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ஆசிய விளையாட்டு 2018 - 
பதக்கம் வவன்ற இந்தியர்கள் 

பட்டியல் 

 

ஆசிய விளையாட்டு 2018 – பதக்கம் வவன்ற இந்தியர்கள் பட்டியல்  

விளையாட்டு  வரீர்/வரீாங்களை  

வபயர் 

பிரிவு பதக்கம் 

துப்பாக்கி 
சுடுதல் 

   

1 ச ௌபப் ச ௌத்ரி ஆண்கள் 10நீ ஏர் 
ிஸ்டல் 

தங்கம் 

2 பஹ  ர்னத் 25 நீ ஏர் ிஸ்டல் தங்கம் 
3 தீக் குநர் 10 நீ ஏர் ரபிள் செள்ி 
4 ரை ஷனனபன் ஆண்கள் டிபப் செள்ி 
5  ஞ் வ் பஜ்புட் ஆண்கள் 50 நீ 

ரபிள் 3 
ரப்டு 

செள்ி 

6 ஷர்துல் ெிஹன் ஆண்கள் இபட்ரட 
டிபப் 

செள்ி 

7 அினஷக் ெர்ந ஆண்கள் 10 நீ ஏர் 
ிஸ்டல்  

செண்கம்  

8 ஹீ  த்து சண்கள் 10 நீ ஏர் 
ிஸ்டல் 

செண்கம்  

9 அபுர்ெி  ண்னட / பெி 
குநர் 

10 நீ ஏர் ரபிள் 
கப்பு அணி 

செண்கம்  

மல்யுத்தம்    

10 ஜ்பங் புின ஆண்கள் 65 க 
ஃப்ரீஸ்ரடல் 

தங்கம் 

11 ெினஷ் னகத்  50 கன ிரிவு  தங்கம் 
12 தவ்ன கக்பன் 68 கன ிரிவு  செண்கம் 
வுஷூ    

13 சசபம் னபஸிி 
னதெி 

 செண்கம்  

14  ந்னதஷ் குநர்  செண்கம்  
15 சூர்ன னு ிபதப்  ங்  செண்கம்  
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16 னபந்தர் கனபெல்  செண்கம் 
வசபக்-டாக்ரா    

17 ஆண்கள் சபகு அணி  செண்கம் 
வில்வித்ளத    

18 பஸ்கன் கபர் / 
நதுநத குநரி / ன த 
சுனபக சென்ம் 

சண்கள் 
கம்வுண்ட் அணி  

செள்ி 

19 அினஷக் ெர்ந / ப த் 
ச ௌஹன் / அநன் 
ர ி 

ஆண்கள் 
கம்வுண்ட் அணி  

செள்ி 

வடன்ைிஸ்    

20 னபஹன் னண்ண / 

தெிஜ் ஷபண்  

ஆண்கள் 

இபட்ரடனர் 

தங்கம் 

21 ிபஜ்னஷ் 

குனணஸ்ெபன் 

ஆண்கள் 

ஒற்ரனர் ிரிவு 

செண்கம்  

22 அங்கத சபய் நகிர் ஒற்ரனர் 

ிரிவு 

செண்கம்  

கபடி    

23 சண்கள் கடி அணி  செள்ி 
24 ஆண்கள் கடி அணி  செண்கம் 
ஹாக்கி    

25 சண்கள் அணி  செள்ி 
26 ஆண்கள் அணி  செண்கம் 
ஸ்குவாஷ்    

27 தீிக ல்கல் 
கர்த்தக் / சுர 
குருெி / ன ஷ் 
 ன்ப் / தன்ெி 
கன் 

நகிர் அணி செள்ி 

28 தீிக ல்கல் 
கர்த்தக் 

நகிர் ஒற்ரனர் செண்கம்  

29  வுபவ் னகஷல் ஆண்கள் 
ஒற்ரனர் 

செண்கம்  

30 ன ஷ்  ன்ப் சண்கள் செண்கம் 



 

3 
 

 

ஆசிய விளையாட்டு 2018 - 
பதக்கம் வவன்ற இந்தியர்கள் 

பட்டியல் 

ஒற்ரனர் 
31  வுபவ் னகஷல், 

ஹரிந்தர் ல்  ங்  ந்து, 
பநத் டன்டன் நற்றும் 
நனகஷ் நங்னகன்கர்  

ஆண்கள் அணி செண்கம் 

குத்துச்சண்ளட    

32 அநத் ங்கல் 49 கன தங்கம் 
33 ெிகஸ் கருஷன்  75 கன செண்கம் 
படகுப்பபாட்டி    

34  ெர்ன்  ங், தத்து ன் 
னக்கல், ஓம் 
ிபகஷ், சுக்நீத்  ங் 

ஆண்கள் 
குெட்ரிில் 
ஸ்கல்ஸ் 

தங்கம் 

35 துஷ்னந்த்  வுகன்  ஆண்கள் இகுபக 
ஒற்ர ஸ்கல்ஸ் 

செண்கம்  

36 னபஹத் குநர் / 
கென்  ங்  

இகுபக டபுள் 
ஸ்கல்ஸ் 

செண்கம்  

படபிள் 

வடன்ைிஸ் 

   

