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2022ஆ� ஆ���கான மாணவ� ேச��ைக ைகேய�  உலக� தமிழாரா��சி நி�வன�தா� இ�வைர பல�� ஓைல��வ�க� கள�பணி வாயிலாக� க ெட#�க�ப$# நி�வன�தி� அைம�க�ப$#�ள ஒைல��வ�க� பா�கா�' ைமய�தி� பா�கா�க�ப$# வ)கி*றன. பா�கா�க�ப$# வ), ஓைல��வ�கைள அறி-� ெதாி-� ெகா # �லா�க, ெச�., வைகயி� தமி/� �வ�யிய� ம0�, பதி�பிய�  ப$டய� ப��' உலக� தமிழாரா��சி நி�வன�தி� 2013ஆ, ஆ # 2த� ெதாட3க�ப$# சிற�பாக நட�த�ப$# வ)கிற�. இ�ப$டய� ப��பிைன ஆ4வ�ேதா# பயி6, மாணவ4கைள ஊ�க�ப#��, வைகயி� ேத4வி* அ��பைடயி� ஆ #ேதா�, ப�� மாணவ4க8�9 தி3க� ேதா�, :.3000/- ;த,  உதவி� ெதாைக தமி/நா# அரசா� வழ3க�ப$# வ)கிற�. இ-த ஆ # (2022)  மாணவ4 ேச4�ைக�கான எ=��� ேத4> 13.04.2022 ('த* கிழைம) அ*� உலக� தமிழாரா��சி நி�வன�தி� 20பக� 11 மணி�9 நைடெப�,. இ�ப$டய� ப��'�கான வி ண�ப�திைன நி�வன வைல�தள�தி� (www.ulakaththamizh.in) பதிவிற�க, ெச�� ெகா�ளலா, அ�ல� ேநாி6, ெப0�� ெகா�ளலா,.   இ�ப$டய வ9�பி0கான பாட�தி$ட3க� : தா� 1 – தமி/� �வ�யிய�, தா� 2 – பதி�' 2ைறயிய�, தா� 3 – தமி/�பதி�' வரலா�, தா�  4 – தி$ட�பணி (ஆ�ேவ#).   இ�ப$டய வ9�பி* 2�வி� மாணவ4க� ஆ�ேவ$�ைன சம4�பி�க ேவ #,. ஆ �* இ�தியி� நி�வன�தா� நட�த�ப#, ேத4வி� ேத4�சி ெப�பவ4க8� ஆ�ேவ# சம4�பி�தவ4க8�9 நி�வன�தி� ப$டய, 2��தத0கான சா*றித/ வழ3க�ப#,.  இ�ப$டய�ப��' ேநர�யாக (Offline) வார�தி� தி3க�, ெச?வா�, 'த* ஆகிய 3 நா$களி� பி0பக� 2 மணி2த� மாைல 4.30 மணிவைர நைடெப�,. ெகாேரானா ேநா� ெதா0� பரவைல� ெபா��� அர� இைணய வழி வ9�'க� நட�திட உ�தரவி$டா� இைணய வழியாக (Online) நட�த�ெப�,.   இ�ப$டய�ப��'�கான ேச4�ைக� க$டண, :.3100/- ஆ9,. க�வி�த9தி 9ைற-தப$ச, ப�தா, வ9�' (S.S.L.C.) ேத4�சி ெப0றி)�க ேவ #,.  வய�வர,' கிைடயா�. நிைற> ெச�ய�ப$ட வி ண�ப, வ3கி வைரேவாைல.ட* (Director, International Institute of Tamil Studies எ*ற ெபயாி� எ#�க�ப#த� ேவ #,) ேநாிேலா அ�ல� தபா� @லமாகேவா இ�தியாக� ப��த க�வி� சா*� ம0�, மா0��சா*றித/ (சா*ெறா�பமிட�ப$ட�) நக6ட* இைண�� அA�ப�ெப�த� ேவ #,.   வி ண�ப,  ((((க�ெசக�ெசக�ெசக�ெசவிவிவிவி    (whatsapp) (whatsapp) (whatsapp) (whatsapp) எ�எ�எ�எ�    �றி
பி���றி
பி���றி
பி���றி
பி��)))) வ-� ேசர ேவ �ய இ�தி நா� 11.04.2022 ஆ9,. வ9�'க� 27.04.2022 2த� ேநர�யாக நைடெப�,. ேம6, தகவ�ெபற இய�9ந4, உலக� தமிழாரா��சி நி�வன,, இர டா, 2த*ைம� சாைல, ைமய� ெதாழி�B$ப� பயிலக வளாக,, தரமணி, ெச*ைன-600113 (ெதாைலேபசி-044-22542992) எ*ற 2கவாியி� ெதாட4' ெகா�ளலா,.   இய��ந�      
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