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നനിയമനനിര്മമ്മാണകമ്മാരരര

2021-  ലലെ ശശ്രീനമ്മാരമ്മായണഗുരു ഓപ്പണ് യൂണനിവവേഴനിറനി ബനിലനിലന്റെ അവേതരണവര
സബ്ജകക്ട് കമനിറനികക്ട് അയയ്ക്കണലമന്ന പ്രവമയവര

ഉന്നത  വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസവര  നന്യൂനപക്ഷവക്ഷമവര  വേഖഫര  ഹജക്ട്

തശ്രീര്തമ്മാടനവര  വേകുപ്പുമനനി  (വഡമ്മാ  .    ലക  .    ടനി  .    ജലെശ്രീല):  സര്,  2021-ലലെ

ശശ്രീനമ്മാരമ്മായണഗുരു  ഓപ്പണ്  യൂണനിവവേഴനിറനി  ബനില  ഞമ്മാന്  അവേതരനിപ്പനിക്കുന.

ഓര്ഡനിനന്സക്ട്  പ്രഖരമ്മാപനിച്ചുലകമ്മാണക്ട്  സതത്വര  നനിയമനനിര്മമ്മാണര

നടത്തുവേമ്മാനുണമ്മായ  സമ്മാഹചരരര  വേനിശദശ്രീകരനിച്ചുലകമ്മാണ്ടുള്ള  വസ്റ്റേറക്ട്ലമനര  ഞമ്മാന്

വമശപ്പുറതക്ട് വേയ്ക്കുന.

മനി  .   സശ്രീകര്: ബനില അവേതരനിപ്പനിചനിരനിക്കുന.

ഉന്നത  വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസവര  നന്യൂനപക്ഷവക്ഷമവര  വേഖഫര  ഹജക്ട്

തശ്രീര്തമ്മാടനവര  വേകുപ്പുമനനി  (വഡമ്മാ  .    ലക  .    ടനി  .    ജലെശ്രീല):  സര്,  2021-ലലെ

ശശ്രീനമ്മാരമ്മായണഗുരു ഓപ്പണ്  യൂണനിവവേഴനിറനി  ബനില വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസര  സരബനനിച

സബ്ജകക്ട്  കമനിറനി  VI-ലന്റെ  പരനിഗണനയ്ക്കക്ട്  അയയ്ക്കണലമന്ന  പ്രവമയര  ഞമ്മാന്

അവേതരനിപ്പനിക്കുന.  
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വേരവേസമ്മായവര  വസമ്മാര്ട്സര  യുവേജനകമ്മാരരവര  വേകുപ്പുമനനി

(ശശ്രീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരമ്മാജന്): സര്, ഞമ്മാന് പ്രവമയലത പനിനമ്മാങ്ങുന.

മനി  .    സശ്രീകര്: ബഹുമമ്മാനലപ്പട്ട മനനി ഉള്ലപ്പലടയുള്ള എലമ്മാവേവരമ്മാടര ഒരു

കമ്മാരരര  പറയുന,  വതമ്മാന്നയ്ക്കല  കുമമ്മാരനമ്മാശമ്മാന്  വദശശ്രീയ  ഇന്സ്റ്റേനിറന്യൂട്ടുമമ്മായനി

വചര്ന്നക്ട് സനി.പനി.എസക്ട്.റനി. ഇന്നക്ട് സഭമ്മാസവമളനതനിനുവശഷര വലെമ്മാഞനില ഒരു

വേലെനിയ പരനിപമ്മാടനി ആസൂത്രണര ലചയനിട്ടുണക്ട്. വേളലര ദശ്രീര്ഘമമ്മായ പ്രസരഗങ്ങള്

നടതമ്മാലത  സഹകരനികമ്മാന്  എലമ്മാ  അരഗങ്ങളര  തയമ്മാറമ്മാകുന്നതക്ട്

നന്നമ്മായനിരനിക്കുര.

ഉന്നത  വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസവര  നന്യൂനപക്ഷവക്ഷമവര  വേഖഫര  ഹജക്ട്

തശ്രീര്തമ്മാടനവര  വേകുപ്പുമനനി  (വഡമ്മാ  .    ലക  .    ടനി  .    ജലെശ്രീല):  സര്,

ശശ്രീനമ്മാരമ്മായണഗുരു  ഓപ്പണ്  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ  2020-ലലെ  45-ാ

ഓര്ഡനിനന്സക്ട്  പ്രകമ്മാരര  2020  ഒവകമ്മാബര്  2-നമ്മാണക്ട്  ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ

മുഖരമനനി  ശശ്രീ.  പനിണറമ്മായനി  വേനിജയന്  നമ്മാടനിനക്ട്  സമര്പ്പനിചതക്ട്.  സരസമ്മാന

നനിയമരമൂലെര  സമ്മാപനിതമമ്മാകുന്ന  എലമ്മാ  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെകളര  നനിലെവേനില

വേന്നതനിനുവശഷര യു.ജനി.സനി.-യുലട  2 (f)  സ്റ്റേമ്മാറസക്ട് ലെഭനിക്കുന്നതനിനക്ട് അവപക്ഷ

സമര്പ്പനിവകണതുണക്ട്.  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ  ഓര്ഡനിനന്സര  സ്റ്റേമ്മാറന്യൂട്ടറനി
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ഉവദരമ്മാഗസരുലട  നനിയമന  ഉതരവര  അടങ്ങനിയ  അവപക്ഷ  ഓപ്പണ്

സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ  28.10.2020-ലതലന്ന  യു.ജനി.സനി.-കക്ട്  സമര്പ്പനിചനിരുന.

എന്നമ്മാല  യു.ജനി.സനി.-യനിലനനിന്നക്ട്  ഇതുവേലര  മറുപടനിലയമ്മാനര  ലെഭനിചനിട്ടനില.

നനിലെവേനിലുള്ള ഓര്ഡനിനന്സക്ട് ബനിലമ്മാവകണതുലണന്നമ്മാണക്ട് മനസനിലെമ്മാക്കുന്നതക്ട്.

അതനിനമ്മാലെമ്മാണക്ട് ഈ സവമളനതനിലതലന്ന ബനില അവേതരനിപ്പനിക്കുന്നതക്ട്.

സരസമ്മാനലത  മറക്ട്  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെകള്  വേനിദൂര  വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസ

മമ്മാതൃകയനില പ്രദമ്മാനര ലചയ്യുന്ന എലമ്മാ വകമ്മാഴ്സുകളര ലെഭരമമ്മാകമ്മാനമ്മാണക്ട് ഓപ്പണ്

സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ ഉവദ്ദേശനിക്കുന്നതക്ട്.  സനിലെബസര സത്വയരപഠന ലമറശ്രീരനിയലുകളര

തയമ്മാറമ്മാകമ്മാനുള്ള നടപടനികള് പുവരമ്മാഗമനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ബനിരുദ, ബനിരുദമ്മാനനര

വകമ്മാഴ്സുകള് തുടങ്ങുന്നതനിനമ്മാണക്ട് യു.ജനി.സനി.-യുലട കശ്രീഴനിലുള്ള വേനിദൂര വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസ

ബന്യൂവറമ്മായുലട അരഗശ്രീകമ്മാരര ലെഭനിവകണതക്ട്. എന്നമ്മാല സര്ട്ടനിഫനികറക്ട് ഡനിവപമ്മാമ,

വപമ്മാസ്റ്റേക്ട്  ഗമ്മാഡഡ്യുവവേറക്ട്  ഡനിവപമ്മാമ  തുടങ്ങനിയ  വകമ്മാഴ്സുകള്  പ്രദമ്മാനര  ലചയമ്മാന്

സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെയ്ക്കക്ട്  ഇവപ്പമ്മാള്തലന്ന  അധനികമ്മാരമുണക്ട്.  അതനിലന്റെ

അടനിസമ്മാനതനിലെമ്മാണക്ട്  ഓപ്പണ്  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ  ആദര  സരരരഭലമന്ന

നനിലെയനില  തവദ്ദേശസത്വയരഭരണ  സമ്മാപനങ്ങളനിലലെ  ലതരലഞ്ഞെടകലപ്പട്ട

ജനപ്രതനിനനിധനികള്കക്ട്  'വേനിവകനശ്രീകരണവര  തവദ്ദേശസത്വയരഭരണവര'  എന്ന
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വേനിഷയതനില  നടതമ്മാന്  തശ്രീരുമമ്മാനനിചനിട്ടുള്ള  സര്ട്ടനിഫനികറക്ട്  വകമ്മാഴക്ട്.

പരശ്രീക്ഷയുള്ലപ്പലട  നടതലപ്പടന്ന  ഈ  വകമ്മാഴക്ട്  വേനിജയകരമമ്മായനി

പൂര്തനിയമ്മാക്കുന്നവേര്കക്ട് 16 ലക്രെഡനിറ്റുകള് ലെഭനിക്കുര. തവദ്ദേശ പ്രതനിനനിധനികളനില

ഉപരനിപഠനര ഉവദ്ദേശനിക്കുന്നവേര്കക്ട്  ഈ ലക്രെഡനിറ്റുകള് പ്രവയമ്മാജനലപ്പടതമ്മാന്

കഴനിയുരവേനിധമമ്മാണക്ട്  പ്രസ്തുത  വകമ്മാഴക്ട്  വേനിഭമ്മാവേന  ലചയനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  ഈ

സര്ട്ടനിഫനികറക്ട്  വകമ്മാഴക്ട്  മമ്മാര്ചക്ട്  ആദരവേമ്മാരര  ആരരഭനികമ്മാനമ്മാണക്ട്

ശശ്രീനമ്മാരമ്മായണഗുരു ഓപ്പണ് സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ ലെക്ഷരമനിടന്നതക്ട്. 

സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെകലളക്കുറനിചക്ട്  പരമ്പരമ്മാഗതമമ്മായനി  പലെതരര

സങ്കലപ്പങ്ങള്  നനിലെനനിന്നനിരുന.  അവേയ്ലകലമ്മാര  കമ്മാതലെമ്മായ  മമ്മാറങ്ങള്

സരഭവേനിച്ചുലകമ്മാണനിരനിക്കുന്ന കമ്മാലെതമ്മാണക്ട് നമ്മാര ജശ്രീവേനിക്കുന്നതക്ട്. അടചനിട്ട കമ്മാസക്ട്

മുറനികളനിലുര  പരശ്രീക്ഷണശമ്മാലെകളനിലുര  ഒതുങ്ങനിനനിന്നനിരുന്ന  വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസ

പ്രക്രെനിയയ്ക്കക്ട്  വേനിപവേകരമമ്മായ  രൂപവഭദര  സരഭവേനിച്ചുകഴനിഞ.  ശമ്മാസ

സമ്മാവങ്കതനികവേനിദരകളലട  പരനിണനിതനിയുര  മഹമ്മാമമ്മാരനിയുലട  പ്രതരമ്മാഘമ്മാതങ്ങളര

കൂടനിവചര്ന്നവപ്പമ്മാള്  വേനിജമ്മാന  സമ്പമ്മാദന  രശ്രീതനികള്ക്കുണമ്മായ  മമ്മാറതനിലന്റെ

ഗരഭശ്രീരമമ്മായ  പരനിസരതമ്മാണക്ട്  നമ്മാമനിന്നക്ട്  നനിലക്കുന്നതക്ട്.  ഏതക്ട്  കമ്മാസനിലലപ്പട്ട

വേനിദരമ്മാര്തനികള്ക്കുര  അദരമ്മാപകര്ക്കുര  ഓണ്ലലലെന്  വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസര  ഇന്നക്ട്



18/01/2021
Uncorrected/Not for publication

5

സപരനിചനിതവര സഗമവമമ്മാണക്ട്. അതനിവനമ്മാടക്ട് ഇന്നക്ട് ആര്ക്കുര ലതമ്മാട്ടുകൂടമ്മായ്മയനില.

ഒനര  ഒട്ടുര  അസ്പൃശരവമല.  അനുസന്യൂതമമ്മായനി  പരനിണമനിച്ചുലകമ്മാണനിരനിക്കുന്ന

വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസ  രശ്രീതനികള്  പുതനിയപുതനിയ  സമ്മാധരതകളമ്മാണക്ട്  മനുഷരകുലെതനിനക്ട്

മുമ്പനില  തുറനവേയ്ക്കുന്നതക്ട്.  അനനിര്വേചനശ്രീയമമ്മായ  വബമ്മാധരശ്രീതനിശമ്മാസര  ഇന്നക്ട്

വേനിജമ്മാന  സമ്പമ്മാദനതനിലന്റെയുര  വേനിജമ്മാന  ഉലപ്പമ്മാദനതനിലന്റെയുര

അടനിസമ്മാന  അടയമ്മാളങ്ങളമ്മായനി  മമ്മാറനികഴനിഞ്ഞെനിരനിക്കുന.  നമുകക്ട്

സപരനിചനിതമമ്മായ  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ  സങ്കലപ്പര  പുനര്  നനിര്വ്വചനതനിനക്ട്

കമ്മാരണമമ്മായതുര ഇതുലകമ്മാണ്ടുതലന്നയമ്മാണക്ട്.  വലെമ്മാകര ഒരു ആവഗമ്മാള ഗമ്മാമമമ്മായനി

മമ്മാറനിയതുവപമ്മാലലെ  വേനിജമ്മാന  ഉലപ്പമ്മാദനവര  വേനിജമ്മാന  സമ്പമ്മാദനവര

സമ്മാമ്പ്രദമ്മായനിക  അതനിര്തനികലള  വഭദനിചക്ട്  പമ്മാരസരര  ബനര

സമ്മാപനിച്ചുകഴനിഞ.  ഇതനിലന്റെ  പുറതമ്മാണക്ട്  വേര്തമമ്മാനകമ്മാലെ  വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസ

പ്രക്രെനിയകളര  സരരരഭങ്ങളര  യുകശ്രീകരനികലപ്പടന്നതക്ട്.  ഓപ്പണ്

സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെകളലട  പ്രവൃതനി  ഈ  പരനിസരത്തുനനിന്നമ്മാണക്ട്

ആരരഭനിക്കുന്നതക്ട്.  സമ്മാമ്പ്രദമ്മായനിക  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെകളലട  വേളര്ചയ്ക്കക്ട്

പരനിമനിതനികളണക്ട്.  ഉള്ലകമ്മാള്ളമ്മാന്  കഴനിയുന്ന  പഠനിതമ്മാകളലട  എണ്ണതനിനക്ട്

നനിയനണവമുണക്ട്.  ഇവേയ്ക്കക്ട്  പുറതക്ട്  നനിലക്കുന്ന  വേനിജമ്മാനദമ്മാഹനികളര
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ഒഴനിവേമ്മാകലപ്പട്ടവേരുമമ്മായ ഒരു ജനസമൂഹര നമ്മുലട മുന്നനില പകച്ചുനനിലക്കുന്നതക്ട്

വേര്തമമ്മാനകമ്മാലെലത  യമ്മാഥമ്മാര്തരമമ്മാണക്ട്.  ഇവേര്കക്ട്  ഗുണവമന്മയുള്ള

വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസര  ഉറപ്പുവേരുതമ്മാന്  നമുകക്ട്  ബമ്മാധരതയുണക്ട്.  അതക്ട്  നമ്മുലട

ഉതരവേമ്മാദനിതത്വവമമ്മാണക്ട്.  അതനിനക്ട്  സകലെ  സസൗകരരങ്ങളര

ഒരുകനിലകമ്മാടക്കുന്നതമ്മാണക്ട്  സമ്മാമൂഹരനശ്രീതനിയുലട  നനിദമ്മാനലമന്നക്ട്  സര്കമ്മാര്

കരുതുന.  ഇതനിനുപുറലമ  തുടര്  വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസര  അനനിവേമ്മാരരമമ്മായ  ഒരു വേലെനിയ

ജനസഞ്ജയവര  നമ്മുലട  മുന്നനിലുണക്ട്.  ലതമ്മാഴനിലുകളനില  ഉയര്ന്ന  പദവേനി

ലെഭനിക്കുവേമ്മാനുര ലമചലപ്പട്ട വസവേന വവേതന വേരവേസകള്കക്ട് അര്ഹരമ്മാകമ്മാനുര

തുടര്  വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസര  അവേര്കക്ട്  അനനിവേമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.  നനിലെവേനിലുള്ള  നമ്മുലട

സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെകള്കക്ട്  അതനിനക്ട്  മതനിയമ്മായ  സസൗകരരങ്ങളനില.  അവേയുലട

നനിയമങ്ങള്  അതനിനക്ട്  അനുവേദനിക്കുനമനില.  അതുവപമ്മാലലെതലന്ന,  വേളലര

ലചറുപ്പതനില  കുടരബഭമ്മാരര  ഏലറടതക്ട്  പഠനര  നനിര്തനിവപ്പമ്മായ  എത്രവയമ്മാ

മനിടകന്മമ്മാരുര  മനിടകനികളമുണക്ട്  നമ്മുലട  കൂട്ടതനിലുണക്ട്.  അവേര്ക്കുര

പഠനികമ്മാനുള്ള  ജനമ്മാധനിപതരപരമമ്മായ  ഇടര  ഒരുകനിലകമ്മാടവകണതക്ട്

ഒഴനിച്ചുകൂടമ്മാനമ്മാകമ്മാത ബമ്മാധരതയമ്മായനിട്ടമ്മാണക്ട് സര്കമ്മാര് കമ്മാണുന്നതക്ട്. 

സമൂഹവതമ്മാടക്ട്  പ്രതനിബദതയുള്ള  ഇടതുപക്ഷ  സര്കമ്മാര്  ഈ
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പ്രശ്നലതയമ്മാണക്ട് ഗസൗരവേമമ്മായനി ലലകകമ്മാരരര ലചയമ്മാന് തശ്രീരുമമ്മാനനിചനിരനിക്കുന്നതക്ട്.

അനസൗപചമ്മാരനിക  വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസതനിലന്റെ  ആചമ്മാരരനുര  വകരളശ്രീയ

നവവേമ്മാതമ്മാനതനിലന്റെ  ലകടമ്മാവേനിളക്കുമമ്മായ  ശശ്രീനമ്മാരമ്മായണഗുരുവേനിലന്റെ  വപരനില

ഓപ്പണ്  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെയ്ക്കക്ട്  തുടകമനിട്ടതക്ട്  ഇതരലമമ്മാരു  ലെക്ഷരപ്രമ്മാപനി

ലലകവേരനികമ്മാന് വവേണനിയമ്മാണക്ട്.  ശശ്രീനമ്മാരമ്മായണഗുരു ഓപ്പണ് സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ

ലമചലപ്പട്ട ഉന്നത വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസര കുറഞ്ഞെ ലചലെവേനില ബൃഹതമ്മായ വേനിദരമ്മാര്തനി

സഞ്ജയതനിനക്ട് പ്രദമ്മാനര ലചയമ്മാന്വവേണനി ഇടതുപക്ഷ സര്കമ്മാര് രൂപകലപ്പന

ലചയനിട്ടുള്ള  സരരരഭമമ്മാണക്ട്.  ഗുണവമന്മയുള്ള  വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസ  പ്രക്രെനിയയനില

അധനിഷനിതമമ്മായ  അകമ്മാദമനികക്ട്  വേരവേഹമ്മാരങ്ങളമ്മാണക്ട്  പുതനിയ

സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെയനില  നടക്കുക.  മമ്മാനവേനികതയുലട  കര്മവയമ്മാഗനിയമ്മായ

ശശ്രീനമ്മാരമ്മായണഗുരുവേനിലന്റെ  ലലചതനരര  ഈ  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെയുലട  ഭസൗതനിക

പരനിസരതനിനക്ട് ദനിശമ്മാവബമ്മാധര നലകുലമന്നക്ട് പനിണറമ്മായനി വേനിജയന് സര്കമ്മാര്

ഉറചക്ട് വേനിശത്വസനിക്കുന. 

ഒരുപമ്മാടക്ട്  കമ്മാലെലത  കമ്മാതനിരനിപ്പനിനുവശഷര  യമ്മാഥമ്മാര്തരമമ്മാകുന്ന

ഓപ്പണ് സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ ലലവേജമ്മാനനിക ലലവേവേനിധരലത ആവഘമ്മാഷനിക്കുന്ന

സമ്മാധമ്മാരണകമ്മാരമ്മായ  വേനിജമ്മാനദമ്മാഹനികളലട  തശ്രീര്തമ്മാടന
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വകനമമ്മാകുലമന്നതനില  സരശയര  വവേണ.  പരമ്പരമ്മാഗത  വകമ്മാഴ്സുകളര  നൂതന

വേനിഷയങ്ങളര  ഒരുവപമ്മാലലെ  ഇഴപനിരനിയമ്മാലതയുണമ്മാക്കുന്ന  ലവേളനിചമമ്മാകുര  ഈ

സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെയുലട  മുഖമുദ.  വേനിവേനിധ  വമഖലെകളനിലലെ  ലലനപുണര

വേനികസനതനിനുതകുന്ന  വേരതരസ്തമമ്മായ  വകമ്മാഴ്സുകള്  ഓപ്പണ്

സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെലയ  വവേറനിട്ടക്ട്  നനിര്ത്തുകതലന്ന  ലചയ്യുര.  വേനിദരമ്മാര്തനികളലട

ലതമ്മാഴനില സമ്മാധരതകള് വേര്ദനിപ്പനിക്കുന്ന വകമ്മാഴ്സുകള്ക്കുര ഈ സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ

സമ്മാഹചരരലമമ്മാരുക്കുര.  പമ്മാര്ശത്വവേലകരനികലപ്പട്ട  സമൂഹതനിലലെ

അധധഃസനിതരുലട ലലകലതമ്മാഴനിലുകളര ലലകവവേലെകളര അവേരുലട പമ്മാരമ്പരര

അറനിവകളര  ഓപ്പണ്  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെയുലട  പരനിശശ്രീലെന  പദതനികളനില

ഉള്ലപ്പടതമ്മാനമ്മാണക്ട്  ലെക്ഷരമനിടന്നതക്ട്.  അതുവേഴനി  പഠനിതമ്മാകള്കക്ട്  ലെഭനിക്കുന്ന

അകമ്മാദമനികക്ട്  ലക്രെഡനിറ്റുകള് പനിന്നശ്രീടക്ട്  അവേരുലട  വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസ ജശ്രീവേനിതതനില

തുടര്  പഠനതനിനക്ട്  ഉള്വപ്രരണയമ്മാകണലമനര  ഓപ്പണ്  യൂണനിവവേഴനിറനി

ആഗഹനിക്കുന. 

University  Grants  Commission-ലന്റെയുര  Distant  Education

Bureau-യുലടയുര നനിയമങ്ങള്കക്ട് വേനിവധയമമ്മായനി വകരളതനിലലെ പ്രഥമ ഓപ്പണ്

സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ  ജനമധരതനിവലെയ്ക്കക്ട്  വേനിജമ്മാനതനിലന്റെ  ലവേളനിചവമമ്മായനി
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കടനവേരുന്ന ചരനിത്ര മുഹൂര്തതനിനമ്മാണക്ട് വകരള നനിയമസഭ ഇന്നക്ട് സമ്മാക്ഷരര

വേഹനിക്കുന്നതക്ട്.  ശശ്രീനമ്മാരമ്മായണഗുരു എന്ന മഹമ്മാതമ്മാവേനിലന്റെ സ്മരണയ്ക്കക്ട് മുന്നനില

ലലകരളനി  സമര്പ്പനിക്കുന്ന  ഏറവര  വപ്രമ്മാജത്വലെമമ്മായ  ഉപഹമ്മാരമമ്മാണക്ട്

ഗമ്മാനനിജയനനി ദനിനതനില പനിറന്ന ഓപ്പണ് സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ. 

അതനിരുകളനിലമ്മാത  സത്വപ്നങ്ങളമമ്മായമ്മാണക്ട്  വകരളതനിലന്റെ  മുഖരമനനി

ശശ്രീ.  പനിണറമ്മായനി  വേനിജയന്  ശശ്രീനമ്മാരമ്മായണഗുരു  ഓപ്പണ്  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ

നമ്മാടനിനക്ട്  സമര്പ്പനിചതക്ട്.  സമ്മാമമ്മാജനികരുലട  വേനിലെലപ്പട്ട  നനിര്വദ്ദേശങ്ങള്ക്കുര

അഭനിപ്രമ്മായങ്ങള്ക്കുമമ്മായനി ഈ ബനില സഭയുലട മുമ്പമ്മാലക വേയ്ക്കുകയമ്മാണക്ട്.

Shri. T. A. Ahammed Kabeer: Sir,  I move that” This House

resolves  to  disapprove  The  Sree  Narayana  Open  University

Ordinance, 2020 (Ordinance No. 45 of 2020).”എന്ന പ്രവമയര ഞമ്മാന്

അവേതരനിപ്പനിക്കുന.

ഗുരുവേനിലന്റെ വപരനില ഒരു സമ്മാപനര നമ്മാര സമമ്മാരരഭനിക്കുവമ്പമ്മാള് വേളലര

കരുതല വവേണര.  നമ്മുലട നനിനവകളനില നനിറഞനനിന്നക്ട് നനിറകതനിര് തൂകുന്ന

അനനിതരസമ്മാധമ്മാരണമമ്മായ പ്രഭമ്മാവേതനിലന്റെ ഉടമയമ്മാണക്ട്  മലെയമ്മാളനിയുലട സത്വനര

ഗുരു. അതുലകമ്മാണക്ട് ഗുരുവേനിലന്റെ വപരനില ഒരു സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ,  അതക്ട് ഓപ്പണ്
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യൂണനിവവേഴനിറനി  ആലണങ്കനിലവപ്പമ്മാലുര  വേളലര  ശദനിചക്ട്,  കരുതവലെമ്മാലട,

നനിലെവേമ്മാരതനിലന്റെ കമ്മാരരതനില ഒരു വേനിട്ടുവേശ്രീഴ്ചയുര ലചയമ്മാത സമശ്രീപനര നമ്മാര

സത്വശ്രീകരനിവകണതുണക്ട്.  ഒന്നക്ട്  ശദനിച്ചുവനമ്മാകനിയമ്മാല  വേലെനിലയമ്മാരു

ലപമ്മാരുതവകടക്ട് കമ്മാണമ്മാന് സമ്മാധനിക്കുര. ഈ സഭ 22 പ്രമ്മാവേശരര വചര്ന. ഈ

ഗവേണ്ലമന്റെക്ട് നമ്മാലെരലകമ്മാലര കഴനിഞ. ശശ്രീനമ്മാരമ്മായണഗുരുവേനിലന്റെ വപരനില ഒരു

സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ  ആരരഭനികമ്മാന്  2020  ലസപ്റരബര്  വേലര...,  ആ

ലസപ്റരബറനിനക്ട്  ഒരു  പ്രവതരകതയനിവല;  ഗുരുവേനിലന  വേനിലപ്പനചരകമ്മാകമ്മാന്

മലെയമ്മാളനി  സമതനികനില.  ഗുരു നമ്മുലട  സത്വതത്വവബമ്മാധതനിലന്റെ പ്രതരക്ഷമമ്മായ

പ്രകടനമമ്മാണക്ട്.  നമ്മാലെഞക്ട് ലകമ്മാലര കയനില കനിട്ടനിയനിട്ടക്ട്  അലതമ്മാനര ലചയമ്മാലത

പഞമ്മായതക്ട്  ലതരലഞ്ഞെടപ്പനിനക്ട്  ലതമ്മാട്ടുമുമ്പക്ട്  ലസപ്റരബറനില  ഈ  സഭലയ

വേനിശത്വമ്മാസതനിലലെടകമ്മാലത  ഒരു  ഓര്ഡനിനന്സനിലൂലടയമ്മാണക്ട്  നനിങ്ങള്  ഈ

തശ്രീരുമമ്മാനലമടതതക്ട്.  ഈ  സഭയനിലലെ  ഏലതങ്കനിലുലമമ്മാരു  അരഗര  ഗുരുവേനിലന്റെ

വപരനില ഒരു സമ്മാപനര വേരുന്നതനിലന ഇരുകയ്യുര നശ്രീട്ടനി സത്വശ്രീകരനികനിവല?

ഇസൗ  വകരളര  അതനിനക്ട്  ഒരുപമ്മാടക്ട്  വേഴനികള്  കമ്മാണനിചനിട്ടുണക്ട്.

മഹമ്മാതമ്മാഗമ്മാനനിയുലട  വപരനില  നമള്  ഒരു  യൂണനിവവേഴനിറനി  ആരരഭനിച്ചു,

ആദനിശങ്കരലന്റെ  വപരനില  നമള്  ഒരു  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ  ഉണമ്മാകനി.
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മലെയമ്മാളതനിലന്റെ  ആചമ്മാരരന്  തുഞലതഴുതച്ഛലന്റെ  വപരനില  നമള്

സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ ഉണമ്മാകനി.  ഇതക്ട് നമ്മുലട പമ്മാരമ്പരരമമ്മാണക്ട്. എന്നനിട്ടുര വകവേലെര

പഞമ്മായതക്ട്  ലതരലഞ്ഞെടപ്പനിനക്ട്  ലതമ്മാട്ടുമുമ്പക്ട്  ലസപ്റരബര്  മമ്മാസതനില  ഒരു

ഓര്ഡനിനന്സക്ട് വേഴനി ഒരു സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ ലകമ്മാണ്ടുവേരനികയമ്മാണക്ട്. എനനികക്ട് ഒരു

അവപക്ഷവയയുള,  ഞമ്മാന്  സന്മനസകലള  നനിരമ്മാകരനിക്കുന്നയമ്മാളല,  ഒരു

സതക്ട് സരരരഭലതയുര  നനിരമ്മാകരനിക്കുന്നയമ്മാളല.  പലക്ഷ  ശശ്രീനമ്മാരമ്മായണ

ഗുരുവേനിലന വേനിലപ്പനചരകമ്മാകമ്മാന് മലെയമ്മാളനി സമതനികനില.  ഗുരുവേനിലന്റെ ഒരു

ലചറനിയ കൃതനിയുണക്ട്, ആ കൃതനിയുലട വപരക്ട് 'അറനിവേക്ട്' എന്നമ്മാണക്ട്. മഹമ്മാനമ്മായ ആ

ഗുരുവേനിലന്റെ  പമ്മാഠരവേനിഷയങ്ങലളലമ്മാര  അതനിസമര്തമമ്മായനി  നമുകക്ട്  നലകനിയ

ശനിഷരന് നടരമ്മാജഗുരുവേമ്മാണവലമ്മാ.   ഞമ്മാന് ഇവേനിലട  സൂചനിപ്പനിച പുസ്തകര ഒരു

ലകമ്മാച്ചുകൃതനിയമ്മാണക്ട്,  അതനിനക്ട്  ഒരു  ലെഘുവലെഖയുലട  വേലെനിപ്പരവപമ്മാലുമനില.  ആ

'അറനിവേക്ട്'-ല ഗുരു പറയുന്ന ഒരു കമ്മാരരമുണക്ട്. 

''അറനിയലപ്പടമനിതു വവേറ-,

ലറനിവേമ്മായനിടര തനിരഞ്ഞെനിടരവനരര'' - 

'അവനത്വഷനിചമ്മാല അറനിയലപ്പടന്ന ഏതക്ട് വേസ്തുവര അറനിവേനിലന്റെ ആധമ്മാരമമ്മാലണന

മനസനിലെമ്മാകുര'  എന്നക്ട്  ഇസൗ  ലകമ്മാച്ചുകൃതനിയനില  പറഞവേചയമ്മാളമ്മാണക്ട്
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ശശ്രീനമ്മാരമ്മായണഗുരു. ഗുരുവേനിലന്റെ വപരനില ഒരു സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ വേന്നമ്മാല എലമ്മാ

മലെയമ്മാളനികളര  അഭനിമമ്മാനപുരസരര  തലെയുയര്തനിനനിന്നക്ട്  അതനിനക്ട്  പനിന്തുണ

നലകുര. 

         ''അറനിവേനിതനിലലെമ്മാന്നമ്മായതുലകമ്മാ-

         ണറനിവേലമ്മാലതങ്ങുമനില വവേലറമ്മാനര''   - 

'എലമ്മാര  അറനിവേമ്മാണക്ട്.'   നമള് മമ്മാവേനിലന  മമ്മാവേക്ട്  എനവേനിളനിക്കുന്നതക്ട്  മമ്മാമ്പഴര

തരുന്നതുലകമ്മാണമ്മാണക്ട്,  ഒരു  ലതങ്ങനിലന  നമ്മാര  ലതങ്ങക്ട്  എനവേനിളനിക്കുന്നതക്ട്

വതങ്ങ തരുന്നതുലകമ്മാണമ്മാണക്ട്. ഖുര്ആനനില ഇതരതനില ഒരു പ്രവയമ്മാഗമുണക്ട്.

"ആദനിമനുഷരലന നമ്മാമങ്ങള് പഠനിപ്പനിച്ചു.''  ഓവരമ്മാ നമ്മാമവര അര്തഗര്ഭമമ്മാണക്ട്.

ഓവരമ്മാ നമ്മാമതനിലന്റെ പനിന്നനിലുര ഒരു ആശയ പരനിസരമുണക്ട്, ഒരു പ്രതരയശമ്മാസ

പരനിസരര വപമ്മാലുമുണമ്മാകമ്മാര. 'ഓവരമ്മാ നമ്മാമവര വേനിശുദമമ്മാണക്ട്'.  ആദനിമനുഷരലന

നമ്മാമങ്ങള്  പഠനിപ്പനിച്ചു  എനപറഞ്ഞെതുതലന്നയമ്മാണക്ട്  ഗുരുവര  ഇവേനിലട

പറയുന്നതക്ട്. ആ ഗുരുവേനിലന്റെ വപരനില സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ ഉണമ്മാക്കുകയമ്മാണക്ട്.

              ''അറനിയലപ്പടമനിതു വവേറ-

ലറനിവേമ്മായനിടര തനിരഞ്ഞെനിടരവനരര'' 

നനിങ്ങള്  പുറലപ്പടവേനിച  ഓര്ഡനിനന്സനില  'അകമ്മാദമനികക്ട്  കസൗണ്സനില'
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എന്നതനിലനമ്മാപ്പര  'റനിസര്ചക്ട്  കസൗണ്സനില'  എന്ന  വപരുരകൂടനി  ഉണമ്മായനിരുന.

എന്നമ്മാല ബനില വേന്നവപ്പമ്മാള് അതനില. 'തനിരഞ്ഞെനിടരവനരര അറനിവേമ്മായനിടര ഇതു

വവേറല',  അതമ്മായതക്ട്  അറനിവേമ്മായനിടര  തനിരഞ്ഞെനിടര  വനരര;  എനവേചമ്മാല

അവനത്വഷനിക്കുവമ്പമ്മാള്  (റനിസര്ചക്ട്  ലചയ്യുവമ്പമ്മാള്)  അറനിവേമ്മായനി  മമ്മാറുര  എന്നമ്മാണക്ട്.

നനിങ്ങളലട  ഓര്ഡനിനന്സനില  അകമ്മാദമനികക്ട്  റനിസര്ചക്ട്  കസൗണ്സനിലെമ്മാണക്ട്,

എന്നമ്മാല ബനിലനില ആ വേമ്മാകക്ട് മമ്മാറനി, അതക്ട് വവേലറമ്മാരു വേനിഷയര.  ഗുരു പറഞ, 

''അറനിവേനിനക്ട് നനിറവലണന്നമ്മാ -

ലെറനിവേലമ്മാതുള്ളലതങ്ങനിരുന്നശ്രീടര...'' - 

'നനിറഞ്ഞെ  അറനിവേമ്മാണവലമ്മാ,  നനിറകുടര  തുളമ്പുകയനില'.  ''എന്നമ്മാല

അറനിവേലമ്മാതുള്ളതക്ട് എങ്ങനിരുന്നനിടര'' - 'എലമ്മാരഅറനിവേമ്മാണക്ട്,  ലചറുതുര വേലുതുമമ്മായ

ഏതുര  അറനിവേമ്മാണക്ട്'.  അങ്ങലന  പറഞ്ഞെ  മലെയമ്മാളതനിലന്റെ  പ്രനിയലപ്പട്ട  ഗുരു

നലമ  പഠനിപ്പനിച  ചനിലെ  കമ്മാരരങ്ങളണക്ട്.  'സതരദര്ശനി  സമദര്ശനി

ആയനിരനികണലമന്നക്ട്'  അവദ്ദേഹര  പറഞ.  ഏതക്ട്  നനിയമനനിര്മമ്മാണവര

ഗുരുവേനിലന്റെ  ഇസൗ  ചനിനയ്ക്കക്ട്  പ്രഭമ്മാവേര  നലകുന്നതമ്മായനിരനികണര.  സതരദര്ശനി

സമദര്ശനിയമ്മാവകണതുണക്ട്,  ഇതക്ട്  വേനില്പനചരകമ്മാകരുതക്ട്.  സമദര്ശനിതത്വര

ആചമ്മാരരന്മമ്മാരുലട  പ്രമമ്മാണവേമ്മാകരര  മമ്മാത്രമല.  'മധരമ  മമ്മാര്ഗര'  എന്നക്ട്
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ശശ്രീബുദനുര  ''ഉമതന്  വേസത''  എന്നക്ട്  ഖുര്ആനുര  പറഞ.  രണ്ടുര

ഒനതലന്നയമ്മാണക്ട്.  സമദര്ശനിതത്വമമ്മാണക്ട്  മമ്മാനവേശ്രീകതയുലട ഏറവര ഉജത്വലെമമ്മായ,

വപ്രമ്മാജത്വലെമമ്മായ പരനിസരര.  ഒരമ്മാള്  സതരദര്ശനിയമ്മാവണമ്മാ  അയമ്മാള്

സമദര്ശനിയമ്മായനിരനികണലമന്നമ്മാണക്ട്  ഗുരു  പറഞ്ഞെതക്ട്.  ആ  ഗുരുവേനിലന്റെ

വപരനിലെമ്മാണക്ട്  നമള്  ഇസൗ  മഹമ്മാസരരരഭര  ആരരഭനികമ്മാന്  ശമനിക്കുന്നതക്ട്.

