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પક-૧
'પીવીસીએલ િવભાગીય કચેર લોક દરબાર - ૨૦૧૮ પાટ-૨'

િવભાગીય કચેર : બોટાદ, વતુળ કચેર : બોટાદ, તારખ : 12/12/2018, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : એ એ ડે ૯૯૭૯૨૦૦૭૮૪

રજુ થયેલ ોની સંયા : 19, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 19, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ
પેટા

િવભાગીય
કચેર

રજુઆતકતાનું
નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત

1 બોટાદ
શહેર-૧

દનેશભાઈ
અતિસંહ
ડે મો.નં. (
૯૭૩૭૬૭૭૧૪૭
)

ભગવાનપરા િવતાર માં રોડ ઉપર નડતર પ
અને  મંદર  પરથી  પસાર  થતી  ૧૧  કે.  િવ.
લાઈન દૂર કર આપવા બાબત.

બોટાદ ટા-૧ સ.ડ. હેઠળ આવતા ભગવાનપરા િવતાર
માં રોડ ઉપર નડતરપ અને મંદર પરથી પસાર થતી
૧૧ કે.િવ . પાવર હાઉસ ફડર ની લાઈન ફેરવવા ચીફ
ઓફસર , બોટાદ નગરપાિલકા નો જર ભલામણ પ
તા. ૨૭.૯.૧૮ ના રોજ રજુ કરેલ છે.અને સદર લાઈન
DISS યોજના અંતગત ફેરવવા ની થતી હોવાથી જર
દરખાત ની મંજૂર તા૨૩.૧૦.૧૮ ના રોજ મળેલ છે.
અને તા. ૧૦.૧૨.૧૮ ના રોજ સદર નડતર પ લાઈન
યોય જયાએ શીટ કરેલ છે અને ફરયાદનું િનવારણ
કરેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ લાઇન

2 બોટાદ
શહેર-૧

આઈસાબેન
ઈસાભાઈ મો.ન.
(૯૧૦૬૨૨૮૪૧૨)

જજરત પોલ બદલી આપવા બાબત. અરજદાર ની રજૂઆત અવયે સવે કરતા સદર થળે
આવેલ  િસમેટ  પોલ  જજરત  ન  હોતા  અરજદારને
નડતરપ હોય આથી સદર પોલ ખસેડવા માટે  નુ ં
જર અંદાજપ તા.૧૧.૧૨.૧૮ ના રોજ પાઠવેલ છે. જે
ભરપાઇ થયે દવસ બે માં સદર પોલ ફેરવી આપવામાં
આવશે .

િનકાલ
શીફટગ ઓફ લાઇન

3 બોટાદ
શહેર-૧

મનુભાઈ
નારણભાઈ
મીખીયા મો.ન.
(૯૯૨૪૭૧૨૧૪૦)

ગામ નમુનો-૨ હોવા છતાં મને વાણય(દુકાન)
માટે  કનેશન આપવાની  ના  પાડેલ હોવાથી
આપવા બાબત.

અરજદાર પાસેથી ૧૦૦  ના ટેપ પેપર ઉપર જર
બાંહેધર લઇ વીજ ડાણ આપવા જણાવેલ છે. આથી
અરજદાર ારા સદર બાહેધર સાથે રેશન કરાયા
બાદ  કનેશન  માટે  આગળની  કાયવાહ  કરવામાં
આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન / લોડ

વધારો-ધટાડો

4 બોટાદ
શહેર-૨

રાજેશભાઈ
રિસકભાઈ શાહ

મારા નાગલપર ગામે આવેલ ખેતીવાડ વીજ
ડાણ માં આવતા હળવા દબાણ ની લાઈન
ના વાયર નીચા આવી ગયેલ છે જે વારંવાર
તૂટ ય છે તો જર કાયવાહ કરવા િવનંતી

સદર  થળે  અરજદાર  અપાબેન  ચીમનભાઈ  પટેલ
નામનુ ં  ખેતીવાડ  વીજ  ડાણ ઘરાવે  છે.  જે  વીજ
ડાણ માં આવતી હળવા દબાણ ની લાઈન ની નીચે
પાકો રોડ બનવાથી વાયર નીચે આવી ગયેલ . જે
લાઈન ની નીચે એક િસમેટ પોલ ઉભો કર વાયર
યોય ચાઈ એ લીધેલ છે .

