New Generation Awards- 2020

“New Generation Awards 2020” සඳහා යම් පුද්ගලයකු, ව්යාපාරයක් හහෝ ආයතනයක් නම් කිරීම සඳහා පහත ආකෘතිය
හයාදාගන්න.
රැකියා ස්ථානයට හා සමාජයට ඵලදායී ව්න සාධනීය වූ ව්ාර්තා පිළිඹිබු කරන විහ ෂ
් කුසලතා ඇති නායකයන් අප
හසායන්හනමු.

නාම හයෝජනා භාර ගැනීම 2020 අහගෝස්ු 01 දා සිට සැප්තැම්බර් 05 ව්නදා දක්ව්ා ආරම්භ කරනු ලැහේ.

01 ක ොටස
නොම ක ෝජනො ඉදිරිපත් රන්නන්කේ ක ොරතුරු
(ස්ව්යං නාම හයෝජකයන් සඳහා අදාළ හනාහේ). නාම හයෝජනා ඉදිරිපත් කරන්නාහේ නම

මුල් නම

ඔබහේ විදුත් තැපැල් ලිපිනය*

ඔබහේ ආයතනය/අධයාපන ආයතනය/ව්යාපාරය

ව්ාසගම

දුරකථන අංකය

11 ක ොටස

නොම ක ෝජ

ොකේ/අ දුම් රුකේ ක ොරතුරු

සම්ූර්ණ නම - .................................................................................................................................
සාමානයහයන් භාවිතා කරන නම -

මුල්නම

ව්ාසගම

ව්යස - ................................................
ස්ී/පුරුෂ භාව්ය - ...............................
නිව්හස් ලිපිනය - ......................................................................................................................................
සම්බන්ධ කර ගත හැකි දුරකථන අංක
නිව්ස - ......................................... ජංගම - ......................................... විදුත් තැපැල් ලිපිනය ...........................
ක්රියාකාරකහමහි ක්හෂ්ත්රය - ..............................................................................................................
ක ෝරොගත් සම්මොන අංශ -

1.
2.
3. මාධය

අධයාපන - ව්සහර් හහාඳම පාසැල් ශිෂය නායක
ක්රීඩා
හයාවුන් මාධය නියමුව්ා
හයාවුන් මාධයහේදියා
හයෞව්න හිතකාමී සමාජ මාධය ජාලය

4. කෘෂිකර්ම
ව්සහර් හයාවුන් ඵලදායක හගාවි සම්මානය
හයාවුන් කෘෂි කාර්ික නි ප
් ාදකයා

5.
කලා, සංගීත, නර්තනය සහ රංගනය
6. සංචොර සම්මොන
හස්ව්ා සම්මානය
කළමනාකරණ සම්මානය
7.
8.
9.
10.
11.

ව්යව්සො ත්ව්
ක ොවුන් ව්ෘත්ි ො
ක ොවුන් ආ නි ව්ෘත්ී නො
ක ොවුන් පුකරෝගොමී සම්මොන
ක ොවුන් ක්රි ො ොරී සොමොජි ො

ො

හතෝරාගත් සම්මාන අං ය ඇුලත් කිරීමට හහ්තූන් විස්තර කරන්න. හමම අං ය සඳහා විනි ච
් ය ලබාදීහම් නිර්නායක
හකහරහි අව්ධානය හයාමු කරින් ඔබහේ පිළිුරු ලබාහදන්න. (ව්චන 250 ට ව්ඩා හනාව්ැඩි විය යුුයි)

කරුණාකර ඔබහේ දායකත්ව්ය පැහැදිලි කිරීමට උදාහරණ සපයන්න. (ව්චන 250 ට ව්ඩා හනාව්ැඩි විය යුුයි)

විනි ච
් ය ලබාහදන්නන් සළකා බැලිය යුු හමම අං යට අදාළ කුමන අන්දහම් හහෝ අනාගත සැළසුම් හහෝ දියුණු කරගත
හැකි දෑ පිළිබඳව් සළකා බලන්න. (ව්චන 250 ට ව්ඩා හනාව්ැඩි විය යුුයි)

