"ોક સંિાદ સેત" (ોક દરબાર) કાયયક્રમ.
અ.

અરજદારન ં નામ તથા

નં.

સરનામ ં

પ્રશ્નની વિગત

કયા ખાતા / કચેરી
ને ાગ પડે છે ?

પાઠિે જિાબ
"ોક સંિાદ સેત" (ોક દરબાર) કાયયક્રમ.

તાલકો: આણંદ જજલ્ો : આણંદ તા. ૦૯/૦૯/૧૫

"ોક સંિાદ સેત" (ોક દરબાર) કાયયક્રમ.
"ોક સંિાદ સેત" (ોક દરબાર) કાયયક્રમ.
૧

હાની વથતીની માહહતી (તા. ૨૦.૧૦.૨૦૧૫ અંવતત)

તાલકો: આણંદ

તાલકો: આણંદ

તા. ૦૯/૦૯/૧૫

જગદીળબાઇ બાનુબાઇ

રાઇટ ફીરભાં નાભ પેયપાય

એભ.જી.લી.સી.એર

સદય લીજ ગ્રાહકની યજુ આત ઘય લયાળ લીજ જોડાણના નાભ પેય ફાફતની છે અને સદય લીજ જોડાણ

ટે ર,

કયલા ફાફત.

સયદાય ેટા

નંફય. ૦૦૧૦૨/૦૪૦૨૮/૧, ભ ૂેન્દ્ર ચતયુ બાઇ ટે રના નાભનુ ં છે . જેનો નાભ પેય કયી જગદીળબાઇ બાનુબાઇ

સાથે અયજી નોધણી કયાલી વનમભ મુજફની વસક્યોરયટી ડીોઝીટ ની

૧૫, કૈ લર ફંગરોઝ,

વલબાગ (આણંદ

ટે રના નાભે કયલાની યજુ આત કયે ર છે .

યકભ રૂવમા ૪૫૭૨/- તાયીખ ૦૯.૧૦.૨૦૧૫ ના યોજ બયાઈ કયી

લૈબલ ટાલય ાસે,

ળહેય વલબાગીમ

સદય ફાફતે જણાલલાનુ ં કે , રાઇટફીરભાં નાભ પેયપાય કયલા ભાટે વનમત એ-લન પોભમભાં જરૂયી દસ્તાલેજી

દીધેર છે . અને ઇ-ઉજામ ભાં નાભ પેયપાય કયલાની કામમલાહી નામફ

આણંદ વલધ્માનગય

કચેયી)

ુયાલા સાથે વનમત નોંધણી પી સયદાય ેટા વલબાગીમ કચેયી ખાતે બયાઇ કમેથી કંનીના વનમભોનુસાય

ઇજનેય શ્રી, સયદાય ેટા વલબાગ તયપથી  ૂણમ કયલાભાં આલેર છે આભ

સક્ષભ અવધકાયીની ભંજૂયી ભળ્મેથી તથા પ્રલતમભાન વનમભોનુસાય વલજ સ્થાનના કયાયીત રોડ મુજફ

સદય પ્રશ્નનુ ં વનયાકયણ આલી ગમેર છે .

યોડ, આણંદ

સદય યજુ આત કયનાય તયપથી નાભ પેયપાય કયલા ભાટે જરૂયી દસ્તાલેજો

સીકયુયીટી ડીોઝીટ બયાઇ કમેથી રાઇટફીરભાં નાભ પેયપાય કયલાભાં આલળે એ ફાફતની જાણ શ્રી
જગદીળબાઇ બાનુબાઇ ટે રને નામફ ઇજનેય શ્રી, સયદાય ેટા વલબાગ તયપથી કયલાભાં આલેર છે તથા
જરૂયી સભજણ આેર છે .
૨

પ્રજાવત યભેળબાઇ

અભાયા વલસ્તાયની આજ રદન

એભ.જી.લી.સી.એર

અયજદાયશ્રીએ ગંગદે લનગય વલસ્તાસય, આણંદભાં વલજ વલક્ષેની તકરીપો ફાફતે યજુ આત તથા રાંફા સ્ાયન નામફ ઇજનેય શ્રી, સયદાય ેટા વલબાગ તયપથી સદય વલસ્તાયના લીજ

હરયબાઇ, નાની

સુધી સભસ્માઓનુ ં વનયાકયણ

સયદાય ેટા

લાી રાઇનોભાં લધાયાના ોર ઉબા કયી લીજ રાઇનોનું સભાયકાભ કયલા રેખખત તથા ભૌખખક યજુ આત રોક

ભાખાભાં જરૂયી સભાયકાભ તથા સુધાયણા કયલાની સં ૂણમ કામમલાહી

ખોડીમાય, ભંરદય સાભે,

આલેર નથી તે ફાફત.

