
                     

 

વડોદરા મહાનગરપાલિકા 
એકતા યાત્રાની વોર્ડ વાઇઝ રૂટની વવગત 

 

વહીવટી વોર્ડ ન ં યાત્રાની તારીખ રૂટની વવગત 

૨ ૨૦-૧૦-૧૮ 

ઝોન ઓફીસ, સગંમ, માણેકપાકડ , હરણી, રીટનડ , New VIP રોર્, 

મોતીનગરથી એસ્સાર, જલારામ હોસ્પીટલ, વારસીયા મઇન રોર્, 

ફતેપરુા ચાર રસ્તા, મેઇન રોર્થી સગંમથી ઝોનઓફીસ. 

૯ ૨૨-૧૦-૧૮ 

સરદાર એસ્ટેટ ચાર રસ્તાથી કમલાનગર તળાવથી કાન્હા સીટીથી 
પડંર્ત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય ટાઉન હોલથી શ્રીજી વવલા-૩, સયાજી 
ટાઉનશીપ રોર્, અવધ સીટી, ન્યાલકરણ બિલ્ર્ીંગ, મખુીનગર ત્રણ 
રસ્તા, ખોડર્યારનગર ચાર રસ્તા, સપુર િેકરી ત્રણ રસ્તાથી 
ડકશનવાર્ી રોર્, ગધેર્ા માકેટ ચાર રસ્તાથી મહાવીર ચાર રસ્તાથી 
પરત વહીવટી વોર્ડ ન-ં૯ની કચેરી. 

૧ ૨૩-૧૦-૧૮ 

ગાધંી નગરગહૃથી પદ્માવતી શોપીંગ સેન્ટરથી લહરેીપરુા ગેટથી 
મારં્વીથી ચાપંાનેર દરવાજા,અર્ાણીયાપરુથી ફતેપરુા ચાર રસ્તાથી 
િાલા હનમુાનથી કારેલીિાગ પોલીસ સ્ટેશનથી નાગરવાર્ા ચાર 
રસ્તાથી રાવપરુા ચાર રસ્તા થઇ જ્યિુલેીિાગથી ગાધંી  નગરગહૃ 

૫ ૨૫-૧૦-૧૮ 

START -> ખરેં્રાવ માકેટ ચાર રસ્તાથી લઇને ભગતવસિંહ ચોક થઇને ગાધંી 
નગરગહૃ -> જયિુીલી િાગ -> અમદાવાદી પોળ -> ટાવર ચાર રસ્તા 
કોઠી ચાર રસ્તા થઇ એસ.એસ.જી હોસ્સ્પટલ રોર્ -> િરોર્ા- ઓટોમોિાઇલ 
થઇને ટેબલફોન એક્ષચેન્જ થઇને હોકી ગ્રાઉન્ર્ રોર્ રાજ મહલે રોર્ -> 
ડકતીસ્તભં સકડલ   -> પરત ખરેં્રાવ માકેટ ચાર રસ્તા.  
િપોર િાદ START -> ખરેં્રાવ માકેટ ચાર રસ્તાથી લઇને વસધ્ધનાથ રોર્ 
જયરત્ન ચાર રસ્તાથી આર.વી.દેસાઇ રોર્ -> હજીરા રોર્ નવાપરુા પોબલસ 
સ્ટેશન શસ્તતકૃપા સકડલ થઇ પ્રતાપનગર રોર્ -> અલ્પના રોર્ -> વવહાર 
રોર્ -> ગીતામડંદર થઇને ચોખરં્ી ફાઇલેડરયા ઓડફસ થઇને િરાનપરુા 
થઇને ન્યાયમડંદર ભગતવસિંહ ચોક (સમાપ્ત)  
 



                     

 

૭ ૨૬-૧૦-૧૮ 

છાણી ગામ સરદાર સ્ટેટયથુી રામાકાકા ર્રેી રોર્ થઇ છાણી જકાતનાકા 
સકડલ થઇ એકતાનગર થઇ કૈલાશપવત મહાદેવ ચાર રસ્તા થઇ 
જાદવપાકડ ચાર રસ્તા થઇ અવવંતનગર થઇ અંિામાતાના મડંદર ચાર 
રસ્તા થઇ જમણી િાજુ ચાણક્યપરુી ચાર રસ્તા. – િપોર (વવરામ)  

ચાણક્યપરુી ચાર રસ્તાથી અબભલાષા સોસાયટી ચાર રસ્તાથી કેકટસડ 
પાકડથી નાનભુાઇ ટાવર, મહસેાણાનગર ગરિા ગ્રાઉન્ર્થી ઉમા સકડલ 
થી વનઝામપરુા મેઇન રોર્થી   યોગ વનકેતન થઇ IPCL બ્રીજથી વોર્ડ 
ઓડફસ-૦૭ સધુી 

