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ગુજયાતના વલવલધ યભતોભાાં ખભીયલાંતા ખેરાડીઓ

ક્રિકે ટ- જાભનગયના યણજીતવવિંશજી,યાજકુ ભાય દુલરવાંશજી,અભયવાંશ,વલજમ શજાયે ,કનનર શેમ ુ અવધકાયી,વલજમ ભર્ચંટ,ભાભા
ુ ફેદાડે,ક્રદરી દોી,યાજેળ ર્ચૌશાણ,ધીયજ યવાણ,વલનુાં ભાાંકડ,અળોક ભાાંકડ,ઉદમ
વાશેફ ઘોયડે,દત્તાજી ગામકલાડ,અતર
જોી,વવધાથન વિલેદી,ધીરુ ટે ર,મુકાંુ દ યભાય,ક્રદક ળોધન,ક્રકળાંર્ચદ
ાં ,કયળન ઘાયલી,ઇન્દ્રવવિંશજીતવવિંશ,રુવવ

સુયતી,નયીભન,કોંટ્રાક્ટય,જસુ ટે ર,અંશુભન ગમકલાડ,ક્રકયણ ભોયે ,નમન ભાાંગીમા,લિજેળ ટે ર,અજમ જાડેજા,ક્રદનેળ
ભોગીમા,લિજેળ ટે ર,અજમ જાડેજા,ાવથિલ ટે ર,ઇયપાન ઠાણ,ઝક્રશયખાન,યુસપુ ઠાણ,યવલન્દ્રવવિંશ જાડેજા.


400 ભીટય દોડ- ર્ચાર્લવન ફોયોવભમો,કાવભ ફાદળાશ ,



તયણ સ્ધાન - અવનળા ળાશ



ફાસ્કે ટ ફોર- ક્રકયીટ ઓઝા



સ્કે ક્રટિંગ- નભન ાયે ખ,ર્ચાાંદની ટલા,આરા બટ્ટ,લર્ચિંતન બટ્ટ



એથરેક્રટક્વ-ર્ચાર્લવન ફોવવભમા



બારાપેંક- યલઝમા ળેખ



ટે વનવ- સુબા ભળફૃલારા,સુયેળ ભળફૃલારા,વવનર ટે ર,યલીજ કે કોફાદ,નતાળા જોી,પાર્લગુની યવાણા,ઉભાંગ
ર્ચડ્ડા,વનક્રકતા બાર્દ્ાનજ,ભવના ભશેતા



શુટ
ાં ીંગ- નાનુબાઇ સુયતી,ઝેની ઠક્કય.



ક્રશભારમ આયોશણ-શાનય ુ દલે,ળવલિર ટે ર,અભી ટે ર



કૈ રાવ,ભાનવયોલય માિા- ફાફુબાઇ કશ્મ



ક્રશભારમ વાઇકર માિા-શાક્રદિક યાલ,લઝણાબાઇ નાવલક,



લોટય ોરો- કભરેળ નાણાલટી



ક્રશભારમન કાય યે રી- બયત યવતરાર દલે



લફલરમડવન અને સ્કુ નય- ગીત વેઠી,વવત ભોશન,રુેળ ળાશ ,વોવનક મુરતાની



ળતયાં જ –બવ્મ ળાશ,ગૌયાાંગ ભશેતા,અળોક ાંર્ચાર,સુયેળ દલે,વલયાપ અલાયી,પ્રેફુર્લર ભશેતા,નીયલ યાજસુફા,તેજ્વ ફાકયે



લોરીફોર- ર્ચીભનબાઇ બારાલાા



વનળાનફાજી-ઉદમન ર્ચીનુબ
ાં ાઇ



જજમ્નેસ્સ્ટકવ- ક્રુારી ટે ર



ખોખો- સુધીય યફ,અર્ચરા દે લયે ,બાલના યીખ



લનતા યોશણ- ધ્રુલકુ ભાય ાંડયા,નાંક્રદની ટે ર,નાંદરાર ુયોક્રશત,સ્લવત દે વાઇ,બયત શુક્ર,લફીન ારકય,યાહુર
ઠાકોય,સુયેળ દલે,પ્રાર્ચી લૈધ,પ્રાથના લૈધ,જુગર ીઠક્રડમા



