
વ્શારા વલદ્યાથીવભત્રો,  
શ ું આ એક ઉત્કૃષ્ઠ સ્લવનબભય એન્જીનીમયીંગ કોરેજભાું અભ્માવ કયલા ભાગો છો?  
શ ું આ સ્લવનબભય એન્જીનીમયીંગ કોરેજની પીના ધોયણથી યેળાન છો?  

તો આને મ ુંઝલતા આલા કેટરાક પ્રશ્નોના જલાફ અભાયી ાવે છે. અભાયી કોરેજ, શ્રીભતી એવ. આય. 
ટેર એન્જીનીમયીંગ કોરેજ, ઉત્તય ગ જયાતભાું ઉચ્ચ વળક્ષણ આતી, વ્માાયીકયણના ય ગભાું નપો યલાના 
શતે  થી બફરક ર અબરપ્ત એલી એકભાત્ર વુંસ્થા છે. જેનો ઉદેશ્મ, ગાભડાઓના તેજસ્લી વલધાથીઓને બફરક ર 
ભપત ણ ઉચ્ચ ગ ણલત્તાન ું વળક્ષણ આલાનો છે. કોઈણ રામક વલદ્યાથી આવથિક વુંકડાભણને રીધે 
ઉચ્ચ વળક્ષણથી લુંબચત ના યશી જામ એ એક ભાત્ર શતે  થી કોરેજ ભેનેજભેન્જટે આ વનણભમ રીધો છે. 
નીચેના ભાખાભાું પીટ થતા વલધાથીઓને તદ્દન ભપત બણાલલાનો આ એક નાનકડો પ્રમાવ છે. 

બ્રાન્જચ ભેયીટ ક્રભ નુંફય વનમત કયેર પી પી ભાું યાશત (ચાય લભ ભાટે) 
ભીકેનીકર ૧ થી ૪,૦૦૦ રૂ. ૬૦,૦૦૦/- ૧૦૦% 
વવવલર ૧ થી ૫,૦૦૦ રૂ. ૬૦,૦૦૦/- ૧૦૦% 

કોમ્પપ્ય ટય ૧ થી ૧૦,૦૦૦ રૂ. ૬૦,૦૦૦/- ૧૦૦% 

નીચેના ભાખાભાું પીટ થતા વલધાથીઓને ણ વુંસ્થા નીચે પ્રભાણે પી ભાું યાશત આે છે. 
બ્રાન્જચ ભેયીટ ક્રભ નુંફય વનમત કયેર પી પી ભાું યાશત (ચાય લભ ભાટે) 

  

ભીકેનીકર 
૪,૦૦૧ થી ૬,૦૦૦ રૂ. ૬૦,૦૦૦/- ૫૦% 
૬,૦૦૧ થી ૧૦,૦૦૦ રૂ. ૬૦,૦૦૦/- ૩૦% 

વવવલર ૫,૦૦૧ થી ૧૩,૫૦૦ રૂ. ૬૦,૦૦૦/- ૩૦% 
કોમ્પપ્ય ટય ૧૦,૦૦૧ થી ૨૦,૦૦૦ રૂ. ૬૦,૦૦૦/- ૩૦% 

થોડીક  ભાહશતી વુંસ્થા વલે.......... 
 અન બલી અને IIT, NIT ના વનષ્ણાત પ્રોપેવયો દ્વાયા વળક્ષણ  ળાુંત અને વળસ્તફદ્ધ લાતાલયણભાું અભ્માવ 
 અધતન વાધનોથી સ વજ્જ તભાભ રેફોયેટયીઓ  વલળા લાુંચન વાભગ્રી, યેપયન્જવ બ કથી બય ય રામબે્રયી 
 ફશાયના વલધાથીઓ ભાટે વ્માજફી ધોયણે શોસ્ટેરની સ વલધા 

તથા ઉત્તભ ઈન્જરાસ્રક્ચય 
 વલધાથીઓને ભદદરૂ થલા વદા તત્ય વળક્ષણગણ અને 

કભભચાયીગણ 
GTU ની યીક્ષાભાું વપતા ભેલતા કોરેજના વલધાથીઓને દય લે નીચે મ જફના પ્રોત્વાશન અામ છે. 

વલગત પ્રથભ હિતીમ તતૃીમ 
કોરેજભાું યેન્જક રૂ. ૨૦,૦૦૦/- રૂ. ૧૫,૦૦૦/- રૂ. ૧૧,૦૦૦/- 

દયેક બ્રાન્જચભાું યેન્જક રૂ, ૫,૦૦૦/- રૂ. ૩,૦૦૦/- રૂ. ૨,૦૦૦/- 

 તદ યાુંત GTU ના એક થી દવ યેન્જકભાું આલતા દયેક વલધાથીને રૂ.૧૫,૦૦૦/- ન ું ઇનાભ 

 કોરેજના શે્રષ્ઠ વલધાથીને રૂ.૧૧,૦૦૦/- ન ું ઇનાભ તો ખર ું  જ.  

લારીશ્રીઓને પાઈનર ચોઈવ પીબરિંગ કયતા શરેા અભાયી કોરેજની અલશ્મ મ રાકાત રેલા વલનુંતી 
લધ  વલગત ભાટે વુંકભ  કયો. ૯૮૯૮૨૪૫૮૬૧, ૯૮૨૫૬૧૯૬૯૯  Website: www.srpec.org.in 

Smt. S. R. Patel Engineering College 
AT & Po. Dabhi, Ta. Unjha - 384170, Dist. Mehsana , 

તદ્દન ભપત ઉચ્ચ વળક્ષણ આતી ગ જયાતની એક ભાત્ર સ્લવનબભય એન્જીનીંમયીંગ કોરેજ  
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