વંચાણમાં:

૧. નનમાભકશ્રી, નલદ્યાથી કલ્માણ, વયદાયકૃનનગય દાાંતીલાડા કૃન યુનનલનવિટી, વયદાયકૃનનગય ના ત્ર
૨.

ુ નનનલક/ટે ૩/૨૧૬૮-૭૦/૨૦૨૦ તા.૧૫/૦૧/૨૦૨૦
ક્રભાાંક વદાાંકૃય/
અત્રેની

કચેયીની

તા.૨૩/૦૧/૨૦૨૦

નોંધ

પાઇર

ઉય

ભાન.કુ રનતશ્રીની

ભેલેર

ભાંજૂયી

નાં.૦૬/૨૦૨૦,

કામાારમ આદે ળ
ગુજયાત યાજ્મ આંતય કૃન યુનનલનવિટી કફડ્ડી, ખો-ખો અને ટેફર

ટેનનવ (બાઈઓ) સ્ધાા

તા.૨૮/૦૧/૨૦૨૦ ના યોજ દાયકૃનનગય દાાંતીલાડા કૃન યુનનલનવિટી, વયદાયકૃનનગય ખાતે મોજાનાય છે . આ
સ્ધાા ભાટે વાંદગી વનભનત દ્વાયા વાંદગી કયલાભાાં આલેર નીચે મુજફના ખેરાડીઓને તાયીખ ૨૩/૦૧/૨૦૨૦ થી

તાયીખ ૨૫/૦૧/૨૦૨૦ સુધી નલવાયી કૃન યુનનલનવિટી, નલવાયીના ભેદાન ખાતે પ્રેક્ટટવ કયલાની યશેળે. જે વફફ

નીચે મુજફના ખેરાડીઓને તાયીખ ૨૭/૦૧/૨૦૨૦ થી ૨૯/૦૧/૨૦૨૦ દયમ્માન યુનનલનવિટી લાશનભાાં

વયદાયકૃનનગય ખાતેની સ્ધાાભાાં બાગ રેલા જલા ભાટે આથી આદે ળ આલાભાાં આલે છે .
KHO-KHO BOYS
KABADDI BOYS
SN
Name of Player
Name of
SN
Name of Player
College
1.
PATEL UMANG PRASANGBHAI
1.
PANSURIYA RAHUL RAMESHBHAI
2.
CHAUDHARI NISANT
2.
KANSAGRA DHAIRYA BIPINBHAI
MANUBHAI
3.
PATEL MEETKUMAAR
3.
CHAUDHARY SURESHBHAIB
COA,
POPATBHAI
HARDABHAI
Waghai
4.
KASUNDRA RAHUL
4.
VAGHASIYA SAHIL BABUBHAI
JAGDISHBHAI
5.
PATEL DIVYANG KHANDUBHAI
5.
SOLANKI DINESH BHURABHAI
6.
7.
8.
9.
10.
11.

CHAUDHARY CHETAN
PRAHLADJI
CHAUHAN KRISHNAPAL
BALVANTSINH
CHAUDHARI MAHESH
AYADANBHAI
PATEL DIPAK RAMCHANDRA
VAGH NIKUL SADULBHAI
BARIA PRAKASH MANHARBHAI

12.

CHHATRODIYA VIJAY
HIRABHAI
TABLE TENNIS BOYS
1.
PATEL RUTVIJKUMAR
BHARATBHAI
2.
PATEL ASHOK RAMANBHAI
3.
SUTHAR MANOJ CHUNILAL

NMCA,
Navsari

ACHF,
Navsari
Veterinary
, Navsari

6.

SOLANKI JITENDRA BALJIBHAI

7.

THUMMAR PARTH HITESHBHAI

8.

LILA DHAVAL BHARATBHAI

9.
10.
11.

PATEL JAIMIN NAVINBHAI
PARMAR MEET NARANBHAI
ZANKAT BALVANTSINH
HAMIRBHAI
ADESANIYA JAY NATVARLAL

12.

Name of
College

ACHF,
Navsari

Veterinary
, Navsari
CAET,
Dediapada

COA,
Bharuch

COA,
Waghai

Veterinary
, Navsari

COA,
Waghai
4.
COA,
JANI KUSH MANISH
Bharuch
૧. ઉયોટત ખેરાડીઓને યુનનલનવિટીના નનમભ મુજફ તભાભ બથ્થા ભલાાત્ર યશેળે.

૨. ઉયોટત ખેરાડીઓએ ોતાની કોરેજભાાંથી આલાભાાં આલેર ઓખત્ર તેભજ ાવોટા વાઈઝનો પોટો
ટુનાાભેન્ટભાાં શાજય થતી લખતે પયજીમાત વાથે યાખલાનો યશેળે.

૩. ડૉ. એ. ડી. ચૌધયી, પીઝીકર ઇન્સ્રકટય, નનમાભક નલદ્યાથી કલ્માણની કચેયી, નલવાયી તેભજ શ્રી કે. ફી., પીઝીકર
ઇન્સ્રકટય, નનમાભક નલદ્યાથી કલ્માણની કચેયી, નલવાયીની આથી ટીભ ભેનેજય તયીકે નનભણકાં ૂ કયલાભાાં આલે છે .

૪. સ્ધાાભાાંથી યત આવ્મા ફાદ ટીભ ભેનેજયે વાંપ ૂણા હશવાફ અને અશેલાર હદન-૫ભાાં યજૂ કયલાનો યશેળે.

ુ નનનલક/ટે -૨.૩/૭૯૭-૮૦૪/૨૦૨૦
જા.નાં.નકૃ ય/
તા.૨૩/૦૧/૨૦૨૦

નિયામક

નવદ્યાથી કલ્યાણ

િ.કૃ.યુ., િવસારી

::૨::
િક રવાિા :
૧. આચામાશ્રી, અસ્ી ફાગામત-લ-લનીમ ભશાનલદ્યારમ/ન.ભ. કૃન ભશાનલદ્યારમ/શુચચહકત્વા અને
શુારન ભશાનલદ્યારમ, નલવાયી/કૃન ભશાનલદ્યારમ,લઘઇ/બરૂચ/ કૃન ઈજનેયી અને ટેટનોરૉજી
કોરેજ, ડેડીમાાડા તયપ જાણ તેભજ વાંફનાં ધત ઉયોટત જણાલેર તાયીખો દયમ્માન નલદ્યાથીઓની
યીક્ષા/શાજયી ગણલાની યશેળે.
૨. ડૉ. એ. ડી. ચૌધયી, પીઝીકર ઇન્સ્રકટય, મારફત: નિયામકશ્રી નવદ્યાથી કલ્યાણ, િ.કૃ.ય.ુ , િવસારી
૩. શ્રી કે. ફી, પીઝીકર ઇન્સ્રકટય, મારફત: નિયામકશ્રી નવદ્યાથી કલ્યાણ, િ.કૃ.ય.ુ , િવસારી

