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ક્રોસકન્ટ્રી રેસ:  

                      ગુજરાત યુણિવર્સષટી સાઉથ ઝોિ ઈન્ટ્ટર કૉલેજ ટુિાષમેન્ટ્ટ તા. ૧૦/૮/૨૦૧૫ િા રોજ કપડવંજ, ખેડા ખાતે યોજાયેલ જેમાં એક 

ણવદ્યાથીએ ભાગ લીધેલ હતો. 

૨ ટેબલ-ટેણિસ (બહિેો) : 
                   ગુજરાત યુણિવર્સષટી સાઉથ ઝોિ ઈન્ટ્ટર કૉલેજ ટુિાષમેન્ટ્ટ તા.૪/૯/૨૦૧૫િા રોજ ગુજરાત યુણિવર્સષટી જીમ્િેણિયમ હોલ ખાતે યોજાયેલ 

જેમાં એક ણવદ્યાથીિીએ ભાગ લીધેલ હતો. જેમા સસંગલ્સમાં ણવધી ઉપાધ્યાય ણવદ્યાથીિીએ પ્રથમ િંબર મેળવેલો હતો. 

                 ત્યારબાદ વેસ્ટ ઝોિ યુણિવર્સષટી ,ભોપાલ રમવા ગયેલ  હતી. જેમા સસંગલ્સમાં ણવદ્યાથીિીએ પ્રથમ િંબર આવી ગોલ્ડ મેડલ મેળવેલો 

હતો. ત્યારબાદ ઓલ ઈણન્ટ્ડયા ઇન્ટ્ટર યુણિવર્સષટી , ભોપાલ રમવા ગયેલ  હતી. 
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તરિસ્પધાષ:       
               ગુજરાત યુણિવર્સષટી સાઉથ ઝોિ ઈન્ટ્ટર કૉલેજ ટુિાષમેન્ટ્ટ તા.૪/૯/૨૦૧૫િા રોજ સમપષિ આર્ટસષ & કોમસષ કોલેજ, ગાંધીિગર ખાતે 

યોજાયેલ જેમાં એક ણવદ્યાથીિીએ ભાગ લીધેલ હતો. જેમા ણવદ્યાથીિીએ પ્રથમ િંબર મેળવેલો હતો. 

૪ બોસ્સંગ (ભાઈઓ) :  
              ગુજરાત યુણિવર્સષટી સાઉથ ઝોિ ઈન્ટ્ટર કૉલેજ બોસ્સંગ ટુિાષમેન્ટ્ટ તા. ૪/૦૯/૨૦૧૫ િા રોજ પેટલાદ ખાતે રિસષ અપ રહેલ હતી. જેમાં 

ચાર ણવદ્યાથીઓએ ભાગ લીધેલ હતો. 
  
 
 

૫ બેડસમંટિ  :   
       ગુજરાત યુણિવર્સષટી સાઉથ ઝોિ ઈન્ટ્ટર કૉલેજ બેડસમંટિ ટુિાષમેન્ટ્ટ તા. ૨૩/૦૯/૨૦૧૫ શ્રી જે. વી. આટ્ર્સ  & એમ.સી. પટેલ કોમસષ કોલેજ, 

મુવાલ ખાતે યોજાયેલ હતી. જેમાં બે ણવદ્યાથીએ  ભાગ લીધેલ હતો.  

૬ ચેસ (ભાઈઓ) :  

              ગુજરાત યુણિવર્સષટી સાઉથ ઝોિ ઈન્ટ્ટર કૉલેજ ચેસ ટુિાષમેન્ટ્ટ તા. ૧૧/૯/૨૦૧૫ થી ૧૨/૯/૨૦૧૫ િા રોજ ડાકોર ખાતે યોજાયેલ હતી. 



જેમાં બે ણવદ્યાથીએ  ભાગ લીધેલ હતો. 

૭ હેન્ટ્ડબોલ:  
              ગુજરાત યુણિવર્સષટી સાઉથ ઝોિ ઈન્ટ્ટર કૉલેજ હેન્ટ્ડબોલ ટુિાષમેન્ટ્ટ તા. ૨૩/૦૯/૨૦૧૫ િા રોજ ગોધરા ખાતે યોજાયેલ હતી. કૉલેજિી ટીમે 

જેમાં ભાગ લીધેલ હતો. 

