
અનુ મ
 નંબર

ઇલેકશન 
વોડ નં થળ યુ.પી.એચ.સી. ઝોન 

૧ ૧
િર ી-િસિ  હોલ, આમં ણ કો લે , ટી.પી.૧૩, ગુ  
ગોિવંદિસંગ માગ સામે, કેયા મોટસ પાછળ, છાણી 

જકાતનાકા , વડોદરા
છાણી ઉ ર ઝોન 

૨ ૧ િનઝામપુરા અિતથીગૃહ, રામવાડી, વડોદરા નવાયાડ ઉ ર ઝોન 

૩ ૧ રણછોડ ની વાડી, પે શંપુરા, સરદારનગર, િનઝામપુરા 
મેઈન રોડ, િનઝામપુરા, વડોદરા નવાયાડ ઉ ર ઝોન 

૪ ૧ પંિડત િદન દયાળ ઉપા યાય કૂલ, ટી.પી. - ૧૩, છાણી, 
વડોદરા. એકતાનગર ઉ ર ઝોન 

૫ ૧ ગુ ારા, ગુ  ગોિવંદ  માગ, છાણી, વડોદરા છાણી ઉ ર ઝોન 

૬ ૨ સમા નગર ાથિમક શાળા, જલારામ મંિદર પાસે, સમા 
ગામ, વડોદરા સમા ઉ ર ઝોન 

૭ ૨ સર વિત િવ ાલય, ૨૦૫, કદમ નગર, યુ સમા રોડ, 
વડોદરા એકતાનગર ઉ ર ઝોન 

૮ ૨ સમા પોટસ કો લે , યુ સમારોડ, ચાણ ુપુરી 
સોસાયટી, સહકારનગર - ૪, યુ સમા, વડોદરા સમા ઉ ર ઝોન 

૯ ૨ રંગઅવધૂત ાથિમક શાળા, ભગીરથ સોસાયટી, 
એકતાનગર, યુ સમા રોડ, વડોદરા એકતાનગર ઉ ર ઝોન 

૧૦ ૨ સર સયા રાવ ાથિમક શાળા, લેડી પીલરની બાજુમાં, 
ફતેગંજ, વડોદરા કારલેીબાગ ઉ ર ઝોન 

૧૧ ૩ સરકારી ાથિમક શાળા, રંગોલી હોટલની બાજુમાં, 
ફતેગંજ નવાયાડ ઉ ર ઝોન 

૧૨ ૩ હરણી ાથિમક શાળા, હરણી રોડ, હરણી બસ ટે ડ, 
બી.એસ.એન.એલ. કોલોની, હરણી ગામ, વડોદરા સમા ઉ ર ઝોન 

૧૩ ૩ ાઇટ કુલ, િવ.આઇ.પી.રોડ, કારલેીબાગ, વડોદરા કારલેીબાગ ઉ ર ઝોન 

૧૪ ૩ મે ટલ હો પીટલ, વનભારતી કુલ સામે, કારલેીબાગ, 
વડોદરા કારલેીબાગ ઉ ર ઝોન 

૧૫ ૩ ઉિમ કૂલ, સમા સાવલી રોડ, લાય ઓવર ન ક, સમા, 
વડોદરા સમા ઉ ર ઝોન 

૧૬ ૪ શાનેન િવ ાલય, ખોિડયારનગર ચાર ર તા પાસે, વડોદરા રામદેવનગર પૂવ ઝોન 

વડોદરા મહાનગરપાિલકા કોવીડ વેકસીનેશન સેશન સાઈટ (૧૮-૪૪ વષના લાભાથ ઓ)



૧૭ ૪ રોયલ એ ુ વ ડ કૂલ. કમલાનગર તળાવ ન ક, 
સયા પુરા, નહે ચાચા નગર, આજવા રોડ, વડોદરા બાપોદ પૂવ ઝોન 

૧૮ ૪ એસ.ડી.પટેલ િવ ાલય,જય યોગે ર ટાઉનશીપ 
આજવારોડ, ખ ી ઈમલી હોટલ સામે, આજવા, વડોદરા રામદેવનગર પૂવ ઝોન 

