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அைிவிப்பு
கடிதம் எழுதும் ப ோட்டி
கடந்ே ஆண்டு, இந்ேி அஞ்சல் துறமால் அகிய இந்ேி அரலில்
நடத்ேப்பட்ட “ஹாத்ா காந்ேிக்கு கடிேம் எழுதும்” தபாட்டி, க்கரிறடத
ிகுந்ே லதலற்றபப் பபற்மது. இவ்லாண்டு, கடிேப்தபாட்டிற உயக அரலில்
நடத்ே இந்ேி அஞ்சல் துறம முடிவு பசய்துள்ரது. இப்தபாட்டிக்கான ேறயப்பு
“என் ோய்நாட்டுக்கு ரு கடிேம்” என்போகும்.
இப்தபாட்டி துலங்கும் நாள் 15.06.2018 ஆகும். கடிேங்கறர அனுப்பக்
கறைசித் பததி 31.10.2018 ஆகும். கறடசித் தேேிக்குப் பின் தபாஸ்ட் பசய்ப்பட்ட
ேபால்கள் ஏற்கப்பட ாட்டாது. கடிேங்கறர ஸ்தகன் பசய்து “றகவ் (MyGov
portal)”

என்ம

பசய்யாம்.

அசு

இறைேரத்ேிலும்

ஆினும்,

தேேிமுத்ேிறமடன்

ேபாயில்

கூடி

31.10.2018

31.10.2018

கடிேம்

தேேிக்குள்

அல்யது

கட்டாாக

அேற்கு

அனுப்பப்பட

பேிதலற்மம்
முந்றே
தலண்டும்.

தபாட்டிின் லிலங்கள் பின்லருாறு:
1. தறைப்பு: பீந்ேிநாத் ோகூரின் “ஆார் தேதளர் ாேி” என்ம பபங்காயி பாறி
தேசபக்ேிப்பாடயின் அடிப்பறடில், “என் ோய் நாட்டிற்கு ரு கடிேம்” என்ம
ேறயப்பு தேர்ந்பேடுக்கப்பட்டுள்ரது. கடிேம் ேிழ்/ ஆங்கியம்/ஹிந்ேி இலற்மில்
ஏதேனும் ரு பாறிில் எழுேப்பட தலண்டும். “முதன்றை அஞ்சல் துறைத்
தறைவர், தைிழ்நோடு வட்ைம், சசன்றை 600002” என்ம முகலரிக்கு அனுப்பப்பட
தலண்டும். உறமின் தல், “ அஞ்சல் துறமக் கடிேப் தபாட்டி” என்று ேலமால்
குமிப்பிட தலண்டும். தபாட்டி கீ ழ்லரும் 4 பிரிவுகரில் நடத்ேப்பட உள்ரது.
1) 18 லது லற:
(i) இன்யாண்டு பயட்டர் பிரிவு (Inland Letter Card Category)
(ii) என்லயப் பிரிவு (Envelop Category)
2) 18 லேிற்கு தற்பட்தடார்:
(i) இன்யாண்டு பயட்டர் பிரிவு (Inland Letter Card Category)

(ii) என்லயப் பிரிவு (Envelop Category)

II.

கடிதத்தின்

அளவு:

பலள்றரத்ோரில்,

“என்லயப்”

ஆிம்

பிரிலில்

லார்த்றேகளுக்கு

எழுதுதலார்,
ிகால்

எழுே

அரவு

A-4

தலண்டும்.

“இன்யாண்டு பயட்டர்” பிரிலில் எழுதுதலார், 500 லார்த்றேகளுக்கு ிகால்
எழுே

தலண்டும்.

றகால்

எழுேப்பட்ட

கடிேங்கள்

ட்டுத

ஏற்றுக்

பகாள்ரப்படும்.
அஞ்சயகங்கரில்

லிற்கப்படும்

கடிே

உறம,

அல்யது

தலறு

உறமகள்,

தேறலான அரவு அஞ்சல் ேறய ட்டப்பட்டறல, ற்றும் இன்யாண்டு
பயட்டர் கார்டுகள் ட்டுத ஏற்றுக்பகாள்ரப்படும். கூரிர் மூயம் அனுப்பப்படும்
ேபால்கள் ஏற்றுக்பகாள்ரப்பட ாட்டாது. தநரில் பகாண்டு லந்து றகில்
பகாடுக்கும் கடிேங்களும் ஏற்றுக்பகாள்ரப்பட ாட்டாது.

