
કર્મ જી  લાનુ ંનામ
ઘટક/  તાલકુાન ુ

નામ
ગામ

આ.વા. 
કેન્ દર્નો કોડ ન.ં

વકર્રનુ ંનામ મોબાઇલ નબંર હે  પરનુ ંનામ મોબાઇલ નબંર

1 રાજકોટ ઘોરાજી ઘોરાજી 1 નીતાબેન મગનભાઇ  િપઠડીયા 9725115952 જોત્સનાબેન પર્િવણભાઇ સોલકી 9408055790

2 રાજકોટ ઘોરાજી ,, 2 ચેતનાબેન જયતીલાલ ખાટ 9737326973 અનસયુાબેન વીમલભાઇ ગો વામી

3 રાજકોટ ઘોરાજી ,, 3 જયોતીબેન બળવતરાય ૫રોહીત 9099341850 રેખાબેન પર્તાપભાઇ ઘામેચા

4 રાજકોટ ઘોરાજી ,, 4 રીનીતાબેન અરવીદભાઇ પડંીત 9409384357 ૫લબેન ચદુલાલ ટાક 9904584558

5 રાજકોટ ઘોરાજી ,, 5 રમાબેન બાબલુાલ રાદડીયા 223750 રસીલાબેન રણ્છોડભાઇ સીદ૫રા 9726444284

6 રાજકોટ ઘોરાજી ,, 6 બાનબુેન હબીબ ૫રમાર 9979115797 ઘરમી ઠાબેન વીજયભાઇ ચાવડા

7 રાજકોટ ઘોરાજી ,, 7 શોભનાબેા કનભુાઇ મકવાણા 9725109455 શોભનાબેન ૫રતા૫૫રી ગો વામી 9378184024

8 રાજકોટ ઘોરાજી ,, 8 લ મીબેન બચભુાઇ બાવાજી 9428757005 જય ીબેન રા શભાઇ ગગંાજળીયા 9979388176

9 રાજકોટ ઘોરાજી ,, 9 મઘબુેન વસતંજી વાઘેલા 9429454256 ૫વી૬બેન જયતીલાલ ગોહેલ 9429454256

10 રાજકોટ ઘોરાજી ,, 10 કલાવતીબેન રણ્છોડભાઇ ટકારીયા 9978710309 ભાવનાબેન મહેન્દંભાઇ સોલકી

11 રાજકોટ ઘોરાજી ,, 11 કચનબેન જયતીલાલ દેગડા 9428261552 ભાનમુતીબેન રામજીભાઇ સોલકી 9723172736

12 રાજકોટ ઘોરાજી ,, 12 રમાબેન લવજીભાઇ ચાવડા 9428261552 ગીતાબેન નારણદાસ ઘામેચા 9909299782

13 રાજકોટ ઘોરાજી ,, 13 સરોજબેન છોટાલાલ ચૌહાણ્ 7600828112 મયરુીબેન રણછોડભાઇ ઘામેચા 9274439368

14 રાજકોટ ઘોરાજી ,, 14 મઘબુેન ઘરમસીભાઇ પારેલીયા 9724873221 જયોતીબેન ઘીરજલાલ  બગથરીયા 9904812018

15 રાજકોટ ઘોરાજી ,, 15 મકુતાબેન ગોરઘનભાઇ સાકરીયા 9978232056 નીતાબેન  ગણુ્વતભાઇ  યાસ 9408054481

16 રાજકોટ ઘોરાજી ,, 16 અમીતાબેન મગનભાઇ વધાસીયા 9409578347 હસંાબેન વાલજીભાઇ વીરડીયા 9925457642

17 રાજકોટ ઘોરાજી ,, 17 વનીતાબેન પાલાભાઇ ગોહેલ 9408055724 ભાનબુેન પાલાભાઇ ગોહેલ 9723079270

18 રાજકોટ ઘોરાજી ,, 18 ચદીકાબેન રણછોડભાઇ રાણવા 9714210990 ભાવનાબેન ઠાભાઇ ચૌહાણ

19 રાજકોટ ઘોરાજી ,, 19 મકુતાબેન જીવણ્ભાઇ પરમાર 9978199796  પાવર્તીબેન દીનેશભાઇ મધારા

20 રાજકોટ ઘોરાજી ,, 20 શેરબાનબુેન બહાદુરભાઇ સારગ 9428760352 ફીરોજાબેન સાદીકભાઇ સૈયદ

21 રાજકોટ ઘોરાજી ,, 21 શોભનાબેન નતી ભાઇ શની ચરા 9426370630 હનીફાબેન હાસમભાઇ પટણી 7834478428

22 રાજકોટ ઘોરાજી ,, 22 શરીફાબેન અસમાણ્ભાઇ કુરેસી 9925739190 મનુીરાબેન ઇ  માઇલભાઇ

23 રાજકોટ ઘોરાજી ,, 23 કાનતાબેન  અરજણભાઇ જાદવ 9537348073 ગૌરીબેન નતીભાઇ બારૈયા

24 રાજકોટ ઘોરાજી ,, 24 ડેલા રસીદાબેન ઇકબાલભાઇ 9427239035 હમીદાબેન અજીદભાઇ આમદાની 9978117340

25 રાજકોટ ઘોરાજી ,, 25 નીતાબેન કાનતીલાલ 9428349175 તરલાબેન જલાલ દેસાઇ 9879657080

26 રાજકોટ ઘોરાજી ,, 26 ઉમીલાબેન પર્વીણભાઇ સતાસીયા 223703 હેમલતાબેન મોરારજી ટાક 960195769

27 રાજકોટ ઘોરાજી ,, 27 તનુબેન મસુાભાઇ સોલકી 9408055760 હલીમાબેન અહમદભાઇ સઘંી

28 રાજકોટ ઘોરાજી ,, 28 રમાબેન અરવીદભાઇ સતાસીયા 9727420412 કમળાબેન ઘરમિસંહ ચડુાસમા

29 રાજકોટ ઘોરાજી ,, 29 રાજ ીબેન નાથાભાઇ ઠુમર 9537984128 તપૃ્તીબેન જલાલ તીવેદી 9726628182

30 રાજકોટ ઘોરાજી ,, 30 પારુલબેન અરુણકુમાર ઠેસીયા 9275179443 ભાનબુેન વાઘજીભાઇ કાછડીયા

31 રાજકોટ ઘોરાજી ,, 31 મઘબુેન શાતીલાલ ગ રા 9428892535 માયાબેન ભરતભાઇ ગગંાજળીયા

32 રાજકોટ ઘોરાજી ,, 32 સમજુબેન વીનોદભાઇ રાબડીયા 9879297328 ભાનબુેન વ લભભાઇ નીમાવત 9979387925

33 રાજકોટ ઘોરાજી ,, 33 વષબેર્ન પો૫ટ  કોયાણી 9426421956 ઇલાબેન ઘીરજલાલ પારેખ 9033489507

34 રાજકોટ ઘોરાજી ,, 34 અનીતાબેન જીતેન્ ભાઇ  ઘીનોજા 9425491571 ખાલી જગ્ યા

35 રાજકોટ ઘોરાજી ,, 35 લતાબેન ગોપલભાઇ વીરડીયા 9429095578 ઉષાબેન હેમરાજભાઇ પરમાર 999816209

36 રાજકોટ ઘોરાજી ,, 36 ગીતાબેન ૫ લભાઇ રાબડીયા 9426453831 રમાબેન નટવરલાલ બોઘરા

37 રાજકોટ ઘોરાજી ,, 37 હરસતુાબેન ઘીરજલાલ પડંયા 9426424542 દક્ષાબેન બચભુાઇ ચાવડા 9979290732

38 રાજકોટ ઘોરાજી ,, 38 વસતબેન સરેુશભાઇ વૈ નવ 9408005826 બેબીબેન કા ભાઇ મકવાણા 225862

39 રાજકોટ ઘોરાજી ,, 39 મીતાબેન ઘીરુભાઇ પરમાર 9979691396 ગૌરીબેન ગોપાલભાઇ સલાટ 210076

40 રાજકોટ ઘોરાજી ,, 40 કીતીબેર્ન લ મીશકંર જોષી 7874478551 ચપંાબેન નોઘાભાઇ ૫રમાર 9429961353

41 રાજકોટ ઘોરાજી ,, 41 ભાનબુેન પર્ેમજીભાઇ બાલઘા 9712479948 હીનાબેન ગીઘરલાલ ચાગંેલા 9724609842

42 રાજકોટ ઘોરાજી ,, 42 લીનાબેન છગનભાઇ પટોળીયા 9558835100 સમીનાબાન ુહનીફ મનુસી

43 રાજકોટ ઘોરાજી ,, 43 સોનલબેન બીજલભાઇ ટારીયા 8238625605 રુપલબેન દાહાભાઇ ભીટ 9722145387

44 રાજકોટ ઘોરાજી ,, 44 રીકલબેન હીરાભાઇ મહાવદીયા 221331 યોગીતાબેન િવકર્મભાઇ િનયા

45 રાજકોટ ઘોરાજી ,, 45 નીમળાર્બેન કાતંીભાઇ સોલકી 9409526296 રોશનબેન જમાલભાઇ સીપાઇ 9374789507

46 રાજકોટ ઘોરાજી ,, 46 જયાબેન મનોજભાઇ ભા કર 9909393922 મજુલાબેન પર્િવણભાઇ રાઠોડ

47 રાજકોટ ઘોરાજી ,, 47 હેમીબેન ભોજાભાઇ ગોહેલ 9228814690 મજુલાબેન વેલજીભાઇ વાગડ 9408055776

48 રાજકોટ ઘોરાજી સ૫ુડી 48 કવીતાબેન નારણભાઇ લ કરી 9998190533 મજુલાબેન વેલજીભાઇ મકવાણા

49 રાજકોટ ઘોરાજી સ૫ુડી 49 મઘબુેન મળૂદાસ કુબાવત 8905358427 શીલાબેન ઘીરજલાલ મળુીયા

50 રાજકોટ ઘોરાજી સ૫ુડી 50 કીરણબેન અંમતૃરાય રાવલ 9824661419 ભારતીબેન અમતૃભાઇ મારુ

51 રાજકોટ ઘોરાજી સ૫ુડી 51 સાઘનાબેન ૫રસોતમભાઇ માકડીયા 9428700782 શારદાબેન ચદુભાઇ નીરજની 9099442277

52 રાજકોટ ઘોરાજી સ૫ુડી 52 દેવીબેન લાખાભાઇ અડેદરા 9724652022 પરુીબેન  લાખાભાઇ ઓડેદરા

53 રાજકોટ ઘોરાજી સ૫ુડી 53 ભાવનાબેન મનજીભાઇ ગોવાણી 9714647227 નયનાબેન સરેુશભાઇ મહેતા 9662195611

54 રાજકોટ ઘોરાજી સ૫ુડી 54 નયનાબેન બેચરભાઇ ચાવડા 9904457848 શોભનાબેન ખીમજીભાઇ ૫રમાર

55 રાજકોટ ઘોરાજી મોટી વાવડી 55 ચેતનાબેન ગોવીંદભાઇ નકુમ 288390 લીલાવતીબેન રુગનાથ મેઘનાથી 288305

56 રાજકોટ ઘોરાજી મોટી વાવડી 56 કંચનબેન અરવીંદભાઇ અગર્ાવત 9978117598 સરોજબેન છબીલદાસ અગર્ાવત

57 રાજકોટ ઘોરાજી મોટી વાવડી 57 ચદંીકાબેન  ૫મજીભાઇ  ચાવડા 9825860572 ગૌતમીબેન મોહનભાઇ રાઠોડ 291030

58 રાજકોટ ઘોરાજી નાની વાવડી 58 મમતાબેન રામજીભાઇ મારડીયા 9925029683 પર્તાપ્ બા બાબભુા જાડેજા 288383

59 રાજકોટ ઘોરાજી નાની વાવડી 59 ઉમીલાબેન ગોઘનર્ભાઇ કણસાગરા 9723173031 નીમળાબેર્ન માડણભાઇ નકુમ

આંગણણવાડી વકર્ ર/હે  પરની માિહતી
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કર્મ જી  લાનુ ંનામ
ઘટક/  તાલકુાન ુ

નામ
ગામ

આ.વા. 
કેન્ દર્નો કોડ ન.ં

વકર્રનુ ંનામ મોબાઇલ નબંર હે  પરનુ ંનામ મોબાઇલ નબંર

આંગણણવાડી વકર્ ર/હે  પરની માિહતી

60 રાજકોટ ઘોરાજી ઝાઝંમેર 60 ચદંીકાબેન હરીભાઇ ભતૂ 285614 હસબુા બચભુા જાડેજા

61 રાજકોટ ઘોરાજી ઝાઝંમેર 61 ર મીબેન ડાયાલાલ પારેધી અજનાબેન નરેન્દેભાઇ ગો વામી

62 રાજકોટ ઘોરાજી ઝાઝંમેર 62 દેવીબેન સોમાભાઇ સણુા 285007 શોભનાબેન સામતભાઇ ૫રમાર

63 રાજકોટ ઘોરાજી ભખુી 63 નીમળાર્બેન નાનજીભાઇ કંડોલીયા 281811 જો નાબેન નાનજીભાઇ ગજુરાતી

64 રાજકોટ ઘોરાજી ભખુી 64  મજુંલાબેન હસંરાજભાઇ સામાણી 280315056 ભારતીબેન સરેુશભાઇ રાવરાણી 9726622898

65 રાજકોટ ઘોરાજી ભખુી 65 સવીતાબેન રામજીભાઇ ચડુાસમા 9274101642 ગીતાબેન નાગજીભાઇ મહીડા 8980734212

66 રાજકોટ ઘોરાજી વેગડી 66 ભાવનાબેન કા ભાઇ રાઠોડ 9978709954 ભારતીબેન રઘરુામ દુઘરેજીયા 9712266011

67 રાજકોટ ઘોરાજી ઉમરકોટ 67 વનીતાબેન પજુાભાઇ પરમાર સાહીરાબેન નરુમામદભાઇ 
આમરોણીયા

9924119853

68 રાજકોટ ઘોરાજી પીપળીયા 68 અ ણાબેન રતીલાલ ચૌધરી લ મીબેન જાદવભાઇ કુતાણા 9904684941

69 રાજકોટ ઘોરાજી પીપળીયા 69 સરોજબેન હરીભાઇ બાવરીયા 9601942766  પરુીબેન મહેન્દકુમાર મકાતી 9409530954

70 રાજકોટ ઘોરાજી પીપળીયા 70 શાતંાબેન માઘાભાઇ મકવાણા 9978710272 ચદીકાબેન ચદુલાલ ચૌહાણ

71 રાજકોટ ઘોરાજી જમનાવડ 71 પર્તીભાબેન જયંતીભાઇ દવે 291297 જયાબેન દેવસીભાઇ ચાદેગરા 9909082267

72 રાજકોટ ઘોરાજી જમનાવડ 72 નીતાબેન બચભુાઇ લીંબાણી 9924685218 ચદંર્ીકાબેન હરગોવીદ દેવમોરારી

73 રાજકોટ ઘોરાજી જમનાવડ 73 ચપંાબેન ગોપલભાઇ રાઠોડ 9737129457 સગીતાબેન જીવણભાઇ રાઠોડ 8758865501

74 રાજકોટ ઘોરાજી ભોળા 74 શારદાબેન છગનભાઇ ભાલાણી 9327917209 નાથીબેન ભોળાભાઇ બાભંવા

75 રાજકોટ ઘોરાજી ભતુવડ 75 દક્ષાબેન આત્મારામ નીમાવત 9409526278 રમાબેા બચભુાઇ ચડુાસમા 8140082731

76 રાજકોટ ઘોરાજી ભતુવડ 76 ગીતાબેન કાન્તીભાઇ બારૈયા 8980734375 ગોદાવરીબેન માઘવજીભાઇ રાઠોડ

77 રાજકોટ ઘોરાજી છાડવાવદર 77 પર્ ાબેન હાજુભાઇ બોરીચા 9426028299 પુ પ્પાબને રસીકભાઇ શીશાગંીયા

78 રાજકોટ ઘોરાજી છાડવાવદર 78 મઘબુેન કરશનભાઇ કાનગડ 9913153064 અનસયુાબેન ગીરીશભાઇ માકુડીયા

79 રાજકોટ ઘોરાજી ભોલગામડા 79 ભાવનાબેન પો૫ટભાઇ ઘલુીયા 7405038929 કુસમુબેન રામજીભાઇ તાણી 9601408934

80 રાજકોટ ઘોરાજી ભોલગામડા 80 હસંાબેન બચભુાઇ રાઠોડ 9978710453 લીલાવતીબેન મેઘજીભાઇ ૫રમાર

81 રાજકોટ ઘોરાજી મોટી ૫રબડી 81 રેખાબેન  જયતંીભાઇ અમરેલીયા 7874087578 મજુલાબેન બાવનજીભાઇ લીબાણી

82 રાજકોટ ઘોરાજી મોટી ૫રબડી 82 રેખાબેન ગોરઘનર્ભાઇ ઉમરેટીયા 9537317146 મકુતાબેન નારણભાઇ ઠુમર 9909740931

83 રાજકોટ ઘોરાજી તોરણીયા 83 મઘબુેન મોહનભાઇ ગોહેલ 9426628716 કીરણબેન દયાળજીભાઇ પરમાર 9428259148

84 રાજકોટ ઘોરાજી તોરણીયા 84 ગીતાબેન મોહનભાઇ રાખસીયા 9429961028 રમીલાબેન ચદુભાઇ બોરીચા 9879785617

85 રાજકોટ ઘોરાજી તોરણીયા 122 મકુતાબેન ભીખાભાઇ િપપળીયા 9409380025 અરુણાબેન હરેશભાઇ ભાવાનદંજી 9978537700

86 રાજકોટ ઘોરાજી નાની ૫રબડી 85 કીરણબેન  ભરતભાઇ ભાયાણી 9409019060 અમીનાબેન અલીભાઇ સોરા 283269

87 રાજકોટ ઘોરાજી નાની ૫રબડી 86 લીલાબેન ગોવીંદભાઇ વાગડીયા 9428758484 ભાવનાબેન કા ભાઇ ચૌહાણ

88 રાજકોટ ઘોરાજી ફરેણી 87 પુ  પાબેન રામભાઇ ઘડુક 9427439044 લાભબુેન ભીખાભાઇ વાડલીયા

89 રાજકોટ ઘોરાજી ફરેણી 88 શોભનાબેન વીઠલભાઇ મણવર 9712358486 હસાબેન ભીમાભાઇ વાઘેલા 9998273704

90 રાજકોટ ઘોરાજી મોટી મારડ 89 ગીતાબેન વ લભભાઇ વાછાણી 9426692528 તારાબેન કરશનભાઇ કુબાવત 9428755403

91 રાજકોટ ઘોરાજી મોટી મારડ 90 જશવતંીબેન નરસીંહભાઇ વીર૫રીયા 284026 ભાવનાબેન પરસોતમભાઇ કોરડીયા 9737831814

92 રાજકોટ ઘોરાજી મોટી મારડ 91 જયોત્સનાબેન નાથાલાલ ગોર 284380 દક્ષાબેન કેશવભાઇ ટાક 9726792771

93 રાજકોટ ઘોરાજી મોટી મારડ 92 શોભનાબેન નરસીભાઇ 9904592047 સઘુાબેન ભપુતભાઇ ઘામેચા 9429299467

94 રાજકોટ ઘોરાજી મોટી મારડ 93 સવીતાબેન રામભાઇ ભીમાણી 9712829222 િનમર્ળાબેન રમેશભાઇ હાસલીયા 9426153818

95 રાજકોટ ઘોરાજી મોટી મારડ 94 ચદંીકાબેન વશરામભાઇ મારડીયા 9427437587 િનમર્ળાબેન હીરાભાઇ ડવ 211108

96 રાજકોટ ઘોરાજી મોટી મારડ 95 ચેતનાબેન જયતંીલાલ બગથરીયા 9426041265 ગીતાબેન પર્ગીભાઇ નાઢા

97 રાજકોટ ઘોરાજી મોટી મારડ 96 ઇન્દુબેન કાનજીભાઇ પાટડીયા 9726793916 ઠીબેન વગડાભાઇ ભીટ 9409577945

98 રાજકોટ ઘોરાજી મોટી મારડ 97 જયોત્સનાબેન શકંરભાઇ વાઘેલા 9727514277 મજુલાબેન મોહનભાઇ જાગાણી 9429049676

99 રાજકોટ ઘોરાજી મોટી મારડ 98 રેખાબેન દેવાયત સીહાર 284256 અનસયુાબેન પર્કાશભાઇ પરમાર 9427919009

100 રાજકોટ ઘોરાજી ભાડેર 99 પુ  પાબને નરસીંહભાઇ ગ ડલીયા 9898706914 જસવતીબેન છગનભાઇ ૫રમાર

101 રાજકોટ ઘોરાજી ભાડેર 100 મનહરબા અજીતસીંહ ગોહેલ 9824286615 પર્િવણાબેન અજીતસીહ જાડેજા

102 રાજકોટ ઘોરાજી ભાડેર 101 અંજુલાબેન બાલભુા ઝાલા 8469939581 ગીતાબેન બાલભુાઇ ઝાલા

103 રાજકોટ ઘોરાજી છતર્ાસા 102 કનકબા નટુભા જાડેજા 9712085694 રસીલાબેન બાબલુાલ ટીલાવત

104 રાજકોટ ઘોરાજી વાડોદર 103 જલતાબેન પોપટભાઇ દેકીવાડીયા 9662921633 જયોતીબેન રવજીભાઇ મકવાણા

105 રાજકોટ ઘોરાજી વાડોદર 104 મજુંલાબેન રણછોડભાઇ વાછાણી 9724478705 બેનાબેન કરશનભાઇ વડગામા 9898916054

106 રાજકોટ ઘોરાજી વાડોદર 105 દેવીબેન કાળાભાઇ ડાગંર 8671832568 અ પા ૫રવીણ ભાઇ મ ઠીયા

107 રાજકોટ ઘોરાજી વાડોદર 106 હસંાબેન રાણાભાઇ ચડુાસમા 8128033914 ભાવનાબેન મનોજભાઇ રાઠોડ 9725100897

108 રાજકોટ ઘોરાજી પાટણવાવ 107 ભાવનાબેન વ લભભાઇ વેકરીયા ર  મીકાબેન ચદુલાલ મારુ

109 રાજકોટ ઘોરાજી ૫ટણવાવ 108 નીતાબેન વ લભભાઇ ગોહેલ 287463 જયોતીબેન ઘીરજભાઇ વાઘેલા

110 રાજકોટ ઘોરાજી ૫ટણવાવ 109 ચદંીકાબેન બાવનજીભાઇ પેથાણી 287120 સીવતાબેા રામજીભાઇ િસંધવ

111 રાજકોટ ઘોરાજી ૫ટણવાવ 110 ભાવનાબેન રાણાભાઇ ગોહેલ 9904197638 જયોત્સનાબેન આણદંભાઇ રાઠોડ

112 રાજકોટ ઘોરાજી કલાણા 111 કમળાબેન છગનલાલ લીંબાણી 286154 મમતાબેન ડાયાભાઇ ટાટમીયા 9978439583

113 રાજકોટ ઘોરાજી કલાણા 112 ભાનબુેન ભોવાનભાઇ ઝાલાવડીયા 286169 મઘબુેન દેવસીભાઇ ટાક

114 રાજકોટ ઘોરાજી કલાણા 113 કંચનબેન મનજીભાઇ લખતરીયા 9537705676 ગીતાબેન િદપકભાઇ સ લકી 286176

115 રાજકોટ ઘોરાજી કલાણા 114 સવીતાબેન લાખાભાઇ વાણવી 95379789974 જુબેદાબેન ઇશાકભાઇ સોલકી 9737274965

116 રાજકોટ ઘોરાજી નાની મારડ 115 માયાબેન મનસખુભાઇ મા 9979156407 જય ીબેન દુલભર્જી ગોડલીયા

117 રાજકોટ ઘોરાજી ચીચોડ 116 નયનાબેન ૫ભદુાસ દવે 287215 સઘુાબેન લાલજીભાઇ ગોહેલ 9737675366

118 રાજકોટ ઘોરાજી ભાદા જાળીયા 117 ભાનમુતીબેન મગનલાલ ચૌહાણ 9925872161 હષાબેર્ન મનસખુ લખતરીયા
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કર્મ જી  લાનુ ંનામ
ઘટક/  તાલકુાન ુ

નામ
ગામ

આ.વા. 
કેન્ દર્નો કોડ ન.ં

વકર્રનુ ંનામ મોબાઇલ નબંર હે  પરનુ ંનામ મોબાઇલ નબંર

આંગણણવાડી વકર્ ર/હે  પરની માિહતી

119 રાજકોટ ઘોરાજી ભાદા જાળીયા 118 ભાવનાબેન મીઠાભાઇ વાઘેલા 9687512743 શારદાબેન અમતૃલાલ સારીખડા 2804315543

120 રાજકોટ ઘોરાજી હડમતીયા 119 હસંાબેન કરશનભાઇ ચાવડા 9978201895 મીનાબેન રમેશભાઇ હરીયાણી

121 રાજકોટ ઘોરાજી નાગલખડા 120 પાવર્તીબેન કાળાભાઇ ઝાલા 9624996835 સલમાબેન હબીબીન જાફાઇ 9998561074

122 રાજકોટ ઘોરાજી ઉદકીયા 121 અનસયુાબેન કાનજીભાઇ બગથરીયા 9377597840 ઇન્દુબેન  ડાભી

123 રાજકોટ ગ ડલ ગ ડલ 1 કૈલાસબેન . જાડેજા 9624677989 લલીતાબેન આર.હરીયાણી 9978575796

124 રાજકોટ ગ ડલ ગ ડલ 2 ગીતાબેન એચ. દવે 9825734893 મજુંલોબેન એસ.શેરસીયા -

125 રાજકોટ ગ ડલ ગ ડલ 3 હસંાબેન એમ. ૫રમાર 9998270692 કુંદનબેન આર.ગ ડલીયા -

126 રાજકોટ ગ ડલ ગ ડલ 4 ઉિમઁલાબેન જી. સોલકંી 9725895248 હસંાબેન એન.અગર્ાવત 9824865909

127 રાજકોટ ગ ડલ ગ ડલ 5 હષાબઁેન કે. લાઠીગરા 9067974535 હષાર્બેન બી.પરમાર 9924011536

128 રાજકોટ ગ ડલ ગ ડલ 171 ર મીબેન ચદુંલાલ સોરઠીયા 9624905058 હસંાબેન .અગર્ાવત 9428039090

129 રાજકોટ ગ ડલ ગ ડલ 174 િશ પાબેન આર. સાવલીયા 9375149393 ચદંર્ીકાબેન એમ.ચાવડા -

130 રાજકોટ ગ ડલ ગ ડલ 175 દમયિંતબેન પી. પડંયા 9974449169 સેજલબેન કે.ડોબરીયા 9429579149

131 રાજકોટ ગ ડલ ગ ડલ 176 િનમળઁાબેન એ. ૫રબવાલા 94286992913 પા લબેન એચ.ગ ડલીયા -

132 રાજકોટ ગ ડલ ગ ડલ 177 મઘબુેન વી. ઠાકર 9723270025 સિવતાબેન બી.ચાવડા -

133 રાજકોટ ગ ડલ ગ ડલ 179 રેખાબેન આર. રૈયાણી 97258293565 રીટાબેન એન.ખીસરીયા -

134 રાજકોટ ગ ડલ ગ ડલ 188 ભાનબુેન પી. ગ ડલીયા 9624871075 હીનાબેન વી.રાઠોડ 9904277572

135 રાજકોટ ગ ડલ ગ ડલ 189 જયોિતબેન કે. બગડા 9408004980 તેજલબેન આર.ચૌહાણ -

136 રાજકોટ ગ ડલ ગ ડલ 190 ઉમાબા એમ. ખાચર 9099364825 નયનાબેન એન.વાવડીયા 9978164070

137 રાજકોટ ગ ડલ ગ ડલ 191 આરતીબેન પી. ચૌહાણ 9978914610 િશ  પાબેન એ.ભટી 9909172529

138 રાજકોટ ગ ડલ ગ ડલ 192 પનુમબેન એ. જોષી 9998143876 યોગીતાબેન એમ.રાઠોડ 8140077965

139 રાજકોટ ગ ડલ બિંઘયા-૧, 161 ઇન્દુબેન એન. રાવલ 9428892799 રીટાબેન સી.ધીનોજા 9601407435

140 રાજકોટ ગ ડલ બિંઘયા-ર, 162 િકરણબેન એમ. ગોસાઇ 9979104692 રેખાબેન પી.રાઠોડ -

141 રાજકોટ ગ ડલ ધોઘાવદર-૧, 163 હસંાબેન કે. િનમાવત 9725320292 મજુંલાબેન સી.િવરડીયા -

142 રાજકોટ ગ ડલ ધોઘાવદર-ર, 164 જયોત્સનાબેન વી. શીશાગંીયા 9879033465 લાભબુેન .જીજરીયા -

143 રાજકોટ ગ ડલ ધોઘાવદર-૩, 165 શારદાબને કે. સોલકંી (૦૨૮૨૫) 
૨૭૧૨૬૯

શારદાબેન પી.વાઘેલા -

144 રાજકોટ ગ ડલ વાછરા-૧, 166 વષાબઁેન . સવાણી 9328696150 જયોત્ સનાબેન પી.વાજા -

145 રાજકોટ ગ ડલ વાછરા-ર, 167 હસંાબેન એમ. રાઠોડ 9687321942 પુ  પાબેન .અધ્ વાચાયર્ 9687268976

146 રાજકોટ ગ ડલ ખાડંાઘાર-૧, 168 િનરુપાબેન એન. િનમાવત 9898790941 ફરીદાબેન .સાકરીયાણા 9726810456

147 રાજકોટ ગ ડલ ખાડંાઘાર-ર, 169 િવજયાબેન એ. િશગાળા 9727107772 શાન્ તાબેન એસ.ડાગંર -

148 રાજકોટ ગ ડલ ગ ડલ 22 પર્િવણાબેન એ. તેરૈયા 9228808666 તારાબેન .ચીતારા 9574983291

149 રાજકોટ ગ ડલ ગ ડલ 23 જયોત્સનાબેન ડી. પડંયા 9428036595 મજુંલાબેન એમ.  યાસ -

150 રાજકોટ ગ ડલ ગ ડલ 24 ઉષાબેન એમ. દવે 9537117550 હસંાબેન એસ.જય  વાલ -

151 રાજકોટ ગ ડલ ગ ડલ 25 શારદાબેન કે. રૈયાણી 8758577699 મગંળાબેન આર.ચૌહાણ -

152 રાજકોટ ગ ડલ ગ ડલ 26 કૈલાશબેન એચ. િહરાણી 9978442924 જશબુેન જી.હરીયાણી -

153 રાજકોટ ગ ડલ ગ ડલ 172 રીચાબેન એચ. તર્ીવેદી 0 ઇલાબેન જી.વાળા -

154 રાજકોટ ગ ડલ ગ ડલ 173 િનલતંાબેન જી. રાજયગરુુ 9408939554 અ  પાબેન વી.સાવલીયા -

155 રાજકોટ ગ ડલ ગ ડલ 178 મજુંલાબેન એન. ચાવડા 0 દમયતંીબેન આર.દુધરેજીયા -

156 રાજકોટ ગ ડલ ગ ડલ 182 વદંનાબેન . મકવાણા 8866277747 ફીરોજાબેન એસ.િસપાઇ 9275956581

157 રાજકોટ ગ ડલ ગ ડલ 183 પર્ લાબેન સી. ઘોળીયા 9601554125 રમાબેન વી.િપતર્ોડા 9898123885

158 રાજકોટ ગ ડલ ગ ડલ 156 બીન્દાબેન બી. ગરનામી 9712248868 પુ  પાબેન આર.વૈ  ણવ 9638678216

159 રાજકોટ ગ ડલ ગ ડલ 185 સેજલબેન એચ. માથકુીયા 9913995172 ભાિવકાબેન એસ.ટાકં 904275560

160 રાજકોટ ગ ડલ ગ ડલ 186 કૈલાસબેન . ૫રમાર 9714777434 રમીલાબેન બી.શેખડા 9998345561

161 રાજકોટ ગ ડલ ગ ડલ 187 હ મીતાબેન કે. સરવૈયા 9924104087 કૈલાસબેન .હેરમા -

162 રાજકોટ ગ ડલ ગ ડલ 196 હસંાબેન રિતલાલ ભટૃ 2218344 અનીતાબેન ડી.મરુાણી -

163 રાજકોટ ગ ડલ ગ ડલ 197 - - હષાર્બેન બી.પરમાર 9925554860

164 રાજકોટ ગ ડલ મોટાઉમવાડા 16 ગણુવતીબેન જી. મીઠાપરા 9978179330 રંજનબેન ડી.દાણીધારીયા 9913983232

165 રાજકોટ ગ ડલ રીબ, 34 મિનષાબેન સી. િનમાવત 9714190129 પર્કાશબા એન.ઝાલા -

166 રાજકોટ ગ ડલ મુગંાવાવડી 35 સરેુખાબા આર. જાડેજા 9909402073 કુસમુબા .જાડેજા -

167 રાજકોટ ગ ડલ દાળીયા-૧, 36 મજુલાબેન પી. સોનારા 0 બાલાબેન એમ.ભડગજી -

168 રાજકોટ ગ ડલ દાળીયા-ર, 37 ભિુમતાબેન કે. વૈ ણવ 9724584794 િદવાળીબેન બી.પરમાર -

169 રાજકોટ ગ ડલ મોટામહીકા 38 શોભનાબેન જી. ૫રમાર 9904250944 ભારતીબેન બી.બગથરીયા -

170 રાજકોટ ગ ડલ િસંઘાવદર 39 ઉષાબેન ટી. ગ ડલીયા 9723995351 ચપંાબેન .સોલકંી -

171 રાજકોટ ગ ડલ વાળાઘરી 40 રમાબેન ડી. કુબાવત 9638493707 િવજયાબેન આર.બકરાણી -

172 રાજકોટ ગ ડલ નાનામહીકા 41 ગીતાબેન ડી. મેસવાણીયા 9924835170 ગીતાબેન એસ.દેરવાડીયા 9723285256

173 રાજકોટ ગ ડલ મોિવયા-૧, 42 િદવાળીબેન ટી. મકવાણા 9727283603 જયાબેન પી.સન્ ડપા -

174 રાજકોટ ગ ડલ મોિવયા-૨, 43 િનમળઁાબેન જી. મકવાણા 9327030980 સરોજબેન એચ.િહરાણી 9727275551

175 રાજકોટ ગ ડલ મોિવયા-૩, 44 પર્િવણાબેન બી. જાડેજા 281819 ચદંર્ીકાબેન પી.ભાયાણી -

176 રાજકોટ ગ ડલ મોિવયા-૪, 45 જસવતંીબેન જી. રાઠોડ 281754 જયોત્ સનાબેન .પાડલીયા -

177 રાજકોટ ગ ડલ મોિવયા-૫, 46 હસંાબેન ડી. દુદાણી 9879096057 કુસમુબેન એફ.ગોરી 9904940053
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કર્મ જી  લાનુ ંનામ
ઘટક/  તાલકુાન ુ

નામ
ગામ

આ.વા. 
કેન્ દર્નો કોડ ન.ં

વકર્રનુ ંનામ મોબાઇલ નબંર હે  પરનુ ંનામ મોબાઇલ નબંર

આંગણણવાડી વકર્ ર/હે  પરની માિહતી

178 રાજકોટ ગ ડલ મોિવયા-૬, 47 જયોત્સતાબેન વી. પડંયા 9825062545 શારદાબેન એન.િહરાણી -

179 રાજકોટ ગ ડલ મોિવયા-૭, 48 રંજનબેન કે. ગો વામી 9909127014 દક્ષાબેન ડી.િહરાણી -

180 રાજકોટ ગ ડલ મોિવયા-૮, 49 દયાબેન પી. ઝાલા 9825062545 ગીતાબેન ટી.િનરંજની -

181 રાજકોટ ગ ડલ મોિવયા-૯, 50 સગંીતાબેન એસ. દવે 9723750404 ભાગ્ ય ીબેન પી. િનરંજની -

182 રાજકોટ ગ ડલ રુપાવટી 51 સિવતાબેન ડી. ગ ડલીયા 9909890979 ગણુબુા એસ.રાયજાદા 9909890979

183 રાજકોટ ગ ડલ ભોજ૫રા 6 હસંાબેન વી. ૫રમાર 9724035337 હસંાબેન કે.િસંધવ -

184 રાજકોટ ગ ડલ બીલીયાળા-૧, 12 તરલીકાબેન એચ. દાણીઘારીયા 9725658364 મીનાબેન એમ.બગથરીયા 9979469016

185 રાજકોટ ગ ડલ બીલીયાળા-ર, 13 રેખાબેન પી. ઘાઘંલ 9979073738 ચપંાબેન આર.રાઠોડ -

186 રાજકોટ ગ ડલ પાચંીયાવદર 14 િકરણબા આર.જાડેજા 9904712055 ઉષાબેન .િસધ્ ધા 904712055

187 રાજકોટ ગ ડલ નાગડકા 15 ચદંનબાળા એમ. જોટગીયા 9979342758 િમનાબેન એન.વકાતર 9979342758

188 રાજકોટ ગ ડલ શેમળા-૧, 27 ઘિમ ઠાબેન સી. ગોસાઇ 9725658364 ગીતાબેન ડી.િસંસાગીયા 9574778432

189 રાજકોટ ગ ડલ શેમળા-૨, 28 નીલાબેન . જોષી 9979073738 કૈલાશબેન એન.અગર્ાવત 9909499733

190 રાજકોટ ગ ડલ ભણુવા 29 સરલાબેન એચ. તર્ીવેદી 9426845781 ગીતાબેન કે.  યાસ 9426845781

191 રાજકોટ ગ ડલ ભરુડી 30 જયાબેન બી. તર્ીવેદી 9429572293 તપૃ્ તીબેન એમ.તર્ીવેદી -

192 રાજકોટ ગ ડલ નો.પી૫ળીયા 31 ઘરમબા પી. રાયજાદા 9727229164 રમાબેન આર.ટાટમીયા 296371

193 રાજકોટ ગ ડલ ગુદંાસરા 32 કૈલાશબેન કે. ગોહીલ 9228281253 ભાવનાબેન એસ.સરુાણી -

194 રાજકોટ ગ ડલ રીબડા 33 િહનાબેન વી. પાડલીયા 9924328409 ચપંાબેન બી.બગથરીયા 9924071172

195 રાજકોટ ગ ડલ િશવરાજગઢ-૧, 60 નીલમબેન એમ. ઠાકર 9428698457 ફરીદાબેન કે.ગોરી -

196 રાજકોટ ગ ડલ િશવરાજગઢ-૨, 61 સિુમતાબેન એલ. શમા ઁ 9979025090 મમુતાજબેન કે.બાલબપરીયા 9979025090

197 રાજકોટ ગ ડલ િશવરાજગઢ-૩, 62 રસીદાબેન એચ. ૫રમાર 9723691390 શાધનાબેન બી.દાવડા -

198 રાજકોટ ગ ડલ િશવરાજગઢ-૪, 63 વષાબઁેન એચ. વોરા 9824861461 ઝરીનાબેન એ.દાવડા -

199 રાજકોટ ગ ડલ િશવરાજગઢ-૫, 64 મજુંલાબેન કે. ઠુંમર 9978275460 સગંીતાબેન આર.દેવમરુારી 9979728546

200 રાજકોટ ગ ડલ િશવરાજગઢ-૬, 65 શારદાબેન એ. ૫રમાર 9879279501 મજુંલાબેન એમ.સોલકંી -

201 રાજકોટ ગ ડલ દેવચડી-૧, 66 દયાબેન એમ. જાલા 9726918492 દમયતંીબેન બી.સેજાણી -
202 રાજકોટ ગ ડલ દેવચડી-૨, 67 ડીમ્પલબેન . ઘોળકીયા 9979328409 કેશબુેન બી.મકવાણા 9974380095
203 રાજકોટ ગ ડલ બાદંરા-૧, 68 હષીઁદાબેન ડી. વેકરીયા 9904661078 રોશનબાલા એસ.શમા 9974450186
204 રાજકોટ ગ ડલ બાદંરા-૨, 69 કોકીલાબેન ડી.વોરા 9904661078 જય ીબેન .ગો  વામી 9879642768
205 રાજકોટ ગ ડલ માડંણકુંડલા-૧ 70 હીરાબેન એમ. ગઢાદરા 9824736455 ઉમીર્લાબેન આઇ.બર્મદેવજી -
206 રાજકોટ ગ ડલ માડંણકુંડલા-ર, 71 ભાનબુેન એમ. સાસીયા 9925103846 લ  મીબેન ટી.ચૌહાણ -
207 રાજકોટ ગ ડલ કમરકોટડા 72 શારદાબેન આર.રાઠોડ 9275186492 સયુર્બેન એસ.પોવાર -
208 રાજકોટ ગ ડલ વોરાકોટડા 17 હતલતાબેન આર. રાઠોડ 9898414868 મીતલબેન એ.મકવાણા 9835998307
209 રાજકોટ ગ ડલ કંટોલીયા 52 શીતલબેન જી.જોષી 9099657571 અ  કાબેન પી.ગઢવી -
210 રાજકોટ ગ ડલ મોટાદડવા-૧, 154 લીલાબેન . ઘાઘીયા 283201 રસીલાબેન આર.િનમાવત -
211 રાજકોટ ગ ડલ મોટાદડવા-૨, 155 ઇલાબેન વી. સોરઠીયા 9662635472 િનતાબેન ડી.િસધ્ ધાપરા 8511827128
212 રાજકોટ ગ ડલ મોટાદડવા-૩, 156 મીનાક્ષીબેન એ. ભટૃ 9904624262 સરોજબેન આર.પાડલીયા 8140652288
213 રાજકોટ ગ ડલ મોટાદડવા-૪, 157 ભારતીબેન એમ. કુબાવત 283212 પલબેન બી.મકવાણા -
214 રાજકોટ ગ ડલ મોટાદડવા-૫, 158 રેખાબેન એન. ભોજક 9638513936 લક્ષીબેન વી.રાજયગરુુ 9979321298
215 રાજકોટ ગ ડલ મોટાદડવા-૬, 159 હસંાબેન ડી. સાડંપા 9904861844 હ  મીતાબેનન એમ.રાવરાણી -
216 રાજકોટ ગ ડલ મોટાદડવા-૭, 160 શોભનાબેન . કુબાવત 9723032421 પર્વીણાબેન એલ.કુબાવત -
217 રાજકોટ ગ ડલ કરમાળકોટડા 161 શાતંાબેન પી. વાવડીયા 9638074832 ઇન્ દીરાબેન સી.િહરાણી 9099439753
218 રાજકોટ ગ ડલ દેરડી(કું)-૧, 78 રંજનબેન . પાડલીયા 9725863019 સિવતાબેન સી.ગોસાઇ -
219 રાજકોટ ગ ડલ દેરડી(કું)-૨, 79 ભાનબુેન એસ. ગોસાઈ 9998610132 દયાબેન બી.બાવાજી -
220 રાજકોટ ગ ડલ દેરડી(કું)-૩, 80 મકુતાબેન પી. વેકરીયા 9974850634 ભાવનાબેન .ગોસાઇ -
221 રાજકોટ ગ ડલ દેરડી(કું)-૪, 81 િનમળઁાબેન એમ. રામાણી 9879574493 ઉષાબેન ડી.ગોસાઇ -
222 રાજકોટ ગ ડલ દેરડી(કું)-૫, 82 હષાબઁેન ડી. કારીયા 9979635467 ભાવનાબેન એમ.રાઠોડ -
223 રાજકોટ ગ ડલ દેરડી(કું)-૬, 83 ગણુવતંીબેન જી. જાદવ 9909309224 રમાબેન એમ.ચાવડા -
224 રાજકોટ ગ ડલ દેરડી(કું)-૭, 193 કુંદનબેન ડી. ગૌ વામી 9638045533 સોનલબેન એન.િચતર્ોડા -
225 રાજકોટ ગ ડલ મેતાખભંાળીયા-૧, 84 ભાવનાબેન કે. દેવમરુારી 9825731758 શારદાબેન .વાજા -
226 રાજકોટ ગ ડલ મેતાખભંાળીયા-૨, 85 મઘબુેન આર. સેજપાલ 9979354015 ભાવનાબેન એસ.વાજા -
227 રાજકોટ ગ ડલ મોટીખીલોરી-૧, 86 વષાબઁેન એમ. ગેલાણી 9979993819 સમજુબેન બી.ગઢાદરા -
228 રાજકોટ ગ ડલ મોટીખીલોરી-૨, 87 કાતંાબેન વી. સોલકંી 9825701592 િનÔમલાબેન એમ.ખાડવડ -
229 રાજકોટ ગ ડલ મોટીખીલોરી-૩, 88 કુમદુબેન સી. ગઢદરા 9979381194 જય ીબેન એલ.પરમાર -
230 રાજકોટ ગ ડલ પાટખીલોરી 89 શારદાબેન એન. રાઠોડ 9879998194 મનીષાબેન એ.ગોસાઇ -
231 રાજકોટ ગ ડલ ઘરાળા-૧ 90 ભાવનાબેન કે. ભવુા 9727106849 ભારતીબેન વી.િનરંજની -
232 રાજકોટ ગ ડલ ઘરાળા-૧ 91 નયનાબ.ન જી. વાજા 9712026585 હસંાબેન આર.ગો  વામી -
233 રાજકોટ ગ ડલ કેશવાળા-૧, 92 હસંાબેન એસ. વાજા 9979274713 રસીલાબેન એમ.અમરેલીયા -
234 રાજકોટ ગ ડલ કેશવાળા-૨, 93 પુ પાબેન આર. દેવમરુારી 9909281186 ચદંર્ીકાબેન એમ.બગથરીયા -
235 રાજકોટ ગ ડલ રાવણા 94 િશ પાબેન કે. બગથરીયા 8141868689 મનીષાબેન પી.રાવરાની 9727965461
236 રાજકોટ ગ ડલ ીનાથગઢ-૧, 73 િવલાશબેન એમ ચૌહાણ 9979527156 રેખાબેન બી.ચૌહાણ -
237 રાજકોટ ગ ડલ ીનાથગઢ-૨, 74 - 9909282225 હસંાબેન એસ.અમરેલીયા -
238 રાજકોટ ગ ડલ બીલડી 75 પર્ લાબેન કે.સોલકંી 9979166817 - -
239 રાજકોટ ગ ડલ કમઢીયા-૧, 76 િનમળઁાબેન એમ. ગૌ વામી 9979166817 સગણુાબેન એસ.થોરીયા -
240 રાજકોટ ગ ડલ કમઢીયા-૨, 77 શારદાબેન એમ. લીબાણી 9974582446 મનીષાબેન બી.પરમાર -
241 રાજકોટ ગ ડલ વાસાવડ-૧, 53 ચપંાબેન એમ. સોલકંી 8980238588 જય ીબેન કે.જાદવ -
242 રાજકોટ ગ ડલ વાસાવડ-૨, 54 અનસુાયાબેન એમ. મયાતર્ા 9998920702 ચદંર્ીકાબેન બી.વાજા -
243 રાજકોટ ગ ડલ વાસાવડ-૩, 55 નીતાબેન વી. સ દરવા 9099359494 સમુનબેન ડી.  યાસ -
244 રાજકોટ ગ ડલ વાસાવડ-૪, 56 રેખાબેન જી. યાસ 9925257676 ગૌરીબેન એમ.ગો  વામી -
245 રાજકોટ ગ ડલ વાસાવડ-૫, 57 મીનાબેન વી.તર્ીવેડી 274213 અમરબેન એલ.ગો  વામી -
246 રાજકોટ ગ ડલ વાસાવડ-૬, 58 કંચનબેન ડી. દરજી 9714089944 સનુીતાબેન ડી.મોઢાવાડીયા 9925579756
247 રાજકોટ ગ ડલ વાસાવડ-૭, 59 લીલાવતંીબેન વી. સાકરીયા 274233 ભાવનાબેન બી.પોપટાની -
248 રાજકોટ ગ ડલ સલુતાનપરુ-૧, 98 વષાબઁેન બી. તેરૈયા 9601518880 પુ  પાબેન પી.સોહીલીયા -
249 રાજકોટ ગ ડલ સલુતાનપરુ- 99 જાગિૃતબેન ડી. ગોસાઈ 9925984513 પનુમબેન ડી.ગોસાઇ -
250 રાજકોટ ગ ડલ સલુતાનપરુ-૩, 100 ગીતાબેન જી. પટેલ 9925941270 કાન્ તાબેન એલ.દુદકીયા -
251 રાજકોટ ગ ડલ સલુતાનપરુ-૪, 101 ભાવનાબેન કે. ચાવડાગંર 9925173250 ભારતીબેન એન.ચડુાસમા 9879905722
252 રાજકોટ ગ ડલ સલુતાનપરુ-૫, 102 હસંાબેન ય.ુ ખમુાણ 9925082967 ધ્ ધાબેન કે.સાગઠીયા -
253 રાજકોટ ગ ડલ સલુતાનપરુ-૬, 103 કાતંાબેન આર. િસઘ્ઘપરુા 9825173250 ત૫ૃતીબેન કે.ગ ડલીયા -
254 રાજકોટ ગ ડલ સલુતાનપરુ-૭, 104 દુગાબઁેન એચ. જોષી 9925432341 મજુંલાબેન એસ.ધકાણ 9924997549
255 રાજકોટ ગ ડલ સલુતાનપરુ-૮, 105 ભાવનાબેન પી. રાજયગરુુ 9879653384 સોનલબેન વી.ધકાણ -
256 રાજકોટ ગ ડલ સલુતાનપરુ-૯, 194 ઘિમ ઠાબેન ડી. જાની 7567252841 - -
257 રાજકોટ ગ ડલ ઘડુશીયા 106 અિનતાબેન વી. ગો વામી 9925912923 ધમીર્  ડાબેન બી.  યાસ -
258 રાજકોટ ગ ડલ દેવળા-૧, 107 ભારતીબેન આર. રાઠોડ 9913149077 હસંાબેન એમ.બગડા -
259 રાજકોટ ગ ડલ દેવળા-૨, 108 રમાબેન આર. મેઘનાથી 9913253415 સરલાબેન આઇ.ગોસાઇ -
260 રાજકોટ ગ ડલ ખભંાલીડા, 109 જય ીબેન કે. પરમાર 9904770794 રમાબેન બી.ડ ગા -
261 રાજકોટ ગ ડલ મસીતાળા, 110 િવજયાબેન કે. મોર 9099147291 પર્ભાબેન બી.ચાવટીયા 9712711545
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કર્મ જી  લાનુ ંનામ
ઘટક/  તાલકુાન ુ

