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અન ું
નું

વ.

વોર્ડ નામ સરનામ નોટીસ 
આપ્યા તારીખ

રરમાર્કસડ / 

કરે કામગીરી

૧ ૮
શ્રી સરેુભાન 
ગરુાભયસરુ 
ગાજીમાલારા

ગેંડા પીમા ૧૬૦૪/૦૨.૦૫.૨૦૨૦ નોટીવ આેર છે.

૨ ૮
પ્રમખુશ્રી, સમૂયદી 
એાટય ભેન્ટ

રૂભ ટોકીઝ ાવે, શયણી 
યોડ

૧૬૦૩/૦૨.૦૫.૨૦૨૦ નોટીવ આેર છે.

૩ ૮
શ્રી નગીનબાઇ 
ભગનબાઇ  ળાશ

હુજયત ટેકયા, 
જ્યફેુરીફાગની  ાછ

૨૪/૧૪.૦૫.૨૦૨૦ નોટીવ આેર છે.

૪ ૮
શ્રી અમતૃ ભગનરાર 
યાણા

પતેપયુા ભેઇન યોડ ૨૫/૧૪.૦૫.૨૦૨૦ નોટીવ આેર છે.

૫ ૮
શ્રી સબુાચદં્ર 
જમતંીરાર ળાશ

ઘય ન-ં૧૯, ભાભાની 
ો, યાલપયુા

૨૬/૧૪.૦૫.૨૦૨૦ નોટીવ આેર છે.

૬ ૮
શ્રી યાણા ભોશન 
કેળલરાર

હુજયત ટેકયા, યલી 
ટ્રાન્વોટયની ગરી, 
જ્યફેુરીફાગની ાછ

૨૭/૧૪.૦૫.૨૦૨૦ નોટીવ આેર છે.

૭ ૮
શ્રી ચંાર જીગ્નેળબાઇ 
જમેળબાઇ

શ્રી કૃષ્ણકંુજ બફલ્ડીંગ 
આભરી પબમા 
નાગયલાડા

૨૮/૧૪.૦૫.૨૦૨૦ નોટીવ આેર છે.

૮ ૮
શ્રી યભેળ લજ્રરાર 
વાલરાી

પતેપયુા ભેઇન યોડ
(૧)૩૫૭/૧૩.૦૬.૨૦૧૯
 (૨)૨૯/૧૪.૦૫.૨૦૨૦

નોટીવ આેર છે.

૯ ૮
શ્રી વલજમકુભાય 
કનૈમારાર યાજપતુ

૪૨૩/૩, હુજયત ટેકયા
(૧)૧૦૨૪/૦૬.૧૧.૨૦૧
૯ 
(૨)૩૦/૧૪.૦૫.૨૦૨૦

નોટીવ આેર છે.

૧૦ ૮
શ્રી કભાફેન 
ળકંયરાર વોની

અડાણીમા પરુ ચાય 
યસ્તા ાવે, પતેપયુા 
ોરીવ સ્ટેળન વાભે

(૧)૧૦૨૫/૦૬.૧૧.૨૦૧
૯ 
(૨)૩૧/૧૪.૦૫.૨૦૨૦

નોટીવ આેર છે.

૧૧ ૮ શ્રી યભેળબાઇ લી. ધ્રલુ
યાલપયુા ભેઇન યોડ ખાદી 
ગ્રાભ ઉદ્યોગ વાભે

(૧)૬૭૩/૦૯.૦૮.૨૦૧૯
 (૨)૩૨/૧૪.૦૫.૨૦૨૦

નોટીવ આેર છે.

વર્ોદરા મહાનગર પાલકા
જર્જરીત મકાનોને G.P.M.C. ACT-1949 કમ ૨૬૪ મ જબ આપે નોટીસની યાદી

વર્ડ ૨૦૨૦-૨૧

ઉત્તર ઝોન
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અન ું
નું

વ.

વોર્ડ નામ સરનામ નોટીસ 
આપ્યા તારીખ

રરમાર્કસડ / 

કરે કામગીરી

વર્ોદરા મહાનગર પાલકા
જર્જરીત મકાનોને G.P.M.C. ACT-1949 કમ ૨૬૪ મ જબ આપે નોટીસની યાદી

વર્ડ ૨૦૨૦-૨૧

ઉત્તર ઝોન

૧૨ ૮
શ્રી કેતનબાઇ યાજુબાઇ 
યાણા

નલીધયતી ફીજી રાઇન

(૧)૬૭૭/૧૦.૦૮.૨૦૧૯
 
(૨)૧૦૨૬/૦૬.૧૧.૨૦૧
૯ 
(૩)૩૩/૧૪.૦૫.૨૦૨૦

નોટીવ આેર છે.

