
સુરત મહાનગરપાલિકા 
પ્રસેનોટ 

 
    સુરત મહાનગરપાલિકા લિસ્તારમાાં કોિીડ-૧૯ રસીકરણ અલિયાન અાંતગગત ૯૦ % થી િધુ િાિાથીઓને રસીના બીજા ડોઝ અન ે

૧,૫૧,૨૫૬ િાિાથીઓને લપ્રકોશન ડોઝથી રલિત કરિામા આિેિ છે, તેમ છતા હજુ પણ ૪.૫ િાખથી િધુ િાિાથીઓ રસીનો બીજો ડોઝ િેિાના 

બાકી હોય, શહેરીજનોનુ સાંપુણગ રસીકરણ સુલનલિત કરિાના ઉદેશ્યથી ૧૨ થી ૧૪ િર્ગ, ૧૫ થી ૧૭ િર્ગ અને ૬૦ િર્ગથી િધુ િયજુથના 

િાિાથીઓના બીજા અને લપ્રકોશન ડોઝના રસીકરણ માટે તા.રર/૦પ/ર૦રર રલિિારના રોજ મેગા કેમ્પનુાં આયોજન કરિામાાં આિેિ છે. જનેા 

રસીકરણ કેન્દ્રો નીચે મુજબ છે. 

 િધુમા ૧૮ થી ૫૯ િયજુથના િાિાથીઓ સરકારશ્રીની ગાઈડ િાઈન મુજબ પ્રાઈિેટ રસીકરણ કેન્દ્રો પર બીજો ડોઝ િીધા ના ૯ મહહના પૂણગ 

થયેથી કોલિડ રસીનો લપ્રકોશન ડોઝ આશરે રૂલપયા ૩૮૬.૨૫ ચાજગ ચૂકિીને મેળિી શકશે. 

  
 

ઇસ્ટ ઝોન–એ (િરાછા) 
 

ક્રમ 
 

કોિીશીલ્ડ રસીકરણ કેન્દ્ર 
 

ક્રમ 
 

કોિીશીલ્ડ રસીકરણ કેન્દ્ર 
 

ક્રમ 
કોિકે્સીન અન ેકોબિેિે 

રસીકરણ કેન્દ્ર 

૧ અટિજી નગર આાંગણિાડી  ૧૨ લિહિ નગર  ૧ ફુિપાડા હેલ્થ સેન્દ્ટર 

૨ ધરતીનગર આાંગણિાડી  ૧૩ ન્દ્યુ શલક્તલિજય સોસાયટી  ૨ કરાંજ હેલ્થ સેન્દ્ટર 

૩ િલક્ત નગર આાંગણિાડી  ૧૪ ગુરુ નગર  ૩ પુણા હેલ્થ સેન્દ્ટર 

૪ મગોબ હેલ્થ સેન્દ્ટર  ૧૫ િરાછા હેલ્થ સેન્દ્ટર   

૫ હહરધામ ICDS ૧૬ િગુ નગર ની િાડી    

૬ સુમન સાંગીની આિાસ  ૧૭ ઉલમયાધામ માંહદર    

૭ મુલક્તધામ ની િાડી  ૧૮ ખાડી મહોલ્લો આાંગણિાડી    

૮ હક્રશ્ના નગર આાંગણિાડી  ૧૯ દીપમાિા આાંગણિાડી    

૯ બાપાસીતારામ આાંગણિાડી  ૨૦ િૈયાનગર શાકિાજી માકેટ    

૧૦ િોળાનગર આાંગણિાડી  ૨૧ રાંગઅિધૂતની િાડી    

૧૧ હીરાબાગ હેલ્થ સેન્દ્ટર ૨૨ સણીયા હેમાદ સબ સેન્દ્ટર    

ઇસ્ટ ઝોન-બી (સરથાણા) 
 

ક્રમ 
 

કોિીશીલ્ડ રસીકરણ કેન્દ્ર 
 

ક્રમ 
 

કોિીશીલ્ડ રસીકરણ કેન્દ્ર 
 

ક્રમ 
કોિકે્સીન અન ેકોબિેિે 

રસીકરણ કેન્દ્ર 

૧ મોટા િરાછા હેલ્થ સને્દ્ટર ૧૨ સુમન માંહદર  ૧ મોટા િરાછા કોમ્યુલનટી હોિ  

૨ કેપીટિ ફામગ ક્રીકેટ ગ્રાઉન્દ્ડ  ૧૩ સન્દ્ટોશ હાઇટ્સ  ૨ પુણા-લસમાડા હેલ્થ સેન્દ્ટર 

