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BAHAUDDIN SCIENCE COLLEGE-JUNAGADH 
બા.કો./વિજ્ઞાન/ચેસ સ્પર્ાા/૨૦૨૨-૨૩/               તા:-૦૩/૦૯/૨૦૨૨  
પ્રવત, 
આચાર્ાશ્રી, 
.................. 

વિષર્: ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી આંતર કોલેજ ચેસ (શતરંજ) સ્પર્ાા 
શ્રીમાન, 
 સવિનય જણાિિાન ું કે ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા ય વનિવસિટી દ્વારા આયોજીત આંતર કોલેજ ચેસ (શતરુંજ) 
સ્પર્ાા ન ું સુંચાલન કરિાની જિાબદારી અમારી કોલેજ ને સોપિામાું આિેલ છે. આપની કોલેજ ની એન્ટ્રી સમયસર 
મોકલાિી આભારી કરશો. 

સ્પર્ાા નુ ંનામ સ્પર્ાા ની તારીખ અને સમર્ સ્થળ 

ચેસ (ભાઈઓ / બહનેો) તા:-૦૯/૦૯/૨૦૨૨, શકુ્રિાર 
સિારે ૭:૩૦ કલાકે 

બહાઉદ્દીન વિજ્ઞાન કોલેજ, ભતૂનાથ 
મદંિરની બાજુમા,ં કોલેજ રોડ, જુનાગઢ 

જરૂરી સચુનાઓ:-  
(૦૧) એન્ટ્રી ફી રૂ. ૨૦૦ અને રેફરી ફી રૂ. ૨૦૦ એમ ક લ રૂ. ૪૦૦ તા:-૦૯/૦૯/૨૦૨૨, શકુ્રિાર ના રોજ સિારે 
૦૮:૦૦ િાગ્યા સ ર્ીમાું સ્િીકારિામાું આિશે.  
(૦૨) બહનેોની સ્પર્ાા અને ભાઇઓની સ્પર્ાા અલગથી થશે જેથી જે કોલેજમાથી ભાઈઓ તથા બહનેો ભાગ લેિાના 
હોય તેઓની એન્ટ્રી ફી અને રેફરી ફી અલગથી ભરિાની રહશેે.  
(૦૩) એલીજીબીલીટી ફોમા તા:-૦૯/૦૯/૨૦૨૨, શકુ્રિાર (સ્પર્ાાના દદિસે) ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા ય વનિવસિટીના 
વનયમ મ જબ ભરીને આપિાન ું રહશેે. 
(૦૪) કોલેજ દીઠ િધ માું િધ  ૦૨ (બે) ભાઈઓ અને ૦૨ (બે) બહનેો ભાગ લઈ શકશે  
(૦૫) એન્ટ્રી તા:-૦૮/૦૯/૨૦૨૨ સ ર્ીમાું WhatsApp થી કરિાની રહશેે. [૯૭૨૪૪૪૭૩૪૦] 
 કોલેજ નામ, ભાઈઓના નામ / બહનેોના નામ   
(૦૬) સ્પર્ાાનો પ્રથમ ડ્રો તા:-૦૯/૦૯/૨૦૨૨ ના રોજ સિારે ૦૮:૫૦ કલાકે કોલેજ ઉપર રાખિામા આિેલ છે.  
(૦૭) વનિાસની તથા ભોજનની વ્યિસ્થા ભાગ લીરે્લ વિદ્યાથી તથા પી.ટી.આઈ. / ટીમ મેનેજરે પોતાની રીતે 
કરિાની રહશેે.  
(૦૮) સ્પર્ાાના વનયમો ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા ય વનિવસિટીને આર્ીન રહશેે, સ્પર્ાા કવમટી નો વનણાય આખરી રહશેે.  
(૦૯) દરેક સ્પર્ાકે ચેસ બોર્ા અને મહોરા પોતાની સાથે લાિિાના રહશેે.  
(૧૦) ખેલાર્ીઓએ ચાલ  િર્ાન ું ઓળખકાર્ા સાથે લાિવ ું. 
 
 
 

ડો. સતીષ ઘેલાણી 
સ્પોર્ટાસ કો-ઓદર્િનેટર 

બહાઉદ્દીન વિજ્ઞાન કોલેજ, જ નાગઢ 

 

ડો. આર.પી.ભટ્ટ  

વપ્રન્ન્ટ્સપાલ, 

બહાઉદ્દીન વિજ્ઞાન કોલેજ, જ નાગઢ 

 

સુંપકા :- ડો. સતીષ ઘેલાણી [Mo;- 9724447340; E-mail;- satishghelani@yahoo.com] 

 

નકલ રિાના:- 

૦૧. ક લસચચિ શ્રી, ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા ય વનિવસિટી, જ નાગઢ  
૦.૨ કો-ઓદર્િનેટર શ્રી, શારીદરક વશક્ષણ વિભાગ, ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા ય વનિવસિટી, જ નાગઢ 

૦.૩ ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા ય વનિવસિટી સુંલગ્ન કોલેજોના વપ્રન્ન્ટ્સપાલશ્રીઓ તથા ભાિનોના અધ્યક્ષશ્રીઓ  
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BHAKTA KAVI NARSINH MEHTA UNIVERSITY 

INTER COLLEGE CHESS TOURNAMENT 

Organized By 

BAHAUDDIN SCIENCE COLLEGE – JUNAGADH 

9th September, 2022 

-: TENTATIVE SCHEDULE: - 

REGISTRATION 07:30 TO 08:30 

1st ROUND 09:00 TO 10:00 

2nd ROUND 10:30 TO 11:30 

3rd ROUND 12:00 TO 13:00 

BREAK: 13:00 TO 14:00 

4th ROUND 14:00 TO 15:00 

5th ROUND 15:30 TO 16:30 

RESULT 17:00 

 

 


