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

પ્રાથધમક આરોગ્ય કેંદ્રની માિીતી   

ક્રમ નું અધિકારી/કમસચારી નુું નામ  પી. એચ. સી. ન ુનામ  મોબાઇલ નું  ઇ-મેઇલ એડ્રસે  

(૧) (૨) (3) (૪) (૫) 

૧ અલ્પેશ ડી .હિરાણી  ભદ્રાવળ   

૨ ચચરાગભાઇ મેટાલીયા ભદ્રાવળ ૯૭૨૩૭૦૩૫૫૫  

૩ જિગ્નાબેન ઝણકાટ ભદ્રાવળ ૯૯૭૪૭૨૦૭૨૪  

૪ ભધૂમકાબેન િરીતભાઇ શકુ્લ ભદ્રાવળ ૭૫૬૭૮૮૩૧૫૯  

૫ રધમલા એમ .રાઠોડ  ભદ્રાવળ   

૬ લીલાબેન એમ પરમાર ભદ્રાવળ ૯૦૯૯૦૯૪૭૨૧  

૭ ભાવનાબેન એમ .બારૈયા  ભદ્રાવળ ૯૦૯૯૦૯૪૭૨૨  

૮ ધવલાસ ડી .માય ડા ભદ્રાવળ ૯૦૯૯૦૯૪૭૨૩  

૯ કોમલબેન ડી ભટ્ટ ભદ્રાવળ ૯૦૯૯૦૯૪૭૨૪  

૧૦ ગીતાબેન વી લાિવા ભદ્રાવળ ૯૦૯૯૦૯૪૭૨૫  

૧૧ પ્રસન્નબા કે વાળા ભદ્રાવળ ૯૦૯૯૦૯૪૯૪૫  

૧૨ વધનતાબેન એન બારૈયા ભદ્રાવળ ૮૯૮૦૦૪૮૫૮૩  

૧૩ જીતેન્દ્દ્રકુમાર એન પુંડયા ભદ્રાવળ ૯૮૨૪૮૮૯૬૦૭  

૧૪ અધવનાશભાઇ આર પનોત ભદ્રાવળ ૯૯૨૫૬૪૨૪૫૨  

૧૫ ભરતભાઇ એમ પનોત ભદ્રાવળ ૯૮૭૯૬૨૧૧૩૭  

૧૬ પુંકિ કે .પનોત  ભદ્રાવળ ૯૯૭૯૬૦૩૮૬૦  



ક્રમ નું અધિકારી/કમસચારી નુું નામ  પી. એચ. સી. ન ુનામ  મોબાઇલ નું  ઇ-મેઇલ એડ્રસે  

(૧) (૨) (3) (૪) (૫) 

