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vઆણદં કૃષિ યષુિવષસિટી, આણદં  
જાહેરાત ક્રમાા ં   ૪/ર૦૧પ (બિિ-શકૈ્ષબણ ) અંગેિી અગત્ યિી ૂ ચનિા 

   

 જાહરેાત ક્રમાાં  ૪/૨૦૧૫ અન્ વયે લાઇવ સ્ટો  ઇન્સ્પે ટર અિે પ્રોગ્રામા આસીસ્ટન્ટ ( ેવી ે)  ોમ્પ્યટુર સંવગો 
માાટેિી માંગાવવામાાં આવેલ અરજીઓિા સંદરે્ભ લેબિત પરીક્ષા માાટે લાય  ઠરતા તથા અમાાન્ય ઠરેલ ઉમેાદવારોન ુ ં
લીસ્ ટ વેિસાઇટ : www.aau.in ઉપર મ ુવામાાં આવેલ છે. લાય  ઠરેલ ઉમેાદવારો માાટે લેબિત પરીક્ષા 
તા.૧૬/૦૪/૨૦૧૬િા રોજ સવારે ૧૦.૦૦  લા ે રાિેલ છે. લેબિત પરીક્ષા માાટે લાય  ઠરતા ઉમેાદવારોિે અલગ 
પત્રથી ( ોલ લેટર) R.P.A.D. દ્વારા જાણ  રવામાાં આવેલ છે. જે પત્ર ( ોલ લેટર) ઉપર ઉમેાદવારે પોતાિો તાજેતરિો 
ફોટો લગાવી સહી  રી પરીક્ષા સમાયે સાથે લઇિે આવવાનુ ંફરજીયાત રહશેે.   
 

લેખિત પરીક્ષા : હતેલુક્ષી પ્રશ્નોના જવાબ ઓ.એમ.આર. શીટની ઉત્તરવહીમાાં યોગ્ય જવાબ આપવાના રહશેે.  

                         ઓપ્ટીકલ  માકક રીડીંગ (OMR) પધ્ધતતથી મલુયાાંકન કરવામાાં આવશે.  

(અ)  લાઇવ સ્ટોક ઇન્સસ્પેકટર માટે પરીક્ષાલક્ષી તવગતો :  
    

ષવિય ગણુ સમાયગાળો 
લાઇવસ્ટો  ઇન્સ્પે ટરિા અભ્યાસક્રમા મજુિ હતેલુક્ષી પ્ર ારન ુ ંપ્રશ્નપત્ર ગજુરાતી ર્ભાિામાાં ૧૦૦ ૯૦ ષમાષિટ 

 

િોંધ -   

(૧)    અંગે્રજી પ્રશ્નોિા હહસ્સા ષસવાય પરીક્ષાન ુ ંમાાધ્યમા ગજુરાતી રહશેે. 
(ર)   લેબિત પરીક્ષાિો અભ્યાસક્રમા લાઇવસ્ટો  ઇન્સ્પે ટરિા કૃષિ યષુિવષસિટીમાાં અગાઉ નાલતા અભ્યાસક્રમા 
 મજુિિો રહશેે. પ્રશ્નપત્ર ગજુરાતી ર્ભાિામાાં રહશેે. 

(૩)  (i) પરીક્ષા Multiple Choice Question (MCQ)િી Optical Mark Reader  (OMR) પધ્ધષત દ્રારા 
લેવામાાં  આવશે.  
     (ii) દરે  પ્રશ્નિો ૦૧ (એ ) ગણુ રહશેે.  
 

 

(બ) પ્રોગ્રામ આસીસ્ટન્સટ (કેવીકે) કોમ્પપ્યટુર માટે પરીક્ષાલક્ષી તવગતો :   
 

 

ષવિય ગણુ સમાયગાળો 
પ્રોગ્રામા આસીસ્ટન્ટ ( ેવી ે)  ોમ્પ્યટુર માાટે  ોમ્પ્યટુર જ્ઞાિિે અનરુૂપ હતેલુક્ષી પ્ર ારન ુ ં
પ્રશ્નપત્ર અંગે્રજી ર્ભાિામાાં  

૧૦૦ ૯૦ ષમાષિટ 

 

 

િોંધ -   

(૧)    પ્રોગ્રામા આસીસ્ટન્ટ ( ેવી ે)  ોમ્પ્યટુરિી જગ્યા માાટે લેબિત પરીક્ષાિો અભ્યાસક્રમા  ોમ્પ્યટુર જ્ઞાિિે અનરુૂપ 
 િી.એસ.સી.  ોમ્પ્યટુર સાયન્સ અિે સમા ક્ષ પદવીઓિા અભ્યાસક્રમા મજુિિો રહશેે. પ્રશ્નપત્ર અંગે્રજી ર્ભાિામાાં 
 રહશેે.  

(ર)  (i) પરીક્ષા Multiple Choice Question (MCQ)િી Optical Mark Reader  (OMR) પધ્ધષત દ્રારા    

       લેવામાાં આવશે.   
         (ii) દરે  પ્રશ્નિો ૦૧ (એ ) ગણુ રહશેે. 
 
