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વડોદરા મહાનગરપાલિકાના સભાસદશ્રીઓની યાદી

શ્રી પષ્ુ પ
 ાબેન રાજુભાઇ વાધેલા

એ-૧૦૧, ક્રિષ્ણા પેિેસ-૨,
ઉમા અમર પાર્ટી પ્િોર્ટની પાસે,
છાણી જ.નાકાપાછળ, ર્ટીપી. ૧૩, વડોદરા

શ્રી અમી નરે ન્દ્ર રાવત

2

૧૫-એફ, વવભાગ-૮,
સરાદરનગર સોસાયર્ટી

૯૮૨૫૧ ૪૬૮૬૮

ુ ાઇ દે સાઇ (જહા ભરવાડ)
શ્રી જહાભાઇ અનભ

2

એન.જે મેર્ટિની બાજુ માં
ધમસવસિંહ દે સાઇ રોડ, ફુિવાડી રોડ,
છાણી જકાતનાકા,

૯૮૨૫૨ ૨૭૭૪૧

૩-એ, અખંડધામ સોસાયર્ટી
ચાણકયપુરી ચાર રસ્તા ,
ન્યુ સમા રોડ,

૯૬૦૧૬ ૪૯૮૩૩

૧૫-ધનુષ્ય સોસાયર્ટી વવભાગ-૧
ચાણકયપુરી ચાર રસ્તા ,
ન્યુ સમા રોડ,

૯૮૨૫૮ ૦૨૩૧૨

વડોદરા- 390002
શ્રી પ્રવવણા કમલેશ દે સાઇ (પન્નાબેન)

વડોદરા- 390024
શ્રી વંદનાબેન ભરતભાઇ ખોડે

6

વડોદરા- 390024
શ્રી અરવવિંદ પરસોત્તમભાઇ પ્રજાપતી

7

‘‘શ્રી રાંદિ કુ ર્ટીર’’
૫, ક્રદપક સોસાયર્ટી,
ન્યુ સમા રોડ,

૯૮૨૫૮ ૦૨૭૨૦

૧૧, આધુવનક સોસાયર્ટી
મુ.પો. છાણી,

૯૮૨૫૦ ૬૨૨૨૦

વડોદરા- 390024
શ્રી સવતષ (સતેન્દ્ર
 ) ગોવવિંદભાઇ પટેલ

8

9

૯૮૨૫૮ ૦૨૧૮૭

વનઝામપુરા, વડોદરા-390002

4

5

3

વડોદરા- 391740
ુ ેશભાઇ પટેલ
શ્રી કલ્પનાબેન મક

ઇ-૩૩, અજીતાનગર સોસાયર્ટી
અવમતનગર સમા રોડ, પી. એન્ડ ર્ટી.
કોિોનીની સામે, કારે િીબાગ,

10

11

12

૯૯૨૫૦ ૦૩૭૨૦

૭૦૨, સંતોક ચેમ્બસસ,
સેન્ર્ટ જોસેફ સ્કુ િની બાજુ માં,
છાણી રોડ, વડોદરા-390002

ુ બાબભ
ુ ાઇ પટેલ
શ્રી અતલ
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વડોદરા- 390022
શ્રી શકુ ન્દ્તલા જનકરં ગ મહેતા

૯૯૭૯૮ ૭૯૪૫૪

બી-૬, સત્કાર સોસાયર્ટી
જયોવતપાકસની બાજુ માં, ર્ટાંકી રોડ,
કારે િીબાગ,

૯૮૨૫૮ ૦૨૨૩૬

૧૭, વસધ્ધના રે સીડન્સી,
સીંગ્નસ સ્કુ િની સામે,
મોર્ટના મંક્રદર, હરણી, વડોદરા-390018

૯૮૨૫૧ ૧૬૪૫૬

વડોદરા- 390018
શ્રી યોગે શકુ માર ડાહ્યાભાઇ પટેલ (મકુ કત)

ડૉ. રાજેશ કકરીટકાંત શાહ (નીકીર)

