
���� ���� ��	к��к к	кш ��	� ������ 
અગાઉ તમોને સરક�લુર �ારા જણાવેલ હ� ુ ંક� તમાર� ઑ�ફસમા ંલાયસ�સ ઇલે !"ક કો�"ા!ટર આવીને ઇલે !"ક પનેલ'ુ ં

ઇ�(પેકશન કરશે. તે તમાર� ઓ�ફસમા ંટાટા ઇલે !"ક િનયમ -જુબ તમાર� ઇલે !"ક પેનલમા ંટાટાની જ/�રયાત -જુબ 

2kw થી વધાર� કનેકટ�ડ લોડ હશે તો 3ુ ં કામ કરવા 'ુ ંબાક� રહ� ગયલે છે ત ે તમોને જણાવશે તે કામ કયા5 પછ� 

������ ��	к��к� к������� ����� ���� �����  !"#�к�ш ���  ��� к��	 ���	 ��$% &�ш	. 

' ���� ����� к������� 	 (. 150/- &���� ���ш	. 

લગભગ ઓ�ફસ મા ં 7(વચ (ELMCB/RCCB ઇલે !"ક દબાવની સે:ટ�) માટ� લગાવલે છે અને ;મણે આ 7(વચ લગાવી 

નથી તેમણ ેતે લગાવવી જ/ર� છે. એ 7(વચ તમો =ત ેપણ લાવી શકશો અથવા BDBએ કો�"ા!ટર પાસે ભાવ ન>� 

કર�લ છે. 

 SWICHES DETAILS (SPECIFICATIONS):-  

7(વચ મા ં૩ @કારની ર��ટAગ Category (ઑ�ફસની સાઈઝ @માણે) છે. ; નીચે -જુબ આપલે છે. 

 

તમાર� Fયા ં; માણસે ઇલેક"�કલ કામ કર�લ છે તે ઇલેક"�Gયન ન ેબોલાવીને એ કામ કરાવHુ ંજ/ર� છે ત ેમાટ� તમોએ 

Legrand 7(વચ લાIયા પછ� તમારા ઇલે !"ક કો�"ા!ટર પાસેથી તે 7(વચ લગાવી લેવી અથવા તમાર� BDB એ ન>� 

કર�લ કો�"ા!ટર પાસે કામ કરાવવા'ુ ંહોય તો Legrand કંપની એ 7(વચ ઈ�(ટોલેશન માટ� તેમની સાથે વાતચીત પછ� 

ભાવ (Labour charges) ન>� કર� છે તે નીચે -જુબ છે. 

 к������� Rs. 200/-  + GST ��% �/	 0123 � к�� к�ш	. ' (4��� ����� &���� ���ш	. 

1. Jૂની 7(વચ કાઢવી. 

2. નવી 7(વચ ઇ�(ટોલ કરવી. 

3. 7(વચ અને પેનલ 'ુ ંટ� (ટMગ કરHુ.ં 

4. જ/ર પડ� તો વાય�રAગ 'ુ ંકામ કો�"ા!ટર કર� આપશે પણ વાયર તમાર� લાવીને આપવા પડશે. 

 Contractor Details - M/s. Mahavir Electricals - Mr. Dushyant Shah- Mobile no. 9821132849 

 

 х�� 67:  ���� ��	8��к � к	кш ���� ���� �9�	�� ���  �:1 �	� к��  ;	 . �	 ���  

<��	 ���� �����  ���	 �34�� к���� &х� ����х: 15.1.2018 ;	 . અ	 2� ��	 

���  �34�� �� к�� �� ����х. 31.1.2018 �� ��	8��к к	кш ��% 

A1к��� (Electricity Interruption) &���� шB�� ���ш	 �	� 2��3C��� �	D3�� 

����� ���ш	 �	� х�� 67 �	��. 

 CONTACT:- �E1 FGк��� ���� Tata Help Desk, QBC No. 1647, ���� H� �	�� к�� - I�J�H K��� 

અ��� BDB !H4� L�����% ��	8��к� �H��� �	����% M� �N/ ���, ��અ� 3	O�	��� �%�к  к��. 

<��� H���%H 39� . 

Sr. 
No. 

Legrand к%�� � P��/ (Specification) %� � <�� (Rate per pcs.) Applicable charge 

1 RCCB 2P 25A 30mA  AC-type 1,450 + 18% GST 
2 RCCB 2P 40A 30mA  AC-type 1,725 + 18% GST 

3 RCCB 4P 25A 30mA  AC-type 1,935 + 18% GST 


