










































યભત ગભત, યલુા અને સાાંસ્કૃત્તિક પ્રવતૃ્તિઓ ત્તલબાગ, ગજુયાત સયકાય  

                         સ્ોર્ટસ ઓથોયીર્ી ઓપ ગજુયાત                               (પોભટ-અ)  
ખેર ભહાકુાંબ-૨૦૧૬-સી.આય.સી સ્કુ ર 

વ્મક્તિગિ યભિ િથા સાાંધધક યભિ ભાટેન ાં પ્રલેળત્ર 

(કોઈ ણ એકજ યભિભાાં અને એકજ લમજ થભાાં બાગ રઈ ળકાળે)  

અંડય-૧૪ સ્ધાા ભાટે ળાા ભાયપિ યજીસ્રેળન કયાલવ ાં પયજીમાિ છે. 
 KMK ID:                

 

૧. ળાા ન ાં નાભ  

 

૨. લમ જ થ  
(૩૧-૧૨-૨૦૧૬ ની ક્સ્થધિએ)* 
 

૩. ધોયણ* 

 

અં-૧૪  બાઇઓ ફહનેો 
    

 
 

૪. યભિન ાં નાભ*  

૧.ખેરાડીન ાં નાભ*   
 
 

૨.જન્ભ િાયીખ*  
૫. સફ ઈલેન્ટસ*:- 
 

૬.ભોફાઇર નાંફય* 
૭.ઇ-ભેઇર આઇ.ડી* 

૮.જજલ્રો/ 
ભહાનગયાલરકા* 

 

અટક                   નાભ                 ધિાન ાં નાભ 

 

        ૩.લજન...........કકગ્રા ૪. ઉંચાઇ.............સેભી 
 
 

:  ______________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________           

_________________િાલ કો* : ___________________ 

ઘયન ાં સયનામ ાં*  :___________________  ભહોલ્રાન ાં નાભ:____________________ 

___________________  

___________________   

૯. જાિી*  

 SC  ST  SEBC  General 
 

૧૦. ફેન્કની ધલગિ ફેન્કaન  નાભઃ-....................................................... એકાઉન્ટ નાંફય.................................... IFSC કોડઃ-........................... 

૧૧. આધાય કાડા નાંફય  

૧૨. કોચન ાં નાભ  

     કોચન ાં ઘયન  સયનામ ાં  

નોંધ :-* લચન્હ કયેરી ધલગિો બયલી પયજીમાિ છે.  
 

ફાહધેયી:-  

૧. સ્ધાા દયમ્માન કોઈ ણ જાિની ળાયીયીકહાની થળે િો િેની જલાફદાયી ભાયી અને ભાયા લારીની યહળેે. આમોજકની કોઈ જલાફદાયી યહળેેનહી.  
૨. હ ાં ઉભેદલાયી સભગ્ર યાજમભાાંથી પકિ એકજ સ્થેથી કયીળ અન્મથા ભાયી ઉભેદલાયી યદ ફાિર ગણાળે.  
૩. હ ાં ____________________________________________________________________ આથી ફાહેંધયી આપ  છાં કે જો હ ાં ખેરભહાક ાંબ-૨૦૧૬ ભાાં 

ધલજેિા/સાંદગી ાભીળ િો સ્ધાા સ્થે ભાયા ખચે અને જોખભે દળાાલેર સભમ કયિાાં હરેાાં ઉક્સ્થિ યહીળ. 
૪. વ્મક્તિગિ યભિની સફ ઈલેન્ટ ભાટે ાછના પષૃ્ઠ ય આેર ઈલેન્ટભાાં                ન ાં ધનળાન કયવ ાં.  
૫. વ્મક્તિગિ યભિ ભાટે પોભા-અ અને સાાંધધક યભિ ભાટે પોભા-અ અને પોભા-ફ બયવ ાં પયજીમાિ છે.  
. 

 

 

તા.__/___/૨૦૧૬  
સ્થ:- ________________     
 

  

 _______________________  
ખરેાડીની સહી 

લફેસાઈર્: www.khelmahakumbh.org/                                                       પેસ બકુ:www.facebook.com/khelmahakumbh 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.facebook.com/khelmahakumbh


યભત ગભત, યલુા અને સાાંસ્કૃત્તિક પ્રવતૃ્તિઓ ત્તલબાગ, ગજુયાત સયકાય 

                   સ્ોર્ટસ ઓથોયીર્ી ઓપ ગજુયાત                          (પોભટ-ફ)  

ખરે ભહાકુાંબ-૨૦૧૬-સી.આય.સી સ્કુ ર  
સાાંત્તઘક યભત ભારે્ ર્ીભની માદીનુાં પ્રલેળ ત્ર 

(કોઈ ણ એક જ યભતભાાં બાગ રઈ ળકાળે)  

૧. ર્ીભનુાં નાભ/ળાાનુાં નાભ /    
    સાંસ્થાનુાં નાભ 

 

: ________________________________________________________________  

 
 

 

૨. યભતનુાં નાભ  :_____________________________  

૩. સાંકટ નાંફય  :_____________________________  

૪. ખેરાડીના નાભ  :              અર્ક                      નાભ                    ત્તતાનુાં નાભ 
  

 ૧. ____________________________________________________________ 
 ૨. ______________________________________________________________  
 ૩. ______________________________________________________________  
 ૪. ______________________________________________________________  
 ૫. ______________________________________________________________  
 ૬. ______________________________________________________________  
 ૭. ______________________________________________________________  
 ૮. ______________________________________________________________  
 ૯. ______________________________________________________________  
 ૧૦. _____________________________________________________________  
 ૧૧. _____________________________________________________________  
 ૧૨. _____________________________________________________________  
 ૧૩. _____________________________________________________________  
 ૧૪. _____________________________________________________________  
 ૧૫. _____________________________________________________________  
 ૧૬. _____________________________________________________________  
ફાહેંધયી:-  

૧. સ્ધાટ દયમ્માન કોઈ ણ જાતની ળાયીયીક હાની થળે તો તેની જલાફદાયી ભાયી અને ભાયા લારીની યહળેે. 
આમોજકની કોઈ જલાફદાયી યહળેેનહી. 

૨. હુાં ઉભેદલાયી સભગ્ર યાજમભાાંથી પકત એકજ સ્થેથી કયીળ અન્મથા ભાયી ઉભેદલાયી યદફાતર ગણાળે.  
૩. હુાં __________________________________________________________ આથી ફાહેંધયી આપ ુછાં કે જો હુાં 

ખેરભહાકુાંબ-૨૦૧૬ ભાાં ત્તલજેતા/સાંદગી ાભીળ તો સ્ધાટ સ્થે ભાયા ખર્ચે અને જોખભે દળાટલેર સભમ કયતાાં 
હરેાાં ઉસ્સ્થત યહીળ. 

૪. દયેક સાાંત્તઘક યભત ભારે્ પોભટ-અ અને પોભટ-ફ બયવુાં પયજીમાત છે.  

 
તા.___/___/૨૦૧૬ 

સ્થ:- ________________            

 __________________ 

ખેરાડીની સહી 

લફેસાઈર્: www.khelmahakumbh.org/                                        પેસ બકુ:  www.facebook.com/khelmahakumbh 

 
  

http://www.khelmahakumbh.org/
http://www.facebook.com/khelmahakumbh


 
ખેર ભહાકુાંબ-૨૦૧૬- સી.આય.સી સ્કુ ર 

યભિની માદી – અંડય ૧૪ અને ધો-૮ સ ધી (૧.૧.૨૦૦૩ અને િે છી જન્ભેરા) 

 સીધી ળાા કક્ષાથી ળરૂ થિી સ્ધાા  

એથ્રેટીતસ      ૧૦૦ ભીટય               રાાંફીક દ         ગોા પેંક  

લોરીફોર  

ખો-ખો  

કફડ્ડી       બાઈઓ (૪૮ કકરોથી નીચે)                 ફહનેો(૪૫ કકરોથી નીચે) 

મોગાસન 

બાઇઓ      હસ્િ ાદાસન,     ચક્રાસન,       ધન યાસન,       સલાાંગાસન, 

 

ફહનેો      હસ્િહાદાસન,      ચક્રાસન,      ધન યાસન,       સલાાંગાસન, 

 

નોંધ:-મોગાસનભાાં દળાટલેર ફધાજ આસનો કયલાના 

યહળેે. 

 



રમત ગમત, યવુા અને સાાંસ્કૃત્તિક પ્રવતૃ્તિઓ ત્તવભાગ, ગજુરાત સરકાર 

                         સ્પોર્ટસ ઓથોરીર્ી ઓફ ગજુરાત                               (ફોમટ-અ) 
ખેલ મહાકુાંભ-૨૦૧૬ 

વ્યક્તિગિ રમિ િથા સાાંધિક રમિ માટેન ાં પ્રવેશપત્ર 

(કોઈ પણ એકજ રમિમાાં િથા વજન ગપૃમાાં અને એકજ વયજ થમાાં ભાગ લઈ શકાશે) 
અંડર-૯, અંડર-૧૧, અંડર-૧૪, અંડર-૧૭ સ્પિાા માટે શાળા મારફિ રજીસ્રેશન કરાવવ ાં ફરજીયાિ છે. 

