
અ.
ન.ં

અરજદારન  ંનામ તથા 
સરનામ ં

પ્રશ્નની વિગત કયા ખાતા / કચેરી 
ને ાગ  પડે છે?

પાઠિે જિાબ હાની વ થતીની માહહતી (તા. ૨૦.૧૦.૨૦૧૫ અંવતત)

૧ જગદીળબાઇ બાનબુાઇ 
ટેર,
૧૫, કૈલર ફગંરોઝ, 
લૈબલ ટાલય ાસે, 
આણદં વલધ્માનગય 
યોડ, આણદં

રાઇટ ફીરભા ંનાભ પેયપાય 
કયલા ફાફત.

એભ.જી.લી.સી.એર 
સયદાય ેટા 
વલબાગ (આણદં 
ળહયે વલબાગીમ 
કચેયી)

સદય લીજ ગ્રાહકની યજુઆત ઘય લયાળ લીજ જોડાણના નાભ પેય ફાફતની છે અને સદય લીજ જોડાણ 
નફંય. ૦૦૧૦૨/૦૪૦૨૮/૧, ભેૂન્દ્ર ચતયુબાઇ ટેરના નાભનુ ંછે. જેનો નાભ પેય કયી જગદીળબાઇ બાનબુાઇ 
ટેરના નાભે કયલાની યજુઆત કયેર છે. 
સદય ફાફતે જણાલલાનુ ંકે, રાઇટફીરભા ંનાભ પેયપાય કયલા ભાટે વનમત એ-લન પોભમભા ંજરૂયી દસ્તાલેજી  
યુાલા સાથે વનમત નોંધણી પી સયદાય ેટા વલબાગીમ કચેયી ખાતે બયાઇ કમેથી કંનીના વનમભોનસુાય 
સક્ષભ અવધકાયીની ભજૂંયી ભળ્મેથી તથા પ્રલતમભાન વનમભોનસુાય વલજ સ્થાનના કયાયીત રોડ મજુફ 
સીકયયુીટી ડીોઝીટ બયાઇ કમેથી રાઇટફીરભા ંનાભ પેયપાય કયલાભા ંઆલળે એ ફાફતની જાણ શ્રી 
જગદીળબાઇ બાનબુાઇ ટેરને નામફ ઇજનેય શ્રી, સયદાય ેટા વલબાગ તયપથી કયલાભા ંઆલેર છે તથા 
જરૂયી સભજણ આેર છે.

 સદય યજુઆત કયનાય તયપથી નાભ પેયપાય કયલા ભાટે જરૂયી દસ્તાલેજો 
સાથે અયજી નોધણી કયાલી વનમભ મજુફની વસક્યોરયટી ડીોઝીટ ની 
યકભ રૂવમા ૪૫૭૨/- તાયીખ ૦૯.૧૦.૨૦૧૫ ના યોજ  બયાઈ કયી 
દીધેર છે. અને  ઇ-ઉજામ ભા ંનાભ પેયપાય કયલાની કામમલાહી  નામફ 
ઇજનેય શ્રી, સયદાય ેટા વલબાગ તયપથી  ણૂમ કયલાભા ંઆલેર છે આભ 
સદય પ્રશ્નનુ ંવનયાકયણ આલી ગમેર છે .

૨ પ્રજાવત યભેળબાઇ 
હરયબાઇ, નાની 
ખોડીમાય, ભરંદય સાભે, 
૧૦૦ ફૂટ યોડ, આણદં

અભાયા વલસ્તાયની આજ રદન
સધુી સભસ્માઓનુ ંવનયાકયણ
આલેર નથી તે ફાફત.

