Road Safety Awareness Celebration in Ariyalur District
Points to Remember

நிைன

ல் ெகாள் ள ேவண் யைவ

Tentative Date & Time : 04/12/2021 at 10 AM

உத்ேதச நாள் & ேநரம் : 04/12/2021 காைல 10 மணி

Programme Venue : District Sports Stadium, Ariyalur

நிகழ்

Starting Point of Mini Marathon : Collectorate / ITI at time 10 AM
( Ends at District Sports Stadium )
Starting Point of Vehicle Rally : Collectorate / ITI at time 10.15 AM
( Ends at District Sports Stadium )
Participants of Drawing / Essay Writing / Speech Competition
should assemble at 9 AM on 4/12/2021 in the stadium. The
participants should bring their own required stationery items like
Paper, Colour pencils etc.,
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Last Date : Online registration for Participating in any event is நிகழ் ச்
ல்
பங்
ெபற
இைணயத்
ேவண் ய கைட நாள் : 30/11/2021
30/11/2021
மாணவர்கள் , இைணயத்

ல் தங் கள

ல்

ப

ெசய் ய

அைடயாள எண்ைண
ேவற் றம் ெசய் ய

Students must enter their student ID no. and upload the image
ப
ெசய் வ டன் அைடயாள அட்ைடைய ப
( in pdf file less than 1 MB size ) while online registration.
ேவண்
ம் . ( in pdf file < 1 MB size )
For Vehicle Rally, must enter Driving Licence ID no. and upload the
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( in pdf file less than 1 MB size ) while online
registration.
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registration.
Age Limit for Mini Marathon & Vehicle Rally is ‘18 and above’
Age Limit for Other Competitions is ’10 and above’
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In case of any modification, will be communicated through SMS.
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You can also visit the district website https://ariyalur.nic.in
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