
 

 

ஞ்ஞாி அண்ண் தடாழி்நு்க் 

க்லூி 

 

முட்டபன் ண்ண் 

தருமணயு் பனங்குண் 

 

முத்தமிழ் சங்க் 

விதிமும புட்டகண்:  

 

 ங்கக்ாநக்ந் அமதாந அம்மதக் கஞ்டி்ாக தகாஞ்டு பகபஞ்டுண். 

 

 ங்கக்ாநக்நிண் திவு க்ஞணாக ரூாத் 150 பசூலிக்க்டுண். 

 

 கா்டிதாநக்ளுக்கு ங்கக்புச ்சா்றிடன் பனங்க்டுண். 

 

 கா்டிதாநக்ளுக்கு ணதித உஞவு பனங்க்டுண். 

 

 ஒ்றுக்கு கண்் கா்டிகநி் ங்கக்குண் கா்டிதாநக்ந் கட்மடட் 

டங்களுக்கு ்ா்கா ணா்றிக் தகாந்ந கபஞ்டுண். 

 

 அதிக புந்நிகந் தறுண் க்லூிக்கு ‘ககா்ம’ பனங்க்டுண். 

 

 

 

 

தடாப்ுக்கு :  

பூ.கணாக் [9791215236] 

ச.சஞ்தா [9788722575] 

 

 

 

 



 

 

 

1. சசந்தமிழ் சசய்வன்/சசய்வி  
 

“ிம்து கிக்குண் ணதி் இரு்து தாடிம் 

ிமவு ிமக்குண் கக்ாஞ்”  
 

                    விதிமுமகந்:  

 டி ்கா்டி. 

 முட் சு்று ழுட்து படிவி் இருக்குண். 

 இஞ்ாண் சு்று கம்ுகட ்கடவ்ு படிவி் இருக்குண். 

 டுப ்தீ்்க இறுதிதாது. 

 தடாப்ுக்கு : ககா.திகஷ் குணா ்[9488354275]  

 

 

2. சசொம்கணைத் சதொடு  

 

“ாஞ்விட்ு பு்டுண் அண்பி் வீசச்ு கா ா 

விட்ு முனங்கட்ுண் டபழி் கசச்ு” 

 

                    விதிமுமகந்: 

 டி ்கா்டி. 

 தகாடுக்க்்ட் டம்பி் மூ்று ிபங்களுக்கு பகாண் 

கச கபஞ்டுண். 

 பிதணாழிச ்தசா்கந் கபாண் கசுட் ்று. 

 கசச்ு்கா்டிக்கா டம்பு கா்டி அங்கி் ட்டுண். 

 டுப ்தீ்்க இறுதிதாது. 

தடாப்ுக்கு : கா.கப்முருக் [8220035084] 

மூ.காதட்ி [8610126978] 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. சிந்தணனச ்சிம்பி 
 

“க்ம பதலி் டபன் ீ ்ஊ்றி ஊ்்டுண் 

உம்்பி் விமட”  

                      விதிமுமகந்: 

 டி ்கா்டி. 

 இஞ்டு சு்றுகநாக மதறுண். 

 அ்ட்ட சு்றுக்காட் டம்புண் விதிமுமகளுண் சு்று 

தடாங்குபட்கு மு் அறிவிக்க்டுண். 

 கவிமட, க்பு தசா்கந் இ்ாணலுண் டபழிலுண்  தசா்ட 

மமலுண் இருட்ட் ்று   

 டுப ்தீ்்க இறுதிதாது. 

தடாப்ுக்கு : ா.லிங்கா் [6383432711] 

க.தகசி்பித் [8300152613] 

 

 

4. சித்தி் பபசுதடி 

 

“காத்்ட தப்றிட்தி் கநி்பூட்ுண் பஞ்ணமன” 

 

                      விதிமுமகந்: 

 டி ்கா்டி. 

 டம்புகந்  கா்டி அங்கி் ட்டுண். 

