
કર્મ જી  લાનુ ંનામ
ઘટક/તાલકુાન ુ

નામ
સેજાનુ ંનામ નામ મોબાઇલ નબંર ઓફીસ નબંર

1 રાજકોટ ઘોરાજી ઘોરાજી સીટી-૧ ી સતોકબેન આર. સભાયા 9429980570 ૦૨૮૨૪  ૨૨૬૪૪૭
2 રાજકોટ ઘોરાજી સપેુડી  -૩ લ મીબેન એમ. વાઘેલા 9429360870 ૦૨૮૨૪  ૨૨૬૪૪૭
3 રાજકોટ ઘોરાજી સપેુડી  -૪ ઇન ચા   રુકશાના ડી. મેતર 9408038506 ૦૨૮૨૪  ૨૨૬૪૪૭
4 રાજકોટ ઘોરાજી પાટણ વાવ -૬    સરુભીબેન સી. ઘીનોજા 9409878316 ૦૨૮૨૪  ૨૨૬૪૪૭
5 રાજકોટ ગ ડલ ગ ડલ-૧ ચદંર્ીકાબેન વી.ધામેચા 9724750353 ૦૨૮૨૫-૨૨૮૮૧૩
6 રાજકોટ ગ ડલ ગ ડલ-ર સર  વતીબેન એમ.જીવાણી 9427561856 ૦૨૮૨૫-૨૨૮૮૧૩
7 રાજકોટ ગ ડલ મોવૈયા હસંાબેન બી.રાવરાણી 9714086905 ૦૨૮૨૫-૨૨૮૮૧૩
8 રાજકોટ ગ ડલ િશવરાજગઢ ઇન્ દુબેન એસ.આસોદરીયા 9429315690 ૦૨૮૨૫-૨૨૮૮૧૩
9 રાજકોટ ગ ડલ ગોમટા હસંાબા .પરમાર 9879578218 ૦૨૮૨૫-૨૨૮૮૧૩
10 રાજકોટ ગ ડલ સલુતાનપરુ મકુતાબેન એમ.ડોબા 9687531984 ૦૨૮૨૫-૨૨૮૮૧૩
11 રાજકોટ ગ ડલ દેરડી નયનાબેન .મહતેા 9974602836 ૦૨૮૨૫-૨૨૮૮૧૩
12 રાજકોટ ગ ડલ કોલીથડ ચદંાગૌરી એમ.દેવમરુારી 9979951221 ૦૨૮૨૫-૨૨૮૮૧૩
13 રાજકોટ ગ ડલ મોટા દડવા ખાલી જગ્ યા - ૦૨૮૨૫-૨૨૮૮૧૩
14 રાજકોટ જામ કંડોરણા રાયડી-૧ રામબુેન એ.પરમાર 9327035347 ૦૨૮૨૪-૨૭૧૪૩૯
15 રાજકોટ જામ કંડોરણા રાયડી-ર માધવીબેન એ.કવી 756766357 ૦૨૮૨૪-૨૭૧૪૩૯
16 રાજકોટ જામ કંડોરણા િચતર્ાવડ-૧ ખાલી જગ્ યા - ૦૨૮૨૪-૨૭૧૪૩૯
17 રાજકોટ જામ કંડોરણા િચતર્ાવડ-ર ખાલી જગ્ યા - ૦૨૮૨૪-૨૭૧૪૩૯
18 રાજકોટ જસદણ આટકોટ મહતેા ચદંર્ીકાબેન સી. 9979393907 ૦૨૮૨૧-૨૨૧૯૮૯
19 રાજકોટ જસદણ કમળાપરુ મકવાણા કંુદનબેન આર. 9727724731 ૦૨૮૨૧-૨૨૧૯૮૯
20 રાજકોટ જસદણ િશવરાજપરુ તેરૈયા શોભનાબેન બી. 9727724733 ૦૨૮૨૧-૨૨૧૯૮૯
21 રાજકોટ જસદણ ભાડલા રાઠોડ મનીષાબેન એમ. 9426238398 ૦૨૮૨૧-૨૨૧૯૮૯
22 રાજકોટ જસદણ પીપરડી દવે જયોત્ સનાબેન બી. 9913377520 ૦૨૮૨૧-૨૨૧૯૮૯
