
સરુત મહાનગરપાલિકા 
પે્રસનોટ (Covid-19) 

તા.૧૯-0૫-૨૦૨૧ 

 

 સરુત મહાનગરપાલિકા દ્વારા તા.૨૦/૦૫/૨૦૨૧થી ભારત સરકારશ્રીની 
ગાઈડિાઈન મજુબ ૧૮ થી ૪૪ વર્ષ, હલે્થ વકષસષ, ફ્રન્ટિાઈન વકષસષ તથા ૪૫ વર્ષથી 
વધ ુવયના નાગરીકોનુું રસીકરણ ફરી શરૂ કરવામાું આવશ.ે જે નાગરીકોનો કોવીશશલ્ડ 
રસીનો પહિેાું ડોઝ િીધાના ૮૪ દિવસ કે તેથી વધ ુ દિવસ થઇ ગયા હોય તેવા 
નાગરીકોન ેકોવીશીલ્ડ રસીનો બીજો ડોઝ નીચે જણાવેિ રસીકરણ કેન્રો ખાત ેઆપવામાું 
આવશે. જેની જાહરે જનતાએ નોંધ િેવી. 

COVISHIELD રસીકરણ કેન્દ્ર 
માત્ર ૪૫ વર્ષથી વધુના નાગરીકો, હેલ્થકેર વકષર અને ફ્રન્દ્ટલાઈન વકષર માટે 

(એક રસીકરણ કેન્દ્ર પર  વધમુાાં વધ ુ૧૦૦ વ્યક્તતઓનુાં રસીકરણ કરવામાાં આવશે) 
ક્રમ ઝોન રસીકરણ કેન્દ્ર 

૧ વેસ્ટ (રાાંદેર) ઝોન રાાંદેર અર્ષન હેલ્થ સેન્દ્ટર, રાાંદેર ર્સ સ્ટેશનની પાછળ, રાાંદેર 

૨ વેસ્ટ (રાાંદેર) ઝોન નગર પ્રાથમમક શાળા ૧૫૦, હોડી ચકલા, અડાજણ ગામ  

૩ વેસ્ટ (રાાંદેર) ઝોન વરીયાવ હેલ્થ સેન્દ્ટર, વરીયાવ 

૪ વેસ્ટ (રાાંદેર) ઝોન પાલ, સામૂમહક આરોગ્ય કેન્દ્ર  

૫ વેસ્ટ (રાાંદેર) ઝોન શારદા સ્કુલ,ઇચ્છાપોર  

૬ 
સેન્દ્ટરલ ઝોન લક્કડકોટ કોમ્યુનીટી હોલ, ગલેમાંડી મેઈન રોડ, મદલ્હી ગેટ 

પાસ ે

૭ સેન્દ્ટરલ ઝોન મસ્કતી હોમસ્પટલ, ટાવર રોડ 

૮ સેન્દ્ટરલ ઝોન નગર પ્રાથમમક શાળા નાં.૨૦, નાનપુરા 

૯ સેન્દ્ટરલ ઝોન નગર પ્રાથમમક શાળા નાં.૧૨૮, જગુવલ્લભની પોળ,ગોપીપુરા  

૧૦ નોથષ (કતારગામ) ઝોન નગરપ્રાથમમક શાળા નાં ૩૦૬,ઉત્રાણ  

૧૧ નોથષ (કતારગામ) ઝોન ગોટાલાવાડી ટેનામેન્દ્ટ, શાળા નાંર્ર ૧૧૭, ૧૧૮ 

૧૨ નોથષ (કતારગામ) ઝોન ગોથાણ ગામ 

૧૩ 
નોથષ (કતારગામ) ઝોન મહમર્ષ અરમવાંદ નગરપ્રાથમમક શાળા ક્રમાાંક ૧૮૮ હરીદશષન 

ખાડો સી ાંગણપોર   

૧૪ 
નોથષ (કતારગામ) ઝોન નગીનદાસ નારાણદાસ પારખે નગરપ્રાથમમક શાળા ક્રમાાંક 

૩૧૧,છાપરાભાઠા ગામ  

૧૫ સાઉથ (ઉધના) ઝોન ગુરુકૃપા સ્કૂલ, સમમમત સ્કૂલ પાસે, મીરાનગર 

૧૬ સાઉથ (ઉધના) ઝોન ભેસ્તાન કોમ્યુનીટી હોલ, ભેસ્તાન 

૧૭ સાઉથ (ઉધના) ઝોન લક્ષ્મીપમત ઇન્દ્ડર સ્ટીટ  

૧૮ સાઉથ (ઉધના) ઝોન કનકપુર પ્રાથમમક શાળા  

૧૯ અઠવા (સાઉથ વેસ્ટ) ઝોન મહારાજા અગ્રસેન ભવન, સીટીલાઈટ રોડ  
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ક્રમ ઝોન રસીકરણ કેન્દ્ર 

