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வழங்&தல்களின் -வரம் 
 

 
ஆய்2 
!"ய தகவல்கைள கண்டைடயேவா, மா2படட் 45ைவ அல்ல7 
!ரிதைல எடட்ேவா ஏற்கனேவ உள்ள ெபா@ண்ைமகள் மற்2ம் 
ஆதாரங்கள் C7 Dரிவான, ஒFங்GபHத்தப்படட் Dசாரைணைய 
ேமற்ெகாள்Jதல். ஆய்L என்ப7 4தன்ைம மற்2ம் இரண்டாம் நிைல 
ஆதாரங்கள் என இரண்ைடOம் ெகாண்ட7. இந்த வைகைமையத் 
ேதரந்்ெதHக்Gம் படச்த்"ல் எFத்7 அ5ப்பைடையலான 
வழங்கல்கைள மடH்ேம ேதரந்்ெதHக்க கடைமப்படH்ள்ளரீக்ள். 
 
ஆவணப்ப5த்6தல் 
ஆவணப்பட அல்ல7 !ைகப்பட வ5வங்களின் Rலம் !"ய அல்ல7 
எற்கனேவ இ@க்Gம் ஆதாரங்கைளப் பற்Sய, காடT்ரீ#யான ஆய்ைவ 
ேமற்ெகாள்ள ேவண்3ம். இந்த வைகைமைய ேதரந்்ெத3க்8ம் 
Dண்ணப்பதாரரக்ள் காடT் ரீ"யான வழங்கைள ேதரந்்ெதHக்க 
ேவண்Hம். 
 
கலப்7 
இந்த வைகைமைய ேதரந்்ெதHப்ேபார ்காடT் மற்2ம் எFத்7 ஆUய 
இரண்5ன் அ5ப்பைடVWமான வழங்Gதல்கைளOம் 
பயன்பHத்"க்ெகாள்ளலாம். இதன் Rலம் தான் Xற4ற்பHம் 
கைதயாடWக்G வWLம் ேசரை்மOம் ேசரத்்7க்ெகாள்ளலாம். 
 
எ96வதற்கான வ<காட்5தல்கள் 
இந்த கடH்ைரகள் ெவGமக்கJக்காக எFதப்பHUன்றன, 
அSஞரக்Jக்காக அல்ல. ஆகேவ, ஆய்Lத்தளத்"ல் !லைமயற்ற 
வாசகரக்Jம் எளி"ல் !ரிந்7ெகாள்Jம் வைகVல், ெதளிLடன் 
இ@க்க ேவண்Hம். க5னமான ெசாற்கைள தDரக்்கLம். ெதளிவற்ற 
சான்2கJக்G 4ைறயான Dளக்கத்ைத வழங்கLம். 
 
எFத்7 நைட Xரை்மயாக இ@க்க ேவண்Hம். கடH்ைரVன் வாத4ம் 
கைதயாடWம் ஒத்"ைசேவாH இ@த்தல் அவTயம். நீண்ட, 
Gழப்பமான வரிகைள தDரத்்7 45ந்தளL எளிய வாரத்்ைதகைளப் 
பயன்பHத்தLம். 
 
அைனத்7 கடH்ைரகJக்Gம் காெணாளிகJக்Gம் 4ைறயான 
சான்றாதாரம் வழங்கப்பட5்@க்க ேவண்Hம். Dரிவான 
சான்றாதாரங்கள்/ 7ைண[ற்பட5்யல்/ ஆதாரங்கள் ஆUயவற்Sன் 
4F நீள பட5்யல் அைனத்7 வழங்GதWட\ம் ேசரக்்கெவண்Hம்.  



அைனத்7 ]ராந்"ய ெமா^ வழங்Gதல்கJம் Unicode எFத்7@Dல் 
அைமந்"@க்க ேவண்Hம். 
 
