
 
 
 
 

நிதி மற்றும் வெகுசன ஊடக அமமச்சு 

  ஜனாதிபதி ஊடக ெிருது ெிழா – 2018 

ெிண்ணப்பம் ககாரல் 

 

சிறந்த ஊடகக் கலாசாரம ான்றினை நாட்டினுள் உருவாக்கும் நநாக்கில் 

ஊடகவியலாளர்கள் ஆற்றுகின்ற பணிகள்  ற்றும் அவர்களின் தர ாை 

பங்களிப்பினை மகௌரவிப்பதற்காக நவண்டி ஜைாதிபதி ஊடக விருது 

விழாவினை வருடாந்தம் நடாத்துவதற்கு நிதி  ற்றும் மவகுசை ஊடக 

அன ச்சு தீர் ாைித்துள்ளது. 

 

அதற்காக நவண்டி 2017ஆம் ஆண்டு அச்சு ஊடகம், இலத்திரணியல் ஊடகம் 

 ற்றும் இனணயத் தளங்களினூடாக பிரசுரிக்கப்பட்ட/ஒளிபரப்பாை 

தங்களது நிர் ாணங்கனள முன்னவக்கு ாறு அனைத்து 

ஊடகவியலாளர்களுக்கும்/ஊடக நிறுவைங்களுக்கும்  ற்றும் பத்திரினக 

ஆசிரியர்களுக்கும் இதன் மூலம் அனழப்பு விடுக்கின்நறாம். 

 

ெிருதுகள் ெழங்கப்படும் துமைகள் 

 

 
 

1. பத்திரினகத் துனற  3. மதானலக்காட்சி துனற 

நபா
ட்டி
பிரி
வு 

PMA/NP/2017/001 வருடத்தின் 

சிறந்த மசய்தி 
அறிக்னக 

நபா
ட்டி 
பிரி
வு 

PMA/TV/2017/001 வருடத்தின் சிறந்த 

மசய்தித் அறிக்னக 

PMA/NP/2017/002 வருடத்தின் 

சிறந்த 

புனகப்படம் 

PMA/TV/2017/002 வருடத்தின் சிறந்த 

மசய்தி அறிவிப்பு  
 



PMA/NP/2017/003 வருடத்தின் 

சிறந்த பத்தி 
எழுத்து 

PMA/TV/2017/003 வருடத்தின் சிறந்த 

நிகழ்ச்சி 
முன்னவப்பு 
 

PMA/NP/2017/004 வருடத்தின் 

சிறந்த நகலிச் 

சித்திரம் 
 

PMA/TV/2017/004 வருடத்தின் சிறந்த 

ஆய்வு நிகழ்ச்சி 
 

PMA/NP/2017/005 வருடத்தின் 

சிறந்த பக்க 

வடிவன ப்பு 
 

PMA/TV/2017/005 வருடத்தின் சிறந்த 

விவரண நிகழச்சி 
 

PMA/NP/2017/006 வருடத்தின் 

சிறந்த சிறப்புக் 

கட்டுனர 
 

PMA/TV/2017/006 வருடத்தின் சிறந்த 

கலந்துனரயாடல் 

நிகழ்ச்சி 
 

PMA/NP/2017/007 வருடத்தின் 

சிறந்த 

புலாைய்வுச் 

மசய்தி 
 

PMA/TV/2017/007 வருடத்தின் சிறந்த 

கல்வி நிகழ்ச்சி 
 

 2. வாமைாலி துனற 

நபா
ட்டி 

பிரி
வு 

PMA/RD/2017/002 வருடத்தின் 

சிறந்த மசய்தி 
அறிவிப்பு 
 

 