૨૦ અઠવા (સાઉથ વેસ્ટ) ઝોન નગર પ્રાથમમક શાળા ૧૦૯,ગમવયાર 

૨૧ અઠવા (સાઉથ વેસ્ટ) ઝોન શ્યામ માંમદર , ભરથાણા  

૨૨ અઠવા (સાઉથ વેસ્ટ) ઝોન રીગા સ્ટર ીટ,વેસ ુ 

૨૩ અઠવા (સાઉથ વેસ્ટ) ઝોન અલથાણ મસ્વમીાંગ પુલ,અલથાણ   

૨૪ સાઉથ ઇસ્ટ (લી ાંર્ાયત) ઝોન સુમન સ્કુલ ક્રમાાંક ૮ ગાયત્રીનગર 

૨૫ સાઉથ ઇસ્ટ (લી ાંર્ાયત) ઝોન રામેશ્વરનગર સ્કુલ ૧૦,રામેશ્વરનગર 

૨૬ સાઉથ ઇસ્ટ (લી ાંર્ાયત) ઝોન મહાશ્વેતાદેવી સ્કૂલ, શ્રીજીનગર, ગોડાદરા 

૨૭ સાઉથ ઇસ્ટ (લી ાંર્ાયત) ઝોન સમ્રાટ મવધ્યાલય પરવટ ,પરવટ રોડ  

૨૮ 
સાઉથ ઇસ્ટ (લી ાંર્ાયત) ઝોન કમવશ્રી સુરશે દલાલ શાળા નાં. ૨૫૭, ન્દ્યુ ડી ાંડોલી ર્સ સ્ટેશન 

પાસ ે

૨૯ ઇસ્ટ (વરાછા) ઝોન – એ શ્યામાપ્રસાદ મુખજી હોલ, આઈ માતા રોડ, મગોર્ 

૩૦ ઇસ્ટ (વરાછા) ઝોન – એ શાળા નાં. ૯૦, ભાટ ની વાડી  

૩૧ 
ઇસ્ટ (વરાછા) ઝોન – એ નગરપ્રાથમમક સ્કુલ ૧૨૨/૧૩૨,કમલપાકષ  રાંગઅવધુત 

રોડ,માતાવાડી  

૩૨ ઇસ્ટ (વરાછા) ઝોન – એ સ્કુલ નાંર્ર ૯૪/૯૬ ર્ોમ્ર્ે કોલોની  

૩૩ ઇસ્ટ (વરાછા) ઝોન – એ સુમન સ્કુલ નાં ૧૮,નારાયણનગર ,પુણા 

૩૪ 
ઇસ્ટ (સરથાણા ) ઝોન – ર્ી સરથાણા અર્ષન હેલ્થ સેન્દ્ટર, સુભાર્પાકષ  સોસાયટી પાસે, 

સરથાણા 

૩૫ ઇસ્ટ (સરથાણા ) ઝોન – ર્ી મહાત્મા ગાાંધી સ્કુલ, આાંગણ રસેીડેન્દ્સી, સાવમલયા સકષલ પાસે 

૩૬ 
ઇસ્ટ (સરથાણા ) ઝોન – ર્ી નગરપ્રાથમમક શાળા ક્રમાાંક ૯૯, દમિણી ફમળયુ,વોડષ ઓફીસ 

પાસે ,નાના વરાછા  

૩૭ 
ઇસ્ટ (સરથાણા ) ઝોન – ર્ી મોટા વરાછા અર્ષન હેલ્થ સેન્દ્ટર, હાંસ સોસાયટી પાસે, મોટા 

વરાછા 
 

COVAXIN રસીકરણ કેન્દ્ર 
માત્ર ૪૫ વર્ષથી વધુના નાગરીકો, હેલ્થકેર વકષ ર અને ફ્રન્દ્ટલાઈન વકષ ર માટે 

(એક રસીકરણ કેન્દ્ર પર  વધમુાાં વધ ુ૧૦૦ વ્યક્તતઓનુાં રસીકરણ કરવામાાં આવશે) 
ક્રમ ઝોન રસીકરણ કેન્દ્ર 

