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தப்பாட்டம், கரகாட்டம், �லம்பாட்டத்ேதா� ‘�� ��� �ழா’
ெசன்ைன�ல் �வங்�ய�

 

ெசன்ைன, ஜன. 11- ெசன்ைன லேயாலா கல்�ரி�ம், மாற்� ஊடக ைமய�ம், ெசன்ைன �ற்�லா�ம்
இைணந்� மக்கள் ஒற்� ைமைய பைறசாற்�ம் 7ஆம் ஆண்�  �� ��� �ழா லேயாலா கல்�ரி
வளாகத்�ல் சனிக்�ழைம (ஜன. 11) �வங்�ய�. நாட�்ப்�ற கைலகேளா�ம், கைல ஞரக்ளின் வாழ்ேவா�ம்
ெந�ங்�ய ெதாடர�் ெகாண்�ள்ள காட�்த் தகவ�யல் �ைற, த�ழ்த்�ைற, வரலாற்�த் �ைற மற்�ம்
ெகௗசால் ேகந்�ரா, மாணவர ்அரவைணப்� ைமயம் ஆ�ய �ைறகளின் சார�்ல் இதற்� ஏற்பா�
ெசய்யப்பட�்ள்ள�. �தல் நாள் �வக்க �ழா�ல் கல்�ரி�ன் �தல்வர ்�ரான்�ஸ் ேச�யர,் �ண்ண��
�ரி� �ைண ஆைணயர ்��நா�க்கர� ஆ�ேயார ்வாழ்த்�ப் ேப�னர.் “�ழ� நம் தாய் ம�” என்ற தைலப்�ல்
ெதால்�யல் �ைற ஆைணயர ்த.உதயசச்ந்�ரன் ஐஏஎஸ் ேப�னார.்

170 கைலக்��க்களின் நிகழ்ச�்கள்

‘ெசால்ல மறந்த கைலகளின் ேசாைலவனத் ேதாரணம்’ என்ற தைலப்�ல் சரவ்ேதச �கழ் �ைவத் தன��ன்
பலகரகம், ேஜாலாரே்படை்ட ேதடல் கைலக்  ���ன் �ங்கார ெ◌ஜண்டேமளம், உலக சாதைனயாளர ்கைல
இளமணி  அ�ஷ்யா ��ன் அ�க்� கரகம், ஆ�ய �ைளயாட�் கைலப்�யல் ச�ஷ்பாண்��ன் �ரா�ய
இைச, ��க்ேகாடை்ட மாவடட் ��நங்ைக வரஷ்ா�ன் �ரா�ய கைலநிகழ்ச�், ��ஷ்ண�ரி மாவடட்
��கன் �� �னரின் ‘�த கபால ஆடட்ம்’, ேகா�ந்தரா�ன் ‘மரக்கால் சாகசம்’, ��ச�் அவ்ைவ சண்���ன்
‘ஆனந்த தாண்டவம்’, கலப்ைப கைலக்���ன் மனநலம் �ன்�ய �ழந்ைதகளின் ��கலம், கண்
பாரை்வயற்ற ��வரக்ளின் ‘�லம் பாடட்ம்’, ��ப்பத்�ர ்ெச.ர�னி �� �ன் ‘தப்பாடட்ம்’ என 170 கைலக்
 ��க்களின் நிகழ்ச�்கள் நைடெபற் றன. “சாமன்ய கைலகேள சரித்�ரத் �ன் �ரட�்” என்ற தைலப்�ல் மக்க
ளைவ உ�ப்�னர ்�ைனவர ்�. ர�க்�மார ்ேப�னார.்

ச�க அக்கைற �ைரப்படங்க�க்� பாராட்�

சா��ன் ேகார�கத்ைதத் ேதா� ரித்த ெவற்�மாறனின் அ�ரன் ��த்�  �.ெசல்வா�ம், எளிய மக்கள் வ�
அர �யைல பக� ெசய்த ஆ�யன் ஆ�ைர �ன் இரண்டாம் உலகப்ேபாரின் இரண்டாம் �ண்� ��த்�
வழக்க� ஞர ்�வலட�்��ம், தனி மனிதனின் உண்ைமயாய் பாரத்்�பனின் ஒத்த ெச�ப்� ��த்� ��நங்ைக

நம� நி�பர் ஜனவரி 12, 2020
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�தா �ம், ஒ� இைசக்���ன் வாழ்ைவச ் ெசான்ன மாரி�த்��ன் ெதாரட�் ��த்� இத�யல் nஜன்னி
பார��ம், கல்�ரிக் கல்� �� கவனம் ைவத்த  அன்பழகனின் அ�த்த சாடை்ட ��த்� �ரட�்யாளர்
�ந்தரவள்ளி�ம் ேப�னர.் இந்த �ைரப்பட இயக்� நரக்�க்� ேசரன் ��� வழங்� க�ர�த்தார.்