ટે ફર ટે વનવ- વનયજ ઓક,કભરેળ ભશેતા



ભક્રશરા શોકી- લીણા ળાશ,ક્રકતીદા ટે ર



વમુર તયણ સ્ધાન - નાથુયાભ શાડે (દુવનમાના 7 વમુરો તયલાનુાં અને શાથભાાં ફેડી શેયેને તયલાનુાં કૌળર્લમ દાખલનાય
સ્ધનક),ક્રયશેન ભશેતા(ઇ.વ.1994ભાાં ઇંગ્લરવ ર્ચેનર ાય કયનાય સ્ધનક)



નાંદાદે લી વળખયે શોંર્ચનાય – નાંદરાર ુયોક્રશત



ભેયેથન દોડ- લઝણાબાઇ નાવલક



લર્લડન લર્ચર્લરન ર્ચેવ – ક્રયદ્ધિ ળાશ



ગુજયાતના ગીત વેઠી ને યાજીલગાાંધી ખેરયત્ન(લફલરમડન યભત્)
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ગુજયાત વયકાય તયપથી અાતા યભત ગભત એલોડન વ –એકરવ્મ,જમક્રદિંવવિંશ ,જમક્રદિંવવિંશ જુવનમય,વયદાય
ટે ર,વયદાય ટે ર જુવનમય,યાજ્મ યભતલીય ,



યભતો અને તેના ભેદાનો_ લોરીફોર,ટે વનવ,ફેડવભિંટન,ફાસ્કે ટફોર-કોટન ભેદાન,,ક્રિકે ટ,ફુટફોર,ોરો-ગ્રાઉંડ ભેદાન,,આઇવ
શોકી,સ્કે ક્રટિંગ-ક્રયિંક ભેદાન,,સ્સ્લવભિંગ –ુર ભેદાન,,શુટીંગ-યેં જ,,યે વ-ટ્રે ક,,શોકી-ક્રપર્લડ,,ગોર્લપ-કોવન,,કુ સ્તી-અખાડો,,ર્ચેવફોડન ,,ફોસ્ક્વિંગ-ક્રયિંગ,,લફલરમડન -ટે ફર,,ફેઝફોર-ડામભાંડ



કબ્ફડીનુ ભેદાન રાંફાઇ-12.50 ભી શોાઇ-10 ભી, પ્રત્મેક ટુકડીભાાં 12 ખેરાડી,યભતભાાં એકવાથે 7.



ખોખો ભેદાન-રાં-29 ભી,-16 ભી. એકટુકડીભાાં 9 ખેરાડી



ક્રિકે ટ- ભેદાન- રાં -91.4 ભીટયની વિજ્માથી દોયે ર લતુ
ન ાકાય,દડાનુાં ભા-લજન- 156 થી 163 ગ્રાભ ,ફેટનુાં ભા-રાં94.4 વેભી -70.8 વે.ભી. ,ીર્ચનુાં ભા- રાં-20.12 ભી.,-3.05ભી. ખેરાડી એક ટુકડીભાાં 11