 

તવશેષ નોંધ  -   

(૧)   ઉપરો ત જગ્યાઓ માાટે માૌબિ  પરીક્ષા (ઇન્ ટર્ ય)ુ લેવામાાં આવિાર િથી. 
(ર)  તા.૧૬/૦૪/ર૦૧૬િા રોજ લેબિત પરીક્ષા માાટે હાજર રહિેાર ઉમેાદવારે શૈક્ષબણ  લાય ાત, અનરુ્ભવ, જાષત 

ષવગેરેિા પ્રમાાણપત્રો સર ારશ્રી ધ્ વારા ષિયત  રેલ પ્રફોમાામ મજુિિા અસલમાાં રજુ  રવાિા રહશેે. જેિી 
ન ાસણી માાટે લેબિત પરીક્ષાિા સમાય  રતાં િે  લા  પહલેા એટલે  ે સવારે ૮-૦૦  લા ે ઉમેાદવારે 
પરીક્ષાિા સ્ થળે હાજર થવાન ુ ંરહશેે.  

(૩)  પેપરમાાં મેાળવેલ ગણુિા આધારે મેારીટ યાદી તૈયાર  રવા માાટેન ુ ં લાય ી ધોરણ આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી, 
 આણદં ઠરાવશે.  

(૪)  ઉપર મજુિ તૈયાર  રેલ મેારીટ યાદીમાાંથી પસંદગી થયેલ ઉમેાદવારોિી યાદી તથા પ્રષતક્ષાયાદી તૈયાર 
  રી જાહરે  રવામાાં આવશે.  

                                                                                                               સહી/- 
તા.ર૯/૦૩/ર૦૧૬                                                                                            કુલસબનવ 

http://www.aau.in/


                                                                                                                                                                                                                      2 

જાહેરાત ક્રમાા ં    ૪/ર૦૧પ (બિિ શકૈ્ષબણ ) અન્ વય ેલાઇવ સ્ટો  ઇન્સ્પ ેટર અિ ેપ્રોગ્રામા આસીસ્ટન્ટ ( ેવી ે) 
 ોમ્પ્યટુર સવંગમિી લેબિત પરીક્ષા અિ ેપહરણામા અંગેિા  ાયમક્રમાિી ષવગત. 

 
સાંવગકન ુાં નામ  તવગત તારીિ સમય લેખિત પરીક્ષાન ુાં સ્ થળ 

લાઇવ સ્ટોક 
ઇન્સસ્પેકટર 

લેખિત 
પરીક્ષા 

તા.૧૬/૦૪/ર૦૧૬ 

શતનવાર 

સવારે ૧૦:૦૦ થી 
૧૧:૩૦ 

એ ઝામાીિેશિ હોલ 

િ.ંઅ.કૃષિ માહાષવદ્યાલય 

આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી, 
આણદં 

પરરણામ તા.૧૭/૦૪/ર૦૧૬ 

રતવવાર 
  

સવારે ૧૦-૦૦ કલાકે યષુિવષસિટી ર્ભવિ, 
આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી, 
આણદં તથા આ યષુિ. િી 

વેિસાઇટ www.aau.in ઉપર 
મ ુવામાાં આવશે. 

પ્રોગ્રામ આસીસ્ટન્સટ 
(કેવીકે)કોમ્પપ્યટુર 

લેખિત 
પરીક્ષા 

તા.૧૬/૦૪/ર૦૧૬ 

શતનવાર 

સવારે ૧૦:૦૦ થી 
૧૧:૩૦ 

એ ઝામાીિેશિ હોલ 

િ.ંઅ.કૃષિ માહાષવદ્યાલય 

આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી, 
આણદં 

પરરણામ તા.૧૭/૦૪/ર૦૧૬ 

રતવવાર 
 

  

સવારે ૧૦-૦૦ કલાકે યષુિવષસિટી ર્ભવિ, 
આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી, 
આણદં તથા આ યષુિ. િી 

વેિસાઇટ www.aau.in ઉપર 
મ ુવામાાં આવશે. 
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:: અગત્ યની ૂ ચનનાઓ ::  
 
 

(૧) લેબિત પરીક્ષા સમાયે ઉમેાદવારે અતે્રથી માો લેલ પત્ર ( ોલ લેટર) ઉપર પોતાિો ફોટો લગાવી સાથે લઇિે 
         આવવાનુ ંરહશેે.  

(ર) લેબિત પરીક્ષાિા હદવસે ષિયત  રેલ સમાય  રતાં ર (િે)  લા  એટલે  ે સવારે ૮-૦૦  લા ે ઉમેાદવારે 
 પરીક્ષાિા સ્ થળે હાજર થવાન ુ ંરહશેે.  

(૩)  વેિસાઇટ ઉપર મ ચ વામાાં આવેલ ઉમેાદવારોિી યાદીમાાં િામાિી સામેા દશામવેલ ક્રમા િંિર ઉમેાદવારિો 
 િેઠ  િંિર રહશેે. જે OMR Sheet  માાં અચ ચ પણે લિવાિો રહશેે.  
(૪) તા.૧૬/૦૪/ર૦૧૬િા રોજ લેવામાાં આવિાર લેબિત પરીક્ષાન ુ ં પહરણામા કુલસબનવશ્રીિી  નેરી િાતેિા 
 િોટીસ િોર્મ તથા યષુિવષસિટી વેિસાઇટ www.aau.in પર તા.૧૭/૦૪/ર૦૧૬િા રોજ સવારે ૧૦-૦૦ 
  લા ે મ ચ વામાાં આવશે. 
(૫)  તા.૧૬/૦૪/ર૦૧૬િા રોજ લેબિત  સોટી માાટે હાજર રહિેાર ઉમેાદવારે શૈક્ષબણ  લાય ાત, અનરુ્ભવ, જાષત 

