રાજા રામમોષન રોય ાયબ્રેરી પાઉન્ડેન, કકત્તા અને ગુજરાત શરકાર ની જાષેર ગ્રંથાય શષાયક યોજના ષેઠલ
ળાર્વિક પુસ્તક ખરીદીની જાષેરખફર (ળવષ ૨૦૧૭-૧૮)
જાશેય ગ્રંથારમ વશામક મોજના શેઠ યાજ્મનાં વયકાયી ગ્રંથારમોના વભ્મલાચકોને લાંચન વારૂ ુસ્તકો સ્લરૂે
વશામ કયલા લષ -૨૦૧૭-૧૮ ભાટે વાયા-શળષ્ટ ુસ્તકોની ખયીદી કયલાની છે . અથી ુસ્તક પ્રકાળકો/રેખક/શલક્રેતાઓ
ાવેથી તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૪ કે તે છી પ્રશવધ્ધ થમેરા ગુજયાતી/હશન્દી તથા અંગ્રેજી બાાના ુસ્તકોની એક નકર
શલના મુલ્મે બશલષ્મભાં યત નશીં રેલાની ળયતે

વંદગી થે તા.૨૭-૧૨-૨૦૧૭ સુધીભાં (યજાના હદલવો શવલામ )

કચેયી વભમ દયમમાા્ન શનમાભક , ગ્રંથારમની કચેયી, ગુજયાત યાજ્મ, ટાઈન શોર ાવે , યાજ્મ ગ્રંથારમ બલન, વેકટય૧૭, ગાંધીનગય. ૩૮૨૦૧૭ ખાતે નીચેની ળયતોએ સ્લીાાકાયલાભાં અલળે
.
(૧) ુસ્તક ખયીદી મોજના ન્લમે વંદગીના નમુના ભાટે ના ુસ્તકો યજુ કયતાં ગાઈ શનમાભક

, ગ્રંથારમની

કચેયી, ગુજયાત યાજ્મ , ટાઈન શોર ાવે , યાજ્મ ગ્રંથારમ બલન , વેકટય-૧૭, ગાંધીનગય.૩૮૨૦૧૭ ખાતે
ઑપરાઆન યજીસ્રે ળન તા. ૧૮-૧૨-૨૦૧૭ સુધીભાં પયજજમાત કયાલી યુશનક અઆ.ડી.નંફય ભેલી રેલાનો યશેળે
ને રૂફરૂ નમુનાના ુસ્તકો યજુ કયતા વભમે યજીસ્રે ળન દ્વાયા ભેલેર યુશનક અઆ.ડી.નંફયલાા ત્રની નકર
યજુ કયલાની યશેળ.ે જે

ુસ્તક પ્રકાળક / શલક્રેતા કે રેખકે ગાઈ યજીસ્રે ળન કયાલી

યુશનક અઆ.ડી.નંફય

ભેલેર શોમ તેઓએ ચાલુ લે ુનઃ યજીસ્રે ળન કયાલલાની જરૂય યશેતી નથી. ાવષર દ્વાયા ભોકરેર ુસ્તકોની
માદી તથા યજીસ્રે ળન દ્વાયા ભેલેર

યુશનક અઆ.ડી.નંફય ધયાલતા ત્રની નકર રગ કલયભાં ચુક યજુ

કયલાની યશેળે. ન્મથા ુસ્તકની દયખાસ્ત સ્લીકામષ ગણાળે નશી.
(૨) નમુના ભાટે યજુ કયામેર ુસ્તકો

ISBN નંફય ધયાલતા શોલા જોઆએ. ન્મથા

ISBN લગયના નમુનાના

ુસ્તકો વંદગી વશભશત વભક્ષ યજુ કયલાભાં અલળે નશીં. (વ્મક્તતગત રેખકોને લાદરૂ અ એક લષ ભાટે
મુક્તત અલાભાં અલળે.)
(૩) વ્મહકતગત રેખક કે શલક્રેતા તયીકે રેખક કે શલક્રેતાએ ોતાના ુસ્તકો નમુના તયીકે યજુ કયે ર શળે તો તેના
પ્રકાળકો અ ુસ્તકો યજુ કયી ળકળે નશીં. અ અંગે યસ્ય વભજુ તી જે તે રેખક,

