
વોકેશનલ કોર્ષ ઓન લેન્ડસ્કેપ ગાડષનીંગ ૨૦૧૬-૧૭ પ્રવેશ કાર્ષક્રમ  
રૂબરૂ મલુાકાત અંગેની જાહરેાત 

 

 ઉપરોક્ત કોર્ષમાાં અરજી કરેલ ઉમેદવારે આ સાથે પ્રસસદ્ધ થયેલ મેરીટ યાદી જોયા બાદ ગ્રાહય 

રાખેલ ઉમેદવારોએ મૌખખક રૂબરૂ મલુાકાત માટે તા. ૨૮-૦૭-૨૦૧૬ ના ગરુુવાર ના રોજ અત્રેની શેઠ 

ડી.એમ.પોલીટેકનીક ઇન હોટીકલચર કોલેજ ખાતે સવારે ૧૦.૦૦ કલાકે તમામ અસલ પ્રમાણ પત્રો સાથ ે

અચકૂ સમયસર હાજર  રહવેાનુાં રહશે. ત્યારબાદ કોઈ પણ પ્રકારે રૂબરૂ મલુાકાત ગ્રાહય રાખવામા આવશે  

નહી. પ્રવેશ મળતાજ જરૂરી ફી પણ ફરી  દેવાની રહશે.   

           આચાયષ  

  



મેરીટ લલસ્ટ વોકેશનલ કોર્ષ ઓન લેન્ડસ્કેપ ગાડષ નનિંગ - ૨૦૧૬ 

ક્રમ 

ફોમષ 
ન ં નવદ્યાર્થીનુ ંનામ  સરનામુ ં

જન્મ તારીખ  જાનત એસ.એસ.સી. ડડપ્લોમા સ્નાતક અનસુ્નાતક કુલ% ડરમાર્કસષ 

 

૧ ૨૩ 

પટેલ  સેજલબેન 
રાવજીભાઇ  

ગોડાઉન ફખળયુાં ખારોલ ,  
પો. ખારોલ , તા.લણુાવાડા  
જી. મહીસાગર  
પીનકોડ. ૩૮૯૨૨૦ 

૧૭/૧૧/૧૯૯૫ Gen ૮૩.૦૦       ૮૩.૦૦   

 

૨ ૨૦ 

પટેલ સપ્રયાંકાબહને 

મફતલાલ  

 પટેલ ફખળયુાં મ.ુ વાાંકોડા તા. 
લણુાવાડા,     જી. મહીસાગર 
પીન.કોડ. ૩૮૯૨૨૦ 

૦૧/૦૫/૧૯૯૬  Gen ૭૯.૦૦ ૩     ૮૨.૦૦ 

ડડપ્લોમા ના 
૩% ભારાાંક 
ઉમેયાષ 

 

૩ ૨૧ 

પટેલ ડહતેશ્રીબેન 

ભાઇલાલભાઇ  

નવુાં ફખળયુાં ,કુમાર શાળા સામે, 

મ.ુ કોઠ ાંબા લણુાવાડા, જી. 
મહીસાગર પીન.કોડ. ૩૮૯૨૨૦ 

૦૧/૧૧/૧૯૯૫  Gen ૭૮.૮૦ ૩     ૮૨.૦૦ 

ડડપ્લોમા ના 
૩% ભારાાંક 
ઉમેયાષ 

 

૪ ૧૦ 

વાઘેલા સવજયકુમાર 

મનભુાઈ  મ.ુપો. વાડોલા, તા. ખાંભાત , જી. 
આણાંદ. સપન કોડ. ૩૮૮૬૪૦ 

૧૩/૧૦/૧૯૯૫ SC ૭૬.૨૦ ૩     ૭૯.૨૦ 

ડડપ્લોમા ના 
૩% ભારાકં 

ઉમેર્ાષ 
 

૫ ૪૬ 

પટેલ રાહલુ 
ઠાકોરભાઈ  

મ.ુપો. સસિંગાડ(ફ.વલ્લી) 
 ઘર નાં. ૮૦, 

તા. વાાંસદા  જી. નવસારી, 
૧૪/૦૮/૧૯૯૪ ST ૭૫.૩૮ ૩     ૭૮.૩૮ 

ડડપ્લોમા ના 
૩% ભારાકં 

ઉમેર્ાષ 
 

૬ ૩૦ 

શાહ ગોપીબેન   

રસેસભાઈ   

૫૭- તલુસી સોસાયટી, 
ઝવેરનગર બસ સ્ટેન્ડ પાસે, 

વાઘોડડયા રોડ વડોદરા 
 સપનકોડ: ૩૯૦૦૧૯  

૩૦/૦૩/૧૯૭૩ Gen ૭૩.૧૪     ૫ ૭૮.૧૪ 
૫% સ્નાતકના 
ભારાંક ઉમેયાષ 

   



