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ழக மாணவர்கள் உலக சாதைன!

ஜ ன் 1ஆம் ேத
தல் ஜ ன் 12ஆம் ேத
வைர இல் லம் ேத க் கல்
ைமயங் களில் நைடெபற் ற ரீ ங் மாரத்தான் என்ற ெதாடர் வா ப் ப்
ேபாட்
ல்
த ழ் நா
மாணவர்கள்
உலகளா ய
சாதைனையப்
பைடத் ள் ளனர்.
த ழ் நா
வ ம் இயங்
வ ம் 1.81 இலட்சம் இல் லம் ேத க் கல்
ைமயங் களில்
ேகாைட
ைற
காலத் ல்
வா ப்
பழக்கத்ைத
மாணவர்களிடம் ஊக்
க் ம்
தமாக 12 நாட்கள் ரீ ங் மாரத்தான் என்ற
ெதாடர் வா ப் ப் ேபாட்
நைடெபற் ற . ச பத் ல்
ள் நி வனத் டன்
த ழ் நா அர ெசய் ெகாண்ட ரிந் ணர் ஒப் பந்த அ ப் பைட ல் '
ள்
ரீட்
அலாங் க்'
(Google
read
along)
என்ற
ெசயற் ைக
ண்ண
ெதா ல் ட்பத் ல் இயங் ம் ைகப் ேப ெசய
வ யாக ழந்ைதக க்கான
கைதகைள மாணவர்கள் வா த்
உள் ளனர். வா ப் ப் பழக்கத்ைதத்
ண் ம்
இந்த
நிகழ் ல்
18.36
லட்சம்
மாணவர்கள்
ஆர்வத் டன்
கலந் ெகாண்டனர். மாணவர்கள் 12 நாட்களில் 263.17 ேகா
ெசாற் கைளச்
சரியாக
வா த் ச்
சாதைன
பைடத்
உள் ளனர்.
இந்த
நிகழ் ல்
த ழ் நாட்ைடச் ேசர்ந்த
ழந்ைதகள் ெமாத்தம் 9.82 இலட்சம் மணி ேநரம் பல
கைதகைள வா த்
உள் ளனர். த ழ் நாட்
மாணவர்கள்
இந்த
சாதைனைய ெசய் வதற்
இல் லம் ேத க் கல்
தன்னார்வலர்கள் , ஆ ரிய
ஒ ங் ைணப் பாளர்கள் , மற் ம் கல் த் ைற அ வலர்கள்
கப் ெபரிய
ஊக்க சக் யாக கழ் ந் ள் ளனர்.
உலகலா ய அள ல்
ள் ரீட் அலாங் க் ெசய ைய பயன்ப த் ய ல்
த ழக மாணவர்கள் உலக சாதைன ரிந் ள் ளார்கள் . 413 வட்டாரங் க க்
இைடேய நைடெபற் ற ேபாட்
ல்
ச் ராப் பள் ளி மாவட்டம் லால்
வட்டாரம்
62.82 இலட்சம்
ெசாற் கைளச் சரியாக வா த்
த டம்
ெபற் ள் ள . அ த்ததாக ம ைர மாவட்டம் அலங் காநல்
ர் வட்டாரம் (49.19
இலட்சம் ) மற் ம் ேம
ர் வட்டாரம் (41.72 இலட்சம் ) ஆ யைவ இரண்டாவ
ன்றாவ இடங் கைளப் ெபற் ள் ளன.
ெசயற் ைக
ண்ண
ெதா ல் ட்பத்ைதப்
பயன்ப த்
மாணவர்களின் வா ப் த்
றைன ேமம் ப த் வதற்
இந்த ரீ ங் மரத்தான்
ெதாடர் வா ப் நிகழ்
உத
ரிந் ள் ள . இ ல் பங் ேகற் ற மாணவர்களின்
உச்சரிப் த்
றன் மற் ம் வா ப்
ேவகம் ஆ யைவ ேமம் பட் ள் ள . பல
கைதகள்
வ யாக
ய
ெசாற் கைள
மாணவர்கள்
கற் க்
ெகாண் ள் ளனர். அைலேப கைள வா ப் ப் பழக்கத் ற்
ஆக்க ர்வமாக
பயன்ப த்த இய ம் என்ற
ய வாய் ப் ைப இந்த ரீ ங் மாரத்தான்
ஏற் ப த் த் தந் ள் ள .
ஆைணயர்,
பள் ளிக்கல்
த் ைற.

