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૧ સી.એચ.સી. -મોટી મારડ મુકામ-મોટી મારડ, જિલ્લો - રાિકોટ ૦૨૮૨૪ ૨૮૪૦૩૨ 

૨ સરકારી હોસ્પીટલ - ધોરાજી મુકામ-ધોરાજી, જિલ્લો - રાિકોટ ૦૨૮૨૪ ૨૨૦૧૩૯ 

૩ સી.એચ.સી. - કોલીથડ મુકામ-કોલીથડ, જિલ્લો રાિકોટ. ૦૨૮૨૫ ૨૮૬૪૫૨ 

૪ સરકારી હોસ્પીટલ - ગોોંડલ મુકામ.-ગોોંડલ, જિલ્લો-રાિકોટ ૦૨૮૨૫ ૨૨૦૦૩૧ 

પ સી.એચ.સી. - જામકોંડોરણા મુકામ.-જામકોંડોરણા, જિલ્લો-રાિકોટ ૦૨૮૨૪ ૨૭૧૪૩૮ 

૬ સી.એચ.સી. - િસદણ મુકામ-િસદણ, જિલ્લો - રાિકોટ ૦૨૮૨૧ ૨૨૦૦૬૧ 

૭ સી.એચ.સી. - જિછી ોંયા મુકામ-જિછી ોંયા, જિલ્લો - રાિકોટ ૦૨૮૨૧ ૨૭૩૬૬૦ 

૮ 
િલારામ રઘુકુળ સાિવિજિક 

હોસ્પીટલ  
પોંચિટી સોસાયટી મેઈિ, મેઈિ રોડ  ૦૨૮૨૩ ૨૮૧૬૧૬ 

૯ સરકારી હોસ્પીટલ  મુકામ-િતેપુર, જિલ્લો - રાિકોટ ૦૨૮૨૯ ૨૨૦૧૧૧ 

૧૦ સી.એચ.સી. - કોટડા સાોંગાણી 
મુકામ-કોટડા સાોંગાણી, જિલ્લો - 

રાિકોટ 
૦૨૮૨૭ ૨૭૬૨૩૬ 

૧૧ સી.એચ.સી. - લોધીકા મુકામ-લોધીકા, જિલ્લો - રાિકોટ ૦૨૮૨૭ ૨૩૦૦૪૬ 

૧૨ સી.એચ.સી. - પડધરી મુકામ-પડધરી, જિલ્લો - રાિકોટ ૦૨૮૨૦ ૨૩૩૪૪૦ 

૧૩ સી.એચ.સી. - ભાયાિદર મુકામ-ભાયાિદર, જિલ્લો - રાિકોટ ૦૨૮૨૬ ૨૭૪૩૦૬ 

૧૪ કોટેિ હોસ્પીટલ- ઉપલેટા મુકામ-ઉપલેટા, જિલ્લો - રાિકોટ ૦૨૮૨૬ ૨૨૧૪૮૨ 

૧પ કોમ્યુિીટી હેલ્થ સેન્ટર-કુિાડિા મુકામ-કુિાડિા, જિલ્લો - રાિકોટ ૦૨૮૧ ૨૭૮૪૨૪૮ 

૧૬ કેશુભાઇ મહેતા મેમોરીઅલ ટરસ્ટ કરણપરા, રાિકોટ ૦૨૮૧-૨૨૨૪૨૧૨ 

૧૭ સદભાિિા હોસ્પીટલ 150 ફીટ રી ોંગ રોડ - રાિકોટ  ૯૪૨૬૭૮૫૦૧૯ 

૧૮ ખુશી આઇ કેર હોસ્પીટલ  

ઇન્રસ્પથ હોલ- બી, પહેલો માળ, સ્ટેટ 

બેંક િી સામે, હિુમાિ મઢી િજીક, રયેા 

રોડ, રાિકોટ.  

