શારીરરક શશક્ષણ અને રમત-ગમત શિભાગ, સૌરાષ્ટ્ર યશુ નિશસિટી, રાજકોટ
તથા

ઠાકોરશ્રી મ ૂળિાજી શિનયન કૉલેજ, કોટડાસાાંગાણી
આયોજજત

આંતર કૉલેજ યોગ સ્પર્ાા(ભાઈઓ/બહેનો)
*શનમાંત્રણ*

માનનીયશ્રી,

સશિનય જણાિિાન ાં ુ કે શારીરરક શશક્ષણ અને રમત-ગમત શિભાગ, સૌરાષ્ટ્ર યશુ નિશસિટી, રાજકોટ તથા

ઠાકોરશ્રી

મ ૂળિાજી

શિનયન

કૉલેજ,

સાંયક્ુ ત

કોટડાસાાં ગાણીના

ઉપક્રમે

આંતર

કૉલેજ

યોગ

ે ો)ન ાં ુ આયોજન કરિામાાં આિેલ છે. આ સ્પર્ાા માાં સ્પર્ાકોને પ્રોત્સારહત કરિા આપશ્રીને સહર્ા
સ્પર્ાા (ભાઈઓ/બહન
શનમાંત્રણ પાઠિીએ છીએ.

*ઉદ્ઘાટન બેઠક*

➢ અધ્યક્ષ- ડૉ. નીશતન પેથાણી (કુલપશતશ્રી, સૌરાષ્ટ્ર યશુ નિશસિટી, રાજકોટ )

➢ સહ અધ્યક્ષ- ડૉ. શિજય દેશાણી(ઉપકુલપશતશ્રી, સૌરાષ્ટ્ર યશુ નિશસિટી, રાજકોટ)
➢ ઉદ્ઘાટક- હર્ાદ સોલાંકી(સેક્રેટરીશ્રી, એશશયન યોગાસન સ્પોર્ટા સ ફેડરેશન)

➢ અશતશથશિશેર્- ડૉ. જશતન સોની(શારીરરક શશક્ષણ શનયામકશ્રી, સૌરાષ્ટ્ર યશુ ન., રાજકોટ)
તા. ૦૨/૧૨/૨૦૨૧, ગુરુિાર

સમય :- સિારે ૦૭.૦૦ કલાકે

સ્થળ:- ઠાકોરશ્રી મ ૂળિાજી શિનયન કૉલે જ, અરડોઈ રોડ, કોટડાસાાંગાણી જજ. રાજકોટ

પ્રા. રીર્મ િાગરડયા

*શનમાંત્રક*

ુ િાંતરાય બી. િાજા
ડૉ. ગણ

પી.ટી.આઈ.

ઠાકોરશ્રી મ ૂળિાજી શિનયન કૉલેજ, કોટડાસાાં ગાણી

આચાયા
જજ. રાજકોટ

જ્યરુ ી

ડૉ. જશતન સોની

ડૉ. એમ. એસ. ચારણ
આયોજન સશમશત

ડૉ. એસ. આર. પરિારડયા
ે ગનભારડયા
શ્રી જયશ
ડૉ. તોસીફ પઠાણ
ે રાબા
ડૉ. ભાિશ

પ્રા. રીર્મ િાગરડયા

શ્રી. એમ. એમ. કલોલા
ડૉ. હરીશ રાબા

ડૉ. બજરાં ગ ગોંડલલયા
ડૉ. સાંદીપ િાળા

ે દરડયા
ડૉ. આર.આર. ભસ
ડૉ. હાસમ ભાલીયા

ે રરયા
ડૉ. ભાશિક કન્ટસ
ે ા દિે
ડૉ. શ્વત

શારીરરક શશક્ષણ અને રમત-ગમત શિભાગ, સૌરાષ્ટ્ર યશુ નિશસિટી, રાજકોટ
તથા

ઠાકોરશ્રી મ ૂળિાજી શિનયન કૉલેજ, કોટડાસાાં ગાણી
આયોજજત

ે ો)
આંતર કૉલેજ યોગ સ્પર્ાા (ભાઈઓ/બહન
પ્રશત,
આચાયાશ્રી/પી.ટી.આઈ.,
શિર્ય : સૌરાષ્ટ્ર યશુ નિશસિટ ી આંતર કૉલે જ યોગાસન (ભાઈઓ/બહેનો)ની સ્પર્ાા બાબત
માનનીયશ્રી,

સશિનય જણાિિાન ુાં કે , સૌરાષ્ટ્ર યશુ નિશસિટી આંતર કૉલે જ યોગાસન (ભાઈઓ/બહેનો)ની સ્પર્ાા અમારી કૉલે જના

યજમાન પદ પર યોજાનાર છે . સૌરાષ્ટ્ર યશુ નિશસિટી સાંલગ્ન કૉલે જોને સ્પર્ાામાાં ભાગ લે િા હારદિક શનમાંત્રણ છે. નીચે
દશાાિેલ શિગત પ્રમાણે એન્રી ફી તથા એલીજીબીલીટી ફોમા સાથે ભાગ લે નાર કોલે જોએ રૂબરૂ હાજર રહેિા શિનાંતી.
સ્પર્ાાન ુાં નામ

