
અન.ુનં ઝોન સેન્ટર નુ ંનામ સરનામું સબંધંિત અધિકારીશ્રીનુ ંનામ કોન્ટેક્ટ નબંર DYHO/PHM Name 

& Contact No

ડો.ભાવના પરમાર ૯૯૦૯૫૧૯૬૪૯

ડૉ. આશિષકુમાર શવજયકુમાર રાઠવા ૯૫૭૪૯૭૪૪૧૯

૨ જ્યબેુલી બાગ જ્યબેુલીબાગ મહાત્મા ગાાંધી નગર ગ્રહુ 
ની બાજુમાાં ડો.એક્તા િાહ ૯૯૦૯૯૨૭૪૩૦

૩ કિિનવાડી િોમ્યનુીટી હોલ , ગજુરાત હાઉસીંગ બોડડ 
પાસે આજવા રોડ વડોદરા ડો.આશિષ ગામીત ૯૯૦૯૯૧૫૩૬૮

ડો. મશનષા રાઠવા ૯૭૧૪૪૧૭૯૬૭

ડૉ. હતેલબેન સરેુિભાઈ પટેલ ૯૭૧૨૨૮૫૮૮૦

ડો.પાશથિવ િાહ ૯૯૦૯૯૨૭૪૨૫

ડૉ. કિષ્ના કદનેિકુમાર પટેલ ૮૨૦૦૯૫૩૫૯૮

૬ સદુામાપરુી
અમન સોસાયટી, વષાડ સોસાયટી ની 
સામે, રૂબી િોમ્્લેક્ષ ની સામે, આજવા 
રોડ, વડોદરા

ડૉ. અભભષેિકુમાર સરેુિભાઈ ચારેલ ૯૯૭૯૭૭૩૧૮૬

ડો. જલ્પા પટેલ ૮૪૬૦૬૨૨૮૮૩

ડૉ. શનલમબેન પરમાભાઈ પટેલ ૯૪૨૯૨૩૦૬૭૫

અબબન હલે્થ સેન્ટરની યાદી

બાપોદ
ઝાલાભાઇ ભરવાડના મિાનમાાં, ભરવાડ 
વાસ, બાપોદ ગામ, બાપોદ પાંચાયત 
ઓકિસ પાસે, વાઘોકડયા રોડ

રામદેવનગર B/ ૧૨ પાંચાલ નગર, આજવા રોડ, 

વડોદરા

સવાદ ધવલ હોસ્પપટલ ચાર રપતા પાસે હરણી 
વારસીયા રીંગ રોડ, વડોદરા

Dr Roma shah

       9909927416      

Dr. Santosh Machhi 

9979896869

વારસીયા પારસ સોસાયટી સામે, જુના RTO રોડ, 

વારશસયા

EAST 

Zone 

૧

૪

૫

૭
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અબબન હલે્થ સેન્ટરની યાદી

૮ કદવાલીપરુા
વોડડ નાં.૧૧ ની ઓિીસની સામે, મિરાંદ 
દેસાઇ રોડ પવામીનારાયણ માંદીર , 

વડોદરા
ડો.આકદત્યેન્દ્ર આયડ ૯૯૦૯૯૨૫૭૩૦

૯ અટલાદરા વસાવા મહોલ્લો, પવામીનારાયણ 
માંકદરની પાછળ, અટલાદરા, વડોદરા ડો.જયશ્રી ખબુચાંદાની ૯૯૦૯૯૨૭૪૧૭

ડો. પારુલ ટાાંિ ૯૯૦૯૯૨૭૪૨૬

ડૉ. નરુમહમાંદ િબ્બીરભાઈ  ટોલ ૭૮૬૯૩૩૭૦૭૭

૧૧ જેતલપરુ િીવાજજ પરુી, સબ રજીપટાર િચેરી ની 
સામેની ગલી, અિોટા ડૉ. િાંિાિ કદનેિકુમાર સથુાર ૭૬૦૦૯૯૪૮૬૮

ડો. િામાક્ષી ઝોનવાલ ૯૯૭૮૮૩૬૧૦૦

ડૉ. અક્ષયકુમાર અમતૃલાલ પટેલ ૯૬૩૮૧૫૦૯૭૮

૧૩ સભુાનપરુા
વોડડ નાં.૧૦ ની ઓકિસની સામે સભુાન 
પરુા ગાડડનની સામે, હરીઓમ નગર, 

સભુાનપરુા
ડો. નમ્રતા ચૌહાણ ૭૮૭૪૪૪૩૯૯૬

૧૪ ગોરવા પટેલ વાડી ની સામે ગોરવા ગામ. ડૉ. પજૂન અશિનકુમાર જોષી ૯૩૨૮૬૦૩૩૨૩

૧૫ ગોત્રી ગોત્રી ગામ તળાવ પાસે ડો.કદપિ સોલાંિી ૮૨૩૮૦૧૮૬૮૯

૧૬ ગોકુલનગર જૂની િોપોરેિન પકલૂ, ગાયત્રીનગર, 

ગોત્રી, વડોદરા ડો.અિોિ િાહ ૯૯૭૯૮૯૫૨૯૧

   Dr. Sejal Soni         

9909927418       Dr. 

Mohsin Jujara   

7990387171

તાાંદલજા જે.પી. પોભલસ ચોિીની નજીિ, પાણીની 
ટાાંિીની પાછળ, તાાંદલજા

અિોટા

૧૦

૧૨

West 

Zone િીવાજજ પરુી, સબ રજીપટાર િચેરી ની 
સામેની ગલી, અિોટા
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૧૭ યમનુામીલ વોડડ નાં ૩ ની જુની િચેરી, હરણખાના 
રોડ, પાણીની ટાાંિીની સામે, વાડી ડો. વલ્લરી પરમાર ૯૬૦૧૦૮૬૧૫૫

