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શારીરરક વશક્ષણ વિભાગ: 
  

 શારીરરક શશક્ષણની પ્રવશૃિઓ વ્યક્તિને શારીરરક રીિે સ્વસ્થ, માનશિક રીિે ચપળ અને આધ્યાત્મમક 
દ્રષ્ટિએ ઉન્નિ બનાવ ેછે. ઉચ્ચ ચારરત્ર્યના ઘડિરમાાં મદેાની રમિો ઘણી અિરકાર ભશૂમકા ભજવે છે. જે 
બાબિન ેધ્યાનમાાં રાખી યશુનવશિિિીના શવદ્યાથીઓના જીવનમાાં ઉપરોતિ ગણુોનુાં જિન અને િાંવર્ધન થાય 
િે હતેથુી યશુનવશિિિી કક્ષાએ શવશવર્ સ્પર્ાધન ુાં આયોજન થઈ શકે િેથી યશુનવશિિિી િાંલગ્ન િમામ 
કોલેજનાાં પી.િી.આઈ.શ્રીઓ િથા શારીરરક શશક્ષણ માાં રિ ર્રાવિા અધ્યાપકોનો એક વકધશોપ 
યશુનવશિિિી ખાિે યોજવામાાં આવ્યો. જેમાાં યશુનવશિિિી કક્ષાએ આંિર કોલેજ રમિ-ગમિ સ્પર્ાધ યોજવા 
માિે એક વાશષિક કેલેન્ડર બનાવવામાાં આવ્યુાં. જેમાાં ૨૯ જેિલી રમિોનુાં આયોજન કરવામાાં આવેલ 
સ્પોિધિ કેલેન્ડર અંિગધિ િમાવવામાાં આવલે સ્પર્ાધની જવાબદારી યશુનવશિિિી િાંલગ્ન કોલેજોએ કોલેજ 
કક્ષાએ આંિર કોલેજની સ્પર્ાધની જવાબદારીઓ સ્વીકારેલી  
 

(1) આંિર કોલેજ રમિ-ગમિ સ્પર્ાધન ુાં વષધ 2019-20 નુાં કેલેન્ડર  

ક્રમ  સ્પર્ાાનુું નામ  સ્પર્ાા સ્થળ  સ્પર્ાાની તારીખ  

1 

િેબલ િેનીશ (ભાઈઓ/બહનેો)  િી.પી. ચોતિી આિધિ& પી.એલ. ચોતિી 
કોમિધ કોલેજ વેરાવળ   

24-07-19 

2 ચેિ (ભાઈઓ/બહનેો)  બહાઉદ્દીન િાયન્િ કોલેજ જૂનાગઢ  30-07-19 

3 
રોડ િાયતલીંગ (ભાઈઓ)  એચ.એમ.વી. આિધિ & કોમિધ કોલેજ 

ઉના  
03-09-19 

4 
રોડ િાયતલીંગ (બહનેો)  એચ.એમ.વી. આિધિ & કોમિધ કોલેજ 

ઉના  
03-09-19 

5 

ક્રોિ કન્રી રેઈિ 
(ભાઈઓ/બહનેો)  

મરહલા આિધિ કોલેજ ઉના  05-08-19 

6 
બેિશમન્િન (ભાઈઓ/બહનેો)  કે.એચ માર્વાણી આિધિ & કોમિધ કોલેજ 

પોરબાંદર  

08-08-19 

7 કબડ્ડી (બહનેો) મરહલા આિધિ કોલેજ ઉના  11-08-19 

8 
કબડ્ડી (ભાઈઓ) એમ.એન. કાંપાણી આિધિ & એ.કે. શાહ 

કોમિધ કોલેજ માાંગરોળ 

16-08-19 

9 
ખો-ખો (ભાઈઓ) ભતિકશવ નરશિિંહ મહિેા યશુનવશિિિી 

જૂનાગઢ 

27-08-19 

10 
કુસ્િી (ભાઈઓ)  જે.એિ. પરમાર આિધિ & કોમિધ કોલેજ 

કોરડનાર  

29-08-19 

11 
કુસ્િી (બહનેો)  જે.એિ. પરમાર આિધિ & કોમિધ કોલેજ 

કોરડનાર  

29-08-19 
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12 વોલીબોલ (ભાઈઓ) િોમનાથ આિધિ કોલેજ કોરડનાર  09-10-19  

