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Name Mobile No.

 Signature Principal 

PTM date 
planned  

Student –teacher interaction date 
planned 

Address (Village/Urban area): ______________________________________________ School  vehicle available   Yes /  No

AHMEDABAD MUNICIPAL CORPORATION  MR Campaign FORM ‐ 2 A
School form for target estimation ‐ Pre MR campaign 

(School Principal to ensure this information reaches nodal medical officer in time)
 Block________________________________  Planning unit: ________________________    School name: 

Municipal Schools
     Co‐ed/ Boys only / Girls only (Encircle)

School leads  : Semi Goverment
Principal  name & Telephone number:

 Ist  Incharge Name & Mobile No. :
Class leads training planned on DD/MM/YYYY

Class Leads with Students details (up to 15 years )

Name & Telephone number of class lead (teacher)Class/ 
Section 

Total students 
below 15 years 
studying in this 
class/section 



અ  ુનં વોડ ુ ંનામ અબન હ થ સે ટર ુ ંસરના ું મે ડકલ ઓફસર ુ ંનામ ટલીફોન નં મોબાઈલ નં

1 ખા ડયા જુરાતી શાળા ન ં23, દસાઈની પોળ, ખા ડયા ડો. તુીબેન કાપ ડયા 22171503 9727721504

2 કા ુ રુ બીજો માળ, સં ુબા હો પીટલ, ર લીફ રોડ, કા ુ રુ ડો. ચતન પટલ 22173692 9727721505

3 દ રયા રુ પાવતી મેટરિનટ  હોમ, દર યા રુ જોડન રોડ, દર યા રુ ડો. બેલાબેન 22170450 9727721506

4 શાહ રુ શાહ રુ ચકલા મેટરિનટ  હોમ, શાહ રુ ચકલા ડો. લીનાબેન તુર યા 25500692 9727721507

5 રાયખડ રાજ હો પીટલની પાસે, ગાયકવાડ હો પીટલની સામે, રાયખડ ડો. ચેતન પાતલીયા 25320479 9727721508

6 જમાલ રુ આરો ય ભવન, ગીતામદં ર રોડ, અમદાવાદ ડો. ફર દાબેન મણીયાર 25323508 9727721509

7 ુ ધે ર કરણનગર મેટરિનટ  હોમ, લાલાકાકા હોલ, ુ ધે ર ડો. ી માબેન શેરઠ યા 25620165 9727721510

8 મા ુ રુા બારડોલ રુા મેટરિનટ  હોમ, લાખા  ુંવર  હોલની પાસે ડો. વષાબેન ચૌહાણ 22165969 9727721511

9 ગરધરનગર સીટ  સીિવક સે ટરની ઉપર, િસવીલ હો પીટલ પાસે, ગરધરનગર ડો.સં યા રામનાણી 22865347 9727721512

10 અસારવા અસારવા ડ પે સર ના મકાનમા ંહર રુા ગામ, અસારવા ડો. િનમેશ રાઠોડ 22172226 9727721523

AHMEDABAD MUNICIPAL CORPORATION
URBAN HEALTH CENTRE NAME & ADDRESS

મ ય ઝોન 

ડ.હ થ ઓફસર - ડો.મે ુલ આચાય - 9327555217 :  આસી.હ થ ઓફસર -                                 : પ લક હ થ મેનેજર - ડો. િવ મ -9727721618



AHMEDABAD MUNICIPAL CORPORATION
URBAN HEALTH CENTRE NAME & ADDRESS

અ  ુનં વોડ ુ ંનામ અબન હ થ સે ટર ુ ંસરના ું મે ડકલ ઓફસર ુ ંનામ ટલીફોન નં મોબાઈલ નં

1 પાલડ જુરાત સશંોધન મડંળ, પારખ વાસ, પાલડ ડો. મીતાબેન દાણી 265737418 9727721513

2 વાસણા વાસણા ક સર હો પીટલ પાસે, િવણનગર, વાસણા ડો. હા દક મેવાડા 26631214 9727721514