શલક્રેતા કે પ્રકાળકે કયી

રેખખત યજુ અત કયલાની યશેળે. એટરે કે ુસ્તક પ્રકાળક / શલક્રેતા કે રેખક ૈકી કોઇ એક જ વ્મક્તત કે વંસ્થા
ુસ્તક નમ ૂના થે મ ૂકી ળકળે.
(૪) ુસ્તક શલક્રેતાને જે તે પ્રકાળકે નમુનાના ુસ્તકો યજુ કયલા ઓથોયીટી રેટય અેર શળે. તેલાજ શલક્રેતાઓ
ુસ્તક યજુ કયી ળકળે. અલા ુસ્તકો પ્રકાળકો યજુ કયી ળકળે નશીં.
() નમુના ભાટે યજુ કયામેર ુસ્તકો ૈકી પ્રથભ દળષનીમ યીતે ચકાવણી કયતાં જો ુસ્તકનુ ં યીફાઆન્ડીંગ થમેર
શળે,ુસ્તકની પોટોકોી (ઝેયોતવ) કયે ર શળે , ISBN નંફય શધકૃત જણાળે નશીં , હકિંભતભાં , પ્રકાળન લષભાં
પેયપાય કયી ાનુ ં ચોંટાડેર શળે કે હકિંભતભાં છે કછાક કયે ર શોમ , ટીકડી રગાલેર શોમ કે હકિંભત છાેર ન શોમ
ને શાથે રખેર શોમ તેલા ુસ્તકો સ્લીકાયલાભાં અલળે નશીં જો અલા ુસ્તકો ધ્માન ફશાય સ્લીકાયે ર શળે તો
સ્લીકામાષ ફાદ ણ તે વંદગી વભમે ધ્માને રેલાભાં અલળે નશીં. તથા તે યજુ કયનાયને બ્રેકખરસ્ટ કયી કામભી
ભાટે ગેયરામક ઠયાલલાભાં અલળે.
(૬) પ્રેવ એન્ડ યજીસ્રે ળન ઓપ બુતવ રૂલ્વ શેઠ નમુનાના યજુ કયલાના ુસ્તકોની કામદાકીમ યીતે (૧)યાજ્મ
ભધ્મસ્થ ગ્રંથારમ , જુ ની શલધાનવબાના ભકાનભાં

, વેકટય-૧૭ , ગાંધીનગયને ફે નકર (૨) ભધ્મલતી

ુસ્તકારમ, ફેંક યોડ,ભાંડલી, લડોદયા. ૩૯૦૦૦૧(૩) ભાહશશત કશભશ્નયશ્રીની કચેયી , બ્રોક નં. ૧૯, બોંમતખમે ,
ડો. જીલયાજ ભશેતા બલન, વેતટય-૧૦ , ગાંધીનગય.૩૮૨૦૧૦ તથા (૪) ગુજયાત શલદ્યાીઠ ગ્રંથારમ, ગુજયાત
શલદ્યાીઠ, અશ્રભયોડ, ભદાલાદ.૩૮૦૦૧૪ તથા (૫) National Library, Kolkata, Belvedere Road, Alipore,
Kolkata, West Bengal. 700027 ખાતે એક એક નકર ભોકરી અલાની યશેળે. ( ભોતલ્માની યવીદ જોડલાની
યશેળે.)

(૭)

ુસ્તક પ્રકાળનની જે મુદત નક્કી કયે ર શોમ તે શેરાંના વભમના પ્રકાશળત થમેર ુસ્તકો નમુના તયીકે ભાન્મ
ગણાળે નશીં.

(૮)

નમુનાના ુસ્તકો વાથે (1)Sr. No. (2)Language (3)Author (4)Title (5)Edition (6) Publication year (7)
Name of Publisher (8) Price (9) ISBN Number કોીયાઆટની રેખીત વંશિ લગેયે ભાહશતી દળાષ લતી માદી ૨
(ફે) નકરભાં અલાની યશેળે.

