
૧૯.૦૫.૨૦૧૬

અ તૃબેન હ રાલાલ  ક યા િવ ાલય -વડ યા

૧૦:૦૦ કલાક

ુંકાવાવ

તા.૧૯.૫.૨૦૧૬  ના રોજ વડ યા કૂામે યો યેલ તા કુા ક ાના લોક સવંાદ સે  ુના ો ની િવગતો:

અ ુ

મ

લોક 

દરબાર

 નો 

 

માકં

ર ુઆતકતા  ુનામ અને 

સરના ુ

/ર ુઆતની િવગત લોક દરબાર દર યાન જવાબ/િનણયની િવગત િનરાકરણ કરનારા 

અિધકાર ીના નામ અને 

મોબાઇલ નબંર

પેટા 

િવભાગીય 

કચેર

િવભાગીય 

કચેર

વ ળુ 

કચેર

િનકાલની 

થતી

(િનકાલ/પડત

ર/ નીતી 

િવષયક)

જો પડતર 

હોય તો 

િનકાલની 

દા ત 

તાર ખ

ર મા સ

ધન ભાઈ લાભાઈ હરપરા રહ તરઘર  ુ ંસામા ય યોજનામા ંતા: ૨૪.૦૩.૨૦૦૮ ની અર  અ સુધંાને 

મા સુાર વારો આવતા અરજદાર ને પ  ન.ં૬૯૭૩ તા: ૨૩.૧૦.૨૦૧૫ ના ંરોજ ભાવપ ક પાઠવવામા ં

આવેલ  અરજદાર ારા તા: ૨૯.૧૦.૨૦૧પ ના ંરોજ ભરપાઈ થતા કંપની ારા લાઈન કામ કરવાની 

કાયવાહ  હાથ ધરવા મા આવેલ પરં  ુતા: ૨૮.૦૧.૨૦૧૬ ના ંરોજ પડોશી ખે તૂ ખાતેદાર ી િવ ભુાઈ 

રવ ભાઈ હરપરા ારા પોતાના ખેતર ના ંશેઢા ઉપર લાઈન ઉભી ન કરવા લે ખત વાધંા અર  ર ુ  

કરવામા ંઆવેલ થી પી વીસીએલ ના ંઅિધકાર  ારા તા: ૨૯.૦૨.૨૦૧૬ ના ંરોજ થળની બ  લુાકાત 

લઈ સમ વટની કાયવાહ  હાથ ધરલ પરં  ુવાધંા ુ ંિનરાકરણ ન હ થતા ઈ ડ યન ટલી ાફ એ ટ -૧૮૮૫ 

ના ંસે સન -૧૬(૧) તેમજ ઈ ડ યન ઇલે કસીટ  એ ટ ૧૯૧૦ ના ંસે સન -૧૨(૨) અ સુાર માન. ડ સ કટ 

મે ટ ી સમ  સદર ુ બાબત ને પ  ન:ં ૨૬૬૪ તા: ૨૭.૦૪.૨૦૧૬ થી ર ુ  કરલ છે.

 કસની નુાવણી ની તાર ખ ૨.૬.૨૦૧૬, ૬.૬.૧૬ તેમજ યારબાદ તા.૧૩.૬.૧૬  ના રોજ કુરર થયેલ. 

તા. ૧૩.૬.૧૬ ની િતમ ુ તે નુાવણી ણુ થયેલ છે . તા. ૭.૭.૧૬ ના રોજ માન. જ લા મે ટ ના 

પી વીસીએલ ની તરફણમા ંથયે ુકામ અ સુાર તા. ૧૦.૭.૨૦૧૬ ના રોજ િવવા દત િવજ લાઈન ઉભી 

કરવાની કામગીર  ણુ કરલ છે તેમજ અરજદાર ુ ંિવજ જોડાણ ચા  ુકર  આપેલ છે.

