இந் தியதுணைத்தூதரகம்
யாழ் ப் பாைம்
ஊடகஅறிக் ணக
யாழ் ப்பாணம்
இந் தியத்துணணத்
தூதரகமானது
மகாத்மாகாந்தியின்
151வதுபிறந்தநாள் விழாவிணன கடந் த 150வது பிறந்தநாள் சிறப் பு நிகழ் வின்
முத்தாய் ப் பாக வடமாகாணத்தில் ஏற் பாடு செய் திருந்தது. அதன் முக்கிய நிகழ் வாக
கார்கில் ஸ் ெதுக்கத்தில் அணமந் துள் ள மகாத்மா காந்தியின் திருவுருவெ்சிணலக்கு
மலர்மாணல அணிவித்து மரியாணத செலுத்தும் சிறப் பு நிகழ் விணன இன் று
(02அக்டடாபர் 2020) காணல ஏற் பாடு செய் திருந்தது.
இந்தியத் துணணத்தூதுவர் திரு.பாலெ்ெந் திரன் காந்தி சிணலக்கு மலர்மாணல
அணிவித்து மரியாணத செலுத்தினர். சகௌரவ பாராளுமன் ற உறுப் பினர்கள்
திரு.சித்தார்த்தன் , மற் றும் திரு.சிறிதரன் , வடமாகாணெணப அணவத்தணலவர்
திரு.சீ.வி.டகசிவஞானம் ,
முன் னாள்
பாராளுமன் ற
உறுப் பினர்கள்
திரு.
மாணவடெனாதிராஜா, திரு. ெரவணபவன் , திரு.சுடரஷ்பிடரமெ்ெந்திரன் , யாழ்
பல் கணலக்கழக துணணடவந் தர், டபராசிரியர்கள் , யாழ் மாவட்ட அரொங் க அதிபர்,
கல் விெ்செயலாளர்,
யாழ்
மாநகரெணப
ஆணணயாளர்,முக்கிய
கட்சிகளின்
தணலவர்கள்
திரு. சிவாஜிலிங் கம் , திருமதி. உமாெந்திர பிரகாஸ், திருமதி
அனந்திெசிதரன் , திரு. கஜதீபன் , அகில இலங் ணக காந்தி டெவா ெங் க உபசெயலாளர்
திரு.ொந்தன் ெத்தியகீர்த்தி மற் றும் பலர் இந் நிகழ் வில் கலந்துசகாண்டு காந்தியின்
திருவுருவெ்சிணலக்கு மலர் அஞ் ெலி செலுத்தினர். இந்தியத் துணணத் தூதுவர் திரு.
பாலெ்ெந்திரன் அவர்கள் அகில இலங் ணக காந்தி டெவா ெங் கத்தால் பிரசுரிக்கப் பட்ட
நிணனவு
மலணர
யாழ்
பல் கணலக்கழக
துணண
டவந்தர்
ணககளால்
சபற் றுக்சகாண்டார். அகில இலங் ணக காந்தி டெவா ெங் கம் ொர்பில் இந்தியத்
துணணத் தூதுவர் மறவன் புலவுகிராமத்ணத டெர்ந்த செல் வி சஜகதீபா சஜகதீஸீக்கு
அவர் நாணயமாக தான் கண்டமதிப் புமிக்க நணககணள உரிணமயாளரிடம்
திருப் பிக்சகாடுத்து முன் மாதிரியாக திகழ் ந்தணமக்கு பரிசு வழங் கினார். முன் னதாக
இந்தியத்
துணணத்
தூதுவணர
சதாடர்ந்து
யாழ் பல் கணலக்கழக
முன் னாள்
துணணடவந்தர் டபராசிரியர் திரு.டமாகனதாஸ், அகில இலங் ணக காந்தி டெவா
ெங் கத்தின் செயலாளர் முணனவர் ெத்தியமூர்த்தி மற் றும் அகில இலங் ணக காந்தி
டெவா ெங் கத்தின் மூத்த உறுப் பினர்கள் யாழ் அரியாணலயில் அணமந்துள் ள காந்தி
சிணலக்கு மலர்மாணல அணிவித்து மரியாணத செலுத்தினர்.
டமலும் , யாழ் ப்பாணம் பருத்தித்துணற நகரெணபயுடன்
இணணந்து தூதரகம்
சகாண்டாட்டங் கணள
ஏற் பாடு
செய் திருந்தது.
இந்தியத்
துணணத்தூதுவர்,
நகரெணபத்
தவிொளர்
திரு.
இருதயராஜா
மற் றும்
உறுப் பினார்கள்
உள் ளிட்டடார்பருத்தித்துணறயில் அணமந்துள் ள காந்தி சிணலக்கு மலர் மாணல
அணிவித்து மரியாணத செலுத்தினர்.
நிணறவாக, இந்தியத்துணணத்தூதுவர், கணரத்துணரப் பற் று பிரடதெெணப தவிொளர்
திரு.தவராொமற் றும்
உறுப் பினர்கள்
உள் ளிட்டடார்
முல் ணலத்தீவில்
அணமந் துள் ளகாந்தி சிணலக்கு மலர்மாணல அணிவித்து மரியாணத செலுத்தினர்.
நிகழ் வுகளின் சதாடர்பானபுணகப் படங் கள் இத்துடன் இணணக்கப் பட்டுள் ளது.
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யாழ் ப்பாணம்
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