(૯)

યાજા યાભભોશન યોમ રામબ્રેયી પાઈન્ડેળન, કરકિાએ શનમત કયે ર નીચે પ્રભાણેન ુ ં લતય તથા ગ્રોવ યકભના
 % પ્રભાણે શલતયણ ખચષ અલાની જલાફદાયી અ મોજનાભાં વંદગી ાભેર યજદાયોની યશેળે.
(૯.૧) ૧ થી ૧૦ નકર સુધી ૧૦

% (૯.૨) ૧૧ થી ૨ નકર સુધી ૧

૨૦% (૯.૪) ૧૦૧ થી ૨૦૦ નકર સુધી ૨

% (૯.૩) ૨૬ થી ૧૦૦ નકર સુધી

% (૯.) ૨૦૧ થી ૦૦ નકર સુધી ૩૦

% (૯.૬) ૦૦ થી

લધાયે નકર ભાટે ૩ % .
(૧૦) ન્મામક્ષેત્ર ગાંધીનગય યશેળે.
અ જાશેયાત નીચેની લેફવાઆટ ય ણ જોઆ ળકાળે.
પોન નં. ૦૭૯-૨૩૨૨૨૪૮૪
પેતવ નં. ૦૭૯-૨૩૨૨૧૧૦૭
website : www.sycd.gujarat.gov.in
www.dolib.gujarat.gov.in
email-directorateoflibraries@gmail.com

શનમાભક , ગ્રંથારમ
ગુજયાત યાજ્મ, ગાંધીનગય. ૩૮૨૦૧૭

યાજ્મ વયકાય ને યાજા યાભભોશન યોમ રામબ્રેયી પાઈન્ડેળન, કરકિાની ભેચીંગ મોજના
૨૦૧૭-૧૮ શેઠ ુસ્તક ખયીદી વંફધ
ં ી ગત્મની સ ૂચના
યાજ્મ વયકાય ને યાજા યાભભોશન યોમ રામબ્રેયી પાઈન્ડેળન, કરકિાની ભેચીંગ મોજના
શેઠ ુસ્તક ખયીદી ભાટે શનમાભક , ગ્રંથારમની કચેયી દ્વાયા શલશલધ દૈ શનકત્રોભાં

૨૦૧૭-૧૮

તા. ૨૫-૧૧-૨૦૧૭ ના યોજ

પ્રશવધ્ધ થમેર જાશેયાત ન્લમે જે પ્રકાળકો / વ્મક્તતગત રેખકો-વંાદકો / ુસ્તક શલક્રેતાઓ લષ ૨૦૧૭-૧૮ ભાટે
ોતાના ુસ્તકો ખયીદી ભાટે મુકલા ભાગતા શોમ તેભણે

શનમાભક, ગ્રંથારમની કચેયી , ગુજયાત યાજમ , ટાઈનશોર

ાવે, વેતટય-૧૭ ગાંધીનગય. ૩૮૨૦૧૭ ખાતે યજજસ્રે ળન તા. ૧૮/૧૨/૨૦૧૭ સુધીભાં કયાલલાનુ ં યશેળે. જે પુસ્તક
પ્રકાક/ર્ળક્રેતા/ેખકે અગાઉ રજજસ્રે ન કરાળી યુર્નક આઇ. ડી. નંફર મેલળે ષોય તેઓએ ચાલુ ળવે પુન:
રજજસ્રે ન કરાળળાની જરૂર રષેતી નથી

. અથી અ વંફધ
ં ે ખાવ સ ૂચના અલાભાં અલે છે કે જે પ્રકાળકો /

વ્મક્તતગત રેખકો / ુસ્તક શલક્રેતાઓ લષ ૨૦૧૭-૧૮ ભાટે ોતાના ુસ્તકો ખયીદી ભાટે મુકલા ભાગતા શોમ ને
જેઓએ અ  ૂલે Online/Offline Registration કયાલેર ન શોમ તેઓએ Online Registration ના ફદરે શલે અ કચેયી
ભાયપત Offline Registration કયાલલાનુ ં યશેળે. અ Offline Registration ભાટે નીચેની સ ૂચનાઓ નુવયલાની
યશેળે.
૧. Offline Registration કયાલલા ભાટે ની અખયી તા. ૧૮/૧૨/૨૦૧૭ છે .
૨. જે પ્રકાળકો / વ્મક્તતગત રેખકો –વંાદકો / ુસ્તક શલક્રેતાઓ લષ ૨૦૧૭-૧૮ ભાટે ોતાના ુસ્તકો ખયીદી ભાટે
મુકલા ભાગતા શોમ તેભણે નીચે જણાવ્મા મુજફના વંફશં ધત ડોક્યુભેન્ટવ અ કચેયીએ તા. ૧૮/૧૨/૨૦૧૭ સુધીભાં
ચ ૂક યજુ કયલાના યશેળે.

