
  

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/૨૦૨૨/૧૨૪૩૨                                              તા.૧૯/૦૭/૨૦૨૨ 

 

 જાહરેિામુું : ય.ુએફ.એમ. (એવિલ/મે/જુિ-૨૦૨૨)  
 
 

આથી જાહરે કરવામા ંઆવ ેછે કે, એપ્રિલ/મે/જુન-૨૦૨૨ મા ંલવેાયેલ આ યપુ્રનવપ્રસિટીની જુદી જુદી પરીક્ષામા ં
ગેરરીતી/ગેરવતતણ  કં આચરી હોવાનો જેમની સામે આક્ષેપ હોવાથી જે તે પરીક્ષાથીઓની બાબતમા ં હાજર 
રહલેા તેમજ ગેરહાજર રહલેા પ્રવદ્યાથીઓના કેસો તપાસ કરી તેમજ તેઓન ેબચાવની સપં  ર્ત તક આપ્યા બાદ 
આ યપુ્રનવપ્રસિટીની “ UFM તેમજ એકઝામીનેશન ડીસીપ્લીનરી એક્શન કપ્રમટી” એ તેની તા.૧૮/૦૭/૨૦૨૨ 
ના રોજ સવારના ૧૧:૦૦ કલાકે કોન્ફરન્સ રૂમ, શ્રી ગોપ્રવિંદ ગરુુ યપુ્રનવપ્રસિટી, ગોધરા ખાતે મળેલ બેઠકમા ંજુદા 
જુદા પ્રવદ્યાથીઓના કેસોના લીધેલ પ્રનર્તયો નીચે મજુબ છે. 
 

ક્રમ વ દ્યાર્થીિો  
સીટ િું વ દ્યાર્થીનુું િામ કોલેજનુું િામ 

કવમટીિો 
વિર્ણય 

1 1656 બોગલ તાહહર એ. હદવ્ય દ્રષ્ટટ બી.એડ.કોલેજ બેઢીયા  F + 0 
2 1664 જાદવ રાજેન્દ્રપ્રસિંહ જીતેન્દ્રપ્રસિંહ હદવ્ય દ્રષ્ટટ બી.એડ.કોલેજ બેઢીયા  F + 0 

3 2182 ચૌહાર્ દેવાશંી બબપીનચદં્ર અક્ષર મહહલા બી એડ કોલજ 
વડોદરા  F + 0 

4 2269 માછી અશોક વી  શ્રી ઘેલીમા ંબી એડ કોલેજ વડધરી  F + 0 
5 1852 પટેલ હપ્રષિત એસ  હદવ્ય દ્રષ્ટટ બી.એડ.કોલેજ બેઢીયા  F + 0 

6 877 રજાત મમતાબેન હકશોરપ્રસિંહ  શ્રીમતી વાલીબા આર પટેલ કોલેજ 
લરુ્ાવાડા  F + 0 

7 783 ડામોર સખુીબેન નવાભાઇ  
શ્રીમતી વાલીબા આર પટેલ કોલેજ 
લરુ્ાવાડા  F + 0 

8 1084 રજાત પીનલબેન કાળાભાઈ સરદાર પટેલ બી એડ કોલજે 
ધામર્ીયા  F + 0 

9 12434 ડામોર દેવસ્યકુમાર એમ. 
શ્રી એન.કે.મહતેા એન્ડ 
એમ.એફ.દાની આટતસ કોલજે 
માલવર્ 

F + 0 

10 12196 કટાર િદીપકુમાર રમેશભાઈ 
શ્રી એન.કે.મહતેા એન્ડ 
એમ.એફ.દાની આટતસ કોલજે 
માલવર્ 

F + 0 

11 12192 ગોધા પ્રનરાલીબને ચીમનભાઈ 
શ્રી એન.કે.મહતેા એન્ડ 
એમ.એફ.દાની આટતસ કોલજે 
માલવર્ 

F + 0 

12 12386 રાવળ રાજેન્દ્રકુમાર મનસખુભાઈ 
શ્રી એન.કે.મહતેા એન્ડ 
એમ.એફ.દાની આટતસ કોલજે 
માલવર્ 

F + 0 
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13 12330 ગનાસવા હરન્કુબેન માલાભાઈ 
શ્રી એન.કે.મહતેા એન્ડ 
એમ.એફ.દાની આટતસ કોલજે 
માલવર્ 

F + 0 

14 12304 ડામોર બાબભુાઈ એ. 
શ્રી એન.કે.મહતેા એન્ડ 
એમ.એફ.દાની આટતસ કોલજે 
માલવર્ 

F + 0 

15 12112 પગી જયદીપકુમાર હદનેશભાઈ 
શ્રી એન.કે.મહતેા એન્ડ 
એમ.એફ.દાની આટતસ કોલજે 
માલવર્ 

