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નભસ્કાય મભત્રો.  

જોબસફર લતી દોડની તૈમાયી કયતાાં સૌ યલુામભત્રોને સપતા ભેલો એલી શબુેચ્છા.  

ોરીસ, પોયેસ્ટ, આભી લગેયે બયતી ભાટે દોડની તૈમાયી કયી યહરે યલુામભત્રો સહરેાઇથી દોડની તૈમાયી કયી ળકે, ઓછા 
સભમભાાં સાયી યીતે તૈમાયી કયી ળકે અને યનીંગ ટેસ્ટ સયતાથી ાસ કયે તે ભાટે કેટરીક અગત્મની ટટપ્સ અહી યજુ 
કયીએ છીએ તો તભાયા મભત્રો સાથે ળેય કયજો. અને એની સપતાભાાં ૫ણ સહબાગી ફનજો.  

સૌથી ૫હરેા આ૫ સૌને જણાલલાનુાં કે દોડ મનમત સભમભાાં ણુણ કયલી એ સ્લસ્થ યલુાન / યલુતીઓ ભાટે કાંઇ અઘયી 
ફાફત નથી. ૫યાંત ુજેભને મોગ્મ ભાગણદળણન ભતુાં નથી તેથી તેઓ મનયાળ થઇ જામ છે. મનયાળાએ અસપતાની 
ળરૂઆત છે. કહો કે અડઘી અસપતા મનયાળાભાાંથી જ સાાં૫ડ ેછે. દોડભાાં ગ્રેસફુરી ાસ થલા ભાટે સૌથી ૫હરેાાં આસને 
ત્મજી દો. કાંઇક ભેલલા ભાટે કાાંઇક ગભુાલવુાં ૫ણ ૫ડ ેછે. થોડા સભમનો આયાભ ત્મજીને તૈમાયી કયલાથી યુી જીંદગી 
આયાભથી જીલલા ભે છે. આખુાં જીલન જો ભોજભાાં ૫સાય કયવુાં હોમ તો થોડો સભમ ભોજ ભસ્તી ફાજુ ૫ય મકુી દો 
અથલા પ્રેકટીસના સભમે ભોજભજા કયલા ચાલ્મા ન જાલ. લઘાયે કાંઇ કહલેાની જરૂય નથી.. હલે સીઘા તારીભ ટીપ્સ 
જોઇએ.......  www.jobsafar.in  

* સૌથી ૫હરેાાં તભે જે ૫યીક્ષા આ૫લાના છો તેભાાં કેટરી દોડ છે તે જાણીને તે પ્રભાણેનુાં ભેદાન સેટ કયો. દા..ત. તભે જો 
ોરીસની તૈમાયી કયો છો તો ૫ ટકભી ના ટે્રક સેટ કયો. તભાયી ાસે ઉ૫રબ્ઘ ભેદાન ૫ય યાઉન્ડ ભાી રો. દા.ત. 
તભાયી ફાજુભાાં ભેદાનનો યાઉન્ડ ૫૦૦ ભીટયનો છે તો તભાયે ૧૦ ગો યાઉન્ડની તૈમાયી કયલી ૫ડળ.ે  

* એક ખાસ લાત, તભાયે જેટરા અંતયની તૈમાયી કયલાની છે એટલુાં જ દોડલાનુાં યાખો. ૫ ટકભીની તૈમાયી કયતા હોલ તો 
૧૦ ટકભી સઘુી દોડમા ન જાલ. એના ફદરે સભમ ઉ૫ય ઘ્માન આી મનમત સભમ ભમાણદાભાાં અંતય રુૂ થામ તેલી 
તૈમાયી કયો. નકકી અંતયભાાં જ ેસ લઘાયો. 

* દયયોજ પ્રેક્ટટસ કયલાને ફદરે અઠલાટડમાભાાં એક મલયાભ રેલો. જેથી ળયીયનો ઘસાયો ટયકલય થઇ જામ. પ્રોપેસનલ્સ 
ણ હાંભેળા લીકભાાં 4 - 5 ટદલસ જ એટસયસાઇઝ કયે છે. 