િનકાલ
મેઇટેનસ
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5 બોટાદ
શહેર-૨

મનસુખભાઈ
. જમોડ
સરપંચ ી ,
હડદડ ામ
પંચાયત મો.
નં. (
૮૧૪૦૦૩૦૦૧૯)

હડદડ  ગામમાં  આવેલ  ાસફમર  ની  ફરતે
ફેિચંગ કર આપવા બાબત

હડદડ ગામ માં આવેલ કુલ ૧૦ ાસફમર આવેલ છે .
જે ાસફમર ની ફરતે ફેિચંગ નું કામ તા. ૧.૧૨.૨૦૧૮
ના રોજ પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

6 બોટાદ
શહેર-૨

સરપંચ ી
,શેરથ ામ
પંચયાત મો.નં.
૯૮૯૮
૬૫૭૬૭૨

શ ેરથ  ગામ ે  પરા  િવતારમા ં  આવેલ
ાસફમર  માં  વારંવાર  ડઓ ઉડ  જવાથી
પાવર બંધ થવા બાબતે

શેરથા ગામે આવેલ ૧૦૦ કેવી એ ના ાસફમર
માંથી સદર પરા િવતાર માં વીજ પુરવઠો આપવામાં
આવે છે . જે ાસફમર કુલ ૧૪૨ ઘરવપરાશ ના વીજ
ડાણ  આવેલ  હતા.  જ ે  ાસફમર  જર  લોડ
બેલેિસંગ કરેલ તેમજ પરા િવતાર ના કુલ ૪૨ વીજ
ડાણ માટે ૧૧ કેવી લાઈન ૦.૦૧૦ મીટર અને ૨૫
કેવી એ નું ાસફમર ૨.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ ઉભું કર
સદર ફરયાદ નું િનવારણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

7 બોટાદ
શહેર-૨

સરપંચ ી
,શેરથ ામ
પંચયાત મો.નં.
૯૮૯૮
૬૫૭૬૭૩

શથ ગામના ઘણા ખેતીવાડ વીજ ડાણોને
બરવાળા  પેટા  િવભાગીય  કચેરના  ૧૧  કેવી
રેફડા ખેતીવાડ ફડરમાંથી વીજ પુરવઠો પુરો
પાડવામાં આવે છે. જેના લીધે વીજ િવેપ દુર
કરવામાં ઘણો િવલંબ થાય છે.  આ વીજ
ડાણોને બોટાદ શહેર-૨ પેટા િવભાગીય કચેર
નીચે  આવતા  ખેતીવાડ  ફડરમા ંથી  વીજ
પુરવઠો  પુરો  પાડવો.

અરજદારની રજૂઆત મુજબ શેથ ગામના ખેતીવાડ
વીજ ડાણો કે જે રેફડા ખેતીવાડ ફડર સાથે ડાયેલ
છે. તેમની નકમાંથી બોટાદ શહેર-૨ પેટા િવભાગીય
કચેરના ૧૧ કેવી શેથ ખેતીવાડ ફડર પસાર થાય
છે.  જેમા ં  ડવાની  શયતા  હોય  પરંતુ  આ ફડર
ડ.ડ.યુ..જે. વાય. યોજના હેઠળ એચ.વી.ડ.એસ.થયેલ
હોવાથી આ ફડર માં ફેરવી શકાય તેમ નથી. સદર
વીજ ડાણો માટે અલગ ફડર બોટાદ -૨ સબ ટેશન
માંથી  ઉભો  કરવા  માટે  જર  સવ ે  કર  દરખાત
મોલાલવા  આવેલ  છે  અને  જેની  તા ં િક  મંજ ૂર
તા.૨૦.૧૦.૨૦૧૮ ના રોજ મળેલ છે અને હાલ આ ફડર
ઉભો કરવાનું કામ ચાલુ છે .

