
ષહર્ :- ૪૨૩૱-૩૯ 
૨૩/૨૩/૪૨૩૮ બઝૂ ુફષૅ  ધલૉવ મૂફ સોક્ષુથગ 
ગરર્જીળૂકફૉ ઼ીદરીઅ બઙીળ બઅજ રીથૉ બૉન્સફ 
ળૂષીઉટ ગળષી મીમદ.......... 

િઽ઼ીમ ુફલીરગ ૂફૂ ગજૉળૂ 
ઈથઅન ગૅુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂ, ઈથઅન 

જા.ફઅ.ઈગૅલૃ/િઽુફ/બૉન્સફ/   ૯૯૯-૱૪      /૪૨૩૱ 
દી.૩૩/૨૭/૪૨૩૱ 

ષઅજીથૉ વૂપી:- 
૩.  ઙૃઞળીદ ઼ળગીળ, ફીથીઅ ુષયીઙફી ઼ળગીળૂ ઢળીષ કર્રીઅગ બઙળ/૩૨૪૨૩૮/૩/બઙીળ ઑગર/ ઼ુજષીવલ ઙીઅપૂફઙળ દી.૩૮/૨૱/૪૨૩૮.
૪.   ઙૃઞળીદ ઼ળગીળ, ફીથીઅ ુષયીઙફી ઼ળગીળૂ ઢળીષ કર્રીઅગ PGR/102016/7‐PAY CELL, SACHIVALAYA,  GANDHINAGAR

દી.૩૭/૩૨/૪૨૩૮.   
૫.  ઙૃઞળીદ ઼ળગીળ, ગૅુહ ઘૉણૄદ ગ લીથ ઇફૉ ઼ઽગીળ ુષયીઙ, ઼ુજષીવલ ઙીઅપૂફઙળફી ઢીળીષ કર્રીગ:ઇક્ષ-૩૬૪૨૩૮-૪૨૩૯-ગ-૪ 

દી૩૪/૩૨/૪૨૩૯. 
૬.  ઙૃઞળીદ ઼ળગીળ, ફીથીઅ ુષયીઙફી ઼ળગીળૂ બિળબ  કર્રીઅગ બઙળ/૩૨૪૨૯-૯-બઙીળ ઑગર ઼ુજષીવલ ઙીઅપૂફઙળ દી.૪૫/૨૫/૪૨૩૯.
૭.  ુફિળક્ષગ ૂ ધીુફગ યઅણ્શ િઽ઼ીમફૂ ગજૉળૂ, ઙીઅપૂફઙળફી બ  જા.ફઅ.ઑવ/ઑજ/ક્લૃ/ લૃુફષુ ર઼્ડૂ કણૂડ/૪૭૯ દી૩૨/૨૪/૪૨૩૮.

 

-: બિળબ  :- 
  

ઈધૂ ઈથઅન ગૅુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂફી દરીર લૃુફડ / ઼મ-લૃુફડ ઇુપગીળૂ ૂકફૉ ઞથીષષીફૃઅ ગૉ, ષઅજીથૉ વૂપૉવ 
કર્ર (૩) ઇફૉ (૪)ધૂ ઼ીદરીઅ બઙીળબઅજ રૃઞમ બૉન્સફળ્ફૉ બૉન્સફ જૃગષથીઅ ઇઅઙફ્ ઢળીષ ધલૉવ ઝૉ. જ્લીળૉ  ઈથઅન ગૅુહ 
લૃુફષુ઼ર્ડૂ, ઈથઅનફી ુમફ-સોક્ષુથગ ઼અષઙર્ફી બૉન્સફળ્ રીડૉ  ઼ીદરી બઙીળબઅજફ્ ઇરવ ષઅજીથૉ વૂપૉવ-૫ બળફી 
ઢળીષધૂ ધલૉવ ઝૉ. દધી ઢળીષ કર્રીઅગ (૬)રીઅ ફક્કૂ ધલી રૃઞમ ુમફ-સોક્ષુથગ ઼અષઙર્ફી બૉન્સફળ્ રીડૉ  ઼ીદરૃઅ બઙીળ બઅજ 
રઅઞૃળ ધલૉવ ઝૉ દૉ બઙીળફૃઅ બઙીળ-જગી઼થૂ ઑગર, ઙીઅપૂફઙળ બી઼ૉધૂ ડૂગળ રૉશષષીફૃઅ ળઽૉસૉ, ડૂગળ ર ી મીન બ  
કર્રીઅગ (૭)ધૂ ઼ીદરીઅ બઙીળબઅજ રૃઞમ બૉન્સફ જૃગષથીઅ રીડૉ  ુઞ ી ઼ઽીલગ ુફળૂક્ષગ, ધીુફગ યઅણ્શ  ીળી ઼મઅુપદ 
ગૅુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂઑ ુફલર્ રૃઞમ જૃગષષીબી  ુફષૅદૂફી વીય્ફૂ ઼ગીજથૂ ગળીષષીફૂ ળઽૉદૂ ઽ્લ ઝૉ, ઞ ૉ ધ્લીફૉ વઉ 
દી.૨૩/૨૩/૪૨૩૮ ધૂ ઇત્લીળ ઼ૃપૂ ઈથઅન ગૅુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂ, ઈથઅનફી ુમફ-સોક્ષુથગ ઼અષઙર્ફી ગરર્જીળૂ ૂક ુફષૅદ 
ધલૉવ ઝૉ દૉરફી ઼ીદરીઅ બઙીળ બઅજ રૃઞમફી બૉન્સફફી વીય્ફૂ જગી઼થૂ રીડૉ  ધીુફગ યઅણ્શ, ુઞ ી ઼ઽીલગ ુફળૂક્ષગ 
ીળી ઇ ૉફૂ ગજૉળૂઑ ગૉમ્બફૃઅ ઈલ્ઞફ ગષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઞ ૉધૂ ઈથઅન ગૅુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂરીઅધૂ દી.૨૩/૨૩/૪૨૩૮ ધૂ 

