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પક-૧
'પીવીસીએલ િવભાગીય કચેર લોક દરબાર - ૨૦૧૮ પાટ-૨'

િવભાગીય કચેર : ગાંધીધામ, વતુળ કચેર : અંર, તારખ : 06/12/2018, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : એચ બી રાખોલીયા કાયપાલક ઇજનેર ૯૮૭૯૨૦૨૨૬૨

રજુ થયેલ ોની સંયા : 22, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 22, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ
પેટા

િવભાગીય
કચેર

રજુઆતકતાનું
નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત

1 ગાંધીધામ હસીઘાની
ખુબચંદ

ફાટ મીટર ચેક કર બદલવા બાબત સદર ૩૮૧૦૫/૧૪૪૩૫/૨ ાહક નંબર વાળા વીજ મીટર
ચેક કરતા મીટર બરાબર વા મળેલ છે જેથી વીજ
મીટર બદલાવેલ નથી.

સદર ૩૮૧૦૫/૧૪૪૩૫/૨ ાહક નંબર વાળા વીજ મીટર
ચેક કરતા મીટર બરાબર વા મળેલ છે જેથી વીજ
મીટર બદલાવેલ નથી.

િનકાલ
મીટર સંબિધત

2 ગાંધીધામ ના રમેશ ફાટ મીટર ચેક કર બદલવા બાબત સદર ૩૮૧૦૫/૦૮૪૬૭/૮ ાહક નંબર વાળા વીજ મીટર
ચેક કરતા મીટર બરાબર વા મળેલ છે જેથી વીજ
મીટર બદલાવેલ નથી.

સદર ૩૮૧૦૫/૦૮૪૬૭/૮ ાહક નંબર વાળા વીજ મીટર
ચેક કરતા મીટર બરાબર વા મળેલ છે જેથી વીજ
મીટર બદલાવેલ નથી.

િનકાલ
મીટર સંબિધત

3 ગાંધીધામ ઘનયામ
લાલવાણી

ફોટ મીટર બદલવા બાબત સદર ૩૮૧૦૫/૦૯૮૨૨/૯ ાહક નંબર વાળા વીજમીટર
ની થળ ચકાસણી કરતા વીજ મીટર પેટ માં પડ
ગયેલ છે તથા મીટર બરાબર વા મળેલ છે જેથી
વીજ મીટર બદલાવેલ નથી પરતું વીજ મીટર ને પેટ
માં યવિથત ફટ કર સીલ કરેલ છે.

સદર ૩૮૧૦૫/૦૯૮૨૨/૯ ાહક નંબર વાળા વીજમીટર
ની થળ ચકાસણી કરતા વીજ મીટર પેટ માં પડ
ગયેલ છે તથા મીટર બરાબર વા મળેલ છે જેથી
વીજ મીટર બદલાવેલ નથી પરતું વીજ મીટર ને પેટ
માં યવિથત ફટ કર સીલ કરેલ છે.

િનકાલ
મીટર સંબિધત

4 ગાંધીધામ ચાંગરાની
મુરલી
નારાયણ

મીટર પેટમાં પડ ગયેલ હોવાથી રડગ ન
આવવા બાબત

સદર ૩૮૧૦૫/૦૫૩૬૨/૪ ાહક નંબર વાળા વીજમીટર
ની ચકાસણી કરતા વીજ મીટર પેટ માં પડ ગયેલ
હતું . વીજ મીટર ને પેટ માં યવિથત ફટ કર સીલ
કરેલ છે તથા મીટર રડગ બરાબર વા મળેલ છે.

સદર ૩૮૧૦૫/૦૫૩૬૨/૪ ાહક નંબર વાળા વીજમીટર ની
ચકાસણી કરતા વીજ મીટર પેટ માં પડ ગયેલ હતું .
વીજ મીટર ને પેટ માં યવિથત ફટ કર સીલ કરેલ
છે તથા મીટર રડગ બરાબર વા મળેલ છે.

