தமிழ் இசைை் ைங் கம்
இராஜா அண்ணாமலை மன்றம்
சென்லன – 600 104.
ச ாலைபேசி : 044-25341425 / 25341958 / 29550107 / 9282235964

இசைப் பபோட்டிகளுக்கோன விவரங் கள்
1.

நாகசுரப் ப ாட்டி
திருமதி சீதத ஆச்சி அவர்களின் நிதைவாக திருமதி உண்ணாமதை ஆச்சி
அறக்கட்டதள நிறுவியது

பரிசு ததாதக ரூ. 1000.00
இப்பபாட்டியில், ஒருவர் மட்டுபம நாகசுரம் வாசிக்க பவண்டும், துதணக் கருவிகளாகச்
சுருதிப்தபட்டி, தகத்தாளம், தவுல் (ஒன்று) ஆகியதவ அனுமதிக்கப்படும். வர்ணம், இராக
ஆைாபதை, கீ ர்த்ததை, நிரவல், கற்பதைச் சுரங்கள் மற்றும் ராகம், தாளம், பல்ைவி
ஆகியதவ பபாட்டியில் பகட்கப்படும், நிகழ்ச்சிப் பட்டியைில் மூன்று வர்ணங்கள், பத்துக்
கீ ர்த்ததைகள்,

மூன்று

இராகம்,

தாளம்,

பல்ைவி

ஆகியதவ

குறிக்கப்பட்டிருக்க

பவண்டும்,
பபாட்டியாளருக்கு முப்பது நிமிடங்களிைிருந்து நாற்பத்ததந்து நிமிடங்கள் வதர வாசிக்க
பநரம் தகாடுக்கப்படும்.

2.

தவில் ப ாட்டி
தமிழ் இதசச் சங்கம் நிறுவியது
பரிசு ததாதகரூ.

1000.00

இப்பபாட்டியில்

கைந்துதகாள்ளும்

கதைஞருடன்

ஒரு

நபர்

தாளம்

பபாடுவதற்கு

அனுமதிக்கப்படுவார். தகத்தாளம் எடுத்து வரபவண்டும். ஒவ்தவாரு கதைஞருக்கும்
வாசிக்க 20 நிமிடம் ஒதுக்கப்படும்.
பபாட்டியில் கைந்துதகாள்பவர்கள் 10 தாளங்களின் விவரங்கதளக் தகாடுக்க பவண்டும்.
பமற்படி

10

பவண்டும்.

தாளங்களில்

நடுவர்

பகட்கும்

தாளத்தில்

தைி

ஆவர்த்தைம்

வாசிக்க

3.

வணைப்
ீ
ப ாட்டி
டாக்டர் எஸ்.இராமநாதன் அவர்கள் நிதைவாக
ததன்ைாப்பிரிக்கா திரு.சுப்பிரமணிய பக்கிரியாப்பிள்தள அவர்கள் நிறுவியது
பரிசு ததாதக ரூ.

2000.00

நிகழ்ச்சிப் பட்டியைில், குதறந்தது மூன்று தமிழ் வர்ணங்கள், ஐந்து தமிழ்க் கீ ர்த்ததைகள்
(இராகம், கற்பதைச் சுரங்களுடன்) இரண்டு தமிழ்ப் பல்ைவிகள் ஆகியவற்றிற்குரிய
இராக,

தாளத்துடன்

விவரங்கள்

தகாடுக்கப்பட்டிருக்க

பவண்டும்.

காை

அளவு

:

10

நிமிடங்களிைிருந்து 15 நிமிடங்கள் வதர.

4.

வயலின் ப ாட்டி
ைால்குடி

திரு.பகாபாைய்யர்

அவர்கள்

நிதைவாக,

இதசப்பபரறிஞர்

ைால்குடி

திரு.ஜி.தஜயராமன் அவர்கள் நிறுவியது மற்றும் பபராசிரியர் பி.சாம்பமூர்த்தி அவர்கள்
நிதைவாகவும், தமிழ் இதசச் சங்கம் நிறுவியது
பரிசு ததாதக

வயலின்

பபாட்டியாளர்கள்,
கீ ர்த்ததைகள்

நிகழ்ச்சிப்

(இராகம்

பட்டியைில்

கற்பதைச்

மூன்று

தமிழ்

சுரங்களுடன்)

வர்ணங்கள்,

இரண்டு

ஐந்து

தமிழ்ப்

தமிழ்க்

பல்ைவிகள்

ஆகியவற்தற அவற்றிற்குரிய இராக, தாளங்களுடன் குறிப்பிட பவண்டும்.
சுருதிக்குத் தம்புரா அல்ைது சுருதிப்தபட்டி பயன்படுத்திக் தகாள்ளைாம். பநரம் : 10
நிமிடங்களிைிருந்து 15 நிமிடங்கள் வதர

5.

