મન હોય તો માળવે જવાય
ુજરાતી ખાલી ધંધા ક યવસાયમાંજ નહ
પરં ુ દરક
નર

ે ે આગળ છે. વડા ધાન

ી

મોદ ના શ દો...."દોડ અમદાવાદ

તો દોડ

ુજરાત અને દોડ

ુજરાત તો દોડ

ભારત. ૨૦૧૦ માં જયાર તેઓ

ુ યમં ી

હતા તે વખતની મેરથોન અમદાવાદમાં
તેઓના શ દો હતા.
૨૦૧૦

માં

પહલીવાર

નવીનભાઈ

શાહ

ી

નીલેશ

અમદાવાદમાં

અડધી

મેરથોન (૨૧.૨ KM) દોડલા હતા, યાર
તેઓની

મર

અમદાવાદમાં
યો તી

૪૬

Dec

મેરથોન

અને

વષની
Jan

હતી.

મ હનામાં

સાયકલોથોનમાં

ભાગ લઇ રહયા છે. લગભગ ૬ (Half
Marathon) ક
Marathon

૨૧.૨ km અને ૧ Full

(42.1 km ) અને 4 Half

cyclotron (50 . 1 km ) & 1 full cyclotron
(101 km)

ુંદર સમયમાં સં ૂણ કરલી છે.

૨૦૧૨ Dec - 2013 Jan માં િપતા- ુ

(નીલેશ નવીનભાઈ શાહ) & (નંદ શ નીલેશ શાહ)

સાથે દોડવા ું & સાયકલ ચલાવવા ું ચા ુ ક .ુ Dynamic Du૦ (િપતા- ુ ) એ ઘણી
Event માં સાથે ભાગ લીધો. April 2014 માં અમદાવાદમાં

થમ વાર " SUPER SPRINT

TRIATHLON " યો ઈ & સાથે ભાગ લીધો. ાયેથલોન મતલબ ક ૩ વ
Swimming પછ સાયકલ અને પછ તરત દોડ ુ) સાથે કરવી.
લગભગ ૪૦ િમનીટ માં પતાવી. યારજ િપતા- ુ

ુ ( પહલા

ુપર પીર ટ ાયેથલોન

( Dynamic Duo ) એ ન

ક ુક

૨૦૧૫ માં OLYMPICS SIZE TRIATHLON સાથે કરવી. Olympics Size Triathlon
અમદાવાદમાં થતી નથી માટ અમે રકામાં કરવી.

લગભગ 18 મ હનાની કપર તૈયાર પછ િપતા- ુ

(નીલેશ અને નંદ શ) અમે રકામાં

ુ

જસ ખાતે Mercer County માં યો યેલી NEW JERSEY STATE OLYMPICS SIZE
TRIATHLON માં JULY 19th 2015 માં ભાગ લીધો અને
ઓલ પીક ાયેથલોન ૩ ભાગ ક

૧.૫ km swim ( ુ લા તળાવમાં) + ૪૭ km સાયકલ

+ ૧૧.૫૨ km દોડવા ુ હોય છે. આ મોટ event
અને

ુંદર સમય સાથે સં ૂણ કર

ી નીલેશભાઈએ ૩ કલાક ૩૫ મીનીટ માં

ી નંદ શભાઈએ ૪ કલાક ૦૫ મીનીટ માં વ ચે જરાય આરામ કયા વગર પતાવી

ધ ય છે.
ી નીલેશભાઈના કહવા

ુજબ ભગવાનની દયા+વડ લોના આશીવાદ+િમ ો અને નેહ ના

Wishes ઉપરાંત કપર મહનત પછ સફળતા મળે છે. નીલેશભાઈ અમદાવાદમાં
Nichetech Computer solutions કંપનીના માલીક અને CEO છે. જયાર નંદ શ િનરમામાં 4
થા વષમાં B .E in IT કર રહયા છે.
DYNAMIC DUO (બાપ-બેટા)
રમતગમત

ું મહ વ ઘટ ુ

ું માન ું છે ક આજની "Social Internet Media" જ દગીમાં
ય છે

લાંભા ગાળે હાિનકારક છે. રમતગમત રમવાથી

દરક મીનીટની કમત સમ ય-Team Building ની ભાવના અને તમા

વન ઘ ું

િનયિમત બને છે. તેના સચોટ ઉદાહરણ પે ૫૧ વષના નીલેશભાઈ અને ૨૦ વષના
નંદ શ સાથે ભાગ લીધો હતો. કદાચ ઇિતહાસમાં

ુજરાતમાં વસેલા

ુજરાતી બાપ-બેટાએ

સાથે Olympics Size Triathlon માં ભાગ લઇ સફળતાથી સં ૂણ કરવા વાળા નીલેશભાઈ
અને નંદ શ એકલા હશે. તેઓને
સફળ થવાનો ગવ છે.

ુજરાતી હોવા ું અને

ુિનયામાં વસતા દરક

ુજરાતી થઈને આવી Event માં

ુજરાતી માટ આ ગવની વાત છે. આપણા

સૌ વતી તેઓને અ ભનંદન અને ભિવ યમાં આવાજ વીરલા પેદા થાય તે
જય જય ગરવી

ુજરાત

ાથના સ હત.