හමම සම්මානය දිනා ගැනීහමන් ඔබුළ ඇතිව්න හව්නස්කම් හමානව්ාද? (ව්චන 250 ට ව්ඩා හනාව්ැඩි විය යුුයි)

ඔබ සමාජයට දායක ව්නුහේ හකහළසද/ සම්මානලාභියකු හලස සමාජහේ ඔබහේ කාර්යභාරය පැහැදිලි කරන්න. (ව්චන 250
ට ව්ඩා හනාව්ැඩි විය යුුයි)

යම් හහයකින් ඔබ සම්මානය ලබාගතහහාත් සම්මාන ප්රදාහනෝත්සව්හේ දී ඔබහේ ජයග්රහණ පිළිබඳ හදුන්ව්ා දීමට කැමති
ආකාරය පහත දක්ව්න්න. ( සම්මාන ලබාදීහම් දී නිහේදක සටහන් හලසට හමය හයාදාගන්නා බව් කාරුණිකව් අව්ධානයට
හයාමු කර සිටිි)

පහත දෑ හතෝරා හයාමු කරන්න.

නිර්ණායක හා ක්රියාව්ලිය පිළිබඳ මා හට ව්ැටහහන අතර හම් සඳහා හයෝජනා වීම
පිළිගනිි.
හනාව්ැම්බර් 24 දින හකාළඹ ෂැන්ිලා හහෝටලහේ දී පැව්ැත්හව්න සම්මාන ප්රදාහනෝත්සව්යට සහභාගී වීමට හැකි බව්ත් හම්
සඳහා ව්න ප්රචාරණ කටයුු ව්ලට සහභාගී වීමට හැකි බව්ත් දන්ව්ි.

පාස්හපෝට් ප්රමාණහේ මාහේ ඡායාරූපයක් හම් සමඟ අමුණා ඇත.
මාහේ උප්පැන්න සහතිකය හම් සමඟ අමුණු ඇත.
යම් හහයකින් ඔබ සම්මානය දිනා ගතහහාත් Youth WIM හි WIM සාමාජිකයකු වීමට කැමැත්හති.

ඇුලත් වීහම් නීති රීති මා විසින් කියව්ා එකඟ ව්න ලදී.

................................................
නම

......................................................
දිනය

111 ක ොටස

කෙමොපි /භොර රුකේ අව්සර ලබො ගැනීම

ව්යස අවු 18 ට අඩු සහභාගී ව්න්නන්හේ හදමාපිය/භාරකරු විසින් හමම හකාටස සම්ූර්ණ කළ යුුය.

......................................... දිස්ික්කහේ ....................................................................................... (නිව්හස් ලිපිනය)
පදිංචි ............................................ (දුරකථන අංකය-නිව්හස්) ........................................................... (ජංගම දුරකථන
අංකය) හිි .......................................................................................................................... (විදුත් තැපැල් ලිපිනය)
සහිත .......................................................... (හදමාපිය භාරකරුහේ නම) ව්න මා ....................................................
11 හකාටහසහි සඳහන් කරන අයදුම්කරුහේ හදමාපිය/භාරකරු හව්ි.
ජාතික තරුණ හස්ව්ා සභාහව්හි සහ කාන්තා කළමනාකාරීත්ව් ආයතනහයහි අධීක්ෂණය යටත
ශ්රී ලංකාහේ පැව්ැත්හව්න New Generation Awards- 2020 සඳහා සහභාගී වීමට ඔහුට/ඇයට මා විසින් අව්සර ලබා හදි.
හදමාපිය/භාරකරුහේ අත්සන .................................... දිනය

....................

මනාව් සකසන ලද අයදුම්පත් පහත දක්ව්ා ඇති තැපැල් ලිපිනය හහෝ විදුත් තැපැල් ලිපිනය හරහා එවිය හැක.

Woman in Management Pvt Ltd,
L2-4,Reality Plaza,
Ja-ela.

wimngawards@gmail.com

