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சவிறந்த பத்தவிரவிககயரளர்களுக்கரன வவிருத வழங்கல

2019

சறந்த பத்தரிககயாளரக்ளக்க வரத வழங்கல் என்றால் என்ன?

ஊடகவவியலரளர்களவின ததரழவில ரரீதவியரன தரத்கத மமேம்படத்தவதற்கரகவும் சவிறந்த
ஊடகத்தகறகய ஊக்குவவிப்பதற்கரகவும் எனற மநரக்கவில நடத்தப்படகவினற ஒமர வவிருத வழங்கும்
நவிகழ்வு இதவரகும்.  மமேலும் இவ்வரற வவிருத வழங்குவதன மூலம்,  ஊடகத்தகறயவில சவிறப்பரகச
தசயலரற்றவதன ஊடரகச சவிறந்த பகடப்புககளச தசய்யும் ஊடகவவியலரளர்ககளத்
மதர்ந்ததடத்தப் பரரரட்ட,  ஊக்குவவித்த,  அவர்களுக்கு மதசவிய ரரீதவியரக அங்கவிகரரத்கதயும்
தபற்றக்தகரடக்கும் வககயவில, இந்த வவிருத வழங்கும் நவிகழ்வு நடத்தப்படகவினறத.

யார் வண்ணப்பக்கலாம்?

இலங்ககயவில ஊடகவவியலரளர்களரக ததரழவிலபுரவியும் எவரும் வவிண்ணப்பவிக்கலரம். இலங்ககயவில
தவளவிவருகவினற தவினசரவி அலலத வரரரந்த பத்தவிரவிகககளவில தசய்தவி அலலத கட்டகரககள எழுதவி,
அகவ இலங்ககயவில உளள பத்தவிரவிகககளவில பவிரசுரமேரகவிய ஊடகவவியலரளர்கள இந்த வவிருதக்கரக
வவிண்ணப்பவிக்கத் தகுதவி உகடயவர்களரவர்.  வவிருதக்கரக வவிண்ணப்பவிக்கும் ஊடகவவியலரளர்கள,

முழுமநர ஊடகவவியலரளர்களரக அலலத வவிருதக்குரவிய கரலப்பகுதவியவில குகறந்தபட்சம் 10 க்குக்
குகறயரத வவிடயங்கள எழுதப்பட்ட அகவ பவிரசுரவிக்கப்பட்டதரக இருக்க மவண்டம்.

ஊடகத்தகறயவில பயவிற்சவிக்கரல மேரணவர்களரக இருக்கவினற சந்தர்ப்பத்தவில எழுதப்பட்டப் 

பவிரசுரமேரகவிய கட்டகரகள/தசய்தவிகளும் கருதப்படம்.

பத்தரிககக்கான வகரவலக்கணம்

பத்தவிரவிககயரனத ‘டப்தலரய்ட்’ அலலத பரந்த அளவு பரப்கபக் தகரண்ட தரளவில பவிரசுரமேரகக்
கூடயதரக இருக்கலரம். அத்தடன வவிண்ணப்பவிக்கும்
கரலப்பகுதவியவில இலங்ககயவில பதவிவுதசய்யப்பட்ட பத்தவிரவிககயரக இருக்க மவண்டம்.  ஆண்ட
முழுவதம் தவறரமேல பவிரசுரவிக்கப்பட்டதரக இருக்க மவண்டம்.  மவதறரரு பத்தவிரவிககயவின உளமள
இகணக்கப்பட்டதரக இலலரமேல, தனவியரக தவளவிவரக்கூடய பத்தவிரவிககயரக அகமேய மவண்டம்.



பரசரமாகய காலப்பகத

வவிருதக்கரக வவிண்ணப்பவிக்கும் கட்டகரகள/புககப்படங்கள/கரர்ட்டூனகள/  தசய்தவிகள  2019

ஜனவரவி 01ஆம் தவிகதவி முதல 2019 டதசம்பர் 31ஆம் தவிகதவிக்குட்பட்ட கரலப்பகுதவியவில
பவிரசுரமேரகவியதரக இருக்க மவண்டம்.

எவ்வாற வண்ணப்பப்பத?

வவிண்ணப்பங்களும் நவியமேனங்களும் பவினவரும் முகவரவிக்கு அனுப்பப்படல மவண்டம்:

ஏற்பரட்டரளர்,  சவிறந்த ஊடகவவியலரளர்களுக்கரன வவிருத வழங்கல,  ஒழுங்குபடத்தல தசயற்குழு,

இலங்கக பத்தவிரவிகக ஸ்தரபனம்,  இல.  96,  மபர்னரட் தசரய்சர மேரவத்கத (கவிருல வீதவி) தகரழும்பு -
05.

வண்ணப்ப மடவத் தகத:

வவிண்ணப்பவிப்பதற்கரன இறதவித் தவிகதவி வவியரழக்கவிழகமே, ஒக்மடரபர் 29, 2020 ஆகும்.

வண்ணப்பப்பதற்கரிய பபாதவான வதமகறகள்:

1. வவிண்ணப்பப்படவம் மேட்டம் மூனற பவிரதவிகளுடன சமேர்ப்பவிக்கப்பட மவண்டம்.

2. வவிண்ணப்பதரரவியவின தபயர், ததளவிவரன தபரவிய எழுத்தக்களவில ஆங்கவில தமேரழவியவில 

எழுதப்பட்டருக்க மவண்டம்.