એભ.જી.લી.સી.એર 
સયદાય ેટા 
વલબાગ (આણદં 
ળહયે વલબાગીમ 
કચેયી)

અયજદાયશ્રીએ ગગંદેલનગય વલસ્તાસય, આણદંભા ંવલજ વલકે્ષની તકરીપો ફાફતે યજુઆત તથા રાફંા સ્ાયન 
લાી રાઇનોભા ંલધાયાના ોર ઉબા કયી લીજ રાઇનોનુ ંસભાયકાભ કયલા રેખખત તથા ભૌખખક યજુઆત રોક 
દયફાય કામમક્રભભા ંકયેર હતી. 
સદય યજુઆતના અનસુધંાનભા ંનામફ ઇજનેય શ્રી, સયદાય ેટા વલબાગ તયપથી સદય વલસ્તાયનુ ંસલેક્ષણ કયી 
હલા દફાણની રાઇનભા ંરાફંા સ્ાનભા ંકુર ૬ નગં લધાયાના ોર ઉબા કયલાની જરૂયીમાત મજુફ તાવંિક 
ભજૂંયીની કામમલાહી કયી ૬ નગં ઉબા કયલાની કામમલાહી ણૂમ કયેર છે તથા સદય વલસ્તાયની હલા દફાણની 
રાઇનોને નડતયરૂ ઝાડના ડાખા ંકાલાની કાભગીયી ણૂમ કયેર છે. આભ તાત્કાખરક જરૂયીમાત મજુફના  
સભાયકાભની કાભગીયી ણૂમ કયેર છે. 

નામફ ઇજનેય શ્રી, સયદાય ેટા વલબાગ તયપથી સદય વલસ્તાયના લીજ 
ભાખાભા ંજરૂયી સભાયકાભ તથા સધુાયણા કયલાની સંણૂમ કામમલાહી 
તાયીખ ૧૫.૧૦.૨૦૧૫ ના યોજ ણૂમ કયલાભા ંઆલી છે.

૧ ભોતીબાઇ રકળાબાઇ 
લણકય, 
નવુ ંપીયુ,ં 
લણકયલાસ, 
મ.ુગબંીયા તા. આંકરાલ 
જી. આણદં

લીજ લામય હટાલલા ફાફત. એભ.જી.લી.સી.એર 
આંકરાલ ેટા 
વલબાગ (ફોયસદ 
વલબાગીમ કચેયી)

રોક દયફાય કામમક્રભ અંતગમત શ્રી ભોતીબાઇ રકળાબાઇ લણકયની યજુઆત નડતયરૂ હલા દફાણની રાઇન 
ખસેડલા ફાફતની છે. 
સદય ફાફતે આંકરાલ ેટા વલબાગીમ કચેયી ધ્લાયા સ્થ તાસ કયતા, હમાત સીંગર પેઈઝ ૩ લામય 
એર.ટી. રાઇન નીચે નલા ભકાનનુ ંફાધંકાભ કયેર હોલાનુ ંભાલભૂ ડેર, જેથી તા:૧૪-૦૮-૨૦૧૫ ના િ 
દ્વાયા લાધંાજનક ફાધંકાભ દૂય કયલા અથલા નડતયરૂ એર ટી રાઇન ખસેડાલી રેલા ભાટે  શ્રી ભોતીબાઇ 
રકળાબાઇ લણકયને નોરટસ ાઠલેર. તેભજ નડતય રૂ એર.ટી. રાઇન ખસેડલા ભાટે રૂવમા. ૨૮૩૧/- નુ ં
અંદાજિ ણ ાઠલલાભા ંઆલેર હત ુ.ં ાઠલલાભા ંઆલેર અંદાજિના નાણા ંબયાઇ કમામ ફાદ સદય 
એર.ટી. રાઇન ખસેડલાની કામમલાહી હાથ ધયલાભા ંઆલળે એ ફાફતની સભજણ શ્રી ભોતીબાઇ રકળાબાઇ 
લણકયને  આેર હતી.

