செய்தி செளியீடு எண்: 117

நாள்: 06.09.2022

ஆர ோவில் அறக்கட்டளை, இந் தியோ சுதந் தி ம் அளடந் து
75 ஆண்டுகை் நிளறவளடவளத குறிக்கும் விதமோக
(சுதந் தி த் திருநோை் அமுதப் பபருவிழோ) (ம) மகோன் ஸ்ரீ
அ விந் த ின் 150-வது பிறப் பு ஆண்டுவிழோ ஆகியவற் றின்
நிளனவோக, பை் ைி (6 முதல் 12-ஆம் வகுப் பு வள ) (ம)
கல் லூ ி அைவிலோன மோணவ க
் ளுக்கோன ரதசிய (ம)
ச வ
் ரதச அைவில் கட்டுள

(ம) குறும் படப் ரபோட்டிகை்

அறிவிப் பு .

"மனித

குலத்திற்கு

ஆன்மப்

புத்துயிர்ப்பூட்டுவதத

நமது

குறிக்த ோள்;அந்தப் புத்துயிர்ப்புக்கும் ஆன்மப் புததழுச்சி அளிப்பதத நம்
வோழ்க்க யின் எத்தனிப்போ அகமதல் தவண்டும். ஸ்ரீ அரவிந்தர்
ஆதரோவில் அறக் ட்டகள, இந்திய சுதந்திரத்தின் 75-வது ஆண்டு விழோ
(சுதந்திரத் திருநோள் அமுதப் தபருவிழோ) மற்றும் ஸ்ரீ அரவிந்தோின் 150-வது
பிறந்தநோள் ஆ ியவற்கற முன்னிட்டு, ததசிய மற்றும் சர்வததச அளவில் (தமிழ்
மற்றும் ஆங் ில தமோழி ளில்) பள்ளி (6 முதல் 12-ஆம் வகுப்பு வகர)

ட்டுகர

மற்றும் ல்லூோி மோணவர் ளுக் ோன குறும்படப் தபோட்டி கள அறிவித்துள்ளது.
இந்திய சுதந்திரத்தின் 75 ஆண்டு ள் மற்றும் ஸ்ரீ அரவிந்தோின் 150-வது
பிறந்த நோள் த ோண்டோட்டத்தின் ஒரு பகுதியோ

மோணவர் ளுக் ோன இந்தப்

பகடப்போற்றல் தபோட்டி நடத்தப்படு ிறது.
இது, இந்திய மறுமலர்ச்சிக்கும் உயர்வுக்கும் ஸ்ரீ அரவிந்தோின் பங் ளிப்பு
மற்றும் புது யு த்தில் இந்தியோ ஆற்ற தவண்டிய பங்கு பற்றிய விழிப்புணர்கவ
ஏற்படுத்தும் அகழப்போகும். “முழு உல த்திற் ோ வும், மனிதகுலத்தின் அரசியல்,

சமூ ,

லோச்சோர

மற்றும்

ஆன்மீ

எதிர் ோலத்திற் ோ வும்,...அகனத்து

மனிதகுலத்திற்கும் ஒரு நியோயமோன, பிர ோசமோன மற்றும் உன்னதமோன

வோழ்க்க யின் தவளிப்புற அடித்தளத்கத உருவோக்கு ிறது." (ஸ்ரீ அரவிந்தர்,
ஐந்து னவு ள்).”
1) ஆங் ிலம் மற்றும் தமிழ் தமோழியில் அகமயும் பள்ளி மோணவர் ளுக் ோன
ட்டுகர* அல்லது குறும்படத்தின் தகலப்பு:"ஸ்ரீ அரவிந்தரும் ஆதரோவில்லும்:
இந் தியோவின் ரமன்ளமக் கு புத்பதோைியூட்டுதல் "
2) ஆங் ிலம்

மற்றும்

மோணவர் ளுக் ோன

தமிழ்

தமோழி ளில்

ல்லூோி/பல் கலக் ழ

ட்டுகர அல்லது குறும்படத்தின்* தகலப்பு:

