
મ ઝોન રોડના કામનુ નામ

આ ર તો 
નીચેની તારીખ 
સુધી ગેરંટી 
હેઠળ છે.

2 પૂવ જધામ કો પલે  થી બી.એસ.યુ.પી મકાનો સુધી
04-04-2027

3 પૂવ
િસ ધે ર હેરીટેજ થી નેશનલ હાઇવે સુધીનો 
ર તો

10-02-2027

4 પૂવ

સંગમ ચાર ર તાથી એ સાર પેટોલ પંપ અને 
સુપર બેકરીથી ગધેડા માકટ થઇ ઠેકરનાથ 
મહાદેવ સુધીનો ર તો

04-04-2027

5 પૂવ આ પાલી થી પામ યુ 12-01-2027

6 પૂવ
અમરદીપ હો સ થી ટાઉન હોલ નેશનલ હાઇવે 
૧૮.૦ મી. નો ર તો

04-12-2027

૨૪ મીટરના રોડ પર િસ ાથ લાનેટ થી 

વડોદરા મહાનગરપાિલકા ારા બનાવવામાં આવેલ ૧૮ મીટર કે 
તેથી પહોળા રોડ જ ેગેરંટી હેઠળ છે તેવા કામોની યાદી

7 પૂવ
૨૪ મીટરના રોડ પર િસ ાથ લાનેટ થી 
બનીયન પેરડેાઇઝ ૧૮.૦ મી. સુધીનો ર તો

29-12-2027

8 પૂવ
કમલાનગર એપી.એસ.થી સયા નગરી 
ટાઉનશીપ સુધીનો ર તો

17-12-2026

9 પૂવ
ા  રીવરેીયાથી હેમદીપ રસેીડે સી સુધી ૧૮.૦ 

મી. નો ર તો
04-12-2026

10 પૂવ
ી િવલા ચાર ર તા થી ભાથુ નગર ૧૮.૦ મી. 

સુધીનો ર તો
20-12-2026

11 પૂવ
એકતાનગર નાળાથી સાંિન ય ટાઉનશીપ 
તરફનો ર તો બનાવવાનું કામ

20-07-2026

12 પૂવ
ખોડીયાર નગર રોડથી સયા પુરા ટાંકી તરફનો 
ર તો

08-07-2025

13 પૂવ
મુખીનગર થી રાગે રી સોસાયટી આજવા મેઇન 
રોડ

05-08-2025

14 પૂવ
નહે ચાચા થી ાન સાગર થી રંગમ કો પલે  
સુધીનો રોડ

10-08-2025

15 પૂવ રામદેવનગરથી પંચમ પાટ  લોટ 23-06-2025

16 પૂવ

રંગવાટીકા થી વેદ રસેીડ સી સુધી બાકી રહેતો 
૨૪ મીટરનો ર તો કાપટ , એસી /િસલકોટ 
કરવાનું કામ

20-12-2024

17 પૂવ
ઠેકરનાથ મશાનથી યાકુતપુરા થઇ ફતેપુરા ચાર 
ર તા સુધીનો ર તો બનાવવાનું કામ

09-07-2024



મ ઝોન રોડના કામનુ નામ

આ ર તો 
નીચેની તારીખ 
સુધી ગેરંટી 
હેઠળ છે.

18 પૂવ
વંદેમાતરમ રસેીડ સી ણ ર તાથી ણવ બં લો 
સુધીનો ૧૮.૦ મી. નો ર તો (પુવ ઝોન) બાપોદ

