
 

"ી.એભ.જે.એ.લામ  .-ભા”મજના, ગજુયાત સ્ટેટ શલે્થ પ્રટેક્ળન વવામટી બ્રનક નં ., 

ડ.જીલયાજ ભશતેા બલન, ગાધંીનગય.  

 

1 

 
 

 “ી.એભ.જે.એ.લામ - .ભા”મજના 
• ગજુયાત યાજ્મના તભાભ જીલ્રાઓભા ં ગયીફી યેખા  શઠે જીલતા 

કુટંુફ ભાટે મખુ્મભતં્રીઅમતૃભ ( ભા) મજના તા.૪/૯/૨૦૧૨થી 
અભરભા ંમકેુર. 

• “ભા” મજનાન વ્મા લધાયી ભધ્મભ લગગના રયલાય ભાટે 

“ભાલાત્વલ્મ” મજના તા. ૧૫/૦૮/૨૦૧૪ અભરી કયેર. 
• આયષુ્ભાનબાયત – પ્રધાનભતં્રી જન આયગ્મ મજના શઠે નનમત 

ભાદંડ ધયાલતા વાભાજજક, આનથિક અને જાનત આધારયત 

વલેક્ષણ૨૦૧૧ની માદીભા ંવભાનલષ્ટ રયલાયને કુટંુફદીઠ લાનિક રૂ. 
૫ ( ાચં) રાખ સધુીનુ ં આયગ્મ કલચ રંુૂ ાડલા ભાટે તા. 
૨૩/૦૯/૨૦૧૮થી અભરી કયેર. 

• ગજુયાત વયકાય દ્વાયા તા.૦૧/૦૩/૨૦૧૯થી “મખુ્મભતં્રીઅમતૃભ” અને 

”ભાલાત્વલ્મ” મજનાના તભાભ રાબાથી રયલાયને આયષુ્ભાન 

બાયત- પ્રધાનભતં્રી જન આયગ્મ મજનાન રાબ આલાની ળરૂઆત 

કયેર.  
• મખુ્મભતં્રીઅમતૃભ “ભા”, “ભાલાત્વલ્મ”  અને આયષુ્ભાન બાયત 

પ્રધાનભતં્રી જન આયગ્મ મજનાનુ ં એક નાભ  “PMJAY-MA“ 
મજના કયલા ભાટેન નનણગમ કયેર છે.   
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મજનાનારાબાથીઓ 

• “ભા” મજના: - ગયીફી યેખા શઠે જીલતા કુટંુફ. 
• “ભા લાત્વલ્મ” મજના: -  

૧. લાનિક રૂ . ૪.૦૦ રાખ કે તેથી ઓછી આલક ધયાલતા 
ભધ્મભલગગના રયલાય 
૨. ગ્રામ્મ તેભજ ળશયેી નલસ્તાયના તભાભ આળા ફશને. 
૩. ભાન્મત્રકાય. 
૪. યાજ્મ વયકાયના લગગ- ૩અને લગગ- ૪ના તભાભ વલંગોયની 
જગ્માઓ ઉય વીધી બયતીથી નનભણકૂ આેર રપક્વ ગાયના 
કભગચાયીઓ. 

૫. ય-ુલીન કાડગ ધાયક.  

૬. લાનિક રૂ.૬રાખ કે તેથી ઓછી આલક ધયાલતા કુટંુફના 
નવનનમય વીટીઝન. 
૭. યાજ્મ વયકાયના જુદાજુદા જાશયે વાશવના બફનવયકાયી 
અધ્મક્ષશ્રી તથા બફનવયકાયી ઉાધ્મક્ષશ્રીઓ.  
૮.  વાભાજજક યીતે લબંચત જૂથ (વદૃ્ધાશ્રભના વધૃ્ધ,અનાથઆશ્રભના 
ફાક,નલધલાશ્રભની નલધલા ફશને અને ત્મક્તાઓ,વાજત્લક જીલન 

જીલતા વાધ-ુવતં, ભાનનવક યગીઓ તેભજ નન:વશામ રક)   

૯. ીરડતનુ ંગ્રુ (ગજુયાત નલકટીભ કમ્વેળન સ્કીભ-૨૦૧૯ના 
અવય ગ્રસ્ત- યેનલકટીભ,એનવડ નલકરટભ,જાનતમ રશિંવાના 
ગનુાઓ જેલા ફનાલના અવયગ્રસ્ત) 
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૧૦. કયના લરયમવગના કુટંુફ (રીવ, વપાઈકાભદાય અને 

આયગ્મ કભગચાયી) 
૧૧. “PMJAY-MA મજના” શઠે ૦ થી ૨૧લગ સધુીની લમ જૂથના 
ફાક જે કયનાના વભમગાા દયનભમાન અનાથ ફનેર શમ 
તેલા ફાકન વભાલેળ અને ૦ થી ૧૮ લગ સધુીના ફાકના 
ભાતા  કે નતા ફે ભાથંી કઇ ણ એક લારીનુ ંકયનાના 
વભમગાા દયનભમાન અલવાન ાભેર શમ તેલા ફાકન 
વભાલેળ કયલાભા ંઆલે છે. 
 

આયષુ્ભાનબાયત - પ્રધાનભતં્રીજનઆયગ્મમજના: -  

• વાભજજક, આનથિક અને જાનત આધારયત વલેક્ષણ ૨૦૧૧ 
અંતગગત નોંધામેર ગ્રામ્મ અને ળશયેી નલબાગના કુર ૪૪ .૮૫ 
રાખ રયલાય (૨.૨૫ કયડ વ્મક્ક્ત)ન વભાલેળ. 

 

મજનાઅંતગગતરાબ 

 
• પ્રનત લગ રૂ. ૫ રાખ સધુીની નલનામલૂ્મે વાયલાય. 
• પ્રાથનભક, વેકન્ડયી અને ગબંીય બફભાયીઓન વભાલેળ. 
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• શક્સ્ટરભા ંયજીસ્રેળન , કન્વલ્ટેળન, નનદાન ભાટેના રેફયેટયી 
યીટગ , વર્જયી, વર્જયી ફાદની અનવુનૃિ વેલાઓ , દલાઓ, દાખર 
ચાર્જ, દદીને ખયાક, પર-અ, મવુાપયી ખચગ લગેયેન વભાલેળ. 

• મજના શઠે રાબાથીઓને શક્સ્ ટર ખાતે વાયલાય શતે ુઆલલા - 
જલાના બાડા ેટે રૂ. ૩૦૦/- ની વશામ.  

• મજના શઠે વરંગ્ન શક્સ્ટર ાવે NABH/JCI for Quality in 

Healthcareનુ ંપ્રભાણત્ર શમ અને તેભા ંયજીસ્ટય થમેરી શમ 
તેભને યાજ્મ ધ્લાયા ેકેજ દયકયતા ૧૦ % લધાયે યકભ ક્લબરરટ 
ઇન્વેન્ટીલ તયીકે આલાની જગલાઇ.  

 

મજનાઅંતગગતકાડગ  
• યાજ્મ વયકાય દ્વ્રાયા , “ ી.એભ.જે.એ.લામ.-ભા” મજના અંતગગત 

રાબાથીને કાડગ કભન વફ્ટલેય (BIS) દ્વ્રાયા આધાય લેરયરપકેળન 
પયજીમાત કયલાભા ંઆલેર છે. 

• જે ”ભા” / ”ભાલાત્વલ્મ” કાડગ તા. ૧૮.૦૬. ૨૦૨૧ શરેાથી નીકી 
ગમેર શમ તે કાડગને ણ વાયલાય ભાટે ી .એભ.જે.એ.લામ.ના 
વફ્ટલેય થકી નોંધણી કયાલલાની યશળેે. 

• મજના શઠે કભન વનલિવ વેન્ટય (CSC )/ઇ-ગ્રાભ(VCE)/ય.ુટી.આઇ. 
ઇન્રાસ્રચય ટેકનરજી એન્ડ વનલિનવવરી . (UTI-ITSL) 
/એન.કડએજન્વી/ મજના વાથે જડામેર શક્સ્ટર યથી નનમત 
કયેર ધ્ધનત અનવુાય રાબાથીએ કાડગ કઢાલલાનુ ંયશળેે. 
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• “ી.એભ.જે.એ.લામ.-ભા” મજના અંતગગત રાબ વભાન શઇ 
રાબાથીને કઇ ણ એક કાડગ થકી મજનાન રાબ ભલાાત્ર 
યશળેે. 

 

મજનાઅંતગગતકાડગભેલલાની પ્રરિમા 
 રાબાથીઓએ તેભના નજીકના રકઓસ્કની મરુાકાત રેલી.  
 રાબાથીનુ ંનાભ વચગ કયવું , જ SECC ડેટાફેઝભા ંનાભ ભેત 

નોંધણી ભાટે આગ લધવ ુઅને ન ભે ત MA/MAVભા ંરામકાત 
ધયાલતા રાબાથીએ નોંધણીની પ્રરિમા શાથ ધયલાની યશ.ે  

 રાબાથીએ આધાય બરિંક કયલાનુ ંયશ ેત્માય ફાદ કુટંુફની  ઓખ 
ભાટેના દસ્તાલેજ યજૂ કયલાના યશ.ે 

 ત્માય ફાદ જરૂયી દસ્તાલેજની ચકાવણી ભાટે ભકરલાભા ંઆલળે. 
 ચકાવણી અને ભજૂંયી છી PMJAY-ID વાથે નવુ ં PMJAY-MA 

કાડગ જનયેટ થળે.  
 ઓયેટય શારભા ંકાા અને વપેદ યંગભા ંકાગ ય કાડગ છાળે 

અને ત્માયફાદ ીલીવી આયષુ્ભાન કાડગ આળે 

શારના MA અને MA લાત્વલ્મ કાડગ ધાયક ભાટે પ્રરિમા 
• રાબાથીઓએ તેભના નજીકના રકઓસ્કની મરુાકાત રેલી.  
• રકઓસ્ક ય MA અને MA લાત્વલ્મ કાડગ ફતાલવ.ુ  
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• શારનુ ંકાડગ ડેટા ફેઝભા ંઆધાય વાથે બરિંક કયવુ ંત્માય ફાદ કુટંુફની 
ઓખ ભાટેના દસ્તાલેજ યજૂ કયલાના યશ.ે 

• ત્માય ફાદ જરૂયી દસ્તાલેજની ચકાવણી ભાટે ભકરલાભા ંઆલળે. 
• ચકાવણી અને ભજૂંયી છી PMJAY-ID વાથે નવુ ંPMJAY-MA 

કાડગ જનયેટ થળે. 
• ઓયેટય શારભા ંકાા અને વપેદ યંગભા ંકાગ ય કાડગ છાળે 

અને ત્માયફાદ ીલીવી આયષુ્ભાન કાડગ આળે. 
• રાબાથીને કાડગ નલના મલૂ્મે આલાભા ંઆલળે, રાબાથીએ એક ણ 

ૈવા ચકુલલાના યશતેા નથી.     
• ીલીવી આયષુ્ભાન કાડગ ભાટે ઓયેટયને યકભની ચકુલણી વયકાય 

દ્વાયા કયલાભા ંઆલળે અને રાબાથી ાવેથી કાડગ ભેલલાની 
ખાતયી ભળ્મા ફાદ કયલાભા ંઆલળે. 
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મજનાઅંતગગતકાડગ– 

“ભા” / ”ભા લાત્વલ્મ” કાડગ 

 

“ી.એભ.જે.એ.લામ.”કાડગ 

 

• ‘‘ભા'' તથા ‘‘ભાલાત્વલ્મ'' મજનાના રાબાથીઓને અગાઉ આખા 
રયલાય દીઠ એક કાડગ આલાભા ંઆલતુ ંશત ું . તેના ફદરે શલે 
દયેક રાબાથીને વ્મક્ક્તગત ઓખ કાડગ આલાભા ંઆલે છે. 
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મજનાનુ ંઅભરીકયણ 

• ઇન્્મયન્વ ભડેર કુટંુફદીઠ લાનિકરૂ . ૫ ( ાચં) રાખ સધુીની 
કેળરેવ વાયલાય. 
o “PMJAY-MA મજના” અંતગગત ટેન્ડય પ્રરિમા દ્વાયા ૧૮ જીલ્રાઓ 

ભાટે ફજાજ એબરઆન્ઝ જનયર ઇન્્મયન્વ કંની બરનભટેડ અને 
૧૫ જીલ્રાઓ ભાટે ઓરયએન્ટર ઇન્્મયન્વ કંની બરનભટેડને 
નનયકુ્ત કયેર.  

o “PMJAY-MA“ મજનાના તભાભ રાબાથીઓને HBP 2.0 પ્રભાણે 
કુર૨૬૮૧ પ્રનવજયન રાબ ભલાાત્ર છે. 

o જનયર ભેરડવીન , નરડમારીક ભેરડકરભેનેજભેન્ટ , 

ભેન્ટરડીવઓડગય, નલજાત નળશનુી બફભાયીઓના તભાભ રાબ 
ખાનગી શક્સ્ટરભા ંણ ભલાાત્ર થળે. 

o તા. ૦૧.૦૭.૨૦૨૧ના યજથી  “ PMJAY-MA“ મજના અંતગગત 
યાજ્મ વયકાયની ફારવખા અને બચયંજીલી મજનાન વભાનલષ્ટ 
કયેર છે. 

o PMJAY-MA“ મજનાના તભાભ રાબાથીઓને ”નભગર ડીરીલયી” 
ની પ્રનવજયન રાબ આલાભા ંઆલે છે. 

o ”ી.એભ.જે.એ.લામ.-ભા” મજના અંતગગત રાબાથીની નોંધણી 
ભાટે પયજીમાત આધાય કાડગ અથલા આઇરયવ થકી રાબાથીનુ ં
લેરયરપકેળન કયલાન નનણગમ કયેર છે. 
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પ્રગનત અશલેાર 

• મખુ્મભતં્રી અમતૃભ મજના શઠે ળરૂઆત થી અત્માય સધુીભા ંકુર 
૭૯.૯૭ રાખ રાબાથી કુટંુફ નોંધામેર છે. જે ૈકી દાલાઓની વખં્મા: 
૩૫.૩૯ રાખ છે. જેની કુર યકભરૂ. ૫,૧૬૮કયડછે.  