૧૭ જીતેન્દ્દ્ર જે .ગોહિલ  ભદ્રાવળ ૯૯૯૮૩૩૩૬૫૮  

૧૮ અધમત બી રાિયગરુુ ભદ્રાવળ ૯૪૨૯૧૬૫૪૫૬  

૧૯ ધવપલુ કે રાઠોડ ભદ્રાવળ ૯૪૨૯૧૬૫૪૫૬  

૨૦ નરેન્દ્દ્રધસિંિ એમ ગોહિલ ભદ્રાવળ ૯૮૯૮૫૭૬૨૬૦  

૨૧ ધિલોક કે ભટ્ટ મથાવડા ૮૨૩૮૦૭૩૮૬૮  

૨૨ િયેશભાઇ બી પનોત મથાવડા ૯૭૨૩૩૨૧૮૦૦  

૨૩ વનરાિ એચ  .ઢાપા  મથાવડા ૯૬૬૨૪૨૯૧૧૩  

૨૪ સુંિયભાઈ એસ દવે મથાવડા ૯૫૭૪૧૩૮૪૩૭  

૨૫ જાવેરાભાઇ જે સોલુંકી મથાવડા ૯૫૮૬૩૦૧૫૦૪  

૨૬ સધુનતાબેન એસ .પટેલ   મથાવડા ૮૨૩૮૦૧૩૪૫૭  

૨૭ રેખાબેન બી પુંડયા મથાવડા ૯૦૯૯૦૯૪૭૩૭  

૨૮ મનબુેન એમ જાની મથાવડા ૯૦૯૯૦૯૪૭૩૮  

૨૯ ભાવનાબેન કે ભટ્ટ મથાવડા ૯૦૯૯૦૯૪૯૪૩  

૩૦ િયોધતકાબેન પી દવે મથાવડા ૯૦૯૯૦૯૪૭૪૮  

૩૧ રાઠોડ પ્રધવણભાઇ જી મથાવડા ૭૫૬૭૮૮૩૧૬૩  

૩૨ ડો .છાયાબેન બી લાખાણી  ઉંચડી ૯૯૭૯૪૪૮૯૧૫  

૩૩ મનસખુ પી .ડાભી  ઉંચડી ૯૦૯૯૦૯૫૧૯૯  

૩૪ ઇલાબેન એસ સાલકેુ ઉંચડી ૯૦૯૯૦૯૪૭૪૩  

૩૫ 

િીંજાળા ઘનશ્યામભાઇ 

રાણછોડભાઇ ઉંચડી ૮૮૬૬૦૪૯૩૪૮  

૩૬ નવીન મિાદેવભાઈ આહિર ઉંચડી ૮૮૬૬૫૮૪૮૦૩  

૩૭ પ્રકાશ િીરૂભાઇ જેઠવા ઉંચડી ૯૯૦૪૫૭૯૧૩૪  

૩૮ નરેન્દ્દ્રશીિ રણજીતધસિંિ  સરવૈયા ઉંચડી ૭૫૬૭૮૮૩૧૬૦  

૩૯ િરેશભાઇ ઘલેાભાઇ મારૂ ઉંચડી ૯૯૨૫૮૭૬૪૩૩  

૪૦ હિતેશભાઇ હદનેશભાઇ જાદવ ઉંચડી ૯૭૨૪૨૨૦૫૧૮  

૪૧ રચનાબેન િનજીભાઇ સોલુંકી ઉંચડી ૮૨૩૮૦૧૩૩૪૩  

૪૨ તસુારાભાઇ ગોધવદભાઇ ધશયાળ ઉંચડી ૯૯૦૯૨૪૯૦૨૪  



ક્રમ નું અધિકારી/કમસચારી નુું નામ  પી. એચ. સી. ન ુનામ  મોબાઇલ નું  ઇ-મેઇલ એડ્રસે  

(૧) (૨) (3) (૪) (૫) 

૪૩ શારદાબેન હિરેનભાઇ સમુરા ઉંચડી ૯૦૯૯૦૯૫૩૨૧  

૪૪ િયુંતી બી .ગઢાદાર  ઉંચડી ૯૭૩૭૬૫૨૩૩૦  

૪૫ જાગધૃત કે .વાળા   ઉંચડી ૯૦૯૯૦૯૪૭૦૬  

૪૬ શૈલેષકુમાર વાલાભાઇ ગિુરીયા ઉંચડી ૯૯૭૪૮૧૮૨૬૦  

૪૭ ખાલી  ઉંચડી ૮૯૮૦૦૪૮૪૫૧  

૪૮ ધનલેશ ડી પટેલ સરતાનપર ૯૦૯૯૦૯૫૨૦૭  

૪૯ ડો .ભારત મડોરા   સરતાનપર ૯૭૨૭૭૨૩૫૧૨  

૫૦ માયાબેન શાસ્ત્રી  સરતાનપર ૯૭૨૭૭૪૮૫૮૧  

૫૧ કૌશલ જી ખેર સરતાનપર ૮૧૨૮૬૮૮૬૪૪  

૫૨ લાલજી ટી  .જેઠવા  સરતાનપર ૯૭૧૪૬૭૯૪૧૭  

૫૩ હદનેશ બી .મકવાણા  સરતાનપર ૮૧૪૧૭૩૮૩૮૩  

૫૪ પી .ડી.ચૌિાણ  સરતાનપર ૯૦૯૯૦૯૫૩૯૦  

૫૫ ગીતાબેન જે ડાભી સરતાનપર ૯૦૯૯૦૯૫૩૧૯  

૫૬ ચુંહદ્રકાબેન પી .પુંડયા  સરતાનપર ૮૨૩૮૦૭૩૮૮૨  

૫૭ ભાનબુેન વી િાુંિલ્યા સરતાનપર ૮૨૩૮૦૧૩૪૨૨  

૫૮ ધશવાભાઈ જે ચડુાસમા સરતાનપર ૭૫૬૭૮૮૩૧૬૨  

૫૯ ડો .જે.એમ.બારીયા  બોરડા ૮૨૩૮૦૧૪૯૮૭  

૬૦ બિુા જી  .મકવાણા   બોરડા   

૬૧ નમ્રતા એચ .મારુ  બોરડા   

૬૨ આર .એલ.જામોદ  બોરડા ૯૬૩૮૫૪૬૧૦૭  

૬૩ શ્યામાજીભાઇ બી ભાચલયા બોરડા ૯૬૮૭૯૮૩૧૯૦  

૬૪ જે .ડી.ભાળીયા  બોરડા ૭૦૪૬૮૧૮૪૩૭  

૬૫ આર .જે.બારૈયા  બોરડા ૯૪૦૮૮૨૭૨૦૪  

૬૬ એમ .એમ.પુંડયા  બોરડા ૯૬૨૪૦૫૩૭૩૯  

૬૭ ખાલી બોરડા   

૬૮ પી .એમ.મેકાવલ  બોરડા ૯૦૯૯૦૯૪૭૧૧  

૬૯ કે .બી.પુંડયા  બોરડા ૯૦૯૯૦૯૪૭૦૭  



ક્રમ નું અધિકારી/કમસચારી નુું નામ  પી. એચ. સી. ન ુનામ  મોબાઇલ નું  ઇ-મેઇલ એડ્રસે  

(૧) (૨) (3) (૪) (૫) 

