LIST OF URBAN HEALTH CENTER
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તાાંદલજા
જેતલપુર
અકોટા
સુભાનપુરા
ગોરવા
ગોત્રી
ગોકુલનગર
યમુનામીલ
ગાજરાવાડી

૧૮

કપુરાઇ

૧૯

૨૧
૨૨

જ્યુબેલી બાગ
કકશનવાડી
રામદે વનગર

અટલાદરા

૯

૨૦

અમન સોસાયટીની બાજુમાાં, રૂબી કોમ્પલેક્ષની સામે, આજવા રોડ, વડોદરા

વારસીયા
કદવાળીપુરા

૮

દક્ષક્ષણ ઝોન

સરનામ ંુ

બાપોદ

સવાદ
સુદામાપુરી

૬

૧૦
૧૧
૧૨

સેન્ટર ન ંુ નામ

દાં તેશ્વર
તરસાલી
માણેજા

સંબધં િત અધિકારીશ્રીન ંુ નામ

કોન્ટે ક્ટ નંબર

ડો.ભાવના પરમાર

૯૯૦૯૫૧ ૯૬૪૯

જ્યુબેલીબાગ મહાત્મા ગાાંધી નગર ગ્રુહ ની બાજુમાાં
કોમ્યુનીટી હોલ , ગુજરાત હાઉસીંગ બોડડ પાસે આજવા રોડ વડોદરા
એ/૧ ૦ નારયણકુાંજ સોસાયટી સહજ સ્કુલ ની સામે પાંચમ પાટીપ્લોટ ની
પાછળ આજવા રોડ વડોદરા ૩ ૯૦૦૧ ૯.
ધવલ હોસ્સ્પટલ ચાર રસ્તા પાસે હરણી વારસીયા રીંગ રોડ, વડોદરા
જુની વોડડ નાં.૯ ની ઓફીસ ,હકરશ પેટ્રોલપાંપ ની સામે પાણી ગેટ બહાર
વડોદરા
ધવલ હોસ્સ્પટલ ચાર રસ્તા પાસે હરણી વારસીયા રીંગ રોડ, વડોદરા
વોડડ નાં.૧ ૧ ની ઓફીસની સામે, મકરાં દ દે સાઇ રોડ સ્વામીનારાયણ માંદીર ,
વડોદરા
વસાવા મહોલ્લો, સ્વામીનારાયણ માંકદરની પાછળ, અટલાદરા, વડોદરા

ડો.એક્તા શાહ
ડો.આશશષ ગામીત

૯૯૦૯૯૨ ૭૪૩ ૦
૯૯૦૯૯૧ ૫૩ ૬૮

ડો. રોનક સોલાંકી

૯૬૩ ૮૦૫૨ ૨ ૦૦

ડો.પાશથિવ શાહ

૯૯૦૯૯૨ ૭૪૨ ૫

I/C ડો.આશશષ ગામીત

૯૯૦૯૯૧ ૫૩ ૬૮

ડો.પાશથિવ શાહ

૯૯૦૯૯૨ ૭૪૨ ૫

ડો.આકદત્યેન્દ્ર આયડ

૯૯૦૯૯૨ ૫૭૩ ૦

ડો.જયશ્રી ખુબચાંદાની

૯૯૦૯૯૨ ૭૪૧ ૭

પત્રકાર કોલોની, પાણીની ટાાંકીની બાજુમા, તાાંદલજા રોડ, તાાંદલજા
શીવાજજ પુરી, સબ રજીસ્ટાર કચેરી ની સામેની ગલી, અકોટા
શીવાજજ પુરી, સબ રજીસ્ટાર કચેરી ની સામેની ગલી, અકોટા
વોડડ નાં.-૧ ૦ ઓકફસની સામે, સુભાન પુરા ગાડડનની સામે, હરીઓમ નગર,
સુભાનપુરા
પટે લ વાડી ની સામે ગોરવા ગામ.
રણછોડરાય માંકદરની સામે, ગોત્રી તળાવ પાસે, ગોત્રી ગામ
જુની કોપોરે શનની સ્કુલ, ગાયત્રીનગર, ગોત્રી.
વોડડ નાં ૩ ની જુની કચેરી, હરણખાના રોડ, પાણીની ટાાંકીની સામે, વાડી
પ્રકૃશત ટેનામેન્દ્ટની પાસે, સ્કાયમાકડની સામે, રામ વાટીકાની પાછળ,
ગાજરાવાડી.
જુના જકાતનાકા, ડભોઇ રોડ ,સોમા તળાવ ચાર રસ્તા થી આગળ , ડભોઇ
બાયપાસ નજીક
પોલીસ લાઇન ક્વાટસ,ડ આર.પી.આઈ. ઓકફસની પાસે,પ્રતાપબ્રીજ નજીક
પ્રતાપનગર વડોદરા.
શરદ નગર શોપીંગ સેન્દ્ટર , પોસ્ટ ઓફીસ પાછળ, તરસાલી
સીમેન્દ્સ કાંપની સામે, માણેજા મેઇન રોડ, માણેજા