 

 
 

• આયષુ્ભાન બાયત  – પ્રધાનભતં્રી જન આયગ્મ મજના શઠે 
ળરૂઆતથી અત્માય સધુીભા ંકુર૭૩ .૨૦ રાખ રાબાથી નોંધામેર છે . 
જે ૈકી દાલાઓની વખં્મા : ૨.૭૪ રાખ છે . જેની કુર યકભ રૂ . ૫૦૯ 
કયડ છે. 
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• મજના શઠે અત્માય સધુી કુર - ૨,૪૮૨ શક્સ્ટર જેભા ં૬૧૦ 
ખાનગી અને ૧,૮૭૨ વયકાયી શક્સ્ટર જડામેર છે. 
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“PMJAY-MA” મજના શઠે જડામેર ખાનગી શસ્પટરની વલગત 

અ. 
ન.ં 

શસ્પટર 

જીલ્ર 
શસ્પટરન  ંનાભ ઇ ભેર    

૧ અભદાલાદ આરક શસ્પટર 
draalokshah@gmail.
com 

૨ અભદાલાદ આયના સ યપેવળમાલરટી શસ્પટર 
rohitjoshi1975@gm
ail.com 

૩ અભદાલાદ 
આશ  ડેન્ટર અને ભલ્ટીપેવળમાલરટી 
ક્લરવનક 

aashudental@gmail.
com 

૪ અભદાલાદ 
અભદાલાદ ઇક્ન્પટટયટૂ ઓપ ભેડડકર 
વવલિવ 

ma@aimscare.com 

૫ અભદાલાદ આનદં વર્જજૉકર શસ્પટર પ્રા. લર. rishi.sanghavi@gma
il.com 

૬ અભદાલાદ એર વીલીએચએપ શસ્પટર 
coo@apollocvhf.co
m 

૭ અભદાલાદ અડયશતં શસ્પટર 
dr_ailik@yahoo.co
m 

૮ અભદાલાદ અપથા ઓથોેડડક અને પાઇન શસ્પટર 
asthaorthopaedican
dspine13@gmail.co
m 

૯ અભદાલાદ અપથા ઓથોેડડક શસ્પટર 
asthaorthohospital
@yahoo.co.in 

૧૦ અભદાલાદ ફડીરાઇન શસ્પટર 
contact@bodylineh
ospitals.com 

૧૧ અભદાલાદ ફન અને જઈન્ટ કેય શસ્પટર 
boneandjointcareho
spital@gmail.com 

૧૨ અભદાલાદ બ્રેઈન અને પાઇન કેય શસ્પટર 
brainandspinecare7
7@gmail.com 

૧૩ અભદાલાદ વેન્રર ય નાઇટેડ શસ્પટર 
cashlesscuhahd@g
mail.com 

૧૪ અભદાલાદ ગામત્રી શસ્પટર અને ડયવચચ વેન્ટય 
dhpatel47@gmail.c
om 

૧૫ અભદાલાદ જીવીએવ ભેડડકર કરેજ શસ્પટર 
mragesh.varma@gc
smc.org 
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૧૬ અભદાલાદ ગ્રફર શસ્પટર 
pgro@globalhospita
l.co.in 

૧૭ અભદાલાદ શડયઓભ ભલ્ટીપેવવઆલરટી શસ્પટર. d.rajenpatel1976@g
mail.com 

૧૮ અભદાલાદ એચવીજી શસ્પટર cpd.hms@hcghospit
als.in 

૧૯ અભદાલાદ શલે્થ એન્ડ કેય પાઉન્ડેળન 
healthandcarefound
ation@gmail.com 

૨૦ અભદાલાદ j k ભલ્લ્ટપેવળમાલરટી શસ્પટર 
m.vikram6666@gmi
al.com 

૨૧ અભદાલાદ જનભ ભેટયવનટી જનયર શસ્પટર 
janamhospital11@g
mail.com 

૨૨ અભદાલાદ જમદી શસ્પટર 
jayulkamdar@gmail.
com 

૨૩ અભદાલાદ કાકડીમા શસ્પટર 
hospital_kakadiya@
yahoo.com 

૨૪ અભદાલાદ કાનફા શસ્પટર 
cashless.kanbahospi
tal@gmail.com 

૨૫ અભદાલાદ 
કભચદી ઓથોેડડક એન્ડ લ્પકન શસ્પટર 
એન્ડ ડયવચચ વેન્ટય 

cashlesskarmdeep@
gmail.com 

૨૬ અભદાલાદ ડકડની શલે્થ શસ્પટર 
raj.mandot@kidney
health.in 

૨૭ અભદાલાદ ડકડની શલે્થ ભલણનગય 
manisha.mandot@k
idneyhealth.in 

૨૮ અભદાલાદ કૃષ્ણા ભેટયવનટી નવવિંગ શભ 
drdapatel211276@g
mail.com 

૨૯ અભદાલાદ કૃષ્ણા ળેલ્ફી શસ્પટર 
mgrcorpdev.krishna
@shalby.org 

૩૦ અભદાલાદ 
રાઇપ કેય ઇક્ન્પટટય ટ ઓપ ભેડડકર 
વામન્વ એન્ડ ડયવચચ 

limsarmichael@gma
il.com 

૩૧ અભદાલાદ 
રામન્વ કણાચલતી ળાતંાફેન વલષ્ણ બાઈ 
ટેર આઈ શસ્પટર 

lksvpeh@yahoo.co.i
n 

૩૨ અભદાલાદ ભધ યી ડામલરવવવ અને ડયવચચ વેન્ટય 
gandhi.gaurang@ya
hoo.com 

૩૩ અભદાલાદ ભાનવયલય શસ્પટર 
purohit86@yahoo.c
o.in 

૩૪ અભદાલાદ ભાનવી શસ્પટર ય વનટ ઓપ ભૈતે્રમ mansihospital@gma
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શસ્પટર પ્રાઇલેટ લરવભટેડ il.com 

૩૫ અભદાલાદ 
ભાર વત ઓથોેડડક શસ્પટર અને 
જઈન્ટ ડયપ્રેવભેન્ટ વેન્ટય 

mohcentre@gmail.c
om 

૩૬ અભદાલાદ ભાલાની ડકડની કેય 
msiddh@yahoo.co.i
n 

૩૭ અભદાલાદ 
ભેલવ સ યપેવળમાલરટી વર્જજૉકર 
શસ્પટર 

urvashisurgicare@y
ahoo.com 

૩૮ અભદાલાદ મ વનવેલા રપટ શસ્પટર 
muniseva.1881@gm
ail.com 

૩૯ અભદાલાદ નાયામણ હ્રદમરમ લર 
info.ahd@narayana
health.org 

૪૦ અભદાલાદ નલજીલન ડલટય શાઉવ પ્રાઇલેટ લરવભટેડ 
drtejasdalwadi@yah
oo.co.in 

૪૧ અભદાલાદ નલનીત ભેભડયમર શસ્પટર 
navneetmemorial@
gmail.com 

૪૨ અભદાલાદ ન્ય ય 1 પરક અને ડિડટકર કેય ઇક્ન્પટટયટૂ info@neuro1.in 

૪૩ અભદાલાદ ઓભ ઓથોેડડક અને ડેન્ટર શસ્પટર 
parthivpatel1985@g
mail.com 

૪૪ અભદાલાદ અલય રેડી ઓપ ીરય રપટ 
srlissyvl@yahoo.co.i
n 

૪૫ અભદાલાદ ાયવ વર્જજૉકર શસ્પટર 
shah.piyush@ymail.
com 

૪૬ અભદાલાદ ાયેખ શસ્પટર 
parekhshospitalbavl
a@gmail.com 

૪૭ અભદાલાદ 
 ષ્ા લચલ્રન શસ્પટર અને ડિડટકર કેય 
વેન્ટય 

dharhet@hotmail.c
om 

૪૮ અભદાલાદ 
 ષ્મ શસ્પટર- પાઇન ક્લરવનક 
અભદાલાદ પ્રા. લર. 

pushyahospital.tpa
@gmail.com 

૪૯ અભદાલાદ યાધે સ યપેવળમાલરટી શસ્પટર 
mehul2408@gmail.c
om 

૫૦ અભદાલાદ યેડડમન્વ શસ્પટર 
ma@radiancehospit
als.org 

૫૧ અભદાલાદ યાજપથાન શસ્પટર 
cashless@grmi.org.i
n 

૫૨ અભદાલાદ યેનવ ડકડની શસ્પટર dr.jdshrimali@gmail
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.com 

૫૩ અભદાલાદ 
આયએભએવ શસ્પટર રભા જનયર 
શસ્પટર 

rsby.rmshospital@h
otmail.com 

૫૪ અભદાલાદ ર દ્રાક્ષ શસ્પટર 
rudraksh_hospital@
yahoo.co.in 

૫૫ અભદાલાદ ર દ્રાક્ષ શસ્પટર 
rudrakshahospital11
@gmail.com 

૫૬ અભદાલાદ વશમગ જનયર શસ્પટર નવવિંગ શભ 
bakar_429@yahoo.c
o.in 

૫૭ અભદાલાદ વાર શસ્પટર અને ભેડડકર ઇક્ન્પટટયટૂ 
chirag@salhospital.c
om 

૫૮ અભદાલાદ વાભલેદ ઓથોેડડક શસ્પટર 
samvedortho@yaho
o.com 

૫૯ અભદાલાદ વાણદં શસ્પટર અને રભા વેન્ટય 
tushar8626@yahoo.
co.in 

૬૦ અભદાલાદ 
વજંીલની સ ય પેવળમાલરટી શસ્પટર 
પ્રાઇલેટ લરવભટેડ 

drrakeshpanchal198
5@gmail.com 

૬૧ અભદાલાદ વતં શ્રી મ વનવેલા આયગ્મ ધાભ 
muniseva.1881@gm
ail.com 

૬૨ અભદાલાદ વેવલમય શસ્પટર 
seema.chauhan@sa
viourhospital.com 

૬૩ અભદાલાદ વેન્ટાયા ભલ્લ્ટપેવળમાલરટી શસ્પટર 
sentarahospitalinfo
@gmail.com 

૬૪ અભદાલાદ એવજીલીી શલરલ્પટક શસ્પટર 
narvirsinh.vaghela@
sgvphh.org 

૬૫ અભદાલાદ ળસ્લત જનયર શસ્પટર 
shakti1@yahoo.co.i
n 

૬૬ અભદાલાદ ળેલ્ફી શસ્પટર નયડા corpdevmgr.naroda
@shalby.org 

૬૭ અભદાલાદ ળારીન શલે્થકેય પ્રાઇલેટ લરવભટેડ 
info@shaleenhealth
care.com 

૬૮ અભદાલાદ 
ળાલ્મા ઓથોેડડક શસ્પટર અને 
જઈન્ટ ડયપ્રેવભેન્ટ વેન્ટય 

shalyaortho@gmail.
com 

૬૯ અભદાલાદ વળપા ભલ્ટીપેવળમાલરટી શસ્પટર 
shifamultispeciality
@gmail.com 

૭૦ અભદાલાદ વળલ શસ્પટર 
drprakashsarda81@
gmail.com 
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૭૧ અભદાલાદ વળલાલરક ભલ્ટીપેવળમાલરટી શસ્પટર 
shivalikhospital15@
gmail.com 