3 બાવાડ દુર રુા રોડ, ટ .ડ .ઈ ટરનેશનલની સામે, .ુ પાટ  લોટની ન ક, બાવાડ ડો. ક ત ુમાર વાઘેલા 26402161 9727721515

4 નવરંગ રુા એઈ સ કં ોલ સોસાયટ , લાલ બગંલો, સી,  રોડ, નવરંગ રુા ડો. વુ પટલ 26460564 9427894464

5 ટડ યમ શાતંીનગર, ષભ એપાટમે ટની પાછળ, આઝાદની ગલીમા,ં હો લડ ઈન હોટલની 
પાછળ, આ મ રોડ ડો. દપીકાબેન ગ જર 27550465 9727721517

6 નારણ રુા નારણ રુા મ ટર ટશન પાસે, કામે ર મહાદવના મદં ર પાસે, ુર, નારણ રુા ડો. કતક બેન ઠવા 27431131 9727721518

7 નવા વાડજ પાથ ટાવર, નુમ પાટ  લોટ પાસે, નવા વાડજ ડો. જય ીબેન શાહ 27460302 9727721519

8 ુના વાડજ ખાદ  ામો યોગના મકાનમા,ં ુના વાડજ બસ ટોપની બા ુમા,ં વાડજ સકલ પાસે, ડો.બેલાબેન પટલ 27550462 9727721520

9 સાબરમતી રામનગર મેટરિનટ  હોમ, ખુરાજ હો પટલ પાસે, સાબરમતી ડો. ફનલબેન પટલ 27506823 9727721521

10 ચાદંખેડા જનતાનગર બી.આર.ટ .એસ. બસ ટ ડ બા ુમા,ંઉ તી ુલના 
બ ડ ગમા,ંક પનાનગર ની બા ુમાં ડો. ક ભુાઈ સોલકં 27630028 9727721522

11 કાળ કાળ  પી.એચ.સી.ના મકાનમા,ં કાળ  ગામ ડો. િવશાલ પટલ 27570603 9727721551

12 રાણીપ અ ણુાવાડ ની સામે, ગાય ી મદં ર રોડ, રા ણપ ડો. મિનશાબેન પાડંવ 27522290 9727721552

13  ુરાણીપ ઓમ રસીડ સી પાસે, મલય હ સની સામે, આનદં પાટ  લોટ પાસે ડો. કશોર પતી 9898737767

પિ મ ઝોન

 ડ.હ થ ઓફસર -ડો.દ ાબેન મૈ ક - 9327038807 :  આસી.હ થ ઓફસર - ડો. બીરન નાયક - 9327038780 : પ લક હ થ મેનેજર - ડો. દ િપકાબેન-9727721620



AHMEDABAD MUNICIPAL CORPORATION
URBAN HEALTH CENTRE NAME & ADDRESS

અ  ુનં વોડ ુ ંનામ અબન હ થ સે ટર ુ ંસરના ું મે ડકલ ઓફસર ુ ંનામ ટલીફોન નં મોબાઈલ નં

1 મણીનગર ઉ મનગર ગાડન પાસે, મણીનગર ડો. શોએબ ભગત 29095091 8130787922

2 કાકંર યા કાકંર યા ડ પે સર , પારસી અગીયાર  પાસે, કાકંર યા ડો. ગતેશ ુમાર પટલ 25463341 9727721544

3 બહરામ રુા ખો ડયારનગર ચાર ર તા, બીઆરટ એસ બસ ટ ડની સામેના ખાચંામા,ં દબાણ 
ગોડાઉન પાસે, બહરામ રુા ડો. કશોર પતી 25396306 9727721545

4 દાણીલીમડા દાણીલીમડા પો લસ ટશનની સામે, દાણીલીમડા ડો. હરન પરમાર 25325791 9727721546

5 ઈ રુ /બાગે ફરદોષ રબાર  કોલોનીથી, વ ાલ રોડ, રુલીયા એ ટટ ચાર ર તા. ડો. િન લુ પટલ 25862893 9727721547