૭૦ એ .એન.પાલ  બોરડા ૯૦૯૯૦૯૪૭૦૯  

૭૧ પષુ્પાબેન પી મકવાણા બોરડા ૯૦૯૯૦૯૪૭૧૦  

૭૨ બી .બી.જાની  બોરડા ૮૯૮૦૦૪૮૪૫૨  

૭૩ રમેશ જે ધશયાળ બોરડા ૯૯૧૩૩૫૭૯૯૮  

૭૪ ડો .કાિલ વાિેલા  મણાર ૯૭૨૭૭૭૯૬૭૧  

૭૫ િમસબા વી ગોહિલ મણાર   

૭૬ 

યોગેશગીરી મનસખુ ચગહર 
ગોસ્વાધમ મણાર ૯૦૯૯૦૯૫૩૨૨  

૭૭ મકેુશ ગોબર મકવાણા મણાર ૭૫૭૪૮૪૨૦૯૦  

૭૮ ધવપલુ જે બારૈયા મણાર ૯૪૨૭૨૩૨૧૧૪  

૭૯ કૌધશકભાઇ બી ધિવેદી મણાર ૯૮૨૫૦૧૮૯૪૫  

૮૦ િરમશીભાઇ ડી ધશયાળ મણાર ૯૯૭૮૯૧૧૦૧૦  

૮૧ િરેશભાઇ આર િોયલા મણાર ૮૩૪૭૦૨૦૭૮૨  

૮૨ અસ્સ્મતાબેન કે જાની મણાર ૮૯૮૦૦૪૮૪૪૫  

૮૩ મમતાબેન જી વાિેલા મણાર ૯૦૯૯૦૯૪૭૩૬  

૮૪ અકાતાબેન જે પુંડીયા મણાર ૯૦૯૯૦૯૪૭૩૯  

૮૫ જાગધૃતબેન જે હદિોરા મણાર ૮૯૮૦૦૪૮૪૪૨  

૮૬ ભારતીબેન એમ લિવા મણાર ૭૫૬૭૮૮૩૧૬૨  

૮૭ ડો  .ધનકુુંિ પી.પાચલવાલ  કુુંઢેલી ૯૭૨૭૭૭૯૬૭૪  

૮૮ હકસ્મત પી બાક્સી કુુંઢેલી ૯૮૨૫૯૯૨૫૫૯  

૮૯ પષુ્પાબેન બી દેવમરુારી કુુંઢેલી ૮૯૮૦૦૪૮૫૮૪  

૯૦ રમેશચુંદ્ર કે ચૌિાણ કુુંઢેલી ૯૯૭૮૧૩૨૪૭૦  

૯૧ ધવપલુ બી પરમાર કુુંઢેલી ૯૭૧૪૧૨૪૩૪૨  

૯૨ ધવપલુ એમ રમણા કુુંઢેલી ૯૭૨૩૪૧૧૫૧૫  

૯૩ િીરુભાઇ સી સોલુંકી કુુંઢેલી ૯૭૨૩૯૨૯૦૯૬  

૯૪ દેવકુભાઈ જી મોભ કુુંઢેલી ૯૫૫૮૧૩૦૭૩૫  

૯૫ સરેુશ એસ .પરમાર   કુુંઢેલી ૯૬૨૪૨૨૩૩૭૩  



ક્રમ નું અધિકારી/કમસચારી નુું નામ  પી. એચ. સી. ન ુનામ  મોબાઇલ નું  ઇ-મેઇલ એડ્રસે  

(૧) (૨) (3) (૪) (૫) 