 அட்கு ்ா்கா் டங்கநி் க்மகமந ஓவிதணாக 

பமட் கபஞ்டுண். 

 கா்டிதாநக்ந் டங்களுக்குட்  கடமபதா தாரு்கமநட்  

டாங்ககந டுட்து பருட் கபஞ்டுண்  

 டுப ்தீ்்க இறுதிதாது. 

தடாப்ுக்கு : ச.ணா.சபஞக் குணா ்[8220114693] 

தச.ணகா் விக்கஷ் [9025337610] 

 

 



 

 

 

5. பத் 

 

“மணவிழிகந் டண் ்றி.... தணத் அடம 

டணாக்கி.... உமக உலுக்கிடுண் சங்மக ஒலி 

உ்சபண்” 

                      விதிமுமகந்: 

 டி ்கா்டி. 

 கா அபகாசண் 5 முட் 6 ிபங்கந். 

 திமமமச் ா்கமநட் டவிட்்ட் ண். 

 தரு்பு, புமக கா்மபட ்டவிக்்க் கபஞ்டுண். 

 ட்தி்கு ்ச ்சி்பு தாருக்மந் த்டுட்டாண். 

 டுப ்தீ்்க இறுதிதாது. 

தடாப்ுக்கு : ட.ஜிட் கஞ்ா [9047904886] 

ச.விகபக் [7824945386] 

 

6. கிொமி நடன் 
 

“கா்  கமட்டாலுண் கங்காது... இது 

குருதிம் கும்துவி் கங்மகீ”் 
 

                      விதிமுமகந்: 

 டிததாருபாககபா அ்து குழுபாககபா 

க்துதகாந்நாண். 

 ஒரு குழுவி்கு அதிகச்ணாக 5 முட் 7 க்ந் ணட்ுகண இருக்க 

கபஞ்டுண். 

 ண் 5 முட் 6 ிபட்தி்குந் இருட்ட் அபசிதண். 

 உமகந் ண்றுண் ஒ்மகந் கா்டிதாநமச ்சா்்டது. 

 ஆாசண் அகப கூாது. 

 டுப ்தீ்்க இறுதிதாது. 

தடாப்ுக்கு : ச.புபகஷ் [9442046909] 

ச.ிா [7373026090] 

 



 

 

 

7. சௌன நொடக் 

 

“உமருண் தணத்யுண் இமஞ்து உடடு பிிதாண் 

உிதது உஞட்்துண் உ்ி்ா உகண்” 

 

                விதிமுமகந்: 

 க்லூிக்கு ஒரு அஞி ணட்ுண். 

 அஞிக்கு 5 முட் 10 க்ந். 

 அசித், ஆாசண் அகப கூாது. 

 ப்விட ா்கந், பசங்கந் ண்றுண் தாருக்ந் தாவுண் 

உகதாகிட்ட் கூாது. 

 கா்டிதாநக்நி் கா அபகாசண் 5 முட் 7 ிபங்கந் 

ணட்ுகண. 

 டுப ்தீ்்க இறுதிதாது. 

தடாப்ுக்கு : ா.ாகு் [9442496635] 

 

8. மூன்மொ் தமிழிய் பபசு (நொடக்) 
 

“இத் இமசக் கமகந் இமஞ்து மக்குண் 

நாகண்” 

                      விதிமுமகந்: 

 க்லூிக்கு ஒரு அஞி ணட்ுண். 

 அஞிக்கு 5 முட் 10 க்ந். 

 அசித், ஆாசண் அகப கூாது. 

 ஒ்மகளுண், இட் தாருக்ளுண் ணதிபீ்டி் கசட்்து 

தகாந்ந ணா்ாது. 

 ாகட்தி் கருவுண் டி்பக்நி் டி்பு தினுகண ணதி்பி் 

டுண். 

 கா்டிதாநக்நி் கா அபகாசண் 5 முட் 7 ிபங்கந் 

ணட்ுகண. 

 டுப ்தீ்்க இறுதிதாது. 

