પ્રેસનોટ
કોવીડ-૧૯ રસીકરણ બાબત
અ. ૧૮ વર્ષ થી ૪૪ વર્ષના નાગરીકો માટે
ભારત દેશમાાં કોવીડ-૧૯ રસીકરણના ચોથા તબક્કા (૧૮ વર્ષ થી ૪૪ વર્ષના નાગરીકો) માટે
રસીકરણની નોંધણી ભારત સરકારશ્રીના કોવીન પોટષ લ (www.cowin.gov.in) પર તા.
૨૮/૦૩/૨૦૨૧ના રોજ થી શરુ કરવામાાં આવેલ છે . ગુજરાત સરકારશ્રી દ્વારા ૧૮ થી ૪૪ વર્ષના
તમામ નાગરીકોને વવનામુલ્યે રસી ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે ની જાહે રાત કરવામાાં આવેલ છે . આજ રોજ
ગુજરાત સરકારશ્રી દ્વારા પ્રથમ તબક્કામાાં ગુજરાત રાજ્યના કોવીડ-૧૯થી વધુ પ્રભાવવત ૧૦ શહે રો /
જીલ્લાઓમાાં ૧૮ થી ૪૪ વર્ષના નાગરીકોના રસીકરણની કામગીરી તા. ૦૧/૦૫/૨૦૨૧ ના રોજ સવારે
૧૦:૦૦કલાક થી શરુ કરવા અાંગે સુચના આપવામાાં આવેલ છે . ભારત સરકારશ્રીના આરોગ્ય અને
પરરવાર કલ્યાણ વવભાગ દ્વારા જાહે ર કયાષ મુજબ ૧૮ થી ૪૪ વર્ષના નાગરીકોના રસીકરણ માટે કોવીન
પોટષ લ (www.cowin.gov.in) પર રજીસ્ટટરે શન કરી રસીકરણ કે ન્દ્રની એપોઇન્દ્ટમેન્દ્ટ લેવી ફરજીઆત છે .
રજીસ્ટટરે શન અને એપોઇન્દ્ટમેન્દ્ટ નોંધાવેલ નાગરીકોને જ જે તે રસીકરણ કે ન્દ્ર પર રસીકરણ કરવામાાં
આવશે. જેને માટે નાગરીકો એ રજીસ્ટટરે શન અને એપોઇન્દ્ટમેન્દ્ટનો પુરાવો (SMS / એપોઇન્દ્ટમેન્દ્ટ સ્ટલીપ)
રસીકરણ કે ન્દ્ર પર ફરજીઆત રજુ કરવાનો રહે શે. વધુમાાં નાગરીકોએ રસીકરણ કે ન્દ્ર પર આધાર કાડષ ,
વોટર આઈડી, ડર ાઈવવગ લાયસન્દ્સ વવગેરે જેવા ઓળખનો અને ઉાંમરનો પુરાવો પણ રજુ કરવાનો રહે શે.
એપોઇન્દ્ટમેન્દ્ટ વગરના ૧૮ થી ૪૪ વર્ષના કોઈ પણ નાગરરકનુાં રસીકરણ થઇ શકશે નરહ. ગુજરાત
સરકારશ્રીના માગષદશષન હે ઠળ સુરત મહાનગરપાવલકા દ્વારા ૧૮ થી ૪૪ વર્ષના નાગરીકો માટે
રસીકરણની કામગીરી નીચે દશાષવેલ ૫૦ રસીકરણ કે ન્દ્રો પર કરવામાાં આવશે.

નોંધ: ૧૮ થી ૪૪ વર્ષના નાગરીકોના રસીકરણ માટે કોવીન પોટષ લ (www.cowin.gov.in) પર
રજીસ્ટટરે શન કરી જેતે રસીકરણ કે ન્દ્રની તારીખ અને સમય સાથેની એપોઇન્દ્ટમેન્દ્ટ લેવી ફરજીઆત
છે .
૧૮ થી ૪૪ વર્ષના નાગરીકોના રસીકરણ માટે ના રસીકરણ કે ન્દ્ર
૧

