સુરત મહાનગરપાલિકા
કોવીડ ૧૯ રસીકરણ મેગા ડર ાઇવ માટે ના રસીકરણ કે ન્દ્રો
તા.૧૭/૦૯/ર૦ર૧
ક્રમ

ઝોન

કોવિવિલ્ડ રસીકરણ કે ન્દ્ર

૧

સ્વામી વવવેકાનંદ ઓડીટોરીયમ

૨

જે. બી. ગાબાણી લાઈબ્રેરી

૩

સાગર કોમ્યુવનવટ હૉલ, કાપોદ્રા, વરાછા

૪

સ્પોર્ટસસ કોમ્પલેક્ષ

૫

ભૈયા નગર માકે ટ

૬

શ્યામાપ્રસાદ મુખરજી હોલ

૭
૮
૯

કમલપાકસ સોસાયટી
ડાયમંડ યુવનટ મીરાં જેમ્સ
ડાયમંડ યુવનટ વકરણ જેમ્સ

૧૦

ધામેલીયા જેમ્સ

૧૧

જડવિયા જેમ્સ

૧૨

દરજી સમાજની વાડી

૧૩

પટે લ સમાજની વાડી પુણા

૧૪

દશરથ નગર

૧૫

લાઈબ્રેરી સ્મીમેર

૧૬

નવિકે ત સ્કૂ લ

૧૭

પંિમુખી હનુમાન, ઇવદદરા નગર

૧૮
૧૯

ઇસ્ટ ઝોન–એ (વરાછા)

સ્વામી નારાયણ મંવદર રુસ્તમ બાગ
હવરધામ સોસાયટી

૨૦

મુવિધામ સોસાયટી

૨૧

ગ્લોબલ માકે ટ

૨૨

બોમ્બે માકે ટ ઓલ્ડ

૨૩

બોમ્બે માકે ટ દયુ

૨૪

વવઠઠલ નગર

૨૫

મોહનનગર સોસાયટી હીરાબાગ

૨૬

નવી શવિવવજય સોસાયટી

૨૭

વલ્લભાિાયસ હૉલ

૨૮

શ્યામ નગરની વાડી એલ.એિ.રોડ

૨૯

પુણા અબસન કોમ્યુવનવટ હેલ્થ સેદટર

૩૦

હીરાબાગ હેલ્થ સેદટર

૩૧

વરાછા હેલ્થ સેદટર

૩૨

િુલપાડા હેલ્થ સેદટર

૩૩

કરં જ હેલ્થ સેદટર

૩૪

મગોબ અબસન કોમ્યુવનવટ હેલ્થ સેદટર

૩૫

મહેશ્વરી સેવા સદન

૩૬

લંબે હનુમાન હોલ માતવાડી

ક્રમ

ઝોન

૩૭
૩૮

કોવિવિલ્ડ રસીકરણ કે ન્દ્ર
પટે લ સમાજની વાડી

ઇસ્ટ ઝોન–એ (વરાછા)

છીતું નગર મગોબ

૩૯

ડી.જી.વવ.સી.એલ. કાપોદ્ર

૪૦

કઠોદરા હેલ્થ સેદટર, કઠોદરા

૪૧

સરથાણા કોમ્યુનીટી હોલ -બી, સરથાણા

૪૨

યોગીિોક કોમ્યુનીટી હોલ -બી યોગીિોક

૪૩

મોટા વરાછા કોમ્યુનીટી હોલ-બી સુદામા િોક, મોટાવરાછા

૪૪

કઠોર સામુવહક આરોગ્ય કે દદ્ર, કઠોર

૪૫

નાના વરાછા કોમ્યુનીટી હોલ

૪૬

મહાત્માગાંધી સ્કુ લ,યોગીિોક

૪૭

ડાયમંડ હોવસ્પટલ

૪૮

ગેોરવ સેનાની ભવન,સરથાણા

૪૯

સરથાણા અબસન હેલ્થ સેદટર,સુભાષનગર, સરથાણા જકાતનાકા

૫૦

પુણા-સીમાડા અબસન હેલ્થ સેદટર, પુણા સીમાડા

૫૧

મોટા વરાછા અબસન હેલ્થ સેદટર, મોટા વરાછા
નાના વરાછા અબસન હેલ્થ સેદટર, નાના વરાછા ઢાળ પાસે, નાના

૫૨
૫૩
૫૪

વરાછા
ઇસ્ટ ઝોન–એ (વરાછા)

સરથાણા કોમ્યુનીટી હોલ -એ, સરથાણા
મોટા વરાછા કોમ્યુનીટી હોલ-એ સુદામા િોક, મોટાવરાછા

૫૫

યોગીિોક કોમ્યુનીટી હોલ -એ યોગીિોક

૫૬

લસકાણા વોડસ

૫૭

પાસોદરા વોડસ ઓવિસ

૫૮
૫૯

ઇસ્ટ ઝોન-બી (સરથાણા)

