ુ રાત સ્પોર્ટ્ સ યનુ િવનસિટીિા મા. અધ્યક્ષ શ્રી વી.પી પટે લ દ્વારા
સ્વર્ણિમ ગજ
દિ. ૦૭/૦૬/૨૦૧૮ િા રોજ મહાત્મા મંદિર, ગાંધીિગર ખાતે આયોજજત પ્રથમ
પિવીિાિ સમારં ભ નિનમત્તે િીક્ષાંત પ્રવચિ
ુ રાત સરકારિા રમતગમત, યવ
ુ ા અિે સાંસ્કૃનતક પ્રવ ૃનત્તઓ નવભાગિા માિિીય રાજ્યકક્ષાિા
ગજ
મંત્રી શ્રી ઈશ્વરનસિંહ પટેલ સાહેબ, યનુ િવનસિટીિા કુ લપનત શ્રી, ડૉ. જનતિ સોિી, કુ લસર્ચવ,
ડૉ. ડી. ડી. કાપદડયા, અત્રે ઉપસ્સ્થત અન્ય યનુ િવનસિટીિા માિિીય કુ લપનતઓ, સંચાલક મંડળિા
સભ્યો, ડીિ તથા પ્રાધ્યાપકો, યનુ િવનસિટીિા અનધકારીઓ, અધ્યાપકો,

આમંનત્રત મહેમાિો અિે

માતાનપતા, નપ્રય નવદ્યાથીઓ, પ્રેસ અિે મીદડયાિા પ્રનતનિનધઓ અિે સવે ભાઈઓ તથા બહેિો...

આ પ્રનતષ્ઠિત નવશ્વનવદ્યાલયિા પ્રથમ પિવીિાિ સમારં ભ પ્રસંગે આજે અહીં પ્રત્યક્ષ હાજર રહી
ખેલકિ
ૂ અિે રમતગમત ક્ષેત્રે નવનવધ પાંચ નવદ્યાશાખાઓમાં પિવી તથા ચંદ્રકો પરુ સ્કૃત કરવા, એ
મારી વહીવટી કારદકિીમાં એક અનવસ્મરણીય પ્રસંગ અિે સન્માિિી બાબત છે .
ુ રાતમાં રમત-સંસ્કૃનતિા યથાયોગ્ય નિમા્ ણ માટે કૌશલ્ય અિે નિપણ
ુ તા ધરાવતા
નમત્રો, ગજ
ુ ાયિા ઘડતર માટે માિિીય વડાપ્રધાિશ્રી અિે ગજ
ુ રાતિા તત્કાલીિ મખ્
ુ યમંત્રી
માિવસમિ
શ્રી િરે ન્દ્ર મોિીિી િીધ્દ્રષ્ઠટથી

