Taranath Narayan Shenoy, Honor Swimmer, India,
1987

Personal Website (None known)

Taranath Narayan Shenoy; deaf, communicates by sign, legally blind in one eye, and was
the second Triple Crown of Open Water Swimmer. After an initial failure, he made three successful
crossings of the English Channel, from France to England in 10 hours and 54 minutes in 1983 and from
England to France in 10 hours and 55 minutes in 1984 and in 10 hours and 42 minutes in 1985. He
also crossed the Palk Strait in 13 hours and 5 minutes, Catalina Channel in 10 hours and 15 minutes in
1987, Manhattan twice in 1987 in 8 hour and 21 minutes and 1989 in 8 hours and 29 minutes, Cook
Strait in 1996 in 7 hours and 46 minutes, Strait of Gibraltar in 1988, Lake Zurich in 1987 in 9 hours and
8 minutes and two-way Dharamtar to Gateway of India in 17 hours and 42 minutes in 1984. Taranath
also represented his country at the FINA 25 km World Championships in Perth Australia in 1991.
Expanded Biography (Openwaterpedia)
Long Swims Database (Marathon Swimmers Federation)
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Marathi Translation
मूक-कर्णबधिर आधर् अधिकृतररत्या एका डोळ्याने अंि असले ले तारानाथ नारायर् शेर्ॉय हे ओपन वॉटर स्विधमंग
धिडाप्रकारातील दोन वेळा धतहे री मुकूटप्राप्त जलतरर्पटू आहे त. पहील्या अपयशी प्रयत्नानंतर त्यां नी इं स्विश खाडी सलग
तीन वेळा पोहुन पार करण्याचा परािम केला आहे , त्यां नी १९८३ साली फ्ां स ते इं िंडचे अंतर १० तास ५४ धमं पोहुन पार
केले , तर १९८४ साली इं िंड ते फ्ां सचे अंतर १० तास ५५ धम. आधर् १९८५ साली १० तास ४२ धमं पोहुन सलग तीन वेळा
पोहण्याचा धविम केला. पाल्कची समुद्रिुनीसुद्धा १३ तास ०५ धमनीटात पोहून पार केली. याच बरोबर त्यां नी १९८७ साली
कॅटधलना चॅ नल (१० तास १५ धमं) , तर१९८७ साली मॅ नहाटन मॅरेथॉन स्विम ( ८ तास २१ धमं ) आधर् १९८९ साली (८ तास २९
धमं ) साली असे दोन वेळा पोहण्याचा परािम केला, कुक स्ट्र े ट १९९६ साली (७ तास ४६ धमं ) , धजब्राल्टरची समुदृिुनी
१९८८ साली आधर् झुरीच लेक १९८७ साली (९ तास ८ धमं ) पोहुन पार केले आहे त. िरमतर ते गेटवे ऑफ इं धडया (सलग
दोन्ही बाजूंनी) १७ तास ४२ धमनीटात पोहून पार करण्याचा परािम केला. धफना मान्यताप्राप्त २५ धकलोमीटरच्या पथण,
आॅॅ स्ट्र े धलया यैथे आयोधजत करण्यात आलेल्या जागधतक जलतरर् स्पिेमध्ये भारत दे शाचे प्रधतधनधित्व केले होते.
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