ુ રાત સ્પોર્ટ્ સ યનુ િવનસિટીિા દિ. ૦૭/૦૬/૨૦૧૮િા રોજ મહાત્મા મંદિર, ગાંધીિગર
સ્વર્ણિમ ગજ
ખાતે પ્રથમ પિવીિાિ સમારં ભ નિનમત્તે મખ્ુ ય મહેમાિ
શ્રી ઈશ્વરનસિંહ પટેલ (મા. રા.ક. મંત્રીશ્રી) દ્વારા આશીવ્ચિ
ુ રાત સ્પોર્ટ્ સ યનુ િવનસિટીિા સંચાલકમંડળિા મા. અધ્યક્ષશ્રી તથા ગજ
ુ રાત સરકારિા
સ્વર્ણિમ ગજ
ુ ા અિે સાંસ્કૃનતક પ્રવ ૃનત્તઓ નવભાગિા સર્ચવ શ્રી વી.પી પટેલ, યનુ િવનસિટીિા
રમતગમત, યવ
કુ લપનત શ્રી, ડૉ. જનતિ સોિી, અત્રે ઉપસ્સ્થત અન્ય યનુ િવનસિટીિા માિિીય કુ લપનતશ્રીઓ,
સંચાલક મંડળિા સભ્યશ્રીઓ, કુ લસર્ચવ શ્રી, ડૉ. ડી. ડી. કાપદડયા, ડીિશ્રી તથા પ્રાધ્યાપક ગણ,
આચાય્શ્રીઓ, આમંનત્રત મહેમાિો અિે માતાનપતા, અનધકારીઓ, પ્રેસ અિે મીદડયાિા નમત્રો તથા
આજ રોજ પિવીઓ અિે ચંદ્રકો પ્રાપ્ત કરિાર વહાલા નવદ્યાથીઓ અિે નવદ્યાનથિિીઓ, ભાઈઓ
અિે બહેિો...
ુ દિિે સ્વર્ણિમ ગજ
ુ રાત સ્પોર્ટ્ સ યનુ િવનસિટીિા પ્રથમ પિવીિાિ સમારં ભમાં
આજિા શભ
ઉપસ્સ્થત રહેવાન ંુ મિે અહોભાગ્ય પ્રાપ્ત થય,ંુ તે મારા માટે ખ ૂબ જ આિંિ અિે ગૌરવિી બાબત
છે . આજે આ પિવીિાિ સમારં ભમાં શારીદરક નશક્ષણ અિે રમતનવજ્ઞાિિી નવનવધ નવદ્યાશાખાઓ
ુ ારં ગત અિે
અંતગત્ સ્િાતક, અનસ્ુ િાતકિી દડગ્રી-દડપ્લોમા જેવી પિવીઓ તથા અનપ
નવદ્યાવાચસ્પનત જેવી ઉપાનધઓ અિે ચંદ્રકો મેળવિાર સવે નવદ્યાથીઓ તેમ જ નવદ્યાનથિિીઓિે હું
ુ ેચ્છાઓ પાઠવ ંુ છં.
હૃિયપ ૂવ્ક અર્ભિંિિ તથા ઉજ્જવળ ભનવષ્ય માટે હાદિિ ક શભ

નવશેષમાં,

આપિે પ્રાપ્ત થયેલ જ્ઞાિ અિે કૌશલ્યિો સદુપયોગ કરી શારીદરક નશક્ષણ અિે રમતગમત
ક્ષેત્રિા નવનવધ નવષયો ઉપર કાય્રત રહીિે આપ સવે સમાજ પ્રત્યેન ંુ ઋણ અિા કરો તેવી અપેક્ષા
રાખ ંુ છં.
