
઼ળગીળૂ/ગર્ીન્ડ-ઉફ-ઑઉણ/ ષુફયર્ળ અ઼ ધીકરીઅ ષૉસ ઼  કઙ  ડ-૪૨૪૨ રીડૉફ્ ષૉસ 
ઑગસફ પ્ વીફ  

 

કર્ર ુષઙદ દીળૂઘ 
ધર ળીઋન્ણફૂ ષૉસ ગીલર્ષીઽૂ રીડૉ 

૩ કફવીઉફ ષૉસ ભ્રર્ યળષીફૃઅ સ  ગળષીફૂ દીળૂઘ દીળૂઘઆ૨૩/૨૯/૪૨૪૨ 
૪ કફવીઉફ ષૉસ ભ્રર્ યળષીફૂ ઝૉ  વૂ દીળૂઘ  દીળૂઘઆ૪૯/૨૯/૪૨૪૨ 
૫ ષૉસ ભ્રર્ ઈઉ.ડૂ.ઈઉ. ઘીદૉ ળજી  ડણર્  ગળષીફૂ ઝૉ  વૂ દીળૂઘ ઇફૉ ઼રલ દીળૂઘઆ૪૱/૨૯/૪૨૪૨ 

઼ીઅઞ ૉ ૩૯.૨૨ ગવીગ ઼ૃપૂ 
૬ ષૉસ ભ્રર્ફૂ અ઼  ધી ગક્ષીઑ કફવીઉફ રૉશષણુઅ ગળષીફૂ દીળૂઘ દીળૂઘઆ૪૯/૨૯/૪૨૪૨ ધૂ 

દીળૂઘઆ૫૨/૨૯/૪૨૪૨ 
૭ મ  રૃવીગીદફ્ ગીલર્કર્ર દરીર અ઼  ધીઑ કફવીઉફ ણૉ ડી ઑન્ ડર્ ૂ ગળષીફૂ દીળૂઘ દીળૂઘઆ૫૩/૨૯/૪૨૪૨ 
૮ કફવીઉફ રૉળૂડ ઇફૉ ગ્વવૉડળ ુ઼  ગળષીફૂ દીળૂઘ દીળૂઘઆ૨૬/૨૱/૪૨૪૨ 
૯ ઋરૉનષીળ્ફૉ ઼્ભડષૉળફી ઋબલ્ઙધૂ SMS ગળષીફૂ દીળૂઘ દીળૂઘઆ૨૭/૨૱/૪૨૪૨ ધૂ 

દીળૂઘઆ૨૯/૨૱/૪૨૪૨ 
૱ અ઼  ધી ગક્ષીઑ મ  રૃવીગીદ ઇફૉ ષૉસ ઈબષી ઇઅઙૉફૂ ગીલર્ષીઽૂ દીળૂઘઆ૩૨/૨૱/૪૨૪૨ ધૂ 

દીળૂઘઆ૫૩/૨૱/૪૨૪૨ 
૯ ષૉસ ઼  સ  ગળષીફૂ દીળૂઘ As Per DGT Guideline 

ડર્ૉ ણ ડર્ ીન઼્ભળફૂ િકર્લી ( ઞૉ દૉ અ઼ ધી ગક્ષીઑ) 
૩ ડર્ૉ ણ ડર્ ીન઼્ભળ રીડૉ  દીવૂરીધીર્ક બી ૉ઼ધૂ ઇળજી રૉશષષીફૂ દીળૂઘ ષૉસ઼  સ  ધલૉ ૩૨ િનષ઼ બઝૂ 
૪ દીવૂરીધીર્કફૉ રૉળૂડ ઈપીળૂદ ડર્ૉ ણ ડર્ ીન઼્ભળ ઈબષીફૂ દીળૂઘ ષૉસ઼  સ  ધલૉ ૩૨ િનષ઼ બઝૂ 

મૂજા ળીઋન્ણફૂ ષૉસ ગીલર્ષીઽૂ રીડૉ ( ફ્ણવ અ઼ ધી ગક્ષીઑ) 
૩ કફવીઉફ ષૉસ ભ્રર્ યળષીફૃઅ સ  ગળષીફૂ દીળૂઘ દીળૂઘઆ૨૩/૨૯/૪૨૪૨ 
૪ ષૉસ ભ્રર્ ઈઉ.ડૂ.ઈઉ. ઘીદૉ ળજી  ડણર્  ગળષીફૂ ઝૉ  વૂ દીળૂઘ ઇફૉ ઼રલ દીળૂઘઆ૩૩/૨૯/૪૨૪૨ 

