
તા.૧૬/૦૯/૨૦૨૧ 

પ્રતત, 

તતં્રીશ્રી, 
દૈતનક................. 

આલતીકારે ભાન. પ્રધાનભતં્રી શ્રી નયેન્દ્રબાઈ 
ભોદીના જન્દ્ભ દદને યાજકોટ ભહાનગયાલરકા 
દ્વાયા કોયોના લેક્સિનેળન ભહાઅલબમાન મોજાળે  

 

ળહયેની તલતલધ િસં્થાઓ િાથે ભેમયશ્રી ડો. પ્રદદ ડલ, સ્ટેનન્દ્ડિંગ કતભટીના ચેયભેન શ્રી ષુ્કયબાઇ 
ટેર અને મ્યતુન. કતભળનય શ્રી અતભત અયોયા દ્વાયા ફેઠક મોજાઈ : લેસિીનેળનભા ં ફાકી યહરેા 

રોકોને આ ઓપરાઈન લેસિીનેળન ભહાઅલબમાનભા ંરાબ રેલા અીર 

 

યાજકોટ ભહાનગયાલરકાની ઈસ્ટ અને લેસ્ટ ઝોન ઓદપિ અને િેન્દ્રર ઝોન ભાટે ભેિોતનક હોર, 
તેભજ ળહયેના ૨૧ આયોગ્મ કેન્દ્રો, દયેક લોડડ ઓદપિ, ફિ સ્ટેન્દ્ડ, યેલ્લે સ્ટેળન ખાતે લેસિીનેળન 
િાઈટ : ઉયાતં િાભાજજક િસં્થાઓ, હાઉતિિંગ િોિામટી કોરેજો, સ્રભ એદયમા, ઇન્દ્ડસ્રીમર 

એદયમા ખાતે ણ લેસિીનેળન થળે: તલતલધ સ્થોએ ભોફાઈર લાહન દ્વાયા ણ લેકિીનેળન થળે  

 



 
આલતીકારે તા.૧૭-૦૯-૨૦૨૧ના યોજ બાયતના ભાન. પ્રધાનભતં્રી શ્રી નયેન્દ્રબાઈ ભોદીના 

જન્દ્ભ દદને યાજકોટ ભહાનગયાલરકા દ્વાયા કોયોના લેક્સિ નેળન ભહાઅલબમાન મોજાળે. આ 
અનિુધંાને ળહયેની તલતલધ િસં્થાઓ િાથે આજે તા.૧૬-૦૯-૨૦૨૧ના યોજ ભેમયશ્રી ડો. પ્રદદ 
ડલના અધ્મક્ષ સ્થાને એક ફેઠક મોજાઈ હતી, જેભા ંઆલતીકારે લધ ુને લધ ુરોકો લેસિીન રઈ 
લ્મે તે અંગે આમોજન કયલાભા ંઆવયુ ંહત ુ.ં ભાન. ભેમય શ્રી ડો. પ્રદદ ડલ, સ્ટેનન્દ્ડિંગ કતભટીના 
ચેયભેન શ્રી ષુ્કયબાઇ ટેર અને મ્યતુન. કતભળનય શ્રી અતભત અયોયાએ લેસિીનેળનભા ં  ફાકી 
યહરેા રોકોને આ લેસિીનેળન ભહાઅલબમાનભા ંરાબ રેલા ખાિ અીર કયી છે. 

 
 



આલતીકારે યાજકોટ ભહાનગયાલરકાની ઈસ્ટ અને લેસ્ટ ઝોન ઓદપિ અને િેન્દ્રર ઝોન 
ભાટે ભેિોતનક હોર, તેભજ ળહયેના ૨૧ આયોગ્મ કેન્દ્રો, દયેક લોડડ ઓદપિ, ફિ સ્ટેન્દ્ડ, યેલ્લે સ્ટેળન 
ખાતે લેસિીનેળન િાઈટ : ઉયાતં િાભાજજક િસં્થાઓ, હાઉતિિંગ િોિામટી કોરેજો, સ્રભ એદયમા, 
ઇન્દ્ડસ્રીમર એદયમા ખાતે ણ લેસિીનેળન થળે અને અન્દ્મ તલતલધ સ્થોએ ભોફાઈર લેકિીનેળન 
લાન ભોકરીને લેસિીનેળન થળે. આ ભહાઅલબમાનભા ંહાઉતિિંગ િોિામટીઓ, સ્રભ એદયમા, 
ફાધંકાભ િાઈટ્િ, હોકાિડ ઝોન લગેયે સ્થોને આલયી રેલાભા ંઆલળે.  