શેરથા ગામે આવેલ ૧૦૦ કેવી એ ના ાસફમર
માંથી સદર પરા િવતાર માં વીજ પુરવઠો આપવામાં
આવે છે. જે ાસફમર કુલ ૧૪૨ ઘરવપરાશ ના વીજ
ડાણ  આવેલ  હતા.  જે  ાસફમર  જર  લોડ
બેલેિસંગ કરેલ તેમજ પરા િવતારના કુલ ૪૨ વીજ
ડાણ માટે ૧૧ કેવી લાઈન ૦.૦૧૦ મીટર અને ૨૫
કેવીએનું  ાસફમર ૨.૧૨.૨૦૧૮ ના  રોજ ઉભું  કર
સદર ફરયાદ નું િનવારણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
ફડર બદલવા

8 બોટાદ
ાય

સરપંચી, ામ
પંચાયત,
લાખેણી

ગામમાં રોડ - રતા ઉપર નડતર પ પોલ
ફેરવવા બાબત

સદર  અરના  અનુસંધાને  ,  નાયબ  ઇજનેર  ારા
તા.૨૫.૧૧.૨૦૧૮ ના  રોજ સવે  કરવામાં  આવેલ છે  .
અરજદાર  ી  ને  તાલુકા  િવકાસ  અિધકારનો  જર
ભલામણ પ રજુ કરવા જણાવેલ છે . જે રજુ કયે સદર
ાસફમર તથા હળવા દબાણ ની લાઇનના જુદ -જુદ
જયા  ના  મને  કુલ  ૧૮  પોલ ફેરવવા  માટે  ની
દરખાત DISS યોજના હેઠળ મંજુર અથે મોકલવામાં
આવશે . જેની મંજુર મયા બાદ સદર કામ દન -૧૫
માં પૂણ કરવામાં આવશે.

અરજદારીને  તાલુકા  િવકાસ  અિધકારનો  જર
ભલામણ પ રજુ કરવા જણાવેલ પરંતુ તા. ૨૭.૧૨.૧૮
સુધી માં જે રજુ કરેલ ન હોવાથી સદર પોલ ફેરવવા
તા.  ૨૭.૧૨.૧૮  ના  રોજ  વક  નં.૧૨૪૮૮  થી  તા.
૨૮.૧૨.૧૮ . ૧૨૯૭૨૬નું અંદાજપ પાઠવવામાં આવેલ
છે. જે ભરપાઇ થયે પોલ ફેરવવાની કામગીર પૂણ
કરવામાં આવશે.

િનકાલ
કમ
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9 બોટાદ
ાય

સરપંચ ી,
ામ પંચાયત,
િશયાનગર.

િશયાનગર ગામના તળાવ માંથી ૧૧ કેવી સાડા
યોિતામ ફડર ની લાઈન પસાર થાય છે .
ચોમાસામાં  માં  વરસાદ  નું  પાણી  ભરાવાથી
સમારકામમાં િવલંબ થાય છે અને પાવર ઘણો
સમય બંધ રહે છે જે માટે યોય કરવા િવનંતી
.

િશયાનગર  ગામના  તળાવ  મા ંથી  ૧૧  ક ેવી  સાડા
યોિતામ ફડર ની .૪૦૦ ક.મી. લાઈન પસાર થાય
છે. જે લાઈન તળાવ ની બહાર ફેરવવા માટે નું સવે
કર  DISS યોજના હેઠળ જર દરખાત તૈયાર કર
જર મંજૂર લીધેલ છે તેમજ હાલ સદર લાઈન ફેરવવા
માટેના કુલ ૧૦ પોલ ઉભા થઇ ગયેલ છે બાકનું કામ
તારખ ૨૧.૧૨.૧૮ સુધીમાં પૂણ કરવામાં આવશે .

િશયાનગર  ગામના  તળાવ  માંથી  ૧૧  કેવી  સાડા
યોિતામ ફડર ની .૪૦૦ ક.મી. લાઈન પસાર થાય
છે. જે લાઈન તળાવ ની બહાર ફેરવવા માટે નું સવે
કર DISS યોજના હેઠળ જર મંજુર મેળવી સદર
લાઈન તા.૨૬.૧૨.૧૮ નાં રોજ ફેરવી નાખી કામ પૂણ
કરેલ છે.