઼ીઅઞ ૉ ૩૱.૨૨ ગવીગ ઼ૃપૂ 
૫ ફ્ણવ અ઼ ધી ઘીદૉ રૉળૂડ વૂ ડ ુ઼  ગળષીફૂ દીળૂઘ દીળૂઘઆ૩૬/૨૯/૪૨૪૨ 
૬ ફ્ણવ અ઼ ધી ઘીદૉ મ  રૃવીગીદ ઇફૉ ષૉસ ઈબષી ઇઅઙૉફૂ ગીલર્ષીઽૂફૂ દીળૂઘ દીળૂઘઆ૩૭/૨૯/૪૨૪૨ ધૂ 

દીળૂઘઆ૩૮/૨૯/૪૨૪૨ 
ૂજા ળીઋન્ણફૂ ષૉસ ગીલર્ષીઽૂ રીડૉ (ઞૉ દૉ અ઼ ધી ગક્ષીઑ)  

૩ કફવીઉફ ષૉસ ભ્રર્ યળષીફૃઅ સ  ગળષીફૂ દીળૂઘ દીળૂઘઆ૩૯/૨૯/૪૨૪૨ 
૪ ષૉસ ભ્રર્ ઈઉ.ડૂ.ઈઉ. ઘીદૉ ળજી  ડણર્  ગળષીફૂ ઝૉ  વૂ દીળૂઘ ઇફૉ ઼રલ દીળૂઘઆળળ/૨૯/૪૨૪૨ 

઼ીઅઞ ૉ ૩૱.૨૨ ગવીગ ઼ૃપૂ 
૫ ઞૉ દૉ અ઼ ધી ઘીદૉ રૉળૂડ વૂ ડ ુ઼  ગળષીફૂ દીળૂઘ દીળૂઘઆ૪૫/૨૯/૪૨૪૨ 

મબ્ળૉ  ૩૪.૨૨ ગવીગ ઼ૃપૂ 
૬ ઞૉ દૉ અ઼ ધી ઘીદૉ મ  રૃવીગીદ ઇફૉ ષૉસ ઈબષી ઇઅઙૉફૂ ગીલર્ષીઽૂફૂ દીળૂઘ દીળૂઘઆ૪૬/૨૯/૪૨૪૨ ધૂ  

દીળૂઘઆ૪૭/૨૯/૪૨૪૨ 
જ્ધી ળીઋન્ણ(ષઽૉવી દૉ બઽૉવીફી પ્ળથૉ) ફૂ ષૉસ ગીલર્ષીઽૂ રીડૉ  (ઞૉ દૉ અ઼ ધી ગક્ષીઑ)  

૩ કફવીઉફ ષૉસ ભ્રર્ યળષીફૃઅ સ  ગળષીફૂ દીળૂઘ દીળૂઘઆ૪૱/૨૯/૪૨૪૨ 
૪ ષૉસ ભ્રર્ ઈઉ.ડૂ.ઈઉ. ઘીદૉ ળજી  ડણર્  ગળષીફૂ ઝૉ  વૂ દીળૂઘ ઇફૉ ઼રલ દીળૂઘઆ૨૯/૩૨/૪૨૪૨ 

઼ીઅઞ ૉ ૩૱.૨૨ ગવીગ ઼ૃપૂ 
૫ ઞૉ દૉ અ઼ ધી ઘીદૉ રૉળૂડ વૂ ડ ુ઼  ગળષીફૂ દીળૂઘ દીળૂઘઆ૩૪/૩૨/૪૨૪૨ 

મબ્ળૉ  ૩૪.૨૨ ગવીગ ઼ૃપૂ 
૬ ઞૉ દૉ અ઼ ધી ઘીદૉ મ  રૃવીગીદ ઇફૉ ષૉસ ઈબષી ઇઅઙૉફૂ ગીલર્ષીઽૂફૂ દીળૂઘ દીળૂઘઆ૩૫/૩૨/૪૨૪૨ ધૂ  

દીળૂઘઆ૩૭/૩૨/૪૨૪૨ 


