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તાલુ્ાઆરોગ્ (બ્ો્) અધિ્ારીની માહિતી

ટી.એચ.ઓ. નંુ નામ:- ડૉ.એન.ડી.પટેલ

સરનામંુ :- બલલો હેલઓફીસ, તળાજ

ફલન નં :- ઓફફસ -----------------ઘર---------------- ફેક ---------------

મલબાઇલ નં:- ૯૭૨૭૭૭૯૬૭૫

ઇ-મેઇલએડે્સ:- સરોારી thotalaja.health.bhavnagar1@gmail.com તથા પસ્નલ-------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

પારામ્આરોગ્ ્ેંની માિીતી

કમ નં અધિ્ારી/્મ્મારી નંુ નામ પી. એમ. સી. નુ નામ મોબાઇ્ નં ઇ-મેઇ્ એડ્રસ

(૧) (૨) (3) (૪) (૫)

૧ અલપેે ડી.હહરાણી ભદારળ

૨ ચચરાગભાઇ મેટાલીયા ભદારળ ૯૭૨૩૭૦૩૫૫૫

૩ જિગાબેન ઝણોાટ ભદારળ ૯૯૭૪૭૨૦૭૨૪

૪ ભૂમમોાબેન હરીતભાઇ શુકલ ભદારળ ૭૫૬૭૮૮૩૧૫૯

૫ રમમલા એમ.રાઠલડ ભદારળ

૬ લીલાબેન એમ પરમાર ભદારળ ૯૦૯૯૦૯૪૭૨૧

૭ ભારનાબેન એમ.બારૈયા ભદારળ ૯૦૯૯૦૯૪૭૨૨

૮ વરલાસ ડી.માયડા ભદારળ ૯૦૯૯૦૯૪૭૨૩

૯ ોલમલબેન ડી ભટ ભદારળ ૯૦૯૯૦૯૪૭૨૪

૧૦ ગીતાબેન રી લાધરા ભદારળ ૯૦૯૯૦૯૪૭૨૫

૧૧ પસરબા ોે રાળા ભદારળ ૯૦૯૯૦૯૪૯૪૫

૧૨ રનનતાબેન એન બારૈયા ભદારળ ૮૯૮૦૦૪૮૫૮૩

૧૩ જતેેદોુમાર એન પંડયા ભદારળ ૯૮૨૪૮૮૯૬૦૭

૧૪ અવરનાેભાઇઆર પનલત ભદારળ ૯૯૨૫૬૪૨૪૫૨

૧૫ ભરતભાઇ એમ પનલત ભદારળ ૯૮૭૯૬૨૧૧૩૭

૧૬ પંોજ ોે.પનલત ભદારળ ૯૯૭૯૬૦૩૮૬૦

૧૭ જતેેદ િ.ેગલહહલ ભદારળ ૯૯૯૮૩૩૩૬૫૮

૧૮ અમમત બી રાજયગુર ભદારળ ૯૪૨૯૧૬૫૪૫૬



કમ નં અધિ્ારી/્મ્મારી નંુ નામ પી. એમ. સી. નુ નામ મોબાઇ્ નં ઇ-મેઇ્ એડ્રસ

(૧) (૨) (3) (૪) (૫)

