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േകാവി� 19 

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ിലു�ാ�ു� മാ�ം      
 

സർ �ാരിനു സമർ 
ി�ു�തിനായി േകരള 

സം�ാന ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ Iuൺ സിലു 
തയാറാ�ിയ നേയാപേദശ േരഖ 

 

ചുരു�ം  
 

Cu നയേരഖ�ു നാലുഭാഗ�ള��്. ആദ�െ� മൂ�ു ഭാഗ�ള�ം 

പ#ാ�ല വിവ രണമാ%.  െചയർ മാനാണതു തയാറാ�ിയ). 

ഒ�ാംഭാഗം  േകാവി� 19 മൂലധന   വ�വ,േ�- .ി/  

ആഘാതം  സം1ി2തമായി വിലയിരു�ുകയും മഹാമാരി 
യുെട ഫലമായി ഒരുസാ6�ിക ബദലു രൂപം െകാ8��തിsâ  

സൂചനകള�േ�ാ എ� ത:രിതാേന:ഷണം നട�ുകയും  ജനകീയ 

സാ6�ിക വ�വ,യുെട C>�യിെല സാ?�തെയ.�ി 
െചറുതാെയാ�ു പരാമർ ശി�ുകയും േകരള�ിെല സ 

വിേശഷാവിAകാര�െള.�ി ചർ / െചB�കയുമാ% . 

മഹാമാരിയുെട മാ�ിമറി�ാനു8 ശCി 
മനDിലാ�ു�തിനുേവ�ിയാണി) . ര�ാം ഭാഗം 

മൂലധനവ�വ, യുെട പരിണാമെ��ുറി/�8 ഊഹ�ളാ%. 

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ സംവിധാനം നിർ Fയി�ു� ആേഗാള 

സാ6�ിക വ�വ,യുെട ഗതിെയ.�ി ഒേരകേദശ 

ധാരണെയGിലും ഉ�ാ�ു�തിനു അത�>ാേപ1ിതമാണവ. 

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ േമഖലെയ മുൻ കാല മഹാമാരികെള�െന 

സ:ാധീനി/�െവ�തിJ െറ ചരിKതാവ േലാകനമാണു മൂ�ാം ഭാഗം. 

ഒടുവിലെ� ഭാഗം ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസേമഖലയിെല സമകാലീന 

െവലL�വിളികെള�ുറി/�8 ചർ /യും തയാെറടു.ിsâ 

ഭാഗമായി സ:ീക രിേ�� നടപടികള�െടയും  ശുപാർ ശയുമാ%.        
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

പ�ാ ലം: െചയർ മാsâ അവേലാകനം 
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ഭാഗം ഒ�്  
ആേഗാള സാ' ിക വ�വ�േ�(  േകാവി) 19 sâ 

ആഘാതം  
 

േകാവി� 19 sâ പ#ാ�ല�ിലു8 ഒരാകMമിക നയേരഖ 

എ� നില�്  മഹാമാരിയുെട മാ�ിമറി�ാനു8 ശCിയും 

Kപത�ാഘാത�ള�ം വിലയിരു�ിെ�ാേ� അതിനു  
തുട�ാനാവു.  മഹാമാരി ആേഗാള സാ6�ിക വ�വ,യുെട   

ആക.ാെടയു8 പരിവർ �ന�ിേല�ു നയി�ുേമാ എ� 

േചാദ�ം ആദ�ം ചർ / െചBണം. കാരണം ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ 

േമഖലയിലു�ാവാനിടയു8 മാ��െള െ>ലLാമായിരി�ുെമ�ു 
യുCിപൂർ Nം നിരൂപി�ു�തിനു ആ േചാദ�വും ഉ�രവും 

പകരു� അറിO അത�>ാേപ1ിതമാ%.   

                                                                                                                                             

േകാവിഡാന>ര  നQ�ള�െട തീKവത കാണി�ു� കണ�ുകള�ം 

വMതുതകള�ം വ�ാഖ�ാന�ള�ം പുറ�ുവ�ിരി�ു�ു. 
ഏതാെ�ലLാംതെ� മൂലധനവളർ /  േനരിടു� അSാത 

െവലL�വിളികള�ം നിർ TU ൈകമാ��ള�ം സൃQി�ു� അസ: 
,തയുെട േകാണിൽ നി�ു8വയാ%. ഏതായാലും 

അഭൂതപൂർ Nമാം വിധം ഗുരു തരമായ  സാമൂഹ� സാ6�ിക 

Kപത�ാഘാത�ളാണു വിനാശകാരിയായ ഈ ആേഗാള ആേരാഗ� 

KപതിസUി�ു പി�ാെല  എലLാവരും ആശGെ.ടു�).   

പലവിദZ?രും കരുതു�തു േലാകെ�യാെക Cെതാരു നൂതന 

സാേGതിക സാ6 �ിക സംMകൃതിയിേല�ു നയി�ുെമ�ാ%.  
 

ചിലLറ റിെ.യറിലൂെട അധീശസ6ൽ വ�വ,യുെട പരു�ു 
േഭദമാ�ിയതു െകാ�ുമാKതം Cനി ഫലമു�ാവിെലL�ും 

വ�വ,ിതിെയ�െ� മാ���,  പാരി,ിതിക സു,ിരതയു8 

നൂതനവികസനമാÀ¤w െവ[ി�ുറ�ാെത 

നിർ NാഹമിെലL�ുമാണു പല  ആേഗാള സംഘടനകള�ം 

അഭിKപായെ.ടു�). പകർ /വ�ാധിെയേ.ാെല മനുഷ�െര 

പരിKഭാ>രാ�ുകയിെലLGിലും കാലാവ,ാവ�തിയാനം മൂലം 

ഉ�ാവു� ദുര>�ള�ം ആസൂKതകെര സംബUി/ിടേ�ാളം 

അവഗണി�ാനാ വാ�Kത െഗൗ രവമു8താ% (Niklas Luhmann, 

1989; Owen Jones, 2020). പാരി,ിതിക 

പുനരു]ീവനേശഷിേപാലു8 അനുേപ1ണീയ ഘടക�െള 

Cനിയു8 കാലെ� വികസനാസൂKതണ�ി- നി�ു 
മാ�ിനി^ �ാനാവിലL.  
 

േകാവി� 19 േലാകമാെക സാ6�ിക വ�വ,ിതി�ു ഏെറ 

വിനാശകാരിയാവു െമGിലും വികസിത രാജ��ളിലതിsâ ഗതി 
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താരതേമ�ന തീKവത കുറ_ േതാതിലായിരി�ും. വിമർ ശ 

രാKQീയസ6` മീമാംസാ വിദZ?െരാെ�യും കരുതു�) 

േകാവി� 19 ഉ�ാ�ു� തകർ / സാധാരണ 

മൂലധനവ�വ,യുെട തിരി/�വരO  അസാ?�മാ�ുെമ�ാ%. 

ഏതു വലിയ KപതിസUിയും ദാർ ശനികെര സമീപഭാവി 
െയ�ുറി/�8 ചി>കള�െട ചിറകുവിരി�ാനായി 
േKപരി.ി�ും. മഹാമാരിെയ�ു ടർ �ു�ായ അടിയ>രാവ, 

അടിേ/ൽ .ി/ െപരുമാ�/[�ള�ംമ��ം വ�തി സ:ാതK>�വും 

തനിമയും നQെ.ടു�ിെയ�ാേരാപി/� പലരും Kപതികരി�ുക 

യു�ായി. മനുഷ�Mേനഹികെളാെ� C�െ� 

ചു��പാടുകള�ണ^ �ു� സൂചനക ളിൽ നി�ു കണ�ാ�ു�തു 
േകKaീകൃത അധീശഭരണ�ിsâയും  ആേഗാള മൂലധ 

നവ�വ,യുെടയും  മൃഗീയതയുെടയും  തിേരാധാനവും 

പാരി,ിതിക നീതിയിലും സാമൂഹ�സഹകരണ�ിലും 

െപാതുവിശ:Mതതയിലും അധിAഠിതമായ ബദലിJെറ 

രംഗKപേവശവുമാ%. രൂ1മായ വർ cവിഭജനമിലLാ�തും 

ഉപജീവന�ി മാർ c �ളിലും വിനിമയബU�ളിലും 

ഏറ�ുേറ സമത:മു8തുമായ മൂലധനാന>ര ഘ[മാണു 
ചിലെരാെ� സGൽ .ി�ു�). മൂലധന വ�വ,ിതി തകർ �് ആ 

േഗാള കd�ൂണിസം തെ� സംജാതമാവുെമ�ുേപാലും 

Kപവചി.ി�െ.[ിരി�ു�ു  (Slavoj Zizek, 2020). 
 

പെ1 സ6ൽ വ�വ,യുെട െമൗ ലിക വ�തിയാനം 

മുകളിൽ നി�ു ഭരണകൂടം േKപരണെചലു�ിയലL, താെഴനി�ു8 

ജനകീയസdർ f�ിൻ െറ ഫലമായാണു സംഭവി�ു�). 

വ�ാപകമായ മനുഷ�നാശവും ദുരിതപൂർ Fമായ ജീവിത സാഹ 

ചര��ള�ം ജന�െള നിലനി- .ിനുേവ�ിയു8 

Kപേ1ാഭ�ളിേല�ു നയി�ും. അതുെകാ�ു മഹാമാരി 
ആേഗാള സാ6�ിക വ�വ,െയ മാ�ിമറി�ുേമാ എ �ു 
തീരൂമാനിേ��തു KപതിസUി�ാല�ു നിലനി- .ിനായു8 

വ�ാപക ജന കീയKപേ1ാഭ�ള�െട സൂചനകള�േ�ാ എ�ു 
േനാ�ിയാവണം. പിെ� Kപേ1ാഭ�ിJെറ ഭാഗമായി 
രൂപംെകാ8�� സാ6�ിക ബദലിJെറ സൂചനകള�േ�ാ 

എ�ും  അേന:ഷി�ണം. 
 

ചരി+താനുഭവം  
 

KപതിസUിമൂലം നിലനിൽ .ിനായി നട�ിയ 

Kപേ1ാഭ�ള�െടയും ഉയർ �ുവ� സാ6�ിക 

ബദലുകള�െടയും ചരിKതാനുഭവ�െള അവേലാകനം െചB��) 

C�െ� സാഹചര�ം മനDിലാ�ു�തിനു സഹായകമാവും. 
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വടേ�അേമരി�യിലും പ#ിമയൂേറാ.ിലും 

ആMേKടലിയയിലും 2008െല സാ6�ിക KപതിസUിയുെട 

കാല�ു നിലനിൽ .ിനുേവ�ിയു8 െപാരുതലിsâ ഭാഗമായി 
സാധാ രണ ജന�െള�ിെനയാ% ഒരുപകര  സ6ൽ വ�വ, 

കരു.ിടി.ി/െത�ു ഏതാനും സാമൂഹ�ശാMKതSരുെട പഠനം 

അറിവു നൽ കു�ു�് (Manuel Castells et.al 2017). ധനികാനുകൂല 

ഭരണകൂട�ിൽ നി�ു എെ>Gിലും  ലഭി�ുെമ� Kപത�ാശ 

നQെ.ടുകയും മ�ാരും സഹായി�ാനിെലL�ു േബാ?�മാവു 
കയും െചgതേതാെട നിലനിൽ .ിsâ ഭാഗമായി തനിേയ 

ഉരു�ിരി_ സാമൂഹ� സഹായ സഹകരണ ൈകമാ� 

സK6ദായ�ളിേല�ു പാവെ.[ ജന�െള ലLാം എ�ിേ/ർ �ു. 
പഴയകാലെ� ബാർ [റു ശൃംഘലയും പര6രാഗത ധാർ dി 
കബാGി�ും പുതിയ സാേGതികവിദ�യുെട ഭാഗമായ 

ഡിജി�ലായു8 വ�വസായ വും േഗാപ�ഭാഷയിലു8 ഡിജി�ലു 
നാണയ�ള�ം പുതിയ സാമൂഹ� ബU�ള�ം േചർ �ു8 

ഒരുസവിേശഷ വിനിമയ സK6ദായം സാ?�മാെണ�ു 
െതളിയി�ാനവർ �ു കഴി_ു. എGിലും മാർ ��� 

സ6ൽ വ�വ, അധികം താമസിയാെത അധീശത:�ിേല�ു 
തിരി/�വ�ു. എലLാബദലുകെളയും അതു വിഴു�ി. െകാേറാ ണ 

19 ഉ�ാ�ിയ KപതിസUി�ാല�ു പാവെ.[ ജന�ളവരുെട 

ബദലുകെള വീ�ും കെ��ാനു8 െവKപാള�ിലാണി�്.  
 

2008 െല സാ6�ിക KപതിസUിെയ�ുട^ �ു�ായതുേപാെല 

പകർ /വ�ാധി�ുേശഷമു�ാകാനിടയു8 വീെ�ടു.� 

നടപടികള�ം സ:ാഭാവികമായി ആേഗാളാധീശ 

സ6ൽ വ�വ,യുെട സടകുടെ_ഴുേ�ൽ .ിനായി െചBാവു� 

എലLാ ഒ�ാശകള�ം ഏ�വും മുൻ ഗണനേയാെട െചBാേന 

അ>ാരാA Kട ഒ�ുവാ�ലിട പാടുകള�െട കുരു�ുകളിൽ െ.[ 

രാKQ ഭരണകൂട�ൾ �ു കഴിയൂ. ആേരാഗ�ശുKശൂ 

ഷാെസD�േപാലു8 പുതിയ നികുതികള�ം വരുമാനം 

വർ ?ി.ി�ാനു8 ശ6ളം പിടി�ലും േവതനം കുറg�ലും 

സർ �ാരിൻ െറ ചിലവു ചുരു�ലും നQപരി ഹാരം 

പരിമിതെ.ടു�ലും ജനേ1മ നിേ1പം പിൻ വലി�ലും  

േപാലു8 സാ 6�ിക നടപടികള�ം വരും. ഗതിെക[ സാഹചര�ം 

സ:ാഭാവികമായും ജന�െള   Kപേ1ാഭ�ളിേല�ു  നയി�ും. 

ആേരാഗ� സുര1 ഉറ.ാ�ാനും സാ6�ിക പുന^ വിതരണം 

നട.ാ�ാനും ഉപേഭാഗം വ�ാപി.ി�ാനും നിേ1പം കൂ[ാനും 

െതാഴിലു വർ ?ി.ി�ാനും ജന�ളാവശ�െ.ടും. ഈ 

ആവശ��െളലLാം അടി,ാ നപരമായതുെകാ�ു തീർ /യായും 

ഭരണകൂട�െള കുറെ/ാെ� സ:ാധീനി�ും.  പെ1 

ആനുകൂല��ള�െട കാര�ം െതാഴിലിsâയും നQപരിഹാര�ി 
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sâയും ആേരാഗ�പരിര1യുെടയും പരിമിതമായ 

േതാതിെലാതു�ും. അതിന.�റം മൂലധന വള^ /െയ 

നിയK>ി�ു�തിേനാ നീതിയുCമായ വിതരണം 

ഉറ.ാ�ു�തിേനാ യാെതാരു നടപടികള�ം കഴിയിലL.        

േലാകെ� വലിയ  ജനാധിപത��ളിെലാ�ാെണGിലും 

C>�യുെട ,ിതിയും വ�ാത�Mതമായിരി�ിലL. C>� 

മാേKകാസാ6�ിക ,ിരതയു8 സ:തK> കേ6ാള വ�വ,�ു 
കീഴിെല ചടുല സ:കാര�േമഖലയുെട വികസിത ചു��പാടും  

ഭീമമായ ആഭ�>ര വിപണിയും സാമാന�ം ൈവവി?�മാർ � 

സയൻ സിക സാ േGതികാടി,ാന െസൗ കര��ള�ം  ബൃഹ�ായ 

Kപവാസി സമൂഹവും ആേഗാള േസാi��െവയറു ദാതൃ പദവി 
േനടിയ വികസിത ഐടി േമഖലയും ഉ8 ഒരുമൂലധന ച�ാ� 

രാജ�മാ%. വിവധ സംഘ�ള�ം  ബU�ള�ം 

താ-പര��ള�മു8 സമൂഹ �െള Kപതിനിധീകരി�ു� രാKQം 

Kപത�1�ിെലാരു സ6ൂർ F ഏേകാപന കൃത�മാണു 
നിർ Nഹി�ു�െതGിലും ഭരണകൂടഘടക�െള ഉൾ െ�ാ8��  

മ?� വർ c�ിJെറ Ckാനുസരണവും ആത�>ിക 

നിയK>ണ/രടു പിടി�ു� മൂലധ നശCികൾ �ാവശ�മു8 

രീതിയിലും മാKതേമ നട�ുകയു8l. കേ6ാള�ിJെറ 

െചാ-.ടിയിലായ ജന�ളാവെ[ ഭരണകൂട�ിനും 

അർ ?ഭരണകൂട�ിനും സ:കാര� ഉടമ,ത�ും മത�ൾ �ു 
കുറുെകയു8 ജാതി-വർ c സംഗമ�ിനും കീെഴ േമൽ �ീഴു 
വ�വ,യുെട ഭാഗമായി ഏകീകരി�െ.[ിരി�ുകയാണുതാനും.  

ജന സംഖ�യുെട നാലിെലാ�ു Kഗാമീണരും നിര1രരും ദരിKദരും 

മി�വാറും രാKQീയ തെയ�ാള�ം ൈവകാരികതയിലക 

െ.[വരുമായിരിേ� രാKQ�ിനു ജനാധിപത�വൽ �രണം 

Kപയാസമാ%. നിലനി- .ിനുേവ�ിയു8 സമര�ള�െ� Gിലും 

അവ ഉൾ െ�ാ8െ.[വയും പാർ ശ:വൽ കൃതവുമാ%. 

പmായ�ുരാn നഗരപാലിക സ:യംഭരണ സംരംഭം (1992-93) 

കേ6ാളാധിAഠിത വികസനം   ത:രിതെ.ടു�ു�തിനു 
ഭരണകൂടെ� സഹായി/തലLാെത ജനാധിപത�വ- �രണം 

സാ?�മാ�ിയിലL. കാരണം Kപാേദശിക സാമുദായിക ജാതീയ 

ശൃംഖലയുെട ഭാഗമായ സാമൂഹ�ാധികാര 

ബU�ളിെലെ>Gിലും മാ�ം ഉ�ാ�ാനതിനു Kപയാ സമാ%.       

  

േകരള ിsâ വ�ത�,തത. 
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േകKaീകൃത ജനാധിപത� Cടതുപ1ഭരണകൂടം  േകരള�ിലീ 
ഭരണഘടനാ േഭദ ഗതിKപകാരമു8 നിയുC സ:യംഭരണ സംരംഭം 

ജനകീയാസൂKതണ (1996) സK6 ദായെമ� നിലg�ു 
നട.ിലാ�ിയതു  തിക/�ം ഭി�മായ ഫലമാണുളവാ�ിയ) 

(Thomas Isaac, 2001; Michael Tharakan, 2001). അതു നാരായേവരുതല 

,ാപന�ള�െട, Kപേത�കി/�ം ദുർ Tലവിഭാഗ�ൾ �ു 
Kപാേദശിക വിഭവ�ളിലും അ ധികാര�ിലും Kപേവശം നൽ കു� 

ജനകീയ സഹായസഹകരണസംഘ�ള�െട വികസന�ിനു 
വഴിെയാരു�ി.Kപാേദശികതല വികസന സംരംഭ�ൾ �ായി ആ 

സൂKതണ ഫ�ിJെറ സുനി#ിത വിഹിതം ലഭി�ു� ജനകീയ 

സ:യംഭരണ ,ാ പന�ള�െട സാ�ി?�ം േകരളെ� Cതര 

സം,ാന�ളിൽ നി�ു വ�ത�Mത മാ�ുകയും  സു,ിര 

വികസന�ിലീ സം,ാനെ� ഒ�ാമതാ�ുകയും െചB� �ു.   
 

േകാവി� 19-KപതിസUി വിജയകരമായി േനരിടു�തിനു  േകരളം 

സ:ീകരി/ മാർ c�ളKതയും ആേഗാളKശ?യാകർ ഷി/�. 

മുഖ�മK>ിയുെട അസാമാന� േനതൃത: വും ആേരാഗ�മK>ിയുെട 

അoസമർ .ണേ�ാെടയു8 Cടെപടലും Kപാേദശിക 

സ:യംഭരണ,ാപന�ള�െട കർ dേശഷിയും ആേരാഗ�ശുKശൂഷാ 

േകKa�ള�െട    മികവും േലാകെ� വിMമയി.ി/�. 

െപാതുജനാേരാഗ� ,ാപന�െളയും പല  സഹായസഹകരണ 

സംഘ�െളയും വിതരണ മാർ c�െളയും കാരുണ� േകKa 

�െളയും സാമൂഹ�േസവന Kപ,ാന�െളയും ഏേകാപി.ി/� 

യു?കാലാടി,ാന�ിലും സഹാനുഭൂതിേയാെടയും 

Kപവർ �ി.ി/ രാKQീയാധികാരമാണു വികസിതരാKQ�െള 

അ6ര.ി/). പരMപരമിണ�ാ� താൽ പര��ാരായ ഏ 

ജൻ സികെള സാ6�ിക േന[�ൾ �ുേമെല മാനുഷിക 

മൂല��ൾ �ു പരമKപാ ധാന�മു8 ഒേരെയാരു ചുമതലg�ായി 
നിേയാഗി�ലാണ). Cu Kപേത�ക സാഹചര�മാണു വ�ാധി�ാല 

അട/ിടലിJെറ സാമൂഹ� Kപത�ാഘാത�ളായ  ഉപജീവ 

നമാർ cമിലLാതാവലിെനയും  വരുമാനമിലLാതാവലിെനയും 

വിളവു വിൽ �ാനാവാ തായതിെനയും  െതാഴിലിലLാgമേയയും 

ദാരിKദ�െ�യും പ[ിണിേയയും േപാലു8 Kപpന�െളയും 

കാര�1മമായി േനരിടാനാനു8 കരു�ു പകരു�).  സ:മനDാ 

െലയു8 സ:�ു പുനർ വിതരണവും സാമൂഹ�സുര1 

ഉറ.ാ�ു� അവശ� വMതു�ള�െട ലാേഭkകൂടാെതയു8 

വിതരണവും സാ?�മാ�ു�തിനു ഭരണകൂടെ� സ 

ഹായി�ു�തും അതാ% . ഗവെqJ റു സാ6�ികവ�വ,െയ 

േകവലം വളർ /യിലൂ�ു�തിനു പകരം ജന�ൾ �ു 
സാധന�ള�ം േസവന�ള�ം നിേ1പവും Kപദാനം െചB��തും 
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നീതിപൂർ Nകവും മാ��െള ഉൾ െ�ാ8��തുമായ ബദലായും 

Mതംഭനാവ,യുമായിണ�ു� ഒരുസവിേശഷ 

നിലനി- .�രീതിയായും പുനരാ വിAകരി�ലാണ).                                                                                                                             
 

ബദലു നൽ കു� സൂചനകെളലLാം കാണി�ു�തു മെ�ാരു 
സ6ൽ വ�വ,   സാ?�മാെണ�ു തെ�യാ%. 

വികസിതേലാക�ും പിെ� അ�ി�ായും ചിതറി�ിട�ു� 

സമൂഹ�ള�പലതും സ:>ം നിലനിൽ .ിനുേവ�ിയു8 

െപാരുതലിേനാെടാ.ം സ:ാഭാവികമായി ഉരു�ിരി_ 

,ാപന�ള�ം സംഘ�ള�ം ബU�ള�ം Kപേയാഗ�ള�ം വഴി 
ഇതു സാ?�മാ�ി. േകരള�ിനിതു സാ?�മായതു ഭര 

ണഘടനKപകാരം നിയുCമായ സ:യംഭരണ,ാപന�ള�ം 

സഹകരണസംഘ�ള�ം രാKQീയ േനതൃത:വും വഴിയാ%. 

KപതിസUി�ിെട ഒരുബദലായി രൂപെ.[ 

സാ6�ികKകമ�ിJെറ Kപതികരണ�ളായ  േജാലിപGിടലും 

ഭ1�സുര1ാ ഏർ .ാടുകള�ം അടി,ാന ധനസഹായ 

പ?തിയുംമ��ം മൂലധനവ�വ, യുെട പതിവു പുനർ വിതരണ 

നടപടികെള തകിടം മറി/�. കൂടാെത സാമൂഹ� സുര1ാ 

ശൃംഘലകള��ാ�ാനും െപാതുജനാേരാഗ�ം ശCിെ.ടു�ാനും 

Kപാേദശിക സംരംഭ�ൾ �ു  സാ6�ിക സഹായം ഉറ.ാ�ാനും 

വളർ /െയ സാമൂഹ� നീതിയുമായി Cണ�ി നിർ �ാനും  

ഗവെqJെറ�െനയാണു നയരൂപീകരണം നടേ��െത�ു 
േകരളം േലാക�ിനു മാതൃക കാണി�ുകയും െചgതു.  
 

KപതിസUി കട�തിനുേശഷവും C�െന ലാേഭkയും 

ഉപേഭാഗപരതയുമിലLാ� ഉൽ .ാദന ഉപേഭാഗ വിനിമയ 

സK6ദായം നിലനിർ �ാനാവും  എ�് Cതിനർ sമിലL.  
സാ?�മാ�ു�താരായാലും CവെയലLാം  KപതിസUി 
�ാലേ��ു മാKതം എ�താണനുഭവം. മൂലധനവ�വ,യുെട 

വികസന ബലതK>വുമായി ബUെ.[ പല കാരണ�ളാലും    

Cuവക ബദലു സK6ദായ�ൾ െ�ാ�ും വ�വ,ിതിപരമായ 

മാ�മു�ാ�ും വിധം ഉയർ �ു വരാനാവിലL  (David Ruccio, 2010). 

CതിെലലLാ�ിലുേമെറ നിർ Fായകം സാ6�ികവ�വ,യുെട 

ഉപകരണെമ� നില�്  ഭരണകൂടം വഹി�ു� പGാ%. 

KപതിസUി�ാല�ുേപാലും ഭരണകൂട�ിJെറ മുൻ ഗണന 

സാ6�ിക വളർ /യുെട സംര1ണമായിരി�ും. പെ1 

അേതസമയം േകരള�ിJെറ ഭരണകൂടമുJ ഗണന  ജന�ള�െട 

ഉപജീവന സുര1യും െപാതുജനാേരാഗ�വും വിദ�ാഭ�ാസ 

Kപേവശസമത:വും നീതിയുമാ% 
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ഭാഗം ര�് 
ആേഗാള സാ6�ിക വ�വ,യുെട അവ,ാ>രം  

 

ആേഗാള സാ6�ിക വ�വ, യാെതാരു മാ�വുമിലLാെത 

തുടരുെമ�ു പറയാനാ^ �ുമാവിലL. ജീവനുഭീഷണി ഉയർ �ി 
ൈവറസും പകർ /വ�ാധിയും േലാകെമ�ും പടർ �ു� 

പരിKഭാ>ിയും  ഭയവും മുതലാ�ി  ആേഗാള മൂലധനവ�വ ,യു 
െട വികാസം തുടരുെമ�ാണു േതാ�ു�). പഴയരൂപ�ി 
ലായിരി�ിെലLGിലും.   

 

െട.േനാകാ
ി(ലിസം (േനാള/ ഇേ�ാണമി) 
 

2008 െതാ[ിേ�ാ[� സയൻ സിെനയും സാേGതികവിദ�െയയും 

ആKശയി/് അtുതകരമാം വിധം മൂലധനസമാഹരണം നട�ി 
വരു�തു മൂലധനവ�വ,യുെട ഏ�വും പരിണിത രൂപമായ  

െടuെനാകാപി�ലിസം അഥവാ േനാളn Cേ�ാണ മിയാെണ�ു 
പല പഠന�ള�ം കാണി�ു�ു. Sാനെ� മൂലധനമാ�ു�തി 
നായി സാേGതികവിദ�യുെടയും സയൻ സിJെറയും 

ചര�ുവൽ �രണെ� ആKശയി�ു� ഒരുനൂതന 

രൂപ�ിലായിരി�ും മൂലധനവ�വ,യുെട Cനിയു8 

വളർ /െയ�ും നിരീ1ി�െ.[ി[��്. സയൻ സും 

സാേGതികവിദ�യും  േചർ �ു രൂപെ.ടു� സGരവിSാന 

േമഖലകളിെല Sാേനാൽ .ാദനമാണതിനു Kപ ധാനം. ഭീമ�ളായ 

ആേഗാള ഗേവഷണ ,ാപന�ളിലൂെട വ6ി/  മൂലധന സ 

മാഹരണ സാ?�തയു8 ചര�ുകളായ െബൗ?ികസ:�ും 

േപ�Jറുകള�ം ഉൽ .ാദി.ി�ു� േകാർ .റ��കളാണു 
മൂലധനവ�വ,യുെട KപMതുത പുതിയരൂപം (A. Feenberg, 1991, 

Luis Suarez-Villa, 2009 & 2012).  
 

