
  

Shri Govind Guru University, Godhra 
(Established Vide Gujarat Act No. 24/2015) 

શ્રી ગોવ િંદ ગરુુ યવુિ વસિટી, ગોધરા 
(ગુજરાત એકટ નં. ૨૪/૨૦૧૫ દ્વારા સ્થાપિત) 

 

ન.ં એસજીજીય/ુપરીક્ષા/૨૦૨૧/૭૦૮૩                                           તા.૦૩/૦૯/૨૦૨૧ 

 

 જાહરેિામુું : ય.ુએફ.એમ. (જુિ/જુલાઈ-૨૦૨૧)  
 

 

આથી જાહરે કરવામા ંઆવ ેછે કે, જુન/જુલાઈ-૨૦૨૧ મા ંલેવાયેલ આ યનુનવનસિટીની જુદી જુદી પરીક્ષામા ં
ગેરરીતી/ગેરવતતણ  કં આચરી હોવાનો જેમની સામે આક્ષેપ હોવાથી જે તે પરીક્ષાથીઓની બાબતમા ં હાજર 
રહલેા તેમજ ગેરહાજર રહલેા નવદ્યાથીઓના કેસો તપાસ કરી તેમજ તેઓન ેબચાવની સપં  ર્ત તક આપ્યા બાદ 
આ યનુનવનસિટીની “ UFM તેમજ એકઝામીનેશન ડીસીપ્લીનરી એક્શન કનમટી” એ તેની તા.૦૩/૦૯/૨૦૨૧ 
ના રોજ સવારના ૧૧:૦૦ કલાકે ઓનલાઈન નમટીંગ મળેલ સભામા ંજુદા જુદા નવદ્યાથીઓના કેસોના લીધલે 
નનર્તયો નીચે મજુબ છે. 

 

ક્રમ વ દ્યાર્થીનુું િામ 
વ દ્યાર્થીિો 
સીટ િું કોલેજનુું િામ 

ઈડીએસીિો  
વિર્ણય 

1 બારીઆ સજંયકુમાર હહિંમતભાઈ 3 
બાલાનસનોર નવદ્યામડંળ સચંાલલત 
એમ.એસ.ડબ્લ્ય.ુ કોલજે, બાલાનસનોર  

F + 0 

2 ચૌહાર્ રાજેન્દ્રકુમાર નવજયનસિંહ 9 
બાલાનસનોર નવદ્યામડંળ સચંાલલત 
એમ.એસ.ડબ્લ્ય.ુ કોલજે, બાલાનસનોર  

F + 0 

3 ખાટં અરનવિંદભાઈ હહરાભાઈ 305 નવગજુરાત લો કોલેજ, બાલાનસનોર  F + 0 

4 જેટ રીઝવાન ન  રમોહમદ  1499 
એસ.કે.ય.ુબી. આટતસ એન્દ્ડ એન.સી. 
ઝવેરી કોમસત કોલજે, પીપળીયા  

F + 0 

5 પટેલ રાકેશભાઈ બાબભુાઈ  914 
એમ.એમ.ગાધંી આટતસ & કોમસત 
કોલેજ, કાલોલ 

F + 0 

6 રાજગોર તપૃ્પ્તબેન રાજેન્દ્રકુમાર  918 
એમ.એમ.ગાધંી આટતસ & કોમસત 
કોલેજ, કાલોલ 

F + 0 

7 રાઠવા ભાવનાબેન ઇસરામભાઈ  8627 
શ્રી નટવરનસિંહજી આટતસ કોલેજ, 
છોટાઉદેપરુ  

F + 0 

8 રાઠવા મનીષાબેન હરેશભાઈ  8568 
શ્રી નટવરનસિંહજી આટતસ કોલેજ, 
છોટાઉદેપરુ  

F + 0 

9 મલેક મો.અદનાન મો.ઈ્તાફ  8225 
શ્રી નટવરનસિંહજી આટતસ કોલેજ, 
છોટાઉદેપરુ  

F + 0 

10 ખાટં જાગનૃતબેન લક્ષ્મર્ભાઈ  3723 શ્રી કે.સી.શેઠ આટતસ કોલેજ, નવરપરુ F + 0 

 
 
 

પરીક્ષા નનયામક, 
શ્રી ગોનવિંદ ગરુુ યનુનવનસિટી, 

ગોધરા. 
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પ્રનત, 
- સબંનંધત નવદ્યાથીઓ તરફ જાર્ સારૂ. 
- સબંનંધત નવદ્યાથીઓની કોલેજોના આચાયતશ્રીઓ તરફ જાર્ તથા જરૂરી કાયતવાહી સારૂ. 
- ગજુરાત રાજ્યમા ંઆવેલ તમામ યનુનવનસિટીઓના રજીસ્ટ્રારશ્રી તરફ જાર્ તથા યોગ્ય કાયતવાહી સારૂ. 


