ભક્તકવિ નરવર્સિંહ મહેતા યવુ નિર્સીટી,જુનાગઢ
શારીરરક વશક્ષણ ર્સેલ
ભકતકવિ નરવ્િંહ મહેતા યુવનિવ્િટી દ્વારા યુવનિવ્િટી શરુ થયાના બીજા જ િર્ષે 2017-18મ ાં
શ રીરરક શશક્ષણ સેલ શરૂ કરેલો. શ રીરરક શશક્ષણની પ્રવૃશિઓ વ્યરકિને શ રીરરક રીિે સ્વસ્થ, મ નશસક રીિે ચપળ અને
આધ્ય શમમક દ્રશિએ ઉન્નિ બન વે છે . ઉચ્ચ ચ રરત્ર્યન ઘડિરમ ાં મેદ ની રમિો ઘણી અસરક રક ભૂશમક ભજવે છે . જે બ બિને
ધ્ય નમ ાં ર ખી યુશનવરસિટીન શવદ્ય થીઓન જીવનમ ાં ઉપરોકિ ગુણોનુાં જિન અને સાંવર્િન થ ય િે હેિથ
ુ ી શવશવર્ રમિ-ગમિની
પ્રવૃશિમ ાં જોડવ ન ઉદ્રેશ્યથી િમ મ કોલેજન શ રીરરકન અધ્ય પકોનો એક વકિશોપ યુશનવરસટિ ી ખ િે યોજવ મ ાં આવ્યો. જે મ ાં
યુશનવરસટિ ી કક્ષ એ આાંિર કોલેજ રમિ-ગમિ સ્પર્ િ યોજવ મ ટે એક વ ર્િક કેલેન્ડર બન વવ મ ાં આવ્યુાં. જે મ ાં ર૭ જે ટલી
રમિોનુાં આયોજન કરવ મ ાં આવ્યુાં િથ યુશનવરસિટી સાંલગ્ન કોલેજોએ કોલેજ કક્ષ એ આાંિર કોલેજની સ્પર્ ન
િ ી જવ બદ રીઓ
સ્વીક રેલી.

(ક) આાંિર કોલેજ રમિ-ગમિ સ્પર્ િનુાં વ્િ ર૦૧૭-૧૮નુાં કેલેન્ડર :
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ZDTG]\ GFD
8[A, 8[GLX sEF.VMf
8[A, 8[GLX sAC[GMf
A[0lDg8G sEF.VMf
A[0lDg8G sAC[GMf
S|M; Sg8=LZ[.; sEF.VMf
S|M; Sg8=LZ[.; sAC[GMf
ZM0 ;FIS,L\U sEF.VMf
ZM0 ;FIS,L\U sAC[GMf
C[g0AM, sAC[GMf
C[g0AM, sEF.VMf
JM,LAM, sEF.VMf
JM,LAM, sAC[GMf
R[; sEF.VMf
R[; sAC[GMf
SA0'L sAC[GMf
SA0'L sEF.VMf
H}0M sEF.VMf
H}0M sAC[GMf

:5WF"GL TFZLB
_!v_(vZ_!*
_Zv_(vZ_!*
_)v_(vZ_!*
_)v_(vZ_!*
!!v_(vZ_!*
!!v_(vZ_!*
Z&v_(vZ_!*
Z&v_(vZ_!*
Z(v_(vZ_!*
Z)v_(vZ_!*
_&v_)vZ_!*
_*v_)vZ_!*
_(v_)vZ_!*
_(v_)vZ_!*
!!v_)vZ_!*
!!v_)vZ_!*
!(v_)vZ_!*
!)v_)vZ_!*

