
આયુર્વ શાખા 
જિલ્ા પંચાયત ભારનગર 

ક્ જિલ્લ તાલુકલ દવાખાનાનુ પુર ના્ આયુવ્દ ્ેડીક્ ઓફીસરનુ ના્ ્લબાઇ્ નંબર 

1 ભાવનગર ભાવનગર સ.આ.દ.રવા,  વૈદ શીતલ પી સોલકંી 9427559103
2 ભાવનગર ભાવનગર સ.આ.દ.સનેશ ડૉ. બળદેવ જદવ 9426969400

3 ભાવનગર ભાવનગર સ.આ.દ.વેળાવદર ભાલ ડૉ.આર.ડી.ઓઠા 9428854040

4 ભાવનગર ભાવનગર સ.આ.દ.બધુેલ ડો. પીયષુ રાવ 9904513753

5 ભાવનગર ઘોઘા સ.આ.દ.અવાણીયા ડો.કલપના સથુાર 9898032876

6 ભાવનગર ઉમરાળા સ.આ.દ.હડમતીયા ડૉ.દેવેન્દસરહ રાઠોડ 9428732909

7 ભાવનગર ઉમરાળા સ.આ.દ.ચોગઠ ડૉ,ઋદષકુમાર મહતેા 9429509109
8 ભાવનગર ભાવનગર સ.આ.દ.કરદેજ ડો.દવશાખા ઝાલા  8780777088
9 ભાવનગર દશહોર સ.આ.દ.વરલ ડો મનભુાઇ ખીમાણી 8000304199

10 ભાવનગર તળાજ સ.આ.દ.સથરા ડો.સજંય એસ.પટેલ 9426731200
11 ભાવનગર પાલીતાણા સ.આ.દ.ઠાડચ ડૉ.જયદીપ ડોડીયા 9879596851

12 ભાવનગર વલલભીી પર સ.આ.દ.નવા ગામ ઢાળ  ડૉ.જયદીપ રાઠોડ 7874451359

13 ભાવનગર વલલભીી પર સ.આ.દ.પચ્ેગામ ડો.વદંનાબેન મોરી 9427748897

14 ભાવનગર ગારીયાધાર સ.આ.દ.સાતપડા ડો.કનેશ ડાભી 9974423089

15 ભાવનગર મહવુા સ.આ.દ.ઉચાકોટડા ડો.મનસખુ એસ પરમાર 9924889264

16 ભાવનગર ઉમરાળા સ.આ.દ.લીમડા વૈદ બીના ટોકરાળીયા 8460403702
17 ભાવનગર જસર સ.આ.દ.કોટામઇુ વૈદ હતેલ વાળા 8980226887
18 ભાવનગર વલલભીી પર સ.આ.દ.કાનપર વૈદ જીભુાઇ મકવાણા 9824694279
19 ભાવનગર તળાજ સ.આ.દ.દદહોર વૈદ દદપક વાઢેર 9898798167

20 ભાવનગર મહવુા સ.આ.દ.ભા્ોડ ડો.મનસખુ એસ પરમાર (ચાર ) 9924889264

21 ભાવનગર તળાજ સ.આ.દ.પસવી વૈદ અદનતા ગોજયા 9998879638
22 ભાવનગર જસર સ.આ.દ.ઇટીયા વૈદ જાતુા મકવાણા 7984630444

23 ભાવનગર ભાવનગર
સ.આ.દ.ભા.મો.,ઘોઘા ગેઇ

ટ,ભાવનગર 
ડો.મનીષભાઇ મકવાણા 9427232362

24 ભાવનગર ભાવનગર સ.આ.દ.લાખણકા વૈદ દદપક વાઢેર (ચાર ) 9898798167

જિલ્ા પંચાયત ભારનગર 

ક્ જિલ્લ તાલુકલ  દવાખાના નુ ના્ હલમ્યલપેથી ્ેડીક્ ઓફીસરનુ ના્ ્લબાઇ્ નંબર 

1 ભાવનગર ભાવનગર

કંુભારવાડા,ચાણક 
પાથદમક શાળા ન-ં૪ 
હોદમયોપેથી દવાખાન ુ
ભાવનગર 

ડૉ. દદલીપ સવાણી 9825674448

2 ભાવનગર ભાવનગર
સ.હો.દ.રવા,ગામ 
પચંાયત કચેરી પાસે 
રવા 

ડૉ. કશયપભાઇ રાજયયુુ ુ 9426766909

3 ભાવનગર તળાજ સ.હો.દ ટાઢાવડ ડૉ.માધરુી ડાભી 9725571228
4 ભાવનગર મહવુા સ.હો.દ ચણુા ડૉ.ચચતા ભટ 9428859036



5 ભાવનગર પાલીતાણા સ.હો.દ મોટી રાજસથળી ડૉ.નેહા જોષી 9033220100

6 ભાવનગર વલલભીી પર સ.હો.દ આણદંપર ડૉ.લાલજ ગોદહલ 9574334533
7 ભાવનગર મહવુા સ.હો.દ યજુરડા ડૉ.દદપલ વાઘાણી 9687872095

8 ભાવનગર દશહોર
દશહોર હોદમયોપેથી 

દવાખાન ુCHC દશહોર,

ડૉ. ફલર્ પટે્ 7622939231


