സഹപീഡിയ – യുനെസ്കോ ്്പോജകറ നെ്ലോഷിപ്പ – 2019

അെുബന്ധം I

നെ്ലോഷിപ്പിനെ കുറിച്ച

ഇന്ത്യയുടെ

വൈൈിധ്യപൂര്ണൈുും

വപതൃകടെ

കൂെുതല്

ക രിക
സാുംസ്ാ

സമ്പന്നൈുമായ

അെുെറിയുൈാനുും

അൈയുമായി

ക ര കുതുകികള്ക്ുും ൈിദ്യാര്ഥികള്ക്ുും
ആഴെില് ഇെപഴകാനുും സുംസ്ാ
ഗവൈഷകര്ക്ുും ഒരുവപാടല അൈസരും ഒരുക്ിടക്ാണ്ട് സഹപീഡിയ,
മൂന്നാും ൈര്ഷൈുും ടെവലാഷിപ്പുകള് ക്ഷണിക്ുന്നു.
ക രിക വൈൈിധ്യെിന്ടറ വകന്ദ്രബിരു,
ഒരു സമൂഹെിന്ടറ “സാുംസ്ാ
സ്ഥായിയായ ൈികസനെിനു വൈണ്ട ഉറപ്പ്, എന്നീ നിലകളില് അസ്
പൃശ്യമായ

ക രിക
സാുംസ്ാ

വപതൃകെിന്ടറ

കണക്ിടലെുക്ുന്നതാണ്

ന്ദ്പാവദ്ശ്ിക,

ക രിക
സാുംസ്ാ

അസ്പ ൃശ്യ

സുംരക്ഷണെിനായുള്ള

2003ടല

വദ്ശ്ീയ,

യുടനസ്വകാ

അന്ത്ര്വദ്ശ്ീയ

ന്ദ്പാധ്ാനയടെക്ുറിച്ചുള്ള

ന്ദ്പാധ്ാനയ’ടെ

അൈവബാധ്ും

വപതൃക

കണ്ടൈന്ഷന്.

തലങ്ങളില്

സൃഷ്ടിക്ുന്നതിനുും

വപതൃകെിന്ടറ തടന്ന ഭാഗമാകുകയുും അത്

ഈ
ഈ

സുംരക്ഷിക്ുകയുും

ടെയ്യുന്ന ൈയതയസ് ത സമുദ്ായങ്ങള്ക്ുും സുംഘങ്ങള്ക്ുും ൈയക്തികള്ക്ുും
ഈ

വപതൃകും

ന്ദ്പൈര്െനങ്ങളുടെ

കൂെുതല്

ന്ദ്പാപയമാക്ുന്നതിനുും

ഭാഗമാണ്

വൈണ്ടിയുള്ള

സഹപീഡിയ-യുടനസ്വകാ

ക രിക
ടെവലാഷിപ്പുകള്. 2019ടല ടെവലാഷിപ്പുകള്ക്് വകന്ദ്ര സാുംസ്ാ
മന്ദ്ന്ത്ാലയെിന്ടറ പിന്ത്ുണ കൂെിയുണ്ട്.

ൈയതയസ് ത

ക രിക
സാുംസ്ാ

ൈിജ്ഞാന

–

ന്ദ്പാവയാഗിക

വമഖലകളില് ൈിമര്ശ്നാത്മക ഗവൈഷണൈൈുും വഡാകയുടമന്ടറഷനുും

നിര്ൈഹിക്ാനുള്ള
ടെവലാകള്ക്്

ന്ദ്പവൊദ്നും
ലഭിക്ുും.

ഗവൈഷണെലങ്ങളുും

ഇതുൈഴി

ടതരടെെുക്ുന്ന

ടെവലാകള്

മറ്റു

വശ്ഖരങ്ങളുും

സമര്പ്പിക്ുന്ന
സഹപീഡിയയുടെ

ടൈബ്വസറ്റില് ന്ദ്പസിദ്ധീകരിക്ടപ്പെുും.

ഭോഷകള
ഈ ൈര്ഷടെ ടെവലാഷിപ്പുകള് ഇുംഗ്ലീഷ്, മലയാളും, ഹിരി, ബുംഗാളി,
തമിഴ് എന്നീ ഭാഷകളില് ആണ് അനുൈദ്ിക്ുക.

്യോഗ്യത
ബിരുദ്ാനന്ത്ര ബിരുദ്പഠനും പൂര്െിയാക്ിയിരിക്ണും.

