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૧        ગીત સેઠી                 યાજીવ ગાાંધી ખેરયત્ન- બફબરમડડસ 

૨        તેજસ ફાકયે              પ્રથભ ગ્રાન્ડ ભાસ્ટય- ચસે 

૩        ઉદમન ચીનબુાઇ     અરુ્ ડન એવોડડ- સ્કેટટિંગ 

૪        નભન ાયેખ        અરુ્ ડન એવોડડ- સ્કેટટિંગ 

૫        કૃારી ટેર      અરુ્ ડન એવોડડ- જીમ્નાસ્સ્ટક 

૬        જશ ુટેર                  દ્મશ્રી- ટિકેટ 

૭        ટકયણ ભોયે         અરુ્ ડન એવોડડ- ટિકેટ 

૮        નમન ભોંબગમા            અરુ્ ડન એવોડડ- ટિકેટ 

૯        ાર્થિવ ટેર              એકરવ્મ એવોડડ- ટિકેટ 

૧૦       ઈયપાન ઠાણ       એકરવ્મ એવોડડ- ટિકેટ 

૧૧       અંશભુાન ગામકવાડ       સયદાય ટેર એવોડડ- ટિકેટ 

૧૨       દત્તાજી ગામકવાડ         બાયતીમ ટિકેટ ટીભના કપ્તાન- ૧૯૫૯ 

૧૩       ર્વજમ હઝાયે        કેપ્ટન, ત્રણ સદી સતત કયનાય પ્રથભ બાયતીમ 

૧૪       નયી કોન્રાક્ટય         કેપ્ટન, વેસ્ટઈસ્ન્ડઝભાાં ખોયીથી ઈજાગ્રસ્ત 

૧૫       ર્વન ુભાાંકડ        કેપ્ટન, ફવેડી સદી, પ્રથભ ર્વકેટભાાં ર્વશ્વર્વિભ 

૧૬       હમે ુઅર્ધકાયી      રશ્કયભાાં હતા, ટિકેટ કેપ્ટન ણ હતા 

૧૭       રૂસી સયુતી       ઓરયાઉન્ડય 

૧૮       સરીભ દુયાની               હાડડ હીટય- છગ્ગાના શહનેશાહ 

૧૯       દીક શોધન                ટેસ્ટ પ્રવેશે જ સદી પટકાયી 

૨૦       ધીયજ યસાણા             ઓરયાઉન્ડય, ીચ ક્યયેુટય 

૨૧       અશોક ટેર                ફોરય 

૨૨       મનુાપ ટેર                 ઈખય એક્સપ્રેસ- પાસ્ટ ફોરય 

૨૩       યસુપુ ઠાણ                 ઓરયાઉન્ડય 

૨૪       ચતેેશ્વય પજૂાયા            તે્રવડી સદીની હરેીક 
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૨૫       યર્વન્ર જાડજેા          ઓરયાઉન્ડય 

૨૬       અર્ભષ સાહફેા      ફસે્ટ અમ્ામય એવોડડ ર્વજેતા 

૨૭       કૃારી ટેર       અરુ્ ડન એવોડડ જીમ્નાસ્ટીક્સ 

૨૮       ારૂર યભાય      અરુ્ ડન એવોડડ ફડેર્ભન્ટન 

૨૯       દીીકા મરૂ્તિ     આં.યા. હોકી ગોરકીય 

૩૦       યબઝમા શેખ        જ્વેબરમન થ્રો- નેશનર યેકોડડ 

૩૧       વૈટદક મનુ્શા      રુ્ર્નમય ઓસ્રેબરમન ઓન- ટેર્નસ 

૩૨       ફાબબુાઇ ણચુા             વર્લડડ એથ્રેટટક્સભાાં બાગ રેનાય પ્રથભ ખરેાડી 

૩૩       બયત દવે           કાયયેસય- ટહભારમન કાયયેસ 

૩૪       ઘ્માની દવે        ચસેભાાં  બખતાફ પ્રથભ ખરેાડી 

૩૫       સટુપમાન શેખ       નવસમરુ તયવાનો ર્વિભ 

૩૬       ટયતા ાયેખ       આંતયયાષ્ટ્રીમ તૈયાક- પ્રથભ 

૩૭       વાંટદતા ધાટયમાર    એર્શમાની તૈયાક 

૩૮       રજ્જજા ગોસ્વાભી    એર્શમન ભેટડબરસ્ટ શટૂય 

૩૯       પજૂા ચૌૠર્ષ        રામપ્રોનની એર્શમન ભેડબરસ્ટ 

૪૦       વૈશારી ભકવાણા    આંતયયાષ્ટ્રીમ મોગ 

૪૧       રૂેશ શાહ         બફબરમડડસ-સ્નકૂય ચમે્મ્મન 

૪૨       સોર્નક મરુ્લતાની    બફબરમડડસ-સ્નકૂય ચમે્મ્મન 

૪૩       ર્થક ભહતેા        ટેફર ટેર્નસનો સૌપ્રથભ આં.યા. ખરેાડી 

૪૪       ભરમ ઠક્કય        ટેફર ટેર્નસ ખરેાડી 

૪૫       નાનબુાઇ સયુતી     શટૂીંગના આં.યા. ખરેાડી- જજ 

૪૭       કટયશ્ભા ટેર      ટેર્નસ 

૪૮       હીય ટેર          સ્કેટટિંગની આં.યા. ખેરાડી 

૪૯       ભનસ્વી ફરેા       વશુ ્ની આં.યા. ખરેા 