૭ ૩૯ 

 શાહ  રીના 
કાસતિકભાઈ   ૧૬, પજુા ટેનામેન્ટ,ગોકુળ 

પાટીપ્લોટ પાસે ,વાસણા ગામ 
તા.જી. વડોદરા  

૦૯/૦૭/૧૯૭૩  Gen ૭૮.૦૦       ૭૮.૦૦ 

ધોરણ ૧૦ અને 
સ્નાતકની 

માકષશીટ જમા 
કરાવેલ નથી 

૮ ૭ 

વસાવા ધ્રસુવતકુમાર 

મખણલાલ  

બી/ ૨, મયરુ સોસાયટી, સવભાગ 
-૨, બપોદ જકાત નાકા પાસે, 

વાઘોડડયા રોડ, વડોદરા  
૧૭/૧૦/૧૯૮૮ ST ૬૪.૫૭   ૫.૦૦% ૭.૦૦% ૭૬.૫૭ 

૧૨% ભારાક 
ઉમેયાષ 

૯ ૪૩ 

પરમાર મનીર્ભાઈ 
હસમખુભાઇ  

લીમડા વાળાં ફખળયુાં, મ.ુ 
વાઘપરૂા, પો. સામરખા,  
તા.જી. આણાંદ. સપન કોડ 
૩૮૮૩૬૦  

૧૪/૧૨/૧૯૮૯ SEBC ૬૩.૦૦   ૫ ૭ ૭૫.૦૦ 

સ્નાતક 

અનસુ્નાતકના  
૧૨ % ભારાંક 

ઉમેયાષ 

૧૦ ૩૧ 

 રણાાં હરેન્રસસિંહ 
ચાંરસસિંહ 

રામનગર સોસાયટી, 
બાલાસસનોર રોડ,            

મ.ુ સેવાલીયા, તા. ગળતેશ્વર, 

જી. ખેડા પીન.કોડ૩૮૮૨૪૫ 

૧૦/૦૬/૧૯૮૬  SEBC ૭૪.૦૦       ૭૪.૦૦ 

સ્નાતક 

અનસુ્નાતકની 
માકષશીટ જોડેલ 

નથી 

૧૧ ૩૩ 

પટેલ નયન 

રાજેશભાઈ  

સપત્ર ુછાયા વેકરીયા પરા 
નમષદેશ્વર મડદર સામે, 

તા. ધારી, જી. અમરેલી. 
પીન.કોડ૩૬૫૬૪૦  

૨૨/૦૮/૧૯૯૬ Gen ૭૦.૦૦ ૩.     ૭૩.૦૦ 

ડડપ્લોમા ના 
૩% ભારાાંક 
ઉમેયાષ 

૧૨ ૪૫ 

પવારપ્રજ્ઞનેશકુમાર 
હરીશચાંર 

પટેલ ફખળયુાં,  મ.ુપો. ખબલપડૂીતા. 
ધરમપરુ  જી. વલસાડ.   
સપન કોડ.૩૯૬૦૫૦  

૨૭/૧૨/૧૯૯૪ ST ૬૬.૯૨ ૩     ૬૯.૯૨ 

ડડપ્લોમા ના 
૩% ભારાાંક 
ઉમેયાષ 

૧૩ ૪૧ 
સતરગર  ડાહ્યાભાઇ 
જેઠાભાઇ  

૧૨ / શરદપખૂણિમા સોસાયટી , 
અખભલાસા ચોકડી,  વડોદરા.   

૦૫/૦૧/૧૯૭૮  SC ૬૯.૮૫       ૬૯.૮૫   

૧૪ ૨૪ 

ટાાંક શકીલ મોહાંમદ 

શબ્બીરભાઈ  

A - 64, બસેરા ડુપલેક્ષ , આંગન 
બાંગલોઝ નઝીક, વાસણા, 
 તા. જી. વડોદરા  

૨૯/૦૭/૧૯૯૭ Gen ૬૮.૬૦       ૬૮.૬૦ 
પસેંનટાઇલ 

લખેલછે 



૧૫ ૪૮ 

પટેલ હસર્િલકુમાર 

રાજુભાઇ  

મ.ુ નવતલવ પો. ખદસયૂા 
બોડડિંગ, તા.જી. નવસારી,  
સપન. કોડ ૩૯૬૪૩૩   

૦૫/૦૬/૧૯૯૨  SEBC ૬૪.૩૧ ૩     ૬૭.૩૧ 

ડડપ્લોમા ના 
૩% ભારાકં 

ઉમેર્ાષ 

૧૬ ૪૯ 

ઠક્કર અલ્પેશકુમાર 

પ્રવીણભાઈ  ૨૩, સાગર ટેનમેંટ, નરોડા, 
કઠવાડ રોડ, નવા નરોડા 
તા. દસકોઈ, જી. અમદાવાદ  
સપન કોડ ૩૮૨૩૩૦  

