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દીવ કોેજ, દીવ 
(દીલ ઉચ્ચ શળક્ષણ વશભશિ દ્વાયા વચંારીિ) 

(સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી રાજકોટ સાથ ેસંગ્િ) 

કકલ્ા રોડ, દીવ – ૩૬૨૫૨૦ (યુ.ટી.) 

ફોિ િ:ં ૦૨૮૭૫ – ૨૫૪૧૧૫ ઇમે: diucollege.diu-dd@nic.in 

 

વલનમન/લાણિજ્મ સ્નાતક અભ્માવભાાં પ્રલેળ ભાટેન ાં અયજી પોભમ 
(કૃા કયીને પોભમ બયિા શરેા ાછના ાને આેર સચૂનાઓ કાજી પલૂમક લાચંો) 

આધાય નાંફય (લૈકલ્પક):             

પક્ત કામામરમ ઉમોગ ભાટે 

ળૈક્ષણણક લમ:   યોર ન:ં  

જે અભ્માવક્રભ ભાટે આ અયજી કયો છો િેની વાભે  (√) ટીકભાકમ કયો: 

એપ.લામ.ફી.એ.   

 

એપ.લામ.ફી.કોભ.   

એવ.લામ.ફી.એ.  એવ.લામ.ફી. કોભ.  

ટી.લામ.ફી.એ.  ટી.લામ.ફી.કોભ.  

 

૧. પરુૂ નાભ: (ધોયણ ૧૨ ની ભાકમળીટ પ્રભાણે રખવુ)ં 

૨. જન્ભ િાયીખ:       ૩. જાશિ: પરુુ      સ્ત્રી          અન્મ 

૪. કેટેગયી:  અન.ુ જાશિ   અન.ુ જનજાશિ          વા. ળૈ. છાિ લગમ         અન્મ 

૫. કામભી વયનામુ:ં ...................................................................................................................................... 
..................................................................................................................... ીન ન ં  

૬. શારનુ ંવયનામુ:ં ........................................................................................................................................ 
...................................................................................................................... ીન ન ં  

૭. વંકમ  ન:ં      ૮. ભોફાઈર ન:ં  

૯. ઈભેર: ................................................................................................................................................... 

૧૦. લારી/ારકની શલગિ: 

(અટક)  

(નાભ)  

(શિા/શિનુ ંનાભ)  

(નાભ)  

(વ્મલવામ)  

(વંકમ  / ભોફાઈર ન)ં  

િાજેિયનો કરય 
પોટો ચોટાડલો. 
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૧૧. બ્રડ ગ્રુ: ..................................          ૧૨. ળાયીરયક યીિે અવક્ષભ:  શા     ના 

૧૩. છેલ્રી યીક્ષાની શલગિ:   

ક્રભ 
ન.ં 

પ્રલાશ યીક્ષા ફોડમ/ યશુનલવીટી 
ાવ 
કમામન ુ ં
લમ 

કુર 
ગણુ 

ભેલેર 
ગણુ 

ટકા/ 

ગે્રડ 
યીભાકમવ 

૧         

૨         

૩         

૧૪. શલમ વદંગી: 
 શલશનમન શલદ્યાળાખા (Bachelor of Arts): (કૃા કયીને શલમો વદં કયલા ભાટે (√) ટીકભાકમ કયો) 

મૂભતૂ/બ નીમાદી બાા 
(કોઇણ એક) 

મ ખ્મ વલમ 
(કોઇિ એક) 

પ્રથભ ગૌિ 

(કોઇિ એક) 
દ્રિવતમ ગૌિ 

(કોઇિ એક) 
 અર્મળાસ્ત્ર  અર્મળાસ્ત્ર  અર્મળાસ્ત્ર  

વાંસ્કતૃ (પયજીમાત) ગજુયાિી  અંગે્રજી  અંગે્રજી  

રશન્દી   રશન્દી  ગજુયાિી  ગજુયાિી  

અંગે્રજી  વસં્કૃિ  રશન્દી   રશન્દી   

----- ----- વસં્કૃિ  વસં્કૃિ  

----- ----- વભાજળાસ્ત્ર  વભાજળાસ્ત્ર  

 લાણણજ્મ શલદ્યાળાખા (Bachelor of Commerce): (પક્િ ભારશિી ભાટે) 

મૂભતૂ/બ નીમાદી બાા મ ખ્મ વલમો મ ખ્મ અને વાંરગ્ન વલમો ગૌિ 

અંગે્રજી ધધંારકમ અર્મળાસ્ત્ર ઉદ્યોગ વાશશવક્િાના મૂિત્લો એકાઉનન્ટિંગ & પામનાન્વ 

- નાણારકમ રશવાફી ધ્ધશિ લેચાણકા ફેંરકિંગ 

- કંનીનો કામદો - - 

- લાણણજ્મ લશીલટ - - 

૧૫.  ફાશંધેયી ત્ર: 
હુ,ં શ્રી/શ્રીભશિ/કુ.__________________________________________________ જાશયે કરંુ 

છ ં કે અયજી ત્રક ભા ંઆેર િભાભ શલગિો/ભારશિી ભાયી જાણ મજૂફ વાચી અને વચોટ છે. હુ ંએ ણ 
જાશયે કરંુ છ ંકે, દીલ કોરેજ અને વૌયાષ્ટ્ર યશુનલવીટીના િભાભ ધાયા ધોયણો/નીશિ શનમભો જેલા કે શાજયી, 
શળસ્િ, લિમણકૂ, યીક્ષા લગેયે અને શલલયણીકાભા ંઆેર સચૂનાઓનુ ંારન કયલાની ફાશંધેયી આપુ ંછ. 

