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Date: 23/08/2018
Las Date for Payment of Fees: 24/08/2018



Last Date of Admission is 24/08/2018 5.00pm.



Please read below instructions.

Post Graduate Diploma in Police Science
(Gujarati Medium) (PGDIPS)
Instruction to the admitting candidates
1. Steps for Admission confirmation
a) નક્કી કયે ર વભમભાાં ઓનરાઈન પી બયલી (ઓનરાઈન પી બયલા ભાટે ની
રીંક લેફવાઈટ ય આેર છે .)
b) રયણાભ તેભજ ફીજા જરૂયી અવરી ડોક્યુભેન્ટની ખયાઈ અને ભારશતી તેભજ
આઈ-કાડડ ભાટે ની જરૂયી વલગત રૂભ. નાં A૩, એકેડેવભક બફલ્ડીંગ ભાાં બયલી
c) પી ની ાલતી એકાઉન્ટ વેકળન, એડવભવનસ્ટ્રેળન બફલ્ડીંગભાાં વશી વવક્કા
કયાલલા.
d) પ્રલેળની નોધણી એકેડેવભક વેકળન, એકેડેવભક બફલ્ડીંગભાાં કયાલલી.
e) શોસ્ટ્ટેરની ઈન્કલામયી શોસ્ટ્ટર યે ક્ટયથી

એકેડેવભક વેકળન, એકેડેવભક

બફલ્ડીંગભાાં કયલી.
Note: ઉયોક્ત દ્ધવત અનુવયલી જરૂયી છે .

2. Candidates should bring all original documents for verification
along with one set of copy in timeline for confirming admission.
a) SSC, HSC જી વભકક્ષ યીક્ષાની ભાકડ ળીટ .ઇ.એવ.વી.આઇ/.ઇ.એવ.ફી.વી/.ફી.ઇ.એવ.
b) ડીગ્રી ભાકડ ળીટ

c) ળાા છોડયાનુાં પ્રભાણત્ર
d) ગુજયાત યાજ્મનુાં ભાન્મ જાવત અંગેન ુાં પ્રભાણત્ર વાભાજજક અને ળૈક્ષબણક યીતે છાત લગડના ,
રિભીરેમય- વલદ્યાથીના વાંદબડભાાં ઇસ્ટ્ય ુ થમેર નોનબફન અનાભત આલકનુ ાં પ્રભાણત્ર રાગુ(
ડતુ ાં શોમ તેઓને )

e)

ભાઇગ્રેળન પ્રભાણત્ર ) રાગુ ડતુ ાં શોમ તો(

f) યભત રાગુ ડતુાં શોમ( ગભતનુ ાં પ્રભાણત્ર-

g) એનવીવી પ્રભાણત્ર ) રાગુ ડતુાં શોમ તો(

3. ઓનલાઈન ફી
ફી

છોકરા માટે

છોકરી માટે

કોવડની લાવિક પી

21000

10500

રડોઝીટ (યીપાંડેફર) (એક લાય)

2000

2000

યુવનપોભડ પી (એક લાય)

5000

5000

ચકુ વવાની થતી કુ લ ફી

28000

17500

ચકુ વવાની થતી કુ લ ફી (ફ્રી શીપ કાર્ડ હોલ્ર્ર)

7000

7000

ઓનરાઈન પી ચુકલલા ભાટે ની વ્મલસ્ટ્થા યુવન. ના કોમ્પુટય રેફ ભાાં કયે ર છે .
4. ત્રણ ાવોટડ વાઇઝના યાંગીન પોટોગ્રાપ વાથે યાખલા. (નાભ, કોવડ, પોભડ નાં. ાછની ફાજુ રખલા)
5. જરૂય જણામે નીચેના પોન નાંફય ય વાંકડ કયી ળકાળે.


એકેડભીક ળાખા - ૦૭૯

– ૨૨૬૮ ૪૨૨૨



કાંરોર રૂભ - ૦૭૯

– ૨૨૬૮ ૪૧૭૩



ભોફાઇર નાં - ૯૯૭૮૪ ૪૬૯૧૨

