
R.R. Mehta College of Science & C.L. Parikh College of Commerce, Palanpur 
B.Sc. Semester I [Self-Finance] 2020-21 

 

Date : 27/08/2020 

Student Notice for 2nd Installment of Fees of B.Sc. Semester I [Self-Finance] 2020-21 

 

B.Sc. Semester I [Self-Finance] 2020-21  મ ાં 1st Installment ની પ્રવેશ ફી 3500/-  ભરી હોય તેવ  
વવદ્ય ર્થીઓં એ ત રીખ 27/08/2020 ર્થી ત રીખ  31/08/2020 સધુીમ ાં 2nd Installment ની પ્રવેશ ફી 5000/- 
ઓનલ ઈન મ રફતે ભરવ ની રહશેે. સમય મય ાદ મ ાં ફી ન ભરન ર વવદ્ય ર્થીઓ  પ્રવેશ મ ટે હકદ ર રહશેે નહીં   

 પ્રવેશ ફી ભરીને ક મચલ ઉ પ્રવેશ મેળવન ર વવદ્ય ર્થીઓ એ પોત ન  અસલ પ્રમ ણપત્રો કોલેજ મ ાં 

રૂબરૂ મલુ ક ત વખતે ચક સણી કર વવ ની રહશેે અને ત્ય રબ દ જ આ પ્રક રન  વવદ્ય ર્થીઓ નો પ્રવેશ 

ક યમી ગણ શે. તમ ર  અસલ પ્રમ ણપત્રો ની ચક સણી વખતે જો તમ ર  પ્રમ ણપત્રો અમ ન્ય મ લમુ 

પડે તો તમ રો  પ્રવેશ રદ ર્થશે અને તમ ર  દ્વ ર  ભરેલ પ્રવેશ ફી પરત મળશે નહીં જેની ખ સ નોંધ લેવી 

આ અંગે સઘળી  જવ બદ રી વવદ્ય ર્થીની પોત ની રહશેે.  

                                                      B/O 



નોંધ : અસલ પ્રમ ણપત્રો ની ચક સણી કય રે કર વવી તે અંગે ની જાણ તમને SMS અર્થવ  કોલેજ 

વેબસ ઈટ www.rrmsclpc.org  દ્વ ર  જાણ કરવ મ ાં આવશે તેર્થી સતત વેબસ ઈટ જોત  રહવે ુાં.   
 

Fees Structure of B.Sc. Semester I [Self-Finance]  

First Installment  3500/- 

Second Installment 5000/- 

Remaining Fees 4740/- 

Total Fees 13240/- 
 

 2
nd

 Installment  ની પે્રવશ ફી ભરવ  મ ટે ની લીંક : Click Here  

Note : 2
nd

  Installment ભરીને  ક મચલ ઉ પ્રવેશ મેળવન ર વવદ્ય ર્થીઓ એ બ કી રહલે ફી ભરવી ફરજીય ત છે 

અન્યર્થ  તમ રો ક મચલ ઉ પ્રવેશ રદ ગણ શે. બ કી રહલેી  ફી  ક્ય રે ભરવી તે અંગે ની જાણ કોલેજ વેબસ ઈટ 

/ SMS  ન  મ ધ્યમ ર્થી  કરવ મ ાં આવશે. તેર્થી સતત વેબસ ઈટ જોત  રહવે ુાં.  

                                                                  B/O 

http://www.rrmsclpc.org/
https://nextgensoft.in.net/rrmsclpc/nextcube/ext/admission/choose_semester.php?class=BSC%20SF

