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ગજુરાત આર્ટ્સ એન્ડ કૉમસ્ કૉલેજ (સાાંજની), અમદાવાદ 

અને 

ગજુરાત આર્ટ્સ એન્ડ સાયન્સ કૉલેજ, અમદાવાદના 
સાંયકુ્ત ઉપક્રમે 

 

વાર્ષિક ખેલકદૂ – રમતોત્સવ અહવેાલ 
 (૨૦૧૮-૧૯)  

 
 

 

તારીખ :  

૦૭-૦૨-૨૦૧૯, ગરુુવાર   

સમય :  

સવારે ૮.૦૦ થી ૨.૦૦  

સ્થળ :  

ગજૂરાત ર્વદ્યાપીઠ, સ્સ્વર્મિંગ પલુ પાછળ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ  
 

   

 
ડો  હષ્દ સોલાંકી           પ્રા  ભાર્વન શાહ   ડો  યોગેશ ટી  યાદવ 

  (પી ટી આઈ )   (અધ્યક્ષ, જીમખાના)          (આચાય્) 
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વાર્ષિક ખેલકદૂ – રમતોત્સવ અહવેાલ 
(૨૦૧૮-૧૯) 

 

તા. ૦૭-૦૨-૨૦૧૯ન ે ગરુુવારના રોજ ગજુરાત આર્ટ્સ એન્ડ કૉમસ્ કૉલજે 
(સાાંજની), અને ગજુરાત આર્ટ્સ એન્ડ સાયન્સ કૉલેજ, અમદાવાદના સાંયકુ્ત ઉપક્રમ ે
ગજૂરાત વવદ્યાપીઠના મેદાન પર કોલેજનો વાવષિક રમતોત્સવ યોજાયો હતો. આ 
રમતોત્સવમાાં સહભાગી થવા માટે સવારના ૮.૦૦ કલાકે વવદ્યાપીઠના મેદાન પર 
બાંને કોલેજના વવદ્યાથીઓ અનેરા ઉત્સાહથી થનગનતા હતા.  

વવવવધ રમતોના સાંચાલન માટે મેદાન પર જ એક વવશષે માંચ તૈયાર 
કરવામાાં આવ્યો હતો. બાંને કોલેજોના આમાંત્રણને સહષ્ સ્વીકારીને ડો. કમલેશ પટેલ 
(આચાય્, મહાદેવ દેસાઈ મહાવવદ્યાલય, ગજૂરાત વવદ્યાપીઠ અને ડો. મહબેબૂ કુરેશી 
(યોગાચાય્) અવતવથવવશેષ તરીકે ખાસ ઉપસ્સ્થત રહ્યા હતા. બરાબર ૮.૧૫ કલાકે 
બાંને કોલેજના વવદ્યાથીઓ અને વનણા્યક પાંચશ્રીઓની માચપ્ાસ્ટ યોજાઈ હતી. 
ત્યારબાદ બાંને કોલેજના યવુનવવસિટી અને આંતર યવુનવવસિટી કક્ષાના રમતવીરો દ્વારા 
આતશનુાં આગમન થયુાં. અવતવથવવશેષશ્રીઓ દ્વારા આતશન ે સમ્માવનત કરવામાાં 
આવી હતી. 

ત્યારબાદ ઉપરોક્ત બાંને મહાનભુાવશ્રીઓ, ડો. યોગેશ યાદવ (આચાયશ્્રી, 
ગજુરાત આર્ટ્સ એન્ડ કોમસ્ કોલેજ), પ્રા. ડો. મનોજ પટેલ (આચાય્શ્રીના પ્રવતવનવધ, 
ગજુરાત આર્ટ્સ એન્ડ સાયન્સ કોલેજ), ડો. હષ્દ સોલાંકી (પી.ટી.આઈ., ગજુરાત 
આર્ટ્સ એન્ડ કોમસ્ કોલેજ), શ્રી દદલીપ ચૌધરી (પી.ટી.આઈ. ગજુરાત આર્ટ્સ એન્ડ 
સાયન્સ કોલેજ, અમદાવાદ) પ્રા. ભાવવન શાહ (જીમખાના અધ્યક્ષ, ગજુરાત આર્ટ્સ 
એન્ડ કોમસ્ કોલેજ), અને પ્રા. દહમાાંશ ુપદડયા (જીમખાના અધ્યક્ષ, ગજુરાત આર્ટ્સ 
એન્ડ સાયન્સ કોલેજ)દ્વારા દીપ પ્રજ્વલલત કરી આ વાવષિક રમતોત્સવનો માંગલ 
પ્રારાંભ કયો હતો. 

