
ક્રમ જીલાન ું નામ
ઘટક/તાલકાન  નામ

સેજાન ું નામ નામ મોબાઇલ  નબર ઓફીસ  નબર

1 રાજકોટ ખીરસરા પ્રતતભાબેન બી.નસીત ૯૪૨૮૭૯૧૮૧૦ ૦૨૮૨૭-૨૪૪૫૮૪
2 રાજકોટ નગર પીપળિયા મ ક્તાબેન એન.મેઘાણી ૯૪૨૭૨૧૪૨૯૧ ૦૨૮૨૭-૨૪૪૫૮૪
3 રાજકોટ આટકોટ ઇન્ચાર્જ ઇલાબેન આર.વાિા ૯૯૦૪૨૮૬૧૭૩ ૦૨૮૨૧-૨૨૧૯૮૯
4 રાજકોટ કમિાપ ર શ્રી રેખાબેન એન.મહતેા ૯૭૨૭૭૨૪૭૩૫ ૦૨૮૨૧-૨૨૧૯૮૯
5 રાજકોટ કાનપર શ્રી.ચુંદ્રિકાબેન.એસ.મહતેા ૯૭૨૭૭૨૪૭૪૦ ૦૨૮૨૧-૨૨૧૯૮૯
6 રાજકોટ જસદણ ઇલાબેન આર.વાિા ૯૭૨૭૭૨૪૭૩૨ ૦૨૮૨૧-૨૨૧૯૮૯
7 રાજકોટ ભાડલા શ્રી ક ુંદનબેન આર.મકવાણા ૯૭૨૭૭૨૪૭૩૧ ૦૨૮૨૧-૨૨૧૯૮૯
8 રાજકોટ સાણથલી ઇન્ચાર્જ શ્રી શોભનાબેન બી.તેરૈયા ૯૭૨૭૭૨૪૭૩૩ ૦૨૮૨૧-૨૨૧૯૮૯
9 રાજકોટ વડોદ શ્રી શોભનાબેન બી.તેરૈયા ૯૭૨૭૭૨૪૭૩૩ ૦૨૮૨૧-૨૨૧૯૮૯
10 રાજકોટ અમરાપ ર નયના જે માઢક ૯૬૨૪૮૯૨૨૪૩ ૦૨૮૨૧-૨૨૧૯૮૯
11 રાજકોટ પીપરડી ઇન્ચાર્જ નયના જે માઢક ૯૬૨૪૮૯૨૨૪૩ ૦૨૮૨૧-૨૨૧૯૮૯
12 રાજકોટ ભડલી શ્રી.હુંસાબેન બી.ઓિદ્રકયા ૯૭૨૭૭૨૪૭૩૭ ૦૨૮૨૧-૨૨૧૯૮૯
13 રાજકોટ કસ્ત  રબાધામ હુંસાબેન જી.રામાણી ૯૯૨૪૭૬૭૬૨૫ ૦૨૮૧૨-૪૪૫૭૪૭
14 રાજકોટ ખોખડદિ ચાુંદની જીજે્ઞશ હરણેસા ૯૯૯૮૮૦૭૭૯૦ ૦૨૮૧૨-૪૪૫૭૪૭
15 રાજકોટ ગઢકા જલ્પાબેન જયુંતીલાલ વીરપદ્રરયા ૯૯૯૮૦૭૩૪૦૯ ૦૨૮૧૨-૪૪૫૭૪૭
16 રાજકોટ બેડલા દેતવકાબેન એમ.ગોહલે ૯૯૨૫૧૭૧૪૨૪ ૦૨૮૧૨-૪૪૫૭૪૭
17 રાજકોટ સણોસરા કાન્તાબેન ભીખાભાઈ સોંદરવા ૯૨૬૫૩૪૫૬૧૧ ૦૨૮૧૨-૪૪૫૭૪૭
18 રાજકોટ સરધાર શક ુંતલાબેન પી. ભોરણીયા ૮૭૫૮૯૮૬૭૨૭ ૦૨૮૧૨-૪૪૫૭૪૭
20 રાજકોટ ળચત્રાવડ હતેલબેન દેવાણભાઈ લ વા ૯૩૨૭૯૮૩૧૫૫ ૦૨૮૨૪-૨૭૧૪૩૯