ഒസൗപനനിഷനിദമമ്മായ സതരമ്മാവേവബമ്മാധലത,  ശമ്മാസമ്മാവേവബമ്മാധതനിലന്റെ

അവനത്വഷണപരതലകമ്മാണക്ട്  സമ്പന്നമമ്മാകനിയതക്ട്  ഗുരുവേമ്മാണക്ട്.   രണ്ടുര  നമുകക്ട്

ഒന്നനിച്ചുവപമ്മാവകണതുണക്ട്.   'ലചമ്പഴനനി'യനിലനനിനര  'മരുതത്വമ്മാമലെ'യനിവലെയ്ക്കുര,

'മരുതത്വമ്മാമലെ'യനിലനനിനര  'അരുവേനിപ്പുറ'വതയ്ക്കുര,  'അരുവേനിപ്പുറ'ത്തുനനിനര

'വേര്കലെ'യനിവലെയ്ക്കുര  'വേര്കലെ'യനിലനനിനര  'ആലുവേ'യനിവലെയ്ക്കുര  'ആലുവേ'യനില

നനിനര  'തലെവശ്ശേരനി'യനിലലെ  'ജഗന്നമ്മാഥ വക്ഷത്ര'  പരനിസരവതയ്ക്കുര വപമ്മായ ഒരു

ഗുരു. ആ ഗുരു മലെയമ്മാളനിയുലട മനസനിവനമ്മാടക്ട് പറഞ്ഞെതക്ട് ''ഉണരുക''  എന്നമ്മാണക്ട്.

സമ്മാമൂഹനിക  അചടകതനിനുവവേണനി  ഒരു  രമ്മാഷ്ട്രലതയുര  ഒരു  ജനതലയയുര

വനരമ്മാരവേണ്ണര  ആവേനിഷ്കരനികമ്മാന്,   പുനരമ്മാവേനിഷ്കരനികമ്മാനമ്മാണക്ട്  ഗുരു  നവമമ്മാടക്ട്

പറഞ്ഞെതക്ട്,  ആ  ഗുരു  കമ്മാണനിച്ചുതന്ന  വേഴനികളണക്ട്.  തതത്വചനിനയുര

പ്രമ്മാവയമ്മാഗനികതയുര  ഒരു  നമ്മാണയതനിലന്റെ  രണ്ടുവേശങ്ങളമ്മാലണന്നക്ട്  ഗുരു
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എവപ്പമ്മാഴുര  പറയുമമ്മായനിരുന.  അതുലകമ്മാണമ്മാണവലമ്മാ

ശനിവേപ്രതനിഷയ്ലകമ്മാരുങ്ങനിയ  ഗുരുവേനിവനമ്മാടക്ട്,  'തമ്മാങ്കള്  വവേദവേനിപരശ്രീതര

പ്രവേര്തനിക്കുന,  തമ്മാങ്കള്കക്ട്  പ്രതനിഷ  ലചയമ്മാന്  അനുവേമ്മാദമനില'

എനപറഞ്ഞെവേവരമ്മാടക്ട്  '  വനമ്മാക,  ഇതക്ട് നനിങ്ങളലട ശനിവേനല'  എനപറഞ്ഞെതക്ട്,

അലതമ്മാരു വേലെനിയ ചനിനയമ്മാണക്ട്.  അലതമ്മാരു വേലെനിയ തുടകമമ്മായനിരുന,   ഒരു

ജനതയുലട  ജശ്രീവേനിതലത  അപ്പമ്മാലട  മമ്മാറനിമറനിച  ധനരമമ്മായ  ഒരു

ആവേനിഷ്കമ്മാരമമ്മായനിരുന. 'ഇതക്ട്  നനിങ്ങളലട ശനിവേനല'  എന്ന ആ പറചനിലെനിലൂലട

വേമ്മായ  അടഞ്ഞെതക്ട്,  ജമ്മാതനിവഭദതനിലന്റെ  അപ്രതനിവരമ്മാധരര  എനകരുതലപ്പട്ട

വകമ്മാട്ടകളനിലെമ്മായനിരുന.  സമദര്ശനിതത്വര  എനപറയുന്ന  ആശയപരനിസരര

മലെയമ്മാളനികക്ട് പ്രനിയലപ്പട്ട പ്രവമയമമ്മാകനിയ മഹമ്മാനമ്മായ ഗുരു, നമ്മുലട ആചമ്മാരരന്,

ഇസൗ  നമ്മാടനിലന  കലണതമ്മാന്  പരനിശമനിച  ഗുരുകന്മമ്മാരനില  ഒരമ്മാള്.

അവദ്ദേഹതനിലന്റെ  വപരനില  ഒരു  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ  വേരുവമ്പമ്മാള്  അതക്ട്  നമ്മാടനിനക്ട്

അഭനിമമ്മാനമമ്മാണക്ട്.  

ഞമ്മാന് ചുരുക്കുന, മനുഷരലന മനുഷരനനിലനനിനര അകറ്റുന്ന ഒവരലയമ്മാരു

വേരവേസവയയുള,  അതമ്മാണക്ട്  നമ്മാര  പുലെര്തനിവപ്പമ്മാന്ന ജമ്മാതനി  വേരവേസ.  നമ്മാര

നനിലെനനിലെനനിര്തനിയ,  ഒരു മനുഷരലന മനുഷരനമ്മായനി അരഗശ്രീകരനികമ്മാത ആ
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ജമ്മാതനിവേരവേസയ്ലകതനിലര  ഗുരുവേനിലന്റെ  മുഖതക്ട്  ലെക്ഷണമുണക്ട്.  ഗുരുവര

ടമ്മാവഗമ്മാറുര  മുഖമ്മാമുഖര  നനിലക്കുന്ന  ചനിത്രര  ലകമ്മാച്ചുന്നമ്മാളനിവലെ  കണനിരുലന്നങ്കനില

ആ  ഗുരുവേനിലന  കലണതമ്മാന്  നമുകക്ട്  ബുദനിമുട്ടുണമ്മാകുമമ്മായനിരുന്നനില.

മഹമ്മാതഗമ്മാനനിയുലട മുഖമ്മാമുഖമനിരനിക്കുന്ന ഗുരുവേനിലന്റെ ചനിത്രമുണക്ട്,  ഇസൗ കറുത

അദരമ്മായര അവേസമ്മാനനിപ്പനികമ്മാനുള്ള,  ഒരു രമ്മാഷ്ട്രലത,  ഒരു ജനതയമ്മായുര ഒറ

രമ്മാഷ്ട്രമമ്മായുര  മമ്മാറമ്മാനുള്ള,  അതനിനനിശനിതമമ്മായ  ദനിശമ്മാവബമ്മാധതനിലന്റെ

ലെക്ഷണയുകമമ്മായ,  എലമ്മാ  വേനിലെക്ഷണമമ്മായ  സമ്മാമ്പ്രദമ്മായനികതകലളയുര

നനിരമ്മാകരനിച്ചുലകമ്മാണക്ട്, ഒരു ജനതലയ മനുഷരലനന്ന ജമ്മാതനിക്കുമമ്മാത്രര പ്രമ്മാധമ്മാനരര

നലകുന്ന ഒന്നമ്മായനികമ്മാണുന്നതമ്മാണക്ട് ആ ചനിത്രര.  'മനുഷരനമ്മാവണമ്മാ അവേലനമ്മാരു

ജമ്മാതനിമമ്മാത്രര',  'ലപണ്ണക്ട് ലപറവേലനലമ്മാര ഒരു ജമ്മാതനി'  എനപറഞ്ഞെ ഗുരുവേനിലന്റെ

സമദര്ശനിതത്വര നമ്മുലട സത്വപ്നങ്ങലള തമ്മാവലെമ്മാലെനിക്കുന, നമ്മുലട സങ്കലപ്പങ്ങലള

രൂപലപ്പടത്തുന.  ആ  മഹമ്മാഗുരുവേനിലന്റെ  വപരനില  ഒരു  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ

ആരരഭനിക്കുവമ്പമ്മാള്,  പ്രനിയലപ്പട്ട  മനശ്രീ,  അലതമ്മാരു  വേനിലപ്പനചരകമ്മാകരുതക്ട്.

നല നനിലെവേമ്മാരമുള്ള ഒരു സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെയമ്മായനിരനികണര.  ഞമ്മാന് ആവരയുര

കുറരപറയമ്മാന്  ആഗഹനികമ്മാത  ആളമ്മായതുലകമ്മാണക്ട്,  ഇതനിനപ്പുറര  പറയമ്മാന്

ആഗഹനിക്കുന്നനില.  ഗുരുവേനിലന്റെ  വപരനില  സമ്മാപനിതമമ്മാകുന്ന  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ



18/01/2021
Uncorrected/Not for publication

17

മലെയമ്മാളനിയുലട  അനസയര്ത്തുന്ന  വേലെനിയ  സമ്മാപനമമ്മായനി

മമ്മാറവട്ടലയനപ്രര്തനിച്ചുലകമ്മാണക്ട് ഇസൗ പ്രവമയര ഞമ്മാന് അവേതരനിപ്പനിക്കുന. 

ശശ്രീ.  സണ്ണനി  വജമ്മാസഫക്ട്  ചുമതലെലപ്പടതനിയതുപ്രകമ്മാരര

ശശ്രീ  .    ലക  .    എസക്ട്  .    ശബരശ്രീനമ്മാഥന്:  സര്,   മഹമ്മാനമ്മായ  ശശ്രീ

നമ്മാരമ്മായണഗുരുവദവേലന്റെ  നമ്മാമവധയതനില  ഒരു  ഒമ്മാപ്പണ്  യൂണനിവവേഴനിറനി

ആരരഭനിക്കുന്നതക്ട്  വനരലത   ശശ്രീ.  ടനി.  എ.  അഹമദക്ട്  കബശ്രീര്

പറഞ്ഞെതുവപമ്മാലലെ  സത്വമ്മാഗതമ്മാര്ഹമമ്മായ  തശ്രീരുമമ്മാനമമ്മാണക്ട്.  ഇരുകമ്മാലെനികലള

വേനിവവേകനികളമ്മാക്കുന്നതക്ട്  വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസമമ്മാലണന്നമ്മാണക്ട്  ഗുരു  പറഞ്ഞെനിട്ടുള്ളതക്ട്.

എനമമ്മാത്രമല,  73  വക്ഷത്ര  പ്രതനിഷകള്  നടതനിയനിട്ടുള്ള  ഗുരുവദവേന്

അരുവേനിപ്പുറലത  വക്ഷത്രപ്രതനിഷ  കഴനിഞ്ഞെക്ട്  അവേനിലടലയമ്മാരു  പള്ളനികടര

ആരരഭനിക്കുകയമ്മായനിരുന  ആദരര  ലചയതക്ട്.  അങ്ങലനയുള്ള  ഗുരുവദവേലന്റെ

വപരനില  ഒരു  ഒമ്മാപ്പണ്  യൂണനിവവേഴനിറനി,  വകരളതനിലന്റെ  വപരനില  ഒരു

സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ  തുടങ്ങുവമ്പമ്മാള്  നമള്  ഒമ്മാര്വകണ  ചനിലെ  കമ്മാരരങ്ങളണക്ട്.

ഇനരയനില  ഇന്നക്ട്  ലെക്ഷകണകനിനക്ട്  വേനിദരമ്മാര്തനികളമ്മാണക്ട്  ഒമ്മാപ്പണ്

യൂണനിവവേഴനിറനി  സമ്പ്രദമ്മായതനില പഠനിക്കുന്നതക്ട്.  ഏറവര പ്രധമ്മാനലപ്പട്ട ഇവഗമ്മാ

(IGNOU)  ഉള്ലപ്പലട  ഏകവദശര  14  ഒമ്മാപ്പണ്  യൂണനിവവേഴനിറനികളമ്മാണക്ട്
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ഇനള്ളതക്ട്.  സരസമ്മാനങ്ങള്  നടത്തുന്ന  ഒമ്മാപ്പണ്  യൂണനിവവേഴനിറനികളനില

ഏകവദശര  പത്തുലെക്ഷതനില  കൂടതല  വേനിദരമ്മാര്തനികള്  പഠനിക്കുനണക്ട്.

വകരളതനിലതലന്ന  ഇവഗമ്മായുലട  മൂന്നക്ട്  ലസന്റെറുകളര  നമ്മാലെക്ട്  പ്രധമ്മാനലപ്പട്ട

യൂണനിവവേഴനിറനികളലട  വേനിദൂര  വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസ  സരവേനിധമ്മാനങ്ങളര  വേളലര  നല

രശ്രീതനിയനില  മുവന്നമ്മാട്ടുവപമ്മാകുനണക്ട്.  ചനിലെ  കണക്കുകലളടതവപ്പമ്മാള്

എനനിക്കുതലന്ന  അതനിശയര  വതമ്മാന്നനി.  വകരള,  കമ്മാലെനികട്ടക്ട്,  കണ്ണൂര്

യൂണനിവവേഴനിറനികള്  നടത്തുന്ന  വേനിദൂരവേനിദരമ്മാഭരമ്മാസ  സരവേനിധമ്മാനതനില

ലെക്ഷകണകനിനക്ട്  വേനിദരമ്മാര്തനികളമ്മാണക്ട്  പഠനിക്കുന്നതക്ട്.  അതുവേഴനി  നലലമ്മാരു

വേരുമമ്മാനര  ഇന്നക്ട്  വകരള യൂണനിവവേഴനിറനി  അടകമുള്ള സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെകള്കക്ട്

ലെഭനിക്കുനണക്ട്.  ഈലയമ്മാരു  ഒമ്മാപ്പണ്  യൂണനിവവേഴനിറനി  വേരുവമ്പമ്മാള്,  എനനികക്ട്

പ്രധമ്മാനമമ്മായനി  പറയമ്മാനുള്ള  കമ്മാരരര,  ഇവപ്പമ്മാള്  വകരളതനിലലെ  മൂന്നക്ട്

യൂണനിവവേഴനിറനികളമമ്മായനി  ബനലപ്പട്ടക്ട്  നനിലെനനിലക്കുന്ന  വേനിദൂരവേനിദരമ്മാഭരമ്മാസ

സരവേനിധമ്മാനതനിലന്റെ  ഭമ്മാവേനി  എനമ്മാകുലമനള്ള  ആശങ്ക  അവേനിടലത

ജശ്രീവേനകമ്മാര്ക്കുര  സരഘടനകള്ക്കുലമമ്മാലകയുണക്ട്.  ഒമ്മാപ്പണ്  യൂണനിവവേഴനിറനി

എന്ന  ആശയര  വേന്നനിട്ടുള്ളതക്ട്  വകനസര്കമ്മാരനിലന്റെ  പുതനിയ  മമ്മാനദണ്ഡങ്ങള്

പ്രകമ്മാരമമ്മാണക്ട്.  2017-ല ഒമ്മാപ്പണ് ആന്റെക്ട്  ഡനിസ്റ്റേന്റെക്ട്സക്ട്  വലെണനിരഗനിലന്റെ പുതനിയ
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മമ്മാനദണ്ഡങ്ങള്  വേന്നവപ്പമ്മാഴമ്മാണക്ട്  വനരലത  ബഹുമമ്മാനലപ്പട്ട  മനനി

പറഞ്ഞെതുവപമ്മാലലെ ഒമ്മാപ്പണ് യൂണനിവവേഴനിറനി ആരരഭനിവകണ ആവേശരര വേന്നതക്ട്.

എനമ്മായമ്മാലുര  വകരള,  കമ്മാലെനികട്ടക്ട്,  കണ്ണൂര്  യൂണനിവവേഴനിറനികളനില

ലെക്ഷകണകനിനക്ട് വേനിദരമ്മാര്തനികളമ്മാണക്ട് പഠനിക്കുന്നതക്ട്.  അവതമ്മാലടമ്മാപ്പര അവേനിലട

deeply  enriched  ആയതുര  വേളലര  നല  അടനിസമ്മാന

സസൗകരരങ്ങളമമ്മാണുള്ളതക്ട്.  ധമ്മാരമ്മാളര  വകമ്മാഴ്സുകളര  അദരമ്മാപകരുലമമ്മാലകയുള്ള

സരവേനിധമ്മാനങ്ങളണക്ട്;  അതക്ട്  ലപലട്ടന്നക്ട്  നനിലെച്ചുലകമ്മാണക്ട്  പുതനിയ സരവേനിധമ്മാനര

വേരുന.  അതനിനുപകരര  ഈ ആളകലള ഒനകനില യൂണനിവവേഴനിറനിയനില മറക്ട്

വകമ്മാഴ്സുകള്  പഠനിപ്പനികമ്മാനുര  മറക്ട്  സരവേനിധമ്മാനങ്ങളലട  ഭമ്മാഗമമ്മായനി  വേരമ്മാനുര

അലലങ്കനില ഈ ആളകലള ഇന്റെവഗറക്ട് ലചയ്തുലകമ്മാണക്ട് ഒമ്മാപ്പണ് യൂണനിവവേഴനിറനി

എന്ന  ആശയതനിവലെകക്ട്  നമള്  എതണര.  അവതമ്മാലടമ്മാപ്പര  എനനികക്ട്

പറയമ്മാനുള്ളതക്ട്, ഉദമ്മാഹരണതനിനക്ട് യു.ലഎ.ടനി.കള്- വകരള യൂണനിവവേഴനിറനിയനില

യൂണനിവവേഴനിറനി  ഇന്സ്റ്റേനിറന്യൂട്ടക്ട്  ഒമ്മാഫക്ട്  ലടവകമ്മാളജനികള്  ആരരഭനിച്ചു.  എലന്റെ

നനിവയമ്മാജകമണ്ഡലെതനിലുര  ഒരു  യു.ലഎ.ടനി.  ഉണക്ട്.  പവക്ഷ  യു.ലഎ.ടനി.-കള്

ആരരഭനിക്കുന്നതലമ്മാലത ഒരുതരതനിലുമുള്ള സഹമ്മായങ്ങളര യൂണനിവവേഴനിറനിയുലട

ഭമ്മാഗത്തുനനിനര  ഉണമ്മാകമ്മാറനില.   ഗമ്മാമശ്രീണ  വമഖലെയനിലലെ  ഏറവര
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സമ്മാധമ്മാരണകമ്മാരമ്മായ  ആളകള്കക്ട്  വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസര  പ്രമ്മാപരമമ്മാകമ്മാനമ്മാണക്ട്

യു.ലഎ.ടനി.-കള്  അടകമുള്ള  സരവേനിധമ്മാനര  ലകമ്മാണ്ടുവേന്നതക്ട്.  എന്നമ്മാല

അതനിലന്റെ അടനിസമ്മാന സസൗകരരര വേര്ദനിപ്പനികമ്മാന് സര്കമ്മാര് ഒനരലചയമ്മാലത

ലപലട്ടന്നക്ട്  ഒമ്മാപ്പണ്  യൂണനിവവേഴനിറനി  എനള്ള  ആശയതനിവലെകക്ട്  വേരുവമ്പമ്മാള്

അതുസരബനനിചക്ട് പമ്മാനനിരഗക്ട് നടതനിയനിട്ടുവണലയന്നക്ട് പരനിവശമ്മാധനികണര. 

രണമ്മാമവതതക്ട്  നമലളലമ്മാവേരുര  വകട്ടുപഠനിച,  വേമ്മായനിചനിട്ടുള്ള

ചരനിത്രതനിലന്റെ  ഒരു  കഥയുണക്ട്.  1937-ല  വകരള  യൂണനിവവേഴനിറനി

ആരരഭനിക്കുവമ്പമ്മാള്,  വവേസക്ട്  ചമ്മാന്സലെറമ്മായനി  ആലബര്ട്ടക്ട്  ലഎന്സ്റ്റേശ്രീലന

അന്നലത മഹമ്മാരമ്മാജമ്മാവേക്ട് കതക്ട് ലകമ്മാടതക്ട് വേനിളനിചനിട്ടുണക്ട് എനള്ള കഥ നമള്

വകട്ടനിട്ടുണക്ട്.  അത്രയുര  പ്രഗത്ഭരമ്മായ  ആളകലള  വകരള  യൂണനിവവേഴനിറനിയുലട

വപ്രമ്മാവവേസക്ട്  ചമ്മാന്സലെറമ്മായുര  മറ്റുര  തലെപ്പവതയ്ക്കക്ട്  ലകമ്മാണ്ടുവേരമ്മാന്  ശമനിച

കമ്മാലെഘട്ടതനിലനനിന്നക്ട്  ഇന്നക്ട് ഈലയമ്മാരു പുതനിയ യൂണനിവവേഴനിറനി വേരുവമ്പമ്മാള്

അതനിലന്റെ  പ്രധമ്മാനലപ്പട്ട  സമ്മാനങ്ങളനില  നനിലക്കുന്ന  ആളകള്  അതനിനുള്ള

ഭരണപരമമ്മായ,  ലപ്രമ്മാഫഷണല  വയമ്മാഗരതയുലണനള്ള  കമ്മാരരര  നമള്

പഠനികണര.  നനിയമസഭയനിലതലന്ന  രജനിസമ്മാറുമമ്മായനി  ബനലപ്പട്ടുള്ള

വേനിഷയങ്ങളര വചമ്മാദരങ്ങളര വേന്നനിട്ടുള്ളതമ്മാണക്ട്. പുതനിലയമ്മാരമ്മാശയര തുടങ്ങുവമ്പമ്മാള്
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വകവേലെര  രമ്മാഷ്ട്രശ്രീയമമ്മായനി  നമുക്കുള്ള  സത്വമ്മാധശ്രീനവതകമ്മാളര  അടപ്പവതകമ്മാളര

ഈ വേനിഷയലതക്കുറനിചക്ട് അറനിയമ്മാവന്ന,  സമ്മാധമ്മാരണ വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസലതകമ്മാള്

വേരതരസ്തമമ്മായനി നനിലക്കുന്ന ഈ ഒമ്മാപ്പണ് യൂണനിവവേഴനിറനി വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസതനിലന്റെ

കമ്മാരരങ്ങലളക്കുറനിചക്ട്  അറനിയമ്മാവന്ന,  പുതനിയ  കമ്മാലെതക്ട്  ഒമ്മാപ്പണ്

യൂണനിവവേഴനിറനികലള സമ്മാക്ഷമ്മാത്കരനികമ്മാന് കഴനിയുന്ന ആളകള് അതനിലന്റെ ഭരണ

തലെപ്പത്തുണമ്മാകണര.  ഇന്നലത  കമ്മാലെര  പഴയതുവപമ്മാലലെയല,  വകമ്മാവേനിഡക്ട്

വേന്നതനിലനത്തുടര്ന്നക്ട്  നമലളലമ്മാവേരുര  എല.ലക.ജനി.  കുട്ടനികള്വേലര  വഫമ്മാണ്

വനമ്മാകനി  പഠനിക്കുന്ന  കമ്മാലെഘട്ടമമ്മാണക്ട്.    അവപ്പമ്മാള്  പുതനിയ  കമ്മാലെതനിലന്റെ

ഇതരര  ആശയങ്ങളര ഏറവര  കൂടതല  ലമമ്മാവബലുര  വഡറമ്മാ

ലപനനിവട്രേഷനുലമമ്മാലകയുള്ള ഒരു സരസമ്മാനതനിലന്റെ ഒമ്മാപ്പണ് യൂണനിവവേഴനിറനി

എന്ന  നനിലെയനില  പരമ്പരമ്മാഗതമമ്മായ  ഒമ്മാപ്പണ്  യൂണനിവവേഴനിറനി  വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസ

സങ്കലപ്പങ്ങവളമ്മാലടമ്മാപ്പര  പുതനിയ  ആശയങ്ങള്കൂടനി  ലകമ്മാണ്ടുവേരമ്മാന്  കഴനിയുന്ന

വേളലരയധനികര  ലപ്രമ്മാഫനിഷരന്റെമ്മായ  വനതൃതത്വര  ഒമ്മാപ്പണ്

യൂണനിവവേഴനിറനിക്കുണമ്മാകണര.  അതരതനിലുള്ള  പ്രവേര്തനര  നടതനി

മുവന്നമ്മാട്ടുവപമ്മാകണര.  ഇവേനിലട  യൂണനിവവേഴനിറനി  ടശ്രീവചഴക്ട്  ഒമ്മാര്ഗവനവസഷന്

അടകമുള്ള  വേനിവേനിധ  രമ്മാഷ്ട്രശ്രീയ  നനിറമുള്ള  സരഘടനകളര  വേനിവേനിധ
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തമ്മാലപ്പരരങ്ങളള്ള  സരഘടനകളലമമ്മാലക  പലെ  ആവേശരങ്ങളര

മുവന്നമ്മാട്ടുവേചനിട്ടുണക്ട്.  അവേലരലമ്മാര  നലനിയനിട്ടുള്ള   പ്രവമയങ്ങളനില   വേളലര

കൃതരമമ്മായ  ചനിലെ  നനിരശ്രീക്ഷണങ്ങളണക്ട്.  അതനിലനക്കുറനിചക്ട്  ക്ഷമവയമ്മാടകൂടനിയ

ഹനിയറനിരഗുര  അതക്ട്  മനസനിലെമ്മാകനിലകമ്മാണ്ടുള്ള  പ്രവേര്തനങ്ങളമമ്മാലയമ്മാലക

മുവന്നമ്മാട്ടുവപമ്മാകണര.  നമുകക്ട്  ശകമമ്മായനിട്ടുള്ള  നമ്മാലെക്ട്  യൂണനിവവേഴനിറനികളനില

ഇവപ്പമ്മാള് നടക്കുന്ന വേനിദൂരവേനിദരമ്മാഭരമ്മാസതനിലന ശമ്മാകശ്രീകരനിച്ചുലകമ്മാണക്ട് ഏറവര

സമ്മാധമ്മാരണകമ്മാരമ്മായ ആളകള്കക്ട് വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസര എതനികമ്മാനുള്ള രശ്രീതനിയനില

ഒമ്മാപ്പണ് യൂണനിവവേഴനിറനി മുവന്നമ്മാട്ടുവപമ്മാകണര.  ശശ്രീ.  ടനി.  എ.  അഹമദക്ട് കബശ്രീര്

പറഞ്ഞെതുവപമ്മാലലെ          ശശ്രീ  നമ്മാരമ്മായണഗുരുവദവേലന്റെ  വപരനിലുള്ള

യൂണനിവവേഴനിറനി തുടങ്ങുവമ്പമ്മാള്......

ശശ്രീ  .    എര  .    വേനിന്ലസന്റെക്ട്:  സര്,  ഇനനിരമ്മാഗമ്മാനനി  നമ്മാഷണല  ഒമ്മാപ്പണ്

യൂണനിവവേഴനിറനിയമ്മാണക്ട്  'ഇവഗമ്മാ'  ആയനി  മമ്മാറനിയതക്ട്.  മഹമ്മാതമ്മാഗമ്മാനനി

സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ  'എര.ജനി.  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ'  എന്നമ്മാണക്ട്  അറനിയലപ്പടന്നതക്ട്.

അതുവപമ്മാലലെ,  ശശ്രീനമ്മാരമ്മായണഗുരു  ഒമ്മാപ്പണ്  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ  എസക്ട്.  എന്.

ഓപ്പണ്  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെയമ്മായനി  എഴുതലപ്പടമ്മാതനിരനികമ്മാന്,  അങ്ങലന

ചുരുകലപ്പടമ്മാതനിരനികമ്മാന്  പ്രവതരകമമ്മായ  വേരവേസ  ഈ  ബനിലനില
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ഉള്ലപ്പടതണലമന്നക്ട് അങ്ങക്ട് ആഗഹനിക്കുനവണമ്മാ?

 ശശ്രീ  .    ലക  .    എസക്ട്  .    ശബരശ്രീനമ്മാഥന്  : പ്രധമ്മാനലപ്പട്ട  വപമ്മായനിന്റെമ്മാണക്ട്

ബഹുമമ്മാനലപ്പട്ട അരഗര പറഞ്ഞെതക്ട്. ബഹുമമ്മാനലപ്പട്ട മനനിയുര സര്കമ്മാരുര ആ

കമ്മാരരതനില  ഒരു  തശ്രീരുമമ്മാനലമടക്കുലമനള്ളതമ്മാണക്ട്  വേനിശത്വമ്മാസര.  ഞമ്മാന്

ചുരുക്കുകയമ്മാണക്ട്,  ശശ്രീനമ്മാരമ്മായണ  ഗുരുവദവേലന്റെ  വപരനിലലെമ്മാരു  സമ്മാപനര

തുടങ്ങുവമ്പമ്മാള്  അവദ്ദേഹതനിലന്റെ  വപരനിനക്ട്  കളങ്കമനിലമ്മാത  രശ്രീതനിയനില

മുവന്നമ്മാട്ടുവപമ്മാകണര.  കമ്മാരണര  അതക്ട്  വേലെനിലയമ്മാരു  ആവേശരമമ്മാണക്ട്.  അതക്ട്

അങ്ങലനയമ്മാകുവമമ്മാ  എനള്ള  ഭയര  നമുകക്ട്  ഒമ്മാവരമ്മാ  ആളകള്ക്കുമുണക്ട്.  ഇതക്ട്

വേളലര ലപ്രമ്മാഫഷണലെമ്മായനി നടക്കുന്ന ഇന്നലത ഒമ്മാപ്പണ് യൂണനിവവേഴനിറനിലയയുര

ഭമ്മാവേനിയനിലലെ  വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസ  സങ്കലപ്പങ്ങലളയുലമമ്മാലക  മനസനിലെമ്മാകനി

മുവന്നമ്മാട്ടുവപമ്മാകുന്ന  ഒരു  ടശ്രീമനിനക്ട്  ഈ  യൂണനിവവേഴനിറനിലയ  നയനികമ്മാനുര

അതരതനില  ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷ  അരഗങ്ങള്ക്കുര  നമുലകലമ്മാവേര്ക്കുര

അഭനിപ്രമ്മായര  പറയമ്മാന്  കഴനിയുന്ന  ഒരു  സരവേനിധമ്മാനമുണമ്മാകണര.

ഉദമ്മാഹരണതനിനക്ട്  ലക.ടനി.യു.,  ഞമ്മാന്  ഒരു  എഞനിനശ്രീയറനിരഗക്ട്

വേനിദരമ്മാര്തനിയമ്മായതുലകമ്മാണക്ട്  പറയുകയമ്മാണക്ട്.  കഴനിഞ്ഞെ  അഞക്ട്  വേര്ഷമമ്മായനി

വകരള  ലടകനികല  യൂണനിവവേഴനിറനിയനില  പുതനിയ  സനിന്ഡനിവകറക്ട്/ലസനറക്ട്
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സരവേനിധമ്മാനര വേരുലമന്നക്ട് പറഞ്ഞെനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്. പവക്ഷ ഈ സര്കമ്മാര് വേന്നക്ട്

അ ഞ്ചുവേര്ഷമമ്മായനി,  ലക.ടനി.യു.-ലന്റെ  നനിയമര  പമ്മാസമ്മാകനി  പ്രമ്മാബലെരതനില

വേന്നനിട്ടക്ട്  ആറക്ട്  വേര്ഷമമ്മായനി.  പവക്ഷ  ഈ  നനിയമസഭയനിലലെ  ഒരരഗരവപമ്മാലുര

വഡമ്മാ.  എ.  പനി.  ലജ  അബ്ദുലകലെമ്മാമനിലന്റെ  വപരനിലുള്ള  വകരള  ലടകനികല

യൂണനിവവേഴനിറനിയനിലലെ  ലസനറനിവലെമ്മാ  സനിന്ഡനിവകറനിവലെമ്മാ  അരഗമലലന്നതക്ട്

തശ്രീര്ചയമ്മായുര  ഇസൗ  നനിയമസഭവയമ്മാടളള  അവേവഹളനര  തലന്നയമ്മാണക്ട്.

അതരതനിലുള്ള കമ്മാരരങ്ങള് ശശ്രീനമ്മാരമ്മായണ ഗുരുവദവേലന്റെ വപരനിലുള്ള ഒമ്മാപ്പണ്

യൂണനിവവേഴനിറനിയുലട  ഭരണസരവേനിധമ്മാനതനിലുര  ഉണമ്മാകരുലതനകൂടനി

അവപക്ഷനിച്ചുലകമ്മാണക്ട്  ഗുരുവദവേലന്റെ  പ്രവൃതനികളലടയുര  അവദ്ദേഹതനിലന്റെ

നമ്മാമവധയതനിലന്റെയുര യശസക്ട് വേര്ദനിപ്പനിക്കുന്ന രശ്രീതനിയനിലുള്ള പ്രവേര്തനങ്ങള്

ഒമ്മാപ്പണ്  യൂണനിവവേഴനിറനിയുലട  ഭമ്മാഗത്തുനനിനമുണമ്മാകണലമന്നക്ട്  പറഞലകമ്മാണക്ട്

നനിര്ത്തുന. 

ശശ്രീ.  എര.  മുവകഷക്ട്  ചുമതലെലപ്പടതനിയതുപ്രകമ്മാരര  ശശ്രീ  .    എ  .    എന്  .

ഷരസശ്രീര്: സര്, 2021-ലലെ ശശ്രീ നമ്മാരമ്മായണഗുരു ഒമ്മാപ്പണ് യൂണനിവവേഴനിറനി ബനില

ലപമ്മാതുജനമ്മാഭനിപ്രമ്മായര  ആരമ്മായുന്നതനിനമ്മായനി  31.01.2021 വേലര  സര്ക്കുവലെറക്ട്

ലചയണലമന്ന  വഭദഗതനി ഞമ്മാന് അവേതരനിപ്പനിക്കുന. 
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ബഹുമമ്മാനലപ്പട്ട  ഉന്നതവേനിദരമ്മാഭരമ്മാസ  വേകുപ്പുമനനി  ഇവേനിലട

അവേതരനിപ്പനിച ശശ്രീ നമ്മാരമ്മായണഗുരു ഒമ്മാപ്പണ് യൂണനിവവേഴനിറനി ബനിലനിലന ഞമ്മാന്

പനിന്തുണയ്ക്കുകയമ്മാണക്ട്.  വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസലതക്കുറനിചക്ട്  വേനിശത്വവേനിഖരമ്മാതനമ്മായ

അവമരനികന്  ഫനിവലെമ്മാസഫറുര  എഡന്യൂവകഷന്  റനിവഫമ്മാര്മറുമമ്മായ  വജമ്മാണ്

ഡനിവേന്യൂ പറ ഞ്ഞെതക്ട്, ''Education is not preparation for life. It is life itself"

എന്നമ്മാണക്ട്.  വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസര എന്നതക്ട് ജശ്രീവേതതനിനുവവേണനിയുള്ള തയമ്മാലറടപ്പല,

മറനിചക്ട്  ജശ്രീവേനിതര  തലന്നയമ്മാണക്ട്.  അതുവപമ്മാലലെ  ജനമ്മാധനിപതര  ഭരണകൂടങ്ങള്

വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസലത വപ്രമ്മാതമ്മാഹനിപ്പനിക്കുലമനകൂടനി നമുകക്ട് പറയമ്മാന് സമ്മാധനിക്കുര.

ഇടതുപക്ഷര  ജനമ്മാധനിപതരലത  വപ്രമ്മാതമ്മാഹനിപ്പനിക്കുന്ന  ഒരു  ഭരണകൂടമമ്മാണക്ട്.

അതുലകമ്മാണ്ടുതലന്ന  വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസ  വമഖലെയനിലനനിനര  തവന്റെതലമ്മാത

കുറരലകമ്മാണക്ട് വസഡക്ട് വലെന് ലചയലപ്പട്ടവേരമ്മാണക്ട് പലെവപ്പമ്മാഴുര പമ്മാതനിവേഴനിയനില

പഠനര  ഉവപക്ഷനിക്കുന്നതക്ട്.  അങ്ങലന  പമ്മാതനിവേഴനിയനില  പഠനര

ഉവപക്ഷനിച്ചുവപമ്മായവേലര വേശ്രീണ്ടുര പഠനതനിവലെകക്ട് ലകമ്മാണ്ടുവേരമ്മാനമ്മാണക്ട് ഇതരര

ഒമ്മാപ്പണ് യൂണനിവവേഴനിറനികള്ലകമ്മാണക്ട് സര്കമ്മാര്  ലെക്ഷരമനിടന്നതക്ട്.  ആ ഒമ്മാപ്പണ്

യൂണനിവവേഴനിറനികക്ട്  അനുവയമ്മാജരമമ്മായ  വപരമ്മാണക്ട്  ഈ  ഗവേണ്ലമന്റെക്ട്

നനിര്വദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  നവവേമ്മാതമ്മാന പ്രസമ്മാനങ്ങള് ഉഴുതുമറനിചനിട്ട മണ്ണമ്മാണക്ട്
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വകരളര.  പരശുരമ്മാമന്  മഴു  എറനിഞ്ഞെമ്മാണക്ട്  വകരളമുണമ്മായലതന്നമ്മാണക്ട്

ലഎതനിഹരലമങ്കനില ഞങ്ങള് ഇടതുപക്ഷകമ്മാര് പറയുന്നതക്ട്,  ആധുനനികവകരളര

രൂപലപ്പടതനിയതക്ട്  നവവേമ്മാതമ്മാന  നമ്മായകന്മമ്മാരുര  കമന്യൂണനിസ്റ്റുകമ്മാരുമമ്മാണക്ട്

എന്നമ്മാണക്ട്.  കമന്യൂണനിസ്റ്റുകമ്മാരുര  നവവേമ്മാതമ്മാന  നമ്മായകന്മമ്മാരുര  ഉഴുതുമറനിചനിട്ട

മണ്ണനിലെമ്മാണക്ട്  ആധുനനിക  വകരളര  സൃഷനികലപ്പട്ടതക്ട്.  നവവേമ്മാതമ്മാന

നമ്മായകന്മമ്മാര്കക്ട്  ഏറവര  കൂടതല  പരനിഗണന  ലകമ്മാടത  സര്കമ്മാരമ്മാണക്ട്

പനിണറമ്മായനി സര്കമ്മാര്.

