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ஆ�திேரலியா நி�ஸிலா�� நகர�தா� ேதசிய மாநா� சி�னியி� ஏ�ர� 

23, 24 ேததிகளி� மிக சிற�பாக நைட ெப#ற�. ஆ�திேரலியாவி& பல 

நகர'களிலி(��) நி�ஸிலா�� ஆ*லா�� நக+லி(��) ,மா� 150 

ேப� ப'- ெப#ற இ�த மாநா�/�  க(�தர'க),  ப�/ம&ற), 

விைளயா��*க1, -ழ�ைதக1, ெப+ேயா� ஆட�, பாட�, இைச ம#3) 

கைல நிக45சிக1 உ1பட மன�*-) உட7*-) உ#சாக) ஊ��) பல 

நிக45சிக1 இட) ெப#றன.  

நகர�தா� ச'க) ஆ�திேரலியாவி& தைலவ� தி(. அழக�ப& 

:��வி& வரேவ#;* கவிைத<ட& ெதாட'கிய� இ�த மாநா�.  

நகர�தா� ச'க) ஆ�திேரலியாவி& ப�தாவ� நிைறவிைன ஒ�/ 

வி�7� பா�� ஒ&றிைன தி(. அ>ணாமைல ,�தர), 

தி(.ெசா*கலி'க) கேணச&, தி(. மாணி*க) ராமநாத&, தி(. 

@னிவாச& ெமAய�ப& ம#3) தி( விஜA ச)ப� :�ைதயா நட�தி, 

வ�த எ�ேலாைர<) மகி45சி<ட& வா4�தினா�க1.   

ெவDேவ3 மாநில'களி& அறி*ைககைள ெசயல�க1 வாசி�தா�க1. 

ஆ�திேரலிய& காபிட� ேட+ேடா+ மாநில�தி& அறி*ைகைய தி(. 

ெவ'கடாசல) ெஜக&னாதE), நி� சF� ேவ�� மாநில அறி*ைகைய 

தி(. வ1ளிய�ப& தியாகராஜE) ெசௗ� ஆ�திேரலியா அறி*ைகைய 

டா*ட� ரா: நா5சிய�பE) வி*ேடா+யா மாநில�� அறி*ைகைய தி(. 

அ(> அAய�பE) நி�சிலா��  அறி*ைகைய டா*ட�. நாராயண& 

ெசா*கலி'க:), -யி&�லா�� சா�பாக தி(.மாணி*க) அ�;*-�/ 

அவ�கH) வாசி�தன�. 

ேமைல நா� நகர�தா+& ேம&ைம*- வழி:ைறக1 எ&ற தைல�பி� 

சிற�பான க(�தர'க�தி� ம*கH*-� ேதைவயான பல க(�த*கைள� 

ப+மா#ற) ெசA�ெகா>டன�. சி�னியி& தி(. ,�ரமணிய) ஷ>:க) 



ெதா-�� வழ'கிய இ�த* க(�தர'க�தி�, கா&ேபரா நக+� வசி�� 

வ() ேபரறிஞ� டா*ட�. :�ைதயா பழனிய�ப&, ெம�ப�& 

நக+லி(�� வ�த தி(. அ(ணாசல) வ1ளிய�ப&, தி(. அைட*கலவ& 

நா5சிய�ப&, தி(மதி. தமி45ெச�வி ெசா*கலி'க), சி�னியி� வா4�� 

வ() தி(. அ>ணாமைல ,�தர), தி(. ச)ப�த) ,�ரமணிய&, 

ெச�வி. அழ- அ>ணாமைல, அடேலA� நக+& டா*ட� ரா: 

நா5சிய�ப&  ப'- ெப#3� ேபசினா�க1. 

 

ஆ5சிகளி& மீ� ெச�/யா�கH*- அதிகமான அ&;) அ*கைற<) 

அதிகமாக இ(�த� அ�த*காலேம / இ(�ப� இ�த*காலேம எ&ற 

தைல�பி� நைக5,ைவ� ப�/ம&ற) ஒ&3) நைடெப#ற�. டா*ட�. 

:�ைதயா பழனிய�ப& ந�வராக இ(�த இ�த� ப�/ம&ற�தி� அ�த* 

காலேம எ&ற அணியி� தி(. அழக�ப& :��, தி(மதி. லதா 

மணிவாசக), டா*ட�. நாராயண& ெசா*கலி'க) ேபசினா�க1. இ�த* 

காலேம எ&ற அணியி� தி(. ெசா*கலி'க) கேணச&, தி(மதி. வ1ளி 

ஆன�� ம#3) தி(. லMமண& ராமநாத& ேபசி அைனவைர<) 

சி+�பி� மகி4வி�தன�. 

-ழ�ைதகளி& ஆட� பாட� இைச நிக45சிகH) ெப+ேயா�களி& 

நைக5,ைவ நாடக'கH) அைனவைர<) மகி4வி�தன. 

ெச�வி. நா5சா1 அழக�ப&, ெச�வி. அழ- அ>ணாமைல ம#3) தி(. 

மாணி*க) ராமநாத&, தி(. ,�ரமணிய& அழக�ப& உதவி<ட& 

நிக45சிகைள� ெதா-�� வழ'கின�. 

இர>� நா1 ெகா>ட>டா�ட'கH*-� பி&ன� நகர�தா� ச'க) 

ஆ�திேரலியாவி& உதவி ெசயல� தி(. சசி-மா� மணி 

ந&றி<ைர<ட& மாநா� நிைறF ெப#ற�. 

 