 એલ સાગંાણી, નાયબ 

ઇજનેર , પીજોવીસીએલ , 

પેટા વીભાગીય કચેર  -

વ ડયા મો: ૯૯૨૫૨૦૯૩૮૦

વ ડયા અમરલી-૨ અમરલી-

૨

િનકાલ૧

ધન ભાઈ લાભાઈ 

હરપરા, ગામ : તરઘર , 

તા: વ ડયા ુંકાવાવ , : 

અમરલી

ખેતીવાડ  વીજ જોડાણ ન મળવા બાબત

તા કુા ુ ંનામ  :

પ ક – ૧

રા ય આયો જત લોક સવંાદ સે  ુદર યાન અરજદારો ારા ર ૂઆત તેમજ પ વુીકલી ારા આપવામા ંઆવેલ ુ ર ની િવગત

લોક સવંાદ સે  ુતાર ખ : 

થળ :

સમય :
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૧૦:૦૦ કલાક

ુંકાવાવ

તા.૧૯.૫.૨૦૧૬  ના રોજ વડ યા કૂામે યો યેલ તા કુા ક ાના લોક સવંાદ સે  ુના ો ની િવગતો:

અ ુ

મ

લોક 

દરબાર

 નો 

 

માકં

ર ુઆતકતા  ુનામ અને 

સરના ુ

/ર ુઆતની િવગત લોક દરબાર દર યાન જવાબ/િનણયની િવગત િનરાકરણ કરનારા 

અિધકાર ીના નામ અને 

મોબાઇલ નબંર

પેટા 

િવભાગીય 

કચેર

િવભાગીય 

કચેર

વ ળુ 

કચેર

િનકાલની 

થતી

(િનકાલ/પડત

ર/ નીતી 

િવષયક)

જો પડતર 

હોય તો 

િનકાલની 

દા ત 

તાર ખ

ર મા સ

તા કુા ુ ંનામ  :

પ ક – ૧

રા ય આયો જત લોક સવંાદ સે  ુદર યાન અરજદારો ારા ર ૂઆત તેમજ પ વુીકલી ારા આપવામા ંઆવેલ ુ ર ની િવગત

લોક સવંાદ સે  ુતાર ખ : 

થળ :

સમય :

વડ યા પેટા િવભાગમા ંછે લા ૫ થી ૬ 

મ હના થી કોટશન ભરલ ખેતવાડ  વીજ 

જોડાણો આપવામા ંઆવેલ નથી

સદર ર ૂઆત મા અરજદાર ી ની પોતાના િવ જોડાણ ની અર  બાક  નથી પરં  ુસાવિ ક હત મા ર ૂઆત ર ુ  

કરલ છે , હાલ મા વડ યા પેટા િવભાગ ને ઉપલી કચેર  ારા વષ ૧૬-૧૭ માટ વાિષક લ ાકં ૧૦૬૩ વીજ જોડાણો 

આપવાનો આપેલ છે થી વાિષક લ ાકં અ સુાર દર માસે ૧૦૦ વીજ જોડાણ ુ ંલાઈન કામ ણૂ કર  વીજ જોડાણ 

આપી શકાય તે જુબ આયોજન કર  માલસામાન ની ઉપલ ધતા અ સુાર કો ાકટર ને કામગીર  સોપવામા ંઆવે છે 

અને માિસક લ ાકં ણૂ કરવામા ંઆવે છે હાલ વડ યા પેટા િવભાગ મા માહ ફ અુર  -૧૬ ધુીમા ંભાવપ ક ભરપાઈ 

થયેલ તેવી અર  નો િનકાલ કર  િવ ્  જોડાણ આપવા ુ ંકામ ણૂ કરલ છે.

વડ યા પેટા િવભાગમા ંઆવતા ખેતીવાડ  

વીજ જોડાણોમા ં ી ફઈઝ વીજ રુવઠો ૮ 

કલાક આપવામા ંઆવે છે તે ૨૪ કલાક 

આપવો

વડ યા પેટા િવભાગીય કચેર  હઠળ ના ખેતીવાડ  િવજ ફ ડરો ને અલગ અલગ પૃ મા ંિવભા ત કરવામા ંઆવેલ છે 

મા ંવારાફરતી પ ધિત માણે દરરોજ સરરાશ ૮ કલાક ૩-ફઇઝ વીજ રુવઠો રુો પાડવામા ંઆવે છે. આમ એક 

અઠવાડ  ુ દવસે અને બી ુ  અઠવાડ  ુરાિ ના એ ર તે રોટશનમા ંદરરોજ સરરાશ ૮ કલાક ૩-ફઇઝ વીજ રુવઠો 

મળ  શક તે યો ય આયોજન કરવામા ંઆવેલ છે. વીજળ ની માગં અને રુવઠાની સમ લુા જળવાઇ રહ અને િસ ટમ 

