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அசாங்க நிர்பாக ணற்றும்
அர்த்ட முகாகணத்துப அகணச்சு
சுந்தி சதுக்கம்
ககாழும்பு 07.
2019.02.22
அகணச்சுக்களின் கசதாநர்கள்
ணாகாஞங்களின் பிடண கசதாநர்கள்
திகஞக்கநத் டகபர்கள்
அசாங்கக் கூட்டுத்டாங்கள் ணற்றும் நிததிச்சட் சககளின் டவிசாநர்கள்

திரிபிடகத்தை உலக புரிதாகப் பிகடனப்படுத்துைல்
(ஸ்ரீ திரிபிடகத்தை ககளவித்ைல் வாம் 2019.03.16 முைல் 2019.03.23 வத)
மணற்டி விதம் கடார்பில் சாதிதியின் கசதாநரிால் கபளியிப்ட்
PS/PMD/C/06/2019 ஆம் இக்க 2019.02.05 ஆந் திகதித சுற்றிக்கக கடார்பில் உங்கள் கபத்கட
ஈர்க்க விரும்புகின்மன்.
02.
சுணார் இண்ாயித்து ஐந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்து இன்று பகயில் இங்கக
பிக்குணார் ம்கயின் உன்ட ங்களிப்புன் ாதுகாத்து அசர்களின் குகவிா
அனுசகஞயுன் ாதுகாக்கப்ட்டு பந்ட தூத மடபாட கநத்ட டர்ணத்கட உக ணக்கள்
அகபருக்காவும் எதிர் காச் சந்டதியிருக்காவும் சரிதா முகயில் ாதுகாப்கடக்
குறிக்மகாநாகக் ககாண்டு ணகா சங்கத்திரின் ஆமாசககளுக்கும் பழிகாட்ல்களுக்கும்
இஞங்க மடபாட திரிபிகம், 2019.01.05 ஆந் திகதி அதிமணடகு சாதிதி அபர்கநால் ரு
மடசித ணபுரிகணதாகப் பிகப்டுத்டப்ட்து.
03.
அடன் விரிபாக்கணாக, ணகா சஙக்த்திரின் ஆமாசககளுக்கு இஞங்க, மடபாக
கநத்ட டர்ணத்தின் மகந்தி நிகதணாக இருக்கின் இங்ககயின் முடன்கணதா
காறுப்கப் பிதிலிக்கும் பககயில், மடபாட திரிபிகத்கட உக ணபுரிகணதாகப்
பிகப்டுத்துபடற்குத் மடகபதா படிக்ககககந எடுக்க மபண்டும் என்று அதிமணடகு
சாதிதி கணத்திரிா சிறிமச அபர்கள் 2019.01.13 ஆந் திகதி அகணச்சகபக்குச் சணர்ப்பித்ட
முன்கணாழிவுக்கு அனுணதி கிகத்துள்நது.
04.
அடற்கிஞங்க, 2019.03.23 ஆந் திகதி இங்ககயின் நிகாதாக்களின் ாதக்க மடர்களின்
டககணயில், ஏகத மடர்களின் ங்மகற்புனும் மடபாட கநத்ட டர்ணத்கடப் பின்ற்றும்
உகின் ஏகத ாடுகளின் பிதிநிதிககநயும் ககாண்டாக, அந்ட முன்கணாழிகப அகத்து
மடபாட கநத்ட ாடுகளிதும் கூட்டுப் பிமகஞதாக கண்டி ஸ்ரீ டடா ணாளிககயின்
ணகணழுகபயில் சணர்ப்பிப்டற்குத் திட்மிப்ட்டுள்நது.
05.
அடற்கிஞங்க, இந்ட மடசித ணிகத கபற்றிகணா மணற்ககாள்படற்காக அடன்
அங்குார்ப்ஞ படிக்கககத முன்னிட்டு 2019.03.16 ஆந் திகதி முடல் 2019.03.23 ஆந் திகதி
பகதா
காத்தில்
“ஸ்ரீ
திரிபிகத்கட
ககநவிக்கும்
பாம்”
ஆகப்
பிகப்டித்டப்ட்டுள்நது.

06.

ஸ்ரீ திரிபிகத்கட ககநவித்டல் பாத்திற்கா நிகழ்ச்சில் கீமன டப்ட்டுள்நது.
2019.03.16 - ஆந் திகதி ாநாவித அட்சதாத்தி டா நிகழ்ச்சி
2019.03.17 - ஆந் திகதி ாநாவித டர்ணப் ாசாக நிகழ்ச்சி
2019.03.18 - ாநாவித ணட்த்தில் ாசாகககநயும் பிரிமபாக்ககநயும்
அடிப்கதாகக் ககாண் நிகழ்ச்சி
2019.03.19 - அச சார்ற் துக நிறுபங்ககந அடிப்கதாகக் ககாண்
நிகழ்ச்சி
2019.03.20 - மாதா தித்தில் விகாகககந அடிப்கதாகக் ககாண்
நிகழ்ச்சி
2019.03.21 - மடபாட திரிபிகம் கடார்ா அறிஜர் ணாாடு ணற்றும் அறிவு
நூகான்கச் சணர்ப்பித்டல்
2019.03.22 - அகத்து அசாங்க நிறுபங்களிலும் மணற்ககாள்நப்டும்
நிகழ்ச்சி
2019.03.23 - கண்டி ஸ்ரீ டடா ணாளிககயின் ணகணழுகபயில் பிடா மடசித
நிகழ்ச்சி

07.
மணற்குறித்ட பாத்தினுள் உங்கள் நிறுபத்திலும் அகத்து துகஞ நிறுபங்களிலும்
பின்பரும் நிகழ்ச்சிககநயும் கசதற்ாடுககநயும் மணற்ககாள்படற்குத் மடகபதா
படிக்ககககந எடுக்குணாறு ணிவுன் அறிதத் டருகின்மன்.
I.
II.
III.

ஸ்ரீ திரிபிகத்கட ககநவிப்டற்கா பாம் ககறும் காப்குதியில்
அகத்து நிறுபங்கயும் கநத்ட ககாடிகள் மூம் அங்கரித்டல்.
அச துகக்குரித 2019.03.22 ஆந் திகதி கநத்ட சணத நிகழ்ச்சிககந ாத்துடல்.
டர்ணப் மாடககதான்க ாத்துடல்.

08.
திரிபிகத்கட உக ணபுரிகணதாகப் பிகப்டுத்தும் மடசித நிகழ்ச்சிகதச்
சிப்ாக
ாத்துடபற்காக
மணற்குறித்ட
அகத்து
விதங்ககநயும்
உங்கள்
அகணச்சில்/திகஞக்கநத்தில்/ நிறுபத்தில் கமுகப்டுத்துபது உங்கள் காறுப்ாகும்
என்கட அறிதத் ட விரும்புகின்மன்.

ப்ம்./ ம.ம. த்சிரி
கசதாநர்
அசாங்க நிர்பாக ணற்றும்
அர்த்ட முகாகணத்துப அகணச்சு
பிதி: 01 சாதிதியின் கசதாநர், சாதிதி கசதகம் - PS/PMD/C/06/2019 என் உணது
இக்கத்கடயும் 2019.02.25 ஆந் திகதிகதயும் ககாண் சுற்றிக்ககக்கு இஞங்க,
டகபலுக்காக

