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 ઑલલમ્પપક રમતોત્સવ 

 પ્રાચિન ઑચિમ્પિક ઈ.સ. પરેૂ્વ 776 થી રોમન સામ્રાજ્ય ર્વખતે યોજાતી...  
 અર્વાાચિન ઑચિમ્પિક ઈ.સ. 1894માાં તેનો પ્રથમ ર્વાર વર્વશ્વ ઑચિમ્પિકનો વર્વિાર ર્વહતેો મકુ્યો અને પ્રથમ ઑચિમ્પિક 

ઈ.સ. 1896માાં ગ્રીસની રાજધાની એથેન્સમાાં રમાઇ.  

 દર િાર ર્વરે્ષ રમાય છે.  

 મદુ્રાિેખ - ત્રણ િેટીન શબ્દો છે.  

          Citus – Altius – Fortius 

          ↓   ↓     ↓  
    Faster –  Higher – Stronger 
 ↓   ↓       ↓ 

ર્વધ ુઝડિી – ર્વધ ુઊંિે – ર્વધ ુમજબતુ  

 ઑચિમ્પિક રમતોના વિતા- બેરૉન જીન ડી કોબટીન  

 વર્વશ્વયદુ્ધ 1-2 ર્વખતે 1916, 1940, 1944 ની રમતો રમી શકાઇ નહોતી.  
 30 મો  ઓચિમ્પિક 2012માાં િાંડન(ચિટન)માાં રમાયો, જેમાાં 204 દેશોએ ભાગ ચિધો હતો,  

જેમાાં, મેડિ ટેિી – 1
st –  અમેરીકા  

          2
nd

 – ગ્રેટ ચિટન (ઇંગ્િેન્ડ ઑચિમ્પિકમાાં ગ્રેટ ચિટન નામ ેભાગ િે છે)  

       3
rd – ભારત (4 િોન્ઝ, 2 વસલ્ર્વર)  

 2012ના ઑચિમ્પિકમાાં ભારત તરફથી મેડિ મેળર્વનાર ખેિાડીઓ –  

 સશુીિ કુમાર – 66 kg, ફ્રી સ્ટાઇિ કુસ્તીમાાં વસલ્ર્વર મેડિ  

 વર્વજય કુમાર – 25 મીટર, વિસ્તોિ શટુીંગમાાં વસલ્ર્વર મેડિ 

 સાયના નેહર્વાિ – બેડવમન્ટન વસિંગલ્સમાાં િોન્ઝ મેડિ  

 યોગેશ્વર દત્ત – 60 kg, ફ્રી સ્ટાઇિ કુસ્તીમાાં િોન્ઝ મડેિ  

 ગગન નારાંગ – 10 મીટર, રાઇફિ શટુીંગમાાં િોન્ઝ મેડિ  

 એમ. સી. મેરીકોમ – 51 kg, બોમ્્સિંગ માાં િોન્ઝ મેડિ  

 અત્યાર સધુીની ઑચિમ્પિક રમતોમાાં ભારતનો દેખાર્વ –  

 પ્રથમ મેડિ – નોમાન વપ્રિાડા – વસલ્ર્વર – ઇ.સ. 1900 

 પ્રથમ ગોલ્ડ મેડિ – હોકી – મેજર ધ્યાનિાંદ – ઇ.સ. 1928 થી 1971(8 ર્વખત)  

 પ્રથમ વ્યમ્્તગત મેડિ – કુસ્તી – બાપ ુકે. એમ. જાદર્વ – િોન્ઝ  

 સતત બે ર્વાર મેડિ – સશુીિ કુમાર  

 પ્રથમ વ્યમ્્તગત ગોલ્ડ મેડિ – અચભનર્વ ચબન્દ્રા – 10 મી. શટુીંગ – ઇ.સ. 2008  

 આર્વનાર ઑચિમ્પિક યજમાન દેશો –  

 2016 માાં રીઓ દ જનીરો (િાઝીિ)  

 2020 માાં ટોકીયો (જાિાન) 
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 વીન્સટર ઑલલમ્પપક રમતોત્સવ 

 વ્યર્વસ્થાિક – IOC (INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE)  

 ઇ.સ. 2010 માાં તાનકુર્વર(કેનેડા) માાં વર્વન્ટર ઑચિમ્પિક યોજાયો હતો.  
 હર્વ,ે 2014 માાં શોિી (રશીયા) માાં યોજાશ.ે  

 દર િાર ર્વરે્ષ યોજાય છે. 

