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വവിജക്കാപനന
നന. 466/എസസ.സവി2/2021/പപക്കാ.ഭ.വ

16.03.2022
തവിരതുവനന്തപതുരന

വവിവവിധ മമേഖലകളവിലല വവിശവിഷ്ട വവ്യകവിതത്വങ്ങള്കക്ക് അവര് സമൂഹതവിനക്ക് നല്കവിയ സമേഗ്ര സസംഭഭാവനകള്
കണകവിലലടുതക്ക് "മകരള പുരസഭാരങ്ങള്" എന്ന മപേരവില് പേരമമേഭാന്നത പുരസഭാരങ്ങള് ഏര്ലപ്പെടുത്തുന്നതവിനക്ക്
21.10.2021. തതീയതവിയവിലല സ.ഉ.(പേവി) 27/2021/ലപേഭാ.ഭ.വ. നമ്പര് ഉതരവക്ക് പ്രകഭാരസം തതീരുമേഭാനവിചവിട്ടുണക്ക്. പ്രസ്തുത
പുരസഭാരങ്ങള് "മകരള മജവ്യഭാതവി", "മകരള പ്രഭ", "മകരള ശതീ" എന്നവിങ്ങലന മൂന്നക്ക് വവിഭഭാഗങ്ങളഭായഭാണക്ക്
നല്കുന്നതക്ക്.
2. വവിവവിധ മമേഖലകളവിലല സമേഗ്രസസംഭഭാവനകള് കണകവിലലടുതക്ക് ഒന്നഭാമേലത പേരമമേഭാന്നത സസംസഭാന
പുരസഭാരമേഭായ മകരള മജവ്യഭാതവി വര്ഷതവില് ഒരഭാള്കസം, രണഭാമേലത പേരമമേഭാന്നത സസംസഭാന പുരസഭാരമേഭായ
മകരള പ്രഭ വര്ഷതവില് രണ്ടുമപേര്കസം, മൂന്നഭാമേലത പേരമമേഭാന്നത സസംസഭാന പുരസഭാരമേഭായ മകരള ശതീ
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വര്ഷതവില് അഞ്ചുമപേര്കസം എന്ന ക്രമേതവില് നല്കുന്നതവിനഭാണക്ക് തതീരുമേഭാനവിചവിട്ടുള്ളതക്ക് . മകരള പേവിറവവി ദവിനമേഭായ
നവസംബര് ഒന്നവിനഭാണക്ക് പുരസഭാരങ്ങള് പ്രഖവ്യഭാപേവികന്നതക്ക്.
3.
പുരസഭാരങ്ങള്കഭായുള്ള
നഭാമേനവിര്മദ്ദേശങ്ങള്
ഓണ്ലലനഭായവി
w ww. keralapuraskaram. kerala. gov.in
എന്ന ലവബ്ലസറക്ക് മുമഖനയഭാണക്ക് സമേര്പ്പെവിമകണതക്ക് .
ഓണ്ലലന് മുമഖനയലഭാലത മനരവിടക്ക് ലഭവികന്ന നഭാമേനവിര്മദ്ദേശങ്ങള് യഭാലതഭാരുകഭാരണവശഭാലസം
പേരവിഗണവികകയവില.
4. വര്ണസം, വര്ഗസം, ലവിസംഗസം, ജഭാതവി, ലതഭാഴവില്, പേദവവി മഭദമേമനവ്യ കല, സഭാമൂഹവ്യമസവനസം, ലപേഭാതുകഭാരവ്യസം,
സയന്സക്ക്&എഞവിനതീയറവിസംഗക്ക്,
വവ്യവസഭായ-വഭാണവിജവ്യസം,
സഭാഹവിതവ്യസം,
വവിദവ്യഭാഭവ്യഭാസസം,
ആമരഭാഗവ്യസം, സവിവവില് സര്വതീസക്ക്, കഭായവികസം, മേറക്ക് മമേഖലകള് എന്നവിങ്ങലന വവിവവിധ മമേഖലകളവില് വവ്യകവിമുദ
പേതവിപ്പെവിചവിട്ടുള്ളവലരയഭാണക്ക് മകരള പുരസഭാരങ്ങള്കഭായവി പേരവിഗണവികന്നതക്ക്. മകരള പുരസഭാരങ്ങള്കഭായവി
പേരവിഗണവികന്നവര്കക്ക്
പ്രമതവ്യക
അടവിസഭാന
മയഭാഗവ്യത
നവിശ്ചയവിചവിടവില.
എന്നഭാല് അവരവരുലട മമേഖലകളവില് ആജതീവനഭാന്ത സസംഭഭാവനകള് കണകവിലലടുതഭാകണസം പുരസഭാരതവിനുള്ള
നഭാമേനവിര്മദ്ദേശസം
സമേര്പ്പെവിമകണതക്ക്.
