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Qut.

1

GUDC Visiting Card

Imported White Textured Card 250gsm, With
five color screen printing

1000

2

Visiting Card

Change in name with single color printing

Up to
300

3
4
5
6

7

8

9
10
11
12
13
14

Executive Bond paper 85gsm, with five color
screen printing (Gujarati & English)
Sunshine Super Printing 85gsm, with five color
GUDC Plane Envelope
screen printing (Gujarati & English)
GUDC Window
Sunshine Super Printing 85gsm, with five color
Envelope
screen printing (Gujarati & English)
Imported White Alabaster Paper 100gsm, in
Special Letter Head
Offset Printing (Gujarati & English)
Imported Cream Textured Card 300gsm, With
five
Special Visiting Card
color screen printing on Front & One Color
Printing
on Bank Side
Imported Cream Textured Card 100gsm, With
Special Letter Head
five color screen printing &Special Golden Seal
Embossed Printing
Imported Cream Textured Card 100gsm, With
Special Envelope
five color screen printing &Special Golden Seal
Embossed Printing
GUDC Cloth Envelope Size 10’’ ×12” with five Colour Screen Printing
GUDC Cloth Envelope Size 10’’ ×15” with five Colour Screen Printing
GUDC Heavy File Size 10’’ ×13.5” with Multi Colour Screen
Cover (Heavy Quality) Printing
GUDC Plastic Folder
Size Legal With five colur screen printing
A4 Size ( L – Folder) with Multi Colour Screen
Plastic Folder
Printing
GUDC Letter Head

Rates
In Rs.

