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பில்லியன்: எல்லலயற்ற சாத்தியங்களின் உலகம்

வடியயா
ீ
யபாட்டி!
உலகின் சனத்த ொகக
மற்றும்

சமூக

2022 நவம்பர் 15இல் 8 பில்லியனொகிவிடும் என்று தபொருளொ ொர

அலுவல்களுக்கொன

மனி குலத் ிற்கு

இது

ஒரு

ஐக்கிய

நொடுகள்

கமற்கல்லொகும்.

ிகைக்களம்

உடல்நலப்

ம ிப்பிட்டுள்ளது.

பரொமரிப்பில்

முன்னனற்றங்கள், உலகளொவிய வறுகமக்; குகறப்பு என்பவற்றின் பயனொக
வ ீ ங்கள் வழ்ச்சி
ீ
அகடந் ிருப்பதுடன் மனி
கொலத் ிலும் இல்லொ

ஏற்பட்டுள்ள

ொய்-னசய் மரை

ஆயுட் கொலமும் நீடித்துள்ள ொல் முன்தனொரு

அளவு அ ிகமொன மக்ககள உலகம் தகொண்டுள்ளது!

8 பில்லியன் மக்களின் உலகம் எல்கலயற்ற சொத் ியங்ககளப் பிர ிபலிக்கின்றது.
எமது

சமு ொயம்

எ ிர்னநொக்கும்;

சவொல்களுக்கு

உங்கள்

ீர்வுககள

ஆக்கபூர்வமொன

முகறயில் பகிர்ந்துதகொள்ள உங்களுக்கு இடமளிக்கும் தபொருட்டு, உங்களுக்கொன வடினயொ
ீ
னபொட்டிதயொன்கற UNFPA இலங்கக நடத்துகின்றது.
நிகலதபறு

நம் அகனவருக்கொகவும் சமத்துவமொன,

ன்கமயுள்ள உலககக் கட்டிதயழுப்புவ ற்கு உங்கள் னயொசகனகள் பங்களிப்புச்

தசய்ய முடியும்.

இப் யபாட்டிலயப் பற்றி…
இலங்ககயில் வசிக்கும் எவரும் இப் னபொட்டியில் கலந்துதகொள்ளலொம்.
பங்குபற்றுவ ற்கு:

1.

னபொட்டித்

கலப்புகளில் ஒன்கறத் த ரிவு தசய்யுங்கள்.

2.

த ரிவு தசய்யப்பட்ட

கலப்பின் கீ ழ் ஒரு குறிப்பிட்ட பிரச்சிகனகய ஆரொய்ந்து

அகடயொளம் கண்டு, உங்கள் நிகலதபறு கு

3.

பிரச்சிகன மற்றும் அ ற்கொன உங்கள்

ீர்கவ உருவொக்குங்கள்.

ீர்கவ விபரிக்கும் 1

வடினயொ
ீ
ஒன்கறத்

யொரியுங்கள்.

4.

உங்கள் வடினயொகவ
ீ

Youtube இல்

5.

ஒன்கலன் பிரனவசப் படிவத்க ப் பயன்படுத் ி

மு ல்

2

நிமிட

ப ினவற்றம் தசய்யுங்கள்.

Youtube

இகைப்கப (link)

சமர்ப்பியுங்கள்.

6.

உங்கள் வடினயொகவ
ீ
பகிர்ந்து கூடு லொன

விண்ைப்பங்கள்

1.

“Likes”

தபறுங்கள்.

3 பிரிவுகளில் ஏற்றுக்தகொள்ளப்படும்:

சிறுவர் பிரிவு -

18 வய ிற்குக் கீ ழ்ப்பட்டவர்கள்

னித் னியொக அல்லது குழுவொக

வடினயொ
ீ
ஒன்கறச் சமர்ப்பிக்கலொம்.

2.

ிறந்

பிரிவு -

18 வய ிற்குக் னமற்பட்டவர்கள்

வடினயொ
ீ
ஒன்கறச் சமர்ப்பிக்கலொம்.

னித் னியொக அல்லது குழுவொக

விண்ைப்பிக்கும்

குழு

குகறந் பட்சம்

2 மற்றும்

கூடியபட்சம்

அங்கத் வர்ககளக்

3

தகொண்டிருக்க னவண்டும்.

