ஊடகப் பிரசுரம்
மலேசிய இந்திய 2013 இசச விருதுகளுக்கான
வவற்றியாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டனர்

12 அக்லடாபர் 2013, லகாோலும்பூர் – முதோம் AIM மலேசிய இந்திய 2013 இசச
விருதுகளுக்கான

16

பிரிவுகளின்

வவற்றியாளர்களும்

அறிவிக்கப்பட்டனர்.

லகாோகேமாகவும் நட்சத்திரங்களின் கசே பசடப்புகளும் வகாண்ட இவ்விழா
சா ஆோமில் உள்ள வசத்தியா சிட்டி மாநாட்டு சமயத்தில் நசடவபற்றலதாடு
இவ்விழாசவ

வசய்திருந்தது.

சிறப்பாக
விருது

மலேசிய

ஒேிப்பதிவு

பிரிவுகளில்

துசற

கூடுதோக,

சங்கம்(RIM)

அசனத்துேக

ஏற்பாடு

அளவில்

1

உள்ளூர் இசசசயக் வகாண்டு வசன்ற லயாகி B அவர்களின் முயற்சி மற்றும்
வவற்றிசய பாராட்டி Kembara விருது வழங்கி வகளரவிக்கப்பட்டது,
“இசச

வதன்றல்”

என்று

பிரபேமாக

அறியப்படும்

திரு,

N.

மாரியப்பன்

அவர்களுக்கு ஸ்ரீ விராமா வாழ்நாள் சாதசன விருது வழங்கப்பட்டு அவரின்

கர்நாடக சங்கீ த வித்வானாக மலேசிய இந்திய இசச துசறக்கும் ஆற்றிய
அளப்பரிய பங்சக வகளரவிக்கும் வபாருட்டு வழங்கப்பட்டது.
மூன்று

மணி

அறிவிப்பாளர்

லநரம்

ஆனந்தா

நடந்த

இவ்விழாவில்

மற்றும்

ராகாவின்

THR

ஈர்ப்பான

நடிசகயுமான

பிரபே

சங்கீ தா

கிருஷ்ணசாமி இருவரும் அறிவிப்பாளர்களாக வழிநடத்த புகழ்வபற்ற புதிய,

வளர்ந்து வரும் மற்றும் புகழ்வபற்ற கசேஞர்களான லகால்கார்ட்ஸ், திோ
ேஷ்மண், சித்தார்த்தன், அஸ்தகா புகழ்வபற்ற புதிய, வளர்ந்து வரும் மற்றும்
புகழ்வபற்ற

கசேஞர்களான

லகால்கார்ட்ஸ்,

திோ

ேஷ்மண்,

அஸ்தகா,

ஸ்ருதி J, OG தாஸ், Coco நந்தா மற்றும் பேரும் பங்கு வபற்ற 10 லநரடி
கசேநிகழ்ச்சிகளும் சிறப்பாக பசடக்கப்பட்டன.
1900 வருசகயாளர்கள் கேந்துக் வகாண்ட
இந்திய

சமூகத்சதச்

வவற்றியாளர்களுக்கு
நட்சத்திரமாக

லசர்ந்த

விருதுகள்

வசன்சனசய

இச்சிறப்பு விழாவில் மலேசிய

பிரபேங்கள்

எடுத்து

லசர்ந்த

கேந்து

வழங்கினர்.

பாடகர்

திரு.P.

பங்லகற்றலதாடு மலேசியாசவச் சார்ந்த மற்ற நட்சத்திர
லடவிட்

ஆறுமுகம்,

டத்லதா

டிலே

லடவ்,

மற்றும்

சிறப்பித்து

முதன்சமயான

உன்னிகிருஷ்ணன்

பாடகர்கள் டத்லதா
வேக்ேின்

விக்டர்

ஆகிலயாலராடு சமூகத்சத லசர்ந்த சாதசனயாளர்களான டான்ஸ்ரீ A. K நாதன்,

டிசிபி டத்லதா A. பரமசிவம், பிரபே நசகச்சுசவ இரட்சடயர்களான இண்டி
நடராோ

மற்றும்

எேன்

கேந்து சிறப்பித்தனர்.

பலரரா,திரு.

சமதின்

சுல்தான்

மற்றும்

பேரும்

விருது விழா வதாடங்குவதற்கு முன், பல்லவறு விஐபிகள் மற்றும் பிரபே
கசேஞர்கள்

சமயத்தின்

மண்டபத்திற்கு

சிவப்பு

கம்பளத்தில்

அசழத்து

வசன்ற சவபவம் நடந்தது. இப்பிரபேங்கசள எஸ்.முத்துகுமாரன் அல்ேது MK
அவர்களால் லநரடி லபட்டி காணப்பட்டு சிவம்பு கம்பளத்தில் நடந்து மண்டபம்
அமர சவக்கப்பட்டனர்.

AIM மலேசிய இந்திய 2013 இசண ஏற்பாட்டு குழு தசேவரான திருமதி.சுசிோ
லமனன்”

வபருசம

வரலவற்பு

விழாவிற்கு

வழங்கப்பட்ட

வகாள்கிலறாம்,

உற்சாகத்சத

எங்கள்

அபரிதமான

கசேஞர்களுக்கு

அளிக்கிறது.

லதர்வு

வரலவற்சபக்
இரசிகர்கள்

கண்டு

அளித்த

வபற்றவர்களுக்கும்

வவற்றியாளர்களுக்கும் எங்களின் இதயங்கனிந்த வாழ்த்துகள்” என்றார்.

2

AIM மலேசிய இந்திய 2013 இசச விருது விழாசவ ஞாயிறு, 15 டிசம்பர் 2013
இரவு

8

மணிக்கு

மறுஒளிரப்பரப்பு

ஒளிப்பரப்பாகும்.

அஸ்ட்லரா

ஞாயிறு,

21

வானவில்ேில்

டிசம்பர்

ஒளிப்பரப்பாகும்.

2013

நண்பகல்

1

இதன்

மணிக்கு

AIM மலேசிய இந்திய 2013 இசச விருது விழா வவற்றியாளர்களின் பட்டியசே
Appendix A-வில்

இசணக்கப்பட்டுள்ளது

மற்றும்

Appendix B-வில்

விழாவின்

நிகழ்ச்சி பசடத்தவர்கள் மற்றும் வழிநடத்துபவர்களின் பட்டியல் உள்ளது.
RIM

மற்றும்

அதன்

நடவடிக்சக

சம்பந்தமான

லமல்

விபரங்களுக்கு,

www.rim.org.my-க்கு வருசக தாருங்கள். மற்ற அசனத்து AIM விஷயங்களுக்கு,
http://aim.org.my வசேதளத்திற்கு வருசக தாருங்கள்.

லமல் விபரங்களுக்கும் வதாடர்பு வகாள்ளுங்கள்:
Ms Maisy Yao, Manager, Communications & Membership, RIM
Email: maisy@rimgroup.my, Tel: +603-6207 2988

அதிகாரபூர்வ
வழங்குபவர்

ஏற்பாட்டாளர்

வதாசேகாட்சி
ஒளிப்பரப்பாளர்

அதிகாரபூர்வ

அதிகாரபூர்வ

அதிகாரபூர்வ

தங்கும் விடுதி

இடம்

கணக்காய்வாளர்

அதிகாரபூர்வ
வாவனாேி

அதிகாரபூர்வ
நீதிபதி குழு
ஒருங்கிசணப்பாளர்

3

அதிகாரபூர்வ

அதிகாரபூர்வ

ஒப்பசன

இசணய
பங்குதாரர்

நன்றி

4