ુ રાત સ્પોર્ટ્ સ યનુ િવનસિટી અનધનિયમ
વર્્ ૨૦૧૧માં સ્વર્ણિમ ગજ

આજ રોજ પ્રકાનશત થયો હતો એ દ્રષ્ઠટએ આજે યનુ િવનસિટીિો સ્થાપિા દિવસ પણ છે , વર્્ ૨૦૧૩થી
ુ રાત સરકારે ડૉ. જનતિ સોિીિે પ્રથમ કુ લપનત શ્રી અિે અનધકારી
અસ્સ્તત્વમાં આવી, ત્યારે ગજ
ુ રાતમાં શારીદરક નશક્ષણ અિે
શ્રી એમ. એ. પંડયાિે પ્રથમ કુ લસર્ચવ તરીકે નિયક્ુ ત કરી ગજ
રમતનવજ્ઞાિિાં નવનવધ ક્ષેત્રોમાં નશક્ષણ, સંશોધિ અિે તાલીમ માટે એક િવ ંુ પ્રોત્સાહિ પ ૂરં ુ પાડય.ંુ
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આજે, આ નવશ્વનવદ્યાલયે પોતાિા પાંચમા સ્થાપિા દિવસે પ્રથમ પિવીિાિ સમારં ભન ંુ આયોજિ
કરી એક અિેરં ુ ઉિાહરણ પ ૂરં ુ પાડય ંુ છે . આ એક સિ
ંુ ર સંયોગ છે .
આજિો દિવસ, આપણા સહુ નવદ્યાથી-નવદ્યાનથિિીઓિે જીવિિા આવિારા દિવસોિા પડકારો ર્િલવા
સમથ્ બિાવશે, એવો નવશ્વાસ મિે આ યનુ િવનસિટીિી નશક્ષણપ્રણાલી માટે છે . શીલ, શસ્ક્ત અિે
જ્ઞાિિા નત્રવેણીસંગમમાં સ્િાિ કરીિે િીકળે લા આ નવદ્યાથીઓ પોતાિા વાસ્તનવક જીવિમાં કં ઈક
િવ ંુ જ કરી બતાવે એવા ચેતિવંતા બિી રહેશે એવો પણ નવશ્વાસ છે . નમત્રો, આજિી આ નસધ્ધ્ધિી
ક્ષણે એટલ ં ુ યાિ રાખજો કે ભનવઠયિી આવી અિેક નસદ્ધિઓિી ક્ષણો આપિા પગરવ માટે રાહ જોઈ
રહી છે ત્યારે આપ યોગ્ય અર્ભગમ કેળવી સાંપ્રત વૈનશ્વકીકરણયક્ુ ત અિે સંકર્લત નવશ્વમાં પ્રગનત
કરવાન ંુ શીખશો. હું તમારી ઉજજવળ કારદકિીમાં તેજસ્વી સફળતા ઇચ્છં છં. આ તબક્કે હું નવદ્વાિ
પ્રાધ્યાપકો-અધ્યાપકોિે પણ અર્ભિંિિ પાિવ ંુ છં કે જેમણે નવદ્યાથીઓિા ઘડતર માટે સખત મહેિત
ૃ કયા્ છે જેથી
કરી છે અિે તેમિે જ્ઞાિ, કુ શળતા, તકિીકો અિે િૈનતક મ ૂલ્યોિી સંપનત્તથી સમિ
તેઓ શારીદરક નશક્ષણ તથા રમતનવજ્ઞાિિા ક્ષેત્રમાં પોતાિી સેવાઓ દ્વારા સમાજ અિે રાઠરિે સમ ૃિ
કરી શકે. ફરીથી જે નવદ્યાથીઓ આજે દડગ્રી અિે દડપ્લોમા મેળવે છે તેમિે હું અર્ભિંિિ આપ ંુ છં ,
ુ ણ્ચદ્ર
ુ ેચ્છાઓ
અિે જે લોકો પરીક્ષામાં તેમિા ઉત્કૃઠટ િે ખાવ માટે સવ
ં કો મેળવે છે તેમિે નવશેર્ શભ
પાિવ ંુ છં.
सर्वद्रव्येषु वर्द्यैर् द्रव्यमाहुरनुत्तमम् ।
अहार्वत्वादनर्ध्वत्वादक्षर्त्वाच्च सर्वदा ॥
સવ્ દ્રવ્યોમાં નવદ્યારૂપી દ્રવ્ય શ્રેઠિ છે , કારણ કે, તેિે કોઈ હરાવી શકત ંુ િથી, તેન ંુ મ ૂલ્ય કોઈ આંકી
શકત ંુ િથી, અિે તેિો ક્યારે ય િાશ થતો િથી. કારણ કે, નવદ્યા એ વાસ્તનવક અથ્માં વ્યસ્ક્તગત
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અિે વ્યવસાનયક જીવિમાં ભૌનતક સફળતા કરતાં ઘણંુ વધારે છે . આધનુ િક સમાજમાં લોકોએ નવદ્યાિો
અથ્ ખ ૂબ સંકુર્ચત કયો છે . તે નશર્ક્ષત લોકોિે માત્ર વ્યાવસાનયક માન્યતા કે સફળતા પ્રાપ્ત કરાવે
ુ ાકારીિે સધ
ુ ારી,
તેવ ંુ િથી પરં ત ુ નવદ્યાિો સાચો અથ્ એ છે કે ભૌનતક, સામાજજક અિે માિનસક સખ
પોતાિા વ્યસ્ક્તત્વ કૌશલ્ય અિે ક્ષમતામાં વ ૃધ્ધ્ધ કરે અિે નવકનસત વ્યદકતત્વિે સમાજિા શ્રેયમાં
ુ વ્યસ્ક્ત તરીકે
નવલીિ કરી િે . નવદ્યાિો ઉદ્દે શ ખ ૂબ નવશાળ છે તે વ્યસ્ક્તિે સારા, સંસ્કારી અિે પ્રબિ
સમાજમાં સ્થાિ મેળવી આપે છે . એટલે જ નમત્રો, જ્યાં પદરશ્રમ, સાહસ, ધૈય્, બદ્ધુ િ, શસ્ક્ત અિે
ુ ોિો સમન્વય હોય, ત્યાં િસીબ એટલેકે, સંજોગો પણ મિિ કરતા હોય છે .
પરાક્રમ, આમ છ ગણ
उद्यमः साहसं धैर्ं बुद्धः शद्तः पराक्रमः ।
षडे ते र्त्र र्तवन्ते तत्र दै र्ं सहार्कृत् ॥