 KMK ID:                
 

૧. શાળા/કોલેજ ન ાં નામ  

 

૨. વય જ થ  
(૩૧-૧૨-૨૦૧૬ ની ક્સ્થધિએ)* 
 

૩. િોરણ* 

 

અં-૯ અં-૧૧ અં-૧૪ અં-૧૭ ઓપન એઇજ ગ્ર પ ૪૦ થી ઉપર ૬૦ થી ઉપર  ભાઇઓ બહનેો 
          

 
 

૪. રમિન ાં નામ*  

૧.ખેલાડીન ાં નામ*   
 
 

૨.જન્મ િારીખ*  
૫. સબ ઈવેન્ટસ*:- 
 

 
૬.ઇ-મેઇલ આઇ.ડી* 

૮.જજલ્લો/ 
મહાનગરપાલલકા* 

 

અટક                   નામ                 ધપિાન ાં નામ 

 

        ૩.વજન...........કકગ્રા ૪. ઉંચાઇ.............સેમી 
 
 

વજન ગ પ:                                                  ૭.મોબાઇલ નાંબર* :  ______________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________           
_________________િાલ કો* : ___________________ 

ઘરન ાં સરનામ ાં*  :___________________  મહોલ્લાન ાં નામ:____________________ 

___________________  
___________________   

૯. જાિી*  

 SC  ST  SEBC  General 
 

૧૦. બેન્કની ધવગિ બેન્ કન  નામ -....................................................... એકાઉન્ટ નાંબર.................................... IFSC કોડ -........................... 

૧૧. આિાર કાડા નાંબર  

૧૨. કોચન ાં નામ  

     કોચન ાં ઘરન  સરનામ ાં  

નોંિ :-* લચન્હ કરેલી ધવગિો ભરવી ફરજીયાિ છે.  
 

બાહિેરી:-  
૧. સ્પિાા દરમ્યાન કોઈ પણ જાિની શારીરીકહાની થશે િો િેની જવાબદારી મારી અને મારા વાલીની રહશેે. આયોજકની કોઈ જવાબદારી રહશેેનહી.  
૨. હ ાં ઉમેદવારી સમગ્ર રાજયમાાંથી ફકિ એકજ સ્થળેથી કરીશ અન્યથા મારી ઉમેદવારી રદ બાિલ ગણાશે.  
૩. હ ાં ____________________________________________________________________ આથી બાહેંિરી આપ  છાં કે જો હ ાં ખેલમહાક ાંભ-૨૦૧૬ માાં 

ધવજેિા/પસાંદગી પામીશ િો સ્પિાા સ્થળે મારા ખચે અને જોખમે દશાાવેલ સમય કરિાાં પહલેાાં ઉપક્સ્થિ રહીશ. 
૪. વ્યક્તિગિ રમિની સબ ઈવેન્ટ માટે પાછળના પષૃ્ઠ પર આપેલ ઈવેન્ટમાાં                ન ાં ધનશાન કરવ ાં.  
૫. વ્યક્તિગિ રમિ માટે ફોમા-અ અને સાાંધિક રમિ માટે ફોમા-અ અને ફોમા-બ ભરવ ાં ફરજીયાિ છે.  
૬. ટેબલ ટેનીસ, લોન ટેનીસ, બેડમીન્ટન ડબ્લસ અને ધમતસ ડબ્લસ માટે ફોમા-બ ભરવાન ાં રહશેે.  
૭. જે સ્પિાા જજલ્લાકક્ષા/રાજયકક્ષાએ સીિી શરૂ થાય છે િેમાાં ભાગ લેનાર ખેલાડીઓએ સ્પિાા શરૂ થવાના કદન-૭ પહલેાાં પોિાના જજલ્લાના જજલ્લા રમિ ગમિ 

અધિકારીને પોિાના નામ અને રમિની યાદી જન્મના પ રાવા સાથે રજ  કરવાની રહશેે. 
૮. ઓપન એઇજ ગ્ર પના અભ્ યાસ કરિા ખેલાડીઓ પોિાની શાળા/કોલેજમાાંથી રજીસ્ રેશન કરાવવાન ાં રહશેે. િથા અભ્ યાસ ન કરિા હોય િેવા અને વયજ થ-૪૦ 

ઉપરના અને વયજ થ-૬૦ ઉપરના ખેલાડીઓએ નોડલ સેન્ ટર (૧)િાલ કા કક્ષાએ B.R.C ભવન, (૨)જજલ્ લાકક્ષાએ જજલ્ લા રમિ-ગમિ અધિકારીશ્રીની કચેરી 
પરથી ઓનલાઇન રજીસ્ રેશન કરાવી શકશે. 
 

 

તા.__/___/૨૦૧૬  

સ્થળ:- ________________     

 

  

 _______________________  

ખલેાડીની સહી 
વબેસાઈર્: www.khelmahakumbh.org/                                                       ફેસ બકુ:www.facebook.com/khelmahakumbh 

 

 

http://www.facebook.com/khelmahakumbh


રમત ગમત, યવુા અને સાાંસ્કૃત્તિક પ્રવતૃ્તિઓ ત્તવભાગ, ગજુરાત સરકાર 

                   સ્પોર્ટસ ઓથોરીર્ી ઓફ ગજુરાત                          (ફોમટ-બ) 

ખલે મહાકુાંભ-૨૦૧૬ 

સાાંત્તિક રમત મારે્ ર્ીમની યાદીનુાં પ્રવેશ પત્ર 

(કોઈ પણ એક જ રમતમાાં ભાગ લઈ શકાશે) 

૧. ર્ીમનુાં નામ/શાળાનુાં નામ /    

    કોલેજ/સાંસ્થાનુાં નામ/ 

   ડબ્લસ અને ત્તમક્સ ડબ્લસ  

   મારે્ના નામ                                                            

: ________________________________________________________________  

 
 

પ્રથમ પાટાનરન  નામ બીજા પાટાનરન  નામ 

  
 

૨. રમતનુાં નામ  _____________________________ 

૩. સાંપકટ નાંબર  :_____________________________ 

૪. ખેલાડીના નામ  :              અર્ક                      નામ                    ત્તપતાનુાં નામ 
  

 ૧. ____________________________________________________________ 
 ૨. ______________________________________________________________ 
 ૩. ______________________________________________________________ 
 ૪. ______________________________________________________________ 
 ૫. ______________________________________________________________ 
 ૬. ______________________________________________________________ 
 ૭. ______________________________________________________________ 
 ૮. ______________________________________________________________ 
 ૯. ______________________________________________________________ 
 ૧૦. _____________________________________________________________ 
 ૧૧. _____________________________________________________________ 
 ૧૨. _____________________________________________________________ 
 ૧૩. _____________________________________________________________ 
 ૧૪. _____________________________________________________________ 
 ૧૫. _____________________________________________________________ 
 ૧૬. _____________________________________________________________ 
બાહેંિરી:-  
૧. સ્પર્ાટ દરમ્યાન કોઈ પણ જાતની શારીરીક હાની થશે તો તેની જવાબદારી મારી અને મારા વાલીની રહશેે. 

આયોજકની કોઈ જવાબદારી રહશેેનહી. 
૨. હુાં ઉમેદવારી સમગ્ર રાજયમાાંથી ફકત એકજ સ્થળેથી કરીશ અન્યથા મારી ઉમેદવારી રદબાતલ ગણાશે.  

૩. હુાં __________________________________________________________ આથી બાહેંર્રી આપ ુછાં કે જો હુાં 
ખેલમહાકુાંભ-૨૦૧૬ માાં ત્તવજેતા/પસાંદગી પામીશ તો સ્પર્ાટ સ્થળે મારા ખર્ચ ેઅને જોખમે દશાટવલે સમય કરતાાં 
પહલેાાં ઉપસ્સ્થત રહીશ. 

૪. દરેક સાાંત્તિક રમત મારે્ ફોમટ-અ અને ફોમટ-બ ભરવુાં ફરજીયાત છે.  

 
તા.___/___/૨૦૧૬ 

સ્થળ:- ________________            

 __________________ 

ખેલાડીની સહી 

વબેસાઈર્: www.khelmahakumbh.org/                                        ફેસ બકુ: www.facebook.com/khelmahakumbh 
 

http://www.khelmahakumbh.org/
http://www.facebook.com/khelmahakumbh


ખેલ મહાકુાંભ-૨૦૧૬ 
રમિની યાદી –(અંડર ૯) (૧.૧.૨૦૦૮ અને િે પછી જન્મેલા) 

જે રમતમાાં ભાગ લેવાનો હોય તેની સામે   કરવી. 

