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બેકરી શાળા, પોલીટેકનિક ઈિ ફૂડ સાયન્સ એન્ડ હોમ ઈકોિોનમકસ, આણદં  
બેકીંગ ટેકિોલોજી કોસસમા ંપ્રવેશ માટે રૂબરૂ મલુાકાતે (ઇન્ટરવ્યમુા)ં બોલાવેલ ઉમેદવારોિી યાદી  

        નીચે જણાવલે ઉમદેવારોને બેકીંગ ટેકનોલોજી કોર્સના વર્સ ૨૦૧૪-૧૫ના દ્વિતીય તાલીમ વગસ માટે નીચ ે
જણાવલે તારીખ, ર્મય અન ેસ્થાને જરૂરી પ્રમાણપત્રો, ગણુપત્રકો ર્ાથે સ્વખચે રૂબરૂ મલુાકાત (ઇન્ટરવ્ુું) માટે હાજર 
રહવેા જણાવવામાું આવે છે. આ અંગેના ઇન્ટરવ્ુું કોલલટેર પોસ્ટ િારા  મોકલી આપલે છે / રૂબરૂ માું આપલે છે. 
તારીખ : ૦૫/૦૧/૧૫, સોમવાર    સમય : ૧૧:૦૦ કલાકે  

સ્થાિ : બેકરી શાળા, પોલીટેકનિક ઇિ ફુડ સાયન્સ એન્ડ હોમ ઈકોિોનમક્સ, કુલપતીશ્રીિા બગંલા પાછળ, ટાવર 
બબલ્ડીંગ, આણદં કૃનિ યનુિવનસિટી, ખેતીવાડી, આણદં  

 

અ. િ.ં ઉમેદવારિા િામ સરિામ ુ

૧ ખખમાણી શકીલઅબ્બાર્ મનસરુઅલી મ.ુજજ. જામનગર 

૨ મલેક ર્મમર રફિકએહમદ મ.ુિતગે ુંજ, જજ.વડોદરા 
૩ જાદવ મકુુન્દભાઇ મવનોદભાઇ મ.ુમોગરી, જજ. આણુંદ 

૪ વર્ાવા કમલકુમાર રાજેશભાઇ મ.ુજજ. આણુંદ 

૫ અંર્ારી શાહબાઝ અહમદ મોહમદ ્સુિુ મ.ુવરીયાવી, જજ. સરુત 

૬ વહોરા મહમદ હમજ મહમદહનીિ મ.ુભાલેજ, જજ. આણુંદ 

૭ મહતેા મનશાુંત ર્મતર્ચુંદ્ર મ.ુનાગલપરુ, જજ. મહરે્ાણા 
૮ પટેલ ફદખિતકુમાર અમતૃલાલ મ.ુબાકરોલ, જજ. આણુંદ 

૯ પરમાર ઘનશ્યામકુમાર પરર્ોતમભાઇ મ.ુવડતાલ, જજ. ખેડા 
૧૦ ગપુ્તા પ્રમતકકુમાર સમુનલકુમાર મ.ુજજ. આણુંદ 

૧૧ પટેલ મશલ્પા ફદખિતકુમાર મ.ુબાકરોલ, જજ. આણુંદ 

૧૨ વર્ાવા મર્ધ્ધીબને ગોપાલભાઇ મ.ુહાડગડુ, જજ. આણુંદ 

૧૩ રાવલ ર્ોનાલી યોગેશભાઇ મ.ુજજ. વડોદરા 
૧૪ પરમાર નીરવકુમાર અશોકભાઇ મ.ુ કરમર્દ, જજ. આણુંદ 

૧૫ પટેલ ઋર્ભ ઉમેશભાઇ મ.ુમાજલપરુ, જજ. વડોદરા 
૧૬ ભોઇ મેઘાબેન સયુસકાન્ત મ.ુ ર્ોજીત્રા, જજ. આણુંદ 

૧૭ જેતવર મશવકુમાર મહાબીર મ.ુકોર્ીર, જજ.રાયઘર  
૧૮ પટેલ હમેાુંશકુુમાર કમલકાન્ત મ.ુ ધરમપરુ, જજ. વલર્ાડ 

૧૯ મોનાણી જયેન્દ્રકુમાર શૈલેર્ભાઈ મ.ુ જામનગર, જજ. જામનગર 

૨૦ રાઠોડ કુુંતલકુમાર મનહરમર્િંહ મ.ુહાલોલ, જજ.પુંચમહાલ 

૨૧ પટેલ મમલનકુમાર ફદલીપભાઈ મ.ુ જજ. આણુંદ 

૨૨ મેમણ મહમદમરેુ્િ મહમદર્િી મ.ુ ર્વગઢ, જજ. ર્ાબરકાુંઠા 
૨૩ કાજી એજાજઉદીન અમીનઉદીન મ.ુ જજ.દાહોદ 

૨૪ કાજી અયાજઉદીન વાહીદઉદીન મ.ુ જજ. દાહોદ 

૨૫ કાજી વકરુદીન અમીનઉદીન મ.ુ જજ. દાહોદ 

૨૬ પટેલ ઉજ્જવલકુમાર અશોકભાઈ મ.ુ જીટોડીયા, જજ. આણુંદ 

૨૭ અંનર્ારી અબદુલ મ.ુ જજ. વડોદરા 
૨૮ રાજપતુ રાજેશ અમરમર્િંહ મ.ુ જજ.અંકલેશ્વર 
૨૯ પટેલ ખબિંદીયા રાજેન્દ્રકુમાર મ.ુવર્ો, જજ. ખેડા 
૩૦ ચૌધરી ગીતાબને રામજીભાઈ  મ.ુ જજ. આણુંદ 

૩૧ પડીયા જાનકીબેન હરેશકુમાર મ.ુ મહુવા, જજ. ભાવનગર 

૩૨ મલેક ઈશરતમહુંમદ મહબેબુમીયા મ.ુ રાવલી, જજ.આણુંદ 

૩૩ ઉપાધ્યા રીતેર્કુમાર ફદલીપકુમાર મ.ુ વેજલપરુ, જજ. પુંચમહાલ 

િોંધ : આણદં કૃનિ યનુિવનસિટી (ખેતીવાડી) આવવા માટે રેલ્વે સ્ટેશિ અિે બસસ્ટેશિથી શટલ રરક્ષા મળે છે. 


