SINGAPORE LITERATURE PRIZE 2018 RULES & REGULATIONS
சிங்கப்பூர் இலக்கிய பரிசு 2018 விதிமுறைகளும் நிபந்தறைகளும்

1. பிரிவு
(அ) 2016 ஜைவரி 1-கும் 2017 டிசம்பர் 31-கும் இறையய, சிங்கப்பூர் குடிமகன் அல்லது
நிரந்தரவரசியரல் உருவரக்கப்பட்டு நூல் வடிவில் சிங்கப்பூரில் அல்லது வவளிநரட்டில்
பதிப்பிக்கப்பட்ை எந்த ஒரு புதிைம், கவிறத மற்றும் புதிைம் அல்லரத பறைப்பு
ஆகியவற்றுக்கு இந்த விருது வழங்கப்படும்.

2. தறலப்பும் கருப்வபரருளும்
(அ) யபரட்டிக்கு அனுப்பப்படும் பறைப்புகள் எந்தத் தறலப்பிலும் அல்லது
கருப்வபரருளிலும் இருக்கலரம்.
(ஆ)இந்த விருதின் வதரைர்பில், இலக்கியப் புதிைம் அல்லரத ஒன்று என்பறத,
உண்றமயரை நிகழ்வுகள், மக்கள் அல்லது கருத்துகறளக் வகரண்டு இலக்கிய நறைறயப்
பயன்படுத்தி உருவரக்கும் கறத இலக்கியம் எை நரங்கள் வறரயறுக்கியைரம். இத்தறகய
இலக்கிய நறையின் எடுத்துக்கரட்டுகளில், இலக்கிய விமர்சைம், வரழ்க்றக வரலரறு,
உணவு பற்ைிய எழுத்துப்பறைப்பு, இலக்கிய இதழியல் பறைப்புகள்,
வரழ்க்றகக்குைிப்புகள், தைிநபர் கட்டுறரகள், பயணக் கட்டுறரகள், ஆகியறவ அைங்கும்.
ஆைரல் சறமயல் புத்தகங்கள், சுய உதவிக் றகயயடுகள்,பயண வழிகரட்டி நூல்கள்,
அல்லது பரைப் புத்தகங்கள் இதில் அைங்கர. வபரதுமக்கள் படிப்பதற்கு
கிறைக்கக்கூடியறவயரக பறைப்பு இருப்பதுைன் சிைப்புப்பிரிவிைர் அல்லது
கல்வித்துறை சரர்ந்த வரசகர்களுக்கரக இருக்கக்கூைரது.

3. வமரழி
(அ) தரக்கல் வசய்யப்படும் பறைப்புகள், பின்வரும் அதிகரரபூர்வ வமரழிகள் ஏயதனும்
ஒன்ைில் எழுதப்பட்டிருக்கயவண்டும்: ஆங்கிலம், சீைம், மலரய் அல்லது தமிழ்.
(ஆ) இந்த விருதின் வதரைர்பில், வமரழிவபயர்ப்புகள் எந்த வமரழியில்
வபயர்க்கப்பட்டுள்ளையவர அம்வமரழியின் தகுதி அடிப்பறையில் அது
தீர்மரைிக்கப்படும், அதன் மூல வமரழியில் அதற்குக் கிறைத்த பரரரட்டுகள் அல்லது
குறைகூைல்களுக்கு எவ்வித மதிப்பும் வகரடுக்கப்பை மரட்ைரது.

4. தகுதி
(அ) 2017 டிசம்பர் 31 அன்று குறைந்தது 18 வயதுக்குட்பட்ை எல்லர சிங்கப்பூர் குடிமக்கள்
மற்றும் நிரந்தரவரசிகள் இப்யபரட்டியில் கலந்துவகரள்ளலரம்.
(ஆ) தரக்கல் வசய்யப்படும் ஒவ்வவரரு பறைப்பும் அனுப்புபவரரல் எழுதப்பட்ை மூலப்
பறைப்பரக இருக்கயவண்டும்.
(இ) பல பறைப்பரளர்களரல் எழுதப்பட்ை சிறு கறதகள், கவிறத, அல்லது கட்டுறரகளின்
திரட்டுகள் இந்த விருதுக்குத் தகுதி வபை மரட்ைர.
(ஈ) பதிப்பிக்கப்பட்ை பறைப்புகள் மட்டுயம ஏற்றுக்வகரள்ளப்படும். தகுதி வபை,
பறைப்புகள் நூல் வடிவத்தில் பதிப்பிக்கப்பட்டு வர்த்தக அடிப்பறையில்
வவளியிைப்படுவதற்குத் தயரரரக இருக்கயவண்டும்.
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(உ) உள்ளைக்கத்தின் கணிசமரை விழுக்கரடு, நூல் வடிவில் 2016 ஜைவரி 1ம் யததிக்கு
முன்ைர் பதிப்பிக்கப்பட்டிருக்கக் கூைரது.
(ஊ) இந்த விருதுகள் வதரைர்பில், இதற்கு முன்ைர் வசய்தித்தரள்கள், சஞ்சிறகள் அல்லது
இறணயத்தளங்கள் ஆகியவற்ைில் 2016 ஜைவரி 1ம் யததிக்கு முன்ைர் பதிப்பிக்கப்பட்ை
சிறுகறதகள், கவிறதகள் அல்லது கட்டுறரகள் ஆகியவற்ைின் நூல் வடிவிலரை திரட்டுகள்
தகுதி வபறுபறவயரகக் கருதப்படுவதுைன் , மறுபதிப்புகளரகக் கருதப்பைமரட்ைரது.