વલબાગ (આણંદ

દયફાય કામમક્રભભાં કયે ર હતી.

તાયીખ ૧૫.૧૦.૨૦૧૫ ના યોજ  ૂણમ કયલાભાં આલી છે .

ળહેય વલબાગીમ

સદય યજુ આતના અનુસધ
ં ાનભાં નામફ ઇજનેય શ્રી, સયદાય ેટા વલબાગ તયપથી સદય વલસ્તાયનુ ં સલેક્ષણ કયી

કચેયી)

હલા દફાણની રાઇનભાં રાંફા સ્ાનભાં કુ ર ૬ નંગ લધાયાના ોર ઉબા કયલાની જરૂયીમાત મુજફ તાંવિક

૧૦૦ ફૂટ યોડ, આણંદ

ભંજૂયીની કામમલાહી કયી ૬ નંગ ઉબા કયલાની કામમલાહી  ૂણમ કયે ર છે તથા સદય વલસ્તાયની હલા દફાણની
રાઇનોને નડતયરૂ ઝાડના ડાખાં કાલાની કાભગીયી  ૂણમ કયે ર છે . આભ તાત્કાખરક જરૂયીમાત મુજફના
સભાયકાભની કાભગીયી  ૂણમ કયે ર છે .
"ોક સંિાદ સેત" (ોક દરબાર) કાયયક્રમ.
૧

ભોતીબાઇ રકળાબાઇ

લીજ લામય હટાલલા ફાફત.

તાલકો: આંકાિ જી. આણંદ તા. ૦૯/૦૯/૧૫

એભ.જી.લી.સી.એર

રોક દયફાય કામમક્રભ અંતગમત શ્રી ભોતીબાઇ રકળાબાઇ લણકયની યજુ આત નડતયરૂ હલા દફાણની રાઇન

આંકરાલ ેટા વલબાગીમ કચેયી ભાં

લણકય,

આંકરાલ ેટા

ખસેડલા ફાફતની છે .

તાયીખ ૨૦.૧૦.૨૦૧૫ સુધી અયજદાય તયપથી રાઇન વસફ્ટિંગ ભાટે ન ુ ં

નવું પીયુ,ં

વલબાગ (ફોયસદ

સદય ફાફતે આંકરાલ ેટા વલબાગીમ કચેયી ધ્લાયા સ્થ તાસ કયતા, હમાત સીંગર પેઈઝ ૩ લામય

અંદાજિ બયાઈ કયે ર નથી, જેથી સદય અયજદાયના પ્રશ્ન ફાફતે કોઈ

લણકયલાસ,

વલબાગીમ કચેયી)

એર.ટી. રાઇન નીચે નલા ભકાનનુ ં ફાંધકાભ કયે ર હોલાનું ભાલ ૂભ ડેર, જેથી તા:૧૪-૦૮-૨૦૧૫ ના િ

કામમલાહી કયલાની ફાકી નથી

મુ.ગંબીયા તા. આંકરાલ

દ્વાયા લાંધાજનક ફાંધકાભ દૂ ય કયલા અથલા નડતયરૂ એર ટી રાઇન ખસેડાલી રેલા ભાટે શ્રી ભોતીબાઇ

જી. આણંદ

રકળાબાઇ લણકયને નોરટસ ાઠલેર. તેભજ નડતય રૂ એર.ટી. રાઇન ખસેડલા ભાટે રૂવમા. ૨૮૩૧/- નું
અંદાજિ ણ ાઠલલાભાં આલેર હતુ.ં ાઠલલાભાં આલેર અંદાજિના નાણાં બયાઇ કમામ ફાદ સદય
એર.ટી. રાઇન ખસેડલાની કામમલાહી હાથ ધયલાભાં આલળે એ ફાફતની સભજણ શ્રી ભોતીબાઇ રકળાબાઇ
લણકયને આેર હતી.
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અયજદાય તયપથી આજ રદન

અ.

અરજદારન ં નામ તથા

નં.

સરનામ ં

૧

પ્રશ્નની વિગત

કયા ખાતા / કચેરી
ને ાગ પડે છે ?