૨૬, વવઠ્ઠિનગર સોસાયર્ટી
મેન્ર્ટિ હોસ્પીર્ટિ સામે,
કારે િીબાગ, વડોદરા-

390018

૯૩૨૭૨ ૨૬૮૮૮
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ુ ાઇ રાઠવા
શ્રી સરોજબેન કનભ

એ/૬, સાંઇધામ સોસાયર્ટી
વૈકુંઠ-૨ ની સામે
ન્યુ. વી.આઇ.પી. રોડ,

૯૯૨૫૪ ૫૧૯૯૭

ડી/૪૩, સૌજન્ય ર્ટાઉનશીપ
કમિાનગરની સામે,
આજવા રોડ,

૯૭૨૭૭ ૫૭૨૬૯

બી/૩૬, અમરક્રદપ બંગિો
યોગેશ્વર ર્ટાઉનશીપ સામે
આજવા રોડ,

૯૮૨૫૦ ૦૭૪૬૯

વડોદરા- 390019
શ્રી ધવમિષ્ઠાબેન સંજયભાઇ માછી

14

વડોદરા- 390019
શ્રી અવનલભાઇ રણછોડભાઇ પરમાર

15

વડોદરા- 390019
શ્રી અજીત ચંપાલાલ દાધીચ

16

બી-૮૭ ી૯૦, શેષ નારાયણ સોસાયર્ટી,
ગણેશ એસ્ર્ટે ર્ટ પાસે
ન્યુ. વી.આઇ.પી. રોડ,

17

5
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સી-૮, ઉમા કોિોની
ઝવેર નગર પાછળ,
વાધોડીયા રોડ,

૯૯૦૯૯ ૮૪૪૨૮

ડી-૪, સત્યેનપાકસ સોસાયર્ટી
સંખેડા દશાિાડ ભવનની પાછળ,
વાધોડીયા રોડ, વડોદરા- 390019

૯૮૨૫૮ ૦૨૩૪૮

એ-૪૦૨, સુખદ્વાર રે સીડેન્સી
રામેશ્વર મંક્રદર પાસે
પાણીગેર્ટ બહાર, આજવા રોડ

૯૮૨૫૧ ૭૭૫૯૯

બી-૫, જનોડનગર
ન્યુ. વી.આઇ. પી. રોડ ,

૯૪૦૮૩ ૪૮૮૧૭

મોદી મેડીકિની સામે
ફતેપરુ ા ચાર રસ્તા,

૯૭૨૪૯ ૧૮૩૫૯

૭૬, પારસ સોસાયર્ટી
આર.ર્ટી.ઓ. પાછળ,

૯૮૨૫૮ ૦૨૭૧૧

બ્િોક નં-ર્ટી-૧, રૂમ નં-૧૨
વારસીયા કોિોની,

૯૮૭૯૧ ૧૧૩૫૨

ભગવતી વિન્ર્ટીગ િેસ
નવી ધરતી, રાણાવાસ,
પહેિી િાઇન, વડોદરા-

૯૮૨૪૪ ૨૪૫૩૭

વડોદરા- 390019
શ્રી જયશ્રીબેન ગીરીશભાઇ શાહ
વડોદરા- 390022
શ્રી હેમીષા જયેશભાઇ ઠકકર

22

વડોદરા- 390006
શ્રી કેતનભાઇ દે વેન્દ્્
 પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટ

23

વડોદરા- 390006
શ્રી પરસોત્તમ મ ૂલચંદ હેમનાણી

24

25

૯૦૯૯૭ ૫૯૬૬૪

ુ ભાઇ મણીભાઇ પટેલ
શ્રી હસમખ

20

7

૯૮૭૯૧ ૧૧૯૪૯

૩૨, જિારામ નગર
હરણી રોડ,

વડોદરા- 390019
શ્રી મોહનભાઇ નવધણભાઇ વસાવા

19

21

વડોદરા- 390022
શ્રી જયશ્રીબેન અવિનભાઇ સોલંકી
વડોદરાશ્રી તેજલબેન બીજલભાઇ વ્યાસ

18
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વડોદરા- 390006
શ્રી જાગૃવત કદક્ષીતભાઇ રાણા