ત્યારબાદ અવતવથવવશેષ ડો. કમલશેભાઈ પટેલ અને ડો. મહબેબૂ દેસાઈએ 
પ્રાસાંલગક ઉદ્બોધન દ્વારા વવદ્યાથીઓને જીવનમાાં રમતગમતના મહત્ત્વ વવશે માગ્દશ્ન 
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પાઠવી તેઓના ઉત્સાહને બેવડાવ્યો હતો. ડો. કમલેશભાઈ પટેલે વાવષિક 
રમતોત્સવના ઉદ્ઘાટનની ષોષણા કરી હતી. ત્યારબાદ બાંને કોલજેના રમતવીરો દ્વારા 
વવશેષ પ્રવતજ્ઞાનુાં પઠન કરવામાાં આવ્યુાં અને આ રમતોત્સવનો વવવધવતટ આરાંભ થયો.  

વવવવધ રમતોમાાં ૨૫૦થી વધ ુ વવદ્યાથી-વવદ્યાવથિનીઓએ સહભાગી થઈ આ 
રમતોત્સવને ખરા અથ્માાં સાથ્ક કયો હતો. સમગ્ર કાય્ક્રમનુાં સ ાંચાલન ડો. હષ્દ 
સોલાંકી અને ડો. દદલીપ ચૌધરીએ કયુું હત ુાં. 

રમતોત્સવના અંતે વવદ્યાથીઓ અને કોલજેના તમામ કમચ્ારીઓ માટે પ્રીવત 
ભોજનનની વ્યવસ્થા કરવામાાં આવી હતી. બપોરના ૨.૦૦ કલાકે આ રમતોત્સવનુાં 
સમાપન થયુાં હત ુાં.  

અહીં વવવવધ રમતોમાાં વવજેતા થયેલ વવદ્યાથીઓની યાદી તેમજ તેની ઝાાંખી 
કરાવતા ફોટોગ્રાફ્સ સામેલ છે.      

રમતોત્સવમાાં ર્વજેતા ર્વદ્યાથીઓની યાદી 
 

 સ્પર્ા્ : ૧૦૦ મીટર દોડ (ભાઈઓ) 
ર્વદ્યાથીનુાં નામ સેમેસ્ટર રોલ નાં  ટાઈમીંગ ર્વજેતા ક્રમ મોબાઈલ નાંબર 
હીરપરા વમલન   ૧૩:૧૩ સે. પ્રથમ  

પટેલ વવશાલ   ૧૩:૨૦ સે. દ્વદ્વતીય  

તોમર હાદદિક બી.કોમ. ૪ ૧૧૨૨ ૧૩:૨૫ તતૃીય ૮૪૮૫૯૮૦૮૬૦ 

 
 

સ્પર્ા્ : ૨૦૦ મીટર દોડ (ભાઈઓ) 
ર્વદ્યાથીનુાં નામ સેમેસ્ટર રોલ નાં  ટાઈમીંગ ર્વજેતા ક્રમ મોબાઈલ નાંબર 
તોમર હાદદિક બી.કોમ. ૪ ૧૧૨૨ ૨૮:૬૧ સે. પ્રથમ ૮૪૮૫૯૮૦૮૬૦ 

પટેલ વવશાલ બી.કોમ. ૨  ૨૯:૦૧ સે. દ્વદ્વતીય ૯૭૨૪૩૭૩૦૭૬ 

સોની કૃણાલ બી.કોમ. ૨  ૨૯:૦૬ સે. તતૃીય ૯૭૨૪૪૬૭૪૪૧ 

 
 