3. வவிண்ணப்பத்தக்கரக ஆக்கங்களவின பவிரதவிகள சமேர்ப்பவிக்கப்படவதரயவின அகவ ஒவ்தவரனறம் 

பத்தவிரவிககயவின ஆசவிரவியரவின ககதயரப்பம் மேற்றம் இறப்பர் முத்தவிகரயுடன இருக்்க மவண்டம்.

4. சமேர்ப்பவிப்புகள ஒழுங்கரகவும் உறதவியரகவும் ‘கபனட்’ தசய்யப்பட்டருக்க மவண்டம். உறதவி 
இலலரததம் கழனற மபரகும் வககயவிலுமேரன சமேர்ப்பவிப்புகள ஏற்றக் தகரளளப்பட மேரட்டரத.

5. வவிண்ணப்பவிக்கும் வவிருதக்கரன பவிரவிவரனத சரவியரகப் புளளடயவிடப்பட்டக் குறவிக்கப்பட்டருக்க 

மவண்டம்.

6. மவற எண்ணவிக்கக குறவிப்பவிடப்படமேவிடம் தவவிர, குகறந்தபட்சம் 10 

கட்டகரகள/புககப்படங்கள/கரர்ட்டூனகள எனபன உரவிய முகறயவில வவிண்ணப்பத்தடன 

இகணக்கப்பட்டருக்க மவண்டம்.



7. மதகவப்படம் பவிரவிவுகளுக்கரன சமேர்ப்பவிக்க மவண்டய வவிவரம், வவிண்ணப்பத்தடன 

இகணக்கப்பட்டருக்க மவண்டம். அத்தடன அந்த அறவிக்கக, 250 தசரற்களுக்கு 

மமேற்படரததரகவும் அகமேய மவண்டம்.

8. வவிண்ணப்பதரரவியரன ஊடகவவியலரளரும் அந்த பத்தவிரவிககயும், இலங்கக பத்தவிரவிகக 

முகறப்பரட்ட ஆகணக்குழுவரல அறவிமுகம் தசய்யப்பட்ட கண்கரணவிக்கப்படகவினற 

பத்தவிரவிககத் தகறயவினருக்கரன ஒழுக்கக்மகரகவக்கு உடனபடவததனபகதயும், இலங்கக 

பத்தவிரவிகக முகறப்பரட்ட ஆகணக்குழுவவின ஒழுங்கு வவிதவிகளுக்குக் கட்டப்படவததனபகதயும்
உறதவி தசய்யும் வககயவில உரவிய இடத்தவில பத்தவிரவிகக ஆசவிரவியரவின ககதயரப்பம் 

இடப்பட்டருக்க மவண்டம்.

9. புகனதபயர் பயனபடத்தப்பட்டருப்பதரயவின, வவிண்ணப்பதரரவியும் புகனதபயரவில 

வவிண்ணப்பவிப்பவரும் ஒமர நபர் எனபகத உறதவிப்படத்தம் வககயவில பத்தவிரவிகக ஆசவிரவியரரல 

முனகவக்கப்படம் அத்தரட்சவிக் கடதம் இகணக்கப்பட்டருக்க மவண்டம்.

10. ஆசவிரவியர் வவிண்ணப்பப்படவத்தவில ககதயரப்பமேவிடவதற்கு முனனர், வவிண்ணப்பதரரவியரல 

சமேர்ப்பவிக்கப்படகவினற வவிருதக்கரன தகறயரனத தபரறத்தமேரனதர, எனபகத பரவிசரீலகன 

தசய்த பரர்க்க மவண்டம்.

11. கட்டகரகள/புககப்படங்கள/கரர்ட்டூனககள ஒரு தகறக்கு மேரத்தவிரமமே சமேர்ப்பவிக்கப்பட 

மவண்டம். எவ்வரறரயவினும், குறவித்த வவிண்ணப்பம் மவற ஒரு பவிரவிவுக்கு தபரருத்தமேரனதர 

எனபகத நடவர் குழு தரீர்மேரனவிக்கலரம்.

12. வவிண்ணப்பதரரவி ஒனறக்கு மமேற்பட்ட பத்தவிரவிகககளவில கடகமே புரவிபவரரயவின, வவிண்ணப்பதரரவி 
எந்த பத்தவிரவிககக்குரவியவர் எனபகத குறவிப்பவிட்ட பத்தவிரவிiயவின ஆசவிரவியமர தரீர்மேரனவிப்பரர்.

13. பவிரசுரவிக்கப்பட்ட பவினனர், ஏதரவத தவிருத்தங்கள அலலத ததளவிவுபடத்தலகள 

பவிரசுரவிக்கப்பட்டருந்தரல அதகனயும் வவிண்ணப்பப்படவத்தவின ஒரு பகுதவியரக சமேர்ப்பவிக்க 

மவண்டம். பவிரசுரத்தக்கு எதவிரரக மவறம் ஏதரவத எழுத்த மூலமேரன முனகவப்புகள அலலத 

வவிளக்கங்கள தசய்யப்பட்டர்ுந்தரல, அதன பவிரதவிகயயும் குறவிப்பவிட்ட தசய்தவிப் பத்தவிரவிககயவின
தபரறப்பு தவளவிப்பரட்கடயும் வவிண்ணப்பத்தடன இகணத்த அனுப்ப மவண்டம். அவ்வரற 

தசய்யத் தவறவினரல, ஒரு வவிருத பவினனர் தவிரும்பப் தபறப்படலரம்.

14. மதகவப்படம் பட்சத்தவில நடவர் குழு வவிண்ணப்பதரரவிகய அகழத்த அதபற்றவிய கருத்கத 

அறவிந்ததகரளள முடயும்.