1000
1000
1000
1000

1000

1000

1000
1000
1000
1000
1000
1000

ફપ:
ઈ યીષબ ગ ઼ીધૉ ી.૭૨૨/- ફૂ ળગરફ્ જૉગ/ણૂરીન્ણ ણર્ ીફ્ડ ઙૃઞળીદ સઽૉ ળૂ ુષગી઼ ગઅબફૂ ુવુરડૉ ણફી
ફીરૉ ઈ બ ગ ઼ીધૉ ુમણીથ ગળષીફ્ ળઽૉ સૉ ઇફૉ ઞૉ ળગર ફ્ફ-ળૂભન્ણૉ મવ ળઽૉ સ.ૉ ઼નળ ળગરફી
જૉગ/ણૂરીન્ણ ણર્ ીફ્ડ ષઙળફૃઅ યીષબ ગ ધ્લીફૉ વૉષીરીઅ ઈષસૉ ફઽીં.
સળદ્:
(૩) યીષ યળફીળ ઑઞન઼્ૂઑ યીષબ ગ ઼ીધૉ ી.૪૨,૨૨૨/- ફૂ ઊ.ઑર.ણૂ. (મીફીફૂ ળગર) ફૂ ળગરફ્
ગ્ઊબથ ળી ર્ ૂલગૅ દ મગફ્ ઙીઅપૂફઙળ ઘીદૉ જૄગષષીબી જૉગ “Gujarat Urban Development
Company Limited” ફી ફીરફ્ ુમણીથ ગળષીફ્ ળઽૉ સ.ૉ ઊ.ઑર.ણૂ. (મીફીફૂ ળગર) ષઙળફી યીષબ ગ
ધ્લીફૉ વૉષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૂ. જીલૃણૂ઼ૂફી ઼ક્ષર ઇુપગીળૂ ૂ ીળી યીષબ ગફી ઼ૐધૂ કઝી યીષૉ રઅઞૄળ
ગળષીરીઅ ઈ લી મીન, ઞૉ ઑઞન઼્ૂફી યીષ્ ઼ૐધૂ ફૂજી ઽસૉ, દૉ ુ઼ષીલફૂ ઇન્લ ઑઞન઼્ૂકફૉ દૉકઑ
યળૉ વ ઊ.ઑર.ણૂ (મીફીફૂ ળગર) ઑગ રી઼રીઅ બળદ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. ઉ.ઑર.ણૂ.ફૂ ળગર ઋબળ ગ્ઊબથ
ગીળફૃઅ લીઞ રશષીબી ધસૉ ફઽીં.
(૪) ુ઼ક્લ્ળૂડૂ ણૂબ્ટૂડફૂ ળગર બૉડૉ . ૪૨,૨૨૨/- ળઽૉ સ.ૉ ઞૉ ઑઞન઼્ૂફી યીષ્ રઅઞૄળ ધલી ઽસૉ દૉકઑ
યળૉ વ ઊ.ઑર.ણૂ. (મીફીફૂ ળગર) ફૂ ળગર ુ઼ક્લ્ળૂડૂ િણબ્ટૂડરીઅ ભૉ ળમનવ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. ઼નળ ળગર
ગળીળફૂ રૃનદ બૄથર્ ધલીફી ઑગ રિઽફી મીન, ગીરઙૂળૂ ઼અદ્હગીળગ ઞથીલૉ ઇફૉ મૂવ ઼ળયળ ધલૉ
ઑઞન઼્ૂફૉ બળદ જૄગષષીરીઅ ઈષસૉ. ુ઼ક્લ્ળૂડૂ િણબ્ટૂડફૂ ળગર ઋબળ ગ્ઊબથ ગીળફૃઅ લીઞ રશષીબી
ધસૉ ફઽીં.
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યીષ રઅઞૄળ ધલી ઇઅઙૉફૂ ઇ ૉધૂ ઼અમઅુપદ ઑઞન઼્ૂફૉ વૉુઘદ જાથ ગલીર્ દીળૂઘધૂ િનફ-૩૨ (નસ)રીઅ
઼ીધ઼્ીધ ી.૩૨૨/-ફી ફ્ફ-જ્લૃણૂસૂલવ ડૉ મ્બ, ઞૉદૉ ઑઞન઼્ૂઑ દૉરફૂ ઼અ ધીફી ફીરફ્ ષ-ઘજ