૭૨ અભદાલાદ વળલભ ભેડડકર શસ્પટર 
dr_prakashkurmi@y
ahoo.co.in 

૭૩ અભદાલાદ શ્રી કારીક ંડ ાર્શ્ચનાથ જનયર શસ્પટર 
kalpeshkumshah8@
gmail.com 

૭૪ અભદાલાદ શ્રીજી શસ્પટર 
shreejihospital.tpa
@gmail.com 

૭૫ અભદાલાદ 
શ્રી ધીયજરાર ટકયળી કાડડમા 
ડામાલરવવવ વેન્ટય 

kutchijainamd@gm
ail.com 

૭૬ અભદાલાદ શ્રી શડયકૃષ્ણ ભલ્ટીપેવળમાલરટી શસ્પટર 
atulthakkar64@gma
il.com 

૭૭ અભદાલાદ વવિંધ   શસ્પટર 
sindhuhospital@yah
oo.com 

૭૮ અભદાલાદ 
SMT. એવએભએવ ભલ્ટીપેવળમાલરટી 
શસ્પટર 

sms.multispecialityh
ospital@gmail.com 

૭૯ અભદાલાદ 
શ્રીભતી સ ળીરાફેન કઠાયી ચેયીટેફર 
શસ્પટર 

jhkothari2@yahoo.c
om 

૮૦ અભદાલાદ વરાય શસ્પટર 
solar_multispeciality
hospital@yahoo.co
m 

૮૧ અભદાલાદ શ્રી વત્મ વાઇ શાટચ  શસ્પટર 
saihospital@gmail.c
om 

૮૨ અભદાલાદ પટાય શસ્પટર 
starhospitalcashless
@gmail.com 

૮૩ અભદાલાદ 
પટલરિંગ શસ્પટર પટલરિંગ એડરાઈપ 
ઈલ્ન્ડમા પ્રા. લર 

- 

૮૪ અભદાલાદ તન શસ્પટર 
tapanhealthcare247
@gmail.com 

૮૫ અભદાલાદ વત્રળા ભલ્ટીપેવવરીટી શસ્પટર 
cashless@trishahos
pital.com 

૮૬ અભદાલાદ લેદાતં શસ્પટર.ફાલરા dr.pratik777@gmail.
com 

૮૭ અભદાલાદ વલજમ ળેલ્ફી dycao.vijay@shalby.
org 

૮૮ અભદાલાદ ળૈલા લચલ્રન્વ શસ્પટર, અભદાલાદ  - 
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૮૯ અભદાલાદ બાગ્મદમ શસ્પટર 
bhagyoday24@gmai
l.com 

૯૦ અભદાલાદ રક્ષ્ભી શસ્પટર 
drgaurangvaghela@
gmail.com 

૯૧ અભદાલાદ કાભેર્શ્ય ભેડડકર વેન્ટય 
info@kameshwar.or
g 

૯૨ અભદાલાદ વવદ્ધિ શસ્પટર 
dr.kinnavshah@gma
il.com 

૯૩ અભદાલાદ કર ણા રપટ 
mihirkapadiya1983
@gmail.com 

૯૪ અભદાલાદ વલંગની શસ્પટર 
dr_atish78@yahoo.
com 

૯૫ અભદાલાદ શલે્થ 1 સ ય પેવળમાલરટી શસ્પટર info@health1.co.in 

૯૬ અભદાલાદ ઓભ લચલ્રન શસ્પટર  
medico.m21@gmail
.com 

૯૭ અભદાલાદ 
ચાઇરહ ડ ન્ય  ફનચ  કેય વેન્ટય  એન્ડ 
લચલ્રન શસ્પટર  

childhoodhospitalbo
pal@gmail.com 

૯૮ અભયેરી  અક્ષય શસ્પટર અભયેરી drkalpeshtank@yah
oo.com 

૯૯ અભયેરી  ડદલાી ફા શસ્પટર 
hadiyadrhtesh@gm
ail.com 

૧૦૦ અભયેરી  ગ ણાતીત શસ્પટર 
gunatitihospitalamr
eli@gmail.com 

૧૦૧ અભયેરી  ભાધલ ઓથોેડડક શસ્પટર 
dr_hitesh_gandhi@
yahoo.co.in 

૧૦૨ અભયેરી  ભધય ભલ્લ્ટપેવળમાલરટી શસ્પટર 
katariya_keshav@ya
hoo.co.in 

૧૦૩ અભયેરી  નલજીલન શસ્પટર 
ngs.hitesh@gmail.c
om 

૧૦૪ અભયેરી  નેત્રા લચડકત્વા રપટ શસ્પટર 
dr.arpanjani@gmail.
com 

૧૦૫ અભયેરી  યાભાણી શસ્પટર અને ભેટયવનટી શભ 
dr.ramanihitesh@g
mail.com 

૧૦૬ અભયેરી  એવજી કભલરમા શસ્પટર 
sgkamaliamemorial
hospital@gmail.com 

૧૦૭ અભયેરી  વળલભ શસ્પટર 
mrrizwanadmani@y
ahoo.in 

૧૦૮ અભયેરી  શ્રી રલ્ બાઈ ળેઠ આયગ્મ ભડંદય 
svfoundation2013@
yahoo.com 
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૧૦૯ અભયેરી           
અભયેરી ઈન્પટીટય  ટ ઓપ ભેડડકર 
વામન્વ એરએરી શસ્પટર 

aimshospital2020@
gmail.com 

૧૧૦ આણદં 
ચાર વાત શલે્થ કેય એન્ડ ડયવચચ 
પાઉન્ડેળન 

drumapatel.adm@c
harusat.ac.in 

૧૧૧ આણદં દત્ત  શસ્પટર 
drbipinvyas@gmail.
com 

૧૧૨ આણદં ડી શસ્પટર 
67dr.prashant@gma
il.com 

૧૧૩ આણદં શાટચ  વેન્ટય શસ્પટર 
mittal.heartcenter@
gmail.com 

૧૧૪ આણદં શડયદાન્વ ભેટયવનટી  શસ્પટર  
hridansh.maternity.
211@gmail.com 

૧૧૫ આણદં ઇવળતા શસ્પટર અને વનગ્રાપી વેન્ટય 
jitendra_1964@yah
oo.co.in 

૧૧૬ આણદં જભના શસ્પટર 
drmcharani_01@ya
hoo.com 

૧૧૭ આણદં યાજર વર્જજૉકર શસ્પટર 
drajayvyas@yahoo.c
om 

૧૧૮ આણદં વાકંયા આંખની શસ્પટર 
tpa.and@sankaraey
e.com 

૧૧૯ આણદં શ્રિા શસ્પટર 
HOSPITALSHARDDD
HA@GMAIL.COM 

૧૨૦ આણદં શ્રી દત્ત જનયર શસ્પટર 
virendra.mahida@g
mail.com 

૧૨૧ આણદં શ્રી કૃષ્ણ શસ્પટર 
mehulvp@charutar
health.org 

૧૨૨ આણદં 
કેમ્ફ ેભેડડકર ડયરીપ વવામટી, શ્રી 
એભ.એભ.યીખ 

ccckhambhat2003@
yahoo.com 

૧૨૩ આણદં ય વનટી જનયર શસ્પટર 
steenshayan@yaho
o.co.in 

૧૨૪ આણદં વ્મભ ઈએનટી શસ્પટર 
vyomhospital@ymai
l.com 

૧૨૫ આણદં ઝામડવ શસ્પટર, આનદં 
abhisheksoni@zydu
shospitals.com 
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૧૨૬ આણદં 

વત કૈલર શસ્પટર પ્રાઇલેટ લરવભટેડ 
ય વનટ આકાકં્ષા શસ્પટર અને ડયવચચ 
વેન્ટય 

drnayana@ahria.in 

૧૨૭ આણદં ય વનટી શસ્પટર 
tpa_vasad@unityho
spitals.org 

૧૨૮ અયલલ્રી  
આનાચ વર્જજૉકર શસ્પટર અને ય યરજી 
વેન્ટય 

drhemant5131@gm
ail.com 

૧૨૯ અયલલ્રી  
AIMS શસ્પટર ય વનટ ઓપ ળાભલરમા 
એન્ટયપ્રાઇઝ 

shamaliyaenterprise
@gmail.com 

૧૩૦ અયલલ્રી  આવળ ઓથોેડડક શસ્પટર 
drankit22@ymail.co
m 

૧૩૧ અયલલ્રી  આય ષ્ભાન વર્જજૉકર શસ્પટર 
drnishitpatel@hotm
ail.com 

૧૩૨ અયલલ્રી  ધનરક્ષ્ભી વર્જજૉકર શસ્પટર 
drkrupesh@yahoo.c
om 

૧૩૩ અયલલ્રી  કૃષ્ણ ડામારીવીવ વેન્ટય 
bipinrmavani@gmai
l.com 

૧૩૪ અયલલ્રી  ભાશી વજીકર શસ્પટર 
drvijay511@yahoo.i
n 

૧૩૫ અયલલ્રી  ભભતા શસ્પટર 
mamtahospital93@
yahoo.com 

૧૩૬ અયલલ્રી  
ભેલાડ ઓથોેડડક શસ્પટર પ્રાઇલેટ 
લરવભટેડ 

vchahar_udr@yaho
o.com 

૧૩૭ અયલલ્રી  નલજીલન ઉયવજી manishpatel68@hot
mail.com 

૧૩૮ અયલલ્રી  ઓભ વર્જજૉકર શસ્પટર 
drambrishpanchal@
gmail.com 

૧૩૯ અયલલ્રી  યાજ ઇએનટી શસ્પટર 
drvinay_gandhi@ya
hoo.co.in 

૧૪૦ અયલલ્રી  વન શસ્પટર 
drmukeshjshah@ya
hoo.com 

૧૪૧ અયલલ્રી  
શ્રી જરાયાભ આયગ્મ વેલા રપટ 
શસ્પટર 

shreejalaramhospita
l@yahoo.com 

૧૪૨ અયલલ્રી  શ્રીનાથ શસ્પટર 
shahdrhiren@gmail.
com 
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૧૪૩ અયલલ્રી  
શ્રી કે કે ળાશ વાફયકાઠંા આયગ્મ ભડં, 

લાત્રક (શ્રીભતં પતેશવવિંશયાલ  ગામેકલાય 
વાભાન્મ શસ્પટર) 

vatrakhospital@gm
ail.com 

૧૪૪ અયલલ્રી  ધી ઘાચંી આયગ્મ ભડં na@abc.com 

૧૪૫ અયલલ્રી  ય વનટી શસ્પટર 
unityhospitalmodas
a@gmail.com 

૧૪૬ અયલલ્રી  
વલર્શ્ ઓથોેડડક શસ્પટર અને 
ડપઝીમથેયાી વેન્ટ 

drcmshah@yahoo.c
om 

૧૪૭ ફનાવકાઠંા આણદં ફીીએર શસ્પટર 
dr_anandckp@yaho
o.com 

૧૪૮ ફનાવકાઠંા આળીલાચદ ઓથોેડડક શસ્પટર 
drsamir86@gmail.c
om 

૧૪૯ ફનાવકાઠંા આય  વયજીકર શસ્પટર 
drbharatprajapati10
8@gmail.com 

૧૫૦ ફનાવકાઠંા આય ષ્મભાન ડકડની શસ્પટર 
swamiurology@gma
il.com 

૧૫૧ ફનાવકાઠંા 
બણવારી રપટ વચંલરત ગાધંી લરિંકન 
શસ્પટર 

glh-
deesa@yahoo.com 

૧૫૨ ફનાવકાઠંા દેવાઈ શસ્પટર ારન ય 
drpldesai14@gmail.
com 

૧૫૩ ફનાવકાઠંા ડય ક ઓથોેડડક પેવળમાલરટી શસ્પટર 
rakesh.chauhan60.r
c@gmail.com 

૧૫૪ ફનાવકાઠંા  ગઢલી શસ્પટર 
dr.mahesh1971@ya
hoo.com 

૧૫૫ ફનાવકાઠંા જેજે શસ્પટર 
jjpateldr@yahoo.co
m 

૧૫૬ ફનાવકાઠંા જનની શસ્પટર 
jayachauhan1980@
yahoo.co.in 

૧૫૭ ફનાવકાઠંા જળી શસ્પટર 
dr_sunil_joshi@yah
oo.com 

૧૫૮ ફનાવકાઠંા જળી ઓથોેડડક શસ્પટર 
joshiamit40@yahoo
.com 

૧૫૯ ફનાવકાઠંા 
રામન્વ લરફ  ઓપ ારન ય ચેડયટેફર 
રપટ  

lionsrsby1@gmail.c
om 

૧૬૦ ફનાવકાઠંા રકવેલા શસ્પટર lsvtscience@yahoo.
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co.in 

