
Annexure 5 

சஹாபீடியா - யுனெஸ்க ா  
ஃனெல்கலாஷிெ் 2019 
பிெ்ெிணைெ்பு V 

 
விதிமுணை ள் மை்றும் நிெந்தணெ ள் 

 
கீழ்க்கண்ட விதிமுறைகளுக்கு உட்படட்ு, தேரந்்தேடுக்கப்பட்ட 
விண்ணப்போரரக்ள், 2019ம் ஆண்டின் சஹாபீடியா-யுனெஸ்க ா வால் 
அங்கீகரிக்கப்படுவாரக்ள்:- 
 
1. தேரந்்தேடுக்கப்பட்ட விண்ணப்போரரக்ள் ஃதபல்தலாஷிப் 
திட்டே்றே 28 வாரங்களுக்குள், அோவது, 01 தசப்டம்பர ் 2019 
தோடங்கி 15 மாரச் ்2020க்குள் நிறைவு தசய்ய தவண்டும். 
 
2. ஒரு முன்தனாட்டக் கடட்ுறர (நூை்பட்டியலுடன்) அல்லது ஒரு குறு 
ஆவணப்படம்(ஆங்கில தமாழியாக்கம் மை்றும் கறேச ்சுருக்கே்துடன்), 
அே்துடன் உேவிேத்ோறக/சிைப்பு றமயக்கருே்துக்கள் (நூை்பட்டியல் 
உள்ளிட்ட) தகாண்ட கடட்ுறரகள், நறடமுறை தசயை்பாட்டாளரக்ள் 
மை்றும் வல்லுநரக்ளுடன் ஆன தபட்டிகள், அவை்றின் 
தமாழிதபயரப்்புகள், வீடிதயாக்கள், ஆடிதயா பதிவுகள், புறகப்படே் 
தோகுப்புகள் மை்றும் புறகப்படக் கடட்ுறரகள் ஆகியறவ 
சஹாபீடியாவின் வழக்கமான திட்டங்களில் அடங்கும்.   
விண்ணப்போரரக்ள் ேங்களது விண்ணப்ப படிவே்தில் குறிப்பிடட்ுள்ள 
ஆய்வுக்கான சமரப்்பிே்ேறல மடட்ுதம சமரப்்பிக்க தவண்டும்.  தமலும் 
தகாடுக்கப்படட்ுள்ள காலக்தகடுவுக்குள் சமரப்்பிக்க தவண்டியது 
கட்டாயமாகும்.  சஹாபீடியா, குறிப்பிட்ட சில எழுேத்ு வறககள் 
மை்றும் ஆவணப்பட ேரங்கறளப் பின்பை்றுகிைது.  இேன் மாதிரிகறள 
இறணயேளே்தின் பின்னிறணப்பு 4 ல் காணலாம். 
 
3. ஃதபல்தலாஷிப்கான தமாே்ே விருதுேத்ோறக இந்திய ரூபாயின் 
மதிப்புப்படி ரூபாய் 44,445/- (ரூபாய் நாை்பே்தி நான்கு ஆயிரேத்ு 



நானூை்றி நாை்பே்தி ஐந்து).  ஊக்கேத்ோறக மை்றும் ஆய்வுே் 
திட்டே்றே முடிக்க தமை்தகாள்ளும் முயை்சிகளுக்காக ஏை்படும் 
தசலவினங்கள் ஆகிய இரண்டும் இவை்றில் அடங்கும்.  1961ம் ஆண்டு 
வருவான வரி விதி சட்டப்படி, வரிகள் பிடிே்ேம் தசய்யப்படும். இறேே ்
தோடரந்்து, விண்ணப்போரரக்ள் ரூபாய் 40,000/- தபறுவர.்  உள்ளூர ்
தமாழிகளில் பணியாை்றும் தேரந்்தேடுக்கப்பட்ட 
விண்ணப்போரரக்ளுக்கு தமாழிதபயரப்்பு பணிக்காக கூடுேலாக 
ரூபாய் பே்ோயிரம் அளிக்கப்படும்.  எனினும், ஆய்வுகள் 
சமரப்்பிே்ேலின் தபாது ேரமான தமாழிதபயரப்்பு இருந்ோல், ரசீதின் 
அடிப்பறடயில் அேை்கான தசலவுகள் திருப்பிே் ேரப்படும்.  உேவிே் 
தோறகக்கும் தமலாக, எந்ே பணதமா அல்லது நிதி உேவிதயா 
அளிக்கப்பட மாட்டாது. 
 