31-03-2024

19 પૂવ
સરદાર એ ટટ ચાર ર તાથી પાણીગેટ પાણી ની 
ટાંકી ણ ર તા સુધીનો ર તો

15-01-2023

20 પૂવ
એ સાર પેટોલપંપ થી પરાગરજ સોસાયટી થઇ 
ખોિડયાર નગર િરંગ રોડને જોડતો ર તો

31-12-2023

21 પૂવ
સરદાર એ ટટ ચાર ર તાથી બાયપાસ સુધીનો 
આજવા રોડ

31-12-2023

22 પૂવ પાણીગેટ દરવા  થી પાણીગેટ ટાંકી ણ ર તા
31-12-2023

23
પૂવ એરપોટ સકલથી સરદાર એ ટેટ ચાર ર તા 

સુધીનો ર તો વોલ ટુ વોલ કરવાનુ કામ
30-11-2023

ડેનજે લાઇન નાં યા બાદ કમલાનગર 

24

પૂવ
ડેનજે લાઇન નાં યા બાદ કમલાનગર 
એ.પી.એસ.થી સયા નગરી ટાઉનશીપ સુધીનો 
એક તરફનો ર તો

30-06-2028

25 પૂવ માણેકપાક સકલથી એરપોટ ગેટ 30-04-2024

26
પૂવ

સયા પુરા રોડ ( કત ટાઉનહોલની સામેનો રોડ)
31-03-2023

27
પૂવ વ.વોડ -૯ ના િવ તારમા ંરણુ નગરથી પંચમ 

પાટ  લોટ સુધીનો ર તો.
28-01-2026

28

પૂવ જય અંબે કિરયાણા ટોરથી તારકે ર મહાદેવ 
મંિદર સુધીનો ર તો (પંચમ પાટ  લોટ)

25-01-2026

29 પૂવ વૃદાંવન-૨ થી હરકૃે ણ નગર સુધીનો રઅ તો 28-02-2025

30
પૂવ ખોિડયારનગર ચાર ર તાથી મુખીનગર ણ 

ર તા સુધીનો ર તો.
04-04-2027

31
પૂવ ચાપાનેર ગેટ થી માંડવી ગેટ થી તાપનગર 

ીજ સુધીનો રોડ
05-08-2025

32 પિ મ
અ રચોક સકલ પાસેથી ઓ.પી. રોડ પર ુબ 
કંપની સુધીનો ર તો રી-સરફેસીગં કરવાનું કામ.

28-02-2027



મ ઝોન રોડના કામનુ નામ

આ ર તો 
નીચેની તારીખ 
સુધી ગેરંટી 
હેઠળ છે.

33 પિ મ

ગડા સકલથી કંુજ સોસાયટી અ ણોદય સકલ 
થઇ આર.સી.દ  રોડ પહોળો કરી કાપટ એસી 
કરવાનુ કામ

15-01-2027

34 પિ મ

ગડા સકલથી બરોડા પીપ સ થી કંુજ સોસાયટી 
થી અ ણોદય સોસાયટી તરફનો વાઇડનીગં 
કરવાનુ કામ

15-01-2027

35 પિ મ
અટલાદરા થી ભાયલી તરફ વી.એમ,એસ,એસ 
સુધી ર તો બનાવવાનું કામ

31-01-2027

36 પિ મ
અ તનગર ણ ર તાથી પી.એફ ઓફીસ 
સુધીનો ર તો રી-સરફેસીગં કરવાનું કામ

10-06-2026

37 પિ મ

મ હાર પોઇ ટ જગદીશ ફરસાણ થી લાય સ 
હોલ ણ ર તા સુધીનો ર તો રી-સરફેિસંગ 
કરવાનું કામ

31-07-2026

ઇલોરાપાક ક પત  કો પલે  થી કાશી 

38 પિ મ

ઇલોરાપાક ક પત  કો પલે  થી કાશી 
િવ નાથ ચાર ર તા સુધીનો ર તો રીસરફેિસંગ 
કરવાનું કામ.

31-08-2026

39 પિ મ
ચકલી સકલ થી નટુભાઇ સકલ થઇ રસેકોષ 
સકલ સુધીનો ર તો રીસરફેિસંગ કરવાનું કામ.