மிருதங்கப் ப ாட்டி
திரு.என்.எஸ்.ராஜன்
திருமதி பழநிச்சாமி
பழநிச்சாமி

அவர்கள்

நிறுவியது
பரிசு ததாதக ரூ.
நடுவர்கள்

அவர்கள்
நாயுடு

நிதைவாக

அவர்கள்

நிறுவியது

நிதைவாக

மற்றும்

திரு.ஆர்.பக.பாரதி
பகாதவ

உதமயாள்புரம்

அவர்கள்,

திரு.ஏ,எஸ்,

தசல்வராஜ்

திரு.சிவராமன்

அவர்கள்

2000.00

குறிப்பிடுகின்ற

தாளத்தில்,

பபாட்டியாளர்கள்

தைி

ஆவர்த்தைம்

வாசிக்க

பவண்டும். காை அளவு 10 நிமிடங்களிைிருந்து 15 நிமிடங்கள் வதர

6.

பதவாரம், திருவாசகம், திருவவம் ாணவ, திருத்தாண்டகம் மற்றும்
திருவருட் ா

ாடல்கள்

திருமதி சீதத ஆச்சி அவர்களின் நிதைவாக திருமதி உண்ணாமதை ஆச்சி, சிட்ைி
(ஆஸ்திபரைியா) தமிழ் சங்கம், திருமதி வாசுகி அவர்கள் நிதைவாக திருமதி தபான்முடி
இராஜபசகர் அவர்கள் நிறுவியது மற்றும் தமிழ் இதசச் சங்கம் நிறுவியது
பரிசு ததாதக ரூ.

3000.00

நிகழ்ச்சிப் பட்டியைில், மூவர் பதவாரத்திைிருந்து குதறந்தது பன்ைிதரண்டு பாடல்களின்
தபயர்களும், பண்களும் குறிக்கப்பட்டிருக்க பவண்டும். பபாட்டியாளர் தம்புரா சுருதியுடன்
அல்ைது

சுருதிப்தபட்டியுடன்

பாடைாம்.

தகத்தாளமும்

பயன்படுத்திக்

தகாள்ளைாம்.

பபாட்டியாளர்கள், முப்பது நிமிடங்கள் பாடுவதற்கு ஆயத்தமாக இருக்க பவண்டும்.
மூவர்

பதவாரம்

பன்ைிரண்டு

பாடல்களும்

தாளங்களிலும் இருத்தல் பவண்டும்.

தவவ்பவறு

பண்களிலும்

தவவ்பவறு

7.

திவ்வியப்

ிர ந்தம், திருப் ாணவ

திரு.அழ.சித,

அழ.அைபமலு

ஆச்சி

ாடல்கள்

அவர்களின்

நிதைவாக

திரு,அழ,சிதம்பரம்,

திரு.பக.ஏ.ராமப்பிரியா அவர்களின் நிதைவாக திரு.பக.ஏ.துதரசாமி
பரிசு ததாதக ரூ.

2000.00

நிகழ்ச்சி பட்டியைில் பன்ைிரு ஆழ்வார்களின் பாடல்களில் குதறந்தது ஐந்து பாடல்கள்
தவவ்பவறு பண்களில், தாளங்களில் குறிக்கப் தபறல் பவண்டும். பநரம் : 10 நிமிடங்கள்

8.

திருப்புகழ்ப்

ாடல்கள் மற்றும் திருத்தைி திருப்புகழ்ப்

பதவபகாட்தட

திரு.ஏ.எல்.எஸ்.டி.

