
சென்னை ஸ்பார்டன்ஸ் வனைத்தளம், ெின்ைம் 
சவளியீடு 

 

சென்னை ஸ்பார்டன்ஸ் அணி தைது ெின்ைம், வரீர் ெீருனட, வனைத்தளம் 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. ஜைவரி சென்னை எம்ஆர்ெி நகரில் உள்ள லீைா 
பபைஸில் இதற்காை விழா இன்று நனடசபற்றது. பிப்ரவரி 2 முதல் 22 
வனர சகாச்ெி மற்றும் சென்னை ஆகிய நகரங்களில் ப்பரா வாைிபால் 
பபாட்டிகள் நடக்க உள்ளை. அனத ஒட்டி செய்தியாளர் ெந்திப்புடன் கூடிய 
இந்நிகழ்ச்ெினய சென்னை ஸ்பார்டன்ஸ் அணி நிர்வாகம் ஏற்பாடு 
செய்திருந்தது.  

இந்நிகழ்வில் இவ்வணினய நடத்தும் கால்ஸ் குழுமம் மற்றும் 
ஸ்ரீப்ராக்ரஸிவ் ப்ராசஜக்ட்ஸ் ஆகியவற்றின் உயரதிகாரிகள் பங்பகற்றைர். 
இந்திய வாைிபால் கூட்டனமப்பு உள்ளிட்ட பிற அனமப்புகளின் 
நிர்வாகிகளும் இதில் பங்பகற்றைர். இந்நிகழ்வில் சென்னை ஸ்பார்டன்ஸ் 
வரீர்களும் அறிமுகப்படுத்தப்ட்டைர். ப்பரா வாைிபால் சதாடரில் 
பங்பகற்கும் 6 அணிகளில் சென்னை ஸ்பார்டன்ஸும் ஒன்று. அகமதாபாத் 
டிஃசபண்டர்ஸ், காைிகட் ஹபீராஸ், யூ மும்னப வாைி, னஹதராபாத் 
ப்ளாக்ஹாக்ஸ், சகாச்ெி ப்ளூஸ்னபக்கர்ஸ் ஆகியனவ ப்பரா வாைிபால் 
லீக்கில் களமிறங்கும் மற்ற அணிகளாகும். கால்ஸ் குழுமத் தனைவர்  

திரு.ராஜபெகரன் ெிவப்பிரகாெம் அவர்கள் சென்னை ஸ்பார்டன்ஸ் 
ெின்ைத்னத அறிமுகப்படுத்திைார். இந்திய வாைிபால் கூட்டனமப்பு 
தனைவர் திரு.வாசுபதவன் ெிவப்பிரகாெம், சபாதுச்செயைாளர் ராம்அவ்தார் 
ெிங் ஜாக்கர் ஆகிபயார் சென்னை அணியின் ெீருனடனய 
அறிமுகப்படுத்திைர். சென்னை ஸ்பார்டன்ஸ் இயக்குநர் திரு.ஹாமிைி 
சரட்டி அந்த அணியின் வனைத்தளத்னத அறிமுகப்படுத்திைார். சென்னை 
ஸ்பார்டன்ஸ் அணி தங்கள் குழுமத்திற்காை ெமூக சபாறுப்புணர்வு 
திட்டத்திற்காை பானதனய திறந்துள்ளதுடன் இந்த வினளயாட்னட 
ெர்வபதெ தரத்திற்கும் உயர்த்த உதவும் எை கூறிைார் அணி உரினமயாளர் 
திரு.ராஜபெகரன் ெிவப்பிரகாெம்.  



"சவற்றி சபறும் உணர்வும் உயர்தரமாை வினளயாட்டு சநறிகளும் 
சென்னை ஸ்பார்டன்ஸின் தாரகமந்திரமாக இருக்கும் என்றார் அணியின் 
கார்ப்பபரட் பிராண்டிங் பிரிவு தனைவர் திரு.உப்பிைியப்பன் பகாபாைன். 
உயர்தரமாை வினளயாட்டு சநறிகபள தங்கள் சவற்றிக்கு வழிவகுக்கும் 
ஆதாரமாக இருப்பதுடன் சென்னைக்காை முத்தினரயாகவும் அனமயும்  
என்றார் இவர். 

“சநறிகனள பின்பற்றுவது எங்கள் மரபணுவில் கைந்திருப்பதாகவும் இனத 
சவளிக்காட்ட சென்னை ஸ்பார்டன்ஸ் உதவும் எை நம்பிக்னக 
சதரிவித்தார் அணியின் கார்ப்பபரட் விவகாரங்களுக்காை பிரிவின் 
தனைவர் திரு.ெம்பத் ரங்கநாதன். சென்னை ஸ்பார்டன்ஸ்  அணியுடன் 
கூட்டு பெரும் வாய்ப்பு கைவு நைவாைது பபான்ற உணர்னவ தருவதாக 
கூறிைர்.  திரு.ெின்ைா ஹைிமி சரட்டி சபைம் மற்றும் திரு. எம்ஆர் 
கிரண்குமார். இவர்கள் சென்னை ஸ்பார்டன்ஸ் அணியின் பங்குதாரர் 
மற்றும் இயக்குநராக உள்ள ஸ்ரீ ப்ராக்ரஸிவ் ப்ராஜக்ட்ஸின் அங்கமாக 
உள்ளைர். 

