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મરઘાં સંશોધન ક  
આણંદ ૃિષ  ુ િનવિસ ટ , આણંદ-૩૮૮ ૧૧૦ 

ટલી - ૦૨૬૯૨-૨૬૨૩૫૨ 

મરઘાંપાલન તાલીમ ક ના વષ ૨૦૧૭-૧૮ ના થમ તાલીમ વગમાં વેશ માટ બ  ુલાકાતે (ઇ  ટર  ુ)ં બોલાવેલ 

ઉમેદવારોની યાદ  

અ. ન.ં ઉમેદવારોના નામ  સરના ુ ં  

૧ મંડોળા િન ુ ંજિસહ ગોિવદિસહ .ુ ભાદરણ, જ. આણંદ 
૨ એર  ુકશ રવ ભાઈ .ુ અમદાવાદ 
૩ મેકવાન નોમન ુમાર જોયલ ુમાર .ુ ન ડયાદ, જ. ખેડા 
૪ શેકાવર સૌરભ જગરામિસહ .ુ અમદાવાદ 
૫ િસસોદ યા રાવે િસહ નટવરિસહ .ુ આણંદ, જ. આણંદ 
૬ પટલ મયંક ુમાર ચં ુભાઈ  .ુ માંધરોલી, જ. ખેડા 
૭ રાજ ધમ ુમાર મેલિસહ .ુ મહોળેલ, જ. ખેડા 
૮ દવાન આર ફ ાહરશા .ુ આણંદ, જ. આણંદ 
૯ પરમાર રા ુલ ુમાર થોમાસભાઈ .ુ પેટલાદ, જ. આણંદ 
૧૦ ખાટક  શાહ ખભાઈ સર ીન .ુ ચકલાસી 
૧૧ મલેક સા હલમીયાં ઐ ુબમીયાં .ુ િતસર, જ. ખેડા 
૧૨ મલેક ુ તકામીયા રક ુ ીનમીયાં .ુ મીરઝા ુર, જ. ખેડા 
૧૩ હોરા સા હલ ઐ ુબભાઈ .ુ આણંદ, જ. આણંદ 
૧૪ દવાન ઈરફાનશા ઈ ાહ મશા .ુ િવ ોલી, જ. આણંદ 
૧૫ હોરા મહંમદભાઈ અ ુલરઝાક .ુ આણંદ, જ. આણંદ 
૧૬ પટલ િવ ુલભાઈ બળવંતભાઈ .ુ દદવાસણ, જ. ુરત 
૧૭ ધમ ુમાર ચંપકભાઈ મોરકર .ુ ુરત, જ. ુરત 
૧૮ ચૌહાણ મહ ુમાર માલિસહ .ુ વાંટડા, જ. ખેડા 
૧૯ કા  નય ુ ીન ઈ તીયા ુ ીન .ુ મોગર, જ. આણંદ 
૨૦ લાફાવાલા આશીફ ુશેન મહંમદસઈદ .ુ ડભોઈ, જ. ખેડા 
૨૧ લાફાવાલા મહ ઝ ુશેન ુ ુફભાઈ .ુ ડભાઈ, જ.ખેડા 
૨૨ હોરા સલમાન ઇકબાલભાઇ .ુ આણંદ. . આણંદ. 
૨૩ ઠાકોર સંજય ુમાર તાપિસહ .ુ રામ ુરા પો. નવા દવ ુરા, . મહસાણા 
૨૪ પઠાણ મંહમદખાન ુ યારખાન .ુ ટ બા, તા. ખંભાત, . આણંદ 
૨૫ સૈયદ મોહમદતાર ક ુનીરોહ ન .ુ હાડ ુડ, જ. આણંદ 
૨૬ પટલ હષલ ુમાર ુગલદાસ .ુ મેઢા, પો. હદરા, તા. સોનગઢ, . તાપી. 
૨૭ ુ રશી મહંમદ કામીલ ફા કભાઇ .ુ સારસા 
૨૮ રો હત િનલેશ ુમાર ડા ાભાઇ .ુ જરોદ, તા. વાઘોડ યા, . વડોદરા 
૨૯ પટલ દપીકાબેન યોિતષભાઇ .ુ વડોદરા 
૩૦ તી અિપત ુમાર રિવકા તભાઇ .ુ બોરસદ, . આણંદ. 
૩૧ રાઠોડ ૃણાલ ુમાર રા ુભાઇ .ુપો. કશવાન, તા. વાગરા, . આણંદ. 
૩૨ રાયોની ભાવેશ ુકશભાઇ .ુ આણંદ. . આણંદ. 
૩૩ સૈયદ સદામહરોન વારસઅલી .ુ હાડ ુડ. જ. આણંદ 
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બ  ુલાકાત ુ ં થળઃ મરધા ં સંશોધન ક , આણંદ ૃિષ ુિનવિસટ, આણંદ – ૩૮૮ ૧૧૦ 