திரு.ஏ.எல்.வடிபவலு,

திருமதி

அழகப்பச்

மீ ைாட்சி

ஆச்சி

தசட்டியார்
அவர்களின்

ாடல்கள்

அவர்களின்

நிதைவாக

நிதைவாக

பபராசிரியர்

தை.ப.கரு.இராமநாதன் தசட்டியார், திருமதி பார்வதி பவைய்யா அவர்கள் நிதைவாக
திரு.பி.எஸ். பவைய்யா அவர்கள் நிறுவியது
பரிசு ததாதக ரூ.

2000.00

நிகழ்ச்சிப் பட்டியைில், குதறந்தது ஆறு திருப்புகழ் பாடல்கள் தவவ்பவறு இராகங்களில்,
தாளங்களில் குறிக்கப்தபறல் பவண்டும். பநரம் : 10 நிமிடங்கள்

9.

மாரிமுத்தாப் ிள்ணை, அருைாசலக்கவிராயர், முத்துத்தாண்டவர்
ாடல்கள் ப ாட்டி

ததன்தசன்ை

இராகதரங்கிணி

அறக்கட்டதள

மற்றும்

பபராசிரியர்

திருப்பாம்புரம்

சுவாமிநாதப்பிள்தள அவர்களின் நிதைவாக டாக்டர் சீர்காழி எஸ். பகாவிந்தராஜன்
அவர்கள் நிறுவியது
பரிசு ததாதக ரூ.
பபாட்டியாளர்கள்,

2500.00
நிகழ்ச்சிப்

பட்டியைில்

பமபை

குறிக்கப்பட்ட

பாடைாசிரியர்கள்

இயற்றியுள்ள பாடல்களில், குதறந்தது ஆறு பாடல்கள் தபயதரயும் அவற்றிற்குரிய
இராகம், தாளங்களுடன் குறிப்பிட பவண்டும். பநரம் : 10 நிமிடங்கள்

10. பகா ாலகிருஷ்ை

ாரதியார்

ாடல்கள்

மூதறிஞர் இராஜாஜி அவர்கள் நிதைவாக அண்ணாமதை வள்ளல் அறக்கட்டதள
நிறுவியது பரிசு ததாதக
நிகழ்ச்சிப்

பட்டியைில்,

தம்புரா
பகாபாைகிருஷ்ண

பாரதியார்

இயற்றிய

பாடல்களில்

எட்டுப்

பாடல்கதள அவற்றிற்குரிய இராக, தாளங்களுடன் குறிப்பிட பவண்டும். இப்பாடல்களில்
நான்கு பாடல்களுக்காவது இராகம், கற்பதைச்சுரம் பாடத் ததரிந்திருக்க பவண்டியது
அவசியம். பநரம் : 15 நிமிடங்கள்

11. பகாடீச்சுவர அய்யர், இலட்சுமைப்
சுப் ிரமைிய

ாரதியார்

ிள்ணை

ாடல்கள்,

ாடல்கள், மகாகவி

ா நாசம் சிவன்

தண்ட ாைி பதசிகர், வ ரியசாமி தூரண்

ாடல்கள்,

ாடல்கள் தமிழ்ப்

ாடல்கள்,

திருமதி.ருக்மணி ராமமூர்த்தி அவர்களின் நிதைவாக காசி சாரிடபிள் டிரஸ்ட், டாக்டர்
எம்.ஏ.சிதம்பரம்

அவர்கள்,

அறக்கட்டதள,

ததன்ைாப்பிரிக்கா

திருமதி.பழநிச்சாமி

திரு.சுப்பிரமணிய

நாயுடு

அவர்கள்

பக்கிரியாப்

நிதைவாக

பிள்தள
பகாதவ

திரு.ஏ.எஸ்.தசல்வராஜ் பழநிச்சாமி அவர்கள், இராஜா சர் அண்ணாமதைச் தசட்டியார்
அவர்கள் நிதைவாக தமிழ் இதசச் சங்கம்
நிறுவியது பரிசு ததாதக ரூ.
நிகழ்ச்சிப்

பட்டியைில்,

2500.00

குதறந்தது

எட்டுப்

பாடல்கள்

தவவ்பவறு

இராகங்களில்,

தாளங்களில் குறிக்கப்பட்டிருக்க பவண்டும். பநரம் : 10 நிமிடங்கள்

12. தமிழ்ப்

தங்கள் மற்றும்

திரு.எஸ்,ஸ்ரீராமன்

அவர்கள்

தவர்ைங்கள் ப ாட்டி

நிதைவாக

டாக்டர்

எம்.ஏ.சிதம்பரம்

மற்றும்

டாக்டர்

சர்.ராக.க.சண்முகம் தசட்டியார் அவர்கள் நிதைவாக தமிழ் இதசச் சங்கம்
நிறுவியது பரிசு ததாதக ரூ.