() પ્રકાળકોએ યજુ કયલાના ડોક્યુભેન્ટવ (૧) પ્રકાળકોએ યજીસ્રે ળન પોભષ જરૂયી શલગતો વાથે વં ૂણષ બયી યજુ કયવુ.ં (જેનો નમુનો વાભાન્મ સ ૂચનાઓ
છી અલાભાં અલેર છે )
(૨) પ્રકાળકે વયનાભાના ુયાલા ભાટે ટે ખરપોન ફીર/ આરેતરીક ફીર/ Voter ID/ અધાય કાડષ ની નકરભાંથી કોઆ
એક પ્રુપ.
(૩) પ્રકાળકના ોતાના રે ડ રામવન્વની નકર.
(૪) પ્રકાળકે ોતાનો User ID ને password અલાનો યશેળે. અ User ID ને password અ System ભાં
Login થલા ભાટે જરૂયી છે .
પ્રકાળકે Password ફનાલતી વભમે તેભાં Alpha-numeric વાથે ઓછાભાં ઓછો એક Upper case
ને એક Lower case ક્ષય શોલો જોઆએ. ને તેની કુ ર રંફાઆ ૮-૧૦ ક્ષયની શોલી જોઆએ. દા.ત.
Publisher1
(૫) પ્રકાળકે ોતાનુ ં આ-ભેઆર એડ્રેવ પયજજમાત જણાલલાનુ ં યશેળે જેથી તેભને તેભના યજીસ્રે ળનની શલગત
આ-ભેઆરથી જણાલી ળકામ.
(૬) ફેંક એકાઈન્ટ નંફય તથા ફેંકના નાભની શલગત અલે તે ાનાની ફેંક ાવબુકની નકર
(૭) ાન કાડષ ની નકર (જો ગાઈ અ નંફયથી યજીસ્રે ળન કયાલેર શળે તો પયી યજીસ્રે ળન થળે નશીં).
(૮) યજીસ્રે ળન ભાટે યજુ કયે ર તભાભ ભાહશતીની શનમાભક , ગ્રંથારમની કચેયી તયપથી ચકાવણી કમાષ ફાદ જો
યજુ કયે ર ભાહશતી વાચી ને સુવગ
ં ત શળે તો જ અનુ ં યજીસ્રે ળન કયી અના દ્વાયા દળાષ લેર આ-ભેઆર
ય અ કચેયી દ્વાયા આ-ભેઆરથી

Unique ID ભોકરલાભાં અલળે. જો યજુ કયે ર ભાહશતી વાચી ને

સુવગ
ં ત નશીં શોમ તો યજીસ્રે ળન ળક્ય ફનળે નશીં.
અલેર આ-ભેઆર એડ્રેવ ય કયલાભાં અલળે.

અ ફાફતની જાણ ણ અના દ્વાયા  ૂયા ાડલાભાં

વ્મક્તતગત રેખકો/વંાદકો એ યજુ કયલાના ડોક્યુભેન્ટવ –

ફ.

(૧) વ્મક્તતગત રેખકો –વંાદકો એ યજીસ્રે ળન પોભષ જરૂયી શલગતો વાથે વં ૂણષ બયી યજુ કયવુ.ં (જેનો નમુનો
વાભાન્મ સ ૂચનાઓ છી અલાભાં અલેર છે )
(૨) વ્મક્તતગત રેખકો –વંાદકો એ વયનાભાના ુયાલા ભાટે ટે ખરપોન ફીર/ આરેતરીક ફીર/ Voter ID/
અધાય કાડષ ની નકરભાંથી કોઆ એક પ્રુપ.
(૩) વ્મક્તતગત રેખકો –વંાદકો એ ોતાનો User ID ને password અલાનો યશેળે. અ User ID ને
password અ System ભાં Login થલા ભાટે જરૂયી છે .
વ્મક્તતગત રેખકો –વંાદકો એ

