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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

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

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૩૯/૨૦૧૭ 

અરજદાર : ડડરેક્ટરશ્રી, 
   આડડિક એન્ીિીયરીંગ (સૌ.) પ્રા. લલ. 
   ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એરીયા, રોલી રોડ, િઢિાણ સીટી-૩૬૩૦૩૫. 
   ી. સરેુન્રિગર.      
 
રજૂઆત કરિાર: શ્રી જયેશભાઈ િી. બાલાણી, ક્લાકક    
  

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા : કાયકપાલક ઈજિેર, 

પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, 
વિભાગીય કચેરી, સરેુન્રિગર.   
 

રજૂઆત કરિાર: શ્રી એમ.એિ.સમેુસરા, િાયબ ઈજિેર, પીીિીસીએલ, સરેુન્રિગર. 
   શ્રી ડી.િી.રાણા, એકાઉન્ટ ઓડિસર, પીીિીસીએલ, સરેુન્રિગર.  
   શ્રી કે.જે િલી, S.A. પીીિીસીએલ, સરેુન્રિગર. 
   શ્રી કે.ય.ુમહતેા, S.A. પીીિીસીએલ, સરેુન્રિગર. 

::: રજૂઆત::: 
૧.૦. અરજદારે, પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, ભાિિગર ગ્રાહક િડરયાદ વિિારણ િોરમિી 

િડરયાદ િ.ં૨૪/૨૦૧૫-૧૬ અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૩૨૯૦ તા.૨૬.૦૬.૨૦૧૫િો અમલ િ 
થિાથી અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ કચેરીિા કેસ રીસ્ટ્ટરે દાખલ કરી કેસ 
િ.ં૩૯/૨૦૧૭ થી િોંધેલ છે. સદર કેસિી સિુિણી તા.૨0.૦૭.૨૦૧૭ િા રોજ રાખિામા ંઆિી, 
પરંત ુઅરજદાર હાજર રહલે િહીં. સદર કેસિી બીી સિુિણી તા. ૨૪.૦૮.૨૦૧૭ િા રોજ 
રાખિામા ંઆિી. 

૨.૦. સિુિણી દર્યાિ અરજદારે િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર સરેુન્રિગર ખાતે સામાિાળા િીજ કંપિીનુ ંએચ.ટી. િીજ જોડાણ ગ્રાહક િ.ં HT-

17425 થી ધરાિે છે. 
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૨.૨. સામાિાળા દ્વારા સદર િીજ જોડાણ અન્િયે અિામત રક્મ પેટે રૂ.૯,૫૫,૬૪૨/- અરજદાર  
પાસેથી િસલૂિામા ંઆિેલ છે, જે સામાિાળા પાસે જમા છે. આ રકમ પર સામાિાળા િક્કી 
થયા મજુબ િાવષિક વ્યાજિી ચકૂિણી કરે છે. સદર વ્યાજિી ચકૂિણી TDS કાપીિે કરિામા ં
આિે છે.  

૨.૩. સામાિાળા દ્વારા અિામત રકમિી જમા રકમ પર કાપેલ TDS િી રકમ અરજદારિા Income-

Tax િા 26 AS િોમકમા ંજમા મળેલ િહીં, જેથી અરજદારે આ બાબતે ગ્રાહક િડરયાદ વિિારણ 
િોરમ, ભાિિગર સમક્ષ િડરયાદ દાખલ કરેલ, જે અંગે િોરમે તા.૨૬.૦૬.૨૦૧૫ િા રોજ 
સામાિાળાિા અવધક્ષક ઈજિેર, સરેુન્રિગરિે TDS િી રક્મ વ્યાજ સડહત  અરજદારિે 
ચકૂિિાિો આદેશ કરેલ. સદર હકુમિી િકલ અરજદારે રજૂ કરી. 

