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અખબારી યાદી              તા. ૮-૨-૨૦૨૩      
• કે��ીય કે��ીય કે��ીય કે��ીય ખેલમં�ાલયની વેબસાઈટ ઉપરથી ખેલમં�ાલયની વેબસાઈટ ઉપરથી ખેલમં�ાલયની વેબસાઈટ ઉપરથી ખેલમં�ાલયની વેબસાઈટ ઉપરથી ૧૦૮૧૦૮૧૦૮૧૦૮    અજુ�ન એવોડ� અજુ�ન એવોડ� અજુ�ન એવોડ� અજુ�ન એવોડ� િવજેતાિવજેતાિવજેતાિવજેતા, ૧૩ , ૧૩ , ૧૩ , ૧૩ મજેર &યાનચંદ મજેર &યાનચંદ મજેર &યાનચંદ મજેર &યાનચંદ ખલેર)ન ખલેર)ન ખલેર)ન ખલેર)ન 

એવોડ� એવોડ� એવોડ� એવોડ� િવજેતાિવજેતાિવજેતાિવજેતા, ૩૬ , ૩૬ , ૩૬ , ૩૬ �ોણાચાય��ોણાચાય��ોણાચાય��ોણાચાય�    એવોડ�એવોડ�એવોડ�એવોડ�    િવજેતાિવજેતાિવજેતાિવજેતાઓના નામ ગાયબઓના નામ ગાયબઓના નામ ગાયબઓના નામ ગાયબ....    
• વષ�વષ�વષ�વષ�    ૨૦૨૧૨૦૨૧૨૦૨૧૨૦૨૧માં રા1વ ગાંધી ખલેર)ન એવોડ�નંુ નામ બદલી મેજર &યાનચદં માં રા1વ ગાંધી ખલેર)ન એવોડ�નંુ નામ બદલી મેજર &યાનચદં માં રા1વ ગાંધી ખલેર)ન એવોડ�નંુ નામ બદલી મેજર &યાનચદં માં રા1વ ગાંધી ખલેર)ન એવોડ�નંુ નામ બદલી મેજર &યાનચદં કરવામાં આ4યંુ તે વેબસાઈટ કરવામાં આ4યંુ તે વેબસાઈટ કરવામાં આ4યંુ તે વેબસાઈટ કરવામાં આ4યંુ તે વેબસાઈટ 

ઉપર અપડેટ થઈ શકે પણ દેશનંુ રોશન કરતા એવોડ� ઉપર અપડેટ થઈ શકે પણ દેશનંુ રોશન કરતા એવોડ� ઉપર અપડેટ થઈ શકે પણ દેશનંુ રોશન કરતા એવોડ� ઉપર અપડેટ થઈ શકે પણ દેશનંુ રોશન કરતા એવોડ� િવજેતાિવજેતાિવજેતાિવજેતાઓનુ ંનામ અપડેટ ન થાય તે ખબુ દુઃખદ છે.ઓનુ ંનામ અપડેટ ન થાય તે ખબુ દુઃખદ છે.ઓનુ ંનામ અપડેટ ન થાય તે ખબુ દુઃખદ છે.ઓનુ ંનામ અપડેટ ન થાય તે ખબુ દુઃખદ છે.    
• ડી1ટલ ઈ�ડીયાના 8લેગશીપ 9ો:ામ હેઠળ ચાર વષ�માં ડી1ટલ ઈ�ડીયાના 8લેગશીપ 9ો:ામ હેઠળ ચાર વષ�માં ડી1ટલ ઈ�ડીયાના 8લેગશીપ 9ો:ામ હેઠળ ચાર વષ�માં ડી1ટલ ઈ�ડીયાના 8લેગશીપ 9ો:ામ હેઠળ ચાર વષ�માં ૨૪૬૪૯ ૨૪૬૪૯ ૨૪૬૪૯ ૨૪૬૪૯ કરોડનંુ બજેકરોડનંુ બજેકરોડનંુ બજેકરોડનંુ બજેટ ફળવાય પણ સરકાર ટ ફળવાય પણ સરકાર ટ ફળવાય પણ સરકાર ટ ફળવાય પણ સરકાર 