390001
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ુ ાઇ પટેલ
શ્રી જયાબેન વાસભ

26

8

૯૩૭૬૧ ૬૬૦૮૦

ડીિક્ષ શુર્ટીંગ સર્ટીંગ
નાગરવાડા, િાિજીકુ ઇ ,

૯૮૨૪૦ ૪૦૨૩૮

ડી-૮૦૩, કુ ંજ પ્િાઝા ડુ પ્િેક્ષ બંગ્િા
પોિો કિબ પાસે,
રાજમહેિ રોડ, વડોદરા- 390001

૯૮૨૫૮ ૦૨૪૧૦

૫૨/બી, સેવાશ્રમ સોસાયર્ટી
ઇિોરાપાકસ, આત્મજયોવત આશ્રમ પાછળ,
રે સકોસસ સકસિ,

૭૩૮૩૧ ૫૮૦૫૭

૯૩, કુ ંજ સોસાયર્ટી
અિકાપુરી,

૯૮૨૫૦ ૪૨૧૦૪

સી-૪૮, વવઠ્ઠિેશ બંગ્િોઝ
કાશીધામ સોસ.ની બાજુ માં,
નમસદાનગરીની નજીક, ગોરવા

૯૮૯૮૦ ૯૮૦૫૯

એ/૧, સુરજ સોસાયર્ટી
ઝાંસીની રાણી ચોક સામે, હાઇર્ટે ન્શન રોડ,
સુભાનપુરા ,

૯૯૭૮૦ ૬૬૩૬૬

એ/૪૬૩, સૌરભપાકસ સોસાયર્ટી
સમતા ફિેર્ટની પાછળ,
સુભાનપુરા,

૯૯૯૮૦ ૦૯૨૯૬

એ/૧, સુરજ સોસાયર્ટી
ઝાંસીની રાણી ચોક સામે, હાઇર્ટે ન્શન રોડ,
સુભાનપુરા ,

૯૮૨૪૦ ૦૬૩૬૬

૪૯-૫૦, નારાયણનગર સોસાયર્ટી
ઓમ સોસાયર્ટીની પાછળ,
રીફાઇનરી રોડ, ગોરવા,

૯૮૨૫૫ ૧૭૧૦૧

કડવા શેરી

૯૮૨૫૮ ૦૨૪૦૫

વડોદરા- 390001
ડૉ. જજગીષાબેન જતીનભાઇ શેઠ

વડોદરા- 390023
ુ ાઇ પટેલ
શ્રી અજીતભાઇ મનભ

31

વડોદરા- 390007
શ્રી ધમેન્દ્ર હરીશભાઇ પંચાલ

32

9

વડોદરા 390016
શ્રી પ ૂર્ણિમા રાજેશભાઇ આયરે

વડોદરા- 390023
શ્રી હેમલતાબેન કદપકભાઇ ગોર

34

વડોદરા- 390023
શ્રી રાજેશભાઇ વસંતરાવ આયરે

35

વડોદરા- 390023
શ્રી વવરે નભાઇ ઠાકોરભાઇ રામી

36

37

સંતોષી માતાની પોળ
નવીધરતી , નાગરવાડા,

શ્રી રાવધકા મહેશ ભટ્ટ

30

33

૭૮૪૪૧ ૮૦૧૫૬

વડોદરા- 390001
ુ ામફરીદ યસ
ુ ફુ ભાઇ લાખાજીવાલા
શ્રી ગલ

28

29

૧, નરવસિંહપાકસ સોસાયર્ટી
બ્રાઇર્ટ સ્કુ િની ગિીમાં,
વી.આઇ.પી. રોડ, કારે િીબાગ,

વડોદરા- 390018
શ્રી રમેશચંર નગીનભાઇ પરમાર (રાજા)

27

10

વડોદરા- 390016
શ્રી કં ચનબેન જયદે વભાઇ રાય
ગોત્રી ગામ , વડોદરા-

38
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390021

ુ ીતાબેન સધ
ુ ીન્દ્રકુ માર શક
ુ લ
શ્રી સન

બી-૨૧-૨૨,જય રણછોડ સોસાયર્ટી
અપેક્ષા ચાર રસ્તા ,
વાસણા રોડ, વડોદરા-390021

૯૮૭૯૫ ૫૮૮૮૨

….¶Û×.