சாஹாg5யாDல் உள்ள சான்2கJக்G 

● Papier Mache Craft of Kashmir 
● The History of Hindi Comic Books in India 

 
 
வழங்&தல்கள் I: ஏேதBம் ஒன்ைற ேதர்ந்ெத5க்க2ம் 

1. Dளாக்கமான கண்ேணாடட்ம்: கண்ேணாடம் என்ப7 
ஆய்Lக்களத்ைத அS4கப்பHத்7ம் வைகVல் 3000 
வாரத்்ைதகளில் எFதப்பHம் ைமய கடH்ைர. இந்த பG" 
களத்"ன் 4க்Uய X2கைளக் ெகாண்டதாகLம், ைமய 
Tக்கல்கைள எ"ரெ்காள்வதாகLம், ஏற்கனேவ 
ேமற்ெகாள்ளப்படட் ஆய்Lகளின் ~@க்கத்ைதக் 
ெகாண்டதாகLம், ேமWம் ஆய்Lக்கான வாய்ப்!கைள 
Gட5்க்காடH்வதாகLம் இ@க்க ேவண்Hம்.  காடT் ரீ"யான 
X2கள் இல்லாத படச்த்"ல், கண்ேணாடட்த்7டன் 5 4தல் 10 
!ைகப்படங்கJம் அவற்2க்கான தைலப்!கJம் வழங்கப்பட 
ேவண்Hம். இந்த கடH்ைரைய ேதரந்்ெதHக்கப்படவேர எFத 
ேவண்Hம், ேதைவ எற்பHம் படச்த்"ல் வல்Wநரக்ைளக் 
ெகாண்Hம் எFதப்படலாம். 

 
சாஹாg5யாDல் உள்ள சான்2கள்:  

● Shades of Nautanki: North India's Operatic Theatre 
● Calcutta in the 1950s and 1970s: What Made it the Hotbed of Rebellions? 
● Portuguese in Bengal: A History Beyond Slave Trade 

 
2. G2ம் ஆவணப்படம் (~மார ்15 4தல் 20 நி�டங்கள்): G2ம் 

ஆவணப்படத்"ன் ேநாக்கம் என்ப7 ஒ@ Dளக்கமான 
கண்ேணாடட்க் கடH்ைரVன் ேநாக்கத்ைத ஒத்தேத. அ7 
ஆய்Lப் ெபா@ைள அS4கப்பHத்7வதாக இ@க்க ேவண்Hம். 
நல்ல  Tந்தைனயாக்கத்7டன் கைதயாடல், மற்2ம் ைமயம் 
Gற்த்த ெதளிைவக் ெகாண்டதாக இ@த்தல் அவTயம். 
அைனத்7க் காெணாளிகளிWம் ஆங்Uலத்"ல் subtitle 
வழங்கப்பட ேவண்Hம். ேமWம் 500 வாரத்்ைதகைளக் ெகாண்ட 
ஆய்Lச ்~@க்கம் வழங்கப்பட ேவண்Hம். 
ேதரந்்ெதHக்கப்படட்வர ்படத்7க்கான Tந்தைனயாக்கத்ைத 
ெசய்7 தயாரிப்ைப ேமற்பாரை்வVட ேவண்Hம். ஒளிப்ப"Lக்G 
வல்Wனரக்ைளப் பயன்பHத்"க்ெகாள்ளலாம்.   

சாஹாg5யாD�@ந்7 சான்2கள்: 
● The Historic Old Town of Leh 
● Nettle Weaving by the Chakhesang Nagas 



(அைனத்7 ஆவனப்படங்கJம் எங்கள7 படத்ெதாGப்பாளாரால் 
அங்�கரிக்கப்பட ேவண்Hம்) 
 
 
வழங்&தல்கள் II மற்Gம் III. ஏேதBம் இரண்ைடத் 
ேதர்ந்ெத5க்க2ம் 
 

1. Dளக்கமான 7ைணக் கடH்ைர: பரந்த ஆய்Lப் ெபா@ளின் 
Tல GSப்]டட் ைமயங்கைள Dளக்Gம் வைகVல் ~மார ்1500 
வாரத்்ைதகளில் இந்த 7ைணக்கடH்ைர அைம"@க்க 
ேவண்Hம். 3 4தல் 5 !ைகப்படங்கள் இைணக்கப்பட5்@க்க 
ேவண்Hம். ேதரந்்ெதHக்கப்படட் நபர ்இந்த கடH்ைரைய 
எFதலாம் அல்ல7 வல்Wனரக்ைளக் ெகாண்Hம் 
எFதப்படலாம்.  