િનકાલ
મીટર સંબિધત

5 ગાંધીધામ િવનોદચં
અવાલ

ડ.પી. પાસે  લગાડવાનું કામ ૬૫૦ નંગ ડ.પી. પાસે  લગાડવાનું કામ  IPDS
કમ હેઠળ ગાંધીધામ સબ-ડવીઝનમાં ગિત હેઠળ
છે.  આપના જણાવેલ થળો પર અતા મે  
લગાડવાનું  કામ કર  આપવામાં  આવશે  તથા 
લગાડવાના  થળે  ઉગેલા  બાવળ  હટાવવા  માટે
કોાટરને  સૂચના  આપવામાં  આવેલ છે.  તદુપરાંત
ગેરકાયદેસર  કનેકશન  લઇ  લાઈટ  વપરાશકતાઓનું
ચેકંગ કરાવી ચોર ના વીજ બીલ આપેલ છે.

૬૫૦ નંગ ડ.પી. પાસે  લગાડવાનું  કામ  IPDS
કમ હેઠળ ગાંધીધામ સબ-ડવીઝનમાં ગિત હેઠળ છે.
આપના  જણાવ ેલ  થળો  પર  અતા  મ ે  
લગાડવાનુ ં  કામ કર  આપવામાં  આવશે  તથા  
લગાડવાના  થળે  ઉગેલા  બાવળ  હટાવવા  માટે
કોાટરને  સૂચના  આપવામાં  આવેલ  છે.  તદુપરાંત
ગેરકાયદેસર  કનેકશન  લઇ  લાઈટ  વપરાશકતાઓનું
ચેકંગ કરાવી ચોર ના વીજ બીલ આપેલ છે.

િનકાલ
કમ

6 ગાંધીધામ લતીફ
આર.ખલીફા

સુ ંદરપુર  િવતારના ં  ઈમામ  ચોક  તેમજ
વાઘરવાસમાં  વીજલાઈન  હેઠળ  નવા  પોલ
ઉભા કરવા તેમજ જૂની સિવસ લાઈન બદલવા
અંગે

સુંદરપુર િવતારનાં ઈમામ ચોક તેમજ વાઘરવાસમાં
સવે કર ટેકનીકલ રતે યોય જણાયા બાદ આગળ ની
કાયવાહ કરવામાં આવશે.

સુંદરપુર િવતારનાં  ઈમામ ચોક તેમજ વાઘરવાસમાં
વીજલાઈન હેઠળ ૨ નવા પોલ ઉભા કરેલ છે તેમજ
જર  જણાય  યા ં  ૨૮  નંગ  જુની  સિવસ  લાઈન
બદલાવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

7 ગાંધીધામ માલતીબેન
કે. મહેર

ગાંધીધામ  સબ-ડવીઝન  હેઠળનાં  સુંદરપુર
િવતારમાં  િનયમીત  બિલંગ  કરવા  બાબત

સુંદરપુર િવતારમાં  િનયમીત બિલંગ થાય તે અથે
કઝયુમર / પોલ નંબરગનું કામ ગિત હેઠળ છે જે
પૂણ થયે િનયમીત બિલંગની કામગીર યોય રતે થશે
જેથી ાહકોને િનયમીત બીલ મળશે.

સુંદરપુર િવતારમાં  િનયમીત બિલંગ થાય તે અથે
કઝયુમર / પોલ નંબરગનું કામ ગિત હેઠળ છે જે
પૂણ થયે િનયમીત બિલંગની કામગીર યોય રતે થશે
જેથી ાહકોને િનયમીત બીલ મળશે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ
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8 ગાંધીધામ માલતીબેન
કે. મહેર

નવી-જુની  સુંદરપુર  િવતારમાં  આવેલ  લોટ
દળવાની  ચિઓમાં  ી  ફેજ  વીજ  ડાણ
આપવા અંગે

આપ ીએ નવી  અને  જૂની  સુ ંદરપુર  િવતાર  માં
આવેલ લોટ દળાવવાની ચીઓ માં  ી ફેઝ વીજ
ડાણ આપવા રજુઆત કરેલ છે, જે બાબતે નવી અને
જૂની સુંદરપુર ઝુપડપી િવતાર હોઈ તથા જયા ની
માિલક ના પુરાવા ન હોઈ ગુજરાત વીજ િનયમન પંચ
ની  ગવાઈઓ મુજબ લોકલ  ઓથોરટ  એટલે  કે
ગાંધીધામ નગરપાિલકા નો “નો-ઓજેશન સટફકેટ ”
રજુ  કરવુ ં  ફરયાત  હોઈ  સદર  “નો-ઓજેશન
સટફકેટ  ”  રજુ  કય ે  આ િવતાર માં  આવેલ લોટ
દળાવવાની ચીઓ માં ીફેઝ વીજ ડાણ આપવાની
કાયવાહ તાકાિલક ધોરણે કરવામાં આવશે.