સ્પર્ા્ : ૪૦૦ મીટર દોડ (ભાઈઓ) 
ર્વદ્યાથીનુાં નામ સેમેસ્ટર રોલ નાં  ટાઈમીંગ ર્વજેતા ક્રમ મોબાઈલ નાંબર 
તોમર હાદદિક બી.કોમ. ૪ ૧૧૨૨ ૧:૦૦:૮૪ સે. પ્રથમ ૮૪૮૫૯૮૦૮૬૦ 

રાવ પષુ્પેન્રવસિંહ બી.કોમ. ૬ ૨૯૮ ૧:૦૪:૮૪ સે. દ્વદ્વતીય ૮૪૮૫૯૮૦૮૬૦ 

રાજપતુ પરેશ  ૩૧૨ ૧:૦૬:૮૦ સે. તતૃીય ૭૦૪૧૬૦૯૦૧૭ 
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સ્પર્ા્ : ૮૦૦ મીટર દોડ (ભાઈઓ) 
ર્વદ્યાથીનુાં નામ સેમેસ્ટર રોલ નાં  ટાઈમીંગ ર્વજેતા ક્રમ મોબાઈલ નાંબર 
તોમર હાદદિક બી.કોમ. ૪ ૧૧૨૨ ૨:૪૧:૪૯ સે. પ્રથમ ૮૪૮૫૯૮૦૮૬૦ 

આદશ્વસિંષ મકેુશવસિંષ બી.કોમ. ૨  ૨:૪૩:૬૬ સે. દ્વદ્વતીય ૭૬૦૦૪૦૧૮૧૨ 

દહરપરા વમલન બી.કોમ. ૪  ૩:૦૧:૫૦ સે. તતૃીય ૯૭૨૪૩૯૧૦૧૫૧ 

 

સ્પર્ા્ : ૧૫૦૦ મીટર દોડ (ભાઈઓ) 
ર્વદ્યાથીનુાં નામ સેમેસ્ટર રોલ નાં  ટાઈમીંગ ર્વજેતા ક્રમ મોબાઈલ નાંબર 
મીઠાપરા દહતેશ બી.કોમ. ૧૦૫૬ ૫:૧૩:૦૯ સે. પ્રથમ ૭૯૯૦૮૯૩૪૯૩ 

રાઠોડ રોનલ બી.કોમ.  ૫૩૦ ૫:૨૯:૬૨ સે. દ્વદ્વતીય ૭૬૦૦૦૭૮૮૨૨ 

આદશ્વસિંષ મકેુશવસિંષ બી.કોમ. ૨  ૫:૩૮:૭૯ સે. તતૃીય ૭૬૦૦૪૦૧૮૧૨ 

 
સ્પર્ા્ : ઊંચી કદૂ (ભાઈઓ) 
ર્વદ્યાથીનુાં નામ સેમેસ્ટર રોલ નાં  ટાઈમીંગ ર્વજેતા ક્રમ મોબાઈલ નાંબર 
ચડુાસમા દુષ્યાંત બી.કોમ ૨  ૧:૩૫ મી. પ્રથમ ૮૪૬૯૮૭૪૧૬૦ 

સત્યાથી નીવતન બી.કોમ ૨  ૧:૩૦ મી. દ્વદ્વતીય ૭૪૮૭૮૭૮૯૩૯ 

સૌરભ વસિંષ બી.કોમ ૨  ૧:૩૦ મી. તતૃીય ૯૬૬૨૦૨૯૬૨૭ 

 

સ્પર્ા્ : લાાંબી કદૂ (ભાઈઓ) 
ર્વદ્યાથીનુાં નામ સેમેસ્ટર રોલ નાં  ટાઈમીંગ ર્વજેતા ક્રમ મોબાઈલ નાંબર 
ઓડ આકાશ બી.કોમ. ૨  ૫:૨૦ મી. પ્રથમ ૭૦૪૮૪૮૯૨૫૫ 

હીરપરા વમલન બી.કોમ ૪  ૪:૮૦ મી. દ્વદ્વતીય ૯૭૨૪૩૯૧૦૧૫૧ 

સૌરભ વસિંષ બી.કોમ ૨ ૫૭૧ ૪:૬૦ મી. તતૃીય ૯૬૬૨૦૨૯૬૨૭ 

 