ષવગેરેિા પ્રમાાણપત્રો સર ારશ્રી ધ્ વારા ષિયત  રેલ પ્રફોમાામ મજુિિા અસલમાાં રજુ  રવાિા રહશેે. જેિી 
ન ાસણી માાટે લેબિત પરીક્ષાિા સમાય  રતાં િે  લા  પહલેા એટલે  ે સવારે ૮-૦૦  લા ે પરીક્ષાિા સ્થળે 
તમાારે હાજર રહવેાન ુ ંરહશેે.  

(૬) લેબિત પરીક્ષા માાટે OMR િી Answer Sheet માાં પ્રશ્ િોિા જવાિ આપવાિા રહશેે. આ માાટે ઉમેાદવારિે 
બ્ લે  િોલ પેિ પરીક્ષા િરં્માાં આપવામાાં આવશે.  

(૭) ઉમેાદવારે લેબિત પરીક્ષાિા સમાયે પત્ર ઉપરાંત પોતાિા ફોટાવાળં ઓળિપત્ર સાથે લઇિે આવવાનુ ં રહશેે. જે 
માાટે ડ્રાયવીંગ લાયસન્ સ/ચ ચટંણી  ાર્મ/આધાર  ાર્મ/પાસપોટમ/ફોટા સહહતિી માા મશીટ પૈ ી  ોઇ પણ એ  પરુાવો 
નાલશે. ઓળિ અંગે ઉપર જણાવેલ  ોઇપણ એ  પરુાવો રજુ  રવામાાં િહી આવે તો ઉમેાદવારિે પરીક્ષામાાં 
િેસવા દેવામાાં આવશે િહી.  

(૮) માોિાઇલ, ટેિલેટ,  ેલ યલેુટર  ે અન્ય ઇલે ટ્રોિી  ઉપ રણ પરીક્ષા િરં્માાં સાથે રાિી શ ાશે િહી.  
(૯) લેબિત  સોટી માાટે ઉમેાદવારે સ્ વિને આવવા-જવાનુ ં રહશેે. તેિે માાટે યષુિવષસિટી તરફથી  ોઇ ર્ભાર્ા-ર્ભથ ુ ં

ચ ચ વવામાાં આવશે િહી.  
(૧૦) લેબિત પરીક્ષાિા પહરણામાિી જાહરેાત માાટેિા પરીણામાિી તારીિ તથા સમાયમાાં અષિવાયમ સંજોગોમાાં ફેરફાર 

 રવા અંગેિી અિાષધત સત્ તા યષુિવષસિટી સત્તાષધ ારીિે રહશેે.  

(૧૧)  પેપરમાાં મેાળવેલ ગણુિા આધારે મેારીટ યાદી તૈયાર  રવા માાટેન ુ ં લાય ી ધોરણ આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી, 
 આણદં ઠરાવશે. લેબિત  સોટીમાાં મેાળવેલ ગણુિા આધારે અંતીમા મેારીટ યાદી તૈયાર  રવામાાં આવશે.  
(૧ર)   લાઇવ સ્ટો  ઇન્સ્પે ટર અિે પ્રોગ્રામા આસીસ્ટન્ટ ( ેવી ે) ોમ્પ્યટુર સંવગોિી જગ્ યા માાટે માૌબિ   સોટી(ઇન્ ટર્ ય)ુ 
 લેવાિાર િથી. 
 

(૧૩)  મેારીટ યાદીિા આધારે પસંદગી થયેલ ઉમેાદવારોિી યાદી તથા પ્રષતક્ષાયાદી ષિયમાોનસુાર તૈયાર  રી 
 જાહરે  રવામાાં આવશે.   
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જાહરેાત ક્રમાાંક : ૪/ર૦૧૫ (ખબન-શૈક્ષખણક) અન્સ વયે લાવવસ્ ટોક ઇન્સ સ્ પેક્ટરટરની જગ્ યા માટે 
લેખિત પરીક્ષા માટે લાયક ઠરતા ઉમેદવારોની યાદી 

Sr. No. / Seat No. Application I. D. Full Name 

1 GAU-8-47-158-2016-12 Patel Bhaveshkumar Parsuram 

2 GAU-8-47-158-2016-22 Rathva Sunilbhai Tidiyabhai 

3 GAU-8-47-158-2016-34 Charel Rajeshkumar Gamanbhai 

4 GAU-8-47-158-2016-46 Rathva Vishal Rameshbhai 

5 GAU-8-47-158-2016-61 Rathava Pankajbhai Rameshbhai 

6 GAU-8-47-158-2016-63 Bhabhor Vasantbhai Rameshbhai 

7 GAU-8-47-158-2016-73 Muniya Chiragbhai Rameshchandra 

8 GAU-8-47-158-2016-89 Galchar Mehulkumar Alabhai 

9 GAU-8-47-158-2016-109 Charel Vipulkumar Mansingbhai 

10 GAU-8-47-158-2016-110 Khant Harshadkumar Laxmanbhai 

11 GAU-8-47-158-2016-130 Rathava Rushabhdev 

12 GAU-8-47-158-2016-131 Chavda Divyesh Arjanbhai 
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જાહરેાત ક્રમાાંક : ૪/ર૦૧૫ (ખબન-શૈક્ષખણક) અન્સ વયે લાવવસ્ ટોક ઇન્સ સ્ પેક્ટરટરની જગ્ યા માટે 
અમાન્સ ય ઠરેલ ઉમેદવારોની યાદી 