૨.૪. સામાિાળાએ િોરમિા તા.૨૬.૦૭.૨૦૧૫ િા હકુમિી સામે કોઈ કાયકિાહી કરેલ િ હોઈ, 
અરજદારિે TDS િી રકમ કે વ્યાજ મળેલ િથી. િોરમિા હકુમિો અમલ િ થિા બાબતિી 
જાણ િોરમિે પણ પત્ર દ્વારા કરિામા ંઆિેલ છે, પરંત ુએ અંગે િોરમ દ્વારા પણ તેઓિા હકુમિી 
અમલિારી કરિા અંગે કોઈ કાયકિાહી કરિામા ંઆિેલ િથી.  

૨.૫. િષક ૨૦૦૮-૦૯ તથા િષક ૨૦૦૯-૧૦ િા આિામત રકમ પરિા વ્યાજિી રકમ પર કપાયેલ 
TDS િી રક્મિા િોમક િ.ં૧૬-એ સામાિાળા દ્વારા ખોટા ં રજૂ કરાયેલ હોિાથી અરજદારિે 
ઉપરોક્ત કાપેલ TDS િી રક્મ Income-Tax મા ં િોમક િ.ં 26 AS મા ંજમા મળેલ િથી.  
અરજદારે િોરમ સમક્ષ િીચે મજુબ રકમ મેળિિા રજૂઆત કરી.   
Year TDS 

deducted 
(Rs.) 

Date Interest 
(Yearly) 

Period 
(month) 

Interest 
(Rs.) 

Total 
(Rs.) 

2008-09 2363.00 29.05.2009 15% 63 1860/- 4223/- 

2008-09 6251.89 29.05.2009 15% 63 4922/- 11173/- 

2009-10 2972.00 31.05.2010 15% 51 1895/- 4867/- 

  
૨.૬. સિુાિણીિા અંતે અરજદારે જણાિેલ કે િોરમિા હકુમિી અમલિારી કરિા સામાિાળાિે આદેશ 

કરિો. સામાિાળા TDS િી રકમ તથા તેિા વ્યાજિી રકમ જે તારીખે પરત કરે તયા ંસધુીિા 
સમય માટેિા વ્યાજિી ગણતરી કરી, સદર રક્મ અરજદારિે પરત કરિા અંગેિો હકુમ કરિા 
અરજદારે વિિતંી કરી.    

૩.૦. સિુિણી દર્યાિ સામાિાળાએ િીચે મજુબ રજુઆત કરી. 
૩.૧. અરજદાર, M/s. Ardeec Engineering (Sau) Pvt. Ltd., િા િામે ગ્રાહક િ.ં HT-17425 

થી િીજ જોડાણ ધરાિે છે. અરજદારિા સદર િીજ જોડાણિી સામે Security Deposit પર 
આપિામા ંઆિતુ ંવ્યાજ તથા તે અંગે TDS િી રકમ અરજદારિે Income Tax િા Form 

No.26-AS મા ંસદર TDS િી રક્મ જમા મળેલ િ હોઈ, તે બાબતિી હાલિી િડરયાદ છે.  
૩.૨. અરજદાર, ગ્રાહક િ.ં HT-17425 િા ખાતે અિામત રકમ રૂ. ૯,૫૫,૬૪૨/- સામાિાળા પાસે 

જમા દશાકિેલ છે, જેિા પર સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા િાવષિક વ્યાજ િખતો િખત િક્કી થયા 
મજુબ આપિામા ંઆિે છે, તથા વિયમોનસુાર વ્યાજિી રકમ પર TDS િી રક્મ કાપીિે વ્યાજિી 
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રકમ અરજદારિા ખાતામા ંજમા આપિામા ંઆિે છે, જે અંગેનુ ંિોમક ૧૬-એ અરજદારિે જે તે 
િષક દર્યાિ આપિામા ંઆિેલ છે. 

૩.૩. અરજદાર દ્વારા િષક ૨૦૦૮-૦૯ તથા િષક ૨૦૦૯-૧૦ માટે કુલ રકમ રૂ.૨૦,૨૬૩/- નુ ં ડરિંડ 
મેળિિા માટે ગ્રાહક િડરયાદ વિિારણ િોરમ, ભાિિગર સમક્ષ તા. ૨૯.૦૪.૨૦૧૫ િા રોજ 
િડરયાદ દાખલ કરિામા ંઆિેલ, જેિો ચકુાદો િોરમ દ્વારા તા.૨૬.૦૬.૨૦૧૫ િા રોજ આપિામા ં
આિેલ, જે મજુબ અરજદારિે  TDS િી કપાયેલ રકમ પરત આપિા માટે કાયકિાહી કરી 
મળિાપાત્ર રકમ ડદિ ૧૫ મા ંપરત કરિા હકુમ કરેલ છે. 

