
  

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

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

 

ન.ં એસજીજીય/ુપરીક્ષા/૨૦૨૧/૫૮૩૧                                              તા.૦૪/૦૬/૨૦૨૧ 

 

 જાહરેનામ ું : ય .એફ.એમ. (ફેબ્ર આરી/માર્ચ-૨૦૨૧)  

 
 

આથી જાહરે કરવામા ંઆવે છે કે, ફેબ્રઆુરી/માર્ચ-૨૦૨૧ મા ંલેવાયેલ આ યનુનવનસિટીની જુદી જુદી 
પરીક્ષામા ંગેરરીતી/ગેરવતચણ  કં આર્રી હોવાનો જેમની સામે આકે્ષપ હોવાથી જે તે પરીક્ષાથીઓની 
બાબતમા ંહાજર રહલેા તેમજ ગેરહાજર રહલેા નવદ્યાથીઓના કેસો તપાસ કરી તેમજ તેઓને બર્ાવની 
સપં  ર્ચ તક આપ્યા બાદ આ યનુનવનસિટીની “ UFM તેમજ એકઝામીનેશન ડીસીપ્લીનરી એક્શન કનમટી” 
એ તેની તા.૦૪/૦૬/૨૦૨૧ ના રોજ સવારના ૧૧:૩૦ કલાકે ઓનલાઈન નમટીંગ મળેલ સભામા ં
જુદા જુદા નવદ્યાથીઓના કેસોના લીધેલ નનર્ચયો નીરે્ મજુબ છે. 

 

ક્રમ વિદ્યાર્થીન ું નામ 
વિદ્યાર્થીનો 
સીટ નું કોલેજન ું નામ 

ઈડીએસીનો  
વનર્ચય 

1 દરજી નિયાકં ભરતભાઈ 2673 
વેદાતં સાયન્સ કોલેજ,  

લરુ્ાવાડા 
F + 0 

2 બરજોડ મેહુલ દદલીપભાઈ 2663 
વેદાતં સાયન્સ કોલેજ,  

લરુ્ાવાડા 
F + 0 

3 ભેદી સ્મમત હીરાભાઈ 2667 
વેદાતં સાયન્સ કોલેજ,  

લરુ્ાવાડા 
F + 0 

4 સોલકંી કરર્નસિંહ ગર્પતનસિંહ  2586 

એસ.કે.ય.ુબી. આટચસ અને શ્રીમતી 
એન.સી.ઝવેરી કોમસચ કોલેજ 
પીપળીયા 

F + 0 

5 નીનામા જીગ્નેશ રમેશભાઈ 3273 
જી.વી.એમ.આટચસ કોલેજ 
વાટાવછોડા 

F + 0 

6 પગી જીતેન્રભાઈ ભારતભાઈ  897 
મહીસાગર સાયન્સ કોલેજ, 
લરુ્ાવાડા 

F + 0 

7 સોલકંી યશરાજનસિંહ અમરનસિંહ  893 
મહીસાગર સાયન્સ કોલેજ, 
લરુ્ાવાડા 

F + 0 

8 સોલકંી હનષિલ ભપેુન્રનસિંહ 892 
મહીસાગર સાયન્સ કોલેજ, 
લરુ્ાવાડા 

F + 0 

9 
બારીઆ ગૌતમકુમાર 
ભાલનસિંહ 895 

મહીસાગર સાયન્સ કોલેજ, 
લરુ્ાવાડા 

F + 0 
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(Established Vide Gujarat Act No. 24/2015) 

શ્રી ગોવિિંદ ગ ર  ય વનિવસિટી, ગોધરા 
(ગુજરાત એકટ નં. ૨૪/૨૦૧૫ દ્વારા સ્થાપિત) 

 

10 રાઠવા ઉનમિલાબેન એમ. 237 
એસ. એન. એમ. શાહ એમ.એડ્. 
કોલેજ, કાકંર્પરુ 

માન. 
કુલપનતશ્રી 
સમક્ષ 
વાયવા 
પ  ર્ચ થયા 
બાદ 
નનર્ચય 
કરવામા ં
આવશે. 

 
 
 
 
 

પરીક્ષા નનયામક, 
શ્રી ગોનવિંદ ગરુુ યનુનવનસિટી, 

ગોધરા. 
િનત, 
- 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. 


