
ગજુયાત જાશયે વેલા આમોગ 

                                                                                              આય-૭ 

આમોગ દ્વાયા પ્રસવધ્ધ  વયકાયી ોલરટેકનીક ખાતે ઓટોભોફાઇર એંન્જીનીમયીંગ ના  વ્માખ્માતા , ગજુયાત 

સળક્ષણ વેલા, લગગ-૨ ( કોરજે ળાખા  ) (જાશયેાત ક્રભાાંક : ૬૫/૨૦૧૫-૧૬ ) ની કુર ૧૩  જગ્મા યની બયતી 

વાંદબે આમોગ દ્વાયા ઓનરાઇન કન્જપભગ  અયી ક્રભાાંક પ્રભાણ ે રૂફરૂ મરુાકાત ને અાત્ર ઉભેદલાયો  ની 

ભાહશતી નીચ ેદળાગવ્મા મજુફ છે . 

ક્રભ યોર નાંફય સલળે  નોંધ 

(1) (2) (3) 

1 
 

101000086 
ઉભેદલાયે સનમત વભમભાાં અયીત્રક તથા પ્રભાણત્રો ભોકરેર 
નથી . આથી ઉભેદલાયી યદ કયલાભાાં આલેર છે . 

2 101000104 

ઉભેદલાય સનમત રામકી ધોયણ (Passing standard) ધયાલતા નથી 
તથા સનમત વભમગાાનુાં નોન ક્રીભીરેમય વટી. યજુ કયેર નથી. 
આથી ઉભેદલાયી યદ કયલાભાાં આલેર છે 

3 101000116 
ઉભેદલાયે સનમત વભમભાાં અયીત્રક તથા પ્રભાણત્રો ભોકરેર 
નથી . આથી ઉભેદલાયી યદ કયલાભાાં આલેર છે 

4 101000505 
ઉભેદલાય સનમત રામકી ધોયણ (Passing standard) ધયાલતા નથી . 
આથી રૂફરૂ મરુાકાતને ાત્ર થતા નથી . 

5 101000592 
ઉભેદલાય સનમત રામકી ધોયણ (Passing standard) ધયાલતા નથી . 
આથી રૂફરૂ મરુાકાતને ાત્ર થતા નથી . 

6 101000664 
ઉભેદલાય સનમત રામકી ધોયણ (Passing standard) ધયાલતા નથી . 
આથી રૂફરૂ મરુાકાતને ાત્ર થતા નથી . 

7 101000875 
ઉભેદલાય સનમત રામકી ધોયણ (Passing standard) ધયાલતા નથી . 
આથી રૂફરૂ મરુાકાતને ાત્ર થતા નથી . 

8 101000906 
ઉભેદલાય સનમત રામકી ધોયણ (Passing standard) ધયાલતા નથી . 
આથી રૂફરૂ મરુાકાતને ાત્ર થતા નથી . 

9 101000915 
ઉભેદલાય સનમત રામકી ધોયણ (Passing standard) ધયાલતા નથી . 
આથી રૂફરૂ મરુાકાતને ાત્ર થતા નથી . 

10 101000943 
ઉભેદલાય સનમત રામકી ધોયણ (Passing standard) ધયાલતા નથી . 
આથી રૂફરૂ મરુાકાતને ાત્ર થતા નથી . 

11 101000948 
ઉભેદલાય સનમત રામકી ધોયણ (Passing standard) ધયાલતા નથી . 
આથી રૂફરૂ મરુાકાતને ાત્ર થતા નથી . 

12 101000971 
ઉભેદલાય સનમત રામકી ધોયણ (Passing standard) ધયાલતા નથી . 
આથી રૂફરૂ મરુાકાતને ાત્ર થતા નથી . 



13 101001116 
ઉભેદલાય સનમત રામકી ધોયણ (Passing standard) ધયાલતા નથી . 
આથી રૂફરૂ મરુાકાતને ાત્ર થતા નથી . 

ઉકત અાત્ર ઉભેદલાયોની માદી જાશયે કમાગ ફાદ આમોગ દ્વાયા કોઈણ ઉભેદલાયના અયીત્રક દસ્તાલેજો 

સ્લીકાયલાભાાં આલળે નહશ.                                                                                      

                                                                                                                                                વશી-  

 (લી.ફી.દેવાઈ) 

નામફ  વલચલ 

ગજુયાત જાશયે વેલા આમોગ 

 