૧૩ ૮ પ્રમખુશ્રી
વાઇંકૃા એાટય ભેન્ટ, 
ાણીની ટાકંી ાવે, 
કાયેરીફાગ

૩૮૩/૧૮.૦૬.૨૦૧૯ નોટીવ આેર છે.

૧૪ ૮
શ્રી ચીભનબાઇ 
કયળનબાઇ

નલીધયતી ફીજી રાઇન

(૧)૬૮૦/૧૨.૦૮.૨૦૧૯
 
(૨)૧૦૨૮/૦૬.૧૧.૨૦૧
૯ 
(૩)૩૪/૧૪.૦૫.૨૦૨૦

નોટીવ આેર છે.

૧૫ ૮ શ્રી ળાયદાફેન નલીધયતી ફીજી રાઇન ૩૫/૧૪.૦૫.૨૦૨૦ નોટીવ આેર છે.

૧૬ ૮
શ્રી કભાફેન 
વલજમકુભાય ળભાય

યાલપયુા ભેઇન યોડ ૩૬/૧૪.૦૫.૨૦૨૦ નોટીવ આેર છે.

૧૭ ૮
શ્રી બગલાનબાઇ 
ફાબબુાઇ યાજપતુ

યાલતળેયી પતેપયુા
(૧)૮૦૮/૨૧.૦૯.૨૦૧૯
 (૨)૩૭/૧૪.૦૫.૨૦૨૦

નોટીવ આેર છે.

૧૮ ૮
શ્રી વીભધંય સ્લાભી 
આયાધના ટ્રસ્ટ

૧૯, ભાભાની ો ૩૮/૧૪.૦૫.૨૦૨૦ નોટીવ આેર છે.

૧૯ ૮
શ્રી  ભારતીફેન 
કકળોયબાઇ દેવાઇ

અડાણીમા પરુ ચાય 
યસ્તા ાવે, પતેપયુા 
ોરીવ સ્ટેળન વાભે

(૧)૭૦૮/૨૬.૦૮.૨૦૧૯
 (૨)૩૯/૧૪.૦૫.૨૦૨૦

નોટીવ આેર છે.

૨૦ ૮ શ્રી વવલતાફેન યાણા નલીધયતી ફીજી રાઇન
(૧)૬૭૫/૧૦.૦૮.૨૦૧૯
 (૨)૪૦/૧૪.૦૫.૨૦૨૦

નોટીવ આેર છે.
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આપ્યા તારીખ
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વર્ોદરા મહાનગર પાલકા
જર્જરીત મકાનોને G.P.M.C. ACT-1949 કમ ૨૬૪ મ જબ આપે નોટીસની યાદી

વર્ડ ૨૦૨૦-૨૧

ઉત્તર ઝોન

૨૧ ૮
શ્રી કાવભનીફેન 
કકયીટબાઇ ળાશ

સમુયનાયામણ ફાગ વાભે, 
યાલપયુા યોડ

(૧)૧૧૯૬/૨૦.૧૨.૨૦૧
૯ 
(૨)૪૧/૧૪.૦૫.૨૦૨૦

નોટીવ આેર છે.

૨૨ ૮
શ્રી ઉદમકુભાય 
જમતંીરાર વીકરીગય

યાલપયુા ભેઇન યોડ, 
સમુયનાયામણ ફાગની 
વાભે

૪૨/૧૪.૦૫.૨૦૨૦ નોટીવ આેર છે.

૨૩ ૮
શ્રી વલક્રભબાઇ 
વનતબાઇ મુળંી

ખાદી ગ્રાભ ઉદ્યોગની વાભે
(૧)૭૪૨/૦૩.૦૯.૨૦૧૯
 (૨)૪૩/૧૪.૦૫.૨૦૨૦

નોટીવ આેર છે.

૨૪ ૮ પ્રમખુશ્રી
જરાયાભ કોમ્રેક્ષ, 
ફહુચયાજી ભાતાજીના ં
ભકંદયની  વાભે

૯૨/૦૧.૦૬.૨૦૨૦ નોટીવ આેર છે.