૯૭૨૬૨૩૧૫૩૨ 

૧૯ 
શ્રી માોંડિરાય હોસ્પીટલ અિે 

પ્રસુતી ગૃહ 

માોંડિરાય કોમ્પલેક્ષ, બીિો માળ, 

D.S.V.K. હાઇ સ્કુલ રોડ, િસદણ. 
૯૭૨૩૦૧૪૪૭૪ 

૨૦ જિઝિ આઇ કેર હોજસ્પટલ  
પહેલો માળ, િય ચેમ્બસવ, જિધાિગર 

મેઇિ રોડ, રાિકોટ. 
૯૮૨૫૦૭૬૯૦૮ 

૨૧ િરદાિ હોસ્પીટલ ધોરાજી ૯૭૨૩૫૫૩૮૪૯ 

૨૨ િેદાોંત હોસ્પીટલ મોટી ટાોંકી ચોક - રાિકોટ ૮૪૬૦૬૮૬૪૪૬ 

૨૩ 
માધિ મેટરિીટી એોંડ સિીકલ 

હોસ્પીટલ 

િાિા મેઈિ રોડ, રાિિગર 

ચોક,સુયવમુખી હિુમાિ મોંદીર 

સામે,રાિકોટ 

૯૮૨૫૯૪૪૯૪૫ 

૨૪ ધુ્રિ આઇ હોસ્પીટલ ધ્રુિા હોસ્પીટલ, રાષ્ટ્ર ીય શાળા, રાિકોટ ૦૨૮૧-૨૪૬૪૬૧૧ 

૨પ 
સાકાર ઓથોપેડીક હોસ્પીટલ 

કિકીયા પ્લોટ, રાિ બેંક પાછળ, િતેપુર, 

રાિકોટ 
૯૮૨૫૩૯૭૩૭૧ 

૨૬ પોંડીત દીિદયાલ ઉપાધ્યાય 

હોસ્પીટલ-સીજિલ 
હોસ્પીટલ ચોક, રાિકોટ ૦૨૮૧ ૨૪૭૧૨૧૮ 

૨૭ શ્રી પદમકુોંિરબા હોસ્પીટલ ગુોંદાિાડી ચોક, રાિકોટ ૦૨૮૧ ૨૨૨૭૧૩ 
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૨૮ યુરોકેર હોસ્પીટલ જિધાિગર મેઇિ રોડ, રાિકોટ-૨. ૯૮૭૯૧૫૮૯૧૯ 

૨૯ 
જકષ્િા સિીકલ હોસ્પીટલ 

શહીદ અિુિ રોડ, ફિીચર સાિે, બસ 

સ્ટેન્ડ પાસે, ઉપલેટા 
૯૮૯૮૦૯૩૩૮૪ 

૩૦ 
જકષ્િ પ્રસુજત ગૃહ એન્ડ ગાયિેક 

હોસ્પીટલ  

૨૦૧, બીિો માળ, ડેકોરા સ્કિેર, સાધુ 

િાસિાણી ગલવસ હાઇસ્કુલ સામે, 

રાિકોટ. 

