
3CS �ೕ��ಾ �ೆ�ೋ��

ಅಲ�ಸಂ�ಾ�ತ ಸಮು�ಾಯ�ಂದ ಹ�ಾ�ಾನ ಪ���ೋದ�ಮ

�ಾರತದ��ನ ಹ�ಾ�ಾನ ಬದ�ಾವ�ೆ ಮತು� ಜನರ �ೕ�ನ ಅದರ ಪ��ಾಮದ, ಅದರಲೂ� ಮುಖ��ಾ� ಸ�ಾಜದ��ರುವ
ಅಲ�ಸಂ�ಾ�ತರ ಬದು�ನ �ೕ�ೆ �ಾಡುವ ಪ��ಾಮ, ಕು�ತು �ಾಡುವ ವರ�ಗಳನು� 3CS �ೕ��ಾ �ೆ�ೋ��
��ೕ�ಾ��ಸುತ��ೆ. �ೇತ��ಾಯ�ದ�� �ರತ�ಾಗುವ ವರ��ಾರ��ೆ ಸಮಪ�ಕ ಸಮಯ ಮತು� ಸವಲತು�ಗಳನು� �ೕ�ದ�ೆ, �ಾವ
ಪ���ೋದ�ಮದ ಕಥನಗಳನು� ಆಯು��ೊಂಡ�ೆ ಅವ� ಹ�ಾ�ಾನ ಬದ�ಾವ�ೆಯ ಕು�ತು �ಾವ�ಜ�ಕ ಸಂ�ಾದವನು� ಹುಟು� �ಾಕಲು
ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ? �ಗ��ಕರ �ತ��ೕವನದ �ೕ�ೆ ಹ�ಾ�ಾನ ಬದ�ಾವ�ೆ ಎಂತಹ ಪ��ಾಮ �ೕರುತ��ೆ? �ಾಲಂತರದ�� ಈ
ಹ�ಾ�ಾನ ಬದ�ಾವ�ೆಯು ಅಲ�ಸಂ�ಾ�ತರ �ೕವ�ೋ�ಾಯ, ಆ�ೋಗ� ಮತು� ಬದು�ನ �ೕ�ೆ �ಾವ ಪ��ಾಮ �ೕರುತ��ೆ?

ಇಂತಹ ವರ�ಗಳನು� �ಾಡ ಬಯಸುವ ಅವ�ಾಶವಂ�ತ ಸಮು�ಾಯದ ಪತ�ಕತ���ೆ �ೇರ�ಾ� ಈ �ೆ�ೋ�� ಸ�ಾಯ
�ಾಡುತ��ೆ. ಸದ��ೆ� ಈ �ೕ��ಾ �ೆ�ೋ�� �ೇವಲ �ಾರತ ಖಂಡದ��ನ ಹ�ಾ�ಾನ ಬದ�ಾವ�ೆಯ ಪ��ಾಮದ ವರ�ಗಳನು�
�ಾತ� ಪ�ಗ��ದರೂ, ಮುಂ�ನ �ನಗಳ�� ಇತರ ಭೂ�ಾಗಗ�ಗೂ �ಸ��ಸುವ ��ೕ�ೆಯ��ಟು��ೊಂ��ೆ. ಈ ವರ�ಯನು�
ಇಂ��ೕ� �ಾ�ೆ ಅಥ�ಾ ಕ�ಾ�ಟಕ, �ೇರಳ, ತ�ಳ��ಾಡು, ಆಂಧ�ಪ��ೇಶ, �ೆ�ಾಂಗಣ ಮತು� �ೇಂ�ಾ�ಡ�ತ ಪ��ೇಶಗ�ಾದ
�ಾಂ��ೆ�, ಲ���ೕಪ ಮತು� ಅಂಡ�ಾ�-��ೋ�ಾ� ��ೕಪಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯ�� �ಾಡಲು ಅಹ��ಾದವರು
ಅ�� ಸ��ಸಬಹುದ��ೆ.

�ೆ�ೋ�� �ಾ�ಂ� ಈ �ೆ�ೋ�� ಅನು� ೪ ಪತ�ಕತ���ೆ �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು. ಆ��ಾ� ಮತು� ದ�ತ ಪತ�ಕತ���ೆ �ೆ��ನ
�ಾ�ಮುಖ��ೆಯನು� �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು.

