શાાંતિલાલ શાહ ઈજનેરી મહાતિધ્યાલય
સિદિર કેમ્પિ, ભાવનગર – ૩૬૪૦૬૦, ફોન : (૦૨૭૮) ૨૪૪૫૫૦૯, ૬૩૫૧૯૬૩૩૩૨
ટે કતનકલ ક્ષિિણ સાંચનાલય (ગુજરાિ રાજય) સાંચાક્ષલિ
( િત્ર ફીની રિીદ આ ફોર્મ િાથે જોડવી અને આ ફોર્મ ભરી સવધાથી સવભાગર્ાાં જર્ા કરાવેલ હશે તોજ જીટીયુ ની પરીક્ષાનુાં ફોર્મ ભરી શકાશે. )

એનરોલર્ેન્ટ નાંરર :
અભ્યાિક્રર્ : રી.ઈ./એર્.ઈ/પીડીડીિી ______________________ િેર્ેસ્ટર : _______રોલ નાંરર _____________
(૧) સવધાથી નુ નાર્ : _______________________________________________________________________
(અટક)

(નાર્)

(સપતા / વાલીનુ ાં નાર્)

(૨) સપતા/વાલી નુ પુરુનાર્ : __________________________________________________________________
(અટક)

(નાર્)

(સપતા / વાલીનુ ાં નાર્)

(૩) જન્ર્ તારીખ :
(૪) ધર્મ : _______________________
(૫)

જ્ઞાસત : _______________________

કેટેગરી

રોડમ

SC
ST
SEBC
OPEN

GB
CB
ISCE
OTHER

(૬) પરરણાર્ :

િેર્. – ૧

GENDER
MALE

િેર્. – ૨

FEMALE

િેર્. – ૩

TFW : Y / N
Y
N

િેર્. – ૪

િેર્. – ૫

િેર્. – ૬

િેર્. – ૭

રેકલોગ
SPI
(૭)

કાયર્ી પત્રવ્યવહારનુ ાં િરનામુ ાં ( પીનકોડ િાથે )

હાલ ભાવનગરનુ ાં િરનામુ ાં ( પીનકોડ િાથે )

ર્ોરાઈલ નાંરર................................................

ર્ોરાઈલ નાંરર................................................

(૮) વાલીનો વ્યવિાય : નોકરી / ધાંધાની િાંપ ૂણમ સવગત ( નાર્ / િરનામુ)ાં : _______________________________________
______________________________________________________________________________________________
હોદ્દો : _____________________________વાલીનો ર્ોરાઈલ નાંરર : ______________________________
સપતા / વાલીની વાસષિક આવક ( ખેતીની આવક િાથે ) : ________________________________
(૯) િત્ર ફી ભયામ નો ID નાંરર ___________________________________તા.______________________
અગત્યની સુચના :આ ફોર્મ ની િાથે કોલેજની વેરિાઈટ

www.ssgec.ac.in ઉપર જઈ HOME પેજ ર્ાાં Student Registration ઉપર ક્લીક

કરવાથી ફોર્મ ખુલશે જેર્ાાં દરે ક સવગત કાળજીપ ૂવમક ભયામ પછી આ ફોર્મ સવધાથી સવભાગર્ાાં જર્ા કરાવવુ ાં ફરજીયાત છે .

