AAKASH GROUP CRICKET TOURNAMENT

Aakash Group Gives Major Boost To Cricket In Northern Sri Lanka

Inaugural Northern Province T20 Cricket Tournament Concludes With Gala
Ceremony
One of Sri Lanka’s largest renewable energy (dendro power) companies – Aakash Group gave sports
enthusiasts of Northern Sri Lanka a once in a lifetime opportunity to showcase their talent, during its Inaugural
Northern Province T20 Cricket Tournament, the grand finale of which was held on 14 January 2018 at Urban
Council Playground, Vavuniya.
32 teams battled in the T20 Cricket match for the Aakash Champion Trophy along with accolades for the
champion team, the runner-ups, man of the match, man of the series, best bowler, and best batsman.
Semifinals matches were held on Saturday 13 January with four teams between Kalaimagal team and the
Vavuniya Police team and between St. Joseph’s and the Unified Sports Club. The first 16-over semifinal
between Kalaimagal and Police teams was drawn with Police scoring 96 for 9 and Kalaimagal mustering 96
(all out). However the Police managed to win the match during the super over. After the fascinating first
match, St. Joseph’s team faced Unified Sports Club where the latter team scored 140 for 4 the former (St.
Joseph’s) could only Score 97 for 7 wickets.
The grand finale on Sunday started with a friendly match with between the Aakash Group staff led by
Chairman and Managing Director of the company S. Ramasubramanian and the indigenous Veddah people,
which was the highlight of the whole tournament. In the end, the indigenous people’s team immerged
winners garnering 60/5 in 6 overs, defeating the Aakash team which managed to gather 55/4 in 8 overs.
During the much-awaited finals, the Police team won the toss and selected to bat first. During its 20 overs, the
Police team scored 187 losing only five wickets. Nishantha 97(not out), Duminda 33, Indika 36. BowlingAnushanth 01 wicket for 12 runs and Maudsan 1 for 39. The Unified team though chasing in a brilliant manner
was able to garner all out for 141 (17 overs) (Rushanthan 57, Anushanth 20, and Maudsan 13). Rasika and
Dissanayake of the Police managed to garner 3 wickets each, giving only 19 and 14 runs, respectively
With its amazing performance, the Police team carried away the coveted champion trophy and the cash price
of Rs 300,000 leaving the runner-up trophy and the cash price of Rs 100,000 to the Unified team. Man of the
Match (Rs 50,000) was won by Nishanthan and Vijayalath (both Police) grabbed Best Bowler (Rs 25,000 whilst
the Man of the Series (Rs 75,000) and Best Batsman (Rs 25,000) were both clinched by Rushanthan (Unified).
Vanni Range DIG Deshabandu Thennakoon patronized the grand finale as its chief guest and was accorded a
warm welcome complete with traditional Tamil dances. Vavuniya District SSP T. M. N. S. Thennakoon, ASPVanni District Piyasiri Fernando and Vavuniya HqI CI Mahinda Villoarachchi were also in attendance.
Aakash Groups is an India-based conglomerate which is spread across six countries including Sri Lanka, India,
Hong Kong (China), Dubai (UAE), Singapore and Madagascar. Aakash Group subsidiary – Sustainable Green
Energy (Pvt) Ltd pioneered the cultivation of Beema Bamboo to generate renewable energy.
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ාිංසිධාආය කට්ා  මබුවේ කාතී ද අගා ාිංපයදියාව වර්ධආය කට්ාවීවේ අාමුණු ඇ මවය.

ஆகாஷ் குழு நிறுவனத்தின் ஏற் பாட்டில் நடடபபற் ற வட மாகாண ரி 20 பபாட்டியில்
வவுனி

ஆகாஷ் குழு நிறுவனத்தின் ஏற் பாட்டில் நடடபபற் ற வட மாகாண ரி 20 கிரிக்பகட்
பபாட்டியில் வவுனியா பபாலிஸ் அணி சம் பியன் கிண்ணத்டத சுவீகரித்துள் ளது.
வட மாகாண கிரிக்பகட் விடளயாட்டின் ஒரு வளர்ச்சிப் படியாக இலங் டகயின் அதி
விசாலமான புத்தாக்க ஆற் றல் நிறுவனங் களில் ஒன்றான ஆகாஷ் குழு நிறுவனத்தின்
ஏற் பாட்டில் இடம் பபற் ற வடமாகாண ரி 20 கிரிக் பகட் பபாட்டி வவுனியா நகரசடப
டமதானத்தில் நடடபபற் று வந்தது.
கடந்த 31 ஆம் திகதி முதல் நடடபபற் ற இந்தப் பபாட்டியில் முப் பத்து மூன்று அணிகள்
பங் பகற் றன .இந்த ரி20 பபாட்டியின் இறுதியில் ஆகாஷ் சாம் பியன் கிண்ணத்டத பவன்ற
சாம் பியன் அணி, ரன்னர் அப் மற் றும் சிறந்த பந்து வீச்சு, சிறந்த துடுப் பாட்டம் , பதாடரின்
பவற் றி வீரர், ஆட்ட நாயகன் அடனவருக்கும் பபறுமதியான பணப் பரிசில் களும் , பவற் றிக்
கிண்ணங் களும் வழங் கி டவக்கப் பட்டது.
சனிக்கிழடம நடடபபற் ற அடர இறுதி சுற் றில் வவுனியா பபாலிஸ் அணியும் , பசட்டிகுளம்
காடரநகர் விடளயாட்டு அணியும் பமாதின .அபத தினத்தில் புனித ப ாபசப் விடளயாட்டு
அணி மற் றும் வவுனியா யுனிடபட் விடளயாட்டுக் கழக அணியும் பமாதியது .இந்தப்

பபாட்டிகளில் வவுனியா பபாலிஸ் அணியும் , வவுனியா யுனிடபட் விடளயாட்டுக் கழக
அணியும் பவற் றி பபற் று இறுதிப் பபாட்டியில் ஞாயிற் றுக்கிழடம பமாதின.
இறுதிப் பபாட்டியின் பபாது 10 ஓவர்கடளக் பகாண்ட ஆகாஷ் நிறுவன ஊழியர்களுக்கும்
மற் றும் ஆதிவாசிகளுக்கு இடடயிலான பமன்பந்துப் பபாட்டி ஒன்றும் நடடபபற் றது .
அத்துடன் பாராம் பரிய கலாசாரங் கடள பவளிப் படுத்தும் நடன நிகழ் வுகளும் ,
ஆதிவாசிகளின் விபசட பூட களும் இடம் பபற் றது.
இந்தப் பபாட்டியில் வவுனியா பபாலிஸ் அணி பவற் றி பபற் று 2 இலட்சம் ரூபாய் பணப்
பரிசிடலப் பபற் றதுடன் யுனிடபட் அணி இரண்டாம் இடத்டதப் பபற் று ஒரு இலட்சம்
ரூபாய் பணப் பரிசிடலயும் பபற் றுக் பகாண்டது.
இதில் ஆகாஷ் குழு நிறுவனமான தடலடம அதிகாரி மற் றும் நிர்வாக அதிகாரி திரு எஸ் .
ராமசுப் ரமணியன், குறஜித்த நிறுவனத்தின் பவளிநாட்டுக் கிடள அதிகாரிகள் , வவுனியா
மன்னார் பிரதி பபாலிஸ் மா அதிபர், சிபரஸ்ட பபாலிஸ் அத்தியட்சகர், வவுனியா வடக்கு
பிரபதச பசயலாளர் எனப் பலரும் கலந்து பகாண்டனர்.

