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મ ઝોન કોવેિ સન રસીકરણ કે  

૧ 
ઇ ટ ઝોન – એ (વરાછા) 

ઉિમયાધામ મિંદર, વરાછા 

૨ કુલ નં. ૫૯, ઘન યામ નગર, કરંજ 

૧ 
 
ઇ ટ ઝોન-બી (સરથાણા)  

નગર ાથિમક શાળા નં. ૩૦૯, મોટા વરાછા 

૨ મહા ા ગાંધી કુલ, યોગી ચોક 

૧  

નોથ (કતારગામ) ઝોન 

િનલકંઠ િવ ાલય, િસંગણપોર ચાર ર તા 

૨ ગણેશપરુા શાળા નં. ૨૩૨/૩૧૨, છાપરાભાઠા 

૧ 
વે ટ (રાદેંર) ઝોન 

રાદેંર શહેરી આરો ય કે , રાદેંર 

૨ અડાજણ શહેરી આરો ય કે , અડાજણ 

૧ 
સાઉથ (ઉધના) ઝોન 

યામા સાદ મુખજ   ાથિમક શાળા નં. ૨૫૮, િસ ાથ નગર, 
ભે તાન 

૨ શાળા ન.ં ૨૧૧ િવજયાનગર, િવજયાનગર 

૧ સાઉથ ઇ ટ (લીબંાયત)  
ઝોન 

મહા ેતા શાળા, ગોડાદરા 

૨ શુભાષ નગર કો યુનીટી હોલ, લીબંાયત 

૧ 
સાઉથ વે ટ (અઠવા) ઝોન 

વેસુ ાથિમક શાળા, વેસ ુ
 

૨ અંબાનગર ાથિમક શાળા, અંબાનગર, ભટાર 
   

૧ 
સે ટલ ઝોન 

યતીમ ખાના, અઠવા ગેટ 
 

૨ 
િસ ગા કુલ, સગરામપુરા 
 



મ ઝોન કોિવિશ ડ રસીકરણ કે  

૧ 

ઇ ટ ઝોન – એ (વરાછા) 

યામા સાદ મુખજ  હોલ , આઈ માતા રોડ, મગોબ 

૨ નગર ાથિમક શાળા નં. ૯૦, ભાટ ની વાડી  
૩ કુલ નંબર ૯૬ બો બ ેકોલોની  
૪ વ લભઆચાય હોલ  , એ.કે રોડ 

૫ પટેલ સમાજની વાડી,લોક સમપણ લડ બકની સામ,ે મીની બ ર 

૬ 
યામ નગરની વાડી  , સાધના સોસાયટીની પાછળ, સે ટલ વેર 

હાઉઝ રોડ 
૭ નગર ાથિમક ૧૨૨/૧૩૨ રંગઅવધુત સોસાયટી ,માતાવાડી  
૮ નગર ાથિમક શાળા માંક ૩૦૦ આશાનગર ,પુણાગામ  

૯ મહે રીસવેા સદન ,આઇમાતા  રોડ, મગોબ  

૧૦ સાગર કો યુિનટી હોલ, કરંજ 

૧૧ સુમન હાઈ કુલ નં: ૯, વડ વાલા સકલ, કાપો ા 
૧૨ વામી િવવેકાનંદ ઓડીટેરીયમ A,બો બ ેમાકટ  

૧ 

ઇ ટ ઝોન-બી (સરથાણા)  

કઠોદરા હે થ સે ટર, કઠોદરા 
૨ સરથાણા અબન હે થ સે ટર  ,સુભાષનગર ,સરથાણા જકાતનાકા  
૩ પુણા સીમાડા અબન હે થ સે ટર  , પુણા સીમાડા 
૪ મોટા વરાછા અબન હે થ સે ટર ,મોટા વરાછા  
૫ સરથાણા કો યુનીટી હોલ  ,સરથાણા  
૬ પુણા સીમાડા કો યનુીટી હોલ  ,પણુા સીમાડા 
૭ મોટા વરાછા કો યનુીટી હોલ  સુદામા ચોક, મોટા વરાછા  