4. இனணயத் தள துனற 

PMA/RD/2017/002 வருடத்தின் 

சிறந்த 

வாமைாலி 
நிகழ்ச்சி 

 நபா
ட்டி 

பிரி
வு 

PMA/WB/2017/00
1 

வருடத்தின் சிறந்த 

மசய்தி இனணயத் 

தளம் 
 

PMA/RD/2017/003 வருடத்தின் 

சிறந்த சிறுவர் 

நிகழ்ச்சி 

PMA/WB/2017/002 வருடத்தின் சிறந்த 

இனணய 

அறிக்னகயிடல் 
 

PMA/RD/2017/004 வருடத்தின் 

சிறந்த ஆய்வு 

நிகழ்ச்சி 

PMA/WB/2017/003 வருடத்தின் சிறந்த 

பல்லூடகப் 

பிரநயாகம் 
 



PMA/RD/2017/005 வருடத்தின் 

சிறந்த கல்வி 
நிகழ்ச்சி 

PMA/WB/2017/004 வருடத்தின் சிறந்த  

(Blogger) 

வனலப்பதிவர் 
 

 

(ஜுரி குழுவின் கணிப்படீ்டின் அடிப்பனடயில் அனைத்துத் துனறகளுக்காக 

நவண்டி வாழ்நாள் விருது, வளர்ந்து வரும் இனளய ஊடகவியலாளர் 

விருது  ற்றும் திறன் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்படவுள்ளை.) 

 

நிர்மாணங்கமை முன்மெக்கின்ை ெிதம்: 

 

ஜைாதிபதி ஊடக விருது விழா நதசிய ரீதியில் மவகுசை ஊடக 

நிர் ாணங்கனள மகௌரவிப்பதற்காக நவண்டி நடாத்தப்படுவதைால் 

அதற்காக நவண்டி தகுந்த நிர் ாணங்கனள சிங்களம், த ிழ்  ற்றும் 

ஆங்கிலம் ஆகிய மும்ம ாழிகளிலும் முன் னவக்க முடியும். 

 

ெமரயமரகள்: 

 

01. இந்த விருதுகளுக்காக நவண்டி 2017.01.01ஆந் திகதி முதல் 2017.12.31ஆந் 

திகதி வனர பத்திரினக, வாமைாலி, மதானலக்காட்சி  ற்றும் இனணயத் 

தளங்களில் முதற் தடனவயாக பிரசுரிக்கப்பட்ட /ஒளிபரப்பப்பட்ட 

நிர் ணாங்கள் கவைத்திற் மகாள்ளப்படும்.  ீள் ஒளிரப்புச் மசய்யப்பட்ட 

நிர் ாணங்கள் நபாட்டிக்கு ஏற்றுக் மகாள்ளப்பட  ாட்டாது. 

 

02. இந்த விருதுகளுக்காக நவண்டி உள்நாட்டு ஊடகங்களில் 

பிரசுரிக்கப்பட்ட/ ஒளிபரப்பப்பட்ட நிர் ாணங்கள்  ாத்திரந  

முன்னவக்கப்பட முடியும். 

 



03. விருதுக்காக நவண்டி முன்னவக்கப்படுகின்ற நிர் ாணங்கள் மசாந்த 

ஆக்க ாக இருக்க நவண்டும் என்பதுடன், இயன்ற வனர அந்த நிர் ாணம் 

நிறுவைத் தனலவரினூடாக முன் னவக்கப்படல் நவண்டும். அவ்வாறு 

இல்லாத சந்தர்ப்பத்தில் சுயாதீை ாக தங்களது நிர் ாணம் என்பனத 

தா ாகநவ உறுதிப் படுத்தி முன்னக;க முடியும்.  

 

04. முன்னவக்கப்படுகின்ற நிர் ாணத்தின் ம ாழி  ற்றும் ஊடகத் 

துனறயினை விண்ணப்பப் படிவத்தில் மதளிவாகக் குறிப்பிடப்பட 

நவண்டும். 

 

05. ஒரு விண்ணப்பதாரிக்கு ஒன்றிற்கு ந ற்பட்ட விருதுத் துனறகளுக்கு 

விண்ணப்பிக்க முடியும் என்பதுடன், ஒரு விருதிற்காக நவண்டி ஆகக் 

குனறந்தது மூன்று நிர் ாணங்கள்  ாத்திரந  முன்னவக்க முடியும். 

