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ક્રમ ઝોન કોવિવિલ્ડ રસીકરણ કેન્દ્ર (પ્રથમ ડોઝ માટે) 

1 

ઇસ્ટ ઝોન–એ 

(વરાછા) 

મહેશ્વરીસેવા સદન ,આઇમાતા  રોડ, મગોબ  

2 શાળા નં ૩૦૦ પુણા ગામ  

3 સ્કુલ નં. ૫૯, ઘનશ્યામ નગર, કરંજ 

4 સ્વામી વવવેકાનંદ ઓડીટોરીયમ 

5 નગર પ્રાથવમક શાળા નં. ૯૦, ભાત ની વાડી  

6  વલ્લભઆચાયય હોલ,એ.કે રોડ 

7  શ્યામ નગર ની વાડી એલ.એચ.રોડ 

8 

ઇસ્ટ ઝોન-બી 

(સરથાણા) 

કઠોદરા હેલ્થ સેન્ટર, કઠોદરા 

9 સરથાણા અબયન હેલ્થ સેન્ટર,સુભાષનગર ,સરથાણા જકાતનાકા  

10 પુણા સીમાડા અબયન હેલ્થ સેન્ટર, પુણા સીમાડા 

11 સરથાણા કોમ્યુનીટી હોલ,સરથાણા  

12 પુણા સીમાડા કોમ્યુનીટી હોલ,પુણા સીમાડા 

13 મોટા વરાછા કોમ્યુનીટી હોલ  સુદામા ચોક, મોટા વરાછા  

14 કઠોર શહેરી સામુહીક આરોગ્ય કેન્ર ,કઠોર  

15 નાનાવરાછાઅબયનહેલ્થસેન્ટર,નાનાવરાછાઢાળપાસે,નાનાવરાછા 

16 વેલંજા સબ સેન્ટર, વેલંજા ગામ 

17 પાસોદરા પ્રાથવમક શાળા, પાસોદરા 

18 લસકાણા  

19 મહારાણા પ્રતાપ સ્કૂલ 

20 

નોથય (કતારગામ) 

ઝોન 

ગોટાલાવાડી ટેનામેન્ટ, શાળા નંબર ૧૧૭, ૧૧૮ 

21 નાની બહુચરાજી વોડય ઓવિસ 

22 કતારગામ કોમ્યુનીટી હોલ,કતારગામ  

23 શાળા નંબર ૩૩૪ ઉત્રાણ 

24 વસંગણપોર કોમ્યુનીટી હોલ 

25 એસએમસી સ્કૂલ ન. 307, ગોપાલ ડેરીની સામે, અમરોલી ગામ 

26 એસએમસી સ્કૂલ ન. 181, લેક ગાડયન પાસે, કોસાડ 

27 સમસ્ત પાટીદાર સમાજ ના વાડી ,આંબાતલાવાડી  

28 ઉત્રાણ કોમ્યુવનટી હોલ  

29 એસએમસી સ્કૂલ ન. 289, લવલતા ચોકડી, કતારગામ 
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30 

વેસ્ટ (રાંદેર) ઝોન 

ઇશીતા પાકય  કોમ્યુનીટી હોલ,અડાજણ 

31 વદવાળીબાગ કોમ્યૂવનટી હોલ 

32 નુતન સ્કુલ 

33 વનશાલ આકેડ,પાલ 

34 સુમેરુ વબઝેનેસ સેન્ટર ,પાલ 

35 ઇચ્છાપોર હેલ્થ સેન્ટર 

36 સુરતી મોઢવણીક માતંગી સેવા મંડળ 

37 વનજધામ આશ્રમ, રામનગર  

38 વચલ્ડરન હોલ ગંગેશ્વર મહાદેવ મંવદરની સામે 

39 બાલાજી િાઉન્ડેશન, પાલનપુર જકાતનાકા 

40 વવધ્યાકંુજ સ્કુલ, પાલનપુર જકાતનાકા 

41 

સાઉથ (ઉધના) 

