પી ટી. ઉષા
ભારતની શ્રેષ્ઠ ાાિકાા
તેમન ુંુ પ ૂરું ુ નામ પલ્લવલ્ુ લાખુંડી થક્કે પરમબિલ ઉષા. તેમનો
જન્મ ાેરળના પાયલ નામના ગામમાું ઈ. ૧૯૬૪ના મે માસની
૨૦મી તારીખે થયો. ઈ. પી. એમ. પ્યામલ. પાયલમાું તે
ાાપડની દુાાન ચલાકતા.
ભારતનછ શ્રેષ્ઠ ોોડનાર નને ભારતીય ખેલૂો
ૂ ્ે્ે િમલ્ખાિસ
પછી તેજ ોોડનાર તરીાે ભારતન ુંુ નામ ઉજાળનાર પી.ટી. ઉષા
૧૨ કષષની તી ત્યારથી જ ખેલૂો
ૂ સ્પાાષ ઓમાું નગ્રસ્થાન
મેળકતી તી. જે શાળામાું તે નભ્યાસ ારતાું ત્યાુંના વ્યાયામે ી શક્તત પારખી નને
િશ્ા ઓ. એમ. નામ્બિયારે ઉષામાું ર લ
િકિશષ્ટ તાલીમ પપકી શૂ  ારી. ઉષાએ ાલલેજમાું એા કષષ નભ્યાસ ાયયો  છે . આંતરરાષ્ટ્ષ્િય
ખેલૂો
ૂ ્ે્ે નામના પ્રાપ્ત ારનારાું પી.ટી. ઉષા ાલ ભારતીય રે લકેમાું ાલ્યા

નિાાારી

તરીાે નોારી ારે છે .
ે ી કખત ભાગ લીાો તો. પ
ઈ. ૧૯૭૬માું ઉષાએ રાષ્િીય સ્તરે ખેલૂો
ૂ ની રીાાઈમાું પ લ
રીાાઈમાું ઉષા ૧૦૦ મીટર ોોડ, ૮૦ મીટર ોોડ, લાુંિો ૂો
ું ાો
ૂ ાો તથા રીલે રે સમાું ચાર સ ુ ષચદ્ર
જીતકા સદ્દભાગી િન્યાું તાું. ઈ. ૧૯૭૮માું રાષ્િીય સ્તરે સકષ િકલયોાલયોની ખેલૂો
ૂ સ્પાાષ
યોજાઈ તી. પ સ્પાાષમાું પ

૧૦૦ નને ૨૦૦ મીટર ોોડ તથા ૬૦ મીટર િકધ્ન-ોોડમાું

િકજ્ય પ્રાપ્ત ાયયો  તો. ઈ. ૧૯૮૨ના એિશયાઈ ખેલોમાું તેમ ે ૧૦૦ નને ૨૦૦ મીટર
ુ ષપોા મેળવ્યો તો. ઈ. ૧૯૮૩માું ૂુ કૈતમાું યોજાયેલી એિશયાઈ ખેલૂો
ોોડસ્પાાષમાું સક
ૂ
ુ ષચદ્ર
સ્પાાષમાું ઉષા ઝળાી ઊઠ્ાું તાું. ૪૦૦ મીટર ોોડસ્પાાષ માું તેમ ે સક
ું નને ૨૦૦ મીટર
ોોડસ્પાાષમાું રૌપ્યચુંદ્રા ાુંસલ ાયયો  તો. ઈ. ૧૯૮૪માું નમેરરાામાું લલસ એંજલસ ખાતે
તેકીસમાું ઑબલક્બપા રમતોત્સક યોજાયો તો. તે રમતોત્સકમાું ોોડસ્પાાષ માું તેમ ે પ્રથમકાર
ભાગ લીાો તો પરું ત ુ એા સેાુંડના સોમા ભાગ જેટલા તાાકતથી તેમને ચુંદ્રા મળ્યો ન ોતો.
ઈ. ૧૯૮૫માું ઇન્ડોનેિશયાના પાટનગર જાાાતાષ ખાતે છઠ્ઠી એિશયાઈ ખેલૂો
ૂ સ્પાાષ યોજાઈ
ુ ષચદ્ર
ત્યારે પી.ટી. ઉષાએ પાુંચ સક
ું ાો જીતી ઑબલક્બપા ખેલૂો
ૂ ન ુંુ સાટુંુ કાળી પપ્ ુંુ ત.ુંુ પ
રમતોત્સકમાું તેમ ે ૧૦૦ મીટર ોોડ, ૨૦૦ મીટર ોોડ, ૪૦૦ મીટર ોોડ, ૪૦૦ મીટર િકધ્નોોડ
ુ ષચદ્ર
નને ૪ × ૪૦૦ મીટર રીલે રે સમાું પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત ારી સક
ું ા મેળવ્યા તા. પ
જ્કલુંત સાળતા િોલ તેમને ‘એિશયાઈ‘ ખેલૂો
ૂ -રા ીનો‘ ઇલાાિ એનાયત થયો તો. ઈ.
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૧૯૮૬માું ોબ્

ાોરરયાના પાટનગર સેઉલમાું ોસમો એિશયાઈ રમતોત્સક યોજાયો તો. પ

ુ ષચદ્ર
ઉત્સકમાું પી.ટી. ઉષાએ પાુંચ સ્પાાષ માું ભાગ લીાો તો નને ચાર સક
ું ાો જીતી જગતના
ખેલૂો
ૂ ્ે્ે ભારતને ગૌરકભું ુ સ્થાન નપાવ્ ુંુ ત.ુંુ
ઈ. ૧૯૮૬માું ભારત સરાારે પી.ટી. ઉષાને ‘પદ્મશ્રી‘નો બખતાિ નને ‘નર્ુ ષન‘ ઍકલડષ નપષ

ારી

ુ ાઈટે ડ સ્ટે ટ્સ સ્પોટષ સ નાાોમીએ ઈ.
તેમની ોોઢશક્તતની ાોર ારી તી. નમેરરાાની ન
૧૯૮૭માું ‘એિશયન એથલેટ –‘૮૬‘નો બખતાિ એનાયત ાયયો  તો નને ‘શેખ મો મો િીનઇન્સા નલ ખલીાા‘ િોાી પ

પપી તી. ઈ. ૧૯૮૭માું તેમ ે ઇટાલીના રોમ ખાતે યોજાયેલી

િકશ્વ-ખેલૂો
ૂ ની પાુંચ સ્પાાષ ઓમાું ભાગ લીાો તો. ઈ. ૧૯૮૮માું સેઉલ ઑબલક્બપતસમાું પ
તેમ ે ભાગ લીાો તો. પરું ત ુ પગની એડીમાું ઈજા થકાને ાાર ે તેમને િકજય સાુંપડ્ો
ન ોતો.
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