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હોસ્ટેલ એડમિશન રીન્યઅુલ નોટીશ  
 

આથી બોય્સ તથા ગર્લસસ હોસ્ટેલમાાં પ્રવેશ ધરાવનાર છેર્લલા વર્સ (હાલ સેિેસ્ટર-૮) ના 
તમામ વવદ્યાથી તથા  વવદ્યાથીનીઓ પોતાન ાં એડવમશન ચાલ  સત્રમાાં રીન્ય  કરવા માાંગતા હોય તો 
તેઓને એક સત્રની (ચાલ -સત્રની) ફી ઓનલાઈન એસ.બી.આઈ કોલેક્ટ દ્વારા  તા-૩૦/૦૧/૨૦૨૧ 
સ ધીમાાં ભરીદેવા જણાવવામાાં આવે છે. તા- ૩૦/૦૧/૨૦૨૧ સ ધીમાાં ફી નહી ભરનાર વવદ્યાથીઓ 
પોતે તેમન ાં હોસ્ટેલ એડવમશન રીન્ય  કરવા માાંગતા નથી તેમ ગણી તેમન ાં હાલન ાં હોસ્ટેલ એડવમશન 
રદ કરવામાાં આવશે તથા આ ખાલી પડેલ જગ્યા તથા બીજી વધાની ઉપલબ્ધ થયેલ જગ્યાઓ માટે 
અન્ય છેર્લલા વર્સના વવદ્યાથી કે જેઓ હોસ્ટેલ માાં પ્રવેશ ધરાવતા નથી એવા ઈચ્છુક વવદ્યાથીઓને 
પ્રવેશ આપવામાાં આવશે જેની છેર્લલા વર્સના તમામ વવદ્યાથી તથા  વવદ્યાથીનીઓ નોધ લેવી.  
  ગ જરાત સરકાર, વશક્ષણ વવભાગ દ્વારા આપવામાાં આવેલ ગાઈડલાઈન મ જબ પ્રથમ 
તબ્બકામાાં ફક્ત છેર્લલા વર્સના વવધ્યાથીઓનેજ ભૌવતક રીતે (ઓફ લાઈન) વશક્ષણ આપવાન ાં હોય 
હોસ્ટેલ માાં પ્રવેશ ધરાવતા ફક્ત છેર્લલા વર્સના વવધ્યાથોનેજ હોસ્ટેલમાાં રેહવાની અન મવત આપવામાાં 
આવશે તથા સ્વેચ્ચ્છછક ઓફ લાઈનથી  વશક્ષણ મેળવવા માાંગતા વવદ્યાથીઓએ વાલી પાસેથી સમાંવત  
પત્ર સાંસ્થા ખાતે રજ  કરવાન ાં રહશે અને સરકાર દ્વારા આપવામાાં આવેલ ગાઈડલાઈનની તમામ 
SOPન ાં ચ સ્ત પણે પાલન કરવાન ાં રેહશે. રાજ્યમાાં કોરોના વાઇરસના સાંક્રમણને લીધે ઉદ્ભભવેલી 
પરરસ્સ્થવતને ધ્યાન માાં લઇ હોસ્ટેલમાાં એક રૂમ માાં ફક્ત એક વવદ્યાથીને રેહવામાટેની પરવાનગી 
આપવામાાં આવશે.  
 વધ માાં બોય્સ તથા ગર્લસસ હોસ્ટેલમાાં પ્રવેશ ધરાવનાર સેિેસ્ટર ૪ તથા ૬ ના વવદ્યાથી તથા  
વવદ્યાથીનીઓ જો પોતાન ાં હોસ્ટેલ એડવમશન ચાલ  રાખવા માાંગતા હોય તો 
https://forms.gle/jbvyXo5hePZJPv8W8 લીંક માાં સાંમતી તા-૨૨/૦૧/૨૦૨૧ સ  ધીમાાં ભરી 
દેવા જણાવવામાાં આવે છે. 
 ફાઈનલ અને પ્રી-ફાઈનલ (સેમેસ્ટર ૫ અને ૭) ની ટૂક સમયમાાં શરૂથવાની પરીક્ષા માટે  
ય નીવસીટી દ્વારા નજીકના પરીક્ષા સ્થળન ાં વવકર્લપ આપેલ હોય ફક્ત પરીક્ષા આપવા માટે હોસ્ટેલમાાં   
રેહવાની કોઈ વ્યવસ્થા આપવામાાં આવશે નરહ તેની તમામ વવદ્યાથી તથા  વવદ્યાથીનીઓએ નોંધ 
લેવી. હોસ્ટેલ અને કોલેજને અન સાંધાને મારહતી માટે કોલેજની વેબસાઈટ www.gecv.ac.in પર 
લોગીન કરવા સચૂવવામાાં આવે છે. 
           

 
               રેક્ટર  
             સ.એ.કો વલસાડ હોસ્ટેલ  
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