
 

 
 

ಚೆನ್ನ ೈಗೆ  ಯು.ಎಸ್ . ಚೆಸ್ ತಂಡವನ್ನನ  ಸ್ವಾ ಗತಿಸಿದ ಯು.ಎಸ್. ಕಾನ್ಸ ಲ್ ಜನ್ರಲ್ ಜುಡಿತ್ 

ರೇವಿನ್ 

 

ಚೆನ್ನ ೈ, ಜುಲೈ 28: ಚೆನ್ನ ೈನ ಯು.ಎಸ್.ಕಾನಸ ಲ್ ಜನರಲ್ ಜುಡಿತ್ ರೇವಿನ್  ಅವರು ಯುನೈಟೆಡ್ 

ಸ್ಟ ೇಟ್ಸಸ   ಚೆಸ್ ತಂಡವನ್ನನ  ಇಂದು ಮಾಮಲ್ಲ ಪುರಂಗೆ ಸ್ವಾ ಗತಿಸಿದರು.  ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  ಕ್ರ ೇಡಾ 

ರಾಜತಂತಿರ ಕತೆಯನ್ನನ  ಅಪಾರವಾಗಿ ಬಂಬಲಿಸುವ ಕಾನಸ ಲ್ ಜನರಲ್ ಚೆಸ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ 

ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಜುಲೈ 28ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ  9, 2022 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ 44ನೇ ಚೆಸ್ ಒಲಂಪಿಯಾಡ್ 

ಪಂದಯ ಗಳನ್ನನ  ಇಂಡಿಯನ್ ಚೆಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಮತ್ತು  ತಮಿಳುನಾಡು ಸಕಾಾರ 

ಆಯೇಜಿಸಿದುು ,  ಪಂದಯ ಗಳಲಿಲ  ತಂಡಕೆ್ಕ  ಯಶಸುಸ  ದೊರಕಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು. ಆಟಗಾರರಂದಿಗೆ 

ಚಚೆಾ ನಡೆಸಿದ  ಕಾನಸ ಲ್ ಜನರಲ್ ಜುಡಿತ್ ರೇವಿನ್  ಚೆನ್ನ ೈನಲಿಲ ನ ಚೆಸ್ ಒಲಂಪಿಯಾಡ್ ಚೆಸ್ 

ಕ್ರ ೇಡೆಯನ್ನನ  ಜನಪಿರ ಯಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲ ದೆ,  ನೈಜ ಜಾಗತಿಕ ಸಪ ರ್ಧಾಯು ಪ್ರ ಪಂಚದ ಎಲ್ಲ  ಚೆಸ್ 

ಪಿರ ಯರನ್ನನ  ಒಗ್ಗೂ ಡಿಸಲು ನ್ರವಾಗುತು ದೆ ಎಂದರು. 
 

ಕಾನಸ ಲ್ ಜನರಲ್ ಯು.ಎಸ್. ಚೆಸ್ ಗಾರ ಂಡಾಾ ಸಟ ಸ್ಾ(ಜಿಎಂ), ಇಂಟನಾಯ ಾಷನಲ್ ಮಾಸಟ ಸ್ಾ(ಐಎಂ) 

ಮತ್ತು  ವಿಮೆನ್ ಗಾರ ಂಡಾಾ ಸಟ ಸ್ಾ(ಡಬ್ಲ್ಲ ಯ ಜಿಎಂ) ರನ್ನನ  ಉದೆು ೇಶಿಸಿ, “ಚೆನ್ನ ೈನಲಿಲ ನ ಚೆಸ್ 

ಒಲಂಪಿಯಾಡನ ಲಿಲ  ನೇವೆಲ್ಲ  ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟ ೇಟ್ಸಸ  ಪ್ರ ತಿನಧಿಸುತಿು ರುವುದಕೆ್ಕ  ನಾನ್ನ ಬಹಳ ಹೆಮೆಾ  

ಪ್ಡುತೆು ೇನ್. ಯು.ಎಸ್. ಮತ್ತು  ಭಾರತ ನಡುವಿನ ಆಳವಾದ ಬಂಧವಯ ವು ನಮಾ ಂತಹ ಕ್ರ ೇಡಾ 

ರಾಜತಂತಿರ ಕರಿಂದ ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಸಂಪ್ಕಾಗಳಿಂದ ಬಸ್ದುಕಂಡಿದೆ” ಎಂದರು. “ಚೆನ್ನ ೈನ 

ಯು.ಎಸ್.ಕಾನ್ನಸ ಲೇಟ್ಸ ಜನರಲ್ ಯು.ಎಸ್-ಭಾರತ ಬಂಧವಯ ಗಳ 75ನೇ ವಾರ್ಷಾಕೇತಸ ದ 

ಸಂದರ್ಾದಲಿಲ  ಚೆಸ್ ಒಲಂಪಿಯಾಡ್ ಚೆನ್ನ ೈನಲಿಲ  ನಡೆಯುವುದನ್ನನ  ವಿೇಕಿ್ ಸಲು 

ರೇಮಾಂಚಿತವಾಗಿದೆ,” ಎಂದರು. 
 

