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�த�த�ர த�ன வா����க�



அைனவ���� வண�க� ! 

 
�த�த�ர த�ன வா����க�        

 
      2022-23 ஆ� க�வ� ஆ��� உ�க� அைனவைர��
���� ச�த��பத�� மய��ற� ெப�� மக���ச�யைடக�ற� .  

      மய��ற� ப�த�ரி�ைககான ப�களி��� ,  வரேவ���
அத�கரி�� வ�வ� ��வ��� ெப�� மக���ச�ைய�� ,
உ�சாக�ைத�� அளி�க�ற� .  ேம�� இத��
மாணவ�க�ட� ,  ெப�ேறா�க�� உ�க�ைடய
பைட��கைள மய��றக��  பத���மா�
ேக���ெகா�க�ேறா� .  த����ற� ,  �ைவயான ����
கைதக� ,  ச��வ� பாட� ,  தா�தா பா����� க�த� ,  தமி��
���ெக��� வ�ைளயா�� ,  ச��வ�களி� ஓவ�ய�க� ,
பழெமாழி ,  மர� வ�ைளயா�� ,  நா ப�ற� பய��ச� ,  ெசா�
வ�ைளயா�� ,  எ��� வ�ைளயா�� ,  வ��கைத ,  தமிழி�
ெதா�ைம சா��த பல தகவ�கைள உ�ளட�க�ய இ�த 
 இத� உ�க� அைனவ���� ப����� என ந��க�ேறா� .
பத��ப�� உ�ள ச�ல தகவ�க� ம��ேம இைணய தள�த��
எ��க�ப�டைவ ,  ம�ற அைன��� ��ற��� �யமாக
உ�வா�க�ப�டைவ .  அைன�� தமி� ச��வ�க� ம���
ெப�ேறா�க���� இ�வ�த� பய��ளதாக இ����
எ�� ந��க��ேற� .  எனேவ இ�த இத��� ச�� ேநர�
ஒ��க� ,  தா�க� த�க� �ழ�ைதக�ட�  ப���� ப�
அ�பாக ேக��� ெகா�க�ேறா� .  
  இதைழ ேம�� ச�ற�ப��க உ�க� உதவ� மிக�� அவச�ய� .
உ�க� க����கைள�� ,  �ற���கைள�� மி�ன�ச�
வழியாக ெதரிவ��க�� .
மி�ன�ச� ெதாட�� :
kathiravanp@yahoo.com, Pradeekutty@yahoo.co.in.
               ெவளிய�ட உதவ� �ரி�த அைனவ���� ந�ற� !

பத��பாச�ரிய� ��வ�டமி���
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ச��த�ர� ேப�த�..

ச�ச� ராேஜ�

ச�ேசனா சரவண�

நம� தமி� ம�ற ெபா�க� வ�ழாவ��
�ழ�ைதக� வைர�த  ெபா�க�

வைரபட�க� �ேழ ;



ச��த�ர� ேப�த�..

��த��ர�தா
ஹரிஹர�
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ச��த�ர� ேப�த�..

ேதஜ�வ�னி
சரவண�

த�ச பாலாஜி

தனிஷா ேகாப�நா�



கவ�ைதக� 
தமி� ம�ற ெபா�க� வ�ழாைவ ச�ற�ப��த
ெபா�க� கவ�ைதக� ச�லவ�ைற �ேழ

கா�ேபா� 

1. �வ��யா
 



2. �தாக�



3. ெவ�க� கத��ேவ� 



4. வ��யா � 



5.உமா அரவ���
 



கைத ேநர� -த����ற� கைத  







கைத ேநர� -பட�கைத  



வ�ைளயா� வ�ைனயா��!

பட�த�� கைதைய ந�ர�ப� வ�ைடைய
அ��ப��

க�பைன  த�றைன கா�� 



வ�ைடகைள
kathiravanp@yahoo.com

Pradeekutty@yahoo.co.inஎ�ற
�கவரி�� மி�அ�ச� அ��ப��. சரியான
வ�ைட அளி�பவ�க� ஒ� ஆ�சரிய� கா���

ெகா����க�ற�
 

வ�ைளயா� வ�ைனயா��!

mailto:Pradeekutty@yahoo.co.in
mailto:Pradeekutty@yahoo.co.in


ைக �ச�மா ைக �� 

பா� பழக

ந�லா ந�லா ஓ� வா 



ெச�த�க�ெச�த�க�
  

https://jtmtamilschool.org/

ப�ளி ேநா��ந�ைல ( Orientation) - 8/13 2.30PM
(�த�ய மாணவ�க���� ேதைவ) 

ப�ளிய�� �த� நா� - 8/20

2022-23 - ப�ளி நட��� ேநர� -சனி மத�ய�
2.30-4.30 

ப�ளிய�� �த� நாளி� (8/20/2022)
��தக�க� வ�ந�ேயாக��க�ப��

வ�ைரவ�� வ�ைளயா�� வ��ைப ����
ெதாட��ேவா�. ேம�� இ� �மா� 30-45
ந�மிட�க� ம��� வார� ஒ� ந�ைல��
இ����.

நம� தமி� ப�ளி இைணயதள�;
https://jtmtamilschool.org/

த�னா�வல�க� தமி� ப�ளி��
வரேவ�க� ப�க�றா�க�


