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சமர்ெ்பித்தலு ் ாெ விள ் ங் ள் 
 
ஆராய்சச்ி எெ்றால் எெ்ெ? 
 
புதிய அல்லது ஏற்கெனவே இருெ்கும் விஷயங்ெள் மற்றும் 
மூலாதாரங்ெளளெ் கொண்டு வமலும் அது கதாடரப்ான புதிய 
தெேல்ெளளத் திரடட்ுேதும் அல்லது ஒரு மாறுபட்ட முடிளேயும், 
புரிதளலயும் எடட்ுேதற்ொெ, ஒரு முளறயான மற்றும் விரிோன 
ஆய்ளே வமற்கொள்ேது. ஆராய்சச்ி என்பது ஆரம்ப மற்றும் 
இரண்டாம் ெட்ட ஆதாரங்ெளளெ் கொண்டது.  இந்த ேளெளயத் 
கதரிவு கசய்யும் விண்ணப்பதாரர,் கொடுெ்ெப்பட்ட 
சமரப்்பித்தல்ெளில் இருந்து உளர ேடிவிலான கதரிவுெளளத்  
வதரந்்கதடுெ்ெ வேண்டியது ெட்டாயமாகும்.  
 
ஆவைெ்ெடுத்தல் எெ்றால் எெ்ெ? 
 
புதிய அல்லது ஏற்கெனவே இருெ்கும் மூல ஆதாரங்ெள் குறித்த 
விரிோன ொட்சிப் பதிளே, ஆேணப்படம் அல்லது புளெப்படங்ெள் 
மூலமாெ கேளிப்படுத்துேது.  இந்த ேளெளயத் கதரிவு கசய்யும் 
விண்ணப்பதாரரெ்ள், ொட்சி அடிப்பளடயிலான சமரப்்பித்தல்ெளளத் 
கதரிவு கசய்ய வேண்டும். 
 
 
கசர ்்ண  
 
இந்த ேளெளயத் வதரவ்ு கசய்யும் விண்ணப்பதாரர,்  அேளது/அேனது 
விளெ்ெ உளரெ்கு இணெ்ெமான ஆதரளேப் கபற, கொடுெ்ெப்பட்ட 
சமரப்்பித்தல்ெளில் இருந்து உளர மற்றும் ொட்சி அடிப்பளடயிலான 
கதரிவுெளளத் வதரந்்கதடுெ்ெலாம். 
 
எழுதும் வழிமுணற ள் 



 
ெடட்ுளரெள் கபாதுமெ்ெளுெ்ொெத் தாவனயன்றி ேல்லுநரெ்ளுெ்ொெ 
அல்ல. ஒரு சாதாரண ோசெனும் புரிந்து கொள்ளும் ேண்ணம் அளே 
கதளிோெவும் அேளன கசன்றளடயுமாறும் இருெ்ெ வேண்டும்.  
ோசெங்ெளின் பயன்படள்டத் தவிரெ்்ெ வேண்டும்.  கதளிேற்ற 
குறிப்புெ்ெள் ஏதுமிருந்தால் அளே விளெ்ெப்பட வேண்டும். 
 
 எழுதத்ு கூரள்மயாெவும், விோதங்ெவளா அல்லது கசால்லப்படும் 
விஷயங்ெவளா கதளிவுடனும் தீரெ்்ெமுடனும் இருெ்ெ வேண்டும்.  
நீண்ட அடுெ்கு ோெ்கியங்ெளளத ் தவிரத்்து, கூடிய ேளரயில் எளிய 
கசாற்ெளளத் வதரவ்ு கசய்யவும். 
 
 எல்லா ெடட்ுளரெளும், வீடிவயாெ்ெளும் உரிய குறிப்புெளுடன் 
இருெ்ெ வேண்டும்.  ஒே்கோரு சமரப்்பித்தலுடனும், விரிோன குறிப்புப் 
பட்டியல்ெள்/நூற்பட்டியல்ெள்/ஆதாரங்ெள் இளணெ்ெப்பட்டிருெ்ெ 
வேண்டும். 
 
அளனத்து ேட்டார கமாழி சமரப்்பிப்புெளும் யுனிவொட் 
எழுதத்ுருெ்ெளில் இருெ்ெ வேண்டும். 

