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“જે ખેલે તે ખીલે”
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પ્રસ્તાવના:

૧.૧

રમતના માધ્યમથી માનવને માનવ બનાવવાની પ્રક્રિયા:
ભારતના મહામક્રહમ માનનીય રાષ્ટ્રપતતજી શ્રી પ્રણવ મુર્ખજીએ જોઇન્ટ સીટીંગ

ઓફ પાર્ાખ મેન્ટમાાં દે શને ઉદે ેૃશીને આપેર્ અભભભાષણમાાં ભારતના યુવાનોને શારીક્રરક
ક્ષમતાથી સમધ્ેૃ ધ કરવાની જરૂક્રરયાત પર તવશેષ ભાર મ ૂકયો હતો.

તેઓશ્રીના

ભાષણમાાં ગ્રામ્ય રમતો, ભારતીય રમતો અને તવદે શી રમતોના તવકાસ માટે સૌથી વધુ
ભાર મક
ૂ્ ૂ વામાાં આવ્યો હતો તથા રમતગમતની પ્રવ ેૃતિઓને શાળાકીય અભ્યાસિમના
અંતગખત ભાગરૂપે વધુને વધુ પ્રચભર્ત કરવા અંગેની જરૂક્રરયાત જણાવીને બાળકના
સમગ્રર્ક્ષી તવકાસ માટે તશક્ષણ વ્યવસ્થામાાં રમતગમતને પ્રાધાન્ય આપવા સતવશેષ
ભાર મ ૂક્યો હતો. ભારતના ભાતવ યુવાનો શારીક્રરક સૌષ્ટ્ઠવ મેળવે અને તાંદુરસ્ત યુવા
ભારતની રચના થાય તે ક્રદશામાાં સરકારની પ્રતતબધ્ધતા ઉચ્ચારી, નેશનર્ સ્પોર્ૂ્ખ સ
ટેર્ેન્ટ તસસ્ટમ ઉભી કરવા દે શ પ્રતતબધ્ધ છે તેમ જણાવ્યુ ાં હત.ુ ાં ભારતના બાળકો અને
યુવાનો મનોરાં જનના તવતવધ આયામો, તાંદુરસ્ત મનોરાં જનના માધ્યમથી શારીક્રરક
સૌષ્ટ્ઠવ પ્રાપ્ત કરે તેવી પ્રતતબધ્ધતા ઉચ્ચારી હતી. તેઓશ્રીએ નવી હેલ્થ પોર્ીસી
અંતગખત યોગના માધ્યમથી, હેલ્થ એજયુકેશન અને તાર્ીમ દ્વારા શારીક્રરક ક્ષમતાના
તવકાસ માટેની પ્રવ ેૃતિનુ ાં યોગ્ય નીતતનુ ાં ઘડતર કરવાની પ્રતતબધ્ધતા દે શ સમક્ષ મ ૂકી
હતી. મહામક્રહમના આ ઉચ્ચારણો સાથેના અભભભાષણથી સ્પષ્ટ્ટ થાય છે કે ભારતના
આગામી બાળકોને શારીક્રરક સ્તરે થી સ્વસ્થ અને તાંદુરસ્ત વાતાવરણ મળશે જેમાાં ભાતવ
યુવાધન સવાાંગીણ તવકાસ કરી શકશે.
સવખતવક્રદત બાબત એ છે કે વ્યવસાતયક યોગ્યતા આતથિક તવકાસ તથા ઉત્કેૃષ્ટ્ટ
ટેકનોર્ોજીના માધ્યમથી ભૌતતક રીતે દે શ અને સમાજ સમધ્ેૃ ધ થઇ શકે છે પરાં ત ુ જો
માનવ સાંસાધન તનમાખલ્ય રહે તો દે શને અનેકગણુ ાં નુકસાન થઇ શકે તેમ છે . શારીક્રરક
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ક્ષમતા તવકાસને નકારવાથી વ્યક્રકત અને સમાજને અનેકગણુ ાં નુકસાન થાય છે . જેની
આ અસર આરોગ્ય, વાભણજય અને ઉત્પાદકતા પર પણ પડે છે તથા રમતગમત ક્ષેત્રે
પણ દે શ પછાત રહે છે . શારીક્રરક ક્ષમતાના તવકાસને અવગણવાથી થનાર નુકસાન માટે
અનેક સાંશોધકોએ પણ ગાંભીર તનષ્ટ્કષો બતાવ્યા છે . જેમાાં જણાવ્યા અનુસાર અપ ૂરતા
શારીક્રરક વ્યાયામને કારણે વૈતિક મત્ેૃ યુદરમાાં ૬ ટકાનો વધારો નોંધાયો છે . ૨૧ થી ૨૫
ટકા ર્ોકો રોગ પ્રતતકારતા ઓછી હોવાથી મત્ેૃ યુ તરફ ઢસડાય છે . ૨૭ ટકા ર્ોકો
ડાયાભબટીશથી તપડાય છે અને ૩૦ ટકા ર્ોકો હૃદયરોગથી તપડાય છે . જેમાાં હાર્ના
સવે

અનુસાર ૩૧ ટકા ર્ોકોની

ઉંમર ૧૫ વષખની જણાઇ છે . અપ ૂરતી શારીક્રરક

પ્રવ ેૃતિઓને કારણે ૨૦૦૮ના સવેથી ૫૮ ટકા પુરુષો અને ૩૪ ટકા મક્રહર્ાઓ એટર્ે કે
ર્ગભગ ૩.૨ તમભર્યન ર્ોકોના મત્ેૃ યુ અપ ૂરતી શારીક્રરક પ્રવ ેૃતિઓને કારણે શારીક્રરક
સ્વાસ્્યના તવકાસને અવગણતા થાય છે . વલ્ડખ હેલ્થ ઓગેનાઇઝેશનના રીપોટખ અનુસાર
જે તરુણો અને બાળકો તનયતમત વ્યાયામ નથી કરતા અથવા અપ ૂરતી શારીક્રરક
પ્રવ ેૃતિઓ કરે છે તે ર્ોકોમાાં હાઇપરટે ન્શન, ડાયાભબટીશ, બ્રેસ્ટ અને કોર્ોન કેન્સર,
ક્રડપ્રેશનનો ઝડપથી ભોગ બને છે અને પડી જવાની ઘટનાઓથી ઇજાઓની શકયતાઓ
વધી જાય છે . અપ ૂરતી ગતતકુશળતા ન તવકસવાને કારણે વધે છે . તદુપરાાંત અસ્થી
બાંધારણ અને તેની કાયખક્ષમતા નબળી પડે છે . વ્યક્રકત પોતાના વજનને તનયતમત કરવા
તેના આહાર અને ઉજાખની જરૂક્રરયાત વચ્ચે શારીક્રરક પ્રવ ેૃતિઓ ઓછી કરવાથી
ુ ન ઉભુાં થતુ ાં જોવા મળે છે . પ્રાથતમક શાળા સ્તરે થી જો બાળકને શારીક્રરક
અસાંતર્
પ્રવ ેૃતિઓ ઉત્કેૃષ્ટ્ઠ તજજ્ઞોના માધ્યમથી સુઆયોજીત અને વૈજ્ઞાતનક ઢબે કરાવવામાાં આવે
તો ભતવષ્ટ્યમાાં સમાજ અને સરકારને આરોગ્ય અને સામાજજક દૂ ષણો તથા માનતસક
રોગોથી થનાર ર્ચખથી બચાવી શકાય એમ છે . શારીક્રરક ક્ષમતા તવકસતાાં વ્યક્રકતની
કાયખક્ષમતા તવકસે છે અને ઉત્પાદકતામાાં વધારો થાય છે . એકથી બે ટકા જીડીપીમાાં પણ
યોગદાન આપી શકે છે .
બાળક જયારે માતાના ગભખમાાં પ્રવાહી સ્વરૂપમાાં હોય ત્યારથી જ તેના આરોગ્ય,
શારીક્રરક ક્ષમતાઓ અને સવાખગીણ વ્યક્રકત્વના તવકાસની કાળજી ર્ેવાની જવાબદારી
આપણા સૌની છે . બાળકોની શારીક્રરક ક્ષમતાઓના ઘડતરમાાં અને રાષ્ટ્રના ઉત્કેૃષ્ટ્ઠ
વાતાવરણના સર્જનમાાં શાળાઓ, મહાશાળાઓ, તશક્ષકો, અધ્યાપકો, તત્વભચિંતકો,
ધમખનેતાઓ, રાજનેતાઓ, સમાજશાસ્ત્રીઓ અને માતાતપતાઓનુ ાં મોર્ુાં યોગદાન હોય છે .
જેમાાં અનેક કડીઓ ત ૂટે ર્ી જણાય છે . જેને એક તાાંતણે કરવી આજના સમયની માાંગ છે .
જો આપણે ભાતવ સાંતાનોની શારીક્રરક સમધ્ેૃ ધ્ધ જોઇતી હોય તો આજના બાળકોની પેઢીને
મજબ ૂત, સદેૃઢ અને સામ્યખવાન બનાવવી પડશે. તવશેષ સ્વરૂપે ભાતવ માતાઓને અને
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ભાતવ તપતાઓને શારીક્રરક શ્રેષ્ટ્ઠતાઓથી સાંપન્ન કરવા પડશે, તોજ મજબ ૂત યુવાભારતનુાં
તનમાખણ શકય બનશે. આ ત્યારે જ શકય બને જયારે ભાતવ પેઢી માટે શારીક્રરક ક્ષમતા
તવકાસના ઉપયુકત વાતાવરણનુ ાં સર્જન કરવામાાં આવે. પોતાના દે શની ભાતવપેઢીને
તમામ ક્ષેત્રે સમ ેૃધ્ધ કરવા હાર્ના સમય અને નાણાાંન ુ ાં રોકાણ કદી મોંઘુ ાં નહીં પડે.
આપણા સૌની સામાજજક જવાબદારી છે કે પ્રત્યેક બાળક ૨૪ કર્ાકમાાં ઓછામાાં ઓછી
૩૦ મીનીટ માટે સુતનયોજીત સ્વરૂપે ઘડવામાાં આવેર્ી તથા તજજ્ઞના માગખદશખન હેઠળ
વ્યાયામ પ્રવ ેૃતિ કરે .
શાળાઓમાાં અભ્યાસ કરતા બાળકો શાળાકીય તવતવધ પ્રવ ેૃતિઓ દરતમયાન
અતનવાયખપણે ઓછામાાં ઓછી ૩૦ મીનીટ તવતવધ પ્રકારની વ્યાયામ અને રમતગમત
પ્રવ ેૃતિઓમાાં જોડાય અને પોતાના શરીરની સમધ્ેૃ ધ્ધ હાાંસર્ કરે . ભર્ે કોઇપણ
વ્યવસાયમાાં બાળક જોડાવા ઇચ્છતો હોય પરાં ત ુ દે શને વધુને વધુ સેવા આપી શકે તેવો
મજબ ૂત અને સામ્યખવાન બનાવવો જરૂરી છે . આ ત્યારે જ શકય બને જયારે રમત
સાંસ્કારનુાં તસિંચન થાય. વધુને વધુ બાળકો વ્યાયામ પ્રવ ેૃતિઓમાાં ભાગ ર્ે, વધુને વધુ
શાળા અને કોર્ેજ સ્તરે મેદાનો, રમતો માટે આધુતનક સુતવધા, સારા ઉપકરણો તથા
તજજ્ઞો દ્રારા ઘડવામાાં આવેર્ સુતનયોજીત વ્યાયામ કાયખિમો બાળકોની શારીક્રરક
સક્ષમતાના પાયાને મજબ ૂત બનાવે છે અને મજબ ૂત પાયાના આધારે જ ર્ાાંબો સમય
ટકી રહે તેવી ઇમારતના સર્જનમાાં વાર ર્ાગતી નથી તથા તેને ટકાવી રાર્વા તવશેષ
પ્રયત્નો કરવા પડતા નથી.
આધુતનક

જીવન

જીવવાની

પ્રણાર્ીઓ,

સુર્ની

મહત્વાકાાંક્ષાઓ,

ભૌતતક

સુતવધાઓની ભોગવવાની ઘેર્છા અને તનયતમત વ્યાયામની અવગણના બાળકો અને
યુવાઓને સ્થુળતા/મેદસ્સ્વતા તરફ ર્ઇ જઇ રહી છે . ટી.વી. મોબાઇર્ના દૂ રૂપયોગના
દૂ રોગામી દુષ્ટ્પક્રરણામો શારીક્રરક ક્ષમતાઓની ઉણપો ધરાવતી યુવા પેઢીએ ભતવષ્ટ્યમાાં
ભોગવવાાં પડશે, તનમાખ લ્ય પ્રજાનુ ાં તનમાખ ણ થશે. તનડર, સાહસી, ધૈયખવાન, ર્ેર્દીર્,
શારીક્રરક અને મનો સામાજજક શ્રેષ્ટ્ઠતા ધરાવતા બાળકો અને યુવાઓનુ ાં ઘડતર રાષ્ટ્ર
હીત માટે તનશાંકપણે અતનવાયખ છે જે આપણે ભ ૂર્વુ ાં ન જોઇએ.
રમત પ્રત્યેક વ્યસ્તતને અનુભવથી તશક્ષણ આપે છે . રમતમાાં ભાગ ર્ેવો અને તન:સ્પ ેૃહી
બનીને ભાગ ર્ેવો બાંનેમાાં ઘણુ ાં અંતર છે . રમતમાાં ભાગ ર્ેવા માટે વ્યસ્તતને ત્રણ
બાબતો સૌથી વધુ પ્રેક્રરત કરે છે - અનુકરણ, સામાજજક ર્ોકતપ્રયતા અને સ્વની
સાથખકતા.

અનુકરણથી રમતમાાં જોડાવુ ાં એ સ્વાભાતવક પ્રક્રિયા છે .

રમતને કારણે

વ્યસ્તતને આસપાસના ર્ોકોની સ્વીકેૃતત પ્રાપ્ત થાય છે પક્રરણામે રમત પોતાના રસનો
તવષય બનતાાં તથા સામેના પાત્રથી પ્રભાતવત થતાાં સહજ અનુકરણની વૈચાક્રરક
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પ્રક્રિયામાાં ર્ેર્ાડી જાણે અજાણે જોડાઇ જાય છે , જે રમતની સામાજજક ર્ોકતપ્રયતા સૌથી
વધુ હોય તેવી રમત પ્રત્યે ભાવ જાગવો એ સાહજજક પ્રક્રિયા છે . સૌથી વધુ સામાજજક
સ્વીકેૃતત ધરાવતી રમતો તરફ હકારાત્મક વર્ણો બાળકના તમત્રો અને માતા-તપતામાાં
સૌથી વધુ જોવા મળે છે . ર્ોકમુર્ે સૌથી વધુ ચચાખ તા તવષયોમાાં પોતાનુ ાં સ્થાન પ્રાપ્ત
કરવા અને વધુ જાણકારી મેળવવા જજજ્ઞાસાવશ બાળક વધુ પ્રયત્નો કરે છે . નાનાાં નાનાાં
જૂથો શાળા, શેરી અને પોતાના રહેણાક તવસ્તારની આસપાસનાાં અન્ય બાળકો અને
સામાજજક વાતાવરણથી પ્રભાતવત થવુ ાં બાળકો માટે સાહજજક છે , તેથી ઘણીવાર
બાળકની અભભયોગ્યતા ન હોવા છતાાં તે પ્રાપ્ત કરવા માટે ના પ્રયત્નો કરતા બાળકો
જોવા મળે છે . સામાજજક મોભો મેળવવા મજબ ૂર બનીને પણ તે પ્રકારની પ્રવ ેૃતિઓમાાં
બાળકો જોડાય છે તેથી બાળકને તેની આસપાસનુ ાં ઉત્કેૃષ્ટ્ટ વાતાવરણ આપવુ ાં એ
માતાતપતા, સમાજ અને સરકારની ફરજ છે . સર્જનાત્મક, રચનાત્મક અને ભાવાત્મક
વાતાવરણ બાળકોને સમાજમાન્ય ગુણોના તવકાસ તરફ ર્ઇ જાય છે . બાળકમાાં રહેર્ી
સુષપ્ુ ત શસ્તતઓને જે તે ક્રદશામાાં વાળવા એક બળ તરીકે કામ કરે છે . અસામાજજક
પ્રવ ેૃતિઓ જયાાં સૌથી વધુ થતી હોય તેવા વાતાવરણમાાં બાળકનો ઉછે ર મોટાભાગે વધુ
અનુકરણશીર્તા ધરાવતાાં બાળકોને જાણે અજાણે અસામાજજક પ્રવ ેૃતિઓ તરફ જ ફેરવે
છે . ઘણીવાર બીજો કોઇ તવકલ્પ ન મળતાાં મજબ ૂરીમાાં પણ અસામાજજક પ્રવ ેૃતિ કરતા
ટોળાની પ્રવ ેૃતિઓમાાં જોડાવુાં પડે છે . રમતનુ ાં માધ્યમ આવા સમયમાાં એટર્ા માટે સૌથી
વધુ અસરકારક સાભબત થાય છે કે રમતનુ ાં વાતાવરણ એને પોતાની શ્રેષ્ટ્ઠતા સાભબત
કરવા એક પ્ર્ેટફોમખ આપે છે અને બાળકને રમતના તનયમોની મયાખદામાાં રહી ક્રિયાઓ
અને પ્રતતક્રિયાઓ કરતાાં શીર્વે છે . રમત સમાજમાન્ય પ્રવ ેૃતિ બનવી અતત આવશ્યક છે
કારણ કે બાળકની તમામ અભભવ્યસ્તતઓ રમતના મેદાનમાાં જ મોકળાશથી વ્યતત થાય
છે . ર્ેર્ાડીઓના સાંબધ
ાં માાં પણ ર્ેર્ક્રદર્ી અને આત્મીયતા પ્રસ્થાતપત થાય છે . હાર અને
જીતને સુદર
ાં
રીતે પચાવી શકે તેવા અનુભવો વારાં વાર મળતા થાય છે . સ્વની સાથખકતા
તરફ પણ પ્રયાણ કરી શકે છે . Self Actualisation રમતનો સૌથી મોટો ગુણ એ સૌએ
સ્વીકારવો રહયો. જયારે બાળક રમતના મેદાનમાાં ઉતરતાાં પહેર્ાાં તેની તૈયારીઓના
ભાગ રૂપે તાર્ીમ ર્ઇ રહયો હોય છે ત્યારે રમતનાાં અનેક ગુણો અને કૌશલ્યો જાણે
અજાણે અનુભવથી શીર્ી ર્ેતો હોય છે . જેમ કે કોઇ પ્રયત્ન તનષ્ટ્ફળ જાય ત્યારે સ્વત:
પોતાની જાત સાથે સાંવાદ કરે છે . “કોઇ વાાંધો નથી, હવે આનાથી વધુ સારા પ્રયત્નો
કરીશ” ‘Next time’, ‘Don’t Worry’, ‘Come on’, ‘Come back’, ‘Fight’, ‘Ok’, ‘All is
well’ ‘છે લ્ર્ે સુધી ર્ડી ર્ઇશ’ના એટીટયુડ તવકસાવતો થઇ જાય છે . હાર માનવાની
જગ્યાએ રમતની અંતતમ ક્ષણ સુધી પણ જીતવાની આશા સાથે અથવા શ્રેષ્ટ્ઠ ર્ડત
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આપી સામેના હરીફને હાંફાવવામાાં પણ આનાંદ ર્ે છે . “સરળતાથી જીતવા તો નહીં જ
દઉં” આ પ્રકારના તવચારો અને આચાર કરતો થાય ત્યારે બાળક સ્વની શ્રેષ્ટ્ઠતાને પામે
છે , જે રમત સહજતાથી તશર્વાડે છે . સામેનો પ્રતતસ્પધી પોતાના કરતાાં મજબ ૂત છે . હાર
તનતિત છે તેમ જાણવા છતાાં તે સ્પધાખ માાં ભાગ ર્ેવા ઉતરે છે . રમતની અંતતમ ક્ષણ
સુધી પ્રતતસ્પધીને ર્ડત આપે છે . આ ગુણ ફકત રમતોના માધ્યમથી જ તવકસાવી
શકાય. હાર મળ્યા પછી પ્રતતસ્પધીની રમતના વર્ાણ કરી પોતાની હારને સ્વીકારી
આગામી ક્રદવસોમાાં તેને હરાવશે અથવા આનાથી વધુ શ્રેષ્ટ્ઠ રમતનુ ાં પ્રદશખન કરી વધુ
ર્ડત આપશે તેવો સામા પક્ષે તવિાસ અપાવી કોઇ પણ જાતની કર્ુતા વગર મેદાનની
બહાર નીકળે છે અને આગામી સ્પધાખ માટે વધુ ર્ડત આપવા હાર્ની સ્સ્થતતનુ ાં સ્વત:
મ ૂલ્યાાંકન કરી પોતે કઇ બાબતે નબળો રહયો અને સામે પક્ષે કઇ બાબત તેને હાંફાવી
ગઇ તેના તવચારો, મનોમાંથનમાાં મગ્ન થઇ નવી વ્ય ૂહરચનાઓ, નવી પ્રતતબદ્ધતા, નવા
તવિાસને કેળવવા પ્રયત્નો કરવા પ્રેરાય છે . આ માનતસક સ્સ્થતતનુ ાં તનમાખણ રમતોના
માધ્યમથી જ થઇ શકે. સામાજજક સૌહાદખ , સુમેળતા અને વ્યસ્તત વ્યસ્તત વચ્ચેના
સાંબધ
ાં ોને યોગ્ય ક્રદશામાાં તવકસાવી શકાય છે .
રમતોનુ ાં જીવનમાાં હોવુ ાં એ માનવને માનવ બનાવવાની પ્રક્રિયા માટે અતત
આવશ્યક પાસુ ાં છે જે આપણે ભ ૂર્વુ ાં ન જોઇએ.
બાળકને વારસા અને વાતાવરણમાાં રમતના માધ્યમથી મળતા શ્રેષ્ટ્ઠ અનુભવો
ન આપવા કે તેનાથી વાંભચત રાર્વા એ સામાજજક અપરાધ ગણાવો જોઇએ. ‘Right to
Play’ પ્રત્યેક બાળકે રમતોના માધ્યમથી પોતાના વ્યસ્તતત્વનો સવાાં ગીણ તવકાસ એ
તેનો જન્મતસદ્ધ અતધકાર હોવો જોઇએ અને આ પ્રકારના વાતાવરણના સર્જન માટે
સમાજ, સરકાર અને સૌ કોઇએ પ્રયત્નો કરવા ઘટે .

ુ રાત રાજયના દીર્ધદ્રષ્ટા મખ્ુ યમંત્રી શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલના માર્ધદર્ધન
ગજ
ુ રાતના આ રમતોત્સિે
હેઠળ રમતર્મત વિભાર્ે ‘ખેલમહાકું ભ‘ ન ં ુ આયોજન કર્ું ુ છે . ગજ
રાજ્યના દૂ ર દૂ રના ખ ૂણાઓમાંથી પ્રવતભાર્ાળીઓને એક મંચ પર એકવત્રત કયાધ છે .
ચાલો, હિે સરકારશ્રી દ્વારા ચલાિિામાં આિતી પ્રવ ૃવિઓ ને જાણીએ :
ુ ા અને સાંસ્કૃવતક પ્રવ ૃવિઓ વિભાર્ના કાયો અને ઉદે ર્ો:
 રમતર્મત, ર્િ

૧ ર્ી મે ૧૯૬૦ના રોજ ગુજરાત રાજ્યની રચના થઈ ત્યારથી યુવા પ્રવ ેૃતિઓ અને
સાાંસ્કેૃતતક બાબતો અંગેની કાયખવાહી એક સ્વતાંત્ર વહીવટી તવભાગ તરીકે અતસ્તત્વમાાં ન
હતી, પરાં ત ુ રાજ્ય યુવા પ્રવ ેૃતિઓને વેગ આપવા તા. ૧૭-૧૨-૧૯૯૦ થી યુવક સેવા
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અને સાાંસ્કેૃતતક પ્રવ ેૃતિઓ તવભાગ એક અર્ગ તવભાગ તરીકે અતસ્તત્વમાાં આવ્યો.
સામાન્ય વક્રહવટ તવભાગના તા. ૦૫-૦૮-૧૯૯૭ના જાહેરનામાાં િમાાંક ગસ (૯૭-૨૬સતત૧૧૯૭(૩)કેય)ુ થી તવષયોની પુન: ફાળવણી અન્વયે તવભાગ હસ્તક કેટર્ાક નવા
તવષયો આવતા તવભાગનુ ાં નામ યુવક સેવા અને સાાંસ્કેૃતતક પ્રવ ેૃતિઓને બદર્ે
રમતગમત, યુવા અને સાાંસ્કેૃતતક પ્રવ ેૃતિ તવભાગ કરવામાાં આવેર્ છે . જે મુજબ તવભાગ
આ નામ મુજબ કાયખરત છે . આ તવભાગ રમતગમત, યુવા અને સાાંસ્કેૃતતક પ્રવ ેૃતિઓ,
સાંગ્રહાર્ય, પુરાત્વ, ગ્રાંથાર્યો, દફતરી અને હસ્તપ્રતો, શતાબ્દી ઉજવણી અને સ્મારકો
તથા અકાદમીઓ અંગેની કામગીરી સાંભાળે છે . રમતગમત, યુવા અને સાાંસ્કેૃતતક
પ્રવ ેૃતિઓ તવભાગના વહીવટી તનયાંત્રણ હેઠળ નીચે મુજબનાાં ર્ાતાના વડાઓ કામ કરે
છે .


યુવક સેવા અને સાાંસ્કેૃતતક પ્રવ ેૃતિઓના કતમશ્નરશ્રી.



સ્પોટખ સ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત.



સાંગ્રહાર્ય તનયામકશ્રી.



પુરાતત્વ તનયામકશ્રી.



અભભર્ેર્ાગાર તનયામકશ્રી.



ગ્રાંથાર્ય તનયામકશ્રી.



ગુજરાત સાક્રહત્ય અકાદમી.



સાંગીત નાટક અકાદમી.



ર્ભર્ત કર્ા અકાદમી.



ભાષા તનયામકશ્રી.



ગુજરાત રાજ્ય સ્વામી તવવેકાનાંદની ૧૫૦મી જન્મજયાંતી ઉજવણી સેર્.



ગુજરાત રાજ્ય સાંવખસગ્ર
ાં હ (ગેઝેક્રટયર)



સ્વભણિમ ગુજરાત સ્પોર્ૂ્ખ સ યુતનવતસિટી
ુ અને ઉદ્દે ર્ો
હેતઓ

ુ ા અને સાંસ્કૃવતક પ્રવ ૃવિઓ વિભાર્ને ફાળિેલ વિષયો
રમતર્મત, ર્િ
૧

યુવા કલ્યાણ.
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૨

સાાંસ્કેૃતતક પ્રવ ેૃતિઓ અને રમતગમત, રાજ્યની મુર્ાકાત ર્ેતા સાાંસ્કેૃતતક માંડળો વગેરે
સક્રહત મનોરાં જન અને તવશ્રાાંતત સમયની પ્રવ ેૃતિઓ.

૩

સાંગ્રહાર્યો

૪

સાંસદે કાયદાથી રાષ્ટ્રીય અગત્યના જાહેર કયાખ હોય તો તે તસવાયના પ્રાચીન અને
ઐતતહાતસક સ્મારકો તથા પુરાવશેષ સ્થાનો અને અવશેષો

૫

રાજ્ય દ્વારા તનયાંતત્રત થતા કે આતથિક સહાય મેળવતા ગ્રાંથાર્યો અને પ્રકાશનો બીજી
સાંસ્થાઓ, ગ્રાંથાર્યોની નોંધણી.

૬

દફતરો અને હસ્તપત્રો.

૭

(અ)

મહાનુભાવોની શતાબ્દી ઉજવણી અને સ્મારકો.

(બ)

અકાદમીઓ.

૮

તવભાગના વહીવટી તનયત્રણ નીચેનાાં બધા રાજ્યપતત્રત અતધકારીઓ અને ભબન



રાજ્યપતત્રત સરકારી કમખચારીઓની તનમણકાં ૂ ો, પદ, તનયુસ્તતઓ, બદર્ી, બઢતી,
ુ , રજા માંજુરી, પેન્શન વગેરેની ર્ગતી તમામ બાબતો.
વતખણક
તવભાગના વહીવટી તનયાંત્રણ હેઠળના સભચવાર્ય કેડરના વગખ - ૧ અને વગખ -



૨ના અતધકારીઓને પેન્શન માંજુર કરવાને ર્ગતી તમામ બાબતો.
તવભાગના વહીવટી તનયાંત્રણ હેઠળના સભચવાર્યના કેડરનાાં વગખ - ૧ તથા ૨ના



અતધકારીઓને રજા માંજુર કરવાને ર્ગતી તમામ બાબતો.
૯

ુ
રાજ્યનાાં હેતઓ
માટે રાજ્યના તનહીત થયેર્ા કે તેના કબજા હેઠળના અને રમતગમત,
યુવા અને સાાંસ્કેૃતતક પ્રવ ેૃતિઓ તવભાગ ને સોંપાયેર્ા કામ જમીન અને મકાનો.

ુ માટે તપાસ અને આંકડા.
૧૦ આ સ ૂભચમાાંની કોઈપણ બાબતનાાં હેતઓ
૧૧ કોઈ કોટખ માાં ર્ેવાતી ફી તસવાય આ સ ૂભચમાાંની બાબતો માટેની ફી.

ુ ક સેિા અને સાંસ્કવૃ તક પ્રવ ૃવિઓ વિભાર્:
o ર્િ
૨.૧

ુ ક, રમતર્મત અને સાહસ પ્રવ ૃવિઓ વિભાર્ની મહત્િની યોજનાઓ
ર્િ
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૧. અભર્ર્ ભારત ગીરનાર પગતથયા આરોહણ-અવરોહણ સ્પધાખ
ગીરનાર પવખત પર બનાવેર્ અંદાજે ૯૯૯૯ પગતથયા પૈકી પપ૦૦
પગતથયા ઉપર આરોહણ-અવરોહણની રાષ્ટ્ર કક્ષાની સ્પધાખ યોજવામાાં આવે
છે . જીવન સટાસટની આ સ્પધાખ ન ુ ાં જૂનાગઢ જજલ્ર્ાના વહીવટીતાંત્ર દ્વારા
સાંપ ૂણખ આયોજન કરવામાાં આવે છે . ભાગ ર્ેનાર સ્પધખકોને તનવાસ, ભોજન,
ઇનામની રોકડ રકમ તથા પ્રવાસ ર્ચખ રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા ચુકવવામાાં
આવે છે .
૨. ભગરનાર આરોહણ અવરોહણ સ્પધાખ
ભગરનાર પવખતના ૯૯૦૦ પગતથયાાં પૈકી ભાઇઓ માટે પપ૦૦ પગતથયાાં
અને બહેનો માટે રર૦૦ પગતથયાાં પર દર વષે આરોહણ-અવરોહણનીરાજય
અને રાષ્ટ્ર્ેૃકક્ષાનીસ્પધાખ ઓનુ ાં આયોજન કરવામાાં આવે છે . જેનો સાંપ ૂણખ ર્ચખ
રાજય સરકાર ભોગવે છે . નાણાકીય વષખ-ર૦૧ર-૧૩માાં રૂા.૩૦.૦૦ ર્ાર્
જેટર્ી જોગવાઇ કરવામાાં આવી હતી. આ યોજનાનો ૨૮૩ જેટર્ા
ર્ાભાથીઓએ ર્ાભ ર્ીધો હતો.
૩. ર્ડક ચઢાણ બેઝીક રે નીંગ કોષખ
રાજયના ૧૪ થી ૩પ વયમયાખ દાવાળા અનુસ ૂભચત જન જાતતના પસાંદગી
પામેર્ ૧૦૦ યુવક-યુવતીઓ માટે વષખ-ર૦૦૮-ર૦૦૯થી એક તશબર અને
વષખ-ર૦૧૦-૧૧ થી અનુસ ૂભચત જાતતની એક તાર્ીમ તશભબર દર વષે ૧૦
ક્રદવસ માટે પવખતારોહણ તાર્ીમ સાંસ્થામાઉન્ટ આબુ / જુનાગઢ ર્ાતે
યોજાય છે . જેનો સાંપ ૂણખ ર્ચખ રાજય સરકાર ભોગવે છે . સને-ર૦૧ર-ર૦૧૩માાં
રૂા.૨.૫૦ ર્ાર્ જેટર્ી જોગવાઇ કરવામાાં આવી હતી. આ યોજનાનો ૧૦૦
જેટર્ા ર્ાભાથીઓએ ર્ાભ ર્ીધો હતો.
૪. આક્રદજાતત યુવક-યુવતતઓ માટે ર્ડક ચઢાણ બેઝીક રે નીંગ કોસખ
આક્રદજાતતના ૧૪ થી ૩પ વષખના ૧૦૦ યુવક-યુવતીઓ માટે ૧૦ ક્રદવસનો
ર્ડક ચઢાણ બેઝીક તાર્ીમ કોસખ પવખતારોહણ તાર્ીમ સાંસ્થા માઉન્ટ આબુ
/ જુનાગઢ કેન્દ્ર ર્ાતે યોજવામાાં આવે છે . સને-ર૦૧ર-ર૦૧૩માાં રૂા. ૨.૫૦
ર્ાર્ જેટર્ી જોગવાઇ કરવામાાં આવી હતી. આ યોજનાનો ૧૦૦ જેટર્ા
ર્ાભાથીઓએ ર્ાભ ર્ીધો હતો.
૫. આક્રદજાતત બાળકો માટે ર્ડક ચઢાણ એડવેન્ચર રે નીંગ કોસખ
આક્રદજાતતના ૧૪ થી ૩પ વષખના ૧૦૦ યુવક-યુવતીઓ માટે ૧૦ ક્રદવસનો
ર્ડક ચઢાણ બેઝીક તાર્ીમ કોસખ પવખતારોહણ તાર્ીમ સાંસ્થામાઉન્ટ આબુ /
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જુનાગઢકેન્દ્ર ર્ાતે યોજવામાાં આવે છે . સને-ર૦૧ર-ર૦૧૩માાં રૂા.૨.૫૦ ર્ાર્
જેટર્ી જોગવાઇ કરવામાાં આવી હતી. આ યોજનાનો ૧૦૦ જેટર્ા
ર્ાભાથીઓએ ર્ાભ ર્ીધો હતો.
૬. બાળકો માટે એડવેન્ચર કોસખ
રાજયના ૮ થી ૧૩ વષખના સામાન્ય, અનુસ ૂભચત જાતતના અને અનુસ ૂભચત
જન જાતતના બાળકોમાાં શારીક્રરક ક્ષમતા વધે, સાહતસક બને અને તેઓનામાાં
રહેર્ી સુષપ્ુ તશક્રકતઓ બહાર આવે તે હેત ુથી વષખ-ર૦૧૦-૧૧ થી ૧૦૦
બાળકોનો એક એવા અર્ગ-અર્ગ ત્રણ એડવેન્ચર કોસખન ુ ાં આયોજન
કરવામાાં આવે છે . જેનો સાંપ ૂણખ ર્ચખ રાજય સરકાર ભોગવે છે . સને-ર૦૧રર૦૧૩માાં રૂા.૨.૫૦ ર્ાર્ જેટર્ી જોગવાઇ કરવામાાં આવી હતી. આ
યોજનાનો ૧૦૦ જેટર્ા ર્ાભાથીઓએ ર્ાભ ર્ીધો હતો.
૭. વીર સાવરકર અભર્ર્ ભારત સમુદ્ર તરણ સ્પધાખ
ચોરવાડથી વેરાવળ વચ્ચેના અરબી સમુદ્રમાાં યુવકો અને યુવતીઓ માટે
વીર સાવરકર અભર્ર્ ભારત સમુદ્ર તરણ સ્પધાખ એકાાંતર વષે યોજવામાાં
આવે છે . જેમાાં બહેનો માટે ૧૬ દક્રરયાઇ નોટીકર્ અને ભાઇઓ માટે ર૧
દક્રરયાઇ નોટીકર્માઇર્નીસ્પધાખ યોજવામાાં આવે છે . નાણાકીય વષખ-ર૦૧૧૧રમાાં રૂા.૪.૦૦ ર્ાર્ જેટર્ો ર્ચખ થયો હતો.
૮. મહાજન સ્મારક સમુદ્ર હોડી સ્પધાખ
સાગરર્ેડૂ કોમના સાહતસક યુવક-યુવતીઓને ર્ાાંબા અંતરનો સાગર પ્રવાસ
ર્ેડવાની પ્રેરણા મળે અને તેમનો સાહતસક વારસો તેમજ ગૈારવ જળવાય
રહે તે માટે પ્રતતવષખ આ સ્પધાખ ન ુ ાં આયોજન કરવામાાં આવે છે . જેનો સાંપ ૂણખ
ર્ચખ રાજય સરકાર ભોગવે છે . નાણાકીય વષખ-ર૦૧ર-૧૩માાં રૂા.૩.૦૦ ર્ાર્
જેટર્ી જોગવાઇ કરવામાાં આવી હતી. આ યોજનાનો ૧૦૦ જેટર્ા
ર્ાભાથીઓએ ર્ાભ ર્ીધો હતો.
૯. સમુદ્ર તરણ તશભબર
રાજ્યના આશાસ્પદ તરવૈયાઓને સમુદ્ર તરણની તાર્ીમ આપી, તેઓ
ુ ી પ્રતતવષખ અરબી
રાષ્ટ્રકક્ષાની સમુદ્ર તરણ સ્પધાખ માાં ભાગ ર્ઇ શકે, તે હેતથ
સમુદ્રમાાં તરણની તાર્ીમ આપવામાાં આવે છે . જેનો સાંપ ૂણખ ર્ચખ રાજય
સરકાર ભોગવે છે . નાણાકીય વષખ-ર૦૧ર-૧૩માાં રૂા.૨.૦૦ ર્ાર્ જેટર્ી
જોગવાઇ કરવામાાં આવી હતી. આ યોજનાનો ૨૫ થી ૩૦ જેટર્ા
ર્ાભાથીઓએ ર્ાભ ર્ીધો હતો.
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૧૦. સાગરર્ેડૂ સાયકર્ રે ર્ી
સાગરર્ેડૂ સવાખગી તવકાસ યોજનામાાં સમાવેશ કરે ર્ રાજયના સાગરર્ેડૂ
યુવાનોની શક્રકતને સર્જનાત્મક અને રચનાત્મક માગે વાળવા, રાષ્ટ્ર્ેૃીય
તનમાખણના કાયોમાાં ઉપયોગી બનાવવા, સાહતસકતા અને ર્ડતર્પણુાં
કેળવાય, સહકાર અને સાંઘભાવના તવકસે અને તેઓના સામાન્યજ્ઞાનમાાં
વધારો થાય, રાષ્ટ્ર્ેૃીયએકતાની ભાવના તવકસે અને તે દ્રારા રાષ્ટ્રીય
ધડતરના કાયખમાાં દે શના નાગક્રરક તરીકે ફાળો આપે તેવા આશયથી વષખ –
ર૦૧૦-૧૧ થી સાયકર્ પ્રવાસ કાયખિમ યોજાય છે . જેનો સાંપ ૂણખ ર્ચખ રાજય
સરકાર ભોગવે છે . સને-ર૦૧ર-ર૦૧૩માાં રૂા.૧૦.૦૦ ર્ાર્ જેટર્ી જોગવાઇ
કરવામાાં આવી હતી. આ યોજનાનો ૨૦૦ જેટર્ા ર્ાભાથીઓએ ર્ાભ ર્ીધો
હતો.
૧૧. સાગરકાાંઠા તવસ્તાર પક્રરભ્રમણ
રાજ્યના યુવક-યુવતીઓને સાગરકાાંઠાના ર્ોકોની સાંસ્કેૃતતનો પ્રત્યક્ષ પક્રરચય
સાાંપડે તેમજ સાગર સાંપતિ, ઉદ્યોગોની માક્રહતી મળી રહે તેમજ સાગરર્ક્ષી
પ્રવ ેૃતતઓમાાં ભાગ ર્ેવા પ્રેરાય તેવા ઉમદા હેત ુથી ૧૯૯૦-૯૧ના વષખથી
પ્રતત વષખ પસદગી પામેર્ ૧૦૦ જેટર્ા યુવક-યુવતતઓ માટે ૧૦ ક્રદવસ
માટે આ કાયખિમ યોજવામાાં આવે છે . ત્યારબાદ અર્ગથી અનુસ ૂભચત
જનજાતત માટે આ કાયખિમ પ્રતતવષખ યોજાય છે . અને વષખ-ર૦૧૦-૧૧થી
અર્ગથી અનુસ ૂભચત જાતત માટે આ કાયખિમ યોજવાનુ ાં ચાલુ કરે ર્ છે . જેનો
સાંપ ૂણખ ર્ચખ રાજય સરકાર ભોગવે છે . નાણાકીય વષખ-ર૦૧ર-૧૩માાં રૂા.૩.૦૦
ર્ાર્ જેટર્ી જોગવાઇ કરવામાાં આવી હતી.

