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Part - I

ઉત્�ૃષ્ટ પ્રયત્નોથી ૧૯૭૪થી લઇ ૧૯૮૪ �ુધીના

�મ્નાસ્ટ�ક્સની પ્ર� ૃિ�નો િવકાસ આદય�. તેઓના
દાયકામાં દક્ષા પટ� લ, પંકજ કાપડ�યા, દ�પક
દબડ�, દ�પક ગાંધી, અ�ુણ રાઠોડ, જિતન સોની,
રણ�ત વસાવા, રા�ુ વસાવા, ભદ્રીકા, મિનષા,
ગાયત્રી, રા�ુ પટ� લ, બળવંત કાપડ�યા, ક�ુ
રાઠોડ, ક�ર�ટ રાઠોડ, કૌિશક બીડ�વાળા �વા
અનેક ખેલાડ�ઓ તૈયાર કરવામાં પોતા�ુ ં ઉત્�ૃષ્ટ
યોગદાન આપ્�ુ.ં �મ્નાસ્ટ�ક્સ પ્ર� ૃિ�ને વેગ
આપવા માટ� પોતાની સાથે ઘણા સ્પો�્ર્ સ ટ્ર� નરોનો
સહયોગ પણ લીધો. �માં �કશોર મૈ��ુ રયા,
ધન�ુખ બીડ�વાળા, ગૌર�શંકર દવે �વા અનેક
સહયોગીઓનો

સમાવેશ

થાય

છે .

તેઓ�ુ ં

વ્યવસાિયક �વન વષર્ ૨૦૦૭ �ુધી ર�ું અને
પોતાના વ્યવસાિયક �વન દરિમયાન � ૂયર્�રુ
વીર વ્યાયામ શાળા, અનાથ આશ્રમ કતારગામ,
વષર્ ૧૯૬૦થી ૧૯૭૦ના દાયકામાં �ુજરાતમાં

સ�ટ ઝેિવયસર્ સ્�ુલ �ુરત, �હન્�ુ િમલન મં�દર

�મ્નાસ્ટ�કસ ક્ષેત્રે કોઇ ખાસ િવકાસ થયો ન હતો,

�ુરત, છો�ુભાઇ �ુરાણી આ�દવાસી આશ્રમશાળા

તેવા સંજોગોમાં �ુજરાત સરકારમાં અનેક કોચ

રાજપીપળા, છો�ુભાઇ �ુરાણી વ્યાયામ શાળા

િન�ુક્ત થયા અને તેઓએ પોતપોતાના ક્ષમતા

તથા

અ�ુસાર �મ્નાસ્ટ�ક્સ ક્ષેત્રે પોતા�ુ ં યોગદાન

ભાવનગર, વડોદરા અને દ� વગઢ બા�રયાના

આપ્�ુ.ં

અનેક તાલીમ સ્થળોએ �મ્નાસ્ટ�ક્સના િવકાસ

�માં અમદાવાદ

અને

ભાવનગર

�જલ્લાની વ્યાયામ શાળાઓ તથા ખેડા �જલ્લાની

સાવર્જિનક

હાઇસ્�ૂલ

િસનોર,

ભ�ચ,

માટ� પોતા�ુ ં યોગદાન આપ્�ુ.ં

સ્પધાર્ ત્મક

�મ્નાસ્ટ�ક્સની પ્ર� ૃિ�, તાલીમ અને તેના

રમતો તર�ક� તાલીમ આપવાની શ�આત થઇ. આ

િવકાસમાં ગળા�ૂબ રહ�નાર રાહબરોના નામની

સમયમાં મધ્યપ્રદ� શ રા�યના ગ્વા�લયર �જલ્લાના

ચચાર્ કર�એ તો શ્રી રામદયાલ શમાર્ � ુ ં નામ પ્રત્યેક

શીવ�ુર� ગામના શ્રી રામદયાલ શમાર્ ની િનમ�કં ૂ

ખેલાડ� અને કોચશ્રીઓના હોઠ� અને હ�યે હોય છે .

તા. ૨૩/૦૯/૧૯૭૪માં �ુજરાત સરકારના કોચ

ખેલાડ�ની તૈયાર� પાછળ પોતાની નોકર�ના સમય

તર�ક� થઇ. દ� વગઢ બા�રયાથી પોતાની પ્રથમ

કરતાં પણ વધાર� સમય ખેલાડ�ની તાલીમ માટ�

િનમ�કં ૂ પામી �મ્નાસ્ટ�ક્સ પ્ર� ૃિ�ના િવકાસ માટ�

આપતા.

