
અનુ.નં ઝોન સેન્ટર નંુ નામ ઓપરેટીગ સરનામંુ 

૧ બાપોદ રામદેવનગર એ/૧૦ નારયણકંુજ સોસાયટી, સહજ સ્કુલ ની સામે, 

પંચમ પાટી પ્લોટ ની પાછળ, આજવા રોડ, વડોદરા 

૩૯૦૦૧૯.

૨ જ્યુબેલી બાગ જ્યુબેલીબાગ જ્યુબેલીબાગ, મહાત્મા ગાંધી નગર ગૃ્રહ ની બાજુમાં, 

વડોદરા

૩ કકશનવાડી કકશનવાડી કોમ્યુનીટી હોલ , ગુજરાત હાઉસીંગ બોડડ  પાસે, આજવા 

રોડ, વડોદરા.

૪ રામદેવનગર 

અબડનહેલ્થ સેન્ટર

રામદેવનગર એ/૧૦ નારયણકંુજ સોસાયટી, સહજ સ્કુલ ની સામે, 

પંચમ પાટી પ્લોટ ની પાછળ, આજવા રોડ, વડોદરા 

૩૯૦૦૧૯.

૫ સવાદ અબડન હેલ્થ 

સેન્ટર

સવાદ જુની વોડડ  નં.૨ ની ઓફીસ, ધવલ હોસ્સ્પટલ ચાર રસ્તા 

પાસે, હરણી વારસીયા રીંગ રોડ ,વડોદરા

૬ સુદામાપુરી વોડડ  ન.૯ જુની વોડડ  નં.૯ ની ઓફીસ ,હકરશ પેટર ોલપંપ ની સામે, 

પાણી ગેટ બહાર, વડોદરા

૭ વારસીયા ફતેપુરા મહાકાળી મંકદર પાસે, મંગ્લેશ્વર ઝાંપા, ફતેપુરા, વડોદરા

૮ કદવાલીપુરા ઓ.પી. રોડ વોડડ  નં.૧૧ ની ઓફીસ ,મકરંદ દેસાઇ રોડ સ્વામીનારાયણ 

મંદીર, વડોદરા

૯ અટલાદરા અટલાદરા ૫૦, પત્રકાર કોલોની તાંદલજા, વડોદરા

૧૦ તાંદલજા અટલાદરા ૫૦, પત્રકાર કોલોની તાંદલજા, વડોદરા

૧૧ જતેલ્પુર શીવાસ્જ પુરા અકોટા, વડોદરા

૧૨ અકોટા શીવાસ્જ પુરા અકોટા, વડોદરા

૧૩ સુભાનપુરા જુની વોડડ  ૧૦ ની ઓફીસ, ઇલોરા પાકડ  મેઇન રોડ, વડોદરા

૧૪ ગોરવા(પંચવટી) પટેલ વાડી ની સામે ગોરવા ગામ, વડોદરા

૧૫ ગોત્રી ગોત્રી ગોત્રી ગામ તળાવ પાસે, વડોદરા

૧૬ ગોકુલનગર ગોત્રી રણછોડરાય ના મંદીર ની સામે, ગોત્રી ગામ, વડોદરા.
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અબડન હેલ્થ સેન્ટરોની યાદી



૧૭ યમુનામીલ ગાજરાવાડી શસ્નદેવ મંદીર પાસે, વાડી ગાજરાવાડી, વડોદરા

૧૮ ગાજરાવાડી ગાજરાવાડી શસ્નદેવ મંદીર પાસે, વાડી ગાજરાવાડી, વડોદરા

૧૯ કપુરાઇ જુના જકાતનાકા, ડભોઇ રોડ, સોમા તળાવ ચાર રસ્તા થી 

આગળ, ડભોઇ બાયપાસ નજીક, વડોદરા

૨૦ દંતેશ્વર પોલીસ લાઇન ક્વાટસડ, પ્રતાપબ્રીજ નજીક, પ્રતાપનગર,  

વડોદરા.

૨૧ તરસાલી શરદ નગર શોપીંગ સેન્ટર, પોસ્ટ ઓફીસ પાછળ, 

તરસાલી, વડોદરા

૨૨ માણેજા મકરપુરા કોપોરેશન પાકડ  ની સામે, મકરપુરા ગામ, વડોદરા.

૨૩ મકરપુરા મકરપુરા બાગની સામે, મકરપુરા ગામ, વડોદરા

૨૪ માંજલપુર માંજલપુર હનુમાન મંકદર ની બાજુમાં, માંજલપુર ગામ, વડોદરા

૨૫ વડસર માંજલપુર હનુમાન મંકદર ની બાજુમાં, માંજલપુર ગામ, વડોદરા

૨૬ એક્તાનગર એક્તાનગર એકતાનગર નવાયાડડ , ટી.પી. ૧૩ કેનાલ પાસે, છાણી રોડ, 

વડોદરા

૨૭ નવાયાડડ નવાયાડડ નવાયાડડ , પંડ્યા હોટલ પાસે, વડોદરા.

૨૮ નવીધરતી નવીધરતી જુની વોડડ  નં .૮ની ઓફીસ, લોકસત્તા પ્રેસ પાસે, નવી 

ધરતી, વડોદરા

૨૯ કારેલીબાગ બરોડા રોટરી સ્વદ્યાનંદજી ચોક, રાણા વાસ, નવી ધરતી નાગરવાડા, 

વડોદરા-૩૯૦૦૦૧

૩૦ છાણી એક્તાનગર એક્તાનગર, છાણી જકાત નાકા પાસે, વડોદરા

૩૧ સીયાબગ નવી ધરતી જુની વોડડ  નં .૮ ની ઓફીસ, લોકસત્તા પ્રેસ પાસે, નવી 

ધરતી, વડોદરા

૩૨ નવાપુરા કમુબાળા સંતકબીર રોડ, પથ્થર ગેટ પોલીસ ચોકી, વડોદરા

૩૩ સમા નવા યાડડ નવા યાડડ, પંડ્યા હોટલ પાસે, વડોદરા.

૩૪ ફતેપુરા ફતેપુરા મહાકાળી મંકદર પાસે, મંગ્લેશ્વર ઝાંપા, ફતેપુરા, વડોદરા
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