આ યોજનાનો ૧૦૦ જેટર્ા

ર્ાભાથીઓએ ર્ાભ ર્ીધો હતો.
૧૨. વનતવસ્તાર પક્રરભ્રમણ
રાજ્યના યુવક-યુવતતઓને પ્રાકેૃતતક પ્રેમ, નૈસભગિક દશખન, વન્ય પશુપક્ષીઓ, વ ેૃક્ષો, પહાડો, ,ઝરણા, કોતરો વગેરેનો પ્રત્યક્ષ પરીચય મળી રહે તે
માટે તથા વન્યતવસ્તારના હસ્તઉદ્યોગો, કર્ા અને સાંસ્કેૃતતની વગેરેની
ુ ી વષખ-૧૯૯૦-૯૧થી ૧૦ ક્રદવસ માટે પસાંદગી
જાણકારી મળી રહે તે હેતથ
પામેર્ ૧૦૦ યુવક-યુવતીઓ માટે વન તવસ્તાર પક્રરભ્રમણ કાયખિમ
યોજવામાાં આવે છે . જેમાાં વષખ-ર૦૧૦-ર૦૧૧ થી અનુસ ૂભચત જાતત અને
અનુસ ૂભચત જન જાતતના અર્ગ-અર્ગ કાયખિમ મળી ત્રણ કાયખિમ થાય છે .
જેનો સાંપ ૂણખ ર્ચખ રાજય સરકાર ભોગવે છે . નાણાકીય વષખ-ર૦૧૨-૧૩
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રૂા.૩.૦૦ ર્ાર્ જેટર્ી જોગવાઇ કરવામાાં આવી હતી. આ યોજનાનો ૧૦૦
જેટર્ા ર્ાભાથીઓએ ર્ાભ ર્ીધો હતો.
૧૩. આપણી સરહદ ઓળર્ો
રાજયના તશભક્ષત ,બીન તશભક્ષત યુવક-યુવતી ઓ રાષ્ટ્ર્ેૃના સરહદી તવસ્તાર
ના ર્મીરવાંતા ર્ોકજીવન થી વાકેફ થાય તથા રાષ્ટ્ર્ેૃની સુરક્ષા કાયખમાાં
જોડાય તેવા અભભગમ સાથે આપણી સરહદ ઓળર્ો નામનો સાહતસક
પ્રવાસ યોજવામાાં આવે છે . જેમાાં ભાગ ર્ેનાર યુવક-યુવતીઓનો તનવાસ
તથા ભોજન ર્ચખ રાજય સરકાર ધ્વારા કરવામાાં આવે છે . નાણાકીય વષખર૦૧ર-૧૩માાં રૂા.૫.૦૦ ર્ાર્ જેટર્ી જોગવાઇ કરવામાાં આવી હતી. આ
યોજનાનો ૨૦૦ જેટર્ા ર્ાભાથીઓએ ર્ાભ ર્ીધો હતો.
૧૪. આંતર રાજ્ય પ્રવાસ
આપણા રાજયના યુવક-યુવતીઓ અન્ય રાજયના યુવક-યુવતીઓ સાથે
તવચાર તવમશખ કરે , જે તે રાજયના રીત-ક્રરવાજો જાણે, જે તે પ્રદે શના
ુ ી મુર્ાકાત ર્ે, ત્યાાંની
ઐતતહાતસક, ભૈાગોભર્ક સ્થળોના શૈક્ષભણક હેતથ
સામાજીક, આતથિક, રાજક્રકય વગેરે પક્રરતસ્થતતનો અભ્યાસ કરે , સાથે સાથે
પોતાના રાજયની તવતશષ્ટ્ટતા અંગેનો ખ્યાર્ આપે, આપણા રાજયનાાં
સાાંસ્કેૃતતક કાયખિમો યોજે અને તે રીતે તેઓમાાં રાષ્ટ્ર્ેૃીય એકતાનો ભાવ અને
ભાવનાને પ્રદાન મળે તે માટે પ્રતતવષખ બે આંતર રાજય પ્રવાસનુ ાં આયોજન
કરવામાાં આવે છે . નાણાકીય વષખ-ર૦૧ર-૧૩માાં રૂા.૨.૦૦ ર્ાર્ જેટર્ી
જોગવાઇ કરવામાાં આવી હતી.
૧૫. યોગાસન તશભબર (જીલ્ર્ા કક્ષા)
માનવીના

શાક્રરરીક,

માનતસક

અને

આધ્યાજત્મક

તવકાસમાાં

યોગનુ ાં

આક્રદકાળથી તવતશષ્ટ્ટ પ્રદાન છે .યોગાસનથી વ્યસ્તતઓનો સવાાંગી તવકાસ
થાય, તેમનામાાં રોગ પ્રતતકારક શસ્તતઓનો ઉદ્દભવ થાય, તેઓ તનરોગી
જીવન જીવી શકે વળી, તશભબરમાાં જુદા-જુદા તવસ્તારના યુવાનો એક થવાથી
તેમનામાાં માત ેૃભાવના, રાષ્ટ્રીય એકતાની ભાવના જાગેૃત થાય, આવા ઉમદા
ુ ી પ્રતતવષે રાજ્યના 33 જજલ્ર્ા એકમોમાાં ૭ ક્રદવસ માટેની આવી
હેતથ
તશભબરો 1990-91ના વષખથી યોજવામાાં આવે છે . પ્રત્યેક તશભબરમાાં રપ
યુવકોને યોગ તનષ્ટ્ણાાંત યોગાચાયખ ધ્વારા તાર્ીમ આપવામાાં આવે છે . જેનો
સાંપ ૂણખ ર્ચખ રાજય સરકાર ભોગવે છે . નાણાકીય વષખ-ર૦૧ર-૧૩માાં
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રૂા.૧૦.૫૬ ર્ાર્ જેટર્ી જોગવાઇ કરવામાાં આવી હતી. આ યોજનાનો ૮૨૫
ર્ાભાથીઓએ ર્ાભ ર્ીધો હતો.
૧૬. આક્રદજાતત યુવક-યુવતી માટે વ્યસ્તતત્વ તવકાસ અને યોગાસન તાર્ીમ તશભબર
અનુસ ૂભચત જન જાતતની વધુ વસ્તી ધરાવતા રાજયના ૧ર જજલ્ર્ાઓમાાં
માત્ર અનુસ ૂભચત જન જાતતના યુવક-યુવતીઓ માટે રાજય સરકારે સાત
ક્રદવસનાસ્વ્યકતત્વ તવકાસ અને યોગાસન તાર્ીમ તશભબરોનુ ાં આયોજન કરે
છે . જેમાાં પસાંદ થયેર્ પ૦ યુવક-યુવતીઓને વ્યસ્તત તવકાસની તાર્ીમ
તેમજ શારીક્રરક, માનતસક અને આધ્યાજત્મક તવકાસ માટે યોગાસનની તાર્ીમ
આપવામાાં આવે છે . સને-ર૦૧ર-ર૦૧૩માાં રૂા. ૭.૮૦ ર્ાર્ જેટર્ી જોગવાઇ
કરવામાાં આવી હતી. આ યોજનાનો ૬૦૦ જેટર્ા ર્ાભાથીઓએ ર્ાભ ર્ીધો
હતો.
૧૭. અનુસભુ ચત જાતતના યુવક-યુવતીઓ માટે વ્યસ્તતત્વ તવકાસ અને યોગાસન
તાર્ીમ તશભબર
વષખ-ર૦૦૮-ર૦૦૯થી અનુસ ૂભચત જાતતના વધુ વસ્તી ધરાવતા રાજયના ૧૬
જજલ્ર્ાઓના અનુસ ૂભચત જાતતના ૧પ થી ૩પ વષખના પસાંદગી પામેર્ પ૦
યુવક-યુવતીઓ માટે ૭ ક્રદવસ માટે નો વ્યક્રકતત્વ તવકાસ અને શાક્રરરીક,
માનતસક અને આધ્યાત્મ્તાાાક તવકાસ માટે યોગાસન તાર્ીમ તશભબરો
યોજવામાાં આવે

છે . જે

વષખ-ર૦૧૧-૧રના

જજલ્ર્ાઓમાાં યોજવામાાં આવી રહી છે .

વષખથી

રાજયના

તમામ

જેનો સાંપ ૂણખ ર્ચખ રાજય સરકાર

ભોગવે છે . સને-ર૦૧ર-ર૦૧૩માાં રૂા.૨૨.૨૮ ર્ાર્ જેટર્ી જોગવાઇ કરવામાાં
આવેર્ છે . તથા આ યોજનાનો ૧૬૫૦ જેટર્ા ર્ાભાથીઓએ ર્ાભ ર્ીધો
હતો.
૧૮. યુવા ઉત્સવ
યુવકો અને યુવતીઓ સાક્રહત્ય, કર્ા અને સાાંસ્કેૃતતક ક્ષેત્રે પોતાની મૈાભર્ક
કેૃતતઓ ઉત્કેૃષ્ટ્ટ રીતે રજૂ કરી શકે તે માટે તાલુકા, જજલ્ર્ા, પ્રદે શ, રાજય અને
રાષ્ટ્ર્ેૃ કક્ષાએ યુવા ઉત્સવનુ ાં આયોજન કરવામાાં આવે છે .

નાણાકીય વષખ-

ર૦૧ર-૧૩માાં રૂા.૩૬.૦૦ ર્ાર્ જેટર્ી જોગવાઇ કરવામાાં આવી હતી. આ
યોજનાનો ૧૫૦૦ ર્ાભાથીઓ ર્ાભ ર્ીધો હતો.
૧૯. આક્રદજાતત મહોત્સવ
સન ૧૯૯૦-૯૧ના વષખથી પ્રતતવષખ રાજય કક્ષાના આક્રદજાતત મહોત્સવનુ ાં
આયોજન
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કરવામાાં

આવે

છે .જેમાાંરાજયના

તથા

પાડોશીરાજયો,

ગોવા,મહારાષ્ટ્ર્ેૃ અને રાજસ્થાનરાજયના આક્રદજાતત માંડળીના ૭૦૦ જેટર્ા
કર્ાકારો તેઓની પરાં મપરાગત કર્ા રજૂ કરે છે . નાણાકીય વષખ-ર૦૧ર૧૩માાં રૂા.૧૩.૦૦ ર્ાર્ જેટર્ી જોગવાઇ કરવામાાં આવી હતી. આ યોજનાનો
૭૦૦ જેટર્ા ર્ાભાથીઓએ ર્ાભ ર્ીધો હતો.
૨૦. નમખદા શ્રમ સેવા તશભબર
નમખદા પ્રોજેતટના રાષ્ટ્રીય કાયખિમમાાં ગુજરાતના યુવક-યુવતીઓ આ તનમાખણ
કાયખમાાં જોડાય તે માટે ૩૦૦ યુવક-યુવતીઓનો ૧૦ ક્રદવસ માટે નો શ્રમસેવા તશભબર નમખદા જજલ્ર્ાના કેવડીયા કોર્ોની ર્ાતે પ્રતતવષખ યોજવામાાં
આવે છે . જેનો સાંપ ૂણખ ર્ચખ રાજય સરકાર ભોગવે છે . નાણાકીય વષખ-ર૦૧ર૧૩માાં રૂા.૪.૦૦ ર્ાર્ જેટર્ી જોગવાઇ કરવામાાં આવી હતી. આ યોજનાનો
૧૦૦ જેટર્ા ર્ાભાથીઓએ ર્ાભ ર્ીધો હતો.
૨૧. ર્ાસ યુવા કાયખિમ
કોઇ પણ યુવક-યુવતી સાહતસક પ્રવાસ સાયકર્ અથવા પગપાળા કરી
અન્યરાજયમાાંથી

ગુજરાતમાાં

આવે

ત્યારે

તેને

થયેર્

ર્ચખ

પેટે

માાંગણીનાઅનુસધ
ાં ાને રકમ આપવામાાં આવે છે . નાણાકીય વષખ-ર૦૧ર૧૩માાં રૂા.૧.૦૦ ર્ાર્ જેટર્ી જોગવાઇ કરવામાાં આવી હતી.
૨૨. રાજ્ય યુવા પાક્રરતોતષક યોજના
રાષ્ટ્ર્ેૃીય એકતા અને અર્ાંક્રડતતાને મજબ ૂત કરવા તથા સામાજજક સેવાઓને
ર્ગતી પ્રવ ેૃતત્તઓ પ્રત્યે રાજયના ૧પ થી ૩પ વષખની વયજૂથનો યુવા વગખ
તથા યુવા સાંગઠનોને ઉત્સાહભેર જોતરવા, રાષ્ટ્ર્ેૃીય તવકાસ, રાષ્ટ્ર્ેૃીય એકતા
અને સામાજજક સેવાના ક્ષેત્રે કરે ર્ ઉત્કેૃષ્ટ્ઠ કામગીરીને ભબરદાવવાના
આશયથી આ પાક્રરતોતષક માટે પસાંદગી પામનાર વ્યક્રકતને સ્મતેૃ તપદક,
માનપત્ર અને રૂા.૧૦,૦૦૦/- રોકડ પુરસ્કાર એનાયત કરવામાાં આવે છે .
જયારે સાંસ્થાકીય એવોડખ મેળવનાર સાંસ્થાને રૂા. પ૦,૦૦૦/- રોકડ પુરસ્કાર,
માનપત્ર એનાયત કરવામાાં આવે છે . નાણાકીય વષખ-ર૦૧ર-૧૩માાં રૂા.૨.૫૦
ર્ાર્ જેટર્ી જોગવાઇ કરવામાાં આવી હતી.
૨૩. રાષ્ટ્રીય યુવા પાક્રરતોતષક યોજના
ુ ાં
રાષ્ટ્ર્ેૃન ુાં યુવા જગત આદશખપાત્ર પ્રવ ેૃતત્તઓ કરી નવા ઉત્સાહ સાથે ઉતગ
તશર્રો સર કરી આવી પ્રવ ેૃતત્તઓમાાં શ્રેષ્ટ્ઠત્તમ દે ર્ાવ કરી પ્રશાંસનીય કાયખ
કરે છે . જે પાક્રરતોતષક માટે પસાંદગી પામનાર વ્યક્રકતને સ્મતેૃ તપદક, માનપત્ર
અને રૂા.ર૦,૦૦૦/- રોકડ પુરસ્કાર એનાયત કરવામાાં આવે છે . જયારે
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સાંસ્થાકીય એવોડખ મેળવનાર સાંસ્થાનેરૂા. ૧,૦૦,૦૦૦/- રોકડ પુરસ્કાર,
સ્મ ેૃતતપદક, માનપત્ર એનાયત કરવામાાં આવે છે .
૨૪. યુવક નેત ેૃત્વ તાર્ીમ તશભબર : (જીલ્ર્ા કક્ષા)
રાજ્યના યુવાનો અને યુવતતઓ તેમની શસ્તતઓને યોગ્ય માગે વાળી સમાજ
ઉપયોગી કાયો,પ્રવ ેૃતતઓ પાછળ યુવા શક્રકતનો તવકાસ થાય અને નેત ેૃત્વ
ુ ી પ્રતતવષે રાજ્યના 33 જજલ્ર્ા એકમોમાાં ૩ ક્રદવસ
શક્રકત તવકસે તે હેતથ
માટેની આવી તશભબરો ૧૯૯૦-૯૧ના વષખથી યોજવામાાં આવે છે . આ
તશભબરમાાં રપતાર્ીમાથીઓ ભાગ ર્ે છે .પસાંદગી પામેર્ તાર્ીમાથીઓનો
સાંપ ૂણખ ર્ચખ રાજય સરકાર ભોગવે છે . નાણાકીય વષખ-ર૦૧ર-૧૩માાં
રૂા.૧૦.૫૬ ર્ાર્ જેટર્ી જોગવાઇ કરવામાાં આવી હતી. આ યોજનાનો ૮૨૫
જેટર્ા ર્ાભાથીઓએ ર્ાભ ર્ીધો હતો.
૨૫. ઇન્ટરવ્યુ માગખદશખન તશભબર
રાજ્યમાાં કેળવણી પામેર્ા યુવક-યુવતતઓને શૈક્ષભણક ર્ાયકાત અનુસાર
સરકારી,અધખ સરકારી કે બીન સરકારી સાંસ્થાઓમાાં સ્પધાખત્મક, ર્ેભર્ત તેમજ
મૌભર્ક

કસોટીઓ

માટે

ઉપસ્સ્થત

રહેવ ુ ાં પડે

છે .આ

યુવક-યુવતીઓ

આત્મતવિાસ સાથે નોકરી માટે ની સ્પધાખ ત્મક પરીક્ષા આપી શકે તે માટે
તેમને જરૂરી માગખદશખન આપવા માટે ની ઇન્ટરવ્યુ માગખદશખન તાર્ીમ તશભબરો
૧૯૮પ-૮૬ના વષખથી પ્રતતવષખ ત્રણ પ્રદે શ કક્ષાએ ત્રણ ક્રદવસ માટે
યોજવામાાં આવે છે . જેનો સાંપ ૂણખ ર્ચખ રાજય સરકાર ભોગવે છે . નાણાકીય
વષખ-ર૦૧ર-૧૩માાં રૂા.૧.૫૦ ર્ાર્ જેટર્ી જોગવાઇ કરવામાાં આવી હતી. આ
યોજનાનો ૧૮૦ જેટર્ા ર્ાભાથીઓએ ર્ાભ ર્ીધો હતો.
૨૬. અંબાજી કેમ્પ સાઈટડેવર્પમેન્ટ
ગુજરાત સરકાર તરફથી આશરે ૩ એકર જમીન અંબાજી ર્ાતે કેમ્પ સાઇટ
ડેવર્પમેન્ટ માટે ફાળવવામાાં આવેર્ છે . અંબાજી ડુગ
ાં રાળ તવસ્તારમાાં
આવેર્ ધાતમિક સ્થળ છે . જયાાં પ્રતતવષખ ૮ થી ૧૦ ર્ાર્ યાત્રાળુઓ
પગપાળા પ્રવાસ કરે છે . આ યાત્રાળુઓમાાં સાહતસક પ્રવ ેૃતત્તનેઉત્તેજન મળે
અને સાથોસાથ શહેર કુદરતના સાતનધ્યમાાં જીવન જીવવાની શૈર્ી અપનાવી
શકે તે હેત ુને ધ્યાનમાાં ર્ઇ કેમ્પ સાઇટનો તવકાસ કરવા માટે આ યોજના
અમર્માાં મુકવામાાં આવેર્ છે .
૨૭. યુથ હોસ્ટે ર્
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યુથ

હોસ્ટે ર્ની

યોજનાને

કેન્દ્ર

સરકારે

૧૯૮૬-૮૭ના

વષખથી

રાજ્ય

સરકારશ્રીના તશક્ષણ તવભાગના તનયાંત્રણ હેઠળ મુકી આ કચેરીના તનયાંત્રણ
હેઠળ રાજ્ય યુવક વોડખ હેઠળ કામ કરે છે .
૨૮. માત ેૃભ ૂતમ યુવા શસ્તત કેન્દ્ર
યુવક માંડળોને માન્યતા ગ્રાન્ટ આપવાની યોજનાનુ ાં નામકરણ બદર્ીને
૧૯૯૯-ર૦૦૦ના વષખથી માત ેૃભ ૂતમ યુવા શક્રકત કેન્દ્ર ની સ્થાપના થતાાં પ્રથમ
માન્યતા વર્તે આજીવન એક વર્ત રૂા.૧૦૦૦/- આ કેન્દ્રને ચુકવવામાાં
આવે છે . નાણાકીય વષખ-ર૦૧ર-૧૩માાં રૂા.૦.૦૫ હજાર જેટર્ી જોગવાઇ
કરવામાાં આવી હતી.
૨૯. સાહસ, શૌયખ, સેવા, તબીબી અને જાહેર સુર્ાકારી ક્ષેત્રે એવોડખ
ગુજરાતની પ્રજા તવરતાભયાખ અને સાહતસક કાયખ તથા સેવાના કાયખ પ્રત્યે
અભભમુર્ બને તથા જીવનમાાં તવતવધ ક્ષેત્રે જીવ સટોસટના પરાિમો કરવા
પ્રેરાય, કોઇ આફત સામે કોઇપણ પ્રકારના બદર્ાની ભાવના તસવાય સેવા
ુ ી આ યોજના માંજૂર કરવામાાં આવેર્ છે .
અને મદદ કરવા પ્રેરાય તે હેતથ
નાણાકીય વષખ-ર૦૧ર-૧૩માાં રૂા.૪.૦૦ ર્ાર્ જેટર્ી જોગવાઇ કરવામાાં આવી
હતી.
૩૦. સ્ટેટ યુથ એવોડખ
રાજ્યના ૧પ થી ૩પ વષખની વયમયાખ દા ધરાવતા યુવક-યુવતતઓ માટે
અનેકતવધ યુવા અને સાહતસક કાયખિમો યોજવામાાં આવે છે . આ ઉપરાાંત
ખુલ્ર્ા

તવભાગમાાં રાજ્યનુ ાં યુવાધન

સામાજીક

સેવા

તેમજ યુવકોને

માગખદશખનાત્મક પ્રવ ેૃતિઓ હાથ ધરે છે . આ ઉપરાાંત સેવાભાવી સાંસ્થાઓ પણ
રાજ્યના યુવાનો માટે અનેકતવધ કાયખિમો હાથ ધરે છે . આવા યુવાનો અને
સાંસ્થાઓને સરકારશ્રી તરફથી યથેચ્છ સન્માન કરવાના ઉમદા હેત ુથી રાજ્ય
યુવક પાક્રરતોતષક (સ્ટે ટ યુથ એવોડખ )થી સન્માસ્ન્ત કરવામાાં આવે છે .
૩૧. સાંગીત તશભબર
પ્રતતવષે યોજાતા રાજ્ય યુવા ઉત્સવ સ્પધાખ માાં હળવુ ાં કાંઠય સાંગીત,
સમ ૂહગીત, ર્ોકગીત, ભજન, શાસ્ત્રીય કાંઠય સાંગીત સ્પધાખના તવજેતાઓ માટે
ક્રદવસ માટે ની સાંગીત તશભબરનુ ાં આયોજન કરવામાાં આવે છે .આ તશભબરમાાં
સાંગીત ક્ષેત્રના તજજ્ઞ અને જાણીતા કર્ાકારોના માગખદશખન હેઠળ નવોક્રદત
કર્ાકારોને સાંગીતનુ ાં સધન પ્રતશક્ષણ તેમજ સાંગીતના તાર્, ર્ય, સુર
ઇત્યાદીથી વાકેફ કરવામાાં આવે છે . જેનો સાંપ ૂણખ ર્ચખ રાજય સરકાર ભોગવે
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છે . નાણાકીય વષખ-ર૦૧ર-૧૩માાં રૂા.૧.૫૦ ર્ાર્ જેટર્ી જોગવાઇ કરવામાાં
આવી હતી. આ યોજનાનો ૨૫ ર્ાભાથીઓએ ર્ાભ ર્ીધો હતો.
૩૨. સાક્રહત્ય તશભબર
રાજ્યના

આશાસ્પદ યુવાન સાક્રહત્યકારોને

સાક્રહત્યના

તવતવધ પ્રકારો

માગખદશખન મળે તેમજ પ્રાચીન અને અવાખચીન સાક્રહત્યકારોની કેૃતતઓના
મુલ્યાાંકન દ્રારા પ્રેરણા મળી રહે તે માટે દર વષે સાક્રહત્ય તશભબરનુાં આયોજન
કરવામાાં આવે છે . આ તશભબરમાાં રપ યુવા સાક્રહત્યકારોને ભાગ ર્ેવા
બોર્ાવવામાાં આવે છે . જે અંગેનો સાંપ ૂણખ ર્ચખ રાજય સરકાર ભોગવે છે .
નાણાકીય વષખ-ર૦૧ર-૧૩ રૂા.૧.૫૦ ર્ાર્ જેટર્ી જોગવાઇ કરવામાાં આવી
હતી. આ યોજનાનો ૨૫ થી ૩૦ જેટર્ા ર્ાભાથીઓ ર્ાભ ર્ીધો હતો.
૩૩. અનુસ ૂભચત જાતતના ૧૪ થી ૩પ વષખના યુવક-યુવતીઓ માટે ર્ડક ચઢાણ
બેઝીક કોસખ
રાજયના ૧૪ થી ૩પ વષખની વયમયાખદા ધરાવતાાં અનુસ ૂભચત જનજાતતના
પસાંગી પામેર્ ૧૦૦ યુવક-યુવતતઓ માટે ર૦૦૮-ર૦૦૯થી એક તશભબર અને
વષખ ર૦૦૧૦-ર૦૧૧થી અનુસ ૂભચત જાતતની એક તાર્ીમ તશભબર દર વષે ૧૦
ક્રદવસ માટે પવખતારોહણ તાર્ીમ સાંસ્થા, માઉન્ટઆબુ / જુનાગઢ ર્ાતે યોજાય
છે . જેનો સાંપ ૂણખ ર્ચખ રાજય સરકાર ભોગવે છે .
૩૪. અકાદમી દ્વારા વન મેન શો
રાષ્ટ્રીય તથા આંતરરાષ્ટ્રીય ક્ષેત્રે તસદ્ધદ્ધ હાાંસર્ કરી ચ ૂકેર્ા રાજ્યના કર્ાકારોએ
તૈયાર કરે ર્ કર્ાકેૃતતઓનુ ાં પ્રદશખન યોજવામાાં આવે છે .
૩૫. અનુસ ૂભચત આક્રદજાતત માટે વન તવસ્તાર પક્રરભ્રમણ
રાજ્યના અનુસ ૂભચત જનજાતતના ૧પ થી૩પ વષખના યુવક-યુવતતઓમાાં શારીક્રરક
ક્ષમતા વધે, સાહતસક બને અને તેઓનામાાં રહેર્ી સુષપ્ુ ત શસ્તતઓને બહાર
ુ ી વન તવસ્તાર પક્રરભ્રમણ કાયખિમનુ ાં આયોજન કરવાનુ ાં નક્કી
ર્ાવવાના હેતથ
કરવામાાં આવેર્ છે . આ કાયખિમ માટે આવનાર તશભબરાથીઓને વતનથી તાર્ીમ
સ્થળે આવવા-જવાનો પ્રવાસ ર્ચખ, ભોજન અને તનવાસ વ્યવસ્થા સરકારશ્રી
દ્વારા પુરી પાડવામાાં આવે છે .
૩૬. અનુસ ૂભચત આક્રદજાતતના બાળકો માટે એડવેન્ચર કોસખ
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રાજ્યના અનુસ ૂભચત જનજાતતના ૮ થી ૧૩ વષખના બાળકોમાાં શારીક્રરક ક્ષમતા
વધે, સાહતસક બને અને તેઓનામાાં રહેર્ી સુષપ્ુ ત શસ્તતઓને બહાર ર્ાવવાના
ુ ી એડવેન્ચર કોષખન ુાં આયોજન કરવાનુ ાં નક્કી કરવામાાં આવેર્ છે . આ
હેતથ
કાયખિમ માટે આવનાર તાર્ીમાથીઓને વતનથી તાર્ીમ સ્થળે આવવા-જવાનો
પ્રવાસ ર્ચખ, ભોજન અને તનવાસ વ્યવસ્થા સરકારશ્રી દ્વારા પુરી પાડવામાાં આવે
છે .
૩૭. આઇસ એન્ડ સ્નો બેઝીક એન્ડ એડવાન્સ કોસખ
મનાર્ી, ઉિરકાશી, દાજર્જર્ીંગ ર્ાતે આ કોષખ યોજાય છે . આ ત્રણેય સાંસ્થાઓ
આઇ.એમ.એફ. દ્વારા માન્ય સાંસ્થાઓ હોય ગુજરાતના સાહતસકો આ સાંસ્થાઓમાાં
કોસખ કરવા માટે પ્રવેશ મેળવે તેવા સાહસવીરોને પ્રવાસ ર્ચખ તથા તાર્ીમ
ફીનો ર્ચખ ચુકવવામાાં આવે છે .
૩૮. આટીફીતશયર્ રોક કર્ાઇમ્બીંગ કોસખ
કોચીંગ કોસખ એ-બી ગ્રેડમાાં પ ૂણખ કરનાર ૧૬ થી ૪પ વષખના તાર્ીમાથીઓને ૧૦
ક્રદવસ માટેની આ તશભબરમાાં ભાગ ર્ેવા માટે આમાંત્રણ આપવામાાં આવે છે .
૩૯. એડવેન્ચર કોસખ
ધોરણ-પ પાસ કરે ર્ હોય અને ૧૦ થી ૧૪ વષખના બાળકો માટે આ તશભબર
વાતષિક કાયખિમ મુજબ ૭ ક્રદવસ માટે યોજાય છે .
૪૦. એડવાન્સ કોસખ
ધોરણ-૮ પાસ અને ૧પ થી ૪પ વષખના હોય અને ર્ડક ચઢાણ બેઝીક કોસખ
સફળતાપ ૂવખક પ ૂણખ કરે ર્ હોય તેવા યુવક-યુવતતઓ ૧પ ક્રદવસની આ તશભબરમાાં
ભાગ ર્ઇ શકે છે .
૪૧. કોચીંગ કોસખ
ધોરણ-૧૦ પાસ અને બેઝીક અને એડવાન્સ કોસખ કરે ર્ હોય તેવા ૧૬ થી ૪પ
વષખના યુવક-યુવતતઓને ૩૦ ક્રદવસ માટેના આ તશભબરમાાં ભાગ ર્ેવા આમાંત્રણ
આપવામાાં આવે છે .
૪૨. ગુજરાતના ડુગ
ાં રાળ તવસ્તાર ભ્રમણ (રે ક્રકિંગ) કાયખિમ
ગુજરાતના કોઇપણ દુગખમ પહાડી તવસ્તારમાાં / ડુગ
ાં રાળ તવસ્તારમાાં દર વષે ૧૦
ક્રદવસ માટે ભ્રમણ (રે કીંગ) કાયખિમનુ ાં આયોજન કરવામાાં આવે છે . આ
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યોજનાનો ૧૪ ર્ાભાથીઓએ ર્ાભ ર્ીધો હતેા. અને રુ.૫૦ હજારની જોગવાઇ
કરવામાાં આવી હતી.
૪૩. પવખતારોહણ
સ્વામી તવવેકાનાંદ પવખતારોહણ તાર્ીમ સાંસ્થા, માઉન્ટઆબુ તથા પાંક્રડત
દીનદયાળ ઉપાધ્યાય પવખતારોહણ તાર્ીમ કેન્દ્ર, જુનાગઢ ર્ાતે એતપ્રર્ થી જૂન
સુધી તથા સપ્ટેમ્બર થી માચખ દરમ્યાન બે સત્રમાાં તવતવધ તાર્ીમ કોસખન ુ ાં
આયોજન કરવામાાં આવે છે . આ યોજનામાાં ૧૫૦ ર્ાભાથીઓએ ભાગ ર્ીધો
હતેા. અને રુ.૫.૦૦ ર્ાર્ની જોગવાઇ કરવામાાં આવી હતી.
૪૪. બેઝીક કોસખ
ધોરણ-૭ પાસ અને ૧૪ થી ૪પ વષખના યુવક-યુવતતઓને ૧૦ ક્રદવસની આ
તશભબરમાાં ભાગ ર્ઇ શકે છે .
૪૫. અનુસભુ ચતજાતતના ૮ થી ૧૩ વષખના બાળકો માટે એડવેન્ચર કોસખ
રાજયના ૮ થી ૧૩ વષખના સામાન્ય, અનુસ ૂભચત જાતત અને અનુસ ૂભચત જન
જાતતના બાળકોમાાં શારીક્રરક ક્ષમતા વધે, સાહતસક બને અને તેઓનામાાં રહેર્ી
ુ ી વષખ ર૦૧૦-ર૦૧૧ થી ૧૦૦ બાળકોનો
સુષપ્ુ ત શક્રકતઓ બહાર આવે તે હેતથ
એક એવા અર્ગ-અર્ગ ત્રણ એડવેન્ચર કોસખન ુ ાં આયોજન કરવામાાં આવે છે .
જેનો સાંપ ૂણખ ર્ચખ રાજય સરકાર ભોગવે છે .
૪૬. માનદ ઇન્સ્રકટરોને ભોજન ભ્થુ ાં (ભબન સરકારી બેઝીક કોસખ)
પવખતારોહત સાંસ્થા/ કેન્દ્ર ર્ાતે કાયમી ઇન્સ્રકટરોની સાંખ્યા ધણી ઓછી હોઇ
પવખતારોહણના કોષખ દરમ્યાન માનદૂ્ ઇન્સ્રકટરોની માનદ સેવાઓ ર્ેવામાાં આવે
છે . સેવાઓ બદર્ દૈ તનક રૂ. ૧૦૦/- ભોજન ભ્થુાં તથા પ્રવાસર્ચખ રાજ્ય
સરકાર દ્વારા ચ ૂકવવામાાં આવે છે .
૪૭. તશર્ર આરોહણ (ક્રહમાર્ય તવસ્તારમાાં)
આ તશર્ર આરોહણ માટે બરફ ચઢાણનાએડવાન્સ કોસખ / બેઝીક કોસખ તથા
ર્ડક ચઢાણ કોચીંગકોસખની તાર્ીમ સાંપન્ન કરી હોય તેવા યુવક-યુવતતઓનો
આરોહણ ટીમમાાં સમાવેશ કરવામાાં આવે છે . ૩૦ ક્રદવસો દરમ્યાન ક્રહમાર્ય
તવસ્તારના બરફીર્ા વાતાવરણમાાં આરોહણ કરવામાાં આવે છે . આ યોજનાનો
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૧૧ ર્ાભાથીઓએ ર્ાભ ર્ીધો હતેા. અને રુ.૩.૫૦ ર્ાર્ની જોગવાઇ કરવામાાં
આવી હતી.
૪૮. ક્રહમાર્ય તવસ્તારમાાં ભ્રમણ
ક્રહમાર્ય તવસ્તાર ભ્રમણ કાયખિમ દર વષે મનાર્ી, ઉિરકાશી તથા દાજર્જર્ીંગ
ર્ાતે ઓકટોમ્બર માસ દરમ્યાન યોજવામાાં આવે છે . ૧૬ ક્રદવસ માટેના આ
પક્રરભ્રમણ કાયખિમમાાં ભાગ ર્ેવા માટે યુવક-યુવતતઓને મોકર્વામાાં આવે છે .
આ યોજનાનો ૧૨ ર્ાભાથીઓએ ર્ાભ ર્ીધો હતેા. અને રુ.૧.૫૦ ર્ાર્ની
જોગવાઇ કરવામાાં આવી હતી.

૨.૨

ુ રાત: (એસ. એ .જી.)
સ્પોટધ સ ઓથોરીટી ઓફ ગજ

સંસ્થાની રચના
તનયામક શ્રી, યુવક સેવા અને સાાંસ્કેૃતતક પ્રવ ેૃતિઓ હેઠળની રાજ્ય રમત ગમત
પક્રરષદને સ્પોટખ સ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાતના નામે એક સ્વાયિ તાંત્રમાાં ફેરવવાનો
તનણખય કરવામાાં આવેર્ હતો. 6 ઠી મે, 1993 ના રોજ સોસાયટી રજીસ્રે શન એતટ-1960
હેઠળ નવા તાંત્રની નોંધણી કરવામાાં આવી અને તા. 13/2/95 થી સ્પોટખ સ ઓથોરીટી
ઓફ ગુજરાત, ગાાંધીનગર કાયખરત થયેર્ છે .
સંસ્થાનો ઉદ્દે ર્ :
ગુજરાત / ભારત સરકારની ર્ેર્કૂદ નીતતને ઉિેજન આપવુ ાં તથા ર્ેર્કૂદ પ્રવ ેૃતિઓનો
તવકાસ કરવો તેમજ ર્ેર્કૂદ પ્રવ ેૃતિના પ્રોત્સાહન તથા સુધારણા માટે ની યોજનાઓનો
અમર્ કરવો. ગુજરાતમાાં ર્ેર્કૂદની માળર્ાકીય સવર્તોનો તવકાસ કરવો. રમતોની
સ્પધાખઓ, પ્રતશક્ષણ તશભબરો, મેચોનુ ાં પ્રદશખન ર્ેર્કૂદ પ્રવ ેૃતિઓને પુરસ્કેૃત કરવી અને તે
માટે સવર્તો ઉભી કરવી, ર્ેર્કૂદ માટે ઈનામો, એવોડખ , તશષ્ટ્યવ ેૃતિઓ આપવી.
ુ રાતન ંુ િહીિટી માળખ ંુ
(અ) સ્પોટધ સ ઓથોરીટી ઓફ ગજ
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(બ) જજલ્લા કક્ષાએ આિેલ જજલ્લા રમત પ્રવર્ક્ષણ કેન્દ્દ્રોની વિર્ત


જજલ્ર્ા રમત પ્રતશક્ષણ કેન્દ્ર, રાજકોટ



જજલ્ર્ા રમત પ્રતશક્ષણ કેન્દ્ર, પાટણ



જજલ્ર્ા રમત પ્રતશક્ષણ કેન્દ્ર, વર્સાડ



જજલ્ર્ા રમત પ્રતશક્ષણ કેન્દ્ર, ક્રહિંમતનગર (સાબરકાાંઠા)



જજલ્ર્ા રમત પ્રતશક્ષણ કેન્દ્ર, પાર્નપુર (બનાસકાાંઠા)



જજલ્ર્ા રમત પ્રતશક્ષણ કેન્દ્ર, સુરત



જજલ્ર્ા રમત પ્રતશક્ષણ કેન્દ્ર, રાજપીપળા (નમખદા)



જજલ્ર્ા રમત પ્રતશક્ષણ કેન્દ્ર, ર્ીંબડી (સુરેન્દ્રનગર)



જજલ્ર્ા રમત પ્રતશક્ષણ કેન્દ્ર, ભુજ



જજલ્ર્ા રમત પ્રતશક્ષણ કેન્દ્ર, જામનગર



જજલ્ર્ા રમત પ્રતશક્ષણ કેન્દ્ર, દે વગઢબારીઆ (દાહોદ)
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જજલ્ર્ા રમત પ્રતશક્ષણ કેન્દ્ર, નક્રડયાદ (ર્ેડા)



જજલ્ર્ા રમત પ્રતશક્ષણ કેન્દ્ર, પોરબાંદર



જજલ્ર્ા રમત પ્રતશક્ષણ કેન્દ્ર, ભાવનગર



જજલ્ર્ા રમત પ્રતશક્ષણ કેન્દ્ર, વડોદરા



પ્રાદે શીક પ્રતશક્ષણ કેન્દ્ર, અમદાવાદ



જજલ્ર્ા રમત પ્રતશક્ષણ કેન્દ્ર, ગાાંધીનગર



જજલ્ર્ા રમત પ્રતશક્ષણ કેન્દ્ર, સાપુતારા (આહવા-ડાાંગ)



જજલ્ર્ા રમત પ્રતશક્ષણ કેન્દ્ર, અમરે ર્ી



જજલ્ર્ા રમત પ્રતશક્ષણ કેન્દ્ર, ગોધરા



જજલ્ર્ા રમત પ્રતશક્ષણ કેન્દ્ર, જુનાગઢ



જજલ્ર્ા રમત પ્રતશક્ષણ કેન્દ્ર, મહેસાણા



જજલ્ર્ા રમત પ્રતશક્ષણ કેન્દ્ર, નવસારી



જજલ્ર્ા રમત પ્રતશક્ષણ કેન્દ્ર, ભરૂચ



જજલ્ર્ા રમત પ્રતશક્ષણ કેન્દ્ર, જુનાગઢ
સંસ્થાના કાયો :
સ્પોટખ સ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાતના મેમોરે ન્ડમ ઓફ એસોસીએશન (બાંધારણ) માાં
સાંસ્થાના ઉદ્દે શો જણાવવામાાં આવેર્ છે . જેમાાં સામાન્ય સભા 33 સભ્યોની બનેર્ી છે
અને એચ.એ.જી ની તનતી તવષયક બાબતો નક્કી કરવા માટે 7 સભ્યોની સાંચાર્ક
સતમતતની રચના કરવામાાં આવેર્ છે .



