TRADE MARK CAUTION NOTICE
Our Client, GUJARAT STATE FERTILIZERS & CHEMICALS LTD., (hereinafter
referred to as “GSFC/ our Client”), a body incorporate existing under the laws of India,
having its place of business at P. O. Fertilizernagar-391750, Dist. Vadodara, Gujarat, India is
the registered proprietor of the trade mark

vide Registration no. 530319 as of 25th May, 1990, with user from 5th June, 1967, in respect
of Chemical fertilizers. Our Client has several other registrations of variants of the aforesaid
trademark registered in respect of Fertilizers; Chemical Products used in Industry, Science,
Agriculture, Horticulture, Forestry; Manures; Soil Conditioning and Regenerating
Preparations; Plant Growth Promoting Substances and Organisms; Micronutrients. The said
registrations are valid and subsisting as of date.
Our Client is an eminent entity indulged in manufacturing and marketing a wide range of
fertilizers and chemical products used in diversified industries. Being the registered
proprietor of the aforesaid trademark and its variants, only our Client has exclusive common
law rights and statutory rights to use the said trademark and its variants in relation to the
abovementioned goods and to obtain relief in respect of infringement of the aforesaid
trademark and its variants under relevant sections of the Trademarks Act, 1999.
The members of trade and public are hereby cautioned and notified against any unscrupulous
manufacturers and traders, with whom our Client has no nexus or association whatsoever that
may misrepresent or pass of their goods under the aforementioned trademark and its variants
thereof or any other mark deceptively similar to our Client’s registered trademark and its
variants thereof. Therefore, the public is hereby cautioned against purchasing goods from
any such individuals/entities.
Our Client alone is entitled to use the aforesaid trademark and its variants thereof or authorize
others to use them pursuant to a licensing agreement to such effect. Notice is given to
Whomsoever It May Concern that any use of the aforesaid trademark and its variants thereof
or trademark(s) deceptively similar thereto, by any person(s) not authorized by our Client,
will amount to violation of our Client’s statutory as well as common law rights. In the event
of infringement or violation of our Client’s exclusive rights over the aforesaid trademark, our
Client will be forced to initiate appropriate legal action.
The members of trade and public in general especially farmers, are also advised not to be
attracted or lured by any email communications, advertisements or solicitation made by any
unauthorized entities. Our Client will take strict legal action against such entities and thwart
their attempts to mislead the public at large.
Dated this ___ day of May, 2020
For GUJARAT STATE FERTILIZERS & CHEMICALS LTD.:
R. K. Dewan & Co.,
Trade Marks and Patent Attorneys

5th Floor, Podar Chambers,
S.A. Brelvi Road, Fort,
Mumbai -400001.

લેાય ચિહ્ન વૂિના
અભાયા અવીર , ગુજયાત સ્ટેટ પટીરાઈઝવસ અને કેચભકલ્વ ચર. , ( શલે છી તેને " જીએવએપવી / અભાયા ક્રામંટ "
તયીકે વંફોધલલાભાં આલેર છે ), કે જે બાયત ના કામદા શેઠ આલતું ઍક ફોડી કોોયેટ છે અને તેના વ્મલવામ ની
જગ્મા ોસ્ટ પટીરાઈઝયનગય-3૯૧૭૫૦ ચજ. લડોદયા, ગુજયાત, ઈચડડમા છે કે જે ઓ બાયત ભાં નોંધામેરા “વયદાય”
ટ્રેડ ભાકસ નાં ભાચરક છે જે નું યજીસ્ટ્રેળન ૨૫ભી ભે, ૧૯૯૦ થી થમેર છે અને તેનો યચજસ્ટ્રેળન નં. 530319 છે :