૧૯ ૪ વામી િવવેકાનંદ િવ ાલય, હરણી વારસીયા િરંગ રોડ, 
સવાદ, વડોદરા સવાદ પૂવ ઝોન 

૨૦ ૪ ક તૂરબા ગાંધી િવ ાલય, સયા  પાક, વડોદરા રામદેવનગર પૂવ ઝોન 

૨૧ ૪ ક છી પટેલ વાડી, બક ઓફ બરોડાની સામે, હરણી રોડ, 
વડોદરા સમા ઉ ર ઝોન 

૨૨ ૫  પરીવાર કુલ, મહાવીર હોલ ચાર ર તા પાસે, યાકુતપુરા, 
પિરવાર િબ ડીગં, આજવા રોડ, વડોદરા સુદામાપુરી પૂવ ઝોન 

૨૩ ૫ નુપૂર નસ ંગ હોમ, આજવા વાઘોિડયા રીગં રોડ, ડભી 
દશાલાડ ભવન સામે, વડોદરા િકશનવાડી પૂવ ઝોન 

૨૪ ૫ શાંિતવન કૂલ, સુલેમાન ચાલ સામે, આજવા રોડ, 
વડોદરા સુદામાપુરી પૂવ ઝોન 

૨૫ ૫ રંગવાટીકા મંિદર, બાપોદ જકાતનાકા, પુિ ભા 
સોસાયટી, ક  નગર, વડોદરા બાપોદ પૂવ ઝોન 

૨૬ ૫ િશવમ કૂલ, કમલાનગર સામે, આજવા રોડ, વડોદરા િકશનવાડી પૂવ ઝોન 

૨૭ ૬ કિવ દુલા ાથિમક કુલ, મોતીનગર સામે, પરાગરજ 
સોસાયટી, ગાય ીનગર સોસાયટી, િકશનવાડી, વડોદરા િકશનવાડી પૂવ ઝોન 

૨૮ ૬
સે ટ ઝવે ટ પ લીક કુલ, હરણી વારસીયા રીગં રોડ, 

મુખ વામી સોસાયટી સામે, શેરડી નગરપાસે, હરણી 
રોડ, વડોદરા

સવાદ પૂવ ઝોન 

૨૯ ૬ ેમ કાશ આ મ, વામી ધરમ કાશ રોડ, વારસીયા વારસીયા પૂવ ઝોન 

૩૦ ૬ ઈ દુલાલ યાિ ક કુલ, વારસીયા, વડોદરા વારસીયા પૂવ ઝોન 

૩૧ ૬ િવજયનગર કો યુનીટી હોલ ફતેપુરા ઉ ર ઝોન 

૩૨ ૭ મંગલે ર ઝાંપા કુલ, ફતેપુરા ફતેપુરા ઉ ર ઝોન 

૩૩ ૭ સતં જલરામબાપા કુલ, પટેલ માગ, સરદાર છા ાલયની 
પાછળ, કારલેીબાગ નાગરવાડા નવીધરતી ઉ ર ઝોન 

૩૪ ૭ એસ.એસ. .એચ. મેિડકલ કોલજે, જલે રોડ, ઇ દીરા 
એવ યુ વડોદરા નવીધરતી ઉ ર ઝોન 



૩૫ ૭ DAPS કુલ, અંબાલાલ પાક, કારલેીબાગ કારલેીબાગ ઉ ર ઝોન 

૩૬ ૮ બરોડા હાઈ કુલ, વડીવાડા, અ કાપુરી લબ ન ક, 
અ કાપુરી, વડોદરા જતેલપુર પિ મ ઝોન 

૩૭ ૮ સી.કે. પિત િવ ાલય, અશોકવાટીકા સોસાયટી, 
ગોરવા, વડોદરા ગોરવા પિ મ ઝોન 

૩૮ ૮ િવર સાવરકર ાથિમક શાળા, ગોરવા માકટ રોડ, 
બી.આઈડી.સી. ગોરવા એ ટેટ, ગોરવા ગોરવા પિ મ ઝોન 

૩૯ ૮ લોહાણા સમાજની વાડી, ડોિમનોઝ પીઝાની ગલીમા, 
ક પત  ણ ર તા, ઇલોરાપાક સુભાનપુરા પિ મ ઝોન 

૪૦ ૮ િવ ા િવહાર કૂલ, યુ આઈ.પી.સી.એલ. રોડ, વધમાન 
કો લે  ન ક, સુભાનપુરા સુભાનપુરા પિ મ ઝોન 