ઉપર એક  સાથે ખેતીવાડ  લોડ ુ ંભારણ ન આવે અને િસ ટમ ુ ંસાર  ર તે િનયમન થઈ શક તે હ  ુથી 

પી વીસીએલ હઠળના ખેતીવાડ  ફ ડરોને ુલ બાવન પુમા ંિવભા ત કરવામા ંઆવેલ છે અને દરક ખેતીવાડ  

પુને અઠવાડ ક િનયત શેડ લુ જુબ એક અઠવાડ  ુ દવસે અને બી ુ  અઠવાડ  ુરાિ ના એમ વારાફરતી (રોટશન) 

પ ધિતથી દરરોજ સરરાશ ૮ કલાક ૩-ફઇઝ વીજ રુવઠો રુો પાડવામા ંઆવે છે. વતમાન િનયમા સુાર ખેતીવાડ  

ફ ડરમા ં૨૪ કલાક િવજ રુવઠો આપી શકાય ન હ.

વડ યા પેટા િવભાગમા ંપી વીસીએલ ારા 

ચે કગ કરવામા ંઆવે છે યાર તમામ 

ાહકોને ચેક કયા પછ  થળ ઉપર ચે કગ 

સીટ આપવામા ંઆવતી નથી અને ઓફ સ 

મા બેસી ચક ગ સીટ બનાવે છે તે િનયમ 

િવ ુ ધ હોય યો ય કર ું

વડ યા પેટા િવભાગમા ંપી વીસીએલ ારા ચે કગ કરવામા ંઆવે છે યાર  ાહકો થળ ઉપર સહ  કર છે તેને થળ 

ઉપરજ ચે કગ શીટની નકલ  આપવામા ંઆવે છે. પરં  ુ  ાહક ચક ગ સીટ મા સહ  કરવાનો ઇ કાર કર તેવા 

સજંોગોમા ં રુવણી બલ સાથે ચે કગ શીટની નકલ ાહક ને મોકલવામા ંઆવે છે. િવશેષમા,ં અરજદાર ારા કોઈ ખાસ 

ક સાનો ઉ લેખ કરવામા ંઆવેલ  નથી. આમ ઓફ સ મા બેસી ચક ગ સીટ બનાવે છે તે ર ૂઆત મા ત ય નથી.

વડ યા પેટા િવભાગ મા છે લા ઘણા 

સમયથી ા સફોમર ચાજ ગ ફઇલ આવે છે 

ની સં યા લગબગ વષ ૩૫ થી ૪૦ િવ 

છે અને ખે ૂતો ને ૧૦ થી ૧૨ દવસ રાહ 

જોવી પડ છે

સદર ર ૂઆત મા અરજદાર ી ની પોતાના િવ જોડાણ માટ કોઈ ર ૂઆત નથી.ર ૂઆત ના અ સુધંાનમા ંતપાસતા 

ણવા મળેલ છે ક, ા ય િવ તારમા ંવીજ ા સફોમર બળ  જવાની ફ રયાદ ન ધાયાથી દવસ -૨ મા ા સફોમર 

બદલાવવાની કાયવાહ  ણૂ કરવામા ંઆવે છે વડ યા પેટા િવભાગ ારા છે લા ૮ મ હના ૨૮૧ ટલા ા સફોમર 

બળવાની ફ રયાદ મળેલ છે.  પૈક  વષ ૨૦૧૫-૧૬ મા ંમા  ૮ નગં ચા જગ ફઈલ ના ક સા ન ધાયેલ છે. ના 

કારણોમા ં ા સફોમરના ટ ટ ગ દર યાનની કોઈ િત જોવા મળેલ નથી. પરં  ુ ા સપોટશન દર યાન કોઈ િત ઉભી 

થઇ હોય તે ુ ંબની શક.

