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

F. Y. B.C.A. માં વેશાથ ઓ માટે ની માિહતી
Online Application to be filled up to date 25-08-2021.

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.

-> Last date for BCA Admission 25 -08-2021.
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Online Admission Process Chart

Fi l l f or m

Pay r egi st r at i on f ee
Rs. 40

Wai t f or Mer i t Li st

I f your name i n Mer i t
Li st , Pay Admi ssi on

Conf i r mat i on of
admi ssi on at col l ege

College Help Line Number : will be displayed on college website
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અગ યનું સમય પ ક (Important Dates)
Starting Date Ending date
and time
and time

Online form filling and modification

10-08-2021 25-08-2021
(10:30 am) (06:10 pm)

 Keep checking college website for detailed admission schedule.
ખાસ નોંધ:

 ઓનલાઈન ફોમ 25-08-2021 પછી કોઈપણ સંજોગોમાં ભરી શકાશે નિહ.
 અિનવાય સંજોગોમાં જ તારીખમાં ફેરફાર કરવામાં આવશે. આથી કોલેજની વેબસાઇટ હંમેશા

િનયમીત જોવાનું રાખશો.
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ઓનલાઇન એડિમશન િ યાની િવગતવાર માિહતી
૧.

થમ તબ કો: (ફોમ ભરવુ)ં
 એડમીશન ફોમ ભરતા પહેલા ઓનલાઈન એડિમશન

યાની માિહતી ચોકસાઇ પૂવક વાંચવી.

 ફોમ ભરતી વખતે માગેલ માિહતી સાચી અને ચો કસ ભરાય તેની ખાસ કાળ

રાખવી.

ફોમ માં upload કરવાનો થતો વેશાથ નો ફોટો, યુિનવસ ટી વારા આપવામાં આવતી માકશીટ માં આવતો
હોય, white background વાળો યો ય સાઈઝ (Max 50 kb) નો ફોટો હોવો જ રી છે .

૨. બીજો તબ કો: (ફોમ ફી Rs. 40/- ભરવી)
વેશાથ એ પોતાનાં અથવા વાલીના કાયમી મોબાઈલ નંબર તથા વેશાથ એ પોતાનાં જ E-mail id



થી ર

ેશન કરવાનું રહેશ.ે (ફોમ તથા ફી રીસી ટ વેશાથ ને E-mail પર મોકલવામાં આવશે, જે થી

E-mail id

વેશાથ નું પોતાનું જ હોવું ફર યાત છે )

 ઉપરો ત માિહતી submit કયા બાદ મોબાઈલ તેમજ email માં આવેલ OTP enter કરી
ર

ેશન ફી ₹ 40/- ઓનલાઈન ભરવાની રહેશ.ે

૩ . ીજો તબ કો: (એડમીશન ફી ભરવી)
 જે વેશાથ નું મે રટ િલ ટમાં નામ આવે તેમણે િનયત સમય મયાદામાં જ ઓનલાઇન એડિમશન ફી
ભરવાની રહેશે. સમય મયાદા વીતી ગયા બાદ કોઈપણ સંજોગોમાં ઓનલાઈન એડિમશન ફી ભરી શકાશે
નહી.
૪. ચોથો તબ કો: (ડો યુમે ટ વેરીફીકેશન)
 એડિમશન ફી ભરાઇ ગયા બાદ િવ ાથ એ વેશ ફોમમાં દશાવેલ િનયમો મુજબ જ રી ડો યુમ સ
વ માિણત કરીને મ માણે ગોઠવીને (બે નકલમાં) કોલેજમાં ચકાસણીના હેતુથી જમા કરાવવાના
રહેશે અને તેની સાથે ધોરણ-૧૨ ની અસલ માકશીટ એનરોલમ ટ માટે જમા કરાવાની રહેશ.ે
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વેશના િનયમો
1. અનામત જૂ થોની વેશ અંગે ની ટકાવારીનું ધોરણ સરકાર ીના વતમાન િનયમો મુજબ આ માણે છે .
અનામત જૂ થ

અનામત વેશ અંગેની ટકાવારી

SC

7%

ST

15%

SEBC

27%

Economi cal l y Weaker Sect i on(EWS)(EBC)

10%

2. અનામતના તમામ િનયમો મેરીટ યાદીના િસ ધ થવાના દવસે અમલમાં હશે તે જ લાગુ પડશે.
3. વષ-2021 પહેલા પાસ થયેલા િવ ાથ ના વષ દીઠ 5 (પાંચ) મા સ ઓછા કરીને મે રટ ગણવામાં આવશે.
4. ગુજરાત બોડ િસવાયના વેશાથ ઓએ સૌરા યુિનવ સટીનું ોિવઝનલ એિલિજિબલીટી સટ ફકેટ રજૂ કરવાનું રહેશ.ે
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વેશાથ ઓ માટે ની સુચના:
1.

