
தமிழில் உரையாடுவ ாம்             தமிரைவய சு ாசிப்வ ாம் 

தமிழ்ப் பட்டிமன்றக் கலைக் கழகம் வழங்கும் 

உயர்நிலைப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான மமாழிமபயர்ப்புப் பபாட்டி (2020) 

(ஆங்கிலம் – தமிழ்) 

 

வ ாட்டி நரைப றும் நாள்:  சனிக்கிைரை 11 சன ரி
 
2020 

வநைம் :  முற் கல் 10 ைணி  முதல் பிற் கல் 1  ைணி  ரை  

( திவு சரி ார்த்தல்  காரல 9:30 ைணி முதல் 9:55 ைணி ரை) 

இைம்:  ாசிபிலிடி அரை, 5ம் தளம், வதசிய நூலகம், 100 விக்வைாரியா பதரு,சிங்கப்பூர் 188064  

பிரிவு 1:  உயர்நிரல  1 ைற்றும் 2  (பிைந்த ஆண்டு 2006 & 2005) 

10 முதல் 15  ரிகள் அைங்கிய ஆங்கில பசாற்பைாைர்கள்  ைங்கப் டும் 

பிரிவு 2:  உயர்நிரல  3, 4 ைற்றும் 5  (பிைந்த ஆண்டு 2004, 2003, 2002) 

➢ 20 முதல் 25  ரிகள் அைங்கிய ஆங்கில பசாற்பைாைர்கள்  ைங்கப் டும் 

இரண்டு பிரிவிற்குமான பபாட்டியின் விதிமுலறகள்: 

➢ ஒவ்ப ாரு  ள்ளியும் மிரக அள ாக பிரிவு 1 இல் இைண்டு ைாண ர்கரளயும் பிரிவு 2 இல் மூன்று ைாண ர்கரளயும் 
வ ாட்டிக்குப்  ரிந்துரைக்கலாம்  

➢ அந்தந்தப்  ள்ளியின் ஆசிரியர்கள், வ ாட்டியில் கலந்துபகாள்ள விரும்பும் ைாண ர்களின் கீவை வகட்கப் ட்டுள்ள 

தக ல்கரள கீழுள்ள இரணயத்பதாைர்பு முக ரிரயவயா அல்லது விரைவுத் தக ல் குறியீட்ரைவயா பசாடுக்கி, 8 சன ரி 

2020, ைாரல 6 ைணிக்குள்  தியவ ண்டும். 

https://docs.google.com/forms/d/1n1ik26ZGha2SlTxcUzH6trEgOYf0RQp2xlEnDB3DQGU/edit 

 
(விரைவுத் தக ல் குறியீடு – QR Code) 

➢ தனி ந ர்களும் (ைாண ர்கவளா / ப ற்வைார்கவளா) வைவல கூறியுள்ள முரைப் டி  தியலாம். ஆனால்,  ள்ளிகளின் மூலம் 

 தியும் ைாண ர்களுக்வக வ ாட்டியில்  ங்கு ப ை முன்னுரிரை அளிக்கப் டும். 

➢ முதலில்  தியும் 150 ைாண ர்கவள வ ாட்டியில்  ங்பகடுக்க அனுைதிக்கப் டு ர்.  

➢  திவு உறுதி பசய்யப் ட்டு அம் ைாண ரின்  ள்ளி ஆசிரியருக்கு மின்னஞ்சல் மூலமும் ப ற்வைாருக்குப் புலனம் மூலமும் 

சன ரி 9ஆம் திகதிக்குள் பசய்தி அனுப் ப் டும்.  திவு உறுதி பசய்யப் ட்ை ர்கள் ைட்டுவை வ ாட்டியில்  ங்பகடுக்க 

அனுைதிக்கப் டு ர். 

➢  திவு பசய்துபகாள்ள அனுப்  வ ண்டிய தக ல்கள்: 

மாணவர் மபயர்: (ஆங்கிைத்தில்)  

மாணவர் மபயர்: (தமிழில்)  

வகுப்பு:  

மபற்பறார் லகபபசி எண்: (அம்மா)     

மபற்பறார் லகபபசி எண்: (அப்பா)     

https://docs.google.com/forms/d/1n1ik26ZGha2SlTxcUzH6trEgOYf0RQp2xlEnDB3DQGU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1n1ik26ZGha2SlTxcUzH6trEgOYf0RQp2xlEnDB3DQGU/edit


மபற்பறார் மின்னஞ்சல் முகவரி:     

பள்ளியின் மபயர்:  

ஆசிரியர் மபயர்:  

ஆசிரியர் மதாடர்பு எண்:  

ஆசிரியர் மின்னஞ்சல் முகவரி:  

 

➢  தில் எழுத வதர யான (வகாடிட்ை ப ள்ரள) தாள்கள்  ைங்கப் டும்.  

➢ எழுதுவகால்/தூ ல் (வ னா) ைாண ர்கள் எடுத்து  ைவ ண்டும் (நீலம் அல்லது கருப்பு ரையில் ைட்டுவை  தில் எழுத 
வ ண்டும்) 

➢ ஒரு ைணி வநைத்திற்குள் பகாடுக்கப் ட்ை பசாற்பைாைர்கரளத் தமிைாக்கம் பசய்ய வ ண்டும். 

➢ நடு ர்கள் தீர்ப்வ  இறுதியானது 

பரிசு விவரங்கள்: 

➢ வ ாட்டியில் ப ற்றி ப ற்ை ைாண ர்களின் தக ல்கள் 18 சன ரி 2020 அன்று உைறுப்புல ர் அைங்கில் நரைப றும் 

தமிைர் திருநாள் ப ாங்கல் சிைப்பு நிகழ்ச்சியில் அறிவிக்கப் டும். 

➢ 18 சன ரி 2020 அன்று ஒவ்ப ாரு பிரிவிலும் முதல், இைண்ைாம் ைற்றும் மூன்ைாம்  ரிசுகளும், ஐந்து ஆறுதல்  ரிசுகளும் 

 ைங்கப் டும் (புத்தகப்   ற்றுச் சீட்டு ைற்றும் சான்றிதழ்). வைலும், வ ாட்டியில் கலந்து பகாண்ை அரனத்து 

ைாண ர்களுக்கும்  ங்களிப்பு சான்றிதழ்  ைங்கப் டும். 

➢ இரு பிரிவுகளிலும் முதல் மூன்று  ரிசுகள் ப ற்ை ைாண ர்களின்  ள்ளி ஆசிரியருக்கு 18 சன ரி 2020 அன்று சிைப்பு 

நிரனவுப்  ரிசும்  ைங்கப் டும். 

வைல் விளக்கங்கள் ஏவதனும் வதர  எனில் கீவை பகாடுக்கப் ட்டுள்ள நிகழ்ச்சி ஏற் ாட்டுக் குழுவினர்களில் ஒரு ரைத் 

பதாைர்பு பகாள்ளவும்: 

 

முலனவர் இராம் 83321430 
முலனவர் இராஜி சீனிவாசன் 

90012290 
திரு.சரவணன் 97844478 

 