ુ ુ – નશઠય પરં પરા પ્રમાણે યોજાતા િીક્ષાંત સમારોહ યાિ અપાવે છે ,
મિે તૈતેદરય ઉપનિર્િમાં ગર
ુ ુ એવા નવદ્યાથીઓ કે જેઓ ગર
ુ ુ કુળ છોડી રહ્યા છે અિે બહારિી વાસ્તનવક સંઘર્્ અિે
જ્યાં ગર
ુ ુ કુળિા નવદ્યાથીઓએ
પડકારોથી ભરે લી દુનિયામાં પ્રવેશી રહ્યા છે , તેમિે િીક્ષાંત પ્રવચિ આપે છે . ગર
ુ ાસ ફેલાવીિે જીવિમાં જીવવ ંુ જોઈએ તે
તેમિા નશક્ષણિા માધ્યમથી કેવી રીતે સંસ્કાદરતાિી સવ
ુ ુ આપે છે . સત્યમ-ટ નશવમ-ટ સિ
અંગેિા આશીવા્િ ગર
ંુ રમ ટ િા આિશોિે જીવિમાં વણી લઈિે ત્યાગ,
સંયમ, અધ્યાત્મ અિે માિવતાયક્ુ ત જીવિ જીવવાિી પ્રેરણા આપે છે .
પિવી મેળવવાથી તમારી ફરજ પ ૂરી થઈ ગઈ છે એવો અથ્ ક્યારે ય િા કરવો, હકીકતમાં સમાજ
તરફિી તમારી ફરજ હવે શરૂ થાય છે . હાલિા અિે ભનવઠયિા પડકારોિી દ્રષ્ઠટએ સમાજ, રાજ્ય
અિે રાઠરિા નશર્ક્ષત િાગદરકો તરીકે તમારી ફરજ શંુ છે ? તેિો યોગ્ય અિે આિશ્ નવચાર કરી,
વાણી અિે વત્િમાં મ ૂકશો તેવી મિે પ ૂણ્ આશા છે .
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નમત્રો, સમાજ અિે રાઠર સ્તરે રમતગમત અિે શારીદરક પ્રવ ૃનત્તઓિા માધ્યમથી આનથિક અિે
ુ ોિો નવકાસ સાધી શકાય છે .
સામાજજક નવકાસ, જાહેર આરોગ્યિો નવકાસ, સામાજજક સમરસતાિા ગણ
સમાજિા નવનવધ ઘટકોમાં રમતિા માધ્યમથી ભાઇચારાિી ભાવિાિો નવકાસ તો થાય છે જ
ુ ારો થતાં પ્રત્યેક િાગદરક વધ ુ ઉત્પાિિક્ષમ બિે છે . વૈનશ્વક
સાથેસાથે પોતાિી શારીદરક ક્ષમતામાં સધ
સ્તરે નવશ્વબંધત્ુ વિી ભાવિા માટે રમતગમત અિે શારીદરક પ્રવ ૃનત્તઓ એકમાત્ર ઉપાય જણાય છે .
રમતગમતિી અસરોથી વૈનશ્વક સ્તરે જાહેર આરોગ્ય, સમદ્ધૃ િ, ઉત્કૃઠટતા અિે સૌહાિ્ પ ૂણ્ સામાજજક
વાતાવરણ પ્રાપ્ત થાય છે . રમતગમત અિે શારીદરક નશક્ષણિી પ્રવ ૃનત્તઓમાં સદક્રયપણે ભાગ લેવાથી
સામાજજક સદ્દુ ઢતાન ંુ નિમા્ણ, સામાજજક મ ૂલ્યોન ંુ જતિ અિે નવનવધ સમાજિી સંસ્કૃનતઓન ંુ આિાિપ્રિાિ ખ ૂબ સાહજજક રીતે થઇ શકે છે . ધાનમિક અિે વૈચાદરક માન્યતાઓ તથા મતભેિોિે કારણે
