
 

01 Feb 2016 

Oratorical Contest in Tamil for JCs and Upper Secondrary (Sec3, Sec4, Sec5) Students 

Junior college Students                                                     Upper Secondary students 

First prize S$ 500.00 First Prize S$ 400.00 

Second Prize S$ 300.00 Second Prize S$ 250.00 

Third Prize S$ 200.00 Third Prize S$ 150.00 

Consolation Prizes 3  S$ 50.00 each Consolation prizes 3 S$ 50.00 each 

 

Title of Speech:   த ோல்விகதே வவற்றிக்கோன படிகள்  

Last date for Registration:  25 February 2016 4 pm 

 
Tamil Pattimandra Kalai Kazhagam with the support of Tamil Language Council, SINDA and Lamsoon CC IAEC Choa Chu Kang  

invites all the upper Secondary and Junior College students to participate in our great oratorical contest to be conducted as part 

of the Tamil Language Festival 2016 celebrations and win fabulous cash prizes. We wish you not to miss this Golden opportunity 

 
Apart from the cash prizes, trhe first prize winners will also enjoy the rare privilege of joining our Seasoned Debators and speak 

in a Tamil Debate that would be presided by Dr Ponraj (who was the scientific advisor to Dr A.P.J. Abdul Kalam) on 23
rd

 April 

2016 

 
The oratorical contest will be conducted in different phases in the month of March2016 and the results determined by a team of 

experienced judges will be intimated to Schools  promptly. 

 
The candidates who are willing to participate can register through their Teacher – in – Charge along with the name of 

participants, teachers and their School by calling Mr Rajid, The President, Tamil Pattimandra Kalai Kazhagam at 90016400 or 

Mr Arumai Chandran , the Chairman, Lamsoon CC IAEC at 98552961 or Mrs Akilahariharan, Secretary, Tamil Pattimandra 

Kalai Kazhagam at 93363964 or through email at tamilpmkks@yahoo.com.sg or yousuf.rajid@gmail.com by 25
th

 February 

2016. You can also visit our  website www.tamildebateshow.org 

 

வ ோடக்கக்கல்லூரி மற்றும் உயர்நிலை 3,4,5 மோணவர்களுக்கோன தபச்சுப்தபோட்டி 

த ொடக்கக் கல்லூரி                         உயர்நிலை3,4,5 

மு ல் பரிசு S$ 500.00 மு ல் பரிசு S$ 400.00 

இரண்டொம் பரிசு S$ 300.00 இரண்டொம் பரிசு S$ 250.00 

மூன்றொம் பரிசு S$ 200.00 மூன்றொம் பரிசு S$ 150.00 

ஆறு ை பரிசுகள் 3  ைொ    S$  50.00 ஆறு ை பரிசுகள் 3  ைொ    S$  50.00 

 

தபோட்டிக்கோன  லைப்பு:     ‘த ோல்விகதே வவற்றிக்கோன படிகள்’ 

ப ிவு வெய்ய கலடெி நோள்:     25,பிப்ரவரி, 2016 மோலை மணி 4.00 

 

 மிழ்ப் பட்டிமன்றக் கலைக் கழகம் உயர்நிலை 3,4,5 மற்றும் த ொடக்கக் கல்லூரி 

மொணவர்களுக்குமொன மொதபரும் பபச்சுப் பபொட்டி ஒன்லற வேர்  மிழ் இயக்கம், ெிண்டோ மற்றும் 

ைம்சூன் ெமூக மன்ற இந் ிய நற்பணிக் குழு, சுவோ சூ கோங், ஆகிய அலமப்புக்களின் 

பபரொ ரவுடன் நடத்துகிறது. மிகச் சிறந்  தரொக்கப் பரிசுகளுடன் வழங்கப்படும் இந் ப் தபொன்னொன 
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வொய்ப்லபப் பயன்படுத் ிக்தகொண்டு மொணவர்கள்  ங்கள்  ிறன்கலள பமம்படுத் ிக் தகொள்ள 

பவண்டுமொய்க் பகட்டுக் தகொள்கிபறொம் 

 

பமலும் இந் ப் பபொட்டியில் மு ல் இடத்ல  தவல்லும் இரு மொணவர்கள், 23 ஏப்ரல் 2016ல் 

நலடதபறவிருக்கும் எங்களின் சிறப்புப் பட்டிமன்றத் ிலும் பங்குதபறும் அரிய வொய்ப்லபப் 

தபறுவொர்கள். இந் ச் சிறப்புப் பட்டிமன்றம் டோக்டர் அப்துல் கைோம் அவர்கேின் அறிவியல் 

ஆதைோெகரோக இருந்  டோக்டர் வபோன்ரோஜ் அவர்களின்  லைலமயில் நலடதபறும் 

 

இந் ப் பபொட்டிகள் மொர்ச் மொ ம் த ொடங்கி தவவ்பவறு நிலைகளில் அனுபவமிக்க நடுவர் குழுவின் 

 லைலமயில் நடத் ப்பட்டு முடிவுகள் அந் ந் ப் பள்ளிக்கு முலறயொக அறிவிக்கப்படும். 

 

கைந்து தகொள்ள விரும்பும் மொணவர்கள் பள்ளி தபொறுப்பு ஆசிரியர்கள் மூைமொக, மொணவர்களின் 

தபயர் விபரம், பள்ளி மற்றும் தபொறுப்பொசிரியர் பபொன்ற  கவல்களுடன்  ிரு ரஜித்,  லைவர்,  மிழ் 

பட்டிமன்றக் கலைக் கழகம், வ ோ. தபெி 90016400 அல்ைது  ிரு அருலமச் ெந் ிரன்,  லைவர், 

ைம்சூன் ெமூக மன்றம் வ ோ. தபெி 98552961 அல்ைது  ிரும ி அகிைோஹரிஹரன், வெயைர், 

 மிழ்ப் பட்டிமன்றக் கலைக் கழகம், வ ோ.தபெி 93363964 இல் ப ிவு தசய்து தகொள்ளைொம். அல்ைது 

tamilpmkks@yahoo.com.sg அல்ைது yousuf.rajid@gmail.com என்ற மின்னஞ்சைிலும் ப ிவு தசய்து 

தகொள்ளைொம். பமல்  கவல்களுக்கு எங்களின் வலைத் ளம் www.tamildebateshow.org ஐ கொணவும் 

 

நன்றியுடன் 

 

 ங்கள் உண்லமயுள்ள  

 

யூசுப் ரஜித்,  

 லைவர் 

 மிழ்ப் பட்டிமன்றக் கலைக் கழகம்                                               
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