 

મ્યતુન. કતભળનય શ્રી અંત અયોયા દ્વાયા આ ભહાઅલબમાન અનિુધંાને ડેપ્યટુી 
કતભળનયશ્રીઓ, આિીસ્ટન્દ્ટ કતભળનયશ્રીઓ, અન્દ્મ લહીલટી અતધકાયીશ્રીઓ, તફીફો લગેયેને 
જુદીજુદી જલાફદાયીઓ સપુ્રત કયી દેલાભા ંઆલેર છે. 

 
યાજકોટ ભહાનગયાલરકા દ્વાયા તભાભ આયોગ્મ કેન્દ્ર િદહત ૩૧ કેન્દ્રો ય કોલીતળલ્ડ યિી 

આલાભા ંઆલે છે. જ્માયે ફે કેન્દ્રો ય કોલેક્સિન યિી આલાભા ંઆલે છે. કોલીતળલ્ડ યિી પ્રથભ 
ડોઝ રીધા ફાદ ૨૮ દદલિ થઇ ગમા હોમ તેલા નાગદયકોને ફીજો ડોઝ આલાભા ંઆલે છે. જમાયે 
કોલીતળલ્ડ જે નાગદયકોએ પ્રથભ ડોઝ રીધો હોમ તેલા નાગદયકોને ૮૪ દદલિ થઇ ગમા હોમ તેલા 
તભાભ નાગદયકોને ફીજો ડોઝ આલાભા ંઆલી યહ્યો છે. 

 

કોયોના લેક્સિનના ફનેં ડોઝ રેલા ખફુજ જરૂયી છે. જેથી જે નાગદયકોએ પ્રથભ ડોઝ રઇ 
રીધો છે અને ૮૪ દદલિ થઇ ગમેર છે તેલા તભાભ નાગદયકોએ જયા ણ આિ કમાડ લગય 
ફીજો ડોઝ રઇ રેલા દાતધકાયીઓ દ્વાયા અીર કયલાભા ંઆલેર છે. 

 

તા.૧૭/૦૯/૨૦૨૧ના યોજ િયકાય દ્વાયા લેક્સિનનો ખફુજ ભોટો જથ્થો આલાભા ંઆલનાય 
હોઈ ળહયેના નગયજનોને લેક્સિન રેલા ડૉ.પ્રદદ ડલ , ડે.ભેમય, ડૉ.દતળિતાફેન ળાહ, સ્ટેનન્દ્ડિંગ કતભટી 
ચેયભેન, ષુ્કયબાઇ ટેર , મ્યતુનતિર કતભળનય અતભત અયોયા , ળાિક ક્ષ નેતા તલનબુાઈ 
ઘલા, દંડક સયેુન્દ્રતિિંહ લાા તથા આયોગ્મ િતભતત ચેયભેન ડૉ.યાજેશ્રીફેન ડોડીમા દ્વાયા અીર 
કયલાભા ંઆલેર છે. 

 
 
 



આયોગ્મ કેન્દ્રની ભાહશતી દળાાલત  ું ત્રક  

 

ક્રભ ઝોન લોડા નું. આયોગ્મ કેન્દ્રન ું નાભ આયોગ્મ કેન્દ્રન ું વયનામ  

૧ 

વેન્દ્
રર

 ઝ
ોન

 

