
સત્ર પી અને નલા આઈ.ડી ાસલડડ અંગેની નોટિસ સેભ – 3 અને 5 

 આથી સેભેસ્િય ૨ અને ૪ ના તભાભ વલધાથીઓને જણાલલાભાાં આલે છે કે કોયોના લામયસના 

યોગચાાના કાયણે આ સૌ વલધાથી બાઈ ફહનેોને આગના સેભેસ્િયભાાં સૌયાષ્ટ્ર યવુનલવસિિી દ્વાયા 

ફઢતી આલાભાાં આલે છે. તેથી હલે આ સૌ વલધાથી જે હાર સેભ-૨ ભાાં હતા તેલા વલધાથીઓ 

સેભેસ્િય – ૩ ભાાં અને જે વલધાથીઓ સેભેસ્િય -  ૪ ભાાં હતા તેલા વલધાથીઓ સેભ-૫ ભાાં ફઢતી 

ાભીને આલી ગમા છો. તો તભાયે હલે જે વલધાથીઓ સેભ-૩ અન ે સેભ-૫ ભાાં આલેર છે તેલા 

વલધાથીઓએ નીચે જણાલેર યોર નાંફય , તાયીખ અને સભમે સત્ર પી બયલા ભાિે કોરેજે આલલાનુાં 

યહળેે.  

ક્રભ ક્રાસ યોર નાંફય તાયીખ  સભમ સત્ર પી 

૧ ફી.એ  સેભ-૩  
૧ થી ૧૦૦  ૧૪-૦૬-૨૦૨૧   સલાયે ૧૦ થી ૧૨ 

ભાઈઓ–1510 
બહનેો-910 

101 થી 250 ૧૫-૦૬-૨૦૨૧  સલાયે ૧૦ થી ૧૨ 

૨ ફી.કોભ સેભ-3 
૧ થી ૧૦૦  ૧૪-૦૬-૨૦૨૧   ફોયે 3  થી ૪ 
101 થી 200 ૧૫-૦૬-૨૦૨૧  ફોયે 3  થી ૪ 

૩ ફી.એ  સેભ-૫   
૧ થી ૧૦૦  ૧૬-૦૬-૨૦૨૧   સલાયે ૧૦ થી ૧૨ 
101 થી 250 ૧૭-૦૬-૨૦૨૧  સલાયે ૧૦ થી ૧૨ 

૪ ફી.કોભ સેભ-૫ 
૧ થી ૧૦૦  ૧૬-૦૬-૨૦૨૧   ફોયે 3  થી ૪ ભાઈઓ – 2060 

બહનેો -  1460 101 થી 200 ૧૭-૦૬-૨૦૨૧  ફોયે 3  થી ૪ 

 ખાસ નોંધ 

 ગજુયાત સયકાયશ્રી ની સચૂના મજુફ આગના સેભેસ્િય નુાં ળૈક્ષણણક કામડ MS TEAMS એ 

દ્વાયા ઓનરાઈન ભાધ્મભથી કયલાનુાં થત ુાં હોમ તો તભાયા જૂના આઈ.ડી અને ાસલડડ યદ કયલાભાાં 

આલળે. અને  કોરેજ ની લેફસાઇિ www.sspjaincollege.com યથી તભાયા નલા લગડ ના 

આઈ.ડી અને ાસલડડ ભેલી રેલાના યહળેે. જે ાસલડડ તભે ભેલળો તે ાસલડડ િેમ્યયી ાસલડડ 

હળે જે એક લખત જ ચારળે છી થી તભાયે તભે ફદરાલેરો ાસલડડ માદ યાખલો. જે વલધાથીઓ 

સત્ર પી બયળે તેલા વલધાથીઓના ઓનરાઈન બણલા અંગેના આઈ.ડી અને ાસલડડ આગ ચાલ ુ

યાખલાભા આલળે.જેની ખાસ નોંધ રેલી. MS TEAMS એ ને રગતી ભાટહતી ભાિે  આેર 

ભોફાઇર ન્ ાંફય ય 9909447408  લોટ્સ એ કયલો.  

http://www.sspjaincollege.com/