૨૫ ૮
ળેખ ચાદંવભમા 
ભશોમ્ભદવભમા

આબરળા ભજંીર ભશાલત 
પબમા શાથીખાના પતેપયુા

૯૩/૦૧.૦૬.૨૦૨૦ નોટીવ આેર છે.

૨૬ ૮ પ્રમખુશ્રી
નલા સ્રભ ક્લાટવય, 
બાથજુી ભકંદય ાવે, નલી 
ધયતી

૯૪/૦૧.૦૬.૨૦૨૦ નોટીવ આેર છે.

૨૭ ૮ પ્રમખુશ્રી
નલા સ્રભ ક્લાટવય, 
ભાી ભોશલ્રો, બાથજુી 
ભકંદય ાવે, નલી ધયતી

૯૫/૦૧.૦૬.૨૦૨૦ નોટીવ આેર છે.

૨૮ ૫
વલકાવ જે 
ગાાંધી/યત્તીરાર 
આય.ગાાંધી

મ્ય.ુ વે.ન:-૦૫-૨ ૧ -૩૭૨ -

૦૦૦-૦૦૦-

૦૨૦/૧૦૧ /૧૦૨ /૧૦૩  
વયનામ:ુ-કપ્તાન પીમા 
નલયાંગ વવભેના યોડ 
યાલપયુા

(૧ )૧ ૧૬/૧૮-૧૯,તા:-
૧૫-૫-૧૯, 

(૨ )૫૯૬/૧૮-૧૯,તા:-
૦૬-૦૯-૧૮,(૩ ) 

૫૯૫/૧૯-૨૦, તા:-૦૬-

૧ ૧ -૧૯,(૪) ૮૨ /૨૦-

૨ ૧ , તા:-૧ ૩ -૦૫-૨૦

નોટીવ આેર છે

૨૯ ૫ બીખવુીંગ કાલવુીંગ 
યાજપતુ

મ્ય.ુ વે.ન:-૦૫-૧૬-૧૮૭-

૦૦૦-૦૦૦-

૧૦૨ /૧૦૩ /૧૦૪, 

વયનામ:ુ-ચોદાય 
પીમા, ફયાનપયુા

(૧ ) ૬૯૧ /૧૮-૧૯ તા:-
૦૯-૧૦-

૧૮(૨ )૧ ૧૫/૧૯-૨૦ 
તા:-૧૫-૦૫-૧૯(૩ ) 

૮૩ /૨૦-૨ ૧ , તા:-
૧ ૩ /૦૫/૨૦૨૦

નોટીવ આેર છે
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વર્ોદરા મહાનગર પાલકા
જર્જરીત મકાનોને G.P.M.C. ACT-1949 કમ ૨૬૪ મ જબ આપે નોટીસની યાદી

વર્ડ ૨૦૨૦-૨૧

ઉત્તર ઝોન

૩૦ ૫ લાાફેન કનબુાઇ 
પ્રજાવત મ્ય.ુ વે.ન:-૦૫-૦૯-૦૩૭-

૦૦૦-૦૦૦-૦૨૦, 

વયનામ:ુ-ળીમાફાગ 
કુાંબાયલાડા, ખાંડેયાલ 
ભાકેટ ાછ્

(૧ )૨૪૫/૧૮-૧૯, તા:-
૦૧ -૦૬-૨૦૧૮, (૨ ) 

૩૬૯/૧૮-૧૯, તા:-૦૧ -

૦૭-

૨૦૧૮,(૪)૪૩૫/૧૮-

૧૯, તા:-૨૫-૦૭-

૨૦૧૮ (૫) ૮૪/૨૦-

૨ ૧ , તા:-૧ ૩ /૦૫/૨૦૨૦

નોટીવ આેર છે

૩૧ ૫ યોળન આય ટેર

મ્ય.ુવે.ન.:-વયનામ:ુ-બ્રાઇટ 
સ્ટાય કાંમ્ાઉન્ડ અગ્રલાર 
ડેયીની ફાજુભા ેપ્વી 
ગોડાઉન, ફાલયી 
કુાંબાયલાડા