                 તાર ખઃ ૦૧-૦૭-૨૦૧૭, શિનવાર          સમયઃ બપોર ૧-૩૦ કલાક 

બ  ુલાકાતના દવસે નીચે જણાવેલ શૈ ણક લાયકાત તથા અ ય પૈક  લા  ુપડતા અસલ માણપ ો/દ તાવેજો અ ુક સાથ ે

લાવવાના ંરહશ.ે 

૧. અર પ  સાથે જોડલ માકશીટ  
૨. શાળા છોડયા ુ ં માણપ  (એલ.સી)/જ મ તાર ખ ુ ં માણપ  

૩. અ ુ ૂ ચત િત/અ ુ ૂ ચત જન િત/સામા જક અને શૈ ણક ર તે પછાતવગ ગે ુ ંસ મ અિધકાર ી ુ ં માણપ  

૪. સામા જક અને શૈ ણક ર તે પછાતવગના ઉમેદવાર ઉ તવગમા ંસમાિવ ઠ થતો નથી તે બાબત ુ ંિનયત સમયમયાદાવા  
નોન મીલેયર માણપ  લાવવા ુ ંરહશે. 

૫. મા ય ઓળખપ  

બ  ુલાકાતના દવસે વેશ માટની પસંદગી થયેથી ુરત જ નીચેના દ તાવેજો તથા ફ  જમા કરાવવાના રહશ.ે 

૧. ફ  પેટ |. ૪૮૦/- (ચારસો સી) 
૨. બક પાસ ુકના પહલા પાનાની નકલ (IFSC અને MICR કોડ) 
૩. તા તરના પડાવેલા ણ પાસપોટ સાઈઝના ફોટા 

ન ધઃ 
૧. બ  ુલાકાતમા ંહાજર ન હ રહનાર અથવા ફ  ન હ ભરનાર ઉમેદવારનો વેશ આપોઆપ રદ થશે. 
૨. બ  ુલાકાત અને વેશ ગે પસંદગી સિમિતનો િનણય દરક ઉમેદવારોને બંધનકતા રહશે. 
૩. કોષ તા.૦૩/૦૭/૨૦૧૭ ના રોજ સવાર ૦૯.૦૦ વા યાથી શ  થશે. 
૪. બ  ુલાકાતે બોલાવેલ ઉમેદવાર વખચ આવવા ુ ંરહશે. 
૫. આ ગેના કોલલેટર પો ટ વારા પણ મોકલી આપવામા ંઆવેલ છે. 
        ુ ય વૈ ાિનક અને વડા 

૩૪ પટલ જ ુિનલભાઇ .ુ બોરસદ, . આણંદ. 
૩૫ સોલંક  િવરલ દપિસહભાઇ .ુ હાડ ુડ, . આણંદ. 
૩૬ વાળા િષરાજિસહ ુપે િસહ .ુ ભાવનગર 
૩૭ ુ રશી સા દક ુશેન બસીરભાઇ  .ુ સારસા, . આણંદ. 
૩૮ પઠાણ મહંમદ ુ ુફા દલાવરખાન .ુ આણંદ. . આણંદ. 
૩૯ ઘવા કામીયાબ ુશેન આબીદ ુશેન .ુ કશર ુરા, તા. ઇડર, . સાબરકાંઠા. 
૪૦ પરમાર નેહલભાઇ રમેશભાઇ .ુ રંગાઇ ુરા, તા. પેઅલાદ, . આણંદ. 
૪૧ પઠાન સાદાબખાન મોહમંદખાન .ુ રાજપીપળા, . નમદા. 
૪૨ ઘાંચી સફ ક ુ ુશભાઇ .ુ વડોદરા 
૪૩ દવ અ પેશ ુમાર દોલતિસહ પો. ભીલોડ, તા. ઘોઘબા, . પંચમહાલ. 
૪૪ દવાન હા નશા હાસમશા .ુ િવ ોલી, જ. આણંદ 
૪૫ કા  જમીલઅહમદ અ ુલસ ાર .ુપો. નાપા, તા.બોરસદ, . આણંદ. 
૪૬ પટલ આરતિસહ િતગિસહ .ુ ભઠાલી, તા. સહરા, . પંચમહાલ. 
૪૭ સોલંક  ૃણાલ ુમાર ભરતભાઈ .ુ વડોદરા 
૪૮ મલેક સો હલમીયાં બાસમીયા ં .ુ હાડ ુડ, જ. આણંદ 
૪૯ સૈયદ અજહરો ીન સ બીર .ુ હાડ ુડ, જ. આણંદ 
૫૦ ઉકાણી ભાવેશ ુમાર બા ુભાઇ .ુ અમદાવાદ. 
૫૧ બચાણ દનેશ બલરામકભાઇ  .ુ ભાવનગર  


