
રેકટરશ્રી ની કચેરી
જી. ઇ. સી. રાજકોટ
તા. ૧૪/૧૦/૨૦૨૧  

પરિપત્ર:

આથી સસં્થા ખાતે પ્રથમ વર્ષ બી.ઈ. અભ્યાસક્રમમા પ્રવેશ મળેવેલ હોસ્ટેલમા પ્રવેશ મળેવવા ઇચ્છુક 

વવદ્યાથીઓએ ઓનલાઇન ફોમષ ભરવાન ુરહશેે. સરકારશ્રીની ગાઈડલાઈન મજુબ હોસ્ટેલમા ંમેરીટ મજુબ એડવમશન 

આપવામા આવશે.  બી.ઈ. પ્રથમ વર્ષના હોસ્ટેલમા ંપ્રવેશ મેળવવા ઇચ્છછતા વવદ્યાથીઓએ આ સાથે નીચે મજુબની 

લલન્ક દ્વારા ઓનલાઇન ફોમષ તા. 25/10/2021 સાજંના 5:00 કલાક પહલેા ભરવાનુ ંરહશેે. 

ઓનલાઇન ફોમષ ની લલિંક: https://forms.gle/rakyaLfW9STknFqV8

સસં્થાની વેબસાઈટ (www.gecrj.cteguj.in/news) પર પણ આ લલન્ક ઉપલબ્ધ છે.

ઓનલાઇન ફોમષમા ંસાથે નીચે દશાષવ્યા મજુબના ડોક્યમેુન્ટની સ્વપ્રમાણીત નકલ અપલોડ કરવાની રહશેે.

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

2. ધોરણ 12ની માકષશીટની સ્વપ્રમાણીત નકલ

૩. એડવમશન લેટરની સ્વપ્રમાણીત નકલ

4. આધાર કાડષ અથવા રેશન કાડષ અથવા લાઈટ લબલની સ્વપ્રમાણીત નકલ

5. SC, ST, SEBC, EBC, PH, Ex-servicemen કેટેગરીમા ંઆવતા હોય તો તેમના દાખલાની સ્વપ્રમાણીત નકલ

6. નોન ક્રીમી લેયર સટીફીકેટની સ્વપ્રમાણીત નકલ

રેક્ટર

સ.ઈ.કો. રાજકોટ

-હોસ્ટેલ એડમીશન બાબતની જાણકારી માટે hostel@gecrajkot.ac.in પર ઇ-મેઇલ થી સપંકષ કરવો.
-હોસ્ટેલ પ્રવેશ પ્રક્રીયા ઓન લાઇન હોય રૂબરૂ કોલેજ ખાતે આવવાની જરૂર નથી.
-હોસ્ટેલ એડમીશન લલસ્ટ પ્રવસધ્ધ થયા બાદ ઉપરોક્ત ફોમષ અને ડોક્યમેુન્ટસ હાડષ કોપીમા દરેક ડીપાટષમેન્ટ મજુબના નીચે દશાષવેલ 
હોસ્ટેલ કમીટી મેમ્બરને જમા કરાવવાના રહશેે.     

Prof P R Basia Mechanical 

Prof A M Kubavat Electrical 

Prof S D Bhanderi Computer 

Prof R M Parmar IC 

Prof D R Bhimani Civil 

Prof P A Lathiya EC 

Prof U R Bhuva Auto 

https://forms.gle/rakyaLfW9STknFqV8
www.gecrj.cteguj.in/news
mailto:hostel@gecrajkot.ac.in


GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE RAJKOT 

HOSTEL ADMISSION FORM (Online Admission Process) 

 

 

To, 

The Rector 

Government Engineering College 

Rajkot-360005 

 

Subject: An application for admission to institute hostel 

 

Respected sir, 

I have been admitted to Government Engineering College, Rajkot from academic year 2021-22 

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

1. Name: ___________________________________________________________________ 

                          (Surname)                                     (Name)                          (Fathers name) 

 

2. (a) Name of branch in which admitted: __________________________________________ 

(b) ACPC merit number/rank: ___________________ 

3. Address for correspondence 

Fathers name: 

Building name/number: 

Society/street name: 

Town/village name: 

Taluka:                                            District:                                               State: 

Pin code: 

Mobile No.: 

 

4. Category: 

5. Religion: 

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

 

Signature of student 

Encl.:  1. Proof of residence 

 2. Copy of marksheet of last examination 

3. Copy of ACPC admission letter 

 4. Copy of college fees paid receipt 

 5. Copy of caste certificate/Non creamy layer/Medical certificate/Ex-service man certificate (If applicable) 

  

Affix recent 

passport size 

photo here 



 

બાહેંધરી પત્રક 

 

 

હોસ્ટેલના શિસ્ત સબંશંિત તમેજ અન્ય સામાન્ય શનયમો મેં તેમજ મારા માતા-શિતા/વાલીએ વાચંેલ છે.  

આ શનયમોનો અમો સપંરૂ્ણ સ્વીકાર કરીએ છીએ તેમજ તેન  ંિાલન કરવાની બાહેંિરી આિીએ છીએ. 

(I as well as my parents / guardians have read the general rules regarding hostel discipline. We fully 

accept these rules and guarantee to abide by them) 

 

 

 

 

વાલીની સહી :      શવદ્યાશથિની સહી :  
(Parent/Guardian Sign)                                         (Student’s Sign)                                   

 

વાલીન  ંનામ :                 શવદ્યાશથિન  ંનામ :      

(Parent/Guardian Name)                                (Student Name) 

 

 

Date:   

 

 


	2021.10.12_First year new admission notice 2021
	New Admission form

