
વડોદરા મહાનગરપાલિકા 
~::~ જાહરેાત ~::~ 

સકંલિત બાળ વિકાસ યોજના (ICDS) અંતર્ગત આઇ.સી.ડી.એસ. શાખા, મહાનર્રપાલિકા િડોદરા દ્વારા કાયગરત િડોદરા 
મહાનર્રપાલિકાના આંર્ણિાડી કાયગકર/ તેડાર્ર અને મીની આંર્ણિાડી કાયગકરની જગ્યાઓ અંરે્ ઓનિાઇન 

ભરતી માટેની જાહરેાત સને. ૨૦૨૧/૨૨ 
          આઇ.સી.ડી.એસ. શાખા, મહાનર્રપાલિકા િડોદરા હસ્તકના ઘટકોની આંર્ણિાડી કેન્દ્રોમા ંઆંર્ણિાડી કાયગકર/ તેડાર્ર 
અને મીની આંર્ણિાડી કાયગકરની માનદિેતનથી વનમણ કં કરિાની થતી હાિની ખાિી જગ્યાઓ તથા સભંવિત ખાિી જગ્યાઓની 
વિર્ત. 

(અરજી માટે વેબસાઇટ https://e-hrms.gujarat.gov.in) 

તાલ કાની 
સખં્યા 

ઘટકની 
સખં્યા 

આંર્ણિાડી કાયગકરની હાિની 
ખાિી જગ્યા/ સભંવિત ખાિી 

જગ્યા 

આંર્ણિાડી તેડાર્રની હાિની 
ખાિી જગ્યા/ સભંવિત ખાિી 

જગ્યા 

મીની આંર્ણિાડી કાયગકરની હાિની 
ખાિી જગ્યા/ સભંવિત ખાિી જગ્યા 

- ૦૪ ૧૬/૦૫ ૫૧/૦૪ િાગ ુપડત ુનથી 
 મહહિા ઉમેદિાર જે તે આંર્ણિાડી કેન્દ્ર વિસ્તારની સ્થાવનક રહિેાસી હોિી જોઇએ તથા તે અંરે્ની મામિતદારશ્રી દ્વારા 

ઇશ્ય  કરેિ જન સેિા કેન્દ્રન  ંવનયત નમ નાન  ંપ્રમાણપત્ર જ માન્દ્ય રહશેે. 
 અરજી કરિાની છેલ્િી તારીખને કટ-ઓફ ડેટ ર્ણિામા ંઆિશે. અરજી કરિાની છેલ્િી તારીખે અરજદારની ઉંમર, શૈક્ષલણક 

િાયકાત અને અન્દ્ય વનયત િાયકાત માટેના માપદંડ પણૂગ થયેિા હોિા જોઇએ. 
 આંર્ણિાડી કાયગકર/ તેડાર્ર અને મીની આંર્ણિાડી કાયગકરની માનદસેિામા ંપસદંર્ી માટે અરજી કરનાર મહહિા 

અરજદારની ઉમર અરજી કરિાની છેલ્િી તારીખે ૧૮ િર્ગ પણૂગ હોિી જોઇએ અને ૩૩ િર્ગથી િધ  ન હોિી જોઇએ. અગ્રતા 
ધોરણે આંર્ણિાડી કાયગકર તરીકે માનદએિામા ંપસદંર્ી માટે અરજી કરનાર તેડાર્રની ઉંમર અરજી કરિાની છેલ્િી 
તારીખે ૪૩ િર્ગથી િધ  ન હોિી જોઇએ. 

 અરજી માટે https://e-hrms.gujarat.gov.in િેબસાઇટ ઉપર દશાગિેિ સચૂનાઓ અને વનયમો િાચંીને અંરે્જીમા ં કોમગ 
ભરિાન  ંરહશેે. ઓનિાઇન અરજી જાહરેાત પ્રવસધ્ધ થયાથી હદન ૨૧ મા ંતા:૧૫/૦૩/૨૦૨૨ થી તા:૦૪/૦૪/૨૦૨૨ 
(રાતે્ર ૧૨:૦૦ કિાક) સ ધીમા ંકરિાની રહશેે. 

