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முக்கியமான விளையாட்டு நிகழ்வுகள் (ஏப்ரல் & மம)
1. நிகழாண்டின் பார்சில

ானா ஓபன் டென்னிஸ் லபாட்டியை டென்றெர்? – ரமேல் நடால்

2. ேிரஜமனஷ் குன்மனஸ்வரன் தனது
லச

3. ஐஸ்

முதல்

ஒற்யறைர்

டென்னிஸ்

பட்ெத்யத

ATP

ஞ்சர் டதாெரில் டென்றார். இெர் சென்ளனயை லசர்ந்தெர்.
ாந்தில்

நயெடபற்ற

உ

கக்லகாப்யப

சாட்டிய

ட்

ொள்ெச்சு
ீ

சாம்பிைன்ஷிப்

லபாட்டிைில் டெள்ளிப்பதக்கம் டென்ற ெராங்கயை
ீ
– C.A. ேவானி மேவி

4. அண்யைைில் கா ைான இந்திைாயெச் சார்ந்த மடானி மடனியல் எந்த ெியளைாட்யெச்
சார்ந்தெர் ? – ேடகைம்

5. டதன்டகாரிைாெில் நயெடபற்ற உ கக்லகாப்யப துப்பாக்கி சுடுதல் லபாட்டிைில் இந்திைாவுக்கான
முதல் பதக்கத்யத டென்றெர் ? – ஷாெர் ரிஸ்வி

6. 2017 – 18 பருெத்திற்கான டதாழில்முயற கால்பந்தாட்ெ ெரர்
ீ சங்கத்தின் “ஆண்டின் சிறந்த ெரர்க்கான
ீ
ெிருயத டென்றுள்ள முதல் எகிப்திை கால்பந்தாட்ெ ெரர்
ீ
? – முகமது ொலா

7. நிகழாண்டில் ைாண்லெ கார்ல ா ைாஸ்ெர்ஸ் டென்னிஸ் லபாட்டியை டென்றெர் ? – ரஃமேல் நடால்.
8. 16 ெது ஃடபெரஷன் லகாப்யப ஜூனிைர் லதசிை தெகள சாம்பிைன்ஷிப்யப நெத்திை நகரம் ? –
மகாயம்புத்தூர்

9. நிகழாண்டின் ஃபார்மு ா 1 சீன கிராண்ட் பிரிக்ஸ் லபாட்டிைில் டென்றெர் ? – மடனியல் ரிக்காமடா.
10. 2019ம் ஆண்டு FIBA கூயெப்பந்து உ கக்லகாப்யப லபாட்டிக்கான அதிகாரப்பூர்ெைான சின்னைாக எது
அறிெிக்கப்பட்ெது ? – Son of Dreams (கனாக்கைின் மகன்)

11. 2018 இந்திை சூப்பர் லகாப்யப கால்பந்து லபாட்டிைில் டென்ற அைி – சேங்களூரு FC
12. காைன்டெல்த் புத்தாக்க அட்ெெயைைில் இந்திைா எத்தயனைாெது இெத்தில் உள்ளது ? – 10
13. இந்திை அரசின் TOPS (Target Olympic Podum Scheme) ல் லசர்க்கப்பட்டுள்ள ”அங்கிோ ளரனா” எந்த
ெியளைாட்டுென் டதாெர்புயெைெர் ? – சடன்னிஸ்

14. நிகழாண்டின் அெர்ளேஜான் ஃோர்முலா 1 கிராண்ட்பிரிக்ஸ் லபாட்டிைில் டென்றெர் ? – சமர்ெிடஸ்
அணி – லூயிஸ் ஹாமில்டன்

15. எந்த இந்திைக் குத்துச்சண்யெ ெரருக்கு
ீ
ஆண்டின் சிறந்த ஆசிை குத்துச்சண்யெ ெரர்
ீ
ெிருது
ெழங்கப்பட்டுள்ளது ? – நீ ரஜ் மகாயத்
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16. கால்பந்து ெியளைாட்டு டதாெர்பான எழுத்தாளர்கள் சங்கம் சார்பில் 2017 – 18 ம் ஆண்டின்
தய

சா

சிறந்த கால்பந்தாட்ெ ெரராக
ீ
லதர்வு டசய்ைப்பட்டுள்ளெர் ?- லிவர்பூல் கிைப் அணி (முகைது