૪૧ ૯ સી.કે. પિત કુલ, લ મીપુરા રોડ, કૈલાસદશન 
સોસાયટી, પંચવટી, વડોદરા સુભાનપુરા પિ મ ઝોન 

૪૨ ૯ િવ ા મંિદર કુલ, િશવમ પાટ  લોટ સામે, સમતા રોડ, 
પોટસ ાઉ ડ ન ક, લ મીપુરા, ગો ી, વડોદરા ગો ી પિ મ ઝોન 

૪૩ ૯ િસિનયર િસટીઝન ફોરમ, સહયોગ પોલીસ ટેશન 
બાજુમાં, સહયોગ ગાડન, ગોરવા ગોરવા પિ મ ઝોન 

૪૪ ૯ સી.એચ.િવ ાલય, ટી. બી. હોિ પટલ પાચાળ, ચં નગર, 
ગો ી, વડોદરા ગો ી પિ મ ઝોન 

૪૫ ૯ કેશવ સેવા ક પ, વુડા િદનદયાળ િવભાગ, ગંગો ી ચાર 
ર તા પાસે, યશ કો પલે , લ મીપુરા રોડ, ગો ી, વડોદરા ગો ી પિ મ ઝોન 

૪૬ ૯ GMERS હોિ પટલ, ગો ી, વડોદરા ગો ી પિ મ ઝોન 

૪૭ ૧૦ રામે ર શાળા, મધસ કુલની આગળ, સોમનાથ 
સોસાયતી, ગો ી ગોકુલનગર પિ મ ઝોન 

૪૮ ૧૦ સાંઇબાબા મંિદર, િ ભુવન પાક પાસે મકરંદ દેસાઇ રોડ, 
વડોદરા તાંદલ  પિ મ ઝોન 

૪૯ ૧૦ ગાય ી કુલ, ગાય ીનગર રોડ, પાણીની ટાંકી પાસે, 
ગો ી, વડોદરા ગોકુલનગર પિ મ ઝોન 

૫૦ ૧૦ ઇ કોન મંિદર, ગો ી રોડ, ગો ી, વડોદરા િદવાળીપુરા પિ મ ઝોન 

૫૧ ૧૦ સેનેન ધી વ ડ કૂલ (ગાય ી કુલ), ગાય ીનગર રોડ, 
પાણીની ટાંકી પાસે, ગો ી, વડોદરા ગોકુલનગર પિ મ ઝોન 

૫૨ ૧૦ ાઈટ ડે કૂલ, વાસણા ભાયલી મેઈન રોડ, વડોદરા િદવાળીપુરા પિ મ ઝોન 



૫૩ ૧૧ સુભાનપુરા અિતથી ગૃહ, હાઈ ટે શન રોડ, ઈિ ડયન 
ઓઈલ પેટોલ પંપ બાજુમાં, સુભાનપુરા, વડોદરા સુભાનપુરા પિ મ ઝોન 

૫૪ ૧૧ ગદાપુરા ાથિમક શાળા, ઉ કષ િવ ાલયની બાજુમાં, 
િદવાળીપુરા, વડોદરા જતેલપુર પિ મ ઝોન 

૫૫ ૧૧ િદવાળીપુરા અિતિથગૃહ, જુના પાદરા રોડ, અંિબકાનગર 
રોડ સામે, વડોદરા િદવાળીપુરા પિ મ ઝોન 

૫૬ ૧૧ એચ.સી. .કે સર હો પીટલ સે ટર, સનફામા રોડ, મુખ 
વામીનગર, તાંદલ , વડોદરા તાંદલ  પિ મ ઝોન 

૫૭ ૧૧ ICAI ભવન, સન ફામા રોડ, ુપીટર હોિ પટલ સામે, 
અટલાદરા, વડોદરા અટલાદરા પિ મ ઝોન 

૫૮ ૧૧ સટ બેસીલ કૂલ, તાંદલ  રોડ, અટલાદરા, વડોદરા તાંદલ  પિ મ ઝોન 

૫૯ ૧૨ ટી હાઉસ કુલ, માધવનગર, અટલાદરા મેઈન રોડ, 
કલાલી ર ે વે ોસીગં પાછળ, અટલાદરા, વડોદરા અટલાદરા પિ મ ઝોન 

