DIU COLLEGE, DIU
પ્રથમ વર્ષ બી.એ., બી.કોમ. અને બી.એસ.સી. પ્રવેશ 2021-22
 પ્રથમ વર્ષ પ્રવેશની પ્રક્રિયાનો શુભારં ભ તારીખ 05/08/2021 થી કરી દે વામાં આવ્યો છે . જેના
અંતર્ષત, ફોમષ ભરવાની છે લ્લી તારીખ 09/09/2021 નક્કી કરવામાં આવેલ છે .
 કોવવડ-19 મહામારીને ધ્યાનમાં રાખી, સંપ ૂર્ષ પ્રક્રિયા ONLINE (ઓનલાઈન) રાખવામા આવેલ છે .

 પ્રવેશના માપદં ડો:


સંપ ૂર્ષ પ્રવેશ પ્રક્રિયા નીચે જર્ાવેલ માપદં ડોના આધારે પ ૂર્ષ કરવામાં આવશે:
Sr.
No.

Category wise Description of
Reserved seat & *Condition for
eligibility

% of
reservation

B.COM

BSc

Total

58

28

60

146

1

General Category:

2

Scheduled Caste:

15%

17

9

9

35

3

Scheduled Tribes:

7.5%

9

5

18

32

4

Other Backward classes:

27%

30

15

32

77

5

Seats Reserved for Person With
Disability candidate:

5%

6

3

6

15

120

60

125

305

12

6

13

31

132

66

138

336

TOTAL
7

Economically Weaker Sections
(EWSs) *

10%

TOTAL SEATS (including EWS)



BA

સૌરાષ્ટ્ર યુવનવવસિટી, રાજકોટના આદે શ પ્રમાર્ે, ર્ત વર્ષથી EWS વર્ષના વવદ્યાથીઓ માટે અલર્થી
10% વધારાની સીટોની જોર્વાઈ કરવામાં આવેલ છે .



ઉપરાંતમાં, દીવ પ્રશાશનના વનયમ પ્રમાર્ે માત્ર દમર્ અને દીવના રહેવાસી તથા ડોવમસાઈલ
સક્રટિક્રફકેટ ધરાવતા વવદ્યાથીઓને કોલેજ તરફથી 20 ગુર્ વધારે આપવામાં આવે છે .



પર્, જે વવદ્યાથીઓએ ફોમષમાં ડોવમસાઈલ છે એવું દશાષવ્યુ ં હશે, અને ડૉક્યુમેન્ટ વેક્રરક્રફકેશન બાદ એ
ખોટું જર્ાશે તો તેન ુ ં ફોમષ REJECT (અસ્વીકાર) કરવામાં આવશે.



નીચે દશાષ વલ
ે પ્રાથવમકતા મુજબ વવદ્યાથીઓને સીટ ફાળવર્ી કરવામાં આવશે:
SR.
NO.

PRIORITY SET FOR ADMISSION IN DIU COLLEGE, DIU
1.

પ્રથમ પ્રાથમમકતા:

એવા વવદ્યાથીઓ જેમના વાલી કે પાલક(જેમના વાલીઓ ના હોઈ) જે દાદરા અને નર્ર હવેલી
અને દમર્ અને દીવ જજલ્લાના રહેવાસી હોય, તથા તેમની પાસે ડોવમસાઈલ સક્રટિક્રફકેટ હોય અને
વવદ્યાથીએ ધોરર્ 8 થી 12 સુધી દાદરા અને નર્ર હવેલી અને દમર્ અને દીવ જજલ્લાની સરકાર
માન્ય કોઈપર્ સ્કૂલમાથી અભ્યાસ કરે લ હોય.
2.

