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னக்கழனநள யிளனளட்டுக்கின் ட்டினல் 

 யிளனளட்ளை சழ சநனங்கில் ககிக்ளககளுக்களக யிளனளடிக் 

ககளண்டிருக்கழன்ர் சழ கபங்கில் சளதள அல்து கயகுநதழக்களக 

யிளனளடிக் ககளண்டிருக்கழன்ர். 

 யிளனளட்டு களதுயளக ந அல்து உைல் தூண்டுதல், நற்றும் 

கரும்ளலும் இபண்டிலும் உள்ைங்கும்.  யிளனளட்டுக்கள் 

ளைனள தழன்கள யர்த்துக் ககளள் உதவுகழது, உைற்னிற்சழ 
யடியநளகவும்,கல்யி, ஊக்குயித்தல்,அல்து உயினல் ரீதழனளகவும் 

கசனல்ை உதவுகழது. 

 எழம்ிக் யிளனளட்டுக்கள் உகழன் னன்ணி யிளனளட்டு களட்டினளக 

உள்து இதழல் 200க்கும் அதழகநள ளடுகள் ங்ககற்கழன். 

 ளன்கு ஆண்டுகளுக்கு எரு னள எழம்ிக் யிளனளட்டுக்கள் 

ளைகறுகழன். ககளளை நற்றும் குிர்கள எழம்ிக்கழல் எவ்கயளரு 

ளன்கு யருைங்களுக்கும் இளைனில் நளற்ங்கள் ற்டுகழன், ஆளல் 

இபண்டு ஆண்டுகள் தயிப. 

 உக ககளப்ள "உகழன் நழகவும் பயளக கருதப்டும் யிளனளட்டு 

ழகழ்வு" நற்றும் உக சளம்ினன் தீர்நளிக்க ளன்கு ஆண்டுகளுக்கு எரு 

னள ளைகறுகழது. களட்டி கதர்வுகளுக்கு னனுள் தழர்கள 

யிளனளட்டுகள் ட்டினள இங்கக ககளடுக்கழகளம். 

முக்கிான விளைாட்டுக்கைின் பட்டில்: 

முக்கி விளைாட்டு இடங்கள் & குறிக்ககாள் 

1.களநன் கயல்த் ஜூகைள 

சளம்ினன்ரழப் (2018) இந்தழனள (கஜய்ப்னர், பளஜஸ்தளன்) 

2.17 யது FIFA U-17 (ஆண்கள்) உக 

ககளப்ள களல்ந்து -2017 இந்தழனள 

3.8 யது FIFA U-20 கண்கள் உகக் 

ககளப்ள களல்ந்து (2016) ப்னயள ழயூ கழி 
4.9 யது FIFA U-20 உகக் ககளப்ள 

களல்ந்து -2018 ிபளன்ஸ் 

5.10 யது FIFA U-20 உகக் ககளப்ள 

களல்ந்து (2019) ிபளன்ஸ் 
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6.5 யது FIFA U-17 (கண்கள்) உக 

ககளப்ள களல்ந்து (2016) கஜளர்ைளன் 

7.8 யதுFIFA U உகக் ககளப்ள(2019) ிபளன்ஸ் 

8.21 FIFA Uஉகக் ககளப்ள களல்ந்து 

(2017) கதன் ககளரினள 

9.21 FIFA U (ஆண்கள்) உக ககளப்ள 

களல்ந்து (2018) பஷ்னள 

10.22யது FIFA (ஆண்கள்) உக ககளப்ள 

களல்ந்து (2022) கத்தளர் (கதளல) 

11. (AFC) ஆசழன களல்ந்து ககளப்ள 

(2019) க்கழன அபன நழகபட்ஸ் 

12. 31யது எழம்ிக் யிளனளட்டுகள் 

(2016) 

ிகபசழல் (ரிகனள டி கஜிகபள) 

குழக்ககளள் உங்கள் யிருப்ம் யளம 

13. 32யது எழம்ிக் யிளனளட்டுகள் - 

2020 ஜப்ளன் (கைளக்கழகனள) 

14. 33யதுகுிர்கள எழம்ிக் - 2018 

(ககளரினள) 

கதன் ககளரினள (ளகனளங் சளங்)- 

குழக்ககளள் - கரன் 

இளணக்கப்ட்டுள்து 

15. 34யதுகுிர்கள எழம்ிக் - 2022 

சவள, கய்ஜழங் & குழக்ககளள் - ஸ் 

நற்றும் ி எரு தூன உணர்வு 

குழப்ன: குிர்கள நற்றும் ககளளைகள எழம்ிக் களட்டிகள் ைத்தப்டும் எகப 

கபம் கய்ஜழங். 
16. 1யது ஆசழன யிளனளட்டுகள் - 1951 னது தழல்ழ 

17. 18யது ஆசழன யிளனளட்டுகள்-2018 

இந்கதளகசழனள (ஜகளர்த்தள & 

ளகம்ங் 

18. 19யது ஆசழன யிளனளட்டுக்கள் – 

2022 சவள (லளங்க்கசள) 