C�രം േകാർ .റ��കളി�ു േലാകെമ�ും ഗേവഷണ 

,ാപന�ള��ാ�ി ൈഹപവ^ കംപ�ൂ[ി�ിലും 

േസാi��െവയറു ഡിൈസനി�ിലും ആയിര�ണ�ിനു സാ 

യൻ സിക സാേGതിക വിദZ?െരെവ/� Kപവർ �ി/� വരു�ു. 
സ:ാഭാവികമായും CതിJെറ അടി,ാനാKശയം 

യുവസമൂഹ�ിJെറ സായൻ സിക സാേGതിക സർ c േശഷിയുെട 

ചൂഷണംമായിരി�ും (Michael Perelman, 2004). െബൗ ?ികസ:�ി 
ൻ െറയും  േപ�Jറുകള�െടയും വിനിമയ�ിലൂെട 

േകാർ .റ��കളി�ു അേനകായിരം േകാടി േഡാളറാണു 
സമാഹരി�ു�). അതുേപാെല മൾ [ിമീഡിയ േസാi��േവറുക 

ള�െട ൈകമാ�ം വഴിയും  അtുതകരമായ േതാതിലു8 

മൂലധന�ുക സമാഹരി�ു�ു. അറിവിsâ സ:>മാ�ലും  
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നിയK>ണവും ചര�ുൽ .ാദന�ിsâ ആMപദ െമ� നിലയിലലL 
ചര�ും െബൗ?ികസ:�ിsâ േKസാതD�ം എ� നിലയിലാ 

െണ�^ sം. Cu സ6�ിെന ഇൻ റലuച:ലസ�് അഥവാ              

Cൻ റാmിബിളസ�് എ�ാണി�ു  വിളി�ു�) . 

ചര�ുകള�െടയും േസവന�ള�െടയും C�ു നിലവിലു8 

െമാ�ം മൂല��ിJെറ അmിൽ നാലുപGും Cൻ റാmിബിള 

സ�ാെണ�ു കണ �ാ�െ.ടു�ു (Luis Suarez-villa, 2009 & 2012).  
 

അറിവു ചര�ായും മൂലധനമായും Kപവർ �ി�ു� 

സ6ൽ വ�വ,യാണി). അറിവിJെറ ചര�ുവൽ �രണം 

സർ cാoകതെയ ഉടമയിൽ നി�ുമാ�ി Kപേയാ Cാ�ൾ �ു 
കാണാനാവാ�വിധം നിർ �ു�ു.  Cതു കേdാഡി�ി 
െഫ�ിഷിസം മൂലധന െഫ�ിഷിസമായിമാറു� KപKകിയയാ%.  

രാKQാ>രസാKമാജ�ത:�ിലും േകാർ .റ��മിലി�ൻ സിയിലും 

സാേGതികപരിAകാര�ിലും േവരൂ�ു� ആേഗാ 

ളെബൗ?ികസ:�വകാശ നിയമവ�വ,g�ു കീഴിെലാരു 
വളെര സGീർ Fമായ വിധ�ിലാണതു Kപവർ �ി�ു�). 

െകാർ െ.ാറ�� ലേബാറ[റികെളലLാം    സൂ1്മ നിരീ1ണ�ിനു 
വിേധയമാ�ു�) X -േറ KകിwേലാKഗാഫിയും െറാേബാ [ിu 

Kകിwൈലേസഷനും ൈഹഫീൽ � NMR MെപuേKടാMേകാ.ിയും 

ൈമേKകാആെറ സാേGതികവിദ�യും ഓേ[ാേമ�� 

െമേ�ഡുകള�ംവഴി േKപാ[ീനുകള�െടയും ജീനുകള�െടയും 

അതിസൂ1്മ Kപപmവും അതിJെറ ബലതK>വുമാ% .  അവ 

യുെട ഗേവഷണ�െളാ[�മു�ാലും െജേനാമിuസും 

ബേയാഫാർ മേ�ാളജിയും ബേയാെമഡിസിനും സിെ>�ിu 

ബേയാ എmിനിയറി�ും ബേയാCൻ ഫർ മാ�ിuസും 

േറാേബാ[ിuസും നാേനാെടuേനാളജിയും അെKഗാ-ബേയാ-

െടuേനാളജിയും അടരട രായു8 നാേനാഫിലിം അസംyി�ും 

േപാലു8 അധുനാതന സയൻ M-െടu സGരവിഷയ�ളിലാ% 

(Luis Suarez-villa, 2012 & 2015).  അവിെട ബേയാ എmിനിേയ� 

തzാKതാ േKപാസDറുകള�ം തലേ/ാറുമായി േനരി[� ബUെ.ടു� 

നാേനാെടu Kടാൻ Mമി�റുകള�ം െസൻ സറുകള�ം വികസി.ി/� 

െകാ�ിരി�ു�ു. എലLാം നാളെ� കേ6ാളസാ?�ത 

ല1�മാ�ിയു8  ക�ുപിടു��ള�ം ഉപകരണ നിർ dാണവും 

തെ�. ൈകവശവും ൈപ.�ൈലനിലുമായി  പതിനായിര� 

ണ�ിനു ബിലL{േണാളം േഡാളറു വിലമതി�ു� 

െബൗ ?ികസ:�ും േപ�Jറുകള�ം ഉ8 െടuേനാകാ 
.ി�ലിw�കൾ �ു േകാവി� 19 KപതിസUി മൂലധനസമാഹര ണം 

വർ ?ി.ി�ു�തിേന കാരണമാവൂ. െടuേനാകാ.ി�ലിw� 

േകാർ െപാേറഷനു കളാണി�ു സമകാലീന േലാക�ു ഏ�വും 
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മൂലധനേശഷിയും അഭൂതപൂർ വമായ സ:ാധീനവും 

ൈകBാള��) (Luis Suarez-villa, 2015).  
 

ഈ സംഘടിത അറിവു വ�വസായ�ിJെറ  Kപത�ാഘാത�െള 

അ?�ാപനം വഴി യും ഗേവഷണ�ിലൂെടയും  തുറ�ുകാ[ിയു8  

അ�ാദമിക െചറു�ുനിൽ .ിനു സർ Nകലാശാലകൾ �ു 
കഴിയണം. സു,ിരപരിഹാരം കാ�ിരി�ു� Kപാേദ ശിക 

Kപശന�ളിേല�ു വിദ�ാർ sികെള ആകർ ഷി�ാനുമാവണം.  

നdുെട ,ാ പന�ള�െട സാമൂഹ�മായ േവരുറ.ി�ു�തിനു 
Kപാ2തിയു8 ജീവിതബUിയായ അ�ാദമിക 

സംരംഭ�ളാസൂKതണം െചB�ക എ�തും അേ�യ�ം 

Kപധാനമാ%.   
 
 

ഭാഗം മൂ�്  
േകാവി) 19 അന3ര ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസം 

                                                                              

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ിJെറ C�െ� സവിേശഷതകെള ന�ായി 
മനDിലാ�ു� തിനും ഭാവിയിലു�ാവാനിടയു8വെയ 

സാമാന�വൽ �രി�ു�തിനും മുൻ കാല അനുഭവ�ള 

വേലാകനം െചB��തു ഫലKപദമായിരി�ും. വ6ി/ മനുഷ� 

നാശ �ിനു കാരണമാവു� മഹാമാരിയു�ാ�ിയ KപതിസUി 
പലേ.ാഴും  വ�വ,ിതിയുെട അ.ാെടയു8 

പരിവർ �ന�ിനു കാരണമാകും വിധം പൂർ Nകാല സാമൂ 

ഹ�ബU�ളിെല അടി,ാന ൈവരു?��ള�െട തീKവത 

വർ ?ി.ി/ിരു�തായി കാണാം.  അതാതുകാലെ� 

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ സK6ദായവും Cu പരിവർ �ന 

KപKകിയയിൽ നി�ു മുCമായിരു�ിെലL�ു പറേയ�തിലL.  
 

പൂർ 4വൃ ാ3ം 
 

മഹാമാരി അധീശ സ6`ബU�ളിെല ൈവരു?�ം 

മൂർ kി�ു�തിനു കാരണമായതായും തുടർ �ു�ായ 

അടി,ാനവർ c ജനകീയ കലാപ�ളിലൂെട വ�വ,ി 
തിപരമായ െമൗ ലിക മാ��ിനിടയായതായും ചരിKതം 

കാണി�ു�ു. പതിെനാ�ും പK>�ും പതിമൂ�ും 

നൂ�ാ�ുകളിലിടവി[�  യൂേറാ.ിലരേ�റിയ പലതരം േ|Z 

അേനകം അടിയാളക^ ഷകെര െകാെ�ാടു�ി. അേതാെടാ.ം 

േശഷി/വരുെട വിേമാചന Kപേ1ാഭ�ള�ം േചർ �ു 
ഫ�ൂഡലിസ�ിJെറ തിേരാധാന�ിനു നാaി കുറി/�. ഈ 

KപതിസUി�ാല�ാണു സാ6�ിക സdർ f�ിനും രാKQീയ 

നിയK>ണ�ിനും േഡാ}�ും അതീതമായി  അ?�ാപക 
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വിദ�ാർ sി ഗിൽ ഡുകള�െട രൂപ�ിലാരംഭി/ െബാേളാണയും 

ഓuMേഫാർ ഡും പാരീസും േലാക�ിെല ഏ�വും പഴയ 

സർ Nകലാശാലകളായി വളർ �). പതിനാലും പതിന mും 

പതിനാറും പതിേനഴും നൂ�ാ�ിലുടനീളം േ|Z അത�>ം 

ഭീകരമായി തുടരുകയു�ായി. മഹാമാരിമൂലം ഭീമമായ 

മനുഷ�നാശവും സാ6�ിക KപതിസUിയും  

സാമൂഹ�Kപേ1ാഭ�ള�ം യു?�ള�മു�ായി[�ം 

നൂ�ാ�ുകളീ[ം കൂ[ിയ ജിSാസയും അേന:ഷണത:രയും 

വിമർ ശാവേബാധവും സാഹസികതയും വളർ �ിെ�ാ�ും 

അറിവിJെറ ചKകവാളം വികസി.ി/�െകാ�ും 

സർ Nകലാശാലകള�യർ �ു െപ രുകി.  യുഗപരിവർ �നം കുറി/ 

നേവാsാന�ിനും ഭൂമിശാMKതപരമായ കെ� 

�ലുകൾ �ുംമതപരിAകരണKപ,ാന�ിനും വ�വസായ 

വി|വ�ിനും അെത ലLാമാണു കാരണമായ).   
 

 മഹാമാരിയുെട അട/�പൂ[ലിJെറ കാല�ു 
സർ Nകലാശാലകള�ം   േകാളജുകള�ം സാർ sകമായ  അ�ാദമിക  

പുനർ രൂപീകരണ�ിനും പാഠ�ൈവവി?� വൽ � രണ�ിനും  

വിേധയമായിെ�ാ�ു  വിമർ ശേനാzുഖ ഗേവഷണ�ള�െടയും  

അടി ,ാനപരമായ കെ��ലുകള�െടയും നൂതന 

സൃQികള�െടയും േകKa�ളായി  വളരുകയു�ായി. 
അ1രാർ s�ില�െ� േലാകെ� പിടി/�കുലു�ിയ ഐ 

സu ന�ൂ[ൻ െറ ഊർ ]തK> ഗണിതശാMKത തത:�ള�െട പിറവി 
ഒരുമഹാമാരിെയ�ുട^ �ു�ായ വലിെയാരട/�പൂ[ലിJെറ 

കാല�ായിരു�ു. ആത�>ികമായി Cവെയാെ� 

ഫ�ൂഡലിസ�ിJെറ പൂർ Fമായ തിേരാധാന�ിനും പതിെന[ാം 

നൂ�ാഉ�ിJെറ ആവിർ ഭാവേ�ാെട  മൂലധനവ�വ,െയ� 

പുതിയ സാ6�ിക സാമൂഹ� ബU�ള�െട രൂപീകരണ�ിനും 

കാരണമായി. 
 

പെ�ാ6താം നൂ�ാ�ിെല വസൂരിെയ�ുടർ �ു വലിയ 

ആേരാഗ�KപതിസUി യു�ായി.  അേനകം െതാഴിലാളികള�െട 

ജീവെനടു� ഈ KപതിസUി മൂലധനവ�വ,�ു സാരമായ 

1തേമ- .ി/�. എ�ിരു�ാലും െമഡി�ൽ േകാേളജുകള�െട 

വളർ /യും ആേരാഗ�േമഖലയിെല ക�ുപിടു��ള�ം അവെയ 

ആധാരമാ�ി ഉടെലടു� ഫാർ മസ�ൂ[ി�ലിJറMKടിയുെട 

വ�ാപനവും വിപണി സാ?�ത ഉറ.ാ�ു��ിനു സ:ീകരി/ 

പുതിയ സംഘാടന തK>മായ കു�കവൽ �രണവും മൂലധന 

വ�വ,g�ു അ�ാലെ� KപതിസUിെയ അതിജീവി�ാനു8  

കരു�ു നൽ കി. പെ�ാ6താം നൂ�ാ�ിJെറ അവസാന 

ദശക�േളാെട ലുയി പാw റിJെറയും േജാസi ലിwറിJെറയും 
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േറാബർ [് േകാ/ിJെറയും  CവാേനാMകിയുെടയും മ��ം 

ക�ുപിടു��േളാേരാ�ും ബാuടീരിേയാളജി എ� നൂതന  

വിSാന ശാഖയും ലേബാറ[റിപരീ1ണെ� 

ആധാരമാ�ിയു8 േരാഗനിർ Fയ രീതിയും   ൈവദ�ശാMKത 

രംഗ�ു വഴി�ിരിവായി. പെ�ാ6താം നൂ�ാ�ിJെറ 

അവസാന േ�ാെടയാണു ബീജറിG് ൈവറസിൻ െറക�ുപിടു�ം 
(1898) നട�ിയ). CെതലLാം യൂേറാ.ിെലയും 

അേമരി�യിെലയും ഭിഷഗ:രzാർ �ിടയിലും െപാതുജനാേരാ 

ഗ�Kപവർ �കർ �ിടയിലും ഒരുപുതിയ ചികി~ാ സംMകാരം 

വളരു�തിനു വഴി െവ/�. 
 

1918-19 െല MപാനിA �� ഭൂേഗാളമേ�ാളമിേ�ാളം അേmാ 

പേ�ാ േകാടി ആള�കള�െട മരണ�ിനിടയാ�ിെയ�ു 
കരുതെ.ടു�ു. അ) ഒ�ാം േലാകമഹാ യു?ം 

നാലുവ^ ഷ�ിനിെട വരു�ിയ നQേ��ാളധിക 

മായിരു�ുവെKത.  ഒ�ാം േലാക മഹായു?�ിനു  
രാജ��ളിലുടനീളം നട� പ[ാളസംഘ�ള�െട വിപുലമായ 

വിന�ാസവുമായി ഈ വലിയപകർ / വ�ാധിയുെട വ�ാപനെ� 

പല രും അ�ാല�് ബUി.ി/ിരു�ു. പകർ / വ�ാധിമൂലം 

അേനകം െതാഴിലാളിക� �ും കർ ഷകർ �ും  

ജീവഹാനി�ിടയായ) ജർ dനിയിലും അയർ ല�ിലും കലാപം 

ഇള�ിവി[�. റഷ�യിലു�ായ 1917െല വി|വ�ി- നി�ും 

ആേവശം െകാ� പലരുമായിരു�ു അതിനു േനതൃത:ം 

നൽ കിയിരു�െത�ു  പറയെ.ടു �ു.  
 

േകാളണിഭരണ�ിJെറ കീഴിലായിരു� C>�യി- �െ� 

കർ ഷക Kപേ1ാഭ �ളിലൂെട ഒ�രേ�ാടിയിലധികം ആള�കള�െട 

ജീവഹാനി സംഭവിെ/�ാണു കണ�ാ�െ.[ിരി�ു�). 

േലാകമഹായു?ം വഴി അധീശ സ6` വ�വ,�് ലഭി/ 

െകാ8മുതലും അന�ാധീനമായി. ഒരു ദശകേ�ാളം 

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസം അലേGാലെ.[�. എ�ിരു�ാലും 1930െല 

1ാമകാല�ും ര�ാം േലാക മാഹാ യു?െ�ടുതിയിലും 

ഗേവഷണം പുേരാഗമി/�. അതുവഴി സയൻ സും സാേGതിക 

വിദ�യും പുതിയ പാത െവ[ി�ുറ�ു� 

ക�ുപിടു��ളിേല�ും നൂതന സൃQി കളിേല�ും മുേ�റി.  
തുടർ �ു�ായ  പകർ /വ�ാധികളായ മീസിൽ M എേബാള,  

സാ�M, െമ�M തുട�ിയവയുെട KപതിസUി�ാല�ും 

േലാകമാെക എലLാ േമഖലകളിലും അഭൂതപൂർ Nമായ 

SാനവിMേഫാടനം  നട�ുകയു�ായി.  
 

േകാവി) 19 ആഘാതം  
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േകാവി�19 ഉ�ാ�ു� ആഘാതം ആേഗാള സാ6�ിക 

വ�വ,യിെലെ>Gിലും വ�വ,ാപരമായ മാ�ം 

വരു�ാനിടയിലL. കാരണം േനരെ� ചൂ�ി�ാ[ിയേപാെല 

KപതിസUി മറികട�ാനാവും വിധം മൂലധനവ�വ, െടuെനാ 

കാ.ി�ലിസം അഥവാ േനാളn Cേ�ാണമിയായി 
പരിണമി/�െവ�താ%. അതുേപാെല കുറ/�കാലമായി 
ആേഗാള ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിലും  േനാളn                             

Cേ�ാണമി�ാവശ�മായ പരിAകാര�ളാണു നട�ുവരു�).  

തzൂലം  ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിലും േകാവി�19 

അടി,ാനപരമായ മാ�ം െകാ�ുവരാനി ടയിലL. ഏതായാലും 

പകർ /വ�ാധിമൂലമു8 അട/�പൂ[ലിJെറ സാഹചര�ം മa 

ഗതിയിലായിരു� ആേഗാള ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ 

പരിAകരണ�ിJെറ  േവഗത വർ ?ി.ി�ു�തിനു 
സഹായകമായി[��്. വിേശഷി/�ം അ?�ാപന�ിJെറയും 

മൂല�നിർ Fയ�ിJെറയും രീതിയുെട പരിAകാരം. 

േലാകെമ�ും േകാവി�19 ഉ�ാ�ിയ സാഹചര�ം ഓ% ൈലൻ  

അ?�ാപന �ിJെറയും അ?�യന�ിJെറയും െപ[�ു8 

കുതി/�ചാ[ം Kപകടമാ�ി.  അ) ഓ% ൈലൻ  സാേGതികവിദ�ാ 

രംഗ�ു നാനാതരം പുതിയ അ?�ാപന അ?� യന ഉപാധികള�െട 

നിർ dാണ�ിനു വലിയ േKപരണയായി�ീർ �ു. അറിവു സമാ 

ഹരി�ു�തിലും അതു പകർ �ുെകാടു�ു�തിലും 

അ?�ാപകരുെട കഴിവും േവഗതയും  വർ ?ി.ി�ുകയും 

വിദ�ാർ sികള�െട Kഗഹണേശഷി കൂ[�കയും  െചB�� പു തിയ 

ഉപാധികള�ം  KപേയാഗസേGത�ള�ം അനുദിനം 

വ�ുെകാ�ിരി�ുകയാ%.  

അട/�പൂ[ലിsâ ഫലമായി ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ ,ാപന�ള�െട 

Kപവർ �നം നില/) C>�യിലും അ?�ാപകേരയും 

വിദ�ാർ sികേളയും ഓൺ  ൈലനായു8  മാർ cം 

അവലംബി�ു�തിനു നിർ TUി/�. യൂണിേവ�സി�ി Kഗാൻ M 

കdീഷനും  (യു.ജി.സി) Cതിനുേവ�ി ര�ു കdി�ികെള 

നി#യി�ുകയും അവ അ?�ാപന അ?�യന മൂല�നിർ Fയ 

Kപവർ �നം ഓൺ  ൈലനിേല�ു മാറണെമ�  ശുപാർ ശ 

െചB�കയുമു�ായി. േദശീയ തല�ിൽ �െ� ഫലKപദവും 

ശീKഘവും െചലവു ചുരു�ിയതുെമ�ു േഘാഷി�െ.ടു� 

വി^ ച:ല?�യന സK6ദായ�ിേല�ു പൂർ Fമായും 

മാറു�തിനു8 ആഹ:ാനവും വ�ു.   
 

അട/�പൂ[ലിsâ സാഹചര�ം അ?�ാപകെരയും 

വിദ�ാർ sികെളയും ഓ¬sseനിേല�ു മാറണെമ�ു 
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നിർ TUി/�. Cനി സാധാരണ സാഹചര��ിലും ആ 

സK6ദായ�ിേല�ു പൂർ Fമായും മാറണെമ� നിർ േfശമുയരും. 

ഓ¬sse\nലു8 പഠനം Cനി എലLാ സർ Nകലാശാലകളിലും 

ഉ�ാവും. പല യുജി പിജി േKപാKഗാമുകള�െടയും പഠനം Cu 

സK6ദായ�ിലായിരി�ും. {]thi\ kaXzhpw \oXnbpw 
anIhpw Dd¸m¡pIsb¶ e£yw CXhXmf¯nem¡pw. 
മാKതവുമലL അഭൂതപൂ^ Nമാംവിധം വലിെയാരുഭാഗം 

അ?�ാപകെര സുപരിചിതമലLാ� സK6ദായ�ിേല�ു  Cതു 
ത8ിവിടും.  അ�െന KപതിസUി ഒരുമഹാഭൂരിപ1ം 

അ?�ാപകെരയും അവർ �ു സുപരിചിതമലLാ� അ?�ാപന 

സK6ദായ�ിേല�ു ത8ിവി[�. AXn\p]pdsa 
Hm¬sse\nte¡pÅ Cu henb amäw aq¶nsemt¶mfw 
A²ym]Isc A\mhiysa¶p XÅp¶Xn\p 
kaambncn¡pw. CXp aqe[\N§m¯ `cWIqS§Ä¡p 
hensbmcphn`mKw A²ym]Isc Hgnhm¡n D¶X 
hnZym`ymk taJebnse s]mXphybw 
sh«n¨pcp¡p¶Xn\p അവസരെമാരു�ുകയും െചB�ം.        

 

യു.ജി.സി കdി�ിക ള�െട ശുപാർ ശകള�ം െകാർ േ.ാെറ��കള�െട 

ആവശ�വും മഹാമാരിയുെട സdർ fവും െവ/� േനാ�ു� 

ആർ �ും േബാ?�െ.ടു�) ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ 

,ാപന�െളലLാം Kപവചനീയമാംവിധം ര�ുതരമായി 
വിഭജി�െ.ടാനാണു സാ?�ത എ�ാ%. ഒ�ു  വിർ ച:ലും 

പിെ� യഥാർ sവും. ആദ�േ�തു  വലിയ ചിലവിലLാെതയും 

അെനൗ പചാരികമായും ഉ8 െപാതുവിദ�ാഭ�ാസെ�യും 

മാനവിക സാമൂഹിക വിഷയ�ള�െട അ?�ാപന/ 

അ?�യന�െളയും ഉേfശി/�ം; അടു�തു വലിയചിലവു8തും 

ഔപചാരികവും കാ6M രീതിയിലു8തും െമഡിസിനും 

ഫാർ മേ�ാളജിയും േന�സി�ും ശു? സയൻ സുകള�ം 

എmിനിയറി�ും ആർ �ിെടuചറും േപാലു8 വിഷയ�ള�െട 

അ?�ാപന/അ?�യന�� �ു8തും.   
    

ഉദാരകലകള�ം മാനവികവിഷയ�ള�ം സാമൂഹ�ശാMKത�ള�ം 

സാമാന�േബാധം ആധാരമാ�ിയു8വെയ�ു നിDാരവൽ �രി 
�െ.ടാനു8 പുറ.ാടാെണ�ു േതാ�ു�ു. കാരണം  

െഗൗ രവപൂർ Nം ൈകകാര�ം െചgതാലവ  െകാടിയ ചൂഷണ�ി 
ലും മനുഷ�ത:ഹീന ബU�ളിലും അധിAഠിതമായ അധീശ സ6` 

വ�വ,െയ  തുറ�ു കാ[�ം. അധികാരേ�ാടു സത�ം 

പറയു��ിനു യുവസമൂഹെ� അവ ശാCീകരി�ും.  

സ:തേവ അറിവിJെറ അടിയടെരേ.ാഴും വിമർ േശാzുഖമായ 
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Cu വിഷയ�ൾ �ുേനെര േകാർ െ.ാേറ��കള1മരാ%.  Cu 

വിSാനശാഖകള�െട അഗാധതല�ളറിയു�തിനു 
പഠിതാ�ൾ �്  അവയുമായി ദൃഢബUം അത�>ാ 
േപ1ിതമാ%. സാമൂഹ�യാഥാർ s�െ��ുറി/�8 

വിമർ ശാവേബാധമാ% അറിവിsâ രാKQീയമു� െ�ാ�  

അ?�ാപകരുമായി േനരി[ിടപഴകിയു8 അ?�യനം വഴി 
വിദ�ാർ sികൾ �ു ലഭ�മാവു�). ഏതു ജനാധിപത� 

രാജ�െ�യും സമൂഹ� പരിവർ �ന�ിനുേവ�ിയു8 കൂ[ായ 

Cടെപടലിനും  െപാതുനയവിശ കലന�ിനും Kപാ2തരായ 

െപൗ രാവലിെയ സൃQി�ു�തിനു അ�രം െഗൗ രവാ വഹമായ 

അ?�ാപന അ?�യന പരിസരം അത�ാവശ�മാ%.   
 

വിഷയ�ൾ �ു കുറുെക ഉദാരകലാ മാനവിക സാമൂഹ� ശാMKത 

വിഷയ�ളി ലു8 അഗാധSാനം സാമൂഹ�സമത:ം ലിംഗനീതി 
പാരി,ിതിക സു,ിരത എ�ിവയിലു� �ാ�ച 

ലഭി�ു�തുമായി ബUെ.[ിരി�ു�ു. തzൂലമതു അനിയ K>ിത 

ചൂഷണമുൾ െ�ാ8��  ആേഗാള ഉൽ .ാദന ഉപേഭാഗ വിനിമയ 

ബU�ള�െട വ�വ,യായ മൂലധനവ�വ,െയ 

വിമർ ശി�ു�ു. സയJറിw�കള�ം സാമൂഹ� വിഷയ�ളിെല 

സയJറിw�കള�ം ഭാഷാശാMKതSരും കലാSാനികള�ം 

സാഹിത�വിമർ ശകരും സർ cാoക രചയിതാ�ള�ം 

ൈജവബു?ിജീവികെള� നിലg�ു മൂലധനവ�വ,യുെട 

മനുഷ�ത:വിഹീനവും പാരി,ിതിക വിരു?വുമായ വശ 

�ൾ െ�തിെര കടു� വിമർ ശമു�യി�ു�ു.  
എതുവിേശഷാവഗാഹേമഖലയിെല വിമർ ശാവേബാധമു8 

അ?�ാപകരായാലും മൂലധനവ�വ,െയ അതിJെറ 

Kപത�ാഘാത�ള�െട ഭാഗമായാണു കാണു�).  
 