દ્વિતીય પ્રાથમમકતા:

બચેલી સીટ એવા વવદ્યાથીઓ માટે આરક્ષિત છે જેમના વાલી કે પાલક(જેમના વાલીઓ ના હોઈ)
01

જે દાદરા અને નર્ર હવેલી અને દમર્ અને દીવ જજલ્લાના રહેવાસી હોય, તથા તેમની પાસે
ડોવમસાઈલ સક્રટિક્રફકેટ હોય અને વવદ્યાથીએ ધોરર્ 8 થી 12 સુધી સરકાર માન્ય કોઈપર્ સ્કૂલમાથી
અભ્યાસ કરે લ હોય.
3.

ત ૃતીય પ્રાથમમકતા:

ઉપરોક્ત સીટ ફાળવર્ી પછી પર્ બચેલી સીટ એવા વવદ્યાથીઓ માટે આરક્ષિત છે જેમના વાલી
કે પાલક (જેમના વાલીઓ ના હોઈ) જે દાદરા અને નર્ર હવેલી અને દમર્ અને દીવ જજલ્લામાં
છે લ્લા 5 વર્ષથી નોકરી કરે છે (રે ગ્યુલર/ડેપ્યુટેશન પર કે રાન્સફર થકી) અને વવદ્યાથીએ ધોરર્
12 સુધીનો સંપ ૂર્ષ અભ્યાસ દાદરા અને નર્ર હવેલી અને દમર્ અને દીવ જજલ્લાની સરકાર
માન્ય કોઈપર્ સ્કૂલમાથી કરે લ હોય.
4.

ુ પ્રાથમમકતા::
ચતથષ

ઉપરોક્ત ત્રર્ેય પ્રાથવમકતા પ્રમાર્ે સીટ ફાળવર્ી થયા બાદ, બધેલી સીટ કોલેજ દ્વારા જે તે
સમયે નક્કી કરાયેલ વનયમ પ્રમાર્ે ફાળવવામાં આવશે.

 પ્રવેશની સંપ ૂર્ષ પ્રક્રિયા 03 મહત્વપ ૂર્ષ ભાર્ોમાં વવભાજજત કરવામાં આવેલ છે :

1) એડવમશન આવેદન ફોમષ.
2) ફોમષ વેક્રરક્રફકેશન તથા મેરીટ પ્રકાશન.
3) ડૉક્યુમેન્ટ વેક્રરક્રફકે શન અને એડવમશન પુષ્ષ્ટ્ટકરર્ (કન્ફમેશન).

1. એડમમશન આવેદન ફોમષ


સવષપ્રથમ, તમામ વવદ્યાથીઓએ આ નોક્રટસ સંપ ૂર્ષપર્ે અને ધ્યાનપ ૂવષક વાંચવાની રહેશ.ે



ત્યારબાદ, વવદ્યાથીઓએ પોતાનુ ં આવેદન ફોમષ ભરવા માટે નીચેની ક્ષલન્ક પર જવાનુ ં છે

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWcc7NqVlKjh0LNlGA8Xvgfy10Xl8qLictD-J7nfyt30UYg/viewform?usp=sf_link



ફોમષમાં સાચી માક્રહતી દાખલ કરવાની છે . તમામ માક્રહતી ડૉક્યુમેન્ટ પ્રમાર્ે જ હોવી ફરજજયાત છે .
ખોટી માક્રહતી ધરાવનાર તમામ ફોર્મસષ વેક્રરક્રફકેશન સમયે REJECT કરી દે વામાં આવશે જેની ખાસ
નોંધ લેવી.



પોતાનુ ં ફોમષ ઉપર જર્ાવ્યા પ્રમાર્ે છે લ્લી તારીખ સુધીમાં ભરી અને સબવમટ કરી દે વ.ું સમય-મયાષદા
પ ૂર્ષ થયા બાદ કોઈપર્ વવદ્યાથીનુ ં કોઈપર્ સંજોર્ોમાં ફોમષ સ્વીકાર કરવામાં નહીં આવે.



