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Entry by…………………………………
Verified by………………………………

ADMISSION FORM
BACHELOR OF ARTS IN SECURITY MANAGEMENT
(GUJARATI MEDIAUM) 2019-20 (After 10 + 2 )

8Affix a recent
passport size
coloured
Photograph

Note:
A: USE CAPITAL LETTERS ONLY
B: Read the Enclosed Instructions carefully before filling up this form.
C: Attach Self attested copies of all the required documents.
D: The medium of Programme is Gujarati.

Candidate’s Signature

1. Name (As per Latest Mark sheet): ……………………………………………………………………
2. Father / Mother (Full Name): ………………………………………………………………………….
3. Sex: Male

Female

4. Date of Birth :

D

D

Transgender
M

M

Y

Y

Y

Y

5. Place of Birth: …………………… 6.Caste:………………… 7. Nationality: …………………..
8. Category:

Open

SC

ST

SEBC

EBC

9. PH Category:
10. Children of Defence Personnel and Ex-Servicemen Category:

11. Permanent Address:………………………………………………………………………….....................
......................................................................................................................................................
Taluka.:...................... District............................. State:.............................. PIN:........................
12. Contact Details:Student :- Phone: …………………………Mobile: ………..……………… E-mail ID:.………………………

Parents/
Gurdian :- Phone: …………………………Mobile: ………..……………… E-mail ID:.……………………….
13. Address for Correspondence: ……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………….................
Taluka.:...................... District............................. State:.............................. PIN:........................
14. EDUCATIONAL QUALIFICATION:Month &
Board /
Exam Passed
Year of
University
Passing
1
SSC or
Equivalent
2
HSC or
Equivalent
3
Any Other

Obtaine
d Marks

Total
Marks

Percentage
/
Attempt
CGPA

Qualification

15. (a) Sports : Yes / No. if yes,

State
Level

b) NCC Certificate: Yes / No. if yes,

National
Level

‘B’

‘C’

16. Form Fees details (By Cash / Demand Draft /Bank Challan)
If paid by Demand Draft:- DD No. ____________ Date : _______ Bank Name : ________
If paid by Bank Challan:- Challan No. __________Date : _______ Bank Name : ________

17. Hostel Facility Required: Yes

18. Aadhar card No :

No

19. Documents to be attached with form (Self Attested)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
a)

Mark sheet of SSC or Equivalent examination
Mark sheet of HSC or Equivalent examination
Attempt Certificate
School Leaving Certificate
Latest and Valid Caste Certificate issued by Government of Gujarat(In case of OBC/EBC
student, latest and valid Non Creamy Layer certificate issued must be produced) (If
applicable)
Provisional Eligibility Certificate (if applicable).
Sports Certificate (if applicable)
NCC Certificate (if applicable)
EX-Serviceman Certificate (if applicable)
Aadhar Card (optional)

Declaration
We hereby declare that:The information given by us in the application is true to the best of our knowledge and belief.
We are aware that providing incorrect information in the application form may result in cancellation of the admission
secured, any time during the entire period in the university.
We shall abide by all the rules and regulations prescribed by RSU.
We have read the rules/procedure for admission in RSU and shall abide by terms and conditions mentioned there in.

--------------------------------------Signature of Parent / Guardian

-----------------------------------Signature of Applicant

રક્ષા શક્તિ યનુ િવનસિટી
કોસસન ુંુ િામ : બેચલર ઓફ આટસ સ ઇિ સીકયુરીટી મેિેજમેન્ટ (ગુજરાિી) (૧૦+૨ પછી)
(૧)

સીટની સંખ્યા
(નનયમાનુસાર

અનામત

બેઠકો

:

૪૦

રહેશે.)

(ર)

અભ્યાસક્રમનુ ં માધ્યમ

:

ગુજરાતી

(૩)

અભ્યાસક્રમનો સમયગાળો

:

૩ વર્ષ (૬ સેમેસ્ટર)

- પુરૂર્ ઉમેદવાર માટે કોસષ ફી રૂા.૧૮,૦૦૦/-(વાનર્િક)
(૪)

- મહહલા ઉમેદવાર માટે કોસષ ફી રૂા.૯,૦૦૦/-(વાનર્િક)

ફીનુ ં ધોરણ

- કોશનમની હિપોઝીટ રૂા.ર,૦૦૦/-(હરફંિેબલ)
- સ્પોર્ટષ સ ડ્રેસ ચાજીસ રૂા. ૫૦૦/- (અંદાજીત)

(પ)

શૈક્ષણણક લાયકાત

:

ધોરણ- ૧ર પાસ (૧૦ + ૨) (કોઇપણ પ્રવાહ)

રક્ષા શક્તત યુનનવનસિટીની વેબસાઇટ પરથી ફોમષ િાઉનલોિ કરીને ભરી શકાશે.
(૬)

પ્રવેશ

ફોમષ

મેળવવાના

નવકલ્પો

આ હકસ્સામાં ભરે લા અરજી ફોમષ સાથે રૂા. ૧00/-નો હિમાન્િ ડ્રાફ્ટ (રજજસ્રારશ્રી,
રક્ષા શક્તત યુનનવનસિટી, Payable at, Ahmedabad ના નામનો) ણબિવાનો
રહેશે.(યુનનવનસિટીની વેબ સાઇટ : http://www.rsu.ac.in)