¶ÛÛ¾Û

શ્રી વનતલકુ માર નવવનચંર ગાંધી

39

11

૯૯૭૮૬ ૨૫૦૧૯

૩, િકાશ પાકસ સોસાયર્ટી
ઇસ્કોન મંક્રદર પાસે,
ગોત્રી રોડ, મકરં દ દે સાઇ રોડ

૯૮૨૫૧ ૦૫૬૫૦

વડોદરા- 390021
શ્રી ભાવનાબેન બાલકિષ્ણ શેઠ
૮-એ, શ્રેલણક પાકસ
જૈન દે રાસર સામે,
અકોર્ટા, વડોદરા-

42

૯૮૭૯૧ ૧૧૯૭૯

390020

શ્રી ચૈતન્દ્યભાઇ મકરં દભાઇ દે સાઇ

43

મકરં દ વાર્ટીકા
તાઇફનગરની સામે, તાંદિજા,
મકરં દ દે સાઇ રોડ

૯૭૨૭૭ ૧૯૩૬૦

૧, ફેરીિેન્ડ ડુ પ્િેક્ષ
ગ્રીનપાકસ ,
અકોર્ટા સ્ર્ટે ડીયમ પાછળ,

૯૮૨૫૦ ૬૪૬૩૩

વડોદરા- 390012
શ્રી અરવવિંદભાઇ ગોરધનભાઇ પટેલ

44

45

ડી-૧૭૫, સંતવવહાર સોસાયર્ટી
રાણેશ્વર મહાદે વ પાસે,
વાસણા રોડ,

વડોદરા- 390007
શ્રી વનવતનકુ માર જયંવતલાલ દોંગા

40

41
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વડોદરા- 390020
શ્રી દક્ષાબેન નટવરભાઇ પટેલ

૯૬૮૭૫ ૬૧૮૫૭

પર્ટે િ ફડીયુ ં
પોસ્ર્ટ ઓક્રફસની બાજુ માં,
અર્ટિાદરા, વડોદરા-390012

શ્રી રીતાબેન રવવપ્રકાશ સીંધ

46

૨/૧૦, વશવશક્રકત નગર
પોિીસ િાઇનની સામે,
અકોર્ટા રોડ, વડોદરા-

૯૮૭૯૧ ૮૩૦૨૭

390020

શ્રી ભરતકુ માર ધીરૂભાઇ ડાંગર

47

૯૦૯૯૦ ૮૯૯૯૯

સી/૭, રધુવશ
ં એપા., રં જન સોસા.

ચીકુ વાડી, વડોદરા-

શ્રી મનીષ કદનકર પગાર

48

૯૮૨૪૦ ૭૭૦૭૪

૩/બી, સુવનતા સોસાયર્ટી
આર.સી. પર્ટે િ એસ્ર્ટે ર્ટની સામે,
અકોર્ટા, વડોદરા- 390020

49

13

ુ ેન્દ્ર
શ્રી ગીતાબેન ભપ
 ભાઇ પટેલ (ગીતા કાછીયા)
૧૦૭, તાડ ફળીયા
૯૮૨૪૫ ૭૩૮૭૬

િાિ કોર્ટસની સામે,
સેન્રિ બેન્કની પાછળ, રાજમહેિ રોડ,

50

51

વડોદરા- 390001
શ્રી મનોરમાબેન પ્રકદપભાઇ ખરડે

૩૦૭, મનમંક્રદર કોમ્પિેક્ષ
ન્યુ ખંડેરાવ રોડ, શંકર મસાિાની પાસે

૯૮૯૮૨ ૨૦૬૬૭

૪, ગુજરાત કોિોની
ગંગોત્રી એપાર્ટસમેન્ર્ટની સામે,
આર.વી.દે સાઇ રોડ , વડોદરા-

૯૮૯૮૭ ૧૬૪૯૭

વડોદરા- 390004
શ્રી જીતેન્દ્ર રમેશભાઇ ઠાકોર (જીત ુ ઠાકોર)