૩.૪. સામાિાળા િીજ કંપિી દ્વારા િોરમિા હકુમનુ ં પાલિ કરિા અથે પત્ર િ.ં ૪૧૧૪ 
તા.૧૨.૦૫.૨૦૧૫, પત્ર િ.ં૪૫૪૨ તા.૨૫.૦૫.૨૦૧૫, પત્ર િ.ં૮૦૩૩ તા.૦૭.૦૯.૨૦૧૫, પત્ર 
િ.ં૧૭૭૬૭તા.૧૭.૧૨.૨૦૧૫,પત્રિ.ં૭૧૩તા.૨૧.૦૧.૨૦૧૬,પત્રિ.ં૩૭૭૧તા.૧૨.૦૫.૨૦૧૬,પત્ર 
િ.ં૧૩૪ તા.૦૪.૦૧.૨૦૧૭ તથા પત્ર િ.ં૩૬૯૧ તા.૦૮.૦૫.૨૦૧૭ દ્વારા સામાિાળા િતુકળ કચેરી, 
સરેુન્રિગર ખાતે જરૂરી માગકદશકિ માગંિામા ંઆિેલ છે. સામાિાળાિી િડી કચેરીિી મજુંરી 
આવ્યા બાદ અરજદારિે સદર રકમ જમા આપિાિી કાયકિાહી કરિામા ંઆિશે.   

૩.૫. સામાિાળા દ્વારા તા. ૨૩.૦૮.૨૦૧૭ િા રોજ પત્ર દ્વારા િીચે મજુબ જણાિિામા ંઆિેલ. 
અરજદારે અિામત રકમ પેટે ભરેલ િાણા ંપર મળતા વ્યાજ પર કાપેલ TDS િી રકમિે 
સામેિાળાએ SBI Bank મા ંચલણ દ્વારા ભરપાઈ કરિામા ંઆિેલ છે. સામાિાળા દ્વારા જે તે 
સમયમા ંકપાત કરેલ વ્યાજ પરિા TDS િી રકમ જે તે ગ્રાહકોિા વિગતિાર ડટેા સામાિાળા 
કંપિીિા Consultant (Chartered Accountant) િે આપિામા ં આિેલ હતા તે પછી 
Return િાઈલ કરિાિી કાયકિાહી તેઓ દ્વારા કરિામા ંઆિેલ.  
હાલિા અરજદાર દ્વારા સામાિાળાિી કચેરીિો સપંકક  કરાતા ંTDS િી ભરાયેલ રકમિા ચલણનુ ં
on line system મા ંstatus ચેક કરતા ંસદર રકમિે આિરી લેતા ંચલણ આજ ડદિ સધુી 
Unclaimed status  દશાકિેલ છે. આમ અરજદારિી િડરયાદ મજુબિી રકમ પરત થઈ શકેલ 
િથી.  