 ઓનિાઇન અરજી https://e-hrms.gujarat.gov.in િેબસાઇટમા ંઆપેિ વિર્તો પ્રમાણે કરી શકાશે. આંર્ણિાડીની ખાિી 
જગ્યાઓમા ંઅરજી કરિા માટે જે તે આંર્ણિાડી કેન્દ્રને પસદં કરી આંર્ણિાડી કાયગકર/ તેડાર્ર અને મીની આંર્ણિાડી 
કાયગકર માટે અરજી કરિાની રહશેે. 

 આંર્ણિાડી કાયગકર-૭૮૦૦/-, આંર્ણિાડી તેડાર્ર-૩૯૫૦/- અને મીની આંર્ણિાડી કાયગકર-૪૪૦૦/- ને મળત  
માનદિેતન પ્રમાણે માનદ સેિામા ં પસદંર્ી માટે સામાન્દ્ય શરતો મ જબની િાયકાત, ઉંમર અને શૈક્ષલણક િાયકાત 
ધરાિતા ઉમેદિારોની ઓનિાઇન મેરીટ યાદી બનાિિામા ંઆિશે. આંર્ણિાડી કાયગકર અને આંર્ણિાડી તેડાર્ર તથા 
મીની આંર્ણિાડી કાયગકરની શૈક્ષલણક િાયકાત અન ક્રમે ધોરણ ૧૨ પાસ અને ધોરણ ૧૦ પાસ છે. જો કે િધ  િાયકાત 
ધરાિતા ં ઉમેદિાર અરજી કરી શકશે. શૈક્ષલણક િાયકાત પ્રાપ્ત ગ ણના ં ભારાકં અન્દ્િયે મેરીટ યાદી વનયત પધ્ધવત 
અન સારીને જાહરે કરિામા ંઆિશે. 

 આ માટેની અરજી કરિાની પધ્ધવત અને માર્ગદવશિકા ઉપરોક્ત િેબસાઇટ ઉપર ઉપિબ્ધ છે. જે ધ્યાનપિૂગક િાચંી તથા 
સમજીને ઓનિાઇન આિેદન કરિાન  ં રહશેે. ઓનિાઇન આિેદન કરતી િખતે તમામ વિર્તો વનયમોન સાર સાચી 
અપિોડ કરિામા ંઆિતા ડોક્ય મેન્દ્ટ સ િાચ્ય અને વનયત નમનૂા અન સારના હોિા જોઇશે. જો કોઇપણ સ્તરે અરજદાર 
દ્વારા આપિામા ંઆિેિ વિર્તો ખોટી અથિા અસ્પષ્ટ હશે તો તેઓની અરજી રદ કરિાને પાત્ર થશે અને આ અંરે્ કોઇ 
રજ આત ધ્યાને િેિામા ંઆિશે નહીં, જેની ખાસ નોંધ િેિી. 

 િધ  માહહતી માટે િડોદરા કોપોરેશનના ંસબંવંધત િોડગના બાળ વિકાસ યોજના અવધકારી (ICDS), મહાનર્રપાલિકાનો 
સપંકગ કરિો. 

                                                                                                          મ્યનુનનસપિ કનમશનર 
         પી.આર.ઓ. ન:ં ૧૦૬૯/ ૨૦૨૧-૨૨                                                         મહાનગરપાલિકા, વડોદરા 

 



અન ું નું કેંદ્રન ું નામ આંગણવાડીન ું પરૂૂ સરનામ ું ખાલી જગ્યાન ું 
નામ

ઈલેકશન 

વોડડ
૧ એકતાનગર-૦૨ અમરનગર, નવાયાર્ડ  ર્ી કેબીન, ૩૯૦૦૨૪ કાયડકર ૧
૨ એકતાનગર-૦૬ તરૂણનગર, છાણી જકાતનાકા કાયડકર ૧
૩ છાણી-૦૧ ટીપી-૧૩ રોર્, કેયા મોટરની અંદર, છાણી, 

૩૯૦૦૨૪ તેર્ાગર ૧
૪ છાણી-૦૮ ખોર્ીયારનગર, છાણી કેનાલ, ૩૯૦૦૨૪ તેર્ાગર ૧
૫ નવાયાર્ડ -૦૧ નવાયાર્ડ  અબડન હલે્થ સેન્ટર પાસે, ૩૯૦૦૦૨ તેર્ાગર ૧
૬ નવાયાર્ડ -૧૦ ભકૂીનો ખાર્ો, મસ્જજદની સામે, છાણી રોર્, 

