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પક-૧
'પીવીસીએલ િવભાગીય કચેર લોક દરબાર - ૨૦૧૮'

િવભાગીય કચેર : બોટાદ, વતુળ કચેર : બોટાદ , તારખ : 07/03/2018, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી એ.એ.ડે મો.નં. ૯૯૭૯૨૦૦૭૮૪

રજુ થયેલ ોની સંયા : 18, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 18, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 સરપંચ ી જનડા ામ પંચાયત

મો. નં. ૯૯૨૪૦૫૯૮૮૬
જનડા વાડ િવતાર માં લો-વોટેજ આવે છે
જ ેના  લીધ ે  મોટર  બ  જવાની  ,  નહ
ઉપાડવા ની સમયા ઉદભવે છે.  દવસે ને
દવસે આ સમયા ગંભીર થતી ય છે. તેથી
ગામના લોકોને ઘણીજ મુકેલી પડે છે. તો આ
સમયાનું કાયમી િનવારણ થાય અને અમાર
નકમાં નવું ૬૬ કેવી સબટેશન થાય તેવું
ામજનો ઈછે છે .

જનડા  ખેતીવાડ  િવતાર  મા ં  ૬૬  કેવી  બોટાદ
સબટેશન માંથી નીકળતા જનડા એ ફડર ારા
વીજ પુરવઠો પુરો પાડવામાં આવે છે. જેમાં ભાંભણ
અને  જનડા  ગામની  ખેતીવાડ  આવે  છે.સીઝન
દરયાન મેસીમમ ૨૦૨ એપી. તા.૫.૧૦.૧૭ ના રોજ
આવેલ છે. હાલ આ િવતાર ના તાજપર ગામ નક
નવું ૬૬ કેવી સબ ટેશન ની દરખાત નં. ૬૨૨૧ તા.
૩૧.૧૨.૨૦૧૫ ના રોજ વતુળ કચેર એ મોકલાવેલ છે .
અને  અેની  કચેર  ારા  સદર  સબ ટેશન ના
બાંધકામ  માટે  લાગુ  લેડ  રેકડ  Dy  engr.  (
const. ) - GETCO , bhavnagar ને પ નં.
૭૯૪ થી તા. ૧૪.૨.૨૦૧૮ થી મોકલાવેલ છે. તો આ
બાબતે જર કાયવાહ તાકાિલક કરવા GETCO -
bhavnagar ને ણ કરવામાં આવશે. સદર સબ
ટેશન બયા બાદ આ િવતાર માં લો વોટેજ નો
 નું િનવારણ આવે તેમ છે .

િનકાલ
જેટકો

2 સરપંચ ી નસીતપર ામ
પંચાયત મો નં. ૯૭૨૩૨૫૯૭૭૨

આપની કંપની તરફથી થાંભલા નાયા બાદ
લાઈન તાર તથા અમુક જયા એ કેબલ નવા
થાંભલા ઉપર ફેરવેલ નથી તો આ તાર તથા
કેબલ સવરે ફેરવી આપવા તથા અમારા દેવી
પૂજક િવતારમાં સી .સી . રોડ બનાવવાનો
હોવાથી  સદર  જુના  થાંભલા  કાઢ  નાખવા
િવનંતી.

નસીતપર ગામના આ િવતાર માં અગાઉ ઉભા કરેલ
પોલ હયાત છે જેની ઉપર હળવા દબાણ ની લાઈન
ના કુલ ૬ ગાળા માં એ બી કેબલ ફેરવવો બાક છે
તે ફેરવવાનું કામ અને જુના કુલ પાંચ થાંભલા દુર
કરવાનું કામ , દન - ૧૦ માં પૂણ કરવામાં આવશે

કુલ ૬ ગાળામાં એબી કેબલ ફેરવી તથા કુલ ૫ પોલ
દુર  કર  સદર  ફરયાદનુ ં  તા.૩૦.૦૩.૧૮  િનવારણ
કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન

3 સરપચ ી સરવા ામ પંચાયત
મો. નં. ૮૭૮૦૮૩૯૮૬૪

સરવા ગામે લાઇટ પાયાદ ગામે થી આવે
છે. ચોમાસામાં અવારનવાર ફોટ થતા લાઇટ
જવાથી ઘણીજ તકલીફ પડે છે. આથી સરવા
ગામે સબ ટેશન બનાવવા ઘણા સમય થી
દરખાત કરેલ છે તેમજ તેના માટે સરકાર
જમીન ફાળવવા પંચાયત ારા ઠરાવ કરેલ છે.
આમ છતાં ૬૬ કેવી સબટેશન નું કામ શ
થયેલ નથી આથી આગામી ચોમાસાની સીઝન
ચાલુ થાય તે પહેલા કામ ઘણું ખં પૂણ થાય
તે સાં યોય કરવા િવનંતી .

સરવા  ગામ  નક  નવુ ં  ૬૬  ક ેવી  સબ  ટેશન
બનાવવા માટે ની દરખાત નં.૬૧૯૩તા. ૨૮.૧૨.૧૫ ના
રોજ વતુળ કચેર એ મોકલાવેલ છે . અને તેમજ Dy
engr. ( const. ) - GETCO ારા અને અેની
કચેર ારા સદર સબ ટેશન ના બાંધકામ માટે ની
જયા ની થઇ ગયેલ છે , તો આ બાબતે જર
કાયવાહ  તાકાિલક કરવા  Dy  engr.  (  const.
)GETCO - bhavnagar ને ણ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
જેટકો
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4 સરપંચ ી તરઘરા ામ
પંચાયત મો. નં.

તરઘરા ગામે ટલાઇટ ની બહુજ જરયાત
હોવાથી અમોને ટલાઇટ કનેશન આપવા
આપ સાહેબ ને ન િવનંતી છે

તરઘરા  ગામે  અગાઉ  ટ  લાઇટ  માટે  ામ
પંચાયત  ,  ટલાઇટ  ના  નામનુ ં  ાહક  નં .
૮૬૯૦૯/૦૦૦૨૪/૨  થી  િસંગલ  ફેઝ  વીજ  ડાણ
ઘરાવતા  હતા .  જ ે  વીજ  ડાણ  મા ં  ક ુલ  .
૨૭૧૦૫૦.૭૬  બીલ  પેટે  બાક  હોવાથી  તારખ
૨૯.૧૦.૧૪ ના રોજ સદર વીજ ડાણ NPDC કરવામાં
આવેલ. આથી સદર બાક નીકળતી રકમ ાહક ારા
ભરપાઈ કયા  બાદ  નવા  ટ લાઇટ ના  વીજ
ડાણ ની માંગણી કયા બાદ આ બાબતે આગળની
કાયવાહ કરવામાં આવશે.

તરઘરા  ગામે  અગાઉ  ટ  લાઇટ  માટે  ામ
પંચાયત  ,  ટલાઇટ  ના  નામનુ ં  ાહક  નં .
૮૬૯૦૯/૦૦૦૨૪/૨  થી  િસંગલ  ફેઝ  વીજ  ડાણ
ઘરાવતા  હતા .  જ ે  વીજ  ડાણ  મા ં  ક ુલ  .
૨૭૧૦૫૦.૭૬  બીલ  પેટે  બાક  હોવાથી  તારખ
૨૯.૧૦.૧૪ ના રોજ સદર વીજ ડાણ NPDC કરવામાં
આવેલ. આથી સદર બાક નીકળતી રકમ ાહક ારા
ભરપાઈ કયા  બાદ  નવા  ટ લાઇટ ના  વીજ
ડાણ ની માંગણી કયા બાદ આ બાબતે આગળની
કાયવાહ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

5 બથવાર હરેશભાઈ દેવાભાઈ
સવગણનગર, સાળંગપુર રોડ,
બોટાદ. મો. નં. ૯૭૧૪૨૨૮૦૭૫

૧૧ કે.વી. લાઈન મારા ઘર પરથી પસાર થાય
છે. જેના વાયર અવાર નવાર ભેગા થાય છે
જેથી પાકગ થઇ િતખારા થાય છે. તેમાં માં
મકાન નીચે હોવાથી અમોને ડર રહે છે તો
સવરે  આ લાઈન ફેરવવા  કાયવાહ  કરવા
િવનંતી.

