
Theory of Sports and Games 
 

 

Item Text Option Text 1 Option Text 2 Option Text 3 Option Text 4 

   _____  is the Spoteneuos activity of 

children  ______  म्हणजे लहान मुलाांचे कार्य होर् 
sports क्रीडा Games  खेळ   Play   खेळणे  Leisure time  

फावला वेळ 

Shiv chatrapati award was started in 

_______ year  शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्काराची 

सुरवात      साली झाली  

 1969-70   

१९६९- ७० 

1990-91  

१९९०-९१ 

1960 61  

१९६०-६१  
1947 48 १९४७-

४८ 

 Which is not an Invasion games   शिलेल्या 

पर्ायर्ाांपैकी शवसांगत घटक ओळखा(इनवाजन 

गेम्स) 

Football 

फुटबॉल 

Basketball 

बासे्कटबॉल 

Handball 

हँडबॉल 

Volleyball 

व्हॉलीबॉल 

Any form of playful competition whose 
outcome is determined by physical skill, 
strategy or chance employed singly or in a 

combination called as ______   खेळाचे गुणधमय 

असणारा ज्यामधे्य िारीररक कौिल्य रणनीती व 

सांधी र्ाांचा अांतर्ायव असतो जे एकट्याने व सांघ 

बनून करता रे्ते त्याला______  म्हणतात  

  Play  खेळणे Games खेळ Sports क्रीडा Fun आनांि 

Which is not included in Track events in 

athletics)  शिलेल्या पर्ायर्ाांपैकी शवसांगत घटक 

ओळखा (अथलेशटक्स मधील टर ॅक इव्हेंट्स) 

400 m ४०० मी 110 m hurdles  

११० मी हडयल 
100 m १०० मी Long jump लाँग 

जांप 

 _____  is a physical activity that is governed 
by a set of rules or customs and often 
includes an element of competition and code 

of conduct  अश्या प्रकारच्या िारीररक हालचाली 

ज्या शनर्माांमधे्य बद्ध केल्या असतात व ज्यामधे्य 

स्पधाय व खेळासबांधी त आचारसांशहता असते र्ाला 

_____ म्हणतात 

  Play  खेळणे Games खेळ Sports क्रीडा Fun आनांि 
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Find odd in options (Common skills in 

invasion games) शिलेल्या पर्ायर्ाांपैकी शवसांगत 

घटक ओळखा(इनव्हाजन खेळातील सामाईक 

कौिल्य) 

Spiking 

स्पाईशकां ग 

 dodging 

डॉशजांग 

 receiving 

रीशसशवांग 
 passing पाशसांग 

An official who watches a game or match 
closely to enforce the rules and arbitrate on 

matters arising from the play called  खेळाचा 

सामना जवळून पाहणारा व खेळामधे्य 

उद्धर्वलेल्या प्रसांगाांमधे्य मध्यस्ती करणाऱ्र्ा 

अशधकाऱ्र्ास _____म्हणतात  

Referee  रेफरी Umpire अांपार्र Official सामना 

अशधकारी  

Judge जज 

 An official responsible for supervising sports 
events, and for controlling crowds in other 

public event  called  स्पधाय िेखरेखीसाठी व 

पे्रक्षक तसेच समू्पणय स्पधेसाठी जबाबिार 

असणाऱ्र्ा अशधकाऱ्र्ास___  म्हणतात 

Judge जज Official स्पधाय 

अशधकारी  

Referee रेफरी Marshal माियल 

It is India’s highest sporting award given for 
the spectacular and most outstanding 
performance in the field of sports by a 

sportsperson over a period called क्रीडा 

के्षत्रातील नेत्र िीपक कामशगरी बद्दल शिला जाणारा 

र्ारताचा सवोच्च क्रीडा पुरस्कार 

Dronacharya 
award  

द्रोणाचार्य अवॉडय 

 Eklavya award 

एकलव्य अवॉडय 

Arjuna award  

अजुयन अवॉडय 

Rajiv Gandhi 
khel ratna 

award  राजीव 

गाांधी खेलरत्न 

अवॉडय  

 to visually track the trajectory of the ball 
and display a profile of its statistically most 
likely path as a moving image The onscreen 
representation of the trajectory results that 