સણીયા-એમાદ શહેરી દવાખાનું
વેલજા
ં સબ સેદટર

૬૦

ન.પ્રા.શા.નં.ર૭ર મહારાણા પ્રતાપ સ્કુ લ,નાના વરાછા

૬૧

ન.પ્રા.શા.ન.૩૦૯ રામિોક,મોટા વરાછા

૬૨

માનસરોવર સોસાયટી ની વાડી સરથાણા

૬૩

સમ્રાટ અશોક સ્કુ લ,સીમાડા ગામતળ

૬૪

૯૯ નગરપ્રાથવમક સ્કુ લ,નાના વરાછા

૬૫

આદશસવનવાસી શાળા,સરથાણા

૬૬

ભગવતી કૃ પા સોસાયટી ની વાડી વકરણ િોક

૬૭

વકરણપાકસ સોસાયટી પુણાગામ

૬૮

સરદાર િામસ પ્રમુખછાયા રોડ

૬૯

સૂયસ નગર સોસાયટી પુણાગામ

૭૦

રામવાટીકા સોસાયટી ની વાડી વેલજા
ં

૭૧

આનંદ ધારા સોસાયટી ની વાડી મોટા વરાછા

૭૨

નીલકં ઠ વરણી સોસાયટી ની વાડી વેલજા
ં

૭૩

મોડલ ટાઉનશીપ સારોલી

૭૪

ઋવષકે શ રેસીડેદસી સરથાણા

૭૫

વરવેરા બંગલોઝ રામિોક મોટા વરાછા

૭૬

સુમન સહકાર કબ્રસ્તાન પાસે મોટા વરાછા

૭૭

હરે વિષ્ના ડાયમંડ સીમાડા

૭૮

શાંવતવનકે તન ફ્લોરરા મોટા વરાછા

ક્રમ

ઝોન

૭૯
૮૦
૮૧

કોવિવિલ્ડ રસીકરણ કે ન્દ્ર
શ્યામધામ સોસાયટી ની વાડી, શ્યામધામ િોક

ઇસ્ટ ઝોન-બી (સરથાણા)

ગ્રીન વેલી રેસીડેદસી હોલ લસકાણા
રાજેશ્વરી સ્કૂ લ કારગીલ િોક પુણાગામ

૮૨

મદ્રેશા સ્કૂ લ મોટા વરાછા

૮૩

એસએમસી સ્કૂ લ ન.૧૮૧, કોસાડ લેક ગાડસ ન

૮૪

એસએમસી સ્કૂ લ નં.૩૩૪, ઉત્રાણ

૮૫

એસએમસી સ્કૂ લ ન.૨૮૯, લવલતા િોકડી, કતારગામ

૮૬

એસએમસી સ્કૂ લ ન.૧૧૧, વેડ દરવાજા

૮૭

એસએમસી સ્કૂ લ ન.૩૦૭, અમરોલી

૮૮

ગુરુકુ લ કદયા વવધ્યાલય, કાંસા નગર

૮૯

નંદુદોશી વાડી-૧

૯૦

નંદુદોશી વાડી-૨

૯૧

નંદુદોશી વાડી-૩

૯૨

નંદુદોશી કે મ્પ

૯૩

G.I.D.C. એસોસીએસન ઓફિસ, ફુલપાડા

૯૪

એસએમસી સ્કૂ લ ન.૧૮૦, દાવલસા રોડ

૯૫

સરકારી સ્કુ લ, ઉમરા ગામ

૯૬

ઇસ્ટ ઝોન–એ (વરાછા)