આંકરાલ ેટા વલબાગીમ કચેયી ભા ં  અયજદાય તયપથી આજ રદન 
તાયીખ ૨૦.૧૦.૨૦૧૫ સધુી અયજદાય તયપથી રાઇન વસફ્ટિંગ ભાટેનુ ં
અંદાજિ બયાઈ કયેર નથી, જેથી સદય અયજદાયના પ્રશ્ન ફાફતે કોઈ 
કામમલાહી કયલાની ફાકી નથી

"ોક સિંાદ સેત  " (ોક દરબાર) કાયયક્રમ.      તાલ કો: આંકાિ જી. આણદં તા. ૦૯/૦૯/૧૫

"ોક સિંાદ સેત  " (ોક દરબાર) કાયયક્રમ.

"ોક સિંાદ સેત  " (ોક દરબાર) કાયયક્રમ.      તાલ કો:  આણદં જજલ્ ો : આણદં તા. ૦૯/૦૯/૧૫
"ોક સિંાદ સેત  " (ોક દરબાર) કાયયક્રમ.           તાલ કો: આણદં

"ોક સિંાદ સેત  " (ોક દરબાર) કાયયક્રમ.      તાલ કો: આણદં      તા. ૦૯/૦૯/૧૫
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ન.ં

અરજદારન  ંનામ તથા 
સરનામ ં

પ્રશ્નની વિગત કયા ખાતા / કચેરી 
ને ાગ  પડે છે?

પાઠિે જિાબ હાની વ થતીની માહહતી (તા. ૨૦.૧૦.૨૦૧૫ અંવતત)

"ોક સિંાદ સેત  " (ોક દરબાર) કાયયક્રમ.      તાલ કો:  આણદં જજલ્ ો : આણદં તા. ૦૯/૦૯/૧૫
૧ ભીનાફેન આય. ટેર, 

પ્રમખુ શ્રી, નગય 
સેલાસદન, સોજીિા 

૧. નગયાખરકાના 
લારયગહૃના લીજ જોડાણોભા ં
નાઇટ અલસમ દયવભમાન 
લયાતા લીજ લયાળભા ં
ભજુંય થમેર નાઇટ ટેયીપ 
મજુફનો ટેયીપનો રાબ ટેયીપ 
ભજુંય થમા તાયીખથી 
આલાનો ફાકી છે તેની 
ગણતયી કયી લીજ ફીરભા ં
ભજયે જભા આલાની 
યજુઆત.

એભ.જી.લી.સી.એર 
સોજીિા ેટા 
વલબાગ (ેટરાદ 
વલબાગીમ કચેયી)

(૧) નામફ ઇજનેય શ્રી, સોજીિા સફ ડીલીઝન તયપથી સોજીિા નગયાખરકાના નાઇટ ટેયીપની યાહતની ૨ 
નગં ૫૦ હોસમાલય કે તેથી લધ ુલીજ બાય લાા હલા દફાણના લારયગહૃના લીજ જોડાણોની તપાલતની 
યકભ ગણતયી કયી ેટરાદ વલબાગીમ કચેયીએ ભજુંયી ભાટે ભોકરી આેર છે. 

સદય યજૂઆત ેટે ગ્રાહક ન ં: ૦૪૭૦૧/૦૦૦૯૬/૫       (૧૦૦ એચ
ી)  લારયગહૃ લીજ જોડાણ ભા ં૫, ૬૪,૫૭૦/- રૂવમા તથા ગ્રાહક ન:ં
૦૪૭૦૧/૦૪૮૦૩/૮(૫૫ એચ ી)  લારયગહૃ લીજ જોડાણ ભાં
૧,૭૫,૯૬૩/- રૂવમાના વનમભ મજુફ નાઇટ ટેયીપ મજુફનો ટેયીપનો
રાબ/લતય ભજૂંય કયલાભા ંઆલેર છે. જે આગાભી લીજ-ફીરભા ંકે્રડીટ
      આલાભા ંઆલળે.

