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ஊடக அறிக்கைக

     இலங்கை�யின் இரு சாதனைப் பெண்களான தேசபந்து டாக்டர் சாதகைனப் பெபண்�ளான தேதசபந்து டாக்டர் டா�்டர்.    வஜிர சிதர்தேசனா மற்றும் மகைறநத்
   தேபராசிரிகைய இந்திரா தசநாய�்தே�      ஆ�ிதேயாரு சாதனைப் பெண்களான தேசபந்து டாக்டர்�்கு இந்தியா பத்மஶ்ரீ விருது வழங்கி கௌரவிக்கிறது இநத்ியா பத்மஶ்ரீ விருது வழங்கி கௌரவிக்கிறது விரு சாதனைப் பெண்களான தேசபந்து டாக்டர்து டாக்டர் வழங்�ி பெ�ௌரவி�்�ிறது டாக்டர்

         இநத்ிய இலங்கை� உறகைவ வலுவா�்கு இந்தியா பத்மஶ்ரீ விருது வழங்கி கௌரவிக்கிறதுதல் மற்றும் தமது டாக்டர் தனிப்பட்ட து டாக்டர்கைற�ளில் மி�வும் அரப்்பணிப்புடன்
       பங்�ளிப்பு வழங்�ி முன்தேனாடி�ளா� பெசயற்பட்ட இலங்கை�கைய தேசர்ந்த தேதசபந்து டாக்டர் டா�்டர்.  வஜிர சித்ரதேசனா

       மற்றும் மகைறநத் தேபராசிரிகைய இந்திரா தசநாய�்தே�ஆ�ிதேயாரு சாதனைப் பெண்களான தேசபந்து டாக்டர்�்கு இந்தியா பத்மஶ்ரீ விருது வழங்கி கௌரவிக்கிறது இநத்ியாவின் 71   ஆவது டாக்டர் கு இந்தியா பத்மஶ்ரீ விருது வழங்கி கௌரவிக்கிறதுடியரசு
      தினதத்ில்இந்திய அரசாங்�ம் பத்மஶ்ரீ விருது வழங்கி கௌரவிக்கிறது விரு சாதனைப் பெண்களான தேசபந்து டாக்டர்து டாக்டர் வழங்�ி பெ�ௌரவி�்�ிறது டாக்டர்.

         பத்மஶ்ரீ விருது வழங்கி கௌரவிக்கிறது விரு சாதனைப் பெண்களான தேசபந்து டாக்டர்து டாக்டர் இந்தியாவில் வழங்�ப்படும் நான்�ாவது டாக்டர் உயர் கு இந்தியா பத்மஶ்ரீ விருது வழங்கி கௌரவிக்கிறதுடியியல் விரு சாதனைப் பெண்களான தேசபந்து டாக்டர்தா� �ாணப்படும் அதேததேநரம்
      பிரதமரால் ஒவப்ெவாரு சாதனைப் பெண்களான தேசபந்து டாக்டர் வரு சாதனைப் பெண்களான தேசபந்து டாக்டர்டமும் நியமி�்�ப்படும் பதம் விரு சாதனைப் பெண்களான தேசபந்து டாக்டர்து டாக்டர்�ள் சகைபயினால்

   பரிந்து டாக்டர்கைர�்�ப்படுபவர்�ளு�்கு இந்தியா பத்மஶ்ரீ விருது வழங்கி கௌரவிக்கிறது இந்த விரு சாதனைப் பெண்களான தேசபந்து டாக்டர்து டாக்டர் வழங்�ப்படு�ிறது டாக்டர்.   பெபாது டாக்டர்ச்தேசகைவ�்�ான கூபெறான்று
        �ாணப்படும் ச�ல பெசயற்பாட்டு தளங்�ள் அல்லது டாக்டர் து டாக்டர்கைற�ளில் எட்டப்படும் சாதகைன�கைள அங்�ீ�ரி�்கு இந்தியா பத்மஶ்ரீ விருது வழங்கி கௌரவிக்கிறதும்

