
ગુજરાત ટેકનોલો�કલ યુિનવસ�ટી, �ટીયુ કે�પસ,  િવસત-ગાંધીનગર હાઈવે, 
ચાંદખેડા, અમદાવાદ – ૩૮૨૪૨૪ માટે ૨૦૧૩ કે �યારબાદ ની બનાવટના બંધ 
બોડીના હેચ બેક (ટાટા ઈ�ડીકા િવ�તા/�વી�ટ/ટોયોટા લીવા) કો�પે�ટ િસડાન (હો�ડા 
અમેઝ/ ટાટા ઈ�ડીગો/�ુ�ડાઈ એ�સે�ટ) MUV/SUV (ઈનોવા/ટવેરા) જેવા વાહનો 

(�ાયવર સાથે) પૂરી પાડવા માટે અનુભવી એજ�સીઓ/ભાડેથી વાહન પુરી પાડનાર 
એજ�સીઓ પાસેથી સીલબંધ કવરમાં ભાવપ�ક તા: ૧૧/૦૮/૨૦૧૮, સાંજે ૦૬:૦૦ 
વા�યા સુધીમાં RPAD/�પીડ પો�ટ મળી �ય તે રીતે મંગાવવામાં આવે છે. ભાવપ�ક 
યુિનવસ�ટી વેબસાઈટ પરથી  તા. ૨૬-૦૭-૨૦૧૮ થી ડાઉનલોડ કરી અને ભરી શકાશે. 
કોઇપણ એજ�સીનું ભાવપ�ક મંજુર કરવું કે કોઇપણ કારણો દશા��યા િસવાય રદ કરવાનો 
અબાિધત અિધકાર આ કચેરીને રહેશે અને ભાવપ�ક  ભરનારને કચેરીના વખતોવખતના 
હુકમો બંધનકતા� રહેશે.

તા: ૨૫-૦૭-૨૦૧૮       ઈ/ચા  રિજ��ાર

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
(Established under Gujarat Act No. 20 of 2007)

Chandkheda, Ahmedabad – 382 424, Gujarat.

�હેર િનિવદા

વાહન સુિવધા (હંકારનારની સેવા સાથે) પૂરી પાડવા અંગ.ે

WALK-IN-INTERVIEW

https://www.gtu.ac.in/Recruitment.aspx

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

Gujarat Technological University (GTU) for its Atal Incubation Centre 
invites application for segment of Advance Health System as 
mentioned below 

1. Head-Incubator (CEO or COO)  - 01 Post
2. Incubation Manager   - 01 Post 

The above position will be purely on Contract basis for the Project 
tenure of Maximum 5 Years or till the Incubator wants to continue 
based on performance of the candidate.

Interested and eligible candidates are requested to send their 
application in prescribed form with relevant documents to Registrar, 
Gujarat Technological University on or before 15-09-2018, 6 pm

For Details please visit: https://www.gtu.ac.in/Recruitment.aspx

Dt: __-08-2018         I/C Registrar 

(Established under Gujarat Act No. 20 of 2007)

Chandkheda, Ahmedabad – 382 424, Gujarat.

Recruitment for 
Atal Incubation Centre - GTU Innovation & Startup Center

ગુજરાત ટે�નોલો�કલ યુિનવ�સ�ટી વતી, "�ટીયુ એડમીન િબ�ડ�ગ ખાતે Zn-Al કોટેડ GI  
Roofing શેડ બનાવવાના, અંદા�ત રકમ �.૧૧.૯૯ લાખના કામ માટે", આવી  કામગીરી 
કરતાં માગ� અને મકાન િવભાગમાં 'ઈ-૨' કે તેથી ઉપરના �લાસમાં ન�ધણી થયેલ તેમજ આ 
ટે�ડરના  માં દશા�વેલ લાયકાત ધરાવતા ઈ�રદાર�ી તરફથી કામનું ઓનલાઇન ટે�ડર એને�ર-પ
મંગાવવામાં આવે છે.   આ કામના ટે�ડર gtu.nprocure.com ઉપરથી તા.૧૪-૦૯-૨૦૧૮
થી ડાઉનલોડ કરી શકાશે. ઓનલાઈન ભાવપ�ક (ભાગ-૨) સબમીશન કરવાની છે�લી તારીખ  
૨૮-૦૯-૨૦૧૮ ના ૧૨:૦૦ કલાક સુધીની છે. ટેકનીકલ બીડ, �ી-�વોલીફીકેશન ફોમ� અને 
અ�ય ડો�યુમે�ટ (ભાગ-૧) તારીખ ૨૮-૦૯-૨૦૧૮ ના ૧૮:૦૦ કલાક સુધી ફીઝીકલ આર. 
પી. એડી. / �પીડ પો�ટ / કુરીયરથી સબમીટ કરવાના છે. આ કામની િવગતવાર ટે�ડર નોટીસ 
�ટીયુની વેબસાઈટ www.gtu.ac.in ઉપર ટે�ડર ઓપશનમાં જોવા મળશે. કામ અંગે વધુ 
િવગત કામ કાજના �દવસો દર�યાન ઉપરો�ત કચેરીનો સંપક� સાધવાથી મળી શકશે.