૩.૬. અરજદારિી િડરયાદિે લગતા સમયિા Returns ડરિાઈઝ કરિા માટે મે. વિજય એન્ડ તેિર 
ચાટકડક એકાઉન્ટંટિે આપિામા ંઆિેલ છે, પરંત ુમે. વિજય એન્ડ તેિર ચાટકડક એકાઉન્ટંટ દ્વારા  
જે  તે  સમયિા ંરેગ્યલુર  Returns માગંિામા ંઆિેલ છે જે Returns િષક ૨૦૦૮-૦૯ તથા 
િષક ૨૦૦૯-૧૦ હોઈ અતે્રિી કચેરીિો રેકોડક તપાસ કરતા ં ઉપલબ્ધ િ હોિાથી તે બાબતે 
અગાઉિા consultant પાસેથી જે તે િખતિા રેગ્યલુર Returns મેળિિા માટે વિગમીત 
કચેરી, રાજકોટિે ઉપરોક્ત બાબતે યોગ્ય કાયકિાહી કરિા જણાિેલ છે. રેગ્યલુર Returns િી 
િકલ મળ્યા બાદ સદર ગ્રાહકિે લગતા Returns તિરીત ડરિાઈઝ કરિામા ંઆિશે, જેથી 
કરીિે ગ્રાહકિે TDS િી રકમ જમા મળી શકે. પરંત ુસદર કાયકિાહી  સામાિાળા કંપિી દ્વારા 
વિયકુ્ત કરેલ consultant (Chartered Accountant) દ્વારા કરિામા ંઆિતી હોઈ, સદર 
Returns િી કાયકિાહીમા ંવિલબં થઈ રહલે છે. 
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૩.૭. અરજદારિા િીજ જોડાણ પેટે રાખિામા ં આિતી અિામત રકમ પર મળતા વ્યાજ પર 
આિકિેરાિા વિયમ મજુબ TDS િી રકમ કાપિાિી જિાબદારી સામાિાળા િીજ કંપિીિી 
હોઈ, સામાિાળા દ્વારા TDS િી રકમ જે તે િષક દર્યાિ SBI Bank મા ંચલણ દ્વારા આિકિેરા 
વિભાગમા ંભરપાઈ કરિામા ંઆિેલ છે, એટલે કે સદર રકમ સામાિાળા િીજ કંપિી પાસે 
રાખિામા ંઆિેલ િથી.  

 િોરમ દ્વારા અરજદારિા તરિી ચકુાદો આપીિે અરજદારિે TDS િી રકમ પર ૧૫ ટકા વ્યાજ 
સાથે રકમ ચકૂિિાિો આદેશ કરિામા ંઆિેલ છે, જે બેંક રેટ/ માકેટ રેટ કરતા ંઘણુ ંઉંચ ુહોઈ, 

સામાિાળા કંપિીિે માન્ય િથી તથા અરજદાર દ્વારા માગંિામા ંઆિેલ વ્યાજિી માગંણી યોગ્ય 
િથી.   

       :::ચકુાદો::: 
૪.૦. સિૂાિણી દર્યાિ અરજદારે કરેલ રજૂઆત તથા સામાિાળાિી રજૂઆત અિે રજૂ કરાયેલા 

દસ્ટ્તાિેી પરુાિાઓિે આધારે િીચે મજુબિા વિણકય ઉપર આવુ ંછં. 
૪.૧. અરજદાર સામાિાળા િીજ કંપિીિા ગ્રાહક છે જેિો િીજ જોડાણ ગ્રાહક િ.ં HT-17425 છે, 

જેિી અિામત રકમ રૂ.૯,૫૫,૬૪૨/ - સામાિાળા પાસે ડડપોલઝટ પેટે જમા છે. આ રકમ પર 
સામાિાળા િીજ કંપિી િાવષિક ધોરણે જે તે વિયત દરે વ્યાજ ગણી અરજદારિા ખાતામા ં
વ્યાજિી રકમ જમા આપે છે. સદર વ્યાજિી રકમ પર આિકિેરા વિભાગ દ્વારા વિયત કરેલ 
જોગિાઈિા સદંભે Tax Deducted at Source (TDS) સામાિાળા દ્વારા કાપિામા ંઆિે છે, 

અિે તે અંગેનુ ંિોમક િ.ં 16-A અરજદારિે મોકલિામા ંઆિેલ છે.  
૪.૨. અરજદારિી હાલિી િડરયાદ સદર TDS િી કપાયેલ રકમ વ્યાજ સાથે પરત મેળિિા અંગેિી 

છે. સામાિાળા િીજ કંપિીિા િોરમ દ્વારા કેસ િ.ં ૨૪/ ૨૦૧૫-૧૬ િા ચકુાદા િ.ં૩૨૯૦ 
તા.૨૬.૦૬.૨૦૧૫ િા રોજ સદર િડરયાદિા અનુસંધંાિમા ંTDS િી કપાયેલ રકમ ડદિ ૧૫ મા ં
અરજદારિે પરત કરિા હકુમ કરિામા ંઆિેલ. તયાર બાદ અરજદારિી તા.૦૧.૦૯.૨૦૧૬ િી 
અરીિા સદંભકમા ંતા.૦૭.૦૯.૨૦૧૬િા પત્રદ્વારા તા.૨૬.૦૬.૨૦૧પિા િોરમિા ચકુાદાિો અમલ 
કરિા અંગે સામાિાળાિે જાણ કરેલ.  