ગુજરાત / ભારત સરકારની ર્ેર્કૂદ તનતીને ઉિેજન આપવુ ાં તથા ર્ેર્કૂદ
(સાહતસકતાપ ૂણખ

રમત

ગમતો

તસવાયની)

પ્રવ ેૃતિઓનો

તવકાસ

કરવો

તેમજ

ગુજરાતમાાં ર્ેર્કૂદ પ્રવ ેૃતિઓના પ્રોત્સાહન તથા સુધારણા માટે ની યોજનાઓનો અમર્
કરવો.
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ગુજરાત સરકાર અથવા અન્ય સાંસ્થાઓ ધ્વારા વર્તોવર્ત સોંપવામાાં આવે તેવી
ર્ેર્કૂદને ર્ગતી હાર્ની યોજનાઓ હાથ ધરવી, તેનો અમર્ કરવો અને ગુજરાતમાાં
ર્ેર્કૂદનુાં ધોરણ સુધારવુ.ાં



ર્ેર્કૂદ, રમતોની આગેવાની ર્ેવી, હાથ ધરવી, પુરસ્કેૃત કરવી, આગળ વધારવી તથા
તેને ર્ગતા સાંશોધન અને તવકાસને ઉિેજન આપવુ,ાં તેને ર્ગતા ઔષધો, જૈવ
રસાયણો, મનોતવજ્ઞાન તથા સાંર્ગ્ન તવદ્યાશાળાઓને ઉિેજન આપવુ.ાં



ગુજરાતમાાં ર્ેર્કૂદ માળર્ા, ર્ેર્કૂદ સવર્તો તેમજ આનુષભાં ગક મકાનોનુ ાં આયોજન
કરવુ,ાં તવકાસ કરવો, બાાંધવુ ાં મેળવવુ,ાં હવાર્ો સાંભાળવો, સાંચાર્ન કરવુ,ાં તનભાવ કરવો
તેમજ તેનો ઉપયોગ કરવો.



ગુજરાતમાાં રમતગમતના મેદાનોના એક ભાગ તરીકે અથવા સ્વતાંત્ર રીતે રમતવીરો,
પ્રતશક્ષકો, અતધકારીશ્રી વગેરે માટે રહેણાાંકની સવર્તોનુ ાં આયોજન કરવુ,ાં તવકાસ કરવો,
બાાંધકામ કરવુ,ાં મેળવવાાં, હવાર્ો સાંભાળવો, સાંચાર્ન કરવુ,ાં તનભાવ કરવો અને
ઉપયોગ કરવો.



પોતે રમતગમતની સ્પધાખઓ, પ્રતશક્ષણ તશભબરો, મેચોનુ ાં પ્રદશખન કરવુ,ાં ર્ેર્કૂદ
પ્રવ ેૃતિઓ કરવી, પુરસ્કેૃત કરવી, સાંયોજન કરવુ,ાં સાંચાર્ન કરવુ,ાં વ્યવસ્થા કરવી તથા
ુ
આ હેતઓ
માટે અન્ય સવર્તો પુરી પાડવી તેમજ ર્ેર્કૂદના ક્રહતમાાં હોય તેવી
સામાજીક અને સાાંસ્કેૃતતક પ્રવ ેૃતિઓ કરવી પછી તે રમતવીરોની બનેર્ી હોય કે ન
હોય.



હાર્ની તેમજ નવી સાંસ્થાઓ સ્થાપવી, ચર્ાવવી, સાંચાર્ન કરવુ,ાં વહીવટ કરવો અને
આવી સાંસ્થાઓની પ્રવ ેૃતિઓ તથા સમારાં ભો / મેળાવડા સાંપ ૂણખતયા અથવા આંતશક
રીતે યોજવા.



ગુજરાતમાાં ર્ેર્કૂદ પ્રવ ેૃતિઓને ઉિેજન આપવા માટે અનુકુળ સ્થળોએ કેન્દ્રો રચવા
અથવા રચાય તેમ કરવુ.ાં



ગુજરાત અને દે શમાાં ર્ેર્કૂદના સાંશોધન અને સાધનો માટે આગેવાની ર્ેવી, પુરસ્કેૃત
કરવા અને પ્રોત્સાહન આપવુ ાં તેમજ માન્ય ધોરણોવાળા ર્ેર્કૂદ સાધનોના ઉત્પાદન
પણ થાય તેમ કરવુ.ાં



ગુજરાત તેમજ ભારતમાાં યોજવામાાં આવતી રાજ્ય કક્ષાની / રાષ્ટ્રીય કક્ષાની તેમજ
આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાની સ્પધાખ ઓ માટે માન્ય આયોજકોને આવી સ્પધાખ ઓના આયોજન
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માટે તકનીકી તથા અન્ય સહાય કરવી, ર્ેર્કૂદના સાધનો પ ૂરા પાડવાાં, સવર્તો
આપવી અને તનષ્ટ્ણાાંત માગખદશખન આપવુ.ાં
જુદી જુદી રમતગમતો અને ર્ેર્કૂદ માટે તશક્ષણ, તાર્ીમ તથા આધુતનક પ્રતશક્ષણ



આપવા માટે ની સવર્તો પ ૂરી પાડવી.


જરૂર જણાય ત્યારે અને તે રીતે, અસ્સ્તત્વ ધરાવતી અથવા શરૂ કરવામાાં આવનાર
કોઈ પણ ર્ેર્કૂદ સાંસ્થાનુાં સાંચાર્ન અને વહીવટ કરવો, પક્રરણામો બહાર પાડવા,
ક્રડપ્ર્ોમા અને પ્રમાણપત્રો એનાયત કરવા તથા આવી સાંસ્થા જે તવિતવદ્યાર્ય સાથે
જોડાયેર્ી હોય તેના તનયમો અને તવતનયોગને અધીન રહીને તેને ર્ગતા તનયમો
અને તવતનમયો તનયત કરવાાં.



શારીક્રરક

તશક્ષણ, યોગ

અને

જુદી

જુદી

રમતોની

સાંસ્થાઓની

તાર્ીમના

અભ્યાસિમનો તનયત કરવાાં તથા હાથ ધરવા અને તનતી તનયમોની તનયત કયાખ
મુજબની ફી માગવી તસવાય કે આવી સાંસ્થા જે તવિતવદ્યાર્ય સાથે સાંર્ગ્ન હોય
તેના તનયમો, તવતનયમોમાાં તનયત કરવામાાં આવી હોય.


આવી સાંસ્થાઓ માટે જરૂર જણાય તેવા તથા યોગ્ય ર્ાગે તેવા શૈક્ષભણક કમખચારીઓ
તથા અન્ય આવા કમખચારીઓની તનમણકાં ૂ કરવી.



રમતવીરો, ર્ેર્દકૂદ અતધકારીઓ તથા તેના જેવી અન્ય વ્યસ્તતઓના કલ્યાણ માટે
પગર્ાાં ભરવા તથા પ્રતશક્ષકો સહીત સક્રિય સેવા તનવ ેૃિ તેમજ અનુભવી રમતવીરો
તથા રમતગમત અતધકારીઓ માટે ર્ાભદાયક યોજનાઓ ચર્ાવવી.



ર્ેર્કૂદ, રમતગમતો તેમજ અન્ય સાંર્ગ્ન તવષયોને ર્ગતી બાબતોમાાં ભારત સરકાર,
ર્ેર્કૂદ પક્રરષદો, રાજ્ય ઓભર્સ્મ્પક એસોસીએશન કે જજલ્ર્ા કે રાજ્ય ર્ેર્કૂદ
એસોસીએશનો કે સાંસ્થાઓ સાથે સાંયોજન કરવુ,ાં સહકાર આપવો.



ગુજરાતમાાં ર્ેર્કુદ સવર્તોના આયોજન અને તવકાસ માટે તથા રાજ્યકક્ષાની /
રાષ્ટ્રીય કક્ષાની ચેમ્પીયનશીપ રમતો માટે પરામશખન સેવાઓ તવકસાવવી અને પુરી
પાડવી.



ર્ેર્કૂદ અને રમતોના ઉિેજનનો ર્ગતી તમામ બાબતો માટે ગુજરાત સરકારને
સર્ાહ આપવી તથા ગુજરાત સરકાર કે અન્ય સિાતાંત્રો જણાવે તે પ્રમાણેની
રમતગમતના ધોરણો સુધારવા માટે કે પોતાની રીતે ગુજરાત સરકારને આવી અન્ય
સાંસ્થા અને ભર્ામણ કરવા યોગ્ય જણાય તેવી બાબતો અંગે સર્ાહ આપવી.
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ર્ેર્કૂદ અને તેને ર્ગતી બાબતો માટે પક્રરસાંવાદો કે કોન્ફરન્સ યોજવી.



ર્ેર્કૂદ અને રમતગમતોને ર્ગતાાં જનખર્ો તથા સાક્રહત્ય પ્રતસદ્ધ કરવાાં, તેને પુરસ્કેૃત
કરવાાં તથા તેને ઉિેજન આપવુ.ાં



આ ઉદ્દે શો અમર્ કરવા માટે ઈનામો, એવોડખ , તશષ્ટ્યવ ેૃતિઓ અને વ ેૃતિકાઓ શરૂ કરવી,
આપવા તથા માંજૂરી આપવી.



આ ઉદ્દે શો હાાંસર્ કરવા માટે દાન, અનુદાન કે ભેટો સ્વીકારવી કે એકઠી કરવી અને
કોઈપણ થાપણ કે રસ્ટ ફાંડનુ ાં સાંચાર્ન કરવુ ાં અને દાન, અનુદાન કે ભેટો આપવી.



સાંસ્થાની માભર્કીની સ્થાવર કે જગમ
ાં
તમર્કતો પર જામીનગીરીઓ સાથે કે તે વગર
કે જામીનગીરીઓ પર નાણાાં ઉછીના ર્ેવા કે ઊભા કરવા પરાં ત ુ આ માટે તેણે
સરકારની પ ૂવખ માંજૂરી મેળવી હોવી જોઈએ.



સ્થાવર કે જગર્
ાં
તમર્કતો મેળવવી, ર્રીદવી કે અન્ય ભાડા પદ્ઘતતથી કે ભાડે ર્ેવી
અને આવી સ્થાવર કે જગમ
ાં
તમર્કતો વેચવી, ગીરો મુકવી, તબદીર્ કરવી કે અન્યથા
તેનો તનકાર્ કરવો પરાં ત ુ આવી સ્થાવર કે જગમ
ાં
તમર્કતો માટે સરકારની પ ૂવખ માંજૂરી
મેળવેર્ી હોવી જોઈએ.



ઉપરના કે તેમાાંના કોઈપણ ઉદ્દે શ હાાંસર્ કરવા માટે કે તેના તવકાસ માટે તેને
સહાયરૂપ થાય તેવાાં કે તેને આનુષાાંભગક હોય તેવા સાંસ્થાને જરૂરી જણાય તેવા
તમામ કામો કે બાબતો હાથ ધરવાાં.



આમ છતાાં, મેળવેર્ આવક કે તમર્કતનો ઉપયોગ સાંસ્થાના ઉદ્દે શ્યપત્રમાાં જણાવ્યા
મુજબના ઉદ્દે શો તસદ્ઘ કરવા માટે જ કરવો, તેમ છતાાં ગુજરાત સરકાર વર્તોવર્ત
મુકે તેવી શરતો અને મયાખ દાઓને આધીન રહીને ગુજરાત સરકાર દ્વારા કરવામાાં
આવતા અનુદાન ર્ચખ અંગે કરી શકાશે. સાંસ્થાની આવક કે તમર્કતનો કોઈ પણ
ક્રહસ્સો સાંસ્થાના સભ્યો તરીકે કોઈપણ સમયે ચાલુ હોય અથવા રહી ચુકી હોય તેવી
વ્યસ્તતઓ અથવા તેમાાંની કોઈપણ વ્યસ્તતને અથવા તેમના મારફત દાવો કરતી કોઈ
પણ વ્યસ્તતને ક્રડતવડન્ડ રૂપે, બોનસ તરીકે નફા તરીકે કે અન્યથા તબદીર્ કરી શકાશે
નહીં પરાં ત ુ તેમાાં સમાતવષ્ટ્ટ કોઈ પણ બાબતે સારા ઉદ્દે શથી કોઈપણ સભ્યને
માનવેતન તરીકે અથવા કોઈ પણ વ્યસ્તતએ સાંસ્થા માટે કરે ર્ી સેવાઓના બદર્ારૂપે
કરાતી ચ ૂકવણીઓને અટકાવી શકાશે નહીં.
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સાંસ્થા આટોપી ર્ેવામાાં આવે કે બાંધ કરવામાાં આવે તો તેના તમામ દે વા તથા
જવાબદારીઓ પ ૂણખ કયાખ બાદ બાકી રહેતી કોઈ પણ તમર્કત કે રકમ સાંસ્થાના
સભ્યોની અંદર કે તેમાાંના કોઈપણ સભ્યને ચ ૂકવી શકાશે કે આપી શકાશે નહીં પરાં ત ુ
તેનો ઉપયોગ ગુજરાત સરકાર નક્કી કરે તે રીતે કરવો અને,



આ સાંસ્થાના ઉદ્દે શોમાાં જમાવેર્ પ્રવ ેૃતિઓ કરતી હોય તેવી અન્ય કોઈપણ સાંસ્થા,
વ્યસ્તત કે વ્યસ્તતઓના જૂથ (પછી તે સાંસ્થા ઈન્કોપોરે ટ હોય કે ન હોય) ની સાથે
જોડાઈને કામ કરવા, કે તેમાાં ભળી જવા માટે વ્યવસ્થા કરવા માટે કરાર કરવા.
સંસ્થાની ફરજો :
બાંધારણની કર્મ-21 માાં ફરજો દશાખ વવામાાં આવેર્ છે જે નીચે મુજબ છે .
ગુજરાત સરકાર, સાંસ્થાના પ્રમુર્, ઉપ પ્રમુર્ કે સાંચાર્ક માંડળ દ્વારા કરવામાાં આવે તેવા
કોઈપણ હક
ુ મને અતધન રહીને, મહાતનયામક, સાંસ્થાના મુખ્ય કાયખપાર્ક અતધકારી તરીકે
નીચેની બાબતો માટે જવાબદાર રહેશે.



સાંસ્થાની કામગીરીઓનો યોગ્ય વહીવટ અને તનયમ-4 (ર્) ને અધીન રહીને સાંસ્થાના
ફાંડના વહીવટ માટે .



સાંસ્થાના તમામ કમખચારીઓની ફરજો તનયત કરવા માટે .



સાંસ્થાના તમામ કમખચારીઓની કામગીરીની દે ર્રે ર્ અને તશસ્ત તવષયક તનયાંત્રણ
માટે.



સાંસ્થાની સાંપ ૂણખતયા પ્રવ ેૃતિઓનુ ાં સાંકર્ન અને સામાન્ય દે ર્રે ર્ માટે .



સાંચાર્ક માંડળ દ્વારા અતધકેૃત કરવામાાં આવે તો, તમામ કરારો, ર્તો અને અન્ય
દસ્તાવેજો કરવા માટે .
ર્ોક સહયોગ મેળવવા અને જાહેર ફરીયાદોના તનવારણ માટે નાગક્રરક સુતવધા કેન્દ્ર શરૂ
કરવામાાં આવેર્ છે જે મારફતે ર્ોકોની ફરીયાદોનો તાત્કાભર્ક તનકાર્ કરવાની
કાયખવાહી કરવામાાં આવે છે .
૧ ર્ી મે ૧૯૬૦ના રોજ ગુજરાત રાજ્યની રચના થઈ ત્યારથી યુવા પ્રવ ેૃતિઓ અને
સાાંસ્કેૃતતક બાબતો અંગેની કાયખવાહી એક સ્વતાંત્ર વહીવટી તવભાગ તરીકે અતસ્તત્વમાાં ન
હતી, પરાં ત ુ રાજ્ય યુવા પ્રવ ેૃતિઓને વેગ આપવા તા. ૧૭-૧૨-૧૯૯૦ થી યુવક સેવા
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અને સાાંસ્કેૃતતક પ્રવ ેૃતિઓ તવભાગ એક અર્ગ તવભાગ તરીકે અતસ્તત્વમાાં આવ્યો.
સામાન્ય વક્રહવટ તવભાગના તા. ૦૫-૦૮-૧૯૯૭ના જાહેરનામાાં િમાાંક ગસ (૯૭-૨૬સતત૧૧૯૭(૩)કેય)ુ થી તવષયોની પુન: ફાળવણી અન્વયે તવભાગ હસ્તક કેટર્ાક નવા
તવષયો આવતા તવભાગનુ ાં નામ યુવક સેવા અને સાાંસ્કેૃતતક પ્રવ ેૃતિઓને બદર્ે
રમતગમત, યુવા અને સાાંસ્કેૃતતક પ્રવ ેૃતિ તવભાગ કરવામાાં આવેર્ છે . જે મુજબ તવભાગ
આ નામ મુજબ કાયખરત છે . આ તવભાગ રમતગમત, યુવા અને સાાંસ્કેૃતતક પ્રવ ેૃતિઓ,
સાંગ્રહાર્ય, પુરાત્વ, ગ્રાંથાર્યો, દફતરી અને હસ્તપ્રતો, શતાબ્દી ઉજવણી અને સ્મારકો
તથા અકાદમીઓ અંગેની કામગીરી સાંભાળે છે .
ુ રાતની મહત્િની યોજનાઓ:
સ્પોટધ સ ઓથોરીટી ઓફ ગજ
રમતશાર્ા (યોજના)ની યોજનાઓની માક્રહતી ::૧)

સ્વામી તવવેકાનાંદ હીર્ શીલ્ડ ક્રિકેટ ર્ુનાખ મેન્ટઃ-

આ યોજનાને સરકારશ્રીના રમતગમત યુવા અને સાાંસ્કેૃતતક પ્રવ ેૃતિઓ તવભાગ,
ગાાંધીનગરના તા.૧૭.૭.૨૦૦૦ ના ઠરાવ િમાાંકઃ એસએજી/૧૦૯૯/૧૪૮૧/૪૬-બ થી
માંજૂરી આપવામાાં આવેર્ છે .
સ્પોટખ સ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત દ્વારા દર વષે ક્રિકેટ રમતના પ્રતતભાશાળી અને
આશાસ્પદ ર્ેર્ાડીઓની નૈસભગિક રમતોને બહાર ર્ાવવા સારૂ સ્વામી તવવેકાનાંદ ક્રહર્
શીલ્ડ ક્રિકેટ ર્ુનાખ મેન્ટનુ આયોજન કરવામા આવે છે . ત્યાર બાદ જીલ્ર્ામાાંથી તવજેતા
થયેર્ ટીમોનુ પ્રદે શકક્ષાએ આયોજન કરવામાાં આવે છે . આ પ્રદે શ કક્ષામાાં તવજેતા
થયેર્ ટીમોને રાજયકક્ષાની સ્વામી તવવેકાનાંદ ક્રહર્ શીલ્ડ ક્રિકેટ ર્ુનાખ મેન્ટનુ આયોજન
કરવામા આવે છે . આ સ્પધાખ ના યોજના હેઠળ તવજેતા થયેર્ ટીમોને પ્રમાણપત્ર અને
શીલ્ડ એનાયત કરવામાાં આવે છે . વષખ ૨૦૧૪-૧૫માાં ૪૮૮૮ ર્ેર્ાડીઓએ ભાગ ર્ઇને
ઉત્કેૃષ્ટ્ટ દે ર્ાવ કરે ર્ છે . અત્યાર સુધીમાાં કુર્ ૪૯૬૪૪ ર્ેર્ાડીઓએ ભાગ ર્ીધેર્ છે .
૨. જવાહરર્ાર્ નહેરૂ જુતનયર હોકી બહેનોની રાજ્યકક્ષાની સ્પધાખ
જવાહર્ાર્ નહેરૂ હોકી ર્ુનાખ મેન્ટ સોસાયટી દ્વારા આયોજીત સ્પધાખ ન ુ ાં આયોજન કરવામાાં
આવે છે .
૩. જવાહરર્ાર્ નહેરૂ જુતનયર હોકી ભાઇઓની રાજ્યકક્ષાની સ્પધાખ
જવાહર્ાર્ નહેરૂ હોકી ર્ુનાખમેન્ટ સોસાયટી દ્વારા આયોજીત સ્પધાખ ન ુ ાં આયોજન કરવામાાં
આવે છે .
૪. જવાહરર્ાર્ નહેરૂ સબ જુતનયર હોકી સ્પધાખ ભાઇઓ અંડર-૧પ
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જવાહર્ાર્ નહેરૂ હોકી ર્ુનાખ મેન્ટ સોસાયટી દ્વારા આયોજીત સ્પધાખ ન ુ ાં આયોજન કરવામાાં
આવે છે .
૫. જજલ્ર્ા રમત પ્રભક્ષણકેન્દ્રની કચેરીઓ માટે બુકસ, મેગેઝીન, કેસેટ ર્રીદવાની યોજના
રાજ્યના પ્રતશક્ષણ કેન્દ્રો તથા સ્પોટખ સ હોસ્ટે ર્ોને ખ ૂબ જ જરૂરી એવી બુતસો, મેગેઝીનો,
કેસેટો વગેરે ઉપર્બ્ધ કરાવવા માટે જોગવાઇ સુચવેર્ છે .
(૬) ગ્રાતમણ ઓભર્સ્મ્પકસ રમતોત્સવઃરમતગમત યુવા અને સાાંસ્કેૃતતક પ્રવ ેૃતિઓ તવભાગના તા.૧૧.૯.૨૦૦૪ ના ઠરાવ
િમાાંકઃએસએજી /૧૦૨૦૦૪/૫૨૬-બ થી વષખ-ર૦૦૪-૦પ થી મળે ર્ માંજૂરી અન્વયે
ગ્રામીણ પ્રજાને રમતગમત ક્ષેત્રે પોતાનુ ાં કૌશલ્ય બતાવવાની એક નવતર તક
આપવાની શરૂઆત કરવામાાં આવેર્ છે .
દર વષે ભાદરવા સુદ ત્રીજ, ચોથ અને પાાંચમના ક્રદવસોમાાં પરાં પરાગત રીતે ગ્રાતમણ
ઓભર્સ્મ્પકસનુાં આયોજન તા.૨૯,૨૯,૩૦ સટેમ્બર-૨૦૧૪ ના રોજ તરણેતર ર્ાતે મેળા
દરમ્યાન કરવામાાં આવેર્ હત.ુ ાં આ ગ્રાતમણ ઓભર્સ્મ્પકસમાાં સ્પધખકોએ ભાગ ર્ીધેર્
હતો. અને પ્રથમ, દ્ધદ્વતીય અને ત ેૃતીય તવજેતા પામેર્ સ્પધખકોને રૂ.૨,૨૨,૯૦૦/- રોકડ
ઇનામો તથા પ્રમાણપત્ર આપી પ્રોત્સાક્રહત કરવામાાં આવેર્ છે .
દશેરાના ક્રદવસે પરાં પરાગત રીતે ગ્રાતમણ ઓભર્સ્મ્પકસનુ ાં આયોજન તા.૨,૩ ઓકટોબર૨૦૧૪ના રોજ દે વગઢ બારીયા ર્ાતે મેળો ભરાયો ત્યારે કરવામાાં આવ્યુ ાં હત.ુ ાં આ
ગ્રાતમણ ઓભર્સ્મ્પકસમાાં અનેક સ્પધખકોએ ભાગ ર્ીધો હતો. પ્રથમ, દ્ધદ્વતીય અને ત ેૃતીય
સ્થાને રહેર્ સ્પધખકોને રૂ.૧,૩૧,૦૦૦/- રોકડ ઇનામો તથા પ્રમાણપત્ર આપી પ્રોત્સાક્રહત
કરવામાાં આવ્યા હતા.
આહવા ર્ાતે યોજાતા ડાાંગ દરબારના ર્ોકમેળામાાં “ગ્રામીણ ઓભર્સ્મ્પકસ”નુ ાં આયોજન
તા.૩ અને ૪ માચખ -૨૦૧૫ દરમ્યાન કરવામાાં આવ્યુ ાં હત.ુ ાં આ ગ્રાતમણ ઓભર્સ્મ્પકસમાાં
અનેક સ્પધખકોએ ભાગ ર્ીધેર્ હતો અને પ્રથમ, દ્ધદ્વતીય અને ત ેૃતીય રહેર્ સ્પધખકોને
રૂ.૧,૭૦,૦૮૦૦/- રોકડ ઇનામો તથા પ્રમાણપત્રો આપી પ્રોત્સાક્રહત કરવામાાં આવ્યા
હતા.
“ગ્રામીણ ઓભર્સ્મ્પકસ” રમતોનુ ાં આયોજન રાજ્ય સરકાર દ્વારા દર વષખ યોજવામાાં આવે
છે . જેમાાં અત્યાર સુધીમાાં કુર્-૩૧૮૩૨ સ્પધખકોએ ભાગ ર્ીધેર્ છે અને રોકડ પુરસ્કાર
પેટે રૂ.૩૭.૮૨ ર્ાર્ ચ ૂકવવામાાં આવેર્ છે .
(૭)

એન્રી ટે સ્ટ ફોર એસ.પી.ડી.એ./ આક્રદવાસી પ્રતતભા શોધ સ્પધાખ :-
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રાજયના ર્ેર્ાડીઓ રાષ્ટ્રકક્ષાએ તથા આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ સારો દે ર્ાવ કરી
ુ ી તથા આક્રદજાતત તવસ્તારમાાં
શકે તે માટે વૈજ્ઞાતનક ઢબે પ્રતશક્ષણ આપવાના હેતથ
પ્રતતભાશાળી ર્ેર્ાડીઓમાાં રહેર્ સુષપ્ુ ત શસ્તતઓને બહાર ર્ાવવા માટે રાજયમાાં
તાલુકા, જજલ્ર્ા અને રાજયકક્ષાની પ્રતતભાશોધ કસોટીઓનુ ાં આયોજન દર વષે કરવામાાં
આવે છે . રાજયકક્ષાની કસોટીમાાં સારો દે ર્ાવ કરનાર ર્ેર્ાડીઓને રાજયની સ્પોર્ૂ્ખ સ
હોસ્ટે ર્ો જેવી કે, ભાવનગર, નડીયાદ, પોરબાંદર, દે વગઢ બારીયા ર્ાતે પ્રવેશ આપી
તવનામ ૂલ્યે તનવાસ, ભોજન, ગણવેશ, રમતના આધુતનક સાધનો તથા તવમા કવચની
સુતવધા પ ૂરી પાડવામાાં આવે છે .
(૮)

સ્વાતમ તવવેકાનાંદ બીનતનવાસી પ્રતતભાસાંવધખન કેન્દ્ર (સેન્ટર ઓફ એકસર્ન્સ)

સરકારશ્રીએ ગુજરાતના ર્ેર્ાડીઓને રમતગમત ક્ષેત્રે પ ૂરત ુ ાં પ્રોત્સાહન આપી રાષ્ટ્રીય
તથા આંતરરાષ્ટ્રીય ક્ષેત્રે ર્ેર્ાડીઓ ભાગ ર્ઇ તસદ્ધદ્ધ પ્રાપ્ત કરે તેવા આશયથી આ
યોજના સને ૨૦૧૨-૧૩ થી અમર્માાં ર્ાવેર્ છે . આ યોજના અંતગખત ર્ેર્ાડીઓને જુદી
જુદી રમતના નેશનર્ / ઇન્ટરનેશનર્ કક્ષાના કોચના સીધા માગખદશખન હેઠળ અદ્યતન
તાર્ીમ આપવામાાં આવશે. ર્ેર્ાડીઓને આ યોજના અંતગખત રમતના તજજ્ઞ દ્વારા
વૈજ્ઞાતનક ઢબે તાર્ીમ મળે સાથે સાથે પૌષ્ષ્ટ્ટક આહાર, રમતને અનુરૂપ ગણવેશ,
સ્ટાઇપેઇન્ડ તથા રાજય અને રાષ્ટ્રકક્ષાએ યોજાતી સ્પધાખ ઓમાાં ભાગ ર્ેવા માટે નો
પ્રવાસ ર્ચખ તેમજ તનવાસ સ્થળે થી સેન્ટર (તાર્ીમ કેન્દ્ર) પર દરરોજ તાર્ીમ માટે
આવવા જવાનુાં મુસાફરી ભ્થુ આપવામાાં આવશે. એકસર્ન્સી સેન્ટરમાાં તાર્ીમ ર્ેતા
ર્ેર્ાડીઓને તવમા કવચ દ્વારા સુરક્ષા આપવામાાં આવશે. તેથી આવા પ્રતતભાશાળી
ર્ેર્ાડીઓ રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીૂ્ય કક્ષાએ ગૌરવ અપાવી શકશે. આ યોજના માટે ચાલુ
નાણાાંકીય વષખ ૨૦૧૪-૧૫માાં રૂ.૨૨૦૦.૦૦ ર્ાર્ની બજેટ જોગવાઇ કરવામાાં આવેર્ છે .
આ યોજનામાાં કુર્ ૧૨૪૩ ર્ેર્ાડીઓને રાજયના તવતવધ સ્થળે તાર્ીમ મેળવી રહ્યા છે .
આ ર્ેર્ાડીઓને સમગ્ર વષખ દરમ્યાન રાષ્ટ્રીય/આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાના કોચીઝ બોર્ાવી
અદ્યતન તાર્ીમ આપી રાષ્ટ્રીૂ્ય/આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ તસદ્ધદ્ધ પ્રાપ્ત કરે તે માટે તૈયાર
કરવામાાં આવે છે . આ યોજનાને ખ ૂબ જ સારો પ્રતતસાદ મળે ર્ છે .
ગણવેશ પ ૂરો પાડવામાાં આવે છે .
(૯)

અનુસ ૂભચત જાતતના ર્ેર્ાડીઓ માટે ક્રિડા કૌશલ્ય વધખક કાયખિમ

ગુજરાત સરકાર, રમતગમત, યુવા અને સાાંસ્કેૃતિક પ્રવ ેૃતિઓ તવભાગ, ગાાંધીનગરના
િમાાંકઃએસએજી/૧૦૨૦૧૨/૨૪૫/બ તા.૧૨.૪.૨૦૧૨ ઠરાવથી અનુસ ૂભચત જાતતના
ર્ેર્ાડીઓ માટે ક્રિડા કૌશલ્ય વધખક કાયખિમ અંતગખત સ્કીર્ ડેવર્પમેન્ટ કોચીંગ કેમ્પની
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નવી બાબત તરીકે મ ૂકવામાાં આવેર્ હતી. જેનુ ાં અમર્ીકરણ વષખ ૨૦૧૨-૧૩ના
નાણાાંકીય વષખથી કરવામાાં આવેર્ છે . જેમાાં ચાલુ નાણાાંકીય વષખ ૨૦૧૪-૧૫ થી
આક્રદજાતત ક્રિડા કૌશલ્ય અંતગખત સ્કીર્ ડેવર્પમેન્ટ કોચીંગ કેમ્પની જગ્યાએ આ
યોજનાના અમર્ દરમ્યાન તેની કાયખવ્યવસ્થા વધુ વ્યાપક સવખ સમાવેશ અને
પક્રરણામર્ક્ષી બનાવવા ૨૧ ક્રદવસે કોચીંગ કેમ્પની જગ્યાએ પુરા વષખ માટે ર્ેર્ાડીઓને
રહેવા જમવા પ્રવાસ સ્ટાનઈપેન્ડ તેમજ તવના મુલ્યે તાર્ીમ આપવામાાં આવે છે . (સ્કીમ
નાં.૫૦૫)
(૧૦) આક્રદજાતતના ર્ેર્ાડીઓ માટે ઇન સ્કુર્ પ્રોગ્રામ
ગુજરાત સરકાર, રમતગમત, યુવા અને સાાંસ્કેૃતિક પ્રવ ેૃતિઓ તવભાગ, ગાાંધીનગરના
િમાાંકઃએસએજી/૧૦૨૦૧૨/૨૪૬/બ તા.૨૦.૪.૨૦૧૨ ઠરાવથી આક્રદજાતતના ર્ેર્ાડીઓ
માટે ક્રિડા કૌશલ્ય વધખક કાયખિમ અંતગખત સ્કીર્ ડેવર્પમેન્ટ કોચીંગ કેમ્પની નવી
બાબત તરીકે મ ૂકવામાાં આવેર્ હતી. જેનુ ાં અમર્ીકરણ વષખ ૨૦૧૨-૧૩ના નાણાાંકીય
વષખથી કરવામાાં આવેર્ છે . જેની માક્રહતી વષખ પ્રમાણે નીચે મુજબ છે . જેમાાં ચાલુ
નાણાાંકીય વષખ ૨૦૧૪-૧૫થી આક્રદજાતત ક્રિડા કૌશલ્ય અંતગખત સ્કીર્ ડેવર્પમેન્ટ
કોચીંગ કેમ્પની જગ્યાએ આ યોજનાના અમર્ દરમ્યાન તેની કાયખ વ્યવસ્થા વધુ
વ્યાપક સવખ સમાવેશ અને પક્રરણામર્ક્ષી બનાવવા ૨૧ ક્રદવસે કોચીંગ કેમ્પની જગ્યાએ
પુરા વષખ માટે ર્ેર્ાડીઓને રહેવા જમવા-પ્રવાસ સ્ટાઈપેઇન્ડ તેમજ તવના મુલ્યે તાર્ીમ
આપવા માટે તવભાગના તા.૩૦/૦૫/૨૦૧૪ ના સુધારા ઠરાવથી ચાલુ વષે ૧૭
શાળાઓની સાંભતવત પસાંદગી કરવામાાં આવેર્ છે . જે અંગે ઈન સ્કૂર્ પ્રોગ્રામ હેઠળ
યોજના અમર્ીકરણની કાયખવાહી ચાર્ી રહેર્ છે .
(૧૧) રાષ્ટ્રકક્ષાની સ્પધાખમાાં ભાગ ર્ેનાર ગુજરાતના ર્ેર્ાડીઓને ગણવેશ આપવાની
યોજનાઃ (ર્ેર્ાડીઓને સ્પોર્ૂ્ખ સ કીટ આપવા અંગેની યોજના)
રમતગમત યુવા અને સાાંસ્કેૃતતક પ્રવ ેૃતિઓ તવભાગના તા.૯.૧૨.૨૦૦૯ ના ઠરાવ
િમાાંકઃએસએજી/૧૦૨૦૦૯/૩૮૩/બ થી રાષ્ટ્રકક્ષાની તવતવધ સ્પધાખઓમાાં ભાગ ર્ેવા
જતી ગુજરાતની ટીમોના ર્ેર્ાડીઓને આગવી ઓળર્ માટે રમતને અનુરૂપ ગણવેશ
તેમજ રે કશુટ પ્રત્યેક ર્ેર્ાડી દીઠ રૂ.૧૩૦૦/- ની મયાખદામા આપવા માટે માંજૂરી
આપવામાાં આવેર્ છે . આ યોજના અંતગખત રાષ્ટ્રકક્ષાની સ્પધાખમાાં ભાગ ર્ેનાર
ગુજરાતની

ટીમોના

ર્ેર્ાડીઓને

વષખ

૨૦૧૪-૧૫માાં

કુર્

૨૯૮૬

ર્ેર્ાડીઓને

રૂ.૧૩૦૦/-ની મયાખદામાાં ગણવેશ (રેકશુટ અને ગણવેશ) આપવામાાં આવેર્ છે .
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(૧૨) મક્રહર્ા ર્ેર્ાડીઓને પુરસ્કાકર આપવાની યોજનાઃરમતગમત યુવા અને સાાંસ્કેૃતતક પ્રવ ેૃતિઓ તવભાગના તા.૧૯.૭.૨૦૦૦ ના ઠરાવ િમાાંક
એસએજી/૧૦૨૦૦૦/૬૪૪/૪૦બ થી રમતગમત ક્ષેત્રે મક્રહર્ાઓનો સવાાં ગી તવકાસ
સધાય અને વધુમાાં વધુ મક્રહર્ાઓ તવતવધ રમતોમાાં ભાગ ર્ેતી થાય તે માટે પણ
રાજ્ય સરકાર દ્વારા મક્રહર્ા ર્ેર્ાડીઓને પુરસ્કારની યોજના ૧૯૯૯-૨૦૦૦ થી અમર્માાં
છે . આ યોજના અંતગખત રાષ્ટ્રકક્ષાએ ભાગ ર્ેનાર તેમજ રાજ્ય કક્ષાએ પ્રથમ આવનાર
ર્ેર્ાડીને રૂ.૪૮૦૦/-, દ્ધદ્વતીય િમે રૂ.૩૬૦૦/- તથા ત ેૃતતય િમે રૂ.ર૪૦૦/- ર્ેર્ે
પુરસ્કાર આપી પુરસ્કેૃત કરવામાાં આવે છે . વષખ ૨૦૧૪-૧૫માાં ૧૫૫૫ ર્ેર્ાડીઓને
રૂ.૬૮.૨૪ ર્ાર્ના રોકડ પુરસ્કાર આપી પ્રોત્સાક્રહત કરવામાાં આવેર્ છે . અત્યાર સુધીમાાં
૧૪૯૯૯ મક્રહર્ા ર્ેર્ાડીઓને રૂ.૬૫૮.૪૪ ર્ાર્ કરતાાં વધુ રકમના પુરસ્કારનુ ાં તવતરણ
કરવામાાં આવેર્ છે .
(૧૩) મક્રહર્ા સ્વરક્ષણ માટે ની યોજના (સેલ્ફી ડીફેન્સો)::મક્રહર્ા અને યુવતીઓ માટે સ્વરક્ષણ માટે ની યોજનાનો મ ૂળ ઉદ્દે શ્ય રાજયની ક્રકશોરીઓ,
તરૂણ યુવતીઓ, મક્રહર્ાઓને જુડો-કરાટે ની તાર્ીમ દ્વારા પ ૂરતી સ્વરક્ષણની તાર્ીમ
ુ ી આ યોજના
આપી તેઓને પોતાનુાં સ્વરક્ષણ કરવા માટે સક્ષમ બનાવી શકાય તે હેતથ
રમતગમત યુવા અને સાાંસ્કેૃતતક પ્રવ ેૃતિઓ તવભાગ, ગાાંધીનગરના તા.૧૨.૧૦.૨૦૦૦ ના
ઠરાવ િમાાંકઃ એસએજી/૧૦૯૯/૪૮૯૧/૨૧/બ થી માંજૂર કરવામાાં આવેર્ છે . સદરહુ ાં
યોજનાને

તા.૧૪/૧૧/૨૦૦૮

ના

સુધારા

ઠરાવ

િમાાંકઃએસએજી/૧૦૯૯/૪૮૯૧/૨૧/બ થી મક્રહર્ા સેલ્ફ ડીફેન્સ યોજના તરીકે સુધારો
કરવામાાં આવે છે .
વષખ ૨૦૦૨-૦૩ સમગ્ર રાજ્યમાાં જીલ્ર્ા કક્ષાએ ૨૬ જેટર્ા મક્રહર્ા સેલ્ફ ડીફેન્સ કેન્દ્રોની
સ્થાપના કરવામાાં આવેર્ છે . જેમાાંથી ૨૪ કેન્દ્રો