ஆகாஷ் குழு நிறுவனத்தின் ஏற் பாட்டில் நடடபபற் ற வட மாகாண ரி 20 பபாட்டியில்
வவுனியா பபாலிஸ் அணி சம் பியன்

ஆகாஷ் குழு நிறுவனத்தின் ஏற்பாட்டில் நடைபபற்ற வை மாகாண ாி 20 பபாட்டியில் வவுனியா
பபாலிஸ் அணி சம்பியன்
ஆகாஷ் குழு நிறுவனத்தின் ஏற்பாட்டில் நடைபபற்ற வை மாகாண ாி 20 கிாிக்பகட் பபாட்டியில்
வவுனியா பபாலிஸ் அணி சம்பியன் கிண்ணத்டத சுவீகாித்துள்ளது.
வை மாகாண கிாிக்பகட் விடளயாட்டின் ஒரு வளர்ச்சிப் படியாக இலங்டகயின் அதி
விசாலமான புத்தாக்க ஆற்றல் நிறுவனங்களில் ஒன்றான ஆகாஷ் குழு நிறுவனத்தின்
ஏற்பாட்டில் இைம்பபற்ற வைமாகாண ாி 20 கிாிக் பகட் பபாட்டி வவுனியா நகரசடப
டமதானத்தில் நடைபபற்று வந்தது.
கைந்த 31 ஆம் திகதி முதல் நடைபபற்ற இந்தப் பபாட்டியில் முப்பத்து மூன்று அணிகள்
பங்பகற்றன. இந்த ாி20 பபாட்டியின் இறுதியில் ஆகாஷ் சாம்பியன் கிண்ணத்டத பவன்ற
சாம்பியன் அணி, ரன்னர் அப் மற்றும் சிறந்த பந்து வீச்சு, சிறந்த துடுப்பாட்ைம், பதாைாின்
பவற்றி வீரர், ஆட்ை நாயகன் அடனவருக்கும் பபறுமதியான பணப் பாிசில்களும், பவற்றிக்
கிண்ணங்களும் வழங்கி டவக்கப்பட்ைது.

சனிக்கிழடம நடைபபற்ற அடர இறுதி சுற்றில் வவுனியா பபாலிஸ் அணியும், பசட்டிகுளம்
காடரநகர் விடளயாட்டு அணியும் பமாதின. அபத தினத்தில் புனித ப ாபசப் விடளயாட்டு
அணி மற்றும் வவுனியா யுனிடபட் விடளயாட்டுக் கழக அணியும் பமாதியது. இந்தப்
பபாட்டிகளில் வவுனியா பபாலிஸ் அணியும், வவுனியா யுனிடபட் விடளயாட்டுக் கழக
அணியும் பவற்றி பபற்று இறுதிப் பபாட்டியில் ஞாயிற்றுக்கிழடம பமாதின.
இறுதிப் பபாட்டியின் பபாது 10 ஓவர்கடளக் பகாண்ை ஆகாஷ் நிறுவன ஊழியர்களுக்கும்
மற்றும் ஆதிவாசிகளுக்கு இடையிலான பமன்பந்துப் பபாட்டி ஒன்றும் நடைபபற்றது.
அத்துைன் பாராம்பாிய கலாசாரங்கடள பவளிப்படுத்தும் நைன நிகழ்வுகளும், ஆதிவாசிகளின்
விபசை பூட களும் இைம்பபற்றது.
இந்தப் பபாட்டியில் வவுனியா பபாலிஸ் அணி பவற்றி பபற்று 2 இலட்சம் ரூபாய் பணப்
பாிசிடலப் பபற்றதுைன் யுனிடபட் அணி இரண்ைாம் இைத்டதப் பபற்று ஒரு இலட்சம் ரூபாய்
பணப் பாிசிடலயும் பபற்றுக் பகாண்ைது.
இதில் ஆகாஷ் குழு நிறுவனமான தடலடம அதிகாாி மற்றும் நிர்வாக அதிகாாி திரு எஸ்.
ராமசுப்ரமணியன், குற ித்த நிறுவனத்தின் பவளிநாட்டுக் கிடள அதிகாாிகள், வவுனியா
மன்னார் பிரதி பபாலிஸ் மா அதிபர், சிபரஸ்ை பபாலிஸ் அத்தியட்சகர், வவுனியா வைக்கு
பிரபதச பசயலாளர் எனப் பலரும் கலந்து பகாண்ைனர்

Vavuniya police win northern T-20 tourney

The Vavuniya Police team defeated Unified Sports Club by 46 runs to claim the Aakash Champions Trophy at the
inaugural Northern Province T20 Cricket Tournament played at the Urban Council playground in Vavuniya last weekend.

One of Sri Lanka’s largest renewable energy companies – Aakash Group -- gave sports enthusiasts of Northern Sri Lanka
a once-in-a-lifetime opportunity to showcase their talent, during its inaugural which culminated with a grand finale held
last Sunday (14).

Proceedings of the grand final on Sunday started off with a friendly match between the Aakash Group staff led by its
Chairman and Managing Director, S. Ramasubramanian, and the indigenous Veddah people, which eventually became
the highlight of the two-day tournament.

In the end, the indigenous people’s team emerged winners garnering 60-5 in 6 overs, defeating the Aakash team who
managed to gather 55-4 in 8 overs.

In the much-awaited final, the Vavuniya Police team won the toss and elected as they went on to post 187-5 in the
allotted 20 overs.

Nishantha top scored with an unbeaten 97 while Duminda (33) and Indika (36) chipped in with useful knocks.

Unified bowlers Anushanth and Madusan were the only bowlers to claim a wicket each.

The Unified team made a positive start to their run-chase, but were eventually bowled out for 141 runs with three overs
to spare.

For the losers Rushanthan top scored with 57 runs while Anushanth (20) and Madusan (13) made timely knocks.

For the Cops Rasika and Dissanayake picked three wickets each to steer their side towards victory.