૩ સુમન સહકાર  ૧૪ સરથાણા હેલ્થ સેન્દ્ટર 
 

૩ 
પાસોદરા ગ્રામ પાંચાયત 
ઓફીસ  ૪ યોગીચોક કોમ્યુલનટી હોિ  ૧૫ પરમહાંસ સ્કુિ  

૫ લતરૂપલત સોસાયટી-૧ ICDS  ૧૬ વ્રજરાજ સોસાયટી કોમ્યુલનટી હોિ  ૪ િેિાંજા હેલ્થ સેન્દ્ટર 

૬ નાના િરાછા હેલ્થ સને્દ્ટર ૧૭ કઠોદરા હેલ્થ સેન્દ્ટર   

૭ સરથાણા કોમ્યુલનટી હોિ  ૧૮ િસકાણા િોડગ  ઓફીસ    

૮ ડાયમાંડ હોસ્પીટિ  ૧૯ ગ્રીન િેિી રેસીડેન્દ્સી િાિક    

૯ આશાહદપ-૧  ૨૦ કઠોર ગ્રામ પાંચાયત    

૧૦ તાપી દશગન સોસાયટી-૨  ૨૧ મેટર ીક્સ ગ્િોબિ સ્કુિ    

૧૧ ઉત્રાણ હેલ્થ સેન્દ્ટર ૨૨ રામ િાટીકા સોસાયટી    

સાઉથ ઝોન-બી (ઉધના) 
 

ક્રમ 
 

કોિીશીલ્ડ રસીકરણ કેન્દ્ર 
 

ક્રમ 
 

કોિીશીલ્ડ રસીકરણ કેન્દ્ર 
 

ક્રમ 
કોિકે્સીન અન ેકોબિેિે 

રસીકરણ કેન્દ્ર 

૧ પારડી કણદે હકિનીક ૬ કનકપુર હેલ્થ સેન્દ્ટર ૧ ગિેણી આાંગણિાડી 

૨ કલ્યાણનગર આાંગણિાડી ૭ જાગનાથ ટેમ્પિ ૨ ગ્િોરીના િેિી 

૩ તિાંગપુર હેલ્થ સેન્દ્ટર ૮ કનસાડ હેલ્થ સેન્દ્ટર   

૪ રાહત નગર આાંગણિાડી ૯ પાિી કાિીમાતા માંહદર   

૫ ઉનગામ અબગન હેલ્થ સેન્દ્ટર      



 

સાઉથ ઝોન-એ (ઉધના) 
 

ક્રમ 
 

કોિીશીલ્ડ રસીકરણ કેન્દ્ર 
 

ક્રમ 
 

કોિીશીલ્ડ રસીકરણ કેન્દ્ર 
 

ક્રમ 
કોિકે્સીન અન ેકોબિેિે 

રસીકરણ કેન્દ્ર 

૧ ઉધના હેલ્થ સેન્દ્ટર  ૧૩ િડોદ હેલ્થ સેન્દ્ટર ૧ લિજ્યાનગર હેલ્થ સેન્દ્ટર  

૨ સાંજયનગર આાંગણિાડી ૧૪ લપ્રયાંકા ગ્રીનપાકગ   આગણિાડી નાંબર ૧૩૫,૧૩૬ ૨ સ્કૂિ આિાસ આગણિાડી 

૩ પટેિનગર આાંગણિાડી ૧૫ લસધાથગ નગર આાંગણિાડી ૩ શ્રી રામ નગર આાંગણિાડી 

૪ ગુરુકૃપા સ્કૂિ ૧૬ ગણેશ નગર આાંગણિાડી ૪ તળાિ ફલળયુાં આાંગણિાડી 

૫ બમરોિી હેલ્થ સેન્દ્ટર  ૧૭ ઉન અબગન હેલ્થ સેન્દ્ટર    

૬ કમગયોગી ૩ આાંગણિાડી ૧૮ િેસ્તાન અબગન હેલ્થ સેન્દ્ટર   

૭ ગ્િાિકનગર આાંગણિાડી ૧૯ ઉલમદ નગર આાંગણિાડી -૯૭   

૮ સત્યનારાયણ નગર આાંગણિાડી ૨૦ અક્રમ નગર આાંણગિાડી -૧૫૬   

૯ નાગસેન નગર આાંગણિાડી ૨૧ હહરજનિાસ આાંણૅિાડી-૮૨   

૧૦ આશાપુરી   આાંગણિાડી ૨૨ કમૅયોગી 1 આાંગણિાડી   

૧૧ પાાંડેસરા અબગન હેલ્થ સેન્દ્ટર  ૨૩ લિજયાનઞર િોડૅ ઓફીસ   

૧૨ સાઈ મોહન આગણિાડી નાંબર ૧૩૩,૧૩૪ ૨૪ મોરારજી િસાહત  આાંગણિાડી   
 

િસે્ટ ઝોન (રાાંદરે) 
 