6 વટવા વટવા મેટરનીટ  હોમ, કાિશબા જનરલ હો પટલ, વટવા ડો. િનશાબેન રાણા 25713170 9727721548

7 ઈસન રુ આદશ ટનામે ટ પાસે, ઠ ર ડર ની સામે, ગોિવદવાડ ડો. નેિવલ કટાર યા 25811505 9727721549

8 લાભંા ુના લાભંા પચંાયતના મકાનમા,ં લાભંા ગામ ડો. ૂ  ખારવાડ 25733149 9099222829

9 ઘોડાસર પાણીની ટાકં  પાસે, રામવાડ  બસ ટ ડ પાસે, ઘોડાસર ડો. મૌર ન િ યન 25320942 9727743831

10 પીપળજ પીપળજ ગામમા,ં િુન. ુલની બા ુમાં ડો.રિવ પાબાર  9033703115

11 ખોખરા ખોખરા સકલ પાસે,ખોખરા પો ટ ઓફ સ પાસે, બાલ ભવન. ડો. આરતીબેન યાદવ 22772868 9727721541

12  ુબહરામ રુા દાણીલીમડા ચાર ર તા, દાણીલીમડા ડો.ગીર શ કાપ ડયા 9825266569

દ ણ ઝોન

ડ.હ થ ઓફસર : ડો.તેજસ શાહ - 9327555231 :  આસી.હ થ ઓફસર -                                              પ લક હ થ મેનેજર - ડો. ર મબેન - 9727721486



AHMEDABAD MUNICIPAL CORPORATION
URBAN HEALTH CENTRE NAME & ADDRESS

અ  ુનં વોડ ુ ંનામ અબન હ થ સે ટર ુ ંસરના ું મે ડકલ ઓફસર ુ ંનામ ટલીફોન નં મોબાઈલ નં

1 બલી બલી બી.આર.ટ .એસ. બસ ટ ડ, ઇ કોન મં દરની પાછળ, બલી ગામ, એસ. . 
હાઇવે ડો. તેજસ તલાટ 9106007810

2 ચાદંલો ડયા બળ યાદવના મદં ર પાસે, ચાદંલોડ યા ગામ ડો. રજનીકાતં કો ા ટર 27602457 9727721553

3 ઘાટલો ડયા ચાણ રુ  ઓવર ીજની નીચે, નવા પિ મ ઝોનની ઝોનલ ઓફસ, ઘાટલો ડયા ડો. આનલબેન સોની 27602032 9727721554

4 થલતેજ થલતેજ સમાજવાડ , થલતેજ ગામ,રોટલા ક ની બા ુમાં ડો. બેલાબેન મોર 29297139 9727721555

5 બોડકદવ મે નગર પી.એચ.સી, માનવમદં રની પાછળ ડો.શશીબેન શેલત 27492610 9727721556

6 જોધ રુ રાખી હો પટલની સામે, અ પુમ સોસાયટ  પાસે, જોધ રુ ચાર ર તા ડો. િવનીતાબેન િસહા 26921520 9727721557

7 વેજલ રુ વેજલ રુ પી.એચ.સી, પાણીની ટાકં ની સામે, વેજલ રુ ડો. િમના ીબેન દસાઈ 26826314 9727721557

8 સરખેજ સરખેજ પી.એચ.સી. આઈ.ટ .આઈ પાસે, સરખેજ ગામ ડો. ઈશાબેન સોની 26826267 9825830303

9 ગોતા ઓગણજ પી.એચ.સી., ઓગણજ ગામમાં ડો. ભાવના પટલ 02717-242214 9925222032

10 સકં લતનગર નુીસીપલ શાળાના કંપાઉ ડમા,ં અવધ ઈન હોટલ પાસે, એ.પી.એમ.સી. માકટ, ડો. સલમા ખરાડ 9979684455

