બેકરી શાળા

પોલીટેકનિક ઈિ ફૂડ સાયન્સ એન્ડ હોમ ઈકોિોનમકસ

ફેકલ્ટી ઓફ ફૂડ પ્રોસેસીંગ ટેકિોલોજી એન્ડ બાયો એિર્જી
આણંદ કૃનિ યનુ િવનસિટી, આણંદ– ૩૮૮૧૧૦

ફોિ િં. (ઓ) ૦૨૬૯૨-૨૬૪૪૬૪

email : principalfoodpoly@aau.in
જા.િં.આકૃય/ુ એફપીટીબીઈ/ફૂડ-પોલી/બેકરીપ્રવેશ/ ૧૧-૭૩ / ૨૨ ,

તા. ૨૬/૦૭/૨૦૨૨

પ્રનત,
સામેલ ઉમેદવારિા લીસ્ટ મુર્જબ
નવિય : બેકીંગ ટે કનોલોજી પ્રમાણપત્ર અભ્યાસક્રમમાાં રૂબરૂ મુલાકાત (કાઉન્સેલીંગ) બાબત.....
બેકરી શાળા, આણાંદ ખાતે બેકીંગ ટે કનોલોજી કોર્ષમાાં દાખલ થવા માટે ની તમારી અરજીનાાં અનુસધ
ાં ાને તમને સ્વખર્ચે રૂબરૂ મુલાકાત માટે
નીર્ચે જણાવેલ સ્થળ, સમય અને તારીખે હાજર રહેવા જણાવવામાાં આવે છે .
તારીખ :

૦૧/૦૮/૨૦૨૨, સોમવાર

સમય : ૦૯:૦૦ કલાકે

સ્થળ : બેકરી શાળા, પોલીટે કનિક ઈિ ફૂડ સાયન્સ એન્ડ હોમ ઇકોિોનમકસ, ફુડ પ્રોસેંસીગ ટે કિોલોજી એન્ડ બાયો-એિર્જી કોલેર્જ પાસે,
આણંદ કૃનિ યુનિવનસિટી (ખેતીવાડી), આણંદ– ફોિ િં- ૦૨૬૯૨-૨૬૪૪૬૪
રૂબરૂ મુલાકાતિાં દદવસે િીચે ર્જણાવેલ પૈકી લાગુ પડતા તમારા શૈક્ષણણક લાયકાત / અન્ય અસલ પ્રમાણપત્રો અચુક સાથે લાવવાિાં
રહેશે.
૧.

એસ.એસ.સી. (ધો-૧૦) ની માકષ શીટ (તમામ ટ્રાયલની માકષ શીટ )

૨.

શાળા છોડયાનુાં પ્રમાણપત્ર (એલ.સી.)

૩.

અનુસ ૂચર્ચત જાતત /અનુસ ૂચર્ચત જન જાતત /સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાતવગષ અંગે સક્ષમ અતધકારીશ્રીનુાં પ્રમાણપત્ર

૪.

ઉન્નતવગષમાાં સમાતવષ્ઠ નથી (નોનક્રીમીલેયર) પ્રમાણપત્ર ( તનયત સમય મયાષદા વાળુ )

૫.

આતથિક રીતે નબળા વગષ ( EWS ) અંગેન ુાં સક્ષમ અતધકારીશ્રીનુાં પ્રમાણપત્ર

૬.

દદવયાાંગતા અંગે તસતવલ હોસ્પીટલના અતધકારીશ્રીનુાં પ્રમાણપત્ર

૭.

સેનાના કમષર્ચારી / પારસી જાતત અંગેન ુાં પ્રમાણપત્ર

૮.

પરચણત બહેનો માટે લગ્ન નોંધણીનુાં પ્રમાણપત્ર

૯.