પ્રયત્નો આદયાર્. સને ૧૯૭૪માં જોડાઇ � ૂબ જ

િશક્ષકો સાથે ઘિનષ્ટ સંપકર્ સાધી ખેલાડ�ઓના

�ૂંકા ગાળામાં �ુરત, નમર્દા, ભ�ચ, વડોદરા,

આહાર-િવહાર અને અભ્યાસની પણ એટલી જ

અમદાવાદ અને ગાંધીનગરને પોતાની કમર્� ૂિમ

કાળ� લેતા. તેઓની તાલીમ માટ� પોતાના

બનાવી �મ્નાસ્ટ�ક્સ ક્ષેત્રેના િવકાસ માટ� િવિવધ

સ્તર� થી સં� ૂણર્ આયોજન કર� તાલીમ દરિમયાન

વ્યાયામ

શાળાઓ

�મ્નાસ્ટ�ક્સની

ખેલાડ�ઓના માતા-િપતા, શાળાના

ખેલાડ�નો અ� ૂલ્ય સમય ના બગડ� તેની સતત

કોચની િનષ્ઠાને ઉ�ગર તથા તેમના

કાળ� રાખતા શ્રેષ્ઠ રાહબરોની હરોળમાં લોકોએ

રમતપ્રેમ અને વ્યવસાિયક પ્રેમને ઉ�ગર કરવા

તેમને જોયા છે તથા �બરદાવ્યા છે .

માટ� તેમના �વનની એક નાનકડ� ઘટના પ્રસ્� ૃત

શ્રી રામદયાલ શમાર્ એક કમર્ઠ, મહ�નતી

છે .

