
અનુ મ 
નંબર

ઇલેકશન વોડ 
નં થળ યુ.પી.એચ.સી. ઝોન 

૧ ૧ યોગ િનકેતન, ફતેગંજ, નવાયાડ નવાયાડ ઉ ર ઝોન 

૨ ૨ સમા પોટસ કો લે , યુ સમારોડ, ચાણ ુપુરી સોસાયટી, 
સહકારનગર - ૪, યુ સમા, વડોદરા સમા ઉ ર ઝોન 

૩ ૨ રંગઅવધૂત ાથિમક શાળા, ભગીરથ સોસાયટી, એકતાનગર, 
યુ સમા રોડ, વડોદરા એકતાનગર ઉ ર ઝોન 

૪ ૩ મે ટલ હો પીટલ, વનભારતી કુલ સામે, કારલેીબાગ, 
વડોદરા કારલેીબાગ ઉ ર ઝોન 

૫ ૪ એસ.ડી.પટેલ િવ ાલય,જય યોગે ર ટાઉનશીપ આજવારોડ, 
ખ ી ઈમલી હોટલ સામે, આજવા, વડોદરા રામદેવનગર પૂવ ઝોન 

૬ ૪ વામી િવવેકાનંદ િવ ાલય, હરણી વારસીયા િરંગ રોડ, 
સવાદ, વડોદરા સવાદ પૂવ ઝોન 

૭ ૫ રંગવાટીકા મંિદર, બાપોદ જકાતનાકા, પુિ ભા સોસાયટી, 
ક  નગર, વડોદરા બાપોદ પૂવ ઝોન 

૮ ૬ ઈ દુલાલ યાિ ક કુલ, વારસીયા, વડોદરા વારસીયા પૂવ ઝોન 

૯ ૬ િવજયનગર કો યુનીટી હોલ ફતેપુરા ઉ ર ઝોન 

૧૦ ૭ એસ.એસ. .એચ. મેિડકલ કોલેજ, જલે રોડ, ઇ દીરા એવ યુ 
વડોદરા નવીધરતી ઉ ર ઝોન 

૧૧ ૭ DAPS કુલ, અંબાલાલ પાક, કારલેીબાગ કારલેીબાગ ઉ ર ઝોન 

૧૨ ૮ િવર સાવરકર ાથિમક શાળા, ગોરવા માકટ રોડ, 
બી.આઈડી.સી. ગોરવા એ ટેટ, ગોરવા ગોરવા પિ મ ઝોન 

૧૩ ૮ લોહાણા સમાજની વાડી, ડોિમનોઝ પીઝાની ગલીમા, ક પત  
ણ ર તા, ઇલોરાપાક સુભાનપુરા પિ મ ઝોન 

૧૪ ૯ સી.એચ.િવ ાલય, ટી. બી. હોિ પટલ પાચાળ, ચં નગર, ગો ી, 
વડોદરા ગો ી પિ મ ઝોન 

૧૫ ૧૦ ઇ કોન મંિદર, ગો ી રોડ, ગો ી, વડોદરા િદવાળીપુરા પિ મ ઝોન 

૧૬ ૧૦ સેનેન ધી વ ડ કૂલ (ગાય ી કુલ), ગાય ીનગર રોડ, પાણીની 
ટાંકી પાસે, ગો ી, વડોદરા ગોકુલનગર પિ મ ઝોન 

વડોદરા મહાનગરપાિલકા કોવીડ વેકસીનેશન સેશન સાઈટ (૪૫+ વષના લાભાથ ઓ)



૧૭ ૧૧ એચ.સી. .કે સર હો પીટલ સે ટર, સનફામા રોડ, મુખ 
વામીનગર, તાંદલ , વડોદરા તાંદલ  પિ મ ઝોન 

૧૮ ૧૨ ી સયા રાવ નગર ગૃહ, ડી-માટની બાજુમાં, ગેલેલીયા 
મોલની બાજુમાં, અકોટા, વડોદરા અકોટા પિ મ ઝોન 

૧૯ ૧૨ ાન ય  કુલ, નારાયણવાડી, અટલાદરા કલાલી અટલાદરા પિ મ ઝોન 

૨૦ ૧૩ ડોગંર ે  મહારાજ કુલ,બકરાવાડી, નવાપુરા, વડોદરા િસયાબાગ ઉ ર ઝોન 

૨૧ ૧૪ ેમાનંદ હોલ, મહાદેવ તળાવ, વોડ -૩(સી), વડોદરા ગાજરાવાડી દિ ણ ઝોન 

૨૨ ૧૪ મહારાણી કૂલ હો ટેલ, દાંિડયા બ ર ચાર ર તા પાસે, 
સુરસાગર તળાવ પાસે, રાવપુરા, વડોદરા નવાપુરા ઉ ર ઝોન 

૨૩ ૧૫ બરોડા પ લીક કુલ નં.૧, કલાદશન ચાર ર તા, વાઘોિડયા રોડ, યમુનામીલ દિ ણ ઝોન 

૨૪ ૧૫ વામી િવવેકાનંદ િવ ાલય-૧, પિરવાર ચાર ર તા, મહેશ 
કો લે ની આગળ, વાઘોિડયા રોડ, વડોદરા ગાજરાવાડી દિ ણ ઝોન 

૨૫ ૧૬ નારાયણ કુલ, ગુ કુલ ચાર ર તા , ડભોઈ વઘોિડયા રીગં રોડ, 
ગોવધન ટાઉનશીપ પાસે, ક નગર, કપુરાઈ કપૂરાઇ દિ ણ ઝોન 

૨૬ ૧૬ ર ે વે હોિ પટલ, ર ે વે કોલોની, દંતે ર, તાપનગર દંતે ર દિ ણ ઝોન 

૨૭ ૧૭ ેયસ િવ ાલય, રજનીકાંત ની માગ, માજંલપુર, વડોદરા દંતે ર દિ ણ ઝોન 

૨૮ ૧૭ આઈ.ટી.આઈ. તરસાલી, બરોડા ડેરી રોડ, શરદનગર, તરસાલી તરસાલી દિ ણ ઝોન 

૨૯ ૧૮ સટ બેસીલ કુલ, મકરપુરા જકાતનાકા, મકરપુરા રોડ, વડોદરા માણે દિ ણ ઝોન 

૩૦ ૧૯ ગીજુભાઇ બધેકા શાળા મકરપુરા બસ ડેપોની પાછળ,એરફોસ 
રોડ, વડોદરા  મકરપુરા દિ ણ ઝોન 