વડ યા પેટા િવભાગમા ં  ખે તૂ એ લોડ વધારો 

માગી કોટશન િનયમા સુાર ભરલ છે તેનો લોડ 

વધારો બલ મા ચડલ છે પણ થળ ઉપર 

ા સફોમર મા ક કબલ મા ફરફાર કરલ નથી

વડ યા પેટા િવભાગમા ં  ખે તૂ એ લોડ વધારો માગી કોટશન િનયમા સુાર ભરલ છે તેનો લોડ વધારો બલ મા ચડલ છે તેને 

મતા જુબ ુ ં ા સફોમર અને કબલ મા ફરફાર કાય બાદ લોડ વધારો બલ મા ંચડવામા ંઆવે છે.િવશેષમા ંઅરજદાર ારા 

કોઈ ખાસ ક સાનો ઉ લેખ કરવામા ંઆવેલ નથી. થી, વ  ુતપાસ કર  શકાય.

૨ અમરલી-૨ અમરલી-

૨

ી પી િવ કોટડ યા ગામ: 

વડ યા તા: વડ યા ુંકાવાવ 

, : અમરલી

િનકાલ એલ સાગંાણી, નાયબ 

ઇજનેર , પીજોવીસીએલ , 

પેટા વીભાગીય કચેર  -

વ ડયા મો: ૯૯૨૫૨૦૯૩૮૦

વ ડયા
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અ તૃબેન હ રાલાલ  ક યા િવ ાલય -વડ યા

૧૦:૦૦ કલાક

ુંકાવાવ

તા.૧૯.૫.૨૦૧૬  ના રોજ વડ યા કૂામે યો યેલ તા કુા ક ાના લોક સવંાદ સે  ુના ો ની િવગતો:

અ ુ

મ

લોક 

દરબાર

 નો 

 

માકં

ર ુઆતકતા  ુનામ અને 

સરના ુ

/ર ુઆતની િવગત લોક દરબાર દર યાન જવાબ/િનણયની િવગત િનરાકરણ કરનારા 

અિધકાર ીના નામ અને 

મોબાઇલ નબંર

પેટા 

િવભાગીય 

કચેર

િવભાગીય 

કચેર

વ ળુ 

કચેર

િનકાલની 

થતી

(િનકાલ/પડત

ર/ નીતી 

િવષયક)

જો પડતર 

હોય તો 

િનકાલની 

દા ત 

તાર ખ

ર મા સ

તા કુા ુ ંનામ  :

પ ક – ૧

રા ય આયો જત લોક સવંાદ સે  ુદર યાન અરજદારો ારા ર ૂઆત તેમજ પ વુીકલી ારા આપવામા ંઆવેલ ુ ર ની િવગત

લોક સવંાદ સે  ુતાર ખ : 

થળ :

સમય :

૩ ી કપીલભાઈ ચં ુ ભાઈ િ વેદ  

ગામ : ભાયાવદર તા: ુંકાવાવ 

વડ યા, લા : અમરલી

પાણીના ોત માટ ુ ંન ુ ંવોટર વકસ વીજ 

કનેકસન યોિત ામ ફ ડરમાથંી આપવા બાબત

પી વીસીએલ ના વતમાન  િનયમા સુાર પ રપ  ન: િુવએનએલ / ટક / વોટર વ સ / ૧૧૦૦ તા: ૩.૭.૨૦૧૪ જુબ 

ગામતળ િવ તારમા ંમાગંવામા ંઆવતા વોટરવકસ વીજ જોડાણ માટ યોિત ામ ફ ડરમાથંી િવજ રુવઠો રુો પડવાનો રહ છે 

જયાર ગામતળ બહાર માગંવામા ંઆવતા વોટર વકસ િવજ જોડાણો માટ ખેતીવાડ  ફ ડર માથંી જ વીજ જોડાણ આપી શકાય. 

તુ ક સામા ંિવજ જોડાણ ગામ તળ થી ૂર માગંવામા ંઆવતા તેમને ખેતીવાડ  ફ ડરમાથંી િવજ રુવઠો રુો પાડવાની 

દરખા ત કરવામા ંઆવેલ છે.

બી  વાછાણી, 

પીજોવીસીએલ , પેટા 

વીભાગીય કચેર  - ુંકાવાવ  

મો: ૯૯૨૫૨૦૯૩૭૪

ુંકાવાવ અમરલી-૨ અમરલી-

૨

િનકાલ

૪ ી રમેશભાઈ બ ભુાઈ 

મોવલીયા ગામ : અરજણ ખુ 

તા: ુંકાવાવ વડ યા, લા : 

અમરલી

અરજણ ખુ થી યુ તાપગઢ ગામ ધુી 

ખેતીવાડ  ના ંઅનીડા ફ ડરના તાર ખેચવા 

બાબત

અરજદારની હાજર મા ંનાયબ ઇજનેર ુંકાવાવ ારા તા: ૧૪.૦૫.૨૦૧૬ ના ંરોજ થળ સવ કરલ છે.  અ સુાર િવજતાર તગં 

કરવા દ રમયાન ફ કશન વગેર બદલવાની પણ જ રયાત જણાયેલ છે.  સમારકામ ની  કામગીર  તા: ૩૦.૦૫.૨૦૧૬ ના 

રોજ ણુ કરવામા ંઆવેલ છે.