5. அனுப்பப்படும் பறைப்புகளின் எண்ணிக்றக
(a) பறைப்றப அனுப்புவர், ஒரு பறைப்புக்கும் யமலரக யபரட்டிக்கு அனுப்பி றவக்கலரம்,
ஆைரல் அத்தறகய பறைப்புகள் வவவ்யவறு பறைப்புகளரக இருக்கயவண்டும். ஒயர
பறைப்பின் மரற்றுருவங்களரக இருக்கக்கூைரது.
(b) இந்த விருதுக்கரலத்தின்யபரது ஒயர பறைப்பு ஒரு வமரழிக்கும் யமலரை வமரழிகளில்
தரக்கல் வசய்யப்பைக்கூைரது.
(c) பறைப்புகறள பறைப்பரசிரியர் அல்லது பதிப்பரளர் தரக்கல் வசய்யலரம்.

6. யதர்ந்வதடுத்தல்
(அ) ஒவ்வவரரு பிரிவுக்கும், ஒவ்வவரரு வமரழிக்கும் மூவர் அைங்கிய நடுவர் குழு இருக்கும்.
(ஆ) நடுவர்களின் முடிவு இறுதியரைது, அது எல்யலரறரயும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியது.
நடுவர்களின் முடிவு குைித்து எவ்விதக் கடிதப்யபரக்குவரத்தும்
ஏற்றுக்வகரள்ளப்பைமரட்ைரது.

7. இறுதி நரள்
(அ) யபரட்டிக்கு பறைப்புகறள அனுப்ப யவண்டிய இறுதி நரள், 2018 ஜைவரி 19ம் யததி,
மரறல 5.00 மணி.

8. தரக்கல் வசய்யப்படும் புத்தகம்
(அ) அனுப்பிறவக்கப்படும் பறைப்புகள் ஏயதனும் இறைவழியில் கரணரமல்யபரைரல்
அல்லது யசதமறைந்தரல் அதற்கு ஏற்பரட்ைரளர்கள் வபரறுப்யபற்கமரட்ைரர்கள்.
(ஆ) சிங்கப்பூர் இலக்கிய பரிசுக்கரக தரக்கல் வசய்யப்படும் புத்தகங்கறள புத்தக மன்ைம்
தன்வசம் றவத்துக்வகரள்வதுைன் அவற்றைத் திரும்பத் தரரது.

9. விருது
(அ) மூன்று பிரிவுகளிலும், ஒவ்வவரரு நரன்கு வமரழிப் பிரிவுகளிலும்
வவற்ைிவபறுபவர்களுக்கு சிங்கப்பூர் இலக்கிய பரிசு $10,000-றய வழங்கும். யமலும்,
வவற்ைியரளர்களுக்குச் சிைப்பரக ஏற்பரடு வசய்யப்பட்ை வவற்ைிக்யகரப்றபகளும்
வழங்கப்படும்.
(ஆ) யபரட்டிக்கரக ஒவ்வவரரு பிரிவிலும் ஒவ்வவரரு வமரழிக்கும் ஒரு விருறத மட்டுயம
நீதிபதிகள் முடிவு வசய்து வழங்குவர். தரக்கல் வசய்யப்பட்ை பறைப்புகளில் ஏயதனும்
ஒன்று விருதுக்குத் தகுதி வபைரவிட்ைரல், யரறரயும் வவற்ைியரளரரக நடுவர்கள் அைிவிக்க
மரட்ைரர்கள்.
(இ) வவற்ைியரளர் யரரும் இல்றல என்ை பட்சத்தில், ஒவ்வவரரு பிரிவுக்கும் $5,000
தகுதிமிகு பரிசுகறள அல்லது $1,000 பரரரட்டுப் பரிசுகறள நீதிபதிகள் வழங்குவர்.
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ஒவ்வவரரு பிரிவிலும், ஒவ்வவரரு வமரழிக்குமரை வமரத்த பரிசுத் வதரறக $10,000-கும்
யமல் யபரகரதிருக்கும்.
(ஈ) மூலப் பறைப்பரசிரியரும் வமரழிவபயர்ப்பரளரும் சிங்கப்பூர் குடிமகைரக அல்லது
நிரந்தரவரசியரக இருக்க யவண்டும் என்பதுைன் வமரழிவபயர்க்கப்பட்ை பறைப்பு வவற்ைி
வபற்ைரல் பரிறச சரிசமமரக பகிர்ந்துவகரள்ளவும் யவண்டும்.