૯ ફુટબોલ(ભાઈઓ): 

                   SAG SPORTS LEAGUE ૨૩/૧૦/૨૦૧૫ થી૨૬/૧૦/૨૦૧૫ ણવસિગર ખાત ેયોજાયેલી હતી. જેમા ં

કોલેજિી ટીમે ભાગ લીધો હતો. 

 
                       ગુજરાત યુણિવર્સષટી સાઉથ ઝોિ ઈન્ટ્ટર કૉલેજ ફુટબોલ ટુિાષમેન્ટ્ટ તા. ૧/૦૩/૨૦૧૬ િા રોજ ગાંધીિગર ખાતે યોજાયેલ હતી જેમાં 

કૉલેજિી ટીમે ભાગ લીધેલ હતો. 

                જે.જી. કૉલેજ, અમદાવાદ દ્વારા અયોણજત ફુટબોલ ટુિાષમેન્ટ્ટમાં કૉલેજિી ટીમે તા.૦૫/૦૨/૨૦૧૬ અિ ેતા.૦૭/૦૨/૨૦૧૬િા 

રોજ અદાિી ફુટબોલ ગ્રાઉન્ટ્ડ અમદાવાદ ખાતે યોજાઈ હતી. તેમાં કૉલેજિી ટીમે ભાગ લીધેલ હતો. 

૧૦ જૂડો: (બહેિો) 

                   ગુજરાત યુણિવર્સષટી લોકલ ઝોિ ઈન્ટ્ટર કૉલેજ જૂડો ટુિાષમેન્ટ્ટ તા. ૨૬/૧૦/૨૦૧૫િા રોજ સી.બી. પટેલ આર્ટસષ કોલેજ, િડડયાદ 

ખાતે યોજાયેલ જેમાં 63 ક.ેજી. માં એક ણવદ્યાથીિી િૈખ ઝરીિા  પ્રથમ િંબર મેળવેલો હતો. 

                            

૧૧ કુસ્તી: 

         ગુજરાત યુણિવર્સષટી લોકલ ઝોિ ઈન્ટ્ટર કૉલેજ જૂડો ટુિાષમેન્ટ્ટ તા. ૧૫/૧૨/૨૦૧૫િા રોજ ટી. જે. પટેલ કોમસષ કોલેજ, િડડયાદ ખાતે 

યોજાયેલ. જેમાં બે ણવદ્યાથીિી ભાગ લીધેલ હતો. 

                            

૧૨ ડક્રકેટ: 
               ગુજરાત યુણિવર્સષટી સાઉથ ઝોિ ઈન્ટ્ટર કૉલેજ ડક્રકેટ ટુિાષમેન્ટ્ટ તા. ૨૩/૦૩/૨૦૧૬િા રોજ િડડયાદ ખાતે યોજાયેલ હતી. જેમાં કૉલેજિી 

ટીમ જીતી હતી. સોલંકી પુષ્પરાજ િું ઇન્ટ્ટર યુણિવર્સષટી સાગર, મધ્યપ્રદેિ રમવા ગયેલ હતો.  

૧૩ એથ્લેટી્સ : 
              ગુજરાત યુણિવર્સષટી સાઉથ ઝોિ ઈન્ટ્ટર કૉલેજ એથ્લેટી્સ મીટિું આયોજિ તા.૧૦/૧/૨૦૧૬ થી ૧૨/૧/૨૦૧૬, િડડયાદ ખાતે યોજાયેલ 

હતી. જેમાં કૉલેજિા દિ ણવદ્યાથીઓએ અલગ-અલગ ઈવેન્ટ્ટમાં ભાગ લીધેલો હતો.  

૧૪ રાયફલ િુંટટંગ: 
              ગુજરાત યુણિવર્સષટી સાઉથ ઝોિ ઈન્ટ્ટર કૉલેજ ૧/૨/૨૦૧૬, િા રોજ ગાંધીિગર ખાતે યોજાયેલ હતી.  જેમાં કૉલજેિા ચાર ણવદ્યાથીઓએ 

અલગ-અલગ ઈવેન્ટ્ટમાં ભાગ લીધેલો હતો.  



 
 