ઉપરાંતમાં, ખાસ જર્ાવવાનુ ં કે ફોમષ ભયાષ બાદ જયાં સુધી કોલેજ તરફથી પોતાનુ ં એડવમશન કન્ફમષ
કરવા માટે તમને કોલેજ બોલાવવામાં ના આવે ત્યાં સુધી કોઈપર્ વવદ્યાથી કે વાલીર્ર્એ પ ૂછપરછ
કે અન્ય કારર્સર કોલેજ આવવાનુ ં નથી.
2. ફોમષ વેરિરફકે શન તથા મેિીટ પ્રકાશન



ફોમષ ભયાષ બાદ, તમામ આવેદનો કોલેજ દ્વારા ચકાસવામાં આવશે. જેના અંતર્ષત, ફોમષની માક્રહતી
તમામ અપલોડ કરે લ ડૉક્યુમેન્ટ સાથે ખરાઈ કરવામાં આવશે.



ખોટી કે ભ ૂલ ભરે લી તમામ આવેદનોને REJECT કરી દે વામાં આવશે.



ત્યારબાદ, સફળતાપ ૂવષક વેક્રરફાઇ કરે લી આવેદનોને ધોરર્ 12 માં પ્રાપ્ત ટકાવારીને આધારે ત્રર્ેય
પ્રવાહોનુ ં મેરીટ બનાવી અને પ્રકાવશત કરવામાં આવશે.
3. ડૉક્યુમેન્ટ વેરિરફકેશન અને એડમમશન પષ્ુ ટટકિણ (કન્ફમેશન)



મેરીટ બન્યા બાદ દીવ કોલેજની વેબ-સાઇટમા પ્રકાવશત કરવામાં આવશે.



મેક્રરટમાં જેનો વારો આવશે તેવા વવદ્યાથીઓને કોલેજ તરફથી ફોન કરીને અથવા બીજી કોઈ રીતે જાર્
કરવામાં આવશે જેમાં વવદ્યાથીને નીચે દશાષ વલ
ે ડૉક્યુમેન્ટ અસલ અને નકલ લઈ અને પોતાનુ ં
એડવમશન કન્ફમષ કરવા માટે કોલેજ બોલાવવામાં આવશે.



વેક્રરક્રફકેશન વખતે જો કોઈ વવદ્યાથી કોઈપર્ ડૉક્યુમેન્ટ અસલ કે નકલ લાવવામાં અસફળ રહેશ,ે તો
તેવા તમામ વવદ્યાથીઓનુ ં એડવમશન સ્થક્ષર્ત રાખવામા આવશે અને એમને આર્ળની કાયષવાહી તે
સમયે સ ૂક્ષચત કરવામાં આવશે.



એડવમશન ફોમષમાં અપલોડ કરવા માટે તેમજ એડવમશન કષ્ન્ફમેશન વખતે લાવવાના તમામ
ડૉક્યુમેન્ટસની સ ૂચી:
ુ િાત બોડષ થી 12 પાસ મવદ્યાથીઓ માટે
1. 2020-21 માં ગજ
ુ િાત મસવાય અન્ય કોઈપણ બોડષ થી 12 પાસ મવદ્યાથીઓ માટે
2. 2020-21 માં ગજ
ુ િાત કે અન્ય બોડષ થી 12 પાસ મવદ્યાથીઓ માટે (જેમણે ધોિણ 12 પ ૂણષ કયાષ
3. 2020-21 પહેલા ગજ
બાદ 1 કે વધ ુ વર્ષનો બ્રેક/ગે પ લીધેલ હોઈ)



ુ િાત બોડષ થી 12 પાસ મવદ્યાથીઓ માટે લાવવાના ડોક્યુમેન્્સ
2020-21 માં ગજ
ડૉક્યુમેન્ટન ંુ નામ

ક્રમ.

