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No.: Poly/HPP/

Date: 20/09/2021

NOTICE
(ધોરણ ૧૦ બાદ પ્રથમ વર્ષ ડીપ્લોમા માાં પ્રવેશ મેળવેલ વવદ્યાથીઓ જોગ)
પોલીટેકનીક, એમ. એસ. યુવનવસીટી માાં પ્રવેશ સુવનવચિત કરાવવા અાંગે અગત્ય ની સૂિના
(ફક્ત “હાયર પેમન્ે ટ પ્રોગ્રામ “ માટે જે મ કે આર્કષટક્ે િરલ આવસસ્ટન્ટવશપ, કોમ્પપ્યુટર એન્ીવનયર અને ઈલેક્રોવનકસ એન્ડ
કોમ્પયુવનકેશન બ્રાન્િ માટે)

ACPDC ધ્વારા વર્ષ 2021-22 માટે એડમીશન મેળવી આવેલ ઉમેદવારોએ નીિે મુજબની અગત્યની
કાયષવાહી વનધાષરીત સમયમાાં કરવાની રહેશે.
૧. જે વવદ્યાથીએ એડમીશન રાઉન્ડ ૧ ના અાંતે આ સાંસ્થા (પોલીટેકનીક, ધ.એમ. એસ. યૂવનવર્સષટી ઓફ બરોડા) ખાતે જે
બ્રાન્િ માાં એડમીશન લીધેલ છે . અને તે જ રાખવાનુાં હોય અને રી-શ્ફ્લીન્ગ રાઉન્ડમાાં ભાગ ન લેવાનો હોય ફક્ત તે જ
વવદ્યાથીઓએ આ સાંસ્થા ખાતે નીિે મુજબ ના બે ફોમષ ભરવા ફરીયાત છે .
A. રીપોટીંગ માટે ઓન લાઈન ગુગલ ફોમષ (Information Form) તા. ૨૨-૦૯-૨૦૨૧ થી ૦૧-૧૦-૨૦૨૧ સુધી
માાં QR Code No.1તથા QR Code 2 ને સ્કેન કરી ફોમષ ભરવાનુાં રહેશે.
B. ઉપરોક્ત A મુજબનુાં Information Form (ગુગલ ફોમષ) ભરી રીપોટીંગ કરાવયુાં હશે તેમણે તા. ૨૦-૧૦-૨૦૨૧
થી ૨૭-૧૦-૨૦૨૧ દરમ્પયાન પોલીટેકનીક, ધ.એમ. એસ. યૂવનવર્સષટી નુાં “Enrollment” અાંગેનુાં “Online
Registration “ ફોમષ Online ભરવાનુાં રહેશે. ત્યાર બાદ Online Portal બાંધ થઈ જશે.
૨. જે વવદ્યાથી ઉપરોક્ત Enrollment ઓનલાઈન ભરશે ફક્ત તેમનુાં જ એડમીશન આ સાંસ્થા ખાતે માન્ય ગણાશે તથા
ફક્ત તેમનો જ PRN Generate કરવામાાં આવશે.
“Online Registration (Enrollment Form)” માટે “admission.msubaroda.ac.in” ની વેબસાઈટ ઉપર
લોગીન થઈ select Faculty – “Faculty of Technology & Engineering” select કરી “Register to
Apply” ધ્વારા “Enrollment” અાંગેનુાં ફોમષ ભરવુાં ફરીયાત છે . તેમજ તે અાંગેની એપ્લીકેશન ફી રૂ. ૩૦૦/- (નોનરી્ન્ડેબલ) ઓનલાઈન ભરવાની રહેશે. ત્યાર બાદ ભરેલ ફોમષ ની વપ્રન્ટ લઈ આપની પાસે રાખવાની રહેશે.જ્યારે સાંસ્થા
ખાતેથી આ ફોમષ ની માાંગણી કરવામાાં આવે ત્યારે રજૂ કરવાનુાં રહેશે. (Online Form ભરવા માટે ની વધુ જાણકારી
માટે www.msubaroda.ac.in website ઉપર “Online application” Video માાં દશાષવયા મુજબના સ્ટેપ
ધ્વારા જાણકારી મેળવી શકશો.
૩. હાલ ઓરીીનલ સટીફીકેટ જમા/વેરીફીકેશન કરાવવાનાાં નથી જયારે સાંસ્થા ખાતે થી માાંગણી કરવામાાં આવે ત્યારે રજુ /
જમા કરાવવાના રહેશે.
૪. વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ નુાં નવુાં શૈક્ષવણક કાયષ તા. ૧૨-૧૦-૨૦૨૧ થી ઓનલાઈન શરૂ થશે. ઓનલાઈન ક્લાસ માટે
વવદ્યાથીએ “Microsoft Team App” ડાઉનલોડ કરવાની રહેશે.
૫. શૈક્ષવણક સત્ર શરૂ થતા પહેલા તારીખ ૧૧-૧૦-૨૦૨૧ ના રોજ “Online Orientation” રાખવામાાં આવેલ છે જે થી
દરેક વવદ્યાથીઓએ તે પહેલા “Microsoft Team App” ડાઉનલોડ કરી રાખવાની રહેશે.
સાંસ્થા ખાતે થી sms થી જાણ કરી લલાંક ધ્વારા Orientation નો કાયષક્રમ જણાવવામાાં આવશે જે દરેક વવદ્યાથીએ
જોઈ તે મુજબ ઓનલાઈન જોડાવાનુાં રહેશે.

--2-૬ Grant In Aid Course માટે : Tuition / Term Fees (Architectural Asstt., Computer Engg., Electronic &
Communication Engg. ) Branch
Particular
Fees per
annum
Boys & Girls
TFWS & SC & ST
Freeship Card Students

Examination
Fees

Total

Less ACPDC
Fees

Net Fees To
be paid

1840.00
1840.00

43840
13840.00

10000.00
0.00

33840.00
13840.00

42000.00
12000.00

ઉપરોક્ત Tuition / Term Fees હાલમાાં ઓનલાઈન ભરવાની નથી તેના માટે અલગથી sms ધ્વારા અથવા ઓનલાઈન
ક્લાસ વખતે જાણ કરવામાાં આવશે ત્યારે વનયત સમય મયાષદામાાં ફી ભરવાની રહેશે.
૭

Online Information Form (ગુગલ ફોમષ) તથા Enrollment Form ભરતી વખતે નીિે મુજબના જરૂરી
ઓરીીનલ દસ્તાવેજો / સટીફીકેટની (Scan Copy) અપલોડ કરવાની રહેશે (ઝેરોક્ષ કોપીને સ્કેન કરેલી માન્ય
ગણવામાાં આવશે નહી.

અપલોડ કરવાનાાં થતા પ્રમાણપત્રો તથા સાઈઝ
નોધ :

A

Information Form (Google Form) ભરવા PDF ફાઈલની મહત્તમ સાઈઝ 1 MB છે .

B

Enrollment Form (Registration Form) ભરવા PDF ફાઈલની મહત્તમ સાઈઝ 4 MB છે .
પ્રમાણપત્રો (Documents)

1.

PDF ફાઇલની મહતમ સાઇઝ
(maximum size)
1 MB (image File)

વવધાથીનો પાસપોટષ સાઇઝ નો ફોટો
Student’s passport size Photograph

2.

1 MB (image File)

વવધાથીની સહી કોરા કાગળ ઉપર કાળી સહીથી કરવી
Signature of student on Plain Paper with Black Ball Pen

3.

વવધાથીનો પોતાનો e-mail ID (જો વવધાથીનો પોતાનો e-mail ID ના હોય તો નવો બનાવી enter કરવાનો રહેશે.), Student’s own e-

1 MB

mail ID (અભ્યાસક્રમ પૂણષ થતા સુધી ઈ-મેલ તેમજ ફોન નાંબર બદલવો નહી)
4.

1 MB

એસી. પી. ડી. સી. ની એડમીશન સ્લીપ
ACPDC admission slip

5.

1 MB

એસી.પી.ડી.સી. દ્વારા આપવામાાં આવેલ ઇન્ફોમેશન લેટર/એલોટમેંટ લેટર
ACPDC Information / Allotment Letter

6.

એસી.પી.ડી.સી. ના બઁક એકાઉંટમાાં/ઓન લાઇન ટ્યૂશન ફી ભયાષની રસીદ Tuition Fee Slip paid in Bank / Online in

1 MB

ACPDC Account
7.

1 MB

શાળા છોડયા નુાં પ્રમાણપત્ર
School Leaving Certificate

8.

1 MB

માઈગ્રેશન સર્ટષફફકેટ (ફક્ત જે વવધાથીઓ ટી.ઈ.બી./એન.સી.વી.ટી./
ી.સી.વી.ટી. /આઇ.ી.ટી.આર./ સી.બી.એસ.ઈ. માથી આવતા હોય તેમના માટે)

Migration Certificate in Case TEB/NCVT/GCVT/IGTR/CBSE Candidate
9.

એસ.એસ.સી./ટી.ઈ.બી./એન.સી.વી.ટી./ સી.બી.એસ.ઈ./ આઇ.ટી.આઇ./ આઇ. જી.ટી.આર.ની બધી જ માર્ક શીટો.

10 MB

(જે લાગુ પડતુાં હોય તે મુજબ)
All marksheet of SSC/ TEB/ NCVT/ CBSE/ ITI/ IGTR
10.

1 MB

જાતિ/વર્ક અંર્ન
ે ં પ્રમાણપત્ર (જો લાર્ પડિં હોય િો )
Cast / Category Certificate (If applicable)

11.

નોન - ક્રીમીલેયર સતટક તિર્ે ટ (િક્ત એસ. ઈ. બી.સી. તવધાર્થીઓ માટે )

(Non – Creamy layer Certificate

1 MB

(For SEBC Students only)
12.

આવર્નં પ્રમાણપત્ર (જો લાર્ પડિં હોય િો)

1 MB

Income Certificate (If Applicable)
13.
14.

આધાર ર્ાડક ની ર્ોપી Copy of Aadhar Card
તિઝીર્લી હેન્ડીર્ે પ સટીિીર્ે ટ ( જો લાર્ પડિં હોય િો)
Physically handicap certificate (If Applicable)

1 MB
1 MB

--3-ઇન્િોમેશન િોમક ભરવા માટે નીચેના QR Code – 1 ને સ્ર્ૅ ન ર્રો ત્યાર બાદ જે િોમક ખૂલે િેમાં સંપૂણક
તવર્િો ભરી ઉપર મજબના પ્રમાણપત્રો અપલોડ ર્રી િોમક સબમીટ ર્રવાનં રહેશે.

Information form for HPP

અથવા
નીચે આપેલ વેબ સાઇટ ઉપરર્થી QR Code સ્ર્ૅ ન ર્રી િોમક ભરી શર્ાશે

www.msubaroda.ac.in
Notifications

Academics

Polytechnic

એકે ડેમીક ગેપ અંગે નુ ફોમમ ભરવા બાબત
જે તવધાર્થીઓએ માચક / એતપ્રલ-2021 પહેલાના ર્ોઈપણ વર્કમાં SSC ની પરીક્ષા પાસ ર્રેલ હોય
િક્ત િે તવધાર્થીઓએ િેના વર્ક મજબ તવર્િ આપવી િરતજયાિ હોય નીચેનો QR Code – 2 scan ર્રી
જે િોમક ખૂલે િે િોમક ભરી સબતમટ ર્રવાનં રહેશ.ે (એર્ે ડેમીર્ ર્ેપ અંર્ે નં િોમક)
Undertaking form for HPP

નોધ : ઉપરોક્ત ફોમષ ભરી સબમીટ કરવાથી સાંસ્થા ખાતે આપનુાં ફોમષ જમા થયે ”આપના રવજસ્ટડષ email માાંઆપે ભરેલ ફોમષ ની કોપી આવી જશે.
હુ કમથી
ડાઇર ેક્ટર – એચ, પી. પી.
પ્રિપ્રસિપાલ, પોપ્રલટે કનીક

