
(  ૧  )   આરોગ્ય �ગ્ય સમિત	 સમિતિ�楦汬∽8�⼢㰾�મિતિ�楦汬∽8�⼢㰾��  

ચ�રોગ્ય �નશ્રી નુ� ન�� ન�   :-   શ્રી નુ� શોભનાબેન પોપટભાઇ લાઠીયા  ����ભન�બ�ન પોપટભાઇ લાઠીયા  ����x�㰾㩷㊨惥㉔惥ㇼ惥ㄼ惥惥ガ惥や�પોપટભાઇ લાઠીયા  ����x�㰾㩷㊨惥㉔惥ㇼ惥ㄼ惥惥ガ惥やટભ�ઇ લાઠીયા  ����x�㰾㩷㊨惥㉔惥ㇼ惥ㄼ惥惥ガ惥や惥と惥ぐ惥펄怌����leⵘၟ�ઠીયા  ����x�㰾㩷㊨惥㉔惥ㇼ惥ㄼ惥惥ガ惥や惥と惥ぐ惥펄怌����leⵘၟ႔惜惧瑨"	�  
સરોગ્ય ન�મ��   :-   મ�.ઘ�ટ" પ્લોટ વિસ્તાર, ખોડીયલાઠીયા  ����x�㰾㩷㊨惥㉔惥ㇼ惥ㄼ惥惥ガ惥や惥と惥ぐ惥펄怌����leⵘၟ�ટ મિતિ�楦汬∽8�⼢㰾�'સ્તાર, ખોડીયારનગર, તા.પાલીતા��રોગ્ય , ખોડીયારનગર, તા.પાલીતાણા, જિ.ભાવનગર��ડીયારનગર, તા.પાલીતાણા, જિ.ભાવનગર�wad�"	�રોગ્ય નગરોગ્ય , ��.પોપટભાઇ લાઠીયા  ����x�㰾㩷㊨惥㉔惥ㇼ惥ㄼ惥惥ガ惥や�લાઠીયા  ����x�㰾㩷㊨惥㉔惥ㇼ惥ㄼ惥惥ガ惥や惥と惥ぐ惥펄怌����leⵘၟ���ણા, જિ.ભાવનગર�wad���Ⴛ湐琠塸陰䣐隸騀駐鄸န疸忸帘毈觸张歨暸鑘�, જિ.ભાવનગર�wad���Ⴛ湐琠塸陰䣐隸騀駐鄸န疸忸帘毈觸张歨暸鑘န靸န�����/.ભ�'નગરોગ્ય 
ફ�ન ન�  . :-   ૯૯૯૮૩૯૨૬૨૩ 
                                       આરોગ્ય �ગ્ય સમિત	 સમિતિ�楦汬∽8�⼢㰾�મિતિ�楦汬∽8�⼢㰾��ન� �હિતી�٫��툈̟꣠੶㣖��� �����D�સરનામું :- મુ.ઘેટી પ્લોટ વિસ્તાર,7��

ક



સભ્	શ્રી નુ�ન�� ન� સભ્	શ્રી નુ�ન� 7�દ્દો���8������� �બ�ઇલાઠીયા  ����x�㰾㩷㊨惥㉔惥ㇼ惥ㄼ惥惥ガ惥や惥と惥ぐ惥펄怌����leⵘၟ ન�બરોગ્ય ઇ�ઇલાઠીયા  ����x�㰾㩷㊨惥㉔惥ㇼ惥ㄼ惥惥ガ惥や惥と惥ぐ惥펄怌����leⵘၟ એડ્રેસ�t�=સ

૧
શ્રી નુ� ભરોગ્ય �ભ�ઇ 'લ્લભભાઇ હડિયા લાઠીયા  ����x�㰾㩷㊨惥㉔惥ㇼ惥ㄼ惥惥ガ惥や惥と惥ぐ惥펄怌����leⵘၟભભ�ઇ 

7હિતી�٫��툈̟꣠੶㣖��� �����D�સરનામું :- મુ.ઘેટી પ્લોટ વિસ્તાર,ડીયારનગર, તા.પાલીતાણા, જિ.ભાવનગર�wad�	�   

સભ્	શ્રી નુ�, 

જિ.ભાવનગર�wad���Ⴛ湐琠塸陰䣐隸騀駐鄸န疸忸帘毈觸张歨暸鑘န靸န�����/.પોપટભાઇ લાઠીયા  ����x�㰾㩷㊨惥㉔惥ㇼ惥ㄼ惥惥ガ惥や�.ભ�'નગરોગ્ય 
૯૮૯૮૧૫૬૧૯૪ -

૨
શ્રી નુ� �ગ�બ�ન ભ�ળાભાઇ ચુડાસમા   �ભ�ઇ ચ�ડીયારનગર, તા.પાલીતાણા, જિ.ભાવનગર�wad��સ� સભ્	શ્રી નુ�, 