 

 ્પેિીયલ ઑલલમ્પપક / પેરા ઑલલમ્પપક 

 સ્િેશીયિ ઑચિમ્પિક એ માંદબદુ્ધી વ્યમ્્તઓ માટે અને િેરા ઓચિમ્પિક એ શારીરીક અક્ષમ વ્યમ્્તઓ માટે રમાય છે. 

 દર બે ર્વરે્ષ રમાય છે. 

 

 કૉમનવેલ્થ ગેપસ (રાષ્ટ્રમડંળ ખેલ) 

 શરૂઆતમાાં 64 દેશો ભાગ િેતા અને હાિમાાં 71 દેશો ભાગ િે છે.  

 ઇ.સ. 1930માાં હવેમલ્ટન(કેનેડા) થી શરૂઆત થઈ.  

19મી 2010 માાં દદલ્હી(ભારત) માાં યોજાઇ 

જેમા,  1st 
– ઓસ્રેચિયા  

2rd – ભારત (38 ગોલ્ડ મેડિ સાથ ેકુિ 101 મેડિ જીત્યા) 
3

rd 
– ચિટેન  

 2014 માાં ગ્િાસગો(ય.ુકે.) માાં યોજાશ ે

 

 એશિયાડ રમતોત્સવ (એશિયન ગેપસ) 

 સભ્ય દેશો – 45  

 ઇ.સ. 1949માાં દદલ્હી(ભારત) માાં એવશયન ગપસ ફેડરેશન ની સ્થાિના થઈ. 

 શરૂઆત – ઇ.સ. 1951માાં દદલ્હી(ભારત) થી થઈ હતી.  
 દર િાર ર્વરે્ષ યોજાય છે. 

 16મો 2010 માાં ગ્ર્વાાંગઝુ(િીન) માાં યોજાયો હતો.  
જેમાાં,  1st – િીન (416 મેડિ) 

 2nd 
– દચક્ષણ કોદરયા 

3rd 
– જાિાન 

 6
th

 – ભારત(65 મેડિ)  

 2014માાં ઇન્િાન(દચક્ષણ કોદરયા) ખાત ેયોજાશ.ે  

 

 દલક્ષર્ એશિયા રમતોત્સવ (SAF GAMES- South Asian Faderation) 

 સભ્ય દેશો – 7 (ભારત, િાદકસ્તાન, શ્રીિાંકા, બાાંગ્િાદેશ, નેિાળ, ભતુાન, માલ્દીવ્સ)  

 દર બે ર્વરે્ષ યોજાય છે.  

 26મી નર્વેપબર 1982માાં SAFની સ્થાિના થઈ અને, પ્રથમ 1984 માાં કાઠમાંડુ(નેિાિ) ખાતે રમાઇ હતી.  
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 ભારતમાાં 1987માાં કોિકત્તા અને 1995માાં િેન્નઈ ખાતે યોજયો હતો  
 11મો 2010માાં ઢાકા(બાાંગ્િાદેશ) ખાતે યોજાયો હતો, 

જેમા, 1st 
– ભારત (90 ગોલ્ડ, 55 વસલ્ર્વર, 30 િોંઝ) 

 

 આફ્રો-એશિયન રમતોત્સવ 

 પ્રથમ 24 ઓ્ટોબર 2003ના રોજ હૈદ્રાબાદ(ભારત) ખાતે યોજાયો હતો, 
જેમાાં, પ્રથમ િીન હત.ુ 

  દિકેટ  

  
  
  

અવિિ, િેગ-બાય, બાય, િાર્વરપ્િે, ફૉિોન, દુસરા, ડક ર્વથા લઇુસ, 

 િાઇનામેન, એિ.બી.ડબલ્ય,ુ હીટ ર્વીકેટ, મેડન, ઑર્વર, ગિી, ફુિટોસ, 

 યોકાર, ગગુિી, સ્્ર્વેરકટ, હુક, મ્સ્ર્વિ શોટ, ડેડ બોિ, હરેીક, દરર્વસા મ્સ્ર્વિંગ 

 બેડવમન્ટન ફોરર્વડા સ્રો, બેકર્વડા સ્રો, િોબ, સ્મેશ, નેટ ફોલ્ટ, ડબિ ફોલ્ટ, મેિ િોઇન્ટ,  