ફુટફોર ભેદાન – રાં-90 થી 120 ભી. -45 થી 90 ભી એક ટુકડીભાાં 11 ખેરાડી



ફેડવભિંટન ભેદાન- રાં-13.40ભી. -6.10ભી. એક ટુકડીભાાં 1/2 ખેરાડી



શોકી ભેદાન- રાં-28 ભી -15ભી એક ટુકદીભાાં 11 ખેરાડી



લોલરફોર ભેદાન- રાં-18 ભી -9 ભી એક ટુકડીભાાં 6 ખેરાડી



બાયતનુાં સ્ોટન વ સ્ટે ક્રડમભ –વયદાય ટે ર સ્ટે ક્રડમભ-અભદાલાદ



બાયતનુાં સ્ોટન વ સ્ટે ક્રડમભ-લાનખેડે-મુફ
ાં ઇ



બાયતનુાં સ્ોટન વ સ્ટે ક્રડમભ- િેફોન-મુફ
ાં ઇ



બાયતનુાં સ્ોટન વ સ્ટે ક્રડમભ- વલાઇ ભાનવવિંશ-જમુય



બાયતનુાં સ્ોટન વ સ્ટે ક્રડમભ-રારફશાદુય ળાસ્ત્રી- શૈદયાફાદ



બાયતનુાં સ્ોટન વ સ્ટે ક્રડમભ-યુલા બાયતી- કોરકતા



બાયતનુાં સ્ોટન વ સ્ટે ક્રડમભ-નેતાજજ ઇંડોય –કોરકતા



બાયતનુાં સ્ોટન વ સ્ટે ક્રડમભ- ઇડન ગાડન ન- કોરકતા



બાયતનુાં સ્ોટન વ સ્ટે ક્રડમભ –ગ્રીન ાકન - કાાંયુ



બાયતનુાં સ્ોટન વ સ્ટે ક્રડમભ-ફાયાભવત—કટક



બાયતનુાં સ્ોટન વ સ્ટે ક્રડમભ-ફાયાભવત-કટક –



બાયતનુાં સ્ોટન વ સ્ટે ક્રડમભ-ર્ચેોક-ર્ચૈન્નઇ



બાયતનુાં સ્ોટન વ સ્ટે ક્રડમભ- ધ્માનર્ચાંદ –રખનૌ



બાયતનુાં સ્ોટન વ સ્ટે ક્રડમભ-દવલન્દ્ર-વતમારા



બાયતનુાં સ્ોટન વ સ્ટે ક્રડમભ-આંફેડકય- નલી ક્રદર્લશી



બાયતનુાં સ્ોટન વ સ્ટે ક્રડમભ-ઇસ્ન્દ્દયા ગાાંધી ઇંડોય –નવલ ક્રદર્લશી



બાયતનુાં સ્ોટન વ સ્ટે ક્રડમભ-જલાશયરાર નશેરુ- નલીક્રદર્લશી



બાયતનુાં સ્ોટન વ સ્ટે ક્રડમભ-નેળનર –નલી ક્રદર્લશી



બાયતનુાં સ્ોટન વ સ્ટે ક્રડમભ-ક્રપયોજળાશ કોટરા- નલી ક્રદર્લશી



બાયતનુાં સ્ોટન વ સ્ટે ક્રડમભ- વળલાજી-નલી ક્રદર્લશી



ક્રિકે ટના ાક્રયબાવક ળબ્દો – ક્રિજ,એર.ફી.ડફર્લયુ,,ક્રશટ વલકે ટ,ભેડન,ડક,શેક્રટ્રક,ફામ યન,પોરોઅન,ગુગરી,ફોર્લડ,નો
ફોર,વવરી ોઇંટ,ફોક્રડ રાઇન ફોલરિંગ,ફાઉંવય,રાઇલ,ફ્રાઇટ



શોકીના ાક્રયબાવક શ્બ્દો- ફુરી,રીફર,ેનર્લટી,યોર ઇન,ળોટન કોનનય,સ્ટે ક્વ,સ્ટ્રૈ ક્રકિંગ વકન ર,અંડય,કક્રટિંગ,સ્કુ ,વાઇડ
રાઇન,કે યી..
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ર્ચેવના ાક્રયબાવક ળબ્દો –ર્ચેક ભેટ,સ્ટે રભેટ,ગે ગ્મ્ફત,લફળ,ક્રકિંગ,નાઇટ, ોન,ક્લીન,ફૃક,કાવર



ટે વનવ ના ાક્રયબાવક ળબ્દો –ફેક શેંડ,ફેક્સ્ીન,ફેઝ રાઇન,ડયુવ,શાપ લોરી,રેટ,યભેળ,પોર્લટ,એવ,