૧૯ વરપુલ ોે રાઠલડ ભદારળ ૯૪૨૯૧૬૫૪૫૬

૨૦ નરેેદદસહ એમ ગલહહલ ભદારળ ૯૮૯૮૫૭૬૨૬૦

૨૧ વ્લલો ોે ભટ મથારડા ૮૨૩૮૦૭૩૮૬૮

૨૨ જયેેભાઇ બી પનલત મથારડા ૯૭૨૩૩૨૧૮૦૦

૨૩ રનરાજ એચ. ઢાપા મથારડા ૯૬૬૨૪૨૯૧૧૩

૨૪ સંજયભાઈ એસ દરે મથારડા ૯૫૭૪૧૩૮૪૩૭

૨૫ જરેરાભાઇ િ ેસલલંોી મથારડા ૯૫૮૬૩૦૧૫૦૪

૨૬ સુનનતાબેન એસ.પટેલ મથારડા ૮૨૩૮૦૧૩૪૫૭

૨૭ રેખાબેન બી પંડા મથારડા ૯૦૯૯૦૯૪૭૩૭

૨૮ મનુબેન એમ જની મથારડા ૯૦૯૯૦૯૪૭૩૮

૨૯ ભારનાબેન ોે ભટ મથારડા ૯૦૯૯૦૯૪૯૪૩

૩૦ જયલમતોાબેન પી દરે મથારડા ૯૦૯૯૦૯૪૭૪૮

૩૧ રાઠલડ પવરણભાઇજ મથારડા ૭૫૬૭૮૮૩૧૬૩

૩૨ ડલ.છાયાબેન બી લાખાણી ઉંચડી ૯૯૭૯૪૪૮૯૧૫

૩૩ મનસુખ પી.ડાભી ઉંચડી ૯૦૯૯૦૯૫૧૯૯

૩૪ ઇલાબેન એસ સાલુોે ઉંચડી ૯૦૯૯૦૯૪૭૪૩

૩૫ જંજળા ઘનશયામભાઇ રાણછલડભાઇ ઉંચડી ૮૮૬૬૦૪૯૩૪૮

૩૬ નરીન મહાદેરભાઈઆહહર ઉંચડી ૮૮૬૬૫૮૪૮૦૩

૩૭ પોાે ધીરભાઇ િઠેરા ઉંચડી ૯૯૦૪૫૭૯૧૩૪

૩૮ નરેેદેીહ રણજતદસહ સરરૈયા ઉંચડી ૭૫૬૭૮૮૩૧૬૦

૩૯ હરેેભાઇ ઘેલાભાઇ માર ઉંચડી ૯૯૨૫૮૭૬૪૩૩

૪૦ હહતેેભાઇ ફદનેે ભાઇ જદર ઉંચડી ૯૭૨૪૨૨૦૫૧૮

૪૧ રચનાબેન ધનજભાઇ સલલંોી ઉંચડી ૮૨૩૮૦૧૩૩૪૩

૪૨ તુસારાભાઇ ગલવરદભાઇ શેયાળ ઉંચડી ૯૯૦૯૨૪૯૦૨૪

૪૩ ેારદાબેન હહરેનભાઇ સુમરા ઉંચડી ૯૦૯૯૦૯૫૩૨૧

૪૪ જયતંી બી.ગઢાદાર ઉંચડી ૯૭૩૭૬૫૨૩૩૦

૪૫ જગગમત ોે.રાળા ઉંચડી ૯૦૯૯૦૯૪૭૦૬

૪૬ ેૈલષેોુમાર રાલાભાઇ ગુજરીયા ઉંચડી ૯૯૭૪૮૧૮૨૬૦

૪૭ ખાલી ઉંચડી ૮૯૮૦૦૪૮૪૫૧

૪૮ નનલેે ડી પટેલ સરતાનપર ૯૦૯૯૦૯૫૨૦૭



કમ નં અધિ્ારી/્મ્મારી નંુ નામ પી. એમ. સી. નુ નામ મોબાઇ્ નં ઇ-મેઇ્ એડ્રસ

(૧) (૨) (3) (૪) (૫)

