
 

பண்ணாரி அம்மன் த ாழில்நுடப்க் 

கல்லூரி 

 

மு ் மிழ் மன்றம் 

தபருமமயுடன் வழங்கும் 

 

முத்தமிழ் சங்கமம் 

 

விதிமுமற பு ் கம்:  

 

 பங்ககற்பாளரக்ள் அமடயாள அட்மடமயக் கண்டிப்பாக தகாண்டு 

வரகவண்டும். 

 

 பங்ககற்பாளரக்ளிடம் பதிவு கட்டணமாக ரூபாய் 150 வசூலிக்கப்படும். 

 

 கபாட்டியாளரக்ளுக்கு பங்ககற்புச ்சான்றி ழ் வழங்கப்படும். 

 

 கபாட்டியாளரக்ளுக்கு மதிய உணவு வழங்கப்படும். 

 

 ஒன்றுக்கு கமற்பட்ட கபாட்டிகளில் பங்ககற்கும் கபாட்டியாளரக்ள் கேர ்ம   ்

 ங்களுக்கு ஏற்றாற்கபால மாற்றிக் தகாள்ள கவண்டும். 

 

 அதிக புள்ளிகள் தபறும் கல்லூரிக்கு ‘ககாப்மப’ வழங்கப்படும். 

 

 

 

 

த ாடரப்ுக்கு : பூ.கமாகன் [9791215236] 

ச.சரண்யா [9788722575] 

 

 



 

 

 

 

1. சசந்தமிழ் சசல்வன்/சசல்வி  
 

“ேிமறே்து கிடக்கும் மனதில் இருே்து தோடியில் 

ேிமறவுற ேிமலக்கும் கேரக்ாணல்”  
 

                    விதிமுமறகள்:  

  னிேபர ்கபாட்டி. 

 மு ல் சுற்று எழு ்து வடிவில் இருக்கும். 

 இரண்டாம் சுற்று கேரம்ுக  ்க ரவ்ு வடிவில் இருக்கும். 

 ேடுவர ்தீரப்்கப இறுதியானது. 

 த ாடரப்ுக்கு : ககா.திகனஷ் குமார ்[9488354275] 

  

 

 

2. சசொற்கணைத் சதொடு  

 

“ோண்விடட்ு புறப்படும் அம்பின் வீசச்ு கபால ோ 

விடட்ு முழங்கடட்ும்  மிழின் கபசச்ு” 

 

                    விதிமுமறகள்: 

  னிேபர ்கபாட்டி. 

 தகாடுக்கப்பட்ட ்  மலப்பில் மூன்று ேிமிடங்களுக்கு மிகாமல் 

கபச கவண்டும். 

 பிறதமாழிச ்தசாற்கள் கலவாமல் கபசு ல் ேன்று. 

 கபசச்ுப்கபாட்டிக்கான  மலப்பு கபாட்டி அரங்கில்  ரப்படும். 

 ேடுவர ்தீரப்்கப இறுதியானது. 

த ாடரப்ுக்கு : கா.கவல்முருகன் [8220035084] 

மூ.காய ்ரி [8610126978] 

 

 

 



 

 

 

3. சிந்தணனச ்சிற்பி 
 

“கற்பமன வயலில்  மிழ் ேீர ்ஊற்றி ஊன்றப்படும் 

உயிரப்்பின் விம ”  

                      விதிமுமறகள்: 

  னிேபர ்கபாட்டி. 

 இரண்டு சுற்றுகளாக ேமடதபறும். 

 அே் ே்  சுற்றுக்கான ்  மலப்பும் விதிமுமறகளும் சுற்று 

த ாடங்குவ ற்கு முன் அறிவிக்கப்படும். 

 கவிம , கலப்பு தசாற்கள் இல்லாமலும்  மிழிலும்  தசாே்  

ேமடயிலும் இரு ் ல் ேன்று   

 ேடுவர ்தீரப்்கப இறுதியானது. 

த ாடரப்ுக்கு : ரா.லிங்கராஜ் [6383432711] 

க.தஜகசிற்பியன் [8300152613] 

 

 

4. சித்திரம் பேசுதடி 

 

“காய்ே்  தவற்றிட ்தில் களிப்பூடட்ும் வரண்மமழ” 

 

                      விதிமுமறகள்: 

  னிேபர ்கபாட்டி. 