૬૦ ૧૨ મા ભારતી ાથિમક કુલ, પુ શો મનગર, હરીપુરા, 
વડોદરા અકોટા પિ મ ઝોન 

૬૧ ૧૨ ી સયા રાવ નગર ગૃહ, ડી-માટની બાજુમાં, ગેલેલીયા 
મોલની બાજુમાં, અકોટા, વડોદરા અકોટા પિ મ ઝોન 

૬૨ ૧૨ ાન ય  કુલ, નારાયણવાડી, અટલાદરા કલાલી અટલાદરા પિ મ ઝોન 

૬૩ ૧૨ િવ ાકંુજ િવ ાલય, મુજં મહુડા, વડોદરા અકોટા પિ મ ઝોન 

૬૪ ૧૩ કાનમ પાટીદાર વાડી, આર.વી. દેસાઈ રોડ, ગંગો ી 
એપાટમટ પાછળ, બકરાવાડી, નવાપુરા નવાપુરા ઉ ર ઝોન 

૬૫ ૧૩ મ યવિત કુલ,  સુરસાગર યુઝીક કોલજે ન ક, તાપ 
રોડ, બાબા પુરા, વડોદરા નવાપુરા ઉ ર ઝોન 

૬૬ ૧૩ કાછીયા પટેલની વાડી, િસયાબાગ, વડોદરા િસયાબાગ ઉ ર ઝોન 

૬૭ ૧૩ ડોગંર ે  મહારાજ કુલ,બકરાવાડી, નવાપુરા, વડોદરા િસયાબાગ ઉ ર ઝોન 

૬૮ ૧૩ રમણલાલ શાહ ાથિમક શાળા, બરાનપુરા, ચોખંડી, 
વડોદરા નવાપુરા ઉ ર ઝોન 

૬૯ ૧૪ વોડ નં ૧ (નવીન) ની કચેરી, કાલુપુરા સે ટલ ટોર, 
અદાણીયા ીજ  રોડ, વડોદરા પાણીગેટ પૂવ ઝોન 

૭૦ ૧૪ સયા  કુલ, દૂધ વાળા મોહ લ, ઘિડયાળી પોળ, 
ચો સી બ ર, વડોદરા પાણીગેટ પૂવ ઝોન 



૭૧ ૧૪ ેમાનંદ હોલ, મહાદેવ તળાવ, વોડ -૩(સી), વડોદરા ગાજરાવાડી દિ ણ ઝોન 

૭૨ ૧૪ મહારાણી કૂલ હો ટેલ, દાંિડયા બ ર ચાર ર તા પાસે, 
સુરસાગર તળાવ પાસે, રાવપુરા, વડોદરા નવાપુરા ઉ ર ઝોન 

૭૩ ૧૪ ક યાણ સાદ હોલ, માંડવી, વડોદરા પાણીગેટ પૂવ ઝોન 

૭૪ ૧૪
ફાતેમા ઝોહરા ગ સ કૂલ, ભ  કચેરી રોડ, રોયલ 

એપાટમે ટ પાછળ, જૂની ગઢી, ભૈસવાડા, છીપવાડ, 
વડોદરા

સુદામાપુરી પૂવ ઝોન 

૭૫ ૧૫ જય અંબે કુલ, બાપોદ જકાતનાકા આગળ, વૈકંુઠ 
સોસાયટી પાસે કપૂરાઇ દિ ણ ઝોન 

૭૬ ૧૫ કિવ ેમાનંદ કુલ, રામવાટીકા સોસાયટીની પાછળ, 
વાઘોિડયા રોડ ગાજરાવાડી દિ ણ ઝોન 

૭૭ ૧૫ બરોડા પ લીક કુલ નં.૧, કલાદશન ચાર ર તા, 
વાઘોિડયા રોડ, યમુનામીલ દિ ણ ઝોન 

૭૮ ૧૫ વામી િવવેકાનંદ િવ ાલય-૧, પિરવાર ચાર ર તા, મહેશ 
કો લે ની આગળ, વાઘોિડયા રોડ, વડોદરા ગાજરાવાડી દિ ણ ઝોન 

૭૯ ૧૫ ઝારોલા ભવન, પંગતપાક, ુંદાવન ચાર ર તા, વાઘોિડયા 
રોડ, વડોદરા યમુનામીલ દિ ણ ઝોન 