என்றாலும், ஒரு நிர் ாணத்திற்கு ஒரு விண்ணப்பம் என்றவாறு 

மவௌ;நவறாக அனுப்பி னவக்கப்பட நவண்டும். 

 

06. நிர் ாணங்கனள முன்னவக்கின்ற நபாது உரிய 

பத்திரினகயில்/அனலவரினசயில்/இனணயத்தளத்தில் 

பிரசுரிக்கப்பட்ட/ஒளிபரப்பப்பட்ட நிர் ாணங்கள், நிறுவைத் தனலவர்க்கு 

அல்லது ஆசிரியர்க்கு நிர் ாணத்தின் உரின யாளருக்காக நவண்டி முன் 

னவக்க முடியும்.   

 

07. (அ) பத்திரினக ஊடகத்திற்கு உரித்தாை நிர் ாணங்கள் 

முன்னவக்கின்ற நபாது உரியவாறு முழுன யாக பூர்த்தி 

மசய்யப்பட்ட விண்ணப்பப் படிவத்துடன், முதல் நிர் ாணம் அல்லது  



 
 

 

முுதல் நிர் ாணத்தினை உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பிரதிமயான்று முன் 

னவக்கப்பட நவண்டும்.  

 

 (ஆ) வாமைாலி ஊடகத்திற்கு உரித்தாை நிர் ாணங்கள் 

முன்னவக்கின்ற நபாது நிர் ாணங்கள் உரியவாறு முழுன யாக 

பூரணப்படுத்தப்பட்ட விண்ணப்பத்துடன் DVD Playble  

ஊடகத்தினூடாக முன்னவக்கப்பட நவண்டும்.  

 

 (இ) மதானலக்காட்சி ஊடகத்திற்கு உரித்தாை நிர் ாணங்கள் 

உரியவாறு முழுன யாகப் பூரணப்படுத்தப்பட்ட விண்ணப்பப் 

படிவத்துடன்,  DVD Playble ஊடகத்தினூடாக முன்னவக்கப்பட 

நவண்டும்.  Data Formatஆக முன்னவக்கப்படுகின்ற நிர் ாணங்கள் 

நிராகரிக்கப்படும். 

 

(ஈ) இனணயத்தள ஊடகத்திற்காை நிர் ணாங்கள் உரியவாறு 

பூரணப்படுத்தப்பட்ட விண்ணப்பத்துடன் சான்றுப்படுத்தப்பட்ட 

அச்சுப் பிரதியுடன் முன்னவக்கப்பட்டதன் பிற்பாடு நிதி  ற்றும் 

மவகுசை ஊடக அன ச்சிைால் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ள கூகுல் 

பத்திரத்தில் (Online Application)  உங்களுக்குப் மபாருத்த ாை 

இடத்தில் Hyperlink மதாடர்பினை குறிப்பிடுவது கட்டாய ாகும். 

 

08. உங்களால் விண்ணப்பிக்கின்ற அனைத்துப் நபாட்டிப் பிரிவிற்கு ாக 

விண்ணப்பங்கள்  ற்றும் CD/DVD/நிழற்படப் பிரதிகள் கடித உனரயில் 



இட்டு கடித உனரயின் இடது பக்க ந ல் மூனலயில்  ஜைாதிபதி ஊடக 

விருது விழா - 2018  ற்றும் நபாட்டி இலக்கம் (விபர அறிக்னகப் 

படிவத்தில் உள்ளவாறு) குறிப்பிட்டு பதிவுத் தபாலில் அனுப்பி னவக்க 

முடியும்.  தபால் மூலம் அனுப்பி னவக்க முடியாது நிர் ாணங்கள் 

நநரடியாக வந்து ஒப்பனடக்கலாம்.  ந ற்மசான்ை (07) (அ), (ஆ), (இ) 

 ற்றும் (ஈ) விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக் மகாள்வது வார நாட்களில் மு.ப. 10.00 

முதல் பி.ப. 3.00  ணிவனர  ாத்திரம் என்பதுடன், நிர் ாணங்கள் ஏற்றுக் 

மகாள்ளப்படும் இறுதித் திகதி 2018 ஆகஸ்ட் 12 பி.ப 4.00  ணிவனர ஆகும். 