15. E/S/T - வவிண்ணப்பம் சமேர்ப்பவிக்கப்பட்ட தமேரழவிகயக் குறவிக்கவிறத. E - ஆங்கவிலம், S – சவிங்களம் 

மேற்றம் T - தமேவிழ்.

16. வவிண்ணப்பவித்த பவினனர், அத ததரடர்பரகச தசய்யப்படம் கருத்தப் பரவிமேரற்றம், வவிவரம் 

மகரரல அலலத நடவர்ககள அசசுறத்தம் வககயவிலரன நடவடக்கககள, 

வவிண்ணப்பப்படவத்கத நவிரரகரவிக்கச தசய்வதற்குக் கரரணமேரக அகமேந்தவவிடம்.



பசய்தத்தாள்கள்     மற்றம்     ஆன்கலன்     பசய்த  
வகலத்தளங்களக்கான     பரிவகள்  

01.  ஆண்டன் சறந்த ஊடகவயலாளரக்கான மமர்வன் ட சல்வா
ஞாபகாரத்்த வரத
ஒரு வவிருத.

இலங்கக பத்தவிரவிகக ஆசவிரவியர் சங்கத்தவின முதலரவத தகலவகரக்
தககௌரவவிக்கும் வககயவில இவ்வவிருத வழங்கப்படகவி;னறத. தகலசவிறந்த
பத்தவிரவிககயரளரரகவும் பத்தவிரவிககயவின ஆசவிரவியரரகவும் தவளவிநரட்டச
தசய்தவியரளரரகவும் பத்தவி எழுத்தரளரரகவும் இருந்த அவகரக் தககௌரவவிக்கும்
வககயவில இவ்வவிருத வழங்கப்படவதரல, இத்தகறயவில ததரடர்சசவியரகச
மசகவயரற்றவியவர்கள வவிண்ணப்பவிக்கலரம். பத்தவிரவிகககளவின ஆசவிரவியர்களும்
இதற்கரக வவிண்ணப்பவிக்கலரம். நரட்டல பரந்தளவவில முக்கவியத்தவம்
வரய்ந்ததரகவும் மேக்கள மேத்தவியவில மேவிகுந்த ஆர்வத்கத ஏற்படத்தவிய வவிடயங்ககள அடப்பகடயரகக்
தகரண்டதரக அறவிக்ககயவிடலகள அலலத ஆக்கங்ககள முனகவத்தவர்கள,  இவ்வவிருதக்கரக
வவிண்ணப்பவிக்கலரம்.  ஓவ்தவரரு வவிண்ணப்பத்தடனும் மதகவயரன ஆதரரங்ககள இகணத்த,

சரதகனகளவின முக்கவியத்தவத்கதத் ததளவிவுபடத்தம் வககயவில,  250 தசரற்களுக்கு மமேற்படரத
அறவிக்ககதயரனகறயும் இகணத்த அனுப்ப மவண்டம்.

02. ஆண்டன் சறந்த பலனாய்வச ்பசய்தயாளரக்கான வரத
ஒரு வவிருத.

மதசவிய முக்கவியத்தவத்கதக் கருத்தவிற்தகரண்ட,  தனவிப்பட்ட ஒருவரரல அலலத குழுவரல
சமேர்ப்பவிக்கப்பட்ட புலனரய்வுச தசய்தவிக்கரக/அறவிக்ககக்கரக இவ்வவிருத வழங்கப்படகவினறத.

குறவிப்பரக பரரவிய குற்றச தசயலகள,  அரசவியல வவிடயங்கள,  ஊழல மமேரசடகள,  நவிர்வரகச
சரீர்மகடகள ததரடர்பரன தகறககள அடப்பகடயரகக் தகரண்ட,  புலனரய்வுகள
தசய்யப்பட்டருக்க மவண்டம். குறவித்த புலனரய்வுத் மதடலில
பயனபடத்தப்பட்ட ஊடகத் ததரழவில தரம்,  ததரழவிலநுட்பம்,  அதன சமூகத் தரக்கம் எனபன
ததரடர்பரக,  நடவர்கள கவனம் தசலுத்தவரர்கள.  இசதசய்தவி,  புதவிய வவிறவவிறப்பரன தசய்தவியரக
இருக்கத் மதகவயவிலகல.  மேக்களவின ஆர்வத்கதயும் மதசவிய முக்கவியத்தவத்கதயும் தகரண்ட
தசய்தவிதயரனறவின, ததரடர்சசவியரகவும் இருக்கலரம்.

புலனரய்வுச தசய்தவி அலலத அறவிக்ககயவின பவிரதவியுடன,  பத்தவிரவிககயவின ஆசவிரவியரரலும்
வவிண்ணப்பதரரவியரலும் வழங்கப்படம்,  250 தசரற்களுக்கு மமேற்படரத அறவிக்ககதயரனகறயும்
கூடமவ சமேர்ப்பவிக்க மவண்டம்.

03. ஆண்டன் வறவறப்பான பசய்தக்கான வரத
ஒரு வவிருத.



மதசவிய முக்கவியத்தவம் வரய்ந்த வவிடயங்ககள அடப்பகடயரகக் தகரண்ட,  நரட்டல மேக்கள
மேத்தவியவில வவிறவவிறப்கப ஏற்படத்தம் வககயவில ஊடகவவியலரளரரல அலலத ஊடகவவியலரளர்
குழுதவரனறரல பவிரசுரவிக்கப்பட்ட தசய்தவிக்கரக இந்த வவிருத வழங்கப்படகவினறத. ககதயவின
நககலயும் தகண அறவிக்கககயயும் சமேர்ப்பவிக்கவும்.  (அணவியரக வழங்கப்படம் வவிண்ணப்பமேரக
இருந்தரல பத்தவிரவிகக ஆசவிரவியரவின உறதவிப்படத்தல அறவிக்கக வழங்கப்பட மவண்டம்)  குறவித்த
வவிறவவிறப்பரன வககச தசய்தவி பவிரத்தவிமயகமேரக இருக்க மவண்டம் மேற்றம்
வவிண்ணப்பதரரர்/வவிண்ணப்பதரரர்களவின அசல மவகலயரக இருக்க மவண்டம்.

