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അനുബ7ം IV 

പഠനേരഖകള)െട വിശദീകരണം 

ഗേവഷണം 

നവീനമായ അറിവു സ,ാദി.ുക അഥവാ നിലവിലു2വയിൽ 
േവറിെ6ാരു നിഗമന9ിൽ എ9ുക എ; ല<=േ9ാെട പുതിയേതാ 
നിലവിലു2േതാ  ആയ വിഷയ9ിലും േDശാതFGകളിലും 
വ=വIാപിതമായ രീതിയിൽ വിശദമായി നട9ു; അേനJഷണം. 
Dപാഥമികവും ദJിതീയവുമായ േDശാതFGകൾ ഉൾെOടു;താP 
ഗേവഷണ9ിൽ. നിർദിR പഠനേരഖകളGെട അടിIാന9ിൽ 
കൃതികെള ആധാരമാ.ി അേപ<ാർഥി തെ; ഈ വിഭാഗ9ിYെറ 
തിരെZടുO് നടേ9\] അനിവാര=മാP. 

േരഖെ5ടു7ൽ 

 പുതിയേതാ നിലവിലു2േതാ ആയ േDശാതFിYെറ 
ദൃശ=^ളിലൂെടയു2 വിശദമായ പഠനം. ദൃശ=ാവി`കാരം 
േഡാക=ുെമYററി ഫിലിം ആയി6Gം േഫാേ6ാDഗാഫുകളായും െചdണം. 
ഇ] ഐgികമായി സJീകരി.ു; അേപ<കൻ ദൃശ=ാധി`ഠിതമായ 
പഠനേരഖകൾ തിരെZടു.ു;താP അഭികാമ=ം. 

 സ:ി;ശം 

ഈ വിഭാഗം സJീകരി.ു; അേപ<ാർഥി.് ആഖ=ാന9ിY 
അനുേയാജ=മായ വിധ9ിൽ േലഖനവും ദൃശ=വും 
അടിIാനമാ.ിയു2 െഡലിവറബിൾk തിരെZടു.ാം. 

 േലഖന7ിനു> മാർഗ നിർേദശBൾ 

േലഖന^ൾ െപാതുജന^ൾ.ുേവ\ി ഉ2താP, വിഷയ വിദmധെര 
ഉേnശിoലp. അവ വ=qവും അവിദmധരായ വായന.ാർ.ു 
മനFിലാകും വിധം ലളിതവുമാകണം. സാേrതിക പദ^ളGെട 
ഉപേയാഗം ഒഴിവാേ.\തും അkപRമായ സrീർണ പദ^ൾ 
ഉപേയാഗി.ുെ;rിൽ അവയുെട വിശദീകരണം േചർേ.\തുമാP.  

എഴുതു;] kപRവും വാദഗതി /ആഖ=ാനം യുqിഭDദവും ദൃഢവും 
ആയിരി.ണം. ദീർഘവും സrീർണത നിറZതുമായ വാചക^ൾ 



ഒഴിവാേ.\തും കഴിയു;Dത ലളിത പദ^ൾ സJീകരി.ാൻ 
Dശwിേ.\തുമാP. 

എലpാ േലഖന^ൾ.ും വിഡിേയാകൾ.ും കൃത=മായ റഫറൻk 
ഉ\ായിരി.ണം. ഓേരാ പഠനേരഖy.ുെമാOം റഫറൻk / 
Dഗzസൂചി / േDശാതFGകൾ തുടങിയവ ഉൾെOടു9ിയ വിശദമായ 
പ6ിക ഉൾെOടു9ിയിരി.ണം. 

Dപാേദശിക ഭാഷകളിലു2 േലഖന സമർപണ^ൾ യുണിേ.ാ| 
േഫാ\് ഉപേയാഗിo് ൈട~ െചyതവയാകണം. 

