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முக்கிய  சர்வதேச கிரிக்ககட் த ோட்டிகள் 

 

ல.எண்  பபஶட்டிகள் லடிலம்  லிலங்கள் 

த ஶடங்கஷ 

ஆண்டு  

சஶம்பின்களர 

பஶதுகஶத் ல் 

1 

ICC  உயக 

பகஶப்ளப 

ரு நஶள் 

பபஶட்டி  

இது 4 லருடங்களுக்கு ரு பளம 

லிளரஶடப்படுகஷமது.இ ஷல் 4 கட்டங்கள், சூப்பர் 8, 

6, அளிறு ஷ ற்றும் இறு ஷப் பபஶட்டிகள் உள்ரன. 

அடுத்  பபஶட்டி - 2019 (இங்கஷயஶந்து, தடய்ல்ஸ்), 2023 

(இந் ஷஶ) 1975 ஆஸ் ஷபயஷஶ 

2 

ICC  சஶம்பின் 

பகஶப்ளப 

ரு நஶள் 

பபஶட்டி  

1998 ஆம் ஆண்டு ICC Knock Out பபஶட்டிில் இது 

த ஶடங்கப்பட்டது. சுஶர் நஶன்கு ஆண்டுகளுக்குப் 

பிமகு லிளரஶடிது. 2002 ஆம் ஆண்டு சஶம்பின் 

பகஶப்ளபின் தபர் ஶற்மப்பட்டது.அடுத்  பபஶட்டி 

- 2021(இந் ஷஶ) 1998 பஶக்கஷஸ் ஶன் 

3 

ICC   டி20 உயக 

பகஶப்ளப டி 20 

இந்  நஷகழ்லஶனது  இண்டு ஆண்டுகளுக்கு  ரு 

பளம   நளடதபறுகஷமது. அடுத்  பபஶட்டி - 2020 

(ஆஸ் ஷபயஷஶ) 2007 

பற்கஷந் ஷ 

 ீவுகள் 

4 

ஆளஸ் 

பகஶப்ளப தடஸ்ட்  

இங்கஷயஶந்து ற்றும் ஆஸ் ஷபயஷஶ இளடப  

இது லிளரஶடபடுகஷமது. இங்கஷயஶந் ஷன்  

தசய் ஷத் ஶள்,  ஷ ஸ்பபஶர்ட் ளடம்ஸ் பத் ஷரிளகில் 

தலரிிடப்பட்ட  இந்  தசஶற்தபஶறஷவு, ஆங்கஷபய 

ண்ணின் ப ல் தடஸ்ட் தலற்மஷள  1882 ஆஸ் ஷபயஷஶ 
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ஆஸ் ஷபயஷ 1882 ஆம் ஆண்டின்  ஷ ஒலலுக்குப் 

பிமகு தலன்மது. இங்கஷயஶந்து கஷரிக்தகட் 

இமந்துலிட்ட ஶகவும், "உடல்  கனம் தசய்ப்பட்டு 

அஸ் ஷபயஷஶலிற்கு எடுத்துச்தசல்யப்படும்" 

என்று கூமப்பட்டது. புஶண சஶம்பல் 

ஆஸ் ஷபயஷஶலில் லிளரஶடி 1882-83 

த ஶடருடன் இளணந் து, இ ற்கு பன்னர் ஆங்கஷய 

பகப்டன்  இபலஶ ப்தரப் "அந்  சஶம்பல்களர 

ீண்டும்" தபம சப ம் எடுத் ஷருந் ஶர். 

5 

பஶர்டர் 

கலஶஸ்கர் 

பகஶப்ளப தடஸ்ட்  

இது இந் ஷஶலிற்கும் ஆஸ் ஷபயஷஶலிற்கும் 

இளடபஶன பபஶட்டிஶகும். இந்  த ஶடரில் 

ஆஸ் ஷபயஷஶலின் ஆயன் பஶர்டர் ற்றும் 

இந் ஷஶலின் சுனில் கலஶஸ்கர் ஆகஷபஶர் 

தபரிடப்பட்டனர். இலர்கள் இருலரும் 10,000 

லிக்தகட்டுகளர  ங்கள் லஶழ்க்ளகில் 

தலன்மனர். பலும் அந்  அணிக்கஶக 

அணித் ளயலர் ற்றும் தடஸ்ட் பபஶட்டி 

கஷரிக்தகட்டில் அ ஷக ன்களர எடுத்  அசல் உயக 

சஶ ளன பளட லீர்கள் ஆலஶர். 1990 இந் ஷஶ 

6 

கஶன்தலல்த் 

லங்கஷ த ஶடர் 

(ஆஸ் ஷபயஷ 

ரு நஶள் 

பபஶட்டி(1979-

2015) / 
T20(2018)  