23 રાજકોટ જસદણ િવછીંયા મહતેા રેખાબેન એન. 9727724835 ૦૨૮૨૧-૨૨૧૯૮૯
24 રાજકોટ જસદણ સાણથલી વાળા ઇલાબેન આર. 9727724732 ૦૨૮૨૧-૨૨૧૯૮૯
25 રાજકોટ જસદણ જસદણ સીટી સાણી રસીદાબેન એચ. 9727194999 ૦૨૮૨૧-૨૨૧૯૮૯
26 રાજકોટ જસદણ જસદણ ગર્ામ્ ય ગ ડલીયા ભારતીબેન એસ. 9426974465 ૦૨૮૨૧-૨૨૧૯૮૯
27 રાજકોટ જસદણ લીલાપરુ ઓળકીયા હસંાબેન બી. 9712352178 ૦૨૮૨૧-૨૨૧૯૮૯
28 રાજકોટ જસદણ ભડલી રુકશાના ડી. મેતર 9408038506 ૦૨૮૨૧-૨૨૧૯૮૯
29 રાજકોટ તપરુ તપરુ સીટી ઉષાબેન એસ.પર્જાપતી 9925092315 ૦૨૮૨૩-૨૨૮૭૪૦
30 રાજકોટ તપરુ અમરનગર ખાલી જગ્ યા - ૦૨૮૨૩-૨૨૮૭૪૦
31 રાજકોટ તપરુ બોરડી સમઢીયાળા નીલાબેન વી.કણજારીયા 7383577114 ૦૨૮૨૩-૨૨૮૭૪૦
32 રાજકોટ તપરુ તલસર હસંાબેન જી.રામાણી 9328406029 ૦૨૮૨૩-૨૨૮૭૪૦
33 રાજકોટ તપરુ મેવાસા ખાલી જગ્ યા - ૦૨૮૨૩-૨૨૮૭૪૦
34 રાજકોટ તપરુ િવરપરુ ખાલી જગ્ યા - ૦૨૮૨૩-૨૨૮૭૪૦
35 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી કોટડા સાગંાણી પુ  પાબેન એચ.પારેખ 9898828123 ૦૨૮૨૭-૨૭૬૬૫૭
36 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી રામોદ અનસયુાબેન એલ.ભાલાળા 9898472277 ૦૨૮૨૭-૨૭૬૬૫૭
37 રાજકોટ કોટડા સાગંાણી નવી મેંગણી િનકેતાબેન .ખાટં 9427241120 ૦૨૮૨૭-૨૭૬૬૫૭
38 રાજકોટ લોિધકા લોિધકા ીમતી મકુતાબેન એન.મેઘાણી 9427214291 ૦૨૮૨૧-૨૪૪૫૮૪
39 રાજકોટ લોિધકા ખીરસરા ી કુમદુીનીબા ઝાલા 9979355517 ૦૨૮૨૧-૨૪૪૫૮૪
40 રાજકોટ માળીયા મીયાણા ખાખરેચી-૧ પર્સન્ નબા કે.જાડેજા 9429163748 ૦૨૮૨૯-૨૮૬૨૦૦
41 રાજકોટ માળીયા મીયાણા વવાણીયા જય ીબેન .દવે 9824473467 ૦૨૮૨૯-૨૮૬૨૦૦
42 રાજકોટ માળીયા મીયાણા માળીયા મી. ખાલી જગ્ યા - ૦૨૮૨૯-૨૮૬૨૦૦
43 રાજકોટ માળીયા મીયાણા ખાખરેચી-ર ખાલી જગ્ યા - ૦૨૮૨૯-૨૮૬૨૦૦
44 રાજકોટ માળીયા મીયાણા સરવડ ખાલી જગ્ યા - ૦૨૮૨૯-૨૮૬૨૦૦
45 રાજકોટ મોરબી મોરબી-૧ ર  મીબેન ડી.મહતેા 9909064674 ૦૨૮૨૨-૨૨૩૮૩૪
