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അെുബന്ധം IV 

 

സമര പ്പി്േണ്ട ഘടകങ്ങളുനട വിവരങ്ങള   

 

ഗവേഷണം എന്നത് ക ൊണ്്ട ഉവേശിക്കുന്നത് എന്ത്? 

നിലനിലക്്കുന്നവതൊ പുതിയവതൊ ആയ േിഷയങ്ങള്, 

ഗ്ഗന്ഥങ്ങള് എന്നിേകയ ആധൊരമൊക്കി, പുതിയ േിേരങ്ങള്  കണ്ടത്തൊനും 

േയതയസ്തമൊയ നിഗമനങ്ങളിലും അറിേു ളിലും എത്തൊനും ലക്ഷ്യമിട്്ട 

നടത്തുന്ന േിശദേും ചിട്ടയുള്ളതുമൊയ അവനേഷണം. ഗ്പൊഥമി േും 

അല്ലൊത്തതുമൊയ പുസ്ത ങ്ങള്/വലഖനങ്ങള് എന്നിേ ഉപവയൊഗിക്കൊം. 

ലഭ്യമൊയ സൊധയത ളില് നിന്ന ്ഗ്ഗന്ഥ/ലിഖിത രൂപങ്ങള് വ ഗ്രീ രിച്ചുള്ള 

പഠനമൊയിരിക്കും ഈ രീതി തിരകെടുക്കുന്ന 

അവപക്ഷ് ര ്സേീ രിവക്കണ്ടി േരി .  

 

വ ൊ യുകമന്കറഷന് എന്നത് ക ൊണ്്ട ഉവേശിക്കുന്നത് എന്ത്? 

നിലനിലക്്കുന്നവതൊ പുതിയവതൊ ആയ േിഷയങ്ങള് സംബന്ധിച്്ച ദൃശയ 

ഗ്പധൊനമൊയി േിശദപഠനം നടത്തി സൃഷ്ടിക്കുന്ന, ഹൃസേ 

വ ൊ യുകമന്ററിയും  ചിഗ്തങ്ങളും അടങ്ങുന്നതൊയിരിക്കും ഈ 

രീതിയുകട ല ്ഷയം. ദൃശയ-സേഭ്ൊേമുള്ള ഘട ങ്ങള് ആയിരിക്കണം ഈ 

രീതി തിരകെടുക്കുന്നേര് സമര്പ്പിവക്കണ്ടത്.  

 

സവയൊജിതരീതി എന്നത് ക ൊണ്്ട ഉവേശിക്കുന്നത് എന്ത്? 



ഈ രീതി തിരകെടുക്കുന്നേര് വമല്പ്പറെ രണ്ടു രീതി ളും 

സമനേയിപ്പിച്്ച ലിഖിത രൂപങ്ങളും ദൃശയ രൂപങ്ങളും ഇട ലരുന്ന, 

യുക്തിഭ്ഗ്ദമൊയ ഒരു വമൊ യൂള ്ആയിരിക്കും സമര്പ്പിവക്കണ്ടത്.  

 

എഴുത്തിനുള്ള മൊര്ഗ നിര്വദശങ്ങള് 

വലഖനങ്ങള് േിഷയ-േിദഗ്ധര് അല്ലൊത്ത കപൊതു േൊയനക്കൊകര ല ്ഷയം 

കേക്കുന്നേയൊയിരിക്കണം. അേര്ക്്ക ഗ്പൊപയേും േയക്തേുമൊയ 

എഴുത്തുരീതി ആയിരിക്കണം. ദുര്ഗ്ഗഹമൊയ 

ഗ്പവയൊഗങ്ങള ് ഒഴിേൊക്കു യും അേയക്തമൊയ 

സൂചി  ള് േിശദീ രിക്കു യും വേണം. ലളിതേും സ്പഷ്ടേുമൊയ 

ഭ്ൊഷയും േൊ യഘടനയും ഉള്ള യുക്തിഭ്ഗ്ദമൊയ ആഖയൊനം 

ആയിരിക്കണം. നീണ്ടുേളെ േൊച ങ്ങള് ഒഴിേൊക്കി, ലളിതമൊയ 

േൊക്കു ള് പരമൊേധി ഉപവയൊഗിക്കണം. എല്ലൊ വലഖനങ്ങളും 

േീ ിവയൊ ളും  ൃതയമൊയി റഫറന്സു ള് അഥേൊ 

േിശദീ രണങ്ങള് വചര്ത്തേയൊയിരിക്കണം. അടിസ്ഥൊന സഹൊയ  

വരഖ കള സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഗ്ഗന്ഥസൂചി ഓവരൊ ഘട ത്തിനും ഒപ്പം 

വചര്ത്തിരിക്കണം.  