૨. ળભંુયુા લોટયલકમસ તેભજ 
િફોલડ લોટયલકમસ યુતો 
ાલય ન ભલા તથા પયઝુ 
ફોકસભા ંખયાફ થમેર પયઝૂ 
ફદરી જરૂયી સભાયકાભની 
કાભગીયી ભાટેની યજુઆત.

એભ.જી.લી.સી.એર 
સોજીિા ેટા 
વલબાગ (ેટરાદ 
વલબાગીમ કચેયી)

(૨) નામફ ઇજનેય શ્રી, સોજીિા સફ ડીલીઝન તયપથી િફંોલાડ લોટય લકમસના ટ્રાન્દ્સપોભમય સેન્દ્ટયયના 
એર.ટી. ડ્રીસ્ટ્રીબ્યળુન ફોકસ ફદરલાની કાભગીયી ણૂમ કયેર છે તથા ળભંુયુા લોટય લકમસના ટ્રાન્દ્સપોભમય 
સેન્દ્ટીય એર.ટી. ડ્રીસ્ટ્રીબ્યફુળન ફોકસની વ્મલસ્થા  કયી દીધેર છે તથા ફદરલાની કાભગીયી રદન ્-૭ ભા ંણૂમ 
કયલાભા ંઆલળે એભ નામફ ઇજનેય શ્રી, સોજીિા સફ ડીલીઝન તયપથી અહલેાર આલાભા ંઆલેર છે. 

 નામફ ઇજનેય શ્રી, સોજીિા સફ ડીલીઝન તયપથી િફંોલાડ લોટય 
લકમસના ટ્રાન્દ્સપોભમય સેન્દ્ટયયના એર.ટી. ડ્રીસ્ટ્રીબ્યળુન ફોકસ ફદરલાની 
કાભગીયી ણૂમ કયેર હતી તથા ળભંુયુા લોટયલકમસના ટ્રાન્દ્સપોભમય સેન્દ્ટીય 
એર.ટી. ડ્રીસ્ટ્રીબ્યફુળન ફોકસ ફદરલાની કાભગીયી તાયીખ 
૧૦.૧૦.૨૦૧૫ ના યોજ  ણૂમ કયલાભા ંઆલેર છે આભ સદય પ્રશ્નનુ ં
વનયાકયણ આલી ગમેર છે.

૩. સોજીિા ળહયેભા ંહાઉસીંગ 
તથા કોભળીમર લીજ 
યુલઠાભા ંહાર જોલા ભતી 
અવનમવભતતા તેભજ ટ્રીીંગ 
લગેયેનો વનકાર કયલા 
ફાફત. 

એભ.જી.લી.સી.એર 
સોજીિા ેટા 
વલબાગ (ેટરાદ 
વલબાગીમ કચેયી)

(૩) નામફ ઇજનેય શ્રી, સોજીિા સફ ડીલીઝન તયપથી આ ફાફતે આખા નગયાખરકા વલસ્તાયંભા ંસલેક્ષણ 
કયી જરૂયી સભાયકાભ/ વસસ્ટપભ ઇભપ્રલુભેફન્દ્ટની વલગતો ભેલી વનમભ મજુફની તાવંિક ભજૂંયી ભેલી જરૂયી 
કાભગીયી કયલાભા ંઆલળે એભ નામફ ઇજનેય શ્રી, સોજીિા સફ ડીલીઝન તયપથી અહલેાર આલાભા ંઆલેર 
છે.  

 નામફ ઇજનેય શ્રી, સોજીિા સફ ડીલીઝન તયપથી સોજીિા નગયભાં
હલા તથા બાયે દફાણની રાઈનોનુ ં જરૂયી સભાય-કાભ કયાલેર છે જેથી
૧૧ કેલી સોજીિા રપડયના લીજ વલકે્ષ ભા ંનોંધાિ ઘટાડો થમેર છે

૪. સોજીિા નગય સેલા 
સદનના ંલારયગહૃ તેભજ 
ડ્રેનેજ લીજ જોડાણો ખાતે 
લીજ યુલઠાની અવનમવભતતા 
તથા ટ્રીીંગનુ ંવનયાકયણ 
કયલા ફાફત.

