
அன்னனயர் தினம் 2018 
மாணவர் ப ாட்டிகள் 

அன்னனயர் திலகம் விருது 2018 
 

ஏற் ாடு 
தமிழ் ்  ட்டிமன்றக் கனலக் கழகம் 

 
அன்னையர் திைத்னத முன்ைிட்டு, தமிழ்ப் பட்டிமன்றக் கனைக் கழகம் 2018க்காை 

அன்னையர் திலகம் விருது வழங்கும் விழாவிற்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறது. இத்துடன் 
மாணவர்களுக்காை ஓவியப்பபாட்டி, கவினதப்பபாட்டி மற்றும் காசணாளிப்பபாட்டிகளும் 

ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளை. 
 

விழா குறித்த தகவல்கள் 
 

பததி – May 20, 2018 (ஞாயிற்றுக்கிழனம) 
பேரம் - மானை 5 மணி 

இடம் – அரங்கம், உமறுப்புைவர் தமிழ்சமாழி னமயம், 2,படீ்டி பராடு, ெிங்கப்பூர்  209954 
 

 
ப ாட்டிகள் குறித்த தகவல்கள் 

 
1. ஓவியப்ப ாட்டி 

தனைப்பு - ‘அம்மா என்கிற ஆகாயவவளியில் நான்  றனவ’ 
 
பிரிவுகள்:  

பிரிவு 1 - சதாடக்கேினை 5,6 
பிரிவு 2 - உயர்ேினை 1,2,3  

 
பததி – May 20, 2018 (ஞாயிற்றுக்கிழனம) 
 
பேரம் - மதியம் 2 மணி முதல் 4 மணி வனர 
 
இடம் – பல்போக்கு மண்டபம், ெிண்டா, 1, படீ்டி பராடு, ெிங்கப்பூர்  209943 
 
ப ாட்டி விதிகள்: 
• ஓவியம் வனரவதற்கு A3 தாள் ஏற்பாட்டாளர்களால் வழங்கப்படும்.  
• ஓவியப் பபாட்டிக்கு பதனவயாை சபன்ெில், கைர் குப்பி, ேீர்வண்ணம் மற்றும் 

எல்ைா உபகரணங்கனளயும் மாணவர்கபள சகாண்டுவரபவண்டும். 
• னகத்சதானைபபெி உட்பட எந்தவிதமாை மின்ைியல் ொதைங்கனளயும் 

மாணவர்கள் உபபயாகப்படுத்த அனுமதி இல்னை. 
• ஓவியம் வனரயப்படும் தாளின் வைது பமல் மூனையில் மாணவரின் சபயர், 

BC/NRIC எண், வகுப்பு, பள்ளி, சதானைபபெி எண் ஆகிய விபரங்கள் 
குறிப்பிடப்படபவண்டும்.  

• பபாட்டி ெரியாக 2 மணிக்கு ஆரம்பமாகும். 4 மணிக்குள் ஓவியங்கனள 
ஏற்பாட்டாளர்களிடம்  ஒப்பனடத்து விட பவண்டும். 



• இந்தப் பபாட்டிக்கு பதிவு செய்துசகாள்ள விரும்புகிறவர்கள், 90016400 (திரு 
ரஜித், தனைவர், த..ப.ம.க.க) அல்ைது  93363964 (திருமதி அகிைா ஹரிஹரன், 
செயைாளர், த.ப.ம.க.க) ஆகிபயாரிடம் 10,பம 2018க்குள் பதிவு செய்து 
சகாள்ளவும். 

• பதிவு செய்துசகாண்டவர்கள் 20,பம, 2018 மதியம் 1.30 மணியளவில் 
ெிண்டாவின் பல்போக்கு மண்டபத்தில் இருக்கபவண்டும். 

• மாணவர்கள் தங்கள் அனடயாள அட்னடனய சகாண்டுவர பவண்டும். 
• ேீதிபதிகளின் முடிபவ இறுதியாைது. இது சதாடர்பாை பவறு எந்த விதமாை 

தகவல் சதாடர்பும் வரபவற்கப்படமாட்டாது. 
• 5 மணிக்கு உமறுப்புைவர் அரங்கில் ேனடசபறும் விழாவில் முடிவுகள் 

அறிவிக்கப்படும்.  
• ஓவியங்கள் அனைத்தும் விருந்திைர்கள் மற்றும் சபாது மக்கள் பார்னவக்கு 

னவக்கப்படும். 
 
