દીવ કોલેજ, દીવ
થમ વષ બી.એ, બી.કોમ., અને બી.એસ.સી વેશ માટે નો ટસ
•
•

થમ વષના વેશની
યા તારીખ 08/06/2022 થી 18/06/2022 સુધી ખુ લુ રહશે.
વેશ
યા સંપૂણ રીતે ઓનલાઇન છે . જે ના અંતગત તમામ િવ ાથ ઓએ પોતાનું ફોમ દીવ કોલેજની વેબ-સાઇટ
www.diucollege.ac.in અથવા
https://forms.gle/8bZKYoEqPqhXvKSm8 પરથી ફોમ ભરવાનું રહશે.

•
•
•
•

•
•

ફોમ ભયા બાદ તે ફોમની િ ટ કાઢી અને તેમાં જોડેલા ડો યુમ સ ની ઝેરો કોપી જોડી કોલેજ પર તારીખ
18/06/2022 સુધીમાં (રિવવાર િસવાય) જમા કરવાની જવાબદારી િવ ા થની રહશે.
વેશ
યાનો થમ તબ કો પૂણ થયા બાદ મેરીટ િલ ટ હેર કરવામાં આવશે.
મેરીટ િલ ટમાં વારો આ યા બાદ કોલેજ તરફથી િવ ાથ ને વેશ ક ફમ કરવા માટે ફોન વારા અથવા વેબસાઇટ પર
સૂિચ મૂકી ણ કરવામાં આવશે.
વેશ ક ફમ કરવા માટે િવ ાથ ને પોતાના તમામ ડો યુમ સ અસલ તથા 3 ઝેરો કોપી તથા િનધા રત ફી સાથે કોલેજ
વારા અલગથી તારીખ હેર કયા બાદ કોલેજે બ આવવાનું રહશે અને જો િનધા રત સમય-મયાદા સુધીમાં
એિ મશન ક ફમ ન કરાવનાર િવ ાથ ને અયો ય હેર કરીને યારબાદ મેરીટ મમાં આવતા િવ ાથીને વેશ આપી
દેવામાં આવશે જે ની ખાસ ન ધ લેવી.
કોઈપણ સંજોગોમાં સમય-મયાદા પૂણ થયા બાદ કોઈપણ કારણસર િવ ાથ નું એિ મશન ક ફમ નહ કરવામાં આવે
જે ની ખાસ ન ધ લેવી..
પોતાનું ફોમ ભયા બાદ યાં સુધી િવ ાથ ને કોલેજ તરફથી ફોન કરીને એિ મશન ક ફમ કરવા માટે બોલવામાં ના
આવે, યાં સુધી કોઈપણ િવ ાથ ને પૂછપરછ કે અ ય કારણસર કોલેજ આવવાનું રહશે નહ .

•

એિ મશન સંપૂણ
યા ફોમ ભરવાનું શ થયા બાદ કોલેજની વેબ-સાઇટ પર મૂકી દેવામાં આવશે જે ની
યાનપૂવક વાચી અને પાલન કરવાનું રહશે.

ણ લઈ

•

કોલેજ પ રસરમાં એિ મશન ક ફમ કરવા આ યા બાદ Covid-19 ની રા ય સરકારની તમામ સૂચનાઓનું પાલન
કરવાનું રહશે. સૂચનાઓનું ઉ લંઘન કરતાં િવ ાથ ઓ કે વાલીઓ સામે કોલેજ સાશન વારા ઉિચત પગલાં લેવામાં
આવશે જે ની ખાસ ન ધ લેવી.

DIU COLLEGE, DIU
FIRST YEAR B.A., B.COM. AND B.SC. ADMISSION NOTICE (2022-23)
•

The process First Year B.A., B.Com. B.Sc. admission for the year 2022-23 is
commenced on 08/06/2022 to 18/06/2022.

•

The entire process is ONLINE Only. Under which, students have to apply and
submit their admission form on college, web-site
www.diucollege.ac.inor
https://forms.gle/8bZKYoEqPqhXvKSm8.

•

After the submission of admission form , printout submitted admission and also
attached all uploaded documents and submit to hard copy to college till
18/06/2022

•

After the completion of admission process, merit list is announced on college’s
website.

•

The students will be invited to college for admission confirmation along with
document verification via phone call.

•

In order to confirm your admission, students have to bring all required
documents in original copy and 3 xerox copies for document verification as per
the time period allotted by the college via telephonic conversation.

•

No students will be granted admission after completion of that time period
allotted from the college officials.

•

In view of Covid-19 situation, no students or parents are advised to visit college
for any kind of inquire or any other matter related to their admission. Kindly take
note of the same.

•

Once a student is invited to college for his/her admission confirmation, he/she
along with his/her parent/guardian have to follow all the Covid-19 guidelines
issued by the state government post entering college premises.

•

Necessary steps will be taken from college administration against the
students/parents found infringing/violating these guidelines.