 

Examples on sahapedia.org  

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

പഠനേരഖകൾ 1: 

ഏെതFിലും ഒH് തിരെJടുKുക 

1. സചിDത വിഹഗവീ<ണം 

വിഷയ9ിYെറ ആമുഖ സJഭാവേ9ാടു കൂടിയ, ഉേnശം 3000 
വാ.ുകൾ ൈദർ ഘ=മു2 കാതലായ ഒരു േലഖനമാP വിഹഗ 
വീ<ണം . വിഷയ9ിYെറ Dപധാന ഘടക^ൾ 
ഉൾെ.ാ2G;തും Dപധാന Dപ�ന^െള സംേബാധന 
െചdG;തും നിലവിലു2 ലി�േറoറിെനയും  മുേ;ാ6G2 
ഗേവഷണ സാധ=തകെളയും സംDഗഹിo് അവതരിOി.ു;തും 
ആകണം ഇ]. ദൃശ=ാവി`കാര^െളാ;ും സാധ=മാകാ9 
വിഷയമാെണrിൽ 5 – 10 േരഖാ ചിDത^ൾ /ചിDത^ൾ 
അടി.ുറിOGകേളാെട ഉപേയാഗി.ാം. അേപ<ാർഥി 
തെ;യാP ഈ േലഖനം എഴുേത\]; എrിലും ആവശ=െമrിൽ 
വിഹഗ വീ<ണം തdാറാ.ാൻ ഏെതrിലും ഒരു വിദmധെന 
ഇവർ.ു ചുമതലെOടു9ാവു;താP. 

 sahapedia.org ൽ ചില മാതൃകകൾ കാണാം 

• 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.  DഹസJചിDതം (15-20 മിനി�്) 



വിഹഗ വീ<ണ9ിYെറ ഉേnശല<=േ9ാെട 
വിഷയപരിചയമാകു; ഒരു ആമുഖം അവതരിOി.ാൻ ഒരു 
DഹസJചിDത9ിനു (15-20 മിനി�് ൈദർഘ=ം) സാധി.ും.  ഇ] 
വ=qമായ ആഖ=ാനേ9ാെടയും വിഷയ േകD�ീകൃതമായും 
ആശയാധി`ഠിതമായും അവതരിOി.ു;താകണം. എലpാ 
ദൃശ=^ൾ.ും ഇം�ീഷിലു2 സ�ൈട�ിലുകൾ 
ഉ\ായിരി.ണം. 

കൂടാെത 500 വാ.ിലു2 ഒരു ആശയ സംDഗഹവും 
ആവശ=മു\്. തിരെZടു.െO6 അേപ<ാർഥി 
DഹസJചിDത9ിYെറ ആശയാവി`കാരം നട9ി നിർമാണ9ിനു 
േമൽേനാ6ം വഹിoാലും മതി. വീഡിേയാ ചിDതീകരണം 
നിണനായ ഒരാെള ഏൽOി.ാവു;താP. 

sahapedia.org ൽ ചില മാതൃകകൾ കാണാം 

• The Historic Old Town of Leh 
• Nettle Weaving by the Chakhesang Nagas 

(DഹസJചിDത^ൾെ.ലpാം ഇൻ ഹൗk എഡി�റുെട അനുമതി 
േമടിoിരി.ണം.)  

പഠനേരഖകൾ II ഉം III ഉം. ഏെതFിലും രെMNം തിരെJടുKുക 

1. സചിDത അനുബ� േലഖനം 

വിഹഗ വീ<ണ9ിൽ ഉൾെ.ാ2ിoി6G2 വിശാലമായ 
വിഷയ9ിെല ഏെതrിലുെമാരു Dപേത=ക ആശയെ9 
േകD�ീകരിo് 1500 വാ.ിൽ തdാറാ.ു;താP അനുബ� 
േലഖനം. 3-5 ചിDത^ൾ ഉൾെOടു9ാം. തിരെZടു.െO6 
അേപ<ാർഥി.് വിഹഗ വീ<ണേ9ാെടാOം അനുബ� 
േലഖനം സJയം തdാറാ.ുകേയാ വിദmധനായ മെ�ാരാെള 
ഏർെOടു9ുകേയാ െചdാം. 

