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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 

વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

પોલીટેક્િીક ક્્પાઉન્ડ, બેરેક િ.ં૩, આંબાિાડી, 
અમદાિાદ-૩૮૦૦૧૫ 

સમક્ષ 

કેસ િ.ં૧૩/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી દિપકભાઈ મેરગભાઈ ચાવડા  
   મુું. મેવાસા. તા. કલ્યાણપરુ. જી. િેવભમૂી ધ્વારકા.   
 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી અરૂણભાઈ વેણીલાલ ત્રિવેિી, અત્રિકૃત પ્રત્રતત્રિત્રિ   

 

વિરૂધ્ધ 

સામાિાળા : કાયયપાલક ઇજિેર, 

પત્રિમ ગજુરાત વીજ કુંપિી લલત્રમટેડ, 

ત્રવભાગીય કચેરી, ત્રમલિ ચાર રસ્તા પાસે, ખુંભાળીયા-૩૬૧૩૦૫.  
 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી કે. એ. કરમરુ, િાયબ ઈજિેર, પીજીવીસીએલ,  

શહરે પેટા-ત્રવભાગીય કચેરી, ખુંભાળીયા-૩૬૧૩૦૫. 
 

::: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજિારે, પત્રિમ ગજુરાત વીજ કુંપિી લલત્રમટેડ, રાજકોટિા ગ્રાહક ફદરયાિ ત્રિવારણ ફોરમિી 

ફદરયાિ િું.૫૩/ ક્વા.૦૩/ ૨૦૧૬-૧૭ અન્વયે અપાયેલ હકુ્મ ક્રમાુંક ૦૩ તા.૦૨.૦૧.૨૦૧૭ થી 
િારાજ થઇ અિે રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે િાખલ કરી કેસ 
િું.૧૩/ ૨૦૧૭ થી િોંિેલ છે. આ કેસિી સિુાવણી તા. ૦૨.૦૩.૨૦૧૭ િા રોજ રાખવામાું આવેલ, 

પરુંત ુઅરજિાર હાજર રહલે િહીં. આ કેસિી બીજી સિુાવણી તા.૨૩.૦૩.૨૦૧૭ િા રોજ રાખવામાું 
આવેલ. 

૨.૦. સિુાવણી િરમ્યાિ અરજિારે િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજિારે SR No. 6216858 તા. ૧૭.૦૯.૨૦૧૪ િા રોજ ગામ હર્યિપરુ, તા. ખુંભાળીયામાું 

િિીિાળામાું સરકારશ્રી તરફથી મળેલ જગ્યામાું (બીિ િુંબરી માટે) ખેતી ત્રવર્યક વીજ જોડાણ 
મેળવવા સામાવાળાિી ખુંભાળીયા શહરે પેટા-ત્રવભાગીય કચેરી ખાતે અરજી િોંિાવેલ.  

૨.૨. સામાવાળા ધ્વારા સિર પેરા િું.૨.૧ િી અરજીનુું અંિાજપિ આપવામાું આવેલ િથી. 
સામાવાળાિી ઓદફસમાું રૂબરૂ તપાસ કરતાું સામાવાળાએ એમ જણાવેલ કે અરજિારિે પાઈપ 
લાઈિથી જે સરવે િુંબરમાું ત્રપયત કરવાનુું છે તે સરવે િુંબરમાું એક વીજ જોડાણ હયાત હોઈ  
સિર પેરા િું.૨.૧ િી અરજીનુું અંિાજપિ આપવામાું આવેલ િથી. 
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૨.૩. અરજિારે તા. ૧૪.૧૨.૨૦૧૬ થી ફોરમ સમક્ષ સિર વીજ જોડાણ મેળવવા અંગેિી ફદરયાિ િાખલ 
કરેલ, જેિો ચકુાિો ફોરમે તા.૦૨.૦૧.૨૦૧૭િા રોજ કરેલ છે. ફોરમ ધ્વારા લેવામાું આવેલ ત્રિણયયમાું 
િશાયવેલ મદુ્દા િું. ૩.૨ મજુબ GUVNL િા પદરપિ િું. GUVNL/Tech/Ag.connection/ 2189 તા. 
૨૪.૧૦.૨૦૧૩ િા િવા ખેતી ત્રવર્યક વીજ જોડાણિા મદુ્દા િું.(છ) માું કરેલ જોગવાઈ મજુબ 
“કોઈપણ ત્રસિંચાઈિા સ્થળ પર ત્રસિંચાઈ કરવા માટે માિ એક વીજ જોડાણ આપી શકાય” એવી 
િોંિ કરેલ છે. પરુંત ુસિર સુંિભયવાળા પદરપિમાું િશાયવેલ િવા ખેતી ત્રવર્યક વીજ જોડાણિા 
મદુ્દા િું.(છ) માું કરેલ જોગવાઈ મજુબ ખતેી ત્રવર્યક વીજ જોડાણ હયાત હોય તેવા એક જ સરવે 
િુંબરમાું અન્ય બોર/ કવૂા પર બીજા ખેતી ત્રવર્યક િવા વીજ જોડાણિી માુંગણી કરવામાું આવે 
તો કોઈ પણ દકસ્સામાું આપી શકાય િહીં તેવુું િશાયવેલ છે.  