சமர்ப்பணத்திற்கான காலக்ககடு
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உங்கள் விண்ணப்பத்லதச் சமர்ப்பிக்கும் முலற


உங்கள்



உங்கள்

Youtube

சதனலில் வடினயொகவ
ீ
ப ினவற்றம் தசய்யுங்கள்.

கவல்ககளக்

Youtube

தகொண்ட

ஒன்கலன்

பிரனவசப்

படிவத்க யும்

உங்கள்

வடினயொவுக்கொன
ீ
இகைப்கபயும் சமர்ப்பியுங்கள்.

யபாட்டித் தலலப்புகள்
முதுலமயலையும் சனத்கதாலக

1.

கருவள வழ்ச்சி
ீ
மற்றும் ஆயுட்கொல அ ிகரிப்பின் விகளவொக உலகச் சனத்த ொகக துரி மொக
மு ிர்ச்சி அகடகின்றது.
ஐந் ிதலொருவர்
ஏகனய

2050ஆம் ஆண்டிற்குள் வளர்முக நொடுகளிலுள்ள மக்களில் சுமொர்

60 வய ிற்கு னமற்பட்டவரொக இருப்பொர்.

வளர்முக

முதுகமயகடயும்

நொடுககளப்
சமு ொயமொக

பொர்க்கிலும்

இலங்கக

மொறிவருகின்றது.

துரி மொன

அ ிகரித்துள்ளது.

ம ிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
தபொருளொ ொர

2037ஆம்
வயது

மற்றும்

ஆண்டளவில்

அகமப்பிலொன

சமூகக்

இந்

கட்டகமப்கபப்

ஒரு

1981க்கும் 2012க்கும் இகடனய 60

மற்றும் அ ற்கு னமற்பட்ட வயதுகடய மக்கள் த ொககயின் விகி ம்
ஆக

க ியில்

22.1%

இது

மொற்றம்

பொ ிக்கும்

6.6% இலிருந்து 12.4%
ஆக

அ ிகரிக்குதமன

சமு ொயத் ின்

அரசியல்,

என்பதுடன், மூலவள

பகிர்வு

முகறகளில் மொற்றத்க யும் ன கவப்படுத்தும்.
சனத்த ொகக

முதுகம

மொற்றமகடவதுடன்
ற்சமயம்

நீண்ட

அகடயும்னபொது,

உற்பத் ித்

கொலம்

நொட்டில்

ிறனிலும்

வொழ்கின்றனர்.

கிகடக்கக்கூடிய

பொ கமொன

விகளவுகள்

ஆனொல், பொரம்பரிய

த ொழில்

த ொழில்
ஏற்படும்.
முகறகள்

அைி
மக்கள்
இந்

மொற்றத் ிற்கு இகசவொகச் சீரொக்கப்படவில்கல. வனயொ ிபர்களின் வருமொனத் ில் ஏற்படும்
இழப்பு அவர்களின் வறுகமக்கும் அவர்கள்
அல்லது னசமிப்புத்

மது குடும்பங்களிலும் ஓய்வூ ியம், சமூக உ வி

ிட்டங்கள் ஊடொக அரசொங்கத் ிலும் அ ிகமொகத்

ங்யிருக்க னவண்டிய

நிகலக்கும் வழினகொலக்கூடும். வனயொ ிபர்கனள நொட்டில் மிக வறிய வயதுப் பிரிவினரொக

இருக்கின்றனர்.

2019ஆம் ஆண்டுக் கைக்தகடுப்பின்படி அவர்களின் எண்ைிக்கக விகி ம்

17.9% ஆகும்.
வயது

மு ிர்ந் வர்கள்

முகங்தகொடுக்கின்றனர்.

மது

அன்றொட

த ொற்றொ

வொழ்க்ககயில்

னநொய்களின்

ொக்கம்

பல

துன்பங்களுக்கு

அவர்களிகடனய

அ ிகரித்து

வருகின்றது. தபருந்த ொககயொன வனயொ ிபர்கள் னநொய் கொரைமொக ஏ ொவது இயலொகமயுடன்
வொழ்ந்து வருகின்றனர். வயதுடன் த ொடர்புகடய ஆனரொக்கிய நிகலகமகளின் விகளவொக
பலர்

நடமொட்ட

வகரயகறகளுக்கு

முகங்தகொடுக்கின்றனர்.

னபொக்குவரத்து

வச ிகயப்

தபறுவ ிலுள்ள கஷ்;டம், முகறப்படியொன வசிப்பிடம் இல்லொகம என்பவற்றின் விகளவொகப்
பலர்

னிகமப்படுத் ப்பட்டுத்

அலுவல்ககளச்
அவர்களின்

னியொக

தசய்வ ற்கொன

சு ந் ிரம்,

வொழ்கின்றனர்.