ઇત્લીળ ઼ૃપૂ ઞ ૉ ુમફ-સોક્ષુથગ ગરર્જીળૂ ૂકફી ડૂગળ ઈષૂ ઙલૉવ ઝૉ દૉરફૂ ઼ૉષીબ્ધૂ ઇફૉ બૉન્સફી બૉબ઼ર્  દી. 
૪૪/૨૭/૪૨૩૱ ઼ૃપૂરીઅ િઽ઼ીમ ુફલીરગ ૂફૂ ગજૉળૂફૉ ર્ગવૂ ઈબષી ઈધૂ ઞથીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
૩.  ઼ીદરીઅ બઙીળ બઅજ રૃઞમ રઞૃળ ગલીર્ફૂ ફ પ (ઈઉ.ઑભ.ઑર.ઑ઼. કણર્ળ ઇફૉ ઑફૉક્ષળફૂ ફ પ)  ઼ૉષીબ્ધૂરીઅ 

ગળષૂ ઇફૉ દૉફૂ ફગવ ઼ૉષીબ્ધૂ ઼ીધૉ ળીઘષૂ. 
૪.  ઼ીદરીઅ બઙીળ બઅજ રૃઞમ બઙીળ જગી઼થૂ ઑગર, ઙીઅપૂફઙળફૃઅ ડૂગળ ઼ૉષીબ્ધૂ વઙીષૉવ ઽ્ષૃઅ જોઉઑ. 
૫.  ઼ૉષીબ્ધૂ ઼ીધૉ નળઘી દ ભ્રર્ફી સ ઈદફી ૨૬ બૉઞ ફઅ.(૩) ધૂ (૬)ફૂ મૉ ફગવ ઼ીરૉવ ળીઘષીફૂ ળઽૉસૉ, ઞ ૉરીઅ 

઼ીદરીઅ બઙીળ બઅજ રૃઞમફ્ ન઼ રી઼ફ્ ઑષળૉઞ (ગી બફૂગ) બઙીળ નસીર્ષષીફ્ ળઽૉસૉ. 
૬.  ગરર્જીળૂફૉ ઼ીદરીઅ બઙીળ બઅજ રૃઞમ રશષીબી  ન઼ રી઼ફ્ બઙીળ ઇઅઙૉફૃઅ રીથબ  (ઑવ.બૂ.઼ૂ.ફી ફરૃફીરીઅ 

દોલીળ ગળષૃઅ) ઼ીધૉ ઼ીરવૉ ળીઘષીફૃઅ ળઽૉસૉ. 
૭.  ઑગળીળફીરીરીઅ ઼અમુપદ ગરર્જીળૂફૂ ઼ઽૂ / મીઽૉપળૂ રૉશષૂ નળઘી દ ઼ીધૉ મૉ ફગવરીઅ ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ.  

 
 

(ઈળ.ઑજ. ઙ ણવૂલી) 

િઽ઼ીમ ુફલીરગ 
ફગવ ળષીફી જાથ ઇફૉ ગીલર્ષીઽૂ ઼ી  :-  
(૩) દરીર લૃુફડ/઼મ લૃુફડ ઇુપગીળૂ ૂ, ઈથઅન ગૅુહ લૃુફષુ ર઼્ડૂ, ઈથઅન. 
(૪)   દરીર ઋબીણ ઇફૉ જૃગષથીઅ ઇુપગીળૂ ૂ, ઈથઅન ગૅુહ લૃુફષુ ર઼્ડૂ, ઈથઅન. 
(૫) કણૂડ કભૂ઼ળ, બૉ ઑઅણ બૉન્સફ ૉ઼વ, િઽ઼ીમ ુફલીરગ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઈગૅલૃ, ઈથઅન. 
 

ફગવ ઼ુષફલ ળષીફી:- 
(૩)    ગૃવ઼ુજષ ૂ,  ઈથઅન ગૅુહ લૃુફષુ ર઼્ડૂ, ઈથઅન.    


