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B.C.A. (બેચલર ઓફ કો

કોસ�/મા�યતા : સૌરા�� �િુનવિસ�ટ� મા�ય

લાયકાત : ધો. ૧૨  પાસ (કોઈ

કોલેજ નો સમય : ૧૨:૦૦ થી ૦૫:૦૦ 

એડિમશન ફોમ� સાથે જોડવાના �માણપ�ો

 ૧૦મા ંની માક�શીટ (બે ઝેરો�)

 ૧૨મા ંની માક�શીટ (ઓ�ર�જનલ  

 �ાયલ સ�ટ��ફક�ટ (બે ઝેરો�) 

 LC (લીિવ�ગ સ�ટ�) (બે ઝેરો�)

 આધાર કાડ� (બે ઝેરો�) 

 બે ફોટો�ાફ 

 કા�ટ સ�ટ��ફક�ટ (જો જ�ર� હોયતો

 નોન-��િમલેયર સ�ટ��ફક�ટ (જો જ�ર� હોયતો

િવષેશતાઑ:- 

 સરકાર� કોલેજમા ંચાલતો �જુરાત સરકાર મા�ય

 ત�ન �યાજબી ફ� (અ�ય કોલેજ 

 �કોલરશીપ ની �િુવધા. 

 અ�ભુવી િવષયિશ�કો �ારા કોષ� લ�ી 

 કોલેજ ના વહ�વટ� �ટાફ ત�પર તેમજ 

 અ�યતન તેમજ �રૂતા કો���ટુર

 વાતા��ુ�ૂલત (A/C) કો���ટુર

 િવષય લ�ી ��ુતકો થી સ�જ લાઈ�ેર�

 મ��ટમી�ડયા સગવડ સાથે ના �લાસ �મ

 ઇ�ટરનેટ ની �રૂતી �િુવધા (Wi

 િવ�ાથ� નો સવા�ગી િવકાસ થાય 

 સમયાતંર� કાર�કદ� લ�ી માગ�દશ�ન

 સમયાતંર� �ત�રક પર��ા મારફતે

 NCC અને NSS ની કાય�રત ��િૃત

 િવશાળ કોલેજ ક��પસ. 
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બેચલર ઓફ કો���ટુર એ��લક�શન
(Self-Finance) 

સૌરા�� �િુનવિસ�ટ� મા�ય �ણ વષ� નો �લ ટાઇમ કોષ� 

કોઈપણ �વાહ) 

૦૦ (બપોર) 

જોડવાના �માણપ�ો:- 

) 

ઓ�ર�જનલ  + બે ઝેરો�) 

) 

જો જ�ર� હોયતો) (બે ઝેરો�) 

જો જ�ર� હોયતો) (બે ઝેરો�) 

�જુરાત સરકાર મા�ય �વિનભ�ર કોષ�.  

કોલેજ કરતા)ં.  

કોષ� લ�ી �રૂતી તાલીમ. 

કોલેજ ના વહ�વટ� �ટાફ ત�પર તેમજ મદદ�પ. 

ટર સાથે ની કો���ટુર લેબોર�ટર�. 

કો���ટુર લેબોર�ટર�. 

લ�ી ��ુતકો થી સ�જ લાઈ�ેર�, તેમજ મટ��રયલ ��ંુૂ પાડવામા ંઆવે છે

મ��ટમી�ડયા સગવડ સાથે ના �લાસ �મ. 

Wi-Fi ક��પસ, કો���ટુર લેબ મા ંઇ�ટરનેટ સગવડ

થાય તેવા સરકાર�ીના તમામ �ક�પ�ુ ંઅમલીકરણ

ગ�દશ�ન/સમેીનાર/વક�શોપ �ુ ંઅમલીકરણ. 

પર��ા મારફત ેિવ�ાથ� �ુ ં��ૂયાકંન. 

કાય�રત ��િૃતઑ. 

એડિમશન 

ઓપન

 Rajkot 
2460035, Mob.: 9879002424, 9724084194 

kisbcarajkot@gmail.com 

ટર એ��લક�શન) 

મટ��રયલ ��ંુૂ પાડવામા ંઆવે છે. 

લેબ મા ંઇ�ટરનેટ સગવડ). 

અમલીકરણ. 

એડિમશન 

ઓપન 



ન�ધ: 

 એડિમશન ઓનલાઈન (http://kotaksciencecollege.co.in પર)  ફોમ� ફ� 

    �. ૧૦૦/- સાથે ભર� શકાશે.  

 �થમ સ� ફ� �. ૮,૫૦૦/- છે.  

 ઉપર જણાવેલ �માણપ�ો તેમજ  સ� ફ� ભર� �રંુત એડિમશન ક�ફમ� કર� શકાશે. 

 

 