ાહક ની અર ના અનુસંધાને થળ પર જર સવે
કર  દન  -૧૦  માં  જર  અંદાજપ પાઠવવામાં
આવશે . જે અંદાજપ ભરપાઈ કયે દવસ -૬૦ માં
સદર  લાઈન ફેરવવા  ની  કામગીર  પૂણ  કરવામાં
આવશે.

સદર ૦.૨૦૦ કમી એચટ લાઈન તથા ૧ ાસફમર
ફેરવવા માટે અરજદારને અંદાજપ વક નં. ૯૦૫
તા.  ૨૮.૩.૧૮  થી  .૯૯૧૭૦  નુ ં  પાઠવેલ  છે  જે
અંદાજપ અરજદાર ારા સમય મયાદામાં ભરપાઈ
કરેલ નથી જેની ણ પ નં ૧૨૪૩ તા.૩૦.૦૪.૧૮ થી
કર સદર ફરયાદ નો િનકાલ કરેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન

6 દપકભાઈ બચુભાઈ વાઘેલા
ભીમનગર, પટેલ બડગ પાછળ
,બોટાદ. મો.નં. ૮૭૮૦૩૭૯૯૯૦

મારા  ઘરની  પાસે  આવેલ  એલ.ટ.  પોલ
અગાઉ પડ ગયેલ છે તો યાં નવો થાંભલો
ઉભો કર આપવા િવનંતી

સદર પડેલ પોલ ઉભો કરવા  માટે  જે-તે  સમયે
કોકટર ના માણસો તથા ટાફ ગયેલ પરંતુ બાજુ
વાળા એ વાંધો ઉઠાવતા પોલ ઉભો કરવા દધેલ
નથી.  હાલ અરજદારે  કરેલ  રજૂઆત માં  જણાયા
મુજબ વાંધો ઉઠાવનાર યિત એ આ થાંભલો ઉભો
કરવા સમાધન થઇ ગયેલ હોવાથી આ પોલ દવસ -
૩  માં  ઉભો  કર  ફરયાદ  નુ ં  િનવારણ  કરવામાં
આવેશે.

સદર થળ પર નવો પોલ તારખ ૯.૩.૧૮ ના રોજ
ઉભો કર ફરયાદ નું િનવારણ કરેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

7 ી શંકરભાઈ ધોળું ( ડાયમંડ
એસોિસયેશન મુખ , બોટાદ )

રનદપ કોમ્લે માં ઉનાળાના સમય માં
લો  વોટેજ  નો    ઉપિથત  થાય  જેનુ ં
િનવારણ કરવા િવનંતી.

અરજદાર  ી  ને  રનદપ  કોપે  મા ં  આવેલ
ઓફસોમાં  જરયાત  મુજબ લોડ  વધારો  માંગવા
જણાવેલ છે. જે મુજબ લોડ વધારો માંગનાર ારા
અંદાજપની રકમ ભરપાઈ કયે લોડ મુજબ દન -૩૦
નવું  ાસફમર મૂક  ,લોડ બાયફરકેશન કર લો
વોટેજ ના  નું િનવારણ કરવામાં આવશે.

લો વોટેજ ની ફરયાદ ના અનુસંધાને સદર થળ
પર સવે કરતા હયાત ૧૦૦ કેવીએ ના ાસફમર
માં કુલ ૧૯૩ િસંગલ ફેઝ ને ૪ ી ફેઇઝ કોમશીયલ
વીજ ડાણ ડાયેલ છે.જેનો કુલ લોડ ૧૦૫ કવો
છે. વધુમાં નવું ૬૩ કેવીએનું ાસફમર ઉભું કરવા
માટે .૧.૭૬ લાખની ટએસ નં ૧૦૫૮૨૦૭૧થી મંજુર
મેળવેલ હોય સદર કામ તા. ૧૫.૦૪.૧૮ નાં રોજ પૂણ
કર ફરયાદ નું િનવારણ કરેલ છે.

