
મરઘાંપાલન તાલીમ ક  , આણંદ ૃિષ  ુ િનવિસ ટ , આણંદ. 

મરઘાંપાલન તાલીમમાં વેશ માટ બ  ુલાકાતે(ઇ  ટર  મુા)ં બોલાવેલ ઉમેદવારોની યાદ  (૦૧/૦૭/૨૦૧૬) 
નીચ ે જણાવેલ ઉમેદવારોને મરઘાંપાલન તાલીમ ક  ના વષ ૨૦૧૬-૧૭ના થમ તાલીમ વગ માટ તા. 

૦૧/૦૭/૨૦૧૬ ને ુ વારના રોજ બપોર ૧.૩૦ કલાક મરઘાંપાલન તાલીમ ક , આણંદ ૃિષ ુ િનવિસટ, આણંદ. ખાતે 
જ ર  અસલ માણપ ો, ુણપ કો તથા ફોટાવાળા ઓળખપ  સાથે વખચ બ  ુલાકાત(ેઇ  ટર  ુમંા)ં હાજર રહવા 
જણાવવામાં આવે છે, આ ગેના ઇ ટર ુ ં  કોલ લેટર પો ટ ારા મોકલી આપેલ છે. તાલીમવગ તા.૦૪/૦૭/૨૦૧૬ના 
રોજથી શ  થશે તેની ન ધ લેશો.  

અ. ન.ં ઉમેદવારના નામ સરના  ુ
૧ ચૌહાણ ુ િનલ ુમાર ુરિસગ .ુવડોદ, તા. . આણંદ 

૨ રાવલ ગર ુભાષભાઇ .ુ રાવ ુરા, તા. . વડોદરા 
૩ શાહ ધૈય તે ભાઇ  .ુ માંજલ ુર, તા. . વડોદરા 
૪ પટલ િનકશ ુમાર રામ ભાઇ .ુ નાના બ ર, િવ ાનગર, . આણંદ 

૫ પ ઢયાર કરણ ુપતિસહ .ુગોરવા, તા. . વડોદરા 
૬ તળપદા કૌશલ હષદભાઇ .ુ દંતાલી રોડ, પેટલાદ 
૭ બેલીમ હિનફભાઇ ુસેનભાઇ .ુ ખડસલીયા, તા. . ભાવનગર 

૮ રાઠોડ ુયકા ંત ખમ ભાઇ .ુ વેજલ ુર, તા. . અમદાવાદ 
૯ પટલ પલ અશોકભાઇ પીજ રોડ, નડ યાદ 
૧૦ માછ  િમતેશ ુમાર ગણેશભાઇ .ુ રાજપીપળા, તા. નાંદોદ, તા. નમદા 

૧૧ ઠાકોર હા દક ુમાર અરિવદભાઇ .ુ શાહ ુર, તા. પેટલાદ, . આણંદ 
૧૨ રાઠોડ નરશભાઇ મ ુભાઇ .ુ વહરાખાડ , તા. . આણંદ 
૧૩ રાઠોડ ધમશ ુમાર વ લા ભાઇ .ુ વહરાખાડ , તા. . આણંદ 

૧૪ પરમાર રણ તિસહ કશર િસહ .ુ કંકા ુરા, તા. બોરસદ . આણંદ 
૧૫ પરમાર સંજયિસહ જશવંતિસહ .ુ ખંભાત, તા. ખંભાત, . આણંદ 
૧૬ પ ઢયાર ગોિવદભાઇ કશર િસહ  .ુ શેરડ યા ુરા,તા. કલાવ, . આણંદ 

૧૭ સૈયદ સમી ુલ ુસેન અ તાફ ુસેન .ુ ુ તમ ુરા, તા. ગળતે ર, . ખેડા 
૧૮ મલેક સોયેબિમયા મહંમદહિનફ તા. ઠાસરા, . ખેડા 
૧૯ ભાભોર કા ભાઇ રવ ભાઇ  .ુ મોટાબોર દા, તા. ફતે ુરા, . દાહોદ 

૨૦ પટલ ુણાલ અશોકભાઇ .ુ િવજલ ુર, તા. ગણદવી, . નવસાર  
૨૧ ચૌધર  અ ુલભાઇ દલીપભાઇ .ુ ુરાલી-મઢ , તા. બારડોલી, . ુ રત 
૨૨ ુ ંગર યા કૌિશક ુમાર સોમ ભાઇ .ુ નસવાડ  તા. . છોટાઉદ ુર 

૨૩ બાબર યા ઉષાબેન રાણાભાઇ .ુ રંધોળા, તા. ઉમરાળા . ભાવનગર 
૨૪ મલેક ુસેનભાઇ સરદારભાઇ  .ુ મોગર તા. . આણંદ 
૨૫ મફત અનસ ઇદર શ .ુ વેજલ ુર રોડ, ગોધરા 

૨૬ મકરાણી મોહંમદરા હલ મોહંમદઐ ુબ .ુ દાણી લીમડા, . અમદાવાદ 
૨૭ મલેક મો.અવેશ અ ુલહમીદ .ુ ગો ડનસોસાયટ , તા. . આણંદ 
૨૮ ચાવડા અશોક બા ુભાઇ .ુ આણંદપરા,તા. ુ ાપાડા, .ગીરસોમનાથ 

૨૯ ડાયમા સૌમીલ મહંમદભાઇ .ુ હરણ ુઇ તા. . બોટાદ 
૩૦ ગરાિસયા અ તિસહ રામિસહ .ુ કંકા ુરા, તા. બોરસદ . આણંદ 
૩૧ પ ઢયાર ધમશ ુમાર રા ુભાઇ .ુ શેરડ યા ુરા તા. કલાવ, . આણંદ 

૩૨ મકવાણા રા શભાઇ લાલાભાઇ .ુ મોટાબોર દા, તા. ફતે ુરા, . દાહોદ 
૩૩ પટલ ેયસ વીણચ   .ુ નીલકંઠ રસી. અમરોલી, . ુરત 
૩૪ પરમાર અિનલ ુમાર ભરતિસહ .ુ રાજ િશવાલય િસનેમા પાછળ, આણંદ 
૩૫ પટલ ચરાગ બ ુભાઇ .ુ જમાલપોર, તા. . નવસાર  

૩૬ ગામીત અ ુલભાઇ લ ુભાઇ .ુ અરઠ, તા. માંડવી, . ુરત 



  ૩૭ વહોરા આ દલ સીરાજભાઇ  .ુ રહમાનગર ભાગ-3, ભાલેજ રોડ, આણંદ 

૩૮ પઠાણ મહમંદખાન ુખ યારખાન .ુ ટ બા તા. ખંભાત, . આણંદ 
૩૯ પઠાણ સા હલખાન મહ ુદખાન .ુ આસીફનગર બાયપાસ રોડ,તા. .ભ ચ 
૪૦ ડામોર કા ભાઇ કડ યાભાઇ .ુ નાના બોર દા, તા. ફતે ુરા, . દાહોદ 

૪૧ મેઘા કૌશલ િવમલ ુમાર .ુપો.તા. . ખેડા 
૪૨ મછાર વીનેશભાઇ બદ યાભાઇ .ુ નાના બોર દા, તા. ફતે ુરા, . દાહોદ 
૪૩ ુ ંગરાભીલ અિનલભાઇ હ રશભાઇ .ુ નસવાડ , તા. . છોટા ઉદ ુર 
૪૪ ચૌહાણ ઇ માઇલખાન ઇ ાહ મખાન .ુ વાવડ , તા. તળા , . ભાવનગર 