 sahapedia.org ൽ ചില മാതൃകകൾ കാണാം 

 

Super Commando Dhruv: The Hero without Superpowers 

• Gyan Chaupar: The Game that Became Snakes and Ladders in British India 

2. ചിDത ഉപന=ാസ^ൾ (20 േഫാേ6ാകൾ) :  



വിഷയ9ിYെറ ദൃശ=^ളിലൂെടയു2 വിവരണമാP ചിDത 
ഉപന=ാസം..ചിDത^ളിലൂെടയു2 ആഖ=ാനം മനFിലാ.ാൻ 
സഹായി.ു; വിധം 500-800 വാ.ുകളിലു2 ഒരു 
വിവരണവും േവണം.  വിവരണെ9 ആമുഖം, വിശദമായ 
ആഖ=ാനം അഥവാ ചിDതേ9ാെടാOമു2 വിശദമായ 
അടി.ുറിO് എ;ു ര\ു ഭാഗമാ.ി  തിരി.ാം. അലprിൽ 
ചിDത^ൾ ആഖ=ാനേ9ാെടാOം േചർ.ാം. േഫാേ6ാDഗഫിയും  
എഴു9ും ര\ും അേപ<ാർഥി.ു തെ; െചdാം; അലprിൽ 
ഇവയിൽ ഏെതrിലുെമാേ;ാ ര\ുേമാ ഒരു 
േഫാേ6ാDഗാഫറെയാ േലഖകെനേയാ എൽപി.ാം. 

ചിDത^ളGെട വലിOം: നീളേമറിയ വശ9് കുറZ] 1500 
px ഉം ഫയൽ ൈസk കുറZ] 2MB യും ഉ\ായിരി.ണം.. 

sahapedia.org ൽ ചില മാതൃകകൾ കാണാം  

• Papier Mache Art of Kashmir: A Photoessay 
• Many Colours of the Kathputli Community: The Performers and Their 

Paraphernalia 

അെലprിൽ 

ഇേമ� ഗാലറി (30-50 ചിDത^ൾ) : വിഷയെ9 ചിDത^ളിലൂെട 
േരഖെOടു9ു;താP ഇേമ� ഗാലറി.  ഇതിനു േഫാേ6ാ 
എേFയുേടതുേപാെല ഒരു ആഖ=ാനം ആവശ=മിലp. 200-300 
വാ.ുകളിൽ ഒരു െചറു കുറിO് ഗാലറി.് ആമുഖമായി 
േവണം. കൂടാെത ഓേരാ ചിDത9ിനും വിശദമായ അടി.ുറിOGം 
. േഫാേ6ാDഗഫിയും  എഴു9ും ര\ും അേപ<ാർഥി.ു തെ; 
െചdാം; അലprിൽ ഇവയിൽ ഏെതrിലുെമാേ;ാ ര\ുേമാ ഒരു 
േഫാേ6ാDഗാഫറെയാ േലഖകെനേയാ എൽപി.ാം. 

 

sahapedia.org ൽ ചില മാതൃകകൾ കാണാം  

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

3. അഭിമുഖ േലഖനം. : ഒരു വിദmധYെറ/ Dപേത=ക േമഖലയിൽ 
Dപവർ9ി.ു; ഒരാളGെട കാ�ചOാേടാ അനുഭവ^േളാ 
ലിഖിതമായി േരഖെOടു9ാം. ഗേവഷണെ9 അടിIാനമാ.ി 
ഒരു Dപേത=ക ആശയ9ിൽ ഊ;ിേയാ വിഷയ 
േകD�ീകൃതമാേയാ ചർo നട9ാൻ സഹായി.ു; വിധം 10 ൽ 



കവിയാ9 വിധം േചാദ=മട^ിയ ഒരു േചാദ=ാവലി 
തdാറാ.ണം. അഭിമുഖം തdാറാ.ു;തും നട9ു;തും 
അേപ<ാർഥി തെ; ആയിരി.ണം.. 

sahapedia.org ൽ ചില മാതൃകകൾ കാണാം  

• 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 

 

 

  


