
GECR/Hostel/Final year admission/948 

રેકટરશ્રી ની કચેરી
સ.ઈ.કો. રાજકોટ
તા. 12/02/2021

પરિપત્ર:

આથી સેમેસ્ટર-8 માાં અભ્યાસ કરતા અને જેમન ાં ગત વરે્ષ હોસ્ટેલમાાં એડમમશન હત ાં તેવા મવદ્યાથીઓન ે
ઓફલાઈન ટીચચિંગ માટે સરકારશ્રીની ગાઈડલાઈન મ જબ હોસ્ટેલમાાં એડમમશન આપવાન ાં નક્કી કરવામાાં આવેલ 
છે. બી.ઈ. છેલ્લા વર્ષષના હોસ્ટેલમાાં પ્રવેશ મેળવવા ઇચ્છતા મવદ્યાથીઓએ આ સાથે નીચે મ જબની ચલન્ક દ્વારા 
ઓનલાઇન ફોમષ તા. 15/02/2021 સાાંજના 5:00 કલાક પહલેા ભરવાન ાં રહશેે.

ઓનલાઇન ફોમષ ની ચલિંક: https://forms.gle/ik6X5fTw9QCGhVKM7

ઓનલાઇન ફોમષમાાં સાથે નીચે દશાષવ્યા મ જબના ડોક્ય મેન્ટની સ્વપ્રમાણીત નકલ અપલોડ કરવાની રહશેે.

1. હોસ્ટેલ એડમમશન ફોમષની સ્કેન કોપી. (ફોમષ આ સાથ ેબીડેલ છે)

2. SC, ST, SEBC, EBC, કેટેગરીમાાં આવતા હોય તો તેમના દાખલાની સ્વપ્રમાણીત નકલ

3. GTU ગ્રેડ હહસ્ટરી કાડષની સ્વપ્રમાણીત નકલ

4. આધાર કાડષ/ રેશન કાડષ/ લાઈટ ચબલ/ ચ  ાંટણી કાડષ ની સ્વપ્રમાણીત નકલ

5. ગત વર્ષષની  હોસ્ટેલ ટમષ ફી ભયાષની પહોંચની નકલ

રેક્ટર

સ.ઈ.કો. રાજકોટ

https://forms.gle/ik6X5fTw9QCGhVKM7


GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE RAJKOT 

ADMISSION FORM FOR HOSTEL ADMISSION 

 

 

To, 

The Rector 

Government Engineering College 

Rajkot-360005 

 

Subject: An application for admission to institute hostel 

 

Respected sir, 

I hereby apply for admission in hostel. My details are as under 

1. Name: ___________________________________________________________________ 

                          (Surname)                                       (Name)                          (Fathers name) 

 

2. (a) Name of branch: ____________________________  Enrolment No.: ______________ 

(b) Current CPI as per GTU grade history: _______ 

(c) Current CGPI as per GTU grade history: ___________________ 

 

3. Address for correspondence 

Fathers name: 

Building name/number: 

Society/street name: 

Town/village name: 

Taluka:                                            District:                                               State: 

Pin code: 

Mobile No.: 

 

4. Caste/Sub caste: 

5. Religion: 

6. Category:  

7. Previous hostel admission details: 

Hostel: __________ (Boys/Girls) 

Room No.: ________ 

 

I shall abide the hostel rules and also obey the rules framed by the hostel authority from time to time 

 

 

Signature of student 

  

Affix recent 

passport size 

photo here 



 

બાહેંધરી પત્રક 

 

હોસ્ટેલના શિસ્ત સબંશંિત તેમજ અન્ય સામાન્ય શનયમો મેં તેમજ મારા માતા-શિતા/વાલીએ વાચંેલ છે.  
આ શનયમોનો અમો સપંરૂ્ણ સ્વીકાર કરીએ છીએ તમેજ તેન  ંિાલન કરવાની બાહેંિરી આિીએ છીએ. 
 

 

 

 

વાલીની સહી:                                                    શવદ્યાશથિની સહી:  
વાલીન  ંનામ:                                                 શવદ્યાશથિન  ંનામ:  

 

તા.  
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