
પ્રલેળ અંગે ની નોટીવ 

 એડભીળન પોભમ ઓપીવ કામામરમભાાંથી વલાયે ૦૯ થી ૧૨ દયમ્માન વલતયણ કયલાભાાં આલળે. પોભમ 

વલતયણ કયલાની અને ઓનરાઈન પોભમ બયલાની છેલ્રી તાયીખ :- 10-08-2021 છે 

 એડભીળન પોભમ ભેવ્મા ફાદ વલદ્યાથીએ એડભીળન પોભમ ઓનરાઈન આેર લરિંક યથી પયજજમાત 

ઓનરાઈન બયલાન ાં યશળેે.  

 ઓનરાઈન પોભમ બયલા ભાટેની લરિંક :- http://bit.ly/dhgcollege2021 

 જે વલદ્યાથીએ ઓનરાઈન પોભમ બયેર શળે અને ઓપીવ કામામરમભાાંથી આેર પોભમ બયીને પોભમ ાછ 

આેર જરૂયી તભાભ ડોક્ય ભેન્ટ ક્રભ ભાાં જોડી પોભમ બયીને ઓપીવ કામામરમભાાં પયજીમાત જભા કયાલલાન ાં 

યશળેે. પોભમ ઓનરાઈન બયવ ાં ણ પયજીમાત છે. 

 જે વલદ્યાથીઓએ પોભમ ઓનરાઈન બયેર છે યાંત   પોભમ વાથે જરૂયી ડોક્ય ભેન્ટ જોડી મ ખ્મ પોભમ ઓપીવ 

કામામરમભાાં જભા કયાલેર નથી તેલા વલદ્યાથીઓન ાં નાભ ભેયીટ માદી ભાાં જાશયે કયલાભાાં આલળે નહશ. 

 પોભમ બયીને પોભમ વાથે જરૂયી તભાભ ડોક્ય ભેન્ટ જોડીને પોભમ ઓપીવ કામામરમભાાં વલાયે ૯ થી ૧૨ દયમ્માન 

જભા કયાલલાન ાં યશળેે.  

 પોભમ જભા કયાલલાની છેલ્રી તાયીખ :- 14-08-2021 છે. 
 પ્રથભ ભેયીટ માદી તાયીખ 17-08-2021 ના યોજ કોરેજ ની લેફવાઇટ ય મકૂલાભાાં આલળે. જે  

વલદ્યાથીએ ખાવ જોલાન ાં યશળેે. કોઈ વલધાથીને પોન કે ભેવેજ થી જાણ કયલાભાાં આલળે નહશ. 

 જે વલદ્યાથી ન ાં નાભ ભેયીટ માદી ભાાં આલેર છે , તેલા વલદ્યાથીઓના ભોફાઈર ભાાં વત્ર પી જભા કયાલલાની 

તાયીખ અને વભમ નો ભેવેજ આલળે. તે તાયીખે અને વભમે વત્ર પી બયલાની યશળેે.અન્મથા તભાર ાં  

એડભીળન યદ થળે. (કોવલડ-19 ની સચૂના પ્રભાણે) 

 જો આર્્મવ ની ફેઠક ખારી યશળેે તો જ કોભવમ લાા વલધાથીઓને આર્્મવ ભાાં એડવભળન આલાભાાં આલળે.  

 કોરેજ ની લેફવાઇટ :- www.sspjaincollege.com 

 વૌયાષ્ટ્ર ય વનલવવિટી ના તાયીખ 17-06-2021 ના હયત્ર મ જફ જે અનાભત કેટેગયી નક્કી કયલાભાાં 

આલેર છે તે કેટેગયી મ જફ જ ભેયીટ માદી ફનળે. જેની ટકાલાયી આ મ જફ છે. 7% SC , 15% ST , 

27%OBC , 10%EWS. 

 આર્્મવ ના મ ખ્મ વલમ ભાાં જો ાંદય કયતાાં ઓછા વલધાથીઓ થળે તો તેલા વલધાથીઓએ તેનો મ ખ્મ 

વલમ ફદરલાનો યશળેે. 

http://www.sspjaincollege.com/

