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GMC MEDIA AWARDS 2017-2018
ગુજરાત મીડિયા ક્લબ દ્વારા જાન્યુઆરી 1, 2017 થી ડિસેમ્બર 31, 2017ના ગાળા
માટે પત્રકારત્વના ક્ષેત્રમાાં શ્રેષ્ઠ કામગીરી બદલ પ્રતતષ્ષ્ઠત વાતષિક જીએમસીઓએનજીસી પુરસ્કારોની જાહેરાત કરવામાાં આવે છે .
પુરસ્કારો નીચે જણાવ્યા પ્રમાણેની તવતવધ શ્રેણીમાાં એનાયત કરવામા આવશેેઃ
--- વષષનો શ્રેષ્ઠ ન્ય ૂઝ ડરપોટષ – પ્રાદે તશક ભાષામાાં
--- વષષનો શ્રેષ્ઠ ન્ય ૂઝ ડરપોટષ – અંગ્રેજી
--- વષષની શ્રેષ્ઠ ઑનલાઈ સ્ટોરી (ગુજરાતી / ડહન્દી / અંગ્રેજી)
--- વષષનો શ્રેષ્ઠ ટેલલતવઝન ન્ય ૂઝ ડરપોટષ ગુજરાતી / ડહન્દી / અંગ્રેજી
--- વષષનો શ્રેષ્ઠ ન્ય ૂઝ ફોટોગ્રાફ
--- પત્રકારત્વમાાં લાઈફ ટાઈમ કન્રીબ્યુશન
પ્રથમ પાાંચ શ્રેણીના પુરસ્કારમાાં રૂ. 25,000 ને સમકક્ષ ઈનામ આપવામાાં આવશે
(જેમાાં જીએમસીના સભ્ય ન હોય તેમની આજીવન સભ્ય ફી નો સમાવેશ થાય છે )
જ્યારે લાઈફટાઈમ અવોિષ માાં રૂ. 50,000 તથા પ્રમાણપત્રનો સમાવેશ થાય છે . આ
પુરસ્કારો ઓએનજીસીના સહયોગથી એનાયત થશે.
ગુજરાતી, ડહન્દી તેમજ અંગ્રેજી ભાષાના પત્રકારો આ પુરસ્કારો માટે નોતમનેશન કરી
શકે છે . તેઓ જીએમસી ના સભ્ય હોય એ જરૂરી નથી, પરાં ત ુ તેમણે સ્ટોરી ફાઈલ કરી
હોય તે સમયે તેઓ ગુજરાતમાાં હોવા જોઈએ. તમામ સ્ટોરી તથા ફોટોગ્રાફ
જાન્યુઆરી 1, 2017 થી ડિસેમ્બર 31, 2017 વચ્ચે પ્રકાતશત / પ્રસાડરત થયેલા હોવો
જોઈએ. તમામ સબતમશન ગુજરાતને લગતા જ હોવા જરૂરી છે અને તેમાાં
બાયલાઈન હોય એ આવશ્યક છે . જો બાયલાઈન ન હોય તો એ સબતમશનને
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વ્યાપક સર્ક્ુલ
ષ ેશન ધરાવતા દૈ તનકના તાંત્રી તરફથી પ્રમાલણત કરે લ ુાં હોવુાં જોઈએ.
પ્રકાશન (અખબાર – સામતયક) ની નોંધણી આર.એન.આઈ. માાં થયેલી હોવી જોઈએ
ઓછામાાં ઓછી 10,000 નકલનુાં સર્ક્ુષલેશન હોવુાં જોઈએ.
લાઈફ ટાઈમ કન્રીબ્યુશન પત્રકારત્વ અવોિષ માટે નોતમનીએ પત્રકારત્વમાાં ઓછામાાં
ઓછા 30 વષષ કામગીરી કરી હોવી જોઈએ. લાઈફટાઈમ અલચવમૅન્ટ અવોિષ માટે નાાં
નોતમનેશનની સાથે જે તે પત્રકાર તવશેની માડહતી અને તવગત, પ્રોફાઈલ, કામગીરી
તેમજ પત્રકારત્વની કામગીરી દરતમયાન આ ક્ષેત્રને આગળ વધારવામાાં કરે લી
તવતશષ્ઠ કામગીરીની તવગતો ભલામણ કરનાર દ્વારા પણ આપવી જરૂરી છે .
