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             தேசிய நில நிதி கூடட்ுறவு சங்கே்தின் 
       டான் ஸ்ரீ தக.ஆர.் தசாமா மமாழி இலக்கிய அறவாரியம் 
நடே்தும் 
              

5 வது டான் ஸ்ரீ தக.ஆர.்தசாமா அனனே்துலகப் புே்ேகப்பரிசுப் 
தபாட்டி (2018-2019) 
 
தேசிய நில நிதி கூடட்ுறவு சங்கே்தின் டான் ஸ்ரீ தக.ஆர.் தசாமா மமாழி 

இலக்கிய அறவாரியம் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முனற நடே்தும் 
அனனே்துலகப் புே்ேகப்தபாட்டி. இதில் உள்நாட்டு, மவளிநாடட்ுப் 

புே்ேகங்கள் பரிசீலிக்கப்படும்.  
 
விதிமுறைகள் 
 

1. ப ோட்டியின் ப யர் – டான் ஸ்ரீ தக.ஆர.் தசாமா அனனே்துலகப் 

புே்ேகப்பரிசு. 
 

2. ப ோக்கம் 

அ. அனனே்துலக மற்றும் மதலசிய நினலயில் ேரமான புே்ேகங்கள் 

மவளிவர ஊக்குவிே்ேல் 

ஆ. இந்ேப்தபாட்டி இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முனற நடே்ேப்படும். 

இ. பனடக்கப்படும் நூல்களில் ேமிழ்மமாழிக்கும் இனே்துக்கும் மிகுபயன் 

வினளக்கும் சிறந்ே  
   நூலாக அனமேல் தவண்டும் 
 

3.  ரிசுத்பதோறககள் 
 
 அ. பரிசுேம்ோனக - அனனே்துலக நினலயில்       - us$ 10,000  

 ஆ. பரிசுேம்ோனக - மதலசியப்பிரிவில்             - RM 10,000   

 

4.   றட ்பு 
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அ. துனற        -     நாவல், வரலாறு, ஆய்வு, ேனி ஒருவரின் 
சிறுகனேேம்ோகுப்பு,  
                     ேனி  ஒருவரின் கவினேேம்ோகுப்பு 
 
ஆ. மமாழி        -   ேமிழ் 
 
இ. மமாழிே்ேரம்  -     ேமிழ்மமாழியின் இலக்கணம், மசால்லாட்சி, மரபு 
ஆகிய கூறுகளில் 
                     ேரமுனடயோக இருே்ேல் அவசியம். 
 
ஈ. பனடப்புே்திறன் -    அந்ேந்ே துனறகளுக்குறிய கனலக்கூறுகள், 
உே்திகள்,ஆகியவற்றுடன் 
                    பண்பாடட்ு வரம்புக்கும் உட்பட்டோக இருே்ேல் தவண்டும். 
 
உ. வினளபயன்   -    ேமிழ்மமாழிக்கும் இனே்திற்கும் கீழ்க்காணும் 
துனறகள் சாரந்்து மிகு  
                    பயன் வினளே்ேல். 
 
   ((i) மமாழி இலக்கியம் கனல பண்பாடு தபான்றனவ 

   (ii) கல்வி, அறிவியல், சமூகவியல் 

   (iii) மனிே அக தமம்பாடு , வாழ்வியல் மநறி தபான்றனவ 

   (iv) இேர தமம்பாடட்ுக்கூறுகள் 
 
5.   நூலின்  ங்பகை்புத் தகுதி 
 
(i)   மசாந்ேப்பனடப்பாக இருே்ேல் தவண்டும். 
 
(ii)   கல்விே்ேகுதி கருதி உருவாக்கப்படும் ஆய்தவடு 
ஏற்றுக்மகாள்ளப்படாது. 
 
(iii)  வாழ்க்னக வரலாற்று நூல்களில், பனடப்பாளரின் மசாந்ே வரலாற்று 
நூல்  
     ஏற்றுக்மகாள்ளப்படாது.  
  