11 નવા વેજલ રુ ર ગ રોડ, વેજલ રુ ઓવર જની નીચે, વેજલ રુ ડો. ભાગવી વૈ વ 9727721483

12  ુગોતા રુ ય કો લે સ પાસે, ગણેશ મેર ડ યન હોટલ પાછળ, કાર ગલ પે ોલ પપંથી 
ચાણ રુ  જવાના ર તે, ગોતા ડો. ગરબેન પટલ 9727721516

નવા પિ મ ઝોન

ડ.હ થ ઓફસર : ડો. િમલન નાયક  - 9327038837 :  આસી.હ થ ઓફસર - ડો. અરિવદ પટલ - 9712970768  ; પ લક હ થ મેનેજર - ડો. િનધીબેન - 9727721485



AHMEDABAD MUNICIPAL CORPORATION
URBAN HEALTH CENTRE NAME & ADDRESS

અ  ુનં વોડ ુ ંનામ અબન હ થ સે ટર ુ ંસરના ું મે ડકલ ઓફસર ુ ંનામ ટલીફોન નં મોબાઈલ નં

1 અ દુાનગર પચંાલ સમાજની વાડ  સામે, િવરાટનગર રોડ ડો.િવરાજ પટલ 9723074703

2 ગોમતી રુ ચ ુ ડયા મહાદવની બા ુમા,ંરખયાલ ડો. વૈભવ પટલ 22782305 9727721535

3 રાજ રુ ર ખયાલ કો નુીટ  હ થ સે ટર,રખયાલ ડ પે સર , રખયાલ ચાર ર તા ડો. િુમકા શેઠ 22770226 8511860183

4 અમરાઈવાડ .ુસી.ડ . સે ટર, વ તક ચાર ર તા, અમરાઈવાડ ડો. અ બુ મ રુ 29092631 9727721537

5 ભાઈ રુા એકતા એપાટમટ પાસે, સીટ એમ, એ.એમ.ટ .સી. ટ ડ પાસે, હાટક ર ડો. કાશ પટલ 25850455 9727721538

6 િવરાટનગર ઠ રનગર ચર ર તા, લીલાનગર ડો. િવ લુ પિત 22700552 9727721539

7 ઓઢવ રણછોડ  મં દરની સામે. રબાર  વસાહત, ઓઢવ ડો. ક પેશ પ રખ 22891544 9727721540

8 રામોલ રામોલ પી.એચ.સી ના મકાનમા ંભરવાડ વાસની ન ક ડો. ગોપીબેન પટલ 29094419 9727721496

9 વ ાલ અપણ ુલની બા ુમા,ંકં ુબા પાટ  લોટ પાસે. ડો.ધારા પરમાર 9320374594

10 િનકોલ લ રસીડ સીની બા ુમા,ં નલ બં લોઝની સામે, હર દશન ડ  માટ રોડ, 
િનકોલ/નવા નરોડા ડો.મૌ લક યાસ 22950244 9923650226

વુ ઝોન

વૂ  ઝોન ડ.હ થ ઓફસર : ડો. અિ ન ખરાડ  - 9327545801 :  આસી.હ થ ઓફસર - ડો.હમે  આચાય - 9712967531 ; પ લક હ થ મેનેજર - ડો.િનિમષા 9727721619



AHMEDABAD MUNICIPAL CORPORATION
URBAN HEALTH CENTRE NAME & ADDRESS

અ  ુનં વોડ ુ ંનામ અબન હ થ સે ટર ુ ંસરના ું મે ડકલ ઓફસર ુ ંનામ ટલીફોન નં મોબાઈલ નં

1 નરોડા રોડ ચા ુડંા મ ટર બી ડ ગ, ચા ુડંા વાટસ, ચા ુડંા જ પાસે, ડો. ત વીબેન યાસ 22203304 9727721524

2 સરસ રુ પોટલીયા ચાર ર તા, િુનસીપલ નાનાગાર પાસે, ડો. આરતીબેન નાયક 22925655 9727721525

3 ઈ ડ યા કોલોની ચં સાદ દસાઈ હોલની સામે. ી  ુલની બા ુમા,ં બા નુગર ડો. રોનક ગાધંી 22762735 9727721526

