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પરરપત્ર-૨૭૪૬ 

 

વિષય : પરીક્ષા શધુ્ધિ સવિવત (UFM કવિટી) સિક્ષ હિયરીંગિા ંઉપસ્થિત રિિેા અંગે. 
 

ઉપરોક્ત વિષય અન્િય ે જણાિિાનુ ં કે, યવુનિવસિટી દ્વારા એવિલ/િે/જુન/જુલાઈ-૨૦૨૨ િા ં વિજ્ઞાન, 
િાણણજ્ય, વિનયન, વિક્ષણ અને કાયદા વિદ્યાિાખાની થનાતક અને અનથુનાતક કક્ષાની સેિેથટર-૨-૩-૪-૫-૬ 
ની પરીક્ષાઓ આયોજજત કરિાિા ંઆિેલ િતી. આ પરીક્ષાઓિા ંઆ સાિે સાિેલ યાદી મજુબના વિદ્યાિીઓ 
ઉપર ઉપરોક્ત પરીક્ષાઓ દરવિયાન ગેરરીવત આચરિાનો આરોપ મકુિાિા ંઆિેલ છે. આ સદંર્ભિા ંસબંવંિત 
વિદ્યાિીઓન ે તા.૧૮/૦૭/૨૦૨૨ ના રોજ સિારે ૧૦:૩૦ કલાકે શ્રી ગોવિિંદ ગરુુ યવુનિવસિટી, સરકારી 
પોલીટેકનીક કેમ્પસ, ગદુકપરુ, ગોિરા, જજ. પચંિિાલ ખાતે આયોજજત UFM કવિટી સિક્ષ હિયરીંગિા ંરૂબરૂ 
િાજર રિિેા જણાિિાિા ંઆિે છે. જો આપ આ હિયરીંગિા ંિાજર નિી રિો તો આપ આ અંગે કઈ કિિેા 
િાગંતા નિી અને પોતાની ભલૂ/ગનુો થિીકારો છો તિેા ંિાની આપની વિરુધિ વનયિ અનસુાર કાયભિાિી 
કરિાિા ંઆિિે જેની ખાસ નોંિ લેિો. િધિુા ંસબંવંિત કોલેજના આચાયભશ્રીઓને તેિના વિદ્યાિીઓને આપની 
કક્ષાએિી પણ આ અંગ ેજાણ કરિા વિનતંી છે. 
 
 

 
 

પરીક્ષા વનયાિક, 
શ્રી ગોવિિંદ ગરુુ યવુનિવસિટી, 

ગોિરા. 
ણબડાણ : યાદી 
 

નકલ રિાના : 
- યાદીિા ંદિાભિેલ કોલેજના આચાયભશ્રીઓ તરફ જાણ તિા જરૂરી કાયભિાિી સારંુ. 
- યાદીિા ંદિાભિેલ વિદ્યાિીઓ તરફ જાણ સારંુ. 
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વિદ્યાર્થીઓની યાદી  

(ય.ુએફ.એમ.-એવિલ/મે/જુન/જુલાઈ-૨૦૨૨) 