13 
વોલીબોલ (બહનેો) ભતિકશવ નરશિિંહ મહિેા યશુનવશિિિી 

જૂનાગઢ  

22-09-19 

14 હને્ડબોલ (ભાઈઓ) એન.પી. આિધિ & કોમિધ કોલેજ કેશોદ  04-09-19 

15 હને્ડબોલ (બહનેો) જે.જે.િી. કોમિધ કોલેજ જૂનાગઢ  02-10-19 

16 
ખો-ખો (બહનેો) પી.કે.એમ. કોલેજ ઓફ િેક. & બી.એડ. 

કોલેજ જૂનાગઢ  

24-09-19 

17 
બાસ્કેિબોલ (બહનેો) એમ.એમ. ઘોડાિરા મરહલા આિધિ & 

કોમિધ કોલેજ જૂનાગઢ 

14-09-19 

18 
જૂડો (બહનેો) એિ.ઈ.િી. મહીલા આિધિ, કોમિધ, 

બી.બી.એ.& બી.િી.એ. કોલેજ જૂનાગઢ  

04-10-19 

19 
યોગા (ભાઈઓ/બહનેો) એિ.ઈ.િી. મહીલા આિધિ, કોમિધ, 

બી.બી.એ.& બી.િી.એ. કોલેજ જૂનાગઢ  

05-10-19 

20 

વેઈિ/પાવર લલફ્િીંગ (બહનેો)   કે.આર. ગોકાણી & આર.એિ. ગોકાણી 
મરહલા કોમિધ કોલેજ જામ-ખાંભાળીયા  

23-09-19 

21 

વેઈિ/પાવર  લલફ્િીંગ 
(ભાઈઓ)  

કે.આર. ગોકાણી & આર.એિ. ગોકાણી 
મરહલા કોમિધ કોલેજ જામ-ખાંભાળીયા 

23-09-19 

22 

રાયફલ/પીસ્િોલ શિુીંગ 
(ભાઈઓ/બહનેો) 

ડૉ. વી.આર. ગોઢાણીયા મરહલા આિધિ 
કોમિધ હોમ િાયન્િ & આઈ.િી. કોલેજ 
પોરબાંદર  

12-09-19  

23 જૂડો (ભાઈઓ) બહાઉદ્દીન આિધિ કોલેજ જૂનાગઢ  25-09-19 

24 
ખેલકુદ (ભાઈઓ/બહનેો)   ભતિકશવ નરશિિંહ મહિેા યશુનવશિિિી 

જૂનાગઢ 

27&28-09-19 

25 િોફ્િબોલ (ભાઈઓ) જે.જે.િી. કોમિધ કોલેજ જૂનાગઢ  03-10-19 

26 િોફ્િબોલ (બહનેો) જે.જે.િી. કોમિધ કોલેજ જૂનાગઢ  03-10-19  

27 
રક્રકેિ (ભાઈઓ) ભતિકશવ નરશિિંહ મહિેા યશુનવશિિિી 

જૂનાગઢ 

03થી09/12/2019  

28 

રક્રકેિ (બહનેો) ડૉ. વી.આર. ગોઢાણીયા મરહલા આિધિ 
કોમિધ હોમ િાયન્િ & આઈ.િી. કોલેજ 
પોરબાંદર  

23,24-11-2019  

 ભતિકશવ નરશિિંહ મહિેા યશુનવશિિિી દ્વારા શવશવર્ કોલજેોમાાં ઉપરોતિ સ્પર્ાધન ુાં આયોજન કરવામાાં 
આવેલુાં. જેમાાં બહોળી િાંખ્યામાાં કોલેજોએ ભાગ લીરે્લો. જેમાાં જુદી-જુદી રમિોમાાં શવજેિાઓ આ પ્રમાણે 
છે.  
 