46 રાજકોટ મોરબી મોરબી સીટી ભાવનાબેન એમ.ચારોલા 9428260164 ૦૨૮૨૨-૨૨૩૮૩૪
47 રાજકોટ મોરબી રાજપર રાજ ીબેન એમ.િતર્વેદી 9726919939 ૦૨૮૨૨-૨૨૩૮૩૪
48 રાજકોટ મોરબી મોરબી-ર મહે  વરીબા કે.જાડેજા 9377312230 ૦૨૮૨૨-૨૨૩૮૩૪
49 રાજકોટ મોરબી ખરેડા શારદાબેન પી.ગામી 9428790864 ૦૨૮૨૨-૨૨૩૮૩૪
50 રાજકોટ મોરબી બગથળા ભાવનાબેન એમ.પટેલ 9427721424 ૦૨૮૨૨-૨૨૩૮૩૪
51 રાજકોટ મોરબી તપર ખાલી જગ્ યા - ૦૨૮૨૨-૨૨૩૮૩૪
52 રાજકોટ મોરબી મોરબી-૩ ી દીનાબેન ભ 8238693771 ૦૨૮૨૨-૨૨૩૮૩૪
53 રાજકોટ મોરબી લાલપર ખાલી જગ્ યા - ૦૨૮૨૨-૨૨૩૮૩૪
54 રાજકોટ મોરબી નાની વાવડી ખાલી જગ્ યા - ૦૨૮૨૨-૨૨૩૮૩૪
55 રાજકોટ પડધરી પડધરી-૧ િહનાબેન કે.પરમાર 9328574829 ૦૨૮૨૦-૨૩૩૩૩૭
56 રાજકોટ પડધરી પડધરી-ર િબનાબેન બી.પડંયા 9374710025 ૦૨૮૨૦-૨૩૩૩૩૭
57 રાજકોટ પડધરી ખોડા પીપર કુ.એ.વી.જાની 9913575733 ૦૨૮૨૦-૨૩૩૩૩૭
58 રાજકોટ પડધરી સરપદડ-૧ ી દેિવકાબેન એમ.ગોિહલ ૯૯૯૮૦ ૪૮૦૯૫ ૦૨૮૨૦-૨૩૩૩૩૭
59 રાજકોટ પડધરી સરપદડ-ર ખાલી જગ્ યા - ૦૨૮૨૦-૨૩૩૩૩૭
60 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય કોઠારીયા શકુલ િ  મતાબેન 9377826702 ૦૨૮૧-૨૪૪૫૭૪૭
61 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય મોટા મવા ભેસદડીયા અનસયુાબેન જી. 9427916830 ૦૨૮૧-૨૪૪૫૭૪૭
62 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય ક  તરુબાધામ બોરસણીયા રેખાબેન આર. 9879079263 ૦૨૮૧-૨૪૪૫૭૪૭
63 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય કુવાડવા પેશીવાડીયા ચદંર્ીકાબેન એમ. 9879925361 ૦૨૮૧-૨૪૪૫૭૪૭
64 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય આણદંપર પરુોહીત અ ણાબેન વી. 9586908100 ૦૨૮૧-૨૪૪૫૭૪૭
65 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય ગઢકા ખનુડીયા અનસયુાબેન પી. 9723776077 ૦૨૮૧-૨૪૪૫૭૪૭

