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શારીરરક શશક્ષણના અધ્યાપકો માટે તથા શારીરરક શશક્ષણના શિદ્યાથીઓ માટેનો શિ–રિિસીય ટ્રેશનિંગ િકક શોપ
યોજાયો.િકક શોપન ું આયોજન સૌરાષ્ટ્ટ્ર યશનિશસિટીના શારીરરક શશક્ષણ શિભાગના ઉપક્ર્મે અને શારીરરક શશક્ષણ
ભિનના સહયોગથી કરિામાું આવય.ું શિ-રિિસીય િકક શોપના ઉિઘાટન કયકક્ર્મમાું કલપશતશ્રી ડૉ.શનતીન
પેથાણી સાહેબ ઉપકલપશતશ્રી ડૉ.શિજય િે શાણી સાહેબ શસન્ડીકેટ સભ્યશ્રી ડૉ.હરિે િશસિંહ જાડેજા બોડક ઓફ
સ્પોર્ટક સના સભ્યોશ્રીઓ સેનેટ સભ્યશ્રી તથા અલગ અલગ રમતના કોચ તથા શારીરરક શશક્ષણના
અધ્યાપકશ્રીઓ તથા શિદ્યાથીઓ ઉપસ્સ્થત રહ્યા હતા.

રાઈફલશટીંગમાું રાષ્ટ્ટ્રીય સ્તરે શિશાળ અનભિ ધરાિતા શ્રી િીરે ન્ર ભટ્ટ દ્વારા રાઈફલશરટિંગ સાધનો,સ્પધાક
,શનયમો અને સમગ્ર આયોજન કેિીરીતે કરવ ું તેન ું માગકિશકન આપય ું હત ું

શારીરરક શશક્ષણના શનયામક ડૉ.જતીન સોની દ્વારા AIU-ELIGIBILITY RULES AND ITS CLARIFICATIONSન ું
અધ્યાપકો અને શિદ્યાથીઓને એ AIUના નિા શનયમોને અનરૂપ ખબ સારી મારહતી આપિામાું આિી હતી.

VALD Performance Fitness Ass Easement And Training Protocol અને VALD Performanceના ઉપક્રમે

શિશશષ્ટ્ટ રફટનેસ Ass Easement equipment ના શનિશકન અને તાલીમ આપિામાું આિી હતી.રમત શિજ્ઞાન

ક્ષેિે નિા સાધનો અને નિી પ્રશિશધઓનો સિઉપયોગ અને રમત-ગમત ક્ષેિમાું ક્ષમતાિધકક અને પરરણામ
કેિી રીતે કરી શકાય ? તેન ું માગકિશકન આપિામાું આવય.ું
Use of modern technology in sports in sports science ના શિષય પર રક્ષા શસ્તત યશનિશસિટીના આશસસ્ટન્ટ
ડાયરે તટર ડૉ.ગૌરિ કસ્િાહાએ આિાન-પ્રિાન કયું હત.નિી ટેકનોલોજીથી તમામ અધ્યાપકો અને

શિદ્યાથીઓને માગકિશકન પરૂ પાડય હત.નેશનલ એન્ટી ડ્રોપીંગ એજન્સી (NADA) પોતાના કાયક ક્ષેિમાું કઈ

કઈ ટેકનોલોજી અમાન્ય ગણાય જેના ઉપયોગથી કિરતી ક્ષમતા અને ન્યાયયતત સ્પધાક માટે મકેલા
શનયમોની સચોટ મારહતી આપેલ હતી,અને NADA હિેથી ફતત પ્રશતબુંશધત િિાઓના ઉપયોગ અંગે શનયુંિણ

નરહ રાખે પરું ત નિી ટેકનોલોજીને કારણે માનિીની કિરતી ક્ષમતાને અિગણી અમાન્ય ટેકનોલોજીના
ઉપયોગ પર શનયુંિણ કરશે તે શિશે તેમને સમજતી આપી હતી.