എല്ലൊ ഘട ങ്ങളും   മലയൊളം യൂണിവ ൊ ് വഫൊണ്ടിൽ വേണം 

സമർപ്പിവക്കണ്ടത് 

മൊതൃ  ള്ക്കൊയി തൊകഴ ക ൊടുത്തിരിക്കുന്ന സഹപീ ിയ 

കേബ്സസറ്റ് ലിങ്കു ള് സരര്ശിക്കൊേുന്നതൊണ്.  

● Basgo: Remains of a Royal Precinct 

● Door Frame Designs of Nagara Temples 

ഘട ം I: (ഏകതങ്കിലും ഒന്ന് കതരകെടുക്കു ) 

https://www.sahapedia.org/basgo-the-remains-of-royal-precinct
https://www.sahapedia.org/door-frame-designs-nagara-temples


1. ആമുഖ വലഖനം/സചിഗ്ത വലഖനം: 3000 േൊക്കു ളും 5-10 േകര 

ചിഗ്തങ്ങളും അടങ്ങിയ കപൊതു വലഖനം േിഷയം സംബന്ധിച്ച 

ആമുഖം ആയിരിക്കണം. േിഷയത്തികല ഗ്പൊധൊന  ൊരയങ്ങള്, 

േിേിധ മൊനങ്ങള് എന്നിേ സൂചിപ്പിക്കു യും 

േിഷയത്തില് ഇവതേകര നടന്നിട്ടുള്ള പഠനങ്ങള് സംഗ്ഗഹിക്കു യും 

ആണ് ഇതില് കചവേണ്ടത്. ഇതിലൂകട േിഷയത്തിന്കറ 

 ൂടുതല് സൊധയത ള് േയക്തമൊക്കൊന് സൊധിക്കണം. ദൃശയ സൊധയത 

തീകര ഇല്ലൊത്ത േിഷയങ്ങളില ്ഒഴിച്്ച മകറ്റല്ലൊ േിഷയങ്ങളിലും ഈ 

വലഖനത്തില് 5-10 േകര ചിഗ്തങ്ങളും ഉള്കപ്പടുത്തണം.  

അകല്ലങ്കില ് കതരകെടുക്കകപ്പടുന്ന കഫവല്ലൊ തകന്ന ഈ വലഖനം 

എഴുതുന്നതൊണ് അഭ്ി ൊമയം. ചില അേസരങ്ങളില് മകറ്റൊരു 

േിദഗ്ധകനകക്കൊണ്്ട എഴുതിപ്പിക്കു യും ആേൊം.  

മൊതൃ  ള്ക്കൊയി തൊകഴ ക ൊടുത്തിരിക്കുന്ന സഹപീ ിയ 

കേബ്സസറ്റ് ലിങ്കു ള് സരര്ശിക്കൊേുന്നതൊണ്.  

● Manuscript Painting of Assam: Historical and Contemporary 

Perspectives (Fellowship 2017)  

● Reimagining Rajasthan: An institutional history of Rupayan 

Sansthan, Jodhpur 

● The Vegetation of the Thar Desert: Geography, History, Culture and 

Conservation (Fellowship 2017) 

 

2. ്ഹസവ ്ഡോകയുനമെ ററി ചി്രം: 15-20 മിനിറ്റ് േകര സദര്ഘയം 

വേണം. വമല്പ്പറെ ആമുഖ വലഖനത്തിനു തത്തുലയമൊയ 

രീതിയില ്േിഷയം അേതരിപ്പിക്കൊന് ഇതിനു  ഴിയണം.ആശയ 

േയക്തതയുള്ള ആഖയൊനരീതി അേലംബിച്ചിരിക്കണം. ഇംഗ്ലീഷ ്

സബ്സടറ്റില് നിര്ബന്ധമൊയും വചര്ത്തിരിക്കണം. ഇവതൊകടൊപ്പം 500 

േൊക്കില ്  ുറയൊത്ത സംഗ്ഗഹം  ൂടി ഉണ്ടൊയിരിക്കണം. 

