વિજય અમ ૃતરાજ - ભારતીય ખ્યાતનામ ટેવનસ ખેલાડી
ૃ રાજનો જન્મ મદ્રાસ (ચેન્નાઈ) ખાતે ઈ. ૧૯૫૩ના
વિજય અમત
ડડસેમ્બર માસની ૧૪મી તારીખે થયો હતો.
છે લલાાં ઘણાાં િર્ષોથી ટેવનસ ક્ષેત્રે યોજાતી જુદી જુદી સ્પર્ાા ઓમાાં
ૃ રાજે ભારતને માનભર્ું ુ સ્થાન અપાવર્ ાંુ
વિજય અમત
છે .વયક્તતગત રીતે પણ તેઓ ટે વનસમાાં રાષ્ટ્રિય વિજેતા બન્યા છે .
ઈ. ૧૯૮૧માાં ટેવનસ રમતમાાં તેમનો વિશ્વક્રમ (િલડા રે ન્કના)
૨૧મો હતો. ઈ. ૧૯૮૮માાં રમેશ કૃરણનનો વિશ્વક્રમ ૨૦મો આવયો
હતો. તે વસિાય કોઈ ભારતીય ટે વનસ ખેલાડી વિજયના ક્રમને
આંબી શક્યો નથી.
ઑસ્િે લિયાનલયાના તાલીમબાજ રમય નમરસન પાસે તેમણે તાલીમ
લીર્ી છે . પડરણામે ક્યારે ક વિશ્વના સિોચ્ચ ખેલાડી સામે પણ વિજય વિજયી બન્યા છે . આ
ૃ રાજની ગણના ભારતના શ્રેરઠ ખેલાડીઓમાાં કરિામાાં આિે છે .
ગણતરીઓ જોતાાં વિજય અમત
ઈ. ૧૯૮૧માાં કેનેડાના મોષ્ટ્ન્િયલ નગરમાાં રમાયેલ ટે વનસમાાં તેમણે તે સમયના વિશ્વના
સિોચ્ચ ટેવનસ ખેલાડી જ્હમન મેકેન્રોને હાર આપી હતી. ન જ િર્ષર રમાયેલ વિમ્બલડન
સ્પર્ાામાાં પ્રારાં ભમાાં ગણનાપાત્ર વિજય પ્રાપ્ત કયાા બાદ ંતતે હારનો સામનો કરિો પડયો હતો.
ુ ાઈટે ડ સ્ટેઈસ સ ઑપન ચેક્મ્પયનવશપમાાં ત્રીજા રાઊંડ સર્
ુ ી પહોંચી સેલીસબરી
ન જ િર્ષર ર્ન
ૃ રાજે ડીબ્સ, સોલોમન
ફાઇનલસમાાં પ્રિેશ મેળવયો હતો. આ ફાઇનલસ રમતી િખતે વિજય અમત
ુ ાઈટે ડ સ્ટે સ સના
અને ઓરે ન્ટસ જેિા પ્રખ્યાત ખેલાડીઓ પર જીત મેળિી હતી. ન જ િર્ષર ર્ન
કોલમ્બરસમાાં રમાયેલ ટેવનસ – ડબલસમાાં વિજય અને તેમના નાના ભાઈ આનાંદે સાથે મળી
તત્કાલીન વિશ્વશ્રેરઠ ગણાતી બમબ લોસ ઝ  અને સ્ટે ન ક્સ્મથની જોડીને પરાિજત કરી હતી.
વિજ્ય અમ ૃતરાજે વિશ્વના શ્રેરઠ ખેલાડીઓ સાથે રમીને તે સનને ક્યારે ક હરાવયા છે . દદાહરણાથર
દુવનયાના દચ્ચ ટે વનસ ખેલાડી ગણાતા જમન ન્ર્કુ મમ્બ, યાવનકનોઆ અને સ્ટેન ક્સ્મથને અકેક
મેચમાાં વશકસ્ત આપી છે . ઈઆન લેન્ડલને બે મેચમાાં, ઈલી નાસ્તાસેને તથા બીઓન બમગા ને
ત્રણ િખત તથા જીમી કોનોસાને પાાંચ િખત હાર આપી. છે . ર્.ુ નસ. ઑપન ટુનાા મેન્ટના ઈ.
ુ ી પહોંચ્યા હતા.
૧૯૭૩ તથા ઈ. ૧૯૭૪માાં રમાયેલ મેચોમાાં તે તિમટા ર ફાઈનલ સર્
ુ ી પહોંચ્યા હતા. ઈ.
વિમ્બલડનની વસિંગલસ સ્પર્ાા માાં પણ તે બે િખત કમટા ર ફાઈનલ સર્
ુ ી પહોંચાડયા હતા.
૧૯૮૭માાં પણ ન જ રીતે ભારતના ખેલાડીઓને ફાઇનલ સર્
રમત અને ખેલક્ષેત્રે સિોત્કૃરઠ પ્રદશાન કરનાર ખેલાડીઓને ભારત સરકાર તરફથી ‘અજુ ાન
ૃ રાજને આ ઍિમડા
ઍિમડા ‘ નનાયત કરિામાાં આિે છે . ઈ. ૧૯૭૪માાં વિજય અમત

આપિામાાં

આવયો હતો
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