390001

….¶Û×.
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ુ ે (બાળુ સવ
ુ ે)
શ્રી બાળાસાહેબ ગણપતરાવ સવ

52

53

14

બી-૧૧૧-૧૧૨, રાજરત્ન સોસાયર્ટી
ન્યુ બગીખાના, બરોડા હાઇ સ્કુ િની ,
પાછળ, પોિો ગ્રાઉન્ડ સામે,

૯૮૨૫૫ ૦૩૭૬૩

અંશ કોમ્પિેક્ષ

૯૭૨૭૭ ૧૭૦૯૯

વડોદરા- 390001
શ્રી કદપીકાબેન ધમેન્દ્રભાઇ પટણી
ચંપા ગિી, ચોખંડી, વડોદરા-390001

શ્રી જેલમ રાકેશભાઇ ચોકસી

54

નરહક્રર ભુવન, હનુમાન પોળ
બાજવાડા, િક્ષ્મીના વ્યાયામ મન્ન્દર

વડોદરા- 390001
શ્રી ચંરકાન્દ્તભાઇ છોટાલાલ ઠકકર

55

57

15

૯૮૨૫૮ ૦૨૧૫૭

એ-૮-૨૮૩, નાની છીપવાડ
માંડવી, પાણીગેર્ટ દરવાજા નજીક,

૯૮૨૫૦ ૪૧૦૮૮

બી-૧૩૩, રામદે વનગર સોસાયર્ટી
જુ ના બાપોદ જકાતનાકા,
વાધોડીયા રોડ, વડોદરા-390019

૯૮૭૯૧ ૧૦૭૧૧

સી-૧૦૫, સમપસણ સોસાયર્ટી
જુ ના બાપોદ જકાતનાકા,
વાધોડીયા રોડ, વડોદરા- 390019

૯૯૭૪૭ ૦૧૬૭૩

૧૩-એ, િભાત સોસાયર્ટી
ઝવેરનગર પાસે
વાધોડીયા રોડ, વડોદરા-

૯૮૨૫૨ ૭૭૫૧૫

વડોદરા- 390006
શ્રી જયોવતબેન કદનેશચંર પંડયા

ુ મબેન ગોપાલભાઇ શાહ
શ્રી પન

58

ુ ાઇ શ્રીવાસ્તવ
શ્રી કદપક મધભ

59

૯૮૭૯૫ ૪૫૯૭૯

‘‘ વશવકૃ પા’’ લબલ્ડીંગ
મોર્ટી છીપવાડ, માંડવી
ખત્રી પોળના નાકે

વડોદરા- 390001
શ્રી વવજયકુ માર વવઠ્ઠલરાવ પવાર

56
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390019

શ્રી શૈલેષભાઇ કનૈયાલાલ મહેતા (શૈલેષ સોટ્ટા)
ુ બંગ્િોઝ, કૈ િાસ સોસાયર્ટી
૪, કુ સમ
૯૮૯૮૦ ૭૭૭૭૦

60

સ ૂયસનગર, વાધોડીયા રોડ,

61
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વડોદરા- 390019
શ્રી હેમાંગીની કદધાા ય ુ કોલેકર
શાકુ ન્તિ, કોકણ ફળીયા
શ્રી શીવ-મારૂતી મંક્રદરની પાસે
વાડી, વડોદરા- 390017

62

63

64

શ્રી અલ્કાબેન શૈલેષભાઇ પટેલ

૯૧૭૩૦ ૭૬૨૧૪

એ-૬૨, પ ૂજા પાકસ સોસાયર્ટી
પક્રરવાર ચાર રસ્તા પાસે,
વાધોડીયા-ડભોઇ રીંગ રોડ ,

૯૬૩૮૫ ૫૮૪૮૫

બી-૯૫, જિારામ નગર
એમ.એમ. વ્હોરા શો રૂમની બાજુ માં,
ડભોઇ રોડ, વડોદરા-390025

૭૮૭૪૦ ૫૬૮૬૫

વડોદરા- 390025
શ્રી જયેશકુ માર રવસકભાઇ રાઠવા

ુ ાઇ)
શ્રી ચંરકાન્દ્તરામચરણ શ્રીવાસ્તવ (ભથ્થભ
કલ્યાણ કુ ંજ
૯૮૨૫૦ ૪૦૮૫૭

અલ્પના વસનેમાની બાજુ માં,
િતાપનગર, વડોદરા- 390004

….¶Û×.