મખુ્ યસેિવકાની માિહતી



66 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય માધાપર ઝાલા મનીષાબા બી. 9898055391 ૦૨૮૧-૨૪૪૫૭૪૭
67 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય સરધાર-૧ મકવાણા પર્  લાબેન . 9879421560 ૦૨૮૧-૨૪૪૫૭૪૭
68 રાજકોટ રાજકોટ ગર્ામ્ ય સરધાર-ર ચ  લા કુમદુબેન પી. 9727401991 ૦૨૮૧-૨૪૪૫૭૪૭
69 રાજકોટ ટંકારા મોટા ખીજડીયા વષાર્બેન વી.ભટ 9925725664 ૦૨૨૨૮-૨૯૩૩૯૧
70 રાજકોટ ટંકારા ટંકારા એસ.કે.સબાપરા 9428034780 ૦૨૨૨૮-૨૯૩૩૯૧
71 રાજકોટ ટંકારા લજાઇ સાિવતર્ીબેન ડી.આિહર 9979739909 ૦૨૨૨૮-૨૯૩૩૯૧
72 રાજકોટ ટંકારા નેકનામ કમળાબેન એન.વાગડ 9099273166 ૦૨૨૨૮-૨૯૩૩૯૧
73 રાજકોટ ટંકારા િમતાણા ખાલી જગ્ યા - ૦૨૨૨૮-૨૯૩૩૯૧
74 રાજકોટ ઉપલેટા સમઢીયાળા-૩ ીમિત એમ. એ. ચાવડા 9428273968 02826 224834
75 રાજકોટ ઉપલેટા ભાયાવદર ીમિત કે. એન. ભટૃ 9898169246 02826 224834
76 રાજકોટ ઉપલેટા પાનેલી મોટી ીમિત . એમ. ગોસાઇ 8128926125 02826 224834
77 રાજકોટ ઉપલેટા ઉપલેટા-૧ ીમિત એન.એન. ખટારીયા 7698158748 02826 224834
78 રાજકોટ ઉપલેટા કોલકી ીમિત પી. આર. માકડીયા 9624645538 02826 224834
79 રાજકોટ ઉપલેટા ઢાકં ીમિત . ડી. નેનજુી 9898415864 02826 224834
80 રાજકોટ ઉપલેટા ઉપલેટા-ર ીમિત એલ. કે. હુબંલ 9408005910 02826 224834
81 રાજકોટ વાકંાનેર વાકંાનેર એ. પી. કચાવા ૯૯૨૫૭ ૩૪૮૪૮ ૦૨૮૨૮ ૨૨૨૬૮૮
82 રાજકોટ વાકંાનેર િસંઘાવદર એમ. વી. વાળા ૯૪૦૮૩ ૫૮૭૪૦ ૦૨૮૨૮ ૨૨૨૬૮૮
83 રાજકોટ વાકંાનેર તીથવા એસ.કે. કકકડ ૯૪૨૭૩ ૮૭૮૧૨ ૦૨૮૨૮ ૨૨૨૬૮૮
84 રાજકોટ વાકંાનેર લણુસર એ.પી. રાવલ ૯૮૨૫૮ ૧૫૨૫૩ ૦૨૮૨૮ ૨૨૨૬૮૮
85 રાજકોટ વાકંાનેર માટેલ એમ. એન. વાઘેલા ૯૪૨૮૪ ૬૬૭૬૬ ૦૨૮૨૮ ૨૨૨૬૮૮
86 રાજકોટ વાકંાનેર મિહકા કે. એમ. રાવલ ૯૮૭૯૦ ૧૦૨૦૨ ૦૨૮૨૮ ૨૨૨૬૮૮
87 રાજકોટ વાકંાનેર મેસરીયા એ. એસ. ચાવડા ૯૩૭૪૫ ૬૦૩૦૪ ૦૨૮૨૮ ૨૨૨૬૮૮
88 રાજકોટ વાકંાનેર કણકોટ ખાલી જગ્ યા - ૦૨૮૨૮ ૨૨૨૬૮૮
89 રાજકોટ વાકંાનેર લણુસરીયા ખાલી જગ્ યા - ૦૨૮૨૮ ૨૨૨૬૮૮
90 રાજકોટ વાકંાનેર પચંાસીયા ખાલી જગ્ યા - ૦૨૮૨૮ ૨૨૨૬૮૮

91 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ રામનાથપરા ( પુ-૩), થોરાળા ( પુ-૪) ી ગગંાબેન ધધુલ 9624096511 9624704796

92 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ પોપટપરા ( પુ-૧), ભગવતીપરા ( પુ-
૨)

ીમતી ગીતાબેન એ.ખાનપરા 9727724731 9624704796

93 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ જગં્લે ર ( પુ-૫), હુડકો ( પુ-૬) હતેલબેન એમ.પટેલ 9925636977 9624704796

94 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર બર્  સમાજ ( પુ-૨), તોપખાના ( પુ-૩) 
નાનમવા ( પુ-૪)

ી તિૃપ્તબેન કામલીયા 9978921266 9624704796

95 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર રૈયાધાર ( પુ-૧),  મવડી ( પુ-૫) ી ક પનાબેન અધ્વયુર્ 9427410457 9624704796

96 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ રાજકોટ અબર્ન ખાલી જગ્ યા - 9624704796

97 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ રાજકોટ અબર્ન ખાલી જગ્ યા - 9624704796

98 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-૧ રાજકોટ અબર્ન ખાલી જગ્ યા - 9624704796

99 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર રાજકોટ અબર્ન ખાલી જગ્ યા - 9624704796

100 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર રાજકોટ અબર્ન ખાલી જગ્ યા - 9624704796

101 રાજકોટ રાજકોટ અબર્ન-ર રાજકોટ અબર્ન ખાલી જગ્ યા - 9624704796

પર્ોગર્ામ ઓફીસર
િજ  લા પચંાયત 

રાજકોટ


