ிநந் ணதுடன் அணுகுவோம் - புவோ ோலிதோல் லீக் னம் குநித்து சென்னண ஸ்தோர்டன்ஸ்
அி கயத்து

புவோ ோலிதோல் லீக் சோடர் னம் ற்யம் வீர்கள் ஒதுக்கீட்னட ிநந் ணதுடன் அணுகுவோம் ண
சென்னண ஸ்தோர்டன்ஸ் அிின் ிக சோடர்புகள் ற்யம் திோண்டிங் அிகோோி டோக்டர்
உப்திலிப்தன் வகோதோனன் சோிித்துள்போர். புவோ ோலிதோல் லீக்கில் வீர்கள் ஒதுக்கீடு ற்யம் னம்
சடல்லிில் ோனப னடசதயகிநது. இது சோடர்தோக வதெி வகோதோனன் னத்ில் ங்கள்
அணுகுமுனந உள்பிட்ட தன ிங்கள் குநித்து வதெிணோர்.

இது வதோன்ந ிகழ்வுகளுக்கு வ்பவுோன் ோோிப்புடன் வதோணோலும் முடிில் தன ிர்தோோ
ியப்தங்கனப ெந்ிக்க வோிடும். லுோண அவ ெம் ெினன ிக்க ஒய அின வர்வு செய்
ோங்கள் ஒய யுக்ின குத்துள்வபோம். இிலுள்ப வதோட்டின ோங்கள் உர்ந்துள்வபோம். ணவ
இந்ிகழ்ன ோங்கள் ிநந் ணதுடன், ெீோண வதோக்கில் அணுகுவோம் ன்கிநோர் வகோதோனன்.

புவோ ோலிதோல் லீக் யம் ஆண்டு திப்ோி 2 முல் 22 ன சகோச்ெி ற்யம் சென்னணில் டக்க
உள்பது. முன் முனநோக டக்கும் இப்வதோட்டிில் சென்னண ஸ்தோர்டன்ஸ், கோலிகட் ஹீவோஸ்,
அகோதோத் டிஃசதண்டர்ஸ், திபோக் ஹோக்ஸ் னஹோதோத், சகோச்ெி புளூ ஸ்னதக்கர்ஸ், யூ மும்னத
ோலி ஆகி 6 அிகள் தங்வகற்கின்நண.

இில் சென்னண ஸ்தோர்டன்ஸ் அிின் உோினோபோக கோல்ஸ் குள ியணங்கள் ிபங்குகிநது.
ிகத்ில் ோலிதோனன பர்க்க 30 ஆண்டுகபோக தோடுதட்டு யம் ஒய குடும்தவ கோல்ஸ் குள
ியணங்கனபயும் டத்துகிநது.

ெமூக சதோயப்புர்வு ங்கள் குளத்ின் முக்கி ிட்டங்கபில் ஒன்ய ன்கிநோர் வகோதோனன். ிக
கிோப்புந இனபஞர்கனப தினக்கும் ினபோட்டோக ோலிதோல் ிகழ்கிநது ன்கிநோர் வகோதோனன்.

ோலிதோலின் பர்ச்ெிில் ோங்கள் வதோர்த்துடன் உள்வபோம் இதுவ புவோ ோலிதோல் லீக்கில்
சென்னண அிின் உோினன ோங்கள் ோங்க கோம் ன்யம் கூயகிநோர் சென்னண ஸ்தோர்டன்ஸ்
னனர் ோஜவெகன் ெிப்திகோெம். ஒலிம்திக்கில் ங்கப்தக்கம் சன்ந அசோிக்க அிிலியந்
வடிட் லீ னத்ிற்கு  உள்ப முக்கி வீர்கபில் ஒயர். கணடோின் யணி சர்ஹோஃப்,
அசோிக்கோின் தோல் னோட்ன், கோர்ென் கிபோர்க், செர்திோின் வோிகோ சஜலிகோ, துயக்கிின்
வோிஸ்வனோவ் கோஸ்வகோிக் ஆகிவோயம் னத்ில் தங்கு சதயகின்நணர். இந் னத்ில் தங்குசதயம்
117 இந்ி வீர்கள் 4 திோிோக திோிக்கப்தட்டுள்பணர். ட்ெத்ி வீர்கள்,

இந்ி அிின் மூத் ெர்வெ வீர்கள், உள்ோட்டு வதோட்டி வீர்கள், 21 துக்குட்தட்ட இபம்
வீர்கள் ண திோிக்கப்தட்டுள்பணர்.

அகின், உக்கி தோண்டின், சஜவோம் ிணீத், திதோகன் ஆகிவோர் ட்ெத்ி வீர்கள் தட்டிலில்
உள்பணர்.

முல் சோடோில் ஒவ்சோய அியும் 12 வீர்கனப வர்வு செய்னோம். இில் அிகதட்ெோக இயன
ோிெர்வ் வீர்கபோக னத்துக்சகோள்பனோம். ஒவ்சோய அியும் வீர்கள் ஊிோக 75 னட்ெம் யதோய்
ன ங்கனோம். ஒவ்சோய அிிலும் 2 மூத் இந்ி அி வீர்கள், ஒய இந்ி ட்ெத்ி வீர்,
21 துக்குட்தட்ட குனநந் தட்ெம் 2 இந்ி வீர்கள் இடம்சதநனோம்.

புவோ ோலிதோல் லீக்கில் தங்குசதயது கிழ்ச்ெி யோகவும் இவ்ினபோட்டில் ஆர்ம் ிக்க
ோங்கள் சென்னண கத்துக்கு புகழ் வெர்ப்வதோம் ன்யம் கூயகிநோர் வகோதோனன். வலும் கிோப்புந
இனபஞர்கபிடம் ஒபிந்துள்ப ிநனகனப அனடோபம் கண்டு தட்னட ீட்டி ெர்வெ
சபிச்ெத்துக்கு சகோண்டு யவ ங்கள் ியப்தம் ன்யம் ினநோக கூயகிநோர் வகோதோனன்.

