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શારીરરક વશક્ષણ વિભાગ:   
 

 શારીરરક શશક્ષણની પ્રવશૃિઓ વ્યક્તિને શારીરરક રીિે સ્વસ્થ, માનશિક રીિે ચપળઅને 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 શવશવર્ રમિ-ગમિની પ્રવશૃિમાાં જોડવાના ઉદેશ્યથી િમામ કોલેજના શારીરરક શશક્ષણના 
અધ્યાપકોનો એક વકધશોપ યશુનવશિિિી ખાિે યોજવામાાં આવ્યો. જેમાાં યશુનવશિિિી કક્ષાએ આંિર કોલજે 
રમિ-ગમિ સ્પર્ાધ યોજવા માિે એક વાશષિક કેલેન્ડર બનાવવામાાં આવ્યુાં. જેમાાં ૨૯ જેિલી રમિોનુાં 
આયોજન કરવામાાં આવેલુાં િથા યશુનવશિિિી િાંલગ્ન કોલેજોએ કોલજે કક્ષાએ આંિર કોલેજની સ્પર્ાધની 
જવાબદારીઓ સ્વીકારેલી  
 

(1) આંિર કોલેજ રમિ-ગમિ સ્પર્ાધન ુાં વષધ ૨૦૧૮-૧૯નુાં કેલેન્ડર  

ક્રમ  રમિનુાં નામ  સ્પર્ાધની િારીખ  િાંચાલન કરનાર કોલેજ/ િાંસ્થાઅને સ્થળ  

01 િેબલ િેનીશ (ભાઈઓ) ૦૩/૦૮/૨૦૧૮ જે.એમ. િાયન્િ કોલેજ- વરેાવળ 

02 િેબલ િેનીશ (બહનેો) ૦૬/૦૮/૨૦૧૮ એચ.એમ.વી. કોએજ -ઉના 
03 ચેિ (ભાઈઓ) ૦૯/૦૮/૨૦૧૮ નોંબલ એન્જીન્યરીંગ કોલેજ -જુનાગઢ 

04  ચેિ (બહનેો) ૦૯/૦૮/૨૦૧૮ નોંબલ એન્જીન્યરીંગ કોલેજ -જુનાગઢ 

05 બેિશમન્િન (ભાઈઓ) ૧૧/૦૮/૨૦૧૮ પી.કે.એમ. કોલેજ - જુનાગઢ 

06 બેિશમન્િન (ભાઈઓ) ૧૧/૦૮/૨૦૧૮ પી.કે.એમ. કોલેજ - જુનાગઢ 

07 ક્રોિ કન્રી રેઈિ (ભાઈઓ/બહનેો) ૧૩/૦૮/૨૦૧૮ મરહલા આિધિ કોલેજ - ઉના 
08 કબડ્ડી (બહનેો) ૧૪/૦૮/૨૦૧૮ મરહલા આિધિ & કોમિધ કોલેજ જોષીપરુા  

09 કબડ્ડી (ભાઈઓ) ૧૮/૦૮/૨૦૧૮ ભતિકશવ નરશિિંહ મહિેા યશુનવશિિિી  

10 વોલીબોલ (ભાઈઓ) ૨૧/૦૮/૨૦૧૮ શારદાપીઠ કોલેજ - દ્વારકા 
11 રોડ િાયતલીંગ (ભાઈઓ/બહનેો) ૧૬/૦૮/૨૦૧૮ મરહલા આિધિ કોલેજ ઉના 

12 હને્ડબોલ (બહનેો) ૨૩/૦૮/૨૦૧૮ એમ.એમ. ઘોડાિરા કોલેજ જુનાગઢ 

13 હને્ડબોલ (ભાઈઓ) ૨૮/૦૮/૨૦૧૮ જે.જે.િી. રસ્િ િાંચાલીિ કોમિધ કોલેજ 
જુનાગઢ 

14 કુસ્િી (ભાઈઓ/બહનેો) ૧૧-
૧૨/૦૯/૨૦૧૮ 

જે.એિ. પરમાર આિધિ & કોમિધ કોલેજ - 
કોરડનાર 

15 જૂડો (ભાઈઓ) ૧૪/૦૯/૨૦૧૮ પી.કે.એમ કોલેજ જૂનાગઢ 

16 જૂડો (બહનેો) ૧૫/૦૯/૨૦૧૮ એમ.એમ. ઘોડાિરા કોલેજ જૂનાગઢ 
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17 રક્રકેિ (બહનેો) ૦૧/૧૦/૨૦૧૮ વી.આર. ગોઢાણીયા મરહલા કોલેજ-
પોરબાંદર 