Sr. Application I. D. Full Name Reason for Not Eligible 

1 GAU-8-47-158-2016-50 Khant Dineshkumar 

Ashokbhai 
ઓિ લાઇિ ર્ભરવામાાં આવેલ અરજી પત્ર િી ષપ્રન્ટ 
િ લ તથા તેિા જરૂરી બિર્ાણો સાથે માળેલ િથી 

2 GAU-8-47-158-2016-52 Rathva Sangitaben 

Prabhubhai 
લાઇવસ્ટો  ઇન્સ્પે ટરિો  ોિમ અંગેનુ ંપ્રમાાણપત્ર  
સામેાલ િથી. 

3 GAU-8-47-158-2016-55 Muniya Rakeshkumar ઓિ લાઇિ ર્ભરવામાાં આવેલ અરજી પત્ર િી ષપ્રન્ટ 
િ લ તથા તેિા જરૂરી બિર્ાણો સાથે માળેલ િથી. 

4 GAU-8-47-158-2016-56 Palas Mukeshbhai Kantibhai ઓિ લાઇિ ર્ભરવામાાં આવેલ અરજી પત્ર િી ષપ્રન્ટ 
િ લ તથા તેિા જરૂરી બિર્ાણો સાથે માળેલ િથી. 

5 GAU-8-47-158-2016-111 Garchar Kinjal Meraman લાઇવસ્ટો  ઇન્સ્પે ટરિો  ોિમ અંગેનુ ંપ્રમાાણપત્ર 
સામેાલ િથી. 

6 GAU-8-47-158-2016-119 Raut Vipulkumar 

Yashavntbhai 
ઓિ લાઇિ ર્ભરવામાાં આવેલ અરજી પત્ર િી ષપ્રન્ટ 
િ લ તથા તેિા જરૂરી બિર્ાણો સાથે માળેલ િથી. 

7 GAU-8-47-158-2016-125 Chavda Bharat Balabhai લાઇવસ્ટો  ઇન્સ્પે ટરિો  ોિમ અંગેનુ ંપ્રમાાણપત્ર 
સામેાલ િથી.  

8 GAU-8-47-158-2016-127 Pandor Govindbhai Manilal ઓિ લાઇિ ર્ભરવામાાં આવેલ અરજી પત્ર િી ષપ્રન્ટ 
િ લ તથા તેિા જરૂરી બિર્ાણો સાથે માળેલ િથી. 

9 GAU-8-47-158-2016-136 Kishanbhai Rajubhai Halpati ઓિ લાઇિ ર્ભરવામાાં આવેલ અરજી પત્ર િી ષપ્રન્ટ 
િ લ તથા તેિા જરૂરી બિર્ાણો સાથે માળેલ િથી. 
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જાહેરાત ક્રમાાંક : ૪/ર૦૧૫ (ખબન-શૈક્ષખણક) અન્સ વયે પ્રોગ્રામ આસીસ્ ટન્સ ટ(કેવીકે) કોમ્પ પ્ યટુરની 
જગ્ યા માટે લેખિત પરીક્ષા માટે લાયક ઠરતા ઉમેદવારોની યાદી 

Sr. No. / Seat No. Application I. D. Full Name 

1.  GAU-8-46-156-2016-1 Chaudhari Vimalkumar Rameshbhai 

2.  GAU-8-46-157-2016-2 Musabji Taufikali Yunusali 

3.  GAU-8-46-157-2016-3 Gosai Priyankpari 

4.  GAU-8-46-157-2016-4 Borachiya Prakashbhai Rambhai 

5.  GAU-8-46-157-2016-5 Dipakkumar Hargovandas Patel 

6.  GAU-8-46-157-2016-7 Chauhan Ajaykumar Kanjibhai 

7.  GAU-8-46-157-2016-9 Valia Upenkumar Mohanbhai 

8.  GAU-8-46-157-2016-10 Prajapati Chandrakant Dashrathbhai 

9.  GAU-8-46-156-2016-17 Maheshbhai Mahendrabhai Rathva 

10.  GAU-8-46-157-2016-18 Patel Vivyakumari Harshadbhai 

11.  GAU-8-46-157-2016-20 Shakla Ahmedramzani Anwar 

12.  GAU-8-46-157-2016-23 Prajapati Nilesh Kumar Ramswarup 

13.  GAU-8-46-157-2016-35 Barot Samirkumar Sureshbhai 

14.  GAU-8-46-157-2016-39 Sanjaykumar 

15.  GAU-8-46-157-2016-41 Shethwala Nehaben Vishnubhai 

16.  GAU-8-46-157-2016-43 Pancholi Vishal Rameshchandra 

17.  GAU-8-46-156-2016-48 Chaudhari Ashishkumar Sureshchandra 

18.  GAU-8-46-157-2016-59 Mer Rakesh Mepabhai 

19.  GAU-8-46-157-2016-60 Minapara Mamadbhai Ganibhai 

20.  GAU-8-46-157-2016-62 Mori Jagdish Jadavbhai 

21.  GAU-8-46-156-2016-65 Damor Snehal Hasmukhbhai 

22.  GAU-8-46-156-2016-66 Bharai Kanabhai Bhimabhai 

23.  GAU-8-46-157-2016-67 Manishkumar Ladhabhai Dasotiya 

24.  GAU-8-46-157-2016-70 Sureshkumar Bhagvanbhai Chaudhari 

25.  GAU-8-46-157-2016-76 Sathwara Himani Maheshkumar 
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Sr. No. / Seat 

No. 

