
ડૉ.ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી 

“તેજતૃા” વીઝન(2) 2019-20 

વાભાન્મ ભાહશતી 
હયચમ ત્ર :- 

બાગ રનેાય દયેક વલદ્યાથીએ યવુનલવવિટીનુ ું  ઓખત્ર (આઇડેન્ડીટી કાડડ) અલશ્મ વાથે 
યાખલાનુું યશળેે. 

નળસ્ત અંગે :- 
(અ) કોઈણ પ્રકાયના વનણડમના શકો યવુનલવવિટીને આધીન યશળેે. 

  (ફ)  સ્ધાડના સ્થે, સ્ધાડના દદલવો દયમ્માન સ્ધાડન ુ ું ગૌયલ જલામ તે ભાટે વળસ્ત ાલી જરૂયી છે. 
         કોઈણ સ્ધડક વળસ્ત બુંગ કયળે તો તેને યવુનલવવિટીના આગાભી ભશોત્વલ ભાટે ગેયરામક       

         ઠયાલલાભાું  આલળે અને તેને સ્ધાડભા ુંથી તાત્કાલરક યદફાતર કયલાભાું આલળે. 

   (ક)  કોઈણ સ્ધડક કોઇણ પ્રકાયના વલલાદ ભાટે પે્રવ અથલા અન્મ પ્રચાય ભાધ્મભ દ્વાયા 
         વલલાદ ઊબો કયળે તો તે સ્ધડક ભાટે યવુનલવવિટી દ્વાયા વળક્ષાત્ભક ગરાું રલેાભાું આલળે. 

   (ડ)  કોઈણ પ્રકાયની વ્મક્તતગત પોટોગ્રાપી કે વલડીમો યવુનલવવિટીની યલાનગી લગય રેલાભાું આલળે    

 તો તેની વાભે યવુનલવવિટી દ્વાયા વળક્ષાત્ભક ગરા રલેાભાું આલળે. 
 

સ્ધાા અંગેના નનમભો :- 
    યવુનલવવિટી ભશોત્વલના વનમભાનવુાય સ્ધાડન ુ ું આમોજન કયલાભાું આલળે. તેભ છતાું નીચનેી વલગતો 
વલળે રુે વનમભોભાું ગણાળે. 
 

(૧) સ્ધાડન ુ ું વલસ્તતૃ વભમત્રક શલે છી ભોકરલાભાું આલળે.  
(૨) શારભાું BAOUભાું અભ્માવ કયતા વલદ્યાથીઓ જ આ સ્ધાડઓભાું બાગ રઇ ળકળે.  
(૩)વલળેભાું જે કુંઈ સચૂનાઓ શળે તે સ્ધાડ વભમે યવુનલવવિટી/ વનણાડમકો દ્વાયા સ્થ ય આલાભાું 
આલળે. 
 
      સ્ધાા અંગેના નનમભો :- 

યભતગભતના નનમભો 
 

 ફેડનભન્ટન (બાઈઓ અને ફશનેો) 

1) બાઈઓ અને ફશનેોની ટૂનાડભેન્ટ નીચ ેમજુફ રેલાભાું આલળે.  

બાઈઓ = વવિંગલ્વ 

ફશનેો = વવિંગલ્વ 



2) ળટર (ફૂર)ની ગણુલત્તા આમોજન કતાડ દ્વાયા નક્કી કયલાભાું આલળે.  

3) ત્રણ યાઉન્ડભાું(વેટભાું) ભેટ યભાડલાભાું આલળે.  

4) એક યાઉન્ડભાું (વેટભાું) 21 ોઈન્ટ શળે.  

5) અમ્ામયનો વનણડમ ભાન્મ ગણલાભાું આલળે. જો અમ્ામય વાથે દરીર કે ઝગડો 

કયલાભાું આલળે તો ખેરાડીને યભતભાુંથી આઉટ કયલાભાું આલળે.  
 

 ચેવ (બાઈઓ અને ફશનેો) 

1) સ્લીવ ભેથડથી ટનૂાડભેન્ટ યભાડલાભાું આલળે. (૯ યાઉન્ડ) 

2) જો ચેવ ઘદડમા શાજય શળે તો તેનો ઉમોગ કયલાભાું આલળે.  

3) કોઈ ણ યભત યભાડયા લગય ોઇન્ટ આલાના થળે તો તે ોઈન્ટ મખુ્મ અમ્ામય 

અને વેકે્રટયી દ્વાયા નક્કી કયલાભાું આલળે.  

4) પ્રત્મેક ગેભ સ્ધાડની વનણાડમક યશળેે. 

5) કોઈ ણ પ્રકાયના ફદરાલ સ્ધાડ દયમ્માન અથલા શરેા શળે તો આમોજનકતાડ દ્વાયા 

જણાલલાભાું આલળે. 
 