ર્ાતે ઇન્સ્રકટર કાયખરત છે . વષખ

૨૦૧૪-૧૫માાં ૫૯૪૭ મક્રહર્ા ર્ેર્ાડીઓને તાર્ીમ આપેર્ છે . અત્યાર સુધીમાાં રાજયના
કુર્ ૭૦,૭૬૨ કરતાાં પણ વધારે મક્રહર્ા ર્ેર્ાડીઓને જુડો તથા કરાટે ની તાર્ીમ
આપવામાાં આવેર્ છે .
(૧૪) ૧૨ વષખથી નીચેની વયના ર્ેર્ાડીઓ માટે ની યોજના :આ માટે રાજયના તમામ જજલ્ર્ાઓને ત્રણ ભાગમાાં તવભાજીત કરી જજલ્ર્ા
કક્ષાની/પ્રાદે તશક કક્ષાએ ટે તનસ, સ્કેટીંગ, સ્વીમીંગ, જુડો, યોગાસન, બેડતમન્ટન, ટેબર્
ટેનીસ, ટે નીસ તથા જીમ્નાસ્ટીકની પ્રતતયોગીતામાાં ભાગ ર્ીધેર્ ર્ેર્ાડીઓ પૈકી પસાંદ
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કરાયેર્ ર્ેર્ાડીઓ માટે ઉનાળુ વેકેશનમાાં રાજયકક્ષાના ૨૧ ક્રદવસ સઘન તાર્ીમ
કેમ્પનુાં આયોજન કરવામાાં આવે છે .
(૧૫) શસ્તતદૂ ત યોજના
રમતગમત ક્ષેત્રે રાજયના પ્રતતભાશાળી ર્ેર્ાડીઓની ક્ષમતાને ધ્યાને ર્ઇને
તેમને

જરૂક્રરયાતના

ધોરણે

રમતગમત

અને

સાંર્ગ્ન

સુતવધાઓ

પ ૂરી

પાડી

EXCELLENCE તરફ ર્ઇ ચેસ્મ્પયન્સ તૈયાર કરવા માટે આ યોજના અમર્માાં મ ૂકવામાાં
આવેર્ છે .
યોગ્યતા :(૧)

સ્કૂર્ ગેઇમ્સ ફેડરે શન ઓફ ઇષ્ન્ડયા દ્રારા માન્ય રમતો, કોમન વેલ્થ ગેઇમ્સ,

એતશયન ગેઇમ્સ તથા ઓફ્રો એતશયન ગેઇમ્સ અને ઓભર્સ્મ્પકમાાં સમાતવષ્ટ્ટ રમતોને
માન્ય ગણવામાાં આવશે અને તેની તસધ્ધ્ધની યોગ્યતાના ધોરણો આ અંગે સરકારશ્રી
દ્રારા તનયુકત થયેર્ સતમતત દ્રારા નકકી કરવામાાં આવશે.
(૨)

૧૨ વષખની નીચેની વયના ર્ેર્ાડીઓ જેઓ રાજયકક્ષાએ યોજાનાર સ્પધાખમાાં

તવજેતા બને તેમની રમત તસધ્ધ્ધઓના આંકને ર્ક્ષમાાં ર્ઇને આ યોજના હેઠળ તેમની
પસાંદગી કરવામાાં આવે છે .
(૩)

માન્ય ઓર્ ઇષ્ન્ડયા ફેડરે શન દ્રારા યોજાતી ઓપન તવભાગની જૂતનયર/ સબ

જૂતનયર સ્પધાખ ઓમાાં તવજેતા થનાર ર્ેર્ાડીઓને તેમની તસધ્ધ્ધની અગ્રતાના ધોરણે આ
યોજનામાાં સમાતવષ્ટ્ટ કરવામાાં આવશે.
(૪)

આ યોજના માટે પસાંદગી પામતા ર્ેર્ાડીની અગાઉની બે વષખની રમતગમતની

તસધ્ધ્ધઓ ધ્યાને ર્ેવામાાં આવશે.
(૫)

પસાંદગી વર્તે રમતવીરની ઉંમર ૨૦ વષખ સુધીની હોવી જોઇએ. આમ છતાાં

અન્ય રીતે યોગ્યતા ધરાવતા હોય તેવા ર્ેર્ાડીઓના કેસમાાં ગુણદોષના આધારે ઉપર્ી
વયમયાખ દામાાં છૂટછાટ આપવા સારૂ ર્ાસ ક્રકસ્સા તરીકે સરકારશ્રીની માંજૂરીને અધીન
સહાય આપવા તવચારણા કરી શકાશે.
(૬)

કોઇ રમતવીર પ્રતતબાંતધત દવાઓનુ ાં સેવન કરતા માલ ૂમ પડશે અથવા બીજી

રીતે અશતત થઇ જશે તો તેઓને તાત્કાભર્ક આ યોજનામાાંથી પડતા મ ૂકવામાાં આવશે.
યોગ્યતા માટે ના ઉપરોકત માપદાં ડો સામાન્ય રીતે ધ્યાને ર્ેવામાાં આવશે પરાં ત ુ
કોઇ રમતવીરની તવતશષ્ટ્ટ તસધ્ધ્ધને ધ્યાને ર્ઇને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે તેની પ્રતતભા
તવસ્તારવા માટે અને તેની ક્ષમતાઓનો પ ૂણખ રીતે તવકાસ થાય તે માટે આ યોજના
અન્વયે અપવાદરૂપ ક્રકસ્સા તરીકે આવા ર્ેર્ાડીઓ માટે સતમતત તનણખય ર્ઇ શકશે.
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સમયગાળો :(૧)

પ્રારાં ભભક તબક્કે બે વષખ માટે ર્ેર્ાડીઓને આ યોજના હેઠળ આવરી ર્ેવામાાં

આવશે.
(૨)

જો તેની રમતગમત અંગેની ક્ષમતામાાં યોગ્ય પ્રગતત જણાય તો આ યોજના

અન્વયે વધુ ત્રણ વષખ માટે ર્ાભ આપી શકાશે. ત્યારબાદ તેની પ્રગતતનુ ાં મ ૂલ્યાાંકન
કરીને વધુ બે વષખ માટે તેમને આ યોજના હેઠળ સમાતવષ્ટ્ટ કરી શકાશે.
(૩)

વાતષિક મ ૂલ્યાાંકન તેમની પ્રગતતમાાં સારો દે ર્ાવ ન કરી શકનાર રમતવીરોને

Weed Out કરવામાાં આવશે.
જરૂક્રરયાત આધાક્રરત સહાય :આ યોજના હેઠળ સમાતવષ્ટ્ટ રમતવીરોની જરૂક્રરયાતને ર્ક્ષમાાં ર્ઇને (Need
base) નાણાાંકીય ઉપર્બ્ધ મુજબની નીચે પૈકીની સહાય આ અંગે તનયુતત થયેર્ સતમતત
માંજૂર કરી શકશે.
(૧)

કીટ અને સાધન સામગ્રી

(અ)

આ યોજનાના ર્ાભાથી રમતવીરોને તેમને જરૂર જણાય તે પ્રમાણેની કીટ પ ૂરી

પાડવામાાં આવશે. રમતવીરોને વ્યસ્તતગત રીતે સક્ષમ અતધકારીની પ ૂવખ માંજૂરીથી આવી
કીટ ર્રીદવા માટે છૂટછાટ આપી શકાશે અને આવા ર્ેર્ાડીઓ દ્રારા બીર્ો રજૂ થયેથી
આ અંગે તનયત થયેર્ સતમતત માંજૂર કરે તેટર્ી રકમ ચ ૂકવવામાાં આવશે.
(બ)

વ્યસ્તતગત રીતે તાર્ીમ માટે જરૂરી સાધનો તેની ક્રકિંમતને ર્ક્ષ્યમાાં ર્ઇને

નાણાાંકીય ઉપર્ધ્બ્ધ મુજબ સતમતત માંજૂર કરશે.
(૨)

શારીક્રરક ક્ષમતાની કસોટીઓ (ફીઝીયોર્ોજીકર્ ટે સ્ટ)
આ યોજના અંતગખત ર્ાભાથી રમતવીરોએ શારીક્રરક ક્ષમતા કસોટીમાાંથી

ફરજીયાતપણે પસાર થવાનુ ાં રહેશે. આ કસોટીઓ ચેસ્મ્પયન્સની શારીક્રરક ક્ષમતાઓના
તવકાસને ધ્યાને રાર્ી દર ૬ માસે પુનરાવતતિત કરાવવાની રહેશે અને તેના પક્રરણામો
મળ્યા બાદ સ્પોર્ૂ્ખ સ ઓથોક્રરટી ઓફ ગુજરાત દ્રારા તનષ્ટ્ણાાંતની મદદ ર્ઇને તેના
પ ેૃ્થકરણના આધારે ચેસ્મ્પયન્સના વાર્ીઓને યોગ્ય સર્ાહ સ ૂચનો આપવાના રહેશે.
(અ) આવા ટે સ્ટ માટે કોચની સાથે રમતવીરને રે લ્વેના બીજા વગખના આવવા-જવાનો
પ્રવાસ ર્ચખ, તનવાસ તથા ભોજન ર્ચખ સ્પોર્ૂ્ખ સ ઓથોક્રરટી ઓફ ગુજરાત દ્રારા
ભોગવવાનો રહેશે.
(૩)

મનોવૈજ્ઞાતનક કાયખતશભબર
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સ્પોર્ૂ્ખ સ ઓથોક્રરટી ઓફ ગુજરાત દ્રારા જે તે ક્ષેત્રના તનષ્ટ્ણાાંતની સેવાઓ ર્ઇ
મનોવૈજ્ઞાતનક કાયખતશભબરનુાં આયોજન કરવાનુ ાં રહેશે. જેમાાં દરે ક ચેસ્મ્પયને ભાગ ર્ેવાનો
રહેશે. કાયખતશભબરનુ ાં ર્ક્ષ્યાાંક રમતવીરોની વ્યસ્તતગત માનતસક ક્ષમતાનો તવકાસ, ધ્યાન
કેષ્ન્દ્રત કરવા, મેડર્ મેળવવા માટે કક્રટબધ્ધતા, ધ્યેય પ્રાધ્પ્ત તેમજ અન્ય મનોવૈજ્ઞાતનક
બાબતો હોવી જોઇએ જે રમતવીરોના રમતના દે ર્ાવ માટે ઉપયોગી હોય, કાયખતશભબરને
ર્ગતો તમામ ર્ચખ જેવો કે, પ્રવાસર્ચખ, તનષ્ટ્ણાાંતોની ફી, ભોજન, તનવાસ વગેરે સ્પોર્ૂ્ખ સ
ઓથોક્રરટી ઓફ ગુજરાત દ્રારા ભોગવવાનો રહેશે. કાયખતશભબરની મુદત, સમય અને
ૂ તાને ધ્યાને ર્ઇને રાર્વામાાં આવશે.
સાંજોગો અનુસાર તેમજ તનષ્ટ્ણાાંતોની અનુકળ
(૪)

પોષણક્ષમ આહાર (ન્યુરીશન)

(૧)

ચેસ્મ્પયન્સ દ્રારા સુદેૃઢ શરીરનુ ાં ગઠન કરવા માટે સ્પોર્ૂ્ખ સ ઓથોક્રરટી ઓફ

ગુજરાતે ન્યુરીશન તનષ્ટ્ણાાંત તેમજ તવશેષજ્ઞોની સહાયતા ર્ઇ દરે ક પ્રતતયોભગને અનુરૂપ
આહાર માટે આયોજન કરવાનુાં રહેશે. આ માટે રમતવીરોની આહારની ટે વો,
તાર્ીમકાયખ, પ્રતતયોભગતાઓનો સમય ધ્યાને ર્ેવામાાં આવશે.
(ર)

જયારે પ ૂરક આહાર માટે જરૂર જણાય અને ચેસ્મ્પયનના કુર્ુાંબને તેના માટે

સહાયની જરૂર હોય, તો નાણાાંકીય સહાય આપી શકશે.
(૩)

પોષણક્ષમ આહારના ધોરણો નકકી કરવા માટે તનયુતત કરે ર્ તનષ્ટ્ણાાંતને ફી

અંગેન ુાં ચ ૂકવણુાં કરી શકાશે.
(૫)

રમતવીરો માટે સ્પોર્ૂ્ખ સ મેડીસીન

(અ)

આ યોજના હેઠળ સમાતવષ્ટ્ટ રમતવીરોનુ ાં તનષ્ટ્ણાાંત દ્રારા સમયાાંતરે દાકતરી

તનરીક્ષણ કરાવી શકાશે અને આ અંગેની ફીનુ ાં ચ ૂકવણુ ાં સ્પોર્ૂ્ખ સ ઓથોક્રરટી ઓફ ગુજરાત
દ્રારા કરવાનુાં રહેશે.
(બ)

આ યોજના હેઠળના ર્ાભાથીઓ માટે સ્પોર્ૂ્ખ સ મેડીસીનની કાયખતશભબરનુ ાં

આયોજન કરવામાાં આવશે જેનો તમામ ર્ચખ સ્પોર્ૂ્ખ સ ઓથોક્રરટી ઓફ ગુજરાતે
ભોગવવાનો રહેશે.
(ક)

દરે ક ચેસ્મ્પયનને વ્યસ્તતગત રીતે મેડીકર્ વીમા યોજનાનુ ાં રક્ષણ (કવચ)

સ્પોર્ૂ્ખ સ ઓથોક્રરટી ઓફ ગુજરાતએ પુરૂ પાડવાનુ ાં રહેશે.
(૬)
(અ)

મુસાફરી ભાડુાં
આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રતતયોભગતામાાં ભાગ ર્ેવા જવા માટે ના હવાઇ મુસાફરી અંગેનો

પ્રવાસ ર્ચખ અંગે નાણાાંકીય ઉપર્ધ્બ્ધને ધ્યાને રાર્ીને માંજૂર કરી શકાશે. દરે ક
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ચેસ્મ્પયનને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે યોજાતી પ્રતતષ્ષ્ટ્ઠત પ્રતતયોભગતામાાં ભાગ ર્ેવા માટે
મહિમ રીતે બે વર્ત મોકર્ી શકાશે તે મુજબનુ ાં ધોરણ રાર્વામાાં આવશે. ર્ાસ ક્રકસ્સા
તરીકે

કોઇ

ર્ેર્ાડીના

તવતશષ્ટ્ટ

પ્રદશખન

વડે

જો

કેટર્ીક

વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય

પ્રતતયોભગતાઓમાાં ભાગ ર્ેવાથી રમતવીરની આંતરરાષ્ટ્રીય કારક્રકદીમાાં નોંધપાત્ર
તસધ્ધ્ધ મળી શકતી હોય, તો આવા રમતવીરોને આ બાબતમાાં છૂટછાટ આપી શકાશે.
(બ)

આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રતતયોભગતાઓ/ તાર્ીમમાાં ભાગ ર્ેવા જવા માટે કરવાની થતી

તવદે શની મુસાફરી અંગે ભારત સરકાર, સ્પોર્ૂ્ખ સ ઓથોક્રરટી ઓફ ઇષ્ન્ડયા કે ર્ાનગી
સ્પોન્સસખ કે આયોજક તરફથી આતથિક સહાયતા મેળવનાર રમતવીરોને મળવાપાત્ર
પ્રવાસ ર્ચખની રકમમાાંથી આ રકમ બાદ કરવાની રહેશે.
(ક)

નાણાાંકીય બાબતોને ધ્યાને ર્ેતાાં મુસાફરી માટે સહાયક (માતા-તપતા, વાર્ી કે

કોચ)ને હાર્ના તબક્કે આ ર્ાભ આપી શકાશે નહીં.
(૭)

તનવાસ, ભોજન અને તાર્ીમ વ્યવસ્થા

પ્રતતભાશાળી ર્ેર્ાડીઓને રાષ્ટ્રીય કે આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ તનષ્ટ્ણાાંત કોચીઝ દ્રારા
અદ્યતન તાર્ીમ આપવાની થાય ત્યારે તાર્ીમ ર્ેનાર ર્ેર્ાડીના તનવાસ, ભોજન અને
તાર્ીમ માટે ની તનષ્ટ્ણાત કોચીઝની ફી અંગેનો ર્ચખ આ અંગે તનયુતત થયેર્ સતમતત
નાણાાંકીય જોગવાઇની મયાખ દાને અનુર્ક્ષીને જરૂક્રરયાત મુજબ માંજૂર કરી શકશે.
મ ૂલ્યાાંકન
(અ)

આ યોજના અન્વયે ર્ાભાથી રમતવીરે દર મક્રહનાની પ (પાાંચ) તારીર્ સુધીમાાં

સ્પોર્ૂ્ખ સ ઓથોક્રરટી ઓફ ગુજરાતને તેનો તાર્ીમ કાયખિમ, સ્પધાખનો કાયખિમ વગેરેની
માક્રહતી આપવાની રહેશે.
(૧૬) અનુસ ૂભચત જાતત તવસ્તારના તાલુકા માટે યોગ સેમીનારઃરાજયમાાં રમતગમતની પ્રવ ેૃતિઓનો તવકાસ થાય એ માટે રાજયના તમામ જીલ્ર્ાઓમાાં
રમતગમતને અનુરૂપ એવા યોગ કેન્દ્રો અને ફીટનેશ સેન્ટરની સ્થાપનાથી ગ્રામ્ય
તવસ્તારના નૈસભગિક પ્રતતભા ધરાવતા હોય તેવા ભાઇઓ/બહેનોને પોતાની શક્રકત
સ્વાસ્્યવધખક રમતગમત પ્રવ ેૃતિઓ વધુ પ્રચભર્ત અને ર્ોકતપ્રય થાય તેવા ઉમદા
હેત ુથી સ્પોટખ સ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત, ગાાંધીનગર દ્વારા યોગ ફીટનેશ સેન્ટરો રાજયના
તમામ જીલ્ર્ાઓમાાં કાયખરત કરવામાાં આવેર્ છે . આ યોજનાનો મ ૂળભ ૂત હેત ુ રાજયના
અનુસભુ ચત જાતત ધરાવતા તાલુકાના એવા સ્થળો કે જયાાં અનુસભુ ચત જાતતની વધારે માાં
વધારે વસ્તી ધરાવતા હોય તેવા સ્થળો ઉપર યોગ સેમીનારનુ ાં આયોજન કરી
અનુસભુ ચત જાતતના બાળકોમાાં યોગ પ્રત્યેની રૂભચ કેળવાય અને શારીક્રરક અને માનતસક
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રીતે સ્વાસ્્યવધખક જીવન જીવે તેવા અભભગમ સાથે આ યોગ સેમીનારના આયોજન
માટે રમતગમત, યુવા અને સાાંસ્કેૃતિક પ્રવ ેૃતિઓ તવભાગ, સભચવાર્ય, ગાાંધીનગરના
ઠરાવ િમાાંકઃએસએજી/૧૦૨૦૦૮/૬૮/બ તા.૫/૪/૨૦૦૮ થી આ યોજના અમર્માાં
આવેર્ છે .
આ સેમીનારમાાં અનુસભુ ચત જાતતની વસ્તી ધરાવતા યુવક /યુવતીઓ માટે ક્રદવસ-૭
ના યોગ સેમીનારનુ ાં આયોજન રાજયના ૨૬ જીલ્ર્ામાાં કરવામાાં આવે છે . જેમાાં ભાગ
ર્ેવા માટે તનયત નમુનાનુ ાં અરજીપત્રક જે તે જીલ્ર્ાના તસનીયર કોચ, જીલ્ર્ા રમત
પ્રતશક્ષણ કેન્દ્રની કચેરીએથી મેળવી સાંપ ૂણખ બાયોડેટા અરજીપત્રક ભરી નામ રજીસ્રે શન
કરાવેથી આ યોગ સેમીનારનો ર્ાભ ર્ઇ શકાશે. આ યોગ સેમીનારના ર્ાભાથીઓને
તવનામુલ્યે ભોજન તેમજ એકવાર જવા-આવવાનુ ાં ભાડુાં આપવામાાં આવે છે . અનુસભુ ચત
જાતત યોગ સેમીનારમાાં વષખ ૨૦૧૪-૧૫ માાં કુર્ ૧૧૯૦ જેટર્ા ર્ાભાથીઓએ ભાગ
ર્ીધેર્ છે . અત્યાર સુધીમાાં યોગ સેમીનારમાાં કુર્ ૮૦૪૩ ર્ાભાથીઓએ ભાગ ર્ીધેર્
છે .
(૧૭) ઘતનષ્ટ્ઠ પ્રતશક્ષણ તશભબર :એસ.એ.જી

દ્રારા

રાષ્ટ્રકક્ષાએ

ભાગ

ર્ીધેર્

તવતવધ

રમતોના

ર્ેર્ાડી

ભાઇઓ/બહેનો માટે ના ઘતનષ્ટ્ઠ પ્રતશક્ષણ તશભબરનુ ાં આયોજન ઉનાળુાં વેકેશનમાાં ૨૧
ક્રદવસ માટે કરવામાાં આવે છે . આ તશભબરમાાં ર્ેર્ાડીઓને તનવાસ, ભોજન અને પ્રવાસ
ર્ચખ તથા મેદાન સાધનની સુતવધા એસ.એ.જી દ્રારા પ ૂરી પાડવામાાં આવે છે .
(૧૮) ર્ેર્ે ગુજરાત યોજના અંતગખત વેકેશન કોચીંગ કેમ્પ:ગુજરાત રાજયના તમામ જજલ્ર્ાઓમાાં સ્થાતનક પ્રચભર્ત રમતોને ધ્યાનમાાં ર્ઇ
૧૫ વષખથી નીચેના આશાસ્પદ ર્ેર્ાડીઓ માટે ના ૨૧ ક્રદવસના કોચીંગ કેમ્પનુ ાં
આયોજન પ્રતતવષખ ઉનાળુ વેકેશન દરમ્યાન કરવામાાં આવે છે .
જેમાાં ૧ રમતમાાં વધુમાાં વધુ ૨૫ ર્ેર્ાડીઓને પ્રવેશ આપવામાાં આવે છે .
(રાજયમાાં આઠ મહાનગર પાભર્કાઓમાાં ચાર રમતો માટે અને બાકીના ૧૭ જજલ્ર્ાઓમાાં
ત્રણ રમતો માટે)
રાજયના તમામ જજલ્ર્ાઓમાાં તાબાની કચેરીઓ દ્રારા યોજવામાાં આવેર્ સ્થાતનક
પ્રચભર્ત રમતોના ઉનાળુ વેકેશન કોચીંગ કેમ્પમાાં ભાઇઓ અને બહેનો મળી અંદાજે કુર્
૨૦૪૫ ર્ેર્ાડીઓએ ભાગ ર્ીધો હતો.
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િષધ ૨૦૧૫માં આયોજજત સમર કોચચિંર્ કેન્દ્દ્રો
જજલ્લો
વડોદરા

રમત ન ંુ નામ
હોકી

વર્બીરન ંુ સ્થળ
માાંજર્પુર સ્પોર્ૂ્ખ સ કોમ્પ્ર્ેક્ષ, વડોદરા (ભાઇઓ અને
બહેનો)

બાસ્કેટબોર્

ગુજરાત પબ્બ્ર્ક સ્કુર્, ઓલ્ડ પાદરા રોડ, વડોદરા

કબડ્ડી

માાંજર્પુર સ્પોર્ૂ્ખ સ કોમ્પ્ર્ેક્ષ, વડોદરા

બેડતમન્ટન (અં. ૧૭ સમા ઇન્ડોર સ્ટેક્રડયમ, વડોદરા
અને ૧૯)
ચેસ

ઊતમિ તવદ્યાર્ય, સમા તળાવ પાસે, સમા સાવર્ી
રોડ, વડોદરા

ગાાંધીનગર

હોકી

સ્પોર્ૂ્ખ સ ઓથોરીટી ઓફ ઇષ્ન્ડયા, સેતટર – ૧૫,
ગાાંધીનગર

હેન્ડબોર્

સ્પોર્ૂ્ખ સ ઓથોરીટી ઓફ ઇષ્ન્ડયા, સેતટર – ૧૫,
ગાાંધીનગર

ફૂટબોર્ (બહેનો)

સ્પોર્ૂ્ખ સ ઓથોરીટી ઓફ ઇષ્ન્ડયા, સેતટર – ૧૫,
ગાાંધીનગર

દે વગઢ બાક્રરયા

અમદાવાદ

એથર્ેટીતસ

જયક્રદપતસિંહ બાક્રરયા, રમત સાંકુર્, બાક્રરયા

જુડો

જયક્રદપતસિંહ બાક્રરયા, રમત સાંકુર્, બાક્રરયા

આચખરી

જયક્રદપતસિંહ બાક્રરયા, રમત સાંકુર્, બાક્રરયા

કુસ્તી

ર્ોર્રા સ્પોર્ૂ્ખ સ કોમ્ર્ેક્ષ, ર્ોર્રા, અમદાવાદ

બોસ્તસિંગ

ર્ોર્રા સ્પોર્ૂ્ખ સ કોમ્ર્ેક્ષ, ર્ોર્રા, અમદાવાદ

સ્કેટીંગ

તપ્રતમનગર અર્ાડા, ભઠા પાર્ડી, અમદાવાદ

સ્કેટીંગ (રોર્ર)

ડી.પી.એસ. હાઇસ્કુર્, બોપર્, અમદાવાદ

શુટીંગ

રાયફર્ તર્બ, ર્ાનપુર, અમદાવાદ

ટેતનસ

સીટી ટેતનસ ફાઉન્ડેશન, સરદાર પટેર્ સ્ટેક્રડયમ,
અમદાવાદ

ભાવનગર
રાજકોટ

ટેબર્ ટેતનસ

રમત સાંકુર્, સીદસર રોડ, ભાવનગર

યોગ

સરદાર પટેર્ હાઇસ્કુર્, કાળીયાબીડ, ભાવનગર

બેડતમન્ટન (અં ૧૩ જ્યોતત

સી.એન.સી.

મેટોડા,

જી.આઈ.ડી.સી.

અને ૧૬)

કાર્ાવડ રોડ, રાજકોટ

સ્વીમીંગ

રે સકોસખ સ્વીતમિંગપુર્, રાજકોટ

આણાંદ

ફૂટબોર્ (ભાઇઓ)

શાસ્ત્રી મેદાન, વલ્ર્ભ તવદ્યા નગર, આણાંદ

સુરત

ટેકવેન્ડો

ડાયનેતમક વોક્રરયર માસખર્આટખ અકેદામી, સુરત
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નક્રડયાદ

વોર્ીબોર્

સ્પોર્ૂ્ખ સ કોમ્ર્ેક્ષ, મરીડા ભગોડ, નક્રડયાદ

નવસારી

જીમ્નાસ્ટીક

વાસમપોર, ઉભરાટ રોડ, મરોર્ી, નવસારી

ર્ીબડી

ર્ો-ર્ો

રમત સાંકુર્, ર્ીબડી

વ્યારા

કબડ્ડી (બહેનો)

આટખ સ એન્ડ કોમસખ કોર્ેજ, વ્યારા

કચ્છ

બેડતમન્ટન (અં. ૧૩ બેડતમન્ટન એસોતસએશન કોમ્પર્ેક્ષ, ગાાંધીધામ,
અને ૧૬)

કચ્છ-ભુજ

(૧૯) ક્રદપાવર્ી ક્રિકેટ કોચીંગ કેમ્પ :વેકેશન દરમ્યાન ક્રિકેટ રમતના આશાસ્પદ જૂતનયર ર્ેર્ાડીઓ માટે ના
ક્રદપાવર્ી કેમ્પનુાં આયોજન પ્રતતવષખ જજલ્ર્ા રમત પ્રતશક્ષણ કેન્દ્ર ર્ાતે કરવામાાં આવે
છે . જયાાં ક્રિકેટ કોચીઝ છે તેવા ૧૦ સ્થળોએ જજલ્ર્ા રમત પ્રતશક્ષણ કે ન્દ્ર ર્ાતે ક્રદવાળી
વેકેશન દરમ્યાન ૨૧ ક્રદવસનો તનવાસી કેમ્પ યોજવામાાં આવે છે . આ કેમ્પમાાં આવતા
ર્ેર્ાડીઓને તનવાસ, ભોજન અને પ્રવાસ ર્ચખ તથા મેદાન-સાધનની સુતવધા પ ૂરી
પાડવામાાં આવે છે . આ કેમ્પમાાં સાંબતાં ધત જજલ્ર્ાના અંદાજીત ૩૦ની સાંખ્યાની મયાખદામાાં
કુર્ ૩૦૦ ર્ેર્ાડીઓને પ્રતતવષખ તાર્ીમ આપવામાાં આવે છે .
(૨૦) સરદાર પટેર્ રમત સાંકુર્ યોજના અંતગખત જજલ્ર્ા રમત સાંકુર્ોના તનમાખ ણ અંગે
રાજય ર્ેર્કૂદ નીતતને ઉિેજન આપવા, ર્ેર્કૂદ પ્રવ ેૃતિઓના તવકાસ, પ્રોત્સાહન
ુ ર રમતગમત, યુવા અને સાાંસ્કેૃતતક પ્રવ ેૃતિઓ તવભાગના
અને સુધારણાના હેતસ
તા. ૧૩/૦૨/૧૯૯૫ના ઠરાવથી સ્પોર્ૂ્ખ સ ઓથોક્રરટી ઓફ ગુજરાતની સ્વાયિ સાંસ્થા
તરીકે રચના કરવામાાં આવેર્ છે . આ સમયે રાજયમાાં ભર્િંબડી, દે વગઢ બાક્રરયા,
નક્રડયાદ, રાજપીપળા, પોરબાંદર, જામનગર, ભાવનગર અને સાપુતારા જેવા જૂના રમત
સાંકુર્ો અસ્સ્તત્વમાાં હતા. જેમાાં અંશત: રમત ગમત માળર્ાકીય સુતવધાઓ ઉપર્બ્ધ
હતી.
રાજયમાાં રમતગમતની

પ્રવ ેૃતિને

વેગ

મળે

અને

ર્ેર્ાડીઓને

અદ્યતન

માળર્ાકીય સુતવધાઓ ઉપર્બ્ધ થઇ શકે અને તેમની મ ૂળભ ૂત જરૂક્રરયાતો અને
ુ ર રાજયમાાં “સરદાર પટેર્ રમત સાંકુર્
પ્રતશક્ષણ તશભબરોનો ર્ાભ મળી શકે તે હેતસ
ૂ અને
યોજના” અમર્માાં મ ૂકી સૌ પ્રથમ આ યોજના હેઠળ જે જજલ્ર્ાઓમાાં અનુકળ
પયાખપ્ત જમીન ઉપર્બ્ધ હતી તેવા રાજયના પાટણ, નક્રડયાદ, અમરે ર્ી, ક્રહિંમતનગર,
જૂનાગઢ, ર્ીંબડી, અમદાવાદ, ગાાંધીધામ, ગોધરા, રાજપીપળા અને સાપુતારા જેવા ૧૧
જજલ્ર્ાઓના જજલ્ર્ા રમત સાંકુર્ોના તનમાખ ણની કામગીરી હાથ ધરવામાાં આવેર્ અને આ
ૂ ો પૈકી ૭ જેટર્ા જજલ્ર્ાઓના રમત સાંકર્
ૂ ોના બાાંધકામો માગખ અને મકાન
રમત સાંકર્
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તવભાગ દ્રારા પ ૂણખ કરવામાાં આવતાાં તેન ુ ાં ર્ોકાપણખ કરવામાાં આવેર્ છે . ત્યારબાદ
રાજયના આણાંદ, રાજકોટ, પોરબાંદર અને મહેસાણા જેવા જજલ્ર્ાઓમાાં જજલ્ર્ા
ૂ અને પયાખ પ્ત જમીન ફાળવવામાાં આવતાાં ત્યાાં રમત સાંકર્
ૂ ોનુ ાં
વહીવટીતાંત્ર દ્રારા અનુકળ
તનમાખણકાયખ આ યોજના હેઠળ કરવામાાં આવી રહેર્ છે . રાજયના અન્ય જજલ્ર્ાઓ જેવા
કે પાર્નપુર ર્ાતે પણ રમત સાંકુર્નુ ાં તનમાખ ણ કરવામાાં આવેર્ છે . રાજયના ભાવનગર,
દે વગઢ બારીયા, જામનગર જેવા જૂના રમત સાંકુર્ોનુ ાં કરવામાાં આવે છે . આ પ્રદે શ
કક્ષામાાં તવજેતા થયેર્ ટીમોને રાજયકક્ષાની સ્વામી તવવેકાનાંદ ક્રહર્ શીલ્ડ ક્રિકેટ
ર્ુનાખ મેન્ટનુાં આયોજન કરવામાાં આવે છે . આ સ્પધાખ ના આયોજન માટે રમતગમત યુવા
અને

સાાંસ્કેૃતતક

પ્રવ ેૃતિઓ

તવભાગના

તા.

૧૭/૦૭/૨૦૦૦ના

ઠરાવ

િમાાંક:

એસએજી/૧૦૯૯/૧૪૮૧/૪૬-બથી માંજૂર કરવામાાં આવેર્ છે .
આ યોજના હેઠળ તવજેતા થયેર્ ટીમોને પ્રમાણપત્ર અને શીલ્ડ એનાયત
કરવામાાં આવે છે .
(૨૧) તાલુકા યોગ અને ક્રફટનેશ સેન્ટરની સ્થાપના અંગે::રમતગમત યુવા અને સાાંસ્કેૃતતક પ્રવ ેૃતિઓ તવભાગના તા.૧૮.૧.૨૦૦૧, ૨૩.૭.૨૦૦૪.
૩૦.૩.૨૦૦૭. ૩.૬.૨૦૦૮,ના ઠરાવ િમાાંક યસપ/૧૦૯૯/૧૮૮૮/૩૪ બ થી રાજયમાાં
તાલુકા/જીલ્ર્ા અને અનુસભુ ચત જાતતની વસ્તી ધરાવતા તાલુકા મથકોએ યોગ અને
ફીટનેસ સેન્ટરો સ્થાપવા માટે યોજના માંજૂર કરવામાાં આવેર્ છે . આ રમતને રાષ્ટ્રીય
કક્ષાએ શાળાકીય સ્પધાખઓમાાં સ્થાન અપાવનાર આપણુ ાં રાજ્ય છે . આપણે જ રાષ્ટ્રીય
કક્ષાની શાળાકીય સ્પધાખઓ માટે નો અભ્યાસિમ તથા તનયમો નકકી કયાખ છે .
રાજયમાાં રમતગમત પ્રવ ેૃતિનો સમતોર્ તવકાસ થાય તેમજ ગ્રામ્ય તવસ્તારના નૈસભગિક
પ્રતતભા ધરાવતા હોય તેવા યુવાનોને પોતાની શસ્તત પ્રસ્થાતપત કરવાની તકો ઉભી
થાય તેવા ઉમદા હેત ુ માટે રાજ્યના તમામ જજલ્ર્ાઓ ર્ાતે પાટખ ટાઇમ યોગ
પ્રતશક્ષકોની તનમણકાં ૂ કરવામાાં આવેર્ છે . હાર્માાં આવા ૭પ યોગ પ્રતશક્ષણ કેન્દ્રો
કાયખરત છે . વષખ ૨૦૧૪-૧૫માાં ૬૯૮૭ તાર્ીમાથીઓએ ર્ાભ મેળવેર્ છે . અત્યાર
સુધીમાાં કુર્-૧,૩૩,૮૫૩ જેટર્ા ભાઇઓ-બહેનોએ યોગ પ્રતશક્ષણનો ર્ાભ ર્ીધેર્ છે .
(૨૨) ર્ેર્કુદ વપરાશી સાધનોની ર્રીદીઃતવતવધ રમતો જેવી કે એ્ર્ેટીકસ, ફુટબોર્, હેન્ડબોર્, જુડો, સ્વીમીંગ, બોકસીંગ, ટેનીસ,
વોર્ીબોર્, જીમ્નાસ્ટીક, બાસ્કેટબોર્, ટેબર્ટે નીસ, હોકી, ક્રિકેટ, બેડતમન્ટન, કુસ્તી

વગેરે

માટે ના અદ્યતન સાધનો રાજયના પ્રતશક્ષણ કેન્દ્રોમાાં પુરા પાડવાની યોજના હેઠળ યુવાન
અને આશાસ્પદ ર્ેર્ાડીઓને જરૂરી આવા સાધનો દર વષે એસ.એ.જી. દ્વારા તનયાંત્રણ
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હેઠળ જીલ્ર્ા

રમત પ્રતશક્ષણ કેન્દ્રોને ચાલુ વષખની સાધન ર્રીદી અંગેની જોગવાઇ

રૂ.૨૦૦.૦૦ ર્ાર્માાંથી ર્ચખ કરી પુરા પાડવામાાં આવે છે .
(૨૩) ગ્રામ્ય શાળાઓના મેદાન બનાવવા –સાધન ર્રીદવા માટે ની યોજનાઃરમતગમત યુવા અને સાાંસ્કેૃતતક પ્રવ ેૃતિઓ તવભાગના તા.૨૦.૯.૧૯૯૬ ના ઠરાવ
િમાાંકઃરમત./૧૦૯૫/૧૫૬૧-બ થી રાજયની ગ્રામ્ય શાળાઓને રમતગમતના તવકાસ
માટે રમતગમતના મેદાનો બનાવવા અને રમતગમતના સાધનો ર્રીદવા માટે
રૂ.૫૦,૦૦૦/-ની સહાય આપવામાાં આવે છે . તેમજ પસાંદ થયેર્ ગ્રામ્ય શાળાઓને
રમતગમતના વપરાશી સાધનો ર્રીદવા માટે તનભાવ ગ્રાન્ટ રૂ.૫૦૦૦/- પ્રતત વષખ
આપવામાાં આવે છે . આ યોજના અંતગખત ૨૦૧૪-૧૫ના વષખમાાં ૪ ગ્રામ્ય શાળાઓને
રૂ.૫૦,૦૦૦/- ર્ેર્ે કુર્ રૂ.૨.૦૦ ર્ાર્ની સહાય ર્ાભ આપવામાાં આવેર્ છે . એમ કુર્
મળી અત્યાર સુધીમાાં ૨૧૫ ગ્રામ્ય શાળાઓને રૂ.૧૦૭.૫૦ ર્ાર્ની સહાયનો ર્ાભ
આપવામાાં આવેર્ છે .
(૨૪) રીવોલ્વીંગ ફાંડઃરાજય સરકાર દ્વારા રાષ્ટ્રીય તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાની તવતવધ સ્પધાખ ઓમાાં ઉત્કેૃષ્ટ્ટ
દે ર્ાવ કરે તેવા ર્ેર્ાડીઓને રોકડ પુરસ્કારથી સન્માતનત કરવા સારૂ રૂ.ર૦૦ ર્ાર્નુ ાં
ક્રરવોલ્વીંગ ફાંડ શરૂ કરવામાાં આવેર્ છે . આ યોજના હેઠળ સ્કૂર્ ગેમ્સ ફેડરે શન ઓફ
ઇષ્ન્ડયા, સ્પોટખ સ ઓથોરીટી ઓફ ઇષ્ન્ડયા તથા તવતવધ રમતોના રાજયકક્ષાના માંડળો
દ્વારા તવતવધ રમતોની યોજાતી સ્પધાખઓમાાં ભાગ ર્ઇ રાષ્ટ્રીયકક્ષાના માંડળો તથા
ઇષ્ન્ડયન ઓભર્સ્મ્પકસ દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ ભાગ ર્ેવા મોકર્ી આપવામાાં આવે
છે તથા આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષામાાં ગુજરાત રાજયના ર્ેર્ાડીઓ તવતશષ્ટ્ટ ગૌરવ પ્રદાન કરે
છે તેવા રાજયના ર્ેર્ાડીઓને રોકડ પુરસ્કારથી પ્રોત્સાક્રહત કરવા માટે આ ર્ાસ યોજના
સને ૨૦૦૮-૦૯ ના વષખથી અમર્માાં મ ૂકવામાાં આવેર્ છે . વષખ ૨૦૧૪-૧૫માાં
રૂ.૨૦૦.૦૦ ર્ાર્ના રીવોલ્વીંગ ફાંડમાાંથી ૪ ર્ેર્ાડીઓને રૂ.૪૦.૦૦ ર્ાર્ના રોકડ
પુરસ્કાર આપવામાાં આવેર્ છે . અત્યાર સુધીમાાં કુર્ ૩૯ ર્ેર્ાડીઓને રૂ.૮૩.૯૨ ર્ાર્ની
રકમના રોકડ પુરસ્કાર આપી સન્માતનત કરવામાાં આવેર્ છે .
(૨૫) રાષ્ટ્રકક્ષાએ ટીમોને ભાગ ર્ેવા મોકર્વા અંગે :સ્કૂર્ ગેમ્સ ફેડરે શન ઓફ ઇષ્ન્ડયા દ્રારા આયોજીત શાળાકીય રમતોત્સવ, સ્પોર્ૂ્ખ સ
ઓથોક્રરટી ઓફ ઇષ્ન્ડયા દ્રારા આયોજીત મક્રહર્ા/ગ્રામીણ રમતોત્સવ અને સબ્રતો
મુકરજી કપ ફૂટબોર્ તથા જવાહરર્ાર્ નહેરૂ હોકી રમતોની રાષ્ટ્રકક્ષા સ્પધાખ ઓમાાં
ગુજરાત રાજયની ટીમોને ભાગ ર્ેવા મોકર્વામાાં આવે છે . વષખ ૨૦૧૨-૧૩માાં ૧૨૨૭
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ભાઇઓ અને ૧૧૫૭ બહેનો એમ કુર્ મળીને ૨૩૮૪ ભાગ ર્ીધો હતો. રાષ્ટ્રકક્ષાની
સ્પધાખમાાં ભાગ ર્ેતા ર્ેર્ાડીઓને પ્રવાસ ભોજન તેમજ રમતને અનુરૂપ ગણવેશ પ ૂરો
પાડવામાાં આવે છે . તેમજ આ રાષ્ટ્રકક્ષાની સ્પધાખઓમાાં ૧૯ ગોલ્ડ, ૪૨ તસલ્વર અને ૭૮
બ્રોન્ઝ એમ કુર્ મળીને ૧૩૯ મેડર્ો ર્ેર્ાડીઓએ પ્રાપ્ત કયાખ હતા.
(૨૬)

રાષ્ટ્રીય

અને

આંતરરાષ્ટ્રીય

કક્ષાએ

તનક્રદિષ્ટ્ટખ

રમતો/સ્પધાખઓમાાં તવજેતા

ગુજરાતના ર્ેર્ાડીઓ ને પુરસ્કેૃત કરવા બાબતે
ગુજરાત સરકાર ર્ેર્ પ્રતતભાઓને દરે ક તબક્કે સહાય પ ૂરી પાડવા માટે
પ્રતતબદ્ધ છે . રાષ્ટ્રીય સ્તરે શાળાકીય સ્પધાખ, ગ્રાતમણ સ્પધાખઓ તથા મક્રહર્ા સ્પધાખમાાં
તવજેતા ર્ેર્ાડીઓને પુરસ્કેૃત કરવા જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે .
પદક

ુ ણધ
સિ
રજત
કાંસ્ય

ઓર્સ્મ્પક

એતશયન

કોમનવેલ્થ

કોમનવેલ્થ

કોમનવેલ્થ

રાષ્ટ્રીય

સ્કુર્ ગેમ

ગેમ્સ

ગેમ્સ

ગેમ્સ

ગેમ્સ /

ગેમ્સ /

વ્યસ્તતગત

વ્યસ્તતગત

એતશયન

એતશયન

રમત

રમત

ગેમ્સ

ગેમ્સ

ટીમ ગેમ

ટીમ ગેમ

(તસનીયર)

(જુનીયર)

૫૦ લાખ

૨૫ લાખ

૩ લાખ

૨૫ લાખ

૭૫ લાખ

૨૦ લાખ

૨ લાખ

૨૦ લાખ

૫૦ લાખ

૧૫ લાખ

૧ લાખ

૧૫ લાખ

૨૫ લાખ

૧૦ લાખ

૫ કરોડ
૩ કરોડ
૨ કરોડ

૨ કરોડ
૧ કરોડ
૫૦

૧ કરોડ
૫૦ લાખ
૨૫ લાખ

૩૦ લાખ
૨૦ લાખ

૧૫ લાખ
૧૦ લાખ

લાખ

ખેલ મહાકું ભ: એક અચભનિ ર્રૂઆત
ગુજરાત રાજયની સ્વભણિમ જયાંતતની ઉજવણીના ઉપિમે રાજય સરકાર દ્વારા
જુદા-જુદા તવભાગ દ્વારા પ્રજાર્ક્ષી કામગીરી કરવામાાં આવેર્. આ ઉજવણીમાાં રમત
ક્ષેત્રને પણ સાાંકળીને રાજયમાાં નાનામાાં નાના ગામડામાાં વસતી પ્રજા રમત પ્રત્યે સારો
અભભગમ દાર્વે, પોતાના શાક્રરરીક સ્વાસ્્યને સારૂાં રાર્વા અને તાંદુરસ્ત ર્ાાંબ ુ આયુષ્ટ્ય
ભોગવવા સક્ષમ બને તથા રમત ક્ષેત્રમાાં આગળ આવીને પોતાના ગામ, શહેર, તાલુકા,
જીલ્ર્ા અને ગુજરાતને ગૌરવ અપાવવાની ક્રદશામાાં પ્રગતત કરે તેવા શુભ આશય સાથે
"ર્ેર્મહાકુાંભનુાં આયોજન “૨૦૧૦” થી હાથ ધરવામાાં આવે છે .
ર્ેર્મહાકુાંભના આયોજન માટે રૂ.૫૫ કરોડની જોગવાઇ કરવામાાં આવેર્.