આ પેજ ની સિન્ટ િત્ર ફી ફોર્મ ની પાછળ લેવી

ુ બના તનયમો પાળિાના રહેશે
સાંસ્થામાાં અભ્યાસ કરિા દરે ક તિધાથીઓએ નીચે મજ
(૧) િાંસ્થાર્ાાં કોઈપણ સવધાથીને ર્ોરાઈલ ફોન, ડીજીટલ કે ર્ેરો કે આઈપોડ લાવવાની િખ્ત ર્નાઈ છે .
ુ મ સશસ્ત અને સવવેક જાળવવાની રહેશે. કોઈપણ િકારનુ ાં બરભત્િ વતમન ચલાવવાર્ાાં
(૨) દરે ક સવધાથીએ વ્યવહાર અને વતમનર્ાાં િાંપણ
આવશે નહીં.
(૩) યુનીવસિિટીના િવતમર્ાન સનયર્ો અનુિાર જો વગમર્ાાં સવધાથીની પુરતી હાજરી નહીં હોય તો તેર્ને પરીક્ષાર્ાાં રેિવા દે વાર્ાાં
આવશે નહીં.
(૪) વગમખડાં ર્ાાં રેંચ, રદવાલ કે બ્લેકરોડમ પર કાાંઈ લખવુ ાં નહીં.
(૫) વગમખડાં ર્ાાં શાાંસત જાળવવી તેર્જ રરિેિ સિવાય વગમખડાં ની રહાર નીકળવુ ાં નહીં.
(૬) વગમખડાં તેર્જ લેરોરે ટરીર્ાાં નાસ્તો કરવો નહીં.
ુ મ શાાંસત અને સશસ્ત જાળવવી.
(૭) લોરીર્ાાં અવર-જવર કરતી વખતે િાંપણ
(૮) કોલેજ કેમ્પિર્ાાં પાન-ર્ાવા ખાવાની કે ધુમ્રપાન કરવાની િખ્ત ર્નાઈ છેં .
(૯) કોલેજર્ાાં કોઈપણ જગ્યાએ પોસ્ટર લગાડવા નહીં કે રદવાલ ઉપર કાાંઈપણ લખવુ ાં નહીં તેર્જ રદવાલ ને પગ દઈને ઉભા રહેવ ુ ાં
નહીં.
(૧૦) પોતપોતાનાાં વાહનો સનયત પારકિંગ સ્થળે જ પાકમ કરવા તેર્જ પાકમ કરવાર્ાાં આવેલ વાહનો ઉપર રેિવુ ાં નહીં.
(૧૧) વધારાના કાગળો ફેંકવા ર્ાટે ડસ્ટરીનનો જ ઉપયોગ કરવોં.
(૧૨) િાંસ્થાના પરરિરર્ાાં આવેલ ફુલ – છોડ તેર્જ વ ૃક્ષોને નુકશાન પહોંચાડવુ ાં નહીં.
(૧૩) ખાતાનાાં વડાની ર્ાંજુરી વગર વગમ – ખાંડર્ાાં ગેરહાજર રહેવ ુ ાં નહીં.
(૧૪) લેરોરે ટરીના િાધનોને નુકશાન પહોંચાડવુ ાં નહીં તેર્જ તેનો બરનજરુરી ઉપયોગ કરવો નહીં.
(૧૫) િાંસ્થાના કોઈપણ સ્ટાફ િાથે િભ્યતા તેર્જ સશસ્તથી વતમવાનુ ાં રહેશેં.
(૧૬) કોમ્્યુટર લેરર્ાાં કોઈપણ સવધાથીએ રહારથી લાવેલ િીડી, પેનડ્રાઈવ વાપરવી નહીં.
(૧૭) સવધાથીઓએ િીડીના પગથીયાર્ાાં રેિવુ ાં / ટોળે વળી ઉભા રહેવ ુ ાં નહીં.
(૧૮) રરિેિ િર્ય સિવાય સવધાથીઓએ કેંટીન, લોરી, રગીચા સવગેરે જગ્યાએ રેિવુ ાં નહીં.
(૧૯) િાંસ્થાર્ાાં કોઈપણ સવધાથીઓએ રહાર ના વ્યરકતઓને ખાતાના વડાની પરવાનગી વગર િાથે લાવવા નહીં.
(૨૦) તર્ાર્ સવધાથીઓ એ પોતાના આઈ-કાડમ ગળાર્ાાં દે ખાય એ રીતે લટકાવવુ.ાં જો કોઈ સવધાથીનુ ાં આઈ-કાડમ ગુર્ થઈ ગયેલ હોય
તો તેઓ એ તુરત
ાં
પોતાના કલાિ-કો-ઓડીનેટરનો િાંપકમ કરી નવા આઈ-કાડમ ર્ાટે અરજી કરી દે વીં.
(૨૧) નોટીિ-રોડમ ઉપર મુકેલ સનયર્ોનુ ાં તર્ાર્ સવધાથીઓએ પાલન કરવાનુ ાં રહેશેં. જો કોઈ સવધાથી સનયર્ોનુ ાં ઉલ્લાંઘન કરશે તો
તેના પર કાયમવાહી કરવાર્ાાં આવશેં.
(૨૨) ઉપરોકત કોઈપણ સનયર્ના ભાંગ રદલ લઘુત્તર્ રૂ. ૧૦૦ / - અથવા વધુ તથા રરતરફ કરવા સુધીની િજા થઈ શકશેં.
(૨૩) સવધાથીઓના અશોભસનય વતમન ર્ાટે ની દાં ડની રકર્ોની રિીદ નોટીિ રોડમ ઉપર િર્યાાંતરે મુકવાર્ાાં આવશેં.

ે રી
બાાંહધ
ઉપરોકત તર્ાર્ સનયર્ો ર્ેં ધ્યાન પ ૂવમક વાાંચ્યા છેં . અને તેની ગાંબભરતા હુ ાં રરારર િર્જુ છાં. આ સનયર્ો ર્ને િાંપ ૂણમપણે રાંધનકતામ
રહેશે. જેની આથી હુ ાં રાાંહધ
ે રી આપુ ાં છાં.
િેર્ેસ્ટર-_____રોલ નાંરર ________એનરોલર્ેન્ટ નાંરર-___________________ ર્ોરાઈલ નાંરર_____________________

સવધાથીની િહી : _______________

સવધાથીના ર્ાતા / સપતાની િહી : ____________________