વભય ઓરાંવક્વ શેરીલાય યુનાનના દે લતા ―જજમવ‖ ના વન્દ્ભાનભાાં ધાવભિક ઉત્વલના ફૃભાાં 776 ઇ.વ. ુલે મોજામો
શતો



ઓરાંવક ધ્લજનુાં વનભાનણ ઇ.વ.1913ભાાં થયુ શતુ



ભળાર દોડ પ્રાર્ચીન એથેંવભાાં ધાવભિક બાલનાથે થતી શતી ,તે વભસ્રની દે લી ―પ્રોભેથેવ‖ની આસ્થાથી જોદામેરી
શતી,ઓરાંીંકની મ્ળાર વૌ શેરીલાય ઇ.વ.1928ભાાં એમ્વટડન ભ ઓરાંવકભાાં પ્રજ્જલલરત કમો શતો ,



―વીક્રટમવ,પોક્રટિમવ,આસ્ર્લટમવ‖ જેનો અથન- ―ઝડી,ઊંર્ચો,ફલાન‖



‘ ેરે ખેરાડી ‘ કઈ યભત વાથે વાંકામેરો છે ?ફૂટફોર વાથે



વલશ્વ ફૂટફોર સ્ધાનન ાંુ વાંર્ચારન કોણ કયે છે ?પીપા



અભેક્રયકાની યાષ્ટ્ટ્રીમ યભત કઈ છે ?ફેઝફોર અભેક્રયકાની યાષ્ટ્ટ્રીમ યભત છે .



‘ અજુ નન એલોડન ‘ ક્યાયથી આલાની ળફૃઆત થઈ ?1961 થઈ



બાયતીમ ટે સ્ટ ક્રિકે ટભાાં વૌપ્રથભ ફેલડી વદી કમા ખેરાડીએ કયી શતી ?ોરી ઉભયીગય



ક્રિકે ટના ‘ભક્કા ‘ તયીકે કયુાં ભેદાન પ્રખ્માત છે ?રોર્્ન ઝનુાં ભેદાન



બાયતીમ ટે સ્ટ ક્રિકે ટભાાં પ્રથભ વદી કયનાય કમો ખેરાડી શતો ?ોરી ઉભયીગય



લન – ડે લન્દ્ડવન ના રેખક કોણ ?ગાલસ્કય



ધ્માનર્ચાંદને કમા નાભે ઓખલાભાાં આલતો શતો ?‘ શોકીનો જાદૂ ગય ‘ ના નાભે



એવળમાડની ળફૃઆત ક્યાાં અને ક્યાયે થઈ શતી ?પ્રથભ એવળમાડ ક્રદર્લશીભાાં -1951 ભાાં



વૌપ્રથભ દ્મ ભેલનાય બાયતીમ ખેરાડી ?વભર્લખાવવિંશ



ક્રયદ્ધિ ળાશ એ કઈ યભત ની પ્રખ્માત ખેરાડી છે ?ર્ચેવ ( ળતયાં જ )



