
 

યાઇટ ટુ ઇન્પભેળન એકટ ૨૦૦૫ વંદબભ દ. શુકભ અંક : ૧૦૮૮/૦૫-૦૬ વંદબભ કરભ ૪-૧(ખ) 

અન્લમે ભાહશતી આલા ફાફત. –  

લોડભ ન.ં૧૨ (એર) 

લડોદયા ભશાનગય ાહરકા 

૧.વસં્થાની કાભગીયી અન ેપયજોની હલગતો 

ોતાની વંસ્થાની કાભગીયીઓ અને પયજોની હલગતો નીચે ભુજફ છે. 

લહશલટી લોડભ નં.૧૨ (એર) 

જી.આઇ.ડી.વી., લડવય યોડ 

પોન ન.ં ૨૧૬૬૩૯ 

લોડભ ઓફપવના કાભકાજના ફદલવો – વોભલાય થી ળહનલાય 

ળહનલાય (ફીજો, ચોથો) યહલલાય તથા જાશેય યજાના ફદલવો હવલામ 

કાભકાજનો વભમ : 

વલાય ે૯-૩૦ થી ૫-૧૦ (યીવવે ૧-૦૦ થી ૧-૩૦) 

નાણાંકીમ રેલડદેલડનો વભમ : 

વલાય ે૯-૩૦ થી ૩-૦૦ (યીવવે ૧-૦૦ થી ૧-૩૦)  

ળહનલાય (ફીજો, ચોથો) યહલલાય તથા જાશેય યજાના ફદલવો હવલામ 

લોડભના ભુખ્મ અહધકાયી શ્રી ઓ, 

૧. લોડભ ઓફપવય અન ેજાશેય ભાહશતી અહધકાયી 

શ્રી ભગનબાઇ એન. લણઝાયા 

લશીલટી લોડભ નં.૧૨ (એર) ની કચેયી, જી.આઇ.ડી.વી., 

લડવય યોડ, લડોદયા – ૩૯૦ ૦૧૦ 

ગાય ગ્રેડ ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (ગ્રડે  ે૫૪૦૦) 

ઇ.ડી.ી. નં. ૨૬૦૬૦૬ 

લોડભ ઓફપવય શ્રી એ યલેન્મુ તેભજ વેનેટયીની વંૂણભ કાભગીયીનુ ંનીયીક્ષણ, વંકરન અન ેભાગભદળભન 

કયલાનું યશે છે. 

૨. નામફ કામભારક ઇજનેય શ્રી 

શ્રી હનકંુજબાઇ દલ ે

શ્રી શયીકૃષ્ણ ફી. ભનાણી  



લશીલટી લોડભ નં.૧૨ (એર) ની કચેયી, 

જી.આઇ.ડી.વી., પામયહિગેડની ફાજુભાં, લડોદયા-૩૯૦ ૦૧૦ 

 

લોડભભાં આલેર એન્જીનીમયીંગ હલબાગ જેભા ંયસ્તા, ાણી, ગટય, લયવાદી ગટય, હનબભમતા ળાખા, 

લગેયેનો વભાલેળ થામ છે. 

એન્જીનીમયીંગની તભાભ કાભગીયીઓનું હનયીક્ષણ, ભેઇન્ટેનન્વ તેભજ વંકરન કયલાનું યશે છે. 

 

૧. લોડભની યલેન્મ ુતભેજ વનેટેયીની કાભગીયીની હલગતો નીચ ેભજુફ છે 

અ) યલેન્મ ુહલબાગની કાભગીયી 

૧. ભકાન નાભપેય / પાલણીના કેવ અંગેની કાભગીયી. 

૨. ભકાન ખારીના દાખરા યાખલાના ઠયાલ અંગેની કાભગીયી. 

૩. ભકાન જભીનદોસ્ત થમ ેઆકાયણી કભી કયલાના ઠયાલ અંગનેી કાભગીયી. 

૪. ભકાન ખારીના દાખરા યાખ્મા છી કયલયેાના હનમભ અનુવાય યીપંડ આલાની કાભગીયી. 

૫. લયેા, લવુરાતની તભાભ કાભગીયી, જભીન બાડું, વ્મલવામલયેા લવરુાતની કાભગીયી. 

 

ફ) વનેટેયી હલબાગની કાભગીયી : 

૧. ભયરેા જાનલયોનો હનકાર કયલો. 

૨. કચયાના જથ્થાનો નીકાર કયલો. 