Application I. D. Full Name 

26.  GAU-8-46-157-2016-81 Thakor Sendhaji Vaghaji 

27.  GAU-8-46-157-2016-91 Prajapati Manojkumar Ganeshbhai 

28.  GAU-8-46-156-2016-93 Chaudhari Hiteshkumar Mohanbhai 

29.  GAU-8-46-157-2016-95 Prajapati Jigneshkumar 

30.  GAU-8-46-157-2016-97 Goswami Sandipgiri Bhagvangiri 

31.  GAU-8-46-157-2016-99 Pathan Parvinbanu Gulammohamadkhan 

32.  GAU-8-46-156-2016-101 Garchar Vipul Rajabhai 

33.  GAU-8-46-157-2016-103 Suthar Vairali Bharatkumar 

34.  GAU-8-46-157-2016-104 Chauhan Nirali Jayeshbhai 

35.  GAU-8-46-157-2016-105 Govindbhai Dhulabhai Prajapati 

36.  GAU-8-46-156-2016-106 Tadvi Devang Shankarlal 

37.  GAU-8-46-157-2016-112 Rana Mihir Ramjibhai 

38.  GAU-8-46-157-2016-115 Prajapati Hiral Mangalbhai 

39.  GAU-8-46-157-2016-116 Suthar Bhadreshkumar Hasmukhbhai 

40.  GAU-8-46-157-2016-121 Darji Jalpa Rasikbhai 

41.  GAU-8-46-157-2016-122 Dodiya Divyarajsinh Mahipatsinh 

42.  GAU-8-46-157-2016-123 Brahmbhatt Himanshu Kishorbhai 

43.  GAU-8-46-157-2016-138 Poojaben Ratilal Visani 

44.  GAU-8-46-157-2016-102 Chaudhary Pinkalben 
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જાહેરાત ક્રમાાંક : ૪/ર૦૧૫ (ખબન-શૈક્ષખણક) અન્સ વયે પ્રોગ્રામ આસીસ્ ટન્સ ટ(કેવીકે) કોમ્પ પ્ યટુર જગ્ યા 
માટે અમાન્સ ય ઠરેલ ઉમેદવારોની યાદી 

Sr. Application I. D. Full Name Reason for Not Eligible 

1.  GAU-8-46-156-2016-6 Patel Hemangini 
Gamanbhai 

ષિયત  રેલ શૈક્ષબણ  લાય ાત ધરાવતા િથી 

2.  GAU-8-46-156-2016-8 Chaudhari Ashishkumar 
Sureshchandra 

ઓિ લાઇિ ર્ભરવામાાં આવેલ અરજી પત્ર િી ષપ્રન્ટ 
િ લ તથા તેિા જરૂરી બિર્ાણો સાથે માળેલ િથી.  

3.  GAU-8-46-157-2016-11 Sharma Sheetalben ઓિ લાઇિ ર્ભરવામાાં આવેલ અરજી પત્ર િી ષપ્રન્ટ 
િ લ તથા તેિા જરૂરી બિર્ાણો સાથે માળેલ િથી.  

4.  GAU-8-46-157-2016-13 Chaudhari Ashokkumar ઓિ લાઇિ ર્ભરવામાાં આવેલ અરજી પત્ર િી ષપ્રન્ટ 
િ લ તથા તેિા જરૂરી બિર્ાણો સાથે માળેલ િથી.  

5.  GAU-8-46-157-2016-14 Panchal Jaimi 
Yogeshbhai 

ઓિ લાઇિ ર્ભરવામાાં આવેલ અરજી પત્ર િી ષપ્રન્ટ 
િ લ તથા તેિા જરૂરી બિર્ાણો સાથે માળેલ િથી.  

6.  GAU-8-46-157-2016-15 Parmar Harsadkumar 
Babubhai 

ઓિ લાઇિ ર્ભરવામાાં આવેલ અરજી પત્ર િી ષપ્રન્ટ 
િ લ તથા તેિા જરૂરી બિર્ાણો સાથે માળેલ િથી.  

7.  GAU-8-46-156-2016-16 Damor Bharatkumar 
Surjibhai 

ષિયત  રેલ શૈક્ષબણ  લાય ાત ધરાવતા િથી 

8.  GAU-8-46-156-2016-19 Ninama Mukeshkumar 
Bachubhai 

ષિયત  રેલ શૈક્ષબણ  લાય ાત ધરાવતા િથી 

9.  GAU-8-46-156-2016-21 Gamit Dhruva 
Virendrabhai 

ષિયત  રેલ શૈક્ષબણ  લાય ાત ધરાવતા િથી 

10.  GAU-8-46-157-2016-24 Vaja Dhaval Dhirajlal ષિયત  રેલ શૈક્ષબણ  લાય ાત ધરાવતા િથી 

11.  GAU-8-46-162-2016-25 Ravikumar Patel ઓિ લાઇિ ર્ભરવામાાં આવેલ અરજી પત્ર િી ષપ્રન્ટ 
િ લ તથા તેિા જરૂરી બિર્ાણો સાથે માળેલ િથી.  