4. தேரிவு தசய்யப்பட்ட விண்ணப்போரரக்ளுக்கு, தமை்கூறிய 
உேவிே் தோறக மூன்று ேவறணகளாக அளிக்கப்படும்.  ஒப்பந்ேம் 
றகதயழுே்ோனவுடன் 20 சேவீேமும், முேல் இரண்டு 
சமரப்்பிே்ேல்கறள திருப்தியுடன் தசய்து முடிே்து பதிதவை்றினால் 
தமலும் 40 சேவீேமும்,சஹாபீடியாவின் மனநிறைவுக்தகை்ப 
ஃதபல்தலாஷிப் திட்டே்றே நிறைவு தசய்ோல் மீேமுள்ள 40 சேவீேமும் 
வழங்கப்படும். உள்ளூர ் தமாழிகளில் பணியாை்றும் 
தேரந்்தேடுக்கப்பட்ட விண்ணப்போரரக்ளின் தமாழிதபயரப்்புப் 
பணிகள் பரிசீலிக்கப்படட்ு, மதிப்பீடு தசய்யப்பட்ட பின்னர,் ஃ

தபல்தலாஷிப் திட்டே்தின் இறுதியில் தமாழிதபயரப்்புப் பணிக்கான 
தோறக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்படும். 
 
5. தேரிந்தேடுக்கப்பட்ட விண்ணப்போரரக்ளின் ொெ் (PAN) 
அடண்ட ந ல், ரத்து னசய்யெ்ெட்ட  ாகசாணல/வங்கி ்  ை ்கு 
விவரங் ள் மை்றும் முணையா  ஏை்று ் ன ாள்ளெ்ெட்ட ஒெ்ெந்த ் 
 டிதம் ஆகியவை்றைப் தபை்ை பின்னர,் முேல் ேவறணே ்
தோறக(தமாே்ே தோறகயில் 20 சேவீேம்) வழங்கப்படும். 
 
6. சஹாபீடியாவின் திருப்திக்தகை்ப பணிகறள நிறைவு தசய்து 
தகாடுே்ே பின்னர ்மீேமுள்ள ேவறணே் தோறககள் அளிக்கப்படும்.  



வழக்கமாக, சமரப்்பிக்கப்பட்ட ஆய்வுப் பணிகறள மதிப்பிடவும், 
பரிசீலிக்கவும் சஹாபீடியாவுக்கு நான்கு முேல் ஆறு வார கால 
அவகாசம் தேறவப்படும். 
 
7. தேரிந்தேடுக்கப்பட்ட விண்ணப்போரரக்ள் மின்னஞ்சல் மூலம் 
மாேம் தோறும் ஆய்வு குறிே்ே வளரச்ச்ி அறிக்றகறய அனுப்புமாறு 
எதிரப்ாரக்்கப்படுகிைாரக்ள்.  முேல் மாேே்திை்குள் ஆய்வுே் திட்டம் 
தோடரப்ான பூரவ்ாங்க படத்ெடற்ட அளிக்க தவண்டும்.   
 
8. திட்டே்திை்காக உருவாக்கப்பட்ட மை்றும் தேரந்்தேடுக்கப்பட்ட 
அறனே்து விஷயங்களும் சஹாபீடியா ஆன்றலன் வறலேளே்தில் 
பதிதவை்ைப்பட தவண்டும்.   , பறடப்பாளிகளுக்கு முழு அங்கீகாரம் 
வழங்குவது ;   ஆராய்சச்ி, அறிவு, கறலப்பறடப்புக்கள் ஆகியறவ 
பரவலாக எல்தலாருக்கும் கிறடக்கச ் தசய்யும் இறணயேள 
பயன்பாடட்ுே் திைறன அதிகரிப்பது ;  இலவச காப்புரிறம, பகிரே்ல் 
தபான்ை அணுகுமுறை ஆகியவை்றை சஹாபீடியா உறுதியுடன் 
கறடபிடிே்து வருகிைது. இது சஹாபீடியாவின் அறிவுசார ்
தசாே்துரிறம தகாள்றகயின் (CC-BY-SA 4.0) கீழ், உரிமம் தபைப்படும். 
சமரப்்பிக்கப்பட்ட பணிக்கான அங்கீகாரம் தேரிந்தேடுக்கப்பட்ட 
விண்ணப்போரருக்கு அளிக்கப்படும். 
 
9. சமரப்்பிக்கப்படும் ஆய்வுகறள, முழுறமயாகதவா அல்லது 
பகுதியாகதவா, எந்ேதவாரு பதிப்பகமும்/பதிப்பகங்களும்,  எந்ேதவாரு 
வறகயிலும், கூடுேல் அனுமதியின்றி, பணமின்றி, பயன்படுே்ேதவா, 
எடுே்துறரக்கதவா, சஹாபீடியா மை்றும் யுதனஸ்தகாவுக்கு, 
கடட்ுப்பாடை்ை உரிறமகள் உண்டு.  இது தபான்ை ேருணங்களில் 
உரிய அங்கீகாரம் வழங்கப்படும். 
 
10. திருப்தி அளிக்காே மை்றும் / அல்லது சரச்ற்சக்குரிய அல்லது 
சஹாபீடியாவிை்கு சரிதயன தோன்றும் தவறு எந்ேதவாரு 
காரணே்துக்காகவும், எவ்விே கருேத்ுக்கறளயும் நீக்கும் உரிறமறய 
சஹாபீடியா தபை்றுள்ளது. 
 