technology called  बॉल च्या मागायचे दृष्यसपणे 

मागोवा घेण्यासाठी आशण त्याच्या समर्ाव्य मागायचे 

मुशवांग इमेज म्हणून प्रिशियत करण्यासाठी वापरल्या 

जाणाऱ्र्ा तांत्रणाांनाला     म्हणतात 

hawk eye 
technology  

हॉकआर्  

तांत्रज्ञान 

RFID  
technology  

RFID तांत्रज्ञान 

Goal line 
technology  

गोललाइन 

तांत्रज्ञान 

Spider web 
technology  

स्पाईडर वेब 

तांत्रज्ञान 
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Basketball ground measurement is  

बासे्कटबॉल क्रीडाांगणाचे माप  

30mtr bye 

15mtr ३०मी  

बार् १५ मी 

 40mtr bye 

20mtr ४० मी 

बार् २० मी 

27mtr bye 

15mtr २७ मी 

बार् १५ मी 

28mtr bye 

15mtr २८ मी 

बार् १५ मी 

Net height of volleyball mens is   व्हॉलीबॉल 

खेळामधे्य पुरुषाांसाठी नेट ची उांची  

 2.05 mtr २.५ 

मी 

2.24 mtr २.२४  

मी 

2.43 mtr २.४३ 

मी  

2.50 mtr २.५० 

मी 

Tennis court dimension for doubles is  टेशनस 

खेळामधे्य डबल्स साठी क्रीडाांगणाचे माप 

25mtr bye 

10mtr २५ मी 

बार् १० मी 

23.77mtr bye 
10.97mtr 

२३.७७ मी बार् 

१०.९७ मी  

24.50mtr bye 
10.50mtr 

२४.५०  मी बार् 

१०.५०मी 

25.50mtr bye 

10.50mtr २५. 

५० मी बार् 

१०.५०  मी  

Ground dimension of kabbadi for women is   

कबड्डी मशहलाांसाठी क्रीडाांगणाचे माप 

11mtr bye 

8mtr  ११  मी 

बार् ८  मी 

12mtr bye 

8mtr १२  मी 

बार् ८ मी 

13mtr bye 10 

mtr १३  मी बार् 

१०  मी  

12mtr bye 10 

mtr १२  मी बार् 

१०  मी  

For long distance races which sports  

technology they used  लाांब अांतराच्या 

धावण्याच्या स्पधेसाठी कोणते तांत्रज्ञान वापरले जाते 

Hawk eye 
technology 

हॉकआर्  

तांत्रज्ञान 

RFID 
technology 

आर एफ आर् 

डी तांत्रज्ञान 

Hot spot 
technology 

हॉट स्पॉट 

तांत्रज्ञान 

Goal line 
technology 

गोललाइन 

तांत्रज्ञान  

 In kho kho sport pole to pole distance is  खो 

खो खेळामधे्य िोन पोल मधील अांतर____ असते  

  20 mtr २०  मी 22 mtr  २२ मी 24 mtr २४  मी 29 mtr २९ मी 

Dimension of hockey goal post is  हॉकी 

खेळातील गोल पोस्ट चे माप 

3.66mtr length 
and 2.14mtr 

height  ३.६६  

मी लाांबी   २.१४  

मी उांची  

3.50mtr length 
and 2.15mtr 

height ३.५० मी 

लाांबी  २.१५  मी 

उांची  

2.50mtr length 
and 1.50mtr 

height २.५०  

मी लाांबी   २.१५  

मी उांची  

3mtr length 
and 2.20mtr 

height  ३  मी 

लाांबी  २.२०  मी 

उांची  

Badminton net height is बॅडशमांटन खेळातील 

नेट ची उांची  

1.50mtr १.५०  

मी  

1.55mtr १.५५ 

मी  

1.60mtr १.६०  

मी  

1.65mtr १.६५ 

मी 

Handball ground measurement is हँडबॉल 

खेळाचे क्रीडाांगणाचे माप  

40mtr bye 

20mtr ४०  मी 

बार् २०  मी  

50mtr bye 

25mtr ५०  मी 

बार् २५  मी  

20mtr bye 

20mtr २०  मी 

बार् २०  मी 

45mtr bye 

25mtr ४५  मी 

बार् २५  मी  

 