  સીિી શાળા કક્ષાથી શરૂ થિી સ્પિાા   
એથ્લેર્ીકસ      ૩૦ મીર્ર          સ્રે્ન્ડીંગ બ્રોડ જમ્પ 

રમિની યાદી –(અંડર ૧૧) (૧.૧.૨૦૦૬ અને િે પછી જન્મેલા) 
(જે રમતમાાં ભાગ લેવાનો હોય તેની સામે   કરવી (એક જ રમતમાાં ભાગ લઈ શકશે.) 

 સીિી શાળા કક્ષાથી શરૂ થિી સ્પિાા  

એથ્લેર્ીકસ     ૫૦ મીર્ર         સ્રે્ન્ડીંગ બ્રોડ જમ્પ 

 સીિી િાલ કા / ઝોન કક્ષાથી શરૂ થિી સ્પિાા 

ર્ચેસ  

 સીિી જજલ્લા/કોપોરેશન  કક્ષાથી શરૂ થિી સ્પિાા 

સ્વીંમીગ      ૧૦૦ મીર્ર ફી સ્ર્ાઈલ 

 સીિી રાજય કક્ષાથી શરૂ થિી સ્પિાા  

સ્વીંમીગ      વ્યસ્ક્તગત મીડલે(૨૦૦ મીર્ર)   

રમિની યાદી – અંડર ૧૪ અને િો-૮ સ િી (૧.૧.૨૦૦૩ અને િે પછી જન્મેલા) 
 સીિી શાળા કક્ષાથી શરૂ થિી સ્પિાા  

એથ્લેર્ીક્સ     ૧૦૦મીર્ર               લાાંબીકુદ         ગોળા ફેંક 

વોલીબોલ  

ખો-ખો  

કબડ્ડી       ભાઈઓ (૪૮ કકલોથી નીર્ચે)                 બહનેો(૪૫ કકલોથી નીર્ચે) 

 સીિી િાલ કા / ઝોન કક્ષાથી શરૂ થિી સ્પિાા  

એથ્લેર્ીક્સ      ૨૦૦ મીર્ર           ૪૦૦ મીર્ર           ૬૦૦ મીર્ર             ઉર્ચીંકુદ         ર્ચક્રફેંક   

ર્ચેસ  

યોગાસન 

ગપૃ- A 

ગપૃ- B 

ગપૃ- C 

નોંર્:-યોગાસનમાાં ખેલાડી દ્વારા વધમુાાં વધ ુ૨ ઈવેન્ર્માાં ભાગ લઈ શકશે.(૧ વ્યસ્ક્તગત ઈવેન્ર્માાં પ્રથમ આવેલ ખેલાડી જ માત્ર બેસ્ર્ ઓફ બેસ્ર્ ઈવેન્ર્માાં ભાગ લેશે.) 
     પત્તિમોતાસન       સવાટગાસન      મત્સસ્યાસન           અર્ટમત્સસેન્રાસન        પણુટ ર્નરુાસન          ઉતાન પાદાસન 

     પણુટ ર્ચક્રાસન        કુકુર્ાસન         ભમુાસનપણુટ         સલભાસન             બકાસન               ત્તશર્ાટસન 

     સાાંખ્યાસન          વ્યાધ્રાસન       ઉર્ધવટ કુકુર્ાસન       ઉત્તતથત્તતત્તતવાસન       પદ્મ મયરુાસન        ઉત્તતથપાદહસ્તાસન 

  સીિી જજલ્લા/કોપોરેશનકક્ષાથી શરૂ થિી સ્પિાા  

આર્ચટરી(વ્યસ્ક્તગત)      વ્ યસ્ક્તગત  (ઇત્તન્ ડયન રાઉન્ ડ)          ઓવરઓલ (ઇત્તન્ ડયન રાઉન્ ડ)   

સ્વીમીંગ 
     ૧૦૦ મી.ફી સ્ર્ાઈલ         બેક સ્રોક ૧૦૦ મી          બર્ર ફલાય સ્રોક ૧૦૦ મી.        
     ૪૦૦ મી.ફી સ્ર્ાઈલ         બે્રસ્ર્ સ્રોક ૧૦૦ મી        વ્યસ્ક્તગત મીડલે ૨૦૦ મી. 

સ્કેર્ીંગ 
ક્વોડ      રીંક ૨ (૫૦૦ મી.)           રીંક ૩ (૧૦૦૦ મી.)    

ઈન લાઈન      રીંક ૫ (૫૦૦ મી.)           રીંક ૬ (૧૦૦૦ મી.) 

જુડો 
ભાઈઓ     ૨૫ કકગ્રા સરુ્ી                ૩૦ કકગ્રા                  ૩૫ કકગ્રા         ૩૫ કકગ્રા થી ઉપર 

બહનેો     ૨૩ કકગ્રા સરુ્ી                ૨૭ કકગ્રા                   ૩૨ કકગ્રા          ૩૨ કકગ્રા થી ઉપર 

કુસ્તી 
ભાઈઓ     ૩૨ કકગ્રા સરુ્ી               ૩૫ કકગ્રા                   ૩૮ કકગ્રા         ૩૮ કકગ્રા થી ઉપર 
બહનેો     ૨૮ કકગ્રા સરુ્ી               ૩૨ કકગ્રા                    ૩૫ કકગ્રા        ૩૫ કકગ્રા થી ઉપર 

રે્કવેન્ડો 
ભાઈઓ     ૨૧-૨૩ કકગ્રા                 ૨૫-૨૭ કકગ્રા         ૨૯-૩૨ કકગ્રા 
બહનેો        ૧૮-૨૦ કકગ્રા                ૨૨-૨૪ કકગ્રા          ૨૬-૨૯ કકગ્રા 

બેડમીન્ર્ન      સીંગલ્સ 
બાસ્કેર્બોલ  
રે્બલ રે્નીસ      સીંગલ્સ 
લોન રે્નીસ      સીંગલ્સ 
હને્ડબોલ  

હોકી  
ફુર્બોલ  

  સીિી રાજય કક્ષાથી શરૂ થિી સ્પિાા  

એથ્લેર્ીક્સ      ૮૦ મી હડટલ્સ       ૪ X ૧૦૦ મી રીલે  

સ્વીંમીંગ 
     ફી સ્ર્ાઈલ ૫૦મી           ફી સ્ર્ાઈલ ૨૦૦મી         ફી સ્ર્ાઈલરીલે ૪ X૧૦૦મી            બેક સ્રોક ૫૦ મી         બેક સ્રોક ૨૦૦ મી              મીડલે રીલે ૪ X૧૦૦મી 
બ્રેસ્ર્ સ્રોક ૫૦ મી                 બ્રેસ્ર્ સ્રોક ૨૦૦મી          બર્ર ફલાય સ્રોક ૫૦ મી           બર્રફલાય સ્રોક  ૨૦૦મી 

જુડો 
ભાઈઓ      ૪૫ કકગ્રા        ૫૦ કકગ્રા        ૫૦ કકગ્રા થી ઉપર     
બહનેો      ૪૦ કકગ્રા        ૪૪ કકગ્રા        ૪૪ કકગ્રા થી ઉપર  

કુસ્તી 
ભાઈઓ      ૪૫ કકગ્રા       ૪૯ કકગ્રા         ૫૫ કકગ્રા               ૫૫ કકગ્રા  થી ઉપર 

બહનેો      ૪૦ કકગ્રા        ૪૪ કકગ્રા        ૪૮ કકગ્રા          ૪૮ કકગ્રા થી ઉપર 

રે્કવેન્ડો 
ભાઈઓ      ૨૧ કકગ્રા થી નીર્ચે        ૨૩-૨૫ કકગ્રા      ૨૭-૨૯ કકગ્રા        

બહનેો     ૧૮ કકગ્રા થી નીર્ચે        ૨૦-૨૨ કકગ્રા       ૨૪-૨૬ કકગ્રા        

જીમ્નાસ્ર્ીક 
ભાઈઓ      ફ્લોર એક્સાઈઝ           વોલ્ર્ીંગ રે્બલ          રોમનરીંગ         પેરલલબાર         પોમેલહોસટ         હાઈબાર 
બહનેો      ફ્લોર એક્સાઈઝ          વોલ્ર્ીંગ રે્બલ          બેલેસીંગબીમ          અનઈવનબાર 

આર્ચટરી(ઓલત્તમ્ પક)      વ્ યસ્ક્તગત (કફર્ા રાઉન્ ડ)         ઓવરઓલ (કફર્ા રાઉનડ)       વ્ યસ્ક્તગત (કમ્ પાઉન્ ડ રાઉન્ ડ)      ઓવરઓલ (કમ્પાઉન્ ડ રાઉન્ ડ)                          

નોંર્:- કાબટન/ફાયબરના ર્નષુ્ય અને તીર જે ખેલાડી પાસે હશે તે જ ભાગ લઈ શકશે. 