૮૦ ૧૬ ઝેનીથ કુલ ાથિમક શાળા, ડભોઈ રોડ, તાપનગર, 
મકરપુરા રોડ, વડોદરા યમુનામીલ દિ ણ ઝોન 

૮૧ ૧૬ સ કાર પાટ  લોટ, ડભોઈ રોડ, એમ.એમ.વોરા શો મ 
સામે, ગીતાંજલી સોસાયટી, ક નગર, વડોદરા કપૂરાઇ દિ ણ ઝોન 

૮૨ ૧૬ નારાયણ કુલ, ગુ કુલ ચાર ર તા , ડભોઈ વઘોિડયા 
રીગં રોડ, ગોવધન ટાઉનશીપ પાસે, ક નગર, કપુરાઈ કપૂરાઇ દિ ણ ઝોન 



૮૩ ૧૬ બરોડા હાઈ કુલ, િવ ણુનગર આંગણવાડી, 
ઓ.એન. .સી., દંતે ર, વડોદરા દંતે ર દિ ણ ઝોન 

૮૪ ૧૬ ર ે વે હોિ પટલ, ર ે વે કોલોની, દંતે ર, તાપનગર દંતે ર દિ ણ ઝોન 

૮૫ ૧૭ સી.વી.રમન નગર ાથિમક શાળા, .આઈ.ડી.સી. 
કોલોની, મકરપુરા .આઈ.ડી.સી., વડોદરા વડસર દિ ણ ઝોન 

૮૬ ૧૭ િલટલ લાવસ કુલ, દીપ ચે બસ ચાર ર તા, માંજલપુર માજંલપુર દિ ણ ઝોન 

૮૭ ૧૭ આઈ.ટી.આઈ. તરસાલી, બરોડા ડેરી રોડ, શરદનગર, 
તરસાલી તરસાલી દિ ણ ઝોન 

૮૮ ૧૭ ેયસ િવ ાલય, રજનીકાંત ની માગ, માંજલપુર, 
વડોદરા દંતે ર દિ ણ ઝોન 

૮૯ ૧૭ િવર નમદ ાથિમક શાળા, શરદનગર, તરસાલી તરસાલી દિ ણ ઝોન 

૯૦ ૧૮ કુબેર ે ર ાથિમક શાળા, .આઈ.ડી.સી. રોડ, હનુમાન 
મંિદર ન ક, માંજલપુર ગામ, માંજલપુર માજંલપુર દિ ણ ઝોન 

૯૧ ૧૮ અંબે કુલ, સન સીટી દરબાર ચોકડી સામે, માંજલપુર વડસર દિ ણ ઝોન 

૯૨ ૧૮ માંજલપુર પો સ કો લે , માંજલપુર, વડોદરા માજંલપુર દિ ણ ઝોન 

૯૩ ૧૮ સટ બેસીલ કુલ, મકરપુરા જકાતનાકા, મકરપુરા રોડ, 
વડોદરા માણે દિ ણ ઝોન 

૯૪ ૧૮ VCCI, બક ઓફ બરોડા રોડ, મકરપુરા .આઈ.ડી.સી., 
વડોદરા વડસર દિ ણ ઝોન 

૯૫ ૧૮ જધામ આ ાિ ક મંિદર, જધામ મંિદર રોડ, 
માંજલપુર પોટ કો લે  સામે, માંજલપુર, વડોદરા માજંલપુર દિ ણ ઝોન 

૯૬ ૧૮ આ ીયધામ, ી વામી નારાયણ મંિદર, િવ ાિમ ી, 
માંજલપુર, વડોદરા માજંલપુર દિ ણ ઝોન 

૯૭ ૧૯ ડો. હોમીભાભા ાથિમક શાળા, મકરપુરા, વડોદરા માણે  દિ ણ ઝોન 

૯૮ ૧૯ ઉમા િવ ાલય, ી હિર િવલા રોડ, સોમનાથ નગર 
ન ક, તરસાલી, વડોદરા તરસાલી દિ ણ ઝોન 

૯૯ ૧૯ ગીજુભાઇ બધેકા શાળા મકરપુરા બસ ડેપોની 
પાછળ,એરફોસ રોડ, વડોદરા  મકરપુરા દિ ણ ઝોન 

૧૦૦ ૧૯ યુ ઇરા કુલ, મકરપુરા રોડ, ભિ નગર, તરસાલી મકરપુરા દિ ણ ઝોન 


