
આંતર મહાવિદ્યાલય ક્રિકેટ ટુર્ાામેન્ટ-૨૦૧૯-૨૦ ર્ો અહિેાલ 
(A report on Inter Collegiate Cricket Tournament-2019-20) 

   
 કૃવિ ઈજરે્રી અરે્ ટેક્ર્ોલૉજી કોલેજ, આ.કૃ.ય.ુ, ગોધરા દ્વારા તા. ૦૪/૦૨/૨૦૨૦ થી ૦૮/૦૨/૨૦૨૦ 

દરમ્યાર્ આંતર મહાવિદ્યાલય ક્રિકેટ ટુર્ાામેન્ટનુું સ્પોટા  કોપ્લેક્સ, આ.કૃ.ય.ુ, આણુંદ ખાતે આયોજર્ કરિામાું 

આવયુું. કુલ મળીરે્ આ.કૃ.ય.ુ ર્ી દસ (૧૦) ટીમોએ આ સ્પધાા માું ભાગ લીધો. પ્રથમ ક્રદિસે સિારે કવૃિ 

મહાવિદ્યાલય, જબગુામ તથા કૃવિ મહાવિદ્યાલય, િસો િચ્ચે મેચ રમાઇ હતી. બપોર બાદ કૃ.ઈ.ટે.કો., ગોધરા 

તથા એ. આઈ. ટી. મહાવિદ્યાલય,  આણુંદ િચ્ચેર્ી મેચ ર્ી શરૂઆત કૃ.ઈ.ટે.કો., ગોધરાર્ાું ઇન્ચાર્જ 

વપ્રન્ન્સપાલશ્રી. ડો. પુંકજ ગપુ્તાર્ા  હાજરીમાું કરિામાું આિી. બુંરે્ મેચમાું અનિુમે કૃવિ મહાવિદ્યાલય, 

જબગુામ અરે્ ક.ૃઈ.ટે.કો ગોધરા ટીમ વિજેતા બર્ી. તા. ૦૫/૦૨/૨૦૨૦ ર્ા રોજ કૃવિ મહાવિદ્યાલય, જબગુામ 

તથા આઈ. એ. બી. એમ. મહાવિદ્યાલય,  આણુંદ અરે્ એફ. પી. ટી. & બી. ઈ. મહાવિદ્યાલય,  આણુંદ  તથા 

િેટેર્રી મહાવિદ્યાલય,  આણુંદ િચ્ચે મકુાબલો થયો. જે મેચર્ા વિજેતા અનિુમે જબગુામ અરે્ િેટેર્રી 

મહાવિદ્યાલય રહ્યા. 

  તા. ૦૬/૦૨/૨૦૨૦ ર્ા રોજ બી.એ.સી.એ.  મહાવિદ્યાલય તથા ડેરી સાયન્સ મહાવિદ્યાલય િચ્ચે 

મેચ ર્ી ટક્કર થઈ. ડેરી સાયન્સ મહાવિદ્યાલય દ્વારા ટોસ જીતી ક્રફલ્ડિંગ પસુંદ કરિામાું આિી. માત્ર ૬૪ રર્માું 

બી.એ.સી.એ.  મહાવિદ્યાલય ર્ી ટીમરે્ ઓલ આઉટ કયાા બાદ બેક્રટિંગ ર્ી ઇવર્િંગ માું ડેરી સાયન્સ મહાવિદ્યાલય 

કોલેજે ૬ વિકેટે મેચ જીતી. બપોર બાદ બાગાયત  મહાવિદ્યાલય, આણુંદ તથા કૃ.ઈ.ટે.કો., ગોધરા િચ્ચે મેચ 

રમાડિામાું આિી. કૃ.ઈ.ટે.કો., ગોધરા ર્ી ટીમરે્ ૧૪ રર્ થી હારર્ો સામર્ો કરિો પડયો અરે્ બાગાયત  

મહાવિદ્યાલય, આણુંદ ર્ી ટીમ વિજેતા બર્ી. 