૨.૪. અરજિારિા કેસમાું તેમણે માુંગેલ િવુું વીજ જોડાણ જે અલગ સરવે િુંબરમાું માુંગેલ છે, અિે 
તયાુંથી પાઈપ લાઈિ ધ્વારા સરવે િું.૨૪૨ હર્યિપરુ ગામિી જમીિમાું ત્રપયત કરવાનુું છે. બે 
અલગ જગ્યાએથી પાણી એકિીત કરી એક સરવે િુંબરમાું ત્રપયત િ કરી શકાય તેવી જોગવાઈ 
ઉપરોક્ત સુંિભય પદરપિમાું જણાતી િથી, તેમ અરજિારે જણાવેલ.  

૨.૫. તા.૨૩.૩.૨૦૧૭ િા રોજ અરજિારે િીચે િશાયવ્યા મજુબિા મદુ્દાિી  રજૂઆત કરી.  
(૧) એક જ સરવે િુંબરમાું બીજુ વીજ જોડાણ આપવા અંગેિા GUVNL િા પદરપિ િું. 

GUVNL/Tech-2/PNR-2044 તા. ૨૫.૧૦.૨૦૧૬ માું જણાવ્યા મજુબ અરજિાર પાસેથી 
લેવામાું આવેલ બાુંહિેરીખતમાું એક જ સરવે િુંબર અંગે  બાુંહિેરી લેવામાું આવે છે, 
જ્યારે અરજિારિા કેસમાું બે અલગ, (૧) સરવે િું.૨૪૨ – હર્યિપરુ તથા (૨) બીિ િુંબરી 
– હર્યિપરુ છે. અરજિારે િવુું વીજ જોડાણ બીિ િુંબરી હર્યિપરુમાું માગલે છે. 

(૨) એક વીજ જોડાણમાું બે મોટર ચલાવવાિી પરવાિગી અંગેિા GUVNL િા પદરપિ િું. 
GUVNL/Tech-2/PNR-2045 તા. ૨૫.૧૦.૨૦૧૬ માું િશાયવ્યા મજુબ અરજિાર પાસેથી 
લેવામાું આવેલ બાુંહિેરીખતમાું પણ એક જ સરવે િુંબર અંગેિી બાુંહિેરી લેવામાું આવે 
છે, જ્યારે અરજિારિા કેસમાું બ ેઅલગ-અલગ સરવે િુંબર (૧) સરવે િું.૨૪૨ – હર્યિપરુ 
તથા (૨) બીિ િુંબરી – હર્યિપરુ છે. અરજિારે િવુું વીજ જોડાણ બીિ િુંબરી હર્યિપરુમાું 
માગેલ છે. 

(૩) ગજુરાત ત્રવદ્યતુ ત્રિયુંિક આયોગ ધ્વારા મુંજૂર કરવામાું આવેલ સપ્લાય કોડ ૨૦૧૫ 
(Notification No. 4/2015) કલમ ૪.૨૮ મજુબ પણ અરજિાર પેરા િું. ૨.૧ માું િશાયવેલ 
અરજી મજુબ િવુું વીજ જોડાણ મેળવવા પાિ છે.  