4 મેઘાણીનગર રામે ર ચાર ર તા, મે કો જની નીચે ડો. નીતીશ 9727721527

5 ુબેરનગર બગંલો ન ં1, બી  રો હાઉસ, લમડા બસ ટ ડ પાસે, ભાગવ રોડ, ુબેરનગર ડો. નદંલાલ મહ ર 22814700 9727743826

6 સરદારનગર સરદારનગર મ ટર ટશન, પોલીસ ટશનની સામે, સરદારનગર ડો. િ યકંાબેન પચંાલ 22862944 9727743862

7 સૈજ રુ રા વ ગાધંી ભવન પાસે, આઈ.ઓ.સી. પે ોલ પપંની પાસે ડો. ચરાગ પટલ 22816700 9727721529

8 ઠ રનગર ઠ રનગર મ ટર ટશન પાસે, કવડા ની ચાલી, ઠ રનગર ડો. દપક િમ ા 22700480 9727721530

9 નરોડા ુ ઠયા મેટરનીટ  હોમ, ન દરાસર પાસે, નરોડા ગામ ડો. બદ યાબેન પટલ 22810557 9727721531

10  ુસરદારનગર ઓઝોન િસટ ની બા ુમા,ં ુબેરનગર આઈ.ટ .આઈ.ની સામેની ગલીમા ંએરપોટ પાસે ડો.હરશ ખેમાણી 9601816001

11 ૃ ણનગર સૈજ રુ ટાવર પાસે, ૃ ણનગર ામપચંાયતના મકાનમા,ં ૃ ણનગર ડો. દશા ખાડાલીયા 9033524709

12 નોબલનગર નરોડા પોલીસ ટશન, ગણપતી મં દરની પાછળ, નરોડા ગામ ડો. દનેશ માલી 22841599 9727721599

13 બા નુગર વીરાટનગર રોડ, મરઘા ફામ પાસે, બા નુગર ડો. હ રશ સનોદર યા 22701195 9727721533

14 રખયાલ રખયાલ ડ પે સર , રખયાલ ચાર ર તા ડો. હા દક શાહ 22770217 9727721534

 ડ.હ થ ઓફસર : ડો. ગોિવદ મકવાણા -9327038814  :  આસી.હ થ ઓફસર -                                        ; પ લક હ થ મેનેજર - ડો. સં યાબેન - 9727721484
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 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

…rh…ºt ™k.21- C ‚t.19-6-18 

Vfít BÞwrLt. þt¤tytu {txu :- 

ytÚte ‚{t{ BÞwr™. þt¤t™t {wÏÞrþûtf©eytu™u sýtððt™wk fu þt¤t «ðuþtuíËð yLðÞu yt…ðt™e Út‚e 

þiûtrýf fex™e ðnU[ýe ‚t.20-6-18™u ƒwÄðth™t htus Ëðthu 10.30 Úte Ëtksu 5.30 ðtøÞt ËwÄe s{t÷…wh 

þt.™k.4 ¾t‚u ytðu÷ Mxtuh rð¼t„ ¾t‚u ht¾ðt{tk ytðu÷ Au ‚tu ‚{t{ þt¤tytuyu ™e[u sýtÔÞt {wsƒ™e þiûtrýf 

fex {u¤ðe ÷uðt™e hnuþu.  

þiûtrýf fex {u¤ððt {txu ™e[u sýtÔÞt {wsƒ™tu he…tuxo yð~Þ ÷tððt™tu hnuþu.  

ðM‚w™wk ™t{   Ätu.1™t rðãtÚteo™e ËkÏÞt (‚t.20-6-18  ËwÄe «ðuþ …t{u÷ rðãtÚteo™e ËkÏÞt) 

1. Mfq÷ ƒu„  ............. 

2. M÷ux  .............  

 

ðM‚w ÷uðt ytð™th rþûtf™wk ™t{     {wÏÞ rþûtf©e™e Ëne 

 

 

‚t.19-6-18               ztì. yu÷.ze.ŒuËtE          

          þtMtLttrÄfthe 
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