இரணியன் �த்�

�ன்னாள் ஐஏஎஸ் அ�காரி �.ராேசந்�ரன் கலாசச்ாரம் காக்�ம் கைலகள் ��த்� ேப�னார.் ரித்�ஸ்னி
கைலக்�டத்�ன்  “நம் �க்ைக �டநம்�க்ைக” என்ற நாடக �ம், ஈேரா� நாடகக்  ெகாடட்ைக�ன் “ெசால்ல
��யாத வ�கள்” �� நாட க�ம், � அ�ள்ேஜா� நாடக சபா �ன் �ரா�ய ‘ெத�க்�த்�’, �க்பாஸ்  �கழ்
ராம��ஷ்ணனின் ‘ெத�க் �த்�’, நல்லான்�ள்ைள �தாஞ்ச� கைலக்���னரின் ‘இரணியன் �த்�’,
ெசல்லம் கலாலயம் நாடகக்  ���ன் ‘�ப்பாய்கள்’ ந�ன நாடக �ம், �ய ெநஞ்சக கல்�ரி�ன் மாற்�
 நாடக இயக்கத்�ன் ‘சரண் தாஸ் ��டன்’ ஆ�யைவ நைடெபற்றன.  

இன்� கைலக்��க்கள் ேபரணி

இரண்டாம் நாள் ஞா�ற்�க் �ழைம (ஜன. 12) காைல 8.30  மணிக்� வள்�வர ்ேகாடட்த்� ��ந்� லேயாலா
கல்�ரி வைர  நைடெப�ம் 37 மாவடட் கைலக்��க்  களின் அலங்கார ஊரவ்லத்ைத மக்களைவ உ�ப்�னர்
�.ெவங்க ேடசன் �வக்� ைவக்�றார.் 

காளஸ்ீவரன் ேபட்�

�� ��� �ழா�ன் ேநாக்கம் ��த்� ேபரா�ரியர ் காளஸ்ீவரன் �� ைக�ல் த�ழகத்��ள்ள எல்லா
மாவடட்ங்களி�ம் �� �� ��க்க ளாகப் �ரிந்� �டக்�ம் நாட�்ப்�ற கைலஞரக்ைள ஒ� �ைட�ன் �ழ்
 ஒ�ங்�ைணப்ப�ம்,. நாட�்ப்�றக் கைலகைள�ம், கைலஞரக்ைள�ம் பா�காப்ப�ம், அவரக்ளின் �றைம
கைள ெவளிக்ெகாண்� வ�வ�ம், ந�வைடந்� வ�ம் நாட�்ப்�ற கைல ஞரக்ளின் வாழ்வாதாரத்ைத ேமம்
ப�த்�வதற்� வ�காட�்வ�, உத� வ�. நாட�்ப்�ற கைலஞரக்�க்� அர�ட��ந்� வரேவண்�ய உத�
கைள�ம் ச�ைககைள�ம் உரிைம கைள�ம் ெபற்�த் த�வ�. நாட�்ப்  �ற கைலஞரக்ளின் �ள்ைளக�க்�
உயர ்கல்� �ைடக்க வ�வைக ெசய்  வ�ம் இந்த �ழா�ன் ேநாக்கமா�ம் என்றார.் நாட�்ப்�ற
கைலஞரக்ளின் �டட்ைமப்� உ�வாக �� ��� �ழா �ைண�ரிந்�ள்ள� என்�ம் அவர ்��னார.்

�லம்பாட்ட ப�ற்� அளித்��க

ஒவ்ெவா� மாவடட்த்��ம் உள்ள  நாட�்ப்�றக் கைலக் ��க்கள், கைல ஞரக்ைளப் ப�� ெசய்ய வ� வ�க்க
ேவண்�ம். கைலஞரக்�க்� இலவச பஸ் பாஸ் வழங்க ேவண்�ம்.  ஒவ்ெவா� கல்� நி�வனத்��ம் (பள்ளி,
கல்�ரி) நாட�்ப்�றக் கைல கள் ��த்த ��ப்�ணர�் ப�ற்� ெகா�க்க ஆ�ரியரக்ைள நிய�க்க
ேவண்�ம். நாட�்ப்�றக்கைலகைள ஆவணப்ப�த்த ேவண்�ம். ஓய்� �யம் ெப�ம் வயைத ஆண்க�க்� 50
ஆக�ம் ெபண்க�க்� 40 ஆக�ம்  �ைறக்க ேவண்�ம். அர� �ளம்ப ரத்�ைற நாட�்ப்�ற கைலஞரக்ளின்
�றைமையப் பயன்ப�த்த ேவண்�ம்.  பள்ளி கல்�ரிகளில் �லம்பாடட்ப் ப�ற்� கற்�க் ெகா�க்க ஆ�ரியர்
கைள நிய�க்க ேவண்�ம். மாநிலம் த��ய நாட�்ப்�றக் கைலகளின் ஆய்� ைமயம் அைமக்க நடவ �க்ைக
எ�க்க ேவண்�ம் என்�ம் காளஸ்ீவரன் ேகாரிக்ைக ��த்தார.்


