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રા ય શાયર ી ઝવેરચદં મેઘાણી ારા ર ચત અને સપંા દત ગીતો ુ ંકા યગાન, લોકગીત પધાના 

િુનવિસટ  ક ાની પધા માટ કોલેજ ક ાએથી થમ મે િવ તા થયેલ િવ ાથ ઓની યાદ  

મ કોલેજ ુ ંનામ આચાય ીના િતિનિધ ુ ંનામ થમ મે આવેલ  િવ ાથ ુ ંનામ 

૧ સરકાર  િવનયન અને િવ ાન કોલેજ, ં ઘુોડા ડૉ. એન. એમ. રાઠવા પરમાર િવ ુ ુમાર અ તૃભાઈ 

૨ સરકાર  િવનયન કોલેજ, ગરબાડા ડૉ.ભરત ખેની સગંોડ નયનાબેન વેસતાભાઈ 

૩ એસ. સી. એ. પટલ આટસ કોલેજ, સાધલી. ી ક ભુાઈ એલ. વાલા ખોખરા વસીમ ફર યાઉલખાન 

૪ સરકાર  િવનયન અને િવ ાન કોલેજ, મોરવાહડફ ડો.કમલ .છાયા બાર આ હમલતાબને િવજયભાઈ 

૫ સરકાર  િવનયન કૉલેજ, કવાટં ા. અજયભાઈ લાલાભાઈ મકવાણા ચારણ ભા ય ી  તે  ભાઈ 

૬ ી મોહનભાઈ છો ુભાઈ રાઠવા સાય સ કોલેજ, પાવી ત રુ ડૉ. એચ,એમ,રો હત ફાઈઝા હદાયતભાઈ ખ ી 

૭ વનવાસી સેવા સમાજ ટ બી.એડ. કોલેજ, પાવી ત રુ. રાઠવા ભરતભાઈ ક ભરવાડ ના ુ  રાણાભાઈ 

૮ સરકાર  સાય સ કોલેજ, ધાન રુ ડૉ. િ યકંા સોલકં  તડવી રંજન 

૯ વ એમ.સી. પરમાર બી.એડ. કોલેજ ખટંબા વડોદરા - પિત આશાલતાબેન 

૧૦ પચંશીલ આટસ એ ડ સાય સ કોલેજ ગોધરા ીમાળ  તીક ુમાર મન ખુભાઈ મીરઝા આફર ન યાસીનખાન 

૧૧ મ હલા મહાિવ ાલય ડૉ. દ પ એસ જોષી મેમ કયા ુ  ુ

૧૨ નવ વન સાય સ કોલેજ, દાહોદ ડૉ. એચ. આર. ડાભી પડં ા નવી 

૧૩ ઝાયડસ મેડ કલ કોલેજ, દાહોદ. ો. સી. બી. િ પાઠ  િવવેક ખોખર 



 

 

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

  ી ગો વદ ગુ  યુિનવ સટી, ગોધરા 
(ગુજરાત એકટ ન.ં ૨૪/૨૦૧૫ ારા  થાિપત) 

 

Address: Govt. Polytechnic Campus, RTO Road, Gadukpur, Godhra, Panchmahal, Gujarat-389001 
Website: www.sggu.ac.in 

 

 

ર શન ફોમ 

૧ િવ ાથ ુ ંનામ  

૨ કોલેજ ુ ંનામ  

૩ અ યાસ મ સેમે ટરની મા હતી  

૪ િવ ાથ નો મોબાઈલ નબંર  

૫ િવ ાથ ુ ંસરના ુ ં  

૬ 
કોલેજ ક ાએ ગાયેલ લોકગીત/શોયગીત/કા યની 

મા હતી 
 

૭ િવ ાથ એ કોલેજ ક ાએ મેળવેલ મ  

૮ 
િુનવિસટ  ક ાએ કા ય, લોકગીત, શોયગીતની 

મા હતી/શીષક 
 

૯ કૉ-ઓડ નેટર ી ુ ંનામ  

૧૦ કૉ-ઓડ નેટર ી નો મોબાઈલ નબંર  
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