ઘળૂનૂ ગળીળઘદ ગળીષૂ, ઇ ધ
ૉ ૂ ષગર્ કણર્ ળ રૉશષૂ વૉષીફ્ ળઽૉ સ.ૉ ઈર ગળષીરીઅ ુષવઅમ ધસૉ દ્ ગ્ઉબથ
જાદફૂ ળઞૄ ઈદ્ફૉ ધ્લીફૉ વૂપી ુષફી, રઅઞૄળ ધલૉવ યીષ્ ઑગ દળભધૂ ળન ગળૂ, ઉ.ઑર.ણૂ. દળૂગૉ ઞરી
ગળીષૉવ ળગર ી.૪૨,૨૨૨/- ઞ ગળષીરીઅ ઈષસૉ.
જો ઑઞન઼્ૂ ઈ ઼ૉષી ઼અદૃ ળૂદૉ બૄળૂ બીણષીરીઅ ુફ ભશ ફૂષણૉ ઇફૉ જીલૃણૂ઼ૂ ગજૉળૂફૉ દૉફૂ ઼નળઽૃ
઼ૉષીકધૂ ઇ઼અદ્હ ધીલ દ્ ઑઞન઼્ૂફૂ ઼ૂક્લ્િળડૂ િણબ્ટૂડ ઞ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ઇફૉ દૉરફૂ ઼ીધૉ ઼નળઽૃ
ગીરઙૂળૂ ઇઅઙફ
ૉ ્ ધલૉવ ગળીળ ઼રી ગળીસૉ, ઞૉ રીડૉ દૉફૉ ગ્ઊબથ ગીળથ નસીર્ લી ુ઼ષીલ ૩૭ (બઅનળ)
િનષ઼ફૂ વૉુઘદ ફ્િડ઼ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ. જીલૃણૂ઼ૂ ગજૉળૂ ઈ ગીળથૉ ધલૉવ ઘજર્, ફૃગ઼ીફ ગૉ ઇન્લ
ગ્ઊબથ રૃ ગૉ વૂ રીડૉ ઞષીમનીળ ળઽૉ સૉ ફઽીં. ઈ ળૂદૉ ળન ધલૉવ ગળીળફી મીગૂફી ઼રલઙીશીફૃઅ ગ્ઊ ષશદળ
ઈબષીરીઅ ઈષસૉ ફઽીં. ઈ ઼અજોઙ્રીઅ જીલૃણૂ઼ૂફૉ ઇન્લ ઑઞન઼્ૂફૉ રઅઞૄળ ધલૉવ યીષ્, સળદ્ ઇફૉ
મ્વૂકઑ ુફલૃક્દ ગળષીફ્ ઇમીુપદ ઇુપગીળ ળઽૉ સ.ૉ
઼નળ ગીરઙૂળૂફી મીમદૉ જો ગ્ઉ ષીન ુષષીન ઋબુ ધદ ધીલ દ્ દૉષી ઼અજોઙ્રીઅ ષઽૂષડૂ ઼અજીવગ ૂ,
જીલૃણૂ઼ૂફ્ ુફથર્લ ઈઘળૂ ળઽૉ સૉ ઇફૉ ઞૉ મઅફૉ બક્ષગીળ્ફૉ રીન્લ ળઽૉ સૉ.
ઑઞન઼્ૂઑ યીષ બ ગરીઅ ધલૉવ ઼ૃપીળી-ષપીળીફૂ મીઞૃ રીઅ દૉરઞ યીષબ ગફી નળૉ ગ બૉઞ ઋબળ ઇુપગૅ દ
લુક્દફી ઼ઽૂ/ુ઼ક્કી ઇષ લ ગળષીફી ળઽૉ સૉ.
઼નળઽૃ યીષ્ ગ્ઉબથ ગળષૉળી ુ઼ષીલફી યળૂફૉ ર્ગવષીફી ળઽૉ સૉ, દૉરઞ ુમવ ળઞૄ ગળદૂ ષઘદૉ વીઙૃ બણદ્
ડૉ ક્ષ ઇવઙધૂ ઈગીળષીફ્ ળઽૉ સૉ દૉરઞ ુમવ ળઞૄ ગળષીફૃઅ ળઽૉ સૉ.
જો ઑઞન઼્ૂ ીળી યીષબ ગરીઅ યળષીફી ધદી યીષ્ ઇઅઙૉ ઇપૄળૂ રીિઽદૂ યળૉ વ ઽસૉ દ્ ઼નળઽૃ યીષબ ગ
ઇબૄળદૃઅ ઙથૂ ળનમીદવ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ.