૧૬૧ ફનાવકાઠંા ભશવિ ઓથોેડડક શસ્પટર 
MOH.PALANPUR@G
MAIL.COM 

૧૬૨ ફનાવકાઠંા ભગંર શસ્પટર 
drmukeshsmangal@
gmail.com 

૧૬૩ ફનાવકાઠંા ભાલજત ભલ્ટીપેવળમાલરટી શસ્પટર 
mavjathospital@gm
ail.com 

૧૬૪ ફનાવકાઠંા 
વભલન ઓથોેડડક રભા એન્ડ જઈન્ટ 
ડયપ્રેવભેન્ટ શસ્પટર 

hiteshvhora242@ho
tmail.com 

૧૬૫ ફનાવકાઠંા ભદી ઓથોેડડક શસ્પટર 
drmilan_ortho1@ya
hoo.com 

૧૬૬ ફનાવકાઠંા ન્ય  ભશરે્શ્યી પીભેર શસ્પટર 
drshn_kl@yahoo.co.
in 

૧૬૭ ફનાવકાઠંા ઓભ કેરા શસ્પટર 
ankitkela83@gmail.
com 

૧૬૮ ફનાવકાઠંા ડયલાય ઓથોેડડક શસ્પટર 
dr.rameshpatel54@
yahoo.com 

૧૬૯ ફનાવકાઠંા જૂા શસ્પટર 
manish.ilasariya90
@gmail.com 

૧૭૦ ફનાવકાઠંા 
પ્રાથચના ફે્રલચય એન્ડ ઓથોેડડક 
શસ્પટર એન્ડ જઇન્ટ ડયપ્રેવભેન્ટ 
વેન્ટય 

prarthanaayushman
deesa@gmail.com 

૧૭૧ ફનાવકાઠંા યાધેકૃષ્ણ શસ્પટર 
prakash.gelot63@g
mail.com 

૧૭૨ ફનાવકાઠંા યતન શસ્પટર 
dr.kamleshkotadiya
@gmail.com 

૧૭૩ ફનાવકાઠંા વજંીલની ચેયીટેફર શસ્પટર -NA- 

૧૭૪ ફનાવકાઠંા વયપલતી શસ્પટર 
MUKESHSARASWAT
I@GMAIL.COM 

૧૭૫ ફનાવકાઠંા 
વાયથી ભલ્ટી પેવળમાલરટી શસ્પટર 
પ્રાઇલેટ લરવભટેડ 

harchand74senma
@gmali.com 

૧૭૬ ફનાવકાઠંા વાલચજવનક શસ્પટર 
saravajanik.hosp@g
mail.com 

૧૭૭ ફનાવકાઠંા 
ળાશ યાભચદં પલયાજબાઈ જનયર 
શસ્પટર ફામ શ્રી ધનેયા અયગ્મ 

gamnesh@gmail.co
m 
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વવભવત  

૧૭૮ ફનાવકાઠંા 
શ્રી શ બભ ભલ્ટીપેવળમાલરટી શસ્પટર 
એન્ડ રભા વેન્ટયરે 

shreeshubhamhospi
tal@gmail.com 

૧૭૯ ફનાવકાઠંા શ બભ શસ્પટર 
drbgchaudhary82@
gmail.com 

૧૮૦ ફનાવકાઠંા પળચ ઓથોેડડક શસ્પટર 
dr_ashif05@yahoo.c
om 

૧૮૧ ફનાવકાઠંા સ યજ શસ્પટર 
pgirdhar13@yahoo.
com 

૧૮૨ ફનાવકાઠંા તાજ ચેડયટેફર રપટ 
tajhospital123@gm
ail.com 

૧૮૩ ફનાવકાઠંા તથ્મ ઓથોેડડક શસ્પટર 
drkalpesh2000@yah
oo.co.in 

૧૮૪ ફનાવકાઠંા લૈદ ઓથોેડડક શસ્પટર 
amitvaidyak@gmail.
com 

૧૮૫ ફનાવકાઠંા વલર્શ્ાવ ઓથોેડડક શસ્પટર 
vishvasorthopedic@
gmail.com 

૧૮૬ ફનાવકાઠંા ઝલેયી ભગંરજી લાભરળી ડડપેન્વયી zmvhospitalpalanpu
r@yahoo.in 

૧૮૭ ફનાવકાઠંા ભેડીલરવ રાઇપ કેય એરએરી  - 

૧૮૮ ફનાવકાઠંા 
ડકભામા શાટચ  ઇક્ન્પટટયટૂ એન્ડ ડયવચચ 
વેન્ટય એરએરી 

 - 

૧૮૯ ફનાવકાઠંા ાથચના ડિડટકર કેય શસ્પટર  - 

૧૯૦ ફનાવકાઠંા  ળકં વ શસ્પટર 
AZHARNAYAK@GM
AIL.COM 

૧૯૧ બરૂચ  અર ભશમદૂ જનયર શસ્પટર 
saffupatel@yahoo.c
om 

૧૯૨ બરૂચ  
ફયડા શાટચ  એન્ડ ભલ્ટીપેવળમાલરટી 
શસ્પટર 

barodaheartunithea
d@gmail.com 

૧૯૩ બરૂચ  બરૂચ ઓથોેડડક શસ્પટર 
bharuchorthopaedic
hospital@gmail.com 

૧૯૪ બરૂચ  
ડડલાઇન શાટચ  એન્ડ ડયવચચ શસ્પટર 
બરૂચ 

divinebharuch@gm
ail.com 
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૧૯૫ બરૂચ  જબં વય જનયર શસ્પટર ભેટયવનટી શભ 
dtksuvagia@yahoo.
com 

૧૯૬ બરૂચ  કાકા બા રપટ શસ્પટર 
kakabahospital@ya
hoo.com 

૧૯૭ બરૂચ  ભાતેશ્રી ઈએનટી શસ્પટર 
gaurang0908@yaho
o.co.in 

૧૯૮ બરૂચ  
નાયામણ શસ્પટર ડયવચચ ઇક્ન્પટટયટૂ 
બરૂચ 

narayan.hospital09
@gmail.com 

૧૯૯ બરૂચ  વનવધ શસ્પટર 
trivedineerajn@yah
oo.com 

૨૦૦ બરૂચ  ાભરેન્ડ 
nikunjgbh@gmail.co
m 

૨૦૧ બરૂચ  
ેટેર ભલ્ટીપેવળમાલરટી શસ્પટર એન્ડ 
આઈવીય  

lokesh08.chawla@g
mail.com 

૨૦૨ બરૂચ  યંગનૂ જનયર શસ્પટર 
rangoongeneralhos
pital@gmail.com 

૨૦૩ બરૂચ  વાઈશ્રિા ભલ્ટીપેવળમાલરટી શસ્પટર 
rahul@saishraddha
hospital.in 

૨૦૪ બરૂચ  
વયદાય ટેર શસ્પટર એન્ડ શાટચ  
ઇક્ન્પટટયટૂ 

tpa@sardarpatelhos
pital.com 

૨૦૫ બરૂચ  વેલા રૂયર રપટ શસ્પટર 
pankaj8892@yahoo.
co.in 

૨૦૬ બરૂચ  ળાશ શસ્પટર 
shahhospital123@y
ahoo.com 

૨૦૭ બરૂચ  શ્રીભતી જમાફેન ભદી શસ્પટર 
jayabenmodyhospit
al@yahoo.com 

૨૦૮ બરૂચ  વનળાઇન ગ્રફર શસ્પટર 
marketing.bharuch
@sunshineglobalho
spitals.com 

૨૦૯ બરૂચ  પલય ઈએનટી ક્લરવનક  
dr_pradip27121972
@rediffmail.com 

૨૧૦ બરૂચ  પલપથભ શસ્પટર 
swasthamhospital@
gmail.com 

૨૧૧ બરૂચ  તકૃ્પ્ત નવવિંગ શભ 
dr.truptishah123@y
ahoo.com 

૨૧૨ બરૂચ  લેરપેય શસ્પટર બરૂચ ડયવચચ વેન્ટય 
drsuketusdave@hot
mail.com 



 

"ી.એભ.જે.એ.લામ  .-ભા”મજના, ગજુયાત સ્ટેટ શલે્થ પ્રટેક્ળન વવામટી બ્રનક નં ., 

ડ.જીલયાજ ભશતેા બલન, ગાધંીનગય.  

 

23 

૨૧૩ બાલનગય  
બાલનગય ઇક્ન્પટટયટૂ ઓપ ભેડડકર 
વામન્વ ય વનટ ઓપ ભાર વત શલે્થ કેય 

bimsir09@gmail.co
m 

૨૧૪ બાલનગય  
લચયંજીલી જનયર શસ્પટર ભેટયનીટી 
શભ 

cghbhavnagar@gma
il.com 

૨૧૫ બાલનગય  લચયંજીલી પ્રસવૂત ગ્ર શ વનગ્રાપી ક્લરવનક 
yogesh_drchauhan
@rediffmail.com 

૨૧૬ બાલનગય  શન ભતં શસ્પટર 
office@hanumanth
ospital.com 

૨૧૭ બાલનગય  એચવીજી શસ્પટર cashless.hhb@hcgh
ospitals.in 

૨૧૮ બાલનગય  ભારાવલમા આઈ શસ્પટર rhpl2002@yahoo.in 

૨૧૯ બાલનગય  નાઇવ જનયર શસ્પટર 
nicegeneralhospital
@gmail.com 

૨૨૦ બાલનગય  ડયલાય જનયર શસ્પટર 
hareshsolanki010@
gmail.com 

૨૨૧ બાલનગય  
લ્વ પ્રવ ભલ્ટીપેવળમાલરટી શસ્પટર 
ભેનેજ્ડ ફામ વભનાથ શલે્થકેય ગ્ર  

jagrutiramna13@g
mail.com 

૨૨૨ બાલનગય   વનત નવવિંગ શભ 
dr.pareshsolanki63
@gamil.com 

૨૨૩ બાલનગય  વાબ  ડકડની કેય 
sabookidneycare@g
mail.com 

૨૨૪ બાલનગય  
વદવલચાય જનયર શસ્પટર એન્ડ 
નવવિંગ શભ 

msdr057057@gmail
.com 

૨૨૫ બાલનગય  વદવલચાય રપટ જનયર શસ્પટર 
makwanabipin405@
gmail.com 

૨૨૬ બાલનગય  વદવલચાય રપટ જનયર શસ્પટર 
drmanharbaldaniya
57@gmail.com 

૨૨૭ બાલનગય  શ્રી ફજયંગદાવફાા આયગ્મધાભ  
3dhospicare@gmail.
com 

૨૨૮ બાલનગય  શ્રી જેયાભગીયીફા  આઈ શસ્પટર 
info@shivpuran.co
m 

૨૨૯ બાલનગય  પલાભી શ્રી વનદોાનદંજી ભાનલવેલા રપટ 
nirdoshhealth@yah
oo.com 

૨૩૦ બાલનગય  વલર્શ્કભાચ ઓથોેડડક શસ્પટર 
acportho007@gmail
.com 
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૨૩૧ બાલનગય  
રામન્વ વવટી ચેયીટેફર રપટ ભેડડકર 
વેન્ટય 

riddhitele@gmail.co
m 

૨૩૨ બાલનગય  સ ચક ડામાલરવવવ વેન્ટય 
suchakdialysis.2018
@gmail.com 

૨૩૩ ફટાદ  છામા ઓથોેડડક શસ્પટર 
jagrutchhaya@rediff
mail.com 

૨૩૪ ફટાદ  પર્ચય ચન ય યરજી ક્લરવનક 
jaisukh2010@yahoo
.com 

૨૩૫ ફટાદ  જીલનધાયા શસ્પટર 
sangani.rajendra@y
ahoo.com 

૨૩૬ ફટાદ  ટેર શસ્પટર એન્ડ રભા વેન્ટય 
dr.hiteshortho.surat
@gmail.com 

૨૩૭ ફટાદ  વફીશા વલચજવનક જનયર શસ્પટર 
sabihahospitalbotad
5@yahoo.in 

૨૩૮ ફટાદ  શ્રી ઈએનટી શસ્પટર pruchir@yahoo.com 

૨૩૯ ફટાદ  
અંક ય લચલ્રન શસ્પટર,  એન્ડ વનમનેટર 
કેય વેન્ટય 

nirajdesai00@gmail.
com 

૨૪૦ છટાઉદે ય 
આમાચ ઓથોેડડક શસ્પટર એન્ડ પકીન 
કેય 

amitpatel3219@gm
ail.com 

૨૪૧ છટાઉદે ય ફડેરી જનયર શસ્પટર 
drjayantabhowmick
@yahoo.co.in 

૨૪૨ છટાઉદે ય દેલ શસ્પટર 
devhospitalbodeli@
yahoo.com 

૨૪૩ છટાઉદે ય દેલવિ શસ્પટર 
rohandarji@gmail.c
om 

૨૪૪ છટાઉદે ય ભેડડટ રાઇપકેય શસ્પટર 
meditoplifecare@g
mail.com 

૨૪૫ છટાઉદે ય 
વગંભ ભલ્લ્ટપેવવઆલરટી શસ્પટર 
ય વનટ વગંભ રી 

tapanortho@gmail.c
om 

૨૪૬ દાશદ  અલધ ઓથોેડડક જનયર શસ્પટર 
avadhorthopedic@g
mail.com 

૨૪૭ દાશદ  દ્રલ્ષ્ટ નેત્રારમ, દાશદ 
shah_shreya2000@
yahoo.com 

૨૪૮ દાશદ  કે કે વર્જજૉકર શસ્પટર 
krishn_shah@yahoo
.co.in 
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૨૪૯ દાશદ  
ભલ્રલ ઓથોેડડક જઇન્ટ ડયપ્રેવભેન્ટ 
વેન્ટય 

hatsoff2biren@gmai
l.com 

૨૫૦ દાશદ  મનૂીફાફા જનયર શસ્પટર 
dineshbharvad52@
gmail.com 

૨૫૧ દાશદ  ડયધભ શાટચ  ઇક્ન્પટટયટૂ 
hr.dahod@rhythmh
eart.com 

૨૫૨ દાશદ  
વભીય ઓથોેડડક શસ્પટર એન્ડ રભા 
વેન્ટય 

samirhathila@gmail
.com 

૨૫૩ દાશદ  અફચન શસ્પટર 
navjivanmills@gmail
.com 

૨૫૪ દાશદ  જૈનફ નવવિંગ શભ 
zainabKg2003@yah
oo.co.in 

૨૫૫ 
દેલભવૂભ 

દ્વાયકા  
યલણિંગા ઓથોેડડક શસ્પટર 

pmraninga@yahoo.
com 

૨૫૬ 
દેલભવૂભ 

દ્વાયકા  
વાકેત શસ્પટર 

somatchetariya@g
mail.com 

૨૫૭ ગા ંધીનગય આળકા શસ્પટલ્વ લરવભટેડ 
mayojana@aashkah
ospitals.in 

૨૫૮ ગા ંધીનગય આદળચ ભલ્લ્ટપેવળમાલરટી શસ્પટર 
adarshhospital@kirc
.ac.in 

૨૫૯ ગા ંધીનગય 
એર વીફીવીવી કેન્વય કેય એર 
અભયીળ ઓન્કરજી વવલિવ પ્રા. લર. 

