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કાય�પાલક ઇજનેરની કચેર�, 

પોલીસ �લબ �બ�ડ�ગ,નવા કો��નુીટ� હોલ સામે, 

પોલીસ હ ડ �વાટ�ર,મહ સાણા-૩૮૪૦૦૧,ફોન/ફ કસ ન.ં૦૨૭૬૨ ૨૨૧૩૭૫ 

CIN : U45201GJ1988SGC011453 
website www.gsphc.gujarat.gov.in      

E-mail ID :eemsn.gsphc@yahoo.in 
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કોઈપણ અથવા બધાજ ટ =ડરો કારણ આgયા વગર રદ કરવાનો સhંણૂ� હj િનગમ પાસે અબાિધત રાખવામા ંઆવે છે. 
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