સૌરાષ્ટ્ર યનુ િવનસિટી – રાજકોટ
Accredited Grade “A” by NAAC (3rd Cycle)


સાઈઝ

પાસપોટય

શારીરરક નશક્ષણ નવભાગ આયોજીત
નવનવધ રમતોિાાં નિયનમત તાલીમ કાયયક્રમ

ફોટો

સ્થળ :- શારીરરક વશક્ષણ વિભાગ, સૌરાષ્ટ્ર યુવનિવસિટી – રાજકોટ.
(અટક)

(પુરૂનાર્)

(વિતા/ર્ાતાનુ ાં પુરૂનાર્)

ખેલાડીનુ ાં નાર્ :_________________________________________________________________________________
શાળા/કોલેજ/સાંસ્થાનુ ાં નાર્ :_______________________________________________________________________
શાળા/કોલેજ/સાંસ્થા/ઘરનુ ાં સરનામુ :__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___
અભ્યાસક્રર્ : ____________________________________ િર્મ :
________________________________________ જન્ર્ તારીખ :- ______/_______/______ ઉંર્ર :
___________ િજન : __________

ઉંચાઈ : ________________

ર્ોબાઈલ નાંબર : ________________________________ ઈ-ર્ેલ :
________________________________________
રર્તનુ ાં નાર્ : __________________________________
બેંચનો સર્ય :______________________(બેચનો સર્ય એક કલાકનો રહેશે)

રર્તનુ ાં લલસ્ટ સર્ય : (કોઈિણ એક રર્તર્ાાં ભાગ લઈ શકાશે.) બેંચનો સર્ય ફરજીયાત લખિો
આ વિવિધ રર્તોનાાં વનયવર્ત તાલીર્ કાયમક્રર્ર્ાાં હુ ાં સ્િેચ્છાએ જોડાઊ છાં. સરકારશ્રીની કોવિડ 19 ની ર્ાગમદવશિકાની
જાણકારી ધરાવુ ાં છાં. જેનુ ાં િાલન કરિા બાંધાયેલ છાં. તાલીર્ દરમ્યાન કોઈિણ પ્રકારની શારીરરક ઈજા ર્ાટે હુ ાં િોતે
જિાબદાર રહીશ. આ અંગેની કોઈિણ જિાબદારી આયોજકની કે તાલીર્ આિનારની રહેશે નરહ. જે અંગે નીચે સરહ કરનાર
હુ ાં ર્ારી બાાંહધ
ે રી આપુ ાં છાં.
વિદ્યાથીની સહી : ____________________________
આચાયમશ્રી/સાંસ્થાના િડાની સહી અને વસક્કો : __________________________



લગાડાવો.

(ફોર્મર્ાાં નીચે મુજબની વિગતો ગુજરાતીર્ાાં ભરિી)

શારીરરક નશક્ષણ નવભાગ આયોજીત
નવનવધ રમતોિાાં નિયનમત તાલીમ કાયયક્રમ

ે રી પત્ર :-: બાાંહધ

પ્રવત,
વનયાર્કશ્રી,
શારીરરક વશક્ષણ વિભાગ,
સૌરાષ્ટ્ર યુવનિવસિટી કે મ્િસ,
રાજકોટ – ૩૬૦૦૦૫
ર્ાનનીય સાહેબશ્રી,
શારીરરક વશક્ષણ વિભાગ દ્વારા આયોજીત વિવિધ રર્તોનાાં વનયવર્ત તાલીર્ી કાયમક્રર્ર્ાાં હુ ાં ર્ારૂ એડવર્શન ધરાવુ ાં છાં. આ
વિવિધ રર્તોનાાં વનયવર્ત તાલીર્ કાયમક્રર્ સિાર અને સાાંજનાાં સર્યે ચાલે છે . તેનો ર્ને ખ્યાલ છે . જેર્ાાં ર્ે િસાંદ કરે લ
સર્ય દરમ્યાન હુ ાં વનયવર્ત િણે હાજર રહીશ. કોવિડ 19 ની ર્ાગમદવશિકા અંગે જાણકારી ધરવુ ાં છાં. જેનુ ાં હુ ાં િાલન કરીશ તેની
ખાત્રી આપુ ાં છાં. આ વિવિધ રર્તોનાાં વનયવર્ત તાલીર્ કાયમક્રર્ દરમ્યાન કોઈિણ પ્રકારની શારીરરક ઈજા ર્ાટે હુ ાં િોતે
જિાબદાર રહીશ. આ અંગેની કોઈિણ જિાબદારી આયોજકની કે તાલીર્ આિનારની રહેશે નરહ. જે અંગે નીચે સરહ કરનાર
હુ ાં ર્ારી બાાંહધ
ે રી આપુ ાં છાં.
ખેલાડીનુ ાં

