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2021.10.04         ற்றறிக்கை இல: 57/2021  

அகைத்  மாவட்ட ஆகையாள ைள் மற் ம் உதவி மாவட்ட ஆகையாள ைள் 

(நி வாைம்) 

நட் க் ய ஆகையாள ைளள,  
இலங்கை சாரை  சங்ைத்தின் மாவட்ட ஆகையாள ைளின் ட்டம் 

2021.04.10 
சாரை  சங்ைத்தின் சசயற்பா ைகள சிறந்த ைாகமத் வத் டன் டிய, மிை ம் 

சிறப்பாை கறப்படி ன்சை த் ச் சசல்லசவை மாவட்ட சாரை  

ஆகையாள ை க்ைாை ட்டத்கத நான் பிரதம ஆகையாளராை நியமிக்ைப்பட் ள்ள 

ஆரம்பத்திளலளய நடத் வகத சபா த்தமாைதாை ை ைிளறன். 
 

அதைால் ஒக்ளடாப  மாதம் 10ம் திைதி ஞாயிற் க்ைிழகம ற்பைல் 09.30 மைிக்  ZOOM 

சதாழி ட்பம் ஊடாை மாவட்ட ஆகையாள ைள் மற் ம் உதவி மாவட்ட 

ஆகையாள ைள் (நி வாைம்) ஆைிளயா ன் பங்ளைற்பில் ட்டம் நடத்த ஏற்பா ைள் 

சசய்யப்பட் ள்ளை.  

ைீழ் ைா ம் Zoom Link ஊடாை உங்ை க்  இந்த ட்டத்தில் பங்ளைற்ை டி ம் என்பகத 

அறியத் த ைிளறன்.   

பிரதம ஆகையாள  ஜைப் த் சபைான்ளடா அவ ைள் உங்ைகள Zoom ட்டத்திற்  

அகழக்ைிறா . 

Janaprith Fernando is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

தகலப்  – மாவட்ட ஆகையாள ைள் ட்டம் Topic: Meeting of DCs 

ளநரம் - Time: Oct 10, 2021 09:30 AM Colombo 

ட்டத்திற்ைாை இகைப்  - Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/88244124613?pwd=Umpxc0JITzE2TE5WSGlPMUFqN0ttdz09 
Meeting ID: 882 4412 4613 
Passcode: 479455 

இந்த ட்டத்தில் சாரை   சீ கட டன் உங்ைளின் பங்ளைற்கப ைட்டாயமாை 

எதி பா க்ைிளறன்.  

இப்படிக்   

சாரை  ளசகவயில்  

சட்டத்தரைி ஜைப் த் சபைாண்ளடா  

பிரதம சாரை  ஆகையாள    
 

நைல் – 1. தகலவ  – இலங்கை சாரை  சங்ைம்  

 2. நிகறளவற் க் த் தகலவ  

 3. சைௗரவ சசயலாள   

 4 சைௗரவ சபா ளாள   

 5. தகலகமபீட அகைத்  ஆகையாள ைள்      


