D K V Arts and Science College, Jamnagar.
B.C.A Course (Self Finance)

F. Y. B.C.A. મ ાં પ્રવેશ ર્થીઓ મ ટે ની મ હિતી
Online Application to be filled up to date 25-07-2020.

About Course
B.C.A. ->Bachelor of Computer Application Course is 3 Year 6-Semester
Degree Course Recommendation for Computer & I.T. Field B.C.A.
3 year & M.C.A. 3 year course equivalent to B.E. (Information Technology).

This course is helpful for student who wants to make carrier in I.T. field.I.T.
Field candidate gets high salary perks in their future.
-> B.C.A. 1ST Semester students ની પ્રવેશ યાદી ૧ વખત મુકવામાાં આવશે અને સાંભવવત
તમામને પ્રવેશ મળશે.

-> Last date for BCA Admission 25 -07-2020.
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Online Admission Process Chart

Fill form

Pay registration fee
Rs. 25

Wait for Merit List

If your name in Merit
List, Pay Admission fee

Confirmation of
admission at college

College Help Line Number : will be displayed on college website
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અગત્યનું સમય પત્રક (Important Dates)
Starting Date
and time

Online form filling and modification

29-06-2020
(10:30 am)

Ending date
and time
25-07-2020
(06:10 pm)

First Merit List
Date
29-07-2020

 Keep checking college website for detailed admission schedule.
ખસનધ
ાં :

 ઓનલાઈન ફોમમ 25-07-2020 પછી કોઈપણ સાંજોગોમાાં ભરી શકાશે નવિ.
 અવનવાયમ સાંજોગોમાાં જ તારીખમાાં ફેરફાર કરવામાાં આવશે. આથી કોલેજની વેબસાઇટ િાંમેશા

વનયમીત જોવાનુાં રાખશો.
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ઓનલાઇન એડમમશન પ્રમિયાની વવગતવાર માવિતી
 િાલની કોવવડ-૧૯ ની મિામારી ની પરરવથથતી ને ધ્યાને લેતા ગુજરાત સરકારશ્રીના વશક્ષણ વવભાગના
તા. ૨૪-૦૫-૨૦૨૦ ના ઠરાવ તથા તા. ૦૩-૦૬-૨૦૨૦ ના પરરપત્રમાાં મળેલ સૂચનાઓ મુજબ
શૈક્ષવણક વર્મ ૨૦૨૦-૨૧ ની પ્રવેશ પ્રરિયા િાથ ધરવામાાં આવશે.
૧. પ્રથમ તબક્કો: (ફોમમ ભરવુ)ાં
 એડમીશન ફોમમ ભરતા પિેલા ઓનલાઈન એડવમશન પ્રરિયાની માવિતી ચોકસાઇ પૂવમક વાાંચવી.
 ફોમમ ભરતી વખતે માગેલ માવિતી સાચી અને ચોક્કસ ભરાય તેની ખાસ કાળજી રાખવી.
ફોમમ માાં upload કરવાનો થતો પ્રવેશાથીનો ફોટો, યુવનવસીટી દ્વારા આપવામાાં આવતી માકમશીટ માાં આવતો
િોય, white background વાળો યોગ્ય સાઈઝ (Max 50 kb) નો ફોટો િોવો જરૂરી છે .