* ઓલય યમનિંગ ન કયલી એનાથી ઇજા થલાની ળકમતા લઘી જામ છે. મનમભીત અને ભકકભ તૈમાયી કયલી.  

* હભેંળા યૂત ુાં ાણી ીલાનો આગ્રહ યાખો જેથી સ્નાયઓુભાાં તયરતા યહ ેઅને ઇજા થલાની ળક્યતા ઓછી થામ 

* દોડતી ળખતે શ ુઘ્યાન રાખવુું?  

 ક૫ડાાં ટાઇટ ન ૫હયેલાાં, શઝુ ૫ણ ઢીરા ૫હયેલાાં. (સ્ર્ોટણસ લેય અને સ્ોટણસ શઝુ ખયીદી રેલા સરાહબયુણ છે.)  

 દોડની તારીભ ભાટે લહરેી સલાયે ઉઠીને ળૌચટિમા લગેયે કયી ફે્રળ થઇંને જવુાં. નાસ્તો કે ચા કોપી ીને ન જવુાં. 
ણી યુતાાં પ્રભાણભાાં ીને જવુાં. કેભકે ૫યસેલો થલાથી ણીની કભીના કાયણે ળયીયભાાં ડીહાઇડ્રળેન થલાની 
ળકમતા યહ ેછે.  

 દોડ ળરૂ કયતાાં ૫હરેાાં થોડો સભમ લોભણ અ૫ કયી રેવુાં જેથી ળયીયને સ્ટાટણઅ૫ ભી યહ.ે સમુણનભસ્કાય ફેસ્ટ 
લોભણઅ૫ કહી ળકામ. કેભકે દોડતી લખતે ળયીય રેકટટક એસીડનોનો લહાલ કયે છે. જેનાથી સ્નાયઓુ નફા 
૫ડી ળકે છે. યનીંગ ફાઇ સ્ટે્રચચિંગ કયવુાં જેથી રેકટટક એમસડ રોહી સાથે લહી જામ.  
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 દોડતી લખતે ભસ્તક સીઘ ુયસ્તા ૫ય યાખો. ૫ગ તયપ નજય યાખીને દોડવુાં નહી. ખબા ૫ણ સીઘા યાખો. ઉંડા 
શ્વાસ રેતા યહો.  

 તારીભના થોડા ટદલસ સઘુી શ્વાસ ફુરળે ૫ણ નાસીાસ ન થવુાં. ઘીયે ઘીયે દોડભાાં અંતય લઘતુાં જળે અને તભાયા 
નકકી ટાયગેટ સઘુી ૫હોંચી ળકળો.  

 દોડતી લખતે ફોરવુાં નહી. ભોફાઇરભાાં ચેટ, ભેસેજ કે કોર કયલો નહી.  

* જ્માયે તભે યમનિંગ કે એટસયસાઇઝ કયો છો ત્માયે તભાયા સ્નાયઓુભાાં પાટ ડ ેછે અને આ પાટની પ્રોટીન દ્વાયા યૂતી 
થામ છે અને સ્નાયઓુ હરેાાં કયતા લધાયે ભજબતૂ ફને છે. ભાટે સાંણૂણ પ્રોટીનયટુત ખોયાક રેલો સરાહ બમો છે. 

