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ક્રોસકન્ટ્રી રેઇસ:  

                      ગુજરાત યુણિવર્સષટી સાઉથ ઝોિ ઈન્ટ્ટર કૉલેજ ટુિાષમેન્ટ્ટ તા. ૧૨/૮/૨૦૧૬ િા રોજ એલ.ડી.આર્ટસષ કૉલેજ ખાતે યોજાયેલ જેમાાં એક 

ણવદ્યાથીએ ભાગ લીધેલ હતો.

 
 
 
 
    

૨ ટેબલ-ટેણિસ (બહિેો) : 
                   ગુજરાત યુણિવર્સષટી સાઉથ ઝોિ ઈન્ટ્ટર કૉલેજ ટુિાષમેન્ટ્ટ તા.૨૯/૮/૨૦૧૬િા રોજ ગુજરાત યુણિવર્સષટી જીમ્િેણિયમ હોલ ખાતે યોજાયેલ 

જેમાાં એક ણવદ્યાથીએ ભાગ લીધેલ હતો. અિ ેબે ણવદ્યાથીિીએ ભાગ લીધેલ હતો. 

                 જેમા સસાંગલ્સમાાં ણવધી ઉપાધ્યાય ણવદ્યાથીિીએ ઈન્ટ્ટર ઝોિ માાં પ્રથમ િાંબર મેળવેલો હતો. ત્યારબાદ  વેસ્ટ ઝોિ ગુજરાત યુણિવર્સષટી, 

અમદાવાદ રમવા ગયેલ  હતી. જેમાાં તેિે ચોથો િાંબર મેળવી બ્રોન્ટ્ઝ મેળવ્યો હતો. ત્યારબાદ ત્યારબાદ ઓલ ઈણન્ટ્ડયા ણચતકારા યુણિવર્સષટી રમવા ગયેલ 

હતી.  



 
 

 
3 બોસ્સાંગ (ભાઈઓ) :  

              ગુજરાત યુણિવર્સષટી સાઉથ ઝોિ ઈન્ટ્ટર કૉલેજ બોસ્સાંગ ટુિાષમેન્ટ્ટ તા. ૧૬/૦૯/૨૦૧૬ િા રોજ ખોખરા સ્પોર્ટસષ સાંકૂલ ખાતે પ્રથમ તથા 

ણવવતીય િ ાંબર આવેલ હતો . જેમાાં પાચ ણવદ્યાથીઓએ ભાગ લીધેલ હતો. ત્યારબાદ ઇન્ટ્ટર કોલેજમાાં વડોદરરયા દિષિ ણવવતીય િાંબર મેળવ્યો હતો. 



  

૪ બેડસમાંટિ  :   
       ગુજરાત યુણિવર્સષટી સાઉથ ઝોિ ઈન્ટ્ટર કૉલેજ બેડસમાંટિ ટુિાષમેન્ટ્ટ તા. ૧૯/૦૯/૨૦૧૬ થી ૨૦/૦૯/૨૦૧૬ ગુજરાત યુણિવર્સષટી જીમ્િેણિયમ 

હોલ ખાતે યોજાયેલ જેમાાં બે ણવદ્યાથીએ અિે ત્રિ ણવદ્યાથીિીઓએ ભાગ લીધેલ હતો.  

 
 

૫ હેન્ટ્ડબોલ:  
              ગુજરાત યુણિવર્સષટી સાઉથ ઝોિ ઈન્ટ્ટર કૉલેજ હેન્ટ્ડબોલ ટુિાષમેન્ટ્ટ તા. ૨૩/૦૯/૨૦૧૬ િા રોજ એલ.ડી.આર્ટસષ ખાતે યોજાયેલ કૉલેજિી 

ટીમે જેમાાં ભાગ લીધેલ હતો. 

              ત્યારબાદ સીલે્સિ માટે કૉલેજિા બે ણવદ્યાથીએ ૨૮/૯/૨૦૧૬િા રોજ ભાગ લીધેલો હતો. 

 

૬ જુડો: 



             ગુજરાત યુણિવર્સષટી સાઉથ ઝોિ ઈન્ટ્ટર કૉલેજ બેડસમાંટિ ટુિાષમેન્ટ્ટ તા. ૨૯/૦૯/૨૦૧૬ ગુજરાત યુણિવર્સષટી જીમ્િેણિયમ હોલ ખાતે 

યોજાયેલ જેમાાં એક ણવદ્યાથીિીએ ણવવતીય િબર મેળવ્યો હતો. ત્યારબાદ ઇન્ટ્ટર ઝોિમાાં મિીર્ા િમાષ એ તૃતીય િાંબર મેળવ્યો હતો. 

૭ ફુટબોલ(ભાઈઓ): 
                                ગુજરાત યુણિવર્સષટી સાઉથ ઝોિ ઈન્ટ્ટર કૉલેજ ફુટબોલ ટુિાષમેન્ટ્ટ તા. ૧૦/૧૦/૨૦૧૬ િા રોજ ઝેણવયસષ કોલેજ, અમદાવાદ 

ખાતે યોજાયેલ હતી જેમાાં કૉલેજિી ટીમે ભાગ લીધો હતો. 
                 