પુરૂ

નાર્

:_______________________________________________________________________________
શાળા/કોલેજ/સાંસ્થાનુ ાં નાર્ :_______________________________________________________________________
શાળા/કોલેજ/સાંસ્થા/ઘરનુ ાં સરનામુ :__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___

વિદ્યાથીની સહી : ____________________________
િાલીનુ ાં નાર્ : ______________________________________ િાલીની સરહ :
________________________________
િાલીના ર્ો.નાં.______________________________________ઈર્રજન્સી
ર્ો.નાં.______________________________
આચાયમશ્રી/સાંસ્થાના િડાની સહી અને વસક્કો : __________________________

Saurashtra University, Rajkot

Accredited Grade “A” by NAAC (3rd Cycle)

Basic Medical Description / Medical Fitness Form
Date : ____________________________
Activities / Sports of Games Applied for : ________________________________________________
Name of the Student :________________________________________________________________
Date of Birth

:_______________________Age______________M/F_____________________

Address:___________________________________________________________________________

Department / College:_______________________________________________________
Contact No : ________________________________

Name of the Parents / Guardian :________________________________________________
Contact No. :____________________________Emergency Contact No._________________

I have carefully read the entire form, said rules and conditions attached herewith and I
accept and abide by the same and the information provided by me is true and correct to the best of
my knowledge. I am aware and ready to follow strictly of all the guidelines of the Gujarat
Government pertaining to Covid -19 CORONA pandemic.

Full Name and Signature of Parents/Guardian

Full Name and Signature of Participant

ACKNOWLEDGMENT AND ASSUMPTION OF RISK, RELEASE AND INDEMNIFICATION:
In consideration of the training and services provided by Saurashtra University, its officers,
employees, volunteers, participants and all other persons or entities associated with or acting in any
capacity of its behalf, I hereby agree to release, indemnify and discharge Saurashtra University, on
behalf of myself, my heirs, assigns, personal representative and estate and for all members of my
family, including minor children, as follows:
•

I acknowledge that all sorts of sports, adventure activities and extreme sports entail known
and unanticipated risks that could result in physical or emotional hazards, injury, death or
damage to me, property and/or third-parties.

•

I expressly agree and promise to accept and assume all of the risks existing in this activity. My
participation in the activity is purely voluntary and I elect to participate in spite of the risks. I
hereby voluntarily release, forever discharge and agree to indemnify and Saurashtra
University hold harmless from any and all claims, demands or causes of action which are in
any way connected with my participation in this activity or my use of equipment or facilities
provided by University including any such claims which allege negligent acts or omissions of
University.
I certify that I have adequate insurance to cover any injury or damage I may cause or suffer
while participating, or else I agree to bear the coasts of such injury or damage myself. I further
certify that I am willing to assume the risk of any medical or physical condition I may have.
I have had sufficient opportunity to read this entire document. I have read and understand it,
and I agree to be bound by its terms.
I give my assurance to follow all rules, regulations and instructions given by instructor/coach
during the course.

•

•
•

Date:

Place:

Full Name and Signature of Participant

ADDITIONAL INDEMNIFICATION BY PARENTS OR GUARDIAN:
(Must be completed for participants under the age of 18 years)
In consideration of ________________________________________ (name of
applicant/minor) being permitted by Saurashtra University, Rajkot to participate in its
course/training/trip/activities, as the parent or guardian of mentioned applicant, I hereby give my
permission to participate in the foregoing and further agree, individually and on behalf of minor, to
the term of the above and to indemnify and Saurashtra University, Rajkot hold harmless from any
and all claims which are brought by or on behalf of Minor and which are in any way connected with
such use or participation by Applicant/Minor.

