
પ્લેસમેન્ટ-૨૦૧૮, ગ્રામ વ્યવસ્થાપન અધ્યયન કેન્ર, 
ગજૂરાત વવદ્યાપીઠ, રાાંધેજા. 

S|D વિદ્યાર્થીન ું નામ / કોન્ટેક નુંબર સુંસ્ર્થાન ું સ્ર્થળ હાલન ું સ્ર્થળ સુંસ્ર્થાના અવિકારીનો કોન્ટેક નુંબર નોંિ 
1 જયસખુ સાાંખટ 

હિરેન ચોચા 
70961 73717 
96013 65717 

GHCL, ફાઉન્ડેશન, 
સતુરાપાડા, સોમનાથ. 

બાંને સતુરાપાડા જજતેન્રભાઈ ભટ્ટ - 99252 39351   

2 
પાથથ સાપરીયા 

78788 24824 
90546 82222 

અંબજુા ફાઉન્ડેશન, કોડીનાર  સરમણભાઈ ચૌિાણ – 99987 52080  

3 કલ્પેશ રાવળ 
કૌશીક સોલાંકી 
મેહલુ કોઈટીયા  

70419 12705 
95582 53904 
96249 32907 

હકસાન ઓનલાઇન 
એગ્રોવવઝન લલ. અમદાવાદ 

સાદરા 
કેશોદ 
પાલનપરુ 

લચરાગ સદુાણી - 94272 58762   

4 
કાજલ સાાંકલળયા 

7359394976 ગોપાલ નમકીન, રાજકોટ  સચીનભાઈ – 85111 00007 
રાજન કાલરીયા – 97265 47231  

 

5 અક્ષય ડી. વસાવા  
ધરમવસિંિ વસાવા  

95373 29863 
97275 95719 

AKRSP, (ઇન્ડીયા)  
ડેહડયાપાડા,  

બાંને માાંડવી અમતૃભાઈ - 94294 22977  

6 અંહકતા પટેલ 
વવરમતી પટેલ 
 

96382 17921 
96628 24116 
96622 30357 

શ્રી વલસાડ ખાાંડ ઉદ્યોગ 
સિકારી માંડળી લલ., વલસાડ. 

બાંને વલસાડ ઠાકોરભાઈ – 90990 80807  

7 પહરમલ પટેલ 
સાવન ભોરસટ 

95743 71747 
82389 82466 

મા ફાઉન્ડેશન, ધરમપરુ 
કપરાડા 

ગોવવિંદભાઈ ચાવડા – 96240 25715  

8 તપૃ્પ્ત પરમાર 
સલૂચતા પરમાર 

95129 04039 
95864 14169 

લોકસેવા ટ્રસ્ટ, વાાંસદા રુમલા જવતનભાઈ ચૌધરી – 72111 02404  

9 ઉવથશી ચૌધરી 
વનવતન પટેલ 
રાજુ કટારીયા 
વવજય ચૌધરી 

78748 59232 
96243 83807 
81404 64116 
97370 93959 

ગ્રામસેવા ટ્રસ્ટ, ખારેલ, 
નવસારી. 

 વમહિર દવે – 94262 31704  



10 વર્ાથબેન પટેલ 7567287585 એનાડે ફાઉન્ડેશન, વાાંસદા  મનીર્ાબેન પટેલ – 99134 36238   
11 નરુીબિને શેખ 

 

84698 78571 બાાંસવારા સીન્ટેક્ષ ગારમેન્ટ,  
લલ., નાની દમણ. 

 રાજેશ વગીસ – 75748 16183  

12 
અંહકતા વમશ્રા 

7698558164 અલ્કુશ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રા. લલ., 
દમણ 

 આર. કે. શકુલ – 98251 43146   

13 
મેહલુ ચૌિાણ 

95740 81913 DRDA, ખેડા  માતર તાલકુા 
પાંચાયત વમશન 
માંગલમ પ્રોજેકટ 

ભરતભાઈ ગઢવી – 90999 56329  

14 નીતાબેન ડાભી 
હદલક્ષતા ચૌધરી 
ગણેશ પવાર 
અંકીતભાઈ વસાવા 

99242 71284 
84695 50751 
94289 18188 

વવદ્યાભારતી, અમદાવાદ  
 
મહુવા, સરુત છે 

વસધ્ધાથથ ઠાકોર – 75748 63511   

15 
આકાશ વસોયા 

99132 83240 પેરાગોન સીન્થેટીકસ એન્ડ 
પોલીમસથ પ્રા. લલ. 

દિગેામ, ગાાંધીનગર રાજેશ પટેલ – 99252 32879  

16 વમત્તલબેન ઠાકોર 
હિનાબેન વણકર 

96247 45373 
99797 19183 

સપુથ, હિિંમતનગર  પ્રકાશકુમાર – 99246 77854   

17 ધરમપાલ રાજ 
અક્ષય એમ વસાવા 

94264 33935 
95373 08512 

ગ્રીન એગ્રો પ્રા. લલ., ભરૂચ બનેં મિાસાણા વનમથલવસિંઙ યાદવ – 94271 17030  

18 
પવથક સાલવી 

95371 40185 નેટાહફમ ઇરીગેશન પ્રા. લલ., 
પાલનપરુ 

 અશોકભાઈ પટેલ – 96876 96694  

19 આનાંદ પરમાર 
યોગેશ રાઠોડ 

 એસીટી, ભજૂ   વલ્લભુાઈ કસોટીયા – 75672 82300  

 