 ટેફર-ટેનનવ 
1) ટેફર-ટેવનવ પેડયેળન ઇન્ન્ડમા દ્વાયા પ્રસ્થાવત વનમભો ભાન્મ ગણલાભાું આલળે.  
2) આમોજનકતાડ દ્વાયા ફોરની ગણુલતા નક્કી કયલાભાું આલળે.  
3) ાુંચ વેટની 11 ોઈન્ટની યભત યભાડલાભાું આલળે.  
4) અમ્ામય દ્વાયા આલાભાું આલેરો વનણડમ ભાન્મ ગણલાભાું આલળે. અમ્ામય વાથે 

ગેયલતડણકૂ કયલાભાું આલળે તો ખેરાડી યભતની ફશાય થળે.  
 

 કોથા દોડ (બાઈઓ અને ફશનેો) 
1) પ્રસ્થાન યેખા ય ખેરાડીઓએ વીધી શયોભાું રાઈન ફનાલલાની યશળેે.  
2) જભીનથી કોથાની ઉંચાઈ 5 થી 10 ફૂટ શોલી જોઈએ.  
3) વુંકેત ભતાની વાથે ખેરાડીઓએ કોથો કડી કુદકા ભાયતા ભાયતા યેવની 

અંત્મયેખા તયપ જવુું. 
4) યેવ દયમ્માન કોથો ઘ ૂુંટણથી નીચ ેન જલો જોઈએ.  
5) પ્રથભ આલનાય વલજેતા જાશયે થળે.  
6) ફુંને ગ કોથાભાું શોલા જરૂયી છે. 
7) કોથો કભયથી ઉય અને ઘટૂણથી નીચેના બાગ ય ન શોલો જોઈએ.  



8) કોથાની વ્મલસ્થા સ્ધડકે કયલાની યશળેે.  
9) ઓછાભાું ઓછો એક શાથ કોથા ય શોલો જોઈએ. 
10)યભતના વનમભો બુંગ કયનાય તે જ વભમે યભતભાુંથી ફશાય ગણાળે. 

 
 રીંબચુભચી દોડ (બાઈઓ અને ફશનેો) 

1) યભતના દદલવે આમોજનકતાડ દ્વાયા આલાભાું આલેર રીંબ ુ અને ચભચીનો 
ખેરાડીઓએ ઉમોગ કયલાનો યશળેે.  

2) ચભચી કોઈ ણ જગ્માએથી લાલાભાું આલેરી જોઈએ નશીં. 
3) બાગ રેનાયે આખી યેવ દયમ્માન ચભચી ભોં ભા યાખલાની યશળેે.  
4) યેવ ળરૂ થમા ફાદ શાથ દ્વાયા ચભચીને ફયાફય કયી ળકાળે નશીં  
5) રીંબ ુડી જલાની વાથે બાગ રેનાય યભતભાુંથી ફશાય થળે.  
6) રીંબનેુ ફયાફય ગોઠવ્મા ફાદ પયી તેને ફયાફય કયલા દેલાભાું આલળે નશીં.  
7) અમ્ામયનો વનણડમ અંવતભ યશળેે. 
8) યભતના કોઈણ વનમભનો બુંગ કયનાય ઉભેદલાય યભતભાુંથી તે જ વભમે ફશાય 

થળે અથલા તેની એન્રી યદ કયલાભાું આલળે. 
 

 એથરેહટક્વ 
 100 ભીટય દોડ (બાઈઓ અને ફશનેો) 

1) દોડ ળરૂ થમાના ઇળાયા શરેા ખેરાડીનો ગ પ્રસ્થાન યેખા ફશાય જળે તો તેને 
ખોટુ સ્ટાટડ જાશયે કયલાભાું આલળે.  

2) ખેરાડી 100 ભીટય દોડભાું ોતાનો થ (રેક) ફદરળે અથલા ફીજા ખેરાડીને 
વલઘ્નરૂ  વાલફત થળે તો યભતભાુંથી ફશાય કયલાભાું આલળે. વપેદ યેખા ય ગ 
ડળે અથલા ોતાનો ભાગડ ભરૂળો આલા વુંજોગોભાું જો અમ્ામયને મોગ્મ રાગળે 
તો પયી ાછી અમ્ામય દોડ કયાલી ળકળે.  

3) ફધા ખેરાડીઓનો વભમ નોંધલાભાું આલળે.  
 

 ગોાપેંક (બાઈઓ) 
1) ખેરાડીન ુું નાભ જાશયે થમા ફાદ ગોા પેંકલા ભાટે ખેરાડીને 60 વેકન્ડનો વભમ 

ભળે.  
2) ગોો ખબાના બાગ ઉયથી એક શાથે પેંકલાનો યશળેે.  
3) અંદયની ફાજુને ખેરાડી અડી ળકે ણ સ્ટોફોડડના ફશાયની ફાજુએ અડળે તો તે 

પાઉર ગણાળે. 
4) થ્રો વનધાડદયત અંતયની લચ્ચ ેશળે તો જ ભાન્મ ગણલાભાું આલળે. (૩૪.૯૨”) 



5) ખેરાડીએ થ્રો છી વકડરની ાછની ફાજુએથી ફશાય નીકલાનુું યશળેે. 