!) IMUF sEF.VMqAC[GMf
Z_ S]:TL sEF.VMf

Z$v_)vZ_!*
Z&v_)vZ_!*

Z! S]:TL sAC[GMf

Z&v_)vZ_!*

ZZ BMvBM sEF.VMf
Z# BMvBM sAC[GMf

_$v!_vZ_!*
_$v!_vZ_!*

;\RF,G SZGFZ SM,[Hq;\:YF VG[ :Y/
;LP5LP RMS;L SM,[H v J[ZFJ/
;LP5LP RMS;L SM,[H v J[ZFJ/
5LPS[PV[DP SM,[H v H}GFU5LPS[PV[DP SM,[H v H}GFUDlC,F VF8"; V[g0 SMD;" SM,[H v pGF
DlC,F VF8"; V[g0 SMD;" SM,[H v pGF
H[PH[P;LP SMD;" SM,[H v H}GFUH[PH[P;LP SMD;" SM,[H v H}GFUzL V[DPV[DP 3M0F;ZF DlC,F SM,[H
H}GFUHPH[P;LP SMD;" SM,[H v H}GFU;MDGFY V[S[0[DL v SMl0GFZ
;MDGFY V[S[0[DL v SMl0GFZ
ACFpNLG ;FIg; SM,[H v H}GFUACFpNLG ;FIg; SM,[H v H}GFUH}GFU- S'lQF I]lGJl;"8L4 H}GFUH}GFU- S'lQF I]lGJl;"8L4 H}GFUACFpNLG VF8"; SM,[H v H}GFUzL V[DPV[DP 3M0F;ZF DlC,F SM,[H
H}GFUV[;P.P8LP DlC,F SM,[H v H}GFUH[PV[;P 5ZDFZ VF8"; SMD;" SM,[H
SMl0GFZ
H[PV[;P 5ZDFZ VF8"; SMD;" SM,[H
SMl0GFZ
V[GP5LP VF8"; SMD;" SM,[H v S[XMN
V[GP5LP VF8"; SMD;" SM,[H v S[XMN

v

v
v
v
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Z$ ;MO8 AM, sAC[GMf
Z5 ;MO8 AM, sEF.VMf
Z& B[,S]NsV[y,[8LS;f
Z* lS|S[8 sEF.VMf

!!v!_vZ_!*
!!v!_vZ_!*
Z$v!!vZ_!*
Z5v!!vZ_!*
#_q!!qZ_!* YL
_&q!ZqZ_!*

H[PH[P;LP SMD;" SM,[H v H}GFUH[PH[P;LP SMD;" SM,[H v H}GFUH}GFU- S'lQF I]lGJl;"8L4 H}GFUJLPH[P DM-F SM,[H v 5MZA\NZ

ભકિકશવ નરસસાંહ મહેિ યુશનવરસટિ ી દ્વ ર શવશવર્ કોલેજોમ ાં ઉપરોકિ સ્પર્ િનુાં આયોજન કરવ મ ાં આવેલુાં. જે મ ાં
બહોળી સાંખ્ય મ ાં કોલેજોએ ભ ગ લીર્ેલો. જે મ ાં જુ દી-જુ દી રમિોમ ાં શવજે િ ઓ આ પ્રમ ણે છે .

(ખ) આાંિર કોલેજ સ્પર્ ઓ
િ ન પરરણ મો :
ક્રમ

રમિનુાં ન મ

(૧)

C[g0AM, sAC[GMf

(ર)

(૩)

(૪)
(૫)