૩. લોડભની નકકી કયલાભાં આલેર ફીટોની વપાઇ કાભગીયી 

૪. વપાઇ કાભ ન થામ તે અંગેની પયીમાદ 

૫. ારીકાના જાશયે-જાજરૂ/ભુતયડી વપાઇ અંગેની પયીમાદ 

૬. ભાખી તેભજ ગંદકીના સ્થોએ જંતુનાળક દલાનો છંટકાલ. 

૭. શોટરોભાં લાવી અન ેઅખાધ્મ ખોયાકના લેચાણની પયીમાદ  

ક) અન્મ કાભગીયીઓની ટુકંી હલગત : 

૧. શોટરોભા ં લાવી અન ે અખાધ્મ ખોયાકના લેચાણની પયીમાદ, હનકાર કયલાની તેભજ શોટર, 

યેસ્ટોયન્ટ ચેકીંગની કાભગીયી 

૨. આયોગ્મના નહલન યલાના આલા અંગેની કાભગીયી તથા યલાનો યીન્મ ુકયલા અંગેની કાભગીયી 

૩. જન્ભ અને ભયણ નોંધની કાભગીયી 

૪. ીલાનું ાણી જ્માય ેદહુત આલ ેત્માય ેપયીમાદ આધાયે વેમ્ર રેલાની કાભગેયી, તથા રુટીનભા ં

વેમ્ર રેલાની કાભગીયી યોજલયોજ કયલી. 

૫. દુહત ાણી આલતુ શોમ તેલા હલસ્તાયોભા ંાણી ળુધ્ધીકયણ ભાટે કરોયીનની ગોીઓ હલતયણની 

કાભગીયી 

૬. કુદયતી/અકુદયતી આતી વભમ મ્મુહનહવર કહભળનયશ્રીની વુચના ભુજફની કાભગીયી કયલી. 



 

ડ) એન્જીનીમયીંગ હલબાગની કાભગીયી 

૧. ડ્રેનેજ ઓલય ફ્રોની પયીમાદ 

૨. ાણી રીકેજની પયીમાદ 

૩. ાહરકાના જાશયે સ્ટેન્ડ ોસ્ટના રીકેજ 

૪. ાહરકાની ાઇ રાઇનભાં ગટયનુ ંગદુ ંાણી આલતુ શોલા અંગેની પાયીમાદ. 

૫. ાહરકાના ીલાના ાણીભાં હનમત કયતા ઓછા ધોયણે કરોયીન ફાફતની પયીમાદ. 

૬. ડ્રનેેજ રાઇન, ાણીની રાઇન, લયવાદી ાણીના નીકારની ાઇ રાઇનભાં ચેમ્ફવભભાં તુટેરા                   

ઢાંકણા ફદરલા. 

૭. લયવાદી ાણીનો નીકાર કયલો. 

૮. ડી ગમેર ઝાડ દૂય કયલા 

૯. જંગર કટીંગ દૂય કયલા. 

૧૦ તુટેરા યોડ, ડીલાઇડય, ફુટાથ યની યરેીંગ યીયે કયલા 

૧૧. તુટેરા યોડ, ફડલાઇડયના છારૂ, કાટભા, ડ્રેનેજ, ાણી, રાઇટ, ટરેીપોનના યીેયીંગ પ્રવગં ેચયી 

અને ખાડા ફવેાડલા કાટભા દુય કયલા ફાફતની પયીમાદ. 

૧૨. સ્ટેન્ડ ોસ્ટ યીેય કયલા. 

૧૩. ખા કુલા ઉબયાલાની પયીમાદ. 

૧૫. ડી ગમેર સ્રીટ ોર ખવેડલા ફાફત. 

અન્મ કાભગીયી : 

૧. નલા ન જોડાણ આલા(રામવન્વ પ્રમ્ફય ભાયપત અયજી કયલી) 

૨. નલા ગટય જોડાણ આલા. 

૩. જાશયે યસ્તા ઉયનાં ખાડા અન ેચયીઓ યુલી. 

૪. તુટરેી યેરીંગ-ડીલાઇડય યીેયીંગ 

૫. તુટરેા ફુટાથ યીેય કયલા. 

૬. જંગર કટીંગ લધાયે શોમ તો તે 

૭. સ્ટેન્ડ ોસ્ટ અંગ ેભંજુયી આલી. 

૮. ફડલાઇડયોની વપાઇ. 