 

સ્ર્:                             (અયજીકિામની વશી)            (અયજીકિામના શિા/લારીની વશી) 
 

િાયીખ: 
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ANTI-RAGGING UNDERTAKING BY THE CANDIDATE 

1) I, Mr/Ms _______________________________________________________ have 
carefully read and fully understood the law prohibiting ragging and the directions of 
the Supreme Court and the Central/State Government in this regard. 

2) I have read a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in 
Higher Education Institutions – 2011. 

3) I hereby undertake that 
a) I will not indulge in any behaviour or act that may come under the definition of 

ragging. 
b) I will not particular in or abet or propagate ragging in any form. 
c) I will not hurt anyone physically or psychologically or cause any other harm. 

4) I hereby agree that if found guilty of any aspect of ragging, I may be punished as per 
the provisions of the UGC Regulations mentioned above and/or as per the law in 
force. 

Place: 

Date:        ____________________ 

        (Signature of Applicant) 

 

 

ANTI-RAGGING UNDERTAKING BY THE PARENT/GUARDIAN 

1) I, Mr/Ms _______________________________________________________ have 
carefully read and fully understood the law prohibiting ragging and the directions of 
the Supreme Court and the Central/State Government in this regard as well as the 

UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Edu. Inst. – 2011. 

2) I assure you that my son/daughter/ward will not indulge in any act of ragging. 
3) I hereby agree that if he/she is found guilty of any aspect of ragging, he/she may be 

punished as per the provisions of the UGC Regulations mentioned above and/or as 
per the law in force. 

Place: 

Date:        _________________________ 

        (Signature of Parent/Guardian) 

 

પક્ત કામામરમ ઉમોગ ભાટે 

પ્રલેળ:  ભાન્મ   અભાન્મ 

પી યળીદ ન ં _______________ િાયીખ: _________________ યકભ: _______________ 

 

ચકાવનાયની વશી: ____________________ આચામમશ્રીની વશી: ____________________ 

 
 
 



[4] 
 

 

 
 
 

Documents Check List 

 

૧. છેલ્રી યીક્ષાની ભાકમળીટની સ્લ પ્રભાણણિ નકર ૨ 

૨. ળાા છોડયાના પ્રભાણત્રની સ્લ પ્રભાણણિ નકર ૨ 

૩. જાશિ અંગેના પ્રભાણત્રની સ્લ પ્રભાણણિ નકર ૨ 

૪. ળાયીરયક અવક્ષભિા અંગેના પ્રભાણત્રની સ્લ પ્રભાણણિ નકર (જો શોમ િો) ૨ 
૫. ાત્રિા પ્રભાણત્ર (ગજુયાિ ફોડમ શવલામના અન્મ ફોડમના શલદ્યાર્ીઓ ભાટે) ૨ 

૬. િાજેિયના કરય પોટો ૨ 

૭. સ્ર્ાિંય પ્રભાણત્ર (ભાત્ર એવ.લામ./ટી.લામ. ભાટે) ૧ 

૮. છેલ્રી યીક્ષાના ાવીંગ વટીપીકેટની સ્લ પ્રભાણણિ નકર ૧ 

૯. આધાય કાડમ અને ફેંક ાવબકુની સ્લપ્રભાણણિ નકર ૧ 

નોંધ: પ્રલેળ વભમે િભાભ અવર પ્રભાણત્રો કોરેજ કામામરમભા ંજભા કયાલલાના યશળેે. 

 

 

 

પોભમ બયલા ભાટે અગત્મની સચૂનાઓ 

i) પોભમ બયલા ભાટે પક્િ લાદી અર્લા કાી ફોરેનનો ઉમોગ કયલો. ફધીજ શલગિો 
અંગ્રેજીભા ંકેશટર અક્ષયોભા ંબયલી. જ્મા ંFOR OFFICE USE ONLY આેલુ ંછે ત્મા ંકઈ ણ 
રખવુ ંનરશ. પોભમ ભા ંછેકછાક કયલી નરશ. 

ii) ક્રભ 1 ભા ં અટક, નાભ અને લારીનુ ં નાભ અરગ અરગ રખવુ.ં જેભ કે PATEL DIPAK 
RAMESH આખુ ં નાભ શોમ િો અટકભા ં PATEL, નાભભા ં DIPAK, અને લારીના નાભભા ં
RAMESH રખવુ.ં ક્રભ 2 ભા ંજન્ભ િાયીખ DD MM YYYY પોયભેટ ભા ંરખલી. 

iii) ક્રભ 3 અને 4 ભા ંજે શલગિ રાગ ુડિી શોમ િેને ટીક (√) કયલી. ક્રભ 5 અને 6 ભા ંપરંુૂ 
વયનામુ ંરખવુ.ં ક્રભ 7, 8 અને 9 ભા ંપોન અને ઈ-ભેઈર રખલા. 

iv) ક્રભ 10 ભા ંલારીની શલગિો રખલી. ક્રભ 11 ભા ંબ્રડ ગ્રુ રખવુ.ં ક્રભ 12 ભા ંજો િભે શલકરાગં 
કેટેગયી ભા ંઆલિા શોમ િો Yes ને ટીક કયવુ.ં 

v) ક્રભ 13 ભા ં છેલ્રી યીક્ષા ની શલગિો રખલી. ક્રભ 14 ભા ંFYBA ભાટે શલમો વદં કયલા. 
FYBCOM ના શલમો પક્િ ભારશિી ભાટે છે. Document Check List પ્રભાણે ડોક્યભેુન્ટ જોડલા. 

 


