
સરકારી વાણિજ્ય કોલજે રમત ગમત 

ધારા વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ 

ક્રમ રમત 

૧ ણવવમમિંગ (બહેનો) :  

              ગુજરાત યુણનવર્સષટી લોકલ ઝોન ઈન્ટર કૉલેજ  ટુનાષમેન્ટ તા. ૨/૮/૨૦૧૭ના રોજ ગુજરાત ણવદ્યાપીઠ ખાતે યોજાયેલ જેમાિં એક 

ણવદ્યાર્થીનીએ  ભાગ લીધેલ હતો. જેમા ફ્રીવટાઈલ ૧૫૦મી. બેકવરોકમા પ્રર્થમ નિંબર મેળવેલો હતો.  

              ત્યારબાદ તા. ૨૪/૦૮/૨૦૧૭ના રોજ ગુજરાત ણવદ્યાપીઠ , અમદાવાદ ખાત ેઈન્ટર ઝોનમા ભાગ લીધેલ હતો.  

  

૨ ટેબલ-ટેણનસ (બહનેો) : 
  ગુજરાત યુણનવર્સષટી લોકલ ઝોન ઈન્ટર કૉલેજ  ટુનાષમેન્ટ તા. ૨૨/૮/૨૦૧૭ના રોજ ગુજરાત યુણનવર્સષટી જીમ્નેણિયમ હોલ ખાતે યોજાયેલ જેમાિં એક 

ણવદ્યાર્થીનીએ  ભાગ લીધેલ હતો. જેમા મસિંગલ્સમાિં એક ણવદ્યાર્થીનીએ પ્રર્થમ નિંબર મેળવેલો હતો.ત્યારબાદ ઇન્ટર કોલેજ  તા. ૦૭/૧૦/૨૦૧૭ ના રોજ 

પ્રર્થમ નિંબર મેળવેલો હતો. 



 
 

૩ ચેસ (ભાઈઓ) :  
              ગુજરાત યુણનવર્સષટી લોકલ ઝોન ઈન્ટર કૉલેજ ચેસ ટુનાષમેન્ટ તા. ૨૯/૮/૨૦૧૭ ર્થી ૩૧/૦૮/૨૦૧૭ ના રોજ આર્ટસષ & કોમસષ કૉલેજ , 

દહેગામ ખાતે યોજાયેલ જેમાિં એક ણવદ્યાર્થીએ  ભાગ લીધેલ હતો.  

 
 
 
 

૪ બેડમમિંટન (ભાઈઓ- બહેનો) :   
       ગુજરાત યુણનવર્સષટી લોકલ ઝોન ઈન્ટર કૉલેજ બેડમમિંટન ટુનાષમેન્ટ તા. ૦૫/૦૯/૨૦૧૭ ર્થી ૦૬/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ ગુજરાત યુણનવર્સષટી 

જીમ્નેણિયમ હોલ ખાતે યોજાયેલ જેમાિં એક ણવદ્યાર્થી અને ત્રિ ણવદ્યાર્થીનીએ  ભાગ લીધેલ હતો. 



 

૫ બોમ્સિંગ (ભાઈઓ) :  
              ગુજરાત યુણનવર્સષટી લોકલ ઝોન ઈન્ટર કૉલેજ બોમ્સિંગ ટુનાષમેન્ટ તા. ૧૧/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ ખોખરા વપોર્ટસષ સ િંકુલ , અમદાવાદ ખાતે 

યોજાયેલ જેમાિં એક ણવદ્યાર્થીએ  ભાગ લીધેલ હતો.

 
 
 

 

૬ કબડ્ડી (ભાઈઓ) : 
ગુજરાત યુણનવર્સષટી લોકલ ઝોન ઈન્ટર કૉલેજ કબડ્ડી ટુનાષમેન્ટ તા. ૧૮/૦૯/૨૦૧૭ ર્થી ૧૯/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ એ.એચ.સી ગ્રાઉન્ડ ગુજરાત 

યુણનવર્સષટી, અમદાવાદ ખાતે યોજાયેલ. જેમાિં કૉલેજની ટીમે ભાગ લીધેલ હતો. 