ર્ેર્મહાકુાંભનો મુખ્ય ઉદ્દે શ
૧. ર્ેર્કૂદનુ ાં વાતાવરણ રાજ્યમાાં ઊભુ ાં થાય,
૨. પ્રતતભાશાળી ર્ેર્ાડીઓની ર્ોજ થાય
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૩. ર્ેર્કૂદના માધ્યમથી સ્વાસ્થય અંગેની જાગેૃતત આવે.
ગ્રામ્ય કક્ષાએથી રાજ્યકક્ષાની રમતો


(૧)

ર્ાળા કક્ષાએ
- એ્ર્ેટીકસ, ચેસ,

(૨)

ગ્રામ્ય કક્ષાએ
- કબડ્ડી, વોર્ીબોર્, રસ્સાર્ેંચ

(૩)

જજલ્લા પંચાયત સીટ કક્ષાએ
- શ ૂટીંગ બોર્, ર્ો-ર્ો,

(૪)

તાલકુ ા કક્ષાએ
- યોર્ાસન

(૫)

જજલ્લા કક્ષાએથી ર્રૂ થતી રમતો
- સ્િીમીંર્, બેડવમન્દ્ટન, ટેબલ ટે નીસ, લોન ટેનીસ, જુડો, કુ સ્તી,
બાસ્કેટબોલ, સ્કેટીંર્, આચધરી, હોકી, ફુટબોલ, હેન્દ્ડબોલ, ટેકિેન્દ્ડો
કુ લ – ૧૩ રમતો
આમ કુ લ – ૨૧ રમતોન ંુ આયોજન કરિામાં આિેલ



ખેલમહાકું ભ-૨૦૧૪ માટેના િયજૂથ (ભાઈઓ અને બહેનો માટે )
ુ ી) ચાલ ુ િષે નિો સમાિેર્
A. ૧૧ િષધથી નીચે (ર્ોરણ-૫ સર્
- સ્પોટખ સ સ્કુર્ના એડતમશન માટે પ્રતતભાશોધ
ુ ી) ચાલ ુ િષે નિો સમાિેર્
B. ૧૩ િષધથી નીચે, (ર્ોરણ-૭ સર્
- એસ.જી.એફ.આઈની સ્પધાખ માટે પ્રતતભાશોધ
C. ૧૬ િષધથી નીચે (ર્ોરણ-૧૦)
-

એસ.જી.એફ.આઈની સ્પધાખ માટે પ્રતતભાશોધ

-

આર.જી.કે યોજના સાથે સાંકર્ન

D. ૧૬ િષધથી ઉપર, ૪૫ િષધથી ઉપરના (િેટરન્દ્સ), ૬૦ િષધથી ઉપરના
સીનીયર સીટીઝન
ખેલમહાકું ભ-૨૦૧૪ ન ંુ રજીસ્રે ર્ન અને પાટીર્ીપેર્ન
રજીસ્રેર્ન- ૩૫૬૨૫૫૯
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પાટીર્ીપેર્ન - ૨૮૫૫૯૪૭

ભાઈઓ

બહેનો

ભાઈઓ

બહેનો

૨૨૫૬૨૮૬

૧૩૦૬૨૭૩

૧૭૬૨૬૨૫

૧૦૯૩૩૨૨

ખેલમહાકું ભની નિી પહેલ



- ઈનામની રકમ સીધા બેંક એકાઉન્ટમાાં
- રાજ્ય કક્ષાએ નોક આઉટ કમ ર્ીગ પધ્ધતતથી સ્પધાખ ન ુ ાં આયોજન
- આર.જી.કે અભભયાન સાથેન ુાં જોડાણ
- ર્ેર્મહાકુાંભમાાં રાજ્ય કક્ષાની સ્પધાખ ન ુ આયોજન કરવાની તક જજલ્ર્ાઓને
પણ ઉપર્બ્ધ થાય તે સારૂ ચાલુ વષે ર્ેર્મહાકુાંભ માટે ના ૪૧ જજલ્ર્ાઓ (રાજ્યના
૩૩ જજલ્ર્ા + ૮ મહાનગરપાભર્કા) માાં ફાઈનર્ સ્પધાખ ન ુ ાં આયોજન કરવામાાં આવેર્.
- અમુક રમતો સીધી રાજ્યકક્ષાથી શરૂ
(૨) સ્પે.ખેલમહાકું ભ ::શારીક્રરક રીતે પ ૂણખત: સક્ષમ ના હોય, તેવા ર્ેર્ાડીઓને પણ અર્ગ
અર્ગ ચાર જુથોમાાં વહેંચી તેઓને પણ પોતાનુ ાં કૌશલ્ય બતાવવા માટે ની એક
તક સરકારે પુરી પાડી છે . ચાલુ વષે આ યોજના માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા રૂ.૧૦
કરોડની જોગવાઇ કરવામાાં આવેર્.
૧. બહેરામુગ
ાં ા ર્ેર્ાડીઓ માટે ન ુ ાં જુથ ૩. માનતસક ક્ષતતયુતત ર્ેર્ાડીઓનુ ાં જુથ
૨. અંધજન ર્ેર્ાડીઓ માટે ન ુ ાં જુથ

૪. શારીરીક અશતત ર્ેર્ાડીઓ માટે ન ુ ાં જુથ

સ્પે.ખેલમહાકું ભ-૨૦૧૪ન ંુ રજીસ્રે ર્ન અને પાટીર્ીપેર્ન
રજીસ્રે ર્ન-

પાટીર્ીપેર્ન -

૩૧,૫૦૧

૨૫,૭૪૨

બીચ સ્પોટધ સ



ર્ેર્મહાકુાંભ-૨૦૧૪

અંતગખત

સાગરતટીય

તવસ્તાર

ધરાવતા

કુર્

૧૩

જજલ્ર્ાઓમાાં બીચ સ્પોટખ સ રમતોનુ ાં આયોજન કરવામાાં આવેર્. જેનો મુખ્ય ઉદ્દે શ સમુદ્ર
તટ ઉપર રમતો પ્રચભર્ત બને અને રાજ્યના પ્રવાસન ઉધોગને ઉિેજન મળે તે માટે
બીચ વોર્ીબોર્, બીચ ફૂટબોર્ અને બીચ ક્રિકેટ રમતોનુ ાં આયોજન હાથ ધરવામાાં
આવેર્..
બીચ ખેલમહાકું ભ-૨૦૧૪ન ંુ રજીસ્રે ર્ન અને પાટીર્ીપેર્ન



ુ સ્કાર
રોકડ પર
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રજીસ્રે ર્ન-

પાટીર્ીપેર્ન -

૧૪,૩૭૦

૧૦,૮૨૦

 ર્ેર્મહાકુાંભ-૨૦૧૪માાં જજલ્ર્ાકક્ષાએ પ્રથમ, દ્ધદ્વતતય, ત ેૃતતય િમે આવનાર
ર્ેર્ાડીઓને રૂ.૫૦૦ થી શરૂ કરી રૂ.૫૦૦૦ સુધીના પુરસ્કાર આપવામાાં આવે છે .
આ ઉપરાાંત જજલ્ર્ાકક્ષાએથી જે ર્ેર્ાડીઓ પસાંદગી પામી રાજ્યકક્ષાની
સ્પધાખ માાં ભાગ ર્ેવા જાય તે ર્ેર્ાડીઓને ટી શટખ અને કેપ આપી પ્રોત્સાક્રહત
કરવામાાં આવે છે .
 રાજ્યકક્ષાની સ્પધાખમાાં

પ્રથમ, દ્ધદ્વતતય, ત ેૃતતય િમે આવનાર ર્ેર્ાડીઓને

રૂ.૧૦૦૦ થી શરૂ કરી રૂ.૧૦૦૦૦ સુધીના પુરસ્કાર, મેડર્, રોફી, તશલ્ડ, રેકશુટ
તથા પ્રમાણપત્ર આપીને પ્રોત્સાક્રહત કરવામાાં આવે છે .
 રાજ્યકક્ષાએ તવજેતા બનેર્ ર્ેર્ાડીઓના કોચીઝને રૂ,૫૦૦ થી રૂ.૧૫૦૦
સુધીના રોકડ પુરસ્કાર આપીને બહુમાન કરવામાાં આવે છે .
આમ ર્ેર્મહાકુાંભમાાં જજલ્ર્ાકક્ષાથી રાજ્યકક્ષા સુધીના તવજેતા ર્ેર્ાડીઓ તેમજ
રાજ્યકક્ષાના તવજેતા ર્ેર્ાડીઓના કોચીઝને આપવાના થતા રોકડ પુરસ્કારની કુર્
રાશી ૨૭.૭૩ કરોડ જેટર્ી થાય છે .
૩. ખેલમહાકુ મ્ભ એક અભ્યાસ :
ુ રાતના ખેલ-જર્તને પ્રાણિંત કરિા
ગજ
ખેલ-સંસ્કૃવત અને ખેલ-સંસ્કારના બીજારોપણનો અમ ૂલ્ય પ્રયાસ
સ્વાસ્્ય અંગેની જાગેૃતત, રમતગમતના સુચારૂ વાતાવરણના તનમાખ ણ અને
ર્ેર્ાડીઓની પ્રતતભાશોધના ઉદ્દે શ્યથી ર્ેર્ મહાકુાંભ ગુજરાત રાજય સુવણખજયાંતી
મહોત્સવના ભાગરૂપે રાજય સરકાર દ્રારા એક રાજ્યવ્યાપી ર્ેર્ઉત્સવ તરીકે પ્રારાં ભ
કરવામાાં આવ્યો. જેમાાં નાના ભ ૂર્કાઓથી માાંડી આધેડ અને વ ેૃદ્ધ ભાઇઓ-બહેનોએ
ર્ેર્કૂદના ઉત્સાહી વાતાવરણમાાં જોશ અને ઉમાંગ સાથે ર્ેર્માાં ભાગ ર્ઇ તથા ર્ેર્માાં
ભાગ ર્ેવા અંગેની તૈયારી અને તાર્ીમના પક્રરપાકરૂપે ભેટમાાં મળનાર મનોશારીક્રરક
સ્વાસ્્ય અને ક્ષમતાઓનુ ાં ઘડતર કરવા અને રમત સાંસ્કેૃતતનુ ાં તનમાખ ણ કરવાના
શુભઆશયથી ર્ેર્મહાકુાંભનુ ાં આયોજન કરવામાાં આવ્યુ.ાં આ આયોજનની તવશેષતા એ છે
કે, ગુજરાત રાજયનુ ાં સમગ્ર વહીવટીતાંત્ર અને જનભાગીદારી સુચારૂરૂપે જોડાઇ વષો
પહેર્ાાં રમત શબ્દથી ઘ ેૃણા કરતો સમાજ રમતો દ્રારા મળતો આનાંદ મેળવી પોતાના
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સ્વાસ્્ય અંગે જાગેૃત થાય. બાળ અને વ ેૃદ્ધને રમત સાથે જોડતાાં રમતગમત શાળાકીય,
કોર્ેજ કે વ્યવસાતયક પ્રવ ેૃતિ ન રહેતાાં હવે સમાજના અતનવાયખ અંગ તરીકે ઉજાગર થઇ.
જેની હકારાત્મક અસરો ઉિરોિર જોવા મળી. “જે ર્ેર્ે તે ર્ીર્ે” આ સુત્રથી સમાજ
ર્ેર્ના નવતનતમિત વાતાવરણમાાં ઉત્સાહપ ૂવખક ભાગ ર્ેવા ર્ાગ્યો. રમતગમત ક્ષેત્રે
કારક્રકિદી તવકસાવવા ઇચ્છતા ર્ોકો તો જોડાય પણ રમતનો સાચો આનાંદ મેળવવા
આધેડ અને વ ેૃદ્ધો પણ ર્ેર્મહાકુાંભમાાં જોડાયા. પ્રત્યેક ગામથી ર્ેર્મહાકુાંભ શરૂ થઇ
રાજય સ્તર સુધીની તવતવધ સ્પધાખ ઓ જે તે રમતગમતના નીતત-તનયમોની મયાખદામાાં
રહી થવા ર્ાગી. નાના બાળકોમાાં પ્રતતભાશોધના આયોજનો ઉમેરાતાાં ભાતવ ર્ેર્ાડીના
ઘડતર માટે ની કામગીરી થવાની શરૂઆત થઇ. ર્ેર્મહાકુાંભનુ ાં ઉત્કેૃષ્ટ્ટ વાતાવરણ
સમાજને એકબીજાની તનકટ ર્ાવે છે . ર્ેર્ક્રદર્ીની ભાવના તવકસતાાં આબાર્-વ ેૃદ્ધ સૌ
કોઇ રમતના માધ્યમથી મળતા મનોગત્યાત્મક ગુણોનો તવકાસ કરી શકે છે . શારીક્રરક
પ્રવ ેૃતિ, રમતગમત અને વ્યાયામની અવગણનાને તનવારવા રમતોના માધ્યમથી
ુ ી સ્વભણિમ ગુજરાતનુ ાં ભાતવ
સમાજને ર્ેર્ક્રદર્, સાહસી અને સુદેૃઢ બનાવવાના હેતથ
ુ સાંપન્ન થાય તે માટે ર્ેર્મહાકુાંભે સમાજને નવી ક્રદશા આપી.
યુવાધન સવખગણ
૨૦૧૦થી શરૂ થયેર્ ર્ેર્મહાકુાંભના આંક જોતાાં ભચત્ર સ્પષ્ટ્ટ થાય છે કે ૨૦૧૦માાં
કુર્ ૧૬,૪૯,૪૭૯ જેટર્ા ર્ોકોએ ર્ેર્મહાકુાંભમાાં ઉત્સાહપ ૂવખક નોંધણી કરાવેર્ હતી.
જેમાાંથી કુર્ ૧૩,૧૪,૩૧૨ ર્ોકોએ ઉત્સાહપ ૂવખક ભાગ ર્ીધો. એટર્ે કે કુર્ ૩,૩૫,૧૬૭
ર્ેર્ાડીઓ ર્ેર્મહાકુાંભમાાં રસ ધરાવતા હોવા છતાાં જોડાઇ શકયા નહીં, જે કુર્
નોંધણીના ૨૦.૩૨ ટકા જેટર્ા થાય છે .
૨૦૧૧માાં નોંધણી કરાવનારનો આંક ૨૧,૫૧,૮૬૧ થયો અને ભાગ ર્ેનારની
સાંખ્યા વધીને ૧૭,૬૨,૨૨૮ થઇ. એટર્ે કુર્ ૩,૮૯,૬૩૩ ર્ેર્ાડીઓ ર્ેર્મહાકુાંભમાાં રસ
ધરાવતા હોવા છતાાં જોડાઇ શકયા નહીં, જે કુર્ નોંધણીના ૧૮.૧૧ ટકા જેટર્ા થાય છે .
આજ પ્રમાણે ૨૦૧૨માાં ર્ેર્મહાકુાંભમાાં નોંધણી કરાવનારનો આંક ૨૪,૪૦,૪૯૬
જેટર્ો થાય છે જેની સામે ભાગ ર્ેનારની સાંખ્યા ૧૬,૭૪,૪૫૩ જોવા મળી. જેથી
નોંધણી કરાવનાર અને ભાગ ર્ેનારની સાંખ્યામાાં ૭,૬૬,૦૪૩ તફાવત જોવા મળે છે , જે
ર્ેર્ાડીઓ ર્ેર્મહાકુાંભમાાં રસ ધરાવતા હોવા છતાાં જોડાઇ શકયા નહીં જે કુર્
નોંધણીના ૩૧.૩૯ ટકા થાય છે .
પરાં ત ુ

૨૦૧૩માાં

ર્ેર્મહાકુાંભના

આયોજનમાાં

જનભાગીદારી

જોડાતાાં

ર્ેર્મહાકુાંભમાાં નોંધણી કરાવનારની સાંખ્યામાાં જબરદસ્ત ઉછાળો જોવા મળ્યો. નોંધણી
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કરાવનાર ર્ેર્ાડીઓની કુર્ સાંખ્યા ૪૦,૩૬,૭૧૦ જોવા મળી અને ભાગ ર્ેનારની
સાંખ્યા ૩૧,૪૪,૩૭૦ થઇે એટર્ે કે રસ ધરાવનાર અને વાસ્તતવક ભાગ ર્ેનાર
ર્ેર્ાડીઓની સાંખ્યાનો તફાવત ૮,૯૨,૩૪૦ જોવા મળે છે જે કુર્ નોંધણીના ૨૨.૧૧
ટકા જેટર્ા થાય છે .
૨૦૧૪ના વષખમાાં ર્ેર્મહાકુાંભના આયોજનમાાં તવશેષ જનભાગીદારી જોડાતાાં
ર્ેર્મહાકુાંભમાાં નોંધણી કરાવનારની સાંખ્યામાાં ઓછો ઉછાળો જોવા મળ્યો. નોંધણી
કરાવનાર ર્ેર્ાડીઓની કુર્ સાંખ્યા ૩૫,૬૨,૫૫૯ જોવા મળી અને ભાગ ર્ેનારની
સાંખ્યા ૨૮,૫૫,૯૪૭ થઇ એટર્ે કે રસ ધરાવનાર અને વાસ્તતવક ભાગ ર્ેનાર
ર્ેર્ાડીઓની સાંખ્યાનો તફાવત ૭,૦૬,૬૧૨ જોવા મળે છે જે કુર્ નોંધણીના ૧૯.૮૩%
ટકા જેટર્ા થાય છે .
૨૦૧૦ના વષખથી ર્ઇને ૨૦૧૪ સુધીની તવગતો જોતાાં રસ ધરાવનાર
ર્ેર્ાડીઓની સાંખ્યા ૧૬,૪૯,૪૭૯ હતી જે વધી ૪૦,૩૬,૭૧૦ જેટર્ી નોંધાઇ. જેમાાં
૨૩,૮૭,૨૩૧ નો વધારો થયો છે જે ૧૪૪.૭૩ ટકાનો વધારો દશાખવે છે . આ જોતાાં સતત
પ્રયત્નોના કારણે દર વષે િમશઃ નોંધણીમાાં અનુિમે ૩૦.૪૬ ટકા, ૪૭.૯૬ ટકા અને
૧૪૪.૭૩ ટકા વધારા તરફી વર્ણ જોવા મળ્યુ ાં છે . સરકારશ્રીના ર્ેર્મહાકુાંભના
આયોજનથી કુર્ ૪૦,૩૬,૭૧૦ જેટર્ા ર્ોકો રમતગમત પ્રત્યે રૂભચ કેળવતા થયા અને
કુર્ ૩૧,૪૪,૩૭૦ જેટર્ા ર્ેર્ાડી ભાઇ-બહેનોએ સ્પધાખ માાં સક્રિય રીતે ભાગ ર્ીધો.
રાજયના કુર્ ૩૧,૪૪,૩૭૦ જેટર્ા વ્યક્રકત જોડાતા તેમની સાથે જોડાયેર્ અથવા
સાંકળાયેર્ પક્રરવારજનોમાાં રમતગમત પ્રત્યેની તવશેષ રૂભચ જગાવવામાાં ર્ેર્મહાકુાંભ
સફળ રહયો. પ્રત્યેક ગામ, શહેર, જજલ્ર્ા મથકોએ અને અંતે તવજેતાઓ માટે યોજાયેર્
રાજયકક્ષાના ર્ેર્મહાકુાંભમાાં ભાગ ર્ેતા વહીવટીતાંત્રમાાં જોડાયેર્ તમામ ર્ોકો
ર્ેર્મહાકુાંભની પ્રવ ેૃતિથી પક્રરભચત થયા અને જે વહીવટીતાંત્રના હોદે ૂ્દારોએ સ્પધાખ ઓના
આયોજનમાાં સક્રિય ભ ૂતમકા ભજવી તેવા તમામ રમતગમતની પ્રવ ેૃતિઓથી માક્રહતગાર
થયા અને રમતના પ્રોત્સાહન માટે જવાબદારીના ભાગરૂપે કામગીરી કરી પ્રેસ અને
તમડીયા મારફતે સમાજના દરે ક સ્તરે રમતગમતના આયોજનો અને ઉદઘાટન
કાયખિમોથી કરવાની વ્યવસ્થા હોવાથી રમતગમતની સુચારૂ માક્રહતી સમાજના તમામ
સ્તરે પહોંચાડી શકાઇ.
સરકારશ્રીમાાં કાયખરત તવતવધ તવભાગોના સભચવશ્રી, મુખ્ય સભચવશ્રી અને
માંત્રીશ્રીઓનુાં અતવરત જોડાણ રહયુ ાં જેથી સમગ્ર સમાજમાાં હકારાત્મક અભભગમ ર્ાવી
શકાયો. રમતવીરોને પ્રોત્સાહનરૂપે ઇનામોની જાહેરાત અને સામાજજક પ્રેરકબળ ઉમેરાતાાં
તવધાથીઓ શાળાએ જતા હોય કે ન જતા હોય તેવા પણ બાળકો જોડાયા અને તવશેષ
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સ્વરૂપે શાળા અને કોર્ેજનો અભ્યાસ પ ૂણખ કરી ચ ૂકેર્ા સૌ યુવાનો, આધેડ અને મોટી
ઉંમરના વ્યક્રકતઓ પણ રમતોમાાં ભાગ ર્ેવા ર્ાગ્યા. જેની સીધી અસર તેમના કુર્ુાંબના
હકારાત્મક વર્ણો અને રમતગમત પ્રત્યેના હકારાત્મક ઝુકાવમાાં જોવા મળી. ઘણીવાર
એવા પણ દ્શશ્યો જોવા મળ્યા જેમાાં વહુ સાસુને રમત માટે મેદાનમાાં પ્રોત્સાહન આપતી,
સાસુ વહન
ુ ે ભાગ ર્ેવા અને પ્રોત્સાહન આપવા મેદાન પર આવતી. પૌત્ર દાદાને
પ્રોત્સાહન આપતો જોવા મળે અને તેના દાદાની જીતથી હરર્ાઇને પોતાના પપ્પાને
પણ રમતોમાાં ભાગ ર્ેવા પ્રોત્સાક્રહત કરતો. રસ્સાર્ેંચમાાં એક ક્રકસ્સો તો એવો જોવા
મળ્યો જેમાાં પત્ની પોતાના વયોવ ેૃદ્ધ પતતને પ્રોત્સાહન આપી જીતવામાાં મદદ કરતી.
હારની બાજી જીતમાાં પર્ટવામાાં મળે ર્ સફળતાથી અવણખનીય આનાંદ તેના ચહેરા પર
છર્કાઇ આવતો. ઉત્સાહ અને ઉમાંગભયાખ વાતાવરણમાાં જીત કે હાર બાંને એક સરર્ો
પ્રતતભાવ આપી રમ્યાનો આનાંદ, ભાગ ર્ીધાનો આનાંદ તમામના ચહેરા પર છર્કાઇ
જતો. સ્પધાખમાાં મળે ર્ ગણવેશ પદક અને ઇનામની રકમ પર ગવખ ર્ઇ પોતે કાાંઇક
કયાખની ગૌરવપ્રદ ગાથા અનેકને સાંભળાવી આત્મસાંતોષ માણતા સમાજમાાં અનેક જોવા
મળ્યા.
ર્ેર્મહાકુાંભે રમત સાંસ્કારના તસિંચન માટે શ્રેષ્ટ્ઠ ઉત્કેૃષ્ટ્ટ ભ ૂતમકા ભજવી. રમતમાાં
તસદ્ધદ્ધઓ પરસેવે રે બઝેબ થઇને પ્રાપ્ત કરી શકાય છે અને તસદ્ધદ્ધઓ મેળવવા કરવા
પડતા પ્રયત્નોની અચ ૂક જાણકારી પોતે પણ મેળવે છે અને અન્યો માટે આદશખ બની
ઉદાહરણ પ્રસ્થાતપત કરવા સફળ થાય છે .
૫. ખેલમહાકું ભમાં ભાર્ લેિા માટે ના સામાન્દ્ય માર્ધદર્ધક વનયમો
૧.

ર્ેર્ાડી ગુજરાત રાજયનો જન્મથી વતની હોવો જોઇએ અથવા ગુજરાત
રાજયમાાં છે લ્ર્ા બે વષખથી અભ્યાસ/ નોકરી/ વ્યવસાય/ તનવાસ કરતો હોવો
જોઇએ. જેના આધાર પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાના રહેશે. (નોકરીયાતના ક્રકસ્સામાાં
તનયમ-૧૭ ર્ાગુ પાડવામાાં આવશે.

૨.

સ્પધાખ નીચે મુજબની વય-મયાખદામાાં યોજવામાાં આવશે.
(અ) ૧૧ વષખથી નીચે

(બ) ૧૩ વષખથી નીચે (ક) ૧૬ વષખથી ઉપરના (ડ)

વેટરન્સ (વયસ્ક)એટર્ે કે ૪૫ વષખથી ઉપરના (ડ) સીનીયર સીટીઝન એટર્ે કે
૬૦ વષખથી ઉપરના
૩

સ્પધાખ જે તે રમતના ભારતના ફેડરે શન/ એસોસીએશનના તનયમ મુજબ જ
યોજવામાાં આવશે.
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૪.

ટીમ રમતમાાં કોઇપણ ર્ેર્ાડી તેની ર્રે ર્ર એક જ વય-મયાખદાને બદર્ે તરત
ઉપરની વય-મયાખદામાાં પણ ભાગ ર્ઇ શકશે.

દા.ત. (૧૬ વષખથી નીચેના

ભાઇઓ/બહેનો ૧૬ વષખથી ઉપરના વયગ્રેૃપમાાં ભાગ ર્ઇ શકશે.)
૫.

એ્ર્ેટીકસ અને તરણની રમતમાાં ૩ ઇવેન્ટ તેમજ બે રીર્ેમાાં ભાગ ર્ઇ શકશે.

૬.

સ્કેટીંગ રમતમાાં વધુમાાં વધુ ૩ ઇવેન્ટ અને રોડ રે સમાાં ભાગ ર્ઇ શકશે.

૭.

કોઇપણ ર્ેર્ાડી માત્ર એક જ જજલ્ર્ામાાંથી કોઇપણ એક જ રમતમાાં અને એક જ
વયજૂથમાાં ભાગ ર્ઇ શકશે.

૮.

જે ર્ેર્ાડી જે જજલ્ર્ામાાં ભાગ ર્ે તે જજલ્ર્ામાાં તનવાસ/ અભ્યાસ/ વ્યવસાય
છે લ્ર્ા ૬ માસથી કરતો હોવો જોઇએ તેમજ તેના આધાર-પુરાવા કે પ્રમાણપત્ર
રજૂ કરવાના રહેશે.

૯.

સ્પધાખની તારીર્થી ૨૦ ક્રદવસ પહેર્ાાં એન્રી મોકર્ી આપવાની રહેશે. ત્યારબાદ
એન્રી સ્વીકારવામાાં આવશે નહીં જેની ર્ાસ નોંધ ર્ેવી.

૧૦.

સ્પધાખ દરતમયાન કોઇપણ પ્રકારનો તવવાદ કે વાાંધો હોય તો ર્ેર્ાડીએ ર્ેભર્તમાાં
રૂા. ૫૦૦/- (અંકે રૂતપયા પાાંચસો પુરા)ની પ્રોટે સ્ટ ફી સાથે અડધા કર્ાકની
અંદર જજલ્ર્ા આયોજન કતમક્રટ સમક્ષ પ્રોટે સ્ટ રજૂ કરવાનો રહેશે. જજલ્ર્ા
આયોજન કતમક્રટનો તનણખય આર્રી અને સવેને માન્ય અને બાંધનકતાખ રહેશે.

૧૧.

તમામ ર્ેર્ાડી/ટીમોએ તેઓના તશડયુર્માાં તનયત થયેર્ સમય/ તારીર્
મુજબની મેચ માટે ર્ુનાખમેન્ટના ચીફ રે ફરી અથવા આસીસ્ટાંટ ચીફ રે ફરીને ૧૫
તમનીટ પહેર્ાાં પોતે હાજર રહેવાનો રીપોટખ

કરવાનો રહેશે. તેમજ જે

ર્ેર્ાડીઓ/ટીમો તશડયુર્ મુજબ પોતે હાજર હોવાનો રીપોટખ નહીં કરે તો તેમની
એન્રી રદ કરવામાાં આવશે અને તેમની સામેના ર્ેર્ાડી/ટીમને તવજેતા જાહેર
કરવામાાં આવશે.
૧૨.

ર્ુનાખમેન્ટ દરતમયાન આકસ્સ્મક સાંજોગો અનુસાર ર્ુનાખ મેન્ટના તશડયુર્ તનયત
થયેર્

સમય/તારીર્/સ્થળમાાં

રે ફરી/ર્ુનાખમેન્ટ કતમક્રટને રહેશે.
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ફેરફાર/બદર્ી

કરવાની

સિા

ચીફ

૧૩.

સીટ/વોડખ કક્ષામાાંથી તાલુકા/ઝોન કક્ષા, તાલુકા/ઝોન કક્ષામાાંથી જજલ્ર્ાકક્ષા,
જજલ્ર્ા કક્ષામાાંથી રાજયકક્ષાની સ્પધાખઓમાાં તબકકા પ્રમાણે પસાંદગી પામેર્ા
ર્ેર્ાડીઓ/ટીમો જ ભાગ ર્ઇ શકશે.

૧૪.

રાજયમાાં તમામ રમતની સ્પધાખઓ ગ્રામ્ય/સીટ/વોડખ કક્ષાની જજલ્ર્ા કક્ષા
સુધીની સ્પધાખઓ એક જ સમયે/ એક જ તારીર્ે રાર્વામાાં આવશે.

૧૫.

કોઇપણ રમતના કવોર્ીફાઇડ કોચ/ટીમ સાથેના મેનેજર સ્પધાખમાાં ભાગ ર્ઇ

શકશે નહીં.
૧૬.
૧૭.

કોઇપણ પાંચ/ એમ્પાયરો પણ સ્પધાખમાાં ભાગ ર્ઇ શકશે નહીં.
નોકક્રરયાત ક્રકસ્સામાાં અન્ય રાજયમાાંથી બદર્ી/ડેપ્યુટેશનથી આવેર્ કમખચારીએ
રજીસ્રેશનની તારીર્ે ઓછામાાં ઓછા છ માસ પહેર્ાાં બદર્ી થઇને ગુજરાતમાાં જે
તે જજલ્ર્ામાાં આવેર્ હોય તો જ ભાગ ર્ઇ શકશે.

૧૮.

જે તે ર્ેર્ાડીએ રહેણાાંકના આધાર/પુરાવા રૂપે રે શનકાડખ /ડોમીશીયર્ સટીક્રફકેટ,
રાન્સફર ઓડખ ર તથા જોઇનીંગ રીપોટખ , શાળાનુાં બોનાફાઇડ સટીક્રફિકેટ વગેરે રજૂ
કરવાનુાં રહેશે.

૧૯.

વજન ગેૃપ ધરાવતી રમતોમાાં ફકત તેના વજન ગેૃપમાાં જ રમી શકાશે. અન્ય
ગેૃપમાાં રમી શકશે નહીં.

૨૦.

સ્પધાખ પહેર્ાાં, દરતમયાન કે પછી કોઇપણ અકસ્માત કે અન્ય બાબતોથી
ર્ેર્ાડીને ઇજા કે અન્ય ઘટનાથી ર્ેર્ાડીને શારીક્રરક કે માનતસક નુકસાન થાય
અથવા નુકસાન થાય તે માટે સરકારશ્રીની કોઇપણ જવાબદારી રહેશે નહીં.

૨૧.

ઓછામાાં ઓછી ૪ (ચાર) ટીમો/ વ્યક્રકતગત રમતમાાં ૪ (ચાર) ર્ેર્ાડીઓ ભાગ
ર્ે

અથવા

જજલ્ર્ા

કુર્

તાલુકા/

ઝોનની

સાંખ્યા

ઓછી

હોય

તેટર્ી

ટીમો/વ્યક્રકતગત રમતમાાં ર્ેર્ાડીઓ ભાગ ર્ીધેર્ હોય તો રોકડ પુરસ્કારને
હકકદાર રહેશે. (ડાાંગ જજલ્ર્ામાાં ૧ (એક) તાલુકા હોઇ ૪(ચાર) ટીમ/
વ્યક્રકતગત રમતમાાં ૪(ચાર) ર્ેર્ાડીનો તનયમ અપવાદરૂપે ર્ાગુ પાડવામાાં
આવશે.)
૨૨.

ટીમ સાથે કોચ-કમ-મેનેજર એક જ વ્યક્રકત રહેશે.
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૨૩.

કોપોરે શન

તથા

જજલ્ર્ાકક્ષાની

સ્પધાખ ના

ર્ેર્ાડીઓની

એર્ીજીબીર્ીટીમાાં

ર્ેર્ાડીના તાજેતરના ફોટા ફરજજયાત ચોંટાડેર્ા હોવા જોઇએ તથા તેઓએ
પોતાના બેંકનો એકાઉન્ટ નાંબર પણ ફરજજયાત દશાખ વવાનો રહેશે અથવા બેંક
પાસબુકની ફોટોકોપીની પ્રમાભણત નકર્ જોડવાની રહેશે.
૨૪.

વય-મયાખદા માટે કટ-ઓફ ડેટ તા. ૩૧ ક્રડસેમ્બર ગણવાની રહેશે.

*

રમતો/ ફોમધસ/ અરજીપત્રક

-

જજલ્ર્ા પાંચાયત બેઠક/નગરપાભર્કા/ મહાનગર પાભર્કા ઝોન માટે ના રજીસ્રે શન

ફોમખ

*

-

(૧)

જૂથ સ્પધાખ ઓ માટે ન ુ ાં રજીસ્રે શન ફોમખ

(ર)

વ્યક્રકતગત સ્પધાખ ઓ માટે ન ુ ાં રજીસ્રે શન ફોમખ

જજલ્લા કક્ષાઓ માટે ન ંુ રજીસ્રે ર્ન ફોમધ
(૧)

જૂથ સ્પધાખ ઓ માટે ન ુ ાં રજીસ્રે શન ફોમખ

(૨)

વ્યક્રકતગત સ્પધાખ ઓ માટે ન ુ ાં રજીસ્રે શન ફોમખ

વ્યકકતર્ત/ સાંવર્ક રમત માટે ન ંુ પ્રિેર્પત્ર ફોમધ (અ)
(કોઇપણ એક જ રમતમાં ભાર્ લઇ ર્કાર્ે)

-

સાંવર્ક રમત માટે ટીમની યાદીન ંુ પત્રક ફોમધ (બ)

*

યોગ્યતાન ંુ પ્રમાણપત્ર
ઉપરોકત રમતોના તનયમો ફોમખસ, અરજીપત્રક વગેરે www.khelmahakumbh.com
વેબસાઇટ ઉપરથી મેળવી શકાશે.