ரிசுகள்:

பலற்மி

பபறும்

கடிேங்களுக்கான

பரிசுத்போறக

லிலங்கள்

கீ ழ்லருாறு:
ைோநிை அளவிைோை
ரிசுப்

ிரிவு

ரிசுகள்

ரிசுத் சதோறக

வ்பலாரு பிரிலிலும் முேல் பரிசு

ரூ. 25,000/- (ரூ. இருபத்றோிம் ட்டும்)

வ்பலாரு பிரிலிலும் இண்டாம் பரிசு

ரூ. 10,000/- (ரூ. பத்ோிம் ட்டும்)

வ்பலாரு பிரிலிலும் மூன்மாம் பரிசு

ரூ. 5,000/- (ரூ. ஐாிம் ட்டும்)

அகிை இந்திய அளவிைோை
ரிசுப்

ிரிவு

ரிசுகள்

ரிசுத் சதோறக

வ்பலாரு பிரிலிலும் முேல் பரிசு

ரூ. 50,000/- (ரூ. ஐம்போிம் ட்டும்)

வ்பலாரு பிரிலிலும் இண்டாம் பரிசு

ரூ. 25,000/- (ரூ. இருபத்றோிம் ட்டும்)

வ்பலாரு பிரிலிலும் மூன்மாம் பரிசு

ரூ. 10,000/- (ரூ. பத்ோிம் ட்டும்)

வயதுச் சோன்று:

தபாட்டிில் பங்கு பபறுதலார், கடிேத்ேின் தல், “01.01.2018 அன்று என் லது 18
க்கு தல்/ 18 க்கு கீ ழ் என சான்மரிக்கிதமன்” என்ம லாசகத்றே எழுேிக்
றகபழுத்ேிட

தலண்டும்.

பலற்மி

பபறும்

தபாட்டிாரர்கரின்

லதுச்

சான்மிேழ் பரிதசாேிக்கப்பட்ட பின்னத, பரிசுக்குப் பரிந்துறக்கப்படும்.

முதன்றை அஞ்சல் துறைத் தறைவர்,
தைிழ்நோடு வட்ைம்,
சசன்றை 600002
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Notification
National Level Dhai Akhar Letter writing campaign on the theme “Letter to my
motherland”
Dhai Akhar National Letter Writing Campaign for the year 2017-18 eliciting 5 lakh
entries from across the country was a great success. This year, the Department would be
organizing the Dhai Akhar Letter Writing Campaign at International Level as well engaging the
Indian Diaspora.
2. The Dhai Akhar Letter Writing Campaign will start from 15-06-2018 and the last date
for posting letters under Dhai Akhar Letter Writing Campaign will be 31-10-2018. Letters
posted after 31-10-2018 will not be accepted for this Dhai Akhar Letter Writing Campaign. A
scanned copy of the letter can also be submitted on the My Gov portal latest by 30-09-2018.
However, it is compulsory that a hard copy of the letter bearing dispatch postmark of not later
than 30-09-2018 be sent by post. The details of Dhai Akhar Letter Writing Campaign to be held
at National Level are as under: I. Theme: The theme of the Dhai Akhar Letter Writing Campaign will be "Letter to my
motherland inspired by Rabindranath Tagore's "Amar Desher Mati'. The letter, to be written in
English/Hindi/Tamil, may be addressed to The Chief Postmaster General, Tamilnadu Circle,
Chennai 600002. The categories for National Level Dhai Akhar Letter Writing Campaign are as
follows:
i) Up to 18 years: (a) Inland Letter Card Category
(b) Envelope Category

(ii)Above 18 years: (a) Inland Letter Card Category
(b) Envelope Category
II. Word Limit The letter can be written on a plain A-4 size paper with a word limit of
not more than 1000 words under envelope category, or in an Inland Letter Card (ILC) with a
word limit of not more than 500 words for ILC category. Only handwritten letters will be
accepted.
Permitted Stationery: The embossed envelope / envelope with required stamp affixed
and Inland Letter Card (ILC) will be the permitted stationery for participating in the campaign.
Envelops posted through private couriers / by hand in person will not be accepted.
Prizes: The proposed prize money to be given to the winners of Circle Level and
National Level Letters in each category is as follows:
Prize to be given to the winners in each Category at Circle Level

Prize Category
First Prize in each Category
Second Prize in each Category
Third Prize in each Category

Prize Amount
Rs. 25,000/- (Rs. Twenty Five Thousand only)
Rs. 10,000/- (Rs. Ten Thousand only)
Rs. 5,000/- (Rs. Five Thousand only)

Prize to be given in each Category at National Level:
Prize Category
First Prize in each Category
Second Prize in each Category
Third Prize in each Category

Prize Amount
Rs. 50,000/- (Rs. FiftyThousand only)
Rs. 25,000/- (Rs. Twenty Five Thousand only)
Rs. 10,000/- (Rs. Ten Thousand only)

Proof of Age: The participants have to give a certificate of proof of their age on the letter such
as "I certify that I am Below/above the age of 18 as on 01.01.2018". In case of winning letters,
the age and other ID certificates will be verified by the Circle before sending the three best
letters in each category to the Directorate. No written communication will be sent for entries
other than the selected entries.
Competent Authority
Tamilnadu Circle
Chennai 600 002