(2) આંતર કોલેજ સ્પર્ાાઓનાું પરીણામો 
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ક્રમ રમિનુાં નામ  પરરણામ િાંસ્થા/કોલેજ  

01  કબડ્ડી (બહનેો) ચેક્પપયન  જે. એિ. પરમાર આિધિ & કોમિધ કોલેજ કોડીનાર 

  રનિધ-અપ  એિ.ઈ.િી. મારહલા આિધિ, કોમિધ & બી.બી.એ. કોલેજ 

02 કબડ્ડી (ભાઈઓ) ચેક્પપયન  જે. એિ. પરમાર આિધિ & કોમિધ કોલેજ કોડીનાર  

  રનિધ-અપ  આિધિ, કોમિધ & કોપ્યિુર િાયન્િ કોલેજ માણાવદર   

03 વોલીબોલ (ભાઈઓ) ચેક્પપયન  િોમનાથ આિધિ કોલેજ કોડીનાર  

  રનિધ-અપ  ડી.એમ. બારડ આિધિ & કોમિધ કોલેજ સતુ્રાપાડા  

04 હને્ડબોલ (બહનેો) ચેક્પપયન  એમ.એમ. ઘોડાિરા આિધિ & કોમિધ કોલેજ જુનાગઢ 

  રનિધ-અપ  મરહલા આિધિ & કોમિધ કોલેજ વેરાવળ  

05 હને્ડબોલ (ભાઈઓ) ચેક્પપયન  ડો. ભરિ બારડ આિધિ & કોમિધ કોલેજ સતુ્રાપડા  

  રનિધ-અપ  એન.પી. આિધિ & કોમિધ કોલેજ કેશોદ 

06 રક્રકેિ (બહનેો) ચેક્પપયન  ડૉ. વી.આર ગોઢાણીયા મરહલા કોલેજ પોરબાંદર 

  રનિધ-અપ  એમ.એમ. ઘોડાિરા આિધિ & કોમિધ કોલેજ જુનાગઢ 

07 વોલીબોલ (બહનેો) ચેક્પપયન  િોમનાથ આિધિ કોલેજ કોડીનાર  

  રનિધ-અપ  ડૉ. વી.આર ગોઢાણીયા મરહલા કોલેજ પોરબાંદર 

08 ખો-ખો (ભાઈઓ) ચેક્પપયન  એન.પી. આિધિ & કોમિધ કોલેજ કેશોદ 

  રનિધ-અપ  કે.એચ. માર્વાણી આિધિ & કોમિધ કોલેજ પોરબાંદર  

09 ખો-ખો (બહનેો) ચેક્પપયન  જે. એિ. પરમાર આિધિ & કોમિધ કોલેજ કોડીનાર  

  રનિધ-અપ  એમ.એમ. ઘોડાિરા આિધિ & કોમિધ કોલેજ જુનાગઢ 

10 િોફ્િબોલ (બહનેો) ચેક્પપયન  એિ.ઈ.િી. મારહલા આિધિ, કોમિધ & બી.બી.એ. કોલેજ 

  રનિધ-અપ  એમ.એમ. ઘોડાિરા આિધિ & કોમિધ કોલેજ જુનાગઢ 

11 િોફ્િબોલ (ભાઈઓ) ચેક્પપયન  ડી.એમ.બારડ આિધિ & કોમિધ કોલેજ ઘિુીયા ગીર 

  રનિધ-અપ  જે.જે.િી. કોમિધ અને બી.બી.એ. કોલેજ જુનાગઢ 

12 બાસ્કેિબોલ (બહનેો) ચેક્પપયન  એમ.એમ. ઘોડાિરા આિધિ & કોમિધ કોલેજ જુનાગઢ 

  રનિધ-અપ  મરહલા અિધિ & કોમિધ કોલજે જોષીપરુા જુનાગઢ 