അയങ്കമ്മാളനികക്ട്  ഉചനിതമമ്മായ  സ്മമ്മാരകമമ്മായനി  വേനി.ലജ.ടനി.  ഹമ്മാളനിനക്ട്

അയങ്കമ്മാളനിയുലട  വപരക്ട്  ലകമ്മാടകമ്മാന്  ഇസൗ  സര്കമ്മാര്  തയമ്മാറമ്മായനി.

വലെമ്മാകമറനിയലപ്പടന്ന വേനിശത്വവേനിഖരമ്മാതനമ്മായ പുരുഷനമ്മാണക്ട് ശശ്രീനമ്മാരമ്മായണ ഗുരു.

ആ  ഗുരുവേനിനക്ട്  ഏറവര  ഉചനിതമമ്മായ  സ്മമ്മാരകര  നനിര്മനികമ്മാന് ഇനവേലര  ഒരു

സര്കമ്മാരുര  തയമ്മാറമ്മായനിട്ടനില.  എന്നമ്മാല  ഇതനിനക്ട്  വനതൃതത്വര

ലകമ്മാടക്കുനലവേന്നതമ്മാണക്ട്  ഇസൗ  സര്കമ്മാരനിലന്റെ  പ്രവതരകത.  ''സരഘടനിചക്ട്

ശകരമ്മാകുക,  വേനിദരലകമ്മാണക്ട്  പ്രബുദരമ്മാകുക''  എന്നമ്മാണക്ട്  ഗുരു  പറഞ്ഞെതക്ട്.

"വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസര  നനിങ്ങലള  സത്വമ്മാതനരതനിവലെയ്ക്കക്ട്  നയനിക്കുര"  എനകൂടനി

ശശ്രീനമ്മാരമ്മായണ  ഗുരു  പറഞ്ഞെനിട്ടുണക്ട്.  ഇസൗ  പശമ്മാതലെതനില  ഇനരന്
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സനിനമ്മാരനിവയമ്മായനില  ശശ്രീനമ്മാരമ്മായണ  ഗുരുവേനിലന്റെ  ദര്ശനങ്ങള്കക്ട്  ഏറവര

പ്രസകനിയുള്ള കമ്മാലെമമ്മാണനിതക്ട്.  എന്തുലകമ്മാലണന്നമ്മാല,  ഒരു ഭമ്മാഗതക്ട് വേര്ഗശ്രീയ

ശകനികള്  ശകനിലപ്പടമ്മാനുര  ജനമ്മാധനിപതരലത  ദുര്ബലെലപ്പടതമ്മാനുര

ലസക്കുലെറനിസര  തകര്കമ്മാനുര  ശമനിക്കുന,  സയന്സനിനുപകരര  വഡമ്മാഗ്മലയ

വപ്രമ്മാതമ്മാഹനിപ്പനികമ്മാന്  ശമനിക്കുന.  യുകനിചനിനയ്ക്കുപകരര

അനവേനിശത്വമ്മാസങ്ങലളയുര  അനമ്മാചമ്മാരങ്ങലളയുര  വപ്രമ്മാതമ്മാഹനിപ്പനിക്കുന്ന

ഗവേണ്ലമന്റെമ്മാണക്ട് ഇസൗ രമ്മാജരര ഭരനിക്കുന്നതക്ട്.  അവേര് പറഞ്ഞെക്ട് പ്രചരനിപ്പനികമ്മാന്

ശമനിച്ചുലകമ്മാണനിരനിക്കുന്ന കമ്മാരരര നനിങ്ങള്ലകലമ്മാര പരനിചയമുള്ളതമ്മാണക്ട്. അവേര്

പറയുന്നലതനമ്മാണക്ട്?  ലലററക്ട്  ബ്രവദഴമ്മാണക്ട് വേനിമമ്മാനര കണ്ടുപനിടനിചതക്ട് എന്നമ്മാണക്ട്

നമള്  സ്കൂള്  പമ്മാഠപുസ്തകതനില  പഠനിചതക്ട്.  പവക്ഷ,  രമ്മാജരര  ഭരനിക്കുന്ന

ബനി.ലജ.പനി.  ഗവേണ്ലമന്റെക്ട്  പറയുന്നതക്ട്  ലലററക്ട്  ബ്രവദഴല,  ഹനിന്ദുതത്വമമ്മാണക്ട്

വേനിമമ്മാനര  കണ്ടുപനിടനിചലതന്നമ്മാണക്ട്.  അതമ്മാണക്ട്  പുഷ്പകവേനിമമ്മാനര  എന്നക്ട്

പഠനിപ്പനികമ്മാന്  ശമനിക്കുന.  പമ്മാസ്റ്റേനികക്ട്  സര്ജറനി  ലമഡനികല  സയന്സനിലന്റെ

പുവരമ്മാഗതനിയമ്മാണക്ട്.  പവക്ഷ  അതുര  കണ്ടുപനിടനിചതക്ട്  ഹനിന്ദുതത്വമമ്മാണക്ട്,  വലെമ്മാര്ഡക്ട്

ഗവണശ  പമ്മാസ്റ്റേനികക്ട്  സര്ജറനിയനിലൂലട  രൂപലപ്പട്ട  വേരകനിയമ്മാണക്ട്  എന്നമ്മാണക്ട്

പറയുന്നതക്ട്.  കുട്ടനികള്  ജനനികമ്മാത  ഘട്ടതനില  പലെരുര  ഇന്ലഫര്ട്ടനിലെനിറനി
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ട്രേശ്രീറക്ട്ലമനകള്കക്ട് വപമ്മാകമ്മാറുണക്ട്.  ആ ട്രേശ്രീറക്ട്ലമന്റെക്ട് കണ്ടുപനിടനിചതക്ട് ഹനിന്ദുതത്വമമ്മാണക്ട്,

അതനിലൂലടയമ്മാണക്ട്  കസൗരവേര്  ജനനിചതക്ട്  എന്നമ്മാണക്ട്  അവേര്  പറയുന്നതക്ട്.

അതുവപമ്മാലലെ പശു രമ്മാഷ്ട്രശ്രീയതനിനുര പശുവേനിനുര ഏറവര കൂടതല പ്രമ്മാമുഖരവര

പരനിഗണനയുര ലകമ്മാടക്കുന്ന ഒരു വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസക്രെമലത വപ്രമ്മാതമ്മാഹനിപ്പനികമ്മാന്

ശമനിക്കുന. വകമ്മാവേനിഡക്ട് വേന്ന പശമ്മാതലെതനില നനിങ്ങള് ചമ്മാണകര വതചമ്മാല

മതനി എനവപമ്മാലുര പറയമ്മാന് ഇസൗ രമ്മാജരര ഭരനിക്കുന്ന ഭരണകൂടതനിനക്ട് വനതൃതത്വര

ലകമ്മാടക്കുന്നവേര്കക്ട് ഒരു മടനിയുര ഉണമ്മായനില എന്നമ്മാണക്ട് ഇതുമമ്മായനി ബനലപ്പട്ടക്ട്

സൂചനിപ്പനികമ്മാനുള്ളതക്ട്.  ഇസൗലയമ്മാരു  പശമ്മാതലെതനില  സയന്സനിലന

വപ്രമ്മാതമ്മാഹനിപ്പനിക്കുന്ന,  വപ്രമ്മാഗസശ്രീവേക്ട്  കമ്മാഴ്ചപ്പമ്മാടകള്  അവേതരനിപ്പനിക്കുന്ന  ഒരു

വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസക്രെമര  ഇവേനിലട  രൂപലപ്പവടണതക്ട്  അനനിവേമ്മാരരമമ്മാലണന്നമ്മാണക്ട്

സൂചനിപ്പനികമ്മാനുള്ളതക്ട്.  1969-ലെമ്മാണക്ട്  മനുഷരന്  ചനനനില  കമ്മാലകുതനിയതക്ട്.

അവത  1969-ലെമ്മാണക്ട് ഇരഗ്ലണനില ഏറവര ആദരലത ഓപ്പണ് യൂണനിവവേഴനിറനി

ആരരഭനിചതക്ട്.  1969-ല  ഇരഗ്ലണനില  ആദരലത  ഓപ്പണ്  യൂണനിവവേഴനിറനി

ആരരഭനിലചങ്കനില  1985-ല  ഇനരയനില  ബഹുമമ്മാനലപ്പട്ട  മുന്  പ്രധമ്മാനമനനി

ഇനനിരമ്മാഗമ്മാനനിയുലട  വപരനില  IGNOU  (Indira  Gandhi  National  Open

University)   ആരരഭനിച്ചു.  രണക്ട്  ഡനിവപമ്മാമ  വകമ്മാഴ്സുകളര  നമ്മാലെമ്മായനിരര
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വേനിദരമ്മാര്തനികളമമ്മാണക്ട്  IGNOU-യനില  അന്നക്ട്  ഉണമ്മായനിരുന്നലതങ്കനില  ഇന്നക്ട്

ഇരുനൂറക്ട്  വകമ്മാഴ്സുകളര  മുപ്പതക്ട്  ലെക്ഷര  വേനിദരമ്മാര്തനികളര  പഠനിക്കുന്ന  ഒരു

മഹതമ്മായ  സമ്മാപനമമ്മായനി  IGNOU  മമ്മാറനിയനിട്ടുണക്ട്.  അതുലകമ്മാണ്ടുതലന്ന

IGNOU-യ്ക്കക്ട് സമമ്മാനമമ്മായനി ഒരു വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസ സമ്മാപനര ഇവേനിലട വേരണലമന്ന

കമ്മാരരതനില  ആര്ക്കുര  സരശയമനില.  വകരളതനില  14

യൂണനിവവേഴനിറനികളമ്മാണുള്ളതക്ട്.  ഇതനില  ഒരു  ലസന്ട്രേല  യൂണനിവവേഴനിറനിയുമുണക്ട്.

നമുകക്ട്  എലമ്മാതനിനുര  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെകളണക്ട്.  ഞങ്ങലളമ്മാലക  അണര്

ഗമ്മാജുവവേഷന്  ലചയ്യുന്ന  ഘട്ടതനില  ഒരു

യൂണനിവവേഴനിറനിയനിലതലന്നയമ്മായനിരുന  ലമഡനികല,  ബനിലടകക്ട്,  വലെമ്മാ  എലമ്മാര

പഠനിചനിരുന്നതക്ട്.  പവക്ഷ  ഇന്നക്ട്  അങ്ങലനയല.  ഇന്നക്ട്  ലമഡനികല

വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസതനിനക്ട് KUHS (Kerala University of Health Sciences) ഉണക്ട്.

വനരലത  ഇവേനിലട  പരമ്മാമര്ശനിചതുവപമ്മാലലെ   വഡമ്മാ.  എ.  പനി.  ലജ.

അബ്ദുള്കലെമ്മാമനിലന്റെ  വപരനില  ലടകനികല  യൂണനിവവേഴനിറനിയുണക്ട്,  വകരള

ഫനിഷറശ്രീസക്ട്  യൂണനിവവേഴനിറനിയുണക്ട്.  വേളലരയധനികര  ലപമ്മാട്ടന്ഷരലുള്ള

യൂണനിവവേഴനിറനിയമ്മാണക്ട്.  അഗനികള്ചറല  യൂണനിവവേഴനിറനിയുണക്ട്.  ഇങ്ങലന

വേരതരസ്ത  തലെങ്ങളനില  ഏഴക്ട്  യൂണനിവവേഴനിറനികളണക്ട്.  അവതമ്മാലടമ്മാപ്പരതലന്ന,
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അഫനിലെനിവയറഡക്ട്  വകമ്മാവളജുകള്  ഉള്ലപ്പടന്ന  ആറക്ട്  യൂണനിവവേഴനിറനികളമുണക്ട്.

അതനില  2500  വകമ്മാവളജുകളര  25  ലെക്ഷര കുട്ടനികളര ഉള്ലപ്പടന. 25  ലെക്ഷര

കുട്ടനികള്കക്ട് അഡനിഷന് ലകമ്മാടകമ്മാന് നമുകക്ട് സമ്മാധനിക്കുന. എന്നമ്മാലുര ഒരുപമ്മാടക്ട്

വപര്കക്ട് വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസര ലെഭനികമ്മാത സമ്മാഹചരരര ഇവപ്പമ്മാഴുമുണക്ട് എനള്ളതമ്മാണക്ട്

വേസ്തുത. ഇസൗ പശമ്മാതലെതനില ഇതരര കുട്ടനികള് എവേനിലട വപമ്മായനി പഠനിക്കുര

എന്ന  വചമ്മാദരര  ഉയര്നവേവന്നകമ്മാര.  ഇതരര  കുട്ടനികള്കക്ട്  പഠനികമ്മാനമ്മാണക്ട്

ഓപ്പണ്  യൂണനിവവേഴനിറനികള്.  ഓപ്പണ്  യൂണനിവവേഴനിറനി  വേരണലമങ്കനില  ഒരു

മമ്മാര്ക്കുണക്ട്.  അക്രെഡനിവറഷന്  കസൗണ്സനില  പറയുന്നതക്ട്  3.26  വസമ്മാര്

വവേണലമന്നമ്മാണക്ട്.  നനിര്ഭമ്മാഗരവേശമ്മാല  നമ്മുലട  സരസമ്മാനലത  പലെ

യൂണനിവവേഴനിറനികള്ക്കുര  ആ  രശ്രീതനിയനില  വസമ്മാര്  ഇല.   ഇസൗ

സമ്മാഹചരരതനിലെമ്മാണക്ട്  സര്കമ്മാര്  ഒരു  ഓപ്പണ്  യൂണനിവവേഴനിറനി

സമ്മാപനിക്കുന്നതനിലന്റെ  സമ്മാഹചരരലതക്കുറനിചക്ട്  പഠനികമ്മാന്  മുവന്നമ്മാട്ടുവേന്നതക്ട്.

സരസമ്മാനതക്ട്  നനിലെവേനിലുള്ള  വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസ  സമ്പ്രദമ്മായതനിലനനിന്നക്ട്

വേരതനിചലെനിചക്ട്,  ആധുനനിക  ശമ്മാസ  സമ്മാവങ്കതനിക  സരവേനിധമ്മാനങ്ങള്

പ്രവയമ്മാജനലപ്പടതനി  എലമ്മാ  ലലവേജമ്മാനനിക  വമഖലെകളനിലുര  വേനിവേനിധ

തലെതനിലുള്ള  ഉന്നത  വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസര  വേനിദൂര  വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസതനിലൂലട  പ്രദമ്മാനര
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ലചയ്യുക എന്നതമ്മാണക്ട്  ഇതനിലന്റെ കണ്സപ്റക്ട്.  പുതുതമ്മായനി  ഇലെകക്ട്  ലചയലപ്പട്ട

ജനപ്രതനിനനിധനികള്ക്കുകൂടനി  വഷമ്മാര്ട്ടക്ട്  വടര  സര്ട്ടനിഫനികറക്ട്  വകമ്മാഴ്സുകള്

ആരരഭനിക്കുലമനള്ളതക്ട്  ഇവേനിലട  ബഹുമമ്മാനലപ്പട്ട  മനനി  തലന്റെ  ആമുഖ

ഭമ്മാഷണതനിലൂലട  സൂചനിപ്പനിച്ചു.  തശ്രീര്ചയമ്മായുര  അതക്ട്  മമ്മാതൃകമ്മാപരമമ്മായ

പ്രവേര്തനര  തലന്നയമ്മാണക്ട്.  21  വേയസക്ട്  കഴനിഞ്ഞെമ്മാല  സത്വമ്മാഭമ്മാവേനികമമ്മായുര

ജനമ്മാധനിപതര പ്രക്രെനിയയനില വലെമ്മാകല വബമ്മാഡശ്രീസനിവലെയ്ക്കക്ട്  മതരനികമ്മാന് ഒരു

കുട്ടനികക്ട്  സമ്മാധനിക്കുലമന്ന  കമ്മാരരര  നനിങ്ങള്കറനിയമ്മാര.  തവദ്ദേശഭരണ

സമ്മാപനങ്ങളനിലലെ ജനപ്രതനിനനിധനികള്കക്ട്  വേലെനിയ ഉതരവേമ്മാദനിതത്വമമ്മാണക്ട്.  ആ

ഉതരവേമ്മാദനിതത്വതനിലന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മായനി  ഒരു  പവക്ഷ  അവേരുലട  പഠനര

പമ്മാതനിവേഴനിയനില  ഉവപക്ഷനികലപ്പവട്ടയ്ക്കമ്മാര.  അതരര  ആളകലളകടനി

അവകമ്മാമവഡറക്ട് ലചയമ്മാന് ഇതരര വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസക്രെമരലകമ്മാണക്ട് സമ്മാധനിക്കുലമന്ന

അഭനിപ്രമ്മായകമ്മാരനമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന്.  കുറചക്ട്  ഫ്ലകനിബനിളമ്മാകണര  എനള്ളതമ്മാണക്ട്

ഓപ്പണ്  യൂണനിവവേഴനിറനിയുലട  പ്രസകനി  വേര്ദനിപ്പനിക്കുന്നതക്ട്.  മറക്ട്

യൂണനിവവേഴനിറനികള്  വപമ്മാലലെ  വേളലര  കര്കശമമ്മായ  നനിലെപമ്മാടകള്

സത്വശ്രീകരനികമ്മാന് പമ്മാടനില.  കമ്മാരണര,  ഓപ്പണ് യൂണനിവവേഴനിറനി എന്ന സശ്രീമനിവലെയ്ക്കക്ട്

പഠനികമ്മാന്  വേരുന്ന  കുട്ടനികള്  ഒരുപവക്ഷ  മറക്ട്  പ്രവദശങ്ങളനില  വജമ്മാലെനി
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ലചയ്യുന്നവേവരമ്മാ  പഠനര  കഴനിഞ്ഞെക്ട്  വജമ്മാലെനി  ലെഭനിചക്ട്  പനിന്നശ്രീടക്ട്  ഹയര്

എഡന്യൂവകഷന്  ആഗഹനിക്കുന്നവേവരമ്മാ  ആയനിരനികമ്മാര.  അങ്ങലന  ഹയര്

എഡന്യൂവകഷന്  ആഗഹനിക്കുന്നവേര്കക്ട്  പഠനികമ്മാന്  സമ്മാധനിക്കുന്ന  രശ്രീതനിയനില

ഒരു ഫ്ലകനിബനിള് അവപ്രമ്മാചക്ട് യൂണനിവവേഴനിറനിക്കുണമ്മാകണര.  ആ രശ്രീതനിയനില ഒരു

അവപ്രമ്മാചക്ട്  യൂണനിവവേഴനിറനിയുലട  ഭമ്മാഗത്തുനനിനമുണമ്മാകുലമന്നമ്മാണക്ട്  അതുമമ്മായനി

ബനലപ്പട്ടക്ട്  എലന്റെ  വേനിശത്വമ്മാസര.  തുടര്പഠനര  അനനിവേമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.  ഒരു

വേരകനിയുലട  ജശ്രീവേനിതതനിലന്റെ  വേസനകമ്മാലെലമന്നതക്ട്  വേനിദരമ്മാര്തനി

കമ്മാലെഘട്ടമമ്മാലണന്നക്ട്  നനിങ്ങള്കറനിയമ്മാര.  അതുലകമ്മാണക്ട്  ഏലതമ്മാരു വേരകനിക്കുര

പഠനികമ്മാന്  സമ്മാധനിക്കുന്ന  സമ്മാഹചരരലമമ്മാരുവകണതക്ട്  നമ്മുലട

ഉതരവേമ്മാദനിതമമ്മാണക്ട്. ഇവേനിലട ശശ്രീനമ്മാരമ്മായണഗുരു ഓപ്പണ് യൂണനിവവേഴനിറനി ആ

ഒരു ദസൗതരര നനിര്വ്വഹനിക്കുലമന്ന അഭനിപ്രമ്മായര എനനിക്കുണക്ട്.

വകരളതനിലലെ  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെകലളക്കുറനിചക്ട്  പറയുവമ്പമ്മാള്  ചനിലെ

വേനിമര്ശനങ്ങള്  ഞങ്ങള്ലകലമ്മാമുണക്ട്.  ഞമ്മാന്  ദശ്രീര്ഘകമ്മാലെര  യൂണനിവവേഴനിറനി

വേനിദരമ്മാര്തനിയമ്മായനിരുന.  യൂണനിവവേഴനിറനി  ജശ്രീവേനകമ്മാലരകടനി  നമുകക്ട്

നനിയനനികമ്മാന്  കഴനിയണലമനള്ളതമ്മാണക്ട്  ഞങ്ങളലട  ഒരു  വേനിമര്ശനര.

വേനിദരമ്മാര്തകള്കമ്മായനിരനികണര  യൂണനിവവേഴനിറനി,  അലമ്മാലത  അദരമ്മാപകര്ക്കുര
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അദരമ്മാപവകതര  ജശ്രീവേനകമ്മാര്ക്കുമമ്മായനി  യൂണനിവവേഴനിറനി  ചുരുങ്ങമ്മാന്  പമ്മാടനില.

യൂണനിവവേഴനിറനിയനിലലെ  പ്രഥമ  പരനിഗണന  ആര്കമ്മായനിരനികണലമന്ന

വചമ്മാദരതനിനക്ട്  പ്രഥമ  പരനിഗണന  വേനിദരമ്മാര്തനികമ്മായനിരനികണലമന്നമ്മാണക്ട്

പറയുന്നതക്ട്.  അതനിനമ്മായനിരനികണര  ഇസൗ  ഗവേണ്ലമന്റെക്ട്  പ്രമ്മാമുഖരര

ലകമ്മാടവകണലതന്ന അഭനിപ്രമ്മായര എനനിക്കുണക്ട്.  യൂണനിവവേഴനിറനികലളക്കുറനിച്ചുള്ള

വേനിമര്ശനരകൂടനി  പറയമ്മാന്  ഞമ്മാന്  ഇസൗ  വവേദനിലയ   ഉപവയമ്മാഗനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

യൂണനിവവേഴനിറനികലള  കര്കശമമ്മായനി  നനിയനനികമ്മാന്  നമുകക്ട്  സമ്മാധനികണര.

അവതമ്മാലടമ്മാപ്പരതലന്ന  ഓപ്പണ്  യൂണനിവവേഴനിറനിലയപ്പറനി  ഇവേനിലട

അവേതരനിപ്പനിക്കുന്നതനിലന്റെ  വേനിശമ്മാലെമമ്മായ  കമ്മാഴ്ചപ്പമ്മാടക്ട്  നമുകക്ട്

ഓവരമ്മാരുതര്ക്കുമറനിയമ്മാര. ആ രശ്രീതനിയനിലതലന്ന ഓപ്പണ് യൂണനിവവേഴനിറനിയനില

വേരതരസ്തമമ്മായ  വകമ്മാഴ്സുകളണമ്മാകണര.  മനികവേമ്മാറുര  നമുകറനിയമ്മാര,  ഓപ്പണ്

യൂണനിവവേഴനിറനിയമ്മാകുവമ്പമ്മാള്  ഹന്യൂമമ്മാനനിറശ്രീസക്ട്  വപമ്മാലുള്ള  വേനിഷയങ്ങള്,

ലെനിരഗത്വനിസ്റ്റേനികക്ട്  വപമ്മാലുള്ള ഭമ്മാഷകള് തുടങ്ങനിയവേ പഠനിപ്പനികമ്മാനമ്മാണക്ട്  പ്രമ്മാമുഖരര

ലകമ്മാടകമ്മാന് സമ്മാധനിക്കുക. കമ്മാരണര ഓപ്പണ് യൂണനിവവേഴനിറനിയനില ലെവബമ്മാറട്ടറനി

സസൗകരരങ്ങളലട  പരനിമനിതനികളണമ്മാകമ്മാര.  ഇസൗ  പശമ്മാതലെതനില  നന്യൂ

ജനവറഷന് വകമ്മാഴ്സുകള്കൂടനി ലെഭരമമ്മാകമ്മാന് സമ്മാധനികതക നനിലെയനില, വജമ്മാബക്ട്
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ഓറനിയന്റെഡമ്മായ രശ്രീതനിയനിവലെയ്ക്കക്ട് മമ്മാറമ്മാന് നമുകക്ട് സമ്മാധനികണര.  അതനിനുതകുന്ന

രശ്രീതനിയനില  യൂണനിവവേഴനിറനി  ഇവപ്പമ്മാള്തലന്ന  വമമ്മാള്ഡക്ട്  ലചയ്ലതടകമ്മാന്

സമ്മാധനികണര.  ഇതക്ട്  ഒരു  പുതനിയ  യൂണനിവവേഴനിറനിയമ്മാണക്ട്.  നമ്മുലട  പഴയ

യൂണനിവവേഴനിറനികളനിലനനിന്നക്ട്  വേരതരസ്തമമ്മായനി  ഇതനിലന ഏലതങ്കനിലുര  തരതനില

മറക്ട്  ചനിലെ  ലകട്ടുപമ്മാടകളനിലലപ്പടതനി  അദരമ്മാപക-അദരമ്മാപവകതര

വകനശ്രീകൃതമമ്മാകമ്മാലത  വേനിദരമ്മാര്തനികക്ട്  പ്രഥമ  പ്രവയമ്മാറനിറനി  ലകമ്മാടക്കുന്ന

രശ്രീതനിയനിവലെയ്ക്കക്ട്  മമ്മാറണലമന്ന  അഭനിപ്രമ്മായമമ്മാണക്ട്  ഞങ്ങള്ക്കുള്ളതക്ട്.  ഇലതമ്മാരു

പുതനിയ  യൂണനിവവേഴനിറനിയമ്മാണക്ട്.  ഇവേനിലട  വേനിദരമ്മാര്തനികമ്മായനിരനികണര  പ്രഥമ

പരനിഗണന  എനള്ള  കമ്മാരരതനില  ഒരു  സരശയവമനില.  അതുലകമ്മാണക്ട്  ആ

നനിലെയനിവലെയ്ക്കുകൂടനി യൂണനിവവേഴനിറനിലയ മമ്മാറനിതശ്രീര്കമ്മാന് സമ്മാധനികണലമന്നമ്മാണക്ട്

അതുമമ്മായനി ബനലപ്പട്ടക്ട് സൂചനിപ്പനികമ്മാനുള്ളതക്ട്. 

ഇസൗ  ഗവേണ്ലമന്റെക്ട്  ഉന്നത  വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസ  വമഖലെയ്ക്കക്ട്  പ്രഥമ  പരനിഗണന

ലകമ്മാടക്കുന്നതനിലന്റെ സൂചനയമ്മാണക്ട്  കഴനിഞ്ഞെ ബഡ്ജറക്ട്.  ഇവേനിലട  ബഡ്ജറനില

പുതനിയ  വപമ്മാസ്റ്റുകള്  ക്രെനിവയറക്ട്  ലചയ്യുലമന്നക്ട്  പ്രഖരമ്മാപനിച്ചു.  ഇവപ്പമ്മാള്

യൂണനിവവേഴനിറനികക്ട്  യു.ജനി.സനി.-യനിലനനിനര   മറക്ട്  സരവേനിധമ്മാനങ്ങളനിലൂലടയുര

ഇഷരവപമ്മാലലെ  കമ്മാശക്ട്  ലെഭനിക്കുനണക്ട്.  ആ  പശമ്മാതലെതനില  ഏറവര
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അനനിവേമ്മാരരര,  NAAC  (National  Assessment  and  Accreditation

Council)-ലന്റെ  അക്രെഡനിവറഷനുര  യു.ജനി.സനി.-യുലട  സ്റ്റേമ്മാറസര  കനിട്ടുവമ്പമ്മാള്

സത്വമ്മാഭമ്മാവേനികമമ്മായുര  വനമ്മാക്കുന്നതക്ട്  അവേനിലട  എത്ര

അദരമ്മാപകരുലണനള്ളതമ്മാണക്ട്.  പലെയനിടങ്ങളനിലുര  ആവേശരതനിനക്ട്

അദരമ്മാപകരനില.  പലെ  അദരമ്മാപകരുര  കൂലെനിപ്പണനികമ്മാരമ്മായമ്മാണക്ട്

പ്രവേര്തനിക്കുന്നതക്ട്.  ഇതനിനക്ട്  പരനിഹമ്മാരമുണമ്മാകമ്മാന്  യൂണനിവവേഴനിറനികളനില

അനനിവേമ്മാരരമമ്മായനി അദരമ്മാപക നനിയമനര നടകണര.  ആ  അദരമ്മാപക

നനിയമനതനിനക്ട്  വഡമ്മാ.  ടനി.  എര.  വതമ്മാമസക്ട്  ലഎസകക്ട്  മുന്ലലകലയടക്കുന.

ഉന്നത  വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസ  വമഖലെയനില  ആയനിരര  വപമ്മാസ്റ്റുകള്  ക്രെനിവയറക്ട്  ലചയ്യുര

എനള്ളതക്ട് അവദ്ദേഹര പ്രഖരമ്മാപനിച്ചു.  അങ്ങലന ലചയ്യുവമ്പമ്മാള് അതക്ട് ഇസൗകത്വല

ആയനി  ഡനിലലവേഡക്ട്  ലചയ്തുലകമ്മാണക്ട്  നമ്മുലട  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെകളനിലലെ  സ്റ്റേമ്മാഫക്ട്

വഷമ്മാര്വട്ടജുര  ഫമ്മാകലറനികളലട  വഷമ്മാര്വട്ടജുര  പരനിഹരനികമ്മാന് സമ്മാധനികണര.

അതനിനക്ട്  പരനിഗണന ലകമ്മാടകമ്മാന് ഇസൗ ഗവേണ്ലമന്റെക്ട്  മുവന്നമ്മാട്ടുവേന എന്നതക്ട്

ഏറവര  അഭനിമമ്മാനകരമമ്മായ  കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.  അതനിലന  ഞങ്ങള്  ശകമമ്മായനി

പനിന്തുണയ്ക്കുകയമ്മാണക്ട്.

ലപമ്മാതുവേനിദരമ്മാഭരമ്മാസലത  വലെമ്മാകനനിലെവേമ്മാരതനിവലെയ്ക്കക്ട്  ഉയര്തമ്മാന്
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പനിണറമ്മായനി  വേനിജയന്  സര്കമ്മാരനിനക്ട്  കഴനിഞ.  ഇനനിയുള്ളതക്ട്  ഉന്നത

വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസ വമഖലെയമ്മാണക്ട്.  അതുര ശകനിലപ്പടതനി മുവന്നമ്മാട്ടുവപമ്മാകമ്മാന് നമുകക്ട്

സമ്മാധനികണര.  ഉന്നത  വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസതനിനക്ട്  പ്രവതരക  വേകുപ്പക്ട്  തലന്നയുണക്ട്.

വനരവത  നമുകക്ട്  എഡന്യൂവകഷനക്ട്  ഒരു  മനനിയമ്മായനിരുലന്നങ്കനില  ഇതവേണ

രണക്ട്  മനനിമമ്മാരമ്മാണക്ട്.  ലപമ്മാതുവേനിദരമ്മാഭരമ്മാസവര  ഹയര് എഡന്യൂവകഷനുര  എന്ന

രശ്രീതനിയനിവലെയ്ക്കക്ട് വവേര്തനിരനിചവപ്പമ്മാള് ഹയര് എഡന്യൂവകഷന് മനിനനിസ്റ്റേര്കക്ട് ഉന്നത

വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസ വമഖലെയനില കൂടതല ശദനികമ്മാന് സമ്മാധനിക്കുനണക്ട്.  അതനിലന്റെ

പശമ്മാതലെതനില  ഉന്നത  വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസ  വമഖലെയ്ക്കക്ട്  നല  രശ്രീതനിയനില  ശദ

ലകമ്മാടതക്ട്  ഏറവര  മനികച.....  നമ്മുലട  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെകളനില  പലെതുര

വലെമ്മാകനനിലെവേമ്മാരതനിവലെയ്ലകത്തുന്നനില എനള്ള കമ്മാരരര വനരലത വഡമ്മാ. ടനി.

എര.  വതമ്മാമസക്ട്  ലഎസകക്ട്  ബജറക്ട്  അവേതരനിപ്പനിചവപ്പമ്മാള്  സൂചനിപ്പനിചനിരുന.

വലെമ്മാകലത  നമ്പര്  വററനിരഗക്ട്  എടതമ്മാല  പലെ  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെകളര

വററനിരഗനിനകതക്ട് വേരുന്നനില എനള്ളതമ്മാണക്ട്.  ഇസൗ പശമ്മാതലെതനില നമ്മുലട

സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെകളലട  നനിലെവേമ്മാരര  ഉയര്തമ്മാന്  കഴനിയണര.  അതുവപമ്മാലലെ,

ശശ്രീനമ്മാരമ്മായണ  ഗുരുവേനിനക്ട്  സ്മമ്മാരകമമ്മായനി  ഒരു  ഓപ്പണ്  യൂണനിവവേഴനിറനി

രൂപലപ്പടവമ്പമ്മാള്  അതക്ട്  വഫമ്മാറനിന്  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെകവളമ്മാടക്ട്  വകമ്മാരപശ്രീറക്ട്
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ലചയമ്മാന്  പറ്റുന്ന  രശ്രീതനിയനിവലെയ്ക്കക്ട്  വമമ്മാള്ഡക്ട്  ലചയ്ലതടകമ്മാന്  നമുകക്ട്

സമ്മാധനികണര.  ആ  രശ്രീതനിയനില  വേളലര  വഫമ്മാര്കമ്മാസ്റ്റേക്ട്

ലചയ്തുലകമ്മാണമ്മായനിരനികണര  ഇസൗ  സരവേനിധമ്മാനര  നമുകക്ട്  ലചയമ്മാന്

സമ്മാധനിവകണതക്ട്  എന്നമ്മാണക്ട്  ഇതുമമ്മായനി  ബനലപ്പട്ടക്ട്  സൂചനിപ്പനികമ്മാനുള്ളതക്ട്.

ഇവേനിലട  മറക്ട്  കൂടതല  കമ്മാരരങ്ങളനിവലെയ്ലകമ്മാനര  ഞമ്മാന്  കടക്കുന്നനില.  ഒരു

ലലടര  വസമ്മാട്ടക്ട്  ഉണമ്മാകനി  കമ്മാരരങ്ങള്  അവേതരനിപ്പനികമ്മാന്  തയമ്മാറമ്മാകണര

എനള്ളതക്ട്  ബഹുമമ്മാനലപ്പട്ട  സശ്രീകര്  തലന്ന  ഇവേനിലട  അഭരര്തനിച്ചു.

അതുലകമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന്  ദശ്രീര്ഘനിപ്പനിക്കുന്നനില.  ഇസൗലയമ്മാരു  പശമ്മാതലെതനില

സഭയ്ക്കക്ട്  മുമ്പമ്മാലക  എനനികക്ട്  വേളലര  വേനിനയവതമ്മാലട  അഭരര്തനികമ്മാനുള്ളതക്ട്,

നമുകക്ട് ഇവേനിലട രൂപലപ്പടതനിയ പുതനിയ സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ,  കമ്മാഴ്ചപ്പമ്മാടക്ട് വേളലര

വേരകമമ്മാണക്ട്.....

ശശ്രീ  .    മുഹമദക്ട് മുഹസനിന് പനി  .:  സര്,  ഇസൗ യൂണനിവവേഴനിറനിയുമമ്മായനി വനരനിട്ടക്ട്

ബനമുള്ളതലലങ്കനിലുര  നനിലെവേനില  നമ്മുലട  യൂണനിവവേഴനിറനികളനിലുര

ഡനിപ്പമ്മാര്ട്ടുലമനകളനിലുമുള്ള ഉവദരമ്മാഗസരുര അധരമ്മാപകരുര  പലെവപ്പമ്മാഴുര പുതനിയ

വേനികസന പദതനികള് വേരുന്നതനിനക്ട് എതനിരമ്മായ മവനമ്മാഭമ്മാവേര സത്വശ്രീകരനികമ്മാറുണക്ട്.

ഉദമ്മാഹരണര  പറയുകയമ്മാലണങ്കനില,  പട്ടമ്മാമ്പനി  വകമ്മാവളജനില  ഇന്വഡമ്മാര്
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വസ്റ്റേഡനിയര  നനിര്മമ്മാണതനിനക്ട്  ഫണക്ട്  പമ്മാസമ്മായനി  രണരവേര്ഷര  കഴനിഞ്ഞെനിട്ടുര

MoU  ഒപ്പനിട്ടനിട്ടനില.  വേളലര  നനിവഷധമ്മാതകമമ്മായ  മവനമ്മാഭമ്മാവേര  ഇതരര

പദതനികളനിലുണക്ട്.  അതക്ട്  മമ്മാറനി  ഇതരര  കമ്മാരരങ്ങളനില കുറച്ചുകൂടനി  അനുകൂലെ

മവനമ്മാഭമ്മാവേമുണമ്മാകണലമന്നക്ട് അവങ്ങയ്ക്കക്ട് വതമ്മാന്നനിയനിട്ടുവണമ്മാ?