ઝોન 

બમરોલી કો.હેલ્થ સેન્ટર 

42 ઉધ્યોગભારતી વવધ્યાલય , જીઆઇડીસી કોલોની,પાંડેસરા જીઆઇડીસી 

43 હરીનગરકૉમ્યુવનટીહૉલ , હરીનગર3, ઉધના 

44 પાંડેસરાકૉમ્યુવનટીહૉલ, ગુજરાતહાઉવસંગબોડય, પાણીનીટાંકીપાસે, પાંડેસરા 

45 લક્ષ્મીપવત મીલ ,પાંડેસરા જીઆઇડીસી 

46 કનકપુર કૉમ્યુવનટીહૉલ, કનકપુર 

47 સચીન જી .આઈ.ડી.સી 

48 પારડી કણદે નગર પ્રાથવમક શાળા 

49 જગન્નાથ મંવદર કનકપુર 

50 ભેસ્તાન કૉમ્યુવનટી હૉલ 

51 આરોગ્ય ભવન, ઉધનાસંઘ 

52 રામજીવાડી, બુડીયા 

53 ઉવમયા રસેીડેન્સી 

54 

સાઉથ ઇસ્ટ 

(લીબંાયત)  ઝોન 

ભાથેના કૉમ્યુવનટી હેલ્થ સેન્ટર 

55 વસવનયર વસટીઝન હોલ ગોડાદરા 

56 સમ્રાટ વવદ્યાલય, પરવત પાવટયા  

57 મંગલપાડે કોમ્યુનીટી હોલ, ગોડાદરા  

58 પરવટ કોમ્યુનીટી હોલએ ,ઝોન ઓિીસ ની પાસે ,પરવટ  

59 વડંડોલી કૉમ્યુવનટી હૉલએ, રોયલ સ્ટાર ટાઉનવશપ પાસે, અંવબકાનગર સામે 

60 ન્યુ ડીડંોલી હેલ્થ સેન્ટર 

61 આજંણા હેલ્થ  સેન્ટર 

62  િૈઈઝ રસુલ મસ્જીદ લીબંાયત 
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63 

સાઉથ વેસ્ટ 

(અઠવા) ઝોન 

મહારાજા અગ્રસેન ભવન, સીટીલાઈટ રોડ 

64 સુ.મા.પ શાળા નં ૧૦૧ ,મગદલ્લા  

65 ખાટુ શ્યામ મંવદર ,વેસુ  

66 રીગા સ્ટર ીટ, શાન્તમ  , વેસુ  

67 માહેશ્વરીભવન, સાઇન્સસેન્ટરપાસે, વસવટલાઈટરોડ 

68 ગોકુલ સોવલટેર 

69 રાધાકૃષ્ણ મંવદર ઉમરા 

70 બાલાજી મંવદર ભરથાણા 

71 અલથાણ વસ્વવમંગ પુલ 

72 અલથાણ કોમ્યુવનટી હોલ 

73 

સેન્ટરલ ઝોન 

મસ્કતી હોવસ્પટલ, ટાવર રોડ 

74 રીડીગંરૂમ અને મલ્ટી એક્ટીવીટી સેન્ટર, મહીધરપુરા 

75 લક્કડકોટ કોમ્યુવનટી હોલ 

76 રૂસ્તમપુરા કોમ્યુવનટી હોલ 

77 નગર પ્રાથવમક શાળા નં.૨૦, નાનપુરા મક્કાઈ પુલ 

78 ચૌટા બજાર 

79 રંગઉપવન,ચોકબજાર  

80 નગર પ્રાથવમક શાળા નં.૧૨૮, જગુ વલ્લભની પોળ 
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1 

ઇસ્ટ ઝોન–એ 

(વરાછા) 

સુમન શાળા ૧૮ મીરાં અંવબકા સોસા, ભૈયા નગર ,પુણા 

2 પટેલ સમાજની વાડી ,લોક સમપયણ બ્લડ બેંકની સામે, મીની બજાર 

3 સાગર કોમ્યુવનટી હોલ 

4 શ્યામાપ્રસાદ મુખજી હોલ , આઈ માતા રોડ, મગોબ 

5 નગરપ્રાથવમક ૧૨૨/૧૩૨ માતાવાડી 

6 શાળા નં. ૯૪ - ૯૬ બોમ્બે કોલોની 

7 

ઇસ્ટ ઝોન-બી 

(સરથાણા)  