રાાંદરે (વેસ્ટટ) ઝોન
૧. અડાજણ અબષન હે લ્થ સેન્દ્ટર, પટે લ પ્રગતતવાડી પાસે, હનીપાકષ રોડ, અડાજણ
૨. ઈવશતા પાકષ કોમ્યુનીટી હોલ, ઈવશતા પાકષ સોસાયટીની બાજુ માાં, અડાજણ પારટયા
૩. સ્ટપોર્ટસષ ક્લબ, ઈશ્વરકુ ાં જ સોસાયટીની બાજુ માાં, અડાજણ
૪. જહાાંગીરપુરા કોમ્યુનીટી હોલ, ડભોલી બ્રીજ પાસે, ઓલપાડ રોડ, જહાાંગીરપુરા
૫. સેવન સ્ટટે પ સ્ટકૂ લ, રોયલ ટાઈટે નીયમ સામે, પાલનપુર કે નાલ રોડ.
૬. રીવરડે લ સ્ટકૂ લ, ટોયોટા શોરૂમની પાછળ, એલ પી સવાની રોડ,
૭. દાવળયા સ્ટકૂ લ, અડાજણ ગામ, કવવ કલાપી ગાડષ ન ની બાજુ માાં
૮. પાલનપુર અબષન હે લ્થ સેન્દ્ટર, SBI બેન્દ્કની બાજુ માાં, પાલનપુર જકાતનાકા

૨

સેન્દ્ટર લ ઝોન
૧. શાળા નાંબર – ૨૦, ચેમ્બર ઓફ કોમસષની સામે, નાનપુરા
૨. ટી. એન્દ્ડ. ટીવી ગોપીપુરા સ્ટકુ લ, એની બેસન્દ્ટ રોંદ, ગોપીપુરા
૩. શાળા નાં: ૧૪૪, પ્રતાપ પ્રેસની ગલીમાાં, નાણાવટ
૪. ક્ષેત્રપાળ હે લ્થ સેન્દ્ટર, ક્ષેત્રપાળ માંરદરની બાજુ માાં, સગરામપુરા
૫. રૂસ્ટતમપુરા કોમ્યુનીટી હોલ, કડીવાળા હે લ્થ સેન્દ્ટરની સામે, આશાપુરી માતાનો ટે કરો, રૂસ્ટતમપુરા

૩

નોથષ (કતારગામ) ઝોન
૧. પ્રમુખ વવધ્યાલય, કૃ ષ્ણાનગર સોસાયટી, મલ્ટી-પપષઝ હોલની બાજુ માાં, સસગણપોર, કોઝવે રોડ

૨. એસએમસી સ્ટકૂ લ ન. 289, લવલતા ચોકડી, કતારગામ
૩. નાની બહુચરાજી વોડષ ઓવફસ, હરર ઓમ તમલની બાજુ માાં, વેડ રોડ, કતારગામ.
૪. સુમન સ્ટકૂ લ ન. 3, વસ્ટતાદેવડી રોડ, વકરણ હોવસ્ટપટલની પાછળ, કતારગામ
૫. એસએમસી સ્ટકૂ લ ન. 307, ગોપાલ ડે રીની સામે, અમરોલી ગામ
૬. એસએમસી સ્ટકૂ લ ન. 334, મૌની ઇન્દ્ટરનેશનલ સ્ટકૂ લ પાસે,વી.આઈ.પી. સકષ લ, ઉત્રાણ
૭. એસએમસી સ્ટકૂ લ ન. 181, લેક ગાડષ ન પાસે, કોસાડ
૮. એસએમસી સ્ટકૂ લ ન. 232, ગણેશપુરા ગુજરાત હાઉસસગ બોડષ , અમરોલી.
૪

વરાછા ઝોન – એ
૧. પટે લ સમાજની વાડી, લોક સમપષણ બ્લડ બેંકની સામે, મીની બજાર
૨. શ્યામ નગરની વાડી, સાધના સોસાયટીની પાછળ, સેન્દ્ટર લ વેર હાઉઝ રોડ
૩. સુમન હાઈસ્ટકુ લ નાં: ૯, વડ વાલા સકષ લ, કાપોરા
૪. નગરપ્રાથતમક શાળા નાં: ૩૦૧, આશાનગર, પુણા
૫. નગરપ્રાથતમક શાળા નાં ૬૯, ખાડી મહોલ્લો