એસએમસી સ્કૂ લ ન.૩૧૧, છાપરાભાઠા

૯૭

અંજની ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, ભરથાણા ગામ

૯૮

અમરોલી કોલેજ

૯૯

એસએમસી સ્કૂ લ નં.૫૬, લીંબડી િવળયુ,ં કોસાડ ગામ

૧૦૦

સીંગણપોર અબસન હેલ્થ સેદટર અને મેટરનીટી હોમ

૧૦૧
૧૦૨

નોથસ (કતારગામ) ઝોન

એસએમસી સ્કૂ લ ન.૧૮૭, નાની વેડ
એસએમસી સ્કૂ લ ન.૧૧૩-૧૧૫,પારસ માકે ટ કતારગામ

૧૦૩

શાળા નંબર ૨૩૨ અમરોલી

૧૦૪

આંગણવાડી કોસાડ આવાસ એિ-4

૧૦૫

નાની બહુ િરાજી વોડસ ઓવિસ, વેડ રોડ

૧૦૬

શ્રીજી રેસીડેદસી, છાપરાભાથા

૧૦૭

ભરથાણા ગામ

૧૦૮

સૃવિ રો-હાઉસ, વવભાગ-૧, કોસાડ

૧૦૯

સ્ટાર હોમ રેસીડેદસી, કોસાડ

૧૧૦

માલધારી સોસાયટી, સાયન રોડ

૧૧૧

ગ્લોબલ મેટરીક્સ સ્કુ લ, ઉમરા

૧૧૨

આંગણવાડી કોસાડ આવાસ એિ-૧

૧૧૩

સુમન દશસન આવાસ, કોઝવે પાસે

૧૧૪

રાધા સ્વામી સોસાયટી, વસંગણપોર

૧૧૫

નીલકં ઠ સોસાયટી, નંદનવન સોસાયટી

૧૧૬

J K P નગર, ધનમોરા પાસે

૧૧૭

અંવબકા નગર-૨, કતારગામ

૧૧૮

વશવછાયા સોસાયટી, વેડ રોડ

૧૧૯

સંત જલારામ સોસાયટી, વેડ રોડ

૧૨૦

શ્રી સંત સવતા મહારાજની વાડી, લક્ષ્મીનગર

ક્રમ

ઝોન

કોવિવિલ્ડ રસીકરણ કે ન્દ્ર

૧૨૧

સ્મૃવત એ-બી, કતારગામ, ગજેરા સકસ લ પાસે

૧૨૨

અરીહં ત કોમ્પલેક્ષ, ડેરી િવળયું

૧૨૩

વશવનગરની વાડી, નારાયણ નગરની બાજુ માં

૧૨૪

મેઘવાડ કોલોની, વસ્તા દે વડી રોડ

૧૨૫

અક્ષરધામ, ખાખી મંવદર રોડ

૧૨૬
૧૨૭

નોથસ (કતારગામ) ઝોન

િુલપાડા ગામ,
વસલ્વર મેકશીમા, ઉત્રાણ

૧૨૮

વશવમ ઇમ્પેક્ષ

૧૨૯

કતારગામ હેલ્થ સેદટર

૧૩૦

વેડ હેલ્થ સેદટર

૧૩૧

કોસાડ હેલ્થ સેદટર

૧૩૨

ઉત્રાણ હેલ્થ સેદટર

૧૩૩

જલારામ ઇં ટનેશનલ સ્કુ લ

૧૩૪

વસધ્ધક્ષેત્ર રેસીડં સી, પાલ

૧૩૫

વિલ્ડર ન હોલ, ગંગશ્વ
ે ર મંવદર ની સામે

૧૩૬

અવખલ મવહલા પવરષદ

૧૩૭

આંબડ
ે કર ભવન

૧૩૮
૧૩૯

ઇસ્ટ ઝોન–એ (વરાછા)

નગર પ્રાથવમક સ્કુ લ નં-૧૫૨
સુરતી મોઢવવણક માતંગી સેવા મંડળ, ગંગશ્વ
ે ર મંવદર

૧૪૦

L & T , હજીરા

૧૪૧

મોબાઇલ વેક્સીનેશન ટીમ-૧

૧૪૨

મોબાઇલ વેક્સીનેશન ટીમ-૨

૧૪૩

મોબાઇલ વેક્સીનેશન ટીમ-૩

૧૪૪
૧૪૫

મોબાઇલ વેક્સીનેશન ટીમ-૪
બાલાજી હાઉંડેશન, નીલકં ઠ રેસીડં સી

૧૪૬

નીજધામ આશ્રમ, રામનગર

૧૪૭

દયુ સ્પોર્ટસસ ક્લબ

૧૪૮

વેસ્ટ (રાંદેર) ઝોન

ગાડસ ન સેવા મંડળ

૧૪૯

વવધ્યાકું જ સ્કુ લ

૧૫૦

વશવમ સોસાયટી

૧૫૧

વદવાળીબાગ કોમ્યુનીટી હોલ

૧૫૨

પાલ સામુવહક આરોગ્ય કે દદ્ર

૧૫૩

ઇચ્છાપોર હેલ્થ સેદટર

૧૫૪

વરીયાવ હેલ્થ સેદટર

૧૫૫

ઇવશતાપાકસ કોમ્યુનીટી હોલ

૧૫૬

રાંદેર હેલ્થ સેદટર

૧૫૭

અડાજણ હેલ્થ સેદટર

૧૫૮

પાલ સામુવહક આરોગ્ય કે દદ્ર

૧૫૯

A.T.S તપન હોલ

૧૬૦

નુતન સ્કુ લ

૧૬૧

જહાંગીરપુરા કોમ્યુનીટી હોલ

૧૬૨

પાલનપુર હેલ્થ સેદટર

૧૬૩

પાલ સામુવહક આરોગ્ય કે દદ્ર

ક્રમ

ઝોન

કોવિવિલ્ડ રસીકરણ કે ન્દ્ર

૧૬૪

અદજુ મન સ્કુ લ

૧૬૫

શારદા સ્કુ લ, ઇચ્છાપોર

૧૬૬

ભાઠા પ્રાથવમક સ્કુ લ

૧૬૭

ભાટપોર પ્રાથવમક સ્કુ લ

૧૬૮

કલ્પના સોસાયટી

૧૬૯

વરીયાવ નગર પ્રાથવમક સ્કુ લ નં-૩૧૩

૧૭૦

સેઇદટ માકસ સ્કુ લ

૧૭૧

નગર પ્રાથવમક સ્કુ લ નં-૧૫૦,૧૫૧

૧૭૨

રેવડયંટ સ્કુ લ

૧૭૩

વવધ્યાકું જ સ્કુ લ - ગુજરાતી

૧૭૪

વેસ્ટ (રાંદેર) ઝોન

વવધ્યાકું જ સ્કુ લ - વહં દી

૧૭૫

નવસજસન સ્કુ લ

૧૭૬

હસ્તાિૂલ સ્કુ લ

૧૭૭

L.P.Savani સ્કુ લ

૧૭૮

સ્વામી નારાયણ સ્કુ લ

૧૭૯

નગર પ્રાથવમક સ્કુ લ નં-૧૬૬/૧૬૧

૧૮૦

જોગાણી નગર

૧૮૧
૧૮૨

ઇસ્ટ ઝોન–એ (વરાછા)