૯૬ ધવક્રમધસિંિ બી .પરમાર   કુુંઢેલી ૯૭૩૭૯૩૬૮૬૮  

૯૭ ગૌતમભાઇ એમ ભટ્ટ કુુંઢેલી ૯૪૨૯૬૩૮૧૫૫  

૯૮ આઈ .જી.પુંડયા  કુુંઢેલી ૯૦૯૯૦૯૪૭૧૭  

૯૯ એચ .એ.ગોહિલ  કુુંઢેલી ૯૯૯૮૧૧૩૧૪૫  

૧૦૦ કે .બી.ધસયા ળ કુુંઢેલી ૯૦૯૯૦૯૪૭૧૯  

૧૦૧ આર .એન.બાર ૈૈયા કુુંઢેલી ૮૨૩૮૦૭૩૮૩૦  

૧૦૨ જી .બી.ચડુાસમા  કુુંઢેલી ૯૦૯૯૦૯૪૭૨૦  

૧૦૩ એસ .એન.બારૈયા  કુુંઢેલી ૮૨૩૮૦૭૩૮૮૦  

૧૦૪ યુ .એ.બિટ્ટ  કુુંઢેલી ૯૦૯૯૦૯૪૭૧૫  

૧૦૫ િવલ જી ભટ્ટ કુુંઢેલી ૭૫૬૭૮૮૩૧૫૬  

૧૦૬ ઉષાબેન પી .પનોત  પીથલપરુ ૯૪૨૭૭૪૮૩૬૨  

૧૦૭ હિતેશભા અનુંિે િોશી પીથલપરુ ૭૫૬૭૮૮૩૧૬૧  

૧૦૮ ડો .ગતુામાભાઇ જે  પુંડયા પીથલપરુ ૯૭૨૭૭૭૯૬૭૩  

૧૦૯ આશાબેન ડી ગોહિલ પીથલપરુ   

૧૧૦ ગોહિલ અશોકભાઇ િરાજીભાઇ પીથલપરુ ૮૧૪૦૯૬૯૪૨૦  

૧૧૧ ચેતના એમ ભટ્ટ પીથલપરુ ૯૦૯૯૦૯૪૬૯૭  

૧૧૨ રમેશ મનભુાઈ સોંડગર પીથલપરુ ૯૬૮૭૦૦૬૨૭૨  

૧૧૩ પહરતા જી .ઝાલા  પીથલપરુ ૯૦૯૯૦૯૪૭૪૨  

૧૧૪ િાુંિચલયા માયાબને બી પીથલપરુ ૯૦૯૯૦૯૫૩૨૦  

૧૧૫ મેહલુભાઇ બી લાિવા પીથલપરુ ૮૮૬૬૫૪૮૯૧૯  

૧૧૬ આર .કે .િાુંિલીયા  પીથલપરુ ૯૭૧૪૩૫૨૪૩૫  

૧૧૭ આર .ડી.સરવૈયા  પીથલપરુ ૮૯૮૦૦૪૮૪૪૯  

૧૧૮ ધશલ્પાબેન શાુંધતભાઈ મકવાણા પીથલપરુ ૮૯૮૦૦૪૮૪૫૦  

૧૧૯ િાહદિક બી દવે િાપિ ૯૯૨૪૨૩૪૬૪૬  

૧૨૦ િરેશ ડી કુચા િાપિ ૯૪૨૯૨૩૧૭૭૧  

૧૨૧ િયેશ એસ ગૌસ્વામી િાપિ ૯૬૦૧૦૩૬૪૦૭  

૧૨૨ અિય એમ ભટ્ટ િાપિ ૮૧૪૦૮૭૫૧૪૩  



ક્રમ નું અધિકારી/કમસચારી નુું નામ  પી. એચ. સી. ન ુનામ  મોબાઇલ નું  ઇ-મેઇલ એડ્રસે  

(૧) (૨) (3) (૪) (૫) 

૧૨૩ હદનેશ એ બોરીચા િાપિ ૯૯૨૪૮૬૬૪૬૯  

૧૨૪ િયેશ વી જાની િાપિ ૯૭૨૨૯૦૮૬૮૬  

૧૨૫ કલ્પનાબેન એસ િોશી િાપિ ૯૦૯૯૦૯૪૭૪૫  

૧૨૬ ધવલાસાબેન એન જાળેલા િાપિ ૮૯૮૦૦૪૮૪૪૬  

૧૨૭ ઉમાબેન એ .ગોસાઇ   િાપિ ૯૦૯૯૦૯૪૭૩૦  

૧૨૮ અલ્પાબેન જી રામાનિુ િાપિ ૯૦૯૯૦૯૪૭૩૨  

૧૨૯ અનસયુાબેન એમ ભટ્ટ િાપિ ૯૦૯૯૦૯૪૭૩૧  

૧૩૦ કેતનબેન એન જાની િાપિ ૮૯૮૦૦૪૮૪૪૭  

૧૩૧ ડો .જીતભુાઇ બી પરમાર  િાપિ ૯૭૨૭૭૭૯૬૭૫  

૧૩૨ વષાસ બી .રાઠોડ  િાપિ ૯૦૯૯૦૯૪૭૪૬  

૧૩૩ િમેન્દ્દ્રશીિ ટી જાડજેા િાપિ ૭૫૬૭૮૮૩૧૫૭  

૧૩૪ ધવલાસાબેન એન પરમાર િાપિ ૭૮૭૪૦૬૯૮૯૧  

૧૩૫ બીનાબેન બરૈયા િાપિ ૯૭૨૪૪૪૪૫૩૨  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


