
ANNEXURE I 

சஹாபீடியா - யுனெஸ்க ா திட்டம் 
ஃனெல்கலாஷிெ் 2019 
பிெ்ெிணைெ்பு ஒெ்று 

 
ஃனெல்கலாஷிெ் ெற்றி :- 
 
 
நமது வளமான கலாசச்ாரப் பாரம்பரய்த்ததக் கண்டறியவும் 
அதனுடன் இதணந்து சசயல்படவும் விரும்பும் ஆரவ்லரக்ள், 
மாணவரக்ள் மற்றும் ஆராய்சச்ி மாணவரக்ளுக்கு ஒரு வாய்ப்பு 
அளிக்கும் நநாக்கில், சஹாபீடியா, அதன் ஃசபல்நலாஷிப் திட்டத்தின் 
மூன்றாவது பதிப்தப  அறிவிப்பதில் மகிழ்சச்ியதடகிறது. 
 
புலனாகா கலாசச்ாரப் பாரம்பரய்த்தின் முக்கியத்துவத்தத, 
கலாசச்ாரப் பன்முகத்தன்தமயின் மூலப்சபாருளாகவும் நிதலயான 
வளரச்ச்ிக்கான  உத்தரவாதமாகவும் குறிப்பிடுகிறது புலனாகா 
கலாசச்ாரப் பாரம்பரய்த்ததப் பாதுகாப்பதற்கான யுசனஸ்நகாவின் 
2003 மாநாடு. (இதன் பின் யுசனஸ்நகா 2003 மாநாடு என 
குறிக்கப்படுகிறது) சஹாபீடியா  யுசனஸ்நகா ஃசபல்நலாஷிப் என்பது 
உள்ளூர,் நதசிய மற்றும் சரவ்நதச அளவில்- புலனாகா 
பாரம்பரய்த்தின் முக்கியத்துவம் குறித்த விழிப்புணரத்வ ஏற்படுத்தும் 
எங்கள் முயற்சியின் ஒரு பகுதியாகும்,  சஹாபீடியா - யுசனஸ்நகா 
ஃசபல்நலாஷிப் 2019, இந்திய அரசின் கலாசச்ாரத ் துதற 
அதமசச்கத்தால் ஆதரிக்கப்படுகிறது. 
 
இந்த முன்முயற்சிகளின் மூலம் ஆராய்சச்ி மாணவரக்ள், 
பன்முகத்தன்தம சகாண்ட கலாசச்ாரம் பற்றிய அறிததலயும், 
நதடமுதறகதளயும் ஆராயவும், ஆவணப்படுத்தவும் 
ஊக்குவிக்கப்படுவாரக்ள்.  ஆராய்சச்ி மாணவரக்ளால் நடத்தப்படும் 
ஆய்வு மற்றும் ஆவணப்படுத்தல் சஹாபீடியா இதணய தளத்தில் 
சவளியிடப்படும். 
 



னமாழி ள் 
 
இந்த ஆண்டு பின் வரும் சமாழிகளில் ஃசபல்நலாஷிப் 
வழங்கப்படுகிறது – ஆங்கிலம், ஹிந்தி, வங்காளம், தமிழ் மற்றும் 
மதலயாளம். 
 
தகுதி ள் 
 
முதுநிதலப் பட்டப்படிப்பு முடித்திருக்க நவண்டும் 
 
விை்ைெ்பி ்கும் வழிமுணற ள் 
 
முதலாவதாக கீழ்க்கண்டவற்தற சமரப்்பிக்க நவண்டும் : 
 

1.  சரசியூம் (சுய குறிப்புகள்) 
 

2. 250 வாரத்்ததகளில் ஒரு சுருக்கமான குறிப்பும், 1000 
சசாற்களுக்கு மிகாமல் புத்தாய்வுத் திட்டமும் அளிக்கப்பட 
நவண்டும்.  ஆராய்சச்ி சமரப்்பித்தலுக்கான நதரவ்ு உட்பட 
பணியின் நநாக்கம், முதற, கால அளவு மற்றும் இநத 
ததலப்பில் ஏற்சகனநவ சசய்யப்பட்ட ஆராய்சச்ி நவதலகள் 
பற்றின அறிமுகம் ஆகியதவ புத்தாய்வுத் திட்டத்தில் 
குறிப்பிடப்பட்டிருக்க நவண்டும்,.சஹாபீடியாவின் 
களப்பணியுடன் சதாடரப்ுதடயதாக புத்தாய்வுத் திட்டம் 
இருக்க நவண்டும். 

 
3. குதறந்தபடச்ம் 1500 சசாற்களில், ஏற்சகனநவ எழுதப்பட்ட 
கடட்ுதர அல்லது ஆராய்சச்ி குறிப்புகள் சகாண்ட மாதிரி 
எழுதத்ு அல்லது விண்ணப்பதாரரின் படம் எடுக்கும் திறதம/ 
வீடிநயாகிராஃபி (ஆவணப்படுத்தலுக்காக) திறதம அல்லது 
இரண்டின் திறன்கதளயும் குறிக்கும் 5 முதல் 10 நிமிட 
வீடிநயா கிளிப் . 

 



4. இநத துதறயில் ஏற்சகனநவ உள்ள நூல்கள் அல்லது 
நூற்பட்டியல். 15 ததலப்புக்களுக்கு மிகாமல் இருக்க 
நவண்டுசமன எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 

 ால அளவு 
 
01 சசப்டம்பர ்2019 சதாடங்கி 15 மாரச் ்2020க்குள் ஃசபல்நலாஷிப்தப 
நிதறவு சசய்ய நவண்டும்.  குறிப்பிட்ட காலக்சகடுவுக்குள் 
முடிக்கப்படாத ஃசபல்நலாஷிப்கள் ரதத்ு சசய்யப்படும்.  
பின்னிதணப்பு மூன்றில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள கால அளவிதனக் 
காணுமாறு விண்ணப்பதாரரக்ள் அறிவுறுத்தப்படுகிறாரக்ள். 
 
