
3CS ம��யா ெப�ேலாஷி� (3CS Media Fellowship)
வ�ள���நிைல ச�க�கள�� காலநிைல ஊடகவ�ய�

3CS ம��யா ெப�ேலாஷி� இ�தியாவ�� காலநிைல மா�ற� ச�ம�தமான ெச�தி
அறி�ைககைள ஆத���� ஒ� நி�வன�, காலநிைல மா�ற� ம�கள�� வா��ைகைய
�றி�பாக இ�திய ச�க�தி� வ�ள���நிைலய�� வா�� ம�கைள எ�வா� பாதி�கிற�
எ�பைத �����ெகா�ள இ�த நி�வன� உத�கிற�.

இதன��பைடய��  கள நி�ப�க��� ேதைவயானைவக� கிைட��� ப�ச�தி�
காலநிைல மா�ற�ைத �றி��� ெபா� வ�வாத�ைத ஏ�ப��த� ��ய வைகய��
எ�வ�தமான உ�ளட�க�ைத அவ�க� ேத��ெத��பா�க�?

காலநிைல மா�ற� மிக�� ப��த�கிய ம�கள�� அ�றாட வா��ைகைய எ�வா�
பாதி�கிற�?

வ�ள���நிைல ச�க�கள�� வா�வ�ய� நல� ம��� வா�வாதார�ைத ந��ட
கால�தி�� காலநிைல மா�ற� எ�வா� பாதி���?

இ�த ேக�வ�கைள ெச�திகளாக ஆவண�ப���வதி� ஆ�வ� ெகா�ட ப��த�கிய
ச�க�கைள சா��த ஊடகவ�யலாள�கைள 3CS ம��யா ெப�ேலாஷி� நி�வன�
ேநர�யாக ஊ�கமள��கிற�.

ம��யா ெப�ேலாஷி�ப�� அ��த��த பதி��கள�� பல �வ�ய�ய� சா��த ப�திகைள
உ�ளட�க ���� எ�� நா�க� ந��கிேறா�, இ�த �றி�ப��ட ெதா�தியான�
த�பக�ப இ�தியாவ�� காலநிைல மா�ற�தி� பாதி��கள�� ��னண�ய��
இ��பவ�கைள�� ம��� அவ�களா� ைமய�ப��தி உ�வா�கப�ட அறி�ைககள��
ம�� கவன� ெச���கிற�.

உதவ��ெதாைக:

நா�� ப�தி��ைகயாள�க��� 3CS ெப�ேலாஷி� சா�பாக உதவ��ெதாைக
வழ�க�ப��. பழ���ய�ன� ம��� தலி� ச�க�கைள சா��த
ப�தி��ைகயாள�க��� ����ைம அள��க�ப��.

ெப�ேலாஷி� உதவ��ெதாைகயாக ஒ�ெவா�வ���� கீ��ள அ�டவைணைய�
ப��ப�றி �. 4,00,000 வழ�க�ப��:

ஏ�ர� 1 �. 2,00,000 (ேத�வான�ட�)

ேம 31 ெதா��க�ப�ட த�ேபாைதய ��ேன�றமைட�த அறி�ைகைய
சம�ப��க ேவ��� (ெகா��க�ப�ட ெதாைக�கான ெசல�
கண��கைள நி�வன�தி� பதி��காக தர ேவ���)



  ெச�ட�ப�
1

�. 1,00,000 (அறி�ைக ச�ம�தமான உ��� பயண�தி��� ப�ற�
கைதய�� இ�தி�க�ட� க��� வ�வ�ைத சம�ப��க ேவ���)

நவ�ப� 1 �. 1,00,000 (அறி�ைகய�� ெமாழிெபய���ட� இ�தி� பதி�� ம���
கண��கைள ��ைமயாக சம�ப��க ேவ���)

ெப�ேலாஷி� கால�: ஏ�ர� 1 - நவ�ப� 30 2022.

அறி�ைகைய சம��ப���� கால� & கைடசி நா� : ஏ�ர� 1 - ெச�ட�ப� 30 2022.