�ೆ�ೋ�� �ಾ�ಂ� ೪ ಲ� ರೂ�ಾ�ಗ�ಾ�ದು�, ಈ �ೆಳ�ನ �ೇ�ಾಪ��ಯನು� ಅವಲಂ���ೆ.

ಏ��� 1 ಆ���ಾದ ತ�ಣ 2 ಲ� ರೂ�ಾ�ಗಳ�

�ೕ 31 ಪ�ಗ�ಯ ವರ�ಯನು� ಸ��ಸ�ೇಕು (ಸಂ� �ೆಯ �ಾ���ಾ� ಖಚು�-�ೆಚ�ದ ಪ��ಯನು� �ೕಡ�ೇಕು)

�ೆಪ�ಂಬ� 1 1 ಲ� ರೂ�ಾ�ಗಳ� (ಅಂ�ಮ�ಾ� ಕೂಲಂಕಷ�ಾ� �ೕ�ಾ���ದ ವರ�ಯ �ಷಯದ
ರೂಪ��ೇ�ೆಗಳನು� ಯ�ಾ���ಯ�� ತಲು�ಸ�ೇಕು)

ನ�ೆಂಬ� 1 1 ಲ� ರೂ�ಾ�ಗಳ� (ಅಂ�ಮ ವರ�ಯ ಅನು�ಾದ ಮತು� ಖಚು�-�ೆಚ�ದ ಪ��ಯನು� ಸ��ಸ�ೇಕು)

�ೆ�ೋ�� �ಾ�ಾವ� ಏ��� 1 �ಂದ ನ�ೆಂಬ� 30, 2022

ವರ� ಸ��ಸು��ೆಯ ಮುಖ� ಅವ� ಏ��� 1 �ಂದ ನ�ೆಂಬ� 30, 2022

ಆಗ�� 31 ಆ�� �ಾ��ೊಳ��ವ �ಷಯದ ಕು�ತು ಅಂ�ಮ �ವರಗಳ� (500 ಪದಗಳ�)

�ೆ�ೆ�ಂಬ� 30 ಅಂ�ಮ ವರ�ಯ ಸ��ಸು��ೆ

ಅನು�ಾದ ಮತು� �ೌಲ��ಾಪನ ಅ�ೊ�ೕಬ� 1 �ಂದ ��ೆಂಬ� 31, 2022

ಅ�ೊ�ೕಬ� 1 �ಂದ ಅ�ೊ�ೕಬ� 31 ಅನು�ಾದ

ಅ�ೊ�ೕಬ� 15 �ಂದ ನ�ೆಂಬ� 15 ಸ���ಂದ �ೌಲ��ಾಪನ



ಪ�ಕಟ�ೆ ಸ��ಯ �ೌಲ��ಾಪನ ಮು�ದ 3 �ಂಗ��ೊಳ�ೆ

�ಾ�ಾಗ ಅ�� ಸ��ಸಬಹುದು? �ೆಬ�ವ� 1 - �ಾ�� 15 ಒಳ�ೆ ಪತ�ಕತ�ರು ಒಂದು ಪ�ಟದ ಪ��ಾ�ವ�ೆ ಸ��ಸ�ೇಕು

ಪ��ಾ�ವ�ೆಯ�� ಮುಖ��ಾ� ಏ�ರ�ೇಕು? ಪತ�ಕತ�ರು ತಮ� ಅ��ಯನು� �ೆಳ�ನ �ಾಖ�ೆಗ��ೆಂ��ೆ
3cs.mediafellowship@ashoka.edu.in ��ಾಸ�ೆ� ಇ�ೕ� �ಾಡ�ೇಕು. ಇ�ೕ� ನ �ಷಯವನು� ‘Application for 3CS
Media Fellowship’ ಎಂದು ನಮೂ�ಸ�ೇಕು.

1. ವರ� �ಾಡಬಹು�ಾದ 5 ಬ�ೆಯ ಅನನ� �ಷಯಗಳನು� ಪ�� �ಾಡ�ೇಕು. ಎಲ�ವ� ಹ�ಾ�ಾನ ಬದ�ಾ�ೆಯ
ಪ��ಾಮಗಳ ಕು��ಾ�ರ�ೇಕು ಮತು� ಸ�ಾಜದ�� ಧ�� �ೇಳದವರ ಕು��ಾ�ರ�ೇಕು. ಕಥನದ ಸ�ಳವನು�
ನಮೂ�ಸ�ೇಕು. ಈ ೫ �ಷಯಗಳ� ಒಂದ�ೊ�ಂದು ಸಂಬಂಧಪ��ದು� ಸರ�ಯ�� �ಾಡಬಹು�ಾದ ಆಳ�ಾದ ಅಧ�ಯನದ
ಅವಶ�ಕ�ೆ �ೊಂ�ರಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಪ��ೆ�ೕಕ �ಷಯಗ�ಾದರೂ ಆ�ರಬಹುದು.

