
தமிழ்ப் பட்டிமன்றக் கலைக் கழகம் 

 

அன்னையர் திைத்னை முன்னிட்டு, ைமிழ்ப் பட்டிமன்றக் கனைக் கழகம் 2019 க்காை அன்லையர் திைகம் விருது வழங்கும் 

விழாவிற்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறது. இத்துடன் மாணவர்களுக்காை ஓவியப்பபாட்டியும் நடக்கவிருக்கிறது 

 

ஓவியப் பபாட்டி 

 

பைதி –  July 7
th
 2019 (ஞாயிற்றுகிழனம) 

பநரம் - 10 am to 12 noon 

 

இடம் –Geylang East  Public Library ( Merpati hall, level 3) 50 Geylang East Ave 1, 389777 

 

 

பபாட்டிகள் குறித்த தகவல்கள் 

 

1. ஓவியப்பபாட்டி 

 

ைனைப்பு – “அம்மா என்கிற அலையா விளக்கு” 

 

பிரிவுகள்:  

பிரிவு 1 - சைாடக்கநினை 1, 2, 3 (ெர்வபைெப்  பள்ளியாைால் வயது 9 வனர) 

பிரிவு 2 – சைாடக்கநினை 4, 5, 6 (ெர்வபைெப் பள்ளியாைால் வயது 10, 11, 12 

பிரிவு 3 - உயர்நினை 1, 2, 3   (ெர்வபைெப்  பள்ளியாைால் வயது 13, 14, 15 ) 

 

பைதி – July 7
th
 2019 (ஞாயிற்றுகிழனம) 

பநரம் - 10 am to 12 noon 

        இடம் –Geylang East  Public Library ( Merpati hall, level 3) 50 Geylang East Ave 1, 389777 

 

பபாட்டி விதிகள்: 

 

• ஓவியம் வனரவைற்கு A3 ைாள் ஏற்பாட்டாளர்களால் வழங்கப்படும்.  

• ஓவியப் பபாட்டிக்கு பைனவயாை சபன்சில், கைர் குப்பி, நீர்வண்ணம் மற்றும் எல்ைா உபகரணங்கனளயும் 

மாணவர்கபள சகாண்டுவரபவண்டும். 

• னகத்சைானைபபசி உட்பட எந்ைவிைமாை மின்னியல் ொைைங்கனளயும் மாணவர்கள் உபபயாகப்படுத்ை 

அனுமதி இல்னை. 

• ஓவியம் வனரயப்படும் ைாளின் வைது பமல் மூனையில் மாணவரின் சபயர், BC/NRIC எண், வகுப்பு, பள்ளி, 

சைானைபபசி எண் ஆகிய விபரங்கள் குறிப்பிடப்படபவண்டும்.  

• பபாட்டி ெரியாக 10 மணிக்கு ஆரம்பமாகும். 12 மணிக்குள் ஓவியங்கனள ஏற்பாட்டாளர்களிடம்  

ஒப்பனடத்துவிட பவண்டும். 

• இந்ைப் பபாட்டிக்கு பதிவு செய்துசகாள்ள விரும்புகிறவர்கள், 90016400 (திரு ரஜித், ைனைவர், ை..ப.ம.க.க) 

அல்ைது 90012290 (முனைவர்.ராஜி, செயைாளர், ை.ப.ம.க.க) அல்ைது 83321430 (முனைவர் ராம், துனணப் 

சபாருளாளர் ை.ப.ம.க.க),   ஆகிபயாரிடம் WHATSAPP ல் ைட்டச்சு  மூைமாக மட்டும் பதிவு செய்து சகாள்ளவும்.  

• முதலில் பதியப்படும் ஐம்பது மாைவர்கள் மட்டுபம ஒவ்வவாரு பிரிவிலும் ஏற்றுக்வகாள்ளப் 

படுவார்கள். இைக்லக எட்டி விட்டால் முடிவுத் பததிக்குக்  காத்திருக்காமல் பதிவுகள் நிறுத்தப்படும்.  

        பதிவு செய்துசகாண்டவர்கள்  July 7
th
 2019 (ஞாயிற்றுகிழனம)   

பபாட்டி நனடசபறும் இடத்தில் கானை 9.15 மணியளவில் வருனகனயப் பதிவு செய்துசகாள்ள பவண்டும். 

• மாணவர்கள் ைங்கள் அனடயாள அட்னடனயக் சகாண்டுவர பவண்டும். 