19. ஸ்னூக்கர் உகக் ககளப்ள - 2015 சவள (வுகழ, ஜழனளங்சு நளகளணம் 

20. IWF இளஞர் உக சளம்ினன்ரழப் – 

2015 கரு (ழநள) 

21. IWF இளஞர் உக சளம்ினன்ரழப் – 

2016 நகசழனள (ிளங்கு) 

22. IWF இளஞர் உக சளம்ினன்ரழப் – 

2017 தளய்ளந்து (ளங்களக்) 

23. 35யது கதசழன யிளனளட்டு - 2015 ககபள 
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24. 36யது கதசழன யிளனளட்டு - 2016 ககளயள 

25. 37 யது கதசழன யிளனளட்டு - 2019 ஆந்தழபப் ிபகதசம் 

26.20யது களநன் கயல்த் 

யிளனளட்டுகள்-2014  ஸ்களட்ளந்து (கழளஸ்ககள) 

27.21யது களநன் கயல்த் 

யிளனளட்டுகள்-2018  ஆஸ்தழகபழனள (ககளல்ட் ககளஸ்ட்) 

28.22யது களநன் கயல்த் 

யிளனளட்டுகள்-2022 கதன்ளப்ிரிக்கள (ைர்ன்) 

29. 15 யது ககளளை ளபளழம்ிப் - 2016 ிகபசழல் (Riode Janeiro) 

30. 16 யது ககளளை ளபளழம்ிக் - 2020 ஜப்ளன் (கைளக்கழகனள) 

31. 11 யது குிர்கள ளபளழம்ிக் -2014 பஷ்னள (கசளச்சழ) 
32. 12 யது குிர்களம் ளபளழம்ிக் – 

2018 கதன் (ளகனளங்லளங்) 

33. 13 யது குிர்கள ளபளழம்ிக் - 2022 சவள (கய்ஜழங்) 

34. 2யது ககளளை இளஞர் எழம்ிக் – 

2014 சவள (ஞ்சழங்) 

35. 3 யது ககளளை இளஞர் எழம்ிக் – 

2018 

அர்கஜன்டீள (னகஸ் னர்ஸ்) 

களககள - கனளக டின் 

36.2 யதுகுிர்கள இளஞர் எழம்ிக் 

– 2016 ளர்கய (ழல்ளம்நர்) 

37. 3 யது குிர்கள இளஞர் 

எழம்ிக் – 2020 சுயிட்சர்ளந்து (களசளன்) 

38. 8 யது ஆசழன குிர்கள 

யிளனளட்டு - 2017 ஜப்ளன் (சப்களபள) 

39. சழப்ன எழம்ிக் உக குிர்கள 

யிளனளட்டு - 2017 ஆஸ்தழரினள 

40. னதல் இளஞர் ஆசழன 

யிளனளட்டுக்கள் - 2009 சழங்கப்னர் 

41. 3 யது இளஞர் ஆசழன யிளனளட்டு 

– 2017 இந்கதளகசழனள (ஜகளர்த்தள) 

42. 4 யது இளஞர் ஆசழன யிளனளட்டு 

– 2021 இந்கதளகசழனள (சழனரினளகனள) 

43. 3 ஆசழன இளஞர் ளபள 

யிளனளட்டுக்கள் - 2012 சவள (ஞ்சழங்) 
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44. 28 யது கதன்கழமக்கு ஆசழன 

யிளனளட்டு - 2015 

சழங்கப்னர் (குழக்ககளள்:கூடுதல் 

ககளண்ைளட்ைம்  

45. 29 கதன்கழமக்கு ஆசழன 

யிளனளட்டுக்கள் - 2017 நகசழனள (குலுகம்னர்) 

46. 30 யது கதன்கழமக்கு ஆசழன 

யிளனளட்டு - 2019 ிழப்ளன்ஸ் (நணிள) 

47. 31 யது கதன்கழமக்கு ஆசழன 

யிளனளட்டு - 2021 யினட்ளம் (லகளய்) 

48. 32 யது கதன்கழமக்கு ஆசழன 

யிளனளட்டு - 2023 கம்களடினள (னகளம் கன்) 

49. 13 யது லளக்கழ உக ககளப்ள - 2014 கதர்ளந்து (கலக்) 