சாஹாg5யாD�@ந்7 சான்2கள்:  
● Super Commando Dhruv: The Hero without Superpowers 
● Gyan Chaupar: The Game that Became Snakes and Ladders in British India 

2. நிழற்படக் கடH்ைர (20 படங்கள்): ஆய்Lப் ெபா@ைள காடT் 
Rலம் Dளக்Gவேத நிழற்படக் கடH்ைர. நிழற்படங்கJக்G 
கைதயாடைல அைமக்Gம் வைகVல் ~மார ்500 4தல் 800 
வாரத்்ைதகJைடய Dளக்கLைர இைணக்கப்பட ேவண்Hம்.  
இந்த Dளக்கLைர, 4ன்\ைர, மற்2ம் Dரிவான 
Dளக்கம்/நிழற்படத்7டன் இைணந்த ெந5ய தைலப்!கள் 
அல்ல7 நிழற்படங்கள் ஓHம் எFத்7க்கJடன் 
இைணக்கபடலாம். ஆய்வாளார ்நிழற்படங்கள் எHத்தல், 
கடH்ைரைய எFதலாம் ஆUய இ@ பணிகைளOம் 
ேமற்ெகாள்ளலாம் அல்ல7 இ@ பணிகைளOம் ]ற 
எFத்தாளரக்ளிடேமா, நிழற்படக்கைலஞரக்ளிடேமா 
ஒப்பைடக்கலாம். 

(நிழற்படத்7க்கான Dவரக்GSப்!கள்: Gைறந்த7 1500 px 
நீளம் ெகாண்டதாகLம் 2 MB அளLக்G GைறயாமWம் 
இ@க்க ேவண்Hம்) 
Image specifications: at least 1500 px on the longer side and not less 
than 2MB file size).  

சாஹாg5யாD�@ந்7 சான்2கள் 
● Papier Mache Art of Kashmir: A Photoessay 
● Many Colours of the Kathputli Community: The Performers and Their 

Paraphernalia 
(அல்ல7) 
  
நிழற்படக்Xடம் (30-50 நிழற்படங்கள்): நிழற்படக்Xடம் என்ப7 
ஆய்Lப்ெபா@ைள காடT் Rலம் ஆவணப்பHத்த ேவண்Hம். 
இதற்G நிழற்படக்கடH்ைரையப் ேபான்2 Dளக்கLைர 



ேதைவVல்ைல. மாறாக 200-300 வாரத்்ைதகள் இ@க்Gம்ப5யான 
T2 4ன்\ைரOம், ஒவ்ெவா@ நிழற்படத்7க்Gம் Dரிவான 
Dளக்கங்கJேம ேபா7மான7. ஆய்வாளார ்நிழற்படங்கள் 
எHத்தல், கடH்ைரைய எFதலாம் ஆUய இ@ பனிகைளOம் 
ேமற்ெகாள்ளலாம் அல்ல7 இ@ பணிகைளOம் ]ற 
எFத்தாளரக்ளிடேமா, நிழற்படக்கைலஞரக்ளிடேமா 
ஒப்பைடக்கலாம்.  
 

சாஹாg5யாD�@ந்7 சான்2கள் 
 

● Infinite Wisdom: The Buddhas of Ananda 
● A Little Corner of Baltistan: Crafts of Turtuk Village 

 
3. எFத்7 வ5Dலான ேநரக்ாணல்: வல்Wனரக்ள்/ 

ெதா^ல்பவரக்ளிடம் அவரக்ள் ெசயல்பHம் பரப்!களில் 
அவரக்ள7 அ\பவம் அல்ல7 பாரை்வைய ேகடட்Sந்7 
எFத்7வ5Dல் ப"யப்படட் ேவண்Hம். ேமற்ெகாள்ளப்படட் 
ஆய்Dன் அ5ப்பைடVல் GSப்]டட் ைமயங்களில் கவணம் 
ெசWத்7ம் வைகVWம் ெபா@த்தமான உைரயாடைல 
எற்பHத்7ம் வைகVWம் பத்7 ேகள்DகJக்G �காத 
ேகள்Dத்ெதாGப்! தயார ்ெசய்யபட ேவண்Hம். இந்த 
ேநரக்ாணால் ஆய்வாளரால் Tந்தைனயாக்கப்படH் நடத்தப்பட 
ேவண்Hம். 

சாஹாg5யாD�@ந்7 சான்2கள் 
● In Conversation with Ignatius Pereira: 'Only we villagers knew about the 

language; the world came to know about it only after outsiders came to the 
village.' 

● In Conversation with Dr Ritajyoti Bandyopadhyay on How the Three Post-
Partition Decades Shaped Calcutta 

 