• நீதிபதிகளின் முடிபவ இறுதியாைது. இது சைாடர்பாை பவறு எந்ை விைமாை ைகவல் சைாடர்பும் 

வரபவற்கப்படமாட்டாது. 

• முடிவுகள் ஜூனை 14 ஆம் பைதி ஞாயிற்றுக்கிழனம மானை 4 முைல் 7 வனர உமறுப்புைவர் ைமிழ் சமாழி 

நினையத்தில் நனடசபறும் அன்னையர் திை விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் அறிவிக்கப்படும்  

• சவற்றி சபற்ற ஓவியங்கள் விருந்திைர்கள் மற்றும் சபாது மக்கள் பார்னவக்கு னவக்கப்படைாம். 

 

2. அன்லையர் திைகம் விருது – 2019 



இது சபாதுமக்களுக்காை விருது. அன்னைமார்களும், அவர்கனள முன்சமாழிபவர்களும் சிங்கப்பூரர்களாகபவா, 

நிரந்தரவாசிகளாகபவா இருப்பது அவசியம். 

 

அன்னையர் திைகம் விருதுக்கு கீழ்கண்டவாறு விண்ணப்பிக்கைாம். 

• இந்திய அன்னையர்கள் ைாங்களாகபவ சுய பரிந்துனர செய்து சகாள்ளைாம். 

• மகன், மகள், குடும்பத்ைார், சுற்றத்ைார், நண்பர் எவபரனும் ைகுதியுனடய அன்னைமார்கனள 

முன்சமாழியைாம்.  

• விருதுக்கு பரிந்துனர செய்யப்படும் அன்னைனயப் பற்றிய கீழ்கண்ட விபரங்கள் ஏற்பாட்டாளர்களுக்கு 

அனுப்பி னவக்கப்பட பவண்டும்: 

o சபயர் (அனடயாள அட்னடயில் உள்ளபடி) 

o அனடயாள எண் 

o வயது 

o சைானைபபசி எண் / மின்ைஞ்ெல் முகவரி 

o ைகுதிகள் / ொைனைகள் - ைக்க புனகப்பட /  ஆவண ஆைாரங்களுடனும் இனவ நிரூபிக்கப்படபவண்டும் 

o இந்ை விருதுக்கு பரிந்துனரக்கப்பட்ட அன்னை எந்ை வனகயில் ைகுதியுனடயவராக இருக்கிறார் என்ற 

விபரத்னை 300 வார்த்லதக்கு மிகாமல் ைமிழிபைா ஆங்கிைத்திபைா எழுை பவண்டும் 

• முன்சமாழிபவர்களின்  சபயர், அனடயாள எண், சைானைபபசி எண், மின்ைஞ்ெல் முகவரி ஆகிய 

ைகவல்கனள அவசியம் இனணக்க பவண்டும்.  

• இந்ை விருதுக்கு பரிந்துனர செய்ய விரும்புகிறவர்கள் 3
rd

 July 2019 க்குள் பமற்கூறிய அனைத்து விபரங்களுடன் 

கீழ்கண்ட மின்ைஞ்ெல் முகவரிக்கு அனுப்ப பவண்டும். 

o மின்ைஞ்ெல் முகவரி tamil2009nov@gmail.com and cc to yousuf.rajid@gmail.com and rajisreenivasan21@gmail.com 

• நீதிபதிகளின் தீர்ப்பப இறுதியாைது. இது சைாடர்பாை  பவறு எந்ை விைமாை ைகவல் சைாடர்பும் 

வரபவற்கப்படமாட்டாது.  

பரிசு விபரங்கள் 

ஓவியம் பபாட்டிகள் 

முைல் பரிசு – 100 சவள்ளி புத்ைகப் பற்றுச்சீட்டு 

இரண்டாம் பரிசு – 75 சவள்ளி புத்ைகப் பற்றுச்சீட்டு 

மூன்றாம் பரிசு – 50சவள்ளி புத்ைகப் பற்றுச்சீட்டு 

ஆறுைல் பரிசு (5 பபருக்கு) – ஆளுக்கு 20சவள்ளி 

அன்லையர் திைகம் 2019 விருது வபறும் 3 அன்லையர்க்கு ஒவ்வவாருவருக்கும் வகௌரவமிக்க பரிசுகள் வழங்கப்படும்  

பமலும் ைகவல்களுக்கு எங்களின் www.tamildebateshow.org என்ற இனணய ைளத்னைக் காணவும். 

 

 

ஏற்பாட்டுக் குழு 

தமிழ்ப் பட்டிமன்றக் கலைக் கழகம் 
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