ગજૉળૂ ીળી ઘળૂનૂ ઽૃગર/ડૉ ુવભ્ુફગધૂ ઞથીષૉવ રીવ-઼ીરીફ ગજૉળૂ ઼ૃપૂ બઽ જીણષીફૂ ઞષીમનીળૂ
઼અમુઅ પદ ઑઞન઼્ૂફૂ ળઽૉ સૉ. ઈ ઇઅઙૉ ઇવઙધૂ ગ્ઊ જીઞર્ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૂ.
ઑઞન઼્ૂઑ યળૉ વ યીષ્, યીષબ ગ ઘ્ લી મીન ૮૨ િનષ઼ ઼ૃપૂ રીન્લ ળઽૉ સૉ, ઈ ઼રલ નળુરલીફ
ઑઞન઼્ૂ દૉફૂ કભળ બળદ ઘજૂ સગસૉ ફઽીં ઇધષી દ્ દૉરીઅ ગ્ઊ ઼ૃપીળ્ ગળૂ સગસૉ ફઽીં, જો ઑઞન઼્ૂ ીળી
ઈર ગળષીરીઅ ઈષસૉ દ્ દૉરફૂ ઊ.ઑર.ણૂ. (મીફીફૂ ળગર) ઞ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. ઇફૉ ઼નળ ઑઞન઼્ૂ
ઋબલૃર્ક્દ ગીરઙૂળૂ ગળષી ઼ક્ષર ફધૂ દૉ રૃઞમ યુષ લરીઅ ધ્લીફૉ વૉષીરીઅ ઈષસૉ.
યીષબ ગ ઇફૃ઼અપીફૉ યીષ્ રઅઞૃળ ગલીર્ મીન ગ્ઊબથ ગીળફ્ યીષ ષપીળ્ ગળીળફી ઼રલઙીશી નળુરલીફ
ઈબષીરીઅ ઈષસૉ ફઽીં.
જીલૃણૂ઼ૂ ગજૉળૂઑ જૃગષથી ઇધ ળઞૄ ગળૉ વ ુમવ્રીઅધૂ ગીલનીગૂલ ઞ ળૂ ગબીદ ગળૂ જૃગષણુઅ ગળષીરીઅ
ઈષસૉ.
ઈ ગળીળ ુમફ દમનૂવૂ બી ઝૉ . ઑઞન઼્ૂ બૉડી ઑઞન઼્ૂ ળ્ગૂ સગસૉ ફઽીં ઇફૉ ઼ક્ષર ઼ ી / ગજૉળૂફૂ બૄષર્
રઅઞૄળૂ ુ઼ષીલ ઑઞન઼્ૂ ઇન્લ ગ્ઊ ઑઞન઼્ૂફૉ ઈ ગીર દમનૂવ ગળૂ સગસૉ ફઽીં.
ઈ ગળીળફીરૃ ગળીળ ધલીફૂ દીળૂઘધૂ ઑગ ષહર્ રીડૉ ઇરવરીઅ ળઽૉ સૉ ઇફૉ ત્લીળમીન બળ બળ ઼ઽરુદધૂ ષપૃ
ઑગ ષહર્ રીડૉ ગળીળ વઅમીષૂ સગીસૉ. ઞ ળ ઞથીલ દ્ ઙૃઞળીદ સઽૉ ળૂ ુષગી઼ ગઅબફૂ ઈ ઼રલઙીશીરીઅ ઇફૉ
સળદ્રીઅ ભૉ ળભીળ ગળૂ સગસૉ.
ફષી યીષબ ગ રઅઙીષષીફી ધીલ દૉષી ઼અજોઙ્રીઅ, ગળીળફ્ ઼રલઙીશ્ બૄથર્ ધલી મીન, જીલૃણૂ઼ૂ દૉફૂ
ઞ િળલીદફૉ ધ્લીફૉ ળીઘૂ, ધલૉવ ગળીળઘદફૂ ઇષપૂ ગળીળરીઅ ઞથીષૉવ સળદ્ફૉ ઈપૂફ ષપૃ ૫ ( થ)
રી઼ફૂ રલીર્નીરીઅ વઅમીષૂ સગસૉ.
જો ઑઞન઼્ૂ ગળીળ જીવૃ ળીઘષી ઊચ્ઝદૂ ફ ઽ્લ દ્, ઑઞન઼્ૂઑ ૫ રી઼ફૂ વૉુઘદ ફ્િડ઼ ઈબષીફૂ ળઽૉ સૉ.
દૉ બિળુ ધુદરીઅ દૉફૂ ુ઼ક્લ્ળૂડૂ િણબ્ટૂડ ઞ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. ઈ ઼અજોઙ્રીઅ જીલૃણૂ઼ૂફૉ ઇન્લ