સ્પર્ાાની તારીખ

સ્પર્ાાનો સમય

સ્પર્ાાન ુાં સ્થળ

યોગાસન

તા. ૦૨/૧૨/૨૦૨૧

સિારે ૦૭.૩૦ કલાકે

ઠાકોરશ્રી મ ૂળિાજી શિનયન કૉલે જ,

(ભાઈઓ/બહેનો)

કોટડાસાાંગાણી

ુ ના :સચ
•
•
•

એન્રી ફી તથા રે ફ્રી ચાર્જ ઉપર દશાા િે લ તારીખ અને સમય પ્રમાણે સ્થળ ઉપર રૂબરૂમાાં રોકડેથ ી સૌરાષ્ટ્ર યશુ નિશસિટીના
શનયમાન ુસ ાર આપિાનો રહેશે .

ટીમ સાથે મે ને જ રશ્રી/ કોચશ્રીને મોકલિાના રહેશે .
દરે ક ખેલાડીઓએ સાંસ્થાના િડાના સહી-શસક્કાિાળાં ઓળખપત્ર સ્પર્ાા ન ા સમયે સાથે લાિિાના રહેશે . ઓળખપત્ર ન
ર્રાિતા હોય તે િ ા ખેલાડીઓન ુાં પરરણામ અટકાિી રાખિામાાં આિશે .

•

ખેલાડી ભાઈઓ/બહેન ોની ભોજન અને શનિાસની વ્યિસ્થા જે તે કોલેજે પોતાની રીતે કરિાની રહેશે .

•

સ્પર્ાા દરમ્યાન કોઈ પણ જાતનો અકસ્માત થાય તો સૌરાષ્ટ્ર યશુ નિશસિટી કે અમારી કોલેજ ની કોઈ જાતની જિાબદારી રહેશે
નહી, તે ન ી ભાગ લેન ાર ખેલાડીઓએ ખાસ નોંર્ લેિ ી.

•

પાંચનો શનણાય આખરી અને સિા ને બાંર્ નકતાા રહેશે .

•

ર્ટકમો (રક્રયાઓ) માટે ન ા સાર્નો (પાણીની ટબ, ને શત, િસ્ત્ર, ર્ોતી િગેરે)ની વ્યિસ્થા ખેલાડીએ જાતે અથિા સ્પર્ામ ાાં ભાગ
લેન ાર કોલેજે કરિાની રહેશે .

•

ર્ટકમો (રક્રયાઓ) ભાઈઓ અને બહેન ોના એક સાથે સિારે ૦૭.૩૦ કલાકે શરુ થશે . ટીમોએ ૦૭.૦૦ કલાકે સિારે રીપોટા
કરિાનો રહેશે .

•

ુ /ગણિે શ પહેરિાના રહેશે . કોલેજ ની એન્રી ફોમા નાંબર-૧ એક ભરીને મોડામાાં મોડી તારીખ
સ્પર્ા કોએ યોગને લગતા કોસ્્યમ
ુ રાતીમાાં ભરીને રજજ. પોસ્ટ/કુ રરયર/રૂબરૂ/whatss
૩૦/૧૧/૨૦૨૧ સ ુર્ ીમાાં જે ક્રમમાાં ખેલાડી બેસ િાના છે તે જ ક્રમમાાં ગજ
aap(મોબાઈલ નાંબર 9067504334) દ્વારા મોકલિાની રહેશે . (ફોમા નાંબર - ૦૧) આ સાથે જોડેલ છે .

ુ ના:એલલજજલબલીટી ફોમાની સચ

•

દરે ક કોલે જ એલલજજલબલીટી ફોમા સ્પર્ાાના રદિસે પોતાની સાથે લાિિાના રહેશે .

•

સૌરાષ્ટ્ર યશુ નિશસિટ ી સાંલગ્ન સિે કોલે જોના આચાયાશ્રી તથા ભિનના િડા શ્રી ઓએ પોતાના શિદ્યાથી ભાઇઓ બહેનો
ની એલીજીબીલીટી સાંપ ૂણા રીતે ભયાા બાદ ચકાસણી કરીને જે ડીટે લ એલલજજલબલીટી સ્પર્ાા સમયે મોકલિાની રહેશે

•

ભાગ લે નાર ખે લાડી ના એલલજજલબલીટી ફોમા માાં ફોટા ઉપર સાંસ્થાના આચાયાશ્રી િડાની સહી-શસક્કા િગરન ુાં
એલલજજલબલીટી ફોમા માન્ય ગણાશે નહીં

•

ુ ા ભરે લાં ુ હોવ ુાં જોઈએ અધર
ુ ી શિગતો િાળાં એલલજજલબલીટી ફોમા માન્ય ગણાશે નહીં
એલલજજલબલીટી ફોમા પણ

•

એલલજજલબલીટી ફોમા સાથે તાજેતરમાાં પડાિે બે ફોટા ફરજજયાત જોડિા અને પોતાની પાછળ ખે લાડી ન ુાં પરૂ ુાં નામ અને
કોલે જન ુાં નામ ફરજીયાત લખવ.ુાં

એલલજજલબલીટી ફોમા સાથે જોડિાના પ્રમાણપત્ર

:-

1.

