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நம# கலாசச்ாரப் பாரம்பரியத்#டன் ெசயல்பட மற்3ம் இந்5ய அ78 
மர9ன் :தான ஆரவ்த்5ைனப் 9ன்ெதாடர ஆரவ்லரக்ள், மாணவரக்ள் 
மற்3ம் ஆய்வாளரக்Aக்B ஒD வாய்ப்9ைன வழங்Bவதற்காக, 
சாஹாHIயா அதன் ஃெபல்லாKப் 5ட்டத்5ன் நான்காவ# ப5ப்ைப 
அ7Lப்ப5ல் மMழ்சN்யைடMற#. 
 
சாஹாHIயா - Qெனஸ்ேகா ஃெபல்ேலாKப்பான#, உள்Uர,் ேதNய மற்3ம் 
சரவ்ேதச அளLலான Vலனாக பாரம்பரியத்5ன் Wக்Mயத்#வம் B7த்த 
LXப்Vணரை்வ உDவாக்Bம் Wயற்NYன் அங்கமாக இDப்பேதாZ, 
அவற்7ன் :# ெவவ்ேவ3 ச[கங்கள், B\க்கள் மற்3ம் தனிநபரக்ளின் 
அ]கைல அ5கரிக்க8ம் WைனMற#.   இைணப்V 1. சாஹாHIயா – 
Qெனஸ்ேகா ஃெபல்ேலாKப் 2020 ஹச.்I. பரீக்ஹ் ப8ண்ேடஷனால் 
ஆதரிக்கப்பZMற#. 
 

இந்த Wன்ெனZப்9ன் [லம், ʼஃெபல்ேலாக்கள்ʼ பலதரப்பட்ட பண்பாட்Zத் 
தளங்கைள ஆவணப்பZத்த8ம், ஆராய8ம் ஊக்BLக்கப்பZவேதாZ, 
அவரக்ளின் பங்களிப்Vகைள ேமம்பZத்த உத8ம் வைகYல் 
அ7ஞரக்ேளாZம்,  மற்றவரக்ேளாZம்  கலந்#ைரயாடல் நிகழ  
வாய்ப்Vள்ள#. ஃெபல்ேலாக்களால் ேமற்ெகாள்ளப்பZம் ஆய்8கAம், 
ஆவணமாக்கgம், இைண வளத்5ற்B பங்காற்3ம் வைகYல், சாஹாHIயா 
வைலப்பக்கத்5ல் ப5ப்9க்கப்பZம். 

ெமா-கள் 

இந்த ஆண்Z 9ன்வDம் ெமாXகளில் ஃெபல்ேலாKப் வழங்கப்பZMற# - 
ஆங்Mலம், இந்5, உD#, வங்காளம், மராத்5, தhழ் மற்3ம் மைளயாளம் 

த12 

ஃெபல்ேலாKப்கள், கைல, இலக்Mயம் மற்3ம் ச[க அ7Lயல் #ைறகளில் 
பட்ட ேமற்பIப்V பYன்றவரக்Aக்Bம் அதற்B ேமலான 
தB5Qைடயவரக்Aக்Bம் வழங்கப்பZம். இவற்3க்B இைணயான 
அiபவம் ெகாண்டவரக்Aம் Lண்ணப்9க்கலாம். Wன்னதாக #ைற சாரந்்த 
அ7WகWம், பணி அiபவWம் ெகாண்ட Lண்ணப்பதாரரக்Aக்B 
Wன்iரிைம வழங்கப்பZம். ஃெபல்ேலாKப்கள் இந்5ய வங்Mக் 
கணக்Bைடய Lண்ணப்பதாரரக்Aக்B மட்Zேம Mைடக்Bம்.  jZதல் 
Lவரங்கAக்B இைணப்V 5 ல் FAQ ஐ பாDங்கள். 



கால அள4 
 

ஃெபல்ேலாKப்கள், 30 அக்ேடாபர ்2020ல் ெதாடங்M 30 மாரச் ்2021க்Bள், 
அதாவ# இDபத்# நான்B வாரங்கAக்Bள், WIக்கப்பட ேவண்Zம்.  
B7ப்9ட்ட காலத்5ற்Bள் WIக்கப்படாமல் இDக்Bம் ஃெபல்ேலாKப்கள் 
ரத்# ெசய்யப்பZம். காலவைரயைற B7த்# 9ன்னிைணப்V 3ல் உள்ள 
L5Wைறகைள Lண்ணப்பதாரரக்ள் வாNக்க8ம்.  
 

வைககள் 
 

ஃெபல்ேலாKப்கள் ஆராய்சN், ஆவணப்பZத்#தல், அல்ல# இவ்LD 
வைககளின் கலைவயாக 9ரிக்கப்பட்Zள்ளன. அவரவர ்வைககளின் 
ேதரை்வப் ெபாDத்#, Lண்ணப்பதாரரக்ள் qேழ ெகாZக்கப்பட்ட 
பட்IயrrDந்# தங்களின் வழங்கல்கைளத்  
ேதரந்்ெதZக்கலாம். Lண்ணப்பாதாரரக்ள் 9ன்னிைணப்V 4ல் உள்ள 
சாஹாHIயா உள்ளடக்க உDவாக்கத்5ற்கான வXகாட்Zதல்கைள 
பாரக்்க8ம் 

 