૩૯૦૦૦૨ તેર્ાગર ૧
૭ નવાયાર્ડ -૧૧ લાલપુરુા ગામ, નવાયાર્ડ , ૩૯૦૦૦૨ કાયડકર ૧
૮ નવાયાર્ડ -૧૫ પેન્શનપરુા ગામ, નનઝામપરુા ગામની અંદર, 

૩૯૦૦૦૨ તેર્ાગર ૧

૯ કારેલીબાગ-૦૨ એલ એન્ર્ ટી સકડલ પાસે, કારેલીબાગ, ૩૯૦૦૧૮ તેર્ાગર ૩

૧૦ કારેલીબાગ-૦૩ એલ એન્ર્ ટી સકડલ પાસે, કારેલીબાગ, ૩૯૦૦૧૮ તેર્ાગર ૩

૧૧ કારેલીબાગ-૦૪ એલ એન્ર્ ટી સકડલ પાસે, કારેલીબાગ, ૩૯૦૦૧૮ તેર્ાગર ૩

૧૨ રામદેવનગર-૧૧ મખુ્યમતં્રી આવાસ યોજના ના મકાનો સામે, નહરુે 

ચાચા નગર,કમલા નગર તળાવ પાસે ,આજવારોર્ તેર્ાગર ૪

૧૩ રામદેવનગર-૧૨ ઋનિ નવશ્વાનમત્રી જકલૂ પાસે,રામદેવનગર-૨ 

સયાજીપાકડ , આજવારોર્ તેર્ાગર ૪

૧૪ સવંાદ-૫ જલારામ નગર ,બધુ્ધ ભગવાન ના મદંદર પાસે 

,સવાદ કવાટડસ તેર્ાગર ૪

૧૫ સવંાદ-૬ સવંાદ ભરવાર્વાસ રેવર્ીયા મહાદેવ ન્ય ુ

વી.આઇ.પી રોર્ કાયડકર ૪

૧૬ દકશનવાર્ી-૧૧ તલુસીચોક, સનવતા દશડનની સામે, 

દકશનવાર્ી..વર્ોદરા-૩૯૦૦૧૯ કાયડકર ૫

૧૭ બાપોદ-૧૦ જામબદુર્યા પરુા , વેદ રેનસર્ને્સી નજીક, 

રંગવાટીકા પાસે, વાઘોદર્યા રોર્ કાયડકર ૫

૧૮ બાપોદ-૧૧ હીરાબા નગર, વાઘોદર્યા રોર્,.વર્ોદરા-૩૯૦૦૧૯ તેર્ાગર ૫

૧૯ સદુામાપરુી-૦૧ રાજારાણી તળાવ, પાણીગેટ MGVCLની ઓફીસની 
બાજુમા,ં ગૌરવ સોસાયટી પાસે,પાણીગેટ .

તેર્ાગર ૫

૨૦ સદુામાપરુી-૦૩ બાવચાવાર્ જલમ કવાટડસ,પાણીગેટ તેર્ાગર ૫

૨૧ સદુામાપરુી-૦૯ નશવશસ્તત મહોલ્લો,સલેુમાની ચાલની 
સામે,પાણીગેટપાણીની  ટાકંી પાસે,આજવા રોર્ કાયડકર ૫

૨૨ દકશનવાર્ી-૦૯ બળદેવ મહોલ્લો,બટ્ટ નવજતાર, નમુડના મકાન સામે, 

દકશનવાર્ી તેર્ાગર ૬

૨૩ જ્યબુીલીબાગ-૦૭ નાની નપતાબંર પોળ, ફત્તપેરુા પોજટ ઓદફસની 
પાસે, ફત્તપેરુા ચારરજતા પાસે તેર્ાગર ૬

ખાલી પડલે/ પડનાર જગ્યાઓના આંગણવાડી કેંદ્રોના સરનામાુંની વવગત (ઈલેક્શન વોડડ  સાથે)

સુંકલલત બાળ વવકાસ સેવા યોજના, વડોદરા મહાનગર પાલલકા



અન ું નું કેંદ્રન ું નામ આંગણવાડીન ું પરૂૂ સરનામ ું ખાલી જગ્યાન ું 
નામ

ઈલેકશન 

વોડડ

ખાલી પડલે/ પડનાર જગ્યાઓના આંગણવાડી કેંદ્રોના સરનામાુંની વવગત (ઈલેક્શન વોડડ  સાથે)