અસલ સાથે લાવવી

જેિોક્ષ કોપી

કે નહીં

કેટલી લાવવી

1

ધોિણ 12 ની માકષ શીટ

હા

03

2

ધોિણ 10 ની માકષ શીટ

હા

03

3

ધોિણ 12 પામસિંગ સરટિરફકેટ

હા

03

4

ધોિણ 10 પામસિંગ સરટિરફકેટ

હા

03

5

ધોિણ 12 સ્કલ
ૂ લલમવિંગ કે ટ્રાન્સફિ સરટિરફકેટ

હા

03

6

આધાિ કાડષ

ના

03

7

ડોમમસાઈલ સરટિરફકેટ

ના

03

ના

03

ના

03

(માત્ર દીવ જજલ્લામાં િહેતા મવદ્યાથીઓ માટે)
જામતનો દાખલો (કાસ્ટ સરટિરફકેટ)
(જનિલ કાસ્ટ મસવાય બધા માટે )

8

(મામલતદાિ અથવા સમાજ કલ્યાણ કચેિીનો)
9

બેન્ક અકાઉન્ટની પાસબકુ

10

ફોટોગ્રાફ (પાસપોટષ સાઇઝ)



03 ફોટા

ુ િાત મસવાય અન્ય કોઈપણ બોડષ થી 12 પાસ મવદ્યાથીઓ માટે માટે લાવવાના
2020-21 માં ગજ
ડોક્યુમેન્્સ
ડૉક્યુમેન્ટન ંુ નામ

ક્રમ.

અસલ સાથે લાવવી

જેિોક્ષ કોપી

કે નહીં

કેટલી લાવવી

1

ધોિણ 12 ની માકષ શીટ

હા

03

2

ધોિણ 10 ની માકષ શીટ

હા

03

3

ધોિણ 12 પામસિંગ સરટિરફકેટ

હા

03

4

ધોિણ 10 પામસિંગ સરટિરફકેટ

હા

03

5

ધોિણ 12 સ્કલ
ૂ લલમવિંગ કે ટ્રાન્સફિ સરટિરફકેટ

હા

03

હા

03

ના

03

ધોિણ 12 ન ંુ માઈગ્રેશન સરટિરફકેટ
6

(માત્ર CBSE, NIOS અને અન્ય બોડષ ના મવદ્યાથીઓ માટે)
ુ િાત બોડષ ના મવદ્યાથીઓ માટે નથી)
(ગજ

7

આધાિ કાડષ

ડોમમસાઈલ સરટિરફકેટ

8

(માત્ર દીવ જજલ્લામાં િહેતા મવદ્યાથીઓ માટે)

ના

03

ના

03

ના

03

જામતનો દાખલો (કાસ્ટ સરટિરફકેટ)
(જનિલ કાસ્ટ મસવાય બધા માટે )

9

(મામલતદાિ અથવા સમાજ કલ્યાણ કચેિીનો)
10

બેન્ક અકાઉન્ટની પાસબકુ

11

ફોટોગ્રાફ (પાસપોટષ સાઇઝ)



03 ફોટા

ુ િાત કે અન્ય બોડષ થી 12 પાસ મવદ્યાથીઓ માટે (જેમણે ધોિણ 12 પ ૂણષ
2020-21 પહેલા ગજ
કયાષ બાદ 1 કે વધ ુ વર્ષનો બ્રેક/ગે પ લીધેલ હોઈ)
ડૉક્યુમેન્ટન ંુ નામ

ક્રમ.

અસલ સાથે લાવવી

જેિોક્ષ કોપી

કે નહીં

કેટલી લાવવી

1

ધોિણ 12 ની માકષ શીટ

હા

03

2

ધોિણ 10 ની માકષ શીટ

હા

03

3

ધોિણ 12 પામસિંગ સરટિરફકેટ

હા

03

4

ધોિણ 10 પામસિંગ સરટિરફકેટ

હા

03

5

ધોિણ 12 સ્કલ
ૂ લલમવિંગ કે ટ્રાન્સફિ સરટિરફકેટ

હા

03

હા

03

હા

03

ના

03

ના

03

ના

03

ના

03

ધોિણ 12 ન ંુ માઈગ્રેશન સરટિરફકેટ
6

(માત્ર CBSE, NIOS અને અન્ય બોડષ ના મવદ્યાથીઓ માટે)
ુ િાત બોડષ ના મવદ્યાથીઓ માટે નથી)
(ગજ
એરફડેવીટ (જો ધોિણ 12 2020-21 પેલા પ ૂરં ુ કિે લ હોય તો)

