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વિવિધ રમતોમાાં ગજુરાતનાાં 
ખમીરિાંતા ખેલાડીઓ 

ક્રિકેટ : જામનગરના મહારાજા રણજિતસ િંહ, રાિકુમાર દુલીપસ િંહજી, અમરસ િંહ, સિિય હઝારે, કનનલ હમે ુ
અસિકારી, સિિય મરચન્ ટ, મામા ાહબે ઘોરપડ,ે દત્તાજી ગાયકિાડ, અતલુ બેદાડ,ે ક્રદલીપ દોશી, રાજેશ 

ચૌહાણ, િીરિ પર ાણા, સિન ુમાાંકડ, અશોક માાંકડ, ઉદય િોષી, સ દ્ઘાર્ન સિિેદી, િીરુ પટેલ, મકુુાંદ પરમાર, 

દીપક શોિન, ક્રકશનચાંદ, કર ન ઘાિરી, ઇન્ રજિતસ િંહ, રુ ી સરુતી, નરીમન કૉન્ રાકટર, િસ ુપટેલ, અંશમુન 
ગાયકિાડ, ક્રકરણ મોરે, નયન મોંગગયા, ગિજેશ પટેલ, અિય જાડજેા, ક્રદનેશ મોંગગયા, પાસર્િિ પટેલ, ઇરફાન 

પઠાણ, ઝક્રહર ખાન. જાડજેા.અક્ષર પટેલ 

 

ગબગલયડ ન અને સ્ નકૂર : ગીત  ેઠી,  તીષ મોહન, રૂપેશ શાહ,  ોસનક મલુતાની.� 

૪૦૦ મીટર દોડ : ચાર્લ  ન બોરોસમયો, કા મ બાદશાહ.� 

શતરાંિ : ભવ્ ય શાહ, ગૌરાાંગ મહતેા, અશોક પાંચાલ, સરેુશ દિે, સિરાફ અિારી, પ્રફુર્લ લ મહતેા, 
નીરિ રાિસબુા, તેિ  બાકરે.� 

તરણ સ્ પિાન : અસનશા શાહ� 

િૉલીબૉલ : ચીમનલાલ ભાલાિાલા� 

બાસ્ કેટ બૉલ : ક્રકરીટ ઓઝા� 

સનશાનબાજી : ઉદયન ચીનભુાઇ 

સ્ કૅક્રટિંગ : નમન પારેખ, ચાાંદની પટિા, આલાપ ભટ્ટ, ગચિંતન ભટ્ટ.� 

જિમ્ નસૅ્ટિસ્ટક  : કૃપાલી પટેલ� 

ઍર્લેક્રટક  : ચાર્લ  ન બો સમયા� 

ખોખો : સિુીર પરબ, અચલા દેિરે, ભાિના પરીખ.� 

ભાલા ફેંક : રગઝયા શેખ 

પિનતારોહણ : ધ્રિુકુમાર પાંડયા, નાંક્રદની પટેલ, નાંદલાલ પરુોક્રહત, સ્ િાસત દે ાઇ, ભરત શકુલ, 

ગબપીન પાલકર, રાહુલ ઠાકોર, સરેુશ દિે, પ્રાચી િદૈ્ય, પ્રાર્નના િૈદ્ય, જુગલ પીઠડીયા.� 
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ટેસન  : સભુાષ મશરૂિાલા, સરેુશ મશરૂિાલા, સસુનલ પટેલ, પરિીઝ કૅકોબાદ, નતાશા િોષી, 
ફાર્લ ગનુી પર ાણા, ઉમાંગ ચટ્ટા, સનકીતા ભારદ્ઘાિ, મસનષા મહતેા. 
ટેબલ ટેસન  : નીરિ ઓક, કમલેશ મહતેા. 
દોડ : ઝીણાભાઇ નાસિક 

શકૂ્રટિંગ : નાનભુાઇ સરુતી, ઝેની ઠક્કર 

મક્રહલા હૉકી : િીણા શાહ, કીસતિદા પટેલ. 
ક્રહમાલય આરોહણ : હષાનય ુદિે, શસિિલ પટેલ, અમી પટેલ. 
 મરુ તરણ સ્પિાન : નાથરુામ પહાડે (દુસનયાના ૭  મરુો તરિાનુાં અને હાર્માાં બેડી પહરેીને 
તરિાનુાં કૌશલ દાખિનાર સ્ પિનક , ક્રરહને મહતેા (ઇ. . ૧૯૯૪માાં ઇંસ લશ ચૅનલ પાર કરનાર 
સ્ પિનક . 
કૈલા , માન રોિર યાિા : બાબભુાઇ કશ્ યપ 

નાંદાદેિી સશખરે પહોંચનાર : નાંદલાલ પરુોક્રહત 

ક્રહમાલય  ાઇકલ યાિા : હાક્રદિક રાિ 

મેરેર્ન દોડ : ઝીણાભાઇ નાસિક 

િૉટર પોલો : કમલેશ નાણાિટી 
િર્લ ડન ગચર્લ રન ચૅ  : ક્રરદ્ઘદ્ઘ શાહ 

ક્રહમાલયન કાર રેલી : ભરત રસતલાલ દિે 
 

 

 
 


