૬૦૪ અનસોયાબા ભાવ ભા ઝાલા ૯૯૭૯૦૬૫૧૫૯
1330 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા દડ્વી દડ્વી-૨ ૨૪૪૭૬૦૩૦૧૧૩ તતૂતીબેન ર્મેશભાઈ ચાવડા ૬૩૫૭૦૪૩૬૦૧ ગીતાબેન સેવાદાસ ક બાવત ૯૮૯૮૫૯૭૨૩૮
1331 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા દડ્વી દડ્વી-૩ ૨૪૪૭૬૦૩૦૧૧૪ મધનષાબેન સોમાભાઈ વણકર્ ૬૩૫૭૦૪૩૫૯૬ જ્યોત્સનાબેન નાનજીભાઈ ર્ત્નોતર્ ૮૨૩૮૮૫૭૪૧૩
1332 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા પીપળીયા એજ. પીપળીયા એજ. ૨૪૪૭૬૦૩૦૧૧૭ ઉધમિલાબેન ર્ાજેશગીર્ી ગૌસ્વામી ૬૩૫૭૦૪૩૬૦૬ ખાલી જ્યા -

1333 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા પીપળીયા માલ. પીપળીયા માલ. ૨૪૪૭૬૦૩૦૨૧૪ ધશલ્પાબા ર્મ ભા ગોહીલ ૬૩૫૭૦૪૩૬૦૫ દેવેન્દ્રબા હન ભા ગોહહલ ૯૭૩૭૫૧૫૪૨૩
1334 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા તર્કાસર્ તર્કાસર્ ૨૪૪૭૬૦૩૦૧૩૯ અધશ્વનબા મહહપતધસિંહ  સર્વૈયા ૬૩૫૭૦૪૩૬૧૧ ર્માબા જીત ભા ગોહીલ ૯૯૧૩૦૦૨૭૧૪
1335 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા કાનાવડાળા કાનાવડાળા-૧ ૨૪૪૭૬૦૩૦૨૦૭ ત તતીબેન મય ર્ભાઈ વઘાસીયા ૬૩૫૭૦૪૩૫૯૫ નીતાબેન નાથ ભાઈ બગડા ૭૪૯૮૭૯૯૬૨૪
1336 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા કાનાવડાળા કાનાવડાળા-૨ ૨૪૪૭૬૦૩૦૨૦૮ સ ધશલાબેન બીપીનભાઈ દવે ૬૩૫૭૦૪૩૬૦૨ ગીતાબેન પી. હીર્ાણી ૬૩૫૭૦૪૩૬૦૨
1337 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા બેલડા બેલડા ૨૪૪૭૬૦૩૦૪૦૧ કાજલબા ર્વ ભા રે્વર્ ૬૩૫૭૦૪૩૫૯૮ ભાધવકાબેન જમનાદાસ દ િરે્જીયા ૯૮૭૯૨૨૯૨૭૫
1338 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા પીપર્ડી પીપર્ડી ૨૪૪૭૬૦૩૦૩૧૫ મેનાબા એસ.જાડજેા ૬૩૫૭૦૪૩૬૦૭ ર્ધસકબા કર્ણધસિંહ ચ ડાસમા ૮૧૪૧૬૦૯૪૯૯
1339 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા ર્ાયડી ર્ાયડી-૧ ૨૪૪૭૬૦૩૦૩૧૭ મનીષાબેન ભીખાભાઈ વેગડ ૬૩૫૭૦૪૩૫૮૪ કૈલાશબેન હકશોર્ભાઈ મકવાણા ૯૬૮૭૧૫૫૧૫૪
1340 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા ર્ાયડી ર્ાયડી-૨ ૨૪૪૭૬૦૩૦૩૧૮ સેજલબેન કૌશીકભાઈ ઠ મ્મર્ ૬૩૫૭૦૪૩૫૯૧ આર્તીબેન સ રે્શભાઈ પર્માર્ ૯૯૭૮૯૯૬૦૪૪
1341 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા ર્ાયડી ર્ાયડી-3 ૨૪૪૭૬૦૩૦૪૨૨ મેનાબેન મનસ ખભાઈ ચવાડીયા ૬૩૫૭૦૪૩૫૯૨ જીણીબેન ચીમનભાઈ મોર્બીયા ૯૮૨૫૦૭૬૩૩૪
1342 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા તર્વડા તર્વડા ૨૪૪૭૬૦૩૦૩૨૨ નીર્ાલીબેન મધ સ દનભાઈ ભુંડરે્ી ૬૩૫૭૦૪૩૫૮૮ કાજલબેન બી. મળૂીયા ૯૮૨૪૦૩૦૧૦૭
1343 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા ઇશ્વર્ીયા ઇશ્વર્ીયા ૨૪૪૭૬૦૩૦૪૧૦ કુંચનબેન ભાન ભાઈ ચાવડા ૬૩૫૭૦૪૩૫૭૬ શાર્દાબેન ધવઠ્ઠલભાઈ ધશશાુંલગયા ૯૪૨૯૫૬૮૫૪૭
1344 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા મોટા દૂધિવદર્ મોટા દૂધિવદર્ ૨૪૪૭૬૦૩૦૩૧૪ પ જાબેન હકશોર્ભાઈ દવેર્ા ૬૩૫૭૦૪૩૫૮૦ દશરનાબેન નીલેશભાઈ ઠ મર્ ૯૭૨૪૫૨૩૮૮૩
1345 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા નાના દૂધિવદર્ નાના દૂધિવદર્ ૨૪૪૭૬૦૩૦૪૧૮ હડિંમ્પલબેન જીવનભાઈ સેલાર્કા ૬૩૫૭૦૪૩૫૮૩ ભાવનાબેન એન.સાર્ીખડા ૯૪૦૮૯૧૧૬૨૭
1346 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા મોટા ભાદર્ા મોટા ભાદર્ા-૧ ૨૪૪૭૬૦૩૦૩૧૨ જ્યોત્સનાબેન િીર્જભાઈ ગોસાઇ ૬૩૫૭૦૪૩૫૭૮ અધનતાબેન હર્સ ખભાઈ સોલુંકી ૯૯૨૪૮૯૧૨૧૭
1347 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા મોટા ભાદર્ા મોટા ભાદર્ા-૨ ૨૪૪૭૬૦૩૦૩૧૩ શાર્દાબેન રૂડાભાઈ પર્માર્ ૬૩૫૭૦૪૩૫૭૯ મીતલબેન એ. દેવમરૂ્ાર્ી ૯૫૭૪૩૦૬૫૯૬
1348 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા નાના ભદર્ા નાના ભદર્ા ૨૪૪૭૬૦૩૦૪૧૯ ગીતાબેન ગોપાલભાઈ બાુંભર્ોલીયા ૬૩૫૭૦૪૩૫૮૧ શધમિષ્ઠાબેન એ. મજેઠીયા ૬૩૫૭૦૪૩૫૮૧
1349 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા આંચવડ આંચવડ ૨૪૪૭૬૦૩૦૩૦૧ ધશલ્પાબેન પ્રભ દાસ કાછેલા ૬૩૫૭૦૪૩૫૭૪ મનહર્બા કેસર્ીધસિંહ પર્માર્ ૯૩૨૮૩૩૦૭૯૮