ક્રમ 
 

કોિીશીલ્ડ રસીકરણ કેન્દ્ર 
 

ક્રમ 
 

કોિીશીલ્ડ રસીકરણ કેન્દ્ર 
 

ક્રમ 
કોિકે્સીન અન ેકોબિેિે 

રસીકરણ કેન્દ્ર 

૧ ઇલશતાપાકગ  કોમ્યુનીટી હોિ ૧૨ આાંગણિાડી ન. ૪૧ સૌરિ પોિીસચોકી પાસે ૧ પાિનપોર અબગન હેલ્થ સેન્દ્ટર 

૨ અડાજણ હેલ્થ સેન્દ્ટર ૧૩ બ્રહ્માશ્રી હાટકેશ્વરમાંહદર હોિ, અડાજણગામ 
 

૨ આાંગણિાડી ૪૪,ક્રોમાની 
પાછળ, અડાજણ ગામ ૩ આાંગણિાડી ન. ૫૯ રેિાનગર ૧૪ જહાાંગીરપુરા કોમ્યુલનટી હોિ 

૪ આાંગણિાડી ન.૩૮, સહરતા ડેરીની સામ ે ૧૫ રાાંદેર હેલ્થ સેન્દ્ટર ૩ હદિાળીબાગ કોમ્યુનીટી હોિ 

૫ જિારામ ઇંટનેશનિ સ્કુિ ૧૬ િરીયાિ હેલ્થ સેન્દ્ટર   

૬ બાિજી  ફાઉન્દ્ડેશન, નીિકાંઠ રેસીડાંસી ૧૭ િરીયાિ નગર પ્રાથલમક સ્કુિ નાં-૩૧૩   

૭ નીજધામ આશ્રમ, રામનગર ૧૮ ઇચ્છાપોર હેલ્થ સેન્દ્ટર   

૮ લિધ્યાકુાંજ સ્કુિ - ગુજરાતી ૧૯ િાઠા પ્રાથલમક સ્કુિ   

૯ ન્દ્યુ સ્પોટ્સગ ક્િબ ૨૦ િાટપોર ગ્રામ પાંચાયત    

૧૦ પાિ સામુહહક આરોગ્ય કેન્દ્ર 
૨૧ સુરતી મોઢિલણક માતાંગી સેિા માંડળ, ગાંગેશ્વર 

માંહદર 

  

૧૧ નગર પ્રાથલમક સ્કુિ નાં-૧૫૦,૧૫૧   
 

નોથગ ઝોન (કતારગામ) 
 

ક્રમ 
 

કોિીશીલ્ડ રસીકરણ કેન્દ્ર 
 

ક્રમ 
 

કોિીશીલ્ડ રસીકરણ કેન્દ્ર 
 

ક્રમ 
કોિકે્સીન અન ેકોબિેિે 

રસીકરણ કેન્દ્ર 

૧ સ્કુિ નાં.૨૩૨ ૧૪ લસાંગણપોર હેલ્થ સેન્દ્ટર ૧ સ્કૂિ નાં.૫૬ કોસાડ ગામ 

૨ સ્કુિ નાં. ૧૮૧ ૧૫ સુમન દશગન આિાસ ૨ િેડરોડ હેલ્થ સેન્દ્ટ 

૩ સ્િલસ્તક કો. ૧૬ ગાયત્રી માંહદર 
૩ 

એસએમસી સ્કૂિ ન.૧૮૮ 
ડિોિી ૪ સતાધાર સોસા ૧૭ કોમ્યુનીટી હોિ 

૫ રીિાયન્દ્સ નગર ૧૮ કતારગામ જી આઈ ડી સી   

૬ માણકી રેસી   ૧૯ સ્કૂિ-૨૮૯   

૭ ગાયત્રી િાહન ડેપો ૨૦ કતારગામ હેલ્થ સેન્દ્ટર   

૮ દેિ દીપ  ૨૧ નાની બહુચરાજી િોડગ  ઓફીસ   

૯ આદશગ નગર  ૨૨ પાટીદાર સમાજ ની િાડી   

૧૦ લનમાગણ નગર  ૨૩ દ્દત્ત માંહદર    

૧૧ 307 નાંબર સ્કૂિ  ૨૪ લશિછાયા સોસા ની િાડી   

૧૨ લશિ સાગર સોસાયટી  ૨૫ રહેમતનગર    

૧૩ છાપરાિાઠા હેલ્થ સેન્દ્ટર ૨૬ સાંત જિારામ ની િાડી   



 