નામ
ગામ

આ.વા. 
કેન્ દર્નો કોડ ન.ં

વકર્રનુ ંનામ મોબાઇલ નબંર હે  પરનુ ંનામ મોબાઇલ નબંર

આંગણણવાડી વકર્ ર/હે  પરની માિહતી

262 રાજકોટ ગ ડલ ભડંારીયા 111 દમયિંતબેન સી. વાઘમશી 9909793400 રેખાબેન આર.અગર્ાવત 9979042998
263 રાજકોટ ગ ડલ મોટાસખપરુ 112 ભાવનાબેન એન. િનમાવત 9979629300 િમતલુાબેન એમ.કમ્ બાલીયા -
264 રાજકોટ ગ ડલ નાનાસખપરુ 113 મજુંલાબેન એન. સોલકંી 9904281450 અ  પાબેન એમ.પડંયા 9979995867
265 રાજકોટ ગ ડલ િવઝીવડ-૧, 114 વૈિદકાબેન પી. સાકંળીયા 9909217164 રેખાબેન જી.દવે -
266 રાજકોટ ગ ડલ િવઝીવડ-૨, 115 સરોજબેન બી. ગો વામી 9726242300 રમાબેન એન.અગર્ાવત -
267 રાજકોટ ગ ડલ સાજડીયાળી 95 હષાબઁેન સી. ચૌહાણ 9904853768 જયાબેન વી.વાડોદરીયા -
268 રાજકોટ ગ ડલ રાણસીકી-૧, 96 પર્િતમાબેન આર. રાજયગરુુ 9979674865 હસંી◌ાબેન એસ.  યાસ -
269 રાજકોટ ગ ડલ રાણસીકી-૨, 97 હસંાબેન કે. ગોસાઇ 9979220470 મજુંલાબેન ડી.કારેલીયા -
270 રાજકોટ ગ ડલ નવાગામ-૧, 133 કૈલાશબેન વી. બોરડ 8586489121 ઉષાબેન પી.પરમાર -
271 રાજકોટ ગ ડલ નવાગામ-૨, 134 રમાબેન એન. ગાલોરીયા 9913288847 રમાબેન એસ.મલુીયા 9913288847
272 રાજકોટ ગ ડલ લીલાખા, 135 િવલાસબેન આર. કાછડ 9409015521 હસંાબેન જી.રાવલ -
273 રાજકોટ ગ ડલ ગોમટા-૧, 116 િનમળઁાબેન સી. ઘોડાસરા 285449 ગીતાબેન વી.લાલાણી -
274 રાજકોટ ગ ડલ ગોમટા-૨, 117 સરોજબેન પી. કાલરીયા 9727916830 ઇલાબેન .દેકીવાડીયા -
275 રાજકોટ ગ ડલ ગોમટા-૩, 118 ઇલાબેન એ. ઘર્ાયંીગા 9924102225 િન પમાબેન કે. ઠવા 9714645495
276 રાજકોટ ગ ડલ ગોમટા-૪, 119 મજુંલાબેન આર. પાડલીયા 285636 િવજયાબેન આર.ભાણવાડીયા -
277 રાજકોટ ગ ડલ ગોમટા-૫, 195 ક પનાબેન કે. દવે 9925339186 રેખાબેન ડી.મેસવાણીયા -
278 રાજકોટ ગ ડલ ચરખડી-૧, 120 જ પાબેન ડી. પાચંાણી 9537354609 સગંીતાબેન એમ.ગોહેલ 9725322202
279 રાજકોટ ગ ડલ ચરખડી-૨, 121 ભારતીબેન એસ. સખીયા 9909625484 િકરણબેન .ગોસાઇ -
280 રાજકોટ ગ ડલ ચરખડી-૩, 122 વિનતાબેન પી. ઘોરાજીયા 270283 જાગિૃતબેન ડી.વાજા -
281 રાજકોટ ગ ડલ ચરખડી-૪, 123 ભારતીબેન આર. ત ા 270423 શોભનાબેન કે.સરવૈયા 9979498069
282 રાજકોટ ગ ડલ વેકરી-૧ 124 ભારતીબેન આઇ. ઘારીઘારીયા 9979399513 િહનાબેન એ.વાજા -
283 રાજકોટ ગ ડલ વેકરી-૨, 125 પારુલબેન એમ. સેદાણી 9228134667 લાભબુેન બી.બગડા -
284 રાજકોટ ગ ડલ પાટીદડ-૧, 126 પાલબુેન કે. રાઠોડ 296159 ભારતીબેન એ.મકવાણા -
285 રાજકોટ ગ ડલ પાટીદડ-૨, 127 ચદંર્ીકાબેન ડી. ગો વામી 9537764557 પા લબેન એસ.િહરપરા -
286 રાજકોટ ગ ડલ પાટીદડ-૩, 198 - 9925333443 દક્ષાબેન એલ.થરેસા -
287 રાજકોટ ગ ડલ અિનડા(ભા)-૧, 7 મજુંલાબેન એમ. ભગરીયા 9978156181 મીનાબેન એસ.કણોજીયા -
288 રાજકોટ ગ ડલ અિનડા(ભા)-૨, 8 રચનાબેન આર. પરમાર 9601350361 ગીતાબેન બી.વાઘેલા -
289 રાજકોટ ગ ડલ અિનડા(ભા)-૩, 109 પર્ભાબેન ડી. સાદરીયા 9898472753 દશર્નાબેન એમ.ઇડીસા -
290 રાજકોટ ગ ડલ અિનડા(ભા)-૪, 181 તારાબેન આર. લીંબાસીયા 9724869184 િવલાસબેન એલ.ભાલોડી -
291 રાજકોટ ગ ડલ ગુદંાળા-૧, 210 રસીલાબેન . પાડલીયા 9898881182 હેતલબેન બી.રાવરાણી -
292 રાજકોટ ગ ડલ ગુદંાળા-૨, 211 ભાનમુિતબેન બી. હરીયાળી 9712166602 અ ણાબેન એલ.કુબાવત -
293 રાજકોટ ગ ડલ જામવાડી-૧, 18 ગીતાબેન કે. વેકરીયા 9979636118 ઇલાબેન ય.ુગાજીપરા -
294 રાજકોટ ગ ડલ જામવાડી-૨, 19 જયાબેન કે. ઠુંમર 9879491361 રંજનબેન બી.અગર્ાવત 9978274692
295 રાજકોટ ગ ડલ ચોરડી-૧, 20 સગંીતાબેન એમ.જોષી 9408726686 િદલહરબા .ઝાલા -
296 રાજકોટ ગ ડલ ચોરડી-૨, 21 શારદાબેન એન. જાદવ 9687498194 રંજનબેન આર.પર્જાપતી -
297 રાજકોટ ગ ડલ ચોરડી-૩, 180 ભારતીબેન જી.ભતુ 9574385617 સોનલબેન જી.ઠાકર -
298 રાજકોટ ગ ડલ કોલીથડ-૧, 136 સીમાબેન એચ. વાડોદરીયા 9879874525 હસંાબેન .જોબનપતુર્ા 9429431825
299 રાજકોટ ગ ડલ કોલીથડ-૨, 137 જયાબેન એન. બાબરીયા 286634 ગીતાબેન બી.મકવાણા -
300 રાજકોટ ગ ડલ કોલીથડ-૩, 138 રમાબેન ટી. ટીલાવત 99093039365 રંજનબેન .લ  કરી -
301 રાજકોટ ગ ડલ કોલીથડ-૪, 199 - 0 - -
302 રાજકોટ ગ ડલ નાનાઉમવાડા 149 ઉતમબા .જાડેજા 276208 નયનાબા એલ.જાડેજા 9824566360
303 રાજકોટ ગ ડલ લણુીવાવ 140 શોભનાબેન બી. વીઠલપરા 9723691471 સિવતાબેન ડી.મોરલીયા -
304 રાજકોટ ગ ડલ વેજાગામ-૧ 141 િશ પાબેન કે. હીગું 9898496081 દયાબેન એસ.ગોસાઇ -
305 રાજકોટ ગ ડલ વેજાગામ-૨ 142 િહનાબેન પી. ખેર 9898496081 ચપંાબેન એસ.હડવાણી -
306 રાજકોટ ગ ડલ ગરનાળા 143 હસંાબેન એમ. માકડીયા 9913743331 હસંાબેન જી.ગોહેલ 992576721
307 રાજકોટ ગ ડલ પાટીયાળી 144 કંચનબેન એમ. ઘડુક 9714204008 ઇલાબેન એસ.િસંગલ -
308 રાજકોટ ગ ડલ બેટાવડ 145 કંચનબેન બી કુબાવત 9913668554 યોગેસબા બી.જાડેજા -
309 રાજકોટ ગ ડલ ખડવણથલી-૧ 146 જાગિૃતબેન . િહરાણી 9425572273 પા લબેન આર.લ  કરી 9726692725
310 રાજકોટ ગ ડલ ખડવણથલી-૨ 147 ગોદાવરીબેન બી. સોલકંી 296557 િદ  યાબેન સી.પાડલીયા 8980972688
311 રાજકોટ ગ ડલ મેસ૫ર 148 ખેરુનબેન વી. ચડુાસમા 9099534952 નીતાબેન બી.ગોહેલ -
312 રાજકોટ ગ ડલ હડમડીયા 149 ઉષાબેન પી. વાજા 9687891095 ભાવનાબેન પી.કંડોરીયા 9979863754
313 રાજકોટ ગ ડલ આંબરડી-૧, 150 રમાબેન એન. ઉપાઘ્યાય 285933 કમળાબેન વી.અગર્ાવત 9724180487
314 રાજકોટ ગ ડલ આંબરડી-૨, 151 રંજનબેન પી. ગૌતમી 9979635744 રેખાબેન એસ.મકવાણા 9913587557
315 રાજકોટ ગ ડલ હડમતાળા-૧, 152 સશુીલાબેન ય.ુ યાસ 286412 અંજુબેન કે.ચૌહાણ -
316 રાજકોટ ગ ડલ હડમતાળા-૨, 153 નયનાબેન ય.ુ યાસ 286706 રેમતબેન એસ.ડોડીયા -
317 રાજકોટ ગ ડલ ડૈયા-૧, 128 સિવતાબેન . મારુ - િનમર્ળાબેન એમ.રાઠોડ -
318 રાજકોટ ગ ડલ ડૈયા-૨, 129 રિહમાબેન એમ. ખલીફા 9925801070 િનરજહાબેન એ.કલીફા -
319 રાજકોટ ગ ડલ ડૈયા-૩, 200 - 9727052929 - -
320 રાજકોટ ગ ડલ તર્ાકુડા-૧, 130 પર્ લાબેન એ.ભતુ 9601564368 ગીતાબેન ડી.જોષી -
321 રાજકોટ ગ ડલ તર્ાકુડા-૨, 131 રેખાબેન એમ. આરદેશણા 8141797100 જય ીબેન એ.જોષી -
322 રાજકોટ ગ ડલ તર્ાકુડા-૩, 132 વિનતાબેન એચ. કાલરીયા 9898759589 ઉષાબેન એસ.ગાલોરીયા -
323 રાજકોટ જામ કંડોરણા જામ કંડોરણા-૧ 1 ની બેન ય.ુઠાકર 9825348932 ભાવનાબેન એચ.મકરાણી 9327035337
324 રાજકોટ જામ કંડોરણા જામ કંડોરણા-૨ 2 રા ીબેન એસ.  યાસ 9327035274 કુસમુબેન એમ.કવી 9327035244
325 રાજકોટ જામ કંડોરણા જામ કંડોરણા-૩ 3 પર્ભાબેન વી.ધનાણીયા 9909309985 ભારતીબેન વી.ચૌહાણ 9374566884
326 રાજકોટ જામ કંડોરણા જામ કંડોરણા-૪ 4 ગીતાબેન બી.પરુોહીત 9327035150 રંજનબેન આર.ભાયાણી 9374566822
327 રાજકોટ જામ કંડોરણા જામ કંડોરણા-૫ 5 શાતંાબેન આર.ચકુાસમા 9327035258 મજુંલાબેન વી.ભાયાણી 9327035305
328 રાજકોટ જામ કંડોરણા જામ કંડોરણા-૬ 6 િકરણબેન બી.સાગાણી 9327035238 હષાર્બેન ડી.ગાલોરીયા 9327035197
329 રાજકોટ જામ કંડોરણા જામ કંડોરણા-૭ 7 કૈલાસબેના એચ.પરમાર 9327035300 રંજનબેન એમ.ઇટારીયા 9327035277
330 રાજકોટ જામ કંડોરણા જશાપર-૧ 8 કનબુેન એચ.ગ રા 9327035233 હસંાબેન સી.વાઝા 9925449192
331 રાજકોટ જામ કંડોરણા જશાપર-ર 9 શારદાબેન એસ.ઉનાગર 9327035295 ભાવનાબેન .ઠુમર 2824211483
332 રાજકોટ જામ કંડોરણા ઉજળા 10 તારાબેન વી.રાવલ 9327035264 ઉમીર્લાબેન .શીશાગીયા 93744566881
333 રાજકોટ જામ કંડોરણા બધંીયા 11 અ  મીતાબા દીલભુા ગોહીલ 9374566852 પર્ભાતબા એન.વાઢેર -
334 રાજકોટ જામ કંડોરણા પાદરીયા 12 રેખાબેન ડી.પીઠડીયા 9925575041 ગલુાબબા .જાડેજા -
335 રાજકોટ જામ કંડોરણા બાલાપર 13 કંચનબેન કે.ચૌહાણ 9327035150 લીલાબેન એન.ટાટમીયા 9374566878
336 રાજકોટ જામ કંડોરણા ખજુરડા-૧ 14 સિવતાબેન એ.પરમાર 9724565756 ધારાબેન .સોદરવા -
337 રાજકોટ જામ કંડોરણા ખજુરડા-ર 15 િકંજલબેન .પટેલ 9725652417 દમયતંીબેન કે.સોલકંી 9374566878
338 રાજકોટ જામ કંડોરણા ખજુરડા-૩ 16 સાિવતર્ીબેન જી.ભતુ 9898122759  વાતીબેન એ વૈધ -
339 રાજકોટ જામ કંડોરણા બોરીયા-૧ 17 રીટાબેન પી.પારખીયા 9327035186 દશર્નાબેન જી.કાયડી -
340 રાજકોટ જામ કંડોરણા બોરીયા-૨ 18 િદવાળીબેન .ડોબરીયા 9327035330 અ  મીતાબેન ઇ.સરપદડીયા -
341 રાજકોટ જામ કંડોરણા બોરીયા-૩ 19 ,પર્ભાબેન એલ.બગડા 9327035246 મગંબુેન કે.રાઠોડ 9374566876
342 રાજકોટ જામ કંડોરણા પીપરડી 20 મેનાબા એસ.જાડેજા 9925994142 રસીકબા કે.ચડુાસમા 9327035290
343 રાજકોટ જામ કંડોરણા ધોળીધાર-૧ 21 રેખાબેન આર.પચંાલ 2824271412 રમાબેન એમ.ગ ડલીયા 9374566851
344 રાજકોટ જામ કંડોરણા ધોળીધાર-ર 22 ઇલાબેન કે.ગોહેલ 2824276318 કુલસમુબેન એચ.મલેક 9374566850
345 રાજકોટ જામ કંડોરણા આંચવડ 23 કાછેલા િશ  પાબેન પર્ભદુાસ 9327035276 મનહરબા કે.પરમાર 9374566848
346 રાજકોટ જામ કંડોરણા સાતોદડ-૧ 24 ચપંાબેન કે.ગોધાણી 9377824333 માયાબેન એલ.સોનયાર 9374566854
347 રાજકોટ જામ કંડોરણા સાતોદડ-ર 25 શાતંાબેન એમ.મકવાણા 9327035359 જય ીબેન સી.રાઠોડ 9374566818
348 રાજકોટ જામ કંડોરણા થોરડી 26 ખાલી જગ્ યા - મધબુેન બી.સરવૈયા -
349 રાજકોટ જામ કંડોરણા વાવડી-૧ 27 પણુાર્બા .જાડેજા 9327035247 સરલાબેન .મેસવાણીયા 9374566853
350 રાજકોટ જામ કંડોરણા વાવડી-ર 28 કાતંાબેન વી.પરમાર 9327035279 ગીતાબેન સી.પરમાર -
351 રાજકોટ જામ કંડોરણા િવમલનગર 29 કાતંાબેન જી.રાણપરીયા 9586356226 જાગતૃીબેન એસ.મા 9374566857
352 રાજકોટ જામ કંડોરણા રાજપરા-૧ 30 પર્ભાબેન બી.સાગંીયા 9327035306 નયનાબેન ડી.બગથરીયા 9374566875
353 રાજકોટ જામ કંડોરણા રાજપરા-ર 31 ઉષાબેન કે.મહીડા 9979792355 કુંદનબેન બી.અગર્ાવત -
354 રાજકોટ જામ કંડોરણા દડવી-૧ 32 ભારતીબેન એચ.મહેતા 9327035198 ગીતાબેન એસ.કુબાવત 9327035139
355 રાજકોટ જામ કંડોરણા દડવી-ર 33 ભાવનાબેન એન.મહેતા 9327035265 અનસોયાબા બી.ઝાલા 9327035346
356 રાજકોટ જામ કંડોરણા દડવી-૩ 34 ઓતીબેન એલ.મારકણા ં 9327035232 જયોત્ સનાબેન એન.રત્ નોતર -
357 રાજકોટ જામ કંડોરણા કાનાવડાળા-૧ 35 હેમીબેન જી.બગડા 9377824360 જશીબેન કે.મેવાડા -
358 રાજકોટ જામ કંડોરણા કાનાવડાળા-ર 36 સશુીલાબેન બી.દવે 9327035308 રમાબેન વી.દવે -
359 રાજકોટ જામ કંડોરણા પી.એજન્ સી 37 ઉમીર્લાબેન આર.ગો  વામી 9979081267 બેનાબેન એસ.ગો  વામી -
360 રાજકોટ જામ કંડોરણા પી.માલજીભી 38 જીકુંવરબા જી.જાડેજા 9327035313 ખાલી જગ્ યા -
361 રાજકોટ જામ કંડોરણા તરકાસર 39 અિ  વનબા એમ.સરવૈયા 9327035197 સજજનબા બી.જાડેજા -
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કર્મ જી  લાનુ ંનામ
ઘટક/  તાલકુાન ુ

નામ
ગામ

આ.વા. 
કેન્ દર્નો કોડ ન.ં

વકર્રનુ ંનામ મોબાઇલ નબંર હે  પરનુ ંનામ મોબાઇલ નબંર

આંગણણવાડી વકર્ ર/હે  પરની માિહતી

362 રાજકોટ જામ કંડોરણા રામપર 40 સોનલબેન એલ.સોજીતર્ા 9327035344 ભાનબુેન જી ટારીયા 9377824338
363 રાજકોટ જામ કંડોરણા મેઘાવડ 41 ચદંર્ીકાબેન એમ.જોષી 9429444971 ની બેન કે.િપતર્ોડા -
364 રાજકોટ જામ કંડોરણા બેલડા 42 કુંદનબેન આર.જોષી 9327035358 ખાલી જગ્ યા -
365 રાજકોટ જામ કંડોરણા રંગપર 43 જશવતંીબેન વી.અગર્ાવત 9327035188 ચદંર્ીકાબેન વી.દેસાણી -
366 રાજકોટ જામ કંડોરણા સાજડીયાળી-૧ 44 પચંશીલા પી.વાડોદરીયા - રેખાબેન આર.ગોહેલ 9327035378
367 રાજકોટ જામ કંડોરણા સાજડીયાળી-ર 45 રેખાબેન ડી.સતાસીયા 8638009869 હસંાબેન પી.ગોહેલ 9327035136
368 રાજકોટ જામ કંડોરણા રાયડી-૧ 46 મનીષાબેન ભીખાભાઇ વેગડ 9687155154 કૈસાશબેન કે.મકવાણા -
369 રાજકોટ જામ કંડોરણા રાયડી-૨ 47 િ  મતાબેન એન.બગથરીયા 9687070896 સિવતાબેન પી.ખાટં -
370 રાજકોટ જામ કંડોરણા રાયડી-૩ 48 મધબુેન બી.અગર્ાવત 9327035187 જીણીબેન સી.મોરલીયા -
371 રાજકોટ જામ કંડોરણા તરવડા 49 િકર્  નાબેન ડી.માલવી 9099341818 નીરાલીબેન ડી.ઠાકર 9327035234
372 રાજકોટ જામ કંડોરણા ઇ  વરીયા 50 રમાબેન પી.ગોહેલ 2824279523 શારદાબેન વી.શીશાગંીયા 9327035280
373 રાજકોટ જામ કંડોરણા નાના દુધીવદર 51 મજુંલાબેન એસ.ભટી 9327035388 - -
374 રાજકોટ જામ કંડોરણા મોટા દુધીવદર 52 શારદાબેન .િતર્વેદી 9327035353 દશર્નાબેન એન.ઠુમર 7174717721
375 રાજકોટ જામ કંડોરણા નાના ભાદરા 53 ગીતાબેન જી.બાભરોલીયા 9327035298 રમાબેન એસ.ગોહેલ 9374566855
376 રાજકોટ જામ કંડોરણા મોટા ભાદરા-૧ 54 જયોત્ સનાબેન ડી.ગોસાઇ 9327035189 ઉષાબેન આર.કાલાવડીયા 9374566844
377 રાજકોટ જામ કંડોરણા મોટા ભાદરા-ર 55 શારદાબેન આર.પરમાર 9327035348 કાતંાબેન આર.સોલકંી 9374566842
378 રાજકોટ જામ કંડોરણા રોઘેંલ-૧ 56 જયાબેન આર.માથકુીયા 2824291011 ખાલી જગ્ યા -
379 રાજકોટ જામ કંડોરણા રોઘેંલ-ર 57 જયાબેન કે.સોલકંી 2824191010 સનુીતાબેન એમ.સસુડીયા 9374566859
380 રાજકોટ જામ કંડોરણા હરીયાસણ 58 રસીલાબેન એલ.બાબરીયા 9327035138 ઇલાબેન સી.મારડીયા 9374566817
381 રાજકોટ જામ કંડોરણા સનાળા 59 ઉમીર્લાબેન એમ.પારઘી 9726115037 સગંીતાબેન વી.િવ ડા 9374566847
382 રાજકોટ જામ કંડોરણા અડવાળ 60 ગાયતર્ીબેન એમ.પરમાર 9374566865 જશબુા વી.જાડેજા 9374566838
383 રાજકોટ જામ કંડોરણા સોડવદર-૧ 61 િવજયાબેન કે.સાડંપા 9374566820 નયનાબા બી.જાડેજા -
384 રાજકોટ જામ કંડોરણા સોડવદર-૨ 62 ભાનમુતીબેન જી.વારસરુ 2824278038 હસંાબેન આર.શીશાગંીયા 9374566820
385 રાજકોટ જામ કંડોરણા સોડવદર-૩ 63 હસંાબેન એન.દલસાણીયા 9327035153 પુ  પાબેન એ.પરમાર -
386 રાજકોટ જામ કંડોરણા જામ કંડોરણા-૮ 64 શાતંાબેન બી.રાઠોડ 9327035209 પર્ભાબેન સી.રાણવા 9374566837
387 રાજકોટ જામ કંડોરણા જામ કંડોરણા-૯ 65 હસંાબેન ડી.  યાસ 2824271250 ચેતનાબેન એમ.સોઢા -
388 રાજકોટ જામ કંડોરણા િચતર્ાવડ-૧ 66 રેખાબેન બી.તર્ાબંકીયા 2824274160 રક્ષાબેન એમ.અગર્ાવત -
389 રાજકોટ જામ કંડોરણા િચતર્ાવડ-૨ 67 લલીતાબેન એ.દેગડા 9737150662 િનમર્ળાબેન જી.રાઠોડ 2824274363
390 રાજકોટ જામ કંડોરણા િચતર્ાવડ-૩ 68 ચદંર્ીકાબેન આર.ગ ડલીયા 9909739120 કંચનબેન એ.હરીયાણી -
391 રાજકોટ જામ કંડોરણા િચતર્ાવડ પાટી 69 નીતાબેન સી.ગોટી 9586381360 હસંાબા વી.પરમાર -
392 રાજકોટ જામ કંડોરણા ચરેલ-૧ 70 વદંનાબેન આર.ગોસાઇ 9327035250 ઉષાબેન .રાઠોડ 9374566821
393 રાજકોટ જામ કંડોરણા ચરેલ-ર 71 જયોત્ સનાબેન ગો  વામી 9327035294 મનહરબા આર.જાડેજા 9374566819
394 રાજકોટ જામ કંડોરણા થોરાળા 72 ચપંાબેન બી. ઠવા 2824274366 ગીતાબા એમ.જાડેજા -
395 રાજકોટ જામ કંડોરણા ખાટલી-૧ 73 હસંાબેન બી.સોલકંી 9327035289 રમાબેન બી.પરમાર 937456836
396 રાજકોટ જામ કંડોરણા ખાટલી-ર 74 મજુંલાબેન આર.પરમાર 9327035293 જનકબા એન.ઝાલા 9327035199
397 રાજકોટ જામ કંડોરણા બરડીયા-૧ 75 અનબુેન એચ.ચૌહાણ 8980734625 ની પમાબેન ડી.ગોહેલ 9374566856
398 રાજકોટ જામ કંડોરણા બરડીયા-ર 76 ભારતીબેન વી.માકડીયા 2824274220 િહરલબેન એચ.રામકબીર -
399 રાજકોટ જામ કંડોરણા ગુદંાસરી 77 ભાવનાબેન એન.સીદાપરા 9913176617 પર્િવણાબેન કે.ગોહેલ 9825797902
400 રાજકોટ જામ કંડોરણા જામદાદર-૧ 78 મકુતાબેન કે.ગો  વામી 9374566741 પર્િવણાબેન એચ.મેઘનાથી 9374566849
401 રાજકોટ જામ કંડોરણા ચાવંડી-૧ 79 હસંાબેન પી.વરમોરા 9374566846 મનહરબા એમ.પરમાર -
402 રાજકોટ જામ કંડોરણા ચાવંડી-ર 80 કુસમુબેન એમ.લાડાણી 9662413860 જય ીબેન જી.પાડલીયા -
403 રાજકોટ જામ કંડોરણા નવામાતર્ાવડ 81 વજૃકુંવરબેન પી.ધામી 9727646641 રસીલાબેન જી.વાડોદરીયા -
404 રાજકોટ જામ કંડોરણા જુના માતર્ાવડ 82 રસીલાબેન આર.ટાટમીયા 9727034443 બીનાબેન એચ.ભાયાણી -
405 રાજકોટ જામ કંડોરણા મોજ ખીજડીયા 83 મીનાક્ષીબેન ય.ુગોસાઇ 9327035255 ભાવનાબેન એસ.ગો  વામી 9327035260
406 રાજકોટ જામ કંડોરણા જામદાદર-ર 84 જયાબેન કે.મિહડા 9374566862 હસીનાબેન .લઘડ -
407 રાજકોટ જામ કંડોરણા જામદાદર-૩ 85 રમાબેન ડી.  યાસ 9925134925 જય ીબેન એમ.દેસાણી 9374566858
408 રાજકોટ જામ કંડોરણા જામ કંડોરણા-૧૦ 86 ઉમીર્લાબેન એલ.ચડુાસમા 9327035272 જશમુતીબેન બી.પરમાર 9377824332
409 રાજકોટ જસદણ આટકોટ 1 હસંાબેન મળુજીભાઇ 9904178799 મહેતા મમતાબેન વી. 9909553278
410 રાજકોટ જસદણ આટકોટ 2 કે.સી.સચુક 9016371411 મકવાણા હમીદાબેન આર. -
411 રાજકોટ જસદણ આટકોટ 3 િનમર્ળાબેન મહેતા 9428289652 જોષી મનીષાબેન એમ. 9909602224
412 રાજકોટ જસદણ આટકોટ 4 હેમાગંીબેન પર્મોદ 9426782899 નદંાસણા ચદંર્ીકાબેન -
413 રાજકોટ જસદણ આટકોટ 5 જય ીબેન હષર્દભાઇ 9427354078 શીલ ુપર્ભાબેન બી. -
414 રાજકોટ જસદણ આટકોટ 6 કૈલાસબેન મહેતા 9913044451 માઢક જય ીબેન કે. -
415 રાજકોટ જસદણ િવરનગર 7 લલીતાબેન મહેતા 9904144378 મેસરુીયા લાભબુેન આર. -
416 રાજકોટ જસદણ િવરનગર 8 ગીતાબેન ગ ડલીયા 2821214127 પરમાર લીલાબેન ડી. -
417 રાજકોટ જસદણ િવરનગર 9 લીલાવતંીબેન ચૌહાણ 9924405044 ભરાડ મનીષાબેન એચ. -
418 રાજકોટ જસદણ િવરનગર 10 હષાર્બેન ડી.ખેરીડયા 9924405044 દેસાણસ નાનબાઇ બી. -
419 રાજકોટ જસદણ ખારચીયા 11 દેસાણી અંજનાબેન 9879996218 દેસાણી િતર્વેણીબેન વી. -
420 રાજકોટ જસદણ ખારચીયા 12 સિવતાબેન વાવડીયા 9558612982 િતર્વેદી પુ  પાબેન વી. -
421 રાજકોટ જસદણ બળધઇુ 13 શેખલીયા ભાવનાબેન 9624688196 બગડા રેખાબેન એચ. -
422 રાજકોટ જસદણ બળધઇુ 14 હસંાબેન રામજીભાઇ 9723255223 ખીમાણીયા ગૌરીબેન ટી. -
423 રાજકોટ જસદણ જગંવડ 15 સૈયાગોર ચદંર્ીકાબેન 9428289926 ગ ડલીયા ભાનબુેન -
424 રાજકોટ જસદણ જગંવડ 16 મીનાબેન પડંયા - ડોડીયા હસંાબેન આર. -
425 રાજકોટ જસદણ જગંવડ 17 હષાર્બેન િતર્વેદી 28210288262 બોરલીયા પનુબાઇબેન જી. -
426 રાજકોટ જસદણ પાચંવડા 18 તરુલતાબેન નાગલા 9924070782 મકવાણા હસંાબેન એચ. -
427 રાજકોટ જસદણ પાચંવડા 19 કમળાબેન ગ ડલીયા 9377195427 બેડમાલીયા શાતંાબેન . -
428 રાજકોટ જસદણ જસાપર 20 ભારતીબેન અધ્ વયુર્ 9925835570 ચૌહાણ શારદાબેન પી. -
429 રાજકોટ જસદણ જસાપર 21 કમળાબેન મોહનભાઇ - નાગલા રમાબેન કે. -
430 રાજકોટ જસદણ કાનપર 22 બોરીસાગર ભાવનાબેન 9723401340 ચૌહાણ નીતાબેન બી. -
431 રાજકોટ જસદણ કાનપર 23 ભાનબુેન ીમાળી 9687310424 મેસરુીયા ઇલાબેન -
432 રાજકોટ જસદણ ઇ  વરીયા 24  યાસ પર્ભાબેન ડી. 9099402262 જયાબેન -
433 રાજકોટ જસદણ ગુદંાળા 25 રંજનબેન ચૌહાણ 28210288262 બાલબુેન એમ. -
434 રાજકોટ જસદણ આંબરડી 26 કૈલાશબેન ધોરાળીયા 9714201264 ગ ડલીયા રસીલાબેન એસ. 9714201264
435 રાજકોટ જસદણ આંબરડી 27 ગીતાબેન ગ ડલીયા 9904614277 મી  તર્ી વષાર્બેન બી. -
436 રાજકોટ જસદણ ગઢાળા 28 દક્ષાબેન દેશાણી - ચૌહાણ રંજનાબેન એસ. -
437 રાજકોટ જસદણ ભડલી 29 તેરૈયા રેણકુાબેન 9998997538 અગર્ાવત ભાવનાબેન આર. -
438 રાજકોટ જસદણ ભડલી 30 સશુીલાબેન પડંયા 9725318425 વાતકુીયા શી  પાબેન એ. -
439 રાજકોટ જસદણ કાસંલોલીયા 31 ભાવનાબેન શમાર્ 9725318995  યાસ શારદાબેન કે. -
440 રાજકોટ જસદણ વડોદ 32 નીતાબેન દેવેન્ દર્ભાઇ 9725354182 ગ ડલીયા મકુતાબેન વી. -
441 રાજકોટ જસદણ િશવરાજપરુ 33 જશબુેન વાઘેલા 9904118912 રાઠોડ સોનલબેન એમ. -
442 રાજકોટ જસદણ િશવરાજપરુ 34 પુ  પાબેન ગોપાલજી 9979042110 ઝાપડીયા શાતંબુેન એમ. 9824032555
443 રાજકોટ જસદણ િશવરાજપરુ 35 પરમાર ભારતીબેન જી. 9726600891 - -
444 રાજકોટ જસદણ ગોડલાધાર 36 નયનાબેન શકંર 9624892243 પરમાર દકુબેન બી. -
445 રાજકોટ જસદણ માધિવપરુ 37 આરતીબેન કે.જોષી 9428259952 નાગલા ચપંાબેન એન. -
446 રાજકોટ જસદણ બધંાળી 38 મજુંલાબેન રાઠોડ 9725845337 દુધરેજીયા અ ણાબેન . -
447 રાજકોટ જસદણ નવાગામ 39 જયાબેન ઓળકીયા 9099325547 વાઘાણી મેઘજીબેન પી. 9725323086
448 રાજકોટ જસદણ સોમલપર 40 ભાવનાબેન િવછીયા 9998201528 સોલકંી કંલાસબેન જી. -
449 રાજકોટ જસદણ સોમ પીપળીયા 41 મજુંલાબેન જોષી - મકવાણા  મગંભુાઇ બી. -
450 રાજકોટ જસદણ લઝર 42 ગૌરીબેન મનસખુભાઇ 9978412450 પોનીબેન કાલભુાઇ -
451 રાજકોટ જસદણ ગઢડીયા(જસ) 43 ગીતાબેન માઢક 9904987926 સરવૈયા ભારતીબેન એમ. -
452 રાજકોટ જસદણ જસદણ 44 પરમાર સવીતાબેન 8000174668 કાદરી સામીમબેન એસ. 9824904421
453 રાજકોટ જસદણ જસદણ 45 ગજરુબેન ધાધલ 9537554424 શાહમદાર રસીદાબેન આર. 9375815526
454 રાજકોટ જસદણ જસદણ 46 વાઘેલા સધુાબેન 9723983135 રેણકુા મનીષાબેન આર. 8866651860
455 રાજકોટ જસદણ જસદણ 47 દુધરેજીયા જાગિૃતબેન 9726601286 ગ ડલીયા જશબુેન વી. 9428261161
456 રાજકોટ જસદણ જસદણ 48 મનબુા ધાધલ 9327942209 મહેતા નેનબુેન વી. -
457 રાજકોટ જસદણ જસદણ 49 રંજનબેન માઢક 9428259835 સરવૈયા િનમર્ળાબેન એસ. 9824905142
458 રાજકોટ જસદણ જસદણ 50 િશલ ુછાયાબેન 9825171297 મકવાણા િવલાસબેન એસ. 9725136774
459 રાજકોટ જસદણ જસદણ 51 કુસમુબેન પરમાર 9825258009 - -
460 રાજકોટ જસદણ જસદણ 52 રેખાબેન સોલકંી 9904855214 કળોતરા પરુીબેન એસ. 9924188056
461 રાજકોટ જસદણ જસદણ 53 વાળા મછંાબેન જી. 9924023118 માઢક આરતીબેન એન. -
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વકર્રનુ ંનામ મોબાઇલ નબંર હે  પરનુ ંનામ મોબાઇલ નબંર

આંગણણવાડી વકર્ ર/હે  પરની માિહતી

462 રાજકોટ જસદણ ખાડંા હડમતીયા 54 હીરાબેન ગાડુંભાઇ 9714964336 ઓળકીયા ચોથીબેન એમ. -
463 રાજકોટ જસદણ કનેસરા 55 પરમાર ગગંાબેન 9408185269 - -
464 રાજકોટ જસદણ કનેસરા 56 ચોરાણી ચપંાબેન વી. 2821213490 મકવાણા ભારતીબેન 9574783218
465 રાજકોટ જસદણ બરવાળા 57 દમયતંીબેન પરમાર 9725346583 િનમાવત મનીષાબેન એચ. 9725346583
466 રાજકોટ જસદણ કમળાપરુ 58 ચેતનાબેન આચાયર્ 2821276736 જોષી પા લબેન એમ. 276736
467 રાજકોટ જસદણ કમળાપરુ 59 બાવળીયા ગજુબેન . 9898128711 જોષી પા લબેન એમ. 9898128711
468 રાજકોટ જસદણ કમળાપરુ 60 જયાબેન બારોટ 9408525233 જાપડીયા વાજીબેન બી. 9408525233
469 રાજકોટ જસદણ કમળાપરુ 61 વાવડીયા રેખાબેન 9558064199 જોષી રસીલાબેન એન. 9558054199
470 રાજકોટ જસદણ પારેવાળા 62 સોલકંી કમળાબેન એન. 9099438557 કમલા દેવબુેન ટી. 9099438557
471 રાજકોટ જસદણ પોલારપર 63 ભાનબુેન મનભુાઇ 9904754268 પરમાર ગીતાબેન વી. -
472 રાજકોટ જસદણ બાખલવડ 64 નજમાબેન કે.સૈયદ 9737476827 બારીયા િવજુબેન એચ. -
473 રાજકોટ જસદણ દેવપરા 65 ધકુબેન િદપકભાઇ 9723844844 ગઢાદરા રાજુબેન જી. -
474 રાજકોટ જસદણ જસદણ 66 ઇન્ દુબેન શકુલ 9428261463 ગોહેલ રસીલાબેન બી. 9929768224
475 રાજકોટ જસદણ જસદણ 67 નદંાબેન દાદભાઇ 9924132305 પરમાર યા  મીબેન એ. -
476 રાજકોટ જસદણ જસદણ 68 જોષી જાનકીબેન એ. 9714644464 પાલલીયા જશબુેન પી. 9724420351
477 રાજકોટ જસદણ જસદણ 69 હસંાબેન બોરીયા 9426900755 ભેસદડીયા શતંબુેન આર. 9725652424
478 રાજકોટ જસદણ જસદણ 70 કનકલતાબેન જય  વાલ 9879320982 વાલમીયા રાઘબુેન એસ. 9723499226
479 રાજકોટ જસદણ જસદણ 71 વાલીબેન ઘઘુલ 9276506876 રાઠોડ આબેદાબેન એચ. -
480 રાજકોટ જસદણ જસદણ 72 ઉપાધ્ યાય સરોજબેન 222176 ભેસદડીયા મજુંલાબેન -
481 રાજકોટ જસદણ જસદણ 73 ઇન્ દુબેન દુધરેજીયા 9426849639 દુધરેજીયા પર્ભાબેન બી. -
482 રાજકોટ જસદણ જસદણ 74 સરલાબેન િનમાવત 9374182373 ભેસદડીયા િવજયાબેન 9904118715
483 રાજકોટ જસદણ જસદણ 75 કોકીલાબેન ભટી 9904673319 મન્ કુબેન એસ. 9574772133
484 રાજકોટ જસદણ કોઠી 76 જયાબેન હરીદાસ 9723844844 ગ ડલીયા ઉષાબેન એચ. -
485 રાજકોટ જસદણ કોઠી 77 આભાબેન ભટ 8141434428 પડંયા આશાબેન ડી. -
486 રાજકોટ જસદણ શાતંીનગર 78 ગોહેલ મકુતાબેન 9374033936 ભટ શારદાબેન આર.. -
487 રાજકોટ જસદણ નાની લાખાવડ 79 સરકત રેખાબેન 9712482484  યાસ રંજનબેન આર. -
488 રાજકોટ જસદણ ચીતલીયા 80 હસંાબેન ટી.શાપરા 7600899314 ઓડરડી પર્ભાબેન ડી. -
489 રાજકોટ જસદણ ગોખલાણા 81 જાનબુેન ચૌહાણ 9879996676 રાજા મજુંલાબેન જી. -
490 રાજકોટ જસદણ ગોખલાણા 82 કૈલાસબેન રવજીભાઇ 9904861703 તેરૈયા ઇદુબેન
491 રાજકોટ જસદણ લીલાપરુ 83 મધબુેન એચ.પરમાર 9824996987 મજુંબેન ડી. -
492 રાજકોટ જસદણ લીલાપરુ 84 દુધરેજીયા રાધીકાબેન 9624991678 કમલા માલબુેન . -
493 રાજકોટ જસદણ લીલાપરુ 85 સિવતાબેન ીમાળ 9624991678 ગ ડલીયા હસંાબેન ડી. -
494 રાજકોટ જસદણ કાળાસર 86 કંચનબેન શીલુ 9824928437 ચૌહાણ લાભબુેન એલ. -
495 રાજકોટ જસદણ કાળાસર 87 રાઠોડ અ  કાબેન - મહેતા ભાવનાબેન એલ. -
496 રાજકોટ જસદણ ભાડલા 88 નયનાબેન પડંયા - - -
497 રાજકોટ જસદણ ભાડલા 89 લીલાબેન વઘેરા 9327114205 ખાભંલા રાજુબેન એસ. -
498 રાજકોટ જસદણ ભાડલા 90 સોલકંી નેહાબેન 9904552058 કુબાવત સોનલબેન બી. -
499 રાજકોટ જસદણ ભાડલા 91 સયુાર્બેન શકુલ 9427725548 મેતર શોભનાબેન એ. -
500 રાજકોટ જસદણ ભાડલા 92 ટી.એસ.લાઠીદરા 9987404425 સૈયદ રસીદાબેન એમ. -
501 રાજકોટ જસદણ બોઘરાવદર 93 આચાયર્ આશાબેન 9687368762 પારકર ભારતીબેન આર. -
502 રાજકોટ જસદણ રણજીતગઢ 94 મનીષાબેન કારસરીયા 9725316208 હરીયાણી શારદાબેન પી. -
503 રાજકોટ જસદણ વેરાવળ 95 અગર્ાવત જોશનાબેન 9978554022 સાકરીયા િવજયાબેન 9978554022
504 રાજકોટ જસદણ રાણીંગપર 96 લીલાબેન ગોરાભાઇ 8128926551 દુધરેજીયા સરોજબેન પી. -
505 રાજકોટ જસદણ ભડંારીયા 97 રેખાબેન વાઘેલા 9601158573 ગોહેલ કાનબુેન ડી. -
506 રાજકોટ જસદણ ભડંારીયા 98 ગીતાબેન ખીલજી 9909887012 તનુી અ  કાબેન ડી. 9998418571
507 રાજકોટ જસદણ ભડંારીયા 99 સલખના ગીતાબેન 9974904425 મકવાણા મીનાબેન એમ. -
508 રાજકોટ જસદણ આિધયા 100 પા લબેન મડંીર 9913365619 મડંીર કંચનબેન ડી. -
509 રાજકોટ જસદણ ગઢડીયા 101 વષાર્બેન જોષી 9927162403 સરવૈયા ભારતીબેન -
510 રાજકોટ જસદણ રામળીયા 102 મકવાણા હષાર્બેન 9586966497 દેસાણી રેખાબેન એમ. -
511 રાજકોટ જસદણ ખડવાવડી 103 પુ  પાબેન મડંીર 9586966491 મકવાણા લીલાબેન બી. -
512 રાજકોટ જસદણ રાજાવડલા જામ. 104 િકરણબેન પાડલીયા 9601515977 ભટ શારદાબેન આર. 9601515977
513 રાજકોટ જસદણ દહીંસરા 105 કપીલાબેન પરમાર 9925340102 પાડલીયા માલબુેન ડી. 9925340102
514 રાજકોટ જસદણ દહીંસરા 106 મદંાબેન ગોસાઇ 9879571973 ગ ડલીયા મધબુેન જી. 9879571973
515 રાજકોટ જસદણ િવરપર 107 પર્ભાબેન સોલકંી 9727872057 દેસાણી ભાનબુેન જી. -
516 રાજકોટ જસદણ િવછીંયા 108 હસંાબેન પરમાર 9824499480 ઓળકીયા મધબુેન બી. 8140011452
517 રાજકોટ જસદણ િવછીંયા 109 ગીતાબેન રાઠોડ 9904982882 દેરવાલીયા જશબુેન કે. -
518 રાજકોટ જસદણ િવછીંયા 110 હષાર્બેન ઓળકીયા 9925129749 સૈયદ કુસમુબેન બી. -
519 રાજકોટ જસદણ મોઢુકા 111 - - વાળા હી બેન કે. -
520 રાજકોટ જસદણ મોઢુકા 112 હસીનાબેન બેલીમ 9723470392 કુસમુબેન આઇ. -
521 રાજકોટ જસદણ વનાળા 113 વસતંબેન ગલુાબભાઇ પી. 9714716843 ગો  વામી રંજનબેન -
522 રાજકોટ જસદણ સનાળા 114 નીમર્ળાબેન ગોસાઇ 9624558841 દેવમરુારી રંજનબેન આર -
523 રાજકોટ જસદણ બેલડા 115 કૈલાશબેન ધોરાળીયા - વૈ  ણવ તારાબેન -
524 રાજકોટ જસદણ પાટીયાળી 116 પર્ભાબેન નીમાવત 9998918688 પારેખ જીલબુેન એમ. -
525 રાજકોટ જસદણ વેરાવળ(ભ.) 117 વાલાણી િકંજલબેન - મકવાણા પરુીબેન . 9723016847
526 રાજકોટ જસદણ દેવધરી 118 શેખ જશબુેન શામજીભાઇ 9687416407 વાળા પર્ભાબેન એમ. -
527 રાજકોટ જસદણ આસલંપરુ 119 સગંીતાબેન મકવાણા 9979479901 સોલકંી જયોત્ સનાબેન બી. 8141025345
528 રાજકોટ જસદણ સનાળી 120 સરેુખાબેન માલીવાડ - સતાળી રામબુેન કે. -
529 રાજકોટ જસદણ પીપરડી 121 દમબુેન જાની 9723470110 ભરાડ ગીતાબેન આર. -
530 રાજકોટ જસદણ પીપરડી 122 ગીતાબેન વાલાણી 9723867046 તેરૈયા મીનાબેન આઇ. -
531 રાજકોટ જસદણ પીપરડી 123 ઉષાબેન મકવાણા 9979638448 મેર પાકુબેન એમ. -
532 રાજકોટ જસદણ પાવટી 124 છાશીયા જમનાબેન 9429247655 મેર શતંબુેન એ. -
533 રાજકોટ જસદણ કંધેવાડીયા 125 જશમુતીબેન રામાવત 9924059346 ઓળકીયા ચાથીબેન એમ. -
534 રાજકોટ જસદણ જનડા 126 રંજનબેન વાળા 9925962425 ચૌહાણ શી  પાબેન આર. 9925972425
535 રાજકોટ જસદણ થોરીયાળી 127 ઉગરીબેન લીંબા 9727976263 ઝાપડીયા જયાબેન સી. -
536 રાજકોટ જસદણ વાગંધર્ા 128 મગંબુેન ગોિવંદભાઇ 9925962521 ખાચર નાનકુબા વી. -
537 રાજકોટ જસદણ િવછીંયા 129 વનીતાબેન પરમાર 9913007089 ગો  વમી ભલીબેન પી. 9723683263
538 રાજકોટ જસદણ િવછીંયા 130 િવજયાબેન ધરમદાસ 9428791210 રાજપરા જીતબુેન . -
539 રાજકોટ જસદણ િવછીંયા 131 ગીતાબેન રાઠોડ 9428791279 ખીહડીયા ઉજીબેન બી. 9099611211
540 રાજકોટ જસદણ િવછીંયા 132 ભાનબુેન પરમાર 9428791279 સલાસીયા મધબુેન બી. 9429247561
541 રાજકોટ જસદણ િહંગોળગઢ 133 લાભબુેન જાદવજીભાઇ 9099325157 રાજપરા શાતંબુેન કે. -
542 રાજકોટ જસદણ ભ યરા 134 મધબુીકાબેન મકવાણા 9924588104 મકવાણા બાલબુેન બી. -
543 રાજકોટ જસદણ રેવાણીયા 135 જશબુેન ડેરવાળીયા 9979638271 રામાવત મજુંલાબેન વી. -
544 રાજકોટ જસદણ મોટા માતર્ા 136 - 9924366407 જ  િહરકુબેન એચ. -
545 રાજકોટ જસદણ મોટી લાખાવડ 137 હેમકુંવરબેન વાલાણી 9924640575 સરવૈયા હસંાબેન એન. -
546 રાજકોટ જસદણ હડમતીયા 138 હષાર્બેન વગોદરીયા 9723562717 રામબેન આર. -
547 રાજકોટ જસદણ છાસીયા 139 નયનાબેન મગનભાઇ 9924612586 દેસાણી ગાયતર્ીબેન -
548 રાજકોટ જસદણ અજમેર 140 હષાર્બેન ભટ 9924196140 મીનાક્ષીબેન એમ. 8238833302
549 રાજકોટ જસદણ ઢેઢુકી 141 જય ીબેન ગાડુંભાઇ 9427563158 શેખલીયા જશબુેન એલ. -
550 રાજકોટ જસદણ દડલી 142 નયનાબેન .સોલકંી 9374282790 માજરીયા રેખાબેન બી. -
551 રાજકોટ જસદણ અમરાપરુ 143 મજુંલાબેન મેરામભાઇ 9904117019 મેસરુીયા હીનાબેન કે. -
552 રાજકોટ જસદણ અમરાપરુ 144 લાભબુેન નાથાલાલ 9714151407 કુમરખાણીયા દામીબેન એલ. -
553 રાજકોટ જસદણ હાથસણી 145 શોભનાબેન ઓળકીયા 9727810201 િનમાવત જયાબેન એમ. -
554 રાજકોટ જસદણ ગુદંાળા(જસ) 146 કુરેશી હુસેનાબેન 9714048155 બાલબુેન એમ. -
555 રાજકોટ જસદણ કડુકા 147 જમોદ શોભનાબેન 9727014833 બેરાલી તેજુબેન . -
556 રાજકોટ જસદણ મદાવા 148 રસીલાબેન કાલીદાસ 9099403066 કાપડીયા ભાનબુેન પી. 9099403066
557 રાજકોટ જસદણ લાલાવદર 149 જોષી અનીતાબેન 7667043402 િતર્વેદી નીતાબેન આઇ. -
558 રાજકોટ જસદણ કોટડા 150 મધબુેન વેલાભાઇ 9624783849 ચોહાણ કમબુેન એમ. -
559 રાજકોટ જસદણ સાણથલી 151 વાળા પર્સનબેન એચ. 9429431695 કચ્ છી િવજયાબેન એસ. -
560 રાજકોટ જસદણ સાણથલી 152 સોલકંી નીલાબેન એચ. 9099557266 વાજા પાબેન એન. -
561 રાજકોટ જસદણ સાણથલી 153 રાઠોડ પર્ભાબેન ડી. 9879526137 શાહ સરલાબેન આર . -
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કર્મ જી  લાનુ ંનામ
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વકર્રનુ ંનામ મોબાઇલ નબંર હે  પરનુ ંનામ મોબાઇલ નબંર