પાઠિે જિાબ

હાની વથતીની માહહતી (તા. ૨૦.૧૦.૨૦૧૫ અંવતત)

"ોક સં
િાદસંસે
દરબાર)
કાયયક્રકાયય
મ. ક્રમ. તાલકો:
દ જજલ્ો
ોક
િત
ાદ" (ોક
સેત (ોક
દરબાર)
તાલઆણં
કો: સોજીત્રા
જી.: આણંદ તા. ૦૯/૦૯/૧૫

ભીનાફેન આય. ટેર,

૧. નગયાખરકાના

એભ.જી.લી.સી.એર

(૧) નામફ ઇજનેય શ્રી, સોજીિા સફ ડીલીઝન તયપથી સોજીિા નગયાખરકાના નાઇટ ટે યીપની યાહતની ૨

સદય યજૂઆત ેટે ગ્રાહક નં : ૦૪૭૦૧/૦૦૦૯૬/૫

પ્રમુખ શ્રી, નગય

લારયગૃહના લીજ જોડાણોભાં

સોજીિા ેટા

નંગ ૫૦ હોસમાલય કે તેથી લધુ લીજ બાય લાા હલા દફાણના લારયગૃહના લીજ જોડાણોની તપાલતની

ી) લારયગૃહ લીજ જોડાણ ભાં ૫, ૬૪,૫૭૦/- રૂવમા તથા ગ્રાહક નં:

સેલાસદન, સોજીિા

નાઇટ અલસમ દયવભમાન

વલબાગ (ેટરાદ

યકભ ગણતયી કયી ેટરાદ વલબાગીમ કચેયીએ ભંજુયી ભાટે ભોકરી આેર છે .

૦૪૭૦૧/૦૪૮૦૩/૮(૫૫ એચ ી) લારયગૃહ લીજ જોડાણ ભાં

લયાતા લીજ લયાળભાં

વલબાગીમ કચેયી)

(૧૦૦ એચ

૧,૭૫,૯૬૩/- રૂવમાના વનમભ મુજફ નાઇટ ટેયીપ મુજફનો ટેયીપનો

ભંજુય થમેર નાઇટ ટે યીપ

રાબ/લતય ભંજૂય કયલાભાં આલેર છે . જે આગાભી લીજ-ફીરભાં ક્રેડીટ

મુજફનો ટે યીપનો રાબ ટે યીપ

આલાભાં આલળે.

ભંજુય થમા તાયીખથી
આલાનો ફાકી છે તેની
ગણતયી કયી લીજ ફીરભાં
ભજયે જભા આલાની
યજુ આત.
ુ યુ ા લોટયલકમ સ તેભજ
૨. ળંભ

એભ.જી.લી.સી.એર

(૨) નામફ ઇજનેય શ્રી, સોજીિા સફ ડીલીઝન તયપથી િંફોલાડ લોટય લકમ સના ટ્રાન્દ્સપોભમય સેન્દ્ટયયના

િફોલડ લોટયલકમ સ ુયતો

સોજીિા ેટા

ુ ય
ુ ા લોટય લકમ સના ટ્રાન્દ્સપોભમય
એર.ટી. ડ્રીસ્ટ્રીબ્યુળન ફોકસ ફદરલાની કાભગીયી  ૂણમ કયે ર છે તથા ળંભ

લકમ સના ટ્રાન્દ્સપોભમય સેન્દ્ટયયના એર.ટી. ડ્રીસ્ટ્રીબ્યુળન ફોકસ ફદરલાની

ાલય ન ભલા તથા પયુઝ

વલબાગ (ેટરાદ

સેન્દ્ટીય એર.ટી. ડ્રીસ્ટ્રીબ્યુફળન ફોકસની વ્મલસ્થા કયી દીધેર છે તથા ફદરલાની કાભગીયી રદન્-૭ ભાં  ૂણમ

ુ યુ ા લોટયલકમ સના ટ્રાન્દ્સપોભમય સેન્દ્ટીય
કાભગીયી  ૂણમ કયે ર હતી તથા ળંભ

ફોકસભાં ખયાફ થમેર પય ૂઝ

વલબાગીમ કચેયી)

કયલાભાં આલળે એભ નામફ ઇજનેય શ્રી, સોજીિા સફ ડીલીઝન તયપથી અહેલાર આલાભાં આલેર છે .