૨.૬. અરજિારિા કેસમાું એક જ સરવે િુંબરમાું બે વીજ જોડાણ આપવામાું આવતા િથી. હયાત વીજ 
જોડાણિા સરવે િુંબરથી અલગ જગ્યા (બીિ િુંબરી સરવે િુંબર) જે સરકારશ્રી તરફથી 
અરજિારિે આપવામાું આવેલ છે તે જગ્યામાું બીજા વીજ જોડાણિી માુંગણી કરેલ છે. પેરા િું.૨.૧ 
માું િશાયવેલ અરજીિા સુંિભ ેસામાવાળા તરફથી અરજિારિે અંિાજપિ પાઠવી િવુું વીજ જોડાણ 
અપાવવા સિુાવણીિા અંતે અરજિારે ત્રવિુંતી કરી.       

૩.૦. સિુાવણી િરમ્યાિ સામાવાળાએ િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
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૩.૧. અરજિાર સરવે િું.૨૪૨, ગામ હર્યિપરુ ખાતે ખેતીિી જમીિ િરાવે છે. સિર સરવે િું.૨૪૨ માું 
અરજિાર ગ્રાહક િું.૩૨૦૦૨/ ૧૦૦૧૦/ ૧ થી ખેતી ત્રવર્યક વીજ જોડાણ િરાવે છે.  

૩.૨. પેરા િું.૨.૧ માું િશાયવેલ અરજિારિી અરજી િવુું ખેતી ત્રવર્યક વીજ જોડાણ બીિ િુંબર સરકારી 
પડતર જગ્યામાું લેવા માટે કરવામાું આવેલ છે.  

૩.૩. સિર બીિ િુંબરી સરકારી પડતર જગ્યામાું કવૂામાુંથી આશરે ૧૦૦૦ ફૂટિી પાણીિી પાઈપ 
લાઈિ બીછાવી અરજિાર તેઓિી માલલકીિા સરવે િું. ૨૪૨ માું  (કે જેમાું હાલમાું અરજિાર 
ગ્રાહક િું.૩૨૦૦૨/ ૧૦૦૧૦/ ૧ થી ખેતી ત્રવર્યક વીજ જોડાણ િરાવે છે તેમાું) ત્રપયત કરવા માટે 
બીિ િુંબરી સરકારી પડતર જમીિમાું વીજ જોડાણિી માુંગણી કરેલ છે, અિે િોંિણી ચાર્જ પેટે 
રૂ.૨૦૦/ -, રસીિ િું.૧૧૬૬૬૪ તા.૧૭.૦૯.૨૦૧૪ થી ભરપાઈ કરેલ છે.  

૩.૪. મામલતિારશ્રી, ખુંભાળીયાિા પિ િું. જમિ/વશી/૧૩૭૬/૨૦૧૪ તા.૨૬.૦૫.૨૦૧૪ મજુબ 
અરજિારિે સિર બીિ િુંબર સરકારી પડતર જમીિ પૈકી એ. ૦.૦૧ ગુુંઠા જમીિ ૧૦ વર્યિા 
ભાડા પેટે ફાળવેલ છે.  

 સિર વીજ જોડાણિી અરજીિી મુંજૂરીિી કામગીરી િરમ્યાિ સામાવાળા પેટા-ત્રવભાગીય કચેરી 
ધ્વારા અરજિારિે પિ િું. KTSD/Rev/2367 dated 29.06.2016 થી એવુું જણાવેલ કે હાલ સરવે 
િું.૨૪૨ માું ગ્રાહક િું. ૩૨૦૦૨/ ૧૦૦૧૦/ ૧ થી વીજ જોડાણ હયાત હોઈ બીજુ વીજ જોડાણ આપી 
શકાય િહીં.  

૩.૫. અરજિારે સિર બાબતે ફોરમ સમક્ષ તા.૨૭.૦૬.૨૦૧૬ િા રોજ ફદરયાિ િાખલ કરેલ, જેિા 
તા.૦૨.૦૧.૨૦૧૭ િા હુકમ અન્વયે ફોરમે પણ જણાવેલ છે કે એક જ સરવે િુંબરમાું એક વીજ 
જોડાણ હયાત હોઈ બીજુ વીજ જોડાણ આપી શકાય િહીં.     