સ્કાય વન રેસીડં સી
BAPS હોવસ્પટલ

૧૮૩

વશવેન સ્વેર દુ કાન નં-૫૭, પાલ

૧૮૪

વદવાળીબાગ શાળા નં-૫૩,૫૪

૧૮૫

જગન્નાથ મંવદર, કનકપુર

૧૮૬

ગુરુકૃ પા સ્કુ લ

૧૮૭

સવિન જીઆઇડીસી િાયર સ્ટે શન

૧૮૮

આરોગ્ય ભવન, ઉધનાસંઘ

૧૮૯

લીટલ સ્ટાર સ્કુ લ બમરોલી

૧૯૦

સુધા મીલ, સવિન જીઆઇડીસી

૧૯૧

મોબાઈલ વેક્સસનેસન ટીમ

૧૯૨

લક્ષ્મીપવત મીલ, પાંડેસરા જી.આ.ઇ.ડી.સી.

૧૯૩

કનકપુર કોમ્યુવનટી હોલ

૧૯૪
૧૯૫

ઉવમયા રેસીડેદસી
સાઉથ (ઉધના) ઝોન

કલરટે ક્ષ કં પની

૧૯૬

બમરોલી અબસન કોમ્યુવનવટ હેલ્થ સેદટર

૧૯૭

યોગાનંદ સરસ્વતી ટર સ્ટ, તલંગપુર

૧૯૮

મારુવત મીલ, પાંડેસરા જીઆઇડીસી

૧૯૯

હરીનગર કૉમ્યુવનટીહૉલ

૨૦૦

દે વસેના સીટી ઇદડસ્ટર ીઝ ઉધના

૨૦૧

વસદ્ધાથસ નગર

૨૦૨

લીઓ સ્કૂ લ

૨૦૩

મહાવીર વિવકત્સાલય

૨૦૪

મનહર ડાઈનગ

૨૦૫

પાયોનીયર વમલ

ક્રમ

ઝોન

કોવિવિલ્ડ રસીકરણ કે ન્દ્ર

૨૦૬

ડાયમંડ ઇદડસ્ટર ીઝ સવિન

૨૦૭

પારડી કણદે નગર પ્રાથવમક શાળા

૨૦૮

સાઉથ (ઉધના) ઝોન

ઉધના ઝોન ઓિીસ

૨૦૯

સાઈ સાગર હોટલ સવિન જી.આઈ.ડી.સી. રોડ નં ૪

૨૧૦

જે આર ડાયીંગ પાંડેસરા જી.આઈ.ડી.સી.

૨૧૧

અલથાણ વસ્વવમંગ પુલ

૨૧૨

સુ.મ.પા. શાળા નં. ૧૦૧, મગદલ્લા

૨૧૩

ખાટુ શ્યામ મંવદર, વેસુ

૨૧૪

રાધાકૃ ષ્ણ મંવદર, ઉમરા

૨૧૫

અગ્રવાલ સમાજ ભવન, રં ગીલાપાકસ પાસે

૨૧૬

રીગા સ્ટર ીટ, શાદતમ, વેસુ

૨૧૭

વેસુ પ્રાથવમક શાળા, વેસુ.

૨૧૮

આિાયસ મહાપ્રજ્ઞા વિવકત્સાલય

૨૧૯

શાળા નંબર ૩રપ, નાની બજાર, ડુ મસ

૨૨૦

બાલાજી મંવદર, ભરથાણા ગામ.

૨૨૧

મહારાજા અગ્રેસન ભવન, સીટીલાઇટ રોડ

૨૨૨

તાજનગર આગણવાડી, અલથાણ

૨૨૩
૨૨૪

આસ્થાવાળુ સુડા, વેસુ
ઇસ્ટ ઝોન–એ (વરાછા)
સાઉથ વેસ્ટ (અઠવા) ઝોન હેગડેવાર વસાહત, વેસુ