૧૮ ગાજરાવાડી પ્રકૃશત ટેનામેન્દ્ટની સામે, પિાયમાિડની 
સામે, રામ્વાતીિાની પાછળ, વડોદરા ડૉ. શનરજકુમાર િાંિરભાઈ પટેલ ૯૫૭૪૨૬૭૮૪૯

૧૯ િપરુાઇ
જુના જિાતનાિા, ડભોઇ રોડ ,સોમા 
તળાવ ચાર રપતા થી આગળ , ડભોઇ 
બાયપાસ નજીિ

ડો.પ્રિાિ પ્રજાપશત ૯૯૦૯૯૧૧૭૧૯

ડો. વ્યોમા રાણા ૮૪૬૦૪૧૯૫૨૦

ડૉ. કદપેનકુમાર િાંિરભાઈ ચૌધરી ૮૩૦૬૭૧૦૩૨૦

૨૧ તરસાલી િરદ નગર િોપીંગ સેન્દ્ટર , પોપટ 
ઓિીસ પાછળ, તરસાલી ડો.મૌસમી િોઠારી ૯૮૨૫૮૫૬૧૭૨

૨૨ માણેજા સીમેન્દ્સ િાંપની સામે, માણેજા મેઇન રોડ, 

માણેજા ડૉ. સાકદયા િબ્બીર મન્દ્સરુી. ૯૭૨૬૫૮૭૨૭૭

૨૩ મિરપરુા મિરપરુા બાગની સામે મિરપરુા ગામ 
વડોદરા ડો.ચેતના પટેલ ૯૯૦૯૯૨૭૪૧૫

૨૪ માાંજલપરુ માાંજલપરુ નાિા નજીિ, ગજાનાંદ 
સોસાયટી, િાાંકુાંતલ ફ્લેટ નજીિ, માાંજલપરુ ડો.કહરેન ચૌધરી ૯૯૦૯૯૨૭૪૨૮

૨૫ વડસર
માાંજલપરુ પોભલસ પટેિનની નજીિ, 

યગુધમડ પટેિનરીની સામે, વડસર 
બ્રીઝની પાસે, જી.આઇ.ડી.સી. રોડ,  વડોદરા

ડો. રોનિ પટેલ ૯૦૯૯૦૨૫૪૧૮

૨૦

South 

Zone

દાંતેિર
Dr Seema Tripathi

      9825076369      

Dr. Pinal Shah   

8238018683

પોલીસ લાઇન ક્વાટસડ પ્રતાપબ્રીજ 
નજીિ પ્રતાપનગર વડોદરા.
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ડો.ભશુમિા અિબરી ૭૦૪૬૧૧૦૦૪૪

ડૉ. નેશવલ ગૌતમકુમાર િટારીયા ૮૪૬૦૮૮૭૫૬૬

૨૭ નવાયાડડ
ગરીબ નવાઝ પાિડ , રેન બસેરા દીપ 
મલ્ટી્લેક્ષ ની પાછળ, છાણી નજીિ, 

વડોદરા.
ડો.શનત્તલ ઠક્કર ૯૯૦૯૯૨૭૪૩૬

૨૮ નવીધરતી જુની વોડડ નાં .૮ ની ઓિીસ, લોિસત્તા 
પે્રસ પાસે નવી ધરતી. ડો.જ્યોશત ગામીત ૯૭૧૨૯૭૧૫૨૩

૨૯ િારેલીબાગ જુની વોડડ નાં .૮ ની ઓિીસ, લોિસત્તા 
પે્રસ પાસે નવી ધરતી. ડો. અંજના મહતેા ૯૮૨૫૩૨૯૩૫૫

૩૦ છાણી બસ પટેન્દ્ડ સામે, કદવ્ય ભાપિર પે્રસ પાસે, 

ટોલ ટેક્ષ નજીિ, છાણી વડોદરા ડો.સાક્ષી કલૂિણી ૯૯૦૯૯૨૭૪૩૧

૩૧ સીયાબગ વોડડ નાં.૫, ખાંડેરાવ માિેટની સામે, 

શિયાબાગ ચાર રપતા, નવાપરુા, વડોદરા ડો. અભભષેિ રાઠોડ ૯૯૨૪૦૩૮૬૧૩

૩૨ નવાપરુા દીપિ ઓપન શસનેમાની પાસે, પથ્થર 
ગેટ પોલીસ ચોિીની પાસે,વડોદરા ડો પશુવિિા પટેલ ૯૯૭૯૧૦૫૪૫૦

ડો.મહેંર મોિાણી ૯૭૨૭૭૬૭૩૩૩

ડૉ. પજૂા રશસિલાલ ખરવાડ ૭૦૧૬૪૫૦૦૯૩

૩૪ િતેપરુા મહાિાળી માંકદર પાસે, માંગ્લેિર ઝાાંપા 
િતેપરુા ડો.શનમડલ ગોકહલ ૯૯૦૯૯૨૭૪૨૯

 Dr. Smita Vasava          

    9825503817    Dr. 

Arvind Parsakar 

8238018706 

એક્તાનગર

સમા

ટીપી ૧૩, પાણીની ટાિીની બાજુમા,  
છાણી જિાતનાિા, વડોદરા

અય્પા માંદીર ગ્રાઉંડ નજીિ, સમા૩૩

North 

Zone 

૨૬