આપ ીએ નવી  અને  જૂની  સુ ંદરપુર  િવતાર  માં
આવેલ લોટ દળાવવાની ચીઓ માં  ી ફેઝ વીજ
ડાણ આપવા રજુઆત કરેલ છે, જે બાબતે નવી અને
જૂની સુંદરપુર ઝુપડપી િવતાર હોઈ તથા જયા ની
માિલક ના પુરાવા ન હોઈ ગુજરાત વીજ િનયમન પંચ
ની  ગવાઈઓ મુજબ લોકલ  ઓથોરટ  એટલે  કે
ગાંધીધામ નગરપાિલકા નો “નો-ઓજેશન સટફકેટ ”
રજુ  કરવુ ં  ફરયાત  હોઈ  સદર  “નો-ઓજેશન
સટફકેટ  ”  રજુ  કય ે  આ િવતાર માં  આવેલ લોટ
દળાવવાની ચીઓ માં ીફેઝ વીજ ડાણ આપવાની
કાયવાહ તાકાિલક ધોરણે કરવામાં આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન / લોડ

વધારો-ધટાડો

9 ગાંધીધામ લમણ
હરાનંદ
સેવાણી

ગા ંધીધામ  સબ-ડવીઝન  હ ેઠળ  આવતા
િવતારમા ં  વીજ  થા ંભલાઓ  પરથી  હેર
ખબરોના  હડસ  હટાવવા  ત ેમજ  વીજ
થાંભલાઓ પાસે બાવળ કટગ કરવા બાબત

વીજ થાંભલાઓ પરથી હેર ખબરોના હડસ તેમજ
વીજ થાંભલાઓ પાસે બાવળ િનયમીત પે હટાવવામાં
આવે  છે  અને  બાક  રહેતી  કામગીર  સવરે  હાથ
ધરવામાં આવશે.

વીજ થાંભલાઓ પરથી હેર ખબરોના આશરે ૮૦ થી
૯૦  હડસ  હટાવવામા ં  આવેલ  છે  તેમજ  વીજ
થાંભલાઓ  પાસે  બાવળ  િનયમીત  પે  સમયાંતરે
હટાવવામાં આવે છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

10 આદપુર સમરંથી
છોટેલાલ

ફાટ મીટર તથા  વીજબીલમાં  નામ સુધારા
બાબત

આજરોજ આપની અરને યાને લેતા વીજ બીલમાં
નામ સુધારેલ છે અને આગલા બીલમાં સુધારેલ નામ
આવશે તથા આપનું મીટર ચેક કરતા તેની અયુંરેસી
બરાબર જણાયેલ છે.

આજરોજ આપની અરને યાને  લેતા વીજ બીલમાં
નામ સુધારેલ છે અને આગલા બીલમાં સુધારેલ નામ
આવશે તથા આપનું મીટર ચેક કરતા તેની અયુંરેસી
બરાબર જણાયેલ છે.

િનકાલ
મીટર સંબિધત

11 આદપુર કુરમા કરયા ઘર પાસેની લાઈનમાં  નડતો બાવળ કાપવા
બાબત

આગામી  મેટેનસ  કામગીર  દરયાન  તમારા  ઘર
પાસેની  લાઈનમાં  નડતો  બાવળ કાપવાની  કામગીર
પૂણ કરવામાં આવશે.

અરજદારીના  ઘર  પાસેની  લાઇનમાં  નડતો  બાવળ
કાપી કામગીર પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

12 આદપુર દેવ
બી.મહેર

ફાટ મીટર તથા  વીજબીલમાં  નામ સુધારા
બાબત

આજરોજ આપની અરને યાને લેતા વીજ બીલમાં
નામ સુધારેલ છે અને આગલા બીલમાં સુધારેલ નામ
આવશે તથા આપનું મીટર ચેક કરતા તેની અયુંરેસી
બરાબર જણાયેલ છે.