૯. ફાંધકાભ ભાટ ેાણીનું કનેકળન ભેલલા. 

૧૦. લવાશતોના આંતયીક યસ્તા ઉય ાણીની નરીકાઓ નાંખલી અન ે તે લવાશતોને નલીન 

ાણીના કનેકળનો આલા. 

૧૧. કોમ્મુનીટી સ્ટેન્ડ ોસ્ટ 

૧૨. ીલાના ાણીભાં પ્રદુણ અંગેની પયીમાદો. 

પયજો : વા.લ.હલબાગ તયપથી થમેર શુકભ અન્લમે જે તે ોસ્ટ ય કયલાાત્ર ટેકનીકર તથા લશીલટી 

કાભગીયીઓ. 

 



 

૨. ોતાના અહધકાયીઓ અન ેકભભચાયીઓની વત્તાઓ અન ેપયજો વાભરે રીસ્ટ !એ! ભજુફ :- 

નાભ શોદ્દો કામભક્ષતે્ર પયજો 
    

શ્રી ધનેળબાઇ લવાલા યેલન્મુ ઓફપવય યેલન્મુ હલબાગ યેલન્મુ રગત તભાભ કાભગીયી 

શ્રી યાકેળ એન. ટેર યીકલયી ક્રાકભ યેલન્મુ હલબાગ યીકલયી તેભ જ બ્રોક દપતયની 

તભાભ કાભગીયી 

શ્રી જીજ્ઞેળ એન. ડંમા યીકલયી ક્રાકભ યેલન્મુ હલબાગ યીકલયી તેભ જ બ્રોક દપતયની 

તભાભ કાભગીયી 

શ્રી લજેસવશ વી. યાઠોડ યીકલયી ક્રાકભ યેલન્મુ હલબાગ યીકલયી તેભ જ બ્રોક દપતયની 

તભાભ કાભગીયી 

શ્રી યાજ એન. પ્રધાન યીકલયી ક્રાકભ યેલન્મુ હલબાગ યીકલયી તેભ જ બ્રોક દપતયની 

તભાભ કાભગીયી 

શ્રી વંગીતાફેન એવ. 

ચવ્શાણ 

યીકલયી ક્રાકભ યેલન્મુ હલબાગ યીકલયી તેભ જ બ્રોક દપતયની 

તભાભ કાભગીયી 

શ્રી બગુબાઇ એન. ટરે વ્મલવામ લેયા 

ક્રાકભ 

યેલન્મુ હલબાગ વ્મલવામ લયેાન ેરગતી તભાભ 

કાભગીયી. 

શ્રી પ્રહલણ ચોધયી ભશેકભ ક્રાકભ યેલન્મુ અન ે

વેનેટયી હલબાગ 

ભશેકભને રગતી તભાભ કાભગીયી. 

શ્રી ધભેળ ી. દવેાઇ જભીનબાડા 

ક્રાકભ 

યેલન્મુ હલબાગ જભીનબાડાન ેરગતી તભાભ 

કાભગીયી. 

શ્રી દળભન વણોર કેળીમય યેલન્મુ હલબાગ કેળની રેલડદેલડની કાભગીયી. 

શ્રી હભતુર ગોહશર  ક્રાકભ યેલન્મુ હલબાગ ફાયનીળીની કાભગીયી. 

શ્રી હભરેન્દ જી. તકીય ે વેનેટયી ભશેકભ 

ક્રાકભ 

વેનેટયી હલબાગ વેનેટયીના ભશેકભન ેરગતી તભાભ 

કાભગીયી.(શાર ચૂંટણી ળાખાભાં 

પયજ ફજાલે છે) 