2000.00

இப்பபாட்டியில் கைந்துதகாள்பவார் நிகழ்ச்சிப் பட்டியைில், குதறந்தது ஐந்து தமிழ்ப்
பதங்கள்

இரண்டு

பத

வர்ணங்கள்

ஆகியவற்றின்

தபயர்கதள

இராகம்,

தாளம்,

பாடைாசிரியர் முதைிய விவரங்களுடன் ததளிவாகக் குறிப்பிட்டிருக்க பவண்டும்.
பநரம் : 10 நிமிடங்கள்

13. குறவஞ்சி

ாடல்கள்

திரு.பி.வி.பக.ஆர்

காயாபராகணம்

பிள்தள

அவர்கள்

நிதைவாக

திருமதி

சுசீைா

மாரியப்பன் அவர்கள் நிறுவியது
பரிசு ததாதக

வவள் ளிக்பகோப் சப

நிகழ்ச்சி பட்டியைில், திருக்குற்றாைக் குறவஞ்சி, சரபபந்திர பூபாைக் குறவஞ்சி, அழகர்
குறவஞ்சி, தியாபகசர் குறவஞ்சி, மீ ைாட்சியம்தம குறம் ஆகியவற்றில் குதறந்தது ஆறு
பாடல்கள் இராக, தாளக் குறிப்புகளுடன் நிகழ்ச்சிப் பட்டியைில் தகாடுத்திருக்க பவண்டும்.
பநரம் : 10 நிமிடங்கள்

14.

ரதநாட்டியப் ப ாட்டி
பகாதவ திரு.வி.பழநிச்சாமி நாயுடு அவர்களின் நிதைவாக திரு.வி.பாைகிருஷ்ண நாயுடு
அவர்களின் அறக்கட்டதள நிறுவியது
பரிசு ததாதக ரூ.

2500.00

நிகழ்ச்சிப் பட்டியைில், ஒரு தமிழ் சுரஜதி, ஒரு தமிழ் வர்ணம் அல்ைது இரு தமிழ்
வர்ணங்கள்,

மூன்று

இருபதிைிருந்து
இப்பபாட்டியில்
வரபவண்டும்.

தமிழ்ப்

முப்பது

பதங்கள்

நிமிடக்ள்

கைந்துதகாள்ளும்

ஆகியதவ

வதர

குறிப்பிட்டிருக்க

ஆடுவதற்கு

கதைஞர்கள்

தம்

பவண்டும்.

வாய்ப்பு

அளிக்கப்படும்.

தசாந்த

தசைவிபைபய

15. கதாகாலட்பச ம் ப ாட்டி
திரு.சிவி.

சிவிடி

தவங்கடாசைம்

தசட்டியார்

அவர்கள்

நிதைவாக

திரு.வி.சிதம்பரம்

அவர்கள் நிறுவியது
பரிசு ததாதக ரூ.

5000.00

நிகழ்ச்சிப் பட்டியைில், தமிழில் கதாகாைட்பசபம் தசய்ய இரண்டு ததைப்புகதளயாவது
குறித்திருக்க

பவண்டும்.

கதாகாைட்பசபத்தத

ததாழிைாகக்

தகாண்டிருப்பவர்கள்.

இப்பபாட்டியில் கைந்து தகாள்ள இயைாது.
பபசும் தமாழியும் பாடல்களும் முழுதமயாகத் தமிழிபைபய இருக்க பவண்டும். தம்புரா
அல்ைது சுருதிப்தபாட்டி, தகத்தாளம், சிப்ளா இதவ தவிர பவறு இதசக் கருவிகள்
பயன்படுத்தக் கூடாது. பநரம் : 15 நிமிடங்கள்

16. தாயுமானவர் வ ான்ணனயா

ிள்ணை

ாடல்கள்

திருமதி கமைா அம்மாள் அவர்கள் நிறுவியது
பரிசு ததாதக ரூ.