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત

8 સરપંચ ી નાગલપર ામ
પંચાયત મો. નં.૯૯૭૪૪૬૬૬૧૨

ામપંચાયત  વોટેરવકસ  નું  કનેસન  બંધ
હોવાથી રદ કર ફર નવું  કનેસન આપવા
બાબત

અરજદાર ી ને વોટર વકસ નવું વીજ ડાણ લેવા
GWSSB પાસે થી આ અંગે નું  જર સટફકેટ
મેળવી ,  જર ડોયુમેટ સાથે  નવા વોટરવકસ
વીજ ડાણ ની અર કરવા જણાવેલ છે  .  જે
અર સાથે રેશન ચાજ ભરપાઈ નવા વોટર
વકસ  ના  વીજ  ડાણ અંગેની  કાયવાહ  સવરે
કરવામાં આવશે.

અરજદાર ી ારા નવા વોટર વકસ કનેકસન ની
મા ંગણી  તારખ  ૧૦.૩.૧૮.ના  રોજ  કર ેલ  જેના
અનુસંધાને  તારખ  ૧૧.૩.૧૮  ના  રોજ  અંદાજપ
પાઠવવામાં  આવેલ.  જે  તારખ ૧૪.૩.૧૮ .ના  રોજ
ભરપાઈ કરેલ છે. સદર ડાણ માટે નું લાઈન કામ
તારખ ૨૧.૩.૧૮ માં પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન
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9 ી કરશનભાઈ નાનુભાઈ રહે.:
બોટાદ પરામાં મો. નં:.
:૯૯૦૪૩૦૨૧૪૬

ખેતીવાડ નું કનેશન થળ ફેરફાર ન થવા
બાબત

સદર ાહક ારા ૨૨.૧૧.૧૭ ના રોજ તેમનું ખેતીવાડ
વીજડાણ બોટાદ થી અળવ ગામે ફેરવવા જર
રેશન ચાજ  ભરપાઈ કર  અર કરેલ.  સદર
વીજ ડાણ થળ ફેરફાર કરવા માટે જર દરખાત
િવભાગીય કચેર -બોટાદ ખાતે તા. ૨૯.૧.૧૮.ના રોજ
મોકલાવેલ .  પરંતુ  અરજદાર  જે  જયા  એ થળ
ફેરફાર કરાવવા માંગે છે તે જમીન ખરદ ( દતાવેજ
તા. ૧૩.૯.૨૦૧૭ ) ના બે વરસ પૂણ થતા ન હોવાથી
પરપ નં. ૨૧૮૯ તા. ૨૪.૧૦.૧૩ મુજબ મંજૂર મળેલ
નથી.

સદર ાહક નુ ં  હાલ નુ ં  વીજ ડાણ નવી જયા
વતમાન િનયમ મુજબ થળ ફેરફાર થઇ શકે તેમ
ન હોવાથી , અરજદાર ીને તેમને ખરદેલ જમીન
ઉપર  નવુ ં  વીજ  ડાણ  મા ંગણી  કરવા  અને
તાકાિલક જરયાત હોયતો સદર માંગણી તકાલ માં
કરવા માગદશન આપેલ છે.

િનકાલ
કચેર સંબિધત

10 ઘનયામભાઈ હરભાઈ મુ. વૈયા
મો .નં. ૯૮૨૫૫૧૫૦૬૭

ખેતીવાડમાં 11 કે.વી. ના વાયર ખેચવા તથા
પોલ સીધો કરવા બાબત.

સદર અર સંદભે થળ મોજણી કરાવી દન ૧૫ માં
સદર કામ પૂણ કરવામાં આવશે

સદર થળ પર બે ગાળા માં વાયર ખેચી અને એક
પોલ સીધો કર મેટેનસ કામગીર તારખ ૨૯.૩.૧૮
ના રોજ પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

11 રણછોડભાઈ મથુરભાઈ મુ.
બરવાળા મો.નં. ૮૪૮૮૯૯૧૪૫૨

હયાત ઘરવપરાશ નું મીટર ફાટ ફરતું હોય
યોય કરવું.

