
ICWA - CPPR 
ESSAY COMPETITION



സ�ാത����ിന്െറ 74ആം വാർഷികേ�ാടടു�ുേ�ാൾ രാജ�െ� യു
വജന�ളിൽ ഇ��യുെട വിേദശനയെ��ുറി��ം ,  േലാകകാര��ളി
ൽഇ��യുെട ഇടെപടലുകെള�ുറി��ം ആഴ�ിലു� ധാരണയു�ാ
�ുക എ� ല��േ�ാെട  ന�� ഡൽഹി  ആ�ാനമായ ഇ��ൻ 
കൗൺസിൽ ഓഫ് േവൾഡ്  അഫേയഴ് സ്  ( ICWA) െകാ�ിയിെല 
െസന്റർ േഫാർ പ�ിക് േപാളിസി റിസർ��മായി(CPPR)
 േചർ�് സ്കൂൾ വിദ�ാർ�ികൾ�ും (15-18 വയ�്),  ബിരുദ/
ബിരുദാന�ര ബിരുദ വിദ�ാർ�ികൾ�ുമായി (18-25 വയ�്)
മലയാള ഉപന�ാസ മ�രം സംഘടി�ി�ു�ു.
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ICWA-CPPR ഉപന�ാസ മ�ര�ിേല�് 

അേപ�കൾ �ണി�ു�ു

വിഷയ�ൾ

ഇ���് എ�െന ഒരു ആേഗാള ശ�ിയാകാനാകും? 

ഏെത�ാം മാർഗ�ളിലൂെടയാണ് ഇ���് അയൽരാജ��ള�മായു
� ബ��ൾ െക�ി�ടു�ാനാകുക?

ജൂനിയർ  െലവൽ (11 - 12 �ാ�ിൽ പഠി�ു� വിദ�ാർ�ികൾ ,  15 - 18
വയ�് ,  (1500 വാ�ുകളിൽ കവിയരുത്)

                               (അഥവാ)

COVID-19ന് േശഷമു� ആേഗാള �കമ�ിൽ ഇ��യുെട പ�്
എ�ായിരി�ണം?

അയൽ രാജ��ള�മായു� ഇ��ൻ നയ�ള�െട പുതിയ മാന�ൾ
എെ�ാെ�യാണ്? (േകസ് പഠന�ൾ സ�ാഗതം െചയു�ു)

സീനിയർ  െലവൽ (ബിരുദ/ബിരുദാന�ര ബിരുദ വിദ�ാർ�ികൾ 
18-25 വയ�് ,  (2500 വാ�ുകളിൽ കവിയരുത്)

                                (അഥവാ)

പെ�ടു�ാനു� േയാഗ�ത:
ഇ��യിെല സ്കൂൾ വിദ�ാർ�ികൾ�ും ,  അംഗീകൃത
സർവകലാശാലകളിെലേയാ േകാേളജുകളിെലേയാ ബിരുദ ,  ബിരുദാന
�ര വിദ�ാർ�ികൾ�ും പെ�ടു�ാവു�താണ്.

അയേ�� അവസാന തിയതി
എ�ാ ഉപന�ാസ�ള�ം 'ICWA-CPPR  ഉപന�ാസ മ�രം' എ�
തലെ��ിൽ  െസപ്�ംബർ 20, 2020നു�ിൽ  ൈവകീ�് 6 മണി�് 

മുൻപായി academy@cppr.in  എ� വിലാസ�ിേല�് 

അയേ��താണ്.