૭ વદય આયોગ્મ કેન્દ્ર ળાસ્ત્રી ભેદાન ાવ,ે  ક ુંડરીમા કોરેજની ફાજ ભાું 

૨ 2, 3 જ ુંકળન પ્રોટ આયોગ્મ કેન્દ્ર યેલ્લે જ ુંકળન વાભ,ે લોડા ઓંપીવની ફાજ ભાું 

૩ ૭ યાભનાથયા આયોગ્મ કેન્દ્ર યાભનાથયા, ળેયી નું.-૨૪ 

૪ ૧૩ નાયામણનગય આયોગ્મ કેન્દ્ર નાયામણ નગય,ભેઈન યોડ,  ઢેફય યોડ પાટક વાભે 

૫ ૧૪ અખિર હશન્દ્દ ભહશરા હયદ આયોગ્મ કેન્દ્ર રક્ષ્ભીલાડી ભેઈન યોડ, ગાત્રા ચોક 

૬ ૧૭ ન્દ્ય  યઘ લીય આયોગ્મ કેન્દ્ર ફાફયીમા ભેઈન યોડ, યઘ લીય વોવામટી 

૭ ૧૭ હ ડકો આયોગ્મ કેન્દ્ર કોઠાયીમા ભેઈન યોડ, શયીઘલા યોડ, ોરીવચોકી વાભ ે 

૮ 

ઇસ્
ટ 
ઝો
ન 

૪ બગલતીયા આયોગ્મ કેન્દ્ર બગલતીયા ળેયી નું.- ૫ 

૯ ૪ ભોયફી યોડ આયોગ્મ કેન્દ્ર ભોયફી યોડ, જકાતનાકા 

૧૦ ૫ આઈ. એભ. એ. આયોગ્મ કેન્દ્ર ેડકયોડ, વુંત જ્ઞાનેશ્વય સ્કરૂની ફાજ ભાું 

૧૧ ૬ કફીયલન આયોગ્મ કેન્દ્ર કફીયલન વોવામટી ળેયી નું.-૧, વુંતકફીય યોડ 

૧૨ ૬ યાભ ાકા આયોગ્મ કેન્દ્ર યાભાકા કોભન પ્રોટ, બાલનગય યોડ 

૧૩ ૧૫ સ્લ. શ્રી ચુંકબાઈ લોયા આયોગ્મ કેન્દ્ર આંફેડકય નગય ગેઈટની ફાજ ભાું, ૮૦ ફૂટ યોડ, યાજકોટ 

૧૪ ૧૬ પ્રણાભી ચોક આયોગ્મ કેન્દ્ર પ્રણાભીચોક, સવમાણીભેઈન યોડ 

૧૫ ૧૮ કોઠાયીમા આયોગ્મ કેન્દ્ર ાયડી યોડ, કોઠાયીમા ગાભ 

૧૬ 

લેસ્
ટ 
ઝો
ન 

1,2  શ્માભ નગય આયોગ્મ કેન્દ્ર 
ખફરેશ્વય ભુંહદય ાવ,ે શ્માભનગય ૪/૫ નો ખણૂો, 
ગાુંધીગ્રાભ 

૧૭ ૭ સલજમ પ્રોટ આયોગ્મ કેન્દ્ર સલજમ પ્રોટ ભેઈન યોડ, આય.ી. બારોહડમા કોરેજ વાભ ે

૧૮ ૮ નાના ભૌલા આયોગ્મ કેન્દ્ર નાના ભોલા ચોકડી ાવ ે



૧૯ ૯, ૧૦ નુંદનલન આયોગ્મ કેન્દ્ર નુંદનલન વોવાું. ગાુંધીગ્રાભ ોરીવચોકી વાભ ે

૨૦ ૧૧ ભલડી આયોગ્મ કેન્દ્ર ભલડી ગાભ દાદા ભેકયણ ચોક, ભલડી યોડ 

૨૧ ૧૨ આંફેડકય નગય આયોગ્મ કેન્દ્ર 
આંફેડકયનગય, ગોક રધાભ ભેઈન યોડ, વમ્રાટ ઇન્દ્ડસ્રીઝ 
એહયમા 

 

