
   
 

2021 தங்க முனை விருது  

ததசிய சிறுகனத, கவினதப் த ோட்டி  

 

 

 ங்குப றுவதற்கோை விதிமுனைகளும் நி ந்தனைளும்  

 

விண்ணப்பப் படிவத்தைச் சமர்ப்பிப்பைன் வழி, பின்வரும் விதிமுதைகளுக்கும் நிபந்ைதைகளுக்கும் 

கட்டுப்பட்டு அவற்றின்படி நடக்க பங்ககற்பாளர் ஒப்புக்ககாள்கிைார்: 

 

 

1.  ங்குப றுவதற்கோை தகுதி  

 

1.1 சிங்கப்பூர்க் குடிமக்களும் நிரந்ைரவாசிகளும் இப்கபாட்டியில் பங்ககற்கலாம். பங்குகபை வயது 

வரம்புகள் இல்தல.  

 

1.2 ைாங்கள் கபாட்டியிடும் குறிப்பிட்ட இலக்கிய வதகதமயில் இதுவதர ைனிப் பதடப்பு 

எைதையும் கவளியிடாை ைனிநபர்கள் மட்டுகம இப்கபாட்டியில் கலந்துககாள்ளலாம். “ைனிப் 

பதடப்பு” என்பது, வர்த்ைக கநாக்கத்துக்காக விற்கப்பட்ட, கவளியிடப்பட்ட அல்லது 

விநிகயாகிக்கப்பட்ட முழுநீளப் பதடப்தபக் குறிக்கும். இைழ்களில் அல்லது கைாகுப்புகளில் 

(இதணயகவளியில் அல்லது அச்சுருவில்) பதடப்புகதள கவளியிட்ட எழுத்ைாளர்கள் 

ைனிப்பதடப்தப கவளியிட்டவர்களாகக் கருைப்படாமல், கபாட்டியில் கலந்துககாள்ள ைகுதி 

கபறுவார்கள். 

 

1.3 ைங்க முதை விருதின் முந்தைய ஆண்டுகளில் முைல் பரிசு கபற்ைவர்கள், ைாங்கள் பரிசுகவன்ை 

அகை பிரிவில் மீண்டும் கலந்துககாள்ள ைகுதிகபை மாட்டார்கள்.  

 

1.4 ஆர்ட்ஸ் ஹவுஸ் லிமிட்டட் நிறுவைத்தின் ஊழியர்களும் கைசிய கதல மன்ைத்தின் ஊழியர்களும் 

இப்கபாட்டியில் கலந்துககாள்ள முடியாது.  

 

1.5 ஒவ்கவாரு விண்ணப்பமும் கீழ்க்காணும் அதைத்து விதிமுதைகளுக்கும் நிபந்ைதைகளுக்கும் 

கட்டுப்பட்டிருந்ைால், குறிப்பாக அதவ எழுத்ைாளரின் கசாந்ைப் பதடப்புகளாகவும் முன்ைைாக 

கவளியிடப்படாமலும் இருக்கும் பட்சத்தில், ஒகர எழுத்ைாளர் ஒன்று கமற்பட்ட 

விண்ணப்பங்கதள கபாட்டிக்கு அனுப்பலாம்.  

 

1.6 பதடப்புகதள ஆங்கிலம், சீைம், மலாய், ைமிழ் கமாழிகளில் சமர்ப்பிக்கலாம்.  

 

1.7 கபாட்டிக்கு அனுப்பும் பதடப்புகள் ஏற்கைகவ (இதணயத்தில் அல்லது அச்சில்) 

பதிப்பிக்கப்பட்டிருக்கக் கூடாது, பதிப்பாளரால் ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்டிருக்கக் கூடாது, அல்லது 

எந்ைப் கபாது ஊடகத்திலும் (எ.கா. இதணயம், வாகைாலி, கைாதலக்காட்சி, கசய்தித்ைாட்கள், 

அல்லது இைழ்கள்) இடம்கபற்றிருக்கக் கூடாது. “ஏற்கைகவ பதிப்பிக்கப்பட்டது” என்பது, 

(இதணயத்தில் அல்லது அச்சில் உள்ள) இைழ்கள் அல்லது கைாகுப்புகளில் இடம்கபற்றுள்ள 

பதடப்புகதளயும் குறிக்கும்.  

