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தேசிய நெகிழ்வுரை எழுத்துப் த ோட்டிக்கோன விரிவோன 
ேகவல்களும் வழிகோட்டல்களும் 

(ேயவுநசய்து வழிகோட்டுேல்கரை கவனமோக  டிக்கவும்) 
 

த ோட்டிக்கோன கருப்ந ோருள்: அடுத்ே 25 ஆண்டுகைில் (அமிர்த் கோல்) 
ெோட்டின் வைர்ச்சி: இரைஞர்கைின்  ங்கைிப்ர  ஊக்குவிக்கும் சுவோமி 
விதவகோனந்ேரின் அறிவுரைகள் 

நமோழி: இந்தி / தமிழ் / ஆங்கிலம் 

 ரிசுகள்: ஒவ்வ ொரு வமொழியிலும் தனித்தனியொக மூன்று பரிசுகள்: 

முதல் பரிசு (₹ 5,000 & சொன்றிதழ்), 2  து பரிசு (₹ 3,000 & சொன்றிதழ்), மூன்றொம் 
பரிசு (₹ 2,000 & சொன்றிதழ்),  ேைமோன நெகிழ்வுரை நசய்ேி கட்டுரைரய 
சமர்ப் ிக்கும் மற்ற 20  ங்தகற் ோைர்களுக்கும் (ஒவ்நவோரு நமோழியிலும்) 
சோன்றிேழ்கள் வழங்கப் டும். 

வோர்த்ரே வைம்பு: 1200 முதல் 1500  ொர்த்ததகள் 

ேகுேி: டிப்ளமமொ அல்லது சொன்றிதழ் (10+2க்கு பிறகு) / இளநிதல / முதுகதல 
டிப்ளமமொ / முதுகதல / முதுகதல / எம்.பில் / பி.எச்.டி படிப்புகதளப் படிக்கும் 
எந்த மொண ரும் இப்மபொட்டியில் பங்மகற்கலொம். ஒரு பங்மகற்பொளருக்கு ஒரு 
நெகிழ்வுரை நசய்ேி கட்டுரை மட்டுமம ஏற்றுக்வகொள்ளப்படும்.  
 ங்தகற் ோைர்கள் ேங்கள் மோணவர் அரடயோை அட்ரடயின் சுய 
சோன்நறோப் மிடப் ட்ட ெகரை அல்ைது நெகிழ்வுரை நசய்ேி கட்டுரை தவறு 
ஏதேனும் ஆேோைங்கரை சமர்ப் ிக்க தவண்டும்.  வ ற்றியொளர்கள் 
பரிசுகதளப் வபறும் மபொது தங்கள் அசல் புதகப்பட அதடயொள அட்தடதயக் 
கொட்டுமொறு மகட்டுக்வகொள்ளப்படு ொர்கள். 

கரடசி தேேி: 7 டிசம்பர் 2022  

நெகிழ்வுரை நசய்ேி கட்டுரை சமர்ப் ித்ேல்: நெகிழ்வுரை நசய்ேி 
கட்டுரைரய பின் ரும் இரண்டு  ழிகளில் சமர்ப்பிக்கலொம் -  

1. கீழ்கண்ட இதணப்பின்  மூலம் உங்கள் நெகிழ்வுரை நசய்ேி கட்டுரைரய 
Word file மூலம் அல்லது ஒழுங்கொக ஸ்மகன் வசய்யப்பட்ட தகயொல் 
எழுதப்பட்ட நெகிழ்வுரை நசய்ேி கட்டுரைரய PDF file  நகதல பதிம ற்றவும் 
: https://forms.gle/JKYEnUyqjaawkqpdA 

அல்ைது 

 

https://forms.gle/JKYEnUyqjaawkqpdA


 

 

 

2. தட்டச்சு வசய்யப்பட்ட அல்லது தகயொல் எழுதப்பட்ட நெகிழ்வுரை நசய்ேி 
கட்டுரை நகதல ஸ்படீ் மபொஸ்ட் அல்லது கூரியர் மூலம் பின் ரும் 
முக ரிக்கு சமர்ப்பிக்கலொம்: 

டொக்டர் அமித் குமொர், இதழியல் மற்றும் புதிய ஊடக ஆய்வுகளின் துதற, 
பிளொக்-15, இக்மனொ, தமதொன் கொர்ஹி, புது தில்லி -110068 [ Dr. Amit Kumar, School 
of Journalism & New Media Studies, Block-15, IGNOU, Maidan Garhi, New Delhi -110068] 
(அஞ்சல் தொமதத்திற்கு ஏற்பொட்டொளர்கள் வபொறுப்மபற்க மொட்டொர்கள்)  

சமர்ப்பிப்புகளில் பங்மகற்பொளரின் வபயர், முக ரி, மின்னஞ்சல் முக ரி, 
வதொடர்பு எண் மற்றும் முக ரியுடன் கல்லூரி / பல்கதலக்கழகத்தின் வபயர் 
ஆகியத  இருக்க ம ண்டும். 

முடிவுகள் அறிவிப்பு: ஜன ரி 12, 2023 (சுவோமி விதவகோனந்ேர் நெயந்ேிரய 
முன்னிட்டு) 

மபொட்டிக்கு அசல் வநகிழ்வுதர வசய்தி கட்டுதர மட்டுமம பரிசீலிக்கப்படும். 
எனம  முன்னர் வ ளியிடப்பட்ட வநகிழ்வுதர வசய்தி கட்டுதர 
 ிலக்கப்பட்டுள்ளன. கருத்துத் திருட்டு எந்த  டி மும் தகுதியிழப்புக்கு 
 ழி குக்கும்.  

இதழியல் மற்றும் புதிய ஊடக ஆய்வுகளின் துதறயின் ஊழியர்களின் 
குழந்ததகள்  இப்மபொட்டியில் பங்மகற்கத் ேகுேியற்றவர்கள். 

குறிப்பு: அதனத்து  ிஷயங்களிலும், நீதிபதிகள் அல்லது  குழு ின் முடிவு  
இறுதியொனதொக இருக்கும், மமலும் எந்தவ ொரு கடிதமும் அல்லது  ி ொதமும் 
ஏற்றுக்வகொள்ளப்படொது.  

ஏமதனும் மகள் ிகள் இருந்தொல், தயவுவசய்து வதொடர்பு வகொள்ளவும்: டொக்டர் 
அமித் குமொர், இதழியல் மற்றும் புதிய ஊடக ஆய்வுகளின் துதற, இக்மனொ, 
புது தில்லி, soj@ignou.ac.in, 011-29571601/29571609  


