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  அைழப் தழ்   
அேயாத்  ராமர ்ேகா க்  ெசல் ம்  ராமர ்பா கா, 16 

னித ரத்்தம் மற் ம் னித மண் அடங் ய ெபட்டகம். 
 

 ங்ேகரி மடா ப களின் வ காட் தல் மற் ம் அைணத்  
மடா ப களின் ஆ டன் ெதாடங்கப்பட்ட  ராமா ரத் 
தரங் ணி. 
 
*இல்லம் ேதா ம் ராம ராஜ் யம்”* 
1 ேகா  ெபா மக்கள் வ பாட் ற் , அவரவரக்ள் ப்பத் ற்  
இணங்க அைழப்ைப ஏற்  நடத்த ட்ட ட் , வாக 
வ பாட்  ெபட்டகம் அேயாத்  ேஷத் ரத் ல் 
சமரப்் க்க ள்ள . 
 
*ப  ெசய் ம் ைற:* 

 ராமர ்பா கா மற் ம் 16 னித ரத்்தடன் ய ெபட்டகத்ைத 
அைழக்க ம் ேவார ்எங்கைள ெதாடர் ெகாண்  ேத  
மற் ம் ேநரம் ப ெசய்  ெகாள் மா  ேவண் ேறாம். 
 
*  ராமர் ெபட்டகம் அைழப்  மற் ம் ைஜ ைறகள்:* 
*   ராமர ்பா கா ெபட்டகம் வ ம்ெபா , மங்கள 
ஆரத் டன் ய மங்கள பாட் டன்  அைழத்தல் அவ யம். 
*  த ழ் வ  பாடல்கள் அல்ல  ேவத பராயணத்ேதா  
அைழக்கலாம்.  இயலாதவரக்ள் ெமாைபல் லம் ஆ ேயா 
பயன்ப த்தலாம். 
*  த்தம் ெசய்யப்பட்ட இடத் ல் ெபட்டகத்ைத அமரத்்  

ராத்தைன டன் நிகழ்ச் ைய ெதாடங்கேவண் ம். 
*  பங்  ெகாள் ம் அைனவ ம் ெபட்டகத் ல் உள்ள பா கா 
மற் ம் 16 னித ரத்்தம், மணல் ைவக்கப்பட் ள்ளைத 
ேநரிைடயாக பாரப்்பதன் லம் அைனவ க் ம் ேநத்ர த்  
ஏற்ப ம். 
*  அவரவரக்ள் ப்பப்ப  ப்ேரா தர ்அல்ல  வாக 
இைணந்   ராமர ்அஷ்ேடாத்ரம், பஜைனகள், ராம நாமாவளி 
ேபான்றைவகள் ராத்தைனயாக ெசய்யலாம். 
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* ைஜ ெபா ட்கள் :* 
*  ைஜ சாமான்கள் (மஞ்சள் ெபா  உட்பட), 
*  ெதா த்த ள  15 ழம்  
*  உ ரி ஸ்பம் . 200/- 
*  ெநய்ேவத் யம் மற் ம் மங்கள ஆரத் டன் ரத்்  
ெசய் ெகாள்ளலாம். 
 
 
*இதற்கான ெசல கள் பற் யைவ:* 
*  ைஜ ெபா ட்கள் 
*  ப்ேரா தர ்மற் ம் இதர சம்பாவைன ெசல கள். 
*  ெசன்ைன:   ராமர ்ெபட்டகம் ேபாக் வரத்  . 2,500/- மற் ம் 

ங்க சாவ .    
*  இதர மாவட்டம்:   ராமர ்ெபட்டகம் ேபாக் வரத்  . 3,000/- 
மற் ம் ங்க சாவ . 
*  50 ேலா ட்ட க்  ேமல், ஒ  ேலா ட்ட க்  . 16/- 
 
 
*ெபட்டக அள  ேதர்  ெசய் ம் ைற:* 
--- தங்க ைடய கப்  அள  (Entrance Size) ெபா த்  ெபட்டக 
அளைவ உ ெசய் ெகாள்ள ம். 
*  4x4 மற் ம் 2x2 அ  அள  ெபட்டகம் உள்ள .   
*  4x4 அ  சாய்த்  எ த்  ெசல்வ  இயலாத நிைல என்பைத 
க த் ல் ெகாள்ள ம். 
 
 
*பரிசளிக்க  ராமர் பா கா ெபட்டகம்:* 
*  தங்க ைடய ைஜ அைற ல் ைவத்  ைஜ ெசய்ய ரத்ேயக 
ெபட்டகம் ெசய்யப்பட் ள்ள . 
*  பா கா, மங்கள ரத்்தம் மற் ம் மண் அடக் ய ெபட்டகம் 
உள்ள . 
*  அதன் அள  மற் ம் வ வம் ெபா த்  . 550/-, . 2,850/-, . 
3,850/- ஆ ய வைக ல் வ வைமக்கப்பட் ள்ள .   
*  உற்றார,் உற னர ்மற் ம் ெபா  நிகழ்ச் க க்  பரிசாக 
ெகா க்கலாம். 
 
 
 
 



 ராமா ரத் தரங் ணி 
அைழப் தழ் 

3 |  P a g e
 

 
 
 
 
*தரங் ணி உ ப் னரக் க்காக ஏற்பா  
ெசய்யேவண் யைவ:* 
*  த்த ைசவ உண  சாப் டக் ய இல்லத் ல் உண ற்  
ஏற்பா  ெசய்தல் ேவண் ம். 
*  ேதநீர ்மற் ம் உண  ைஜ ேநரத் ற்  த ந்தாற்ேபால் 
ஏற்பா  ெசய்ய ம். 
 
 

ேழ ெகா க்கப்பட் ள்ள வ ைறகைள ன்பற் தல், 
அைனத்  இல்லங்க க் ம் எ த்  ெசல்ல பலன் அளிக் ம்: 
*  YouTube ேநர  ஒளிபரப் . 
*  Channel ஒளிபரப் . 
*  Cable TV தங்க ைடய ப ல் அைழப்ப . 
 
 
ேம ம் ெதாடர் க் , 
எங்க ைடய ஒ ங் ைணப்பாளரக்ைள அைழக்கலாம்.. 
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For contributions: 
Name: SRI RAMAMRITA TARANGINI TRUST, 
A/c Type: Current 
A/c No.: 058221010000016, 
Bank: UNION BANK OF INDIA, 
Branch: RAJAMAHAL VILAS EXTN, B'LORE BRANCH, BANGALORE URBAN-560094, 
IFSC: UBIN0905828, 
SWIFT CODE: UBININBBPEE 
 
 

 
 
 