rohan@cbccusa.in 

૨૬૦ ગા ંધીનગય એર શસ્પટર ઇન્ટયનેળનર લર 
sandipj@apolloahd.
com 

૨૬૧ ગા ંધીનગય ડૉ જાનકી'વ આઈ શસ્પટર  
janki_jankipatel@ya
hoo.co.in 

૨૬૨ ગા ંધીનગય દ્ધદ્વજ વર્જજૉકર શસ્પટર jigdwija@gmail.com 

૨૬૩ ગા ંધીનગય ગએન્કા શસ્પટર 
tpa@goenkahospita
l.org 

૨૬૪ ગા ંધીનગય જરાયાભ શસ્પટર 
jalaramhospital333
@gmail.com 

૨૬૫ ગા ંધીનગય કનડયમા શસ્પટર ડયવચચ વેન્ટય 
kanoriahospital@ya
hoo.com 

૨૬૬ ગા ંધીનગય કૃષ્ણ વર્જજૉકર ઓથોેડડક શસ્પટર 
krishnasurgical.orth
o111@gmail.com 
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૨૬૭ ગા ંધીનગય એભ ક્યય શસ્પટર 
mcurehospital@yah
oo.in 

૨૬૮ ગા ંધીનગય 
ગયલ શસ્પટર એન્ડ આઇવીય  પ્રા. 
લર. 

cashless.paharavhos
pital@gmail.com 

૨૬૯ ગા ંધીનગય 
પે્રભપલરૂ પલાભી ભલ્લ્ટપેવળમાલરટી 
શસ્પટર 

psmhkalol2014@gm
ail.com 

૨૭૦ ગા ંધીનગય શ્રી એભ. ફી. ટેર વાલચજવનક શસ્પટર 
mbpsh1987@gmail.
com 

૨૭૧ ગા ંધીનગય 
એવએભલીએવ પલાવભનાયામણ શસ્પટર 
એન્ડ ડયવચચ પાઉન્ડેળન 

marketing@smvsho
spital.com 

૨૭૨ ગાધંીનગય  
શામ ટેક ભલ્લ્ટપેવળમાલરટી શસ્પટર પ્રા. 
લર. 

brijeshp03@gmail.c
om 

૨૭૩ 
ગીયવભના

થ 
આડદત્મ લફયરા શસ્પટર 

amit.r.goswami@ad
ityabirla.com 

૨૭૪ 
ગીયવભના

થ 
અંબ જાનગય ભલ્ટીપેવળમાલરટી શસ્પટર 

parmanand.kumar
@ambujahospital.or
g 

૨૭૫ 
ગીયવભના

થ 
ગોંડવે શસ્પટર 

abnhpmishwargond
se@gmail.com 

૨૭૬ 
ગીયવભના

થ 
આઈ. જી.  ભેભડયમર શસ્પટર પ્રા. લર. raj.medicine@yaho

o.in 

૨૭૭ 
ગીયવભના

થ 
નટયાજ શસ્પટર 

info@natrajhospital.
com 

૨૭૮ 
ગીયવભના

થ 
વાગંાણી સ ય પેવળમાલરટી શસ્પટર 

sanganivrl2017@gm
ail.com 

૨૭૯ 
ગીયવભના

થ 
વળલભ આઈવીય  એન્ડ રભા વેન્ટય 

goswamidoctor@g
mail.com 

૨૮૦ 
ગીયવભના

થ 
શ્રી જીલન જ્મત આયગ્મ વેલા વઘં 

mehtahospital6@g
mail.com 
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૨૮૧ 
ગીયવભના

થ 

શ્રી આય.એન.લારા પભાયક રપટ 
વચંાલરત શસ્પટર 

rnvh221776@gmail.
com 

૨૮૨ 
ગીયવભના

થ 
પલાવભનાયામણ શસ્પટર 

swaminarayanhospi
taluna@gmail.com 

૨૮૩ જાભનગય ફયડા શાટચ  ઇક્ન્પટટયટૂ 
accounts-
jm@bhirc.com 

૨૮૪ જાભનગય પલમા શસ્પટર 
faliahospital@gmail.
com 

૨૮૫ જાભનગય ગક ર ન્યટેૂક ભેડડકેય પ્રા.લર. gokulnewtechhospit
al@gmail.com 

૨૮૬ જાભનગય જાભનગય ડિડટકર કેય વેન્ટય પ્રા. લર. jccchospital@gmail.
com 

૨૮૭ જાભનગય 
શ્રી આનદંફાલા ડકડની ડામાલરવવવ 
વેન્ટય 

anandabavama1@y
ahoo.com 

૨૮૮ જાભનગય 
પદંન શસ્પટર એન્ડ ડિડટકર કેય 
વેન્ટય 

uniantidote@gmail.
com 

૨૮૯ જૂનાગઢ 
કે જે ભલ્લ્ટસ્પવવરીટી શસ્પટર ય વનટ 
ઓપ લગયનાય ભેડડકય 

kjmultispeciality@g
mail.com 

૨૯૦ જૂનાગઢ ભેડીકેય લચલ્રન શસ્પટર  
medicarehospital.ju
nagadh2019@gmail.
com 

૨૯૧ જૂનાગઢ  આપથા શસ્પટર કેળદ 
samirvaghela81@g
mail.com 

૨૯૨ જૂનાગઢ  આળીલાચદ ઓથોેડડક શસ્પટર 
drbrijeshjasani@gm
ail.com 

૨૯૩ જૂનાગઢ  દી વર્જજૉકર શસ્પટર 
dr.divyang_patel@y
ahoo.co.in 

૨૯૪ જૂનાગઢ  
ડશભારમ કેન્વય શસ્પટર એન્ડ ડયવચચ 
વેન્ટય 

himlayacancerhospi
tal.junagadh@gmail
.com 

૨૯૫ જૂનાગઢ  જમ અંફે શસ્પટર 
jayambehosp@gmai
l.com 

૨૯૬ જૂનાગઢ  કલ્ શસ્પટર 
drvvaghera@yahoo.
com 

૨૯૭ જૂનાગઢ  રાડાણી ઓથોેડડક શસ્પટર 
himanshuladani@g
mail.com 

mailto:medicarehospital.junagadh2019@gmail.com
mailto:medicarehospital.junagadh2019@gmail.com
mailto:medicarehospital.junagadh2019@gmail.com
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૨૯૮ જૂનાગઢ  ભગંરભ ઓથોેડડક શસ્પટર 
mayurbvania@gmail
.com 

૨૯૯ જૂનાગઢ  વભચણ રપટ શસ્પટર 
samarpantrusthospi
tal@yahoo.in 

૩૦૦ જૂનાગઢ  વગંાની શસ્પટર 
dr.ajaysangani1@g
mail.com 

૩૦૧ જૂનાગઢ  વતાવવમા વર્જજૉકર શસ્પટર 
Niravsatasia86@gm
ail.com 

૩૦૨ જૂનાગઢ  
વવિી ઓથોેડડક એન્ડ એસ્લવડન્ટ 
શસ્પટર જૂનાગઢ  

shidhihospitel123@
gmail.com 

૩૦૩ જૂનાગઢ  
વત્રમવૂતિ વનદાન કેન્દ્ર એન્ડ વર્જજૉકર નવવિંગ 
શભ 

nilugeeta@yahoo.co
m 

૩૦૪ જૂનાગઢ  વલનામક ઓથોેડડક શસ્પટર 
bamaniya.amit@gm
ail.com 

૩૦૫ જૂનાગઢ  મળ ડકડની એન્ડ ય યરજી શસ્પટર 
dr.sonaiya@yahoo.c
om 

૩૦૬ કર્ચછ આમચન ઇક્ન્પટટયટૂ ઓપ ભેડડકર વામન્વ 
drkhshah@hotmail.
com 

૩૦૭ કર્ચછ એકડચ ભલ્ટીપેવળમાલરટી શસ્પટર 
accordhospital@gm
ail.com 

૩૦૮ કર્ચછ અદાણી શસ્પટલ્વ મ ન્દ્રા પ્રા. લર. sagar.shukla@adani
.com 

૩૦૯ કર્ચછ 
ડડલાઇન રાઈપ શસ્પટર ફામ 
વભડડમાઇડ શલે્થકેય એરએરી  

corpdesk@divinelife
hospital.com 

૩૧૦ કર્ચછ GAIMS ટીલચિંગ શસ્પટર mrd@gaims.ac.in 

૩૧૧ કર્ચછ શડય ઓભ રપટ શસ્પટર 
hariomtrust.adp@g
mail.com 

૩૧૨ કર્ચછ જાગવૃત ભલ્ટીપેવળમાલરટી શસ્પટર 
JMHOSPITAL2017@
GMAIL.COM 

૩૧૩ કર્ચછ જનકલ્માણ ભેડડકર વવામટી jkms1993@gmail.co
m 

૩૧૪ કર્ચછ 
કર્ચછ ઓથોેડડક એન્ડ રાઇપ કેય 
શસ્પટર 

kutchortho@gmail.c
om 

૩૧૫ કર્ચછ 
એરએનએભ ગ્ર  રામન્વ શસ્પટર 
એન્ડ ડયવચચ વેન્ટય 

vyoma_vm@yahoo.
co.in 
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૩૧૬ કર્ચછ મ ન્દ્રા ઇક્ન્પટટયટૂ ઓપ ભેડડકર વામન્વ 
drkhshah@hotmail.
com 

૩૧૭ કર્ચછ નાણાલટી શસ્પટર 
nvnanavaty@yahoo.
co.in 

૩૧૮ કર્ચછ ન્ય  રાઇપ શસ્પટર 
newlifehospital2608
@gmail.com 

૩૧૯ કર્ચછ રૂડાની શસ્પટર 
psr123panna@gmai
l.com 

૩૨૦ કર્ચછ શ્રી લગાડ વલોદમ રપટ 
vagadhospital@gma
il.com 

૩૨૧ કર્ચછ શ્માભ ભેડડકેય 
smchospital24@gm
ail.com 

૩૨૨ કર્ચછ પટલરિંગ યાભકૃષ્ણ પેવળમાલરટી શસ્પટર 
ab.gdham@sterling
hospitals.com 

૩૨૩ કર્ચછ ટીએી ઓથોેડડક શસ્પટર 
taphospital@gmail.c
om 

૩૨૪ ખેડા લેદ  શસ્પટર 
vedhospital2017@g
mail.com 

૩૨૫ ખેડા  અભી ભલ્લ્ટપેવળમાલરટી શસ્પટર 
amihospital14@gm
ail.com 

૩૨૬ ખેડા  આળીલાચદ ઓથોેડડક શસ્પટર 
drmistryhemal@gm
ail.com 

૩૨૭ ખેડા  કેયલેર રાઈપવામસ્ન્વવ  
mohit@cronusbiote
ch.com 

૩૨૮ ખેડા  ચયતય ભલ્ટીપેવળમાલરટી શસ્પટર 
services@winskillco
nsulenza.com 

૩૨૯ ખેડા  ડી ઝેડ ટેર કેડડમરજી વેન્ટય 
mms_nd@yahoo.co.
in 

૩૩૦ ખેડા  ડીડીએભએભ શાટચ  ઇક્ન્પટટયટૂ 
manager@ddmmhe
art.org 

૩૩૧ ખેડા  ડ.વરકંી શસ્પટર  
solankipravin@yaho
o.com 

૩૩૨ ખેડા  
ડૉ.એન.ડી.દેવાઈ પેકલ્ટી ઓપ ભેડડકર 
વામન્વ એન્ડ ડયવચચ  

dean.medical@ddu.
ac.in 

૩૩૩ ખેડા  પેકલ્ટી ઓપ ડેન્ટર વામન્વ  
ddudental@yahoo.c
om 

૩૩૪ ખેડા  નલરની ભેટયવનટી શભ 
amin.juhi@yahoo.c
om 

૩૩૫ ખેડા  જૂન શસ્પટર drbrijeshk1@gmail.c
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om 

૩૩૬ ખેડા  યાધાપલાભી ભલ્લ્ટપેવળમાલરટી શસ્પટર 
radhaswaminadiad
@gmail.com 

૩૩૭ ખેડા  ળૈળલ શસ્પટર 
shaishav1987@yaho
o.com 

૩૩૮ ખેડા  ળેઠ એચ જે ભશાગ જયાત શસ્પટર 
mms_rsby@yahoo.c
o.in 

૩૩૯ ખેડા  સ્પભત શસ્પટર 
drumesh_ah@yaho
o.co.in 

૩૪૦ ખેડા  વનાફા શસ્પટર વદાફા નવવિંગ શભ 
aruns@charutarheal
th.org 

૩૪૧ ખેડા  ઉલીળ વર્જજૉકર એન્ડ આઈ  શસ્પટર 
krupavipulshah@ya
hoo.co.in 

૩૪૨ ખેડા  લેદ શસ્પટર. ખેડા vedhospital2017@g
mail.com 

૩૪૩ ખેડા  વળલભ શસ્પટર 
shivamhospitalnadia
d@gmail.com 

૩૪૪  ભશવેાણા 
અરકા શસ્પટર એન્ડ વનગ્રાપી 
ક્લરવનક 

harshad9669@gmai
l.com 

૩૪૫  ભશવેાણા 
એન્જર ઓથોેડડક શસ્પટર પ્રાઇલેટ 
લરવભટેડ 

cpprajapati@gmail.c
om 

૩૪૬  ભશવેાણા 
આવળ લેલ્પેય રપટ ડયરીપ ગામનેક 
જનયર શસ્પટર 

najar88888@gmail.c
om 

૩૪૭  ભશવેાણા ફા જી આઈ ડેન્ટર શસ્પટર 
rupesh_bapuji@yah
oo.co.in 

૩૪૮  ભશવેાણા બાયત શસ્પટર  - 

૩૪૯  ભશવેાણા બાગ્મદમ જનયર શસ્પટર bghkadi@gmail.com 

૩૫૦  ભશવેાણા 
દત્તા વાઈ વર્જજૉકર એન્ડ રેપ્રપકી 
શસ્પટર 

ajaytalvelkar@yaho
o.co.in 

૩૫૧  ભશવેાણા ગેરેલવી શાટચ  ઇક્ન્પટટય ટ 
GALAXYHEARTINSTI
TUTE@GMAIL.COM 

૩૫૨  ભશવેાણા રામન્વ જનયર શસ્પટર ભશવેાણા lionshospitalmehsan
a@gmail.com 

૩૫૩  ભશવેાણા ભા ઉભા ભલ્ટીપેવળમાલરટી શસ્પટર 
dr.ishanshah1987@
gmail.com 
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૩૫૪  ભશવેાણા ભજમ દાય વજીકર શસ્પટર 
drgdm2001@gmail.
com 