 ಮುಕು  ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಯು.ಎಸ್. ತಂಡದ ನಾಯಕ ಜಾನ್ ಡೊನಾಲ್್ ಸ ನ್, “ಚೆನ್ನ ೈನಲಿಲ  

ನಡೆಯುತಿು ರುವ  44 ನೇ ಚೆಸ್ ಒಲಂಪಿಯಾಡನ ಲಿಲ  ಸಪ ಧಿಾಸುವುದು ಗೌರವದ ವಿಷಯ. ಭಾರತವು ಚೆಸ್ 

ಜನಾ ಸ್ವಾ ನ ಎಂದು ಹಲ್ವರಿಂದ ಪ್ರಿಗಣಣಿಸಲ್ಪ ಟ್ಟಟ ದುು , ಇದೇ ಮೊದಲ್ ಬರಿಗೆ ಈ ಪ್ರ ತಿರಿ್ಷ ತ 

ಕಾಯಾಕರ ಮ ಇಲಿಲ  ನಡೆಯುತಿು ರುವುದು ಸೂಕು ವಾಗಿದೆ.  ಅತಯ ಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲಿಲ  ಕಂದರ  ಹಾಗ್ಗ 

ರಾಜಯ  ಸಕಾಾರಗಳ ಸಹಯೇಗದಲಿಲ ಈ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ ಆಯೇಜಿಸಲು ಮುಂದೆಬಂದ ಇಂಡಿಯನ್ 

ಚೆಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಗೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದೆು ೇನ್. ಚೆನ್ನ ೈನಲಿಲ  ಈ ವಷಾ ತ್ತರುಸಿನ ಸಪ ರ್ಧಾಯನ್ನನ  

ನರಿೇಕಿ್ಸುತೆು ೇವೆ!” ಎಂದರು.  
 

ಭಾರತ ಚೆಸ್ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ ಆಯೇಜಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬಂದ ಬಗೊ  ಜಾನ್ ಅವರ 

ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳನ್ನನ  ಪುನರುಚಛ ರಿಸಿದ ಯು.ಎಸ್. ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ನಾಯಕ್ ಮೆಲಿಕ್ಕಸ ಟ್ಸ ಖಚಿಯನ್, 

ಮೊಟಟ ಮೊದಲ್ ಬರಿಗೆ ಒಲಂಪಿಯಾಡ್ ಆಯೇಜಿಸುತಿು ರುವುದಕೆ್ಕ  ಭಾರತವನ್ನನ  ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. 



“ಭಾರತವು ಸದೃಢವಾದ ಚೆಸ್ ಸಂಪ್ರ ದಾಯಗಳ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಐದು ಬರಿ ವಿಶಾ  ಚಂಪಿಯನ್ 

ಆದ ವಿಶಾ ನಾಥನ್ ಆನಂದ್ ಅವರ ದೇಶ. ಚೆನ್ನ ೈಗೆ ಕೂಡಾ ಸುದಿೇರ್ಾ ಚೆಸ್ ಇತಿಹಾಸ 

ಹಂದಿದೆ.  2013ರಲಿಲ  ಚೆನ್ನ ೈ ವಿಶಾ ನಾಥನ್ ಆನಂದ್- ಮಾಯ ಗನ ಸ್ ಕಾರ್ಲ್ಸ ಾನ್ ನಡುವಿನ ವಿಶಾ  

ಚಂಪಿಯನಿಪ್ ಪಂದಯ ವನ್ನನ  ಮೊಟಟ  ಮೊದಲ್ ಬರಿಗೆ ಆಯೇಜಿಸಿತ್ತು . ಭಾರತವು ಇತಿು ೇಚಿನ 

ದಿನಗಳಲಿಲ  ವಿಶಾ  ಚೆಸನ ಲಿಲ   ಹಲ್ವು ಚೆಸ್ ಸಪ ರ್ಧಾಗಳನ್ನನ  ಆಯೇಜಿಸುತಿು ದುು  ಮುಂಚೂಣಿಯಲಿಲ ದೆ. ನಮಾ  

ಯು.ಎಸ್. ತಂಡವು ಈ ವಲ್್ಾ ಚೆಸ್ ಒಲಂಪಿಯಾಡ್ ಭಾಗವಾಗಲು ಮತ್ತು  ಉತು ಮ ಪ್ರ ದಶಾನ ನೇಡಲು 

ಉತ್ತಸ ಕರಾಗಿದೆು ೇವೆ” ಎಂದರು ಖಚಿಯಾನ್. 
 