1.8 ஏற்கைகவ உள்நாட்டு அல்லது கவளிநாட்டுப் கபாட்டிகளில் பரிசுகபற்ை பதடப்புகள் 

இப்கபாட்டியில் ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட மாட்டா. இைற்கு முன்ைர் உள்நாட்டில் அல்லது 

கவளிநாட்டில் பரிசுகபற்ை பதடப்புகள் ைகுதிநீக்கம் கசய்யப்படும்.   

 

1.9 இப்கபாட்டியின் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்வதர, இப்கபாட்டிக்கு அனுப்பும் பதடப்புகதள 

கவறு கபாட்டிகளுக்ககா பிரசுரத்துக்ககா ஒலி/ஒளிபரப்புக்ககா அனுப்பக்கூடாது.  

 

1.10 கூட்டாக எழுைப்பட்ட பதடப்புகளும் கமாழிகபயர்க்கப்பட்ட பதடப்புகளும் 

ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட மாட்டா.  

 

1.11 ைவைாை அல்லது உண்தமக்குப் புைம்பாை ைகவல்கதள கைரிந்கை அளிக்கும் பங்ககற்பாளர் 

கபாட்டியிலிருந்து ைகுதிநீக்கம் கசய்யப்படுவார்.  

 

2. ப ோந்தப்  னைப்புகள்  

 

2.1 சமர்ப்பிக்கப்படும் பதடப்புகள், ைங்கள் கசாந்ைப் பதடப்புகள் என்பதை உறுதிகசய்வது 

பங்ககற்பாளர்களின் கபாறுப்பாகும். "கசாந்ைப் பதடப்பு" என்பது, எழுத்ைாளர் (அைாவது இந்ை 

இடத்தில், பங்ககற்பாளர்) கவறு ஒருவரின் கபரும் பங்களிப்கபா ைாக்ககமா இல்லாமல் ைாமாக 

சிந்தித்து உருவாக்கும் ைனித்துவமாை, புதிய இலக்கியப் பதடப்தபக் குறிக்கும்.  
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2.2 பங்ககற்பாளரின் கசாந்ை பதடப்பு இல்தல என்கைா (அைாவது திருடப்பட்ட அல்லது கவறு நபர் 

எழுதிய பதடப்பு) ைங்க முதை விருதின் கவறு விதிமுதைகதளயும் நிபந்ைதைகதளயும் 

மீறிவிட்டைாககவா கண்டறியப்பட்ட பதடப்புகள் ைகுதிநீக்கம் கசய்யப்படும். பங்ககற்பாளரின் 

விண்ணப்பப் பதிவில் அல்லது அவர்களின் கடதம மீைல், அலட்சியம், ைவைாை நடத்தை 

ஆகியவற்ைால் கநரடியாககவா மதைமுகமாககவா ஏற்படும் உரிதமககாரல்கள், நஷ்டங்கள், 

கசைாரங்கள், அபராைங்கள், கசலவுகள், கடன்கள் ஆகியவற்தை ஆகியவற்தை ஏற்கும் கபாறுப்பு 

ஆர்ட்ஸ் ஹவுஸ் லிமிட்டடுக்கு இல்தல என்று பங்ககற்பாளர்கள் ஒப்புக்ககாள்கிைார்கள்.  

 

 

3. பிரிவுகள்  

 

3.1 இப்கபாட்டி ஆங்கிலம், சீைம், மலாய், ைமிழ் ஆகிய நான்கு கமாழிகளிலும் பின்வரும் பிரிவுகளில் 

நடத்ைப்படும்: 

 

(i) சிறுகதை 

(ii) கவிதை 

 

3.2 பங்ககற்பாளர்கள் எந்ைத் ைதலப்தபயும் அல்லது கருப்கபாருதளயும் ஒட்டி எழுைலாம்.  

 

 

4.  மர்ப்பிப் தற்கோை வழிகோட்டிகள்  

 

4.1 கபாட்டியிடும் பிரிதவப் கபாருத்து, பங்ககற்பாளர்கள் ஒரு சிறுகதைதய அல்லது ஒரு கவிதைத் 

திரட்தடச் சமர்ப்பிக்கலாம்.  