૨૨૫

આંબડ
ે કરનગર, વેસુ

૨૨૬

ડાયમંડ બુસસ

૨૨૭

વવનતા વવશ્રામ કોલેજ

૨૨૮

કે .પી.કોમસસ કોલેજ

૨૨૯

યુપીનગર પનાસ

૨૩૦

પીપલોદ ઇ.ડબલ્યુ .એસ. કવાટસસ

૨૩૧

મૂકબવધર શાળા, ઉમરા

૨૩૨

નવી સીવીલ હોવસ્પટલ

૨૩૩

DGVCL વેસુ

૨૩૪

પોલીસ ટર ે નીગ સેદટર, અઠવા લાઈદસ

૨૩૫

સરસાણા હોલ, સરસાણા

૨૩૬

વૈષ્ણોદે વી મંવદર, કાપડીયા હેલ્થ સેદટર

૨૩૭

અલથાણ અબસન હેલ્થ સેદટર અને મેટરનીટી હોમ

૨૩૮

ન.પ્રા.શાળા નં.ર૦

૨૩૯

ન.પ્રા.શાળા નં.૧૪૪

૨૪૦

ન.પ્રા.શાળા નં.૧ર૮

૨૪૧

ન.પ્રા.શાળા નં.૧૦૭

૨૪૨

સેદટર લ ઝોન

રં ગ ઉપવન

૨૪૩

લખપતિ અર્બન હેલ્થ સેન્ટર(એાનલાઇન)

૨૪૪

ર્ી.પી.અર્બન હેલ્થ સેન્ટર

૨૪૫

મસ્ટ્કતિ હોક્સ્ટ્પટલ

૨૪૬

લકકડકોટ કોમ્યુનીટી હોલ

ક્રમ

ઝોન

કોવિવિલ્ડ રસીકરણ કે ન્દ્ર

૨૪૭

મફહધરપુરા મલ્ટીએકવીટી સેન્ટર (વાંચનાલય)

૨૪૮

લેઉવા પાટીદાર

૨૪૯

ચેોટાર્જાર

૨૫૦

રૂસ્ટ્િમપુરા કોમ્યુનીટી હોલ

૨૫૧

આર.કે.ટી.એમ.-૧ અને ર

૨૫૨

એન.ટી.એમ. માકે ટ

૨૫૩

કુર્ેરજી ટેક્ષટાઇલ માકે ટ

૨૫૪

મોટી ર્ેગમવાડી-૧ અને ર

૨૫૫

વ્યફકિ તવકાસ કેન્ર

૨૫૬

અસારાવાલા અર્બન હેલ્થ સેન્ટર

૨૫૭

ચેોટાર્જાર મોટા મંફદર

૨૫૮

વરીયાવી ર્જાર અર્બન હેલ્થ સેન્ટર

૨૫૯

સેદટર લ ઝોન

ક્ષેત્રપાળ અર્બન હેલ્થ સેન્ટર

૨૬૦

યુતનવસબલ માકે ટ

૨૬૧

મહાલક્ષ્મી માકે ટ

૨૬૨

ઇસ્ટ ઝોન–એ (વરાછા)

કોહીનુર માકે ટ

૨૬૩

આદશબ માકે ટ

૨૬૪

ડાયમંડ વીલેજ

૨૬૫

આકાશ ડાયમંડ

૨૬૬

કડીવાલા કેમ્પ સાઇટ

૨૬૭

ખ્વાજાદાના કેમ્પ સાઇટ

૨૬૮

અસારવાલા કેમ્પ સાઇટ

૨૬૯

ધાસ્ટ્િીપુરા ર્ી.પી. કેમ્પ સાઇટ

૨૭૦

સેન્રલ ઝોન ઓફિસ

૨૭૧

મોર્ાઇલ ટીમ

૨૭૨

વડં ડોલી કોમ્યુવનટી હોલ-એ, દયુ વડં ડોલી

૨૭૩

વડં ડોલી કોમ્યુવનટી હોલ-બી, દયુ વડં ડોલી

૨૭૪

લક્ષ્મી નારાયણ નગર-૧, વડં ડોલી

૨૭૫

કવવશ્રી સુરશ
ે દલાલ સ્કુ લ-૨૫૭, વડં ડોલી

૨૭૬

ઉવમયા માતા મંવદર, વડં ડોલી

૨૭૭
૨૭૮
૨૭૯

સાઉથ ઇસ્ટ (લીંબાયત)
ઝોન

વમલેવનયમ પાકસ સોસાયટી-એ, વડં ડોલી
માનસી રેસીડેંસી, વડં ડોલી
લોટસ હોવસ્પટલ, વડં ડોલી