தடாப்ுக்கு : கப.கிகஷா ்[9698965714] 

 

 



 

 

 

9. பபசு்பட் 
 

“க்மக்கு விஜ்சித காச்ிடம கருவிம் 

கஞ்சிப்லி் கப்்து கஞ்களுக்கு 

தகாடுக்க்டுண் விரு்கடாண்் “ 

 

                     விதிமுமகந்: 

 புமக்ண் இத்ாக இருட்ட் கபஞ்டுண். 

 புமக்ண் உங்கந் தசா்ட ம்ாக இருட்ட் கபஞ்டுண். 

 புமக்ட்து் இண்(Location), சாடண்(Device), டம்பு(Title) 

க்ாதணாக இண்த கபஞ்டுண். 

 டங்கந் புமக்ங்கமந muthamizhmandram@bitsathy.ac.in ் 

ப்ஜ்ச் முகபிக்கு அனு் கபஞ்டுண். 

 புமக்ங்கமந அனு் கபஞ்டித கமசி ாந் 11.03.19  

 டுப ்தீ்்க இறுதிதாது. 

 கட்்தடடுக்க்் புமக்ங்கமந பிம் (Instagram) 

திகப்றி அட்க்கு கிமக்குண் Likes அடி்மம் 

தப்றிதாந ்கட்்தடடுக்க் டுபா.் 

 

                    டம்பு: 

 டபன ்ாண்ிதண் 

 ீி்றி அமணதாது உகு 

தடாப்ுக்கு :சி.ஸ்ரீாண் [8807711315] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:muthamizhmandram@bitsathy.ac.in


 

 

 

10. கருத்தங்க் 
 

“கருட்துக்கமந காஞ்டீண் ்றி கிவு் 

ிகன்ட்துகபாண் ஒரு குருகசட்திண்” 

                     விதிமுமகந்: 

 அஞிக்கு இருப ்ணட்ுண். 

 தகாடுக்க்் டம்புகநி் கடனுண் ஒ்றி் கீன் 

டங்களுமத டபன் ஆத்வுக்கட்ுமமத 5 ிபங்களுக்கு 

பகாண் சண்்பிக்க கபஞ்டுண். 

 ஆத்வுக்கட்ும படிவி் இருட்ட் கபஞ்டுண், கும்டது 15 

ஆத்வுக்கட்ும (Slides) இருட்ட் ்று. 

 டங்கநி் மு்கருட்மட (Abstract) அனு் கபஞ்டித ப்ஜ்ச் 

முகபி muthamizhmandram@bitsathy.ac.in .  

 டங்கநி் மு்கருட்மட (Abstract) அனு் கபஞ்டித கமசி ாந் 

11.03.19 

 டுப ்தீ்்க இறுதிதாது. 

 

                    டம்பு: 

 டபனி் மு்காக்கு அறிவித்  

 டபன் இமுண் தடா்லிதலுண் 

தடாப்ுக்கு : க.சுக்தா [9600316805] 

ககா.சிபிகுண் [9787394961] 
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11. வொத்்ணத ந் 
 

“தகாடு்டபன் தகாந்நிம் வீன்்து ப்னுண் 

தச்டபன்ட் டங்கண்” 

                    விதிமுமகந்: 

 ஒருப ்ணட்ுகண ங்குத முடியுண், இரு சு்றுகந். 

 முட் சு்று : தகாடுக்க்் ங்கநி் கடனுண் ஒ்றி் கீன் 

அனகித தசா்கமந தங்ககநாடு தடாடுட்து 30 

விாடிகளுக்குந் கச கபஞ்டுண். 

 இஞ்ாண் சு்று : தகாடுக்க்ட்ுந்ந டம்புகநி் கடனுண் 

ஒ்றி் கீன் அனகித டபன் தசா்கமந உபமணககநாடு 

தடாடுட்து கச கபஞ்டுண். 

 டுப ்தீ்்க இறுதிதாது.  

தடாப்ுக்கு : ா.ிா [9629608700] 

தப.திதசாப [9047897804]   

 

                      

 