 

 સેટ િોઇન્ટ, ડયસૂ 

 બાસ્કેટબોિ દિબિીંગ, િાઇર્વોટીંગ, જ ાંિ બોિ, ગાડા િોઇન્ટ, હુક િાસ  

 ફુટબોિ  

  

દિબિ, સેન્ટર, ફોરર્વડા, ફ્રી દકક, સીઝર દકક, ગોિદકક, ડાયરે્ટ દકક, 

 સડન ડેથ 

 હૉકી 
  

 બિુી, કેરી, િીબિ, ડોજ, િાંગસ્રોક, સ્્ર્વેર િાસ, સ્કુિ, ર્વોિી-હાફર્વોિી, 
 ફુિ બેક 

 ટેવનસ 

  

એસ, બેક હને્ડ િાઇર્વ, ડયસુ, ર્વોિી-હાફર્વોિી, ફુટ ફોલ્ટ, ડબિ ફોલ્ટ, સ્મેશ, 

 સવર્વિસ, િર્વસ્િાઇસ 

 ટેબિ ટેવનસ 

 (વિિંગ-િોંગ) 

ફૉઇિ, િેટ કાંરોિ, ફ્િેટ હીટ, બ્િોક સ્રોક, સવર્વિસ, િેન હોલ્ડર ગ્રીિ,   

 બેક મ્સ્િન, સાઇડ મ્સ્િન, ટોિ મ્સ્િન, િોિશોટ, િોબ 

 ર્વોિીબોિ એન્ટીના, િીબેરો, દિબચિિંગ, ર્વોિીિાસ, ફોર આમા િાસ, હકુ સર્વા  
 િોિો બન્કર, િકર, મોિેટ  

 કુશ્તી(રેસચિિંગ) હાફ, નેલ્સન, દરબટ  

 િેસ (શતરાંજ) ચબશિ, ગેમ્પબટ, િેકમેટ, સ્ટેિ મેટ, િોન, ગ્રાન્ડ માસ્ટર, કેઝચિિંગ  

 ગોલ્ફ બગૂી, ટી, નીબ, િીક, બન્કર  

 ર્વૉટર િોિો કેપ્સ, બોિ અન્ડર  

 બેઝબોિ ડાયમાંડ, િીિર, હોમરન, એન્ટરબર  

 ચબચિયડડાસ (સ્નકુર/ 

ચિજ) ક્ય,ૂ જજગર, િોટ, બોલલ્ટિંગ, હઝેાડા  
રાઇફિ શટુીંગ   ટાગેટ, બલૂ્સ આઈ, મેઝિ ફ્િબ 

 મ્સ્ર્વમીંગ િોિ, િેસ્ટ સ્રોક, મ્સ્પ્રિંગબોડા, બટરફ્િાઇ સ્રોક  

 બોમ્્સિંગ િાંિ, રોચબટ િાંિ, અિર કટ, નૉક-ડાઉન, દરિંગ, બેલ્ટ, બાઉન્સ  

ઘોડાદોડ જોકી, િન્ટર 
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 પારીભાશિક િબ્દો 

 રમતો અને તેમા ંખેલાડીઓની સખં્યા: 
1. દિકેટ 11 

2. હોકી 11 

3. ફુટબોિા 11 

4. બેઝબોિ 9 

5. રગ્બી ફુટબોિ 15 

6. િોિો 4 

7. ર્વોટરિોિો 7 

8. ખો-ખો 9 

9. કબડ્ડી 7 + 5 

10. નેટબૉિ 7 

11. ર્વોચિબોિ 6 

12. બેડવમન્ટન 1 અથર્વા 2 

13. ટેવનસ 1 અથર્વા 2 

14. ટેબિ ટેવનસ 1 અથર્વા 2 

15. બસ્કેટ બોિ 5 

16. ચબચિયડડાસ/સ્નકુર 1 

17. ચિજ 2 

18. બોમ્્સિંગ 1 

19. િેસ 1 

20. િો્ર્વેટ 13 અથર્વા 15 

21. િેિોસી 12 

 ભારતના પ્રખ્યાત ્ટેડડયમ: 