ശശ്രീ  .    എ  .    എന്  .    ഷരസശ്രീര്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തുടകതനിലതലന്ന  അതക്ട്

സൂചനിപ്പനിചതമ്മാണക്ട്,  ഞങ്ങള് ജനപ്രതനിനനിധനികളമ്മാണക്ട്,  അഞ്ചുവേര്ഷര കൂടവമ്പമ്മാള്

ഞങ്ങള് ഇലെക്ഷന് വപ്രമ്മാസസനിലന വനരനിടനണക്ട്.  അതുലകമ്മാണക്ട് ജനങ്ങവളമ്മാടക്ട്

ഞങ്ങള്കക്ട് ഉതരവേമ്മാദനിതത്വമുണക്ട്. പലക്ഷ ഗവേണ്ലമന്റെക്ട് വകമ്മാവളജുകള് മമ്മാത്രമല,

എയ്ഡഡക്ട്  വകമ്മാവളജുകള്,  യൂണനിവവേഴനിറനികള്  എന്നനിവേനിടങ്ങളനിലലെ

അദരമ്മാപകര്  പലെവപ്പമ്മാഴുര  ആദരലത  വപമ്മാസ്റ്റേനിരഗക്ട്  കഴനിഞ്ഞെമ്മാലപനിലന്ന

യമ്മാലതമ്മാരു കമനിറക്ട്ലമനമനിലമ്മാത സനിതനിയമ്മാണക്ട് നനിലെവേനിലുള്ളതക്ട്. യൂണനിവവേഴനിറനി

ജശ്രീവേനകമ്മാരുലട  കമ്മാരരര  അതനിലുര  കഷമമ്മാണക്ട്.    പനി.എചക്ട്.ഡനി.  വസമ്മാളലറ

കണമ്മാല  അവേര്കക്ട്  പുച്ഛമമ്മാണക്ട്.   പനി.എചക്ട്.ഡനി  വസമ്മാളര്  എലനങ്കനിലുര

ആവേശരതനിനക്ട്  യൂണനിവവേഴനിറനിയനില  വപമ്മായമ്മാല  പരമമ്മാവേധനി  എങ്ങലന

നടതനികമ്മാലമന്ന  കമ്മാരരതനില  ഗവവേഷണര  നടത്തുന്ന  അവപ്രമ്മാചമ്മാണക്ട്

വകരളതനിലലെ  ലചറനിയ  ശതമമ്മാനര  യൂണനിവവേഴനിറനി  ജശ്രീവേനകമ്മാര്ക്കുള്ളതക്ട്.
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അവപ്പമ്മാള്  ഇലതലമ്മാര  വേളലര  ഗസൗരവേമമ്മായ  രശ്രീതനിയനില  കണ്ടുലകമ്മാണക്ട്

ഉന്നതവേനിദരമ്മാഭരമ്മാസ  വമഖലെ  ഉയര്നവപമ്മാകുവമ്പമ്മാള്  ആ  വമഖലെയുലട

ഉയര്ചയനില  ഇതരതനിലുള്ള  ജശ്രീവേനകമ്മാലരയുര  അദരമ്മാപകലരയുരകൂടനി

വനലരയമ്മാകമ്മാന് സമ്മാധനിവകണതുണക്ട്.  കൂട്ടമ്മായ പ്രവേര്തനമുണമ്മായമ്മാല മമ്മാത്രവമ

വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസ  വമഖലെയുലട  അഭനിവൃദനി  സമ്മാധരമമ്മാകുകയുള.  ഇടതക്ട്-വേലെതക്ട്

വേരതരമ്മാസമനിലമ്മാലത  അദരമ്മാപകരുര  അദരമ്മാപവകതര  ജശ്രീവേനകമ്മാരുര

വയമ്മാജനിച്ചുവപമ്മായമ്മാല മമ്മാത്രവമ അതനിനക്ട്  സമ്മാധനിക്കുകയുള.  ലപമ്മാതുവേനിദരമ്മാഭരമ്മാസ

വമഖലെ  ഒരുപമ്മാടക്ട്  മുവന്നമ്മാട്ടുവപമ്മായനിട്ടുണക്ട്.  അതുവപമ്മാലലെ  ഉന്നതവേനിദരമ്മാഭരമ്മാസ

വമഖലെവയയുര   മുവന്നമ്മാട്ടുലകമ്മാണ്ടുവേരമ്മാന്  സമ്മാധനികണര.   അതനിനക്ട്  സര്കമ്മാര്

നടത്തുന്ന  എലമ്മാ  ശമങ്ങലളയുര  ശകമമ്മായനി  പനിന്തുണയ്ക്കുവമ്പമ്മാള്തലന്ന

മറുഭമ്മാഗതക്ട്  ഇവേനിലട  രൂപശ്രീകരനികലപ്പട്ട  ശശ്രീ  നമ്മാരമ്മായണഗുരു  ഓപ്പണ്

യൂണനിവവേഴനിറനി,  ആ  യൂണനിവവേഴനിറനിയുലട  ആശയര  ഇവേനിലട  വനരലത

അവേതരനിപ്പനിച്ചു.  അതനിനക്ട് പ്രമ്മാവദശനിക വകനങ്ങളലണന്നക്ട് പറഞ.  

ശശ്രീ  .    ടനി  .    വേനി  .    ഇബ്രമ്മാഹനിര:  സര്,  ശശ്രീ  നമ്മാരമ്മായണഗുരു  ഓപ്പണ്

യൂണനിവവേഴനിറനി  സമ്മാപനിതമമ്മാകുകയമ്മാണക്ട്.  കമ്മാലെനികറക്ട്  യൂണനിവവേഴനിറനിയടകമുള്ള

ചനിലെ  യൂണനിവവേഴനിറനികളനില  ഇപ്രമ്മാവേശരലത  ഡനിസ്റ്റേന്സക്ട്  എഡന്യൂവകഷന്
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രജനിവസഷന്  പൂര്തനിയമ്മായനികഴനിഞ്ഞെനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഓപ്പണ്

യൂണനിവവേഴനിറനികളനില  രജനിസ്റ്റേര്  ലചയ്യുന്നതനില  ഏറവര  കൂടതല  കുട്ടനികള്

മലെബമ്മാര് വമഖലെയനില നനിന്നമ്മാലണന്നമ്മാണക്ട് ഞമ്മാന് മനസനിലെമ്മാക്കുന്നതക്ട്. അവേനിലട

ഉന്നതവേനിദരമ്മാഭരമ്മാസ സസൗകരരങ്ങള്  കുറവേമ്മായതുലകമ്മാണമ്മാണക്ട് സത്വമ്മാഭമ്മാവേനികമമ്മായുര

അങ്ങലന സരഭവേനിക്കുന്നതക്ട്.  ലകമ്മാലര ആസമ്മാനമമ്മായ യൂണനിവവേഴനിറനിയനിവലെയ്ക്കക്ട്

ആ  കുട്ടനികള്  മമ്മാറണലമന്നക്ട്  പറയുന്നതക്ട്  ബുദനിമുട്ടുണമ്മാകുര.  അതരതനില

കുട്ടനികലള  ഉടലനതലന്ന  പറനിച്ചുനടമ്മാലത  കമ്മാലെക്രെവമണ  മമ്മാറനിയമ്മാല

മതനിലയനള്ള നനിലെപമ്മാടക്ട് സര്കമ്മാരനിനക്ട് സത്വശ്രീകരനിച്ചുകൂവട?

ശശ്രീ  .    എ  .    എന്  .    ഷരസശ്രീര്:  സര്,  റശ്രീജനിയണല  ലസന്റെറുകലളക്കുറനിച്ചുര

അതനിലന്റെ ഘടനലയക്കുറനിച്ചുര വേളലര വേരകമമ്മായനിതലന്ന ഇസൗ നനിയമതനില

പറയുനണക്ട്.  കണ്ണൂര്  യൂണനിവവേഴനിറനി  രൂപമ്മാനരലപ്പട്ടവപ്പമ്മാള്  കമ്മാലെനികറക്ട്

യൂണനിവവേഴനിറനിയുലട  ഉതരവമഖലെയമ്മായ  മലെബമ്മാറനിലലെ  ഏറവര  അവേസമ്മാന

ബമ്മാചമ്മായനിരുന  ഞങ്ങളവടതക്ട്.  അവപ്പമ്മാള്  സത്വമ്മാഭമ്മാവേനികമമ്മായുര  അതക്ട്

എങ്ങലനയമ്മാണക്ട്  എന്നതനിലന  സരബനനിച്ചുള്ള  ഭമ്മാഗങ്ങള്  ഗവേണ്ലമന്റെമ്മാണക്ട്

വേരകമമ്മാവകണതക്ട്.  

ലപ്രമ്മാഫ  .    ലക  .    യു  .    അരുണന്:  സര്,  ശശ്രീനമ്മാരമ്മായണഗുരു സത്വമ്മാമനികളലട
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വപരനിലുള്ള  ഒരു  സമ്മാപനമമ്മായതുലകമ്മാണക്ട്...  നനിതരലലചതനരയതനി

പ്രസനിദശ്രീകരനിച  ശശ്രീനമ്മാരമ്മായണഗുരുവേനിലന്റെ  കതമ്മാണനിതക്ട്  'My  Dear

Kuttichathan, the bearer of this letter is very poor, please save him'.

അവദ്ദേഹലത സമശ്രീപനിച ഒരു പമ്മാവേലപ്പട്ട ആളനിനക്ട് എഴുതനിലകമ്മാടതതമ്മാണനിതക്ട്.

'My  Dear  Kuttichathan,'  പനിന്നശ്രീടക്ട്  അതക്ട്  സനിനനിമയമ്മായതമ്മാണക്ട്.

കുട്ടനിചമ്മാതനക്ട്  എഴുതക്ട്  ലകമ്മാടക്കുന്ന രൂപതനില യുകനിവേമ്മാദതനിലന്റെ പതമ്മാക

വേഹനിചയമ്മാളമ്മാണക്ട്   ശശ്രീനമ്മാരമ്മായണഗുരു  സത്വമ്മാമനികള്.  അവപ്പമ്മാള്  rationalism-

വമമ്മായനി ബനലപ്പട്ടക്ട്  വേളലര പ്രധമ്മാനലപ്പട്ട വകമ്മാഴ്സുകള് തുടങ്ങമ്മാനുള്ള ലലധരരര

സര്കമ്മാരനിനുവണമ്മാ?

മനി  .   സശ്രീകര്:  ശശ്രീ. എ. എന്. ഷരസശ്രീര്, അങ്ങക്ട് conclude ലചയ. 

ശശ്രീ  .    എ  .    എന്  .    ഷരസശ്രീര്:  സര്,  ശശ്രീനമ്മാരമ്മായണഗുരുവേനിലന്റെ

ദര്ശനലതക്കുറനിച്ചുള്ള  ഡനിവബറക്ട്  എലമ്മാവേര്ക്കുമുണക്ട്,  ഞമ്മാനനിവപ്പമ്മാള്

അതനിവലെയ്ക്കക്ട്  കടക്കുന്നനില.  എന്നനിരുന്നമ്മാലുര  വേളലര  progressive  view

ഉണമ്മായനിരുന്ന,  അതുലകമ്മാണ്ടുതലന്ന  വേളലര  satiric  approach

പലെതനിവനമ്മാടര  സത്വശ്രീകരനിച   മഹമ്മാനമ്മായ  വേരകനിയമ്മായനിരുന
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ശശ്രീനമ്മാരമ്മായണഗുരു  എന്ന  കമ്മാരരതനില  ആര്ക്കുര  തര്കമുണമ്മാകനില.

അവദ്ദേഹതനിലന്റെ  പമ്മാദസര്ശവമറ  വക്ഷത്രര  ഞങ്ങളലട  നമ്മാട്ടനിലുണക്ട്.

അവപ്പമ്മാള്  ശശ്രീനമ്മാരമ്മായണഗുരുവേനിലന്റെ  ദര്ശനതനിലന്റെ  പ്രസകനി

വേര്ദനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  നനിര്ഭമ്മാഗരവേശമ്മാല  അവദ്ദേഹതനിലന്റെ  പനിന്മുറകമ്മാര്  എന്നക്ട്

അവേകമ്മാശലപ്പടന്നവേര്  അതനിലനനിനര  വേരതനിചലെനിചക്ട്  അവദ്ദേഹര

എനനിലനതനിരമ്മായനിരുവന്നമ്മാ  അതനിലന്റെ  പ്രചമ്മാരകന്മമ്മാരമ്മായനി  മമ്മാറുനലവേന്നതമ്മാണക്ട്

ഇവപ്പമ്മാള് കമ്മാണമ്മാന് സമ്മാധനിക്കുന്നതക്ട്. അവേരുലട സമ്മാപനങ്ങള്കകത്തുവപമ്മാലുര

വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസതനിലന്റെ  വപരനില  കചവേടര  നടക്കുനലവേനള്ളതമ്മാണക്ട്

യമ്മാഥമ്മാര്തരര.  ഇതനിനക്ട്  പരനിഹമ്മാരമുണമ്മാകണര.  'വേനിദരമ്മാധനര  സര്വ്വധനമ്മാല

പ്രധമ്മാനര'  എനപറഞ്ഞെ  വേരകനിയമ്മായനിരുന  ശശ്രീനമ്മാരമ്മായണഗുരു.

നനിര്ഭമ്മാഗരവേശമ്മാല അവദ്ദേഹതനിലന്റെ  അവേകമ്മാശനികളമ്മായനി മമ്മാറനിയവേര് അവേരുലട

വകമ്മാവളജനില അദരമ്മാപകനമ്മായനി  പ്രവവേശനികണലമങ്കനില  അലലങ്കനില

വകമ്മാവളജനില  അഡനിഷന്  ലെഭനികണലമങ്കനില  കമ്മാശക്ട്  ലകമ്മാടകമ്മാലത  സശ്രീറക്ട്

ലെഭനികനിലലനള്ള  നനിലെയനിവലെയ്ക്കക്ട്  കമ്മാരരങ്ങള്  മമ്മാറനി.  അവപ്പമ്മാള്  ഇതരര

പ്രവേര്തനങ്ങള്  അവദ്ദേഹതനിലന്റെ  പനിന്മുറകമ്മാരുലട  ഭമ്മാഗത്തുനനിനര
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ഉണമ്മായനിട്ടുണക്ട്.  ഞമ്മാന്  ഒനകൂടനി  അടനിവേരയനിടന,  ഇന്നലത  ഇനരന്

സമ്മാഹചരരതനില  ശശ്രീനമ്മാരമ്മായണശ്രീയ  ദര്ശനതനിലന്റെ  പ്രസകനി

വേര്ദനിക്കുനലവേനമമ്മാത്രമല  അതക്ട്  ഇനരമ്മാ  രമ്മാജരതനിനകതക്ട്  പൂര്ണ്ണമമ്മായുര

പ്രചരനിപ്പനികമ്മാന്  സമ്മാധനിചമ്മാല   രമ്മാജരതക്ട്  ശകനിലപ്പടന്ന  വേര്ഗശ്രീയതയ്ക്കുര

തശ്രീവ്രവേമ്മാദതനിനുലമതനിലര  ശകമമ്മായ  നനിലെപമ്മാലടടതക്ട്  മുവന്നമ്മാട്ടുവപമ്മാകമ്മാന്

സമ്മാധനിക്കുര.  അതനിലന്റെ  തുടകര  വകരളതനില  നനിന്നമ്മാകണര.  ഇലതമ്മാരു

തുടകമമ്മാണക്ട്.  വകരളര പലെതനിനുര മുമ്പനില നടന്ന സരസമ്മാനമമ്മാണക്ട്.  വകരളര

ഇന്നക്ട്  ചനിനനിക്കുന്നതക്ട്  നമ്മാലള  ഇനര  ചനിനനിക്കുലമനള്ള  രശ്രീതനിയനിവലെയ്ക്കക്ട്

വവേണലമങ്കനില  വേരമ്മാഖരമ്മാനനികമ്മാര.   അതുലകമ്മാണക്ട്  ഇവേനിലട  ഏറവര

മഹതമ്മാലയമ്മാരു  തുടകതനിനമ്മാണക്ട്  ബഹുമമ്മാനലപ്പട്ട  പനിണറമ്മായനി  വേനിജയന്

സര്കമ്മാരനില വഡമ്മാ. ലക. ടനി. ജലെശ്രീല വനതൃതത്വര ലകമ്മാടതനിട്ടുള്ളതക്ട്.  വനരലത

സൂചനിപ്പനിചതുവപമ്മാലലെ  ഇവേനിലട  ചനിലെര്  ഉന്നയനിച  വേനിമര്ശനങ്ങളണക്ട്.  ആ

വേനിമര്ശനങ്ങളലട  സനിരനിറക്ട്  ഉള്ലകമ്മാണ്ടുലകമ്മാണക്ട്  യൂണനിവവേഴനിറനി  പൂര്ണ്ണമമ്മായുര

വേനിദരമ്മാര്തനി  വകനശ്രീകൃതമമ്മായനിരനികണര,  അതക്ട്  പമ്മാര്ശത്വവേത്കരനികലപ്പട്ട

കുട്ടനികള്കക്ട്  പഠനികമ്മാനുള്ള  വകനമമ്മായനി  മമ്മാറണര,  അവേനിലട  ഫശ്രീസക്ട്

ഉള്ലപ്പലടയുള്ളവേ  നനിശയനിക്കുവമ്പമ്മാള്  സമ്മാധമ്മാരണകമ്മാരനക്ട്
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തമ്മാങ്ങമ്മാനമ്മാവന്നതമ്മാകണര  എനള്ള  രശ്രീതനിയനിവലെയ്ക്കക്ട്  യൂണനിവവേഴനിറനി  മമ്മാറണര.

അതക്ട്  രൂപലപ്പടമ്മാന്  വപമ്മാകുകയമ്മാണക്ട്.   ആ  രശ്രീതനിയനില  നമുകക്ട്  മമ്മാറമ്മാന്

കഴനിയണലമനമമ്മാത്രര പറഞലകമ്മാണക്ട് ബഹുമമ്മാനലപ്പട്ട വഡമ്മാ. ലക. ടനി. ജലെശ്രീല

അവേതരനിപ്പനിച  ബനിലനിലന  പനിന്തുണച്ചുലകമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന്  എലന്റെ  വേമ്മാക്കുകള്

അവേസമ്മാനനിപ്പനിക്കുകയമ്മാണക്ട്. 

ശശ്രീ  .    എര  .    ഉമര്:  സര്,  2021-ലലെ  ശശ്രീ  നമ്മാരമ്മായണഗുരു  ഓപ്പണ്

യൂണനിവവേഴനിറനി  ബനില  ഒരു  ലസലെകക്ട്  കമനിറനിയുലട  പരനിഗണനയ്ക്കക്ട്

അയയ്ക്കണലമന്ന '2 ബനി' നമ്പര് വഭദഗതനി ഞമ്മാന് അവേതരനിപ്പനിക്കുന.

നമ്മുലട  സമ്മാരസമ്മാരനിക  നവവേമ്മാതമ്മാന  നമ്മായകനമ്മായ  ശശ്രീനമ്മാരമ്മായണഗുരു

വദവേലന്റെ വപരനില ഒരു സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ സമ്മാപനികലപ്പടക എനപറയുന്നതക്ട്

നമ്മുലട  അഭനിമമ്മാനമമ്മാണക്ട്.   അതക്ട്  കുറമറരശ്രീതനിയനിലെമ്മാകണര,  ഏറവര  നല

സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെയമ്മായനി  മമ്മാറണലമനള്ളതക്ട്  നമലളമ്മാലക

ആഗഹനിക്കുന്നതമ്മാണക്ട്.  ഒരു  ബനില  അവേതരനിപ്പനിക്കുവമ്പമ്മാള്  അതനിലന്റെ

ഉവദ്ദേശരകമ്മാരണങ്ങലള  സരബനനിചക്ട്  ഇവേനിലട  സൂചനിപ്പനിചനിട്ടുണമ്മായനിരുന.

എന്നമ്മാല  അതനിലതലന്ന  ചനിലെ  പനിശകുകളണക്ട്.   യു.ജനി.സനി.  പുറലപ്പടവേനിച

മമ്മാര്ഗനനിര്വദ്ദേശങ്ങള് പ്രകമ്മാരര  NAAC Accreditation Score-ല  4-ല  3.26
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വനടന്ന  യൂണനിവവേഴനിറനികള്കക്ട്  വേനിദൂര  വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസര  നടതമ്മാര.  നനിലെവേനില

വകരള,  കമ്മാലെനികറക്ട്,  കണ്ണൂര്  യൂണനിവവേഴനിറനികള്കക്ട്  3.26  വസമ്മാറുണക്ട്.  പലക്ഷ

വേനിദൂര  വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസ  പഠനര  നടതമ്മാന്  ഇസൗ  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെകള്കക്ട്

സമ്മാധരമലമ്മാതതുലകമ്മാണമ്മാണക്ട്  ഇങ്ങലനലയമ്മാരു  ഓപ്പണ്  യൂണനിവവേഴനിറനി

നടതമ്മാന്  ഉവദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നമ്മാണക്ട്  ഇതനിലന്റെ  ഉവദ്ദേശരകമ്മാരണങ്ങളനില

വേരകമമ്മായനി  പറഞ്ഞെനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  എന്നമ്മാല  ഇവപ്പമ്മാള്  കണ്ണൂര്,  വകരള,

കമ്മാലെനികറക്ട്  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെകള്കക്ട്  NAAC-ലന്റെയുര  UGC-യുലടയുര

അക്രെഡനിവറഷലന്റെ  അടനിസമ്മാനതനില  വേനിദൂരവേനിദരമ്മാഭരമ്മാസര  നടത്തുന്നതനിനക്ട്

നനിയമപരമമ്മായനി യമ്മാലതമ്മാരു തടസവമനില.  അങ്ങലന തടസമുണമ്മായ സമയതക്ട്

ആ  കമ്മാഴ്ചപ്പമ്മാടക്ട്  വേച്ചുലകമ്മാണക്ട്  നനിര്മനിച  ഉവദ്ദേശരകമ്മാരണങ്ങള്  സതരതനില

ഇവപ്പമ്മാള്  നനിലെനനിലക്കുന്നനില.  മറക്ട്  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെകള്കക്ട്  വേനിദൂര

വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസര  നടത്തുന്നതനിനക്ട്  നനിയമപരമമ്മായനി  യമ്മാലതമ്മാരു  തടസവമനില

എനള്ളതുലകമ്മാണ്ടുതലന്ന  ഉവദ്ദേശരകമ്മാരണങ്ങളനില  വേലെനിയ  അപമ്മാകതയുണക്ട്.

അനണമ്മായനിരുന്ന സമ്മാഹചരരമല ഇവപ്പമ്മാഴുള്ളലതന്നതക്ട് ബഹുമമ്മാനലപ്പട്ട മനനി

മനസനിലെമ്മാകണലമന്നമ്മാണക്ട് എനനികക്ട് പറയമ്മാനുള്ളതക്ട്. 

വഡമ്മാ  .    എന്  .    ജയരമ്മാജക്ട്:  സര്,  ശശ്രീ.  എര.  ഉമര് പറഞ്ഞെതനില എനനികക്ട്
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ലചറനിയ  വേനിവയമ്മാജനിപ്പുണക്ട്.  വേനിദൂരപഠനതനിനുവവേണനിയുള്ള  NAAC-ലന്റെ

വസമ്മാറനിവലെയ്ലകതണലമങ്കനില അതനിനക്ട്  ചനിലെ മമ്മാനദണ്ഡങ്ങളണക്ട്.   നമ്മുലട

സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെകള്,  അതക്ട്  എര.ജനി.  യൂണനിവവേഴനിറനിയമ്മാലണങ്കനിലുര  വകരള

യൂണനിവവേഴനിറനിയമ്മാലണങ്കനിലുലമമ്മാലക വേനിദൂര വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസതനിലന്റെ സമ്മാധരതയുലട

ഏരനിയ  വേളലര  കുറവേമ്മാണക്ട്.   പലക്ഷ  പുതനിയ  കമ്മാലെഘട്ടതനില  പ്രവതരകനിചക്ട്

അതനിലന്റെ  knowledge  quantum-ല  എതണലമങ്കനില  കുവറകടനി

വേനിശമ്മാലെമമ്മാലയമ്മാരു  കമ്മാഴ്ചപ്പമ്മാടനിവലെയ്ക്കക്ട്  വപമ്മാവകണനിവേരുര.  യഥമ്മാര്തതനില

അതനിലനമ്മാരു  അതനിര്തനിയനില.   ഇസൗ  ഓപ്പണ്  യൂണനിവവേഴനിറനി  സരവേനിധമ്മാനര

വേരുവമ്പമ്മാഴുണമ്മാകുന്ന  പ്രധമ്മാനലപ്പട്ട  വനട്ടര  വേളലര  അനനമമ്മായ

സമ്മാധരതകളനിവലെയ്ക്കക്ട്  വപമ്മാകമ്മാന് സമ്മാധനിക്കുലമന്നതമ്മാണക്ട്.  പലക്ഷ നനിലെവേനിലുള്ള

സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെകള്കക്ട്  ആ  പരനിമനിതനിയുലണനള്ളതമ്മാണക്ട്  ഇസൗ  ഓപ്പണ്

യൂണനിവവേഴനിറനി സമ്പ്രദമ്മായതനിലന്റെ പ്രധമ്മാനലപ്പട്ട ഗുണപരമമ്മായ കമ്മാരരലമന്നമ്മാണക്ട്

എനനികക്ട് ചൂണനികമ്മാണനികമ്മാനുള്ളതക്ട്.  

ശശ്രീ  .    എര  .    ഉമര്:  സര്,  ബനിലനിലന്റെ  ഉവദ്ദേശരകമ്മാരണങ്ങളമ്മാണവലമ്മാ  ഒരു

ബനിലനിലന  സരബനനിചക്ട്  ആദരര  വേമ്മായനിച്ചുവനമ്മാകനി  മനസനിലെമ്മാക്കുന്നതക്ട്.

അങ്ങലന പറയുവമ്പമ്മാള് കമ്മാലെനികറക്ട്,  കണ്ണൂര്,  വകരള സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെകള്കക്ട്
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വേനിദൂര  വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസ  പഠനര  നടതമ്മാന്  കഴനിയമ്മാതതുലകമ്മാണക്ട്  ഒരു

സരവേനിധമ്മാനമുണമ്മാകണലമന്നക്ട്  ഉവദ്ദേശനിചമ്മാണക്ട്  യൂണനിവവേഴനിറനി  വേരുന്നലതന്നക്ട്

പറയുവമ്പമ്മാള്  ഇവപ്പമ്മാള്  ഇസൗ  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെകളനില  വേനിദൂരവേനിദരമ്മാഭരമ്മാസര

നടത്തുന്നതനിനക്ട് സമ്മാധരമമ്മാണക്ട് റമ്മാങ്കനിരഗനില അതനിവന്റെതമ്മായ അര്ഹതയുലണന്നക്ട്

പറയുവമ്പമ്മാള്,  ഉവദ്ദേശരകമ്മാരണങ്ങള്  പറഞലകമ്മാടതതക്ട്   ലതറമ്മാണക്ട്.  ഒരു

ബനിലനിലന്റെ  പ്രധമ്മാനലപ്പട്ട  ഘടകലമന്നതക്ട്  ഉവദ്ദേശരകമ്മാരണങ്ങളമ്മാണക്ട്.   അതനില

തലന്ന  ലതറ്റുണക്ട്.  ലതറ്റുലണങ്കനില  വഭദഗതനി  വേരുത്തുകയമ്മാണക്ട്  ലചവയണതക്ട്.

ഉവദ്ദേശരകമ്മാരണങ്ങളനില തലന്ന ലതറ്റുവേനലവേന്നതമ്മാണക്ട് എലന്റെ വപമ്മായനിന്റെക്ട്.

ലപ്രമ്മാഫ  .   ആബനിദക്ട് ഹുലലസന് തങ്ങള്: സര്,....

മനി  .    സശ്രീകര്:  ലപ്രമ്മാഫസവറ, ഞമ്മാന്  പറയുന്നതക്ട്  മഹമ്മാകവേനി

കുമമ്മാരനമ്മാശമ്മാലന്റെ  പ്രജമ്മാസഭമ്മാ പ്രവവേശതനിലന്റെ  അവഷമ്മാതര

ശതമ്മാബനിയമ്മാണനിന്നക്ട്   നടവകണതക്ട്.  അതുലകമ്മാണക്ട് പരമമ്മാവേധനി ഇടലപടലുകള്

ഒഴനിവേമ്മാകണര. വേനിശദമമ്മായ ചര്ച നടത്തുന്ന ദനിവേസലമടകമ്മാര.  

ലപ്രമ്മാഫ  .   ആബനിദക്ട് ഹുലലസന് തങ്ങള്: സര്, ഒറകമ്മാരരര, ലലഹവകമ്മാടതനി

ഡനിസ്റ്റേന്സക്ട്  എഡന്യൂവകഷന് നടതമ്മാനുള്ള അനുവേമ്മാദര ലകമ്മാടതനിട്ടുണക്ട് അതക്ട്

തുടര്നലകമ്മാണ്ടുവപമ്മാകമ്മാലമന്നക്ട്  പറഞ്ഞെനിട്ടുണക്ട്.   രണമ്മാമലത  കമ്മാരരര,  job
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oriented  ആകണലമന്നതക്ട്  ശശ്രീ.  എ.  എന്.  ഷരസശ്രീര്  സരസമ്മാരനിചവപ്പമ്മാള്

ലസസക്ട് ലചയക്ട്  പറലഞ്ഞെമ്മാരു വപമ്മായനിന്റെമ്മാണക്ട്.   അങ്ങലന പറയുവമ്പമ്മാള് മനനി

അവേതരനിപ്പനിച ഉതരവേനില പറയുന്നതക്ട് ഓപ്പണ് യൂണനിവവേഴനിറനിയനില പഠനിക്കുന്ന

രണക്ട്  ലെക്ഷതനിലെധനികര  കുട്ടനികളനില  ഒന്നരലെക്ഷര  കുട്ടനികളര  കമ്മാലെനികറക്ട്

യൂണനിവവേഴനിറനിയനിലെമ്മാണക്ട്  പഠനിക്കുന്നലതന്നമ്മാണക്ട്.  കമ്മാലെനികറക്ട്  യൂണനിവവേഴനിറനി

നടത്തുന്ന  പരശ്രീക്ഷയുര  ഡനിസ്റ്റേന്സക്ട്  എഡന്യൂവകഷന്  റഗുലെറമ്മായനി  നടത്തുന്ന

പരശ്രീക്ഷയ്ക്കക്ട് പമ്മാസമ്മാകുന്ന കുട്ടനികള്ക്കുര ലകമ്മാടക്കുന്ന സര്ട്ടനിഫനികറക്ട്  യമ്മാലതമ്മാരു

വേരതരമ്മാസവമനിലമ്മാതതമ്മാണക്ട്.  അതുലകമ്മാണ്ടുതലന്ന പുറതക്ട് ഏതക്ട് രമ്മാജരങ്ങളനില

വപമ്മായമ്മാലുര അവേര്കക്ട് വജമ്മാലെനി ലെഭനിക്കുര. ഇവപ്പമ്മാള് GCC (Gulf Cooperation

Council)  രമ്മാജരങ്ങളനിലെടകര  ഓപ്പണ്  യൂണനിവവേഴനിറനിയനിലനനിന്നക്ട്  ലെഭനിച

സര്ട്ടനിഫനികറക്ട്  ലകമ്മാടതമ്മാല  അവേനിലട  വജമ്മാലെനിലകടകനിലലന്നമ്മാണക്ട്  അവേര്

പറയുന്നതക്ട്. അതുലകമ്മാണക്ട് അതക്ട് മമ്മാറ്റുന്നതനിനുവവേണനിയുള്ള നനിലെപമ്മാടക്ട് അതനിലന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മായനിലട്ടടതനിലലങ്കനില  നമള്  ഉവദ്ദേശനിച  job  oriented  ആകണലമന്നക്ട്

പറയുന്നതക്ട് പ്രമ്മാവേര്തനികമമ്മാകമ്മാന് വപമ്മാകുന്നനില, അതക്ട് മമ്മാറ്റുന്നതനിനുള്ള നടപടനി

സത്വശ്രീകരനികമ്മാന് കഴനിയുവമമ്മാ?

മനി  .   സശ്രീകര്: അവദ്ദേഹര ഇടലപടകയല പ്രസരഗനിക്കുകയമ്മാണക്ട് ലചയതക്ട്.
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ശശ്രീ  .    എര  .    ഉമര്:  സര്,   വേളലര പ്രസകമമ്മായ കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്  അവദ്ദേഹര

പറഞ്ഞെതക്ട്,  ഞമ്മാന്  പറയമ്മാന്  ഉവദ്ദേശനിചതുതലന്നയമ്മാണക്ട്  അവദ്ദേഹര

പറഞവപമ്മായനിട്ടുള്ളതക്ട്.   ഇവേനിലട  ശശ്രീനമ്മാരമ്മായണ ഗുരുവദവേലന്റെ വപരനില ഒരു

സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ  സമ്മാപനിക്കുവമ്പമ്മാള്  അലതമ്മാരു  തട്ടനികട്ടക്ട്  ബനിലമ്മാകരുതക്ട്.

സമഗമമ്മായ  ചര്ച  നടതനി  ബനില  കുറമറതമ്മാകണര.  ഇതക്ട്  ലഷഡന്യൂള്

ലചയതുതലന്ന  വേളലര  ലലററമ്മാണക്ട്.  അതനിലന  സരബനനിചക്ട്  പറഞ്ഞെക്ട്  എലന്റെ

സമയര  കളയുന്നനില.   ഞമ്മാന്  ഇതക്ട്  വേമ്മായനിച്ചുവനമ്മാകനിയവപ്പമ്മാള്  നൂറക്ട്  മുതല

ഇരുന്നൂവറമ്മാളര  വഭദഗതനികള്  എലന്റെ  മനസനിലൂലട  ഓടനിവപ്പമ്മായനിട്ടുണക്ട്.   ഇസൗ

വഭദഗതനികലളമ്മാലക വേരുത്തുന്നതനിനക്ട് സമയര ലെഭനികണര.  നമള് എലമ്മാലമമ്മാരു

ചടങ്ങമ്മായനി  അവേസമ്മാനനിപ്പനിക്കുകയമ്മാലണങ്കനില....  ശശ്രീ.  ടനി.  എ.  അഹമദക്ട്

കബശ്രീര്  വനരലത  സൂചനിപ്പനിച്ചു,  നമ്മാലെഞക്ട്  വേര്ഷമുണമ്മായനിട്ടക്ട്  ശശ്രീനമ്മാരമ്മായണ

ഗുരുവദവേലന്റെ  വപരനില  ഒരു  യൂണനിവവേഴനിറനിയുണമ്മാകണലമന്നക്ട്  ഗവേണ്ലമന്റെനിനക്ട്

വബമ്മാവധമ്മാദയമുണമ്മായതക്ട്  കുറചക്ട്  ദനിവേസങ്ങള്ക്കുമുമ്പമ്മാലണന്നക്ട്.  അത്രയുര

ലലവേകനിയമ്മാലണങ്കനിലുര നടന്നവലമ്മാ.  ഒരു ബനില വേന്നവപ്പമ്മാള് അതനില ചര്ചയ്ക്കക്ട്

സമയമനില, സബ്ജകക്ട് കമനിറനിയനില വപമ്മായമ്മാല ചര്ചയ്ക്കക്ട് സമയമനില, വഭദഗതനികക്ട്

വേരുവമ്പമ്മാള്  ചര്ചയ്ക്കക്ട്  സമയമനില  ഇങ്ങലനയമ്മാലണങ്കനില  നമുകക്ട്
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പമ്മാസമ്മാകനിലയന്നക്ട്  പറയമ്മാര.   പലക്ഷ ഒരു  ബനില പമ്മാസമ്മാകനിലയടക്കുവമ്പമ്മാള്

ചര്ചകള് നടതനി കുറമറതമ്മാകണര.  ബനിലനിനപ്പുറര  ഞമ്മാന് ഒരു രമ്മാഷ്ട്രശ്രീയവര

പറയുന്നനിലവലമ്മാ.  . .... (ബഹളര).... ഉവദ്ദേശലെക്ഷരങ്ങലള സരബനനിചക്ട് ഏറവര

പ്രധമ്മാനലപ്പട്ട കമ്മാരരര പറയുവമ്പമ്മാള് നനിങ്ങള് അസത്വസരമ്മാകുന്നലതനനിനമ്മാണക്ട്;

സമയമനിലലങ്കനില  നനിര്തമ്മാര  ഒരു പ്രശ്നവമനില.   അതലമ്മാലത ബനിലനിലന്റെവയമ്മാ

മനനിയുലടവയമ്മാ  ഉവദ്ദേശരശുദനികക്ട്  എതനിരമ്മായനിലട്ടമ്മാനമല  ഞമ്മാന്  പറയുന്നതക്ട്.

പലക്ഷ  ഇവേനിലട  പറഞ്ഞെ  കമ്മാരണങ്ങള്  വേര്തമമ്മാനകമ്മാലെതക്ട്

ലതറമ്മാലണനള്ളതക്ട്   ഉള്ലകമ്മാള്ളണലമന്നമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന്  പറഞ്ഞെതക്ട്.