૮ ૨૯-૧૦-૧૮ 

અવમતનગર સકડલથી આનદંનગર હનમુાનજી મડંદર ( વહીવટી વોર્ડ 
ન.ં ૦૮(એચ) ના ઇલેકશન વોર્ડ ન.ં-૦૩)નો વવસ્તાર (સ્વાગત પોઇન્ટ: 
આનદંનગર હનમુાનજી મડંદર)  

મતુતાનદં સકડલથી જીવનભારતી ચાર રસ્તાથી બધુ્ધદેવ કોલોનીથી 
જલારામ મડંદર, કારેલીિાગથી િહચુરાજી રોર્ મડંદર ચાર રસ્તાથી 
નાગરવાર્ા ચાર રસ્તાથી શારદામડંદરથી સલાટવાર્ા ચાર રસ્તા 
એમ.સી.હાઇસ્કુલ. 
(સ્વાગત પોઇન્ટ: મતુતાનદં સકડલ,  બધુ્ધદેવ કોલોની, જલારામ મડંદર, 
કારેલીિાગ, િહચુરાજી રોર્ મડંદર ચાર રસ્તા, નાગરવાર્ા ચાર 
રસ્તા,કોઠી ચાર રસ્તા. 

૧૦ ૧૫-૧૧-૧૮ 

કલ્પતરૂ કેશ એન કેરી,જૈન મદંીર, વોર્ડ ઓડફસ, ઝાસંી કી રાણી, સરેુશ 
ભજીયા, અરૂણાચલ રોર્, દશામંા ચાર રસ્તા, આઇ.ટી.આઇ.,પચંવટી 
સકડલ, ગોરવા શાક માકેટ, ઇન ઓિીટ મોલ, ગેંર્ા સકડલ રોર્, 
વર્ીવાર્ી ગામ, કોન્કર્ડ, જી.ઇ.િી. ત્રણ રસ્તા, િી.પી.સી. રોર્ થઇ કાશી 
વવશ્વનાથ મડંદર સમાપન.  

૧૧ ૧૬-૧૧-૧૮ 

ધ નેસ્ટ ચાર રસ્તા, સપન ચાર રસ્તા, ઇ.એસ.આઇ. હોસ્પીટલ ગોત્રી 
રોર્, પાણીની ટાકંી, ગોકુળ નગર, અંબિકા નગર, વપ્રયા ટોકીઝ, 
વાસણા ટાકંી,વાસણા રોર્,વાસણા પેટ્રોલ પપં, મકરંદ દેસાઇ રોર્, 
ઇસ્કોન મડંદર  

૬ ૧૭-૧૧-૧૮ 

ચકલી સકડલ,રોકર્નાથ સોસાયટી, ર્ી.આર.અમીન સ્કુલ, મેરેર્ીયન 
હોસ્પીટલ, ડદવાળીપરુા, રાજીવનગર, વાસણા પેટ્રોલ પપં, મનીષા 
ચોતર્ી, અક્ષર ચોક, કલાલી બ્રીજ નીચ,ે સન ફામાડ રોર્, બ્રહ્માકુમારી, 
અટલાદરા રોર્, સ્વામી નારાયણ મડંદર, કલાલી બ્રીજ ઉપર, 
મજુમહરુ્ા,તાજ હોટલ, અકોટા બ્રીજ 



                     

 

૧૨ ૧૯-૧૧-૧૮ 
વર્સર બ્રીજ, અલવાનાકા, સશેુન સકડલ, તરસાલી, ન્ય ુ ઇરા સ્કુલ, 
મકરપરુા, માણેજા ક્રોવસિંગ, એ.િી.િી માણજેા. 

૪ ૨૦-૧૧-૧૮ 

માજંલપરુ તળાવ, ઇવા મોલ, કોતર તલાવર્ી, સન સીટી, તલુસીધામ 
ચોતર્ી, જ્યપુીટર ચોતર્ી, સશેુન તરસાલી રીંગરોર્, તરસાલી શાક 
માકેટ, દંતેશ્વર, પ્રતાપનગર બ્રીજ 

૩ ૨૨-૧૧-૧૮ 

વોર્ડ ૯ થી એસ્સાર એસ્ટેટ, આજવા રોર્, હાઇવે, ટાઉન હોલ, પાણીની 
ટાકંી, મખુીનગર ત્રણ રસ્તા, ખોર્ીયાર નગર ચાર રસ્તા, ESSAR, થી 
કીશાનવાર્ી ચાર રસ્તા, મહાવીર હોલ, ઉમાચોકર્ી, વ ૃદંાવન ચોકર્ી થી 
સરદાર એસ્ટેટ થી વોર્ડ - ૯ 

                                             