આંગણણવાડી વકર્ ર/હે  પરની માિહતી

562 રાજકોટ જસદણ સાણથલી 154 કડવીબેન જીવરાજભાઇ 9726108947 બગથરીયા ભાવનાબેન જી. -
563 રાજકોટ જસદણ સાણથલી 155 બી.એલ.દાફડા 7567064428 શેખ રહીમાબેન એચ. -
564 રાજકોટ જસદણ જીવાપર 156 ટાઢાણી નીરાલીબેન એચ. 9925654196 િમયાતર્ા જશબુેન બી. -
565 રાજકોટ જસદણ જીવાપર 157 દાફડા જયાબેન ડી. 9925034108 જોષી મકુતાબેન ટી. -
566 રાજકોટ જસદણ જુના પીપળીયા 158 સરકત નયનાબેન બી . 9714371545 માિહર મનીષાબેન કે. -
567 રાજકોટ જસદણ જુના પીપળીયા 159 પડંયા અરુણાબેન 9929236662 મહેતા ચપંાબેન પી. -
568 રાજકોટ જસદણ પર્તાપપરુ 160 મકુતાબેન િનમાવત 9978099606 ગળચર મજુંલાબેન વી. -
569 રાજકોટ જસદણ દોલતપર 161 મેસરીયા હસંાબેન કે. 9726703539 દેસાણી જાગતૃીબેન આર. -
570 રાજકોટ જસદણ વેરાવળ 162 મકવાણા મજુંલાબેન 9737035224 મકવાણા પનુમબેન વી. -
571 રાજકોટ જસદણ ડોડીયાળા 163 જોટગીયા મનીષાબેન 9712676649 મકરાણી િનમર્ળાબેન ટી. -
572 રાજકોટ જસદણ ડોડીયાળા 164 રાઠોડ રસીલાબેન 9712677664 પરમાર ગીતાબેન ય.ુ -
573 રાજકોટ જસદણ ડોડીયાળા 165 નીમર્ળબેન પી. 9687931107 સખીયા અ  મીતાબેન ચી. -
574 રાજકોટ જસદણ મેઘપર 166 લીલાબેન વેકરીયા 9925539636 ખીલજી રમાબેન એમ. -
575 રાજકોટ જસદણ ડાળા 167 ગીતાબેન ચદંર્કાતં પાઠક 9724885330 ખીલજી મીનાબેન બી. -
576 રાજકોટ જસદણ ડાળા 168 રેખાબેન જી. 9712656822 િનમાવત મગંલાબેન આર. -
577 રાજકોટ જસદણ રાણપરડા 169 કે.એમ.જોષી 9879218732 ભટ શોભનાબેન આર. -
578 રાજકોટ જસદણ કાનપર 170 સિવતાબેન પરમાર 9913107429 ડોડીયા હસંાબેન એન. -
579 રાજકોટ જસદણ ભડલી 171 સરોજબેન . 9725043726 ગોહીલ લાભબુેન એસ. -
580 રાજકોટ જસદણ સરતાનપર 172 ગૌરીબેન ટીલાવત 9727708232 વાળા ઇન્ દુબેન એમ. -
581 રાજકોટ જસદણ કમળાપરુ 173 ઇલાબેન લખાણી 9998522318 જાપડીયા વાજીબેન બી. 9998522318
582 રાજકોટ જસદણ િશવરાજપરુ 174 હષાર્બેન મેર 9924132554 ઝાપડીયા ગોમતીબેન પી -
583 રાજકોટ જસદણ બાખલવડ 175 વીમળાબેન 9909766816 પડંયા હીરાબેન બી. -
584 રાજકોટ જસદણ ભડંારીયા 176 જાગિૃતબેન મહેતા 9909575990 ગોહેલ કાન્ કુબેન ડી. -
585 રાજકોટ જસદણ ભાડલા 177 મેતર ઉમેદાબેન 8140092692 ચૌહાણ ઉષાબેન જી. -
586 રાજકોટ જસદણ વાગંધર્ા 178 ભાવનાબેન ધીરજલાલ 9727874545 - -
587 રાજકોટ જસદણ છાસીયા 179 સરોજબેન ગ ડલીયા 9726003513 દેસાણી ગાયતર્ીબેન -
588 રાજકોટ જસદણ ખડકાણા 180 મધબુેન ગોહેલ 9537412949 ગઢવી શોભાબેન . -
589 રાજકોટ જસદણ અજમેર 181 ઉમીર્લાબેન ભગવાનદાસ 9974879293 મેસવાણીયા રસીલાબેન -
590 રાજકોટ જસદણ ખારચીયા 182 ચદંર્ીકાબેન કે.ધોરાળીયા 9714064356 મકવાણા જાવીબેન એમ. -
591 રાજકોટ જસદણ જસાપર 183 ગીતાબેન દેહાભાઇ 9099311055 દાફડા ચપંાબેન પી. -
592 રાજકોટ જસદણ પાચંવડા 184 કેશબુેન મહીડા 9723470423 મકવાણા હસંાબેન એચ. -
593 રાજકોટ જસદણ મઢડા 185 પાડલીયા જાગિૃતબેન એલ. 9974320743 ગ ડલીયા રેખાબેન એમ. -
594 રાજકોટ જસદણ ભડલી 186 સાકરીયા વસતંબેન . 9898530831 રોશનબેન ગફારભાઇ -
595 રાજકોટ જસદણ અમરાપરુ 188 રાવલ પલબેન 9909541900 અબેડાબેન એન. -
596 રાજકોટ જસદણ જસદણ 189 નયનાબેન ઓળકીયા 9904118612 પરમાર રોશનબેન એમ. 9278620634
597 રાજકોટ જસદણ કુંદણી 189 ઝાપડીયા દક્ષાબેન આર. - મકવાણા નીતાબેન એચ. 9724877500
598 રાજકોટ જસદણ િશવરાજપરુ 190 ભટ ભાવનાબેન 9714025621 ચૌહાણ અ  કાબેન એસ. -
599 રાજકોટ જસદણ પુ  કરધામ 191 યા ીક શમાબેન એસ. 9723943473 ગોડા ધમીર્  ઠાબેન એચ. 7878855833
600 રાજકોટ જસદણ મેમણકોલોની 192 મહેતા હેતલબેન આર. 9408185596 અકબરી રહેનાનબેન એચ. 9723845077
601 રાજકોટ જસદણ લવાડી 193 જોષી િદ  યાબેન એચ. 222176 મેનીની ગીતાબેન એમ. -
602 રાજકોટ જસદણ કડુકા કોલોની 194 ગોસાઇ જીગીષાબેન આર. 9924860303 રૈયા ચદંર્ીકાબેન કે. -
603 રાજકોટ જસદણ ચનુારાવાડ 195 પરમાર ભાવનાબેન પી. 9687429555 વષાર્બેન 9276821789
604 રાજકોટ જસદણ આંકડીયા 196 ચૌહાણ નીતાબેન 9824431642 પીપળીયા વષાર્બેન એલ. 9904733926
605 રાજકોટ જસદણ ભરવાડવાસ 196 ખાચર િવમળાબેન વી. 9737881460 કુરેચી કુલસમુબેન એમ. -
606 રાજકોટ જસદણ િશવરાજપરુ 198 ચાવં રેખાબેન 9909807608 નીમાવત જ  પાબેન ડી. -
607 રાજકોટ તપરુ તપરુ 1 હસંાબેન .જોશી 9979657796 પર્િતભાબેન નારણભાઇ 9662196909
608 રાજકોટ તપરુ તપરુ 2 રસીલાબેન સાકરીયા 8980496048 નયનાબેન તર્બંકલાલ જોષી
609 રાજકોટ તપરુ તપરુ 3 મધબુેન ડી.ભટ 9979623722 મીનાબેન કીશોરભાઇ ચાવડા
610 રાજકોટ તપરુ તપરુ 4 લીલાબેન જી.વાળા 7567586960 વોરા અરુણાબેન પરસોતમભાઇ
611 રાજકોટ તપરુ તપરુ 5 ચિં◌ £કાબેન એમ.સધંાણી 9327492296 હસંાબેન મનસખુભાઇ પાલનપરુ
612 રાજકોટ તપરુ તપરુ 6 સિવતાબેન  રૈયાણી 9328388195 પર્ ાબેન મકેુશભાઇ પડંયા
613 રાજકોટ તપરુ તપરુ 7 ગીતાબેન ડી.રાઠોડ 9726510013 િબંદીયા રામજીભાઇ મકવાણા 9328409356
614 રાજકોટ તપરુ તપરુ 8 િકર્  નાબેન એસ.ધનવલીયા 9712706022 હમીદાબેન કરીમભાઇ ચૌહાણ 9998501130
615 રાજકોટ તપરુ તપરુ 9 િશ  પાબેન એમ.સોલકંી 9328388192 કંડોલીયા લલીતાબેન ઠાભાઇ 9925420725
616 રાજકોટ તપરુ તપરુ 10 મકવાણા અરુણાબેન બી. 9725925864 - -

617 રાજકોટ તપરુ તપરુ 11 િદપકલાબેન એમ.સોલકંી 9328406030 ગીતાબેન મનસખુ
ગોસાઇ

-

618 રાજકોટ તપરુ તપરુ 12 રમીલાબેન .િનમર્ળ 9879354485 જાગિૃતબેન કીરીટભાઇ
વજાપરા

-

619 રાજકોટ તપરુ તપરુ 13 બીનાબેન સી.ભતુૈયા 9427697368 નીતાબેન મગનલાલ
ક  યાણી

૦૨૮૨૩-૨૨૮૩૪૦

620 રાજકોટ તપરુ તપરુ 14 જ  પાબેન બી.દુધરેજીયા 9537983884 ઠવા પર્િવણાબેન 
આંબાભાઇ

-

621 રાજકોટ તપરુ તપરુ 15 ય ાબેન .જોશી 9428259081 દક્ષાબેન હરેશભાઇ
પડીયા

9328388194

622 રાજકોટ તપરુ તપરુ 16 િદપલબેન બી.ગોધાસરા 8866641978 રાઠોડ રીટાબેન
ભીખભુાઇ

623 રાજકોટ તપરુ તપરુ 17 ગણુવતંીબેન .માઢક 8141870576 દક્ષાબેન લ  મણભાઇ 
ગ ડલીયા

9601406340

624 રાજકોટ તપરુ તપરુ 18 સોનલબેન એ.ધાનાણી 9712138782 વેગડા પર્ભાબેન 
હમીરભાઇ

625 રાજકોટ તપરુ તપરુ 19 રસીલાબેન બી.કાપડીયા 9328388210 રોશનબેન હબીબભાઇ
માડંાણી

9328388206

626 રાજકોટ તપરુ તપરુ 20 ઉવર્શીબેન કે બોરીસાગર 9426567074 ભારતીબેન ભરતભાઇ
કુંબાવત

9328388209

627 રાજકોટ તપરુ તપરુ 21 ભાવીકાબેન વી.જોશી 8141928016 ચદંર્ીકાબેન ધીરજભાઇ
માડંાણી

9328388207

628 રાજકોટ તપરુ તપરુ 22 જોત્ સાનાબેન એ.લહુાર 9909459296 િનમર્ળાબેન હમીરભાઇ
બગડા

629 રાજકોટ તપરુ તપરુ 23 િનમર્ળાબેન આર.મેધનાથી 9328388208 િવજયાબેન ભરતભાઇ
ભાયાણી

630 રાજકોટ તપરુ તપરુ 24 સરયબુેન પી.સાકળીયા 9033758250 ઇન્ દુબેન દીનેશભાઇ 
દવે

9687797926

631 રાજકોટ તપરુ તપરુ 25 જીન્ નતબેન એચ.ચૌહાણ 9099510139 અનસયુાબેન રમેશગી
ગોસાઇ

9979679654

632 રાજકોટ તપરુ તપરુ 26 સરોજબેન જી.પર્જાપતી 9879232680

633 રાજકોટ તપરુ તપરુ 27 કુમનબેન ટી.ટીલાવત 9687212398 મીનાબેન અશોકરાય
જાદવ

634 રાજકોટ તપરુ તપરુ 28 ભારતીબેન બી.પરમાર 9919783597 ધીરીબેન હમીરભાઇ
વાળા

8511266858

635 રાજકોટ તપરુ તલસર - ૧ 29 કંચનબેન કે.સાવલીયા 9328388587 મધબુેન કે મોરી
636 રાજકોટ તપરુ તલસર - ૨ 30 રસીલાબેન.એચ ઢોલરીયા 9328388590 મજુંલાબેન ડી. ઠવા 9712301487
637 રાજકોટ તપરુ તલસર - ૩ 31 રમાબેન બી.ગેડીયા 9328388591 ભાનબુેન  જ ટગીયા 9227043796
638 રાજકોટ તપરુ .જકંસન-૧ 32 સગંીતાબેન.એચ.જ ટગીયા 9328388592 ભારતીબેન.ડી.સાવલીયા 9662072351
639 રાજકોટ તપરુ .જકંસન-૨ 33 અનપણુાર્બેન.એલ.પાઠક 9328388593 ભાનબુેન કે.વીરાણી 9601103239
640 રાજકોટ તપરુ .જકંસન-૩ 34 અંજનાબા.પી.ઝાલા દક્ષાબા.એમ.જાડેજા
641 રાજકોટ તપરુ .જકંસન-૪ 35 વષાર્બેન.એસ.ઝાલા 9328388594 ચદંર્કી◌ાબેન ડી.જોશી 9925530847
642 રાજકોટ તપરુ .જકંસન-૫ 36 મીનાક્ષીબેન ડી.અપસાણીયા 9328388595 શારદાબેન.જી.મકવાણા
643 રાજકોટ તપરુ .જકંસન-૬ 37 સમુીતાબેન.એમ.રાઠોડ 9328388596 હસંાબેન.સી.રીબડીયા
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કર્મ જી  લાનુ ંનામ
ઘટક/  તાલકુાન ુ

નામ
ગામ

આ.વા. 
કેન્ દર્નો કોડ ન.ં

વકર્રનુ ંનામ મોબાઇલ નબંર હે  પરનુ ંનામ મોબાઇલ નબંર

આંગણણવાડી વકર્ ર/હે  પરની માિહતી

644 રાજકોટ તપરુ ડેડરવા - ૧ 38 ભાવનાબેન એ.ગો  વામી 9328406023 હીનાબેન.એચ.ભટી 9712354101
645 રાજકોટ તપરુ ડેડરવા - ૨ 39 સોભનાબેન.પી.સાયેરીય 9328406024 ભાનબુેન.એમ.રાઠોડ
646 રાજકોટ તપરુ રુપાવટી 40 કુસમુબેન પી.નીમાવત 9328406022
647 રાજકોટ તપરુ આંરબટીબડી ૧ 41
648 રાજકોટ તપરુ આરબટીબડી ર 42 જયાબેન.સી.રાઠોડ 9328388598 જોત્ સનાબેન.એચ.રાઠોડ 9909351033
649 રાજકોટ તપરુ બાવાપીપળવા 43 હસંાબેન .સરવૈયા 9324560072 વષાર્બેન .ગજુરાતી
650 રાજકોટ તપરુ નવી સાકંળી 44 વસમુતીબેન.એદેવમરુારી 9328406028 કુદનબેન.રમણીકભાઇ 9879168133
651 રાજકોટ તપરુ જુનીસાકળી ૧ 45 રમાબેન.એન.અકબરી 9429570342 ભાનબુેન.ડી.ગઢીયા
652 રાજકોટ તપરુ જુનીસાકળી ર 46 વાસંતીબેન. .ચૌહાણ 9328406026 કુંદનબેન.પી.અપારનાથી 9429375052

653 રાજકોટ તપરુ પીપળવા ૧ 47 ભાનબુેન.એમ.વાધાણી 937456068 ભાનબુેન.રસીકલાલ
રાવલ

654 રાજકોટ તપરુ પીપળવા ૨ 48 જયાબેન આર.સાગઠીયા 9328388550 વનીતાબેન.બી.ચાવડા 9537016784
655 રાજકોટ તપરુ અકાળા 49 જમનાબેન.એમ.લસકરી 9687805221 જયોતીબેન.બી.ભરાડ 9374560075
656 રાજકોટ તપરુ મડંલીકપરુ ૧ 50 રંજનબેન.એન.બાબરીયા 9328388551 અનસયુાબેન.કડોલીયા 9825017953
657 રાજકોટ તપરુ મડંલીકપરુ ૨ 51 મનીશાબેન એમ.ચૌહાણ 9328388552 નીરાબેન.ડી.ગીરાશી 9033736614
658 રાજકોટ તપરુ મોટાગદુાળા ૧ 52 સવીતાબેન.આર.કરકર 9726622838 જમનાબેન.પી.નીમાવત
659 રાજકોટ તપરુ મોટાગદુાળા ૨ 53 રસીલાબેન.જી.વાજંા 9925972299 કંચનબેન.એમ.દેવમરુારી
660 રાજકોટ તપરુ મોટાગદુાળા ૩ 54 રમાબેન.એમ.વીંજુડા 9998272753 મધબુેન.ડી.સોલકી
661 રાજકોટ તપરુ બો.સમઢી ૧ 55 નમર્દાબેન એચ.બાબરીયા 9977820353 શેખ સકુન્ તલાબેન વી. 9638915287
662 રાજકોટ તપરુ બો.સમઢી ૨ 56 મમુતાઝ એ.બેલીમ 9879473404 શારદાબેન એમ.વાજા 9879473404
663 રાજકોટ તપરુ બો.સમઢી ૩ 57 હસંાબેન. .અમરુતીયા 9328388612 જયાબેન.કે.ચડુાસમા 9324560145
664 રાજકોટ તપરુ બો.સમઢી ૪ 58 મીનાબેન.વી.જાદવ 9328388615
665 રાજકોટ તપરુ બો.સમઢી ૫ 59 મજુંલાબેન.એમ.મકવાણા 9328388616 મજુંલાબેન.એચ.ગોહેલ
666 રાજકોટ તપરુ ખારચીયા ૧ 60 ચદંર્ીકાબેન બી.ધાધલ 9325417728 જ  પાબેન. .પડયા 7567048784
667 રાજકોટ તપરુ ખારચીયા ૨ 61 જ  પાબેન .પડંાયા નયાબેન.બી.સેજલીયા 9325722168
668 રાજકોટ તપરુ ભેડાપીપળીયા 62 રંજનબેન.વી.જોશી 9374475502 જયાબેન.કે.પરમાર
669 રાજકોટ તપરુ દેવકીગાલોલ ૧ 63 વીજયાબેન.બી.પીપળીયા 9427373157 ભાવનાબેન.એસ.ગૌતમી
670 રાજકોટ તપરુ દેવકીગાલોલ ૨ 64 રંજનબેન.સી.જાની 9426316241 અંજનાબેન.એમ.પીતર્ોડા
671 રાજકોટ તપરુ દેવકીગાલોલ ૩ 65 મજુંલાબેન.જી.ચૌહાણ 9328388581 શારદાબેન.ડી.ખાવડુ
672 રાજકોટ તપરુ ચાપંરાજપરુ ૧ 66 રેખાબેન. .રાવરાણી 9328388607 નેતલબેન.જી.જય  વાલ 8866353879

673 રાજકોટ તપરુ ચાપંરાજપરુ ૨ 67 જય ીબેન.એમ.બટુાણી 9328388609 ચપંાબેન.સોમગીરી 
વૈરાગી

9374560054

674 રાજકોટ તપરુ ચાપંરાજપરુ ૩ 68 મજુંલાબેન.બી.શીગાળા 9328388611 લલીતાબેન.એમ.મકવાણા 9328388586
675 રાજકોટ તપરુ દેરડી ૧ 69 વષાર્બેન એલ.પડંયા 9978796577 રેખાબેન.એમ.ખેગારીયા
676 રાજકોટ તપરુ દેરડી ૨ 70 મકુતાબેન.બી.લાલકીયા 9925738045 ભાવનાબેન.ડી.  યાસ
677 રાજકોટ તપરુ મોણપર 71 બાબાબેન.આર.ધાધલ 9979756214 રેખાબેન.આર.ખાચર 9909459138
678 રાજકોટ તપરુ પેઢલા ૧ 72 ગોરીબેન.એમ.મકવાણા 9978531982 કાતંાબેન.આર.ગોહેલ
679 રાજકોટ તપરુ પેઢલા ૨ 73 ભારતીબેન.વી.ડઢાણીયા 9328388578 સરોજબેન.આર.રાવરાણી
680 રાજકોટ તપરુ પેઢલા ૩ 74 જસમુતીબેન.કે.સ દરવા 9328388582 જયાબેન.એમ.સાયેરીયા
681 રાજકોટ તપરુ પાચ પીપળા ૧ 75 લાભબુેન.બી.કડોરીયા 9714442457 પર્વીણાબેન.એચ.દેધરેચીયા 9974864442
682 રાજકોટ તપરુ પાચ પીપળા ૨ 76 ઉષાબેન.બી.હીરાણી 9724601775 વનીતાબેન.એમ.જોટાગીયા 7874323222
683 રાજકોટ તપરુ પાચ પીપળા ૩ 77 લાભબુેન.ડી.બગડા 9328388623 હસંાબેન.કે.રાઠોડ
684 રાજકોટ તપરુ લલુાગરા 78 રસીલાબેન.એમ.વાછાણી 9328388584 રેખાબેન.પી.વેકરીયા 9725893636
685 રાજકોટ તપરુ લણુાગરી 79 મધબુેન.જી.રાબા 9408663912 ઇન્ દુબેન.ડી.સ લકી
686 રાજકોટ તપરુ સરધારપરુ ૧ 80 રમાબેન.બી.નદંાણીયા 9328388620 ઉષાબેન.જી.ગઢવી 9913844140
687 રાજકોટ તપરુ સરધારપરુ ૨ 81 સવીતાબેન.ડી.રાઠોડ 9328388622 રમાબેન.ગોહેલ
688 રાજકોટ તપરુ અમરનગર ૧ 82 ભારતીબેન.વી.કડોલીયા 9537522874 નીતાબેન.ડી.મકવાણા 9537522874

689 રાજકોટ તપરુ અમરનગર ૨ 83 કાતંાબેન.વી.ભાલીયા 9312208941 ખુ  બબુેન અંબાશકંર
જોશી

968734689

690 રાજકોટ તપરુ અમરનગર ૩ 84 દમયતંીબેન.ડી.ગોસાઇ શી  પાબેન કનૈયાલાલ
સરવૈયા

9974668619

691 રાજકોટ તપરુ અમરનગર ૪ 85 હસંાબેન. .પડંીયા 9726245646
692 રાજકોટ તપરુ  ટેશનવાવડી ૧ 86 નીતાબેન.રાવતભાઇ કટીર 9925056142 ભાનબુેન ધીરજલાલ ભટી

693 રાજકોટ તપરુ  ટેશનવાવડી ૨ 87 લીલાવતંીબેન ચદુલાલ
વણજારા

9824355176 ગોમતીબેન જાદવભાઇ વધાસીયા 9913341780

694 રાજકોટ તપરુ ખજુરીગદુા ૧ 88 િનમર્ળાબેન. .ગો  વામી ઇલાબેન વીનોદભાઇ 
મકવાણા

9825920198

695 રાજકોટ તપરુ ખજુરીગદુા ૨ 89 નીતાબેન.મગનભાઇ 
ટાટમીયા

9328388168 હસંાબેન કરશનભાઇ સોલકી

696 રાજકોટ તપરુ વાડાસડા ૧ 90 રીટાબેન.નરભેરામ તન્ ના 9913083733 સધુાબેન પર્વીણભાઇ પડંયા 909953516
697 રાજકોટ તપરુ વાડાસડા ૨ 91 અરુણાબેન.ડી.જોશી 9979497962 મજુંલાબેન મોતીરામ દેવમરુારી 9879999498
698 રાજકોટ તપરુ વાડાસડા ૩ 92 જયાબેન.દાનાભાઇ દાફડા 9974301553 રસીલાબેન. ઉકાભાઇ સોદરવા

699 રાજકોટ તપરુ ખીરસરા ૧ 93 શારદાબેન.નારણભાઇ 
કોરાટ

9913287333 લીલાબેન હીરાભાઇ રાવરાણી 9687209486

700 રાજકોટ તપરુ ખીરસરા ૨ 94 ભાનબુેન.રવજીભાઇ ચાવડા ગૌરીબેન પીઠાભાઇ રાઠોડ 8980458117
701 રાજકોટ તપરુ ખીરસરા ૩ 95 સીતલબેન.ડી.મકવાણા 9687441225
702 રાજકોટ તપરુ ચારણીયા ૧ 96 લતાબેન. .સાગાણી 9898116543 મકુતાબેન લખભુાઇ આજડા
703 રાજકોટ તપરુ ચારણીયા ૨ 97 ભાણીબેનઆલાભાઇ પરમાર 9724832721 મગંબુેન કાનજીભાઇ વાઢેર 9328409394
704 રાજકોટ તપરુ ચા.સમઢી ૧ 98 ભારતીબેન.નાથાભાઇ કટીરા 9725830658 રેખાબેન લાલજીભાઇ  યાસ

705 રાજકોટ તપરુ ચા.સમઢી ૨ 99 દુગાર્બેન ભીમજીભાઇ 
સોલકી

9328409388 મધબુેન વાલજીભાઇ આડુક 9328409388

706 રાજકોટ તપરુ થા.ગાલોલ ૧ 100 ભારતીબેન. .તર્ીવેદી 9328388171 જાનવીબેન ઇન્ દુકુમાર તર્ીવેદી 9624133222
707 રાજકોટ તપરુ થા.ગાલોલ ૨ 101 જસબુેન.નાનાલાલ જોશી 9328406034 ચાદનીબેન મકેુશભાઇ જોશી 9328406034

708 રાજકોટ તપરુ થા.ગાલોલ ૩ 102 નમર્દાબેન પર્ભાશકંર
પરુોહીત

9929145073 કાજલબેન ચનુીલાલ વૈ  નવ 9988090440

709 રાજકોટ તપરુ થા.ગાલોલ ૪ 103 ગીતાબેન મગનભાઇ
બોસીયા

9328406035 આશાબેન બાવાભાઇ રાઠોડ 9978471800

710 રાજકોટ તપરુ અમરાપર 104 હષર્દબાળા ડી નીમાવત 9328388170 નલે  વરીબેન અશોકભાઇ લસકરી 9328406032

711 રાજકોટ તપરુ રે.ગાલોલ ૧ 105 રંજનબેન.દીનકરાય
તર્ીવેદી

9328388174 રંજનબેન ભપુતભાઇ અપારનાથી 7874959948

712 રાજકોટ તપરુ રે.ગાલોલ ૨ 106 કાતં્ નાબેન. .ભરાડીયા 9328388175 રીટાબેન ભીખાભાઇ પરમાર
713 રાજકોટ તપરુ િવરપરુ ૧ 107 ભાનબુેન લધભુાઇ પરમાર 9978702736 જયોત્ સનાબેન કેશવજી પીપળીયા 9328409378

714 રાજકોટ તપરુ િવરપરુ ૨ 108 રસીદાબેન અબ્ દુલભાઇ
મોરવાડીયા

9328388178 મોમીનબેન રઝાકભાઇ મકવાણા

715 રાજકોટ તપરુ િવરપરુ ૩ 109 બીનાબા મહેશિસહ જાડેજા 9328388179 યશવતંીબેન વજૃલાલ શીશાગંીયા 9328388192

716 રાજકોટ તપરુ િવરપરુ ૪ 110 જયોતીબાળા ચનુીલાલ 
પાઠક

9328388181 જયોત્ સનાબેન ચદુંલાલ ભટી

717 રાજકોટ તપરુ િવરપરુ ૫ 111 પ  લવીબેન બળવતંરાય 
દવે

9067542029 અ  પાબેન ઓધવજીભાઇ પીપરીયા

718 રાજકોટ તપરુ િવરપરુ ૬ 112 િનમર્ળાબેન દર્ારકાદાસ
ગોડલીયા

9328388153 ઇન્ દુબેન રજનીકાતં તર્ીવેદી 9662143712

719 રાજકોટ તપરુ િવરપરુ ૭ 113 ઉષાબને માધવજીભાઇ
 યારા

9328388137 રોશનબેન જુમાશા શાહમદાર 9374560076

720 રાજકોટ તપરુ િવરપરુ ૮ 114 મજુંલાબેન ભગવાનજીભાઇ
પરમાર

9328388138 જમનાબેન રવજીભાઇ વધેરા

721 રાજકોટ તપરુ િવરપરુ ૯ 115 સરેુખાબેન કીશનભાઇ
આચાયર્

9328388139 ગીતાબેન દેવશીભાઇ ડાભી

722 રાજકોટ તપરુ િવરપરુ ૧૦ 116 ગીતાબેન દેવસીભાઇ ડાભી 9328388141 ર  કીમતાબેન નીતીનભાઇ સયુર્વશંી 9909567255
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કર્મ જી  લાનુ ંનામ
ઘટક/  તાલકુાન ુ

નામ
ગામ

આ.વા. 
કેન્ દર્નો કોડ ન.ં

વકર્રનુ ંનામ મોબાઇલ નબંર હે  પરનુ ંનામ મોબાઇલ નબંર

આંગણણવાડી વકર્ ર/હે  પરની માિહતી

723 રાજકોટ તપરુ િવરપરુ ૧૧ 117 સિવતાબેન દેવસીભાઇ મેણીયા 9374560078 શારદાબેન બી.કુંકડીયા 9374560019
724 રાજકોટ તપરુ િવરપરુ ૧૨ 118 સમજુબેન રામજીભાઇ ટીબડીયા 9328388604 પર્િતક્ષાબેન ગીરીશભાઇ રાવલ 8238654664

725 રાજકોટ તપરુ િવરપરુ ૧૩ 119 જયોત્ સનાબેન ન્ તીભાઇ  યાસ 9974232879 ભાવનાબેન ભગવાનજીભાઇ વાધેલા 9374560082

726 રાજકોટ તપરુ કાગવડ 120 ગોદાવરીબેન ન્ તીભાઇ
પાભંર

9904768090 શોભનાબેન લાલજીભાઇ ચડુાસમા

727 રાજકોટ તપરુ પીઠડીયા ૧ 121 ઇિન્દરાબેન બાબલુાલ
બુદેંલા

9408665828 રસીદાબેન ઓસમાણભાઇ કુરેશી

728 રાજકોટ તપરુ પીઠડીયા ૨ 122 હષાર્બેન દેવજીભાઇ સરુાણી 9328388161 રસીલાબેન પોપટભાઇ પરાલીયા

729 રાજકોટ તપરુ પીઠડીયા ૩ 123 હેમલતાબેન કરશનભાઇ
સ દરવા

9328388163 લ  મીબેન મકેુશભાઇ ચાવડા

730 રાજકોટ તપરુ મેવાસા ૧ 124 કૌશ  યબેન ગોકળદાસ િનમ્ બાક ૦૨૮૨૩/૨૮૬૧૬૦ ગોદાવરીબેન હરેશભાઇ દેવમરુારી 9998172076
731 રાજકોટ તપરુ મેવાસા ૨ 125 ચદંર્ીકાબેન મનભુાઇ રાઠોડ 9328388207 શારદાબેન રુડાભાઇ ચાવડા 9998541985
732 રાજકોટ તપરુ હરીપર ૧ 126 મીનાબેન ધીરુભાઇ સોલકંી 9601394104 પર્ભાબેન ચદુંભાઇ સરવૈયા 9726511490
733 રાજકોટ તપરુ વાડાડુંગરા 127 રંજનબેન ભાવેશભાઇ રાઠોડ 9727540431 રમાબેન નારણભાઇ પીપળીયા 9727540431

734 રાજકોટ તપરુ પરુ 128 શારદાબેન વનમાળીદાસ હરીયાણી 9725808813 ધરતીબેન પર્ભદુાસમા મેસવાણીયા 9375967208

735 રાજકોટ તપરુ ઉમરાળી ૧ 129 હસંાબેન નારણભાઇ પરમાર 9328388149 રેખાબેન જયિતભાઇ પરમાર 9328388149
736 રાજકોટ તપરુ ઉમરાળી ૨ 130 ભાવનાબેન જી.પડંયા 9327107246 કંચનબેન વીરજીભાઇ બાબરીયા 9327107246
737 રાજકોટ તપરુ ઉમરાળી ૩ 131 લલીતાબેન લાભાશકંર મહેતા 9687335519 ચદંર્ીકાબેન જયિતભાઇ રાખોલીયા 9687335519
738 રાજકોટ તપરુ સેલકુા 132 ઉષાબેન પર્ેમશ(ંર શીલુ 9638483688
739 રાજકોટ તપરુ થોરાળા 133 રેખાબેન દેવશીભાઇ ટંડેલ 9924018752 ઉષાબેન હરીભાઇ પોપટાણી 9924018752
740 રાજકોટ તપરુ રબારીકા 134 ભાવનાબેન બી.મહેતા 9277109544 ભાવનાબેન ભાનશુ(ંર મહેતા 9277109544
741 રાજકોટ તપરુ જાંબડુી 135 અ  પાબેન નરેશભાઇ દેસાણી 7874602656 ગીતાબેન નાનજીભાઇ મારુ 9978121531
742 રાજકોટ તપરુ પર્ેમગઢ ૧ 136 રેખાબેન છગનભાઇ ડઢાણીયા 9913441844 રસીલાબેન પર્ેમજીભાઇ ઇસોટીયા 9978551148
743 રાજકોટ તપરુ પર્ેમગઢ ૨ 137 વષાર્બેન નરસીભાઇ વામજા 9924264932 હસંાબેન ચદુંભાઇ અમરેલીયા 8140155080
744 રાજકોટ તપરુ કેરાળી ૧ 138 જયાબેન રુડાભાઇ ચૌહાણ 9879468148 મીનાબેન ભીખાભાઇ ડાભી 9879468148
745 રાજકોટ તપરુ કેરાળી ૨ 139 તરલીકાબેન વ  લભભાઇ કેલૈયા 8306691558 સનુીતાબેન રામાઇ મકવાણા 8306691588
746 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી કો.સા-૧ 1 ચૌહાણ િવજયાબેન એમ. 9723981493 શાતંાબેન એમ.દાફડા 9624437297
747 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી કો.સા-૨ 2 ટાકં અ પાબેન એસ. 9375286399 રસીદાબેન શાહમદાર 9824861898
748 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી કો.સા-૩ 3 બેલીમ તનુબેન આર. 9723254622 રમીલાબેન શાહમદાર 9620678202
749 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી કો.સા-૪ 4 જોષી આશાબેન એસ. 9428837979 જય ીબેા પણુર્વૈરાગી 9904276549
750 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી કો.સા-૫ 5 િહરપરા હીનાબેન સી. 9574060061 તનુબેન આર. 9724585125
751 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી કો.સા-૬ 6 રાઠોડ દયાબેન જી. 9978376293 ભારતીબેન યાસ 8140874633
752 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી કો.સા-૭ 7 વાઘેલા ધમીર્ ઠાબેન એસ. 9904274100 ગીતાબેન જોષી 9723231344
753 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી કો.સા-૮ 8 લોઠીયા નલીનીબેન એસ. 9274358859 હેમલતાબેન વાઘેલા 9714388061
754 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી હડમતાળા 9 િતર્વેદી ગણુવતંીબેન . 9727921957 નીતાબેન િતર્વેદી 9375286367

755 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી અરડોઇ-૧ 10 લીબાસીયા રીસીતાબેન ધીરજલાલ 9662707013 પર્ લાબેન ગ ડલીયા 9913340193

756 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી અરડોઇ-ર 11 િનમર્ળાબેન રાજરામભાઇ તેરૈયા 9913254515 કુંવરબેન મનસખુભાઇ -
757 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી અરડોઇ-૩ 12 ધધંકુીયા િવજયાબેન સવજીભાઇ 9824879367 ની બેન ગ ડલીયા 9726827103
758 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી સોળીયા 13 શારદાબેન જીવણભાઇ વાળા 9979135513 ઇન્દુબેન ભડગજી 9714722187
759 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી આણદંપર 14 કથીરીયા રીનાબેન જી. 9998547264 ભાવનાબેન કા ભાઇ 9904276303
760 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી નારણકા 15 કુમરખાણીયા ગીતાબેન નાથાલાલ 279335 િકરણબેન ચાવડા 9724931807
761 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી રાજપરા-૧ 16 ફાગળીયા રંજનબેન પી. 9998566143 મજુંલાબેન ઝાપડા -
762 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી રાજપરા-ર 17 ભારમલ ફરીદાબેન મહમદઅલી 9601356110 વષાર્બેન મુઘંવા 02827-213802
763 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી ભાડુઇ 18 ગોહીલ જય ીબેન બી. 279447 પુ પાબેન પી.ગ ડલીયા 9687094994
764 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી ભાડવા 19 ચાવડા લતાબેન એન. 9427268816 લ મીબેન રાતડીયા 9099679907
765 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી જુની ખોખરી 20 કકકડ રમાબેન સરેુશભાઇ 9274105233 જયોતીબેન ઉનડકટ 9374255661
766 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી નવી ખોખરી 21 નયનાબેન ભપુતભાઇ સરુાણી 9925340933 વૈશાલીબેન સરવૈયા 9737415697
767 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી માણેકવાડા 22 મકવાણા જયાગૌરી ભીમજીભાઇ 9427964524 હીનાબેન એમ.ભટ 9879699151
768 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી રાજગઢ 23 સોલકી ઉષાબેન મગનભાઇ 9924051124 મીરાબેન એમ.પાટેકર -
769 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી ખરેડા-૧ 24 કૈલાસબા ધી ભા ઝાલા 9979414303 ઉષાબેન સી.જોટગીયા 9979998325
770 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી ખરેડા-ર 25 પર્ભાબેન માધવભાઇ ખમુાણ 9924104327 કાતંાબેન િવનોદભાઇ 8758578319
771 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી રામોદ-૧ 26 ગોહીલ મકુતાબેન ભીખાભાઇ 9913668288 ચપંાબેન મગનલાલ પરમાર 9909625855
772 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી રામોદ-૨ 27 જોષી ગીતાબેન મગનલાલ 9898830561 ગીતાબેન અમતૃલાલ પરમાર 8141784501

773 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી રામોદ-૩ 28 અમરેલીયા ભારતીબેન વ લભભાઇ 9879768155 તેરૈયા મધબુેન જટાશકંર 9586417851

774 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી રામોદ-૪ 29 ભારતીબેન મગનલાલ જોટગીયા 9913149762 ભટી રંજનબેન પર્ાગજીભાઇ 9726728301

775 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી રામોદ-૫ 30 નયનાબ◌ુેન દેવરાજભાઇ ધોળકીયા 9687921240 રાઠોડ સમુનબેન દલભુાઇ 9586417851