Password ફનાલતી વભમે તેભાં

Alpha-numeric વાથે

ઓછાભાં ઓછો એક Upper case ને એક Lower case ક્ષય શોલો જોઆએ. ને તેની કુ ર રંફાઆ ૮-૧૦
ક્ષયની શોલી જોઆએ. દા.ત. Publisher1
(૪) વ્મક્તતગત રેખકો –વંાદકો એ ોતાનુ ં આ-ભેઆર એડ્રેવ પયજજમાત જણાલલાનુ ં યશેળે જેથી તેભને તેભના
યજીસ્રે ળનની શલગત આ-ભેઆરથી જણાલી ળકામ.
(૫) ફેંક એકાઈન્ટ નંફય તથા ફેંકના નાભની શલગત અલે તે ાનાની ફેંક ાવબુકની નકર
(૬) ાન કાડષ ની નકર ( જો ગાઈ અ નંફયથી યજીસ્રે ળન કયાલેર શળે તો પયી યજીસ્રે ળન થળે નશીં).
(૭) યજીસ્રે ળન ભાટે યજુ કયે ર તભાભ ભાહશતીની શનમાભક , ગ્રંથારમની કચેયી તયપથી ચકાવણી કમાષ ફાદ જો
યજુ કયે ર ભાહશતી વાચી ને સુવગ
ં ત શળે તો જ અનુ ં યજીસ્રે ળન કયી અના દ્વાયા દળાષ લેર આ-ભેઆર
એડ્રેવ ય અ કચેયી દ્વાયા આ-ભેઆરથી Unique ID ભોકરલાભાં અલળે. જો યજુ કયે ર ભાહશતી વાચી ને
સુવગ
ં ત નશીં શોમ તો યજીસ્રે ળન ળક્ય ફનળે નશીં. અ ફાફતની જાણ ણ અના દ્વાયા  ૂયા ાડલાભાં
અલેર આ-ભેઆર એડ્રેવ ય કયલાભાં અલળે.

`

(ક) ુસ્તક શલક્રેતાઓએ યજુ કયલાના ડોક્યુભેન્ટવ –
(૧) ુસ્તક શલક્રેતાઓએ યજીસ્રે ળન પોભષ જરૂયી શલગતો વાથે વં ૂણષ બયી યજુ કયવુ.ં (જેનો નમુનો વાભાન્મ
સ ૂચનાઓ છી અલાભાં અલેર છે )
(૨) ુસ્તક શલક્રેતાઓએ વયનાભાના ુયાલા ભાટે ટે ખરપોન ફીર/ આરેતરીક ફીર/ Voter ID/

અધાય

કાડષ ની નકરભાંથી કોઆ એક પ્રુપ.
(૩) ુસ્તક શલક્રેતાઓએ ોતાના રે ડ રામવન્વની નકર.
(૪) ુસ્તક શલક્રેતાઓએ ોતાનો User ID ને password અલાનો યશેળે. અ User ID ને password અ
System ભાં Login થલા ભાટે જરૂયી છે .
ુસ્તક શલક્રેતાઓએ Password ફનાલતી વભમે તેભાં

Alpha-numeric વાથે ઓછાભાં ઓછો એક

Upper case ને એક Lower case ક્ષય શોલો જોઆએ. ને તેની કુ ર રંફાઆ ૮-૧૦ ક્ષયની શોલી
જોઆએ. દા.ત. Publisher1
(૫) ુસ્તક શલક્રેતાઓએ ોતાનુ ં આ-ભેઆર એડ્રેવ પયજજમાત જણાલલાનુ ં યશેળે જેથી તેભને તેભના યજીસ્રે ળનની
શલગત આ-ભેઆરથી જણાલી ળકામ.
(૬) ફેંક એકાઈન્ટ નંફય તથા ફેંકના નાભની શલગત અલે તે ાનાની ફેંક ાવબુકની નકર
(૭) ાન કાડષ ની નકર ( જો ગાઈ અ નંફયથી યજીસ્રે ળન કયાલેર શળે તો પયી યજીસ્રે ળન થળે નશીં).
(૮) ુસ્તક શલક્રેતાઓ ોતાની નોંધણી વભમે લધુભાં લધુ ાંચ પ્રકાળકોના ઓથોયાઆઝેળન રેટય યજુ કયલાના
યશેળે.