૩૫૫  ભશવેાણા નતૂન જનયર શસ્પટર 
nootanhospital@gm
ail.com 

૩૫૬  ભશવેાણા ળકં વ શસ્પટર 
azharnayak@gmail.c
om 

૩૫૭  ભશવેાણા 
શ્રીભતી એવ વી ળેઠ ડી એભ વાલચજવનક 
શસ્પટર ભેટયની 

sarvajanikhospital9
@gmail.com 

૩૫૮  ભશવેાણા વશભ વર્જજૉકર શસ્પટર 
kgbhatt2068@yaho
o.com 

૩૫૯  ભશવેાણા 
પલાભી યાભાનદં વયપલતી ટી ફી ક્લરવનક 
જનયર શપી 

tbhospitalvjp@yaho
o.com 

૩૬૦  ભશવેાણા ઉાવના ડકડની શસ્પટર 
mukeshbhai_c@yah
oo.com 

૩૬૧  ભશવેાણા લવતં પ્રબા શસ્પટર vph@kst.org.in 

૩૬૨  ભશવેાણા શ પાઇન એન્ડ જઈન્ટ ક્લરવનક 
drharesh22@gmail.
com 

૩૬૩  ભશવેાણા  ળૈળલ લચલ્રન શસ્પટર, ભશવેાણા chandragiri.goswam
i@gmail.com 

૩૬૪  ભશવેાણા  
કૃષ્ણા ભલ્ટી પેવળમાલરટી શસ્પટર એન્ડ 
રભા કેય, ભશવેાણા 

cao.krishnahospital
@gmail.com 

૩૬૫  ભશવેાણા  
અંક ય રભા એન્ડ જઈન્ટ  પ્રેવભેન્ટ 
વેન્ટય 

docankit611@gmail.
com 

૩૬૬ ભડશવાગય કેએભજી જનયર શસ્પટર 
kmghospital@gmail.
com 

૩૬૭ ભડશવાગય સ યેખાફા શસ્પટર 
surekhabahospital@
gmail.com 

૩૬૮ ભશીવાગય  
ગ જયાત શસ્પટર ડડવલઝન ઓપ વજૉન 
શલે્થકેય એરએરી 

srajanhealth09@gm
ail.com 

૩૬૯ ભશીવાગય  
કભરાફેન ળાતંીરાર યીખ ક લાડલા 
સ  ય પેવળમાલરટી વેન્ટય 

kmgkspc@gmail.co
m 

૩૭૦ ભશીવાગય  આય  શસ્પટર 
ayushhospital2019
@gmail.com 
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૩૭૧ ભયફી  આય  ભલ્લ્ટપેવળમાલરટી શસ્પટર 
dr.narendrapatel19
86@gmail.com 

૩૭૨ ભયફી  કૃષ્ણા ભલ્ટીપેવળમાલરટી શસ્પટર 
insuhelpdesk.krishn
a@gmail.com 

૩૭૩ ભયફી  ીય ભાવામાખ વલચજવનક શપી pmshospital96@gm
ail.com 

૩૭૪ ભયફી  વાઈ શસ્પટર 
drdelvadia_ortho@y
ahoo.in 

૩૭૫ નભચદા 
એસ્લવડન્ટ, ફે્રલચય એલરે ક્લરવનક 
ઓથોેડડક શસ્પટર 

nvpjohn@gmail.co
m 

૩૭૬ નભચદા વલજમ ભેટયવનટી એન્ડ વર્જજૉકર શસ્પટર 
Vijaymaternity@ym
ail.com 

૩૭૭ નલવાયી અમતૃરાર દેવાઈ જનયર શસ્પટર 
adghospital@yahoo.
com 

૩૭૮ નલવાયી 
ફા શ્રીભતી રીરાફેન લચભનરાર યીખ 
કેન્વય વેન્ટય 

bacancercentre@ya
hoo.com 

૩૭૯ નલવાયી ગ્રાભ વેલા રપટ 
gram_seva@yahoo.
com 

૩૮૦ નલવાયી 
ભલ્ટીપેવળમાલરટી શસ્પટરભા ંકેજર 
રાઇપ 

kejallifeinhospital@
gmail.com 

૩૮૧ નલવાયી ભગં વી જનયર શસ્પટર 
mangusigeneral.bili
mora@gmail.com 

૩૮૨ નલવાયી 
ભલણરાર ડયખલચદં કઠાયી રામન્વ 
ઓથોેડડક એન્ડ ભગનરાર યભ બાઈ 
ટેર જનયર શસ્પટર 

navsarilions@gmail.
com 

૩૮૩ નલવાયી 
નયેન્દ્ર જભનાદાવ દભલણમા વાકચ, 
શસ્પટર 

damaniahospital@h
otmail.com 

૩૮૪ નલવાયી ઓયેન્જ શસ્પટર drbbh@yahoo.in 

૩૮૫ નલવાયી મેળા સ યપેવળમાલરટી શસ્પટર 
parimalblad@gmail.
com 

૩૮૬ નલવાયી મળપીન કાડડિમાક શસ્પટર 
info@yashfeenhospi
tal.in 

૩૮૭ નલવાયી  પદંન શસ્પટર ભેનેજ્ડ ફામ કાઇઝન 
kaizengroup109@g
mail.com, 
vaghelasidney@gma
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ગ્ર  il.com 

૩૮૮ ચંભશાર આદળચ ઓથોેડડક શસ્પટર 
dinesh.solanki13@y
ahoo.in 

૩૮૯ ચંભશાર એય એભ ઓથોેડડક શસ્પટર 
drmaheshd@yahoo.
com 

૩૯૦ ચંભશાર જે ફી જનયર શસ્પટર 
jbhospital7@gmail.c
om 

૩૯૧ ચંભશાર નદં શસ્પટર 
halolhospital@yaho
o.com 

૩૯૨ ચંભશાર ી.એભ. યીખ જનયર શસ્પટર 
HMAM21159@GM
AIL.COM 

૩૯૩ ચંભશાર જૂા શસ્પટર 
hvthakker@rediffm
ail.com 

૩૯૪ ચંભશાર વૈપી શસ્પટર નવવિંગ શભ 
dr_vjjoshi@hotmail.
com 

૩૯૫ ચંભશાર શ્રિા ભેટયવનટી નવવિંગ શસ્પટર 
drbk_patel@ymail.c
om 

૩૯૬ ચંભશાર 
સ્પભતાફેન લી.ળાશ ડામાલરવવવ વેન્ટય 
ભેનેજ્ડ ફામ વદ્ધદ્વચાય ડયલાય ગધયા 

latsvsdcg@gmail.co
m 

૩૯૭ ચંભશાર 
વનયાઇઝ શસ્પટર ડિડટકર કેય એન્ડ 
રભા વેન્ટય 

pimssunrise@gmail.
com 

૩૯૮ ચંભશાર વલનામક ઓથોેડડક શસ્પટર 
vinayakhospital21@
gmail.com 

૩૯૯ ચંભશાર શ્રી ઓથોેડડક એન્ડ ભેટયવનટી શસ્પટર 
drniravpatel20@gm
ail.com 

૪૦૦ ચંભશાર જાનલી ઓથોેડડક શસ્પટર 
jahnavihospital@gm
ail.com 

૪૦૧ ચંભશાર ડ.વભરલારા લચલ્રન શસ્પટર  
millwalahospital123
@gmail.com 

૪૦૨ ાટણ આધાય વ ભેન્વ શસ્પટર 
aadharwomenshosp
ital@gmail.com 

૪૦૩ ાટણ આપથા શસ્પટર 
dr.dev.aastha@gma
il.com 

૪૦૪ ાટણ અગ્રલાર શસ્પટર 
dratulagrawal@yah
oo.co.in 

૪૦૫ ાટણ અચણ શસ્પટર 
drjayeshmodi@yah
oo.co.in 
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૪૦૬ ાટણ આળા વજીકર શસ્પટર 
rbhargava20@yaho
o.com 

૪૦૭ ાટણ ફનાવ શસ્પટર પ્રકાળ આઈ શસ્પટર 
prpindariya@yahoo.
in 

૪૦૮ ાટણ બાન  ઓથોેડડક શસ્પટર 
drvgshukla@yahoo.
co.in 

૪૦૯ ાટણ બ્રેવવિંગ્વ  વ ભેન્વ શસ્પટર 
DRBHADRESHPANC
HIWALA@GMAIL.C
OM 

૪૧૦ ાટણ ગામત્રી વર્જજૉકર શસ્પટર 
gayatrisurgicalhospi
tal@gmail.com 

૪૧૧ ાટણ 
શચ ઓથોેડડક એન્ડ એસ્લવડન્ટ 
શસ્પટર 

patelhitendra305@
gmail.com 

૪૧૨ ાટણ કૃષ્ણા શસ્પટર 
roshnimodi.123@g
mail.com 

૪૧૩ ાટણ ાટણ જનતા શસ્પટર 
patanjantahospital
@yahoo.com 

૪૧૪ ાટણ પ્રથા વર્જજૉકર શસ્પટર 
viralkaushik77@gm
ail.com 

૪૧૫ ાટણ વાઈકૃા ભેટયવનટી વજીકર શસ્પટર 
docanand1982@gm
ail.com 

૪૧૬ ાટણ 
વેમ્લેડ ઓથોેડડક જઈન્ટ ડયપ્રેવભેન્ટ 
શસ્પટર 

drpulkitmodi81@g
mail.com 

૪૧૭ ાટણ ળસ્લત ઓથોેડડક શસ્પટર 
shaktiortho12@gma
il.com 

૪૧૮ ાટણ શ્રિા શસ્પટર 
drchetanpatel2004
@ymail.com 

૪૧૯ ાટણ વનભ શસ્પટર ય યરજી વેન્ટય 
sonamhospital@gm
ail.com 

૪૨૦ ાટણ મળપીન પ્રસવૂત એન્ડ ગામનેક શસ્પટર 
pipranivasim@gmail
.com 

૪૨૧ ાટણ શ્રક ઓથોકેય શસ્પટર 
pateltejas10590@g
mail.com 

૪૨૨ યફદંય શ્રી ભયાયજી ખેયાજ ઠાકય શસ્પટર 
sureshkajal007@gm
aii.com 

૪૨૩  યાજકટ આકાય શસ્પટર 
badalgorasia@gmail
.com 

૪૨૪  યાજકટ એવનળ શસ્પટર sushil_karia@rediff
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mail.com 

૪૨૫  યાજકટ આય  શસ્પટર 
drrameshkachhadia
@gmail.com 

૪૨૬  યાજકટ ફી.ટી. વલાણી ડકડની શસ્પટર btsavani@sify.com 

૪૨૭  યાજકટ િાઈપટ શસ્પટર 
christhospitalrajkot
@gmail.com 

૪૨૮  યાજકટ 
દરવાનીમા વજીકર શસ્પટર વનદાન 
કેન્દ્ર 

rkdalsania11@rediff
mail.com 

૪૨૯  યાજકટ 
ડામગ્નલ્પટક વેન્ટય એન્ડ વર્જજૉકર 
શપીટર 

btraiyani@gmail.co
m 

૪૩૦  યાજકટ ડદવ્મભ શસ્પટર 
divyeshviroja@gmai
l.com 

૪૩૧  યાજકટ ગેડડમા ઇએનટી શસ્પટર 
drpiyush.gedia@yah
oo.co.in 

૪૩૨  યાજકટ ગ્રફર ભેટયવનટી એન્ડ નવવિંગ શભ 
BORN2WINRAMANI
@GMAIL.COM 

૪૩૩  યાજકટ ગક ર શસ્પટર ક લાડલા યડ 
info@gokulamlifesci
ence.in 

૪૩૪  યાજકટ શડયરાર જેચદં દળી શસ્પટર રપટ 
info@hjdoshihospit
al.org 

૪૩૫  યાજકટ એચવીજી શસ્પટર tpa.hhr@hcghospita
ls.in 

૪૩૬  યાજકટ ઈર્શ્ય વર્જજૉકર શસ્પટર 
anilsakhiya@yahoo.
com 

૪૩૭  યાજકટ જરાયાભ યઘ ક ર વલચજવનક શસ્પટર 
admin@jalaramhos
pital.com 

૪૩૮  યાજકટ કાતેવળમા વર્જજૉકર શસ્પટર 
dr.kateshiya@yahoo
.com 

૪૩૯  યાજકટ ડિષ્ના ભલ્લ્ટપેવળમાલરટી શસ્પટર 
tpakmhgondal@gm
ail.com 

૪૪૦  યાજકટ કૃષ્ણા વર્જજૉકર શસ્પટર 
Dr_vjjoshi@hotmail.
com 

૪૪૧  યાજકટ રટવ શસ્પટર 
mrkeval.bhalodi@g
mail.com 

૪૪૨  યાજકટ 
એન.એભ.વલયાણી લકશાટચ  શસ્પટર 
યાજકટ  

gupta.ankitbds@gm
ail.com 
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૪૪૩  યાજકટ 
ઓલરમ્વ શસ્પટર તન્ના શલે્થકેય પ્રા. 
લર. 