૫

ઉધના (સાઉથ) ઝોન
૧. હરીનગર કૉમ્યુવનટી હૉલ, હરીનગર-3, ઉધના
૨. પાાંડેસરા કૉમ્યુવનટી હૉલ, ગુજરાત હાઉસસગ બોડષ , પાણીની ટાાંકી પાસે, પાાંડેસરા
૩. ઉતમયા રે સસડે ન્દ્સી, તમલન ચોકડી પાસે, ન્દ્યુ બામરોલી રોડ.
૪. લક્ષ્મીપતત ઇંડસ્ટટર ીજ, પાાંડેસરા જીઆઇડીસી
૫. ઉધ્યોગભારતી વવધ્યાલય, જીઆઇડીસી કોલોની,પાાંડેસરા જીઆઇડીસી

૬

લીંબાયત (સાઉથ ઇસ્ટટ ઝોન)
૧. ભાથેના કૉમ્યુવનટી હે લ્થ સેન્દ્ટર, તારા વવધ્યા માંરદરની સામે, કૉમ્યુવનટી હૉલની પાછળ
૨. વડડોલી કૉમ્યુવનટી હૉલ, રોયલ સ્ટટાર ટાઉનવશપ પાસે, અાંબબકાનગર સામે
૩. SMC સ્ટકૂ લ ન. ૧૪૦, ઈશ્વરપુરા, નવાગામ
૪. સુમન સ્ટકૂ લ ન. ૫, જવાહર મોહલ્લો, વનલતગરી સકષ લ
૫. દેસાઇ પ્રાઇમરી સ્ટકૂ લ, SMC-307, પવષત ખાડી નહે ર, પવષત ગામ

૭

અઠવા (સાઉથ વેસ્ટટ ઝોન)
૧. અલથાણ કૉમ્યુવનટી હૉલ, અલથાણ હે લ્થ સેંટરની બાજુ માાં, ભટાર ટે નામેંટ
૨. અલથાણ વસ્ટવમમગ પૂલ, ડી.આર.ભાણા કોલેજની સામે, ન્દ્યુ સસરટલાઈટ
૩. ઉમરા કૉમ્યુવનટી હૉલ, એસ.કે . પાકષ ની સામે, પાસપોટષ ઓવફસ પાસે, ઉમરા
૪. માહે શ્વરી ભવન, સાઇન્દ્સ સેન્દ્ટર પાસે, સસરટલાઈટ રોડ
૫. રીગા સ્ટટર ીટ, શાાંતમ બબલ્ડીંગ, જી.ડી.ગોએન્દ્કા સ્ટકૂ લની બાજુ માાં,જી.ડી.ગોએન્દ્કા કે નાલ રોડ
૬. ભરથાણા નગર પ્રાથતમક શાળા ન.124, સેંટ થોમસ સ્ટકૂ લ પાસે, ન્દ્યુ સસરટલાઈટ રોડ, ભરથાણા

૮

વરાછા ઝોન – બી (સરથાણા)
૧. નગરપ્રાથતમક શાળા નાં: ૨૭૨ (મહારાણા પ્રતાપ નગરપ્રાથતમક શાળા), ગાંગાજમના સોસાયટીની
સામે, નાના વરાછા
૨.એસડીએ ડાયમાંડ હોવસ્ટપટલ, સ્ટવાતત સોસાયટીની બાજુ માાં, ચીકુ વાડી, નાના વરાછા
૩. નાના વરાછા અબષન હે લ્થ સેન્દ્ટર, નાના વરાછા ઢાળ પાસે, નાના વરાછા
૪. પુના સીમાડા અબષન હે લ્થ સેન્દ્ટર, યોગી ચોક
૫. આશાદીપ ઇન્દ્ટરનેશનલ સ્ટકુ લ, વશક્ષાપત્રી એવેન્દ્યુની બાજુ માાં, પુણા
૬. મોટા વરાછા અબષન હે લ્થ સેન્દ્ટર, હાંસ સોસાયટી પાસે, મોટા વરાછા
૭. નગરપ્રાથતમક સ્ટકુ લ નાં. ૩૦૯, રામચોક, મોટા વરાછા
૮. મરેસા સ્ટકુ લ, મજીદ ફવળયા પાસે, મોટા વરાછા