 
 சஹாபீடியா.orgல் உள்ள சில உதாரணங்ெள்: 
 

  (Basgo: Remains of a Royal Precinct) 
 Door Frame Designs of Nagara Temples 

 
சமர்ெ்பித்தல் I : ஏகதனும் ஒெ்ணறத் னதரிவு னசய்யவும் 
 
1. விள ்  ் முெ்கொட்டம்:  ஒரு முன்வனாட்டம் என்பது 
எடுத்துெ் கொண்ட விஷயத்ளத 3000 கசாற்ெளுெ்குள் 
அறிமுெப்படுத்தும் முெ்கியெ் ெடட்ுளரயாகும். ஒரு ேளெயில், 
இது எடுத்துெ் கொண்டிருெ்கும் விஷயத்தின் முெ்கிய அம்சங்ெள், 
முெ்கியப் பிரசள்னெளள ஆராய்ேது, தற்வபாதிருெ்கும் அது 
கதாடரப்ான ஆேணங்ெளள ேளெப்படுத்துேது மற்றும் இதில் 



வமலும் ஆய்வு கசய்ேதற்ொன ேழிேளெெளள அளிப்பது 
உள்ளிட்டளே அடங்கும்.  இந்த ஆய்வில் எந்தகோரு ொட்சிப் 
பிரதிநிதித்துேமும் இல்லாத படச்த்தில், தளலப்புெ்ெளுடன் 5-10 
விளெ்ெங்ெள்/படங்ெள் கொண்டதாெ முன்வனாட்டம் இருெ்ெ 
வேண்டும்.  கதரிவு கசய்யப்பட்ட விண்ணப்பதாரர ் மடட்ுவம 
ெடட்ுளரளய எழுத வேண்டும், ஆயினும், வதளேப்பட்டால் 
முன்வனாட்டம் எழுதுேதற்கு துளற நிபுணரின் உதவிளய 
நாடலாம். 
 
சஹாபீடியா.orgன் சில உதாரணங்ெள்: 
 

• Manuscript Painting of Assam : Historical and Contemporary 
Perspectives.(ஃனெல்கலாஷிெ் 2017) 

• Reimagining Rajasthan : An institutitional history of Rupayan 
Sansthan, Jodhpur  

• The vegetation of the Thar Desert : Geography, History, Culture 
and Conservstion (ஃனெல்கலாஷிெ் 2017). 

 
2. குறு ஆவைெ்ெடம் (15-20 நிமிடங் ள் ன ாை்டது): குறு 
ஆேணப்படம் என்பது, விளெ்ெ முன்வனாட்டெ் ெடட்ுளரயில் 
கூறப்படுேது வபாலவே, விஷயத்ளத அறிமுெப்படுத்துேதாெ இருெ்ெ 
வேண்டும்.  சிறந்த ெருத்துெ்ெளுடன், கதளிோன  ெளதவயாட்டமும், 
கூரள்மயான ளமயெ் ெருத்தும் கொண்டிருெ்ெ வேண்டும்.  எல்லா 
வீடிவயாெ்ெளும் ஆங்கில கமாழிகபயரப்்புடன் இருெ்ெ வேண்டும்.  
கூடுதலாெ, 500 கசாற்ெளுெ்குள் ெளதசச்ுருெ்ெமும் வதளே. ஆய்வு 
மாணேர ் ஆேணத்ளத உருோெ்கி அதன் தயாரிப்ளப 
வமற்பாரள்ேயிட வேண்டும்.  வீடிவயா எடுப்பதற்கு நிபுணரின் 
உதவிளய நாடலாம்.   
 
சஹாபீடியா.org சில உதாரணங்ெள் :- 
 

• Majnu ka Tilla (ஃனெல்கலாஷிெ் 2017) 
• Saharay : An Unexpected Heritage of the Santhal Community 

(ஃனெல்கலாஷிெ் 2017) 



• Hyderabadi Tryst with Iftar (ஃனெல்கலாஷிெ் 2017) 
(கதரிவு கசய்யப்பட்ட ஆய்வுத் திட்டங்ெளுெ்கு, இயெ்ெம் மற்றும் 
படத் கதாகுப்புெ்ொன உதவிெளள சஹாபீடியாவில் இருந்து 
கபற்றுெ் கொள்ளலாம்.) 

 
சமர்ெ்பித்தல் II  மற்றும்  III. ஏகதனும் இரை்ணடத் னதரிவு 
னசய்யவும் 
 
1. உடெ் சார்ந்த விள ்  ்  டட்ுணர:  உடன் சாரந்்த ெடட்ுளர 
என்பது முன்வனாட்டத்தில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள விரிோன 
விஷயத்திற்குள், குறிப்பிட்ட ளமயெ்ெருத்துெ்ெளில் ெேனம் 
கசலுத்தும் ேளெயில் 1500 கசாற்ெளுெ்கு மிொமல் இருெ்ெ 
வேண்டும். கதரிவு கசய்யப்பட்ட விண்ணப்பதாரர,் 
முன்வனாட்டத்துடன் கூடவே, இதற்ொன ெடட்ுளரளயயும் 
எழுதலாம்.  அல்லது மற்கறாரு ேல்லுநளரவயா, நிபுணளரவயா 
அணுெலாம். 
 
