
 சிங்கப்பூர்த் தமிழ் எழுத்தாளர் கழகம் 
முத்தமிழ் விழா 2022 ததாடக்கப் பள்ளிப் பபாட்டிகள் 

 (RULES FOR CONTESTS FOR PRIMARY STUDENTS) 
http://singaporetamilwriters.com/muththamizh-vizha-student-contests/ 

 

ததாடக்க நிலை 1-2 வலையிைான மாணவர்களுக்கு மாறுபவடப் பபாட்டி 
அ) ததாடக்கப் பள்ளி 1 முதல் 2 வலையிைான மாணவர்களுக்கு மாறுபவடப் பபாட்டி நடத்தப்படும். 
 
ஆ) பபாட்டியில் பங்பகற்பபார் பின்வரும் கதாபாத்திைங்களில் இருந்து ஏதாவது ஒரு கலதமாந்தலைத் 

பதர்ந்ததடுத்து அவர்கலளப் பபால் பவடமிட்டு பமலடயில் பதான்றி ஒரு நிமிடம் பபசி நடிக்க 
பவண்டும். பநைக் கட்டுப்பாட்லடக் கண்டிப்பாகப் பின்பற்ற பவண்டும்.  

  
இ)  திருவள்ளுவர், பாைதிதாசன், இைாஜைாஜ பசாழன், இைாணி மங்கம்மாள், 

சிைப்பதிகாைத்திலிருந்து இளங்பகாவடிகள், கண்ணகி, மன்னன் பாண்டியன் தநடுஞ்தசழியன், 
மணிபமகலையிலிருந்து உதயகுமைன், மபனான்மணியத்திலிருந்து பபைாசிரியர் சுந்தைம் பிள்லள, 
மபனான்மணி, குடிைன், இைாமாயணத்திலிருந்து இைக்குவன், அனுமன், இைாவணன், மண்படாதரி 
மகாபாைதத்திலிருந்து கண்ணன், அர்ஜூனன், துரிபயாதனன், பாஞ்சாலி, தபான்னியின் 
தசல்வனிலிருந்து வந்தியத் பதவன். 

ஈ)   பமற்குறிப்பிட்டுள்ள கதாபாத்திைங்கலளத் தவிை பவறு பவடங்களுக்கு அனுமதி இல்லை. இலச 
வட்டுப் பபாட்டு நடனமாடபவா, பாட்டுப் பாடபவா அனுமதி இல்லை.  

 
உ) துலைப் ப ொருட்கலைக் (Props) கண்டிப் ொகப்  யன் டுத்தக்கூடொது. 
 
இைக்குவன் கதாபாத்திைத்திற்கு வில், கண்ணகி கதாபாத்திைத்திற்கு சிைம்பு, மன்னர்களுக்கு வாள், 
கண்ணனுக்குப் புல்ைாங்குழல் பபான்றவற்லறப் பயன்படுத்தைாம். 
 
ஊ) மாறுபவடத்திற்குரிய உலடகள், ஒப்பலனப் தபாருட்கள் ஆகியவற்லறப் பபாட்டியாளர்கபள 

தயொர் பெய்ய பவண்டும். 
 

எ) மொைவர் வவடமிட்டு நடிப் லத கொபைொளிப்  டமொக எடுத்து Google Drive மூைம் அனுப்  
வவண்டும். 

 
ஏ) வ ொட்டிக் காதணாளிப் பதிவில், பபாட்டியாளலைத் தவிை, பவறு யாரும் திலையில் வைாமல் 

இருக்க பவண்டும். 
 
ததாடக்க நிலை 3-4 மாணவர்களுக்கு கலத பெொல்லும் வ ொட்டி 
அ) ததாடக்கப் பள்ளி 3 முதல் 4 வலையிைான மாணவர்களுக்குக் கலத பெொல்லும் பபாட்டி நடத்தப்படும். 
ஆ) பபாட்டியில் பங்பகற்கும் மாணவர்கள் ஏதொவது ஒரு கலதலயத் பதரிவு பெய்து, அலத மூன்று 

நிமிடங்களுக்குள்  ொவலையுடன் பெொல்ை வவண்டும். 
இ) எந்த துலணப் தபாருட்கலளயும் (Props) கண்டிப்பாகப் பயன்படுத்தக்கூடாது.  
ஈ) மொைவர் கலத பெொல்வலத கொபைொளிப்  டமொக எடுத்து அனுப்  வவண்டும். 
உ) காபைொளியில் மாணவர்கள் பள்ளிச் சீருலட அணிந்திருக்க பவண்டும். 
 
ததாடக்க நிலை 5-6 வலையிைான மாணவர்களுக்கு (பபச்சுப் பபாட்டி) 
அ) ததாடக்கப் பள்ளி 5 முதல் 6 வலையிைான மாணவர்களுக்குப் பபச்சுப் பபாட்டி. 
ஆ) பபாட்டியில் பங்பகற்கும் மாணவர்கள் கீபழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ள 4 தலைப்புகளில் ஏதாவது ஒன்லறத் 

ததரிவு தசய்து இரண்டு  நிமிடத்திற்குள் பபச பவண்டும். 
 

பபச பவண்டிய தலைப்புகள்: 
அ)  எனக்குப் பிடித்த தலைவர் 
ஆ) நான் தசன்ற சுற்றுைா  
இ) தாய்தமாழிப் பற்று அவசியமா?  



ஈ) தகாபைானாவும் சுத்தமும் 
 

இ) மொைவர் வ சுவலத கொபைொளிப்  டமொக எடுத்து அனுப்  வவண்டும். 
ஈ) காபைொளியில் மாணவர்கள் பள்ளிச் சீருலட அணிந்திருக்க பவண்டும். 
 
தபாதுவான விதிகள் 
அ) சிங்கப்பூர்ப்  ள்ளிகலைச் வெர்ந்த மொைவர்கள் மட்டுவம வ ொட்டிகளில்  ங்வகற்கைொம். 
ஆ) ஒவ்தவாரு ததாடக்கப் பள்ளியும் ஒவ்தவாரு பபாட்டிக்கும் தைா இைண்டு மாணவர்கலள (தமாத்தம் 6 

மாணவர்கள் வலர) அனுப்பைாம். 
இ) வ ொட்டியில்  ங்குப றும் மாணவர்கள் தகாடுக்கப்பட்டுள்ள Google Drive மூைபம காதணாளிகலள 

அனுப்ப பவண்டும். 
ஈ) காதணாளிகள் மார்ச் 13 ஆம் (13.3.2022) வததிக்குள் எங்களுக்கு வந்து பசை பவண்டும். 
உ) வைண்ட்ஸ்வகப் வலகயில் கொபைொளிப்  டம் எடுக்கப் ட்டிருக்க வவண்டும். (Landscape video mode) 
ஊ)  வ ொட்டியில்  ங்குப றும் அலைவருக்கும் ெொன்றிதழ் வழங்கப் டும். 
எ) பரிசுகலள தவன்றிடும் மாணவர்களுக்கு பகாப்லபயும் சான்றிதழும் வழங்கப்படும். 
ஏ) நடுவர்களின் தீர்ப்பப இறுதியானது. தீர்ப்பு குறித்து எவ்வித முலறயீடும் ஏற்றுக் தகாள்ளப்படமாட்டாது.
   
 
 
 
 