18 વોલીબોલ (બહનેો) ૧૭/૦૯/૨૦૧૮ િોમનાથ એકેડેમી - કોરડનાર  

19 ખો-ખો (ભાઈઓ) ૨૦/૦૯/૨૦૧૮ એમ.પી. આિધિ & કોમિધ કોલેજ કેશોદ 

20 ખો-ખો (બહનેો) ૨૨/૦૯/૨૦૧૮ પી.કે.એમ. કોલેજ-જૂનાગઢ  

21 િોફ્િબોલ (બહનેો) ૨૪/૦૯/૨૦૧૮ કોમિધ કોલેજ - જૂનાગઢ 

22 િોફ્િબોલ (ભાઈઓ) ૨૫/૦૯/૨૦૧૮ કોમિધ કોલેજ - જૂનાગઢ 

23 વેઈિ/પાવર લલફ્િીંગ 
(ભાઈઓ/બહનેો) 

૨૮/૦૯/૨૦૧૮ કે.આર. ગોકાણી મરહલા કોલેજ - જામ 
ખાંભાળીયા 

24 ખેલકુદ (ભાઈઓ/બહનેો) ૧૬-
૧૭/૧૦/૨૦૧૮ 

ભતિકશવ નરશિિંહ મહિેા યશુનવશિિિી  

26 યોગા (ભાઈઓ/બહનેો) ૦૮/૧૦/૨૦૧૮ એિ.ઈ.િી. મરહલા કોલેજ - જૂનાગઢ 

27 બાસ્કેિબોલ (બહનેો) ૧૦/૧૦/૨૦૧૮ એમ.એમ. ઘોડાિરા મરહલા કોલેજ 
જૂનાગઢ 

28 રાયફલ/પીસ્િોલ શિુીંગ 
(ભાઈઓ/બહનેો) 

૪/૧૦/૨૦૧૮ કે.એચ. માર્વાણી કોલેજ પોરબાંદર 

29  રક્રકેિ (ભાઈઓ) ૨૮-૧૧ થી ૩-
૧૨/ ૨૦૧૮ 

ભતિકશવ નરશિિંહ મહિેા યશુનવશિિિી 
જૂનાગઢ- બ્રહ્માનાંદ કોલેજ ચાપરડા  

 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 સ્પર્ાાઓનાાં પરીણામો 
ક્રમ રમિનુાં નામ  પરરણામ િાંસ્થા/કોલેજ  

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

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

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

  રનિધ-અપ  આિધિ, કોમિધ & કોપ્યિુર િાયન્િ કોલેજ માણાવદર   

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

  રનિધ-અપ  ડૉ. સભુાષ િાયન્િ કોલેજ જુનાગઢ 
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 હને્ડબોલ (બહનેો) ચેક્પપયન  એમ.એમ. ઘોડાિરા આિધિ & કોમિધ કોલેજ જુનાગઢ 

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

 હને્ડબોલ (ભાઈઓ) ચેક્પપયન  એન.પી. આિધિ & કોમિધ કોલેજ કેશોદ  

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

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

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

 વોલીબોલ (બહનેો) ચેક્પપયન  િોમનાથ આિધિ કોલેજ કોડીનાર  

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

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

  રનિધ-અપ  એમ.એન. કાંપાણી આિધિ & એ.કે. શાહ કોમિધ કોલેજ  

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

  રનિધ-અપ  મરહલા આિધિ & કોમિધ કોલેજ વેરાવળ  

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

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

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

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

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

  રનિધ-અપ  મરહલા અિધિ & કોમિધ કોલજે જોષીપરુા જુનાગઢ 

 રક્રકેિ (ભાઈઓ) ચેક્પપયન  કે.એચ. માર્વાણી આિધિ & કોમિધ કોલેજ પોરબાંદર  

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

 જુડો (ભાઈઓ) ચેક્પપયન  જે.એિ. પરમાર આિધિ & કોમિધ કોલેજ કોડીનાર  
 જુડો (બહનેો) ચેક્પપયન  જે.એિ. પરમાર આિધિ & કોમિધ કોલેજ કોડીનાર  
 પાવર લલફ્િીંગ 

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

 પાવર લલફ્િીંગ (બહનેો) ચેક્પપયન  જે.એિ. પરમાર આિધિ & કોમિધ કોલેજ કોડીનાર  
 વેઈિ લલફ્િીંગ (ભાઈઓ) ચેક્પપયન જે.જે.િી. કોમિધ અને બી.બી.એ. કોલેજ જુનાગઢ 

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

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

 કુસ્િી (બહનેો) ચેક્પપયન જે.એિ. પરમાર આિધિ & કોમિધ કોલેજ કોડીનાર 
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(3) વ્યક્ક્તગત વિજેતાઓ:  