https://www.sahapedia.org/manuscript-painting-of-assam-historical-and-contemporary-perspectives
https://www.sahapedia.org/manuscript-painting-of-assam-historical-and-contemporary-perspectives
https://www.sahapedia.org/reimagining-rajasthan-institutional-history-of-rupayan-sansthan-jodhpur
https://www.sahapedia.org/reimagining-rajasthan-institutional-history-of-rupayan-sansthan-jodhpur
https://www.sahapedia.org/the-vegetation-of-the-thar-desert-geography-history-culture-and-conservation
https://www.sahapedia.org/the-vegetation-of-the-thar-desert-geography-history-culture-and-conservation


വ ൊ യുകമന്ററിയുകട നിര്മൊണേും ഗ്പവയൊഗേും കഫവല്ലൊ തകന്ന 

ചിന്തിച്ചു വനതൃതേം നല് ി നിര്േഹിക്കുന്നത് അഭ്ി ൊമയം.  യൊമറ 

ഉപവയൊഗിക്കൊനൊയി ഒരു വഗ്പൊഫഷണലിന്കറ സഹൊയം 

വതടൊേുന്നതൊണ്.   

മൊതൃ  ള്ക്കൊയി തൊകഴ ക ൊടുത്തിരിക്കുന്ന സഹപീ ിയ 

കേബ്സസറ്റ് ലിങ്കു ള് സരര്ശിക്കൊേുന്നതൊണ്.  

● Majnu ka Tilla (Fellowship 2017)   

● Saharay: An Unexplored Heritage of the Santhal Community 

(Fellowship 2017) 

● Hyderabadi Tryst with Ittar (Fellowship 2017)  

ഏതൊനും വ ൊ യുകമന്ററി പധതി ള്ക്്ക സഹപീ ിയയില് നിന്നും 

വനരിട്്ട സംേിധൊന-എ ിറ്റിംഗ് സഹൊയം നല് ൊന് സൊധിക്കും.  

 

ഘടകം II: (ഏകതങ്കിലും രകണ്ടണ്ണം കതരകെടുക്കു ) 

സചി്ര അെുബന്ധ ്േഖെം: 1500 േൊക്കു ളും 3-5 ചിഗ്തങ്ങളും 

അടങ്ങുന്ന ഈ വലഖനം േിഷയത്തിന്കറ േയതയസ്ത തലങ്ങകളക്കുറിച്്ച 

ആയിരിക്കണം. ഈ വലഖനേും കഫവല്ലൊ തകന്ന എഴുതു വയൊ 

അതിനൊയി ആകരകയങ്കിലും നിവയൊഗിക്കു വയൊ ആേൊം.  

മൊതൃ  ള്ക്കൊയി തൊകഴ ക ൊടുത്തിരിക്കുന്ന സഹപീ ിയ 

കേബ്സസറ്റ് ലിങ്കു ള് സരര്ശിക്കൊേുന്നതൊണ്.  

● A Medley of Faiths: Towards a Composite Religious Culture in Early 

Medieval Rarh (Fellowship 2017)   

● Kapdagondas: Embroidery and Work for Dongariya Kondh Women 

(Fellowship 2017)  

 

ചി്ര്േഖെം (Photoessay): 20 ചിഗ്തങ്ങളും അടിക്കുറിപ്പു ളും  ൂടൊകത 

500-800 േൊക്കില ് ആ ചിഗ്തങ്ങകള  ുറിച്ചുള്ള ഗ്ഹസേവലഖനേും. 

https://www.youtube.com/watch?v=14hHW3NdN80&list=PLKG94WC8AasIXbsPM0zBWV9PM_-izXtez&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=dNRqrnB1Sgg&t=58s
https://www.youtube.com/watch?v=dNRqrnB1Sgg&t=58s
https://www.youtube.com/watch?v=MS-N45f3F_s&t=50s
https://www.sahapedia.org/medley-of-faiths-towards-composite-religious-culture-early-medieval-r%C4%81%E1%B8%8Dh
https://www.sahapedia.org/medley-of-faiths-towards-composite-religious-culture-early-medieval-r%C4%81%E1%B8%8Dh
https://www.sahapedia.org/kapdagondas-embroidery-and-work-dongariya-kondh-women
https://www.sahapedia.org/kapdagondas-embroidery-and-work-dongariya-kondh-women