(૧ )૪૨ /૧૯-૨૦,તા:-૦૯-

૦૪-૧૯(૨ )૧ ૩ ૩ /૧૯-

૨૦,તા:-૨ ૧ -૦૫-૧૯, 

(૩ ), ૮૫/૨૦-૨ ૧ , તા:-
૧ ૩ /૦૫/૨૦૨૦

નોટીવ આેર છે (કોટા કેવ 
ચાલ ુછે આંતયીક ભારીક અને 

બાડુઆત લચ્ચે)

૩૨ ૫ ગરુાભનફી ઘેરાબાઇ 
ફેયાલાા

મ્ય.ુવે,ન:-૦૫-૧ ૨ -૨ ૨૦-

૦૦૦-૦૦૦-૧૦૧  
વયનામ:ુ-દુધલાો 
ભશોલ્રો, ન્મામભાંદદય 
ાછ

(૧ )૩૦૩ /૧૯-૨૦, તા:-
૧ ૩ -૦૭-૧૯ (૨ ) 

૮૭/૨૦-૨ ૧ , તા:-
૧ ૩ /૦૫/૨૦૨૦

નોટીવ આેર છે (કોટા કેવ 
ચાલ ુછે આંતયીક ભારીક અને 

બાડુઆત લચ્ચે)

૩૩ ૫ ભશળેબાઇ અંફારાર 
સથુાય

મ્ય.ુવે.ન.:-૦૫-૧ ૧ -૪૧૫-

૦૦૦-૦૦૦-૧૦૨ , 

વયનામ:ુ-ઉરા ફ્ીમા 
ભશાદેલ ભાંદદય વાભે

(૧ )૨૫૮/૧૯-૨૦, તા:-
૦૨ -૦૭-૧૯, (૨ ) 

૫૪૪/૧૯-૨૦, તા:-૦૬-

૧ ૧ -૧૯(૩ ) ૮૬/૨૦-૨ ૧ , 

તા:-૧ ૩ /૦૫/૨૦૨૦

નોટીવ આેર છે

૩૪ ૫ ળકીના શાજી યશભેાન
મ્ય.ુવે.ન.:-૦૫-૧ ૨ -૨૦૦-

૦૦૦-૦૦૦-૦૨૦, 

વયનામ:ુ-જે કે વામકર 
ભાટાની ફાજુની ગરીભાાં 
ભદનઝાાંા યોડ

(૧ )૧ ૧૪/૧૯-૨૦, તા;-
૧૫-૦૫-૧૯(૨ ) ૮૮/૨૦-

૨ ૧ , તા:-૧ ૩ /૦૫/૨૦૨૦
નોટીવ આેર છે

૩૫ ૫ ચીભનરાર ગોયધન 
દાવ

મ્ય ુવે.ન.:-૦૫-૧૭-૨૬૦-

૦૦૦-૦૦૦-૦૨૦ 
વયનામ:ુ-વળલભ જનયર 
સ્ટોય,ભોશના શાડાલૈધ ના 
ખાાંચાના નાકી ફયાનપયુા 
ચાય યસ્તા ાવે

(૧ )૭૦૩ /૧૮-૧૯, તા:-
૧૦-૧૦-

૧૮(૨ )૧ ૧ ૧ /૧૯-૨૦, 

તા:-૧૫-૫-૧૯, (૩ )૮૯-

૨૦/૨૦, તા:-
૧ ૩ /૦૫/૨૦૨૦

નોટીવ આેર છે (કોટા કેવ 
ચાલ ુછે આંતયીક ભારીક અને 

બાડુઆત લચ્ચે)

૩૬ ૫ બીખાબાઇ ડાહ્યાબાઇ 
વોની

મ્ય.ુવે.ન.:-૦૫-૦૧ -૦૧૪-

૦૦૦-૦૦૦-૧૦૪, 

વયનામ:ુ- રારકોટા યોડ 
ાવે, વી. આય. સ્કુટય

(૧ )૩૦૫/૧૯-૨૦, તા:-
૨૪-૦૭-૧૯(૨ ) ૯૦/૨૦-

૨ ૧ , તા:-૧ ૩ /૦૫/૨૦૨૦
નોટીવ આેર છે

૩૭ ૫ લાભનયાલ આનાંદબાઇ 
કાયકય અને અન્મ

મ્ય.ુવે.ન.:-૦૫-૦૨ -૫૪૮-

૦૦૦-૦૦૦-૦૨૦, સ્રનામ;ુ- 

ળાંકયટેકયી કાયકયનો 
લાડો રક્કડીપરુ ાવે

(૧ )૨૦૪/૧૯-૨૦, તા:-
૧૫-૦૬-૨૦૧૯(૨ ) 

૯૧ /૨૦-૨ ૧ , તા:-
૧ ૩ /૦૫/૨૦૨૦

નોટીવ આેર છે
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અન ું
નું

વ.