૨૮૦

મોબાઇલ ટીમ, દયુ વડં ડોલી

૨૮૧

સ્કુ લ નં-૧૪૦, નવાગામ

૨૮૨

આંગનવાડી ૫૧ થી ૫૫, નરોતમ નગર, નવાગામ

૨૮૩

વનલકં ઠ નગર આંગનવાડી નં-૮૭, નવાગામ

૨૮૪

ગોવસધન નગર આંગનવાડી નં-૭૨, નવાગામ

ક્રમ

ઝોન

કોવિવિલ્ડ રસીકરણ કે ન્દ્ર

૨૮૫

વી.બી.ડી.સી. યુવનટ, ઉવમયા નગર, નવાગામ

૨૮૬

મોબાઇલ ટીમ, નવાગામ વડં ડોલી

૨૮૭

વસનીયર સીટીઝન હોલ-એ, ગોડાદરા

૨૮૮

વસનીયર સીટીઝન હોલ-બી, ગોડાદરા

૨૮૯

મંગલ પાંડે હોલ-એ, ગોડાદરા

૨૯૦

મંગલ પાંડે હોલ-બી, ગોડાદરા

૨૯૧

ગોડાદરા વોડસ ઓવિસ, ગોડાદરા

૨૯૨

આસપાસ દાદા મંવદર, ગોડાદરા

૨૯૩

દ્વ્રારકે શ નગર આંગનવાડી નં-૪૦

૨૯૪

જલારામ નગર આંગનવાડી નં-૫૩

૨૯૫

એસ.એમ.સી. આવાસ આંગનવાડી નં-૮૦/૮૧

૨૯૬

મોબાઇલ ટીમ, ગોડાદરા

૨૯૭

પરવત કોમ્યુવનટી હોલ-એ, પરવત

૨૯૮

પરવત કોમ્યુવનટી હોલ-બી, પરવત

૨૯૯

પરવત પુવસ વોડસ ઓવિસ, પરવત

૩૦૦

કુ ં ભારીયા સ્કુ લ

૩૦૧
૩૦૨

ઇસ્ટ ઝોન–એ (વરાછા)

૩૦૩
૩૦૪
૩૦૫

મોબાઇલ બસ - પ્રમુખ આરણ્ય અને રજભુવમ ટાવર
મોબાઇલ ટીમ- પરવત
નગર પ્રાથવમક સ્કુ લ નં-૨૨૮, પદમાવતી, વલંબાયત

સાઉથ ઇસ્ટ (લીંબાયત)
ઝોન

વશવાજી નગર સ્કુ લ નં-૨૬૦
આસપાસ નગર સ્કુ લ નં-૧૩૫

૩૦૬

વલંબાયત નવી વોડસ ઓવિસ

૩૦૭

કોમ્યુવનટી હોલ સુભાષ નગર-એ, વલંબાયત

૩૦૮

કોમ્યુવનટી હોલ સુભાષ નગર-બી, વલંબાયત

૩૦૯

સાંઇબાબા મંવદર, આગનવાડી નં-૧૭૩

૩૧૦

વશંપી સમાજ ભવન, શ્રીનાથ સોસાયટી-૦૪

૩૧૧

રતન િોક ઝુ પડપટી, આંગનવાડી નં-૧૫૯

૩૧૨

હનુમાન મોહ્લલ્લો, બુધ સોસાયટી, આંગનવાડી નં-૧૫૦/૧૫૬

૩૧૩

એસ.એમ.સી સ્કુ લ નં-૨૩૩, કમરુ નગર, મીઠીખાડી

૩૧૪

બેઠી કોલોની આંગનવાડી

૩૧૫

આંજણા વોડસ ઓવિસ

૩૧૬

આંજણા વાહન ડેપો

૩૧૭

ભાઠે ના કોમ્યુવનટી હોલ-એ

૩૧૮

ભાઠે ના કોમ્યુવનટી હોલ-બી

૩૧૯

મોડેલ ટાઉન, ડું ભાલ

૩૨૦

કૈ લાશ નગર, ડું ભાલ

૩૨૧

સ્વામી નારાયણ મંવદર, રામદે વ નગર , ભાઠે ના

૩૨૨

સમ્રાટ વવધાલય, સ્કુ લ

૩૨૩

સ્કુ લ નં-૧૫૮, સંજય નગર, નવા કમેલા

૩૨૪

ઉમરવાડા-૨, વોડસ ઓવિસ

૩૨૫

મોબાઇલ ટીમ, ઉમરવાડા

COWIN પોર્ટ લ પર કોવીશીલ્ડ રસી માર્ેની ઓનલાઇન એપોઇન્ર્મેન્ર્ લીધી હોય તે
લાભાર્થીઓ માર્ેના રસીકરણ કેન્રો:ક્રમ

ઝોન

કોવિવિલ્ડ રસીકરણ કે ન્દ્ર

1

ઇસ્ટઝોન – એ (વરાછા)

સાગર કોમ્યુવનવટ હૉલ-બી, કાપોદ્રા, વરાછા

2

ઇસ્ટઝોન – એ (વરાછા)

સ્પોર્ટસસ કોમ્પલેક્ષ

3

ઇસ્ટઝોન – એ (વરાછા)

પટે લ સમાજની વાડી

4

ઇસ્ટઝોન – એ (વરાછા)

વવવેકાનંદ ઓડીટોવરયમ

5

ઇસ્ટઝોન – એ (વરાછા)

ભૈયાનગર માકે ટ

6

ઇસ્ટઝોન – એ (વરાછા)

માહેશ્વરી સેવા સદન

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ઇસ્ટઝોન – બી (વરાછા)

કઠોદરા હેલ્થ સેન્ટર, કઠોદરા

ઇસ્ટઝોન – બી (વરાછા)

સરથાણા કોમ્યુનીટી હોલ -ર્ી, સરથાણા

ઇસ્ટઝોન – બી (વરાછા)

યોગીચોક કોમ્યુનીટી હોલ -ર્ી યોગીચોક

ઇસ્ટઝોન – બી (વરાછા)

