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 િવ ાથ ઓન ેજણાવવાનુ ંક ેજે િવ ાથ ઓએ લાઈ રીમાથંી બકુ લીધલે છે અને હ  સુધી જમા કરાવલે નથી િવ ાથ ઓન ેજણાવવાનુ ંક ેજે િવ ાથ ઓએ લાઈ રીમાથંી બકુ લીધલે છે અને હ  સુધી જમા કરાવલે નથી િવ ાથ ઓન ેજણાવવાનુ ંક ેજે િવ ાથ ઓએ લાઈ રીમાથંી બકુ લીધલે છે અને હ  સુધી જમા કરાવલે નથી િવ ાથ ઓન ેજણાવવાનુ ંક ેજે િવ ાથ ઓએ લાઈ રીમાથંી બકુ લીધલે છે અને હ  સુધી જમા કરાવલે નથી 

ત ેતા કાલીક લાઈ રીમ ંજમા કરાવવાની રહેશત ેતા કાલીક લાઈ રીમ ંજમા કરાવવાની રહેશત ેતા કાલીક લાઈ રીમ ંજમા કરાવવાની રહેશત ેતા કાલીક લાઈ રીમ ંજમા કરાવવાની રહેશ. . . .  

 નીચ ેયાદીમા ંઆપલે િવ ાથ  ઓ  ન ે થંાલય પુ તકો બાકી હોવાથી ઇ ટરનલ પરી ા માં બેસવા દવેાશ ેનિહનીચ ેયાદીમા ંઆપલે િવ ાથ  ઓ  ન ે થંાલય પુ તકો બાકી હોવાથી ઇ ટરનલ પરી ા માં બેસવા દવેાશ ેનિહનીચ ેયાદીમા ંઆપલે િવ ાથ  ઓ  ન ે થંાલય પુ તકો બાકી હોવાથી ઇ ટરનલ પરી ા માં બેસવા દવેાશ ેનિહનીચ ેયાદીમા ંઆપલે િવ ાથ  ઓ  ન ે થંાલય પુ તકો બાકી હોવાથી ઇ ટરનલ પરી ા માં બેસવા દવેાશ ેનિહ 
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 પ ઢયાર હતેલ રાજુભાઈપ ઢયાર હતેલ રાજુભાઈપ ઢયાર હતેલ રાજુભાઈપ ઢયાર હતેલ રાજુભાઈ 

 દેસાઈ પરબત માવ  ભાઈદેસાઈ પરબત માવ  ભાઈદેસાઈ પરબત માવ  ભાઈદેસાઈ પરબત માવ  ભાઈ 

 પિત પાચંાભાઈ પનુમાપિત પાચંાભાઈ પનુમાપિત પાચંાભાઈ પનુમાપિત પાચંાભાઈ પનુમા  

 લહુાર અર વદ અમરાભાઇલહુાર અર વદ અમરાભાઇલહુાર અર વદ અમરાભાઇલહુાર અર વદ અમરાભાઇ 

 રબારી િહતેશ વાહ  ભાઈરબારી િહતેશ વાહ  ભાઈરબારી િહતેશ વાહ  ભાઈરબારી િહતેશ વાહ  ભાઈ 

 શેખ સાઈ તા બાનું  મસદુરશેખ સાઈ તા બાનું  મસદુરશેખ સાઈ તા બાનું  મસદુરશેખ સાઈ તા બાનું  મસદુર  
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 પિત અિમત સોમાભાઈપિત અિમત સોમાભાઈપિત અિમત સોમાભાઈપિત અિમત સોમાભાઈ 

 પટની રોિહત મનભુાઈપટની રોિહત મનભુાઈપટની રોિહત મનભુાઈપટની રોિહત મનભુાઈ 
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 રાઠોડ રોશની લીલાભાઇરાઠોડ રોશની લીલાભાઇરાઠોડ રોશની લીલાભાઇરાઠોડ રોશની લીલાભાઇ 