With their brilliant performance, the Vavuniya Police team carried away the coveted trophy and the cash price of Rs
300,000, leaving the runners-up trophy and the cash price of Rs 100,000 to the Unified team.

The man-of-the-match award and a cash reward of Rs 50,000 was won by Nishantha of the winning team and his team
mate Vijayalath grabbed award for the best bowler and a cash prize of Rs. 25,000.

The Unified team had the consolation of producing the most productive player when Rushanthan claimed two awards.

He won the man-of-the-series and cash award of Rs 75,000 as well as the best batsman and a cash reward of Rs 25,000.

The semi-finals were played last Saturday with four top teams battling out for honours.

The semi-finals were between the Kalaimagal team and the Vavuniya Police team and St. Joseph’s and Unified Sports
Club.

The first 16-over semifinal between Kalaimagal and Police teams was drawn with Police scoring 96-9 and Kalaimagal
mustering 96 all out.

However the Cops managed to win the game during the super over.

After the fascinating first match, St. Joseph’s team faced Unified SC, who scored 140-4.

St. Joseph’s could only reach 97-7 in their run chase.

A total of 32 teams battled in the T20 Cricket match for the Aakash Champion Trophy along with accolades for the
champion team, the runners-up, man-of-the-match, man-of-the-series, best bowler, and best batsman.

Vanni Range DIG Deshabandu Thennakoon patronised the grand finale as the chief guest.

Vavuniya District SSP T.M.N.S. Thennakoon, ASP Piyasiri Fernando and HqI CI Mahinda Villoarachchi were also in
attendance.

ஆகாஷ் குழு நிறுவனம் வட மாகாண கிரிக்பகட் ளர்ச்சியில் ஒரு படிக்கல் முயற் சி

வை மாகாண T 20 கிாிக்பகட் பதாைக்க விழா உற்சாகமான இரவு நிகழ்வுகளுைன் முடிவுற்றது
வை மாகாண கிாிக்பகட் வளர்ச்சி படியில், கிாிக்பகட் திறடமகளுக்கு வடிகால் அடமக்கவும், கிாிக்பகட்
ரசிகர்கடள மகிழ்விக்கவும் இலங்டகயின் அதி விசாலமான புத்தாக்க ஆற்றல் நிறுவனங்களில் ஒன்றான ஆகாஷ்
குழு நிறுவனத்தினால் (dendro power project) பதாைக்கப்பட்ை ஒரு முயற்சிபய வை மாகாண T -20 கிாிக்பகட்
பபாட்டி. இந்த புதிய ஆரம்பத்தின் இறுதி கிாிக்கட் பபாட்டி மற்றும் இறுதி விழா கைந்த 13 னவாி மற்றும் 14
னவாி 2018 வவுனியா நகர சடப டமதானத்தில் மிகவும் உற்சாகமாக நடைபபற்றது.
முப்பத்து இரண்டு அணிகள் பங்பகற்ற இந்த T 20 பபாட்டியின் இறுதியில் ஆகாஷ் சாம்பியன் கிண்ணத்டத
பவன்ற அணி, மற்றும் சிறந்த பந்து வீச்சு, சிறந்த துடுப்பாட்ைம், பதாைாின் பவற்றி வீரர், ஆட்ை நாயகன்
அடனவருக்கும் சிறப்பளிக்கப்பட்ைடம ஒரு இனிய பசய்தி.
சனிக்கிழடம 13 னவாி 2018 அடர இறுதி பபாட்டி நான்கு அணிகளுக்கிடையில் நைந்து முடிந்தது. கடலமகள்
அணி வவுனியா பபாலீஸ் அணியுைனும் , புனித.ப ாசப் அணி யுனிஃடபட் விடளயாட்டு அணியுைனும்
பமாதியது.

