
Mahatma Gandhi Institute
School of Indian Studies

Department of Tamil Studies

Short   Story  Writing 
Competition

அன்புடையீர்,
வணக்கம்.

ம்காதமா ்காந்தி நதிறுவனத்தின் ் மதிழதியல் துடை பேரைதிஞர் அணணாவதின் ேதிைந் நாடை  
முன்னதிட்டுச் சதிறு்கட்ப் போட்டி ஒன்டை நைத் உளைது. 

  நாள்			:   16 சசப்ைம்ேர் 2022 
  நநரம்		:   ்காடை 10.00

  அறை	:    6  (School of Indian Studies - ISC)

சதிறு்கட்ப் போட்டி நாைன்று ்கீழவரும் ்டைப்பு்கைதில் எடவபயனும் இரணடு 

ச்காடுக்கப்ேடும்.  ஒன்டை மட்டும்  ப்ர்நச்டுதது ஒரு சதிறு்கட் எழு் பவணடும். 

சிறுகறைத்	ைறைப்பு	

(i) ்கைடம ்கணணதியம் ்கட்டுப்ோடு! 
(ii) மாறைான் ப்ாட்ைதது மல்லிட்கககும் மணம் உணடு.  
(iii) மைப்போம் ! மன்னதிப்போம் !
(iv) எட்யும் ்ாங்கும் இ்யம் பவணடும். 
(v) வன்முடை இருேக்கமும் கூர் உளை ்கத்தி ஆகும். 

போட்டியதில் நீங்்கள ்கைநது ச்காளளுமாறு உங்்கடை அன்புைன் அடழக்கதின்பைாம்.

The Department of Tamil Studies of the Mahatma Gandhi Institute is organizing a short 
story writing competition on Annadurai, commonly known as Anna in the context of his 
birth anniversary. 

  Date        : 16 September 2022
  Time        : 10.00 hrs
  Room No : 6 (School of Indian Studies - ISC)



2 Epigrams will be selected from the list given below for story writing.
The short story should be based on any one of them. 

Titles of short stories : 

(i) Duty, dignity and discipline!

(ii) Even the jasmine of other person’s garden has fragrance.

(iii) Let us forget and forgive!

(iv) Have the heart that bears anything.

(v) Violence is a double-edged sword.

Guidelines:

• Competition is opened to Tertiary Tamil students
(including former students).

• Stories must be written on spot in Tamil language.
• Time allocated will be 2 hours.
• The short story must be original and creative.
• Word count should be within 350 - 500 words.
• Cash prizes will be awarded to the best 3 winners.
• Prize Giving Ceremony will be held on Friday 23 September
 2022.

Please confirm your participation by filling the online Google form.

https://docs.google.com/forms/d/1e8XYrI4wUpOcfMZWb9_
To0XV9UUc7p7ADR8rYyd7BTg/edit?usp=sharing

For further information, kindly contact Dr (Mrs) K Mooneegadoo,
Head, Department of Tamil Studies, Phone No. : 403200 - 
(Ext : 2175) or you may also visit our website on https://www.
mgirti.ac.mu/.

Thank you for your participation.

நன்ைதி 