IPL નુાં  ૂરાં ુ નાભ શુાં છે ?Indian premiere league



ગીત વેઠી

યાજીલ ગાાંધી ખેરયત્ન લફલરમડન વ –



તેજવ ફાકયે

પ્રથભ ગ્રાન્દ્ડ ભાસ્ટય ર્ચેવ -



ઉદમન ર્ચીનુબાઇ



નભન ાયે ખ



કૃારી ટે ર



જશુ ટે ર

દ્મશ્રી ક્રિકે ટ -



ક્રકયણ ભોયે

અજુ નન એલોડન ક્રિકે ટ -



નમન ભોંલગમા



ાવથિલ ટે ર



ઈયપાન ઠાણ



અંશુભાન ગામકલાડ



દત્તાજી ગામકલાડ



વલજમ શઝાયે



નયી કોન્દ્ટ્રાક્ટય



વલનુ ભાાંકડ

કે પ્ટન, ફેલડી વદી, પ્રથભ વલકે ટભાાં વલશ્વવલિભ



શેમ ુ અવધકાયી

રશ્કયભાાં શતા, ક્રિકે ટ કે પ્ટન ણ શતા



ફૃવી સુયતી

ઓરયાઉન્દ્ડય

અજુ નન એલોડન સ્કે ટાંવ ગ અજુ નન એલોડન સ્કે ટાંવ ગ -

જીમ્નાસ્સ્ટક -અજુ નન એલોડન

અજુ નન એલોડન ક્રિકે ટ એકરવ્મ એલોડન ક્રિકે ટ એકરવ્મ એલોડન -ક્રિકે ટ
વયદાય ટે ર એલોડન ક્રિકે ટ બાયતીમ ક્રિકે ટ ટીભના કપ્તાન ૧૯૫૯ કે પ્ટન, િણ વદી વતત કયનાય પ્રથભ બાયતીમ
કે પ્ટન, લેસ્ટઈસ્ન્દ્ડઝભાાં ખોયીથી ઈજાગ્રસ્ત
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વરીભ દુયાની

શાડન શીટય છલગાના ળશેનળાશ -



દીક ળોધન

ટે સ્ટ પ્રલેળે જ વદી પટકાયી



ધીયજ યવાણા

ઓરયાઉન્દ્ડય, ીર્ચ ક્યુયેટય



અળોક ટે ર



મુનાપ ટે ર

ઈખય એક્વપ્રેવ પાસ્ટ ફોરય -



યુસપુ ઠાણ

ઓરયાઉન્દ્ડય



ર્ચેતેશ્વય  ૂજાયા



યવલન્દ્ર જાડેજા



અવભ વાશેફા



કૃારી ટે ર

અજુ નન એલોડન જીમ્નાસ્ટીક્વ



ાફૃર યભાય

અજુ નન એલોડન ફેડવભન્દ્ટન



દીીકા મ ૂવતિ



યલઝમા ળેખ



લૈક્રદક મુન્દ્ળા



ફાફુબાઇ ણુર્ચા



બયત દલે



ઘ્માની દલે



સુક્રપમાન ળેખ

નલવમુર તયલાનો વલિભ



ક્રયતા ાયે ખ

આંતયયાષ્ટ્ટ્રીમ તૈયાક પ્રથભ -



લાંક્રદતા ધાક્રયમાર એવળમાની તૈયાક



રજ્જા ગોસ્લાભી એવળમન ભેક્રડલરસ્ટ શ ૂટય



 ૂજા ર્ચૌૠવ



લૈળારી ભકલાણા



ફૃેળ ળાશ



વોવનક મુર્લતાની લફલરમડન વ સ્ન ૂકય ર્ચેસ્મ્મન-



વથક ભશેતા

ટે ફર ટે વનવનો વૌપ્રથભ આં ખેરાડી .યા.



ભરમ ઠક્કય

ટે ફર ટે વનવ ખેરાડી



નાનુબાઇ સુયતી

શ ૂટીંગના આં જજ -ખેરાડી .યા.



કક્રયશ્ભા ટે ર

ટે વનવ



શીય ટે ર

સ્કે ટાંવ ગની આંખેરાડી .યા.



ભનસ્લી ફેરા

વુશની
્ આં ખેરા .યા.