૧ વેસ્ટ (રાાંદેર) ઝોન મદવાળીર્ાગ નગરપ્રાથમમક શાળા નાં ૧૫૩-૧૫૪, 

મદવાળીર્ાગ સોસાયટીની ર્ાજુમાાં 

૨  સેન્દ્ટરલ ઝોન ગાાંધીસ્મૃમત હોલ, નાનપુરા, સુરત 

૩  નોથષ (કતારગામ) ઝોન નીલકાંઠ કન્દ્યા મવધ્યાલય, ભાલચાંર નગરની સામે, મસાંગણપોર 

ચાર રસ્તા. 

૪  સાઉથ (ઉધના) ઝોન મવજયાનગર સ્કૂલ ન.211, મવજયાનગર હેલ્થ સેન્દ્ટર પાસે,  

સ્ટેમડયમ રોડ, કૈલાસનગર પાસે. 

૫  સાઉથ વેસ્ટ (અઠવા) ઝોન અાંર્ાનગર પ્રાથમમક શાળા, અાંર્ાનગર, ભટાર 

૬  સાઉથ ઇસ્ટ (લી ાંર્ાયત) ઝોન સુભાર્નગર કૉમ્યુમનટી હૉલ, મલાંર્ાયત 

૭  ઇસ્ટ (વરાછા) ઝોન – એ નગર પ્રાથમમક સ્કુલનાં: ૫૯, ઘનશ્યામ નગર, કરાંજ 

૮  ઇસ્ટ (સરથાણા ) ઝોન – ર્ી સમ્રાટ અશોક સ્કુલ નાં: ૩૦૩, સીમાડા ગામ, સીમાડા 
 

  

 



 

 

 ૧૮ થી ૪૪ વર્ષના નાગરીકોના રસીકરણ માટે કોવીન પોટષલ )www.cowin.gov.in  પર (

  રજીસ્ટર ેશન કરી રસીકરણ કેન્દ્રનીએપોઇન્દ્ટમેન્દ્ટ લેવી ફરજીયાત છે  અને જ ે સ્થળ માટેની 

એપોઇન્દ્ટમેન્દ્ટ લીધી હોય તે રસીકરણ કેન્દ્ર પર જ રસીકરણ માટે જવાનુાં રહેશે . 

 

COVAXIN રસીકરણ કેન્દ્ર ૧૮ વર્ષ થી ૪૪ વર્ષના નાગરીકો માટે  

(ફતત એપોઇન્દ્ટમેન્દ્ટ િીધેિ વ્યક્તતઓ માટે) 

૧ 
રાાંદેર (વેસ્ટ) ઝોન 

 અડાજણ અબષન હલે્થ સને્ટર, પટેિ પ્રગશતવાડી પાસે, 
હનીપાકષ રોડ, અડાજણ 

૨ રાાંદેર (વેસ્ટ) ઝોન સ્પોર્ટષસ ક્િબ, ઈશ્વરકુુંજ સોસાયટીની બાજુમાું, અડાજણ 

૩ 
રાાંદેર (વેસ્ટ) ઝોન 

જહાુંગીરપરુા કોમ્યનુીટી હોિ, ડભોિી બ્રીજ પાસે, ઓિપાડ 
રોડ, જહાુંગીરપરુા 

૪ 
રાાંદેર (વેસ્ટ) ઝોન 

 સેવન સ્ટેપ સ્કૂિ, રોયિ ટાઈટેનીયમ સામે, પાિનપરુ 
કેનાિ રોડ. 

૫ 
રાાંદેર (વેસ્ટ) ઝોન 

 રીવરડેિ સ્કૂિ, ટોયોટા શોરૂમની પાછળ, એિ પી સવાની 
રોડ, 

૬ 
રાાંદેર (વેસ્ટ) ઝોન 

 િાલળયા સ્કૂિ, અડાજણ ગામ, કશવ કિાપી ગાડષન ની 
બાજુમાું 

૭ 
રાાંદેર (વેસ્ટ) ઝોન 

 પાિનપરુ અબષન હલે્થ સેન્ટર, SBI બેન્કની બાજુમાું, 
પાિનપરુ જકાતનાકા 

૮ રાાંદેર (વેસ્ટ) ઝોન ઇચ્છાપોર પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્ર ,ઇચ્છાપોર  
૯ સેન્દ્રિ ઝોન  અપષણ ટ્રસ્ટ, આઈ હોસ્સ્પટિ  