12.  GAU-8-46-156-2016-26 Rathva Alkeshkumar 
Kantibhai 

ઓિ લાઇિ ર્ભરવામાાં આવેલ અરજી પત્ર િી ષપ્રન્ટ 
િ લ તથા તેિા જરૂરી બિર્ાણો સાથે માળેલ િથી.  

13.  GAU-8-46-162-2016-27 Vaghasiya Nikunjkumar 
Thakarshibhai 

(૧) SAU Employee િથી,િોટી માાહહતી રજુ  રેલ છે   
(ર)  અન.ુ જિજાષત/સા.શૈ.પ.વગમિા ઉમેાદવાર       
      અંગેનુ ંપ્રમાાણપત્ર સામેાલ િથી.  

14.  GAU-8-46-157-2016-28 Piplodia Swapnilkumar 
Rajeshbhai 

ષિયત  રેલ શૈક્ષબણ  લાય ાત ધરાવતા િથી 

15.  GAU-8-46-157-2016-29 Rabari Prashantkumar 
Mukeshbhai 

ષિયત  રેલ શૈક્ષબણ  લાય ાત ધરાવતા િથી 

16.  GAU-8-46-157-2016-30 Mayur Bakulbhai 
Mandaviya 

ઓિ લાઇિ ર્ભરવામાાં આવેલ અરજી પત્ર િી ષપ્રન્ટ 
િ લ તથા તેિા જરૂરી બિર્ાણો સાથે માળેલ િથી.  

17.  GAU-8-46-157-2016-31 Hasmukh Herma તા.૧/૪/ર૦૧૫ પછીનુ ંિોિ ક્રીમાીલેયર પ્રમાાણપત્ર 
જોરે્લ િથી 

18.  GAU-8-46-157-2016-32 Ramanuj Kuldipkumar 
Arvindbhai 

ઓિ લાઇિ ર્ભરવામાાં આવેલ અરજી પત્ર િી ષપ્રન્ટ 
િ લ તથા તેિા જરૂરી બિર્ાણો સાથે માળેલ િથી. 

19.  GAU-8-46-157-2016-33 Himanshubhai Valand ઓિ લાઇિ ર્ભરવામાાં આવેલ અરજી પત્ર િી ષપ્રન્ટ 
િ લ તથા તેિા જરૂરી બિર્ાણો સાથે માળેલ િથી.  

20.  GAU-8-46-157-2016-36 Makwana Ankita 
Rameshkumar 

ષિયત  રેલ શૈક્ષબણ  લાય ાત ધરાવતા િથી 

21.  GAU-8-46-157-2016-37 Limbani Chirag ષિયત  રેલ શૈક્ષબણ  લાય ાત ધરાવતા િથી 
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Sr. Application I. D. Full Name Reason for Not Eligible 

Kishorbhai 
22.  GAU-8-46-157-2016-38 Solanki Nilaykumar 

Rajendrakumar 
ષિયત  રેલ શૈક્ષબણ  લાય ાત ધરાવતા િથી 

23.  GAU-8-46-157-2016-40 Modi Chiragkumar ઓિ લાઇિ ર્ભરવામાાં આવેલ અરજી પત્ર િી ષપ્રન્ટ 
િ લ તથા તેિા જરૂરી બિર્ાણો સાથે માળેલ િથી. 

24.  GAU-8-46-157-2016-42 Modi Jaymin 
Bharatkumar 

ઓિ લાઇિ ર્ભરવામાાં આવેલ અરજી પત્ર િી ષપ્રન્ટ 
િ લ તથા તેિા જરૂરી બિર્ાણો સાથે માળેલ િથી.  

25.  GAU-8-46-156-2016-44 Rathva Arvindbhai 
Laxmanbhai 

ષિયત  રેલ શૈક્ષબણ  લાય ાત ધરાવતા િથી 

26.  GAU-8-46-156-2016-45 Chaudhari Sandipkumar 
Arvindbhai 

ઓિ લાઇિ ર્ભરવામાાં આવેલ અરજી પત્ર િી ષપ્રન્ટ 
િ લ તથા તેિા જરૂરી બિર્ાણો સાથે માળેલ િથી.  

27.  GAU-8-46-156-2016-47 Chaudhari 
Khyatikumari 
Shyambhai 

ઓિ લાઇિ ર્ભરવામાાં આવેલ અરજી પત્ર િી ષપ્રન્ટ 
િ લ તથા તેિા જરૂરી બિર્ાણો સાથે માળેલ િથી. 