સુંકલલત બાળ વવકાસ સેવા યોજના, વડોદરા મહાનગર પાલલકા

૨૪ વારસીયા-૧   હરીજનવાસ ,સરસીયા તળાવ પાસે,વારસીયા તેર્ાગર ૬

૨૫ વારસીયા-૪ ગની ભાઇ ની ચાલી, ઠેકરનાથ જમશાન પાસે 

,પારસ સોસાયટી પાછળ, વારસીયા તેર્ાગર ૬

૨૬ વારસીયા-૫ અજબર્ી મીલ,યાકુતપરુા,એમ.ઇ.એસ જકુલની 
બાજુમાં કાયડકર ૬

૨૭ કારેલીબાગ-૦૭ ઇન્દીરાનગર, કારેલીબાગ, ૩૯૦૦૧૮ તેર્ાગર ૭
૨૮ કારેલીબાગ-૦૮ રાણાવાસ, કારેલીબાગ,૩૯૦૦૧૮ તેર્ાગર ૭
૨૯ નવીધરતી-૦૧ વીરબાળા પ્રા. શાળા, સલાટવાર્ા, ૩૯૦૦૦૧ તેર્ાગર ૭
૩૦ નવીધરતી-૦૬ રબારીવાસ, નવીઘરતી, જગદંબાચોક, 

નાગરવાર્ા, ૩૯૦૦૦૧ તેર્ાગર ૭
૩૧ નવીધરતી-૦૮ મચ્છીપીઠ, નાગરવાર્ા, ૩૯૦૦૦૧ તેર્ાગર ૭
૩૨ નવીધરતી-૧૦ રાણાવાસ, કાપલીપોલ, ગોલવાલ માકેટ, 

૩૯૦૦૦૧ તેર્ાગર ૭

૩૩ નવીધરતી-૧૨ સૈયદપરુા, વર્ીવાર્ી શાકમાકેટ પાસે, ૩૯૦૦૦૧ તેર્ાગર ૭
૩૪ ફતેપરુા-૦૧ કોમ્યનુનટી હોલ પાસે, ફતેપરુા, ૩૯૦૦૦૬ તેર્ાગર ૭
૩૫ ફતેપરુા-૦૨ સથુાર ફળળયા, ફતેપરુા, ૩૯૦૦૦૬ તેર્ાગર ૭
૩૬ ગોરવા-૦૯ મઘનુગર, બોરીયા-ર.વર્ોદરા-૩૯૦૦૧૬ તેર્ાગર ૮
૩૭ ગોરવા-૧૧ જુના હાઉસીંગ બોર્ડ , ગોરવા.વર્ોદરા-૩૯૦૦૧૬ તેર્ાગર ૮

૩૮ ગોરવા-૧૨ ગોરવા બ્રીજ નીચે અંબેવાર્ી.વર્ોદરા-૩૯૦૦૧૬ કાયડકર ૮

૩૯ જેતલપરુ-૦૪ પ્રીયલક્ષ્મી મીલની પાસે, રસલુજીની 
ચાલ,વર્ોદરા-૩૯૦૦૦૩ તેર્ાગર ૮

૪૦ ગોત્રી-૦૪ લક્ષ્મીપરુા ગામ,શ્યામજી ક્રુષ્ણ વમાડ જકુલની 
અંદર.વર્ોદરા-૩૯૦૦૨૩ તેર્ાગર ૯

૪૧ ગોત્રી-૦૯ કલ્પવકૂ્ષની પાછળ, પચંામતૃ.વર્ોદરા-૩૯૦૦૨૧ તેર્ાગર ૯

૪૨ ગોકુલનગર-૦૭ મહીનગર, ગાયત્રી જકુલની સામે, ગોત્રી.વર્ોદરા-
૩૯૦૦૨૧ તેર્ાગર ૧૦

૪૩ તાદંલજા-૦૧ હનમુાન મદંદર સામે, પચંમખુી વરુ્ા, વાસણા-
૦૧.વર્ોદરા-૩૯૦૦૦૭ તેર્ાગર ૧૦

