
 

 

માકં:-GECR/SS/MYSY/2022/ 

આથી માણપ  આપવામાં આવે છે કે 
__________________________________ 

______________________________ 

વારા/ મેનજેમે ટ વોટામાં/ વેક ટ વોટામાં સં થા વારા
ી/ક.ુ_____________________________________

તેઓએ અ ય કોઈપણ યોજના હેઠળ  કોઈપણ કારની
નથી. તેઓની સામ ે શૈ િણક સં થાના નીિતિનયમો અથવા નૈિતક ધોરણો માણે ગંભીર ગેરિશ ત િવષયક કોઈપણ 
કાયવાહી કરવામાં આવેલ નથી. તેઓ અ ય 
કરાવે તો કેસી , અમદાવાદને પ  વારા તેમજ ઇ

અમારી સં થા _____________________________________

હો ટેલની સુિવધા ધરાવે         ____________________ 

અમારી સં થાની હો ટેલમાં વેશ મળેલ 

  

 

__________________________   

સં થાના વડાનુ ંનામ, સહી અન ેિસ કો  

 

 

 

 

 

Government enGineerinG ColleGe, rajkot
(Approved AICTE Inst.Affiliated to GTU

સરકારી
(એઆઈસીટીઈ મા ય,GTU 

AICTE Permanent ID:

મવડી  -કણકોટ રોડ,કણકોટ પાસરેાજકોટ -૩૬૦ ૦૦૫  
e-mail:  gec-rajkot-dte@gujarat.gov.in  website: 

 
માણપ  

આપવામાં આવે છે કે ી/ક.ુ_____________________________________

__________________________________ અમારી સં થાના ડી ી
______________________________ અ યાસ મમા ં શૈ િણક વષ ૨૦૨૨-૨૩ મા ં કે ીય વેશ સિમિત 

વેક ટ વોટામાં સં થા વારા થમ વષમા ં વેશ મેળવીન ે અ યાસ કરે છે
_____________________________________એન આરઆઈ બેઠક પર વેશ મેળવેલ નથી.          

ણ યોજના હેઠળ  કોઈપણ કારની િશ યવૃિત સહાય મેળવવા અર  કરે
તેઓની સામ ે શૈ િણક સં થાના નીિતિનયમો અથવા નૈિતક ધોરણો માણે ગંભીર ગેરિશ ત િવષયક કોઈપણ 

તેઓ અ ય કોઈ યોજનામાંથી સહાય મેળવે/ વેશ રદ કરાવે/ અ ય સં થામાં ા સફર 
અમદાવાદને પ  વારા તેમજ ઇ-મેલ mysykcg@gmail.comપર ણ કરીશુ. 

_____________________________________ (સરકારી/અનુદાિનત/ વિનભર)

____________________ છે./નથી. ી/ક.ુ___________________________ 

અમારી સં થાની હો ટેલમાં વેશ મળેલ        ________________ છે/નથી.  

Government enGineerinG ColleGe, rajkot 
Affiliated to GTU, under Director of Tech. Education, Gujarat State)

સરકારી ઈજનરેી કોલેજ, રાજકોટ 
GTU અનબુંિધત ,િનયામક ી ટે નીકલ િશ ણ, ગજુરાત રાજયની સરકારી સં થા) 

Permanent ID:1-6601471AISHE C-49GTU code :020 

Mavdi-Kankot Road,Near KankotVillage,Rajkot
website: www.gecrj.cteguj.in Tel: (0281)2783501,M

Seal of institute 

 તારીખ:-      

_____________________________________એનરોલમે ટ નંબર 
અમારી સં થાના ડી ી/ડી લોમા/ડી-ટ-ુડી 

કે ીય વેશ સિમિત 
થમ વષમા ં વેશ મેળવીન ે અ યાસ કરે છે. 

 

િશ યવૃિત સહાય મેળવવા અર  કરલેનથી/ મળેવાતા 
તેઓની સામ ે શૈ િણક સં થાના નીિતિનયમો અથવા નૈિતક ધોરણો માણે ગંભીર ગેરિશ ત િવષયક કોઈપણ 

અ ય સં થામાં ા સફર 
.  

) 

 
Education, Gujarat State) 

 
illage,Rajkot-360 005 

(0281)2783501,M-94097 55268 