ઑઞન઼્ૂફૉ રઅઞૄળ ધલૉવ યીષ્, સળદ્ ઇફૉ મ્વૂકઑ ુફલૃક્દ ગળષીફ્ ઇમીુપદ ઇુપગીળ ળઽૉ સૉ.
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(૩૯) ઑઞન઼્ૂફી રીુવગફી રૅત્લૃફી ુગ ઼ીરીઅ ગળીળ ઼રી ધલૉવ્ ઙથીસૉ ઇફૉ દૉફી ગીલનૉ઼ળફી ષીળ઼નીળ્ફૉ
ગ્ઊ ઽક્ક/નીષ્ ળઽૉ સૉ ફઽીં. ઈર ઝદીઅ, ઑઞન઼્ૂફી રીુવગફી ગીલનૉ઼ળફી ષીળ઼નીળ્ ગળીળફૂ મ્વૂક
ઇફૉ સળદ્ રૃઞમ ુફલદ યીષ્ફી પ્ળથૉ ઞ ઈ ગીરઙૂળૂ જીવૃ ળીઘષી રીઅઙદી ઽ્લ દ્ ગળીળફી
઼રલઙીશી ઼ૃપૂ ઇધષી ગઅબફૂફૂ ઞ િળલીદ ઞૉ મૉ રીઅધૂ ષઽૉ વૂ ઽસૉ દૉ રૃઞમ જીલૃણૂ઼ૂફૉ વૉુઘદરીઅ
ઞથીષૂ ઼નળ ગીરઙૂળૂ જીવૃ ળીઘૂ સગીસૉ.
(૩૱) યીષબ ગરીઅ ઼અબૄથર્ ુષઙદ્ દી.૫૨/૨૬/૪૨૩૱ ઼ૃપૂરીઅ જીલૃણૂ઼ૂ ગજૉળૂરીઅ ઼ૂવમઅપ ગષળરીઅ ગજૉળૂ
઼રલ નળુરલીફ રશૂ જાલ દૉ ળૂદૉ ળજી.બ્.ઑ.ણૂ./ ગૃ ળૂલળધૂ ઞ ર્ગવૂ ઈબષીફી ળઽૉ સૉ. મ
યીષબ ગ ષૂગીળષીરીઅ ઈષસૉ ફઽીં, ુફલદ દીળૂઘ મીન રશૉવી ડૉ ન્ણળ્ ુષજીળથીરીઅ વૉષીરીઅ ઈષસૉ
ફઽીં.
(૩૯) ુફલદ ઼રલરલીર્નીરીઅ ળજી.બ્.ઑ.ણૂ/ગૃ ળૂલળધૂ રશૉવી યીષબ ગ્ દી.૨૪/૨૭/૪૨૩૱ ફી ળ્ઞ
૩૩:૫૨ ગવીગૉ ઙૃઞળીદ સઽૉ ળૂ ુષગી઼ ગઅબફૂ ુવ., ઙીઅપૂફઙળ ઘીદૉ ઘ્વષીરીઅ ઈષસૉ, ઞૉરીઅ યીષબ ગ
યળફીળ ઇધષી ઇુપગૅ દ ગળૉ વી દૉરફી ઑગ ુદુફુપ ઽીઞળ ળઽૂ સગસૉ.
(૪૨) ઑઞન઼્ૂફૉ ગજૉળૂફી ષઘદ્ ષઘદફી ઽૃગર્ મઅપફગદીર્ ળઽૉ સૉ.
(૪૩) સળદૂ યીષબ ગ રીન્લ ઙથીસૉ ફઽીં.
(૪૪) ગ્ઊબથ ગીળફી ુષષીન રીડૉ ન્લીલફૃઅ ક્ષૉ ઙીઅપૂફઙળ (ઙૃઞળીદ) ળઽૉ સ.ૉ
ઋબળ્ક્દ દરીર મ્વૂક ઇફૉ ગીરઙૂળૂફૂ સળદ્ ર / ઇરૉ ષીઅજૂ ઝૉ ઇફૉ ઽઅૃ / ઇરૉ મળીમળ ઼રજ્લી
ઝૂઑ. ઋબળ્ક્દ યીષબ ગરીઅ ુફિનર્ ગીરફ્ ગીળ ઇફૉ બ ુદ બથ ષીઅજૂ ઼રજીફૉ ષૂગીળૂઑ ઝૂઑ. ઈ ઼ષ
મ્વૂક, સળદ્ ઇફૉ ગીરઙૂળૂફૂ ુષઙદ્ ઇફૉ બ ુદફ્ ગ્ઊબથ ષીઅપ્, ુષળ્પ ગૉ દગળીળ ુ઼ષીલ ઼અબૄથર્બથૉ
ષૂગીળ ગ ઝૃઅ /ગળૂઑ ઝૂઑ ઇફૉ ઈ યીષબ ગ યલૃર્ ઝૉ .

ધશ :
દીળૂઘ :
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