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 கழரிக்ஸகட் 
 ஸென்ிஸ் 
 நற்ய 

கிரிக்சகட் 

இங்கினாந்ிற்கு எிாக தார்ளவற்டநாருக்காண டி20 சாடள இந்ிா சவன்நது 

 இங்கழளந்தழற்கு எதழபளக ளர்யனற்ஹளருக்கள டி20 ஸதளெப இந்தழனள 2-0 என் 
கணக்கழல் ஸயன்து. 

இபம் வில் ெம் அடித் இண்டாவது இந்ி வீர் 

 சச்சழன் ஸெண்டுல்கருக்குப்ின் ஸெஸ்ட் ஹளட்டினில் இம் யனதழல் சதம் அடித்த 
இபண்ெளயது இந்தழன யபீர் என்று சளத ெத்தளர் ிருத்யி ரள. 

விளவாக 24 சடஸ்ட் ெத்ள எடுத் கிரிக்சகட் வீர் 

 ஹநற்கழந்தழனத் தீவுகளுக்கு எதழபள னதல் ஸெஸ்ட் ஹளட்டினில் சதம் அடித்து 
ஸெளளல்ட் ிபளட்ஹநிற்கு ின் ஸெஸ்ட் ஹளட்டிகில் யிபயளக 24 சதங்க 
அடித்து இந்தழனளயின் ஹகப்ென் யிபளட் ஹகளஹ்ழ சளத. 

U-19 ஆெிா டகாப்ளத கிரிக்சகட் 

 இறுதழப் ஹளட்டினில் இங்கன ஹதளற்கடித்து இந்தழன U-19 ஆசழன ஹகளப்ன 
ஸயன்து. 

டற்கிந்ி வீுகளுக்கு எிாண சடஸ்ட் சாடர் 

 ஹநற்கழந்தழனத் தீவுகள் அணிக்கு எதழபளக 2-0 என் கணக்கழல் இந்தழனள ஸெஸ்ட் ஸதளெப 
ஸயன்து. 
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தாகிஸ்ான் Vs ஆஸ்ிடனிா சடஸ்ட் கிரிக்சகட் 

 அனதளினில் ெந்த இபண்ெளயது ஸெஸ்ட் ஹளட்டினில் ளகழஸ்தளன் அணி 
ஆஸ்தழஹபழனளய 373 பன்கள் யித்தழனளசத்தழல் ஸயற்ழ கண்ெது. இதன்னெம் 1-0 என் 
கணக்கழல் ஸதளெப கப்ற்ழனது. 

விஜய் ஹொட டிாதி கிரிக்சகட் 

 னம் ஸெல்ழ அணின யழீ்த்தழ னென்ளயது னனளக ஹகளப்ன கப்ற்ழனது 

விாட் டகானி ஒருாள் டதாட்டிில் விளவாக 10 ஆிம் ன்களப கடந்து உனக ொளண 

 இந்தழன அணி ஹகப்ென் யிபளட் ஹகளழ ருளள் ஹளட்டினில் யிபயளக 10 ஆனிபம் 
பன்க கெந்த யபீர் என் உக சளதனப் ெத்தளர் . 205 இன்ிங்சழல் 10 
ஆனிபம் பன்க கெந்தளர் . இதற்கு னன் சச்சழன் ஸதண்டுல்கர் 259 இன்ிங்சழல் 10 
ஆனிபம் பன்கள் கெந்தஹத சளதனளக இருந்தது . 

டற்கிந்ித் வீுகள் ஆல் வுண்டர் டுளவன் திாடவா ஓய்வுசதறுகிநார் 

 ஹநற்கழந்தழனத் தீவுகள் அணி ஆல் பவுண்ெர் டுயன் ிபளஹயள சர்யஹதச ஹளட்டினில் 
இருந்து ஒய்வு ஸறுயதளக அழயித்தளர். 

300 ஒருாள் டதாட்டிகபில் டுவாக திபுரிந் இண்டாவது தர் 

 300 ருளள் ஹளட்டிகில் டுயபளக ணினரிந்த ஐசழசழ எட் ஹழன் இபண்ெளயது 
உறுப்ிபளளர் இங்கழளந்தழன் கழழஸ் ிபளட். இங்கனின் பஞ்சன் நதுகல்ஹய 
யிெ 36 ஹளட்டிகில் ின் தங்கழனேள்ளர். 