அவர்களின்

ன்னியக்கம்

இ னொல்

இயலுகம

மற்றும்

அன்றொட

னமொசமொகப்

வொழ்க்ககத்

ரம்

அடிப்பகட

பொ ிக்கப்படுவன ொடு
குகறவகடயக்கூடும்.

வனயொ ிபம் என்பது பரவலொக நிலவும் ஒரு விடயமொக இருந் னபொ ிலும் இ ன் கொரைமொக
வனயொ ிபர்கள்

சமு ொயத் ில்

பொ ிக்கப்படலொம்.

அவர்கள்

பங்குபற்றுவதும்

சமு ொயத் ிற்குப்

ஓரங்கட்டப்பட்டுத்

பங்களிப்புச்

விலக்கிகவக்கப்படும்

தசய்வதும்

நிகலக்கு

இது

வழினகொலக்கூடும்.
முதுகமயகடயும் மக்களின் உள்ளொர்ந்
நொம்

கண்டறிய

னவண்டும்.

ஆற்றல்ககள தவளிக்தகொைர்வ ற்கொன

வனயொ ிபர்களின்

வொழ்க்ககத்

ரத்க

ீர்வுககள

முன்னனற்றவும்

அவர்களின் உரிகமககளப் பொதுகொக்கவும் அ ன் மூலம் எமது சமு ொயத் ிற்கொன அவர்களின்
பங்களிப்கப உறு ிப்படுத் வும் னவண்டுமொனொல் த ொழில், ஆனரொக்கியம், சமூகப் பொதுகொப்பு,
நகர

வொழ்க்கக,

வடகமப்பு,
ீ

னபொக்குவரத்து

மு லிய

துகறகளில்

நொம்

பு ி ொகவும்

ஆக்கபூர்வமொன முகறயிலும் சிந் ிப்பது அவசியமொகும்.

பாலின சமத்துவம்

2.

பொலின சமத்துவம் - தபண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் மற்றும் சிறுமிகளுக்கும் சிறுவர்களுக்கும்
சமமொன உரிகமகள், தபொறுப்புகள் மற்றும் வொய்ப்புகள் - ஓர் அடிப்பகட மனி
உலகச்

சனத்த ொககயில்

கிட்டத் ட்ட

அகரவொசிப்

னபர்

தபண்கள்

உரிகமயொகும்.

ஆவர்.

கடந்

சில

சொப் ங்களில் நிகலகம முன்னனறியுள்ளனபொ ிலும், அனநகமொன தபண்கள் இன்னமும்
வொழ்நொள்

முழுவ ிலும்

சனத்த ொககயில்
கூடு லொன

சுமொர்

கொலம்

பிரனயொகிக்கவும்
இருக்கும்

முகங்தகொடுக்கின்றனர்.

52 சதவதமானவர்கள்
ீ
தபண்கள்.

வொழ்கின்றனர்.

அவர்கள்

இருந் னபொ ிலும், அவர்கள்

மது

இலங்ககயின்
ஆண்ககளவிட
உரிகமககளப்

மது முழுகமயொன ஆற்றல்ககள தவளிப்படுத் வும் முட்டுக்கட்கடயொக

சமூக,

இலங்ககயில்

பொகுபொடுகளுக்கு

மது

தபொருளொ ொர

கூடு லொன

மற்றும்

சிறுமிகளும்

சட்டத்

கடககள

தபண்களும்

மது

எ ிர்னநொக்குகின்றனர்.
கல்விகயப்

பூர்த் ி

தசய்கின்றனபொ ிலும், அவர்கள் த ொழில் அைியில் பங்குபற்றுவதும்

கலகமத்துவத் ில்

பிர ிநி ித்துவம் தசய்வதும் த ொடர்ந்து குகறவொகனவ இருக்கின்றது.