corporate@olympus
hospital.com 

૪૪૪  યાજકટ ચંમ ખી શસ્પટર 
cpdadhaniya@gmail
.com 

૪૪૫  યાજકટ 
યાજકટ કેન્વય વવામટી એન્ડ અરાઇડ 
શસ્પટલ્વ  

info@rajkotcancers
ociety.org 

૪૪૬  યાજકટ યાભાણી વર્જજૉકર શસ્પટર 
dr.dinieshborad@g
mail.com 

૪૪૭  યાજકટ 
વદબાલના શસ્પટર ભેડડકર ડયવચચ 
વેન્ટય 

SADBHAVANAHOSPI
TAL@YAHOO.COM 

૪૪૮  યાજકટ વાકાય ઓથોેડડક શસ્પટર 
dr_sagar@yahoo.co
m 

૪૪૯  યાજકટ ળાતંી ભલ્ટી પેવળમાલરટી શસ્પટર 
shm.rajkot@gmail.c
om 

૪૫૦  યાજકટ શ્રી યાભ વલચજવનક શસ્પટર 
tpashriramgondal@
gmail.com 

૪૫૧  યાજકટ વર્જજત્રા શસ્પટર જેત ય 
dr.jayantpatel@yah
oo.in 

૪૫૨  યાજકટ શ્રી વત્મ વાઇ શાટચ  શસ્પટર 
saihospitaloffice@g
mail.com 

૪૫૩  યાજકટ પટલરિંગ શસ્પટર 
ab.rjt@sterlinghospi
tals.com 

૪૫૪  યાજકટ તેરી શસ્પટર 
junedpalla@gmail.c
om 

૪૫૫  યાજકટ ય વનકેય શસ્પટર 
drjigeesh@hotmail.
com 

૪૫૬  યાજકટ લયદાન શસ્પટર 
drkalpeshbhalodia@
gmail.com 

૪૫૭  યાજકટ લેદાતં શસ્પટર 
vedanthospitalrajko
t@gmail.com 

૪૫૮  યાજકટ 
વોયાષ્ર પટન ક્લરવનક એન્ડ ડયવચચ 
ઇક્ન્પટટયટૂ પ્રા. લર. 

sschospital.rajkot@
gmail.com 

૪૫૯  યાજકટ લામયર ભલ્લ્ટપેવળમાલરટી શસ્પટર 
dr.sjbanugaria@gm
ail.com 

૪૬૦ વાફયકાઠંા એ.લી.એભ.ઓથોેડડક શસ્પટર 
coolavm@yahoo.co
m 
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૪૬૧ વાફયકાઠંા અંજરી શસ્પટર 
anjalisrhd@yahoo.c
om 

૪૬૨ વાફયકાઠંા આયગ્મભ ઓથોેડડક શસ્પટર 
drjaykrishnasoni@y
ahoo.co.in 

૪૬૩ વાફયકાઠંા આપથા વર્જજૉકર 
davenikunj1971@g
mail.com 

૪૬૪ વાફયકાઠંા આવલષ્કાય ડામલરવવવ વેન્ટય ડશભતનગય 
avishkardialysis@g
mail.com 

૪૬૫ વાફયકાઠંા બાગ્મદમ ચેડયટેફર રપટ 
yvpbhayyoday@yah
oo.co.in 

૪૬૬ વાફયકાઠંા જીલનજ્મત શસ્પટર 
drckpatel@yahoo.c
om 

૪૬૭ વાફયકાઠંા જેકે ઓથોેડડક શસ્પટર 
drkamal17@yahoo.
com 

૪૬૮ વાફયકાઠંા કૃષ્ણ વાલચજવનક શસ્પટર 
krh_hmt@ymail.co
m 

૪૬૯ વાફયકાઠંા ભધ ય શસ્પટર vraj.idr@gmail.com 

૪૭૦ વાફયકાઠંા ભેડીપટાય શસ્પટર પ્રાઇલેટ લરવભટેડ 
medistarhospital@g
mail.com 

૪૭૧ વાફયકાઠંા નીરકંઠ શસ્પટર 
panchaldr@yahoo.c
o.in 

૪૭૨ વાફયકાઠંા દ્માલતી ચેડયટેફર રપટ 
ankitdrshah@gmail.
com 

૪૭૩ વાફયકાઠંા ાથચ વર્જજૉકર શસ્પટર 
drjigneshbpatel@g
mail.com 

૪૭૪ વાફયકાઠંા જૂન શસ્પટર 
poojanhospital.orth
o@gmail.com 

૪૭૫ વાફયકાઠંા યાજ વર્જજૉકર શસ્પટર 
drkiranapatel@yaho
o.com 

૪૭૬ વાફયકાઠંા વાવંનધ્મ ઈએનટી શસ્પટર 
drdipakleuva@gmail
.com 

૪૭૭ વાફયકાઠંા ળસ્લત ઓથોેડડક શસ્પટર 
miteshpatel271291
@gmail.com 

૪૭૮ વાફયકાઠંા ળેઠ કે.એર. શસ્પટર 
shethklhospital@gm
ail.com 

૪૭૯ વાફયકાઠંા વળલ ઓથોેડડક શસ્પટર 
drrdgarada@gmail.c
om 

૪૮૦ વાફયકાઠંા 
પળચ પાઇન કેય એન્ડ ઓથોેડડક 
શસ્પટર 

ankur.bjmc@gmail.c
om 
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૪૮૧ વાફયકાઠંા સ ભન ગામનેક શસ્પટર લડારી sumanhospital10@g
mail.com 

૪૮૨ વાફયકાઠંા વત્રમવૂતિ શસ્પટર 
dr_daxesh@hotmail
.com 

૪૮૩ વાફયકાઠંા લસ ધા શસ્પટર 
drnishithgandhi@ya
hoo.co.in 

૪૮૪ વાફયકાઠંા જ્મવત શસ્પટર એન્ડ પ્રસ વતગશૃ 
avandoshi@gmail.c
om 

૪૮૫ વાફયકાઠંા 
રાઇપરાઇન ભલ્ટીપેવળમાલરટી શસ્પટર 
એન્ડ ડયવચચ વેન્ટય ઇડય 

lifelinehospital2017
@gmail.com 

૪૮૬ વાફયકાઠંા 
વજંીલની વનમનેટર આઈવીય  એન્ડ 
લચલ્રન શસ્પટર  

sanjivani_hospital@
yahoo.com 

૪૮૭ સ યત એર શસ્પટર 
applehospital.surat
@gmail.com 

૪૮૮ સ યત ફાફા ભેભડયમર શસ્પટર 
bmh.surat@gmail.c
om 

૪૮૯ સ યત ફીએીએવ પ્રમ ખપલાભી શસ્પટર 
mktsurat@bapshos
pital.org 

૪૯૦ સ યત ફાયડરી શસ્પટર 
kinav80@yahoo.co.i
n 

૪૯૧ સ યત 
બાયત કેન્વય શસ્પટર એન્ડ ડયવચચ 
ઇક્ન્પટટયટૂ 

bharatcancer@gmai
l.com 

૪૯૨ સ યત 
વવટી રાઇપ કેય ભલ્ટીપેવળમાલરટી 
શસ્પટર 

clcmultispeciality@g
mail.com 

૪૯૩ સ યત ધભચનદંન ઓથોેડડક શસ્પટર, સ યત  - 

૪૯૪ સ યત 
DWTI પ્રભ  વાભાન્મ શસ્પટર એન્ડ 
ફેન્કવચ શાટચ  ઇક્ન્પટટયટૂ 

dpb.ipd@gmail.com 

૪૯૫ સ યત  ડપભેર પપટચ  શસ્પટર 
nihalsmiling@gmail.
com 

૪૯૬ સ યત ફે્રલચય ઓથોેડડક શસ્પટર 
drnayangbhatt@gm
ail.com 

૪૯૭ સ યત ગાધંી શસ્પટર 
dr_ashwin38@yaho
o.co.in 

૪૯૮ સ યત શલે્થ ઇન્ટ 
info@healthpoint.n
et.in 
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૪૯૯ સ યત 

જીલન જ્મત રપટ વચંલરત એર.એભ. 
દેવાઈ જનયર શસ્પટર એન્ડ 
ી.એભ.આય. ળાશ ભેટયવનટી શભ 

skdesai1116@gmail.
com 

૫૦૦ સ યત કભરાફા ભલ્ટી પેવળમાલરટી શસ્પટર 
drsamirmehta1979
@gmail.com 

૫૦૧ સ યત 
ડકયણ ભલ્ટી સ  ય પેવળમાલરટી 
શસ્પટર એન્ડ ડયવચચ વેન્ટય 

ipd@kiranhospital.c
om 

૫૦૨ સ યત 
એર એન્ડ ટી શલે્થ અને ડામલરવવવ 
વેન્ટય 

lthdc.surat@gmail.c
om 

૫૦૩ સ યત રાઠીમા શસ્પટર 
drvirallathiya@gmai
l.com 

૫૦૪ સ યત રાઠીમા વ ભેન શસ્પટર ભેટયવનટી શભ  
dr_rameshkumar19
84@yahoo.com 

૫૦૫ સ યત રાઇપરાઇન ભલ્ટીપેવળમાલરટી શસ્પટર 
infolifelinesurat@g
mail.com 

૫૦૬ સ યત ભશરે્શ્યી ડામલરવવવ વેન્ટય 
maheshwari.dialysis
.centre@gmail.com 

૫૦૭ સ યત 
ભાનલ વેલા વઘં વચંલરત જીલન જ્મત 
ડાય્ગનપટીક એન્ડ શલે્થ વેન્ટય  

123jivanjyot@gmail.
com 

૫૦૮ સ યત 

ભાતશૃ્રી યમ ફા તેજાની અને ભાતશૃ્રી 
ળાતંાફા વલદ્યા શસ્પટર (એવડીએ 
ડામભડં શસ્પટર અને ભેડડકર ડયવચચ 
વેન્ટય) 

dsda.cashless@gmai
l.com 

૫૦૯ સ યત 
ભેટાવ ઓપ વેલન્થ ડે એડલેન્ટીપટ 
શસ્પટર 

anilch122003@yaho
o.com 

૫૧૦ સ યત ભલ્ટી પેવળમાલરટી બદ્ર શસ્પટર 
grpatel55@gmail.co
m 

૫૧૧ સ યત વનભચર શસ્પટર ીલીટી લરવભટેડ 
corporate@nirmalh
ospitals.com 

૫૧૨ સ યત ઓભવળલભ ભલ્ટી પેવળમાલરટી શસ્પટર 
OMSHIVAM2005@
GMAIL.COM 
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૫૧૩ સ યત 

ી ી ભાવનમા લચલ્રન સ ય 
પેવળમાલરટી શસ્પટર એન્ડ ભેટયવનટી 
શભ 

DRNILESHMANIYA@
GMAIL.COM 

૫૧૪ સ યત 
ી.ી. વલાણી શાટચ  ઇક્ન્પટટયટૂ એન્ડ 
ભલ્લ્ટપેશ્મલરટી શસ્પટર  

dranil001@yahoo.c
om 

૫૧૫ સ યત યભ શસ્પટર 
paramhospital4u@g
mail.com 

૫૧૬ સ યત ીરદ શસ્પટર 
ashwinbhai1978@re
diffmail.com 

૫૧૭ સ યત વાચી લચલ્રન શસ્પટર 
saachi@saachihospi
tal.com 

૫૧૮ સ યત વાધના ક ડટય શસ્પટર 
hospitalsadhana@g
mail.com 

૫૧૯ સ યત વશજાનદં ઓથોેડડક શસ્પટર 
kaushik1585@gmail
.com 

૫૨૦ સ યત વભચણ જનયર શસ્પટર 
rasikvirani111@gma
il.com 

૫૨૧ સ યત વભચણ ભલ્ટી પેવળમાલરટી શસ્પટર 
samrpanhospitalsac
hin@gmail.com 

૫૨૨ સ યત વભત્લ ભલ્ટીપેવળમાલરટી શસ્પટર 
drmanojpatel7@gm
ail.com 

૫૨૩ સ યત વજંીલની ભલ્ટી પેવળમાલરટી શસ્પટર 
SMSHOSPITAL17@G
MAIL.COM 

૫૨૪ સ યત વજંીલની શસ્પટર, ચરથાન 
sanjivanihospital201
7@gmail.com 

૫૨૫ સ યત ળેલ્ફી લરવભટેડ 
cao.surat@shalby.or
g 

૫૨૬ સ યત ળેઠ ી ટી સ  યત જનયર શસ્પટર 
shethptsgh@gmail.c
om 

૫૨૭ સ યત શ્રી પ્રાણનાથ શસ્પટર 
sarvaiyanimesh@g
mail.com 

૫૨૮ સ યત શ્રી ફી ડી ભશતેા ભશાલીય શાટચ  ઇક્ન્પટટય ટ 
ankit.desai@mahavi
rhospital.com 