૪૯ ડલ.ભારત મડલરા સરતાનપર ૯૭૨૭૭૨૩૫૧૨

૫૦ માયાબેન ેાસી સરતાનપર ૯૭૨૭૭૪૮૫૮૧

૫૧ ોૌેલજ ખેર સરતાનપર ૮૧૨૮૬૮૮૬૪૪

૫૨ લાલજ ટી. િઠેરા સરતાનપર ૯૭૧૪૬૭૯૪૧૭

૫૩ ફદનેે બી.મોરાણા સરતાનપર ૮૧૪૧૭૩૮૩૮૩

૫૪ પી.ડી.ચૌહાણ સરતાનપર ૯૦૯૯૦૯૫૩૯૦

૫૫ ગીતાબેન િ ે ડાભી સરતાનપર ૯૦૯૯૦૯૫૩૧૯

૫૬ ચંનદોાબેન પી.પંડયા સરતાનપર ૮૨૩૮૦૭૩૮૮૨

૫૭ ભાનુબેન રી ધાધધા સરતાનપર ૮૨૩૮૦૧૩૪૨૨

૫૮ શેરાભાઈ િ ેચુડાસમા સરતાનપર ૭૫૬૭૮૮૩૧૬૨

૫૯ ડલ.િ.ેએમ.બારીયા બલરડા ૮૨૩૮૦૧૪૯૮૭

૬૦ બુધા જ. મોરાણા બલરડા

૬૧ નમતા એચ.માર બલરડા

૬૨ આર.એલ.જમલદ બલરડા ૯૬૩૮૫૪૬૧૦૭

૬૩ શયામાજભાઇ બી ભાજલયા બલરડા ૯૬૮૭૯૮૩૧૯૦

૬૪ િ.ેડી.ભાળીયા બલરડા ૭૦૪૬૮૧૮૪૩૭

૬૫ આર.િ.ેબારૈયા બલરડા ૯૪૦૮૮૨૭૨૦૪

૬૬ એમ.એમ.પંડયા બલરડા ૯૬૨૪૦૫૩૭૩૯

૬૭ ખાલી બલરડા

૬૮ પી.એમ.મેોારલ બલરડા ૯૦૯૯૦૯૪૭૧૧

૬૯ ોે.બી.પંડયા બલરડા ૯૦૯૯૦૯૪૭૦૭

૭૦ એ.એન.પાલ બલરડા ૯૦૯૯૦૯૪૭૦૯

૭૧ પુષપાબેન પી મોરાણા બલરડા ૯૦૯૯૦૯૪૭૧૦

૭૨ બી.બી.જની બલરડા ૮૯૮૦૦૪૮૪૫૨

૭૩ રમેે િ ે શેયાળ બલરડા ૯૯૧૩૩૫૭૯૯૮

૭૪ ડલ.ોાજલ રાધેલા મણાર ૯૭૨૭૭૭૯૬૭૧

૭૫ ધમ્બા રી ગલહહલ મણાર

૭૬ યલગેેગીરી મનસુખ ગગફર ગલસરામમ મણાર ૯૦૯૯૦૯૫૩૨૨

૭૭ મુોેે ગલબર મોરાણા મણાર ૭૫૭૪૮૪૨૦૯૦

૭૮ વરપુલ િ ેબારૈયા મણાર ૯૪૨૭૨૩૨૧૧૪



કમ નં અધિ્ારી/્મ્મારી નંુ નામ પી. એમ. સી. નુ નામ મોબાઇ્ નં ઇ-મેઇ્ એડ્રસ

(૧) (૨) (3) (૪) (૫)