வண  ள் 
 
ஃசபல்நலாஷிப்கள், ஆராய்சச்ி மற்றும் ஆவணப்படுத்தல் அல்லது 
இந்த இரண்டின் கலதவகளாகப் பிரிக்கப்படட்ுள்ளன. 
 
விண்ணப்பதாரரக்ள், அவரக்ள் நதரந்்சதடுக்கும் வதககதளப் 
சபாறுத்து, தாங்கள் சமரப்்பிக்க விரும்பும் ஆராய்சச்ிகதளத் 
நதரந்்சதடுக்கலாம். விண்ணப்பதாரரக்ள் பின்னிதணப்பு நான்கில் 
உள்ள உள்ளடக்க உருவாக்கத்திற்கான வழிகாடட்ுதல்கதளப் பாரத்்து 
சதரிந்து சகாள்ளலாம். 

 
சமர்ெ்பித்தல் ள் 
 
ஒவ்சவாரு ஃசபல்நலாஷிப்பும் சமரப்்பிக்கப்பட நவண்டிய மூன்று 
வதகத் சதரிவுகதளக் சகாண்டுள்ளது.  விண்ணப்பதாரரக்ள், 
விண்ணப்பிக்கும் நபாஒது, சமரப்்பிக்கும் வழிகதள மூன்று வதகயாக 
அதடயாளம் காணலாம்.  சமரப்்பித்தலுக்கான மூன்று வதகத ்
சதரிவுகள் கீநழ சகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 
 
 



சமர்ெ்பித்தல் I (ஏகதனும் ஒெ்ணறத் கதரவ்ு னசய்யவும்) 
 
1. விளக்கப்படங்கள்/அறிமுகக் கடட்ுதர (3000 சசாற்களுக்குள், 

5 முதல் 10 படங்கள் சகாண்டதாக இருக்க நவண்டும், 
அல்லது 
 

2. குறுஆவணப் படம்(ஆங்கில துதணத் ததலப்புடன் 15 
முதல் 20 நிமிடங்கள் ஓடக் கூடியதாகவும் 500 சசாற்கள் 
சகாண்ட கததச ்சுருக்கதத்ுடனும் இருக்க நவண்டும். 

 
சமர்ெ்பித்தல் II & III (ஏகதனும் இரை்டிணெத் கதரவ்ு 
னசய்யவும்) 
 
1. இதணப்புக் கடட்ுதர (1500 சசாற்களுக்கு மிகாமல் 3-5 
படங்களுடன் இருக்க நவண்டும்) அல்லது 
 

2. படதச்தாகுப்பு (ததலப்புகள் சகாண்ட 30-50 படங்கள்) 
அல்லது புதகப்படக் கடட்ுதர (500 முதல் 800 
வாரத்்ததகளில் காட்சி அதமப்புக்கதள விளக்கும் சிறிய 
கடட்ுதரயும், ததலப்புக்களுடன் கூடிய 20 படங்களும் 
இருக்க நவண்டும்). 

 
3. வல்லுநர/்ஆராய்சச்ியாளர/்பிராக்டீஸ் சசய்து 
சகாண்டிருப்பவரக்ள் ஆகிநயாரின் நபட்டிக் கடட்ுதர 
(குதறந்தபடச்ம் 10 நகள்வி பதில்களுடன் 1500 
சசாற்களுக்குள் இருக்க நவண்டும்). 

 

இவற்றுடெ் கூடுதலா , உள்ளூர ் னமாழி ளில் ெைியாற்றும் 
கதர்ந்னதடு ் ெ்ெட்ட விை்ைெ்ெதாரர ்ள், தங் ளிெ் 
 ருத்துரு ் ணள ஆங்கிலத்தில் னமாழினெயர ்்குமாறும் க டட்ு ் 
ன ாள்ளெ்ெடுவார ்ள். 
 



1. சமாழிசபயரப்்புடன் கூடிய கடட்ுதரகள். 
2. ஆவணங்கள் ஆங்கிலத்துதணத ் ததலப்புடனும், எழுத்துப் 
படிகளுடனும் இருக்க நவண்டும். 

3. உதர வடிவிலான நபட்டிகள் சமாழிசபயரப்்புடன் இருக்க 
நவண்டும். 
 

நிதிஉதவி 
 
நதரந்்சதடுக்கப்பட்ட விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கு ரூபாய் 44,445/- விருதுத ்
சதாதகயாக அளிக்கப்படும். 1961ம் ஆண்டு வருமான வரி விதிப்பு 
சட்டப்படி வரிகள் பிடிக்கப்படும்.  ஆக, ரூபாய் 40,000 விருதுத ்
சதாதக அளிக்கப்படும்.  அது மூன்று தவதணகளில், குறிப்பிட்ட 
சமரப்்பித்ததல முடிப்பததப் சபாறுத்து வழங்கப்படும்.  ஒப்பந்தம் 
தகசயழுத்தான பின்னர,் நிதி வழங்குவது குறித்த நதடமுதறகள் 
பகிரந்்து சகாள்ளப்படும். 
 
உள்ளூர ் சமாழிகளில் பணியாற்றும் ஆராய்சச்ியாளரக்ள், 
(சமாழிசபயரப்்புப் பணிக்கான விவரங்கதள சமரப்்பித்த 
பின்னர)்சமாழிசபயரப்்புப் பணிக்காகக் கூடுதலாக ரூபாய் 10,000/ 
சபறுவாரக்ள்.   

 
 

 
 

  