(iv)  குறிப்பிட்ட தநாக்கே்திற்காக இடுபணியாகச ் மசய்யப்படும் 
ஆய்வுசச்ாரந்்ே நூல்கள்  
     ஏற்றுக்மகாள்ளப்படாது. 
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(v)   மபாது நல தநாக்கங்களுக்கு அப்பாற்பட்டனவயாக எழுேப்படும் 
நூல்கள் ஏற்றுக் 
     மகாள்ளப்படாது. 
 
(vi)  அனனே்து நூல்களும் ISBN பதிவு மபற்றிருக்க தவண்டும். 
 
(vii)  ஏற்கனதவ மவளிவந்து இந்ேப்தபாட்டிக்காக திருே்தி, மறு பதிப்பு 
மசய்து அனுப்பி  
     னவக்கப்படும் நூல்கள் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட மாட்டாது. 
 
      

6.  நூலின்அறம ்பு 

(i)   அளவு        -   14 மச.மீ  21 மச.மீஅளவுக்கு குனறயாேது 

(ii)   பக்கங்கள்    -   200 பக்கங்களுக்கு குனறயாேது 

(iii)  எழுே்துரு     -   12 புள்ளிக்கும் மிகாேது( வாசிப்புே்ேகுதி) 

(iv)   பதிப்புே்ேரம் -   ஏற்புனடயோக இருே்ேல் தவண்டும். 

 

7   றட ் ோளர ்

(i) அறவாரியப் மபாறுப்பாளரக்ளும் பணியாளரக்ளும் அவரே்ம் 
குடும்பே்தின் தநரடி 
   உறுப்பினரக்ளும் பங்தகற்புக்குே் ேகுதி மபற மாட்டாரக்ள். 
 
(ii) குறிப்பிட்ட ஆய்வாண்டிற்குரிய நடுவரக்ளது குடும்பங்களின் தநரடி 
உறுப்பினரக்ள் 
   பங்தகற்புக்குே் ேகுதி மபற மாட்டாரக்ள். 
 
 

8.   ங்பகை்பு 
 

(i) பனடப்பாளதரா அல்லது நூனலப் பதிப்பிக்கும் பதிப்பகே்ோதரா 
நூல்கனளப்  
      தபாட்டிக்கு அனுப்பி னவக்கலாம். 
 
(ii)    ஒருவர ்ஒரு பனடப்னப மடட்ுதம அனுப்ப தவண்டும். 
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(iii) பங்தகற்கும் நூலாசிரியர ் / பதிப்பகே்ோர ் தபாட்டிக்கு 5 படிகனள 
அனுப்பி னவக்க  
      தவண்டும். 
 
(iv) நூல்கள், தபாட்டி அறிவிக்கப்பட்ட இரண்டு ஆண்டு (2018-2019) கால 
வரம்புக்குட்பட்ட  
      முேற் பதிப்பாக இருே்ேல் தவண்டும். 
 
(v) பங்தகற்புக்கு, முனறயாக நினறவு மசய்யப்பட்ட நுனழவுப்படிவம் 
அவசியம் 
      இனணக்கப்பட தவண்டும். 
 
(vi) பங்தகற்புக்குரிய நுனழவுப் படிவே்னே (http:__________________)  
      என்ற வாரிய அகப்பக்கேத்ிலிருந்து பதிவிறக்கம் மசய்து 
மகாள்ளலாம். 
        
(vii) நூல்கள் அனுப்பப்பட்டேற்கான சான்று, அனவ வந்து 
தசரந்்ேேற்கான 
      சான்றாகாது. முடிவு நாளுக்குள் வந்ேனடந்ே நூல்கள் மடட்ுதம 
பங்தகற்புக்குே்  
      ேகுதி மபறும். 
 
(viii) பங்தகற்புக்கான நுனழவுப்படிவமும் நூல்களும் 
வந்ேனடந்ேேற்கான சான்றுக்கடிேம்  
      பங்தகற்பாளருக்கு அனுப்பப்படும். 
 
(ix) மேரிவு மசய்யப்பட்டவரக்ளுக்கு மடட்ுதம தபாட்டி முடிவு குறிே்து 

அறிவிக்கப்படும். 
 