* સાભાન્મ યીતે ળાકાહાયી ખોયાકની લાત કયીએ તો દૂધ , ભાખણ, છાસ જેલી ડયેી પ્રોડટટ અને સોમાફીન આ સાંણૂણ 
પ્રોટીન ધયાલતા ખોયાક છે. ફાકીના કોઈ ળાકાહાયી ખોયાક સાંણૂણ પ્રોટીન ધયાલતા નથી.તેથી ફે ખોયાકનુાં સાંમોજન જેભ 
કે કઠો અને અનાજ જરૂયી ઘટકોની યૂતી કયી ળયીયને સાંણૂણ પ્રોટીન આે છે. તેથી જ આણા લૂણજોએ દા-બાત , 

ખીચડી-કડી, કઠોનુાં ળાક અને યોટરી જેલા સાંમોજન ફનાવ્મા છે જેથી ળયીયને ણૂણ પ્રોટીનયટુત આહાય ભી યહ.ે 

* તભાયા ળયીયના લજન પ્રભાણે ટકરોદીઠ 0.75 થી 1 ગ્રાભ પ્રોટીન રેલાનો આગ્રહ યાખલો. એક રીટય દૂધ 30 થી 32 

ગ્રાભ પ્રોટીન ધયાલે છે. રો પેટ દૂધનો આગ્રહ યાખલો. જેઓ લેચાત ુાં રઈ દૂધ ીએ છે તેઓ રો પેટ દુઘ રઇ ળકે છે.  

* હલે્થી ડામટભાાં આ ફે કોમ્બફનેળન હાંભેળા માદ યાખલા: 

(1) મલટામભન D અને કેમ્લ્ળમભ (2) મલટામભન A અને પ્રોટીન 

જેલી યીતે કેમ્લ્ળમભના ાચન ભાટે મલટામભન D જરૂયી છે તેલી જ યીતે પ્રોટીનના ાચન ભાટે મલટામભન A જરૂયી છે. 

* આણા લડીરો હાંભેળા પણગાલેરા કઠો ચણા, ભગ લગેયે ખાલાની સરાહ આે છે. આ લાત જયા ટેક્ટનકરી સભજાઉં 
તો જ્માયે આણે કઠોને પણગાલીએ છીએ ત્માયે તે મલટામભન A થી બયયૂ ફને છે. જેથી પ્રોટીન અને મલટામભન A નુાં 
યપેટટ કોબફીનેળન ફને છે. જેથી ળયીયને લધ ુરાબ થામ છે. 

* દોડલાની સ્ફુમતિ ભેલલા ભાટે કેટરાક યલુાનો દેળી નસુખા જેભકે ચણા – ખજુય ખાઇને થકી ળયીયને તાકાત આે છે. 
તો કેટરા યલુાનો ળયીયને નકુસાન કાયક થામ એલી ળટકતલઘણક (!) ભોંઘી દલાઓ ઉ૫ય ભદાય યાખે છે. ખોયાક થકી જ 
ળયીયને સ્ફુમતિ અને તાકાત ભે છે. ભ્રાભક જાહયેાતોથી બયભાઇને ફજાયભાાં ભતી દલાઓને હલારે આ૫ણુાં ટકિંભતી 
ળયીય સોં૫વુાં નહી.  

– ખાસ નોંઘ:  હલેની ૫યીક્ષાઓભાાં ટપચઝકર ટેસ્ટનાાં ણ ભાટસણ છે. જેથી યમનિંગભાાં 1 મભમનટનો પામદો ણ તભને 
ભેટયટભાાં ક્યાાંમ આગ રઇ જઇ ળકે છે.  

થોડા સમયમાું દોડની તૈયારી વળે બીજો ભાગ રજુ કરીશુું. જેમાું દોડ રૂ કરતાું ૫હેાું કે દોડયા ૫છી શુું કરવ ુું? રૂઆત 
કેટી સ્પીડથી કરળી? કેટો ટાઇમ પે્રકટીસ કરળી? ળગેરેનો તસ્પી અભ્યાસ કરશુું. તો અમારી ળેબસાઇટની 
મુાકાત ેતા રહો અને આ ટટપ્સ વમત્રો સાથે ેર (Share) કરળાન ુું ભુો નહી.  

ફેસ્ટ ઓપ રક. હેી જોફસપય....  

અમારી ળેબસાઇટ www.jobsafar.in ૫રથી આ૫ને તમામ અ૫ડેટ, ટટપ્સ, મટીરીય પરુૂ પાડળામાું આળે. 
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