ક્રમ જીલ્લાન ું નામ ઘટક ન ું નામ ગામ આંગણવાડી કેન્દ્ર ન ું 
નામ કોડ નું.(૧૧ digit નો ) વકર્રન ું નામ મોબાઇલ નબર્ હલે્પર્ ન ું નામ મોબાઇલ નબર્

1350 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા અડવાળ અડવાળ ૨૪૪૭૬૦૩૦૩૦૨ ગાયિીબેન મગનભાઈ પર્માર્ ૬૩૫૭૦૪૩૫૭૭ ખાલી જ્યા -

1351 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા હર્ીયાસણ હર્ીયાસણ ૨૪૪૭૬૦૩૦૩૦૨ ર્સીલાબેન લીંબાભાઈ બાબર્ીયા ૬૩૫૭૦૪૩૫૭૫ ઇલાબેન ચુંદ ભાઈ માર્ડીયા ૯૭૧૪૪૩૯૨૦૭
1352 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા સનાળા સનાળા ૨૪૪૭૬૦૩૦૩૨૧ ઉધમિલાબહને માુંડણભાઈ પાર્િી ૬૩૫૭૦૪૩૫૮૭ સુંગીતાબેન ધવનોદભાઈ ધવિંઝુડા ૭૫૬૭૩૬૦૬૦૪
1353 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા પાદર્ીયા પાદર્ીયા ૨૪૪૭૬૦૩૦૪૨૦ રે્ખાબેન ડાયાભાઇ પીઠડીયા ૬૩૫૭૦૪૩૫૮૨ ગ લાબબા જ વાનધસિંહ જાડજેા ૯૯૨૫૫૭૫૦૪૧
1354 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા વૈભવનગર્ વૈભવનગર્ ૨૪૪૭૬૦૩૦૪૨૧ વનીતાબેન ખોડાભાઈ બગડા ૬૩૫૭૦૪૩૫૯૯ રે્ખાબેન એ. વાળા ૬૩૫૨૫૭૭૩૭૭
1355 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા ઉજળા ઉજળા ૨૪૪૭૬૦૩૦૩૨૩ રૂકમણીબેન આર્. પાનસરૂ્ીયા ૬૩૫૭૦૪૩૫૮૯ વષારબેન સ રે્શભાઈ પર્માર્ ૯૭૧૪૧૭૮૧૨૪
1356 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા ર્ોઘેલ ર્ોઘેલ-૧ ૨૪૪૭૬૦૩૦૪૨૩ જલ્પાબેન મનસ ખભાઈ રૂપાપર્ા ૬૩૫૭૦૪૩૫૯૩ ગીતાબેન ભીખાભાઈ આંબલીયા ૭૮૭૪૩૬૦૭૫૦
1357 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા ર્ોઘેલ ર્ોઘેલ-૨ ૨૪૪૭૬૦૩૦૪૨૪ જયાબેન ખીમજીભાઈ સોલુંકી ૬૩૫૭૦૪૩૫૯૪ સ નીતાબેન મનસ ખભાઈ મ છહડયા ૯૭૨૬૫૦૧૯૭૯
1358 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા સોળવદર્ સોળવદર્-૧ ૨૪૪૭૬૦૩૦૧૧૮ ધવજયાબેન કમાભાઈ સાુંડપા ૬૩૫૭૦૪૩૫૮૫ નયનાબા બલવુંતધસિંહ જાડજેા ૯૭૧૨૫૧૨૧૪૦
1359 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા સોળવદર્ સોળવદર્-૨ ૨૪૪૭૬૦૩૦૧૧૯ ભાન મતીબેન ગોધવિંદભાઈ વાર્સ ર્ ૬૩૫૭૦૪૩૫૮૬ હુંસાબેન મનસ ખભાઈ ધશશાુંગીયા ૮૧૨૮૫૨૪૦૬૮
1360 ર્ાજકોટ જામકુંડોર્ણા સોળવદર્ સોળવદર્-૩ ૨૪૪૭૬૦૩૦૧૨૦ શીતલબેન મહશેભાઈ સાર્ીખડા ૬૩૫૭૦૪૩૫૯૦ હકર્ણબેન એ. સાર્ીખડા ૮૮૬૬૫૯૫૫૦૧