૫૨૯ સ યત 

શ્રી દેલયાજબાઈ ફાલાબાઈ તેજાણી 
કેન્વય ઇક્ન્પટટય ટ. ભેનેજ્ડ ફામ રામન્વ 
કેન્વય ડડટેલળન વેન્ટય રપટ  

lcdc_surat@yahoo.c
om 
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૫૩૦ સ યત શ્ર વત ઈએનટી શસ્પટર 
enthospitalshruti@g
mail.com 

૫૩૧ સ યત વીતા શસ્પટર 
sitahospital@gmail.
com 

૫૩૨ સ યત 
શ્રીભતી યવીરાફેન વેલતંીરાર ળાશ 
વલનવ શસ્પટર 

maa@venushospital
.in 

૫૩૩ સ યત પેની શસ્પટર 
spaneehospital@gm
ail.com 

૫૩૪ સ યત વનળાઇન ગ્રફર શસ્પટર 
info@sunshinegloba
lhospitls.co 

૫૩૫ સ યત વત્રપટાય શસ્પટર 
operations@tristars
urat.org 

૫૩૬ સ યત રાઇપટાય શસ્પટર 
vimal_009patel@ya
hoo.com 

૫૩૭ સ યત 

ય વનકેય શાટચ  ઇક્ન્પટટય ટ એન્ડ ડયવચચ 
વેન્ટય યન ફામ વાઉથ ગ જયાત 
કાડડિમાક કેય પ્રાઇલેટ લરવભટેડ 

unicareoperations@
gmail.com 

૫૩૮ સ યત 
ય વનક શસ્પટર યન ફામ સ યત 
રાઇપકેય પ્રા.લર. 

JINESH_DESAI@YAH
OO.COM 

૫૩૯ સ યત ય વનટી રભા વેન્ટય એન્ડ  આઈવીય  
DRMEHUL.UNITYHO
SPITAL@GMAIL.CO
M 

૫૪૦ સ યત મગી ભલ્ટી પેવળમાલરટી શસ્પટર 
CONTACT@YOGIHO
SPITAL.IN 

૫૪૧ સ યત ય નાઇટેડ ગ્રીન શસ્પટર 
hospital.unitedgree
n@gmail.com 

૫૪૨ સ યત 
ભૈતે્રમ ભલ્ટી સ  ય પેવળમાલરટી 
શસ્પટર એન્ડ ડયવચચ વેન્ટય 

maitreyamedicare@
gmail.com 

૫૪૩ સ યત ભાધલી ઓથોેડડક શસ્પટર, સ યત  - 

૫૪૪ સ યત વળલ ઓથોેડડક શસ્પટર, સ યત  - 

૫૪૫ સ યત શ્રી કેી વઘંલી શસ્પટર 
shriamtrust@yahoo.
com 

૫૪૬ સ યત 
સ યત ઇક્ન્પટટયટૂ ઓપ ભેડડકર વામન્વ 
એરએરી 

simshospital30@gm
ail.com 
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૫૪૭ સ યત નેલવવ ઓથો કેય 
radadiyagopal@gma
il.com 

૫૪૮ સ યત નીરકંઠ ઓથોેડડક શસ્પટર 
jatinlukhi5@gmail.c
om 

૫૪૯ સ યેન્દ્રનગય વી ય  ળાશ ભેડડકર કરેજ 
amscusmc@gmail.c
om 

૫૫૦ સ યેન્દ્રનગય જનવેલા શસ્પટર 
janseva.hospital.snr
@gmail.com 

૫૫૧ સ યેન્દ્રનગય ર્જજિંદગી શસ્પટર 
drhemang2012@gm
ail.com 

૫૫૨ સ યેન્દ્રનગય 
ભેડડક ભલ્લ્ટપેવવઆલરટી શસ્પટર 
પ્રાઇલેટ લરવભટેડ 

info@medicohospit
al.com 

૫૫૩ સ યેન્દ્રનગય વનયાભમ ઓથોેડડક શસ્પટર 
drhrishi81@yahoo.c
om 

૫૫૪ સ યેન્દ્રનગય પ્રમ ખ એભ એવ શસ્પટર 
pramukhmshospital
snr@gmail.com 

૫૫૫ સ યેન્દ્રનગય વલા શસ્પટર 
savahospital.snr@g
mail.com 

૫૫૬ સ યેન્દ્રનગય લચયંજીલી જનયર શસ્પટર 
chiranjivihospital@g
mail.com 

૫૫૭ તાી  જનક પભાયક શસ્પટર 
janaksmarakhospital
@gmail.com 

૫૫૮ તાી  કાલરદાવ શસ્પટર 
cnkotharicollege@y
ahoo.co.in 

૫૫૯ તાી  ભદી લચલ્રન શસ્પટર 
kimshukmodi@hot
mail.com 

૫૬૦ તાી  ભદી લચલ્રન શસ્પટર 
kimshukmodi@hot
mail.com 

૫૬૧ તાી  વજંીલની શસ્પટર 
drchiragcshah@yah
oo.co.in 

૫૬૨ તાી  શ્રી ભશાલીય શસ્પટર 
Kotharimontu@yah
oo.com 

૫૬૩ તાી  વવદ્ધિ વલનામક શસ્પટર 
divyadarshan2002@
gmail.com 

૫૬૪ લડદયા અભય શસ્પટર 
amarhcare@gmail.c
om 

૫૬૫ લડદયા અમતૃ શસ્પટર 
parikhdrshailesh@y
ahoo.com 

૫૬૬ લડદયા ફેન્કવચ શાટચ  એન્ડ ભલ્લ્ટપેવળમાલરટી bhmh.ceo@gmail.co
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શસ્પટર m 

૫૬૭ લડદયા ફેન્કવચ સ યપેવળમાલરટી શસ્પટર 
ceo.bssh@gmail.co
m 

૫૬૮ લડદયા 
ફયડા શાટચ  ઇક્ન્પટટયટૂ એન્ડ ડયવચચ 
વેન્ટય 

manisha.rane@bhir
c.com 

૫૬૯ લડદયા િવયડ્વ શસ્પટર 
crossroads_hr@yah
oo.co.in 

૫૭૦ લડદયા દેલચ વર્જજૉકર અને પ્રસવૂત શસ્પટર 
DEVARSHHOSPITAL
@GMAIL.COM 

૫૭૧ લડદયા ધીયજ શસ્પટર 
dgh@sumandeepun
iversity.co.in 

૫૭૨ લડદયા 
ગ જયાત ડકડની એન્ડ સ ય પેવળમાલરટી 
શસ્પટર 

coo@gujaratkidney
hospital.com 

૫૭૩ લડદયા 
ડશભારમ કેન્વય શસ્પટર એન્ડડયવચચ 
વેન્ટય 

Shaileshkathiriya888
@gmail.com 

૫૭૪ લડદયા ઇળા શસ્પટર 
admin@ishahospital
.com 

૫૭૫ લડદયા 
જ્ય વટય શસ્પટર એન્ડ ડયવચચ વેન્ટય 
અ ય વનટ ઓપ એએચીએર 

jupitercare17@gmai
l.com 

૫૭૬ લડદયા કૈરાળ કેન્વય શસ્પટર ડયવચચ વેન્ટય 
swati.pandya@gree
nashram.org 

૫૭૭ લડદયા 
એર એન્ડ ટી શલે્થ એન્ડ ડામાલરવવવ 
કેન્દ્ર 

shailendra.dubey3
@larsentoubro.com 

૫૭૮ લડદયા ભગંરભ ઓથોેડડક શસ્પટર 
drsagargupta@yaho
o.com 

૫૭૯ લડદયા ભેડડપટાય શસ્પટર 
medistarbaroda@g
mail.com 

૫૮૦ લડદયા નાઈક સ યપેવળમાલરટી શસ્પટર 
frmecwan@gmail.co
m 

૫૮૧ લડદયા 
યીખ ભલ્ટીપેવવઆલરટી શલે્થ કેય 
PVT.LTD. શસ્પટર 

parikhdrshailesh@y
ahoo.com 

૫૮૨ લડદયા ાર ર વેલાશ્રભ શસ્પટર 
psh@paruluniversit
y.ac.in 
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૫૮૩ લડદયા પ્રાણામભ રગં એન્ડ શાટચ  ઇક્ન્પટટયટૂ 
imfo@pranayamlun
ginstitute.com 

૫૮૪ લડદયા યાભકૃષ્ણ યભશવં શસ્પટર 
rkph@shroffsfound
ation.org 

૫૮૫ લડદયા ડયધભ શાટચ  ઇક્ન્પટટયટૂ  
mkt@rhythmheart.c
om 

૫૮૬ લડદયા વવલતા સ યપેવળમાલરટી શસ્પટર 
mh@savitahospital.
com 

૫૮૭ લડદયા 
SCHVIJK શસ્પટર ડયવચચ વેન્ટય અ 
ડડવલવન ઓપ  

schvijkin@gmail.co
m 

૫૮૮ લડદયા 
SCHVIJK શસ્પટર ડયવચચ વેન્ટય અ 
ડડવલવન ઓપ  

cap@sify.com 

૫૮૯ લડદયા શ્રીજી શસ્પટર 
dr_narendra2009@
yahoo.com 

૫૯૦ લડદયા શ્રીજી શસ્પટર રભા કેય વેન્ટય 
shrejihospital_barod
a@yahoo.com 

૫૯૧ લડદયા પટલરિંગ કેન્વય શસ્પટર 
sapan.patel@sterlin
ghospitals.com 

૫૯૨ લડદયા પટલરિંગ શસ્પટર 
credit@sterlinghosp
itals.com 

૫૯૩ લડદયા સ ભનદી શસ્પટર 
sumandeephospital
@yahoo.com 

૫૯૪ લડદયા વનળાઇન ગ્રફર શસ્પટર લડદયા info@sunshinegloba
lhospitals.com 

૫૯૫ લડદયા રાઈકરય શસ્પટલ્વ  
ceo@tricolourhospit
als.com 

૫૯૬ લડદયા વલયક શસ્પટર 

jackie.viroc@gmail.c
om, 
tpaviroc@gmail.co
m 

૫૯૭ લડદયા લેરકેય શસ્પટર 
tpa@welcarehospit
al.co.in 

૫૯૮ લડદયા ય વનટી શસ્પટર લડવય 
admin_vadsar@unit
yhospitals.org 

૫૯૯ લરવાડ  આદળચ શસ્પટર પ્રા. લર 
zenithdrhouse@gm
ail.com 

૬૦૦ લરવાડ  અવભત શસ્પટલ્વ પ્રાઇલેટ લરવભટેડ 
amithospital2010@
gmail.com 
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૬૦૧ લરવાડ  શડયમા એરજી યટયી શસ્પટર 
admin@hariarotary
hospital.com 

૬૦૨ લરવાડ  કપત  યફા લૈદ્યડકમા યાશત ભડં 
mrparitosh@gmail.c
om 

૬૦૩ લરવાડ  
નાડકણી શસ્પટર એન્ડ ટેપટ ટય  ફ ફેફી 
વેન્ટય 

nadkarnihospital@g
mail.com 

૬૦૪ લરવાડ  
નાડકાયનીવ 21  વેન્ર્ચય યી શસ્પટલ્વ 
પ્રાઇલેટ લરવભટેડ 

drnavinagrawal@g
mail.com 

૬૦૫ લરવાડ  યેઇનફ સ યપેવળમાલરટી શસ્પટર 
CASHLESS.RAINBOW
@GMAIL.COM 

૬૦૬ લરવાડ  ળેલ્ફી શસ્પટર 
mediclaim.vapi@sh
alby.org 

૬૦૭ લરવાડ  શ્રી જી શસ્પટર 
shreejihospitals@g
mail.com 

૬૦૮ લરવાડ  શ્રી વાઈંનાથ ચેયીટેફર રપટ ધયભ ય 
shreesainathdialysis
center@gmail.com 

૬૦૯ લરવાડ  શે્રમાવ ભેડડકેય 
sminsurancevapi@g
mail.com 

૬૧૦ લરવાડ  શ્રીભદ યાજચદં્ર શસ્પટર 
srhdharampur@yah
oo.co.in 

 
 

“ી.એભ.જે.એ.લામ.- ભા મજના શઠે યાજ્મની તભાભ વયકાયી 
શસ્પટર જેલી કે , પ્રાથવભક આયગ્મ કેન્દ્ર , વામ ડશક આયગ્મ કેન્દ્ર , 
ડડપરીક - વફ ડડપરીક શસ્પટર , ભેડડકર શસ્પટર અને કરેજ ભા ં
વલના મ લ્મે વાયલાય ભલાાત્ર છે.  
મજનાની લધ ુજાણકાયી ભી યશ ેતે ભાટે ટૉર રી ન.ં ૧૦૪ / ૧૮૦૦ 
૨૩૩ ૧૦૨૨/ ૧૪૫૫૫ તેભજ ma.gujarat.gov.in / 
pmjaygujarat.gov.in લેફવાઇટ ઉરબ્ધ કયલાભા ંઆલેર છે. 
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