 
 
 
 

૭ ફુટબોલ(ભાઈઓ): 
 ગુજરાત યુણનવર્સષટી લોકલ ઝોન ઈન્ટર કૉલેજ ફુટબોલ ટુનાષમેન્ટ તા. ૨૦/૦૯/૨૦૧૭ અને ૨૨/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ સને્ટ ઝેણવયષસ કૉલેજ , 

અમદાવાદ ખાતે યોજાયેલ હતી જેમાિં કૉલેજની ટીમે ભાગ લીધેલ હતો. જેમાિં કૉલેજની ટીમે ભાગ લીધેલ હતો. જેમાિં ણસલેકસન તા.૨૪/૦૯/૨૦૧૭ 

ના રોજ ચાર ણવદ્યાર્થીઓ મોકલવામાિં આવ્યા હતા. જેમા એક ણવદ્યાર્થીનુિં ણસલેકસન ર્થયેલ હતુિં.  

              ત્યારબાદ તા. ૧૮/૧૧/૨૦૧૭ના રોજ સેન્ટ ઝેણવયષસ કૉલેજ, અમદાવાદ ખાતે એક ણવદ્યાર્થીએ નેસનલ માટે ણસલકેસન રાયલમાિં ભાગ 

લીધેલ હતો. 



 
 
 

૮ કુવતી(ભાઈઓ): 
ગુજરાત યુણનવર્સષટી લોકલ ઝોન ઈન્ટર કૉલેજ કુવતી ટુનાષમેન્ટ તા. ૨૩/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ ગુજરાત યુણનવર્સષટી જીમ્નેણિયમ હોલ, અમદાવાદ ખાતે 

યોજાયેલ હતી જેમાિં એક ણવદ્યાર્થીએ ભાગ લીધેલ હતો.  

  
 

૯ સોફ્ટ ટેણનસ (ભાઈઓ-બહેનો) : 
               ગુજરાત યુણનવર્સષટી અમદાવાદ ણસલેકસન રાયલ સોફ્ટ ટેણનસ તા.૨૯/૦૯/૨૦૧૭ન રોજ અજેટા ટેનીસ કોટષ અમદાવાદ ખાતે યોજાયેલ 

હતી.જેમાિં બે ણવદ્યાર્થી અને એક ણવદ્યાર્થીનીએ  ભાગ લીધેલ હતો. જેમાિં એક ણવદ્યાર્થીની ચાિંડેરા ઉર્મષલા નુિં ઈન્ટર યુણનવર્સષટી માટે ણસલેકસન ર્થયેલ હતુિં. 

ત્યારબાદ તેવો પટીયાલા રમવા ગયેલા.  



 
૧૦ ક્રક્રકેટ(ભાઈઓ): 

               ગુજરાત યુણનવર્સષટી લોકલ ઝોન ઈન્ટર કૉલેજ ક્રક્રકેટ ટુનાષમેન્ટ તા. ૧૪/૧૧/૨૦૧૭ના રોજ સેન્ટ ઝેણવયષસ કૉલજે , અમદાવાદ ખાતે 

યોજાયેલ હતી. જેમાિં કૉલેજની ટીમે ભાગ લીધેલ હતો. જેમાિં કૉલેજની ટીમે ભાગ લીધેલ હતો. 

               આ ઉપરાિંત તા.૧૩/૧૧/૨૦૧૭ ના રોજ એચ.એલ.કૉલેજ અમદાવાદ કૉલેજના ચાર ણવદ્યાર્થીઓ ભાગ લીધેલ હતો.  

 

 
 
 
 
 
 

૧૧ 

 
 
 
 
 
 

એથ્લેટી્સ (ભાઈઓ-બહેનો) : 
              ગુજરાત યુણનવર્સષટી લોકલ ઝોન ઈન્ટર કૉલેજ એથ્લેટી્સ ટુનાષમેન્ટ તા. ૧૯/૧૨/૨૦૧૭ અને ૨૧/૧૨/૨૦૧૭ ના રોજ સી.એન. 

