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- ોટટયુ ખાતે આગામી 10 સપ ટ્ેમ્બા ્ોજ ્ેન્ોારલા
એનનજન્યરરગ પોે્મેનટ ફેર યનજાે.

- ોટટયુ નવદાયાર્ા નાક્્ટ ્ાયે તેમ્ા રનજગારોકટ જાયસયમન માટે
પ્ ્તત જાયસાટો રહે છે. આ પોે્મેનટ ફેરયટ 1200 જેટોા

નવદાયાર્ે રનજગારટ્ટ તજન પૂરટ પાાવામાં આવા.ે

- પન. ાૉ. ્વટ્ ાેઠ

જુોપનત , ોટટયુ

- ટેજ મનહન્ા , મારનત ્ુઝુજટ પનપયુોર, એસ્ો પારપ્, ટાટા રટન
જનેપ. જેવટ એનનજન્યરરગ કેષ્ટ 50 યટ વધુ અગગરય જંપ્ટર
આ ફેરમાં હાજર રહાે.



અમદાવાદ | મુધવાર, રાજય્ટ ્ૌયટ મનટટ ટેક્નોનોજો યુન્વર સ્ટટ તરટજે ્ામ્ા મેળવ્ાર અ્ે

ટેનક્જો નાક્માં દેા્ા નવદાયાર્ટ પ્ંદગટમાં અગસયા્ પામ્ાર ગુજરાત ટેક્નોનોજો
યુન્વર સ્ટટ (ોટટયુ) નવદાયા્ા નાક્્ટ ્ાયે – ્ાયે તે્ટ ોાયજાત આધારટત રનજગારટ્ટ તજ

મળટ રહે તે અય્ પોે્મેનટ માટે પ્ જાયસરત રહે છે. આગામટ તારટખ 10 ્પટેેમર્ા રનજ

ોટટયુ્ા રનટટગેટેા ્ેર્ંગ એના પોે્મેનટ નવભાગ અ્ે જેા ્ેનટર અમદાવાદ્ા ્ંયુકત ઉપયમે
ોટટયુ ચાંદખેાા જેેપ્ ખાતે ્ેન્ોારલા એનનજન્યરરગ પોે્મેનટ ફેર યનજાે. જેમાં ોટટયુ
્ંોગ્ તમામ એનનજન્યરરગ જૉોેજ્ા વરસ 2021-22માં પા્ યયેોા ડાપોનમાં , મટ.ર અબટ

એમ.ર્ા નવદાયાર ભાગ ોર ાજાે. આ ્ંદભ્ ોટટયુ્ા જુોપનત પન. ાૉ. ્વટ્ ાેઠે જ્ાવયંુ
હતું જે, ોટટયુ નવદાયાર્ા નાક્્ટ ્ાયે તેમ્ા રનજગારોકટ જાયસયમન માટે પ્ ્તત જાયસાટો

રહે છે. આ પોે્મેનટ ફેરયટ 1200 જેટોા નવદાયાર્ે રનજગારટ્ટ તજન પૂરટ પાાવામાં આવાે.

ોટટયુ્ા જુો્નચવ ાૉ. જે. એ્. ખેરે પ્ મહનળટ ્ંખયામાં નવદાયાર્ે આ પોે્મેનટ ફેરમાં
ભાગ ોેવા માટે અપટો જરટ છે.

આ પ્ંગે ોટટયુ્ા જુોપનત પન.ાૉ. ્વટ્ ાેઠ , ોટટયુ એનનજન્યરરગ ાાખા્ા ડા્ ાૉ. ો.પટ.
વાનદરટયા , ોટટયુ ાટઆરઆર્ા ાાયરેકટર ાૉ. જેયુર દરો તેમજ રનાસ્ટઝ્ા પ્ ્ામટ
અગ્ટર ઉપનસયત રહાે. ટેજ મનહન્ા , મારનત ્ુઝુજટ પનપયુોર, એસ્ો પારપ્, ટાટા રટન
જનેપ. જેવટ એનનજન્યરરગ કેષ્ટ 50 યટ વધુ અગગરય જંપ્ટર આ ફેરમાં હાજર રહટ્ે
1200યટ વધુ જગયાર માટે પોે્મેનટ પૂરં પાાાે. પોે્મેનટ ફેરમાં 2500યટ વધુ નવદાયારએ
રોસ્ેા્ જરાવયું છે. વઘુમાં ભાગ ોે્ાર તમામ નવદાયારએ જનનવા-19્ટ તમામ પજાર્ટ

ગારાોાર્્ંુ પાો્ જરવા્ંુ રહાે.