21 રાજકોટ ધોિીધાર શ્રી રામ બેન એ.પરમાર ૯૪૨૮૫૨૮૨૧૩ ૦૨૮૨૪-૨૭૧૪૩૯
22 રાજકોટ રાયડી હતેલબેન દેવાણભાઈ લ વા ૯૩૨૭૯૮૩૧૫૫ ૦૨૮૨૪-૨૭૧૪૩૯
23 રાજકોટ સાતોદડ  ઇન્ચાર્જ હતેલબેન દેવાણભાઈ લ વા ૯૩૨૭૯૮૩૧૫૫ ૦૨૮૨૪-૨૭૧૪૩૯
24 રાજકોટ સરપદડ મનીષાબેન બી. શ ક્લ ૮૭૫૮૯૮૬૭૨૭ ૦૨૮૨૦-૨૩૩૩૩૭
25 રાજકોટ સાલ પીપિીયા પટેલ કૃપાબેન જલદીપભાઈ ૯૪૦૯૧૭૬૯૩૮ ૦૨૮૨૦-૨૩૩૩૩૭
26 રાજકોટ ખોડા પીપર કમિાબેન એન.વાગડ ૯૯૨૫૨૩૮૬૪૬ ૦૨૮૨૦-૨૩૩૩૩૭
27 રાજકોટ ઉપલેટા શ્રીમતી જયશ્રીબેન.એમ.ગોસાઈ ૮૧૨૮૯૨૬૧૨૫ ૦૨૮૨૬-૨૨૪૮૩૪
28 રાજકોટ ઢાુંક શ્રીમતી કીતતિદાબેન.એન.ભટ્ટ ૯૮૯૮૧૬૯૨૪૬ ૦૨૮૨૬-૨૨૪૮૩૪
29 રાજકોટ કોલકી શ્રીમતી જયોત્સનાબેન.ડી.નેન જી ૯૮૯૮૪૧૫૮૬૪ ૦૨૮૨૬-૨૨૪૮૩૪
30 રાજકોટ ભાયાવદર શ્રીમતી પ ષ્પાબેન.આર.માકદ્રડયા ૯૬૨૪૬૪૫૫૩૮ ૦૨૮૨૬-૨૨૪૮૩૪
31 રાજકોટ પાનેલી શ્રીમતી તનમમિાબેન.એન.ખટાદ્રરયા ૭૬૯૮૧૫૮૭૪૮ ૦૨૮૨૬-૨૨૪૮૩૪
32 રાજકોટ ભીમોરા શ્રી રશીલાબેન બી.વસોયા ૯૪૨૮૩૯૫૫૭૨ ૦૨૮૨૬-૨૨૪૮૩૪
33 રાજકોટ ગોંડલ શ્રી દવે પીન્ટ બેન ચુંિકાુંતભાઈ ૯૪૦૮૧૩૯૫૦૧ ૦૨૮૨૫-૨૨૮૮૧૩
34 રાજકોટ મોવીયા વષામબેન વી.ભટ્ટ ૯૯૨૫૭૨૫૬૬૪ ૦૨૮૨૫-૨૨૮૮૧૩
35 રાજકોટ વાસાવડ નયનાબેન જે.મહતેા ૯૯૭૪૬૦૨૮૩૬ ૦૨૮૨૫-૨૨૮૮૧૩
36 રાજકોટ દેરડી ઇન્ચાર્જ નયનાબેન જે.મહતેા ૯૯૭૪૬૦૨૮૩૬ ૦૨૮૨૫-૨૨૮૮૧૩
37 રાજકોટ મોટા દડવા મ ક્તાબેન એમ.ડોબા ૭૮૭૪૧૭૮૫૮૪ ૦૨૮૨૫-૨૨૮૮૧૩
38 રાજકોટ ગોમટા હુંસાબા જે પરમાર ૯૮૭૯૫૭૮૨૧૮ ૦૨૮૨૫-૨૨૮૮૧૪
39 રાજકોટ ત્રાક ડા  ઇન્ચાર્જ ચુંદાબેન દેવમ રારી ૯૯૭૯૯૫૧૨૨૧ ૦૨૮૨૫-૨૨૮૮૧૪
40 રાજકોટ તશવરાજગઢ ચુંદાબેન દેવમ રારી ૯૯૭૯૯૫૧૨૨૧ ૦૨૮૨૫-૨૨૮૮૧૪