્ટેડડયમ/મેદાન રમતો ્થળ 

ઇન્દ્રપ્રસ્થ સ્ટેદડયમ ઇંડોર રમતો દદલ્હી 
જર્વાહરિાિ નહરુે સ્ટેદડયમ એથિેટી્સ દદલ્હી 
દફરોઝશાહ કોટિા મેદાન દિકેટ દદલ્હી 
આંબેડકર સ્ટેદડયમ ફુટબોિ, હૉકી દદલ્હી 
વશર્વાજી સ્ટેદડયમ ફુટબોિ, હૉકી દદલ્હી 
નેશનિ સ્ટેદડયમ ફુટબોિ, હૉકી મુાંબઈ 

ર્વાનખેડે સ્ટેદડયમ દિકેટ મુાંબઈ 

િેબોના સ્ટેદડયમ દિકેટ મુાંબઈ 

ઇડન ગાડાન દિકેટ કોિકત્તા 
ગ્રીનિાકા  સ્ટેદડયમ દિકેટ કાનપરુ 

ધમાશાિા સ્ટેદડયમ દિકેટ દહમાિિપ્રદેશ 

કીનન સ્ટેદડયમ દિકેટ જમશેદપરુ 

િેિોક સ્ટેદડયમ (નહરેૂ સ્ટેદડયમ) દિકેટ િેન્નઈ 

ર્વારભાતી સ્ટેદડયમ દિકેટ કટક 

રેસકોસા સ્ટેદડયમ દિકેટ રાજકોટ 

સરદાર િટેિ સ્ટેદડયમ દિકેટ અમદાર્વાદ 

ચિન્નાસ્ર્વામી સ્ટેદડયમ દિકેટ બૅંગલરુુ 

રૂિવસિંહજી સ્ટેદડયમ દિકેટ ગ્ર્વાચિયર 
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સર્વાઇ માનવસિંહજી સ્ટેદડયમ દિકેટ જયપરુ 

 

 શવશ્વના પ્રખ્યાત ્ટેડડયમ: 

્ટેડડયમ/મેદાન રમત ્થળ/દેિ 

ફ્િેવમિંગટન સ્ટેદડયમ ઘોડાદોડ મેિબોના(ઓસ્રેચિયા) 
િોડડાસ/ઓર્વિ/ચિડડાસ સ્ટેદડયમ દિકેટ ઇંગ્િેન્ડ 

વર્વપબિડન ટેવનસ િાંડન 

બ્રકુિેન્ડ ફુટબોિ ઇંગ્િેન્ડ 

પટુ્ની માકા  િેક બોટ રેસ ઇંગ્િેન્ડ 

રેન્ટ િીજ દિકેટ ઇંગ્િેન્ડ 

વ્હાઇટવસટી ડોગ રેસ ઇંગ્િેન્ડ 

હચિિંગટન િોિો ઇંગ્િેન્ડ 

ચિસ્બેન દિકેટ ઓસ્રેચિયા 
યૅન્કી બોમ્્સિંગ ન્યયુોકા(અમેરીકા) 

ફોરેસ્ટહીિ ટેવનસ અમેરીકા 
વ્હાઇટિિા દિકેટ ન્યઝૂીિેન્ડ 

MCG (મેિબોના દિકેટ ગ્રાઉન્ડ) દિકેટ ઓસ્રેચિયા 

 રમતો અને તેને સબંશંધત મેદાનો: 
ક્રમ મેદાન રમત 

1. કોટા  ટેવનસ, બેડવમન્ટન, નેટબોિ, હને્ડબોિ, ર્વોિીબોિ, સ્્ર્વોશ, ખો-ખો, કબડ્ડી 
2. ડાયમાંડ બેઝબોિ 

3. રીંગ બોમ્્સિંગ, સ્કેદટિંગ 

4. કોસા ગોલ્ફ, ઘોડદોળ 

5. પિૂ મ્સ્ર્વમીંગ, ર્વોટરિોિો 
6. પિુટેબિ ચબચિયડડાસ, સ્નકુર, ચિજ 

7. બોડા ટેબિટેવનસ(વિિંગ-િોંગ) 