એસ.એસ.સી પરીક્ષા ગુજરાત રાજ્ય સ્સ્થત શાળામાાંથી આપેલ છે તેવો આધાર / પુરાવો (જરૂર હોય તો)

રૂબરૂ મુલાકાતિા દદવસે કોિષમાં તમારી પ્રવેશ માટે િી પસંદગી થયેથી િીચે મુર્જબિી ફી/ડોક્યુમેન્ટ તુરત ર્જ અત્રેિી કચેરીએ
ભરવાિા/ર્જમા કરાવવાિા રહેશ.ે
ફી પેટે રૂ ૧૦૦૦/

બેંક પાસબુક ના પેહલા પાનાની (જેમાાં IFSC code, MICR, code દશાષ વેલા હોવા જરૂરી છે ) : ૬ ઝેરોક્ષ



આધારકાડષ :



પાસપોટષ સાઈઝના ફોટા -૩ નાંગ

૬ ઝેરોક્ષ

મુલાકાતમાાં હાજર નદહ રહેનાર અથવા ફી નદહ ભરનાર ઉમેદવારનો પ્રવેશ આપોઆપ રદ થશે.
નવશેિ િોંધ:

આણંદ કૃનિ યુનિવનસિટી (ખેતીવાડી) આવવા માટે રે લ્વે સ્ટે શિ અિે બસ સ્ટે શિથી શટલ-દરક્ષા મળી શકે છે અથવા
બોરસદ ચોકડીથી ચાલતા આવી શકાય છે .
આચાયષ

ુ ાકાત માટે બોલાવાયેલ ઉમેદવારોિી યાદી
રૂબરૂ મલ
Kamaliya Harmeet Natavarbhai

Thakor Miteshbhai Nareshbhai

Shah Saloni Maheshbhai

Bhatt Zeel Dhairya

Patel Dhruva Anilbhai

Patel Chiragkumar Harshadbhai

Panchal Nand Hiralkumar

Solanki Baldevsinh Cheharsinh

Pathan Varishakhan Firozkhan

Patel Harshkumar Nareshbhai

Jadav Pankajkumar Ranjitsinh

Srivastav Akashkumar Anoopkumar

Raj Ritendrasinh Dilipsinh

Arora Chirag Jagdish

Dabhi Bhumi Naginbhai

Vhora Anikaben Altafbhai

Bhoi Bipinbhai Govindbhai

Rajput Rajkumari Balkrishnasingh

Patel Dhruvkumar Rohitbhai

Valand Kishanbhai Manubhai

Raj Padmaben Ritendrasinh

Patel Khyatiben Raginbhai

Patel Finali Bharatbhai

Joshi Silvansu Sanjay

Parmar Naynaben Mangaji

Hathila Anilbhai Shankarbhai

Joshi Devdutt Rajendrakumar

Chaudhari Vaibhavi Rughanathbhai

Patel Aktaben Kaivalkumar

Sodhaparmar Jyotsnaben Amarsinh

Pandya Janki Dineshkumar

Bhoi Parth Maheshbhai

Prajapati Avani Ratilal

Thakor Mansi Shaileshbhai

Rajput Shekhar Sureshbhai

Parmar Jayeshkumar mangaji

Patel Bhavik Pareshbhai

Darji Hinaben Lalitkumar

Darji Jyotiben Sagarkumar

Solanki Rohitkumar Nagjibhai

Mehta Rimpa Maulin

Solanki Vishalsinh Mahobatsinh

Dave Kunj Maheshkumar

Shaikh Arbazkhan A Rehman

Harsora Pallaviben Dilipbhai

Saiyad Mahamadmahir Yarifali

Momin Zubairahmad Mahammadsadik

Panth Jaydeepsinh Karansinh

Barot Bhagyashreeben Kiritbhai

Parmar Sakshiben Bharatsinh

Makvana Sejalben Muljibhai

Vaghela Aditya Rajanikant

Bhoi Chiragbhai Somabhai

Saiyad Mohsinali Ahmadhusen

Kucha Vivekbhai Mansukhbhai

Joshi Shitalben Sanjay

Chauhan Varunkumar Shankarsinh

Parmar Jaydip Ashokbhai

Shaikh Arbaz Mohammed Husain

Chauhan Rehan Altafbhai

Sharma Pinalben Hirenkumar
Amaliyar Naynaben MansukhBhai
Vaghela Vinodbhai Chhaganbhai