૩.૬. અરજિાર ધ્વારા મળૂ સરવે િું.૨૪૨ ત્રવભાજીત કરેલ હોય તો ત્રવભાજીત થયેલા જમીિિા ટુકડા 
પૈકી એકમાું સવાલવાળી અરજી મુુંજબનુું વીજ જોડાણ અરજિારિા સીિીલીટીિા વારસિારોિા 
િામે િામફેર  તથા સ્થળફેર સાથે મુંજૂર કરવામાું આવશે. તદ્દપરાુંત જો સિર ત્રવભાજીત થયેલ 
સરવે િુંબરિા િસ્તાવેજી પરુાવા ઉપલબ્િ િા હોય તો ફોરમિા તા.૦૨.૦૧.૨૦૧૭ િા હકુમથી છ 
માસ સિુી સવાલવાળી તા.૧૯.૦૯.૨૦૧૪ િી િવા વીજ જોડાણિી અરજીિે અરજિાર પડતર 
રખાવી શકે છે. સિર બાબતે સામાવાળાએ અરજિારિે વાકેફ કરેલ છે.   

:::ચકુાદો::: 
૪.૦. સિૂાવણી િરમ્યાિ અરજિારે કરેલ રજૂઆત તથા સામાવાળાિી રજૂઆત અિે રજૂ કરાયેલ 

િસ્તાવેજી પરુાવાઓિે આિારે િીચે મજુબિા ત્રિણયય ઉપર આવુું છું. 
૪.૧. અરજિારે પેરા િું. ૨.૧ માું િશાયવ્યા મજુબ તા.ખુંભાળીયાિા ગામ હર્યિપરુા ખાતે બીિ િુંબરી 

સરવે િુંબરમાું 15 HP વીજભારનુું િવુું ખેતી ત્રવર્યક વીજ જોડાણ મેળવવા માુંગણી કરેલ છે. 
અરજિારે અરજી સાથે િીચ ેમજુબિા િસ્તાવેજો રજૂ કરેલ છે.  

(૧) મામલતિારશ્રી, ખુંભાલીયાિો પિ િું.જમિ/ વશી/ ૧૩૭૬/ ૨૦૧૪ તા. ૨૬.૦૫.૨૦૧૪ – 
કવૂા તથા પાઈપલાઈિ માટે જમીિ મેળવવા અંગે ૧૦ વર્યિા ભાડા પેટે જમીિ વાપરવા 
અંગેિી રજાચીઠ્ઠી. 
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 (૨) ઈન્ડકે્ષ – ગામિો િમિૂો િું.૬ – હક્ક્પિક િોંિ િું.૨૭૧૯ તા.૧૬.૦૭.૨૦૧૪. 
 (૩) તલાટી-કમ-મુંિી ધ્વારા આપવામાું આવેલ ત્રપયતિે લાયક પરૂતા પ્રમાણમાું પાણીિો  

  િાખલો.  

 (૪) ગામિો િમિૂો િું.૧૬. 
 (૫) સરવે િું.૨૪૨ િા ૭/ ૧૨ અિે ૮-અ િી િકલ.  

૪.૨. અરજિાર ગ્રાહક િું.૩૨૦૦૨/ ૧૦૦૧૦/ ૧ થી ખેતી ત્રવર્યક વીજ જોડાણ સરવે િું.૨૪૨ માું િરાવતા 
હોઈ, કુંપિીિા ત્રિયમોનસુાર માગણીવાળી જગ્યાએ િવુું વીજ જોડાણ અરજિારિે મળવાપાિ 
િથી તેવી જાણ સામાવાળા ધ્વારા પિ િું.૨૩૬૭ તા.૨૯.૦૬.૨૦૧૬િા રોજ અરજિારિે કરવામાું 
આવેલ છે.  