૮ રક્રકેટ: 
               ગુજરાત યુણિવર્સષટી સાઉથ ઝોિ ઈન્ટ્ટર કૉલેજ રક્રકેટ ટુિાષમેન્ટ્ટ તા. ૨૦/૧૦/૨૦૧૬ િા રોજ એચ.કે.કોલેજ, અમદાવાદ  ખાતે યોજાયેલ હતી. 

જેમાાં કૉલેજિી ટીમે ભાગ લીધો હતો.

  
૯ આચષરી : 

              ગુજરાત યુણિવર્સષટી સાઉથ ઝોિ ઈન્ટ્ટર કૉલેજ આચષરી સ્પધાષ. ૨૦/૧૦/૨૦૧૬ િરડયાદ ખાતે યોજાયેલ હતી જેમાાં કૉલેજિા એક ણવદ્યાથીએ 

ભાગ લીધેલો હતો.  



 

૧૦ એથ્લેટી્સ (ભાઈઓ-બહેિો) : 
              ગુજરાત યુણિવર્સષટી લોકલ ઝોિ ઈન્ટ્ટર કૉલેજ એથ્લેટી્સ ણસલેકિિ તા. ૯/૧૨/૨૦૧૬ િા રોજ યોજાયેલ હતી જેમાાં કૉલેજિા ચાર 

ણવદ્યાથીએ  અલગ અલગ ઈવેન્ટ્ટમાાં ભાગ લીધેલ હતો. 

              ગુજરાત યુણિવર્સષટી લોકલ ઝોિ ઈન્ટ્ટર કૉલેજ એથ્લેટી્સ ટુિાષમેન્ટ્ટ તા. ૨૭/૧૨/૨૦૧૬ અિે ૨૯/૧૨/૨૦૧૬  િા રોજ સી.એિ. 

ણવદ્યાલય , અમદાવાદ ખાતે યોજાયેલ હતી જેમાાં કૉલેજિા િવ ણવદ્યાથીએ  અલગ અલગ ઈવેિતટમાાં ભાગ લીધેલ હતો. 

           જેમાાં એક ણવદ્યાથીિી ઉર્મષલા ચાાંડેરાએ  ઊંચીકુદમાાં પ્રથમ િાંબર, ણત્રપલ જમ્પમાાં બીજો િબર  ણવઘ્િદોડ ૧૦૦મી ત્રીજો  િાંબર, ણવઘ્િદોડ 

૪૦૦ મી ત્રીજો િાંબર મેળવ્યો હતો. ભાઈઓમા અજુષિ િરવરરયાએ ણવઘ્િદોડ ૪૦૦મી.મા પ્રથમ િાંબર મેળવી ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો હતો.  

              
૧૧ સોફ્ટ ટેણિસ : 

               ગુજરાત યુણિવર્સષટી અમદાવાદ ણસલેકિિ રાયલ સોફ્ટ ટેણિસ તા.૧૦/૧૨/૨૦૧૬િા રોજ અમદાવાદ ખાતે યોજાયેલ હતી.જેમાાં સાત 

ણવદ્યાથી ભાગ લીધેલ હતો. જેમાાં એક ણવદ્યાથી રોહીત ઉત્તેકર ભુવિેશ્વર  ઈન્ટ્ટર યુણિવર્સષટી રમવા ગયેલ હતો.    



 
 
 

૧૨     ફૂટબોલ(જે.જી. કપ ) ભાઈઓ- 

            જે.જી. કૉલેજ, અમદાવાદ વવારા અયોણજત ફુટબોલ ટુિાષમેન્ટ્ટમાાં કૉલેજિી ટીમે તા.૦૪/૦૨/૨૦૧૭િા રોજ અદાિી ફુટબોલ ગ્રાઉન્ટ્ડ 

અમદાવાદ ખાતે યોજાઈ હતી. તેમાાં કૉલેજિી ટીમે ભાગ લીધેલ હતો. 

  
૧૩ બેડણમન્ટ્ ટિ (ભાઇઓ-બહેિો) 

              ઇન્ટ્ ટર-કલાસ બેડણમન્ટ્ ટિ ભાઇઓિી ટુિાષમેન્ટ્ ટ તા.૦૭/૨/૨૦૧૭િા રોજ કોલેજિા બેડણમન્ટ્ ટિ ગ્રાઉન્ટ્ ડમાાં આયોજિ કરવામાાં આવ્ યુ હતુાં. 

જેમાાં કોલેજિા કુલ તેર ભાઇઓએ ભાગ લીધેલ હતો.  



  
૧૪ રક્રકેટ(ભાઇઓ)  

      ઇન્ટ્ ટર કલાસ રક્રકેટ ભાઇઓિી ટુિાષમેન્ટ્ ટ તા.૨૭/૩/૨૦૧૭ થી તા. 0૧/૪/૨૦૧૭ સુધી કોલેજિા રક્રકેટ ગ્રાઉન્ટ્ ડમાાં આયોજિ કરવામાાં આવ્ યુ 

હતુાં જેમાાં કોલેજિી કુલ છ ટીમોએ ભાગ લીધેલ હતો જેમાાં ફાઈિલમાાં ટી.વાય  ગુજરાતી ણમડીયમિી ટીમ ણવજેતા થઇ હતી. 

 

  
 

 

  