૮ 
નગર ાથિમક શાળા નં: ૨૭૨ (મહારાણા તાપ નગર ાથિમક 

શાળા), ગગંાજમના સોસાયટીની સામ,ે નાના વરાછા 
૯ કઠોર શહેરી સામુહીક આરો ય કે  ,કઠોર  

૧૦ 
 નાના વરાછા અબન હે થ સે ટર, નાના વરાછા ઢાળ પાસ,ે નાના 
વરાછા 

૧૧ વેલં  સબ સે ટર, વેલં  ગામ 

૧૨ પાસોદરા ાથિમક શાળા, પાસોદરા 
૧ 

નોથ (કતારગામ) ઝોન 

ગોટાલાવાડી ટેનામે ટ, શાળા નંબર ૧૧૭, ૧૧૮ 

૨ માતૃભુમી કુલ  

૩ કતારગામ કો યુનીટી હોલ  ,કતારગામ  

૪ અંખડાનદં શાળા ,વેડ રોડ  

૫ 
મુખ િવ યાલય, કૃ ણાનગર સોસાયટી, મ ટી-પપઝ હોલની 

બાજુમા,ં િસંગણપોર, કોઝવ ેરોડ 
૬ એસએમસી કૂલ ન. 307, ગોપાલ ડેરીની સામ,ે અમરોલી ગામ 

૭ 
એસએમસી કૂલ ન. 334, મૌની ઇ ટરનશેનલ કૂલ 

પાસ,ેવી.આઈ.પી. સકલ, ઉ ાણ 
૮ એસએમસી કૂલ ન. 181, લેક ગાડન પાસ,ે કોસાડ 

૯ સમ ત પાટીદાર સમાજ ના વાડી ,આંબાતલાવાડી  

૧૦ 
શાળા નંબર -૧૧૩/૧૧૫,પારસ વે ટેબલ માકટની 
બાજુમા,ંકતારગામ  

૧૧ ઉ ાણ કો યુનીટી હોલ A,ઉ ાણ  

૧૨  એસએમસી કૂલ ન. 289, લિલતા ચોકડી, કતારગામ 

૧  
 
વે ટ (રાદેંર) ઝોન 
 
 

જલારામ ઇ ટરનેશનલ કુલ ,પાલનપોર  

૨ ઇશીતા પાક કો યનુીટી હોલ ,અડાજણ  

૩ નગર ાથિમક શાળા નં.- ૧૫૨, બ ીનારાયણ મંિદર સામ ે

૪ 
જહાંગીરપરુા કો યુનીટી હોલ , ડભોલી ીજ પાસ,ે ઓલપાડ રોડ, 
જહાંગીરપરુા 



૫  
 
 
 
 
 
 

ઇ છાપોર ાથિમક આરો ય કે  ,ઇ છાપોર  

૬ પાલ અબન હે થ સે ટર -૧ ,ગલેે સી સકલ પાસ,ે પાલ  

૭ વરીયાવ હે થ સે ટર, વરીયાવ 

૮ આંબેડકર ટ ટ 

૯ િદવાળીબાગ કો યિૂનટી હોલ 
૧૦ નુતન કુલ  
૧૧ િનશાલ આકટ,પાલ 
૧૨ સુમે  િબઝેનસે સે ટર ,પાલ 
૧3 સરદાર પટેલ િવ ાલય, રામ  મિંદર પાસ,ે પટેલ ફિળયંુ, પાલ 
૧ 

સાઉથ (ઉધના) ઝોન 

ગુ કૃપા કૂલ, સિમિત કૂલ પાસ,ે મીરાનગર 

૨ ગનાથ મિંદર,કનકપુર કનસાડ  

૩ 
ઉ યોગભારતી િવ યાલય , આઇડીસી કોલોની,પાંડેસરા 

આઇડીસી 
૪ ભે તાન કો યનુીટી હોલ  ,ભે તાન 

૫  હરીનગર કૉ યુિનટી હૉલ , હરીનગર-3, ઉધના 

૬ 
 પાંડેસરા કૉ યિુનટી હૉલ , ગજુરાત હાઉિસગં બોડ, પાણીની ટાકંી 
પાસ,ે પાંડેસરા 

૭ લ મીપિત મીલ ,પાંડેસરા આઇડીસી 
૮ કનકપુર ક યનુીટી હોલ, કનકપુર 

૯ આરો યભવન ઉધના સંઘ હોિ પટલ,ઉધના  
૧૦ કલરટે  કંપની ,પાંડેસરા આઇડીસી 
૧૧ ઉિમયા રિેસડે સી, િમલન ચોકડી પાસ,ે ય ુબામરોલી રોડ. 