முதல் 16 ஓவர் அடர இறுதி பபாட்டியில் கடலமகள் அணி மற்றும் பபாலீஸ் அணி பமாதியது. பபாலீஸ் அணி 9
விக்கட்டுகடள இழந்து 96 ரன்கடள பபற்றது . கடலமகள் அணி 96 ரன்களுைன் அடனத்து விக்கட்டுகடளயும்
இழந்து ஆட்ைத்டத சமநிடல படுத்தியது.அடுத்து பகாடுக்கப்பட்ை சூப்பர் ஓவாில் பபாலீஸ் அணி தனது முயற்சி
மற்றும் திறடமயால் பவற்றிடய ஈட்டிக்பகாண்ைது.
மற்ற இரண்டு அணிகளான புனித.ப ாசப் அணி மற்றும் யுனிஃடபட் விடளயாட்டு அணி பமாதல் சிறப்பாக
நைந்து முடிந்தது. யுனிஃடபட் விடளயாட்டு அணி 140 ரன்கடள 4 விக்கட்டுகளுக்கு பபற்ற பவடள
புனித.ப ாசப் அணி 97 ரன்கடள 7 விக்கட்டுகளுைன் பபற்று பதால்விடய தழுவியது.
ஞாயிற்றுக்கிழடம நடைபபற்ற இறுதித் பதாைாில் எஸ் .ராமசுப்ரமணியன் நிறுவனத்தின் தடலவரும், நிர்வாக
இயக்குநாின் தடலடமயில் ஆகாஷ் குழு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆதி வாசிகள் குழுவுைன் நட்பு ாீதியான பபாட்டி
நடை பபற்றடம சிறப்பான விையம் ஆகும்.ஆட்ைத்தின் இறுதியில் ஆதி வாசி குழு ஆறு ஓவர்களில் 60 ரன்கடள
5 விக்கட்டுகளும் பபற்று பவற்றி ஈட்டினர். ஆகாஷ் குழு அணி 55 ரன்கடள நான்கு விக்கட்டுகளுக்கு மட்டுபம
பபற முடிந்தது.
மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ை இறுதிப் பபாட்டியில், பபாலீஸ் அணி பைாஸ்சில் பவன்று முதலில் துடுப்பாை முடிவு
பசய்தது. வழங்கப்பட்ை 20 ஓவர்களில் பபாலீஸ் ஆணி 187 ஓட்ைங்கடள பபற்றனர்.நிஷாந்த் 97 (அவுட்
பபறவில்டல), துமிந்தா 33, இண்டிகா 36 ஓட்ைங்கடள பபற்று சிறப்பித்தனர். பந்து வீச்சில் அனுஷாந்த் 01
விக்கட் இழப்புக்கு 12 ரன்கடளயும், பமௌட்சன் 01 விக்கட் இழப்புக்கு 39 ரன்கடளயும் வழங்கினர்.
யுனிஃடபட் அணி சிறப்பான துடுப்பாட்ைத்துைன் ஆரம்பித்து தனது பமாத்த விக்கட்டுகடளயும் 141 ரன்களுக்கு
17 ஓவர்களில் இழந்தது.ருஷாந்தன் 57, அனுஷாந்த் 20, பமௌட்சன் 13 ரன்கடள குவித்தனர்.பபாலீஸ் அணிடய
பசர்ந்த ரசிக மற்றும் திஸ்ஸநாயக 3 விக்கட்டுகடள 19 மற்றும் 14 ரன்கடள வழங்கி வீழ்த்தினர்.
தமது ஒன்றுபட்ை அபார திறடமயால் பபாலீஸ் ஆணி சாம்பியன் பகாப்டபடய தட்டி பறித்தது.அது மட்டும்
அல்லாது ரூபாய் 300,000 பபறுமதியான காபசாடல பணபாிசாக வழங்கி சிறப்பிக்க பட்ைனர்.ரன்னர் ஆப்
ஆகிய யுனிஃடபட் அணி ரூபாய் 100,000 பபறுமதியான பண பாிடச பவன்றது.
ஆட்ைத்தின் நாயகனாக திரு.நிஷாந்தன் ரூபாய் 50,000 பணப் பாிடசயும் வி யலத் ஆட்ைத்துக்கான சிறந்த பந்து
வீச்சாளராக ரூபாய் 25,000 சன்மானமும் பபற்று பகாண்ைாரகள்., இருவரும் பபாலீஸ் அணிடய பசர்த்தவர்கள்
ஆகும்.பதாைாின் நாயகன்(ருபாய் 75,000) மற்றும் சிறந்த துடுப்பாட்ை வீரர்(ருபாய் 25,000) என்ற சிறப்பு
யுனிஃடபட் அணிடய சார்ந்த ருஷாந்தன் தட்டி பகாண்ைார்.
வன்னி வட்ைார DIG ஆகிய பதசபந்து திரு .பதன்னக்பகான் பிரதம அதிதியாக ,பாரம்பாிய தமிழ் நைனங்களுைன்
வரபவற்று சிறப்பிக்கப்பட்ைார். இந்த விழாவில் வவுனியா மாவட்ை SSP ஆகிய திரு. டி.எம்.என்.எஸ்.
பதன்னக்பகான், வன்னி மாவட்ை ASP ஆகிய திரு. பியசிறி பபர்னாண்பைா மற்றும் வவுனியா HqI ஆகிய CI
மஹிந்த வில்பலாராச்சி ஆகிபயார் கலந்து பகாண்ைனர்.
இந்த முயற்சிடய வழி நைத்தும் ஆகாஷ் குழு நிறுவனமான இந்திய நிறுவனம் ,உலகில் இலங்டக , இந்தியா ,
ஹாங்காங் , டுபாய் , மைகஸ்கார் மற்றும் சிங்கப்பூர் பபான்ற ஆறு நாடுகளில் தங்கள் தளங்கடள பதித்தவர்கள்
என்பதுவும், இந்த நிறுவனத்தின் தடலடம அதிகாாி மற்றும் நிர்வாக அதிகாாி ஸ்.ராமசுப்ரமண்யம் என்பதுவும்
குறிப்பிைத்தக்கது. இதன் துடண நிறுவனமாகிய ஆகாஷ் குழு நிறுவனம், Sustainable Green Energy (Pvt) Ltd ,
உயிர்த்திரள் முடற மூலம் (பபயா மாஸ்) மின்சாரம் உற்பத்தி நடைபபறும் பீமா மூங்கில் வளர்ப்பு முடறயில்
முன்பனாடிகளாக திகழ்கிறார்கள்.

வவுனியாவில் இடம் பபற் ற வடமாகாண T20 கிரிக்பகட் சுற் றுப் பபாட்டியில் பபாலிஸ்
அணி சம் பியன்!!

ஆகாஷ் குழு நிறுவனத்தின் ஏற்பாட்டில் நடைபபற்ற வை மாகாண T20 கிாிக்பகட் பபாட்டியில் வவுனியா
பபாலிஸ் அணி சம்பியன் கிண்ணத்டத சுவீகாித்துள்ளது.
வை மாகாண கிாிக்பகட் விடளயாட்டின் ஒரு வளர்ச்சிப் படியாக ஆகாஷ் நிறுவனத்தின் ஏற்பாட்டில் இைம்பபற்ற
வைமாகாண T20 கிாிக்பகட் பபாட்டி வவுனியா நகரசடப டமதானத்தில் நடைபபற்று வந்தது.
கைந்த 31 ஆம் திகதி முதல் நடைபபற்ற இந்தப் பபாட்டியில் முப்பத்து மூன்று அணிகள் பங்பகற்றன. இந்த T20
பபாட்டியின் இறுதியில் ஆகாஷ் சம்பியன் கிண்ணத்டத பவன்ற சம்பியன் அணி, ரன்னர்அப் மற்றும் சிறந்த
பந்துவீச்சு, சிறந்த துடுப்பாட்ைம், பதாைாின் பவற்றி வீரர், ஆட்ை நாயகன் அடனவருக்கும் பபறுமதியான
பணப் பாிசில்களும், பவற்றிக் கிண்ணங்களும் வழங்கி டவக்கப்பட்ைது.
சனிக்கிழடம நடைபபற்ற அடரஇறுதி சுற்றில் வவுனியா பபாலிஸ் அணியும், பசட்டிகுளம் காடரநகர்
விடளயாட்டு அணியும் பமாதின. அபத தினத்தில் புனித ப ாசப் விடளயாட்டு அணி மற்றும் வவுனியா
யுனிடபட் விடளயாட்டுக் கழக அணியும் பமாதியது. இந்தப் பபாட்டிகளில் வவுனியா பபாலிஸ் அணியும்,
வவுனியா யுனிடபட் விடளயாட்டுக் கழக அணியும் பவற்றி பபற்று இறுதிப் பபாட்டியில் ஞாயிற்றுக்கிழடம
பமாதின.

இறுதிப் பபாட்டியின் பபாது 10 ஓவர்கடளக் பகாண்ை ஆகாஷ் நிறுவன ஊழியர்களுக்கும் மற்றும்
ஆதிவாசிகளுக்கு இடையிலான பமன்பந்துப் பபாட்டி ஒன்றும் நடைபபற்றது. அத்துைன் பாராம்பாிய
கலாசாரங்கடள பவளிப்படுத்தும் நைன நிகழ்வுகளும், ஆதிவாசிகளின் விபசை பூட களும் இைம்பபற்றது.
இந்தப் பபாட்டியில் வவுனியா பபாலிஸ் அணி பவற்றி பபற்று 2 இலட்சம் ரூபாய் பணப் பாிசிடலப்
பபற்றதுைன் யுனிடபட் அணி இரண்ைாம் இைத்டதப் பபற்று ஒரு இலட்சம் ரூபாய் பணப் பாிசிடலயும் பபற்றுக்
பகாண்ைது.
இதில் ஆகாஷ் குழு நிறுவனமான தடலடம அதிகாாி மற்றும் நிர்வாக அதிகாாி எஸ்.ராமசுப்ரமணியன்,
குற ித்த நிறுவனத்தின் பவளிநாட்டுக் கிடள அதிகாாிகள், வவுனியா மன்னார் பிரதி பபாலிஸ் மா அதிபர்,
சிபரஸ்ை பபாலிஸ் அத்தியட்சகர், வவுனியா வைக்கு பிரபதச பசயலாளர் எனப் பலரும் கலந்து பகாண்ைனர்.