શરુ્ીંગ 
ભાઈઓ      ૧૦ મી એર પીસ્ર્ોલ      ૧૦ મી. એર રાયફલપીપ સાઈર્     ૨૫ મી. રેપીડ ફાયર ત્તપસ્ર્લ      ૫૦ મી. ત્તપસ્ર્લ પ્રોન 

બહનેો     ૧૦ મી એર પીસ્ર્ોલ      ૧૦ મી. એર રાયફલ પીપ સાઈર્          ૨૫ મી. ત્તપસ્તલ 

ફેન્સીંગ  ભાઈઓ      ફોઈલ             ઈપી              સેબર 
 બહનેો      ફોઈલ             ઈપી              સેબર 

 બોક્સીંગ ભાઈઓ       ૩૪ કકગ્રા સરુ્ી         ૩૪-૩૮ કકગ્રા          ૩૮-૪૨ કકગ્રા           ૪૨ કકગ્રા થી ઉપર 
કરારે્ ભાઈઓ       ૩૦ કકગ્રા સરુ્ી         ૪૦ કકગ્રા સરુ્ી        ૫૦ કકગ્રા સરુ્ી         ૫૦ કકગ્રાથી ઉપર 

 બહનેો       ૨૪ કકગ્રા સરુ્ી         ૩૦ કકગ્રા સરુ્ી        ૩૮ કકગ્રા સરુ્ી         ૪૬ થી ઉપર 
મલખમ્બ       રોપ મલખમ્ બ (ફકત બહનેો)         પોલ મલખમ્ બ (ફકત ભાઇઓ) 

નોંિ:- શાળાકક્ષાથી રાજયકક્ષા સ િીની સ્પિાા માટે 

 એથ્લેર્ીક્સ રમતમાાં વધ ુમાાં વધ ુ૩ ઈવેન્ર્ અને ૧ રીલે 

ઈવેન્ર્માાં ભાગ લઈ શકશે. 

 સ્વીમીંગ રમતમાાં વધમુાાં વધ ુ૩ ઈવેન્ર્ અને ૨ રીલેમાાં  ભાગ 

લઈ શકશે. 

 સ્કેર્ીંગ વધમુાાં વધ ુ૨ ઈવેન્ર્માાં ભાગ લઈ શકશે. 

 કુસ્ તી, રે્કવેન્ ડો, બોક્સીંગ,્ કરારે્ અને જુડોની રમતમાાં કોઇ 

પણ એક વજન ગ્રપુમાાં ભાગ લઇ શકશે 

 કુસ્ તી, રે્કવેન્ ડો, અને જુડોની રમતમાાં કોઇ પણ એક વજન 

ગ્રપુમાાં ભાગ લઇ શકશે.  

 જીમ્નાસ્ર્ીક સ્પર્ાટમાાં ખલેાડી કોઈ પણ બે ઈવેન્ર્માાં ભાગ લઈ શકશ ે

 ફેન્સીંગ સ્પર્ાટમાાં ત્રણમાાંથી કોઈ પણ બે ઈવેન્ર્માાંથી ભાગ લઈ શકશે. 

 શરુ્ીંગ સ્પર્ાટમાાં સ્પર્ટકોએ શરુ્ીંગ મારે્ પોતાની રાઈફલ લાવવાની રહશેે. ત્રણમાાંથી કોઈ 
પણ બે ઈવેન્ર્માાં ભાગ લઈ શકશે.  

 બર્ી જ  સ્પર્ાટઓ ઈન્ર્ર નેશનલ શરુ્ીંગ સ્પોર્ટસ ફેડરેશન (ISSF)ના ત્તનયમો મજુબ યોજાશે   



ખેલ મહાક ાંભ-૨૦૧૬ 

રમિની યાદી –અંડર ૧૭ અને િોરણ-૧૦ સ િી (૧.૧.૨૦૦૦ અને િે પછી જન્મેલા)  
જે રમતમાાં ભાગ લેવાનો હોય તેની સામે    કરવી (એક જ રમતમાાં ભાગ લઈ શકશે. 

સીિી શાળા કક્ષાથી શરૂ થિી સ્પિાા 
એથ્લેર્ીકસ      ૧૦૦ મી.      લાાંબીકદૂ       લાંગડીફાળ કુદ      ગોળાફેંક   
રસ્સાખેંર્ચ      ભાઈઓ ૪૮૦ કકગ્રા        બહનેો ૪૦૦ કકગ્રા               નોંર્: (૮ ખેલાડીઓનુાં કુલ વજન) 
વોલીબોલ  
ખો-ખો   
કબડ્ડી      ભાઈઓ (૫૪ કકગ્રાથી નીર્ચે)     બહનેો (૫૦ કકગ્રાથી નીર્ચે) 

 સીિી િાલ કા/ઝોન કક્ષાથી શરૂ થિી સ્પિાા  
એથ્લેર્ીક્સ     ૨૦૦મી       ૪૦૦મી      ૮૦૦ મી       ૧૫૦૦ મી.       ઉર્ચીંકુદ       બરછીફેક       ર્ચક્રફેંક    

ર્ચેસ  
યોગાસન 

ગપૃ- A 

ગપૃ- B 

ગપૃ- C 

નોંર્:-યોગાસનમાાં ખેલાડી દ્વારા વધમુાાં વધ ુ૨ ઈવેન્ર્માાં ભાગ લઈ શકશે.(૧ વ્યસ્ક્તગત ઈવેન્ર્માાં પ્રથમ આવેલ ખેલાડી જ માત્ર બેસ્ર્ ઓફ બેસ્ર્ ઈવેન્ર્માાં ભાગ લેશે.) 

    પત્તિમોતાસન      સવાટગાસન     મત્સસ્યાસન      પણુટ મત્સસેન્રાસન       પણુટ ર્નરુાસન        ઉતાન પાદાસન 

    પણુટ ર્ચક્રાસન       કુકુર્ાસન       ગભાટસન      ભમુાસનપણુટ             સલભાસન            બકાસન 

    સાાંખ્યાસન      વ્યાધ્રાસન      ઉર્ધવટ કુકુર્ાસન    ઉત્તતથત્તતત્તતવાસન       ત્તશર્ાટસન              ઉત્તતથપાદહસ્તાસન 

   સીિી જજલ્લા/કોપોરેશન કક્ષાથી શરૂ થિી સ્પિાા    

આર્ચટરી(વ્યસ્ક્તગત)     વ્ યસ્ક્તગત (ઇન્ડીયન રાઉન્ ડ)      ઓવરઓલ (ઇત્તન્ ડયન રાઉન્ ડ)       

સ્વીમીંગ 
    ૧૦૦ મી.ફ્રી સ્ર્ાઈલ         બેક સ્રોક ૧૦૦ મી           બર્ર ફલાય સ્રોક ૧૦૦ મી. 
    ૪૦૦ મી.ફ્રી સ્ર્ાઈલ         બ્રેસ્ર્ સ્રોક ૧૦૦ મી          વ્યસ્ક્તગત મીડલે ૨૦૦ મી. 

સ્કેર્ીંગ 
ક્વોડ       રીંક ૨ (૫૦૦ મી.)                 રીંક ૩ (૧૦૦૦ મી.)  

ઈન લાઈન       રીંક ૫ (૫૦૦ મી.)                રીંક ૬ (૧૦૦૦ મી.) 

જુડો 
ભાઈઓ     ૪૦ કકગ્રા સરુ્ી            ૪૫ કકગ્રા              ૫૦ કકગ્રા           ૫૦ કકગ્રા થી ઉપર 
બહનેો     ૩૬ કકગ્રા સરુ્ી             ૪૦ કકગ્રા           ૪૪ કકગ્રા            ૪૪ કકગ્રા થી ઉપર 

કુસ્તી 
ભાઈઓ     ૪૨ કકગ્રા સરુ્ી              ૪૬ કકગ્રા           ૫૦ કકગ્રા            ૫૦ કકગ્રા થી ઉપર 
બહનેો     ૩૮ કકગ્રા સરુ્ી             ૪૨ કકગ્રા              ૪૬ કકગ્રા           ૪૬ કકગ્રા થી ઉપર 

રે્કવેન્ડો 
ભાઈઓ     ૩૫ કકગ્રાથી નીર્ચ ે            ૪૧-૪૪ કકગ્રા           ૫૨ કકગ્રા થી ઉપર 
બહનેો     ૩૨ કકગ્રાથી નીર્ચ ે           ૩૮-૪૧ કકગ્રા            ૪૮ કકગ્રાથી ઉપર 

બેડમીન્ર્ન     સીંગલ્સ             ડબ્લસ            ત્તમક્સ ડબ્લસ  
બાસ્કેર્બોલ  
રે્બલ રે્નીસ     સીંગલ્સ            ડબ્લસ               ત્તમક્સ ડબ્લસ  
લોન રે્નીસ     સીંગલ્સ             ડબ્લસ             ત્તમક્સ ડબ્લસ  
હને્ડબોલ  