  மலப்புகள்  கபாட்டி அரங்கில்  ரப்படும். 

 அ ற்கு ஏற்றாற்கபால்  ங்களின் கற்பமனகமள ஓவியமாக 

வமர ல் கவண்டும். 

 கபாட்டியாளரக்ள்  ங்களுக்கு ்  க மவயான தபாருட்கமள ்  

 ாங்ககள எடு ்து வரு ல் கவண்டும்  

 ேடுவர ்தீரப்்கப இறுதியானது. 

த ாடரப்ுக்கு : ச.மா.சரவணக் குமார ்[8220114693] 

தச.மகனாஜ் விக்கனஷ் [9025337610] 

 



 

 

5. ேரதம் 

 

“மமவிழிகள் ப ம் ஏற்றி.... தமய் அ மன 

ர மாக்கி.... உலமக உலுக்கிடும் சலங்மக ஒலி 

உற்சவம்” 

                      விதிமுமறகள்: 

  னிேபர ்கபாட்டி. 

 கால அவகாசம் 5 மு ல் 6 ேிமிடங்கள். 

 திமரயிமசப் பாடல்கமள ்  விர ்் ல் ேலம். 

 தேருப்பு, புமக கபான்றமவ  ் விரக்்கப்பட கவண்டும். 

 ேடன ்திற்கு ஏற்றச ்சிறப்பு தபாருடக்மளப் பயன்படு ் லாம். 

 ேடுவர ்தீரப்்கப இறுதியானது. 

த ாடரப்ுக்கு :  .ரஜி ் கரண்ா [9047904886] 

ச.விகவக் [7824945386] 

 

6. கிரொமிய நடனம் 
 

“கானல் என கமல ் ாலும் கலங்காது... இது 

குருதியில் குமலே்துவிடட் கங்மகேீர”் 
 

                      விதிமுமறகள்: 

  னிதயாருவராககவா அல்லது குழுவாககவா 

கலே்துதகாள்ளலாம். 

 ஒரு குழுவிற்கு அதிகபடச்மாக 5 மு ல் 7 ேபரக்ள் மடட்ுகம இருக்க 

கவண்டும். 

 ேடனம் 5 மு ல் 6 ேிமிட ்திற்குள் இரு ் ல் அவசியம். 

 உமடகள் மற்றும் ஒப்பமனகள் கபாட்டியாளமரச ்சாரே்் து. 

 ஆபாசம் அறகவ கூடாது. 

 ேடுவர ்தீரப்்கப இறுதியானது. 

த ாடரப்ுக்கு : ச.புவகனஷ் [9442046909] 

ச.ேிலா [7373026090] 

 



 

 

7. சமௌன நொடகம் 

 

“உயிரும் தமய்யும் இமணே்து உ டு பிரியாமல் 

உரியது உணர ்்தும் உன்னிப்பான உலகம்” 

 

                விதிமுமறகள்: 

 கல்லூரிக்கு ஒரு அணி மடட்ும். 

 அணிக்கு 5 மு ல் 10 ேபரக்ள். 

 அரசியல், ஆபாசம் அறகவ கூடாது. 

 எவ்வி  பாடல்கள், வசனங்கள் மற்றும் தபாருடக்ள் யாவும் 

உபகயாகி ் ல் கூடாது. 

 கபாட்டியாளரக்ளின் கால அவகாசம் 5 மு ல் 7 ேிமிடங்கள் 

மடட்ுகம. 

 ேடுவர ்தீரப்்கப இறுதியானது. 

த ாடரப்ுக்கு : பா.ராகுல் [9442496635] 

 

8. மூன்றொம் தமிழில் பேசு (நொடகம்) 
 

“இயல் இமசக் கமலகள் இமணே்து பமடக்கும் 

ேளபாகம்” 

                      விதிமுமறகள்: 

 கல்லூரிக்கு ஒரு அணி மடட்ும். 

 அணிக்கு 5 மு ல் 10 ேபரக்ள். 

 அரசியல், ஆபாசம் அறகவ கூடாது. 

 ஒப்பமனகளும், இ ரப் தபாருடக்ளும் மதிபீட்டில் கசர ்்து 

தகாள்ள மாட்டாது. 

 ோடக ்தின் கருவும் ேடிப்பவரக்ளின் ேடிப்பு திறனுகம மதிப்பிடப் 

படும். 