8. મેટ ઝુડો, કરાટે, કુશ્તી, ટાઇક-ર્વાનડો 
9. ર્વેિોિોમ સાયકિીંગ 

10. દફલ્ડ િોિો, ફુટબોિ, હોકી 
11. રેક એથિેદટ્સ 

12. િીિ દિકેટ 

13. ગ્રીન્સ બોલ્સ 

14. રીંક કચિિંગ, આઇસ હોકી 
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15. રેંજ શટુીંગ, વતરાંદાજી (આિારી) 
16. અરીના ઘોડાદોળ 

 રમતોના મેદાનો અને તેના સાધનોના માપ: 

1. ડક્રકેટ: 

 િીિની િાંબાઇ – 22 યાડડાસ(ગજ)/20.11 મીટર 

 િીઝની િાંબાઇ – 4 ફુટ 

 બેટની િાંબાઇ – 38 ઇંિ 

 સ્ટપિની િાંબાઇ – 28 ઇંિ 

 િકિી(baills)ની િાંબાઇ – 11.1 સે.મી. 

2. બેડશમન્સટન: 

 કોટાની િાંબાઇ – 44 ફુટ 

 િહોળાઇ વસિંગલ્સ માટે – 17 ફુટ 

 િહોળાઇ ડબલ્સ માટે – 20 ફુટ 

 નેટની ઊંિાઇ – 5 ફુટ 

 રેકેટનુાં ર્વજન – 85 થી 140 ગ્રામ 

 શટરકોકનુાં ર્વજન – 4.74 થી 5.5 ગ્રામ 

3. બા્કેટબોલ: 

 કોટાની િાંબાઇ×િહોળાઇ – 28×15 મીટર 

 બોિન ુર્વજન – 600 થી 650 ગ્રામ (આંતરાષ્ટ્રીય 

રમતોમાાં 6 નાંબરની સાઇઝનો બોિ ર્વિરાય 

છે.) 

4. ફુટબોલ: 

 દફલ્ડની િાંબાઇ – 90 થી 120 મીટર 

 િહોળાઇ – 45 થી 90 મીટર 

5. હોકી: 
 દફલ્ડની િાંબાઇ – 90 મીટર 

 િહોળાઇ – 50 થી 55 મીટર 

 બોિન ુર્વજન – 155 થી 163 ગ્રામ 

 બોિનો રાંગ – સફેદ 

 હોકી સ્ટીકન ુર્વજન – 280 ગ્રામ 

6. ટેશનસ: 

 કોટાની િાંબાઇ – 24 મીટર 

 િહોળાઇ વસિંગલ્સ માટે – 8 મીટર 

 િહોળાઇ ડબલ્સ માટે – 10 મીટર 

 નેટ ની ઊંિાઇ – 3 ફુટ 

 બોિન ુર્વજન – 56 થી 60 ગ્રામ 

 બોિનો રાંગ – િીળો 

7. ટેબલ ટેશનસ: 

 બોડાની િાંબાઇ×િહોળાઇ – 9×5 ફુટ 

 બોિન ુર્વજન – 2.5 ગ્રામ 

 બોિનો રાંગ – સફેદ 

8. વૉલીબોલ: 

 કોટાની િાંબાઇ×િહોળાઇ – 18×9 મીટર 

 બોિન ુર્વજન – આશરે 250 ગ્રામ 

 નેટની ઊંિાઇ – 2.43 મીટર 

9. પોલો: 
 ફીલ્ડની િાંબાઇ – 300 યાડડાસ 

 િહોળાઇ – 150 યાડડાસ 

10. કુશ્તી (રેસલલિંગ): 

 ગોળિટાઇ કે જેનો વ્યાસ – 9 મીટર 

11. ચૅસ (િતરંજ): 

 64 ખાના હોય છે. 

 ખાના નો રાંગ – 32 કાળા અને 32 સફેદ 

12. ગોલ્ફ: 

 હૉિનો વ્યાસ – 4 ઇંિ 

13. બેઝબોલ: 

 દરેક બેઝ ર્વચ્િેની િાંબાઇ – 90 ફુટ 
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 કપ/રોફીઓ: 

ક્રમ રમત કપ/રોફી 
1. હોકી આગાખાન કિ, િેડી રતનતાતા રોફી, ધ્યાનિાંદ રોફી, નહરેૂ રોફી, અઝિનશાહ કિ, 

ર્વલ્ડાકિ 

2. ફુટબોિ દુરાન્દ કિ, બી. સી. રાય રોફી, કચિિંગ કિ, સાંતોર્ષ રોફી, સિુોતો મખુજિ રોફી, આશતુોર્ષ 