7

(એરફડેવીટમાં ગેપ હોય એ વર્ો દશાષ વવા તેમજ તે વર્ો
દિમમયાન કિે લ અભ્યાસ, નોકિી કે ઘિે હોય તો પણ
લખાવવ)ંુ

8

આધાિ કાડષ

9

ડોમમસાઈલ સરટિરફકેટ
(માત્ર દીવ જજલ્લામાં િહેતા મવદ્યાથીઓ માટે)
જામતનો દાખલો (કાસ્ટ સરટિરફકેટ)

10

(જનિલ કાસ્ટ મસવાય બધા માટે )
(મામલતદાિ અથવા સમાજ કલ્યાણ કચેિીનો)

12

બેન્ક અકાઉન્ટની પાસબકુ

13

ફોટોગ્રાફ (પાસપોટષ સાઇઝ)

03 ફોટા



ચકાસર્ી વખતે ખોટા ડૉક્યુમેન્ટસ ધરાવનાર તમામ આવેદનોને REJECT કરી દે વામાં આવશે.



કોલેજથી એડવમશન કષ્ન્ફમેશન માટે ફોન આવ્યા બાદ સ ૂચવ્યા સમય-મયાષ દા સુધીમાં કોલેજ આવી,
ડૉક્યુમેન્ટ વેક્રરફાઈ કરાવી, ફી ભરી અને એડવમશન કન્ફમષ કરવાનુ ં રહેશ.ે



સમય-મયાષ દા પ ૂર્ષ થયા બાદ વંક્ષચત રહી ર્યેલ વવદ્યાથીનુ ં એડવમશન કન્ફમષ નહીં કરવામાં આવે
જેની ખાસ નોંધ લેવી.



ફી ની વવર્ત નીચે મુજબ છે :
Sr.
No.

Particulars

Semester

Boys

Girls

1st to 6th

600/-

NIL

1st

50/-

NIL

1st to 6th

10/-

NIL

1st

500/-

500/-

1st to 6th

220/270/320
As decided by
Sau. Uni.

NIL

1

Tuition Fee

2

Identity Card Fee

3

Library Fee

4

Library Book Deposit Fee

5

Exam Fee

6

Enrollment Fee

1st

100/-

NIL

7

Caution Fee

1st

10/-

NIL

8

University Dev. Fund Fee

1st

100/-

NIL

9

University Sports Complex
Dev. Fee

1st

100/-

NIL

CBSE, NIOS કે અન્ય બોડષ થી 12 પાસ થયેલ તથા 2020-21 પહેલા 12 પાસ થયેલ
મવદ્યાથીઓ માટે મહત્વની સ ૂચનાઓ
A. CBSE, NIOS અને અન્ય બોડષ ના મવદ્યાથીઓ માટે
i. પ્રોમવઝનલ એલીજીબીલીટી સરટિરફકેટ (PROVISONAL ELIGIBILITY CERTIFICATE) (P.E.C.)


ગુજરાત બોડષ વસવાયના કોઈપર્ અન્ય બોડષ થી ધોરર્ 12 પાસ કરી કોલેજના પ્રથમ વર્ષમાં પ્રવેશ
મેળવવા ઇચ્છુક વવદ્યાથીઓ માટે સૌરાષ્ટ્ર યુવનવવસિટી, રાજકોટના વનયમ પ્રમાર્ે પ્રોવવઝનલ
એલીજીબીલીટી સક્રટિક્રફકેટ (Provisonal Eligibility Certificate) (P.E.C.) મેળવવું ફરજજયાત છે .



પ્રોવવઝનલ એલીજીબીલીટી સક્રટિક્રફકેટ (Provisonal Eligibility Certificate) (P.E.C.) મેળવ્યા બાદ જ
આવા તમામ વવદ્યાથીને યુવનવવસિટી તરફથી પોતાનો એનરોલમેન્ટ નંબર (Enrolment Number)
સોપવામાં આવશે.