૧૦ 
સેન્દ્રિ ઝોન 

ટી. એન્ડ. ટીવી ગોપીપરુા સ્કુિ, એની બેસન્ટ રોડ, 

ગોપીપરુા 
૧૧ સેન્દ્રિ ઝોન શાળા નું: ૧૪૪, પ્રતાપ પ્રસેની ગિીમાું, નાણાવટ 

૧૨ સેન્દ્રિ ઝોન  શસમ્ગા સ્કુિ, ક્ષેત્રપિ મુંદિર પાસે, સરુત 

૧૩ 
સેન્દ્રિ ઝોન 

રૂસ્તમપરુા કોમ્યનુીટી હોિ, કડીવાળા હલે્થ સેન્ટરની સામે, 
આશાપરુી માતાનો ટેકરો, રૂસ્તમપરુા 

૧૪ 
નોથષ (કતારગામ) ઝોન 

પ્રમખુ શવધ્યાિય, કૃષ્ણાનગર સોસાયટી, મલ્ટી-પપષઝ 
હોિની બાજુમાું, શસિંગણપોર, કોઝવે રોડ 

૧૫ નોથષ (કતારગામ) ઝોન  એસએમસી સ્કૂિ ન. 289, િલિતા ચોકડી, કતારગામ 

http://www.cowin.gov.in/


૧૬ 
નોથષ (કતારગામ) ઝોન 

 નાની બહુચરાજી વોડષ ઓદફસ, હદર ઓમ શમિની બાજુમાું, 
વેડ રોડ, કતારગામ. 

૧૭ 
નોથષ (કતારગામ) ઝોન 

સમુન સ્કૂિ ન. 3, વસ્તાિેવડી રોડ, દકરણ હોસ્સ્પટિની 
પાછળ, કતારગામ 

૧૮ 
નોથષ (કતારગામ) ઝોન 

એસએમસી સ્કૂિ ન. 307, ગોપાિ ડેરીની સામે, અમરોિી 
ગામ 

૧૯ 
નોથષ (કતારગામ) ઝોન 

 એસએમસી સ્કૂિ ન. 334, મૌની ઇન્ટરનેશનિ સ્કૂિ 
પાસ,ેવી.આઈ.પી. સકષિ, ઉત્રાણ 

૨૦ નોથષ (કતારગામ) ઝોન  એસએમસી સ્કૂિ ન. 181, િેક ગાડષન પાસે, કોસાડ 

૨૧ 
નોથષ (કતારગામ) ઝોન 

 એસએમસી સ્કૂિ ન. 232, ગણેશપરુા ગજુરાત હાઉશસિંગ 
બોડષ, અમરોિી. 

૨૨ 
વરાછા ઝોન – એ 

 પટેિ સમાજની વાડી, િોક સમપષણ બ્િડ બેંકની સામે, 
મીની બજાર 

૨૩ 
વરાછા ઝોન – એ 

શ્યામ નગરની વાડી, સાધના સોસાયટીની પાછળ, સેન્ટ્રિ 
વેર હાઉઝ રોડ 

૨૪ વરાછા ઝોન – એ  સમુન હાઈસ્કુિ નું: ૯, વડ વાિા સકષિ, કાપોરા 
૨૫ વરાછા ઝોન – એ  નગરપ્રાથશમક શાળા નું: ૩૦૧, આશાનગર, પણુા 
૨૬ વરાછા ઝોન – એ  નગરપ્રાથશમક શાળા નું ૬૯, ખાડી મહોલ્િો 
૨૭ વરાછા ઝોન – એ  સરસ્વતી સ્કુિ, એ.કે.રોડ  
૨૮ વરાછા ઝોન – એ  એ.વી. પટેિ સ્કુિ, વર્ાષ સોસાયટી, કરુંજ 

૨૯ ઉધના (સાઉથ) ઝોન  હરીનગર કૉમ્યશુનટી હૉિ, હરીનગર-3, ઉધના 

૩૦ 
ઉધના (સાઉથ) ઝોન 

 પાુંડેસરા કૉમ્યશુનટી હૉિ, ગજુરાત હાઉશસિંગ બોડષ, પાણીની 
ટાુંકી પાસ,ે પાુંડેસરા 

૩૧ ઉધના (સાઉથ) ઝોન  ઉશમયા રેશસડેન્સી, શમિન ચોકડી પાસે, ન્ય ુબામરોિી રોડ. 

