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ક Tુ ં

નામ

અને બેઠક &માંક

સરનાRુ ં
િવ ાસાગર હ"દ# હાયર સેક"ડર# &'ુ લ,
ચા*ડ
ંુ ા કોલોની પાસે, જોગે ,ર# રોડ,
અમરાઈવાડ#, અમદાવાદ
8ેરણા હાયર સેક"ડર# &'લ
ૂ , રબાર#
કોલોની BRTS પાસે, નેશનલ હાઇવે નં.
૮, અમરાઇવાડ#, અમદાવાદ.
>ી &વામીનારાયણ હાએ&'લ
ૂ , ?િુ નટ-૨
દABણી ર7 Cવે DોિસEગ પાસે,
&વામીનારાયણ મં દર કFપાઉ"ડ,
મણીનગર, અમદાવાદ
>ી &વામીનારાયણ હાએ&'લ
ૂ , ?િુ નટ-૧
દABણી ર7 Cવે DોિસEગ પાસે,
&વામીનારાયણ મં દર કFપાઉ"ડ,
મણીનગર, અમદાવાદ

ફરફાર થયેલ પર

ા ક Tુ ં નામ

અને સરનાRુ ં

167024421-

રા/0ભારતી હ"દ# હાઇ&'ુ લ,

167024780

એ.એમ.ટ#.એસ. બસ&ટ7"ડ પાસે,

Uુલ -360

હાટક7,ર, અમરાઇવાડ#, અમદાવાદ

167024781-

;'ુ ર હ"દ# હાઇ&'ુ લ, ચૌહાણનગર

167025050

અમરાઇવાડ# પો&ટ ઓ ફસ પાસે,

Uુલ -270

અમરાઇવાડ#, અમદાવાદ

167029401-

I. એલ. હાઇ&'ુ લ, ?િુ નટ-૨, રામબાગ

167029700

પોલીસ &ટ7શનની બાJુમાં મણીનગર,

Uુલ -300

અમદાવાદ

167029701-

I. એલ. હાઇ&'ુ લ, ?િુ નટ-૧, રામબાગ

167030000

પોલીસ &ટ7શનની બાJુમાં મણીનગર,

Uુલ -300

અમદાવાદ

નKધઃ (૧) આપે I કોલ-લેટર ડાઉનલોડ કર7 લ હશે તે જ કોલ- લેટર લઇ નવા પર#Bા ક7"P ખાતે જવાR ંુ
ુ ઃ કોલ-લેટર ડાઉનલોડ
રહ7શે. એકવાર કોલ-લેટર ડાઉનલોડ કર7 લ હશે તેવા ઉમેદવારોએ Sન
કરવાનો રહ7શે નહT.
ુ ારો આવશે નહT.
(૨) ફર#વાર કોલ-લેટર ડાઉનલોડ કરવાથી પણ પર#Bા ક7"Pમાં Vધ
(૩) આપના કોલ-લેટરમાં * ૂળ પર#Bા ક7"PR ંુ નામ હશે તે જ કોલ-લેટર લઇને આપે નવા પર#Bા
ક7"P ખાતે ઉપW&થત રહ7વાR ંુ રહ7શે.
&થળ: ગાંધીનગર
તા. ૩૧/૦૭/૨૦૧૯
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