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தமிழ்நாடு வவளாண்மைப் பல்கமலக்கழகத்தின்   ஹாக்கி இமையதள துவக்கம்  
ைற்றும்  ஹாக்கியின்  50வது ஆண்டு விழா (1972-2022) 

தமிழ்நாடு வவளாண்மைப் பல்கமலக்கழக ைாைவர் நல மையம் ைற்றும் தமிழ்நாடு 
வவளாண்மைப் பல்கமலக்கழக ஹாக்கி சவகாதரத்துவம் இமைந்து தமிழ்நாடு வவளாண்மைப் 
பல்கமலக்கழக ஹாக்கியின் 50வது ஆண்டு விழாமவக் ககாண்டாடியது.  

இவ்விழாமவ ைரியாமதக்குரிய த மிழ்நாடு வவளாண்மைப் பல்கமலக்கழக துமைவவந்தர் 
முமைவர். கவ. கீதாலட்சுமி அவர்கள் ஹாக்கி இமையதளத்மத (https://tnauhf.in/) துவக்கி 
மவத்து தமிழ்நாடு வவளாண்மைப் பல்கமலக்கழகம் ஹாக்கியில் ஓர் அங்கைாக இருப்பதன் 
கபருமைமயயும் ைற்றும் ைாைவர்கமள ஊக்குவிப்பதற்காக ஹாக்கி ைற்றும் கதாழில் வளர்ச்சியில் 
விமளயாட்டின் முக்கியத்துவம் பற்றி உமர நிகழ்த்திைார்.   

தமிழ்நாடு வவளாண்மைப் பல்கமலக்கழக ஹாக்கி சவகாதரத்துவத்தின் துமைத் தமலவர் . 
திரு. ஸ். இந்திரஜித் அவர்கள் 50வது ஆண்டுகள் பழமையாை ஹாக்கி வழங்கிைார் . தமிழ்நாடு 
வவளாண்மைப் பல்கமலக்கழக ஹாக்கி சவகாதரத்துவத்தின் தமலவர் முமைவர் .  
ஜீ. கிருஷ்ைவைாகன்  அவர்கள் வாழ்த்துமர நல்கிைார்.  

முமைவர். நா. ைரகதம், முதன்மையர்(ைாைவர் நல மையம் ), தமிழ்நாடு வவளாண்மைப் 
பல்கமலக்கழகம், முமைவர். ன். கவங்கவடசபழனிசாமி, முதன்மையர் (வவளாண்மை), 
வவளாண்மைக் கல்லூரி ைற்றும்  ஆராய்ச்சி நிமலயம் , தமிழ்நாடு வவளாண்மைப் பல்கமலக்கழக ம், 
முமைவர். . ரவிராஜ், முதன்மையர் (வவளாண் கபாறியியல் ), வவளாண்மை கபாறியியல் கல்லூரி 
ைற்றும் ஆராய்ச்சி நிமலயம் , தமிழ்நாடு வவளாண்மைப் பல்கமலக்கழக ம், முமைவர்.  
வி. பாலசுப்பிரைணி, வதர்வு கட்டுப்பாட்டு அதிகாரி , தமிழ்நாடு வவளாண்மைப் பல்கமலக்கழக ம், 
முமைவர். ஆர். ரவிவகசவன், இயக்குநர் (தாவர இைப்கபருக்கம் ைற்றும் ைரபியல் மையம் ), 
 தமிழ்நாடு வவளாண்மைப் பல்கமலக்கழகம் , திரு. பி. குருராஜ் சிங் , வவளாண் இமை இயக்குநர் 
(ஓய்வு), கசன்மை,  திரு. வி. திருநாவுக்கரசு, ஐ.ப்.ஸ், முதல்வர், சி..ஸ்.ஒ.ஸ், வகாமவ ைற்றும்  
திரு. ஸ். ராைசுப்ரைணியம், ஐ.ப்.ஸ், வைப் பாதுகாவலர் ைற்றும் கள இயக்குநர் , ஆமைைமல 
புலிகள் காப்பகம், வகாமவ ஆ கிவயார் இந்நிகழ்ச்சியில் பங்வகற்றைர்.  
  

https://tnauhf.in/


தமிழ்நாடு ஹாக்கி சவகாதரத்துவ கசயற்குழு உறுப்பிைர் முமைவர் . ஆர். ககௌதம் 
அவர்களால் பிரம்ைாண்டைாை சம்பிரதாய வரவவற்பு அளிக்கப்பட்டது , தமிழ்நாடு வவளாண்மைப் 
பல்கமலக்கழக துமைவவந்தர் அவர்கள்  தமிழ்நாடு வவளாண்மைப் பல்கமலக்கழக . ைாைவர் 
அணிக்கும் தமிழ்நாடு வவளாண்மைப் பல்கமலக்கழக. விமளயாட்டு வீரர்களுக்கும் இமடவயயாை 
”கிக் ஆப் வைட்ச் ” ஐ துவக்கிமவத்தார். இறுதியில் ைகளீர் ஹாக்கி வகப்டைாை திருைதி .  
பி. கபான்னுஜக்கம்ைாள், முதுகமல ஆராய்ச்சி ைாைவி அவர்கள் நன்றியுமர நல்கி விழாவாைது 
இனிவத நிமறவுற்றது. 
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