સ્પર્ા્ : ગોળા ફેંક (ભાઈઓ) 
ર્વદ્યાથીનુાં નામ સેમેસ્ટર રોલ નાં  ટાઈમીંગ ર્વજેતા ક્રમ મોબાઈલ નાંબર 
પ્રલય રૂથ બી. બી.કોમ. ૬ ૩૦૭  પ્રથમ ૮૭૫૮૯૧૨૩૧૮ 

ચડુાસમા દુષ્યાંત બી.કોમ ૨ ૧૧૪  દ્વદ્વતીય ૮૪૬૯૮૭૪૧૬૦ 

સોમન માાંડલ બી.કોમ ૬ ૧૬૬  તતૃીય ૯૯૭૯૨૨૧૭૪૯ 

 

સ્પર્ા્ : ચક્ર ફેંક (ભાઈઓ) 
ર્વદ્યાથીનુાં નામ સેમેસ્ટર રોલ નાં  ટાઈમીંગ ર્વજેતા ક્રમ મોબાઈલ નાંબર 
સોમન માાંડલ બી.કોમ ૬ ૧૬૬ ૨૪:૪૦ મી. પ્રથમ ૯૯૭૯૨૨૧૭૪૯ 

પ્રલય રૂથ બી. બી.કોમ. ૬ ૩૦૭ ૨૨:૦૨ મી. દ્વદ્વતીય ૮૭૫૮૯૧૨૩૧૮ 

ચડુાસમા દુષ્યાંત બી.કોમ ૨ ૧૧૪ ૧૬:૯૦ મી. તતૃીય ૮૪૬૯૮૭૪૧૬૦ 
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સ્પર્ા્ : બરછી ફેંક (ભાઈઓ) 
ર્વદ્યાથીનુાં નામ સેમેસ્ટર રોલ નાં  ટાઈમીંગ ર્વજેતા ક્રમ મોબાઈલ નાંબર 
પ્રદીપ કોરી બી.કોમ. ૬ ૧૪૧ ૧૮:૭૪ મી. પ્રથમ ૯૦૩૩૩૦૬૨૫૪ 

ચડુાસમા દુષ્યાંત બી.કોમ ૨ ૧૧૪ ૧૭:૦૦ મી. દ્વદ્વતીય ૮૪૬૯૮૭૪૧૬૦ 

સૌરભ વસિંષ બી.કોમ ૨ ૫૭૧ ૧૫:૬૦ મી. તતૃીય ૯૬૬૨૦૨૯૬૨૭ 

 

સ્પર્ા્ : ૧૦૦ મીટર દોડ (બહનેો) 
ર્વદ્યાથીનુાં નામ સેમેસ્ટર રોલ નાં  ટાઈમીંગ ર્વજેતા ક્રમ મોબાઈલ નાંબર 
પરુોદહત દદશા બી.કોમ. ૪ ૨૩ ૧૬:૪૨.૪ મી. પ્રથમ ૬૩૫૨૭૨૧૭૭૧ 

દાવડા દૃષ્ષ્ટ બી.કોમ ૪ ૧૧૭ ૧૬:૪૯ મી. દ્વદ્વતીય ૯૫૫૮૨૨૨૦૩૩ 

વસિંષ આરતી  ૨૬ ૧૭:૪૯ મી. તતૃીય  

 

સ્પર્ા્ : ૨૦૦ મીટર દોડ (બહનેો) 
ર્વદ્યાથીનુાં નામ સેમેસ્ટર રોલ નાં  ટાઈમીંગ ર્વજેતા ક્રમ મોબાઈલ નાંબર 
પરુોદહત દદશા બી.કોમ. ૪ ૨૩ ૩૮:૫૭ મી. પ્રથમ ૬૩૫૨૭૨૧૭૭૧ 

દાવડા દૃષ્ષ્ટ બી.કોમ ૪ ૧૦૧૭ ૪૨:૩૬ મી. દ્વદ્વતીય ૯૫૫૮૨૨૨૦૩૩ 

ખશુ્વાહ દડમ્પલ બી.કોમ ૪  ૪૩:૩૬ મી. તતૃીય ૭૪૮૭૯૩૯૦૦૭ 

 