C\n ]IÀ¨hym[n krjvSn¨ {]XnkÔnsb¶ 
HgnhpIgnhp]tbmKn¨v Hm¬sse\p hgnbpÅ 
hnZym`ymkhpw aqey\nÀ®bhpw ]pXnb ]cnhmbn 
t{]mÕmln¸n¡s¸Spw. IWIvänhnänbpsS A`mhw 
ImcWw ap¸XpiXam\t¯mfw hnZymÀ°nIÄs¡¦nepw 
]mT§fpw aäpw Hm¬sse\mbn F¯n¡pIsb¶Xp 
{]mhÀ¯nIaÃ. Kഗാമ – നഗര േഭദവും ഡിജി�ലസമത:വും 

രാജ��ാെക  പരMപരം ബUെ.[� കിട�ു�ു. ഉയർ � 

സാ1രതയും എലLായിടേ��ും വ�ാപി�ു� 

നഗരവ- �രണവും നട�ു� േകരളവും 

C�ാര��ിെലാരപവാദമലL. ആ േഗാള തല�ിൽ �െ� വിവര 

സാേGതിക വിദ�യുെട ദാതാെവ� പദവിയു8 
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രാജ�മാെണGിലും അവിെട എഴുപതു േകാടിേയാളം ജന�ൾ �്  
CലuേKടാണിu സാ1രതയിലL. ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല 

ഡിജി�ലസമത:ം ഇതുമായി ബUെ.[താ%. േകരള�ിലും 

സാമൂഹ�സാ6�ിക പിേ�ാ�ാവ,യും ജാതിയും വർ cവും 

ഡിജി�ലസമത:വും ഒരുമി/ാണു നിലനിൽ �ു�). ഡിജി� 

ലസമത:ം നിലവിെല അസമത:�ള�െട ആഴം വർ ?ി.ി�ു�ു. 
തzൂലം ഡിജി�ല സമത:ം പരിഹരി�ുകെയ�) എKതതെ� 

േ�ശകരമായാലും  സർ Nകലാശാലയും േകാേളജും Kപാേദശിക 

സ:യംഭരണ ,ാപന�ള�ം െകാേളജു വിദ�ാഭ�ാസ 

ഡയരuടേര��ം   ഏ�വും മുൻ ഗണനേയാെട 

നട.ിലാേ��താ%. ഡിജി�ലസമത:ം ഓൺ  

ൈലന?�ന�ിനു8  അടി,ാനെസൗ കര�മിലLാ� കു[ിക� �ും 

അതിJെറ സാേGതികത പരിചയമിലLാ� അേനകം 

അ?�ാപകർ �ും  ഉ�തവി ദ�ാഭ�ാസ േമഖല അKപാപ�മാ�ും.  

 

ഓൺ ൈലന?�ാപന അ?�യന രീതി Cനി േവണെമGിലാവാം 

എ� സ:ാതK>�മു8  ഒ�ായിരി�ിലL. െപെ[�ു വളരു� 

പരിAകൃത സാേGതിക വിദ�യുെട തടു�ാനാവാ� 

സ:ാധീനവും വ�ാപകമായി�െ� അതിനു Cളംതലമുറയുമായു 
8 സംേവദന1മതയും തെ� കാരണം. 

യുവജന�ൾ �ിടയിേലെറ സ:ീകാര�തയു8 സാേGതി 
കവിദ�െയ െചറു�ു�തു െവറുെതയാ%. ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ 

രംഗ�ു സ:കാര�വൽ �രണവും വാണിജ�വൽ �രണവും 

പുേരാഗമി/�െകാ�ിരു� സമയ�ു േപാലും Kപേവശന 

സമത:വും തുല�നീതിയും ,ിരമായി പരിര1ി/�േപാരു�  

േകരളംേപാെലയു8 ഒരുസം,ാന�ിനു ഈ Kപpനം അവഗ 

ണി�ാനാവിലL.  Cതു KപMതുത KപതിസUി 
മറികട�ാനാവശ�മായ േപാംവഴി കെ��ാനു8  

ഭരണകൂട�ിJെറ ഉ�രവാദിത:ം കാര�മായി വർ ?ി.ി�ു�ു. 
Cu സാേGതിക വിദ� അ?�ാപന അ?�യന വൃ�ികള�െട 

ഒഴിവാ�ാനാവാ� പൂരകമായി വളർ �ുെകാ�ിരി�ും. 

Cനിയും ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�ു  മികവു േനടിയി[ിലLാ� 

സം,ാനമാണു േകരളം. സാേGതികവിദ�യുെട നീതിപൂ^ Nക 

ലഭ�ത ഉറ.ാ�ു�തിലീ ഭരണകൂടം അേ�യ�ം 

KപതിSാബ?മാ%. CJറർ െന�് അടി,ാന 

മനുഷ�ാവകാശമായി Kപഖ�ാപി/ ആദ� സം,ാനമാണു േകരളം.   
 

സുKപസി? സർ Nകലാശാലകളിെല വിദ�ാർ sികൾ �ു 
വിമർ ശേനാzുഖവും സൃQിപരവുമായ കാ6M 

അ?�യന�ിsâ  ഗുണവും ഒ.ം  ഇJറർ െന�� വഴി അതി 
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Kപഗtരായ േKപാഫDറുമാരുെട  അ?�ാപനം Kശവി�ാനും 

അവസരം ലഭി�ു�ു. അ�െന ഏെറ സമർ sരാവാനവർ �ു  
കഴിയു�ു. െവTടി,ാനമാ�ിയും െ�ൗ ഡിെല ആേഗാള ഡാ� 

ഉപേയാഗെ.ടു�ിെ�ാ�ുമു8 അ?�യനം  അവരുെട 

അ�ാദമിക Kപവർ �ന�െള വ�Cിപരമായി  
െമ/മു8താ�ാനും സഹായകമാ%.   Cതവെര                                  

Cരുപെ�ാ�ാം നൂ�ാ�ിെല േനാളn സമൂഹെ� േസവി 
�ു�തിനുേവ� വിഭവേശഷിയു8വരായി തയാെറടു.ി�ു�ു.   
 

ഉയർ �ുവരു� സാേ6തികവിദ�  
ക6�ൂ[റും  ഇJറർ െന��ം ഐടിയും C�െ� നാഗരികതയുെട 

മൂ�ു മുഖ� സൂചക�ളാ%. െമ/െ.[ േവഗതയും ബാൻ � 

വിMതൃതിയും ഉറ.ാ�ി അവെയ  ആKശയി�ു�തു 
വർ ?ി/�വരും. ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�്  അവയുെട 

വി|വാoകമായ പG് അനിേശ?�മാ%. അതിെന െചറു�ു�തു 
വൃഥാവിലാവുകേയ  ഉ8l.  

kÀÆIemimeIfnepw േകാേളജുകളിലും ]n³XpScp¶ ]gb 
seIv¨dp k{¼Zmbw ഓൺ ൈലനായി പGിടു� രീതി 
അടിയ>ര സാഹചര��ിെല േപാംവഴി യായി തുട�ിയതാ% . 

Kപവചനീയ Kപാരംഭ ഘ[ം.  അതു സാേGതിക ഉപാധികള�ം 

സേGതവും തിക_ വിർ ച:ല?�ാപന�ിേല�ും േകാ�M 

മാെനജുെമâv സK6 ദായ�ിേല�ും പിെ� Mമാർ [് വിഡിേയാ 

േകാ% Kഫൻ സി�ിേല�ുെമാെ� വഴിമാറി. േകാവി� 19 

അടിേ/ൽ .ി/ ശാരീരിക അകലവും സmാരവില�ും മ��ം 

നിലg�ു�തുവെര മാKതമലL അതിനു േശഷവും Cu 

സാേGതിേകാപാധികള�െട ഉപേയാഗം തുടേര�ിവരും. 

താമസിയാെത വീ�ും ഉപേയാഗി�ാവു� തരം വMതു�ള�ം 

വയർ ലM സാേGതികവിദ�യും സമാന വിദZ?രുമായു8 

സഹകരണവും ഡിജി�ലായ Kഗ�ശാലകള�ം C-ബു�ുകള�ം 

ടാെy��കള�ം ക6�ൂ[റുകള�ം മ��സഹാേയാപാധികള�ം 

െമ/െ.[ ഓൺ  ൈലന?�ാപനവും അ?�യന സാമKഗികള�െട 

വിതരണവും സാ?�മാ�ും.  

kvamÀ«v A²ym]\¯n\p Gähpw ]pXnb tImgvkp 
kma{KnIfpw CeIvt{SmWnIv ]cnjvImcapÅ 
D]Ic§fpw t\m_Âk½m\tPXm¡fpÄs¸sS 
BtKmfXe¯nÂ¯s¶ D¶Xcmb s{]m^ÊÀamcpsS 
seIv¨dpIfpw Hm¬sse\²ym]\ ¢mÊpapdnIfneqsS 
Ip«nIÄ¡p \ÂIm\mhpsa¶Xp t\cmWv. Im¼kv 
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]T\¯n\p t]cptI« henb Øm]\§fnse an¡ 
hnZymÀ°nIfpw sImgv{k, FUIvkv, ^yq¨Àte¬, 
DUmknän, Im³hmkv s\äphÀ¡v XpS§nbhbpw 
bqtdm]nse `mjIfnepÅ aäp sskäpIfpw 
Hm¬sse\mbn e`yam¡p¶ ]mT§sf t]mjI§fmbn 
{]tbmP\s¸Sp¯ns¡m−ncn¡pIbmWv. C§s\ 
Hm¬sse\mbn e`n¡p¶ temI{]ikvX ]WvUnXcpsS 
¢mÊpIfneqsS t]mjn¸n¨ Ip«nIfpsS Adnhp 
km[mcW A²ym]Isc AhcpsS ¢mÊpIsf 
A¡mZanI shÃphnfn DbÀ¯pw hn[w 
sa¨s¸Sp¯p¶Xn\p \nÀ_Ôam¡pw. 

അേതസമയം േപാഷക _ZembÃmsX GÀs¸Sp¯nbmeXp 
XoÀ¨bmbpw ഗുണനിലവാരെ� ബാധി�ും. 

സാമൂഹ�നീതിേയയും അതു സാരമായി ബാധി�ും. കാ6M 

അ?�യന�ിലൂെട അേ?�താ�െളാരുമി/� പGിടു� 

ൈധഷണികത യുെട ഫലKപദമായ രാKQീയെ�യും സാമൂഹ�മായ 

Cടെപടലുകെളയും  സാംMകാരിക വിനിമയ�െളയും 

സാരമായി ബാധി�ും.  Cതു യുവജനതയുെട അരാ 

KQീയവൽ �രണവും യാK>ികവൽ �രണവും േപാലു8 വലിയ 

Kപത�ാഘാത�� �ു കാരണമാവും. Cതവെര 

നിർ ]ീവമാ�ുകയും െചB�ം.   

സംഭവി�ാനിടയു7 പരിവർ  നം  
േകാവി�19 അടിേ/ൽ .ി�ു� വിർ ച:ലായ രീതി യഥാർ s 

അ?�ാപന അ?� യന സK6ദായ�ിsâ സാേGതിക ബദലലL. 
വ�വ,ാപിത വിദ�ാഭ�ാസ Kപേയാഗ�െളയും അവയുെട 

ചു��പാടിെനയും രൂപേഭദം വരു�ാനാവു�  ശCിെയ� 

നിലg�് അതിനു വിദ�ാഭ�ാസ ,ാപന�െളയും അവയുെട 

ക1ികെളയും Kപേയാഗ�േളയും പGിെനയും 

Kപവർ �ന�െളയും പ�ിയു8 സGൽ .�ളിലാെക 

പരിവർ �നമു�ാവാനിടയു�്. കഴിO, ഫലം, അ?�ാപനം, 

അ?�യനം, ഗുണം, Kപേവശനം, നീതി, മികO, 

എ�ിവെയ�ുറി/�8 സGൽ .വും മാറും. കഴിO ഇ -കഴിവും 

ഫലKപാ2തി ക6�ൂേ[ഷനുമായി ബUെ.[തും അ?�ാപനം 

ഐ.സി.ടി   അധിAഠിതവും മൂല�നിർ Fയം 

ഓൺ ൈലനായുളളതും   ഗുണേമz  C -കഴിവുമായി ബUെ.[തും 

Kപേവശനം സാേGതികവിദ�ാധിAഠിതവും നീതി െവറും 

വാചാേടാ പവും ആയിരി�ും. അതിനുപുറെമ ,ാപനപരമായ 

നിബUനകളിലും നടപടി Kകമ�ളിലും േകാവി�19 
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സാ?�മാ�ു� അയവും തിരെ_ടു�ു�തിനു8 വിപുലമായ 

സ:ാതK>�വും ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസെ� ഏെറ�ുേറ 

വ�Cിപരവും സ:യം നയി�ു�തുമാ�ി മാ��ം.  
 

മഹാമാരി�ുേശഷം കാ6സുകളിലു�ാവാനിടയു8 

മാ��ളധികവും ശാരീരികാ കാലം പാലി�ലും മാMu 

ധരി�ലും സാനിൈ�സറുപേയാഗി�ലും േപാലു8 െപരുമാ�  

സംബU പരിAകാര�ളായിരി�ും. �ാD�മുറികളിലും 

ൈലKബറിയിലും ലേബാറ[റിയിലും കാJറീനിലും മ�� െപാതു 
Cട�ളിലും Cെതാെ� നിർ T Uമായി നിKA  ഷി�െ.ടും. പെ1 

േപരിനു ചിലെതാെ� കാ[ി�ൂ[�െമ�ലLാെത ഒ�ും 

നട.ിലാവിലL. കാരണ�െളാ�ും Kപേത�കം വിശദീകരിേ�� 

ആവശ�േമയിലL. അേതസമയം നട.ിലാവു� ചില 

സംഗതികള��്. പുതിയ സമയKകമം പഠ ന�ിെട േജാലിെചgതു 
വരുമാനമു�ാ�ാനു8 െസൗ കാര�ം (EWYL) േജാലി�ു 
സാ?�തയു8 പുതിയ െകാ�സുകേളെതGിലും  െചBാനു8 

അവസരം ഉയർ �ു വരു� വിഷയാ>ര േമഖലകളിെല നൂതന 

വിഷയ�ളിലു8 ബിരുദാന>ര പഠന പരിപാടികള�െട വളർ /  

ഗേവഷണ സാേGതിക െസൗ കര��ള�െട വിക സനം തുട�ിയവ 

നട.ിലാവും. യാKതാവില�ുകള�ം േലാകKശ?യാകർ ഷി/ 

േകരള�ിJെറ ആേരാഗ�സുര1യും Cനി പല 

വിദ�ാർ sിക� �ും വിദ�ാഭ�ാസം ഇവിെട�െ� തുടരാനു8 

േKപരണ നൽ കും. എലLാവർ �ും തുല� സുര1െയ� ഉദാരനയം 

സം,ാന�ിനു പുറ�ുനി�ു8 വിദ�ാർ sികെളയും                   

Cേ�ാ[ാ കർ ഷി�ും. പല അ�ാദമിക േKപാKഗാമുകള�െടയും 

സീ�� വർ ?ി.ി�ു�തിനും പുതിയ അ?�ാപകെര 

നിയമി�ു�തിനും സാഹചര�മു�ാവും.    
 

മഹാമാരി�ുേശഷമു8 ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസം മഹാമാരിയുെട 

സ:ാധീനം Kപകട മാ�ും. വിേശഷി/�ം ഗേവഷണ േമഖല േനരിേ[ാ 

പേരാ1മാേയാ  മഹാമാരിയു മായി ബUെ.[ായിരി�ും. 

സായൻ സിക പരീ1ണ�േളെറയും   ൈവറDിെന 

.�ിയു8താവും. െകാവി�19 Cേ.ാൾ �െ� േലാകെമ�ും 

നിര>ര ഗേവഷണ�ിനു പാKതമായിരി�ു�ു. വാuസിനു 
േവ�ിയു8 ഗേവഷണം തകൃതിയായി പുേരാഗമി�ുകയാ%. 

പുതുതായി ഉയർ �ുവരു� മുഖ� ഗേവഷണ�െളലLാം ,ൂലവും 

സൂ1്മവുമായ SാനKപപm�െള  ഉപജീവി/�8 അേനകം 

വിഷയ�ള�മായി ബUെ.[ായിരി�ും. ഉദാരകലയിലും 

മാനവിക സാമൂഹികശാMKത വിഷയ�ളിലും മഹാമാരി 
േകKaമാ�ിയു8 പഠനമായിരി�ും Kപധാനം. ഡിസി|ിനു കള�െട 

പല െജനുസുകള�െടയും എFമ� സംേയാജന�ള�െടയും 
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അവ�ിടയിലും അ.�റ�ുമു8വയുെടയും ൈവവി?�മാർ � 

െലൻ സുകളിലൂെട പഠന�ള��ാവും. പകർ /വ�ാധി 
ഒരുതാൽ �ാലിക KപതിഭാസമാെണGിലും അതKപത�1മാവും 

വെര  ബUെ.[ ഭൂരിഭാഗം പഠന�ൾ �ും ആേഗാള സാ6�ിക 

വ�വ,യുെട പരിര1 ലഭി�ും. േകാവി�19 സാ?�മാ�ിയ 

വിർ ച:ല?�ാപന/അ?�യന സാഹചര�ം Kപേയാജനെ.ടു�ി 
ആശയവിനിമയ സാേGതിക വിദ�യിെല ഗേവ ഷണം അതിേവഗം 

മുേ6ാ[� േപാവുകയും പുതിയ ഉപകരണ�ള�െട ഡിൈസ 

നി�ും  ഉൽ .ാദനവും നട�ുയും െചB�ം. ബUെ.[ േസാi�്  
െവയറും ഹാർ �  െവയറും നിർ dി�ു� വ�വസായം                    

Cേ.ാൾ �െ� വലിയ കുതി.ിലാ%.   

 

േനാളn Cേ�ാണമിയുെട ലാഭ േKസാതD�കളായി മാറാനിടയു8 

,ൂലവും സൂ1്മവും അവെയ കൂ[ിേയാജി.ി�ു�വയുമായ 

ഏതാനും ഗേവഷണ േമഖലക ള�െട വികാസം Kപവചനീയമാ%. 

,ൂലേമഖലയുെട പഠ�ിനു സൂ1്മ േമഖലെയ ആKശയി�ു� 

രീതി ജിേയാളജി െകാMേമാളജി തുട�ിയ വിSാനീയ� 

േളെറ�ാലമായി ഉപേയാഗി/� വരു� ഒ�ാ%. C>�ൻ  

ഇൻ wി�{ൂ[് ഓi സയJ സു േപാെലയു8 ,ാപന�ളി�ു 
,ൂലേമഖലെയ അധികരി/�  നട�ു� �ാDി�ലലLാ� 

െമ�ാനിuസിലും C6ാuടു ഫിസിuസിലും സ:തK>മായി 
വികസി.ി/�െകാ�ിരി�ു� പുതിയ അളവിJെറ 

പര�േവ1ണം പല വലിയ സർ Nകലാശാലകളിേല�ും 

വികസി�ും. ,ൂലവും സൂ1്മവും ഒരുമി.ി/�8 ഗേവഷണം 

Cനിയും Kപാധാന�ം േനടും. ബഹിരാകാശ സാേGതികവിദ�ാ 

രംഗ�ു നിർ Fായക Kപാധാന�മു8 |ാMമ ൈഹg എന^ ജി 
ഫിസിuസും േഷാ�് െവയിവു ൈഹ.ർ േസാണിu േവഗതയും 

ഉദാഹരണമായി പറയാം. Cവെയാെ�യും  െടuേനാ 

കാപി�ലിw് വ�വസായ�ിനു താ-പര�മു8 േമഖലകളാ%. 

,ൂല ,ലവും അളവിലLാ� സമയവും എ�തിനു പകരം 

നാേനാ മീ�റും മിലLിെസ �Jറും അടി,ാനമാ�ിയു8 അേനകം 

സയൻ M-െടu സGര വിഷയ�ൾ �ു വർ ?ി/ വ�ാവസായിക 

Kപാധാന�ം ലഭി�ും.  
 

വലിയ മുേ��ം ൈകവരി/�െകാ�ിരി�ു� C�രം 

േമഖലകളിെലലLാം ഇ�ു േകാർ െ.ാെറ��കള�െട  ഭീമ�ളായ 

ആേഗാള ഗേവഷണ ,ാപന�ള��്.  േനരെ� 

ചൂ�ി�ാ[ിയേപാെല  സ:യം െപരുകു� കണികകള�െട വിവിധ 

വശ�െള.�ിയു8 പഠന�ള�ം Kഗാഫീെനmിനിയറി�ും 

നാേനാെടu െസJ സറുകള�െടയും Kടാൻ Mമി�റുകള�െടയും 

ഡിൈസനി�ും മMതിAക�ിJെറയും കംപ�ൂ[റിൻ െറയും 
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Cടേമഖലക� �ുേവ� വMതു�ള�െട നിർ dാണവും മ��ം 

അവിെട പുേരാഗമി�ുകയാ%.  െടuേനാ കാ.ി�ലിw� 

താ-പര�മു8 മ��േമഖലകളായ െജേനാമിuM, ൈമ 

േKകാബേയാളജി, ബേയാെടuേനാളജി, നാേനാ െടuേനാളജി,  
ആർ [ിഫിഷ�ലിൻ റ  ലിജൻ M, െറാേബാ[ിuM, ബെയാ 
Cൻ ഫർ മാ�ിuM തുട�ിയവ ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ 

,ാപന�ളിലി�ു പഠനഗേവഷണ�ള�െട ഭാഗമാ%. 

മഹാമാരിയുെട അടിയ>രാവ, സൃQി/ േകKaീകൃതവും 

ഉേദ�ാഗ, േമധാവികള�െട ധികാര�ിലധിAഠവുമായ 

സാഹചര�ം Cതുേപാെല േകാർ െ.ാെറ�� താ-പര�മു8തും  

അതിജീവന ബUമു8തുമായ നാനാവിഷയ�ളായിരി�ും 

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ കരി�ുല�ിേല�ു െകാ�ുവരുക. 

േകാർ െ.ാെറ��കൾ �ാവശ�മായ സയൻ M–െടu സGര 

വിഷയ�ളിെലലLാം ധാരാളമായി ബിരുദധാരികെള 

സൃQി�ുകയാണാവശ�ം. കാരണം ഉൽ .ാദന/ിലവു 
കുറg�ാനതു സഹായകമാ%.  
 

േകാർ .െറ�� ഗേവഷണ ,ാപന�ൾ �ുേവ�ി  ഏ�വും 

മികവു8വെര കുറ _േവതന�ിനു തിരെ_ടു�ു�തിനായി 
സർ cേശഷിയു8 സയൻ M-െടu ബിരുദധാരികേളെറ േവണം.  

േമz കുറ_ ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസം നിലവിലു8 വിക 

സ:രരാജ��െളലLാം സർ cേശഷിയു8 വിദ�ാർ sികെളെ�ാ�ു 
സ6�മാെണ� കാര�ം വർ ?ി/േതാതിലിനി 
അംഗീകരി�െ.ടും. അവെര തിരെ_ടു�ു പരി ശീലി.ി�ുക 

ചിലേവറിയ പണിയായതുെകാ�ു ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ 

സംവിധാനെ� അവർ �ു േവ�വിധം ഒേരതര�ിലാ�ി 
പുതുതായി രൂപകൽ .ന െചB� �തിനു േകാർ .െറ��കെളലLാ 

വികസ:ര രാജ��െളയും േKപാ~ാഹി.ി�ു�തു െവറുെതയലL. 
അ�രം പുതിയ രൂപകൽ .നയും ഒേരവിധമാ�ലും C>� 

ഉൾ െ.െടയു8 എലLാരാKQ�ളിലും പുേരാഗമി/� 

െകാ�ിരി�ുകയാ%.  
        

വിഷയപരിധികൾ �ു കുറുെകയു8 അറിവിൻ െറ േമഖലകള�െട 

ആവിർ ഭാവം ഡി സി|ിനുകെള പരMപരം കൂടുതലടു.ി�ും. 

അ�െന ഡിസി|ിനുകള�െട മ�ിയ അതിർ വരകളിനി 
ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�ു അ?�ാപകർ �ു േKകാM-ഡിസി 
|ിനറി സാ1രതയും വിദ�ാർ sികൾ �ു 
അതിേനാടിണ�ാനു8 േശഷിയും നിർ TUമാവും. വിേശഷ 

പഠനം െചറിയ േമഖലകളിേല�ു ചുരു�ു�തുമൂലം   

കൂടുതലിടു�ിയ ഉപഡിസി|ിനുകള��ാവു�ു. അ�രം 

ഡിസി|ിനുകള�െട തടവറ െപാളി�ാനും ഡിസി|ിനുകൾ �ു 
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കുറുെകയു8 വിഷയ�ള�െട തിരെ_ടു.ിനാവശ�മായ 

അയവുവരു�ി വിേശഷപഠനം ഉദാരമാ�ാനും ഓേരാ ഉ�ത 

വിദ�ാ ഭ�ാസ ,ാപനവും നിർ TUിതമാവും. ഘടനയുെട കാ�ച 

അസാ?�മാ�ും വിധം ഘടക�ിനു Kപാധാന�ം നൽ കിയു8 

വിേശഷ പഠനം Kകേമണ നിലg�ും. ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസം 

Cനിയേ�ാ[� കൂടുതലും വ�Cിപരവും സ:യം വഴിെതളി�ു� 

തുമായിരി�ും. അലLാെത െപാതുവായ ചി[വ[�ള�ം 

നിബUനകള�ം ,ാപന�ള�െട നടപടിKകമ�ള�ം  വഴി 
നിയK>ി�ു� ഒ�ായിരി�ിലL.   
 

C3�യുെട സാഹചര�ം  
 

C>�യുെട കാര��ിേല�വും Kശേ?യം അതിJെറ അപൂർ N 

ജനസംഖ�ാ സാഹച ര�മാ%. C>�യുെട ജനസംഖ�ാനുപാത 

യുവജന നിര�ു േലാകെ� ഏ�വും ഉയർ �താെണ� 

വMതുതയാണ) (World Youth Report, 2018). 132 േകാടി േയാളം വരു� 

െമാ�ം ജനസംഖ�യുെട  65 ശതമാന�ിലധികം േപരും  35 

വയDിനു താെഴ Kപായമു8വരാ%!. 50 ശതമാന�ിലധികം 

േപരും 18നും 23ഉം ഇടg�ു Kപായമു8വരാ%. 17നും 20നും         

Cടg�് Kപായമു8വേരതാ�് 14 േകാടിയാ%!  അ>ാരാA Kട 

െതാഴിലു സംഘടനയുെട കണ�നുസരി/് 20നും 24 നും Cടg�ു 
Kപായമു8 11.6 േകാടി യുവജന�ളാ% C>�യിലു8) (ILO 

Report, 2020). ൈചനയിേലതു െവറും 2.2 േകാടി മാKതമാ%. C�്        
C>��ാരുെട ശരാശരി Kപായം 29 ആ%. അേതസമയം 

ൈചന�ാരുേടതു 37 ഉം അേമരി��ാരുേട)  40 ഉം 
യൂേറാ.{zാരുേടതു 47 ഉം ജാ.നീസിJേറതു 48 ഉം ആ%. ഈ 

ജനസംഖ�ാനുപാത േന[�ിJെറ അർ ഹമായ വിഹിതം 

രാജ��ിനു ലഭി�ണെമGിലിവിടുെ� യുവജന സമൂഹെ� 

Cരുപെ�ാ�ാം നൂ�ാ�ിനു േയാജി/ വിധം 

സ]മാ�ാനാവശ�മായ ഉപായ�ളേ�യ�ം Kശ?േയാെട 

ആസൂKതണം െചേB�) അത�>ം Kപധാനമാ%.  
 

Kപതിഭാശാലികളായ വിദ�ാർ sികളിെല ഒരുന�ൂനപ1െ� 

Cരുപെ�ാ�ാം നൂ�ാ�ിെല സാേGതികവിദ� 

വശ�ാ�ു�തിനു സ]രാ�ു�തിലിവിടുെ�    Kപമുഖ 

,ാപന�ൾ �ു വിവിജയി�ാനാവുെമ�ു Kപതീ1ി�ാം.  

പെ1 അവരുെട ആേഗാള മ~ര1മതയുെട കാര��ിലാർ �ും 

തീർ / പറയാനാവിലL. എ�ിരു�ാലും രാജ��് അവർ �ു 
മാർ ��ിലLാ� സാഹചര�മായതുെകാ�് നാം  അവെര കയ�ി 
അയ�ുകയാ%. ആനിലg�ു േദശീയതല�ിലും  Kപാേദശിക 

മായും നാം അഭിമുഖീകരി�ു� കാതലായ Kപpന�െള 
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അടി,ാനമാ�ി നdുെട ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�ിനും 

ഗേവഷണ�ിനും  നdുേടതായ നിലവാരം  രൂപെ.ടു�ണം. 

ഡിസി|ിനുകൾ �ു കുറുെകയും അതീതമായും  ഉൽ .ാദി.ി�ു� 

Kശേ? യമാംവിധം പു�നും പുനരുൽ .ാദി.ി�ാവു�തുമായ 

Sാനമായിരി�ണം നdുെട ഗേവഷണ ലu ഷ�ം. അതു 
െഭൗ തികശാMKതവും ഉൽ .ാദന സാേGതികവിദ�യും െതാ[� 

KപകൃതിശാMKതവും പാരി,ിതികശാMKതവും ബേയാെട 

uേനാളജിയും ആേരാഗ�ശാMKതവും വെര വിപുലമായ Sാന 

മ�ല�െള മുറി/�കട�ു�ു. Kപതിഭാശാലികളായ 

യുവജന�െള സയൻ സിJെറയും സാേGതി കവിദ�യുെടയും 

െപാതുവായ നാനാ േമഖലകളിലായി േദശീയവും Kപാേദശികവു 
മായ Kപpന�ള�െട പരിഹാര�ിനു പര�ാ2തമായ പുതിയ 

Sാനം ഉൽ .ാദി.ി�ു �തിനു  സ]മാ�ണം.         
   