 

 

 



  

விளபாட்டு செய்ிகள் 

டப்பு ிகழ்வுகள் – அக்டடாதர் 2018 

 

தாடக்குநிப்புகள்அநி – tamil.examsdaily.in                    3                                              FB – Examsdaily Tamil 
 

சடன்ணிஸ் 

ெணீ ஓதன் சடன்ணிஸ் 

 ஸய்ஜழங்கழல் ெந்த சவ ஒன் இறுதழப்ஹளட்டினில் கஹபளழன் ஹயளஸ்ினளக்கழ தது 30 
யது WTA ற்னர் ட்ெத்த ஸயன்ளர். 

ொண்டடா சடாின்டகா ஓதன் சடன்ணிஸ் 

 ழனளண்ெர் னஸ், நழஜஶயல் ஏஞ்சல் ஸபய்ஸ்-யஹபளவுென் இணந்து சளண்ஹெள 
ஸெளநழன்ஹகள ஒன் ஸென்ிஸ் ஹகளப்ன ஸயன்ளர். 

ஷாங்காய் ாஸ்டர்ஸ் சடன்ணிஸ் 

 ரளங்களய் நளஸ்ெர்ஸ் ஸென்ிஸ் இறுதழப் ஹளட்டினில் குஹபளரழனளயின் ஹளர்ள 
கரிக்க ஹதளற்கடித்து ஹளயக் ஹஜளஹகளயிக் ட்ெம் ஸயன்ளர். 

விம்திள்டன் சடன்ணிஸ் 2019 

 2019 யிம்ிள்ென் னதல் ஐந்தளயது-ஸசட் ெிஹபக்கர்க அழனகப்டுத்த தழட்ெம். 

இட்ளடர் திரிவில் இந்ிாவின் புி ம்தர் 1 சடன்ணிஸ் வீர் 

 சநீத்தழன ஏடிி ஸென்ிஸ் தபயரிசனில் ஹபளகன் ஹளண்ணளய ின்னுக்குத் தள்ி 
38யது இெத்துக்கு னன்ஹழ தழயிஜ் சபண் இபட்ெனர் ிரியில் இந்தழனளயின் னதழன 
ம்ர் 1 ஸென்ிஸ் யபீர் ஆளர். 

ற்நளவ 

31வது இந்ி ில்டவ ெதுங்க டதாட்டி 

 தழருச்சழ, தநழழ்ளட்டில் 31யது இந்தழன பனில்ஹய சதுபங்க ஹளட்டி ஸதளெங்கழனது. 
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36 வது டெி விளபாட்டு 

 ஹகளயளயில் 36 யது ஹதசழன யினளட்டு 2019ல் நளர்ச் 30 னதல் ஏப்பல் 14 யப 
ெஸறும். 

ஜப்தாணி கிாண்ட் திரிக்ஸ் 

 ஸயிஸ் லளநழல்ென் ஜப்ளின கழபளண்ட் ிரிக்றழல் 80-யது துருய ழ ட்ெத்த 
தழவு ஸசய்தளர். 

IBSF உனக U-16 ஸ்னூக்கர் ொம்தின்ஷிப் 

 பஷ்னளயின் ஸசனிண்ட் டீ்ெர்ஸ்ர்க்கழல் ெந்த இறுதழப் ஹளட்டினில், இந்தழனளயின் 
கவர்த்தள ளண்டினன் ஐிஎஸ்எஃப் உக U-16 ஸ்னூக்கர் சளம்ினன்ரழப்ில் ஸண்கள் 
ட்ெத்த ஸயன்ளர். 

இந்ிாவின் திரீிர் ளெக்டபாத்ான் 

 சளக்ஷம் ஸெல் னது தழல்ழனில் ெஸற் இந்தழனளயின் ிரீநழனர் சக்ஹளத்தளன் 40 
யனதுக்குட்ட்ெ ஸண்களுக்கள ஹளட்டினில் ஸெஹளபள ஸலபளல்ட் தங்கப் தக்கத்த 
ஸயன்ளர். ஆண்கள் 50 கழஹள நீட்ெர் ிரியில் ஸ்ரீதர் சளயனுர் ஸயன்ளர். 

செஸ் ஒனிம்திாட் 

 ஸசஸ் ழம்ினளடில் ஆண்களுக்கள ஹளட்டினில் இந்தழன ஆண்கள் ஆளயது 
இெத்தனேம் ஸண்களுக்கள ஹளட்டினில் இந்தழன ஸண்கள் எட்ெளயது இெத்தனேம் 
ிடித்தர். 

