
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
ડો. આંફડેકય બલન, ઢેફયબાઈ યોડ, યાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧ 

-: અખફાયી માદી:- 

આવતીકાલે તા. ૧૫-૦૯-૨૦૨૧ ના રોજ ૨૯ સેશન સાઈટ પર  

કોવીશીલ્ડ રસી આપવામાાં આવશે અને ૦૨ સેસન સાઈટ પર 
કોવેક્સીન રસીનો માત્ર બીજો ડોઝ આપવામાાં આવશે: ૦૩ સેસન 
સાઈટ પર કોવવવશલ્ડ રસીનો માત્ર બીજો ડોઝ આપવામાાં આવશે 

  

તા. ૧૪/૦૯/૨૦૨૧ 

યાજકોટ ળશયેભાાં ચારી યશરે લેકવીનેવન અંતગગત આલતીકાર તા. ૧૫/૦૯/૨૦૨૧ના 
યોજ ળશયેભાાં નીચે મજુફની ૨૯ વેવન વાઈટ ય કોલીળીલ્ડ યવી આલાભાાં આલળે તેભજ ૦૨ 
વેવન વાઈટ ય કોલેક્વીન યવીનો ભાત્ર ફીજો ડોઝ આલાભાાં આલળે. જે નાગરયકોએ કોલેક્ક્વન 
યવી રીધાના ૨૮ રદલવ થઇ ગમા શોમ તેલા નાગરયકો કોલેક્ક્વન યવીનો ફીજો ડોઝ રઇ ળકળે , 

તેભજ નાગરયકોએ કોવલવળલ્ડ યવી રીધાના ૮૪ રદલવ થઇ ગમા શોમ તેલા નાગરયકો કોવલવળલ્ડ 
યવીનો ફીજો ડોઝ રઇ ળકળે, 
  

જે વેવન વાઈટ ખાતે કોલીળીલ્ડ યવી આલાભાાં આલળે તેભાાં  
1) વવવલર શોક્પટર  

2) દ્મકુાંલયફા શોક્પટર 

3) શ્માભનગય આયોગ્મ કેન્દ્ર 

4) ચાણક્ય પકુર – ગીત ગરુ્જયી વોવામટી 
5) નાંદનલન આયોગ્મ કેન્દ્ર 

6)  નાનાભલા આયોગ્મ કેન્દ્ર 

7) ભલડી આયોગ્મ કેન્દ્ર 

8)  આંફેડકયનગય આયોગ્મ કેન્દ્ર 

9)  ળાા નાં. ૨૮, વલજમ પ્રોટ 

10)  વવટી વવવલક વેન્દ્ટય – અભીન ભાગગ 
11)  વદય આયોગ્મ કેન્દ્ર 

12)  અલખર રશન્દ્દ ભરશરા રયદ આયોગ્મ કેન્દ્ર 



13) યાભનાથયા આયોગ્મ કેન્દ્ર  

14)  ન્દ્ય ુયઘલુીય આયોગ્મ કેન્દ્ર 

15)  કાાંવતબાઈ લૈદ્ય શોર, હુડકો 
16)  ળાા નાં. ૨૦ ફી, નાયામણનગય 

17)  જ ાંકળન આયોગ્મ કેન્દ્ર 

18)  ભાધાય આયોગ્મ કેન્દ્ર 

19)  યેલ્લે શોક્પટર 

20)  ભોયફી યોડ, કોમ્યનુીટી શોર 

21)  બગલતી યા આયોગ્મ કેન્દ્ર 

22)  આરદત્મ પકુર – ૩૨ (IMA આયોગ્મ કેન્દ્ર) 
23)  કફીયલન આયોગ્મ કેન્દ્ર 

24)  યાભાકગ આયોગ્મ કેન્દ્ર 

25)  શ્રી ચાંકબાઈ લોયા આયોગ્મ કેન્દ્ર 

26)  પ્રણાભી ચોક આયોગ્મ કેન્દ્ર 

27)  કોઠાયીમા આયોગ્મ કેન્દ્ર 

28)  તાલકુા ળાા (BRC) બલન 

29) ભોટા ભલા ગ્રાભ ાંચામત 

  

જે વેવન વાઈટ ખાતે કોલેક્વીન યવીનો ફીજો ડોઝ આલાભાાં આલળે તેભાાં 
1) ભામાણી આલાવ ક્લાટગય આંગણલાડી, નાનાભલા યોડ 

2) ળાા નાં. ૪૯ ફી, ફાફયીમા કોરોની, અમોધ્મા ચોક  

  

જે વેવન વાઈટ ખાતે કોવલવળલ્ડ યવીનો ફીજો ડોઝ આલાભાાં આલળે તેભાાં 
1) લેપટ ઝોન ઓપીવ શોર 

2) ઇપટ ઝોન ઓપીવ શોર 

3) ભેવોવનક શોર, ભતૂખાના ચોક 

  

(જન વાંકગ અવધકાયી) 
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 

 