இந்த கூட்னட தரமாைதாகவும் ைாபகரமாைதாகவும் மாற்ற பாடுபடுபவாம் 
என்றைர் இவர்கள். 

 

சென்னை ஸ்பார்டன்ஸ் அணி ெின்ைம் 

 

எங்கள் பற்றுணர்வுகள் ஆழமாைனவ. வாைிபானை அடுத்த கட்டத்திற்கு 
எடுத்துச்செல்வதில் யாருக்கும் ெனளத்தவர்கள் அல்ை நாங்கள் 

 

 ஸ்பார்டன்ஸுடன் எங்கள் உணர்வுகள் பின்ைிப்பினணந்துள்ளை.  

 

ஸ்பார்டன்ஸ் என்றால்  

 

* சவற்றி உணர்வு 



* அர்ப்பணிப்பு 

* ஒற்றுனம, விசுவாெம் 

* வினளயாட்டு மைப்பாங்கு 

* எளினம 

 

பமற்கண்ட கருத்தாக்கங்கள் அடிப்பனடயிபைபய சென்னை ஸ்பார்டன்ஸ் 
ெின்ைம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இவற்னற அடிப்பனடயாக சகாண்பட 
சென்னை அணி ெீருனடயும் வடிவனமக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

* நீைம் மற்றும் ொர்ந்த நிறங்கள் - வைினம, ொர்ந்திருக்கும் தன்னம, 

பதற்றமின்னம 

சபருங்கடல், பிற உள்நாட்டு  நீர்நினைகளின் அடிப்பனடயில் 
உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இது அனமதி, தூய்னம, ஆன்மீகம், எல்னையற்ற 
தன்னம பபான்றவற்னற விளக்குகிறது. 

 

 

மஞ்ெள் - மகிழ்ச்ெி, முழுனம, அறிவுத்சதளிவு, புத்தாக்கம், சூரிய ஒளி 
பபான்றவற்னற குறிக்கிறது.  

 

வாைிபால் என்பது கால்ஸ் குழுமத்தின் மரபணுவில் கடந்த 30 
ஆண்டுகளாக கைந்திருப்பது.  வாைிபால் லீக்னக ெர்வபதெ பின்ைணியுடன் 
புதிய உயரத்திற்கு எடுத்துச் செல்ைபவண்டும். இவ்வினளயாட்டிற்கு 
புகனழ பெர்க்கபவண்டும் என்பபத கால்ஸ் குழுமத்தின் இைக்கு.  

 

திரு.எம்.எச்.குமரா (FIVB - 3ம் நினை பயிற்ெியாளர்) சென்னை ஸ்பார்டன்ஸ் 
அணியின் தனைனம பயிற்ெியாளராக உள்ளார். இந்திய அணியின் 
முன்ைாள் பயிற்ெியாளராை திரு.எம்.ரபமஷ் சென்னை அணியின் துனண 



பயிற்ெியாளராக இருப்பார். இந்நிகழ்வில் திரு.நபடென் ெிவப்பிரகாெம் 
(இயக்குநர் - சென்னை ஸ்பார்டன்ஸ்), திரு.அருள் மணிபெகரன் வரதராஜன் 
(இயக்குதர் - சென்னை ஸ்பார்டன்ஸ்), திரு. கிரண்குமார் எம்ஆர்(சென்னை 
ஸ்பார்டன்ஸ் நிர்வாகக் குழு), டாக்டர் உப்பிைியப்பன் பகாபாைன் 
(கார்ப்பபரட் கம்யூைிபகஷன்&பிராண்டிங் - சென்னை ஸ்பார்டன்ஸ்), 
திரு.ெம்பத் ரங்கநாதன்( கார்ப்பபரட் விவகாரங்கள் - சென்னை 
ஸ்பார்டன்ஸ்), திரு.நடராஜன் சஜயக்குமார் ( அணி பமைாளர்), துளெி சரட்டி 
( அணி இனண பமைாளர்), ெபரிராஜன் (சதாழில்நுட்ப ஆய்வாளர்) 
ஆகிபயாரும் பங்பகற்றைர். 

 

நன்றி மற்றும் அன்புடன்: 

கி. சுரேஷ் 

ஊடக ரமைாளர் 

சென்னை ஸ்பார்டன்ஸ் 

சமானபல்: +91 9884915182, +91 8015840893. 

மின்ைஞ்ெல்: sureshs.tsm@gmail.com. 