04. ஆண்டன் சறந்த இளம் பசய்தயாளரக்கான படன்சல் பரிஸ் வரத
ஒரு வவிருத.

ஒரு வவிண்ணப்பத்தக்கரக,  குகறந்தபட்சம் 10 சமேர்ப்பவிப்புகள வழங்கப்பட மவண்டம். தடனசவில
பீரவிஸ் அவர்கள,  இலங்ககயவின சவிறந்த தசய்தவியரளர்களவில ஒருவரரகக் கருதப்பட்டரர்.  அவரவின
ஞரபகரர்த்தமேரக இவ்வவிருத வழங்கப்படகவினறத.

நவியரயமேரனதம் சரவியரனதமேரன முகறயவில தசய்தவித்மதடலில ஈடபட்டத் தவிறகமேககள
தவளவிப்படத்தவிய 26 வயதக்கு குகறந்த  தசய்தவியரளர்களுக்கரக இவ்வவிருத வழங்கப்படகவினறத.

சவிறந்த முகறயவில தரக்கத்கத ஏற்படத்தம் வககயவில தசய்தவித் மதடலில ஈடபட்ட மேற்றம்
கட்டகரககள எழுதவிய இளம் தசய்தவியரளகரக் கண்டறவிவதவில நடவர்கள ஆர்வமேரக உளளனர்.

மகளவவி -  பதவில வடவவில கரணப்படம் மநர்கரணலகள ஏற்றக்தகரளளப்பட மேரட்டரத.  சவிறந்த
இளம் தசய்தவியரளருக்கரன இவ்வவிருகதப் தபற்றக்தகரளளும் தசய்தவியரளருக்கு,

தவளவிநரதடரனறவில கலவவி கற்பதற்கரக,  லக்ஷ்மேன கதவிர்கரமேர் அறக்கட்டகளயரல வழங்கப்படம்
புலகமேப்பரவிசவில ஒனறம் வழங்கப்படம்.

05.  ஆண்டன் சறந்த சகாதாரப் பராமரிப்பக்கம் மரத்தவ
அறக்ககக்கமான வரத (மம்பமாழகளிலம்)

ஒவ்தவரரு தமேரழவிப் பவிரவிவுக்கும் தலர ஒவ்தவரரு வவிருத.

சுகரதரரம் ததரடர்பரகத் ததரடர்சசவியரகச தசய்தவிககளச சமேர்ப்பவித்த
ஊடகவவியலரளருக்கு இவ்வவிருத வழங்கப்படகவிறத. சுகரதரரப் பவிரசசவிகனகள,

அவற்றக்கரன சவிகவிசகச, கட்டப்படத்தல ஆகவியன ததரடர்பரக வரசகர்களுக்கு
வவிளக்கங்ககள வழங்குவதரக இருக்க மவண்டம். அகவ ஊடக அறவிக்கககள
அலலத பவிரசுரங்களவிலிருந்த பவிரசுரவிக்கப்படரமேல, மதடப் தபறப்பட்டனவரக
இருக்க மவண்டம். சுகரதரரப் பவிரசசவிகன ததரடர்பரகவும் அதன கட்டப்பரட,

சவிகவிசகச ததரடர்பரகவும் வவிளக்கமேளவிக்கும்,  மேருத்தவச தசரற்பவிரமயரகங்களுடன கரணப்படரமேல
இலகுவரன தமேரழவியவிலுளள, கவத்தவியர்களுடனரன மநர்கரணலரக கரணப்பட மவண்டம்.

06.  ஆண்டன் சறந்த சழலயல் பசய்தயாளரக்கான வரத
(மம்பமாழகளிலம்)

ஒவ்தவரரு தமேரழவிப் பவிரவிவுக்கும் தலர ஒவ்தவரரு வவிருத.



சுற்றரடல ததரடர்பரக வவிமசட கவனம் தசலுத்தவி சூழகலப் பரதகரப்பதற்கரகவும் சுற்றரடல
பரதவிப்கப மேக்களுக்கு எடத்தக்கூறவி வருடம் முழுவதம் சூழகலப் பரதகரக்கும் மநரக்கவில மேக்கள
மேத்தவியவில தரக்கத்கதயும் வவிழவிப்புணர்கவயும் ஏற்படத்தம் வககயவில தகவல தவளவிப்படத்தவிய
பத்தவிரவிககயரளர்கள அலலத குழுவவினர் இந்த வவிருதக்கரக வவிண்ணப்பவிக்க முடயும்.  சூழல
மேரசகடதகலத் தடக்கும் வககயவிலும் தஷ்பவிரமயரகத்கத அம்பலப்படத்தவி அதவிகரரவிககளயும்
மேக்ககளயும் வவிழவிப்பகடயச தசய்த,  தரக்கத்கத ஏற்படத்தம் வககயவில அகமேந்த ஆக்கங்ககள
இந்த வவிருதக்கரகச சமேர்ப்பவிக்க முடயும்.  வவிருதக்கரனவர்ககள ததரவிவு தசய்வதவில நடவர்கள,

புலனரய்வு மேற்றம் ஆழமேரக மதடல ஆர்வத்கத தவளவிப்படத்தவியகமே ததரடர்பரக தவிறகமேகள
குறவித்த கவனம் தசலுத்தவரர்கள. மேவிகவும் பலமேரனதம், சமூகத்தவில தரக்கம் தசலுத்தவியதம்,

அதவிகரரவிகளரல நடவடக்கக எடக்கப்படத் தூண்டயதமேரன தசய்தவி கருத்தவிற்தகரளளப்படம்.