મખુજિ રોફી 
3. દિકેટ એવશઝ, એવશયા કિ, િાર વમનારા િૅિેંઝર કિ, સી. કે. નાયડુ રોફી, કૂિ ચબહાર રોફી, 

દેર્વધર કિ, દુચિિ રોફી, ઇરાની રોફી, મરિન્ટ કિ, રાણી રોફી, રણજી રોફી, રૉહીંગટન 

બારીયા રોફી, વર્વજય હજારે રોફી 
4. ટેબિ 

ટેવનસ 

રાજકુમારી િૅિેંઝ કિ, ત્રાર્વણકોર કિ 

5. બેડવમ
ન્ટન 

નારાંગ કિ, થોમસ કિ, ઉબેર કિ 

6. ચિજ હોલ્કર રોફી, વસિંગાનીયા રોફી 
7. િોિો એઝરા કિ, સ્નાઇડર કિ 

8. એથિે
દટ્સ 

િાર વમનાર રોફી 

9. બોમ્્સિં
ગ 

ર્વૉિ બેકર રોફી 

10. ગોલ્ફ ર્વૉકર કિ, વપ્રન્સ ઓફ ર્વેલ્સ કિ 

11. ર્વોિીબો
િ 

ઇલન્દરા પ્રધાન રોફી 

12. નેટબોિ અનાંતરાર્વ 

13. ઘોડાદો
ળ 

ડબી 

14. િૅસ ખેતાન રોફી 

 શવશવધ દેિો અને તેની રાષ્ટ્રીય રમતો: 
ક્રમ દેિ રાષ્ટ્રીય રમત  

1. ભારત હોકી, કબડ્ડી 
2. પાકી્તાન હોકી 
3. ભતુાન તીરાંદાજી(આિારી) 
4. ઇંગ્લેન્સડ દિકેટ 

5. અમેરીકા(USA) બેઝબોિ 

6. રશિયા િૅસ(શતરાંજ) 

7. ચાઇના વિિંગ-િોંગ(ટેબિ 

ટેવનસ) 

8. જાપાન ઝુડો 
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9. બાગં્લાદેિ કબડ્ડી 
10. ્પૅન બિુફાઇટીંગ 

11. ્કોટલેન્સડ રગ્બી ફુટબોિ 

12. બ્રાલઝલ, 

પોરુ્કગલ 

ફુટબોિ(Soccer) 

13. કેનેડા આઇસ હોકી 
 શવશવધ રમતોના ંપ્રખ્યાત ખેલાડીઓ: 

ક્રમ રમત ખેલાડીનુ ંનામ દેિ 

1. દિકેટ રોઝર ચબન્ની ભારત 

  િોિી ઉમદરગર ભારત 

  સૈયદ દકરમાણી ભારત 

  ડાયના એદિજી ભારત 

  સી. સાન્તારાંગાસ્ર્વામી ભારત 

  અરવર્વિંદ ડી સિર્વા શ્રીિાંકા 
  સનથ જયસયૂાા શ્રીિાંકા 
  અરુ્ ાન રણતુાંગા શ્રીિાંકા 
  રાંજન મદુગિેુ શ્રીિાંકા 
  દાવનશ કનેરીયા િાકીસ્તાન 

  યસુફુ યોહન્ના િાકીસ્તાન 

  ડબલ્ય ુજી ગ્રેસ ઇંગ્િેન્ડ 

  કાિ હિૂર ર્વેસ્ટ ઇલન્ડઝ 

  વર્વવર્વયન રેિડડાસ ર્વેસ્ટ ઇલન્ડઝ 

  માકામ માશાિ ર્વેસ્ટ ઇલન્ડઝ 

  વશર્વનારાયણ િાંદ્રિોિ ર્વેસ્ટ ઇલન્ડઝ 

  મોન્ટી િાનેસરા ઇંગ્િેન્ડ 

  રવર્વ બોિારા ઇંગ્િેન્ડ 

  સવમત િટેિ ઇંગ્િેન્ડ 

  વર્વિમ સોિાંકી ઇંગ્િેન્ડ 

  ડોનાલ્ડ િેડ્મેન ઓસ્રેચિયા 
  એિન ડોનાલ્ડ સાઉથ આદફ્રકા 
  જોન્ટી રૉડ્સ સાઉથ આદફ્રકા 
  હાવસમ અમિા સાઉથ આદફ્રકા 
  િોિ એડપસ સાઉથ આદફ્રકા 
2. ફુટબોિ િેિે િાઝીિ 