"ஸ்ரீ

அரவிந்தரும் ஆதரோவில்லும்: மனித குலத்திற்கு இந்தியோவின் த ோகட"
* ட்டுகர ள் 10 பக் ங் ளுக்கு மி ோமல் (A4 அளவு), ஒரு பக் த்திற்கு 20 வோி ள்
(தமோத்தம் சுமோர் 3000 தசோற் ள்) மற்றும் PDF த ோப்பு வடிவில் சமர்ப்பிக் ப்பட
தவண்டும்.குறும்படத்தின் ோல அளவு 5-7 நிமிடங் ள் மற்றும் அகவ .mp4, .avi
அல்லது .mpeg த ோப்பு ளின் வடிவத்தில் இருக் தவண்டும். விண்ணப்பிப்பவர்
குறும்படங் கள யூடியூப் அல்லது தபோதுவில் அணு க்கூடிய பிற ஒளித்ததோற்றத்
தளங் ளில் பதிதவற்றலோம் ( ோதணோளிகய புது உள்நுகழவு மூலம் ோண்பதோய்
இருத்தல்

கூடோது)

அல்லது

https://wetransfer.com/

த ோப்பு கள

வழியோ வும்

https://filetransfer.io/

அனுப்பலோம்

மற்றும்

அல்லது
ீதழ

விளக் ப்பட்டுள்ளபடி, சமர்ப்பிப்பு தசயல்முகறயின் மூலம் ததோடர்புகடய
இகணப்பு களப் ப ிரவும்.
ட்டுகர ள் 16 தசப்டம்பர் 2022 அன்று மோகல 6.00 மணிக்குள் (IST) அல்லது
அதற்கு முன்போ தவோ சமர்ப்பித்தல் தவண்டும். அகவ எண்ணிம வடிவில், ீதழ
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மின்னஞ்சல் மு வோி ளுக்கு அனுப்பப்படல் தவண்டும்.
சமர்ப்பிக்கும் மின்னஞ்சலில் ட்டுகர ளுக் ோ இகணக் ப்பட்ட PDF ஆவணம்
சமர்ப்பித்தல் தவண்டும். குறும்படங் ள்

https://www.aurobindo150shortfilm.com/

என்ற

தளத்தில்

பதிதவற்றப்பட்ட

/

மோற்றப்பட்ட

ோதணோளிக்

ோட்சிக்

த ோப்பிற் ோன இகணப்பு இருத்தல் தவண்டும்.

ஒவ்தவோரு

பங்த ற்போளோின்

சமர்ப்பிப்பு

மின்னஞ்சல் ளிலும்

பின்வரும்

விவரங் ள் தவறோமல் இருத்தல் தவண்டும்: 1) தபயர், 2) குடியிருப்பு மு வோி, 3)
ல்வி நிறுவனத்தின் தபயர் மற்றும் மு வோி, 4) வகுப்பு/தகுதி நிகல/புலம் மற்றும்
5) ததோடர்பு த ோள்ள தவண்டிய தசல்லிடப் தபசி எண் மற்றும் மின்னஞ்சல்
மு வோி.

த ோரப்பட்ட விவரங் ள் மற்றும் இகணக் ப்பட்ட த ோப்பு ள்/இகணப்பு ள்
ஆ ியவற்கறக் த ோண்டுள்ள சமர்ப்பிப்பு ள் மட்டுதம மதிப்பீடு தசய்யப்படும்.

தகலசிறந்த நபர் களக் த ோண்ட இரண்டு குழுக் ள் – தமிழ் - ஆங் ில ட்டுகர ள் / குறும்படங் கள மதிப்பீடு தசய்யும்.
தபரோசிோியர் இரோ. சந்திரதச ரன், இயக்குநர், தசம்தமோழித் தமிழோய்வு மத்திய
நிறுவனம்

மற்றும் மருத்துவர் சுதோ தசஷய்யன், துகணதவந்தர், தமிழ்நோடு

டோக்டர் எம்.ஜி.ஆர். மருத்துவப் பல் கலக் ழ ம் ஆ ிதயோர் தமிழ் மற்றும்
ஆங் ிலத்தில்
திகரக் கத

உள்ள
எழுத்தோளர்

ட்டுகர களயும்,
திரு

வசந்த்.

திகரப்பட
எஸ்.சோய்

குறும்படங் களயும் மதிப்பிடும் குழுவிற்கு
குழுக் ளின் தகலவரோ

இயக்குநர்

இரு

மற்றும்

தமோழி ளுக் ோன

தகலகம தோங்குவோர். அந்தந்த

இருப்பர். குழு ஒவ்தவோரு பிோிவிலும் (தமிழ் மற்றும்

ஆங் ிலத்திற்குத் தனித்தனியோ ) மூன்று தவற்றியோளர் களப் போிந்துகரக்கும்.