776 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી શીશક 31 ગો વામી રમાબેન પર્ભાતગીરી 9909225095 મકવાણા રંજનબેન એન. 7359590678
777 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી સતાપર 32 ગોસાઇ ઇન્દુબેન ગલુાબગીરી 9662194335 મકવાણા સોનલબેન ડી. 9662576844
778 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી સતાપર 33 રેખાબેન અરિવંદભાઇ ભટી 9727492493 રાઠોડ પા લબેન પર્ભદુાસ 9724907824
779 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી રામપરા 34 ગીતાબેન બી.બાબરીયા 9712833654 ખભંાયતા રંજનબેન ડાયાભાઇ 9979215821
780 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી સાઢંવાયા 35 જલાલજી વસતંબેન જયંતીલાલ 9978275563 ભારથી ભગવતીબેન જી. 9712882274
781 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી સાઢંવાયા 36 ઇન્દીરાબેન પરસોતમભાઇ મા 9998955265 ગો વામી અંજનાબેન બી. 9924059804
782 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી દેતળીયા 37 કુવાડીયા હેતલબેન લાભભુાઇ 9099574442 ગો વામી િહનાબેન ડી. 9727107719
783 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી બગદળીયા 38 ગ ડલીયા સર વતીબેન િવ નદુાસ 9428698495 ગ ડલીયા દક્ષાબેન આર. 9979060510
784 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી કરમાળ પી 39 િનમાવત ચદંર્ીકાબેન બાબભુાઇ 9898228607 િનમાવત િવજયાબેન બી. 9979338119
785 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી નાના માડંવા 40 પડાણીયા સમજુબેન મગનભાઇ 9727192378 ચાવટીયા લ મીબેન શાભાઇ 9724420849
786 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી વાદીપરા 41 ગોહીલ દેવીકાબેન રામજીભાઇ 9714182936 મજુંલાબેન કેશભુાઇ ચૌહાણ 9799402221
787 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી નવા રાજ પીપળા 42 કુબાવત ધીરજબેન ઘન યામભાઇ 9724142071 કુબાવત અંજનાબેન કે. 9925447929
788 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી જુના રાજ પીપળા 43 પરમાર ગીતાબેન ધી ભાઇ 9978275527 રાઠોડ હસંાબેન ધનજીભાઇ 9824722464
789 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી પાચંતલાવડા 44 પરમાર ભાવનાબેન આર. 9737530857 મોઢ ભાવનાબેન ડી. 9099308368
790 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી દેવળીયા 45 મધબુેન એસ.ગ ડલીયા 9978276096 મકવાણા િનરલબેન એસ. 9727309441
791 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી મોટા માડંવા 46 શીલાબેન હીરજીભાઇ ડાગંર 9924604889 જાબકુીયા કનબુેન એમ. 9904176827
792 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી મોટા માડંવા 47 દોમડીયા સોનલબેન એમ. 9725928032 સોલકંી મધબુેન એમ. 9714962745
793 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી વડીયા 48 વામજા રસીલાબેન છગનભાઇ 277818 સાગઠીયા લ મીબેન કે. 9723674932
794 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી નવી મેગણંી 49 પાનસરુીયા િવપલુાબેન એન. 9723737464 િકરણબેન .ઉમરાણીયા 2827296347
795 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી નવી મેગણંી 50 દેસાણી િન બેન નારણદાસ 9723892679 સાધનાબેન એમ.ટંકારીયા 8128832756
796 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી નવી મેગણંી 51 સ દરવા કેશરબેન હમીરભાઇ 9328651522 ચેતનાબેન પી.ગો વામી -
797 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી જુની મેગણી 52 યાસ િતર્વેણીબેન પર્ેમશકંર 284428 અંજનાબેન બી.િતર્વેદી 9409256524
798 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી આંબલીયાળા 53 જાડેજા પર્ લાબા કે. 9978248901 જગ્યા ખાલી -
799 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી અનીડા-૧ 54 ધાનજી હસંાબેન મણીલાલ 273351 સોનલબેન બી.પરીનામી -
800 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી અનીડા-ર 55 ગ ડલીયા તારાબેન ગાડંાલાલ 273351 મછાબેન કે.ગોસાઇ 9978455612
801 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી ન ઘણચોરા 56 રામાણી નયનાબેન પી. 8980061531 ખુટં ચદંર્ીકાબેન -
802 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી કાલ:ભડી 57 ગ ડલીયા પુ પાબેન પી. 9925939391 ખાલી જગ્યા -
803 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી ચાપાબેડા 58 િનમાવત કંચનબેન સરેુશભાઇ 9898617282 રસીદાબેન બી.ડેલા 9687745101
804 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી થોરડી 59 વાગડીયા લીલાબેન જગાભાઇ 9825598576 રીટાબેન જી.ચૌહાણ 9978822071
805 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી શાપર-૧ 60 સરવૈયા િનમર્ળાબેન કાતંીલાલ 9909217414 કાબીબેન બી.ડાકી -
806 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી શાપર-ર 61 ભટી હેતલબેન સી. 9904675591 હસંાબેન મનોજભાઇ -
807 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી વેરાવળ-૧ 62 કંબોળીયા જશબુેન બાબલુાલ 9375286110 ભાનબુેન ડી.િહરાણી -
808 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી વેરાવળ-૨ 63 દયાબેન માલદેભાઇ ગોહીલ 9375286072 ટીટીયા રમાબેન -
809 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી વેરાવળ-૩ 64 રાઠોડ તારાબેન રમણીકલાલ 9375286393 જોટગીયા જય ીબેન -
810 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી વેરાવળ-૪ 65 દેવીબેન કાનાભાઇ મોકરીયા 9375286396 ઉજીબેન પી.ચડુાસમા 9978060313
811 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી વેરાવળ-૫ 66 િમનાક્ષીબેન ડાયાલાલ ગોહેલ 9375286088 રક્ષાબેન વી.દેવમરુારી 9978835592
812 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી પીપલાણા 67 સોલકંી અંજનાબેન બી. 293580 હસંાબેન સાકરીયા -
813 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી પડવલા 68 મીનાબા જશવતંિસહ વાઢેર 9428348819 મીનાબા પી.સરવૈયા 9979382945
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આંગણણવાડી વકર્ ર/હે  પરની માિહતી

814 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી કો.સા-૯ 69 સગણુાબેન જોષી 9375286397 િદવાળીબેન ભાલાળા 9904663551
815 રાજકોટ લોિધકા લોિધકા-૧ 1 ત લતાબેન આર.પાલા 9879223740 હમીદાબેન નરુમામદ -
816 રાજકોટ લોિધકા લોિધકા-૨ 2 વનીતાબેન ચાવડા 9574022834 કુસમુબેન ગોહેલ 9727070780
817 રાજકોટ લોિધકા લોિધકા-૩ 3 મીનાબેન એમ.જાદવ 9662442146 હસંાબેન ખીમસરુીયા -
818 રાજકોટ લોિધકા લોિધકા-૪ 4 જોશનાબેન ચૌહાણ 9974117757 ચાવડા આશાબેન -
819 રાજકોટ લોિધકા સાગંણવા 5 ઉમીર્લાબેન .દેસાણી 9723068670 હરીયાણી સરોજબેન -
820 રાજકોટ લોિધકા માખાવડ 6 મધબુેન ડી.ચાવડા 244290 રાઠોડ ભારતીબેન -
821 રાજકોટ લોિધકા ખાભંા 7 કુસમુબેન દુદકીયા 9726803147 ભાવનાબેન ભટ -
822 રાજકોટ લોિધકા ઢોલરા 8 નીતાબેન ધમસાણીયા 9924363181 લાપરા આશાબેન -
823 રાજકોટ લોિધકા કાગંશીયાળી 9 રેખાબેન ગરસોદીયા 8128046297 ખેરડીયા રેખાબેન -
824 રાજકોટ લોિધકા પારડી-૧ 10 અનસયુાબેન દુદાણી 991322452 ભટ પા લબેન -
825 રાજકોટ લોિધકા પારડી-ર 11 કંચનબેન ભતુ 9723272310 ચાવડા દુગાર્બેન -
826 રાજકોટ લોિધકા પાળ-૧ 12 હષાર્બેન આર.જોષી 9979863157 આરતીબેન અઘાડ -
827 રાજકોટ લોિધકા પાળ-ર 13 સિવતાબેન ચૌહાણ 9277857361 મકવાણા કાતંાબેન -
828 રાજકોટ લોિધકા રાવકી 14 પર્િવણાબેન રામાનજુ 9824162690 પડંયા િદ  યાબેન -
829 રાજકોટ લોિધકા તરાવડા 15 હસંાબેન ગોહીલ 9978397835 ગો  વામી વદંનાબેન -
830 રાજકોટ લોિધકા હરીપર તરાવડા 16 નીશા◌ાબેન પાટડીયા 9712779521 ઠેબા રોશનબેન -
831 રાજકોટ લોિધકા ચીભડા-૧ 17 પર્  લાબેન રાવલ 9429116964  યાસ શોભનાબેન -
832 રાજકોટ લોિધકા ચીભડા-ર 18 વષાર્બેન પી.વાજા 9979342770 લખતરીયા આપાબેન -
833 રાજકોટ લોિધકા અભેપર 19 જય ીબેન આર.જોષી 9724792835 પરમાર શાતંાબેન -
834 રાજકોટ લોિધકા પીપરડી 20 પુ  પાબેન સરપદડીયા 295290 િવજયાબેન ગોિવંદભાઇ -
835 રાજકોટ લોિધકા ચાદંલી 21 મજુંલાબેન પી.,પરમાર 9726647291 પરમાર પવર્તીબેન -
836 રાજકોટ લોિધકા ચાદંલી 22 હસંાબેન વી.સોની 9427358604 વાજા રંજનબેન -
837 રાજકોટ લોિધકા કોઠા પીપળીયા 23 મીતાબેન કાલરીયા 9429322712 રાઠોડ િહનાબેન -
838 રાજકોટ લોિધકા ખીરસરા 24 કુંદનબેન ગોસાઇ 9723340995 દાણીધારીયા શારદાબેન -
839 રાજકોટ લોિધકા ખીરસરા 25 આરતીબેન ગોહીલ 9586817862 પાટડીયા નયનબેન 9274363959
840 રાજકોટ લોિધકા મેટોડા 26 મીતાબેન વી.ગોરેચા 9427254464 ખાલી જગ્ યા -
841 રાજકોટ લોિધકા મેટોડા 27 અ  કાબેન ચોરાણી 9228044094 મકવાણા ગીતાબેન 8758001163
842 રાજકોટ લોિધકા વાગદુડ 28 ભાનબુેન સાવલીયા 9879310485 દુધાતરા લલીતાબેન -
843 રાજકોટ લોિધકા વાજડીવડ 29 ગીતાબેન ગોસાઇ 9228386257 વડગામા ંહસંાબેન 9879530340
844 રાજકોટ લોિધકા રાતૈયા 30 હેતલબેન ગો  વામી 9737369904 વાગડીયા મીનાક્ષીબેન 9979588910
845 રાજકોટ લોિધકા હરીપર પાળ-૧ 31 જાગિૃતબેન ચાવડા 9277652605 ખાલી જગ્ યા -
846 રાજકોટ લોિધકા હરીપર પાળ-૨ 32 જયોત્ સનાબેન જોગડીયા 9574258732 િદવાળીબેન રિવભાણ 9825340837
847 રાજકોટ લોિધકા હરીપર પાળ-૩ 33 મધબુેન સીતાપરા 7567676558 મનીષાબેન નવઘણભાઇ -
848 રાજકોટ લોિધકા મોટા વડા 34 ભાિવકાબેન દવે 9574236326 િશ  પાબેન દાણીધારીયા 9558854101
849 રાજકોટ લોિધકા પારડી-૩ 35 તેજલબેન પાઠક - ઝાલા જાગિૃતબેન -
850 રાજકોટ લોિધકા પભંર ઇટાળા 36 દયાબેન પીપળીયા 2820290965 વરસડા ભાનબુેન -
851 રાજકોટ લોિધકા લ  મી ઇટાળા 37 રમાબેન દુધરેજીયા 9327484728 જોગડીયા હેતલબેન 7567835074
852 રાજકોટ લોિધકા ઉ;ડ ખીજડીયા 38 વચનબેન જી.સોલકંી 9727626529 છીપરીયા ભાવનાબેન -
853 રાજકોટ લોિધકા નગર પીપળીયા-૧ 39 ખાલી જગ્ યા - સરપદડીયા ગીતાબેન -
854 રાજકોટ લોિધકા નગર પીપળીયા-૨ 40 દમયતંીબેન અગર્ાવત 9727648454 ગોહેલ કંચનબેન -
855 રાજકોટ લોિધકા નગર પીપળીયા-૩ 41 નયનાબેન દાણીધારીયા 9825449288 વાઘેલા રમીલાબેન -
856 રાજકોટ લોિધકા દેવડા 42 સોનલબેન શીશાગંીયા 9998039631 ગજુરાતી ગીતાબેન -
857 રાજકોટ લોિધકા છાપરા 43 વષાર્બેન એસ.ભતુ 9428154814 રીટાબેન ખાડેંખા 7698081733
858 રાજકોટ લોિધકા દેવગામ 44 નીતાબેન  યાસ 9909353674 પડંયા િદ૫તીબેન 8141649808
859 રાજકોટ લોિધકા લોિધકા-૫ 45 ગીતાબેન .જાની 9978944505 ધાઠા રઝીયાબેન મામદભાઇ -
860 રાજકોટ લોિધકા ધલુીયા દોમડા 46 અ ણાબેન હરીયાણી 9726855905 ખાલી જગ્ યા -
861 રાજકોટ માળીયા મી. માળીયા મી. 1 મમુતાજબેન એહમદભાઇ સામદાર 8758624047 જરીનાબેન ઇબર્ાહીમભાઇ -
862 રાજકોટ માળીયા મી. માળીયા મી. 2 ાનબા ભીખભુા વાઘેલા 9898100661 િવજયાબેન હસમખુભાઇ -
863 રાજકોટ માળીયા મી. માળીયા મી. 3 ભાભોર રેખાબેન ભાવિસંહ 9722207441 િમયાતર્ા શોભનાબેન -
864 રાજકોટ માળીયા મી. માળીયા મી. 4 હસીનાબેન અકબરઅલી સોરઠીયા 286161 હલીયાબેન હુસેનભાઇ -
865 રાજકોટ માળીયા મી. માળીયા મી. 5 પર્ ાબેન કેશવભાઇ રાવલ 8128385252 મજુંલાબેન લાભશકંર -
866 રાજકોટ માળીયા મી. માળીયા મી. 6 હનીફાબેન અલારખા માણેક 9707557427 જરીનાબેન રસલુ -
867 રાજકોટ માળીયા મી. માળીયા મી. 7 વસતંબેન રામજીભાઇ બસીયા 9925581241 કરીમાબેન દાઉદભાઇ માલાણી -
868 રાજકોટ માળીયા મી. માળીયા મી. 9 વાઘેલા શાતંાબેન આલાભાઇ 9904383631 લીલાબેન ચનાભાઇ સોલકંી -
869 રાજકોટ માળીયા મી. નવા હાજંીયાસર - - - જરીનાબેન ગલુામહુશેન સઘંવાણી -
870 રાજકોટ માળીયા મી. જુના હાજંીયાસર 42 િરંકલબેન છતર્િસંહ પણદા 9099273907 જરીનાબેન હા નભાઇ જામી -
871 રાજકોટ માળીયા મી. સોનગઢ 67 ભાવનાબેન સજંયભાઇ િવરડા 9427386536 ની બેન દેવદાન િવરડા -
872 રાજકોટ માળીયા મી. ધરમનગર 8 કમળાબેન વાલજીભાઇ 9428888287 શારદાબેન િવઠલભાઇ મો ટીયા -
873 રાજકોટ માળીયા મી. રાસગંપર 10 જયોતીબેન પર્વીણચદંર્  યાસ 9978485288 મધબુેન એચ.  યાસ -
874 રાજકોટ માળીયા મી. નવાગામ 11 કંચનબેન મનભુાઇ દાફડા 9824421450 કટીયા તનુબેન -
875 રાજકોટ માળીયા મી. મેઘપર 12 મીટુબેન ધનજીભાઇ િસંધવ 9904477955 લીલાબેન -
876 રાજકોટ માળીયા મી. મેઘપર 13 નીતાબેન ધનજીભાઇ િસંધવ 9624435044 વેજીબેન 8347600121
877 રાજકોટ માળીયા મી. દેરાળા 14 ઉષાબેન લ  મણભાઇ ભીમાણી 9925126741 રંજનબેન ચદુંભાઇ િવંધાણી -
878 રાજકોટ માળીયા મી. મહેન્ દર્ગઢ 15 લીલીબેન મણીભાઇ અગોલા 9909390820 કિવતાબેન તંીભાઇ -
879 રાજકોટ માળીયા મી. ચાચંવદરડા 16 રંજનબેન હરગોિવંદ રામાવત 9687869595 કુંદનબેન વાણદં -
880 રાજકોટ માળીયા મી. સરવડ 17 ચેતનાબેન વસતંલાલ સચંલા 9726465462 અઘારા અનસયુાબેન એમ. -
881 રાજકોટ માળીયા મી. સરવડ 18 પર્િવણાબેન પર્ણલાલ સરુાણી 9824641694 સરડવા સિવતાબેન વી. -
882 રાજકોટ માળીયા મી. મોટી બરાર 19 રેખાબેન અશોકભાઇ વાઘેલા 9638613226 િવનબુેન દયારામ િનમાવત -
883 રાજકોટ માળીયા મી. જસાપર 20 ગૌરીબેન સામતંભાઇ િમયાતર્ા 9924205930 શશુીલાબેન મગનભાઇ -
884 રાજકોટ માળીયા મી. નાની બરાર 21 પરુીબેન દેવગર ગોસાઇ 9586968007 લાભબુેન નાગજીભાઇ -
885 રાજકોટ માળીયા મી. નાની બરાર 22 ભાવનાબેન પર્ભભુાઇ કુંડારીયા 9662836925 સિવતાબેન કનભુાઇ -
886 રાજકોટ માળીયા મી. દેવગઢ 23 વનીતાબેન પર્ભાત ડાગંર 9974434049 લાભબુેન ગગભુાઇ -
887 રાજકોટ માળીયા મી. જાજાસર 24 જશબુેન ખેંગારભાઇ મા 9724256372 દક્ષાબેન ગોિવંદભાઇ -
888 રાજકોટ માળીયા મી. દેરાળા 65 ફરઝાનાબેન અલાબેલી શેખ 9726921540 સ  માબેન સલેમાન સોરા -
889 રાજકોટ માળીયા મી. સરદારનગર 66 શોભનાબેન િદલીપભાઇ િનમાવત 9737787066 હષાર્બેન ન્ તીલાલ અઘારા -
890 રાજકોટ માળીયા મી. ખાખરેચી 25 પર્ભાબેન છગનભાઇ ઉઘરેજા 8238875381 રંજનબેન આર. 9714120733
891 રાજકોટ માળીયા મી. ખાખરેચી 26 કોકીલાબા ઉદેિસંહ વાઘેલા 9737806977 કંચનબા િદલભુા જાડેજા -
892 રાજકોટ માળીયા મી. ખાખરેચી 27 ઉષાબેન ગલાભાઇ પરમાર 9824564531 ગલુાબબેન આર.ખડોલા -
893 રાજકોટ માળીયા મી. વેજલપર 28 કમળાબેન બલાશકંર અગોલા 9913677571 અનીતાબેન શાતંીલાલ -
894 રાજકોટ માળીયા મી. જુના ઘાટંીલા 29 િદપ્ તીબેન નારાયણભાઇ પાઠક 9737876697 ખાલી જગ્ યા -
895 રાજકોટ માળીયા મી. જુના ઘાટંીલા 30 ખાલી જગ્ યા - સરેુખાબેન ભગવાનજીભાઇ 8469385289
896 રાજકોટ માળીયા મી. જુના ઘાટંીલા 31 નીતાબેન ઠાકરશીભાઇ ઉપસરીયા 9974992827 ભટ નશીમબેન -
897 રાજકોટ માળીયા મી. રોહીશાળા 32 ઉષાબેન વ  લભભાઇ પટેલ 9537415956 - -
898 રાજકોટ માળીયા મી. કુંભારીયા 33 સિવતાબેન ગોરધનભાઇ ગઢીયા 9924865104 ગીતાબેન મગનભાઇ 9824056392
899 રાજકોટ માળીયા મી. વેણાસર 34 હુબંલ શમીર્લાબેન સવાભાઇ 9586150935 ગળચર રમાબેન નાગજીભાઇ -
900 રાજકોટ માળીયા મી. ચીખલી 35 પવુીર્બેન સોમાભાઇ વનાણી 9737802807 રે  માબેન ગફારભાઇ -
901 રાજકોટ માળીયા મી. સલુતાનપરુ 36 મગંળાબેન રાજારામ આચાયર્ 9879849536 રે  માબેન િવનોદભાઇ -
902 રાજકોટ માળીયા મી. માણબા 37 ભગવતીબા વસતંિસંહ રાણા 9825932076 જશબુેન દેવાભાઇ -
903 રાજકોટ માળીયા મી. વાઘરવા 38 મીનાબા નરેન્ દર્િસંહ રાણા 9469143197 ધમીર્  ઠાબેન મહેન્ દર્િસંહ જાડેજા -
904 રાજકોટ માળીયા મી. િવરિવદરકા 39 દક્ષાબેન િદલભુાઇ ખડીયા 9638956941 રમાગૌરી િવરમભાઇ ભરવાડ 9712441983
905 રાજકોટ માળીયા મી. ખીરઇ 40 ભાનમુતીબેન દાનાભાઇ પરમાર 9687366403 જશબુેન હરીગર ગોસાઇ -
906 રાજકોટ માળીયા મી. કાજરડા 41 શહેનાજબેન રહેમાનશા સામદાર 9913385071 શરીફાબેન ઇશમાલભાઇ -
907 રાજકોટ માળીયા મી. હરીપર 43 મકુતાબેન મોહનભાઇ જાદવ 9408924492 ચપંાબેન બાબભુાઇ ધામેચા 8511893824
908 રાજકોટ માળીયા મી. વેણાસર 68 હિષર્દાબેન જમનાદાસ 9624686657 હસંાબેન સુદંરદાસ -
909 રાજકોટ માળીયા મી. વેજલપર 69 ક  પનાબેન જદુરામ રામાનજુ 9979999080 ખાલી જગ્ યા -
910 રાજકોટ માળીયા મી. મેંદરકી 70 મીનાબેન િવમલભાઇ િવડજા 9099791963 ગમારા ધનીબેન થોભણ -
911 રાજકોટ માળીયા મી. અજુ ર્નનગર 71 મન્ શાબેન પરબતભાઇ સોલકંી 9978545981 સોનતરા રંજનબેન -
912 રાજકોટ માળીયા મી. ફતેપર 72 મીરાબેન ચદુંભાઇ 9624520319 સવા રેખાબેન લાલાભાઇ 9687366403
913 રાજકોટ માળીયા મી. હરીપર 73 મધબુેન પી.િનમાવત 9586949536 િનમાવત હસંાબેન િકશોરભાઇ 8980865590
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કર્મ જી  લાનુ ંનામ
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નામ
ગામ

આ.વા. 
કેન્ દર્નો કોડ ન.ં

વકર્રનુ ંનામ મોબાઇલ નબંર હે  પરનુ ંનામ મોબાઇલ નબંર

આંગણણવાડી વકર્ ર/હે  પરની માિહતી

914 રાજકોટ માળીયા મી. હરીપર (અગરીયા) 74 મમુતાઝબેન અબ્ દુલભાઇ મલુતાની 9998483180 સોલકંી મરીયમબેન અભરામભાઇ 9099433153

915 રાજકોટ માળીયા મી. વવાણીયા 44 મોતીબેન દેવાભાઇ પાચંીયા 7359407240 ભાનબુેન નરશીભાઇ 8141985226
916 રાજકોટ માળીયા મી. લ  મીવાસ 45 િવજયાબેન બાબભુાઇ ધોરી 9099554625 રમાબેન મનસખુભાઇ 9723780406
917 રાજકોટ માળીયા મી. મોટા દહીસરા 46 ગળચર િકરણબેન િદલીપભાઇ 9714057583 ભટી સાધનાબેન એસ. -
918 રાજકોટ માળીયા મી. મોટા દહીસરા 47 કવા હસંાબેન ભગવાનજીભાઇ 9723110199 બાલાસરા દીવાળીબેન બી. 9904151371
919 રાજકોટ માળીયા મી. મોટા દહીસરા 48 ગૌ  વામી સોનલબેન અમતૃગીરી 9586644576 ભટી જશબુેન નાગજીભાઇ 7567875059
920 રાજકોટ માળીયા મી. મોટા દહીસરા 49 રામાનજુ કમળાબેન એમ. 9879468762 બોરીચા લતાબેન સગં 7567514403
921 રાજકોટ માળીયા મી. મોટા દહીસરા 50 બરારીયા લ  મીબેન ધી ભાઇ 9737655142 િમયાતર્ા પર્ભાબેન ગોિવંદભાઇ 7698725900
922 રાજકોટ માળીયા મી. મોટા દહીસરા 51 પરમાર પાલબુેન દલાભાઇ 9913135177 ઇદરીયા વજીબેન ચતરુભાઇ 9913135177
923 રાજકોટ માળીયા મી. નાના દહીસરા 52 મેરજા વસતંબેન નાથાભાઇ 9099399532 - -
924 રાજકોટ માળીયા મી. તરઘરી 53 દેતર્ોજા વીનબુેન મહાદેવભાઇ 9879743372 અઘારા અનસયુાબેન ગણુવતંભાઇ 9359649001
925 રાજકોટ માળીયા મી. નાના ભેલા 54 કલોલા ભાનબુેન બાબલુાલ 2829299507 બગથરીયા ગીતાબેન મનસખુ 2829299507
926 રાજકોટ માળીયા મી. મોટા ભેલા 55 ડાગંર ગૌરીબેન રાજાભાઇ 9879355875 િશતલબેન ગોપાલભાઇ -
927 રાજકોટ માળીયા મી. ભાવપર 56 ગાહેલ ત ણાબેન ઠાભાઇ 9737060320 નમર્દાબેન અરજણભાઇ -
928 રાજકોટ માળીયા મી. ભાવપર 57 ભટી સાધનાબેન આપાભાઇ 9979008437 કુલસમુબેન હુશેનભાઇ -
929 રાજકોટ માળીયા મી. બગસરા 58 વશીયાણી શારદાબેન ખોડીદાસ 9727113373 ચદંર્ીકાબેન નટવરલાલ 9824858063
930 રાજકોટ માળીયા મી. ચમનપર 59 ગઢીયા નીમર્ળાબેન કરશનભાઇ 9574056483 મસોત અનસોયાબેન જી. -
931 રાજકોટ માળીયા મી. કુંતાસી 60 ચનીયારા મધબુેન એમ. 9724335009 હસંાબેન રમેશભાઇ 9724299749
932 રાજકોટ માળીયા મી. બોડકી 61 કાસનુ્ દર્ા નીતાબેન એલ. 9904416599 જશબુેન અમરશીભાઇ -
933 રાજકોટ માળીયા મી. ખીરસરા 62 ઉષાબેન દામજીભાઇ 9725452279 મનબુેન રમેશભાઇ -
934 રાજકોટ માળીયા મી. વષાર્મેડી 63 ગોસાઇ ભારતીબેન ચમનગીરી 9904884919 મછંાબેન વાલજીભાઇ 7359238175
935 રાજકોટ માળીયા મી. લવણપરુ 64 પરમાર અ ણાબેન કાતંીલાલ 9998488722 ભાનબુેન કાનજીભાઇ 9909064611

936 રાજકોટ માળીયા મી. વવાણીયા 75 પીલોજપરા દીપીકાબેન 
િતર્ભોવનભાઇ

9624500867 મજુંબેન વશરામભાઇ 8469289218

937 રાજકોટ માળીયા મી. મોટા ભેલા 76 િમયાતર્ા જશબુેન મોહનભાઇ 9924578250 મનીષાબેન કે.બોરીચા 9714525840
938 રાજકોટ માળીયા મી. ભાવપર 77 પડંયા ગીતાબેન રામશકંર 9737231811 કડીવાર અનસોયાબેન એસ. 9913961163
939 રાજકોટ માળીયા મી. બગસરા(અગર) 78 ઉધરેજા શોભનાબેન ડાયાભાઇ 9913064458 મ ઘીબેન વજાભાઇ -
940 રાજકોટ માળીયા મી. કુંતાસી 79 િસંધવ િકરણબેન સામતભાઇ 9574520908 સોનલબેન રામજીભાઇ -
941 રાજકોટ માળીયા મી. ન્ ય ુનવલખી 80 માડંવીયા અ  મીતાબેન િતર્ભોવન 924065262 રમાબેન જસમતભાઇ 9727340249
942 રાજકોટ માળીયા મી. જુમાવાડી 81 સોનરાજ િદ  યાબેન બી. 8140799843 કૈલાસબેન ઘન  યામભાઇ -
943 રાજકોટ માળીયા મી. વષાર્મેડી 82 કાસનુ્ દર્ા ચપંાબેન વાલજીભાઇ 9737797641 સજજનબેન અવચરભાઇ 9714496259
944 રાજકોટ મોરબી ધરમપરુ 1 જશબુેન કાતંીલાલ ગોહેલ 9099784779 અ ણાબેન ભરતકુમાર -
945 રાજકોટ મોરબી ટીંબડી 2 િનમર્ળાબેન આર.આણદંીયા 9979857938 િવ  નુ  વામી િતર્ગણુાબેન એલ. -
946 રાજકોટ મોરબી વનાળીયા 3 ઉષાબેન ભુભંરીયા 9824445458 નમર્દાબેન એલ.વામજા -
947 રાજકોટ મોરબી ગોરખીજડીયા 4 મીનાબેન કે.િનમાવત 9727632708 ભાવનાબેન તલુસીદાસ -
948 રાજકોટ મોરબી અમરેલી 5 િવજયાબેન રાઘવજીભાઇ 9979285732 સરોજબેન ચદુંલાલ  યાસ -
949 રાજકોટ મોરબી માનસર 6 મગંળાબેન મનસખુભાઇ 9427895711 લલીતાબેન પર્ણજીવનભાઇ -
950 રાજકોટ મોરબી નારણકા 7 િહનાબેન બી.ગોસાઇ 9727924816 કંચનબેન ટી.િનમાવત -
951 રાજકોટ મોરબી ભડીયાદ 8 ભાિવષાબેન પિંડત 9274900338 પર્કાશબા બી.ચાવડા -
952 રાજકોટ મોરબી ભડીયાદ 9 અરુણાબેન જી.શકુલ 9426140081 સમબુેન પી.ડાભી -
953 રાજકોટ મોરબી લીલાપરુ 10 ખાલી જગ્ યા દયાબેન િદનેશભાઇ રબારી -
954 રાજકોટ મોરબી લખધીરનગર 11 ભાવનાબેન અમતૃલાલ 9909713040 િનમર્ળાબેન હસમખુભાઇ -
955 રાજકોટ મોરબી નાની વાવડી 13 ઉષાબેન કે.િતર્વેદી 9978278336 ભગવતીબેન પર્િવણચદંર્ -
956 રાજકોટ મોરબી નાની વાવડી 14 મજુંલાબેન મોહનભાઇ 9925267477 ગીતાબેન ડી.ચાવડા -
957 રાજકોટ મોરબી નાની વાવડી 15 ચદંર્ીકાબેન ભવાનભાઇ 9879775517 આશાબેન પરસોતમભાઇ -
958 રાજકોટ મોરબી નાની વાવડી 16 મમુતાઝબેન એસ.માકવાણી 9924160362 ભાવનાબેન એચ.મૈયાતર્ા -
959 રાજકોટ મોરબી સાવરપાળ 17 ખાલી જગ્ યા રસીદાબેન કાદરભાઇ -
960 રાજકોટ મોરબી લાયન્ સનગર 18 નયનાબેન એમ.જોષી 9825718265 ઇલાબેન મહેન્ દર્ભાઇ -
961 રાજકોટ મોરબી ગૌશાળા 19 કંચનબેન પર્ભભુાઇ ગામી 9879871165 અનસયુાબેન એલ.  યાસ -
962 રાજકોટ મોરબી જોન્ સનગર 164 મકસદુાબેન આઇ.સેવાગંીયા 9712413768 ખાલી જગ્ યા -
963 રાજકોટ મોરબી ગાયતર્ીનગર 165 ખાલી જગ્ યા પનુમબેન એમ.પરમાર -
964 રાજકોટ મોરબી માધાપરવાડી 166 રાજુબેન તરસીભાઇ ડાભી 9979475525 હેમલતાબેન એન.કંજારીયા -
965 રાજકોટ મોરબી વ પર વાડી 167 ભારતીબેન પી ચારોલા 9428888659 મીતાબેન .સઘંાણી -
966 રાજકોટ મોરબી લોમ જીવન સોસા. 168 ભાવનાબેન એસ.કલોલા 9979286399 ખાલી જગ્ યા -
967 રાજકોટ મોરબી કપોરીવાડી 185 મધબુેન કે.પરમાર 9979577006 જયોત્ સનાબેન દેવસીભાઇ ચાવડા -
968 રાજકોટ મોરબી જુના સાદુળકા 20 િવનબુા હનભુા 9979442761 પાબેન મે ભાઇ -
969 રાજકોટ મોરબી અમરનગર 21 લલીતાબેન .કોરડીયા 9909081625 અનસયુાબેન વલમજીભાઇ -
970 રાજકોટ મોરબી નવા સાદુળકા 22 જય ીબેન એમ.મકવાણા 9978095253 ગૌરીબેન એમ.જીજવાડીયા -
971 રાજકોટ મોરબી નવા સાદુળકા 23 જયોત્ સનાબેન રામભાઇ 9909645332 નીતાબેન એમ.રાઠોડ -
972 રાજકોટ મોરબી ભરતનગર 24 ખાલી જગ્ યા મધબુેન એમ.રાઠોડ -
973 રાજકોટ મોરબી લ  મીનગર 25 ખાલી જગ્ યા પર્  લાબેન કે.રાઠોડ -
974 રાજકોટ મોરબી રવાપર(ન) 26 સિવતાબેન મોતીભાઇ ૫રમાર 9728089868 નદંકુવરબા પી.ઝાલા -
975 રાજકોટ મોરબી ભિકતનગર 27 ઉમીર્લાબેન કે.વાઘડીયા 9714329511 કાતંાબેન છગનભાઇ -
976 રાજકોટ મોરબી ગુગંણ 28 માધવીબેન એમ.ગોહીલ 8238252906 િકરણબેન મનહરલાલ -
977 રાજકોટ મોરબી જુના નાગડાવાસ 29 િદવાળીબેન ટપભુાઇ ચાવડા 9428788304 કુંવરબેન જી.ચાતોલા -
978 રાજકોટ મોરબી જુના નાગડાવાસ 30 અનસયુાબેન એ.ચતર્ભજુ 9925741961 લાભબુેન રાધેલાલ -
979 રાજકોટ મોરબી નવા નાગડાવાસ 31 નવીતાબેન એમ.ડાગંર 9909173159 કનાઇબેન દેવાભાઇ છૈયા -
980 રાજકોટ મોરબી હરીપર(કે) 32 ભાવનાબેન એમ.મેવા 9909314106 જય ીબેન રામજીભાઇ -
981 રાજકોટ મોરબી કેરાળા 33 હનીફાબેન જુમાભાઇ 9879771164 ચદંર્ીકાબેન પી.ગોસાઇ -
982 રાજકોટ મોરબી કૃ  ણનગર 34 રમાબેન જી.દેવમરુારી 9825952480 ખીમીબેન ભીખાભાઇ -
983 રાજકોટ મોરબી મધપુરુ 35 મીનાબેન સી.ગો  વામી 9879692878 જયોત્ સનાબેન હરગોિવંદભાઇ -
984 રાજકોટ મોરબી સોખડા 36 ચદંર્ીકાબેન જી.સોઢાતર 9338637883 સગંીતાબેન હમીરભાઇ -
985 રાજકોટ મોરબી બહાદુરગઢ 37 કંચનબેન વી.રાતડીયા 9727226514 હસંાબેન મહીપતરાય -
986 રાજકોટ મોરબી ગાળા 38 હીરાબેન એમ.િપતર્ોડા 9687273767 સશુીલાબેન િહરાભાઇ -
987 રાજકોટ મોરબી શિકતનગર (રામદેનવગર) 174 રેખાબેન આર.બજાણીયા 9978102435 ચદંર્કણબેન .પડંીત -
988 રાજકોટ મોરબી વનાળીયા (માળીયા) 175 જાગિૃતબેન એ.રાઠોડ 9979074885 રંજનબેન .ચૌહાણ -
989 રાજકોટ મોરબી બૌધનગર 176 નયનાબેન ડી.મકવાણા 9099341011 િપર્તીબેન કે.પરમાર -
990 રાજકોટ મોરબી ભીમસર 177 િશતલબેન એમ.દવે 9879562634 દક્ષાબેન વી.અગર્ાવત -
991 રાજકોટ મોરબી વેજીટેબલ 178 સિવતાબેન એચ.દુલેરા 9979672927 િકરણબેન એન.ચાવડા -
992 રાજકોટ મોરબી મકનસર 39 નીરુબેન મનોહરદાસ વૈ  ણવ 9099345068 જયોત્ સનાબેન ચમનલાલ -
993 રાજકોટ મોરબી મકનસર 40 ધીરજબાળા લાલદાસ 9825641632 તારાબેન પર્ભલુાલ -
994 રાજકોટ મોરબી મકનસર 41 દેિવકાબેન ડી.રાઠોડ 9979472920 દયાબેન ડી.પરમાર -
995 રાજકોટ મોરબી મકનસર 42 અંજનાબેન સામતભાઇ સોલકંી 9978483853 િવજયાબેન િદલીપભાઇ -
996 રાજકોટ મોરબી જાંબડુીયા 43 ઉમીર્લાબેન .સોરીયા 9722940203 પર્િવણાબેન એમ.રામાનજુ -
997 રાજકોટ મોરબી નવા જાંબડુીયા 44 ગીતાબેન એસ.રામાનજુ 9879005032 રેવીબેન હરજીવનભાઇ -
998 રાજકોટ મોરબી રફાળે  વર 45 અરુણોબન પી.  યાસ 9913914895 જશબુેન પચંાણભાઇ -
999 રાજકોટ મોરબી જોધપર(ન) 46 સખુવતંીબેન પી.દેવમરુારી 9925549112 જલધારા બી.ગોહેલ -
1000 રાજકોટ મોરબી લાલપર 47 જશબુતીબેન .કાવર 9913913660 ખાલી જગ્ યા -
1001 રાજકોટ મોરબી કાલીકાનગર 48 હસંાબેન આર.અમિૃતયા 9825828747 રેખાબેન કે.માણસરુીયા -
1002 રાજકોટ મોરબી લખધીરપરુ 49  મીતાબેન િવજયભાઇ 9978846259 હસંાબેન બી.કંઝારીયા -
1003 રાજકોટ મોરબી લાલપર 50 િવજયાબેન એમ.કોરડીયા 9979021437 જયોત્ સનાબેન બી.પરમાર -
1004 રાજકોટ મોરબી બધંનુગર 51 નયનાબેન મણીલાલ ૫રમાર 9925725677 મનીષાબેન બી.પટેલ -
1005 રાજકોટ મોરબી પાનેલી 52 લીલાબેન ય.ુચૌહાણ 9978884955 િવજયાબેન મનજીભાઇ -
1006 રાજકોટ મોરબી પાનેલી 53 અનસોયાબેન બી.સોનગર્ા 9687547620 ખાલી જગ્ યા -
1007 રાજકોટ મોરબી ગીડચ 54 છાયાબેન બી.પડંયા 9624816936 રેખાબેન ભનભુાઇ પરમાર -
1008 રાજકોટ મોરબી પોટરી 55 જશવતંીબેન . લતરીયા 9825397609 જયાબેન મોહનભાઇ ડાભી -
1009 રાજકોટ મોરબી સો ઓરડી 56 પર્િવણાબેન એમ.રાઠોડ 987524227 મીરાતબેન મહમદભાઇ -
1010 રાજકોટ મોરબી સો ઓરડી 57 વસતંબેન સી.ઇસરાની 8980928426 ખાલી જગ્ યા -
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કર્મ જી  લાનુ ંનામ
ઘટક/  તાલકુાન ુ

નામ
ગામ

આ.વા. 
કેન્ દર્નો કોડ ન.ં

વકર્રનુ ંનામ મોબાઇલ નબંર હે  પરનુ ંનામ મોબાઇલ નબંર

આંગણણવાડી વકર્ ર/હે  પરની માિહતી

1011 રાજકોટ મોરબી મદીના સોસા. 169 નયનાબેન એલ.િસંધવ 9825654927 ભાવનાબેન વી.બાબર -
1012 રાજકોટ મોરબી લછાબ 170 નયનાબા .વાઘેલા 7405270330 કુલસમુબેન એમ.ઠારસીયા -
1013 રાજકોટ મોરબી કબીર આ મ 171 વદંનાબેન એમ.દવે 9727930470 િવજયાબેન બી.પરમાર -
1014 રાજકોટ મોરબી ખાટકીવાસ 172 સોનલબેન એસ.િવસાણી 7698488273 િહનાબેન કે.સરવૈયા -
1015 રાજકોટ મોરબી રણછોડનગર 173 દક્ષાબેન એમ.ગોસાઇ 9924327250 અંજનાબેન એલ.રાઠોડ -
1016 રાજકોટ મોરબી ખરેડા 58 ચોથીબેન ઠાભાઇ 9875770292 હેતલબેન એન.પરમાર -
1017 રાજકોટ મોરબી ખરેડા 59 જયાબેન એમ.ચાવડા 9723290859  મણીબેન વી.સરેુલા -
1018 રાજકોટ મોરબી જીકીયાળી 60 િવજયાબેન એમ.ભટી 9879885538 મીનાબેન ભરતભાઇ દવે -
1019 રાજકોટ મોરબી જીકીયાળી 61 હસંાબેન જી.જોગેલા 9913052249 ખાલી જગ્ યા -
1020 રાજકોટ મોરબી આંદરણા 62 રંજનબેન પી.છનીયારા 9979309788 ભાવનાબેન બી.રામાવત -
1021 રાજકોટ મોરબી વાકંડા 63 પર્િવણાબેન .ભટ 9712197326 રંજનબેન ભદુરભાઇ -
1022 રાજકોટ મોરબી ઉચી માડંલ 64 પુ  પાબેન આર.સતુરીયા 9909540749 રમાબેન િવનોદભાઇ -
1023 રાજકોટ મોરબી નીચી માડંલ 65 અનસયુબેન એલ.ભાડેસીયા 291207 સરોજબેન િવરમભાઇ ગોહીલ -
1024 રાજકોટ મોરબી નીચી માડંલ 66 હષાર્બેન એન.વસીયાણી 9879910430 ઉમીર્લાબેન મગનલાલ -
1025 રાજકોટ મોરબી ઘુટું 67 ભાવનાબેન એમ.ભોરણીયા 9879329981 િકતીર્બેન પર્િવણચદંર્ -
1026 રાજકોટ મોરબી ઘુટું 68 રેખાબેન કે.ચૌહાણ 9979993503 રંજનબેન ડી.પરમાર -
1027 રાજકોટ મોરબી ઘુટું 69 ગૌરીબેન શીવાભાઇ 9879536012 કૈલા દયાબેન ધરમશીભાઇ -
1028 રાજકોટ મોરબી ઘુટું 70 જશવતંીબેન એસ.પડંયા 9909802707 વષાર્બેન એમ.િવઠલાપરા -
1029 રાજકોટ મોરબી શનાળા(ત) 71 ભાવનાબેન વી.રામાનદંી 9377104748 ગીતાબેન લીલાધરભાઇ -
1030 રાજકોટ મોરબી મહેન્ દર્નગર 72 ઇલાબેન પી.કુબાવત 9825928567 ચપંાબેન બટુકપરી -
1031 રાજકોટ મોરબી મહેન્ દર્નગર 73 મજુંલાબેન છગનભાઇ 9978292177 હષાર્બેન હરેશભાઇ -
1032 રાજકોટ મોરબી પી૫ળી 74 ચદંર્ીકાબેન એ.પરમાર 9712234250 પાવર્તીબેન પી.પારેઘી -
1033 રાજકોટ મોરબી પી૫ળી 75 ગણુવતંીબેન લ  મણભાઇ 9978857481 રમીલાબેન પી. ઠલોજા -
1034 રાજકોટ મોરબી પી૫ળી 76 સર  વતીબેન એમ. ઠલોજા 9898609525 જશબુેન ધરમશીભાઇ -
1035 રાજકોટ મોરબી ઇન્ દીરાનગર 77 હસંાબેન ડી.આંબલીયા 9099816406 રંજનબેન બી.દેથરીયા -
1036 રાજકોટ મોરબી એન્ ટીક 182 પુ  પાબેન ડી.ચાવડા નીલ રીનાબેન િદલીપભાઇ ડોડીયા -
1037 રાજકોટ મોરબી કાિંતનગર 184 રેખાબેન એન.રામાવત નીલ ખાલી જગ્ યા -
1038 રાજકોટ મોરબી તપર 78 જશવતંીબેન આર.પ્ ડસુબંીયા 9727273407 મીનાબેન બી.રાઠોડ -
1039 રાજકોટ મોરબી તપર 79 મનોરમાબેન મનહરલાલ 9898494904 જયાબેન પોપટભાઇ -
1040 રાજકોટ મોરબી તપર 80 પર્ભાબેન એન.કડીવાર 9726598622 મીનાબેન કાનજીભાઇ -
1041 રાજકોટ મોરબી તપર 81 ધનગૌરીબેન એમ.સોલકંી 9687273796 ભારતીબેન એ.પરમાર -
1042 રાજકોટ મોરબી અણીયારી 82 શારદાબેન નરશીભાઇ 9909988784 ખીબેન ધીરજભાઇ -
1043 રાજકોટ મોરબી રાપર 83 ભાનબુેન એમ.જાદવ 9377770217 અનસયુાબેન એમ.િવરમગામા -
1044 રાજકોટ મોરબી ચકમ૫ર 84 હસંાબેન ટી.રુપલા 9429047096 ધમીર્  ઠાબેન નટવરલાલ -
1045 રાજકોટ મોરબી ચકમ૫ર 85 મજુંલાબેન એચ.સદાતીયા 9979313017 કંચનબેન .કાલરીયા -
1046 રાજકોટ મોરબી જીવાપર(ચ) 86 કમળાબેન કે.પરમાર 9913191297 જયાબેન મહાદેવભાઇ -
1047 રાજકોટ મોરબી જીવાપર(ચ) 87 કોકીલાબેન એન.ઝાલા 9726598005 મજુંલાબેન પી.મકવાણા -
1048 રાજકોટ મોરબી જીવાપર(ચ) 88 હેમાગંીબેન ડી.મકવાણા 9898717477 ભાવનાબેન ગોપાલભાઇ પનારા -
1049 રાજકોટ મોરબી જશમતગઢ 89 પરુીબેન બી.દેતર્ોજા 9925783937 જવીબેન ટી.પાચંીયા -
1050 રાજકોટ મોરબી શાપર 90 ખમાબા બી.ગોહેલ 9879138238 જયોત્ સનાબેન જયંતીલાલ -
1051 રાજકોટ મોરબી રંગપર 91 વસમુતીબેન એન.વીંધાણી 9913440924 જાડેજા જનકબા માનભુા -
1052 રાજકોટ મોરબી રંગપર 92 મકુતાબેન આર.કગથળા 9601905110 ચદંર્ીકાબેન અનતરાયભાઇ -
1053 રાજકોટ મોરબી બેલા 93 ભગવતીબેન એમ.વાઘડીયા 9909975575 દયાબેન ગ ન્ દર્ભાઇ -
1054 રાજકોટ મોરબી બેલા 94 કનકબેન લાભશકંર 9978442813 જયોત્ સનાબેન કે.માકાસણા -
1055 રાજકોટ મોરબી વાઘપર 95 મજુંલાબેન રાઘવજીભાઇ 9825653507 ભાવનાબેન નરોતમભાઇ -
1056 રાજકોટ મોરબી વાઘપર 96 કાતંાબેન એચ.પટેલ 9898009796 િનમર્ળાબેન હસભુાઇ -
1057 રાજકોટ મોરબી પીલડુી 97 અરુણાબેન મિહપતરામ 9913679732 ◌ેતલબેન .રામાનજુ -
1058 રાજકોટ મોરબી બગથળા-૧ 98 બીનાબેન ડી રામાનજુ 9427561124 સરોજબેન સી.િવંધાણી -
1059 રાજકોટ મોરબી બગથળા-૨ 99 અમતૃબેન પી.પટેલ 9624457165 મજુંલાબેન ઇ  વરદાસ -
1060 રાજકોટ મોરબી બગથળા-૩ 100 દયાબેન રણછોડભાઇ 286886 ઇલાબેન નટવરલાલ -
1061 રાજકોટ મોરબી બગથળા 101 પરુીબેન મોહનભાઇ 9427721370 ખાલી જગ્ યા -
1062 રાજકોટ મોરબી કાતંીપરુ 102 જય ીબેન ટી.ઠોરીયા 9925742187 રંજનબેન નરશીભાઇ -
1063 રાજકોટ મોરબી બીલીયા 103 કાતંાબેન બી.પટેલ 9913679685 બેબીબેન રણછોડભાઇ -
1064 રાજકોટ મોરબી મોડપર 104 પુ પાબેન આર. યાસ 9879742877 િવજયાબેન ગોરધનભાઇ -
1065 રાજકોટ મોરબી વીરપરડા 105 શારદબેન વલમજીભાઇ 9978206710 જયાબેન ઇ  વરગર ગોસાઇ -
1066 રાજકોટ મોરબી હજનાળી 106 રમાબેન આર.વડાવીયા 9825957490 નયનાબેન એમ.  યાસ -
1067 રાજકોટ મોરબી પરુ 107 જયાબેન આર.પટેલ 9687519211 રેખાબેન જયસખુભાઇ -
1068 રાજકોટ મોરબી ખાખરાળા 108 મધબુેન મનજીભાઇ 9724579505 સોનલબેન એ.સરેુલીયા -
1069 રાજકોટ મોરબી ખાખરાળા 109 રમાબેન અમરસીભાઇ 9727475830 પનુીબેન પાભાઇ ભીમ -
1070 રાજકોટ મોરબી બરવાળા 110 ઉજીબેન પરસોતમભાઇ 9428280054 સરોજબેન કાતંીલાલ -
1071 રાજકોટ મોરબી ખેવાળીયા 111 દુગાર્બેન એમ.ગામી 9978186860 રે  માબેન ઓ.પઠાણ -
1072 રાજકોટ મોરબી ખેવાળીયા 112 સોનલબેન જી.મેઘનાથી 9727986407 દક્ષાબા િદલભુા ઝાલા -
1073 રાજકોટ મોરબી લુટંાવદર 113 પારુલબેન િનમાવત 9726311446 ની બેન મનસખુભાઇ -
1074 રાજકોટ મોરબી પીપળીયા 114 જશબુેન શામજીભાઇ 9528277349 ભાનબુેન દેવજીભાઇ -
1075 રાજકોટ મોરબી મોટી વાવડી 115 િહરલબેન બી.રામાવત 9727632315 રામબુેન ઘેલાભાઇ પડસારીયા -
1076 રાજકોટ મોરબી માણેકવાડા 116 ભારતીબેન વી.જાની 9998340339 ઇન્ દુબેન જગદીશભાઇ -
1077 રાજકોટ મોરબી માણેકવાડા 117 િહરાબેન અમરસીભાઇ 9978293164 ઇન્ દુબેન જયસખુલાલ -
1078 રાજકોટ મોરબી અમરાપર(ના) 118 મૈયાબેન .રબારી 9601447195 મજુંલાબેન એલ.કટારીયા -
1079 રાજકોટ મોરબી ગાધંીનગર 119 વષાર્બેન એમ.ઠાકર 9913081097 કુમદુબેન બેચરભાઇ -
1080 રાજકોટ મોરબી શકત સનાળા 120 પર્િવણાબેન બી.જાડેજા 9737200681 હસંાબા અનોપિસંહ -
1081 રાજકોટ મોરબી શકત સનાળા 121 ખાલી જગ્ યા િનમર્ળાબેન ઇ  વરલાલ -
1082 રાજકોટ મોરબી શકત સનાળા 122 જયાબેન કે.પાડલીયા 9909082380 હસંાબા લાભભુા -
1083 રાજકોટ મોરબી શકત સનાળા 123 નીતાબેન ડી.જોષી 9925725616 જશબુા એલ.જાડેજા -
1084 રાજકોટ મોરબી રાજપર 124 ચપંાબેન કે.ઉધરેજીયા 9979018458 ચદંર્ીકાબેન ભનદુાસ િનમાવત -
1085 રાજકોટ મોરબી રાજપર 125 ગૌરીબેન એસ.ભોરણીયા 9723166350 ખાલી જગ્ યા -
1086 રાજકોટ મોરબી ચાચંાપર 126 મેનાબેન એમ.જાદવ 9712697387 અિનતાબેન એસ.કરોતરા -
1087 રાજકોટ મોરબી ચાચંાપર 127 પુ પાબેન એમ.સવસાણી 9974566522 રમજુબેન વજાભાઇ પઢારીયા -
1088 રાજકોટ મોરબી ખાનપર 128 સશુીલાબેન કે.ચૌહાણ 9998835408 દુધીબેન બાલભુાઇ -
1089 રાજકોટ મોરબી ખાનપર 129 ખાલી જગ્ યા ભારતીબેન નગીનભાઇ -
1090 રાજકોટ મોરબી પચંાસર 130 દયાબા દેવભુા ઝાલા 9924957119 મીનાબા બી.જાડેજા -
1091 રાજકોટ મોરબી પચંાસર 131 હેમલતાબેન બી.મગનુીયા 9925544494 શારદાબેન ચનુીલાલ -
1092 રાજકોટ મોરબી થોરાળા 132 નયનાબેન ડી.કાસનુ્દર્ા 9687512218 ભાિવકાબેન મહેશભાઇ -
1093 રાજકોટ મોરબી રવાપરા 133 દક્ષાબેન એન.વાઘડીયા 9979912242 મજુંલાબેન રા ન્ દર્ભાઇ -
1094 રાજકોટ મોરબી રવાપરા 134 રમીલાબેન એમ.િનમાવત 9925538622 લીલીબેન મગનભાઇ -
1095 રાજકોટ મોરબી ઘનુડા(સ) 135 અનીતાબેન વી.ગોહેલ 9574041522 રંજનબેન હરગોિવંદભાઇ -
1096 રાજકોટ મોરબી ઘનુડા(સ) 136 પર્ ાબેન એલ.ભીમાણી 9909541605 િહરાબેન થોભણભાઇ -
1097 રાજકોટ મોરબી તર્ાજપર 137 નીલમબેન ટી.સેજપાલ 9099010097 લાભબુેન મળુજીભાઇ -
1098 રાજકોટ મોરબી તર્ાજપર 138 તપૃ્તીબેન પી.ચારોલા 9824473371 ઉષાબેન પી.જાની -
1099 રાજકોટ મોરબી તર્ાજપર 139 અરુણાબેન એમ.મકવાણા 9925258674 મજુંલાબેન જોષી -
1100 રાજકોટ મોરબી તર્ાજપર 140 રંજનબેન આર.િતર્વેદી 9879498567 મજુંલાબેન વી.ઉધરેજા -
1101 રાજકોટ મોરબી તર્ાજપર 141 ખાલી જગ્ યા ઉષાબેન હસમખુભાઇ -
1102 રાજકોટ મોરબી તર્ાજપર 142 ધનલ મી એલ.પડંયા 9979062314 હસંાબેન વજૃલાલ બારડ -
1103 રાજકોટ મોરબી અદેપર 12 ચપંાબેન એસ.શેરસીયા 9925601877 ખાલી જગ્ યા -
1104 રાજકોટ મોરબી પચંાસર 183 ખાલી જગ્ યા - -
1105 રાજકોટ મોરબી વ પર 143 હસમુતીબેન એમ.આચાયર્ 9898744008 ચં ીકાબેન હષર્દભાઇ -
1106 રાજકોટ મોરબી વ પર 144 ખાલી જગ્ યા નીલમબેન અશોકભાઇ -
1107 રાજકોટ મોરબી વ પર 145  વાતીબેન એન.પારેઘી 9825846687 મધબુેન પર્િવણભાઇ -
1108 રાજકોટ મોરબી વ પર 146 નીતાબેન એમ.ખાણધાર 9979237773 નફીસાબેન એચ.પીલડુીયા -
1109 રાજકોટ મોરબી માધાપર વાડી 147 સિવતાબેન અમે.ડાભી 9277809484 જયોત્ સનાબેન દામજીભાઇ -
1110 રાજકોટ મોરબી વણકર વાસ 148 િકર્  નાબેન એ.પરમાર 9375965902 મધબુેન મનભુાઇ -
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કર્મ જી  લાનુ ંનામ
ઘટક/  તાલકુાન ુ

