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ન.ંએસીી /ુવહીવટ/૨૦૧૬                                       
તા.૨૪/૦૫/૨૦૧૬ 

 

પરિપર ન-ં૧૬  

 

રી ગોવવંદ ગુૂ  વુનવસીટી ના વવઞાન, વાણી્ય, વવનયન અને કાયદા વવયાશાખાના બી.એ., બી. કૉમ., બી. 
એસ. સી. અને એલ. એલ. બી. અ્યાસરમોનુ ંફી ્ર્ચિ વનયત કિવા માટે માનનીય કુલપવતરી ના આદેશ 
અનસુાિ નીચે જુબના સ્યોની એક કવમટીની િચના કિવામા ંઆવેલ છે.  
 

 

વવનયન/કાયદા  
વવયાશાખા 

૧. ડૉ. એમ. બી. પટેલ, આચાયયરી, એસ. પી. ટી. આટયસ એ્ડ સાય્સ કોલેજ, 
ગોધિા. 
૨. ડૉ. વવમલ પિમાિ, આચાયયરી, લો કોલેજ ગોધિા. 
૩. રો. ્યો્સનાબેન દવે, આચાયયરી, આટયસ એ્ડ કોમસય કોલેજ, હાલોલ. 
૪. રો. એસ. બી. ભદોરિયા, આચાયયરી, સિકાિી આટયસ કોલેજ, શહિેા. 
૫. ડૉ. ડી. પી. માછી, આટયસ અને કોમસય કોલેજ, બાલાવસનોિ. 

વાણી્ય વવયાશાખા 
૧. રો. અરુણવસંહ સોલકંી, રી સાવયજવનક કોમસય કોલેજ, ગોધિા. 
૨. ડૉ. રકશોિ ્યાસ, એમ. એમ. ગાધંી આટયસ એ્ડ કોમસય કોલેજ, કાલોલ. 
૩. ડૉ. ડી. સી. યાદવ, ઇ્ચાજ આચાયયરી, આટયસ અન ેકોમસય કોલેજ, ઝાલોદ.  

વવઞાન વવયાશાખા 

૧. રો. ે. આિ. શુ્ લ, આચાયયરી, સી. એન. પી. એફ. આટયસ એ્ડ ડી. એન. સાય્સ 
કોલેજ, ડભોઇ. 
૨. ડૉ. કે. પી.પટેલ, આચાયયરી, રી એમ. પી.પડંયા સાય્સ કોલેજ, લણુાવાડા. 
૩. ડૉ. કે. ે. મહતેા, નવીવન સાય્સ કોલેજ, દાહોદ 

 

સદિહ ુકવમટીએ આગામી શૈષણણક વ ય્ ૨૦૧૬મા ંબી.એ., બી. કૉમ., બી. એસ. સી. અને એલ. એલ. બી.ના 
રથમ અને વિતીય સેમે્ટિ માટે વુનવસીટી/ કોલેજ કષાનુ ંફી ્ર્ચિ વનયત કિી િજુ કિવાનુ ંિહશેે. 
 

 

 

કુલસણચવ 

રી ગોવવંદ ગુૂ  વુનવવસિટી 
ગોધિા 

 

રવત, 
- વવઞાન, વાણણ્ય, વવનયન અને કાયદા વવયાશાખા હઠેળની તમામ કૉલેજોના આચાયયરીઓ તિફ. 
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તા. ક. આ સવમવતના સ્યોને વુનવસીટી/િા્ય સિકાિરીના વનયમ અનસુાિ સુાફિી વળતિ ભથ્ુ ંચકૂવામા ંઆવશે. 