૩૨ 
ઉધના (સાઉથ) ઝોન 

 ઉધ્યોગભારતી શવધ્યાિય, જીઆઇડીસી કોિોની,પાુંડેસરા 
જીઆઇડીસી 

૩૩ ઉધના (સાઉથ) ઝોન  કનકપરુ કમ્યનુીટી હોિ, કનકપરુ 

૩૪ 
િીંબાયત (સાઉથ ઇસ્ટ ઝોન) 

 ભાથેના કૉમ્યશુનટી હલે્થ સેન્ટર, તારા શવધ્યા મુંદિરની 
સામ,ે કૉમ્યશુનટી હૉિની પાછળ 

૩૫ 
િીંબાયત (સાઉથ ઇસ્ટ ઝોન) 

. દડિંડોિી કૉમ્યશુનટી હૉિ, રોયિ સ્ટાર ટાઉનશશપ પાસે, 
અંલબકાનગર સામ ે

૩૬ િીંબાયત (સાઉથ ઇસ્ટ ઝોન)  SMC સ્કૂિ ન. ૧૪૦, ઈશ્વરપરુા, નવાગામ 

૩૭ િીંબાયત (સાઉથ ઇસ્ટ ઝોન)  સમુન સ્કૂિ ન. ૫, જવાહર મોહલ્િો, શનિલગરી સકષિ 



૩૮ 
િીંબાયત (સાઉથ ઇસ્ટ ઝોન) 

 િેસાઇ પ્રાઇમરી સ્કૂિ, SMC-304, પવષત ખાડી નહરે, 

પવષત ગામ 

૩૯ 
અઠવા (સાઉથ વેસ્ટ ઝોન) 

અિથાણ કૉમ્યશુનટી હૉિ, અિથાણ હલે્થ સેંટરની બાજુમાું, 
ભટાર ટેનામેંટ 

૪૦ 
અઠવા (સાઉથ વેસ્ટ ઝોન) 

 ઉમરા કૉમ્યશુનટી હૉિ, એસ.કે. પાકષની સામે, પાસપોટષ 
ઓદફસ પાસે, ઉમરા 

૪૧ અઠવા (સાઉથ વેસ્ટ ઝોન)  માહશે્વરી ભવન, સાઇન્સ સેન્ટર પાસે, શસદટિાઈટ રોડ 

૪૨ 
અઠવા (સાઉથ વેસ્ટ ઝોન) 

 ભરથાણા નગર પ્રાથશમક શાળા ન.124, સેંટ થોમસ સ્કૂિ 
પાસ,ે ન્ય ુશસદટિાઈટ રોડ, ભરથાણા 

૪૩ 
અઠવા (સાઉથ વેસ્ટ ઝોન) 

એસ. એમ. સી. સ્કૂિ નું. ૫ ,૬ અઠવા પોિીસ િાઇન 
,ચોપાટી પાસે , અઠવાિાઇંસ ,સરુત  

૪૪ 

વરાછા ઝોન – બી (સરથાણા) 
નગરપ્રાથશમક શાળા નું: ૨૭૨ (મહારાણા પ્રતાપ 
નગરપ્રાથશમક શાળા), ગુંગાજમના સોસાયટીની સામે, નાના 
વરાછા 

૪૫ 
વરાછા ઝોન – બી (સરથાણા) 

એસડીએ ડાયમુંડ હોસ્સ્પટિ, સ્વાશત સોસાયટીની બાજુમાું, 
ચીકુ વાડી, નાના વરાછા 

૪૬ 
વરાછા ઝોન – બી (સરથાણા) 

 નાના વરાછા અબષન હલે્થ સેન્ટર, નાના વરાછા ઢાળ પાસે, 
નાના વરાછા 

૪૭ વરાછા ઝોન – બી (સરથાણા)  પનુા સીમાડા અબષન હલે્થ સેન્ટર, યોગી ચોક 

૪૮ વરાછા ઝોન – બી (સરથાણા)  કઠોિરા હલે્થ સેન્ટર, કઠોિરા 
૪૯ વરાછા ઝોન – બી (સરથાણા)  નગરપ્રાથશમક સ્કુિ નું. ૩૦૯, રામચોક, મોટા વરાછા 
૫૦ વરાછા ઝોન – બી (સરથાણા)  મરસેા સ્કુિ, મજીિ ફલળયા પાસે, મોટા વરાછા 

 