 

09. உரியவாறு பூரணப்படுத்தப்படாத விண்ணப்பப் படிவம் கவைத்திற் 

மகாள்ளப்பட  ாட்டாது.  விபர அறிக்னகப் பத்திரம்  ற்றும் விண்ணப்பப் 

படிவத்தினை www.pma.gov.lk / www.media.gov.lk என்ற இனணயத் 

தளத்தினூடாக பதிவிறக்கம் மசய்து மகாள்ள முடியும்.  நபாட்டிப் 

பிரிவிற்காக நவண்டி முன்னவக்கப்படுகின்ற நிர் ாணங்கள் மதரிவு 

மசய்யப்பட்டதன் பின்ைர்  ீளளிக்கப்பட  ாட்டாது. 

 
 

நிர்மாணங்கள் அனுப்பி மெக்கப்பட கெண்டிய முகெரி: 

 

ந லதிகச் மசயலாளர் (அபிவிருத்தி  ற்றும் திட்ட ிடல்) 

நிதி  ற்றும் மவகுசை ஊடக அன ச்சு 

இலக்கம் 163 

கிருளப்பனை  ாவத்னத 

மபால்நேன்மகானட 

மகாழும்பு 05 

 

http://www.pma.gov.lk/


(ந லதிகத் தகவல்களுக்காக நவண்டி பணிப்பாளர் (அபிவிருத்தி) 011-

2513644, உதவிச் மசயலாளர் (அபிவிருத்தி) 011-2513451  அல்லது 011-2513737 

ஊடாக அபிவிருத்திப் பிரிவினை அனழயுங்கள்) 

 
 
 

கலாநிதி ஆர்.எச்.எஸ். சமரதுங்க 

மசயலாளர் 

நிதி  ற்றும் மவகுசை ஊடக அன ச்சு 

  



 
 
 
 
 

நிதி மற்றும் வெகுசன ஊடக அமமச்சு 

 

ஜனாதிபதி ஊடக ெிருது – 2018 

 

ெிண்ணப்பப் படிெம் 

 

இனணயத்தள துனறகளுக்காக நவண்டி விண்ணப்பிப்பதற்கு www.pma.gov.lk / 

www.media.gov.lk என்ற இனணயத்தளத்திற்குள் பிரநவசிக்கவும் 

 

 

விண்ணப்ப இலக்கம்  

அலுவலக உபநயாகத்திற்கு  ட்டும் 
 

01. விண்ணப்பதாரியின் மபயர்  ற்றும் விபரம் 

(m) முழுப் மபயர்   

 :……………………………………………………………………………………………………………………………. 

(M) துனறயில் பிரநயாகிக்கின்ற மபயர்;

 :……………………………………………………………………………………………………………………………. 

(,) நத.அ.அ.இலக்கம் /மவளிநாட்டுக் கடவுச் சீட்டு Æ  

சாரதி அனு திப் பத்திர இலக்கம்

 :…………………………………………………………………………………………………………………….………. 

(<) 2018.08.12ஆந் திகதிக்கு வயது

 :………………………………………………………………………………………………..……………………………. 

02. தைிப்பட்ட முகவரி   

 :………………………………………………………………..………………………………………………………….… 

 

 

 

 

http://www.pma.gov.lk/


 

 

 

03. முின்ைஞ்சல் முகவரி   

 :………………………………………………………………………………………………………………………………. 