08-10-2026

40 પિ મ
ગો ી પાણીની ટાકીથી દશનમ રવેા ટા તરફ 
જતો ૧૮.૦૦ મીટરનો ર તો બનાવવાનું કામ

28-08-2025

41 પિ મ
સનફામાથી તાં લ  ગામ સુધીનો ૧૮.૦૦ 
મીટૅરનો ર તો બનાવવાનું કામ

30-06-2024

42 પિ મ
ટા સપેક કંપનીથી શા ીમહારાજ હો પીટલ 
સુધીનો ર તો બનાવવાનું કામ

31-05-2024

43 પિ મ

જય નારાયણ ચાર ર તાથી લાભ રસેીડ સીની 
બાજુવાળો ૨૪.૦૦ મી. નો ર તો ર તો 
બનાવવાનું કામ

26-05-2025

44 પિ મ
ેિણકપાક(ગાય સકલ)થી હનુમાન મંિદર 

સુધીનો ર તો રી સરફેિસંગ કરવાનું કામ
07-03-2023

45 પિ મ
અકોટા દુલાશેઠ ની હોટલ થી તાજ હોટલ થઇ 
મુજમહુડાિ જ સુધીનો ર તો બનાવવાનું કામ

07-01-2023

46 પિ મ
ગોરવા મેઇન રોડ થી ગોરવા તળાવ થઇ 
આનંદવન કો પલે  સુધીનો ર તો

07-03-2023



મ ઝોન રોડના કામનુ નામ

આ ર તો 
નીચેની તારીખ 
સુધી ગેરંટી 
હેઠળ છે.

47 પિ મ
અકોટા-દાડીયા બ ર િ જ થી અશોકા 
એપાટમટ થી જતેલ પુર િ જ સુધી નો ર તો

07-03-2023

48 પિ મ
સુભાનપુરા મેઇન રોડ કાિશિવ નાથ મંિદરથી 
દશામા મંિદર ચાર ર તા સુધીનો ર તો

08-03-2023

49 પિ મ

રાણે ર મહાદેવ ચાર ર તા થી પ કાર ચાર 
ર તા થઇ માધવપાક જં શન સુધીનો ર તો રી-
સફસીગં કરવાનુ કામ

07-05-2024

50 પિ મ
અટલાદારા ઇલાપાક થી વી.એમ.સી લીમીટ 
સુધીનો ર તો બનાવવાનુ કામ

29-12-2024

51 પિ મ
નંદાલય હવલેીથી સુરશેભ યા થઇ આકાં ા 
ડુ લે  તરફ જતો ર તો રી-સફસીગં કરવાનુ કામ

09-07-2024

મધુનગર ચાર ર તા થી નવાયાડ ીજ તરફ રી-
52 પિ મ

મધુનગર ચાર ર તા થી નવાયાડ ીજ તરફ રી-
સફસીગં કરવાનુ કામ

30-03-2024

53 પિ મ
સૂયા પેલેસા થી દશનમ લેટ સુધીનો ર તો 
બાનાવવાનુ કામ

04-03-2024

54 પિ મ

વુડા િદન દયાળ નગરથી ુણાલ ચાર ર તા થઇ 
સુરશે ભ યા સુધીનો ૧૮.૦ મીટરનો ર તો િર-
સરફેસીગં કરવાનું કામ.

09-02-2025

55 પિ મ
ગુજંન ટાવરથી ગો  ડન સી વર સુધીના ર તાને 
િર-સરફેસીગં કરવાનું કામ.

06-02-2024

56 પિ મ

અટલાદરા નારયણ કાઠીયા વાડી પાછળ 
સોિલટયુડ એપાટમે ટની સામે વાળો ર તો 
બનાવવા નુ ંકામ

23-03-2025

57 પિ મ
બાપુની દરગાહથી ગોરવા કેનાલ સુધીનો ર તો 
પહોળો કરી સરફેસીગં કરવાનું કામ

16-02-2025

58 પિ મ
ધ ને  કો પલે  થી હરીનગર ીજ સુધીનો ર તો 
રી-સરફેસીગં કરવાનું કામ

15-02-2026

59 પિ મ

નટુભાઇ સકલથી હરીનગર ીજના સવ સ રોડ 
થઇ ગો ી હો પીટલ તરફનો ર તો રી-સરફેસીગં 
કરવાનું કામ

18-01-2027



મ ઝોન રોડના કામનુ નામ

આ ર તો 
નીચેની તારીખ 
સુધી ગેરંટી 
હેઠળ છે.