સને્દ્ટરિ ઝોન 

 

ક્રમ 
 

કોિીશીલ્ડ રસીકરણ કેન્દ્ર 
 

ક્રમ 
 

કોિીશીલ્ડ રસીકરણ કેન્દ્ર 
 

ક્રમ 
કોિકે્સીન અન ેકોબિેિે 

રસીકરણ કેન્દ્ર 

૧ આસારાિાિા હેલ્થ સેન્દ્ટર ૧૦ ICDS - ૩૨/૩૩ ૧ િેત્રપાિ હેલ્થ સેન્દ્ટર 

૨ હદનદયાળ લક્િલનક ૧૧ સોની ફલળયા હેલ્થ સેન્દ્ટર ૨ મહીધરપુરા હેલ્થ સેન્દ્ટર 

૩ બી પી હેલ્થ સેન્દ્ટર ૧૨ ખ્િાજા ગરીબ નિાજ ટરસ્ટ. ગોપીપુરા ૩ િરીયાિી બઝાર હેલ્થ સેન્દ્ટર 

૪ હદનદયાળ લક્િલનક ધાસ્તીપુરા ICDS ૧૩ ૧૩ િખપલત હેલ્થ સેન્દ્ટર   

૫ મસ્કતી હોલસ્પટિ ૧૪ આાંગણિાડી નાં. ૩૪   

૬ સ્કુિ નાં. ૧૨૮ ૧૫ આાંગણિાડી નાં. ૩૬   

૭ ICDS -૨૮૩ ૧૬ કડીિાિા હેલ્થ સને્દ્ટર   

૮ હદનદયાળ લક્િલનક હબીબ મહોલ્લો ICDS૩૧ ૧૭ આાંગણિાડી નાં. ૫૬   

૯ સ્કુિ નાં. ૨૦ ૧૮ આાંગણિાડી નાં. ૩૯   
 

સાઉથ િસે્ટ ઝોન (અઠિા) 

 

ક્રમ 
 

કોિીશીલ્ડ રસીકરણ કેન્દ્ર 
 

ક્રમ 
 

કોિીશીલ્ડ રસીકરણ કેન્દ્ર 
 

ક્રમ 
કોિકે્સીન અન ેકોબિેિે 

રસીકરણ કેન્દ્ર 

૧ િેસુ પ્રાથલમક શાળા ૧૧ આઈસીડીએસ નાં ર૪ મગદલ્લા ૧ િેસુ હેલ્થ સેન્દ્ટર  

૨ બાિાજી  ૧૨ EWS આિસ પીપિોદ 26,27 ૨ પનાસ અબગન હેલ્થ સેન્દ્ટર 

૩ હેગ્ડેિાડ આાંગણિાડી  ૧૩ અિથાણ હેલ્થ સેન્દ્ટર ૩ અાંબાનગર આાંગણિાડી  

૪ િરથાણા આાંગણિાડી  ૧૪ અિથાણ હળપલતિાસ આાંગણિાડી    

૫ જુના સુડા આાંગણિાડી  ૧૫ ખોહડયાર નગર આાંગણિાડી   

૬ ICDS-આદશગ પછાત િગગ ૧૬ પુરર્ોતમ નગર આાંગણિાડી    

૭ ICDS-યુપી નગર ૧૭ લિશ્વકમાગ માંહદર    

૮ ICDS-પ્રજ્ઞા નગર ૧૮ ડુમસ અબગન હેલ્થ સેન્દ્ટર   

૯ પીપિોદ હળપલતિાસ 25 ૧૯ ગાલિયર    આાંગણિાડી   

૧૦ ઉમરા હેલ્થ સેન્દ્ટર  ૨૦ િીમપોર  - ગાાંધીઘર આાંગણિાડી   
 

સાઉથ ઇસ્ટ ઝોન (િીંબાયત) 

 

ક્રમ 
 

કોિીશીલ્ડ રસીકરણ કેન્દ્ર 
 

ક્રમ 
 

કોિીશીલ્ડ રસીકરણ કેન્દ્ર 
 

ક્રમ 
કોિકે્સીન અન ેકોબિેિે 

રસીકરણ કેન્દ્ર 

૧ ન્દ્યુ હડાંડોિી હેલ્થ સને્દ્ટર ૧૬ લિાંબાયત નિી િોડગ  ઓહફસ ૧ નિાગામ હડાંડોિી હેલ્થ સેન્દ્ટર 