F + 0 

16 12100 ખાટં શૈલેશભાઈ સાલમભાઈ 
શ્રી એન.કે.મહતેા એન્ડ 
એમ.એફ.દાની આટતસ કોલજે 
માલવર્ 

F + 0 

17 12141 વાગહડયા રપ્રવભાઈ 
શ્રી એન.કે.મહતેા એન્ડ 
એમ.એફ.દાની આટતસ કોલજે 
માલવર્ 

F + 0 

18 12069 ડામોર હહિંમતભાઈ રમર્ભાઈ  
શ્રી એન.કે.મહતેા એન્ડ 
એમ.એફ.દાની આટતસ કોલજે 
માલવર્ 

F + 0 

19 12067 ડામોર હદલીપકુમાર િતાપભાઈ 
શ્રી એન.કે.મહતેા એન્ડ 
એમ.એફ.દાની આટતસ કોલજે 
માલવર્ 

F + 0 

20 12084 ખાટં અશોકભાઈ ભરતભાઇ 
શ્રી એન.કે.મહતેા એન્ડ 
એમ.એફ.દાની આટતસ કોલજે 
માલવર્ 

F + 0 

21 12078 ડીંડોર નીલેશકુમાર લક્ષ્મર્ભાઈ 
શ્રી એન.કે.મહતેા એન્ડ 
એમ.એફ.દાની આટતસ કોલજે 
માલવર્ 

F + 0 

22 12066 ડામોર ભગવતીબને નરેશભાઈ 
શ્રી એન.કે.મહતેા એન્ડ 
એમ.એફ.દાની આટતસ કોલજે 
માલવર્ 

F + 0 

23 12082 કલાસવા રાજેશભાઈ ચદુંભાઈ 
શ્રી એન.કે.મહતેા એન્ડ 
એમ.એફ.દાની આટતસ કોલજે 
માલવર્ 

F + 0 

24 12079 દોઢીયાર જગદીશભાઈ બાબભુાઈ 
શ્રી એન.કે.મહતેા એન્ડ 
એમ.એફ.દાની આટતસ કોલજે 
માલવર્ 

F + 0 
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25 12135 તડવી રાહુલ અમરપ્રસિંહ 
શ્રી એન.કે.મહતેા એન્ડ 
એમ.એફ.દાની આટતસ કોલજે 
માલવર્ 

F + 0 

26 12136 તડવી સકુ્ર્મભાઈ અમરપ્રસિંહ 
શ્રી એન.કે.મહતેા એન્ડ 
એમ.એફ.દાની આટતસ કોલજે 
માલવર્ 

F + 0 

27 12137 તાવીયાડ બચરાગકુમાર ગોપ્રવિંદભાઈ 
શ્રી એન.કે.મહતેા એન્ડ 
એમ.એફ.દાની આટતસ કોલજે 
માલવર્ 

F + 0 

28 12604 હરયા હષતદભાઈ પટેલ શ્રી તેજેન્દ્રિસાદજી આટતસ કોલેજ , 
કોઠંબા F + 0 

29 19 રાજગોર પરેશકુમાર હષતદભાઈ શ્રી દેવરાજ લોં કોલેજ બેઢીયા F + 0 
30 10 હરીજન સજંયભાઈ ડાહ્યાભાઈ શ્રી દેવરાજ લોં કોલેજ બેઢીયા F + 0 

31 752 પટેલ મીતકુમાર જયેન્દ્રભાઈ  શ્રી એન એ પટેલ સાયન્સ કોલેજ 
કાકંર્પરુ F + 0 

32 3 પટેલ કવનકુમાર પ્રવનોદભાઈ કે. સી. શેઠ આટતસ કોલેજ, પ્રવરપરુ F + 1 
 

હાજર પ્રવદ્યાથી : ૨૮ 
ગેરહાજર પ્રવદ્યાથી : ૪ 

કુલ પ્રવદ્યાથી : ૩૨ 

 

 
 

પરીક્ષા પ્રનયામક, 
શ્રી ગોપ્રવિંદ ગરુુ યપુ્રનવપ્રસિટી, 

ગોધરા. 
િપ્રત, 
- સબંપં્રધત પ્રવદ્યાથીઓ તરફ જાર્ સારૂ. 
- સબંપં્રધત પ્રવદ્યાથીઓની કોલેજોના આચાયતશ્રીઓ તરફ જાર્ તથા જરૂરી કાયતવાહી સારૂ. 
- ગજુરાત રાજ્યમા ંઆવેલ તમામ યપુ્રનવપ્રસિટીઓના રજીસ્રારશ્રી તરફ જાર્ તથા યોગ્ય કાયતવાહી સારૂ. 