04. மதானலநபசி இலக்கம் :  வடீ்டு:………………………………………………………………… 

: னகயடக்கம்:…………………………………………………… 

05. நசனவ விபரம் 

(m) அலுவலகத்தின் மபயர்  :…………………………………………………………………..………… 

(M) அலுவலக முகவரி  :…………………………………………………………………………..… 

(,) மதானலநபசி இலக்கம் :………………………………………….………………………………… 

 

06. (m) விண்ணப்பிக்கும் துனற : பத்திரினக    வாமைாலி  

 

  மதானலக்காட்சி     இனணயத் தளம்; 

  

(m) விண்ணப்பிக்கும் ம ாழி : சிங்களம்   த ிழ்    ஆங்கிளம்    

(தயவு மசய்து உரிய துனற  ற்றும் ம ாழி என்பவற்றினை  

குறியடீ்டிைால் அனடயாள ிடவும்)  

 

(M) விண்ணப்பிக்கும் நபாட்டிப் பிரிவு  ற்றும் இலக்கம் : 

……………………………………….………………………………………………………………………………………………..… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

07. (m) ஆக்கம் பிரசுரிக்கப்பட்ட பத்திரினக  : 

……………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 

(m) ஒளிபரப்பாகிய அனலவரினச   : 

…………………………………………………………………………………………………..………………………….…………… 

(M) ஆக்கம் மவளியாகிய இனணயத் தளம் : ……………………………………….….. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

08. ஆக்கம் பிரசுரிக்கப்பட்ட/ ஒளிபரப்பாகிய நநரம் :  

 

 

  

 

   

09. தைிநபர் ஆக்க ா Æஇனணந்த ஆக்க ா என்பது பற்றி :……………………. 

 ………………………………………………………………………………………………. 

(இனணந்த ஆக்கம் என்றால்  ாத்திரம் உரிய நபர்கள் மதாடர்பாை 

தகவல்கனள முன்னவக்கவும்) 

 

ஜைாதிபதி ஊடக விருது 2018 மதாடர்பாை பிரசுரிக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளுக்கு 

இணங்குவதுடன்>அதன் தீர்ப்புகள் மதாடர்பாக நடுவர் குழுவிைால் 

எடுக்கப்படும் தீர் ாைம்> இறுதித் தீர் ாை ாக ஏற்றுக் 

மகாள்கின்நறன்/மகாள்கின்நறாம். என்ைால்/எம் ால் விண்ணப்பத்துடன் 

முன்னவக்கப்பட்ட தகவல்கள் உண்ன யாைதும் சரியாைதும் என்றும் 

நதர்விற்காக முன்னவக்கப்பட்ட ஆக்கம் 

 

திகதி  ாதம் ஆண்டு நநரம் கால 

எல்னல 
 

   
 

  

 



 

 

 

 

 

 எைது/எ து/எ து நிறுவைத்தின் ஆக்கம் என்றும் இதன் உரின  மதாடர்பாக 

பிரச்சினை ஏற்படின். அதனை தீர்த்து னவக்கின்ற மபாறுப்பு எைக்கு /எ க்கு 

உரியதாைது என்பதனையும் இங்கு உறுதிப் படுத்துகின்நறன்/உறுதிப் 

படுத்துகின்நறாம். 

 

திகதி ெிண்ணப்பதாரி Æ 

ெிண்ணப்பதாரர்கைின் வபயர் 

ெிண்ணப்பதாரி Æ 

ெிண்ணப்பதாரர்கைின் ஒப்பம் 

   

  

நிறுவைத் தனலவரின் பரிந்துனர 
 

திருÆதிரு தி ………………………………….. (ஊடகவியலாளரின் மபயர்) 

இத்துடன் முன்னவக்கின்ற……………………………………………….(ஆக்கத்தின் 

மபயர்) ……………. …………………… (திகதி/நநரம் (இது இலத்திரைியல் ஊடக 

விண்ணப்பதாரிகளுக்கு  ாத்திரம்)) பிரசுரிக்கப்பட்டÆஒளிபரப்பாகிய ஆக்கம் 

என்றும் அது அவரின்Æஅவளின்Æஎ து நிறுவைத்தின் ஆக்கம் என்றும் 

இத்தால் உறுதியளிக்கின்நறன். 

 

திகதி : …………………….. நிறுவைத் தனலவரின் ஒப்பம்  ற்றும் ………………… 

உத்திநயாகபூர்வ முத்தினர 
 

 

 