2. கவினதப் ப ாட்டி 

தனைப்பு - ‘அம்மா என்கிற ஆகாயவவளியில் நான்  றனவ’ 
 
பிரிவுகள் - இந்தப் பபாட்டி ஒபர பிரிவாக ேடத்தப்படும். உயர்ேினை 4 மற்றும் 

சதாடக்கக் கல்லூரி மாணவர்கள் இந்தப் பபாட்டியில் பங்கு 
சகாள்ளைாம் (N ேினை O ேினை, A ேினை மற்றும் IP, IB மாணவர்கள்) 

 
பததி – May 20, 2018 (ஞாயிற்றுக்கிழனம) 
 
பேரம் - மதியம் 2 மணி முதல் 4 மணி வனர 
 
இடம் – பல்போக்கு மண்டபம், ெிண்டா, 1, படீ்டி பராடு, ெிங்கப்பூர்  209943 
 
ப ாட்டி விதிகள்: 
• கவினத எழுதுவதற்காை தாள்கள் ஏற்பாட்டாளர்களால் வழங்கப்படும். மற்ற 

பதனவயாை உபகரணங்கள் அனைத்னதயும் மாணவர்கபள சகாண்டுவர 
பவண்டும் 

• கவினதகள் தமிழில், 20ைிருந்து 30 வரிக்குள், மரபாகபவா புதுக்கவினத 
வடிவத்திபைா இருக்க பவண்டும் 

• எழுதப்பட்ட / அச்ெில் அச்ெடிக்கப்பட்ட தாள்கள், னகத்சதானைபபெி உட்பட 
எந்தவிதமாை மின்ைியல் ொதைங்கனளயும் மாணவர்கள் உபபயாகப்படுத்த 
அனுமதி இல்னை. 

• கவினத எழுதப்படும் தாளின் வைது பமல் மூனையில் மாணவரின் சபயர், 
BC/NRIC எண், வகுப்பு, பள்ளி, சதானைபபெி எண் ஆகிய விபரங்கள் 
குறிப்பிடப்படபவண்டும்.  

• பபாட்டி ெரியாக 2 மணிக்கு ஆரம்பமாகும். 4 மணிக்குள் கவிதைகனள 
ஏற்பாட்டாளர்களிடம்  ஒப்பனடத்து விட பவண்டும். 

• இந்தப் பபாட்டிக்கு பதிவு செய்துசகாள்ள விரும்புகிறவர்கள், 90016400 (திரு 
ரஜித், தனைவர், த..ப.ம.க.க) அல்ைது  93363964 (திருமதி அகிைா ஹரிஹரன், 



செயைாளர், த.ப.ம.க.க) ஆகிபயாரிடம் 10,பம 2018க்குள் பதிவு செய்து 
சகாள்ளவும். 

• பதிவு செய்துசகாண்டவர்கள் 20,பம,2018 மதியம் 1.30 மணியளவில் 
ெிண்டாவின் பல்போக்கு மண்டபத்தில் இருக்கபவண்டும். 

• மாணவர்கள் தங்கள் அனடயாள அட்னடனய சகாண்டுவர பவண்டும். 
• ேீதிபதிகளின் முடிபவ இறுதியாைது. இது சதாடர்பாை பவறு எந்த விதமாை 

தகவல் சதாடர்பும் வரபவற்கப்படமாட்டாது. 
• 5 மணிக்கு உமறுப்புைவர் அரங்கில் ேனடசபறும் விழாவில் முடிவுகள் 

அறிவிக்கப்படும்.  
• சவற்றிசபற்றவர்கள் கவினதனய அரங்கில் படிக்க பவண்டும்.  
 

3. காவ ாளிப்ப ாட்டி 
தனைப்பு - ‘அம்மாவின் துனணபயாடு அனனத்து வவற்றியும் எனபதாடு 
 
பிரிவுகள்:  

பிரிவு 1 - உயர்ேினை 1,2,3 
பிரிவு 2 - உயர்ேினை 4 மற்றும் சதாடக்கக் கல்லூரி மாணவர்கள் (N 

ேினை O ேினை, A ேினை மற்றும் IP, IB மாணவர்கள்) 
  

ப ாட்டி விதிகள்: 
• மாணவர்கள் தனைப்னப ஒட்டி 2 நிமிட காவ ாளினய எடுத்து 

ஏற்பாட்டாளர்களுக்கு மின்ைஞ்ெல் அல்ைது வாட்ஸ் அப்பில் 
அனுப்பபவண்டும். 

• இயற்னகயாை சூழ்ேினையில், தங்கள் வடீ்டில் குடும்பத்தாருடன் எப்படிப் 
சபாழுனதக் கழிக்கிறார்கள், எப்படி உனரயாடிக் சகாள்கிறார்கள் என்பனத 
பிரதிபைிக்கும் விதமாக காசணாளி இருக்க பவண்டும். 

• உனரயாடல்கள் தமிழில் இருப்பது அவெியம்.  
• காசணாளியில் இடம்சபறுபவர்கள் வடீ்டில் ொதாரணமாக இருக்கும் 

உனடயிபை இயற்னகயாக இருத்தல் அவெியம். 
• மாணவரின் சபயர், BC/NRIC எண், வகுப்பு, பள்ளி, சதானைபபெி எண் ஆகிய 

விபரங்கள் காசணாளிபயாடு குறிப்பிடப்படபவண்டும்.  
• இந்தப் பபாட்டியில் பங்கு சகாள்ள விரும்பிக்கறவர்கள் 10,பம 2018க்குள் 