૯૭૨૬૬૩૩૦૧૩ 

૩૧ કટેશીયા સિીકલ હોસ્પીટલ િિા બસ સ્ટેન્ડ સામે, િસદણ ૦૨૮૨૧-૨૨૧૦૨૧ 

૩૨ 
ઇશ્વર સિીકલ હોસ્પીટલ 

કિકીયા પ્લોટ, તાલુકા પોંચાયત 

ઓફીસ સામે, બસ સ્ટેન્ડ પાછળ, 
૦૨૮૨૩-૨૨૨૪૨૨ 



િતેપુર 

૩૩ ડાયિોસ્ટીક સેન્ટર અિે 

સિીકલ હોસ્પીટલ 

કિકીયા પ્લોટ, િાગરીક બેક િજીક, 

િતેપુર 
૦૨૮૨૩-૨૨૦૧૮૨ 

૩૪ 
શ્રધ્ધા હોસ્પીટલ 

રાિમાગવ-૧, બસ સ્ટોપ સામે, 

ઉપલેટા-૩૬૦૪૯૦ 
૦૨૮૨૬-૨૨૫૯૧૨ 

૩પ 
રામાણી સિીકલ હોસ્પીટલ 

ગાયત્રી મોંદીર સામે, આટકોટ રોડ, 

િસદણ 
૦૨૮૨૧-૨૨૩૧૯૪ 

૩૬ સોજીત્રા હોસ્પીટલ ચેતિ સીિેમા, ધોરાજી રોડ, િતેપુર ૦૨૮૨૩ ૩૨૨૧૫૧૧ 

૩૭ બી.ટી. સિાણી કીડિી 

હોસ્પીટલ 
યુિીિસીટી રોડ, રાિકોટ ૦૨૮૧-૨૫૬૨૨૯૯ 

૩૮ આકાર હોસ્પીટલ જિરાણી ચોક, રાિકોટ ૦૨૮૧-૨૪૬૫૩૩૩ 

૩૯ 
સોજીત્રા હોસ્પીટલ 

શહીદ અિુવિ રોડ, દલસાણીયા 

હોસ્્પીટલ સામે, ઉપલેટા  
૮૭૩૩૦૩૯૧૯૨ 

૪૦ 
દશવિ આઇ કેર કલીિીક 

બીિો માળ, પરીશ્રમ પ્લાઝા, મોંગળા 

મેઇિ રોડ, રાિકોટ 
૯૨૨૮૨૧૯૯૯૮ 

૪૧ કમવયોગ સિીકલ હોસ્પીટલ ખાિપુર રોડ, રામિાડી પાસે, િસદણ ૯૪૨૯૫૦૨૯૨૯ 

૪૨ ડો.જિિેક િોષી યુરોલોજીકલ 

હોજસ્પટલ 

મોંગળા મેઇિ રોડ, લોધાિાડ ચોક, 

રાિકોટ 
૯૮૨૫૭૫૧૯૪૨ 

૪૩ 
જસધ્ધી જિિાયક હોસ્પીટલ 

ઇન્રસ્પથ હોલ સામે, મિડી મેઇિ રોડ, 

રાિકોટ.  

૯૪૨૮૪૬૩૦૪૦, 

૯૮૯૮૩૦૫૯૬૯ 

૪૪ 
યશ હોસ્પીટલ  

જિધાિગર મેઇિ રોડ, ૭-૮ મિહર 

પ્લોટ, રાિકોટ. 
૯૮૨૪૦૬૯૯૮૬ 

૪પ 
ગેડીયા ઇઅિેટી હોસ્પીટલ 

કણકીયા પ્લોટ, રયૈાણી હોસ્પીટલ 

સામે, િતેપુર  
૯૮૭૯૫૩૬૮૧૦ 

૪૬ 
સોંજીિિી હોસ્પીટલ 

સ્ટાર ચેમ્બર સામે, ડો.ત્રાોંબડીયા ચોક 

પાસે, ધોરાજી રોડ, ઉપલેટા 
૯૩૨૭૦૫૦૭૦૦ 

૪૭ 
જાિકી હોસ્પીટલ  

કૈલાસિગર, ન્યુ બસ સ્ટેન્ડ સામે, 

િસદણ. 
૯૬૮૭૬૭૫૦૨૦ 

 

 

 

રાજકોટ જજલ્લાની આર.એસ.બી.વાય માાં જોડાયેલ હોજપિટલોની યાદી 

    

    