2021ஆம் ஆண்டில்

தபண் த ொழில் அைியின் பங்னகற்பு வ ீ ம்
தபண்களின் பிர ிநி ித்துவம்
இல்லொ

31.8 ச வ ீ மொக இருந் து. பொரொளுமன்றத் ில்

53 ச வ ீ ம் மட்டுனம. தபண்கள் மற்றும் சிறுமிகள் ஊ ியம்

பரொமரிப்புப் பைியில் த ொடர்ந்து ஈடுபடுத் ப்படுகின்றனர். நகடமுகறயிலுள்ள

பொலின மற்றும் சமூகப் பொரம்பரிய நியமங்கள், கட்டுப்படியொன மற்றும்
பரொமரிப்புச்

னசகவகள்

இல்லொகம, குடும்ப

னவகலககளப்

ரமொன பிள்கள

பகிர்ந்துதகொள்வ ற்கு

உ வி

இல்லொகம, த ொழில் தசய்யுமிடக் கலொசொரம், கவனிப்பு மற்றும் பொதுகொப்பு இல்லொகம என்பன
தபண்களின்

வலுவூட்டலுக்கும்

அவர்களின்

தபொருளொ ொர

ஈடுபொட்டுக்கும்

கடயொக

இருக்கும் சில கொரைிகளொகும்.
த ொழில் அைியில் தபண்களின் பங்னகற்பு வகரயறுக்கப்பட்ட ொக இருப்ப ொல் அவர்களுக்கு
ஓய்வூ ியம்,

னசமிப்புகள்

னபொன்றவற்றிற்கொன

வொய்ப்புகளும்

மிகக்

குகறவொகனவ

இருக்கின்றது. இ னொல் வனயொ ிப கொலத் ில் அவர்களின் வறுகமயும் பிறரில்
னவண்டிய நிர்ப்பந் மும் அ ிகரிக்கின்றன. இலங்கக துரி
சமு ொயமொக மொறிவருவ ொல் இந்

ங்கியிருக்க

க ியில் ஒரு முதுகமயகடயும்

நிகலகம வினசட கவகல அளிக்கின்றது.

ற்னபொ ய

சமு ொயத் ிலும் தபண்கனள த ொடர்ந்தும் தபரும்பொன்கமயொனவர்களொக இருப்பொர்கள்.
தபண்களின்

வலுவூட்டு லுக்கு

கடயொகவுள்ளன.
தநருங்கிய

இலங்ககயில்

துகைவர்

வன்முகறகய

பொலின

மற்றும்

(20.4%)

ஐந் ிதலொரு

ஒருவரின்

மூலம்

அனுபவித்துள்ளனர்;

சமூக

பொலியல்

நொலிதலொரு

நியமங்கள்

தபண்கள்

மது

மற்றும்/அல்லது

வொழ்நொளில்

உடல்

ரீ ியொன

மது

15ஆவது

(24.9%)

தபண்கள்

த ொடர்ந்தும்

வய ிலிருந்து பொலியல் மற்றும்/அல்லது உடல் ரீ ியொன வன்முகறகய அனுபவித்துள்ளனர்
(மகளிர் னசமநல ம ிப்பீடு, 2019).
ஒரு

டகவயொவது

தபொது

90 ச வ ீ மொன தபண்களும் சிறுமிகளும்

பஸ்கள்

மற்றும்

தரயில்

வண்டிகளில்

மது வொழ்நொளில்

பொலியல்

ரீ ியொன

த ொந் ரவுக்கு முகங்தகொடுத்துள்ளனர் என்ப ற்குச் சொன்றுகள் உள்ளன. தபண்கள் மற்றும்
சிறுமிகளின்

ஆனரொக்கியம், தகௌரவம், பொதுகொப்பு

னமொசமொகப் பொ ிக்கின்றன. இருந் னபொ ிலும், இந்

மற்றும்

சுயொ ிக்கத்க

வன்முகறகள்

விடயம் ஒரு தமௌன கலொசொரத் ினொல்

த ொடர்ந்தும் மகறக்கப்பட்டு வருகின்றது.
பொலின சமத்துவத்க

ஏற்படுத்துவ ற்கு பொலியல் மற்றும் இனப்தபருக்க உரிகமகளுக்கு

ம ிப்பு அளிக்கப்படுவது

அ ிமுக்கியமொகும்.

ஒரு தபண்

னது

குடும்பத்க த்

முடியுமொனொல், அவளொல்

னது வொழ்க்ககயின் எஞ்சிய கொலத்க யும்

ஒரு

சமு ொயத் ில்

தபண்ைொனவள்

னமலும்

ிட்டமிட

ிட்டமிட முடியும்.