ஒவ்தவரரு நுகழவுக்கும் ஒரு தகண அறவிக்கக மதகவ.  ஒரு குழு வவிண்ணப்பவிக்கவிறததனறரல,

பத்தவிரவிகக ஆசவிரவியரவிடமேவிருந்த ஒரு ஆதரவு அறவிக்கக மதகவ.  ஒவ்தவரரு பதவிவவிலும் அதவிகபட்சம்
ஆற (6)  தவவ்மவற கட்டகரககள சமேர்ப்பவிக்கலரம்.  சமேர்ப்பவிப்புகள நனகு ஆரரய்சசவி
தசய்யப்படகவயரக இருக்கவும்,  மதகவயரன வவிஞ்ஞரன அடப்பகடகயக் தகரண்டருக்கவும்,

மேற்றம் சுற்றசசூழல பரதகரப்கப மேதவிக்க வரசககரத் தூண்டவும் மவண்டம்.

07. ஆண்டன் சறந்த வகளயாட்டத்தகற பசய்தயாளரக்கான வரத
(மம்பமாழகளிலம்)

ஒவ்தவரரு தமேரழவிப் பவிரவிவுக்கும் தலர ஒவ்தவரரு வவிருத.

வவிகளயரட்டத்தகறக்கு சவிறப்புச மசர்க்கும் வககயவிலும் ஊக்குவவிக்கும் வககயவிலும்
வழங்கப்படகவினறத.  வவிகளயரட்டத்தகறச தசய்தவிககள தவளவியவிடவதவில மதர்சசவி மேவிக்க
பத்தவிரவிககயரளர்களுக்கரக இவ்வவிருத வழங்கப்படவமதரட இத்தகறயவில முக்கவியத்தவம் வரய்ந்த
பவிரசசவிகனகள,  மதகவககள கண்டறவிந்த அவற்றக்கு தரீர்வு மதடம் வககயவில முனகூட்டமய
அத்தககய தசய்தவிகள மேற்றம் தகவலககள தவளவியவிடல,  மசகரவித்தல,  ஆய்வு தசய்தல மேற்றம்
மநர்கரணல எனபதரகவும் அகமேயலரம். தகண அறவிக்ககயுடன குகறந்தபட்சம் ஆற (6) பவிரதவிகள
சமேர்ப்பவிக்கப்பட மவண்டம்.

08. சறந்த பத்தரிகக வடவகமப்பக்கான வரத
ஒரு வவிருத
தபரதமேக்களவின வரமவற்கப தபறம் வககயவிலும் கவர்சசவியரகவும் சவிறந்த
முகறயவிலும் வடவகமேக்கப்பட்ட பத்தவிரவிககககள உருவரக்குபவருக்கரக/உருவரக்கும்
குழுவுக்கரக இவ்வவிருத வழங்கப்படகவினறத.  கவர்சசவி மேவிக்க,  பரபரப்பு மேற்றம் தரக்கத்கத
ஏற்படத்தம் வககயவில பலசுகவ அம்சங்களுடன தவளவியரகவிய பத்தவிரவிகககய அகடயரளம்
கரண்பதவில, நடவர்கள ஆவலரக உளளனர். உளளரீடகளவில அசல தசய்தவித்தரளவின குகறந்தத ஆற
(6)  பவிரதவிகள இருக்க மவண்டம்.  பவிரவிவுககளக் தகரண்ட முழு தசய்தவித்தரகளயும் சமேர்ப்பவிக்க
மவண்டம்.

09. ஆண்டன் சறந்த வணிகவயல், நிதயயல் பசய்தயாளரக்கான வரத



(மம்பமாழகளிலம்)

ஒவ்தவரரு தமேரழவிப் பவிரவிவுக்கும் தலர ஒவ்தவரரு வவிருத.

வணவிகம், நவிதவி, தபரருளரதரரம் ததரடர்பரக வரசகர் மேத்தவியவில தரக்கத்கதயும் அறவிகவயும் புகட்டம்
வககயவிலும் வணவிகம் ததரடர்பரன புரவிதகல ஏற்படத்தம் வககயவில எழுதப்பட்ட கட்டகரககள
அடப்பகடயரகக் தகரண்ட சரவியரகவும் மநர்கமேயரகவும் கடகமேயரற்றவிய ஊடகவவியலரளர்களுக்கு
இவ்வவிருத வழங்கப்படகவினறத. ஆக்கங்கள பத்தவிரவிககத் தகறசரர் ஒழுக்கக்மகரகவகய
அடப்பகடயரகக் தகரண்ட நவியரயத்தனகமே,  நம்பகத்தனகமே ஆகவிய தநறவிமுகறககளக்
ககடபவிடத்ததரகவும் பத்தவிரவிககத்தகற ஒழுக்க நகடமுகறககள அனுசரவித்ததரக இருத்தல
மவண்டம்.  தபரதவரன வரசகர்களுக்கு வணவிக வவிடயங்கள ததரடர்பரக புதவிய மபரக்குககளப்
புரவிய கவத்தல,  புதவிய தகவலககள தவளவியவிடல,  எதவிர்வுகூறலககள மமேற்தகரண்டவர்கள மேற்றம்
சவிறப்பு வவிடயங்ககள கமேயமேரக கவத்த இத்தகறயவில தவிறகமேககள தவளவிப்படத்தவியவர்கள
குறவித்த நடவர்கள கவனம் தசலுத்தவுளளனர்.  மகளவவி -  பதவில வடவவில மநர்கரணலகள
கரணப்படக்கூடரத.  ஊடக தவளவியீடககள அடப்பகடயரகக் தகரண்ட தவளவியரன தசய்தவிகள
கருத்தவிற்தகரளளப்பட மேரட்டரத.