સાંસ્થ /કોલેજ
ચેશ્પયન

શ્રી એમ. એમ. ઘોડ સર મશહલ આટિસ અને કોમસિ
કોલેજ, જૂ ન ગઢ

JM,LAM, sEF.VMf

JM,LAM, sAC[GMf

SA0'L sEF.VMf
H}0M sAC[GMf

રનસિ-અપ

શ્રી મશહલ આટિસ અને કોમસિ કોલેજ, જૂ ન ગઢ

ચેશ્પયન

સોમન થ આટિસ, કોમસિ અને પી.જી.ડી.સી.એ. કોલેજ,

રનસિ-અપ

કોડીન ર
જે .જે .સી. કોમસિ અને બી.બી.એ. કોલેજ, જૂ ન ગઢ

ચેશ્પયન

સોમન થ આટિસ, કોમસિ અને પી.જી.ડી.સી.એ. કોલેજ,

રનસિ-અપ

કોડીન ર
મશહલ આટિસ અને કોમસિ કોલેજ, જૂ ન ગઢ

ચેશ્પયન

જે .એસ. પરમ ર આટિસ અને કોમસિ કોલેજ, કોરડન ર

રનસિ-અપ

કે.એચ. મ ર્વ ણી આટિસ અને કોમસિ કોલેજ, પોરબાંદર

ચેશ્પયન

શ્રી એમ. એમ. ઘોડ સર મશહલ આટિસ અને કોમસિ
કોલેજ, જૂ ન ગઢ

રનસિ-અપ
(૬)

S]:TL sEF.VMf

એસ.ઇ.ટી. મશહલ આટિસ, કોમસિ અને બી.બી.એ. કોલેજ,

ચેશ્પયન

જૂ ન ગઢ
જે .એસ. પરમ ર આટિસ અને કોમસિ કોલેજ, કોડીન ર

રનસિ-અપ

કે.ડી. બ રડ આટિસ અને કોમસિ કોલેજ, કોડીન ર

(૭)

S]:TL sAC[GMf

ચેશ્પયન

જે .એસ. પરમ ર આટિસ અને કોમસિ કોલેજ, કોડીન ર

(૮)

BMvBM sEF.VMf

ચેશ્પયન

એન.પી. આટિસ અને કોમસિ કોલેજ, કેશોદ

રનસિ-અપ

સોમન થ આટિસ કોલેજ, કોડીન ર

ચેશ્પયન

જે .એસ. પરમ ર આટિસ, કોમસિ અને સ યન્સ કોલેજ,

BMvBM sAC[GMf
(૯)

;MO8 AM, sAC[GMf

રનસિ-અપ

કોડીન ર
એસ.ઇ.ટી. મશહલ આટિસ, કોમસિ અને બી.બી.એ. કોલેજ,

ચેશ્પયન

જૂ ન ગઢ
એસ.ઇ.ટી. મશહલ આટિસ, કોમસિ અને બી.બી.એ. કોલેજ,
જૂ ન ગઢ
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(૧૦)

;MO8 AM, sEF.VMf
(૧૧)
(૧ર)

lS|S[8 sEF.VMf

રનસિ-અપ

શ્રી એમ. એમ. ઘોડ સર મશહલ આટિસ અને કોમસિ

ચેશ્પયન

જે .જે .સી. કોમસિ અને બી.બી.એ. કોલેજ, જૂ ન ગઢ

રનસિ-અપ

બહ ઉદીન સ યન્સ કોલેજ, જૂ ન ગઢ

ચેશ્પયન

શ્રી વી.જે . મોઢ કોલેજ, પોરબાંદર

રનસિ-અપ

બહ ઉદીન સ યન્સ કોલેજ, જૂ ન ગઢ

કોલેજ, જૂ ન ગઢ
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(ગ) વ્યરકિગિ શવજે િ ઓ :
ક્રમ

રમિનુાં ન મ

શવદ્ય થીનુાં ન મ

સાંસ્થ /કોલેજ

8[A, 8[GLX sEF.VMf
8[A, 8[GLX sAC[GMf
A[0lDg8G sEF.VMf
A[0lDg8G sAC[GMf

જે ઠ ણી શનલે્ ભરિભ ઇ

બહ ઉરદન સ યન્સ કોલેજ, જૂ ન ગઢ

બળેજા પુરવિ ર મભ ઇ

એમ.ડી. સ યન્સ કોલેજ , પોરબાંદર

ગોશહલ અજય મનુભ ઇ

સોમન થ સ યન્સ કોલેજ, કોડીન ર

વ છ ણી ગ્રીષ્મ વ્રજલ લ

શ્રી પટેલ કેળવણી માંડળ કોલેજ ઓફ
ટેકનોલોજી એન્ડ બી.એડ., જૂ ન ગઢ

ભ લ ર મોહન ન ણુભ ઇ

એન.પી. આટિસ કોલેજ, કેશોદ

(૬)