સ્ક ૂલ લીશિિંગ સરટિર ફકે ટની ઝે ર ોક્ષ નકલ

2.

ર્ોરણ-12ની માકા શીટ ની ઝે રોક્ષ નકલ

3.

સ્નાતક કક્ષાએ છે લ્લે પાસ કરે લ માકા શીટની ઝે રોક્ષ નકલ

4.

અનસ્ુ નાતકના ખે લાડીએ સ્નાતકની છે લ્લી માકા શીટની ઝે રોક્ષ નકલ

5.

અનસ્ુ નાતક કક્ષાએ છે લ્લે પાસ કરે લ માકા શીટની ઝે રોક્ષ નકલ

6.

અનસ્ુ નાતક કક્ષાએ છે લ્લે ભરે લ ફી ની પહોંચની ઝે રોક્ષ નકલ

7.

આર્ારકાડા ની ઝે રોક્ષ નકલ

ખાસ નોંર્:- અનસ્ુ નાતક(PG)માાં અભ્યાસ કરતા ખે લાડીઓએ એલલજજલબલીટી ફોમાના રરમાકા સના ખાનામાાં તારીખ અને
ફી રસીદ નાંબર અચ ૂક લખિાનો રહેશે.

➢

સ્પર્ાા કશમટીનો શનણાય આખરી રહેશે

નકલ રિાના:-

કુ લપશતના અંગત સલચિશ્રી, સૌરાષ્ટ્ર યશુ નિશસિટ ી, રાજકોટ

કુ લસલચિશ્રીના સીનીયર આશસસ્ટન્ટ, સૌરાષ્ટ્ર યશુ નિશસિટી, રાજકોટ
શારીરરક શશક્ષણ શનયામકશ્રી, સૌરાષ્ટ્ર યશુ નિશસિટી, રાજકોટ

ુ ર સેન્ટર, સૌરાષ્ટ્ર યશુ નિશસિટ ી, રાજકોટ(િેબસાઈટ પ્રશસદ્ધિ અથે)
શનયામકશ્રી, કમ્્યટ
મુખ્ ય રહસાબી અશર્કારીશ્રી, સૌરાષ્ટ્ર યશુ નિશસિટ ી, રાજકોટ

સૌરાષ્ટ્ર યશુ નિશસિટી સાંલગ્ન તમામ કોલે જોના આચાયાશ્રીઓ તેમજ શિશિર્ ભિનોના અધ્યક્ષશ્રીઓ તરફ.....
રાજકોટથી બહાર પડતા તમામ અખબારોના પ્રશતશનશર્ઓ તરફ....(અખબારી યાદીની પ્રશસદ્ધિ અથે)

FORM NO-1
મોકલનાર મેસેજ:

શનયામકશ્રી,

____________________________
____________________________
____________________________
તારીખ: ______________

શારીરરક શશક્ષણ શિભાગ,
સૌરાષ્ટ્ર યશુ નિશસિટ ી,
કાલાિડ રોડ,

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૫

મહે, સાહેબ,

શિર્ય: ______________________________ આંતર કૉલે જ સ્પર્ાામાાં ભાગ લે િા બાબત.

આ સાથેના લીસ્ટ મુજબ અમારી કોલે જના ખે લાડીઓ સાથે યોજેલ _______ yogasan__________

આંતર કૉલે જ સ્પર્ાામાાં ભાગ લે શે. તેઓની અન્ય શિગતો આ સાથે સામેલ છે .
ક્રમ

ખેલાડીન ાં ુ પૂરાં ુ નામ

િગા

જન્મ તારીખ

ર્ોરણ ૧૨ પાસ કરેલ
િર્ા

ખેલાડીની સહી

૧
2

૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯

૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
૧૫
૧૬
૧૭
૧૮

ભાગ લેનાર ખેલાડીઓની એલલજજલબલીટીના બાંચ સાથે આ ફોમા ભરીને ઉપર રાખવ ુાં
ુ બ છે .
ઉપર દશાા િેલ ખેલાડીઓની શિગતો અમારી ઓફીસના રોકોડા મજ
આભાર સહ,

___________________________
શા.શશ.અધ્યાપકની સહી

___________________________
શપ્રન્સીપાલના સહી શસક્કા

રાજકોટ થી કોટડાસાાંગાણી
Gujarat State road transport corporation(GSRTC) (એસ.ટી.બસ) – રાજકોટ એસ.ટી. નો લે ન્લૈ ન નાં. 0281-2235025/26
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