Full Name and Signature of Guardian
Date:
Place:
MEDICAL CERTIFICATE: (to be signed by RMO/Physician or Registered Medical Authority)

Age:

(yrs) Height:

(cm) Weight:

(kg) Blood Group:

Space to write any significant finding or advice or regarding medical history if any:

Certificate: This is to certify that Mr. /Ms. _____________________________________ is medically,
physically and mentally found fit on his/her examination, to undergo all fitness and sports activities
including mountaineering, water sports, aero sports and any adventurous or extreme sports and its
training activities.

Seal & Signature of Doctor

Date

Full Name, Address & Registration No.

(Photocopy of this form can be used)

-: શારીરરક નશક્ષણ નવભાગ આયોજીત નવનવધ રમતોિાાં નિયનમત તાલીમ કાયયક્રમમાાં ભાગ લેવાિા નિયમો :(૦૧)

દરે ક તાલીર્ાથીએ િોતાની રર્તની દરે ક પ્રવ ૃવતઓર્ાાં ફરજીયાત સરક્રય ભાગ લેિાનો રહેશે.

(૦૨)

ફોર્મ સાથે જરૂરી પ્રર્ાણિત્ર તેર્જ ફોર્મ સાથે વનયત કરે લ રર્તની રફ શારીરરક વશક્ષણ વિભાગ, સૌરાષ્ટ્ર યુવનિવસિટી
રાજકોટ ખાતે રૂબરૂર્ાાં જર્ા કરાિિાની રહેશે.

(૦૩)

તાલીર્ાથીએ ફોર્મ સાથે ડોક્ટરનુ ાં સાંક્રવર્ત કે ચેિી રોગ ધરાિતા નથી તેવ ુ ાં રફટનેશ સરટિફીકે ટ ફરજીયાત જોડવુ.ાં

(૦૪)

તાલીર્ાથીએ આયોજકોએ નક્કી કરે લ સર્ય દરમ્યાન હાજરી આિિી ફરજીયાત છે .

(૦૫)

દરે ક તાલીર્ાથીએ જે- તે રર્તને અનુરૂિ ગણિેશર્ાાં જ હાજર રહેિાનુ ાં રહેશે.

(૦૬)

સતત ત્રણ રદિસ પ ૂિમ ર્ાંજુરી વસિાય ગેરહાજર રહેનાર તાલીર્ાથીએ ફરજીયાત િાલીને સાથે લઈને આિિાનુ ાં રહેશે.

(૦૭)

તાલીર્ાથીએ િાન, બીડી, તર્ાકુ , ગુટખા િગેરે ખાિાની સખ્ત ર્નાઈ છે . જે તાલીર્ાથીએ આિી પ્રવ ૃવિ કરતાાં િકડાશે
તેની િાસેથી દાં ડ િસુલી તથા વશસ્તભાંગના િગલા લેિાર્ાાં આિશે.

(૦૮)

તાલીર્ાથી દ્વારા કોઈિણ સ્થાિર વર્લકત કે રર્ત-ગર્તર્ાાં સાધનોને નુકશાન િહોચાડિાર્ાાં આિશે તો નુકશાનની રકર્
અને દાં ડ િસુલિાર્ાાં આિશે.

(૦૯)

તાલીર્ાથી દ્વારા ચારરત્ર્યનાાં પ્રશ્નો ઉિસ્સ્થત થશે તો તેનો પ્રિેશ તાત્કાલલક રદ કરિાર્ાાં આિશે.

(૧૦)

કોઈિણ કોચ (તાલીર્ આિનાર) સાર્ે ખરાબ િર્ુણ
મ ક કે ગેરવશસ્ત આચરિાર્ાાં આિશે તો તેનાાં િર કડક વશસ્તભાંગનાાં
િગલા લેિાર્ાાં આિશે.