જિ.ભાવનગર�wad���Ⴛ湐琠塸陰䣐隸騀駐鄸န疸忸帘毈觸张歨暸鑘န靸န�����/.પોપટભાઇ લાઠીયા  ����x�㰾㩷㊨惥㉔惥ㇼ惥ㄼ惥惥ガ惥や�.ભ�'નગરોગ્ય 
૯૧૭૩૩૮૫૬૪૬ -

૩
શ્રી નુ� 'લ્લભભાઇ હડિયા લાઠીયા  ����x�㰾㩷㊨惥㉔惥ㇼ惥ㄼ惥惥ガ惥や惥と惥ぐ惥펄怌����leⵘၟભભ�ઇ ચ�થરોગ્ય ભ�ઇ 

/�ળાભાઇ ચુડાસમા   "	�

સભ્	શ્રી નુ�, 

જિ.ભાવનગર�wad���Ⴛ湐琠塸陰䣐隸騀駐鄸န疸忸帘毈觸张歨暸鑘န靸န�����/.પોપટભાઇ લાઠીયા  ����x�㰾㩷㊨惥㉔惥ㇼ惥ㄼ惥惥ガ惥や�.ભ�'નગરોગ્ય 
૯૮૨૪૨૪૮૫૮૫ -

૪
શ્રી નુ� �ણા, જિ.ભાવનગર�wad���Ⴛ湐琠塸陰䣐隸騀駐鄸န疸忸帘毈觸张歨暸鑘�કબ�ન /	�મિતિ�楦汬∽8�⼢㰾��ભ�ઇ 

ચ�ડીયારનગર, તા.પાલીતાણા, જિ.ભાવનગર�wad��સ�

સભ્	શ્રી નુ�, 

જિ.ભાવનગર�wad���Ⴛ湐琠塸陰䣐隸騀駐鄸န疸忸帘毈觸张歨暸鑘န靸န�����/.પોપટભાઇ લાઠીયા  ����x�㰾㩷㊨惥㉔惥ㇼ惥ㄼ惥惥ガ惥や�.ભ�'નગરોગ્ય 
૯૯૧૩૯૫૭૯૩૫ -



(  ૨  )   હિતી�٫��툈̟꣠੶㣖��� �����D�સરનામું :- મુ.ઘેટી પ્લોટ વિસ્તાર,7લાઠીયા  ����x�㰾㩷㊨惥㉔惥ㇼ惥ㄼ惥惥ガ惥や惥と惥ぐ惥펄怌����leⵘၟ�  ,   બ�ળાભાઇ ચુડાસમા    મિતિ�楦汬∽8�⼢㰾�'ક�સ અન� ય�'� પ્રવ Kમિતિ�楦汬∽8�⼢㰾�� સમિતિ�楦汬∽8�⼢㰾�મિતિ�楦汬∽8�⼢㰾��  

ચ�રોગ્ય �નશ્રી નુ� ન�� ન�   :-   શ્રી નુ� �જ�બ�ન બ�બ�ભ�ઇ /�ળાભાઇ ચુડાસમા   "	�  
સરોગ્ય ન�મ��   :-   મ�.હ�'�, 7ન��� બ�ગલાઠીયા  ����x�㰾㩷㊨惥㉔惥ㇼ惥ㄼ惥惥ガ惥や惥と惥ぐ惥펄怌����leⵘၟ�, રોગ્ય =લ્લભભાઇ હડિયા '� ફ�ટકન� બ�જ���, 7�દેવનગર, તા.મહુવા, જિ.ભાવનગર�̟㑐�䌖��   �����Ð���C:\Users\hitesh='નગરોગ્ય , ��.હ�'�, 
જિ.ભાવનગર�wad���Ⴛ湐琠塸陰䣐隸騀駐鄸န疸忸帘毈觸张歨暸鑘န靸န�����/.ભ�'નગરોગ્ય 
ફ�ન ન�  . :-   ૯૯૨૪૬૭૮૯૫૮

હિતી�٫��툈̟꣠੶㣖��� �����D�સરનામું :- મુ.ઘેટી પ્લોટ વિસ્તાર,7લાઠીયા  ����x�㰾㩷㊨惥㉔惥ㇼ惥ㄼ惥惥ガ惥や惥と惥ぐ惥펄怌����leⵘၟ�  ,   બ�ળાભાઇ ચુડાસમા    મિતિ�楦汬∽8�⼢㰾�'ક�સ અન� ય�'� પ્રવ Kમિતિ�楦汬∽8�⼢㰾�� સમિતિ�楦汬∽8�⼢㰾�મિતિ�楦汬∽8�⼢㰾��   સમિતિ�楦汬∽8�⼢㰾�મિતિ�楦汬∽8�⼢㰾��ન� �હિતી�٫��툈̟꣠੶㣖��� �����D�સરનામું :- મુ.ઘેટી પ્લોટ વિસ્તાર,7��  