એભ.જી.લી.સી.એર 
સોજીિા ેટા 
વલબાગ (ેટરાદ 
વલબાગીમ કચેયી)

(૪)  નામફ ઇજનેય શ્રી, સોજીિા સફ ડીલીઝન તયપથી આ ફાફતે આખા નગયાખરકા વલસ્તાયંભા ંલારયગહૃ 
તેભજ ડ્રેનેજ લીજ જોડાણોના સ્થ સલેક્ષણ કયી જરૂયી સભાયકાભ/ વસસ્ટભ સધુાયણાની વલગતો ભેલી વનમભ 
મજુફની તાવંિક ભજૂંયી ભેલી જરૂયી કાભગીયી કયલાભા ંઆલળે એભ નામફ ઇજનેય શ્રી, સોજીિા સફ 
ડીલીઝન તયપથી અહલેાર આલાભા ંઆલેર છે. 

 નામફ ઇજનેય શ્રી, સોજીિા સફ ડીલીઝન તયપથી સોજીિા નગયભાં
લારયગહૃ તેભજ ડ્રેનેજના લીજ જોડાણોની  હલા તથા બાયે દફાણની
રાઈનોનુ ંજરૂયી સભાયકાભ કયાલેર છે જેથી સદય લારયગહૃ તેભજ ડ્રેનેજ
લીજ જોડાણોના    લીજ યુલઠાની અવનમવભતતા તથા ટ્રીીંગ ફાફત
પ્રશ્નનુ ંવનયાકયણ આલી ગમેર છે.

૫. સોજીિા ળહયેભા ંરગાલેર 
ડબોલાી બાગો ાસે લીજ 
પોલ્ટ થલાથી સીએપએર ઉડી 
જલા ફાફત તથા આ ફાફતે 
મોગ્મત કાભગીયી કયી 
વનયાકયણ કયલા ફાફત.

એભ.જી.લી.સી.એર 
સોજીિા ેટા 
વલબાગ (ેટરાદ 
વલબાગીમ કચેયી)

(૫) નામફ ઇજનેય શ્રી, સોજીિા સફ ડીલીઝન તયપથી આેર ભૌખખક અહલેાર મજુફ સદય સ્ટ્રીટરાઇટની 
રાઇનનુ ંપે્રટ્રોરીંગ કયતા ંનગયાખરકાની ટયફુરાઇટનુ ંચોક ળોટમ  થલાથી સદય પોલ્ટ થમેર હોલાનુ ંકાયણ 
ભી આલેર છે. સદય ળોટમ  થમેર ચોકને ફદરલાની કાભગીયી  નગયાખરકાના સ્ટ્રીટરાઇટ વલબાગ તયપથી 
કયલાભા ંઆલેર છે અને સદય સ્ટ્રીટરાઇટ રાઇનના જંય ચેક કયી જરૂયી સભાયકાભની કાભગીયી ણૂમ કયેર 
છે.  

 નામફ ઇજનેય શ્રી, સોજીિા સફ ડીલીઝન દ્વાયા સદય સ્ટ્રીટરાઇટની
રાઇનનુ ંપે્રટ્રોરીંગ કયાલતા  નગયાખરકાની ટયફુરાઇટનો ચોક ળોટમ
હોલાથી  સદય પોલ્ટ થમેર હોલાનુ ંકાયણ ભી આલેર છે. સદય ળોટમ
થમેર ચોકને ફદરલાની કાભગીયી  નગયાખરકાના સ્ટ્રીટરાઇટ વલબાગ
તયપથી કયલાભા ંઆલેર છે અને સદય સ્ટ્રીટરાઇટ રાઇનના જંય ચેક
કયી જરૂયી સભાયકાભની કાભગીયી ણૂમ કયેર છે.  સદય જરૂયી કાભગીયી
કમામફાદ સ્ટ્રીટરાઇટની રાઇન ફાફતે કોઈ પ્રશ્ન ફાકી યહરે નથી

ોક સિંાદ સેત   (ોક દરબાર) કાયયક્રમ.      તાલ કો: સોજીત્રા જી. આણદં તા. ૦૯/૦૯/૧૫
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અ.
ન.ં

અરજદારન  ંનામ તથા 
સરનામ ં

પ્રશ્નની વિગત કયા ખાતા / કચેરી 
ને ાગ  પડે છે?