 கபாட்டியாளரக்ளின் கால அவகாசம் 5 மு ல் 7 ேிமிடங்கள் 

மடட்ுகம. 

 ேடுவர ்தீரப்்கப இறுதியானது. 

த ாடரப்ுக்கு : கவ.கிகஷார ்[9698965714] 

 

 



 

 

9. பேசும்ேடம் 
 

“கற்பமனக்கு விஞ்சிய காடச்ி மன கருவியின் 

கண்சிமிடட்லில் கவரே்்து கண்களுக்கு 

தகாடுக்கப்படும் விருே்க ாம்பல் “ 

 

                     விதிமுமறகள்: 

 புமகப்படம் இயல்பாக இரு ் ல் கவண்டும். 

 புமகப்படம் உங்கள் தசாே்  பமடப்பாக இரு ் ல் கவண்டும். 

 புமகப்பட ்துடன் இடம்(Location), சா னம்(Device),  மலப்பு(Title) 

கட்டாயமாக இடம்தபற கவண்டும். 

  ங்கள் புமகப்படங்கமள muthamizhmandram@bitsathy.ac.in என்ற 

மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்ப கவண்டும். 

 புமகப்படங்கமள அனுப்ப கவண்டிய கமடசி ோள் 14.03.19  

 ேடுவர ்தீரப்்கப இறுதியானது. 

 

                     மலப்பு: 

  மிழர ்பாரம்பரியம் 

 ேீரின்றி அமமயாது உலகு 

த ாடரப்ுக்கு :சி.ஸ்ரீராம் [8807711315] 

 

 

10. கருத்தரங்கம் 
 

“கரு ்துக்கமள காண்டீபம் ஏற்றி கனிவுடன் 

ேிகழ் ்துகவாம் ஒரு குருகச ்திரம்” 

                     விதிமுமறகள்: 

 அணிக்கு இருவர ்மடட்ும். 

 தகாடுக்கப்பட்ட  மலப்புகளில் ஏக னும் ஒன்றின் கீழ் 

 ங்களுமடய  மிழ் ஆய்வுக்கடட்ுமரமய 5 ேிமிடங்களுக்கு 

மிகாமல் சமரப்்பிக்க கவண்டும். 

 ஆய்வுக்கடட்ுமர வடிவில் இரு ் ல் கவண்டும், குமறே் து 15 

ஆய்வுக்கடட்ுமர (Slides) இரு ் ல் ேன்று. 
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  ங்களின் முன்கரு ்ம  (Abstract) அனுப்ப கவண்டிய மின்னஞ்சல் 

முகவரி muthamizhmandram@bitsathy.ac.in .  

  ங்களின் முன்கரு ்ம  (Abstract) அனுப்ப கவண்டிய கமடசி ோள் 

14.03.19 

 ேடுவர ்தீரப்்கப இறுதியானது. 

 

                     மலப்பு: 

  மிழரின் முற்கபாக்கு அறிவியல்  

  மிழ் இனமும் த ால்லியலும் 

த ாடரப்ுக்கு : க.சுகன்யா [9600316805] 

ககா.சிபிகுமரன் [9787394961] 

 

  

11. வொரத்்ணத நயம் 
 

“தகாடுே் மிழ் தகாள்ளியில் வீழ்ே்து மின்னும் 

தசே் மிழ் ்  ங்கம்” 

                    விதிமுமறகள்: 

 ஒருவர ்மடட்ுகம பங்குதபற முடியும், இரு சுற்றுகள். 

 மு ல் சுற்று : தகாடுக்கப்பட்ட படங்களில் ஏக னும் ஒன்றின் கீழ் 

அழகிய தசாற்கமள ேயங்ககளாடு த ாடு ்து 30 

விோடிகளுக்குள் கபச கவண்டும். 

 இரண்டாம் சுற்று : தகாடுக்கப்படட்ுள்ள  மலப்புகளில் ஏக னும் 

ஒன்றின் கீழ் அழகிய  மிழ் தசாற்கமள உவமமககளாடு 

த ாடு ்து கபச கவண்டும். 

 ேடுவர ்தீரப்்கப இறுதியானது.  

த ாடரப்ுக்கு : ரா.ேிலா [9629608700] 

தவ.தபரியசாமி [9047897804]   
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