અરજદારે અર પ ક ઓનલાઇન ભરવાનું રહેશે.

2. વષ 2021-22માં વેશ મેળવવા માટે વેશ અંગેની સૂચનાઓ યાનથી વાંચવી. સમ

વેશ

યા, વેશ સમય

પ કમાં દશાવેલ તારીખો મુજબ જ કરવામાં આવશે.
3
4.

મે રટ યાદી, કૉલેજ વેબસાઇટ પર મૂકવામાં આવશે. વેશ મા મે રટ આધા રત જ રહેશે.
વેશ યાદીમાં સમાિવ

વેશાથ એ, વેશ ફી - ઓનલાઈન કૉલેજ વેબસાઇટ પર ભરવાની રહેશ.ે

5. મેરીટ યાદી માણે પસંદગી પામતા િવ ા થએ અર પ ક અને સૂચનાઓના પેજની િ ટ લેવાની રહેશે. િવ ાથ
અને વાલીએ અર પ ક અને સૂચનાઓના પેજ પર સહી કરવાની રહેશે. એડિમશન શે યુલ 2021-22 માં
જણા યા મુજબની તારીખ અને સમયે િવ ા થએ સહી કરેલ અર પ ક અને સૂચનાઓના પેજ, જ રી અસલ
માણપ ો સાથે ચકાસણી માટે વેશ સિમિત સમ રજૂ કરવાના રહેશે યારબાદજ વેશ મા ય ગણાશે.
6. અર પ ક સાથે નીચે જણાવેલ માણપ ોની વ- માિણત નકલ જોડવાની રહેશ.ે
a) 10th માકશીટ ની નકલ(બધી).
b) 12th માકશીટ ની નકલ(બધી).
c) શાળા છો યા અંગે નુ માણપ (LC) ની નકલ.
d) શાળા વારા આપવામાં આવેલ ાયલ સટ ફકેટ ની નકલ.
e) આધારકાડ ની નકલ,
f) અનામત કેટેગરી અથવા અ ય કોઈપણ કેટેગરીનો લાભ લીધેલા ઉમે દારોએ જે તે કેટગ
ે રીના માણપ ો ની નકલ
સાથે લાવવાની રહશે અ યથા તેમને અનામત/કેટેગરીનો લાભ મળી શકશે નહી.
g) SEBC કેટેગરીના ઉમેદવારોએ 2021-22 માટે મા ય હોય તેવું ગુજરાત સરકારના સ ાધારી સ ા વારા
આપવામાં આવેલ નોન

મીલેયર સટ ફકેટ(NCL) રજૂ કરવાનુ રહશે.

h) શારી રક અસ ત યિ ત માટે િસિવલ સજન અથવા સમક

અિધકારીએ ફાળવેલ શારી રક અશ તતાનું

માણપ .
i) ભૂતપૂવ સ વસમેનનું માણપ , ડરે ટર, સૈિનક ક યાણ બોડ, ગુજરાત રા ય વારા અથવા િજ લાના સૈ ય
ક યાણ અિધકારી વારા

રી કરાયેલ, જો લાગુ પડતું હોયતો.

j) Gujarat Higher Secondary Education Board િસવાયના અ ય બોડના િવ ાથ ઓએ સૌરા
યુિનવ સ ટમાથી Provisional Eligibility Certificate (PEC) કઢાવવાનું રહેશે. અર પ ક ભરતી વખતે
PEC નંબર નાખવો ફરિજયાત છે .
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k)

માણપ ોની ચકાસણી સમયે ધોરણ 12ની ઓ રજનલ માકશીટ અને શાળા છોડયાનું

માણપ (LC)

કોલેજમાં જમા કરાવવાના રહેશ.ે
Note: ઉમેદવાર ફ ત તે જ વ- માિણત નકલો જોડશે જે અર
7. સમ

વેશ

યા દર યાન વેશાથ

ફોમ સાથે જોડાવા માટે જ રી છે .

વારા કોઈ પણ કારની માિહતી ખોટી આપવામાં આવેલ હશે તો તે અર

રદ તા કાિલક રદ કરવામાં આવશે.
8.