നഭാമേനവിര്മദ്ദേശസം
ലചെയ്യുമമ്പഭാള്
അവരവരുലട
മമേഖലകളവില് അസഭാധഭാരണമേഭായ മനടങ്ങള് കരസമേഭാകവിയവലരയുസം സമൂഹതവിനക്ക് വവിശവിഷ്ടമേഭായ മസവനസം ലചെയ
വവ്യകവികലളയുസം ലതരലഞ്ഞെടുകന്നതവില് പ്രമതവ്യക ശദ്ധപേതവിപ്പെവിമകണതഭാണക്ക് . ഒരു വവ്യകവിലയ ശവിപേഭാര്ശ
ലചെയ്യുമമ്പഭാള്, ആ വവ്യകവിലയ സസംബനവിചക്ക് ആവശവ്യമേഭായ എലഭാ വവിശദഭാസംശങ്ങളസം ശരവിയഭായവി
മരഖലപ്പെടുതവിയവിട്ടുലണന്നക്ക് ഉറപ്പെഭാമകണതഭാണക്ക്. കൂടഭാലത, നഭാമേനവിര്മദ്ദേശസം നടത്തുമമ്പഭാള് തഭാലഴപ്പെറയുന്ന
കഭാരവ്യങ്ങള്കൂടവി ശദ്ധവിമകണതഭാണക്ക്.
i. മകരള പുരസഭാരങ്ങള്കഭായവി വവ്യകവികള്കക്ക് മനരവിടക്ക് അമപേക്ഷ സമേര്പ്പെവികഭാന് കഴവിയുകയവില ,
എന്നഭാല് ആര്കസം മേറ്റുള്ളവലര നഭാമേനവിര്മദ്ദേശസം ലചെയഭാവുന്നതഭാണക്ക്.
ii. നഭാമേനവിര്മദ്ദേശസം ലചെയ്യുന്നയഭാള്/സസംഘടന മകരള പുരസഭാരങ്ങളലട ഓമരഭാ വവിഭഭാഗതവില് നവിനസം ഒനവതീതസം
(മകരള മജവ്യഭാതവി -1, മകരള പ്രഭ -1, മകരള ശതീ -1) എന്ന ക്രമേതവില് പേരമേഭാവധവി മൂന്നക്ക് നഭാമേനവിര്മദ്ദേശങ്ങള്
മേഭാത്രലമേ ലചെയ്യുവഭാന് പേഭാടുള.
iii. മകരള പുരസഭാരങ്ങള് മേരണഭാനന്തര ബഹുമേതവിയഭായവി നല്കുന്നതല.
iv. മഡഭാക്ടര്മേഭാര്, ശഭാസ്ത്രജ്ഞര് എന്നവിവര് ഒഴവിലക ലപേഭാതുമമേഖല സഭാപേനങ്ങളവില് മജഭാലവി ലചെയ്യുന്നവര്
ഉള്ലപ്പെലടയുള്ള സര്കഭാര് ഉമദവ്യഭാഗസര് അവഭാര്ഡവിനക്ക് അര്ഹരല. സര്കഭാര് ഉമദവ്യഭാഗസലര മജഭാലവിയവില്
നവിനസം വവിരമേവിചമശഷസം മേഭാത്രസം പുരസഭാരങ്ങള്കഭായവി പേരവിഗണവികഭാവുന്നതഭാണക്ക്.
v. "പുരസഭാരതവിനഭായവി നഭാമേനവിര്മദ്ദേശസം ലചെയലപ്പെട വവ്യകവി, നഭാമേനവിര്മദ്ദേശതവിനഭായവി വവ്യകവിപേരമേഭായ
ശവിപേഭാര്ശ നല്കവിയവിടവില" എന്ന ഒരു സഭാക്ഷവ്യപേത്രസം നഭാമേനവിര്മദ്ദേശസം ലചെയ്യുന്നയഭാള്/സസംഘടന
നല്മകണതഭാണക്ക്.
5. പുരസഭാരങ്ങള് സസംബനവിച മേഭാര്ഗനവിര്മദ്ദേശങ്ങളസം നഭാമേനവിര്മദ്ദേശസം ഓണ്ലലനഭായവി സമേര്പ്പെവികമമ്പഭാള്
പേഭാലവിമകണ നവിര്മദ്ദേശങ്ങളസം www.keralapuraskaram.kerala.gov.in എന്ന ലവബ്ലസറവിലല ‘വവിജ്ഞഭാപേനസം’
എന്ന ലവിങവില് ലഭവ്യമേഭാണക്ക്.
6. 2022-ലല മകരള പേവിറവവി ദവിനമതഭാടനുബനവിചക്ക് പ്രഖവ്യഭാപേവിമകണ മകരള പുരസഭാരങ്ങള്കള്ള
നഭാമേനവിര്മദ്ദേശങ്ങള് ഓണ്ലലനഭായവി 2022 ഏപ്രവില് 1 മുതല് സമേര്പ്പെവികഭാവുന്നതഭാണക്ക് . നഭാമേനവിര്മദ്ദേശങ്ങള്
സമേര്പ്പെവികഭാനുള്ള അവസഭാന തതീയതവി 2022 ജൂണ് 30 ആണക്ക് . 2022 ഏപ്രവില് 1 മുതല് ജൂണ് 30 വലര
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ഓണ്ലലനഭായവി ലഭവികന്ന നഭാമേനവിര്മദ്ദേശങ്ങള് മേഭാത്രലമേ 2022-ലല മകരള പുരസഭാരങ്ങള്കഭായവി
പേരവിഗണവികകയുള. നഭാമേനവിര്മദ്ദേശവുമേഭായവി ബനലപ്പെട അമനത്വഷണങ്ങള്കക്ക് 0471-2518531, 0471-2518223
എന്നതീ നമ്പരുകളവില് ബനലപ്പെടഭാവുന്നതഭാണക്ക്.
ഡഡഡ. വവി പവി ഡജഡയയ
ചചീ ഫ യ സസെക്രട്ടറവി
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