பருத்தித்துைற ஹாட்லிக் கல்லூரி அைனத்துலக
மாணவர் தினமும் ஒன்றுகூடல் விழாவும்

உங்கள் நிச்சயமான வருைகையயும் நிைறவான பங்களிப்ைபயும்
பணிேவாடும் ேதாழைமேயாடும் ேவண்டி நிற்கும், உங்கள் சேகாதர
உறவுகள்!

ஹாட்லிக் கல்லூரி, பருத்தித்துைற

Contacts:

புரட்டாதி

Muhunthan +94776179098 (Principal)

4 ‐ 6,

Kathirkamanathan‐ +61427667402 (President Hcppa Aus‐NSW)

2017

Illaventhan +61433346056 (PresidentHcppa Aus‐Vic)
Arulnanthy+447801446413 (President Hcppa UK)

எம் இதயத்தின் இதயங்களாம் ஹாட்லீ யர்கேள!

Dr Tharani +16472848744 (President Hcppa Canada/USA)

அன்றும் இன்றும் என்றும் எம் வழிகாட்டிகளாய்த் திகழும்

Vishnukanthan +94777672188 (President Hcppa Colombo)

ஆசிரியப்

Kandathasan +94775733703 (President Hcppa Parent body Point Pedro)

ெபருந்தைககேள!

ெபற்ேறார்கேள! சக ேதாழர்கேள! நலன் விரும்பிகேள!

Uthayaseelan +94770202397 (President Hcppa Vanni)

எல்ேலார்க்கும் வாஞ்ைசயுடன் எம் நல் வணக்கங்கள்! வந்தனங்கள்!
கல்விெயனும் அமுதூட்டி எம்

globalhartleyites@gmail.com

ைகபிடித்து வழி காட்டி

பண்பு எனும் நைட பயிற்றி பாரில் எைம நிைல நாட்டி
புன்னைகைய முகமிருத்தி புதுைம குன்றாக் கைலமகளாய்
ெநஞ்செமங்கும் குடியிருக்கும் ஹாட்லி அன்ைன பதம் ேபாற்றி!
இந்து சமுத்திரத்தின் நித்திலமாம் ஈழவள நாட்டின் முடியில் மிளிரும்
சிகாமணியாய் என்ெறன்றும் திகழ்திருக்கும் எம் கைலத்தாயாம் ஹாட்லிக்
கல்லூரியின் புகழ் பாடிப் ேபாற்றிட அவள் மடி தவழ்ந்த ெசல்வங்களாகிய
நாெமல்லாம் உலெகங்குமிருந்து வந்து கலந்து ஒன்றுகூடும்
நன்னாள்

கனிந்துள்ளெதன்பைத உங்களுடன் பகிர்ந்துெகாள்வதில் ேபருவைக
அைடகின்ேறாம்.

எம் மனங்ெகாண்ட

இந்நிகழ்வில் இடங்ெகாள்ளும்

நிகழ்வுகள் விபரம்:

புரட்டாதி

6ம் நாள் (06 ெசப்டம்பர், 2017)

புதன்:

ஹாட்லிக் கல்லூரியின் முன்னாள்/இந்நாள்
புரட்டாதி

3ஆம் நாள் (03 ெசப்டம்பர், 2017),

அகிலம் காக்கும் நாராயணனாம்
ேவண்டிடும்

ஞாயிறு :

வல்லிபுரத்தாழ்வார் அருள்

ெபாங்கல் விழாவும் பிரார்த்தைனயும்

[அருள்மிகு வல்லிபுர ஆழ்வார் திருக்ேகாவில், பருத்தித்துைற]

மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், நலன்விரும்பிகள்
அைனவரும்

ஒன்றுகூடி நடாத்தும் ஊர்வலம்.

[பருத்தித்துைற அருள்மிகு ெகாட்டடி விநாயகர்
ஆலயத்திலிருந்து

ஆரம்பித்து ஹாட்லிக்கு

கல்லூரி வளாகம்வைர] வரேவற்பு, பரஸ்பர
அறிமுகம், ெதாடர்பாடல்கள்,

புரட்டாதி 4ம் நாள் (04 ெசப்டம்பர், 2017)

திங்கள்:

அைனத்து மாணவர் குழுக்களும் பங்குெபறும் கிரிக்ெகட்,

சந்திப்புகள்.

பல்ேவறு தைலப்புகள் சார்ந்த ேவைலப்
பட்டைறகள்

கால்பந்து , கூைடப்பந்து, வைலப்பந்து, கயிறு இழுத்தல்
ேபாட்டிகள்.
[ஹாட்லிக் கல்லூரி விைளயாட்டு ைமதானம்]

[கல்லூரி வளாகம்]

ேமல் குறிக்கப்பட்ட நாட்களில், நிகழ்வுகள்
இடம்ெபறும் ேநரங்களுக்ேகற்ப சிற்றுண்டிவைககள்,
மதிய மற்றும் இராப்ேபாசன ஒழுங்குகளும்
ெசய்யப்படும்.

புரட்டாதி

5ம் நாள் (05 ெசப்டம்பர், 2017) ெசவ்வாய்:

கைல பண்பாட்டுக் கலாச்சாரப் ெபருவிழா (இயல், இைச,
நாடகம், ேபச்சு, பட்டிமன்றம், ஆய்வரங்கம், நாதஸ்வர
கானம்

என இன்ேனாரன்ன சிறப்பான நிகழ்வுகள்).
[ஹாட்லிக் கல்லூரி மண்டபம்]

அைனவரும் திரண்டு வாரீர்! ஆதரவுக்கு கரம் தாரீர்!
எம் கைலத்தாயின் புகழுக்குப் புகழ் ேசர்த்து எம்
மனெமலாம்
நிைறந்திடும்

மகிழ்வானேதார்

ஒன்றுகூடல்

விழாவாக இவ்விழா அைமந்திட உங்கள் மனமார்ந்த
பங்களிப்ைப திடமாக நல்கிடுவர்!
ீ