અથવા પ્રવેશ ફોમષ

www.rsu.ac.in ઉપર online પણ ભરી શકાશે
(૭)

પ્રવેશફોમષ મેળવવાની છે લ્લી
તારીખ

: ૩૦/૦૬/૨૦૧૯
(૧) પ્રવેશ ફોમષમાં માંગેલ તમામ નવગતો ભરવાની રહેશે. તેમજ પ્રવેશ ફોમષમાં
પાસપોટષ સાઇઝનો કલર ફોટોગ્રાફ નનયત જગ્યાએ ચોંટાિવાનો રહેશે. તેમજ
નનયત જગ્યાએ ઉમેદવારે પોતાની સહી કરવાની રહેશે. અધ ૂરી નવગતવાળં

અરજી
(૮)

ફોમષ

ભરીને

યુનનવનસિટી કાયાષ લય ખાતે
પહોંચાિવા અંગેની
સ ૂચના

પ્રવેશ ફોમષ રદ કરવામાં આવશે.
(ર) પ્રવેશ ફોમષ સાથે નીચે મુજબના સ્વયં પ્રમાણણત પ્રમાણપત્રોની એક નકલ
બીિવાની રહેશે.
(૩) સંપ ૂણષ ભરે લ ું અને જરૂરી દસ્તાવેજો સાથેન ુ ં પ્રવેશ ફોમષ રૂબરૂમાં/પોસ્ટ/
કુ રીયરથી મોકલવાનુ ં રહેશે. અરજી ફોમસિા કવર ઉપર કોસસન ુંુ િામ અવશ્ય
દશાસ વવુ.ું ઇ-મેઇલથી પ્રવેશ ફોમષ સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.
(૪) પ્રવેશ ફોમષ અત્રે પહોંચતુ ં કરવાની છે લ્લી ૩૦/૦૬/૨૦૧૯ રહેશે.
ત્યારબાદ મળે લા પ્રવેશ ફોમષ સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.
(૧) પ્રવેશ મેરીટના ધોરણે આપવામાં આવશે.
(ર) પ્રવેશ ફોમષની સંખ્યાને ધ્યાને રાખી યુનનવનસિટી સ્ક્રીનીંગ ટે સ્ટનુ ં આયોજન
કરી શકશે.
(૩) નીચેની કે ટેગરીના ઉમેદવારોને મેરીટમાં વધારાના ગુણ ઉમેરવામાં આવશે.

(૯)

પ્રવેશ પ્રહક્રયા

(i) મહહલા ઉમેદવારોને પ % ગુણ ઉમેરવામાં આવશે.
(ii) એિસીસી માટે
 NCC ‘B’ સહટિફીકે ટ ધરાવનારને પ % તેમજ ‘C’ સહટિફીકે ટ ધરાવનારને
૭ % વધારાના ગુણ આપવામાં આવશે.
(iii) રમિવીરો માટે
 કોઇ પણ વય જૂથની રાજ્ય કક્ષાની સ્પધાષ માં જેઓએ ભાગ લીધો હોય

તેઓને ૩ % માકષ સ વધારાના ગણવામાં આવશે.
 કોઇ પણ વય જૂથની રાન્રય કક્ષાની સ્પધાષ માં જેઓએ ભાગ લીધો હોય
તેઓને પ % માકષ સ વધારાના ગણવામાં આવશે.
િોંધ :

School Games Federation of India (SGFI), All India Inter University
Board (AIUB) અથવા Indian Olympic Committee (IOC) દ્વારા માન્યતા
અપાયેલ સંગઠનો/ સંસ્થાઓએ માન્ય ગણેલ તમામ રમતો / ખેલકૂદ
માટે આ લાભ મળવાપાત્ર થશે.



SGFI/AIUB/IOC માન્ય સંગઠનો/સંસ્થાઓ દ્વારા જ આપવામાં આવેલ
પ્રમાણપત્રો માન્ય રહેશે. Invitation ર્ુનાષ મેન્ટ / સ્પધાષ ઓ નવગેરેના
પ્રમાણપત્રો માન્ય રહેશે નહી.

(૪) મેરીટ ણલસ્ટ બહાર પાિવાની કામચલાઉ િા. ૦૫/૦૭/૨૦૧૯ નક્કી કરે લ છે .
આ મેરીટ લીસ્ટમાં સ્થાન પામનાર ઉમેદવારોના અસલ પ્રમાણપત્રોની ખાત્રી
કરવા માટે અત્રે થી જાણ કરવામાં આવશે.
(૫) અભ્યાસક્રમ શરૂ કરવાની કામચલાઉ િા. ૧૫/૦૭/૨૦૧૯ નક્કી કરે લ છે .
(૧૦)

સંપકષ

E-Mail : admission@rsu.ac.in Mobile No. 9978446912

(૧૧)

વેબસાઈટ

http://www.rsu.ac.in