Kപാേദശിക KപpനേകKaീകൃതവും പരിഹാര�ിേല�ു 
നയി�ു�തും സയൻ സിെനയും സാേGതികവിദ�േയയും 

ഒ�ി.ി�ു� വിഷയാ>ര അ?�ാപനവും ഗേവഷ 

ണവുമായിരി�ും നിലനിൽ .�8 നdുെട ബാദെല�ു പറയാം. 

സൃQിപരവും ദൂരവ�ാപക ഫലമുളവാ�ു�തും പുതിയ 

Sാന�ിേല�ു നയി�ു�തുമായ  സയൻ M-െടu സdിKശ 

േമഖലാ ഗേവഷണ�ിനു േKപരക�ളായി Kപാേദശിക 

Kപpന�� �ു Kപവർ �ി�ാനാവും. സർ േNാപരി അതു 
സാമൂഹ�വും പാരി,ിതികവുമായ നീതിയുെട 

ധാർ dികതയിലധിAഠിതമായിരി�ും.   
 

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�ു േകാവി�19 എെ>ാെ�യാവും 

അവേശഷി.ി�ുക െയ� േചാദ�ം സുKപധാനമാ%. C>�യിെല 

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ േമഖല  മി� വാറും Cേ.ാഴേ��ിൽ നി�ും 

സാരമായ നിലവാര േഭദെമാ�ുമിലLാെത തുടരും. പെ1 

േകാർ െ.ാെറ�� Sാനവ�വസായ വിദZ?രുെട 

നിർ േfശമനുസരി/� ,ാപന�ള�െട എFം ചുരു�ിയും 

അ�ാദമിക പരിപാടികള�ം പാഠ�പ?തിയും ഫല Kപാ2തിയും 

എേകാപി.ി/�ം ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയാെക ഒെരാ� 

േകKaീകൃത നിയK>ണാധികാര�ിനു കീഴിലമരും. േകKaീകൃത 

േമൽ േനാ[�ിലൂെട പഠന സാമKഗി രാജ�വ�ാപകമായി  ഒെരാ� 

Hm¬sse³ t]mkvImÌp hgn \S¸m¡pw. \Ã 
akvXnjvI§fpÅhsc tImÀ¸sdäp kb³kvþsSIv 
k¦ctaJeIÄ¡ptbmPn¡p¶ hn[w ]cnioen¸n¨p 
ssl]hÀIw]yq«n§n\p {]m]vXcm¡p¶Xn\pw Ahsc 
thÀXncn¡p¶ sk³{Sn ^yqKpIfmbn 
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{]hÀ¯n¡p¶Xn\pw Nne kzImcy Øm]\§sf 
\nÀ_Ôn¡p¶ kmlNcyap−mhpw. Nme©v apdbneqsS 
[\klmbw ]äp¶ A¯cw Øm]\§fmhs« 
CXn\mbn ]ckv]cw aÕcn¡pIbpw sN¿pw. 
 
Sാന വ�വസായ രംഗ�ു നിയമന�ിനു േയാഗ�രായ ധാരാളം  

ബിരുദധാരികെള സൃQി�ു�തിനനുേയാജ�മായ അ?�ാപന 

അ?�യന സാഹചര�ം ഉറ.ാ�ാനായി രാജ�െ� 

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ ,ാപന�ളേന�ാന�ം മ~രി�ും.  മഹാ 

മാരിമൂലം സൈ| െചയിനു താറുമാറായതു വിേദശ 

വിദ�ാർ sികെള അധികം ആKശയി�ാ� C>�യിെല 

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസെ� ബാധി�ിലL. ജനസംഖ� അനു 
കൂലമായതുെകാ�് C>�യിെല ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ 

,ാപന�ൾ െ�ാ�ും   വിദ�ാർ sികള�െട 1ാമം ഉ�ാവിലL. 
അതുെകാ�ു വരുമാന�dിയും കാണിലL.   മാKതവുമലL 
വിർ ച:ലായ �ാD�മുറികെളയും ഓൈണLനായു8 ഇടപാടുകള�ം 

കാരണം ,ാപന�ള�െട  േജാലി 
പുനർ നിർ Nചി�െ.[ിരി�ു�ു. അതു  ചിലവു 
കുറg�ുെമGിലും സാേGതിക െസൗ കര��ള�െട 

സ:കാര�,ാപന�ള� പലതും ചാർ ]് കൂടുതലായി                   
Cuടാ�ാനിടയു�്.   
 

പകർ /വ�ാധി മൂലമു�ായ അ>ാരാA Kട വിതരണ 

ശൃംഘലയുെട തകർ / വിേദശ�ുനി�ു8 വിദ�ാ^ sികെള 

ആKശയി�ാ� C>�യിെല ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസെ� ബാധി�ിലL. 
ജനസംഖ�ാപരമായി അനുകൂലസാഹചര�മായിരിെ� ആവശ� 

കതയുെട തലം ഉയർ �ുനിൽ �ുെമ�തിനാലും രാജ�െ� 

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ ,ാപന�െള സംബUി/ിടേ�ാളം 

വിദ�ാർ sികള�െട 1ാമം ഉ�ാവിലL. അേത സമയം അ?�ാപന 

അ?�യന രീതി ഓൺ  ൈലനാKശിതമാവു�തുെകാ�ു ചിലവു 
കുറവുമായിരി�ും. എ�ിരു�ാലും സാേGതിക 

വിദ��ാവശ�മായ അടി,ാന െസൗ കര��ള�ം CലuേKടാണിu 

ഉപകരണ�ള�ം സ]ീകരി�ാനു8 ചിലവു പരിഗണി/� 

സ:കാര�,ാപന�ള� പലതും അമിതമായ ഫീM  

Cuടാ�ാനിടയു �്.    
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ഭാഗം നാ9 
െവല:;വിളികള;ം ശുപാർ ശകള;ം  

 

താെഴ െകാടു ിരി�ു� വിദ=> സമിതി പരിേശാധി@ 

െവല:;വിളികള;ം തയാറാ�ിയ ശുപാർ ശകള;ം : 
 

+ക.ന േപരും പദവിയും  
1 െKപാഫ.രാജൻ  ഗുരു�ൾ , ഉപാ?�1ൻ , േകരള സം,ാന 

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ െകൗൺ സിൽ , തിരുവന>പുരം.   
2 െKപാഫ. ഗംഗൻ  Kപതാ2, േഹാണററി േKപാഫDർ , എ.പി.െജ. 

അ��ൾ കലാം െടuേനാളജി�ൽ  യൂണിേവ�സി�ി, 
തിരുവന>പുരം. 

3 െKപാഫ. ജയകൃAണൻ , മുൻ  ൈവM ചാൻ സിലർ , േകരള 

യൂണിേവ�സി�ി, തിരുവന>പുരം. 
4 െKപാഫ.. േതാമM  േജാസi, മുൻ  െമ6ർ  െസKക[റി,  േകരള 

സം,ാന ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ െകൗൺ സിൽ , 

തിരുവന>പുരം. 
5 െKപാഫ. േഗാപിനാഥൻ  രവീKaൻ ,  ൈവM ചാൻ സിലർ , 

കFlർ  യൂണിേവ�സി�ി, കFlർ   

6 െKപാഫ. സാബു േതാമM ,  ൈവM ചാൻ സിലർ , മഹാoാ 

ഗാUി യൂണിേവ�സി�ി, േകാ[യം.  

7 െKപാഫ.. രാജKശീ. എം.എM. ൈവM ചാൻ സിലർ , എ.പി.െജ. 

അ��ൾ കലാം െടuേനാളജി�ൽ  യൂണിേവ�സി�ി, 
തിരുവന>പുരം. 

8 െKപാഫ. െജ. KപഭാA, Mെപഷ�ൽ  ഓഫീസർ , ഓ.ൺ   

യൂണിേവ�സി�ി ഓi േകരള,  തിരുവന>പുരം. 
9 െKപാഫ. െജ. രാജൻ , എuസിക�ു[ീO  േബാഡി അംഗം, േകരള 

സം,ാന ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ െകൗൺ സിൽ , 

തിരുവന>പുരം. 
10 െKപാഫ. െക.െക. ദാേമാദരൻ , എuസിക�ു[ീO  േബാഡി 

അംഗം, േകരള സം,ാന ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ െകൗൺ സിൽ , 

തിരുവന>പുരം. 
11 െKപാഫ.സി. പoനാഭൻ , Kപസിഡൻ �, ഓൾ  േകരള ൈKപവ�് 

േകാളn ടീേ/�M അേസാേസ�ഷൻ    

12 െKപാഫ. രാജൻ  വറുഗീM  (കൺ വീനർ ) െമ6ർ  െസKക[റി, 
േകരള സം,ാന ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ െകൗൺ സിൽ , 

തിരുവന>പുരം. 
 
 

Cതു േരഖയുെട ഒടുവിലെ� ഭാഗമാ%. ര�ു െസ1നുകളിലായി 
െവലL�വിളികള�ം ശുപാർ ശകള�ം െവേNെറ നൽ കിയിരി�ു�ു. 
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േകാവി� 19 Jെറ അടിയ>ര സാഹചര�ം ഉയർ �ു� 

െവലL�വിളികെള�ുറി/� മാKതമാണു Kപതിപാദി�ു�).            

അലLാെത ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല ഉയർ �ു� 

എലLാെവലL�വിളികള�ം ഉേfശി�ു�ിലL. അതുേപാെല 

െവലL�വിളികെള മറികട�ാനു8 ശുപാർ ശകളാ% ര�ാമെ� 

െസ1നിലു8). ര�ുെസ1നുകളിലും േകാവി� 19 സൃQി/ 

Kപേത�ക സാഹചര�വുമായി ബUെ.[ കാര��ളാണു8). 

ഇനിയും േവ�വിധം േനരിടാനായി[ിലLാ� 

പലെവലL�വിളികള�ം ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�ു�്. അ?�ാപന 

അ?�യന േമഖലയിെല അടി,ാനെസൗ കര��ള�െട 

േപാരാgമേപാലും മുഴുവനായി പരിഹരി�െ.ടാെത കിട�ു� 

െവലL�വിളികളാ%.  
 

െവല:;വിളികെളെ3ല:ാം  
 

നമു�് അടിയ>രമായി േവ�) പണവും 

അടി,ാനെസൗ കര��ള�ം നലL അ?�ാപകരും കാേലാചിതമായി 
നവീകരി/ കരി�ുലവും തെ�യാ%. വളെര മിക വു� 

ഉ8ട�വും ഫലKപാ2തിയും  വ�Cമായി 
നിർ Fയി�െ.[ി[�8  േകാ�സുകള�ം  മുJ കൂ[ി നി#യി/ 

അ?�ാപനരീതികള�ം  അട�ിയ കാേലാചിത അ�ാദമിക 

പരിപാടികള�ം വിമർ ശനാoകതയും സൃQിപരതയും 

വികസി�ാനാവശ�മായ   അ?�യന സ:ാതK>�വും 

കൂടിേയതീരു. CെതലLാം വിജയകരമായി െചgതാലും ആേഗാള 

നിലവാര�ിനടുെ�ാ�ും നമുെ��ാനാവിലL. ആേഗാള 

നിലവാര �ിലു8 കഴിവുവികസി.ി�ാനു8 തിടു�ം നമു�ു 
താ�ാവു�തലL. അതാവശ�വുമിലL. അ?�ാപനവും 

അ?�യനവും യാഥാർ s�േബാധം വളർ �ു�തും അന� 

താേബാധം അക���തും ആ�ാനിനിയും ആയി[ിലL. 
അത�ാവശ�മായി നമു�ു േവ�തു  പഠനവുമായു8 

ദൃഡബUമാ%. അതു യാഥാ^ s�േബാധം ൈകവിടാെതയു8 

അ?�യനം സാ?�മാ�ു�ു. പഠി/തു Kകമാനുഗതമായി മറ�ലും 

പുതിയ അSത തിരി/റിയലുമാണ). അSതയുെട Kകമാതീത 

വികാസ�.�ിയു8  അവേബാധം അ?�ാപന അ?�യന 

സK6ദായ�ിJെറ അവിഭാജ�ഘടകമായി മനDിലാേ��തു�്.  
 

േകാവിഡു കാരണമു8 പുതിയ സാഹചര�ം േനരി[�ം 

അലLാെതയും ഉ�തവിദ�ാ ഭ�ാസ സമീ1െയ 

സംബUി/ിടേ�ാളം ഒരുവലിയ മാ�ം ആവശ�െ.ടു�ു. 
ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� മാ��ളിേല�വും Kപധാനമായി 
വ�ിരി�ു�) ICT ചു��പാടിJെറ േമൽ ൈ�യാ%. അതു 
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നിലവിലു8 സാ6�ിക സാമൂഹ�ാസമത:�� �ും 

വിേവചന�ൾ �ുെമാ.ം ഒ�ുകൂടി, അതായ) 

സാേGതികവിദ�യുമായി ബUെ.[ അടി,ാന 

െസൗ കര��െളലLായിട�ും ലഭ�മാവാ��ിെല അനീ 
തിയുംകൂടി േചരു�ു. Cേതാെടാ.ം നീതിയും Kപേവശന�ിെല 

തുല�തയും മ��ം നിലനിർ �ുകെയ�തു വലിയ 

െവലL�വിളിയാ%. സർ േNാപരി ഇതു ഡിജി�ല  സമത:ം കൂടി 
സൃQി/� പലരീതിയിലു8 അസ>ുലിത സാഹചര��ിൻ െറ 

തീKവത  വർ ?ി.ി�ുകയാ%. പിെ� േകKaീകരണവും 

ഉേദ�ാഗ, ഭരണവും സ:യംഭര ണ�ിJെറ തകർ /യും 

സംഭവി�ു�ു. 
 

1. ഓൺ  ൈലൻ  രീതി  
 

ഓൺ ൈലന?�ാപന അ?�യന സK6ദായം ഒരുപുതിയ 

പതിവായി മാറുകയാ%. െപ[�െതാരു പൂർ F  ബദലായി 
മാറിയിെലLGിലും. നിലവിെല സK6ദായ�ിJെറ ഏ�വും Kപധാന 

േപാഷകമായി അതു തുടരും. ഓൺ ൈലനുപകരണ�ള�െട സഹാ 

യം  Cനി നിർ TUമായി�ീരും. ഈ സാേGതികവിദ� േകാവി� 

19 KപതിസUിയുെട സൃQിയലL.  അതിവിെട ഉ8താ%; 

ഒരുസമാ>ര രീതിയായും ഫാഷനായും ആയിരുെ��ു മാKതം. 

േകാവി� 19 KപതിസUി അതിെന ഏകബദെല� നില g�ു 
അനിവാര�മാ�ി. െവബിനാറുകള�ം െടലിെകാ%ഫറJ സി�ും 

പതിവു രീതിയായി മാറും. CെതലLാം മ��േപാംവഴിയിലLാ� 

അടിയ>ര സാഹചര��ിെല തൽ �ാല നിവൃ�ിെയ� 

നിലg�ു ഗുണനിലവാരെ� ബാധി�ു�വിധമാണ തി�ു മി� 

,ാപന�ളിലും നട�ുെകാ�ിരി�ു�).    
 

ക6�ൂ[റും CJറർ െന��ം ഐ.സി.ടിയും ഉ�ത 

വിദ�ാഭ�ാസ�ിനു അനിേഷ?�മാം വിധം നിർ Fായകമാ%. 

അവെയ സർ Nകലാശാലാ പാഠ�പ?തികള�െടയും സില 

ബDിJെറയും െകാ�സുകള�െടയും അവിഭാജ� 

ഘടക�ളായിരി�ണം. Cേ.ാഴെ� �ാD�മുറി സK6ദായം 

ശCിെ.ടു�ു�  േപാഷകമായി ഓൺ ൈലൻ  രീതി 
കൂ[ിേ/ർ �ുകയും േവണം.    
 

വിർ ച:ല?�ാപനെമാരി�ലും യഥാർ s അ?�ാപന�ിനു 
പകരമാവിലL. കാരണം യഥാർ sം എേ.ാഴും യഥാർ sം 

തെ�യാ%. എ�ിരു�ാലും ശാരീരിക അകലം പാലി�ണെമ�  

നിർ TU ചു��പാടിലി�ു  വിർ ച:ല?�ാപനവും അ?�യനവും 

മാKതേമ വഴിയു8l. ശാരീരിക അകലം പാലി�ലും 
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യാKതാവില�ുംമ��ം ഒഴിവാ�ാനാവാേ�ടേ�ാളം ഓൺ  

ൈലനിലൂെടയു8 േകാ�സു ചി[െ.ടു�ലും വിനിമയവും മൂല� 

നിർ Fയവുമായിരി�ും േമൽ ൈ� േനടും. ഈ നിAകർ ഷക 

െളാെ� നീ�ിയാലും �ാDിേനാെടാ.മു8തും അലLാ�തുമായ 

േപാഷകമായി ഓൺ  ൈലനായു8 സK6ദായം തുടരും. Cu 

സGലന രീതിയിലു8 അ?�ാപനവും പഠനവും ഇനി പുതിയ 

പതിവായിരി�ും.   
 

a) ഓൺ  ൈലനിൻ െറ അടി�ാനെസൗകര�ം       
ആവശ�മായ ഉപകരണ�ള�ം  ൈവദZ?�വുമിലLാെത  നട�ു� 

ഓൺ  ൈലന?�ാ പനം ഗുണനിലവാരെ� സാരമായി ബാധി�ും.  

മൾ [ിമീഡിയ ഉ8ട�മിലLാ� ഓൺ  ൈലന?�ാപനം 

അ?�ാപകർ �ു   മടു.ളവാ�ു� േജാലിയും വിദ�ാർ sി 
കൾ �ു ഭാരവുമാ%. അ?�ാപകർ �ു അേന:ഷണ Kപധാനവും 

വിദ�ാർ sികൾ �ു ആേവശം പകരു� ധന�മായ 

പഠനാനുഭവവുമാ�ും വിധം ന�ായി ചി[െ.ടു�ിയ ദൃശ�-

Kശാവ� മാ?�മ�ളിലൂെടയു8 വMതുതാവതരണമായിരി�ണം 

ഓൺ  ൈലന?�ാപനം.  
 

ഓൺ  ൈലന?�ാപനവും �ാMറൂം അ?�ാപനവും തdിലു8 

വ�ത�ാസ�െളലLാം  മാ?�മ�ിലും ചു��പാടിലും മാKതം 

ഒതു�ു�വയലL.   പഠനം സുഗമമാ�ു� മാർ c�ള�െടയും 

അ?�ാപന�ിJെറയും പഠന ഫലനി^ Fയ�ിJെറയും 

സംേവദന വിദ�കള�െടയും മൂല�നിർ Fയ രീതികള�െടയുെമാെ� 

സയൻ സിെനേയാ കലേയേയാ കട�ുേപാവു�താണവ. 

�ാDിേനാേടാ.മു8 ത~മയ ഓൺ  ൈലന?�യനേമാ െറേ�ാഡു 
െചgത �ാDിJെറ സഹായേ�ാെടയു8 അ?�യനേമാ  

യഥാർ s �ാDിലിരു�ു8 അ?�യന�ിനു ബദലലL.   

അ?�ാപകർ �ു േസാi��െവയറടി,ാനമാ�ിയു8 േകാ�സു 
ചി[െ.ടു�ലും  െവTടി,ാനമാ�ിയു8 അ?�ാപനവും 

ക6�ൂ[റുപേയാഗി/�8 സംേവദനവും ൈമൻ �മാ.ി�ും 

വിഡിേയാ ഉപേയാഗവും മൂർ � രൂപവൽ �രണവും ഇൻ േഫാ 

Kഗാഫിuസും പGാളി� പഠനവും  ദൃശ�ാ-Kശാവ� ഉപാധികെള 

സ]മാ�ലും ഡിജി �ലു8ട�ം തയാറാ�ലും േപാലു8  ഓൺ  

ൈലന?�ാപന രീതികള�ം ഉപാധികള�ം അവലംബിേ��തു�്. 
Kഗഹി�ാനും വിശകലനം െചBാനും സംേ�ഷി�ാനും 

വിലയിരു�ാനും പുതിയതു  സൃQി�ാനും പ��� 

ആശയ�െളയും സGൽ .ന �െളയും Kഗാഫുവഴിേയാ 

ചിKതമാർ cേമാ Kപതിനിധീകരി�ു�തിനാണു ദൃേശ�ാപ 

കരണ�െളലLാം സഹായി�ു�). േരഖീയ പാഠ�ിനു 



വിപരീതമായി ൈമൻ
രൂപവൽ �രണവും 

മനDിലാ�െല� 

കമീകരി�ു�തിനും 

ൈലന?�ാപന/അ?�യന
ഉയർ � അളവിലു8 

അവ�ാവശ�മായ 

സ]മാ�ു�തിനു ഗണനീയ

 

 

സാ�ൈലേ�ാ  ൈഫേKബാ2ടിേ�ാ
േവ�Kത ബാൻ �-വി 
േമാൈബലു െന��വർ
അത�ാവശ�മാ%. ഉയർ
ഇJറർ െന�് സൗ കര�ം
,ാപന�ളിലും 

േസാi��െവയറും െന��വർ
യും  24X7 ഉടനീളം വിശ:സനീയമാം
എ�താ% ഡിജി�ലസമത:ം
,ാപന�ൾ �ു�ായിരിേ��
ഒരുെബmുമാർ �ു നി#യിേ��തും
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ൈമൻ �മാ.ി�ും ഇൻ േഫാKഗാഫിuസും 

 േപാലു8 ഉപകരണ� 

KപKകിയ�നുസരി/� അറിവി
 സഹായി�ു�ു. ഗുണേമzയു8 

അ?�യന മൂല�നിർ Fയ ഉപകരണ�െള
 വിവരസംേവദനം സുഗമമാ�ു�വ

 സാേGതിക അടി,ാനെസൗ കര�ം
ഗണനീയ  Kപാധാന�ം നൽ േക�തു�്.  

ൈഫേKബാ2ടിേ�ാ വഴി തടDമിലLാ�
 ��ു8തുമായ  CJറർ െന�� കണ1േനാ

െന��വർ േ�ാ എലLാ ,ാപന�ളിലും
ഉയർ � േവഗതയും െചലO കുറ_തുമായ
സൗ കര�ം എലLാ ഉ�തവിദ�ാഭ�ാ

ഉ�ായിരി�ണം. ഹാർ � െവയ
െന��വർ �് ഉപകരണവും കണuടിവി�ി
വിശ:സനീയമാം വിധം ആKശയി�ാനാവുക

ഡിജി�ലസമത:ം നിക�ാനവശ�ം േവ�)
യിരിേ��   അടി,ാന െസൗ കര��ള�െട
നി#യിേ��തും  ആവശ� മാ%. 

 മൂർ � 

ളാവെ[  

അറിവിെന 

 ഓൺ  

പകരണ�െളലLാം 

സുഗമമാ�ു�വ യാ%. 

അടി,ാനെസൗ കര�ം 

 

 

തടDമിലLാ�തും 

കണ1േനാ 

പന�ളിലും 

കുറ_തുമായ 

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ 

െവയറും 

കണuടിവി�ി 
ആKശയി�ാനാവുക 

േവ�). 

െസൗ കര��ള�െട  
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എലLാസർ Nകലാശാലകള�ം കാ6D് ഏരിയ െന��വ^ �ു 
പൂർ �ീകരി�ുകയും   Enterprise Resource Management (ERP) വഴി 
അ?�ാപകരുെടയും വിദ�ാർ sികള�െടയും അ�ാദമിu 

കരിയറിJെറ തുട�ം െതാ[� സമാ2തി വെര  അെ�ൗ� 

ബിലി�ി  ഉറ.�വരു�ു� ,ാപനഭരണരീതി നട.ിലാ�ുകയും 

െചേB� സമ യം ൈവകിയിരി�ു�ു.  
 

b) ഡിജി(ലസമതHം  
 

വിദ�ാർ sികളിനി യഥാർ s�ിനു പകരം വിർ ച:ലിനു 
Kപാധാന�ം െകാടു�ാ െല>ു െചB�െമ�് ഒരുപാട?�ാപകാർ �ു 
ഭയമു�്. അേ.ാഴും െവTടി,ാനമാ�ി െമ/െ.[ 

ഉപകരണ�ള�പേയാഗി/� പഠി.ി�ു� പരിശീലനം േനടിയ 

വിദZ?രായ അ?�ാപകെരലLാം അനുേപ1ണീയ 

മാർ cദർ ശികളായി രംഗ�ു �ാവും.  എ�െന പഠി�ണെമ�ു 
നിർ േfശി�ാനവരുതെ� േവണം. അ?�ാ പന 

സാേGതികവിദ�യിെലാരി�ലും അ?�ാപകർ �ു 
പഴmzാരായി നിൽ �ാനാവിലL. കാരണം അതു 
വിദ�ാർ sികള�ം അ?�ാപകരും തdിലു8 തലമുറ വിടവു 
വർ ?ി.ി�ും.     
   

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിലവെയ Kപതികൂലമായി 
സ:ാധീനി�ു� സാമൂഹ�വും സാ6�ികവുമായ  

ഒരുപാടസമത:�ള�ം വിേവചന�ള�ം ഇേ.ാഴും സം,ാന �ു 
നിലനിൽ �ു�ു�്. ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ ,ാപന�െള 

സംബUി/ിടേ�ാ ളം നാനാവിഷയ�ളിലീ അസമത:ം കാണാം. 

െകാേളജുകൾ �ിടയിലും  സർ Nകലാശാലക� �ിടയിലും   

അ?�ാപകർ �ിടയിലും അ�ാദമിക അ�ാദമിേകതര 

വിഭവ�ള�െട തല�ിലുെമലLാം ഒേ[െറ ഭീമമായ 

അസമത:�ള��്. അടി,ാന പഠന െസൗ കര��ളിലും പാഠ� 

പാേഠ�തര സൗ കര��ള�െട കാര��ിലും  വ�ാപകമായ 

അസമത:ം നിലനിൽ �ു�ു.  എ�ിരു�ാലും ചില 

അത�>ാേപ1ിത  െസൗ കര��ള�െട മാനദ�മു�്. 
അതുേപാലു8 മാനദ�ം ഓൺ  ൈലന?�ാപന അ?�യന 

െസൗ കര��ള�െട കാര��ിലും ഉ�ാേവ�തത�ാവശ�മാ%.  
 

ഡിജി�ലസമത:ം നിക�ു�തിനു8 നിവൃ�ിമാർ cം 

രൂപെ.ടുേ��തു വളെര യധികം Kപധാനെ.[ സംഗതിയാ%. 

േകരള�ിലുടെലടു�ിരി�ു� ഡിജി�ല സമത:�ിJെറ 

സ:ഭാവവും കാരണ�ള�ം വ�Cമാ�ു� മൂർ �മായ 

,ിതിവി വരം േശഖരി/ാേല പരിഹാരമാർ cം 
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സ:ീകരി�ാനാവൂ. ഓൺ  ൈലനിേല�ു8 മാ�ം 

വിദ�ാർ sികള�െട െകാഴി_ുേപാ�ിനു കാരണമാവു�ിെലL�ു 
ഉറ.�വരു �ണം. അതിനുേവ� സുര1ാ 

ഏർ .ടുകളാവശ�മാ%. ,ലം സമയം വിനിമയം മൂല�നിർ Fയം 

എ�ിവയുെട കാര��ിലയവു8 സമീപനം ഉ�ായാേല ഓൺ  

ൈലന?�യനം ഫലKപദമാവൂ. തzൂലം ഓൺ  ൈലന?�ാപന�ിനു 
േയാജി/ അയവു8 വ�വ,യും Kപേയാഗ�ള�ം നട.ിലാ�ുക 

എ�തു മർ d Kപധാനമാ%. ഹാർ �  െവയറും േസാi��െവയറും 

െന��വർ �്  ഉപകരണവും 24X7 കണuടിവി�ിയും 

CലLാ�വർ െ�ലLാം ലഭ�മാ�ുകയാണു ശാശ:തപരിഹാരം. 