 

4.2 ஒவ்கவாரு பிரிவுக்குமாை கசால்வரம்பு விதிமுதைகள்: 

 

வனகனமப் பிரிவு  ப ோல்வரம்பு* 

சிறுகதை  கபாட்டிக்காை ஒவ்கவாரு விண்ணப்பமும், அதிகபட்சம் 5,000 கசாற்கள் 

அடங்கிய சிறுகதைதயக் ககாண்டிருக்க கவண்டும். (குதைந்ைபட்ச கசால் 

எண்ணிக்தக கிதடயாது). 

கவிதை கபாட்டிக்காை விண்ணப்பமும் சரியாக 5 கவிதைகதளக் ககாண்டிருக்க 

கவண்டும். கசால்வரம்பு கிதடயாது.  

 

* பதடப்பின் ைதலப்பும் அதில் உள்ள நிறுத்ைக் குறிகளும் கசால் எண்ணிக்தகயில் கசர்க்கப்பட மாட்டா. 

கசால்வரம்தப மீறும் பதிவுகள் ைகுதி நீக்கம் கசய்யப்படும்.  

 

4.3 அதைத்துப் பதடப்புப் பிரதிகளும் பின்வரும் வடிவ சீரதமப்பு விதிமுதைகளின் படி 

இருக்ககவண்டும்: 

 

  னைப்பின் வடிவ சீரனமப்பு  

அ. ஆங்கிலம், மலாய், சீைம், ைமிழ்ப் பதடப்புகள் ைட்டச்சு கசய்யப்பட்டிருக்ககவண்டும்.  

முடிந்ைவதர இரட்தடவரி இதடகவளியும் எல்லாப் புைங்களிலும் ஓர் அங்குலம் இடமும் 

விடுவது சிைப்பு.  

 

i. ஆங்கிலம், மலாய்ப் பிரதிகள் முடிந்ைவதர ‘ஏரியல்’ எழுத்துரு, அளவு 14இல் 

சமர்ப்பிக்கப்படகவண்டும். 

ii. சீைப் பிரதிகள் முடிந்ைவதர ‘சிம் சன்’ எழுத்துரு, அளவு 14இல் 

சமர்ப்பிக்கப்படகவண்டும். 

iii. ைமிழ்ப் பிரதிகள் யூனிக்ககாட் எழுத்துருவில், முடிந்ைவதர லைாவில், எழுத்துரு 

அளவு 14இல்  ைட்டச்சு கசய்யப்பட்டிருக்க கவண்டும்.  

ஆ. பதடப்பின் ைதலப்தபத் ைவிர, கபயர், முகவரி அல்லது கவறு அதடயாளக் குறியீடுகள் ஏதும் 

பிரதியில் இருக்கக்கூைோது.  

இ. சிறுகதைப் பிரதிகளின் இறுதியில் கசால் எண்ணிக்தகதயக் குறிப்பிட கவண்டும்.  

ஈ. ஒவ்கவாரு பக்கத்திலும் பக்க எண்தணக் குறிப்பிடகவண்டும். 



   
 

5. விண்ணப்பிக்கும் முனை  

 

5.1 ஒவ்கவாரு விண்ணப்பத்துக்காை கட்டணமும், பதடப்புகதளச் சமர்ப்பிக்கும் அதிகாரத்துவ 

இதணயவாசலில் கசலுத்ைப்பட கவண்டும்  (இதணயவாசல் ஜூன் 1 முைல் ஆகஸ்ட் 2 வதர 

கசயல்படும்). ஆர்ட்ஸ் ஹவுஸ் லிமிடட் அதிகாரத்துவ இதணயவாசலில் மின்னிலக்க வடிவில் 

சமர்ப்பிக்கும் விண்ணப்பங்கதள மட்டுகம ஏற்றுக்ககாள்ளும். கநரில் வந்து விண்ணப்பத்தை 

சமர்ப்பிக்ககவா கமல்விவரம் ககாரகவா முடியாது.  
 

