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நாள்:
நாள்: 04.01.2022

ேகா.
ேகா.எண்.
எண். 11-264/ெச.
ெச.த.ம.நி.
நி./2021-22/ கட் ைர,
ைர, கவிைத,
கவிைத, ஓவியப் ேபாட்

உலகத் தாய்ெமாழி நாள் விழா - 2022

கட் ைர, கவிைத, ஓவியப் ேபாட்
தாய்ெமாழிகளின்

சிறப் கள்

ஊக்குவிக்க ம் உலெகங்கி

குறித்த

விழிப் ணர்ைவ

ஏற்ப த்த ம்

ம் உள்ள ெமாழி,
ெமாழி, பண்பாட் க் கலாச்சார மர கள் மற் ம்

பன் கத்தன்ைம பற்றிய கூ கைள அறிந்
அறிந் ெகாள்ள ம் பல்ேவ

ெமாழி ேபசும்

மக்களிைடேய
மக்களிைடேய ஒற் ைமைய ஏற்ப த்த ம் ஒவ்ேவார்
ஒவ்ேவார் ஆண் ம் பிப்ரவாி 21ஆம் நாைள
தாய்ெமாழி
அறி

நாளாகக்
நாளாகக்

கைடபி க்க

உலக

நா க

க்கு

னஸ்ேகா

நி வனம்

த்தி ள்ள .
இவற்றின்ப , ேதசத்தின் வளர்ச்சிக்கும்
வளர்ச்சிக்கும்

பயன்ப த் வதன்

க்கியத் வத்ைத நாட்

ன்ேனற்றத்திற்கும்
ப்
ன்ேனற்றத்திற்கும் தாய்ெமாழிைய
தாய்ெமாழிையப்

மக்க

க்கு உணர்த்த
உணர்த்த ம் தாய்ெமாழியில்

தகவல் ெதாடர் ப் லைமத் திறத்ைத
திறத்ைத வளர்க்க ம் மத்தியக் கல்வி அைமச்சகம் ஒவ்ேவார்
ஆண் ம் பிப்ரவாி 21ஆம்
21ஆம் நாளில் “தாய்ெமாழி நாள் விழா”
விழா”ைவ நா
ெகாண்டா

வ ம்

வ கின்ற .

இந்த ஆண்
ேநாக்கங்கைள
ேநாக்கங்கைள

தாய்ெமாழி நாள் விழா (21.
21.02.
02.22)
22) மிகச் சிறப்பாகப்
சிறப்பாகப் பின்வ ம்

ைமயமிட் க்

ெகாண்டாடப்பட
ெகாண்டாடப்பட

ேவண் ெமன்

மத்தியக்

கல்வி

அைமச்சகம்
அைமச்சகம் அறிவித் ள்ள .
1. தாய்ெமாழியின்
தாய்ெமாழியின் பன் கத் தன்ைமைய எ த் க்காட் தல்.
தல்.
2. அவரவர்

தாய்ெமாழிைய
தாய்ெமாழிைய

மட் மின்றி,
மின்றி,

பிற

இந்திய

ெமாழிகைள ம்

பயன்ப த் வைத ஊக்குவித்தல்
ஊக்குவித்தல்..
3. இந்தியாவில்
இந்தியாவில் உள்ள பல்ேவ

பண்பாட் க் கூ கள்,
கள், இலக்கியங்கள்
இலக்கியங்கள்,, கைலப்

பைடப் கள் மற் ம் ெமாழிசார்
ெமாழிசார் பிற கூ கைளப் ாிந் ெகாள்

தல்.
தல்.

இந்த ேநாக்கங்க

க்கு ஏற்றவைகயில் ெசாற்ெபாழி

நிகழ்ச்சிகள்,
நிகழ்ச்சிகள், கவிைத,
கவிைத,

கட் ைர,
ைர, ஓவியப் ேபாட் கள்,
கள், இைச மற் ம் நாடக நிகழ்ச்சிகள்,
நிகழ்ச்சிகள், கண்காட்சிகள் ேபான்ற
ஏற்பா கைளச் ெசய்

தாய்ெமாழி நாள் விழாைவக் ெகாண்டாட ேவண் ெமன்

மத்தியக் கல்வி அைமச்சகம் அறி

த்தி ள்ள .