ഫല�പഖ�ാപനം നവംബർ 1, 2020 ന്

മാർ�നിർേ�ശ�ൾ
ഉപന�ാസം മലയാള�ിലായിരി�ണം.
ഓേരാ ഉപന�ാസ�ിനും തിരെ�ടു� വിഷയെ�
അടി�ാനമാ�ി ഒരു ശീർഷകം  നൽകിയിരി�ണം.
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ൈട��െച��കേയാ ,  വ��മായി എഴുതി സ്കാൻ െചയ്േതാ ,  ഒരു
 PDF േഫാർമാ�ിേല�് പരിവർ�നം
െചയ്േതാ academy@cppr.in എ� അ�ഡസിേല�് ഉപന�ാസ�ൾ
ഇ-െമയിൽ
െച��ക.ഉപന�ാസ�ൾ മൗലികവും ,  മുൻപ്  �പസി�ീകരി�ാ�വ
യുമായിരി�ണം. അ�ാ�പ�ം അേയാഗ�തയിേല�് നയി�ു�
താണ്
ഒരു രചയിതാവിന് ഒരു ഉപന�ാസം മാ�തേമ സമർ�ി�ാൻ കഴിയൂ; 
ടീംഉപന�ാസ�ൾ അനുവദനീയമ�.
പെ�ടു�ു�യാൾ പഠി�ു� സ്കൂൾ/ഇൻ�ി����്/
േകാേളജ്/ യൂണിേവഴ്സി�ിയുെട ഒരു സർ�ിഫി���ം ഇേതാെടാ�ം
അയേ��താണ്.
താെഴ പറയു� വ��ിഗത വിവര�ൾ അട�ിയ ഒരു  �പേത�ക ക
വർ േപജ് ഉൾ െ�ടു�ണംപ�ടു�ു�യാള�െട േപര് ,  വിലാസം ,  ജന
ന തിയതി ,  �ാസ്/േകാഴ്സ് ,  സ്കൂൾ/േകാേളജ്/
സർ�കലാശാലയുെട േപരും വിലാസവും ,  അ�ൻ/
അ�യുെട േപര് ,  െമാൈബൽ/ലാൻഡ് ൈലൻ േഫാൺ 
ന�റുകൾ ,  ഇെമയിൽ വിലാസം ,  100 വാ�ുകളിൽ കവിയാെത
 രചയിതാവിന്െറ  �ഹസ� ബേയാഡാ�.
  ൈട��െചയ്ത ഉപന�ാസ�ളിൽ വാ�ുകള�െട വലു�ം 12, ൈലൻ
സ് െപയ് സിംഗ് 1.5, എ�ാ വശ�ളിലും 1-ഇ�്
മാർ ജിനുകൾ ,  ഇരുവശ�ും സ്േപസിങ് എ�ിവ ഉ�ായിരി�ണം.

The decisions of the Selection Committee shall be final and

binding on all participants. The Committee may seek clarifications

on any aspect (including age) of an entry from the participant, and

if the same is not furnished within the given time, the entry could

be disqualified. 

Any legal proceedings arising out of the competition/ its entries/

winners shall be subject to local jurisdiction of Delhi State.

No personal information should be provided on the Essay sheet.

ഒ�ാം സ�ാനം 15000 രൂപ,

 ര�ാം സ�ാനം 10000 രൂപ,

 മൂ�ാം സ�ാനം 5000 രൂപ

ജൂനിയർ െലവൽ 
സ�ാന�ൾ

ഒ�ാം സ�ാനം 25000 രൂപ, 

ര�ാം സ�ാനം 15000 രൂപ,

 മൂ�ാം സ�ാനം 10000 രൂപ

സീനിയർ െലവൽ

മൂല�നിർ�യ രീതി
നി�ിത തിയതി�ു�ിൽ ലഭി�ു� എ�ാ എൻ �ടികള�ം തിര
െ�ടു�ിനായിെസല�ൻ ക�ി�ി�് വിടു�താണ്. ക�ി�ിയു
െട തീരുമാനം അ�ിമമായിരി�ും.
വിഷയവുമായു� �പസ�ി (20%), ഘടന (20%), സർ�ാ�കത(40

%) ഭാഷ, പദ�പേയാഗം, ൈശലി, വ�ാകരണം/അ�രവിന�ാസം 
എ�ിവയിലു� വ��ത (20%) എ�ിവ അടിസ് ഥാനമാ�ിയാകും
 ഉപന�ാസ�ൾ വിലയിരു�െ�ടുക.