5.2 இதணவாசலில் விண்ணப்பிக்கும் முன்ைர், அன்புகூர்ந்து பின்வருபவற்தைத் ையாராய் 

தவத்திருக்கவும்: 

 

i. நூறு ஆங்கிலச் கசாற்களில் எழுத்ைாளரின் சுயவிவரக் குறிப்பு  

ii. பிடிஎஃப் வடிவிலாை பதடப்பின் பிரதி (அதிகபட்ச அளவு 5 MB) 

iii. ‘கபநவ்’ வழி கசலுத்தும் கட்டணங்களுக்கு மின்வங்கி/மின்கட்டணச் கசயலிகள்  

 

5.3 இதணயவாசல் வழி விண்ணப்பிப்பதில் சிக்கல்கதள எதிர்கநாக்குபவர்கள், கீழ்காணும் பத்தி எண் 

10.3இல் இடம்கபற்றுள்ள கைாடர்புவழிகளில் எங்கதள கைாதலகபசியில் அதைக்கலாம் அல்லது 

மின்ைஞ்சல்  அனுப்பலாம்.  

 

5.4 கபாட்டிக்காை ஒவ்கவாரு விண்ணப்பத்துடனும் $16 பதிவுக்கட்டணத்தை (கபாருள்கசதவ வரி உட்பட) 

கசலுத்ைகவண்டும். பதிவுக்கட்டணத் கைாதகதயத் திரும்பப் கபைகவா கவறு ஒருவருக்கு மாற்றிவிடகவா 

முடியாது.  

 

5.5 பதிவுக்கட்டணத்தை ‘கபநவ்’ முதையின் மூலம் ஆர்ட்ஸ் ஹவுஸ் லிமிடட்டுக்குச் கசலுத்ைலாம்.  

 

விவரங்கள் கீகை வருமாறு:  

 

யூஈஎன் (UEN) எண். 200210647W என்று குறித்து (ஆர்ட்ஸ் ஹவுஸ் லிமிடட்) கபநவ் முதையில் 

கசலுத்ைவும்.   

 

பங்ககற்பாளர்கள் ைங்கள் வங்கியின் தககபசிச் கசயலியில் கீழ்க்காணும் 'கியூ ஆர்' (QR) 

குறியீட்தட வருடி, கட்டணத்தைச் கசலுத்ைலாம். ‘குறிப்பு எண்’ (“Reference Number”) பகுதியில், 

அன்புகூர்ந்து “GPA” எனும் எழுத்துகளுக்குப் பின்ைால் உங்கள் அதடயாள அட்தடயின் கதடசி 

மூன்று எண்கதளயும் எழுத்தையும் இட்டு இவ்வாறு பதிவிடவும்: < GPA அதடயாள அட்தடயின் 

கதடசி மூன்று எண்களும் எழுத்தும்>” (எ.கா. GPA 678A) 

 
 

 

5.6 ஒகர எழுத்ைாளர், அகை பிரிவில் அல்லது கவவ்கவறு பிரிவுகளில், கபாட்டிக்கு பல பதடப்புகதள 

அனுப்பிைால், அதவ ைனித்ைனி விண்ணப்பங்களாகப்  கருைப்பட்டு, ஒவ்கவாரு விண்ணப்பத்துக்கும் 

ைனித்ைனிகய பதிவுக்கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.  

 

5.7 கட்டணத்தைச் கசலுத்திய பின்ைர், கபாட்டியிலிருந்து விலககவா, பிரதிதய மீட்டுக்ககாள்ளகவா, 

விண்ணப்பத்தை கவறுநபருக்கு மாற்றிவிடகவா அனுமதி இல்தல.  

 

5.8 ைாமைமாக, படிக்க இயலாை வதகயில், அல்லது முழுதமகபைாமல் சமர்ப்பிக்கப்படும் பதடப்புகள் 

கபாட்டிக்கு எடுத்துக்ககாள்ளப்படாகைாடு, நிராகரிக்கப்பட்ட பிரதிகள் குறித்ை கமல்முதையீடுகள் 



   
 

ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட மாட்டா. 