(૯) યજીસ્રે ળન ભાટે યજુ કયે ર તભાભ ભાહશતીની શનમાભક , ગ્રંથારમની કચેયી તયપથી ચકાવણી કમાષ ફાદ જો
યજુ કયે ર ભાહશતી વાચી ને સુવગ
ં ત શળે તો જ અનુ ં યજીસ્રે ળન કયી અના દ્વાયા દળાષ લેર આ-ભેઆર
ય અ કચેયી દ્વાયા આ-ભેઆરથી

Unique ID ભોકરલાભાં અલળે. જો યજુ કયે ર ભાહશતી વાચી ને

સુવગ
ં ત નશીં શોમ તો યજીસ્રે ળન ળક્ય ફનળે નશીં. અ ફાફતની જાણ ણ અના દ્વાયા  ૂયા ાડલાભાં
અલેર આ-ભેઆર એડ્રેવ ય કયલાભાં અલળે.

શામાન્ય સ ૂચનાઓ
૧. જે

પ્રકાળકો, વ્મક્તતગત રેખકો/વંાદકો તથા ુસ્તક શલક્રેતાઓએ

અ ગાઈ યજીસ્રે ળન કયાલેર છે ને તેભને

Unique ID અલાભાં અલેર છે તેલા પ્રકાળકો, રેખકો/વંાદકો તથા ુસ્તક શલક્રેતાઓએ પયીથી યજીસ્રે ળન કયાલવુ ં
નશીં. પતત જે નાભે ુસ્તકો યજુ કયલાના શોમ તે નાભે યજીસ્રે ળન થમેર

Unique IDના ત્રની નકર જાશેયાત પ્રશવધ્ધ

થમેથી તેભાં જણાલેર વભમ દયમમાન ુસ્તકો વાથે યજુ કયલાની યશેળે .

૨.

યજીસ્રે ળન કયાલલા ભાટે પ્રકાળકો, વ્મક્તતગત રેખકો/વંાદકો તથા ુસ્તક શલક્રેતાઓના વંફશં ધત યજીસ્રે ળન પોભષભાં
દળાષ લેર ુયાલા જ ભાન્મ યશેળે. અ શવલામના ુયાલા ભાન્મ યાખલાભાં અલળે નશીં જો ભાન્મ ુયાલા નશીં શોમ તો
કયાલેર યજીસ્રે ળન યદ કયલાાત્ર ઠયળે. ભાન્મતા ભાટે જરૂય જણામે  ૂયતા ુયાલા અ કચેયી તયપથી ભાંગણી થમેથી
યજુ કયલાના યશેળે.

૩.

ુસ્તક શલક્રેતાઓ ોતાની નોંધણી વભમે લધુભાં લધુ ાંચ પ્રકાળકોના ઓથોયાઆઝેળન રેટય યજુ કયી ળકળે. જો તેથી
લધુ વંખ્મા શળે તો યજીસ્રે ળન ભાન્મ યાખલાભાં અલળે નશીં.

૪.

રજજસ્રે ન માટે ના શંફર્ં ધત તમામ ડોક્યુમેન્ટશ

PDF પોરમેટમાં શોફ્ટ કોીમાં આ કચેરીનાં ઇમેઇ એડ્રેશ ર

મોકળાના રષેે. જેની Black/White PDF શાઇઝ 500KB કયતાં ઓછી શોલી જોઆએ.
Email-directorateoflibraries@gmail.com
૫.
૬.

દયે ક યજીસ્રે ળન ભાટે સ્લતંત્ર PAN Card પયજીમાત યશેળે.
જો યજીસ્રે ળન ભાટે અેરી ભાહશતી ખોટી શળે થલા સ ૂચના મુજફની ભાહશતી નશીં શોમ તો તે યજીસ્રે ળન કોઆણ
વભમે યદ કયલાની ફાશધત વિા શનમાભક , ગ્રંથારમની કચેયી, ગાંધીનગયની યશેળે.

૭. અ યજીસ્રે ળન ગ્રંથારમ ખાતા દ્વાયા થતી ુસ્તક ખયીદી ભાટે ની તભાભ મોજનાઓ ભાટે ભાન્મ યશેળે.
૮.

અ તભાભ ફાફતે ન્મામ ક્ષેત્ર ગાંધીનગય યશેળે.

* ની શનળાની દળાષ લેર કોરભભાં ભાહશતી દળાષ લલી પયજજમાત છે .

* ની શનળાની દળાષ લેર કોરભભાં ભાહશતી દળાષ લલી પયજજમાત છે .

* ની શનળાની દળાષ લેર કોરભભાં ભાહશતી દળાષ લલી પયજજમાત છે .