ஆக�� 31 கைதய�� இ�தி�க�ட� க��� வ�வ�ைத சம��ப��த�
(500 ெசா�க�)

ெச�ட�ப� 30 இ�தி� பதி�ைப சம��ப��த�

ெமாழிெபய��� + மதி�ப��: அ�ேடாப� 1 - �ச�ப� 31 2022

அ�ேடாப� 1 -

அ�ேடாப� 31

ெமாழிெபய��த� 

அ�ேடாப� 15 - நவ�ப�
15

தன���� மதி�ப�� 

ெவள�ய��: �� மதி�ப���லி��� ��� மாத�க����

வ��ண�ப���� ேததி : ப��ரவ� 1 - மா�� 15 2022.

ப�தி�ைகயாள�க� காலநிைல மா�ற அறி�ைக ச�ம�தமான ஒ� ப�க
��ெமாழி�ட� வ��ண�ப��க ேவ���.

��ெமாழி��� ேதைவயானைவக�: ப�தி�ைகயாள�க� த�க�வ��ண�ப�கைள
ப��வ�� ஆவண�க�ட� 3cs.mediafellowship@ashoka.edu.in எ�ற �கவ��� ‘Application for

3CS Media Fellowship’ எ�ற தைல�ப�� அ��பலா�.

● அதிக� ேக��ராத �ர�க��� ெசா�த�கார�களான ஒ��க�ப�ட ம�கள��
பா�ைவய�லி���, காலநிைல மா�ற� அவ�கைள�� அவ�க�
வா�வ�ட�ைத�� எ�வா� பாதி�கிற� எ�பைத ஐ�� கைத க��களாக
�றி�ப�ட ேவ���. இைவ கள�தி� உ�ள பலதர�ப�ட ��கைள ஆழமாக�
பா���� கைதகள�� ெதாடராக இ��கலா� அ�ல� ��றி�� மா�ப�ட
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கைத� க���களாக�� இ��கலா�. இ�திய�� அைவ 1000 வா��ைதக���
�ைறயாம� ெவள�ய�ட�பட���ய ெதா�திகளாக அைமய ேவ���.

● அைன�� ஒ��கிைண��கைள�� உ�ளட�கிய வ��ண�பதார�� CV ம���
அவ�களா� ��ன� ெவள�ய�ட�ப�ட அறி�ைகய�� இர�� மாதி�க�.

● ஒ� அைடயாள� சா��.

வ��ண�பதார�க�:

● ெத�ன��தியாவ�� ப�திகளான க�நாடகா, ேகரளா, தமி�நா�, ஆ�திர� ப�ரேதச�,

ெத��கானா ம��� பா���ேச�, ல�ச�த�� ம��� அ�தமா� & நி�ேகாபா�
த��க� ஆகிய �ன�ய� ப�ரேதச�கள�� இ��� ெச�தி அறி�ைககைள
ெவள�ய��� வ�ள���நிைல ச�க�ைத� ேச��த ப�தி�ைகயாள�க�.

● பழ���ய�ன� ம��� தலி� ப�தி�ைகயாள�க���
����ைமஅள��க�ப��.

● ெப�க� வ��ண�ப��க ஊ��வ��க�ப�கிறா�க�.

வ��ண�ப�கைள மதி�ப��பவ�க�: ��� உ��ப�ன�கைள�ெகா�ட தன���� -

ஊடக� ��டாள�கள�� இர�� ப�ரதிநிதிக� ம��� Centre for Climate Change and

Sustainability-இ� இ��� (3CS) ஒ� உ��ப�ன� - ��ெவ���� அைம�பாக இ����.

இைவ� �றி�த ேம�� தகவ�க� வ�ைரவ�� ெவள��பைடயாக� பகிர�ப��.

சம��ப��க�ப�ட கைதகைள ெமாழிெபய��பவ�க�: Centre for Climate Change and Sustainability

ெமாழிெபய���க��கான ஆதரைவ வழ���.

யா� கைதகைள ெவள�ய��வா�க�: Centre for Climate Change and Sustainability, ெச�தி
அறி�ைகக� ���த�ட� அவ�ைற ெவள�ய�ட ஊடக ��டாள�க�ட� இைண��
ெசய�ப��.

ெப�ேலாஷி� ெதாட�பான அைன�� ேக�வ�கைள�� 3cs.mediafellowship@ashoka.edu.in��
அ��பலா�.
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