தேதேந்ேிர இலக்கிய மன்றம்
இயக்கி ேரும்

சுயம்ெரம்

வெயிண்ட்

தேதேந்ேிர ேிருமண ேகேல் மமயம்

08.02.2020

அந்கதாைியார்

வெங்கடலட்சுமி காம்ப்ளக்ஸ்,ஒலம்பஸ்,

ெர்ச் ஹால்,

இராமநாதபுரம்,ககாவெ-45

ெனிக்கிழவம

கபான்:

புலியகுளம்,

0422-2314143, வெல்: 94897-24598(ொட்ஸ் அப்)

ககாவெ

0422-4974598, 93666-19752(நிறுெனர்)
வெப்வெட்: www.dilmandram.com

காெிவமந்தன் க.பழனிொமி

நிறுேனர்:

துவை ஆவையர்(GST) Rtd, ககாவெ.

சுயம்ெரம் 2020

அவழப்பிதழ்

அன்புவடயீர்!
இந்த

ஆண்டும்

ெழக்கம்கபால்

நமது

கதகெந்திர

சுயம்ெரம் கீ ழ்க்கண்டொறு நவடவபற உள்ளது. அவனத்து
வபண் ெரன்கள் கலந்து

என்று

மக்களின் நீ ண்டகால

இனத்தின்

இந்திரெிழாவெ

முன்னைி

ஆர்ெலர்கள்

ெரன்களின்

ககாரிக்வகயான

அரசு ஆவை பிறப்பிக்க கெண்டும் என்பவத

ெலியுறுத்தியும், வகாங்கு மண்டல கதகெந்திரகுல
வகாண்டாடிய

உவடய

ஆண் –

திவரயில் காண்பிக்கபடும்.

சுயம்ெரம் துெங்குெதற்கு முன்பாக ,நமது
கதகெந்திர குல கெளாளர்

மக்களுக்காக

கதகெந்திர குல

வகாள்ளலாம். வெவ்ொய், ராகு-ககது

ெிெரங்கள் தனியாக பெர்பாயிண்ட்

குல

கெளாளர்கள் நமது முன்கனார்கள்

ககாவெயில்

வகாண்டாடுெது குறித்தும், நமது

வொற்வபாழிவு

ஆற்ற

உள்ளார்கள்

என்பவதயும்

வதரிெித்துக் வகாள்கிகறாம் .

கததி / கநரம்

:

08.02.2020

இடம்

:

அந்கதாைியார் ெர்ச் ஹால், வரட் ஃபீ ல்டு கராடு,

/

காவல

8

மைி

புலியகுளம், ககாவெ.

நிபந்தவனகள் :
1.

ஏற்கனகெ கட்டைம் வெலுத்தி பதிவு வெய்தெர்கள், சுயம்ெரத்திற்காக ரூ.

(2
2.

600/-

நபர்களுக்கு மட்டும்) வெலுத்தி முன்பதிவு வெய்து வகாள்ள கெண்டும்.

இரண்டு நபர்களுக்கு கமல் கூடுதலாக ெந்தால், ஒவ்வொரு நபருக்கும் ரூ.200/கூடுதலாக வெலுத்த கெண்டும்.

3.

சுயம்ெரம்

நாளன்று

பதிவுக்கட்டைத்

புதிதாக

பதிவு

வதாவககயாடு

வெய்பெர்கள்,

சுயம்ெரம்

ெழக்கமாக

அனுமதிக்கான

வெலுத்தும்

கட்டைத்வதயும்

கூடுதலாக வெலுத்த கெண்டும்.
4.

காவல-மாவல
மைிக்கு

கநரங்களில்

ெழங்கப்படும்.

பிஸ்கட்,கதநீ ர்

ெழங்கப்படும்.மதிய

உைவு

2

5.

ெரன்

ெிெரங்கள்

பார்ப்பதற்கு க
6.

சுயம்ெரம்

பெர்

பாய்ண்ட்

திவரயில்

காண்பிக்கப்படும்.வபாருத்தம்

ாதிடர் ஏற்பாடு வெய்யப்படும்.

நாளன்றும்

நட்ெத்திரம்,வெல்கபான்
வகாள்பெர்களுக்கு

மண்டபத்தில்
எண்

உள்ள

உள்ளடக்கிய

ெழங்கப்படும்.

ெரன்களின்

வபயர்,ராெி-

பட்டியல்,

சுயம்ெரத்தில்

கலந்து

மண்டபத்திகலகய

அெர்ககளாடு

கலந்து

கபெி திருமைம் நிச்ெயம் வெய்ய இது உதவும்.
7.

முன்பதிவு

வெய்பெர்களுக்கக

அவனத்து

முன்னுரிவமயும்

ெழங்கப்படும்.சுயம்ெரம் நாளன்று பதிவு வெய்பெர்களின் ெிெரங்கவள கநரம்
இருந்தால் மட்டுகம திவரயில் காண்பிக்க முடியும்.
8.

சுயம்ெரம்

நாளன்றும்,

முதலில்

அனுமதிக்கப்படுொர்கள்.கவடெியில்

ெருபெர்ககள,
ெருபெர்கள்

கமவடயில்
கவடெியாக

முதலில்
கமவடயில்

அனுமதிக்கப்படுொர்கள்.
9.

எனகெ,

உடனடியாக

நாளன்றும்

காவல
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சுயம்ெரத்திற்கு
மைிக்கக

முன்பதிவு

மண்டபத்திற்கு

வெய்யுங்கள்.

ெந்து,

சுயம்ெரம்

தாமதத்தால்

ெரும்

இடர்ப்பாடுகவளத் தெிர்க்கவும். பைம் வெலுத்திய ரெீது உள்ளெர்கள் மட்டுகம
அனுமதிக்கப்படுொர்கள்.
10. கநரில் பதிவு கட்டைம் மற்றும் சுயம்ெரம் அனுமதிக் கட்டைம்
இயலாதெர்கள்,

கீ ழ்கண்ட

ெங்கிக்

கைக்கிலும்

எண்வைக் குறிப்பிட்டு, பைம் வெலுத்திய
வெல்கபான் எண்

94897-24598-ல்

வெலுத்தலாம்.

வெலுத்த
உங்கள்

ெிெரத்வத எங்களது ொட்ஸ் அப்

வதரிெிக்குமாறு

ககட்டுக் வகாள்கிகறாம்.

ெங்கி கைக்கு

கதகெந்திர இலக்கிய மன்றம்
இண்டியன் கபங்க் புலியகுளம் கிவள
ககாயமுத்தூர்

A/c . 835873114

IFSC : IDIB000P077

மண்டபம் இருக்குமிடம்



500 மீ ட்டர்
வரட்ஃபீல்டு கராடு

அந்கதாைியார்
ெர்ச் ஹால்

ID

100 மீ ட்டர்

 புலியகுளம் ெிநாயகர்
ககாெில்

நிறுெனர்
கதகெந்திர இலக்கிய மன்றம்
ககாவெ.