વોર્ડ નામ સરનામ નોટીસ 
આપ્યા તારીખ

રરમાર્કસડ / 

કરે કામગીરી

વર્ોદરા મહાનગર પાલકા
જર્જરીત મકાનોને G.P.M.C. ACT-1949 કમ ૨૬૪ મ જબ આપે નોટીસની યાદી

વર્ડ ૨૦૨૦-૨૧

ઉત્તર ઝોન

૩૮ ૫ ગીયજાફેન ાડુયાંગ 
ગડકયી

મ્ય.ુવેન.;-૦૫-૦૨ -૩ ૧૬-

૦૦૦-૦૦૦-૦૨૦, 

વયનામ:ુ-કાડીમા 
ભેન્ળન વાભે વયાવભતા 
યોડ

(૧ ) ૧ ૧ ૩ /૧૯-૨૦, તા:-
૨ ૨ -૦૪-૧૯(૨ ) ૯૨ /૨૦-

૨ ૧ , તા:-૧ ૩ /૦૫/૨૦૨૦
નોટીવ આેર છે

૩૯ ૫ બોરેનાથ બયતબાઇ 
કશાય

મ્ય.ુવે.ન:-૦૫-૨ ૩ -૧ ૨૦-

૦૦૦-૦૦૦-૦૨૦/૧૦૧ , 

વયનામ:ુ-કાકા વાશફે 
ટેકયા, જ ાંબફેુટ, 

દાાંડીમાફજાય

(૧ )૨૪૦/૧૯-૨૦, તા:-
૨૯-૦૬-૧૯ (૨ ) 

૯૪/૨૦-૨ ૧ , તા:-
૧ ૩ /૦૫/૨૦૨૦

નોટીવ આેર છે (કોટા કેવ 
ચાલ ુછે આંતયીક ભારીક અને 

બાડુઆત લચ્ચે)

૪૦ ૫ ઉાફેન દદરીયાલ 
પોપે

મ્ય.ુવે.ન.:-૦૫-૦૨ -૫૭૯-

૦૦૦-૦૦૦-૧૦૧ , 

વયનામ:ુ- કાળી નીલાવ, 

ળાંકય ટેકયી, દાાંડીમાફજાય

(૧ ) ૮૬૭/૧૯-૨૦, તા:-
૧૯-૦૮-૧૯, (૨ ) 

૯૫/૨૦-૨ ૧  ,તા;-૧ ૩ -

૦૫-૨૦૨૦
નોટીવ આેર છે

૪૧ ૫ લાગેળબાઇ ઠાકોયબાઇ 
દરલાડી

મ્ય.ુવે.ન.:-૦૫-૦૮-૧૮૦-

૦૦૦-૦૦૦-૦૨૦/૦૫-૦૮-

૧૭૭-૦૦૦-૦૦૦-૧૦૧ -

૧૦૨ -૧૦૩ -૧૦૪-૧૦૫, 

વયનામ:ુ-ખોડી આંફરી, 
ળીમાફાગ, યાજભશરે યોડ

(૧ ) ૨ ૩૫/૧૯-૨૦, તા:-
૨૫-૦૬-૧૯, (૨ ) 

૯૬/૨૦-૨ ૧ , તા:-૧ ૩ -

૦૫-૨૦૨૦
નોટીવ આેર છે

૪૨ ૫ ભનબુાઇ દાભોદય ટેર

મ્ય ુવે.ન.:-૦૫-૦૧ -૫૮૬-

૦૦૦-૦૦૦-

૧૦૨ /૧૦૩ /૧૦૫, 

વયનામ:ુ-ગુાંદાપળમા, 
શાથીો ાવે, 

યાજભશરે યોડ

(૧ )૯૬૬/૧૯-૨૦, તા:-
૦૪-૦૯-૨૦૧૯ (૨ ) 