હોકી  
ફુર્બોલ  

   સીિી રાજય કક્ષાથી શરૂ થિી સ્પિાા    
એથ્લેર્ીક્સ      ૩૦૦૦ મી      ૧૦૦ મી હડટલ્સ     ૪ X ૧૦૦ મી રીલ ે      વાાંસકૂદ      હથોડા ફેક 

સ્વીંમીંગ 
     ફીસ્ર્ાઈલ ૫૦મી      બેક સ્રોક ૨૦૦ મી     ફી સ્ર્ાઈલ ૮૦૦મી ભાઈઓ      બે્રસ્ર્ સ્રોક ૨૦૦ મી      બર્રફલાય સ્રોક ૨૦૦મી 
     વ્યસ્ક્તગત મીડલે ૪૦૦ મી          ફીસ્ર્ાઈલ ૨૦૦મી         બેક સ્રોક ૫૦મી        ફીસ્ર્ાઈલ રીલે ૪ X ૧૦૦ મી          બે્રસ્ર્ સ્રોક ૫૦ મી 
     બર્ર ફલાય ૫૦મી                  મીડલે રીલે ૪ X ૧૦૦ મી         

જુડો 
ભાઈઓ     ૬૦ કકગ્રા સરુ્ી        ૬૫ કકગ્રા       ૭૫ કકગ્રા       ૭૫ કકગ્રા થી ઉપર 
બહનેો     ૪૮ કકગ્રા સરુ્ી       ૫૨ કકગ્રા        ૫૭ કકગ્રા       ૫૭ કકગ્રા થી ઉપર 

કુસ્તી 
ભાઈઓ      ૫૮ કકગ્રા સરુ્ી        ૬૩ કકગ્રા         ૬૯ કકગ્રા       ૬૯ કકગ્રા થી ઉપર 
બહનેો     ૪૮  કકગ્રા સરુ્ી       ૫૩ કકગ્રા       ૫૮ કકગ્રા         ૫૮ કકગ્રા થી ઉપર 

રે્કવેન્ડો 
ભાઈઓ     ૩૫-૩૮ કકગ્રા         ૩૮-૪૧ કકગ્રા        ૪૪-૪૮ કકગ્રા        ૪૮-૫૨ કકગ્રા 
બહનેો     ૩૨-૩૫ કકગ્રા        ૩૫-૩૮ કકગ્રા        ૪૧-૪૪ કકગ્રા         ૪૪-૪૮ કકગ્રા 

જીમ્નાસ્ર્ીક 
ભાઈઓ      ફ્લોર એક્સાઈઝ           વોલ્ર્ીંગ રે્બલ          રોમનરીંગ         પેરલલબાર         પોમેલહોસટ         હાઈબાર 
બહનેો      ફ્લોર એક્સાઈઝ          વોલ્ર્ીંગ રે્બલ          બેલેસીંગબીમ          અનઈવનબાર 

આર્ચટરી  

(ઓલત્તમ્ પક) 
    વ્ યસ્ક્તગત (કફર્ા રાઉન્ ડ)         ઓવરઓલ (કફર્ા રાઉનડ)        વ્ યસ્ક્તગત (કમ્ પાઉન્ ડ રાઉન્ ડ)      ઓવરઓલ (કમ્પાઉન્ ડ રાઉન્ ડ)                          

નોંર્:- કાબટન/ફાયબરના ર્નષુ્ય અને તીર જે ખેલાડી પાસે હશે તે જ ભાગ લઈ શકશે. 

શરુ્ીંગ 
ભાઈઓ      ૧૦ મી એર પીસ્ર્ોલ      ૧૦ મી. એર રાયફલપીપ સાઈર્     ૨૫ મી. રેપીડ ફાયર ત્તપસ્ર્લ      ૫૦ મી. ત્તપસ્ર્લ પ્રોન 
બહનેો     ૧૦ મી એર પીસ્ર્ોલ      ૧૦ મી. એર રાયફલ પીપ સાઈર્          ૨૫ મી. ત્તપસ્તલ 

વેઈર્લીફર્ીંગ 
ભાઈઓ      ૫૬ કકગ્રા સરુ્ી        ૬૯ કકગ્રા        ૮૫ કકગ્રા        ૮૫ કકગ્રા થી ઉપર 

બહનેો      ૪૮ કકગ્રા સરુ્ી      ૫૮ કકગ્રા         ૬૩ કકગ્રા       ૬૩ કકગ્રા થી ઉપર 

ફેન્સીંગ  
ભાઈઓ      ફોઈલ             ઈપી              સેબર 
બહનેો      ફોઈલ             ઈપી              સેબર 

 બોક્સીંગ 
 

ભાઈઓ      ૫૦ કકગ્રાસરુ્ી       ૫૦-૫૭ કકગ્રા        ૫૭-૬૩ કકગ્રા        ૬૩ કકગ્રા થી ઉપર 
બહનેો       ૪૬ કકગ્રાસરુ્ી      ૪૬-૫૦ કકગ્રા       ૫૦-૫૬ કકગ્રા       ૫૬ કકગ્રા થી ઉપર 

કરારે્ 
 

ભાઈઓ      ૪૫ કકગ્રા સરુ્ી      ૫૫ કકગ્રા સરુ્ી       ૬૫ કકગ્રા સરુ્ી          ૬૫ કકગ્રા થી ઉપર 
બહનેો      ૪૦ કકગ્રા સરુ્ી        ૪૮ કકગ્રા સરુ્ી      ૫૬ કકગ્રા સરુ્ી          ૫૬ કકગ્રા થી ઉપર 

મલખમ્બ       રોપ મલખમ્ બ (ફકત બહનેો)         પોલ મલખમ્ બ (ફકત ભાઇઓ) 

 

  

નોંિ:- શાળાકક્ષાથી રાજયકક્ષા સ િીની સ્પિાા માટે 

 એથ્લેર્ીક્સ રમતમાાં વધ ુમાાં વધ ુ૩ ઈવેન્ર્ અને ૧ રીલે ઈવેન્ર્માાં ભાગ 

લઈ શકશે. 

 સ્વીમીંગ રમતમાાં વધમુાાં વધ ુ૩ ઈવેન્ર્ અને ૨ રીલેમાાં  ભાગ લઈ શકશે. 

 સ્કેર્ીંગ વધમુાાં વધ ુ૨ ઈવેન્ર્માાં ભાગ લઈ શકશે. 

 કુસ્ તી, રે્કવેન્ ડો, બોક્સીંગ,્ કરારે્ અને જુડોની રમતમાાં કોઇ પણ એક વજન 

ગ્રપુમાાં ભાગ લઇ શકશે.  

 બેડત્તમન્ર્ન, રે્બલ રે્નીસ અને રે્નીસ રમતમાાં ૩ ઈવેન્ર્માાંથી કોઈ પણ ૨ 

ઈવેન્ર્માાં ભાગ લઈ શકશે 

 ફેન્સીંગ સ્પર્ાટમાાં ત્રણમાાંથી કોઈ પણ બે ઈવેન્ર્માાંથી ભાગ લઈ શકશે. 

 જીમ્નાસ્ર્ીક સ્પર્ાટમાાં ખલેાડી કોઈ પણ બે ઈવેન્ર્માાં ભાગ લઈ શકશ ે

 શરુ્ીંગ સ્પર્ાટમાાં સ્પર્ટકોએ શરુ્ીંગ મારે્ પોતાની રાઈફલ લાવવાની રહશેે. ત્રણમાાંથી કોઈ 

પણ બે ઈવેન્ર્માાં ભાગ લઈ શકશે.  

 બર્ી જ  સ્પર્ાટઓ ઈન્ર્ર નેશનલ શરુ્ીંગ સ્પોર્ટસ ફેડરેશન (ISSF)ના ત્તનયમો મજુબ યોજાશે   



ખેલ મહાક ાંભ-૨૦૧૬ 

રમિની યાદી –ઓપન એઈજ ગપૃ ( ધસધનયર ગ્ર પ) (૩૧.૧૨.૧૯૯૯ અને ૧.૧.૧૯૭૬ દરમ્યાન જન્મેલા) 
જે રમતમાાં ભાગ લેવાનો હોય તેની સામે   કરવી (એક જ રમતમાાં ભાગ લઈ શકશે.) 