એડવમશન કન્ફમષ કયાષ પહેલા કે બાદ આવા તમામ વવદ્યાથીઓએ નીચે દશાષવલ
ે સમય-મયાષ દા સુધીમાં
પ્રોવવઝનલ એલીજીબીલીટી સક્રટિક્રફકેટ (Provisonal Eligibility Certificate) (P.E.C.) મેળવવા માટે
યુવનવવસિટીની વેબ-સાઇટ પર જઇ અને આવેદન કરવાનુ ં રહેશ.ે



પ્રોવવઝનલ એલીજીબીલીટી સક્રટિક્રફકેટ (Provisonal Eligibility Certificate) (P.E.C.) મેળવવાની સંપ ૂર્ષ
પ્રક્રિયા નીચે આપેલ ક્ષલન્ક પર મ ૂકવામાં આવેલ છે .
http://www.diucollege.ac.in/download/Notice%20for%20Provisional%20Eli.%20Certificat
e%20(2021-22)%20Highlighted.pdf



બધી માક્રહતી ધ્યાનપ ૂવષક વાંચી અને જર્ાવ્યા પ્રમાર્ે પ્રક્રિયા પ ૂર્ષ કરવાની રહેશ.ે



પ્રક્રિયા પ ૂર્ષ કરી, PEC મેળવ્યા બાદ એની 03 નકલ કોલેજમાં જમા કરવાની રહેશે.



સમય-મયાષ દા પ ૂર્ષ થયા બાદ PEC મેળવવામાં અસફળ વવદ્યાથીઓનુ ં પ્રવેશ (જો કન્ફમષ કરાવેલ હશે
તો) અમાન્ય ર્ર્ી, એડવમશન CANCEL કરવામાં આવશે જેની ખાસ નોંધ લેવી.



PEC મેળવવાની તારીખ અને ફી નીચે પ્રમાર્ે છે :
WITH REGULAR FEE
PROVISIONAL
ELIGIBILITY
CERTIFICATE
(P.E.C.)

FROM:

09/08/2021

WITH LATE FEE

FROM:

01/11/2021

LAST DATE: 08/10/2021

LAST DATE: 30/11/2021

TOTAL FEE: 150/-

TOTAL FEE: 1500/-

ii. ફાઈનલ એલીજીબીલીટી સરટિરફકેટ (FINAL ELIGIBILITY CERTIFICATE) (F.E.C.)


પ્રોવવઝનલ એલીજીબીલીટી સક્રટિક્રફકેટ (PEC) પ્રક્રિયા સફળતાપ ૂવષક સમાપ્ત કયાષ બાદ વવદ્યાથીઓએ
ફાઈનલ એલીજીબીલીટી સક્રટિક્રફકેટ (FINAL ELIGIBILITY CERTIFICATE) (F.E.C.) મેળવવાની
પ્રક્રિયા હાથ ધરવાની રહેશ.ે



આ પ્રક્રિયાની અંતર્ષત, વવદ્યાથીઓએ સવષપ્રથમ પોતાનુ ં અસલ માઈગ્રેશન સરટિરફકેટ (Migration
Certificate) યુવનવવસિટી દ્વારા સ ૂચવેલ સમય-મયાષદા સુધીમાં પોતે યુવનવવસિટી જઈ અથવા ટપાલ કે
અન્ય કોઈપર્ યુવનવવસિટી દ્વારા સ ૂચવેલ રીત દ્વારા જમા કરાવવાનુ ં રહેશ.ે



પોતાનુ ં અસલ માઈગ્રેશન સરટિરફકેટ (Migration Certificate) પ્રવેશ મેળવ્યાથી એક વર્ષ એટલે કે
સેમેસ્ટર-2 પ ૂર્ષ કયાષ સુધીમાં જમા કરાવવાનુ ં રહેશ.ે