ઝોન લોડડ ન.ં લોડડ ઓપીિનુ ંિયનામુ ં

િેન્દ્રર 

૨અ ગીત ગ ર્જયી વોવા., યાભેશ્વય ચોક, ડે્રનેજ મ્ીંગ સ્ટે. ાવે 
૨ફ ફજયુંગલાડી ભેઈન યોડ 
૨ક શ્રોપ યોડ, ાણીની ટાુંકીની ફાજ ુંભાું 
૩અ ફેડીનાકા ટાલય ાવે, મ્ીંગ સ્ટે., કેળયી હશિંદ પ ર ાવે 
૩ફ જ ુંકળન ોરીવ ચોકી ાવે, જ ુંકળન પ્રોટ 
૩ક ોટયા મ્ીંગ સ્ટેળન ાવે 
૭અ એસ્રોન સવનેભા ાવે, સળલાજી ાકા ાવે, ટાગોય યોડ 
૭ફ સલજમપ્રોટ, અલુંસતકાફાઈ શોર ાવે 
૭ક કયણસવિંશજી શાઇસ્ક ર ાવે, અના ફજાય વાભે, ભ ેન્દ્ર યોડ 
૭ડ શાથીિાના, આમાવભાજ ાવે, શ્રી ભનોશયસવિંશજી ઓપીવ ાવે 
૧૩અ કૃષ્ણ નગય ભેઈન યોડ, ગ ર પ્રવાદ વોવા.ની ફાજ ભાું 
૧૩ફ અભયનગય ભેઈન યોડ, ળાા નું-૮૧ ાવે 
૧૩ક ૮૦ ફૂટ યોડ, ગોક ર ધાભ આલાવ મોજના વાભે 
૧૪અ સવિંદ હયમા િાણ ળોસિંગ વેન્દ્ટય ાવે, કોઠાયીમા યોડ 
૧૪ફ રાકહડમા પ ર, કોઠાયીમા કોરોની વાભે, ફગીચા વાભે 
૧૪ક બક્તતનગય વોવા., ગ ર ક  દયલાજા વાભે, ઢેફય યોડ 
૧૪ડ  કુંક ફાઇ જાળમ ાવે, ગ ુંદાલાડી ૫/૨૩ નો ખ ણો  
૧૭અ વશકાય નગય ભેઈન યોડ, ળાા નું.૫૧ની ફાજ ભાું 
૧૭ફ અટીકા ઇન્દ્ડ. એહયમા, લેરડોયની ફાજ ભાું, ઢેફય યોડ 
૧૭ક  સ િયાભનગય, ાણીનાું ટાુંકા ાવે 

લેસ્ટ 

૧ યાભાીય ચોકડી, પામય ખિગેડ ફાજ ભાું, ૧૫૦ ફૂટ યીંગ યોડ 
૮અ વોજીત્રા નગય, મ્ીંગ સ્ટે.વાભે, યૈમા યોડ 
૮ફ નાના ભલા વકાર, જમ ાટી પ્રોાાટની ફાજ ભાું  
૮ક યાજનગય ચોક 
૮ડ જનકલ્માચણ પાટક, ડે્રનેજ ુંીંગ સ્ટેાળનની ફાજ ભાું 
૯અ ેયેડાઈઝ શોર ાવે, સત્રરોક ાકા ાવે 



૯ફ હકસ્ભત શોટર વાભે, ૧૫૦ ફૂટ યીંગ યોડ, યૈમા ચોકડી ાવે 
૧૦અ ૧૫૦ ફૂટ યીંગ યોડ, યોમર ાકા-૦૮ કોનાય 
૧૧અ નાના ભલા વકાર ાવે 
૧૨અ ભલડી યોડ, ૧૫૦ફૂટ યીંગ યોડ, જીથયીમા શન ભાન ાવે 
૧૨ફ લાલડી ગ્રાભ ુંચામત ઓપીવ 

ઈસ્ટ 

૪અ જ ના વીટી સ્ટેાળનની ફાજ ભાું, ભોયફી યોડ 
૪ફ રાતી પ્રોટ, ૫/૧૨નાું ખણૂે 
૫અ યણછોડદાવજી આશ્રભ વાભે, ક લાડલા યોડ 
૫ફ હ ડકો કોમ્ય ન્ીટીની ફાજ ભાું, આય.ટી.ઓ. ની ાછ 
૫ક ગોસલિંદફાગ ળાકભાકેટ ાવે, આમાનગય ભેઈન યોડ 
૫ડ ઓડીટોયીમભ ાવે, ેડક યોડ 
૬અ ળહકત ઇન્દ્ડસ્રીાીઝ, જૈન ળેયી નું.૩, કફીયલન ભે.યોડ 
૬ફ ભાુંડા ડ ુંગય ભેઇન યોડ 
૬ક યાજભોતી ઓઇર ભીરની ફાજ ભાું, બાલનગય યોડ 
૧૫અ કન્દ્ઝોયલન્દ્વી  સ્ટોઝયની ફાજ ભાું, ૮૦ ફૂટ યોડ 
૧૫ફ દ ધવાગય ભાગા, ભધય ટેયેવા સ્ક નરની ફાજ ભાું 
૧૬અ ભેહ ર નગય-૬, નીરકુંઠ સવનેભા ાછ 
૧૬ફ સલલેકાનુંદ લોકા કાુંઠે 
૧૬ક અયસલિંદ ભખણમાય હ ડકો કલા. ાણીનાું ટાુંકા ાવે 
૧૮અ સ િયાભનગય, ાણીનાું ટાુંકા ાવે 
૧૮ફ કોઠાયીમા ગાભ  
૧૮ક કોઠાયીમા વોલ્લન્દ્ટાણીનો ટાુંકો 

 
(ી.એ. ટુ ભેમય) 

 