S|M; Sg8=LZ[.; sEF.VMf
S|M; Sg8=LZ[.; sAC[GMf

બ રૈય નેહલ દેવશીભ ઇ

મશહલ આટિસ કોલેજ, ઉન

(૭)

ZM0 ;FIS,L\U sEF.VMf

કુકડીય હેમલ પ્રશવણભ ઇ

સી.સી.એસ.આઇ..ટી. કોલેજ,

(૮)

ZM0 ;FIS,L\U sAC[GMf

(૯)

R[; sEF.VMf
R[; sAC[GMf

(૧)
(ર)
(૩)
(૪)
(૫)

(૧૦)

અકબરી રકરિિ ખુશ લભ ઇ

જૂ ન ગઢ
શ્રી એમ. એમ. ઘોડ સર મશહલ
આટિસ અને કોમસિ કોલેજ, જૂ ન ગઢ

જો્ી જયશમિ રમેશભ ઇ

એમ.ડી. સ યન્સ કોલેજ, પોરબાંદર

ગોહેલ ર્રમિષ્ઠ
શહ્મિભ ઇ

શ્રી પટેલ કેળવણી માંડળ કોલેજ ઓફ
ટેકનોલોજી એન્ડ બી.એડ., જૂ ન ગઢ
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(ઘ) ખેલકુદ(એથ્લેટીકસ) :

ભકિકશવ નરસસાંહ મહેિ યુશનવરસિટી દ્વ ર પ્રથમ રમિોમસવ - ર૦૧૭મ ાં મ નનીય કુલપશિની પ વન શનશ્ર હેઠળ િ .ર૪/૧૧/ર૦૧૭ અને િ .ર૫/૧૧/ર૦૧૭ન રોજ યોજવ મ ાં આવ્યો હિો.

1
1.

BAMBHANIYA PUJA C.

2.

TUKADIYA KAJAL H.

3.

RATHOD KOMALBA B.

4.

RATHOD TEJALBA G.

5.

MADAM MANISHA R.

6.

BARAIYA NEHAL D.

-

R

ખેલકુદ(એથ્લેટીકસ) બહેનો :

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

R
R

R
R

R
R

R
R

R

R

19

20

21

22

R

R

R

R

R

R

S

S

R

R

R

Steeple chase

4 x 400 M Relay

4 x 100 M Relay

Heptathlon

Hammer Throw

Javelin Throw

Discuss Throw

Shot Put

Pole Vault

High Jump

Triple Jump

Long Jump

5 Kms Walk

Half Marathon

400 Meters Hurdels

100 Meters Hurdels

10,000 Meters

5,000 Meters

1,500 Meters

800 Meters

400 Meters

Name of the Participant

200 Meters

SR.
No.

100 Meters

જે મ ાં યુશનવરસટિ ી સાંલગ્ન કોલેજન શવદ્ય થીઓએ બહોળી સાંખ્ય મ ાં ભ ગ લીર્ો હિો.

23

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PARMAR ASHVIN R.
BHILALA MOHAN N.
VEGADA SAGAR R.
VAZA MAYUR B.
GOHIL BABU A.
MAHETA PARTH R.
NAKARANI HIMANSHU B.
KARANGIYA AJAY D.

- ખેલકુદ(એથ્લેટીકસ) ભ ઇઓ :

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

R R
R

R

19

R
R

R
R

R

R

21

22

R

R
R

R
R
S

R
R

R

S

R

R

Steeple chase

4 x 400 M Relay

4 x 100 M Relay

Decathlon
20

R
R

R
R

Hammer Throw

Javelin Throw

Discuss Throw

Shot Put

Pole Vault

High Jump

Triple Jump

Long Jump

20 Kms Race Walk

Half Marathon

400 Meters Hurdles

110 Meters Hurdles

10,000 Meters

5,000 Meters

1,500 Meters

2

800 Meters

1

400 Meters

Name of the Participant

200 Meters

SR. No.

