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‘സാമൂഹിക രരിവർത്തനീം വിദ്യാഭയാസത്തിലൂടെ’
-അർഹരായ വിദ്യാർഥികൾക്ക് രൂർണമാപയാ ഭാ്ികമാപയാ ്പകാളര്ഷിപപ്പാടെ
രഠിക്കാനുള്ള അവസരo.

ബ

െംഗളൂരു, 15, ഡിസെം

ർ 2018: വിദ്യാഭ്യാസം, വികസനം, പ

ാതു നയം തുടങ്ങിയ

സാമൂഹ്യ മമഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സന്നദ്ധതയുള്ള ബിരുദ്ധാരികളിൽ നിന്ന്
അസ െം മ്

ംജി സർവ്വകലാശാല അമ

ക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു.

എെംഎ എജ്യുക്കക്കഷൻ, എെംഎ ഡവലപ്ബെന്റ്, എെംഎ രബ്ലിക് ക്കരാളിസി ആൻഡ്
ബഗക്കവർണൻസ് എന്ന ദ്വിവത്സര
ിരുദ്ാനന്തര ിരുദ് ക്ക ാഴ്സു ള െം എൽ എൽ എെം
ഇൻ ക്കലാ ആൻഡ് ഡവലപ്ബെന്ററിൽ ഒരു വര്ഷബത്ത ക്ക ാഴ്സുൊണ് സർവ ലാശാല
നടത്തുന്നത്. ഇന്തയൻ വിദ്യാഭ്യാസ, സാെൂഹി
ക്കെഖല ളിൽ െി ച്ച സെംഭ്ാവന ൾ
നല് ാൻ പ്രാപ്തരായ പ്രഫഷണലു ബള സൃഷ്ടിക്കു യാണ് ഈ ക്ക ാഴ്സു ള ബട
ലക്ഷ്യെം.
അടിസ്ഥാന രാഠങ്ങൾ ര ർന്നുനൽ ുന്ന ക്ക ാർ ക്ക ാഴ്സു ൾ, നൂറിലധി െം
ഇന്ററർഡിസ്സിപ്ലിനറി, പ്രക്കെയാധിഷ്ഠിത എബലക്റ വു ൾ, ക്ക ാഴ്സു ള ബട ഘടന
നിശ്ചയിക്കാൻ സവാതപ്ന്തയെം നൽ ുന്ന ഇൻഡിബരൻഡന്റ്
സ്റ്റഡി
ഓപ്ഷൻ എന്നിങ്ങബന പ്രക്കതയ
രഠനാനുഭ്വെം ഒരുക്കുന്നതാണ് സർവ ലാശാലയുബട
രിക്കുലെം. എലലാ ആഴ്ച ളിലുെം പ്രാക്ടിക്കലു ൾ, ഫ ല്ഡ് വിസിറ
ൾ, ഫ ല്ഡ്
ഗക്കവഷണെം, ഇന്റക്കറണ്ഷിപ്പ് അവസരങ്ങൾ, സവതപ്ന്ത ഫ ല്ഡ് ക്കപ്രാജ്ക്ടു ൾ
തുടങ്ങിയവയുെം ക്ക ാഴ്സിന്റബറ ഭ്ാഗൊണ്. ശില്രശാല ൾ, ബസെിനാറു ൾ, ഗസ്്
ലക്ചറു ൾ,
യാെംരസിൽ സെംഘടിപ്പിക്കുന്ന രരിരാടി ൾ തുടങ്ങിയവയിലൂബടയുെം
സർവ ലാശാല വിദ്യാർത്ഥി ൾ രഠനാവസരങ്ങൾ തുറന്നിടുന്നു.
പ്രതി ൂല ചുറ രാടു ളിൾ നിന്നു വരുന്ന അർഹരായ വിദ്യാർത്ഥി ൾക്ക്
ൊതാരിതാക്കള ബട വിദ്യാഭ്യാസെം, വരുൊനെം, ജ്ാതി തുടങ്ങിയവയുബട
അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ക്ക ാളർഷിപ്പ െം െറ് സാമ്പത്തി
സഹായങ്ങള െം അസിെം ക്കപ്രെംജ്ി