ક



સભ્	શ્રી નુ�ન�� ન� 7�દ્દો���8������� �બ�ઇલાઠીયા  ����x�㰾㩷㊨惥㉔惥ㇼ惥ㄼ惥惥ガ惥や惥と惥ぐ惥펄怌����leⵘၟ ન�બરોગ્ય ઇ�ઇલાઠીયા  ����x�㰾㩷㊨惥㉔惥ㇼ惥ㄼ惥惥ガ惥や惥と惥ぐ惥펄怌����leⵘၟ એડ્રેસ�t�=સ

૧
શ્રી નુ� ક�ચનબ�ન ભ�જીભ�ઇ 

પોપટભાઇ લાઠીયા  ����x�㰾㩷㊨惥㉔惥ㇼ惥ㄼ惥惥ガ惥や�ડીયારનગર, તા.પાલીતાણા, જિ.ભાવનગર�wad�	�   

સભ્	શ્રી નુ�, 

જિ.ભાવનગર�wad���Ⴛ湐琠塸陰䣐隸騀駐鄸န疸忸帘毈觸张歨暸鑘န靸န�����/.પોપટભાઇ લાઠીયા  ����x�㰾㩷㊨惥㉔惥ㇼ惥ㄼ惥惥ガ惥や�.ભ�'નગરોગ્ય 
૯૪૨૬૪૬૧૩૪૫ -

૨
શ્રી નુ� �ગ�બ�ન 7�દેવનગર, તા.મહુવા, જિ.ભાવનગર�̟㑐�䌖��   �����Ð���C:\Users\hitesh�ભ�ઇ સ��ખોડીયારનગર, તા.પાલીતાણા, જિ.ભાવનગર�ટ   સભ્	શ્રી નુ�, 

જિ.ભાવનગર�wad���Ⴛ湐琠塸陰䣐隸騀駐鄸န疸忸帘毈觸张歨暸鑘န靸န�����/.પોપટભાઇ લાઠીયા  ����x�㰾㩷㊨惥㉔惥ㇼ惥ㄼ惥惥ガ惥や�.ભ�'નગરોગ્ય 
૯૯૦૯૪૭૦૫૭૬ -

૩
શ્રી નુ� ભ�ન�ભ�ઇ પોપટભાઇ લાઠીયા  ����x�㰾㩷㊨惥㉔惥ㇼ惥ㄼ惥惥ガ惥やરોગ્ય શોભનાબેન પોપટભાઇ લાઠીયા  �����ભ�ઇ 

ચR7�ણા, જિ.ભાવનગર�wad���Ⴛ湐琠塸陰䣐隸騀駐鄸န疸忸帘毈觸张歨暸鑘

સભ્	શ્રી નુ�, 

જિ.ભાવનગર�wad���Ⴛ湐琠塸陰䣐隸騀駐鄸န疸忸帘毈觸张歨暸鑘န靸န�����/.પોપટભાઇ લાઠીયા  ����x�㰾㩷㊨惥㉔惥ㇼ惥ㄼ惥惥ガ惥や�.ભ�'નગરોગ્ય 
૯૮૯૮૧૬૬૭૬૭ -

૪
શ્રી નુ� જાગ�ભ�ઇ ઉક�ભ�ઇ બ�રોગ્ય U	� સભ્	શ્રી નુ�, 

જિ.ભાવનગર�wad���Ⴛ湐琠塸陰䣐隸騀駐鄸န疸忸帘毈觸张歨暸鑘န靸န�����/.પોપટભાઇ લાઠીયા  ����x�㰾㩷㊨惥㉔惥ㇼ惥ㄼ惥惥ガ惥や�.ભ�'નગરોગ્ય 
૯૮૯૮૮૨૮૯૦૯ -

મ�ખ્ય	 જિ.ભાવનગર�wad���Ⴛ湐琠塸陰䣐隸騀駐鄸န疸忸帘毈觸张歨暸鑘န靸န�����/લ્લભભાઇ હડિયા લાઠીયા  ����x�㰾㩷㊨惥㉔惥ㇼ惥ㄼ惥惥ガ惥や惥と惥ぐ惥펄怌����leⵘၟ� આરોગ્ય �ગ્ય સમિત	 અમિતિ�楦汬∽8�⼢㰾�Wક�રોગ્ય "
       જિ.ભાવનગર�wad���Ⴛ湐琠塸陰䣐隸騀駐鄸န疸忸帘毈觸张歨暸鑘န靸န�����/.પોપટભાઇ લાઠીયા  ����x�㰾㩷㊨惥㉔惥ㇼ惥ㄼ惥惥ガ惥や�.ભ�'નગરોગ્ય 


