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*Dedication of 2nd Green Belt with Sculptures from Scrap at Konnur High Road by ICF*
ICF has been installing sculptures made out of the factory scrap as a Green Step since August
2017.
These sculptures created from metallic and non-metallic factory waste scrap by both eminent
artistes such as Chelian, Shalini Biswajit, Jacob Jebaraj, Sailesh, Ravindran, Ilango, Shaktivel,
along with supervisors and staff of ICF have been displayed at various places within ICF
premises. Recently, a Green Belt of such sculptures was dedicated in a stretch of land
measuring about 500 meters on the sides of The New Avadi Road.
The 2nd Green Belt with Metal sculptures installed at Konnur High Road was dedicated TODAY
(23.11.2018) in Chennai Rail Museum (CRM) by Shri Alphonsa Arul Doss, Former Principal of
Govt. College of Arts & Crafts, Chennai and Smt. Radhika Shurajit, Bharatanatyam
Choreographer & Director. The artistes who contributed to the 2nd Sculpture Park such as
Chelian, Shalini Biswajit, Jacob Jebaraj, Sailesh, Benitha, Ravindran, Shaktivel, Tejomaye
Menon, Asma Menon and others were felicitated by the Chief Guests.
In the 2nd Sculpture Park at Konnur High Road, 9 sculptures have been created under various
themes such as Kalai Arasi, Mulaipari (பளபப்தாரி), Kuthuvilakku, Duality, Emperor, Santos,
Trigunas, and Traversing ICF journey.
Both the Green Belts/Sculpture Parks at ICF have become centres of attraction and have come
as a breeze of change for the mundane traffic bottlenecks along these roads.
*ஐசிப்திணால் க ான்னூர் கடுஞ்சாளனில் ிறுப்தட்டுள்ப
இரும்புக் ிிணால் கசய்ப்தட்ட
துக் ம்*

ளனச்சிற்தங் ள் க ாண்ட தசுளப்பூங் ா

2017 ஆ ஸ்ட் பல் ஐசிப் ணது பா த்ில் காிற்சாளன இருபுக்
ிவு ளபக் க ாண்டு டிக் ப்தட்ட சிநப்ங் ளப தல்வறு இடங் பில்

ிறுி ரு ிநது.

: இந் சிற்தங் ள் உனவா ம் ற்றும் உவனா ற்ந

ிவுப் கதாருட் பால்

ளனசிநந் சிற்தக் ளன ல்லுர் பாண கசின் , வே ப் கேதாஜ், சானிணி
திஸ்ேித், வதான்வநாருடன் ஐசிப் ஊிர் லம் இளந்து உருாக் ி
உள்பணர். சீ த

ானத்ில் ஐசிப் தர்ணிசிங் திரிவு அருவ

புி ஆடி

சாளனில் சுார்

500 ீ ட்டர் தூம் க ாண்ட ினப்தப்தின இது வதான்ந

(23,11,2018) ஐசிப்

ிக்கு

சிற்தங் ள் க ாண்ட தசுளப்பூங் ா ஒன்று துக் ி ளக் ப்தட்டது.
ானணி அருவ

இன்று

க ான்னூர் கடுஞ்சாளனில்

2து தசுளப்பூங் ா துக்கும் ிா ளடகதற்நது. கசன்ளண ில்வ

அருங் ாட்சி த்ில் ளடகதற்ந இந் ிாில் கசன்ளண அசு
ின் ளனக்

ல்லூரிின் பன்ணாள் பல்ர் ிரு அல்வதான்சா அருள்

ாஸ் ற்றும் த ாட்டிக்

ளனஞரும் தக் ளன ஆசிரிிருாண

ிருி ாி ா சுேித் ஆ ிவார் சிநப்பு ிருந்ிணர் பா

னந்து க ாண்டு

ிநந்து ளத்ணர். இந் ிாில் க ான்னூர் கடுஞ்சாளன
தசுளப்பூங் ாிற்கு சிற்தங் ள் கசய்து க ாடுத்
சானிணி திஸ்ேித் ,
சக்ிவல்,

வே ப் கேதாஜ் ,

வவோி வணன்

,

க ௌிக் ப்தட்டணர்.

ளனஞர் பாண கசின் ,

ளசவனஷ்,

கதணிா,

அஸ்ா வணன்

,

ந்ின்,
ீ

வதான்வநர்

*ஐசிப்திணால் க ான்னூர் கடுஞ்சாளனில் ிறுப்தட்டுள்ப
இரும்புக் ிிணால் கசய்ப்தட்ட
துக் ம்*

ளனச்சிற்தங் ள் க ாண்ட தசுளப்பூங் ா

2017 ஆ ஸ்ட் பல் ஐசிப் ணது பா த்ில் காிற்சாளன இருபுக்
ிவு ளபக் க ாண்டு டிக் ப்தட்ட சிநப்ங் ளப தல்வறு இடங் பில்

ிறுி ரு ிநது.

கசன்ளண ில்வ அருங் ாட்சி த்ில் ளடகதற்ந இந் ிாில்
கசன்ளண அசு

ின் ளனக்

ல்லூரிின் பன்ணாள் பல்ர் ிரு

அல்வதான்சா அருள் ாஸ் ற்றும் த ாட்டிக்

ளனஞரும் தக் ளன

ஆசிரிருாண ிருி ாி ா சுேித் ஆ ிவார் சிநப்பு ிருந்ிணர் பா
னந்து க ாண்டு ிநந்து ளத்ணர். இந் ிாில் க ான்னூர்

கடுஞ்சாளன தசுளப்பூங் ாிற்கு சிற்தங் ள் கசய்து க ாடுத்

ளனஞர் பாண கசின் , சானிணி திஸ்ேித் , வே ப் கேதாஜ் , ளசவனஷ்,

கதணிா,

ந்ின்,
ீ

சக்ிவல்,

வதான்வநர் க ௌிக் ப்தட்டணர்.

வவோி வணன் ,

இந் இண்டாது தசுளப்பூங் ாில் ி
திிதனிக்கும் பளபப்தாரி ,

அஸ்ா வணன் ,

தாம்தரித்ள

ளன அசி , ற்றும் குத்துிபக்கு வதான்ந

சிற்தங் லடன் திந ணக்
ீ
ளன சிற்தங் லம் ிறுப்தட்டுள்பண.
தகுிில் ிறுப்தட்டுள்ப இந் இரு தசுளப்பூங் ாக் லம்
ிா

கசல்லும் ா ண ஓட்டுர் பின்

ஐசிப்

, அந் தகுி

ண் லக்கு ிருந்ா

அளதுடன், தண் ளன பின் திிதனிப்தா வும் அளந்துள்பது.
Sr.PRO