10.  ஆண்டன் சறந்த மகலசச்த்தர ஓவயரக்கான வரத
(மம்பமாழகளிலம்)

ஒவ்தவரரு தமேரழவிப் பவிரவிவுக்கும் தலர ஒவ்தவரரு வவிருத.

ககப்பட வகரந்த அலலத கணனவிகயப் பயனபடத்தவி வரசகர்ககளக் கவரும்
வககயவில தரக்கத்கத ஏற்படத்தக் கூடயதரக மகலிசசவித்தவிர ஓவவியங்ககள (கரர்ட்டூன)

வகரந்தவர்களுக்கரக இவ்வவிருத வழங்கப்படகவினறத.  தமேரழவி எனற சவரகலக் கடந்த நரட்டல
தபரதமேக்ககளப் பரதவிக்கக்கூடய தபரதப் பவிரசசவிகனககள ககல மூலமேரகவும் நககசசுகவ
மூலமேரகவும் முனகவத்த ஓவவியங்ககள வகரந்த,  தபரதமேக்கள மேத்தவியவில இடம்பவிடத்த
ஓவவியர்ககளக் அகடயரளம் கரண்பதவில நடவர்குழு ஆர்வமேரக இருக்கவினறத.  ஆண்டக்கரன
குகறந்தபட்சம் ஆற (6) கரர்ட்டூனகள நடவர்களுக்கு சமேர்ப்பவிக்கப்பட மவண்டம்.

11. வமசட நிகலகமகளில் பசய்தத் மதடலக்கான மபராசரியர் ககலாசபத
நிகனவ வரத (மம்பமாழகளிலம்)

ஒவ்தவரரு தமேரழவிப் பவிரவிவுக்கும் தலர ஒவ்தவரரு வவிருத.

ஒரு வவிண்ணப்பத்தக்கரக,  முடந்தளவு ஆனரல 10 க்கு மமேற்படரத சமேர்ப்பவிப்புகள வழங்கப்பட
மவண்டம். இலங்ககயவில சுதந்தவிரமேரன தமேவிழ் மபசும் வரசகர்களுக்கரகப் மபரரரடய,  சவிறப்புமேவிகு
ஊடகவவிலரளரும் கலவவியவியலரளருமேரன ஒருவகர நவிகனவுகூரும் வககயவில,  இவ்வவிருத
வழங்கப்படகவினறத.  நரட்டல தநருக்கட மேவிகுந்த சூழலில இருந்ததகரண்ட (அசசூழல
குறவிப்பவிடப்பட மவண்டம்),  அதன மூலமேரக அவர்களத தனவிப்பட்ட,  ததரழவிலமுகற வரழ்க்கக
அசசுறத்தலுக்கரன நவிகலயவில,  அவர்களத உயவிருக்கு ஆபத்தரன சூழல நவிலவவியமபரத அலலத
வவிமசட சூழ்நவிகலகளுக்குளளரல தசலல மவண்டய நவிகலகமே ஏற்பட்ட மபரத,  மேக்களுக்கு
உண்கமேகய அறவியச தசய்த ஊடகவவியலரளருக்கு அலலத ஊடகவவியலரளர் அணவிதயரனறக்கு,

இவ்வவிருத வழங்கப்படகவிறத. ஊடகவவியலரளர் ஒருவரவின மேரணத்தக்குப் பவினனர்,  பத்தவிரவிகக



ஆசவிரவியர் ஒருவர் அலலத குடம்ப உறப்பவினர் ஒருவர் அலலத பத்தவிரவிகக ஆசவிரவியர் சங்க
உறப்பவினர் ஒருவர் வவிண்ணப்பவித்தரல,  மேரணத்தக்குப் பவினனரும் இவ்வவிருத வழங்கப்படலரம்.

நடவர்களுக்கு இந்த பவிரவிவவிற்கு ஒரு தகண அறவிக்கக மதகவப்படம். மமேலும், ஒரு பத்தவிரவிககயரளர்
குழு வவிண்ணப்பத்கத சமேர்ப்பவித்தரல சம்பந்தப்பட்ட தசய்தவி ஆசவிரவியரவிடமேவிருந்த ஒரு தகண
அறவிக்கக மதகவ.