വേനിദൂരവേനിദരമ്മാഭരമ്മാസലത സരബനനിചക്ട് ആളകള് ഓപ്റക്ട് ലചയ്യുന്നതക്ട് ഒനകനില

ലതമ്മാഴനിലെനിവനമ്മാലടമ്മാപ്പര പഠനര, അതമ്മായതക്ട് ലതമ്മാഴനില നടതനിലകമ്മാണനിരനിക്കുന്ന

ആളനിനക്ട്  പഠനര നടതമ്മാര,  ലതമ്മാഴനില ലചയ്തുലകമ്മാണനിരനികമ്മാര. രണക്ട്,  ലറഗുലെര്

പഠനതനിനക്ട്  തമ്മാല്പരരമനിലമ്മാതവേരുണമ്മാകുര.  അതമ്മായതക്ട്  വകമ്മാവളജനില വപമ്മായനി

എനനിനമ്മാണക്ട്  ലവേറുലത  സമയര  കളയുന്നലതന്നക്ട്  വേനിചമ്മാരനിചക്ട്  പഠനര

നടത്തുന്നവേര്.  ചനിലെര്കക്ട്  വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസ  വയമ്മാഗരതയുണമ്മായനിരനിക്കുര  എന്നമ്മാലുര

അധനികവയമ്മാഗരതയ്ക്കുവവേണനി  പഠനിക്കുന്നവേരമ്മായനിരനിക്കുര.  ഓപ്പണ്

യൂണനിവവേഴനിറനിലയ  ഉപവയമ്മാഗലപ്പടത്തുകലയന്നക്ട്  പറയുവമ്പമ്മാള്  ഓപ്പണ്
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യൂണനിവവേഴനിറനികക്ട് ഏറവര ആവേശരമമ്മായ മൂന്നക്ട് കമ്മാരണങ്ങള് ഇലതമ്മാലകയമ്മാണക്ട്.

എന്നമ്മാല  മലെബമ്മാര്  വമഖലെയനില  രവണകമ്മാല  ലെക്ഷവതമ്മാളര  കുട്ടനികളമ്മാണക്ട്

കമ്മാലെനികറക്ട്  യൂണനിവവേഴനിറനിയനില  പഠനിക്കുന്നതക്ട്.   പസക്ട് ടവേനിനക്ട്  മമ്മാര്കക്ട്

വേമ്മാങ്ങനിയനിട്ടുര  ഗവേണ്ലമന്റെക്ട്  വകമ്മാവളജനിവലെമ്മാ  എയ്ഡഡക്ട്  വകമ്മാവളജനിവലെമ്മാ  അണ്

എയ്ഡഡക്ട്  വകമ്മാവളജനിവലെമ്മാ  സശ്രീറനില.  പലക്ഷ  അവേരുലട  പഠനര

റനിവകമ്മാര്ഡനിലെമ്മാകുവമ്പമ്മാള് വേനിദൂരപഠനലമന്നമ്മാകുലമങ്കനിലുര അവേര് സമമ്മാനരമമ്മായനി

വകമ്മാവളജനില  വപമ്മാകുന,  ഫശ്രീസക്ട്  ലകമ്മാടക്കുന,  രമ്മാവേനിലലെ  പതക്ട്  മുതല

ലലവേകുവന്നരര  നമ്മാലുവേലരവയമ്മാ  അഞക്ട്  മണനിവേലരവയമ്മാ  കമ്മാസനിലെനിരനിക്കുന.

പലക്ഷ റനിവകമ്മാര്ഡനില വേനിദൂരപഠനലമന്നക്ട് കമ്മാണമ്മാന് കഴനിയുര.  അതനിലനനിന്നക്ട്

ഇസൗ നമ്മാലെക്ട് വേര്ഷതനിനനിടയനില കമ്മാലെനികറക്ട് യൂണനിവവേഴനിറനികക്ട് 42 വകമ്മാടനി രൂപ

ഇതനിനകര  ലെമ്മാഭമുണമ്മായനിട്ടുണക്ട്.   ഞമ്മാന്  ഒറ  യൂണനിവവേഴനിറനിയുലട  കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്

പറയുന്നതക്ട്  മറക്ട്  യൂണനിവവേഴനിറനികള്ക്കുര ഇതുണമ്മാകുര.   അവപ്പമ്മാള്  42  വകമ്മാടനി

രൂപ  കമ്മാലെനികറക്ട്  യൂണനിവവേഴനിറനികക്ട്  ലെമ്മാഭകരമമ്മാകുന്നതക്ട്  രവണകമ്മാല

ലെക്ഷവതമ്മാളര  വേരുന്ന  കുട്ടനികള്  അവേനിലട  വേനിദൂരപഠനതനില

ഏര്ലപ്പട്ടതുലകമ്മാണമ്മാണക്ട്.  അങ്ങലനയുള്ള  കുട്ടനികള്കക്ട്  അതമ്മാതക്ട്

സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെകളനില ഇവപ്പമ്മാള് നനിയമപരമമ്മായനി തടസമനിലലങ്കനില അവേനിലട



18/01/2021
Uncorrected/Not for publication

52

അവേര്കക്ട്  പഠനികമ്മാനുള്ള  അവേസരങ്ങളണമ്മാകണര.  ഇസൗ  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ

കൂടതല  ഒസൗന്നതരതനിവലെയ്ക്കക്ട്  വപമ്മാകണര.  പലക്ഷ  വകരളതനിലുള്ള  എലമ്മാ

കുട്ടനികളര  മറക്ട്  യൂണനിവവേഴനിറനികളനിലലെമ്മാന്നനിലുര  രജനിസ്റ്റേര്  ലചയമ്മാന് പമ്മാടനിലലന്നക്ട്

നനിയമതനില നനിഷ്കര്ഷനിചതുലകമ്മാണക്ട് കമ്മാരരമനില.  അതനില തലന്ന പ്രധമ്മാനലപ്പട്ട

കമ്മാരരര  ഞമ്മാന്  നനിയമപരമമ്മായനി  പറയമ്മാര.  ബനിലനില  പറയുന്നതക്ട്

'Notwithstanding  anything  contained  in  any  other  Acts...'

എനപറഞ്ഞെമ്മാല  മറക്ട്  ആക്ടുകളനിലലെലനമ്മാലക അടങ്ങനിയനിരുന്നമ്മാലുര ഇവേനിലട

മമ്മാത്രവമ  രജനിസ്റ്റേര്  ലചയമ്മാന്  പമ്മാടളലവേനള്ളതമ്മാണക്ട്.  അങ്ങലന

ലചയണലമങ്കനില  മറക്ട്  യൂണനിവവേഴനിറനികളലട  ആക്ടുകൂടനി  വഭദഗതനി  ലചയവണ?

കണ്ണൂര്,  കമ്മാലെനികറക്ട്,  വകരള  എന്നശ്രീ  യൂണനിവവേഴനിറനികളലട  ആക്ടുകളലട

വഭദഗതനികള്  ഇതുവപമ്മാലലെ  ചര്ച  നടതനി  ഓവരമ്മാ  ദനിവേസര  ലകമ്മാണ്ടുവേന്നക്ട്

സമയലമടതക്ട്  ലചയമ്മാവന്നതമ്മാണക്ട്.   അലലങ്കനില  നനിങ്ങള്  ശശ്രീനമ്മാരമ്മായണ

ഗുരുവേനിലന്റെ വപരനില ഒരു ഓപ്പണ് യൂണനിവവേഴനിറനി സമ്മാപനിചനിട്ടുലണന്ന കമ്മാരരര

വവേണലമങ്കനില  പറയമ്മാലമന്നലമ്മാലത,  ഇതക്ട്  പ്രമ്മാവയമ്മാഗനികമമ്മായനി  നടപ്പനിലെമ്മാകനി

കുട്ടനികലള വചര്കമ്മാനുര അവേര്കക്ട് പഠനികമ്മാനുര സര്ട്ടനിഫനികറക്ട്  വേമ്മാങ്ങമ്മാനുമവല

ഉവദ്ദേശനിക്കുന്നതക്ട്.  അതലമ്മാലത  ഒരു  യൂണനിവവേഴനിറനി  തട്ടനികട്ടനി  തുടങ്ങനിലയന്നക്ട്
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പറഞ്ഞെമ്മാല  തരവകടനിലമ്മാലയന്നതലമ്മാലത  ഇസൗവേക  കമ്മാരരങ്ങള്  പരനിഹരനിചക്ട്

മുവന്നമ്മാട്ടുവപമ്മാവകണതുണക്ട്.  പലക്ഷ  അതനിലനമ്മാക  ഇനനി  സമയമുവണമ്മാ?

പ്രവതരകമമ്മായ  സ്റ്റേമ്മാറന്യൂട്ടനിലന്റെ  അടനിസമ്മാനതനിലവേന്ന  നമ്മാലെക്ട്

യൂണനിവവേഴനിറനികളലടയുര  വഭദഗതനി  നടപ്പനിലെമ്മാകമ്മാലത  ഇസൗ

യൂണനിവവേഴനിറനിയനിവലെയ്ക്കക്ട്  മറക്ട്  സലെങ്ങളനിലുള്ള  കുട്ടനികലള  വചര്കമ്മാന്

സമ്മാധരമലലനള്ള  കമ്മാരരര  മനസനിലെമ്മാകണര.  അതുവപമ്മാലലെതലന്ന

യൂണനിവവേഴനിറനികലള  സരബനനിചനിടവതമ്മാളര  സര്കമ്മാരനിലന്റെ  ഗമ്മാന്റെക്ട്

ലെഭനിക്കുന്നനില.   ബഡ്ജറനില  'ആയനിരര  വകമ്മാടനി  രൂപ  കനിഫ്ബനിയനിലനനിന്നക്ട്'

എനപറഞ്ഞെതലമ്മാലത, മുന്ഗവേണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കമ്മാലെതക്ട്  ഓവരമ്മാ

യൂണനിവവേഴനിറനിക്കുര ഇത്ര വകമ്മാടനി രൂപ അതമ്മായതക്ട്, കമ്മാലെനികറക്ട് യൂണനിവവേഴനിറനികക്ട്

23.7  വകമ്മാടനി  രൂപ  എന്നക്ട്  ഓവരമ്മാന്നനിനുര  പ്രവതരകമമ്മായനി  ബഡ്ജറനില

പമ്മാസമ്മാകനിയനിട്ടുണക്ട്.  ഇന്നലലെ  പമ്മാസമ്മാകനിയ  ബഡ്ജറനില  ലമമ്മാതതനില

യൂണനിവവേഴനിറനികള്കക്ട്  കനിഫ്ബനിയനിലനനിനര  പണര  ലകമ്മാടക്കുലമന്നക്ട്

പറഞലവേന്നലമ്മാലത  യൂണനിവവേഴനിറനികളലട  പ്രവേര്തനതനിനക്ട്  പണര

ലകമ്മാടക്കുന്നനില.   യു.ജനി.സനി.-യനിലനനിന്നക്ട്  പണവമമ്മാ  ഗവേണ്ലമന്റെനിലനനിന്നക്ട്

ഗമ്മാവന്റെമ്മാ  ലെഭനിക്കുന്നനില.  വേനിദൂര  വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസ  പഠനതനിവലെര്ലപ്പട്ടനിരനിക്കുന്ന
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കുട്ടനികളനിലനനിന്നക്ട്  ലെഭനിക്കുന്ന  ഫശ്രീസമ്മാണക്ട്  ആലക  കനിട്ടുന്ന  വേരുമമ്മാനലമന്നക്ട്

പറയുന്നതക്ട്.  അതമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന്  വനരലത  പറഞ്ഞെ  42  വകമ്മാടനി  രൂപ  അതക്ട്

കമ്മാലെനികറക്ട്  യൂണനിവവേഴനിറനിയുലട  തുകയമ്മാണക്ട്,  അതുവപമ്മാലലെ  ഒമ്മാവരമ്മാ

യൂണനിവവേഴനിറനികളലടയുര  കുട്ടനികളലട  എണ്ണതനിനനുസരനിചക്ട്  ഫശ്രീസക്ട്  കുറയുര.

അവപ്പമ്മാള്  ആ  യൂണനിവവേഴനിറനികളലട  നനിലെനനിലപ്പനിലന  സരബനനിചക്ട്

ഗവേണ്ലമന്റെനിനക്ട്  എനക്ട്  കമ്മാഴ്ചപ്പമ്മാടമ്മാണുള്ളലതന്നക്ട്  ബഹുമമ്മാനലപ്പട്ട  മനനി

പറയണലമന്നമ്മാണക്ട് എനനികക്ട് പറയമ്മാനുള്ളതക്ട്.  ഇവേനിലട  വനരലത  ശശ്രീ.  എ.

എന്. ഷരസശ്രീര് കുലറ പുതനിയ വകമ്മാഴ്സുകള് ആരരഭനിച കമ്മാരരര പറഞ.  NAAC

അക്രെഡനിവറഷനുള്ള വകമ്മാവളജുകള്ക്കുമമ്മാത്രര വകമ്മാഴ്സുകള് അനുവേദനിച്ചുലകമ്മാടത്തു

എനപറഞ്ഞെമ്മാല,  പട്ടണങ്ങളനിലലെ  ഏറവര  സമ്പന്നമമ്മായ

അടനിസമ്മാനസസൗകരരങ്ങളള്ള  വകമ്മാവളജുകളനില  പുതനിയ  പുതനിയ  വകമ്മാഴ്സുകള്

ലകമ്മാടത്തു.   ഗമ്മാമശ്രീണ  വമഖലെയനില  സത്വമ്മാഭമ്മാവേനികമമ്മായുര  അടനിസമ്മാന

സസൗകരരങ്ങള്  കുറവേമ്മായനിരനിക്കുര.  ബഹുമമ്മാനലപ്പട്ട  മനനിവയമ്മാടക്ട്  ഒരു

വകമ്മാവളജനിലന സരബനനിചക്ട് ഞമ്മാന് വഫമ്മാണനില വേനിളനിചക്ട്  പറഞ,  ഇങ്ങലന

ഒരു വകമ്മാവളജുണക്ട് ആ വകമ്മാവളജനിനക്ട്  ഒരു വകമ്മാഴ്സുതരണലമന്നക്ട് പറഞ്ഞെവപ്പമ്മാള്,

തമമ്മാശയ്ക്കമ്മാണക്ട് അവദ്ദേഹര പറഞ്ഞെതക്ട്, ഞമ്മാന് അവദ്ദേഹലത ആവക്ഷപനിക്കുകയല
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'ലപട്ടനികടനിലുള്ള വകമ്മാവളജുകളമ്മാവണമ്മാ' എന്നമ്മാണക്ട് വചമ്മാദനിചതക്ട്.  ലപട്ടനികടനിലുള്ള

വകമ്മാവളജുകളമ്മായനി  കമ്മാലെമ്മാകമ്മാലെങ്ങളനില  നനിലെനനിലകമ്മാലത  അതക്ട്

ഉയര്നവേരണലമങ്കനില ഒരു വകമ്മാലഴങ്കനിലുര  അവേനിലട  അനുവേദനിക്കുക.  വേലെനിയ

വേലെനിയ  വകമ്മാവളജുകളനില  മൂവേമ്മായനിരവര  നമ്മാലെമ്മായനിരവര  പഠനിചക്ട്  വേളലര

സമ്പന്നമമ്മായനി നനിലക്കുന്ന ഗവേണ്ലമന്റെക്ട് വകമ്മാവളജുകളമ്മായനിരുന്നമ്മാലുര എയ്ഡഡക്ട്

വകമ്മാവളജുകളമ്മായനിരുന്നമ്മാലുര  അവേനിവടയ്ക്കുമമ്മാത്രര  വകമ്മാഴ്സുകള്  ലകമ്മാടക്കുക,

സമ്പന്നലരമമ്മാത്രര  വനമ്മാകനികമ്മാണുകലയന്നക്ട്  പറഞ്ഞെതുവപമ്മാലലെ  NAAC

അക്രെഡനിവറഷനുള്ള  വകമ്മാവളജുകലള  മമ്മാത്രര  തമ്മാങ്ങുക,  സമ്മാധമ്മാരണകമ്മാരന്

പഠനിക്കുന്ന  മറക്ട്  വകമ്മാവളജുകലള....  കഴനിഞ്ഞെ  കമ്മാലെലത  ഗവേണ്ലമന്റെക്ട്  എലമ്മാ

നനിവയമ്മാജകമണ്ഡലെങ്ങളനിലുര വകമ്മാവളജുകള് ലകമ്മാടത്തു. ഇസൗ ഗവേണ്ലമന്റെക്ട് നമ്മാലെക്ട്

വകമ്മാവളജുകള്  ലകമ്മാടത്തു.  യു.ഡനി.എഫക്ട്.-ലന്റെ  കമ്മാലെതക്ട്  22  വകമ്മാവളജുകള്

ലകമ്മാടത്തു.  NAAC  അലക്രെഡനിവറഷനനിലമ്മാതതുലകമ്മാണക്ട്  ആ

വകമ്മാവളജുകള്ലകമ്മാനര ഒറ വകമ്മാഴ്സുര കനിട്ടനിയനിട്ടനില.  NAAC  അക്രെഡനിവറഷന്

ലെഭനികണലമങ്കനില  അടനിസമ്മാന  സസൗകരരര  വവേവണ;  എവേനിലടനനിന്നമ്മാണക്ട്

അടനിസമ്മാന  സസൗകരരര  കനിട്ടുന്നതക്ട്?  അവപ്പമ്മാള്  അടനിസമ്മാന

സസൗകരരങ്ങളള്ളനിടത്തുമമ്മാത്രര  പുതനിയ  വകമ്മാഴ്സുകള്  ലകമ്മാടക്കുകലയന്നക്ട്
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പറഞ്ഞെമ്മാല  അതക്ട്  തനികച്ചുര  അനശ്രീതനിയമ്മാണക്ട്,  അവേഗണനയമ്മാണക്ട്  എനകൂടനി

സമ്മാനര്ഭനികമമ്മായനി ഇവേനിലട പറയമ്മാന് ഞമ്മാന് ആഗഹനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഇസൗ ബനില

പമ്മാസമ്മായനികഴനിഞ്ഞെമ്മാല  മറ്റുള്ളനിടത്തുനനിനര  വേനിദൂര  വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസതനിനു

കുട്ടനികലള വചര്കമ്മാര.  സമ്മാവങ്കതനികമമ്മായനി ബനിലനില ഇങ്ങലനയുലണന്നക്ട് പറയുര,

പലക്ഷ  ഫലെതനില  അതക്ട്  നടപ്പനിലെമ്മാവകയനില.  എനപറഞ്ഞെമ്മാല,  അടത

അദരയന  വേര്ഷര  ഇതനിനക്ട്  സമമ്മാനരമമ്മായനി  ഇസൗ  യൂണനിവവേഴനിറനി

വേളര്തനിലകമ്മാണ്ടുവേന്നക്ട്  അതനിവന്റെതമ്മായ  രൂപതനില  അഡനിഷനുള്ള

സസൗകരരങ്ങളണമ്മാകുവമ്പമ്മാള്  മമ്മാത്രര  മറ്റു  യൂണനിവവേഴനിറനികളനില  നനിനള്ള

അഡനിഷന് നനിവരമ്മാധനികണലമന്നമ്മാണക്ട്  എനനികക്ട്  പറയമ്മാനുള്ളതക്ട്.   അതുവേലര

അതക്ട്  നനിവരമ്മാധനികരുതക്ട്,  ഇവപ്പമ്മാള്  നടനലകമ്മാണനിരനിക്കുന്ന  രജനിവസഷനുര

കമ്മാരരങ്ങളര നടതനിലകമ്മാണക്ട് വപമ്മാകമ്മാന് സരവേനിധമ്മാനമുണമ്മാകണലമന മമ്മാത്രര

പറഞലകമ്മാണക്ട് സമയര ലലവേകനിയതുലകമ്മാണക്ട് ഞമ്മാന് ചുരുക്കുന.

ശശ്രീ  .    വേനി  .    ഡനി  .    സതശ്രീശന്:  സര്,  ശശ്രീ.  എര.  ഉമര്  അവേതരനിപ്പനിച

വഭദഗതനിലയ ഞമ്മാന് പനിനമ്മാങ്ങുന.  ശശ്രീനമ്മാരമ്മായണ ഗുരുവദവേന് വേനിദരലകമ്മാണക്ട്

പ്രബുദരമ്മാകമ്മാന്  നമലള  ഉപവദശനിച  മഹമ്മാനമ്മായ  ഒരു  വേരകനിയമ്മാണക്ട്.

അവദ്ദേഹതനിലന്റെ  നമ്മാമവധയതനില  പുതനിലയമ്മാരു  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ
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ആരരഭനികമ്മാന്  ഇസൗ സര്കമ്മാര് ലപലട്ടന്നക്ട് തശ്രീരുമമ്മാനനിക്കുകയുര ഓര്ഡനിനന്സക്ട്

പുറതനിറക്കുകയുര  ബനില  ലകമ്മാണ്ടുവേരനികയുര  ലചയ്തു.   എലമ്മാര  വേളലര

വവേഗതനിലെമ്മാകനി.   വറമ്മാകറക്ട്  വവേഗതനിലെമ്മാണക്ട്  എലമ്മാ  കമ്മാരരങ്ങളര  വേരുന്നതക്ട്.

ഇവേനിലട  പലെരുര  വചമ്മാദനിചതുവപമ്മാലലെ,  അവേസമ്മാന  കമ്മാലെതമ്മായമ്മാലുര

വബമ്മാവധമ്മാദയമുണമ്മായതനിലന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മായമ്മാണക്ട്  ഇങ്ങലനലയമ്മാരു  നല  കമ്മാരരര

ലചയമ്മാന്  തശ്രീരുമമ്മാനനിചലതന്നമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന്  കരുതനിയതക്ട്.  വേളലര

പ്രതശ്രീക്ഷവയമ്മാടകൂടനിയമ്മാണക്ട്  ഇസൗ  ഓര്ഡനിനന്സനിലനയുര  ബനിലനിലനയുര

വനമ്മാകനിയതക്ട്.  ബനിലനിലന്റെ  പശ്രീഠനികയനില  വേളലര  പ്രധമ്മാനലപ്പട്ട  കമ്മാരരങ്ങളമ്മാണക്ട്

സൂചനിപ്പനിക്കുന്നതക്ട്.  ഒന്നക്ട്,  "സരസമ്മാനതക്ട്  നനിലെവേനിലുളള  വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസ

സമ്പ്രദമ്മായതനിലനനിനര  വേരതനിചലെനിചക്ട്"  നനിലെവേനിലുളള  എഡഡ്യുവകഷന്

സനിസ്റ്റേതനിലനനിന്നക്ട് പൂര്ണമമ്മായുര മമ്മാറനി.  രണക്ട്, "ആധുനനിക സമ്മാവങ്കതനികശമ്മാസ

സരവേനിധമ്മാനങ്ങള്   പ്രവയമ്മാജനലപ്പടതനി".   മൂന്നക്ട്,  "എലമ്മാ  ലലവേജമ്മാനനിക

വമഖലെകളനിലുര  വേനിവേനിധ  തലെതനിലുളള  ഉന്നത  വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസര  വേനിദൂര

വേനിഭരമ്മാഭരമ്മാസതനിലൂലട  പ്രദമ്മാനര  ലചയ്യുന്നതനിനുര",   നമ്മാലെക്ട്,  "ലലനപുണര

വേനികസനതനിനുര ഒരു ഓപ്പണ് യൂണനിവവേഴനിറനി സമ്മാപനിക്കുകയമ്മാണക്ട്" തുടങ്ങനിയ

നമ്മാലെക്ട് പ്രധമ്മാനലപ്പട്ട കമ്മാരരങ്ങളമ്മാണക്ട് ഇതനില പറഞ്ഞെനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  നനിലെവേനിലുളള
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വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസ  സമ്പ്രദമ്മായതനിലനനിന്നക്ട്  വേരതനിചലെനിചക്ട്  ആധുനനിക  ശമ്മാസ

സരവേനിധമ്മാനര,  ലലവേജമ്മാനനിക  വമഖലെകളനിവലെയ്ക്കക്ട്  കയറുകയുര  ലലനപുണര

വേനികസനര പ്രദമ്മാനര ലചയ്യുകയുര ലചയ്യുന.  ഞമ്മാന് ഓര്ഡനിനന്സര ബനിലര

പരനിവശമ്മാധനിചവപ്പമ്മാള്  അതുമമ്മായനി  ബനലപ്പട്ട  ഒരു  കമ്മാരരവര  കമ്മാണുന്നനില.

അതനിനമ്മാല എനനികക്ട് സരശയര വതമ്മാന്നനിയതുലകമ്മാണക്ട്  ലലലെബ്രറനിയനിലനനിന്നക്ട്

നനിലെവേനിലലെ  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ  നനിയമങ്ങളടങ്ങുന്ന  പുസ്തകങ്ങള്  വേരുതനി

വേമ്മായനിച്ചു.   അവപ്പമ്മാള്  എനനികക്ട്  മനസനിലെമ്മായനി  ഇസൗ  ബനിലനിനക്ട്  വപരനിവടണതക്ട്

copy paste ബനിലലന്നമ്മാണക്ട്.  അതമ്മായതക്ട് നനിലെവേനിലുളള സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെകളലട

നനിയമങ്ങള്  മുഴുവേന്  അതുവപമ്മാലലെ  copy  ലചയക്ട്  paste

ലചയ്തുവേചനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.   ലലസബര് കസൗണ്സനില,  ലലസബര് കണ്വട്രേമ്മാളര്

എന്നശ്രീ  രണക്ട്  വേമ്മാക്കുകളലമ്മാലത  മലറമ്മാനര  നനിലെവേനിലുളള  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ

നനിയമങ്ങളനിലനനിനര വേരതരസ്തമമ്മായനി  ഞമ്മാന് അതനില കണനിട്ടനില.  വബമ്മാര്ഡക്ട്

ഓഫക്ട് സ്റ്റേഡശ്രീസക്ട് എനപറയുന്നതക്ട്  പഠന സ്കൂള് വബമ്മാര്ഡമ്മാലണനര  അതക്ട്  മറക്ട്

യൂണനിവവേഴനിറനികളനിലുളളതമ്മാലണനമമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന്  കരുതുന്നതക്ട്.

അതുവപമ്മാലലെയുളള ഒനരണക്ട്  വേമ്മാക്കുകളണക്ട്.   ഫനിനമ്മാന്സക്ട്  കമനിറനിക്കുപകരര

ലലഫനമ്മാന്സക്ട്  കസൗണ്സനില  ഇതരതനിലുളള  മമ്മാറങ്ങളമ്മാണക്ട്  നനിലെവേനിലുളള
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സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ  നനിയമങ്ങളനിലനനിനര  വേരതരസ്തമമ്മായനിട്ടുളളതക്ട്.  ബമ്മാകനിയുളള

എലമ്മാ  paraphernalia-യുര  ഇസൗ  നനിയമതനിലുണക്ട്.  ചമ്മാന്സലെര്,  ലലവേസക്ട്-

ചമ്മാന്സലെര്,  വപ്രമ്മാ-ചമ്മാന്സലെര്,  വപ്രമ്മാ-ലലവേസക്ട്-ചമ്മാന്സലെര്,  സനിന്ഡനിവകറക്ട്,

ലസനറക്ട്,  അകമ്മാദമനികക്ട്  കസൗണ്സനില,  ഫമ്മാകലറശ്രീസക്ട്,  വബമ്മാര്ഡക്ട്  ഓഫക്ട്

സ്റ്റേഡശ്രീസക്ട്  തുടങ്ങനിയ  സരവേനിധമ്മാനങ്ങലളലമ്മാമുണക്ട്.  കുലറ  ആളകലള

കുതനിനനിറയ്ക്കമ്മാന്വവേണനിയുളള  മലറമ്മാരു  ലവേളളമ്മാനയമ്മാകനി  യൂണനിവവേഴനിറനിലയ

മമ്മാറമ്മാനമ്മാവണമ്മാ  നനിങ്ങള്  ആഗഹനിക്കുന്നതക്ട്?   ഇസൗ  പറയുന്ന  പഠന

കസൗണ്സനിലെനിലെമ്മാലണങ്കനിലുര  അകമ്മാദമനികക്ട്  കസൗണ്സനിലെനിലെമ്മാലണങ്കനിലുര

ലലസബര്  കസൗണ്സനിലെനിലെമ്മാലണങ്കനിലുര  പറയുന്ന  കമ്മാരരങ്ങള്  തമനില

എലനങ്കനിലുര  വേരതരമ്മാസമുവണമ്മാ;  മലറമ്മാരു  യൂണനിവവേഴനിറനിയനിലനനിനര

വേരതരസ്തമമ്മായനി,  ഇന്നലത  കമ്മാലെഘട്ടതനിനക്ട്  അനുവയമ്മാജരമമ്മായ  രശ്രീതനിയനില,

ഇതനിലന്റെ  പര്പ്പസക്ട് എനമ്മാണക്ട്;   intention of  the legislation  എനമ്മാണക്ട്;

intention of the legislation എനപറഞ്ഞെമ്മാല,  വേനിദൂര വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസതനിനക്ട്,

ഏറവര  നലരശ്രീതനിയനില   ആധുനനികമമ്മായുര   അനര്വദശശ്രീയ  നനിലെവേമ്മാരമുളള

തലെതനില  വേനിദൂര വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസ സരവേനിധമ്മാനമുണമ്മാകണലമന്നമ്മാണക്ട്.  അതനിനക്ട്

ഉപയുകമമ്മായ എനക്ട് നനിര്വദ്ദേശമമ്മാണക്ട് ഇസൗ ബനിലനിലുളളലതന്നക്ട് ബഹുമമ്മാനലപ്പട്ട
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മനനിയുലട മറുപടനിയനില വേരകമമ്മാകണലമന്നക്ട് ഞമ്മാന് അഭരര്തനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

നനിലെവേനിലുളള  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ  നനിയമങ്ങളനിലനനിന്നക്ട്  വേരതരസ്തമമ്മായനി  ഒരു

പുതനിയ  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ  പ്രവതരക  ലെക്ഷരവതമ്മാടകൂടനി  സമ്മാപനിക്കുവമ്പമ്മാള്

നനിലെവേനിലുളള  വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസ  രശ്രീതനിയനിലനനിന്നക്ട്  വേരതനിചലെനിക്കുന്നതമ്മായനിവട്ടമ്മാ

ലലവേജമ്മാനനിക സമ്പ്രദമ്മായലത പ്രവയമ്മാജനലപ്പടത്തുന്നതമ്മായനിവട്ടമ്മാ ലലനപുണര

വേനികസനതനിനക്ട് വേളര്ച നലകുന്നവതമ്മാ ആയ ഏലതങ്കനിലുലമമ്മാരു കമ്മാരരര ഇസൗ

ബനിലനിലന്റെ  ഏലതങ്കനിലുലമമ്മാരു  സലെതക്ട്  പരമ്മാമര്ശനികലപ്പട്ടനിട്ടുവണമ്മാ?

പശ്രീഠനികയനില എഴുതനി വേചമ്മാല വപമ്മാരവലമ്മാ.  ഉവദ്ദേശ ലെക്ഷരങ്ങലളക്കുറനിചക്ട് ഇവേനിലട

സൂചനിപ്പനിച്ചു.  അതുസരബനനിചക്ട്  ബഹുമമ്മാനലപ്പട്ട  എര.  ഉമര്  പറഞ്ഞെതക്ട്

പ്രധമ്മാനലപ്പട്ട കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.  ഇവപ്പമ്മാള് സരസമ്മാനലത സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെകളനില

വേനിദൂരവേനിദരമ്മാഭരമ്മാസ  സരവേനിധമ്മാനര  നനിലെനനിലക്കുന്നതനിനക്ട്  നനിയമപരമമ്മായ  മറക്ട്

തടസങ്ങലളമ്മാനമനില.  എന്നമ്മാല  ഇതനില  പറഞ്ഞെനിരനിക്കുന്നതക്ട്  എനമ്മാണക്ട്;

സരസമ്മാനതക്ട്  നനിലെവേനില  വകരള  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെയനിലുര  വകമ്മാഴനിവകമ്മാടക്ട്

സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെയനിലുര  കണ്ണൂര്  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെയനിലുര  (മൂന്നക്ട്

സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെകള്) മമ്മാത്രമമ്മാണക്ട് ഡനിസ്റ്റേന്സക്ട് എഡന്യൂവകഷനുളളതക്ട്. 2015-ല

എര.ജനി. യൂണനിവവേഴനിറനി ഡനിസ്റ്റേന്സക്ട് എഡന്യൂവകഷന് നനിര്തലെമ്മാകനി. യു.ജനി.സനി
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പുറലപ്പടവേനിച  മമ്മാര്ഗനനിര്വദ്ദേശങ്ങള്  ഉന്നത  വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസതനിലന്റെ  നനിലെവേമ്മാരര

ഉറപ്പുവേരുത്തുന്നതനിനമ്മായനി  നമ്മാഷണല  അസലസ്മന്റെക്ട്  ആന്റെക്ട്  അക്രെഡനിവറഷന്

കസൗണ്സനിലെനിലന്റെ  4-ല  3.26 വസമ്മാര്  ആവേശരമമ്മാലണന്നക്ട് വേരവേസ ലചയ്യുന.

നനിലെവേനിലുളള  മൂന്നക്ട്  യൂണനിവവേഴനിറനികള്കക്ട്  വേനിദൂര  വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസര  നടതമ്മാന്

പരരമ്മാപമമ്മായ  വസമ്മാറനിലമ്മാതതുലകമ്മാണക്ട്  പുതനിലയമ്മാരു  യൂണനിവവേഴനിറനി

ആരരഭനിക്കുന.  പുതനിലയമ്മാരു  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ  ആരരഭനികമ്മാന്  അലതമ്മാരു

കമ്മാരണമമ്മാവണമ്മാ?   ഇസൗ  സരസമ്മാനതനിനക്ട്  വേലെനിയ  സമ്മാമ്പതനിക  ബമ്മാദരത

വേരുതനിവേയ്ക്കുന്ന  പ്രവതരകമമ്മായ  ലെക്ഷരങ്ങലളമ്മാനര  അഡ്രസക്ട്  ലചയമ്മാത  ഒരു

സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെയുണമ്മാക്കുകലയന്നതക്ട്  ഒരു  ലവേളളമ്മാനലയ  സൃഷനിക്കുകയവല

ലചയ്യുന്നതക്ട്?  നനിലെവേനിലുളള  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെകളനിലലെ  വേനിദൂര  വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസ

ഡനിപ്പമ്മാര്ട്ടുലമനകള്കക്ട്  നമ്മാകക്ട്  (NAAC)-ലന്റെ വസമ്മാര് ലെഭനിക്കുന്നനിലലങ്കനില ആ

സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെകലള  ആ  വസമ്മാര്  ലെഭനിക്കുന്നതനിനുവവേണനി

പരരമ്മാപമമ്മാക്കുകയവല  പ്രധമ്മാനമമ്മായുര  ലചവയണതക്ട്?   നനിലെവേനിലുളള

സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെകളലട  നനിലെവേമ്മാരര  വേര്ദനിപ്പനിക്കുക.  നനിലെവേനിലുളള  മൂന്നക്ട്

സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെകളനിലുര  ഡനിസ്റ്റേന്സക്ട്  എഡന്യൂവകഷനുമമ്മായനി  ബനലപ്പട്ടക്ട്

NAAC-ലന്റെ  വസമ്മാര്  ലെഭനികമ്മാന്  എനമ്മാണക്ട്  കുറവളളതക്ട്;   ആ  കുറവേക്ട്
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പരനിഹരനികമ്മാനുളള  ശമമവല നടവതണതക്ട്?  അവേനിലട  ഫമ്മാകലറനിയുലടവയമ്മാ

വകമ്മാഴനിലന്റെവയമ്മാ  വേനിദരമ്മാര്തനികളലട  എണ്ണലത  സരബനനിവചമ്മാ  അലലങ്കനില

മറക്ട്  ലഫസനിലെനിറശ്രീസനിലന്റെ  കമ്മാരരതനിവലെമ്മാ  എലനങ്കനിലുര  കുഴപ്പങ്ങളവണമ്മാ;

NAAC-ലന്റെ വസമ്മാര്  3.26  ലെഭനികമ്മാന് ഇസൗ മൂന്നക്ട് സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെകളനിലലെയുര

ഡനിസ്റ്റേന്സക്ട്  എഡന്യൂവകഷന്  സരവേനിധമ്മാനതനിലന്റെ  കുറവേക്ട്  പരനിഹരനികമ്മാന്

ഉന്നത  വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസ  വേകുപ്പക്ട്  ആവേശരമമ്മായ  മമ്മാര്ഗനനിര്വദ്ദേശങ്ങള്  നലകനി

അതനിനമ്മാവേശരമമ്മായ പണര ലകമ്മാടതക്ട് അതനിലന ശകനിലപ്പടത്തുന്നതനിനുപകരര

ഒരു  പുതനിയ  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെയ്ക്കക്ട്  തുടകമനിട്ടനിരനിക്കുകയമ്മാലണന്നക്ട്  പറഞ്ഞെമ്മാല

ഇകമ്മാലെതക്ട്  അതുള്ലകമ്മാളളമ്മാന്  കഴനിയനില.   എത്രമമ്മാത്രര  വേലെനിയ

ബമ്മാദരതയമ്മാണക്ട്  ഒരു  യൂണനിവവേഴനിറനി  വേരുന്നതുമൂലെമുണമ്മാകുന്നതക്ട്.  വനരലത

പറഞ്ഞെതുവപമ്മാലലെ,  ലപട്ടനികടകള്  തുടങ്ങുന്നതുവപമ്മാലലെ  യൂണനിവവേഴനിറനികള്

ആരരഭനികമ്മാന്   കഴനിയുന.  ആരുര  അതനിലനക്കുറനിചക്ട്  ഒനര  പറയമ്മാതതക്ട്

ഗുരുവദവേലന്റെ വപരക്ട് അതനിനക്ട് നലകനിയതുലകമ്മാണമ്മാണക്ട്.  ആ വപരക്ട് മമ്മാത്രമമ്മാണക്ട്

ഞമ്മാന്  അതനിനകതക്ട്  കണനിട്ടുളള  ഒവരലയമ്മാരു  കമ്മാരരര.   ഒരു  മലെയമ്മാളനിക്കുര

അലലങ്കനില  ഒരു ഇനരമ്മാകമ്മാരനുര  ആ  വപരനിലന  തളളനിപ്പറയമ്മാന് കഴനിയനില.