િનકાલ
કમ

10 બોટાદ
ાય

બહાદુરભાઈ
રામસંગભાઈ
વાહઝડયા,
િશયાનગર

િશયાનગર ગામ માં આવેલ એલટ લાઇનના
જજરત પોલ - ૨ બદલી આપવા બાબત.

અરજદાર ની રજૂઆત અવયે સવે કરતા િશયા નગર
ગામે રામ મંદર વા શેર માં બે િસમેટ પોલ
જજરત ( નીચે થી ેક ) માલુમ પડેલ . જે પોલ
બદલવા માટે જર કાયવાહ કર તા. ૨૧.૧૨.૧૮ સુધીમાં
પોલ બદલવાનું કામ પૂણ કરવામાં આવશે.

અરજદાર ની રજૂઆત અવયે સવે કરતા િશયા નગર
ગામે રામ મંદર વા શેરમાં  બે િસમેટ પોલ
જજરત બદલી નવા પોલ ઉભા કર, સદર કામ તા.
૨૬.૧૨.૧૮ નાં રોજ પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

11 બોટાદ
ાય

રવભાઈ
વાઘભાઈ
ખંભાળયા ગામ
: બોટાદ

બોટાદ તાલુકાના સરવઇ ગામના સવે નં. ૮૧
પૈક (નવો સવે નં. ૪૧૨) માં આવેલ બીનું
બન કાયદેસર ાસફમર ઉભું  કરેલ છે  જે
ફેરવવા બાબત.

સદર થળ પર સકાચણી કરતા હાલ બાજુમાં આવેલ
સવે નં. ૪૭૬ નું કુંવરભાઈ વાઘભાઈ ના નામનું
વીજ ડાણ માટેનું ાસફમર અરજદાર ના સવે નં.
૪૧૨ માં આવેલ છે તેમજ તેમનું આ વીજ ડાણ બોર
માટે છે જે બોર પણ અરજદાર ના સવે નં. ૪૧૨ માં
આવેલ છે. આમ ાહક ી કુંવરભાઈ વાઘભાઈ એ
પીવીસીએલ  ને  ગેરમાગ ે  દોર  ાસફમર  ઉભું
કરાવેલ ાથિમક ટ એ માલુમ પડેલ છે. આથી ાહક
ી કુંવરભાઈ વાઘભાઈને સદર ાસફમર વા
જયા અને બોર વા જયાની માિલક અંગેના જર
આધાર પુરાવા રજુ કરવા પ નં. BRSD/TECH/૧૨૨૨૩
તા. ૧૦.૧૨.૧૮ થી પ મયે દન -૩ માં રજુ કરવા
જણાવેલ છે . જે રજુ કયે આગળની કાયવાહ કરવામાં
આવશે.

ાહક ી કુંવરભાઈ વાઘભાઈને સદર ાસફમર
વા જયા અને બોર વા જયાની માિલક અંગેના
જર આધાર પુરાવા તા. ૨.૧.૨૦૧૮ સુધીમાં રજુ કરેલ
ન હોવાથી આ ાસફમર સેટર અને વીજ ડાણ
પોતાની  માિલકની  જયા  ઉપર  ફેરવવા  જર
અંદાજપ રકમ . ૩૦૮૭૦ નું  વક નં. ૧૫ થી
તારખ ૨.૧.૨૦૧૯ ના રોજ પાઠવવામાં આવેલ છે અને
આગળની કાયવાહ કંપનીના વતમાન િનયમ મુજબ
કરવામાં આવશે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ લાઇન

12 બરવાળા કાતીભાઈ
વશરામભાઈ
ચાવડા
મુ.પોલારપુર

ઘરવપરાશ નું ફાટ મીટર બદલવા બાબત નાયબ ઇજનેર ી ને સદર ાહક ના થળ પર મીટર
એયુચેક ટેટ લેવા જણાવેલ છે અને ટેટગ રજટ
જર કાયવાહ કરવા જણાવેલ છે .