10. இறுதிப் பரிசீலறைக்கரை பட்டியல்
(a) சிங்கப்பூர் இலக்கிய பரிசுக்கரை பறைப்புகளின் இறுதிப் பரிசீலறைக்கரை பட்டியறல
ஏற்பரட்ைரளர்கள் 2018 யம மரதத்தில் அைிவிப்பர்.

11. வவற்ைியரளர்கள் பற்ைிய அைிவிப்பு
(அ) எல்லர வவற்ைியரளர்களுக்குமரை பரிசுகள் 2018 ஜூறல மரதம் நறைவபறும்
விருதளிப்பு சைங்கில் வழங்கப்படும். விருதளிப்பு சைங்கிற்கு முன்ைர் வவற்ைியரளர்களுக்கு
அது பற்ைி அைிவிக்கப்பைமரட்ைரது. இறுதிப் பரிசீலறைக்கு யதர்ந்வதடுக்கப்பட்ை
அறைத்து பறைப்பரளர்களும் அறழக்கப்படுவர். ஏயதனும் ஒரு கரரணத்திற்கரக, இறுதிப்
பரிசீலறைக்குத் யதர்ந்வதடுக்கப்பட்ை பறைப்பரளர்கள் கலந்துவகரள்ள இயலரவிட்ைரல்,
அவர்களின் சரர்பரக கலந்துவகரள்ள ஒரு பிரதிநிதிறய அவர்கள் முன்வமரழிய யவண்டும்
என்பதுைன் பறைப்புக்குப் பரிசு கிறைத்தரல் அவர்களின் சரர்பரக பரிசுகறள
வபற்றுக்வகரள்ளவும் யவண்டும்.

12. வபரறுப்பு
(அ) இறுதிப் பரிசீலறைக்குத் யதர்ந்வதடுக்கப்பட்ை மற்றும் வவற்ைி வபற்ை
பறைப்பரளர்கள், வபரது உறரகள் ஆற்ை, பயலிரங்குகள் நைத்த, யமலும்/அல்லது
அைிவுறர வழங்கும் நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துவகரள்ள அறழக்கப்படுவர்.
(ஆ) இறுதிப் பரிசீலறைக்குத் யதர்ந்வதடுக்கப்பட்ைவர்களும் வவற்ைிவபற்ை
பறைப்பரளர்களும் ஊைகத்துறையிைரிைம் யபசயவண்டும் என்பதுைன் ஊைக
நிகழ்ச்சிகளிலும் கலந்துவகரள்ள யவண்டும். அயதரடு சிங்கப்பூர் இலக்கிய பரிசு
வதரைர்பரை சந்றதப்படுத்தும் மற்றும் விளம்பரப்படுத்தும் புத்தக மன்ைத்தின்
முயற்சிகளுக்கு ஆதரவளிக்கயவண்டும்,

13. தரக்கல் வசய்யும் முறை
(அ) எல்லர பறைப்புகறளயும் பதிவு வசய்யப்பட்ை தபரலில் அல்லது யநரடியரகப்
பின்வரும் முகவரிக்கு அனுப்பலரம் அல்லது வகரடுக்கலரம்:
Singapore Literature Prize (SLP) 2018
National Book Development Council of Singapore
Goodman Arts Centre Blk E #03-32
90 Goodman Road Singapore 439053
(ஆ) ஒவ்வவரரு பறைப்புைனும் அதன் நரன்கு (4) பிரதிகள் யசர்த்து அனுப்பப்பைல்
யவண்டும்.
(இ) தரக்கல் வசய்யப்படுவைவற்ைில், யபரட்டியில் கலந்துவகரள்வதற்கரை
பூர்த்திவசய்யப்பட்ை பரரத்தின் வமன் பிரதிகறளக்வகரண்ை யுஎஸ்பி தரவக்யகரல் கருவி,
ஒரு சுறுக்கமரை தன்விவரங்கள் (50 வசரற்களுக்கு யமற்யபரகரமல்), பறைப்பரளரின்
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புறகப்பைம் ஒன்று, அவரின் அறையரள அட்றையின் பிரதி பின்வரும் வடிவத்தில்
இருக்கயவண்டும்:
1. யபரட்டியில் பங்குவபறுவதற்கரை படிவம்: PDF, JPG, DOC
2. சிறு தன் குைிப்புத் தகவல்: PDF, DOC
3. புறகப்பைம்: JPG (குறைந்தது 300dpi வடிவத்தில் இருக்கயவண்டும், றககளில் ஒரு
வபரருளும் இல்லரமல் வவள்றள அல்லது நிைமற்ை பின்ைணியில் பறைப்பரளரின்
புறகப்பைம் இருக்கயவண்டும்)
4. அறையரள அட்றை பிரதி: PDF, JPG
முக்கியமரை யததிகள்
2017 நவம்பர் 20
2018 ஜைவரி 19
2018 யம
ஜூறல 2018

தரக்கல் வசய்யும் யததி
வதரைக்கம்
தரக்கல் வசய்யும் யததி
முடிவறைதல்
இறுதிப் பரிசீலறைக்கரை
பறைப்புகள் பற்ைி அைிவித்தல்
பரிசு வபற்ைவர்களுக்கரை
விருதளிப்பு சைங்கு
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