૭૯ ોૌશેોભાઇ બી વ્રેદી મણાર ૯૮૨૫૦૧૮૯૪૫

૮૦ ધરમેીભાઇ ડી શેયાળ મણાર ૯૯૭૮૯૧૧૦૧૦

૮૧ હરેેભાઇઆર ધલયલા મણાર ૮૩૪૭૦૨૦૭૮૨

૮૨ અસ્તાબેન ોે જની મણાર ૮૯૮૦૦૪૮૪૪૫

૮૩ મમતાબેન જ રાધેલા મણાર ૯૦૯૯૦૯૪૭૩૬

૮૪ અોાતાબેન િ ે પંડીયા મણાર ૯૦૯૯૦૯૪૭૩૯

૮૫ જગગમતબેન િ ે ફદહલરા મણાર ૮૯૮૦૦૪૮૪૪૨

૮૬ ભારતીબેન એમ લધરા મણાર ૭૫૬૭૮૮૩૧૬૨

૮૭ ડલ. નનોંુજ પી.પાજલરાલ ોંુઢેલી ૯૭૨૭૭૭૯૬૭૪

૮૮ ફો્ત પી બાકી ોંુઢેલી ૯૮૨૫૯૯૨૫૫૯

૮૯ પુષપાબેન બી દેરમુરારી ોંુઢેલી ૮૯૮૦૦૪૮૫૮૪

૯૦ રમેેચદં ોે ચૌહાણ ોંુઢેલી ૯૯૭૮૧૩૨૪૭૦

૯૧ વરપુલ બી પરમાર ોંુઢેલી ૯૭૧૪૧૨૪૩૪૨

૯૨ વરપુલ એમ રમણા ોંુઢેલી ૯૭૨૩૪૧૧૫૧૫

૯૩ ધીરભાઇ સી સલલંોી ોંુઢેલી ૯૭૨૩૯૨૯૦૯૬

૯૪ દેરોુભાઈ જ મલભ ોંુઢેલી ૯૫૫૮૧૩૦૭૩૫

૯૫ સુરેે એસ.પરમાર ોંુઢેલી ૯૬૨૪૨૨૩૩૭૩

૯૬ વરકમદસહ બી.પરમાર ોંુઢેલી ૯૭૩૭૯૩૬૮૬૮

૯૭ ગૌતમભાઇ એમભટ ોંુઢેલી ૯૪૨૯૬૩૮૧૫૫

૯૮ આઈ.જ.પંડયા ોંુઢેલી ૯૦૯૯૦૯૪૭૧૭

૯૯ એચ.એ.ગલહહલ ોંુઢેલી ૯૯૯૮૧૧૩૧૪૫

૧૦૦ ોે.બી.જસયાળ ોંુઢેલી ૯૦૯૯૦૯૪૭૧૯

૧૦૧ આર.એન.બારૈયા ોંુઢેલી ૮૨૩૮૦૭૩૮૩૦

૧૦૨ જ.બી.ચુડાસમા ોંુઢેલી ૯૦૯૯૦૯૪૭૨૦

૧૦૩ એસ.એન.બારૈયા ોંુઢેલી ૮૨૩૮૦૭૩૮૮૦

૧૦૪ યુ.એ.બહટ ોંુઢેલી ૯૦૯૯૦૯૪૭૧૫

૧૦૫ ધરલ જભટ ોંુઢેલી ૭૫૬૭૮૮૩૧૫૬

૧૦૬ ઉષાબેન પી.પનલત પીથલપુર ૯૪૨૭૭૪૮૩૬૨

૧૦૭ હહતેેભા અનં્ે જેી પીથલપુર ૭૫૬૭૮૮૩૧૬૧

૧૦૮ ડલ.ગતુામાભાઇ િ ે પંડયા પીથલપુર ૯૭૨૭૭૭૯૬૭૩



કમ નં અધિ્ારી/્મ્મારી નંુ નામ પી. એમ. સી. નુ નામ મોબાઇ્ નં ઇ-મેઇ્ એડ્રસ

(૧) (૨) (3) (૪) (૫)

૧૦૯ આેાબેન ડી ગલહહલ પીથલપુર

૧૧૦ ગલહહલ અેલોભાઇ હરાજભાઇ પીથલપુર ૮૧૪૦૯૬૯૪૨૦

૧૧૧ ચતેના એમભટ પીથલપુર ૯૦૯૯૦૯૪૬૯૭

૧૧૨ રમેે મનુભાઈ સોડગર પીથલપુર ૯૬૮૭૦૦૬૨૭૨

૧૧૩ પફરતા જ.ઝાલા પીથલપુર ૯૦૯૯૦૯૪૭૪૨

૧૧૪ ધાધજલયા માયાબેન બી પીથલપુર ૯૦૯૯૦૯૫૩૨૦

૧૧૫ મહુેલભાઇ બી લાધરા પીથલપુર ૮૮૬૬૫૪૮૯૧૯

૧૧૬ આર.ોે. ધાધલીયા પીથલપુર ૯૭૧૪૩૫૨૪૩૫

૧૧૭ આર.ડી.સરરૈયા પીથલપુર ૮૯૮૦૦૪૮૪૪૯
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