ણવદ્યાલય , અમદાવાદ ખાતે યોજાયેલ હતી જેમાિં કૉલેજના બે ણવદ્યાર્થી અને ત્રિ ણવદ્યાર્થીનીએ  અલગ અલગ ઈવેનતટમાિં ભાગ લીધેલ હતો. 

           જેમાિં એક ણવદ્યાર્થીની ચાિંડેરા ઉર્મષલાએ ઊંચીકુદમાિં પ્રર્થમ નિંબર મેળવી ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો હતો.ણવઘ્નદોડ ૧૦૦મી.મા પ્રર્થમ નિંબર મેળવી 

ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો હતો.રીપલ જમ્પમાિં ણવવત્ય નિંબર મેળવી ણસલ્વર મેડલ મેળવ્યો હતો 

              એક ણવદ્યાર્થી પટેલ જીનીલ એ ૧૦૦મી. દોડમાિં ણવવત્ય નિંબર મેળવી ણસલ્વર મેડલ મેળવ્યો હતો. ૨૦૦મી. દોડમાિં ત્રીજો નિંબર મેળવી બ્રોંઝ 



મેડલ મેળવ્યો હતો. આ ણવદ્યાર્થીએ એથ્લેટી્સ ણસલેકિન રાયલમાિં ૧૦૦મી., ૨૦૦મી. દોડમાિં બીજો નિંબર મેળવી નેસનલ માટે ણસલેકિન ર્થઈ 

આિંધ્રપ્રદેિ, નેિનલ માટે ગયેલ હતો.  

 

૧૨ ફુટબોલ જે.જી.કપ(ભાઈઓ): 

                 જે.જી. કૉલેજ, અમદાવાદ વવારા અયોણજત ફુટબોલ ટુનાષમેન્ટમાિં કૉલેજની ટીમે તા.૨૧/૦૨/૨૦૧૮ના રોજ િાલ એજ્યુકેિન કેમ્પસ 

ફુટબોલ ગ્રાઉન્ડ અમદાવાદ ખાતે યોજાઈ હતી.તેમાિં કૉલેજની ટીમે ભાગ લીધેલ હતો.

 

૧૩ ક્રક્રકેટ(ભાઇઓ)  
      ઇન્ ટર કલાસ ક્રક્રકેટ ભાઇઓની ટુનાષમેન્ ટ તા.૬/ર/૨૦૧૮ ર્થી તા. ૯/ર/૨૦૧૮ સુધી કોલેજના ક્રક્રકેટ ગ્રાઉન્ ડમાિં આયોજન કરવામાિં આવ્ યુ હતુિં 

જેમાિં કોલેજની કુલ પાિંચ ટીમોએ ભાગ લીધેલ હતો જેમાિં ફાઈનલમાિં ટીવાય  ગુજરાતી ણમડીયમની ટીમ ણવજેતા ર્થઇ હતી. 



 

૧૪ બેડણમન્ ટન (ભાઇઓ-બહેનો) 
              ઇન્ ટર-કલાસ બેડણમન્ ટન ભાઇઓ-બહેનોની ટુનાષમેન્ ટ તા.૧/ર/૨૦૧૮ના રોજ કોલેજના બેડણમન્ ટન ગ્રાઉન્ ડમાિં આયોજન કરવામાિં આવ્ યુ 

હતુિં. જેમાિં કોલેજના કુલ અણગયાર ભાઇઓએ ભાગ લીધેલ હતો.જેમાિં ફાઈનલમાિં ક્રરિી પોપટ ણવજેતા ર્થયો હતો.જયારે ચાર બહેનોએ ભાગ લીધેલ હતો 

જેમાિં ફાઇનલમાિં કોમલકુમારી ણવજેતા ર્થયેલ હતી. 

 

 