28.  GAU-8-46-157-2016-49 Satapara Rameshkumar 
Pravinbhai 

ષિયત  રેલ શૈક્ષબણ  લાય ાત ધરાવતા િથી 

29.  GAU-8-46-157-2016-51 Vaghela Khumansinh 
Gajendrasinh 

ષિયત  રેલ શૈક્ષબણ  લાય ાત ધરાવતા િથી 

30.  GAU-8-46-156-2016-53 Viral Ratilal Patel ષિયત  રેલ શૈક્ષબણ  લાય ાત ધરાવતા િથી 

31.  GAU-8-46-162-2016-54 Parimalkumar 
Thakorbhai Patel 

ષિયત  રેલ શૈક્ષબણ  લાય ાત ધરાવતા િથી 

32.  GAU-8-46-157-2016-57 Chaudhari Bhurabhai 
Bhanabhai 

ષિયત  રેલ શૈક્ષબણ  લાય ાત ધરાવતા િથી 

33.  GAU-8-46-157-2016-58 Bhavin Prakashchandra 
Mistry 

ષિયત  રેલ શૈક્ષબણ  લાય ાત ધરાવતા િથી 

34.  GAU-8-46-157-2016-64 Parmar Navinchandra ઓિ લાઇિ ર્ભરવામાાં આવેલ અરજી પત્ર િી ષપ્રન્ટ 
િ લ તથા તેિા જરૂરી બિર્ાણો સાથે માળેલ િથી.  

35.  GAU-8-46-157-2016-68 Arbham Jesha 
Modhavadiya 

ષિયત  રેલ શૈક્ષબણ  લાય ાત ધરાવતા િથી 

36.  GAU-8-46-157-2016-69 Shaileshkumar Jentilal 
Chawda 

ષિયત  રેલ શૈક્ષબણ  લાય ાત ધરાવતા િથી 

37.  GAU-8-46-157-2016-71 Solanki Nirajkumar 
Rameshbhai 

ષિયત  રેલ શૈક્ષબણ  લાય ાત ધરાવતા િથી 

38.  GAU-8-46-157-2016-72 Khambhayata Sandip 
Vaikunthrai 

ષિયત  રેલ શૈક્ષબણ  લાય ાત ધરાવતા િથી 

39.  GAU-8-46-157-2016-74 Sipai Salmankhan 
Abdulkhan 

ઓિ લાઇિ ર્ભરવામાાં આવેલ અરજી પત્ર િી ષપ્રન્ટ 
િ લ તથા તેિા જરૂરી બિર્ાણો સાથે માળેલ િથી.  

40.  GAU-8-46-157-2016-75 Padhiyar Snehalben 
Ramsinh 

ષિયત  રેલ શૈક્ષબણ  લાય ાત ધરાવતા િથી 

41.  GAU-8-46-157-2016-77 Macwan Namrataben 
Martinbhai 

ઓિ લાઇિ ર્ભરવામાાં આવેલ અરજી પત્ર િી ષપ્રન્ટ 
િ લ તથા તેિા જરૂરી બિર્ાણો સાથે માળેલ િથી.  

42.  GAU-8-46-157-2016-78 Raval Kajalben 
Maheshbhai 

ઓિ લાઇિ ર્ભરવામાાં આવેલ અરજી પત્ર િી ષપ્રન્ટ 
િ લ તથા તેિા જરૂરી બિર્ાણો સાથે માળેલ િથી.  

43.  GAU-8-46-156-2016-79 Bhedi Ashakumari 
Valsinh 

ઓિ લાઇિ ર્ભરવામાાં આવેલ અરજી પત્ર િી ષપ્રન્ટ 
િ લ તથા તેિા જરૂરી બિર્ાણો સાથે માળેલ િથી.  

44.  GAU-8-46-157-2016-80 Vaghamshi Anirudh 
Devayatbhai 

ઓિ લાઇિ ર્ભરવામાાં આવેલ અરજી પત્ર િી ષપ્રન્ટ 
િ લ તથા તેિા જરૂરી બિર્ાણો સાથે માળેલ િથી.  
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45.  GAU-8-46-156-2016-82 Patel Kaushik 
Gulabbhai 

ષિયત  રેલ શૈક્ષબણ  લાય ાત ધરાવતા િથી 

46.  GAU-8-46-157-2016-83 Solanki Indrajitsinh 
Shivsinh 

ષિયત  રેલ શૈક્ષબણ  લાય ાત ધરાવતા િથી 

47.  GAU-8-46-162-2016-84 Bhaumik 
Balkrishnabhai Patel 

ઓિ લાઇિ ર્ભરવામાાં આવેલ અરજી પત્ર િી ષપ્રન્ટ 
િ લ તથા તેિા જરૂરી બિર્ાણો સાથે માળેલ િથી.  

48.  GAU-8-46-157-2016-85 Chaudhari Naginkumar 
Jerupbhai 

ઓિ લાઇિ ર્ભરવામાાં આવેલ અરજી પત્ર િી ષપ્રન્ટ 
િ લ તથા તેિા જરૂરી બિર્ાણો સાથે માળેલ િથી.  