2. ಅಭ���ಯ ಸಂಪ�ಣ� ಸ��ವರಗಳ� ಮತು� ಈ �ಂ�ೆ �ಾ�ದ ಎರಡು ವರ�ಗಳ ಉ�ಾಹರ�ೆ ಲಗ��ಸ�ೇಕು

3. �ಾವ��ಾದ�ೊಂದು ID ಕುರುಹನು� ಲಗ��ಸ�ೇಕು

�ಾರು ಅ�� ಸ��ಸಬಹುದು? ದ�ಣ �ಾರತದ ಪ��ೇಶಗ�ಾದ ಕ�ಾ�ಟಕ, ಆಂಧ�ಪ��ೇಶ, �ೆ�ಾಂಗಣ, �ೇರಳ, ತ�ಳ��ಾಡು ಮತು�
�ೇಂ�ಾ�ಡ�ತ ಪ��ೇಶಗ�ಾದ �ಾಂ��ೆ�, ಲ���ೕಪ, ಅಂಡ�ಾ�-��ೋ�ಾ� ಕ�ೆಯ ಅಲ�ಸಂ�ಾ�ತ ಸಮು�ಾಯದ ಪತ�ಕತ�ರು
ಅ�� ಸ��ಸಬಹುದು. ಆ��ಾ� ಮತು� ದ�ತ ಸಮು�ಾಯದ ಪತ�ಕತ���ೆ �ೆ��ನ ಆದ��ೆ �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು. ಮ��ೆಯರು
ಅ��ಯನು� ಸ��ಸಲು ��ೕ�ಾ��ಸ�ಾಗುವ�ದು.

ಅ��ಗಳ �ಣ�ಯ �ಾಡುವವರು �ಾರು? ಮೂವರು ತ�ರ ಮುಖ� ಸ��ಯು ಈ �ೆಲಸವನು� �ಾಡುತ��ೆ. ಅದರ�� ಇಬ�ರು
�ಾಧ�ಮ ರಂಗದವರೂ, ಮ�ೊ�ಬ�ರು ಹ�ಾ�ಾನ ಬದ�ಾವ�ೆ ಮತು� ಸು��ರ�ೆಯ �ೇಂದ�ದವ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ(3CS). ಅಂ�ಮ
�ಣ�ಯವನು� �ಾವ��ೇ ಮುಚು�ಮ�ೆ�ಲ��ೆ �ೕ�ತ ��ಾಂಕದಂದು ಪ�ಕ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.

ಪತ�ಕತ�ರು ಸ���ದ ಅಂ�ಮ ವರ�ಯ ಅನು�ಾದವನು� �ಾರು �ಾಡು�ಾ��ೆ? ಹ�ಾ�ಾನ ಬದ�ಾವ�ೆ ಮತು� ಸು��ರ�ೆಯ
�ೇಂದ�ದವರು ಅನು�ಾದ�ಾ�� ಸ�ಾಯ �ಾಡು�ಾ��ೆ.

ಈ ವರ�ಗಳನು� �ಾರು ಪ�ಕ�ಸು�ಾ��ೆ? ಪ�ಣ��ೊಂಡ ವರ�ಗಳನು� ಪ�ಕ�ಸಲು ಹ�ಾ�ಾನ ಬದ�ಾವ�ೆ ಮತು� ಸು��ರ�ೆಯ
�ೇಂದ�ದವರು �ಾಧ�ಮ �ತ�ರ �ೆರವನು� �ೋರು�ಾ��ೆ.

ಈ ಪ�ಕಟ�ೆಯ ಕು�ತು �ಾವ��ೇ ಅನು�ಾನಗ�ದ�ರೂ �ೇರ�ಾ� 3cs.mediafellowship@ashoka.edu.in �ೆ ಇ�ೕ� �ಾ�
ಪ�ಹ���ೊಳ�ಬಹುದು.
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