ખેલ મહાકું ભની રમતોમાં ખેલાડી/રાહબરોએ ભાર્ લેિા માટે ના અર્ત્યના માર્ધ દર્ધક
સ ૂચનો:
(૧)

પ્રત્યેક ર્ેર્ાડીએ ર્ેર્ મહાકુાંભની રમતોમાાં ભાગ ર્ેતા પહેર્ાાં જે તે રમતને
અનુરૂપ ગણવેશ પહેરીને જ ભાગ ર્ેવો જોઇએ.

(૨)

રમતમાાં ઉપયોગમાાં ર્ેવાતા ઉપકરણોની કાયખક્ષમતા તથા તેની વૈધ્ધતા
સ્પધાખ માાં ભાગ ર્ેતા પહેર્ાાં ચકાસી ર્ેવી જોઇએ.

(૩)

ર્ેર્ાડીઓએ રમતમાાં જરૂરી બુટ-મોજાાં, સ્પધાખ સમયે પાણીની જરૂક્રરયાત પડે
તેથી અર્ાયદી વોટર બોટર્ તથા પોતાનો સ્વચ્છ નેપકીન સાથે રાર્વો જોઇએ.
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(૪)

સ્પધાખ માાં ભાગ ર્ેતાાં પહેર્ાાં જરૂરી ઉષ્ટ્માપ્રેરક કસરતો અને રોજની તાર્ીમમાાં
તનયત થયેર્ ક્ષમતાવધખક કસરતો કયાખ બાદ સ્પધાખ માાં ભાગ ર્ેવો જોઇએ.

(૫)

સ્પધાખ સ્થળે એક કર્ાક અગાઉ પહોંચી જઇ મેદાન અને ઉપકરણોની યોગ્ય રીતે
ચકાસણી કરી ર્ેવી જોઇએ. સ્પધાખ પહેર્ાાં અને સ્પધાખ પછી શકય હોય તો
રે કશુટ અવશ્ય રીતે પહેરવો જોઇએ જેથી શરીરનુ ાં તાપમાન જાળવી શકાય.

(૬)

સ્પધાખ માાં ભાગ ર્ેતા પહેર્ાાં જરૂરી બેન્ડેઝ તથા પ્રાથતમક ઉપચારના સાધનો,
દવાઓ વગેરે પોતાની ટીમની સાથે જરૂરથી સાથે રાર્વા જોઇએ.

(૭)

રમત દરતમયાન ઇજા થાય તો તાત્કાભર્ક ડોકટરી સારવાર અને સર્ાહ શકય
હોય તેટર્ી ઝડપથી મેળવી ર્ેવી જોઇએ.

(૮)

સ્પધાખ માાં ભાગ ર્ેતી વર્તે રે ફરી/તનણાખ યકના તનણખયને સન્માન આપી પોતાની
કાયખક્ષમતા પર ભરોસો મ ૂકી રમતમાાં ર્ેર્ક્રદર્ીપ ૂવખક ભાગ ર્ેવો જોઇએ.

(૯)

સ્પધાખ દરતમયાન તનણાખયકો સાથે ભબનજરૂરી વાદતવવાદમાાં ઉતયાખ તવના
રમતોના તનયમ પ્રમાણે અન્યાય જણાય તો પ્રોટેસ્ટ (વાાંધા અરજી) ર્ેભર્ત
સ્વરૂપમાાં ૩૦ તમતનટની અંદર સ્પધાખ આયોજકને આપી તેની પ્રોટેસ્ટ ફી ભરી
તેની પહોંચ જરૂરથી મેળવી ર્ેવી જોઇએ.

(૧૦)

ર્ેર્ાડીઓને થયેર્ ગેરરીતતના ક્રકસ્સામાાં પોતાના કોચ, મેનેજર અથવા ટીમ
કેપ્ટન ઉચ્ચ સ્તરે ર્ેભર્તમાાં રજૂઆત કરી શકશે.

(૧૧)

રમત સ્પધાખ દરતમયાન તનણાખયકોના તનણખયને માન આપી સ્પધાખમાાં ભાગ ર્ેવો

ક્રહતાવહ છે .
(૧૨)

સ્પધાખ માાં ભાગ ર્ેતી વર્તે ’નોટ મી બટ ર્’ુ ના તસધ્ધાાંતથી રમતમાાં પોતાના
કૌશલ્યનુાં પ્રદશખન કરવા તત્પર રહેવ ુ ાં જોઇએ.

(૧૩)

વ્યક્રકતગત સ્પધાખ ઓમાાં ભાગ ર્ેવા માટે ર્ેર્ાડી પોતાના સવખશ્રેષ્ટ્ઠ પ્રદશખન પર
ધ્યાન આપે તે ઉભચત ર્ેર્ાશે.

(૧૪)

કોમ્બેટી સ્પોટખ સ કુસ્તી, જુડો, બોકસીંગ જેવી રમતોમાાં પ્રત્યેક ર્ેર્ાડીએ
આવેગાત્મક સ્સ્થરતા સાથે રમતમાાં ભાગ ર્ેવો જોઇએ. ક્રહિંસા પ્રેક્રરત કરે તે
પ્રકારનુાં વતખન કરવાથી દૂ ર રહેવ ુ ાં જોઇએ.
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(૧૫)

પ્રત્યેક રાહબરો તથા ટીમ મેનેજરે પોતાના ર્ેર્ાડીઓને સ્પધાખ સ્થળે ઓછામાાં
ઓછા રમત સ્પધાખના અડધા કર્ાક પહેર્ાાં પહોંચવાનો આગ્રહ રાર્વો જોઇએ.

(૧૬)

સ્પધાખ શરૂ થતા પહેર્ાાં પોતાની ટીમ કે ર્ેર્ાડીની એન્રી અને સ્પધાખ ના
કાયખિમની તવગતવાર જાણકારી મેળવી પોતાના ર્ેર્ાડીઓ વ્યવસ્સ્થત રીતે
તવગતવાર જણાવવી જોઇએ.

(૧૭)

પ્રત્યેક કોચ/મેનેજરે સ્પધાખ શરૂ થતાાં પહેર્ાાં મેદાનો તથા ઉપકરણોની ચકાસણી
કરી ર્ેવી જોઇએ. રમતના મેદાનમાાં અયોગ્ય અવરોધ જણાય તો સામુક્રહક
જવાબદારી સમજી દૂ ર કરી દે વો જોઇએ.

(૧૮)

સ્પધાખ દરતમયાન સ્પધાખ પહેર્ાાં અને સ્પધાખ પછી પ્રત્યેક કોચ/રાહબરે ર્ેર્ાડી
સાથે ઉપર્બ્ધ રહેવ ુ ાં જોઇએ જેથી ર્ેર્ાડીઓની સાંપ ૂણખ સારસાંભાળ રાર્ી શકાય.

(૧૯)

સ્પધાખ દરતમયાન જો કોઇ ર્ેર્ાડીને ઇજા થાય તો તાત્કાભર્ક સારવાર માટે
કોચ/મેનેજરે ત્વક્રરત વ્યવસ્થા અને આયોજન કરી ર્ેવ ુ ાં જોઇએ.

(૨૦)

પ્રત્યેક કોચની ફરજ છે કે પોતાના ર્ેર્ાડીઓને સ્પધાખ શરૂ થાય તે પહેર્ાાં યોગ્ય
કસરતો કરાવવી અને સ્પધાખ પ ૂણખ થયા બાદ યોગ્ય નમનીયતાની (કુ લ ડાઉન)
કસરતો કરાવવી જોઇએ.

(૨૧)

સ્પધાખમાાં ભાગ ર્ેનાર તમામ ર્ેર્ાડીઓને કોઇ ભબમારીને ર્ગતી કોઇ સમસ્યા છે
કે નહીં તેની કાળજી પ્રત્યેક કોચ/મેનેજરે ર્ેવી જોઇએ.

(૨૨)

અશતત અને ભબમાર ર્ેર્ાડીઓને સ્પધાખમાાં ભાગ ર્ેતાાં રોકવા જોઇએ.

(૨૩)

પ્રત્યેક કોચ/ર્ેર્ાડી પાસે ફસ્ટ એઇડ કીટ હોવી આવશ્યક છે અને જયારે જરૂર
પડે ત્યારે તેનો ઉપયોગ કરવો જોઇએ.

(૨૪)

સ્પધાખ દરતમયાન અને સ્પધાખ પછી પોતાના ર્ેર્ાડીઓ માટે સ્વચ્છ પેય-જળ
વાપરવાનો આગ્રહ પ્રત્યેક કોચ/મેનેજરે રાર્વો જોઇએ.

(૨૫)

સ્પધાખ પહેર્ાાં અને સ્પધાખ પછી ર્ેર્ાડીઓને ર્ાવવા ર્ઇ જવાની વ્યવસ્થા
કોચ/મેનેજરશ્રીએ કરવાની હોઇ તેમના પક્રરવહન માટે સરકારશ્રીના ક્રદશાતનદે શો અનુસાર પક્રરવહન વ્યવસ્થાનુ ાં આયોજન કરવુ ાં જોઇએ.

(૨૬)

ર્ેર્ાડીઓના

યોગ્ય

ગણવેશ

કોચ/મેનેજરે ર્ેવી જોઇએ.
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અને

યોગ્ય

ઉપકરણોની

કાળજી

પ્રત્યેક

(૨૭)

ઇમરજન્સી ક્રકસ્સામાાં કોચ/મેનેજરે ત્વક્રરત વ્યવસ્થા કરી પોતાની ટીમને સુરક્ષા
ઝોનમાાં ર્ાવવી જોઇએ. આ અંગેન ુ ાં સાંપ ૂણખજ્ઞાન અને આયોજન પ્રત્યેક રાહબર
અને

મેનેજરશ્રીને

હોવુ ાં આવશ્યક

છે .

આ

અંગેની

સાંપ ૂણખ

જવાબદારી

કોચ/મેનેજરની છે .
(૨૮)

પોતાના ર્ેર્ાડીઓ શ્રેષ્ટ્ઠ વાતાવરણમાાં રમી શકે તે માટે અને રમતોના
તનયમોને

સન્માન

આપી

ર્ેર્ક્રદર્ીપ ૂવખક

ભાગ

ર્ે

તેની

જવાબદારી

કોચ/મેનેજરની હોય છે , જેથી સ્પધાખના તનયમો અને સ્પધાખના કાયખિમોની
તવગતવાર જાણકારી અગાઉથી મેળવી ર્ેવી જોઇએ અને પોતાના ર્ેર્ાડીઓને
યોગ્ય રીતે સમજાવવી જોઇએ.
(૨૯)

સ્પધાખ દરતમયાન સ્પધાખ પહેર્ાાં અને સ્પધાખ પછી સ્પધાખ સાંચાર્નમાાં સક્રિયપણે
ભાગ ર્ઇ તશસ્તબધ્ધ રીતે પોતે અને પોતાના ર્ેર્ાડીઓને સ્પધાખમાાં ભાગ ર્ેવા
પ્રેરવા જોઇએ.

(૩૦)

રમતમાાં ર્ેર્ક્રદર્ીપ ૂવખક વાતાવરણ સર્જવાની જવાબદારી કોચ/મેનેજરની હોય
છે . સામાજજક જવાબદારીના ભાગરૂપે પ્રત્યેક બાળક પોતાના વ્યક્રકતત્વનુ ાં ઘડતર
કરી શકે તે માટે રમત સાંસ્કારનુ ાં તસિંચન કોચ/મેનેજર દ્રારા જરૂરપણે થવુ ાં
જોઇએ.

(૩૧)

સ્પધાખ દરતમયાન સ્પધાખ સ્થળે સ્પધાખ પહેર્ાાં અને સ્પધાખ પછી કોઇ ઘટના થાય
તો તેની એન્સીડીન્શીયર્ એનાર્ીસીસ ક્રરપોટખ કોચ/મેનેજરે તૈયાર કરવો
જોઇએ.
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૬. ખેલમહાકું ભમાં પ્રત્યેક રમતમાં ભાર્ લેિા માટેના રમતનાં સામાન્દ્ય વનયમો

રમતના વનયમો અંર્ેની માર્ધદવર્િકા
તીરં દાજી
તતરાં દાજી રમતનુાં સાંચાર્ન FITA દ્વારા કરાવવામાાં આવે છે . જેના દ્વારા ૧૯૩૧ થી
તવતવધ સ્પધાખ ન ુ ાં આયોજન કરવામાાં આવે છે . ઓભર્સ્મ્પક રમતોમાાં તતરાં દાજીની મુખ્ય
ચાર સ્પધાખ હોય છે જેમાાં પુરુષ અને મક્રહર્ા બાંનેમાાં વ્યસ્તતગત અને ટીમ સ્પધાખ ન ુ ાં
આયોજન થતુાં હોય છે .
આ રમતના મેદાનની રચના તથા અંકન ભચત્રમાાં દશાખવ્યા પ્રમાણે હોય છે .

(1)

૫0 મીટર ઓવરશ ૂટ એતસ્લુઝન એરીયા

(2)

૨0 મીટર એતસ્લુઝન મેઝરમેન્ટ

(3)

૧0 મીટર એતસ્લુઝન મેઝરમેન્ટ

(4)

૧0 મીટર શ ૂટીંગ એરીયાની વચ્ચેની જગ્યા

(5)

૩ મીટર રે ર્ા

(6)

૫ મીટર પહોળી રે ર્ા

(7)

શ ૂટીંગ ર્ાઈન
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(8)

વેઈટીંગ ર્ાઈન

(9)

ઈતવીપમેન્ટ ર્ાઈન

રમતના વનયમો :


જ્યાાં સુધી સુચના આપવામાાં ના આવે ત્યાાં સુધી તીર તીરભાથામાાં હોવા જોઈએ.



ભાથામાાંથી તીર બાણ પર ચડાવ્યા બાદ તીરની ક્રદશા દર વર્તે ર્ક્ષ્ય તરફ હોવી
જોઈએ અથવા તો નીચેની તરફ હોવી જોઈએ.



જ્યાાં સુધી જણાવવામાાં ના આવે ત્યાાં સુધી ચ ૂકી ગયેર્ા અને નીચે પડેર્ા તીરને
ઉપાડવા નક્રહ.



હાંમેશા તનતિત કરે ર્ા તતરાં દાજી તવસ્તારમાાં જ ચાર્વુ.ાં



પસાંદ કરે ર્ા પથ અને ર્ક્ષ્ય માટે સ્પષ્ટ્ટ રહેવ.ુ ાં



ર્ેર્ાડીઓએ ખુલ્ર્ા કપડા, બ્રેસર્ેટ અને અન્ય કોઈ ઘરે ણાાં પહેરવા જોઈએ નક્રહ અને
વાળ પણ ખુલ્ર્ા રાર્વા નહી.



તીરાં દાજી રમતના સાધનો સાથે ઉચ્ચ દરજ્જજાનો આદર દાર્વવો જોઈએ.



પ્રતતસ્પધીઓ સાથે પણ ઉચ્ચ દરજ્જજાનો આદર દાર્વવો જોઈએ.



પ્રતતસ્પધીઓની એકાગ્રતાને માન આપવુ ાં જોઈએ અને વાતો કરવી જોઈએ નક્રહ.



પાંચના આદે શો અનુસરો, જયારે બીજી સીટી વાગે ત્યારે સ્સ્ર્િંગ ધનુષ અને ટે બસ્સ્ર્િંગ
સાથે ર્ઈને ર્ેર્ાડીએ મેદાનમાાં પ્રવેશ કરવો.

ર્ેર્મહાકુાંભમાાં આચખરી રમતમાાં નીચેની સ્પધાખઓનો સમાવેશ કરવામાાં આવે છે .


વ્યસ્તતગત ૨0 મીટર, ૩0 મીટર, ૫0 મીટર.



રીકવખ અને કાંપાઉન્ડ ૩0 મીટર, ૫0 મીટર, ૬0 મીટર, ૯0 મીટર.
એથ્લેટીક્સ
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એ્ર્ેટીતસમાાં રે ક અને ક્રફલ્ડ એમ મુખ્ય બે સ્પધાખ ઓ યોજવામાાં આવે છે . જેમાાં રે ક
ઈવેન્ટમાાં દોડ સ્પધાખઓ થાય છે , જ્યારે ક્રફલ્ડ ઈવેન્ટમાાં કૂદ અને ફેંકની સ્પધાખ ઓ થતી
હોય છે . એ્ર્ેટીકસ ઓભર્સ્મ્પક ચળવળનો મુખ્ય ભાગ છે . સામાન્ય રીતે રે ક અને
ક્રફલ્ડની સ્પધાખઓ ઈન્ડોર અને આઉટડોર એમ બાંને જગ્યાએ કરવામાાં આવે છે . પરાં ત ુ
બરછીફેંક અને હથોડાફેંક જેવી સ્પધાખ ઓ માત્ર આઉટડોર જ કરવામાાં આવે છે . ઉપરાાંત
ઈનડોર રેકમાાં ૧00 મીટર જગ્યાએ ૬0 મીટરની સ્પધાખ પણ યોજવામાાં આવે છે .
આ રમતના મેદાનની રચના તથા અંકન ભચત્રમાાં દશાખવ્યા પ્રમાણે હોય છે .

ર્ૂાંકા અંતરની દોડમાાં ૧00 મીટર, ૨00 મીટર અને ૪00 મીટરનો સમાવેશ થાય છે . આ
તમામ દોડમાાં ર્ેર્ાડીએ ચોપગુ પ્રસ્થાન ર્ેવાનુ ાં હોય છે અને પોતાની તનધાખ ક્રરત કરે ર્ી
ર્ેનમાાં જ દોડ પ ૂરી કરવાની રહે છે . મધ્યમ અંતરની દોડમાાં ૮00 મીટર અને ૧૫00
મીટરની સાથે સ્ટીપર્ચેસ દોડનો પણ સમાવેશ થાય છે . એ્ર્ેટીતસમાાં જે ર્ેર્ાડી ૮00
મીટર દોડમાાં ભાગ ર્ે છે તે સામાન્ય રીતે ૧૫00 મીટર દોડની સ્પધાખમાાં પણ ભાગ
ર્ેતા હોય છે . કારણ કે, બાંને દોડ માટે શારીક્રરક ક્ષમતા અન કૌશલ્યોની જરૂરીયાત
ર્ગભગ એક જેવી જ હોય છે . મધ્યમ અંતરની દોડમાાં ર્ેર્ાડીએ ઉભુ ાં પ્રસ્થાન ર્ેવાનુ ાં
હોય છે . ર્ાાંબા અંતરની દોડમાાં ૫000 મીટર, ૧0000 મીટર તેમજ િોસકન્રી ઉપરાાંત
મેરાથોન દોડનો સમાવેશ થતો હોય છે . રીર્ે દોડમાાં પુરુષો અને સ્ત્રીઓ એમ બાંને
કેટેગરીમાાં ૪ X ૧00 મીટર

અને ૪ X ૪00 મીટરની સ્પધાખ કરવામાાં આવે છે . આ

પ્રકારની દોડમાાં સ્પધાખમાાં ૪ ર્ેર્ાડીઓ ભાગ ર્ે છે . અને તનતિત કરે ર્ા પ્રદે શમાાં બેટન
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બદર્ી દોડ પ ૂરી કરે છે . એ્ર્ેક્રટકસની સ્પધાખ ઓમાાં તવઘ્ન દોડ સૌથી વધારે દશખકોને
આકષખનારી સ્પધાખ છે . આ દોડમાાં સામાન્ય રીતે ૧૧0 મીટર પુરુષો, ૧00 મીટર સ્ત્રીઓ
તેમજ ૪00 મીટર પુરુષ અને સ્ત્રીઓ માટે સ્પધાખ થતી હોય છે . આ દોડમાાં તવઘ્નની
ઊંચાઈ અર્ગ અર્ગ સ્પધાખ માટે તનતિત કરે ર્ી હોય છે .

વનયમો :


ર્ૂાંકા અંતરની દોડમાાં ર્ેર્ાડીએ ચોપગુ પ્રસ્થાન ર્ેવાનુ ાં હોય છે .



આ દોડમાાં ર્ેર્ાડીએ પહેર્ેથી તનતિત કરવામાાં આવેર્ી ર્ેનમાાં જ દોડ પ ૂરી કરવાની
હોય છે . એટર્ે કે, દોડ દરમ્યાન ર્ેર્ાડી પોતાની દોડ રાહ બદર્ી શકશે નક્રહ.



ર્ેર્ાડી જો પ્રસ્થાન ર્ેવામાાં ભ ૂર્ કરે તો તેને પહેર્ી ભ ૂર્ સાથે જ રમતમાાંથી બાકાત
કરવામાાં આવે છે .



જે ર્ેર્ાડીનો ટોરસો અંતરે ર્ાને પ્રથમ પસાર કરે તેને તવજેતા જાહેર કરવામાાં આવે
છે .



બાંદૂક ફૂટવાના અવાજ સાથે જ રમત શરૂ થઈ જાય છે .



આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ર્ૂાંકી દોડની બધીજ સ્પધાખઓમાાં ‘સ્ટાટીંગ બ્ર્ોક’ નો ઉપયોગ
કરવામાાં આવે છે .

કદ
ૂ વિભાર્ :
કૂદ તવભાગમાાં પુરુષો અન સ્ત્રીઓ બાંને માટે ર્ાાંબીકૂદ, ઊંચીકૂદ, ર્ાંગડીફાળ કૂદ અને
વાાંસકૂદનો સમાવેશ થાય છે . ઊંચી કૂદ એ ‘ક્રફલ્ડ’ ની સ્પધાખ છે . જેમાાં ર્ેર્ાડીઓએ
ચોક્કસ ઉંચાઇએ મ ૂકેર્ા આડાવાાંસ ઉપરથી કોઇપણ સાધનની મદદ વગર તે આડોવાાંસ
નીચે ન પડે તે રીતે કૂદવાનુ ાં હોય છે . ર્ાાંબીકૂદની સ્પધાખન ુ ાં આયોજન સૌપ્રથમ ૧૮૫0માાં
ઓતસફડખ યુતનવતસિટીની એકસ્ટર કોર્ેજમાાં કરવામાાં આવ્યુ ાં હત.ુ ાં ૧૯૪૮માાં તેનો સમાવેશ
ઓભર્સ્મ્પક રમતોમાાં સ્ત્રી ર્ેર્ાડીઓ માટે પણ કરવામાાં આવ્યો. ર્ાંગડીફાળ કૂદમાાં
ર્ેર્ાડી ટે કઓફ બોડખ પરથી કૂદકો મારે છે તે જ પગ પર ઉતરણ કરી ફાળ ભરે છે અને
અંતે ર્ાડામાાં બાંને પગથી ઉતરણ કરે છે . ઊંચીકૂદમાાં ર્ેર્ાડીઓ વધુ ઊંચાઈ કૂદવા માટે
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સ્પધાખ કરતા હોય છે . ઊંચીકૂદ માટે સામાન્ય રીતે ત્રણ પદ્ધતતનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે
છે . જેમાાં કાતર પદ્ધતત, વેસ્ટન રોર્ પદ્ધતત અને ફોસ્બરી ફર્ોપનો સમાવેશ થાય છે .
વાાંસકૂદની સ્પધાખમાાં ર્ેર્ાડી ઊંચીકૂદની જેમ જ મહિમ ઊંચાઈ પાસ કરવા માટે સ્પધાખ
કરતા હોય છે . પરાં ત ુ અહીં ર્ાાંબા સ્સ્થતતસ્થાપક વાાંસનો ઉપયોગ ર્ીવર તરીકે કરવામાાં
આવે છે .

વનયમો :


ર્ેર્ાડીએ દરે ક કૂદમાાં એક જ પગે કૂદવાનુ ાં હોય છે . જો તે બાંને પગે કૂદે તો તેને ભ ૂર્
ગણવામાાં આવે છે .



આડા વાાંસને પાર કરતી વર્તે જો આડો વાાંસ પડી જાય તો તેને ભ ૂર્ ગણવામાાં
આવે છે .



દરે ક ર્ેર્ાડીને ત્રણ તક આપવામાાં આવે છે .



જે જગ્યાએ બે ર્ેર્ાડીઓ વચ્ચે ટાઈ પડતી હોય તેવા સમયે જે ર્ેર્ાડીએ ઓછી
ભ ૂર્ો કરી હોય તેને અભગ્રમ િમ આપવામાાં આવે છે .

ફેંક વિભાર્ :
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ફેંક તવભાગમાાં પુરુષો અન સ્ત્રીઓ માટે ગોળાફેંક, ચિફેંક, બરછીફેંક અને હથોડાફેંકની
સ્પધાખઓનુાં આયોજન થત ુાં હોય છે . આ તમામ ફેંકની સ્પધાખ ઓમાાં ર્ેર્ાડી ગોળા, ચિ,
બરછી અને હથોડાને મહિમ દૂ ર અંતર સુધી ફેંકવા પ્રયાસ કરતા હોય છે . ચિફેંકની
સ્પધાખમાાં ર્ેર્ાડી એક ભારે ચિને શક્ય હોય તેટલુાં દૂ ર સુધી ફેંકવા પ્રયત્ન કરે છે . અને
મહિમ દૂ ર ફેંકાયેર્ા ચિના આંકને ધ્યાનમાાં રાર્વામાાં આવે છે . દરે ક ર્ેર્ાડીને ત્રણ
તક આપવામાાં આવે છે . પુરુષો માટે ચિનુ ાં વજન ૨ ક્રકર્ોગ્રામ તથા તેનો વ્યાસ ૨૨
સે.મી. તેમજ સ્ત્રીઓ માટે ચિનુ ાં વજન ૧ ક્રકર્ોગ્રામ તથા તેનો વ્યાસ ૧૮.૨ સે.મી. હોય
છે . ગોળાફેંકની સ્પધાખના ર્ેર્ાડી એક ભારે ધાતુના ગોળાને શક્ય હોય તેટર્ો દૂ ર સુધી
ફેંકવા પ્રયત્ન કરે છે . આ રમતમાાં પણ ચિફેંકની જેમ દરે ક ર્ેર્ાડીને ત્રણ તક
આપવામાાં આવે છે . અને ઉિમ તકને ગણતરીમાાં ર્ેવામાાં આવે છે .

પુરુષો માટે

ગોળાનુાં વજન ૭.૨ ક્રકર્ોગ્રામ તથા તેનો વ્યાસ ૧૧ થી ૧૩ સે.મી. તેમજ સ્ત્રીઓ માટે
ગોળાનુાં વજન ૪ ક્રકર્ોગ્રામ તથા તેનો વ્યાસ ૯.૫ થી ૧૧ સે.મી. હોય છે . અન્ય ફેંકની
રમતોની જેમ જ બરછી ફેંકમાાં ર્ેર્ાડી બરછીને ફેંક પ્રદે શ તરફ મહિમ અંતર સુધી
ફેંકવાનો પ્રયત્ન કરે છે . દરે ક ર્ેર્ાડીને ત્રણ તક આપવામાાં આવે છે .

વનયમો :
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ચિફેંકની સ્પધાખમાાં અંતર માપવા માટે ચિ ફેંક પ્રદે શમાાં જે જગ્યાએ ચિ પડયુ



હોય ત્યાાંથી વતુળ
ખ ના અગ્રભાગ સુધીનુ ાં માપ ધ્યાનમાાં ર્ેવામાાં આવે છે .
બરછી ફેંકની સ્પધાખ માાં ર્ેર્ાડીના પ્રદશખનને ગણતરીમાાં ર્ેવા માટે બરછીના અગ્ર



ભાગનુાં જમીનને સ્પશખ થવુ ાં જરૂરી છે . એટર્ે કે, બરછી જમીન પર પડે તે પહેર્ા
તેના ટોચના ભાગ પહેર્ા કોઈ અન્ય ભાગ જમીનને અડકવો ન જોઈએ.
ર્ેર્ાડી ચિ ફેંકતી વર્તે ફેકવતળ
ખ ુ ની બહારની જમીનને અડકે તો તે ભ ૂર્



ગણવામાાં આવે છે .
ર્ેર્ાડી દ્વારા ફેંકવામાાં આવેલ ુાં ચિ જમીન પર ન અડકે ત્યાાં સુધી તે વતળ
ખ ુ ની



બહાર નીકળી શકશે નક્રહ અને જો તે આમ કરે તો તેને તેની ભ ૂર્ ગણી અને તેની
તકને ગણવામાાં આવતી નથી.


ર્ેર્ાડીને તેની તક પ ૂરી કરવા માટે એક તમતનટનો સમય આપવામાાં આવે છે .



ર્ેર્ાડી ગોળો ફેંકતી વર્તે હાથમાાં મોજાાં પહેરી શકતો નથી.



ર્ેર્ાડીએ ફેંક એક જ હાથની મદદથી ફેંકવાનો હોય છે .



જો ગોળો, ચિ કે બરછી ફેંક પ્રદે શની બહાર પડે તો તેને ભ ૂર્ ગણવામાાં આવે છે
અને ર્ેર્ાડીની આ તકને ધ્યાનમાાં ર્ેવામાાં આવતી નથી.
ર્ેર્ાડી બરછીને તેના ર્ભાના ઉપરના ભાગથી જ ફેંકી શકે છે . જો ર્ેર્ાડી



બરછીને ગોળ ફેરવીને ફેંકે તો તેને ભ ૂર્ ગણવામાાં આવે છે .

ર્ેર્ મહાકુાંભમાાં ર્ેર્કૂદમાાં નીચેની સ્પધાખઓનો સમાવેશ કરવામાાં આવે છે .


૫0 મીટર, ૧00 મીટર, ૨00 મીટર, ૪00 મીટર, ૬00 મીટર, ૮00 મીટર, ૩000
મીટર, ૫000 મીટર, ૧00 મીટર તવઘ્નદોડ, ૧૧0 મીટર તવઘ્નદોડ, ૪00 મીટર
તવઘ્નદોડ, ૪ X ૧00 મીટર રીર્ે, ૪ X ૪00 મીટર રીર્ે,



ચિફેંક, બરછીફેંક, હથોડાફેંક, ગોળાફેંક,



સ્ટેન્ડીંગ બ્રોડ જમ્પ, ઊંચીકૂદ, ર્ાાંબીકૂદ, ર્ાંગડીફાળ કૂદ
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બાસ્કેટબોલ
બાસ્કેટબોર્ રમતની શરૂઆત ૧0મી સદીમાાં થઈ હતી. બાસ્કેટબોર્ રમતમાાં બે ટીમમાાં
પાાંચ પાાંચ ર્ેર્ાડીઓ તવરોધી ટીમના બાસ્કેટમાાં બોર્ નાર્ીને પોઈન્ટ મેળવવાનો
પ્રયાસ કરે છે . રમતની અંતમાાં જે ટીમના પોઈન્ટ વધુ હોય તે ટીમને તવજેતા જાહેર
કરવામાાં આવે છે .
આ રમતના મેદાનની રચના તથા અંકન ભચત્રમાાં દશાખવ્યા પ્રમાણે હોય છે .

રમતના વનયમો :


રમતની શરૂઆત પાંચ દ્વારા બોર્ને હવામાાં ઉછાળીને કરવામાાં આવે છે .



રમતમાાં ર્ેર્ાડી બોર્ને બીજા ર્ેર્ાડી તરફ પાસ કરી શકે છે અથવા ડ્રીબર્ કરી શકે
છે . જો ર્ેર્ાડી બોર્ પકડીને ચાર્ે અથવા દોડે તો તેને ભ ૂર્ ગણવામાાં આવે છે .



દરે ક સાચા બાસ્કેટ માટે ટીમને બે પોઈન્ટ આપવામાાં આવે છે . જો બાસ્કેટ થ્રી
પોઈન્ટ ર્ાઈનની બહારથી થયો હોય તો ત્રણ પોઈન્ટ મળે છે . ફ્રી થ્રો માટે એક
પોઈન્ટ આપવામાાં આવે છે .
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રમતના અંતે જે ટીમના પોઈન્ટ વધારે હોય તેને તવજેતા જાહેર કરવામાાં આવે છે .

બેડવમન્દ્ટન
૧૯૩૪માાં આંતરરાષ્ટ્રીય બેડતમન્ટન ફેડરે શનની સ્થાપના કરવામાાં આવી. હાર્ આ
સાંસ્થામાાં ૧૫૬ જેટર્ા સભ્યો છે . આ સાંસ્થા દ્વારા મહત્વની છ સ્પધાખઓનુાં આયોજન
કરવામાાં આવે છે . ૭0 વષખ સુધી આ સાંસ્થાનુ ાં મુખ્ય મથક ઈગ્ર્ેન્ડ હત ુ ાં પરાં ત ુ ૨00૫માાં
આ મુખ્ય મથક મર્ેતશયામાાં સ્થાપવામાાં આવ્યુ.ાં બેડતમન્ટન રમત એ તસિંગર્ અને
ડબલ્સ એમ બાંનેમાાં રમાય છે . રમતનો મુખ્ય ઉદ્દે શ્ય શટર્કોકને સામેના ર્ેર્ાડીના
મેદાનમાાં પાસ કરવાનો અને તે શટર્કોકને ફરી ફટકારી ન શકે તે રીતે ફટકારી પોઈન્ટ
મેળવવાનો હોય છે .
આ રમતના મેદાનની રચના તથા અંકન ભચત્રમાાં દશાખવ્યા પ્રમાણે હોય છે .

ગુજરાતમાાં ‘ગુજરાત બેડતમિંટન એસોસીએશન’ બેડતમિંટનને ચર્ાવનારી સાંસ્થા છે . જે
ગુજરાત ઓભર્સ્મ્પકસ એસોસીએશન અને ભારતીય બેડતમિંટન એસોસીએશન સાથે
સાંર્ગ્ના છે .
રમતના વનયમો :
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સતવિસ કોણ કરશે અને કયો ર્ેર્ાડી અથવા કઈ ટીમ સતવિસ રીસીવ કરશે તે તસક્કો
ઉછાળી નક્કી કરવામાાં આવે છે .



પુરુષ/સ્ત્રી ર્ેર્ાડીઓમાાં તસિંગલ્સ અને ડબલ્સની રમતમાાં જેનો સ્કોર પહેર્ાાં ૨૧ થાય
તેને તવજેતા જાહેર કરવામાાં આવે છે .



જે જીતે છે તે આગળના સેટમાાં સતવિસ કરે છે .



જો ર્ેર્ાડી ભ ૂર્ કરે તો તેના સામેના ર્ેર્ાડીને એક પોઈન્ટ આપવામાાં આવે છે . આ
ભ ૂર્ોમાાં શટર્ પોતાના પ્રદે શમાાં પડવુ, સામેના ર્ેર્ાડીના પ્રદે શની બહાર પડવુ ાં જેવી
ભ ૂર્ોનો સમાવેશ થાય છે .



રે કેટની ર્ાંબાઈ ૬૮ સે.મી. અને પહોળાઈ ૨૩ સે.મી. હોય છે .



શટર્નુ ાં વજન ૪.૭૩ થી પ.પ૦ ગ્રામ હોય છે . જેમાાં ૧૬ તપિંછાઓ ર્ગાવવામાાં
આવ્યા હોય છે .



બાંને ર્ેર્ાડીના ગુણ ૨૦-૨૦ થાય તો ૨ ગુણના તફાવતે ગેઇમ પ ૂણખ થાય છે . જે
મહિમ ૩૦ ગુણની રહે છે .



દરે ક ગેઇમમાાં ૧૧ ગુણે ૬૦ સેકન્ડ અને પહેર્ી અને બીજી ગેઇમ વચ્ચે ૧૨૦
સેકન્ડનો તવરામ આપવામાાં આવે છે .

ચેસ
ચેસ બોડખ માાં કુર્ ૬૪ ચોરસ હોય છે

જેમાાં ૮ સ્તાંભો અને ૮ હરોળો હોય છે . આ

ચોરસના રાં ગો વૈકધ્લ્પક રીતે કાળા અને સફેદ હોય છે . બોડખ ર્ાકડાનુ ાં બનેલ ુાં હોય છે , જો
કે, પ્ર્ાષ્સ્ટક કાડખ બોડખ અને અન્ય સામગ્રી પણ વાપરવામાાં આવે છે . ઘણીવાર બોડખ ને
ઝીણવટભરી રીતે તૈયાર કરવામાાં આવે છે અને માબખર્થી પણ બનાવી શકાય છે .
રમકડાના ચેસ બોડખ માાં ઘણા સ્વરૂપો હોય છે . ચોરસ બે થી અઢી ઇંચની વચ્ચે હોવા
જોઈએ. આ સ્તાંભોના ભચન્હો અ થી ઇ સુધી ડાબી બાજુથી ર્ઈને જમણી બાજુ કરવામાાં
આવે છે . આ હરોળો ૧ થી ૮ નાંબરો સાથે ભચદ્ધિત થયેર્ હોય છે .
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રમતના વનયમો :


ચેસના બોડખ પર ભચત્રમાાં દશાખવ્યા પ્રમાણે રાજા, રાણી, ઊંટ, ઘોડા અને પાયદળની
ગોઠવણી કરવામાાં આવે છે .



રાજા કોઈપણ તરફ એક પગલુાં ચાર્ી શકે છે .



રાણી કોઈપણ તરફ ચાર્ી શકે છે .



ઊંટ માત્ર ત્રાાંસી ક્રદશામાાં જ ચાર્ી શકે છે .



હાથી માત્ર સીધી ક્રદશામાાં ચાર્ી શકે છે .



ઘોડો બે સીધા અને એક આડુાં એમ અઢી પગર્ાાં ચાર્ી શકે છે .



પાયદળ એક ડગલુાં આગળની તરફ જ ચાર્ી શકે છે .

ફૂટબોલ
ફૂટબોર્ રમતની સરળતાએ તેને વધુ ર્ોકતપ્રય રમત બનાવી છે . ફૂટબોર્માાં એક
ટીમમાાં ૧૧ ર્ેર્ાડીઓ તવરોધી ટીમ તરફના ગોર્ પોસ્ટમાાં ગોર્ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે .
આ રમતનો કુર્ સમય ૯0 તમતનટ હોય છે . જેમાાં ૪૫ તમતનટ બાદ તવરામ આપવામાાં
આવે છે . ભારતમાાં ફૂટબોર્ રમતનુ ાં સાંચાર્ન ઓર્ ઈષ્ન્ડયા ફૂટબોર્ ફેડરે શન દ્વારા
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કરવામાાં આવે છે . ગુજરાત, ગુજરાત સ્ટે મટ ફુટબોર્ એસોસીએશન ફુટબોર્ રમતનુ ાં
સાંચાર્ન કરે છે તેમજ ગુજરાત ફૂટબોર્ ટીમ સાંતોષ રોફીનુ ાં યજમાન પદ કરે છે .

રમતના વનયમો :


દરે ક ટીમમાાં અભગયારથી અઢાર ર્ેર્ાડીઓ હોય છે . જેમાાં અભગયાર ર્ેર્ાડીઓ મેદાન
પર રમતમાાં ઉતરે છે .



તેમાાંનો એક ર્ેર્ાડી ગોર્કીપર હોય છે .



ગોર્કીપર બોર્નો બચાવ તેના હાથથી કરી શકે છે



અન્ય ર્ેર્ાડીઓ તેમના શરીરના તવતવધ ભાગોનો ઉપયોગ કરી શકે છે પરાં ત ુ તેમના
હાથ વાપરી શકતા નથી.



રમતમાાં કુર્ ત્રણ તનણાખ યકો હોય છે .



ગોર્ જગ્યાની આજુબાજુના તવસ્તારને પેનલ્ટી તવસ્તાર કહેવામાાં આવે છે .



ફૂટબોર્ની રમતના બે ભાગ વચ્ચે ૧૫ તમતનટના તવરામનો સમય હોય છે . જે સ્પધાખ
શરૂ થતાાં અગાઉ નકકી કરવામાાં આવે છે .



તનણાખ યક મેચ માટેના સમયની નોંધ રાર્ે છે .
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ર્ેર્ાડીઓએ મેચ દરતમયાન કોઈ પણ ઘરે ણાાં કે ઘક્રડયાળ પહેરવી જોઈએ નક્રહ જેના
ર્ીધે પોતાને અથવા બીજા ર્ેર્ાડીઓને ઈજા થાય.