60 પિ મ

અ રચોક સકલથી સનફામા તરફના ૩૦ 
મીટરના રોડના જંકશના સુધી ીજના સવ સ 
રોડ રી-સરફેસીગં કરવાનુ કામ

20-01-2026

61 પિ મ

સોલી ુડ એપાટમે ટ હાઇટે શન ચાર ર તાથી 
આયા ઇલાઇટ સુધી (અ ર પેરડેાઇઝ સામે) નો 
ર તો બનાવવાનું કામ

24-01-2027

62 પિ મ

ટી.પી-૨૫ મા ંજુના પાદરા રોડ થી વી.એમ.સી. 
લીમીટ સુધી ૩૦ મીટરનો નવીન ર તો 
બનાવવાનું કામ.

21-01-2027

63 પિ મ

ગડા સકલથી નુતન ભારત કલબ થઈ કો  કડ 
િબ ડીગં આર.સી.દ  રોડ સુધીનો ર તો 
વાઈડનીગં કરી કાપટ તેમજ સીલકોટ કરવાનું 
કામ.

17-10-2026

સમા કેનાલને સમાંતર આઉટ ોથ એરીયાનો 
64

ઉ ર સમા કેનાલને સમાંતર આઉટ ોથ એરીયાનો 
મુ ય ર તો બનાવવાનું કામ

28-02-2027

65

ઉ ર
ગાંધીનગરથી ગરીબ નવાઝ સુધીનો રોડ 
વાઇડનીગં કરી કાપટ/એ.સી./સીલકોટ કરવાનુ 
કામ.

05-08-2025

66
ઉ ર ફતેગજં ીજ થી અિમતનગર ીજ વ ચેના 

વી.આઇ.પી. રોડને રી-સરફેસીગં કરવાનુ કામ.
18-02-2025

67

ઉ ર
પી.વી.આર ટોકીઝ થી અમરનગર સુધી ર તો 
વાઇડનીગં કરી કાપટ , એ.સી , સીલકોટ કરવાનુ 
કામ

06-07-2025

68

ઉ ર
ાથના ણ ર તા થી સોમે ર મંદીર થઇ 

ટી.પી૧૩ પાણીની ટાંકી સુધીના ર તાને જ રી 
જણાય યાં કાપટ , એ.સી કરવાનુ કામ

06-07-2025

69

ઉ ર
એરપોટ સકલ થી સંગમ ચાર ર તા થઇ 
મંગલેશવર ઝાંપા સુધીના ર તાને રી-સફસીગં 
કરવાનુ

05-08-2025

70

ઉ ર
ચં ાવલી ચાર ર તા થી વી.આઇ.પી રોડ ( ઇનર 
આઉટર રીગં રોડ) ન ેજોડતા ર તાને રી-સફસીગં 
કરવાનુ કામ

05-08-2025



મ ઝોન રોડના કામનુ નામ

આ ર તો 
નીચેની તારીખ 
સુધી ગેરંટી 
હેઠળ છે.

71

ઉ ર અબાકસ સકલ થી નિવન સમા હરણી ીજન ે
જોડતા ર તાને રી-સફસીગં કરવાનુ કામ

26-08-2025

72

ઉ ર યાયમંિદર થી મદનઝાપા થઇ પ થર ગેટ થઇ 
જયર  ચાર ર તા સુધીનો ર તો બનાવવાનું કામ

10-08-2025

73
ઉ ર ટી.પી. -૪૯ મા ંછાયાપુરી રે વ ે ટેશન થી પોલીસ 

ચોકી સુધી ર તો બનાવવાનું કામ
06-07-2025

74

ઉ ર
ગોવધન ણ ર તા થઇ ફાયર ટેશન થઇ 
ફુલવાડી જંકશન સુધીના ર તાને જ રી જણાય 
યા કાપટ/એ.સી. કરવાનુ કામ.