પોતાની જ વબેસાઈટ અપડેટ કરવામાં િનAફળ.પોતાની જ વબેસાઈટ અપડેટ કરવામાં િનAફળ.પોતાની જ વબેસાઈટ અપડેટ કરવામાં િનAફળ.પોતાની જ વબેસાઈટ અપડેટ કરવામાં િનAફળ.    
    આજ રોજ રા�વ ગાંધી ભવન ખાતે �ેસવાતા�ન ે સંબોધતા પા�થવરાજ�સહ કઠવાડીયા જણા યંુ કે કે"#ના ખેલ મં&ાલયની વેબસાઇટ https://yas.gov.in/sports/sports-awards-0 પર થી દેશનુ ં ગૌરવ ગણાતા મેજર -યાનચંદ ખેલ ર/ન એવોડ�, અજુ�ન એવોડ� િવજેતા ખેલાડીઓ અને #ોણાચાય� એવોડ� િવજેતા કોચના નામ ગાયબ છે. ફે7આુરી 2023 માં વેબસાઇટ અપડેટ થઈ હોય છતાં 2018 પછી અજુ�ન એવોડ� િવજેતા મેજર -યાનચદં ખેલર/ન એવોડ� િવજેતા, મેજર -યાનચંદ લાઈફટાઈમ એવોડ� િવજેતા ખેલાડીઓ અને #ોણાચાય� એવોડ� િવજેતા કોચ=સના નામ સરકારની ખેલ મં&ાલય ઉપર અપડેટ નથી કરવામાં આ યા, તે દેશનું નામ િવ@વ ની ફલક ઉપર રોશન કરતા ખેલાડીઓનું અપમાન છે. વષ� 2018 પછી દેશ ભરમાં 106 ખેલાડીઓને અજુ�ન એવોડ�થી સ"માિનત કરવામાં આ યા. 13 ખેલાડીઓેને મેજર -યાનચંદ ખેલર/ન અને 36 મેજર -યાનચંદ લાઈફટાઈમ એવોડ� થી 2018 પછી સ"માિનત કરવામાં આ યા છે. િવ@વની ફલક ઉપર ભારતનુ ંનામ રોશન કરતા ખેલાડીઓને તાલીમ આપતા 36 કોિચસને #ોણાચાય� એવોડ�થી સ"માિનત કરવામાં આ યા છે. ભાજપ સરકાર રાજનીિત કરવા માટે ખેલ અને ખેલાડીઓનો ઉપયોગ કરી શકે છે, પણ તેમન ેપૂરતંુ સ"માન નથી આપી સકતાં. વષ� 2021માં રા�વ ગાંધી ખેલર/ન એવોડ�નું નામ બદલી મેજર -યાનચંદ ખેલર/ન એવોડ� કરવામાં આ યંુ તે સરકારી વેબસાઇટ ઉપર અપડેટ થઈ Dય પણ ખેલવીરો- રમતવીરોના નામ અપડેટ ના થાય. સરકાર Eડિજટલ ઇિ"ડયાના નામે છેFલા 5 વષ�માં 24649 કરોડનું બજેટ ફાળ યા પછી પણ સરકાર પોતાના મં&ાલય માં અમલીકરણ કરવામાં િનKફળ ગયી છે. રિવ"# DડેD, બજરંગ પુનીયા, વીનેશ ફોગાટ, રોિહત શમા�, ઇશાંત શમા�, િમતાલી રાજ જેવા અનેક િવ@વ િવLયાત ખેલાડીઓ જે દેશનુ ંસ"માન અને ગૌરવ છે, તેવા ખેલાડીઓના નામ ખેલ મં&ાલયની વેબસાઇટ ઉપરથી ગાયબ થવંુ તે શરમજનક છે. દરેક રમત ગમત માં દેશનંુ ગૌરવ વધારતા આ ખેલાડીઓ દેશના યુવાનોના �ેરણા M&ોત છે, ખેલાડીઓના નામ અપડેટ ના થવું દુઃખદ છે.  ખેલ મં&ાલય તા/કાિલક સ"માનીય ખેલાડીઓ અને કોચીસના નામ અપડેટ કરવાની માંગ કરીએ છીએ.  ૨૦૧૯ ૨૦૧૯ ૨૦૧૯ ૨૦૧૯ થી થી થી થી ૨૦૨૨૦૨૨૦૨૨૦૨૨ ૨ ૨ ૨ સુધીના એવોડ� સુધીના એવોડ� સુધીના એવોડ� સુધીના એવોડ� િવજેતાિવજેતાિવજેતાિવજેતા    ખેલાડીઓ અનેખેલાડીઓ અનેખેલાડીઓ અનેખેલાડીઓ અને    કોચ�સ કોચ�સ કોચ�સ કોચ�સ જેમના નામ ખેલ મ�ંાલયની વેબસાઈટ ઉપરથી ગાયબ છે.જેમના નામ ખેલ મ�ંાલયની વેબસાઈટ ઉપરથી ગાયબ છે.જેમના નામ ખેલ મ�ંાલયની વેબસાઈટ ઉપરથી ગાયબ છે.જેમના નામ ખેલ મ�ંાલયની વેબસાઈટ ઉપરથી ગાયબ છે.    અજુ�ન એવોડ� િવજેતા મેજર -યાનચંદ ખેલર/ન એવોડ� મેજર -યાનચંદ લાઈફટાઈમ એવોડ� #ોણાચાય� એવોડ� ૧૦૬ ખેલાડીઓ ૧૩ ખેલાડીઓ ૩૬ ખેલાડીઓ ૩૬ કોચ=સ 

  
(પાથ�વરાજ	સહ કઠવાડીયા) 
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