સજા્તા ધમ્ અિે િાતજાતિા વાડાઓમાંથી મક્ુ ત થઇ એક ટીમ તરીકે કામ કરવાિી શ્રેઠિ તક
િરે કિે રમતગમત અિે શારીદરક નશક્ષણિી પ્રવ ૃનત્તઓ સાહજજક રીતે પ્રિાિ કરે છે . રમતો અિે
ુ ી પહોંચે અિે નવશ્વિી ભાનવ પેઢીિી
શારીદરક પ્રવ ૃનત્તઓિી હકારાત્મકતા સમાજિા પ્રત્યેક િાગદરક સધ
મિોશારીદરક, સાંવેર્ગક અિે આધ્યાજત્મક ક્ષમતા નવકસાવવા હકારાત્મક વૈનશ્વક વાતાવરણન ંુ સર્જિ
થાય તે માટે નશક્ષણિા માધ્યમથી શાંનત અિે વૈનશ્વક સમદ્ધૃ િ પ્રાપ્ત કરવા માટે આપ સિા તત્પર
રહેશો તેવી મિે અપેક્ષા છે .
મારા, આ િીક્ષાંત પ્રવચિન ંુ સમાપિ કરતી વખતે, મારે કહેવ ંુ છે કે, જે જ્ઞાિ અિે કુ શળતા તમે
હસ્તગત કરી છે તે સવ્સ્વ િથી. તે સંભવત: માત્ર આપિા ભાનવ જીવિનિવા્ હ માટે અથોપાર્જિન ંુ
સાધિ છે એવ ંુ િ માિશો. એ તમારા જીવિિી દિશા નિધા્ દરત કરશે. તમે એવ ંુ કં ઈક કરી બતાવશો
કે પોતે િોકરી કરવાિે બિલે અિેકિે રોજગારી મળે એવ ંુ િાવીન્યપ ૂણ્ સર્જિ તમારં ુ હશે.
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ુ ાિો, રાજ્ય અિે આપણા િે શિે તમારી પાસેથી ઘણી અપેક્ષાઓ છે . હું તમારી
નપ્રય પિવીધારક યવ
જાતિે 'સ્ટાટ્ અપ ઇષ્ન્ડયા', 'મેક ઇિ ઇષ્ન્ડયા' અિે 'દડજજટલ ઈષ્ન્ડયા' જેવા કાય્ક્રમો સાથે સાંકળી
તમારી કુ શળતા અિે જ્ઞાિ દ્વારા પોતાિે અિે ગ્રામીણ જિતાિે સદ્રુ ઢ કરવા તમિે અપીલ કરં ુ છં.
સકારાત્મક અર્ભગમ અિે યોગ્ય નિણ્ય શસ્ક્ત એ જ સફળતાિો મંત્ર છે . મહેિત, નિઠિા અિે
ુ રો, સફળતા તમારી પાછળ આવશે. DEGREE િી સાથે સાથે DIGNITY
પ્રામાર્ણકતાિા માગ્ િે અનસ
ુ કામિાઓ.
વાળં જીવિ જીવી જાણો... એવી હાદિિ ક શભ

ુ ાકારી માટે સવ્શસ્ક્તમાિ પરમાત્માિે પ્રાથ્િા કરં ુ છં.
આખરે િરે કિી સખ

सर्े भर्न्तु सुद्िनः सर्े सन्तु वनरामर्ाः ।
सर्े भद्रावि पश्यन्तु मा कविद्ुःिभाग्भर्ेत् ।
ॐ शाद्न्तः शाद्न्तः शाद्न्तः
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