உனக ல்யுத் ொம்தின்ஷிப் 

 சளக்ஷழ நளழக், ஜ்பங் னினள தநனிள 30 உறுப்ிர்கள் குழு லங்ஹகரி 
ளட்டின் னெளஸஸ்ட்டில் ெஸறும் உக நல்னேத்த சளம்ினன்ரழப்ில் இந்தழன அணி 
சளர்ளக கநழங்குகழன்ர். 
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இளபஞர் ஒனிம்திக் விளபாட்டுகள் 

 ஆண்கள் 10 நீட்ெர் ஏர் பிள் ிரியில் துப்ளக்கழ சுடும் யபீர் துரர் ஹநஹ ஸயள்ிப் 
தக்கத்த ஸயன்ளர். 

 தங்ஜம் தளி ஹதயி ஸயள்ிப் தக்கம் ஸயன்று இந்தழனளயின் னதல் ழம்ிக் 
அயிள ஜஷஹெள ஹளட்டினில் தக்கத்தப் ஸற்ளர். 

 ஆண்கள் 62 கழஹள எெப்ிரிவு ளு தூக்கம் ஹளட்டினில் இந்தழனளவுக்கு னதல் தங்கம் 
ஸற்றுத் தந்தளர் ஸஜர் நழ ளல்ரிதண்கள . ஆெயர் ஈட்டி எழதல் ஹளட்டினில் சந்தீப் 
ஸசௌதழரி, 1500 நீட்ெர் ஸண்கள் ஒட்ெத்தழல் பளஜஶ பக்ஷழதள , ஆண்கள் 50 நீட்ெர் 
ட்ெர்ஃி ீச்சல் ஹளட்டினில் ஜளதவ் சுனளஷ் ளபளனண் தங்க தக்கம் ஸயன்ர் . 

 10 நீட்ெர் ஏர் ிஸ்ெல் ிரியில் ஸசௌபப் ஸசௌத்ரி தங்கம் ஸயன்ளர். 
 சவளயின் லீ ரழஃஸங்கழெம் ஆண்கள் ற்னர் ஹளட்டினில் இந்தழன யபீபள க்ஷழனள 

ஸசன் ஹதளல்யி அெந்து ஸயள்ிப் தக்கம் ஸயன்ளர் . 
 ஜஷஹெளக்கள தளி ஹதயிக்குப் ின்ர் இபண்டு தக்கங்க ஸயன் இபண்ெளயது 

இந்தழனபளக நளனு ஹக்கர் சளத ெத்தளர் . 
 இந்தழன ஸண்கள் லள க்கழ அணி  அர்ஸஜன்டிளயிெம் யழீ்ந்து ஸயள்ி தக்கம் 

ஸயன்து, இந்தழன ஆண்கள் லளக்கழ அணி  நஹசழனளயிெம் யழீ்ந்து ஸயள்ி தக்கம் 
ஸயன்து  

 ஆண்கள் 5000 நீட்ெர் ெ ந்தனத்தழல் சூபஜ் ன்யளர் ஸயள்ி ஸயன்ளர் . 
 ஜம்ப் ஹளட்டினில் ிபயணீ் சழத்பளஹயல் ஸயண்கப் தக்கத்த ஸயன்ளர். 
 ஆகளஷ் நளழக் , யில்யித்த ஹளட்டினில் இந்தழனளயின் னதல் ஸயள்ி தக்கத்தப் 

ஸற்ளர். 

தாா ஆெி விளபாட்டுப் டதாட்டிகள் 

 ஆண்கள் ஹட்நழன்ென் அணி ஸயண்கத்த ஸயன்து. 
 ஆண்களுக்கள 49 கழஹள யர் ளுதூக்கும் ஹளட்டினில் ர்நன் ளசள 

ஸயள்ிப்தக்கனம், பம்ஜழத் குநளர் ஸயண்கப் தக்கத்தனேம் ஸயன்ர். 
 ஸண்கள் 100 நீட்ெர் ட்ெர்ஃப் ிரியில்[ீச்சல்] ஹதயன்ரழ சதழஜள ஸயள்ி ஸயன்ளர், 

ஆண்கள் 200 நீட்ெர் தி ர் ஸநட்ஹ ிரியில் சுனளஷ் ஜளதவ் ஸயண்கப் தக்கத்த 
ஸயன்ளர். 
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 ஏக்தள னளன் ஸண்களுக்கள கழப் எழதல் ஹளட்டினில்  தங்கம் ஸயன்ளர் . ஆண்கள் 
குண்டு எழதல் ஹளட்டினில் ஹநளனு கங்கஸ் , ஆண்கள் 200 நீ ஒட்ெத்தழல் ஆந்தன் 
குணஹசகபன் நற்றும் ஸஜனந்தழ ஸலபளஆகழஹனளர் ஸயண்கப் தக்கத்த ஸயன்ர் . 