એર.ટી. ડ્રીસ્ટ્રીબ્યુફળન ફોકસ ફદરલાની કાભગીયી તાયીખ

નામફ ઇજનેય શ્રી, સોજીિા સફ ડીલીઝન તયપથી િંફોલાડ લોટય

ફદરી જરૂયી સભાયકાભની

૧૦.૧૦.૨૦૧૫ ના યોજ  ૂણમ કયલાભાં આલેર છે આભ સદય પ્રશ્નનું

કાભગીયી ભાટે ની યજુ આત.

વનયાકયણ આલી ગમેર છે .

૩. સોજીિા ળહેયભાં હાઉસીંગ

એભ.જી.લી.સી.એર

(૩) નામફ ઇજનેય શ્રી, સોજીિા સફ ડીલીઝન તયપથી આ ફાફતે આખા નગયાખરકા વલસ્તાંયભાં સલેક્ષણ

તથા કોભળીમર લીજ

સોજીિા ેટા

કયી જરૂયી સભાયકાભ/ વસસ્ટપભ ઇભપ્રુલભેફન્દ્ટની વલગતો ભેલી વનમભ મુજફની તાંવિક ભંજૂયી ભેલી જરૂયી

નામફ ઇજનેય શ્રી, સોજીિા સફ ડીલીઝન તયપથી સોજીિા નગયભાં

ુયલઠાભાં હાર જોલા ભતી

વલબાગ (ેટરાદ

કાભગીયી કયલાભાં આલળે એભ નામફ ઇજનેય શ્રી, સોજીિા સફ ડીલીઝન તયપથી અહેલાર આલાભાં આલેર ૧૧ કેલી સોજીિા રપડયના લીજ વલક્ષે ભાં નોંધાિ ઘટાડો થમેર છે

અવનમવભતતા તેભજ ટ્રીીંગ

વલબાગીમ કચેયી)

છે .

૪. સોજીિા નગય સેલા

એભ.જી.લી.સી.એર

(૪) નામફ ઇજનેય શ્રી, સોજીિા સફ ડીલીઝન તયપથી આ ફાફતે આખા નગયાખરકા વલસ્તાંયભાં લારયગૃહ

સદનનાં લારયગૃહ તેભજ

સોજીિા ેટા

તેભજ ડ્રેનેજ લીજ જોડાણોના સ્થ સલેક્ષણ કયી જરૂયી સભાયકાભ/ વસસ્ટભ સુધાયણાની વલગતો ભેલી વનમભ

લારયગૃહ તેભજ ડ્રેનેજના લીજ જોડાણોની હલા તથા બાયે દફાણની

ડ્રેનેજ લીજ જોડાણો ખાતે

વલબાગ (ેટરાદ

મુજફની તાંવિક ભંજૂયી ભેલી જરૂયી કાભગીયી કયલાભાં આલળે એભ નામફ ઇજનેય શ્રી, સોજીિા સફ

રાઈનોનું જરૂયી સભાયકાભ કયાલેર છે જેથી સદય લારયગૃહ તેભજ ડ્રેનેજ

ડીલીઝન તયપથી અહેલાર આલાભાં આલેર છે .

લીજ જોડાણોના

હલા તથા બાયે દફાણની રાઈનોનું જરૂયી સભાય-કાભ કયાલેર છે જેથી

લગેયેનો વનકાર કયલા
ફાફત.

લીજ ુયલઠાની અવનમવભતતા વલબાગીમ કચેયી)
તથા ટ્રીીંગનુ ં વનયાકયણ

નામફ ઇજનેય શ્રી, સોજીિા સફ ડીલીઝન તયપથી સોજીિા નગયભાં

લીજ ુયલઠાની અવનમવભતતા તથા ટ્રીીંગ ફાફત

પ્રશ્નનું વનયાકયણ આલી ગમેર છે .

કયલા ફાફત.
૫. સોજીિા ળહેયભાં રગાલેર

એભ.જી.લી.સી.એર

(૫) નામફ ઇજનેય શ્રી, સોજીિા સફ ડીલીઝન તયપથી આેર ભૌખખક અહેલાર મુજફ સદય સ્ટ્રીટરાઇટની

નામફ ઇજનેય શ્રી, સોજીિા સફ ડીલીઝન દ્વાયા સદય સ્ટ્રીટરાઇટની

ડબોલાી બાગો ાસે લીજ

સોજીિા ેટા

રાઇનનુ ં પ્રેટ્રોરીંગ કયતાં નગયાખરકાની ટયુફરાઇટનુ ં ચોક ળોટમ થલાથી સદય પોલ્ટ થમેર હોલાનુ ં કાયણ