અરજદારી નું મીટર તા. ૧૩.૧૨.૧૮ ના રોજ બદલાવેલ
છે જેની લેબ ચકાસણી તારખ ૧૫.૧૨.૧૮ રોજ કરેલ છે
અને તે દરયાન મીટર બરાબર માલુમ પડેલ છે.

િનકાલ
મીટર સંબિધત

13 બરવાળા જેરામભાઈ
િકમભાઈ
મુ.રાણપર

ભીમનાથ એ. . ફડર માં એ.ટ. લાઈન ના
તાર ખચી લેવા બાબત .

સદર અર સંદભે થળ મોજણી કરાવી દન ૧૦ માં
સદર કામ પૂણ કરવામાં આવશે

અર મુજબ ના થળ પર એલટ લાઈન માં લાંબો
પાન હોવાથી વચે એક પોલ ઉભો કરેલ અને ણ
ગાળા વાયર ખચી તારખ ૧૭.૧૨.૧૮ ના રોજ કામ
પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

14 બરવાળા સરપંચી
ઢાંઢોદર ામ
પંચાયત

ગામ માં  અમુક  જયાએ ખરાબ થઈ ગયેલ
પોલ બદલાવી આપવા બાબત.

સદર અર સંદભે થળ મોજણી કરાવી દન ૧૫ માં
જર કામગીર પૂણ કરવામાં આવશે.

સરપચ ી ઢાંઢોદર ની હાજર માં  ગામ માં  સવે
કરતા હળવા દબાણ ની લાઈન ના કુલ ણ પોલ
નીચેથી ેક/ િસમેટ કોટ ખર ગયેલ માલુમ જે
ણેય પોલ તા. ૧૭.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ બદલાવી કામ
પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ
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15 પાયાદ સરપંચી
સાંકરડ ામ
પંચાયત ી
ભુભાઈ
કમેજલીયા

સા ંકરડ  બસ  ટેડ  પાસે  આવેલ  ગામનુ ં
ાસફમર  રતા  માં  અડચણપ  હોઈ  તેને
હટાવી અય જયાએ ઉભું કર આપવા બાબત

સદર  અરના  અનુસંધાને,  નાયબ  ઇજનેર  ારા
તા.૧૦.૧૨.૨૦૧૮ ના  રોજ સવે  કરવામાં  આવેલ છે  .
અરજદારી  ને  તાલુકા  િવકાસ  અિધકારનો  જર
ભલામણ પ રજુ કરવા જણાવેલ છે. જે રજુ કયે સદર
ાસફમર ફેરવવા માટે ની દરખાત  DISS યોજના
હેઠળ મંજુર અથે મોકલવામાં આવશે . જેની મંજુર
મયા બાદ સદર કામ દન -૧૫ માં  પૂણ  કરવામાં
આવશે.

અરજદાર ી ને  તાલુકા  િવકાસ અિધકારનો જર
ભલામણ પ રજુ કરવા જણાવેલ પરંતુ તા.૨૭.૧૨.૧૮
સુધી માં જે રજુ કરેલ ન હોવાથી સદર ાસફમર
ફેરવવા તા. ૨૭.૧૨.૧૮ ના રોજ વક નં. ૧૦૫૧૫ થી
. ૨૭૯૧૬.નું  અંદાજપ પાઠવવામાં  આવેલ છે. જે
ભરપાઇ થયે  સદર ાસફમર ફેરવવાની કામગીર
પૂણ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
કમ

16 પાયાદ સરપંચ ી
સરવા ામ
પંચાયત
(શાંતુબેન એચ
વાઘેલા)
૯૭૨૩૬૮૦૮૪૯)

સરવા ગામ યોિતામ ફડર મા સૌથી છેલે
આવેલ છે  તેમજ તેનો પાવર પાયાદ થી
આવે છે તદુપરાંત ખેતીવાડ ફડરો પણ લાંબા
હોતા સરવા ગમે નવું સબટેશન વહેલી તકે
કર આપવા િવનંતી.