આજરોજ આપની અરને યાને  લેતા વીજ બીલમાં
નામ સુધારેલ છે અને આગલા બીલમાં સુધારેલ નામ
આવશે તથા આપનું મીટર ચેક કરતા તેની અયુંરેસી
બરાબર જણાયેલ છે.

િનકાલ
મીટર સંબિધત

13 આદપુર વીરાભાઈ
બી. સોલંક

વીજબીલ વધારે હોવાથી જર કાયવાહ કરવા
બાબત

વીજ ડાણ ા.નં. ૩૮૪૧૨/૧૦૯૫૯/૯ ને જે વીજબીલ
આપેલ છે તે વપરાશ માણે છે પરંતુ  ાહક ારા
વીજબીલ નું સમયસર ચુકવણું ન કરતા િવલંબત ચાજ
લગાડેલ છે જે િનયમાનુસાર છે.

વીજ ડાણ ા.નં. ૩૮૪૧૨/૧૦૯૫૯/૯ ને જે વીજબીલ
આપેલ છે તે  વપરાશ માણે છે  પરંતુ  ાહક ારા
વીજબીલ નું સમયસર ચુકવણું ન કરતા િવલંબત ચાજ
લગાડેલ છે જે િનયમાનુસાર છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

14 આદપુર માલતીબેન
કે. મહેર

આદપુર  ૮૦  બર  સામે  કેબીનોમા ં  િવજ
કનેશન આપવા અંગે

આપીએ આદપુર  ૮૦  બર િવતાર  માં  આવેલ
કેબીનોમાં વીજ ડાણ આપવા રજુઆત કરેલ છે, જે
બાબતે જયા ની માિલક ના પુરાવા ન હોઈ ગુજરાત
વીજ  િનયમન  પંચ  ની  ગવાઈઓ  મુજબ  લોકલ
ઓથોરટ એટલે કે ગાંધીધામ નગરપાિલકા નો “નો-
ઓજેશન સટફકેટ ” રજુ કરવું ફરયાત હોઈ સદર
“નો-ઓજેશન સટફકેટ ” રજુ કયે આ િવતાર માં
આવેલ  કેબીનોમાં  વીજ  ડાણ આપવાની  કાયવાહ
તાકાિલક ધોરણે કરવામાં આવશે.

આપીએ આદપુર  ૮૦  બર િવતાર  માં  આવેલ
કેબીનોમાં વીજ ડાણ આપવા રજુઆત કરેલ છે, જે
બાબતે જયા ની માિલક ના પુરાવા ન હોઈ ગુજરાત
વીજ  િનયમન  પંચ  ની  ગવાઈઓ  મુજબ  લોકલ
ઓથોરટ એટલે કે ગાંધીધામ નગરપાિલકા નો “નો-
ઓજેશન સટફકેટ ” રજુ કરવું ફરયાત હોઈ સદર
“નો-ઓજેશન સટફકેટ ” રજુ કયે આ િવતાર માં
આવેલ  કેબીનોમાં  વીજ  ડાણ  આપવાની  કાયવાહ
તાકાિલક ધોરણે કરવામાં આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન / લોડ

વધારો-ધટાડો
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15 આદપુર લમણ
હરાનંદ
સેવાણી

આદપ ુર  સબ-ડવીઝન  હ ેઠળ  આવતા
િવતારમાં જજરત ડ.પી.બો્ બદલવા બાબત

સવે કર સવરે જજરત ડ.પી.બો્ બદલી આપવામાં
આવશે.

આદપુર  સબ-ડવીઝન  હેઠળ  આવતા  િવતારમાં
જજરત ડ.પી.બોનું સવે કર આપના ારા દશાવેલ
થળોએ અંદાજત ૩૦ નંગ જેટલા ડ.પી બો બદલેલ
છે તેમજ ૦૪ નંગ ડ.પી.બો આપના દશાવેલ થળોએ
અતા મે બદલાવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

16 કાસેઝ ભુજ માવ
કાન
સોરઠયા

સડેલી ઘણી જૂની તથા ગમે યારે તૂટ યે
તેવી અને અકસમાત સજે તેવી ડ.પી. હટાવા
બાબત

સવે કર ટેકનીકલ રતે યોય જણાયા બાદ આગળ ની
કાયવાહ કરવામાં આવશે.