ગોર્કીપરે ટીમના અન્ય સભ્યો કરતા થોડા અર્ગ કપડા પહેરવાના હોય છે જેના
ર્ીધે તેને સરળતાથી અર્ગ રીતે ઓળર્ી શકાય.
હેન્દ્ડબોલ

હેન્ડબોર્નો તવકાસ જમખની અને સ્કેન્ડીનેતવયામાાં ૧૯મી સદીમાાં થયો. ફૂટબોર્ રમતની
જેમજ આ રમતમાાં પણ ઉદ્દે શ્ય પ્રતતસ્પધી ટીમના ગોર્પોસ્ટમાાં ગોર્ કરવાનો હોય છે .
રમતના મેદાનમાાં કુર્ સાત ર્ેર્ાડીઓ ઉતરે છે . જેમાાંથી એક ગોર્કીપર હોય છે . જે
ગોર્ બચાવનુાં કાયખ કરે છે .
આ રમતના મેદાનની રચના તથા અંકન ભચત્રમાાં દશાખવ્યા પ્રમાણે હોય છે .

રમતના વનયમો :


આ રમતને મુખ્યત્વે સમયના બે ભાગોમાાં વહેંચવામાાં આવે છે જેનો સમય ૩૦
તમતનટ પ્રતત ભાગ હોય છે . આ સમય મયાખ દા બાળકોની રમતમાાં અર્ગ હોઈ શકે છે .



રમતની મધ્યમાાં અંતરાર્ ૧૦ તમતનટનો હોય છે .



જો રમતના અંતે કોઈ તનણખય ના આવે તો વધારાની ૧૦ તમતનટની રમત રમાડવામાાં
આવે છે .
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રમત દરમ્યાન અવેજીકરણ કોઈપણ સમયે અને ગમે તેટર્ી વર્ત થઈ શકે છે .



ર્ેર્ાડીઓને દડાને તેમના ઢીંચણથી નીચેના ભાગથી અડકવાની સર્ત મનાઈ હોય
છે .



કોઈપણ ર્ેર્ાડી ગોર્ કરવા માટે ની ગોર્ રે ર્ા પાર કરી શકતો નથી. જો આમ થાય
તો ફાઉર્ ગણવામાાં આવે છે અને બોર્ પ્રતતસ્પધી ર્ૂકડીને સોંપવામાાં આવે છે .
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હોકી
જે દે શમાાં આઈસ હોકી મુખ્ય રમત ન હોય તે દે શમાાં સામાન્ય રીતે હોકી તરીકે જ આ
રમતને ઓળર્વામાાં આવે છે . આમ જોઈએ તો આ રમતનુ ાં નામ ક્રફલ્ડ હોકી છે . આ
રમતમાાં દરે ક ટીમમાાં અભગયાર ર્ેર્ાડીઓ હોય છે . જે અન્ય ટીમ અને બોર્ રમતની
જેમ પ્રતતસ્પધી ટીમ તરફના ગોર્ પોસ્ટમાાં ગોર્ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે . આ રમતમાાં
જે આકારની સ્ટીકનો ઉપયોગ બોર્ને ડ્રીબર્ કરવા, પુશ કરવા તેમજ ફટકારવા માટે
થાય છે . રમતને અંતે વધુ ગોર્ કરવા વાળી ટીમ તવજેતા થાય છે .

રમતના વનયમો :


રમત દરમ્યાન ર્ેર્ાડી માત્ર હોકી સ્ટીકની મદદથી જ બોર્ને સ્પશખ કરી શકે છે .
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હોકી સ્ટીકથી રમાતી રમતને કારણે સર્ામતી માટે તવશેષ તનયમો ઘડવામાાં આવ્યા
છે . જેમ કે, ર્ેર્ાડી સામે બીન જરૂરી હોકી સ્ટીક ઉગામી શકશે નહીં.



ર્ેર્ાડીએ હોકી સ્ટીકને હવામાાં જોરથી ફેરવવાનુાં ટાળવુ ાં જોઈએ જેથી કરીને બીજા
ર્ેર્ાડીને ઈજા ના પહોંચે.



ગોર્કીપર બોર્ રોકવા માટે તેના શરીરનો અથવા પગનો ઉપયોગ કરી શકે છે .



જયારે બોર્ ધકેર્વામાાં આવે છે ત્યારે હાથ બોર્થી દૂ ર હોવો જોઈએ અને ઘટણ
ાં ૂ
વળે ર્ો હોવો જોઈએ.



ક્રહટ કરતી વર્તે હાથ સ્ટીક ઉપર હોવા જોઈએ. હાઇ બેક સ્વીંગ અયોગ્ય ગણાય છે .



ર્ેર્ાડીઓ બોર્ને તનયાંતત્રત કરવા માટે તેમના શરીર અથવા પગનો ઉપયોગ કરી
શકશે નક્રહ.



એક મેચ માટે બે અમ્પાયર અથવા તનણાખ યક હોય છે .

જૂડો
જૂડોનો તવકાસ ૧૯મી સદીમાાં જાપાનમાાં થયો છે . તે જીગોરોકાનો પર આધાક્રરત છે . આ
એક પ્રકારે તનશસ્ત્ર દ્વન્દ્વ રમત છે . જેમાાં ર્ાત અને મુક્કા મારવા પર પ્રતતબાંધ છે . આ
રમતમાાં ર્ેર્ાડી પ્રતતસ્પધીને તવતવધ હેન્ડર્ોક દ્વારા પકડીને જમીન પર પછાડવા કે
ફેંકવા પ્રયત્ન કરે છે .

Page 68 of 97

રમતના વનયમો :


૧૪.૫૫ મીટર x ૧૪.૫૫ મીટર સ્કેવરનો સ્પધાખ તવસ્તાર એ જૂડો ર્ેર્ાડીઓ માટે હોય
છે , કે જેમાાં ૯.૧ મી x ૯.૧ મી સ્કેવરનો તવસ્તાર એ મધ્યમાાં હોય છે .



૨.૭૩, પહોળાઈ ધરાવતી મેટનો ઉપયોગ બહારના પક્રરમીતત તવસ્તારમાાં કરવામાાં
આવે છે .



ર્ાર્ રે ર્ાએ ચોરસ આકારમાાં સ્પધાખ તવસ્તારની સીમા નક્કી કરે છે , જેની પહોળાઈ
આશરે ૯૦ સે.મી. હોય છે .



રે ઇ શરણાગતત (રે ઇ બોસ) માટે બે ર્ાઈનો કે જે ૫ સે.મી પહોળી, ૩૦ સે.મી ર્ાાંબી
અને એકબીજાથી ૩.૬૪ મીટરના અંતરે હોવી જોઈએ. એક ર્ીટી સફેદ કર્રથી અને
અન્ય ર્ાર્ કર્રથી ભચષ્ન્હત (માકખ ) થયેર્ી હોય છે .



પ્રવિવર્ (ટે કનીક)નો ઉપયોર્ :


પછાડિાની તરકીબ : પ્રતતયોગી પુરતા બળનો ઉપયોગ કરીને તવરોધીને તેનાાં
પીઠના બળે પછાડી શકે છે .



પક્કડ તરકીબ : આ તરકીબમાાં, મૈ અથવા હુ ાં છોડુાં છાં એવુ ાં પ્રતતયોગી દ્વારા
કહેવામાાં આવે છે . શરીર અથવા મેટને તેમના હાથ અથવા પગ વડે બે અથવા
તેથી વધુ વાર થાબડવામાાં આવે ત્યારે આ તરકીબનો ઉપયોગ થાય છે .



હોલ્ડડાઉન તરકીબ : જો પ્રતતયોગી અડધી તમતનટ અથવા તેથી વધારે સમયથી
તેના તવરોધી દ્વારા મુતત ના થાય તો આ તરકીબનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છે .



ભીંસ વધારવી અને સાંયતુ ત ર્ોક તરકીબ : તત્રકોણ(રાયેન્ગર્) શસ્તત અને જોઈન્ટ
ર્ોકની પરવાનગી નથી. (ર્ાસ કરીને યુવાન ર્ેર્ાડીઓ માટે ) તેથી આ તરકીબ
ઘણી સ્પધાખમાાં પ્રતતબાંતધત છે .
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ઇપ્પોન : ઈપ્પોન, ઉિમ રીતથી નક્રહ પરાં ત ુ જયારે એક પ્રતતસ્પધીને સારી રીતે
સ્પધખક દ્વારા ફેંકવામાાં આવે ત્યારે હોય છે . ઇપ્પોન ગચી આ સ્પધાખ માાં તવજેતા માટે
હોય છે .



કતામે િાઝા : જયારે ૨૫ સેકાંડ કરતા વધારે તમતનટનો તવરામ હોય છે ત્યારે તતામે
વાઝાનો ઉપયોગ થાય છે .



ુ ેઈ ર્ચી : યુસેઈ ગચી એ તનણાખ યકો દ્વારા બનાવવામાાં આવી છે
ર્સ

જયારે

પ્રતતયોભગતામાાં કોઈ ચોક્કસ તવજેતા જાહેર થતો નથી ત્યારે આ તરકીબનો ઉપયોગ
થાય છે .

કબડ્ડી
આ રમતના તનયમો અન સ્પધાખ ન ુ ાં સાંચાર્ન ઓર્ ઇષ્ન્ડયા કબડ્ડી ફેડરે શન દ્વારા કરવામાાં
આવે છે . સૌ પ્રથમ વર્ત ૧૯૩૬માાં ઓભર્સ્મ્પતસમાાં કબડ્ડીનો સમાવેશ કરવામાાં આવ્યો
હતો. એ સમયે એમેચ્યોર કબડ્ડી ફેડરે શને રમતને પ્રતસદ્ધદ્ધ અપાવવામાાં મહત્વની ભ ૂતમકા
ભજવી હતી. ૧૯૯૮માાં બેંગકોક ર્ાતે યોજાયેર્ એતશયન રમતોત્સવમાાં ભારતની ટીમ
ચેસ્મ્પયન બની હતી.

આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર પર કબડ્ડીને પ્રતસદ્ધદ્ધ અપાવવામાાં ભારત,

પાક્રકસ્તાન અને જાપાન ઉપરાાંત એતશયાના અન્ય દે શોએ મહત્વનો ફાળો આપ્યો.
હાર્માાં પ્રો-કબડ્ડીના સ્વરૂપમાાં આ રમતે ખ ૂબ જ પ્રતસદ્ધદ્ધ મેળવી છે .
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માપન
પુરુષો માટે
સાઈડ રે ર્ા (AB, CD, EF & GH)

૧૩

એન્ડ રે ર્ા (AD & BC)

૧0

ર્ોબી (AE, BF, DG & CH)

૧

ર્ાંઘન રે ર્ા (LN, KM, LR &KQ)

૩.૭૫

ર્ાંઘન રે ર્ા (RQ & MN)

૮

મધ્ય રે ર્ા (IJ)

૧0

બોનસ રે ર્ા (TS &PO) (RT, QS, MO & NP)

૧

બોનસ રે ર્ા (TS & PO)

૮

સીટીંગ બ્ર્ોક

૮x૧

રમતના વનયમો :
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આ રમત સુવાળી અને સમથળ કરે ર્ી જમીન પર રમાય છે . આ રમતમાાં ૨ ર્ૂકડીઓ
હોય છે જે મેદાનના બન્ને છે ડા પર રહે છે .



એક રે ડર ર્ૂકડીમાાંથી સામેવાળી ર્ૂકડી તરફ મોકર્વામાાં આવે છે . અને રે ડર જો તેમ
કરવામાાં સફળ રહે છે તો તેની ર્ૂકડીને એક અંક પ્રાપ્ત થાય છે .



રે ડર સામાપક્ષની હદમાાં પહોંચે છે ત્યારે તેને પોતાના િાસને રોકી રાર્ી અને સતત
કબડ્ડી શબ્દ ઉચ્ચારતા રહેવ ુ ાં પડે છે .



જો રે ડર સામા પક્ષની ર્ાંઘન રે ર્ા ઓળાંગવામાાં તનષ્ટ્ફળ જાય અથવા તેના કોઈ
ર્ેર્ાડીને અડયા વગર પરત ફરે તો કોઈ પોઈન્ટ મળતો નથી અને તેને આઉટ
ગણવામાાં આવે છે .



રે ડરને સામાપક્ષના સભ્યો દ્વારા પકડી પાડે અને રે ડરને ત્યાાંજ રોકી પાડે અને તેનો
િાસ ત ૂટી જાય અને તે કબડ્ડી શબ્દ બોર્વાનુ ાં બાંધ કરી દે ત્યારે તવરોધી ર્ૂકડીને એક
અંક મળે છે .



કબડ્ડીની રમતની ૬ સભ્યોની એક ર્ૂકડી દ્વારા દે ર્રે ર્ રાર્વામાાં આવે છે . જેમાાં એક
અંક નોંધકતાખ અન્ય ૨ સહાયક અંક નોંધકતાખ , ૧ પરામશખકતાખ અને ૨ તનણખયકતાખ હોય
છે .



કબડ્ડીની આંતરરાષ્ટ્રીય રમતમાાં પુરુષ ર્ેર્ાડીઓ માટે ન ુ ાં મેદાન સ્ત્રી ર્ેર્ાડીઓ
માટે ના મેદાન કરતા મોર્ુાં હોય છે .



રમત દરતમયાન ર્ેર્ાડીઓની ભ ૂર્ને ધ્યાનમાાં રાર્ીને ર્ીલુ,ાં પીળુાં અને ર્ાર્ કાડખ
પણ દશાખવવામાાં આવે છે .

ખો-ખો
આ રમતનો ઉદભવ મહારાષ્ટ્રમાાં થયો છે . ભારતીય ર્ો-ર્ો ફેડરે શન એ રમત માટે ન ુ ાં
મુખ્ય સાંચાર્ક તરીકેન ુાં કામ કરે

છે . આ ફેડરે શન તનયતમતરૂપે કેટર્ીક સ્પધાખ ઓનુ ાં

આયોજન કરે છે . પ્રતતભાશાળી ર્ો-ર્ો ર્ેર્ાડીઓને અજુ ખન એવાડખ , એકર્વ્યી એવાડખ ,
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રાણી ર્ક્ષ્મીબાઇ એવાડખ , વીર અભભમન્યુ એવાડખ અને જાનકી એવાડખ દ્વારા સન્માતનત
કરાય છે .

રમતના વનયમો :


આ રમતમાાં દરે ક ર્ૂકડીમાાં ૧૨ ર્ેર્ાડીઓ હોય છે પણ રમતના કોઈ પણ ભાગમાાં ૯
જ ર્ેર્ાડીઓ રમી શકે છે .



આ રમત ૨ ઈનીંગમાાં રમાય છે અને આ રમતમાાં દોડવા અને આઉટ કરવા માટે ૯
મીતનટનો સમય હોય છે .



ર્ૂકડીના સભ્યો એક હરોળમાાં બેસી જાય છે અને દરે ક ર્ેર્ાડી એક બીજાની બાજુમાાં
તવરુદ્ધ ક્રદશા તરફ મોં રાર્ીને બેસે છે .



ર્ેર્ાડીઓએ તેમના તવરોધી ર્ૂકડીના ર્ેર્ાડીની પાછળ દોડી અને તેને આઉટ
કરવાનો રહે છે જેને દોડનાર ર્ેર્ાડી કહે છે . દોડનાર ર્ેર્ાડી જેટર્ા ર્ેર્ાડીને આઉટ
કરે તેટર્ા પોઈન્ટ તે ટીમને મળે છે .



દોડનાર ર્ેર્ાડીએ પોતાની ટીમના બેસેર્ા ર્ેર્ાડીને ર્ો આપવા માટે જોરથી
સાંભળાય તે રીતે ર્ો શબ્દ બોર્ી તેની પીઠને અડકી અને ર્ો આપવાની હોય છે .

Page 73 of 97

શ ૂટીંર્ િોલીબોલ
આ રમતનો પ્રારાં ભ ૧૯૫૦માાં થયો. સમયાાંતરે રમતની પસાંદગી વધી અને ઇટર્ી,
કેનેડા, વગેરે જેવા તવતવધ દે શોમાાં તે ફેર્ાઇ. સામાન્ય રીતે શ ૂટીંગ વૉર્ીબોર્ ઈન્ડોર
અને આઉટડોર પણ રમી શકાય છે .
રમતના વનયમો :
શ ૂટીંગ વૉર્ીબોર્ના તનયમો ર્રે ર્ર અટપટા નથી. એ જ કારણે ઘણા શોર્ીન
ર્ેર્ાડીઓએ આ રમતને તવિના તવતવધ પ્રદે શો સુધી પહોંચાડી છે . નેટ બાાંધીને દડા
સાથે માત્ર રમવાનુ ાં હોય છે . તેમ છતાાં, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે કેટર્ાક તનયમો
છે જેના દ્વારા ર્ેર્ાડીઓ બાંધનકતાખ છે . નીચેના મુદ્દાઓ શ ૂટીંગ વૉર્ીબોર્ના તનયમોનુ ાં
સાંભક્ષપ્ત તવવરણ છે .


શ ૂટીંગ વૉર્ીબોર્ની પ્રત્યેક ટીમમાાં પાાંચ ર્ેર્ાડીઓ અચ ૂક ભાગ ર્ેવા જોઇએ.
વધારે માાં વધારે ૧૦ ર્ેર્ાડીઓ માન્ય છે .



કોઇપણ સ્પધાખ કે ર્ુનાખમન્ે ટ રમતની ગતતતવતધઓ ઉપર ધ્યાન રાર્વા માટે ત્રણ
વ્યક્રકતઓને તનયુકત કરી શકે. આ વ્યક્રકતઓમાાં તનરીક્ષક મેનેજર અને વ્યવસ્થા
સભચવનો સમાવેશ થાય છે .



પ્રત્યેક રમતનાાં ‘રે ફ્રી’ આ ત્રણ વ્યક્રકતઓ દ્વારા જ તનયુકત થાય છે .



રે ફ્રીના તનણખય સામે જે વાાંધો ઉઠાવાય તો ‘ટેકતનકર્ ડેભર્ગેશન’ ની તનયુક્રકત થાય છે .
આ ડેભર્ગેશનને તનણખયના પ્રત્યેક પાસાઓનુ ાં તનરીક્ષણ કરી આર્રી તનણખય આપવાનો
સાંપ ૂણખ અતધકાર છે .



રમત ઉપરની ગતતતવતધનુાં ધ્યાન રાર્નાર ટે કતનકર્ સતમતતની પસાંદગી પણ આ
ત્રણ વ્યસ્તતઓ દ્વારા જ થાય છે .



રમતમાાં બોર્ એક હાથથી અથવા બાંને હાથથી રમી શકાય છે .



‘એટક ર્ાઇન’ માાં નેટ માાં રમતો ર્ેર્ાડી એક હાથે બોર્ને રમી શકે છે .
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સ્કેટીંર્
ભારતમાાં આ રમત માટે સાંચાર્ન પક્રરબળ ‘ભારતીય રોર્ર સ્કેટીંગ ફેડરે શન’ છે . આ
માન્યતા પ્રાપ્ત માળખુાં છે અને તે આંતરરાષ્ટ્રીય ઓભર્સ્મ્પકસ કમીટી દ્વારા માન્ય
કરાયેલ ુાં છે . ધી. ગુજરાત

સ્ટેટ રોર્ર સ્કેટીંગ એસોસીએશન (GSRSA) આ રમતને

પ્રોત્સાક્રહત કરવા ઘણી સ્કેટીંગ સ્પધાખ ઓનુ ાં આયોજન કરે છે .

રમતના વનયમો :


સ્કેટીંગમાાં સામાન્ય રીતે સ્પધાખ દરતમયાન કોઈપણ ર્ેર્ાડીને ઈજા ન થાય તે
માટે રક્ષણાત્મક સાધનોના ઉપયોગ માટે ના તનયમોને તવશેષ મહત્વ આપવામાાં
આવે છે .



આ ઉપરાાંત કોઈપણ કેટેગરીમાાં તનણખય ર્ેર્ાડી કેટર્ા ઓછા સમયમાાં રે સ પુરી
કરે છે તેના પર રહેર્ો હોય છે .

ર્ેર્મહાકુાંભમાાં ર્ેર્કૂદમાાં નીચેની સ્પધાખઓનો સમાવેશ કરવામાાં આવે છે .


તવોડ ૩00 મીટર, ૫00 મીટર, ૧000 મીટર.



ઈનર્ાઈન ૩00 મીટર, ૫00 મીટર, ૧000 મીટર. તથા ૧૫00 મીટર રોડ રે સ.

સ્િીમીંર્
૧૯0૬માાં વલ્ડખ સ્વીમીંગ એસોસીએશનની સ્થાપના કરવામાાં આવી. જે સ્વીમીંગની
તવતવધ સ્પધાખ ઓ અને તેના તનયમોની દે ર્રે ર્ રાર્ે છે . ઈતતહાસ જોઈએ તો બટરફર્ાય
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સ્કોટનુ ાં આગમન ૧૯૩૦માાં થયુ.ાં એ સમયે એવુ ાં માનવામાાં આવ્યુ ાં કે આ માત્ર બ્રેસ્ટ
સ્રોકની સુધારે ર્ી આવ ેૃતિ છે . પણ ૧૯૫૨ માાં તેણે સ્વતાંત્ર ઓળર્ પ્રાપ્ત કરી.

રમતના વનયમો :


સ્વીમીંગની સ્પધાખઓનુાં આયોજન સ્ત્રીઓ અને પુરુષો માટે અર્ગ અર્ગ અને
ઉંમરના જૂથ પ્રમાણે કરવામાાં આવે છે .



ર્ેર્ાડીઓએ તેમને નક્કી કરે ર્ હરોળમાાં જ રહેવાનુ ાં હોય છે .



તેમણે દરે ક ર્ેન્થ પ ૂણખ કયાખ પછી સામેની દીવાર્ પર અડકવુ ાં જરૂરી હોય છે .



એવા દરે ક સાધનો કે જે કોઈ એક ર્ેર્ાડીને અમુક ફાયદો કરાવતા હોય તો તેવા
ઉપકરણો પર પ્રતતબાંધ છે . જેમાાં મોજાાં, પાંજા અને અન્યનો સમાવેશ થાય છે .



સામાન્ય રીતે બ્રેસ્ટ સ્રોક, બટરફ્ર્ાય, ફ્રી સ્ટાઈર્ અને બેક સ્રોક જેવી પદ્ધતત માટે
સ્પધાખન ુાં આયોજન કરવામાાં આવતુ ાં હોય છે .
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એક વર્ત વીસર્ વાગ્યા પછી દરે ક ર્ેર્ાડીએ તેની શરૂઆતના સ્થળ પર આવી
જવાનુાં હોય છે . તેઓએ તેમનો એક અથવા બાંને પગ તે સ્ટાટીંગ બ્ર્ોક પર
રાર્વાનો હોય છે .



તરવૈયાઓએ બેક સ્રોક વર્તે તેમની પીઠ પર તરતા રહેવાનુ ાં હોય છે .



બટરફ્ર્ાય અને બ્રેસ્ટ સ્રોકની વર્તે તરવૈયાએ તેમના પેટના ભાગે રહેવાનુ ાં હોય
છે .



જો કોઈ વર્ત આ રમતમાાં કોઈ એકર્ વ્યસ્તત ભાગ ર્ે છે ત્યારે તેને સૌ પ્રથમ
બટરફ્ર્ાય તકનીક અને પછી બેક સ્રોક, બ્રેસ્ટ સ્રોક અથવા ફ્રી સ્ટાઈર્નો ઉપયોગ
કરવાનો હોય છે .



તેવી જ રીતે રીર્ે સ્પધાખમાાં અર્ગ રીત છે . જેમાાં તરવૈયાએ પ્રથમ શરૂઆત બેક
સ્રોક થી કરવાની હોય છે ત્યારબાદ તે અન્ય સ્ટાઈર્ જેવીકે બ્રેસ્ટ સ્રોક, બટરફ્ર્ાય
અને ફ્રી સ્ટાઈર્ નો ઉપયોગ કરી શકે છે .

ર્ેર્ મહાકુાંભમાાં ર્ેર્કૂદમાાં તરણની નીચેની સ્પધાખઓનો સમાવેશ કરવામાાં આવે છે .


તવતવધ અંતરની બેકસ્રોક, બટરફર્ાય, બ્રેસ્ટસ્રોક તેમજ ફ્રી સ્ટાઈર્ની સ્પધાખ



તવતવધ અંતરની વ્યસ્તતગત મીડર્ેની સ્પધાખ



તવતવધ અંતરની મીડર્ે રીર્ેની સ્પધાખ
ટેબલ ટે વનસ

ટેબર્ ટે તનસની રમત પીંગપોંગ તરીકે પણ ઓળર્ાય છે . આ રમતમાાં ટેબર્ની એક
તરફથી બોર્ રે કેટની મદદ વડે ટે બર્ની સામેની તરફના ભાગમાાં બોર્ને ફટકારવાનો
હોય છે . ઘણા ઇતતહાસકારો માને છે કે આ રમત ભારતમાાં ઉદભવી ત્યારે ભબ્રટીશ
તમર્ીટરી અતધકારીઓ ભારતમાાં તનયુકત થયા અને તેઓએ આ રમત રમવાની શરૂઆત
કરી અને તેમની સાથે જ ઈંગ્ર્ેન્ડમાાં ર્ઇ ગયા. આ રમતનુ ાં આંતરરાષ્ટ્રીય ટે બર્ ટે તનસ
ફેડરે શન (ITTF) દ્વારા સાંચાર્ન થાય છે . જે સમગ્ર આંતરરાષ્ટ્રીય ટે બર્ ટે તનસની રમતો
અને સ્પધાખઓનુ ાં તનરીક્ષણ કરે છે . આ સાંસ્થાની સ્થાપના ૧૯૨૬માાં કરવામાાં આવી.
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હાર્માાં આ સાંસ્થામાાં ૨00 સભ્યો જોડાયેર્ા છે . ગુજરાત રાજય ટેબર્ ટે તનસ ફેડરે શન
તનયતમતપણે તવતવધ સ્પધાખ ઓનુ ાં આયોજન કરે છે , જે પ્રતતભાશાળી ર્ેર્ાડીઓને
શોધવામાાં મદદરૂપ થાય છે .

સ્પર્ાધના વનયમો :
આ રમત સતવિસથી શરૂ થાય છે . આ ક્રકસ્સામાાં સતવિસ કરનાર ર્ેર્ાડી તેના હાથમાાં બોર્
રાર્ે છે અને બોર્ને ઉપર તરફ કરે છે અને બીજા ભર્ર્ાડી તરફ ફટકારે છે . ફતત
સતવિસના ક્રકસ્સામાાં બોર્ને બે વર્ત ટપ્પી ર્ાવાની હોય છે , એક પોતાની બાજુ અને
એક ટેબર્ની બીજી બાજુ પર એટર્ે કે સામેના ર્ેર્ાડી બાજુ પહેર્ાાં સતવિસ કોણ કરશે
તે નક્કી કરવા તસક્કાથી ટોસ કરવામાાં આવે છે અથવા અન્ય માધ્યમો દ્વારા નક્કી
કરવામાાં આવે છે . ટોસ તવજેતા સતવિંગ, રીસીતવિંગ અથવા ટેબર્ની કોઈ પણ બાજુ નક્કી
અને પસાંદ કરી શકે છે .
નીચેના ક્રકસ્સાઓમાાં પોઈન્ટ સ્કોર કરવામાાં આવે છે .


જો સતવિસ દરતમયાન ટે બર્થી બહાર જતા પહેર્ાાં બોર્ એક જ વાર ટપ્પી થાય તો
સામે બોર્ને રમનાર ર્ેર્ાડીને પોઈન્ટ મળે છે .



જો સામે રમનારો ર્ેર્ાડી બોર્ને ફટકારવાનુ ાં ચ ૂકી જાય અને જો બોર્ ૨ વાર ટપ્પી
(બાઉન્સ) થયો હોય તો સતવિસ કરનાર ર્ેર્ાડીને પોઈન્ટ મળે છે .
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જો ર્ેર્ાડી ૧ બોર્ને એક અથવા બીજી રીતે અવરોધે તો ર્ેર્ાડીને ૨ પોઈન્ટ મળે
છે .



જો ર્ેર્ાડી ૧ રીટનખ શોટને ફટકારી ના શકે તો ર્ેર્ાડીને ૨ પોઈન્ટ મળે છે .



જો ર્ેર્ાડી ૧ રીટનખ શોટને ફટકારે પણ જો તે રમત સપાટીની બહાર ટપ્પી થાય તો
ર્ેર્ાડીને ૨ પોઈન્ટ મળે છે .

ટેકિોન્દ્ડો
ટેકવોન્ડો એવી રમત છે કે જેમાાં વતખણકાં ૂ અને તવવેક રહેર્ો છે , જેમાાં ર્ેર્ાડીઓ રમત
શરૂ કરતા પહેર્ા એકબીજાને પ ૂછે છે . આ રમતમાાં ર્ાતોનો સમાવેશ કરવામાાં આવ્યો.
આ ઉપરાાંત તેજ અને કોણીય ચેષ્ટ્ટા તેમજ મજબ ૂત સમતોર્ન અને એકાગ્રતા જરૂરી છે .
અન્ય માશખર્ આટખ સની માફક ટે કવોન્ડોમાાં પણ સ્વબચાવ અને રક્ષણ કરવા માટે
ઉપયોગમાાં આવે છે , જેનો સાંપ ૂણખ આધાર શરીર, મન અને આત્માની એક સુરતા અને
સામાન્ય પર છે .



૧. રે ફ્રી માકખ , ૨. જજ માકખ , ૩. રે કોડખ ર માકખ , ૪. ડોતટસખ માકખ , ૫.-૧. બ્લુ ર્ેર્ાડી
માકખ , ૫-૨. રે ડ ર્ેર્ાડી માકખ , ૫-૩. બ્લુ કોચ માકખ , ૫-૪. રે ડ કોચ માકખ
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Ⅰ. ટે કવાન્ડો ક્રફલ્ડ , Ⅱ. સ્પધાખ પ્રદે શ , Ⅲ. હદ રે ર્ા , Ⅲ-૧. ૧st હદ રે ર્ા

રમતના વનયમો :


ટેકવોન્ડોની કળા બે ર્ેર્ાડીઓ વચ્ચે હોય છે , જેમાાં ર્ાર્ રાં ગ પહેરનાર ર્ેર્ાડીને
હોંગ અને વાદળી રાં ગ પહેરનાર ર્ેર્ાડીને ચુગ
ાં કહે છે . જયારે પાંચ રમતની શરૂઆત
કરે છે ત્યારે બાંને ર્ેર્ાડીઓએ ૩ તમતનટ પ્રતત રાઉન્ડની રમત રમે છે . દરે ક રાઉન્ડ
પછી ર્ેર્ાડીઓને એક મીતનટનો તવશ્રામ આપવામાાં આવે છે .



ટેકવોન્ડોમાાં તશક્ષારૂપે અંકોની બાદબાકી થાય છે અને જયારે મુક્કો કે ર્ાત યોગ્ય રીતે
વાગે છે ત્યારે અંકની પ્રાધ્પ્ત પણ થાય છે . જયારે રમતમાાં બે અથવા વધુ તનણાખ યકો
દ્વારા તનણખય ર્ેવાય છે ત્યારે અંકોની નોંધણી કરવામાાં આવે છે . જયારે યુસ્તતપ ૂવખક
કરે ર્ હુમર્ાના તનણખય વર્તે તવરોધી ર્ેર્ાડીના શરીરના યોગ્ય ભાગ પર અથવા
જ્યાાં હુમર્ો કરવાથી અંક મળે તે જગ્યાએ કરે તો ગણવામાાં આવે છે .



જયારે મુક્કો મારવામાાં આવે છે ત્યારે તનદશખન આંગળીનો અગ્રભાગ મધ્ય આંગળીમાાં
ગાાંઠનો ઉપયોગ જ યોગ્ય રીતે ગણાય છે .





અંક મેળવવા માટે ના તનતિત સ્થાન


માથુાં



પેટનો ભાગ



શરીરની બાંને તરફના ભાગ

પ્રતતયોભગતા ત્યારે જીતી ગણાય છે –


જયારે તવરોધી ધરાશાયી થઇ જાય છે



જયારે તવરોધી અંકોમાાં પાછળ રહી જાય છે .



દે ર્ીતી રીતે ૩ વર્ત ભ ૂર્ થઇ જવી અથવા રમવા માટે અયોગ્ય જાહેર થવુ.ાં
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જયારે પ્રતતસ્પધી ધરાશાયી થઇ જાય છે ત્યારે ૧૦ સેકેન્ડની ગણતરી કરવામાાં
આવે છે જે તનણાખ યક દ્વારા ગણવામાાં આવે છે . જયારે રમતમાાં સમાન અંકોની
સ્સ્થતત આવે છે ત્યારે ઓછી તશક્ષા ધરાવનાર ર્ેર્ાડી તવજેતા બને છે .
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લોન ટે વનસ
ર્ગભગ ૧૮૮૦થી ભારતમાાં ટે તનસ રમત ર્ોકતપ્રય બની છે . ભબ્રટીશ સેના અને તેના
કમખચારીઓ આ રમતને ભારતમાાં ર્ાવ્યા. ભારતે ઘણા ટે તનસ ર્ેર્ાડીઓ આપ્યા છે .
વીતેર્ા વષોમાાં તેમાાંના તવજયો અને તસદ્ધદ્ધઓ નોંધાયા છે . રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય
સ્તરે ભારતીય ટેતનસ ર્ેર્ાડીઓએ તેમના રાજયો અને દે શને મોટા પાયે ગૌરવ
અપાવ્યુ ાં છે .
AITA ઓર્ ઇષ્ન્ડયા ટે તનસ એસોસીએશન રમતને ચર્ાવનારુાં તાંત્ર છે અને દે શમાાં
રમાતી રમતોનુાં પણ સાંચાર્ક માંડળ છે . એતશયામાાં સૌથી વધુ સફળ ટીમોમાાંની એક
ભારતમાાંથી ભારત ડેતવસકપ ટીમ છે .
આ રમતના મેદાનની રચના તથા અંકન ભચત્રમાાં દશાખવ્યા પ્રમાણે હોય છે .

રમતના વનયમો :
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બોલ સવિિસ : સતવિસ કરવા માટે સ્પધખક તેના પ્રતતસ્પધી તરફ બોર્ને રે કેટની
મદદથી ફટકારે છે અને દરે ક રમત બાદ સતવિસની ફેરબદર્ી કરવામાાં આવે છે .
ર્ેર્ાડીએ બેસર્ાઈનની પાછળ ઉભા રહેવ ુ ાં જરૂરી છે અને કોટખ ની સામેની બાજુ ઉભા
રહેવ ુાં જરૂરી છે .



જયારે સતવિસ કરવામાાં આવે છે ત્યારે બોર્ને હવામાાં ઉછાળવો જરૂરી છે , જેને
પ્રતતસ્પધી તરફ ત્રાાંસી ક્રદશામાાં રાર્વામાાં આવે છે , સવખરની બાજુ બોર્ ના પડવો
જોઈએ, જો તેવ ુાં થાય તો સવખર પોઈન્ટ ગુમાવે છે , તેના બદર્ે તે પ્રતતસ્પધીની
કાયદે સર સીમા પર ટપ્પી(બાઉન્સ) થવો જરૂરી છે , અને પ્રતતસ્પધીએ તેને સવખરની
કાયદે સર સીમામાાં પાછાં ક્રહટ કરવુ ાં જરૂરી છે .



રે લીની ર્રૂઆત : સરળ શબ્દોમાાં કહીએ તો રે ર્ી શબ્દનો અથખ એ છે કે બે
તવરોધીઓની વચ્ચે બોર્ને આમથી તેમ ર્ેર્ાડીઓના રે કેટ દ્વારા ફટકારવામાાં આવે
છે .

રસ્સાખેંચ
આ રમત પણ ૧૯૦૦ અને ૧૯૨૦ વચ્ચે ઓભર્સ્મ્પકસ રમતોનો એક ભાગ હતી અને
ત્યાર પછી તે બાંધ થઇ ગઇ. આ રમત હજુ પણ તવિ રમતોમાાં સામેર્ છે અને દર બે
વષે વલ્ડખ ચેસ્મ્પયનશીપ પણ યોજાય છે . TWIF એ ટગ ઓફ વોર ઇન્ટરનેશનર્
ફેડરે શનનુાં ર્ુાંકુાં રૂપ છે . આ સાંસ્થા આંતરરાષ્ટ્રીય અને વલ્ડખ ચેસ્મ્પયનશીપમાાં આ રમતનુ ાં
સાંચાર્ન કરે છે . આ સતમતત બીજી રમતોની સતમતત જેવી પ્રભાવશાળી નથી પરાં ત ુ ૫૩
દે શો (૨૦૦૮ મુજબ) તેના સભ્યો છે . ભારત પણ TWIF સભ્ય છે અને સતમતત દવારા
યોજાયેર્ી આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પધાખ ઓમાાં ભાગ ર્ે છે . જો પુરાતત્વી તારણને કાંસ સાંબધ
ાં
હોય તો ભારત એ એવી જગ્યા છે જયાાં આ રમતનો ઉદભવ થયો છે . એના સાક્ષીઓ
એવુાં સુચવે છે કે આ રમત દે શમાાં ૧૨ મી સદીમાાં રમાતી હતી. એ પણ જાણીતુ ાં છે કે
‘ટગ ઓફ વોર’ વૈભવી રમત ગણાતી જે પ્રાચીન ઇજીપ્ત અને ચીનમાાં રમાતી. ગ્રેટ
ભબ્રટને પણ આ રમતની ૧૬ મી સદીમાાં તેની ર્ોકતપ્રયતા પછી સ્વીકારી.
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રમતના વનયમો :
દોરડા ર્ેંચની રમતના તનયમો એટર્ા મુશ્કેર્ નથી. સામાન્ય આ રમતમાાં મ ૂળ તવષય
છે દોરડુાં ર્ેંચવુ.ાં અહી કેટર્ાક અગત્યના મુદ્દા છે કે જેનો ઉલ્ર્ેર્ મહત્વનો છે .


આ રમત માટે ઓછામાાં ઓછાં દોરડાની ર્ાંબાઈ કરતાાં બમણુ ાં અને બાંને તરફ આઠ
આઠ મીટર સર્ામતી માટે ખુલ્ર્ી જગ્યા હોવી જરૂરી છે .



આ રમતમાાં બે ર્ૂકડીઓ હોય છે અને દરે ક ર્ૂકડીમાાં ૮ ર્ેર્ાડીઓ હોય છે , આમ કુર્
મળીને આ રમતમાાં ૧૬ ર્ેર્ાડીઓ ભાગ ર્ે છે .



આ રમતમાાં ર્ૂકડીના દરે ક સભ્યનુ ાં વજન ભેગ ુાં મળીને તનયત કરે ર્ા વજનથી વધારે
ના હોવુાં જોઈએ. વજનનુ ાં યોગ્ય તારણ તે પરથી થાય છે કે રમત કયા વજન-વગખમાાં
રમાય છે .



ર્ૂકડીનો કોઈ પણ સભ્ય ચાલુ રમત દરમ્યાન બેસી જાય અથવા પડી જાય તો તેને
ભ ૂર્ ગણવામાાં આવે છે .



જયારે ર્ેર્ાડીની કોણી તેના ઘટાં ૂ ણ કરતા નીચે જાય છે ત્યારે તેને તાળા બાંધી
(ર્ોકીંગ) કહે છે જેની આંતર રાષ્ટ્રીય રમતમાાં પરવાનગી નથી અને તેથી તેને ભ ૂર્
ગણવામાાં આવે છે .



