DIU COLLEGE, DIU
STEP BY STEP PROCEDURE TO ACQUIRE PROVISIONAL ELIGIBILITY
CERTIFICATE FOR CBSE, NIOS AND OTHER BOARD STUDENTS
EXCEPT GUJARAT BOARD
ુ રાત બોર્ડ સિવાય અન્ય બોર્ડ થી ધોરણ 12 પાિ થયેલ સવદ્યાથીઓએ પ્રથમ વર્ડ પ્રવેશ માટે િૌરાષ્ટ્ર
 ગજ
યસુ િવસિિટી તરફથી PROVISIONAL ELIGIBILITY CERTIFICATE (પ્રોસવજિલ એલલજીબીલીટી
િર્ટિર્ફકેટ) મેળવવ ુંુ ફરજજયાત છે .
 ઉપરોક્ત િર્ટિર્ફકેટ મેળવવાિી પ ૂણડ પ્રર્િયા ONLINE છે . જેિા અંતર્ડ ત િીચે પ્રમાણે પ્રર્િયા કરવાિી
રહેશે:
1. પ્રથમ, નીચે આપેલ લલન્ક પર ક્લલક કરી અને સંપ ૂર્ણ પ્રક્રિયાની સ ૂચનાઓ ધ્યાનપ ૂર્ણક ર્ાંચર્ી.
http://forms.saurashtrauniversity.edu/rulesprovisionalcertificate
2. ત્યારબાદ, AGREE બટિ પર ક્ક્લક કરી અિે આર્ળ વધવ.ુંુ
3. ત્યારબાદ પોતાન ુંુ ફોમડ ભરવ.ુંુ ફોમડ ભરતી વખતે બધી માર્હતી િાચી હોય એન ુંુ ખાિ ધ્યાિ રાખવ.ુંુ
પોતાિો મોબાઈલ િુંબર અિે ઈ-મેઇલ બરાબર છે અિે િર્િય છે એ પણ ધ્યાિમાું રાખવ.ુંુ
4. તમામ દશાડ વેલ ર્ૉક્યુમેન્ટિ ફોમડ િાથે અપલોર્ કરવાિા રહેશે.
5. ફોમડ ભયાડ બાદ િીચે Terms & Conditions પર Agree ક્ક્લક કરી અિે આર્ળ વધવ.ુંુ
6. ત્યારબાદ પોતાિી ફીિ ભરવાિી પ્રર્િયા પ ૂણડ કરવી.
7. તમામ માર્હતી િાચી હોય એન ુંુ ખાિ ધ્યાિ રાખવ.ુંુ
8. ત્યારબાદ પોતાિી ફી ભયાડ િી RECEIPT મેળવી લેવી અિે િાચવી રાખવી.
9. ત્યારબાદ, યસુ િવસિિટી દ્વારા તમારું ુ ફોમડ ચકાિવામાું આવશે.
10. િુંપ ૂણડ ચકાિણી િફળતાપ ૂવડક થયા બાદ તમારા ફોમડમાું આપેલા ઈમેઈલમાું યસુ િવસિિટી દ્વારા સિસિત
િમયર્ાળા (આશરે 10 થી 15 ર્દવિોમાું) ર્ર્જજટલ કોપી મોકલી આપવામાું આવશે.
11. ર્ર્જજટલ કોપી પ્રાપ્ત થયા બાદ તેિી કલર અથવા િાદી કોપી 02 વધારાિી ઝેરોક્ષ કોપી િાથે કોલેજમાું
જમા કરાવવાિી રહેશે.
ુ ીમાું પ ૂણડ કરવાિી રહેશે. િમય-મયાડ દા પ ૂણડ
12. ઉપરોક્ત તમામ પ્રર્િયા િીચે દશાડ વેલ િમય-મયાડ દા સધ
થયા બાદ કોઈપણ સવદ્યાથીિે પ્રવેશ માટે ર્ે ર-લાયક ર્ણવામાું આવશે જેિી ખાિ િોંધ લેજો.
PROVISIONAL

WITH REGULAR FEE

WITH LATE FEE

ELIGIBILITY

FROM:

CERTIFICATE

LAST DATE: 08/10/2021

LAST DATE: 30/11/2021

TOTAL FEE: 150/-

TOTAL FEE: 1500/-

(P.E.C.)

09/08/2021

FROM:

01/11/2021

13. ઉપરાુંતમાું, િુંપ ૂણડ પ્રર્િયા િમયે કોઈપણ પ્રકારિી િમસ્યા ઉદભવે, તો તેિા સિવારણ માટે અથવા
કોઈપણ પ્રકારિી માર્હતી માટે િૌરાષ્ટ્ર યસુ િવસિિટી, રાજકોટિા કાયડલાયિો િુંપકડ કરવાિો રહેશે જેિો
િુંબર

(0281) 2576511 છે .

