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 லவ்டாத்த ா சி க ாண்டாட்டம்…. கசப் 1 - அக்தடாபர் 4 வரை: இயற்ர ரய பாது ாக்

Y}f;fh

கசபிக்கும் ிைமா
இக்க ாண்டாட்டம்

xLf;fg;gl;NlhUf;F flTNs kWtho;T mspj;jPH !

Gdpj Nuh];> khHfnul;)





fhiy 9 kzpf;F Rje;jpu jpd jpUg;gyp
Rje;jpujpdj;ij Kd;dpl;L mYtyfk; %lg;gl;bUf;Fk; (31-08-2019 rdp)
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ஆ ிதயார் இக் ால ட்டத் ில் ஒரு சில புதுரமயாை நடவடிக்ர


;
- epjp jpul;ly; upf;nfl; tpw;gid
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nghJf;fhyk; 23k; QhapW (3Mk; Mz;L)
gpy 9b

ாைாை உள்ைத்த ாடு க ாடுக் வும் நாம்




,isQHfs;);

 இறப்பிற் ாை 7 நாட் ள் கசப புத்
அந் ந்

Gdpj kj;jpA)
Gdpj `pyhup)

p

கசபிக் வும் &

Y}f;fh

vd; jiytNu jiyKiwNjhWk; ePNu vdf;F Gfyplk; !

rP

ிருச்சரபயின் மரறபைப்புப்பணிக் ா

அரழக் ப்படு ிதறாம்.
இந் மா த் ில் மரறப்பைப்புப்பணிக் ா கசபமாரல ஒப்புக் க ாடுப்தபாம்.
 அரைத்து மரறக் ல்வி மாணவர் ளுக்கும் கசபமாரல ள் க ாடுக் ப்படும்
 அ ிச க் ள் சந் ிப்புக் கூட்டங் ள் நடத் ி மரறப்பைப்புபணி அடிப்பரடயிலாை ஒரு நி ழ்ரவ நடத்
அரழக் ப்படு ிறார் ள்

ைி நபர் : ற்தபார ய மரறப்பைப்புப்பணியில் என்னுரடய பங் ைிப்பு என்ை?

khiy 7.30 kzp jpUkzp MuhjidAk; jpUg;gypAk; (j) tdj;J rpd;dg;gH rpw;whyak; - u`hq;
khiy 7.30 kzp jpUkzp MuhjidAk; jpUg;gypAk; (M) Kjy; nts;spf;fpoik

fhiy jpUg;gyp eilngwhJ

ைில் ஈடுபட வைதவற் ப்படு ின்றைர்.

 மரறப்பைப்புப்பணி மா ம் – அக்தடாபர்

( KfpGt )

rP

rh.Qh

முடிவரட ின்றது. மரறக் ல்வி மாணவர் ள், இரைஞர் ள், அரைத்து பணிக்குழுக் ள் மற்றும் அ ிச க் ள்

- epjp jpul;ly; upf;nfl; tpw;gid

tFg;Gfs; eilngwhJ

Gdpj fpsnkd;l)
Gdpj nua;kd;l;)

அரைத்துல

க ாண்டாடப்படும்
கசப் 1ம் த ியன்று பரடப்பின் ாலம் க ாடங்கு ிறது.
அக்தடாபர் 4ம் த ி புைி
பிைான்சிஸ் அசிசியாருரடய
ிருவிழாவன்று

அ ிசக் ைில்

ம்

நரடகபறும்

மிழ் மற்றும் ஆங் ிலத் ில் அரைத்து தசான்
இறப்பு

கசபத் ில்

பயன்படுத்துவ ற் ா

ரலவர் ைிடமும்
ைப்பட்டுள்ைது.

இப்புத் ங் ரை தசான் ரலவர் ள் ரவத் ிருப்பார் ள். மாண்டாின் மற்றும் மலாய் கமாழி புத் ங் ள்
விரைவில் விைிதயா ிக் ப்படும். வரும் 18/9/19 த ி பு ன் இைவு 8 மணிக்கு ஆலய மண்டபத் ில் தசான்
மற்றும் அ ிச ரலவர் ளுக்கு இர ப்பற்றி விைக் ம் ைப்படும்.

( KfpGt )

khiy 4.30 jpj;jp (rP)

;



nrg;nlk;gH
Y}rp yhd;

 jpUkz mUl;rhjdk; ngwtpUg;gtHfSf;fhd jpUkzg; gapw;rp (jkpo;) tpiutpy; Muk;gkhfTs;sJ.
Nky; tpguq;fSf;F gq;F mYtyfj;ij njhlHG nfhs;sTk;.

Mf];L Mtzp

 rHtNjr KjpNahHfs; jpdk; : 25-09-2019 (rdp) khiy 5.30 kzpf;F etehs; jpUg;gyp kw;Wk;
xd;W$ly;. Gdpj Y}HJ khjh Njthyak; - fps;shd; . 60 tajpw;F Nkw;gl;ltHfs; ,jpy;
fye;J nfhs;s miof;fg;gLfpd;wPHfs;. midtiuAk; tuNtw;fpd;Nwhk;.


1) பங்கு காணிக்கக:
jpj;jp Gdpj mF];jPdhH jpUtpoh



31-08-2019> 01-09-2019 (rdp> QhapW) r%f mf;fiwg;
gzpf; FOtpdUf;fhf 2tJ fhzpf;if vLf;fg;gLk;
jhuhs kdJld; nfhLj;J cjTq;fs;


Wing Heong Heong Restaurant, Loop Road

K (019 6216194). Nkir

ngl;upf; kDNty; rq;fPjh
tp[pad; Nkhfd; gpuprpy;yh Md;

nfhLj;J MjuT jhUq;fs;
k
Gdpj fpnsnkdl;

mjprtp

xd;Wf;fhd fl;lzk; up.k 350.

 17 etk;gH 2019 (QhapW) cyf Viofspd; jpdk; - “ePq;fs; vd; maytH”