Aakash Group gives major boost to cricket in north

One of Sri Lanka’s largest renewable energy (dendro power) companies, the Aakash Group, gave sports enthusiasts in
the north of Sri Lanka a once-in-a-lifetime opportunity to showcase their talent during the Inaugural Northern Province
T20 Cricket Tournament, the grand finale of which was held on 14 January at the Urban Council Playground in Vavuniya.
Thirty-two teams battled in the T20 cricket match for the Aakash Champion Trophy along with other accolades for the
champion team, runner-up, Man of the Match, Man of the Series, Best Bowler and Best Batsman.
Semifinal matches were held on 13 January between the Kalaimagal team and the Vavuniya Police team and the St.
Joseph’s team and the Unified Sports Club. The first 16-over semifinal between the Kalaimagal and Police teams ended
in a draw with Police scoring 96 for 9 and Kalaimagal mustering 96 (all out). However, Police managed to win the match
during the Super Over.
After the fascinating first match, the St. Joseph’s team faced the Unified Sports Club, with the latter scoring 140 for 4
and the former notching up only 97 runs for 7 wickets.
The grand finale on Sunday started with a friendly match between the Aakash Group staff, led by the Chairman and
Managing Director of the company S. Ramasubramanian, and the indigenous Veddah people, which was the highlight of
the whole tournament.
In the end, the indigenous people’s team emerged winners, scoring 60/5 in 6 overs, defeating the Aakash team which
managed to accumulate 55/4 in 8 overs. During the much-awaited finals, the Police team won the toss and elected to
bat first. During its 20 overs, the Police team scored 187, losing only five wickets (Nishantha 97 not out, Duminda 33,
Indika 36; bowling – Anushanth 1 for 12 runs and Maudsan 1 for 39).

The Unified team, although mustering a brilliant chase, was out for 141 off 17 overs (Rushanthan 57, Anushanth 20, and
Maudsan 13). Rasika and Dissanayake of the Police managed to secure three wickets each, allowing only 19 and 14 runs
respectively.
With its amazing performance, the Police team carried away the coveted champion trophy and the cash price of Rs.
300,000, leaving the runner-up trophy and the cash price of Rs. 100,000 to the Unified team. The Man of the Match (Rs.
50,000) prize was won by Nishanthan (Police) and Vijayalath (Police) grabbed the Best Bowler accolade (Rs. 25,000 cash
prize) whilst the Man of the Series (Rs. 75,000) and Best Batsman (Rs. 25,000) title both went to Rushanthan (Unified).
Vanni Range DIG Deshabandu Thennakoon patronised the grand finale as its Chief Guest and was accorded a warm
welcome complete with traditional Tamil dancers. Vavuniya District SSP T.M.N.S. Thennakoon, ASP Vanni District Piyasiri
Fernando and Vavuniya HqI CI Mahinda Villoarachchi were also in attendance.
The Aakash Group is an India-based conglomerate which is spread across six countries including Sri Lanka, India, Hong
Kong (China), Dubai (UAE), Singapore and Madagascar. Aakash Group subsidiary Sustainable Green Energy Ltd.
pioneered the cultivation of Beema Bamboo to generate renewable energy.

උතුවර් ක්රිකට් ත වා දගය

උතුරු කළාවත් ාජාාේභකට් සිස්ායි සිස්ා ගාවාවයය ාාර්ථකට් ව ිජ වව්න.
එපය අවා ද ජහා ගාව කආවාරි 13 ාහ 14 වදදිආ වව්නියාව ආවාාභා රීඩා ාිංවේවී දී කැවැත්සිේ.
වජාට ප්රමුතගජ පුආර්කආීයය බලශ ස ම ාජාවජ ස වආ ආකට්ාශ් ාමූහය උතුවර් රීඩා ාවට ළැදි රිරිස්
වවනුවව ද එය ාිංසිධාආ කට්ාආ ලදී.
ආකට්ාශ් ශුායි දවේ කුාලාආය ාඳහා කට්ේඩා ායේ 32  ස ගාව වැදුණු අගා එපය දී සූාගාව,අනුසූාගාව,
අවා ද ගාවවී වීායා, ගාවාවයවී වීායා, වහාඳ ජ ක දදු යව දආා ාහ වහාඳ ජ රි මකට්රු ගයාව ලැ හ හ.
අවා ද පූර්ව ගාඟ කආවාරි 13 වැි දා, වවුියාව වකායස් කට්ේඩා ායජ ාහ කට්වලයිජවල් කට්ේඩා ායජ අගා
හා ශා දග වක්ශප් රීඩා ා ාජාකය හා යුිෆයිඩ් රීඩා ා ාජාකය අගා කැවැත්සි. . එපය දී ගාවවී ලකුණු
ාජ ූ බැසි ද අආතුරුව කැව ම සුරිරි ක දදුවාාවී දී ගජ කයග්රහේය ගහවුරු කට්ාවැීයජට වකායස්
කට්ේඩා ායජ ාජත් සිය.
වදවැි අවා ද පුර්ව ගාවවී දී කළමුව ක දදුවට කහාදු ද යුිෆයිඩ් රීඩා ා ාජාකය කට්ළු 4 ස කජේ ස දැවී
ලකුණු 140කට් දැවැ දග ඉල සකට්ය ස ශා දග වක්ශප් කට්ේඩා ායජට ලබාදු ද අගා එයට රිළිතුරු වලා ශා දග
වක්ශප් කට්ේඩා ායජට රැස් කට්ාවත්වත් කට්ළු 7 කට්ට ලකුණු 97 ස කජ. .
අවා ද ගාව 14 වැි දා කැව ම අගා අවා ද ගාවයට ප්රථජ ආකට්ාශ් ාමුහවී වස්වකට්ය දවේ කට්ේඩා ායජ
ාහ වැදි කආයාවේ කට්ේඩා ායජ අගා සුහද ගාවය ස කැවැත්සි. .
එපයදී ආකට්ාශ් කට්ේඩා ායජ, ාමූහවී ාභාක ම හා කට්ළජආාකට්ාා අධය ස
ආායකට්ත්වවය ද රීඩා ා කට්වය ය.