૯૭/૨૦-૨ ૧ , તા:-૧ ૩ -

૦૫-૨૦૨૦
નોટીવ આેર છે

૪૩ ૫ ઇસ્ભાઇર સરેુભાનબાઇ 
ફેયાલાા

મ્ય.ુવે.ન:-૦૫-૧ ૨ -૨ ૨૦-

૦૦૦-૦૦૦-૧૦૧ , 

વયનામ:ુ- ન્મામભાંદદય 
ાછ, દુધલારા ભશોલ્રો

(૧ )૯૧ ૨ /૧૯-૨૦, તા:-
૨ ૩ -૦૭-૨૦૧૯, (૨ ) 

૮૭/૨૦-૨ ૧ , તા:-
૧ ૩ /૦૫/૨૦૨૦

નોટીવ આેર છે

૪૪ ૫ ઇસ્ભાઇરબાઇ 
ઇબ્રાશીમ્બાઇ ળેખ

વયનામ:ુ-નલાપયુા, ભયાઠી 
ભોશલ્રો, વાાંઇફાફાના 
ભાંદદય ાવે

(૧ )૪૫૩ /૧૯-૨૦, તા:-
૨૭-૦૯-૨૦૧૯, (૨ ) 

૯૯/૨૦-૨ ૧ , તા:-
૧ ૩ /૦૫/૨૦૨૦

નોટીવ આેર છે

૪૫ ૫ ડો. યશ્મભકાફેન 
સયેુન્રબાઇ ઘભુા

મ્ય.ુવે.ન:-મ્ય.ુવે.ન:-૦૫-

૦૨ -૪૨૭-૦૦૦-૦૦૦-

૦૨૦, વયનામ;ુ- 

ીયાભીતા યોડ, 

નશરુેબલન વાભે

(૧ )૮૯૬/૧૯-૨૦, તા:-
૨૮-૦૨ -૨૦૨૦,(૨ ) 

૧૦૦/૨૦-૨ ૧ , તા:-
૧ ૩ /૦૫/૨૦૨૦

નોટીવ આેર છે

૪૬ ૫ સયેુન્રબાઇ આય. ળાશ

મ્ય.ુવે.ન:-૦૫-૧૦-૩ ૧૫-

૦૦૦-૦૦૦-૦૨૦/૧૦૧ , 

વયનામ:ુ- એવ.આય.ભેટર 
કોોયેળન, જુના 
રક્કડીઠા યોડ, 

યાલડીમાલાડ ાવે

(૧ ) ૫૨૪/૧૯-૨૦, તા;-
૧૦-૧૦-૧૯, (૨ ) 

૧૦૧ /૨૦-૨ ૧ , તા:-૧ ૩ -

૦૫-૨૦૨૦
નોટીવ આેર છે
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અન ું
નું

વ.

વોર્ડ નામ સરનામ નોટીસ 
આપ્યા તારીખ

રરમાર્કસડ / 

કરે કામગીરી

વર્ોદરા મહાનગર પાલકા
જર્જરીત મકાનોને G.P.M.C. ACT-1949 કમ ૨૬૪ મ જબ આપે નોટીસની યાદી

વર્ડ ૨૦૨૦-૨૧

ઉત્તર ઝોન

૪૭ ૫
વાંજમબાઇ 
નલવનતરાર જમસ્લાર 
તથા અન્મ

વીટી વલે નાં:-૪૫/૧ , ૨ , 

કાડા નાં:-૪૮૦૭, ૨ ૧૪૫૦, 

ળીટ નાં:-એ/૫/૩ , વયનામ:ુ-

 ફયાનપયુા નતુન ફેંક 
વાભે, બાયતી સ્કુર યોડ

(૧ ) ૧૫૨ /૨૦-૨ ૧ , તા:-
૦૧ /૦૬/૨૦૨૦ નોટીવ આેર છે

૪૮ ૫ વલનોદકુભાય ઇન્દુરાર 
ટેર તથા અન્મ

મ્ય.ુવે.ન:-૦૫-૦૧ -૫૮૮-

૦૦૦-૦૦૦-૦૨૦, 

વયનામ;ુ-ગુાંદા પળમા 
શનભુાનજી ભાંદદય ાછ 
શલે્ધી ફુડ કેટયવ

(૧ ) ૧ ૧૮/૨૦-૨ ૧ , તા:-
૨ ૨ /૦૫/૨૦૨૦ નોટીવ આેર છે

ઉત્તર ઝોન ની ક  નોટીસ - ૪૮