સેમેસ્ટર-2 પ ૂર્ષ થયા પહેલા જમા કરાવનાર વવદ્યાથીઓ માટે કોઈ ફી ની જોર્વાઈ નથી. પરં ત,ુ એ
સમય-મયાષ દા પ ૂર્ષ થયા બાદ જમા કરાવનાર વવદ્યાથીઓએ યુવનવવસિટી દ્વારા નક્કી કરે લ વનયમ પ્રમાર્ે
ફી ભરવાની રહેશ.ે



અસલ માઈગ્રેશન સરટિરફકેટ (Migration Certificate) જમા કરાવ્યા બાદ યુવનવવસિટી તરફથી તાત્કાક્ષલક
અથવા વનવચિંત સમય-મયાષદા સુધીમાં તમારંુ ફાઈનલ એલીજીબીલીટી સક્રટિક્રફકેટ (FINAL
ELIGIBILITY CERTIFICATE) આપવામાં આવશે.



પોતાનુ ં ફાઈનલ એલીજીબીલીટી સક્રટિક્રફકેટ (FINAL ELIGIBILITY CERTIFICATE) મેળવ્યા બાદ
એની 02 નકલ કોલેજમાં જમા કરવવાની રહેશ.ે

iii.

વર્ષ 2020-21 પહેલા 1 કે વધ ુ ટ્રાયલ(પ્રયાસ) બાદ ધોિણ 12 પાસ થયેલ હોઈ તથા જેમણે
ધોિણ 12 પ ૂણષ કયાષ બાદ 1 કે વધ ુ વર્ષનો બ્રેક/ગે પ લીધેલ હોઈ એવા મવદ્યાથીઓ માટે



જે વવદ્યાથીઓએ ધોરર્ 12 ચાલુ વર્ષ 2020-21 પહેલા પાસ કરે લ હોઈ અને જેમર્ે 12 પાસ કયાષ બાદ
1 કે વધ ુ વર્ષનો બ્રેક/ગે પ લીધેલ હોઈ એવા તમામ મવદ્યાથીઓએ પ્રથમ વર્ષમાં પ્રવેશ માટે પિુ ાવા
રૂપે એરફડેમવટ (Affidavit) જમા કિાવવાન ંુ િહેશે.



ુ ીના સ્ટેમ્પ પેપિ પિ
એરફડેમવટ (Affidavit) કોઈપણ નોટિી કે વકીલ પાસેથી રૂમપયા 2 થી 10 સધ
બનાવડાવી શકો છે .



એક્રફડેવવટ (Affidavit) માં ખાસ દશાષવવાની વવર્તો:
 તમારં ુ , તમાિા વાલીન ંુ પ ૂરં ુ નામ તથા સિનામ ંુ
 ધોિણ 12 પાસ કયાષ ન ંુ વર્ષ
 ધોિણ 12 પછી કેટલા વર્ષનો બ્રેક/ગે પ લીધેલ છે
 એ બ્રેક/ગે પ માં શ ંુ કિે લ છે (કોઈ કોર્ષનો અભ્યાસ કિે લ હોઈ/કોઈપણ પ્રકાિની નોકિી કિે લ
હોઈ/કોઈ અન્ય સંસ્થા સાથે જોડાયેલ કોઈ અને યોગદાન આપેલ હોઈ/કે પછી કઈ નથી કિે લ)

 બ્રેક/ર્ેપ ધરાવતા તમામ વવદ્યાથીઓ માટે ઉપરોક્ત એરફડેમવટ (Affidavit) પ્રવેશ ફોમષ ભયાષ બાદ
ડૉક્યુમેન્ટ વેરિરફકેશન સમયે અસલ તથા 02 નકલ કોપી તિીકે જમા કિાવવ ંુ ફિજજયાત છે . એરફડેમવટ
(Affidavit) જમા ના કિાવનાિ મવદ્યાથીઓન ંુ એડમમશન કન્ફમષ નહીં કિવામાં આવે જેની ખાસ નોંધ
લેવી.