મોટા વરાછા કોમ્યુનીટી હોલ-ર્ી સુદામા ચોક, મોટાવરાછા

ઇસ્ટઝોન – બી (વરાછા)

કઠોર સામુફહક આરોગ્ય કેન્ર, કઠોર

ઇસ્ટઝોન – બી (વરાછા)

નાના વરાછા કોમ્યુનીટી હોલ

ઇસ્ટઝોન – બી (વરાછા)

મહાત્માગાંધી સ્ટ્કુલ,યોગીચોક

ઇસ્ટઝોન – બી (વરાછા)

ડાયમંડ હોક્સ્ટ્પટલ

ઇસ્ટઝોન – બી (વરાછા)

ગેોરવ સેનાની ભવન,સરથાણા

ઇસ્ટઝોન – બી (વરાછા)

કઠોદરા હેલ્થ સેન્ટર, કઠોદરા

ઇસ્ટઝોન – બી (વરાછા)

સરથાણા કોમ્યુનીટી હોલ -ર્ી, સરથાણા

ઇસ્ટઝોન – બી (વરાછા)

યોગીચોક કોમ્યુનીટી હોલ -ર્ી યોગીચોક

નોથસ (કતારગામ) ઝોન

કતારગામ કોમ્યુનીટી હોલ

નોથસ (કતારગામ) ઝોન

ઉત્રાણ કોમ્યુનીટી હોલ

નોથસ (કતારગામ) ઝોન

સમસ્ત પાટીદાર સમાજની વાડી ,આંબાતલાવાડી

નોથસ (કતારગામ) ઝોન

વસંગણપોર કોમ્યુનીટી હોલ

નોથસ (કતારગામ) ઝોન

અખંડ આનંદ કોલેજ, વેડ રોડ

નોથસ (કતારગામ) ઝોન

શાળા નં.૧૮૯, ડભોલી ગામ

નોથસ (કતારગામ) ઝોન

શાળા નં.૧૧૭, ગોટાલાવાડી, કતારગામ

વેસ્ટ (રાંદેર ) ઝોન

રાંદેર હેલ્થ સેદટર

વેસ્ટ (રાંદેર ) ઝોન

જહાંવગરપુરા કૉમ્યુવનટીહૉલ

વેસ્ટ (રાંદેર ) ઝોન

પાલ કોમ્યુવનવટ હેલ્થ સેદટર

વેસ્ટ (રાંદેર ) ઝોન

નૂતન સ્કૂ લ

ક્રમ

ઝોન

કોવિવિલ્ડ રસીકરણ કે ન્દ્ર

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

વેસ્ટ (રાંદેર ) ઝોન

એટીએસ તપન હોલ

વેસ્ટ (રાંદેર ) ઝોન

ઇચ્છાપોર હેલ્થ સેદટર

વેસ્ટ (રાંદેર ) ઝોન

વવરયાવ હેલ્થ સેદટર

વેસ્ટ (રાંદેર ) ઝોન

અડાજણ હેલ્થ સેદટર

વેસ્ટ (રાંદેર ) ઝોન

ઈવશતા પાકસ કૉમ્યુવનટીહૉલ

સાઉથ (ઉધના) ઝોન

પાંડેસરા કૉમ્યુવનટી હૉલ

સાઉથ (ઉધના) ઝોન

ભેસ્તાન કૉમ્યુવનટીહૉલ

સાઉથ (ઉધના) ઝોન

ઉધના હેલ્થ સેદટર

સાઉથ (ઉધના) ઝોન

પાંડેસરા હેલ્થ સેદટર

સાઉથ (ઉધના) ઝોન

ભેસ્તાન હેલ્થ સેદટર

સાઉથ (ઉધના) ઝોન

ઉન હેલ્થ સેદટર

સાઉથ (ઉધના) ઝોન

ઉનગામ હેલ્થ સેદટર

સાઉથ (ઉધના) ઝોન

વડોદ હેલ્થ સેદટર

સાઉથ (ઉધના) ઝોન

કનકપુર હેલ્થ સેદટર

44

સાઉથ ઇસ્ટ (લીંબાયત) ઝોન દયુ વડં ડોલી યુ.એિ.સી.

45

સાઉથ ઇસ્ટ (લીંબાયત) ઝોન નવાગામ વડં ડોલી યુ.એિ.સી.