૪.૩. ફોરમ ધ્વારા કરવામાું આવેલ હકુમ અન્વયે પેરા િું.૩.૨ માું િીચ ેમજુબ િોંિ કરેલ છે. 
“ગજુરાત ત્રવદ્યતુ ત્રિયુંિક આયોગિા જાહરેિામા િું.૪/૨૦૧૫ િા સેક્શિ ૪.૨૮ માું કરાયેલ 
જોગવાઈ તેમજ સામાવાળા વીજ કુંપિીિા પ્રવતયમાિ પદરપિ િું. GUVNL/Tech/Ag. 

connection/2189 dated 24.10.2013 મજુબ “િવા ખેતી ત્રવર્યક વીજ જોડાણિા માગયિશયિિા 
મદુ્દા િું.(છ) માું કરાયેલ જોગવાઈ મજુબ કોઈપણ ત્રસિંચાઈિા સ્થળપર ત્રસિંચાઈ કરવા માટે માિ 
એક વીજ જોડાણ આપી શકાય”.  

 સિર ત્રસિંચાઈિા સ્થળ સરવે િું.૨૪૨ માું અરજિાર શ્રી દિપકભાઈ મેરગભાઈ ચાવડા 20 HP નુું 
ખેતીવાડી ત્રવર્યક વીજ જોડાણ ગ્રાહક િું.૩૨૦૦૨/ ૧૦૦૧૦/ ૧ થી િરાવે છે, જેથી સિર સરવે 
િું.૨૪૨ માું ત્રસિંચાઈ કરવા માટે અરજિારિે તા.૧૭.૦૯.૨૦૧૪ િી અરજી અન્વયેનુું વીજ જોડાણ 
આપી શકાય િહીં. આ બાબત સામાવાળાિા ત્રિયમોનસુાર યોગ્ય છે.  

૪.૪. GUVNL િા પદરપિ િું. ૨૧૮૯ તા.૨૪.૧૦.૨૦૧૩ િા મદુ્દા િું. (છ)  મજુબ બિલાયેલ પદરસ્સ્થત્રત 
અન્વયે િવા ખતેી ત્રવર્યક વીજ જોડાણ માટે આપવામાું આવેલ માગયિશયિ િીચ ેમજુબ છે.  

 ખતેી ત્રવર્યક વીજ જોડાણ હયાત હોય તવેા એક જ સરવ ેિુંબરમાું અન્ય બોર/ કવૂા પર બીજા 
િવા ખતેી ત્રવર્યક વીજ જોડાણિી માુંગણી કરવામાું આવ ેતો કોઈ પણ દકસ્સામાું આપી શકાય 
િહીં, પરુંત ુ 

- સરકારી કે બીિ સરકારી સુંસ્થાઓ કે જે સવેાકીય ક્ષિેમાું કાયયરત હોય તઓેિા માટે ઉપરોક્ત 
ત્રિયમમાું છૂટછાટ આપવા માટે સુંલગ્િ વીજ ત્રવતરણ કુંપિીિા મિેજેીંગ દડરેક્ટર ત્રિણયય લઈ 
શકશ.ે  

- િવા ખતેી ત્રવર્યક વીજ જોડાણ માુંગણીવાળા સરવ ેિુંબરનુું ત્રવભાજિ ૬-હક્કપિક ધ્વારા 
સ્થળ મોજણી વખત ેસાલબત થાય તો ત્રવભાજીત થયલે સરવ ેિુંબરમાું િવા ખતેી ત્રવર્યક 
વીજ જોડાણ મળૂ અરજિારિા અથવા તો તમેિા કાયિેસરિા સીિીલીટીિા વારસિારિા 
િામ ેઆપી શકાશ.ે   

અરજિારિી સિર વીજ જોડાણિી અરજી ગામ હર્યિપરુાિા બીિ િુંબરી સરવે િુંબરિા ખરાબાિી 
જમીિ ૦.૦૧ ગ ૂુંઠા, જે સરકારશ્રી તરફથી અરજિારિે કવૂા તથા પાઈપલાઈિ મારફતે ત્રપયત 
કરવા માટે ભાડા કરારથી આપવામાું આવેલ છે, તેમાું અરજિાર ધ્વારા વીજ જોડાણિી માુંગણી 
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કરવામાું આવેલ છે. સિર જગ્યાથી ત્રપયત કરવા માટેિો સરવે િું.૨૪૨ આશરે ૧૦૦૦ ફૂટ દૂર છે. 
આમ, સરવે િું. ૨૪૨ હર્યિપરુા તથા બીિ િુંબરી હર્યિપરુા બુંને્ન જગ્યા/ સ્થળ અલગ છે. સિર 
હકીકતિે ધ્યાિે લેતાું, ઉપર્ુયક્ત િશાયવેલ GUVNL િો પદરપિ િું.૨૧૮૯ તા.૨૪.૧૦.૨૦૧૩ િા મદુ્દા 
િું.(છ) િે સિર કેસમાું લાગ ુકરી િ શકાય.   

