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No. LGS/PRO/2019
பத்

ரிக்ைக ெசய்

தந் ர
ன
ழாைவ
ன்னிட்
இன்
(14/08/2019) இராஜ் நிவாஸ்
கலாச்சார பண்பாட் த் ெதாடரின் 10வ நிகழ் ச ் யாக ஓ ய காம் இன்
காைல 10 மணிக்
நைடெபற் ற . இந்த
கா ல்
ச்ேசரி மாநிலத் ல்
உள் ள 26 அர
மற் ம் தனியார் பள் ளிகைளச் ேசர்ந்த 200 மாணவ,
மாண கள் இயற் ைக, ற் ச் ழல் மற் ம் நீ ர்நிைலகள் பா காப் என் ற
தைலப் ல் ஓ யம்
ட் னார்கள் . ெசன் ைனையச் ேசர்ந்த ேகம் ன்
கம் ெபனி மற் ம்
ச்ேசரி ல் உள் ள ஆேராதன் கைலக் டம் ேபாட்
ல்
பங் ேகற் ற
மாணவ,
மாண க க்
உபகரணங் கள்
வழங்
றப் த்தார்கள் . மாணவ, மாண கள் வைரந்த ஓ யங் கள் இன்
(14/08/2019) மற் ம் நாைள (15/08/2019) இராஜ் நிவா ல் காட் க்
ைவக்கப் பட் ள் ள .
நிகழ் ச ்
ன் இரண்டாவ
ப
யாக
ற் கல் 3.00 மணிக்
Big Social
Nomad என் ற
ைரப் படம்
ைர டப்பட்ட . இந்தப் படத் ல் ஆ யக்
கண்டத் ல் வா ம் யாைன ஒன்
மக்கள் ெதாைகப் ெப க்கத் னால்
எவ் வா
அல் ல
ற
? ந ன இந் யா ல் , தன்ைன ேந க் ம்
உ ர்க டன் , தன
வாழ் ைவ எந்த அள
நம் க்ைக டன் வாழ் ற
?
என் ப
த்
ளக் ய .
ற் பகல் , கல் கத்தா நி வனம் தயாரித்த
ரா ய மணம் தவ ம்
ேத ய தம் Just Studio என் ற இைசக் காெணாளி ெவளி டப்பட்ட . ேமத
ைணநிைல ஆ நர் டாக்டர் ரண் ேப அவர்கள் இந்தக் காெணாளிைய
அவர்கள்
ன் னிைல ல் ெவளி ட்டார்.
ப்ர க் தாஸ் அவர்கள்
தயாரித்
இயக் ய இந்தக் காெணாளிைய
அ
த் ஆச்சார்யா
அவர்கள் இைசயைமக்க நாட் ப் றக் கைலஞர்கள்
ரா
தாஸ் பால்
மற் ம்
ம
ரீனா தாஸ்
பால் தங் களி இனிைமயான
ர ல்
பா னார்கள் . இந்தக் காெணாளி
லம் , அைம ைய நிலைநாட் வ ல் ,
ராமப் ற இந் யா ன் பன் கத்
றன் ெவளிப்பட்ட .
ச்ேசரி ல்
மாணவ மாண கள் மற் ம் ைறக்ைக க க்
Just Studio இைசப்ப ற்
அளிப்பதாக
னார்கள் .
ச்ேசரி ஆேரா ல் ைலச் ேசர்ந்த நாடகா
என் ம் இைசக் கைலஞர் தம
தார் இைச ன்
லம் அைனவைர ம்
ம ழ் த் ஒற் ைம உணர்ைவ ஊட் னார்.
நிகழ்
ல் ,
மாண யர்க க்
இ
அைனவ

க்

ஓ யப்
ேபாட்
ல்
பங் ேகற் ற
சான் தழ் கள் எழங் கப்பட்டன.

ல் , ேமத
ம் நன்

ைணநிைல ஆ
னார்.

நர் டாக்டர்

ரண் ேப

மாணவ,
அவர்கள்