સ્પર્ા્ : ૪૦૦ મીટર દોડ (બહનેો) 
ર્વદ્યાથીનુાં નામ સેમેસ્ટર રોલ નાં  ટાઈમીંગ ર્વજેતા ક્રમ મોબાઈલ નાંબર 
ધૌની જ્યોવત બી.કોમ. ૪ ૨૩ ૧:૨૦:૧૭ મી. પ્રથમ ૯૭૨૪૪૬૭૪૪૧ 

પરુોદહત દદશા બી.કોમ. ૪ ૨૩ ૧:૩૪:૬૪ મી. દ્વદ્વતીય ૬૩૫૨૭૨૧૭૭૧ 

દાવડા દૃષ્ષ્ટ બી.કોમ ૪ ૧૦૧૭ ૧:૪૭:૧૬ મી. તતૃીય ૯૫૫૮૨૨૨૦૩૩ 

 

સ્પર્ા્ : લાાંબી કદૂ (બહનેો) 
ર્વદ્યાથીનુાં નામ સેમેસ્ટર રોલ નાં  ટાઈમીંગ ર્વજેતા ક્રમ મોબાઈલ નાંબર 
પરુોદહત દદશા બી.કોમ. ૪ ૨૩ ૩:૦૭ મી. પ્રથમ ૬૩૫૨૭૨૧૭૭૧ 

દાવડા દૃષ્ષ્ટ બી.કોમ ૪ ૧૦૧૭ ૨:૯૫ મી. દ્વદ્વતીય ૯૫૫૮૨૨૨૦૩૩ 

ખશુ્વાહ દડમ્પલ બી.કોમ ૪  ૨:૯૦ મી. તતૃીય ૭૪૮૭૯૩૯૦૦૭ 

 

સ્પર્ા્ : ગોળા ફેંક (બહનેો) 
ર્વદ્યાથીનુાં નામ સેમેસ્ટર રોલ નાં  ટાઈમીંગ ર્વજેતા ક્રમ મોબાઈલ નાંબર 
દાવડા દૃષ્ષ્ટ બી.કોમ ૪ ૧૦૧૭ ૪:૭૫ મી. પ્રથમ ૯૫૫૮૨૨૨૦૩૩ 

જ્હા શમ્મી બી.કોમ ૬ ૧૨૭ ૪:૩૦ મી. દ્વદ્વતીય ૮૪૦૧૨૫૮૫૪૬ 

રાજપતૂ વવવધ બી.એ. ૨ ૨૫ ૩:૭૫ મી. તતૃીય ૭૬૦૦૪૨૨૮૪૭ 
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સ્પર્ા્ : ચક્ર ફેંક (બહનેો) 
ર્વદ્યાથીનુાં નામ સેમેસ્ટર રોલ નાં  ટાઈમીંગ ર્વજેતા ક્રમ મોબાઈલ નાંબર 
રાજપતૂ વવવધ બી.એ. ૨ ૨૫ ૯:૮૦ મી. પ્રથમ ૭૬૦૦૪૨૨૮૪૭ 

ખશુ્વાહ દડમ્પલ બી.કોમ ૪  ૯:૮૦ મી. દ્વદ્વતીય ૭૪૮૭૯૩૯૦૦૭ 

જાદવ આરતી બી.એ. ૨  ૮:૧૦ મી. તતૃીય ૯૬૦૧૯૭૦૯૯૧ 
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જીમખાના સવમવત 

 પ્રા  ભાર્વન શાહ - અધ્યક્ષ,  
 ડૉ હષ્દ સોલાંકી - પી ટી આઈ   

 ડો  ભાવેશ લાખાણી - સભ્ય 
 ડો  ઓમપ્રકાશ શકુ્લ - સભ્ય 
 ડો  ર્વનોદ મોવલલયા - સભ્ય 
 ડો  ભાર્વન પરમાર - સભ્ય 

 

 
 
 
 

ડૉ. યોગેશ ટી યાદવ 

આચાય્શ્રી 
ગજુરાત આર્ટ્સ એન્ડ કોમસ્ કોલેજ(સાાંજની) 

એલલસલિજ, અમદાવાદ- 380 006 

  
 

 
 
 
 

 
  

   

  

 
   

 