૦૨/૧૧/૧૯૭૧  Gen ૬૧.૧૪   ૫   ૬૬.૧૪ 

૫% સ્નાતકના 
ભારાંક ઉમેયાષ , 
પાસપોટષ 

સાઇઝનો ફોટો 
લગાવેલો નથી 

૧૭ ૧૨ 

સોલાંકી અપષણસસિંહ 

રાજેન્રસસિંહ  

C - ૧૯૯ વૈકુાંઠ ધામ સોસાયટી, 
માાંજલપરુ, વડોદરા  
પીન.કોડ. ૩૯૦૦૧૧ 

૧૦/૧૧/૧૯૯૨   Gen ૬૫.૮૫       ૬૫.૮૫   

૧૮ ૧૩ 

બોદર હાડદિકકુમાર 

ભીંમસીભાઈ  

૫૯૭, રામપરા , દાત્રણા-૪,  

તા. મેંદરડા  જી. જુનાગઢ  

પીન.કોડ.૩૬૨૨૬૦ 

૧૧/૦૭/૧૯૯૪  SEBC ૬૩.૬૯       ૬૩.૬૯ 
નોન ડિસમનલ 
સડટિ નથી  

૧૯ ૩૬ 

ડામોર સનકુાંજકુમાર 
દીપકભાઈ  

મ.ુ નવાધરા,પો. બટકવાડી, 
તા. સાંતરામપરુ , જી. મહીસાગર 
પીન.કોડ. ૩૮૯૧૭૨ 

૧૯/૧૦/૧૯૯૮ ST ૬૩.૧૬       ૬૩.૧૬   

૨૦ ૩૪ 

 ભટ્ટ  જનકકુમાર 
લાભશાંકરભાઈ  

 મ.ુ ટીમાણા તા. તળાજા  
જી. ભાવનગર  
સપન કોડ ૩૬૪૧૫૦ 

૧૧/૦૭/૧૯૮૪  Gen ૫૬.૦૦   ૫.   ૬૧.૦૦   

૨૧  ૨૭ 

 ભટ્ટ અસશ્વિંકુમાર 
જૈશાંકરભાઈ  

પ્લોટનાં. ૩૫ બી, કસમસનયા 
નગર,સસધાર રોડ   

તા. જી.ભાવનગર  
સપન કોડ ૩૬૪૦૦૨ 

૧૮/૦૨/૧૯૭૨ Gen ૬૦.૬   ૫. ૭. ૬૦.૫૭ 

સ્નાતક 

અનસુ્નાતકના  
૧૨ % ભારાંક 

ઉમેયાષ 

૨૨ ૨૬ 

સત્રવેદી ખચરાગ 

ધીરજલાલ  

શેરી નાં. ૧૦, માણેક પરા 
જલારામ ચોક, તા. જી. અમરેલી 
સપન કોડ ૩૬૫૬૦૧  

૧૩/૦૭/૧૯૭૩ Gen ૬૦.૧૦       ૬૦.૧૦   



૨૩  ૮ 

કાનમની બીરેન 
કોઠારી  

એ-૪૦૩ સૌરભ પાકષ , સભુાન 
પરૂા, વડોદરા  
પીન.કોડ. ૩૯૦૦૨૩ 

૦૧/૦૪/૧૯૭૧  Gen ૬૦.૦૦       ૬૦.૦૦ 

૪૫ વર્ષ ૩ 
મડહના ૭ 

ડિવસ હોવાર્થી 
અરજી રિ 
કરવામા ં
આવેછે.  

૨૪  ૩૮ 

વણીલ સ્નેહલ 

જયાંસતભાઈ  

 ૧૧,૧૨, સમાજ સેવા સદન 

સોસાયટી, આંબાવાડી,  
તા. એખલસખિજ જી. અમદાવાદ 
સપન કોડ ૩૮૦૦૦૬ 

૩૧/૦૧/૧૯૮૭ SC ૫૭.૬૦       ૫૭.૮૬   

૨૫  ૧૧ 

બારીયા દોલતસસિંહ 

રણછોડભાઈ  

ઠે. બાડરયા ફખળયુાં મ.ુપાંડોલી , 
પો. તલાવડી, તા. હાલો, લ, હી 
પાંચમહાલ,પીન.કોડ. ૩૮૯૩૭૦  

૦૨/૦૬/૧૯૭૫  SEBC ૫૭.૧૬       ૫૭.૧૬ 
નોન ડિસમનલ 
સડટિ નથી  

૨૬  ૩૨ 

સોલાંકી શૈલેર્કુમાર 
ગણપતસસિંહ  

ઠે. ડદપક ફખળયુાં(હવેલી ઘર )  
મ.ુ નેશડા તા. કાલોલ જી. 