13 રક્રકેિ (ભાઈઓ) ચેક્પપયન  જે.જે.િી. કોમિધ અને બી.બી.એ. કોલેજ જુનાગઢ 

  રનિધ-અપ  કે.એચ. માર્વાણી આિધિ & કોમિધ કોલેજ પોરબાંદર  

14 જુડો (ભાઈઓ) ચેક્પપયન  જે.એિ. પરમાર આિધિ & કોમિધ કોલેજ કોડીનાર  
15 જુડો (બહનેો) ચેક્પપયન  એિ.ઈ.િી. મારહલા આિધિ, કોમિધ & બી.બી.એ. કોલેજ 
16 પાવર લલફ્િીંગ ચેક્પપયન  જે.એિ. પરમાર આિધિ & કોમિધ કોલેજ કોડીનાર  
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(ભાઈઓ) 
17 પાવર લલફ્િીંગ (બહનેો) ચેક્પપયન  જે.એિ. પરમાર આિધિ & કોમિધ કોલેજ કોડીનાર  
18 વેઈિ લલફ્િીંગ (ભાઈઓ) ચેક્પપયન જે.જે.િી. કોમિધ અને બી.બી.એ. કોલેજ જુનાગઢ, જે.એિ. 

પરમાર આિધિ & કોમિધ કોલેજ કોડીનાર 

19 વેઈિ લલફ્િીંગ (બહનેો) ચેક્પપયન જે.એિ. પરમાર આિધિ & કોમિધ કોલેજ કોડીનાર 

20 કુસ્િી (ભાઈઓ) ચેક્પપયન જે.એિ. પરમાર આિધિ & કોમિધ કોલેજ કોડીનાર 

21 કુસ્િી (બહનેો) ચેક્પપયન જે.એિ. પરમાર આિધિ & કોમિધ કોલેજ કોડીનાર 

 

(3) વ્યક્ક્તગત વિજેતાઓ:  

ક્રમ  રમિનુાં નામ શવદ્યાથીનુાં નામ  િાંસ્થા/કોલેજ  

01 િેબલ િેનીશ (ભાઈઓ) મલુચાંદાણી આકાશ 
ઘનશ્યામભાઈ  

મરહલા આિધિ & કોમિધ કોલેજ વેરાવળ  

02 િેબલ િેનીશ (બહનેો) ડોબરીયા જલદીપા 
રકશોરભાઈ  

મરહલા આિધિ & કોમિધ કોલેજ જોષીપરુા 
જુનાગઢ 

03 ચેિ (ભાઈઓ) લખલાણી રીકેિ 
અશિનભાઈ  

જે.જે.િી. કોમિધ અને બી.બી.એ. કોલેજ 
જુનાગઢ 

04 ચેિ (બહનેો) ગોરહલ ર્શમિટઠા 
રહમિભાઈ 

ડૉ. સભુાષ િાયન્િ કોલેજ જૂનાગઢ  

05 બેિશમન્િન (ભાઈઓ) ગોહીલ અજય મનભુાઈ ઓમ કોલજે ઓફ િાયન્િ જૂનાગઢ 

06 બેિશમન્િન (બહનેો) િાદીયા ભાવીષા 
રહરાભાઈ 

ડૉ. વી.આર ગોઢાણીયા મરહલા કોલેજ 
પોરબાંદર 

07 ક્રોિ કન્રી રેઈિ (ભાઈઓ) વાિણ શવશાલ 
પરષોિમભાઈ  

એન.પી. આિધિ & કોમિધ કોલેજ કેશોદ 

08 ક્રોિ કન્રી રેઈિ (બહનેો) ઝાલા કલ્પપિા ઘેલાભાઈ  જે.એિ. પરમાર આિધિ & કોમિધ કોલેજ 
કોડીનાર  