முழுகமயொகவும்

சமமொகவும்

பங்குபற்றுவ ற்குக் தகொண்டுள்ள உரிகமகய உறு ிப்படுத்

னவண்டுமொனொல், பிள்களகளின்

எண்ைிக்கக, னநரம் மற்றும் இகடதவளி என்பவற்கறத்

ீர்மொனிக்கும் உரிகம உள்ளிட்ட

அவளது

இனப்தபருக்க

உரிகமகள்

பொதுகொக்கப்படுவதும்

அவசியமொகும். பொலியல் மற்றும் இனப்தபருக்க ஆனரொக்கியம்
அறிந் ிருப்பது

முன்கூட்டிய

கருத் ரிப்பு

மற்றும்

பல

ஊக்குவிக்கப்படுவதும்

(SHR) பற்றிய

கர்ப்பம்

த ொடர்பொன

கவல்ககள
ஆனரொக்கிய

இடர்ககளக் குகறப்ப ற்கு உ வும். இலங்ககயிலுள்ள இளவய ினர் மத் ியில் பொலியல்
மற்றும்

இனப்தபருக்க

ச வ ீ மொனவர்கள்

ஆனரொக்கியம் பற்றிய

அடிப்பகட

அறிந் ிருக்கவில்கல.

அறிவு

ிருப் ிகரமொக

இல்கல.

சுமொர்

50

SHR பிரச்சிகனகளின் தபரும்பொலொன அம்சங்கள் பற்றி

66 ச வ ீ மொன தபண்கள் பூப்பகடயும் வகர மொ விடொய் பற்றி

அறியொ வர்களொக இருக்கின்றனர்.
அ ிகரித்துள்ளது. கிகடக்கும்
குகறவகடந்து வருகின்றது.

15 மு ல் 24 வய ொன பிரிவினர் மத் ியில் HIV த ொற்று

ரவுகளின்படி, கருத் கடச் சொ னங்களின் பொவகன நொட்டில்

2016ஆம் ஆண்டில், 30 ச வ ீ மொன

ிருமைம் தசய்

தபண்கள்

கருத் கடச் சொ னங்களினொல் எவ்வி

பயனுமில்கல என்று குறிப்பிட்டனர். கருத் கடச்

சொ னங்ககளப் பொவிக்கத் த ொடங்கிய

29 ச வ ீ மொன தபண்கள் அவற்றின் பொவகனகயக்

ககவிட்டனர் (மக்கள் த ொகக மற்றும் ஆனரொக்கிய ம ிப்பீடு ,
(15 மு ல்

2016). இளவய ினர் பிரிவில்

34 வய ொனவர்கள்) கருத் கடச் சொ னங்களின் பொவகன வழ்ச்சியகடத்துள்ளது.
ீ

இலங்ககயில் கருச்சிக வு மீ து சட்ட ரீ ியொன வகரயகறகள் வி ிக்கப்பட்டுள்ளனபொ ிலும்,
ினமும்

650க்கு

கருச்சிக வுககள

னமற்பட்ட

பொதுகொப்பற்ற

நொடுபவர்களில்

முழுகமயொக

அனுபவிப்ப ில்

ச வ ீ மொனவர்கள்

80

ிருமைமொன தபண்கள். தபண்கள்

கருச்சிக வுகள்

இடம்தபறுகின்றன.

30

வய ிற்கு

இக்

னமற்பட்ட

மது பொலியல் மற்றும் இனப்தபருக்க உரிகமககள
கடககள

எ ிர்னநொக்குகின்றனர்

என்பக யும்

இந்

பொதுகொப்பற்ற கருச்சிக வுச் சம்பவங்ககள எடுத்துக்கொட்டுகின்றன.
வலுவூட்டப்பட்ட தபண்கள்
உற்பத் ித்

ிறனுக்குப்

மது குடும்பங்களினதும் சமூகங்களினதும் ஆனரொக்கியம் மற்றும்
பங்களிப்புச்

தசய்வ ன்

மூலம்

தபொருளொ ொர

வளர்ச்சிக்கு

வழினகொலுவொர்கள். எமது சமு ொயம் வளம்தபற னவண்டுமொயின், தபண்களும் சிறுமிகளும்
அடிப்பகடச் னசகவகள், த ொழில், சமூகப் பொதுகொப்பு, பொகுபொடுகள் மற்றும் வன்முகறகள்
இல்லொ

வொழ்க்கக ஆகியவற்றிற்குச் சம வொய்ப்புப் தபற்றுக்தகொள்வக

னவண்டும். அப்தபொழுது ொன் அவர்கள் அறிவொன

நொம் உறு ிப்படுத்

ீர்மொனங்ககள எடுத்து சிறப்பொக வொழ

முடியும்.