സർവ ലാശാല നല് ുന്നുണ്ട്. െൂന്ന് വര്ഷത്തിലധി െം ബതാഴിൽ രരിചയെുള്ള
വർക്കിങ്
പ്രഫഷണലു ള്ക്ക് 50 ശതൊനെം ഇളവ് ടയൂഷൻ ഫ സിൽ ലഭ്ിക്കുെം.
വിവിധ വിഷയങ്ങള ബട സങ്ക ര്ണ്ണതയുെം അവയില് ഇടബരടാന്റ ആവശയൊയ
ാരയക്ഷ്െതയുെം രരിഗണിക്കുക്കമ്പാൾ ഇന്തയയിബല വിദ്യാഭ്യാസ, വി സന
ക്കെഖല ളിൽ സുസജ്ജരുെം പ്രതിജ്ഞാ ദ്ധരുൊയ
ിരുദ്ധാരി ള ബട വലിയ
ആവശയ തയുബണ്ടന്ന് അസിെം ക്കപ്രെംജ്ി സർവ ലാശാല ച ഫ് ഓപ്പക്കററിങ്ങ്
ഓഫ സർ എസ്. ഗിരിധർ അഭ്ിപ്രായബപ്പടുന്നു
െത്സരക്ഷ്െതയുള്ളവരുെം പ്രക്കചാദ്ിതരുൊയ
ിരുദ്ധാരി ബള ഇതിനായി തയ്യാറാക്കി
സാെൂഹി ക്കെഖലയിക്കലക്ക് അര്ത്ഥവത്തായ സെംഭ്ാവന ൾ നല് ാൻ അവബര
പ്രാപ്തരാക്കു യാണ് അസിെം ക്കപ്രെംജ്ി സർവ ലാശാലയുബട ഈ
ിരുദ്ാനന്തര ിരുദ്
ക്ക ാഴ്സു ള ബട ലക്ഷ്യബെന്നുെം അക്കേഹെം
ൂട്ടിക്കച്ചര്ക്കുന്നു.
പ്രക്കവശന പ്രപ് ിയയുെം ത യതി ള െം: വിദ്യാർത്ഥി ൾക്ക് സർവ ലാശാലയുബട ബവബ്
സസറ് വഴി ഓണ്സലനായി അക്കരക്ഷ്ിക്കാവുന്നതാണ്. ഇന്തയയിബലമ്പാടുെുള്ള 30
ക്ക പ്രങ്ങളിൽ 2019 ബഫപ് ുവരി 10ന്റ നടത്തുന്ന എഴുത്തു രര ക്ഷ്യുബടയുെം തുടർന്ന്
2019 ൊർച്ചിൽ നടത്തുന്ന വയക്തിഗത അഭ്ിെുഖത്തിന്റബറയുെം അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്
അക്കരക്ഷ്ാർത്ഥി ബള തിരബെടുക്കു .
ിരുദ്ാനന്തര ിരുദ്, എൽഎൽഎെം
ക്കപ്രാപ്ഗാെു ള്ക്ക് അക്കരക്ഷ്ിക്കക്കണ്ട അവസാന ത യതി 2019 ജ്നുവരി 26. ...
ബതാഴിലവസരങ്ങള െം ക്കപ്ലസ്ബെന്റ് സഹായവുെം: സാെൂഹി
ക്കെഖലയിലുെം,
എന്റജ്ിഒ ളിലുെം, ക്ക ാർപ്പക്കററ് സാെൂഹി
ഉത്തരവാദ്ിത്ത വ ുപ്പ
ളിലുെം,
ഗക്കവഷണ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാരനങ്ങളിലുെം സവവിധയൊര്ന്ന ക്കജ്ാലി ളാണ്
രഠിച്ചിറങ്ങുന്നവർക്ക് ലഭ്ിക്കു . ഇക്കത വബര രഠിച്ചിറങ്ങിയ
ിരുദ്ാനന്തര ിരുദ്
ക്ക ാഴ്സിബല ആറു
ാച്ച
ള്ക്ക് െി ച്ച
യാെംരസ് ക്കപ്ലസ്ബെന്റ് അവസരങ്ങൾ
ലഭ്ിച്ചിട്ട ണ്ട്. ബതാണ്ണൂക്കറാളെം സ്ഥാരനങ്ങൾ എലലാ വർഷവുെം ഇവിബട ക്കപ്ലസ്
ബെന്ററിനായി എത്തുന്നു.
യാെംരസ് ക്കപ്ലസ്ബെന്റ് ബസൽ ബതാഴിലവസരങ്ങൾക്കു
സൗ രയബൊരുക്കുന്നു. സാെൂഹി
സെംരെംഭ് തവ ക്കെഖലയിക്കലക്ക് പ്രക്കവശിക്കുന്ന ചില
ിരുദ്ധാരി ള െം ഉണ്ട്.
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