૪૪ દદવાળીપરુા.૧૦ વાસણા ગામ.વર્ોદરા-૩૯૦૦૦૭ કાયડકર ૧૦

૪૫ દદવાળીપરુા-૦૨
સવૈયા નગર ,ટી.બી હોજપીટલની સામે, સાઇં 

બાબાની મદંદરની બાજુમા,ંગોત્રી રોર્ વર્ોદરા-
૩૯૦૦૧૫

તેર્ાગર ૧૦

૪૬ દદવાળીપરુા-૦૯ રંગઅવધતુ પરુા, મીરા સોસાયટી સામે.વર્ોદરા-
૩૯૦૦૦૭ તેર્ાગર ૧૧

૪૭ અકોટા-૦૪ હનમુાનનગર, મજુમહરુ્ા.વર્ોદરા-૩૯૦૦૨૦ તેર્ાગર ૧૨
૪૮ અકોટા-૦૭ રામપરુા, નમુડના મકાન પાસે,અકોટા.વર્ોદરા-

૩૯૦૦૨૦ કાયડકર ૧૨

૪૯ અકોટા-૦૯ શીવાજીપરુી ગણપતીમદંદરની 
સામે,અકોટા.વર્ોદરા-૩૯૦૦૨૦ તેર્ાગર ૧૨



અન ું નું કેંદ્રન ું નામ આંગણવાડીન ું પરૂૂ સરનામ ું ખાલી જગ્યાન ું 
નામ

ઈલેકશન 

વોડડ

ખાલી પડલે/ પડનાર જગ્યાઓના આંગણવાડી કેંદ્રોના સરનામાુંની વવગત (ઈલેક્શન વોડડ  સાથે)

સુંકલલત બાળ વવકાસ સેવા યોજના, વડોદરા મહાનગર પાલલકા

૫૦ અટલાદરા-૦૪ ચાણક્ય વરુ્ાની અંદર, ચાણક્ય નગરી-૦૧, 

અટલાદરા વર્ોદરા-૩૯૦૦૧૨ કાયડકર ૧૨

૫૧ જેતલપરુ-૦૯ મહારાજાનગર, રણજીતનગરપાસે, 

૫રશરુામનગરની  પાસે,વર્ોદરા-૩૯૦૦૨૦ તેર્ાગર ૧૨
૫૨ વર્સર-૦૨ ન્ય ુવરુ્ાના મકાન, કલાલી સકડલ તેર્ાગર ૧૨
૫૩ નવાપરુા-૦૨ વણકરવાસ, આંબેર્કર રોર્, ૩૯૦૦૦૧ તેર્ાગર ૧૩
૫૪ માજંલપરુ -૧૧ મહાકાળીનગર, નવશ્વાનમત્રી રેલ્વે જટેશન પાસે, 

માજંલપરુ - ૩૯૦૦૧૧ તેર્ાગર ૧૩
૫૫ નવીધરતી-૦૯ કાકાસાહબે ટેકરો, જબબેુટ, ૩૯૦૦૦૧ તેર્ાગર ૧૪
૫૬ કપરુાઈ - ૧૦ ઉકાજીન ુવાર્ીય  ુ,વ્ુદંાવન ચાર રજતા  પાસે 

વઘોદર્યા દરિંગ રોર્ કાયડકર ૧૫

૫૭ ગાજરાવાર્ી - ૬ આયડભટ શાળા પાસે , રાજીવગાધંી જવીમીંગ પલુ 

પાસે કાયડકર ૧૫

૫૮ કપરુાઈ-૪ BSUP આવાસ, કાન્હા હાઇટસની સામે, 

સોમાતળાવ, ડ્ભોઇ રોર્ તેર્ાગર ૧૬

૫૯ તરસાલી - ૧૧ સતંોિવાર્ી-૨, દશડનમ સામે, દંતેશ્વર રોર્, - 

૩૯૦૦૧૦ તેર્ાગર ૧૬

૬૦ દંતેશ્વર - ૪ ક્રુષ્્નગર -૧, ઘાઘરેટીયા, ર્ભોઇ રોર્, સોમાતળાવ 

ચાર રજતા, દંતેશ્વર - ૩૯૦૦૨૫ તેર્ાગર ૧૬

૬૧ યમનુાનમલ-૪ નવગ્રહ મદંીરની પાછળ, રબારીવાસ, સત્ય પ્રકાશ 

કહારના ઘરમા,ં પ્રતાપનગર - ૩૯૦૦૦૪ કાયડકર ૧૬

૬૨ યમનુામીલ - ૫ ભરત વાર્ી યમનુામીલ ડ્ભોઇ રોર્ કાયડકર ૧૬
૬૩ યમનુામીલ -૧૧ સએુજ પસ્મ્પિંગ, દશામાના મદંદર પાસે, 