ஆம்பத் ஷல் இது  தபன்சன் ற்றும் தவட்ஜஸ்  

உயக த ஶடர்  என அமஷப்பட்டது. பின்னர்  

கஶர்ல்டன் ற்றும் பளனதடட் அடுத்து  VB த ஶடர் 1979   
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 ஷரி த ஶடர்) ற்றும் இப்பபஶது அது சஷபி த ஶடர் என்று 

அமஷப்படுகஷமது. இது டிசம்பர் ற்றும் ஜனலரி-

பிப்லரி ஶ ங்கரில் நளடதப றும் ஆஸ் ஷபயஷ 

த ஶடஶகும். இந்  நஷகழ்லஶனது வ்தலஶரு 

இண்டு ஆண்டுகளுக்கும்  ரு பளம 

நளடதபறுகஷமது. 

7 

ஆசஷ 

பகஶப்ளப 

ரு நஶள் 

பபஶட்டி & டி 

20 

ஆசஷ நஶடுகளுக்கு இளடப நல்தயண்ணத்ள  

லரர்ப்ப ற்கஶன ரு நடலடிக்ளகஶக ஆசஷ 

கஷரிக்தகட் கவுன்சஷல் நஷறுலப்பட்டது. இது 

வ்தலஶரு இண்டு லருடங்களுக்கும் ரு பளம  

நடத்    ஷட்டஷடப்பட்டது. 1984 ,2016 இந் ஷஶ 

8 

நஶட்தலஸ்ட்  

த ஶடர் 

ரு நஶள் 

பபஶட்டி  

நஶட்தலஸ்ட் த ஶடரின் அசல் லடிலளப்பஶனது  

பன்று-அணி பக்பகஶணப் பபஶட்டிஶகும், இ ஷல் 

இங்கஷயஶந்து ற்றும் இண்டு சர்லப ச 

பஶர்ளலஶரர்கள் பங்பகற்மனர். பன்று அணிகள் 

வ்தலஶன்றும்  ற்ம இண்டு அணிகளுடன் 

பன்று  பளம  லிளரஶடுகஷன்மன, அ ன் பின்னர்  

தலன்ம  இரு அணிகள் யண்டனின் யஶர்ட்ழஷல் 

இறு ஷப் பபஶட்டிில் ன்றுக்தகஶன்று பஶதும்.2006 

ஆம் ஆண்டில் பக்பகஶண லடிலம் ளகலிடப்பட்டது 2000   

9 

இந் ஷ 

பிரீஷர் லீக் டி 20 

ஸ்பஶன்சர்ளஷப் கஶணங்களுக்கஶக இந் ஷ ஐ.பி.எல்., 

அ ஷகஶப்பூர்லஶக லிபலஶ இந் ஷ பிரீஷர் லீக் 2008 

பம்ளப 

இந் ஷன்ஸ்  
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ள  வ்தலஶரு ஆண்டும் ஏப்ல் ற்றும் ப 

ஶ ங்கரில் நடத்தும் . இது இந் ஷ நகங்களர 

பி ஷநஷ ஷத்துலப்படுத்தும் ரு த ஶறஷல்பளம 

ட்தலன்டி 20 கஷரிக்தகட் லீக் ஆகும். ஐபிஎல் என்பது 

உயகஷபயப ஷக அ ஷக  கலனஷக்க கஷரிக்தகட் லீக் 

ஆகும். 

10 

சஶம்பின்ஸ் 

லீக் 20- 20 டி 20 

இது பக்கஷ கஷரிக்தகட் நஶடுகரில் இருந்து 

உள்நஶட்டு அணிகளுக்கு இளடில் 

லிளரஶடப்பட்டது. இது பி.சஷ.சஷ.ஐ., ஆஸ் ஷபயஷ 

கஷரிக்தகட் ற்றும் த ன்னஶப்பிரிக்கஶ கஷரிக்தகட் 

ஆகஷலற்மஷற்கு தசஶந் ஶக இருந் து. 2014 

சஶம்பின்ஸ் லீக் 20- 20 பபஶட்டிகரின் களடசஷ 
த ஶடஶக இருந் து. 2009   

 