49.  GAU-8-46-157-2016-86 Chaudhari Naginkumar 
Jerupbhai 

ષિયત  રેલ શૈક્ષબણ  લાય ાત ધરાવતા િથી 

50.  GAU-8-46-157-2016-87 Patani Prousal Zinabhai ષિયત  રેલ શૈક્ષબણ  લાય ાત ધરાવતા િથી 

51.  GAU-8-46-157-2016-88 Rana Ritesh 
Shaileshkumar 

તા.૧/૪/ર૦૧૫ પછીનુ ંિોિ ક્રીમાીલેયર પ્રમાાણપત્ર 
જોરે્લ િથી 

52.  GAU-8-46-157-2016-90 Parmar Bharatbhai 
Maganbhai 

ષિયત  રેલ શૈક્ષબણ  લાય ાત ધરાવતા િથી 

53.  GAU-8-46-157-2016-92 Chauhan Dhimant 
Ramniklal 

ષિયત  રેલ શૈક્ષબણ  લાય ાત ધરાવતા િથી 

54.  GAU-8-46-162-2016-94 Bhatt Jaiminkumar 
Pankajkumar 

ષિયત  રેલ શૈક્ષબણ  લાય ાત ધરાવતા િથી 

55.  GAU-8-46-157-2016-96 Modi Darshankumar 
Dasharathlal 

ષિયત  રેલ શૈક્ષબણ  લાય ાત ધરાવતા િથી 

56.  GAU-8-46-156-2016-98 Paresh Chavda ષિયત  રેલ શૈક્ષબણ  લાય ાત ધરાવતા િથી 
57.  GAU-8-46-162-2016-100 Patel Bhaumik 

Balkrishnabhai 
(૧) SAU Employee  િથી,િોટી માાહહતી રજુ  રેલ છે   
(ર) અન.ુજિજાષત/સા.શૈ.પ.વગમિા ઉમેાદવાર અંગેનુ ં
પ્રમાાણપત્ર સામેાલ િથી. 

58.  GAU-8-46-157-2016-107 Parmar Maheshkumar 
Arvindbhai 

ષિયત  રેલ શૈક્ષબણ  લાય ાત ધરાવતા િથી 

59.  GAU-8-46-157-2016-108 Sarman ષિયત  રેલ શૈક્ષબણ  લાય ાત ધરાવતા િથી 

60.  GAU-8-46-157-2016-113 Dipanki Rajeshkumar 
Vala 

ઓિ લાઇિ ર્ભરવામાાં આવેલ અરજી પત્ર િી ષપ્રન્ટ 
િ લ તથા તેિા જરૂરી બિર્ાણો સાથે માળેલ િથી.  

61.  GAU-8-46-156-2016-114 Kirtiben Jashvantbhai 
Rathod 

અન.ુજિજાષત અંગેનુ ંપ્રમાાણપત્ર સામેાલ િથી 

62.  GAU-8-46-156-2016-117 Gamit Dilipbhai 
Chhanabhai 

ઓિ લાઇિ ર્ભરવામાાં આવેલ અરજી પત્ર િી ષપ્રન્ટ 
િ લ તથા તેિા જરૂરી બિર્ાણો સાથે માળેલ િથી. 

63.  GAU-8-46-157-2016-118 Baria Jigneshkumar 
Subhashbhai 

ષિયત  રેલ શૈક્ષબણ  લાય ાત ધરાવતા િથી 

64.  GAU-8-46-157-2016-120 Harshadkumar Manilal 
Chaudhari 

ષિયત  રેલ શૈક્ષબણ  લાય ાત ધરાવતા િથી 

65.  GAU-8-46-162-2016-124 Ka Patel Payal 
Mahendrabhai 

ઓિ લાઇિ ર્ભરવામાાં આવેલ અરજી પત્ર િી ષપ્રન્ટ 
િ લ તથા તેિા જરૂરી બિર્ાણો સાથે માળેલ િથી.  

66.  GAU-8-46-156-2016-126 Chavda Bharat Balabhai (૧) ષિયત  રેલ શૈક્ષબણ  લાય ાત ધરાવતા િથી 
(ર)બિર્ાણો સહહતિી અરજી ષિયત સમાયમાયામદામાાં  
    માળેલ િથી.  

67.  GAU-8-46-157-2016-128 Goswami Hiteshpiru 
Ishvarpuri 

ઓિ લાઇિ ર્ભરવામાાં આવેલ અરજી પત્ર િી ષપ્રન્ટ 
િ લ તથા તેિા જરૂરી બિર્ાણો સાથે માળેલ િથી.  
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68.  GAU-8-46-157-2016-129 Chuahan Yuvarajsinh ષિયત  રેલ શૈક્ષબણ  લાય ાત ધરાવતા િથી 

69.  GAU-8-46-156-2016-132 Muniya Minaben 
Bachubhai 

ષિયત  રેલ શૈક્ષબણ  લાય ાત ધરાવતા િથી 

70.  GAU-8-46-157-2016-133 Darji Panna J ષિયત  રેલ શૈક્ષબણ  લાય ાત ધરાવતા િથી 

71.  GAU-8-46-157-2016-135 Malvi Mahammadidrish ઓિ લાઇિ ર્ભરવામાાં આવેલ અરજી પત્ર િી ષપ્રન્ટ 
િ લ તથા તેિા જરૂરી બિર્ાણો સાથે માળેલ િથી.  

72.  GAU-8-46-162-2016-137 Thakore Devarshi 
Chiragbhai 

(૧) SAU Employee િથી,િોટી માાહહતી રજુ  રેલ છે    

(ર)  અન.ુજિજાષત/સા.શૈ.પ.વગમિા ઉમેાદવાર 
      અંગેનુ ંપ્રમાાણપત્ર સામેાલ િથી. 
(૩) અરજી ષિયત સમાય માયામદામાાં માળેલ િથી. 

 
 