સદર ાહક ારા જર મીટર ટેટગ ચાજ ભરપાઈ
થયે દવસ ૧૦ માં મીટર નો એયુચેક ટેટ લઇ
ટેટગ રજટ ના આધારે  નો િનકાલ કરવામાં
આવશે

સદર ાહક ારા તારખ ૧૪.૩.૧૮ ના રોજ . ૧૬૦
ફાટ મીટર ચકાસણી પેટે ભરપાઈ કરેલ જે અવયે
તારખ  ૧૫.૩.૧૮  ના  રોજ  સદર  મીટર  બદલાવી.
તારખ ૧૬.૩.૧૮ ના રોજ લેબ ચકાસણી કરેલ . જે
દરયાન મીટર બરાબર માલુમ પડેલ છે.

િનકાલ
મીટર સંબિધત

12 પટગીર અનકભાઈ અમરાભાઈ
મુ. બરવાળા મો.નં.
૯૮૭૯૯૭૭૯૦૪

હયાત  પી.વી.સી.  કેબલ  માં  વારંવાર  ફોટ
થતો હોયતેના બદલે  એ.બી. કેબલ નાખવા
િવનંતી.

સદર થળ ની મોજણી કર જરયાત અનુસાર દન
૧૫ માં સદર કામ પૂણ કર આપવામાં આવશે.

તારખ ૮.૩.૧૮ ના રોજ સદર થળ પર સવે કરેલ
છે. યાં કુલ બે ગાળા માં એ.બી. કેબલ નાખીસદર
કામ તારખ ૨૯.૩.૧૮ ના રોજ પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

13 સરપંચ ી ચંદુભાઈ
નારસંગભાઈ રાઠોડ મુ. જુના
નાવડા મો.નં. ..૯૮૯૮૮૬૩૩૯૫

જુના નાવડા ગામે આવેલ મોહનપરા િવતાર
માં ડમ લાઈટ પડતી હોય નવું ટ.સી. મુકવા
બાબત.

સદર િવતાર માં આવેલ ાસફમર ના હયાત લોડ
ની  ચકાસણી  કર  તથા  લોડ  બેલ ેસગ  કર
જરયાત જણાશે તો તાંિક મંજુર મેળયા બાદ
દવસ 30 માં સદર કામગીર પૂણ કરવામાં આવશે

સદર  િવતાર  માં  આવેલ  ૧૦૦  કેવીએના  હયાત
ાસફમર પર કુલ ૧૫૦ િસંગલ ફેઇઝ અને ૭ ી
ફેઇઝ વીજ ડાણો આવેલા છે જેનો કુલ લોડ ૯૦
કવો છે. આ િવતારમાં નવી ૦.૧૫૦ કમી એચટ
લાઈન અને  ૬૩  કેવીએનું  ાસફમર ઉભું  કરવા
માટેની મંજુર ોજેટ ન-૨૧૧૩૭૦ થી મેળવેલ છે
જ ેન ો  ક ુલ  ખચ   ૨ .૫૯  લાખ  છ ે .  સદર  ક ામ
તા.૧૮.૦૪.૨૦૧૮ નાં રોજ પૂણ કર ફરયાદનું િનવારણ
કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

14 સરપંચી લાલભાઈ હરભાઈ
ચોસલા મુ. દાેટયા મો.
૯૭૨૩૨૦૦૯૫૧

દાેટયા ગામે આવતી 11 કે.વી. લાઈન વાડ
િવતાર માં  થઇ ને આવતી હોય રોડે  રોડ
ફેરવી આપવા બાબત.

સદર થળ ની મોજણી કર , તાંિક મંજુર મેળવી
અંદાજપ પાઠવવામાં  આવશે  અંદાજપ ભરપાઈ
થયા બાદ સદર કામગીર દવસ  30 માં પૂણ કર
આપવામાં આવશે.

સદર ૧.૬ કમી ૧૧ કેવી લાઈન ફેરવવા માટે અરજદાર
ી ને વક નં. ૨૨૫૭ થી તારખ ૨૯.૩.૧૮ ના રોજ
.૧૬૭૮૫૪ નું અંદાજપ પાઠવેલ છે. જે અંદાજપ
અરજદાર ારા સમય મયાદામાં ભરપાઈ કરેલ નથી
જેની ણ પ નં ૩૦૦૬ તા.૩૦.૦૪.૧૮ થી કર સદર
ફરયાદ નો િનકાલ કરેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન

15 સભાડ હરેશભાઈ પોલાભાઇ,
રાણપુરતાલુકા ભાજપ કોરડનેટર
મો. નં.

