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શ્રી ગોવ િંદ ગરુુ યવુિ વસિટી, ગોધરા 
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ન.ં એસજીજીય/ુપરીક્ષા/૨૦૨૨/૧૨૭૩૨                                              તા.૨૧/૦૪/૨૦૨૨ 

 

 જાહરેિામુું : ય.ુએફ.એમ. (ફેબ્રઆુરી/માર્ચ-૨૦૨૨)  

 
 

આથી જાહરે કરવામા ંઆવે છે કે, ફેબ્રઆુરી/માર્ચ-૨૦૨૨ મા ંલેવાયેલ આ યનુનવનસિટીની જુદી જુદી પરીક્ષામા ં
ગેરરીતી/ગેરવતચણ  કં આર્રી હોવાનો જેમની સામે આક્ષેપ હોવાથી જે તે પરીક્ષાથીઓની બાબતમા ં હાજર 
રહલેા તેમજ ગેરહાજર રહલેા નવદ્યાથીઓના કેસો તપાસ કરી તેમજ તેઓન ેબર્ાવની સપં  ર્ચ તક આપ્યા બાદ 
આ યનુનવનસિટીની “ UFM તેમજ એકઝામીનેશન ડીસીપ્લીનરી એક્શન કનમટી” એ તેની તા.૧૮/૦૪/૨૦૨૨ 
ના રોજ સવારના ૧૧:૦૦ કલાકે કોન્ફરન્સ રૂમ, શ્રી ગોનવિંદ ગરુુ યનુનવનસિટી, ગોધરા ખાતે મળેલ બેઠકમા ંજુદા 
જુદા નવદ્યાથીઓના કેસોના લીધેલ નનર્ચયો નીર્ે મજુબ છે. 
 

ક્રમ વ દ્યાર્થીિો  સીટ િું વ દ્યાર્થીનુું િામ કોલેજનુું િામ 
કવમટીિો 
વિર્ચય  

1 8726 જાદવ સરેુન્રનસિંહ બળવતંનસિંહ  એમ.એમ.ગાધંી આટચસ કોલજે, 

કાલોલ 
F + 0  

2 6020 પટેલ અનિનભાઈ મોહનભાઈ  સરકારી નવનયન અને નવજ્ઞાન 
કોલેજ, મોરવા હડફ  

F + 0  

3 5637 પાડંોર અસ્મમતાબેન નરવતભાઈ  સરકારી નવનયન અને નવજ્ઞાન 
કોલેજ, મોરવા હડફ  

F + 0  

4 5934 રાઠોડ દદપીકાબેન મગનભાઈ  સરકારી નવનયન અને નવજ્ઞાન 
કોલેજ, મોરવા હડફ  

F + 0  

5 5814 ડામોર વસતંાબેન ફતાભાઈ  સરકારી નવનયન અને નવજ્ઞાન 
કોલેજ, મોરવા હડફ  

F + 0  

6 105 વડવાઈ ભવ્યકુમાર રજનીકાતં શ્રી ડી.પી. પડંયા કોમસચ કોલેજ 
લરુ્ાવાડા F + 0  

7 380 ડામોર ગીરીશકુમાર સભુાષભાઈ  શ્રી જે. કે.દેસાઈ બી.એડ. કોલેજ, 

ઝાલોદ  
F + 0  

8 1057 ગરુ્જર જય રતીલાલ સરદાર પટેલ બી.એડ.કોલેજ, 

ધામર્ીયા 
F + 0  

9 1022 સરેુલીયા પ્રકાશભાઈ રામાભાઈ  સરદાર પટેલ બી.એડ.કોલેજ, 

ધામર્ીયા F + 0  

10 1102 પ્રજાપનત સાવનકુમાર ભીખાલાલ સરદાર પટેલ બી.એડ.કોલેજ, 

ધામર્ીયા F + 0  

11 1072 ર્ૌહાર્ મયકંકુમાર રર્છોડભાઈ સરદાર પટેલ બી.એડ.કોલેજ, 

ધામર્ીયા F + 0  
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12 1087 પટેલ અંદકતકુમાર અરનવિંદભાઈ  સરદાર પટેલ બી.એડ.કોલેજ, 

ધામર્ીયા F + 0  

13 1085 પરમાર વ્યકંટેશકુમાર અંબાલાલ સરદાર પટેલ બી.એડ.કોલેજ, 

ધામર્ીયા F + 0  

14 1086 પટેલ અભી શૈલેશકુમાર  સરદાર પટેલ બી.એડ.કોલેજ, 

ધામર્ીયા F + 0  

15 1097 પટેલ સાગરભાઈ શૈલેષભાઈ સરદાર પટેલ બી.એડ.કોલેજ, 

ધામર્ીયા F + 0  

16 1106 સથુાર નશવમકુમાર પકંજભાઈ સરદાર પટેલ બી.એડ.કોલેજ, 

ધામર્ીયા F + 0  

17 1080 નમઝાચ સાદહલબેગ અબીદબેગ સરદાર પટેલ બી.એડ.કોલેજ, 

ધામર્ીયા F + 0  

18 1891 મનુનયા નમત્તલબેન મથરુભાઈ  કે.આર.દેસાઈ આટચસ કોલેજ, 
ઝાલોદ  

F + 0  

19 1886 મછાર સગંીતાબેન ગવજીભાઈ 
કે.આર.દેસાઈ આટચસ કોલેજ, 
ઝાલોદ  

F + 0  

20 1836 પરમાર લતાબેન ભરતભાઈ કે.આર.દેસાઈ આટચસ કોલેજ, 
ઝાલોદ  

F + 0  

21 2489 પટેલ ધનમિષ્ઠાબેન અરનવિંદભાઈ સરકારી નવનયન અને નવજ્ઞાન 
કોલેજ,  મોરવા હડફ  

F + 0  

 

હાજર નવદ્યાથી : ૧૫ 

ગેરહાજર નવદ્યાથી : ૦૬ 

કુલ નવદ્યાથી : ૨૧ 

 

પરીક્ષા નનયામક, 
શ્રી ગોનવિંદ ગરુુ યનુનવનસિટી, 

ગોધરા. 
પ્રનત, 
- સબંનંધત નવદ્યાથીઓ તરફ જાર્ સારૂ. 
- સબંનંધત નવદ્યાથીઓની કોલેજોના આર્ાયચશ્રીઓ તરફ જાર્ તથા જરૂરી કાયચવાહી સારૂ. 
- ગજુરાત રાજ્યમા ંઆવેલ તમામ યનુનવનસિટીઓના રજીમરારશ્રી તરફ જાર્ તથા યોગ્ય કાયચવાહી સારૂ. 