11. தேரிந்தேடுக்கப்பட்ட விண்ணப்போரரின் ஃதபல்தலாஷிப் பணி, 
சஹாபீடியா மை்றும் யுதனஸ்தகாவுக்கு, தேரியாமதலா அல்லது 
அனுமதியின்றிதயா தவறு எங்தகனும் தவளியிடப்பட்டால், அவரக்ள் 
பணிப்தபாறுப்புக்களில் இருந்து விடுவிக்கப்படுவர.் 
 
12. 1957ம் ஆண்டின் இந்திய பதிப்புரிறம சட்டே்தின் பிரிவுகள் 51, 
63 மை்றும் 65ன் கீழ்,  ஆய்வுப் பணிகள் தோடரப்ாக மை்ைவரக்ள்  
கூறும் மீைல் மை்றும் தமாசடி தசய்ேல் தபான்ைவை்றிை்குப் 
பதிலளிக்கும் எந்ேக் கடறமயும் சஹாபீடியா மை்றும் 
யுதனஸ்தகாவுக்குக் கிறடயாது. ஆய்வுப் பணி தமை்தகாள்பவர ்
சஹாபீடியாவிை்கு சமரப்்பிக்கும் ஆய்வுகள், அசல் தசாந்ே பணியாக 
இருக்க தவண்டும். தவறு வறகயிதலா அல்லது தவறு எந்ே 
முறையிதலா இருந்து தபை்ைோக இருக்கக் கூடாது.  சமரப்்பிக்கப்பட்ட 
அறனே்துப் பணிகளும், கருே்துே் திருடற்டே் ேடுக்கும் தமன்தபாருள் 
மூலமாக, தீவிர கண்காணிக்கு உள்ளாக்கப்படும். 
 
13. தேரிவு தசய்யப்பட்ட விண்ணப்போரரக்ள், சஹாபீடியா மை்றும் 
யுதனஸ்தகாறவயும், மை்றும் அவை்றுடன் சம்பந்ேப்பட்ட ஒவ்தவாரு 
அதிகாரிகள், ஊழியரக்ள், ஏெண்டுகள், பயிை்சியாளரக்ள் (இனிமுேல் 
தமாே்ேமாக இழப்பீடட்ுப் பாரட்்டிகள் என்ைறழக்கப்படுவர)் 
ஆகிதயாருக்கு எதிரான உரிறமக்தகாரல்களில் இருந்து அவரக்றளப் 
பாதுகாக்க தவண்டும்., தமலும், தகாரிக்றககள், தசயல்கள், 
தசயல்விறளவுகள், விசாரறணகள், நீதிகள், மதிப்பீடுகள், 
குறைபாடுகள் மை்றும் இழப்பீடட்ுப் பாரட்்டிகளுக்கு எதிராகக் 
தகாண்டு வரப்படும் குை்ைசச்ாடட்ுக்களில் இருந்து எழும் தசேங்கள், 
இழப்புகள், தசலவுகள், தபாறுப்புகள் மை்றும் தசலவினங்கள் 
(தோழில்முறை சாரந்்ே வழக்கறிஞர ் மை்றும் அேை்குண்டான 
கட்டணம் உட்பட) , தநரடியாகதவா, மறைமுகமாகதவா, மூன்ைாம் 
நபரின் எந்ேதவாரு அறிவுசார ் தசாே்துரிறமயும் மீைப்பட்டால்,அறவ  
பாதுகாக்கப்பட தவண்டும். 
 



14. தேரிந்தேடுக்கப்பட்ட விண்ணப்போரரக்ள் கீழ்க்கண்டவை்றை 
அளிக்கே் ேவறினால் :- 
 

(i) சஹாபீடியா திருப்தி அறடயும் வறகயில் 
காலக்தகடுவுக்குள் ஆய்வுப் பணிகறள சமரப்்பிே்ேல் 

(ii) காலவரிறச மை்றும் பட்டியல்கறள தீவிரமாகப் 
பின்பை்றுேல் 

(iii) மாோந்திர வளரச்ச்ி அறிக்றகறய சமரப்்பிே்ேல். 
 
ஃதபல்தலாஷிப்றப ரே்து தசய்யும் முழு உரிறமயும் சஹாபீடியாவுக்கு 
உண்டு.  ஏதேனும் காரணங்களுக்காக ஃதபல்தலாஷிப் உரிறம ரே்து 
தசய்யப்பட்டால், முன்னோக வழங்கப்பட்ட பணே்றே திரும்பப் 
தபறும் உரிறமயும், தமலும் பணம் அளிக்காமல் நிறுேத்ி றவக்கவும், ஃ
தபல்தலாஷிப் சான்றிேழ் வழங்குவதும் நிறுே்ேப்படும்.  ரே்து 
தசய்யப்படுவது குறிே்து தேரிந்தேடுக்கப்பட்ட 
விண்ணப்போரரக்ளுக்கு எழுே்து மூலம் சஹாபீடியா அறிவிக்கும்.  
தமை்கூைப்பட்ட காராணங்களில் ஏதேனும் ஒன்றினால் ஃதபல்தலாஷிப் 
ரே்து தசய்யப்பட்டால், அவர,் சஹாபீடியா – யுதனஸ்தகா 
ஃதபல்தலாவாக அங்கீகரிக்கப்பட மாட்டார.் 
 
 
 
 

 