එස්. ාාේසු්රජිය දවේ

වැදි කආයාවේ කට්ේඩා ායජ ලකුණු 60 ක දදුවාා 6 කට්දී ලබාවිමි ද ගාවවී කය වාර්ගා කට්ළ අගා ආකට්ාශ්
කට්ේඩා ායජට ලබාවග හැහි ූවී ලකුණු 55 ස කජ. .
අවාාආ ජහා ගාවවී දී වකායස් කට්ේඩා ායජ කට්ාසවී වාසය දිආා කළමුව ක දදුවට කහා දීජට තීාේය
කට්ළ අගා, ියමිග ක දදුවාා 20 අවාාආවී කට්ළුලු 5 ස කජේ ස දැවී ලකුණු 187කට් ඉල සකට්ය ස ප්ර මවාදී
කට්ේඩා ායජට ලබා දු දව ද ය. යුිෆයිඩ් කට්ේඩා ායජ සයලුවදආා දැවී ලකුණු 142 ස රැස් කට්ළ හ.
වකායස් කට්ේඩා ායජ කයග්රාපය සූාගා කුාලාආය ාහ රුරියල් ල ස 03 කට් ගයාව මුදල දිආාවත් අගා,
ල ස යකට් ගයාව මුදල ාහ අනුශුාගාව යුිෆයිඩ් කට්ේඩා ායජ සිස ද දිආාව දආා ලදී.

ගාවවී වීායා වලා වකායස් කට්ේඩා ායවේ ිශා දග ාේජාආ වත්රී කත් ූ අගා, වහාඳ ජ ක දදු යව දආා
වලා වකායස් කට්ේඩා ායවේ සිකයලත් ගයාව ලැ ය ය.
ගාඟාවයවී වීායා ාහ වහාඳ ජ රි මකට්රු ූවී යුිෆයිඩ් කට්ේඩා ායවේ රුශා දග ද සිසි.
ව දි ප්රවේශය භාා ිවය්කය වකායස්ක ම වේශබ දදු වග දආවකට්් ද උත්ාවවී ප්රධාආ අමුත්ගා වලා ටට
ාහභාන් සිය.
ව දි දිස්ි ස වකයෂ්ඨ වකායස් අධිකට්ාරි T. M. N. S. වග දආවකට්් ද, ව දි දිස්ි ස ාහකට්ාා වකායස් අධිකට්ාරි
රියසරි ප්රආා දදු ාහ වවුියාව ජපය දද සිවලාආා්චි  ද ටට එ ස ූ හ.
අාාකට්ාෂ් ාමුහය ඉ දදියාව ව ස දර කට්ාවිමි ද ්රී ලිංකට්ාව, වහාිංවකට්ාිං, සිංවප්පුරුව, ජැඩා වස්කට්ර් ඇතු
ාටවල් 6 කට් සය වයාකාා කවත්වාවවආ යයි.

LAKDHANA FB PAGE

ஆகாஷ் குழு நிறுவனத்தின் ஏற் பாட்டில் நடடபபற் ற வட மாகாண ரி 20 பபாட்டியில்
வவுனியா பபாலிஸ் அணி சம் பியன்..!!
http://www.athirady.com/tamil-news/news/1108691.html

நிறுவனத்தின் ஏற்பாட்டில் நடைபபற்ற வை மாகாண ாி 20 கிாிக்பகட் பபாட்டியில் வவுனியா பபாலிஸ் அணி
சம்பியன் கிண்ணத்டத சுவீகாித்துள்ளது.
வை மாகாண கிாிக்பகட் விடளயாட்டின் ஒரு வளர்ச்சிப் படியாக இலங்டகயின் அதி விசாலமான புத்தாக்க ஆற்றல்
நிறுவனங்களில் ஒன்றான ஆகாஷ் குழு நிறுவனத்தின் ஏற்பாட்டில் இைம்பபற்ற வைமாகாண ாி 20 கிாிக் பகட்
பபாட்டி வவுனியா நகரசடப டமதானத்தில் நடைபபற்று வந்தது.
கைந்த 31 ஆம் திகதி முதல் நடைபபற்ற இந்தப் பபாட்டியில் முப்பத்து மூன்று அணிகள் பங்பகற்றன. இந்த ாி20
பபாட்டியின் இறுதியில் ஆகாஷ் சாம்பியன் கிண்ணத்டத பவன்ற சாம்பியன் அணி, ரன்னர் அப் மற்றும் சிறந்த பந்து
வீச்சு, சிறந்த துடுப்பாட்ைம், பதாைாின் பவற்றி வீரர், ஆட்ை நாயகன் அடனவருக்கும் பபறுமதியான பணப்
பாிசில்களும், பவற்றிக் கிண்ணங்களும் வழங்கி டவக்கப்பட்ைது.
சனிக்கிழடம நடைபபற்ற அடர இறுதி சுற்றில் வவுனியா பபாலிஸ் அணியும், பசட்டிகுளம் காடரநகர் விடளயாட்டு
அணியும் பமாதின. அபத தினத்தில் புனித ப ாபசப் விடளயாட்டு அணி மற்றும் வவுனியா யுனிடபட் விடளயாட்டுக்
கழக அணியும் பமாதியது. இந்தப் பபாட்டிகளில் வவுனியா பபாலிஸ் அணியும், வவுனியா யுனிடபட் விடளயாட்டுக்
கழக அணியும் பவற்றி பபற்று இறுதிப் பபாட்டியில் ஞாயிற்றுக்கிழடம பமாதின.

இறுதிப் பபாட்டியின் பபாது 10 ஓவர்கடளக் பகாண்ை ஆகாஷ் நிறுவன ஊழியர்களுக்கும் மற்றும் ஆதிவாசிகளுக்கு
இடையிலான பமன்பந்துப் பபாட்டி ஒன்றும் நடைபபற்றது. அத்துைன் பாராம்பாிய கலாசாரங்கடள பவளிப்படுத்தும்
நைன நிகழ்வுகளும், ஆதிவாசிகளின் விபசை பூட களும் இைம்பபற்றது.
இந்தப் பபாட்டியில் வவுனியா பபாலிஸ் அணி பவற்றி பபற்று 2 இலட்சம் ரூபாய் பணப் பாிசிடலப் பபற்றதுைன்
யுனிடபட் அணி இரண்ைாம் இைத்டதப் பபற்று ஒரு இலட்சம் ரூபாய் பணப் பாிசிடலயும் பபற்றுக் பகாண்ைது.
இதில் ஆகாஷ் குழு நிறுவனமான தடலடம அதிகாாி மற்றும் நிர்வாக அதிகாாி திரு எஸ். ராமசுப்ரமணியன், குற ித்த
நிறுவனத்தின் பவளிநாட்டுக் கிடள அதிகாாிகள், வவுனியா மன்னார் பிரதி பபாலிஸ் மா அதிபர், சிபரஸ்ை பபாலிஸ்
அத்தியட்சகர், வவுனியா வைக்கு பிரபதச பசயலாளர் எனப் பலரும் கலந்து பகாண்ைனர்.

