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ઞરૂફ ુર ગદ સીઘી (ડૂ.બૂ)
ડૂ.બૂ. ગૂર ફઅ.૩૮ ( ધર ભૉ ળભીળ) ષી઼થીફી વ્ડ ઽ્ ણળ્ઑ
વ્ડફી ગમ રૉશષષી દધી ઉ ૂરૉ ડવ ગ્ ડૂ લૃસફફૂ ળગર યળૂ
ઞષી ફ્ડૂ઼.
ઈધૂ ઽૉ ળ ઞફદીફૉ ઞથીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ગૉ ,઼ળગીળ ૂફી સઽૉ ળૂ ુષગી઼
ઇફૉ સઽૉ ળૂ ઙૅઽ ુફરીથ ુષયીઙફી દી.૨૪.૨૭.૪૨૩૮ ફી ઇુપ઼ૃજફી
રીઅગઆ .ઑજ./ષૂ/૯૫ કભ ૪૨૩૮/ડૂ.બૂ.ઑ઼.-૩૪૪૨૩૮-૩૫૩૪ઑવ ધૂ ઙૃઞળીદ ફઙળ ળજફી ઇફૉ સઽૉ ળૂ ુષગી઼ ઇુપુફલર ૩૯૯૮ ફૂ ગવર
-૮૭ ઽૉ ઢશ ડૂ.બૂ ગૂર ફઅ.૩૮ ( ધર ભૉ ળભીળ) ષી઼થી ઼ોલન ફૉ ઇઅુદર રઅઞૃળૂ
રશૉવ ઝૉ .
઼નળ ઽૃ ડૂ.બૂ ગૂરરીઅ ઼રીુષ ડ ધદી વ્ડ ઽ્ ણળ્ફૉ ઇ ફ
ૉ ૂ સીઘીઑધૂ
ઋબળ્ગદ ગીલનીફૂ ગવર ૮૯ ,૮૱ દધી ૮૯ રૃઞમ ગમ ભૉ ળભીળ ઇઅઙૉ ફ્ડૂસ
મ ષષીફૂ ગીરઙૂળૂ જીવૃ ઝૉ .દધી ઞૉ વ્ડ ઽ્ ણળ્ફી ઼ળફીરી દૉરઞ
રીવૂગૂરીઅ ભૉ ળભીળ ધલૉવ ઽ્ઉ દૉકઑ દૉરફી રીવૂગૂફી ળૉ ષ લૃઅ ળૉ ગણ
૯/૩૪,૱/ઇ દધી ૮ ફી ફુષફ ઋદીળી ઞરૂફ ુર ગદ સીઘી, ર ફઅ-૩૫૮
ૉ ૂ ઞ ળૂ ગીલષીઽૂ ગળીષૂ વૉષી ઞથીષષીરીઅ ઈષૉ
રીઅ ળઞૃ ગળૂ ગમ ભૉ ળભીળ ઇઅઙફ
ઝૉ .ષપૃરીઅ ઽૉ ળ ઞફદીફી િઽદરીઅ સઽૉ ળફી ુષગી઼ ઇધ રૃ લ ળ દીરીઅ દૉરઞ
ળૂટષણ વ્ડરીઅ યશદૂ ઞરૂફ ફી રીવૂગ્ઑ મ ઼અબગ ઼ીપૂ ડૂ.બૂ ઑષ્ણ
રીથૉ ી દ ધદી વ્ડફ્ ગમ િનફ-૩૨ રીઅ રૉશષૂ વૉષ્.઼નળ રૃનદ ુષ લી
મીન રઽીફઙળ ઼ૉષી ઼નફ દૉફ્ ગમ ઼અયીશૂ વૉષીફૂ ગીલષીઽૂ ગળસૉ,દૉરઞ
વ્ડફી ડૂ.બૂ ઑગડ ઽૉ ઢશ યળષીબી ધદૂ ઉ ૂરૉ ડવ ગ્ ડૂ લૃસફફૂ ળગર
યળષી ઇઅઙૉ થ ગળદૂ ફ્ડૂસ મ ષષીફૂ ગીરઙૂળૂ બથ જીવૃ ઝૉ . દૉર ઝદી
ફીર,઼ળફીરીફી ઇયીષૉ ફ્ડૂસ ફ રશૉ દ્ ઈ ઽૉ ળ ઼ૃજફીધૂ વ્ડ ઽ્ ણળ્ફૉ
ઉ ૂરૉ ડવ ગ્ ડૂ લૃસફ યળષી ઇઅઙફ
ૉ ૂ થ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ડૂ.બૂ ઑગડ
ફૂ ઙષીઉ રૃઞમ ુષવઅુમદ જૃગષથૂ ઋબળ ુફલર રૃઞમ ૯.૯૭% લીઞ
વૉષીરીઅ ઈષસૉ.
બૂ.ઈળ.ક. ફઅ. ૮૯૩/૩૮-૩૯.
લૃુફુ઼બવ ગુર ફળ
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