ல்லூோி

அளவிலோன

தபோட்டிக்கு,

முதல்,

இரண்டோம்,

மூன்றோம்

இடங் களப் தபறுபவர் ளுக்கு முகறதய ரூ.1.00 லட்சம் (ரூபோய் ஒரு லட்சம்),

ரூ.75,000 (ரூபோய் எழுபத்கதந்தோயிரம்) மற்றும் ரூ. 50,000 (ரூபோய் ஐம்பதோயிரம்)
போிசோ வழங் ப்படும்.

பள்ளி அளவிலோன தபோட்டிக்கு, முதல், இரண்டோம், மூன்றோம் இடங் களப்
தபறுபவர் ளுக்கு முகறதய ரூ.75,000 (ரூபோய் எழுபத்கதந்தோயிரம்), ரூ.50,000/(ரூபோய்

ஐம்பதோயிரம்)

மற்றும்

ரூ.25,000

(ரூபோய்

இருபத்கதந்தோயிரம்)

வழங் ப்படும்.
தரோக் ப் போிசு ளும் சோன்றிதழ் ளும் உோிய தநரத்தில் வழங் ப்படும்.
பள்ளி அல்லது

ல்லூோி மோணவோின்

ட்டுகர அல்லது குறும்படங் கள

(ஆங் ிலம் அல்லது தமிழ் தமோழி), எட்டு வக

ளில் சமர்ப்பிப்பதற் ோன

மின்னஞ்சல் மு வோி ளின் பட்டியல்.

I.

தமிழ் வழி:
1) பள்ளி மோணவர் ளுக் ோன ட்டுகர சமர்ப்பிப்பு ள்:
essay.schools.tamil@auroville.org.in
ல்லூோி மோணவர் ளுக் ோன ட்டுகர சமர்ப்பிப்பு ள்:

2)

essay.college.tamil@auroville.org.in
II.

ஆங் கில வழி:
1) பள்ளி மோணவர் ளுக் ோன ட்டுகர சமர்ப்பிப்பு ள்:
essay.schools.english@auroville.org.in
ல்லூோி மோணவர் ளுக் ோன ட்டுகர சமர்ப்பிப்பு ள்:

2)

essay.college.english@auroville.org.in
ஸ்ரீ

அரவிந்தர்

கூறியது

தபோல்,

“எதிர் ோலம்

இகளஞர் ளுக்கு

உோித்தோனது. இது ஒரு இளகமயோன புத்துல ம், இது இப்தபோது வளர்ச்சி

ஆக் த்தில் உள்ளது, இகளஞர் ள் தோதம அகத உருவோக்
உருவோக்

தவண்டும். நோம்

விரும்பும் இவ்வுல ம்.... உண்கம, கதோியம், நீதி, தபரவோ மற்றும்

துணிச்சல்,

தவளிப்பகட,

குணநலன் களயுகடய

தூய்கம,

இகளஞர் ள்

கதோியம்,
மட்டுதம

ஆர்வம்
எதிர் ோல

தபோன்ற
ததசத்கதக்

ட்டிதயழுப்பக்கூடிய ஒதர அடித்தளம்...”
ஸ்ரீ அரவிந்தோின் 150-வது பிறந்தநோள் மற்றும் சுதந்திர இந்தியோவின் 75வது ஆண்டின் நிகறவு ஆ ியவற்கறக் த ோண்டோடும் இவ்தவகளயில், ஸ்ரீ
அரவிந்தோின்

எண்ணங் ள்,

வோர்த்கத ள்

மற்றும்

தசயல் கள

ஆழமோ

ஆரோய்வதற்கும், அவற்கற ஒருங் ிகணத்து, பிரதிபலிப்பதற்கும், இந்தியோ
மற்றும் உல ம் முழுவதிலும் உள்ள மோணவர் கள அகழப்பதோ
அகமந்துள்ளது. அவரது இலட்சியங் ள்,

ருத்துக் ள், நம்பிக்க

னவு கள குறும்படங் ள் மூலமோ தவோ அல்லது

இத்தருணம்
ள் மற்றும்

ட்டுகர ள் மூலமோ தவோ

இந்த சர்வததச தபோட்டியில் பங்த ற்பதன் மூலம் தவளிப்படுத்துங் ள்.

சிறப்புப் பணி அலுவலர், ஆதரோவில் அறக் ட்டகள, ஆதரோவில் - 605 101,
தமிழ்நோடு.
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செளியீடு:
இகை இயக்குநர்(ம.சதா)

