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પરરપત્ર-૨૭૯૪ 

 

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

ઉપરોક્ત વિષય અન્િય ેજણાિિાનુ ંકે, યવુનિવસિટી દ્વારા જુન/જુલાઈ-૨૦૨૨ િા ંવિજ્ઞાન, િાણણજ્ય, વિનયન, 
વિક્ષણ, કાયદા અન ેપેરાિેડીકલ વિદ્યાિાખાની થનાતક, અનથુનાતક અને પી.જી.ડીપ્લોિા/ંડીપ્લોિા ંકક્ષાની 
વિવિિ 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 વિદ્યાિીઓને તા.૦૧/૦૯/૨૦૨૨ ના રોજ સિારે ૧૧:૦૦ કલાકે આયોજજત UFM કવિટી 
સિક્ષ હિયરીંગિા ંવસથકો િબેેક્સ એપ્લીકેિનના ંિાધયિિી ઓનલાઈન િા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 તેિા ંિાની આપની વિરુધિ વનયિ અનસુાર કાયભિાિી કરિાિા ંઆિિે જેની ખાસ નોંિ લિેો. 
વસથકો િેબેક્સ િીટીંગની લીંક આપને આપના િોબાઈલ નબંર પર તા.૩૦/૦૮/૨૦૨૨ ના ંરોજ બપોરના ં
૦૩:૦૦ કલાક સિુીિા ંિોટ્સએપ/એસ.એિ.એસ. િકી િોકલી આપિાિા ંઆિિે. જો આપન ેલીંક ન િળે 
અિિા આ અંગ ેકોઈ િાહિતી આિશ્યક િોય તો િલે્પલાઇન નબંર ૦૨૬૭૨-૨૫૫૧૦૧ પર ફોન કરી િેળિી 
િકો છો. િધિુા ંસબંવંિત કોલેજના આચાયભશ્રીઓને યાદીિા ંદિાભિેલ વિદ્યાિીઓન ેઆપની કક્ષાએિી પણ આ 
અંગે 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. 

 
 
 
 
 

 Address: Govt. Polytechnic Campus, RTO Road, Gadukpur, Godhra, Panchmahals, Gujarat-389001  
Website: www.sggu.ac.in 



વિદ્યાર્થીઓની યાદી  

(ય.ુએફ.એમ.- જુન/જુલાઈ-૨૦૨૨) 

ક્રમ અભ્યાસક્રમ સેમેસ્ટર બેઠક નબંર વિદ્યાર્થીનુ ંનામ કોલેજનુ ંનામ 

1 M.COM 2 770 શાહ તક્ષ ખશુાલભાઈ Sheth T.C. Kapadia Arts & Commerce College Bodeli 
2 B.A. 2 8913 ડોડીયાર સતતષ હહમસીંગભાઈ Navjivan Arts and Commerce College, Dahod 
3 D.S.I. 1 633 ભગત પ્રહલાદકુમાર લક્ષ્મણભાઈ  Navgujrat S.I. college, Balasinor 
4 D.S.I. 1 336 રાઠવા સતુમત્રાબેન જનીયાભાઈ Shri Raj Sanitary Inspector College, Godhara 
5 P.G.D.M.L.T. 1 33 ઝાલા સ્મમતકુમાર મગંલતસિંહ Prerna Peramedical, Shivpuri , Kakanpur 
6 B.Sc. 6 47 પટેલ રાહુલભાઈ પરસોત્તમભાઈ Navjivan Arts and Commerce College, Dahod 
7 B.Sc. 6 43 સથવારા વ્રજ તવજયકુમાર Sheth P.T.Arts & Science college Godhra 

 