શ્રી અજમ ડીવોઝા ક્રાકભ વેનેટયી હલબાગ ભશેકભ વેનેટયી ળાખા 

શ્રી વોભાબાઇ કે. યોહશત હવાઇ યેલન્મુ હલબાગ લેયાની નોફટવો તેભજ ટાર 

ફજાલલાની કાભગીયી 

શ્રી યેળભા આય. ભારવુય ે હવાઇ યેલન્મુ હલબાગ લેયાની નોફટવો તેભ જ ટાર 

ફજાલલાની કાભગીયી 

શ્રી યભેળ યભાય  હવાઇ યેલન્મુ હલબાગ લેયાની નોફટવો તેભ જ ટાર 

ફજાલલાની કાભગીયી 

શ્રી હનરેળ ડી. ભાી હવાઇ યેલન્મુ હલબાગ લેયાની નોફટવો તેભ જ ટાર 

ફજાલલાની કાભગીયી 

શ્રી પ્રહલણ વી. વોરંકી શેલ્ય યેલન્મુ હલબાગ ઓફપવ વપાઇ અન ેઓફપવ 

રગત કાભગીયી 

શ્રી કૈરાવફેન આઇ. યાઠલા  શેલ્ય યેલન્મુ હલબાગ ઓફપવ વપાઇ અન ેઓફપવ 

રગત કાભગીયી 

શ્રી કૈરાવફેન ફી. ટરે ભજૂય યેલન્મુ હલબાગ ઓફપવ વપાઇ અન ેઓફપવ 



રગત કાભગીયી 

શ્રી ગીતાફને ી. તડલી ભજૂય યેલન્મુ હલબાગ ઓફપવ વપાઇ અન ેઓફપવ 

રગત કાભગીયી 

શ્રી ભશેળ જી. ંચાર પીટય યેલન્મુ હલબાગ પીટયને રગતી તભાભ કાભગીયી 

વનેટેયી ળાખાના અહધકાયીઓ અન ેકભભચાયીઓની વત્તાઓ અન ેપયજો વાભરે રીસ્ટ !એ! ભજુફ :- 

નાભ શોદ્દો કામભક્ષતે્ર પયજો 
    

શ્રી જગદીળબાઇ આય. યભાય વીની. વેને. 

ઇન્સ્ેક્ટય 

વેનેટયી ળાખા જીઆઇડીવી હલસ્તાયભાં ફીટોનું 

વપાઇ હનયીક્ષણ તેભ જ વભગ્ર 

લોડભની વેનટેયી ળાખાને રગતી 

લહશલટી કાભગીયી 

શ્રી કોભરસવશ જે. વોરંકી વફ. વેને. 

ઇન્સ્ેક્ટય 

વેનેટયી ળાખા ભકયુયા શાજયી ોઇન્ટ – ફીટોના 

વપાઇ હનયીક્ષણની કાભગીયી  

શ્રી જીતેન્ર એભ. બટ ્ વપાઇ હનયીક્ષક વેનેટયી ળાખા તયવારી શાજયી ોઇન્ટ - ફીટોના 

વપાઇ હનયીક્ષણની કાભગીયી 

શ્રી ળૈરે જી. વોની વુયલાઇઝય વેનેટયી ળાખા જીઆઇડીવી હલસ્તાયભાં ફીટોની 

વપાઇ કાભગીયી કયાલલી. 

શ્રી ભૂકેળ વી. કશાય વુયલાઇઝય વેનેટયી ળાખા ભકયુયા ગાભના હલસ્તાયભાં 

ફીટોની વપાઇ કાભગીયી કયાલલી. 

શ્રી શેભંત કેવયકય  વુયલાઇઝય વેનેટયી ળાખા ભકયુયા ગાભના હલસ્તાયભાં 

ફીટોની વપાઇ કાભગીયી કયાલલી. 

 તદઉયાંત તેભના શદ હલસ્તાયભાં આલરે કન્ટેનય, ઓન સ્ોટ, હનમહભત વપાઇ થામ છે ક ે

કેભ તે ઉયાંત હલસ્તાયભાંથી ભતી ભયરે જાનલયો ઉાડલા અન ેવપાઇન ેરગતી પફયમાદનો અનકુ્રભે 

૨૪ કરાકભાં અન ે૪૮ કરાકભાં હનકાર કયલાનો શોમ છે. 

૩. હનયીક્ષણ અન ેજલાફદાયીના વાધનો વહશત હનણભમ રેલાની પ્રફક્રમા :- જે તે વોંામેર કાભગીયી 

વફહંધત કભભચાયીએ તેભના ઉયી અહધકાયી શ્રી ાવે યજુ કયી વક્ષભ વત્તાહધકાયીશ્રીની ભંજુયી 

રેલાની યશેળે. આ અંગ ે ભુખ્મ ળાખા ભશેકભ હલબાગથી નાણાંકીમ અન ે અન્મ લશીલટીમ વત્તા 

વોંણીના વંકહરત ઠયાલ ૧૯૯૮ ના અભરીકયણ દપતયી શુકભ અંક: ૪૧૦/૯૮ થી તા.૦૭-૦૭-

૯૮ થી શુકભો થમેરા છે. 