(x) அறவாரியே்தின் அகப்பக்கே்திலும் ஊடகங்களிலும் தபாட்டி 
குறிே்ே முடிவுகள் 
      அறிவிக்கப்படும்.  
 
 
9.    ங்கு ப றும் நூல்களின் மதி ்பீடு 

(i)   தபாட்டிக்குே் ேகுதி மபறும் ஒவ்மவாரு நூலும்  ேனிப்பட்ட 3 
நடுவரக்ளால் ஆய்வு  



 
5 

 

     மசய்யப்படும். 
 
(ii)   நடுவரக்ளின் ேனிப்பட்ட முடிவுகள், அறவாரியப் தபராளரக்ள் 
அடங்கிய மேரிவுக்  
     குழுவால் ஓருங்கினணக்கப்படட்ு, பரிசுக்குரிய நூல் தேரவ்ு 
மசய்யப்படும். 
 
(iii)  பங்கு மபறும் ஒவ்மவாரு நூலுக்கும் கீழ்க்காணும் மூன்று 
தகாணங்களில், தமற் 
     கூறப்பட்ட 4ம் விதிமுனற சாரந்்து மதிப்மபண்கள் வழங்கப்படும். 
 
அ.  மமாழிே்ேரம்       - 4 ஆ & இ ேரும் விளக்கே்தின் அடிப்பனடயில் 

மதிப்பிடப்படும் 
ஆ.  பனடப்புே்திறன்     - 4 ஈ ேரும் விளக்கே்தின் அடிப்பனடயில் 

மதிப்பிடப்படும். 

இ.  வினளப்பயன்      - 4 உ ேரும் விளக்கே்தின் அடிப்பனடயில் 

மதிப்பிடப்படும். 
 

(iv)   மதிப்மபண்கள் 

அ.   பனடப்புே்திறன்      -  50 % 

ஆ.   மமாழிே்ேரம்           -  25 % 

இ.   வினளபயன்      -  25 % 
 
 

10.  ங்பகை்கும் நூல்களின்  தி ்புக்கோலம் 

(i)  பரிசுக்கான ஆய்வும் மேரிவும் ஈராண்டுகளுக்கு (2018 - 2019) உரியது. 

(ii)  தபாட்டிக்குறிய இரண்டாவது ஆண்டின் டிசம்பர ் மாேே்தில் 
தபாட்டிக்குறிே்ே  
    அறிவிப்பு மவளியிடப்படும். 
  

(iii) இந்ேப்தபாட்டி  1.1. 2020 முேல்  31.3. 2020 வனரயில் நனடமபறும். 
தபாட்டியின் இறுதி நாளான 
    31.3.2020 ம் நாளுக்குள் அனுப்பப்படும் நூல்கள் மடட்ுதம தபாட்டிக்கு 
ஏற்றுக்மகாள்ளப்படும். 
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(iv) இரண்டாம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் பரிசு முடிவு, பரிசளிப்பு நாள், இடம் 

தபான்ற ேகவல்கள் 
   அறிவிக்கப்படும்.  
 

11.  டுவரக்ள் 

(i) பல்தவறு நாடுகனளசத்சரந்்ே அறிஞரக்ள், அறவாரியே்ோல் மேரிவு 
மசய்யப்படட்ு  
   நடுவரக்ளாக நியமிக்கப்படுவர.் 
 
(ii) தபாட்டிப்பரிசு பற்றிய நடுவரக்ளின் முடிதவ இறுதியானது. 

 

12.  ரிசளி ்பு 
 

(i)  பரிசு மபற்றவரக்ளுக்கு தேசிய நில நிதி கூடட்ுறவு சங்கே்ேனலவர ்
அல்லது டான் ஸ்ரீ 
    தக.ஆர.்தசாமா அறவாரியே்ேனலவர,் இருவரில் ஒருவர ் பரிசுகனள 
வழங்குவார.்   
 
(ii) அனனே்துலகப் தபாட்டியிலும், மதலசியப் தபாட்டியிலும் 
மவற்றியாளரக்ளுக்கு  
   ஒதர மாதிரியான பேக்கமும் நினனவுசச்ின்னமும் வழங்கப்படும். 
 