12. ஆண்டன் சறந்த பககப்பட ஊடகவயலாளரக்கான வரத
ஒரு வவிருத
ஒரு வவிண்ணப்பத்தக்கரக,  குகறந்தபட்சம் 6  ஆனரல 10 க்கு மமேற்படரத சமேர்ப்பவிப்புகள
வழங்கப்படமவண்டம். வருடத்தவில சவிறந்ததம் தரக்கத்கத ஏற்படத்தக்கூடயதமேரன முகறயவில
தசய்தவிகளுக்கும் ஆக்கங்களுக்கும் புககப்படங்ககளத் தவிரட்டய சவிறந்த ஊடகவவியலரளருக்கு
இவ்வவிருத வழங்கப்படகவினறத.  இவ்வரறரன புககப்படப் பவிடப்பரளர்களரல எடக்கப்பட்ட
மேக்கள மேத்தவியவில தரக்கத்கத ஏற்படத்தவிய புககப்படங்ககள கண்டறவிவதவில நடவர்குழு ஆவலரக
உளளத.  புககப்படங்களவின குறவிக்மகரள,  பண்புகள,  ததரழவிலநுட்பம் மேற்றம் நவிபுணத்தவம்
உட்பட அதமனரட சம்பந்தப்பட்ட வவிடயங்ககள சவிறந்த புககப்படப் பவிடப்பரளரவிடம் இருந்த
அறவிவதற்கும் நடவர்கள எதவிர்பரர்க்கவினறனர்.  ஒவ்தவரரு புககப்படத்தக்கும் வவிளக்கம்
வழங்கப்பட்டருக்க மவண்டம்.  ததளவிவற்ற புககப்படங்கள,  டஜவிட்டல முகறகயப் பயனபடத்தவி
தவிரவிபுபடத்தப்பட்ட புககப்படங்கள,  தகலப்புச தசய்தவிகளுக்குள உளளடக்கப்பட்ட
புககப்படங்கள எனபன நவிரரகரவிக்கப்படம். சமேர்ப்பவிக்கப்படம் புககப்படங்கள ஒரு கட்டத்தக்குள
கரணப்பட மவண்டம்.  தவளவியவிடப்பட்ட மததவியுடன தவளவியவிடப்பட்ட புககப்படங்களவின அசல
தசய்தவித்தரள தணுக்குகள அசல தசய்தவித்தரளவின நகலகளுடன மசர்ந்த மதகவப்படகவினறன. 

13. ஆண்டன் சறந்த பத்த எழத்தாளரக்கான ப. ஏ. சறவரத்ன வரத
(மம்பமாழகளிலம்)

ஒவ்தவரரு தமேரழவிப் பவிரவிவுக்கும் தலர ஒவ்தவரரு வவிருத.

தகலசவிறந்த எழுத்தரளரரகவும் பத்தவிரவிகக ஆசவிரவியரரகவும் இருந்த பவி.  ஏ.  சவிறவிவர்தனவுக்குக்
தககௌரவமேளவிக்கும் வககயவில இவ்வவிருத வழங்கப்படகவினறத.  சவிறப்பரன வவிடயங்ககள
முனகவத்த மேக்கள மேத்தவியவில
தபரத அபவிப்பவிரரயத்கதயும் எதவிர் வவிவரதங்ககளயும் கட்டதயழுப்பும் வககயவில தணவிசசலுடன
தகவல தவளவியவிட்ட (பத்தவி)  எழுத்தரளர்களுக்கு இவ்வவிருத வழங்கப்படகவினறத.  ததரடர்சசவியரன
பத்தவி எழுத்தரளர்களரக இருக்க மவண்டம்.  வவிவரணங்கள,  புகனதபயர்களவிலும் அகமேயலரம்
(தபரதவரன வவிதவிமுகறககளப் பரர்க்கவும்).  இங்கு முக்கவியமேரக எழுத்தரளரவின தனவித்தவமேரன
பரங்கு எதவிர்பரர்க்கப்படகவினறத.  இவ்வவிருதக்கு எழுத்தரளர்களவிகடமய தமேரழவி வலலகமே
கவனத்தவில எடக்கப்படம்.  குறவித்த வருடத்தக்குள குகறந்தபட்சம் 12  வவிடயங்களரவத
பவிரசுரவிக்கப்பட்டதரக இருக்க மவண்டம்.  இவற்றவில 6  வவிண்ணப்பமேரக சமேர்ப்பவிக்கப்பட மவண்டம்.

அத்தடன பத்தவியரனத,  முழுப்பக்கத்கதயும் உளளடக்கவியதரக இலலரத,  ஒனற அலலத இரண்ட
பத்தவிககளக் தகரண்டதரக இருக்க மவண்டம்.



14.  தகவலறயம் உரிகமச ் சட்டத்கதப் பயன்படத்த எழதய சறந்த
பசய்த/அம்சத்தற்கான வரத (மம்பமாழகளிலம்)

ஒவ்தவரரு தமேரழவிப் பவிரவிவுக்கும் தலர ஒவ்தவரரு வவிருத.

இந்த வவிருத முதல முகறயரக வழங்கப்படகவிறத.  ககதகய எழுதவதற்கரன தகவலககளப்
தபறவதற்கு தகவல உரவிகமே (ஆர்.  ட.  ஐ.)  சட்டத்கதப் பயனபடத்தவி உருவரக்கப்பட்ட
தசய்தவிகளவின அலலத அம்சங்களவின ஒரு மவகல ததரகுப்கப இந்த வவிருத அங்கரீகரவிக்கவிறத.

இவ்வவிதத்தவில தகவல தபறப்பட்டகமே ககதயவில குறவிப்பவிட மவண்டம்.

15.  சறந்த சமக பரசச்கனகளின் அறக்ககயடலக்கான சப்பரமணியம்
பசட்டயார் வரத
ஒரு வவிருத
ததரழவிலரளர்களவின குரலரகச தசயற்பட்ட அதற்கரகத் ததரடர்சசவியரக குரல எழுப்பும் மநரக்கவில
1930ஆம் ஆண்ட கரலப்பகுதவியவில வீரமகசரவிப் பத்தவிரவிகககய ஆரம்பவித்த சுப்பவிரமேணவியம்
தசட்டயரரவின ஞரபகரர்த்தமேரக இவ்வவிருத வழங்கப்படகவினறத.  குரல தகரடக்க யரரும் இலலரத
மேக்களவின சமூகப் பவிரசசவிகனககள நவியரயமேரன முகறயவிலும் நடநவிகலயரகவும் ஒழுக்கக்
மகரகவகய ககடபவிடத்ததரகவும் முனகவத்த கட்டகரகள,  ஆக்கங்ககள எழுதவிய
ஊடகவவியலரளர்கள இவ்வவிருதக்கரக வவிண்ணப்பவிக்க முடயும்.

