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હરાત કરલ ક તા.૦૯/૧૦/૨૦૧૪ નાં GTU ના આઈ.ટ િવભાગમાં

ુ પડલ ક GTU ના અિધકાર ઓના કો
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કો

ુ
ટરોમાં
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આ હમાં ુ િ વેદ એ GTU સં થાના (૧)ADMINPC (૨)KeyurPC (૩) GTU4 (૪)PC01
(૫)ASHAH

(૬)GTUEXAM-HP

PC4(૧૧)DYREGISTRAR-PC
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(૮)EXAM-305(૯)
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“Agaa] lauMT naa gaunhamaaM pkDayaola gaaopala baqama nao caaorInaa maaobaa[la faona saaqao JDpI
paDtI k`a[ma ba`ancaÊ Amadavaad”

Amadavaad Sahor ivastarmaaM banata imalkt sabaMQaI gaunaaAao SaaoQaI kaZvaa saaru ]prI
paolaIsa AiQakarIEaIAaoAo Aapola saucanaa AnausaMQaanao pao.sa.[.EaI Aoca.pI.kroNa sTafnaa
maaNasaao saaqao poT/aolaIgamaaM hta drmyaana Amara[vaaDI svastIk caar rsta pasao Aavata saaqaonaa
pao.kao. ramanaroSa ramadasa naaAaonao maLola baatmaI hikkt AaQaaro Agaa] lauMT naa gaunha,maaM
pkDayaola gaaopala S/o taotarama baaqama ]va.26 rho: makana naM.4Ê ravanaao vaMDaoÊ paoYT
AaoifsanaI saamaoÊ Amara[vaaDI Amadavaad Sahornaanao rabaarI kaolaaonaI GaMTI basa sTonD Kato qaI
saomasaMga kMpnaInaao ga`anD¹2Ê maaobaa[la ik.15Ê000À¹naa maud/amaala saaqao JDpI la[ tonao
saI.Aar.pI.saI. klama 41³1´DI maujba ATk krI tonao vaQau puCprC krtaM AajqaI AaSaro
Aok mahInaa pholaa haTkoEvar sak^la Kato gaNapitnaI mauit^ KrId krvaa saaru laaokaonaI BaID
haoya jo BaID naao laaBa la[ gaNapit mauit^ KrId krvaa Aavaola Aok ga`ahknaa iKssaamaaMqaI
tonaI najr caukvaI maaobaa[la faona caaorola haovaanaI hikkt jNaavaola Co jo baabato KaoKra
pao.sTo. f.gau.r.naM.121À14 [pIkao klama 379Ê maujbanaao gaunhao daKla qayaola Co.vaQau
tpasa jarI Co.

નાયબ પોલીસ કિમશનર
કં ોલ મ, અ’વાદ શહર
પોલીસ કિમશનર વતી.
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