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(26.03.2019) சென்க ஆலர் நாிககனில் துயக்கி கயத்தார்.
நது ரதெத்தின் தந்கத நகாத்நா காந்தி அயர்கின் 150ஆயது ிந்தாக
ம் ரதெம் 2018, அக்ரடார் 2ஆம் ாள் முதல் சகாண்டாடி யருகிது.
நகாத்நா காந்தினின் 150ஆயது ிந்தாள் யிமா சகாண்டாட்டங்கின் ஒரு
குதினாக “நகாத்நா காந்தி – யாழ்க்கக யபாறு” புககப்டக் கண்காட்ெி ஆலர்
நாிககனில் ஏற்ாடு செய்னப்ட்டது. ள்ி நற்றும் கல்லூாி நாணயர்கிகடரன
நகாத்நா காந்தினின் யாழ்க்கக நற்றும் அதன் யானிாக ாம் அிந்துசகாள்
ரயண்டின கருத்துக்கள் ற்ின யிமிப்புணர்கயப் பயச் செய்யரத இக்கண்காட்ெினின்
ராக்கநாகும்.
நாண்புநிகு தநிழ்ாடு ஆலர் திரு.ன்யாாிால் புரபாகித் அயர்கள் நாணய
நாணயினர்கலடன்

கந்துகபனாடும்ராது,

“காந்தினடிகள்

ஆங்கிரன

அபகெ

எதிர்த்துப் ராபாடி ம் இந்தின ரதெத்திற்கு யிடுதககனப் சற்றுத்தந்தது ம்
யாழ்யின் அகத்தூண்டாக அகநவுதுடன், உகமப்ின் நகத்துயம், யங்கக
ெநநாகப் ங்கிடல், உள்லர் தன்ிகவு நற்றும் அகிம்கெகனக் ககடப்ிடித்தல்
ஆகின நாசரும் தத்துயங்ககக் சகாண்டதாக உள்து” என்ார்.
தநிழ்ாட்கடப் சாறுத்தநட்டில் எப்சாலதும் காந்தினடிகின் இதனத்தில்
தி இடம் அித்திருந்தார்.

அகநதாாத்தில் காந்தினடிகள் ெர்நதி ஆெிபநம்

சதாடங்கினராது அதில் இருந்த 25 ர்கில் 13 ரர் தநிமர்காயர் என்கத
ிகவுகூறுயது முக்கினநாதாகும். 1896 முதல் 1946 யகபனா காகட்டத்தில்
காந்தினடிகள் 20 முக தநிமகத்திற்கு யந்துள்ார். 1896ஆம் ஆண்டு முதன்முதாக
அயர் தநிழ்ாட்டிற்கு யந்தராது, அயர் தநிழ் கற்க முனற்ெித்தார் என்றும் அதற்காக
அயர் 9 தநிழ் புத்தகங்கக யாங்கிார்.

சதாடர்ந்து அயர் 1921ஆம் ஆண்டு

தநிழ்ாட்டில் நதுகபக்கு யந்தராது, அங்கு அயர் கண்ட உகமக்கும் நக்கின் எின
ஆகட அணியும் முககன ின்ற்ி, ஒரு ரயட்டியும், ரநாகடயும் நட்டுரந

எிகநனாக அணியசத முடிசயடுத்து இம்முககன தது யாழ்யின் இறுதிாள்
யகபனில் ககடிடிக்க முடிசயடுத்தார்.

இதுகுித்து அயர் “என் யாழ்யில் ான்

செய்த நாற்ங்கள் அகத்தும் முக்கினநா ெந்தர்ப்ங்கின் ான் கண்டயற்ின்
தாக்கத்திால்

ஏற்ட்டதாகும்,

குிப்ாக

ான்

ஆகட

அணியதில்

ஏற்டுத்திக்சகாண்ட தீயிப நாற்ம் நதுகபனில் ான் கண்ட காட்ெினின் யிகயாக
ஏற்ட்டதாகும்” என்று எலதியுள்ார்.
கண்காட்ெினில் நாணயர்கலக்கு ஒரு ெிப்பு ிகழ்யாக, இங்கு யருககதந்த
ார்கயனார்கள், நாணயர்கள் அகயகபயும் ஆலர் நாிகக நற்றும் அதகச்
சுற்ியுள் யப்குதிககப் ார்கயனிட அகமத்துச் செல்ப்ட்டர்.
எஸ்.டி.என்.ி.கயஸ்வ் கல்லூாி, ரயப்ராி குரு ஸ்ரீ செனின் கல்லூாி,
ரயச்ரொி குரு ாக் கல்லூாி, டி.ெி.கயஸ்வ் கல்லூாி நற்றும் சென்க
ரயச்ரொி நாகபாட்ெி ரநல்ிகப்ள்ி ஆகின கல்யி ிகனங்கிலிருந்து
300க்கும்

ரநற்ட்ட

நாணய

நாணயினர்

நாண்புநிகு

ஆலர்

கண்காட்ெிகன சதாடங்கி கயக்கும் ிகழ்யில் கந்துசகாண்டர்.

புககப்ட

எதிர்யரும் 10

ாட்கலக்கு ரநலும் அதிக எண்ணிக்ககனிா ள்ி கல்லூாி நாணயர்கள்
கண்காட்ெிகன ார்கயனிடவுள்ர்.
பாஜ்யன், சென்க -22
ாள் :26.03.2019
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Date : 26.03.2019
Hon’ble Governor of Tamil Nadu

inaugurated the photo exhibition on “Mahatma Gandhi – Life History” at Raj
Bhavan, Chennai today (26.03.2019).
The Nation is celebrating the 150th Birth Anniversary of Mahatma
Gandhi, the father of our nation, from October 2nd 2018.
As a part of the 150th Birth Anniversary Celebrations of Mahatma
Gandhi,

a Photo Exhibition on “Mahatma Gandhi - Life History” giving

details of the life of Mahatma Gandhi has been organised at the Raj
Bhavan. The aim of the exhibition is to create awareness and disseminate
details about the life and message of Mahatma Gandhi among college and
school students.
Thiru. Banwarilal Purohit, Hon’ble Governor of Tamil Nadu, in his
interaction with the students said, “Gandhiji, who fought against British rule
and brought freedom to India, is an inspiration to all of us. The Gandhian
ideal encompassed the principles of dignity of labour, equitable distribution
of wealth, local self sufficiency and the practice of non violence.
Tamil Nadu was always close to Gandhiji’s heart. It is important to
recall that when Gandhiji started the Sabarmati Ashram in Ahmedabad, in
which there were initially 25 inmates, 13 of them were Tamilians. Gandhiji
visited Tamil Nadu 20 times between 1896 and 1946. During his first visit
in 1896 he tried to learn Tamil and bought 9 Tamil books for the purpose.
During a subsequent visit in 1921, when in Madurai, Gandhiji made a
change from donning the typical elaborate attire to wearing the simple dhoti

and upper cloth that clothed him for the remaining years of his life. About
this he himself has written “All the alterations I have made in the course of
my life have been effected by momentous occasions.

Such a radical

alteration in my dress I effected in Madurai.”
As a special attraction for the students, the visitors to the exhibition
are taken around the Raj Bhavan and the adjoining forest areas.
More than 300 students from SDNP Vaishnav College, Guru Sri Jain
College, Vepery, Guru Nanak College, Velacherry, DG Vaishnav College
and Chennai Corporation Higher Secondary School, Velacherry visited the
exhibition today at the time of the inauguration by the Hon’ble Governor.
Many more school and college students will be visiting the exhibition in the
next 10 days.
Raj Bhavan, Chennai -22
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