 નાઈ અિ મતા પરસો મ ભાઈનાઈ અિ મતા પરસો મ ભાઈનાઈ અિ મતા પરસો મ ભાઈનાઈ અિ મતા પરસો મ ભાઈ 

 ઠાકોર સજંય માઠાકોર સજંય માઠાકોર સજંય માઠાકોર સજંય મા  

 નાઈ િન કતા અમરત ભાઈનાઈ િન કતા અમરત ભાઈનાઈ િન કતા અમરત ભાઈનાઈ િન કતા અમરત ભાઈ 

 ચૌધરી ચં કા િપરા ભાઈચૌધરી ચં કા િપરા ભાઈચૌધરી ચં કા િપરા ભાઈચૌધરી ચં કા િપરા ભાઈ 

 કરુેશી મોહ મદ અયાન શિ લદ ભાઈકરુેશી મોહ મદ અયાન શિ લદ ભાઈકરુેશી મોહ મદ અયાન શિ લદ ભાઈકરુેશી મોહ મદ અયાન શિ લદ ભાઈ 

 રબારીરબારીરબારીરબારી    સોનલ કમશી ભાઈસોનલ કમશી ભાઈસોનલ કમશી ભાઈસોનલ કમશી ભાઈ 
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 ચૌધરી રિ મ િપરાભાઈચૌધરી રિ મ િપરાભાઈચૌધરી રિ મ િપરાભાઈચૌધરી રિ મ િપરાભાઈ 

 પિત ક પેશ ડા ાભાઈપિત ક પેશ ડા ાભાઈપિત ક પેશ ડા ાભાઈપિત ક પેશ ડા ાભાઈ 
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 દેસાઈ આ થા મફાભાઈદેસાઈ આ થા મફાભાઈદેસાઈ આ થા મફાભાઈદેસાઈ આ થા મફાભાઈ 

 જોષી જયેશ િવભણભાઈજોષી જયેશ િવભણભાઈજોષી જયેશ િવભણભાઈજોષી જયેશ િવભણભાઈ 

 ીમાળી યાિ ક દશરથભાઈીમાળી યાિ ક દશરથભાઈીમાળી યાિ ક દશરથભાઈીમાળી યાિ ક દશરથભાઈ 

 મા રાણા રોનક રમેશભાઈમા રાણા રોનક રમેશભાઈમા રાણા રોનક રમેશભાઈમા રાણા રોનક રમેશભાઈ 

 પં યા િપયુષ હ રભાઈપં યા િપયુષ હ રભાઈપં યા િપયુષ હ રભાઈપં યા િપયુષ હ રભાઈ 

 

 બીબીબીબી....એએએએ. . . . સમે સમે સમે સમે ----    ૩૩૩૩    ////    ૪૪૪૪    ા ટડેા ટડેા ટડેા ટડે 

 પિત આશા વાસાપિત આશા વાસાપિત આશા વાસાપિત આશા વાસા  

 મકવાણા ભાવના મફાભામકવાણા ભાવના મફાભામકવાણા ભાવના મફાભામકવાણા ભાવના મફાભાઈઈઈઈ 

 દવે રાહુલ નટવરભાઈદવે રાહુલ નટવરભાઈદવે રાહુલ નટવરભાઈદવે રાહુલ નટવરભાઈ 

 ઠાકોર પાયલ રમેશઠાકોર પાયલ રમેશઠાકોર પાયલ રમેશઠાકોર પાયલ રમેશ  

 ધોનીયા ધા ચદંુધોનીયા ધા ચદંુધોનીયા ધા ચદંુધોનીયા ધા ચદંુ  

 વરચેા િન કતા ધીરજ ભાઈવરચેા િન કતા ધીરજ ભાઈવરચેા િન કતા ધીરજ ભાઈવરચેા િન કતા ધીરજ ભાઈ 
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