29-06-2025

75
ઉ ર

અ સરા ટોકીઝ થી શરાફી મેરજે હોલ વાળો ર તો
11-02-2025

જયર  ચાર ર તાથી પેલેસ મટન શોપ સુધીનો 
76

ઉ ર જયર  ચાર ર તાથી પેલેસ મટન શોપ સુધીનો 
ર તા ન ેરી-સરફેસીગં કરવાનુ કામ.

02-04-2025

77
ઉ ર જયર  ચાર ર તાથી ગણપિત મંિદર િવઠલ 

સોસાયટી રોડ
03-04-2025

78
ઉ ર

સુરસાગર તળાવ ફરતે રી-સરફેસીગં કરવાનુ કામ.
06-07-2025

79

ઉ ર નાગરવાડા ચાર ર તાથી બહુચરા  પેટોલ પંપ 
થી કાશીબા િચ ડન હો પીટલ સુધીનો ર તો

05-08-2025

80
ઉ ર છાણી પોલીસ ટેશનના ગરનાળા સુધીનો ૧૮ 

મી. નો ર તો
30-08-2025

81

ઉ ર ફતેગજં પોલીસ ટેશન થી છાણી જુના 
જકાતનાકા સુધીનો રોડ વાઇડનીગં કરવાનુ કામ

15-02-2025

82 ઉ ર કારલેીબાગ પોલીસ ટેશનથી હીકલ પુલ રોડ 31-01-2024

83 ઉ ર નવાયાડ ીજથી છાણી સકલ રોડ 31-01-2024

84 ઉ ર નાગરવાડા મેન રોડ 28-02-2024

85 ઉ ર કાલાઘોડા થી કીત મંિદર થઇ કોઠી સુધી 28-02-2024

86
ઉ ર હરણી પંચામૃત રસેીડ સી થી હરણી ૩૦ મી. ન ે

જોડતો ર તો બનાવવાનું કામ
28-02-2024



મ ઝોન રોડના કામનુ નામ

આ ર તો 
નીચેની તારીખ 
સુધી ગેરંટી 
હેઠળ છે.

87
ઉ ર માણેકપાક સકલથી એરપોટ ગેટ સુધી 

રીસરફેસીગં કરવાનુ કામ
30-04-2024

88 ઉ ર નરહરી હો પીટલ થી બાલભવન રોડ 30-04-2024

89
ઉ ર નાગરવાડા ીજ થી બહુચરા  મંિદર સુધીનો 

ર તા ન ેરી-સરફેસીગં કરવાનુ કામ.
30-04-2024

90
ઉ ર જયર  ચાર ર તાથી તાપનગર ીજ સુધીનો 

ર તા ન ેરી-સરફેસીગં કરવાનુ કામ.
10-05-2024

91
ઉ ર આનંદપુરા કોઠી ચાર ર તાથી કુબેર ભવન 

બી.એસ.એન.એલ ઓફીસ સુધીનો રોડ
10-05-2024

92
ઉ ર યાયમંિદર થી રાજમહેલ રોડ (ગેટ) સુધીનો 

ર તાનુ રી-સરફેસીગં કરવાનુ કામ.
10-05-2024

93
ઉ ર એલ.એન.ટી સકલ થી મુકતાનંદ સુધીનો વોલ ટુ 

વોલ કરવાનું કામ
30-05-2024

ઉ ર ગ બર એપાટમે ટ થી ઇ દીરાનગર રોડ94 ઉ ર ગ બર એપાટમે ટ થી ઇ દીરાનગર રોડ 30-11-2023

95

ઉ ર
સમા મંગ મ ડુ લે થી (સમા-હરણી ીજ) થી 
હરણી મેઇન રોડને જોડતો ર તો બનાવવાનુ 
કામ.

31-07-2023

96 ઉ ર મુકતાનંદ ણ ર તાથી સંગમ ચાર ર તા 31-07-2023

97 દિ ણ
સોલેશ હો પીટલ થી પિરવાર ચાર ર તા સુધીનો 
ર તો બનાવવાનું કામ

05-04-2027

98 દિ ણ
બેસીલ કુલ થી િવરામ -૨ બુઆ ગામની 
એ ોચને જોડતો ર તો.