બ્રોિકાસ્ટ માટેનાાં સબતમશનમાાં 90 થી 180 સેકન્િ સુધીનુાં સીધુાં ડરપોડટિંગ અથવા
િોર્ક્ુમેન્રી હોવી જોઈએ, તથા તપ્રન્ટ લેખો ઓછામાાં ઓછા 500 શબ્દના હોવા
જોઈએ. બ્રોિકાસ્ટ માટે ની એન્રી સીિી/િીવીિી ઉપર સ્ટાન્િિષ ફોમેટ (એમપીઈજી,
પીિીએફ) માાં મોકલવી આવશ્યક છે . તપ્રન્ટ સબતમશન તથા ફોટોગ્રાફ ઓડરજજનલ
મોકલવા આવશ્યક છે . મહેરબાની કરીને પબ્બ્લશ થયેલા ડરપોટષ નુાં પેપર કડટિંગ
સબતમટ ન કરશો, તેના બદલે જેમાાં ડરપોટષ પ્રકાતશત થયો હોય તે આખુાં પેપર
સબતમટ કરવુ.ાં
પસાંદગીની પ્રડિયાેઃ એક પત્રકાર/લેખક દ્વારા વધુમાાં વધુ બે એન્રી મોકલી શકાશે.
કોઈપણ અખબાર, સામતયક, વાયર સતવિસ, તસષ્ન્િકેટ અથવા સમાચાર સાંસ્થા પ્રત્યેક
કૅટેગરીમાાં બે થી વધુ એન્રી મોકલી શકશે નહીં.
સબતમટ થયેલા લેખો અને ડરપોટષ નુાં અગ્રણી પત્રકારો તેમજ નામાાંડકત વ્યક્ક્તઓ
દ્વારા આકલન (સમીક્ષા) કરવામાાં આવશે.
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પસાંદગી સતમતત પ્રત્યેક સબતમશનને જે તે કૅટેગરી આવેલી તમામ એન્રીની
સમીક્ષાને આધારે પસાંદ કરશે. તેમાાં મુખ્યત્વે આટલી બાબતોનુાં ધ્યાન રાખવામાાં
આવશે –
ઓડરજજનાલલટીેઃ લેખ / ડરપોટષ અન્ય કોઈ લેખ કે સ્ટોરીના પ્રત્યાઘાત રૂપે નહીં પરાં ત ુ
પ્રોએષ્ક્ટવ અથાષત નવા તવષય ઉપર હોવો જોઈએ.
ડિયેડટતવટીેઃ લેખ / ડરપોટષ માાં જે માડહતી આપવામાાં આવી હોય તે કાંઈક તવશેષ અને
અલગ હોવી જોઈએ અને તેનો એંગલ તવતશષ્ઠ હોવો જોઈએ.
સ્ટોરીનુાં સબસ્ટન્સેઃ લેખ / ડરપોટષ માાં જે માડહતી કે તવગત હોય તેમાાં ઊંિાણ અને
ગુણવત્તા હોવી જોઈએ. તેમાાં સાંશોધન તેમજ સમીક્ષાનુાં તત્વ હોવુાં જોઈએ.
માડહતીનુાં અથષઘટનેઃ લેખ કે ડરપોટષ માાં જે તે પત્રકારે તદન સામાન્ય વાચક સમજી
શકે તેવી ભાષાનો ઉપયોગ કયો હોય, પરાં ત ુ સાથે સાથે પત્રકારત્વનુાં સત્વ અને
ૂ માાં વાચકોને કે દશષકોને એ તવષયમાાં રસ પિે
મયાષદા જળવાયેલી હોવી જોઈએ. ટાંક
તે રીતે માડહતી મળી હોવી જોઈએ.
લેખન અને રજૂઆતની ગુણવત્તાેઃ વ્યાકરણનો યોગ્ય ઉપયોગ, સુદર
ાં
લે-આઉટ તેમજ
સારી રીતે વાાંચી-સમજી શકાય એવો ડરપોટષ – સ્ટોરી હોવા જોઈએ.
મૅસેજની સ્પષ્ટતાેઃ લેખ કે ડરપોટષ નો હેત ુ સ્પષ્ટ હોવો જોઈએ (અથાષત તેને કારણે
લોકોમાાં જાગૃતત વધતી હોય, લોકોના વતષનમાાં પડરવતષન આવતુાં હોય, અથવા લોકો
એવી કામગીરી કરવા માટે પ્રેરણા મેળવી શકતા હોય) તથા એ ડરપોટષ કે લેખ વાચક
કે દશષક માટે અગત્યનો હોવો જોઈએ.