 லர்யிந்தர் சழங் ஆண்கள் தி ரீகர்வ் ிரியில் [யில்யித்த] தங்கம் ஸயன்ளர். ஆெயர் 
யட்டு எழதல்  ஹளட்டி F11 ிரியில் ஹநளனு கங்களஸ் ஸயள்ி ஸயன்ளர் , னகம்நது 
னளசவர் ஆண்கள் குண்டு எழதல் F46 ிரியில் ஸயண்கத்த ஸயன்ளர் . 

 ளபளனண் தளகூர் ஆண்கள் 100 நீட்ெர் ஒட்ெத்தழல் , தூப்ளக்கழசுடுதல் 10 நீட்ெர் ஏர் 
ிஸ்ெல் ிரியில் நிஷ் ர்யளல் தங்கம் ஸயன்ர் . 

 ஆண்கள் யட்டு எழதழல் சுஹபந்தர் அஷீ் குநளர் , பளம் ளல் ஆண்கள் உனபம் 
தளண்டுதழல் நற்றும் குண்டு எழதழல் யிஹபந்தர் ஆகழஹனளர் ஸயள்ி தக்கம் 
ஸயன்ர். 

 சுந்தர் சழங் குர்ஜர் ஈட்டி எழதல் ஆண்கள் F46 ிரியில் ஸயள்ி தக்கம் ஸயன்ளர் . 
 தீள நளழக் நகிர் F51 / 52/53 ிரிவு தட்டு எழதல் ஹளட்டினில் 10.71 நீட்ெர் 

எழந்து  ஸயண்க தக்கம் ஸயன்று னதழன ஆசழன சளதன ெத்தளர் . 
 ஆெயர் ற்னர் SL3 ிரியில் இந்தழன யபீர் ிபஹநளத் கத் இந்ஹதளஹசழனளயின் 

உகுன் ருஸகண்டின யழீ்த்தழ தங்கம் ஸயன்ளர் . 
 ஆெயர் ற்னர் SL4 ிரியில் இந்தழனளயி ன் தருண் சவளயின் னேனளங் களஹயளய 

யழீ்த்தழ தங்க தக்கத்த ஸயன்ளர் . 

சுல்ான் டஜாகர் ஹாக்கி டகாப்ளத 

 இறுதழப்ஹளட்டினில் இந்தழனளய 3-2 என் கணக்கழல் ிரிட்ென் யழீ்த்தழ, 2018 சுல்தளன் 
ஹஜளகர் லளக்கழ ஹகளப்ன ஸயன்து. 

 ெர்வடெ ட்பு கால்தந்து டதாட்டிில் தங்டகற்க இந்ி கால்தந்து அி ெணீா தம் 

 இந்தழன களல்ந்து அணி 76 யது இெத்தழல் இருக்கும் சவளயிற்கு எதழபளக சர்யஹதச ட்ன 
களல்ந்து ஹளட்டினில் ங்ஹகற்க சவள னணம் . 
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வம்தர் 10 ம் டி டரு டிாதி தடகு டதாட்டி ளடசதறுகிநது 

 ஹகபளயின் னகழ்ஸற் ஹரு டிபளி ெகு ஹளட்டிகள் யம்ர் 10 ம் ஹததழ 
ஆப்னமளயின் குட்ெளட்டில் ெஸறும். 

 ஹகபளயில் ஏற்ட்ெ ஸயள்ம் களபணநளக ஆண்டுஹதளறும் ெஸறும் இந்தப்ஹளட்டி 
இபண்டு நளதங்கள் தளநதநளகழ யிட்ெ. 

சடன்ார்க் ஓதன் டதட்ிண்டன் 

 ஒஸென்றழல் ெஸறும் ஸென்நளர்க் ஒன் ஹட்நழண்ென் அபனிறுதழக்குள் கழெம்ி 
ஸ்ரீகளந்த் நற்றும் சள ஹயளல் தமந்தர். 

சடல்னி ஆண்கள் அள ாத்ான் டதாட்டி 

 எத்தழஹனளப்ினன் அண்ெநக் ஸழலஷ ஆண்கள் ிரியில் ஸயன்று, தது னதல் 
ஏர்ஸெல் ஸெல்ழ அப நளபத்தளன் ஹளட்டினில் ஸயன்ளர். 