પોલીસ ટેશન રાણપુર, રાણપુર સામે કૃણ
નગર-૧ ની શેરમાં ખુલા એલ ટ ના વાયરો
ની  જયાએ  ૧૦  જેટલા  ગાળાનો  એબીસી
વાયર નાખવા બાબત.

હાલ રાણપુર શહેર માં ખુલા વાયર ની જયા એ
એલ. ટ . એબી કેબલ નાખવાનુ ં  કામ ચાલુ  છે
આગામી દવસ ૧૦ અર માં જણાવેલ જયાએ સદર
કામ પૂણ કર આપવામાં આવશે.

સદર થળ પરતારખ : ૧૦.૩.૧૮ ના રોજ કુલ ૧૦
ગાળા માં એલ. ટ . એબી કેબલ નાંખી ફરયાદ નું
િનવારણ કરેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ



Page 4 of 4

16 અદુલભાઈ ઉમરભાઈ ગાં,
પાંજરાપોળ રોડ રાણપુર

પાંજરાપોળ પાસે નીકળતી એલટ લાઈન ના
વાયરો નીચા હોય વચે પોલ નાખી ઉચા કર
આપવા બાબત

સદર થળ ઉપર યાં એ.ટ . લાઈન ના લાંબા
ગાળા તે થળ ઉપર પોલ કાટગ કરેલ છે . આ
થળે સદર પોલ ઉભા કરવાની કામગીર દવસ -૭
માં પૂણ કર આપવામાં આવશે.

સદર થળ પર તારખ : ૧૧.૩.૧૮ ના રોજ એલ .ટ.
લાઇનના લાંબા ગાળામાં કુલ ૭- પોલ ઉભા કર
ફરયાદ નું િનવારણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

17 નાદતાબેન નીકર વતી ની
ભાકરભાઈ એમ. , રાણપુર

રેવે ટેસન રોડ પર નાદતાબેન નીકર ના
લોટ  ઉપર થી  પસાર  થતી  એચ.ટ.  ડેડ
લાઈન ના વાયરો ઉતારવા બાબત.

સદર થળ ની મોજણી કર , દવસ ૫ માં પૂણ કર
આપવામાં આવશે.

સદર થળ પર તારખ : ૧૧.૩.૧૮ ના રોજ એચ .ટ.
ડેડ લાઇનના કુલ ૭ ગાળાના વાયરો ઉતાર ફરયાદ
નું િનવારણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

18 િનખીલકુમાર મુકેશભાઈ થોરયા. સહન ંદ  શો િપ ંગ  મોલ  ,બીએપીએસ
વામીનારાયણ મંદરની બાજુમાં  રતા ઉપર
નડતર પ વીજપોલ દુર કર અય ખસેડવા
બાબત.

સદર થળ ની મોજણી કર , તાંિક મંજુર મેળવી
બાદ અરજદાર ી ને જર અંદાજપ પાઠવવામાં
આવશે. જે ભરપાઈ થયે દવસ ૧૫ માં સદર કામ
પૂણ કર આપવામાં આવશે.

સદર થળ પર એક પોલ નડતર હતો. જે ફેરવવા
અંગેનું  .૪૦૦૦ નું અંદાજપ તારખ ૨૦.૩.૧૮ ના
રોજ પાઠવેલ છે . જે અંદાજપ ભરપાઈ કરવાની
છેલી તારખ-૧૯.૦૪.૧૮ હતી પરંતું  અરજદાર ારા
અંદાજપ ભરપાઈ કરેલ ન હોય જે બાબતની ણ
ાહકને  પ નં  આરપીઆર/ટેક/૪૨૬૩ તા.૨૦.૦૪.૧૮
થી કરેલ છે.આમ સદર ફરયાદનો િનકાલ કરેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન


