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ફી.કોભ સેભ-1ભા પ્રલેળ ભેલલા ભાગતા વલધ્માથીઓ  ભાટે 

અગત્મની નોટટસ 

તા:-૨૮/૧૦/૨૦૨૧ 

(૧) જે વલધ્માથીઓએ એિ.કે.કોભસસ કોરેજભા ફી.કોભ સેભ-1 ના ઈન્ટય-
સે-ભેયીટ યાઉન્ડ- 3 ભા ોતાના યજીસ્ટેળન પોભસની ઝેયોક્ષ અન્મ 
ડોક્યભેુન્ટ સાથે આી હોમ અને તભને પાલલાભા આલેર િાય 
આકડાનંો નફંય 5001 કે તેથી લધ ુહોમ તો તેલા વલધ્માથીઓ ભાટે  

(૨) જે વલધ્માથીઓએ એિ.કે.કોભસસ કોરેજભા હારભા ફી.કોભ સેભ-1 
ભા ોતાના યજીસ્ટેળન પોભસની ઝેયોક્ષ અન્મ ડોક્યભેુન્ટ સાથે આી હોમ 
અને તભને પાલલાભા આલેર િાય આકડાનંો નફંય 6601 કે તેથી 
લધ ુહોમ તો તેલા વલધ્માથીઓ ભાટે 

ઉયોક્ત વલધ્માથીઓ એિ.કે.કોભસસ કોરેજભા ભેયીટ પ્રભાણે પ્રલેળ 
ભેલલા ભાગતા હોમ તો તેભણે શકુ્રલાય તા: 29/10/2021 ના યોજ 
ફોયે 1:૦૦ કરાકે કોરેજભા ફીજે ભાે આલેર રૂભ નફંય 24 ભા 
અસર ડોક્યભેુન્ટ તથા રૂ. 500 પી  સાથે હાજય યહવે,ુ જેથી ગજુયાત 
યવુન. એ આેર ખારી સીટને ભેયીટના આધાયે  ગજુયાત યવુન.ના 
આદેળાનસુાય તાત્કાચરક બયી ળકામ અને તભો પ્રલેળથી લચંિત ન યહો. 



યંત ુતભો હાજય નહી યહો અને અભાયી કોરેજની સીટો બયાઈ જળે તો 
તભાયો હક્ક યહળેે નટહ, જેની નોધ રેલી.  

(૩) હારભા નલા જે વલધ્માથીઓએ એિ.કે.કોભસસ કોરેજભા ફી.કોભ 
સેભ-1 ભા ોતાના યજીસ્ટેળન પોભસની ઝેયોક્ષ અન્મ ડોક્યભેુન્ટ સાથે 
આલા ભાગતા હોમ તેભણે નીિે પ્રભાણે રૂભ નફંયભા તા: 29/10/2021 
શકુ્રલાયના યોજ ફોયે ૧૨.૦૦ થી ૧.૦૦ સધુીભા કોરેજભા રૂફરૂ આલી 
જરૂયી ડોક્યભેુન્ટ જભા કયાલી ોતાન ુએડવભળન કન્પભસ કયાલી રેવ.ુ 

અંગે્રજી ભાધ્મભના વલધ્માથીઓએ કોરેજના પ્રથભ ભાે આલેર રૂભ ન.ં 14 ભા 
ફેસવ.ુ 

ગજુયાતી ભાધ્મભના વલધ્માથીઓએ કોરેજના પ્રથભ ભાે આલેર રૂભ ન.ં 12 ભા 
ફેસવ.ુ 

(૪) તા: ૨૮/૧૦/૨૦૨૧ ગરુૂલાયના યોજ જે વલધ્માથીઓએ કોરેજભા 
પોભસ બમાસ ફાદ જરૂયી પી બયીને પ્રલેળ ભેવ્મો નથી, તેલા 
વલધ્માથીઓએ તા: 29/10/2021 શકુ્રલાયના યોજ પ્રલેળ ભાટે પયીથી 
ઉયોક્ત પ્રટક્રમાભાથી સાય થલાન ુયહળેે. 

(૫) એડવભળન કન્પભસ થઈ ગમા ફાદ કોરેજની ફાકી યહતેી પીની 
સિુના કોરેજની લેફ સાઈટ (www.hkcommerce.in) ઉય મકુાળે. તે 
સભમે ફાકી યહતેી પી ON LINE LINK ભા સભમ ભમાસદાભા બયી 
દેલી, અન્મથા પ્રલેળ યદ થળે.                         

આિામસશ્રી   

એિ.કે.કોભસસ કોરેજ 

અભદાલાદ 

http://www.hkcommerce.in/