யபாட்டி விதிகள்


வடினயொ
ீ
படமொனது அ ன்

கலப்பு மற்றும் கிதறடிட் வரிகள்; உள்ளடங்கலொக 1

மு ல் 2 நிமிடங்ககளக் தகொண்டிருக்க னவண்டும்.


பங்குபற்றுபவர்கள்
அ கன

இரண்டு

ஆரொய்ந்து,

பிரச்சிகனக்கொன

னபொட்டித்

குறிப்பிட்ட

னபண் கு

கலப்புகளில்

ஒன்கறத்

பிரச்சிகனதயொன்கறத்

ீர்தவொன்கற

உள்ளடக்கிய

ன ர்ந்த டுத்து,

த ரிவுதசய்து,
வடினயொ
ீ

அப்

ஒன்கறத்

யொரிக்க னவண்டும்.


சமர்ப்பிக்கப்படும்
தவளிப்பகடயொன,

வடினயொவில்
ீ
இழிவுபடுத்தும்

பொ கமொன,
அல்லது

அவதூறொன,
ஏகனய

பொலியல்

முகறயற்ற

ரீ ியில்

உள்ளடக்கம்

எதுவும்

இருக்கக்கூடொது.

ப ிப்புரிகமகள்,
விளம்பர

அது

வர்த் கக்

குறியீடுகள்

உரிகமகள்,

இருக்கக்கூடொது.

எவகரயும்

அல்லது

னியுரிகம

ஒரு

அவம ிப்ப ொக

பண்டத் ின்

அல்லது

ஏன னும்

அல்லது

உரிகமகள்,

மூன்றொம்

நன்ம ிப்கப

அல்லது

னசகவயின்

ரப்பின்
மீ றுவ ொக

விற்பகனகய

ஊக்குவிப்ப ற்கொன ஏன னும் விடயத்க யும் அது தகொண்டிருக்கக் கூடொது.


எத் ககய

வடினயொ
ீ

யொரிப்பு

நுட்பங்கள்

மற்றும்

முகறகளும்

பயன்படுத் ப்படலொம் (உ ொரைம்: அனினமஷன், ஆவைப் படம், நொடகம், பரீட்சொர்த்
அல்லது ககலத்துவ வடினயொ
ீ
மற்றும் கலப்பு ஆக்கம்).


வடினயொ
ீ
பகடப்புகள் உங்கள்



பகடப்புகள்

எந் தவொரு

Youtubeஇல்

உள்நொட்டு

ப ினவற்றப்பட னவண்டும்.

தமொழியிலும்

சமர்ப்பிக்கப்படலொம்.

எனினும்,

வசன வரிககள ஆங்கிலத் ில் குறிப்பிடும்படி ஊக்குவிக்கப்படுகின்றது.


ப ிப்புரிகமகய

நீங்கள்

தகொண்டிருந் ொலன்றி

எக னயனும்

இப்

னபொட்டிக்கு

ப ிப்புரிகம

தகொண்டுள்ள

பயன்படுத்

அல்லது

ப ிப்புரிகம

அனும ிப்பத் ிரம்

எவற்கறயும்

(இகச,

தகொண்ட

தபற்றிருந் ொலன்றி,

உருவப்படங்கள்,

வடினயொ
ீ

நறுக்குகள் மு லியன) வடினயொவில்
ீ
பயன்படுத் க் கூடொது.


ப ிப்புரிகம

தகொண்ட

சகல

விடயங்கள்

த ொடர்பொகவும்

எழுத்துமூல

அனும ி

தபறப்பட்டு, னகொரப்படும்னபொது சமர்ப்பிக்கப்பட னவண்டும்.


சகல வடினயொக்களும்
ீ
ஒன்கலன் பிரனவசப் படிவத்க ப் பயன்படுத் ி 2023 ஜனவரி

15ஆம்

ிக ி

பி.ப.

கொலக்தகடுவிற்குப்

மைிக்கு

5.00
பின்

முன்னர்

சமர்ப்பிக்கப்பட

சமர்ப்பிக்கப்படும்

னவண்டும்.

விண்ைப்பங்கள்

இக்

கவனத் ிற்கு

எடுத்துக்தகொள்ளப்பட மொட்டொ.


