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WINTER THEATRE FESTIVAL
ཉིམ་ འི་རིང་གི་ གསེལ་ཁའི་ བ་ོན་ ི་ !ས་"ོན་ འདི་ $ང་ཏོག་གི་ མ་ནན་ ཀེན་'༹་ན་ ཐོ་རངས་ལས་ འགོ་བཅུ༹གས་ཤད་ ཨིན། /ོན་པོ་ གཅོ༹་བོ་ 1་ཞབས་
པ་3ན་ ཅ༹མ་ལིང་ མཆོག་གིས་ འདིའི་ འགོ་5ི༹་ 6ེན་འ7ེལ་ གནང་ཤད་ ཨིན། འདིའི་ གོ་8ིགས་ འདི་ རིག་ག9ང་ ལས་དོན་ དང་ མི་:ད་ "་6ོག་ ལར་ལག་
མཉམ་ཅིག་ མ;ན་<ི་ National school of drama འ7ས་Jོངས་ བ་ོན་ Kོང་བLར་ Mོབ་ཁང་གིས་ གནང་བཞིན་ར་ ཡོད། བ་ོན་ ི་ !ས་ོན་ན་
5ི༹་མཆ༹མས་རེ་ལོ་ བ་ོན་ རེ་རེ་ ོན་བཅད་ ཡོད། $ང་ཏོག་ལོ་ ད་རིང་ གསར་ཤོག་ཀོའི་ ཆོ༹གས་འ!་ན་ གOང་བཤད་ གནང་བཞིན་ ར་ འབP་ བ་ོན་
Kོང་བLར་ Mོབ་ཁང་གི་ དQ་འཇི༹ན་ 1་ཞབས་ བྷི་པན་ T་མར་ ིས་ གOང་བོ་ ཨིན། Uལ་ ི་ བ་ོན་པོ་ ཅུ༹་ལས་ མངའ་<ེ་ན་ བ་ོན་ ི་ རིག་ག9ང་
ཡར་Vས་ བཏང་ཤད་ མཉམ་ཅིག་ རང་གི་ རིག་Wལ་ དང་ རིག་ག9ང་གི་ Xང་Yོབ་ Z༹ས་ཤད་[ི་ དམིགས་Uལ་ བཞགས་ི་ !ས་ོན་ ི་ གོ་8ིགས་ Z༹ས་བོ་
\ད། གསེས་ཁའི་ བ་ོན་ ི་ !ས་ོན་ འདི་ January ཏ་རིག་ བ`འི་ ཉིམ་ཆེ༹ས་ མང་འགན་ལས་ འགོ་བཅུ༹གས་ཀོ་ ཨིན། ཨོ་འདིའི་ Vབ་ལས་ གནམ་Wི་ལོ་
ཏ་རིག་ བ`་༡༢འི་ དང་ Vལ་ཞིང་ལོ་ January ཏ་རིག་ བ`་བཞི་ཆེ༹་ གོ་8ིགས་ གནང་བོ་ \ད། མཆོ༹་ ཁག་ གOམ་པོ་ Maya mega བ་ོན་ ོན་བོ་ \ད།
འདི་ཁ་ fན་Vས་ཅུ༹་ཀི་ མgེན་མgེན་བོ་ ཡོད། ༢༠༡༡ ལོའི་ན་ འགོ་བ`ག་ ཡོད་མཁན་ འ7ས་Jོངས་ བ་ོན་ Kོང་བLར་ Mོབ་ཁང་ ཡང་ན་ National
school of drama འདི་ Delhi ལས་ 5ི༹་ བ`ག་ཡོད་པའི་ འགོ་ཐོག་ Kོང་བLར་ Mོབ་ཁང་ ཨིན།
NEET MANDATORY
དQས་ག9ང་ འlོད་བེན་ /ོན་པོ་ཀིས་ གསལ་བཤད་ གནང་ ཡོད་པོ་ དོན་བཞིན་ ད་ལོ་ དZིན་m་ ་པོ་ན་ ཡང་ན་ ཨོ་འདིའི་ Vབ་ལས་ 5ི་Vལ་ལས་
གསོ་བ་ རིག་ཀོའི་ Mོབ་Kོང་ ཧོང་ལས་ Vལ་ཁབ་[ི་ eligibility མཉམ་ཅིག་ entrance test pངས་ Yེལ་ཤད་[ི་ ;གས་འདོད་ ཡོད་མཁན་ V་གར་ ི་
