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મરઘા ંપાલન તાલીમમાં વેશ માટ તા. ૦૪/૦૧/૨૦૧૬ ના રોજ બ  ુલાકાતે (ઇ  ટર  ુમંા)ં બોલાવેલ 
ઉમેદવારોની યાદ  

 
મરઘા ંપાલન તાલીમ ક  ના વષ ૨૦૧૫-૧૬ના તૃીય તાલીમ વગમા ં વેશ માટનાં ઇ  ટર  ુ ંતા. 

૦૪/૦૧/૨૦૧૬ ને સોમવારના રોજ સવાર ૧૧.૦૦ કલાક મરઘા ંપાલન તાલીમ ક , આણંદ ૃ િષ ુ િનવિસટ, 
આણંદ. ખાતે રાખેલ છે તો જ ર  અસલ માણપ ો, ુણપ કો તથા ફોટાવાળા ઓળખપ  સાથે વખચ 
હાજર રહવા જણાવવામાં આવે છે. આ ગેના ઇ ટર ું  કોલ લેટર પો ટ ારા મોકલી આપેલ છે. 
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૧ પટલ ભાવીન ુમાર જગદ શભાઇ .ુ કલીયાર  દોઢ યાવાડ  તા.ચીખલી 
૨ પટલ  વીક શૈલેષભાઇ .ુઆઝાદચોક, સો ા, જ. આણંદ 

૩ પઠાણ દાનીશખાન સલીમખાન .ુ દાણીલીમડાં જ.અમદાવાદ 

૪ કાઝી એઝા ુદ ન અમી ુ ૃ ીન .ુ અતા- એ-કર મ બ  ડગં , દાહોદ 

૫ રાઠોડ ુયકા  ત ખીમ ભાઇ .ુ વેજલ ુર, ૪/નં  દનગર જ.અમદાવાદ 

૬ ગીરાંજલી ગીર શભાઇ ચંદરભાઇ .ુખોખર  બરડ પાડા, જ. ડાંગ 

૭ પટલ ધવલ ુમાર અરિવદભાઇ .ુ આ પાલી સોસા. હાડ ુડ, આણંદ 

૮ કાઝી અ  તાઉદ ન વહ ુ દ ન .ુ અતા- એ-કર મ બ  ડગં , દાહોદ 

૯ પઠાણ મોહસીનખાન ઐ ુબખાન .ુ ઇરશાદનગર સોસાયટ , નડ યાદ તા-નડ યાદ 

૧૦ ડ  તસલીમ ુસારાઝા .ુઅમદાવાદ હાઇવે, સીમલા ગોધરા 
૧૧ ઝાલા અરિવદ ુમાર દનેશભાઇ .ુ ુરાશામલ,શીવ ુરા,તા-નડ યાદ 

૧૨ ઝાલા સંજય ુમાર ચીમનભાઇ .ુ ુરાશામલ,શીવ ુરા,તા-નડ યાદ 

૧૩ પરમાર પરશ ુમાર િવકમિસહ .ુબાલન ુરા, સાવલી,   જ.વડોદરા 
૧૪ પટલ િવ ુલ ુમાર બાલાલ .ુ ુ  ણા કો.ઓ.સોસા. િવધાનગર,તા. - આણંદ 

૧૫ તળપદા અ ય ુમાર નરશભાઇ .ુ મલાવ ભાગોળ, પેટલાદ  જ.- આણંદ 

૧૬ વસાવા ેશ ુમાર શાંતીલાલ .ુ િ ુવનદાસ ફાઉ  ડશન –રાજ ુરા, આણંદ 

૧૭ બારયા ગોિવદભાઇ રામ ભાઇ .ુ લાખણકા, ખડસાણીયા, વાયા કોળ યાક, જ.ભાવનગર 

૧૮ ચાવડા ભરતભાઇ ખડભાઇ .ુ લાખણકા, ખડસાણીયા, વાયા કોળ યાક, જ.ભાવનગર 

૧૯ બડમ હસનભાઇ હદરભાઇ .ુ વણકરવાસ, વલણ ,તા કરઝણ, 
૨૦ પઠાણ તાહરખાન ઝહ રખાન .ુ નરસંડા જ. ખેડા 
૨૧ ખાન તોિસફ સલીમખાન .ુ ણ બ  તી પાલન ુર જ.બનાસકાઠા ં