પાઠિે જિાબ હાની વ થતીની માહહતી (તા. ૨૦.૧૦.૨૦૧૫ અંવતત)

"ોક સિંાદ સેત  " (ોક દરબાર) કાયયક્રમ.      તાલ કો:  આણદં જજલ્ ો : આણદં તા. ૦૯/૦૯/૧૫

૧ જગદીળબાઇ ડાબી, 
ેટરાદ ળહયે, યાભનાથ 
તાલ ાસે, ેટરાદ

ઝંડટ્ટીભા ંલીજ કનેકળન 
ફાફત.

એભ.જી.લી.સી.એર 
ેટરાદ ળહયે ેટા 
વલબાગ (ેટરાદ 
વલબાગીમ કચેયી)

તા. ૦૯/૦૯/૨૦૧૫ ના યોજ આણદં લત ુમ કચેયી તયપથ મોજામેર રોક દયફાય કામમક્રભભા ંેટરાદ ળહયેભા ં
યાભનાથ તાલની ાસે ફાધેંરા ઝંડાઓભા ંઘય લયાળના લીજ જોડાણ ભેલલા ભાટેની શ્રી જગદીળબાઇ 
ડાબીની  યજુઆત ભેર છે. 
સદય યજુઆતના અનસુધંાનભા ંજણાલલાનુ ંકે, ેટરાદ ળહયે ેટા વલબાગીમ કચેયી ખાતે યજુઆત કયનાયની 
કે યાભનાથ તાલ ાસેની ઝંડટ્ટીના અન્દ્મ યહીળોની ઘય લયાળના લીજ જોડાણોની કોઇ અયજી 
નોંધામેર ડતય કે નાણા ંબયાઇ થમેર ડતય નથી. સદય યજુઆતના સદંબમભા ંનામફ ઇજનેય શ્રી, ેટરાદ 
ળહયે ેટા વલબાગીમ કચેયી ધ્લાસયા તા. ૦૮/૦૯/૨૦૧૫ ના યોજ સદય સ્થયની રૂફરૂ મરુાકાત કયલાભા ં
આલેર છે. 
સદય ફાફતે જણાલલાનુ ંકે, ળહયેી ઝંડટ્ટી લીજીકયણ મોજનાનો રાબ રેલા ભાટે નામફ ઇજનેય શ્રી, 
ેટરાદ ળહયે તયપથી શ્રી જગદીળબાઇ ડાબીને નીચે મજુફ કામમલાહી કયલા રૂફરૂ સભજણ આેર છે. 
(૧) દયેક અયજદાય દીઠ નલા લીજ જોડાણ ભાટેના એ-લન પોભમ નામફ ઇજનેયશ્રીની કચેયીએથી ભેલી તેભા ં
જરૂયી વલગત બયી અયજદાયનો ાસોટમ  સાઇઝનો પોટો ચાટંાડી અયજદાયની સહી કયાલલી.  