100 Meters

ભક્તકવિ નરવર્સિંહ મહેતા યવુ નિર્સીટી,જુનાગઢ

23

ભક્તકવિ નરવર્સિંહ મહેતા યવુ નિર્સીટી,જુનાગઢ
(ચ) આાંિર યુશનવરસટિ ી સ્પર્ ઓ
િ :
ભકિકશવ નરસસાંહ મહેિ યુશનવરસટિ ી દ્વ ર આાંિર કોલેજ રમિ-ગમિ સ્પર્ િમ ાં પસાંદગી પ મેલ ખેલ ડીઓને ટીમ
અને મેનજ
ે ર સ થે આાંિર યુશનવરસટિ ી કક્ષ એ રમવ મ ટે મોકલ્ય હિ .
ક્રમ

રમિનુાં ન મ

સ્થળ
કીટ યુશનવરસટિ ી, ભુવનેશ્વર (ઓડીશ )

િ રીખ
01th to 06th October,

(૧)

IMUF sAC[GMf

(ર)
(૩)

JM,LAM, sAC[GMf
C[g0AM, sEF.VMf

(૪)

S|M;Sg8=LZ[.;sEF.VMf

શવશ્વવેર ય ટેકનોલોજીકલ યુશનવરસિટી,
બેલ ગ વી (કણ િટક)

30/10/2017

(૫)

S|M;Sg8=LZ[.;sAC[GMf

શવશ્વવેર ય ટેકનોલોજીકલ યુશનવરસિટી,
બેલ ગ વી (કણ િટક)

30/10/2017

(૬)

S]:TL sAC[GMf

મહર્િ દય નાંદ યુશનવરસિટી, રોહિક

(૭)
(૮)

H}0M sAC[GMf
S]:TL sEF.VMf

(૯)

SA0'L sAC[GMf

(૧૦)

2017

મશનપ લ યુશનવરસિટી, જયપુર

10/10/2017

ર ણી દુગ િવિી શવશ્વશવદ્ય લય, જબલપુર

25th to 29th

Octomber, 2017

3th to 5th November,
2017

શિલક મહ ર ષ્ટ્ર શવદ્ય પીઠ, ગુલટેકડી (પૂણે)
મહર્િ દય નાંદ યુશનવરસિટી, રોહિક

5/11/2017
8th to 10th November,
2017

મુાંબઈ યુશનવરસિટી, મહ દ

17th to 20th

November, 2017

C[g0AM, sAC[GMf

જન દિનર ય નગર ર જસ્થ ન શવદ્ય પીઠ
યુશનવરસિટી (ડીમડ), ઉદયપુર

18/11/2017

પાંરડિ દીનદય લ ઉપ ધ્ય ય શેખ વિી
યુશનવરસિટી, શસકર (ર જસ્થ ન)

19th to 22th

(ર જસ્થ ન)
(૧૧)

SA0'L sEF.VMf

(૧ર)

BMvBM sAC[GMf

(૧૩)

B[,S]NsV[y,[8LSf sEF.VM
VG[ AC[GMf

(૧૪)

A[0lDg8G sEF.VMf

(૧૫)

A[0lDg8G sAC[GMf

(૧૬)

BMvBM sEF.VMf

(૧૭)

JM,LAM, sEF.VMf

ગુજર િ શવદ્ય પીઠ, સ દર (ગ ર્
ાં ીનગર)
આચ યિ ન ગ જુ િ ન યુશનવરસિટી, ગુન્ટુર
(આાંધ્રપ્રદેશ)