ગાજરાવાર્ી - ૩૯૦૦૧૭ તેર્ાગર ૧૬

૬૪ તરસાલી - ૩ દેસાઈ કોલોની, તરસાલી બસ જટેન્ર્ની પાસે, 

નવશાલનગર રોર્, તરસાલી - ૩૯૦૦૦૯ તેર્ાગર ૧૭

૬૫ તરસાલી-૧૨ ૨૫,હરીનગર સોસાયટી,નવશાલનગર,તરસાલી તેર્ાગર ૧૭

૬૬ તરસાલી-૧૨ ૨૫,હરીનગર સોસાયટી,નવશાલનગર,તરસાલી કાયડકર ૧૭

૬૭ માજંલપરુ - ૯ ભૈરવ નગર, સરજવતી ચાર રજતા તલુસીધામ રોર્ તેર્ાગર ૧૭

૬૮ માજંલપરુ - ૨ મોનાલીસા, નાગદેવતા મદંદરની 
બાજુમા,ંમાજંલપરુ ગામ - ૩૯૦૦૧૧ તેર્ાગર ૧૮

૬૯ વર્સર-૦૭ ગણેશનગર, જી.આઈ.ર્ી.સી દરિંગ રોર્, માજંલપરુ તેર્ાગર ૧૮

૭૦ વર્સર-૧૦ બહચુરનગર , કોતરતલાવર્ી  બાજુમા અલવાનાકા 
માજંલ્પરુ કાયડકર ૧૮

૭૧ વર્સર-૧૨ પચેંશ્વર નગર  કોતરતલાવર્ી  બાજુમા 
અલવાનાકા માજંલ્પરુ તેર્ાગર ૧૮

૭૨ તરસાલી-૦૭ ૧૦ દામોદરનગર,રાઠોર્વાસ તરસાલી તળાવ 

પાસે હનમુાનજીન  ુમદંદર, તરસાલી તેર્ાગર ૧૯
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ખાલી પડલે/ પડનાર જગ્યાઓના આંગણવાડી કેંદ્રોના સરનામાુંની વવગત (ઈલેક્શન વોડડ  સાથે)

સુંકલલત બાળ વવકાસ સેવા યોજના, વડોદરા મહાનગર પાલલકા

૭૩ તરસાલી-૦૭ ૧૦ દામોદરનગર,રાઠોર્વાસ તરસાલી તળાવ 

પાસે હનમુાનજીન  ુમદંદર, તરસાલી કાયડકર ૧૯

૭૪ મકરપરુા - ૧૪ પારવતી નગર, જવેરનગરની બાજુમા,ં મકરપરુા 
ર્પેો  પાછળ, મકરપરુા - ૩૯૦૦૧૦ તેર્ાગર ૧૯

૭૫ મકરપરુા -૧૬ ૫/બી ઘનશ્યામ નગર, એરફોસડ રોર્, મકરપરુા કાયડકર ૧૯
૭૬ માણેજા - ૧૦ પચંશીલનગર, માણેજા કાયડકર ૧૯

ક્રમ ઝોન/ ઘટક મ ખ્ય સેવવકાશ્રીન ું નામ
૧ પવુડ ઝોન દશડનાબેન પટેલ
૨ પનશ્વમ ઝોન હાદદિકાબેન ચૌહાણ
૨ પનશ્વમ ઝોન દિમાલીબેન પટેલ
૩ ઉત્તર ઝોન નનદકતાબેન ખભંાતા
૪ દળક્ષણ ઝોન તેજલબેન તર્વી

૬૩૫૭૦૩૫૦૮૩
૬૩૫૭૦૩૫૦૮૪
૬૩૫૭૦૩૪૪૩૧

ઉપરના આંગણવાડી કેંદ્રો બાબતે માહહતી તથા માગડદશડન માટે નીચેના નુંબર પર કચેરીના કામકાજોના હદવસોમાું સવારે 

૧૧:૦૦ કલાક થી સાુંજના ૦૫:૦૦ કલાકની વચ્ચે (વવવેક બ ધ્ધીથી) સુંપકડ  કરી શકાશે.

સુંપકડ  નુંબર
૬૩૫૭૦૩૪૯૨૭
૬૩૫૭૦૩૫૦૮૨