૪.૩. સામાિાળા દ્વારા અરજદારિા સદર િીજ જોડાણિી અિામત રક્મ પર કાપિામા ંઆિેલ TDS 

િી રકમ તથા તે અન્િયે મોકલિામા ંઆિેલ િોમક િ.ં 16-A િી વિગત િીચે મજુબ રજૂ  કરિામા ં
આિી.  
Sr. 
No. 

Total Tax 
deposited 

Period PAN No. of 
deductor 

PAN No. of 
payee. 

Nature of 
payment  

1. 6251.89 Apr.08 to 
March,09 

AADCP 
1453C 

AABCA7478E Interest on 
S.D. 

2. 2363.30 Apr.08 to 
March,09 

AADCP 
1453C 

AABCA7478E Interest on 
S.D. 

3. 2972.00 Apr.09 to 
March,10 

AADCP 
1453C 

AABCA7478E Interest on 
S.D. 
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 ૪.૪. અરજદારિી હાલિી રજૂઆત સદર TDS િી રકમ િોરમિા હકુમ અન્િયે પરત મેળિિા અંગેિી 
છે. જેિા સદંભકમા ં િોરમ દ્વારા પણ તેઓિા તા.૨૬.૦૬.૨૦૧૫િા હકુમનુ ં પાલિ કરિા 
સામાિાળાિે જાણ કરિામા ંઆિેલ છે.  

૪.૫. અરજદારિા PAN number િી સામે આિકિેરા વિભાગ દ્વારા િોમક િ.ં 26-AS  મા ંઅિામતિી 
રકમ પર આપિામા ં આિેલ વ્યાજમાથંી કાપિામા ં આિેલ TDS િી રક્મ જે તે િષકમા ં
દશાકિિામા ં આિેલ િા હોઈ અરજદારે િોરમ સમક્ષ રજૂઆત કરી. િોરમિા હકુમ અન્િયે 
સામાિાળા દ્વારા તેનુ ંપાલિ થાય તે અથે હાલિી રજૂઆત કરિામા ંઆિેલ છે. સામાિાળા દ્વારા 
કાપિામા ંઆિેલ TDS િી રકમ  આિકિેરા કચેરીમા ંઉપરોક્ત પેરા િ.ં ૪.૩ મા ંદશાકવ્યા મજુબ 
SBI Bank મા ં ચલણ હઠેળ જમા કરાિેલ છે, જે કાયકિાહી  સામાિાળા દ્વારા આિકિેરા  
વિભાગિા વિયત વિયમો મજુબ કરિામા ંઆિેલ છે, તેમ જણાિેલ છે. સદર TDS િી રકમ 
સામાિાળા દ્વારા કાપી િોમક િ.ં 16-A પણ અરજદારિે રજૂ કરિામા ંઆિેલ છે, જેમા ંઅરજદારિો 
PAN number પણ દશાકિેલ છે.    

૪.૬. ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગિા ગ્રાહક િડરયાદ વિિારણ િોરમ અિે લોકપાલ વિવિયમો 
૨૦૧૧, જાહરેિામા િ.ં૨/ ૨૦૧૧, પ્રકરણ-૧, ૧.૫(છ) મજુબ  િડરયાદિી વ્યાખ્યા િીચે મજુબ છે.  