 

5.9 கமற்காணும் பத்திகள் 4, 5 ஆகியவற்றில் குறிப்பிடப்பட்ட வழிகாட்டிகளுக்கும் விதிமுதைகளுக்கும் 

உட்பட்டு சமர்ப்பிக்கப்படாை பதடப்புகள் ைகுதிநீக்கம் கசய்யப்படலாம்.  

 

 

6. மதிப் ோய்வு  

 

6.1 ஒவ்கவாரு வதகதமப் பிரிவிலும் கமாழிப் பிரிவிலும் இரண்டு சிங்கப்பூரர்கதளயும் ஓர் அதைத்துலக 

நடுவதரயும் ககாண்ட நடுவர்க் குழு பதடப்புகதள மதிப்பாய்வு கசய்யும். 

 

6.2 கபாட்டியில் கலந்துககாள்ளும் அதைவரது ைனிப்பட்ட விவரங்கள் யாவும் இரகசியமாக தவக்கப்பட்டு, 

கபாட்டியின்கபாது ஆர்ட்ஸ் ஹவுசுக்கு மட்டுகம அதவ கைரிந்திருக்கும். ஆைால், கபாட்டி முடிந்ைவுடன் 

பங்ககற்பாளர்களின் கபயர்களும் கைாடர்புவிவரங்களும் நடுவர்களுக்குத் கைரிவிக்கப்படலாம். 

 

6.3 சூழ்நிதலக்கு ஏற்ப, பரிசுகதள வைங்கலாமா அல்லது கவண்டாமா என்று முடிகவடுக்கும் உரிதம 

நடுவர்களுக்கு உள்ளது.  

 

6.4 நடுவர்க்குழுவின் முடிகவ இறுதியாைது. அதுபற்றிய விவாைகமா கடிைப்கபாக்குவரத்கைா 

பரிசீலிக்கப்பட மாட்டா.  

 

 

7. விருதுகள்  

 

7.1 நான்கு கமாழிகளிலும் உள்ள (ஆங்கிலம், சீைம், மலாய், ைமிழ்) சிறுகதைப் பிரிவுக்கும் கவிதைப் 

பிரிவுக்கும் பின்வரும் பரிசுகள் வைங்கப்படும். 

 

முைல் பரிசு:     $7,000 கராக்கம், சான்றிைழ், பரிசுக்ககாப்தப  

இரண்டாம் பரிசு: $5,000 கராக்கமும் சான்றிைழும்  

மூன்ைாம் பரிசு:   $3,000 கராக்கமும் சான்றிைழும்   

 

7.2 ஒவ்கவாரு கமாழியிலும், ஒவ்கவாரு வதகதமப் பிரிவிலும் அதிகபட்சம் மூவருக்கு ஊக்கப்பரிசாக 

ஆளுக்கு $500 கராக்கம் வைங்கப்படலாம்.  

 

 

7.3 ஒகர பரிசுக்கு இருவர் ைகுதிகபற்ைால், அந்ைப் பரிசுப்பணமும் ைகுதிவரிதசயில் அைற்கு அடுத்ை நிதலயில் 

உள்ள பரிசுப்பணமும் கசர்க்கப்பட்டு, அவர்களுக்குச் சமமாகப் பிரித்து வைங்கப்படும். மூன்ைாம் பரிசுக்கு 

இருவர் ைகுதிகபற்ைால், இருவருகம அறிவிக்கப்பட்ட பரிதசப் கபறுவார்கள்.  

 

7.4 கமற்குறிப்பிடப்பட்ட எந்ைப் பரிசும் வைங்கப்படாது என்று முடிகவடுக்கப்பட்டால், அவற்றுக்குப் 

பதிலாக $500 மதிப்புள்ள ைகுதி விருது வைங்கப்படலாம்.  

 

 

8. முடிவுகளும் பவற்றியோளர்களுக்கோை விருது நிகழ்ச்சியும்  

 

8.1 விருது நிகழ்ச்சி 2021 நவம்பர் அல்லது டிசம்பரில் நதடகபறும்.  