 ેટરાદ ળહયે ેટા વલબાગીમ કચેયીભા ં તા. ૦૮/૦૯/૨૦૧૫ ના યોજ 
સદય સ્થની રૂફરૂ મરુાકાત કયી આેર સચૂના મજુફ કામમલાહી કયી 
અયજદાય તયપથી આજ રદન તાયીખ ૨૦.૧૦.૨૦૧૫ સધુી અયજી નોધણી 
કયાલેર નથી જેથી સદય અયજદાય ના પ્રશ્ન ફાફતે કોઈ કામમલાહી 
કયલાની ફાકી નથી

૨ ચીપ ઓપીસય, ેટરાદ 
નગયાખરકા, ેટરાદ

રોક દયફાય કામમક્રભ અંતગમત 
ેટરાદ નગયાખરકાના 
લાયીગહૃ વલબાગના ફોય ભાટે 
નલીન લીજ કનેકળન 
ભેલલાના કાભે બયેર 
યજીસ્ટે્રળન પી તથા આેર 
એસ્ટી્ભેંટની મદુત લધાયી 
આલા ફાફત.

એભ.જી.લી.સી.એર 
ેટરાદ ળહયે ેટા 
વલબાગ (ેટરાદ 
વલબાગીમ કચેયી)

રોક દયફાય કામમક્રભ અંતગમત ેટરાદ નગયાખરકાના ચીપ ઓપીસય તયપથી કુર ૩ નગં લાયીગહૃના ફોય 
ભાટે નલીન લીજ કનેકળનની  નોંધામેર અયજીના આેર એસ્ટીભેંટની મદુત લધાયી આલા ભાટે યજુઆત 
કયેર છે. સદય ફાફતે જરૂયી કામમલાહી કયી નામફ ઇજનેય શ્રી, ેટરાદ ળહયે તયપથી તા. ૧૮/૧૦/૨૦૧૫ 
સધુીની મદુત લધાયેર અંદાજિ ેટરાદ નગયાખરકાને  તા. ૧૯/૦૯/૨૦૧૫ ના યોજ ાઠલેર છે. આભ 
સદય રોક દયફાયના પ્રશ્નનુ ંવનયાકયણ આલી ગમેર છે.

 સદય ફાફતે જરૂયી કામમલાહી કયી નામફ ઇજનેય શ્રી, ેટરાદ ળહયે 
તયપથી તા. ૧૮/૧૦/૨૦૧૫ સધુીની મદુત લધાયેર ૩ (િણ) અંદાજિ 
ેટરાદ નગયાખરકાને        તા.૧૯/૦૯/૨૦૧૫ના યોજ ાઠલેર છે.  
આભ સદય રોક દયફાયના અંદાજિની મદુત લધાયી આલા ભાટેના 
પ્રશ્નનુ ંવનયાકયણ આલી ગમેર છે.  તેભજ તેના નાણા ંતા.૨૧/૦૯/૨૦૧૫ 
અને  તા.૨૯/૦૯/૨૦૧૫ ના યોજ  બયાઈ થમેર છે.

ોક સિંાદ સેત   (ોક દરબાર) કાયયક્રમ.      તાલ કો: પેટાદ જી. આણદં તા. ૦૯/૦૯/૧૫

ોક સિંાદ સેત   (ોક દરબાર) કાયયક્રમ.      તાલ કો: ઉમરેઠ જી. આણદં તા. ૦૯/૦૯/૧૫

ોક સિંાદ સેત   (ોક દરબાર) કાયયક્રમ.      તાલ કો: બોરસદ જી. આણદં તા. ૦૯/૦૯/૧૫
લીજીને રગતા કોઇ પ્રશ્ન યજૂ કયેર નથી.

ોક સિંાદ સેત   (ોક દરબાર) કાયયક્રમ.      તાલ કો: ખભંાત જી. આણદં તા. ૦૯/૦૯/૧૫
લીજીને રગતા કોઇ પ્રશ્ન યજૂ કયેર નથી.

લીજીને રગતા કોઇ પ્રશ્ન યજૂ કયેર નથી.
ોક સિંાદ સેત   (ોક દરબાર) કાયયક્રમ.      તાલ કો: તારાપ ર જી. આણદં તા. ૦૯/૦૯/૧૫

લીજીને રગતા કોઇ પ્રશ્ન યજૂ કયેર નથી.
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