(૧૧)

કોઈિણ તાલીર્ાથીએ તાલીર્ સર્ય દરમ્યાન કોચની (તાલીર્ આિનારની) ર્ાંજુરી વસિાય તાલીર્ સ્થળ છોડવુ ાં નરહ જો
ર્ાંજુરી વસિાય તાલીર્ સ્થળ છોડશે અને કોઈિણ પ્રશ્ન થશે તો તેની સાંપ ૂણમ જિાબદારી જે તે તાલીર્ાથીની રહેશે.

(૧૨)

તાલીર્ાથીએ તાલીર્ દરમ્યાન સ ૂચનાઓનુ ચુસ્ત િણે િાલન કરિાનુ ાં રહેશે. અને જો કોઈ તાલીર્ાથીએ આ વનયર્નુ ાં
િાલન નરહ કરે તો તે તાલીર્ાથીએ િર આયોજક દ્વારા વનયર્ાનુસારની કાયમિાહી કરિાર્ાાં આિશે.

(૧૩)

તાલીર્ાથીને તાલીર્ સર્ય દરમ્યાન કોઈિણ જાતની ઈજા થાય તો તેની સાંપ ૂણમ જિાબદારી િોતાની રહેશે. જેર્ાાં
યુવનિવસિટી કે શારીરરક વશક્ષણ વિભાગની કોઈિણ પ્રકારની જિાબદારી રહેશે નરહ.

(૧૪)

રક્રકે ટ, ટે વનસ, રાઈફલ શુટીંગ, અને બેડવર્ન્ટનની રર્તર્ાાં તાલીર્ાથીએ િોતાની પ્રેકટીસ કીટ સાથે લાિિાની રહેશે.

(૧૫)

તાલીર્ અંગેની જરૂરી ર્ારહતી ર્ેળિિા ર્ાટે શારીરરક વશક્ષણ વિભાગનો સાંિકમ સાધિો અથિા ર્ેદાન િર ઉિસ્સ્થત
સ્િોર્ટમ સ રે નરનો સાંિકમ કરી ર્ારહતી ર્ેળિી શકશે.

(૧૬)

ફોર્મ શારીરરક વશક્ષણ વિભાગ ખાતે રૂબરૂ તેર્જ નીચે આિેલ લીંક િરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે.

(૧૭)

ઉિરોક્ત વનયર્ોનુ ાં ચુસ્ત િણે િાલન કરિાનુ ાં રહેશે આ સાથે આિિાર્ાાં આિેલ બાાંહધ
ે રીિત્રર્ાાં અને વનયર્ોર્ાાં િાલીની
સરહ કરાિીને જર્ા કરાિિાનુ ાં રહેશે.

નોંધ:

ઉિરોક્ત વનયર્ો અને બાાંહધ
ે રી િત્રર્ાાં દશામ િેલ ર્ારહતી ર્ે િાાંચેલ અને સર્જેલ છે . અને તે વનયર્ો ર્ને ર્ાંજુર છે . તથા
કોવિડ 19 અંગેની ર્ાગમદવશિકાની જાણકારી ધરાવુ ાં છાં અને તેના ચુસ્ત િાલન ર્ાટે ની હુ ાં બાાંહધ
ે રી આપુ ાં છાં.

વિદ્યાથીની સહી : __________________________િાલીનુ ાં નાર્ : ______________________________________
િાલીની સરહ : _______________________________િાલીના ર્ો.નાં.__________________________________
ઈર્રજન્સી ર્ો.નાં.______________________________
આચાયમશ્રી/સાંસ્થાના િડાની સહી : __________________________
ફોમય ડાઉિલોડ કરવા માટે િો પાથ:https://saurashtrauniversity.edu/university/administrative-

sections/physical-education-section/

સૌરાષ્ટ્ર યનુ િવનસિટી – રાજકોટ

Accredited Grade “A” by NAAC (3rd Cycle)
Fee Structure for Sports and Recreation Activities
in Sardar Patel Sports Complex
Sr.
No.