પી ારા જણાવેલ થળ આશા ેડસ , લોટ નં ૪૯,
સેકટર-૧ એ, આઈડસી, ગાંધીધામ િવતારમાં આવેલ
ઘણી જુની તેમજ જજરત ડપી બદલવાની કામગીર
પૂણ કરવામા આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

17 રામબાગ
અંર

ધનભાઇ
હુંબલ,
સરપંચી ,
પડાણા ામ
પંચાયત

પડાણા  ગામે  જુદા  જુદા  િવતારમાં  પુરતી
સુવીધાઓ પુર પાડવા બાબત.

પડાણા  ામ  પંચાયત,  પડાણાની  રજૂઆત  અંગે
જણાવવાનું કે પડાણા ગામમાં LT AB કેબલ ૩૦૦ મીટર
તથા જરયાત મુજબ પોલ લગાડ આપવામાં આવેલ
છે તેમજ બાક કામગીર ટેકનીકલ ફસીબીલીટ ચેક
કર તાંીક મંજુર મયેથી હાથ ધરવામાં આવશે.

પડાણા  ામ  પંચાયત,  પડાણાની  રજૂઆત  અંગે
જણાવવાનુ કે પડાણા ગામમાં એલ.ટ એ.બી.સી ૩૦૦
મીટર તેમજ ૦૨ નંગ પોલ લગાડેલ છે તેમજ બાક
કામગીરમાં એલ.ટ એબી કેબલ ૨૦૦ મીટર તેમજ ણ
નંગ પોલનો ોજેટ નંબર ૨૪૦૫૬૫ જેની મંજૂર મ
ગયેલ છે તથા કામ પણ પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

18 રામબાગ
અંર

કોટડયા
રામ,
સરપંચી
વતી ,
ગળપાદર
ામ પંચાયત

ગળપાદર  ગામે  જુદા  જુદા  િવતારમાં  પુરતી
સુવીધાઓ પુર પાડવા બાબત.

આપની ગળપાદર ગામની જુદા-જુદા િવતારની રજૂઆત
અવયે આપને જણાવવાનું કે નવી આંગણવાડઓમાં
નવા વીજ-ડાણો આપવામાં  આવે  તે  મુજબ સદર
આંગણવાડની  અરઓ  મયે  કાયવાહ  કરવામાં
આવશે. તેમજ ગળપાદરમાં ભવાનીનગર, રાજવીનગર,
નાનગર,  ઝુપડપી  હાઉસગ  બડવાળા  િવતારમાં
લો-વોટની સમયાઓ અંતગત જર સવે હાથ ધર
જરયાત મુજબ ાસફમરનો લોડ બેલેસ કર તેમજ
થળનાં સવે દરયાન  વધુ કામગીર કરવાનું જણાશે
તો  તાંિક મંજુર  મયેથી  આગળની કાયવાહ  હાથ
ધરવામાં આવશે.

ગળપાદર ગામની જુદા-જુદા િવતારની રજૂઆત અવયે
જણાવવાનું કે નવી આંગણવાડઓમાં નવા વીજ-ડાણો
માટે આંગણવાડની યાદ મળેલ નથી. જે મયે વરત
કામ પૂણ કર આપવામાં આવશે. તેમજ ગળપાદરમાં
ભવાનીનગર,  રાજવીનગર,  નાનગર,  ઝુપડપી
હાઉસગ બડવાળા િવતારમાં લો-વોટની સમયાઓ
અંતગત  જર  સવ ે  હાથ  ધર  જરયાત  મુજબ
ાસફમરનો લોડ બેલેસ કર લો-વોટેજની સમયાનું
િનરાકરણ કરેલ છે તેમજ વધુમાં જર જયાએ એલ.ટ
એબીસી ૩૦૦ મીટર તેમજ ૦૪ નંગ પોલ બદલેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

19 રામબાગ
અંર

લાખાભાઇ
રબાર તેમજ
અય રબાર
સમાજના
સયો

િવજ લાઇન અને ડ.પી હટાવવા બાબત સદર થળનું જર સવે કર સદર નડતર પ પોલ
હેર જયા માં હોય તો સરપંચ ી ામ પંચાયત ારા
આ કામગીર  કરવા  માટે  તાલુકા  િવકાસ  અિધકાર,
ગાંધીધામ નો ભલામણ પ મયે આગળ ની કાયવાહ
કરવામાં આવશે અયથા ાઈવેટ ીમાઈસીસ માં હોય
તો  અંદાજપ પાઠવવામાં  આવશે  જે  ભરપાઈ થયે
આગળ ની કાયવાહ કરવામાં આવશે.