அத்தடன அகவ மூலம் மேக்களவின பவிரசசவிகனகள தவளவிப்படத்தப்பட்ட தரீர்வுககள நரடச
தசய்ததரக சமேர்ப்பவிப்புகள இருக்க மவண்டம்.  சமூக வவிடயங்ககள கட்டகரகள கமேயப்படத்தவி
இருக்க மவண்டம்.

16. ஆண்டன் சறந்த வவரணக் கட்டகரயாளரக்கான உபால வமஜவரத்ன
வரத (மம்பமாழகளிலம்)

ஒவ்தவரரு தமேரழவிப் பவிரவிவுக்கும் தலர ஒவ்தவரரு வவிருத.

ஒரு வவிண்ணப்பத்தக்கரக, குகறந்தபட்சம் 6 சமேர்ப்பவிப்புகள வழங்கப்பட
மவண்டம். உபரலி வவிமஜவர்தன பத்தவிரவிகக நவிறவனத்தவின ஸ்தரபகரரகவிய உபரலி
வவிமஜவர்தனவவின ஞரபகரர்த்தமேரக வழங்கப்படம் இவ்வவிருதக்கரக பலமவறபட்ட
வவிடயங்ககளயும் முனகவத்த,  மேக்கள மேத்தவியவில வவிழவிப்புணர்கவயும் அறவிகவயும் ஏற்படத்தம்
வககயவில அகமேந்த சமேர்ப்பவிப்புகள மமேற்தகரளளப்பட மவண்டம்.  கட்டகரகள நவியரயமேரனதரக
அகமேவமதரட சரவியரகவும் உயர் ஊடக தரர்மேரீகப் தபரறப்கப பவினபற்றவியதரகவும்
ததளவிவரனதரகவும் எழுதப்பட்டகவகளரக இருக்க மவண்டம். எழுத்தவினதம் தமேரழவியவினதம் உயர்
தரம் மபணப்பட்டருக்க மவண்டயத மேவிக முக்கவியம். தசய்தவி வவிவரணக் கட்டகரகள அலலத
சவிறப்புக் கட்டகரகள இலகு நகடகயக் ககடபவிடக்கும் சவிறந்த வவிவரணக் கட்டகரயரளர்ககள
அகடயரளம் கரண்பதற்கு நடவர்கள தயரரரக உளளனர்.  சமேர்ப்பவிப்புகள நவிசசயமேரகப்
பவிரசசவிகனககள கமேயப்படத்தவியதரக இருக்கத் மதகவயவிலகல.  அகவ மேனவித வவிருப்கப
தவளவிப்படத்தபகவயரகமவர அலலத பயணக் கட்டகரகளரகமவர அகமேய முடயும்.

மநர்கரணலகள இவ்வககக்கு உட்படத்தப்படவவிலகல.



17. சறந்த பசய்த இகணயத்தக்கான வரத (மம்பமாழகளிலம்)

ஒவ்தவரரு தமேரழவிப் பவிரவிவுக்கும் ஒவ்தவரரு வவிருத.

அசசடக்கப்படம் பத்தவிரவிகககளவின தசய்தவி இகணயத்தளங்களுக்கு மேரத்தவிரம் இவ்வவிருத
வழங்கப்படம்.  பத்தவிரவிககயும் இகணயத்தளமும் ஜனவரவி 1,  2019  இலிருந்த இயங்கவியவரற,

டசம்பர் 31,  2019  வகர இயங்கவிக் தகரண்டருந்தவிருக்க மவண்டம்.  சவிறந்த உளளடக்கங்கள,

கட்டகமேப்பு,  வழவிதசலுத்தல,  வடவகமேப்பு,  வசதவிகள,  ஊடரடம் தவிறன ஆகவியவற்கறக்
தகரண்டருக்க மவண்டம்.

வவிண்ணப்பதரரவிகள,  இகணயத்தளத்தவின வசதவிககள தவளவிப்படத்தவி,  அவற்றவின தனவித்தவத்கதக்
கரட்ட,  இகணயத்தளத்தவின தவிகர தகலப்புககள உளளடக்கவி,  10 பக்கங்களுக்கு மமேற்படரத PDF

வடவவிலரன PowerPoint அளவிக்கக ஒனகறச சமேர்ப்பவிக்க எதவிர்பரர்க்கப்படகவிறரர்கள. 

இலங்கக     பத்தரிகக     ஆசரியர்     சங்கத்தால்     வழங்கப்படம்     வமசட  
வரதகள்

 சக பத்தவிரவிககயரளர்களவினதம் தபரதமேக்களவினதம் மேதவிப்கப தவனறகமேக்கரன ட.  ஆர்.

வவிமஜவர்தன வவிருத
 இலங்ககயவில ஊடக சுதந்தவிரத்கதப் பரதகரத்தகமேக்கரன மசபரல குணமசன வவிருத
 (நரீண்டகரல, மமேனகமேதங்கவிய மசகவ புரவிந்தகமேக்கரன) வரழ்நரள சரதகன வவிருதகள
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