ா)

17. எந்த ைானி த்தில் இருந்து “ஸ்டார் மகல் மஹா கும்ப்” என்ற ெியளைாட்டு மும் முைற்சிைானது
துெங்கி யெக்கப்பட்டுள்ளது ? – ஹிமாச்ெல ேிரமேெம் (ெச்ெின் மற்றும் அனுராக் ோக்கூர் துவங்கி
ளவத்ேனர்)

18. நிகழாண்டின் அபுதாபி ஓபன் ஸ்குொஷ் பட்ெத்யத டென்ற இந்திைர் ? – ரமித் டாண்டன்
19. உ க தெகள தினம் என்று கயெபிடிக்கப்படுகிறது ? – மம 7
20. அண்யைைில்

கா

ைான

இந்திைாயெச்

சார்ந்த

ராஜீந்ேர்

சார்ந்த

மன்சூர்

ோல்

எந்த

ெியளைாட்டுென்

அகமது

எந்த

ெியளைாட்டுென்

டதாெர்புயெைெர் ? - கிரிக்டகட்

21. அண்யைைில்

கா

ைான

பாகிஸ்தாயனச்

டதாெர்புயெைெர் ? – ஹாக்கி

22. இங்கி ாந்து கால்பந்து பைிற்சிைாளர்கள் சங்கத்தின் சிறப்பு சாதயனைாளர் ெிருது ைாருக்கு
ெழங்கப்பட்டுள்ளது ? – ஜான் கிரிமகாரி

23. தற்லபாது நயெடபற்ற F1 ஸ்பானிஸ் கிராண்ட் பிரிக்ஸ் லபாட்டிைில் டென்றெர் ? – சமர்ெிசடஸ்
அணி வரர்
ீ
சலவிஸ் ஹாமில்டன்

24. ஒடிசா சுற்று ா லைம்பாட்டுக் கழகத்தின் புதிை தய ெராக நிைைிக்கப்பட்டுள்ள ெியளைாட்டு ெரர்
ீ ?
– ேீலிப் ேிர்கி (முன்னாள் ஹாக்கி விளையாட்டு வரர்)
ீ

25. 2017 – 18 ம் ஆண்டிற்கான T.K. இராைநாதன் ெிருயத டென்றெர் ைார்?. அெர் எந்த ெியளைாட்டுென்
டதாெர்புயெைெர்? – ேிரஜமனஷ் குன்மனஸ்வரன் (சடன்னிஸ்)

26. 2018 ம் ஆண்டின் இத்தா ிை ஓபன் டென்னிஸ் லபாட்டிைில் டென்றெர்? – ரமேல் நடால்
27. 2018 ம் ஆண்டின் ஐலராப்பிை தங்கக்கா ைியை டென்ற கால்பந்தாட்ெ ெரர்
ீ – லமயானல் சமஸ்ஸி
28. 2018 ம் ஆண்டின் IPL-11 லபாட்டிைில் ைிகுந்த ைதிப்புைிக்க ெரராக
ீ
டதரிொனெர்கள் ைார் ?
டதாெர் நாைகன் – சுனில் நலரன்

ஆட்ெ நாைகன் – லஷன் ொட்சன்

29. 2018 ம் ஆண்டின் அயனத்திந்திை ஜூனிைர் U-19 பாட்ைிண்ென் லபாட்டிைில் டபண்கள் ஒற்யறைர்
பட்ெத்யத டென்றெர் ைார்? -

ஆகர்ஷி காஷ்யப் (ெட்டீஸ்கர்)

30. லநபாளத்தின் 8000 ைீ உைரமுள்ள 3 சிகரங்கயள ஒலர ைய லைற்ற பருெத்தில் ஏறிை உ கின் ஒலர
டபண்ைைி ைார்? – நிமா ஜங்மு சஷர்ோ

31. CEAT கிரிக்டகட் தரெரியச ெிருதுகளில், ஆண்டின் சிறந்த சர்ெலதச கிரிக்டகட் ெரர்
ீ
ெிருயத
டென்றெர்? – விராத் மகாஹ்லி

விளரவில் அளனத்து மாேத்ேிற்கும் யாழ் நடப்பு நிகழ்வுகள் ேேிவிடப்ேடும்
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