 સીિી ગ્રામ્ય કક્ષાએથી શરૂ થિી સ્પિાા  
એથ્લેર્ીકસ        ૧૦૦ મી.           લાાંબીકદૂ             લાંગડીફાળ કુદ        ગોળાફેંક 
રસ્સાખેંર્ચ         ભાઈઓ ૫૨૦ કકગ્રા         બહનેો ૪૪૦ કકગ્રા         નોંર્: (૮ ખેલાડીઓનુાં કુલ વજન) 
વોલીબોલ  

કબડ્ડી         ભાઈઓ (૮૦ કકગ્રા)           બહનેો (૭૦ કકગ્રા) 
ખો-ખો  

સીિી િાલ કા / ઝોન કક્ષાએથી શરૂ થિી સ્પિાા 

શરુ્ીંગ બોલ        ફકિ ભાઇઓ માટે 
એથ્લેર્ીક્સ     ૨૦૦મી      ૪૦૦મી        ૮૦૦ મી        ૧૫૦૦ મી.      ૩૦૦૦ મી 

       ઉર્ચીંકુદ       બરછીફેક       ર્ચક્રફેંક 
ર્ચેસ  

યોગાસન 

ગપૃ- A 

ગપૃ- B 

ગપૃ- C 

નોંર્:-યોગાસનમાાં ખેલાડી દ્વારા વધમુાાં વધ ુ૨ ઈવેન્ર્માાં ભાગ લઈ શકશે.(૧ વ્યસ્ક્તગત ઈવેન્ર્માાં પ્રથમ આવેલ ખેલાડી જ માત્ર બેસ્ર્ ઓફ બેસ્ર્ ઈવેન્ર્માાં ભાગ લેશે.) 

      પત્તિમોતાસન         સવાટગાસન         મત્સસ્યાસન           પણુટ મત્સસેન્રાસન            પણુટ ર્નરુાસન             ઉતાન પાદાસન 

       પણુટ ર્ચક્રાસન           કુકુર્ાસન           ગભાટસન                ભમુાસનપણુટ         સલભાસન                  બકાસન 

       સાાંખ્યાસન          વ્યાધ્રાસન         ઉર્ધવટકુકુર્ાસન        ઉત્તતથત્તતત્તતવાસન         ત્તશર્ાટસન                 ઉત્તતથપાદહસ્તાસન 

સીિી જજલ્લા/કોપોરેશન કક્ષાથી શરૂ થિી સ્પિાા 
બેડમીન્ર્ન          સીંગલ્સ          ડબ્લસ            ત્તમક્સ ડબ્લસ 
ફુર્બોલ  

બાસ્કેર્બોલ  
રે્બલ રે્નીસ           સીંગલ્સ            ડબ્લસ                ત્તમક્સ ડબ્લસ 
લોન રે્નીસ           સીંગલ્સ             ડબ્લસ                  ત્તમક્સ ડબ્લસ 
હને્ડબોલ  

હોકી  

સ્વીમીંગ 
          ૧૦૦ મી.ફી સ્ર્ાઈલ             બેક સ્રોક ૧૦૦ મી                 બર્ર ફલાય સ્રોક ૧૦૦ મી. 
         ૪૦૦ મી.ફી સ્ર્ાઈલ               બે્રસ્ર્ સ્રોક ૧૦૦ મી                વ્યસ્ક્તગત મીડલે ૨૦૦ મી. 

સ્કેર્ીંગ 
ક્વોડ      રીંક ૨ (૫૦૦ મી.)        રીંક ૩ (૧૦૦૦ મી.) 

ઈન લાઈન      રીક ૫ (૫૦૦ મી.)        રીંક ૬ (૧૦૦૦ મી.) 

જુડો 
ભાઈઓ          ૪૦ કકગ્રા સરુ્ી          ૪૫ કકગ્રા          ૫૦ કકગ્રા          ૫૦ કકગ્રા થી ઉપર 
બહનેો         ૩૬ કકગ્રા સરુ્ી           ૪૦ કકગ્રા         ૪૪ કકગ્રા        ૪૪ કકગ્રા થી ઉપર 

કુસ્તી 
ભાઈઓ          ૪૨ કકગ્રા સરુ્ી          ૪૬ કકગ્રા         ૫૦ કકગ્રા             ૫૦ કકગ્રા થી ઉપર 
બહનેો      ૪૪ કકગ્રા સરુ્ી       ૪૮ કકગ્રા         ૫૧ કકગ્રા       ૫૧ કકગ્રા થી ઉપર 

રે્કવેન્ડો 
ભાઈઓ          ૪૮ કકગ્રા નીર્ચે          ૫૬-૬૦ કકગ્રા               ૬૮-૭૪ કકગ્રા 
બહનેો          ૪૪ કકગ્રા નીર્ચે           ૫૨-૫૬ કકગ્રા            ૬૪-૬૮ કકગ્રા થી ઉપર 

આર્ચટરી (વ્યસ્ક્તગત)        વ્ યસ્ક્તગત   (ઇત્તન્ ડયન રાઉન્ ડ)             ઓવરઓલ (ઇત્તન્ ડયન રાઉન્ ડ) 
  સીિી રાજય કક્ષાથી શરૂ થિી સ્પિાા    

એથ્લેર્ીક્સ         ૫૦૦૦મી              ૧૧૦ મી હડટલ્સ ભાઈઓ             ૧૦૦ મી. હડટલ્સ(બહનેો)         ૪૦૦મી હડટલ્સ             ૪ X ૧૦૦મી. રીલ ે           ૪ X ૪૦૦ મી.રીલે     .      વાાંસકૂદ         હથોડા ફેંક 

સ્વીંમીંગ 
       ફી સ્ર્ાઈલ ૫૦મી      ફી સ્ર્ાઈલ ૨૦૦મી        ફી સ્ર્ાઈલ ૮૦૦મી બહનેો       ફીસ્ર્ાઈલ  ૧૫૦૦ મી ભાઈઓ        ફીસ્ર્ાઈલ રીલે ૪ X ૧૦૦મી. 
       બે્રસ્ર્ સ્રોક ૫૦ મી         બેક સ્રોક ૨૦૦ મી             બર્ર ફ્લાય ૫૦મી              બર્ર ફ્લાય સ્રોક ૨૦૦ મી 
      બેક સ્ર્ોક  ૫૦ મી         બે્રસ્ર્ સ્રોક ૨૦૦ મી              મીડલે રીલે ૪ X ૧૦૦મી      વ્યસ્ક્તગત મીડલે ૪૦૦ મી 

જુડો 
ભાઈઓ       ૬૫ કકગ્રા સરુ્ી       ૭૧ કકગ્રા         ૯૦ કકગ્રા          ૯૦ કકગ્રાથી ઉપર 
બહનેો     ૬૩  કકગ્રા સરુ્ી       ૭૦ કકગ્રા        ૭૮ કકગ્રા          ૭૮ કકગ્રા થી ઉપર 

કુસ્તી 
ભાઈઓ    ૬૬ કકગ્રા સરુ્ી         ૭૪ કકગ્રા      ૮૪ કકગ્રા,      ૮૪ કકગ્રા થી ઉપર 

બહનેો      ૫૯ કકગ્રા સરુ્ી         ૬૩ કકગ્રા        ૬૭ કકગ્રા       ૬૭ કકગ્રા થી ઉપર 

રે્કવેન્ડો 
ભાઈઓ        ૪૮-૫૨ કકગ્રા        ૫૨-૫૬ કકગ્રા             ૬૦-૬૪ કકગ્રા        ૬૪-૬૮ કકગ્રા        ૭૪ કકગ્રાથી ઉપર્ 
બહનેો      ૪૪-૪૮ કકગ્રા        ૪૮-૫૨ કકગ્રા            ૫૬-૬૦ કકગ્રા        ૬૦-૬૪ કકગ્રા        ૬૮ કકગ્રાથી ઉપર્ 

આર્ચટરી (ઓલત્તમ્ પક) 
       વ્ યસ્ક્તગત (કફર્ા રાઉન્ ડ)       ઓવરઓલ (કફર્ા રાઉન્ડ)         વ્ યસ્ક્તગત (કમ્ પાઉન્ ડ રાઉન્ ડ)       ઓવરઓલ (કમ્પાઉન્ ડ રાઉન્ ડ)                          

નોંર્:- કાબટન/ફાયબરના ર્નષુ્ય અને તીર જે ખેલાડી પાસે હશે તે જ ભાગ લઈ શકશે. 

જીમ્નાસ્ર્ીક 
ભાઈઓ      ફ્લોર એક્સાઈઝ           વોલ્ર્ીંગ રે્બલ          રોમનરીંગ         પેરલલબાર         પોમેલહોસટ           હાઈબાર 
બહનેો      ફ્લોર એક્સાઈઝ          વોલ્ર્ીંગ રે્બલ          બેલેસીંગબીમ           અન ઈવનબાર 

આર્ીસ્ર્ીક સ્કેર્ીંગ      ફ્રી સ્ર્ાઈલ          સોલોડાન્સ       ફીગર 
સાઈકલીંગ      ૨૦ કી.મી. 