37    த்தனன் / அச் ந்த 
 பத் கநல் / ஏ அநல்பஜ்  

ஆண்கள் அணி செண்கம்  

38 ஏ ஷபத் கநல் / நிக 
த்ப 

கப்பு இபட்ரடனர் செண்கம்  

தடகைம்    

39 ஹநீ தஸ் / எம். ஆர் 
பூெம்ந /  ரிதசன் 
கனக்ெத் / ெிஸ்நன 
செல்லுெ னகனபத் 

நகிர் 4X400 நீ 
ரின 

தங்கம் 

40 ஸ்ெப் ர்நன்  சஹப்டத்னட் தங்கம் 
41 நஞ் த்  ங்  ஆண்கள் 800 நீ தங்கம் 
42  ன்ஸன்  ன் ன்  ஆண்கள் 1500 நீ தங்கம் 
43 த ந்தர் ல்  ங் தூர் ஆண்கள் குண்டு 

எதல் 
தங்கம் 

44 அர்ிந்தர்  ங் ஆண்கள் ட்ரிிள் 
 ம்ப் 

தங்கம் 
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45 ீபஜ் ன ப்ப ஈட்டி எதல் தங்கம் 
46 பகநது அஸ் / எம். 

ஆர் பூெம்ந / ஹந 
தஸ் / ஆனபக்கன 
ப வீ் 

400 நீ கப்பு ரின செள்ி 

47 குனு பகநது /தருண் 
அய்ன ந / பகநது 
அஸ் / ஆனபக்கன 
ப வீ்  

4X400 நீ ஆண்கள் 
ரின 

செள்ி 

48  ன்ஸன்  ன் ன் ஆண்கள் 800 நீ செள்ி 
49 பகநது அஸ் ஆண்கள் 400 நீ செள்ி 
50 டுட்டி  ந்த் சண்கள் 200 நீ செள்ி 
51 ஹநீ தஸ் சண்கள் 400 நீ செள்ி 
52 டுட்டி  ந்த் சண்கள் 100 நீ  செள்ி 
53 தருண் அய்ன ந ஆண்கள் 400 நீ 

தரட தண்டுதல் 
செள்ி 

54 ீ ெபகல் சண்கள் ீம் 

தண்டுதல் 

செள்ி 

55 சுத  ங் சண்கள் 3000 நீ 

ஸ்டீில் ன ஸ் 

செள்ி 

56 ஃசௌெத் நர்ஸ குதரபனனற்ம் செள்ி 
57 பனகஷ் குநர் / ஆஷஷ் 

நக் /  னதந்தர்  ங் 

குதரபனனற்ம் 

அணி 
செள்ி 

58 ி யு  த்ப சண்கள் 1500 நீ செண்கம் 

59  ந புின சண்கள் ெட்டு 

எதல் 

செண்கம் 

பாட்மிண்டன்    

60 PV  ந்து சண்கள்ஒற்ரனர் செள்ி 
61 ர  னெல் சண்கள்ஒற்ரனர்   செண்கம் 

குராஷ்    

62 ின்க ல்ஹப  செள்ி 
63 நிப  தவ்  செண்கம் 

சடீ்டாட்டம்    

64 ிபணப் ர்தன் / ப்த் 

 ர்கர் 
ஆண்கள் ன டி தங்கம் 
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65  க  வ்த ி / 
பன ஷ்ெர் தெரி / 
சுநத் பகர்  / 
சடப்பத ந ூம்தர் / 
ப ூ சதி / அ ய் 
கனப 

ஆண்கள் அணி செண்கம் 

66 கபண் டர் / னஹந 

தனனப / ஹநி 
கண்சடல்ெல் / 

ச் ப ூ 

 த்னபனண / 
னகித் நன் / ப வீ் 

கண்சடல்ெல் 

கப்பு  ட்டட்ட 

அணி 
செண்கம் 

பாய்மரம்    

67 ெர்ஷ சகௌதம் நற்றும் 
ஸ்னெத சஷர்னெகர் 

49இஆர்  எப்எக்ஸ் 
சண்கள் ய்நபப் 
னணம்  

செள்ி 

68 ெருண் அன க் தக்கர் 
னக   கணத  

49இஆர் செண்கம் 

69 ஹர்ஷத னதநர்  தந்த ன ர் 4.7 செண்கம் 

 