રાઇનનુ ં પ્રેટ્રોરીંગ કયાલતા નગયાખરકાની ટયુફરાઇટનો ચોક ળોટમ

પોલ્ટ થલાથી સીએપએર ઉડી

વલબાગ (ેટરાદ

ભી આલેર છે . સદય ળોટમ થમેર ચોકને ફદરલાની કાભગીયી નગયાખરકાના સ્ટ્રીટરાઇટ વલબાગ તયપથી

હોલાથી સદય પોલ્ટ થમેર હોલાનું કાયણ ભી આલેર છે . સદય ળોટમ

જલા ફાફત તથા આ ફાફતે

વલબાગીમ કચેયી)

કયલાભાં આલેર છે અને સદય સ્ટ્રીટરાઇટ રાઇનના જય
ં
ચેક કયી જરૂયી સભાયકાભની કાભગીયી  ૂણમ કયે ર

થમેર ચોકને ફદરલાની કાભગીયી નગયાખરકાના સ્ટ્રીટરાઇટ વલબાગ

છે .

તયપથી કયલાભાં આલેર છે અને સદય સ્ટ્રીટરાઇટ રાઇનના જય
ં
ચેક

મોગ્મત કાભગીયી કયી
વનયાકયણ કયલા ફાફત.

કયી જરૂયી સભાયકાભની કાભગીયી  ૂણમ કયે ર છે . સદય જરૂયી કાભગીયી
કમામફાદ સ્ટ્રીટરાઇટની રાઇન ફાફતે કોઈ પ્રશ્ન ફાકી યહેર નથી
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અ.

અરજદારન ં નામ તથા

નં.

સરનામ ં

૧

પ્રશ્નની વિગત

કયા ખાતા / કચેરી
ને ાગ પડે છે ?

પાઠિે જિાબ

હાની વથતીની માહહતી (તા. ૨૦.૧૦.૨૦૧૫ અંવતત)

"ોક સં
િાદસંસે
દરબાર)
કાયયક્રકાયય
મ. ક્રમ. તાલકો:
જજલ્ો
ોક
િત
ાદ" (ોક
સેત (ોક
દરબાર)
તાલઆણં
કો: પેદટાદ
જી.: આણંદ તા. ૦૯/૦૯/૧૫

જગદીળબાઇ ડાબી,

ઝંડટ્ટીભાં લીજ કનેકળન

એભ.જી.લી.સી.એર

તા. ૦૯/૦૯/૨૦૧૫ ના યોજ આણંદ લતુ
મ કચેયી તયપથ મોજામેર રોક દયફાય કામમક્રભભાં ેટરાદ ળહેયભાં

ેટરાદ ળહેય ેટા વલબાગીમ કચેયીભાં તા. ૦૮/૦૯/૨૦૧૫ ના યોજ

ેટરાદ ળહેય , યાભનાથ

ફાફત.

ેટરાદ ળહેય ેટા

યાભનાથ તાલની ાસે ફાંધેરા ઝંડાઓભાં ઘય લયાળના લીજ જોડાણ ભેલલા ભાટે ની શ્રી જગદીળબાઇ

સદય સ્થની રૂફરૂ મુરાકાત કયી આેર સ ૂચના મુજફ કામમલાહી કયી

વલબાગ (ેટરાદ

ડાબીની યજુ આત ભે ર છે .

અયજદાય તયપથી આજ રદન તાયીખ ૨૦.૧૦.૨૦૧૫ સુધી અયજી નોધણી

વલબાગીમ કચેયી)

સદય યજુ આતના અનુસધ
ં ાનભાં જણાલલાનુ ં કે , ેટરાદ ળહેય ેટા વલબાગીમ કચેયી ખાતે યજુ આત કયનાયની