09 રોડ િાયતલીંગ (ભાઈઓ) બામભણીયા અશનલ 
ભીમાભાઈ  

એચ.એમ.વી. આિધિ & કોમિધ કોલેજ 
ઉના 

10 રોડ િાયતલીંગ (બહનેો) માવદીયા અપકા 
નારણભાઈ  

િૌરભ આિધિ કોલેજ શવિણવેલ  

11 યોગા (ભાઈઓ) પરમાર િાંજય ભીમાભાઈ એચ.એમ.વી. આિધિ & કોમિધ કોલેજ 
ઉના 

12 યોગા (બહનેો) િોલાંકી રાજેિરી એિ.ઈ.િી. મારહલા આિધિ, કોમિધ & 
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લક્ષ્મણભાઈ  બી.બી.એ. કોલેજ 

13 રાયફલ શિુીંગ (ભાઈઓ) રાઠોડ શવરાજશિિંહ  ડૉ. ભરિ બારડ આિધિ & કોમિધ કોલેજ 
સતુ્રાપાડા 

14 રાયફલ શિુીંગ (બહનેો) અગ્રાવિ શપ્રયા  ડૉ. વી.આર ગોઢાણીયા મરહલા કોલેજ 
પોરબાંદર 

15 પીસ્િોલ શિુીંગ (ભાઈઓ) દિાણી પ્રમય  ડૉ. વી.આર ગોઢાણીયા મરહલા કોલેજ 
પોરબાંદર 

16 પીસ્િોલ શિુીંગ (બહનેો)  ચૌહાણ અનવુીરશિિંગ ડૉ. વી.આર ગોઢાણીયા મરહલા કોલેજ 
પોરબાંદર 

 

(4) ખેલકદૂ(એથ્લેટીક્ર્સ)  

 ભતિકશવ નરશિિંહ મહિેા યશુનવશિિિી દ્વારા તિૃીય રમિોમિવ(ખેલકુદ) 2019-20માાં માનનીય 
કુલપશિશ્રીના માગધદશધન હઠેળ િા.27-28/09/2019ના રોજ યોજવામાાં આવ્યો હિો. જેમાાં યશુનવશિિિી 
િાંલગ્ન કોલજેના શવદ્યાથીઓએ બહોળી િાંખ્યામાાં ભાગ લીર્ો હિો. 
 

ખેલકદૂ(એથ્લેટીક્ર્સ)ભાઈઓના વિજેતા ખેલાડીઓના નામ:   

ક્રમ શવદ્યાથીનુાં નામ  રમિનુાં નામ  

01 રાઠોડ મશનષ કાન્િીભાઈ 100 મી.  

02 ચડુાિમા જગદીશ રામજીભાઈ 200 મી., 400 મી. 
03 કમળીયા શવપલુ બાલભુાઈ 800 મી., 5000 મી. 
04 બાબરીયા શવશાલ રામભાઈ 1500 મી.  

05 કામલીયા લબજલ જીણાભાઈ 10000 મી.  

06 કડછા શમલન એિ. રી્લેિ જપપ, હાઈ જપપ   

07 વાંશ ભીખ ુઆર.  પોલ વોપિ  

08 વાઢેળ હષધદ લખાભાઈ  શોિધ પિુ 

09 શેખ જુનેદ જહુરભાઈ  હમેર થ્રો, રડસ્કિ થ્રો 
10 વાળા પાંકજ ડાયાભાઈ  જાવેલીન થ્રો  

11 બાબરીયા રકરણ મનભુાઈ  લોંગ જપપ 
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ખેલકદૂ(એથ્લેટીક્ર્સ)બહનેોના વિજેતા ખેલાડીઓના નામ:   

ક્રમ શવદ્યાથીનુાં નામ  રમિનુાં નામ  

01 ઝાલા કલ્પપિા ર્ેલાભાઈ  100 મી., 1500 મી. 
02 બામભણીયા પજુા ચનભુાઈ  200 મી.                              ,  