કઠોદરા હેલ્થ સેન્ટર, કઠોદરા 

8 સરથાણા અબયન હેલ્થ સેન્ટર,સુભાષનગર ,સરથાણા જકાતનાકા  

9 પુણા સીમાડા અબયન હેલ્થ સેન્ટર, પુણા સીમાડા 

10 મોટા વરાછા અબયન હેલ્થ સેન્ટર ,મોટા વરાછા  

11 સરથાણા કોમ્યુનીટી હોલ,સરથાણા  

12 પુણા સીમાડા કોમ્યુનીટી હોલ,પુણા સીમાડા 

13 મોટા વરાછા કોમ્યુનીટી હોલ  સુદામા ચોક, મોટા વરાછા  

14 કઠોર શહેરી સામુહીક આરોગ્ય કેન્ર ,કઠોર  

15  નાનાવરાછાઅબયનહેલ્થસેન્ટર,નાનાવરાછાઢાળપાસે,નાનાવરાછા 
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16 

નોથય (કતારગામ) 

ઝોન 

ગોટાલાવાડી ટેનામેન્ટ, શાળા નંબર ૧૧૭, ૧૧૮ 

17 નાની બહુચરાજી વોડય ઓવિસ 

18 કતારગામ કોમ્યુનીટી હોલ,કતારગામ  

19 શાળા નંબર ૩૩૪ ઉત્રાણ 

20 વસંગણપોર કૉમ્યુવનટી હોલ  

21 સમસ્ત પાટીદાર સમાજ ના વાડી ,આંબાતલાવાડી  

22 શાળા નંબર ૧૧૩/૧૧૫,પારસ વેજીટેબલ માકેટની બાજુમાં,કતારગામ  

23 ઉત્રાણ કોમ્યુવનટી હોલ 

24 શાળા નંબર ૧૮૭ નાની વેડ   

25 ગણેશપુરા શાળા નં ૨૩૨, જલારામ નગર 

26 એસએમસી સ્કૂલ ન. 289, લવલતા ચોકડી, કતારગામ 

27 

વેસ્ટ (રાંદેર) ઝોન 

જલારામ ઇન્ટરનેશનલ સ્કુલ ,પાલનપોર  

28 ઇશીતા પાકય  કોમ્યુનીટી હોલ,અડાજણ  

29 નગર પ્રાથવમક શાળા નં. ૧૫૨, બરીનારાયણ મંવદર સામે 

30 જહાંવગરપૂરા કોમ્યુવનટી હોલ  

31 વદવાળીબાગ કોમ્યૂવનટી હોલ 

32 નુતન સ્કુલ 

33 વનશાલ આકેટ પાલ 

34 સુમેરુ વબઝેનેસ સેન્ટર ,પાલ 

35 વનજધામ આશ્રમ , રામનગર  

36 આંબેડકર ટરસ્ટ 

37 વરીયાવ હેલ્થ સેન્ટર 

38 વચલ્ડરન હોલ ગંગેશ્વર મહાદેવ મંવદરની સામે 

39 અવખલ મવહલા પવરસદ 

40 

સાઉથ (ઉધના) 

