
                

    அட்லாண்டா மாநகரத் தமிழ்ச ்சங்கம் 

 

ததத்திருநாள் ப ாட்டிகள் 2021 

 

ததல ்பு: தமிழர்களின்  ாரம் ரியமும் ததத்திருநாளும் 

 

ப ரியவரக்ளுக்கான ப ாட்டிகள்  

● கவிதத ப ாடட்ி  

● பகால ் ப ாட்டி  

●  ாட்டு ப ாடட்ி  

● ஓவிய ப ாட்டி  

***ஒரு ப ரியவர் 2  ப ாட்டிகளில் மட்டுபம  ங்பகற்க இயலும்  

 

 

1.கவிதத ப ாட்டி : 

 

ததல ்பு :தமிழரக்ளின்  ாரம் ரியமும் ததத்திருநாளும் 

 

ப ாட்டிக்கான விதிமுதறகள் 

 

● கவிதத ததல ்பிதன கரு ்ப ாருளாகக் பகாண்டு எழுதியிருக்க 

பவண்டும் 

● ஆங்கிலம் அல்லது பிறபமாழிக் கல ்பு இல்லாமல் இருக்க பவண்டும். 

● குதறந்தது 10 வரிகள் இருக்க பவண்டும் 

● வயது வரம்பு இல்தல 

● கவிதததய  பதளிவாக வாசித்து  காபணாளி  அனு ்  பவண்டும், 

● காபணாளியின் துவக்கத்தில் உங்கள் ப யதரயும், நீங்கள்  ங்கு 

ப றும் பிரிவின் ப யதரயும் குறி ்பிடவும் . 

● காபணாளி நல்ல பதளிவான (at least 780p resolution) முதறயில், 

கிதடமட்டமாக( Landscape mode) ,  ங்பகற் ாளரின்  முகம் பதரியும் 

வதகயில்  திவு பசய்ய ் ட்டிருக்க பவண்டும். 

● காபணாளிகள் MP4 அல்லது Mov வடிவத்தில் சமர ்்பிக்க பவண்டும். 

பகா ்பின் ப யர ்(File name) உங்கள் ப யர் மற்றும் பிரிவின் ப யரும் 

இரு ் து சிற ்பு. You can send it as the mp4/mov (preferable). If there are 

space issues/failures, send as a downloadable link from your own google drive to 
the respective ............... email address. 
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● கவிதததயக்  pongalcompetitions@gatamilsangam.org மின்னஞ்சலுக்கு 

அனு ்பி தவக்கவும் 

 

 

 

2.பகால ் ப ாட்டி 

 

ததல ்பு :தமிழரக்ளின்  ாரம் ரியமும் ததத்திருநாளும் 

 

ப ாட்டிக்கான விதிமுதறகள் 

● ஒருவர் ஒரு(one) பகாலத்தத மட்டுபம ப ாட்டிக்காக ்  திவிடலாம். 

● பகாலத்தின் புதக ் டம் மிகவும் பதளிவாக இருக்க பவண்டும். 

● பகாலத்ததக் குதறந்தது 5 புதக ் டங்கள் மற்றும் காபணாளி 

(நீங்கள் பகாலம் ப ாடும் ப ாது எடுக்க ் டட் புதக ் டங்கள் மற்றும் 

காபணாளி ) அதனத்துக் பகாணங்களில் இருந்தும் எடுத்து அனு ்  

பவண்டும்.  

● காபணாளியின் துவக்கத்தில் உங்கள் ப யதரயும், நீங்கள்  ங்கு 

ப றும் பிரிவின் ப யதரயும் குறி ்பிடவும் . 

● காபணாளி நல்ல பதளிவான (at least 780p resolution) முதறயில், 

கிதடமட்டமாக( Landscape mode) ,  ங்பகற் ாளரின்  முகம் பதரியும் 

வதகயில்  திவு பசய்ய ் ட்டிருக்க பவண்டும். 

● காபணாளிகள் MP4 அல்லது Mov வடிவத்தில் சமர ்்பிக்க பவண்டும். 

பகா ்பின் ப யர ்(File name) உங்கள் ப யர் மற்றும் பிரிவின் ப யரும் 

இரு ் து சிற ்பு. You can send it as the mp4/mov (preferable). If there are 

space issues/failures, send as a downloadable link from your own google drive to 
the respective ............... email address. 

● நீங்கள் அனு ்பும் பகாலம் பவபறந்த இதணயத்தில் இருந்தும் 

எடுக்க ் ட்டதாக அல்லாமல் உங்களுதடய பகாலமாக மட்டுபம 

இருக்க பவண்டும். 

● பகாலங்கதள உங்களின்  தட ் ாற்றலுக்கு ஏற்  எந்த ் ப ாருட்கள் 

பகாண்டும் அலங்கரிக்கலாம். 

● நீங்கள் பகாலம் ப ாட எடுத்துக் பகாண்ட பநரம்,  யன் டுத்திய 

ப ாருட்கள்  ற்றிய தகவல்கதளயும் பகாலத்துடன் பசர்த்து அனு ்  

பவண்டும். 

● பகாலங்கதள pongalcompetitions@gatamilsangam.org என்ற 

மின்னஞ்சலுக்கு அனு ்  பவண்டும். 

 

mailto:pongalcompetitions@gatamilsangam.org
mailto:pongalcompetitions@gatamilsangam.org
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3.ஓவிய ் ப ாட்டி 

 

ததல ்பு :தமிழரக்ளின்  ாரம் ரியமும் ததத்திருநாளும் 

 

ப ாட்டிக்கான விதிமுதறகள் 

● ததல ்பிதன கரு ்ப ாருளாகக் பகாண்டு ஓவியம் 

வதரயபவண்டும் 

● ஓவியத்தின் புதக ் டம் மிகவும் பதளிவாக இருக்க பவண்டும். 