03 વાળા મીનાબેન પ્રવીણભાઈ  800 મી. 
04 મક્કા મનશી દોલભુાઈ 5000 મી. 
05 િોલાંકી રદપીકા રમેશભાઈ  10000 મી. 
06 ટુકડીયા કાજલ હરીલાલ લોન્ગ જપપ, 400 મી.  
07 િીડા પજુા શવરામભાઈ  રી્લેિ જપપ 

08 માડમ મશનષા રામશીભાઈ  રડસ્કિ થ્રો, શોિધ પિુ 

09 ઓદેડરા નયના બાલભુાઈ  જાવેલીન થ્રો  

10 વાજા જાિી બી.  હમેર થ્રો, હાઈ જપપ 
   

 વષધ 2019-20 અંિગધિ ભતિકશવ નરશિિંહ મહિેા યશુનવશિિિી િાંલગ્ન આંિર કોલેજ ટુનાધમેન્િની 
શવશવર્ સ્પર્ાધઓનુાં આયોજન કયાધ બાદ આંિર યશુનવશિિિી રમિ-ગમિ સ્પર્ાધઓમાાં પિાંદગી પામેલા કુલ 
250 ખલેાડીઓએ ભાગ લીર્લેો હિો.  

 
 

(5) આંતર યવુનિવર્સિટી સ્પર્ાાઓ :  
 ભતિકશવ નરશિિંહ મહિેા યશુનવશિિિી દ્વારા આંિર કોલેજ રમિ-ગમિ સ્પર્ાધમાાં પિાંદગી પામેલા 
ખેલાડીઓને િીમ અને મેનેજર િાથે આંિર યશુનવશિિિી કક્ષાએ રમવા માિે મોકપયા હિા. આંિર 
યશુનવશિિિી રમિ-ગમિઓના સ્થળ અન ેિારીખ નીચે મજુબ છે.   

GAMES NAME HOST UNIVERSITY NAME TOURNAMENT DATE  

All India Volleyball (W) 
KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUKSHETRA 

(HARYANA) 
DEC. 16-20, 2019 

Athletics (M) 
RAJIV GANDHI UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCE, 

BANGALORE (KARNATAKA) 
JAN. 02-06, 2020 

Athletics (W) 
RAJIV GANDHI UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCE, 

BANGALORE (KARNATAKA) 
JAN. 02-06, 2020 

Badminton (M) WZ 
SWAMI RAMANAND TEERTH MARATHWADA 

UNIVERSITY, NANDED (MAHARASHTRA) 
JAN.02-05, 2020 

Badminton (W) WZ UNIVERSITY OF KOTA, RAJASTHAN NOV. 25-29, 2019 

Basketball (W) WZ ITM UNIVERSITY, GWALIOR (MADHYA PRADESH) DEC. 15-19, 2019 

Chess (M) WZ  POORNIMA UNIVERSITY, JAIPUR (RAJASHTAN) NOV. 10-12, 2019 

Chess (W) WZ 
BARKATULLAH UNIVERSITY, BHOPAL (MADHYA 

PRADESH) 
NOV. 26-30, 2019 

Cricket (M) WZ ITM UNIVERSITY, GWALIOR (MADHYA PRADESH) 
23 DEC. 2019 TO 07 JAN. 

2020 

Cricket (W) WZ 
BARKATULLAH UNIVERSITY, BHOPAL (MADHYA 

PRADESH) 

28 DEC. 2019 TO 07 JAN. 

2020 
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Cross Country Races (M) 
MANGALORE UNIVERSITY, MOODBIDRI 

(KARNATAKA) 
OCT. 06, 2019 

Cross Country Races (W) 
ANDHRA UNIVERSITY, VISAKHAPATNAM (ANDHRA 

PRADESH) 
OCT. 10, 2019 

Cycling Road (W) 
RANI CHANNAMMA UNIVERSITY, BELAGAVI 

(KARNATAKA)  
FEB. 8-11, 2020 

Cycling Road (M) 
MAHARAJA GANGA SINGH UNIVERSITY, BIKANER 

(RAJASTHAN) 
JAN. 02-05, 2020 

Handball (M) WZ 
LAKSHMIBAI NATIONAL INSTITUTE OF PHYSICAL 

EDUCATION, GWALIOR (MADHYA PRADESH) 