வழங்கல்கள் 

ஒவ்ெவாD ஃெபல்ேலாKப்கள் ஒD கட்டாயமான வழங்கல் மற்3ம் [ன்3 
ேதர8்கைளக் ெகாண்Zள்ள#. Lண்ணப்பதாரரக்ள், Lண்ணப்9க்Bம்ேபா#, 
[ன்3 வைகயான வழங்கல்கைள அைடயாளம் காணலாம். jZதலாக, 
ஒவ்ெவாD ேதரந்்ெதZக்கப்பட்ட Lண்ணப்பதாரDம் ஒD நான்காவ# 
வழங்கைலச ்சமரப்்9க்க ேவண்Zம், அ# தைலப்V B7த்த jZதல் பIப்V 
மற்3ம் ஆராய்சN்க்கான B7ப்Vகள் பட்Iயல் மற்3ம் 
வளங்கள்/வXகாட்Iயாக இDக்Bம். மற்ற [ன்3 வழங்கல்கAக்கான 
ேதர8்கள் 9ன்வDமா3. 
 

வழங்கல் I 

1. Nத்தரிக்கப்பட்ட Wன்ேதாற்றம்/ அ7Wக கட்Zைர (3000 -4000 
ெசாற்கள் 5-1- படங்கAடன்), அல்ல# 

2. N3 ஆவணப் படம் (15-20 நிhடங்கள் ஆங்Mல #ைணத்தைலப்Vடன், 
அத்#டன் 500-800 ெசாற்கAடன் கைதச ்yDக்கம்) 
 

வழங்கல் II மற்3ம் III: 

1. இைணப்V கட்Zைர (1500-2000 ெசாற்கள் 3-5 படங்கAடன்), அல்ல# 

2. படத் ெதாBப்V (30-50 படங்கள் தைலப்Vடன்), அல்ல# படக் கட்Zைர (20 
படங்கள் , படங்கைள Lளக்Bம் 1000-1500 ெசாற்கAடன்) 



3. ஒD நிVணர/்ஆராய்சN்யாளர/்பYற்NயாளDடன் உைரயாடல் 
ேநரக்ாணல் (1500 ெசாற்கள், Bைறந்தபட்சம் 10 ேக&ப உடன்), அல்ல# 

jZதலாக, உள்Uர ் ெமாXகளில் பணியாற்3ம் ேதரந்்ெதZக்கப்பட்ட 
Lண்ணப்பதாரரக்ள் ஆங்Mலத்5ல் ெமாXெபயரக்்கப்பட்ட 
உள்ளடக்கத்ைதQம் வழங்க ேவண்Zம். 

 

நி2  உத< 
 

ேதரந்்ெதZக்கப்பட்ட Lண்ணப்பதாரரக்ள் | 40,000 நல்கைள 
வழங்கப்பZவாரக்ள், அ# [ன்3 தவைணகளில், B7ப்9ட்ட வழங்கைல 
WIப்பைதப் ெபாDத்# ெவளிYடப்பZம். உள்Uர ் ெமாXகளில் 
பணியாற்3ம் ஃெபல்ேலாக்கள் jZதலாக | 10,000 ெமாXெபயரப்்Vக்காக 
ெப3வாரக்ள். 

 

<ண்ணப்ப வ-காட்?தல்கள் 
 

9ன்வDம் உள்ளடக்கங்கள் Lண்ணப்பத்5ன் ஒD பB5யாக சமர9்க்கப்பட 
ேவண்Zம்: 

1. ெரN}ம் அல்ல# கரர்ிBலம் Lேட 
2. 1000-1500 ெசாற்களில் ஒD Wன்ெமாX8, 200-300 ெசாற்களில் ஒD 

yDக்கத்ைதQம் ேசரத்்# 
 
Wன்ெமாXவான# ஆராய்சN்Yன் ேநாக்B, வழங்கல்கள்ேதர8், Wைற, 
கால அள8, மற்3ம் ஏற்கனேவ உள்ள �ல்கள்/தைலப்9ன் 
ெசய்யப்பட்ட பணிகள் :தான அ7Wகம் ஆMயவற்ைறக் 
B7ப்9ட்IDக்க ேவண்Zம். 
 

3. Bைறந்த 1500 ெசாற்களில் (ஆராய்சN்க்காக) எ\த்# மா5ரி (Wன்V 
எ\தப்பட்ட கட்Zைர), அல்ல# ஒD 5-10 நிhட �Iேயா Mளிப் அ# 
Lண்ணப்பதாரரின் படம் எZத்தல்/�IேயாMரா9 
(ஆவணப்பZத்தgக்காக) 5றைமகைள அல்ல# இரண்Iன் 
5றன்கைளQம் காட்ட ேவண்Zம், வழங்கல்கள் ேதரL்ைனப் ெபாDத்#. 

4. �ற்பட்Iயல்/தைலப்9ல் ஏற்கனேவ உள்ள �ற்கள் அல்ல# பணிகள் 
பட்Iயல் 15 உDப்பIகள்/ தைலப்VகAக்B hகாமல். 

 
Lண்ணப்பதாரரக்ள், L5Wைறகள் மற்3ம் நிபந்தைனகள் 9ன்னிைணப்V 
2, ஃெபல்ேலாKப்9ன் கால அள8 9ன்னிைணப்V 3, மற்3ம் சாஹாHIயா 
உள்ளடக்க உDவாக்க வXகாட்Zதல்கள் 9ன்னிைணப்V 4 ஆMயவற்ைற 
பாரக்்க அ783த்தப்பZMறாரக்ள். 