 

8.2 பரிசுகபறும் அதைவரும் விருது வைங்கும் நிகழ்ச்சியில் கட்டாயம் கலந்துககாள்ள கவண்டும். நிகழ்ச்சி 

கைதி கநருங்கும்கபாது அதுபற்றிய விவரங்கள் பரிசுகபறுகவாருக்கு கைரிவிக்கப்படும்.  

 

8.3 ஆர்ட்ஸ் ஹவுஸின் முன் அனுமதி கபைாமல் அல்லது ைங்கள் சார்பில் பரிதச வாங்க பிரதிநிதிதய 

நியமிக்காமல் விருது நிகழ்ச்சியில் கலந்துககாள்ளாவிட்டால், கவற்றியாளர்கள் ைங்கள் பரிதசத் 

துைந்துவிட்டைாகக் கருைப்படும்.  

 

8.4 பரிசுகபறுபவர்களின் கபயர் பட்டியல், விருது நிகழ்ச்சிக்குப் பிைகு ஆர்ட்ஸ் ஹவுஸின் 

இதணயத்ைளத்தில் கவளியிடப்படும்.  

 

8.5 கருத்துகவறு ஏகைனும் ஏற்பட்டால், ஆர்ட்ஸ் ஹவுஸ் லிமிடட்டின் முடிவு அல்லது அைன் சார்பில் 

கசயல்படும் நடுவர்க் குழுவின் தீர்ப்கப இறுதியாைது என்பதுடன் அது பற்றிய விவாைகமா கடிைப் 

கபாக்குவரத்கைா ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட மாட்டா.  

 

 



   
 

9. அறிவு ோர் ப ோத்துரினம  

 

9.1 பதடப்தப முைலில் பதிப்பிக்கும் உரிதம உட்பட எல்லா பதிப்புரிதமகளும், கவறுவிைமாகக் 

குறிப்பிடப்படாவிட்டால், கவற்றிகபறும் பதடப்தப எழுதியவரின் வசம் இருக்கும். "முைல் பதிப்பு" 

என்பது, மின்னியல் வடிவில் அல்லது அச்சு வடிவிலாை எந்ை நூல், பருவகவளியீடு, அல்லது 

பிரசுரத்தின் முைல் பதிப்பு அல்லது பிரதியின் கவளியீட்தடயும் விற்பதைதயயும் குறிக்கும்.  

 

9.2 இருப்பினும், கவற்றிகபறும் பதடப்புகளின் பதிப்புரிதமதய எழுத்ைாளரிடமிருந்து கபை அல்லது 

கபைமறுக்கும் முைல் உரிதம ஆர்ட்ஸ் ஹவுஸ் லிமிடட்டுக்கு உள்ளது. கவற்றிகபறும் பதடப்தப 

அச்சில் அல்லது கவறு வடிவில் (அ) பிரசுரிக்க அல்லது (ஆ) மறுஉருவாக்கம் கசய்ய யாகரனும் 

முன்வந்ைால், கவற்றியாளர்கள் அதுபற்றி ஆர்ட்ஸ் ஹவுஸ் லிமிடட்டுக்கு உடகை கைரிவிக்க கவண்டும். 

முைல் பதிப்புரிதமதய எழுத்ைாளரிடமிருந்து கபை ஆர்ட்ஸ் ஹவுஸ் லிமிடட் முடிவுகசய்ைால், 

பரிசுகபற்ை பதடப்புகதள கவளியிட நற்கபயர்கபற்ை பதிப்பாளர்களுடன் ஒப்பந்ைம் கசய்துககாள்ள 

உரிதம ஆர்ட்ஸ் ஹவுஸு க்கு உரிதம உண்டு.  

 

9.3 இருந்ைகபாதும், ஆர்ட்ஸ் ஹவுஸ் விரும்பிைால், உரிமக்கட்டணம் கசலுத்ைாமல் அைன் அதிகாரபூர்வ 

இதணயத்ைளத்தில் (www.artshouselimited.sg/gpa), ஆவணப்படுத்ைவும் கவளியிடவும் அைற்கு 

உரிதமயுண்டு.  