འོས་པའི་ མི་ཅུ༹་ཀིས་ NEET ཡིག་:གས་ན་ མཐར་འgོལ་ དགོས་ཤད་ ཨིན། ག9ང་གིས་ གOང་བོ་ ཨིན་ གསར་པོ་ NEET ཡིག་:གས་ན་ 5ི་Vལ་ ི་
Mོབ་རིམ་ ི་ ིམ་qགས་ འདི་ དZིན་m་ ་པའི་ 5ི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཡང་ན་ ཨོ་འདིའི་ Vབ་ལས་ 5ི་Vལ་ གསོ་རིག་ Mོབ་ཁང་ མག་འདི་ལས་ ཨིན་sང་
performance Zི༹ན་ཤད་[ི་ དོན་ལོ་ Mོབ་Kོང་ ཧོང་ལོ་ མཐར་འgོལ་ཤད་[ི་ འདོད་པོ་ ཡོད་མཁན་ V་གར་ ི་ རིགས་ཅུ༹འི་ ེང་ལོ་ ངོས་འཇིན་ Z༹ས་ཤད་
ཨིན།
LAUNCHING OF RUP ANTER PROGRAMME
འ7ས་Jོངས་ན་ ཤེས་ཡོན་ དང་ འ7ེལ་བའི་ Rupantar ལས་རིམ་ འགོ་བ`ག་ ཡོད། 1་ཞབས་ Arbin Society Pondicherry ཀི་ ;གས་yགས་ ན་
མངའ་<ེ་ ཤེས་ཡོན་ Rupanter ལས་རིམ་ ི་ དོན་ལོ་ མངའ་<ེ་ མི་རིགས་ འzང་pངས་ ཡར་Vས་ ལེ་ལག་ དང་ 1་ཞབས་ Arbhin Society བར་ན་
མ;ན་ཡིག་ ཡིག་ཆ་ན་ 5ག་མཚན་ གནང་ཡོད། $ང་ཏོག་ལོ་ ད་རིང་ ཐོས་ ཡོད་པའི་ ཚ|གས་ཆེན་ ཅིག་ན་ }ང་ཆེན་ གཙ|་འཛན་ 1་གཞོན་ 1་ཞབས་ G.P
Upadaya དང་ 1་ཞབས་ Arbhind Society ཀི་ ཤེས་རིག་ དQ་འཛན་ 1་ཞབས་ Sambranta ཀིས་ ག9ང་འ7ེལ་ ཐོག་ལས་ འདིའི་ འགོ་5ི༹་ 6ེན་འ7ེལ་
གནང་བོ་ \ད། གོ་བས་ འདི་ན་ 1་ཞབས་ Upadaya ཀིས་ གOངས་བོ་ ཨིན་ དེང་སང་གི་ ཤེས་རིག་གི་ དམང་གཞི་ འདེམ་འདི་ ིང་sས་ ཆ་ོམས་ དང་
gད་ཆས་ ་ གལ་ཆེན་ Wིས་དོ་ ཨིན། ཁོང་གིས་ གOངས་བོ་ ཨིན་ Rupanter ཀིས་ 5ོགས་ ཐམས་ཅད་ན་ འ ར་བཅོས་ བཏང་<ི་ འོག་མའི་ ལ་ན་
gད་ཆོས་ དང་ ང་པའི་ ཤེས་ཡོན་ འོས་པོ་ བཟོ་མཁན་ འ7ས་Jོངས་ ག9ང་གི་ ཞལ་ཆེམས་ན་ ོགས་རམ་ གནང་དོ་ ཨིན། གOངས་བཤད་[ི་ ལས་རིམ་ན་
1་ཞབས་ Sam Branta ཀིས་ མངའ་<ེ་ན་ gད་ཆོས་ བཟང་པོ་ ན་པའི་ ཤེས་ཡོན་ བཟོ་ཤད་ན་ འ7ས་Jོངས་[ི་ མི་རིགས་ འzང་pངས་ ཡར་Vས་ ལེ་ལག་

དང་ Mོབ་དཔོན་ ་ཀི་ འལ་Yེལ་ ཡོད་པོ་ འདི་ལོ་ བོད་བགས་ གནང་བཞིན་ར་ Rupanter ལས་རིམ་ ིས་ ཤེས་ཡོན་ མཉམ་ཅིག་ ཐམས་ཅད་[ི་