   வகை�யில் இந்த விரு சாதனைப் பெண்களான தேசபந்து டாக்டர்து டாக்டர்�ள் வழங்�ப்படு�ின்றன.
        டா�்டர் வஜிர சிதர்தேசனா இலங்கை� நடனத்து டாக்டர்கைறயில் ஒரு சாதனைப் பெண்களான தேசபந்து டாக்டர் வாழும் வரலாறா� தேபாற்றப்படுவது டாக்டர்டன்பாதேல

         நடனத்தில் பு�ழ்பெபற்ற இலங்கை�யின் முதலாவது டாக்டர் நடன�் �கைலஞரு சாதனைப் பெண்களான தேசபந்து டாக்டர்ம் �ண்டிய நடனத்கைத தனது டாக்டர் முழுதேநர
      பெதாழிலா� பெ�ாண்டிரு சாதனைப் பெண்களான தேசபந்து டாக்டர்�்கு இந்தியா பத்மஶ்ரீ விருது வழங்கி கௌரவிக்கிறதும் முதலாவது டாக்டர் சிங்�ள பெபண் என்பது டாக்டர்ம் கு இந்தியா பத்மஶ்ரீ விருது வழங்கி கௌரவிக்கிறதுறிப்பிடத்த�்�து டாக்டர்.  அவரது டாக்டர்

      �கைலப்பயணம் ஆறு தசாப்தங்�ளு�்கு இந்தியா பத்மஶ்ரீ விருது வழங்கி கௌரவிக்கிறது தேமலா� பெதாடரு சாதனைப் பெண்களான தேசபந்து டாக்டர்ம் அதேததேநரம் 87   – வயதிலும் சித்ரதேசனா வஜிரா
       நடன நிறுவனத்தின் தகைலவரா�வும் நடனப் பாடாசாகைலயின் அதிபரா�வும் அவர் �டகைமயாற்று�ிறார்.

       நிபுணத்து டாக்டர்வமி�்� நடனத்து டாக்டர்�்கு இந்தியா பத்மஶ்ரீ விருது வழங்கி கௌரவிக்கிறது அப்பால் அவரது டாக்டர் வாழ்வின் அர்ப்பணிப்பு �டநத்ு டாக்டர் பெசல்�ிறது டாக்டர்.  இந்தியா,
ரஷ்யா,          அபெமரி�்�ா மற்றும் ஐதேராப்பா ஆ�ிய நாடு�ளின் நடன�் �ற்பித்தல் முகைற�ள் பெதாடர்பான

    ஆய்வு�கைள தேமற்பெ�ாண்ட கு இந்தியா பத்மஶ்ரீ விருது வழங்கி கௌரவிக்கிறதுரு சாதனைப் பெண்களான தேசபந்து டாக்டர்வா�வும் அவர் பதிவா�ியுள்ளார்.     பன்மு� ஆளுகைமகைய பெ�ாண்ட அவர்
நட்டுவாங்�ம்,  தயாரிப்பு,       பெநறியாழ்கை� மற்றும் �ற்பித்தல் ஆ�ியவற்றில் நிபுணத்து டாக்டர்வமி�்�வர் என்பது டாக்டர்ம்
கு இந்தியா பத்மஶ்ரீ விருது வழங்கி கௌரவிக்கிறதுறிப்பிடதத்�்�து டாக்டர்..