સદર થળનું જર સવે કરવા માટે ટેિલફોનીક તેમજ
પ  નં  RAM/TECH/19/150/16.01.19  ારા
અરજદારને ણ કરેલ છે પરંતુ અરજદાર મળેલ નથી.
તદુપરાંત તાલુકા િવકાસ અિધકારી, ગાંધીધામને પણ
પ નં  RAM/TECH/19/149 16.01.19 થી સદર
િવતારમાં નડતર પ પોલ હેર જયા માં હોય તો
હેર હતમાં પોલ શીટગનું કામ DISS કમમાં લેવા
માટે ભલામણ પ આપવા જણાવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

20 રામબાગ
અંર

રાધીબેન
આહર વતી
નારણભાઇ
આહર
,સરપંચી
મીઠરોહર
જૂથ ામ
પંચાયત

મીઠરોહર ગામે ૩- િવતારની ડ.પી. બદલવા
તથા કનેશન બદલવા બાબત

મીઠરોહર ગામમાં  ૧.  હાપીર િવતારની ડ.પી,  ૨.
હદુ  મશાનનાં  રતા  પરની  ડ.પી.,  ૩.  તળાવની
બાજુમાં  આવેલ ડ.પી.નાં  લો  વોટેજ  તથા  જજરત
થંભલાઓનું સવે હાથ ધર ટેકનીકલ ફસીબીલીટ ચેક
કર તાંીક મંજુર મયે સદર કામગીર પૂણ કરવામાં
આવશે.

મીઠરોહર ગામમાં ૧. હાપીર િવતારની ડ.પી, ૨. હદુ
મશાનનાં  રતા પરની ડ.પી., ૩. તળાવની બાજુમાં
આવેલ ડ.પી.નું  લોડ બેલેિસંગનું કામ પૂણ કરેલ છે
તથા આપના ારા દશાવેલ થળોએ જજરત થંભલાઓ
બદલાવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ
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21 રામબાગ
અંર

લાડૅક સદામ
હુસૈન ,ઉપ
સરપંચી ી
ખારરોહર
ામ પંચાયત

ખારરોહર હેઠળ આવતા િવતારમાં મેટેનસ
કામગીર કરવા બાબત

ખારરોહર ગામમાં કટ આઉટ બદલવાની તેમજ જજરત
થાંભલા બદલવાની કામગીર અંતગત તાકાલીક ધોરણે
સવે હાથ ધર જર જણાય યાં પોલ બદલવા માટે ની
જર તાંીક મંુર મયેથી કામગીર હાથ ધરવામાં
આવશે.

ખારરોહર ગામમાં ૩ કટકેટ યુઝ બદલાવેલ છે તેમજ
જજરત થાંભલા બદલવા ોજેટ નંબર ૨૪૦૫૭૮ થી
જર તાંીક મંુર મેળવી, કુલ ૧૨ નંગ જજરત વીજ
પોલ બદલવાની કામગીર પૂણ કરેલ છે. વધુમાં જર
જણાયે સમારકામની કામગીર સમયાંતરે હાથ ધરવામાં
આવે છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

22 રામબાગ
અંર

લમણ
હરાનંદ
સેવાણી

રામબાગ  સબ-ડવીઝન  હ ેઠળ  આવતા
િવતારમાં  સમયાઓ  નાં  નીકાલ  અંગે

૬૦ નંગ ડ.પી. પાસે  લગાડવાનું કામ IPDS કમ
હેઠળ હાથ ધરવામાં આવશે. આપના જણાવેલ થળો
પર અતા મે  લગાડવાનું કામ કર આપવામાં
આવશે

૬૦ નંગ ડ.પી. પાસે  લગાડવાનું કામ IPDS કમ
હેઠળ કરવાનું હોઇ IPDS કમની સમયમયાદામાં પૂણ
કર દેવામાં  આવશે તથા આપના જણાવેલ અમાત
સજે તેવા ૩ થળો પર અતા મે  લગાડવાનું
કામ કર આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
કમ


