
 
 
 
 

அமரர ்�ப. அ�ணாசலம் நிைன�  
�ழ�க்�ப் பாடல் எ��ம் ேபாட�் 

 
�ங்கப்�ரத் ் த�ழ் எ�தத்ாளர ் கழகம் ஆண்�ேதா�ம் நடத�்ம் க�யர� 
கண்ணதாசன் �ழாைவ வ�ம் �சம்பர ் மாதம் 18ஆம் ேத� �றப்பாக 
நடதத்��க்�ற�. அதைன ஒட்� �ங்கப்�ரத் ் த�ழ் எ�தத்ாளர ் கழக �ன்னாள் 
தைலவர ் அமரர ் �ப. அ�ணாசலம் நிைனவாக அவர� ��ம்பத�்னரின் 
நி�யாதர�டன் “�ழ�க்�ப் பாடல் எ��ம் ேபாட�்” ஏற்பா� ெசய்யப்பட�்ள்ள�.  
 
அந்தப் ேபாட்�க்கான ��கள் �ன்வ�மா�: 
 

1. ப�னா�(16) வய�ற்� ேமற்பட்ட யா�ம் இப்ேபாட்��ல் கலந்� ெகாண்� 
பாடல் எ�� அ�ப்பலாம்.  

 
2. ெகா�க்கப்பட�்ள்ள �ழ�க்� ஏற்றவா� பாடல் எ�த ேவண்�ம். 

 
3. �ழல் இ�தான்: ெகாேரானா காலத�்ல் பல்ேவ� �தமான இடரப்்பா�கைளச ்

சந்�த�் வ��ேறாம். அவற்ைற ெவன்� நம்�க்ைக, ஊக்கம், தன்�ைனப்� 
ஆ�யவற்ைறத ்�ண்�ம் பாடல் வரிகைள எ�த ேவண்�ம். 
 

4. பாடல் �ங்கப்�ரச் ்�ழ�ல் அைமந்��க்க ேவண்�ம். 
 

5. பாடல் அைமப்� �ன்வ�மா� இ�க்க ேவண்�ம்:  
 
பல்ல� – நான்� வரிகள். 
சரணம் – நான்� சரணங்கள் – ஒவ்ெவான்�ம் நான்� வரிகள். 

 
ெமாதத்ம் 20 வரிகள். இதற்�க்� �ைறவாகேவா, ��தலாகேவா இ�க்�ம் 
பாடல்கள் நிராகரிக்கப்ப�ம். 

 
6. பாடல் ஒ�வர ்பா�வதாக இ�க்க ேவண்�ம். 
 
7. ஒ�வர ் அ�கபடச்மாக �ன்� பாடல்கள் வைர அ�ப்பலாம். பாடல்கைள 

https://singaporetamilwriters.com/suba (click the link)   எ�ம் ��ள் ப�வத�்ன் �லம் 
அ�ப்ப ேவண்�ம். அந்தப் ப�வத�்ேலேய ெபயர,் �கவரி, ெதாடர�் எண்கள் 
ேபான்றவற்ைற நிரப்ப ேவண்�ம்.   
 

https://singaporetamilwriters.com/suba


8. ��ள் ப�வத�்�ள்ள அைனத�்ப் ப��கைள�ம் கடட்ாயம் நிரப்ப ேவண்�ம் 
 
9. �ங்கப்�ரக்் ���ரிைம ெபற்றவரக்�ம் நிரந்தரவா�க�ம் மட�்ேம 

ேபாட்��ல் பங்ேகற்கலாம். ேதைவப்பட்டால் சான்� காடட் ேவண்�ம். 
 

10. எ�தத்ாளர ் கழகச ் ெசயற்�� உ�ப்�னரக்ள் 11 ேப�ம் ேபாட்��ல் பங்ேகற்க 
��யா�. மற்ற உ�ப்�னரக்ள் பங்ேகற்கலாம். 

 
11. பாடல்கைளக் ��யவைர கணினி�ல் அச�்ட�் ��ள் ப�வத�்ல் இைணக்க 

ேவண்�ம்.  
 

12. ேபாட்� ��தத் ந�வரக்ளின் ��ேவ இ��யான�. 
 

13. பாடல்கைள 31.10.2021ஆம் நா�க்�ள் வந்� �ைடக்�ம்ப� அ�ப்ப ேவண்�ம். 
ேமல் �வரங்க�க்� ��. நா. ஆண்�யப்பன் – 97849105; ��. �. 
�த�்மாணிக்கம் – 96753215; ��வாட்� ��த�்கா – kiruthikavirku@gmail.com, ��. 
ேகா. இளங்ேகாவன் – 91216494; ��வாட்� மைலயர� – 97826039 ஆ�ேயாைரத் 
ெதாடர�் ெகாள்ளலாம். அல்ல� www.singaporetamilwriters.com இைணயத ்தளதை்த 
நாடலாம்.  
 

14. ந�வரக்ளால் ெதரி� ெசய்யப்ப�ம் �ன்� பாடல்க�க்�ப் பரி�கள் 
வழங்கப்ப�ம் : �தல் பரி� $300.00;  இரண்டாம் பரி�  $250.00; �ன்றாம் பரி�  
$150.00.  

 
15. �தல் பரி� ெப�ம் பாடல் இைசயைமக்கப்பட�் கண்ணதாசன் �ழா�ல் 

ஒ�பரப்பப்ப�ம். 
 
 

��. �ப. அ�ணாசலம் 25 ஆண்�க�க்� ேமலாகச ் �ங்கப்�ரத் ் த�ழ் 
எ�தத்ாளர ் கழகத�்ல் தன்ைன இைணத�்க்ெகாண்� அரப்்பணிப்� 
உணர�்டன் பணியாற்�யவர.் அவர� கணீரக்் �ரைலக் ேகட்டவரக்ள் எளி�ல் 
அைத மறந்��க்க ��யா�. அவர� நிைனவாக நடதத்ப்ப�ம் இந்தப் ேபாட்� 
ஆண்�ேதா�ம் கண்ணதாசன் �ழாைவ ஒட்� நடதத்ப்ப�ம்.  
 
உங்கள் கற்பைனக் ��ைரையத் தட்� ��ங்கள்! பரி�க்காக 
இல்லா�ட்டா�ம் ��. �ப. அ�ணாசலத�்ற்காக இந்தப் ேபாட்��ல் பங்ேகற்� 
அதைன ெவற்�ெபறச ்ெசய்�ங்கள்! 
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