યે ળ કશય કુ શ્તી



સુવનર ગુપ્તે કે યભ ખેરાડી, આં.યા. યે પયી



ગુરાફવાંવ શ ર્ચૌશાણ ફૂટફોરના આં.યા. યે પયી



ભાભા ક્રકળન કલે શોકી



પ્રાર્ચી-પ્રાથનના લૈદ્ય ભાઉન્દ્ટે વનમયીંગ- એલોડન



ુ કયલરે એલયે સ્ટ વય
અતર



વનરોપય ર્ચૌશાણ ાલય-લેઈટ લરપ્ટીંગ

ફોરય

િેલડી વદીની શેટ્રીક
ઓરયાઉન્દ્ડય
ફેસ્ટ અમ્ામય એલોડન વલજેતા

આંશોકી ગોરકીય .યા.
જ્લેલરમન થ્રો નેળનર યે કોડન જુવનમય ઓસ્ટ્રે લરમન ઓનટે વનવ લર્લડન એથ્રેક્રટક્વભાાં બાગ રેનાય પ્રથભ ખેરાડી
કાયયે વય ક્રશભારમન કાયયે વ ર્ચેવભાાં ૈ ાંઉસ્ લખતાફ પ્રથભ ખેરાડી

ટ્રામપ્રોનની એવળમન ભેડલરસ્ટ
આંતયયાષ્ટ્ટ્રીમ મોગ

લફલરમડન વસ્ન ૂકય ર્ચેસ્મ્મન-
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અનુજ ગુપ્તા ફેડવભન્દ્ટન



ુ ી અજુ નન એલોડન - ફેડવભન્દ્ટન
ાથો ગાાંગર



ભશેન્દ્ર ગડ્ડા ફોડી લફર્લડવન



કભરેળ નાણાલટી તયણ ખેરાડી- કોર્ચ આં.યા. યે પયી



વલશ્વભાાં વૌથી લધાયે શુન્દ્મ યને આઉટ થનાય કમો ખેરાડી છે ?-ટોની ભોયીવન



એલો ખેરાડી જે પ્રથભ ટે સ્ટભેર્ચ અને ત્માય ફાદ યણજી ટ્રોપીભાાં યમ્મો શતો –ફુગ્ધ્ધ કુાં દયન



કમા ખેરાડીએ ોતાની છે ર્લરી ટે સ્ટભાાં શેક્રટ્રક રીધી શતી –હુગ ટ્રાં ફર



કોણ તયલૈમો આર્લફેસ્ટ્રોવ તક્રયકે ઓખામ છે - ભાઇકર ગ્રોવ



ઉરુલલેને યાષ્ટ્ટ્રીમ યભત કઇ છે - ફુટફોર



ઓક્વપોડડન યુવનલવવિટીના પ્રથભ બાયતીમ કે પ્ટન કોણ શતા- ટૌડી
 કોણે ટે સ્ટ ક્રિકે ટભાાં અને પ્રથભ કક્ષાની ભેર્ચભાાં વૌથી લધુ ફેલડી વક્રદ પટકાયી છે - ડોન િેડભેન



સ્કોટ રેંડની યાષ્ટ્ટ્રીમ યભત કઇ છે -ફૃલફી ફુટફોર



ટે સ્ટ ભેર્ચભાાં વૌથી લધાયે લખત શુન્દ્મ યને આઉટ થનાય ખેરાડી- ર્ચાંર ળેખય



ટે સ્ટ ક્રિકે ટભાાં એક ક્રદલવભાાં વૌથી લધાયે યન કમા ખેરાડીએ કમાન છે -ડોન િેડભેન-309



ઇંડોનેવળમાની યાવઃટ્રીમ યભત કઇ છે - ફેડવભિંટન



યાષ્ટ્ટ્રીમ શોકી ર્ચેસ્મ્મનવળ ભાટે ુરુોને કમો ક એનામત કયલાભાાં આલે છે - યાં ગા સ્લાભી



યોક્રશલટન ફાયીમા ટ્રોપી કઇ યભત વાથે વાંકામેર છે - ક્રિકે ટ



ન્દ્યુહ્જજરેન્દ્દના કમા ખેરાદે ને વયની ઉાધી પ્રાપ્ત થઇ છે - ક્રયર્ચાડન શેડરી



વૌ પ્રથભ ઓરાંવક કઇ વારભાાં મોજામો શતો- 1896



વાતભો ક્રિકે ટ વલશ્વક કમા નાભે આલાભાાં આવ્મો- આઇ.વી.વી. ક

