
2009 சித்ிரத்ிழ்ிா

ிழ்ிானாறு: ிருி கற்தகம்
புரகப்தடதாகுப்பு: ாமாணசாி சசாசுந்ம்



ஆண்டு 2 0 0 0  த்ில் னகாசிில் ாழும் ிழ்
குடும்தங்கரப ஒன்று சசர்த்து ிழ் ிா தகாண்டாடவும்
ற்றும் ிழ் கனாச்சாத்ர தப்தவும் ,  ிரன ிறுத்வும் ,  
ிரு முத்துசுாிமம் ,  ிருி கற்தகமும் ஆரசப்தட்டு
ஒரு ிண்ப்தம் அபித்ார்கள் .  அந் ருடம் தாடங்கி
இந் ருடம் ர அர்கள் ஊக்குிப்தால் ிழ் ிா
டந்து ந்துள்பது .  அது தற்நி னாறு இது .



ிருமுத்துசுாி ற்றும்ிருி கற்தகம்அர்கபின்
ிண்ப்தத்ரணில்ரத்துஅர்கள்குடும்தமும் தன 
குடும்தங்கலம்ிழ்ிாிற்காணற்தாடுகரபச்தசய்த்
தாடங்கிணார்கள். தனிழ் குடும்தங்கலம்ருடாருடம்ிழ்
ிாில்தங்குதகாள்பஆரசப்தட்டணர்.



ஆண்டு 2000  முல் 2003 ர ங்கள் கூட்டங்கள் 
ததாதுாக ிழ் ண்தர்கரபமம் அர்கபின் 
குடும்தத்சாரமம் தார்த்துப் சதசுதும், தகுதும், 
உவு அருந்துதுாக இருந்து ந்து. இந்
கூட்டங்கள் ிருமுத்துசுாிஅர்கபின்இல்னத்ில்
டந்துந்து.



அந் சம் ிருி உா 

ற்றும் ிரு ாஸ் சந்ிா 

அர்கலம் (கல்லூரி 

ஆசிரிர்கள்) னகாசிில் 

ாழும் ிழ்க் குந்ரகலக்கு 

ிழ்ப் தாடம் தசால்னித்  

ஆரசப் தட்டார்கள். அடுத்து 

ரும் ிழ் ருடப்திநதிற்கு 

அரணரும் ிழ் ிகழ்ச்சிகள் 

தசய் சண்டும் ன்று 

திரிப்தட்டார்கள்.



ஆண்டு 2004 ல்ிருி
உாசந்ிா
னகாசிில்ாழும்
ின்தர்கபின்
குந்ரகலக்குத்
ிழ்ப் தாடம்தசால்னித்
ஆம்தித்ார்கள். 

ஆண்டு 2004 ல்தாடங்கி
2006 ர ான்கு
குந்ரகலக்கு
ஒவ்சாரு ஞாிற்று 
கிரமம் ி 3 
முல் 4 ர 
அர்கள் ிர 
ழுவும், தடிக்கவும், 
சதசவும், ற்றும் 
உச்சரிக்கவும் தசால்னிக் 
தகாடுத்ார்கள்.



ிழ் தாடம் | ஆசிரிரமம்ார்கலம்

2004-06 ிழ்ப் தள்பி
குந்ரகலக்கு ாா ாம் டீ்டுப் தாடம்இருந்து. 

ததற்சநார்கலம் உி தசய்ார்கள். குந்ரகலம் 

ததற்சநார்கலம் ாா ாம் தாடம் தடித்ார்கள்.

ிருி உா சந்ிாின் ிழ் தள்பிமம்
அன் ார்கலம் 2 0 0 4  ல் .



“அம்ாஇங்சக ா ா” தாட்டு

2004 ிழ்ருடப்திநப்பு
(ிருமுத்துசுாிஅர்கபின்இல்னம்)

“ஒண்ணு தண்டு மூணு ாலு” தாட்டு

ிருி உா சந்ிாின் தள்பி
ார்கபின் முல் ிகழ்ச்சி 2 0 0 4  ிழ்
ருடப் திநப்பு .

சாய் திசாத் & சாய் திரிா தாட்டு



“சா சா ாய்க் குட்டி” தாட்டு

2005 ிழ்ருடப்திநப்பு
“ினா ினா ஓடி ா ில்னால்ஓடிா!” தாட்டு

ிருி உா சந்ிாின் தள்பி
ார்கபின் இண்டாது ிகழ்ச்சி 2 0 0 5  

ிழ் ருடப் திநப்பு .



ஆண்டு 2005 ல் ிருி திரிா 10 குந்ரகலக்கு
தாிாரின் ”ஒபி தரடத் கண்ிணாய் ா ா!”
தாட்டும் டிப்பும் தசால்னிக் தகாடுத்து 2005 IATLH 
Glimpses of India ில்தங்கு தகாள்ப தசய்ார்கள்.

2005 Glimpses – தாிாரின் தாட்டு



ஆண்டு 2006 க்குள்  தன ின்தர்கள் சசச ி 
ருடப் திநப்ரத ஒரு ததாது இடத்ில் டத் முடிவு 
தசய்சாம். அந் ருட ிகழ்ச்சிில் தன குந்ரகலம், 
ததரிர்கலம் தங்கு தகாண்டணர்.

2006 ி ிழ்ப் புத்ாண்டு ிா



ஆண்டு 2006  ல் னகாசிில் ாழும் 8 குந்ரகள்
சதானிக்குத் ண்டரண ன்னும் ிழ் ாடகத்ர 2006 
IATLH Glimpses of India ல்அங்சகற்நிணார்கள். அந்
ாடகத்ர முழுதும் ிிசனச சதசி டித்ார்கள்.

2006 Glimpses – சதானிக்குத் ண்டரணாடகம்



ஆண்டு 2007 ிழ் ிாில் தன குந்ரகலம், 
ததரிர்கலம் தங்கு தகாண்டணர். இந் ிகழ்ச்சிில்
இாாம் ிழ் ாடகம், சிறுிர் டணம், சிறுிர்
சிறுர் ஆரட அனங்காக் காட்சி, ததரிர்கள் தாட்டு, 
ததரிர்கள் சதச்சும் ரட ததற்நண.

2007 சர்சித்து ிழ்ப் புத்ாண்டு ிா



ஆண்டு 2008 ிழ் ிாில் தன குந்ரகலம், 
ததரிர்கலம் தங்கு தகாண்டணர். இந் ிகழ்ச்சிில்
தணானி இான் ிழ் ாடகம், சிறுிர் தாட்டு, ததரிர்
தாட்டு, ததரிர்கள் சதச்சும் ரட ததற்நண.

2008 சர்ாரி ிழ்ப் புத்ாண்டு ிா



ஆண்டு 2009 ததாங்கல் ிருந்ில் தனர் தங்கு தகாண்டணர். 
இந் ிருந்ின் சதாது ண்க் சகான அனங்காங்கலம்
கரன ிகழ்ச்சிகலம் ரடப் ததற்நண.
இணிப்பு ததாங்கலும் தன சுராண உவுப் தார்த்ங்கலம்
தரிாநப் தட்டண.

2009 ததாங்கல்ிருந்து



இப்தடிாக கடந் 10 ருடாக ிழ் ிா உங்கள்
அரணரின் ஒத்துரப்தின் காத்ால் ல்ன
ிாக டந்து ந்துள்பது. அது சதான தாடர்ந்து
ரும் ருடங்கபில் ிழ் ிா டக்க உங்கள் ஆவு
சர.

ன்நி!
க்கம்!

2009 ிழ் ிா