  ડીએગો મેરેડોના આજલેન્ટના 
  િીઓનેિ મેસ્સી આજલેન્ટના 
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  રોનાલ્ડો રોનાલ્ડીનો િાઝીિ 

  દિલસ્ટઆનો રોનાલ્ડો િોરુ્ાગિ 

  કાકા િાઝીિ 

  ડેવર્વડ બૅકહમે ઇંગ્િેન્ડ 

  વ્હને રુની ઇંગ્િેન્ડ 

  બાઇચુાંગ ભટુીયા ભારત 

3. હોકી જ્યડુ ફેચિ્સ ભારત 

  મેજર ધ્યાનિાંદ(હોકીના જાદુગર) ભારત 

  કે. ડી. વસિંધબાબ(ુહોકીના ટાઇગર) ભારત 

4. બાસ્કેટબોિ માઇકિ જોડાન અમેરીકા 
5. બોમ્્સિંગ મહપમદઅિી અમેરીકા 
  માઇક ટાઇસન અમેરીકા 
6. ટેવનસ િીટ સાપપ્રાસ અમેરીકા 
  આંદ્ર ેઅગાસી અમેરીકા 
  સ્ટેફી ગ્રાફ અમેરીકા 
  માટીના દહિંગીસ બેલ્જીયમ 

  એન્ડી મરે ઇંગ્િેન્ડ 

  રોઝર ફેડરર મ્સ્ર્વત્ઝરિેન્ડ 

  રાફેિ નાડાિ સ્િેન 

  નોર્વાક ઝોકોવર્વિ સચબિયા 
  ચિએન્ડર િીસ ભારત 

  સોમદેર્વ દેર્વ બમાન ભારત 

  એન્ડી રોડદર્સ ઓસ્રેચિયા 
  મારીયા સારાિોર્વા રવશયા 
  વર્વનસ વર્વચિયપસ અમેરીકા 
  સરીના વર્વચિયપસ અમેરીકા 
7. એથિેદટ્સ યસૅુન બૉલ્ટ જમૈકા 
  બાન્ડેન િોર્વેિ જમૈકા 
  વમલ્ખાવસિંઘ ભારત 

  િી. ટી. ઉર્ષા ભારત 

  અંરુ્બોિી જ્યોિ (િોંગ જપિ) ભારત 

8. િૅસ(શતરાંજ) ગેરી કાસ્િા રોર્વ રવશયા 
  વર્વશ્વનાથન આનાંદ ભારત 
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  મેન્ટિ કાિસન રવશયા 
9. બેડવમન્ટન પ્રકાશ િદુકોણ  ભારત 

  પિેુિા ગોવિિાંદ ભારત 

  સાઇના નેહર્વાિ ભારત 

  િી. ર્વી. વસન્ધ ુ ભારત 

  જ્ર્વાિા ગટ્ટા ભારત 

  અિણાા િોિટ ભારત 

  િી. કશ્યિ ભારત 

 ખેલાડીઓ અને તેના હલુામર્ા નામ: 

હલુામર્ા નામ ખેલાડીન ુનામ  

મેડમે્સ  અરવર્વિંદ દડ વસલ્ર્વા (શ્રીિાંકા)   

વિઝન(કબતુર)  ગ્િેન મે્ગ્રા  

િન્ટર  રીકી િોન્ટીગ  

િીટિ માસ્ટર, સન્ની  સવુનિ ગાર્વસ્કર  

માસ્ટર બ્િાસ્ટર  સચિન તેંડુિકર  

હરીયાણા એ્સપ્રેસ  કવિિ દેર્વ  

ઇખર એ્સપ્રેસ  મનુાફ િટેિ  

રાર્વિવિિંડી એ્સપ્રેસ  શોએબ અખ્તર  

ધ ર્વૉિ, વમસ્ટર ડીિન્ડેબિ, જેપમી  રાહિુ દ્રવર્વડ  

ટવમિનેટર  હરભજનવસિંઘ  

જપબો  અવનિ કુાંબિે  

ટાઇગર  મન્સરુીઅિીખાન િટૌડી  

કનાિ  દદચિિ ર્વેંગસકર 

શવશવધ વલ્ડકકપ: 