૨. બીજો તબક્કો: (ફોમમ ફી Rs. 25/- ભરવી)
 પ્રવેશાથીએ પોતાનાાં અથવા વાલીના કાયમી મોબાઈલ નાંબર તથા પ્રવેશાથીએ પોતાનાાં જ E-mail id
થી રજીથરેશન કરવાનુાં રિેશે. (ફોમમ તથા ફી રીસીપ્ટ પ્રવેશાથીને E-mail પર મોકલવામાાં આવશે, જે થી
E-mail id પ્રવેશાથીનુાં પોતાનુાં જ િોવુાં ફરજીયાત છે )
 ઉપરોક્ત માવિતી submit કયામ બાદ મોબાઈલ તેમજ email માાં આવેલ OTP enter કરી
રજીથરેશન ફી ₹ ૨૫/- ઓનલાઈન ભરવાની રિેશે.
૩ .ત્રીજો તબક્કો: (એડમીશન ફી ભરવી)
 જે પ્રવેશાથીનુાં મેરરટ વલથટમાાં નામ આવે તેમણે વનયત સમય મયામદામાાં જ ઓનલાઇન એડવમશન ફી
ભરવાની રિેશે. સમય મયામદા વીતી ગયા બાદ કોઈપણ સાંજોગોમાાં ઓનલાઈન એડવમશન ફી ભરી શકાશે
નિી.
૪. ચોથો તબક્કો: (ડોક્યુમન્ે ટ વેરીફીકેશન)
 એડવમશન ફી ભરાઇ ગયા બાદ વવદ્યાથીએ પ્રવેશ ફોમમમાાં દશામવેલ વનયમો મુજબ જરુરી ડોક્યુમેંટ્સ
થવપ્રમાવણત કરીને ક્ર્મ પ્રમાણે ગોઠવીને (બે નકલમાાં) કોલેજમાાં ચકાસણીના િેતુથી જમા કરાવવાના
રિેશે અને તેની સાથે ધોરણ-૧૨ ની અસલ માકમશીટ એનરોલમેંન્ટ માટે જમા કરાવાની રિેશે.
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પ્રવેશના મનયમો
1. અનામત જૂ થોની પ્રવેશ અાંગે ની ટકાવારીનુાં ધોરણ સરકારશ્રીના પ્રવતમમાન વનયમો મુજબ આ પ્રમાણે છે .
અનામત જૂ થ
SC
ST
SEBC
Economically Weaker Section(EWS)(EBC)

અનામત પ્રવેશ અાંગન
ે ી ટકાવારી
7%
15%
27%
10%

2. અનામતના તમામ વનયમો મેરીટ યાદીના પ્રવસધ્ધ થવાના રદવસે અમલમાાં િશે તે જ લાગુ પડશે.
3. વર્મ-2020 પિેલા પાસ થયેલા વવદ્યાથીના વર્મ દીઠ 5 (પાાંચ) માક્સમ ઓછા કરીને મેરરટ ગણવામાાં આવશે.
4. ગુજરાત બોડમ વસવાયના પ્રવેશાથીઓએ સૌરાષ્ટ્ર યુવનવર્સમટીનુાં પ્રોવવઝનલ એવલવજવબલીટી સટીરફકેટ રજૂ કરવાનુાં રિેશ.ે
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પ્રવેશાર્થીઓ માટે ની સચના:
1.

અરજદારે અરજીપત્રક ઓનલાઇન ભરવાનુાં રિેશે.

2. વર્મ 2020-21 માાં પ્રવેશ મેળવવા માટે પ્રવેશ અાંગેની સૂચનાઓ ધ્યાનથી વાાંચવી. સમગ્ર પ્રવેશ પ્રરિયા, પ્રવેશ સમય
પત્રકમાાં દશામવેલ તારીખો મુજબ જ કરવામાાં આવશે.
3

મેરરટ યાદી, કૉલેજ વેબસાઇટ પર મૂકવામાાં આવશે. પ્રવેશ માત્ર મેરરટ આધારરત જ રિેશે.