શારીરરક શશક્ષણ શનયામકશ્રી ડૉ.જશતનકમાર સોની દ્વારા VALD Performance ના ઉપક્રમની શિસ્ત ૃત સમજતી
આપી હતી.રમત-ગમત ક્ષેિે કારરકિીન ું ઘડતર કરિા માટે શિશેષ સમજતી આપી હતી. પ્રત્યેક અધ્યાપકો
અને શિદ્યાથીઓને ડૉ. જતીનકમાર સોની,જયેશ ગ્રામભડીયા અને જીજ્ઞેશ શનમાિત દ્વારા ઉપકરણોથી ટેસ્ટ
લઈ અને સોફ્ટિેર નો ઉપયોગ કેિી રીતે કરિો તેની શિસ્ત ૃત મહીતી આપિા આિી હતી.

શારીરરક શશક્ષણના અધ્યાપકો ડૉ.અલ્કાબેન જોષી દ્વારા HAM REDIO ની ઉપયોગ રમત ગમત ક્ષેિે કેિી રીતે
થઈ શકે તેની ખબ જ સારી મારહતી આપી હતી.

ડૉ.શૈલેશ બટાણી દ્વારા એડિેન્ચર સ્પોર્ટક સ ના શિશિધ પ્રકાર અને શિશિધ સુંસ્થાઓ દ્વારા થતી એડિેન્ચર
સાહશસક પ્રવ ૃશિ શિશે શિસ્ત ૃત મારહતી આપિામાું આિેલ હતી.

ત્યારબાિ સૌરાષ્ટ્ટ્ર યશનિશસિટીના રમતગમત ક્ષેિને કેિી રીતે આગળ િધારી શકાય તેની ચચાક શિચારણા
શારીરરક શશક્ષણના શનયામક અને અધ્યાપકો દ્વારા કરિામાું આિી હતી.

સાુંજના સિમાું વડબોલ ગ્રાઉન્ડ મેઝરમેન્ટ અને કોસ્પપરટશન રૂલ્સની જાણકારી ગૌરાુંગ શાહ દ્વારા આપિામાું
આિી હતી.

િીજા રિિસે સિારના સિમાું વડબોલ રમતના શનષ્ટ્ણાુંત ગૌરાુંગ શાહ અને તેમની ટીમ દ્વારા રમતન ું શનિશકન
અને સ્પધાક પ્રણાલી અને નીશત શનયમોની જાણકારી વડબોલના તજજ્ઞો દ્વારા આપિામાું આિી હતી.

સ્િર્ણિમ ગજરાત સ્પોર્ટક સ યશનિશસિટીના કલપશતશ્રી ડૉ.અજ કનશસિંહ રાણા સાહેબ ગજરાત રાજ્યના ફીટ ઇન્ન્ડયા

મિમેન્ટના નોડલ ઓરફસર શિસ્તત મારહતી આપી હતી. ફીટ ઇન્ન્ડયા મિમેન્ટ અંતગકત યશનિશસિટી અને

કોલેજ સ્તરે શિદ્યાથીઓ સરક્રય પણે રમતોમાું ભાગ લઇ અને શારીરરક ક્ષમતાના શિકાસમાું અધ્યાપકો શ ું
યોગિાન આપી શકે ? શારીરરક શશક્ષણના અધ્યાપકશ્રીઓ તથા શિદ્યાથીઓ તમામ એક જૂથ થયેથી ફીટ

ઇન્ન્ડયા મિમેન્ટમાું પોતાની કોલેજમાું અને પોતાની આસપાસ સોસાયટી અને કર્ુંબમાું નાના બાળકો તથા
વ ૃદ્ધો સૌને યોગ,શારીરરક કસરત,હળિી કસરત, મનોરું જન પ્રવ ૃશતઓ અને શરીર સરક્રય રીતે હલનચલન કરે
તેિા િાતાિરણન ું શનમાકણ કરિાની અપીલ કરી હતી.અને ફીટ ઇન્ન્ડયાનો પ્રકલ્પ સૌની સામે રજ કયો હતો.