30 DEC. 2019 TO 03 JAN. 

2020 

Handball (W) WZ 
LAKSHMIBAI NATIONAL INSTITUTE OF PHYSICAL 

EDUCATION, GWALIOR (MADHYA PRADESH) 
DEC. 23-27, 2019  

Judo (M) 
CHHATRAPATI SHAJU JI MAHARAJ UNIVERSITY, 

KANPUR (UTTAR PRADESH) 
JAN. 07-09, 2020 

Judo (W) 
CHHATRAPATI SHAJU JI MAHARAJ UNIVERSITY, 

KANPUR (UTTAR PRADESH) 
DEC. 22-24, 2019 

Kabaddi (M) WZ UNIVERSITY OF KOTA, RAJASTHAN NOV. 18-22, 2019 

Kabaddi (W) WZ 
SANT GADGE BABA AMRAVATI UNIVERSITY, 

AMRAVATI (MAHARASHTRA) 
DEC. 05-09, 2019 

Kho-Kho (M) WZ 
SWAMI RAMANAND TEERTH MARATHWADA 

UNIVERSITY, NANDED (MAHARASHTRA) 
DEC. 02-05, 2019 

Kho-Kho (W) WZ 
DR. PANJABRAO DESHMUKH KRISHI VIDYAPEETH, 

AKOLA (MAHARASHTRA) 
NOV. 19-23, 2019 

Power Lifting (M) UNIVERSITY OF MUMBAI (MAHARASHTRA) 21 JAN. TO 01 FEB., 2020 

Power Lifting (W) UNIVERSITY OF MUMBAI (MAHARASHTRA) 21 JAN. TO 01 FEB., 2020 

Shooting (M) 
MANAV RACHNA INTERNATIONAL INSTITUTE OF 

RESEARCH & STUDIES, FARIDABAD (HARYANA) 
NOV. 12-15, 2019 

Shooting (W) 
MANAV RACHNA INTERNATIONAL INSTITUTE OF 

RESEARCH & STUDIES, FARIDABAD (HARYANA) 
NOV. 12-15, 2019 

Softball (M) 
YOGI VEMANA UNIVERSITY, KADAPA (ANDHRA 

PRADESH) 
JAN. 08-12, 2020 

Softball (W) PUNJABI UNIVERSITY, PATIALA (PANJAB)  MAR. 04-07, 2020 

Table- Tennis (W) WZ 
MAHATMA JYOTI RAO PHOOLE UNIVERSITY, JAIPUR 

(RAJASTHAN) 
DEC. 20-21, 2019 

Table-Tennis (M) WZ 
SHRI VAISHNAV VIDYAPEETH VISHWAVIDYALAY, 

INDORE (MADHYA PRADESH) 
30 OCT. TO 02 NOV. 2019 

Volleyball (M) WZ 
RASHTRASANT TUKDOJI MAHARAJ NAGPUR 

UNIVERSITY, NAGPUR (MAHARASHTRA)  
DEC. 16-20, 2019 

Volleyball (W) WZ 
GOVIND GURU TRIBAL UNIVERSITY, BANSWARA 

(RAJASTHAN) 
OCT. 20-23, 2019 

Wt. Lifting (W) 
MANONMANIAM SUNDARANAR UNIVERSITY, 

TIRUNELVELI (TAMIL NADU) 
DEC. 28-30, 2019 

Wrestling Free Style (M)  
GURU JAMBHESWAR UNIVERSITY OF SCIENCE & 

TECHNOLOGHY, HISAR (HARYANA) 
NOV. 14-18, 2019 

Wrestling Free Style (W) 
CHAUDHARY BANSI LAL UNIVERSITY, BHIWANI 

(HARYANA)  
NOV. 05-07, 2019 

Wt. Lifting and Best Physique (M) CHANDIGARH UNIVERSITY (PUNJAB) DEC. 15-19, 2019 

