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નવી સરકાર� Job તથા તમામ TET/TAT/GPSC વગરે પેર��ાની Best તયૈાર� કરવા માટ મેારો આ
મોબાઈલ નબંર 79841 16217 આપના WhatsApp �પૂમા Aંdd કરો

�જુરાતના ગૌરવવતંા ખલેાડ�ઓની યાદ�
 ૧ ગીત સઠે� રા�વ ગાધંી ખલેર�ન- �બ�લયડ�સ

 ૨ તજેસ બાકર �ેથમ �ા�ડ મા�ટર- ચસે

 ૩ ઉદયન ચી�ભુાઇ અજ�ુન એવોડ�- �કટે�ગ

 ૪ નમન પારખે અજ�ુન એવોડ�- �કટે�ગ

 ૫ કપૃાલી પટલે અજ�ુન એવોડ�- ��ના��ટક

 ૬ જ� પુટલે પ��ી- ��કટે

 ૭ �કરણ મોર અેજ�ુન એવોડ�- ��કટે

 ૮ નયન મ��ગયા અજ�ુન એવોડ�- ��કટે

 ૯ પા�થ�વ પટલે એકલ�યએવોડ�- ��કટે

 ૧૦ ઈરફાન પઠાણ એકલ�યએવોડ�- ��કટે

 ૧૧ અ�ંમુાન ગાયકવાડ સરદાર પટલે એવોડ�- ��કટે

 ૧૨ દ�ા� ગાયકવાડ ભારતીય ��કટે ટ�મના ક�તાન- ૧૯૫૯

 ૧૩ �વજય હઝાર કે�ેટન , �ણ સદ� સતત કરનાર �થમ ભારતીય

 ૧૪ નર� કો��ા�ટર ક�ેટન , વ�ેટઈ��ડઝમા ખંોપર�થી ઈ���ત

 ૧૫ �વ� મુાકંડ ક�ેટન , બવેડ� સદ� , �થમ �વકટેમા �ંવ��વ�મ

 ૧૬ હ�ે અુ�ધકાર� લ�કરમા હંતા , ��કટે ક�ેટન પણ હતા

 ૧૭ �સી �રુતી ઓલરાઉ�ડર

 ૧૮ સલીમ દરુાની હાડ�હ�ટર- છ�ગાના શહનેશાહ

 ૧૯ દ�પક શોધન ટ�ેટ �વશે જે સદ� ફટકાર�

 ૨૦ ધીરજ પરસાણા ઓલરાઉ�ડર , પીચ �રુટેર

 ૨૧ અશોક પટલે બોલર

 ૨૨ �નુાફ પટલે ઈખર એ�સ�સે- ફા�ટ બોલર

 ૨૩ ��ુફુ પઠાણ - ઓલરાઉ�ડર

 ૨૪ ચતે�ેર ��ૂરા �વેડ� સદ�ની હ�ે�ક

 ૨૫ ર�વ�� �ડ�ે - ઓલરાઉ�ડર

 ૨૬ અ�મષ સાહબેા -બ�ેટ અ�પાયર એવોડ��વજતેા

 ૨૭ કપૃાલી પટલે - અજ�ુન એવોડ�- ��ના�ટ��સ

 ૨૮ પા�લ પરમાર - અજ�ુન એવોડ�- બડે�મ�ટન
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 ૨૯ દ�પીકા ��ૂત�આ.ંરા. - હોક� ગોલક�પર

 ૩૦ ર�ઝયા શખે - �વ�ેલયન �ો- નશેનલ રકેોડ�

 ૩૧ વ�ૈદક ��ુશા જ�ુનયર ઓ���ેલયનઓપન- ટ�ેનસ

 ૩૨ બા�ભુાઇ પ�ચા - વ�ડ�એ�લ�ેટ�સમા ભંાગ લનેાર �થમ ખલેાડ�

 ૩૩ ભરત દવ -ે કારરસેર- �હમાલયન કારરસે

 ૩૪ �યાની દવ -ે ચસેમા ઉંસ �્ખતાબ �થમ ખલેાડ�

 ૩૫ ��ુફયાન શખે - નવસ��ુ તરવાનો �વ�મ

 ૩૬ પ�રતા પારખે - આતંરરા��ય તરૈાક- �થમ

 ૩૭ વ�ંદતા ધા�રયાલ એ�શયાની તરૈાક

 ૩૮ લ�� ગો�વામી - એ�શયન મ�ેડ�લ�ટ �ટૂર

 ૩૯ ��ૂ ચૌૠ�ષ �ાય�લોનની એ�શયન મડે�લ�ટ

 ૪૦ વશૈાલી મકવાણા - આતંરરા��ય યોગ

 ૪૧ �પશે શાહ �બ�લયડ�સ-��કૂર ચ�ે�પયન

 ૪૨ સો�નક ��ુતાની - �બ�લયડ�સ-��કૂર ચ�ે�પયન

 ૪૩ પ�થક મહતેા - ટબેલ ટ�ેનસનો સૌ�થમઆ.ંરા. ખલેાડ�

 ૪૪ મલય ઠ�ર - ટબેલ ટ�ેનસ ખલેાડ�

 ૪૫ ના�ભુાઇ �રુતી - �ટૂ�ગના આ.ંરા. ખલેાડ�- જજ

 ૪૭ ક�ર�મા પટલે -ટ�ેનસ

 ૪૮ હ�ર પટલે - �કટે�ગની આ.ંરા. ખલેાડ�

 ૪૯ મન�વી બલેા - ��ુી આ.ંરા. ખલેાડ�

તમામ �કારની સરકાર� અન �ેાઇવટે ભરતીની માહ�તી, �શ�ણન લેગતા સમાચાર, ન�વન પ�રપ�ો, કર�ટ અફસે�,
જનરલ નોલજે, ટટે/ટાટ/એચટાટ પ�ર�ા�ુંમટ�ર�ય�સ, બધી જ પર��ા�ું�રઝ�ટ વગરે મેાટ અેમાર� વબેસાઈટ

ની દરરોજ �લુાકાત લતેા રહો..
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�લુાકાત માટ તેમારા �મ�ોન પેણ કહો..આભાર....