૪. ોતાના કામાભ ફજાલલા ભાટે નક્કી કયામેરા ધોયણો :- 

ઉયોકત ભુદ્દા ન.ં૩ભાં દળાભલેર દપતયી શુકભ અન્લમ ેજે તે કાભોના વફંધભા ંવક્ષભ વત્તાહધકાયીશ્રીના 

વુચનાઓ અન્લમ ેકામભલાશી કયલાભાં આલે છે. 

૫. ોતાના કામાભ ફજાલલા ભાટે ોતાની ાવનેા અથલા હનમતં્રણ શેઠના  અથલા ોતાના 

કભભચાયીઓ ધ્લાયા ઉમોગભાં રેલાતા હનમભો હલહનમભો વુચનાઓ હનમભ વંગ્રશ અને યેકડભ. 

- ફી.ી.એભ.વી એકટ -૧૯૪૯ 

- દ. શુકભ અંક : ૪૧૦/૯૮-૯૯ તા.૭-૭-૯૯           



૬. ોતાના ધ્લાયા અથલા તેના અંકુળ શઠે યખામરે હલહલધ કેટેગયીના દસ્તાલજેોનુ હનલેદન: 

- ખાતા તયપથી ભોકરલાભાં તથા આલતા ત્રોના ઇનલડભ આઉટલડભ યજીસ્ટયો 

- આકાયણી યજીસ્ટય, ફડભાન્ડ યજીસ્ટય 

- યલાના યજીસ્ટય, પયીમાદ ફુક, જન્ભ-ભયણ યજીસ્ટય 

- ાણી કનેકળન યજીસ્ટય, ડ્રેનેજ કનેકળન યજીસ્ટય, ફીલ્ડીંગ યજીસ્ટય 

૭. નીતી ઘડલાના અથલા તેના અભરીકયણ વંફધીત જાશેય જનતાના વભ્મો ધ્લાયા યજુઆત 

કયામેરી અથલા તેની ચચાભ ભાટે યશરેી કોઇણ વ્મલસ્થાની હલગતો , રોકો વાથે વંકામેરી વંસ્થા 

શોમ, રોકોના ચુટંામરેા પ્રહતનીધીઓની ફનરેી સ્થા. વહભહત, વભગ્ર વબા અથલા વફંધીત 

હલબાગને સ્થા.વહભહત ધ્લાયા અહધકાય યત્લે હનણભમ રેલાભાં આલે છે. 

૮. ોતાના ચરનના શેતુ ભાટે અથલા તેના બાગ તયીકે લશેચામરેી ફ ેકે તેથી લધુ વ્મફકતઓ ધયાલતા 

ફોડભવ કાઉન્વીર કહભટીઓ અને અન્મ ભંડોની ફેઠકો જાશેય પ્રજા ભાટ ેખુલ્રી છે કે કેભ? અથલા  

આલી ફેઠકોની હલગત જાશયે પ્રજા ભેલી ળકે કે કેભ? 

- વભગ્ર વબા અને સ્થા.વહભહત છે. મ્મુહન.વેક્રેટયીશ્રી અથલા વફંધીતના અધ્મક્ષ ાવેથી આ અંગ ે

લધુ સ્ષ્ટતા ભેલી ળકામ. 

૯. ોતાના અહધકાયીઓ અને કભભચાયીઓની ફડયેકટયી ભુદ્દા ન.ં૨ ભા વાભેર રીસ્ટ ભુજફ 

૧૦. તેના હનમભભા ંયુી ડામરે ઘતયની ધ્ધહત વહશત તેના દયેક અહધકાયી અને કભભચાયીઓ ધ્લાયા 

પ્રાપ્ત કયામરે ભાવીક ગાય 

ઘડતય(તારીભ) દ્ધહત – વા.લ.હલ. ધ્લાયા કયલાભા ંઆલે છે. કભભચાયીઓ/અહધકાયીઓ ધ્લાયા પ્રાપ્ત 

કયામેર ભાવીક ગાયની ભાહશતી ભુદ્દા નં.૨ ભા ંવાભેર છે. 

૧૧. તભાભ મોજનાઓની હલગતો વુચીત ખચાભઓ અને કયામરે ચુકલણીના અશલેારો દળાભલતો. 

તેની તભાભ એજન્વીન ેપાલેર ફજેટ. 

