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അനുബ;ം I  

 
 
െഫേല%ാഷി)ിെന+ുറി.്  
 
ഇ#$യുെട സാം,-ാരികൈപതൃക5ിെ" വിവിധ 
വി8ാനേമഖലകളിെല താ?പര$@ൾ പി#ുടരാൻ നി@ൾ-ായി 
അരവസരെമാരു-ിെ-ാD്  സഹപീഡിയ-യുെന,േകാ 
െഫേലKാഷിMി െ" നാലാം പതിM് സഹപീഡിയ Nപഖ$ാപി-ുOു 
 
Nപാേദശിക, േദശീയ, അ#ാരാNS തല@ളിൽ അവിദിതമായ 
സാം,-ാരിക 
 
ൈപതൃക@െള-ുറിVWX അവേബാധമുDാ-ുവാനും, 
സമൂഹ@േളയും, സംഘ@േളയും, വ$\ികേളയും കൂടുതൽ 
അഭിഗമ$മാ-ുവാനുമുX Nശമ@ളWെട ഭാഗമാ_ സഹപീഡിയ-
യുെന,േകാ െഫേലKാഷിMWകൾ. സഹപീഡിയ-യുെന,േകാ 
െഫേലKാഷിM് 2020 -c HP പാേരf െഫൗേDഷെ" പി#ുണയുD്.        
 
സാം,കാരിക വി8ാന സരണിയിെല വ$ത$,ത@ളായ 
േമഖലകളിൽ, അവേയാi േചർO് നിOുെകാD്   
േഡാ-ുെമേlഷനും, ഗേവഷണ@ളWം നട5ുവാനും അതുവഴി 
അവെയ കൂടുതൽ സnുSമാ-ുവാനുമുX  േചതന ആളWകളിൽ 
വള5ിെയടു-ുക എOതാ_ ഈ സംരംഭ5ിെ" ലr$ം. ഈ 
െഫേലKാഷിM് ഉപേയാഗിV് െചtWO ഗേവഷണ@ളWം, 
േഡാ-$ുെമേlഷനുകളWം ഓൺൈലൻ വി8ാന 
സമാഹാര5ിേലw-് ഒരു മുതൽ-ൂyായി സഹപീഡിയയുെട 
െവz േപാർyലിൽ Nപസി{ീകരി-ുOതാ_. 
 
 
ഭാഷകൾ 
 
അേപrകർ-്  ഹുമാനി|ീസിേലാ േസാഷ$ൽ സയിൻസിേലാ 
ബിരുദാന#രബിരുദവും അതിലും ഉയർO ബിരുദേമാ 
Nപവർ5ിപരിചയേമാ േവണം. Nപേമയ5ിൽ സൂചിMിVിyWX 
വിഷയ5ിൽ അ-ാദമി} പരിചയേമാ Nപവർ5ിപരിചയേമാ 
ഉXവർ-് മുൻഗണന. ഏെത�ിലും ഇ#$ൻ അ-ൗD്  ഉXവർ 



മാNതം അേപrിVാൽ മതി. കൂടുതൽ വിവര@ൾ-് അനുബ�ം 
V കാണുക. 
 
കാലൈദർഘ8ം  
 
2020 ഒ}േടാബർ 30 നും 2021 മാർV്  30 നും ഇടയിലുX 
ഏെത�ിലും ഇരുപ5ിനാ� (24) ആ�ചകളിൽ െഫേലKാഷിM് 
പൂർ5ിയാേ-Dതാ_. ഈ സമയപരിധിw-ുXിൽ 
പൂർ5ിയാ-ുവാൻ കഴിയാ5 പrം െഫേലKാഷിM് റ�ാ-െMടും. 
സമയപരിധിെയ പ|ി അനുബ�ം 111-ൽ പരാമശിVിരി-ുO 
കാര$@ൾ അേപrകർ വായി-ുക. 
 
വിഭാഗ<ൾ 
 
ഗേവഷണം, േഡാ-ുെമേlഷൻ, ഇവ രDും ഉൾെ-ാXWO ഒരു 
സ�ിNശവിഭാഗം എOി@െന മൂO് വിഭാഗ@ളാ_ ഈ 
െഫേലKാഷിMിലുX?. ഏതു വിഭാഗ5ിനാേണാ അേപrി-ുO? 
അതനുസരിV് താെഴ തOിരി-ുO പyികയിൽനിO് ഈ 
െഫേലKാഷിMിc േവDി  സമർMിേ-D പഠനേരഖകൾ 
അേപrകർ-്  തിരെ�ടു-ാവുOതാ_. കൂടാെത അനുബ�ം v 
–െല സഹപീഡിയw-ുX ഉXട-നിർ�ാണ5ിനാവശ$മായ 
മാർഗനിർേദശ@ൾ കാണുക.    
 