ક્રમ  રમિનુાં નામ શવદ્યાથીનુાં નામ  િાંસ્થા/કોલેજ  

 િેબલ િેનીશ (ભાઈઓ) બળાંજા પવૂી આર. બહાઉદ્દીન િાયન્િ કોલેજ જુનાગઢ 

 િેબલ િેનીશ (બહનેો) િોનૈયા યશ એિ. પી.કે.એમ. કોલેજ જુનાગઢ 

 ચેિ (ભાઈઓ) દવ ેસ્નેહ  એમ. જે. ગોરરયા કોલેજ જામ ખાંભાલીયા 
 ચેિ (બહનેો) ગોહલે ર્શમિટઠા એચ. બહાઉદ્દીન િાયન્િ કોલેજ  

 બેિશમન્િન (ભાઈઓ) મલુચાંદાણી આકાશ જી.  િી.પી. ચોતિી આિધિ & પી.એલ. ચોતિી 
કોમિધ કોલેજ વેરાવળ 

 બેિશમન્િન (બહનેો) પરમાર રહરલ કે.  ઓમ કોલજે ઓફ િાયન્િ જુનાગઢ 
બામણગામ  

 ક્રોિ કન્રી રેઈિ (ભાઈઓ) ભીલાળા મોહન એન. એન.પી. આિધિ & કોમિધ કોલેજ કેશોદ  

 ક્રોિ કન્રી રેઈિ (બહનેો) વાળા લીલ ુએ.  જે.એમ. પાનેરા કોલેજ માણાવદર  

 રોડ િાયતલીંગ (ભાઈઓ) રાઠોડ શનિેન્દ્ર જી.  કે.ડી. બારડ કોલેજ િીલોજ  

 રોડ િાયતલીંગ (બહનેો) ભાલાણી શપ્રિી જી. એમ.એમ. ઘોડાિરા કોલેજ જુનાગઢ 

 યોગા (ભાઈઓ) પરમાર િાંજય બી.  એચ.એમ.વી. કોલેજ ઉના  

 યોગા (બહનેો) રામ િાંગીિા એમ. જે.એન. ભાટુ બી.એડ. કોલેજ જુનાગઢ  

 રાયફલ શિુીંગ (ભાઈઓ) મકુાદમ શનકુલ કે.એચ. માર્વાણી કોલેજ પોરબાંદર  

 રાયફલ શિુીંગ (બહનેો) દાિા રદશા કે.  ડૉ. વી.આર. ગોઢાણીયા મરહલા કોલેજ 

 પીસ્િોલ શિુીંગ (ભાઈઓ) કાપડી માર્વ ડી. જે.જે.િી. લો કોલેજ જુનાગઢ 

 પીસ્િોલ શિુીંગ (બહનેો)  ચૌહાણ અનશુવરશિિંગ  ડૉ. વી.આર. ગોઢાણીયા મરહલા કોલેજ 

 

(4) ખેલકદૂ(એથ્લેટીક્ર્સ)  

 ભતિકશવ નરશિિંહ મહિેા યશુનવશિિિી દ્વારા પ્રથમ રમિોમિવ-2017માાં માનનીય કુલપશિશ્રીના 
માગધદશધન હઠેળ િા.૧૬/૧૦/૨૦૧૮અને િા.૧૭/૧૦/૨૦૧૮ના રોજ યોજવામાાં આવ્યો હિો. જેમાાં યશુનશિિિી 
િાંલગ્ન કોલજેના શવદ્યાથીઓએબહોળી િાંખ્યામાાં ભાગ લીર્ો હિો. 
 

ખેલકદૂ(એથ્લેટીક્ર્સ) ભાઈઓ  

ક્રમ શવદ્યાથીનુાં નામ  રમિનુાં નામ  

 જાદવ મેહુલ જે.  100 મી.  

 ચડુાિમા જગદીશ આર. 200 મી., 400 મી. 
 કામડીયા શવપલુ બી.  800 મી. 
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 ઝાલા મોહીિ ડી. 1500 મી.  

 ભીલાળા મોહન એન. 5000 મી., 10000 મી.  

 કડછા શમલન એિ.  હાઈ જપપ, રી્લેિ જપપ  

 વાંશ ભીખ ુઆર.  પોલ વોલ્િ  

 રાઠોડ પ્રદીપ જે.  શોિધ પિુ 

 શેખ જુનેદ જે. રડસ્કિ થ્રો, હમેર થ્રો  

 રાઠોડ શનિેન્દ્રશિિંહ જી. જાવેલીન થ્રો  

 
 

ખેલકદૂ(એથ્લેટીક્ર્સ) બહનેો:  

ક્રમ શવદ્યાથીનુાં નામ  રમિનુાં નામ  

 બાાંભણીયા પજુા િી. 100 મી., રી્લેિ જપપ 

 ટુકડીયા કાજલ એચ.  200 મી., 400 મી., 800 મી., લોન્ગ જપપ  
 વાળા શમના પી.  1500 મી.  