േിഷയകത്ത ദൃശയഭ്ൊഷയില്  ുറിക്കുന്നതൊയിരിക്കണം ഇത.് 

ഒരൊമുഖേും ചിഗ്തങ്ങകള  ുറിക്കുന്ന േിശദമൊയ അടിക്കുറിപ്പു ളും 

ഉണ്ടൊ ണം. കഫവല്ലൊയ്ക്്ക എഴുത്തും ച്ഛൊയൊഗ്ഗൊഹണേും സേയം 

കചേൊേുന്നതൊണ.് അകല്ലങ്കില ് ഇത ് രണ്ടുവമൊ ഏകതങ്കിലും ഒവന്നൊ 

കചേൊന് മകറ്റൊരൊകള നിവയൊഗിക്കൊേുന്നതൊണ്.  

ചിഗ്തങ്ങളുകട  നീളം  ൂടിയ േശത്ത് 1500 px എങ്കിലും ഉണ്ടൊയിരിക്കണം. 

2MB യില ് ുറയൊത്ത ചിഗ്തങ്ങള് ആണ് സമര്പ്പിവക്കണ്ടത്.   

മൊതൃ  ള്ക്കൊയി തൊകഴ ക ൊടുത്തിരിക്കുന്ന സഹപീ ിയ 

കേബ്സസറ്റ് ലിങ്കു ള് സരര്ശിക്കൊേുന്നതൊണ്.  

● Badla Embroiderers of Lucknow  

● Life in the Lolab Valley 

● Gomira - Mask Dance of North Bengal 

 

ചി്ര്േഖരം: 30-50 ചിഗ്തങ്ങളും അേയുകട അടിക്കുറിപ്പു ളും 

അടങ്ങുന്ന വശഖരം, േിഷയം േയക്തമൊയി ചിഗ്തങ്ങളിലൂടി 

ഗ്പതിപൊദിക്കണം. 200-300 േൊക്കു ളില് ഒരു ആമുഖേും എല്ലൊ 

ചിഗ്തങ്ങളുകടയും അടിക്കുറിപ്പു ളും നിര്ബന്ധമൊണ്. കഫവല്ലൊയ്ക്്ക 

എഴുത്തും ഛൊയൊഗ്ഗൊഹണേും സേയം കചേൊേുന്നതൊണ്. അകല്ലങ്കില് ഇത ്

രണ്ടുവമൊ ഏകതങ്കിലും ഒവന്നൊ കചേൊന് മകറ്റൊരൊകള 

നിവയൊഗിക്കൊേുന്നതൊണ്.  

മൊതൃ  ള്ക്കൊയി തൊകഴ ക ൊടുത്തിരിക്കുന്ന സഹപീ ിയ 

കേബ്സസറ്റ് ലിങ്കു ള് സരര്ശിക്കൊേുന്നതൊണ്.  

● Images of Champaner-Pavagarh II  

● Flora and Fauna of Sundarbans   

● Mud Murals of Singhbhum Pushkar: A Changing World  
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േിഖിര അഭിമുഖം: േിഷയേിദഗ്ധര്, പണ്ഡിതര്, 

ഗ്പവയൊക്തൊക്കള് എന്നിങ്ങകന ആകരങ്കിലും ആയുള്ള ലിഖിത അഭ്ിമുഖ 

സംഭ്ൊഷണം.  ുറെത് 10 വചൊദയങ്ങള് ഉണ്ടൊയിരിക്കണം.  1500 

േൊക്കു ളില ്  ുറയൊത്ത സംഭ്ൊഷണത്തില് േിദഗ്ധരുകട  ഗ്പസ്തു ത 

വമഖലയികല അനുഭ്േങ്ങളും േീക്ഷ്ണങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കണം. 

ഗ്പസ്തു ത വമഖലകയ   ുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണ വശഷം,  ൃതയമൊയ 

ഊന്നല് നല് ികക്കൊണ്ടുള്ള വചൊദയങ്ങള് ആയിരിക്കണം തേൊറൊവക്കണ്ടത് 

. അഭ്ിമുഖ സംഭ്ൊഷണം പൂര്ണമൊയും കഫവല്ലൊ തകന്ന 

നിര്േഹിവക്കണ്ടതൊണ്.  

മൊതൃ  ള്ക്കൊയി തൊകഴ ക ൊടുത്തിരിക്കുന്ന സഹപീ ിയ 

കേബ്സസറ്റ് ലിങ്കു ള് സരര്ശിക്കൊേുന്നതൊണ്.  

● 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)  
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