செய்தி செளியீடு
நாண்புநிகு தநிழ்ாடு ஆளுர் திரு.ன்யாரிால் புரபாகித் அயர்கள்
அண்ணா

ல்கலக்

கமகத்தில்

இன்று

(26.12.2018)

தநிழ்ாட்டில்

முதன்முலனாக ல்கலக்கமகங்கிலைரனனா

ரயந்தர்

ரகாப்ல

கிரிக்ககட் சாம்ினன்

லயத்தார்.

அண்ணா

ரிப்

ராட்டிலன

ல்கலக் கமகம் நற்றும் கசன்ல

துயக்கி

ல்கலக்கமகம் ஆகினயற்ிற்கு

இலைனிா கிரிக்ககட் ராட்டி லைகற்து. இப்ராட்டினில ஆளுர்
அயர்கள் துயக்கிலயத்து, ஆளுருக்கு யிலனாட்டு யபர்கல
ீ
அிமுகம்
கசய்து லயத்தர்.
இப்ராட்டிகில்
ல்கலக்கமகம்,
ல்கலக்கமகம்,
ைாக்ைர்

ாபதிதாசன்

கசன்ல

ல்கலக்கமகம்,

ல்கலக்கமகம்,

நதுலப

தநிழ்ாடு ரயாண்லந ல்கலக்கமகம்,

எம்.ஜி.ஆர்.

ல்கலக்கமகம்,

அண்ணா

ாபதினார்
காநபாஜ்
தநிழ்ாடு

ல்கலக்கமகம்,

அண்ணாநல ல்கலக்கமகம், ைாக்ைர் அம்ரத்கர் சட்ை ல்கலக்கமகம்,
திருயள்ளுயர் ல்கலக்கமகம், தநிழ்ாடு யிலனாட்டு ல்கலக்கமகம்
நற்றும் தநிழ்ாடு ைாக்ைர் கஜ. கஜனிதா நீ ன்யப் ல்கலக்கமகம்
உள்ிட்ை 16 ல்கலக்கமங்கள் இப்ராட்டினில் கந்துக் ககாள்ளும்.
தநிழ்ாட்டில் முதல் தைலயனாக, ல்கலக்கமங்களுக்கிலைரனனா
ரயந்தர் ரகாப்ல கிரிக்ககட் சாம்ினன் ரிப்ல கயன் ல்கலக்கமக

அணிக்கு ரயந்தர் கிரிக்ககட் ரகாப்ல யமங்கப்டும். இப்ராட்டினின் இறுதி
யிலனாட்டு

ரசப்ாக்கம்

கிரிக்ககட்

ஸ்ரைடினத்தில்

காங்களுக்கு

முன்ாக லைகறும்.
இன்று

லைகற்

இத்துயக்க யிமாயில், நாண்புநிகு

இலஞர்

ன் நற்றும் யிலனாட்டு ரநம்ாட்டு அலநச்சர் திரு. ாகிருஷ்ண கபட்டி,
ஆளுரின் கூடுதல் தலலநச் கசனார், திரு. ஆர். பாஜரகாால், இ.ஆ..,
உனர் கல்யித்துல முதன்லநச் கசனர், திரு நங்கத் பாம் ரர்நா, இ.ஆ..,,
இலஞர்
கசனார்,

ன்
திரு

நற்றும்
தீபஜ்

யிலனாட்டு
குநார்,

ரநம்ாட்டுத்துல

இ.ஆ..,

அண்ணா

முதன்லந

ல்கலக்கமக

துலணரயந்தர் நற்றும் கசன்ல ல்கலக்கமக துலணரயந்தர் நற்றும்
தநிழ்ாடு

உைற்கல்யி

நற்றும்

யிலனாட்டு

ல்கலக்கமக

துலணரயந்தர் ஆகிரனார் இந்ிகழ்ச்சினில் கந்து ககாண்ைர்.
பாஜ்யன், கசன்ல -22
ாள் : 26.12.2018

ஒம்/இலண இனக்குர் (ந.கதா)

PRESS RELEASE
Hon’ble Governor of Tamil Nadu, Thiru. Banwarilal Purohit
inaugurated the Chancellor’s Cup Inter University Cricket Tournament
for men 2018-19 organsied by the Raj Bhavan at Anna University today
(26.12.2018) for the first time in Tamil Nadu.
The Hon’ble Governor tossed the coin as a mark of inauguration of
the tournament. After a brief introduction of the players to the Hon’ble
Governor. The first match is between Anna University and University of
Madras was played. In a similar manner fixtures have been finalized for
the 16 State Universities are participating in the tournament

viz.,

Alagappa University, Anna University, Annamalai University, Bharathiar
University,

Bharathidasan University, University of Madras, Madurai

Kamaraj University, Tamil Nadu Agricultural University, Tamil Nadu Dr.
M,G.R. Medical University, Tamil nadu Vetrinary and Animal Sciences
University, Manonmaniam Sundaranar University Periyar University,
Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University, Thiruvalluvar University,
Tamil Nadu Physical Education and Sports University and Tamil Nadu
Dr. J. Jayalalithaa Fisheries University.
It is for the first time in Tamil Nadu that an Inter-University Cricket
Championship is being organized. The finals will be played at Chepauk
Cricket Stadium before Pongal.

In this inaugural function, Thiru P. Balakrishna Reddy, Hon’ble
Minister for Youth Welfare and Sports Development, Thiru R. Rajagopal,
IAS. Additional Chief Secretary to the Governor, Thiru Mangat Ram
Sharma, IAS., Principal Secretary, Higher Education, Thiru Dheeraj
Kumar, IAS, Principal Secretary, Youth

Welfare

and Sports

Development, Vice-Chancellor of Anna University, Vice-Chancellor of
University of Madras and Vice Chancellor of Tamil Nadu Physical
Education and Sports University were present on this occasion.
Raj Bhavan, Chennai-22
Date : 26.12.2018

Sd/Joint Director (PR)

