
યાજકટ ભશાનગયાલરકા 
ડૉ. આંફેડકય બલન, ઢેફયબાઈ યડ, યાજકટ-૩૬૦ ૦૦૧ 

-: અખફાયી માદી:- 

નેળનર ગેમ્વ – ૨૦૨૨ 
તા. ૦૨-૧૦-૨૦૨૨નાાં શકી ભેચ અને સ્વલમભિંગ ઇલેન્ટન કામયક્રભ 

તાયીખ: ૦૧-૧૦-૨૦૨૨ 

તા. ૨૯-વપ્ટેમ્ફય થી તા. ૧૨ ઓક્ટફય દયમ્માન ગજુયાતભાાં મજાનાય ૩૬ભી 
નેળનર ગેઇમ્વ ગજુયાત-૨૦૨૨ની શકી અને સ્વલમભિંગની વધાયઓ યાજકટનાાં મજભાન દ 
શઠે મજાનાય છે. યાજકટ ભાટે આ યાષ્ટ્રીમ ઈલેન્્વ માદગાય અને ળાનદાય ફની યશ ેતે 
ભાટે યાજકટ ભશાનગયાલરકા દ્વાયા ણ મલમલધ પ્રકાયના આમજન અંતગયત તૈમાયીઓ 
શાથ ધયલાભાાં આલી છે. 

શકી વધાય ભેજય ધ્માનચાંદ શકી ગ્રાઉન્ડ , યેવકવય ખાતે તા. ૨ થી ૧૧ ઓક્ટફય 
દયમ્માન તેભજ સ્વલમભિંગની મલમલધ કેટેગયીની વધાયઓ શ્રી વયદાય લલ્રબબાઈ ટેર 
સ્વલમભિંગ પરૂ, કઠારયમા યડ ખાતે તા. ૨ થી ૮ ઓક્ટફય દયમ્માન મજાનાય છે. 

 

ભરશરા શકી ટીભ 

પૂ A પૂ B 

ઓડિા  કર્ાાટક 

ષડરયાર્ા  ઝારખિં 

ઉત્તર પ્રદે પજંાબ 

ગજુરાત મધ્ય પ્રદે 

 
 

 

 



 

પરુુ શકી ટીભ 

પૂ એ પૂ બી 
ષડરયાર્ા તમમનાડુ 
મષારાષ્ટ્ર કર્ાાટક 

પમિમ બગંાલ ઝારખિં 
ગજુરાત ઉત્તર પ્રદે 

 

તા. ૦૨-૧૦-૨૦૨૨નાાં શકી ભેચન કામયક્રભ 

 
૧ 

 
 
 

 

રદલવ ૧ 

૨ ઓક્ટફય 

૨૦૨૨ 

07:15 ભરશરા A ઓરડળા  
vs ઉત્તય પ્રદેળ  

૨ 09:00 ભરશરા A શરયમાણા  
vs ગજુયાત  

૩ 10:45 ભરશરા B કણાયટક 
vs ાંજાફ  

૪ 12:30 ભરશરા B ઝાયખાંડ  
vs ભધ્મ પ્રદેળ  

૫ 14:15 પરુુ 
B તમભરનાડુ  

vs ઝાયખાંડ  

૬ 16:00 પરુુ 
B કણાયટક 

vs ઉત્તય પ્રદેળ  

 

તા. ૦૨-૧૦-૨૦૨૨નાાં સ્વલમભિંગ ઇલેન્ટન કામયક્રભ 

 
ડદળશ ૧ તા. ૦૨-૧૦-૨૦૨૨ના ંરોજ યોજાનાર િાઈમળિંગ ઇળેન્ટ 

I 10:30 AM TO 12:00 
NOON 

1 મીટર સ્પ્પ્રિંગ બોિા પરુુવ 

 

ડદળશ ૧ તા. ૦૨-૧૦-૨૦૨૨ના ંરોજ યોજાનાર ળોટરપોોના ંમેચ 

મેચ ન.ં1 11:00AM SSCB V/S કર્ાાટક પરુુવ 

મેચ ન.ં2 12:15 PM બગંાલ V/S ગજુરાત પરુુવ 

મેચ ન.ં3 01:30 PM મષારાષ્ટ્ર V/S પજંાબ પરુુવ 

મેચ ન.ં4 02:45 PM કેરલ V/S મણર્પરુ પરુુવ 



 

તા. ૦૨-૧૦-૨૦૨૨નાાં યજ વલાયના વભમે મલમલધ 
કેટેગયીની સ્વલમભિંગ વધાયઓ (રશ્વ) મજાળે જેની 
પાઈનર ઇલેન્ટ વાાંજે ૦૫:૦૦ લાગ્માથી મજાળે 

 

ડદળશ ૧ તા. ૦૨-૧૦-૨૦૨૨ના ંરોજ યોજાનાર સ્પ્ળમમિંગ ફાઈનલ્શનો કાયાક્રમ 

1 05.00 
PM 

200  મીટર  ફ્રી ્ટાઇ પરુુવ  

2 05.05 
PM 

200  મીટર  ફ્રી ્ટાઇ મડષા  

3 મેિ શમારોષ : 1  મીટર  સ્પ્પ્રિંગ બોિા મેન 05:10 PM 

4 05.20 
PM 

100  મીટર  બટરફ્ાય પરુુવ  

5 મેિ શમારોષ : 200  મીટર  ફ્રી ્ટાઇ પરુુવ 05.25  PM 

6 05.35 
PM 

100 મીટર બટરફ્ાય મડષા  

7 મેિ શમારોષ : 200  મીટર  ફ્રી ્ટાઇ મડષા 05.40 PM 

8 05.50 
PM 

4X100ફ્રી ્ટાઇ રી ે પરુુવ  

9 મેિ શમારોષ : 100  મીટર બટરફ્ાય મડષા 06.00 PM 

10 મેિ શમારોષ : 100  મીટર બટરફ્ાય પરુુવ 06.10 PM 

11 06.20 
PM 

4X100ફ્રી ્ટાઇ રી ે મડષા  

12 મેિ શમારોષ : 4X100 ફ્રી ્ટાઇ રી ેપરુુવ 06.30 PM 

13 મેિ શમારોષ : 4X100 ફ્રી ્ટાઇ રી ેમડષા 06.40 PM 

 

(જન વાંકય  અમધકાયી) 
યાજકટ ભશાનગયાલરકા 