20-03-2027

99 દિ ણ
એમ.એમ હોરા શો મથી દશનમ એ ટીકા 
તરફ જતો ર તો વાઇડનીગં કરવાનું કામ.

10-03-2027

100 દિ ણ
પાણીગેટ ગજંખાના પોલીસ ચોકીથી શા ીબાગ 
માળી મહો લો સુધીનો ર તો

31-10-2026

101 દિ ણ

લાલબાગ ીજથી તાપનગર ીજ સુધીનો રોડ 
વાઇડનીગં કાપટ એસી િલકવીડ િસલકોટ 
કરવાનુ કામ.

31-07-2026

102 દિ ણ
ગુ કુલ ચાર ર તા થી હાઇવે સુધીનો ૨૭.૦મીટર 
નો ર તો રીસફસીગં કરવાનુ કામ.

26-10-2026

103 દિ ણ
સોમાતળાવ ીજથી તરસાલી સકલ સુધીના રોડ 
ન ેરીસફંસીગં કરવાનુ કામ

26-10-2026



મ ઝોન રોડના કામનુ નામ

આ ર તો 
નીચેની તારીખ 
સુધી ગેરંટી 
હેઠળ છે.

104 દિ ણ

વૃ દાવન ચાર ર તા થી ઉમાચાર ર તા થઇ 
પાણીની ટાંકી ણ ર તા સુધીનો વાધોડીયા 
ર તો.

28-12-2026

105 દિ ણ કલા દશન ચાર ર તા થી ડી માટ ણ ર તા 28-12-2026

106 દિ ણ

માજંલપુર સુયદશન રે વ ેફાટક થી સનિસટી 
સકલ થી િવ ાિમ ી ધામ તરફ નો ર તો 
રીસરફેિસંગ કરવાનું કામ.

28-12-2026

107 દિ ણ
દંતે ર મેઇન રોડૅથી પોલીસ હાઉસીગં સુધીનો 
ર તો કાપટ િસલકોટ કરવાનું કામ.

20-08-2026

108 દિ ણ

નીલકંઠ રસેીડ સી થી ર.ેસવ ન ં૨૭૦ થઇ નેશનલ 
હાઇવેને જોડતો ર તો ૧૮.૦૦ મી. નો ર તો 
બનાવવાનું કામ

30-08-2025

મધુરમ પાકથી ઓમકાર રસેીડ સી ૧૮.મીટર નો 
ર તો

30-06-2024
109 દિ ણ ર તો.

30-06-2024

110 દિ ણ
તરસાલી મશાન થી ઉમા િવધાલય સુધીનો ૧૮ 
મીટરનો ર તો.

27-11-2024

111 દિ ણ
સુશેન સકલ થી તરસાલી જંકશન સુધીનો રોડ 
વાઇડનીગં કરવાનુ કામ

21-01-2023

112 દિ ણ
વડસર િ જ થી સુશેન સકલ સુધી નો ર તો વોલ 
ટુ વોલ કરી ર તો બનાવવાનુ કામ

29-01-2023

113 દિ ણ

માણે  મેઇન રોડથી િરયારસેી. થઇ બેસીલ કુલ 
થઇ બુવા ગામ સુધીનો ૧૮.૦૦ મી. નો ર તો 
બનાવવાનું કામ

31-03-2027

114 દિ ણ

કલા દશન ચાર ર તા થી ઉમા ચાર ર તા સુધી ( 
ઇનર રીગં રોડ) જ ર જણાય યાં એફ.ડી.આર 
કરી કાપટ, એ.સી, સીલકોટ કરવાનુ કામ

09-12-2026

115 દિ ણ
સોલેશ હો પીટલ થી હાઇવે સુધીનો ર તો 
બનાવવાનું કામ ( હાઇવે )

05-04-2027

116 દિ ણ
તરસાલી ગામથી નેશનલ હાઇવે ન ેજોડતો ર તો 
બનાવવાનુ કામ

15-04-2025