● ஓவியத்தத நீங்கள் வதரயும் ப ாது 5 புதக ் டங்கள் அதனத்துக் 

பகாணங்களில் இருந்தும் எடுத்து அனு ்  பவண்டும். (ஐந்திற்கு 

பமற் டட் புதக ் டங்கதளயும் அனு ் லாம்) 

● நீங்கள் அனு ்பும் ஓவியம் பவபறந்த இதணயத்தில் இருந்தும் 

எடுக்க ் ட்டதாக அல்லாமல் உங்களுதடய ஓவியமாக மட்டுபம 

இருக்க பவண்டும். 

● ஓவியத்தத உங்களின்  தட ் ாற்றலுக்கு ஏற்  எந்த ் ப ாருட்கள் 

பகாண்டும் வதரயலாம் . 

(The drawing should be on a canvas/poster board. 

The canvas/poster board should be of the following dimension 
15inchesX15inches) 

● புதக ் டம்  அனு ்  பவண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி 
pongalcompetitions@gatamilsangam.org 

 

4. ாட்டு ப ாட்டி 

 

ததல ்பு :தமிழரக்ளின்  ாரம் ரியமும் ததத்திருநாளும் 

 

ப ாட்டிக்கான விதிமுதறகள் 

● ததல ்பிதன கரு ்ப ாருளாகக் பகாண்ட  ாடல்கள் , ாரதியார் 

 ாரதிதாசனார ் ாடல்கள் அல்லது நாட்டு ்புற  ாடல்கள்  ாடலாம். 

● ஆங்கிலம் அல்லது பிறபமாழிக் கல ்பு இல்லாமல்  ாட பவண்டும் 

● காபணாளியின் துவக்கத்தில் உங்கள் ப யதரயும், நீங்கள்  ங்கு 

ப றும் பிரிவின் ப யதரயும் குறி ்பிட்ட பிறகு உங்கள்  ாடதல 

ஆரம்பிக்கவும். 

● சுற்ற ்புற சூழலின் ஒலிகளால்  ாதிக்காத வதகயில்  ாடல் 

பதளிவாக இருக்குமாறு  திவு பசய்ய ் ட்டிருக்க பவண்டும். 
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● உங்கள்  ாடல் ஆரம் ம் முதல் முடிவு வதர ததடயின்றி ஒட்டி/பவட்டி 

பதாகு ் ாக (not edited with multiple shots) இல்லாமல் சீராக ்  திவு 

பசய்ய ் ட்டிருக்க பவண்டும். 

● காபணாளி நல்ல பதளிவான (at least 780p resolution) முதறயில், 

கிதடமட்டமாக( Landscape mode) , ாடு வரின் முகம் பதளிவாகத் 

பதரியும் வதகயில்  திவு பசய்ய ் டட்ிருக்க பவண்டும். 

● காபணாளிகள் MP4 அல்லது Mov வடிவத்தில் சமர ்்பிக்க பவண்டும். 

பகா ்பின் ப யர ்(File name) உங்கள் ப யர் மற்றும் பிரிவின் ப யரும் 

இரு ் து சிற ்பு. You can send it as the mp4/mov (preferable). If there are 

space issues/failures, send as a downloadable link from your own google drive to 
the respective ............... email address. 

●  காபணாளி அனு ்  பவண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி 
pongalcompetitions@gatamilsangam.org 

● இறுதிசுற்றுக்கு பதர்வான 5 ந ர்களுக்கு, பநரதல குறித்த  விவரங்கள் 

01/21/2021 அன்று  மின்னஞ்சல் வழியாக அனு ்பி தவக்க ் டும். 

 

● 5 ந ர்களும்1/22/2021 பவள்ளிக்கிழதமயன்று   நடக்க இருக்கும் 

பநரதலயில்  ங்கு பகாள்ள பவண்டும். இதிலிருந்து மூன்று 

பவற்றியாளர்கள் பதர்ந்பதடுக்க ் டுவர்.(இறுதி சுற்றுக்கான 

 ாடதல தயார்  டுத்திக்பகாள்ளுங்கள்). 

 

 

 

குறி ்பு: 

● புதக ் டம் மற்றும் காபணாளி அனு ்  பவண்டிய மின்னஞ்சல் 

முகவரி pongalcompetitions@gatamilsangam.org 

● புதக ் டம் மற்றும் காபணாளிதய அனு ்  பவண்டிய கதடசி நாள் 

01/18/2021 

● பவற்றி ப ற்றவர்களுக்கான  இறுதி முடிவுகள் 01/21/2021 உங்கள் 

மின்னஞ்சலுக்கு அனு ்பி தவக்க ் டும்  

●  ாட்டு ப ாட்டிக்கு மட்டும் இறுதி சுற்று 01/22/2021 அன்பற 

நதடப றும்.மற்ற ப ாட்டிகளுக்கு  இறுதி சுற்று கிதடயாது. 

● பவற்றி ப ற்றவர்கள் பநரதலயில் 01/23/2021 அன்று 

நதடப றவிருக்கும்  ப ாங்கல் விழாவில்   தங்கள் திறதன 

பவளி ் டுத்தலாம் 

● பமலும் ப ாட்டிகள் குறித்த முடிவுகள் மற்றும் விவரங்கள் உங்கள் 

மின்னஞ்சலுக்கு அனு ்பி தவக்க ் டும் 

mailto:pongalcompetitions@gatamilsangam.org
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● அட்லாண்டா மாநகரத் தமிழ் சங்கத்தின் இதணயதளத்திலும் 

விவரங்கதளத் பதரிந்துபகாள்ளலாம் 

 