૪૮ કલારીયા મેટરિીટી હોમ એન્ડ 

ગાયિેક હોસ્પીટલ  
શહીદ અિુિવ રોડ, કચરા દયા ચોક, ઉપલેટા.  ૯૭૨૭૭૧૧૪૭૨ 

૪૯ ગ્લોબલ મેટરિીટી હોમ એન્ડ 

ગાયિેક હોસ્પીટલ 
બીિો માળ, હીરા પન્ના હોમ્પલેક્ષ, ધોરાજી. ૮૧૪૧૪૯૫૯૫૯ 

પ૦ 
પલવ િુમન્સ હોસ્પીટલ  

૧૫૦ ફુટ રી ોંગ રોડ, આસ્થા રસેીડન્સી સામે, 

રાિકોટ. 
૯૭૧૪૩૯૫૩૯૬ 

પ૧ દલસાણીયા સિીકલ હોસ્પીટલ 

એન્ડ જિદાિ કેન્ર 
શહીદ અિુિવ રોડ, કચરા દયા ચોક, ઉપલેટા.  ૯૮૨૫૯૫૦૨૭૦ 

પ૨ શ્રી સિજીભાઇ કોરાટ 

કલ્્યાણકારી મોંડલ 

કોટવ  િજીક બસ સ્ટેશિ ચોક, ફુલિાડી, 

િતેપુર 
૭૩૮૩૪૨૮૦૯૨ 

પ૩ અરહમ આઇ હોસ્પીટલ અિે 

કોિવર કેર 

પોંચિટી મેઇિ રોડ, HDFC BANKિી િજીક, 

લક્ષ્મીિગર રોડ, રાિકોટ.  
૯૮૨૫૩૬૬૯૬૬ 

પ૪ 
શ્રીજી મેટરિીટી હોસ્પીટલ  

આઇ.સી.આઇ.સી.આઇ બેંકિી િજીક, અોંબર 

સીિેમા િજીક, કિકીયા પ્લોટ, િતેપુર.  

૯૮૨૫૫૫૫૯૫

૮ 

પપ શાોંતી મલ્ટીસ્પેશ્યાલીસ્ટ 

હોશ્પીટલ  
સાધુ િાસિાણી શોડ, રાિકોટ ૯૮૨૪૪૨૩૨૪૧ 

પ૬ શ્રી સ્િામીિારાયણ હોસ્પીટલ સરધાર, તાલુકો-રાિકોટ.  ૯૪૨૮૮૯૦૨૦૧ 

પ૭ 
આર.ઝેડ હોસ્્પીટલ 

હોસ્પીટલ ચોક, મોચી બજાર પાસે, જામિગર 

રોડ, રાિોકટ.  

૯૯૦૯૧૨૪૪૫૦, 

૯૮૨૪૨૧૯૪૯૬ 

પ૮ જિશ્વાસ હોસ્પીટલ  રાિમાગવ, િડચોક, ઉ૫લેટા ૯૯૭૮૭૭૬૨૨૯ 

પ૯ 
શ્રધ્ધા આઇ કેર હોસ્પીટલ  

૧૫૦ ફુટ રી ોંગ રોડ, ઇન્દીરા સકવલ િજીક, 

રાિકોટ.  
૯૮૨૪૨૪૧૦૧૪ 

૬૦ સોંજીિિી મલ્ટી સ્પેશ્યાલીસ્ટ  સ્ટાર ચેમ્બર સામે, ડો.ત્રોંબાડીયા, ચોક પાસે, ૯૪૨૮૨૬૮૯૯૭ 



ધોરાજી રોડ, ઉપલેટા. 

૬૧ 
કાઇસ્ટ હોસ્પીટલ 

િિરોંગપુરા સ્ટર ીટ, માધાપર, રાિકોટ- 

જામિગર લઇ િે, રાિકોટ. 
૮૦૦૦૯૩૬૫૫૯ 

૬૨ 
જકષ્િ સિીકલ હોસ્પીટલ 

ઓમ િગર ચોક, બીઆરટીએસ બસ સ્ટોપ 

પાસે, ૧૫૦ ફુટ રી ોંગ રોડ, રાિકોટ.  

૯૯૨૫૨૩૫૩૫

૭ 

 