காசணாளினய அனுப்ப பவண்டும். 
o மின்ைஞ்ெல் முகவரி – tamil2009nov@gmail.com and cc to yousuf.rajid@gmail.com 

and akiharshi@gmail.com  
o வாட்ஸ் அப் – 90275481 (திருமதி அைிதா ஸ்ரீைிவாென், த.ப.ம.க.க) 

• காசணாளி முற்றிலும் இரகெியமாகப் பாதுகாக்கப்படும். 
• ேீதிபதிகளின் தீர்ப்பப இறுதியாைது. இது சதாடர்பாை பவறு எந்த விதமாை 

தகவல் சதாடர்பும் வரபவற்கப்படமாட்டாது.  
• சவற்றிசபறும் காசணாளி 5 மணிக்கு உமறுப்புைவர் அரங்கில் ேனடசபறும் 

விழாவில் ஒளிபயற்றப்படும். 
 

mailto:tamil2009nov@gmail.com
mailto:yousuf.rajid@gmail.com
mailto:akiharshi@gmail.com


4. அன்னையர் திலகம் விருது – 2018 
இது சபாதுமக்களுக்காை விருது. அன்னைமார்களும், அவர்கனள 
முன்சமாழிபவர்களும் சிங்கப்பூரர்களாகபவா, நிரந்தரவாசிகளாகபவா இருப்பது 
அவெியம். 
 
அன்னையர் திைகம் விருதுக்கு கீழ்கண்டவாறு விண்ணப்பிக்கைாம். 
• அன்னையர்கள் தாங்களாகபவ சுய பரிந்துனர செய்து சகாள்ளைாம். 
• மகன், மகள், குடும்பத்தார், சுற்றத்தார், ேண்பர் எவபரனும் தகுதியுனடய 

அன்னைமார்கனள முன்சமாழியைாம்.  
• விருதுக்குப் பரிந்துனர செய்யப்படும் அன்னைனயப் பற்றிய கீழ்கண்ட 

விபரங்கள் ஏற்பாட்டாளர்களுக்கு அனுப்பி னவக்கப்பட பவண்டும்: 
o சபயர் (அனடயாள அட்னடயில் உள்ளபடி) 
o அனடயாள எண் 
o வயது 
o சதானைபபெி எண் / மின்ைஞ்ெல் முகவரி 
o தகுதிகள் / ொதனைகள் - தக்க புனகப்பட /  ஆவண ஆதாரங்களுடனும் 

இனவ ேிரூபிக்கப்படபவண்டும் 
o இந்த விருதுக்கு பரிந்துனரக்கப்பட்ட அன்னை எந்த வனகயில் 

தகுதியுனடயவராக இருக்கிறார் என்ற விபரத்னத 300 வார்த்னதகளுக்கு 
மிகாமல் தமிழிபைா ஆங்கிைத்திபைா எழுத பவண்டும் 

• முன்சமாழிபவர்களின்  சபயர், அனடயாள எண், சதானைபபெி எண், 
மின்ைஞ்ெல் முகவரி ஆகிய தகவல்கனள அவெியம் இனணக்க பவண்டும்.  

• இந்த விருதுக்கு பரிந்துனர செய்ய விரும்புகிறவர்கள் 10,பம 2018க்குள் 
பமற்கூறிய அனைத்து விபரங்களுடன் கீழ்கண்ட மின்ைஞ்ெல் முகவரிக்கு 
அனுப்ப பவண்டும். 
o மின்ைஞ்ெல் முகவரி tamil2009nov@gmail.com and cc to yousuf.rajid@gmail.com and 

akiharshi@gmail.com  
• ேீதிபதிகளின் தீர்ப்பப இறுதியாைது. இது சதாடர்பாை  பவறு எந்த விதமாை 

தகவல் சதாடர்பும் வரபவற்கப்படமாட்டாது.  
 

 ரிசு வி ரங்கள் 
ஓவியம் மற்றும் கவினதப் பபாட்டிகள் 

முதல் பரிசு – S$250 
இரண்டாம் பரிசு – S$150 
மூன்றாம் பரிசு – S$100 

ஆறுதல் பரிசு (3 பபருக்கு) - ஆளுக்கு S$50 
 

காசணாளிப் பபாட்டி 
முதல் பரிசு – S$250 

இரண்டாம் பரிசு – S$150 
மூன்றாம் பரிசு – S$100 

 

mailto:tamil2009nov@gmail.com
mailto:yousuf.rajid@gmail.com
mailto:akiharshi@gmail.com


அன்னையர் திலகம் 2018 விருது (Distinguished mother of the year 2018 award) வ றும் 3 
அன்னனயரக்ள் ஒவ்வவாருவருக்கும்  

12 கிராம் தங்கம்   ரிசாக வழங்க ் டும். 
 
பமலும் தகவல்களுக்கு எங்களின் www.tamildebateshow.org என்ற இனணயை ்தளத்னதக் 
காணவும். 
 
ஏற் ாட்டுக் குழு 
தமிழ்ப்  ட்டிமன்றக் கனலக் கழகம் 

http://www.tamildebateshow.org/

