
  

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/૨૦૨૨/૧૧૨૧૪                                           તા.૦૪/૦૨/૨૦૨૨ 

 

 જાહરેિામુું : ય.ુએફ.એમ. (િ ેમ્બર/ડીસેમ્બર-૨૦૨૧)  
 

 

આથી જાહરે કરવામા ંઆવે છે કે, નવેમ્બર/ડીસેમ્બર-૨૦૨૧ મા ં લેવાયેલ આ યનુનવનસિટીની જુદી જુદી 
પરીક્ષામા ંગેરરીતી/ગેરવતતણ  કં આચરી હોવાનો જેમની સામે આક્ષેપ હોવાથી જે ત ેપરીક્ષાથીઓની બાબતમા ં
હાજર રહલેા તેમજ ગેરહાજર રહલેા નવદ્યાથીઓના કેસો તપાસ કરી તેમજ તઓેને બચાવની સપં  ર્ત તક આપ્યા 
બાદ આ યનુનવનસિટીની “ UFM તમેજ એકઝામીનેશન ડીસીપ્લીનરી એક્શન કનમટી” એ તેની 
તા.૦૪/૦૨/૨૦૨૨ ના રોજ બપોરના ૨:૦૦ કલાકે ઓનલાઈન નમટીંગ મળેલ સભામા ંજુદા જુદા નવદ્યાથીઓના 
કેસોના લીધેલ નનર્તયો નીચ ેમજુબ છે. 
 

ક્રમ વ દ્યાર્થીિો  સીટ િું વ દ્યાર્થીનુું િામ કોલેજનુું િામ 
કવમટીિો 
વિર્ણય  

1 929 ધમેન્દ્ર એમ.પરમાર  એસ.કે.ય.ુબી. આટતસ કોલેજ 
પીપળીયા F + 0  

2 9130 અબરાર હુસેન હનીફભાઈ કુરેશી એસ.કે.ય.ુબી. આટતસ કોલેજ 
પીપળીયા F + 0  

3 11378 ઇપલબેન કનભુાઈ સગંાડા  કે.આર.દેસાઈ આટતસ એન્દ્ડ 
કોમસત કોલેજ. ઝાલોદ F + 0  

4 11284 વનરાજ મહશેભાઈ સગંાડા કે.આર.દેસાઈ આટતસ એન્દ્ડ 
કોમસત કોલેજ. ઝાલોદ F + 0  

5 11203 મનીષકુમાર રાજેશભાઈ ડામોર  કે.આર.દેસાઈ આટતસ એન્દ્ડ 
કોમસત કોલેજ. ઝાલોદ F + 0  

6 1454 કૃપા મકેુશકુમાર પટેલ  નીયોટેક કોલેજ ,નવરોદ F + 0  

7 1452 હષતકુમાર મનોજકુમાર પટેલ  નીયોટેક કોલેજ ,નવરોદ F + 0  

8 1483 મનીષાબેન મહને્દ્રભાઈ રાઠવા  શેઠ ટી.સી. કાપડડયા કોમસત 
કોલેજ, બોડેલી  F + 0  

9 1568 સકલેન મસુ્તાકભાઈ શેખ  શેઠ ટી.સી. કાપડડયા કોમસત 
કોલેજ, બોડેલી  F + 0  

10 13427 વનનતા કાળુભાઈ વસૈયા શ્રી એસ.આર.ભાભોર આટતસ 
કોલેજ, નસિંગવડ F + 0  

11 11417 આશતુોષભાઈ ગોરધનભાઈ ગરાસીયા  શ્રી એસ.આર.ભાભોર આટતસ 
કોલેજ, નસિંગવડ F + 0  

12 11440 જયદીપભાઈ આર.નનસરતા  શ્રી એસ.આર.ભાભોર આટતસ 
કોલેજ, નસિંગવડ F + 0  

13 11438 આનશષભાઈ બાબભુાઈ નનસરતા  શ્રી એસ.આર.ભાભોર આટતસ 
કોલેજ, નસિંગવડ F + 0  

14 11324 કોકીલાબેન નારનસિંગભાઈ નીનામા  શ્રી એસ.આર.ભાભોર આટતસ 
કોલેજ, નસિંગવડ F + 0  
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15 11301 ઈશ્વરભાઈ પ્રવીર્ભાઈ ડામોર  શ્રી એસ.આર.ભાભોર આટતસ 
કોલેજ, નસિંગવડ F + 0  