འ7ེལ་བ་ བཞག་ཤད་[ི་ དང་པོ་ ོར་ ིས་ ོགས་རམ་ 9་ཤད་[ི་ རི་མཆིས་ བཞག་ཏོ་ཨིན།
MEETING DAAV
fོ་ འ7ས་Jོངས་[ི་ ལིང་གི་ པ་ཡོང་ འ7ིང་རིམ་ མཐོ་བའི་ Mོབ་་ན་ འིང་ པ་ཡོང་ Gram panchayat unit ཀི་ Zོང་Uལ་ ཆོ༹གས་འ!་ དང་ ོ༹ང་ཁག་
འཇི༹ན་Yོང་ བ:ད་ི་ ངོན་ལོ་ ཡོད་པའི་ gོང་Uལ་ DAAV དང་ འ7ེལ་བའི་ ཆོ༹གས་འ!་ ཅིག་ ཆོ༹གས་པོ་ \ད། 1་ཞབས་ ཨོ་Vན་ T. V་མཆོ༹་
འ7ས་Jོངས་པོ་ མཆོག་ 1་མོན་ གཅོ༹་བོའི་ ལ་ལོ་ ཁལ་འཇོ༹མས་ གནང་འ!ག། ཁོང་གི་ Uལ་ ི་ མི་སེར་ མཉམ་ཅིག་ 5ི་ཆོ༹གས་ ཡད་Vལ་ ི་ དོན་ལོ་
གཅིག་<ིལ་ Z༹ས་ི་ གཡོག་ Z༹ས་ དགོས་ཤད་ དང་ རང་གི་ ོང་Uལ་ རང་གི་ ཡང་ བཏང་<ི་ བཟོ་ ལབ་མཁན་ ད་8་ འདི་ལོ་ ཐོ་ི་ ངོ་མོ་ Z༹་ བའི་ ཅེ་ན་
ད་བཅོ་ བཏང་ཤད་[ི་ 9་བོ་ འཐོན་བོ་ ཨིན། /ོན་པོ་ཀིས་ མི་སེར་ཅུ༹་ མཉམ་ཅིག་ རང་གི་ Uལ་ལོ་ ཡང་ན་ བཏང་ཤད་[ི་ དོན་ལོ་ DAAV ཀི་
ལམ་qགས་ཅུ༹་ལོ་ མཐར་ མgེལ་ད་པོ་ བཟོ་ཤད་[ི་ gབ་8གས་ Z༹ས་བོ་ \ད། གOང་བཤད་[ི་ ལས་རིམ་ ི་ བས་ན་ fོ་ ོ༹ང་ཁག་གི་ ོ༹ང་པའི་ 1་ཞབས་
Raj Yaadav ཀི་ ོ༹ང་ཁག་ འཇིང་Yོངས་ ཐོག་ལས་ ངོ་ལོ་ Z༹ས་ཡོད་པའི་ ོང་Uལ་ DAAV ཀི་ བཟོ་ང་ དང་ gད་ཆོས་ ཅུ༹འི་ ོར་ལོ་ ན་གསེས་
གནང་ ཡོད། གོ་བས་ འདི་ན་ གཞན་ ༹ངོ ་དཔེན་ 1་གཞིན་ Panchayat lི་འཇིན་ དང་ ག9ང་གི་ འགོ་Zེད་ ན་བོ་ཅུ༹་ ཁལ་འཇོ༹མས་ གནང་ འ!ག་ ཀེ།
MAAN KI BAAT
ིད་/ོན་ 1་ཞབས་ ན་རོན་'་ མོ་དི་ མཆོག་གིས་ ད་ འོང་མཁན་ གཟའ་ཉིམ་ February ཏ་རིག་ ༢༥ འི་ ཉིམ་ལོ་ ང་འlིན་ ཁང་ལས་ Maan ki baat ི་
ལས་རིམ་ན་ རང་Uལ་ Vལ་ཁབ་ དང་ 5ི་Vལ་ ི་ མི་སེར་ཅུ༹་ མཉམ་ཅིག་ རང་གི་ བསམ་ཆ༹ད་ཅུ༹་ བཞད་ཀོ་ གནང་ཤད་ ཨིན། m་བོ་ འདི་ན་ Maan ki baat
ལས་རིམ་ ི་ ལེ་མཆ༹ན་ ༤༡ ཆ༹ང་ཤད་ ཨིན། ལས་རིམ་ འདི་ 'ོ་པ་ ་ཆོ༹ད་ ༡༡ ལས་ ང་འlིན་ ཁང་ དང་ Dur Darshan ི་ Network ཐམས་ཅད་ན་
gབ་8གས་ ཐོ་ཤད་ ཨིན།

