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உகக்ககோப்ப கோற்ந்து  எப்டுயது வயவ்வயறு ளடுகில் , ன்ளட்டுக் களற்ந்தளட்டக் 
கமகங்கின் கூட்டமநப்ில்  உறுப்ிர்களக இருக்கும் ஆண்கின் 
வதசழன களற்ந்தளட்ட அணிகளுக்கழமடனிள உகயிள வளட்டினளகும் . இந்தப் 
வளட்டினில் வயற்ழவறும் அணிக்கு  களற்ந்து உகக்வகளப்மக்கள வயற்ழக் 
கழண்ணம் யமங்கப்டும். இந்தப் வளட்டினளது 1930 ஆம் ஆண்டு முதல் , இன்றுயமப ளன்கு 
ஆண்டுகளுக்கு ருதடமய மடவற்று யருகழன்து . ஆளலும் இபண்டளம் உகப் 
வளரின் களபணநளக 1942, 1946 ஆகழன இரு ஆண்டுகிலும் இந்தப் வளட்டி மடவயில்ம . 
2014 ஆம் ஆண்டு மடவற் வளட்டினில் வசருநி வயற்ழனடீ்டினது. 

உகழன் முதல் சர்யவதச களல்ந்து வளட்டி , ஸ்களட்ளந்து நற்றும் இங்கழளந்து 
ளடுகளுக்கழமடனில் 1872 ஆம் ஆண்டில் கழளஸ்வகளயில் மடவற்து . இச்சயளல் 
வளட்டினளது வயற்ழ வதளல்யி ஏதுநழல்ள சநில் முடிந்தது . இங்கழளந்து ளட்டின் உள்ளூர் 
சளம்ினன் வகளப்ம சர்யவதச வளட்டி 1884 ஆம் ஆண்டில் மடவற்து . இருதளம் 
நூற்ளண்டில் களல்ந்து வளட்டிகள் உகழன் நற் குதழகில் ிபநளக யர்ச்சழனமடந்த . 
1900 நற்றும் 1904 வகளமடகள ழம்ிக் வளட்டிகள் நற்றும் 1906 ஆம் ஆண்டு 
இமடச்வசருகளக மடவற் வளட்டிகில் , களற்ந்தளட்டப் வளட்டி தக்கங்கள் 
யமங்கப்டளநல் களட்சழப் வளட்டினளக நட்டுவந டத்தப்ட்டுள்து. 

இதுயமப மடவற்றுள் 20 உக வகளப்ம வளட்டிகில் எட்டு (8) வயவ்வயறு ளடுகமச் 
வசர்ந்த அணிகள் வயற்ழ வற்றுள் . ிகபசில் அணி ஐந்து (5) மும வயற்ழ 
வற்றுள்வதளடு மடவற்றுள் அமத்துப் வளட்டிகிலும் யிமனளடின வப அணினளகத் 
தழகழ்கழது. சசருநி , இத்தோி ஆகழனமய ோன்கு  (4) 
முமயும், அர்வென்டீள, உருகுவய ஆகழனமய இபண்டு 
முமயும், இங்கழளந்து, ிபளன்சு, எசுப்ளினள ஆகழனமய ருமுமயும் வயற்ழவற்றுள் 
நற் ளடுகளகும். 

உருசழனள, கத்தளர் ஆகழன ளடுகில் முமவன 2018, 2022 ஆம் ஆண்டுகில் அடுத்து யரும் 
உகக்வகளப்ம வளட்டிகள் மடவவுள். 

ிோவின் தபவர் - ஜினி இன்ண்டிகோ (சுவிச்சர்ோந்து / இத்தோி) - 2016 ல் இருந்து 
தற்கோது வபப. 

சோதுச்சசனர் - ோத்திநோ சசநௌபோ (சசகல்) - 2016 ல் இருந்து தற்கோது வபப. 
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கோல்ந்து உக ககோப்ப சோம்ினன்ஸ் ட்டினல் 

ஆண்டு டத்தின ோடு சவற்ினோர் 

1930 உருகுவய உருகுவய 

1934 இத்தளழ இத்தளழ 

1938 ிபளன்ஸ் இத்தளழ 

1950 ிவபசழல் உருகுவய 

1954 சுயிச்சர்ளந்து வநற்கு வெர்நி 

1958 ஸ்யடீன் ிவபசழல் 

1962 சழழ ிவபசழல் 

1966 இங்கழளந்து இங்கழளந்து 

1970 வநக்றழக்வகள ிவபசழல் 

1974 வநற்கு வெர்நி வநற்கு வெர்நி 

1978 அர்வென்டீள அர்வென்டீள 

1982 ஸ்வனின் இத்தளழ 

1986 வநக்றழக்வகள அர்வென்டீள 

1990 இத்தளழ வநற்கு வெர்நி 

1994 ஐக்கழன நளழங்கள் ிவபசழல் 

1998 ிபளன்ஸ் ிபளன்ஸ் 

2002 வதன் வகளரினள & ெப்ளன் ிவபசழல் 

2006 வெர்நி இத்தளழ 

2010 வதன் ஆப்ிரிக்கள ஸ்வனின் 

2014 ிவபசழல் வெர்நி 

2018 பஷ்னள ???? 

 

ஃிஃோ உக ககோப்ப சோம்ினன்ஸ் அணி 

ளடு உக வகளப்ம 
டிபளினின் எண்ணிக்மக 

ிவபசழல் 5 
இத்தளழ 4 

வநற்கு வெர்நி 4 
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உருகுவய 2 
அர்வென்டீள 2 
இங்கழளந்து 1 
ிபளன்ஸ் 1 
ஸ்வனின் 1 
வநளத்தம் 20 

 

ிோ தங்க ந்து, தங்க கோணி விருது வோங்கினவர்கள் 

ஆண்டு தங்க ந்து தங்க கோணி 
1982 ளவ்வள வபளஸ்றழ ளவ்வள வபளஸ்றழ 
1986 டினளவகள நபவடளள வகரி வன்கர் 
1990 சளல்யவடளர் ரழல்ளனி சளல்யவடளர் ரழல்ளனி 
1994 வபளநரிவனள வக் சவன்வகள & 

லழஸ்வடள ஸ்வடளய்க்வகளவ் 
1998 வபளளல்வடள டியயர் சுக்கர் 
2002 ஆழயர் களன் வபளளல்வடள 
2006 ெழிின் ெழவதன் நழவனளஸ்ளவ் க்வளஸ் 
2010 டினளவகள ஃவளர்ன் தளநஸ் முல்ர் 
2014 ழவனளல் வநஸ்றழ வெம்ஸ் வபளட்ரிக்ஸ் 

 