નામ
ગામ

આ.વા. 
કેન્ દર્નો કોડ ન.ં

વકર્રનુ ંનામ મોબાઇલ નબંર હે  પરનુ ંનામ મોબાઇલ નબંર

આંગણણવાડી વકર્ ર/હે  પરની માિહતી

1111 રાજકોટ મોરબી કાલીકા પ્ લોટ 149 ખાલી જગ્ યા અનસોયાબેન એમ.િનમાવત -
1112 રાજકોટ મોરબી કાલીકા પ્ લોટ 150 જય ીબેન બી.પડંયા 9879334808 જોરાભાઇ એચ.ઠેબા -
1113 રાજકોટ મોરબી વીશીપરા 151 ખાલી જગ્ યા અમીનાબેન આમદભાઇ -
1114 રાજકોટ મોરબી વીશીપરા 152 નીતી ાબેન કે.પડંયા 229096 પર્િવણાબેન લલીતભાઇ -
1115 રાજકોટ મોરબી પર્જાપત ટાઇ  સ 153 ઇન્ દુબેન પી.નાગલા 9825605387 ભાનબુેન જયંિતગર -
1116 રાજકોટ મોરબી આંબેડકર (કો) 154 મધબુેન એમ.રામાવત 9924535561 મજુંબેન ધીરજગીરી -
1117 રાજકોટ મોરબી રોહીદાસ પરા 155 નીતાબેન અમરા◌ાભાઇ 9726915036 કંચનબેન નાગજીભાઇ -
1118 રાજકોટ મોરબી રોહીદાસ પરા 156 રતનબેન ટી.ચાવડા 9978857874 મ ઘીબેન અરજણભાઇ -
1119 રાજકોટ મોરબી ગાધંી સોસાયટી 157 મકુતાબેન એમ.સોલકંી 9824465840 મમુતાજબેન રફીકભાઇ -
1120 રાજકોટ મોરબી શાતંીવન સોસા. 158 કંચનબેન .કારેલીયા 9974759590 સયુાર્બેન મહાદેવભાઇ -
1121 રાજકોટ મોરબી વધર્માનનગર 159 જશવતંીબેન ડી.િતર્વેદી 9274907179 પુ  પાબેન એસ.ભટ -
1122 રાજકોટ મોરબી વનાળીયા(કો) 160 સરોજબેન ગીરધરલાલ 9879758174 યા  મીનબાન ુએમ.પઠાણ -
1123 રાજકોટ મોરબી વનાળીયા(કો) 161 સનુીતાબેન ખેલશકંર 9909065118 ગગંાબેન કરશનભાઇ -
1124 રાજકોટ મોરબી નઝરબાગ 162 રેખાબેન એ.કેલકર 9824188416 જશબુેન કાનજીભાઇ -
1125 રાજકોટ મોરબી રામકૃ  ણ 163 િવજયાબેન એમ.સોનગર્ા 9510893019 નીતાબેન હસમખુભાઇ -
1126 રાજકોટ મોરબી ભગંીવાસ 179 િશતલબેન એચ.વાઘેલા ડીટાબેન .વાલોદરા -
1127 રાજકોટ મોરબી મકરાણીવાસ 180 દેવયાનીબેન ડી.રામાનજુ 9909638737 મજુંલાબેન એમ.બશીયા -
1128 રાજકોટ મોરબી કાલીકા પ્ લોટ 181 તપૃ્તીબેન ડી.દવે 9377295775 ઉષાબેન એમ.ગોસાઇ -
1129 રાજકોટ પડધરી િવસામણ-૧ 1 વદંનાબેન આર.પડંયા 9724371381 િબનાબેન વી.ગોસાઇ -
1130 રાજકોટ પડધરી િવસામણ-ર 2 જયાબેન ડી.ડાગંર 9375203500 જયાબેન .વણોલ -
1131 રાજકોટ પડધરી જીવાપર 3 ધનીબેન .મા 9375203502 મોતીબેન આર.ધોડાસરા -
1132 રાજકોટ પડધરી હડમતીયા-૧ 4 ડાગંર લતાબેન એમ. 9375203503 મનહરબા જાડેજા 9375203487
1133 રાજકોટ પડધરી હડમતીયા-ર 5 અરિવંદબા ડી.ઝાલા 9375203505 ભાનબુેન એસ.સોલકંી 9375203488
1134 રાજકોટ પડધરી મોટી ચણોલ 6 પુ  પાબા વી.જાડેજા - રંજનબા વી.જાડેજા -
1135 રાજકોટ પડધરી ફતેપર 7 હસંાબા અનોપિસંહ 9375203507 પર્  લાબા બળવતંિસંહ 9375203490
1136 રાજકોટ પડધરી નવી ચણોલ 8 વજીબેન એમ.પટોડીયા 9375203509 ભગવતીબેન એચ.દેવમરુારી 9375203491
1137 રાજકોટ પડધરી નાના ખીજડીયા 9 બાનબુેન રસલુભાઇ 9375203511 િહરાબેન ટીસાભાઇ 9375203486
1138 રાજકોટ પડધરી વણપરી 10 દશર્નાબેન વી.િતર્વદી 9375203513 પર્ભાબેન કે.વસાણી -
1139 રાજકોટ પડધરી ગોિવંદપર 11 ઇલાબેન માવજીભાઇ ડંડુર 9375203514 વજીબેન ખીમજીભાઇ કગથરા -
1140 રાજકોટ પડધરી દેપાળીયા 12 ઇન્ દુબેન સી.પાલા 9375203517 રમાબેન લાલજીભાઇ લખતરીયા -
1141 રાજકોટ પડધરી પડધરી-પ 13 ભાનબુેન બી.હેરમા 9375203520 સશુીલાબેન કે.પરમાર -
1142 રાજકોટ પડધરી પડધરી-૬ 14 િન પમાબેન પી.ફીચડીયા 9375203522 હસંાબા મેજરિસંહ જાડેજા -
1143 રાજકોટ પડધરી નાની ચણોલ 15 જાડેજા વષાર્બા યશવતંિસંહ 9375203524 જાડેજા ઉષાબા તોગભુા -
1144 રાજકોટ પડધરી ખોખરી 16 રંજનબા બી.ગોહીલ 9375203526 ઇન્ દર્ાબા ભગીરથિસંહ જાડેજા 9375203496
1145 રાજકોટ પડધરી ધરમપરુ 17 દુધાગરા િશ  પાબેન એમ. 9375203527 ખાલી જગ્ યા -
1146 રાજકોટ પડધરી પડધરી-૧ 18 રંજનબેન એસ.િનમાવત 9375203529 જાગિૃતબેન બટુકભાઇ -
1147 રાજકોટ પડધરી પડધરી-ર 19 શબાનાબાન ુએસ.જુણેજા 9375203531 ખેરુનબેન મોરનાણી 9375203480
1148 રાજકોટ પડધરી પડધરી-૩ 20 રીટાબેન એમ.ગોસાઇ 9375203532 હલબુેન રસલુબેન 9375203481
1149 રાજકોટ પડધરી પડધરી-૪ 21 પાવર્તીબેન એન.વાડોલીયા 9375203534 મોરનાણી સલમાબેન જાકુબખાન 9375203485
1150 રાજકોટ પડધરી મોટા રામપર 22 િશ  પાબેન પી.ભોજાણી 9375203536 ભાનબુેન મહેન્ દર્ભાઇ િનમાવત -
1151 રાજકોટ પડધરી તરઘડી-૧ 23 રસીદાબેન ઇ  માઇલભાઇ શેખ 9375203537 જોસનાબેન મહેશભાઇ -
1152 રાજકોટ પડધરી તરઘડી-૨ 24 ીમાળી મીનાબેન પી. 9375203538 મધબુેન મોહનભાઇ ચૌહાણ -
1153 રાજકોટ પડધરી તરઘડી-૩ 25 કશાના ઇ  માઇલ શેખ 9375203539 મમુતાજ શાદબીનભાઇ બાઝા -
1154 રાજકોટ પડધરી નવા નારણકા 26 પર્  લાબેન સી.િતર્વેદી 9375203540 િવધાણી હષાર્બેન નાનજીભાઇ -
1155 રાજકોટ પડધરી જુના નારણકા 27 શકુંન્ તલાબેન એમ.પરમાર 9375203541 જયોત્ સનાબેન વી.પરમાર -
1156 રાજકોટ પડધરી ખઢેંરી 28 મકુતાબેન આર.ગોસાઇ 9375203543 મધબુેન નવઘણભાઇ 9375203497
1157 રાજકોટ પડધરી ડુંગરકા 29 સોનલબેન બી.િતર્વેદી 9375203545 રેખાબેન કે.િતર્વેદી -
1158 રાજકોટ પડધરી મેટોડા 30 કંચનબેન કાતંીભાઇ દાફડા 9375203546 લાભબુેન અર.લખતરીયા -
1159 રાજકોટ પડધરી વચલીઘોડી 31 ચદંર્ાબા જશવતંિસંહ જાડેજા 9375203548 પર્ભાતબા એલ.જાડેજા -
1160 રાજકોટ પડધરી છે  લીઘોડી 32 ભાિવષાબા એ.વાઘેલા 9375203551 જગ્ યા ખાલી -
1161 રાજકોટ પડધરી બોડીઘોડી 33 રેખાબેન પી.સવસાણીયા 9375203553 ઇન્ દુબેન નટવરભાઇ -
1162 રાજકોટ પડધરી પાટીરામપર 34 ચદંર્ીકાબેન .જાની 9375203554 કંચનબેન રમેશભાઇ 9375203600
1163 રાજકોટ પડધરી અડબાલકા 35 િનમર્ળાબેન એચ.રામાનજુ 9375203556 સરોજબેન હસમખુભાઇ સોલકંી -
1164 રાજકોટ પડધરી ગઢડા 36 ગો  વામી પર્  લાબેન િદપકગીરી 9375203558 ગો  વામી જી ાબેન િનતીનભાઇ 937523499
1165 રાજકોટ પડધરી િશવપરુ 37 સાિવતર્ીબેન એચ.માકંડીયા 9375203559 હેમલતાબેન કેશભુાઇ સરુાણી -
1166 રાજકોટ પડધરી બાઘી 38 ગ ડલીયા સગંીતાબેન એચ. 9375203560 થડોદા કૈલાશબેન અમરશીભાઇ -
1167 રાજકોટ પડધરી ખોડાપીપર-૧ 39 બસીયા જસમુતીબેન ભરતભાઇ 9375203561 ગગંાબેન ગાડુંભાઇ -
1168 રાજકોટ પડધરી ખોડાપીપર-૨ 40 લાભબુેન કે.ચાવડા 9375203562 રાણબુેન બચભુાઇ -
1169 રાજકોટ પડધરી થોરીયાળી-૧ 41 લ  મીબેન એચ.કોટડીયા 9375203563 દયાબેન શાતંીલાલ આશીયાણી 9375203602
1170 રાજકોટ પડધરી થોરીયાળી-૨ 42 દેગામા કૈલાસબેન છેલભુાઇ 9375203564 રા ીબેન પી.ગોસાઇ -
1171 રાજકોટ પડધરી ખાખડાબેલા-૧ 43 િસવતાબેન કે.ચાવડા 9375203566 જનકબા પર્િવણિસંહ 9375203604
1172 રાજકોટ પડધરી ખાખડાબેલા-૨ 44 ઉમાબા એ.જાડેજા - ઝાલા ખમ્ માબા અજીતિસંહ -
1173 રાજકોટ પડધરી ખાખડાબેલા-૩ 45 હસંાબેન રામજીભાઇ પીઠડીયા 9375203569 મગંળાબેન મનહરભાઇ -
1174 રાજકોટ પડધરી ખજુરડી-૧ 46 ભાવનાબેન એલ.િતર્વેદી 9375203571 રંજનબેન જીવરાજભાઇ -
1175 રાજકોટ પડધરી ખજુરડી-ર 47 કમળાબેન પરસોતમભાઇ 9375203573 રેખાબેન અશોકગીરી 9375203605
1176 રાજકોટ પડધરી દહીસરડા 48 શાતંાબેન જી.સાિનયા 9375203575 જોસનાબેન છગનભાઇ ગોસાઇ -
1177 રાજકોટ પડધરી ઉકરડા-૧ 49 પર્િવણાબા ગલુાબિસંહ રાઠોડ 9375203577 વનીતાબેન ડી.ગો  વામી -
1178 રાજકોટ પડધરી ઉકરડા-ર 50 મનીષાબા ઇવરભાઇ અગાવત 9375203579 કોમલબેન બી.જોટગીયા 9375203606
1179 રાજકોટ પડધરી જાંબટીયા-૧ 51 પુ  પાબેન આર.યાદવ 9375203581 જયાબેન ટી.જાફડા 9375203601
1180 રાજકોટ પડધરી જાંબટીયા-ર 52 હષૅબેન આર.મકવાણા 9375203582 ઇલાબેન રમેશભાઇ અગર્ાવત -
1181 રાજકોટ પડધરી મોવૈયા-૧ 53 ચદંીકાબેન આર.ભટ્ 9375203584 નમર્તાબ◌ુેન આર.ભટ -
1182 રાજકોટ પડધરી મોવૈયા-ર 54 આંનદીબા ડી.પરમાર 9375203585 રોશનબેન હાસમભાઇ -
1183 રાજકોટ પડધરી હરીપર પાટી 55 પર્  લાબેન એમ.જોગેલા 9375203586 ભાનબુેન મનજીભાઇ લખતરીયા 9375203607
1184 રાજકોટ પડધરી જોધપર છ  લા 56 ખાલી જગ્ યા - કોમલબા જયદેવિસંહ જાડેજા -
1185 રાજકોટ પડધરી રુપાવટી 57 રમાબેન .પીઠડીયા 9375203598 જગ્ યા ખાલી -
1186 રાજકોટ પડધરી ખામટા 58 જયોત્ સનાબેન સી.આશીયાણી 9662690330 કોકીલાબેન વેણીલાલ જાની -
1187 રાજકોટ પડધરી સરપદડ-૧ 59 િનમાબેન વી.ખાણીયા 9375203599 િબદીયાબેન એ.ગો  વામી -
1188 રાજકોટ પડધરી સરપદડ-૨ 60 િવજયાબેન .સોલકંી 9375203700 િવજયાબેન રમેશભાઇ પરમાર -
1189 રાજકોટ પડધરી સરપદડ-૩ 61 મીનાબેન .દાફડા 9375203701 જસવતંીબેન .મકવાણ -
1190 રાજકોટ પડધરી સરપદડ-૪ 62 મકવાણા પર્ભાબેન કાનજીભાઇ 9375203702 દક્ષાબેન નારણભાઇ ઠવા -
1191 રાજકોટ પડધરી મોટા ખીજડીયા 63 શોભનાબેન હરેશભાઇ દીક્ષીત 9375203703 કમળાબેન વાલજીભાઇ સીસાગંીયા -
1192 રાજકોટ પડધરી સાલ પીપ્ળીયા-૧ 64 જશવતંીબેન વી.મગુલપરા 9375203704 ઉજમબેન બી.સરપદડીયા -
1193 રાજકોટ પડધરી સાલ પીપ્ળીયા-ર 65 સરપદડીયા િમતાબેન એમ. 9375203705 પર્ભાબેન .સોલકંી 9375203609
1194 રાજકોટ પડધરી દહીસરડા(ઉંડ) 66 ખાલી જગ્ યા 9375203569 કુસમુબેન કે.સરપદડીયા -
1195 રાજકોટ પડધરી નાના સગારીયા 67 ગીતાબેન સી.િનમાવત 9375203707 ભાનબુેન અમરશીભાઇ વકાતર -
1196 રાજકોટ પડધરી દોમડા ભાયનુા 68 નયનાબા પી. જાડેજા 9375203708 ચદંર્ીકાબા નટુભા જાડેજા -
1197 રાજકોટ પડધરી રાદડ 69 સજજનબા એમ.પરમાર 9375203709 દીલભુા ઘોઘભુા જાડેજા -
1198 રાજકોટ પડધરી હીદડ 70 ઉષાબેન જી.સોનારા 9375203610 જગ્ યા ખાલી -
1199 રાજકોટ પડધરી કેરાલા 71 હસંાગોરી ડી.િવ  નુ  વામી 9375203725 હષાર્બેન ભપુેન્ દર્ભાઇ અગર્ાવત 9375203768
1200 રાજકોટ પડધરી નાના ઇટાળા 72 ચડુાસમા રીટાબા એમ. 9375203726 ગીતાબા જીવભુા જાડેજા -
1201 રાજકોટ પડધરી નાનાવડા 73 વષાબેર્ન એ.પાભંર 9375203727 ભાનબુેન બાબભુાઇ -
1202 રાજકોટ પડધરી અમરેલી 74 તખીબેન વજાભાઇ વરુ 9375203738 વષાર્બેન બી.લાઠીયા -
1203 રાજકોટ પડધરી સવાગ 75 રસીલાબેન એમ.ભટી 9375203740 િવજુબેન િવનોદભાઇ ભુડંીયા -
1204 રાજકોટ પડધરી ઇ  વરીયા 76 જય ીબેન એ.ભટ 9375203741 ભાવનાબેન ચદુંભાઇ ડાગંર -
1205 રાજકોટ પડધરી ન્ યારા-૧ 77 ઉમીલાબેર્ન .વાઘેલા 9375203742 િનમબુેન પર્ભભુાઇ સોલકંી -
1206 રાજકોટ પડધરી ન્ યારા-ર 78 દેવતંીબેન પર્ેમજીભાઇ જાદવ 9375203743 નાથીબેન રણછોડભાઇ -
1207 રાજકોટ પડધરી રÕગપર 79 નયનાબેન એમ.િનમાવત 9375203744 િશ  પાબેન કે.દાણીધારીયા -
1208 રાજકોટ પડધરી ખભંાળા 80 રમાબેન એમ.કાલાવડીયા 9375203764 ચદંર્ીકાબેન એમ.લખતરીયા -
1209 રાજકોટ પડધરી ઢોકરીયા 81 નયનાબેન .બફાકીયા 9375203765 મગંળાબેન કે.ગોહેલ -
1210 રાજકોટ પડધરી રોજાપ 82 ગોહેલ ગીતાબા રણજીતિસંહ 9375203766 પર્ભાતબા જાડેજા -
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કર્મ જી  લાનુ ંનામ
ઘટક/  તાલકુાન ુ

નામ
ગામ

આ.વા. 
કેન્ દર્નો કોડ ન.ં

વકર્રનુ ંનામ મોબાઇલ નબંર હે  પરનુ ંનામ મોબાઇલ નબંર

આંગણણવાડી વકર્ ર/હે  પરની માિહતી

1211 રાજકોટ પડધરી ખભંાળા 83 ભેસદડીયા ચપંબેન લાલજીભાઇ 9375203767 અંજનાબેન એમ.મકવાણા -
1212 રાજકોટ પડધરી ખાખડાબેલા-૪ 84 જનકબા બી.જાડેજા 9375203567 સમુીતાબા પી.જાડેજા -
1213 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય કોઠારીયા-૧ 1 અનસયુાબેન પી.ગો  વામી 9377826706 શોભનાબેન એમ.કુબાવત 9723350654
1214 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય કોઠારીયા-૨ 2 કોકીલાબેન જી.િતર્વેદી 9377826704 પુ  પાબેન એમ.િસંધવ 9879246523
1215 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય કોઠારીયા-૩ 3 જયોતીબેન બી.ભટ 9377831705 હસંાબેન .ઇધારીયા 9904254063
1216 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય કોઠારીયા-૪ 4 સરેુખાબેન એચ.જોષી 937726708 - -
1217 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય કોઠારીયા-૫ 5 સશુીલાબેન જી.ભટ 9328321778 સિવતાબેન ટી.ગો  વામી 9879246523
1218 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય બસંીધર પાકૅ 6 દક્ષાબેન વી.મકવાણા 932832173 સરોજબેન કે.મા 9825483386
1219 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય સતંોષ પાકૅ 7 દુમાવતી વી. પરમાર 9377826710 જયોતીબેન એચ.કાચા 9428788935
1220 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય ગણેશનગર 8 અ  પાબેન એમ.ગો  વામી 9374584847 પર્િવણાબેન એન.ગો  વામી 9904963520
1221 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય વશંરાજનગર 9 ઇન્ દુબેન વી.નારીગરા 9377826711 - -
1222 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય સોલવન્ ટ-૧ 10 ભાવનાબેન બી.જાંબકુીયા 9328321782 કમલબા એસ.ઝાલા 9099471837
1223 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય સોલવન્ ટ-ર 11 લલીતાબેન આર.મેટારીયા 9328321795 શારદાબેન કે.ઝીજરીયા 9099471837
1224 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય ખોડીયારપરા 12 રંભીબેન એમ.મોડેતરા 9328321764 નયનાબેન આર.સેમડ 9726338113
1225 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય લાપાસરી 13 નીતાબેન વી.રાઠોડ 9328321753 રસીલાબેન એમ.દાણીધારીયા 9824459532
1226 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય વાવડી-૧ 14 ભાવનાબેન સી.અગર્ાવત 9374584843 િનમબા જી.ઝાલા 9974830570
1227 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય વાવડી-ર 15 રીધ્ ધીબેન એ.જોષી 9374584838 શારદાબેન આર.મકવાણા 9274276751
1228 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય રસલુપરા 160 િદલશાહ એમ.કાદરી .- - -
1229 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય વેજાગામ 16 મધબુેન કે.પાઠક 9979721571 િનતાબેન કે.પાઠક 9898862752
1230 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય વાજીડીગઢ 17 ઝાલા ઉષાબેન . 7567688623 ગોદાવરીબેન એન.મયાતર્ા -
1231 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય મુજંકા-૧ 18 ઝાલા શીલાબેન વી. 2563781 મીનાબેન ડી.જીવાણી 2563781
1232 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય મુજંકા-ર 19 દુગાર્બેન વી.સરડવા - નયનાબેન બી.અગર્ાવત 9998436016
1233 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય મુજંકા-૩ 20 રીટાબેન ય.ુ  યાસ 7383231261 દીપાબેન .મહેતા 9725815515
1234 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય મોટા મવા 21 રીટાબેન કે.સાવલીયા 9723927808 જયાબેન ય.ુટર્ાસલીયા 9924033725
1235 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય બાલવાડી 22 વાઘેલા નયનાબેન એમ. 7567514233 - -
1236 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય લ  મીનારાયણ નગર 23 ગરોધરા જયોત્ સનાબેન એમ. 9228892775 પુ  પાબેન ડી.પરમાર 9228892775
1237 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય કણકોટ પટીયે 24 સોલકંી મજુંબેન કે. 9638978251 - -
1238 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય કૃ  ણનગર 25 શોભનાબેન ડી.િનમાવત 9924861278 જાગિૃતબેન એન.િનમ્ બાકર્ 9824841897
1239 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય કણકોટ 26 િનતાબેન કે.ચાવડા 9374281674 જયોત્ સનાબેન કે.ગો  વામી 937481974
1240 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય રામનગર 27 િવજયાબેન એલ.વામજા 9978280570 દક્ષાબેન એસ.િનમ્ બાકર્ 9978280570
1241 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય વાજડી િવરડા 28 રેખાબેન આર.ભટી 9429049593 િકંજલબેન કે.કેસર 9429049593
1242 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય ક  તરુબા ધામ-૧ 29 ચિન્દર્કાબેન બી.ઝાલા 9377829253 જસવતંીબેન વી.મેર 7567047987
1243 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય ક  તરુબા ધામ-૨ 30 પર્ ાબેન બી.મહેતા 9377829254 નબુેન એ િવસર 9099345540
1244 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય ક  તરુબા ધામ-૩ 31 ગીતાબેન એમ.રાઠોડ 9377829255 મજુંલાબેન બી.કુકડીયા 9377829258
1245 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય ક  તરુબા ધામ-૪ 32 િકરણબેન કે.ગો  વામી 9377829258 હસંાબેન જી.બગડા 9377829255
1246 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય કાળીપાટ-૧ 33 આશાબેન બી.બગડા 9377829259 લ  મીબેન બી.પડંયા 9974613557
1247 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય કાળીપાટ-ર 34 ઇન્ દુબેન એમ.અગર્ાવત 9377829263 ભાનબુેન એલ.મકવાણા 7567490759
1248 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય વડાળી 35 આશાબેન આર.િનમાવત 9377829264 િકંજલબેન આર.િનમાવત 9714364164
1249 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય પાડાસણ 36 પન્ નાબા બી.ઝાલા 9377829269 િનતાબેન ટી.ખભંાયતા 9588720103
1250 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય અણીયાળા 37 ઉમીર્લાબેન ટી.અગર્ાવત 9377829271 દયાબેન આર.પણુર્વૈરાગી 2812920139
1251 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય ભાયાસર 38 શારદાબેન જાડા 9377829272 ઇન્ દુબેન ડી.હરીયાણી 9662770670
1252 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય કાથરોટા 39 િનમબુેન ટી.સ લકી 9377829273 મજુંલાબેન એમ.ગોહેલ 9913945651
1253 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય ખોખડદડ 40 સરોજબેન એમ.માલકીયા 9377829279 ભારતીબેન બી.સોલકંી 9624291635
1254 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય લોઠડા 41 ઉમીર્લાબેન એમ.માલકીયા 9377829281 રીટાબેન એમ.ઉમરખાણીયા 9977829259
1255 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય માધાપર-૧ 42 ઉમાબેન ય.ુચૌહાણ 2922198 મજુંલાબેન એમ.બગથરીયા 2922198
1256 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય માધાપર-૨ 43 તપૃ્ તીબેન પી.રાઠોડ 9375233539 માયાબેન એમ.પરમાર 9638384360
1257 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય માધાપર-૩ 44 અંજનાબેન સોલકંી 9428281166 મ;જુલાબેન આર.દાનગર 9428281166
1258 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય માધાપર-૪ 45 શારદાબેન ભેસાણીયા 9909778405 - -
1259 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય ઘટેં ર-૧ 46 પવુૅબેન મહેતા લ  મીબેન બી.સીતાપરા 9376115459
1260 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય ઘટેં ર-૨ 47 ચિન્દર્કાબેન ઇઢાટીયા 9537682008 રંજનબેન એ.પટેલ 9537682008
1261 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય ઘટેં ર-૩ 48 હસંાબેન કુમરખાણીયા 9033669643 પર્ભાબેન ડી.ડેલવાડીયા 8140702421
1262 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય ઘટેં ર-૪ 49 રેખાબેન ગ ડલીયા 9879239244 ભાવનાબેન કે.ડાભી 9879239244
1263 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય મનહરપરુ-૧ 50 િકરણબેન િવઠા 9898130282 જશબુેન એમ.તરવરીયા 9427430468
1264 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય મનહરપરુ-૨ 51 મજુંલાબેન બાબરીયા 9737121076 સિવતાબેન સોલકંી 9737120776
1265 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય મનહરપરુ-૩ 52 રસીલાબેન વાડોલીયા 9979931056 ચદંર્ીકાબેન એન.વઝર 9979931055
1266 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય પરા પીપળીયા-૧ 53 મજુંબેન અગર્ાવત 9377543557 મજુંલાબેન પી.ડાગંર 9377543557
1267 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય પરા પીપળીયા-૨ 54 બીનાબેન અગર્ાવત 9377543557 - -
1268 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય બેડી-૧ 55 મીનાબેન અગર્ાવત 9374571411 પર્ભાબેન પી.િનમાવત 9374571411
1269 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય બેડી-૨ 56 નમૅદાબેન ચૌહાણ 9724277090 મજુંલાબેન ડી.મકવાણા 9374571411
1270 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય બેડી-૩ 57 ભાવનાબેન ફીચડીયા 9979917778 મજુંલાબેન એન.િનમાવત 9374571411
1271 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય ગવરીદડ-૧ 58 હીનાબેન પરમાર 2788353 હસંાબેન હેમ.પીરજાદા 2788353
1272 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય ગવરીદડ-૨ 59 ભારતીબેન જોષી 9913606151 આરતીબેન .  યાસ 9913606151
1273 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય રોણકી 60 મમતાબેન ટીંબડીયા 9723973590 નીતાબેન ડી.ડાભી -
1274 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય હડમતીયા 61 ભાગ્ ય ીબેન કુબાવત 9898740451 િનમબુેન એફ.કુબાવત 9898740451
1275 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય રતનપર 62 મનહરબા ઝાલા 2788434 રંજનબેન એમ.ઝાલા 9925918300
1276 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય આંણદપર-૧ 63 નજમાબેન આઇ.ચાવડા 9712094092 જીવબુેન એન.જીજુવાડીયા 9277305269
1277 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય આંણદપર-૨ 64 ચચંળબેન એમ.ચૌહાણ 9408187675 દક્ષાબેન કે.દાણીધારીયા 9408187975
1278 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય આંણદપર-૩ 65 િનમૅળાબેન એચ.ઉનકલ 9426787959 લાભબુેન ડી.મારવાડીયા 9426787959
1279 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય આંણદપર-૪ 66 રંજનબેન .જોષી 9638894500 રેખાબેન આર.રાજપરા 9638894500
1280 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય આંણદપર-૫ 67 વષાર્બેન સી.ભટ 9228789663 - -
1281 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય આંણદપર-૬ 68 અંજનાબેન ડી.તેરૈયા 9825854325 મધબુેન આર.ધાડવી 9825854325
1282 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય સણોસરા-૧ 69 કમળાબેન કે.કોટક 9426135281 શોભનાબેન એસ.ચૌહાણ 9426135281
1283 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય સણોસરા-૨ 70 અંજનાબેન .  યાસ 9979602323 કોકીલાબેન એસ.લખતરીયા 9979602323
1284 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય સયુૅ રામપરા 71 વસતંબેન .સરવૈયા 9724331657 ભાવનાબેન ડી.દુધરેજીયા 2812920331
1285 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય ખીજડીયા 72 મકુતાબેન વી.ચાડાસીમયા 9624110442 જસમુતીબેન કે.ભલસોડ 9824339199
1286 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય રાણપરુ 73 મજુંલાબેન આર.પોપટ 9016228159 મધબુેન પી.રાઠોડ 9979136153
1287 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય પીપળીયા 74 ધમીર્  ઠાબેન કે.ગોહેલ 7874979249 િશતલબેન ડી.લ  કરી 2812920078
1288 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય ધમલપર 75 જયોતીબેન આર.ગો  વામી 9275142226 ચદંર્ીકાબેન ડી.ગો  વામી 9898055391
1289 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય જીયાણા 76 ભાનબુેન આર.ગો  વામી 9727185152 િકરણબેન ડી.લ  કરી 9727185152
1290 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય સાતડા 77 ભારતીબેન આર.ભટ 9904562582 આશાબેન એમ.દેસાણી -
1291 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય વાકંવડ 78 વષાર્બેન .થોરીયા 8141697595 - -
1292 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય ખોરાણા-૧ 79 સમીમબેન કે.સધંી 9276821761 ભારતીબેન વી.મકવાણા 9276821761
1293 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય ખોરાણા-ર 80 લ  મીબેન બી.ચૌહાણ 9601156748 રહીમબેન અબ્ દુલભાઇ 281278620
1294 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય જાળીયા-૧ 81 ઇલાબેન એન.મારુ 9726604211 હસંાબેન કે.મકવાણા 9726604272
1295 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય જાળીયા-ર 82 અનસયુાબેન કે.ટંકારીયા 9824199622 આરતીબેન એન.ટન્ કારીયા 2812921869
1296 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય નાગલપર 83 ગીતાબેન .જોગડીયા 9909200513 શાતંાબેન પી.ગલરીયા 9909200513
1297 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય રાજગઢ 84 સતંોકબેન આર.સોરાણી 9979912370 લ  મીબેન એમ.સરીયા 9909264827
1298 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય ગઢકા-૧ 85 ભાિવશાબેન એચ.કલોલા 7567822401 જાગિૃતબેન એ.પટીયા -
1299 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય ગઢકા-૨ 86 વષાર્બેન પી.કલોલા 9099575185 સરોજબેન એલ.જાદવ 9099575182
1300 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય મિહકા 87 ઉષાબેન એચ.િપતર્ોડા 9375233582 ભાવનાબેન બી.ગોડે  વર 9426949182
1301 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય ઠેબચડા 88 મજુંલાબેન આર.સોનરાત 9825935982 અનસયુાબેન આઇ.કુબાવત 9825935972
1302 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય હડકતીયા 89 િકરણબેન બી.ઠાકર 9375233590 જયાબેન સી.દેસાઇ 9913739906
1303 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય ગોલીડા 90 જયોત્ સનાબેન સી. અગર્ાવત 9375233592 ગીતાબેન આર.સરવૈયા 9662965336
1304 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય ફાડદંગ 91 ક  તરુબેન ટી.ગોહેલ 9537133197 રેખાબેન આર.પરમાર 9537133197
1305 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય ડેરોઇ 92 િમનાબેન કે.વાળા 9687782511 ગગંાબેન એમ.ચાવડા 9726606737
1306 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય ખેરડી-૧ 93 ભાવનાબેન બી.ગોસાઇ 9375233588 મધબુેન અસ.કુબાવત 8128769857
1307 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય ખેરડી-૨ 94 પિુવર્કાબેન વી.  યાસ 9375233593 રીનાબ◌ુેન પી.કુબાવત 9638189264
1308 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય ખેરડી-૩ 95 ભાવનાબેન એ.પરમાર 9375233543 પરમાર ગગંાબેન વી. 9974998782
1309 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય અમરગઢ-૧ 96 જયોત્ સનાબેન સી.સરપદડીયા 7567978121 મોતીબેન આર.ધારીગરા 9428272783
1310 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય અમરગઢ-૨ 97 લીલાબેન ડી.ખુટં 9879982314 ઇન્ દુબેન .પાટડીયા 9879982314
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કર્મ જી  લાનુ ંનામ
ઘટક/  તાલકુાન ુ