ஒன்கலன்

பிரனவசப்

இகைப்பு

மற்றும்

படிவமொனது
உங்கள்

உங்கள்

Youtube

மூலொ ொரங்களின்

இலுள்ள

பட்டியல்

வடினயொவுக்கொன
ீ

(மூலொ ொரங்களுக்கொன

இைப்புகள் னபொதுமொனகவ) சகி ம் சமர்ப்பிக்கப்பட னவண்டும்.


சமர்ப்பிக்கப்படும்
ஆக்கங்களொகவும்

சகல

பகடப்புகளும்

இருக்க

னவண்டும்.

கண்டுபிடிக்கப்படும் பகடப்புகள் னபொட்டிக்கொன


உங்கள்
இந்

சமர்ப்பைங்ககள

Youtube

இல்

ஒரிஜினலொகவும்
ஒரிஜினல்

உங்கள்
அற்றகவ

தசொந்
என்று

கு ிகய இழக்கும்.
ப ினவற்றம்

தசய்யும்னபொது,

அ கன

வடினயொ
ீ
னபொட்டி த ொடர்பில் UNFPA வகலத் ளத் ில் அல்லது னவனறதும்

ஊடகத் ில்

ப ிவிறக்கம்

வச ியளிக்கும்

தசய்ய,

இகைக்க

அல்லது

உட்தபொ ிக்க

UNFPA க்கு

னியுரிகம/பகிர்வு அகமப்புககள நீங்கள் த ரிவுதசய்ய னவண்டும்.

நீங்கள் இப் னபொட்டிக்கு வடினயொ
ீ
ஒன்கறச் சமர்ப்பிப்பது, அச் சமர்ப்பைம் UNFPA

மூலம்

கொட்சிப்படுத் ப்படும்

அல்லது

பயன்படுத் ப்படும்

என்ப ற்கொன

உத் ரவொ மொகொது.


னபொட்டிக்கொன வடினயொகவ
ீ

னிநபர்களொக அல்லது மூன்று னபர் வகர தகொண்ட

குழுக்களொகச் சமர்ப்பிக்கலொம்.


னபொட்டிப் பிரிவு அல்லது
ஒவ்தவொரு

நபரும்

கலப்பு எவ்வொறிருந் ொலும், னபொட்டியில் பங்குபற்றும்

அல்லது

ஒவ்தவொரு

குழுவும்

ஒரு

வடினயொகவ
ீ

மட்டுனம

சமர்ப்பிக்க முடியும்.


வடினயொகவ
ீ

சமர்ப்பிக்கும்

னசர்ந் வர்களொக

குழுவிலுள்ளவர்கள்

இருந் ொல்,

அவர்களில்

தவவ்னவறு

மிகக்

கூடிய

வயதுப்

பிரிவுககளச்

வயதுகடயவருக்கொன

பிரினவ த ரிவு தசய்யப்பட னவண்டும்.


வடினயொவில்
ீ
பகடப்பு

த ளிவொக அகடயொளம் கொைக்கூடிய ஆட்கள்

சமர்ப்பிக்கப்படுவ ற்கு

புககப்பட/வடினயொ
ீ

முன்

தவளியீடு

பரொயமகடயொ வர்ககளப்

அந்

நபர்

படிவத் ில்

தபொறுத் வகரயில்,

எவரும் இருந் ொல்,

ஓர்

உத் ினயொகபூர்வ

ககதயொப்பமிட
அவர்களின்

னவண்டும்.

தபற்னறொர்

அல்லது

பொதுகொவலர் ககதயொப்பமிட னவண்டும்.

தீர்ப்பு
நடுவர்கள் மன்றம்

னது ன ர்வுககள னமற்தகொள்ளும்னபொது பின்வரும் விடயங்ககளக்

கவனத் ிற்கு எடுத்துக்தகொள்ளும்:


உள்ளடக்கம் மற்றும் எண்ைக்கருவின் ஒரிஜினல்



எண்ைக்கருவின் ஒட்டுதமொத் ச் சமர்ப்பைம்.



கொட்சி

வடிவகமப்பு

மற்றும்

வடினயொவின்
ீ

ன்கம.

ன ொற்றமும்

உைர்வும்

(அனினமஷன்

அல்லது னநரடி இயக்கம்).


தசய் ியின் புரி ல் மற்றும் பொர்கவயொளர்கள் மீ ொன

ொக்கம்.



Youtube

எண்ைிக்கக.