આ ઉપરાાંત રમત દરતમયાન કોઈ પણ ર્ેર્ાડી વધુ સમય સુધી જમીનને અડકેર્ો
રહે છે તો તેને પણ ભ ૂર્ ગણવામાાં આવે છે .સામાન્ય રીતે દોરડાની મધ્યમાાં ઝાંડો
બાાંધી અને તેન ુાં કેન્દ્ર નક્કી કરવામાાં આવે છે . જે કોઈ પણ
િોલીબોલ

૧૮૯૫ માાં, YMCA ના શારીક્રરક તશક્ષણના તનદે શકે આ રમતની શોધ કરી જે
MINTONETLE નામથી જાણીતી બની. આ રમત ટે તનસ, હેન્ડબોર્ અને બાસ્કેટબોર્થી
પ્રેક્રરત છે તથા તેનો હેત,ુ ચપળતાનુ ાં સુદર
ાં
સ્તર જાળવીને થોડાક વયોવ ેૃદ્ધ નાગક્રરકોના
વ ેૃન્દ માટે સમય પસાર કરી શકે એ હતો.
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૨૦૧૩ માાં ઓપન ગુજરાત વૉર્ીબોર્ ર્ુનાખ મેન્ટ યોજાઇ હતી અને તેને ટીમો અને
દશખકોનો ઉત્સાહભેર પ્રતતસાદ મળ્યો હતો. આ ઉપરાાંત તશલ્પા વાર્ા, જૂનાગઢના
વૉર્ીબોર્ ર્ેર્ાડીએ મર્ેશીયાના કુઆર્ાલુમ્પર ર્ાતે યોજાયેર્ ૨૦૧૦ એતશયાન યુથ
ગલ્સખ ચેસ્મ્પયનશીપમાાં પ્રતતતનતધત્વ કયુાં હતુ.ાં ૨૦૦૭ માાં પણ ગુજરાત સ્કૂર્ ગલ્સે, સ્કૂૂ્ ર્
ગલ્સાં ફેડરે શન ઓફ ઇષ્ન્ડયા દ્વારા આયોજીત વૉર્ીબોર્ ર્ુનાખ મેન્ટમાાં એક સુવણખચદ્રાં ક
પ્રાપ્ત કયો હતો.
આ રમતના મેદાનની રચના તથા અંકન ભચત્રમાાં દશાખવ્યા પ્રમાણે હોય છે .

રમતના વનયમો :
વૉર્ીબૉર્ એક એવી રમત છે જેમાાં કેટર્ાક મહત્વના તનયમો હોય છે , જેવા કે

દરે ક ર્ૂકડીમાાં છ ર્ેર્ાડીઓ હોય છે .



પ્રથમ શોટ કઈ ર્ૂકડી રમશે તે તનિય કરવા માટે એક તસક્કો ‘ટોસ’ કરવામાાં આવે છે .
જે ર્ૂકડી ટોસ જીતશે તે પ્રથમ શોટ રમશે.



પહેર્ા, આ જરૂરી હત ુાં કે બોર્ એક જ પ્રથમ પ્રહાર(સતવિસ)માાં સામેની ર્ૂકડીની બાજુ
પહોંચી જાય. જો કે, તનયમો તાજેતરના ફેરફાર સાથે, બોર્ જો જાળી(નેટ)ને અડકીને
તવરોધી ર્ૂકડીની બાજુ સુધી પહોંચે, તો પણ આ પ્રથમ પ્રહારને (સતવિસને) માન્ય
ગણવામાાં આવશે.

Page 85 of 97



આ રમતમાાં જયારે એક ર્ુકડી તવરોધી ર્ૂકડી તરફથી આવતા બોર્ને ૩ થી વધુ
વર્ત ફટકારી શકે નક્રહ. પ્રથમ ર્ૂકડીને દડાને બીજી બાજુ પહોચાડવા સતત ૩ કરતાાં
વધુ સાંપકો થાય તો તવરોધી ર્ુકડીને પોઈન્ટ મળી જશે.



એક ર્ૂકડીનો એક જ ર્ેર્ાડી સતત ર વર્ત બોર્ને ના રમી શકે તો તવરોધી ર્ૂકડીને
અંક એનાયત કરવામાાં આવશે.



જે તો, ‘ર્ૂકડી એ’ એક (રીટનખ) વળતો શોટ મારે અને તે ‘ર્ૂકડી એ’ ના ભાગ માાંજ પડે
તો તવરોધી ર્ૂકડીને અંક આપવામાાં આવશે.



ર્ેર્ાડી જાળી(નેટ)ને અડકે અથવા બોર્ પતડી ર્ે તો એક અંક તવરોધી ર્ૂકડીને
એનાયત કરવામાાં આવશે.



મોટાભાગે એક વૉર્ીબૉર્ રમતમાાં ૫ દાવ (સેટ) હોય છે . જો કોઈ એક ર્ૂકડી આ ૫
દાવ (સેટ)માાંથી ૩ દાવ (સેટ) જીતી જાય તો તે ર્ૂકડીને તવજેતા ગણવામાાં આવે છે .
એક દાવ (સેટ) જીતવા માટે , ર્ૂકડીને ૨૫ અથવા તો ૩૦ અંક બનાવવા પડે છે અને
બાંને ર્ૂકડીઓના અંકોમાાં ઓછામાાં ઓછો ૨ અંકોનો તફાવત હોવો જરૂરી છે .



જો કે પાાંચમો દાવ(સેટ) તવજેતા તનધાખ ક્રરત કરશે તો જે ર્ૂકડી ૨ અંકોના તફાવતે
પહેર્ા ૧૫ અંક બનાવશે તે ર્ૂકડી તવજેતા ઘોતષત કરવામાાં આવશે.

કુ સ્તી
કુસ્તીનો ઇતતહાસ ર્ગભગ ૧૫૦૦ વષખ પુરાણો છે . આ તવતવધ પ્રાચીન કાપડ ઉપરના
ભચત્રોમાાં દે ર્ાય છે . ગ્રીસમાાં કુસ્તી એ તેમની સાંસ્કેૃતતનો અગત્યનો ભાગ છે અને તેણે
પ્રાચીન ઓભર્સ્મ્પકસમાાં એક ર્ાસ સ્થાન પ્રાપ્ત કયુાં હત.ુ ાં તવતવધ સ્થાને કુસ્તી તવતવધ
રીતે ઉદેૃભવી છે . “The Shail Jiao” પદ્ધતત ૪૪૪૦ વષખ પહેર્ાાં ચીનમાાં શરૂ થઇ હતી.
કુસ્તી, પ્રાચીન ઇજીપ્તની કબરો ઉપર કોતરાયેર્ી છે . અને તે ઇજીપ્તની કેટર્ીક
કર્ાકેૃતતઓમાાં પણ જોવા મળે છે .
આ રમતના મેદાનની રચના તથા અંકન ભચત્રમાાં દશાખવ્યા પ્રમાણે હોય છે .
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રમતના વનયમો :


આ રમતનો અંતતમ ધ્યેય તવરોધીને પછાડવુ ાં અને જમીન ઉપર પસ્ત (પીન) કરવુ ાં
એ હોય છે . આમ કરનાર ર્ેર્ાડી જીતી જાય છે .



જીતમાાં ર્ોર્ુાં પક્રરણામ એટર્ે કે કુશ્તીબાજ તવરોધીને પસ્ત કરવા માટે તેના ર્ભાનો
ઉપયોગ કરે છે .



જો કુસ્તીબાજ ઘાયર્ થયો હોય અને આગળની મેચ રમવા માટે સક્ષમ ના હોય તો
તવરોધી કુસ્તીબાજનો તવજય થાય છે .



પણ જો કુસ્તીબાજ, તવરોધી કુસ્તીબાજની ગેરરીતતથી ઘાયર્ થયો હોય તો તવરોધી
કુસ્તીબાજને ગેરર્ાયક (ડીસતવાર્ીફાઈડ) ઠેરવવામાાં આવે છે .



જયારે કુસ્તીબાજ તનયમો તોડે છે ત્યારે તેને ગેરર્ાયક (ડીસતવાર્ીફાઈડ) ઠેરવવામાાં
આવે છે , આ ક્રકસ્સામાાં અંતતમ ગેરર્ાયકાત આપતા પહેર્ાાં ત્રણ-વાર ચેતવણીઓ
આપવામાાં આવે છે .

યોર્
૧૯૮૫ માાં “The Yoga Federation of India” ની સ્થાપના થઇ. તવતવધ સ્પધાખઓ
દવારા યોગને રમત તરીકે ર્ોકોમાાં દ્શઢ કરવાની અપેક્ષા હતી. આ ક્ષેત્રમાાં ઉભરતી
પ્રતતભાઓને પ્રોત્સાક્રહત કરવા The Yoga Association of Gujarat સમયાાંતરે તવતવધ
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પ્રવ ેૃતિઓનુાં આયોજન કરે છે . આ ઉપરાાંત, ભારતની સૌપ્રથમ યોગ મહાતવધાર્ય
અમદાવાદ, ગુજરાતમાાં સ્થપાયેલ ુાં છે તેથી યોગનુ ાં ભતવષ્ટ્ય ગુજરાતમાાં ઉજ્જજવળ છે .
વનયમો :
યોગા જક્રટર્ પ્રવ ેૃતિ નથી. યોગામાાં અભ્યાસની જરૂર પડે છે અને સમય જતાાં તેમાાં
પક્રરપ ૂણખતા હાાંસર્ કરી શકાય છે . તવતવધ પ્રકારના આસનો તકેદારીથી અને ધીમેથી
કરવા જોઈએ જો ર્ોટી મુદ્રા(પોસ્ચર) કરવામાાં આવે તો તે ઈજા પહોચાડી શકે છે .


ર્ેર્મહાકુાંભ માટેની પસાંદગી પ્રક્રિયા એ “જીલ્ર્ા સ્તર”થી ચાલુ થશે. જેમાાં તનણાખ યકો
પ્રતીયોગીને ત્રણ આસન દશાખ વવા માટે કહેશે. અને તે અગાઉથી આપવામાાં આવેર્ી
યાદી બહારના આસનો હશે.



વધારાના બે આસન પણ આપવામાાં આવશે. આ બે આસન આપેર્ા અભ્યાસિમની
બહારના હશે.



અંતતમ તબક્કામાાં આસનો સુચવવામાાં આવશે, તેમાાંથી ત્રણ પ્રતતયોગી દ્વારા
દશાખવવામાાં આવશે. આ આસનો ઓછામાાં ઓછા ૨૦ સેકેન્ડ માટે તો હોવાાં જ જોઈએ.



પ્રતતયોગી દ્વારા ફાઇનર્માાં ત્રણ પસાંદ કરે ર્ યોગ મુદ્રા, જે તેઓ પ્રદતશિત કરશે તે
તવશે અગાઉથી તનણાખ યકોને જાણ કરવી જ પડે છે . (ર્ર્ાણ દ્વારા અથવા એ જ
આસન બતાવીને)



આ સ્તર પછી, જીલ્ર્ાના પાાંચ ર્ેર્ાડીઓ ‘રાજ્ય સ્તર’ ની પ્રતતયોગીતા માટે આગળ
વધશે.



રાજ્ય સ્તરે તવતવધ કાયખિમો યોજાય છે જેમ કે કોમ્બીનેશન (સાંયોજન) યોગા
પ્રતતયોગીતા,

રે ડીશનર્

(વ્યસ્તતગત)

યોગા

(પરમ્પરાગત)

યોગા

પ્રતતયોગીતા, આક્રટિષ્સ્ટક

પ્રતતયોગીતા,
(કર્ાત્મક)

ઈન્ડીતવડીયુઅર્

યોગા

પ્રતતયોગીતા

(મક્રહર્ાઓ માત્ર), પીકોક વોક પ્રતતયોગીતા અને ટીમ પ્રતતયોગીતા.


બધી જ પ્રતતયોગીતા, તસવાય કે આક્રટિષ્સ્ટક (કર્ાત્મક) યોગા પ્રતતયોગીતા, એ પુરુષ
અને સ્ત્રી એમ બાંને માટે હોય છે . આક્રટિષ્સ્ટક (કર્ાત્મક) યોગા પ્રતતયોગીતા ફતત
સ્ત્રીઓ માટે જ હોય છે .
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વ્યસ્તતગત સ્તરે તેમ જ ટીમ સ્તરે રમતના તનયમો બધા માટે સરર્ા જ હોય છે .

ર્ેર્મહાકુાંભમાાં યોગામાાં નીચેની સ્પધાખ ઓનો સમાવેશ કરવામાાં આવે છે .


ગ્રુપ-એમાાં પતિમોતાનાસન, સવાાંગાસન, મત્સ્યાસન, પ ૂણખ ધનુરાસન, પ ૂણખ
મસ્ત્યેન્દ્રાસન, ઉતાનપાદાસન.



ગ્રુપ-બીમાાં પ ૂણખ ચિાસન, કુકુટાસન, ગભાખ સન, ભુમાસન, પ ૂણખ સર્ભાસન,
બકાસન.



ગ્રુપ-સીમાાં સાાંખ્યાસન,

વ્યાઘ્રાસન,

શીષાખસન ઉતતથપાદ હસ્તાસન.
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ઉધ્વખ

કુકુટાસન,

ઉતતથ

તતતતભાસન,

ુ રાત સરકાર દ્વારા અપાતા વિવિર્ એિોડધ સ:
૭. ભારત સરકાર તથા ગજ
૧. ભારતરત્ન: જેમણે કર્ા અને તવજ્ઞાનમાાં પ્રગતત સાધી હોય, ઉચ્ચ પ્રકારની
સામાજજકસેવા કરી હોય તેમને આ ઈલ્કાબ અપાય છે . આ સૌથી મોટો
ઈલ્કાબ છે . હવે રમતગમત માટે પણ અપાય છે .
૨. પદ્મતવભ ૂષણ: કોઈ પણ ક્ષેત્રમાાં અસાધારણ પ્રગતત કરી હોય અને તવતશષ્ટ્ટ કામગીરી
બજાવી હોય તેમને આ ઈલ્કાબ આપવામાાં આવે છે . આ બીજા નાંબરનો
ઈલ્કાબ છે .
૩. પદ્મ ભ ૂષણ: ઉચ્ચ પ્રકારની સેવા અને અપ ૂવખ કાયખશસ્તત બદર્ આ ત્રીજા પ્રકારનો
ઈલ્કાબ આપવામાાં આવે છે .
૪. પદ્મશ્રી: જે વ્યસ્તતએ પોતાના ક્ષેત્રમાાં અપ ૂવખતસદ્ધદ્ધ હાાંસર્ કરે ર્ હોય, તેને આ ચોથા
પ્રકારનો ઈલ્કાબ આપવામાાં આવે છે .
પ .રાજીવગાાંધી ર્ેર્ રત્ન એવોડખ : ૧૯૮૨ સ્પોર્ૂ્ખ સ ઓથોરીટી ઓફ ઇષ્ન્ડયા દ્વારા
ર્ેર્ાડીઓને તેની તવતશષ્ટ્ટ તસદ્ધદ્ધ ધ્યાને ર્ઇ રાષ્ટ્રીય તથા આંતરરાષ્ટ્રીય
કક્ષાએ જે તે રમતમાાં મેડર્/તસદ્ધદ્ધ માટે આપવામાાં આવે છે .
૬. ધ્યાનચાંદ ર્ાઈફ ટાઈમ એચીવમેન્ટ એવાડખ : રમતના ક્ષેત્રે તવતશષ્ટ્ટ કામગીરી બદર્
ભારત સરકાર દ્વારા આપવામાાં આવે છે .
૭. અજુ ખન એવોડખ : આ પાક્રરતોતષક રમતગમતમાાં વષખ દરમ્યાન અપ ૂવખ તસદ્ધદ્ધ મેળવનાર
અને તવિમો સ્થાપનારને આઈલ્કાબ અપાય છે . આ ઈલ્કાબની શરૂઆત
૧૯૭૬થી થયેર્ છે .
૮. દ્રોણાચાયખ એવોડખ : આંતરરાષ્ટ્રીય તસદ્ધદ્ધ મેળવવા માટે તાર્ીમ આપી તૈયાર કરનાર
કોચને ર્ેર્ાડીની રાષ્ટ્રીય/આંતરરાષ્ટ્રીય તસદ્ધદ્ધ ધ્યાને ર્ઇ આ એવોડખ
આપવામાાં આવે છે .
૯. રાષ્ટ્રીય ર્ેર્ પ્રોત્સાહન પુરસ્કાર: પ્રોત્સાહન અને તવકાસ માટે જોઈ શકાય તેવ ુ
આયોજન કરી ભાગ ભજવેર્ હોય તેવી ર્ાનગી સાંસ્થા કે ભબનસરકારી
આયોજકોને(એન.જી.ઓ.) ને આ એવોડખ આપવામાાં આવે છે .
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૧૦. ગુજરાત સરકાર દ્વારા અપાતા એવોડખ સ:ૂ્ એકર્વ્ય, સરદાર પટેર્,જયક્રદપતસિંહજી,
જુતનયર એકર્વ્ય, જુતનયર સરદાર પટેર્, જુતનયર જયક્રદપતસિંહજી.
રમતર્મતની પ્રવ ૃવિ માટે અપાતા રાજ્ય સ્તરના એિોર્ડધ સ
1.

એકલવ્ય એિોડધ

આંતરરાષ્ટ્રીયકક્ષાએ માન્ય ફેડરે શનઘ્વારા યોજાતી સ્પધાખ માાં પ્રથમ, ક્રદ્રતીય કે
ત ેૃતીય સ્થાન મેળવી તવજેતા થનાર ર્ેર્ાડીને રૂા. ૧.૦૦ ર્ાર્ના એવોડખ
આપવામાાં આવે છે . આ એવોડખ માટે રુ. ૨ ર્ાર્ની જોગવાઇ કરવામાાં આવી છે .
2.

એકલવ્ય જુવનયર એિોડધ

આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ માન્ય ફેડરે શન દ્વારા યોજાતી સ્પધાખ માાં પ્રથમ, ક્રદ્રતીય કે
ત ેૃતીય સ્થાન મેળવી તવજેતા થનાર ર્ેર્ાડીને રૂા. પ૦,૦૦૦/ ના એવોડખ
આપવામાાં આવે છે . આ એવોડખ માટે રુ. ૫ ર્ાર્ની જોગવાઇ કરવામાાં આવી છે .
3.

જયદીપવસિંહ એિોડધ

રાજય અને રાષ્ટ્રકક્ષાએખ ૂલ્ર્ાતવભાગની સ્પધાખ માાં તવજેતા થનારર્ેર્ોડીઓ કે
જેઓ યોજના અનુસાર ૬૦ ગુણ મેળવે તેમને રૂા. ર૦,૦૦૦/ ના એવોડખ
આપવામાાં આવે છે . આ એવોડખ માટે રુ. ૨ ર્ાર્ની જોગવાઇ કરવામાાં આવી છે .
4.

જયદીપવસિંહ જુવનયર એિોડધ

રાજય અને રાષ્ટ્રકક્ષાએ જુતનયર તવભાગની સ્પધાખમાાં તવજેતા થનાર ર્ેર્ાડીઓ
કે જેઓ યોજના અનુસાર ૬૦ ગુણ મેળવે તેમને રૂા. ૧૦.૦૦૦/ના એવોડખ
આપવામાાં આવે છે . આ એવોડખ માટે રુ. ૮ ર્ાર્ની જોગવાઇ કરવામાાં આવી છે .
5.

સરદાર પટેલ એિોડધ

રાજય અને રાષ્ટ્રકક્ષાએ ખુલ્ર્ા તવભાગની સ્પધાખ માાં તવજેતા થનાર ર્ેર્ાડીઓ કે
જેઓ યોજના અનુસાર ૭૦ ગુણ મેળવે તેમને રૂા. પ૦,૦૦૦/ ના એવોડખ
આપવામાાં આવે છે . આ એવોડખ માટે રુ. ૨.૫૦ ર્ાર્ની જોગવાઇ કરવામાાં આવી
છે .
6.
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સરદાર પટેલ જુવનયર એિોડધ

રાજય અને રાષ્ટ્રકક્ષાએ જુતનયર તવભાગની સ્પધાખમાાં તવજેતા થનાર ર્ેર્ાડીઓ
કે જેઓ યોજના અનુસાર ૭૦ ગુણ મેળવે તેમને રૂા. રપ,૦૦૦/ના એવોડખ
આપવામાાં આવે છે . આ એવોડખ માટે રુ. ૧૦ ર્ાર્ની જોગવાઇ કરવામાાં આવી
છે .
રાજ્ય રમતિીર એિોડધ

7.

તવનુ માાંકડ ક્રિકેટ સ્પધાખ જેવી સ્પધાખ માાં રાષ્ટ્રકક્ષાએ પ્રથમ, ક્રદ્રતીય કે ત ેૃતીય
સ્થાન મેળવનાર ર્ેર્ાડીને રૂા. ૪પ૦૦/નો રોકડ પુરસ્કાર આપવામાાં આવે છે .
આ એવોડખ માટે રુ. ૭ ર્ાર્ની જોગવાઇ કરવામાાં આવી છે .
રાજ્ય પિધતારોહણ એિોડધ

8.

પવખતારોહણ ક્ષેત્રે તવતશષ્ટ્ટ તસધ્ધ્ધ મેળવનાર સાહતસક ઉમેદવારને દર વષે રાજય
પવખતારોહણ એવોડખ થી સન્માતનત કરવામાાં આવે છે . જેમાાં પ્રથમ િમને
રૂા.પ૦,૦૦૦/-, ક્રદ્રતતય િમને રૂા.રપ,૦૦૦/- તથા ત ેૃતતય િમને રૂા.૧પ,૦૦૦/રોકડ પુરસ્કાર આપવામાાં આવે છે . આ યોજના અન્વયે ૧.૫૦ ર્ાર્ની જોગવાઇ
કરવામાાં આવી હતી.
ુ રાતના ખેલાડીઓની ૩૫મી નેર્નલ ર્ેમ્સની વસધ્ર્ીઓ દર્ાધ િત ુ પત્રક:
૮. ગજ
૩૫મી નેશનર્ ગેમ્સ-૨૦૧૫ કેરાર્ા ર્ાતે ગુજરાતના ર્ેર્ાડીઓના ઉત્કેૃષ્ટ્ટ પ્રદશખનદ્વારા
૧૦ ગોલ્ડ મેડર્, ૪

તસલ્વર મેડર્, ૫ બ્રોન્ઝ મેડર્ સાથે કુર્ ૧૯ મેડર્ સાથે ૯માાં

િમાાંકે છે . ૩૪મી નેશનર્ ગેમ્સમાાં ગુજરાતના ૭ મેડર્ સાથે ૨૮માાં િમાાંકે હત ુ જ્યારે
૩૩મી નેશનર્ ગેમ્સમાાં ગુજરાત ૧૯ મેડર્ સાથે ૧૯માાં િમાાંકે હત.ુ
ક્રમ

૧

ખેલાડીઓન ંુ
નામ
કુાં.અંક્રકતા
રૈ ના

રમત

જજલ્લો

એચીિમેન્દ્ટ
 વુમન સીંગલ્સ,વુમન ડબલ્સ, તથા

ટે નીસ

અમદાવાદ વુમન ટીમમાાં ગોલ્ડ મેડર્ સાથે ૩
ગોલ્ડ મેડર્
૫૦ મીટર , ૧૦૦ મીટર , ૨૦૦

૨

કુાં. માના પટેર્

સ્વીમીંગ

અમદાવાદ મીટર બેક સ્રોકમાાં નવા રે કોડખ સાથે
કુર્ ૩ ગોલ્ડ મેડર્

૩
૪

કુાં. પુજા
ચૌરૂષી
કુાં. ઇતત મહેતા
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રાય્ર્ોન

સુરત

ટે નીસ

પાટણ

વ્યસ્તતગત ઇવેન્ટ તથા ટીમ
ઇવેન્ટમાાં મળી ૨ ગોલ્ડ મેડર્
વુમન ડબલ્સમાાં ગોલ્ડ, તથા વુમન

ટીમમાાં ગોલ્ડ મેડર્
૫

શ્રી હરમીત
દે સાઇ

મેન ડબલ્સમાાં ગોલ્ડમેડર્ , ટીમ
ટે બર્ટેનીસ

સુરત

મેનમાાં સીલ્વર અને મેન
સીંગલ્સમાાં સીલ્વર મેડર્
મેન ડબલ્સમાાં ગોલ્ડમેડર્ , ટીમ

૬

શ્રી દે વેશ
કારીયા

ટે બર્ટેનીસ

ભાવનગર

મેનમાાં સીલ્વર અને મેન તમક્ષ
ડબલ્સબ્રોન્ઝ મેડર્, મેન સીંગલ્સમાાં
બ્રોન્ઝ મેડર્

૭

૮

૯
૧૦
૧૧
૧૨

કુ. તલ્યાણી
સકસેના
શ્રી અંશુર્
કોઠારી
શ્રી નીર્
કોન્રાતટર
શ્રી રાજ
ભાણવાક્રડયા
કુ. ફ્રેનાઝ
ભચતપયા
દક્ષેશ
રે તીવાર્ા

સ્વીમીંગ

સ્વીમીંગ

અમદાવાદ

સ્વીમીંગ

સુરત

ટે બર્ટેનીસ

સુરત

રાય્ર્ોન

૧૪

કેૃતતકા કહાર

રાય્ર્ોન

૧૬

પ્રગ્યા મોહન

૧૭

પાથખ કોઠારી
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સુરત

સ્વીમીંગ

રાય્ર્ોન

રે તીવાર્ા

મેડર્
ફ્રી સ્ટાઇર્ તથા ૪x૨૦૦ રીર્ે ફ્રી
સ્ટાઇર્માાં બ્રોન્ઝ મેડર્

ક્રહતેન્દ્ર પટે ર્

પલ્ર્વી

૨૦૦ મીટર બ્રેસ્ટસ્રોકમાાં ગોલ્ડ
૫૦ મીટર ફ્રી સ્ટાઇર્, ૧૦૦ મીટર

૧૩

૧૫

સુરત

રાય્ર્ોન
રાય્ર્ોન
બીચ
હેન્ડબોર્

૪x૨૦૦ રીર્ે ફ્રી સ્ટાઇર્માાં બ્રોન્ઝ
મેડર્
૪x૨૦૦ રીર્ે ફ્રી સ્ટાઇર્માાં બ્રોન્ઝ
મેડર્
મીક્ષ ડબલ્સમાાં બ્રોન્ઝ મેડર્
રાય્ર્ોન તમક્ષ્ડ ટીમ – સીલ્વર
મેડર્
રાય્ર્ોન તમક્ષ્ડ ટીમ – સીલ્વર
મેડર્
રાય્ર્ોન તમક્ષ્ડ ટીમ – સીલ્વર
મેડર્
રાય્ર્ોન વુમન ટીમ – ગોલ્ડ
મેડર્
રાય્ર્ોન વુમન ટીમ – ગોલ્ડ
મેડર્
બીચ હેન્ડબોર્ મેન -સીલ્વર મેડર્

૧૮

અભીષેક

બીચ

સોનાવણે

હેન્ડબોર્
બીચ

બીચ હેન્ડબોર્ મેન -સીલ્વર મેડર્

૧૯

તવશાર્ હઢીયા

૨૦

અંકીત

૨૧

રાજીવ નાયડુ

૨૨

આદીત્ય ચાંદા

૨૩

મનદીપ

૨૪

ધ્રુવ પટે ર્

૨૫

પ્રવીણ સીંગ

૨૬

બુટારામ

૨૭

વૈભવી ત્રીવેદી

ટે નીસ

ટેનીસ ટીમ વુમન –ગોલ્ડમેડર્

૨૮

નીકુ અમીન

ટે નીસ

ટેનીસ ટીમ વુમન –ગોલ્ડમેડર્
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હેન્ડબોર્
બીચ
હેન્ડબોર્
બીચ
હેન્ડબોર્
બીચ
હેન્ડબોર્
બીચ
હેન્ડબોર્
બીચ
હેન્ડબોર્
બીચ
હેન્ડબોર્
બીચ
હેન્ડબોર્

બીચ હેન્ડબોર્ મેન -સીલ્વર મેડર્
બીચ હેન્ડબોર્ મેન -સીલ્વર મેડર્
બીચ હેન્ડબોર્ મેન -સીલ્વર મેડર્
બીચ હેન્ડબોર્ મેન -સીલ્વર મેડર્
બીચ હેન્ડબોર્ મેન -સીલ્વર મેડર્
બીચ હેન્ડબોર્ મેન -સીલ્વર મેડર્
બીચ હેન્ડબોર્ મેન -સીલ્વર મેડર્
બીચ હેન્ડબોર્ મેન -સીલ્વર મેડર્

ઉપસંહાર :
“વર્ક્ષક કભી સાર્ારણ નહી હોતા, ઉસકે ર્ભધમે વનમાધણ ઔર પ્રલય દોનો પલતે હૈ.”
વર્ક્ષકે પાઠયક્રમ અને પાઠયપસ્ુ તકથી બહાર આિી સમાજ વનમાધણના
કાયધમાં જોતરાવ ંુ જોઇએ. રમતર્મત જેિી સાહજજક પ્રવ ૃવત્તઓથી થતા ફાયદાઓ નો
ુ ાથી વિચારિંત બનવ ંુ જોઇએ. બાળકના
લાભ બાળકને મળે તે બાબતે સકહષ્ણત
મનોર્ારીકરક વિકાસ માટે ના વિચાર અને આચારની જરૂરીયાત બાળક જયારે પ્રિાહી
અિસ્થામાં હોય ત્યારથી થિી જોઇએ. આપણા િેદો અને ગ્રંથોએ તો બાળકના જન્દ્મ
માટે ના આયોજનો કરતાં સમગ્ર સમાજને શ્રેષ્ઠ બાળક કેિી રીતે મળે તેિા માર્ધ દર્ધનો
મ ૂકયા છે , જેને સમગ્ર વિશ્વ પણ નોંર્ે છે . અનેક વિદ્વાનોએ ર્ારીકરક વર્ક્ષણ અને
રમતોને બાળકના જીિન અને વર્ક્ષણના અંતરં ર્ ભાર્ તરીકે ર્ણાિી આદર્ધ બાળકને
સમાજસેિામાં મ ૂકિા અવનિાયધ પ્રવ ૃવત્ત તરીકે જણાિી છે . ર્ાળા સ્તરે (પ્રાથવમક,
ઉચ્ચતર પ્રાથવમક, માધ્યવમક, ઉચ્ચતર માધ્યવમક ર્ાળાઓમાં મેદાનો અને રમતના
ઉપકરણો આિશ્યક હોિા જોઇએ. ર્ાળામાં બાળક જયારે ૬ થી ૭ કલાક પોતાના
જીિનની કકિંમતી પળોન ંુ ઇન્દ્િેસ્ટ (રોકાણ) કરતો હોય તો ત્યાં બાળકોને ઓછામાં ઓછા
૩૫ વમવનટથી ૨ કલાક જેટલો સમય તેના ર્ારીકરક સ્િાસ્થ્ય-િર્ધક પ્રવ ૃવત માટે ફાળિિો
જોઇએ જે બાબતે બાળક, પાલક અને સંચાલક ત્રણેએ સવ્ુ યિવસ્થત આયોજન કરિા
ુ ાર તેને રમતોની પ્રવ ૃવત્તની
જોઇએ. બાળકની રસની પ્રવ ૃવત અને અચભયોગ્યતા અનસ
વ્યિસ્થા ર્ાળા સ્તરે પરુ ી પાડિી જોઇએ, જેની જિાબદારી પાલક, સંચાલક અને
સમાજની છે .
વ્યાયામ વર્ક્ષક કેિો હોય, જેના જ્ઞાનના પ્રતાપથી સમાજના પ્રત્યેક સ્તરના બાળકો
ભાવિ રમતવિજ્ઞાની બને, રમત ઇજનેરીમાં યોર્દાન આપી ર્કે, સ્પોર્ડધ સ બીઝનેર્માં
ઉત્કૃષ્ટ યોર્દાન આપી ર્કે.

વ્યાયામ વર્ક્ષક પ્રત્યેક બાળકમાં રમતોના હાદધ ને

ુ જ્જતા માટે પ્રેરણાસ્ત્રોત બની ર્કે.
સમજાિી ર્કે, પોતાની અને સમાજની ર્ારીકરક સસ
ુ જ્જતાના િાતાિરણન ંુ વનમાધ ણ કરી ભાવિ ર્િ
ુ ાપેઢીના
તંદુરસ્ત અને મનોર્ારીકરક સસ
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ઘડતરમાં યોર્દાન આપવ ંુ એ જ સાચી રાષ્રભક્ક્ત છે . ભારતને શ્રેષ્ઠતાના વર્ખરે
પહોંચાડિા માટે તથા એક ભારત અને શ્રેષ્ઠ ભારતના વનમાધ ણમાં કોઇને કોઇ રીતે
ુ ાર્ન, રમતોના અને વ્યાયામના માધ્યમથી
ઉત્કૃષ્ટ કોટીના રમતિીરો, સર્ક્ત ર્િ
ુ ોથી સજ્જ પ્રત્યેક ભારતીય નાર્કરકો જ યોર્દાન આપી ર્કે. એક
વનમાધણ પામતા ગણ
રમતિીર રમતવિજ્ઞાન, રમત ઇજનેરી અને રમતને લર્તા ચબઝનેર્માં જોડાય તો
ુ ોથી પ્રભાવિત થયેલ હોઇ Unfair means નો ઉપયોર્ કયાધ િર્ર વનયત
રમતના ગણ
થયેલ ક્ષેત્રમાં ઉત્કૃષ્ટ યોર્દાન આપી ર્કર્ે. રમતના ક્ષેત્રે જોિા મળતી બદીઓ એ
ુ ોના પ્રભાિ િર્રના વ્યક્ક્તઓના જોતરાિાથી
કોઇને કોઇ રીતે રમતના ઉત્કૃષ્ટ ગણ
જોિા મળે છે . લોભ-લાલચને આવર્ન થઇ રમતિીર અને સમાજને નકુ સાન થાય તેના
ભોર્ે પણ પોતાન ંુ કાયધ કરતા જતા હોય છે . દા.ત. પ્રોટીન પાિડર િેચતી કં પનીઓ
ુ ાઓને અયોગ્ય માર્ધ દર્ધન
ઘણીિાર ભ્રામક જાહેરાતોના માધ્યમથી રમતિીર અને ર્િ
ુ ાર્ન ર્ારીકરક વિકૃવતઓ તરફ ઘસડાય છે .
આપી ભ્રવમત કરે છે , જેનાથી આપણંુ ર્િ
કુ દરતી સ્ત્રોતનો સચોટ ઉપયોર્ કરી કોઇપણ જાતની આડઅસર િર્ર પોતાના ર્રીર
ુ ારણા કરિા પ્રેરણા આપિાની જગ્યાએ સચોટ માર્ધ દર્ધન
સૌષ્ઠિના વિકાસ અને સર્
િર્ર પોતાના ચબઝનેર્માં થનારા લાભને પ્રાર્ાન્દ્ય આપી આરોગ્યના ભોર્ે પોતાના
ર્ંર્ામાં લાભ મેળિિા પ્રયત્ન કરે છે . આ દર્ાધ િે છે કે અયોગ્ય વ્યક્ક્તના હાથમાં
રમતક્ષેત્રને લર્તા ચબઝનેર્ની ધ ૂરા આપિામાં આિે તો નકુ સાન વસિાય કં ઇ મળત ંુ
નથી. વ્યક્ક્તર્ત કહતની સામે સામાજજક કહત નબળં પડે છે , જે ભારતના ભવિષ્ય માટે
યોગ્ય નથી.
આજે જરૂર છે ર્ૈક્ષચણક વ્યિસ્થાઓમાં રમત તથા વ્યાયામના ક્ષેત્રોથી મળતા
ુ ોની અિર્ણના ન કરતાં વર્ક્ષણમાં સિાું ચર્ણ વ્યક્ક્તત્િના વિકાસ માટે
અમ ૂલ્ય ગણ
ઉપર્ક્ુ ત પ્રયોજન કરિાની આજના સમયની માંર્ છે . કોઇ સમાજ કે દે ર્ને વિશ્વગરૂુ
ુ સંપન્ન ર્િ
ુ ાર્નને અિર્ણિો એ રાષ્રીય દ્રોહ ર્ણિો જોઇએ.
બનવ ંુ હોય તો સિધગણ
ુ સ્ં કૃત અને શ્રેષ્ઠ સમાજની રચના કરિા કકટબધ્ર્ થવ ંુ જોઇએ.
પ્રત્યેક વ્યક્ક્તએ સસ
આપણે સૌ સામાજજક પ્રાણી છીએ, ત્યારે જેમ આપણા ભાવિ બાળકની શ્રેષ્ઠતાની ચચિંતા
વ્યક્ક્તર્ત સ્િરૂપે કરતા હોઇએ ત્યારે આપણા ભાવિ સમધ્ૃ ર્ સમાજની કલ્પના અને એ
કલ્પનાને સાકાર કરિા માટે ન ંુ યોગ્ય આચરણ આપણે સૌએ કરવ ંુ જોઇએ. જેમ પોતાના
બાળક માટે યોગ્ય અને સમધ્ૃ ર્ િાતાિરણ માટે વિચારતા હોઇએ તો એક સમધ્ૃ ર્
સામાજજક િાતાિરણ માટે પણ આદરપ ૂિધકના પ્રયત્ન કરિા ઘટે . રમતો અને વ્યાયામ
ુ જ્જતા પ્રદાન કરે છે તેની સાથે જોડાયેલી અનેક એિી બાબતો છે જે
મનોર્ારીકરક સસ
અયોગ્ય લોકોને કારણે (જેમને રમતના વિકાસ સાથે સ્નાનસ ૂતકનો સંબર્
ં નથી)
Page 96 of 97

રમતની સામાજજક ર્કરમા અને સ્િીકૃવતને નકુ સાન પહોંચે છે . એક તંદુરસ્ત
બાળક,તંદુરસ્ત સમાજ અને તંદુરસ્ત રાષ્રના વનમાધ ણમાં યોર્દાન આપી ર્કે તેથી
રમતર્મતોના

સ્પર્ાધ ત્મક

મ ૂલ્યને

યોગ્ય

રીતે

જ

વિચારવ ંુ જોઇએ.

સ્પર્ાધઓ

રમતર્મતનાં માધ્યમથી મળતાં શ્રેષ્ઠતાના વિકાસ માટે પ્રયોજિી જોઇએ તથા ખાનર્ી
ક્ષેત્રની સંસ્થાઓ, રમત મંડળો, રમતિીરો આ તમામ ઉપર જિાબદે કહતા ઘડિા માટે
ુ ેટરી ચબલ બનાિી પ્રત્યેકની જિાબદે કહતા, હક્કો તથા ફરજો નકકી થિી
સ્પોર્ડધ સ રે ગ્ર્લ
જોઇએ. રમતિીર હોય, રાહબર હોય, રમતક્ષેત્રમાં અર્ત્યના વનણધયો લેતી વ્યિસાવયક
સંસ્થા હોય અથિા જે કોઇ વ્યક્ક્ત કે સંસ્થા પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે તંદુરસ્ત સમાજના
ઘડતર સાથે સંકળાયેલ હોય તેમના રમતની ર્કરમાને ઠેસ પહોંચાડતા વનણધયોનો
પ્રવતકાર કરિા માટે એક મજબ ૂત તંત્ર ઉભ ંુ કરિાની જરૂકરયાત પર ઉંડાણપ ૂિધક
વિચારણા કરિાની તાતી જરૂકરયાત જણાય છે .
સાંપ્રત સમયમાં દે ર્ને વનષ્ઠાિાન, રાષ્રપ્રેમી, પ્રામાચણક તથા રાષ્રની પ્રર્વતમાં જ
પોતાની પ્રર્વત જોતો હોય તેિા વર્ક્ષકની આિશ્યકતા છે તે માટે ર્ારીકરક વર્ક્ષણ
મહાવિર્ાલયોમાં આપિામાં આિતી પ્રવર્ક્ષણની તાલીમને િધ ુ સંર્ીન તથા આધવુ નક
બનાિિી આિશ્યક બને છે , જેથી આિા તાલીમબધ્ર્ વર્ક્ષકો ર્ાળા, કોલેજ કક્ષાએ
વર્ક્ષણ સ્તરે પોતાન ંુ અનોખ ંુ પ્રદાન આપી ર્કે. જેના દ્રારા વિર્ાથી એક સફળ અને
આદર્ધ નાર્કરક બની ર્કે.
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