Yoga (M) 
RAJIV GANDHI UNIVERSITY OF KNOWLEDGE 

TECHNOLOGIES, NUZVID (ANDHRA PRADESH)  
JAN. 06-10, 2020 

Yoga (W) 
RAJIV GANDHI UNIVERSITY OF KNOWLEDGE 

TECHNOLOGIES, NUZVID (ANDHRA PRADESH)  
JAN. 06-10, 2020 

  

 આંિર યશુનવશિિિી વેસ્િ ઝોન વોલીબોલ બહનેોની સ્પર્ાધ િા. 20-23/10/2019 સરુ્ી ગોશવન્દ ગરુૂ 
જનજાિીય યશુનવશિિિી બાાંિવાડા રાજસ્થાન ખાિે રમવા ગયેલા હિા. જેમાાં ભતિકશવ નરશિિંહ મહિેા 
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યશુનવશિિિીની વોલીબોલની િીમએ ભારે ઉમિાહ, એકાગ્રિા, મહનેિ અને ચપળિાથી હરીફ 
િીમને હરાવી વેસ્િ ઝોનમાાં શવજેિા થયેલ હિી. મયારબાદ ઓલ ઈન્ડીયા આંિર ઝોનલ વોલીબોલ 
બહનેોની સ્પર્ાધ  

16-20/12/2019સરુ્ી કુરુક્ષતે્ર યશુનવશિિિી, કુરુક્ષેત્ર (હરીયાણા) ખાિે રમવા ગયેલા આ ખલેાડીઓએ 
સ્પર્ાધમાાં ઉમકૃટિ પ્રદશધન દશાધવ્ય ુહત ુાં.  

  

િેસ્ટ ઝોન આંતર યવુનિવર્સિટી િોલીબોલ બહનેોની સ્પર્ાામાું વિજેતા ટીમના ખેલાડીઓના નામ: 
1) વાળા િેિાબેન બાબભુાઈ 

2) રાઠોડ િેજલબેન જેશિિંગભાઈ 

3) ઝાલા ભાવનાબેન લખમણભાઈ  

4) વાળા અક્સ્મિાબેન દુદાભાઈ 

5) વાળા જીજ્ઞાબેન વજુભાઈ 

6) વાળા નૈશનશાબને સભુાષભાઈ 

7) વાળા રકિંજલબેન વરજાાંગભાઈ 

8) વાળા િેજલબેન ઓર્ડભાઈ  

9) પરમાર પાયલબેન માલાભાઈ 

10) કુછડીયા વષાધબેન કેશભુાઈ 

11) િાવલીયા માયાબેન અરશવિંદભાઈ 

12) વેગળ રકિંજલબેન જોર્ાભાઈ  

 

 િા. 22/02/2020ના રોજ KIIT યશુનવશિિિી ભવુનેિર ઓરીસ્િા ખાિે ખેલો ઈન્ડીયા યશુનવશિિિી ગેમ 
2020 નુાં આયોજન કરવામાાં આવેલ હત.ુ યશુનવશિિિી િરફથી વેસ્િ ઝોન આંિર યશુનવશિિિી વોલીબોલ 
બહનેોની શવજેિા િીમએ "ખલેો ઈન્ડીયા યશુનવશિિિી ગેપિ 2020" માાં ભાગ લીર્ો અને વોલીબોલ રમિનુાં 
અતે્રની યશુનવશિિિી િરફથી શ્રેટઠ પ્રદશધન કરેલ હત ુાં. ખેલો ઈન્ડીયા યશુનવશિિિી ગેમ 2020માાં પિાંદગી 
પામવા બદલ માન. કુલપશિશ્રીએ શવદ્યાથીઓને અલભનાંદન પાઠવ્યા હિા.   

 


