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વર્ષ ૨૦૧૮ માાં નવા પ્રવેશ મેળવનાર વવદ્યાર્થીઓ માટેની સ ૂચના
રીપોટીંગ તર્થા રજીસ્ટ્રેશન નો સમય ૧૧-૦૦ ર્થી ૫-૦૦ રહેશે.
આપે, આ કોલેજમાાં પ્રર્થમ વર્ષમાાં મેળવેલ પ્રવેશ બદલ અભિનાંદન સહ આવકારીએ છીએ. આ કોલેજમાાં રીપોટીંગ તર્થા
રજીસ્ટ્રેશન માટે આવો રેયારે નીચે

ન બ ની વવગતો ધ્યાને લેવા વવનતી છે .
જ

(૧) એડમીશન કમમટી દ્વારા પ્રવેશ ફાળવાયા બાદ સૌ પ્રથમ મવદ્યાથી એ પોતાનો પ્રવેશ ઓનલાઈન કન્ફમમ કરી
ફી જમા કરાવવાની રહેશે. વધુ મવગતો માટે એડમમશન કમમટી ની વેબસાઈટ જોવા મળશે.
(૨) ઉપરોક્ત પરરપત્ર માાં જણાવ્યા પ્રમાણે એડમમશન કન્ફમમ કરાવી સાંસ્થા ખાતે નીચે જણાવેલ ડોક્યુમેન્ટ ની
અસલ તથા એક નકલ સાથે હાજર રહેવ.ુ ાં .
(a) Admission Slip
(b) Information Letter
(c) બેંક ચલણ/ઓનલાઈન ફી ભયામ ની પહોંચ
(૩) હાલ સાંસ્થા ખાતે કોઈ પ્રકાર ની ફી ભરવાની રહેતી નથી. કે અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવવાના નથી.
અભ્યાસં ુ ાં સત્ર તા. ૦૨/૦૮/૨૦૧૮ થી શરૂ થયા બાદ સાંસ્થા ખાતે ભરવાની થતી ફી તથા
માકમ શીટ/પ્રમાણપત્રો ની નકલો જમા કરાવવા નો કાયમક્રમ જાહેર કરવા માાં આવશે.
(૪) સાંસ્થા ભાવનગર શહેર થી આશરે ૧૨ રકમી. ના અંતરે સીદસર-બુધલ
ે રોડ પર સીદસર ગામથી આશરે બે
રકમી દૂ ર આવેલ છે . નકશા માાં જોવા માટે નીચે ની લીંક ઓપન કરશો.
https://www.google.co.in/maps/@21.7040468,72.1261656,15z
સાંસ્થા ખાતે પહોચવા માટે,
a) શહેર ના સાંસ્કાર માંડળ ચાર રસ્તા પાસેથી શટલ રરક્ષા ઉપલબ્ધ થઇ શકે છે .
b) અમદાવાદ કે રાજકોટ તરફથી આવતા મવદ્યાથીઓ માટે શહેર ના ચચત્રા મવસ્તાર માાં આવેલ
મસ્તરામ બાપા માંરદર પાસે થી સીદસર આવવા માટે સીટી બસ/શટલ રરક્ષા મળી શકે છે જયાાંથી
બીજી રરક્ષા માાં કોલેજ પહોંચી શકાય.
c) શહેર ના એસ.ટી. બસ સ્ટોપ તથા રે લ્વે સ્ટેશન નજીક આવેલ ગાંગાજળીયા તળાવ ખાતે આવેલ
બાંસી ની મસટીબસ ના મુખ્ય બસ સ્ટોપ થી પણ સીદસર આવવા માટે સીટી બસ મળી શકે છે .
જયાાંથી બીજી રરક્ષા માાં કોલેજ પહોંચી શકાય.
(૫) સાંસ્થા ખાતે બોયઝ હોસ્ટેલ ની સુમવધા ઉપલબ્ધ છે પરાં ત ુ ક્ષમતા કરતા વધુ મવદ્યાથીઓ ની અરજી આવે
તેવા રકસ્સામાાં મેરીટ ના ધોરણે પ્રવેશ આપવામાાં આવશે. ગલ્સમ હોસ્ટેલ ની સુમવધા સાંસ્થા ખાતે ઉપલબ્ધ
નથી. હોસ્ટેલ માાં પ્રવેશ ના મેળવી શકનાર મવદ્યાથીઓ માટે તેમજ મવદ્યાથીનીઓ માટે સીદસર ગામ તેમજ
ભાવનગર શહેર માાં પેઈંગ ગેસ્ટ ની સુમવધા ઉપલબ્ધ હોય છે .
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