കൂടുതൽ വിവര�ൾ�് ബ�െ�ടുക:
നീതു നായർ (9946639339), neethu@cppr.in

േപാൾ സ�റിയ (9895295140), jpaul@cppr.
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അ�ാരാഷ്�ട ബ��െള�ുറി�് ഇ��ൻ കാഴ്ച�ാട് സൃഷ്ടി�ുക എ�
�പധാന ല��േ�ാെട സർ േതജ് ബഹാദൂർ സ�പു, േഡാ. എ�്. എൻ 
കുൻ�സു എ�ീ  ധിഷണാശാലികള�െട േനതൃത��ിൽ ഇ��ൻ
കൗൺസിൽ ഓഫ് േവൾഡ് അഫേയഴ്സ് (ICWA) 1943ൽ �ാപീകൃതമായി.
 ഇ�് ഒരു കൂ�ം ധിഷണാശാലികള�െടയും, വിദഗ്ധരുെടയും
േനതൃത��ിൽ നയപരമായ വിഷയ�ളിൽ ഗേവഷണ�ൾ, സേ�ളന
�ൾ, െസമിനാറുകൾ, റൗ�് േടബിൾ ചർ�കൾ, �പഭാഷണ�ൾ എ�ിവ
 സഘടി�ി�ുകയും, �പബ��ൾ �പസി�ീകരി�ുകയും െചയ്തു വരു
�ു. 'ഇ�� ക�ാർ�ർലി’ എ� േജണൽ �പസി�ീകരി�ു�ു�്.അ�ാരാ
ഷ്�ട �പശ് ന�െള�ുറി�് മിക� ധാരണ പുലർ�ു�തിനും, പരസ്പര സ
ഹകരണ�ിന്െറ േമഖലകൾ വികസി�ി�ുക എ�
ല��േ�ാെടയും ICWA അ�ാരാഷ്�ടതല�ിൽ പല തി�് ടാ�ുകള�ം, 
ഗേവഷണ �ാപന�ള�മായും 50 ലധികം ധാരണാപ�ത�ൾ 
ഒ��വ�ി���്. ഇ��യിെല �പമുഖ ഗേവഷണ �ാപന�ള�ം
 തി�് ടാ�ുകള�ം, സർവകലാശാലകള�മായി പ�ാളി�മു�്.

ഇ��ൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് േവൾഡ് അഫേയഴ്സ്
(ICWA)

സി പി പി ആർ (CPPR )
സാമൂഹ� പരിവർ�ന�ിന് ഉതകു� �പവർ�നപരമായ ആശയ�ൾ
സമൂഹ�ിേല�് എ�ി�ുക എ� ല��േ�ാെട ഗേവഷണ പഠന�
ള�ം ശാസ്�തീയ വിശകലന�ള�ം നട�ു� ഒരു 
സ�ത�� പ�ിക് േപാളിസി ഓർഗൈനേസഷനാണ് സി പി പി ആർ.

2004 ൽ െകാ�ിയിൽ ആരംഭി� സി പി പി ആറിന്െറ െപാതുനയ�ളിെല ഇ
ടെപടലുകൾ തുറ� സംഭാഷണ�ൾ�ും, നഗരപരിഷ്കരണ േമഖല,

 ഉപജീവനമാർഗം, വിദ�ാഭ�ാസം, ആേരാഗ�ം, ഭരണം, നിയമം, അ�ാരാഷ്�ട
ബ��ൾ, സുര� എ�ീ വിഷയ�ളിൽ നയപരമായ മാ��ൾ�ും,
�ാപനപരമായ പരിവർ�ന�ൾ�ും തുട�മി�ി���് .