નામ
ગામ

આ.વા. 
કેન્ દર્નો કોડ ન.ં

વકર્રનુ ંનામ મોબાઇલ નબંર હે  પરનુ ંનામ મોબાઇલ નબંર

આંગણણવાડી વકર્ ર/હે  પરની માિહતી

1311 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય જામગઢ 98 સમુીતાબેન પી.જોષી 8980062053 રમાબેન ડી.સરવૈયા 9090406653
1312 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય મેસવડા 99 સોનલબેન બી.ડાભી 9374283925 ઉષાબેન એમ.બોદર 9374283921
1313 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય રફાળા 100 િશતલબેન એમ.ગો  વામી 9429246734 કમલબેન કે.ગોહેલ 9429246734
1314 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય મઘરવાળા-૧ 101 હષાર્બેર્ન એમ.શકુલ 9375233586 ભાવનાબેન આર.ગ ડલીયા 990498110
1315 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય મઘરવાળા-૨ 102 રમાબેન એન.ડોબરીયા 9375233625 િવજુબેન એમ.ધાડવી 9727298400
1316 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય કુવાડવા-૧ 103 કંચનબેન પી.પરમાર 9925188748 શાતંાબેન પી.ભલગામડીયા 9925188748
1317 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય કુવાડવા-૨ 104 કુવરબેન એલ.રાઠોડ 9898596942 મીનાબેન એ. વાઘાણી -
1318 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય કુવાડવા-૩ 105 મગંળાબેન વી.ગો  વામી 9998259963 િદપાબેન િનલેશભાઇ સોમમાણેક -
1319 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય કુવાડવા-૪ 106 શાતંાબેન .ચાવડા 9638567685 શાતંાબેન ડી.ગોહેલ 9638567685
1320 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય કુવાડવા-૫ 107 િશ  પાબેન એમ.સોલકંી 9898595706 હેતલબેન કે.ભડેંરી -
1321 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય કુવાડવા-૬ 108 શીલાબેન કે.પરમાર 9924822523 રેખા◌ાબેન .ચાવડા 9924822523
1322 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય કુચીયાદડ 109 સરોજબેન એમ.ગો  વામી 9886895723 હસંાબેન વી.મકવાણા 9979754650
1323 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય બેટી 110 ભાનબુેન વી.૫રમાર 9426786450 રમાબેન એન.દાણીધારીયા 9426786450
1324 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય રામપરા 111 રેખાબેન એચ.બરોલીયા 9687928788 કમલબેન એન.પરમાર 9687928788
1325 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય પારેવાળા 112 હીનાબેન આર.જાદવ 9723080258 મજુંલાબેન ટી.પાટડીયા 9723080258
1326 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય હીરાસર 113 ભાવનાબેન જી.ગ ડલીયા 9638574823 િનમબુેન દેવસર 9586026952
1327 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય સોખડા 114 સરોજબેન એમ.૫ટેલ 9537755536 પર્ભાબેન વી.ડાભી 9537455536
1328 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય નાકરાવાડી 115 ફા  ગનુીબેન એન.ગો  વામી ભાવનાબેન આઇ.રામાવત 9714832937
1329 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય ગુદંા 116 જય ીબેન વી.વૈરાગી 9913130304 લતાબેન ટી.અગર્ાવત 9913130304
1330 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય તરઘડીયા-૧ 117 િવજયાબેન સી.પી૫ળીયા 9586950930 ઇન્ દુબેન .લ  કરી 9586950930
1331 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય તરઘડીયા-ર 118 ભાનબુેન એન.ભલસોડ 9099785055 મકુતાબેન એન.સાકરીયા 9099785055
1332 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય માલીયાસણ-૧ 119 ભાવનાબેન વી.કંબોડીયા 9998909070 અ  કાબેન પી.મકવાણા 9998909070
1333 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય માલીયાસણ-૨ 120 િકર્  નાબેન એમ.વઘેરા 9375701537 િવજયાબેન આર.રાઠોડ -
1334 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય માલીયાસણ-૩ 121 િશતલબેન પ.્ગ ડલીયા 9978711846 અ  કાબેન ડી.ચૌહાણ -
1335 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય સાયપર 122 ચિન્દર્કાબેન એચ.ગો  વામી 7600145925 નબબુેન પી.રાઠોડ -
1336 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય સરધાર-૧ 123 હેમાબેન .જાની 9924128903 કૈલાસબેન એમ.જોશી 9924128903
1337 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય સરધાર-૨ 124 સિવતાબેન આર.જાદવ 9924925270 જશવતંીબેન .પરમાર 924925270
1338 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય સરધાર-૩ 125 ભાનબુેન ટી.સરવૈયા 9723032395 િહરાબેન ડી.ભટ 9723032395
1339 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય લાખાપર 126 પીનાબેન એમ.વાઘેલા 9574257179 સરલાબેન જી.પણુર્વૈરાગી 9574257179
1340 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય રાજ સમઢીયાળા 127 ભાવનાબેન ઙી.વાઘેલા 9979103156 શારદાબેન બી.ગોસાઇ 9979103156
1341 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય ઢાઢંીયા 128 ધમીર્  ઠાબેન .બોરીસાગર 756351698 હેમીબેન શભંભુાઇ -
1342 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય ઢાઢંણી 129 હસંાબેન જી.મેર 9909489696 મધબુેન એસ.સાપરા 9909499696
1343 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય લી.સા.-૧ 130 શારદાબેન કે.વાઘેલા 9904282904 રતનબેન પી.રબારી 9662610271
1344 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય લી.સા.-૨ 131 ભાવનાબેન બી.દેવમરુારી 9758916525 કૈલાસબેન પી.ભટી 9638969496
1345 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય ભગંડા 132 રાધાબેન એન.વાઘેલા 9726005506 સોનલબેન પી.ગોધાણી 9825860892
1346 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય ભપુગઢ-૧ 133 ભાવનાબેન કે.ભીમાણી 9879950036 કુંદનબેન આર.િતર્વેદી 9879950036
1347 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય ભપુગઢ-૨ 134 ભાવનાબેન બી.ચાવડા 9909314420 િનમબુેન એ.જોષી 9067463124
1348 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય લોિધડા 135 ભાનબુેન એચ.વન્ ડરા 9016047955 રંજનબેન એચ.દાણીધારીયા 9016047955
1349 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય બેડલા-૧ 136 ઉષાબેન .સોઢા 2812780043 રેખાબેન આઇ.ગોસાઇ 2812780043
1350 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય બેડલા-૨ 137 ગીતાબેન એલ.મેર 9974851536 નીતાબેન વી.વાઘેલા 9974851536
1351 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય બેડલા-૩ 138 ભાવનાબેન .સોઢા 9974896800 વસતંબેન બી.પોપટ 9974896800
1352 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય ચાચંડીયા 139 ડીમ્ પ્ લબેન વી.કમાણી 8511774793 મકુતાબેન .કુમરખાણીયા 9879125867
1353 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય બારવણ 140 િશતલબેન બી.ધોરીયા 9925654249 સોનાબેન એ.સરવૈયા 9925654249
1354 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય ખારચીયા 141 રમાબેન સી.ભવુા 9428349236 િકરણબેન સી.ગોડે  વર -
1355 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય સરધાર-૪ 142 દુધરેજીયા િકરણબેન 9799546643 જયોતીબેન એચ.વાળા 9428347027
1356 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય સરધાર-૫ 143 ચૌહાણ જશવતંીબેન 9375233564 ચપંાબેન એ.પરમાર -
1357 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય સરધાર-૬ 144 સોલકંી િવશાખાબેન 9375233597 િતર્વેદી જાગિૃતબેન બી. -
1358 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય હલેન્ ડા-૧ 145 હરીયાણી હસંાબેન 9375233578 ચદંર્ીકાબેન િવઠલભાઇ 9898915902
1359 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય હલેન્ ડા-૨ 146 પરમાર સિરતાબેન હસંાબેન આર.રાઠોડ -
1360 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય હલેન્ ડા-૩ 147 ગલચર હેતલબેન 9375233577 શાતંાબેન લાભશકંર 9725506479
1361 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય હલેન્ ડા-૪ 148 રાઠોડ શાતંાબેન 9375233559 સોનલબેન એસ.ગળચર 9725506479
1362 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય ઉમરાળી-૧ 149 જોષી િશતલબેન 9375233596 િનમર્લાબેન એન.ગ ડલીયા 9727828902
1363 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય હોડથલી 150 મહેતા જાગિૃતબેન 9375233598 િકરણબેન બી.ગ ડલીયા 9898751835
1364 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય મકનપર 151 મકવાણા િનમર્ળાબેન 9375233561 પર્િવણાબેન નાગદાનભાઇ 9436899470
1365 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય બાડપર 152 જ  મકુતાબેન 9375233600 બાલબુેન એન.પરમાર 9904861013
1366 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય સકુી સાજડીયાળી 153 દેવમરુારી સશુીલાબેન 9375233574 િનમાવત પુ  પાબેન જી. 9879781766
1367 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય સર 154 ગોરિવયાળા ઇન્ દુબા 9375233572 પર્િવણાબેન એન.વાઘેલા -
1368 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય િચતર્ાવાવ 155 પડંયા નયનાબેન 9375233534 બાલબુેન એ.લબંા 9377073591
1369 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય નવાગામ 156 ભવુા જયાબેન 9375233571 રસીલાબેન વી.રિવસાહેબ 9687430949
1370 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય હિરપર 157 વેડીયા પન્ નાબેન 9825356807 અ  કાબેન જી.સોલકંી 9825356807
1371 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય ડુંગરપર 158 િતર્વેદી િપર્યકંાબેન 9375233558 લાભબુેન આર.રબારી -
1372 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય ઉમરાળી-ર 159 રાઠોડ હસંાબેન 9375233579 મકવાણા કિવતાબેન જી. -
1373 રાજકોટ ટંકારા લજાઇ 1 સાિવતર્ીબેન .ચૌહાણ - દયાબેન બી.વથલપરા -
1374 રાજકોટ ટંકારા લજાઇ 2 જયાબેન એલ.મકવાણા 9825780186 કમળાબેન મનસખુભાઇ -
1375 રાજકોટ ટંકારા લજાઇ 3 નીમીતાબેન એલ.પજંવાણી 9825727475 નીલમબેન એ.લીÕબાણી -
1376 રાજકોટ ટંકારા હડમતીયા 4 લ  મીબેન કે.સારેસા 9909499292 ધનીબેન શામજીભાઇ -
1377 રાજકોટ ટંકારા હડમતીયા 5 શાતંાબેન એલ.પરમાર 9727403995 ઉષાબેન હરગોિવંદભાઇ -
1378 રાજકોટ ટંકારા સજનપર 6 પર્ભાબેન પી.જગાણીયા 9033729272 દુધીબેન કરમશીભાઇ -
1379 રાજકોટ ટંકારા સજનપર 7 કોકીલાબેન ડી.સાગઠીયા 9033322078 સિવતાબેન જયંતીલાલ -
1380 રાજકોટ ટંકારા નસીતપર 8 વિનતાબેન ઓ.ભાણજા 9689190681 વસતંબેન ખીમજીભાઇ -
1381 રાજકોટ ટંકારા નસીતપર 9 લલીતાબેન એસ.જોષી 8980720081 નજમાબેન હુસેનભાઇ -
1382 રાજકોટ ટંકારા નાના રામપર 10 ની લાબા ડી.જાડેજા 9822659794 ાનબા નથભુા -
1383 રાજકોટ ટંકારા નેસડા(ખા) 11 હસીનાબેન કે.રાઠોડ 9724431883 સિવતાબેન માવજીભાઇ -
1384 રાજકોટ ટંકારા નેસડા(ખા) 12 વિનતાબેન એ.ડારા 9909560616 - -
1385 રાજકોટ ટંકારા ધનુડા(ખા) 13 કાસનુ્ દા નયનાબેન - િકર્  નાબેન એસ.પીઠડીયા -
1386 રાજકોટ ટંકારા િવરપ ર 14 રંજનબેન એ.રામાનજુ 9427363017 સિવતાબેન સુદંરભાઇ -
1387 રાજકોટ ટંકારા િવરપ ર 15 કંચનબેન એમ.ભાડીયા 9426842708 કાતંાબેન દેવીપર્સાદ -
1388 રાજકોટ ટંકારા ઉમીયાનગર 16 લીલાબેન જી.ચૌધરી 9909292724 િનમર્લાબેન એ.જોગોદર્ા -
1389 રાજકોટ ટંકારા મોટા ખીજડીયા 17 અ  મીતાબેન આર.  યાસ 9726910621 ઉષાબેન ડી.પડંયા -
1390 રાજકોટ ટંકારા વાઘગઢ 18 પરુીબેન બી.દેતર્ોજા - સાિવતર્ીબેન સખુરામભાઇ -
1391 રાજકોટ ટંકારા મેઘપર 19 ઉમાબા બી.ચડુાસમા - હસંાબા ય.ુવાઘેલા -
1392 રાજકોટ ટંકારા નાના ખીજડીયા 20 સમુનબેન એસ.કુકરવાડીયા 9909560717 સિવતાબેન ડી.પૈઝા -
1393 રાજકોટ ટંકારા ક  યાણપર 21 પર્િવણાબેન એલ.દેવમરુારી 9978001363 ભગવતીબેન .િમયાતર્ા -
1394 રાજકોટ ટંકારા લખધીરગઢ 22 ક  મણીબેન આર.ઘોડાસરા - વાણદં રમીલાબેન શાતંીલાલ -
1395 રાજકોટ ટંકારા ટોળ 23 સરીફાબેન આર.ગઢવાળા 9825649935 રીમતબેન એમ.ચૌધરી -
1396 રાજકોટ ટંકારા અમરાપર 24 અમીનાબેન એસ.બાદી 9140119300 અ  મીદાબેન એલ.ખલીફા -
1397 રાજકોટ ટંકારા ટંકારા 25 હષાર્બેન ડી.જાની - ગીતાબેન આર.ખીજીયા -
1398 રાજકોટ ટંકારા ટંકારા 26 કુંદનબેન એન.કારાવાડીયા 287702 રસીદાબેન અકબરભાઇ -
1399 રાજકોટ ટંકારા ટંકારા 27 ભાનબુેન ડી.રામાવત - નયનાબેન મોમીયાભાઇ -
1400 રાજકોટ ટંકારા હરીપર 28 નયનાબેન એસ.રામાનજુ - હસંાબેન કે.િનમાવત -
1401 રાજકોટ ટંકારા ભતૂકોટડા 29 મળુીબેન આર.નમેરા 9375755841 જશબુેન આર.ગારીયા -
1402 રાજકોટ ટંકારા વુનગર 30 હસમખુબાલા આર. - મધબુેન કરુણાશકંર -
1403 રાજકોટ ટંકારા નાના ખીજડીયા 31 દેવીકાબેન બી.ભખંોડીયા 7567540561 અમતૃબેન એ.ચૌહાણ -
1404 રાજકોટ ટંકારા િમતાણા 32 દયાબેન એમ.ગોહેલ 9727321299 હલીમાબેન એસ.ચાણીયા -
1405 રાજકોટ ટંકારા િમતાણા 33 પવૂીર્બેન આર.િતર્વેદી 9726922380 પર્િવણાબેન બી.આચાયર્ -
1406 રાજકોટ ટંકારા િવરવાવ 34 કૈલાસબા ટી.ચડુાસમા 9925128843 કૈલાસબા એન.જાડેજા -
1407 રાજકોટ ટંકારા િવરવાવ 35 પર્ભાબેન જી.કુબાવત 9016321728 જયબુા ડી.જાડેજા -
1408 રાજકોટ ટંકારા છતર 36 રોશનબેન એસ.જુનત 9558181051 રેમતબેન કે.જુનત -
1409 રાજકોટ ટંકારા કાગદડી 37 પુ  પાબેન એસ.ગો  વામી 9925914425 વસતંબેન ડી.બાબરીયા -
1410 રાજકોટ ટંકારા કાગદડી 38 મકુતાબેન એસ.પાટડીયા 9979188515 િનમર્લાબેન બી.બાબરીયા -
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કર્મ જી  લાનુ ંનામ
ઘટક/  તાલકુાન ુ

નામ
ગામ

આ.વા. 
કેન્ દર્નો કોડ ન.ં

વકર્રનુ ંનામ મોબાઇલ નબંર હે  પરનુ ંનામ મોબાઇલ નબંર

આંગણણવાડી વકર્ ર/હે  પરની માિહતી

1411 રાજકોટ ટંકારા હડાળા 39 કતીમબેન વી.લાખા 9586646811 ગીતાબેન એન.અંબાલીયા -
1412 રાજકોટ ટંકારા િવજયનગર 40 નીમાર્બેન એલ.ગઢીયા 9099791048 પણુીબેન સી.ઝાપડા -
1413 રાજકોટ ટંકારા હરબટીયાળી 41 ખતીજાબેન .ફકીર 9712732986 રસીદાબેન એસ.સરવદી -
1414 રાજકોટ ટંકારા હરબટીયાળી 42 ભારતીબેન કે.જોષી 9714358035 કુલસમુબેન એસ.ફકીર -
1415 રાજકોટ ટંકારા જીવાપર 43 હસંાબેન કે.મોરડીયા 9904678098 ઝરીનાબેન .મસાકપૌતર્ા -
1416 રાજકોટ ટંકારા ટંકારા 44 મજુંલાબેન એન.કુણપરા 9979380219 બી  કીસબાન ુએ.પઠાણ -
1417 રાજકોટ ટંકારા આયર્સમાજ 45 ભાનબુેન .પનારા 9913624313 નયનાબેન એસ.સોલકંી -
1418 રાજકોટ ટંકારા આયર્સમાજ 46 િદ  યાબેન એ.પરમાર 9033452517 િહરાબેન સી.રાઠોડ -
1419 રાજકોટ ટંકારા નેકનામ 47 કંચનબેન એમ.રાણકજા 9974909465 શકુંતલાબેન મેઘજીભાઇ -
1420 રાજકોટ ટંકારા નેકનામ 48 મીનાબેન બી.જોષી 9913079426 િકરણબેન જગદીશભાઇ -
1421 રાજકોટ ટંકારા નેકનામ 49 સધુાબેન .લ  કરી 9974536422 કંચનબેન કાથડભાઇ -
1422 રાજકોટ ટંકારા હમીરપર 50 લાભબુેન ટી.દલસાણીયા 9925673364 વદંનાબેન રમેશભાઇ -
1423 રાજકોટ ટંકારા હમીરપર 51 વિનતાબેન બી.બેચરા 9925361484 નયનાબેન ભરતકુમાર -
1424 રાજકોટ ટંકારા આણદંપર 52 વષાર્બેન બી.ભાયાણી 9925354248 વજીબેન હીરાભાઇ -
1425 રાજકોટ ટંકારા વાછકપર 53 ગીતાબેન ડી.પડંયા 9925672364 કંચનબેન એ.અગર્ાવત -
1426 રાજકોટ ટંકારા બેડી 54 કાતંાબેન આર.  યાસ 9924204157 િનતાબેન એલ.અગર્ાવત -
1427 રાજકોટ ટંકારા સખપર 55 અનસયુાબેન ઓ.મેદપરા 9998883459 ચેતનાબેન રા શભાઇ -
1428 રાજકોટ ટંકારા રોહીશાળા 56 જયોતીબેન 9601628092 મધબુેન ગોપલદાસ -
1429 રાજકોટ ટંકારા રોહીશાળા 57 મજુંલાબેન એમ.પોટલીયા 9601628092 શસુીલાબેન બી.પાડલીયા -
1430 રાજકોટ ટંકારા જોધપર(ઝા) 58 - 9909492053 ઇન્ દર્ાબા ઝાલા -
1431 રાજકોટ ટંકારા ગણેશનગર 59 ક  તરુબેન એ.ચૌધરી 9426782249 અનસયુાબેન જયતંીલાલ -
1432 રાજકોટ ટંકારા કોઠારીયા 60 લ  મીબેન જી.પરમાર 9913742368 લ  મીબેન જી.પરમાર -
1433 રાજકોટ ટંકારા કોઠારીયા 61 રમાબેન એન.ગોહેલ 8441721327 રમાબેન નાગજીભાઇ -
1434 રાજકોટ ટંકારા દેવલીયા 78 - - - -
1435 રાજકોટ ટંકારા ટંકારા 62 શાતંાબેન એસ.િતર્વેદી 9824891408 નયનાબેન ડી.સોલકંી -
1436 રાજકોટ ટંકારા ટંકારા 63 મદુૃલાબેન કે.ગણાતર્ા 9638957667 જુબેદાબેન એ.સરવદી -
1437 રાજકોટ ટંકારા ટંકારા 64 અ  કાબેન .કુબાવત 287620 તનુબેન આઇ.સરવદી -
1438 રાજકોટ ટંકારા જબલપરુ 65 ચદંર્ીકાબેન બી.જાની 9662791514 જ  પાબેન એસ.ભટ -
1439 રાજકોટ ટંકારા િહરાપર 66 ભાનબુેન એન.કાનાણી 9737806707 મનીષાબેન આર.િવઠલપરા -
1440 રાજકોટ ટંકારા સરાયા 67 સશુીલાબેન એસ.જય  વાલ 909970689 રસીલાબેન ચમનલાલ -
1441 રાજકોટ ટંકારા નેસડા(સ)ુ 68 ગોહેલ લીલાબેન નાગજીભાઇ - લીલાબેન એમ.હરસોલા -
1442 રાજકોટ ટંકારા નેસડા(સ)ુ 69 ભાનબુેન એસ.રામાનજુ 9925458689 મધબુેન એસ.િતર્વેદી -
1443 રાજકોટ ટંકારા ટોળ 70 શેરસીયા ફીરોજબેન હનીફભાઇ - - -
1444 રાજકોટ ટંકારા સાવડી 71 જીવતીબેન ડી.ભાલોડીયા 274423 લાભબુેન એમ.ભાગ્ યા -
1445 રાજકોટ ટંકારા સાવડી 72 હષાર્બેન એમ.ચાનીયા 9979466965 પર્ભાબેન એ.કગથરા -
1446 રાજકોટ ટંકારા ઓટાળા 73 રંભાબેન એ.સારંગપરુા - ધનગૌરી બી.િનમાવત -
1447 રાજકોટ ટંકારા ઓટાળા 74 પર્ભાબેન ડી.કાનાણી 9925726436 પર્ભાબેન એસ.ગોસાઇ -
1448 રાજકોટ ટંકારા બગંાવડી 75 અનસયુાબેન એલ.રામાવત 9558409643 રમજુબેન .અજાણી -
1449 રાજકોટ ટંકારા બગંાવડી 76 મકુતાબેન એલ.દલસાણીયા 9879744200 લીલાબેન ડી.કથારીયા -
1450 રાજકોટ ટંકારા ખાખરા 77 કીતીર્બેન જીવણભાઇ મકવાણા 9825294237 પાવર્તીબેન વી.કુંભારવાડીયા -
1451 રાજકોટ ઉપલેટા ભાયાવદ૨-૧ 1 લીલાવતંીબેન કુ૨જી વાશા 9408613148 શીલાબેન ભુ૫તભાઈ ચાવડા ----
1452 રાજકોટ ઉપલેટા ભાયાવદ૨- 2 2 હષાર્બેન હમી૨ભાઈ રાઠોડ 9723781254 ભા૨તીબેન આ૨. ૫૨મા૨ ----

1453 રાજકોટ ઉપલેટા ભાયાવદ૨- ૩ 3 ભાવનાબેન ભુરાભાઈ વૈ ાણી 9898124970 ભાવનાબેન પર્વીણકુમા૨ લ કરી ----

1454 રાજકોટ ઉપલેટા ભાયાવદ૨- ૪ 4 િનમર્ળાબેન કેશવજીભાઈ પીઠડીયા 9428466402 ઝરીનાબેન ૨જાકભાઈ જીવારીયા ----

1455 રાજકોટ ઉપલેટા ભાયાવદ૨- ૫ 5 ઉષાબેન કૃ ણલાલ જોષી 9429374939 ભા૨તીબેન નાથાભાઈ ઉંબડ ----

1456 રાજકોટ ઉપલેટા ભાયાવદ૨- ૬ 6 રીનાબેન િવનોદભાઈ બરોચીયા 8306503118 હીનાબેન મનસુખભાઈ રાવલ ----

1457 રાજકોટ ઉપલેટા ભાયાવદ૨- ૭ 7 કુસુમબેન વાલજીભાઈ જીવાણી 9429919371 દક્ષાબેન ચદુંલાલ કતીરા ----

1458 રાજકોટ ઉપલેટા ભાયાવદ૨- ૮ 8 ૨માબેન ધ૨મશીભાઈ સીતા૫રા 8128159110 ભાવનાબેન ૨સીકભાઈ ખાટં ----

1459 રાજકોટ ઉપલેટા ભાયાવદ૨- ૯ 9 કમળાબેન દામજીભાઈ 
ઝાલાવડીયા

9428979753 મમતાબને ચદુંલાલ વાજા ----

1460 રાજકોટ ઉપલેટા ભાયાવદ૨- ૧૦ 10 ૨માબેન ક૨શનભાઈ ભ૨ડવા 9925508027 શા૨દાબેન હીરાભાઈ ચાદેંગરા ----

1461 રાજકોટ ઉપલેટા ભાયાવદ૨- ૧૧ 11 ભાવનાબેન ગો૨ધનભાઈ સતંોકી 9537865598 ભાવનાબેન હરીલાલ જોષી ----

1462 રાજકોટ ઉપલેટા ભાયાવદ૨- ૧૨ 12 ઉમીર્લાબેન સોમાભાઈ િવં ડા 9374040322 પરુીબેન બીપીનભાઈ વાળા ----
1463 રાજકોટ ઉપલેટા ભાયાવદ૨- ૧૩ 13 મછંાબેન ન૨શીભાઈ ભુવા 9898533194 ભા૨તીબેન હષર્દભાઈ રાવલ ----
1464 રાજકોટ ઉપલેટા ભાયાવદ૨- ૧૪ 14 શાતંાબેન મેઘજીભાઈ વાણીયા 9558086778 શાતંાબેન જીવાભાઈ મકવાણા ----
1465 રાજકોટ ઉપલેટા વડાળી- ૧ 15 મજુંલાબેન મગંાભાઈ બગડા 9574878476 જીલુબેન અબ્બાસભાઈ જુણેજા ----

1466 રાજકોટ ઉપલેટા વડાળી- ર 16 શા૨દાબેન ન૨િસંહભાઈ સીતા૫શા 9924445818 હંસાબેન િકશો૨ભાઈ રાઠોડ ----

1467 રાજકોટ ઉપલેટા ૫ડવલા-૧ 17 રાણીબેન ના૨ણભાઈ રાઠોડ ફરીદાબેન આમદ મોવ૨ ----
1468 રાજકોટ ઉપલેટા ૫ડવલા- ૨ 18 પુ પાબેન મુળજી વાળા 9099441322 શા૨બાઈ હબીબભાઈ ભભંીયા ----

1469 રાજકોટ ઉપલેટા માખીયાળા 19 સોનલબેન રાજશીભાઈ 
ચદંર્વાડીયા

9408661679 ભાવનાબેન ધનજીભાઈ 
શીશાગંીયા

----

1470 રાજકોટ ઉપલેટા ચરેલીયા 20 મનુબેન અ૨જણભાઈ વાઘ 9624947951 મૈયાબા ગજુભા વાળા ----
1471 રાજકોટ ઉપલેટા રાજ૫રા 21 પરુીબેન ગીગાભાઈ ઓડેદશા 9978509813 દક્ષાબેન મુ ભાઈ મુળીયાસા ----

1472 રાજકોટ ઉપલેટા ઢાકં - ૧ 22 ૨માબેન અશોકભાઈ મહેતા 9016671727 આશાબેન જમનગીરી અપા૨નાથી ----

1473 રાજકોટ ઉપલેટા ઢાકં - ૨ 23 ગીતાબેન બાવનજીભાઈ ચાવડા 9724875090 ધી૨જબેન ભુ૫તગીરી ગૌ વામી ----

1474 રાજકોટ ઉપલેટા ઢાકં - ૩ 24 જ મીનાબેન મણીશકં૨ભાઈ પડંયા 9408581010 મધબુેન વી લભાઈ જોષી ----

1475 રાજકોટ ઉપલેટા ઢાકં - ૪ 25 સગંીતાબેન મુળશકં૨ભાઈ દવે દયાબેન બી. ભરાડ ----

1476 રાજકોટ ઉપલેટા ઢાકં - ૫ 26 મધબુાળા નાથાલાલ સોલકંી (02826)28417
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ગુણવતંીબેન બી. ભરાડ ----

1477 રાજકોટ ઉપલેટા ઢાકં - ૬ 27 ધિમર્ ઠાબેન નાગજીભાઈ ચૌહાણ 9924397533 ચપંાબેન લાલદાસ િનમાવત ----

1478 રાજકોટ ઉપલેટા ઢાકં - ૭ 28 લીલાવતંીબેન ભાણાભાઈ પાઘડા૨ 9824900323 ધી૨જબેન વીનોદભાઈ મહેતા ----

1479 રાજકોટ ઉપલેટા ઢાકં - ૮ 146 શાતંાબેન ડાયાભાઈ સાડંપા 8128722677 રેખાબેન ભલાભાઈ વીં ડા ----

1480 રાજકોટ ઉપલેટા મે૨વદ૨-૧ 29 જય ીબેન જન્મશકં૨ જોષી 7600441584 નાથીબેન રામજીભાઈ બગથરીયા ----

1481 રાજકોટ ઉપલેટા મે૨વદ૨- ૨ 30 પુ પાબેન કાનજીભાઈ પા૨ઘી 9925647578 શાતંાબેન કાનજીભાઈ પા૨ઘી ----
1482 રાજકોટ ઉપલેટા મે૨વદ૨- ૩ 31 ભગવતીબેન શકં૨લાલ યાસ 9924133494 કંચનબેન ગોકળભાઈ ધોકીયા ----
1483 રાજકોટ ઉપલેટા પર્ાસંલા 32 અંજનાબેન મોહનદાસ કા૫ડી 7567435478 ભાવનાબેન ૨ણછોડભાઈ મા ----
1484 રાજકોટ ઉપલેટા વડેખણ 33 વાલીબેન કાનાભાઈ ગ૨ચ૨ 8347622923 સોનલબેન ટપભુાઈ મકવાણા ----

1485 રાજકોટ ઉપલેટા તણસવા -૧ 34 રીટાબેન અમ૨શીભાઈ શીંગડીયા 9724971604 દક્ષાબેન મનજીભાઈ કપ૫ુરા ----

1486 રાજકોટ ઉપલેટા તણસવા - ૨ 35 ઈન્દીરાબેન કેશવલાલ ગ ડલીયા 9099887359 વીલીબન દેવાયતભાઈ બાની ----

1487 રાજકોટ ઉપલેટા ગણોદ - ૧ 36 વનીતાબેન ૨મેશચદંર્ રાઠોડ મધબુેન કાિંતલાલ મઢવી ----

1488 રાજકોટ ઉપલેટા ગણોદ  - ૨ 37 સોનલબેન ગોિવંદભાઈ જીલડીયા 9687620578 મણીબેન ભગવાનજીભાઈ 
જીલડીયા

----

1489 રાજકોટ ઉપલેટા ગણોદ - ૩ 38 મજુંલાબેન ૨વજીભાઈ જાવીયા વનીતાબેન નરેન્દર્ભાઈ મસુરીયા ----

1490 રાજકોટ ઉપલેટા ગણોદ - ૪ 39 હીરાગૌરી ગોગનભાઈ ભારાઈ 9737438644 મનીષાબેન તલુશીભાઈ ચૌહાણ ----
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કર્મ જી  લાનુ ંનામ
ઘટક/  તાલકુાન ુ

નામ
ગામ

આ.વા. 
કેન્ દર્નો કોડ ન.ં

વકર્રનુ ંનામ મોબાઇલ નબંર હે  પરનુ ંનામ મોબાઇલ નબંર

આંગણણવાડી વકર્ ર/હે  પરની માિહતી

1491 રાજકોટ ઉપલેટા વ.જાળીયા-૧ 40 ૨સીલાબેન બાવનજીભાઈ વસોયા 9925182698 નાનબાઇ બાવનજીભાઇ ડાગંર ----

1492 રાજકોટ ઉપલેટા વ.જાળીયા- ૨ 41 મજુંલાબેન એસ. સોનાશા 9427396733 ચદંર્ીકાબેન રાયમલભાઈ 
જજંવાડીયા

----

1493 રાજકોટ ઉપલેટા વ.જાળીયા- ૩ 42 રંભાબેન દેશાભાઈ કાનગડ 9427439406 પ૨ુબાઈ ખીમાભાઈ ડાગં૨ ----

1494 રાજકોટ ઉપલેટા મુ૨ખડા 43 મગંળાબેન ન૨શીભાઈ વઘાસીયા 8498824200 નાથીબેન પુજંાભાઈ ભારાઈ ----

1495 રાજકોટ ઉપલેટા િચખલીયા-૧ 44 લસુમબેન અભરામભાઈ નારેજા 8141613317 ૨સીદાબેન અ લા૨ખા દલ ----

1496 રાજકોટ ઉપલેટા િચખલીયા-૨ 45 ચદંર્ીકાબેન જસાભાઈ સારીખડા 7567439556 કંચનબેન ૫૨બતભાઈ મકવાણા ----

1497 રાજકોટ ઉપલેટા હાડફોડી 46 જુબેદાબેન નુ૨મામદ સોશા 7698421636 સોનબાઈ સુમા૨ સોરા ----
1498 રાજકોટ ઉપલેટા કાથરોટા-૧ 47 ઈલાબેન ન્તીલાલ ભટૃ 9904280418 રંજનબેન કેશવ જોટાગંીયા ----

1499 રાજકોટ ઉપલેટા કાથરોટા- ૨ 48 વનીતાબેન મેપાભાઈ ચાિંસયા 9586282535 લીલાવતંીબેન કાતંીલાલ 
ગાલોરીયા

----

1500 રાજકોટ ઉપલેટા સમઢીયાળા-૧ 49 દયાગોરી મનસુખભાઈ ૫૨મા૨ 9558293245 કમળાબેન પાલાભાઈ વાઘ ----

1501 રાજકોટ ઉપલેટા સમઢીયાળા - ૨ 50 ઉમીર્લાબેન ગગંદાસ હે૨મા 9913901532 સીમાબેન દેવરાજભાઈ સોનારીયા ----

1502 રાજકોટ ઉપલેટા સમઢીયાળા- ૩ 51 િનમર્ળાબેન મોહનભાઈ ઠુમ્મ૨ 283107 પાબેન ગોવીંદરામ ગ ડલીયા ----
1503 રાજકોટ ઉપલેટા તલગણા-૧ 52 હંસાબેન દેશાભાઈ સોલકંી 7874528379 મજુંલાબેન જયિંતલાલ ૫૨મા૨ ----

1504 રાજકોટ ઉપલેટા તલગણા- ૨ 53 વષાર્બેન િદનેશભાઈ ૫૨મા૨ 971825608 કંચનબેન ૫૨બતભાઈ કંડોરીયા ----

1505 રાજકોટ ઉપલેટા તલગણા- ૩ 154 ઉષાબેન ભાદાભાઈ ચદંર્વાડીયા 9924124537 વદંનાબેન અ૨િવંદભાઈ મકવાણા ----

1506 રાજકોટ ઉપલેટા કુંઢેચ 54 ઈન્દુબેન દેવાયતભાઈ છૈયા 9737299313 હેતલબેન ક૨શનભાઈ ૫પાણીયા ----

1507 રાજકોટ ઉપલેટા મ ઠી-૧ 55 મધબુેન રાજાભાઈ ડાગં૨ 9978276649 અંજુબેન ન્તીભાઈ ડવ ----

1508 રાજકોટ ઉપલેટા મ ઠી - ૨ 56 િનમર્ળાબેન દેવદાનભાઈ કુહાડીયા 7858162278 રેખાબેન ધ૨મણભાઈ ચાવડા ----

1509 રાજકોટ ઉપલેટા લાઠ-૧ 57 કલ્૫નાબેન ૨મણીકભાઈ 
મા૨વાણીયા

9408363476 કી૨ણબેન ૨ણછોડભાઈ ----

1510 રાજકોટ ઉપલેટા લાઠ - ૨ 58 વજીબેન કચરાભાઈ ગેડા 9601099533 જય ીબેન મગનભાઈ મા ----
1511 રાજકોટ ઉપલેટા લાઠ - ૩ 59 વષાર્બેન ૨તીલાલ ભટૃી 9099275458 પર્વીણાબેન જીતેન્દર્ ----

1512 રાજકોટ ઉપલેટા ભીમોરા-૧ 60 લીલાવતંીબેન મેઘજીભાઈ 
દલસાણીયા

9408611881 આનદંબા ભ૨તિસંહ ચુડાસમા ----

1513 રાજકોટ ઉપલેટા ભીમોરા - ૨ 61 ઉષાબેન અ૨િવંદભાઈ પડંયા 9428702170 પર્ લાબા ભીખુભા જાડેજા ----

1514 રાજકોટ ઉપલેટા ગાધા 156 ચદંર્ીકાબેન અ૨જણભાઈ ચુડાસમા 9879288106 -- ખાલી જગ્યા -- ----

1515 રાજકોટ ઉપલેટા ઈસરા-૧ 62 મમતાબેન જયસુખભાઈ પરુોહીત 9429568852 હંસાબેન િવ લદાસ આશાપરુી ----

1516 રાજકોટ ઉપલેટા ઈસરા- ૨ 63 હસુમતીબેન મુળશકં૨ભાઈ ભટૃ 9428279118 નયનાબેન મનસુખભાઈ રાઠોડ ----
1517 રાજકોટ ઉપલેટા ઈસરા - ૩ 64 જાગિૃતબેન છેલશકં૨ભાઈ ભટૃ 9428699034 જયોત્સનાબેન કે. મેસવાણીયા ----
1518 રાજકોટ ઉપલેટા ગધેથડ 65 અંજનાબેન ડી. જોષી 971231626 -- ખાલી જગ્યા -- ----
1519 રાજકોટ ઉપલેટા િનલાખા-૧ 66 જયાબેન અ૨જણભાઈ હુ ંબલ 9979291584 રેખાબેન ભગાભાઈ જાદવ ----
1520 રાજકોટ ઉપલેટા િનલાખા - ૨ 67 કુવરબેન  રામજીભાઈ જલુ 8980526848 ઉષાબેન બાબલુાલ ગોહેલ ----

1521 રાજકોટ ઉપલેટા ડુિમયાણી-૧ 68 અનીતાબેન ૫૨બતભાઈ વાઢે૨ 9662748898 અનસુયાબેન હેમતંભાઈ અગાૂવત ----

1522 રાજકોટ ઉપલેટા ડુિમયાણી - ૨ 69 નાનીબેન વીરાભાઈ ચાવડા 9898794501 ની પાબેન ગોવીંદભાઈ મકવાણા ----

1523 રાજકોટ ઉપલેટા ડુિમયાણી - ૩ 70 હંસાબેન રામભાઈ ડાભી 9998382763 લાખીબેન કેશુભાઈ ભારાઈ ----
1524 રાજકોટ ઉપલેટા વાડલા 71 સરોજબેન કુમનદાસ દેવમુરારી 9427918646 વાસુમતીબેન કે. ખાટં ----
1525 રાજકોટ ઉપલેટા ઉ૫લેટા-૧ 72 િકતીર્બેન જીવાભાઈ સાડંપા 9586123310 ભાવનાબેન િદનેશભાઈ ----
1526 રાજકોટ ઉપલેટા ઉ૫લેટા- ૨ 73 પુ પાબેન જીણાભાઈ ચૌહાણ 9909310621 જોષનાબેન ન૨શીભાઈ દાફડા ----

1527 રાજકોટ ઉપલેટા ઉ૫લેટા- ૩ 74 હેમનદંીનીબેન છગનલાલ પા૨ખી 8238641442 ૨સીલાબેન મેઘજીભાઈ સોલકંી ----

1528 રાજકોટ ઉપલેટા ઉ૫લેટા- ૪ 75 ભા૨તીબેન િદનક૨પર્સાદ યાસ 9925492661 પુ પાબેન હ૨સુખભાઈ શીશાગંીયા ----

1529 રાજકોટ ઉપલેટા ઉ૫લેટા- ૫ 76 જીલુબેન વેજાભાઈ ઓડેદશા 8758916037 કુસુમબેન મગનભાઈ વૈ વ ----
1530 રાજકોટ ઉપલેટા ઉ૫લેટા- ૬ 77 મજુંલાબેન નરોતમભાઈ રાઠોડ ઈન્દુબેન રાજુભાઈ ગ ડલીયા ----

1531 રાજકોટ ઉપલેટા ઉ૫લેટા- ૭ 78 િનરંજનાબેન મનસુખભાલ પિંડત 9998658119 દુધીબેન સવજી ચદંર્વાડીયા ----

1532 રાજકોટ ઉપલેટા ઉ૫લેટા- ૮ 79 રેખાગૌરી મેરામણભાઈ ડે૨ 9408048878 મજુંલાબેન બાબભુાઈ ભ૨ખડા ----
1533 રાજકોટ ઉપલેટા ઉ૫લેટા- ૯ 80 મજુંલાબેન મેણદંભાઈ ચૌહાણ 9428345150 ભીનીબેન કારાભાઈ ૫પાણીયા ----
1534 રાજકોટ ઉપલેટા ઉ૫લેટા- ૧૦ 81 ભાવનાબેન બચુભાઈ ચૌહાણ 9925899730 ભાવનાબેન દેવજી ગોહેલ ----
1535 રાજકોટ ઉપલેટા ઉ૫લેટા- ૧૧ 82 દક્ષાબેન હેમતંલાલ વીરોજા 9033838479 હંસાબેન દેવશીભાઈ સોલકંી ----

1536 રાજકોટ ઉપલેટા ઉ૫લેટા- ૧૨ 83 ૨મીલાબેન બાવનજી ચદંર્વાડીયા 8128322821 શાતંાબેન ૨તીલાલ માડંલીયા ----

1537 રાજકોટ ઉપલેટા ઉ૫લેટા- ૧૩ 84 મીતાદેવી ગોિવંદભાઈ બોરીચા 9426165965 રેખાબેન અનીલભાઈ ચાવડા ----

1538 રાજકોટ ઉપલેટા ઉ૫લેટા- ૧૪ 85 જયોત્સનાબેન કેશવલાલ તર્ીવેદી 9898389468 સીમાબેન ચીમનભાઈ સ૨વૈયા ----

1539 રાજકોટ ઉપલેટા ઉ૫લેટા- ૧૫ 86 અંજનાબેન નટવ૨લાલ વાઘેલા 9408661454 હેતલબેન બટુકદાસ દેસાણી ----
1540 રાજકોટ ઉપલેટા ભાખં 87 રેખાબેન ક ણાભાઈ જોષી 9747612534 નયનાબેન ૨મેશચદંર્ અઘેડા ----
1541 રાજકોટ ઉપલેટા નવા કલારીયા 88 ભાનુબેન લ મણભાઈ જાવીયા 9879471484 -- ખાલી જગ્યા -- ----
1542 રાજકોટ ઉપલેટા સધંીનાકલારીયા 89 રોશનબાનુ બોદુભાઈ નોત્યા૨ 9879709349 રોશનબેન અલીભાઈ સમા ----
1543 રાજકોટ ઉપલેટા વચલાકલારીયા 90 જમનાબેન દેવશીભાઈ કો૨ 9737171793 મીનાબેન ધી ભાઈ રાઠોડ ----

1544 રાજકોટ ઉપલેટા જામટીંબડી-૧ 91 લાભુબેન ભોવાનભાઈ મા૨ડીયા 9909310921 સવીતાબેન મનસુખભાઈ ચૌહાણ ----

1545 રાજકોટ ઉપલેટા જામટીંબડી- ૨ 92 રેખાબેન નાથાભાઈ િસહોશા 9737150502 મીનાક્ષીબેન અશોકભાઈ ઝાલા ----
1546 રાજકોટ ઉપલેટા ખી૨સરા-૧ 93 અમતૃબેન સુરાભાઈ ચાવડા 9712470081 પુજંીબેન બેચ૨ભાઈ મહીડા ----

1547 રાજકોટ ઉપલેટા ખી૨સરા - ૨ 94 ભા૨તીબેન વ લભભાઈ ગોવાણી 9624760657 જય ીબેન ૨મેશભાઈ ગઢીયા ----

1548 રાજકોટ ઉપલેટા ખી૨સરા- ૩ 95 રાધાબેન વી૨જીભાઈ ડઢાણીયા 9723772066 ૨સીલાબેન નાથાભાઈ નનેરા ----
1549 રાજકોટ ઉપલેટા મેખાટીંબી-૧ 96 ચપંાબેન મગંાભાઈ પા૨ઘી 9908186692 કુંવ૨બેન ડાયાભાઈ ભારાઈ ----
1550 રાજકોટ ઉપલેટા મેખાટીંબી - ૨ 97 લ મીબેન ડાભાઈ ચાવડા 953734737 વનીતાબેન ઉગાભાઈ મુછડીયા ----
1551 રાજકોટ ઉપલેટા કોલકી-૧ 98 હંસાબેન માવજીભાઈ મકવાણા 9974775233 ૨તનબેન ન્તીભાઈ ચાવડા ----

1552 રાજકોટ ઉપલેટા કોલકી- ૨ 99 ઉમીર્લાબેન વ લભભાઈ ગોપાણી 9426371221 મધબુેન પી. નીમાવત ----

1553 રાજકોટ ઉપલેટા કોલકી- ૩ 100 પર્ભાબેન ૨વજીભાઈ ખાટં 9426899693 ભાવનાબેન ગો૨ધનભાઈ વાઝંા ----
1554 રાજકોટ ઉપલેટા કોલકી- ૪ 101 ઉષાબેન ના૨ણભાઈ ગલાણી 9737438339 નસીમાબેન આમદ પીંજારા ----
1555 રાજકોટ ઉપલેટા કોલકી- ૫ 102 દયાબેન રા ન્દર્ભાઈ ચાવડા 7698784196 કંચનબેન હેમતંભાઈ સોલકંી ----
1556 રાજકોટ ઉપલેટા કોલકી- ૬ 103 સોલનબેન ખડભાઈ નાગલા 8128041188 કુંદનબાળા ન્તીલાલ અઘેરા ----

1557 રાજકોટ ઉપલેટા ૨બારીકા 104 મજુંલાબેન ધી૨જલાલ િનમ્બાકર્ 9978471361 સગુણાબેન ૨મણીકભાઈ િનમાવત ----

1558 રાજકોટ ઉપલેટા નાગવદ૨-૧ 105 હીરીબેન હમી૨ભાઈ નદંાણીયા 8120056822 ગીતાબેન બળદેવભાઈ ગોસાઈ ----
1559 રાજકોટ ઉપલેટા નાગવદ૨- ૨ 106 ભાવનાબેન ન્તીભાઈ ૫૨મા૨ 9429047443 કુંદનબેન ચીમન વેકરીયા ----
1560 રાજકોટ ઉપલેટા નાગવદ૨- ૩ 107 પુ પાબેન દેશાભાઈ મા 7874978861 ધનીબેન હમી૨ભાઈ રાઠોડ ----
1561 રાજકોટ ઉપલેટા ખાખીજાળીયા-૧ 108 શાતંાબેન ભહીરાભાઈ ચાવડા 9601528775 શા૨દાબેન આ૨. વાળા ----
1562 રાજકોટ ઉપલેટા ખાખીજાળીયા- ૨ 109 ભા૨તીબેન ન્તીલાલ ૫૨મા૨ 9970216568 અનસુયાબેન બાબભુાઈ ----
1563 રાજકોટ ઉપલેટા ખાખીજાળીયા- ૩ 110 મલીબેન ટપભુાઈ ચદંર્વાડીયા 9913258872 ભાનુબેન જી. જોટાગંીયા ----
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કર્મ જી  લાનુ ંનામ
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આ.વા. 
કેન્ દર્નો કોડ ન.ં

વકર્રનુ ંનામ મોબાઇલ નબંર હે  પરનુ ંનામ મોબાઇલ નબંર

આંગણણવાડી વકર્ ર/હે  પરની માિહતી

1564 રાજકોટ ઉપલેટા ખાખીજાળીયા- ૪ 111 અંજનાબેન ગેલાભાઈ મકવાણા 8866692262 શોભનાબેન બઘુ્ધીલાલ ટાટમીયા ----

1565 રાજકોટ ઉપલેટા ખાખીજાળીયા- ૫ 112 વાતીબેન બટુકભાઈ જોષી 9428273225 દુધીબેન ના૨ણભાઈ કરંગીયા ----
1566 રાજકોટ ઉપલેટા ખાખીજાળીયા- ૬ 151 લીરીબેન િવ૨મભાઈ મા 9428894613 ઉષાબેન રાજશીભાઈ બારીયા ----
1567 રાજકોટ ઉપલેટા કેરાળા 155 રાજકુમારી અમતૃલાલ ૫૨મા૨ 9601777976 ભાનુબેન વીકૂમભાઈ સુવા ----

1568 રાજકોટ ઉપલેટા સેવતંર્ા 113 કાતંાબેન ગો૨ધનભાઈ ધોરાજીયા 9724800162 અ કાબેન ૨સીકલાલ મહેતા ----

1569 રાજકોટ ઉપલેટા ગઢાળા 114 પર્વીણાબેન દુલર્ભજી જોષી 9428262880 કુંવરેબન હ૨દાસભાઈ ચદંર્વાડીયા ----

1570 રાજકોટ ઉપલેટા મોજીશા 115 મજુંલાબેન છગનભાઈ સોલકંી 8347381362 હમીદાબેન હુસેનભાઈ ચૌહાણ ----

1571 રાજકોટ ઉપલેટા પાનેલી-૧ 116 હેમકુવ૨બેન ગોવાભાઈ મકવાણા 8141291070 દયાબેન ના૨ણભાઈ બગડા ----

1572 રાજકોટ ઉપલેટા પાનેલી- ૨ 117 હંસાબેન ચનાભાઈ વીં ડા 9898105291 ગીતાબેન રાજશીભાઈ જાદવ ----
1573 રાજકોટ ઉપલેટા પાનેલી- ૩ 118 વષાર્બેન નાગજીભાઈ ક૨ડાણી 9428157814 સરોજબેન પર્વીણભાઈ જાદવ ----
1574 રાજકોટ ઉપલેટા પાનેલી- ૪ 119 મધબુેન ૨વજીભાઈ શીંગડીયા 9723577463 જયાબેન પર્ેમજીભાઈ ૫૨મા૨ ----
1575 રાજકોટ ઉપલેટા પાનેલી- ૫ 120 મનીષાબેન છોટાલાલ ચૌહાણ 9714151230 જય ીબેન ન૨સીહભાઈ ----
1576 રાજકોટ ઉપલેટા પાનેલી- ૬ 121 હીનાબેન કાનજીભાઈ િચતર્ોડા 9601148231 લાભુબેન જીવનભાઈ બારોટ ----
1577 રાજકોટ ઉપલેટા પાનેલી- ૭ 122 મધબુેન ગી૨ધ૨ભાઈ હાજી૫શા 9925219399 રંજનબેન સુરેશભાઈ ચાવડા ----
1578 રાજકોટ ઉપલેટા પાનેલી- ૮ 123 િનલાબેન િતર્કમભાઈ ગોકાણી 9586711546 સુધરાબેન ગુલામહુશેન બખુારી ----
1579 રાજકોટ ઉપલેટા પાનેલી- ૯ 124 લસુમબાનુ ૨જાકમીયા કાદરી 9898551327 રેખાબેન મધભુાઈ સોલકંી ----

1580 રાજકોટ ઉપલેટા પાનેલી- ૧૦ 125 મુકતાબેન ગોિવંદભાઈ કુંભાણી 9979428940 સવીતાબેન કનુભાઈ ઝઝંવાડીયા ----

1581 રાજકોટ ઉપલેટા પાનેલી- ૧૧ 147 ભાનુબેન કે. સવજીયાણી 9898415886 -- ખાલી જગ્યા -- ----
1582 રાજકોટ ઉપલેટા સાતવડી 126 ભાનુબા ભીખુભા જાડેજા 9276652720 ાનબા અઘુભા જાડેજા ----

1583 રાજકોટ ઉપલેટા હરીયાસણ 127 સિવતાબેન િતર્ભોવનભાઈ લ કરી 9662442537 રેખાબેન ઉકાભાઈ કુન૫રા ----

1584 રાજકોટ ઉપલેટા જાળ 128 પણુાર્બેન જગમાલભાઈ હુ ંબલ 9228122088 સુમીતાબેન અમે. કુવાડીયા ----

1585 રાજકોટ ઉપલેટા ખા૨ચીયા-૧ 129 શા૨દાબેન ભીમજીભાઈ જાવીયા 9724460700 યા મીનબાનુ ઈ. કુરેશી ----

1586 રાજકોટ ઉપલેટા ખા૨ચીયા- ૨ 130 િનમર્ળાબેન ઠાક૨શીભાઈ 
સાણદંીયા

9725846353 નાથીબેન પો૫ટભાઈ રાઠોડ ----

1587 રાજકોટ ઉપલેટા ખા૨ચીયા- ૩ 131 વનીતાબેન ટપભુાઈ ભાલોડી 276902 સરોજબેન પર્વીણભાઈ લીંબાણી ----