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રે લેવન્સ (યોગ્યતા): લેખ કે ડરપોટષ માાં જે માડહતી આપવામાાં આવી હોય તે ઉપયોગી
હોવી જોઈએ, સમયસરની હોવી જોઈએ, સચોટ હોવી જોઈએ તેમજ વ્યાપક સમાજને
તેને કારણે કોઈ મુદ્દો કે પ્રશ્ન ઉકેલવામાાં મદદરૂપ હોવી જોઈએ.
સબતમશન માટે કોઈ એન્રી-ફી નથી અને 18 વષષ પ ૂણષ કરનાર કોઈપણ વ્યક્ક્ત
સબતમશન કરી શકે છે . પ્રત્યેક એન્રીની સાથે જરૂરી ફોમષ ભરે લ ુાં હોવુાં જોઈએ.
જો કોઈપણ એન્રી મુદ્દે કાન ૂની પિકાર ઊભો થશે તો જીએમસી જ્યુરી જે તે
અરજદાર પાસેથી વધારાની માડહતી કે ખુલાશો માગશે.
એન્રી જો કોઈ શ્રેણીના ભાગરૂપે હોય તો તમામ ભાગ સબતમટ કરવા આવશ્યક છે .
ડફક્શન (કા્પતનક સ્ટોરી-અહેવાલ) સબતમટ કરી શકાશે નહીં.
એન્રીની સાથે અરજદારના તસતનયરની સહી સાથેનો પત્ર હોવો જરૂરી છે , સાથે એન્રી
ફોમષમાાં તેની તવગત પણ ભરવી આવશ્યક છે .
અધ ૂરાાં એન્રી ફોમષ આપોઆપ રદ થઈ જશે તથા માન્ય સાંખ્યા કરતાાં વધારે એન્રી
હશે તો માત્ર િમ અનુસાર પ્રથમ બે એન્રી ગણતરીમાાં લેવામાાં આવશે, બાકીની
વધારાની એન્રી ધ્યાનમાાં નહીં લેવાય.
અરજદારે એન્રી ફોમષ ઉપર સહી કરતી વખતે આ અવોિષ માાં ભાગ લેવા માટેના
તનયમો વાાંચ્યા છે અને સમજી લીધા છે એવુાં માનવામાાં આવશે.
ગુજરાત મીડિયા ક્લબ દ્વ્રારા તનયુક્ત જ્યુરીનો તનણષય આખરી અને બાંધનકતાષ રહેશે
અને એ અંગે પછીથી કોઈ પત્રવ્યવહારનો જવાબ આપવામાાં નહીં આવે.
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ગુજરાત મીડિયા ક્લબ કોઈપણ સમયે અને પ ૂવષ સ ૂચના તવના આ અવોિષ સ્થલગત
કરવાનો, રદ કરી દે વાનો તેમજ તનયમોમાાં ફેરફાર કરવાનો અતધકાર અબાતધત રાખે
છે .
તવજેતાઓ ગુજરાત મીડિયા ક્લબ દ્વારા તનધાષડરત અવોિષ સમારાં ભના સમયે અને
સ્થળે ઉપક્સ્થત રહીને તેમનો અવોિષ લેવામાાં તનષ્ફળ જશે તો ત્યારપછી એ અંગે કોઈ
દાવા સ્વીકારવામાાં નહીં આવે.
નોતમનેશન નીચે જણવેલા સરનામે 10 જૂન, 2018 સુધીમાાં પહોંચી જવા જોઈએ :
સેિેટરી જનરલ
ગુજરાત મીડિયા ક્લબ
બી – 503, પાાંચમો માળ
ડિષ્ના કૉમ્પલેક્ક્ષ
દે વ આતશષ લબઝનેસ પાકષ ની સામે
બોિકદે વ
અમદાવાદ – 380015.
મોબાઈલ નાં. 9998199982
ફોન. – 079 – 26871981
જીએમસી ગવતનિંગ કાઉક્ન્સલના સભ્યો કે તેમના પડરવારના સભ્યો, જીવનસાથી,
પુત્ર-પુત્રી આ અવોિષ માટે અરજી કરી શકશે નહીં.
અમદાવાદમાાં યોજનારા જીએમસી વાતષિક સમારાં ભ દરતમયાન તવજેતાઓનુાં સન્માન
ૂ સમયમાાં કરવામાાં આવશે.
કરવામાાં આવશે. તારીખ અને સ્થળની જાહેરાત ટાંક
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તો મોડુાં થાય એ પહેલાાં તમારી એન્રી મોકલી આપો. તમે આ ઈમેલ તમારા તમત્રોને
તથા અન્ય સકષ લમાાં ફોરવિષ કરી શકો છો.
શુભેચ્છા
ભુપેન્ર તસિંહ ઠાકુર, સેિેટરી જનરલ.