અને તેઓ કેચભકર પટીરાઈઝય નાં વંદબે ૫ભી જૂ ન, ૧૯૬૭ થી તેના લયાળકતાસ છે . અભાયા ક્રામંટ ઉયોક્ત ટ્રેડ ભાકસ
અંતગસત અડમ પ્રકાયના કેટરાક યચજસ્ટ્રેળડવ જે લા કે પટીરાઈઝવસ ઉદ્યોગો ભાં લાયતાં કેચભકર ઉત્ાદનો, ચલજ્ઞાન, ખેતી,
ફાગામત, લન, ખાતયો, વોઇર કંડડળનનગ અને ડયજનેયટટગ ેદાળો, યોા ચલકાવ-લૃચધધ કયનાય દાથો અને વજીલો
અને વૂક્ષ્ભ ોક દ્રવ્મો ફાફત ચલચલધ યચજસ્ટ્રેળડવ ધયાલે છે . આ ફધાજ યચજસ્ટ્રેળડવ આજની તાયીખે િારુ અને
ભાડમ છે .
અભાયા ક્રામંટ લૈચલધ્મવબય ઉદ્યોગોભાં ઉમોગભાં રેલાતા ચલળા શ્રેણીના ખાતયો અને યાવામચણક ઉત્ાદનોના
ઉત્ાદન અને ભાકેટટગભાં વાભેર એક પ્રખમાત એચડટટી છે . ઉયોક્ત ટ્રેડભાકસ અને તેના પ્રકાયોના નોંધામેરા ભાચરક
શોલા ને નાતે પક્ત અભાયા ક્રામંટ વદય ટ્રેડભાકસ અને તેના પ્રકાયોનો ઉયોક્ત લસ્તુઓના વંફંધભાં ઉમોગ કયલાનો તથા
તેના ઉલ્રંઘન ના વંદબે ટ્રેડભાકસ એક્ટ, ૧૯૯૯ ની વંફંચધત કરભો શેઠ યાશત ભેલલાના વલસ વાભાડમ કામદાના
અચધકાયો તથા કાનૂની અચધકાયો ધયાલે છે .
લેાયીઓ, જાશેય વભ્મો અને વ્મચક્તઓ ને આથી કોઈણ અનૈચતક ઉત્ાદકો કે વ્માાયીઓ કે જે ઓ વાથે અભાયા
ક્રામંટનું કોઈ રેલાદેલા અથલા જોડાણ નથી અને જે ઓ તેભના ઉત્ાદનો કે ભાર ને ઉયોક્ત ટ્રેડભાકસ અને
તેના પ્રકાયો અથલા તેને વામ્મ ફીજા કોઈ ભ્રાભક ભાકસ શેઠ ખોટી યીતે યજૂ કયી યહ્યા શોમ અથલા વાય કયી યહ્યા શોમ,
તેઓથી િેતલલાભાં તથા વૂચિત કયલા ભાં આલે છે . તેથી, જાશેય જનતા ને આલી કોઈણ વ્મચક્તઓ કે કંનીઓ ાવેથી
ભાર ખયીદલા વાભે િેતલણી આલાભાં આલે છે .
ભાત્ર અભાયા ક્રામંટ જ ઉયોક્ત ટ્રેડભાકસ અને તેના ચલચલધ પ્રકાયોનો ઉમોગ કયલા અથલા અડમને આલા પ્રકાયના
યલાના કયાયના આધાયે તેનો ઉમોગ કે અચધકૃત કયલા દેલા ભાટે શકદાય છે . નોડટવ ધલાયા રાગતાલગતાઓને
વૂિના આલાભાં આલે છે કે અભાયા ક્રામંટના ઉયોક્ત ટ્રેડભાકસ અને તેના પ્રકાયો અથલા તેના જે લા ટ્રેડભાકસ(વ) નો
ભ્રાભક ઉમોગ કોઈણ અનાચધકૃત વ્મચક્ત(ઓ) ધલાયા કયલાભાં આલળે તો તે અભાયા ક્રામંટના કાનુની તેભજ વાભાડમ
કામદાના અચધકાયોનું કામદાકીમ ઉલ્રંઘન વભાન છે . ઉયોક્ત ટ્રેડભાકસ ય અભાયા ક્રામંટના ચલચળષ્ટ અચધકાયોના
ઉલ્રંઘનની ચસ્થચતભાં, અભાયા ક્રામંટને મોગ્મ કાનૂની કામસલાશી ળરૂ કયલાની પયજ ડળે.
લેાયી વભ્મો અને વાભાડમ જનતા ખાવ કયીને ખેડૂતોને ણ વરાશ આલાભાં આલે છે કે કોઈ ણ અનચધકૃત
વંસ્થાઓ ધલાયા કયલાભાં આલેર કોઈણ ઇભેઇર વંદેળાવ્મલશાય, જાશેયાતો અથલા ચલનંતી ધલાયા આકર્ષત ન થલું
અથલા રરિાલું નશીં. અભાયા ક્રામંટ આલી વંસ્થાઓ ચલરુધધ કડક કાનૂની ગરાં રેળે તથા રોકોને ભોટાામે ગેયભાગે
દોયલાના તેભના પ્રમત્નો ને ચનષ્પ કયળે.
તાયીખ : _____ભે, ૨૦૨૦
ગુજયાત સ્ટેટ પર્ટટરાઇઝય એડડ કેચભકલ્વ ચરચભટેડ લતી :

આય.કે. દીલાન એડડ કુ.ં
ટ્રેડ ભાકસવ એડડ ેટડટ એટની

ાંિભો ભા, ોદય િેમ્ફવસ,
એવ.એ. બ્રેલ્લી યોડ, પોટસ,
ભુંફઇ -૪૦૦૦૦૧.