શરુ્ીંગ 
ભાઈઓ      ૧૦ મી એર પીસ્ર્ોલ      ૧૦ મી. એર રાયફલપીપ સાઈર્     ૨૫ મી. રેપીડ ફાયર ત્તપસ્ર્લ      ૫૦ મી. ત્તપસ્ર્લ પ્રોન 
બહનેો     ૧૦ મી એર પીસ્ર્ોલ      ૧૦ મી. એર રાયફલ પીપ સાઈર્          ૨૫ મી. ત્તપસ્તલ 

વેઈર્લીફર્ીંગ 
ભાઈઓ      ૬૯ કકગ્રા સરુ્ી       ૮૫ કકગ્રા      ૯૪કકગ્રા           ૯૪ કકગ્રાથી ઉપર 

બહનેો      ૫૮ કકગ્રા સરુ્ી       ૬૩ કકગ્રા      ૬૯ કકગ્રા         ૬૯  કકગ્રાથી ઉપર 

ફેન્સીંગ 
ભાઈઓ      ફોઈલ             ઈપી              સેબર 
બહનેો      ફોઈલ             ઈપી              સેબર 

બોક્સીંગ 
 

ભાઈઓ      ૪૮ કકગ્રા સરુ્ી       ૪૮-૫૭ કકગ્રા        ૫૭-૬૯ કકગ્રા         ૬૯ કકગ્રા થી ઉપર 
બહનેો      ૪૬ કકગ્રા સરુ્ી      ૪૬-૫૪ કકગ્રા         ૫૪-૬૩ કકગ્રા         ૬૩ કકગ્રા થી ઉપર 

કરારે્ 
 

ભાઈઓ      ૫૫ કકગ્રા સરુ્ી      ૬૦ કકગ્રા        ૭૦ કકગ્રા         ૭૦ કકગ્રાથી ઉપર 
બહનેો      ૪૮ કકગ્રા સરુ્ી      ૫૨ કકગ્રા        ૬૦  કકગ્રા       ૬૦ કકગ્રાથી ઉપર 

મલખમ્બ      રોપ મલખમ્ બ (ફકત બહનેો)         પોલ મલખમ્ બ (ફકત ભાઇઓ) 

 શરુ્ીંગ સ્પર્ાટમાાં સ્પર્ટકોએ શરુ્ીંગ મારે્ પોતાની રાઈફલ લાવવાની રહશેે. ત્રણમાાંથી કોઈ 
પણ બે ઈવેન્ર્માાં ભાગ લઈ શકશે.  

 બર્ી જ  સ્પર્ાટઓ ઈન્ર્ર નેશનલ શરુ્ીંગ સ્પોર્ટસ ફેડરેશન (ISSF)ના ત્તનયમો મજુબ યોજાશે   

નોંિ:- શાળાકક્ષાથી રાજયકક્ષા સ િીની સ્પિાા માટે 

 એથ્લેર્ીક્સ રમતમાાં વધ ુમાાં વધ ુ ૩ ઈવેન્ર્ અને ૧ રીલે ઈવેન્ર્માાં 

ભાગ લઈ શકશે. 
 સ્વીમીંગ રમતમાાં વધમુા ાં વધ ુ૩ ઈવેન્ર્ અને ૨ રીલમેા ાં  ભાગ લઈ 

શકશે. 

 સ્કેર્ીંગ વધમુા ાં વધ ુ૨ ઈવેન્ર્માાં ભાગ લઈ શકશે. 

 કુસ્ તી, રે્કવેન્ ડો, બોક્સીંગ,્ કરારે્ અને જુડો રમતમાાં કોઇ પણ એક 

વજન ગ્રપુમાાં ભાગ લઇ શકશે.  

 બેડત્તમન્ર્ન, રે્બલ રે્નીસ અને  રે્નીસ રમતમાાં ૩ ઈવેન્ર્માાંથી કોઈ 
પણ ૨ ઈવેન્ર્માાં ભાગ લઈ શકશે 

 જજમનાસ્ ર્ીક રમતમાાં ભાઇઓ-૩ ઇવેન્ ર્માાં અને બહનેો-૨ ઇવેન્ ર્માાં 

ભાગ લઇ શકશે.  

 ફેન્સીંગ સ્પર્ાટમાાં ત્રણમાાંથી કોઈ પણ બે ઈવેન્ર્માાંથી ભાગ લઈ શકશે. 

 જીમ્નાસ્ર્ીક સ્પર્ાટમા ાં ખેલાડી કોઈ પણ બે ઈવેન્ર્મા ાં ભાગ લઈ શકશે 



 

ખેલ મહાક ાંભ-૨૦૧૬ 

રમિની યાદી –(૪૦વર્ાથી ઉપર) (૩૧.૧૨.૧૯૭૫ અને ૧.૧.૧૯૫૭ દરમ્યાન જન્મેલા)  

જે રમતમાાં ભાગ લેવાનો હોય તેની સામે   કરવી (એક જ રમતમાાં ભાગ લઈ શકશે.) 

સીિી ગ્રામ્યકક્ષાએથી શરૂ થિી સ્પિાા 
રસ્સાખેંર્ચ      ભાઈઓ ૫૬૦ કકગ્રા         બહનેો ૪૮૦ કકગ્રા   નોંર્: (૮ ખેલાડીઓનુાં કુલ વજન) 

સીિી િાલ કા/ ઝોન કક્ષાએથી શરૂ થિી સ્પિાા 
શરુ્ીંગ બોલ     ફકત ભાઇઓ મારે્ 
ર્ચેસ   

સીિી જજલ્લા/કોપોરેશન કક્ષાથી શરૂ થિી સ્પિાા 
બેડમીન્ર્ન      સીંગલ્સ       ડબ્લસ        ત્તમક્સ ડબ્લસ 

રે્બલ રે્નીસ      સીંગલ્સ       ડબ્લસ        ત્તમક્સ ડબ્લસ 

લોન રે્નીસ      સીંગલ્સ       ડબ્લસ        ત્તમક્સ ડબ્લસ 

સ્વીમીંગ     ૫૦ મી.ફ્રી સ્ર્ાઈલ     ૧૦૦ મી.ફ્રી સ્ર્ાઈલ     ૫૦ મી બકે સ્રોક     ૫૦ મી બ્રસે્ર્ સ્રોક      ૫૦મી.બર્ર ફલાય સ્રોક   

 
 
 સીિી રાજય કક્ષાથી શરૂ થિી સ્પિાા  
યોગાસન  

ગપૃ- A 

ગપૃ- B 

ગપૃ- C 

  પત્તિમોતાસન           ભમુાસન          ઉતાન પાદાસન 

   ર્નરુાસન             સવાટગાસન        ર્ચક્રાસન 
    અર્ટ મ્ત્સસયેન્રાસન     મત્સયાસન          બકાસન 

 

રમિની યાદી –(૬૦વર્ાથી ઉપર) (૩૧.૧૨.૧૯૫૬ અને િે પહલેાાં જન્મેલા)  
જે રમતમાાં ભાગ લેવાનો હોય તેની સામે   કરવી (એક જ રમતમાાં ભાગ લઈ શકશે.) 

સીિી ગ્રામ્યકક્ષાએથી શરૂ થિી સ્પિાા 
રસ્સાખેંર્ચ     ભાઈઓ ૬૨૦ કકગ્રા       બહનેો ૪૮૦ કકગ્રા            નોંર્: (૮ ખેલાડીઓનુાં કુલ વજન) 

સીિી િાલ કા / ઝોન કક્ષાએથી શરૂ થિી સ્પિાા 
ર્ચેસ   

સીિી જજલ્લા/કોપોરેશન કક્ષાથી શરૂ થિી સ્પિાા 
બેડમીન્ર્ન      સીંગલ્સ       ડબ્લસ        ત્તમક્સ ડબ્લસ 

રે્બલ રે્નીસ      સીંગલ્સ       ડબ્લસ        ત્તમક્સ ડબ્લસ 
લોન રે્નીસ      સીંગલ્સ       ડબ્લસ        ત્તમક્સ ડબ્લસ 

સ્વીમીંગ     ૫૦ મી.ફ્રી સ્ર્ાઈલ     ૧૦૦ મી.ફ્રી સ્ર્ાઈલ     ૫૦ મી બકે સ્રોક      ૫૦ મી બ્રસે્ર્ સ્રોક    ૫૦ મી.બર્ર ફલાય સ્રોક 

 

 

સીિી રાજય કક્ષાથી શરૂ થિી સ્પિાા 
યોગાસન  

ગપૃ- A 

ગપૃ- B 

ગપૃ- C 

   પત્તિમોતાસન          ભમુાસન          ઉતાનપાદાસન 

    ર્નરુાસન             સવાટગાસન      ર્ચક્રાસન 
     અર્ટ મ્ત્સસયેન્રાસન     મત્સયાસન        બકાસન 

 

બેડત્તમન્ર્ન, રે્બલ રે્નીસ અને  રે્નીસ રમતમાાં ૩ 

ઈવેન્ર્માાંથી કોઈ પણ ૨ ઈવેન્ર્માાં ભાગ લઈ શકશે. 