50. 14யது லளக்கழ உக ககளப்ள 

(ஆண்கள்) – 2018 இந்தழனள (னயகஸ்யர்) 

51. 13 யது கண்கள் லளக்கழ உக 

ககளப்ள – 2014 கதர்ளந்து (கலக்) 

52. 14 யது கண்கள் லளக்கழ உக 

ககளப்ள – 2018 இங்கழளந்து (ண்ைன்) 

53. 11 யது SAG யிளனளட்டு -2010 யங்களம் (ைளக்கள) 

54. 12 SAG யிளனளட்டுக்கள் - 2016 

(நஸ்ககளட் டிககளர்) இந்தழனள (குயலளத்தழ & ரழல்ளங்) 

55. 13 SAG யிளனளட்டுக்கள் 

(கதற்களசழன யிளனளட்டுக்கள்) - 2019 களம் (களத்நளண்டு) 

56. 2 ஆசழன ளபள யிளனளட்டுக்கள் – 

2014 கதன் ககளரினள(இன்சழனளன்) 

57. 3 ஆசழன ளபள யிளனளட்டுக்கள் – 

2018 இந்கதளகசழனள(ஜகளர்த்தள) 

58. 4 ஆசழன ளபள யிளனளட்டு - 2022 சவள(லளங்கூன்) 

59. 11 யது கழரிக்ககட் உகக் ககளப்ள 

(ஆண்கள்) – 2015 ஆஸ்தழகபழனள நற்றும் ழயூசழளந்து 

60. 12 யது கழரிக்ககட் உகக் ககளப்ள 

(ஆண்கள்) – 2019 இங்கழளந்து 

61. 13 யது கழரிக்ககட் உகக் ககளப்ள 

(ஆண்கள்) – 2023 இந்தழனள 
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62. 5 யது டி-20 கண்கள் உக ககளப்ள 

– 2016 இந்தழனள(கயற்ழ கயஸ்ட் இண்டீஸ்) 

63. 6 யது டி 20 கண்கள் உக ககளப்ள 

– 2018 கநற்கழந்தழன தீவுகள் 

64. 7 யது டி 20 கண்கள் உக ககளப்ள 

- 2022: கதன் ஆப்ிரிக்கள 

65. 6 யது டி 20 உக ககளப்ள (ஆண்கள்) 

– 2016 இந்தழனள(கயற்ழ கயஸ்ட் இண்டீஸ்) 

66. 7 யது டி 20 உக ககளப்ள (ஆண்கள்) 

– 2020 ஆஸ்தழகபழனள 

67. 11 யது கழரிக்ககட் உகக் ககளப்ள 

(கண்கள்) - 2017: 

இங்கழளந்து (ளர்ட்ஸ் ஸ்கைடினத்தழல் 

இறுதழ களட்டி) 

68.12 யது கழரிக்ககட் உகக் ககளப்ள 

(கண்கள்) – 2021 ழயூசழளந்து 

69. 11 யது கவழ்-19 கழரிக்ககட் உகக் 

ககளப்ள- 2016 யங்களம் (கயன் கயஸ்ட் இண்டீஸ்) 

70. 12 யது கவழ்-19  கழரிக்ககட் உகக் 

ககளப்ள – 2018 ழயூசழளந்து 

71. 13யது கவழ்-19 கழரிக்ககட் உகக் 

ககளப்ள – 2020 கதன் ஆப்ிரிக்கள 

72. 14யது கவழ்-19 கழரிக்ககட் உகக் 

ககளப்ள – 2022 கநற்கழந்தழன தீவுகள் 

73. 13 யது உக கபளகள எழம்ினளட் – 

2016 இந்தழனள (னது கைல்ழ) 
74. 14 யது உக கபளகள எழம்ினளட் – 

2017 ககளஸ்ட்ைள ரிக்கள 

75. 15 யது உக கபளகள எழம்ினளட் – 

2018 தளய்ளந்து 

76. 16 ிள உக ீர்யமழ (ீச்சல்) 

சளம்ினன்ரழப் -2015 ரிறழனள (கசளன்) 

77. 17 யது ிள உக ீர்யமழ(ீச்சல்) 

சளம்ினன்ரழப் -2017 லங்ககரி (னைளகஸ்ட்) 

78. 18 யது ிள உக ீர்யமழ(ீச்சல்) 

சளம்ினன்ரழப் -2019 கதன் ககளரினள (குயளங்ஜூ) 

79. 19 யது ிள உக ீர்யமழ(ீச்சல்) ஜப்ளன் (ஃப்யூககளககள) 
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சளம்ினன்ரழப் -2021 

80. 20 யது ிள உக ீர்யமழ(ீச்சல்) 

சளம்ினன்ரழப் -2023 கத்தளர் (கதளல) 

 