          இலங்கை�யின் அதி உயர் விரு சாதனைப் பெண்களான தேசபந்து டாக்டர்தான தேதசபந்து டாக்டர் உள்ளிட்ட பல விரு சாதனைப் பெண்களான தேசபந்து டாக்டர்து டாக்டர்�ளால் பெ�ௌரவி�்�ப்பட்ட டா�்டர் வஜிர
          நடன அரங்தே�ற்றங்�ள் மூலமா�வும் கு இந்தியா பத்மஶ்ரீ விருது வழங்கி கௌரவிக்கிறதுறிப்பா� �ண்டிய நடனம் மற்றும் ஒடிசி நடன வடிவங்�ள் உள்ளிட்ட

        நடனங்�ள் �லநத் ஆற்றுகை��ள் மூலமா�வும் இந்திய இலங்கை� உறவு தேமலும் வலுவகைடவதற்கு இந்தியா பத்மஶ்ரீ விருது வழங்கி கௌரவிக்கிறது
  தனித்து டாக்டர்வமான பங்�ளிப்பிகைன வழங்�ியுள்ளார்.

1959   முதல் 1998          வகைரயான �ாலப்பகு இந்தியா பத்மஶ்ரீ விருது வழங்கி கௌரவிக்கிறதுதி�்கு இந்தியா பத்மஶ்ரீ விருது வழங்கி கௌரவிக்கிறதுள் தமது டாக்டர் சிதர்தேசனா நடன கு இந்தியா பத்மஶ்ரீ விருது வழங்கி கௌரவிக்கிறதுழுவுடன் அவரு சாதனைப் பெண்களான தேசபந்து டாக்டர்ம் அவரது டாக்டர்
       கு இந்தியா பத்மஶ்ரீ விருது வழங்கி கௌரவிக்கிறதுரு சாதனைப் பெண்களான தேசபந்து டாக்டர்வும் �ணவரு சாதனைப் பெண்களான தேசபந்து டாக்டர்மான சித்ரதேசனாவும் இந்தியாவு�்கு இந்தியா பத்மஶ்ரீ விருது வழங்கி கௌரவிக்கிறது பல தடகைவ�ள் விஜயம் தேமற்பெ�ாண்டிரு சாதனைப் பெண்களான தேசபந்து டாக்டர்ந்தனர்.

2003           இல் இவர்�ளின் வரு சாதனைப் பெண்களான தேசபந்து டாக்டர்கை�கைய அடுத்து டாக்டர் ஒடிசி நடன அகைமப்பான நிரு சாதனைப் பெண்களான தேசபந்து டாக்டர்த்ய�்ரம் மற்றும் சித்ரதேசனா
    “ ’’      நடன�் கு இந்தியா பத்மஶ்ரீ விருது வழங்கி கௌரவிக்கிறதுழு இகைணந்து டாக்டர் தயாரித்த சம்ஹாரா இநத்ியா இலங்கை� அபெமரி�்�ா மற்றும் ஏகைனய

       நாடு�ளில் பரந்த வரதேவற்கைப பெபற்றிரு சாதனைப் பெண்களான தேசபந்து டாக்டர்ந்தது டாக்டர்டன் சித்ரதேசனா மற்றும் வஜிரா ஆ�ிதேயாரால்
       ஆரம்பி�்�ப்பட்டிரு சாதனைப் பெண்களான தேசபந்து டாக்டர்நத் இநத்ியாவுடனான உறவு இரு சாதனைப் பெண்களான தேசபந்து டாக்டர் நடனங்�ளினது டாக்டர்ம் ஒன்றிகைணவின் மூலம் தேமலும்

  பெசழுகைமயகைடந்தது டாக்டர்டன் உச்சத்கைத எட்டியது டாக்டர்.      ஆண்�ளின் வ�ிபா�த்கைத பெ�ாண்டது டாக்டர்ம் �ிராமிய
          பண்பு�கைள பெ�ாண்டது டாக்டர்மான �ண்டிய நடனத்கைத முற்றிலும் உணர்வு ரீதியான ஒடிசி நடனத்து டாக்டர்டன் �லந்த
        நிகைலயிலும் இரு சாதனைப் பெண்களான தேசபந்து டாக்டர் நடனங்�ளினது டாக்டர்ம் பண்பு�கைள தேபணியகைம�்�ா� மிகு இந்தியா பத்மஶ்ரீ விருது வழங்கி கௌரவிக்கிறதுந்த பாராட்கைட பெபற்றிரு சாதனைப் பெண்களான தேசபந்து டாக்டர்ந்த இந்த
    பெநறியாழ்கை� விமர்ச�ர்�ளின் பாராட்கைடயும் வரதேவற்கைபயும் பெபற்றது டாக்டர். 