Fitness Activities / Sports and Games

Fee Per Month / Per Annum for one hour
Students

Teachers

University / College /
Schools
1

2

3

Others Citizens /
Professionals

Yog /Aerobics / Conditioning Exercises /
Athletics / Football / Volleyball / Handball
Basketball / Hockey/ Gymnastics /Table
Tennis

100/- PM

200/- PM

400/-PM

1000/- PA

1500/- PA

3000/- PA

Utilization of Badminton / Tennis / Cricket

400/-PM

600/- PM

800/- PM

(Students has to bring own equipment like
Personal Bat / rackets implements will be
provided to all)
Swimming / Water Polo / Aquatics
Recreation

3500/- PA

5000/-PA

7000/- PA

500/-PM

600/- PM

800/- PM

4000/- PA

5000/-PA

7000/- PA

500/-PM

600/- PM

1000/- PM

4000/- PA

5000/-PA

10000/- PA

(Students has to bring his/her own dress
and required stuff)
4

Utilization of Rifle Shooting Range for
practice
( students has to bring his own equipment
pallets and target )

1. The students those who are participating in inter college competitions are allowed for free
practice for the extra one-hour per day
2. University reserved rights for the deciding / changing of Practice timing and Batch Timing as
and when required and or as per the AIU competition schedules of the university

સાંિકમ સ ૂત્ર
સ્િોર્ટમ સ રેઈનરની વિગતો

ક્રમ

રમતન ાંુ િામ

હોદો

સ્પોર્ટય સ

ફોિ િાં

રે ઇિરન ાંુ

મળવાિો
સમય

િામ
૧

સ્વીમીંગ

સ્પોર્ટય સ

રદિેશભાઈ

રે ઇિર

રાઠોડ

૯૪૨૭૪૯૭૮૩૦

સવારે ૭:૦૦
થી ૧૧:0૦
અિે સાાંજે
૩:૩૦ થી ૭:3૦

૨

સ્વીમીંગ

લાઈફગાડય -

બાપોદરા

૯૪૨૬૬૬૫૦૮૪૭

ુ િેશ
ભવ
૩

સ્વીમીંગ

લાઈફગાડય -

કૃણાલ ટાાંક

સવારે ૭:૦૦
થી ૧૧:0૦

૯૫૮૬૬૧૩૧૫૩

સાાંજે ૩:૩૦ થી
૭:3૦

૪

બાસ્કેટ બોલ

સ્પોર્ટય સ

જયેસ

સવારે ૭:૦૦

રે ઇિર

ગ્રામભડીયા

થી ૧૧:0૦

૯૭૨૩૨૩૧૯૯૮

અિે સાાંજે
૩:૩૦ થી ૭:3૦

૫
૬
7

હેન્ડ બોલ
રક્રકેટ
યોગ

સ્પોર્ટય સ

નિમાવત

રે ઇિર

જીજ્ઞેશ

સ્પોર્ટય સ

મહેશભાઈ

રે ઇિર

ચોહાણ

પ્રોફેસર

ડો. નવક્રમ

૯૯૧૩૭૪૧૭૧૭

સાાંજે ૩:૩૦ થી
૭:3૦

૯૬૦૧૧૦૦૦૧૧

સવારે ૭:૦૦
થી ૧૧:0૦

૯૮૨૫૬૦૫૦૨૦

ઓરફસ િા

વાકાણી

સમય

ડૉ. ભાનવક

દરનમયાિ

કિટે સરરયા

૯૮૨૫૯૧૪૬૬૬

સૌરાષ્ટ્ર યનુ િવનસિટી – રાજકોટ
Accredited Grade “A” by NAAC (3rd Cycle)
શારીરરક નશક્ષણ નવભાગ આયોજીત
નવનવધ રમતોિાાં નિયનમત તાલીમ કાયયક્રમ
સ્થળ :- સરદાર િટે લ સ્િોર્ટમ સ કોમ્્લેક્ષ શારીરરક વશક્ષણ વિભાગ, સૌરાષ્ટ્ર યુવનિવસિટી – રાજકોટ