ક્રમ અભ્યાસક્રમ સેમેસ્ટર બેઠક નબંર વિદ્યાર્થીનુ ંનામ કોલેજનુ ંનામ 

1 B.ED (NEW) 4 1656 બોગલ તાહિર એ. હિવ્ય દ્રષ્ટિ બી.એડ.કોલેજ બેઢીયા  

2 B.ED (NEW) 4 1664 જાિવ રાજેન્દ્દ્રસ િંિ જીતેન્દ્દ્રસ િંિ હિવ્ય દ્રષ્ટિ બી.એડ.કોલેજ બેઢીયા  

3 B.Ed. (New) 2 2182 ચૌિાણ િેવાાંશી બબપીનચાંદ્ર અક્ષર મહિલા બી એડ કોલજ વડોિરા  

4 B.Ed. (New) 2 2269 માછી અશોક વી  શ્રી ઘેલીમાાં બી એડ કોલેજ વડધરી  

5 B.Ed. (New) 2 1852 પિેલ િસષિત એ   હિવ્ય દ્રષ્ટિ બી.એડ.કોલેજ બેઢીયા  

6 B.Ed. (New) 2 877 રજાત મમતાબેન હકશોરસ િંિ  શ્રીમતી વાલીબા આર પિેલ કોલેજ લણુાવાડા  

7 B.Ed. (New) 2 783 ડામોર સખુીબેન નવાભાઇ  શ્રીમતી વાલીબા આર પિેલ કોલેજ લણુાવાડા  

8 B.Ed. (New) 2 1084 રજાત પીનલબેન કાળાભાઈ  રિાર પિેલ બી એડ કોલજે ધામણીયા  

9 BA 6 12434 ડામોર િેવસ્યકુમાર એમ. શ્રી એન.કે.મિતેા એન્દ્ડ એમ.એફ.િાની આિટ  કોલેજ માલવણ 

10 BA 6 12196 કિાર પ્રિીપકુમાર રમેશભાઈ શ્રી એન.કે.મિતેા એન્દ્ડ એમ.એફ.િાની આિટ  કોલેજ માલવણ 

11 BA 6 12192 ગોધા સનરાલીબને ચીમનભાઈ શ્રી એન.કે.મિતેા એન્દ્ડ એમ.એફ.િાની આિટ  કોલેજ માલવણ 

12 BA 6 12386 રાવળ રાજેન્દ્દ્રકુમાર મનસખુભાઈ શ્રી એન.કે.મિતેા એન્દ્ડ એમ.એફ.િાની આિટ  કોલેજ માલવણ 

13 BA 6 12330 ગના વા હરન્દ્કુબેન માલાભાઈ શ્રી એન.કે.મિતેા એન્દ્ડ એમ.એફ.િાની આિટ  કોલેજ માલવણ 

14 BA 6 12304 ડામોર બાબભુાઈ એ. શ્રી એન.કે.મિતેા એન્દ્ડ એમ.એફ.િાની આિટ  કોલેજ માલવણ 

15 BA 6 12112 પગી જયિીપકુમાર હિનેશભાઈ શ્રી એન.કે.મિતેા એન્દ્ડ એમ.એફ.િાની આિટ  કોલેજ માલવણ 



16 BA 6 12100 ખાાંિ શૈલેશભાઈ  ાલમભાઈ શ્રી એન.કે.મિતેા એન્દ્ડ એમ.એફ.િાની આિટ  કોલેજ માલવણ 

17 BA 6 12141 વાગહડયા રસવભાઈ શ્રી એન.કે.મિતેા એન્દ્ડ એમ.એફ.િાની આિટ  કોલેજ માલવણ 

18 BA 6 12069 ડામોર હિિંમતભાઈ રમણભાઈ  શ્રી એન.કે.મિતેા એન્દ્ડ એમ.એફ.િાની આિટ  કોલેજ માલવણ 

19 BA 6 12067 ડામોર હિલીપકુમાર પ્રતાપભાઈ શ્રી એન.કે.મિતેા એન્દ્ડ એમ.એફ.િાની આિટ  કોલેજ માલવણ 

20 BA 6 12084 ખાાંિ અશોકભાઈ ભરતભાઇ શ્રી એન.કે.મિતેા એન્દ્ડ એમ.એફ.િાની આિટ  કોલેજ માલવણ 

21 BA 6 12078 ડીંડોર નીલેશકુમાર લક્ષ્મણભાઈ શ્રી એન.કે.મિતેા એન્દ્ડ એમ.એફ.િાની આિટ  કોલેજ માલવણ 

22 BA 6 12066 ડામોર ભગવતીબને નરેશભાઈ શ્રી એન.કે.મિતેા એન્દ્ડ એમ.એફ.િાની આિટ  કોલેજ માલવણ 

23 BA 6 12082 કલા વા રાજેશભાઈ ચાંદુભાઈ શ્રી એન.કે.મિતેા એન્દ્ડ એમ.એફ.િાની આિટ  કોલેજ માલવણ 

24 BA 6 12079 િોઢીયાર જગિીશભાઈ બાબભુાઈ શ્રી એન.કે.મિતેા એન્દ્ડ એમ.એફ.િાની આિટ  કોલેજ માલવણ 

25 BA 6 12135 તડવી રાહુલ અમરસ િંિ શ્રી એન.કે.મિતેા એન્દ્ડ એમ.એફ.િાની આિટ  કોલેજ માલવણ 

26 BA 6 12136 તડવી સકુ્ર્મભાઈ અમરસ િંિ શ્રી એન.કે.મિતેા એન્દ્ડ એમ.એફ.િાની આિટ  કોલેજ માલવણ 

27 BA 6 12137 તાવીયાડ બચરાગકુમાર ગોસવિંિભાઈ શ્રી એન.કે.મિતેા એન્દ્ડ એમ.એફ.િાની આિટ  કોલેજ માલવણ 

28 BA 4 12604 હરયા િષટિભાઈ પિેલ શ્રી તેજેન્દ્દ્રપ્ર ાિજી આિટ  કોલેજ , કોઠાંબા 

29 LL.B. 4 19 રાજગોર પરેશકુમાર િષટિભાઈ શ્રી િેવરાજ લોં કોલેજ બેઢીયા 

30 LL.B. 4 10 િરીજન  ાંજયભાઈ ડાહ્યાભાઈ શ્રી િેવરાજ લોં કોલેજ બેઢીયા 

31 M.SC(NEW) 2 752 પિેલ મીતકુમાર જયેન્દ્દ્રભાઈ  શ્રી એન એ પિેલ  ાયન્દ્  કોલેજ કાાંકણપરુ 

32 B.A. 5 03 પિેલ કવનકુમાર સવનોિભાઈ કે.  ી. શેઠ આિટ  કોલેજ, સવરપરુ 
 