ડો. પારુલ ટાાંક
I/C ડો.રોમા શાહ
ડો.રોમા શાહ

૯૯૦૯૯૨ ૭૪૨ ૬
૯૯૦૯૯૨ ૭૪૧ ૬
૯૯૦૯૯૨ ૭૪૧ ૬

ડો. નમ્રતા ચૌહાણ

૭૮૭૪૪૪૩ ૯૯૬

ડો.સેજલ સોની
ડો.કદપક સોલાંકી
ડો.અશોક શાહ
ડો. મોઈન પટે લ

૯૯૦૯૯૨ ૭૪૧ ૮
૮૨ ૩ ૮૦૧ ૮૬૮૯
૯૯૭૯૮૯૫૨ ૯૧
૭૦૬૯૧ ૦૦૬૯૯

ડો.સ્સ્મતા વસાવા

૯૮૨ ૫૫૦૩ ૮૧ ૭

ડો.પ્રકાશ પ્રજાપશત

૯૯૦૯૯૧ ૧ ૭૧ ૯

ડો. કહરલ ખારવા

૯૯૭૪૦૦૩ ૦૨ ૩

ડો.મૌસમી કોઠારી
ડો.જય શનલક

૯૮૨ ૫૮૫૬૧ ૭૨
૯૯૨ ૫૦૭૭૭૩ ૪

૨૩
૨૪
૨૫
૨૬
૨૭
૨૮
૨૯
૩૦
૩૧
૩૨
૩૩
૩૪

ઉત્તર ઝોન

મકરપુરા
માાંજલપુર

મકરપુરા બાગની સામે મકરપુરા ગામ વડોદરા
માાંજલપુર નાકા નજીક, ગજાનાંદ સોસાયટી, શાાંકુાંતલ ફ્લેટ નજીક, માાંજલપુર

ડો.ચેતના પટે લ

૯૯૦૯૯૨ ૭૪૧ ૫

ડો.કહરે ન ચૌધરી

૯૯૦૯૯૨ ૭૪૨ ૮

વડસર
એક્તાનગર
નવાયાડડ

ડો. રોનક પટે લ
ડો.મહેન્દ્ર મોકાણી

૯૦૯૯૦૨ ૫૪૧ ૮
૯૭૨ ૭૭૬૭૩ ૩ ૩

ડો.શનત્તલ ઠક્કર

૯૯૦૯૯૨ ૭૪૩ ૬

નવીધરતી
કારે લીબાગ

વોડડ ૧ ૨ ની ઓકફસ, જી.આઇ.ડી.સી. વડસર રોડ,
ટીપી ૧ ૩ , પાણીની ટાકીની બાજુમા, છાણી જકાતનાકા, વડોદરા
ગરીબ નવાઝ પાકડ, રે ન બસેરા દીપ મલ્ટીપ્લેક્ષ ની પાછળ, છાણી નજીક,
વડોદરા.
નવી વોડડ નાં .૮ ની ઓફીસ, લોકસત્તા પ્રેસ પાસે નવી ધરતી.
શવદ્યાનાંદજી ચોક, રાણા વાસ, નવી ધરતી નાગરવાડા વડોદરા-૩ ૯૦૦૦૧

ડો.જ્યોશત ગામીત

૯૭૧ ૨ ૯૭૧ ૫૨ ૩

I/c ડો.જ્યોશત ગામીત

૯૭૧ ૨ ૯૭૧ ૫૨ ૩

છાણી

બસ સ્ટે ન્દ્ડ સામે, કદવ્ય ભાસ્કર પ્રેસ પાસે, ટોલ ટેક્ષ નજીક, છાણી વડોદરા

ડો.સાક્ષી કૂલકણી

૯૯૦૯૯૨ ૭૪૩ ૧

શીયાબાગ

ડો. શવજજતા શાહ

૮૨ ૩ ૮૯૭૮૭૮૫

નવાપુરા

નવી વોડડ નાં .૫ની ઓફીસ, માકે ટની પાછળ, શશયાબાગ ચાર રસ્તા, નવાપુરા,
વડોદરા
દીપક ઓપન શસનેમાની પાસે, પથ્થર ગેટ પોલીસ ચોકીની પાસે,વડોદરા

ડો. ધ્રુવ મહેતા

૯૦૩ ૩ ૦૯૭૮૦૨

સમા
ુ ા
ફતેપર

અયપ્પા માંદીર ગ્રાઉંડ નજીક, સમા
મહાકાળી માંકદર પાસે, માંગ્લેશ્વર ઝાાંપા ફતેપરુ ા

ડો.અક્ષભષેક રાઠોડ
ડો.શનમડલ ગોકહલ

૯૯૨ ૪૦૩ ૮૬૧ ૩
૯૯૦૯૯૨ ૭૪૨ ૯

