
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

વડોદરા મહાનગરપા લકા. 
આરો ય િવભાગ.  

www.vmc.gov.in 
કોરોના વેકસીનેશન બાબત.        

નોવલ કોરોના વાયરસ (COVID‐19)  ના સં મણને યાને 
લઈ, તા.16/01/2021 થી સમ  દશ અને વડોદરા શહરમા ં
કોિવડ-19 રસીકરણ કાય મનો ારંભ કરવામા ંઆવેલ છે.  

વડોદરા મહાનગરપા લકા ારા શહરના િવિવધ િવ તારમા ં
આવેલ ુલ-34 અબન ાયમર  હ થ સે ટસ (U‐PHC) ખાતે 
શહર જનોને હાલ િવના- ૂ યે કોરોના વે સીનેશન આપવાની 
કામગીર  હાથ ધરવામા ંઆવી રહલ છે.     
    શહર જનોની એકંદર સગવડતા અને કોરોના વે સીનેશન 
કામગીર ને ઘિન ઠ બનાવવાના હ સુર રા ય સરકાર તર થી 
આપવામા ં આવેલ અ મુતી અ સુાર હાલ શહરની કટલીક  
હો પટલોમા ં “Paid	 Covid	 Vaccination	 Centres” કાયરત 
કરવામા ંઆવેલ છે ની યાદ  વડોદરા મહાનગરપા લકાની 
ઉપર જણાવેલ વેબ-સાઈટ ઉપર Annexure‐I  થી િસ ધ 
કરવામા ં આવેલ છે નો  તમામ શહર જનોએ લાભ લેવા 
તેમજ પોતાના રસીકરણ માટ WWW.COWIN.GOV.IN 
ઉપર ર શન કરાવી અને ઉપલ ધ APPOINTMENT 
મેળવી રસીકરણ માટ જવા આ હ ભર  િવનતંી કરવામા ં
આવે છે.      
                                       િુનિસપલ કિમશનર 
પી.આર.ઓ. ન.ં998 /20-21       વડોદરા મહાનગરપા લકા. 



 
Annexure‐I. 

Paid	Covid	Vaccination	Centres	ની યાદ    
અ.ન.ં  હો પટલ ુ ંનામ. સરના ુ.ં 
1. ભાઈલાલ અમીન જનરલ હો પટલ -1. ભાઈલાલ અમીન માગ, ગોરવા. 
2. ભાઈલાલ અમીન જનરલ હો પટલ-2. એલ બીક િવ ાલય, ગોરવા.   
3. BAPS	 શા ી  મહારાજ હો પટલ.  અટલાદરા. 
4. ીનાથ  હો પટલ અને ICU  ઈ રુ  અિતથી હૃ સામે, વાઘોડ યા રોડ. 
5. ગોપીનાથ  હો પટલ.  અભલાષા ચાર ર તા, સમા.  
6. ટલ ગ હો પટલ,               રસકોસ સકલ (વે ટ), 
7. ેમદાસ જલારામ હોિ પટલ, હરણી - વારશીયા ર ગ રોડ. 
8. હમાલયા ક સર એ ડ ર સચ સે ટર,  તલ રુ ીજ. 
9. ફઈથ હો પટલ.  વાઘોડ યા રોડ.  
10. ચદંન હો પટલ એ ડ ICU.     રાવ રુા. 
11. વડોદરા ઈ ટ . ઑફ રુો. સાય સીસ (VINS).   ઉમ  સોસાયટ , BPC Road. 
12. ધ ચ ન હો પટલ. ીનગર સોસાયટ , અકોટા.  
13. નવ વન નિસગ હોમ.     આનદંનગર સોસાયટ , BPC Road.  
14. ભેુ છા મ ટ  પે યાલીટ  હો પટલ. ઉમ  ોસ રોડ, અકોટા. 
15. વા ય પુર પે યાલીટ  હો પટલ. ઈલોરાપાક ોસ ગ.   
16. સીનજ  મેડ કર હો પટલ.  અટલાદરા-પાદરા મેઈન રોડ.    
17. નદં હો પટલ.  વાસણા-ભાયલી રોડ.  
18. ી  હો પટલ. સગંમ બસ- ટોપ પાછળ, હરણી રોડ.   
19. બે કસ હાટ ઈ ટ ટ ટુ. ટાગોરનગર પાસે, ૂના પાદરા રોડ.  
20. િમષાય હો પટલ.  વોડ ન.ં11 પાસે, ગો ી. 
21. ર લાય સ ા. લી.   AT	&	PO પે ોકમીક સ, વડોદરા.   
22. સગંમ હો પટલ.     સગંમ હો પટલ સામે, હરણી રોડ.  
23. નૉબલ નસ ગ હોમ.  િનઝામ રુા.   
24. િવહાન હો પટલ. વાસણા – ભાયલી રોડ.  
25. કુન મ ટ  પે યાલીટ  હો પટલ		& ોમા સે ટર. કારલીબાગ. 
26. સં વ હો પટલ.  સે લ એસ.ટ . ડપો પાસે.  
27. સમીર મ ટ  પે યાલીટ  હો પટલ. દાડં યાબ ર. 
28. ક ટભજંન મ ટ  પે યાલીટ  હો પટલ. ગોયાગેટ સોસાયટ , તાપનગર.    
29. આિશવાદ હો પટલ.  લાડ ભવન, પોલો ાઉ ડ.    
30. ી  હો પટલ.  જયર ન બ ડ ગ પાસે.   
31. અવ તૂ હો પટલ & મેડ કર ા.લી.. ચી ુવાડ , તલ રુ રોડ.   
32. કિપલા–દ  મ ટ  પે યાલીટ  હો પટલ. કરોડ યા રોડ - ગોરવા.  
33. ી  લિનક & હો પટલ   કરોડ યા રોડ – ગોરવા. 
34. ી  મ ટ  પે યાલીટ  હો પટલ		& Dia.	Centre.  ર ફાઈનર  રોડ, ગોરવા.  
35. ગગંા જમના હો પટલ.      ભુાન રુા. 
36. ના મ ટ  પે યાલીટ  હો પટલ.     કલાદશન ચાર ર તા, વાઘોડ યા રોડ.   
37. જહા વી નિસગ હૉમ.  ડ  માટ પાસે, વાઘોડ યા ર ગ રોડ.  
38. બરોડા લાઈફ લાઈન હો પટલ. 	 સોમા તળાવ, ડભોઈ-વાઘોડ યા ર ગ રોડ. 
39. ી વ લભાચાય હો પટલ      કલાદશન ચાર ર તા, વાઘોડ યા રોડ.     
40. ી  હો પટલ.  પ રવાર ચાર ર તા, વાઘોડ યા રોડ.     
41. ીનાથ  હો પટલ. કલાદશન ચાર ર તા. વાઘોડ યા રોડ.   
42. પદંન મ ટ  પે યાલીટ  હો પટલ.     િસધવાઈમાતા રોડ, માજંલ રુ.  
43. પા લ હો પટલ.  બસંલ મોલ સામે, તરસાલી.  
 