સરવા ગામને પાયાદ જયોિતામ ફડર માંથી વીજ
પુરવઠો આપવામાં આવે છે . આ ગામ ફડર માં છેલે
આવેલુ ં  છે  .  તેમજ તલાવડ ખેતીવાડ  અને  નાના
પાયાદ ખેતીવાડ ફડર આવેલ છે . જે બંને ફડર
ઉપર 148 Max Amp અને 103 Max Amp અનુમે
નધાયેલ છે . તલાવડ એ માં કુલ ૫૨૯ ખેતીવાડ
વીજ  ડાણ  આવેલા  છે  તેમજ  નાના  પાયાદ
ખેતીવાડ ફડર માં કુલ ૪૨૫ ખેતીવાડ વીજ ડાણ
આવેલા છે. આમ ,ખેતીવાડ લોડ ોથ નું માણ ને
યાને લેતા સરવા ગામે નવું સબ ટેશન ઉભું કરવા
પીવીસીએલ તેમજ જેટકો ારા સંયુત રતે  જયા
ની કર સવે કરવામાં આવેલ છે તેમજ ામપંચાયત
તરફથી જર દતાવે લઇ જર મંજુર માટે વતુળ
કચ ેર  બોટાદ  ારા  પ  ન ં .  BTCO/  TECH-
1/SS/3299 તા. ૧૯.૯.૧૮ ના રોજ DE ( CONS.) ,
GETCO,  BHAVNAGR ને  મોકલવામાં  આવેલ છે.
જેની મંજુર મયા બાદ આગળની કાયવાહ કરવામાં
આવશે.

િનકાલ
જેટકો / નવું એસએસ

17 પાયાદ નારસંગભાઈ
તળશીભાઈ
ગામ : મોટ
િવરવા મો.નં.
૯૬૮૭૮ ૯૨૬૩૫

અમાર  વાડ  માં  નાંખેલ  પોલ નડતર પ
હોવાથી ફેરવી આપવા બાબત

અરજદાર  ની  અર  મુજબ  થળ  પર  સવ ે  કર
અરજદારને દવસ બે માં જર અંદાજપ પાઠવવા માં
આવશે . જે ભરપાઇ કયા બાદ આગળ ની કાયવાહ
સવરે કરવામાં આવશે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ લાઇન

18 રાણપુર બાવળયા
પાંચાભાઈ ડ.
સદય ી
તાલુકા પંચાયત
, રાણપુર
મો.નં.
૯૮૨૪૫૫૧૫૬૮

રાણપુર  તાલુકા  ના  અળવ ,  અણીયા (
કાઠ) ,પાણવી , કુંડલી ગામોને બોટાદ સબ
ડવીઝન માં ડવા બાબત

રાણપુર  તાલુકા  ના  અળવ ,  અણીયા (  કાઠ)
,પાણવી , કુંડલી ગામ રાણપુર પે.િવ.કચેર બયા પહેલા
બોટાદ શહેર-૨ પેટા િવભાગીય કચેર હેઠળ આવેલ
હતા . આ ગામો સાથે રાણપુર પેટા િવભાગીય કચેર
ની જર મંજૂર મળેલ છે સદર  નીિતિવષયક હોય
હાલ આ ગામો પરત બોટાદ શહેર-૨ પેટા િવભાગીય
કચેર હેઠળ ફેરવી શકાય તેમ નથી.

િનકાલ
કચેર સંબિધત /
એચઆર / િસિવલ
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19 રાણપુર બાવળયા
પાંચાભાઈ ડ. (
સદય ી
તાલુકા પંચાયત
, રાણપુર )
મો.નં.
૯૮૨૪૫૫૧૫૬૮

અલઉ ગામે ૬૬ કે.િવ. સબ ટેશન બનાવવા
માટ ે  સવ ે  થયેલ  છ ે  .  યારબાદ  અલઉ
ામપંચાયત  તરફથી  ઠરાવ  તથા  જર
ડોયુમેટ આપી દધેલ હોય તાકાિલક ધોરણે
કામગીર શ કરવા બાબતે.

અલઉ ગામે ૬૬ કે.િવ. સબ ટેશન બનાવવા માટે સવે
થયેલ છે તેમજ ામ પંચાયત ારા ઠરાવ આપેલ છે
.આગળની કાયવાહ  અથે  વતુળ કચેર  ,બોટાદ ને
મોકલાવેલ છે.

િનકાલ
જેટકો / નવું એસએસ


