
DIU COLLEGE, DIU 

NOTICE 

Date:  25/06/2021 

આથી દીવ કૉલેજમ ાં ચ લ ુ વર્ષ 2020-21મ ાં Semester-3 મ ાં અભ્ય સ કરત  તમ મ 
વવદ્ય થીઓને જણ વવ નુાં કે કોલેજ તરફથી એડવમશન ફોમષ ભરવ ની પ્રક્રિય  ત રીખ 
28/06/2021 ન  રોજથી શરૂ કરી દેવ મ ાં આવશે. વવદ્ય થીઓએ પોત નુાં ફોમષ તમ મ 
ડૉક્યમેુન્ટસની નકલ સ થે પોત ન  દશ ષવેલ સમયગ ળ મ ાં કોલેજ આવી અને ભરી 
જવુાં. ફોમષ ભરવ ની પ્રક્રિય , સમય-વનદેશન તથ   મહત્વની સચૂન ઓ નીચે જણ વેલ છે. 
છેલ્લી ત રીખ પછી કોઈપણ વવદ્ય થીનુાં ફોમષ સ્વીક રવ મ ાં નહીં આવે જેની ખ સ નોંધ લેવી. 

 તમ મ વવદ્ય થીઓએ નીચે મજુબ સમયગ ળ મ ાં પોત નુાં ફોમષ ભરવ  આવવ નુાં રહશેે: 

બ્ર ન્ચ 
શરૂ થવ ની ત રીખ 

અને સમય 
છેલ્લી ત રીખ કુલ ક્રદવસો 

બી.એ. (B.A.) 
28/06/2021, (સોમવ ર) 

10:30 થી 12:30 (સવ રે), 
02:00 થી 04:00 (બપોરે) 

08/07/2021, (ગરુુવ ર) 
10:30 થી 12:30 (સવ રે), 
02:00 થી 04:00 (બપોરે) 

08 ક્રદવસ  
(શવનવ ર અને 
રવવવ ર રજા) 

બી.કોમ. (B.Com.) 
09/07/2021, (શિુવ ર) 

10:30 થી 12:30 (સવ રે), 
02:00 થી 04:00 (બપોરે) 

15/07/2021, (ગરુુવ ર) 
10:30 થી 12:30 (સવ રે), 
02:00 થી 04:00 (બપોરે) 

05 ક્રદવસ  
(શવનવ ર અને 
રવવવ ર રજા) 

બી.એસ.સી. (B.Sc.) 
16/07/2021, (શિુવ ર) 

10:30 થી 12:30 (સવ રે), 
02:00 થી 04:00 (બપોરે) 

27/07/2021, (માંગળવ ર) 
10:30 થી 12:30 (સવ રે), 
02:00 થી 04:00 (બપોરે) 

08 ક્રદવસ  
(શવનવ ર અને 
રવવવ ર રજા) 

 
 

 ફોમષ સ થે જોડવ ન  ડૉક્યમેુન્ટસ: 
1. સેમ-1 અને સેમ-2 યવુનવવસિટી પોટષલ પરથી ડ ઉનલોડ કરેલ મ કષશીટની નકલ. 
2. મ કષશીટ ન  હોય તો સેમેસ્ટર-1 પક્રરક્ષ ની હૉલ-ક્રટક્રકટની નકલ. 
3. ફોટોગ્ર ફ (ફોમષમ ાં લગ વીને જ ફોમષ જમ  કરવુાં) 

 

 કોલેજ વેબ-સ ઇટ પરથી પોત નુાં ફોમષ ડ ઉનલોડ કરવ  મ ટે ની લલિંક્સ: 

1. એડવમશન ફોમષ: 
    http://www.diucollege.ac.in/download/Admission%20Form.pdf 

http://www.diucollege.ac.in/download/Admission%20Form.pdf


 ફી: 

Sr. 
No. 

Branch 

Admission Fees 

Boys Girls 

1. B.A.  610/- 0 

2. B.Com.  610/- 0 

3. B.Sc.  610/- 0 

 
 આ નોક્રટસ સ થે તમ મ વવદ્ય થીઓ મ ટે એડવમશન ફોમષની સોફ્ટકોપી PDF ફોમેટમ ાં 
જોડવ મ ાં આવેલ છે અને દીવ કોલેજની વેબ-સ ઇટમ  પણ મકૂવ મ ાં આવેલ છે જેની સવે 
વવદ્ય થીઓએ જાણ લઈ અને પોત ન  ફોમષની વપ્રન્ટ કર વવ ની રહશેે. કોલેજ તરફથી 
કોઈપણ વવદ્ય થીને એડવમશન ફોમષ આપવ મ ાં નહીં આવે. 

 

મહત્વની સચૂન ઓ: 
 

 જજલ્લ  પ્રશ શનન  આદેશ નસુ ર તમ મ વવદ્ય થીઓનુાં કોલેજમ ાં અભ્ય સ મ ટે વેકસીન લેવુાં 

ફરજજય ત છે.  

 કોલેજ પક્રરસરમ ાં મ ત્ર વેકસીન લીધેલ  વવદ્ય થીઓને જ પ્રવેશ આપવ મ ાં આવશે. જેથી, 

વવદ્ય થીઓએ પોત નુાં વેકસીન લીધેલુાં પ્રમ ણપત્ર પોત ની અનકુળૂત  મજુબ ફોનમ ાં 

સોફ્ટકોપી રૂપે અથવ  વપ્રન્ટ કર વી અને સ થે લ વવ નુાં ફરજજય ત છે.  

 કોલેજ પક્રરસરમ ાં પ્રવેશ મેળવ્ય  બ દ કોવવડ-19 ની તમ મ ગ ઈડલ ઇન્સનુાં ચસુ્તપણે પ લન 

કરવ નુાં રહશેે. હમેશ ાં પોત નુાં મ સ્ક પહરેી ર ખવુાં, હ થ સરખી રીતે સેનેટ ઈઝ કરવ , એક-

બીજાથી સોશ્યલ-ક્રડસ્ટન્સ જાળવી ર ખવુાં વગેરે. 

 ફોમષ ભરવ ની સાંપણૂષ પ્રક્રિય  દરવમય ન વશષ્ટ ચ ર જાળવી ર ખવુાં. 

 કોલેજ પ્રશ શનની તમ મ સચૂન ઓનુાં પ લન કરવુાં. સચૂન ઓનુાં ઉલ્લાંઘન કરત ાં કોઈપણ 

વવદ્ય થી સ મે ઉલચત પગલ ાં લેવ મ ાં આવશે જેની ખ સ જાણ લેવી. 

 છેલ્લી ત રીખ પછી કોઈપણ સાંજોગોમ ાં કોઈપણ વવદ્ય થીનુાં ફોમષ સ્વીક રવ મ ાં 

નહીં આવે.  
 

 
 

 