1588 રાજકોટ ઉપલેટા અ૨ણી-૧ 132 કંચનબેન સોમાભાઈ બગડા 9725544043 ભાનુબેન શામજીભાઈ પીઠડીયા ----
1589 રાજકોટ ઉપલેટા અ૨ણી- ૨ 133 રાજુબેન ભીખાભાઈ કટારીયા 9974399739 શા૨દાબેન મનસુખભાઈ વાઘ ----
1590 રાજકોટ ઉપલેટા અ૨ણી-3 134 હંસાબેન બાબભુાઈ વૈ વ 9725285118 વનીતાબેન કે. રાણ૫રીયા ----
1591 રાજકોટ ઉપલેટા સાજડીયાળી 135 િવજયાબેન નાથાભાઈ મેવાળા 9638898525 િવજયાબા જયેન્દર્િસહ રાયજાદા ----
1592 રાજકોટ ઉપલેટા ઉપલેટા-૧૬ 136 રંજનબેન િનરંજનભાઈ ૫ડીંત 8530028520 ત લતાબેન મનુભાઈ વાઢે૨ ----

1593 રાજકોટ ઉપલેટા ઉપલેટા-૧૭ 137 ૫ લાબેન શાતંીલાલ ધતરુીયા 9898477362 ભાનુબેન અ૨જણભાઈ વઢવાણા ----

1594 રાજકોટ ઉપલેટા ઉપલેટા-૧૮ 138 નયનાબેન ધનજીભાલ ગોહેલ 9727476031 ગીતાબેન એન. બો૨ખતરીયા ----
1595 રાજકોટ ઉપલેટા ઉપલેટા-૧૯ 139 કાન્તાગૌરી બચુભાઈ કપ૫ુશા 329587 દુધીબેન પર્ લભાઈ સુવા ----
1596 રાજકોટ ઉપલેટા ઉપલેટા-ર૦ 140 રાણીબેન ભુરાભાઈ સાવણ 9428263020 મીનાબેન શશીભાઈ ભટૃી ----
1597 રાજકોટ ઉપલેટા ઉપલેટા-ર૧ 141 િકતીર્દાબેન મણીશકં૨ તર્ીવેદી 223436 િતર્ગુણાબેન નવીનચદંર્ ૫૨મા૨ ----
1598 રાજકોટ ઉપલેટા ઉપલેટા-રર 142 મજુંલાબેન એચ. બો૨ખતરીયા 222186 રાણીબેન નાથાભાઈ ભાદ૨કા ----

1599 રાજકોટ ઉપલેટા ઉપલેટા-ર૩ 143 રંભાબેન કાનાભાઈ ચદંર્વાડીયા 8128554185 કોકીલાબેન દીલી૫ભાઈ ચૌહાણ ----

1600 રાજકોટ ઉપલેટા ઉપલેટા-ર૪ 144 રીટાબેન ક૨શનભાઈ જોષી 9879843337 જયાબેન નરોતમદાસ ૫૨મા૨ ----

1601 રાજકોટ ઉપલેટા ઉપલેટા-રપ 145 મીનાબેન ભીકુભાઈ સોલકંી 756719754 જીવતીબેન ગોવીંદભાઈ વાઢીયા ----

1602 રાજકોટ ઉપલેટા ઉપલેટા-ર૬ 148 લીલાબેન વેલજીભાઈ ટાકં 9537825577 ૨માબેન કશો૨ભાઈ સોલકંી ----
1603 રાજકોટ ઉપલેટા ઉપલેટા-ર૭ 149 નયનાબેન હમી૨ભાઈ ૫૨મા૨ 9723057746 કાજલબેન સજંયભાઈ દાવડા ----

1604 રાજકોટ ઉપલેટા ઉપલટા-ર૮ 150 ગીતાબેન િવનોદરાય 
ઝાલાવાડીયા

999988636 ઉષાદેવી મહેશકુમા૨ રાવલ ----

1605 રાજકોટ ઉપલેટા ઉપલેટા-ર૯ 152 મજુંબેન સામતભાઈ ડાગં૨ 9978469635 પજુાબેન દીલી૫ભાઈ કાલરીયા ----

1606 રાજકોટ ઉપલટેા ઉપલેટા-૩૦ 153 જાગતૃીબેન બાલકૃ ણભાઈ પડંીત 9925648761 -- ખાલી જગ્યા -- ----

1607 રાજકોટ વાકંાનેર દીગ્ વીજયનગર - કચાવા શોભનાબેન પી. 9824410947 કુરેશી જરીનાબેન -
1608 રાજકોટ વાકંાનેર રણજીતનગર - સોલકંી શારદાબેન કે. 9426374473 કુણ૫રા હસંાબેન -
1609 રાજકોટ વાકંાનેર કુંભાર૫રા - જાદવ મનીષાબેન . 9714760015 બથલીયા તારાબેન એસ -
1610 રાજકોટ વાકંાનેર ભરવાડ૫રા - ૫રમાર ગોદાવરીબેન એન. 9408187600 રાઠોડ નીતાબેન સી. -
1611 રાજકોટ વાકંાનેર લ  મી૫રા - બેલીમ દીલશાદબેન આઇ. 9723191815 સેખાણી હમીદાબેન -
1612 રાજકોટ વાકંાનેર આંબેડકરનગર - વાઘેલા દીપાબેન ડી. 9737798367 ચાવડા મઘબુેન કમા -
1613 રાજકોટ વાકંાનેર વીસી૫રા - ઝાલા કોકીલાબેન . 9978545492 ચા◌ૈહાણ ગીતાબેન વી. -
1614 રાજકોટ વાકંાનેર રામકૃ  ણનગર - ચાવડા જયાબેન કે. - વીંજવાડીયા ગીતાબેન -
1615 રાજકોટ વાકંાનેર હશન૫ર અ - સરેુલા જયાબેન કે. 9726929771 મદર્સેાણીયા ગોરીબેન -
1616 રાજકોટ વાકંાનેર હશન૫ર બી - સોલકંી નીરંજનબેન 9662610077 કુણ૫રા હસંાબેન -
1617 રાજકોટ વાકંાનેર હશન૫ર સી - ભાટી કપીલાબેન સી. 9723697907 જય  વાલ અ ણાબેન -
1618 રાજકોટ વાકંાનેર ઘમલ૫ર - વરીયા મગંબુેન એમ. 9374560157 પર્ભાબેન પાભાઇ -
1619 રાજકોટ વાકંાનેર ૫લાસંડી - ડંડીયા મદીનાબેન એ 9726196586 હસીનાબેન -
1620 રાજકોટ વાકંાનેર લણુસરીયા - રાછડીયા રમીલાબેન જી. 9924861776 મઘબુેન ડી. વાણદં -
1621 રાજકોટ વાકંાનેર બોકડથભંા - ઝાલા સકુંતલાબેન એમ. 9586986002 ઝાલા રામબા ડી. -
1622 રાજકોટ વાકંાનેર કેરાળા - કુરેશી હલીમાબેન એચ. 9277205947 -
1623 રાજકોટ વાકંાનેર ચદંર્પરુ અ - ખોરજીયા મરીયમબેન 9714320990 ખલીફા જુબેદાબેન એચ -
1624 રાજકોટ વાકંાનેર ચદંર્પરુ બી - માથકીયા નરુીબેન એ - ખલીફા હલીમાબેન ય.ુ -
1625 રાજકોટ વાકંાનેર ચદંર્પરુ સી - ગોહેલ ઇન્ દુબેન આઇ 9726225434 વાઘેલા ક  પનાબેન -
1626 રાજકોટ વાકંાનેર ચદંર્પરુ ડી - ફૈઝખાતનુબેન અ. 9727717486 પજુારા રીટાબેન આર. -
1627 રાજકોટ વાકંાનેર લાલ૫ર - ટુડીયા વીજયાબેન . - કાઝી નરુજહાબેન -
1628 રાજકોટ વાકંાનેર લીંબાળા અ - સૈયદ મદીનાબેન 7567318511 જય ી વાણદં -
1629 રાજકોટ વાકંાનેર લીંબાળા બી - મકવાણા વરસાબેન આર. 9925871201 બાવરવા શોભનાબેન -
1630 રાજકોટ વાકંાનેર રસીકગઢ - બોજ સઘં્ યાબેન સી. 9727876261 ૫ઠાણ સલમાબેન -
1631 રાજકોટ વાકંાનેર આરોગ્ યનગર - ચાવડા શારદાબેન કે. 8141903990 બોસીયા વષાર્બેન -
1632 રાજકોટ વાકંાનેર આંબેડકરનગર - બથવાર મજુંલાબેન જી. 9428466766 ૫રમાર વીજયાબેન -
1633 રાજકોટ વાકંાનેર ર૫ વાર વી  તાર - વીહાર સયદાબેન જી. 9586652278 માઘંાત રસીદાબેન -
1634 રાજકોટ વાકંાનેર ર૫ વાર વી  તાર - રાઠોડ દી  યાબેન આર. - સલમાબાન ુઇ  માઇલભાઇ -
1635 રાજકોટ વાકંાનેર જીન૫રા - સરુાણી વીજયાબેન પી. 9033987753 મકવાણા મીનાબેન -
1636 રાજકોટ વાકંાનેર મીલપ્ લોટ ૧ - સોલકંી દક્ષાબેન સી. 8128228093 અભાણી અંજનાબેન -
1637 રાજકોટ વાકંાનેર મીલપ્ લોટ ર - સોલકંી ત ણાબેન આર. 9429247469 ૫રમાર જયોતીબેન -
1638 રાજકોટ વાકંાનેર વીશી૫રા ચોક - ગા  વામી પર્સન્ નાબેન અચ. 8141221314 કુદેચા પાબેન -
1639 રાજકોટ વાકંાનેર નવા૫રા દેવીપજુક - છી૫રીયા મનીષાબેન વી. 9099434805 વીંજવાડીયા રસીલાબેન -
1640 રાજકોટ વાકંાનેર નવા૫રા પચંાસર રોડ - ૫રમાર દક્ષાબેન પ્હલાદભાઇ - લઘવ આશબુેન આઇ. -
1641 રાજકોટ વાકંાનેર સીપાઇ શેરી ૧ - ગોરી હફીજાબેન વાય. 8140409817 બેલીમ બીયાબેન આઇ. -
1642 રાજકોટ વાકંાનેર સીપાઇ શેરી ર - સૈયદ સાયનાબેન એ 9924922051 ગોરી હસીનાબેન એ -
1643 રાજકોટ વાકંાનેર આરોગ્ યનગર ઇદગાહ - સૈયદ ફરીદાબેન આઇ. - મતવા નસીમબેન એમ. -
1644 રાજકોટ વાકંાનેર લ  મી૫રા ર - ક૫ડવજં યા  મીનબેન એફ - યા  મીનબેન સી. -
1645 રાજકોટ વાકંાનેર સઘંી સોસાયટી - ચોહાણ સબીનાબેન અસ 9824398049 કુંઢા કસાનાબેન એ. -
1646 રાજકોટ વાકંાનેર આશીયાના સોસાયટી - કાદરી યા  મીનબેન આઇ. - શાતંાબેન ખડભાઇ -
1647 રાજકોટ વાકંાનેર વીશી૫રા ર - ડાકોરા નાહીદાબેન એ 9638804341 કાઝી હફીજાબેન -
1648 રાજકોટ વાકંાનેર મોમીન શેરી - મનસરુી રેહાનાબાન ુમો.ઇકબાલ 97277017024 બોરડીવાલા અતીકુન્ નીશા -
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કર્મ જી  લાનુ ંનામ
ઘટક/  તાલકુાન ુ

નામ
ગામ

આ.વા. 
કેન્ દર્નો કોડ ન.ં

વકર્રનુ ંનામ મોબાઇલ નબંર હે  પરનુ ંનામ મોબાઇલ નબંર

આંગણણવાડી વકર્ ર/હે  પરની માિહતી

1649 રાજકોટ વાકંાનેર વોરાવાડ - ચાવડા હેતલબેન અન. 9427157610 હેરંજા નજમાબેન કે. -
1650 રાજકોટ વાકંાનેર મીલ પ્ લોટ ૩ - સેટાણીયા જય ીબેન એચ. 9913924248 ઘરોડીયા ગીતાબેન -
1651 રાજકોટ વાકંાનેર કેરાળા ૧ - સાગઠીયા મનીષાબેન લાલજીભાઇ - સરવદી રસીદાબેન એન. -
1652 રાજકોટ વાકંાનેર કેરાળા ર - ગઢાદરા કૈલાશબેન જી. - ૫ઠાણ અંજુમબેન અયબુભાઇ -
1653 રાજકોટ વાકંાનેર ચદંર્૫ર - શેરસીયા હનીફાબેન આઇ. - શેરસીયા હબીબાબેન -
1654 રાજકોટ વાકંાનેર ચદંર્૫ર ગલુશન - વડાવીયા નજમાબેન એસ - ફકીર જાહેદાબેન -
1655 રાજકોટ વાકંાનેર ચદંર્૫ર ગલુશન ર - મારવીયા સનુેરાબેન એચ. 9374560182 ૫ઠાણ અફસાનાબેન -
1656 રાજકોટ વાકંાનેર ઘમલ૫ર ફાટક - બાવળીયા હેતલબેન એમ 9662946195 બો૫લીયા કર્ી  નાબેન એમ. -
1657 રાજકોટ વાકંાનેર નવાલણુસરીયા - મેસાણીયા અનીશાબેન તાજુદીન 7698111464 બાદી નીયામતેબન આર. -
1658 રાજકોટ વાકંાનેર આરોગ્ યનગર સલાટ - બેલીમ રે  માબેન એચ ૫રમાર નૈયનાબેન -
1659 રાજકોટ વાકંાનેર રામચોક - જાડેજા અંજનાબા મીલા૫િસંહ -
1660 રાજકોટ વાકંાનેર િસંઘાવદર અ - તરીયા શાયરાબેન એસ 9727509615 અમીનાબેન હૈયાત દેકાવાડીયા -
1661 રાજકોટ વાકંાનેર િસંઘાવદર બી - અણદાણી જરીનાબેન બી - રંજનબેન ૫રબતભાઇ -
1662 રાજકોટ વાકંાનેર િસંઘાવદર સી - ગઢવી મીતાબેન યુ 9662604268 અનીશાબેન તરીયા -
1663 રાજકોટ વાકંાનેર િસંઘાવદર ડી - મકવાણા લતાબેન એમ 9638534339 હમીદાબેન -
1664 રાજકોટ વાકંાનેર લીંબાઘાર - ૫રમાર હીનાબેન સી - ગીતાબેન અમરશીભાઇ -
1665 રાજકોટ વાકંાનેર વીડી ભોજ૫રા - માલવીયા સલમાબેન 9429243351 માલવીયા નસીમબેન સાહીદભાઇ -
1666 રાજકોટ વાકંાનેર ખીજડીયા અ - મકવાણા દયાબેન ડી 989823886 મજુંબેન રવજીભાઇ -
1667 રાજકોટ વાકંાનેર ખીજડીયા બી - ગો  વામી જયોત્ સનાબેન - વાલીબેન બાઘાભાઇ -
1668 રાજકોટ વાકંાનેર ખીજડીયા સી - સોલકંી ઉમીલાર્બેન 7698431511 સવીતાબેન નાનકદાસ -
1669 રાજકોટ વાકંાનેર ઘીયાવડ - દેવમરુારી કમલાબેન કે. 9879035620 સોનલબેન રાજાભાઇ -
1670 રાજકોટ વાકંાનેર વણજારા - મોરવાડીયા સોનલબેન 9727627182 નાનબુેન સજંયભાઇ -
1671 રાજકોટ વાકંાનેર ખેરવા - જાડેજા સોનલબા એમ. - પર્ લાબા જીલભુા -
1672 રાજકોટ વાકંાનેર પી૫રડી - મેસાણીયા રોશનબેન એ 9979043308 નમબેન ચોઘરી -
1673 રાજકોટ વાકંાનેર ખખાણા - મકવાણા હસંાબેન બી. 9913745825 મજુંલાબેન વ  લભભાઇ -
1674 રાજકોટ વાકંાનેર કણકોટ અ - ભોરણીયા નમબેન 9712736451 પર્ેમીલાબેન ઘનજીભાઇ -
1675 રાજકોટ વાકંાનેર કણકોટ બી - શેરસીયા જુબેદાબેન એચ 9724799325 સબનમબેન -
1676 રાજકોટ વાકંાનેર કણકોટ સી - વકાલીયા ફીરોજાબેન 9978063979 હુશેનાબેન ઇ  માઇલભાઇ -
1677 રાજકોટ વાકંાનેર પી૫ળીયા અગાભી - ગ ડલીયા હસંાબેન આઇ 9824192187 ગવરીબેન બચભુાઇ -
1678 રાજકોટ વાકંાનેર જુની કલાવડી - દેકાવાડીયા રોશનબેન 2828294089 ાનબા રાજુભા -
1679 રાજકોટ વાકંાનેર નવી કલાવડી - શેરસીયા રીમીબેન એ 9274105437 જુબેદાબેન રહીમભાઇ -
1680 રાજકોટ વાકંાનેર પર્તા૫ગઢ - કાજી રસીદાબાન ુયુ 9925985246 રહીમાબેન અબ્ દુલભાઇ -
1681 રાજકોટ વાકંાનેર રાજાવડલા અ - મહેતા ચદંર્ીકા એન 9979919812 ઘનગોરીબેન ઘનજીભાઇ -
1682 રાજકોટ વાકંાનેર રાજાવડલા બી - વડાવીયા હસીના એ 9428225650 જુબેદાબેન બસીરભાઇ -
1683 રાજકોટ વાકંાનેર રાજાવડલા સી - ચડુાસમા નજમા 9723552955 સાબેરાબેન જાકીરભાઇ -
1684 રાજકોટ વાકંાનેર િસંઘાવદર કાસમ૫રા - ૫રાસરા ફેમીદા આઇ - બાદી સા દાખાતનુબેન એમ -
1685 રાજકોટ વાકંાનેર રાજાવડલા ડી - બાદી સમીમબાન ુઆઇ - મેમનુાબેન ઇકબાલ -
1686 રાજકોટ વાકંાનેર નવી કલાવડી - બાદી જમીલાબેન ફીરોજ 9909875551 શેરસીયા સબનમબેન જી. -
1687 રાજકોટ વાકંાનેર ખેરવા ર - ખોરજીયા હનીફા અલીભાઇ - -
1688 રાજકોટ વાકંાનેર નવા કણકોટ - બાદી નમબેન ઉ  માન 7567091870 બાવળીયા દયાબેન ગણુવતં -
1689 રાજકોટ વાકંાનેર તીથવા અ - વોરા સમીમબેન આઇ 8128049152 હલીમાબેન કે. સાહમદાર -
1690 રાજકોટ વાકંાનેર તીથવા બી - ૫રાસરા ફાતમાબેન એમ. 9879404006 વોરા દૂરેયાબેન આઇ. -
1691 રાજકોટ વાકંાનેર તીથવા સી - મકવાણા ભાનબુેન એમ. 7698113637 ખલીફા મેમનુાબેન નાસીર -
1692 રાજકોટ વાકંાનેર તીથવા ડી - નફીસાબેન 8758122542 લઘડ રોશનબેન એમ. -
1693 રાજકોટ વાકંાનેર તીથવા ઇ - ભોરણીયા મમુતાજબેન આઇ. 9662722293 રતનીયા રોશનબેન કે. -
1694 રાજકોટ વાકંાનેર તીથવા અફ - ખલીફા યા  મીનબેન એમ. 9909446412 અઘારા ભગવતીબેન રમેશ -
1695 રાજકોટ વાકંાનેર અરણીટીંબા એ - બાદી હલબુેન એચ. 9913673941 બાદી નસુરત રીયાજભાઇ -
1696 રાજકોટ વાકંાનેર અરણીટીંબા બી - માથકીયા રહીમાબેન વી. 9913050932 શાહમદાર કુલસમ આહમદભાઇ -
1697 રાજકોટ વાકંાનેર કોઠારીયા - બાદી તોહીદાબાન ુઆર. 9624635346 ઉભડીયા શોભનાબેન એ -
1698 રાજકોટ વાકંાનેર પી૫ળીયા રાજ એ - કડીવાર રીમીબેન એસ. 9737155888 સોલકંી હસંાબેન એન. -
1699 રાજકોટ વાકંાનેર પી૫ળીયા રાજ બી - કડીવાર મરીયમબેન 9725814625 નસીરા અજીત વલીભાઇ -
1700 રાજકોટ વાકંાનેર પી૫ળીયા રાજ સી - ખલીફા સગુરાબેન 9974096770 રોશનબેન અજીત વલીભાઇ -
1701 રાજકોટ વાકંાનેર વાલાસણ અ - ભોરણીયા ગલુશનબાન ુએફ 9925975425 કડીવાર રે  માબાન ુઅમી -
1702 રાજકોટ વાકંાનેર વાલાસણ બી - સીપાઇ હમીદાબેન એન. 9687613862 કડીવાર નફીસાબેન . -
1703 રાજકોટ વાકંાનેર કોટડા નાયાણી એ - ઝાલા ઘરમબા એમ. 9033333839 રાણા મનભુા એમ. -
1704 રાજકોટ વાકંાનેર કોટડા નાયાણી બી - જાની ભાનમુતીબેન એસ. 9924855660 ગોરીયા જીવબુેન આર. -
1705 રાજકોટ વાકંાનેર પાચંઘ્ વારકા એ - લઘવ સાયરાબાન ુ . 9924114051 ખલીફા રાભીયાબેન એચ. -
1706 રાજકોટ વાકંાનેર પાચંઘ્ વારકા બી - લઘવ નીશા આઇ. 9825810431 ખલીફા બનુબેન કે. -
1707 રાજકોટ વાકંાનેર અમરસર એ - ખોરજીયા રોશનબેન વી. 9723439134 બ્ લોચ રહીમાબેન એમ. -
1708 રાજકોટ વાકંાનેર અમરસર બી - બાદી મદીનાબેન હુશેન 7698851293 બ્ લોચ સલમાબેન એમ. -
1709 રાજકોટ વાકંાનેર રાતીદેવળી એ - ઝાલા ઇલાબા એન. 7874741241 શહેનાજ . ૫ઠાણ -
1710 રાજકોટ વાકંાનેર રાતીદેવળી બી - સોલકંી હરશીદાબેન વી. 9998130719 નમર્દાબેન ડી. સોલકંી -
1711 રાજકોટ વાકંાનેર રાતીદેવળી સી - આંબલીયા સશુીલાબેન કે. 9913378204 માથકીયા નમબેન એમ. -
1712 રાજકોટ વાકંાનેર વાકંીયા એ - શેરસીયા નરુીબેન એચ. 9978101450 જુણેજા જુબેદાબેન કાદર -
1713 રાજકોટ વાકંાનેર વાકંીયા બી - ખોરજીયા હનીફાબેન 9998487375 કસાનાબેન ઇબર્ાહીમ -
1714 રાજકોટ વાકંાનેર પચંાશીયા એ - વાઘેલા કોકીલાબેન ડી. 9374560280 ઇશાકી સલમાબેન એ -
1715 રાજકોટ વાકંાનેર પચંાશીયા બી - ઇશાકી નજમાબેન આર. 9974656947 બકુલાબેન એન. વણ -
1716 રાજકોટ વાકંાનેર પચંાશીયા સી - વાઢેર હસંાબેન ક. 9558154719 શેરસીયા યા  મીબેન એ -
1717 રાજકોટ વાકંાનેર રાણેક૫ર એ - વોરા કાતાબેન પી. 9687181256 ખલીફા મમુતાજ કે -
1718 રાજકોટ વાકંાનેર રાણેક૫ર બી - માથકીયા કુલસમબેન એ 9725623214 શેરસીયા નીયામતબેન ગાજી -
1719 રાજકોટ વાકંાનેર વઘાસીયા જુના - સોલકંી સાતંાબેન એમ. 9825310338 ઝાલા ૫વનબા કે. -
1720 રાજકોટ વાકંાનેર વઘાસીયા નવા - ગોહીલ હુ  લાસબા પી. 9924962204 ઝાલા મનહરબા બી. -
1721 રાજકોટ વાકંાનેર પચંાસર એ - સાયરાબેન શેરસીયા 9558154642 ખોરજીયા શેરબાન ુયનુશુ -
1722 રાજકોટ વાકંાનેર પચંાસર બી - આંબલીયા શહીદાબેન આઇ. 9574370020 ખોખર કસાનાબેન ફા ક -
1723 રાજકોટ વાકંાનેર કોઠારીયા અ - વનાણી કંચનબેન એ 9712590211 શેખ મમુતાજબેન -
1724 રાજકોટ વાકંાનેર કોઠારીયા બી - શેરસીયા અ  મીદાબેન એ 8140598600 -
1725 રાજકોટ વાકંાનેર તીથવા જી - શેરસીયા યા  મીનબેન ય.ુ 9558355536 ગઢવારા સલુતાનાબેન -
1726 રાજકોટ વાકંાનેર તીથવા એચ - ખોરજીયા નીયામતબેન એસ. 955827637 ૫ટેલ કીયાબેન -
1727 રાજકોટ વાકંાનેર પી૫ળીયા રાજ ૧ - કડીવાર જોહરાબાન ુઅલાવદી 9898978644 પી૫રવાડીયા શહેનાજબેન આઇ. -
1728 રાજકોટ વાકંાનેર પી૫ળીયા રાજ ર - દેકાવાડીયા જુબેદાબેન આઇ. 9913777656 દેકાવાડીયા જરીનાબેન -
1729 રાજકોટ વાકંાનેર પચંાશીયા ડી - ખોરજીયા રસીદાબેન વાય. 9998924676 બાબરીયા ગીતાબેન એમ. -
1730 રાજકોટ વાકંાનેર પચંાશીયા ઇ - મેમનુાબેન માથકીયા 7359439087 -
1731 રાજકોટ વાકંાનેર પાચંઘ્ વારકા સી - કડીવાર એજાજબેન રહીમ 9624738508 ખલીફા કસાનાબેન અમીનભાઇ -
1732 રાજકોટ વાકંાનેર પાચંઘ્ વારકા ડી - ૫રાસરા નમબેન એમ. 9662808240 ૫રાસરા નસીમબેન ઇકબાલ -
1733 રાજકોટ વાકંાનેર રાતીદેવળી ઇ - શેરસીયા ફરીદાબેન હુશેન 213131 જુલેખા ઇરફાન ૫ઠાણ -
1734 રાજકોટ વાકંાનેર રાતીદેવળી ડી - સોલકંી નીલમબેન એ 9274087802 વોરા મજુંલાબેન પી. -
1735 રાજકોટ વાકંાનેર વાલાસણ - કડીવાર શેરબાન ુમયદુીન 9998724047 -
1736 રાજકોટ વાકંાનેર પચંાસર ૧ - ચા◌ૈઘરી નસીમબાન ુએસ. 9624434046 મોરડીયા દક્ષાબેન પર્કાશ -
1737 રાજકોટ વાકંાનેર પચંાસર ડી - ઘરોડીયા જય ીબેન 9067715019 લઘડ સલમાબેન ફીરોજ -
1738 રાજકોટ વાકંાનેર વાકંીયા સી - હીંગોરા ગલુશનબેન આઇ 9724458475 -
1739 રાજકોટ વાકંાનેર લણુસર અ - સઘંાણી રંજનબેન એમ. 9909067121 લાલકુીયા નીતાબેન કે. -
1740 રાજકોટ વાકંાનેર લણુસર ડી - દવે ડીમ્ ૫લબેન વી. 9904631182 લાલકુીયા અ  પાબેન કે. -
1741 રાજકોટ વાકંાનેર લણુસર સી - ચાવડા નદંાબેન એમ. 9374560185 કલોલા ઇન્ દુબેન બી. -
1742 રાજકોટ વાકંાનેર લણુસર ડી - ગોહીલ કોકીલાબેન બી. 9723669868 ચોહાણ નીમર્ળાબેન પી . -
1743 રાજકોટ વાકંાનેર િચતર્ાખડા - ડાભી ઉશાબેન પી. 9723538221 અજાડીયા કમબુેન એમ. -
1744 રાજકોટ વાકંાનેર રાજ  થળી - વૈ ણવ કુંદનબેન પી. 9978504408 ગ ડલીયા રમીલાબેન . -
1745 રાજકોટ વાકંાનેર દેરાળા - માલકીયા મજુંલાબેન એસ. 9924969953 કુમખાણીયા બાલબુેન એસ. -
1746 રાજકોટ વાકંાનેર જાલી - સલમાબેન એ. શેરસીયા 9638290331 -
1747 રાજકોટ વાકંાનેર ત૫રડા - શેરસીયા હશીનાબેન એ 9726121759 સાદરીયા દુઘીબેન એમ. -
1748 રાજકોટ વાકંાનેર ભેરડા - રોજાસરા મજુંલાબેન વી. 9638950478 કલોલા રમીલાબેન બી. -
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વકર્રનુ ંનામ મોબાઇલ નબંર હે  પરનુ ંનામ મોબાઇલ નબંર

આંગણણવાડી વકર્ ર/હે  પરની માિહતી

1749 રાજકોટ વાકંાનેર ખાન૫ર - માલકીયા મીતલબેન બી. 9737152022 ડાભી ચોથીબેન નાનજી -
1750 રાજકોટ વાકંાનેર ૫લાસં - મકવાણા કંચનબેન જી. 9374560193 કુણ૫રા રંજનબેન ચનુીલાલ -
1751 રાજકોટ વાકંાનેર રાજગઢ - ગોહીલ ભાનબુેન . 9925852779 અઘેરા મનબુેન એન. -
1752 રાજકોટ વાકંાનેર વરડુસર - રાઠોડ વનીતાબેન એમ. 9624200534 વાઘેલા જસબુેન ડી. -
1753 રાજકોટ વાકંાનેર સરઘારકા - માલકીયા પા લબેન એ. 9714827195 ઝાલા કુમકુમબા એમ. -
1754 રાજકોટ વાકંાનેર ગાગંીયાવદર - સરવૈયા રમીલાબેન એસ. 9624646239 ગો  વામી ગીતાબેન -
1755 રાજકોટ વાકંાનેર કાછીયાગાળા - મકવાણા દેવેન્ દર્ાબેન આર. 8140880058 ચારોલા ભાવનાબેન -
1756 રાજકોટ વાકંાનેર દલડી - ૫રાસરા મરીયમબેન . 9374442406 બખુારી જીલબુેન -
1757 રાજકોટ વાકંાનેર કાશી૫ર - ચા◌ૈહાણ ઘનગોરીબેન એન - ની બેન સઘંાભાઇ -
1758 રાજકોટ વાકંાનેર દીઘલીયા - કાઝી હનીફાબેન આર. 9426528530 સઇદાબેન અયબુભાઇ -
1759 રાજકોટ વાકંાનેર દલડી - ખોરજીયા બીનાબેન એ 9824694079 ૫રાસરા મમુતાજબેન એમ. -
1760 રાજકોટ વાકંાનેર સરઘારકા નવાગામ - કનીઝાબેન એ. મેસાણીયા 7600841831 રાભીયા સાજીભાઇ બાદી -
1761 રાજકોટ વાકંાનેર દીઘલીયા - માથકીયા રાભીયાબેન એ. 7878943123 બાદી નસીમબેન અબ્ દુલભાઇ -
1762 રાજકોટ વાકંાનેર ત૫રડા - સરવૈયા મમતાજબેન સોમાભાઇ 9879777582 ખલીફા મમુતાજબેન આઇ. -
1763 રાજકોટ વાકંાનેર લણુસર - અઘારા કોમલબેન રમેશભાઇ 9374560167 અમદાવાદીયા ભાવનાબેન -
1764 રાજકોટ વાકંાનેર માટેલ - માડંલીયા રંજનબેન એસ. 9374560306 ટોટા માનબુેન ગીગા -
1765 રાજકોટ વાકંાનેર વીર૫ર - દુઘરેજીયા ઇલાબેન એસ. 9624192756 પરુીબેન તેજી -
1766 રાજકોટ વાકંાનેર જામસર - સનરુા ચદંર્ીકાબેન ડી. 8469991989 સામબુેન -
1767 રાજકોટ વાકંાનેર વીડી જાંબડુીયા - રામાનજુ જીગ્ નાબેન વી. 7567045065 કાજંીયા વસતંબેન -
1768 રાજકોટ વાકંાનેર સમથેરવા - ૫ગી સરેુખાબેન કે. 9723436570 ભારતીબેન ગ ડલીયા -
1769 રાજકોટ વાકંાનેર નાગલ૫ર - ૫ટેલીયા ગીતાબેન સી. 9376857300 રંજનબેન પર્ેમદાસભાઇ -
1770 રાજકોટ વાકંાનેર ભીમગડુા - મુઘંવા સમજુબેન એમ. 9377784567 જાનબુેન -
1771 રાજકોટ વાકંાનેર ઓળ - કોટેચા  મીતાબેન સી. 9586986508 સોનલબેન રમણીક -
1772 રાજકોટ વાકંાનેર રાતાવીરડા - કટીયા હનીફાબેન એ. 9924962758 મુઘંવા ખીમીબેન પી. -
1773 રાજકોટ વાકંાનેર સરતાન૫ર - સાકરીયા જય ીબેન પી. 9825094809 સશુીલાબેન કુબાવત -
1774 રાજકોટ વાકંાનેર જુના ઢુવા - જોશી ગાયતર્ીબેન પી. 9427430362 સીંઘવ માયાબેન આર. -
1775 રાજકોટ વાકંાનેર નવા ઢુવા - મીરાણી કીતીર્બેન ટી. 9825312160 દેગામા નીતાબેન -
1776 રાજકોટ વાકંાનેર લાકડઘાર - ખરવડ હસંાબેન એન. - વાણદં નાનબુેન -
1777 રાજકોટ વાકંાનેર ભાયતી જાંબડુીયા - ભીંડોરી ૫લબેન આર. 9426449604 જાડેજા કર્ી  નાબા -
1778 રાજકોટ વાકંાનેર ભોજ૫રા - ખલીફા જરીનાબેન આઇ. 9978102017 ખલીફા સફુીયાબેન -
1779 રાજકોટ વાકંાનેર પાડઘરા - જોશી જય ીબેન એચ 9974741504 ડેણીયા વેણીબેન -
1780 રાજકોટ વાકંાનેર િવઠલ૫ર - ૫રમાર કયરુીબેન એચ. 9726929021 કા૫ડી રેણકુાબેન આર. -
1781 રાજકોટ વાકંાનેર આણદં૫ર - જોગદીયા પર્ભાબેન આર. 9726307305 -
1782 રાજકોટ વાકંાનેર મકતાન૫ર -  યાસ ભાવનાબેન ડી. 9737055075 વીનીબેન મેહુરભાઇ -
1783 રાજકોટ વાકંાનેર ઢુવા - અન્ સારી રીઝવાનાબેન - -
1784 રાજકોટ વાકંાનેર ભોજ૫રા - સોલકંી વષાર્બેન ખાનાભાઇ 9328615156 વરીયાળીબેન મીરખાન -
1785 રાજકોટ વાકંાનેર ઓળ - ઘારેસા કૈલાશબેન તીકુભાઇ 9624591474 રેખાબેન વીશાલભાઇ -
1786 રાજકોટ વાકંાનેર મેસરીયા એ - માથકીયા હસીનાબેન એ 9924948148 ગલચર કંચનબેન -
1787 રાજકોટ વાકંાનેર મેસરીયા બી - ગાલચર સવીતાબેન આર. 9099559798 કુમખાણીયા મકુતાબેન -
1788 રાજકોટ વાકંાનેર મેસરીયા સી - બથવાર ઇલાબેન બી. 9099557840 પચંાળ સારદાબેન -
1789 રાજકોટ વાકંાનેર અદે૫ર - મયદી૫ અનીતાબેન લાલજીભાઇ 9586521341 વાડ. અંજુબેન ગોરઘનભાઇ -
1790 રાજકોટ વાકંાનેર સતા૫ર - ગોસાઇ ઇન્ દુબેન એચ. 9374444454 ઘરજીયા રમીલાબેન સી. -
1791 રાજકોટ વાકંાનેર િવનયગઢ - સારેસા ની બેન ડી. 9374560219 ખાચર હેમબુેન -
1792 રાજકોટ વાકંાનેર િવઠલગઢ - સાઘ ુહષાર્બેન વી. 7359244801 ખાચર નદંાબેન -
1793 રાજકોટ વાકંાનેર તરકીયા - સોલકંી રંજનબેન ડી. 9978181415 બાવળીયા ભાનબુેન -
1794 રાજકોટ વાકંાનેર ગુદંાખડા - સારદીયા મજુંલાબેન એમ. 9979594212 સેજાણી તકુબેન -
1795 રાજકોટ વાકંાનેર સમઢીયાળા એ - બાદી રોશનબેન આઇ. 9714566331 કુરેશી ખે નબેન -
1796 રાજકોટ વાકંાનેર રાતડીયા - ૫ટેલ ભાવનાબેન જી. 9374560178 વાટકીયા જશબુેન -
1797 રાજકોટ વાકંાનેર ગારીડા - મુ  લા મમુતાજબેન એસ. 9377050532 મકવાણા પુ  પાબેન -
1798 રાજકોટ વાકંાનેર જાલીડા - વાણદં પુ  પાબેન એન. 9377050533 ભટી ભાવનાબેન -
1799 રાજકોટ વાકંાનેર રંગ૫ર - ગોગીયા સારદાબેન એન. 9377050533 ગ ડલીયા જશબુેન -
1800 રાજકોટ વાકંાનેર ભલગામ એ - વૈ ણવ રેખાબેન પી. 9601912565 ભાલીયા વસતંબેન -
1801 રાજકોટ વાકંાનેર ઠીકરીયાળા - ભટ ચદંર્ીકા બેન એમ. 9537621173 નાકીયા જશબુેન -
1802 રાજકોટ વાકંાનેર પરુ - મકવાણા હસંાબેન આર. 9825724598 બાબરીયા આશાબેન -
1803 રાજકોટ વાકંાનેર પાવટી - તર્ીવેદી રા વરીબેન એન. 9898535294 ઝાલા રૈયાબેન -
1804 રાજકોટ વાકંાનેર સમઢીયાળા બી - હેરંજા સમીમબાન ુજી. - સાદરીયા ઇન્ દુબેન -
1805 રાજકોટ વાકંાનેર મેસરીયા ડી - ૫રાસરા નસરતબેન હૈયાત 9723683881 ગોઘાવીયા કસાનાબેન -
1806 રાજકોટ વાકંાનેર ભલગામ બી - ભોરણીયા તબ  સમુ ઇરફાન 9898544218 ચોહાણ મીનાબેન -
1807 રાજકોટ વાકંાનેર મહીકા એ - કાજી સકીનાબેન ય.ુ 9998025696 ગીતાબેન બાભંણીયા -
1808 રાજકોટ વાકંાનેર મહીકા બી - આંબાતાર સીરીનબેન ય.ુ 9913847985 હસંાબેન વી. ચાવડા -
1809 રાજકોટ વાકંાનેર મહીકા સી - રાવત ભાવનાબેન આર. 9726831340 તનુબેન અલીમામદ -
1810 રાજકોટ વાકંાનેર જોઘ૫ર એ - ખોરજીયા કમીબેન એ 9662827431 કંકુબેન સરસવા -
1811 રાજકોટ વાકંાનેર જોઘ૫ર બી - શેરસીયા જીલબુેન આઇ. 9726224982 જીલબુેન આર. શેરસીયા -
1812 રાજકોટ વાકંાનેર જોઘ૫ર સી - કોળી ભાનબુેન એસ. 9909447084 ભાનબુેન સામજીભાઇ -
1813 રાજકોટ વાકંાનેર કોઠી એ - શેરસીયા અમીનાબેન એ 9725878216 સલમાબાન ુય.ુ બાદી -
1814 રાજકોટ વાકંાનેર કોઠી બી - ૫રાસરા અમીનાબેન એમ. 9979384288 શારદાબેન સી. -
1815 રાજકોટ વાકંાનેર કોઠી સી - ચાવડા મનીષાબેન એમ. 9722927240 ચદંર કાબેન એમ. વાગડીયા -
1816 રાજકોટ વાકંાનેર ગારીયા એ - વાળા રસીકબા જી. 296450 સોમીબેન સરવૈયા -
1817 રાજકોટ વાકંાનેર ગારીયા બી - વાળા લલીતાબેન 9537309757 જશબુેન આર. ઘરજીયા -
1818 રાજકોટ વાકંાનેર પાજ - ૫ઠાણ વહીદાબેન આઇ. 8347235395 પર્ભાબેન ડી. ઉઘરેજા -
1819 રાજકોટ વાકંાનેર કાન૫ર - શેરસીયા મમુતાજબેન પી. 9429579866 મમુતાજબેન એમ. ૫ઠાણ -
1820 રાજકોટ વાકંાનેર ચાચંડીયા - દેગામા ક  તરુીબેન એચ. 9714969503 જશબુેન વી. માલકીયા -
1821 રાજકોટ વાકંાનેર શેખરડી - વાઘેલા કંચનબેન પી. 9925475636 વષાર્બેન આર. -
1822 રાજકોટ વાકંાનેર હોલમઢ - કુણ૫રા રંજનબેન એચ. 814194609 હીનાબેન આર. લોરીયા -
1823 રાજકોટ વાકંાનેર જાલસીકા - ડાગંર ઉમીર્લાબેન આર. 9913543967 ગનબુેન જી. લોખીલ -
1824 રાજકોટ વાકંાનેર વસુઘંરા - પચંાળ રંજનબેન કે. 9427456184 મસબુેન વી. સોનારા -
1825 રાજકોટ વાકંાનેર મહીકા - બાવરા ફરજાનાબેન હુશેનભાઇ 9879015608 શીતલબેન વીનોદભાઇ -
1826 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ નરિસંહભગત બાલવાડી 1 ગૌ વામી ભાવનાબેન ય.ુ લાખાણી િકર્ નાબેન એન. 9913822548

1827 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ માઉન્ટ પોલીસ લાઇન ક્વા ન ં
૨૪
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તર્ીવેદી ગીતાબેન . 9275251561 ચૌહાણ ગીતાબેન એન.

1828 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ સતંોષીનગર સેન્ટર્લ લ 3 પાઠક ચદંર્ીકાબેન 9662835129 ઉકેરીયા રંજનબેન વી. 9375095832
1829 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ પોપટપરા - ૪ 4 ઠોરીયા પર્ીતીબેન 9726377235 ઝાલા િવલાસબા એન.
1830 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ પોપટપરા - ૧ ઇમામ ચોક 5 પઠાણ મે ન આર. 9377160701 બાબરીયા રમા આર.
1831 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ પોપટપરા મેઇન રોડ 6 ઠાકર જય ીબેન વી. 9824203517 જાડેજા મોહનબા બી.
1832 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ પોપટપરા - ૧૧ 7 જાદવ વદંનાબેન બી. ચાવડા રંજનબેન એમ.

1833 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ પોપટપરા - ૧૫ ભરવાડ્ના 
મકાનમા ં
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પજુારા જય ીબેન સી. 9898140800 વાળા મીનાબેન એ.

1834 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ રેલનગર પોપટપરા 9 માનસતા ભાવનાબેન ડી. 9228640501 ચૌહાણ કીરણબેન . 9824409722
1835 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ સતંોષનગર ૧ રેલનો ધક્કો 10 ભ  અનમુતી રા શભાઇ 9228700012 ચડુાસમા રેખાબેન એસ.
1836 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ રેલનો ધક્કો 11 ડવ જનકબેન કે. 9727520216 મકવાણા ગૌરીબેન એલ.

1837 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ સતંોષીનગર સદગરુુ બાલવાડી 12
સરવૈયા રક્ષાબેન પી. પનુાણી સધુાબેન બી. 9428467150

1838 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ ધ્ધાનદં હરીજનવાસ 13 સરેુલા મીરાબેન એલ. 9909890991 વલેરા રોશનબેન
1839 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ િતલકપ્લોટ હરીજનવાસ 14 સાગઠીયા જબબુેન રાઠોડ કોમલબેન
1840 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ નારસગંપરા 15 ડામોર કલાવતી સી. 9227356769 દવે મધબુેન 9228124489
1841 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ િતલકપ્લોટ મોચીબજાર 16 પરમાર નીતાબેન ખીમસરુીયા હસંાબેન ડી.
1842 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ ખડીયા રાજીવનગર ૧ 17 સાગઠીયા મજુંલાબેન . 992547008 નબુેન શાહમદાર 9099223167
1843 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ ખડીયા ૨ 18 ચાઉં ભાવીકાબેન બી. 9978882775 માડંવીયા કીતીર્બેન એન. 9924515939
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કર્મ જી  લાનુ ંનામ
ઘટક/  તાલકુાન ુ

નામ
ગામ

આ.વા. 
કેન્ દર્નો કોડ ન.ં

વકર્રનુ ંનામ મોબાઇલ નબંર હે  પરનુ ંનામ મોબાઇલ નબંર

આંગણણવાડી વકર્ ર/હે  પરની માિહતી

1844 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ ખડીયા, વાયરલેસ મફતીય ુ
કર્ોસીંગ

19
પુ પાબેન સોલકંી 9924542009 ઝાખલીયા ભાનબુેન આર. 9925572933

1845 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ ખડીયા, મસાન પાછળ 20 કુંડલ અનીતા એમ. 9979105338 બ્લોચ અમીનાબેન એ. 9898705963
1846 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ ભગવતીપરા - ૭ 21 દેવડા સાયરાબેન આર. 9925827566 પરમાર હમીદાબેન આર.
1847 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ ભગવતીપરા - ૧ 22 ગીતાબેન રાઠોડ પરમાર મજુંલાબેન
1848 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ ભગવતીપરા નદીના કાઠેં 23 મકવાણા મીનાબેન ડી. 9099420970 ચડુાસમા પર્ભાબેન એસ.
1849 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ ભગવતીપરા બાવાવાસ 24 િઝં વાડીયા નીતાબેન પી. મહાલીયા દીપ્તીબેન એ.
1850 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ ભગવતીપરા ધરમનગર 25 ચાવડા શોભનાબેન કે. 7567194571 વાકં જ્યોત્સના આર.