19ஆம்

வடினயொவுக்குக்
ீ
ிக ி

வகர

“Likes”களின்

கிகடத்

கிகடத்

மிகக்

கூடிய

“Likes”களின்

2023

ஜனவரி

அடிப்பகடயில்

தவற்றியொளர் த ரிவு தசய்யப்படுவொர்.

னபொட்டியின்

உத் ினயொகபூர்வ

வி ிகளுக்குக்

இைங்குகின்றனர். நடுவர்கள் மன்றத் ின்
முடியொது.

கட்டுப்பட்டு

நடக்கப்

னபொட்டியொளர்கள்

ீர்ப்புகனள இறு ியொனகவ. அவற்கற ஆட்னசபிக்க

பரிசுகள்
கலப்பு அடிப்பகடயிலொன ஒவ்தவொரு பிரிவிலிருந்தும் இரண்டு தவற்றியொளர்களுக்குப்
பரிசுகள் வழங்கப்படும் (தமொத் ம்

6 பரிசுகள்).

சிறுவர்கள் பிரிவு:

-

ிறந்

-

பிரிவு:

GE,

GE,

முதுகமயகடல், கூடு லொன “Likes” (3 பரிசுகள்)

முதுகமயகடல், கூடு லொன “Likes” (3 பரிசுகள்)

பரிசுகளுள் அன்பளிப்பு வவுச்சர்கள் (இ.ரூ.100,000 வகர) மற்றும் கம்பியூட்டர் னமகசகள்
உள்ளடங்கும்.
தவற்றியொளர்களுக்கு

2023 ஜனவரி 30ஆம்

ிக ி மின்னஞ்சல் மூலம் அறிவிக்கப்படும்.

உங்கள் வடியயாவுக்கான
ீ
ஆயலாசலனக் குறிப்புகள்


இரண்டு னபொட்டித்

கலப்புகளில் நீங்கள் அ ிக ஆர்வமும் உற்சொகமும் கொட்டும்

கலப்கபத் ன ர்ந்த டுங்கள்.


இந்

விடயத்க

ஆரொய்ந்து, ஒரு குறிப்பிட்ட பிரச்சிகனகயத் த ரிவு தசய்யுங்கள்.

முதுகமயகடயும்

சனத்த ொகக,

கலப்புகளொகும்.
ஆரொய்ந்து

அவற்றின்

நீங்கள்

கவனம்

பொலின

கீ ழ்.

அனநக

தசலுத்

சமத்துவம்

ஆகிய

பிரச்சிகனகள்

னவண்டிய

ஒரு

இரண்டும்

உள்ளன.

குறிப்பிட்ட

பரந்

அவற்கற

பிரச்சிகனகய

அகடயொளம் கொண்பது நன்று.


உங்கள் வடினயொகவ
ீ

ிட்டமிடுங்கள். கக விபர வகரபடம்

(Storyboard)

ஒன்கற

நீங்கள் பயன்படுத் லொம்.


உங்கள்

வடினயொ
ீ

குறித்து

ீர்வு னயொசகனக்கு
(நீங்கள் னசகரித்


உங்கள்

ஆ ொரமொன

முழுத்

வடினயொ
ீ

உறு ிப்படுத்துங்கள்.

த ளிவொகவும்

சுருக்கமொகவும்

மிகச் சிறந்

உங்கள்

கவல்ககளப் பயன்படுத்துங்கள்

கவல்ககளயும் அல்ல).

இயற்ககச்
ஒளியகமப்கபச்

சூழல்

முகறயில்

சரிபொருங்கள்.

பொர்த்துக்தகொள்ளுங்கள். ஒலி த ளிவொக இருப்பக


இருங்கள்.

உங்கள் வடினயொகவ
ீ
இயன்றளவு விகரவொக

படம்பிடிக்கப்படுவக

நிழல்கள்

விழொமலிருப்பக

உறு ிதசய்யுங்கள்.

Youtube

க்கு ப ினவற்றம் தசய் ொல்,

கூடு லொன “Likes” தபற்றுக்தகொள்வ ற்கு அனுகூலமொயிருக்கும்.

கதாைர்பு
னபொட்டி சம்பந் மொன ஏன னும் விசொரகைகளுக்கு,
மின்னஞ்சல் முகவரியூடொகத் த ொடர்புதகொள்ளுங்கள்.

யவுதசய்து

srilanka@unfpa.org என்ற

மின்னஞ்சலின் விடயக் கட்டத் ில்
மறவொ ீர்கள்.

“8 billion - online video competition” என்று குறிப்பிட