November, 2017
30th to 3th

December, 2017
12th to 16th December,
2017

19th to 23th

ઉત્તર મહ ર ષ્ટ્ર યુશનવરસિટી, જલગ વ
ઉત્તર મહ ર ષ્ટ્ર યુશનવરસિટી, જલગ વ

December, 2017
19th to 23th

December, 2017
સ્વ મી ર મ નાંદ િીથિ મર ઠવ ડ
યુશનવરસિટી, ન ાંદેડ (મહ ર ષ્ટ્ર)
ર ણી દુગ િવટી શવશ્વશવદ્ય લય, જબલપુર

2th to 6th January,
2018

11th to 15th January,
2018

ભક્તકવિ નરવર્સિંહ મહેતા યવુ નિર્સીટી,જુનાગઢ
(૧૮)

8[A, 8[GLX sEF.VMf

(૧૯)

8[A, 8[GLX sAC[GMf

(ર૦)

lS|S[8 sEF.VMf

સોલ પુર યુશનવરસિટી, સોલ પુર (મહ ર ષ્ટ્ર)
જગરણ લેકશસટી યુશનવરસિટી, ભોપ લ

23th to 26th January,
2018

1th to 5th Febuary,
2018

બકિિુલ્લ હ યુશનવરસિટી, ભોપ લ જાગરણ
લેકશસટી યુશનવરસિટી, ભોપ લ

14th to 28th February,
2018

(છ) એક રદવસીય શ રીરરક શશક્ષણન વકિશોપ :
ભકિકશવ નરસસાંહ મહેિ યુશનવરસટિ ી િથ સ્વરણમ
િ ગુજર િ સ્પોટિસ યુશનવરસટિ ીન સાંયુકિ ઉપક્રમે આર્ુશનક સ્પર્ િમમક
ખેલકુદ પ્રવૃશિઓ અને રમિો િેમજ પરાંપર ગિ ભ રિીય રમિો મ ટે વ્ય ય મન શશક્ષકશવદો, રમિગમિ વૈજ્ઞ શનક, રમિગમિન
પ્રશશક્ષકો અને ખેલ ડીઓને િૈય ર કરી રમિ સાંસ્કૃશિને વ્ય પક બન વવ ન ઉમદ હેિુથી એડવેન્ચર સ્પોટિસ, સ્પોટિસ ન્યુટ્રીશન
અને સ્પોટિસ

જન િશલઝમ જે વ શવ્યોને આવરી લઇ શ રીરરક શશક્ષણન ાં અધ્ય પક, રમિ-ગમિ ક્ષેત્રે રસ ર્ર વિ અધ્ય પકો

અને શવદ્ય થીઓ મ ટે એક રદવસીય વકિશોપનુાં આયોજન ભકિકશવ નરસસાંહ મહેિ

યુશનવરસિટી, જૂ ન ગઢ ખ િે

િ .રર/૦૧/ર૦૧૮ન રોજ કરવ મ ાં આવેલુાં. જે મ ાં યુશનવરસટિ ી સાંલગ્ન કોલેજોન હ જર રહ્ય હિ અને નકકી કરવ મ ાં આવ્યુાં કે
યુશનવરસટિ ી િરફથી સાંલગ્ન કોલેજન શ રીરરક શશક્ષણન ાં અધ્ય પક, રમિ-ગમિ ક્ષેત્રે રસ ર્ર વિ અધ્ય પકો અને શવદ્ય થીઓ
કુલ-૫૪ સહભ ગીઓએ ભ ગ લીર્ો હિો.

(જ) ગીરન ર આરોહણ-અવરોહણ સ્પર્ ન
િ પ્રથમ પ ચ
ાં શવજે િ સ્પર્િક :
ગીરન ર આરોહણ-અવરોહણ સ્પર્ િ-ર૦૧૮ન શસશનયર બહેનોની રમિમ ાં ભકિકશવ નરસસાંહ મહેિ યુશનવરસિટીની
શવદ્ય થીની શોભ બેન પરમ ર શવજે િ થય હિ . જે ણે ૪૬.૪૪ શમશનટમ ાં સ્પર્ િ પૂણિ કરેલી હિી.