ಜಾನ್ ಡೊನಾಲ್್ ಸ ನ್ ಅವರ ನಾಯಕತಾ ದ ಯು.ಎಸ್. ತಂಡವು ಮುಕು  

ವಿಭಾಗದಲಿಲ ಸಪ ರ್ಧಾಯಲಿಲ ರುವ  187 ತಂಡಗಳಲಿಲ  ಮೊದಲ್ ಸ್ವಾ ನದಲಿಲ ದೆ.   ತಂಡದಲಿಲ  

ಗಾರ ಂಡಾಾ ಸಟ ರ್(ಜಿಎಂ) ಫ್ಯಯ ಬಿಯನೊ ಕರುಆನಾ, ಜಿಎಂ ಲೇವನ್ ಅರೇನಯನ್, ಜಿಎಂ ವೆಸಿಲ ೇ ಸೊ, 

ಜಿಎಂ ಲಿೇನನಯರ್ ಡೊಮಿಂಗುಯ ಜ್ ಮತ್ತು  ಜಿಎಂ ಸ್ವಯ ಮ್ ಶಂಕಾಲ ಂಡ್ ಇದಾು ರೆ. ಜಿಎಂ ರಾಬಟ್ಸಾ ಹೆಸ್ 

ಈ ತಂಡದ ತರಬೇತ್ತದಾರರಾಗಿದಾು ರೆ 
 

ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಮೆಲಿಕ್ಕಸ ಟ್ಸ ಖಚಿಯನ್ ಅವರ ನೇತೃತಾ  ಹಂದಿರುವ ಯು.ಎಸ್. ತಂಡವು 

ನಾಯಕ್ 162 ತಂಡಗಳಲಿಲ  ಎಂಟ ನೇ ಸ್ವಾ ನದಲಿಲ ದಾು ರೆ. ಜಿಎಂ ಐರಿನಾ ಕರ ಶ್, ಐ ಎಂ  ಕಾಯ ರಿಸ್ವಸ  ಯಿಪ್, 

ಐ  ಎಂ   ಅನಾನ  ಜಟೇನಸ ೆ ಹ್, ವಿಮೆನ್ ಗಾರ ಂಡಾಾ ಸಟ ರ್ ತತೆವ್, ಅಬರ ಹಮಯ ಂ ಮತ್ತು  ಡಬ್ಲ್ಲ ಯ ಜಿಎಂ 

ಗುಲುರ ಕಿ್ ಗಿಮ್, ಟಖಿರ್ಜಾನೊವಾ ಮಹಿಳೆಯರ ತಂಡದಲಿಲ ದುು , ಜಿಎಂ ಅರ್ಲ್ಜಾಂಡೊರ  ರಮಿರೆಜ್ 

ತರಬೇತ್ತದಾರರಾಗಿದಾು ರೆ.  

 

ಚಿತರ  ಶಿೇರ್ಷಾಕ್ಕ: ಮಾಮಲ್ಲ ಪುರಂನಲಿಲ  ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ 28 ರಂದು ಆರಂರ್ವಾಗಲಿರುವ 44ನೇ 

ಚೆಸ್ ಒಲಂಪಿಯಾಡೊ  ಮುನನ  ಚೆನ್ನ ೈನ ಯು.ಎಸ್.ಕಾನಸ ಲ್ ಜನರಲ್ ಜುಡಿತ್ ರೇವಿನ್  ಅವರು 

ಯು.ಎಸ್. ಚೆಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರನ್ನನ  ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಶುರ್ ಹಾರೈಸಿದರು. ಕಾನಸ ಲ್ ಜನರಲ್ ಜುಡಿತ್ 

ರೇವಿನ್  ಅವರಂದಿಗೆ (ಎಡದಿಂದ ಬಲ್ಕೆ್ಕ ) ಜಿಎಂ ಅರ್ಲ್ಜಾಂಡೊರ ೇ ರಮಿರೇಜ್, ಡಬ್ಲ್ಲ ಯ  ಜಿ ಎಂ 

ಗುಲುರ ಖ್ ಬಗಿಮ್ ಟಖಿರ್ಜಾನೊವಾ, ಡಬ್ಲ್ಲ ಯ  ಜಿ ಎಂ ತಥೇವ ಅಬರ ಹಾಮಯ ಂ, ಜಿಎಂ ಮೆಲಿಕ್ಕಸ ಟ್ಸ 

ಖಚಿಯಾನ್, ಐ ಎಂ  ಅನಾನ  ಜಟೇನಸ ೆ ಹ್, ಜಿಎಂ ಇರಿನಾ ಕರ ಷ್, ಜಿಎಂ ರ್ಲ್ವಿನ್ ಅರೇನಯನ್, ಜಿಎಂ 

ಲಿೇನಯರ್ ಡೊಮಿಂಗುಯ ಜ್, ಜಿಎಂ ಫ್ಯಯ ಬಿಯಾನೊೇ ಕರುಆನಾ, ಜಿಎಂ ರಾಬಟ್ಸಾ ಹೆಸ್, ಜಿಎಂ ವೆಸಿಲ  

ಸೊೇ, ಜಿಎಂ ಸ್ವಯ ಮ್ ಶಂಕಾಲ ಯ ಂಡ್ ಮತ್ತು  ಐಎಂ  ಜಾನ್ ಡೊನಾಲ್್ ಸ ನ್ ಇದಾು ರೆ. 
 
 