അതുലകമ്മാണക്ട്  മമ്മാത്രമമ്മാണക്ട്,  എന്നമ്മാല  ഒരു  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ
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ആരരഭനിക്കുന്നതനിനമ്മാവേശരമമ്മായ കമ്മാരണങ്ങലളമ്മാനമനില.  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെകളലട

ഇസൗ  പറയുന്ന  വബമ്മാഡനികളനിലലലമ്മാര  എനമ്മാണനിരനിക്കുന്നതക്ട്; എങ്ങലനയമ്മാണക്ട്

സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെകള്  വപമ്മാകുന്നതക്ട്?  എര.ജനി.  യൂണനിവവേഴനിറനിയനില  ധമ്മാരമ്മാളര

വകമ്മാഴ്സുകള് ആരരഭനിച്ചു.  വേനിദരമ്മാര്തനികള് പുതനിയതമ്മായനി ആരരഭനിച വകമ്മാഴ്സുകളലട

പഠനര  പൂര്തനിയമ്മാകനി  ഇറങ്ങനിയവപ്പമ്മാഴമ്മാണക്ട്  ആ  വകമ്മാഴ്സുകള്കക്ട്

അരഗശ്രീകമ്മാരമനിലലന്നക്ട്  പറയുന്നതക്ട്.   ലമഡനിസനിന്  പഠനതനിലന്റെ  സനിലെബസക്ട്

നനിശയനിക്കുന്നതുര  അപ്രൂവേല  നലകുന്നതുര  അലപ്പകക്ട്  വബമ്മാഡനിയമ്മായ

ലമഡനികല കസൗണ്സനിലെമ്മാണക്ട്.  എഞനിനശ്രീയറനിരഗനിവന്റെതക്ട്  AICTE (All India

Council for Technical Education) ആണക്ട് ലകമ്മാടക്കുന്നതക്ട്.  ഇങ്ങലന ഓവരമ്മാ

വകമ്മാഴ്സുകള്ക്കുര  അതനിലന്റെ  അലപ്പകക്ട്  വബമ്മാഡനികളണക്ട്.  അവേരുലട

അരഗശ്രീകമ്മാരമനിലമ്മാത വകമ്മാഴ്സുകളമ്മാണക്ട്  ആരരഭനിചനിരുന്നതക്ട്.  ബമ്മാര് കസൗണ്സനില

ഓഫക്ട്  ഇനരയുലട  അരഗശ്രീകമ്മാരമനിലമ്മാലത  law-യുലട  പുതനിയ  വകമ്മാഴ്സുകള്

ആരരഭനിച്ചു. എന്നനിട്ടക്ട്  നമ്മാട്ടനില ഇസൗ വകമ്മാഴനിനക്ട് അരഗശ്രീകമ്മാരമനില. വേനിദരമ്മാര്തനികള്

മൂനരനമ്മാലുര അഞ്ചുര വേര്ഷര പഠനിചനിറങ്ങനിയവപ്പമ്മാള് വകമ്മാഴനിനക്ട് അരഗശ്രീകമ്മാരമനില.

അവപ്പമ്മാഴലത സനിതനിലയ സരബനനിചക്ട് ആവലെമ്മാചനിചക്ട് വനമ്മാക.  നനിലെവേനിലുളള

സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെകള്   ലലകകമ്മാരരര  ലചയ്യുന്ന  രശ്രീതനിയമ്മാണനിതക്ട്.   ആവരമ്മാടക്ട്
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വചമ്മാദനിക്കുര,  ആവരമ്മാടക്ട്  ഉതരര  പറയുര.  എങ്ങലനയമ്മാണക്ട്  ഇതക്ട്

നടതനിലകമ്മാണ്ടുവപമ്മാകുന്നതക്ട്?  വേനിദരമ്മാര്തനികള്കക്ട്  വവേണനിയല  ഒരു

യൂണനിവവേഴനിറനിയുര പ്രവേര്തനിക്കുന്നതക്ട്.  അതുസരബനനിചക്ട്  സനിന്ഡനിവകറനിലലെ

minutes/agenda  പരനിവശമ്മാധനിചമ്മാല  നമള്  ലഞട്ടനിവപ്പമ്മാകുര.   കമ്മാരണര,

കുട്ടനികളലട  കമ്മാരരലമമ്മാഴനിലകയുളള  ബമ്മാകനിലയലമ്മാര  അതനിലുണമ്മാകുര.   നമ്മുലട

സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെകളനിലലെ  ഭരണസരവേനിധമ്മാനങ്ങള്  മുഴുവേന്  അവേനിടലത  കുലറ

ജശ്രീവേനകമ്മാര്ക്കുര  മറക്ട്  സരവേനിധമ്മാനങ്ങള്ക്കുരവവേണനി

മമ്മാറനിലകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.   വേളലര അപൂര്വ്വര ചനിലെ സലെങ്ങളനില  ചനിലെ

ആളകള് വേരുവമ്പമ്മാഴമ്മാണക്ട് വേരതരമ്മാസമുണമ്മാകുന്നതക്ട്.  അലലങ്കനില ഒരു ടശ്രീമമ്മായനി

ചനിലെ  ആളകള്  വേരുവമ്പമ്മാഴുണമ്മാകുന്ന  വേരതരമ്മാസര  മമ്മാത്രമമ്മാണക്ട്.   ഞമ്മാന്

ഇതനിനകതക്ട്  ഗവേണ്ലമന്റെനിലന  കുറലപ്പടതമ്മാന്  വവേണനിയല  പറയുന്നതക്ട്.

നമ്മുലട  ഗവേണ്ലമന്റെക്ട്  ഭരണതനിലെനിരുന്നവപ്പമ്മാഴലത  സനിതനിയുര  ഇലതമ്മാലക

തലന്നയമ്മാണക്ട്,  വേലെനിയ  വേരതരമ്മാസങ്ങളനില.   അതനില  മമ്മാറര  വേരവണ?

വകരളതനിലലെ കുട്ടനികളലട ഉന്നത വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസലമന്നക്ട് പറയുന്നതനിനക്ട്  വദശശ്രീയ

തലെതനില  വററനിരഗുളള  ഒരു  വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസ  സമ്മാപനരവപമ്മാലുര  നമ്മുലട

സരസമ്മാനതനില.  ഇവപ്പമ്മാഴുര പഴയ വകരള വമമ്മാഡല തഴമ്പുലണന്നക്ട്  പറഞ്ഞെക്ട്



18/01/2021
Uncorrected/Not for publication

65

ഇരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  പണ്ടുണമ്മാകനിയ  പ്രമ്മാഥമനിക  വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസതനിലന്റെയുര

പ്രമ്മാഥമനികമ്മാവരമ്മാഗരതനിലന്റെയുര  വകരള  വമമ്മാഡല   യൂവറമ്മാപ്പനിനക്ട്

തുലെരമമ്മാലണനപറഞ്ഞെക്ട്  ഇവപ്പമ്മാഴുര  പുരപ്പുറതക്ട്  കയറനിയനിരുന്നക്ട്

പ്രസരഗനിച്ചുലകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.   മുപ്പതുനമ്മാല്പതക്ട്  വേര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമ്പക്ട്

യൂവറമ്മാപരന്  വമമ്മാഡലെമ്മാണക്ട്    ഉണമ്മായനിരുന്നലതങ്കനില  അതനിനനുസരനിച്ചുളള

ആനുപമ്മാതനികമമ്മായ  വനട്ടര  സ്കൂള്  വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസരരഗത്തുര  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെമ്മാ

വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസരരഗത്തുര  എലമ്മായനിടത്തുര  വവേവണ;  അതുണമ്മാകുന്നനില.  ഏതക്ട്

ഗവേണ്ലമന്റെക്ട് അധനികമ്മാരതനില വേന്നമ്മാലുര അവേരുലട ഇഷകമ്മാലര/സത്വനകമ്മാലര

കുതനിനനിറയ്ക്കമ്മാന്വവേണനിയുള്ള ലവേറുലമമ്മാരു ഏര്പ്പമ്മാടമ്മായനി,   വേനിദരമ്മാര്തനി വേനിരുദ

സരവേനിധമ്മാനമമ്മാണക്ട്  യൂണനിവവേഴനിറനികളനില  നടക്കുന്നതക്ട്.  കുട്ടനികള്കക്ട്  വയമ്മാജനിച

ഒരുകമ്മാരരവര  നടക്കുന്നനില.  കുട്ടനികളലട  ഭമ്മാവേനി,  അവേരുലട  പ്രശ്നര,  വകമ്മാഴ്സുകള്,

പുതനിയ പഠനരശ്രീതനി, പരശ്രീക്ഷമ്മാ സരവേനിധമ്മാനര എന്നനിവേലയക്കുറനിച്ചുള്ള യമ്മാലതമ്മാരു

കമ്മാരരവര  നടക്കുന്നനില.  കൃതരമമ്മാലയമ്മാരു  പരശ്രീക്ഷമ്മാ  കലെണര്  വപമ്മാലുമനിലമ്മാലത

റനിസള്ട്ടക്ട് വേന. പലക്ഷ പഴലയമ്മാരു sem-ലന്റെ പരശ്രീക്ഷയുലട റനിസള്ട്ടക്ട് ഇവപ്പമ്മാഴുര

വേന്നനിട്ടനില.  ഒരു പനി.ജനി. വകമ്മാഴനിനുവപമ്മാലുര വപമ്മാകമ്മാന് കഴനിയമ്മാലത കുട്ടനികലളലമ്മാര

കമ്മാതനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  കൃതരമമ്മായനി  പരശ്രീക്ഷ  നടത്തുന്നതനിവനമ്മാ  അലലങ്കനില
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കൃതരമമ്മായ  സരവേനിധമ്മാനങ്ങള്  ലകമ്മാണ്ടുവേരുന്നതനിവനമ്മാ  ഒനര  കഴനിയുന്നനില.

വലെമ്മാകലതലമ്മായനിടത്തുര ഉന്നത വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസരരഗലതക്കുറനിചക്ട് ഗസൗരവേതരമമ്മായ

പഠനങ്ങളര  ഗവവേഷണങ്ങളര  ചര്ചകളര  നടക്കുകയുര  പുതനിയ  വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസ

രശ്രീതനികള്  അവേലെരബനികലപ്പടകയുര  ലചയ്യുവമ്പമ്മാള്  ഇവേ  അറനിയമ്മാലത

വപമ്മാകുന്നതക്ട്  നമ്മുലട  യൂണനിവവേഴനിറനികളമ്മാണക്ട്.  നമ്മുലട  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെകള്

റനിസര്ചക്ട്  ഓറനിയന്റെഡക്ട്  ആവണമ്മാ;  എനനിനമ്മാണക്ട്  പ്രശ്രീ-ഡനിഗനിലയ

യൂണനിവവേഴനിറനിയനിലനനിനര  ഡശ്രീ  ലെനിങ്കക്ട്  ലചയതക്ട്?  ഉന്നത  വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസലത

കുറച്ചുകൂടനി  മനികചതമ്മാകമ്മാന്  വവേണനിയനിട്ടമ്മാണക്ട്.  അതനിലനകമ്മാള്  വമമ്മാശമമ്മായ

സനിതനിയനിവലെയ്ക്കമ്മാണക്ട്  കമ്മാരരങ്ങള് വേന്നനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  റനിസര്ചക്ട് ഓറനിയന്റെഡമ്മായനി

സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെകള്  മമ്മാറണര.  അത്രയുര  അകമ്മാഡമനികമ്മായനിട്ടുള്ള  കുട്ടനികലള

ആ  ഫശ്രീലഡനിവലെയ്ക്കക്ട്  വേനിടണര.  അതനിനുവവേണനിയനിട്ടുളള  സരവേനിധമ്മാനങ്ങള്

വവേണര.  രമ്മാജരതനിലന്റെയുര  വലെമ്മാകതനിലന്റെയുര  പുവരമ്മാഗതനി

സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെകളനില  നടക്കുന്ന  ഗവവേഷണ  പരശ്രീക്ഷണങ്ങളനിലൂലട

പുറത്തുവേരുന്ന അകമ്മാഡമനികമ്മായനിട്ടുളള, ബ്രനിലെരന്റെമ്മായനിട്ടുളള ഒരു ജനവറഷനമ്മാണക്ട്

അതനിനക്ട്  വനതൃതത്വര  ലകമ്മാടവകണതക്ട്.  പവക്ഷ  ഒരു  നനിലെവേമ്മാരവമനിലമ്മാത

വേരവേസമ്മായശമ്മാലെകളനിലലെ  ഉലപ്പന്നങ്ങലള  ഫമ്മാകറനികളനില  വേമ്മാര്ലതടക്കുന്ന
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അവത  ലെമ്മാഘവേവതമ്മാടകൂടനി  വേമ്മാര്ലതടവകണ  ഉലപ്പന്നങ്ങളമ്മാവണമ്മാ

വേനിദരമ്മാര്തനികലളന്നക്ട്  പറയുന്നതക്ട്.  15-ാ  തശ്രീയതനി  ബഡ്ജറക്ട്

അവേതരനിപ്പനിച്ചുലകമ്മാണക്ട് ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ ധനകമ്മാരര വേകുപ്പുമനനി കണ സത്വപ്നര

എനമ്മാണക്ട്;   സത്വപ്നമമ്മാലണങ്കനിലവപ്പമ്മാലുര  അതനിലനമ്മാരു  വേനിഷനുണവലമ്മാ;

അതുമനിതുലമമ്മാലകയമ്മായനി എനമ്മാണക്ട് ബനര?  ബനില വേമ്മായനിചക്ട് വനമ്മാകനിയമ്മാല

സങ്കടര  വേരുര.  ഒരു  സമ്മാധനവമനില.  ബനില  ഉണമ്മാക്കുന്നതക്ട്  ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ

മനനിലയമ്മാനമല,  മനനിലയ  പരനിഹസനികമ്മാന്വവേണനി  പറഞ്ഞെതല,

അങ്ങലനലയമ്മാനര  ലതറനിദരനികണ.  പവക്ഷ  ഇസൗ  കമ്മാലെഘട്ടതനില  ഒരു

പുതനിയ  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ  ബനില  ഉണമ്മാക്കുവമ്പമ്മാള്,

ലപലട്ടനണമ്മാകനിയതമ്മാലണന്നക്ട് എനനികറനിയമ്മാര.  ഞമ്മാന് അതനിലന്റെ ഉവദ്ദേശരവര

കമ്മാരരങ്ങളലമമ്മാലക ലപമ്മാളനിറനികവലെസക്ട്  ലചയമ്മാന് ആഗഹനിക്കുന്നനില.  വവേലറ

ഉവദ്ദേശര കമ്മാരണങ്ങളമ്മാണുള്ളതക്ട്.  സമ്മാധമ്മാരണ ബനിലനിലന്റെ ചര്ചയനില വവേലറമ്മാരു

കമ്മാരരതനിവലെയ്ക്കക്ട്  വപമ്മാകമ്മാറനില  അതുലകമ്മാണക്ട്  പറയുന്നനില.  പവക്ഷ

എത്രവവേഗതനില  ഒരു  ബനില  ഉണമ്മാകനിയമ്മാലുര  ഇസൗ  പുതനിയ  കമ്മാലെതക്ട്  ഒരു

ബനില ഉണമ്മാകുവമ്പമ്മാള്....

ശശ്രീമതനി യു  .    പ്രതനിഭ:  സര്, 'അറനിവേമ്മാണക്ട് ലലദവേര'  എന്നക്ട് വലെമ്മാകവതമ്മാടക്ട്
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വേനിളനിച്ചുപറഞ്ഞെ  ശശ്രീനമ്മാരമ്മായണ  ഗുരുവദവേലന്റെ  വപരനിലുള്ള  ഒരു  ഓപ്പണ്

യൂണനിവവേഴനിറനി  തുടങ്ങമ്മാനമ്മായനി  വകരളതനിലലെ ഗവേണ്ലമന്റെക്ട്  എടതനിട്ടുള്ള  ഒരു

നശ്രീകലത  എത്ര  അഭനിനനനിചമ്മാലുര  മതനിയമ്മാകനില.  ബഹുമമ്മാനലപ്പട്ട  അരഗര

വേളലര  സശ്രീനനിയറമ്മായനിട്ടുള്ള  നനിയമസഭമ്മാ  സമ്മാമമ്മാജനികനമ്മാണവലമ്മാ;  ഞമ്മാന്

എവപ്പമ്മാഴുര  അങ്ങയുലട  പ്രസരഗര  ശദനിക്കുര.  എനനികക്ട്  ഒരു  നനിര്വദ്ദേശര

പറയമ്മാനുള്ളതക്ട്,  നമള്  പഴയകമ്മാലെതനില  നനിലക്കുന  അലലങ്കനില  പഴയ

ആശയങ്ങളമമ്മായനി  നനിലക്കുനലവേന്നക്ട്  സദുവദ്ദേശരവതമ്മാലടയമ്മാണക്ട്  അങ്ങക്ട്

പറയുന്നലതങ്കനില  അവങ്ങയ്ക്കക്ട്  ചനിലെ  നനിര്വദ്ദേശങ്ങള്  വേച്ചുകൂലട;  എങ്ങലന  ആ

പഴയകമ്മാലെലത  നമുകക്ട്  മമ്മാറമ്മാലമനള്ള  ഒരു  നനിര്വദ്ദേശരവപമ്മാലുര  പലെവപ്പമ്മാഴുര

വകള്കമ്മാറനില. അതക്ട് വകള്കമ്മാലനമ്മാരു ആഗഹമുണക്ട്. അതരര നനിര്വദ്ദേശങ്ങള്

കൂടനി വേയ്ക്കമ്മാന് ബഹുമമ്മാനലപ്പട്ട അരഗര തയമ്മാറമ്മാകുവമമ്മാ?   

ശശ്രീ  .    വേനി  .    ഡനി  .    സതശ്രീശന്:  സര്,   ഇസൗ അഞ്ചുലകമ്മാലര  ഞമ്മാന് ആലക

നടതനിയ  പ്രസരഗങ്ങലളക്കുറനിലചമ്മാരു  വേനിവേരണമമ്മാണക്ട്  പറഞ്ഞെതക്ട്.  ഞമ്മാന്

സരസമ്മാരനിച്ചുതുടങ്ങനിയനിവട്ടയുള.  ഇതനിലന്റെ  പശ്രീഠനികയനില  പറഞ്ഞെനിട്ടുള്ള

കമ്മാരരങ്ങള്കനുസരനിച്ചുള്ള  ലപ്രമ്മാവപ്പമ്മാസലസക്ട്  വവേണലമന്നമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന്

പറഞ്ഞെതക്ട്.  എലന്റെ  പ്രധമ്മാനലപ്പട്ട  contention  ഇങ്ങലനലയമ്മാരു
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സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെയുലട ഒരു പുതനിയ ബനില വവേണ; അതക്ട് അനമ്മാവേശരമമ്മാലയമ്മാരു

ബമ്മാദരതയമ്മാണക്ട് സര്കമ്മാരനിലന്റെ തലെയനില വേയ്ക്കുന്നതക്ട്. ഒന്നമ്മാമതക്ട്, ഇവപ്പമ്മാഴലത

ഭരണകമ്മാലെതക്ട്  ധനകമ്മാരര  വേകുപ്പനിനക്ട്  സ്ക്രൂട്ടനിണനി  എലന്നമ്മാരു  സമ്മാധനമനില.

ധനകമ്മാരര  വേകുപ്പക്ട്  ഒന്നക്ട്  ലവേറക്ട്  ലചവയണതമ്മാണക്ട്.  അഞക്ട്  നയമ്മാവപ്പസ

കയനിലെനിലമ്മാത  ഈസമയതക്ട്  ഇതുവപമ്മാലലെമ്മാരു  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെയുണമ്മാകനി

അനമ്മാവേശരമമ്മായനിലട്ടമ്മാരു  ഭമ്മാരമുണമ്മാകനി  വേയ്വകണ  യമ്മാലതമ്മാരു  കമ്മാരരവമനില.

അതക്ട്  വേമ്മായനിച്ചുവനമ്മാകനിയമ്മാല  നനിങ്ങള്ലകലമ്മാവേര്ക്കുര  മനസനിലെമ്മാകുര.  എനക്ട്

പ്രവതരകതയമ്മാണക്ട്  അതനിനകത്തുള്ളലതന്നക്ട് വബമ്മാദരമമ്മാകുര. 

ശശ്രീ  .    ലക  .    സനി  .    വജമ്മാസഫക്ട്:  സര്,  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെയ്ക്കക്ട്  ശശ്രീനമ്മാരമ്മായണ

ഗുരുവദവേലന്റെ വപരനിട്ട കമ്മാരരര ഇവേനിലട സരസമ്മാരനിച ബഹുമമ്മാനലപ്പട്ട അരഗങ്ങള്

പറയുകയുണമ്മായനി.  ശശ്രീനമ്മാരമ്മായണ  ഗുരുവദവേലന്റെ  വപരനിട്ടതക്ട്  വേളലര  നല

കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്. പവക്ഷ ലലടറനിലെനിലുള്ള ആ വപരലമ്മാലത ഗുരുവദവേ പഠനതനിവനമ്മാ,

ശശ്രീനമ്മാരമ്മായണശ്രീയ  ആശയപ്രചമ്മാരണതനിവനമ്മാ   യമ്മാലതമ്മാരു  വേരവേസയുര

ബനിലനിലന്റെ ഉവദ്ദേശര ലെക്ഷരങ്ങളനില എന്നക്ട് അങ്ങക്ട് മനസനിലെമ്മാകനിയനിട്ടുവണമ്മാ?  

ശശ്രീ  .    വേനി  .    ഡനി  .    സതശ്രീശന്:  സര്,  തശ്രീര്ചയമ്മായുര അങ്ങക്ട് പറയുന്നതക്ട് നൂറക്ട്

ശതമമ്മാനര  ശരനിയമ്മാണക്ട്.   ബഹുമമ്മാനലപ്പട്ട  കമ്മായരകുളര  അരഗതനിനുമുള്ള ഒരു
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മറുപടനി  കൂടനിയമ്മാണതക്ട്.  യൂണനിവവേഴനിറനിയനില  തമ്മാലഴപ്പറയുന്ന  പഠനസ്കൂളകള്

അടങ്ങനിയനിരനിവകണതമ്മാണക്ട്. ഞമ്മാന് വേളലര തമ്മാലപ്പരരവതമ്മാടകൂടനിയമ്മാണക്ട് അതക്ട്

വേമ്മായനിചതക്ട്.  എലനമ്മാലകയമ്മാണക്ട്  വകമ്മാഴ്സുകള്  എന്നറനിയമ്മാവമമ്മാ;  സ്കൂള്  ഓഫക്ട്

ഹഡ്യുമമ്മാനനിറശ്രീസക്ട്  ആന്റെക്ട്  വസമ്മാഷരല സയന്സക്ട്,  സ്കൂള് ഓഫക്ട്  സയന്സക്ട്,  സ്കൂള്

ഓഫക്ട്  ലെമ്മാരവഗത്വജസക്ട്,  സ്കൂള്  ഓഫക്ട്  ബനിസനിനസക്ട്  സ്റ്റേഡശ്രീസക്ട്  ആന്റെക്ട്  പബനികക്ട്

വപമ്മാളനിസനി,   സ്കൂള്  ഓഫക്ട്  കമന്യൂണനിവകഷന്സക്ട്  ആന്റെക്ട്  ഇന്ഫര്വമഷന്

സയന്സക്ട്,  സ്കൂള് ഓഫക്ട് ഇന്റെര് ഡനിസനിപനിനറനി ആന്റെക്ട് ട്രേമ്മാന്സക്ട് ഡനിസനിപനിനറനി

സ്റ്റേഡശ്രീസക്ട്,  സ്കൂള് ഓഫക്ട് ലവേമ്മാവകഷണല എഡന്യൂവകഷന് ആന്റെക്ട് ലട്രേയനിനനിരഗക്ട്,

സ്കൂള്  ഓഫക്ട്  ലെമ്മാ  ആന്റെക്ട്  ബനിസനിനസക്ട്  സ്റ്റേഡശ്രീസക്ട്,  സ്കൂള്  ഓഫക്ട്  പബനികക്ട്

അഡനിനനിവസഷന്  വപമ്മാളനിസനി  സ്റ്റേഡശ്രീസക്ട്;  ഇലതമ്മാലക  എലമ്മാ

യൂണനിവവേഴനിറനികളനിലുര  എലമ്മാസലെത്തുമുള്ള  വകമ്മാഴ്സുകളവല;  ഇതനില  എനക്ട്

പ്രവതരകതയമ്മാണുള്ളതക്ട്.  ഏതക്ട്  പുതനിയ  ലലവേജമ്മാനനിക  വമഖലെയമ്മാണക്ട്  ഇസൗ

വകമ്മാഴ്സുകളനിലൂലട കലണതനിയനിട്ടുള്ളതക്ട്; എനക്ട് സരവേനിധമ്മാനമമ്മാണുള്ളതക്ട്;  വകമ്മാപ്പനി

വപസ്റ്റേക്ട് എന്നക്ട് ഞമ്മാന് പരനിഹസനിചതല; അക്ഷരമ്മാര്തതനില ഇസൗ സരവേനിധമ്മാനര

വകമ്മാപ്പനി  വപസ്റ്റേമ്മാണക്ട്.  യൂണനിവവേഴനിറനികള്  ഉണമ്മാകമ്മാന്വപമ്മാകുന്നതനിനുമുമ്പക്ട്

ബഹുമമ്മാനലപ്പട്ട  വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസ വേകുപ്പുമനനിയുര  ഉന്നതവേനിദരമ്മാഭരമ്മാസ വേകുപ്പുര….
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നമ്മാഷണല  എഡന്യൂവകഷന്  വപമ്മാളനിസനി  പുറത്തുവേന്നനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ആ

വപമ്മാളനിസനിയനില നമുകക്ട് ധമ്മാരമ്മാളര വേനിമര്ശനങ്ങളര എതനിര്പ്പുകളമുണക്ട്.  പവക്ഷ

നമ്മാഷണല  എഡന്യൂവകഷന്  വപമ്മാളനിസനിയനില  ഉന്നത  വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസ

രരഗലതക്കുറനിചക്ട് പരമ്മാമര്ശനിക്കുന്ന ഭമ്മാഗര എനമ്മാലണന്നക്ട് പരനിവശമ്മാധനികവണ?

സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെകള്തലന്ന  വവേലറമ്മാരു  രശ്രീതനിയനിവലെയ്ക്കക്ട്  മമ്മാറുകയമ്മാണക്ട്.

ഇതുവപമ്മാലുള്ള യൂണനിവവേഴനിറനികള്ലകമ്മാനര യമ്മാലതമ്മാരു പ്രസകനിയുമനില. ഇവേയ്ക്കക്ട്

യു.ജനി.സനി.-യുലടവയമ്മാ വകനഗവേണ്ലമന്റെനിലന്റെവയമ്മാ  സഹമ്മായര ഉണമ്മാകുകയനില;

അപ്രൂവേലവപമ്മാലുര കനിട്ടനില. യൂണനിവവേഴനിറനികള്തലന്ന ഇലമ്മാതമ്മായനിവപ്പമ്മാകുന്ന ഒരു

പുതനിയ  സരവേനിധമ്മാനതനിവലെയ്ക്കമ്മാണക്ട്  വപമ്മാകുന്നതക്ട്.  നമുകക്ട്  അതനിനക്ട്

എതനിര്പ്പുകളണക്ട്.  ഒന്നമ്മാമതമ്മായനി റനിസര്ചക്ട് യൂണനിവവേഴനിറനികള്, റനിസര്ചക്ട് മമ്മാത്രര

നടക്കുന്ന യൂണനിവവേഴനിറനികള് പുതുതമ്മായനി ഉണമ്മാകമ്മാന് വപമ്മാകുന. രണമ്മാമതമ്മായനി

ടശ്രീചനിരഗക്ട് യൂണനിവവേഴനിറനികള്,  അദരമ്മാപകലര പഠനിപ്പനിക്കുന്നതനിനുവവേണനിയനിട്ടുള്ള

യൂണനിവവേഴനിറനികള്.  ഇവപ്പമ്മാഴുള്ള ഒരു വേര്ഷലത ബനി.എഡക്ട്.  വകമ്മാഴനിനുപകരര

എര.ബനി.ബനി.എസക്ട്.  അലലങ്കനില  എഞനിനശ്രീയറനിരഗക്ട്  വപമ്മാലലെയുള്ള

ലപ്രമ്മാഫഷണല വകമ്മാഴ്സുകളമ്മാകനി  ഇവപ്പമ്മാഴലത ബനി.എഡക്ട്.-ലന മമ്മാറ്റുന്ന നമ്മാലെക്ട്

വേര്ഷലത  വകമ്മാഴ്സുള്ള  ടശ്രീചനിരഗക്ട്  യൂണനിവവേഴനിറനികള്.  മൂന്നമ്മാമതമ്മായനി,  പുതനിയ
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നമ്മാഷണല  എഡന്യൂവകഷന്  വപമ്മാളനിസനിയനില  അഫനിലെനിവയറഡക്ട്

വകമ്മാവളജുകളള്ള  യൂണനിവവേഴനിറനികളനില.  ഒരു  യൂണനിവവേഴനിറനിയനിലുര

അഫനിലെനിവയറഡക്ട് വകമ്മാവളജുകള് ഉണമ്മാകനില. അതക്ട് മമ്മാറനി പുതനിയ ഓവട്ടമ്മാണമസക്ട്

വകമ്മാവളജുകള് വേരനികയമ്മാണക്ട്.  എലമ്മാ വകമ്മാവളജുകള്ക്കുര ഓവട്ടമ്മാണമസക്ട് പദവേനി

ലകമ്മാടക്കുകയമ്മാണക്ട്.  അവേലര  നനിയനനികമ്മാന്  വവേലറ  യൂണനിവവേഴനിറനികളനില.

അങ്ങലനയുള്ള  ഒരു  പുതനിയ  സരവേനിധമ്മാനമമ്മാണക്ട്  നമ്മുലട  എതനിര്പ്പുകളര

പ്രശ്നങ്ങളലമമ്മാലക നനിലെനനിലക്കുവമ്പമ്മാള്തലന്ന വദശശ്രീയതലെതനില വേരുന്നതക്ട്.

യൂണനിവവേഴനിറനി  ഗമ്മാന്റെക്ട്  കമശ്രീഷന്വപമ്മാലുര  ദുര്ബലെമമ്മായനി  വേരുന്ന  ഒരു  പുതനിയ

സരവേനിധമ്മാനമമ്മാണക്ട്  നമ്മാഷണല  എഡന്യൂവകഷന്  വപമ്മാളനിസനിയനില  വേരുന്നതക്ട്.

നമ്മുലട  നമ്മാട്ടനില  വദശശ്രീയതലെതനില  ഒരു  ഉന്നതവേനിദരമ്മാഭരമ്മാസ  നയര

രൂപലപ്പടവമ്പമ്മാള്  അതനിനക്ട്  വനര്  വേനിപരശ്രീതമമ്മായ,  വേരതരസ്തമമ്മായ  ഒരു

പ്രവയമ്മാജനവമനിലമ്മാത തരതനില.....  എനനികക്ട്  ബഹുമമ്മാനലപ്പട്ട  മനനിവയമ്മാടര

ഗവേണ്ലമന്റെനിവനമ്മാടര  അഭരര്തനികമ്മാനുള്ളതക്ട്,  നനിങ്ങള്  കുലറകടനി  ഇരപ്രൂവേക്ട്

ലചയ്യുക.  നനിങ്ങള്  ഉവദ്ദേശനിക്കുന്നതുവപമ്മാലലെയുള്ള  ഒരു  മനികച

സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെയമ്മാകനി  ഇതക്ട്  മമ്മാറണലമങ്കനില  വലെമ്മാകതനിലന്റെ

വേനിവേനിധഭമ്മാഗങ്ങളനില  നടക്കുന്ന  ഡനിസ്റ്റേന്റെക്ട്  എഡന്യൂവകഷലന  സരബനനിചക്ട്….
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കുലറ  graduates-ലനയുര  postgraduates-ലനയുര സൃഷനിചനിലട്ടനക്ട് കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്;

ആ  കമ്മാലെര  വപമ്മായനി,  ആ  കമ്മാലെര  മമ്മാറനി;  നമള്  അതക്ട്  തനിരനിചറനിയണര.

വകരളതനില  ലെക്ഷകണകനിനക്ട്  postgraduates-ഉര  ലെക്ഷകണകനിനക്ട്

graduates-ഉര  ഉലണന്നക്ട് പറയുന്നതലവലമ്മാ സനിതനി. ഡനിസ്റ്റേന്റെക്ട് എഡന്യൂവകഷന്

വേഴനി കുലറവപ്പര്കക്ട്  graduation കനിട്ടനിയനിട്ടുര അവേരുലട എണ്ണര വേര്ദനിപ്പനിചനിട്ടുര

എനക്ട്  വനട്ടമമ്മാണക്ട്  സരസമ്മാനതനിനുണമ്മാവകണതക്ട്;  അവപ്പമ്മാള്  അതക്ട്

ഇഫകശ്രീവേമ്മായനി  നമ്മാലള  അവേര്ലകമ്മാരു  വജമ്മാലെനി  കനിട്ടണലമങ്കനില,

ശശ്രീനമ്മാരമ്മായണഗുരു  യൂണനിവവേഴനിറനിയനിലെമ്മാണക്ട്  പഠനിചതക്ട്…..  ബഹുമമ്മാനലപ്പട്ട

അവങ്ങയ്ക്കക്ട് അറനിയമ്മാമവലമ്മാ; ഇനനിയുള്ള കമ്മാലെരമുതല നമള് ഏതക്ട് വകമ്മാഴക്ട് പഠനിച്ചു,

എനക്ട്  പഠനിച്ചു  എനള്ളതല   ഏതക്ട്  സമ്മാപനതനില  പഠനിച്ചുലവേനള്ളതമ്മാണക്ട്

പ്രധമ്മാനര.  സമ്മാപനതനിലന്റെ  വററനിരഗമ്മാണക്ട്  ഇന്നക്ട്  വലെമ്മാകര  മുഴുവേന്

അരഗശ്രീകരനിക്കുന്നതക്ട്.  ഇവപ്പമ്മാള് എര.ബനി.എ.-കമ്മാലര മുട്ടനിയനിട്ടക്ട്  നടകമ്മാന് വേയ.

ഏതക്ട്  ഇന്സ്റ്റേനിറന്യൂട്ടനില  നനിന്നമ്മാണക്ട്  നനിങ്ങള്  എര.ബനി.എ.,  എടതക്ട്;  ഏതക്ട്

സമ്മാപനതനിലനനിന്നമ്മാണക്ട്  നനിങ്ങള്  Engineering  Graduation  എടതതക്ട്;

ഏതക്ട്  ലമഡനികല  വകമ്മാവളജനിലനനിന്നമ്മാണക്ട്  നനിങ്ങള്  Post  Graduation

എടതതക്ട്;  അതമ്മാണക്ട് വററനിരഗക്ട്.  ഇവപ്പമ്മാഴലത കമ്മാലെതക്ട് സമ്മാപനതനിനമ്മാണക്ട്
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വററനിരഗക്ട്.  സമ്മാപനങ്ങലള ആ നനിലെയനിവലെകക്ട് ലകമ്മാണ്ടുവപമ്മാകണര. അതലമ്മാലത

എനനിലകമ്മാരു Post Graduation ഉലണന്നക്ട് പറയുവമ്പമ്മാള് എവേനിലടയമ്മാ പഠനിചതക്ട്

എന്ന  വചമ്മാദരര  വേരുര  അവപ്പമ്മാള്  ശശ്രീനമ്മാരമ്മായണഗുരു  ഓപ്പണ്

സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെയനിലെമ്മാണക്ട് പഠനിചലതന്നക്ട് പറഞ്ഞെമ്മാല വകള്ക്കുന്നവേര് അതനിനക്ട്

വേനിലെ  നലകമ്മാത  രശ്രീതനിയനില  ഗുരുവദവേലന  അപമമ്മാനനികരുതക്ട്.  എലമ്മാവപരുര

നമ്മുലട  മനസനില  ആദരനിക്കുന്നതുവപമ്മാലലെ  ഉയര്ന്ന  നനിലെവേമ്മാരതനിവലെകക്ട്

ലകമ്മാണ്ടുവപമ്മാകണര.  സൂരരചനന്മമ്മാര്  ഉള്ള  കമ്മാലെവതമ്മാളര  ഗുരുവദവേ  ദര്ശനര

നനിലെനനിലക്കുലമന്നക്ട്   ആവേര്തനിചമ്മാവേര്തനിചക്ട്  പറയുകയുര  ഗുരുവേനിലന

സ്മരനിക്കുകയുര  ലചയ്യുന്നവേരമ്മാണക്ട്  നമലളലമ്മാവേരുര.  ഗുരുവദവേനക്ട്

അപമമ്മാനമുണമ്മാകമ്മാത  തരതനില  ഇസൗ  യൂണനിവവേഴനിറനിയുലട  നനിലെവേമ്മാരര

ഉയര്തമ്മാന് കൂട്ടമ്മായ ചര്ചകള് നടതനി,  പുതനിയ സവങ്കതങ്ങള് കലണതനി,

പുതനിയ  സരവേനിധമ്മാനങ്ങള്  കലണതനി,  ഇസൗ  സരസമ്മാനതനിലന്റെ

അഭനിമമ്മാനകരമമ്മായ ഒരു സമ്മാപനമമ്മാകനി അതനിലന ഉയര്തണലമന്നമ്മാലണലന്റെ

വേനിനശ്രീതമമ്മായ അവപക്ഷ.  അതനിനുവവേണനിയുള്ള ശമങ്ങള് ആരരഭനികലട്ടലയന്നക്ട്

മമ്മാത്രര സൂചനിപ്പനിച്ചുലകമ്മാണക്ട് ഞമ്മാന് എലന്റെ വഭദഗതനി മൂവേക്ട് ലചയ്യുന. 