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ભાઈઓ અિે બહેિો, રમત-ગમતન ંુ જીવિમાં અિોખ ંુ મહત્વ છે , િરે ક વ્યસ્તતિા જીવિમાં એ
ખ ૂબ જરૂરી છે . હમણાં થોડા સમય પહેલાં એક સમાચાર હતા કે નવનવધ બાળકોિા અભ્યાસમાં
એવ ંુ તારણ િીકળય ંુ કે જે બાળકો ખલ્ુ લા મેિાિમાં રમે છે તેમિો બદ્ધુ િ આંક જે બાળકો મેિાિમાં
ુ ાિોિે
રમવા િથી જતાં તેવા બાળકોિી સરખામણીમાં પાંચ પોઈન્ટ વધ ુ હતો. બાલ્યકાળમાં જે યવ
ુ ાિો ખ ૂબ
ખલ્ુ લા મેિાિમાં િોડ-ધામ કરવાિી અિે ધીંગામસ્તી કરવાિી તક મળે છે તે યવ
િસીબિાર બાળકો કહી શકાય. નિયમો સમજવા, એન ંુ પાલિ કરવ ંુ અિે સામ ૂદહક રીતે તે પ્રમાણે
રમવ ંુ જેવી પ્રદિયાઓ તેમિે સમ ૂહમાં રહેતાં અિેકમાં કામ કરતાં શીખવે છે , જે આગળ જતાં
તેમિો આત્મનવશ્વાસ વધારવામાં પણ ખ ૂબ મિિરૂપ થાય છે . આપણી લપ્ુ ત થયેલી પરં પરાગત
રમતો પણ બાળકોમાં ત્વદરત નિણ્યશસ્તત, સ્મરણશસ્તત, સમયન ંુ મહત્વ તેમ જ એકાગ્રતા જેવા
ુ ોન ંુ નસિંચિ કરે છે . આ યનુ િવનસિટી પરં પરાગત રમતોિા નવકાસમાં પણ યોગિાિ આપે છે . તે
ગણ
ઘણી ગવ્િી વાત છે . તેઓિી આંખિી દ્રષ્ષ્ટ પણ સરસ હોય છે . મેિાિોમાં રમાતી રમતોમાં
ક્યારે ક હરાય તો ક્યારે ક જજતાય જેવી પદરસ્સ્થનત આપણિે આત્મનવશ્વાસ, સંઘભાવિા, જીવિ
પ્રત્યે હંમેશા હકારાત્મક રહી પડકારોિો સામિો કરવાિી સજ્જતા, જવાબિારીિી ભાવિા,
પ્રનતસ્પધી સાથે પારસ્પદરક સન્માિિી ભાવિા, નશસ્ત, ખેલદિલીિી ભાવિા, આગળ વધવાિી
ુ ોિો નવકાસ કરી માિવીિે ઉમિા બિાવે છે . માટે
જજજ્ઞાસા, નિખાલસતા તથા િે શપ્રેમ જેવા ગણ
ુ તે જાતે િયા્ ”.
નમત્રો, યાિ રાખજો કે “પહેલ ં ુ સખ
આપણા લોકલાડીલા મા. વડાપ્રધાિ અિે આ યનુ િવનસિટીિા સ્વપ્િદ્રષ્ટા મા. શ્રી િરે ન્દ્ર ભાઈ
મોિીન ંુ માિવ ંુ છે કે,

“જો રમતગમતન ંુ મહત્વ આપણા જીવિમાં િહીં હોય તો, આપણે

ખેલદિલીિી ભાવિાિે "સંસ્કાર" તરીકે આપણા સમાજમાં ઉછે રી િહીં શકીએ, અિે આવા "સંસ્કાર"
વગરિો સમાજ પ્રગનત કરી શકતો િથી".
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૨૧મી સિી એ જ્ઞાિિી સિી છે . એવ ંુ કહેવાય છે કે, આ સિી ભારતિી સિી છે . નમત્રો, આ હકીકત
પણ છે અિે પડકાર પણ છે . હકીકત એટલા માટે છે કે જ્યારે જ્યારે નવશ્વ ઈનતહાસમાં જ્ઞાિિા
મદ્દુ ા નવષે ચચા્ કરવામાં આવી છે ત્યારે ભારતે તેમાં મખ્ુ ય ભ ૂનમકા ભજવી છે . આજે પણ, આપણે
ૃ ભંડાર ધરાવીએ છે . આ ઉપરાંત,
ગ્રંથો અિે હસ્તપ્રતોિા રૂપમાં અિેક ક્ષેત્રોમાં જ્ઞાિિો સમિ
સમગ્ર નવશ્વભરિા નવદ્વાિોએ િે શભરમાં ફેલાયેલી નવનવધ સંસ્થાઓ અિે યનુ િવનસિટીઓમાં જ્ઞાિ
ુ ાકાત ભ ૂતકાળમાં લીધેલ હતી અિે અત્યારે લઈ રહ્યા છે . પરં ત ુ સાંપ્રત
મેળવવા માટે ભારતિી મલ
સમયિી આ જ્ઞાિ-સિીમાં આ યનુ િવનસિટીિા નવદ્યાથીઓિી ભ ૂનમકા ખ ૂબ મહત્વિી છે , નવદ્યાથીઓ
રમતગમતિા ક્ષેત્રમાં જોમ-જુસ્સા સાથે અણથક પ્રયત્િો દ્વારા જીવિપંથ પર આગળ વધી
પોતાિા નશક્ષણરૂપી સંસ્કારોિા યોગ્ય ઉપયોગ દ્વારા વૈનશ્વક શાંનત અિે સમદ્ધૃ િ માટે સંકલ્પપ ૂવ્ક
દિયાશીલ રહી માિવીમાંથી મહામાિવ બિે તેવી આજિા પ્રસંગે અપેક્ષા છે .