അ്പക്ഷിക്കോെുള്ള ്പ്കിയ

അവപക്ഷ

സമര്പ്പിക്ുന്നതിന്ടറ

ആദ്യഘട്ടമായി

താടഴപറയുന്നൈ

സമര്പ്പിവക്ണ്ടതാണ്.
1.

ടറസയുടമ

2.

1000

ൈാക്ുകളില്

ത ൈും,
ന്ദ്പസ്ാ

തയ്യാറാക്ിയ

250

ൈാക്ുകളില് തയ്യാറാക്ിയ സുംന്ദ്ഗഹും. നിങ്ങള് മുവന്നാട്ട് ൈയ്ക്ുന്ന
പഠനെിന്ടറ

സാദ്ധയതകള്,

പഠനവരഖകള്,ഗവൈഷണ

സമര്പ്പിക്ുൈാന്

രീതിശ്ാസ്ന്ദ്തും,

ഉവേശ്ിക്ുന്ന

സമയപരിധ്ി,

ഈ

ൈിഷയസുംബന്ധിയായ മറ്റ് രെനകടളക്ുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അറിൈ്
തുെങ്ങിയൈടയ കുറിച്ച് ന്ദ്പവമയെില് ൈയക്തമായി സൂെിപ്പിച്ചിരിക്ണും.
ടതരടെെുക്ുന്ന

ൈിഷയും

സഹപീഡിയയുടെ

ന്ദ്പൈര്െനവമഖലകളുമായി ബന്ധമുള്ളതായിരിക്ണും.
3.

ടതരടെെുക്ുന്ന

അവപക്ഷക/ന്

ടെവലാഷിപ്

ഇതിനകും

മാതൃകക്്

എഴുതിയിട്ടുള്ള,

അനുസൃതമായി

കുറെത്

1500

ൈാക്ുകള് എങ്കിലുമുള്ള, ഏടതങ്കിലുും വലഖനും/ ഗവൈഷണ ന്ദ്പബന്ധും,
അടലങ്കില് തങ്ങളുടെ സിനിമാ സുംൈിധ്ാന/ൈീഡിവയാന്ദ്ഗെി പാെൈും
ൈയക്തമാക്ുന്ന

5-10

മിനിറ്റ്

നീളും

ൈരുന്ന

ൈീഡിവയായുടെ

ലിങ്ക്

അടലങ്കില് രണ്ടുും.
4.

ത ങ്ങളുടെ/വലഖനങ്ങളുടെ
ൈിഷയാനുബന്ധിയായി ലഭയമായ പുസ്ക

ന്ദ്ഗന്ഥസൂെി. 15 എണ്ണെിൽ കൂെുതല് വെര്വക്ണ്ടതില.

കോലയളവ

2019 ടസപ്റ്റുംബര് 1 മുതല്

2020 മാര്ച്ച് 15 ൈടരയാണ് ടെവലാഷിപ്പ്

കാലാൈധ്ി. നിശ്ചിത സമയെിനുള്ളില് പൂര്െീകരിക്ാടത ൈരുന്ന
സാഹെരയെില്
അവപക്ഷകര്

ടെവലാഷിപ്പ്

അനുബന്ധും

III

ഇല്

അസാധ്ുൈായിെീരുും.

ടകാെുെിരിക്ുന്ന

സമയന്ദ്കമും

ന്ദ്ശ്ദ്ധിവക്ണ്ടതാണ്.

വിവിധ തരം നെ്ലോഷിപ്പുകള

ഗവൈഷണും

അടലങ്കില്

അടലങ്കില്
ടെവലാഷിപ്പുകള്
ടെവലാഷിപ്പിന്

രണ്ടുും
ഉണ്ട്.

വഡാകയുടമന്ടറഷന്
സുംവയാജിതമായ
ഓവരാരുെരുും

അനുസരിച്ചായിരിക്ുും

മാന്ദ്തമായുും
രീതിയിലുമുള്ള

ടതരടെെുക്ുന്ന

അൈര്

സമര്പ്പിവക്ണ്ട

ഘെകങ്ങള് തീരുമാനിവക്ണ്ടത് സമര്പ്പിവക്ണ്ട ഉള്ളെക്ും സുംബന്ധിച്ച
മാര്ഗനിര്വദ്ശ്ങ്ങള്ക്് അനുബന്ധും IV കാണുക.

സമരപ്പി്ക്കണ്ട ഘടകങ്ങള

ഓവരാ ടെവലാഷിപ്പിലുും മൂന്നു ഘെകങ്ങള് ആണ് സമര്പ്പിവക്ണ്ടത്.
താടഴ ടകാെുെിരിക്ുന്ന ൈിൈിധ് സാധ്യതകള് വനാക്ി, അവപക്ഷ
അയക്ുന്ന

ഘട്ടെില്

തടന്ന

ഓവരാരുെര്ക്ുും

ഇത്

തീരുമാനിക്ാൈുന്നതാണ്.