3000.00

பபாட்டியாளர்கள்,

நிகழ்ச்சிப்

பட்டியைில்

பமபை

குறிக்கப்பட்ட

பாடைாசிரியர்கள்

இயற்றியுள்ள பாடல்களில், குதறந்தது ஆறு பாடல்கள் தபயதரயும் அவற்றிற்குரிய
இராகம், தாளங்களுடன் பாட பவண்டும். பநரம் : 10 நிமிடங்கள்

ப ாட்டிகளுக்குரிய வ ாது விதிகள்
1.

திறதமயும் தகுதியும் உள்ளவர்கள் பபாட்டியில் பசரைாம்.

2.

பாடும்தபாழுபதா,
சுருதிப்தபட்டி

இதசக்கருவிகள்

பததவப்பட்டால்,

வாசிக்கும்

தமிழ்

இதசச்

தபாழுபதா
சங்கத்தார்

தம்புரா
அவற்றுக்கு

அல்ைது
ஏற்பாடு

தசய்வர்.
3.

14 வயதிைிருந்து 30 வயதிற்குட்பட்டவர்கள் இப்பபாட்டிகளில் கைந்து தகாள்ளைாம்.
(அதாவது பபாட்டி நதடதபறும் ஆண்டின் நவம்பர் திங்கள் முதல் தநாள் 14வயது
முடிந்திருக்க பவண்டும் உயர்நிதை வயது 30)

4.

பபாட்டியில் கைந்துதகாள்பவர்கள் தம் வயதிற்காை சான்றிததழ விண்ணப்பத்துடன்
பூர்த்தி தசய்து, பள்ளித் ததைதம ஆசிரியர் அல்ைது கல்லூரி முதல்வர் அல்ைது
அப்பதவிக்குச்

சமமாைவர்கள்

அல்ைது

அரசு

அங்கீ காரம்

தபற்ற

மருத்துவர்கள்

ஆகிபயாருள் ஒருவர் ஒப்புதலும் முத்திதரயும் தபற்று அனுப்ப பவண்டும். பள்ளி
அல்ைது

கல்லூரிச்

சான்றிதழ்களில்

வயதிற்காை

பகுதிதய

நகதைடுத்தும்

அனுப்பைாம்.
5.

பபாட்டிகள் அதைத்தும் தசன்தை, இராஜா அண்ணாமதை மன்றத்தில் நதடதபறும்.
பபாட்டிகள் காதையில் 10 மணிக்கு ததாடங்கும்.

6.

பபாட்டியில் கைந்து தகாள்பவார் 30 நிமிடங்களுக்கு முன்ைபர தயாராக இருக்க
பவண்டும்.

7.

நடுவர்களின் தீர்ப்பப யாவற்றிற்கும் இறுதியாைது.

8.

இதசதயயும்,

நாட்டியத்ததயும்

ததாழிைாகக்

தகாண்டவர்கள்

இப்பபாட்டிகளில்

கைந்து தகாள்ள இயைாது.
9.

ஏற்கைபவ ஒரு பபாட்டியில் கைந்துதகாண்டு தவற்றி தபற்றவர்கள் மீ ண்டும் அபத
பபாட்டியில் கைந்து தகாள்ள இயைாது.

10. ஒவ்தவாரு

பபாட்டிக்கும்

தைித்தைியாக

உரிய

படிவத்தில்

விண்ணப்பம்

தசய்ய

பவண்டும்.
11. விண்ணப்பங்களும் விவரங்களும் கீ ழ்க்காணும் முகவரியில் தபற்றுக்தகாள்ளைாம்.
உதவிச் தசயைர்
தமிழ் இதசச் சங்கம்
முதல்வர்

தமிழ் இதசக் கல்லூரி
இராஜா அண்ணாமதை மன்றம்,
தசன்தை – 600 104.

பபான் : 9282235964 / 29550107
பபாட்டியில் தவற்றி தபற்றவருக்கு டிசம்பர் திங்கள் 21-ஆம் நாள் நதடதபறும் தமிழ் இதச
விழாவின் பபாது உரிய பரிசுகள் வழங்கப்படும்.

