
DIU COLLEGE, DIU 

NOTICE 

Date:  31/03/2021 

આથી દીવ કૉલેજમ ાં ચ લ ુ વર્ષ 2020-21મ ાં Semester-2 મ ાં અભ્ય સ કરત  
વવદ્ય થીઓને જણ વવ નુાં કે સૌર ષ્ટ્ર યવુનવવસિટી દ્વ ર  બી.એ., બી.કોમ. તથ  બી.એસ.સી. 
સેમેસ્ટર-2 પરીક્ષ  ફોમષ તથ  કોલેજ તરફથી એડવમશન ફોમષ ભરવ ની પ્રક્રિય  આજ 
રોજથી શરૂ કરી દેવ મ ાં આવેલ છે. તેથી, તમ મ વવદ્ય થીઓએ નીચે જણ વેલ છેલ્લી 
ત રીખ સધુીમ ાં પોત નુાં ફોમષ કોલેજ ઓક્રફસ આવી અને ભરી જવુાં. છેલ્લી ત રીખ પછી 
કોઈપણ વવદ્ય થીનુાં ફોમષ સ્વીક રવ મ ાં નહીં આવે જેની ખ સ નોંધ લેવી. 

 છેલ્લી ત રીખ: 12/04/2021, (સવ રે 10:00 થી બપોરે 4:00 વ ગ્ય  સધુીમ ાં) 
 ફોમષ સ થે જોડવ ન  ડૉક્યમેુન્ટસ: 

1. સેમ-1 પક્રરક્ષ ની હૉલ-ક્રટક્રકટની નકલ (પરીક્ષ  આપેલ હોય તો). 
2. ધોરણ 12 મ કષશીટની નકલ (પરીક્ષ  ન  આપેલ હોય તો). 

 ફી: 

Sr. 
No. 

Branch 
Admission Fees Exam Form Fees Total Fees 

Boys Girls Boys Girls Boys Girls 

1. B.A. Sem-2 610/- 0 220/- 0 830/- 0 

2. B.Com. Sem-2 610/- 0 220/- 0 830/- 0 

3. B.Sc. Sem-2 610/- 0 270/- 0 880/- 0 

 
 આ નોક્રટસ સ થે તમ મ વવદ્ય થીન  પરીક્ષ  ફોમષ અને 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 પરીક્ષ  કે એડવમશન ફોમષ આપવ મ ાં નહીં આવે. 
 ક્રરપીટર વવદ્ય થીઓ (છોકર  + છોકક્રરયો બાંને) મ ટે પણ પ્રક્રિય  સરખી જ રહશેે. 
ક્રરપીટર વવદ્ય વથિનીઓએ પરીક્ષ  ફોમષ ભરવ ની ફીસ આપવ ની રહશેે.  

     

 

 

 



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

તમ મ છોકર ઓ મ ટે: 
(B.A., B.COM., B.SC.) 

ત રીખ 01/04/2021 થી ત રીખ 07/04/2021 સધુી 
સમય: સવ રે 10:00 થી બપોર 04:00 વ ગ્ય  સધુી 
 

જાહરે રજાઓ: ત રીખ 02/04/21, ગડુ ફ્ર ઈડે 
               ત રીખ 04/04/21, રવવવ ર 

તમ મ છોકરીઓ મ ટે:  
(B.A., B.COM., B.SC.) 

ત રીખ: 08/04/2021 થી ત રીખ 12/04/2021 સધુી  
સમય: સવ રે 10:00 થી બપોર 04:00 વ ગ્ય  સધુી 
 

જાહરે રજાઓ: ત રીખ 11/04/21, રવવવ ર 

 

 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 વશષ્ટ્ટ ચ ર જાળવી ર ખવુાં. 

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

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

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

નહીં આવે.  
 કોલેજ વેબ-સ ઇટ પરથી પોત નુાં ફોમષ ડ ઉનલોડ કરવ  મ ટે ની ચલિંક્સ: 

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

 

2. પરીક્ષ  ફોમષ:   
http://www.diucollege.ac.in/dcd-exams-forms/ 

http://www.diucollege.ac.in/download/Admission%20Form.pdf
http://www.diucollege.ac.in/dcd-exams-forms/