സു,ിര  ഊർ ] േKസാതDടി,ാനമാ�ി Kപവർ �ി�ു� 

വിവരസാേGതിക വിദ�ാേകKa�ള��ാ�ു�തിനു 
േകരള�ിെല Kപാേദശിക സ:യംഭരണ ,ാപന�ൾ �ും 

സ:യംേKപരിത സഹായസംഘടനകൾ �ും 

വ�വസായശാലക� �ും   സഹായി�ാനാവും. വനേമഖലയിെല 

ഡിജി�ലസമത:ം നിക�ു�തിനു Kഗാമീണ വിദ�ാലയ�� �ു 
C�രം സഹായം ലഭ�മായിരു�ു.    
 

c) ഗുണേമI    

 

നീതി Kപേവശനസമത:ം ഗുണേമz എ�ിവയുെട 

മാനദ��െളലLാം   പുതു�ി നിർ Nചിേ��ിയിരി�ു�ു. 
ഓൺ  ൈലന?�ാപനം Cu മൂല��ള�െട പരിധി�ു പുറ�ു 
േപാകാതിരി�ാനതാവശ�മാ%.  
 

പകർ /വ�ാധിയുെട സdർ fം മൂലം സംഭവി/ ഈ ഓൺ  

ൈലനിേല�ു8 മാ�ം എലLാ സർ Nകലാശാലകളിലും 

മൃദുനിപുണി അടി,ാനമാ�ിയു8 െതാഴിലധിAഠിത 

പരിശീലനെമ� േപരിെലാരുപാടു ഉപരി|വ�ളായ 

േKപാKഗാമുകള�ം േകാ�സുകള�ം കൂണുേപാെല 

െപാ�ിവരു�തിനിടയാ�ിയി[��്.  
 

ഗുണനിലവാരം ഉറ.�വരു�ു�തിനാവശ�മായ 

മുൻ കരുതലുകെളടു�ണെമ�തു Kപധാനമാ%. 

േതാഴിൽ സാ?�തയു8 നിപുണി ഉറ.� 

വരു�ു�ിെലLGിലി�രം േKപാKഗാമുകെളാെ� നിലവിലു8 

സ:യം ധനസഹായ േKപാKഗാമുകള�െട എFം  കൂ[�െമ�ുമാKതം.   
 

യു.ജി.സി ഇ�രം സർ [ിഫി��്/ഡിേ|ാമ േKപാKഗാമു 
കളനുവദി�ു�ുെവ�തു ശരിയാ%. പെ1  

സർ Nകലാശാലകളവയുെട നിർ fിQ കർ d�ളായ ഗേവഷ 
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ണ�ിനും Sാേനാൽ .ാദന�ിനും Kപസാരണ�ിനും 

തെ�യാണു Kപാധാന�ം നൽ േക�). 
 

സാേGതിക വിദ�യുെട പരിAകാരം െകാ�ുമാKതം 

ഗുണനിലവാരം ഉറ.ാ�ാനാവിലL. അതു കൂടുതലായി 
േകKaീകരി�ാനും ബ�ൂേറാKകൈ�സു െചBാനുമാണിടയാ �ുക. 

ഉയർ � ഗുണനിലവാരമു8 ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസം 

കരഗതമാവു�തിനു വ�വ ,െയ വിേകKaീകരി�ുകയും 

ഡീബ�ൂേറാKകൈ�സു െചB�കയും േവണം.    
 

d) ഓൺ  ൈലൻ  സാേ6തിക വിദ�ാ പരിശീലനം 
 

അ?�ാപക പരിശീലന കാലയളവു പരിAകരി�ാനു8 Kശമം 

നടെ�Gിലും പരിപാടികളിനിയും രാജ��ു േവ�Kത 

കാേലാചിതമാ�ാനായി[ിലL. ബUെ.[ 

വിSാനേമഖലകളിെലലLാം േകാേളജുകളിെലയും 

സർ Nകലാശാലകളിെലയും അ?�ാപകരുെട നിലവാരം  

കാേലാചിതമായി നവീകരി�ു�തിനും ഉയർ �ു� തിനും 

കഴി_ി[�െ�Gിലും അ?�ാപന ശാMKത�ിലവർ �ു 
പരിശീലനമിലL. ഓൺ  ൈലന?�ാപന�ിേല�ു8 ചുവടുമാ�ം 

അവരിലധികം േപെരയും ബു?ി മു[ിലാ�ിയി[��്. അധുനാതന 

സാേGതിക വിദ�യുെടയും ഉപകരണ�ള�െടയും 

Kപേയാഗ�ിനാവശ�മായ പരിശീലനം നൽ കു�തിനു8 

നിവൃ�ിമാർ cെ�.�ി ചി>ിേ��തു�്. അ?�ാപകെര 

ഏ�വും പുതിയ സാേGതികവിദ�കെളലLാം സൃQിപരമായി 
ഉപേയാഗെ.ടു�ു� വിദZ?രാവുകയും വിദ�ാർ sികെള 

അവെയലLാം വളെര ഫലKപദമായി ഉപേയാഗി�ു�വരാവുകയും 

െചB��തിനു8  പരി ശീലനം നൽ കണം. 
 

അട/�പൂ[ലിJെറ സdർ fം മൂലം പല അ?�ാപകരും ഓ% 

ൈലന?�ാപനം പരീ 1ി/ി[�8) അവിദZ? രീതിയിലാ%. 

സാധാരണ �ാD�കെള ഓൺ  ൈലനായി അവതരി.ി/തുെകാ�ു 
കാര�മിലL. Mമാർ [� �ാD�കളാണു േപാ�കാw� െചേB �).  
 

വിർ ച:ല?�ാപനം ഫലKപദമാവുക അ?�ാപകെരാെ� 

ഔപചാരികമായി� െ� ഓൺ  ൈലന?�ാപന�ിJെറ കലയും 

സയൻ സും ഐ.സി.ടി യുെട രീതി ശാMKത�ിലധിAഠിതമായ 

േബാധനശാpKതവും പരിശീലി/ാലാ%..   
 

നിലവിലു8 േകാ�സുകെള ഓ% ൈലൻ  സK6ദായ�ിേല�ു 
മാ��ക എള�.മലL. അതിനു ആ?�ാപകർ �ു േKപാഫഷണലായ 

പരിശീലനം ആവശ�മാ% . ഇൻ MKട 1Jെറ സിwം ഡിൈസനി�് 
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(ISD) ഉപേയാഗി/�ം േകാ�സു സംവിധാന�ിെല പm 

ഘടക�ളായ അനാലിസിM ഡിൈസനി�് രൂപീകരണം 

Kപേയാഗം വിലയിരു� (ADDIE) െല�ിവെയ 

അടി,ാനമാ�ിയും എ�ിെന ഓൺ  ൈലനാ യു8 

േകാ�സുകൾ �ു രൂപം നൽ കണെമ�് ഔപചാരികമായി 
അ?�ാപകരറി യണം.  
 

േബാംെബ, ദൽ ഹി, ഗ:ാഹ[ി, കാൻ പൂർ , റൂർ �ി, ഖരZപൂർ , 

െചൈ�, എ�ിവിട�ളിെല ഐഐ�ികള�ം C>�ൻ  

Cൻ wി�{ൂ[് ഓi സയൻ സും േചർ �ു   രൂപം നൽ കിയ നാഷണൽ  

േKപാKഗാം ഓi െടuേനാളജി എJഹാൻ M�  േലണിംZ  (NPTEL) 

സയൻ സുകളിെലയും സാേGതിക വിദ�യിെലയും േകാ�സു 
കള�െട ഡിൈസനി�ിനു വലിയ സഹാ യമാ%.    
 

ഓൺ  ൈലന?�ാപന സാേGതിക വിദ�യുെട എലLാ 

സവിേശഷതകള�ം അറിേയ�തും SWAYAM (സ:യം) MOODLE 

(മൂഡിൽ ) എ�ി�െനയു8  |ാ�്േഫാമുകള�ം േലണിംZ 

മാേനജുെമJറുസിwംസും (LMS) ഉപേയാഗി�ു� 

െത�െനെയ�റിേയ�തും Kപധാനമാ%.  സൂംമീ�് , ഗൂഗിൾ േടാu, 

ഗൂഗിൾ മീ�് , ഹാെ�ൗ [് M,  ഗൂഗിൾ  �ാD് റൂം, ഗൂഗിൾ േഡാuM,  

ഗൂഗിൾ േഫാംM, ജിമീ�്, ജി�്, സിMേകാ െവെബuM തുട �ിയ 

വിവിധ |ാ�്േഫാമുകള�ം മ��ം ഓൺ ൈലന?�ാപന�ിനും 

മീ�ി�ുകൾ �ും  പലരും ഉപേയാഗി/� തുട�ിയിരി�ു�ു. 
ഇവയിെലലLാം പരിശീലനം കൂടിേയ തീ രൂ. ഒ�ും പകര�ാ^ �ു 
വി[�െകാടു�ാെത അ?�ാപകരവരുെട േKപാഫഷണലാ യ 

പുനരാവിAകാരം വഴി സ:>ം അനുേപ1ണീയത 

ഉറ.�വരുേ� �തുെ� �ു ചുരു�ം. അവർ �ു മൾ [ിമീഡിയ 

െKപാഡ1നുപകരണ�ളിലും പരിശീലനം േവണം.  ഈ 

സാേGതിക വിദ�കള�െട ഉപേയാഗം അ?�ാപന അ?� 

യന�ള�െട അവിഭാജ� ഘടക�ളായി പകർ /വ�ാധി�ാലം 

കഴി_ും തുടരാനു ളളതാ%.  
 

പരീ1ണKപധാനമായ സയൻ സിലും മ�� വിSാന ശാഖകളിലും 

സംഘമായു8 Kപവർ �നം േKപാ~ാഹി.ി�ു�തിനും മാനവ 

ഗേവഷണ വികസന�ിനും സം,ാനെ� 

സർ NകലാശാലകെളലLാം യു.ജി.സിയുെട ആദ� അ>ർ സർ Nക 

ലാശാലാ േകKaമായ ആuസലേറ�^ െസJററിJെറ സഹായം 

േതടണം.  സർ NകലാശാലകളിെലലLാം 

ആuസലേറ�റുപേയാഗി/�8 േലാേകാ�ര ഗേവഷണ െസൗ ക 

ര��ള�ം േപാതുഗേവഷണ പരിപാടികള�ം ഉ�ാ�ാനും 

സർ Nകലാശാലകള�മായും  മ�� Kപമുഖ ,ാപന�ള�മായും 
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സഹകരണം വളർ �ാനും ഉേfശി/� Kപവർ �ി�ു� 

േകKaമാണി).  
 

രാജ�െ� സർ Nകലാശാലകള�െട സയൻ M െടuേനാളജി മുൻ നിര 

േമഖലകളി െലലLാം ൈവദZ?�ം വികസി.ി�ാനും  ഗേവഷണം 

േKപാ~ാഹി.ി�ാനും  സൃ Qി�െ.[ി[�8 ആേ�ാമിu എനർ ജി 
ഡി.ാ^ [്െമJറിJെറ സഹായവും Kപേയാ ജനെ.ടു�ണം.  

അതുേപാെല പൂനയിെല അ>ർ സർ Nകലാശാല (IUCAA) 

അMേKടാേണാമിയിലും അMേKടാഫിസിuസിലും പഠന ഗേവഷണം 

വികസി.ി�ു�തിനു സഹായി�ു�ു.  
സാധാരണഗതിയിലKതെയാ�ും Kപാധാന�ം ലഭി�ാ� KപMതുത 

വിഷയ�ള�െട വികസനം താ-പര�മു8 നdുെട 

സർ Nകലാശാലകൾ �ു IUCAAയിെല  േകKaീകൃത 

െസൗ കര��ള�െട Kപേയാജനം ലഭ�മാ%.. 

വിദ�ാഭ�ാസ വിനിമയ�ിനു8 കൺ േസാർ ഷ�ം (CEC) 

യു.ജി.സിയുെട മെ�ാരു അ >ർ സർ Nകലാശാലാ േകKaമാ%. 

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസാവശ��െള േകKaീകരി/� Kപവർ �ി�ു� 

ഈ ,ാപന�ിനു രാജ�െമ6ാടും 22 മൾ [ിമീഡിയ ഗേവഷണ 

െസJററു (EMRC) കള��്. അതിെലാ�് കാലി��് 
സർ Nകലാശാലയിലാ%. സം ,ാനെ� സർ Nകലാശാലകൾ �ു 
ഓ% ൈലന?�ാപന അ?�യന ഉപാധികള�ം സേGത�ള�ം 

നി^ dി�ു�തിനും Kപവർ �ി.ി�ു�തിനും EMRCെയ 

ആKശയി�ാവു�താ%.  

2. സHയംഭരണ ശാJീകരണം  
 

ചടുലവും സൃQിപരവും ആവു�തിനു ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ 

,ാപന�ൾ �ു സ:യംഭാരണവും നിAകർ ഷകളിെലാെ� 

അയവും അത�>ാേപ1ിതമാ%.   
 

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല GATS അന>ര 

പരിAകരണ�ളിലൂെട   സർ N കലാശാലകള�െട സ:യംഭരണം 

Kകമാനുഗതമായി തകർ �ുവരുകയാ%. േകാവി � 19 ഉയർ �ിയ 

അടിയ>ര സാഹചര�ം KപMതുത KപKകിയയുെട േവഗത 

കൂ[ിയി[��്.  
 

പകർ /വ�ാധിയുെട അടിയ>രാവ,�ാലെ� 

സ:യംഭാരണാപചയെ�.�ി  സർ Nകലാശാലക� �ു ജാKഗത 

േവണം. പാഠ� പ?തിയുെട മാ��ള�ം പുതിയ േKപാKഗാമുകള�െട 

നട.ാ�ലും േകാ�സുകള�െട ഡിൈസനി�ും അ�ാദമിക 
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Kപവർ �നരീതിയും സംബUി/�8 നിർ േfശ�ള�ം 

നിയമ�ള�ം  ബ�ൂേറാKകാ�ിu അനുശാസനകളായി പുറെ.ടു� 

,ിതിവരരു).    
 

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ ,ാപന�ള�െട സ:തK>വും സുഗമവുമായ 

Kപവർ �ന�ി നും ഓൺ  ൈലൻ  േകാ�സുകള�െട നട�ി.ിനും 

ആവശ�മായ പുതിയ സുതാര�താ മാനദ�ം  ആവശ�മാ% .  
 

സർ Nകലാശാലകള�െട സ:യംഭാരണാധികാരം 

ശCിെ.ടു�ു�തിനും ഭാവി  KപതിസUികേളാടു 
സൃQിപരമായി Kപതികരി�ു�തിനു Kപാ2തമാ�ാനും ആuടും 

wാ�{ൂ[�കള�ം ഓർ ഡിനൻ സുകള�ം  നവീകരിേ��തു�്.  
 

3. േക+Kീകരണവും വിേവചനവും  
 

സ6ൂർ F ൈനമിക രാKQീയ േകKaീകരണവും 

ബ�ൂേറാKകൈ�േസഷനും  ആവ ശ�മാ�ിമാ�ിയ േകാവി� 19 

പകർ /വ�ാധി ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ േമഖലg�ു  അതിJെറ 

അ�ാദമിക സ:യംഭരണം കുറെ/ാെ� അന�മാ�ിയിരി�ു�ു.  
 

CJെറർ െന��ം ഐസിടിയും ഉപേയാഗി/�  രാജ�െ� ഉ�ത 

വിദ�ാഭ�ാസ�ിJെറ  ഉയർ � േതാതിലു8 േകKaീകരണം നട�ും. 

അ�ാദമിക േKപാKഗാമുകള�ം േകാ�സുകള�ം പാഠ�ള�ം 

വിഡിേയാ ഉൾ െ.െടയു8  പഠനസാമKഗികള�െമലLാം ഒെരാ� േപാ 

�കാw് വഴി രാജ�മാെക ലഭ�മാ�ാനു8 പ?തി 
നിർ േfശി�െ.[� കഴി_ിരി �ു�ു.  
 

േകKaീകരണം േകാർ േ.ാെറ��കള�െട ആവശ�മാ%. രാജ�മാെക 

പഠന പാഠ�പ? തികള�െട ഏകതാനതയും ഏേകാപിത 

സംവിധാനവും  െകാ�ുവരു�തിനായി  അവരുെട ശുപാർ ശ 

ശCമാ%. Cതു വിദ�ാഭ�ാസ ഗുണനിലവാരം ഉറ.ാ�ു� തിനും 

വിദ�ാർ sികെള വ�ാവസായിക െതാഴിലുകൾ �ു 
െകാ8��വരാ�ാനുമാ െണ�ു പറയു�ു.    
 

പകർ /വ�ാധിെ�തിെര ഫലKപദമായി േപാരാടി േലാകKശ?യും 

അംഗീകാരവും േനടിയ േകരള�ിെല ജനാധിപത� 

േകKaീകരണ�ിനു കീഴിെല വിേകKaീകൃത 

സംവിധാന�ി- നി�ു8 ഉൾ �ാ�ചയിലൂെട ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ 

ഭരണം  പുനരാ േലാചനg�ു വിേധയമാേ��തു�്.    
 

വിേകKaീകൃത�െളാ�ുകൂടു� േകരള�ിJെറ 

ജനകീയാസൂKതണവും സ:യംഭരണ ,ാപന�ള�ം സഹകരണ 
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,ാപന�ള�ം വിേകKaീകൃത ആേരാഗ� സുര1ാ േകKa�ള�ം 

ജിലLാഭരണകൂടവും മ��വകു.�കള�ം വിശാലെപാതുജന�ള�ം 

സഹകരി/� Kപവൃ�ി/്  അതു KപതിസUിെയ  േനരിടു�തിനു8 

ഒരുമാതൃക  സൃQി/�.  അ) ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് 
ഉയ^ �ുവരു� േകKaീകരണ Kപവണത Kപതിതുലനം 

െചB��തിനു പര�ാ2തമാവും.  
 

വിദ�ാഭ�ാസം നിേ1പമലL, വലിയ ചിലവിനമാെണ�ു കരുതു� 

C>�െയേ.ാ െലാരുവികസ:ര രാജ�െ� സാധാരണ 

സർ Nകലാശാലകൾ െ�ലLാം െതാഴിലധിAഠിത േകാ�സുകള�8 

േKപാKഗാമുകൾ �ായിരി�ും Kപാമുഖ�ം നൽ േക�ിവരുക. 
  

ഉദാര കലാമാനവിക വിഷയ�ളിലും സാമൂഹ� 

ശാMKത�ളിലും അ?�ാപന�ിേനാ ഗേവഷണ�ിേനാ Cനി 
നീ�ിയിരി.� Kകമാനുഗതമായി കുറ_ുവരും.   അവയിലു8 

േKപാKഗാമുകളിനി പഴയ േകാേളജുകളിലും 

സർ Nകലാശാലകളിലും െപാതുേമഖലാ ,ാപന�ളിലുമായി 
ചുരു�ും. അ�രം വിഷയ�ൾ �ും  ,ാപന�� �ുെമതിെര 

വിേവചനം വർ ?ി/�െകാ�ിരി�ും    
 

4. സHയം ധന സഹായ �ാപനLള;െട കാര�ം   
 

സ:യം ധനസഹായ ,ാപന�ളിെല ഏതാനും എF�ള�െട 

കാര��ിേല ഗുണനിലവാരം ഉറ.�വരു�ാനു8 നടപടി 
സാ?�മായി[�8l. വളെര നലL ഏതാനും ,ാപന�െളാഴി/� 

ബാ�ിയു8 ബഹുഭൂരിഭാഗം ,ാപന�� �ും പഠന 

െസൗ കര��ള�െട കാര��ിലവശ�ം േവ�  അ�ാദമിക 

ഉ�രവാദിത:േമാ അ ?�ാപകേയാഗ�തയിലും Kപതിഫല�ിലും 

േവ� സുതാര�തേയാ CലL.  അവയുെട Kപവർ �നം അേ�യ�ം 

പരിതാപകരമാ%. പകർ /വ�ാധിമൂലമു�ായ അട/�പൂ 

[േലാെട അതു വീ�ും അധ:പതി/ിരി�ു�ു.  
 

അ�ാദമിക ഉ�രവാദിത:വും വിശ:ാസ�തയും 

ഉറ.ാ�ു�തിനു എലLാ ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ ,ാപന�ള�ം 

വിലയിരു�ലിനും അKകഡിേ�ഷനും  വിേധയമാവണെമ� 

കാര�ം യു.ജി.സി നൽ കു� േദശീയാടി,ാന�ിലു8 

ശുപാർ ശയാ%.  വിലയിരു�ലും അKകഡിേ�ഷനും മാKതേമ Cu 

,ാപന�ള�െട സ:യം നിയK>ണം േKപാ~ാഹി.ി�ുകയും 

സാമൂഹ� സ:ീകാര�ത ഉയർ �ുകയും െചBl. 
 

സ:യം ധനസഹായ ,ാപന�ള�െട സം,ാനതല 

വിലയിരു�ലിനും അKകഡിേ�ഷനും േവ�ിയു8 
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മുെ�ാരു��െളലLാം െക.എM.എ/്.ഇ.സി അതിJെറ Kപേത�ക 

െസൻ ററായ SAAC വഴി പൂർ �ീകരി/ി[��്.   
 

െക.എM.എ/്.ഇ.സി ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ ,ാപന�ള�െട 

അഖിലേകരള സർ േവ  യും ,ാപന�ള�െട റാGി�ിനു8 

നടപടികള�ം ഏെറ�ുേറ പൂർ �ിയാ�ിയി രി�ു�ു (KIRF).  
 

,ാപന�െള വിലയിരു�ു�തിനായു8 ഈ 

പരിKശമ�െളലLാം പല മാനദ��െള 

അടി,ാനെ.ടു�ിയാ%. ,ാപന�ള�െടയും 

വ�Cികള�െടയും ഗേവഷണ ഫല�ള�ം മ��മാ% 

അവയിൽ /ില). അവ വിലയിരു�ു�തിനു Mെകാപസും 

െവ� ഓi സയൻ സും േപാലു8 ബിyിേയാKഗാഫിu ഡാ�ാ  െസ 

Jററുകെള   ആKശയി�ു�ു.     
 

,ാപന�ള�െട േദശീയ  റാGി�ിനു8 ച[�ൂടും (NIRF) 

ആേഗാള റാGി�ിനു8 സംവിധാന�ള�ം അവയുെട 

മാനദ��ളനുസരി/�8 വിലയിരു�ലിനു ഗേവഷണഫലം 

േപ�J� എ/്- Cൻ െഡuM തുട�ിയവ പരിേശാധി/്  
ഉറ.ാ�ു�തിനും Cu ഡാ�ാ  െസJററുകെളയാ% 

ആKശയി�ു�).    
 

അKപകാരം എലLാ സ:യം ധനസഹായ ,ാപന�ള�ം 

നിർ TUമായി വിലയിരു�ലിനും അKകഡിേ�ഷനും 

വിേധയമാവണെമ�ു നിAകർ ഷി�ു� ഉ�രവു�ാവണെമ� 

കാര�ം േകരള സർ �ാരിെന അറിയി�ു�ു. സ:യം ധനസഹായ 

,ാപന�� �ു പുതിയ അ�ാദമിu 

േKപാKഗാമുകളാരംഭി�ു�തിനു Cu വിലയിരു�ലും  

അKകഡിേ�ഷനും നിർ TUമാ�ണം.  
 
 

5. ഓ
ൺ  യൂണിേവMസി(ിയുെട അടിയ3ര +പസJി  
  

േകാ�സുകെളാ�ും േനരി[�  െചBാനാവാ�വർ �ുേവ�ി 
സർ Nകലാശാലകെളാ രു�ു� വിദൂരവിദ�ാഭ�ാസ െസൗ കര�ം 

പകർ /വ�ാധിയുെട Kപേത�ക സാഹചര�ം വളെരേയെറ 

KപസCമാ�ിയി[��്.    േകാവി� 19 Jെറ സdർ fം മൂലം 

പതിവു സർ Nകലാശാലകെളാെ�യും ഓൺ  ൈലനിലൂെടയു8 

വിദൂരവിദ�ാഭ�ാസ സK6 ദായ�ിേല�ു മാറിയ) 

ഓ.ൺ  യൂണിേവ�സി�ിയുെട Kപാധാന�ം ഒ�ുകൂടി വർ ?ി  
.ി/ിരി�ുകയാ%.      
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C>�യിലാെക 15 ഓ.ൺ  യൂണിേവ�സി�ികളാണു8) . അവ 

നൽ കു� വിവിധ സർ [ിഫി���/ഡിേ|ാമ േകാ�സുകള�ം ബിരുദ 

ബിരുദാന>ര േഡാuടേറ�� ഡിKഗി േKപാKഗാമുകള�ം   

ഓ.ൺ  യൂണിേവ�സി�ി ഡിwൻ M പഠനം വഴി  (ODLS) യാ%. 
 

Kപതിവ^ ഷം ശരാശരി മൂ�ു ല1ം വിദ�ാർ sികളാ% അവരുെട 

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാ സ പഠനം തുടരു�തിനായി സം,ാനെ� മൂ�ു 
Kപധാന സർ Nകലാശാലകളിലൂെടയും പുറ�ു8 മ�� 

സർ Nകലാശാലകളിലൂെടയും വിേശഷി/�ം  CaിരാഗാUി 
േനഷണൽ  ഓ.ൺ  സർ Nകലാശാല (IGNOU) വഴിയും ലഭ�മാവു� 

തുറ� വിദൂരവിദ�ാഭ�ാസ സംവിധാന (ODLS) െ� 

ആKശയി�ു�). അടു�കാല�് Cu സൗ കര�ം 

CലLാതായിരി�ു�ു. കാരണം യു.ജി.സി നിയമം 2018 അനുസരി/� 

3.25 നുേമെല NAAC േKഗഡു8 സർ Nകലാശാലേ� ODLS 

നട�ാനനുവാദമു 8l.   
 

േനരെ� Kപേവശനം േനടിയ വിദ�ാർ sികൾ �ു തുടരാനു8 

അനുവാദം ലഭി/ി രുെ�Gിലും യു.ജി.സി നിയമം 2018 വീ�ും 

നിAകർ ഷി/ിരി�ുകയാ%.  ഒരുവലിയ വിഭാഗം 

വിദ�ാർ sികൾ �് അ�െന ODLS നിേഷധി�െ.[ിരി�ു�ു. 
സം,ാന�ിനു സ:>മായി ഒരുസ:തK> വിദൂര പഠന 

സർ Nകലാശാല അത�>ാേപ1ിതമായിരി�ുകയാ%. 

െക.എM.എ�.ഇ.സി Cതിനായി എലLാ ഉപേദശ�ള�ം 

നൽ കിയി[� ര�ുവർ ഷമായി. Cെതാരടിയ>രാവശ�മാെണ�ും  

അതിനിയും ൈവകി�ൂെട�ും  സർ �ാരിനു  േബാധ�െ.[തിJെറ 

ഫലമായി ഉടെന ഓ.ൺ  യൂണിേവ�സി�ി ആരംഭി�ാനു8 

തീരുമാനം വ�ു കഴി_ിരി�ു�ു.  താമസിയാെത അതു 
Kപവർ �ന1മമാവും എ�ു Kപതീ1ി�ാം. 
 

6. �ാപനLള;െട സാമൂഹ�ാടി റ ശJിെ
ടു ണം  
 

േകാവി�19 sâ സാഹചര�ം ആവശ�െ.ടു�) 

സർ Nകലാശാലകള�ം േകാേളജുകള�ം അവയുെട 

സാമൂഹ�ാടി�റയും കd�ൂണി�ിയുെട പി>ുണയും 

ശCിെ.ടു�ാ  നാ%.  
 

മികവു� വിSാനം ജീവിതനിലവാരെ�യും  മനുഷ�രുെട 

ആവാസവ�വ,െയയും  എ�െന െമ/െ.ടു�ാനു 
പകരി�ുെമ� കാര�ം  ബഹുജന�െള േബാ?�െ.ടു�ി 
അതുവഴി അവെര സഹായി�ാനു8 സാമൂഹ� ഉ�രവാദിത:ം 

എലLാ ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ ,ാപന�ൾ �ുമു�്. പുതിയ 
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ക�ുപിടു��ള�ം സാേGതിക സൃQികള�ം ഉയർ �ു� 

Kപpന�െളയും   സാ?�തകെളയും പ�ി ജന�െള 

േബാധവ- �രിേ��തും ,ാപന�ള�െട ബാ?�തയാ%.  
 

േകാവി�19 ഉ�ാ�ിയ ശാരീരിക അകലവും സmാര 

സ:ാതK>�മിലLാgമയും ഓൺ ൈലന?�ാപന�ിJെറ 

Kപാധാന�വും കാ6M ഇട�െള പലതരം മാ��ി നു 
വിേധയമാ�ും. െലuചറുഹാള�കള�ം �ാD�മുറികള�ം 

സംേയാജിത അ?�ാപനേവ ദിയായും െതാഴിലുപരിശീലന 

കളരിയായും  ശിൽ .ശാലാ േകKa�ളായും മാറാം. അവ 

വിദ�ാർ sികെള മാKതമലL തേfശവാസികളായ 

ബഹുജന�െളയും ഉൾ െ�ാ 8�ം.    
 

C) ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ ,ാപന�ള�െട നിർ Nചിത ,ാന�െള 

കd�ൂണി�ിയുെട പഠനഗേവഷണ�� �ായി 
നീ�ിെവ/തു� െ.െട മ��പല ഉപേയാഗ �ൾ �ായു8 തുറ� 

Cട�ളാ�ി മാ��ം.  

 

7. ഡിസിNിനുകൾ �ു കുറുെകയു7 സമീP   
 

ഡിസി|ിനുകൾ �ു കുറുെകയു8 സമീ1യുെട വ�വ,ാപനം 

പറയുേ6ാെല െചBാെനള�.മലL. കാരണം 

ഡിസി|ിനുകളതനുവദി�ിലL.  എ�ിരു�ാലും Sാനം 

വളരു�തനുസരി/� ഡിസി|ിനുകള�െട അതിരുകള�ം 

ആകൃതികള�ം മ�ി അവ  പരMപരം 

അടു�ുെകാ�ിരി�ുകയാ%. ഉയർ �ുവരു� എലLാ പുതിയ 

വിSാനേമഖലകളിലും ഡിസി|ിനുകള�െട  സGലനം 

വ�Cമായി�ഴി_ു. ഡിസി|ിനുക� �ു കുറുെക സമീ1യു8 

അ?�ാപകർ േ� അവ ൈകകാര�ം െചBാനാവൂ. 

അേ?�താ�� �ു C�രം വിഷയ�ള�മായി േവഗം 

െപാരു�െ.ടാനു8 കഴിവു Kപദാനം െചBാനും അ�രം 

അ?�ാപകർ േ� കഴിയൂ. ഉപരിപഠന�ിലിതു ഒഴി 
/�കൂടാനാവാ� മു�ുപാധികളിെലാ�ാെണ� വMതുതയും 

ഉ�്. 
 

അ?�ാപകെര ഡിസി|ിനുകള�െട നിലവറകളിൽ നി�ു പുറ�ു 
െകാ�ുവരുക അേ�യ�ം Kശമകരമാ%. അധികംേപരും 

ഡിസി|ിനുകൾ �ു കുറുെക സമീ1 വളർ �ാനു8 

ഉദ�മ�ൾ �ു വഴ�ു�വരുമലL.  
 

ഭൂരിഭാഗ�ിനും  ഡിസി|ിനുകൾ �ു കുറുെക വളരു� 

വിSാനേമഖലകെള െചറു �ുക വിഷമമാ%. Kപേത�കി/�ം 
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ആേഗാള സ6`-വ�വ,യി- നി�ു പുറെ.ടു 
�താെണ�ിരിെ�. സാേGതികവിദ�യുെട ,ിതിേപാെല 

തെ�യാണി) .  ഡി സി|ിനുകൾ �ലL ഡിസി|ിനുകൾ �ു 
കുറുെകയു8 വിSാനേമഖലകൾ േ� ആ േഗാള സ6`-

വ�വ,യുെട അജ�െയ േനരിടാനാവൂ എ�തു െകൗ തുകകര 

മാ%. വിമർ ശ രാKQീയ സ6` -മീമാംസ, വികസന 

നരവംശശാMKതം, പരി ,ിതി സയൻ M, MKതീ പഠനം, ദളി)  

പഠനം തുട�ിയവ ഉദാഹരണ�ളാ%.  അധീശ സ6`-വ�വ, 

അ�രം വിSാനേമഖലകെള വളരാനനുവദി�ുക യുമിലL. 
കാരണം വ�Cമാ%. 
 

േകാർ .േറ�� സ6`-വ�വ, ധനസഹായം നൽ കു�വയാണു 
ഡിസി|ിനു കൾ �ു കുറുെകയു8 സയൻ സിക സാേGതിക സGര 

േമഖലകളിെല ആേഗാളവി പണിയു8 Sാേനാൽ .ാദനവും 

വിനിമയവും. അതിJെറ സdർ f�ിലകെ.[�  മി� 

സർ Nകലാശാലകള�ം ഡിസി|ിനുകൾ �ു കുറുെകയു8 

അ?�ാപനവും അ?�യനവും  ഗേവഷണവും നട�ു� 

ബഹുവിഷയ ,ാപന�ളായി മാറും. സർ Nക ലാശാലകള�ം 

സ:യംഭരണ േകാേളജുകള�ം അ�രം േമഖലകളിലു8 സുQിപര 

മായ േകാ�സുകള�ം പാഠ�പ?തിയും വികസി.ി�ു�തിനും 

േകKaീകൃത ഫലKപാ 2തിയും തുടർ /യായു8 മൂല�നിർ Fയവും 

പി>ുടരു�തിനും സാഹചര�െമാരു�ും. 
 
 
 

8. ഉയർ �ുവരു� അറിവിsâ പുതിയ േമഖല  
 

ഉയർ �ുവരു� അറിവിsâ എലLാ പുതിയ േമഖലകളിെലയും 

ആേഗാള സയൻ സും സാേGതികവിദ�യും നdുെട 

സർ Nകലാശാലകളിലും  േകാേളജുകളിലും പകർ �ാ നാവിലL.  
അതാവശ�വുമിലL. കാരണം ആേഗാള മൂല�മുെ��ു കരുതി  
സയൻ സും   സാേGതികവിദ�യും എലLാകു[ികള�െടയും 

തലയിലിറ�ാനു8 Kശമം വിപരീതഫല മാണുളവാ�ുക. 

സയൻ സും സാേGതികവിദ�യും ഒരി�ലും േരഖീയമായലL വിക 

സി�ു�). അതു ചടുലവും തീർ /യിലLാ�തും സദാ 

മാറിെ�ാ�ിരി�ു�തുമാ %.  
 

വളെര KപസC�ളായ പല ഉദാരകലകള�ം മാനവിക 

വിഷയ�ള�ം സാമൂഹ�ശാMKത�ള�ം േകരള�ിെല 

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ ,ാപന�െളാ�ും േവ�Kത 

േKപാ~ാഹി.ി�െ.ടു�ിലL. സ:തK> ഡിസി|ിനുകെള� 

നിലg�ു അവയിേലെറയും പാഠ�വിഷയ�ളാെണGിലും 
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പരMപര പൂരക�ളായ േചർ .�കെള� നിലയിലവ 

അധികെമാ�ും പരീ1ി�െ.[ി[ിലL. C�െ� 

ചു��പാടിലവയിേല തും ഫലKപദമായ േചർ .�കളിലൂെട വലിയ 

സാ?�തയു8 വിSാനേമഖലകളാ�ാവു�താ%. 

ഉദാരകലകള�ം മാനവിക വിഷയ�ള�ം സാമൂഹ� ശാMKത�ള�ം 

ഒരതിശC കൂ[�േലാഹം േപാെല Cണ�ു�തിേന�വും േയാജി/ 

െമൗ ലിക ഡി സി|ിനാണു നരവംശശാMKതം.   
 

C>� ഉൾ െ.െട േലാകെമ�ും നരവംശശാMKതം 

സാമൂഹ�ശാMKത�ള�െട കൂ[�ിലി�ു 
മുേ�റിെ�ാ�ിരി�ു� വിSാനേമഖലയാ%. ഒരുകാല�ു 
േകരള�ിലീ വിSാനേമഖയുെട വളെര Kപസി?രായ 

വCാ�ള��ായിരുെ�Gിലും C�ു സം,ാന ഉ�ത 

വിദ�ാഭ�ാസ�ിലതിനു തീെര കുറ_ Kപാതിനിധ�േമ ഉ8l. 

േലാകരാജ��ളിെലലLാം നരവംശശാMKതം ഒരുസ:തK> 

വിഷയമായും സയൻ സും സാേGതികവിദ�യുമുൾ െ.െട 

നാനാവിധ വിSാനശാഖകള�മായുളള േച^ .�കളായും  

പഠി.ി�ു�ു�് .    
 

സർ Nകലാശാലകള�ം േകാേളജുകള�ം ബിരുദ ബിരുദാന>ര 

പഠന�ിJെറ ഭാഗ മായി ഭാഷകള�ം ഭാഷാശാMKതവും  കലകള�ം 

പുരാവMതു വിSാനീയവും ചരിKതവും 

സാ6�ികശാMKതവും രാKQമീമാംസയും സാമൂഹ� 

സി?ാ>വും എ�ിuസും മനശാMKതവും ലിംഗേഭദ ശാMKതവും 

ഭ1�ശാMKതവും വിേകKaീകരണ പഠനവും തേfശ സ:യംഭരണ 

പഠനവും  സഹകരണ പഠനവും  ജനസംഖ�ാപഠനവും നര 

വംശശാMKതവുമായി േചർ �ു േKപാKഗാമുകളാേലാചി�ണം. 

അതുേപാെല യുവ ജനKപതിസUിപഠനം  

Kപായ�ൂടുതലു8വരുെട Kപpന�െള.�ിയു8 പഠനം ശി 
ശുസംര1ണ പഠനം തുട�ിയ വിശയ�െള 

നരവംശശാMKതവുമായി കൂ[ിേ/^ �ു8 പുതിയ 

പഠനസdിKശ�െള.�ി ആേലാചി�ണം. വംശീയ സംMകൃ 

തികള�െട തിേരാധാനം സംഭവി�ു�ുെവ� തിരി/റിവു 
പ#ാ�ലമാ�ി േകരള�ിലും വംശീയവിഭാഗ�ള�െട 

Mകൂള?�യനം അവരുെട സ:>ം ഭാഷയിലായിരി �ണെമ� 

നിർ േfശം ചർ /ാവിഷയമായിരു�ു. േകരളെമാഴി/�8 

Kപേദശ�ളിേലതാെ�ലLായിട�ും വാെമാഴിയുെടയും 

സാ1രതയുെടയും നരവംശശാMKതം വളെരയധികം 

പഠനസാKaമായ വിഷയമാ%. ഡിസി|ിനുകൾ �ു കുറുെകയു8 

പഠനേമഖലെയ� നിലg�ു സം,ാന ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ 

,ാപന�ള�െട Kശ?യർ ഹി�ു�ു.     
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സാ6�ിക നരവംശശാMKതേ�ാെടാ.ം ഉപജീവനമാർ cം 

വികസനം നഗരവ- �രണം ആേഗാളവൽ �രണം എ�ിവ 

േചർ �ു ഉപഡിസി|ിനുകളായി ബിസിനM മെനജുെമJ�് 
പഠനേ�ാെടാ.ം C�ു പല സർ Nകലാശാലകളിലും 

നിലവിലു�്. െമഡിസിനുമായി ബUെ.[�ം നരവംശശാMKതം 

ധാരാളം േമഖലകളിലി�ു ഉപഡിസി|ിനാ%. 

സുനാമിെയ�ുടർ �ു പാരി,ിതിക പഠന�ിലും ദുര> 

നിയK>ണ പഠന�ിലും നരവംശശാMKതം ഇ�ു Kപധാനമാ%. 

കാലാവ,ാവ�തിയാനം സൃQി�ു� Kപകൃതിേ1ാഭം 

േകരള�ിലും ദുര>Kപതിേരാധവും തയാെറടു.�ം 

ദുർ Tലജനവിഭാഗ�ള�ം നീതിയുCമായ 

പുനരു]ീവനേശഷിയും അതിെന തകിടംമറി�ു� 

സാംMകാരിക ഘടക�ള�ം നരവംശശാMKത പഠന�ിJെറ 

KപസCി വർ ?ി.ി/ിരി�ു�ു.  
 

9. പരീPാ നവീകരണം  
 

ഓൺ  ൈലന?�ാപനരീതി ഉയർ �ു� ഒരുKപധാന 

െവലL�വിളിയാണു വിവരണ �െള കാര�മായി ആKശയി�ു� 

നിലവിലു8 മൂല�നിർ Fയ സK6ദായ�ിJെറ സ6ൂർ F 

നവീകരണം. െവറുെത ഒ.എം.ആറിേല�ു മാറിയതുെകാ�ു 
മാKതം  ഫലമിലL. കാരണം അതു മി�വാറും പലതിൽ നി�ു 
ഉ�രം തിരെ_ടു�ു� േചാദ�ാവലിെയ ആKശയി�ു� 

സK6ദായമാ%. സ:ീകരി�ു� സാേGതിക വിദ� ഫലKപാ2തി 
േകKaീകൃത അ?�യന�ിനു (OBE) അനുേയാജ�മായിരി�ണം.  

അറിവിJെറ തരവും (KCs) േബാധതലവും (CLs) തിരി/റി_ു8  

മൂല�നിർ Fയ �ിേല�ു നയി�ു� ylമിJെറ 

Kകിയാശ��െളയും േകാശപദ�െളയും അടി 
,ാനമാ�ിയാവണം േചാദ�ാവലി.  േചാദ��ള�െട ഉ�രം 

െവളിെ.ടു�ു� െത ളിവിെന ആധാരമാ�ി ഉfിAഠ നിലവാരം 

േനടിേയാ എ�ു തിരി/റി_ു8 മൂല� നിർ Fയ�ിനു KCs നും 

CLs വ�ത�Mത മൂല�ം ആേരാപി/ിരി�ണം.  ഓേരാതല �ിലും 

േന[�ിJെറ പൂർ Fിമ അള�ു�തിനു കൃത�മായ മാനദ�ം 

നി#യിേ��താ%. അതു വിദ�ാർ sികള�െട േKഗ� 

നിർ Fയെ� വിശ:സനീയമാ�ും വിധ (CRAM) മായിരി�ണം.   

OBE അനുസരി/�8 മൂല�നിർ Fയം ഒരുപുതിയ 

പതിവായി�ീരു�തിനു േവ� ഘടനാപരമായ മാ�ം 

െകാ�ുവരു�തിനു ,ാപന�ള�ം സർ �ാരും  മുൻ ൈക  
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െയടു�ണം. സർ NകലാശാലകെളലLാം വിശ:സനീയവും 

ഗുണമു8തുമായ രീതിയിലവയുെട പരീ1ാനട�ി.ിനു 
കാലാനുസൃത സാേGതിക വിദ�യിലധിAഠിതമായ േKപാuേടർ �  

െസൻ ററുകള��ാ�ണം.      
 

10. പഠി�ലും സ'ാദി�ലും  
 

പഠനേ�ാെടാ.ം സ6ാദി�ലും (EWYL) 

സാമൂഹ�Kപാധാന�മു8തും  Kശ?േയാ െട  േKപാ~ാഹി.ിേ�� 

ഒരുപ?തിയാ%. വളെര കരുതേലാെട ആസൂKതണം െചgതും 

പണം നീ�ിെവ/�ം സർ �ാരും സർ Nകലാശാലകള�ം 

േമൽ േനാ[ം വഹി/� നട.ാ�ിയാലതു േകരളെ� 

സംബUി/ിടേ�ാളം വലിയ സാ?�ത യു8 പ?തി തെ�. 

െമറി��ം വരുമാനവും അടി,ാനമാ�ിയു8 Mേകാളർ ഷി 
.�കൾ െ�ാ.ം  അതു ഒരുപരിധിേയാളം സാമൂഹ�സുര1 

വർ ?ി.ി�ുകയും തുല� Kപേവശന നീതി ഉറ.ാ�ുകയും 

െചB��ു.  
 

Cu പ?തിെകാ�ു  പല Kപേയാജന�ള��്. സാ6�ിക 

പിേ�ാ�ാവ,യു8 വിദ�ാർ sികള�െട കQ.ാടു 
ലഘൂകരി�ു�തിനും കഠിനാ?:ാനമൂല�മട�മു8 

േതാഴിലഭിമാനം വളർ �ു�തിനും െതാഴിലിനു പ�ിയ 

നിപുണിയിലൂെട േജാലി സാ?�ത കൂ[��തിനും നലL േജാലി 
ഏെ�ടു�ു�തിനു8 പാടവവും വ�Cിപരമായ 

പഠനതാ-പര�വും മുൻ ഗണനയും  വളരു�തിനും അന�ഥാ  

േബാധം കുറg�ു� തിനും സഹായി�ും. ഓേരാരു�രുെടയും 

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസം സ:>ം ജിSാസ നയി�ു� ഒ�ായി 
മാറിയിെലLGിലും സ:യം നിയK>ി�ു�തും വ�Cിപരവും ജീ 
വിത ഗUിയുമായി മാറു�തിനു വഴിെയാരു�ും. 

.   

ഭരണപരമായി സർ Nകലാശാലകള�ം േകാേളജുകള�ം േവ�Kത 

അയവും  തിരെ_ ടു�ാനു8 സ:ാതK>�വും 

ഉറ.�വരു�ിയാേല EWYL പ?തി ഫലKപദവും നില 

നിൽ .�8തും പരിവർ �േനാzുഖവുമാവുകയു8l. 

േKപാഫഷണലായ കഴിവു കര,മാ�ു�തിനും താൽ �ാലിക 

േജാലി േനടു�തിനും സാഹചര�െമാരു�ി  വിദ�ാർ sികെള 

ആകർ ഷി�ണം. 
 

നമു�് വളെര കരുതലാവശ�മു8 പ?തിയാണി). കാരണം 

വികസിത രാജ��ളിലിതു വിദ�ാർ sികള�െട 

പഠനാവശ��ൾ �ു സാ6�ിക സഹായം നൽ കു� തിൽ നി�ു 
സർ �ാരിെന പി>ിരി.ിരി.ി�ാനു8 പ?തിയുെട  ഭാഗമാ%. 
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മാKതവുമലL േജാലിനൽ കു�വർ �ു പാഠ�പ?തി 
രൂപെ.ടു�ു�തിലും േകാ�സുകള�െട  ഉ8ട�ം 

നി#യി�ു�തിനും സ:ാധീനം െചലു�ു�തിനും    Cതു നലL 
അവസരം നൽ കു�ു. അ�െന േജാലി�ാെര 

തിരെ_ടു�ു�തിലും പരിശീലി.ി�ു�തി നും േവ�ിവരു� 

െചലO ചുരു�ാനും ഇതു സഹായി�ു�ു.  
 

ശുപാർ ശകെളെ3ല:ാം   
 

താെഴ െകാടു�ു� ശുപാർ ശകെളലLാം മുഖ�മായും േകാവി�19 

KപതിസUിയുെട അടിയ>ര സാഹചര�വുമായി ബUെ.[തും 

തിരെ_ടു�െ.[വയുമാ%. െപാതുവായ ചിലകാര��ള�ം 

ഉൾ െ.ടു�ിയി[�െ�Gിലും  അവ പൂർ FമലL. െവലL�വിളി കെള 

മറികട�ു�തിനാവശ�മായ Kപാേയാഗിക 

നിവൃ�ിമാർ c�ള��ാ�ിെ�ാ �ിരി�ണം.      
 

ഓൺ  ൈലന>�ാപനം സുഗമവും ഗുണനിലവാരമു7തും 
ആ�ുക. 

 

ക6�ൂ[റും CJറർ െന��ം ഐ.സി.ടി യും സർ Nകലാശാലാ 

കറി�ുല�ിJെറയും സിലബDിJെറയും േകാ�സിJെറയും 

ഭാഗമാ�ണം. അവെയ ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ �ിJെറ അത�ാവശ� 

ഉപകരണ�ളായി കൂ[ിേ/ർ �ണം. 
 

പകർ /വ�ാധി�ാലം സൃQി/ നിർ TUിത സാഹചര��ിെല 

ഏക ആKശയമായ വിർ ച:ലായു8 അ?�ാപനവും അ?�യനവും 

തുടർ �ും നിർ Nഹിേ��) ആവശ�മായ എലLാ അടി,ാന 

െസൗ കര��േളാടും  സാേGതികവിദ�േയാടും കൂടിയാവണം.   
 

െക.എM.എ/്.ഇ.സി സം,ാനെ� എലLാ 

സർ Nകലാശാലകെളയും ഉപേദശി �ു�തു നവീകരണം 

പാഠ�പ?തിയിലും ഉ8ട��ിലും മാKതം േപാരാ എ�ാ%. 

അതു േബാധന സK6ദായ�ിലും അടി,ാന സാേGതിക 

െസൗ കര��ിലും കൂടി േവണം എ�ാ%.    
 

ഓൺ  ൈലനിലു8 രീതി നിലവിലു8 സK6ദായവുമായി 
സംേയാജി.ി�ു�േതാെട C�ു തുടർ �ുേപാരു� 

മാനദ��ള�ം മാ��ൾ �ു വിേധയമാവണം. അതു െകാ�് 
േപാഷകെമ� നിലയിലായാലും ഓൺ  ൈലനിേല�ു 
മാറു�േതാെട േകരളം അതിJെറ േയാഗ�ത നിലനി^ �ു�ുെവ�് 
ഉറ.� വരു�ു�തിനു  മാന ദ��ളിെലെ>ാെ�  

മാ��ളാണു വരുേ��െത�ു മനDിലാ�ണം.  
 



46 

 

എലLാ ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ ,ാപന�ള�ം സിംKകണM 

എസിംKകണM രീതികെള കൂ[ി�ലർ �ു� സK6ദായം 

ഒരുപുതിയ പതിവായി അ?�ാപന അ?�യന കൃത��ള�െട 

ഭാഗമാ�ണം.  
 

ഓേരാ സർ Nകലാശാലയും േകാേളജും  ക6�ൂ[ൈറസുെചgത 

ൈറ�ിംZ േബാർ ഡു കള�ം െവT് കണ1നുമു8 Mമാർ [്-�ാD്-
റൂമുകള�െട എFം വർ ?ി.ി�ണം. 
 

യഥാർ s �ാD�ം വിർ ച:ലും തdിലു8 വിടവു ചുരു�ു�തിനു 
അ?�ാപനം പഠന ഫലKപാ2തി നിർ Fയം 

ആശയവിനിമയസേGതം  പഠനം സാ?�മാ�ു� മാർ cം 

എ�ിവയുെട സയൻ സിലും കലയിലും സാേGതികവിദ�യുെട 

എലLാഗുണ�ള�ം Kപ േയാജനെ.ടുേ��തു�്.  

സ:യവും മൂഡിലും േപാലു8   ഓ.ൺ  േസാ�M 

|ാ�്േഫാമുകളിലൂെട വികസി.ി/ അ?�യന നിയK>ണ ഉപാധി 
അഥവാ േലണിംZ മാേനജുെമJ� സിwംM (LMS) ആ% 

അ?�ാപകെരലLാം പി>ുടേര�). 
 

 MHRD യുെട വിർ ച:ലായ ലേബാറ[റി ഉപേയാഗി�ു�തിലും 

അവർ �ു Kപാവീ ണ�ം ഉ�ായിരി�ണം.  
 

ഓൺ  ൈലനിലൂെട േകാ�സു തയാറാ�ു�തിനും 

പഠി.ി�ു�തിനും ഓേരാ സർ Nകലാശാലg�ും അതിJെറ 

സ:>ം |ാ�്േഫാമും LMS ഉം ഉ�ാവു�താ% ഉ� മം.  
 

ഓൺ  ൈലനായി അ?�ാപന�ിനു േസാi��െവയറുപേയാഗി/� 

േകാ�സു�ാ�ു �തും െവTടി,ാനമാ�ി പഠി.ി�ു�തും 

ക6�ൂ[റിJെറ സഹായേ�ാെടയു8 സംേവദനവും ൈമJ� 

മാ.ി�ും രൂപരചനാ സേGതവും Cൻ േഫാ Kഗാഫു ദൃശ�വും 

ഓഡിേയാ വിഡിേയാ േപാ�കാw�ം േപാലു8 പല രീതികള�ം 

ഉപകരണ�ള�ം Kപേയാഗി�ു�തിനു അ?�ാപകർ �ു  
പരിശീലനം നൽ കണം.   
 

ആവു�Kത ,ാപന�ളിെലലLാം ഉയർ � Cൻ പു[് 
െസൗ കര��ള�8 െമ/െ.[ ഓൺ ൈലന?�ാപന അ?�യന  

മൂല�നിർ Fയ ഉപാധികള�െട ലഭ�ത ഉറ.�വരു 
�ു�തിനുേവ� നടപടി  സ:ീകരി�ണം. സാേGതിക വിദ�ാ 

സംബUമായ അടി,ാന െസൗ കര��� �ാവശ�മായ വിഹിതം 

നീ�ിെവ�ുകയും േവണം.  
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സാ�ൈലേ�ാ ൈഫേKബാ2ടിേകാ െമാൈബേലാ വഴിയു8 

തടDമിലLാ�തും  േവ�Kത ബാൻ �-വി��ും ഉയർ � 

േവഗതയും ചിലവുകുറ_തുമായ CJറ^ െന �� സൗ കര�ം 

സം,ാനെ� എലLാ Kപധാന േകാേളജുകളിലും സർ Nകലാശാലക 

ളിലും ലഭ�മാവണം.  
 

�ാD്-റൂം അ?�ാപന അ?�യന ചു��പാടിJെറ േപാഷകമായി 
ഓൺ ൈലന?�ാ പന സK6ദായെ� സംേയാജി.ി�ു�തിനു മു6് 
പാഠ�പ?തിയും സിലബD�കള�ം േകാ�സു  ഫല�ള�ം 

േKപാKഗാമുകള�െട Kപേത�കഫല�ള�ം ബിരുദഫല�ള�ം 

പുതുതായി ആവിAകരി��� വിധം  ഫലKപാ2തി 
വിദ�ാഭ�ാസം ന�ായി മനDി ലാ�ിയിരി�ണം.        
 

ഡിജി(ലസമതHം നിക ു�തിനു േവR നടപടി   
 

ഡിജി�ലസമത:ം നിക�ു�തിനു8 ആദ� പടി ഒരുവിശദമായ  

,ിതിവിവര� ണ�ു േശഖരി�ലാ%. സം,ാന�് 
നിലനിൽ �ു� ഡിജി�ലസമത:�ിJെറ സ:ഭാവവും 

വ�ാ2തിയും സംബUി/�8 മൂർ �മായ വിവരം 

െക.എM.എ�.ഇ.സി േശഖരി�ണം.  
 

ഓൈണLന?�ാപന�ിനും അ?�യന�ിനും േവ� 

മുെ�ാരു��െളലLാം ശരി   െ.ടു�ു�തിനു8 സാമൂഹ�മായ 

തയാെറടു.� വിലയിരു�ു�തിനു െക.എM. എ�.ഇ.സി ഒരു 
സർ േN നട�ണം. സാേGതികസൗ കര�ം വിദ�ാർ sികൾ �ു 
ലഭി�ു�ുേ�ാ എ�റിയാനും ലഭ�മലLാ�വർ �ു 
ലഭ�മാ�ാനു8 നിവൃ�ിമാ^ c�ള�ം സഹായേKസാതD�ം 

കെ��ു�തിനും േവ�ിയാണി) .    
 

എKത വിദ�ാർ sികൾ �ു ഈ സൗ കര�ം ലഭി�ു�ിെലL�ു 
മനDിലാ�ു�തിനും Kപpനം പരിഹരി�ു�തിനും 

സ:യംഭരണ,ാപന�ള�െടയും സം,ാന ൈലKബറി 
െകൗൺ സിലിJെറയും കുടുംബKശീയുെടയും സഹകരണ 

Kപ,ാന�ള�െടയും സ�?സംഘ�ള�െടയും സഹായ 

സമൂഹ�ള�െടയും വ�Cികള�െടയും സഹായം 

േതടാവു�താ%.    
 

ഓൈണLന?�യന�ിനു സൗ കര�ം ലഭി�ാ�തുമൂലം 

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ ,ാപന�ളിൽ നി�ു  
െകാഴി_ുേപാ�ു�ാവു�ുേ�ാ എ�ു കെ��ാനു8 Kശമം 

െപ[�ു തുട�ണം. ഓൺ  ൈലന?�ാപനം 

Kപേയാജനെ.ടു�ു�തിനു അടി,ാന 
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െസൗ കര�മിലLാ�തുമൂലം െകാഴി_ുേപാ�ു�ാവു�ിെലL�് 
ഉറ.�വ രു�ാനായി ,ാപന�േളാടാവശ�െ.ടണം.    
 

പാവെ.[ കു[ികൾ �ു ലാ2േടാേ.ാ ടാെyേ�ാ Mമാർ [� 

േഫാേണാ  ലഭ�മാ�ാനു8 നടപടി ഉടെന ഉ�ാവണം. 

KപതിഫലമിലLാെത CJെറർ െന��ം മ��പകരണ� ള�ം 

ഓേരാ,ാപനവും ലഭ�മാ�ണം.   
 

