ா.ந.ச சசப்நத்தான் யாச் நகிப் க் லூபி நதுரப -12
தமிம் தது
் ர
சதசினக் கருத்தபங் கந் - 11.01.2017
'வீ இக்கின் சாக்குக் ”
நாடா ் கான சங் க் சச ்த்தா் லாசன் கரி ் கய் லூிமய்
தமிற் தது
் றம சா ்பாக 11.1.2017 அன்று “நவீன இயக்கி சபாக்குகர் ”
னு்

தறயப்பிய்

நறடபபம் மது

ஒரு

நார்

சதசிக்

இக்கருத்தங் கத்திம் கு

கருத்தங் கு
லருறக

சிமப்பாக

புிந்சதாற

தமிற் தது
் றமத் தறயவி திருதி க. ~ ்மிரா அல ்கர் லசலம் மா ்.
கய் லூித்

தறயல ்

பு.

ாஸ
ீ ் குா ்

அல ்கர் ,

“தமிறின்

பா் பி் காப்சபா் ” தமிறற இறைத்தரத்திம் கு உ ்த்தி
தமிறனா்

தறய

நிமி ்ந்து

நிய் லுங் கர்

ன்ம

தறயறயுற

ஆம் றினா ். இந்நிகற் ச ்சிமய் ் கய் லூி முதயல ் திருதி னு.
கா ்த்திகா

ாைி

அல ்களு்

துறை

முதய் ல ்

திருதி

ஆ.

லர் ரி் ார் அல ்களு் லாற் தது
் ற லறங் கி சிமப்பித்தன ்.
இக்கருத்தங் கிய் திருலாடாறன அசுக்கறய ம்று் அறிவிய்
கய் லூிமன்

தமிற் தது
் றமத்

தறயல ்

முறனல ்

திரு.

ஆ.

பறனிப்பன் அல ்கர் , “இறைத் தரத்திய் நவீன இயக்கிப்
சபாக்குகர் ”

னு்

தறயப்பிய்

தமிற்

இறை

உயகு

பந்துப்பட்டது. ஊயக கை்டங் கறர உர் ரடக்கி ஊடகத்தின் மூய்
தமிறற

லரப்படுத்துங் கர்

ன்பறத

சிமப்பாக

டுத்துக்

கூறி

சிமப்புறாம் றினா ். சலு் இந்நிகற் ச ்சிமன் துற மீனாட்சி
கரி ் கய் லூிமன் இறைப்சபாசிி ் முறனல ் திரு ாற் . சு.
சந்திா அல ்கர் தமிறனின் லாற் சலாடு் , லரத்சதாடு் ந் தமிற்
பாழி

பின்னிப்பிறைந்து

லர ்ந்து

லருகிமது

ன்பறத

பய

புறனகறதகரின் லாமயாக சிமப்பாக டுத்துக்கூறி சிமப்புற
ஆம் றினா ்.

இந்நிகற் ச ்சிமய்

திாவிட

பய் கறயகறகத்தின்

இறைப்சபாசிி ் முறனல ் திரு. சு. விசலகானந்த சகாபாய்
அல ்கர் இந்தி பாறகரிய் நவீன இயக்கி சபாக்குகர் னு்
தறயப்பிய் பாழி பன்பாட்டு கருவி ன்று் , இந்தி பாழிகரிய்
மூத்த

பாழி

பாழிா் வு

தமிற்

பாழி

பச் 

அத்தறக

மும் படுங் கர்

உன்னத
ன்ம

பாழிமய்

விழிப்புை ்வு

சிந்தறனசாடு் உயக அரவிய் தமிறற உ ்த்த தமிறாகி நா்
ஒன்றிறைசலா்

ன்ம உ ்ந்த சிந்தறனற டுத்துக் கூறி

சிமப்புற ஆம் றின ்.
இந்நிகற் ச ்சிமன் நிறமலாக தமிற் தது
் றம சபாசிி ் திருதி க.
பாை்டிச ்பசய் வி

அல ்கர்

நன்றியுற

நவிய

இக்கருத்தங் கு

நாட்டுப்பை்ணுடன் இனிசத நிறமவும் மது.
ம் பாடுகறர

கய் லூி

சபாாசிி ்கர் ,

நி ்லாகத்தின ்,

அலுலய ்

ம்று்

இந்நிகற் ச ்சிகான
முதய் ல ்,

தமிற் துறம

தமிற் தது
் றம

ாைவிகர்

பச் திருந்தன ்.
தமிற் தது
் றம ஆசிி ் ம்று் ாைவிகர் ஆ் வுத்திமறனயு்
சிந்தறன திமறனயு் நவீன முறமமய் சம் பகார் ரச ் பச் யு்
லறகமய் சதசிக்கருத்தங் கு நடத்தப் பபம் மது.

S.No
1.

Date
11.01.2017

Topic

Number of Participated

'வீ இக்கின்

பி க் லூபி ஆசிபினப்க்

சாக்குக் ”;

நாணயப்க் - 52
ஏந் க் லூபி ஆசிபினப்க்
நாணயப்க் - 113

முரயப். திரு.பு.விசயகா்த சகாா் ; MA.,M.phil.,
Ph.D,M.A(Marathi)

முரயப். திரு.ஆ.மின் ் ;MA.Phil,P.hD…

முரயப். திரு.னாம் .சு.ச்திபா. MA.,M.Phil,P.hD.,

ய.எண
்

1.

சி் பு விரு்திப்
முரயப். திரு.பு.விசயகா்த
சகாா் MA.,M.phil.,
Ph.D,M.A[Marathi],PG Dip.in.Translation
studies,Dip.in.journlism . ,Dip.in.CGT,Cert.in.
office Automation ..

தர் பு
“இ்தின மநாழிகி்
வீ இக்கின் சாக்குக் ”

இரண் சபாசிபினப் ,
துரத்தரயப்,
திபாவிட ் கரக்கமகந் ,
கு் ந் .

2.

முரயப். திரு.ஆ.மின் ் .
MA.Phil,P.hD…
துரத்தரயப்,
அபசு கர ந்றுந் அறிவின்
க் லூபி,
திருயாடர, இபாநாதபுபந்

“இரணன தத்தி்
வீ இக்கின் சாக்குக் ;”

3.

முரயப். திரு.னாம் .சு.ச்திபா.
MA.,M.Phil,P.hD., M.A[Religion &
Philosophy]D.G.T.,
PGTJMC.,Dip.in.Saivasiddantha,PG.Dip
.in.sikkism
இரண் சபாசிபினப்,
துரத்தரயப்,
அபசு மீாட்சி நகிப் க் லூபி
த்ாட்சி , நதுரப

”; வீ புரகரதகி்
இக்கின் சாக்குக் ”