 વાળા લીલ ુએ. 5000 મી. 
 નકુમ અક્સ્મિા પી. 10000 મી. 
 વાાંઝા જાશી બી. હાઈ જપપ 

 માડમ મશનષા આર.  શોિધ પિુ, હમેર થ્રો 
 પરમાર િેજલબા  રડસ્કિ થ્રો  

 ઓડેદરા નયના જાવેલીન થ્રો  

   

(5) આંતર યવુનિવર્સિટી સ્પર્ાાઓ :  
 ભતિકશવ નરશિિંહ મહિેા યશુનવશિિિી દ્વારા આંિર કોલજે રમિ-ગમિ સ્પર્ાધમાાં પિાંદગી પામેલા 
ખેલાડીઓને િીમ અને મએનેજર િાથે આંિર યશુનવશિિિી કક્ષાએ રમવા માિે મોકલ્યા હિા.  

ક્રમ  રમિનુાં નામ  ટુનાધમેન્િ સ્થળ ટુનાધમેન્િ િારીખ  

 િેબલ િેનીશ (બહનેો) north maharshtra 
jalgaon 

nov 13-16 2018 

 ચેિ (ભાઈઓ/ બહનેો) dr. panjabrao uni. 
Maharashtra  

Nov. 29 - Dec.3, 2018  

 ક્રોિ કન્રી રેઈિ (ભાઈઓ/બહનેો) Gulbarga uni.  Oct. 04 2018  

 કબડ્ડી (બહનેો) SRTM Nanded 
Maharashtra    

Nov 10-14, 2018  

 કબડ્ડી (ભાઈઓ) Shivaji Uni.  Kolhapur 26-30 Nov 2018 

 વોલીબોલ (ભાઈઓ) Tantia University Dec. 18-12 2018 
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ganganagar Rajsthan 

 રોડ િાયતલીંગ (ભાઈઓ)  Maha. ganga. Bikaner 
Rajasthan 

Dec.29 2018 -Jan.1 

2019 

 રોડ િાયતલીંગ (બહનેો)  guru nanak uni. 
Amritsar Panjab 

Feb. 08-11 2019 

 હને્ડબોલ (બહનેો) Savitribai phule Uni.  Oct. 29-01. 2018 

 હને્ડબોલ (ભાઈઓ) Solapur Uni. 
Maharashtra 

Dec  17-21 2018 

 કુસ્િી (ભાઈઓ) Ch. Bhansi lal Uni. 
hariyana 

Nov 14-18, 2018 

 કુસ્િી (બહનેો) Babasaheb Ambedekar 
Uni. Maharashtra  

Nov 03-05 2018  

 જૂડો (ભાઈઓ) guru nanak uni. 
Amritsar Panjab 

Dec. 27-29 2018 

 જૂડો (બહનેો) Panjab Uni. Chandigarh Dec.10-12 2018 

 રક્રકેિ (બહનેો) RTM Nagpur 
Maharashtra 

Jan.30-Feb.5 2019 

 વોલીબોલ (બહનેો) IIS Jaipur Rajasthan Dec. 12-15 2018 

 ખો-ખો (ભાઈઓ) uni of Mumbai 
Maharashtra 

Dec 22-26 2018 

 ખો-ખો (બહનેો) North Mahrashtra 
Jalgaon 

Nov. 19-22 2018  

 િોફ્િબોલ (બહનેો) uni. of calicaut Kerala  March 02-05 2019 

 િોફ્િબોલ (ભાઈઓ) SRTM Nanded  
Maharashtra  

Oct 31 to Nov 04 2018  

 વેઈિ લલફ્િીંગ (ભાઈઓ) Uni. of Calicut Kerala Nov 17-20 2018  

 પાવરલલફ્િીંગ (ભાઈઓ) uni. of calicaut  Kerala Feb. 17-18 2019 

 પાવરલલફ્િીંગ (બહનેો) uni. of calicaut Kerala Feb. 20-23 2019 

 ખેલકુદ (ભાઈઓ/બહનેો) mangalore university  Nov. 24-28 2018 

 યોગા (બહનેો) Uni.of Madras  
Tamilnadu 

Feb. 4-8 2019 

 બાસ્કેિબોલ (બહનેો) LNIPE Gwalior Madhya 
Pradesh 

Dec 20-24 2018 

 
 

રાયફલ/પીસ્િોલ શિુીંગ (ભાઈઓ/બહનેો) panjab Uni Chandigarh  Oct 31 to Nov 05 2018  

 રક્રકેિ (ભાઈઓ) veer Narmad uni surat 
Gujarat 

Dec 19-26 2018 

    

 