(iii) அனனே்துலகப்பரிசு மபறுபவருக்கும் அவரது குடும்ப உறுப்பினர ்
அல்லது முனறயான 
    உேவியாளர ் ஒருவருக்கும் பரிசளிப்பு நிகழும் இடே்திற்கு இரு வழி 
வானூரத்ிப்தபாக்கு 
    வரே்தும் ேங்குமிட வசதியும் வழங்கப்படும். 
 
(iv) பரிசு மபறுபவர ்பரிசளிப்பு நிகழ்சச்ியில்  ேமது பனடப்னபப்பற்றி 10 
நிமிடங்கள் உனர 
    நிகழ்ே்ே வாய்ப்பு வழங்கப்படும். 
 
(v) பரிசு முடிவு மசய்யப்பட்ட பின் நூலுக்குரியவதரா அவனரப் 
பிரதிநிதிக்கும் சட்ட ரீதியான 
    வாரிதசா, அப்பரிசினனப்மபறே் ேகுதியுனடயராவார.் 
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(vi) மவற்றி மபறும் பனடப்பாளரக்ள் பரிசு மபறுமுன், ேங்களின் மவற்றி 
மபற்ற நூலின் 30 
    பிரதிகனள அறவாரியே்திற்கு வழங்க தவண்டும். 
 
 

13 விதிகளுக்கு விளக்கமும் மோை்ைமும் 
 

(i)    விளக்கம் 
   இந்ே நினல விதிகளில் தநரடியாகக் குறிப்பிடப்படாே அல்லது தபாதிய 
விளக்கமளிக்கப்  
   படாே சூழல் அல்லது சிக்கல் தோன்றும் நினலயில், அது குறிே்து 

அறவாரியம் எடுக்கும் 
   நினலப்பாதட இறுதியானது. 
 

     (ii)     மோை்ைம் 

 அ. தேனவமயன்று கருேப்படும் தபாது, இந்ே நினல விதிகளில் 

புதியவற்னறச ்தசரக்்கதவா  
    இருக்கும் ஒன்னறே் திருே்ேதவா, நீக்கதவா அறவாரியே்துக்கு 

உரினமயுண்டு. 
 

ஆ. எனினும் அறவாரியே்ோல் குனறந்ே படச்ம் மூவனரக்மகாண்டு 

அனமக்கப்படும பணிக் 
    குழுவின் ஆய்வுக்கும், பரிந்துனரக்கும் ஏற்பதவ மாற்றங்கள் 

மசய்யப்படும். 
 
 
 
 
 

14.  எல்லா பனடப்புகளும் கீழ்க்காணும் முகவரிக்கு 
அனுப்பினவக்கப்படதவண்டும். 
   

             டத்பதோ  ோ. சகோபதவன்  PJN, SSA, PPT, ANS             

                       நிரவ்ாகஇயக்குனர ்
தேசிய நில நிதி கூடட்ுறவு சங்கம் 

டான் ஸ்ரீ தக.ஆர.்தசாமா மமாழி இலக்கிய அறவாரியம் 
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10 வது மாடி, விஸ்மா துன் சம்பந்ேன், ே.மப.எண் 12133 

50768 தகாலாலம்பூர ்
 

              

                     DATUK B.SAHADEVAN PJN, SSA, PPT, ANS 
     Managing Director 

          NATIONAL LAND FINANCE COOPERATIVE SOPCIETY 
              Tan Sri K.R.Soma Language & Literary Foundation 
              10th Floor, Wisma Tun Sambanthan, P.O.Box 12133+ 
                                        50768 Kuala Lumpur. 

 

தமல் விவரங்களுக்கு   : 
 

        மோனலதபசி  ;         603 2273 1250 

        மோனலநகல்  ;         603 2273 0826 
 
 

மின்னஞ்சல் முகவரி: 
 
kpselvam@tnlfcs.com.my 
parvathy@nlfcs.com.my 
 
 
 
 
 
 
மோகுப்பு; 
கரு பன்னீரம்சலவ்ம் 
நிரவ்ாகசம்சயலாளர ்
டான் ஸ்ரீ தக.ஆர.்தசாமா மமாழி இலக்கிய அறவாரியம் 
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