
 ભયઘા ંારન તારીભ ઇન્ટયવ્યુ ં(28/06/2013) 
 

નીચે જણાલેર ઉભેદલાયોને તા. 01/07/2013થી ળરૂ થતી ભયઘાંારનની તારીભ ભાટે તા. 28/06/2013 ને 
શકુ્રલાયના યોજ ફોયે 1:30 કરાકે ભયઘાંારન તારીભ કેન્ર, આણદં કૃષ યષુનલષવિટી, આણદં.  ખાતે જરૂયી અવર 
પ્રભાણત્રો તથા ગણુત્રકો વાથે ઇન્ટયવ્યુભંા ંસ્લખચે શાજય યશલેા જણાલલાભા ંઆલે છે, આ ભાટેના જરૂયી ઇન્ટયવ્યુ ંકોર 
ોસ્ટ દ્વાયા ભોકરી આેર છે.  

 

અનુ.ં ન.ં ઉભેદલાયોના નાભ  વયનામુ ં 
1. ચૌધયી ભનોજબાઇ તેજયાભબાઇ  મુ.ં- બરૂચ        જી.- બરૂચ.  
2. કુયેળી ભોશળીન ખરીકઅશભેદ  મુ-ં જુનાગઢ      જી.- જુનાગઢ 
3.  જાદલ આષળ નટલયરાર   મુ.ં- ઝારોદ       જી.- દાશોદ   
4. દદલાન ભોશળીન વરીભળા   મુ.ં- ડબોઉ        જી.- આણદં  
5. જયીલારા યોજેસ્કી ળાતંીરાર   મુ.ં- નડીમાદ     જી.- ખેડા  
6.  ઠાણ અયફાઝખાન નાવીયખાન   મુ.ં- તાદંજા     જી.- લડોદયા  
7.  વોરકંી અરૂણકુભાય બીખાબાઇ  મુ.ં- લાવદ        જી.- આણદં  
8.  ળેખ પારૂખ ભોશભદશષનપ  મુ.ં- કડલજં      જી.- ખેડા 
9.  ગોયખા યષલ યાઓ  મ.ુ- લાડીનાય      જી.- જાભનગય  
10. વેયવીમા મવુીયઅશભેદ ઇમ્તીમાઝઅરી  મ.ુ- સયુત          જી.- સયુત  
11.  ઠાણ ળાશરૂખખાન હવેુનખાન  મ.ુ- લડોદયા       જી. લડોદયા  
12.  ભરીક લવીભઅક્રભ ળપીભોશભદ  મુ.ં- ફોયવદ       જી.- આણદં  
13.  વૈમદ અખ્તયઅરી .ઝેડ.   મ.ુ- લડોદયા       જી. લડોદયા  
14.  ચૌશાણ વરીભબાઇ અભીનબાઇ  મુ.ં- કડલજં      જી.- ખેડા 
15.  ટેર આષળકુભાય યાજુબાઇ   મ.ુ- ડાકોય         જી.- ખેડા  
16. ટેર ષભદશયકુભાય અળોકબાઇ   મ.ુ- જશાજ         જી.- આણદં  
17. રીરગય અબ્દુરયઝાક ઇસ્ભાઇરબાઇ  મુ-ં લટલા          જી.- અભદાલાદ  
18. યોદશત ભેહરુકુભાય કાતંીબાઇ  મ.ુ- ણવોયા       જી.- ખેડા  
19. યાઉરજી શભેયાજષવંશ કયણષવંશ  મ.ુ- ખબંોજ       જી.- આણદં  
20.  યાજ ષલજમકુભાય યણજીતષવંશ  મ.ુ- ખબંોજ       જી.- આણદં 
21.  કુયેળી આષવપ યઉપબાઇ   મ.ુ- તયવારી       જી.- લડોદયા  
22.  ઓભપ્રકાળ બધુ્ધષવંશ તોભય  મ.ુ- સયુત          જી.- સયુત 
23.  ાટીર મોગેળ તકુાયાભબાઇ  મ.ુ- ઉધના         જી.- સયુત  
24.  યાઠોડ ષલનમ દરતષવંશ  મ-ુ ગોતા          જી.- અભદાલાદ  
25. ટેર અલ્ેળબાઇ નયષવંશબાઇ   મ.ુ- જશાજ         જી.- આણદં 
26. વન્ધી કાદયહવેુન ભશમેદુબાઇ  મુ.ં- કડલજં      જી.- ખેડા 
27. ાટીર જમેળકુભાય અષનરબાઇ  મ.ુ- ઉધના         જી.- સયુત 
28. યભાય ભશને્રબાઇ બાનબુાઇ   મ.ુ- ારેજ         જી.- બરૂચ  
29. વેયવીમા ઇમ્તીમાઝઅરી ગરુાભહવેુન  મ.ુ- સયુત          જી.- સયુત 
30.  વન્ધી ભો. પારુક પૈઝુબાઇ   મુ.ં- કડલજં      જી.- ખેડા 
31. ટેર શષદબાઇ નયષવંશબાઇ  મ.ુ- જશાજ         જી.- આણદં 
32.  લાવણલાા અષભકબાઇ મનુાપબાઇ  મ.ુ- આણદં        જી.- આણદં  
33.  વોરકંી વજંમકુભાય કાતંીબાઇ  મ.ુ- ારેજ         જી.- બરૂચ 

 