રર્તનુ ાં નાર્

બેંચનો સર્ય સિારે

બેંચનો સર્ય સાાંજે

બાસ્કેટબોલ

૦૭:૩૦ થી ૦૮:૩૦ અને ૦૮:૩૦ થી ૦૯:૩૦

૦૪:૦૦ થી ૦૫:૦૦ અને ૦૫:૦૦ થી ૦૬:૦૦

સ્િીર્ીંગ / િોટરિોલો

૦૭:૦૦ થી ૦૮:૦૦, ૦૮:૦૦ થી ૦૯:૦૦

૦૪:૦૦ થી ૦૫:૦૦ , ૦૫:૦૦ થી ૦૬:૦૦

અને ૦૯:૦૦ થી ૧૦:૦૦ ( ભાઇઓ ર્ાટે )
રક્રકે ટ

૦૭:૩૦ થી ૦૮:૩૦ અને ૦૮:૩૦ થી ૦૯:૩૦

અને ૦૬ થી ૦૭ (બહેનો ર્ાટે )
૦૪:૦૦ થી ૦૫:૦૦ અને ૦૫:૦૦ થી ૦૬:૦૦

હેન્ડબોલ

૦૭:૩૦ થી ૦૮:૩૦ અને ૦૮:૩૦ થી ૦૯:૩૦

બેડવર્ન્ટન

૦૭:૩૦ થી ૦૮:૩૦ અને ૦૮:૩૦ થી ૦૯:૩૦

જીમ્નાસ્ટીક / યોગ / એરોલબક્સ

૦૬:૦૦ થી ૭:૦૦:

૦૬:૦૦ થી ૭:૦૦:

િોલીબોલ

૦૭:૩૦ થી ૦૮:૩૦ અને ૦૮:૩૦ થી ૦૯:૩૦

૦૪:૦૦ થી ૦૫:૦૦ અને ૦૫:૦૦ થી ૦૬:૦૦

10 ર્ી. રાઇફલ શ ૂરટિંગ

૦૭:૩૦ થી ૦૮:૩૦ અને ૦૮:૩૦ થી ૦૯:૩૦

૦૪:૦૦ થી ૦૫:૦૦ અને ૦૫:૦૦ થી ૦૬:૦૦

ફુટબોલ

૦૭:૩૦ થી ૦૮:૩૦ અને ૦૮:૩૦ થી ૦૯:૩૦

૦૪:૦૦ થી ૦૫:૦૦ અને ૦૫:૦૦ થી ૦૬:૦૦

હોકી

૦૭:૩૦ થી ૦૮:૩૦ અને ૦૮:૩૦ થી ૦૯:૩૦

૦૪:૦૦ થી ૦૫:૦૦ અને ૦૫:૦૦ થી ૦૬:૦૦

ટે બલ ટે વનસ

૦૪:૦૦ થી ૦૫:૦૦ અને ૦૫:૦૦ થી ૦૬:૦૦

૦૪:૦૦ થી ૦૫:૦૦ અને ૦૫:૦૦ થી ૦૬:૦૦

ટે વનસ

૦૭:૩૦ થી ૦૮:૩૦ અને ૦૮:૩૦ થી ૦૯:૩૦

૦૪:૦૦ થી ૦૫:૦૦ અને ૦૫:૦૦ થી ૦૬:૦૦

એથ્લેરટક્સ / સુસ્સ્થવત કસરતો

૦૭:૩૦ થી ૦૮:૩૦ અને ૦૮:૩૦ થી ૦૯:૩૦

૦૪:૦૦ થી ૦૫:૦૦ અને ૦૫:૦૦ થી ૦૬:૦૦

Conditioning Exercises



બેચિા સમયમાાં જરૂરરયાત પ્રમાણેિો ફેરફાર કરવાિો હક્ક યનુ િવનસિટી પાસે અબાનધત છે .



બેચિી સાંખ્યા હાલ ૨૦ થી ૩૦ િી રહેશે. સરકારશ્રીિી વખતોવખતિી માગયદનશિકાન ાંુ પાલિ
કરવાન ાંુ રહેશ.ે

Google Form link
https://forms.gle/qgDc84c5BCgH4Rr96