 ડક્રકેટ વલ્ડકકપ:  

સાલ (ઇ.સ.) ્થળ શવજેતા ટીમ રનસક-અપ 

1975 ઇંગ્િેન્ડ  ર્વેસ્ટ ઇલન્ડઝ  ઓસ્રેચિયા  

1983  ઇંગ્િેન્ડ  ભારત  ર્વેસ્ટ ઇલન્ડઝ  

1987  ભારત-િાદકસ્તાન  ઓસ્રેચિયા  ઇંગ્િેન્ડ  

1996  ભારત-િાદકસ્તાન શ્રીિાંકા  ઓસ્રેચિયા 
2003  સાઉથ આદફ્રકા  ઓસ્રેચિયા ભારત  

2011  ભારત-શ્રીિાંકા-
બાાંગ્િાદેશ 

ભારત  શ્રીિાંકા 
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2015 ઓસ્રેચિયા-
ન્યઝુીિેડ 

  

2019 ઇંગ્િેન્ડ    

 

 ફુટબોલ વલ્ડકકપ:  

સાલ (ઇ.સ.) ્થળ શવજેતા 
1930  ઉરૂગ્ર્વે  ઉરૂગ્ર્વે 
2010  સાઉથઆદફ્રકા  સ્િેન  

2014  રીઓ દ જેનેરો (િાચઝિ)  

2018  મોસ્કો (રવશયા)   

2022  દોહા (કતાર)   

 

 હોકી વલ્ડકકપ:  

સાલ (ઇ.સ.) ્થળ શવજેતા 
1971   િાદકસ્તાન  

1975   ભારત  

2010  ભારત  ઓસ્રેચિયા 
2014  ઓસ્રેચિયા-ન્યઝુીિેન્ડ   

 સૌથી ર્વધ ુહોકી ર્વલ્ડાકિ વર્વજેતા – િાદકસ્તાન 

 ટેશનસના મહત્વના ગ્રાન્સડ ્લૅંપસ: 

ક્ર
મ 

ગ્રાન્સડ ્લૅમ ્થળ મેદાન સમયગા
ળો 

1

. 
ઓસ્રેચિયન ઓિન મેિબોના હાટાકોટા   જાન્યઆુરી 

2

. 
ફ્રૈંિ ઓિન  િેરીસ  ્િૅકોટા   મે-રુ્ન 

3

. 
વર્વપબલ્ડન  િાંડન ગ્રાસકોટા   રુ્ન-રૂ્િાઇ 

4

. 
ય.ુ એસ. ઓિન. ન્યયુોકા  હાટાકોટા  ઓગસ્ટ-

સપ્ટેપબર 

 પુ્ તકો અને તેના લેખક:  

1. સન્ની ડેય્ઝ – સવુનિ ગાર્વસ્કર  

2. દિકેટ માય િાઇફ – કવિિ દેર્વ  

3. ર્વાઇડ એંગિ – અવનિ કુપબિે  

4. માય કોન્રોર્વવસિયસા – શોએબ અખ્તર  

 Imp Facts:  

1) રમત-ગમત ક્ષેત્રે સર્વોચ્િ ભારતીય પરુસ્કાર – રાજીર્વ ગાાંધી ખેિરત્ન  

2) દ્રોણાિાયા એર્વોડા – રમતના કોિ માટે  
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3) અરુ્ ાન એર્વોડા – ખેિાડીઓ માટે  

4) ગજુરાતનો ખેિાડી જ્યારે, 

1. આંતરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ વસદ્ધદ્ધ મેળર્વે – એકલવ્ય એવોડક   

2. રષ્ટ્રીય કક્ષાએ – સરદાર પટેલ એવોડક  

           3. રાજ્ય કક્ષાએ – જયદીપશસિંહજી એવોડક  

5)  વર્વઝ્ડન દિકેટ ઓફ ધ સેંચ્યરુી – કવિિ દેર્વ 

6) સૌપ્રથમ રાજીર્વગાાંધી ખેિરત્ન વર્વજેતા – વર્વશ્વનાથન આનાંદ  

7) સૌપ્રથમ રાજીર્વગાાંધી ખેિરત્ન વર્વજેતા દિકેટર – સચિમ દુરાની 

 

 

 

 

 

 