ુ રાતિી પ્રગનતશીલ સરકારે ખાસ
નમત્રો, ૨૧મી સિીિી નશક્ષણ ક્ષેત્રિા પડકારોિે ધ્યાિે રાખી ગજ
શારીદરક નશક્ષણ અિે રમતનવજ્ઞાિિા ક્ષેત્રમાં ઉચ્ચ નશક્ષણ, સંશોધિ અિે તાલીમ માટે આ નવશ્વ
નવદ્યાલયિા નવકાસ માટે પોતાન ંુ ધ્યાિ કેષ્ન્દ્રત કરી ૧૩૨ એકર જેટલી જમીિિી ફાળવણી
વડોિરા જજલ્લામાં કરે લ છે , જ્યાં આજે વહીવટી ભવિન ંુ બાંધકામ ચાલ ુ છે . આ ઉપરાંત નવનવધ
માળખાકીય સનુ વધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવા માતબર રકમિી ફાળવણી કરે લ છે અિે વષ્ ૨૦૩૦
ુ ીમાં આ યનુ િવનસિટીિે શારીદરક નશક્ષણ અિે રમતગમત ક્ષેત્રમાં ગણ
ુ વત્તાયતુ ત િવીિ
સધ
સંશોધિો અિે આંતરરાષ્રીય ધોરણોયતુ ત નશક્ષણ તથા તાલીમી સંસ્થા બિાવવાિી િેમ છે . આ
ક્ષેત્રમાં એક મહત્વન ુ કેન્દ્રર્બિંદુ બિે તે માટે આ સરકારે મહત્વપ ૂણ્ પગલાં અિે નિણ્યો લઈ
પોતાિી પ્રનતબિતા િશા્વેલ છે . આપણા લોકલાડીલા પ્રધાિમંત્રી શ્રી િરે ન્દ્રભાઈ મોિીન ંુ જે
ુ રાત
સપન ંુ છે , ‘સૌિો સાથ સૌિો નવકાસ’તે પ ૂણ્ કરવામાં રાજ્ય સરકાર તરફથી સ્વર્ણિમ ગજ
સ્પોર્ટ્ સ યનુ િવનસિટીિે તમામ જરૂરી આનથિક મિિ આપવા માટે અમે બંધાયેલા છીએ. યનુ િવનસિટી
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ુ ીમાં ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી કરતી રહીિે ઉત્તરોત્તર પ્રગનત કરી
અસ્સ્તત્વમાં આવી ત્યારથી અત્યાર સધ
રહી છે . આ યનુ િવનસિટીિા મા. કુ લપનતશ્રી તથા તમામ અનધકારી-કમ્ચારીગણિે તેમિી
પ્રશંસિીય કામગીરી બિલ અર્ભિંિિ પાઠવ ંુ છં. હું આપિે ખાતરી આપ ંુ છં કે જ્યારે કોઈ પણ
સહાયિી જરૂર રહેશે ત્યારે આપ નિ:સંકોચ અમિે કહેશો તો રાજ્ય સરકાર તેિે પ ૂરી કરવા સઘિ
પ્રયાસ કરશે.
અંતમાં, આ સમારં ભમાં પિવી તેમ જ ચંદ્રકો મેળવિાર તમામ દડપ્લોમા-દડગ્રી ધારકો, સ્િાતક
અિે અનસ્ુ િાતક નવદ્યાથીઓિે તેમિા વ્યાવસાનયક ક્ષેત્રમાં ઝંપલાવવાિી અિેરી તક ઉપલબ્ધ
થઈ છે ત્યારે સવે નવદ્યાથીઓ અિે નવદ્યાનથિિીઓિે હું હાદિિ ક અર્ભિંિિ પાઠવ ંુ છં. જ્યારે અમ ૂલ્ય
ુ ગ
તકો આપિી રાહ જોઈ રહી છે ત્યારે આપ સૌ આપિા જ્ઞાિિો અિે આપિી શસ્તતઓિો સભ
સમન્વય કરી સ્વાવલંબી વ્યાવસાનયક તરીકે સફળ થાઓ અિે આપ સહુિી ઊજળી કારદકિી બિે
ુ ેચ્છા છે . આપ સૌ ભનવષ્યમાં શારીદરક નશક્ષણ અિે રમતગમત ક્ષેત્રે જે
તેવી મારી હાદિિ ક શભ
પડકારો ઊભા થાય, તેિો આપિાં જ્ઞાિ અિે કુ િેહથી લોકદહતમાં ઉકેલ લાવશો અિે રાજ્ય અિે
િે શિા ખેલનવકાસમાં ભાગીિાર બિશો તેવી આશા રાખ ંુ છં. આ સાથે સવેિે ઉજ્જવળ કારદકિી
ુ કામિાઓ પાઠવી નવરમ ંુ છં.
અિે ભનવષ્યિી શભ
ુ રાત...
જય જય ગરવી ગજ
ભારત માતા કી જય ...
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