 
 



 
 
  

અ.ન.ં  હો પટલ ુ ંનામ.  સરના ુ.ં 
44. નુીટ  મ ટ  પે યાલીટ  હો પટલ.     વડસર લાય ઑવર ીજ પાસે.  
45. જડ યા ઑથ . & મેટરનીટ  હો પટલ.    બીલાબ ગ ુલ પાસે, વડસર 
46. વા સ ય ચી ન હો પટલ.  સેુન-તરસાલી રોડ.  
47. ગાય ી નિસગ હોમ.  એરફોસ ટશન પાસે, મકર રુા   
48. ી  હો પટલ. માણે  ોસ ગ પાસે.   
49. ગેલે ી મ ટ  પે યાલીટ  હો પટલ.     સનફામા રોડ.   
50. ાણાયામ લગં એ ડ હાટ ઈ ટ ટ ટુ  ુવી.આઈ.પી. રોડ.   
51. બે કસ હાટ & મ ટ  પે યાલીટ  હો પટલ.     હરણી - વારશીયા ર ગ રોડ.  
52. નાયક પુર પે યાલીટ  હો પટલ સલાટવાડા રોડ. 
53. મુનદ પ હો પટલ સરકાર  ેસ પાસે, કોઠ .  
54. વાયરોક હો પટલ કારલીબાગ.  
55. જુરાત કડની હો પટલ તલ રુ રોડ.  
56. પર ખ મ ટ  પે યાલીટ  હ થ કર ા.લ.હો પટલ. ૂના પાદરા રોડ.  
57. ઈશા હો પટલ સારાભાઈ મેઈન રોડ.  
58. ાઈકલર હો પટલ ગડા સકલ, વડ વાડ . .  
59. બે કસ હાટ & મ ટ  પે યાલીટ  હો પટલ.     માજંલ રુ.  
60. બરોડા ઈમેજ ન સે ટર ૂના પાદરા રોડ.   
61. ી  હો પટલ ોમા કર સે ટર છાણી રોડ.  
62. રામ ણા પરમહંસ હો પટલ  કલાલી ગામ પાસે, અટલાદરા.   
63. વે કર હો પટલ અટલાદરા - વડસર ર ગ રોડ. 
64. પુીટર હો પટલ એ ડ ર સચ સે ટર અટલાદરા રોડ.  
65. સનશાઈન લોબલ હો પટલ માજંલ રુ.  
66. ર ધમ હાટ ઈ ટ ટ ટુ સમા - સાવલી રોડ.  
67. સિવતા પુર પે યાલીટ  હો પટલ પ રવાર ચાર ર તા.  
68.  મગંલમ ઓથ પેડ ક હો પટલ સોમા તળાવ.  

 
 