૧૨ સનરાઇઝ લીયો શાળા ,બીઆરસી મિંદર સામ,ેઉધના 
૧૩ સિચન આઇડીસી ફાયર ટેશન 
૧૪ રામ ની વાડી , બુડીયા  

૧ 

સાઉથ ઇ ટ (લીબંાયત)  
ઝોન 

ભાથનેા કૉ યુિનટી હે થ સે ટર, તારા િવ યા મંિદરની સામ,ે 
કૉ યિુનટી હૉલની પાછળ 

૨ SMC કૂલ ન. ૧૪૦, ઈ રપુરા, નવાગામ 

૩ સુમન કૂલ ન. ૫, જવાહર મોહ લો, િનલિગરી સકલ 

૪ 
આર.િવ. દેસાઇ ાઇમરી કૂલ, SMC-304, પવત ખાડી નહેર, પવત 

ગામ 
૫ સ ાટ િવ ાલય, પરવત પાિટયા  
૬ યુ ડીડંોલી અબન હે થ સે ટર 

૭ મંગલપાડે કો યનુીટી હોલ, ગોડાદરા  
૮ િલંબાયત અબન હે થ સે ટર ,મા તી ચોક ,િલંબાયત 

૯ પરવટ કો યનુીટી હોલ-એ ,ઝોન ઓફીસ ની પાસ ે,પરવટ  

૧૦ આંજણા અબન હે થ સે ટર ,મીઠીખાડી પાસ ે,િલંબાયત 

૧૧ 
િડંડોલી કૉ યુિનટી હૉલ-એ, રોયલ ટાર ટાઉનિશપ પાસ,ે 
અંિબકાનગર સામ ે

૧૨ સીનીયરસીટીઝન હોલ ,ગોડદરા 

૧ 

સાઉથ વે ટ (અઠવા) ઝોન 

અલથાણ કૉ યુિનટી હૉલ- , અલથાણ હે થ સટરની બાજુમા,ં ભટાર 

ટેનામટ 
૨ શાળા નં ૨૬૫ ,સાઉથ વે ટ ઝોન ની સામ ે

૩ મહેદીપરુ બાલા  મિંદર ,ભરથાણા  
૪ મહારા  અ સને ભવન, સીટીલાઈટ રોડ 

૫ રાધાકૃ ણ મંિદર ,મરેીયેટ હોટલ પાસે ,ઉમરા 
૬ સ.ુમા.પ શાળા નં ૧૦૧ ,મગદ લા  

૭ 
ખાટુ યામ મિંદર ,વેસુ  
 



૮ 
 ઉમરા કૉ યુિનટી હૉલ, એસ.કે. પાકની સામ,ે પાસપોટ ઓિફસ 

પાસ,ે ઉમરા 
૯ રીગા ટીટ, શા તમ  , વસુે  

૧૦  માહે રી ભવન , સાઇ સ સે ટર પાસ,ે િસિટલાઈટ રોડ 

૧૧ અલથાણ િ વમીગં પુલ-A 

૧૨ ગોકુલ સોિલટેર 
૧ 

સે ટલ ઝોન 

લ ડકોટ કો યનુીટી હોલ-૧, ગલેમંડી મેઈન રોડ, િદ હી ગટે પાસ ે

૨ મ કતી હોિ પટલ, ટાવર રોડ 

૩ બેગમવાડી-૨, મુિ ધામ મંિદરની ગલી, આમખાસ 

૪ ટી. એ ડ. ટીવી ગોપીપુરા કુલ, એની બેસ ટ રોડ, ગોપીપુરા 

૫ 
તમપરુા કો યનુીટી હોલ-A, કડીવાળા હે થ સે ટરની સામ,ે 

આશાપુરી માતાનો ટેકરો, તમપુરા 
૬ લેઉવા પાટીદાર સમાજની વાડી,  
૭ યુ ટે  ટાઈલ માકટ, રીગં રોડ 

૮ ચૌટા બઝાર  

૯ ડાયમંડ િવલેજ, ડાખાડી, મિહધરપુરા  

૧૦ રંગઉપવન-A,ચોકબ ર  

૧૧ નગર ાથિમક શાળા નં.-૧૨૮, જગુ વ લભની પોળ 

   
 

                                                                                            VFZMuI lJEFU 
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