ഘെകും I: (ഏടതങ്കിലുും ഒന്ന് ടതരടെെുക്ുക)
1.

ആമുഖ വലഖനും/സെിന്ദ്ത വലഖനും. (3000 ൈാക്ുകള്, 5-10 ൈടര

െിന്ദ്തങ്ങള്)
അടലങ്കില്
2.

ന്ദ്ഹസവ വഡാകയുടമന്ററി െിന്ദ്തും (15-20 മിനിറ്റ് ൈടര വദ്ര്ഘ യും

വൈണും. ഇുംഗ്ലീഷ് സബ്വെറ്റില്, 500 ൈാക്ില് കുറയാെ സുംന്ദ്ഗഹും
എന്നിൈ നിര്ബന്ധും.
ഘെകും II & III : (ഏടതങ്കിലുും രടണ്ടണ്ണും ടതരടെെുക്ുക)
1.

അനുബന്ധ വലഖനും (1500 ൈാക്ുകളുും 3-5 െിന്ദ്തങ്ങളുും)

2.

30-50

െിന്ദ്തങ്ങളുും

അൈയുടെ

അെിക്ുറിപ്പുകളുും

അെങ്ങുന്ന

െിന്ദ്തവശ്ഖരും അടലങ്കില് 20 െിന്ദ്തങ്ങളുും അെിക്ുറിപ്പുകളുും കൂൊടത 500
ൈാക്ില് കുറയാടത ആ െിന്ദ്തങ്ങടള കുറിച്ചുള്ള ന്ദ്ഹസവ വലഖനൈുും
അെങ്ങുന്ന െിന്ദ്ത-വലഖനും
3.

ൈിഷയൈിദ്ഗ്ദ്ധര്,

പണ്ഡിതര്,

ന്ദ്പവയാക്താക്ള്

എന്നിങ്ങടന

ആടരങ്കിലുും ആയുള്ള ലിഖിത അഭിമുഖ സുംഭാഷണും. (കുറെത് 10
വൊദ്യങ്ങള്, 1500 ൈാക്ുകള്)

കൂൊടത, ന്ദ്പാവദ്ശ്ിക ഭാഷകളില് ന്ദ്പൈര്െിക്ുന്ന ടെവലാകള് അൈരുടെ
ന്ദ്പൈര്െനെലും

ഇുംഗ്ലീഷിവലക്്

ൈിൈര്െനും

ടെയ്ത്

സമര്പ്പിവക്ണ്ടതാണ്.
1.

വലഖനങ്ങളുടെ ൈിൈര്െനും

2.

വഡാകയുടമന്ററിയുടെ സുംഭാഷണും/സബ് വെറ്റില് ൈിൈര്െനും

3.

ലിഖിതാഭിമുഖങ്ങളുടെ ൈിൈര്െനും.

സോമ്പത്തിക സഹോയം
തിരടെെുക്ടപ്പെുന്ന

അവപക്ഷകര്ക്്

44,445

രൂപയായിരിക്ുും

ലഭിക്ുക. ൈരുമാന നികുതി, 1961 ൈകുപ്പ് അനുസരിച്ചുള്ള നികുതി
ഉറൈിെെില് തടന്ന കുറയ്ക്ുന്നതായിരിക്ുും. അതുടകാണ്ട്, ലഭിക്ുന്ന
തുക,

40,000

ആയിരിക്ുും.

ഘെകങ്ങള്

സമര്പ്പിക്ുന്നതിനു

അനുസൃതമായി മൂന്നു ഗഡുക്ള്ആയാണ് ഈ തുക വകമാറുക. തുക
വകമാറുന്നതിന്ടറ

ൈിശ്ദ്ാുംശ്ങ്ങള്

കരാര്

ഒപ്പിട്ടതിനു

വശ്ഷും

അറിയിക്ുും. ന്ദ്പാവദ്ശ്ിക ഭാഷകളില് ന്ദ്പൈര്െിക്ുന്നൈര്ക്് ഇതിനു
പുറവമ ൈിൈര്െനെിനായി 10,000 രൂപ കൂെി അനുൈദ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇത്

ൈിൈര്െകരുടെ പക്ല് നിന്നുമുള്ള രസീതി സമര്പ്പിച്ചാല് ആയിരിക്ുും
ലഭിക്ുക.