ආකට්ාශ් ාමුහය උතුාට ක්රිකට් ත වා දගය වවආ එයි

උතුරු කළාවත් ාජාාේභකට් සිස්ායි සිස්ා ගාඟාවයය සිවශ්
වවයි

අවාාආ උත්ාවය ස ාජඟි ද ිජාවට කත්

්රී ලිංකට්ාවව්න ප්රමුතගජ පුආර්කආීයය බලශ ස ම ාජාවජ ස වආ ආකට්ාශ් ාමුහය උතුවර් රීඩා ාවට ලැදි ාැජට ගජ ද ස ගා
එළි දැ සවීජට ජහඟු අවස්ථාව ස උතුවර් ාජාාේභකට් සිස්ායි සිස්ා ක්රිකට් ත ගාඟාවයය ාිංසිධාආය ජන් ද ලබා දු දආා.
එපය අවා ද ජහා ගාඟය 2018 කආවාරි 13 ාහ 14 යආ දිආය දපයදී වවුියාව ආවාාභා රීඩා ාිංවආවීදී කැවැත්වුආා.

ආකට්ාශ් ශුායි දවේ කුාලාආය ාඳහා කට්ේඩා ායේ 32 ස ගාඟ වැදුණු අගා එපයදී ශුාගාවය, අනු ශුාගාවය, අවා ද
ගාඟවී වීායාට, ගාඟාවයවී වීායාට, වහාඳජ ක දදු යව දආා ාහ වහාඳජ රි මකට්රුටත් වටිආා ගයාව ලබාවදනු
ලැබුවා.

අවා ද පූර්ව ගාඟ කආවාරි 13 දිආ, වවුියාව වකායස් කට්ේඩා ායජ ාහ කට්වලයිජවල් කට්ේඩා ායජ අගා හා ශා දග
වක්ශප් රීඩා ා ාජාකය හා යුිෆයිඩ් රීඩා ා ාජාකය අගා කැවැත්වුආා.එපය වවුියාව වකායස් කට්ේඩා ායජ ාහ
කට්වලයිජවල් කට්ේඩා ායජ අගා කළමු ක දදුවාා 16හි ද ාජ දසිග අවා ද පූර්ව ගාඟවයදී වකායස් කට්ේඩා ායජ කට්ළු

9

කට්ට ලකුණු 96 ස වාර්ගා කට්ල අගා කට්වලයිජවල් කට්ේඩා ායජද රිළිතුරු වලා ලකුණු 96 ස වාර්ගා කට්ාමි ද ගාඟවී
ලකුණු ාජ කට්ාමි ද අවා ද කට්ළා. වකට්වස් ආමුත් ඉ ද කසුව කවතී සුරිරි ක දදුවාාවීදී ගජ කයග්රහේය ගහවුරු
කට්ාවැීයජට වකායස් කට්ේඩා ායජ ාජත් උආා. ඉ ද කසුව කැව ම වදවආ අවා ද පුර්ව ගාඟවීදී කළමුව ක දදුවට
කහාදු ද යුිෆයිඩ් රීඩා ා ාජාකය කට්ළු

4 ස කජේ ස දැවී ලකුණු 140කට් දැවැ දග ඉල සකට්ය ස ශා දග වක්ශප්

කට්ේඩා ායජට ලබාදු ද අගා එයට රිළිතුරු වලා ශා දග වක්ශප් කට්ේඩා ායජට රැස් කට්ාවග හැහි ූවය කට්ළු