சடன்ார்க் ஓதன் டதட்ிண்டன் 

 னதல் ழ யபீளங்க த த்சூ னிங் ஸென்நளர்க் ஒன் ஹட்நழண்ென் ஸண்கள் 
ற்னர் ிரியின் இறுதழப்ஹளட்டினில் சளய்ள ஹயள யழீ்த்தழளர். 

உனக ல்யுத் ொம்தின்ஷிப் 

 லங்ஹகரினிலுள் னெளஸஸ்டில் உக நல்னேத்த சளம்ினன்ரழப் ஸதளெங்கழனது. 
 உக நல்னேத்தம் சளம்ினன்ரழப்ில் 65 கழஹள ிரியில் ஜ்பங் னினள ஸயள்ி 

ஸயன்ளர். இது னெளஸஸ்டில் ெஸற் இறுதழப் ஹளட்டினில் ஜப்ளன் யபீர் 
தளஹகளஹெள ஒட்ஹெளகுஹபளயிெம் ஹதளல்யி அெந்தப்ின் ஜ்பங் னினள ஸயல்லும் 
னதல் தக்கநளகும். 

 னஜள தண்ெள லங்ஹகரினிலுள் னெளஸ்டில் ெஸறும் உக நல்னேத்த 
சளம்ினன்ரழப் ஸண்கள் ஃ ப்ரீ ஸ்ெல் 57 கழஹள எெிரியில் ஸயண்கப் தக்கம் 
ஸயன்ளர். 
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திசஞ்சு ஓதன் டதட்ின்டன் 

 ிபஞ்சு ஒன் ஹட்நழன்ென் ஹளட்டினில் ளரிஸ் ஸதளெங்கழனது . 

உனக தில்னிர்ட்ஸ் ொம்தின்ஷிப் 

 சழங்கப்னரின் டீ்ெர் கழல்கழழஸ்ெ சவுபவ் ஹகளத்தளரி ிரிட்ென் லீட்றழல் ெஸற் 
ஹளட்டினில் யழீ்த்தழ 2018 உக ில்ழனர்ட்ஸ் சளம்ினன்ரழப் ட்ெத்த ஸயன்ளர். 

ஆெி ொம்தின்ஸ் டிாதி ஹாக்கி 

 ஒநில் ெஸயிருந்த இறுதழப்ஹளட்டி நமனளல் பத்து ஸசய்னப்ட்ெதளல் ஆசழன 
சளம்ினன்ஸ் டிபளி இந்தழனள நற்றும் ளகழஸ்தளன் இருயருக்கும் ஹகளப் 
கழர்ந்திக்கப்ட்ெது. 

வாசனன்ெிா டதாட்டி 

 ஸகன்னளயின் தூப ஒட்ெக்களபபள ஆிபகளம் கழப்ெம் யளஸன்சழனள ஹளட்டினில் 
ஸயன்ளர், அப நபளத்தளன் ஹளட்டினில் 58 ழநழெம் 18 ஸளடினில் ந்தன தூபத்த 
கெந்து உக சளத ெத்தளர். 

ITTF டெனஞ்சு சதல்ஜிம் ஓதன் டடதிள் சடன்ணிஸ் 

 ITTF ஹசஞ்சு ஸல்ஜழனம் ஒன் ஸதளெரில் 21 யனதழற்குட்ட்ெ ஸண்கள் ற்னர் 
ிரியில் இந்தழன ஹெிள் ஸென்ிஸ் யபீர் அனிகள னகர்ஜழ ஸயள்ி தக்கம் ஸயன்ளர். 

ஐஸ்டன ஆஃப் டன் ெர்வடெ ெதுங்க டதாட்டி 

 இங்கழளந்தழல் ெஸற் ஐஸ்ஹ ஆஃப் ஹநன் சர்யஹதச சதுபங்க ஹளட்டினில் 
இங்கழளந்தழன் நக்ஹகல் ஆெம்ச ஸயன்ளர் கழபளண்ட்நளஸ்ெர் அதழன் . இதன்னெம் 
னென்ளயது இெம் ிடித்தளர். 
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தாணாடொணிக் ஓதன் இந்ிா டகால்ஃப் 

 இந்தழன ஹகளல்ப் யபீர் களழன் ஹஜளரழ ளளஹசளிக் ஒன் இந்தழனள ஹகளல்ஃப் 
ஹளட்டினில் ஸயற்ழ ஸற்றுள்ளர். 

ஆெி ஸ்னூக்கர் டூர் டதாட்டி 

சவளயின் ஜழளன் கரில் ெஸற் ஆசழன ஸ்னூக்கர் டூர் ஹளட்டினில் ங்கஜ் அத்யளி ட்ெம் 
ஸயன்ளர் 
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