  તા ૦૭/૦૨/૨૦૨૦ર્ા રોજ ડેરી સાયન્સ મહાવિદ્યાલય તથા બાગાયત  મહાવિદ્યાલય િચ્ચે 

પહલેી સેમીફાઇર્લ મેચ રમાય. જેમાું ડેરી સાયન્સર્ી ટીમ દ્વારા `૨૦૫` રર્ર્ો વિશાળ સ્કોર બાગાયત  

મહાવિદ્યાલય ર્ી ટીમ સમકક્ષ મકૂિામાું આવયો. જેમાું ડેરી સાયન્સ કોલેજ ર્ા કપ્તારે્ `૭` વસક્સર ફટકારીરે્ 

ટીમર્ો જોશ અરે્ ઉત્સાહ િધાયો. સદર મેચ દરમ્યાર્ પે્રક્ષકોએ પણ ખબૂ જ આર્ુંદ અનભુવયો. આ મેચમાું 

બાગાયત  મહાવિદ્યાલય ર્ી ટીમ દ્વારા સન્માર્ જર્ક `૧૦૧` રર્ર્ો સ્કોર કયાા બાદ હાર સ્િીકારિી પડી. 

બપોર બાદ જબગુામ તથા િેટેર્રી મહાવિદ્યાલય િચ્ચે બીજી સેમીફાઇર્લ મેચ રમાય. આ મેચમાું િેટેર્રી 

મહાવિદ્યાલય વિજેતા બર્ી. જેમરે્ જીતિા માટે માત્ર `૫૯` રર્ર્ી જરૂર હતી. અંવતમ ક્રદિસે તા ૦૮/૦૨/૨૦૨૦ 

સિારે ડો. ડી.એચ.પટેલ, વિધાથી ક્યાણ વર્યામકશ્રી, આ.કૃ.ય.ુ, આણુંદર્ી હાજરીમાું ફાઇર્લ મેચ રે્ શરૂ 

કરિામાું આિી. જેમાું ડેરી સાયન્સ મહાવિદ્યાલય તથા િેટેર્રી મહાવિદ્યાલય િચ્ચે મકુાબલો થયો. િેટેર્રી 

મહાવિદ્યાલય દ્વારા ટોસ જીતી બેક્રટિંગ પસુંદ કરિામાું આિી. િેટેર્રી મહાવિદ્યાલય દ્વારા `૮૬` રર્ર્ો સ્કોર 



કરિામાું આવયો. ડેરી સાયન્સ મહાવિદ્યાલય બેક્રટિંગ ઇવર્િંગમાું રોમાુંચક મેચ બર્ી. અંતે ડેરી સાયન્સ 

મહાવિદ્યાલય દ્વારા લક્ષયાુંક હાુંસલ કરી દેિામાું આવયો. અરે્ જીત પોતારે્ ર્ામે કરી. 

  આ સમગ્ર ટુર્ાામેન્ટર્ાું સચુારુું  સુંચાલર્ માટે કેપ્ટર્ પી. એ. ગોક્રહલ, ક્રફજીકલ ઇન્સટ્રકટરશ્રી, 

આ.કૃ.ય.ુ આણુંદ તરફથી સહકાર આપિામાું આવયો જે ર્ોધર્ીય છે તેમજ બધાજ ટીમર્ા ખખલાક્રડઓ, ટીમ 

મેરે્જરશ્રીઓ તરફથી સમગ્ર આયોજર્માું સહકાર આપ્યો અરે્ અમ્પાયર વમત્રો એ પણ ઉત્કૃષ્ટ સેિાઓ આપી. 

  કૃ.ઈ.ટે.કો., ગોધરા, જે આ સમગ્ર ટુર્ાામેન્ટરે્ હોસ્ટ કરી રહ્યા હતા, તેઓર્ા ડો. આર. સબૈુયાહ, 

આચાયા અરે્ વિદ્યાશાખાધ્યક્ષશ્રીર્ા માગાદશાર્ હઠેળ ડો. આર. સી. સાળુંખે, મદદર્ીશ પ્રાધ્યાપક અરે્ 

એસ.આર.સી. ચેરમેર્શ્રી તથા શ્રી ર્ીરિ એમ. સોલુંકીએ આંતર મહાવિધાલય ક્રિકેટ ટુર્ાામેન્ટરે્ ૨૦૧૯-૨૦ 

સફળ બર્ાિિા માટે સદા સકારાત્મક પ્રયાસો કયાા.      

  

  

  

  



  

  

  

 

  



  

 

 
       