1851 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ નદંનગર ૨૫ સે.મી. 
ભગવતીપરા

26
વડેસા હસંાબેન ઝાલા નવલબા એ

1852 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ જયપર્કાશનગર-૧ 27 મકવાણા હસંાબેન વી. 9275797972 ચડુાસમા ગૌરીબેન
1853 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ જયપર્કાશનગર-૨ 28 સોલકંી રામબુેન પરમાર માલતી એસ.
1854 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ ભગવતીપરા-૨૫ ચો.મી. 29 માઠક કપીલા બી. 9979464326 પરમાર ભારતી ડી.
1855 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ જલારામ ઉત્ વ મોરબી રોડ 30 ચૌહાણ હસંાબેન 9274753049 પાસીએ બીમલા બી.
1856 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ વેલનાથ-૧ 31 પાસી નીતાબેન 7567046779 મકવાણા મીનાબેન એસ.
1857 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ વેલનાથ-૨ 32 પરમાર ઉશાબેન સાગઠીયા જા તુીબેન
1858 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ જય જવાન જય કીશાન 33 યાસ જય ીબેન 9428894757 ગોહેલ રેખા જી.
1859 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ ગાધંી વસાહત 34 વડગામા િનમર્ળાબેન વાધેલા રજનીબેન

1860 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ ગણેશનગર ચામડીયાપરા 
મોરબી રોડ

35
મકવાણા શોભનાબેન આર. 9924030593 સોલકંી મજુંલા

1861 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ રોહીદાસપરા 36 પરમાર નૈતીકાબેન 9274872773 સોલકંી હસંાબેન એ. 9228857214
1862 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ ચામુડંા સોસા. મોરબી રોડ 37 જાની રમાબેન ડી. 9925913157 સોલકંી નઝમાબેન એસ.
1863 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ મહાત્મા ગાઘંી 38 વાધેલા હેતલબેન ચાવડા પારુલબેન
1864 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ િશવપરા કુવાડવા રોડ 39 મહીડા હસંાબેન પી. 9825738042 ગોહેલ ઉશા પી.
1865 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ લગંડા હનમુાન બેડીપરા 40 ડોડીયા જ્યોતીબેન એમ. 9898379579 ડોડીયા ભારતીબેન
1866 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ પેડક રોડ 41 સેતા ભાવનાબેન કીશોરભાઇ 9723894929 જોશી સરીતાબેન
1867 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ પડક બાલવાડી 42 મકવાણા મજુંલાબેન વી. 9228565533 મકવાણા જયાબેન
1868 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ લાલપરી - ૧ 43 જોશી હષાર્બેન વી. 9624518671 સોલકંી મકુ્તા પી.
1869 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ લાલપરી - ૨ મફતીય ું 44 વધેરા શોભનાબેન એમ. 9727240979 રાઠોડ કંચનબેન .
1870 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ રામપાકર્ 45 ભ  જનકબેન એમ. 9724927171 વાઢેર ચદંર્ીકાબેન જી.
1871 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ મછંાનગર-૧ 46 દવે તિૃપ્તબેન આર. 9228342047 ખતર્ી સુદંરીબેન આઇ.
1872 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ મછંાનગર-૨ 47 કવી શીતલબેન 9429050200 દાવડા મજુંલાબેન
1873 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ માલધારી યાડર્ પાસે 48 વૈ  નવ જય ીબેન 9909604793 સાપરીયા વષાર્ કે.
1874 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ નરિસહનગર 49 પરમાર લ મીબેન આર. 9586527093 બોધરા ચદંર્ીકાબેન 9825693352

1875 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ ભગીરથ પઠુાના કારખાના પાસે 50
ચાવડા ચદંર્ીકાબેન સી. 9727473086 સરવૈયા પર્ ાબેન પી. 9824283591

1876 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ ભગીરથ સોસાયટી શેરી ન ં૧૦ 51
વલેરા કુંદનબેન એન. 9924014300 બાવરીયા નીતાબેન

1877 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ કબીર ટેકરી યાડૅ પાસે 52 ટોટા નયનાબેન ડી. 9925820319 સરવૈયા મણીબેન
1878 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ શિક્ત સોસાયટી - ૧૩ 53 પાટડીયા ધમીર્ ઠાબેન 9327142507 વલેરા સાધનાબેન કે
1879 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ સીતારામનગર 54 ચડુાસમા પનુમબેન 9624518275 સરવૈયા રીઝવાના એ.
1880 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ હનમુાનપરા 55 યાસ જય ીબેન 9408045442 મેર મજુંલાબેન બી.
1881 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ કનકનગર 56 કાલાણી ભાવનાબેન 9428707322 ચૌહાણ તારાબેન બી. 9228159176
1882 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ મકરબા શેરી ન ંરામનાથપરા 57 ગોહેલ શારદાબેન સી. 9033491337 બાવાણી પરવીનબેન 9924502755
1883 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ રામનાથપરા ૧૪ 58 વાડીલાલ શોરીબેન એસ. 2812234788 વાડીવાલા ફરીદાબેન

1884 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ શાળા ન ં૩૧ મા દવ પર્ા. શાળા 59
ગોહેીલ સોનલબેન 9426734577 દોઢીયા રુકસાનાબેન

1885 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ શાળા ન ં૧૬ સતં તલુસીદાસ 60 િસંધવ રમાબેન 9737135554 સોલકંી ભાવનાબેન ડી.
1886 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ શાળા ન ં૧૬ સતં તલુસીદાસ 61 જાદવ સોનલબેન સી. 9277803806 રાઠોડ ગીતીબેન જી. 9904015520
1887 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ રામનાથપરા પોલીસલાઇન 62 દોઢીયા મમુતાઝબેન 9723343896 દાફડા કેસબુેન એમ.
1888 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ નવયગુપરા-૨ 63 કવૈયા આરતી વી. 9924270486 લણુાશીયા શાતંાબેન ડી. 2816996186

1889 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ નવી ઘાચંીવાડ-૭ શાળા ન ં
૪૧ પાસે

64
જોષી સોનલબેન જી. 9724430739 દાઉદાણી રહેમતબેન

1890 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ નવી ઘાચંીવાડ હરગોિવંદ હોલ 65
ચૌહાણ હષાર્બેન 9824888954 સાગઠીયા દયાબેન 9825086414

1891 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ ઉધ્યોગનગર 66 મીના વાધેલા 9824210143 ચાવાડા ઉશાબેન 9913944259
1892 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ લોહાનગર-૧ 67 વાધેલા ગીતાબેન 8905279541 પરમાર રંજનબેન 9726152190
1893 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ િવજયપ્લોટ-૯ 68 ભ  નીતાબેન વી. 9428034059 ઝરીયા ચદંર્ીકાબેન આર. 9574773106
1894 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ િવજયપ્લોટ-૬ 69 દહીયા ઉમાબા એ. 9275133104 રાઠોડ શોભના ય.ુ 9377255771
1895 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ િવજયપ્લોટ-૩૦ 70 રાવલ ઉષાબેન એમ. 9429502447 સીતારામ બીંદુબેન ડી. 9723890589
1896 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ ક યાણ સોસાયટી 71 ભ  હસાબેન એચ. 2812563773 ઝરીયા ગૌરીબેન 9714483123

1897 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ સોરઠીયાપ્લોટ ૧૦ રા. મય.ુ 
કો. બાલ

72
ચૌહાણ પર્વીણાબેન 2812223465 લણુાસીયા કોકીલાબેન 9924216649

1898 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ કુંભારવાડા ૬ ના ખણુે જુની 
લ પાસે

73
પરમાર હસમુતીબેન 9374791788 ચાવડા ઉમીર્લાબેન એ.

1899 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ હાથીખાના હસુેની ચોક 74 ખોખર શીરીનબેન આઇ. 8128315636 મકવાણા હેતલબેન
1900 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ જી લા ગાડર્ન મફતીય ું 75 ખેર મીતલબેન . 953576880 મકવાણા મકુ્તાબેન
1901 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ જી લા ગાડર્ન લમ કવાટર્ ર 76 સકુલ રક્ષાબેન 9879734515 શેખ આલીયાબેન 9898293501
1902 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ લલડુી વ ક્ળી૨૨ કેવડાવાડી 77 ડાભી રંજનબેન બી. 9904067318 સોલકંી ચદંર્ીકાબેન
1903 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ શાળા ન.ં ૬૨ 78 રાઠોડ સરલાબેન 9723270733 ચૌહાણ નમર્દાબેન
1904 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ કેવડાવાડી ૨૧ મફતીય ુ 79 મકવાણા સગંીતાબેન 9727149311 રાઠોડ વષાર્બેન
1905 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ લ મીવાડી ક્વાટર્સ 80 ડોડીયા કુંદનબેન 2812242448 ભ ી ધમીર્ ઠાબેન
1906 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ ખોડીયારપરા ૧૮ 81 અગર્ાવત જ્યોત્સનાબેન 9726205604 અગર્ાવાત સોનલબેન 9879402397
1907 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ શાળા ન ં૭૬ 82 દેવમરુારી ભારતીબેન 9574271308 દેસાણી િશ પાબેન 9825059339
1908 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ આંબેડકરનગર-૧ 83 ડાગંર નીતાબેન 9824529077 પરમાર જય ી એ. 9924270682
1909 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ આંબેડકરનગર-૫ 84 મકવાણા હસંાબેન એમ. 9727041810 લણુાસીયા પર્ભાબેન એમ.

1910 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ િશવપરા જી.આઇ.ડી.સી. 
આગળ

85
તેરૈયા દયાબેન 9426980683 મકવાણા ભાવનાબેન પી 9723681539

1911 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ બાલકનગર મેઇન રોડ 86 ખીમસરુીયા રતનબેન પી. 9377318582 વણકર ઉજીબેન પી. 9714034025

1912 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ સવ દય સોસાયટી શેરી ન.ં ૨ 
રામનગર

87
ખીમસરુીયા ભારતીબેન પી. 9624796964 પરમાર હશંાબેન કે. 8980687539

1913 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ રામનગર થોરાળા શેરી ન ં૪ 88 નકુમ વાતીબેન િવજયકુમાર 9228128060 મકવાણા ભાવનાબેન એ. 9913362890

1914 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ નવાથોરાળા શાળા ન.ં ૨૯ ની 
પાછળ

89
ચૌહાણ અનસયુાબેન 9016630132 સોઢા શમીર્લાબેન 9825750740

1915 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ નવાથોરાળા શાળા ન.ં ૭ કોનર્ર 90
ચૌહાણ લીલાવતંીબેન મકવાણા રસીલાબેન 9978023784

1916 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ ગોકુલપરા અવધપાકર્ 91 વાધેલા જય ીબેન 9904614580 રાઠોડ નીમર્ળાબેન

1917 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ થોરાળા ક તરુબા ગોકુલપરા-૧ 92
રાઠોડ મધબુેન એમ. 9924224553 સરવૈયા પર્ભાબેન બી.

1918 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ ન્યિુવજયનગર 93 પરમાર શારદાબેન ડી 8000794125 ચાવડા સનુીતાબેન બી.
1919 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ િવજયનગર થોરાળા 94 પરમાર િદપ્તીબેન આર. 909916482 સ દરવા નદંાબેન કે.
1920 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ િવનોદનગર - નવાથોરાળા 95 યાસ જ્યોતીબેન 9924502942 રાવલ સીમાબેન બી. 9726282262
1921 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ કુબલીયાપરા હરીજનવાસ 96 ઝાલા આનદંબા કે. 9376935709 ખીમસરુીયા મયરુીબેન ડી. 9426450154
1922 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ કુબલીયાપરા બાલવાડી 97 મકવાણા નયનાબેન જી. 9909695913 સોલકંી કોકીલા એચ.

1923 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર 
શેરી ન.ં ૧૩

98
સરવૈયા યા મીનબેન 9723992786 પરમાર ભાનબુેન ડી. 9924160346

1924 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ કુબલીયાપરા વ કળા કાઠેં 99 સોલકંી કીરણબેન ખીમસરુીયા કંચન પી. 9725581178

1925 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ ચનુારાવાડ, નણજારા િવ તાર 100
ધલવાણીયા વષાર્બેન એસ. 9714612116 મધંરા સલમા આઇ. 9723683517
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કર્મ જી  લાનુ ંનામ
ઘટક/  તાલકુાન ુ

નામ
ગામ

આ.વા. 
કેન્ દર્નો કોડ ન.ં

વકર્રનુ ંનામ મોબાઇલ નબંર હે  પરનુ ંનામ મોબાઇલ નબંર

આંગણણવાડી વકર્ ર/હે  પરની માિહતી

1926 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ ચનુારાવાડ - ૬ 101 સોલકંી કોકીલાબેન બી. 9904473620 રોજાસરા પર્ભાબેન 9909199525

1927 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ મનહરપરા ફાયરિબર્ગેડ શેરી 
ન ં૧

102
પરમાર ભ યતાબેન 9925912892 યાસ સધં્યાબેન 9898364484

1928 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ મનહરપરા નદીનો કાઠંો 
રામનાથ

103
લાખાણી પ લવીબેન બી. 9428039844 પાટડીયા રંજનબેન 92284991405

1929 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ પાજંરાપોળ સધંવી શેરી શાળા 
ન ં૧૪

104
વાઢેર ઉસાબેન જી 9924112409 ગૌ વામી ઇન્દીરીબેન

1930 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ પાજંરાપોળ શીતળામાના 
મદંીર પાસે

105
ચૌહાણ અરુણાબેન 9574592625 વોરા જોશીલાબેન 8866737253

1931 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ મજીવી બેડીપરા 106 પડંયા રંજનબેન 8140684664 ધામેચા સવીતાબેન
1932 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ શાળા ન ં૭૬ 107 બાલાસરા રોહીણીબેન સાગઠીયા ઉશાબેન એસ.

1933 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ કુબલીયાપરા ચનુારાવાડ ૫ 
વાધરીવાસ

108
પરમાર રંજનબેન કે. 9714452109 કીહલા લીલાબેન 9727007993

1934 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ કાગંસીયાપરા, સરલાખાજીરા 109 સાગંાણી માલતીબેન આર. 9904103198 કીહલા તેજલબેન 9913129915
1935 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ મયરુ બાલવાડી 110 િનયાતર સમીનાબેન 9427434116 મકવણા પલબેન

1936 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ ભગવતી સોસાયટી-૨ દુધની 
ડેરી

111
સોલકંી કંચનબેન 9979102438 ચડુાસમા મીનાક્ષીબેન

1937 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ ભગવતી સોસાયટી-૧ 112 પમાર્ર મહેશબા . 9427729939 વઢવાણીયા સમીરાબેન
1938 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ િશવાજીનગર-૧૨ 113 ગદુાલીયા સાહીદા 9099100670 બથવાર જયાબેન
1939 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ િશવાજીનગર-૫ સામે 114 શાહ કોમલબેન 9824835003 ઉતેરીયા જશબુેન
1940 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ મજોઠીનગર-૧ 115 દ ફે રા રીબેન 937719569 જાડેજા મછંાબા બી.
1941 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ મજોઠીનગર-૨ 116 તાણી હસંાબેન 9228183326 જાદવ જ્યોતીબેન
1942 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ ગજીવાડા ૧ 117 ધમરા તબ સમુ એન. 9574769920 ગોડલીયા મજુંલાબેન 9925958119
1943 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ ગજીવાડા હરીજનવાસ 118 મણીયાર શોભનાબેન 9727440969 બથવાર હેમીબેન ડી
1944 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ ગજીવાડા-૫૭ 119 થાપા શાતંાને 9924270661 બ્લોચ અખતરબેન એમ.

1945 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ હલબુેન કેરોસીનવાળાની 
બાજુમા ં

120
ચડુાસમા વશાર્બેન 9904877141 જાદવ હી બેન એલ

1946 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ માડંા ડુંગર આજીડેમ પાસે 121 રાઠોડ ધનબુેન એસ. 9374799876 ચાવડા હસંાબેન પર્ેમજીભાઇ
1947 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ ભારતનગર પી.ટી.સી. 122 ચૌહાણ જીગ્યાબેન 9904957924 શખંે રીયા રંજનબેન 9974685120
1948 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ રીધ્ધીિસધ્ધી સોસાયટી 123 પઠાણ નઝમાબેન 9824054773 ઝાલા ખમ્માબા એસ.
1949 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ આકાશદીપ સોસાયટી 124 છાટંબાર નીલાબેન 97230316813 ડોડીયા હીનાબેન 934617414

1950 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ લાખાજીરાજ, મનહર સોસાયટી 125
રાજગોર ઉષાબેન 9913130586 પરમાર લ મીબેન

1951 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ નવા પાવરહાઉસ મનહર 
સોસાયટી

126
હેરંજા પરવેઝાબેન 9228721429 કોરડીયા હેમીબેન ડી.

1952 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ ગોકુલનગર ૧ હગંરાજમાતાના 
મદંીર પાસે

127
ચૌહાણ ચદંર્ીકાબેન 9879340500 િસંધવ રતનબેન એમ.

1953 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ ગજંીવાડા 128 રાઠોડ કાન્તાબેન પી. મોદી રે મા
1954 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ સાગરનગર - ૫ 129 ખાભંલીયા મેધનાબેન 9586822162 નડીયાપરા કાતંાબેન એન.
1955 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ શાળા ન.ં ૭૦ જગંલે ર 130 મકવાણા વાલીબેન 9925565045 ઉમરેઠીયા નફીસાબેન 9924234116
1956 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ જગંલે ર - ૧૮ 131 આંબલીયા અમીનાબેન 9924234116 હીંગળોજા રઝીયાબેન

1957 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ જગંલે ર - ૨૨ નરુાની ચોક ૩ 
મઢી

132
ડોડીયા ઉષાબેન 9925913128 ઉમરેઠીયા મહેજબીન

1958 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ જગંલે ર એકતા ચોક કુલ 
નણ. ૭૯

133
આહીયા સોનલબેન 9979950620 દલપતરા રાણબુેન

1959 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ જગંલે ર-૨ મફતીય ુ 134 હેરંજા અંજુમબેન એ. 9979466937 મીયાતર્ા શોભનાબેન 9924872076
1960 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ શાળા ન.ં ૮૦ 135 ગોધાલીયા સાબેરાબેન 9228900889 સોલકંી છાયાબેન

1961 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ જગંલે ર મહાત્મા ગાધંી 
સોસાયટી

136
સાકરીયા હસીનાબેન એમ. 9408182286 િસંધવ વાલીબેન

1962 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ જગંલે ર-૩૨૧ આવાસ યોજના 137
પરમાર જ્યોત્સનાબેન 7507749679 ચાવડા હસંાબેન જી.

1963 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ જગંલે ર આવાસ 138 રાઠોડ વાલીબેન 9979169472 પરમાર વીણા એન.

1964 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ જગંલે ર મેઇન રોડ, 
ખોડીયાર ચોક

139
દુદકીયા શોભનાબેન એસ. 9737783698 ચૌરાણી કૈલાસબેન

1965 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ ગોિવંદનગર મેઇન રોડ, 
જગંલે ર ૧

140
બધુ્ધદેવ કીરણ વી. 9725480347 મેર મગંળાબેન આર.

1966 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ ઢેબર કોલોની - ૧ 141 જાદવ હસંાબેન એચ. 9898922322 દેસાણી સગંીતાબેન એચ.
1967 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ ઢેબર કોલોની - ૨ 142 જોશી સનુીતાબેન એન. 2812381704 દેસાઇ અ કાબેન 9638815157
1968 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ આનદંનગર ક્વા. ૪૮ 143 વાઢેર િનમર્ળાબેન 9904958045 સાકરીયા શોભનાબેન
1969 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ નારાયણનગર 144 ગોહેલ પા લબેન 9510687681 સચંાણીયા અંજુબેન 9429169759
1970 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ હસનવાડી-૪ 145 જાટીયા પર્ લાબેન રામાનજુ ઉષાબેન
1971 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ હસનવાડી-તર્ીશલુ ચોક 146 વસોયા લાડુબેન બી. 9737128258 ગોહેલ મીનાબેન
1972 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ અટીકા વાધરીવાસ 147 જોશી અ કાબેન એમ. 9909461979 કાલેરીયા મનીષાબેન આર.
1973 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ 148 સરધારા અ કાબેન પી. 9824857670 નીતાબેન બગાથરીયા
1974 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ િવવેકાનદં-૧ ભવાની ચોક 149 પડંયા ગીતાબેન 9924761366 મહેતા પર્ીતીબેન વાય.
1975 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ િવવેકાનદં-૨ 150 ઢોલરીયા ધમીર્ ઠાબેન એસ. 9687184084 હીરપરા નમર્દાબેન પી.

1976 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ નાડોદાનગર-૬ હુડકો 
પોલીસચોકી

151
શીસાગંીયા દયાબેન આર. 9825654335 ભરાડ સરલા . 9712252159

1977 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ મણીનગર-૪ ખોડીયાર કૃપા 152 ભ  અ પાબેન એ. 9099370813 મકવાણા કાજલ વી. 9924643745
1978 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ હુડકો-સી ૨૬૦ 153 રાઠોડ લતાબેન એચ. 9374226002 ચદંારાણા હષાર્બેન બી. 9924462336
1979 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ હુડકો-બી ૫૮ કોઠારીયા રોડ 154 ડોડીયા બેદાબેન 9428699418 મેધનાથ ચેતનાબેન પી.

1980 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ હુડકો-એ-ક્વા ૩૧૭ ડી પે. પાસે 155
નકુમ જ્યોતીબેન 9574388499 દવે આશાબેન બી. 9979930729

1981 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ હુડકો-ડી પાણીનો ટાકંો 156 િતર્વેદી નયનાબેન વી. 9924270773 પડંયા જશબુેન એમ.
1982 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ સખુરામનગર-૨ 157 અગર્ાવત િદપ્તીબેન 997882256 મડંોરા સશુીલા વી. 9428467412
1983 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ આશાપરુા-૧ 158 ગરનારા િનમર્ળાબેન પી. 9824242179 ચૌહાણ રમાબેન કે. 9737128384
1984 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ આશાપરુા-૧૦ 159 હીરપરા લીલાબેન 9824945130 ગૌ વામી શારદાબેન 9825945745
1985 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ ન્ય ુરધવુીર શેરી ન.ં ૨ 160 સરવૈયા મીનાબા . 9998453930 ઠવા ચદુંભા હ ભા 9624435060

1986 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ ખોડીયારનગર ૪ સભુાષનગર 161
ગોહેલ સાધનાબેન ડી. 9374355505 પરુોહીત નીમીષાબેન 9824490698

1987 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ ક યાણનગર-૧ ણનગર 162 જોશી લતાબેન બી. 9586534575 ં વાડીયા પ લવીબેન

1988 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ બાબરીયા શેરી ન.ં૨ પીપળીયા 
હોલ

163
જાળીયા અ મીતાબેન 9428271594 ઠાકર માલતીબેન એમ. 9824481836

1989 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ બાબરીયા - ૫ 164 ચાવડા પલબેન 9924241026 ચૌહાણ િવજયાબેન એમ. 9726605414
1990 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ બાબરીયા આવાસ યોજના 165 જોશી ભાવનાબેન ડી. 9624436264 રીબડીયા ગૌરી એ.
1991 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ ધન યામનગર હરીજનવાસ 166 જોશી દેવયાનીબેન એમ. 9428699418 ડાગંર મણીબેન
1992 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ ધન યામનગર સોમનાથ-૬ 167 ભાયાણી માલતીબેન ડી. 9824468938 ચૌહાણ ભારતીબેન એલ. 9824487756
1993 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ ઇન્દીરાનગર 168 ઠાકર ભગવતીબેન બી. 9624436264 જોશી માધવીબેન વી.

1994 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ મા તીનગર માધવ હોલ 
પાછળ

169
વાધેલા રમા બી. 9924052361 ચૌહાણ કોકીલાબેન વી.

1995 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ મોબાઇલ આંગણવાડી 170 મહેતા જ્યોતીબેન એ. 9275207016 ચાવડા કુંદનબેન
1996 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર રૈયાધાર પ્લોટ લમ ક્વાટર્ર્ ર 1 મહેતા વષાર્બેન પી 9879177392 ઠાકર િકર્ નાબેન આર 9624236072

1997 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર રૈયાધાર પ્લોટ લમ ક્વાટર્ ર 
રૈયા ગાધંીગર્ામ ઉપર

2 જાડેજા જનક્બા સરુુભા 9375948559 ગગંારામાણી બરખાબેન

1998 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર રૈયાધાર મફિતય ુરાિધકા 
પાનની બાજુમા ં

3 મકવાણા ડાિહબેન ગોરધનભાઇ 9925564796 વાઘેલા પુ પાબેન એમ 9714511655

1999 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર
રામદેવપીર બાલવાડી 
રૈયાધાર મફિતયાપરા  
ગાધંીગર્ામ

4
મકવાણા કાન્તાબેન ટી 9377355479 ચાડેંગરા જય ીબેન એસ 9898442383
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કર્મ જી  લાનુ ંનામ
ઘટક/  તાલકુાન ુ

નામ
ગામ

આ.વા. 
કેન્ દર્નો કોડ ન.ં

વકર્રનુ ંનામ મોબાઇલ નબંર હે  પરનુ ંનામ મોબાઇલ નબંર

આંગણણવાડી વકર્ ર/હે  પરની માિહતી

2000 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર રૈયાધાર મફિતય ુ ૨ 
ગાધંીગર્ામ ઉપર

5 જોષી ેતલબેન અંબાજીપર્સાદ 9275091404 કુબાવત સોનલબેન ભરતભાઇ 9274637875

2001 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર
રૈયાઢાળ ઉપર  ગાધંીગર્ામ 
ઇન્દીરાનગર જયભીમ િકરાણા 
ટોરની બાજુમા ં

6
રાિડયા ચેતનાબેન આઇ 9428288546 બથવાર સોનલબેન એ 9727689954

2002 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર વણજારા મફિતય ુશેરી ન ં૧૩ 
દશામા ંના મિંદર પાસે

7 વુ િમનાક્ષીબેન એ 9924037512 બથવાર પર્ભાબેન મકેુ ભાઇ

2003 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર ઇન્દીરાનગર મફતીય ુશેરી ન ં
૧૩ દશામા ંના મિંદર પાસે

8 નૈવર નીતાબેન ડી 9624574910 સતુરયા ભાવનાબેન બી 9429417056

2004 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર
રૈયાધાર મફિતય ુ સબ ટે 
વાળી શેરી બાબાપાનની 
પાછળ

9
અગર્ાવત નીતાબેન આર 9662453394 અગર્ાવત અનીતાબેન આર 9662453394

2005 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર રૈયાધાર ગૌશાળા 10 દેવમરુારી પર્િતભાબેન આર 9924100931 સોલકંી ઝમીલાબેન એફ

2006 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર શિ નગર ગાધંીગર્ામ શેરી ન ં
૧૦  સોનલ પર્ોિવઝન સામે

11 પડંયા અ કાબેન હસમખુભાઇ 9274753016 વણકર કમલબેન ડી 9429315168

2007 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર
શિ નગર ૧૬।૧૭ નો ખણુો 
રામદેવપીર  ચોકડી સર વિત 
આંગણવાડી

12
પરમાર ચદંનબેન લખભુાઇ 9913324855 વાઘેલા કાજલબેન એમ 9924922197

2008 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર

શિ નગર ગાબેર્જ સામે 
શિ નગર યશધામ પાસે 
રંભામાની વાડીની બાજુમા 
લાકડાના ડેલા પાસે

13

મેણાતં પ ાબેન 9624025128 રાઠોડ મીનાબેન લલીતભાઇ 810995435

2009 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર
મોચીનગર ૬ ગાબેર્જ 
ટેશનની અંદર ૮૦ ટ રોડ 
જામનગર રોડ

14
િતર્વેદી રંજનબેન વી 9904392786 કાદરી નસુરતબેન

2010 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર
અક્ષરનગર ૨૫ ચો મી ગાધંી 
ચોક અક્ષરનગર ૫ િબલે ર 
મિદરવાળો રોડ

15
ઝાલા પણૂાર્બા ભગીરથિસંહ 9724790572 ચાવડા હીનાબેન વાય 9824829090

2011 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર યામનગર ૬ બીલે ર 
મહાદેવ મિંદરવાળો રોડ

16 મકવાણા કિવતાબેન પી 9714761730 સાચંેલા મધબુેન એસ 9714763127

2012 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર જીવિન્તકા તત્ િલયા હનમુાન 
પાસે

17 સોલકંી િબંદુબેન 9879253776 મકવાણા રેખાબેન આર 9825308053

2013 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર શાહનગર દલવાડી ચોક શેિર 
૪

18 ચાવડા રિશલાબેન એસ 9429502532 માણેક અરુણાબેન 7878140540

2014 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર ગોિવંદનગર 19 લ કરી ભાિવશાબેન જયેશભાઇ 9726623837 સરુુ જ્યોતીબેન 9574042757

2015 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર મૌલીક બાલવાડી લાભદીપ 
સોસા

20 મહેતા ક પનાબેન 9662440245 રાવરાણી દઝાબેન જી
9909647312

2016 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર શાળા ન ૯૦ ગાધંીગર્ામ 21 ચાવડા જયા એસ 9913529336 પરમાર ચદંર્ીકાબેન એસ
2017 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર ઇન્દીરાનગર ઋષીવાટીકા 22 ગો વામી દીપાબેન ડી 9904797950 પરમાર િવજયાબેન કે 7567686030

2018 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર મારવાડી ૧ હનમુાનજીની 
મદંીરવાળી શેરી

23 રાદડીયા નીલાબેન બી
989107902

અઆહીયા લતા એસ
937449986

2019 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર મારવાડી મફતીય ુ 24 લાખાણી ભાવના એન 9714200845 આ લાણી જય ીબેન 9624801445

2020 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર ધમર્રાજનગર રામાપીર 
ચોકડી પાસે

25 વોરા િનમીસા એ
9824411735

ચૌહાણ શહેનાઝ આર
9924843895

2021 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર રૈયાગામ ૧ પર્ા શાળાની 
બાજુમા ં

26 જોશી ઉશા
977476003

ચૌહાણ શીતલબેન વી
9727476003

2022 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર રૈયાગામ બાલવાડી 27 દુધરેજીયા ચદંર્ીકા એસ. 998822941 જોશી શી પા વી.

2023 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર રૈયાગામ ૨ લમ કવાટર્ ર ૧૦૦ 28 યાદવ ભારતીબેન આર ીમાળી દક્ષાબેન બી,

2024 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર રબારવાસ રૈયાગામ 29 જોશી ઉમાબેન જોશી અચર્નાબેન
2025 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર ધરમનગર આવાસ યોજના 30 પરમાર કુસમુબેન એમ 8905462162 વાધેલ હસંાબેન 9824780060
2026 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર પરમે ર નાણાવટી ચોક 31 કુરેશી મમુતાઝ 9427720158 ચોવટીયા મજુંબેન એન. 9825391266
2027 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર છોટુનગર ૧ 32 કુબાવત દક્ષા વાય. 9723101859 રાઠોડ ભારતી 9714497206
2028 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર છોટુનગર ૨ 33 ખગર્ામ પર્ ા આર. 937594201 જુણેજા મમુતાઝબેન 9924018993
2029 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર છોટુનગર ૩ 34 દવે વાતીબેન 9275163051 બોરીચા અ મીતા ડી. 9723102272
2030 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર અમરજીતનગર ૧ 35 ભટી પુ પા પી 8000407663 વસનુ દીપીકાબેન
2031 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર અમરજીતનગર ૨ 36 ચડુાસમા જા તુી સાતા નીમીશા 9558837300
2032 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર લમ ક્વાટર્ ર બાલવાડી ૨ 37 ટીમાણીયા સનુીતા કેરાલીયા ઝરીના
2033 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર બજરંગવાડી 38 સચદેવ ભારતીબેન 9377321011 સોલકંી ઝમીલા આઇ 9904712279
2034 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર સજંયનગર 39 સરુાણી કૌશીકાબેન કે 9913292830 સધંી ખેરુનબેન એમ 9725894879
2035 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર રાજીવનગર - ૧ 40 ચપલા કુસમુબેન 9879913461 ભટી યા મીનબેન એમ
2036 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર રાજીવનગર - ૨ 41 જાની ચેતનાબેન સોલકંી રંજન
2037 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર ભી તીવાડ 42 ઠવા રેસાબેન ચૌહાણા ભાવનાબેન
2038 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર વૈશાલીનગર ૧ 43 સોલકંી કવીતા દવે ભાનમુતીબેન
2039 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર વૈશાલીનગર ૨ 44 પરમાર હસંાબેન 9978438651 મકવાણા તરલાબેન 9428274221
2040 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર સાઠંીયાપલુ 45 ટીમાણીયા િનકીતા ટી. સોલકંી હશીર્દા સી
2041 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર લમ ક્વાટર્ ર બાલવાડી ૧ 46 વાળા ભારતીબેન દવે ધીરજબેન
2042 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર લાખાબાપાની વાડી 47 શાહ દેવલબેન હીના જયેશભાઇ મેરાણ
2043 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર વા મીકી બાલવાડી 48 બારયા પાયલ એન. ધનીયા પુ પા પી
2044 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર પરસાણાનગર 49 પીઠડીયા કુંદનબેન આર. 7698033260 અવાડીયા રાજુબેન ટી
2045 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર જલારામ 50 દવે દીપાબેન બી. રંગવાણી હસંા 9586970823
2046 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર લેલાલ 51 મહેતા ગીતાબેન એ 2488261 છતવાણી જય ી પી 9275103686
2047 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર કીટીપરા 52 શકુલ પારુલબેન કાદરી ઝરીના
2048 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર તોપખાના 53 પરમાર ઉષાબેન બી 9374989656 પચંાસરા રંજનબેન જી
2049 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર મારુતી પા 54 વાછાણી નીતાબેન જી 9408527832 જોશી હીનાબેન એ 9227633009
2050 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર ભોમે ર 55 કંજરીયા પર્ીતીબેન ખાલી જગ્યા
2051 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર આલાબાઇનો ભઠો 56 લાખાણી સનુીતાબેન ડોડીયા જ્યોતીબેન
2052 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર ધોબીવાસ 57 સોલકંી તરુલતા બી 9662194174 શેખ સહેનાઝ 9979468582
2053 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર ભીલવાસ 58 ચાવડા કુમદુબેન 9924516381 શેખ અમીનાબેન
2054 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 59 ઠકરાર દીપીકાબેન હાડા મીનાબેન
2055 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર ઠકકરબાપા બાલવાડી 60 શેખ શાહીદા બી ચાવડા અમીબેન

2056 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર છાતર્ાલય પરીક્ષીત બાલવાડી 61 પરમાર જયાબેન 
9824050772

મકવાણા જુલીબેન

2057 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર ગૌલીવાડ 62 ચાવડા જય ીબેન પી 9723033250 ઘટાર આરતીબેન આર
2058 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર લોહાનગર લીજજત પાપડ ૨ 63 ચાવડા ઉમાબેન પરમાર શીતલબેન પી
2059 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર પીરનો તકીયો 64 ચૌહાણ જ પા જી 9728792091 જાદવ ઉમીર્લાબેન
2060 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર હીંગળાજનગર 65 ધીંગાણી હીરા 9879880296 આરદેસણા જયાબેન
2061 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર જલારામ બાલવાડી 66 શેખ અનીષાબેન પી 9628516800 સીંધવ રંજનબેન
2062 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર બી ટી સવાણી 67 રમા માવાણી 2812584053 દોશી જસોદાબેન 9028314530
2063 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર િશવશક્તી 68 રાઠોડ મીતા 9662729747 પડંયા ર મીબેન 
2064 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર હુિનમાર્ણ 69 સોલકંી દક્ષા 9586508324 ગોહેલ પ ાબેન 9712196811

2065 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર
સાઘવુાસવાણી આવાસ 
યોજના કવા ન ં૮૩૨ જગ ુ
સોનીના મકાનમા ં

70
વાધેલા ભારતીબેન એન

9697455958

ઝંા હીરાબેન એન.

2066 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર બાલમકુંદ 71 ચાવડા ચદંર્ીકા 9725042300 વાડોલીયા હસંાબેન 9898795775
2067 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર તલુસીબાગ 72 વાધેલા નીરુ 173415304 વાડોલીયા વષાર્બેન 8140282928
2068 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર નટરાજ મફતીય ુ 73 ગોસાઇ પર્ગ્યા 9978916352 વાડોલીયા ભાવનાબેન

2069 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર કી મતનગર સોમનાથ ૨ 
જલારામ પર્ો ની બાજુમા ં

74 સોલકંી ગીતા
9429470541

રાઠોદ રેખા પી.
9913061318
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કર્મ જી  લાનુ ંનામ
ઘટક/  તાલકુાન ુ

નામ
ગામ

આ.વા. 
કેન્ દર્નો કોડ ન.ં

વકર્રનુ ંનામ મોબાઇલ નબંર હે  પરનુ ંનામ મોબાઇલ નબંર

આંગણણવાડી વકર્ ર/હે  પરની માિહતી

2070 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર સોમનાથ ૩ 75 કાલાવાડીયા ક પના 9825706331 વાડોલીયા પર્વીણાબેન 9714015529
2071 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર નરુાનીપરા 76 ઠકરાર પર્ ાબેન 9428894685 તર્ીવેદી ધમીર્ ઠાબેન 9824226098
2072 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર બર્ સમાજ ૧ 77 વાજા લીલા 9714036591 વીરડા રમાબેન 9033340980
2073 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર બર્ સમાજ ૨ 78 પરમાર મજુંલા 9898886022 ભાવર બેદાબેન 9975276852
2074 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર િશવપરા ૧ 79 દાણીધારીયા ભાવના 9374241010 વડાવડીયા સોભનાબેન 9328888820
2075 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર હીરામલ 80 સરુણી શીતલ ડી 9824330867 ગોહેલ િવભતુીબેન 9429472449
2076 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર જયભીમનગર ૨ 81 ઠુમર ફા ગનુી 9428328464 સોલકંી બધુ્ધવતંીબેન 9998155120
2077 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર મવડી હરીજનવાસ 82 ભીમાણી ર મીબેન 9974195314 કટેસીયા સનુીતાબેન
2078 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર ભારતનગર નાન મવા 83 વાધેલા હસંાબેન 9924971767 ચાવડા હસંાબેન
2079 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર જય ભીમનગર 84 સોલકંી જયાબેન 9725185083 વાધેલા જ્યોતીબેન 9426438995
2080 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર ભારતનગર નાન મવા 85 મછુડીયા નીમર્ળાબેન સાગઠીયા ભાનબુેન કે. 9979600251
2081 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર જલીયાણ 86 ટાકં જ્યોત નાબેન અમેથીયા યોગીતાબેન
2082 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર માટેલ 87 પાઠક કોકીલા 9428254457 પાઠક હીનાબેન
2083 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર ગીરનાર મજુર કોલોની 88 જાડેજા કીશોરીબેન 9687391460 પરમાર હીનાબેન
2084 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર હરીનગર મવડી 89 રાઠોડ અ કાબેન 9774038879 પરમાર વીલાસબેન
2085 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર પર્ીયદશીર્ની સોસા. 90 તર્ીવેદી હેતલ 9913216821 બોરીચા સોનલબેન 9727803060
2086 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર શા ીનગર રાજદીપ 91 ઝાલા તપુ્તીબા વાય 9904887187 બારડ ર મીબેન એ.
2087 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર નાનામવા શાળા ન.ં ૯૫ 92 નાગર કીતીર્બેન ચાવડા ગૌરીબેન

2088 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર સ ધુ્ધીનગર આંબેડકરનગર 
ક્વા.

93 ચાવડા વનીતાબેન
8140291845

સ દરવા કુંદનબેન

2089 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર સ ધુ્ધીનગર આંબેડકરનગર 
ક્વા.

94 મહીડા હસંાબેન
9979283089

વાગડીયા રેખા

2090 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર મવડી ૨ 95 મેર વસતંબેન 9925067810 ભવુાશીયા ભાવનાબેન
2091 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર ચદંર્શેનગર 96 જાદવ દમયતંીબેન 9712175356 સેલારા પર્િવણાબેન
2092 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર અમરનગર 97 જોટાગંીયા વષાર્ 9638100675 ઓડકીયા શારદાબેન
2093 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર માયાણીનગર આવાસ ૧ 98 ડોડીયા જયાબેન રાઠોડ ચદંર્ીકાબેન
2094 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર માયાણીનગર આવાસ ૨ 99 વાધ ઉમીર્લાબેન રાઠોડ લીલાબેન આર
2095 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર માયાણીનગર આવાસ ૩ 100 ગોહેલ મીનાબેન 2812375605 ચાવડા પર્િવણાબેન આર
2096 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર ચામંુડંા નગર 101 જરોલી ઉષાબેન 9979910555 જાદવ આશાબેન 9924463124
2097 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર મેધમાયા 102 જોગર િવજયાબેન 9723530254 વાધેલા અરુણાબેન એચ
2098 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર મેધમાયા ૪ 103 પરમાર ભાવનાબેન રાઠોડ િવણાબેન સી
2099 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર યામનગર 104 ચૌહાણ હસંાબેન જાડેજા પર્કાસબા
2100 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર રાજનગર 105 ધામેચા હેમાક્ષીબેન સોલકંી રેખાબેન
2101 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર શાળા ન ં૪૭ 106 સોલકી નયનાબેન આર 9879469048 ખીમસરુીયા જય ીબેન
2102 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર મેધમાયા બાલવાડી 107 મકવાણા મધબુેન ચાવડા જય ીબેન
2103 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર કર્ી નાપાકર્ 108 અધેરા અ પાબેન બી 9928349402 સરુાણી લલીતાબેન
2104 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર નહેરુનગર 109 નથવાણી ભારતીબેન 9804156900 ભરડવા અનીતાબેન 9924436652
2105 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર દેવનગર ૧ 110 ખાલી જગ્યા પરમાર લ મીબેન
2106 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર નાનામવા 111 કાપડી રક્ષાબેન ડી 9662898899 વાળા ભાવનાબેન
2107 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર દાસીજીવનપરા ૧ 112 સ ઢા દયાબેન ભોજાણી વનીતાબેન
2108 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર દાસીજીવનપરા ૨ 113 રાઠોડ દક્ષાબેન 9924836171 ગોહેલ િનમર્ળાબેન 9924843894
2109 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર દાસીજીવનપરા બાલવાડી 114 પરમાર કાજલબેન 9428255877 પરમાર ઉમીર્લાબેન 8000380516
2110 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર ગૌતમનગર 115 રાઠોડ મીનાબેન 9725017353 િસંધવ સશુીલાબેન
2111 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર લ મીનગર 116 મકવાણા નીમબુેન જી 9228726129 નડીયાપરા અ કાબેન 9327181819
2112 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર ગોકુલધામ 117 રુપારેલીયા અરુણાબેન 9558879769 ચોટલીયા હેમીબેન 9228202180
2113 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર ડાલીબાઇ ક્વા. 118 સરતેજા સોનલબેન કે 9979768097 કાચા જયોત્સનાબેન
2114 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર ભોલેનાથ ૪ 119 યાસ ભાવનાબેન 9979976426 દવે પારુલબેન
2115 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર ભોલેનાથ આવાસયોજના 120 વાધેલા છાયાબેન 9904572741 ભ ી શીતલબેન 9275117404
2116 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર માનસતા ચોક 121 વાધેલા રેખાબેન 9328417613 મા  પલબેન
2117 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર નવલનગર ૯ 122 દવે તરુલતાબેન બી 951057981 ઠાકર સરોજબેન 9624436638
2118 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર નવલનગર ૧૮ 123 હરણેસા કીરનબેન રોજાસરા મજુંલાબેન
2119 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર નવલનગર ક્વા. 124 હરણેસા ચદંનબેન 9687103235 ભ ી હસંાગૌરી એલ. 9228730224
2120 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર કૈલશનગર 125 રાઠોડ રીટાબેન આર. સોલકંી જય ીબેન 9537953596
2121 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર લોધે ર ૧ 126 પડંયા વત્સલાબેન . 2224858 જરીયા ગીતાબેન 9274597038
2122 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર લોધે ર ૨ 127 કારેલીયા ઉષાબેન 9924517823 કારેલીયા પુ પાબેન 9737096287
2123 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર િવ કમાર્ 128 લાઠીયા પુ પાબેન 9824835240 પરમાર પર્ લાબેન 9638313652
2124 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર પનુીતનગર 129 જોશી અનીલાબેન 7567693910 ગઢીયા િવધ્યાબેન 9998521660
2125 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર ખોડીયાર ૧ 130 પરમાર હશીર્દાબેન 9428201231 મોરલીયા દયાબેન
2126 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર ખોડીયાર ૨ 131 મકવાણા લાભબુેન 9438892241 ગ ડલીયા રમાબેન આઇ. 9824021447
2127 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર અક્ષરધામ 132 નીંબાત જા તુીબેન 9714200544 પરમાર વસતંબેન 9724268900
2128 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર જલીયાણ 133 ભ  ભાવનાબેન ચડુાસમા િદપ્તીબેન
2129 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર આંબેડકરનગર ૧ 134 ખીમસરુીયા ઉજીબેન 9998440106 ખાલી જગ્યા
2130 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર આંબેડકરનગર ૨ 135 બગડા જય ીબેન સી. 972322593 િસંધવ મધબુેન
2131 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર ધ્ધા બાલવાડી 136 મોરલીયા ભાવનાબેન ડી િવંજુડા જયાબેન
2132 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર આંબેડકરનગર ૩ 137 રાઠોડ મજુંલાબેન આર. 9723368205 ચૌહાણ મીનાબેન 9712775224
2133 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર પર્ભતુ્વ 138 નીમાવત રુપાબેન ડી. 9274467802 ભ ી જ્યોતીબેન 9228627178
2134 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર ગરુુપર્સાદ ચોક િવનાયક ૯ 139 લાડવા વષાર્બેન 9978884949 કાચા ધમીર્ ઠાબેન 9879571896
2135 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર મારુતી પા ઉદયનગર ૧ 140 માધવાચાયર્ રક્ષાબેન 9978820140 ખાલી જગ્યા 9978820140
2136 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર ીનાથજી ૨૫ ચો.મી. 141 પરમાર પર્ લાબેન 9276207444 દેવભડીગજંી દક્ષાબેન 9913743420
2137 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર મવડી બાલવાડી 142 કણસાગરા ગૌરીબેન 7698749935 ભ  જ્યોતીબેન 9924160054
2138 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર ધરમનગર 143 ચાવડા મીનાક્ષી પરમાર પર્ેમીલાબેન
2139 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર િવ નગર આવાસ યોજના 144 પરમાર દીપ્તીબેન જોશી રુપલબેન
2140 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર મવડી ૧ 145 નીમાવત રમાબેન જોશી વદંનાબેન
2141 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર ઓમનગર 146 યાસ ઝરણાબેન ઠાકર િવભતુીબેન
2142 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર સવર્શિક્ત 147 બમુતરીયા પર્ લાબેન 9913281626 કંસારા ઉશાબેન
2143 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર વેલદીપ 148 અંક્લે રીયા પર્ લાબેન મહેતા મયરુીબેન
2144 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર ભવાની સર વતી 149 ચડુાસમા મનીશાબેન રાવરાણી રેખાબેન
2145 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર િવનાયકનગર (મવડી) 150 િવશપરા ઉમીર્લાબેન 9913234947 વીરડા મજુંલાબેન
2146 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર િવનાયક ીનાથજી ૧૦ 151 સોલકંી ઇલાબેન રાઠોડ ઉષાબેન
2147 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર ીનાથજી સોસાયટી 152 ચાડેંગરા શારદાબેન પીતર્ોડા રાધાબેન
2148 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર ીનાથજી ૪ 153 ગ ડલીયા સરોજબેન ખાલી જગ્યા
2149 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર સવીબેન બાલવાડી 154 જોટાગંીયા રંજનબેન 9879229692 િનરંજની કીરણ
2150 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર ઉદયનગર 155 યાસ કીરણબેન જોશી ભાવનાબેન બી.
2151 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર ઉદયનગર 156 દેવમરુારી જય ીબેન મારડીયા કીરણબેન
2152 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર ઉદયનગર ગરબી ચોક 157 ઠાકર મીનાક્ષીબેન નીમાવત રેખાબેન
2153 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર ઇલાબેન લોઢવીયા ક્વા 158 ગ ડલીયા માલતીબેન 9724459395 મૈયડ નીતાબેન એ.
2154 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર આંબેડકનગર બાલવાડી 159 સીંધવ સોભનાબેન સોલકંી સનુીતાબેન
2155 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર મોબાઇલ 160 જોષી વસતંબેન જાની નીતાબેન
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