அவற்றின்ப , ெசம்ெமாழித் தமிழாய்

மத்திய நி வனம் மாணவர்க

க்கான

கட் ைர,
ைர, கவிைத,
கவிைத, ஓவியப் ேபாட் கைள நடத்தத் திட்டமிட் ள்ள . ெசம்ெமாழித்
தமிழின் ெதான்ைமைய ம் தனித் தன்ைமைய ம் அவற்றின் மர த் ெதாடர்ச்சிைய ம்
பா காப்பைதச்
காப்பைதச் ெசம்ெமாழி நி வனம் ேநாக்கமாகக் ெகாண் ள்ளதால்
ள்ளதால் அவற்ைற
ெவளிப்ப த் ம் வைகயில் கட் ைர,
ைர, கவிைத,
கவிைத, ஓவியப் பைடப் கள் அைமயப்ெபற
அைமயப்ெபற
ேவண் ெமன்ப
ேபாட் க

ேபாட்
ேபாட் க்குாிய ெபா விதியாகக் ெகாள்ளப்ப கிற .
க்கான விதி ைறக

ம் விவரங்க

 கட் ைர,
ைர, கவிைத,
கவிைத, ஓவியம் ஆகிய

ம் வ மா :
ன்

பிாி க

க்குப் ேபாட் கள்

அறிவிக்கப்ப கின்றன.
கின்றன.
 தி க்கு
றைள ைமய
க்குற
ைமயமிட்
மிட்

“அன்பின் வழிய

உயிர்நிைல”
பில்
ல்
உயிர்நிைல” என்ற
ன்ற தைலப்
ைலப்பி

கட் ைர அைமய
ைமய ேவண்
ேவண் ம்.
ம்.
 “யா ம் ஊேர”
பில்
ல் சங்க
யத்ைத
ஊேர” (மர க் கவிைத)
கவிைத) என்ற
ன்ற தைலப்
ைலப்பி
ங்க இலக்கி
க்கிய
த்ைத
அ ப்ப
கக் ெகாண்
ப்பைடயா
ைடயாக
ெகாண்

கவிைதப்
கவிைதப் பைடப்
ைடப் அைமய
ைமய ேவண்
ேவண் ம்.
ம்.

 ஓவியம் சங்க இலக்கியத்ைத அ ப்பைடயாகக் ெகாண்

பழந்தமிழர்

வாழ்வியைல ெவளிப்ப த் வதாக அைமய ேவண் ம்.
ம்.
 கல்

ாி/
ாி/பல்கைலக்கழக இளங்கைல,
இளங்கைல,

கைல மாணவர்கள்
மாணவர்கள் மட் ேம

ேபாட் யில் பங்ேகற்க ேவண் ம்.
ம்.
 கட் ைர 10 பக்கத்திற்கும்
பக்கத்திற்கும்,, கவிைத 30 அ க

க்கும் மிகாம

க்க

ேவண் ம்.
ம்.
 தட்டச்சு ெசய்யாமல் ைகெய
ைகெய த் ப் ப யாக அ
 ஓவியம் ஒ

பக்கத்தில் (A3+ அள ள்ள ெகட்

ப்ப ேவண் ம்.
ம்.
அட்ைடயில்;
அட்ைடயில்; பல்வைக

வண்ணத்தில்)
வண்ணத்தில்) ைகயால் வைரயப்பட்டதாக
வைரயப்பட்டதாக அைமய ேவண் ம்.
ம்.
 பைடப் கள் தமிழ் ெமாழியில் மட் ேம அைமயப்ெபற்றி க்க ேவண் ம்.
ம்.
 ஒ வர் ஏதாவ

ஒ

பிாிவில் மட் ேம பங்ேகற்க
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ம்.
ம்.

 பைடப் கள்

தல்வர்/
தல்வர்/பதிவாளர்/
பதிவாளர்/ ைறத்தைலவர்/
ைறத்தைலவர்/இயக்குநர்

க தத் டன் அ
 ஒவ்ெவா


பிாிவி

தல் பாிசு

ஒப் தல்

ப்பிைவக்கப்பட ேவண் ம்.
ம்.
ம் தலா ஐந்

ேப க்குப் பாிசுகள் வழங்கப்ப ம்.
ம்.

. 25,000/-, இரண்டாம் பாிசு

. 10,000/-, ஆ தல் பாிசு

. 15,000/-,

ன்றாம் பாிசு

. 5,000/- (இ வ க்கு)
க்கு)

 பைடப் கள் வந் ேசர ேவண் ய இ தி நாள்:
நாள்: 04.02.2022.
 எக்காரணத்ைதக்
தமிழாய்

ெகாண் ம்

ேபாட் த்

ெதாடர்பாகச்

ெசம்ெமாழித்

மத்திய நி வனத்திற்கு
வனத்திற்கு ேநாில் வரேவா,
வரேவா, ெதாைலேபசி வழியாகத்

ெதாடர் ெகாள்ளேவா கூடா .
 பைடப் கைள அஞ்ச

ல் மட் ேம கீழ்க்கா

ம்

ைவக்க ேவண் ம்:
ம்: இயக்குநர்,
இயக்குநர், ெசம்ெமாழித் தமிழாய்
சாைலப் ேபாக்குவரத்

நி வன வளாகம்,
வளாகம்,

கவாிக்கு அ

ப்பி

மத்திய நி வனம்,
வனம்,

ற ச் சாைல,
சாைல, தரமணி,
தரமணி,

ெசன்ைன – 600 113.
ேபராசிாியர் இரா.
இரா. சந்திரேசகரன்
இயக்குநர்
ெசம்ெமாழித் தமிழாய்
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மத்திய நி வனம்