65
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શ્રી ભાવવનાબેન યોગે શભાઇ ચૌહાણ

૧૬૦૮, લચત્રકુ ર્ટ હા. સોસાયર્ટી
આકાશવાણી પાછળ,
મકરપુરા રોડ, વડોદરા- 390010

૯૯૦૪૬ ૧૧૬૩૮

૧૫, વત્રવેણી પાકસ સોસાયર્ટી
મનજીતનગર-૨ ની સામે,
માંજિપુર, વડોદરા-390011

૯૫૮૬૮ ૮૧૧૦૫

સી-૧૦, મોતીનગર-૩
રવવપાકસની પાછળ
તરસાિી, વડોદરા- 390009

૯૮૭૯૧ ૧૧૨૯૫

શ્રી સંગીતાબેન રજનીકાંત પટેલ

66

ુ દ
ુ ન લીંમ્બચીયા
શ્રી અલ્પેશ મધસ

67

શ્રી વનલેશ રણજીતવસિંહ રાઠોડ

68

૩૩૮, શરદનગર

તરસાિી, વડોદરા-

69
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390009

શ્રી ગાગી કદવ્યકાંત દવે

૪૪, ભાગ્યિક્ષ્મી સોસાયર્ટી
દરબાર ચોકડી પાસે,
માંજિપુર , વડોદરા- 390011

શ્રી શકુ ન્દ્તલા અશોકભાઇ વશિંદે

70

બી-૨૧, આકાર કોમ્પિેક્ષ સોસાયર્ટી
જી.આઇ.ડી.સી. રોડ,
માંજિપુર , વડોદરા-390011

શ્રી ર્ચરાગભાઇ હંસકુ માર ઝવેરી

71

૨૦-એ, િાિબાગ સોસાયર્ટી

માંજિપુર, વડોદરા-

390011

ુ ાઇ પટેલ (જય રણછોડ)
શ્રી કલ્પેશ મનભ

72

૨૫, પુરસોતમનગર સોસાયર્ટી
ભા ીજી મંક્રદર પાસે,
માંજિપુર, વડોદરા-390011

73

74

75

76

19

શ્રી ભાવનાબેન રમણભાઇ પાટણવાડીયા

૯૮૭૯૫ ૫૪૪૨૯

૯૮૭૯૧ ૫૧૧૩૩

૯૭૨૭૭ ૧૯૩૪૧

૯૮૨૫૮ ૦૨૧૨૨

૯૯૨૫૦ ૦૦૪૪૪

કોઠી ફળીયુ ં
કુ ંદન વિન્ર્ટીગ િેસ,
મકરપુરા ગામ, વડોદરા-390014

૯૯૨૫૬ ૩૬૩૭૪

સી-૧૧૦, રવવપાકસ સોસાયર્ટી
મોતીનગર-૨ પાછળ,
તરસાિી, વડોદરા- 390009

૯૮૨૫૨ ૨૨૯૬૫

શ્રી કાવમનીબેન જયેશભાઇ સોની

શ્રી જીવરાજભાઇ કાનજીભાઇ ચૌહાણ
૬, નૈના સોસાયર્ટી
બરોડા ડેરીની સામે
મકરપુરા રોડ, વડોદરા-390009
શ્રી જૈવમન જશભાઇ અમીન
અમીન ખડકી
તરસાિી ગામ,

વડોદરા- 390009

૯૮૨૫૮ ૦૨૨૮૭

૯૬૮૭૦ ૯૯૨૨૨