- જે તે લભના એન્જી. ળાખા, તેભજ વેનટેયી ળાખાના ભારવાભાન ખયીદીના ભંજુય ફજેટની હલગત 

તેભજ થમરે ખચાભઓની હલગતો એકાઉન્ટ ળાખાભાંથી ભેલી ળકામ. 

૧૨. પાલામરેી યકભ અને આ કામભક્રભોથી રાબ ભેલનાયની હલગતો વહશત વફવીડી વહશત, 

કામભક્રભોનો અભરોનો પ્રકાય, 

- વભગ્ર વબા ધ્લાયા ફજેટભાં ભંજુય કયામેર યકભની હલગતો ભી ળક ેછે. આ કાભગીયી થી જાશેય 

જનતાન ેઆયોગ્મ રક્ષી વુહલધાઓ અન ેવપાઇ તેભજ ાણી ડ્રેનેજની વુહલધાઓ ભે છે. 

૧૩. તેના ધ્લાયા અામેરી છુટછાટ, યલાનગીઓ, અને વત્તા વોંણી ભેલનયની હલગતો. 

- વભગ્ર વબા, સ્થામી વહભતી તથા મ્મુહન. કહભળનયશ્રીની વત્તા અન્લમે ભતી છુટછાટ, 

યલાનગીઓ, વત્તા વોંણી વફંધ ેદપતયી શુકભ અંક:૪૧૦/૯૮-૯૯ ભાં હલગત. 

૧૪ ઇરેકરોનીક પોભભભા ઘડામરેી તેના ધ્લાયા યખામરેી અથલા તેના ઉરબ્ધ ભાહશતીના વંદબભની 

હલગત. 

- ઇરેકરોનીક પોભભભા ઘડામરેી ભાહશતી ઇ.ડી.ી હલબાગ ધ્લાયા ભેઇન્ટેઇન કયલાભાં આલે છે. 

જેની હલગતો લેફવાઇટ www.vmc.gov.in યથી ભી ળકે છે. 

૧૫. સુ્તકારમ તથા લાચન ખંડના કાભના કરાકો વહશત ભાહશતી ભેલલા ભાટે નાગયીકોન ે

ઉરબ્ધ વુહલધાઓની હલગતો, જો જાશેય ઉમોગ ભાટે તેની જાલણી કયાઇ શોમ તો - 

http://www.vmc.gov.in/


- અત્રેની ળાખાભાં સુ્તાકારમ કે લાંચન ખંડ ઉરબ્ધ નથી. 

૧૬. જાશયે ભાહશતી અહધકાયીઓના નાભ-શોદ્દાઓ અને અન્મ હલગતો :- 

અ.ન.ં નાભ શોદ્દો ફઝેીક 

૧. શ્રી ભગનબાઇ લણઝાયા લોડભ ઓફપવય રૂ.૯૩૦૦ થી ૩૪૮૦૦ 

૨. હનકંુજબાઇ દલ ે ના. કામભારક ઇજનેય પીક્વ  ેરૂ.૧૮૦૦૦ 

૩. શયીકૃષ્ણ ફી. ભનાણી ના. કામભારક ઇજનેય પીક્વ  ેરૂ.૧૮૦૦૦ 

  ૧૭. વુચલી ળકામ તેલી અન્મ કોઇ ભાહશતી અને ત્માયફાદ દય લભ આ પ્રકાળનભાં વુધાયો કયાળે. 

- ભશદ અંળે કાભો વંફધીત ભાહશતી ભંજુય ફજેટ અનરુક્ષીને આલી જામ છે. 

જાશેય ભાહશતી અહધકાયી અને      જાશેય ભાહશતી અહધકાયી અને 

લોડભ ઓફપવય        ના. કામભારક ઇજનેય 

લોડભ ન.ં૧૨(એર)      લોડભ ન.ં૧૨(એર) 

લડોદયા ભશાનગય ાહરકા      લડોદયા ભશાનગય ાહરકા 

ઇભેઇર નથી, લેફવાઇટ નથી      ઇભેઇર નથી, લેફવાઇટ નથી 

ટેરીપોન નં. (૦૨૬૫)૨૩૫૧૨૨૧ 

શ્રી ભગનબાઇ લણઝાયા , લહશલટી લોડભ નં.૧૨(એર) ની કચેયી, 

જી.આઇ.ડી.વી., પામયહિગેડની ફાજુભાં, લડોદયા – ૩૯૦ ૦૧૦  