૨ ઉલમયા માતા માંહદર, હડાંડોિી ૧૭ નિાનગર હેલ્થ સેન્દ્ટર ૨ ગોડાદરા હેલ્થ સેન્દ્ટર 

૩ આાંગણિાડી ન. ૧-૨,લપ્રયાંકા  ૧૮ આગણિાડી નાં-૧૭૩, સાાંઇબાબા માંહદર  

૩ 
િાઠેના કોમ્યુલનટી હેલ્થ 
સેંન્દ્ટર ૪ આાંગનિાડી ૫૧ થી ૫૫, નિાગામ ૧૯ રાંગીિા નગર આાંગણિાડી 

૫ િી.બી.ડી.સી. યુલનટ, ઉલમયા નગર ૨૦ રધુકુિ માકેટ   

૬ રાષ્ટ્રિીર દુગાગદાસ સ્કુિ નાં-૨૯૯, ગોડાદરા ૨૧ આાંજણા હેલ્થ સેન્દ્ટર   

૭ ગોડાદરા િોડગ  ઓહફસ, ગોડાદરા ૨૨ બેઠી કોિોની આાંગણિાડી   

૮ આસપાસ દાદા માંહદર, ગોડાદરા ૨૩ આાંજણા િાહન ડેપો   

૯ આાંગણિાડી ૮૦-૮૧,SMC આિાસ  ૨૪ મોડેિ ટાઉન, ડુાંિાિ   

૧૦ પરિત હેલ્થ સેન્દ્ટર ૨૫ સ્િામી નારાયણ માંહદર, િાઠેના   

૧૧ ધુ્રિ પાકગ, દેિધ રોડ ૨૬ એ.પી.એમ.સી. માકેટ/અિધ માકેટ   

૧૨ કુાંિારીયા લસલિક સેન્દ્ટર ૨૭ લમિેલનયમ માકેટ-૧   

૧૩ નગર પ્રાથલમક સ્કુિ નાં-૨૨૮, પદમાિતી, 
લિાંબાયત 

૨૮ 
ઉમરિાડા-૨, િોડગ  ઓહફસ 

 
 

૧૪ લિાંબાયત હેલ્થ સેન્દ્ટર ૨૯ ઉમરિાડા - ૧ િોડગ  ઓફીસ   

૧૫ આસપાસ નગર સ્કુિ નાં-૧૩૫ ૩૦ સ્કુિ નાં-૧૫૮, સાંજય નગર, નિા કમેિા    



 

પ્રાઈિટે હોલસ્પટિ રસીકરણ કેન્દ્ર ( ૦૧ ડોઝ હકમત આશરે - ૩૮૬.૨૫ રૂલપયા તમામ કરિરેા સહહત) 

ક્રમ કોિીશીલ્ડ રસીકરણ કેન્દ્ર ક્રમ કોિીશીલ્ડ રસીકરણ કેન્દ્ર ક્રમ કોિકે્સીન રસીકરણ કેન્દ્ર 

૧ 
ગોલ્ડન કેર હોલસ્પટિ 
લસટીિાઇટ કોમ્્િકે્સ કોનગર પોઇન્દ્ટ 
લસટીિાઇટ પાસે સાયન્દ્સ સને્દ્ટરની સામ ે

૪ 
સાંજીિની મલ્ટી સ્પે. હોલસ્પટિ 
2જા માળે િેસ્ટનગ લબઝનેસ પાકગ, 
એસડી જનૈ સ્કૂિ િેસુ સામ ે

૧ 
એિરગ્રીન હોલસ્પટિ  
3જા માળે લશિ શલક્ત 
શોલપાંગ સેન્દ્ટર, િટાર રોડ 

૨ 
યોગી મલ્ટીસ્પે. હોલસ્પટિ 
ત્રીજો માળ િિ ્િાઝા,  
અમરોિી ચાર રસ્તા 

 
 

૨ 
શાલ્બી હોલસ્પટિ  
નિયુગ કોિેજ, રાાંદેર રોડ 

૩ 
િી કેર હોલસ્પટિ  

4થો માળ િક્ષ્મી એન્દ્કિેિ,  
ગજરેા સ્કૂિ સામે, કતારગામ 

 
 

૩ 
િી કેર હોલસ્પટિ 

4થો માળ િક્ષ્મી એન્દ્કિેિ, 
ગજરેા સ્કૂિ સામે, કતારગામ 

 

 
 

આરોગ્ય લિિાગ 
  સરુત મહાનગરપાલિકા 