7 කට්ට

ලකුණු 97 ස කජේයි.
අවා ද ගාඟ ඉරිදා දිආවීදී කැවතුආ අගා අවා ද ගාඟයට වකා ආකට්ාශ් ාමුහවී වස්වකට්ය දවේ කට්ේඩා ායජ ාහ
වැදි කආයාවේ කට්ේඩා ායජ අගා සුහද ගාඟය ස කැවැත්වුආාඑපයදී ආකට්ාශ් කට්ේඩා ායජ ාමුහවී . ාභාක ම හා
කට්ළජආාකට්ාා අධය ස එස්ාාේසු්රජිය ද ජහගාවේ ආායකට්ත්වවය ද යුතුව රීඩා ා හිරීජ ගාඟාවයවී කට්ැ .
වජපයදී වැදි කආයාවේ කට්ේඩා ායජ ලකුණු .කත් වුආා වකනුආ අිංවය ස බවට60 ක දදුවාා 6 කට්දී ලබාවිමි ද ගාඟවී
කය වාර්ගා කට්ාවත් අගා ආකට්ාශ් කට්ේඩා ායජට ලබාවග හැහි උව ද ලකුණු 55 ස කජේයිඉ දකසු ඇාඹි අවාාආ .
ජහා ගාඟවී දී වකායස් කට්ේඩා ායජ කට්ාසවී වාසය දිආා කළමුව ක දදුවට කහා දීජට තීාේය කට්ාමි ද රිටියට
එපයදී වකායස් කට්ේඩා ායජ ියමිග ක දදුවාා .රිසිසයා20 අවාාආවීදී කට්ළු 5 ස කජේ ස දැවී ලකුණු 187කට් දැවැ දග
ඉල සකට්ය ස ප්ර මවාදී කට්ේඩා ායජට ලබා දීජට ාජත් සිය ිශා දග ලකුණු – රි මකට්ාේවීදී .97 (වආාදැවී(,දුමි දද ලකුණු
33,ඉ දදිකට් 36 ක දදු යැවීවේදී අනුශා දත් ලකුණු -12 කට්ට කට්ළු 1යි, වජෞඩ්ා ද ලකුණු 39කට්ට කට්ළු 1 යිවකට්වස් .
කයග්රහේය ාඳහා ගාේ ලකුණු රැස්හිරී ආමුත් යුිෆයිඩ් කට්ේඩා ායජද වහාඳි ද ලකුණු රැස් හිරීජට ාජත් වුවදජට
වකායස් කට්ේඩා ායජ ඉඩා  ලබාදු දව ද ආැග එපයදී යුිෆයිඩ් කට්ේඩා ායජ සයලුවදආා දැවී ලකුණු .142 ස රැස් කට්ල අගා
එයට රුශා දග ද ලකුණු 57හි ද, අනුශා දත් ලකුණු 20හි ද හා වජෞඩ්ා ද ලකුණු 13හි ද රිත්වග ද දායකට්ත්වය ලබා
වදනු ලැබුවා එවජ දජ වකායස් කට්ේඩා ායජ වවනුවව ද ාසකට් ාහ දිාාආායකට්.සිස ද ලකුණු 19 ස ාහ 13 ස කජේ ස
ලබා වදමි ද කට්ළු 3 බැන් ද ලබාව දආට ාජත් සිය.
වජජ ද ස ගා වේතුවව ද වකායස් කට්ේඩා ායජ කයග්රාපය ශුාගා කුාලාආය ාහ රුරියල් ල ස තුආකට් ගයාව මුදල
ලබාවේදී රුරියල් ල ස යකට් ගයාව මුදල ස ාහ අනුශුාගාව යුිෆයිඩ් කට්ේඩා ායජ සිස ද දිආාවනු ලැබුවාගාඟවී .
වීායා වලා ාේජාආ ලැ හ වකායස් කට්ේඩා ායවේ ිශා දග ාේජාආ දිආාවත් අගා රුරියල්50,000කට් ගයාව මුදල ස
ඔහුට පයමිූ අගා වහාඳජ ක දදු යව දආා ූ වකායස් කට්ේඩා ායවේජ සිකයලත් හට රුරියල් 25,000 ස රිරිආැමුේා .
ගාඟාවයවී වීායට පයමි රුරියල්75,000 ාහ වහාඳට රි මකට්රුවාට පයමි රුරියල් 25,000 යආ ගයාව වදකට්ජ යුිෆයිඩ්
කට්ේඩා ායවේ රුශා දග ද සිස ද දිආාවනු ලැබුවා.
ව දි ප්රවේශය භාා ිවය්කය වකායස්ක ම වේශබ දදු වග දආවකට්් ද ජැ මතුජා ප්රධාආ අමුත්ගා වලා එ ස ූ අගා
ඔහුව ාාේප්රදායිකට් දමිළ ආර්ගආ ජධයවී ාාදාවය ද රිළිවනු ලැබුවාඑවජ දජ වආ .ාි දිස්ි ස වකයෂ්ඨ වකායස්
අධිකට්ාරි T. M. N. S. වග දආවකට්් ද, ව දි දිස්ි ස ාහකට්ාා වකායස් අධිකට්ාරි රියසරි ප්රආා දදු ාහ වවුියාව ජපය දද
සිවලාආා්චි  යආ ජහත්වරු දද වජයට ාහභාගී වී සටියා.
එවජ දජ වැදී කආයාවව ද ාැදුේ ලත් කට්ේඩා ායජ ාහ ආකට්ාශ් ාමුහවී කට්ාර්ය ජේඩා ලවී කට්ේඩා ායජ අගා කැව ම
ක දදුවාා 10 සුහද ගාඟය වජජ ගාඟාවයවී කට්ැ වකනුආ අිංවය ස බවට කත් උආා.
අකට්ාෂ් ාමුහය ඉ දදියාව ප්රධාආ වකට්ාට වවආ ඇ ම ාජාවජ ස වආ අගා එය ්රී ලිංකට්ාව, ඉ දදියාව, වහා දවකට්ා දේ,
සිංවප්පුරුව, ජැඩා වස්කට්ර් ඇතු

ාටවල් 6කට් ගජ වයාකාා සදු කට්ාවවආ දැවැ දග ාජාවජහිඑවජ දජ ආකට්ාශ් .

ාමුහයට අනුබේධ ආයගආය ස වආSustainable Green Energy (Pvt) Ltd ාජාවජ ජකව සිදුය උත්කාදආය
ාඳහා උේ බේබු වවා හිරීජ හඳු දවාදීවේ පුවා්වාමී ද සිය.

Aakash Group Gives Major Boost to Cricket in Northern Sri Lanka
https://goo.gl/e9VGqx

One of Sri Lanka’s largest renewable energy (dendro power) companies – Aakash Group gave sports enthusiasts of
Northern Sri Lanka a once in a lifetime opportunity to showcase their talent, during its Inaugural Northern Province T20
Cricket Tournament, the grand finale of which was held on 14 January 2018 at Urban Council Playground, Vavuniya.
32 teams battled in the T20 Cricket match for the Aakash Champion Trophy along with accolades for the champion
team, the runner-ups, man of the match, man of the series, best bowler, and best batsman.
Semifinals matches were held on Saturday 13 January with four teams between Kalaimagal team and the Vavuniya
Police team and between St. Joseph’s and the Unified Sports Club.
The first 16-over semifinal between Kalaimagal and Police teams was drawn with Police scoring 96 for 9 and Kalaimagal
mustering 96 (all out).
However the Police managed to win the match during the super over. After the fascinating first match, St. Joseph’s team
faced Unified Sports Club where the latter team scored 140 for 4 the former (St. Joseph’s) could only Score 97 for 7
wickets.
The grand finale on Sunday started with a friendly match with between the Aakash Group staff led by Chairman and
Managing Director of the company S. Ramasubramanian and the indigenous Veddah people, which was the highlight of
the whole tournament.

In the end, the indigenous people’s team immerged winners garnering 60/5 in 6 overs, defeating the Aakash team which
managed to gather 55/4 in 8 overs.
During the much-awaited finals, the Police team won the toss and selected to bat first.
During its 20 overs, the Police team scored 187 losing only five wickets.
Nishantha 97(not out), Duminda 33, Indika 36. Bowling- Anushanth 01 wicket for 12 runs and Maudsan 1 for 39. The
Unified team though chasing in a brilliant manner was able to garner all out for 141 (17 overs) (Rushanthan 57,
Anushanth 20, and Maudsan 13). Rasika and Dissanayake of the Police managed to garner 3 wickets each, giving only 19
and 14 runs, respectively.
With its amazing performance, the Police team carried away the coveted champion trophy and the cash price of Rs
300,000 leaving the runner-up trophy and the cash price of Rs 100,000 to the Unified team.
Man of the Match (Rs 50,000) was won by Nishanthan and Vijayalath (both Police) grabbed Best Bowler (Rs 25,000
whilst the Man of the Series (Rs 75,000) and Best Batsman (Rs 25,000) were both clinched by Rushanthan (Unified).
Vanni Range DIG Deshabandu Thennakoon patronized the grand finale as its chief guest and was accorded a warm
welcome complete with traditional Tamil dances.
Vavuniya District SSP T. M. N. S. Thennakoon, ASP-Vanni District Piyasiri Fernando and Vavuniya HqI CI Mahinda
Villoarachchi were also in attendance.
Aakash Groups is an India-based conglomerate which is spread across six countries including Sri Lanka, India, Hong Kong
(China), Dubai (UAE), Singapore and Madagascar. Aakash Group subsidiary - Sustainable Green Energy (Pvt) Ltd
pioneered the cultivation of Beema Bamboo to generate renewable energy.