4. પ્રવેશ યાદીમાાં સમાવવષ્ટ પ્રવેશાથીએ, પ્રવેશ ફી - ઓનલાઈન કૉલેજ વેબસાઇટ પર ભરવાની રિેશે.
5. મેરીટ યાદી પ્રમાણે પસાંદગી પામતા વવદ્યાર્થમએ અરજીપત્રક અને સૂચનાઓના પેજની વપ્રન્ટ લેવાની રિેશે. વવદ્યાથી
અને વાલીએ અરજીપત્રક અને સૂચનાઓના પેજ પર સિી કરવાની રિેશે. એડવમશન શેડ્યુલ 2020-21 માાં
જણાવ્યા મુજબની તારીખ અને સમયે વવદ્યાર્થમએ સિી કરેલ અરજીપત્રક અને સૂચનાઓના પેજ, જરૂરી અસલ
પ્રમાણપત્રો સાથે ચકાસણી માટે પ્રવેશ સવમવત સમક્ષ રજૂ કરવાના રિેશે ત્યારબાદજ પ્રવેશ માન્ય ગણાશે.
6. અરજીપત્રક સાથે નીચે જણાવેલ પ્રમાણપત્રોની થવ-પ્રમાવણત નકલ જોડવાની રિેશે.
a) 10th માકમશીટ ની નકલ(બધી).
b) 12th માકમશીટ ની નકલ(બધી).
c) શાળા છોડ્યા અાંગે નુ પ્રમાણપત્ર (LC) ની નકલ.
d) શાળા દ્વારા આપવામાાં આવેલ રાયલ સટીરફકેટ ની નકલ.
e) આધારકાડમ ની નકલ,
f) અનામત કેટેગરી અથવા અન્ય કોઈપણ કેટેગરીનો લાભ લીધેલા ઉમેરદારોએ જે તે કેટેગરીના પ્રમાણપત્રો ની નકલ
સાથે લાવવાની રિશે અન્યથા તેમને અનામત/કેટેગરીનો લાભ મળી શકશે નિી.
g) SEBC કેટેગરીના ઉમેદવારોએ 2020-21 માટે માન્ય િોય તેવુાં ગુજરાત સરકારના સત્તાધારી સત્તા દ્વારા
આપવામાાં આવેલ નોન રિમીલેયર સટીરફકેટ(NCL) રજૂ કરવાનુ રિશે.
h) શારીરરક અસક્ત વ્યવક્ત માટે વસવવલ સજમ ન અથવા સમકક્ષ અવધકારીએ ફાળવેલ શારીરરક અશક્તતાનુાં
પ્રમાણપત્ર.
i) ભૂતપૂવમ સર્વમસમેનનુાં પ્રમાણપત્ર, રડરેક્ટર, સૈવનક કલ્યાણ બોડમ, ગુજરાત રાજ્ય દ્વારા અથવા વજલ્લાના સૈન્ય
કલ્યાણ અવધકારી દ્વારા જારી કરાયેલ, જો લાગુ પડતુાં િોયતો.
j) Gujarat Higher Secondary Education Board વસવાયના અન્ય બોડમના વવદ્યાથીઓએ સૌરાષ્ટ્ર
યુવનવર્સમરટમાથી Provisional Eligibility Certificate(PEC) કઢાવવાનુાં રિેશે. અરજીપત્રક ભરતી વખતે
PEC નાંબર નાખવો ફરવજયાત છે .
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k) પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે ધોરણ 12ની ઓરરજનલ માકમશીટ અને શાળા છોડયાનુાં પ્રમાણપત્ર(LC)
કોલેજમાાં જમા કરાવવાના રિેશે.
Note: ઉમેદવાર ફક્ત તે જ થવ-પ્રમાવણત નકલો જોડશે જે અરજી ફોમમ સાથે જોડાવા માટે જરૂરી છે .
7. સમગ્ર પ્રવેશ પ્રરિયા દરમ્યાન પ્રવેશાથી દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારની માવિતી ખોટી આપવામાાં આવેલ િશે તો તે અરજી
રદ તાત્કાવલક રદ કરવામાાં આવશે.
8. પ્રવેશ ફોમમ તથા પ્રવેશ ફી ઉપર જણાવ્યા મુજબ સરકારશ્રીની સૂચના પ્રમાણે માત્ર ઓનલાઇન જ ભરવાના રિેશે.
તેથી પ્રવેશ ફોમમ કે પ્રવેશ ફી ઓફલાઇન ભરવા માટે કોલેજ કાયામલયમાાં આવવુાં નિી.
9.

એડવમશન ફી એક વખત ભરાઈ ગયા બાદ પરત આપવામાાં આવશે નિીં.