41 રાજકોટ સ લતાનપ ર મધ બેન એ.ચાવડા ૯૪૨૮૨૭૩૯૬૮ ૦૨૮૨૫-૨૨૮૮૧૪
42 રાજકોટ અમરનગર ઉષાબેન એસ.પ્રજાપતત ૯૯૨૫૦૯૨૩૧૫ ૦૨૮૨૩-૨૨૮૭૪૦
43 રાજકોટ ખીરસરા ઇન્ચાર્જ રજનીબેન કેશવલાલ પરમાર ૮૨૦૦૪૬૧૬૬૫ ૦૨૮૨૩-૨૨૮૭૪૦
44 રાજકોટ જેતપ ર શ્રી લક્ષ્મીબેન એમ.વાઘેલા ૯૪૨૯૩૬૦૮૭૦ ૦૨૮૨૩-૨૨૮૭૪૦
45 રાજકોટ બો.સમઢીયાિા રજનીબેન કેશવલાલ પરમાર ૭૭૭૭૯૩૬૩૭૧ ૦૨૮૨૩-૨૨૮૭૪૦
46 રાજકોટ જેતલસર પારૂલબેન પી. જાની ૯૪૨૮૨૬૨૧૭૨ ૦૨૮૨૩-૨૨૮૭૪૦
47 રાજકોટ મેવાસા હીના પી. લશ્કરી  ૯૨૬૫૩૪૫૬૧૧ ૦૨૮૨૩-૨૨૮૭૪૦
48 રાજકોટ કલાણા રૂકસાના ડી.મેતર ૯૪૨૬૬૩૮૫૦૬ ૦૨૮૨૪-૨૨૬૪૪૭
49 રાજકોટ સ પેડી ચુંદ્રિકાબેન એમ.રાણવા ૯૭૧૪૨૧૦૯૯૦ ૦૨૮૨૪-૨૨૬૪૪૭
50 રાજકોટ પાટણવાવ શ્રીમતી લીલાવુંતીબેન.કે.હ ુંબલ ૯૪૦૮૦૦૫૯૧૦ ૦૨૮૨૪-૨૨૬૪૪૭
51 રાજકોટ ધોરાજી સીટી-૧ શ્રી મીતાબેન જી.બોદ્રરયા ૯૪૨૬૧૬૫૯૬૫ ૦૨૮૨૪-૨૨૬૪૪૭
52 રાજકોટ ધોરાજી સીટી-૨ શ્રી સ રભીબેન સી.ધીનોજા ૯૯૦૯૩૧૧૮૨૯ ૦૨૮૨૪-૨૨૬૪૪૭
53 રાજકોટ નારણકા ક .અનસ યાબેન એલ.ભાલાિા ૯૯૯૮૭૯૦૯૪૧ ૦૨૮૨૭-૨૭૬૬૫૭
54 રાજકોટ રામોદ શ્રી તનરૂપમાબેન એન.તનમાવત ૯૮૯૮૪૭૧૨૭૭ ૦૨૮૨૭-૨૭૬૬૫૭
55 રાજકોટ નવી મેંગણી તમતલ જાદવભાઈ પરમાર ૮૩૪૭૧૬૫૫૩૯ ૦૨૮૨૭-૨૭૬૬૫૭
56 રાજકોટ ICDS રાજકોટ પ્રોગ્રામ આસીસ્ટન્ટ હતેલબેન એસ. શાહ ૯૫૧૦૨૯૫૧૦૧ ૦૨૮૧-૨૪૫૭૭૭૬
57 રાજકોટ ICDS રાજકોટ પ્રોગ્રામ આસીસ્ટન્ટ ઉવી રમેશભાઈ દાફડા ૮૨૦૦૧૨૮૨૧૮ ૦૨૮૧-૨૪૫૭૭૭૬
58 રાજકોટ ICDS રાજકોટ પ્રોગ્રામ આસીસ્ટન્ટ નીલાબેન વી.કણઝાદ્રરયા ૭૬૮૩૫૭૭૧૧૪ ૦૨૮૧-૨૪૫૭૭૭૬

મ ખ્ય સેતવકાની  માદ્રહતી
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