
Sports Calendar 2016-17 

વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ દરમ્યાન યોજાનાર આંતર કોેજ રમત ગમત સ્ધાષઓનો કાયષક્રમ 

 
આંતર કોેજ સ્ોર્ટષસ કેેન્ડર વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ (છોકરાઓ માટે) 

ક્રમ ઇવેન્ટ આયોજક કોેજ રુ્નાષમેન્ટની તારીખ 
૧. સ ાંસ્કૃતતક અને સ હહત્યિક સ્પર્ ા વેટરનરી કોલેજ ૧૩-૧૪/૦૯/૨૦૧૬ 
૨. બેડતિન્ટન બી.એ.સી.એ. ૧૬/૦૯/૨૦૧૬ 
૩. વોલીબોલ એ.આઇ.ટી કોલેજ ૨૦-૨૧/૦૯/૨૦૧૬ 
૪. બ સ્કેટબોલ 
૫. કબડ્ડી હોટીકલ્ચર કોલેજ ૨૦-૨૧/૧૦/૨૦૧૬ 
૬. ખો-ખો 
૭. ટેબલ ટેતનસ એફ.પી.ટી. & બી.ઇ. કોલેજ ૦૮-૦૯/૧૧/૨૦૧૬ 
૮. ચેસ 
૯. હિકેટ ડેરી સ િન્સ કોલેજ ૦૧-૦૪/૦૩/૨૦૧૭ 

૧૦. ફૂટબોલ* બી.એ.સી.એ. વ તષિક પદવીદ ન સિ રોહ પછી 
 

 

આંતર કોેજ ગર્લસષ વોીબો, ટેબ ટેનનસ તથા બેડનમન્ટન 

ક્રમ સ્ધાષન ુું નામ આયોજક કોેજ રુ્નાષમેન્ટની તારીખ 
૧. વોલીબોલ  

આઇ.એ.બી.એિ.આઇ કોલેજ 
 

૨૦-૨૧/૦૧/૨૦૧૭ ૨. ટેબલ ટેતનસ 
૩. બેડતિન્ટન 
 

 

આંતર કોેજ એથ્ેટીક્સ સ્ધાષ 

સ્ધાષન ુું નામ વર્ષ આયોજક કોેજ રુ્નાષમેન્ટની તારીખ 
એથ્લેટીક્સ ૨૦૧૭ બી.એ.સી.એ. વ તષિક પદવીદ ન સિ રોહ પછી 

૨૦૧૮ એફ.પી.ટી. & બી.ઇ. કોલેજ - 

 

 



આંતર ોીટેકનીક રમત ગમત સ્ધાષઓનો કાયષક્રમ 

આંતર ોીટેક્નીક વોીબો, ખો-ખો, ટેબ ટેનનસ અને ચેસ સ્ધાષઓ 
ક્રમ રમતનુું નામ આયોજક ોીટેક્નીક રુ્નાષમેન્ટની તારીખ 
૧. વોલીબોલ, ખો-ખો, ટેબલ ટેતનસ, ચેસ 

 

શેઠ િ.છ. કૃતષ પોલીટેક્નીક, 
આણાંદ 

૧૦ ફેબ્રઆુરી, ૨૦૧૭ 

          
 

 
 
આંતર ોીટેક્નીક એથ્ેટીક્સ સ્ધાષઓ 
સ્ધાષન ુું નામ વર્ષ આયોજક ોીટેક્નીક રુ્નાષમેન્ટની તારીખ 
એથ્લેટીક્સ ૨૦૧૭ શેઠ િ.છ. કૃતષ પોલીટેક્નીક, 

આણાંદ 
વ તષિક પદવીદ ન સિ રોહ પછી 

૨૦૧૮ શેઠ ડી.એિ. કૃતષ ઇજનેરી પોલીટેક્નીક, 
દ હોદ 

- 

 

 

ગજુરાત રાજ્ય આંતર કૃનર્ યનુનવનસિટી રમત ગમત સ્ધાષઓનો કાયષક્રમ 

 આંતર કૃનર્ યનુનવનસિટી સ્ધાષઓ કેેન્ડર(છોકરાઓ માટે)  

ક્રમ સ્ધાષન ુું નામ ખેાડીઓની સુંખ્યા આયોજક યનુનવનસિટી તારીખ 
૧. સ ાંસ્કૃતતક અને 

સ હહત્યિક સ્પર્ ા 
૩૦ જુન ગઢ કૃતષ યતુનવતસિટી 

 
૨૩ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ 

૨. વોલીબોલ ૧૨ આણાંદ કૃતષ યતુનવતસિટી 
 

૨૭-૨૮ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ 
૩. બ સ્કેટબોલ ૧૦ 
૪. બેડતિન્ટન ૪ 
૫. કબડ્ડી ૧૨ નવસ રી કૃતષ યતુનવતસિટી 

 
૧૧-૧૨ નવેમ્બર, ૨૦૧૬ 

૬. ખો-ખો ૧૨ 
૭. ટેબલ ટેતનસ ૪ 
૮. હિકેટ ૧૫ સરદ ર કૃતષનગર દ ાંતીવ ડ  

કૃતષ યતુનવતસિટી  
૯-૧૦ િ ચા, ૨૦૧૭ 

૯. ચેસ ૫ 
 

 



 

આંતર કૃનર્ યનુનવનસિટી સ્ધાષઓ કેેન્ડર (છોકરીઓ માટે) 
ક્રમ સ્ધાષન ુું નામ ખેાડીઓની સુંખ્યા આયોજક યનુનવનસિટી તારીખ 

૧. ટેબલ ટેતનસ ૪ સરદ ર કૃતષનગર 
દ ાંતીવ ડ  કૃતષ યતુનવતસિટી, 

સરદ ર કૃતષનગર 

૩૦-૩૧ જાન્યઆુરી, ૨૦૧૭ 

૨. બેડતિન્ટન ૪ 

૩. વોલીબોલ ૧૨ 

 
  

 
 

આંતર કૃનર્ યનુનવનસિટી ોીટેક્નીક સ્ધાષઓનુું કેેન્ડર 
ક્રમ સ્ધાષન ુું નામ ખેાડીઓની સુંખ્યા આયોજક યનુનવનસિટી તારીખ 
૧. વોલીબોલ ૧૨ નવસ રી કૃતષ યતુનવતસિટી 

 
૧૮-૧૯ ફેબ્રઆુરી, 

૨૦૧૭ ૨. ખો-ખો ૧૨ 
૩. ટેબલ ટેતનસ ૪ 

 

  