10. એડવમશન શેડ્યુલમાાં જણાવ્યા મુજબ, જો વનયત સમયમાાં વવદ્યાથી ફી ભરવામાાં અને/અથવા ડૉક્યુમેન્ટ ચકાસણી
પ્રરિયામાાં વનષ્ફળ જશે તો તેનો પ્રવેશ પરનો િક રદ કરવામાાં આવશે અને તેની પછીના ઉમેદવારને પ્રવેશનો લાભ
આપવામાાં આવશે.
11. વવદ્યાથીએ વગો તથા પ્રેવક્ટકલ્સ વનયવમત ભરવાના રિેશે. સરકારશ્રી તરફથી મળતી વખતોવખતની તમામ
સૂચનાઓનુાં તથા કોલેજના નીવત વનયમોનુાં પાલન કરવાનુાં રિેશે. જો વવદ્યાથી દ્વારા આ વનયમોનુાં પાલન કરવામાાં
નિી આવે તો તેનો પ્રવેશ રદ કરવાને પાત્ર થશે.
12. કોલેજના સમય દરમ્યાન કોઈ પણ પ્રકારની નોકરી કરવાની રિેશે નિીં.
13. દરેક વવદ્યાથી પાસે વશથત અને સુવ્યવિારનો આગ્રિ રાખવામા આવે છે .
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D K V Arts and Science College, Jamnagar.
B.C.A Course (Self Finance)

હવદ્ય ર્થીએ ડ ક્યુમેન્ટ્સ વેરીહિકે શન તર્થ િ મમ જમ કર વતી વખતે ક લેજ લઈ જવ ન પત્રક ની
ય દી :
1. ડાઉનલોડ કરેલ એડમીશન ફોમમ (નીચે દશમવેલા પત્રકો ની થવપ્રમાવણત નકલ જોડી ને)
(i)

12th માકમશીટ ની નકલ

(ii)

10th માકમશીટ ની નકલ

(iii)

શાળા છોડ્યા અાંગે નુ પ્રમાણપત્ર/ LC ની નકલ

(iv)

શાળામાાંથી આપવમાાં આવેલ રાયલ સટીરફકેટ ની નકલ

(v)

આધારકાડમ ની નકલ

(vi)

અનામત કેટેગરી અથવા અન્ય કોઈપણ કેટેગરીનો લાભ લીધેલા ઉમેરદારોએ જે તે કેટેગરીના પ્રમાણપત્રો
ની નકલ સાથે લાવવાની રિશે અન્યથા તેમને અનામત/કેટેગરીનો લાભ મળી શકશે નિી.

(vii)

SEBC કેટેગરીના ઉમેદવારોએ 2020-21 માટે માન્ય િોય તેવુાં નોન રિમીલેયર સટીરફકેટ રજૂ કરવાનુ
રિશે. અન્યથા તેમને SEBC કેટેગરીનો લાભ મળી શકશે નિી અને લીઘેલો પ્રવેશ ૨દ થશે.

2. ડાઉનલોડ કરેલ એનરોલમેન્ટ ફોમમ (નીચે દશમવેલા પત્રકો ની થવપ્રમાવણત નકલ જોડી ને)
(i)

12th માકમશીટ ની નકલ.

(ii)

10th માકમશીટ ની નકલ

(iii)

શાળા છોડ્યા અાંગે નુ પ્રમાણપત્ર/ LC ની નકલ

(iv)

શાળામાાંથી આપવમાાં આવેલ રાયલ સટીરફકેટ ની નકલ

(v)

આધારકાડમ ની નકલ

(vi)

અનામત કેટેગરી અથવા અન્ય કોઈપણ કેટેગરીનો લાભ લીધેલા ઉમેરદારોએ જે તે કેટેગરીના પ્રમાણપત્રો
ની નકલ સાથે લાવવાની રિશે અન્યથા તેમને અનામત/કેટેગરીનો લાભ મળી શકશે નિી.

(vii)

SEBC કેટેગરીના ઉમેદવારોએ 2020-21 માટે માન્ય િોય તેવુાં નોન રિમીલેયર સટીરફકેટ રજૂ કરવાનુ
રિશે. અન્યથા તેમને SEBC કેટેગરીનો લાભ મળી શકશે નિી અને લીઘેલો પ્રવેશ ૨દ થશે.

3. ડાઉનલોડ કરેલ એડવમશન ફી રીવશપ્ટ.
નોંધ: પ્રવેશ ફોમમ સાથે જોડેલ તમામ દથતાવેજો / માકમશીટ / પ્રમાણપત્રો ના વેરીરફકેશન માટે પ્રવેશ સવમવત
સમક્ષ અસલ પ્રમાણપત્રો રજૂ કરવાના રિેશે.
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