બી  વાછાણી, 

પીજોવીસીએલ , પેટા 

વીભાગીય કચેર  - ુંકાવાવ  

મો: ૯૯૨૫૨૦૯૩૭૪

ુંકાવાવ અમરલી-૨ અમરલી-

૨

િનકાલ

૫ ી નારણભાઈ લાલ ભાઈ 

વસાણી ગામ : જગંર તા: 

ુંકાવાવ વડ યા, લા : 

અમરલી

જગંર ગામમા ંઆવેલ ઈબી ના ં ા સફોમર 

સે ટર ફરતે તારની વાડ અથવા ફ સ ગ કરવા 

બાબત

નાયબ ઇજનેર ુંકાવાવ ારા તા: ૧૪.૦૫.૨૦૧૬ ના ંરોજ થળ સવ કરલ છે ત  અ સુાર જગંર ગામમા ંઆવેલ પી વીસીએલ 

ના ંગામના ણેય  ા સફોમર સે ટર ફરતે તારની વાડ/ ફ સ ગ કરવાની કામગીર  તા: ૩૦.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ ણુ કરવામા ં

આવેલ છે.

બી  વાછાણી, 

પીજોવીસીએલ , પેટા 

વીભાગીય કચેર  - ુંકાવાવ  

મો: ૯૯૨૫૨૦૯૩૭૪

ુંકાવાવ અમરલી-૨ અમરલી-

૨

િનકાલ

મોટા ઉજળા ગામે રોડ સાઈડ મા આવેલ વીજ 

લાઈન ફરવવા બાબત

નાયબ ઇજનેર ુંકાવાવ ારા તા: ૧૪.૦૫.૨૦૧૬ ના ંરોજ થળ સવ કરલ છે.  જુબ મોટા ઉજળા ગામે સનાળ  ના ર તે ડાબી 

તરફ ૧૧ કવી ખ ૂર  પીપર યા યોિત ામ ફ ડર નીકળે છે  ણ  લીમડાના ગાઢ ઝાડ વ ચેથી પસાર થાય છે. થી િવજ 

લાઈન મરામત સમયે ૃ ો ની ડાળ અરજદાર ારા કાપવા ન હ દતા, િવજ લાઈન શી ટ ગ નો આ હ રાખતા સદર ુ િવજ 

લાઈન ફરવવાની કાયવાહ  તા: ૨૪.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ ણુ કરવામા ંઆવેલ છે.

ખેતીવાડ  વીજ લાઈનમા નવા ઉભા કરવામા ં

આવેલ વીજ પોલ યવ થત ઉભા કરવા બાબત

ખેતીવાડ  વીજલાઇનના ંનવા ઉભા કરવાની કામગીર  પી વીસીએલ ના વતમાન પેસીફ કશન જુબ કરવમા ંઆવે છે. 

તેમજ કો ા ટરના બલ પાસ કરવા સમયે િનયમા સુાર ટકાવાર  અ સુાર કોસ ચે કગ કરવામા ં/ટકનીકલ ટ ની કરવામા ં

આવે છે. િવશેષમા ંઅરજદાર ારા કોઈ ખાસ ક સાનો ઉ લેખ કરવામા ંઆવેલ નથી. થી, વ  ુતપાસ કર  શકાય.