 

9.4 பரிசுகபற்ை பதடப்பு கவளியிடப்படும் கபாகைல்லாம்,  கவற்றியாளர்கள் பின்வரும் வரியில் 

உள்ளவாறு ஆர்ட்ஸ் ஹவுஸ் லிமிடட்டுக்கும் ைங்க முதை விருதுக்கும் நன்றி கைரிவிப்பது 

அவசியமாகும். “[எழுத்ைாளரின் கபயர்] எழுதிய [கவிதை/சிறுகதையின் ைதலப்பு] ஆர்ட்ஸ் ஹவுஸ் 

லிமிடட் ஏற்பாடு கசய்ை ைங்க முதை விருது 2021இல் முைல்/இரண்டாம்/மூன்ைாம் பரிதசப் கபற்ைது." 

என்னும் வரி ஒவ்கவாரு பிரதியிலும் இடம்கபற்றிருக்க கவண்டும். இந்ை நன்றி கைரிவிப்பு நூலின் 

பதிப்புரிதம அறிவிப்புப் பக்கத்தில், மற்ை நன்றி கைரிவிப்புகளும் ISBN எண்கள் இருக்கும் இடத்தில் 

இடம்கபை கவண்டும்.  

 

9.5 ஆர்ட்ஸ் ஹவுஸ் லிமிடட் அதைப்பு விடுத்ைால், எல்லா பிரிவுகளிலும் பரிசுகபற்ைவர்களும் கூடுைல் 

கைாதககபைாமல், பரிசுகபற்ை ைங்கள் பதடப்புகதளப் கபாதுகமதடயில், கைாதலகாட்சியில், 

வாகைாலியில், வாசிக்கவும் கபாட்டி கைாடர்பாை கநர்காணல்களில் கலந்துககாள்ளவும் 

கைதவயிருக்கும்.  

 

9.6 ஆர்ட்ஸ் ஹவுஸ் லிமிடட், பங்ககற்பாளர்களுக்குத் கைாதக ஏதும் அளிக்காமல்,   கபாட்டி கைாடர்பாை 

நடவடிக்தககதள முழுதமயாக அல்லது குறிப்பிட்ட பகுதிகதள ஒலி/ஒளிபரப்புக்காகவும் 

விளம்பரத்துக்காகவும் பதிவுகசய்யும் உரிதமதயப் கபற்றிருக்கும். அப்பதிவுகளுக்காை எல்லா 

விைமாை உரிமங்களும் ஆர்ட்ஸ் ஹவுஸ் லிமிடட் வசமிருக்கும்.  

 

 

10. ப ோது விதிகள்  

 

10.1 கபாட்டியின் விதிமுதைகதளயும் நிபந்ைதைகதளயும் திருத்தியதமக்கும் உரிதமதய ஆர்ட்ஸ் ஹவுஸ் 

லிமிடட் கபற்றுள்ளது.  

 

10.2 கருத்துகவறுபாடுகள் ஏற்படும் பட்சத்தில், இந்ை விதிமுதைகளும் நிபந்ைதைகளும் சிங்கப்பூர்ச் 

சட்டங்களின்படி வழிடத்ைப்படும்.  

 

2021-இல் முக்கிய தததிகள் 

 

தததி  நிகழ்வு  

1 ஜூன் 2021 இதணயவாசலில் விண்ணப்பங்கதள அனுப்புைல் 

கைாடங்கும்  

2 ஆகஸ்ட் 2021, இரவு 11.59 மணி  இதணயவாசலில் விண்ணப்பங்கதள 

அனுப்புவைற்காை கால அவகாசம் முடிவுறும்  

நவம்பர் /டிசம்பர் 2021 கவற்றியாளர்களுக்கு பரிசுகதள வைங்கும் 

விருதுநிகழ்ச்சி  

 

 

10.3 ககள்விகள் இருந்ைால், அன்புகூர்ந்து பின்வரும் வழிகளில் எங்கதள கைாடர்புககாள்ளவும்:  

 

மின்ைஞ் ல்: gpa@artshouse.sg 

பதோனைத சி:   +65 8246 0877 

கசயல்படும் கநரம்: காதல 9.30 மணி– மாதல 5.30 மணி (திங்கள் முைல் கவள்ளி வதர, கபாது 

http://www.artshouselimited.sg/gpa
about:blank


   
 

விடுமுதைகதளத் ைவிர)  