તા: ૧૪-૦૯-૨૦૧૮                 કા. કુલસિચવ

ગુજરાત ટે�નોલો�કલ યુિનવ�સ�ટી
�ટીયુ કે�પસ, િવસત - કોબા હાઈવે, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪

ફોન: ૦૭૯-૨૩૨૬૭૫૦૦

ઈ-ટે�ડર નોટીસ નંબર - ૧૨, વષ� ૨૦૧૮-૧૯

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
(Established under Gujarat Act No. 20 of 2007)

Chandkheda,Ahmedabad – 382 424, Gujarat.

WALK-IN-INTERVIEW
Gujarat Technological University (GTU) invites candidates to walk-
in-interview on 28/08/2018 for Consultancy Project sanctioned by 
Centre for Entrepreneurship Development for following positions 
purely on temporary basis for the duration of project or till the 
Completion if Project.

Interested candidates are requested to remain present for the 
interview 30 minutes before the schedule date and time at the 
address mentioned in our website. You are requested to visit 
http://www.gtu.ac.in/Recruitment.aspx for Eligibility norms and 
other details. 
Dt: 18-08-2018         I/C Registrar 

Sr.
No.

Position
No. of 
Post

Min. Exp.
(Years)

Qualification

1  Senior Project Manager 01 10

2  Project Manager 02 05

3  Project Executive 02 05

B.E / B.Tech
and M.B.A or 
Equivalent

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
(Established under Gujarat Act No. 20 of 2007)

Chandkheda,Ahmedabad – 382 424, Gujarat.

Applications are invited for admission to Ph.D. Programme in 
various branches of Engineering (including Biomedical), Pharmacy, 
Management, Humanities (English), Sciences (Physics, Maths, 
Chemistry) & Computer Science and M.Phil. (Business 
Management) for Academic Year 2018-19. Interested candidates 
kindly visit website: www.gtu.ac.in for further details. Online 
application process ends on 8th October, 2018 till 5:00 PM. The 
tentative date of Ph.D. Entrance Test is 28th October, 2018. The 
tentative list of vacant seats available with the Supervisor will be 
displayed on the website. 
Dt: 20-09-2018                        I/C Registrar 

Admission to Doctor of Philosophy Programme in various 
branches of Engineering (including Biomedical), 

Pharmacy, Management, Humanities (English), Sciences 
(Physics, Maths, Chemistry) & Computer Science and 

M.Phil. (Business Management) (2018-19)

ગુજરાત ટેકનોલો�કલ યુિનવ�સ�ટી વતી, "�ટીયુ ચાંદખેડા કે�પસ ખાતે કંપાઉ�ડ વોલ બનાવવાના 
તથા અ�ય પરચુરણ િસવીલ કામગીરી માટેના, અંદા�ત રકમ �.૪.૯૪ લાખના કામ માટે", આવી 
કામગીરી કરતાં માગ� અને મકાન િવભાગમાં 'ઇ-૨' કે તેથી ઉપરના �લાસમાં ન�ધણી થયેલ 
ઇ�રદાર�ી તરફથી ટે�ડર મંગાવવામાં આવે છે. આ કામના ટે�ડર �ટીયુની વેબસાઇટ 
www.gtu.ac,in ઉપર Other મેનુમાં Tender ઓ�શન પરથી તા. ૧૩-૧૦-૨૦૧૮, 
૧૧:૦૦ કલાકથી ડાઉનલોડ કરી શકાશ.ે  ટે�ડર તા. ૨૨-૧૦-૨૦૧૮, ૧૮:૦૦ કલાક સુધી

આર. પી. એડી. / �પીડ પો�ટ / કુરીયરથી સબમીટ કરવાના છે. કામ અંગે વધુ િવગત કામ કાજના 
�દવસો દર�યાન ઉપરો�ત કચેરીનો સંપક� સાધવાથી મળી શકાશે.

તા: ૧૧-૧૦-૨૦૧૮                 કા. કુલસિચવ

ગુજરાત ટે�નોલો�કલ યુિનવ�સ�ટી
�ટીયુ કે�પસ, િવસત - કોબા હાઈવે, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪

ફોન: ૦૭૯-૨૩૨૬૭૫૩૮ / ૬૧૩

ટે�ડર નોટીસ નંબર - ૧૩ વષ� ૨૦૧૮-૧૯

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
(Established under Gujarat Act No. 20 of 2007)

Chandkheda,Ahmedabad – 382 424, Gujarat.

WALK-IN-INTERVIEW (SECOND ATTEMPT)
Gujarat Technological University (GTU) invites candidates to walk-
in-interview on 17/10/2018 for Consultancy Project sanctioned by 
Centre for Entrepreneurship Development for following positions 
purely on temporary basis for the duration of project or till the 
Completion of Project.

Interested candidates are requested to remain present for the 
interview 30 minutes before the schedule date and time at the 
address mentioned in our website. You are requested to visit 
https://www.gtu.ac.in/Recruitment.aspx for Qualification and 
Eligibility norms and other details.              Sd/-       .
Dt: 10-10-2018         I/C Registrar 

Sr.
No.

Position
No. of 
Post

Min. Exp.
(Years)

Qualification

1  Senior Project Manager 01 06 - 08

2  Project Manager 02 05

3  Project Executive 02 05

B.E / B.Tech and M.B.A or 
Equivalent

B.E / B.Tech or M.B.A or Equivalent