ശശ്രീ  .    ആര്  .    രമ്മാവജഷക്ട്:  സര്,  ശശ്രീനമ്മാരമ്മായണഗുരു ഓപ്പണ് യൂണനിവവേഴനിറനി
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ബനില  ലസലെകക്ട്  കമനിറനികക്ട്  അയയ്ക്കണലമന്ന  പ്രവമയലത  ഞമ്മാന്

പനിനമ്മാങ്ങുകയമ്മാണക്ട്.   2021-ലലെ  ശശ്രീനമ്മാരമ്മായണഗുരു  ഓപ്പണ്  യൂണനിവവേഴനിറനി

ബനില  ഒരു  ചരനിത്രപരമമ്മായ  തശ്രീരുമമ്മാനമമ്മാണക്ട്.  വകരളതനിലലെ  ഇടതുപക്ഷ

ജനമ്മാധനിപതരമുന്നണനിയുലട  ഗവേണ്ലമലന്റെടത  ഏറവര  ഉജത്വലെമമ്മായ  ഒരു

തശ്രീരുമമ്മാനമമ്മായനി ഞമ്മാനനിതനിലന കമ്മാണുകയമ്മാണക്ട്. ഇകമ്മാരരതനില വകരളതനിലന്റെ

ബഹുമമ്മാനരരമ്മായ  മുഖരമനനിലയയുര  ഉന്നതവേനിദരമ്മാഭരമ്മാസ  വേകുപ്പുമനനിലയയുര

ഇസൗ  സഭയ്ക്കുവവേണനി  അഭനിനനനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഏകകണ്ഠമമ്മായ  അഭനിപ്രമ്മായമല

മറനിചക്ട്  സമ്മാധമ്മാരണ  അവേനിലടയുള്ളതുവപമ്മാലലെ   വേരതരസ്തമമ്മായ  ചനിലെ

അഭനിപ്രമ്മായങ്ങളമ്മാണക്ട്  അവേനിലട  നനിനയര്നവേന്നതക്ട്.  ലപമ്മാതുവേനില  ഈ

യൂണനിവവേഴനിറനിലയ പനിനമ്മാങ്ങുനലവേങ്കനിലുര ചനിലെ വേനിമര്ശനങ്ങള് അവേനിലട നനിന്നക്ട്

ഉയര്നവേരനികയുണമ്മായനി.   യു.ഡനി.എഫക്ട്.-ലന്റെ  ഭരണകമ്മാലെതക്ട്

ഇങ്ങലനലയമ്മാനര  ആവലെമ്മാചനികമ്മാവന  കഴനിഞ്ഞെനിരുന്നനിലലന്നതമ്മാണക്ട്

യമ്മാഥമ്മാര്തരര.   ഇടതുപക്ഷ  ജനമ്മാധനിപതര  മുന്നണനിയുലട  ഗവേണ്ലമന്റെക്ട്

അധനികമ്മാരതനില വേന.  ഇസൗ ഗവേണ്ലമന്റെനിലന്റെ ഭരണകമ്മാലെതക്ട് യൂണനിവവേഴനിറനി

ലലവേകനിലയന്നമ്മാണക്ട്  ഒരു  വേനിമര്ശനര  വേന്നതക്ട്.   ഒരനികലുര  വനരര

ലവേളകമ്മാതനിരനിക്കുന്നതനിവനകമ്മാള് നലതമ്മാണവലമ്മാ ലലവേകനിയമ്മാലണങ്കനിലുര വനരര
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ലവേളക്കുന്നതക്ട്.  ഒരനികലുര വേരമ്മാതനിരനിക്കുന്നതനിവനകമ്മാള് നലതമ്മാണക്ട് മഹമ്മാനമ്മായ

ശശ്രീനമ്മാരമ്മായണ ഗുരുവദവേലന്റെ നമ്മാമവധയതനില ഇതരലമമ്മാരു സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ

വകരളതനില വേനലവേനള്ളതക്ട്.  ഇകമ്മാരരതനില നമുലകലമ്മാവപര്ക്കുര വചര്ന്നക്ട്

അഭനിമമ്മാനനികമ്മാര.  നമ്മുലടലയലമ്മാര  കമ്മാലെഘട്ടതനില  അതരലമമ്മാരു

സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ  സമ്മാപനിതമമ്മായനി,  ആ  ബനില  നനിയമസഭയനില

അവേതരനിപ്പനികമ്മാനുര  അതരലമമ്മാരു  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ  സമ്മാപനികമ്മാനുമമ്മായനി

എനള്ളതക്ട് നമുലകലമ്മാവപര്ക്കുര അഭനിമമ്മാനനികമ്മാന് കഴനിയുന്നതമ്മാണക്ട്.  വേനിലപ്പന

ചരകമ്മാകരുതക്ട് എനള്ള വേനിമര്ശനങ്ങലളമ്മാലകയുണമ്മായനി.  അങ്ങലനലയമ്മാനര

ഉണമ്മാകനില.  ഇടതുപക്ഷ  ജനമ്മാധനിപതര  മുന്നണനിയുലട  ഭരണകമ്മാലെതക്ട്

ഇടതുപക്ഷര  വേമ്മാകക്ട്  തരുന്നതക്ട്,  ഇസൗ  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെലയ  അതരലമമ്മാരു

വേനിലപ്പനചരകക്ട് ആകനിലലയന്നമ്മാണക്ട്. അപ്പുറതമ്മാണതക്ട് പരനിവശമ്മാധനിവകണതക്ട്.

എന്തുലകമ്മാണമ്മാണക്ട്  ഇതരലമമ്മാരു  യൂണനിവവേഴനിറനി  ലകമ്മാണ്ടുവേന്നലതനള്ളതക്ട്

ഉവദ്ദേശരകമ്മാരണങ്ങളലട  ഭമ്മാഗതക്ട്  ശരനിയമ്മായ  നനിലെയനില  ഗവേണ്ലമന്റെക്ട്

വേനിവേരനിക്കുനണക്ട്.  ആ  ഉവദ്ദേശരലെക്ഷരങ്ങലള  വേളലചമ്മാടനിച്ചു  ലകമ്മാണ്ടുവപമ്മാകമ്മാന്

വവേണനിയുള്ള  ഒരു  പരനിശമമമ്മാണക്ട്  അപ്പുറതക്ട്  നടതനിയതക്ട്.   നമ്മുലട

സരസമ്മാനതക്ട്  4  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെകളനില ഇതരര വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസര നലകമ്മാന്
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നമുകക്ട്  സമ്മാധനിചനിരുന.  വേനിദൂര  വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസ  സമ്പ്രദമ്മായതനിലന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മായനി

വകരളയുര  കണ്ണൂരുര  കമ്മാലെനികറ്റുര  എര.ജനി.-യുമടകമുള്ള  4

സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെകളനില  വേനിദൂര  വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസ  സമ്പ്രദമ്മായതനിലൂലട

പഠനിക്കുവേമ്മാനുള്ള  അവേസരങ്ങള്  ഉണമ്മായനിരുന.  2015  മുതല  എര.ജനി.

യൂണനിവവേഴനിറനി വേനിദൂരവേനിദരമ്മാഭരമ്മാസ സമ്പ്രദമ്മായര നനിര്തലെമ്മാകനി. പനിന്നശ്രീടക്ട് വകരള,

കമ്മാലെനികറക്ട്,  കണ്ണൂര്  യൂണനിവവേഴനിറനികളനില  മമ്മാത്രമമ്മാണക്ട്  വേനിദൂര  വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസ

സമ്പ്രദമ്മായര  ഉണമ്മായനിരുന്നതക്ട്.  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെകളലട  ഭമ്മാരനിച

ഉതരവേമ്മാദനിതത്വലത  സരബനനിചക്ട്  നമുലകലമ്മാര  അറനിവള്ളതമ്മാണക്ട്.   ഒമ്മാവരമ്മാ

വകമ്മാഴനിനുര  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെയുണമ്മാകണലമന്ന  രശ്രീതനിയനില  വേരതരസ്തമമ്മായ

അഭനിപ്രമ്മായമമ്മാണക്ട്  ഇവേനിലട  ഉയര്നവേന്നതക്ട്.  ടശ്രീചനിരഗക്ട്  വകമ്മാഴനിനക്ട്

സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെയുണമ്മാകണലമന്നക്ട്  അവദ്ദേഹര  പറയുകയുണമ്മായനി.

സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെകലളന്നക്ട്  ഉവദ്ദേശനിക്കുന്നതക്ട്  അങ്ങലനയമ്മാവണമ്മാ?  എലമ്മാ

സമതലെങ്ങളനിലുര  നനിന്നക്ട്  വേരുന്ന  ഫലെഭൂയനിഷതകലളയുര  ഉള്ലകമ്മാള്ളമ്മാന്

കഴനിയുന്ന ഒന്നക്ട് എനള്ളതമ്മാണക്ട് സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെകള്.  ഒരു സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ

ഏലതങ്കനിലുലമമ്മാരു  പ്രവതരകത  മമ്മാത്രര  ഉയര്തനിപ്പനിടനിച്ചുലകമ്മാണക്ട്  നടവതണ

വകമ്മാഴ്സുകളല,  അതക്ട് സ്കൂള്സമ്മാണക്ട്.  ലെണന് സ്കൂള് ഓഫക്ട് ഇകവണമ്മാമനികക്ട്  എന്നക്ട്
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നമള്  വകട്ടനിട്ടുണക്ട്.  മുന്  ലപമ്മാതുമരമ്മാമതക്ട്  വേകുപ്പുമനനിയുലട

സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെകലള  സരബനനിച്ചുള്ള  ഒരു  പഴയ  പ്രസരഗര  ഞമ്മാന്

പരനിവശമ്മാധനിചവപ്പമ്മാള്  അവദ്ദേഹതനിലന്റെ  പ്രസരഗതനില  ലെണന്  സ്കൂള്  ഓഫക്ട്

ഇകവണമ്മാമനികക്ട്  എന്നക്ട്  കത്വമ്മാട്ടക്ട്  ലചയനിരനിക്കുന.  അതക്ട്  സ്കൂള്സമ്മാണക്ട്.

സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെലയന്നക്ട്  പറയുന്നതക്ട്  എലമ്മാതനിലനയുര  ഉള്ലകമ്മാള്ളമ്മാന്

കഴനിയുന്ന  ഒന്നക്ട്  എനള്ളതമ്മാണക്ട്.  അവേനിലട  കലെ,   സമ്മാഹനിതരര,  സരസമ്മാരര,

മമ്മാനവേനികത,  കൃഷനി,  അഡനിനനിവസഷന്  കൂടമ്മാലത  മലറലനലമ്മാര  വകമ്മാഴ്സുകള്

പഠനിപ്പനികമ്മാന്  സമ്മാധനിക്കുവമമ്മാ  അവേലയലമ്മാര  പഠനിപ്പനികമ്മാനമ്മാകണര.   നമ്മുലട

യൂണനിവവേഴനിറനികളനില  ഇവപ്പമ്മാള്  ലക്രെഡനിറക്ട്  ആന്റെക്ട്  ലസമസ്റ്റേര്  സനിസ്റ്റേര

വേന്നവതമ്മാടകൂടനി  കമ്മാരരങ്ങള്  പഴയകമ്മാലെലതവപ്പമ്മാലലെയല.  ഭമ്മാരനിച

ഉതരവേമ്മാദനിതത്വങ്ങളര  അതനിലന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മായ  ഭരണപരമമ്മായ  ചനിലെ

പ്രശ്നങ്ങളലമലമ്മാര നനിലെനനിലക്കുനലവേന്ന യമ്മാഥമ്മാര്തരര നമ്മാര തനിരനിചറനിയണര.

അതക്ട്  ഈ  ഗവേണ്ലമന്റെക്ട്  ഭരഗനിയമ്മായനി  തനിരനിചറനിഞ്ഞെനിട്ടുണക്ട്.   പരശ്രീക്ഷ

നടതനിപ്പനിലന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മായുര  പരശ്രീക്ഷ  നടതനിയമ്മാല  അതനിലന്റെ  റനിസള്ട്ടക്ട്

പ്രസനിദശ്രീകരനിക്കുന്നതനിലുണമ്മാകുന്ന  കമ്മാലെതമ്മാമസര,  ഒരു കുട്ടനി  പരശ്രീക്ഷലയഴുതനി

പ്രസ്തുത  പരശ്രീക്ഷയുലട  റനിസള്ട്ടക്ട്  പ്രസനിദശ്രീകരനിചക്ട്  അയമ്മാള്കക്ട്  ഡനിഗനി
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സര്ട്ടനിഫനികവറമ്മാ അലലങ്കനില ബനിരുദമ്മാനനര സര്ട്ടനിഫനികവറമ്മാ അതലലങ്കനില

എര.ഫനിവലമ്മാ,പനി.എചക്ട്.ഡനി.-വയമ്മാ  ലകമ്മാടക്കുന്നതടകമുള്ള  സര്ട്ടനിഫനികറ്റുകള്

നലകമ്മാനുണമ്മാകുന്ന  കമ്മാലെതമ്മാമസലതക്കുറനിചക്ട്  പലെതവേണ  നമള്

സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെയുലട ഭമ്മാഗമമ്മായനി ചര്ച ലചയനിട്ടുണക്ട്.  അതരതനിലുള്ള ഭമ്മാരനിച

ഉതരവേമ്മാദനിതത്വങ്ങള്  നനിര്വ്വഹനിക്കുന്ന  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെയനില  വേനിദൂര

വകമ്മാഴ്സുകള്ക്കുവവേണനി  മമ്മാത്രമമ്മായനി  ഒരു  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെലയന്ന  കമ്മാഴ്ചപ്പമ്മാടനിലന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മായനിട്ടമ്മാണക്ട്  ഗവേണ്ലമന്റെക്ട്  ഇവേനിലട  ഇതരലമമ്മാരു  യൂണനിവവേഴനിറനി

സമ്മാപനികമ്മാനുവദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നക്ട്  മനസനിലെമ്മാക്കുക.   അതനിലന്റെ  ലടകനികലെമ്മായ

പ്രശ്നര കൂടനി ഗവേണ്ലമന്റെക്ട് ഉവദ്ദേശരലെക്ഷരതനിലന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മായനി പറഞ.  നമ്മുലട

സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെയ്ക്കക്ട് യു.ജനി.സനി.  നമ്മാഷണല അക്രെഡനിവറഷന് കസൗണ്സനിലെനിലന്റെ

വസമ്മാര്  4  വവേണര എന്നമ്മാല നമുകക്ട്  3.26  ആണുള്ളതക്ട്.   നമുകമ്മാവേശരമമ്മായ

വസമ്മാര്  ലലകവേരനികമ്മാന്  കഴനിയമ്മാതതനിലന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മായനി  ഒരു  മനികച

സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെലയന്ന  നനിലെയനിവലെകക്ട്  ശശ്രീനമ്മാരമ്മായണഗുരു  ഓപ്പണ്

സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെലയ  നമുകക്ട്  ലകമ്മാണ്ടുവപമ്മാകണര.  അതനിലന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മായനി

സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ രൂപശ്രീകരനിച്ചു. ഞമ്മാന് മറക്ട് വേനിശദമ്മാരശങ്ങളനിവലെകക്ട് വപമ്മാകുന്നനില.

ജനമ്മാധനിപതര  സത്വഭമ്മാവേര  നനിലെനനിര്വതണതുണക്ട്.  സനിന്ഡനിവകറനിലനയുര
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ലസനറനിലനയുര സരബനനിചക്ട് വേരതരസ്തമമ്മായ അഭനിപ്രമ്മായങ്ങള് വേനലവേങ്കനിലുര

സനിന്ഡനിവകറനിലുര ലസനറനിലുര എലമ്മാവപരുര ഉലണങ്കനിലുര ജനപ്രതനിനനിധനികള്

ആരുമനില  എന്ന  കമ്മാരരമുണക്ട്.   ജനപ്രതനിനനിധനികള്  അതരതനില

ഒഴനിവേമ്മാകലപ്പവടണവേരമ്മാവണമ്മാ?   അകമ്മാരരര  ഗസൗരവേമമ്മായനി  ഗവേണ്ലമന്റെക്ട്

പരനിവശമ്മാധനികണര.  ഇതരലമമ്മാരു  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെയുലട  സനിന്ഡനിവകറനിലുര

ലസനറനിലുലമലമ്മാര  എര.എല.എ.-മമ്മാര്  വവേണലമന്നല  ഞമ്മാന്

അവേകമ്മാശലപ്പടന്നതക്ട്.  എന്നമ്മാല  ജനങ്ങളമ്മാല  ലതരലഞ്ഞെടകലപ്പട്ട

ജനപ്രതനിനനിധനികളലട സമ്മാന്നനിദരര വവേണലമനള്ള കമ്മാരരര എന്തുലകമ്മാണമ്മാണക്ട്

വേനിട്ടുവപമ്മായലതന്നക്ട്  പരനിവശമ്മാധനിവകണതുര  തശ്രീര്ചയമ്മായുര  അതക്ട്

ഉള്ലപ്പടവതണതുമമ്മാണക്ട്.  ഇലതമ്മാരു ചരനിത്രപരമമ്മായ തശ്രീരുമമ്മാനര തലന്നയമ്മാണക്ട്.

മഹമ്മാനമ്മായ  ശശ്രീനമ്മാരമ്മായണഗുരു  വദവേലന്റെ  നമ്മാമവധയര  നലകമ്മാന്

തശ്രീരുമമ്മാനനിചതനില  ഇസൗ  ഗവേണ്ലമന്റെനിലന  പ്രവതരകമമ്മായനി

അഭനിനനനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.   വേരതരസ്തമമ്മായ  വേനിമര്ശനങ്ങളണമ്മായനി  എന്നമ്മാല

ഇതരര വേനിമര്ശനങ്ങള് മുന്കമ്മാലെത്തുമുണക്ട്.   അതരര  സതരസനമലമ്മാത

വേനിമര്ശനങ്ങലളയുര  ദുരമ്മാവരമ്മാപണങ്ങലളയുര  നമുകക്ട്  വനരനിടമ്മാനമ്മാവക

അറനിവലകമ്മാണക്ട്  തലന്നയമ്മാണക്ട്.  അതുലകമ്മാണമ്മാണക്ട്  ഗുരു  'അറനിവേമ്മാകുന്ന
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പരരലപമ്മാരുള്'  എനതലന്ന  അറനിവേനിലന  വേനിവശഷനിപ്പനിചതക്ട്.  സത്വമ്മാമനി

വേനിവവേകമ്മാനനന് ഭമ്മാനമ്മാലെയലമന വേനിളനിച വകരളലത വേനിദര എന്ന രണക്ഷരര

ലകമ്മാണക്ട് മമ്മാറനി അറനിവേനിലന്റെയുര ലവേളനിചതനിലന്റെയുര വേനിജമ്മാനതനിലന്റെയുലമലമ്മാര

ഒരു  പുതനിയ  പ്രഭമ്മാതതനിവലെകക്ട്  ലകമ്മാണ്ടുവേന്ന  മഹമ്മാനമ്മായ  നവവേമ്മാതമ്മാന

നമ്മായകനമ്മാണവദ്ദേഹര.   അവദ്ദേഹര  1888-ല  നടതനിയ  അരുവേനിപ്പുറലത

പ്രതനിഷലയക്കുറനിചക്ട് നമ്മാനമ്മാവകമ്മാണുകളനിലനനിനര വചമ്മാദരങ്ങളണമ്മായനി.  ആദരര

ഇവേനിലട പ്രസരഗനിച ശശ്രീ.  ടനി.  എ.  അഹമദക്ട് കബശ്രീര്  ചൂണനികമ്മാണനിച്ചു. അതക്ട്

എലനങ്കനിലുര  പ്രവതരകമമ്മായ  തമ്മാനനിക  വേനിദരയുലട  ഭമ്മാഗമമ്മായനി  നടതനിയ

പ്രതനിഷയമ്മായനിരുന്നനില.  1888-ല ലനയമ്മാറനിലലെ ശങ്കരന് കുഴനിയനിവലെകക്ട് മുങ്ങനി

ഒരു  ശനിലെലയടതക്ട്  പ്രതനിഷനിക്കുവമ്പമ്മാള്,  അതക്ട്  അന്നലത

പ്രതനിഷമ്മാരശ്രീതനികള്ലകലമ്മാര  എതനിരമ്മായനിരുന.  എനക്ട്  അവേകമ്മാശലമന്നക്ട്

വചമ്മാദനിചവേരുണക്ട്.   1888-ലലെ  മഹതരമമ്മായ ആ പ്രതനിഷയ്ക്കുവശഷര  അവേനിലട

ഗുരു  എഴുതനിവേച്ചു  'ജമ്മാതനിവഭദര  മതവദത്വഷര  ഏതുമനിലമ്മാലത  സര്വ്വരുര

വസമ്മാദരവതത്വന വേമ്മാഴുന്ന മമ്മാതൃകമ്മാസമ്മാനമമ്മാണനിതക്ട്'.  അന്നതക്ട് എഴുതനിവേചവശഷര

ഇവപ്പമ്മാള്   2021-ല  ഇസൗ  മഹതമ്മായ  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ  സമ്മാപനിച്ചുലകമ്മാണക്ട്

വകരളതനില  വേനിജമ്മാനതനിലന്റെ  ഒരു  പുതനിയ  വമഖലെ  തുറക്കുകയമ്മാണക്ട്
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വകരളതനിലലെ  ഇടതുപക്ഷ  ജനമ്മാധനിപതര  മുന്നണനി  ഗവേണ്ലമന്റെക്ട്.   ഇവേനിലട

ചൂണനികമ്മാണനികലപ്പട്ട  വേനിമര്ശനങ്ങള്കക്ട്  അതരര  അര്തമുലണന്നക്ട്

കരുതുന്നനില കമ്മാരണര എലമ്മാ തനികഞലകമ്മാണക്ട് നമുലകമ്മാരു സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ

ആരരഭനികമ്മാന് സമ്മാധനികനില.  

ഇവേനിലട വേനിമര്ശനതനിലന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മായനി കത്വമ്മാട്ടക്ട് ലചയലപ്പട്ട സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ

IGNOU (Indira  Gandhi  National  Open  University)ആണക്ട്.

വേനിമര്ശനിക്കുന്നവേര്തലന്ന  മനസനിലെമ്മാവകണതക്ട്  ഇനനിരമ്മാഗമ്മാനനി  നമ്മാഷണല

ഓപ്പണ് യൂണനിവവേഴനിറനി ആരരഭനിക്കുവമ്പമ്മാള് അവേനിലട രണക്ട് ഡനിവപമ്മാമ വകമ്മാഴ്സുകള്

മമ്മാത്രവമയുള.  രണക്ട്  ഡനിവപമ്മാമ  വകമ്മാഴ്സുര  നമ്മാലെമ്മായനിരര

വേനിദരമ്മാര്തനികലളയുരലകമ്മാണക്ട്  ആരരഭനിച  ഒരു  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ  ഇന്നക്ട്

രണമ്മായനിരര  വകമ്മാഴ്സുകളര  മുപ്പതക്ട്  ലെക്ഷര  വേനിദരമ്മാര്തനികളര  പഠനിക്കുന്ന  ഒരു

സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെയമ്മായനി മമ്മാറനി.  ഇനരയുലട ആദരലത ഓപ്പണ് യൂണനിവവേഴനിറനി

IGNOU  അല.  ഇനരയുലട ഭരണഘടന എഴുതനിയ മഹമ്മാനമ്മായ വഡമ്മാ.  ബനി.

ആര്.  അരവബദ്കറുലട  നമ്മാമവധയതനില  1982 -ല  ഉണമ്മാകനിയ

യൂണനിവവേഴനിറനിയമ്മാണക്ട്  ഇനരയനിലലെ  ആദരലത  ഓപ്പണ്  യൂണനിവവേഴനിറനി.

അതനിനുവശഷര  IGNOU  വേന.  ഇനരയനിലലെ  ഏറവര  മനികച
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യൂണനിവവേഴനിറനിയമ്മായനി  IGNOU  മമ്മാറനി.  ആ  യൂണനിവവേഴനിറനി  ആരരഭനിക്കുവമ്പമ്മാള്

രണക്ട്  ഡനിവപമ്മാമ  വകമ്മാഴ്സുകളര  കുറചക്ട്  കുട്ടനികളര  മമ്മാത്രമമ്മാണുണമ്മായനിരുന്നതക്ട്,

ഇവപ്പമ്മാള് ലെക്ഷകണകനിനക്ട് കുട്ടനികളണക്ട്.  വകരളതനിലതലന്ന ഏതമ്മാണക്ട് വേനിദൂര

വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസര  നടത്തുന്ന  കുട്ടനികളനില  അമ്പതക്ട്  ശതമമ്മാനതനിവലെലറ  കുട്ടനികള്

IGNOU-യുലട  ഭമ്മാഗമമ്മായനി  വകമ്മാഴനിനക്ട്  വചരുകയുര  പഠനിക്കുകയുലമലമ്മാര

ലചയ്യുന്നവേരമ്മാണക്ട്.  പ്രമ്മാഥമനികമമ്മായ  ഘട്ടങ്ങളനില  പ്രശ്നങ്ങളണമ്മാകമ്മാര.  നമ്മാര

ആഗഹനിക്കുന്ന നനിലെയനില വകമ്മാഴ്സുകള് ഉണമ്മാകനില. പവക്ഷ അതരര വകമ്മാഴ്സുകള്

കൂടനി ഉള്ലപ്പടതണര. മമ്മാനവേനിക വേനിഷയങ്ങലളക്കുറനിചക്ട്, സയന്സനിലനക്കുറനിചക്ട്,

പരനിസനിതനിലയക്കുറനിചക്ട്,  പ്രകൃതനി ദുരനങ്ങലളക്കുറനിചക്ട്,  നമ്മുലട സമൂഹതനില

നമള്  ഒരനികലുര  കമ്മാണമ്മാത  പ്രകൃതനി  ദുരനങ്ങള്  ഉണമ്മാകുനണക്ട്.

അതനിലനലയലമ്മാര  കുറനിചക്ട്  പഠനിപ്പനികമ്മാന്  കഴനിയുന്ന  ഭരണഘടനലയക്കുറനിച്ചുര

മനുഷര  നന്മലയക്കുറനിച്ചുര  പഠനിപ്പനികമ്മാന്  കഴനിയുന്ന  വകമ്മാഴ്സുകലളലമ്മാര  നമുകക്ട്

ഇതനിലന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മായനി  ആരരഭനികമ്മാനമ്മാകണര.  പവക്ഷ  ഇവപ്പമ്മാള്  എടത  ഇസൗ

വേലെനിയ  എഫര്ട്ടക്ട്  അതക്ട്  ഒരു  നനിലെയനിലുര  ഇതരര  വേനിമര്ശനങ്ങള്ലകമ്മാണക്ട്

മറചമ്മാല  മറയുണമ്മാകുന്നതല.  ശവദയമമ്മായ  എഫര്ട്ടമ്മാണക്ട്  ഗവേണ്ലമന്റെക്ട്

ഇകമ്മാരരതനില  എടതനിട്ടുള്ളതക്ട്.  ഇസൗ  ഓപ്പണ്  യൂണനിവവേഴനിറനി  തശ്രീര്ചയമ്മായുര
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വേലെനിയ ഗുണര ലചയ്യുര.  നമ്മുലട നമ്മാട്ടനില ഇരുപതക്ട് വേയസക്ട് കഴനിഞ്ഞെമ്മാല ഒരു

ലചറുപ്പകമ്മാരവനമ്മാ ലചറുപ്പകമ്മാരനിവകമ്മാ ഉണമ്മാകുന്ന ഏറവര വേലെനിയ പ്രശ്നമമ്മാണക്ട്

ലതമ്മാഴനിലെനിനുവപമ്മാകവണമ്മാ,  ജശ്രീവേനിതര  മുവന്നമ്മാട്ടക്ട്  ലകമ്മാണ്ടുവപമ്മാകവണമ്മാ,  അവതമ്മാ

പഠനികണവമമ്മാ  എനളളതക്ട്.  അങ്ങലന  ഒരു  സന്നനിഗ്ദ്ധമമ്മായ  ഘട്ടമുണക്ട്.

വേരകനിപരമമ്മായനി  ഞമ്മാനുര  ഡനിഗനി  ആദരവേര്ഷതനില  വേചക്ട്  പഠനര

അവേസമ്മാനനിപ്പനിചക്ട്  പഠനതനിലനനിനര  പനിന്തനിരനിഞവപമ്മായ  ആളമ്മാണക്ട്.

പഠനതനിലനനിനര  ഞമ്മാന്  പനിന്തനിരനിഞ്ഞെതക്ട്  എലന്റെ  വേശ്രീട്ടനിലുണമ്മാലയമ്മാരു

പ്രതനിസനനിയുലട  ഭമ്മാഗമമ്മായനിട്ടമ്മാണക്ട്.  അലമ്മാലത  മലറമ്മാരു  കമ്മാരണതനിലന്റെ

ഭമ്മാഗമല.  എലന്റെ  അച്ഛനക്ട്  പരമ്മാലെനിസനിസക്ട്  വേന്നവപ്പമ്മാഴമ്മാണക്ട്  പഠനര

അവേസമ്മാനനിപ്പനിചതക്ട്.  പനിന്നശ്രീടക്ട്  നമ്മാലെഞക്ട്  വേര്ഷകമ്മാലെതനിനുവശഷര

പഠനികമ്മാനമ്മായനി  തശ്രീരുമമ്മാനനികലപ്പടവമ്പമ്മാള്  ഏലതങ്കനിലുര  വകമ്മാഴക്ട്  പഠനികമ്മാന്

തശ്രീരുമമ്മാനനിച്ചു.  പനിന്നശ്രീടമ്മാണക്ട് പനി.ജനി.  വേലര പഠനിചതക്ട്.  അങ്ങലനയുള്ള ഒരുപമ്മാടക്ട്

ആളകള്  നമ്മുലട  നമ്മാട്ടനിലുണക്ട്.  ഒരു  വകമ്മാഴനിനു  വപമ്മാകവണമ്മാ,  പഠനികവണമ്മാ,

അലലങ്കനില  കുടരബര  മുവന്നമ്മാട്ടക്ട്  ലകമ്മാണ്ടുവപമ്മാകവണമ്മാ  എന്നക്ട്

തശ്രീരുമമ്മാനനികലപ്പടവമ്പമ്മാള്  പ്രധമ്മാനലപ്പലട്ടമ്മാരു  തശ്രീരുമമ്മാനലമടക്കുക

കുടരബവതമ്മാലടമ്മാപ്പര  നനിലക്കുക  എനള്ളതക്ട്  തലന്നയമ്മാകുര.  പഠനികമ്മാന്
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കഴനിയമ്മാലത  വേരുര.  അങ്ങലന  വകരളതനില  ലെക്ഷകണകനിനക്ട്  വേരുന്ന

ലചറുപ്പകമ്മാരുണക്ട്.  ആ  ലെക്ഷകണകനിനക്ട്  വേരുന്ന  ലചറുപ്പകമ്മാരുലട  പഠന

സത്വപ്നങ്ങലള  സമ്മാക്ഷമ്മാത്കരനിക്കുകയുര  സമ്മാധരമമ്മാകനിലകമ്മാടക്കുകയുര

ലചയ്ലതമ്മാരു ഗവേണ്ലമന്റെമ്മായുര ചരനിത്രപരമമ്മായ തശ്രീരുമമ്മാനമമ്മായുര ഇസൗ ഓപ്പണ്

സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ  സമ്മാപനിതമമ്മാകുന്നതനിലൂലട  കഴനിയുര.  ഏതക്ട്  പ്രമ്മായതനിലുള്ള

ആള്ക്കുര  ഒരു ഡനിഗനി  വവേണലമന്നക്ട്  ആഗഹനിക്കുലന്നമ്മാരു  മനുഷരനക്ട്  നമ്മുലട

സമ്മാമ്പ്രദമ്മായനികമമ്മായ  വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസ  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെയനിവലെകക്ട്  വപമ്മായനി

പഠനികമ്മാന്  കഴനിയമ്മാത  ഒരമ്മാള്കക്ട്  ഒരു  വകമ്മാഴക്ട്  ലതരലഞ്ഞെടതക്ട്

പഠനികമ്മാനമ്മാവേശരമമ്മായ   സത്വമ്മാതനരമമ്മാണക്ട്  ലകമ്മാടക്കുക.  അതക്ട്  തശ്രീര്ചയമ്മായുര

വേലെനിയ ഗുണര ലചയ്യുര. നമ്മുലട ഗവേണ്ലമന്റെക്ട് ഓണ്ലലലെന് വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസതനിനക്ട്

വേലെനിയ പ്രമ്മാധമ്മാനരര ലകമ്മാടക്കുകയമ്മാണക്ട്.        ലക-വഫമ്മാണ് വേരുന്നവതമ്മാടകൂടനി

സസൗജനരമമ്മായ  ഇന്റെര്ലനറക്ട്  കണക്ഷന് ഉണമ്മാകുര.  അവപ്പമ്മാള്  നമ്മുലട  എലമ്മാ

വേശ്രീടകളനിലുര ഓണ്ലലലെന് സസൗകരരലമത്തുകയമ്മാണക്ട്. ഒരു ഭമ്മാഗതക്ട് ഗവേണ്ലമന്റെക്ട്

ലഎ.റനി., കമന്യൂണനിവകഷന് എന്നനിവേലയലമ്മാര ശകനിലപ്പടതമ്മാന് ആവേശരമമ്മായ

ഭസൗതനികമമ്മായ ഇടലപടല നടത്തുവമ്പമ്മാള് മറുഭമ്മാഗതക്ട് അതരര സമ്മാദരതകള്

കൂടനി ഉപവയമ്മാഗലപ്പടതനിലകമ്മാണക്ട് നമ്മുലട നമ്മാടനിലന്റെ അകമ്മാദമനിക നനിലെവേമ്മാരര
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നനിരവേധനി  ആളകള്കക്ട്  പഠനികമ്മാനമ്മാവേശരമമ്മായ  സസൗകരരങ്ങളണമ്മാകനി

ലകമ്മാടക്കുന്ന  നനിലെയനിവലെകക്ട്  ഇസൗ  യൂണനിവവേഴനിറനി  തശ്രീര്ചയമ്മായനിട്ടുര  മമ്മാറുര.

ബനിലനിനകതക്ട്  ഞമ്മാന്  കണതക്ട്  ഇതനിലന്റെ  പരനിധനി  വകരളര

മമ്മാത്രമമ്മായനിരനിക്കുലമന്നമ്മാണക്ട്.  വേനിശത്വഗുരുവേമ്മായ   ശശ്രീനമ്മാരമ്മായണ  ഗുരുവദവേലന്റെ

വപരനിലുള്ള സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെയ്ക്കക്ട് എത്രയമ്മാവണമ്മാ നമുകക്ട് നനിയമപരമമ്മായ പരനിധനി

ലകമ്മാടക്കുവേമ്മാനമ്മാകുക  അതക്ട്  വകരളതനില  മമ്മാത്രര  ഒതുകനി  നനിര്വതണതല.

രമ്മാജരമമ്മാലക പരനിധനിയനിവലെകക്ട് ലകമ്മാണ്ടുവേരമ്മാന് കഴനിയുവമമ്മാ എന്നക്ട് ഗവേണ്ലമന്റെക്ട്

പരനിവശമ്മാധനികണര.  അകമ്മാരരതനിലെമ്മാവേശരമമ്മായ  ഒരു  തശ്രീരുമമ്മാനലമടതക്ട്

മുവന്നമ്മാട്ടക്ട്  വപമ്മാവകണതമ്മായനിട്ടുണക്ട്.  റനിസര്ചക്ട്  അടകമുള്ള കമ്മാരരങ്ങളനിവലെകക്ട്….