બેડત્તમન્ર્ન, રે્બલ રે્નીસ અને  રે્નીસ રમતમાાં ૩ 

ઈવેન્ર્માાંથી કોઈ પણ ૨ ઈવેન્ર્માાં ભાગ લઈ શકશે. 

સ્વીમીગ રમતમાાં કોઇપણ ૩ ઈવેન્ર્માાં ભાગ લઈ 

શકશે. 

સ્વીમીગ રમતમાાં કોઇપણ ૩ ઈવેન્ર્માાં ભાગ લઈ 

શકશે. 

 યોગાસન  સ્પર્ાટમાાં ખેલાડી કોઈ પણ એક ઈવેન્ર્માાં ભાગ લઈ 

શકશે 

 યોગાસન  સ્પર્ાટમાાં ખેલાડી કોઈ પણ એક ઈવેન્ર્માાં ભાગ 

લઈ શકશે 

 



યભત ગભત, યલુા અને સાાંસ્કતૃ્તિક પ્રવતૃ્તિઓ ત્તલબાગ, ગજુયાત સયકાય  

                         સ્ોર્ટસ ઓથોયીર્ી ઓપ ગજુયાત                                  (પોભટ-અ)  
ખેર ભહાકુાંબ-૨૦૧૬ 

વ્મક્તતગત યભત તથા સાાંત્તધક યભત ભારે્નુાં પ્રલેળત્ર  

(કોઈ ણ એક જ યભતભાાં એક જ લમજુથભાાં બાગ રઈ ળકાળે)  

ઓન એઇજ ગ્રુ તથા અફલ-૪૦ના ત્તળક્ષકોની   સ્ધાટ ભારે્ ળાા ભાયપત યજીસ્રેળન કયાલવુાં પયજીમાત છે.   
 KMK ID:                

 

૧. ળાા ન ું નાભ  

 

૨. લમ જ થ  
(૩૧-૧૨-૨૦૧૬ ની સ્થથતિએ) 

 

ઓન એઇજ ગ્ર  ૪૦ થી ઉય  બાઇઓ ફહનેો 
     

 

૩. યભિન ું નાભ*               

૧.ખેરાડીન ું નાભ*   

 
  

૨.જન્ભ િાયીખ*  

૩. સફ ઈલેન્ટસ*:- 

 

૪.ઇ-ભેઇર આઇ.ડી* 

૬.જજલ્રો/  

  ભહાનગયાલરકા*                                                                                    

 

અટક                   નાભ                 તિા/તિન ું નાભ 

 

        

 
 

 

 _________________          ૫.ભોફાઇર નુંફય* :  ___________________  

 _________________          ૭. િાલ કો* :        ___________________  

૮. ઘયન ું સયનામ ું*  :___________________        ૯. ભહોલ્રાન ું નાભ:____________________   

 ___________________  

 ___________________     

૧૦. જાિી* 
 

 SC  ST  SEBC  General 
 

  

૧૧. ળાા/સુંથથા ન  નાભ*-  
નોંધ :-* લિન્હ કયેરી તલગિો બયલી પયજીમાિ છે.  

ફાહધેયી:-  

1. થધાા દયમ્માન કોઈ ણ જાિની ળાયીયીક હાની થળ ેિો િનેી જલાફદાયી ભાયી અન ેભાયા લારીની યહળે.ે આમોજકની કોઈ જલાફદાયી યહળેે  નહી.  

2. હ ું ઉભદેલાયી સભગ્ર યાજમભાુંથી પકિ એક જ થથેથી કયીળ અન્મથા ભાયી ઉભદેલાયી યદ ફાિર ગણાળ.ે  

3. હ ું ____________________________________________________________________ આથી ફાહેંધયી આપ  છું કે જો હ ું  ખરેભહાક ુંબ-
૨૦૧૬ ભાું તલજેિા/સુંદગી ાભીળ િો થધાા થથે ભાયા ખિ ેઅન ેજોખભ ેદળાાલરે સભમ કયિાું હરેાું ઉસ્થથિ યહીળ.  

4. વ્મસ્તિગિ યભિની સફ ઈલને્ટ ભાટે ાછના પષૃ્ઠ ય આરે ઈલને્ટભાું                ન ું તનળાન કયવ ું.  

5. વ્મસ્તિગિ યભિ ભાટે પોભા-અ અન ેસાુંતધક યભિ ભાટે પોભા-અ અન ેપોભા-ફ બયવ ું પયજીમાિ છે.  

 

િા.__/___/૨૦૧૬                      થથ:- ________________                ખેરાડીની સહી:- _____________ 

લેફસાઈટ: www.khelmahakumbh.org/                                               પેસ બ ક: www.facebook.com/khelmahakumbh 

  

http://www.facebook.com/khelmahakumbh


યભિ ગભિ, ય લા અને સાુંથકૃતિક પ્રવતૃિઓ તલબાગ, ગ જયાિ સયકાય 

                          થોટાસ ઓથોયીટી ઓપ ગ જયાિ                         (પોભા-ફ) 

ખેર ભહાક ુંબ-૨૦૧૬ 

સાુંતઘક યભિ ભાટે ટીભની માદીન ું પ્રલેળ ત્ર 

(કોઈ ણ એક જ યભિભાું બાગ રઈ ળકાળે)  

૧. ટીભન ું નાભ/ળાાન ું નાભ /    
   સુંથથાન ું નાભ 

     
 

: ________________________________________________________________  

 
 

 

૨. યભિન ું નાભ  :_____________________________  

૩. સુંકા નુંફય  :_____________________________  

૪. ખેરાડીના નાભ  :              અટક                      નાભ                    તિાન ું નાભ 
  

 ૧. ____________________________________________________________ 
 ૨. ______________________________________________________________  
 ૩. ______________________________________________________________  
 ૪. ______________________________________________________________  
 ૫. ______________________________________________________________  
 ૬. ______________________________________________________________  
 ૭. ______________________________________________________________  
 ૮. ______________________________________________________________  
 ૯. ______________________________________________________________  
 ૧૦. _____________________________________________________________  
 ૧૧. _____________________________________________________________  
 ૧૨. _____________________________________________________________  
 ૧૩. _____________________________________________________________  
 ૧૪. _____________________________________________________________  
 ૧૫. _____________________________________________________________  
 ૧૬. _____________________________________________________________  

ફાહેંધયી:-  

1. થધાા દયમ્માન કોઈ ણ જાિની ળાયીયીક હાની થળે િો િેની જલાફદાયી ભાયી અને ભાયા લારીની યહળેે. આમોજકની કોઈ 
જલાફદાયી યહળેે નહી. 

2. હ ું ઉભેદલાયી સભગ્ર યાજમભાુંથી પકિ એક જ થથેથી કયીળ અન્મથા ભાયી ઉભેદલાયી યદ ફાિર ગણાળે.  

3. હ ું __________________________________________________________ આથી ફાહેંધયી આપ  છું કે જો હ ું ખેરભહાક ુંબ-
૨૦૧૬ ભાું તલજેિા/સુંદગી ાભીળ િો થધાા થથે ભાયા ખિે અને જોખભે દળાાલેર સભમ કયિાું હરેાું ઉસ્થથિ યહીળ.  

4. દયેક સાુંતઘક યભિ ભાટે પોભા-અ અને પોભા-ફ બયવ ું પયજીમાિ છે.  

િા.___/___/૨૦૧૬ 

થથ:- ________________            

 __________________ 

ખરેાડીની સહી 

લેફસાઈટ: www.khelmahakumbh.org/                                                                          પેસ બ ક: www.facebook.com/khelmahakumbh 
 

 

http://www.khelmahakumbh.org/


                     
                         ખેર ભહાકુાંબ-૨૦૧૬ 

           યભતની માદી –(ઓન એઈજ ગૃ તથા અફલ-૪૦ )  

                                                   ત્તળક્ષકો ભારે્  

જે યભતભાાં બાગ રેલાનો હોમ તેની સાભે   કયલી (એક જ યભતભાાં બાગ રઈ ળકળે.) 
   સીધી તાલકુા કક્ષાએથી ળરૂ થતી સ્ધાટ      

એથ્રેર્ીકસ 
બાઇઓ       ૧૦૦ ભી.         રાાંફીકદૂ         ગોાપેંક (૧૨ યતર) 
ફહનેો       ૫૦ ભી            ચક્રપેંક       ગોાપેંક (૮ યતર) 

લોરીફોર  
ચેસ  

મોગાસન બાઇઓ      હસ્ત ાદાસન            ચક્રાસન          ભયયુાસન  

ફહનેો      હસ્ત ાદાસન            ચક્રાસન          ધનયુાસન 

 

નોંધ:-મોગાસનભાું દળાાલેર ફધાજ આસનો કયલાના યહળેે. 