વેશ ફોમ તથા વેશ ફી ઉપર જણા યા મુજબ સરકાર ીની સૂચના માણે મા ઓનલાઇન જ ભરવાના રહેશ.ે
તેથી વેશ ફોમ કે વેશ ફી ઓફલાઇન ભરવા માટે કોલેજ કાયાલયમાં આવવું નહી.

9.

એડિમશન ફી એક વખત ભરાઈ ગયા બાદ પરત આપવામાં આવશે નહ .

10. એડિમશન શે યુલમાં જણા યા મુજબ, જો િનયત સમયમાં િવ ાથ ફી ભરવામાં અને/અથવા ડૉ યુમે ટ ચકાસણી
યામાં િન ફળ જશે તો તેનો વેશ પરનો હક રદ કરવામાં આવશે અને તેની પછીના ઉમેદવારને વેશનો લાભ
આપવામાં આવશે.
11. િવ ાથ એ વગ તથા

ેિ ટક સ િનયિમત ભરવાના રહેશ.ે સરકાર ી તરફથી મળતી વખતોવખતની તમામ

સૂચનાઓનું તથા કોલેજના નીિત િનયમોનું પાલન કરવાનું રહેશે. જો િવ ાથ
નહી આવે તો તેનો વેશ રદ કરવાને પા થશે.
12. કોલેજના સમય દર યાન કોઈ પણ કારની નોકરી કરવાની રહેશે નહ .
13. દરેક િવ ાથ પાસે િશ ત અને સુ યવહારનો આ હ રાખવામા આવે છે .
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િવ ાથ એ ડો

ુમે સ વેરીિફકે શન તથા ફોમ જમા કરાવતી વખતે કોલેજ લઈ જવાના પ કોની

યાદી :
1. ડાઉનલોડ કરેલ એડમીશન ફોમ (નીચે દશવેલા પ કો ની વ માિણત નકલ જોડી ને)
(i)

12th માકશીટ ની નકલ

(ii)

10th માકશીટ ની નકલ

(iii)

શાળા છો યા અંગે નુ માણપ / LC ની નકલ

(iv)

શાળામાંથી આપવમાં આવેલ ાયલ સટ ફકેટ ની નકલ

(v)

આધારકાડ ની નકલ

(vi)

અનામત કેટેગરી અથવા અ ય કોઈપણ કેટેગરીનો લાભ લીધેલા ઉમે દારોએ જે તે કેટગ
ે રીના માણપ ો
ની નકલ સાથે લાવવાની રહશે અ યથા તેમને અનામત/કેટેગરીનો લાભ મળી શકશે નહી.

(vi i ) SEBC કેટગ
ે રીના ઉમેદવારોએ 2021-22 માટે મા ય હોય તેવું નોન

મીલેયર સટ ફકેટ રજૂ કરવાનુ

રહશે. અ યથા તેમને SEBC કેટગ
ે રીનો લાભ મળી શકશે નહી અને લીઘેલો વેશ ૨દ થશે.
2. ડાઉનલોડ કરેલ એનરોલમે ટ ફોમ (નીચે દશવેલા પ કો ની વ માિણત નકલ જોડી ને)
(i)

12th માકશીટ ની નકલ.

(ii)

10th માકશીટ ની નકલ

(iii)

શાળા છો યા અંગે નુ માણપ / LC ની નકલ

(iv)

શાળામાંથી આપવમાં આવેલ ાયલ સટ ફકેટ ની નકલ

(v)

આધારકાડ ની નકલ

(vi)

અનામત કેટેગરી અથવા અ ય કોઈપણ કેટેગરીનો લાભ લીધેલા ઉમે દારોએ જે તે કેટગ
ે રીના માણપ ો
ની નકલ સાથે લાવવાની રહશે અ યથા તેમને અનામત/કેટેગરીનો લાભ મળી શકશે નહી.

(vi i ) SEBC કેટગ
ે રીના ઉમેદવારોએ 2021-22 માટે મા ય હોય તેવું નોન

મીલેયર સટ ફકેટ રજૂ કરવાનુ

રહશે. અ યથા તેમને SEBC કેટગ
ે રીનો લાભ મળી શકશે નહી અને લીઘેલો વેશ ૨દ થશે.
3. ડાઉનલોડ કરેલ એડિમશન ફી રીિશ ટ.
ન ધ: વેશ ફોમ સાથે જોડેલ તમામ દ તાવેજો / માકશીટ / માણપ ો ના વેરી ફકેશન માટે વેશ સિમિત
સમ અસલ માણપ ો રજૂ કરવાના રહેશ.ે
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