અને િશસ્તપ્રેમી કોચ તર�ક� �મ્ના�સ્ટક્સ ક્ષેત્રે
�ુજરાત

રા�યમાં

�ણીતા

તેઓએ

સેકટર-૧૫, ગાંધીનગર ખાતે સ્વીમ�ગ કોચીઝ

પોતાના સેવાકાળ દરિમયાન અનેક િસ�દ્ધઓના

ક�મ્પસમાં આવેલ એક ખેલાડ� �મ્ના�સ્ટક્સની

સોપાનો સર કયાર્ . તેઓના અથાગ પ્રયાસોથી

પ્ર� ૃિ�ઓ જોવા માટ� પોતાની તાલીમ શ� થાય તે

�મ્ના�સ્ટક્સ રમતને લોકિપ્રય બનાવી. ૧૯૭૦થી

પહ�લાં રોજ અડધો કલાક ઉભો રહ�તો. રામદયાલ

૧૯૭૯ના

રમતને

શમાર્ આમ�ની એક ટ�મને વોલ્ટ�ગ હોસર્ની િવિવધ

�ુજરાતમાં હ�ન ભાવનાથી જોવામાં આવતી. તેને

પ્ર� ૃિ�ઓની તાલીમ આપતા હતા. સ્વીમ�ગની

સરકસ સાથે જોડ�ને રમતની સામા�જક ગર�મા

ગેમની પ્રિશક્ષણ િશ�બરમાં આવેલ એક ખેલાડ�

ઓછ� �કાતી હોવાને કારણે ઓછા લોકો જોડાતા

સતત

પરં � ુ

આકષર્વા

�જ્ઞાસા� ૂવર્ક િનહાળતા બાળકની �જ્ઞાસા જોઇ

�મ્ના�સ્ટક્સના તાલીમબદ્ધ �ુવાનો, શાળાઓ,

રામદયાલ શમાર્ તેને પ્ર� ૃિ�ઓ િવશે સમજણ

કોલેજો તથા �હ�ર બગીચામાં રમતને લોકો �ુધી

આપવા

પહ�ચાડવા વ્યાયામ અને �મ્ના�સ્ટક્સના અદ્દ� ૂત

વોલ્ટ�ગની અઘર� કસોટ� તે સરળતા� ૂવર્ક કર�

િનદશર્નો યોજવા�ુ ં આયોજન ક�ુ� અને તેની

શક� તેમ છે તેવી વાત કરતાં તે ખેલાડ�માં રસ

િવગતે સમ�ુતી આપવા �ુદ્દઢ પ્રયાસ કય�. �દવસ

�ગ્યો. તેના સ્વીમ�ગના અડધો કલાક પહ�લાં તેને

દરિમયાન અનેક શાળાના વ્યાયામ િશક્ષકો તથા

બોલાવી પોતે પણ અડધો કલાક પહ�લાં સ્થળ પર

આચાયર્નો સંપકર્ કર� તાલીમબદ્ધ �ુવા �મ્નાસ્ટને

હાજર

� ૂળ� ૂત તાલીમ આપવા રો�ા, �નાથી અનેક

માગર્દશર્ન આપ્�ુ.ં

શાળાઓ �મ્ના�સ્ટક્સની પ્ર� ૃિ�ઓમાં જોડાઇ અને

�દવસમાં જ

આ પ્રમાણે �મ્ના�સ્ટક્સની પ્ર� ૃિ�ઓ શાળા સ્તર�

પ્ર� ૃિ�ઓની તમામ � ૂળ� ૂત કૌશલ્યો હસ્તગત

વ્યાપ વધતાં રોજબરોજ યો�વા લાગી. તેઓનો

કર� લીધા અને તાલીમબદ્ધ ખેલાડ� � ર�તે

લોકસંપકર્ પણ અદ્દ� ૂત હતો, �ને કારણે � તે

કૌશલ્યો કરતા હોય તેવી ર�તેના તમામ કૌશલ્યો

�ુ�ુંબના બાળકોને પણ �મ્ના�સ્ટક્સ િવશે ખ્યાલ

તે ખેલાડ�એ હસ્તગત કર� લીધા. આ જોતાં

આપતા,

માટ�

રામદયાલ શમાર્ ને લાગ્�ુ ં ક� આ ખેલાડ��ુ ં સ્વીમ�ગ

પ્રોત્સા�હત પણ કરતાં. �ુજરાત સરકારના કોચ

કરતાં �મ્ના�સ્ટક્સમાં સ્પો�્ર્ સ ક��રયર ઉજ્જવળ છે

તર�ક� બેથી ચાર �ટલા �જલ્લાઓમાં આ જ

અને �ૂંક સમયમાં વોલ્ટ�ગ હોસર્ની પ્ર� ૃિ�ઓમાં

પ્રમાણે શાળાઓ અને વ્યાયામ શાળાઓ સાથે

�ુજરાતને મેડલ આપી શકાય તેમ છે . તેના

જોડાઇને �મ્ના�સ્ટક્સ પ્ર� ૃિ�ઓ કરતાં અને

િવશેની િવગતો મેળવી તેના ગામમાં � શાળામાં

ઉભરતા ખેલાડ�ઓ માટ� પ્રોત્સાહક વાતાવરણ�ુ ં

અભ્યાસ કરતો હતો તે શાળાના આચાયર્શ્રી,

િનમાર્ણ કરતા.

વ્યાયામ િશક્ષકને મળ� બાળકની ક્ષમતા િવશે

તબ�ામાં

બાળકો

રસ

અને

જગાવતા

બન્યા.

૧૯૭૯ના વષર્માં ઘિનષ્ઠ પ્રિશક્ષણ િશ�બર

�મ્ના�સ્ટક્સ

�ુવાનોને

અને

તાલીમ

ત્રણ-ચાર

માટ�

રહ્યા.

�દવસથી

બોલાવ્યો.

વોલ્ટ�ગ
તે

પ્ર� ૃિ�ને

આ

તો

હોસર્ની

તે

ખેલાડ�એ

પ્ર� ૃિ�

માટ�

આ�યર્જનક ર�તે ફક્ત બે
ખેલાડ�એ

વોલ્ટ�ગ

હોસર્ની

મા�હતી આપી અને તેના માતા-િપતાને પણ મળ�

બાળકને રાષ્ટ્ર�ય સ્તરનો ખેલાડ� બનાવી શકાય

શકયો,

તેમ છે અને આ માટ� તે પોતે જ સં� ૂણર્ કાળ�

પ્રયત્નોથી બાળકની રમત િન�ુણર્તાની સાથે તેના

લેશે તે� ું જણાવી તેના માતા-િપતાનો પણ િવ�ાસ

અભ્યાસ માટ� �ચ�િતત રહ� વ્યવસાિયક સજ્જતાના

ક�ળવ્યો. બાળક ધોરણ-૧૦માં અભ્યાસ કરતો હોઇ

િવકાસ માટ� તેને પહ�લાં ર� લ્વેમાં નોકર� અપાવી

તેના માતા-િપતા થોડા �ુઝ
ં વણમાં હતા પરં � ુ

ત્યારબાદ કોચ તર�ક�ની વ્યવસાિયક સજ્જતા

કોચની વાત પર િવ�ાસ � ૂક� બાળકને તાલીમ

મેળવવા માટ� વ�ુ અભ્યાસ માટ� આગળ વધવા

માટ� જવા મં�ૂર� આપી. સરકારને ર�ૂઆત કર�

પ્રેરણા આપી. તેના �વનની પ્રત્યેક પળો તેના

�ુજરાતના �ત�રયાળ ગામડામાં ૨૧ �દવસના

માગર્દશર્ક બની તેનો પ્રેરણા�ોત પણ બનતા

કોચ�ગ ક�મ્પ�ું આયોજન ક�ુ.�

રહ્યા.