സമർ)ിേ+? പഠനേരഖകൾ  
അേപrകർ െഫേലKാഷിMിനായി മൂO് പഠനേരഖകളാ_ 
സമർMിേ-D?. അേപrി-ുO സമയ5് ത@ളWെട കഴിവിനും 
താ�പര$5ിനുമനുസരിVWX വിഭാഗം (േമൽസൂചിMിV) 
തിരെ�ടു-ണം. മാNതമലK തിരെ�ടു-െMy അേപrകർ 
ത@ളWെട വിഷയ5ിc ഒരാമുഖം കൂടി കാലപരിധിw-ുXിൽ 
സമർMി-ണം. താെഴMറയുO  വിഭാഗ@ളിൽOിOും ഇSമുX 
തരം തിരെ�ടു-ാം.            
 
 
സമർMിേ-D പഠനേരഖ 1:   
 

1. സചിNത അവേലാകനം/ ആമുഖ േലഖനം (3000-4000 
വാ-ുകൾ, 5-10 ചിNത@ൾ), അെലK�ിൽ   

2. Nഹസ� േഡാക$ുെമlറി ഫിലിം (15-20 മിനി|് ൈദർഘ$ം, 
സzൈട|ിേലാടുകൂടി, കൂടാെത 500-800 വാ-ിലുX 
സംNഗഹം) 
 



സമർMിേ-D പഠനേരഖ II & III:  
 

1. അനുബ�േലഖനം (3-5 ചിNത@ൾ, 1500-2000 വാ-ുകൾ), 
അെലK�ിൽ 

2. ചിNതസ�യം (വിവരണേ5ാടുകൂടിയ 30-50 ചിNത@ൾ), 
അെലK�ിൽ  േഫാേyാ ഉപന$ാസം (20 ചിNത@ളWം, അവെയ 
സnൂർ5ീകരി-ാൻ േവDിയുX 1000-1500 വാ-ുകളWം) 

3. തിരെ�ടു5ിരി-ുO വിഷയ5ിൽ വിദ�ദേരാ/ 
പ�ിതേരാ/ പരിശീലകേരാ ആയുX വ$\ികളWമായുX 
അഭിമുഖ5ി െ" എഴു5് Nപതി (1500 വാ-ുകൾ, 
കുറ�? 10 േചാേദ$ാ5ര@ൾ)   

 
സാDEികസഹായം 
 
തിരെIടു+െ)ടുK വ8Lികൾ+് 40,000 രൂപ NഗാO്റായി ലഭി+ും. 
പഠനേരഖകൾ സമർ)ി+ുKതിെന അടിQാനമാ+ി ഈ തുക മൂK് 
ഗഡു+ളായാകും നൽകുക. Nപാേദശിക ഭാഷയിൽ 
NപവർEി+ുKവർ+്, അW തർXമ െചZ[Kതിനായി 10,000 രൂപ 
ലഭി+ുKതാ\.   
 
അേപ]	തZാർ െചZ[വാനു^ മാർ_നിർേദശ<ൾ 
 
അേപrയുെട ഭാഗമായി താെഴ പറയുO േരഖകളWം 
സമർMിേ-Dതാ_: 
 

1.  െറസ$ൂെമ അെലK�ിൽ കരി-ുലം വി| 
2. 1000-1500 വാ-ുകളിൽ ഒരു Nപ,താവന, കൂടാെത 200-300 

വാ-ുകളWX സംNഗഹവും. ഇതിൽ താെഴMറയുOവ 
ഉൾെMടു5ിയിരി-ണം. 

a. തിരെ�ടു5 പഠന5ി െ" സാ{$തകൾ 
b. സമർMി-ുവാനുേ�ശി-ുO പഠനേരഖകൾ   
c. െമേ5ാേഡാളജിയും കാലയളവും    

3. എഴുതാനുX സാമർ�$ം െതളിയി-ാനായി 1500 
വാ-ുകളിൽ കുറയാെതയുX (മുn് ഗേവഷണ5ിേനാ മേ|ാ) 
ഉപന$ാസം. േഡാ-ുെമേlഷൻ വിഭാഗ5ിൽ  
അേപrി-ുOവർ ഫിലിം െമw-ി@ിേലാ, 
വീഡിേയാNഗഫിയിേലാ ഉX അേപrകെl കഴി� 
െതളിയി-ുO 5- 10 മിനി|് ൈദർഘ$മുX വീഡിേയാ 
�ിMിcെറ  URL ലി�് അയേ-Dതാ_. 
സN�ിശവിഭാഗ5ിൽെMyവർ േമ�പറ� രDും 
നി�യമായും അയVിരി-ണം.       



4. തിരെ�ടു5ിരി-ുO വിഷയവുമായി ബ�െMy് വOിyWX 
പഠന@ളWെട പyിക/ Nഗ�സൂചി (15 എ�5ിൽ കൂടാെത). 

 
അനുബ�ം II -ൽ പറയുO വ$വ�കളWം ഉപാധികളWം, 
അനുബ�ം III -ൽ പരാമർശി-ുO സമയNകമവും,  അനുബ�ം IV 
-ൽ ഉൾെMടു5ിയിരി-ുO സഹപീഡിയയുെട ഉXട-5ിc 
േചർO വിധം പഠനേരഖകൾ തtാറാ-ുOതിനായുX  
മാർ നിർേ�ശ@ളWം വായി-ുക.  
 

 
 