પાંચમહાલ પીન.કોડ૩૮૯૩૨૦ 

૦૧/૦૬/૧૯૭૯  Gen ૫૪.૭૧       ૫૪.૭૧   

૨૭ ૩૭ 

ડામોર સનસશર્કુમાર 
શૈલેર્ભાઈ  

 મ.ુનવધારા  પો.બટકવાડી , તા. 
સાંતરામપરુ , જી. મહીસાગર 
પીન.કોડ. ૩૮૯૧૭૨ 

૩૦/૦૫/૧૯૯૮ ST ૪૯.૧૬       ૪૯.૧૬   

૨૮ ૩૫ 

પરમાર 
બીપીનકુમાર 

શાંકરભાઇ  

કસશપરુા,પો.સવષ્ણપુરુા, તા. 
કપડવાંજ , જી. ખેડા પીન.કોડ. 
૩૮૭૬૨૦ 

૦૩/૦૬/૧૯૭૧  SC ૪૮.૦૦       ૪૮.૦૦ 
૫ ડિવસ ઉંમર 

વધારે છે 

૨૯ ૨ 

જયદીપ ઠાકોરભાઈ 

માળી  
માળી મહોલ્લો, કોકણ ફખળયા , 
વાડી, વડોદરા સપનકોડ નાં  
૩૯૦૦૧૭  

૨૪/૦૫/૨૦૦૦ SEBC ૪૭.૩૩ .... .... .... ૪૭.૩૩ 
પસેંનટાઇલ 

લખેલ છે 

  



૩૦ ૬ 

પરમાર અક્ષય 
ગૌતમ ભાઈ 

વણકર વાસ, સલજડા,તા. 
બાવડા જી. અમદાવાદ      

પીન.કોડ  . ૩૮૨૨૨૦ 

૧૬/૦૧/૧૯૯૮ SC ૪૫.૫૦       ૪૫.૫૦   

૩૧ ૪૪ 

પરમાર સસતર્ભાઇ 

ભગવાનભાઈ  

લીમડા વાળાં ફખળયુાં, મ.ુ 
વાઘપરૂા, પો. સામરખા, તા.જી. 
આણાંદ. સપન કોડ ૩૮૮૩૬૦  

૧૨/૦૬/1993 Gen ૪૫.૩૮       ૪૫.૩૮   

૩૨ ૨૯ 

પડઢયાર 
જયદીપસસિંહ 

જગતસસિંહ  

ઠે. પરબડીવાળાં ફખળયુાં,મ.ુ 
ખાાંધા,તા. કરજણ જી. વડોદરા 
પીન.કોડ. ૩૯૧૨૪૦ 

૧૫/૦૯/૧૯૯૪ Gen ૪૪.૮૦       ૪૪.૮૦ ટકાવારીમાાંભલૂ 

૩૩ ૨૮ 
પરમાર સાંજયકુમાર 

બાબભુાઇ  

તા. શહરેા જી,પાંચમહાલ 
,મડહસાગર  સપન કોડ ૩૮૯૦૦૧  

૦૧/૦૧/૧૯૯૦ Gen ૪૧.૧૬       ૪૧.૦૦   

૩૪ ૫ 

રોહન અજયકુમાર 

ડોગરા  
139,140, માધવ પાકષ સોસાયટી, 
પોસ્ટ સભુાનપરૂા તા.જી. 
વડોદરા પીન.કોડ ૩૯૦૦૨૩ 

૦૬/૦૬/૧૯૯૮ Gen ૩૪.૮૦       ૩૪.૮૦   

  

 

ક્રમ  પ્રવેશ ની જ્ગ્ર્ા અનામતના ટકા  કુલ સીટ  અનામત સીટ  

 (અ) અનામત 

૧) અનસુચૂીત જાતી (sc) ૭% ૨૦  ૧  
૨) અનસુચૂીત જન 

જાતી(ST)   
૧૫% ૨૦  ૩  

૩) બક્ષીપાંચ (SEBC) ૨૭% ૨૦  ૫  
 (બ) સમાન્ર્  ---- ૨૦  ૧૧  
       

                આચાયષ 