16 11304 નરેન્દ્રભાઈ રતનભાઈ ડામોર  શ્રી એસ.આર.ભાભોર આટતસ 
કોલેજ, નસિંગવડ F + 0  

17 11315 ધવલકુમાર ડકરર્ભાઈ લબાના  શ્રી એસ.આર.ભાભોર આટતસ 
કોલેજ, નસિંગવડ F + 0  

18 11320 સરેુશભાઈ હીરાભાઈ માલીવાડ  શ્રી એસ.આર.ભાભોર આટતસ 
કોલેજ, નસિંગવડ F + 0  

19 11354 જગદીશભાઈ સરતનભાઈ રાવત  શ્રી એસ.આર.ભાભોર આટતસ 
કોલેજ, નસિંગવડ F + 0  

20 11379 રનવન્દ્રકુમાર રંગીતકુમાર બારીઆ શ્રી એસ.આર.ભાભોર આટતસ 
કોલેજ, નસિંગવડ F + 0  

21 11377 ડકરર્કુમાર પ્રભાતભાઈ બારીઆ શ્રી એસ.આર.ભાભોર આટતસ 
કોલેજ, નસિંગવડ F + 0  

22 11367 ડદલીપભાઈ વાઘજીભાઈ અડ શ્રી એસ.આર.ભાભોર આટતસ 
કોલેજ, નસિંગવડ F + 0  

23 11369 અજયકુમાર વાલનસિંગભાઈ બારીઆ શ્રી એસ.આર.ભાભોર આટતસ 
કોલેજ, નસિંગવડ F + 0  

24 11373 જગદીશભાઈ પ્રતાપભાઈ બારીઆ  શ્રી એસ.આર.ભાભોર આટતસ 
કોલેજ, નસિંગવડ F + 0  

25 11381 સજંયકુમાર નાનનસિંહ બારીઆ શ્રી એસ.આર.ભાભોર આટતસ 
કોલેજ, નસિંગવડ F + 0  

26 11580 ડકરર્ભાઈ હાલાભાઇ રાઠોડ શ્રી એસ.આર.ભાભોર આટતસ 
કોલેજ, નસિંગવડ F + 0  

27 11401 પ્રશાતંકુમાર આર ચરપોટ શ્રી એસ.આર.ભાભોર આટતસ 
કોલેજ, નસિંગવડ F + 0  

28 11392 ડહિંમતભાઈ કલસીંગભાઈ ભાભોર  શ્રી એસ.આર.ભાભોર આટતસ 
કોલેજ, નસિંગવડ F + 0  

29 11386 સનુીલકુમાર સરતનભાઈ બારીઆ શ્રી એસ.આર.ભાભોર આટતસ 
કોલેજ, નસિંગવડ F + 0  

30 11397 નવપલુ રાજેશ ભગોરા શ્રી એસ.આર.ભાભોર આટતસ 
કોલેજ, નસિંગવડ F + 0  

31 11393 નવપલુભાઇ બી. ભાભોર  શ્રી એસ.આર.ભાભોર આટતસ 
કોલેજ, નસિંગવડ F + 0  

32 11402 અરનવિંદભાઈ ચનુનયાભાઈ ડામોર  શ્રી એસ.આર.ભાભોર આટતસ 
કોલેજ, નસિંગવડ F + 0  

33 11432 સ્વીટીકાબેન પી. મકવાર્ા શ્રી એસ.આર.ભાભોર આટતસ 
કોલેજ, નસિંગવડ F + 0  

34 11422 નયનાબેન મગનભાઈ કટારા શ્રી એસ.આર.ભાભોર આટતસ 
કોલેજ, નસિંગવડ F + 0  
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35 11418 મનીષભાઈ દામાભાઈ હરીજન  શ્રી એસ.આર.ભાભોર આટતસ 
કોલેજ, નસિંગવડ F + 0  