ഓൺ  ൈലന?�യന െസൗ കര�ം സാ?�മാ�ു� 

ഉപകരണ�െളലLാം  സ:യം വാ�ു�തിനു പാവെ.[ 

കു[ികൾ �ു കൂടുതലായി സർ �ാർ തല Mേകാളർ ഷി.� 

കെളാരു�ണം. പിേ�ാ� Kപേദശ�ളിെല േകാേളജുകളിലും 

സർ Nകലാശാലകളിലും അടി,ാന െസൗ കര��ള�െട കുറവു 
പരിഹരി�ു�തിനായി Kപേത�ക Kശ?യാവശ�മാ%.  
 

ഓൺ  ൈലന?�യന�ിനു ഏ�വും ചുരു�ിയ അടി,ാന 

സാേGതിക െസൗ കര��െളെ>ാെ�യാെണ�ു 
നി#യിേ��താ%.  െപാതുധനസഹായം പ���  എലLാ 

,ാപന�ളിലും അവ ലഭ�മാെണ�് ഉറ.�വരു�ിയിരി�ണം. 

കാരണം അവിെടയാണു പാവെ.[ വിദ�ാർ sികലധികവും 

െച�് േചരുക.  
 

ഓൺ  ൈലന?�യന�ിനു േയാജി/ അയവു8 വ�വ,കള�ം 

പരിശീലന�ള�ം ഏർ െ.ടുേ��താവശ�മാ%. അ?�യന 

മൂല�നിർ Fയ ,ല�ിJെറയും സമ യ�ിJെറയും കാര��ിലീ 
അയവു ഉറ.�വരു�ണം. 
  

ഓൺ  ൈലന?�ാപന�ിലും മൂല�നിർ Fയ�ിലും പാവെ.[ 

കു[ികെള Kപതികൂല മായി ബാധി�ു� മ~േരാzുഖ 

സാഹചര�ം CെലL�ു േകാേളജുകള�ം സർ Nകലാ ശാലകള�ം 

ഉറ.ാ�ണം.  
 

അ?�ാപകർ �ിടയിെല ഡിജി�ലസമത:ം നിക�ു�തിനു 
Kപേത�ക Kശ?യാവശ�മാ%. സാേGതികവിദ�യുെട 

അടി,ാനെസൗ കര�ം െമ/െ.ടു�ു�തിനു േവ�Kത ഫ�്  
അനുവദി�ണെമ�് െക.എM.എ/്.ഇ.സി സർ �ാരിെന 

ഉപേദശിേ��തു�്.   
 

ഓൺ  ൈലന?�യന�ിനാവശ�മായ കണuടിവി�ിയിലLാ� 

വിദൂര ,ല�ളിെല കു[ികെള സ]രാ�ു�തിനു എലLാ 

,ാപന�ള�ം സ:യംഭരണ,ാപന�ളി- നി�ും സഹകരണ 
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Kപ,ാന�ളി- നി�ും സ�?സംഘ�ളി- നി�ും 

വ�Cികളി- നി�ും സഹായം സംഭരിെ��താ%.    
 

സം,ാനെ� വനKപേദശ�ളിെല Mകൂള�കൾ �ു േവ�ി 
െചgതതുേപാെല സ:യംഭരണ ,ാപന�ൾ �ു 
ഉൾ Kപേദശ�ളിെല േകാേളജുകൾ �ായും പുനർ നവീകരണ 

ഊർ ] േKസാതDിെന ആKശയി/�8 വിവരസാേGതിക വിദ�ാ 

േകKa �ള��ാ�ാനാവശ�മായ   സഹായം െചBാനാവും.     
 

എലLാവിഭാഗ�ാെരയും ഉൾ െ.ടു�ി�െ�  ഓൺ  ൈലനായു8 

അ?�യനവും Kപവൃ�ി�ു�ുെവ�് ഉറ.ാ�ാനായി 
നീതിയുCം  തുല�തേയാെടയു8  Kപേവശം മികO എ�ിവയുെട 

മാനദ��ളKതയും നാം പുതുതായി നിർ Nചി�ണം.        
 

അ?�ാപന അ?�യനവൃ�ികള�ം അവയുെട ചു��പാടും 

നട�ി.�ം േവ�Kത  അയ വു8തും തിരെ_ടു�ാനവസരം 

നൽ കു�തുമാെണ�് ഉറ.�വരുേ��താവശ� മാ%.     
 

ഗുണനിലവാര മുറ.ാ�ു� മാനദ��ളKതയും 

സർ Nകലാശാലകൾ �ു കർ ശനമായി പി>ുടേര�തു�്.  
പകർ /വ�ാധിമൂലം ഓൺ ൈലനിേല�ു മാേറ�ിവ� 

സാഹചര�ം നൽ കു� വർ ?ി/ േKപാ~ാഹനം മൂലം 

ഉപരി|വ�ളായ േKപാKഗാമുകള� പലതും െതാഴിലധിAഠിത 

പരിശീലനെമ� നാട�വുമായി എലLാ സർ Nകലാ ശാലകളിലും 

കൂണുേപാെല വളരും.    
 

സർ [ിഫി��്/ഡിേ|ാമ േKപാKഗാമുകൾ �ു യു.ജി.സി 
അനുവാദമുെ�Gിലും  സർ Nകലാശാലക� �ു 
Kപഥമാനുവദനീയം  Sാേനാൽ .ാദനവും Kപസാരണവും ആയ 

തുെകാ�് എേ.ാഴും നലLതു ബിരുദാന>ര പഠന�ിലും 

ഗേവഷണ�ിലും Kശ? േകKaീകരി�ുകയാ%.   
 

ഗുണനിലവാരം െമ/െ.ടു�ു�തിJ വിേകKaീകരണവും 

ഡീബ�ൂേറാKകൈ�േസ ഷനും അനിവാര�മാ%.  
 

അ3ർ സർ 4കലാശാലകള;െട െന(;വർ �് ശJിെ
ടു ണം  
 

െക.എM.എ�.ഇ.സി സ^ Nകലാശാലകൾ �ും േകാേളജുകൾ �ും 

കുറുെക അ�ാ ദമിക വിഭവ�ള�െട പGിടലിെന സുഗമമാ�ു� 

െന��വർ �് ശCിെ.ടുേ�� താ%.   
 

െക.എM.എ�.ഇ.സി സ:യം മുൻ ൈകെയടു�ു തുട�ിയ 

അ>ർ സർ Nകലാശാലാ െന��വർ �് (KALNET) 
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Kപാവർ �ികമാ�ു�തിനു ൈവM ചാൻ സിലർ മാെര 

േKപരി.ിേ��തു�്.  ൈലേKബറിയzാരവരുെട 

ൈലKബറികളി- നി�ു8 വിരം െകൗൺ സിലിJെറ െ�ൗ ഡിേല�്  
അേ.്ലാഡു െചBണം.  
 

ൈവM ചാൻ സിലർ മാരവരുെട ൈലേKബറിയzാ^ �ു 
ൈലKബറികള�െട  കംപ�ൂ[ ൈറേസനും മ��ം 

പൂർ �ീകരി�ുകയും  പyിu ആuസM കാ�േലാZസു Kപകാരം 

(OPAC) െന��വർ �ു നട.ിലാ�ുകയും െചBണെമ�ു ഉ�രവു 
നൽ കണം. അവ േരാടു സർ Nലകലാശാലാ െന��വർ �് KALNET 

േനാടു ബUി.ി�ണെമ�ും ആവശ�െ.ടണം.  
 

െക.എM.എ�.ഇ.സി അതിJെറ െസJററു (SAAC) വഴി 
ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ ,ാപ ന�ള�െട, വിേശഷി/�ം സ:യം 

ധനസഹായ ,ാപന�ള�െട സം,ാനതല വിലയിരു�ലിനും 

അKകഡിേ�ഷനും ആവശ�മായ മുേ�ാരു��െളലLാം ഏെറ 

�ുെറ പൂർ �ിയാ�ിയി[��്.  
 

െക.എM.എ�.ഇ.സി അതിJെറ അഖില േകരള 

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ ,ാപന സർ േവയുമായും േകരള സം,ാന 

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ ,ാപന�ള�െട റാGിംZ ച[�ൂടുമായും 

(KIRF) മുേ6ാ[്  േപാവണം.     
 

വിSാനവിനിമയ�ിനായി അ>ർ സർ Nകലാശാലാ 

കd�ൂണി�ി േറഡിേയാ സംവിധാനം ഏർ െ.ടു�ു�തു 
Kപേയാജനകരമായിരി�ും. 
 

സാമൂഹ� േബാധവൽ �രണ�ിനായി ഉ�ത 

വിSാനേമഖലകളിെല ഗേവഷണഫല�െള.�ി  
,ാപന�ളവയുെട മൾ [ിമീഡിയ പാേ�ജു തയാറാ�ി വിത 

രണം െചBണം. Cതിനായി സം,ാനമാെക 

സ:യംഭരണ,ാപന�ള�െട സഹായേ�ാെട െപാതു Kപചാരണ 

സംരംഭ�ള�ം  സംഘടി.ി�ണം. 
  

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ,ാപന�ൾ �് താ�ാവു� 

നിര�നുസരി/� Kപസി? േജണലുകള�ം ഗേവഷണ 

Kപസി?ീകരണ�ള�ം Kപേയാജനെ.ടു�ു�തിനു െക.എM. 

എ�. C.സി ഒരുേകKaീകൃത അ>ർ സർ Nകലാശാലാ 

കൺ േസാർ ഷ�ം ,ാപി �ണം.  
 

ഓൺ  ൈലന>�ാപന സാേ6തികവിദ�ാ പരിശീലനം   
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ഓൺ  ൈലന?�ാപന രംഗ�് േKപാഫഷണലുകളാ�ു�തിനു 
ഏ�വും പുതിയ സാേGതികവിദ�യും ഉപകരണ�ള�ം 

Kപേയാജനെ.ടു�ു�തില?�ാപകെര പരി 
ശീലി.ിേ��തത�ാവശ�മാ%.   
 

ഓൺ  ൈലന?�ാപന�ിെല െവലL�വിളികെള േനരിടു�തിനു8 

സമKഗ പരിഹാരം ലഭ�മാ�ിെ�ാ�് അ?�ാപകരുെട 

വിഭവേശഷി സംഭരി�ു�തിനു പ�ിയ പരിശീലന 

പരിപാടികളാസൂKതണം െചBണം. അതവെര ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ 

േമഖലയി െല േKപാഫഷണലുകളാ�ും.  
 

വിർ ച:ല?�ാപന�ിനു സമർ sരാവു�തിനുേവ�ി 
അ?�ാപകെര ഐ.സി.ടി അടി,ാനമാ�ിയു8 േബാധനശാMKത 

കലയിലും സയൻ സിലും രീതിശാMKത �ിലും പരിശീലനം വഴി 
ഔപചാരിക പരിചയമു8വരാ�ണം.      
 

ഒരുപതിവു േകാ�സിെന ഓൺ  ൈലനിേല�ു 
മാ���െത�െനയാെണ�ും അതു േപാെല സിwം ഡിൈസനു (ISD) 

പേയാഗി/�ം  ADDIE അടി,ാനമാ�ിയും എ �െനയാ% ഓൺ  

ൈലനായു8 െകാ�സുകെള പുതുതായി ചി[െ.ടു�ുകെയ�ും 

അ?�ാപകെര പരിശീലി.ി�ണം.  
 

ഓ.ൺ  േസാ�M |ാ�്േഫാമുകള�കളായ സ:യവും മൂഡിലും 

പരിചയി�ണം. അതുേപാെല  േലണിംZ മാേനജുെമJറു സിwംM 

(LMS) ഉപേയാഗി�ു�െത� െനെയ�് ആ?�ാപകർ �ു 
പരിശീലനം ലഭി�ണം. സൂംമീ�് , ഗൂഗിൾ േടാu, ഗൂഗിൾ  മീ�് , 
ഹാെ�ൗ [് M,  ഗൂഗിൾ �ാD് റൂം, ഗൂഗിൾ േഡാuM,  

ഗൂഗിൾ േഫാംM, ജിമീ�്, ജി�്, സിMേകാ െവെബuM തുട�ിയ 

വിവിധ |ാ�്േഫാമുകള�പേയാഗി/�  േകാ�സും മീ�ി �ുകള�ം 

നട�ാനും അറിയണം.  
 

സംവാദാoക ഓൺ  ൈലന?�ാപന�ിലും പാഠവിതരണ�ിലും  

ഇമാജിംZ ഉപകരണ�ള�ം മൾ [ിമീഡിയയും 

ഉപേയാഗി�ു�തിലു8 പരിശീലനം നൽ കണം   
 

ഓൺ  ൈലന?�യന സാേGതികവിദ�യുെട സാമൂഹ� സാ6�ിക 

വശ�ള�ം രാKQീയ സാംMകാരിക വശ�ള�ം ഓൺ  

ൈലന?�ാപനപരിശീലന കരി�ുല�ിJെറ  ഒരുKപധാന 

െമാഡ�ൂളായി ഉൾ െ�ാ8ി�ണം.  

 

േക+Kീകരണം വിേക+Kീകരണം സHയംഭരണം  
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േകാവി� 19 അടിയ>രാവ,യുെട ഭാഗമായി ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ 

േമഖലയിലു�ാവു� േകKaീകരണെ�യും 

ബ�ൂേറാKകൈ�േസഷെനയും െചറു�ുകെയ�തു Kപധാനമാ%. 
  

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ ,ാപന�ൾ �ു സുഗമമായും സ:തK>മായും 

Kപവർ �ി�ു�തിനു ഉ�രവാദിത: സംബUമായ പുതിയ 

മാനദ��ള��ാ�ണം.   
 

ഓൺ  ൈലന?�യനം ഏർ െ.ടു�ു�തുവഴി 1യി�ാനിടയു8 

സർ Nകലാശാലകള�െട സ:യംഭരണാധികാരം സംര1ി�ു�തിനു 
നടപടികള��ാവണം.  
 

സർ Nകലാശാലകള�െട സ:യംഭരണാധികാരം 

ശCിെ.ടു�ു�തിനും അവg�ു    വരുംകാല 

KപതിസUികേളാടു സൃQിപരമായി Kപതികരി�ാനാവു�തിനും 

കരു�ു പകരും വിധം ആuടുകള�ം wാ�{ൂ[�കള�ം 

ഓർ ഡിനൻ സുകള�ം പരിAകരിേ��താവശ�മാ%.    

 

സർ Nകലാശാലകൾ �ു േകKaീകരണ നീ�ം െചറു�ു�തിനു  
േകKaീകൃത ജനാധിപത��ിനു കീഴിെല േകരള�ിJെറ 

വിേകKaീകൃത സംവിധാനം ഉൾ �ാ�ച പക രും. 
 

സർ Nകലാശാലകളവയുെട സ:യംഭരണാധികാരം 

നിലനിർ �ിെ�ാ�ു വിേകKaീകൃതവും അേതസമയം 

ഒ�ുകൂടു�തും  ചടുലവുമായ മാതൃക  വികസി.ി�ണം.   
 

ഉദാരകലകേളയും മാനവിക വിഷയ�േളയും 

സാമൂഹ�ശാMKത�േളയും Kപതികൂലമായിബാധി�ും വിധം 

േകKaീകൃതമായി അടിേ/ൽ .ി�െ.ടു�  അ�ാദമിക 

േKപാKഗാമുകള�െട ഏകീകരണവും പുതുതലമുറ േKപാKഗാമുകള�െട 

ത8ി�യ�വും സർ Nകലാശാലക� �ു െചറു�ാനാവണം. 
 

പുതുതലമുറ േകാ�സുകെള േKപാ~ാഹി.ി�ു�തിനായി 
ഉദാരകലകൾ �ും  മാനവിക വിഷയ�ൾ �ും  

സാമൂഹ�ശാMKത�ൾ �ുമു8 സാ6�ിക സഹായം 

ന-കു�തിൽ നി�ു പിൻ വാ�ു�തിെന സർ Nകലശാലകൾ �ു 
െചറു�ാനാവണം.   
 

ഉദാരകലകൾ �ും  മാനവിക വിഷയ�ൾ �ും  

സാമൂഹ�ശാMKത�� �ും Kപാധാന�ം നൽ കു� 

,ാപന�ൾ �ു േനെരയു8 Kപതികൂല വിേവചനം  സർ Nകലാ 

ശാലകൾ �ു െചറുേ��ിവരും.  
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ഓഫീM നടപടി മാനുവലിനും െസKക[ാരിയ�� മാനുവലിനും 

പകരം അ�ാദമിക ഭരണ�ിനു Kപേത�കം മാനുവലു�ാ�ണം.  

ബ�ൂേറാKകാ�ിu നടപടികൾ �ു േമെല അ�ാദമിക 

പരിഗണനനകൾ �ു ,ാനമു�ാവാനിതാവശ�മാ%.    
 

സHയം ധനസഹായ �ാപനLള;െടയും മ(; �ാപനLള;െടയും 
വിലയിരു  ലും അ+കഡിേ(ഷനും    
 

െക.എM.എ/്.ഇ.സി ഉടെന അതിJെറ Kപേത�ക െസൻ ററായ SAAC 

വഴി ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാ സേമഖലയിെല സ:യം ധനസഹായ 

,ാപന�െളയും മ�� ,ാപന�െളയും വിലയിരു�ലിനും 

അKകഡിേ�ഷനും വിേധയമാേ��താ%.   
 

സ:യം ധനസഹായ ,ാപന�ളിനി പുതിയ അ�ാദമിu 

പരിപാടികേളെത Gിലും തുട�ു�തിനു8 അടി,ാന േയാഗ�ത 

സാ�ിJെറ വിലയിരു�ലിനും അKകഡിേ�ഷനും 

വിേധയമായിരി�ണെമ�ു നിAകർ ഷിേ��താ%.  േകരളാ 

ഗവെqJ� ഇതു നിർ TU നിബUനയായി നി#യി�ണം.    
 

,ാപന�ള�െട ഗുണനിലവാരം ഉറ.ാ�ു�തിJെറ ഭാഗമായി 
ഉ�തവിദ�ഭ�ാസ േമഖയിെല സ:യം ധനസഹായ ,ാപന�ള�െട 

വിലയിരു�ലിനു SAAC കുേറ �ൂടി ചടുലമാ�ണം.  
 

സാമൂഹ�മായ സ:ീകാര�തയും  ഉ�രവാദിത:വും 

ഉറ.ാ�ു�തിനും സ:യം നിയK>ണം 

േKപാ~ാഹി.ി�ു�തിനും സ:യം ധനസഹായ ,ാപന�ള�െട 

വിലയിരു�ലും അKകഡിേ�ഷനും എKതയും െപ[�ു തെ� 

തീരുമാനിേ��താ%.  
 

�ാപനLള;െട സാമൂഹ�ാടി റ 
 

അറിവിsâ സാമൂഹ� ഗുണ�ള�െട 

ജനാധിപത�വ- �രണ�ിനായി  സർ Nകലാശാലകള�ം 

േകാേളജുകള�ം മൾ [ിമീഡിയ ഉൾ െ.െടയു8 പല നിവൃ�ി 
മാർ c�ള�ം വിനിേയാഗി�ണം.   
 

വിേശഷ വിSാനം എ�െന സാധാരണ ജനജീവിതെ�യും 

നിലനിൽ .ിെനയും സ:ാധീനി�ു�ുെവ�തിെന.�ി അവേബാധം 

വളർ �ുക എ�തു ഉ� തവിദ�ാഭ�ാസ ,ാപന�ള�െട 

ചുമതലയാ%. പുതിയ ക�ുപിടു��ള�െടയും 

നിർ dിതികള�െടയും സാ?�തകള�ം േദാഷ�ള�ം ജന�െള 

അറിയി�ണം. അതു വിർ Nഹി/�െകാ�ു സ:>ം 

സാമൂഹ�ാടി�റ ശCിെ.ടു�ണം.  
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അതിനായി തേfശ സ:യംഭരണ ,ാപന�ള�െടയും 

വ�വസായശാലക ള�െടയും സഹകരണം േതടാവു�താ%. 

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ,ാപന�െളലLാം   സഹകരണ 

Kപ,ാന�ള�ം ആേരാഗ�േകKa�ള�മായി സ6ർ �ം  

ശCിെ.ടു�ണം. 
 

ഗേവഷകരുമായി സംവദി�ു�തിനും ഗേവഷണ ഫല�െള.�ി 
അറിയു�തിനും  ലേബാറ[റിയും വർ �്േഷാ.�ം മ�ൂസിയവും 

മ��ം കാണു�തിനും വർ ഷ�ിെലാരു ദിവസം  

സർ Nകലാശാലകള�ം േകാേളജുകള�ം െപാതുജന�ൾ �ു േവ�ി 
തുറ�ി ടണം.   
 

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ ,ാപന�െളലLാം Kപാേദശിക KപസCവും 

സമൂഹ�ിനത�ാവശ�വുമായ സയൻ സും  സു,ിര 

സാേGതികവിദ�യും ഉൽ .ാദി.ി�ു�തിനായി 
ഇട�ള��ാ�ണം.    
 

അ?�ാപകരും ഗേവഷകരും അവരവരുെട േമഖലയിെല 

സാമൂഹ�KപസCമായ വശ�െള ജനകീയ പGാളി�േ�ാെട 

തിരി/റിയു�തിനും ജനാധിപത�വ- � രി�ു�തിനും Cu 
Cടം ഉപേയാഗി�ണം.  

 

അതുേപാെല Cതിെലാെ� മുൻ ൈകെയടു�ു� 

അ�ാദമി�ുകെളാെ� വിവിധ േമഖലകളിെല അറിവിJെറ 

േദാഷവശ�െള ജനാധിപത�വൽ �രി�ു� ഉൽ .തി 
Aണു�ള�മായിരി�ണം.     
 

വിേകKaീകൃതവും ഡീബ�ൂേറാKകൈ�M െചBെ.[തുമായ 

സ:യംഭരണ ,ാപന �ള�8 േകരളംേപാെലാരുKപേദശ�ിനു 
ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ,ാപന�െള സാമൂ ഹ�KപസCമായ പുതിയ 

വിSാനം ഉൽ .ാദി.ി�ു�തിലും ഉപേയാഗി�ു�തിലും 

വിനിമയം െചB��തിലും  സ:യംപര�ാ2തമാ�ാനു8 സാ?�ത 

വളെര വലു താ% .   
 

േപ�Jറു േമാഹവും  െബൗ ?ികസ:�ു 
ൈകവശാഭിമുഖ�വുമിലLാെത ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ 

,ാപന�ളവയുെട ഗേവഷന�ിെലാരു പG് Kപാേദശിക 

Kപpനപരിഹാര �ിനു നീ�ിെവ�ണം.     
 

,ാപന�ള�െട ഈ രീതിയിലു8 Kപവർ �നം 

പരാജയെ.ടുേ6ാഴാണു Sാന വ�ാവസായ�ിJെറ  ചൂഷണ 

തലം അനിയK>ിതമായി മാറുക. അതു വിപൽ �ര മായ 
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വMതു�ള�െടയും േസവന�ിJെറയും ഉപേഭാഗത:ര 

വളർ �ുകയും വ�ാപി .ി�ുകയും െചB�ം.   
 

ഡിസിNിനുകT �ു കുറുെക  അ>�ാപകരുെട പരിUാനവും 
അേ>�താ�ള;െട െപാരു െ
ടലും   
 

ഉയർ �ുവരു� പുതിയ വിSാന േമഖലകെളലLാം വിഷയാ>ര 

സ:ഭാവ�ിലു 8വയാ%. അവയില?�ാപനം 

നട�ാന?�ാപക^ �ു ഡിസി|ിനുകൾ �ു കുറു െക  

പരിSാനമു�ാവണം.  
 

വിഷയാ>ര സമീ1യില?�ാപകരിലാഭിമുഖ�ം 

വളർ �ു�തിനും വിദ�ാർ sിക� �ു വിഷയാ>ര 

േമഖലകള�മായി െപാരു�െ.ടാനു8 കഴിവു  വർ ?ി.ി�ു 
�തിനും  കൂടുതലായി ശിൽ .ശാലകള��ാവണം.   Cu 
കഴിവാകെ[  വിദ�ാർ sിക� �് ഉപരിപഠന�ിനു 
അനിവാര�മാണുതാനും.    
 

വിമർ േശാzുഖ രാKQീയ സ6`-മീമാംസ വികസന 

നരവംശശാMKതം പാരി,ി തിക ശാMKതം MKതീപഠനം 

ദളി) പഠനം തുട�ിയ വിഷയാ>ര േമഖലകെള  

േKപാ~ാഹി.ി�ുകെയ�തു വളെര Kപധാനമാ%. കാരണം 

അധീശസ6`-വ�വ ,യുെട അജ�െയ Kപതിേരാധി�ു�തിനവ 

േവണം.   
 

ഉയർ �ുവരു� േമഖലകളിെല പുതിയ േ+പാ+ഗാമുകൾ �ു7 

മാർ Vേരഖ   
 

ആദ�േമ Kശ?ിേ��) ഡിസി|ിനടി,ാനമാ�ിയു8  പതിവു 
േKപാKഗാമുകളാ രംഭി�ു�തിലിനി കാര�മിെലL�താ%.     
 

ഉയർ �ുവരു� വിSാനേമഖലകളിെല എലLാ പുതിയ 

അ�ാദമിu േKപാKഗാമു കള�ം വിഷയാ>ര സമീ1േയാെടയും  

വ�Cമായി കണ�ാ�ാവു� ഫലKപാ2തിേയാെടയും 

രൂപകൽ .ന െചBണം.  
 

എ�ിരു�ാലും സാമൂഹ�ശാMKത മാനവിക വിഷയ�ള�ൾ െ.െട 

അടി,ാന സയJ സുകളിെല േKപാKഗാമുകെളലLാം Kപധാനം 

തെ�യാ%. പെ1 എലLാ പുതിയ ബിരുദതല െകാ�സുകള�ം 

ബഹുവിഷയ സമീ1യിലായിരി�ണം.   
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അടി,ാന സയൻ സുകള�െട വിേശഷാവഗാഹ ശാഖകളിേലാ 

സയൻ M-െടu വിഷയാ>ര വിഷയ�ളിേലാ ബിരുദപഠന 

േKപാKഗാം അഭികാമ�മലL.   
 

ഉപഡിസി|ിനുകളായ ബേയാെകമിMKടി ബേയാെടuേനാളാജി  
ൈമേKകാബേയാളജി തുട�ിയവയിെലാ�ിലും  ബിരുദ പഠന 

േKപാKഗാം േKപാ~ാഹി.ി�രു). കാരണം അവയുെട 

പഠന�ിനവശ�ം േവ�തു ബUെ.[ അടി,ാന  ഡിസി 
|ിനുകളിലുറ/ Sാനമാ%.     

 ` 

എ[� െസമwറുകളിലായി നട�ു� ഓേണ�സു േപാലു8 എലLാ 

ബിരുദ പഠന� ള�ം രേ�ാ മൂേ�ാ അടി,ാന സയൻ സുകെള 

സംേയാജി.ി/�െകാ�ു8താവണം (ഡബിള�ം Kടി.ിള�ം 

േമജറായു8വ).   
 

ഫിസിuM െകമിMKടി ബേയാളജി തുട�ിയവയിെല പതിവു 
ബിരുദ േKപാKഗാമുക െളലLാം ഗണിതശാMKതവും േചർ �ു8 

Cൻ റെKഗg�� സയൻ സM േKപാKഗാമാ�ി മാ�ണം. 

അേതാെടാ.ം അടി,ാന െഭൗ മശാMKതവും പാരി,ിതിക ശാ 

MKതവും പഠി�ണം. Cൻ റെKഗg�� BS/BSc ഓേണ�സു 
േKപാKഗാം ഈവിധം നട�ാവു�താ%.  
 

യു.ജി.സി അനുവദി�ു�ുെ�Gിലും ബിരുദ ബിരുദാന>ര 

സർ [ിഫി���/ഡിേ|ാമാ േKപാKഗാമുകെളാ�ും ഏതു പരീ1ാ 

പ?തിയിലു8വയായാലും സർ Nകലാശാ ലകളിലഭികാമ�മലL. 
കdി�ി നിർ TUി�ു�തു സർ Nകലാശാലയുെട ആേഗാള  

ക-പിത ല1�മായ നവീന Sാേനാ- .ാദനവും 

Kപസാരണവുമാ% Kപാധാന� േ�ാെട കാേണ�െത�ാ%.  

െതാഴിലധിAഠിതെമ� േലബലിേലാ െതാഴിലു 
സാ?�തയു8െത�വകാശെ.ടു�േതാ ആയ ബിരുദാന>ര 

ഡിേ|ാമാ േKപാKഗാമുക� െ�ലLാം അ�ാദമിക നിലവാരം 

ഇനിയും 1യി.ി�ാേന  കഴിയൂ. െതാഴിലിനു 
െകാ8ാ�വരുെട എFം കൂ[ാനും.         
 