બ. ૪૫ કે તેથી વધુ વર્ષના નાગરીકો માટે
વધુમાાં ૪૫ વર્ષથી વધુના નાગરીકો, હે લ્થકે ર વકષ ર અને ફ્રન્દ્ટલાઈન વકષ ર રસીકરણનો પ્રથમ અને બીજો
ડોઝ નીચે દશાષવલ
ે કે ન્દ્રો પર થી મેળવી શકશે.
૪૫ વર્ષથી વધુના નાગરીકો, હે લ્થકે ર વકષ ર અને ફ્રન્દ્ટલાઈન વકષ ર માટે ના COVISHIELD રસીકરણ કે ન્દ્ર
ઝોન

રસીકરણ કે ન્દ્ર

૧

રાાંદેર ઝોન

રાાંદેર અબષન હે લ્થ સેન્દ્ટર, રાાંદેર બસ સ્ટટે શનની પાછળ, રાાંદેર

૨

સેન્દ્ટર લ ઝોન

લક્કડકોટ કોમ્યુનીટી હોલ, ગલેમાંડી મેઈન રોડ, રદલ્હી ગેટ પાસે

૩

નોથષ (કતારગામ) ઝોન

કતારગામ અબષન હે લ્થ સેન્દ્ટર, મફતજી પાકષ સોસાયટી સામે,
બાલાશ્રમ પાસે, કતારગામ

૪

ઉધના (સાઉથ) ઝોન

ગુરુકૃ પા સ્ટકૂ લ, સતમતત સ્ટકૂ લ પાસે, મીરાનગર

૫

અઠવા (સાઉથ વેસ્ટટ ઝોન)

પનાસ અબષન હે લ્થ સેન્દ્ટર, પનાસ કે નાલ રોડ, પનાસ ગામ પાસે
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સાઉથ ઇસ્ટટ (લીંબાયત) ઝોન

મહાશ્વેતાદેવી સ્ટકૂ લ, શ્રીજીનગર, ગોડાદરા

૭

વરાછા ઝોન – એ

શ્યામાપ્રસાદ મુખજીષ હોલ, આઈ માતા રોડ, મગોબ

૮

વરાછા ઝોન – બી (સરથાણા)

સરથાણા અબષન હે લ્થ સેન્દ્ટર, સુભાર્પાકષ સોસાયટી પાસે,
સરથાણા

૪૫ વર્ષથી વધુના નાગરીકો, હે લ્થકે ર વકષ ર અને ફ્રન્દ્ટલાઈન વકષ ર માટે ના COVAXIN રસીકરણ કે ન્દ્ર
ઝોન
૧

રાાંદેર ઝોન

રસીકરણ કે ન્દ્ર
રદવાળીબાગ નગરપ્રાથતમક શાળા નાં ૧૫૩-૧૫૪, રદવાળીબાગ
સોસાયટીની બાજુ માાં

૨

સેન્દ્ટર લ ઝોન

સોનીફવળયા અબષન હે લ્થ સેન્દ્ટર

૩

નોથષ (કતારગામ) ઝોન

નીલકાંઠ કન્દ્યા વવધ્યાલય, ભાલચાંર નગરની સામે, સસગણપોર ચાર
રસ્ટતા.

૪

ઉધના (સાઉથ) ઝોન

વવજયાનગર સ્ટકૂ લ ન.211, વવજયાનગર હે લ્થ સેન્દ્ટર પાસે, સ્ટટે વડયમ
રોડ, કૈ લાસનગર પાસે.

૫

અઠવા (સાઉથ વેસ્ટટ ઝોન)

એસએમસી સ્ટકૂ લ ન. 325, નાની બજાર, બઁક ઓફ બરોડા સામે, ડુ મસ
ગામ
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સાઉથ ઇસ્ટટ (લીંબાયત) ઝોન

સુભાર્નગર કૉમ્યુવનટી હૉલ, વલબાયત

૭

વરાછા ઝોન – એ

નગર પ્રાથતમક સ્ટકુ લનાં: ૫૯, ઘનશ્યામ નગર, કરાંજ

૮

વરાછા ઝોન – બી (સરથાણા)

સમ્રાટ અશોક સ્ટકુ લ નાં: ૩૦૩, સીમાડા ગામ, સીમાડા
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