36 11415 મનીષાબેન ભારતનસિંહ ડાયરા  શ્રી એસ.આર.ભાભોર આટતસ 
કોલેજ, નસિંગવડ F + 0  

37 11298 શનમિલાબેન મનહરભાઈ ચૌહાર્ શ્રી એસ.આર.ભાભોર આટતસ 
કોલેજ, નસિંગવડ F + 0  

38 9347 તરુર્ભાઈ દીપભુાઈ  ખરાડીયા શ્રી કૃષ્ર્પ્રર્ામી આટતસ 
કોલેજ, દાહોદ F + 0  

39 12700 મકેુશભાઈ ગોનવિંદભાઈ રાઠવા  શ્રી નટવરનસિંહજી આટતસ 
કોલેજ, છોટાઉદેપરુ F + 0  

40 1348 જ્યોત્સનાબેન નાનસીંગભાઈ નનસરતા  શ્રી રામ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ. 
બી.એડ કોલેજ, કોયડમ  F + 0  

41 1381 મેહુલકુમાર એચ.દરજી શ્રી રામ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ. 
બી.એડ કોલેજ, કોયડમ  F + 0  

42 1349 અરૂર્ાબેન આર. બારીઆ શ્રી રામ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ. 
બી.એડ કોલેજ, કોયડમ  F + 0  

43 1401 ડકિંજલબેન મકેુશભાઈ મહરેા શ્રી રામ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ. 
બી.એડ કોલેજ, કોયડમ  F + 0  

44 1396 વૈભવકુમાર મગંળાભાઈ કટારા શ્રી રામ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ. 
બી.એડ કોલેજ, કોયડમ  F + 0  

45 1365 સેજલબેન ડદનેશભાઈ બામર્ીયા શ્રી રામ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ. 
બી.એડ કોલેજ, કોયડમ  F + 0  

46 4170 ભરતભાઈ બસનભાઈ રાઠવા સરકારી આટતસ કોલેજ, કવાટં F + 0  

47 4350 તષુારકુમાર ગલુાબનસિંહ બારીઆ સરકારી નવનયન અને 
નવજ્ઞાન કોલેજ. મોરવા હડફ  F + 0  

48 4453 સ  યતદીપનસિંહ છત્રનસિંહ ખાટં સરકારી નવનયન અને 
નવજ્ઞાન કોલેજ. મોરવા હડફ  F + 0  

49 4585 ઈશ્વરનસિંહ નરવતનસિંહ ખાટં સરકારી નવનયન અને 
નવજ્ઞાન કોલેજ. મોરવા હડફ  F + 0  

50 4397 નમત્તલબેન રાજેન્દ્રભાઈ બાડરઆ સરકારી નવનયન અને 
નવજ્ઞાન કોલેજ. મોરવા હડફ  F + 0  

51 4266 અનનલકુમાર ગોપાલનસિંહ પાડંોર સરકારી નવનયન અને 
નવજ્ઞાન કોલેજ. મોરવા હડફ  F + 0  

52 3620 જીજ્ઞેશકુમાર રમેશભાઈ પટેલ સરકારી નવનયન અને 
નવજ્ઞાન કોલેજ. મોરવા હડફ  F + 0  

53 4005 મનીષકુમાર ચદુંભાઈ બારીઆ સરકારી નવનયન અને 
નવજ્ઞાન કોલેજ. મોરવા હડફ  F + 0  

54 3685 અમતૃાબેન નરવતભાઈ પટેલ  સરકારી નવનયન અને 
નવજ્ઞાન કોલેજ. મોરવા હડફ  F + 0  
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55 3803 મહશેકુમાર ભરતનસિંહ બારીઆ સરકારી નવનયન અને 
નવજ્ઞાન કોલેજ. મોરવા હડફ  F + 0  

56 4031 લક્ષ્મર્નસિંહ વજેનસિંહ મછાર સરકારી નવનયન અને 
નવજ્ઞાન કોલેજ. મોરવા હડફ  F + 0  

57 3652 મીનાબેન મગંલનસિંહ બારીઆ સરકારી નવનયન અને 
નવજ્ઞાન કોલેજ. મોરવા હડફ  F + 0  

 

 
 
 

પરીક્ષા નનયામક, 
શ્રી ગોનવિંદ ગરુુ યનુનવનસિટી, 

ગોધરા. 
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. 