അതനില  നമ്മാലെക്ട്  റശ്രീജനിയണല  ലസന്റെര്,  കുട്ടനികള്കക്ട്  പഠനര

നടത്തുന്നതനിനമ്മാവേശരമമ്മായ   കൂടതല  റശ്രീജനിയണല  ലസന്റെറുകള്

ജനിലകളനിലലെലമ്മാര  സമ്മാപനികമ്മാന്  സമ്മാധനിക്കുവമമ്മാ  എന്നതനിലനക്കുറനിചക്ട്

തശ്രീര്ചയമ്മായുര  ഗവേണ്ലമന്റെക്ട്  ആവലെമ്മാചനികണര.  സമയതനിലന്റെ  പരനിധനി

ബഹുമമ്മാനലപ്പട്ട സശ്രീകര് പറഞ്ഞെതുലകമ്മാണക്ട് മറക്ട് വേനിശദമ്മാരശങ്ങളനിവലെലകമ്മാനര

വപമ്മാകുന്നനില. തശ്രീര്ചയമ്മായുര വേനിദരലകമ്മാണക്ട് പ്രബുദരമ്മാകുക എന്ന മഹതക്ട് വേചനര

നമ്മുലട  സമൂഹതനിനക്ട്  നലകനി,    വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസതനിലന്റെ  പ്രമ്മാധമ്മാനരര
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ഓര്മലപ്പടതനി,   വകരളതനിലന്റെ ഇരുള് മമ്മാറനിയ  മഹമ്മാനമ്മായ ശശ്രീനമ്മാരമ്മായണ

ഗുരുവദവേലന്റെ  നമ്മാമവധയതനില  ഇതരലമമ്മാരു  മഹമ്മാതമ്മായ  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ

ലകമ്മാണ്ടുവേരുന്നതനില  വേലെനിയ  സവനമ്മാഷവര  അഭനിമമ്മാനവര  പനിന്തുണയുര

അറനിയനിച്ചുലകമ്മാണക്ട് അവേസമ്മാനനിപ്പനിക്കുന. 

ഉന്നത  വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസവര  നന്യൂനപക്ഷവക്ഷമവര  വേഖഫര  ഹജക്ട്

തശ്രീര്തമ്മാടനവര വേകുപ്പുമനനി (വഡമ്മാ  .    ലക  .    ടനി  .    ജലെശ്രീല):  സര്,  മഹതമ്മായ ഒരു

ലെക്ഷരവതമ്മാടകൂടനിയമ്മാണക്ട് ശശ്രീനമ്മാരമ്മായണഗുരു ഓപ്പണ് സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെയ്ക്കക്ട് ഇസൗ

സര്കമ്മാര്  തുടകമനിട്ടനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  ഓവരമ്മാ  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെകള്  വേരുവമ്പമ്മാഴുര

അതനിനക്ട്  മുമ്പക്ട്  ആ  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെകളനില  എലനമ്മാലകയമ്മാവണമ്മാ

പഠനിപ്പനികലപ്പട്ടനിരുന്നതക്ട്  അവേലയമ്മാലകതലന്ന  മുമ്പുണമ്മായനിരുന്ന

സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെകളനില നനിലെനനിന്നവേയമ്മായനിരുന. നമ്മുലട സരസമ്മാനതക്ട് ഒരു

സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ മമ്മാത്രവമ ഉണമ്മായനിരുനള,  വകരള സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ.  അതക്ട്

വേനിഭജനിചമ്മാണക്ട് പനിന്നശ്രീടക്ട്   എലമ്മാ സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെകളര ഉണമ്മായതക്ട്.  കമ്മാലെനികറക്ട്

യൂണനിവവേഴനിറനി  രണമ്മാമതമ്മായനി വകരളതനില രൂപര ലകമ്മാള്ളുവമ്പമ്മാള് ശശ്രീ.  എര.

ഉമര്  പറഞ്ഞെതുവപമ്മാലെതലന്ന  ചനിലെ  അഭനിപ്രമ്മായങ്ങള്  ഉയര്ന്നനിരുന.

അലലങ്കനില  ഇവേനിലട  ചനിലെ  അരഗങ്ങള്  സൂചനിപ്പനിചതുവപമ്മാലലെയുള്ള
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അഭനിപ്രമ്മായങ്ങള്  ഉയര്ന്നനിരുന.  വകരള  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെയ്ക്കക്ട്

കനിട്ടനിലകമ്മാണനിരനിക്കുന്ന  വേരുമമ്മാനതനില  കമ്മാലെനികറക്ട്  യൂണനിവവേഴനിറനി

രൂപശ്രീകൃതമമ്മാകുവമ്പമ്മാള്  നഷര  വേരനിവല?  കമ്മാരണര  ആ  വകമ്മാവളജുകളര

അവേനിടലത  വേനിദരമ്മാര്തനികളര  അവേലരലമ്മാവപരുര  വകരള  യൂണനിവവേഴനിറനിയുലട

ഭമ്മാഗമമ്മായനിരുന.  എര.ജനി.  യൂണനിവവേഴനിറനിയുര  കണ്ണൂര്  യൂണനിവവേഴനിറനിയുര

രൂപശ്രീകൃതമമ്മാകുവമ്പമ്മാഴുര  എലമ്മാര  തലന്ന  ഇസൗ  വേനിമര്ശനങ്ങള്  ഉയര്ന്നനിട്ടുണക്ട്.

എനനിനധനികര,  ഏറവര അവേസമ്മാനമമ്മായനി ലടവകമ്മാളജനികല യൂണനിവവേഴനിറനിയുര

ലഹലതക്ട്  യൂണനിവവേഴനിറനിയുര,  നനിലെവേനിലുള്ള  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെകളനിലനനിനര

അവേലയലമ്മാര വവേര്ലപ്പടതനി സത്വനമമ്മായനി രൂപശ്രീകരനിക്കുവമ്പമ്മാള് ഇങ്ങലനയുള്ള

വേനിമര്ശനങ്ങള് ഉണമ്മായനിട്ടുണക്ട്.  അവപ്പമ്മാള് അതരര വേനിമര്ശനങ്ങള്കക്ട് ലചവേനി

ലകമ്മാടത്തു  നനിന്നമ്മാല  നമ്മാട്ടനില  ഒരു  യൂണനിവവേഴനിറനി  മമ്മാത്രവമ  നമുകക്ട്

നനിലെനനിര്തനിലകമ്മാണ്ടുവപമ്മാകമ്മാന്  കഴനിയുകയുള.  ഇസൗ  യമ്മാഥമ്മാര്തരവര

വേസ്തുതയുര  നമള്  മനസനിലെമ്മാവകണതുണക്ട്.  NAAC-ലന്റെ  (The  National

Assessment  and  Accreditation  Council) വഗഡനിരഗനില  ഇസൗ  വേര്ഷമമ്മാണക്ട്

നമ്മുലട  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെകള്കക്ട്  വകമ്മാവേനിഡക്ട്19-ലന്റെ  പശമ്മാതലെതനില

ഇളവകള് നലകനിയതക്ട്. അതുലകമ്മാണമ്മാണക്ട് യഥമ്മാര്തതനില ഇസൗ വേര്ഷവരകൂടനി
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നനിലെവേനിലുള്ള  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെകള്കക്ട്  വേനിദൂരവേനിദരമ്മാഭരമ്മാസ  പഠനര  നടതമ്മാന്

സമ്മാഹചരരമുണമ്മായനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  ബഹുമമ്മാനലപ്പട്ട  വേനി.  ഡനി.  സതശ്രീശന്

അവേര്കള്  സൂചനിപ്പനിച്ചു,  നമ്മുലട  യൂണനിവവേഴനിറനികലള  മനികച  രശ്രീതനിയനിവലെകക്ട്

ലകമ്മാണ്ടുവേരവണ?   തശ്രീര്ചയമ്മായുര  ലകമ്മാണ്ടുവേരണര.  അതനിനുള്ള  പരനിശമവര

ഇവതമ്മാലടമ്മാപ്പര  തലന്ന  നടക്കുനണക്ട്.  വകരളതനിലന്റെ  ചരനിത്രതനില  ഉന്നത

വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസവമഖലെയ്ക്കക്ട് ഇത്രവമല പ്രമ്മാമുഖരര നലകനിയ ഒരു ബജറക്ട് ഇതനിനക്ട് മുമ്പക്ട്

ഉണമ്മായനിട്ടുണമ്മാകനില.  3000  വകമ്മാടനി  രൂപയമ്മാണക്ട്  ഉന്നത  വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസ

വമഖലെയനിവലെകക്ട്  പമ്പക്ട്  ലചയ്യുലമന്നക്ട്  പറഞ്ഞെനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  അതക്ട്

സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെകലള  മനികച  നനിലെയനിവലെകക്ട്,  വദശശ്രീയ  തലെതനിവലെകക്ട്,

അനര്വദശശ്രീയ  നനിലെവേമ്മാരതനിവലെകക്ട്  ലകമ്മാണ്ടുവേരനികലയനള്ള

ലെക്ഷരവതമ്മാടകൂടനി തലന്നയമ്മാണക്ട്. ഇവേനിലട ഉയര്ന്ന മലറമ്മാരു വേനിമര്ശനര ആദരര

ഒരു  ഓര്ഡനിനന്സമ്മായനി  ലകമ്മാണ്ടുവേന,  ഇവപ്പമ്മാള്  അതക്ട്  നനിയമമമ്മാക്കുന.

വകരളതനിലലെ രണമ്മാമലത സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെയമ്മായ കമ്മാലെനികറക്ട്  യൂണനിവവേഴനിറനി

എങ്ങലനയമ്മാണക്ട്  രൂപശ്രീകൃതമമ്മായതക്ട്;   സഖമ്മാവേക്ട്  ഇ.എര.എസക്ട്.-ലന്റെ

വനതൃതത്വതനിലുള്ള മനനിസഭയനില അരഗമമ്മായനിരുന അന്നലത വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസ

വേകുപ്പുമനനി  സനി.എചക്ട്.  മുഹമദക്ട്  വകമ്മായ.  ആ  മനനിസഭയമ്മാണക്ട്  കമ്മാലെനികറക്ട്
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യൂണനിവവേഴനിറനി സമ്മാപനിചതക്ട്.  ആ ബനില അവേതരനിപ്പനിച്ചുലകമ്മാണക്ട്   സനി.  എചക്ട്.

മുഹമദക്ട് വകമ്മായ പറലഞ്ഞെമ്മാരു വേമ്മാചകര ഞമ്മാന് ഇസൗ സനര്ഭതനില ശശ്രീ. എര.

ഉമറനിലന്റെ  ഓര്മയ്ക്കമ്മായനി  വേമ്മായനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  'സര്,  വകമ്മാഴനിവകമ്മാടക്ട്

സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ  ബനില  പമ്മാസമ്മാകനിതരണലമന്നക്ട്  ഇസൗ  സഭവയമ്മാടക്ട്

അവപക്ഷനികമ്മാന്  വവേണനിയമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന്  ഇവപ്പമ്മാള്  ഇവേനിലട  നനിലക്കുന്നതക്ട്.

23.07.1968-ലലെ  5-ാ  ഓര്ഡനിനന്സമ്മായനി  വകമ്മാഴനിവകമ്മാടക്ട്  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ

ഓഡനിനന്സക്ട്  പമ്മാസമ്മാക്കുകയമ്മാണുണമ്മായതക്ട്.  ഇസൗ  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ  ഇസൗ

അകമ്മാദമനിക  വേര്ഷതനിലതലന്ന  ആരരഭനിവകണതുണമ്മായനിരുന്നതു

ലകമ്മാണമ്മാണക്ട് ഇങ്ങലന ഒരു ഓര്ഡനിനന്സമ്മായനി ഇസൗ നനിയമര പമ്മാസമ്മാവകണനി

വേന്നതക്ട്'  എന്നമ്മാണക്ട്.  അദരയന  വേര്ഷതനിലന്റെ  ആരരഭതനില  തലന്ന

ആയനികലട  ഇസൗ  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെലയന്നക്ട്  അന്നക്ട്  ആരുര  വചമ്മാദനിചനിട്ടനില.

എങ്കനില  ധൃതനിപനിടനിച്ചുലകമ്മാണക്ട്  ഇസൗ  അദരയന  വേര്ഷര  തുടങ്ങമ്മാന്  ഇങ്ങലന

സഭയനില  ഒരു  നനിയമര  ലകമ്മാണ്ടുവേവരണനി  വേരുമമ്മായനിരുവന്നമ്മാ  എനള്ള

നരമ്മായങ്ങലളമ്മാനര  ആരുര  വചമ്മാദനിചനിട്ടനില.  ഏലതമ്മാരു  കമ്മാരരതനിനുര  ഒരു

കമ്മാരണമുണമ്മാകുര. ഒരു സപ്രഭമ്മാതതനില ഒരു സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ ലവേറുലത അങ്ങക്ട്

രൂപശ്രീകരനികമ്മാന് സമ്മാധനികനില.  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ കുവറ ആളകലള ലപയനിസക്ട്
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ലചയനിക്കുവേമ്മാന് വവേണനിയുള്ളതമ്മാലണന്നക്ട് അവേനിലട നനിനതലന്ന വേനിമര്ശനങ്ങള്

ഉയര്ന.  ഒരനികലുമല,  ഇലതമ്മാലക  അനനിവേമ്മാരരതയമ്മാണക്ട്.  ഇസൗ  ഓപ്പണ്

സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ  രൂപശ്രീകൃതമമ്മാകുന്നതനിനക്ട്  ഒരു  ലെക്ഷരമുണക്ട്.  ആ

ലെക്ഷരലമനമ്മായനിരുന;  വകരളതനിലലെ  എലമ്മാ  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെകളനിലുര  വേനിദൂര

വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസ പഠനര നടത്തുന്ന ആളകള്കക്ട് സത്വനമമ്മായനിട്ടുള്ള എന്റെനിറനി വവേണര.

അവേര്  തങ്ങളലട  സത്വനമമ്മായനിട്ടുള്ള  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെയനിലെമ്മാണക്ട്

പഠനിക്കുന്നലതനലള്ളമ്മാരു  വബമ്മാധമുണമ്മാകണര.  അവതമ്മാലടമ്മാപ്പരതലന്ന

നനിലെവേനിലുള്ള  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെകള്കക്ട്  അതക്ട്  നടതമ്മാന്  കഴനിയമ്മാത

സനിതനിവേന.  ആ  ഒരു  കമ്മാലെഘട്ടതനിലന്റെ  അനനിവേമ്മാരരതയ്ക്കക്ട്  അതനിവനമ്മാടക്ട്

യഥമ്മാര്തതനില  അഡ്രസക്ട്  ലചയ്യുകയമ്മായനിരുന  ഇസൗ  സര്കമ്മാര്.  അലമ്മാലത

ലവേറുലത  ഒരു  സപ്രഭമ്മാതതനില  ശശ്രീനമ്മാരമ്മായണ  ഗുരുവേനിലന്റെ  വപരനില  ഒരു

സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ  ഇരനികലട്ടലയനകരുതനി   കചവേടതമ്മാലപ്പരരവതമ്മാടകൂടനി

സമ്മാപനിതമമ്മായനിട്ടുള്ള  സമ്മാപനമല  ശശ്രീനമ്മാരമ്മായണഗുരു  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ.

അതമ്മാണക്ട് നമള് ആദരമമ്മായനി മനസനിലെമ്മാവകണതക്ട്.  ശശ്രീനമ്മാരമ്മായണഗുരുവേനിലന്റെ

വപരനില  ഒരു  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ  വേരുവമ്പമ്മാള്  അവദ്ദേഹവമമ്മായനി  ബനലപ്പട്ട

പഠനങ്ങള് അവേനിലട  ഉണമ്മാകുവമമ്മാ,  ഉണമ്മാകനിലലലയന്നക്ട്  ബഹുമമ്മാനലപ്പട്ട  ലക.
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സനി.  വജമ്മാസഫക്ട് ഇവേനിലട സൂചനിപ്പനിച്ചു.  അതക്ട് തശ്രീര്ചയമ്മായുമുണമ്മാകുലമനള്ളതനില

എനമ്മാണക്ട് സരശയര? സ്കൂള് ഓഫക്ട് ഹന്യൂമമ്മാനനിറശ്രീസക്ട് ആന്റെക്ട് വസമ്മാഷരല സയന്സക്ട്

എനപറയുന്നതനില  ഇസൗ  പഠനശമ്മാഖകലളലമ്മാര  വേരുനണക്ട്.

ശശ്രീനമ്മാരമ്മായണഗുരുവേനിലന്റെ  ഫനിവലെമ്മാസഫനിയുമമ്മായനി  ബനലപ്പട്ടക്ട്  ഡനിഗനിയുര

വപമ്മാസ്റ്റേക്ട്  ഗമ്മാജന്യൂവവേഷന് പഠനവലമലമ്മാര  ഇസൗ

സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെയനിലുണമ്മാകു ലമന്നതനില  ഒരു  തര്കവര  വവേലണന്നക്ട്

വേരകമമ്മായനി  പറയുന.  ഇ വപ്പമ്മാള്  പ്രമ്മാഥമനികമമ്മായനിട്ടുള്ള

പഠനശമ്മാഖകലളക്കുറനിചമ്മാണക്ട്  പറയുന്നതക്ട്.  ഇതക്ട്  പ്രമ്മാര രഭഘട്ടതനില

തുടങ്ങുകയമ്മാണക്ട്.  ഞമ്മാന്  വനരലത  സൂചനിപ്പനിചനിരുന,  മുപ്പതുലെക്ഷര

വേനിദരമ്മാര്തനികളളള ഒരു മഹമ്മായൂണനിവവേഴനിറനിയമ്മായനി വലെമ്മാകത്തുതലന്ന വേനികസനിച

സമ്മാപനമമ്മാണക്ട്  IGNOU  (Indira  Gandhi  National  Open  University).

വകവേലെ ര  വേനിരലെനിലലെണ്ണമ്മാവന്ന കുട്ടനികളര രണക്ട് ഡനിവപമ്മാമ വകമ്മാഴ്സുരലകമ്മാണമ്മാണക്ട്

അതക്ട്  തുടങ്ങുന്നതക്ട്.   നമള്  വേനിചമ്മാരനിക്കുന്ന  രൂപതനിവലെയ്ക്കക്ട്  ഇതനിലന

ഉയര്തമ്മാന്  കഴനിയുര,  ആ  ശുഭമ്മാപനി  വേനിശത്വമ്മാസവതമ്മാലടയമ്മാണക്ട്  ഈ

സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെയുമമ്മായനി  ബനലപ്പട്ട  നനിയമര  സഭയനില

ലകമ്മാണ്ടുവേന്നനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  പലെരുര   അതുസരബനനിചക്ട്  നല  അഭനിപ്രമ്മായങ്ങള്
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വരഖലപ്പടത്തുകയുര  ലചയ്തു.  എലമ്മാകമ്മാരരങ്ങലളയുര  അതനിലന്റെ  ഗുഡ്സനിരനിറനില

എടത്തുലകമ്മാണക്ട്  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെലയ  ലമചലപ്പടത്തുന്നതനിനുവവേണനി

എലനമ്മാലക കമ്മാരരങ്ങള് ലചയമ്മാന് സമ്മാധനിക്കുവമമ്മാ അലതലമ്മാര ലചയ്യുര. 

ശശ്രീ  .    ലക  .    സനി  .    വജമ്മാസഫക്ട്:  സര്,  ഞങ്ങള്  ഇവേനിലട  ഉന്നയനിച

വേനിമര്ശനങ്ങലള  അങ്ങക്ട്  നല  ഉവദ്ദേശരവതമ്മാടകൂടനി  കമ്മാണണര.  യൂണനിവവേഴനിറനി

ആദരര   ഓര്ഡനിനന്സമ്മായനി  ലകമ്മാണ്ടുവേന്നതക്ട്  നലകമ്മാരരര.   ഫലെപ്രദമമ്മായ

ചര്ചയ്ക്കുള്ള അവേസരമുണമ്മാക്കുന്നനിലലനള്ളതമ്മാണക്ട് ഞങ്ങളലട ആവക്ഷപര. ഇസൗ

സഭ  വചരുവമ്പമ്മാള്  ബനിലനിലന  സരബനനിച  കമ്മാരരങ്ങള്  അങ്ങയുലട

മനസനിലുണമ്മായനിരുന്നനില,  ലഷഡന്യൂള്  ലചയനിരുന്നനില,  ഉചകഴനിഞ്ഞെക്ട്  ബനില

അവേതരനിപ്പനികമ്മാന് വപമ്മാകുന, നമ്മാലള സബ്ജകക്ട് കമനിറനികൂടനി ലവേള്ളനിയമ്മാഴ്ച ബനില

പമ്മാസമ്മാക്കുന.  അങ്ങലന  ലചവയണതല  ഒരു  പുതനിയ  ബനിലെക്ട് ല.  സമഗമമ്മായ

ചര്ചയ്ക്കുര  വേനിശകലെനതനിനുര  അവേസരമുണമ്മാവകണതമ്മായനിരുന.

ഗവേണ്ലമന്റെനിനക്ട് ഇകമ്മാരരതനില വവേണത്ര കമ്മാഴ്ചപ്പമ്മാടനിലമ്മാലത വപമ്മാലയനള്ളതക്ട്

അങ്ങക്ട് കമ്മാണമ്മാലത വപമ്മാകരുതക്ട്.

വഡമ്മാ  .    ലക  .    ടനി  .    ജലെശ്രീല:  സര്,  അങ്ങലനയല.  ഇതക്ട് ഓര്ഡനിനന്സമ്മായനി

ലകമ്മാണ്ടുവേന.  ഓര്ഡനിനന്സനിലന്റെ പനിന്ബലെതനില  യൂണനിവവേഴനിറനി ഗമ്മാന്റെക്ട്സക്ട്
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കമശ്രീഷലന്റെ  അരഗശ്രീകമ്മാരതനിനമ്മായനി  ഇതക്ട്  സമര്പ്പനികമ്മാന്  കഴനിയുലമന്നമ്മാണക്ട്

നമള്  യഥമ്മാര്തതനില  വേനിചമ്മാരനിചതക്ട്.  പവക്ഷ,  യൂണനിവവേഴനിറനി  ഗമ്മാന്റെക്ട്സക്ട്

കമശ്രീഷന്  ഇവപ്പമ്മാള്  വേളലര  കര്കശമമ്മായനി  ചനിലെ  നനിലെപമ്മാടകള്

സത്വശ്രീകരനിചനിരനിക്കുന.  വകരളവതമ്മാടക്ട്  വകന  സര്കമ്മാരുര  വകന  മമ്മാനവേ

വേനിഭവേവശഷനി  മനമ്മാലെയവര  യു.ജനി.സനി.-യുലമമ്മാലക  സത്വശ്രീകരനിക്കുന്ന  പ്രവതരക

കര്കശമുണവലമ്മാ;  ഇവപ്പമ്മാഴലത  പ്രവതരക  സമ്മാഹചരരതനില,  ആ  ഒരു

കര്കശത  ഇകമ്മാരരതനിലുര  അവേര്  പുലെര്തനി.  ഓപ്പണ്

യൂണനിവവേഴനിറനികളണമ്മാകനിയവപ്പമ്മാള്  മുലമ്പമ്മാനര  ഇതുവപമ്മാലലെ  അരഗശ്രീകമ്മാരര

കനിട്ടുന്നതനിനുവവേണനി  ഇങ്ങലനയുള്ള  കര്കശമമ്മായ  നനിബനന  അവേര്

വേചനിരുന്നനില.  അവേര്  കര്കശത  വേചതുലകമ്മാണമ്മാണക്ട്  വേളലര  ലപലട്ടന്നക്ട്

നനിയമനനിര്മമ്മാണര  നടവതണ  സനിതനിയനിവലെയ്ക്കക്ട്  കമ്മാരരങ്ങള്  നശ്രീങ്ങനിയതക്ട്.

അവേലയ  മറനികടകമ്മാനുള്ള  വേഴനികള്  വതടന്നതനിലനക്കുറനിചക്ട്  ഓവരമ്മാ

ലവേലവേനിളനികളമ്മാണക്ട്  നമുകക്ട് ചനിനനികമ്മാന് അവേസരര നലകുക. അങ്ങലനയമ്മാണക്ട്

ഇസൗ നനിലെയ്ക്കക്ട് ബനില ലകമ്മാണ്ടുവേവരണനി വേന്നതക്ട്.  ഇവേനിലടനനിനര ഉണമ്മായനിട്ടുള്ള

അഭനിപ്രമ്മായങ്ങളര  നനിര്വദ്ദേശങ്ങളര  ഗുഡ്സനിരനിറനില  തലന്നയമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന്

എടക്കുന്നതക്ട്.  ഞമ്മാനനിവേനിലട സൂചനിപ്പനിച കമ്മാരരങ്ങള്കക്ട് മറുപടനി പറഞലവേന്നക്ട്
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മമ്മാത്രര. 

ശശ്രീ  .    എര  .    ഉമര്:  സര്,  അങ്ങക്ട് സനി.  എചക്ട്.  മുഹമദക്ട്  വകമ്മായ  1968-ല

കമ്മാലെനികറക്ട് യൂണനിവവേഴനിറനി ബനില ലകമ്മാണ്ടുവേന്നതനിലന സരബനനിച കമ്മാരരങ്ങള്

പറഞ.  1967-ല  വേന്ന  ഗവേണ്ലമന്റെക്ട്  1968-ല  യൂണനിവവേഴനിറനി  ബനില

ലകമ്മാണ്ടുവേന്നക്ട്  അവേതരനിപ്പനിച്ചു.  രണ്ടുമമ്മാസ രകൂടനി  കഴനിഞ്ഞെമ്മാല  ഇലെക്ഷനനിവലെയ്ക്കക്ട്

വപമ്മാകുകയമ്മാണക്ട്.  ആ  സമയതക്ട്  ധൃതനിപനിടനിചക്ട്  പമ്മാസമ്മാകനിലയന്നമ്മാണക്ട്

പറഞ്ഞെതക്ട്.

മനി  .   സശ്രീകര്:  Late is better than never.

ശശ്രീ  .    വേനി  .    അബ്ദുറഹനിമമ്മാന്:  സര്,  ബഹുമമ്മാനലപ്പട്ട  ഉന്നത വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസ

വേകുപ്പുമനനി  വഡമ്മാ.  ലക.  ടനി.  ജലെശ്രീലെമ്മാണക്ട് ഇസൗ  ബനില  അവേതരനിപ്പനിചതക്ട്.

വകമ്മാഴനിവകമ്മാടക്ട്  യൂണനിവവേഴനിറനി  വേന്ന സമയതക്ട്,   അന്നലത  മുഖരമനനിയുലട

വപവരമ്മാ  കമന്യൂണനിസ്റ്റേക്ട്  മനനിസഭയുലട  വപവരമ്മാ  ഇന്നക്ട്  കത്വമ്മാട്ടക്ട്  ലചയമ്മാന്  പലെ

രമ്മാഷ്ട്രശ്രീയകക്ഷനികളര തയമ്മാറമ്മാകുന്നനില.  ഭമ്മാവേനിയനില വഡമ്മാ.  ലക.  ടനി.  ജലെശ്രീലെനിലന്റെ

വപരനിലെമ്മാവണമ്മാ  സഖമ്മാവേക്ട്   പനിണറമ്മായനി വേനിജയന് നയനിക്കുന്ന മനനിസഭയുലട

വപരനിലെമ്മായനിരനിക്കുവമമ്മാ ഇസൗ യൂണനിവവേഴനിറനി വേന്നലതന്നക്ട് പറയമ്മാന് കഴനിയുവമമ്മാ?

 വഡമ്മാ  .    ലക  .    ടനി  .    ജലെശ്രീല :  സര്,  അതനിലലെനമ്മാണക്ട്  സരശയര?
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സത്വമ്മാഭമ്മാവേനികമമ്മായുര  മുഖരമനനി  സഖമ്മാവേക്ട്  പനിണറമ്മായനി  വേനിജയലന്റെ

വനതൃതത്വതനിലുള്ള  മനനിസഭ  ലകമ്മാണ്ടുവേന്ന  യൂണനിവവേഴനിറനി

എനതലന്നയമ്മായനിരനിക്കുര  ഈ  യൂണനിവവേഴനിറനി  അറനിയലപ്പടക,  അതനില  ഒരു

സരശയവമനില.  അലതമ്മാലക  ചരനിത്ര  വേസ്തുതകളര  യമ്മാഥമ്മാര്തരവമുള്ളതമ്മാണക്ട്.

അതക്ട് ആലരമ്മാലക മറച്ചുവേയ്ക്കമ്മാന് ശമനിചമ്മാലുര അതനിനക്ട് കഴനിയനില.  നനിലെവേനിലുള്ള

വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസ സമ്പ്രദമ്മായതനിലനനിനര വേരതനിചലെനിചക്ട്,   നമ്മുലട സരസമ്മാനതക്ട്

ഡനിസ്റ്റേന്സക്ട്  എഡന്യൂവകഷനനില  സയന്സക്ട്  വേനിഷയര  ഒരു  കുട്ടനികക്ട്  ഓപ്പണ്

സശ്രീമനില/ഡനിസ്റ്റേന്സക്ട്  സശ്രീമനില  ബനി.എസക്ട് .സനി.  ഫനിസനികക്ട്/ലകമനിസനി

പഠനികണലമന്നക്ട്  വേന്നമ്മാല  അതനിലനമ്മാരു  സമ്മാഹചരരര  ഇവപ്പമ്മാഴനില.  എലമ്മാ

ഡനിസക്ട് സ്റ്റേന്സക്ട് ലസന്റെറുകളനിലുര എലമ്മാവേരുര  ഹന്യൂമമ്മാനനിറശ്രീസക്ട് ആന്റെക്ട് വസമ്മാഷരല

സയന്സമ്മാണക്ട് പ്രധമ്മാനമമ്മായുര പഠനിക്കുന്നതക്ട്.  എന്നമ്മാല,  ഓപ്പണ് യൂണനിവവേഴനിറനി

വേരുന്നവതമ്മാലട  സ്കൂള്  ഓഫക്ട്  സയന്സക്ട്,  സയന്സക്ട്  സബ്ജകനില  ബനിരുദവര

ബനിരുദമ്മാനനര  ബനിരുദവര  എടകമ്മാനുള്ള  സമ്മാഹചരരമുണമ്മാകുലമനള്ളതമ്മാണക്ട്

ഇതനിലന്റെ  പ്രവതരകത.

ശശ്രീ  .   ലക  .   സവരഷക്ട് കുറുപ്പക്ട്: സര്, സയന്സക്ട് പഠനിക്കുവമ്പമ്മാള് ലെവബമ്മാറട്ടറനി

സസൗകരരങ്ങള് അനനിവേമ്മാരരമമ്മാവണമ്മാ; അതക്ട് ഒരുക്കുന്നതനിനുള്ള സരവേനിധമ്മാനങ്ങള്
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എങ്ങലനയമ്മാണക്ട്?

വഡമ്മാ  .   ലക  .   ടനി  .   ജലെശ്രീല : സര്, ധമ്മാരമ്മാളര സ്റ്റേഡനി ലസന്റെറുകള് ഇസൗ ഓപ്പണ്

യൂണനിവവേഴനിറനിക്കുണമ്മാകുര.  ഇവപ്പമ്മാള്  റശ്രീജനിയണല  ലസന്റെറുകലളക്കുറനിചമ്മാണക്ട്

പറഞ്ഞെതക്ട്.  മലെബമ്മാറനിലനനിന്നക്ട് കൂടതല കുട്ടനികളള്ളതനിനമ്മാല അവേനിലട കൂടതല

സസൗകരരങ്ങള്  വവേണലമന്നക്ട്  പറഞ.  നമ്മാലെക്ട്  റശ്രീജനിയണല  ലസന്റെറുകള്

ആരരഭനിക്കുവമ്പമ്മാള്  അതനില  മൂലന്നണ്ണവര  മലെബമ്മാറനിലെമ്മാണക്ട്.  പമ്മാലെകമ്മാടക്ട്

പട്ടമ്മാമ്പനി,  വകമ്മാഴനിവകമ്മാടക്ട് മശ്രീന്ചന,  കണ്ണൂരനില ബ്രണ്ണന് വകമ്മാവളജക്ട്,  ഈ മൂന്നക്ട്

വകമ്മാവളജുകലള ഇതനിലന്റെ റശ്രീജനിയണല ലസന്റെറുകള് ആകനിയനിരനിക്കുന.  ഇനനി

നല വകമ്മാവളജുകലള ഇതനിലന്റെ സ്റ്റേഡനി ലസന്റെറുകളമ്മാക്കുര.  ആ വകമ്മാവളജുകളലട

ലെവബമ്മാറട്ടറനി  സസൗകരരങ്ങള്  സയന്സക്ട്  വേനിദരമ്മാര്തനികളലട

പഠനവകനങ്ങളമ്മാകനി മമ്മാറ്റുര. 

ശശ്രീ  .    ലക  .    സവരഷക്ട്  കുറുപ്പക്ട്:  സര്,  ലെവബമ്മാറട്ടറനി  ഉപവയമ്മാഗനിക്കുന്നതനിനക്ട്

ചനിലെ  കുട്ടനികള്കക്ട്  പരനിമനിതനികളണക്ട്.  ഓപ്പണ് യൂണനിവവേഴനിറനിയനില ഒട്ടനവേധനി

ആളകള്  വേരുന്നതനിനമ്മാല  ഒരു  വകമ്മാവളജനിലന്റെ  ലെവബമ്മാറട്ടറനി  എങ്ങലന

ഉപവയമ്മാഗനികമ്മാന് കഴനിയുര?

വഡമ്മാ  .    ലക  .    ടനി  .    ജലെശ്രീല :  സര്,  ഒരു വകമ്മാവളജനില എലമ്മാവേരുര കൂടനിയല.
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സ്റ്റേഡനി ലസന്റെറുകളനില കുട്ടനികളലട എണ്ണതനിനനുസരനിചക്ട് ആവേശരമ്മാനുസരണര

അനുവേദനിക്കുര. അതനിനക്ട് യമ്മാലതമ്മാരു ലറസനിക്ഷനുര ഉണമ്മാകനില. അങ്ങലനയമ്മാണക്ട്

ഇസൗ  സര്വ്വകലെമ്മാശമ്മാലെ  വേനിഭമ്മാവേന  ലചയനിരനിക്കുന്നതക്ട്.   ബഹുമമ്മാനലപ്പട്ട

അരഗങ്ങള് ചൂണനികമ്മാണനിചതുവപമ്മാലലെ,  ഇനരയനിലലെ ഏറവര മനികച ഓപ്പണ്

യൂണനിവവേഴനിറനികളനിലലെമ്മാന്നമ്മായുര  ഇഗക്ട് വനമ്മായുലട  സ്റ്റേമ്മാവന്റെര്ഡനിനക്ട്  സമമ്മാനമമ്മായ

രൂപതനിലുള്ള  വസ്റ്റേറക്ട്  ഓപ്പണ്  യൂണനിവവേഴനിറനി  എനള്ള  നമ്മുലട  സത്വപ്നര

സമ്മാക്ഷമ്മാത്കരനികമ്മാന്  ശശ്രീനമ്മാരമ്മാണഗുരു  ഓപ്പണ്  യൂണനിവവേഴനിറനിയുലട

സമ്മാപനരമൂലെര കഴനിയുലമനള്ള ഉതമ വേനിശത്വമ്മാസവതമ്മാലട ഈ ബനില സബ്ജകക്ട്

കമനിറനികക്ട് അയയ്ക്കണലമന്ന പ്രവമയര ഒ രനികലകൂടനി ഞമ്മാന് അവേതരനിപ്പനിക്കുന.

മനി  .    സശ്രീകര്:  ശശ്രീ.  ടനി.  എ.  അഹമദക്ട്  കബശ്രീര്,  2021-ലലെ

ശശ്രീനമ്മാരമ്മായണഗുരു ഓപ്പണ് യൂണനിവവേഴനിറനി ബനില സരബനനിച ഓര്ഡനിനന്സക്ട്

നനിരമ്മാകരനികണലമന്ന പ്രവമയര പ്രസക്ട് ലചയ്യുനവണമ്മാ?

(ബഹുമമ്മാനലപ്പട്ട  അരഗര  സശ്രീറനിലെനിലമ്മാതനിരുന്നതനിനമ്മാല  പ്രസക്ട്

ലചയലപ്പട്ടനില)

മനി  .   സശ്രീകര്: പ്രവമയര സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശശ്രീ.  എ.  എന്.  ഷരസശ്രീര്,  അങ്ങയുലട  1  (എ)  നമ്പര് വഭദഗതനി പ്രസക്ട്
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ലചയ്യുനവണമ്മാ?

ശശ്രീ  .   എ  .   എന്  .   ഷരസശ്രീര്: സര്, ഞമ്മാന് പ്രസക്ട് ലചയ്യുന്നനില.

മനി  .    സശ്രീകര്:  വഭദഗതനി  സഭയുലട  അനുമതനിവയമ്മാലട

പനിന്വേലെനിചനിരനിക്കുന.

ശശ്രീ.  എര.  ഉമര്  അങ്ങയുലട  2  (ബനി)  നമ്പര്  വഭദഗതനി  പ്രസക്ട്

ലചയ്യുനവണമ്മാ?

ശശ്രീ  .   എര  .   ഉമര്: സര്, ഞമ്മാന് പ്രസക്ട് ലചയ്യുന്നനില.

മനി  .    സശ്രീകര്:  വഭദഗതനി  സഭയുലട  അനുമതനിവയമ്മാലട

പനിന്വേലെനിചനിരനിക്കുന.

2021-ലലെ  ശശ്രീനമ്മാരമ്മായണഗുരു  ഓപ്പണ്  യൂണനിവവേഴനിറനി  ബനില

വേനിദരമ്മാഭരമ്മാസര  സരബനനിച  സബ്ജകക്ട്  കമനിറനി  VI-ലന്റെ  പരനിഗണനയ്ക്കക്ട്

അയയ്ക്കണലമന്ന പ്രവമയലത

അനുകൂലെനിക്കുന്നവേര്.....

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവേര്.....

പ്രവമയര സഭ അരഗശ്രീകരനിചനിരനിക്കുന.

ബനില സബ്ജകക്ട് കമനിറനിയുലട പരനിഗണനയ്ക്കയയ്ക്കുന. 