சஹாபீடியா.org ன் சில உதாரணங்ெள் : 

• A medley of Faiths : Towards a Composite Religious Culture in 
Early Medieval Rarh (ஃனெல்கலாஷிெ் 2017) 

• Kapdagondas : Embroidery and Work for Dongariyakondh 
Women (ஃனெல்கலாஷிெ் 2017) 

 
2. புண ெ்ெட ்  டட்ுணர (20 ெடங் ள்):  புளெப்படெ் ெடட்ுளர 
என்பது எடுத்துெ் கொண்ட விஷயதள்த ொட்சிப் படங்ெள் மூலம் 
விளெ்குேதாகும்.   புளெப்படங்ெள், 500 முதல் 800 ோரத்்ளதெள் 
கொண்ட சுய விளெ்ெ உளரயுடன் அளமந்திருெ்ெ வேண்டும். 
இந்த உளரளய,  அறிமுெம் மற்றும் விரிோன விேரளணெள், 
புளெப்படங்ெளுெ்கு ஏற்ற நீடித்த தளலப்புெ்ெள் என பிரித்துெ் 
கொள்ளலாம் அல்லது உளரெள் புளெப்படங்ெளுடன் 
கபாருத்தப்பட்டதாெவும் இருெ்ெலாம்.  ஆய்வு மாணேர ்
புளெப்படம் எடுப்பதும், உளரளய எழுதுேதும் என இரண்ளடயும் 
ஒருவசர வமற்கொள்ளலாம்; அல்லது, இரண்டு பணிெளளயும் 



அல்லது ஒரு பணிளய, புளெப்பட/எழுத்தாள நிபுணரிடம் 
ஒப்பளடெ்ெலாம்.   
புளெப்படத்திற்ொன ேளரயளறெள் :குளறந்தபடச்ம் நீளோெ்கில் 
1500 பிெ்ஸல்ெள் கொண்டதாெவும்,  இரண்டு எம்.பி,ெ்குெ் 
குளறயாமலும் இருெ்ெ வேண்டும். 
 
சஹாபீடியா.org ன் சில உதாரணங்ெள் : 

• Badla Embroiderers of Lucknow 
• Life in the Lolab valley 
• Gomira – Mask Dance of North Bengal 

 
அல்லது 
 

1. புண ெ்ெடத் னதாகுெ்பு (30-50 ெடங் ள்) : விஷயம் சாரந்்த 
ொட்சி ஆேணங்ெள் கொண்டதாெ படதக்தாகுப்பு இருெ்ெ 
வேண்டும், புளெப்படெ் ெடட்ுளர விளெ்ெம் எதுவும் 
வதளேயில்ளல.  சுருெ்ெமாெ 200-300 கசாற்ெளுெ்குள் அறிமுெ 
விளெ்ெமும், ஒே்கோரு படத்திற்கும் விரிோன தளலப்ளபயும் 
கதாகுப்பு கொண்டிருெ்ெ வேண்டும். ஆய்வு மாணேர ்
புளெப்படம் எடுப்பதும், உளரளய எழுதுேதும் என இரண்ளடயும் 
ஒருவசர வமற்கொள்ளலாம்; அல்லது, இரண்டு பணிெளளயும் 
அல்லது ஒரு பணிளய, புளெப்பட/எழுத்தாள நிபுணரிடம் 
ஒப்பளடெ்ெலாம்.   

 
சஹாபீடியா.org ன் சில உதாரணங்ெள் : 

• Images of Champaner-Pavagarh II 
• Flora and Fauna of Sundarbans 
• Mud Murals of Singhbhum Pushkar : A Changing World 

 
3. உணர வடிவிலாெ கெட்டி: குறிப்பிட்ட துளற சாரந்்த  
ேல்லுநர/்நளடமுளற கசயற்பாட்டாளர ் ஆகிவயாரின் ெருத்துெ்ெள் 
மற்றும் அனுபேங்ெளள எழுதத்ு ேடிவில் பதிவு கசய்து கொள்ளலாம்.  
ஆராய்சச்ியின் அடிப்பளடயில், 10 வெள்விெளுெ்கு மிொமல் வெள்வி-



பதில் உருோெ்ெலாம்.  இளே, குறிப்பிட்ட ளமயெ்ெருதத்ுெ்ெளில் 
ெேனம் கசலுத்துபளேயாெவும், கூரள்மயான விோதத்திற்கு 
உெந்ததாெவும் இருெ்ெ வேண்டும்.  ஆய்வு மாணேவர வபட்டிளயத் 
தயாரப்டுத்தி வமற்கொள்ள வேண்டும்.  
 
சஹாபீடியா.org ன் சில உதாரணங்ெள் : 
• Interview with Dr H.S.Shivaprakash on Vachanas, Akkamahadevi and 

translations (Indian Art Criticism : Its Past and Present) 
• Interview with Prof. Ebba Koch about the Taj Mahal and Mughal 

Architecture (In Conversation : Ebba Koch). 