કયાલેર નથી જેથી સદય અયજદાય ના પ્રશ્ન ફાફતે કોઈ કામમલાહી

કે યાભનાથ તાલ ાસેની ઝંડટ્ટીના અન્દ્મ યહીળોની ઘય લયાળના લીજ જોડાણોની કોઇ અયજી

કયલાની ફાકી નથી

તાલ ાસે, ેટરાદ

નોંધામેર ડતય કે નાણાં બયાઇ થમેર ડતય નથી. સદય યજુ આતના સંદબમભાં નામફ ઇજનેય શ્રી, ેટરાદ
ળહેય ેટા વલબાગીમ કચેયી ધ્લાસયા તા. ૦૮/૦૯/૨૦૧૫ ના યોજ સદય સ્થયની રૂફરૂ મુરાકાત કયલાભાં
આલેર છે .
સદય ફાફતે જણાલલાનુ ં કે , ળહેયી ઝંડટ્ટી લીજીકયણ મોજનાનો રાબ રેલા ભાટે નામફ ઇજનેય શ્રી,
ેટરાદ ળહેય તયપથી શ્રી જગદીળબાઇ ડાબીને નીચે મુજફ કામમલાહી કયલા રૂફરૂ સભજણ આેર છે .
(૧) દયે ક અયજદાય દીઠ નલા લીજ જોડાણ ભાટે ના એ-લન પોભમ નામફ ઇજનેયશ્રીની કચેયીએથી ભેલી તેભાં
૨

ચીપ ઓપીસય, ેટરાદ

રોક દયફાય કામમક્રભ અંતગમત એભ.જી.લી.સી.એર

જરૂયી વલગત બયી અયજદાયનો ાસોટમ સાઇઝનો પોટો ચાંટાડી અયજદાયની સહી કયાલલી.
રોક દયફાય કામમક્રભ અંતગમત ેટરાદ નગયાખરકાના ચીપ ઓપીસય તયપથી કુ ર ૩ નંગ લાયીગૃહના ફોય

નગયાખરકા, ેટરાદ

ેટરાદ નગયાખરકાના

ેટરાદ ળહેય ેટા

ભાટે નલીન લીજ કનેકળનની નોંધામેર અયજીના આેર એસ્ટીભેંટની મુદત લધાયી આલા ભાટે યજુ આત

તયપથી તા. ૧૮/૧૦/૨૦૧૫ સુધીની મુદત લધાયે ર ૩ (િણ) અંદાજિ

લાયીગૃહ વલબાગના ફોય ભાટે

વલબાગ (ેટરાદ

કયે ર છે . સદય ફાફતે જરૂયી કામમલાહી કયી નામફ ઇજનેય શ્રી, ેટરાદ ળહેય તયપથી તા. ૧૮/૧૦/૨૦૧૫

ેટરાદ નગયાખરકાને

નલીન લીજ કનેકળન

વલબાગીમ કચેયી)

સુધીની મુદત લધાયે ર અંદાજિ ેટરાદ નગયાખરકાને તા. ૧૯/૦૯/૨૦૧૫ ના યોજ ાઠલેર છે . આભ

આભ સદય રોક દયફાયના અંદાજિની મુદત લધાયી આલા ભાટેના

સદય રોક દયફાયના પ્રશ્નનુ ં વનયાકયણ આલી ગમેર છે .

પ્રશ્નનું વનયાકયણ આલી ગમેર છે . તેભજ તેના નાણાં તા.૨૧/૦૯/૨૦૧૫

ભેલલાના કાભે બયે ર
યજીસ્ટ્રે ળન પી તથા આેર

સદય ફાફતે જરૂયી કામમલાહી કયી નામફ ઇજનેય શ્રી, ેટરાદ ળહેય
તા.૧૯/૦૯/૨૦૧૫ના યોજ ાઠલેર છે .

અને તા.૨૯/૦૯/૨૦૧૫ ના યોજ બયાઈ થમેર છે .

એસ્ટી્ભેંટની મુદત લધાયી
આલા ફાફત.
ોક સંિાદ સેત (ોક દરબાર) કાયયક્રમ.

તાલકો: ઉમરે ઠ જી. આણંદ તા. ૦૯/૦૯/૧૫

લીજીને રગતા કોઇ પ્રશ્ન યજૂ કયે ર નથી.
ોક સંિાદ સેત (ોક દરબાર) કાયયક્રમ.

તાલકો: તારાપર જી. આણંદ તા. ૦૯/૦૯/૧૫

લીજીને રગતા કોઇ પ્રશ્ન યજૂ કયે ર નથી.
ોક સંિાદ સેત (ોક દરબાર) કાયયક્રમ.

તાલકો: બોરસદ જી. આણંદ તા. ૦૯/૦૯/૧૫

લીજીને રગતા કોઇ પ્રશ્ન યજૂ કયે ર નથી.
ોક સંિાદ સેત (ોક દરબાર) કાયયક્રમ.

તાલકો: ખંભાત જી. આણંદ તા. ૦૯/૦૯/૧૫

લીજીને રગતા કોઇ પ્રશ્ન યજૂ કયે ર નથી.
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