
                               ગજુયાત જાશયે વેલા આમગ              
                                        રયણાભ 
ક્રભાાંક : આયવીટી-૧૭૫૬-૨૦૧૫-આય-૩                                                 જાશયેાત ક્રભાાંક : ૫૬/૨૦૧૫-૧૬   
 
ગજુયાત જાશયે વેલા આમગ દ્વાયા વયકાયી ઈજનેયી કરેજ ખાતે આચામય, ગજુયાત શળક્ષણ વેલા, લગય-૧ (કરેજ ળાખા) 
ની જગ્માની બયતી ભાટે તા.૦૯/૦૧/૨૦૧૭ ના યજ મજલાભાાં આલેર રૂફરૂ મરુાકાત (ઇન્ટયવ્ય)ુ નુાં રયણાભ નીચે 

મજુફ જાશયે કયલાભાાં આલે છે. 
                                    

ન્યનુત્તભ રામકીધયણ (Passing Standard) 
વા.ળૈ.. લગય :  ૩૫ ગણુ                                                                        અન.ુજનજાશત લગય :  ૩૫ ગણુ 
(૧) શનભણ ૂાંક ભાટે વાંદગી ાભેર ઉભેદલાય :- 

ભેયીટ 

નાંફય 
ઉભેદલાયનુાં નાભ 

રૂ.મ.ુ 

નાંફય 

કડ  
નાંફય 

કેટેગયી 
ભરશરા/ 
પરુૂ 

રૂ.મ.ુ ભાાં કરૂ 

૧૦૦ ગણુભાાંથી 
ભેલેર ગણુ 

૧ ડ. કેળયાબાઇ બીખાબાઇ જુડા E-1 EAD વા.ળૈ.. લગય પરુૂ ૭૫ 

                                                                                                                  
(૨) વા.ળૈ.. લગય ની પ્રશતક્ષા માદી ય  વાંદગી ાભેર ઉભેદલાય  

અન.ુ 

નાંફય 
ઉભેદલાયનુાં નાભ 

રૂ.મ.ુ 

નાંફય 

કડ  
નાંફય 

કેટેગયી 
ભરશરા/ 
પરુૂ 

રૂ.મ.ુ ભાાં કરૂ ૧૦૦ 

ગણુ ભાાંથી 
ભેલેર ગણુ 

૧ શ્રી કલ્ેળ એચ. લાંડયા E-8 EAH વા.ળૈ.. લગય પરુૂ ૫૦ 

૨ ડ. શનલેળ સભુનબાઇ ભશતેા E-5 EAK વા.ળૈ.. લગય પરુૂ ૪૦ 

 
                                                                                                    

(૩) અવપ યશરે ઉભેદલાય એ રૂફરૂ મરુાકાતભાાં ભેલેર ગણુ :-  
અન.ુ 

નાંફય 
ઉભેદલાયનુાં નાભ રૂ.મ.ુ 

નાંફય 

કડ  
નાંફય 

કેટેગયી ભરશરા/ 
પરુૂ 

રૂ.મ.ુ ભાાં કરૂ 

૧૦૦ ગણુ ભાાંથી 
 ભેલેર ગણુ 

૧ ડૉ. શરયરક્રષ્ણ ફાબબુાઇ જેઠલા E-2 EAF વા.ળૈ.. લગય પરુૂ ૨૨  
૨ શ્રી શલળારકુભાય રદનેળચાંદ્ર 

શનભાલત  
E-3 EAE વા.ળૈ.. લગય પરુૂ ૨૦  



૩ ડૉ. પ્રણલ શયદબાઇ દયજી  E-4 EAC વા.ળૈ.. લગય પરુૂ ૩૦  
૪ ડૉ. આશળકુભાય શલઠ્ઠરદાવ 

ગરશર  
E-6 EAG વા.ળૈ.. લગય પરુૂ ૩૨  

૫ ડૉ. રશતેળકુભાય રશભતરાર 
લાંડયા  

E-7 EAB વા.ળૈ.. લગય પરુૂ ૨૫  

૬ ડૉ. શલકાવકુભાય જળલાંતરાર 
ટેર  

E-9 EAJ વા.ળૈ.. લગય પરુૂ ૨૬  

૭ ડૉ. યાજાબાઇ બધુાબાઇ 
ખશવમા 

E-11 EAA વા.ળૈ.. લગય પરુૂ ૨૦  

૮  ડૉ. પ્રજે્ઞળ કાાંતીરાર બ્રહ્મબટ્ટ  E-12 EAI વા.ળૈ.. લગય પરુૂ ૩૦  
નોંધ- (૧) જાશયેાતભાાં દળાયલેર જગ્માઓ ૈકી અન.ુજનજાશત લગય ૦૧ જગ્મા ભાટે રામક ઉભેદલાય ન ભતાાં ખારી 
યશરે છે.  
 
                                                                                          Sd/- 
સ્થ : ગાાંધીનગય                                                                 (એચ. કે. ઠાકય) 
તાયીખ : ૧૦/૦૧/૨૦૧૭                                વાંયકુ્ત વચચલ             

                ગજુયાત જાશયે વેલા આમગ  
 
 