6) ખેરાડીને ત્રણ થ્રો ની તક આલાભાું આલળે. 

7) પાઉર ક્યાયે ગણાળે:- 

a. ખેરાડી થ્રો ની ક્સ્થવતભાું શોમ ત્માયે વકડરભાું ઊબો યશળેે. 

b. ખેરાડી ખબાથી નીચેના બાગથી થ્રો કયળે. 

c. જમાું સધુી ગોો જભીન ય ન ડે ત્માું સધુી ખરેાડી વકડર છોડી ન ળકે. 

જો વકડર છોડળે અથલા ાછથી ફશાય નશીં નીકતા. 

d. થ્રો વનધાડદયત રાઈનની ફશાય ડતા અથલા રાઈન ય ડતા. 

e. વકડરભાું કોઇણ બાગને સ્ળડતા. 

8) થ્રોના અંતય ઉયથી વલજેતા ખેરાડી નક્કી કયલાભાું આલળે. 

9) ગોાનુું લજન ૭.૨૬૦ kg શળે. (બાઈઓ) 
 

  ગોાપેંક (ફશનેો) 

1) ખેરાડીન ુું નાભ જાશયે થમા ફાદ ગોો પેંકલા ભાટે ખેરાડીને ૬૦ વેકન્ડનો વભમ ભળે.  

2) ગોો ખબાના ઉયના બાગેથી એક શાથે પેંકલાનો યશળેે.  

3) ખેરાડીને સ્ટોફોડડની અંદયની વાટીને સ્ળડ કયલાની છૂટ છે ણ લત ુડની ઉય 

અથલા ફાહ્ય બાગને સ્ળડ કયલાની છૂટ નથી.  

4) થ્રો વનધાડદયત અંતયની લચ્ચ ેશળે તો ભાન્મ ગણલાભાું આલળે. (૩૪.૯૨”) 

5) ખેરાડીએ થ્રો છી વકડરની ાછની ફાજુઓથી ફશાય નીકલાનુું યશળેે.  

6) ખેરાડીને ૩ થ્રોની તક આલાભાું આલળે.  

7) પાઉર કમાયે ગણાળે.  

 ખેરાડી થ્રોની ક્સ્થવતભાું શોમ ત્માયે વકડરભાું ઊબો યશળેે.  

 જમાું સધુી ગોો જભીન યના ડે ત્માું સધુી ખેરાડી વકડર છોડી ન ળકે જો 

વકડર છોડળે અથલા ાછથી ફશાય નશીં નીકતા.  

 થ્રો વનધાડદયત રાઈનની ફશાય ડતા અથલા રાઈન ય ડતાું.  

 વકડરભાું કોઈ ણ બાગને સ્ળડતા.  
8) ગોાનુું લજન 4.00 kg શળે.  

  



 
 ચક્રપેંક (ફશનેો)  
1) ખેરાડીએ ચક્ર વનધાડદયત ડામાભીટય 2.5 ભીટયની અંદય પેંકલાનુું યશળેે.  

2) થ્રો દયમ્માન ખેરાડી યીભના આગના બાગને સ્ળી ળકળે નદશ. તે અંદયના બાગને 

સ્ળી ળકે.  

3) ખેરાડી વકડરની ફશાય જભીનને સ્ળડ કયી ળકતો નથી.  

4) ખેરાડી જમાું સધુી ચક્ર જભીનને સ્ળે નશીં એ ૫શરેા લત ુડ છોડળે તો પાઉર ગણલાભાું 

આલળે.  

5) ખેરાડીને ૩ તક આલાભાું આલળે.  

6) વનધાડદયત રાઈનની ફશાય થ્રો કયતાું પાઉર થ્રો ગણાળે.  

7) થ્રોના અંતય ૫યથી વલજેતા ખેરાડી નક્કી કયલાભાું આલળે.  

8) ચક્રનુું લજન 1kg યશળેે. 
 

 ચક્ર પેક (બાઈઓ) 
1. ખેરાડીએ વનધાડદયત ડામાભીટય ૨.૫ ભીટયની અંદય ચક્ર પેકલાનુું યશળેે. 

2. થ્રો દયમ્માન ખેરાડી યીભના આગના બાગને સ્ળી ળકળે નશીં, તે અંદયના બાગને 

સ્ળી ળકે. 

3. ખેરાડી વકડરની ફશાય જભીનને સ્ળડ કયી ળકતો નથી.  

4. ખેરાડી જમાું સધુી ચક્ર જભીનને સ્ળે નશીં એ શરેા લત ુડ છોડળે તો થ્રો ભાન્મ 

ગણલાભાું આલળે નશીં. 

5. ખેરાડીને ત્રણ તક આલાભાું આલળે. 

6. વનધાડદયત રાઈનની ફશાય  થ્રો કયતાું તે થ્રો ભાન્મ ગણલાભાું આલળે નશીં. 

7. થ્રોના અંતય યથી વલજેતા ખેરાડી નક્કી કયલાભાું આલળે. 

8. ચક્રનુું લજન ૨ kg યશળેે. 

  

 

 
 

 