46

સાઉથ ઇસ્ટ (લીંબાયત) ઝોન રાિર વીર દુ ગાસદાસ સ્કુ લ નં-૨૯૯, ગોડાદરા

47

સાઉથ ઇસ્ટ (લીંબાયત) ઝોન ભવાની ઇદડર સ્ટર ીઝ, મગોબ

48

સાઉથ ઇસ્ટ (લીંબાયત) ઝોન આવશવાસદ ટે ક્ષટાઇલ માકે ટ

49

સાઉથ ઇસ્ટ (લીંબાયત) ઝોન વલંબાયત યુ.એિ.સી

50

સાઉથ ઇસ્ટ (લીંબાયત) ઝોન રધુકુલ માકે ટ

51

સાઉથ ઇસ્ટ (લીંબાયત) ઝોન આંજણા યુ.એિ.સી

52

સાઉથ ઇસ્ટ (લીંબાયત) ઝોન એિ.ટી.સી. માકે ટ

53

સાઉથ ઇસ્ટ (લીંબાયત) ઝોન ભાઠે ના કોમ્યુવનટી હેલ્થ સેંદટર

ક્રમ

ઝોન

કોવિવિલ્ડ રસીકરણ કે ન્દ્ર

54

સાઉથ ઇસ્ટ (લીંબાયત) ઝોન જે.જે.માકે ટ

55

સાઉથ ઇસ્ટ (લીંબાયત) ઝોન અવધ માકે ટ

56

સાઉથ ઇસ્ટ (લીંબાયત) ઝોન વમલેવનયમ માકે ટ-૧

57

સાઉથ ઇસ્ટ (લીંબાયત) ઝોન સુરત ટે ક્ષટાઇલ માકે ટ

58

સાઉથ ઇસ્ટ (લીંબાયત) ઝોન અનુપમ માકે ટ

59

સાઉથ ઇસ્ટ (લીંબાયત) ઝોન સોમેશ્વર માકે ટ

60

સાઉથ ઇસ્ટ (લીંબાયત) ઝોન અવભષેક માકે ટ

61

સાઉથ ઇસ્ટ (લીંબાયત) ઝોન સીલક હેરીટે જ માકે ટ

62

સાઉથ ઇસ્ટ (લીંબાયત) ઝોન વમલેવનયમ માકે ટ-૨

63

સાઉથ ઇસ્ટ (લીંબાયત) ઝોન જશ માકે ટ

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

સાઉથ વેસ્ટ (અઠવા) ઝોન

પનાસ હેલ્થ સેદટર

સાઉથ વેસ્ટ (અઠવા) ઝોન

શાળા નં ૨૬૫ ,સાઉથ વેસ્ટ ઝોન ની સામે

સાઉથ વેસ્ટ (અઠવા) ઝોન

ઉમરા હેલ્થ સેદટર

સાઉથ વેસ્ટ (અઠવા) ઝોન

અલથાણ કોમ્યુવનટી હોલ

સાઉથ વેસ્ટ (અઠવા) ઝોન

વેસુ હેલ્થ સેદટર

સાઉથ વેસ્ટ (અઠવા) ઝોન

ડુ મસ હેલ્થ સેદટર

સેદટર લ ઝોન

ન.પ્રા.શાળા નં.ર૦

સેદટર લ ઝોન

ન.પ્રા.શાળા નં.૧૪૪

સેદટર લ ઝોન

લખપતિ અર્બન હેલ્થ સેન્ટર(એાનલાઇન)

સેદટર લ ઝોન

ર્ી.પી.અર્બન હેલ્થ સેન્ટર

સેદટર લ ઝોન

રં ગ ઉપવન

સેદટર લ ઝોન

મફહધરપુરા મલ્ટીએકવીટી સેન્ટર (વાંચનાલય)

સેદટર લ ઝોન

ચેોટાર્જાર

સેદટર લ ઝોન

રૂસ્ટ્િમપુરા કોમ્યુનીટી હોલ

સેદટર લ ઝોન

એન.ટી.એમ. માકે ટ

સેદટર લ ઝોન

કુર્ેરજી ટેક્ષટાઇલ માકે ટ

સેદટર લ ઝોન

ન.પ્રા.શાળા નં.૧૨૮

સેદટર લ ઝોન

મસ્ટ્કિી હોક્સ્ટ્પટલ

ક્રમ

82

ઝોન
સેદટર લ ઝોન

કોવિવિલ્ડ રસીકરણ કે ન્દ્ર
લક્કડકોટ

કોવેકસીન રસીકરણ કે ન્દ્રો :ક્રમ

1
2
3
4
5
6
7
8

ઝોન

કોિેવસસન રસીકરણ કે ન્દ્ર

ઇસ્ટઝોન – એ (વરાછા)

ઉવમયાધામ મંવદર, વરાછા

ઇસ્ટ ઝોન-બી (સરથાણા)

આંગણવાડી નં.૧૦૧-૧૦૬, પુણા સીમાડા

નોથસ (કતારગામ) ઝોન

શાળા નં. ૧૮૮, ડભોલી

વેસ્ટ (રાંદેર ) ઝોન

પાલનપોર શહેરી આરોગ્ય કે દદ્ર

સાઉથ (ઉધના) ઝોન

વવજ્યાનગર શહેરી આરોગ્ય કે દદ્ર

સાઉથ ઇસ્ટ (લીંબાયત) ઝોન

ગોડાદરા અબસન હેલ્થ સેદટર

સાઉથ વેસ્ટ (અઠવા) ઝોન

અંબાનગર પ્રાથવમક શાળા

સેદટર લ ઝોન

વરીયાવી બજાર અબસન હેલ્થ સેદટર

આરોગ્ય લવભાગ
સુરત મહાનગરપાલિકા