૪.૫. ફોરમિા હકુમ અન્વયે પેરા િું. ૩.૨ માું િશાયવેલ િોંિ અન્વયે GUVNL િો પદરપિ િું. GUVNL/ 

Tech-2/RNR/2044 તા.૨૫.૧૦.૨૦૧૬ તેિા બહાર પડાયેલ તારીખથી અમલ કરી શકાય તેવી 
જોગવાઈ હોઈ, સિર પદરપિિો અમલ અરજિારિી સિર વીજ જોડાણિી અરજીમાું લાગ ુકરી િ 
શકાય. તેમજ સિર પદરપિ એક સરવે િુંબરમાું બીજુ વીજ જોડાણ મેળવવા માટેિા ત્રવર્યિે 
સુંલગ્િ હોઈ, અરજિારિી સિર વીજ જોડાણિી અરજીિા સુંિભયમાું ધ્યાિ પર લઈ શકાય િહીં. 

૪.૬. ફોરમિા હકુમ અન્વયે પેરા િું.૪.૩ માું િશાયવ્યા મજુબ સરવે િું.૨૪૨ વાળી જમીિમાું વીજ જોડાણ 
મેળવવા અથે ફોરમ ધ્વારા એક વીજ જોડાણ હયાત હોઈ, બીજુ વીજ જોડાણ મેળવવા અથે સિર 
સરવે િુંબરવાળી જમીિિે ત્રવભાજીત કરી અિે સિર સરવે િુંબરિા ત્રવભાજીત સરવે િુંબરવાળી 
જમીિમાું વીજ જોડાણ મેળવવા િામફેર તથા સ્થળફેર સાથે મુંજૂરી આપી વીજ જોડાણ આપવા 
અંગેિી ત્રવગત િશાયવેલ છે. તથા સિર વીજ જોડાણ મેળવવા માટે િસ્તાવેજી પરૂાવા રજૂ કરવા 
અરજિારિી સિર અરજીિે છ માસ સિુી પડતર રાખવા બાબતિી િોંિ કરેલ છે. જે અન્વયે 
સામાવાળા ધ્વારા અરજિારિે પિ ધ્વારા વાકેફ કરેલ છે. સિર બાબત અંગિેી કાયયવાહી 
અરજિારિી મિસબૂી પર આિાદરત છે.   

૪.૭. ત્રવદ્યતુ લોકપાલ સમક્ષિી અરજિારિી પેરા િું. ૨.૧ માું િશાયવેલ અરજી મજુબ વીજ જોડાણ 
મેળવવા કરેલ રજૂઆતિા સુંિભયમાું Notification No. 4/2015, Clause 4.16 િે વુંચાણે લેતાું 
અરજિાર ધ્વારા પેરા િું.૪.૧ માું િશાયવ્યા મજુબિા િસ્તાવેજ ધ્યાિે લેતાું અરજિાર સિર વીજ 
જોડાણ મેળવવા પાિતા િરાવે છે. આથી સામાવાળાએ સિર અરજી અન્વયે અરજિારિે 
અંિાજપિ પાઠવવુું તથા વીજ જોડાણ આપવાિી કાયયવાહી પ્રવતયમાિ ત્રિયમોનસુાર કરવી.  

૪.૮. આથી આ રીતે પેરા િું. ૪.૭ મજુબ હકુમ કરવામાું આવે છે. 
૪.૯. ખચય અંગ ેકોઇ ચકુાિો િથી. 
૪.૧૦. અરજિારિી અરજી/ રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરવામાું આવે છે. 
         
  
 

 
         (દિલીપ રાવલ) 

         ત્રવદ્યતુ લોકપાલ 

          ગજુરાત રાજ્ય, અમિાવાિ. 
અમિાવાિ 

તા. ૩૧.૦૩.૨૦૧૭ 