2020         இல் பத்மஶ்ரீ விருது வழங்கி கௌரவிக்கிறது விரு சாதனைப் பெண்களான தேசபந்து டாக்டர்திகைனப் பெபறும் மற்பெறாரு சாதனைப் பெண்களான தேசபந்து டாக்டர்வரான மகைறந்த தேபராசிரியர் இந்திரா தசநாய�்�ா�ளனி
      பல்�கைல�் �ழ�த்தில் ஹிநத்ி தேபராசிரியரா� �டகைம புரிந்து டாக்டர்ள்ளார். 1943    இல் இநத்ியாவில் பிறந்த அவர்

  ல�்தேனா பல்�கைல�்�ழ�த்தில பயின்றுள்ளார்.



        இலங்கை� �ல்வி நிறுவனங்�ள் மத்தியில் ஹிந்திகைய அறிமு�ம் பெசய்து டாக்டர் தேமம்படுதத்ிய தேபராசிரியர்

தசநாய�்தே�,1975  ஆம் ஆண்டில் நாக்பூரில் நகைடக ற்ற முதலாவது உலக ஹிந்தி மாநாட்டில்

 ங்குககாள்வதற்கான வாய்ப்பிகைனப் க ற்றிருந்தார்.

1995   இல் �ளனி  ல்ககைலக்கழகத்தில் ஹிந்தி பிரிவிகைன மீள  ஆரம்பிப் தற்கு பே ராசிரியர்

தசநாயக்பேக முக்கிய  காரணியாக  இருந்துள்ளதுடன் அவரது முயற்சியின் காரணமாக  களனி

 ல்ககைலக்கழகத்தின் ஹிந்தி திகைணக்களம் இலங்கைகயில் ஹிந்தி கற்கைககளுக்கான   ாரிய

நிகைலயமாக  மாறியது.  அவரது முயற்சியால் இன்று ஆறு  ாரிய   ல்ககைலக்கழகங்களுக்கு

புறம் ாக  இலங்கைகயில் 80  நிகைலயங்கள் மற்றும்  ாடசாகைலகளில்  ஹிந்தி

தற்பே ாதுகற்பிக்கப் ட்டு வருகின்றது.

பே ராசிரியர் தசநாயக்கவின்  ங்களிப்பிகைன அங்கீகரிக்கும் வகைகயில் 2007  டிசம் ர் 18 ஆம்

திகதி புதுடில்லியில் நகைடக ற்ற  உலக  ஹிந்தி மாநாட்டில் அவருக்கு 2005 க்கான  ‘’டாக்டர்

பேGார்ஜ் க்ரீஎர்சன் ஹிந்தி கசவி சமன்’’  வழங்கி ககௌரவிக்கப் ட்டது .அவரது மகள் மற்றும்

கணவர் ஆகிபேயாருடன் வாழ்ந்து வந்த  நிகைலயில் மிகவும் கவகைலதரும் விடயமாக  2019

கசப்டம் ரில் ககாழும்பில் அவர் காலமானார்.

முன்னர் இலங்கைகயின் பிர ல இகைசக்ககைலஞரும் மக்சாய்சாய் விருது க ற்றவருமான டபிள்யூ

டி அமரபேதவாவுக்கு இலங்கைக -இந்திய  இகைச  உறவுககைள வலுவாக்கும் கசயற் ாடுகளில்

 ங்களிப்பிகைன வழங்கியகைமக்காக இந்திய அரசாங்கம் 2002 ஆம் ஆண்டில்  த்மஸ்ரீ விருது

வழங்கி ககௌரவித்தது.

*****************
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