૬ ી સરપચં ી ામ પચંાયત 

કચેર , ગામ મોટા ઉજળા, તા:
બી  વાછાણી, 

પીજોવીસીએલ , પેટા 

વીભાગીય કચેર  - ુંકાવાવ  

મો: ૯૯૨૫૨૦૯૩૭૪

ુંકાવાવ અમરલી-૨ અમરલી-

૨

િનકાલ
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૧૯.૦૫.૨૦૧૬

અ તૃબેન હ રાલાલ  ક યા િવ ાલય -વડ યા

૧૦:૦૦ કલાક

ુંકાવાવ

તા.૧૯.૫.૨૦૧૬  ના રોજ વડ યા કૂામે યો યેલ તા કુા ક ાના લોક સવંાદ સે  ુના ો ની િવગતો:

અ ુ

મ

લોક 

દરબાર

 નો 

 

માકં

ર ુઆતકતા  ુનામ અને 

સરના ુ

/ર ુઆતની િવગત લોક દરબાર દર યાન જવાબ/િનણયની િવગત િનરાકરણ કરનારા 

અિધકાર ીના નામ અને 

મોબાઇલ નબંર

પેટા 

િવભાગીય 

કચેર

િવભાગીય 

કચેર

વ ળુ 

કચેર

િનકાલની 

થતી

(િનકાલ/પડત

ર/ નીતી 

િવષયક)

જો પડતર 

હોય તો 

િનકાલની 

દા ત 

તાર ખ

ર મા સ

તા કુા ુ ંનામ  :

પ ક – ૧

રા ય આયો જત લોક સવંાદ સે  ુદર યાન અરજદારો ારા ર ૂઆત તેમજ પ વુીકલી ારા આપવામા ંઆવેલ ુ ર ની િવગત

લોક સવંાદ સે  ુતાર ખ : 

થળ :

સમય :

૭

ી રા શ ુમાર પી દામોદર 

.ુ ણુીધાર તા. ુંકાવાવ 

.અમરલી

ણુીધાર ગામે મા ુ િતનગર િવ તારમા ં

૧૧ ક.વી. ણુીધાર ખેતીવાડ  ફ ડર ની 

વીજ લાઈન રહણાકં મકાનો/બ ર ઉપર 

થી શી ટ કર  બી  જ યા એ લઇ જવા 

બાબત

તાર ખ ૧૪-૦૫-૧૬ ના રોજ ણુીધાર કુામે નાયબ ઈજનેર ચતલ તથા ઇ ચા  કાયપાલક ઈજનેર ારા 

મા તીનગર લોટ િવ તારમા ંગામ ણુીધાર સાથે અરજદાર,સરપચં ી ણુીધાર તેમજ અ ય અ ણીઓને 

સાથે રાખીને સવ કરવામા ંએ ુ ં પ ટ થાય છે ક ૧૧ ક.વી. વીજલાઈન તથા લોટ ગ આશર ૪૫ વષ ુ ુ ં

છે. ૧૧ ક.વી. વીજલાઈન આશર ૧ ક .મી. ટલી ફરવવાની જ રયાત જણાય છે.તેમજ વીજલાઈનના વાયર 

તેમજ ફ કશન પણ બદલાવવાની જ રયાત જણાય છે. નંા િનરાકરણ સા ું  ગામ ની પાછળના ભાગે ૪૮૦ 

મીટર નવી વીજલાઈન ઉભી કરવાથી આ લાઈન મકાનો ઉપરથી નીકળ  ય તેમ છે. આ ગે િસ ટમ 

ઈ વુમે ટ ક મ હઠળ ો કટ નબંર ૧૩૯૮૭૭ તાર ખ ૧૬-૫-૧૬ થી મં ૂર  મેળવી લેવામા ંઆવેલ 

છે.તેમજ સદર ુ કામગીર  તા. ૧૮.૫.૧૬ ના રોજ ણુ કરવામા ંઆવેલ છે.

એમ.બી.ઠાકર, નાયબ 

ઇજનેર , પીજોવીસીએલ , 

પેટા વીભાગીય કચેર  -

ચતલ મો: ૯૯૨૫૨૦૯૩૪૫

ચતલ અમરલી-૧ અમરલી િનકાલ

ગિત અહવાલની તા. ૧૧.૭.૨૦૧૬
ર ુ  થયેલ ોની સં યા ૭

િનિત િવષયક ોની સં યા ૦

િનકાલ થયેલ ોની સં યા ૭

પડતર રહલ ોની સં યા ૦ કાયપાલક ઈજનેર ી, 

પી વીસીએલ, 

િવભાગીય કચેર , અમરલી-૨

તા.  ૧૯/૦૫/૨૦૧૬ ના રોજ 

યો નાર લોક દરબારના ો 

નો ગિત અહવાલ
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