િવધાથ�ઓ

પણ

કોચ�ગ

શાળાના અનેક

ક�મ્પમાં

જોડાયા.

�ના

પ�રપાક�પે

તેમના

અથાગ

પોતાના ખેલાડ� માટ� અને તેના ભાિવ

�મ્ના�સ્ટક્સ �વી પ્ર� ૃિ� અનેક લોકો માટ� તદ્દન

�વન

નવી

શાળાના

રમત�વન પછ�ના ભિવષ્ય િવશે �ચ�તા કર�

સંચાલકો અને બાળકના વાલીઓને એક�ૂટ કર�

બાળકના પોતાના વ્યવસાયમાં શ્રેષ્ઠ સ્તર પ્રાપ્ત

૨૧ �દવસમાં �મ્ના�સ્ટક્સની પ્ર� ૃિ�ઓ માટ� એક

કરવા માટ� ફક્ત રમતગમતના િવકાસ માટ� કોચ

�ુદર
ં
માહોલ તૈયાર થઇ ગયો અને આ કોચ�ગ

તર�ક� નહ� પરં � ુ તેના ભાિવ �વનના ઘડતરમાં

ક�મ્પમાં �દા� ૧૦૦ થી ૧૫૦ �ટલા બાળકો અને

ફાળો આપવો અને તેના પ્રેરણા�ોત બની તેની

�ુવાઓ રોજબરોજ તાલીમમાં આવવા લાગ્યા.

િસ�દ્ધઓ માટ� ગૌરવ લીધા વગર િનસ્� ૃહ� ભાવે

કોચ�ગ ક�મ્પ બાદ રા�ય કક્ષાની સ્પધાર્ માં આ

પોતાના

નાનકડા

સધન

આપનાર આ પ્રકારના મહામાનવોને વંદન કર�ુ ં

તાલીમના કારણે પ્રથમ રા�ય કક્ષાની સ્પધાર્ માં

ઘટ� . આ પ્રકારના અનેક ખેલાડ�ઓના �વનમાં

િવ�તા થયો. રાષ્ટ્ર�ય સ્પધાર્ માં પસંદગી પામ્યો,

પ્રેરણા�ોત બની પોતાના �વનના અ� ૂલ્ય વષર્

�નાથી શાળાના વહ�વટ�તંત્ર અને ગ્રામ્યજનો

પોતાના ખેલાડ� માટ� ફાળવી તેના રમતગમતના

ગૌરવ લેવા લાગ્યા. નાનકડા ગામડામાં જઇ આ

િવકાસ,

પ્રકારના

િવકાસ માટ� પોતાનો અ� ૂલ્ય ફાળો આપે તેજ

હોઇ

તથા

વ્યાયામ

ગામડાના

કૌશલ્યો

િશક્ષકો,

બાળક�

ધરાવતા

આપેલ

બાળકને

સધન

તાલીમ આપી રાષ્ટ્ર�ય સ્તર �ુધી પહ�ચાડવાના
પ્રયત્નો વંદનીય ગણી શકાય.

રમત અને

પોતાની પ્ર� ૃિ� પ્રત્યે સમપર્ણ ભાવ ધરાવનાર
કોચ આ પ્રકારના કાય� કર� શ�ા. અત્રેથી � ૂણર્
ન થતાં રાષ્ટ્ર�ય સ્તરની સ્પધાર્ માટ� �ુદ્દઢ અને
�ુવ્યવ�સ્થત ર�તે તૈયાર કરવા બાળકને પોતાના
ઘર� લઇ જઇ સ્વખચ� તાલીમ આપવાની શ�આત
કર�. �ના પ�રણામ સ્વ�પે તે બાળક પોતાની
તાલીમના

બી�

જ

વષર્માં

રાષ્ટ્ર�ય

સ્તર�

�ુવણર્પદક હાંસલ કય� અને �ુજરાત તથા
રા�ષ્ટ્રય સ્તરના �ુલ ૧૪ �ટલા પદકો હાંસલ કર�

માટ�

સતત

ખેલાડ�ના

વ્ય�ક્તગત

�ચ�તનશીલ

િવકાસ

િવકાસ

માટ�

તથા

રહ�� ુ ં તથા

યોગદાન

વ્યવસાયી

સાચો રાહબર.
આ પ્રકારના રાહબરના ઉત્�ૃષ્ટ અને
િનઃસ્� ૃહ� કતર્વ્ય માટ� કોટ�કોટ� વંદન.