 િડરયાદીએ લેલખતમા ંતેમજ ઈ-મેઈલ અિે િેવસમલ પધ્ધવત કે પરિાિેદારે વિડદિષ્ટ કરેલા િોિ 
િબંર હોય તો િોિ પર મૌલખક રીતે અથિા િડરયાદો િોંધિા માટે પરિાિેદારે વિડદિષ્ટ કરેલ 
હોય તે પરિાિેદારોિી કચેરીઓિી વ્યક્ક્તગત મલુાકાત લઈિે િડરયાદીએ પરિાિેદારિે કરેલી 
કોઈપણ િડરયાદ, જેમા ંમયાકદા વિિા િીચેિી બાબતોિે લગતી િડરયાદો સમાવિષ્ટ થશે.  

(૧) આયોગે વિડદિષ્ટ કયાક પ્રમાણે લાયસન્સ અિે/ અથિા કોઈપણ કરાર કે સમજૂતી   

અનસુાર અથિા િીજ પરૂિઠા સડંહતા અન્િયે અથિા આયોગ દ્વારા વિડદિષ્ટ કરાય તે 
મજુબ પરિાિેદારોિી કામગીરીિા ધોરણો સબંધંમા ંપરિાિેદારે બજાિિાિી બાહંધેરી 
આપી હોય તેિી કામગીરીિી ગણુિત્તા, સ્ટ્િરૂપ અિે રીતમા ંકોઈ ભલૂ, અપણૂકતા, ઉણપ 
કે અપયાકપ્તતા. 

(૨)  િીજળી સેિા પરૂી પાડિામા ંપરિાિેદારે અપિાિેલ કોઈ પણ ગેરવ્યાજબી વ્યિસાવયક 
પધ્ધવત અથિા પ્રવતબવંધત વ્યિસાવયક પધ્ધવત અથિા 

(૩) પ્રસ્ટ્તતુ કાયદા અન્િયે સક્ષમ સત્તાવધકારીઓએ વિયત કયાક મજુબ અથિા શાણપણથી 
ઔદ્યોલગક પ્રથાઓ મારિત સ્ટ્થાવપત સલામતી સડંહતા, વિયમો અિે વિવિયમો સડહત 
કોઈપણ લાગ ુપડતા કાયદાિી જોગિાઈઓિો ભગં કરીિે લોકોિા ઉપયોગ માટે અપાઈ 
રહલે િીજળી સેિાઓ અિે જેિા પડરણામે મનષુ્ય, પશધુિિી જીંદગી કે વમલકતિે 
સલામતી જોખમમા ંમકૂાય છે અિે ભયગ્રસ્ટ્ત બિે છે.  
૧.૫(ચ) મજુબ િીજળી સેિાિી વ્યાખ્યા િીચે મજુબ છે.  
“ િીજળી સેિા” મા ં ગ્રાહકિે પરૂિઠો, બીલ, મીટર વ્યિસ્ટ્થા અિે િીજળી શક્ક્તિી 
જાળિણી તથા તમામ સહિવતિ પેટા-સેિાઓ અિે પરિાિેદારિા લાઈસન્સ અનસુાર કે 
કોઈપણ લાગ ુપડતા કાયદા અન્િયે જરૂરી બીી કોઈપણ સેિાિો સમાિેશ થાય છે.  
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૪.૭. ઉપયુકક્ત િડરયાદ તથા િીજળી સેિાિી વ્યાખ્યાિે ધ્યાિે લેતા,ં સામાિાળા દ્વારા કાપિામા ં
આિેલ TDSિી રકમ પરત મેળિિા અંગે અરજદારે આયકર વિભાગિા જે તે સક્ષમ અવધકારીિે 
રજૂઆત કરિાિી રહ.ે 

૪.૮. આથી અરજદારિી હાલિી રજૂઆત ઉપયુકક્ત દશાકિેલ મદુ્દાઓ અન્િયે માન્ય િ હોઈ, સદર 
રજૂઆત રદ્દ જાહરે કરિામા ંઆિે છે.           

૪.૯. આથી આ રીતે પેરા િ.ં૪.૭ તથા ૪.૮ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૧૦. ખચક અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૧૧. અરજદારિી અરી/રજૂઆત આ સાથે િેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
         
 
 
 
 
         (ડદલીપ રાિલ) 
         વિદ્યતુ લોકપાલ 
          ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 
તા. ૨૯.૦૮.૨૦૧૭ 