ઝોન 

બમરોલી કો.હેલ્થ સેન્ટર 

41 ઉધ્યોગભારતી વવધ્યાલય , જીઆઇડીસી કોલોની,પાંડેસરા જીઆઇડીસી 

42 હરીનગરકૉમ્યુવનટીહૉલ , હરીનગર3, ઉધના 

43 પાંડેસરાકૉમ્યુવનટીહૉલ, ગુજરાતહાઉવસંગબોડય, પાણીનીટાંકીપાસે, પાંડેસરા 

44 લક્ષ્મીપવત મીલ ,પાંડેસરા જીઆઇડીસી 

45 કનકપુર કૉમ્યુવનટીહૉલ, કનકપુર 

46 સચીન જી .આઈ.ડી.સી 

47 પારડી કણદે નગર પ્રાથવમક શાળા 

48 જગન્નાથ મંવદર કનકપુર 

49 આરોગ્ય ભવન, ઉધનાસંઘ 

50 રામજીવાડી, બુડીયા 

51 ઉવમયા રસેીડેન્સી 
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52 

સાઉથ ઇસ્ટ 

(લીબંાયત)  ઝોન 

ભાથેના કૉમ્યુવનટી હેલ્થ સેન્ટર, કૉમ્યુવનટી હૉલની પાછળ 

53 સુમન સ્કૂલ ન. ૫, જવાહર મોહલ્લો, વનલવગરી સકયલ 

54 વસવનયર વસટીઝન હોલ ગોડાદરા 

55 સ્કૂલ ન.૧૪૦  નવાગામ ડીડંોલી 

56 વડંડોલી કૉમ્યુવનટી હૉલ, રોયલ સ્ટાર ટાઉનવશપ પાસે, અંવબકાનગર સામે 

57 સુમન સ્કુલ ૮ ગાયત્રીનગર નવાગામ ડીડંોલી  

58 વલંબાયત હેલ્થસેન્ટર  

59 કંુભાવરયા 

60 આર.વવ. દેસાઇ પ્રાઇમરી સ્કૂલ, SMC304, પવયત ખાડી નહેર, પવયત ગામ 

61 

સાઉથ વેસ્ટ 

(અઠવા) ઝોન 

મહારાજા અગ્રસેન ભવન, સીટીલાઈટ રોડ 

62 અલથાણ કૉમ્યુવનટી હૉલ, અલથાણ હેલ્થ સેંટરની બાજુમાં, ભટાર ટેનામેંટ 

63 શાળા નં ૨૬૫ ,સાઉથ વેસ્ટ ઝોન ની સામે 

64 સુ.મા.પ શાળા નં ૧૦૧ ,મગદલ્લા  

65 ખાટુ શ્યામ મંવદર ,વેસુ  

66 રીગા સ્ટર ીટ, શાન્તમ  , વેસુ  

67 અલથાણ વસ્વવમંગ પુલ 

68 નાની બઝાર સ્કુલ નં ૩૨૫, ડુમસ 

69 વેસુ પ્રાથવમક શાળા, વેસુ 

70 રાધાકૃષ્ણ મંવદર ઉમરા 

71 બાલાજી મંવદર ભરથાણા 

72 માહેશ્વરીભવન, સાઇન્સસેન્ટરપાસે, વસવટલાઈટરોડ 

73 ઉમરા કૉમ્યુવનટી હોલ 

74 

સેન્ટરલ ઝોન 

મસ્કતી હોવસ્પટલ, ટાવર રોડ 

75 રીડીગંરૂમ અને મલ્ટી એક્ટીવીટી સેન્ટર, મહીધરપુરા 

76 લક્કડકોટ કોમ્યુવનટી હોલ 

77 રૂસ્તમપુરા કોમ્યુવનટી હોલ 

78 રંગઉપવન,ચોકબજાર  

79 નગર પ્રાથવમક શાળા નં.૧૨૮, જગુ વલ્લભની પોળ 

80  નગર પ્રાથવમક શાળા નં.૨૦, નાનપુરા મક્કાઈ પુલ 
 

 

 

 

ક્રમ ઝોન કોિેવસસન રસીકરણ કેન્દ્ર  

૧ ઇસ્ટઝોન – એ (વરાછા) ઉવમયાધામ મવંદર, વરાછા (પ્રથમ અન ેબીજા ડોઝ માટે) 

૨ સાઉથવસે્ટ (અઠવા) ઝોન પનાસ હેલ્થ સેન્ટર (પ્રથમ ડોઝ માટે) 

૩ સાઉથવસે્ટ (અઠવા) ઝોન અંબાનગર પ્રાથવમક શાળા, અબંાનગર, ભટાર (બીજા ડોઝ માટે) 
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ક્રમ  ઝોન કોવિવિલ્ડ વિદેિ જતાાં નાગવરકો માટે  

૧ ઇસ્ટઝોન – એ (વરાછા) સાગર કમ્યુવનવટ હૉલ, કાપોરા, વરાછા   

૨ વેસ્ટ (રાંદેર ) ઝોન પાલ કમ્યુવનવટ હૉલ, પાલ  
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