ഉയർ �ുവരു� വിേശഷാവഗാഹ േമഖലകളിെല 

സർ Nകലാശാലതല  അ�ാദമിu േKപാKഗാമുകെളലLാം തെ� 

പി.എ/്.ഡിയുെട ഭാഗമായിരി�ണം. അലLാെത ബിരുദാന>ര 

ഡിേ|ാമാ േKപാKഗാമുകള�െട രൂപ�ിലാവരു).    
 

സയൻ M-െടu േമഖലകളിേലതിലായാലും സർ Nകലാശാലയും 

വ�വസായശാലയും പരMപര സഹകരണ�ിലൂെട 

െതാഴിലധിAഠിത അ�ാദമിu േKപാKഗാം നട�ുേ6ാഴതു നാലു 
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െസമwറിലായു8 ബിരുദാന>ര ബിരുദ പ?തിയാേയാ 

പി.എ/്.ഡി യുെട ഭാഗമാേയാ മാKതേമ ആകാവൂ.   
 

ഉയർ �ുവരു� വിSാനേമഖലകെള തിരെ_ടു�ും മു6് 
എഡുേ�ഷJെറ അ>ാരാA Kട wാൻ േഡർ � �ാDിഫിേ�ഷനും 

(ISCE) െതാഴിലുകള�െട അ>ാരാA Kട wാൻ േഡർ � 

�ാDിഫിേ�ഷനും (ISCO) മനDിലു�ാവണം.  
 

അ�രം ഉയർ �ുവരു� പി.എ/്.ഡി/േപാw് േഡാu പഠന 

േമഖലകെളാരുപാടു �്.  െജേനാമിuM Kwu/റലും 

ഫ�്ഷണലും  ഓേ[ാേമ�� െമേ��സും ൈമേKകാ ആെറ 

െടuേനാളജിയും  എuM-െറ Kകിw  േലാKഗഫിയും ൈഹഫീൽ � 

NMR MെപuേKടാMേകാ.ിയും ബേയാഫാർ മേ�ാളജിയും 

ബെയാCൻ ഫർ മാ�ിuസും അ േKഗാബേയാെടuേനാളജിയും 

MപീഷീസിJെറ  DNA ബാർ േകാഡി�ും  വ�ാവസാ യിക 

ബേയാെടuേനാളജിയും പാരി,ിതിക  ബേയാെടuേനാളജിയും 

െമഡി-ബേയാെടuേനാളജിയും സി>�ിu 

ബേയാഎmിനീയറി�ും െമഡി-എmിനീ യറി�ും CേമജിംZ 

െടuേനാളജിയും േമാളി�ുലാെറmിനീയറി�ും നാേനാ 

െടuേനാളജിയും Kഗാഫീെനmിനീയറി�ും േറാേബാ[ിuസും 

ആർ [ിഫിഷ�ലിJറലി ജൻ സും അMേKടാഫിസിuസും 

ഉദാഹരണ�ളാ%.     
 

അഡ:ാൻ M� സയൻ സിJെറയും െടuേനാളജിയുെടയും മ�ലം 

ഉൾ െ�ാ8�� പല സംേയാജന�െള�ുറി/�ം ചി>ി�ാം. 

നാ/�റൽ സയൻ സും പരി,ിതിയും, മ�ീരിയൽ സയൻ സും 

െകമിMKടിയും,  ഡവല.�െമൻ � C�േണാമിuസും 

C��ി�ിയും, Cൻ ഡMKടിയലിJെറ ഫ�െമൻ റൽ M, 

Cൻ ഫർ മാ�ിuസും എനർ ജിയും, റന�ുവബി െളനർ ജിയും  

കൺ സർ േവഷനും, Cwപാu� ഫിസിuസും േനാൺ �ാസി�ൽ  

െമ�ാ നിuസും ഉദാഹരണ�ളാ%.. 
 

സയൻ സുക� �ും എmിനീയറി�ിനും കുറുെക 

സർ Nകലാശാലകൾ �ു ഉയർ � ഗുണനിലവാരമു8 ഗേവഷണം 

പി>ുടരാനാവണം. സിംബേയാ[ിu സയൻ സുകളിലും 

അഡ:ാൻ M� നാ/�റൽ സയൻ സിലും അതിJെറ Kപാേയാഗിക 

സാേGതിക വിദ�യിലുമായിരി�ണം ഗേവഷണം. അതു 
സു,ിരവികസനവും പരി,ിതി സംര1ണവും  

േപാഷി.ി�ു�തുമാവണം. സായൻ സിക സാേGതിക േമഖല 

കള�ം സാമൂഹ�ശാMKത േമഖലകള�ം ഉദാരകലകള�ം 
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മാനവികവിഷയ�ള�ം േചരുവകളാ�ി ഈ രീതിയിലു8 

ധാരാളം ഗേവഷണ വിഷയ�ൾ �ു സാ?�തയു�്.  
 

വികസനവും ബദലു സാേGതികവിദ�യും, സാമൂഹ� അടി,ാന 

െസൗ കര��ള�ം പരി,ിതിയും, പരി,ിതി വിലയിരു�ലും 

സു,ിരവികസനവും, വികസന Kപത�ഘാതമായ കാലാവ, 

വ�തിയാനവും കാലാവ,ാ നീതിയും,  കാലാവ,ാ 

വ�തിയാനമു�ാ�ു�  ദുര>�ള�ം ദുര>നിവാരണവും, 

പാരി,ിതിക എmിനീയറി�ും പുനർ ]നിയും, സു,ിര  

എmിനീയറി�ും അതിജീവനേശ ഷിയു8 േക[ിടനിർ dാണവും 

േപാലു8 സംേയാജിത�ള�ം പരീ1ി�ാവു� താ%. 
 

സർ NകലാശാലകെളലLാം സാമൂഹ�ാവശ�ം നിറേവ��� മുൻ നിര 

ഗേവഷണം േKപാ ~ാഹി.ി�ണം. അതു നാ/�റൽ സയൻ സിലും 

അതിJെറ Kപാേയാഗിക സാേGതി കവിദ�യിലും സമKഗമായ 

അറിവു വികസി.ി/�െകാ�ു8    
 

സു,ിരവികസനം സാ?�മാ�ു� പുതിയ സയൻ M-െടu 

േമഖലകളാവിAക രി/�ം  Kപാേയാഗിക പഠന�ളിലൂ�ിയും ഈ 

വഴി�ു സർ Nകലാശാലക� �ു വള െരയധികം െചBാനാവും. 

നരവഷശാMKതം േKകാMഡിസി|ിനറി സംേയാജന 

�ൾ െ�ാെ�യും േലാഹ�ിJ അേലായിെയ�േപാെല ശCി 
പകരു� നലL മൂലകമാ%.  
 

നരവംശശാMKത�ിനു ഏതു ഉദാരകലാവിഷയ�ള�മായും 

മാനവിക വിഷയ�ള�മായും സാമൂഹ�ശാMKത 

വിഷയ�ള�മായും കൂടിേ/രാനാവും. ഭാഷയുെടയും ഭാഷാ 

ശാMKത�ിJെറയും സാമൂഹ�മുേ���ള�െടയും 

സാമൂഹ�േനതൃത:�ിJെറയും വിേകKaീകരണ�ിJെറയും 

തേfശ സ:യംഭരണ ,ാപന�ള�െടയും സഹകരണ 

സംഘ�ള�െടയും കd�ൂണി�ി െമഡിസിJെറയും 

േപാതുജനേരാഗ��ിJെറയും മന:ശാMKത�ിJെറയും 
േന�സി�ിJെറയും സാമൂഹ�Kപവർ �ന�ിJെറയും  Kപായമാ 

വു�വരുെടയും  യുവജന KപതിസUിയുെടയും 

വികസന�ിJെറയും ബിസിനM മാേനജുെമJറിJെറയും 

വ�വസായ�ിJെറയും ദുർ Tല ജനവിഭാഗ�ിJെറയും ദുര> 

നിവാരണ�ിJെറയും ലിംഗവിേവചന�ിJെറയും MKതീ 
ശാCീകരണ�ിsâയുെമലLാം  നരവംശശാMKതം 

ഉദാഹരണ�ളായി പറയാം. CവെയലLാം തെ� Kപേയാഗ 

നരവംശ ശാMKതമാ%.  
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സാ6ാ�ികശാMKതെ� സാമൂഹ�ശാMKത�ളിേലതുമായും 

ബUി.ി�ാവു� താ%. തേfശ വിഭവ�ള�െട വിലയിരു�ലും 

ഭൂപടനിർ dാണവും, തേfശ സ6` ഭൂമി ശാMKതവും സാമൂഹ� 

സGലനവും, േവഗ�ിലു8 നഗരവൽ �രണ Kപpന�ള�ം 

പാര6ര� സംര1ണവും, െഭൗ തികസംMകൃതിയും 

സംര1ണരീതികള�ം സംേയാ ജന�ള�െട ഏതാനും 

ഉദാഹരണ�ളാ%.  
 

ഉയർ �ുവരു� വിSാന േമഖലകളിെല എലLാ അ�ാദമിക 

േKപാKഗാമുകള�ം ഫലKപാ2തി വിദ�ാഭ�ാസ (OBE) Kപകാരം 

ന�ായി നിരൂപി/ േകാ�M  ഫലKപാ 2തിയുെടയും Sാന 

വർ c�ള�െടയും (KC) Kഗാഹ� തല�ള�െടയും (CL) കാര� 

�ിേലെറ Kശേ?യമായിരി�ണം.  Sാന വർ c�ള�ം  (KC) 

Kഗാഹ�  തല�ള�ം (CL) സിലബസിെല ഓേരാ േമാഡ�ൂള�മായും 

ബUി.ി/ിരി�ണം.  
 
 

വിദ�ാർ Wികള;െട സാമൂഹ� സുരPിതതHം  
 

പഠനേ�ാെടാ.ം സ6ാദനവും  എ� സാമൂഹ� Kപാധാന�മു8 

Mകീം (EWYL) എലLാ ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ ,ാപന�ള�ം 

വിജയകരമായി നട.ിലാ�ുണം.   
 

സർ Nകലാശാലകള�ം േകാേളജുകള�ം വിദ�ാർ sികൾ �ു ഏതു 
െതാഴിലിലും  മാന�തയും ആഭിമുഖ�വും  വളരു�തു�തിനും 

കഠിനാ?:ാന മൂല�ം േബാ?�െ.ടു�തിനുമു8 

സാഹചര�െമാരു�ണം. EWYL Mകീമിലൂെടയു8 പരിചയം 

അവർ �ു ചില നിപുണി േനടു�തിനും െതാഴിൽ േശഷി 
കൂ[��തിനും കഴിവുകെള ശCിെ.ടു�ു�തിനും 

ഭാവിയിെലാരു െതാഴിേലെ�ടു�ാനു8 സ�?ത ൈകവരി�ു� 

തിനും സഹായി�ും.  
 

സർ Nകലാശാലകള�ം േകാേളജുകള�ം Cu പ?തി 
വിദ�ാർ sികൾ �് ആകർ ഷക മാ�ു�തിJ അതിJെറ നട�ി.് 
അയവും തിരെ_ടു�ാനു8 സ:ാതK>�വുമു  8താ�ണം.  
 

വിദ�ാർ sികൾ �ു െതാഴിൽ േശഷി ൈകവരി�ു�തിനു േവ� 

പരിശീലന Kപധാനമായ േകാ�സുകള��ാ�ു�തിനും 

അവയിലൂെട പഠനേ�ാെടാ.ം അവർ �ു  താൽ �ാലിക 

െതാഴിേലെ�ടു�ു വരുമാനമു�ാ�ാനു8 കഴിവു  
േനടു�തിനും     ,ാപന�െളലLാം അരുേയാജ� 

സാഹചര�െമാരു�ണം. 
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അ�ാദമിക ഗുണനിലവാരെ� ബാധി�ുംവിധം 

പാഠ�പ?തികളിേല�ു  വ�വസായ�ള�െട സ:ാധീനം 

കട�ാതിരി�ു�തിനും വിദ�ാർ sികള�െട അ?:ാന ചൂഷണം 

തടയു�തിനും ,ാപന�ള�െട ഭാഗ�ുനി�ു േവ� 

കരുതലു�ായി രി�ണം. 
  

Cu MകീമിJെറ ഏ�വും നലL Kപേയാജനം ഉറ.�വരു�ു�തിനു 
ഗവെqൻ റു പാവ െ.[ വിദ�ാർ sിക� �ു േവ� സാ6�ിക 

സഹായം നൽ കണം.   
 
 
 

പരീPാ സ+'ദായ ിsâ സ'ൂർ X നവീകരണം 
 

വിദ�ാർ sികള�െട  വിവരണേശഷിേയയും ഓർ dശCിേയയും 

പരിേശാധി�ു� രീതിെയ അമിതമായി ആKശയി�ു� നിലവിെല 

പരീ1ാ സK6ദായ�ിJെറ സ 6ൂർ F നവീകരണ ചുമതല  

സർ Nകലാശാലകേളെ�ടു�ണം. Kശ?ിേ��) ഉയർ � 

േബാധതല�ള�ം  അപKഗഥനേശഷിയും  ഭാഷാപാടവവും 

Kകിയാoകത യും അള�ു�തിലാ%.  
 

പല ഉ�ര�ളിൽ നി�ു തിരെ_ടു�ാനാവശ�െ.ടു� 

രീതിയിലധിAഠിതമായ     OMR സK6ദായ�ിേല�ു 
മാറിയതുെകാ�ു KപേയാജനമിലL.   
 

സാേGതികവിദ�യും ഉപകരണ�ള�ം ഫലKപാ2തി 
വിദ�ാഭ�ാസ�ിനു കൃത�മായി േചരു�വിധം േവ�Kത 

പരിAകാരേ�ാെട സ:ീകരിേ��തത�ാവശ�മാ%.  

ylമിJെറ Kകിയാശ��െളയും േകാശപദ�െളയും അടി 
,ാനമാ�ി അറിവി Jെറ തരവും (KCs) േബാധതലവും (CLs) 

തിരി/റി_ു8  മൂല�നി^ Fയ രീതിക ളാവശ�മാ%. 

അKപകാരം അറിവിJെറ തരവും (KCs) േബാധതലവും (CLs) അള 

�ു�തിനു പര�ാ2തമായ Kകിയാ പദ�ള�ം േകാശ ശ��ള�ം 

ഉപേയാഗി/� േചാദ� �ള��ാ�ാന?�ാപകർ �ു കഴിയണം.    

അറിവിJെറ തര�ിനും  (KCs) േബാധതല�ിനും  (CLs) വ�ത�Mത 

മൂല�ം ആേരാ പിേ�തു�്. ഓേരാതലവും Kപാ2തമായി എ�് 
ഉ�ര�ളി- നി�ു െതളിവു ലഭി�ണം. അതള�ു�താവണം 

മൂല�നിർ Fയം.     

ഓേരാതല�ിലും േന[�ിJെറ തികO അള�ു�തിനു 
പരീ1കർ �ു കൃത�മായ മാനദ�ം ഉ�ായിരി�ണം. അ�രം  
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മാനദ�ം അടി,ാനമാ�ിയു8 മൂല� നിർ Fയ 

സK6ദായമാണു (CRAM) വികസി.ിേ��).   

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ ,ാപന�ളിെല ഒരുപുതിയ പതിവായ 

ഫലKപാ2തി അടി,ാനമാ�ിയു8 മൂല�നിർ Fയം 

സുഗമമാ�ു�തിനു ,ാപന�ള�ം സർ �ാരും ഘടനാപരമായി   
േവ� എലLാ മാ��ള�ം  െകാ�ുവരണം.  

േചാദ��െളേ.ാഴും വിദ�ാർ sികെള േവറി[ ചി>യിേല�ു 
നയി�ു�  ശCിയു 8 വഴികാ[ികളാ%. ഓേരാ േചാദ��ിലും 

േചാദി�ാനുപേയാഗി/  വാ�ുകെളാരാ>രിക ച[�ൂ� അഥവാ 

കാ�ച.ാടു സൃQി�ു�ു. േചാദ��െളലLാം ഉfിQ പഠനഫലം 

ആവശ�െ.ടു�വയായിരി�ണം. അവ വMതുതകെള ഓർ െ�ടു 
�ാേനാ ഒരാശയം ചിKതീകരി�ാേനാ അറിവു Kപകടി.ി�ാേനാ 

സി?ാ>ം Kപേയാഗി�ാേനാ വിലയിരു�ാേനാ വിമർ ശി�ാേനാ 

പരിAകരി�ാേനാ ത8ി�ളയാേനാ ബദലു നിർ േfശി�ാേനാ 

ആവാം.    

വMതുതകേളാ^ �ലായാലും ആശയം മനDിലാ�ലായാലും 

KകിയാKകമം Kപാേയാ ഗി�ലായാലും ആoKപകാശനമായാലും  

ഒരുവ�വ,േയാ ഘടനേയാ തിരി/റി യലായാലും അതിJെറ 

ഘടകതല  അപKഗഥനമായാലും വിലയിരു�ലായാലും ഘ 

ടക�െള സാ?�മായ മ�� ഘടനകളിേല�ു 
പുനർ ഘടി.ി�ലായാലും പുതിയ ഘ ടന നിർ dി�ലായാലും  

േചാദ��െളലLാം വിദ�ാർ sികേളാടു അവരുെട കഴിവുക 

േളാേരാ�ും അവതരി.ി�ാനാവശ�െ.ടണം. 

െകാ�സുകള�െടയും േKപാKഗാമുകള�െടയും ഫലKപാ2തി 
ൈകവരി/ി[�െ�ാ എ�ു പരീ1ി�ു�വയാവണം 

േചാദ��െളലLാം. 

പരിേശാധി�ാനുേfശി�ു� േബാധതല�ള�െട 

അടി,ാന�ിലാണു േചാദ� �ള�െട ഭാരവും െKഗയിഡും 

നി#യിേ��). വലിയ െവലL�വിളിയാവു� േബാധതലം 

അള�ു� േചാദ��ിനായിരി�ണം  ഏ�വും ഉയർ � 

െKഗയിഡുനി#യി േ��).    

േചാദ��ള�െട ഘടനയും രീതിയും സയJറിഫി�ായിരി�ണം. 

സയJറിഫിu രീതി േചാദ��െള 

േബാധനതല�� �നുസൃതമായി ആറു Kഗൂ.�കളായി 
തരംതിരി�ലാ%.  ഓർ d (R) Kഗഹണം  (U) Kപേയാഗം (Ap) 
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അപKഗഥനം (An) മൂല�നിർ Fയം (E) സൃQി (C) എ�ിവേയാ അവ 

െചരുവയാ�ിയു8 മൂ�ു സംേയാജിത�േളാ R+U, Ap+An, and E+C 

ആവാം. 
 

ബിരുദതല പരീ1�ു െചBാവു�) ആറു Kഗൂ.�കളിലായി 
അഥവാ മൂ�ു സംേയാ ജിത�ളിലായി മാർ �്/െKഗയി� 

േപായിJ�M വിഭജി�ുകയാ%.  അ) A,B,C, D,E&F അഥവാ  

A,B&C എ�ു Kകമെ.ടു�ാം.  ഏ�വും താ�� മാർ �്/െKഗയി� 

െതാ[� ആേരാഹണ Kകമം പാലി�ുകയാണു സയJറിഫിu രീതി. 
ഉദാഹരണം:: 5%+10%+15%+20%+25%+25% അഥവാ 10%+30%+60%. 
 

ബിരുദാന>രതല പരീ1g�ു പി>ുടരാവു�തു Kപേയാഗം 

അപKഗഥനം മൂല� നിർ Fയം സൃQി എ�ീ ഉയർ � 

േബാധനതല�ളിേല�ു മാർ �്/െKഗയി� േപായിJ�M 

നിജെ.ടു�ുകയാ%. അതനുസരി/്  േചാദ��െള നാേലാ രേ�ാ 

Kഗൂ.�കളായി  വിഭാജി�ലാണു സയJറിഫിu രീതി. 
മാർ �്/െKഗയി� േപായിJ�M 10%+20%+30%+50% അഥവാ 

40%+60% എ� Kകമ�ിലാവാം. 
 

േചാദ��ള��ാ�ു�) ഇKപകാരം മുൻ കൂ[ി തയാറാ�ിയ 

മാതൃകയിലാവു�തു ഫലKപദമായിരി�ും. േമൽ .റ_ 

ടാuേസാണമി അനുസരി/�8 േചാദ�രചന    സുഗമമാ�ു� 

േസാi��േവറുകളി�ു ലഭ�മാ%.  
 

േകKaീകൃത പരീ1ാ സK6ദായം ഉേപ1ിേ�� സമയം 

അതിKകമി/ിരി�ു�ു. ഉടെന അതു സാ?�മെലLGിലിനി 
സർ Nകലാശാലകെളാെ�യും ഗുണനിലവാരവും 

വിശ:ാസ�തയുമു8 പരീ1ാ നട�ി.ിനായി െചേB�തു 
പരിAകൃത സാേGതി ക വിദ�യിലധിAഠിതമായ േKപാuേ�ർ ഡു  
െസJററു ,ാപി�ുകയാ%.   
 

വിദ�ാർ sികള�െട Kഗഹണേശഷിയും േബാധനതല�ള�ം 

പലവഴി�ും പരീ1ി �ു�തിനു C - CGു ൈറ�റുേപാെല  

CJറർ െന�ടി,ാനമാ�ി Kപവർ �ി�ു� പരിAകൃത 

CലuേKടാണിu ഉപകര�െളലLാം Cu 

െസJററുകള�പേയാഗി�ണം.     
 

േചാദ�ാവലി ഓൈണLനായി വിതരണം െചB��തും ഉ�രം 

സ:ീകരി�ു�തും ഉടെന മൂല�നിർ Fയം നട�ു�തുമായ C - 
CGു ടാy��കള�െട ഉപേയാഗം ന�ായിരി�ും. ഏതു സമയ�ു 
േവണെമGിലും പരീ1 (ATE) എ� സK6ദായം വിക 

സി.ി�ു�തിനു8 സാ?�ത ഇതിനു�്. 
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Cതിനു അയവു8 വിധം നി#ിത കാലയളവിേല�ു 
Kപവർ �ന1മമാ�ി െവ�ാവു� ഏതാനും പരീ1ാ 

ബൂ�ുകള�െട ആവശ�േമ ഉ8l.  വിദ�ാർ sികൾ �ു 
െറജിസേKടഷനിലൂെട അവരുെട ഊഴം തിരെ_ടു�ു പരീ1�ു 
വിധീയരാവാം. നി#ിത സമയംെകാ�ു പരീ1 പൂർ �ിയാ�ി 
മാർ �ും പരീ1ാഫലവും അറി_ു ബൂ�ിൽ നി�ു 
പുറ�ിറ�ാം.   
 

സാേGതികവിദ�യുെട സാ?�തകളനുസരി/�ം 

വിSാനേമഖലയിെല േബാധനാ വശ�ം കണ�ിെലടു�ും 

രഹസ�ാoകത ഉറ.�വരു�ു� പഴുതുകളിലLാ� വ�ത� Mത 

നടപടിKകമ�െളാെ� സർ Nകലാശാലകൾ �ു 
വികസി.ി�ാവു�േതയു 8l.  
 

േകാവിഡു19 േപായാലും CെലLGിലും സാേGതിക വിദ� 

വളർ �ുെകാ�ിരി�ും. അതിെന സമർ sമായി 
ഉപേയാഗി�ു�വർ �ു േമൽ ൈ� ലഭി�ുകയും െചB�ം. 

അലLാ�വരുെട ഗതി എലിസബ�്   കൂyർ -േറാM (Kubler-Ross) 

പറ_േപാ െല ആള�കളാദ�ം നിേഷധി�ും പിെ� ഭയെ.ടും 

തുടർ �ു വിലേപശും നിരാശരാവും ഒടുവിെലലLാം 

അംഗീകരി�ും. അേ.ാേഴ�ും അവേരെറ പി>8െ.[� കഴി 
_ിരി�ും.  
 

നടപടികള;െട ആസൂ+തണം 
 

സം�ാന ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ �ാപനLളിെല ഐ.ടി 
സംബ[മായ അടി�ാന െസൗകര�Lള;െട സർ െ4  

െക.എM.എ�.ഇ.സി. അതിJെറ അഖിലേകരള ഉ�ത 

വിദ�ാഭ�ാസ സർ െN  യൂണി�� വഴി  സം,ാന ഉ�ത 

വിദ�ാഭ�ാസ ,ാപന�ളിെല ഐ.ടി സംബU മായ അടി,ാന 

െസൗ കര��ള�െട സർ െN നടപടികളാരംഭി/ി[��്. േപാർ [ല  

ടി,ാനമാ�ിയുളള Cu സർ െN ഹാർ � െവയറിJെറയും 

േസാi��െവയറിJെറയും െന��വർ �് ഉപകരണ�ിJെറയും 

കണuടിവി�ിയുെടയും യഥാർ s അവ, 

വിലയിരു�ു�തിനുേവ�ിയാ%. സം,ാന�് നിലനിൽ �ു� 

ഡിജി�ലസമത:�ിJെറ സ:ഭാവവും വ�ാ2തിയും 

സംബUി/�8 മൂർ �മായ വിവരം െക.എM. എ�.ഇ.സി 
േശഖരി�ണം.  
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ഡിജി�ലസമത:ം നിക�ാനു8 േപാംവഴിക ള�െടനയപരമായ 

ശുപാർ ശ നൽ കു�തിനും C�െന സമാഹരി�ു�  കാര�വിവ 

രം സഹായകമായിരി�ും.  

എലLാ ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ ,ാപന�ൾ �ും ഉ�ായിരിേ�� 

അടി,ാനെസൗ  കര��ള�െട ഒരുെബmുമാർ �് തBാറാ�ലും  

ഇതി ലുൾ െ.ടും. നിർ fിQ െക-േഫാ% േKപാജuടിJെറ 

സaർ ഭ�ിലീ സർ േN േകരളാ ഗവെqJറിനു സുKപധാന 

വിവര�െള�ി/�െകാടു�ും.    
 
 

+ഹസHകാല നടപടി I 
1. സിലബ, പൂർ  ീകരണം: സർ Nകലാശാലാ 

വകു.�കൾ �ും  അഫിലിേയ�� െകാേളജുകൾ �ും 

നട.�വ^ ഷെ� അ�ാദമിക നടപടിയാസൂKതണം. 

അട/�പൂ[ലുകാരണം തടDെ.[ േKപാKഗാമുകള�െട സിലബD് 
ഓൈണLനു വഴിേയാ ഓഫുൈലനു വഴിേയാ ര�ിJെറയും സGരം 

വഴിേയാ ഒരുനി#ിത കാലയളവിനക�ു 
പൂർ �ീകരി�ു�തിനു  ഓേരാസർ Nകലാശാലയും നടപടി 
സ:ീകരി�ണം. Cu സാഹചര�ം േനരിടു�തിനുേവ� 

അടി,ാനെസൗ കര��ള�8തു െകാ�് സം,ാനെ� 

സർ Nകലാശാലാവകു.�കെളലLാം സ]മാ%. ധാരാളം 

വിദ�ാർ sികള�8 എ�ാലടി,ാനെസൗ കര�ം േവ�Kത ഇലLാ� 

അഫിലിേയ��   േകാേളജുകള�െട സൗ കര�ം 

വർ ?ി.ിേ��തു�്. അതിനു ഭരണകൂടേമാ മേ�െതGിലും 

ഫ�ി� ഏജൻ സിേയാ സഹായം ലഭ�മാ�ണം.   
 
  

2. പരീPാ നട ി
്: തിയറി  
പൂർ �ീകരി/ി[ിലLാ� െസമwറു പരീ1കെളKതയും േവഗം 

ഓേരാസർ Nകലാശാ ലയും െഷഡ�ൂള� െചB�കയും അടു� 

െസമwറിെല അ?�ാപന-അ?�യന KപKകിയ നി#ിത 

സിലബD�Kപകാരം മുേ6ാ[�േപാവു�ുെവ�ുറ.� 

വരു�ുകയും  േവണം.   
 

 3. പരീPാ നട ി
്: +പാ.ടി�ലുേപPി�ണം   
െസമwറവസാനം എuേwണലായി നട�ു� 

Kപാuടി�ലുകള�െട പരീ 1  ആവശ�മിെലL�ു തീരുമാനി�ണം. 

പകരം വിദ�ാർ sികള�െട പരിശീലന േവളയിെല 

Kപuടി�ലുകള�െട െറേ�ാഡുേനാ�ി ശരാശരിെയടു�ു 
ബUെ.[ വിഷയ�ളിെല  തുടർ /യായ വിലയിരു�ലിJെറ 

ഭാഗമായി അർ ഹമായ മാർ േ�ാ െKഗgേഡാ അതാതു 
,ാപന�ിെല അ?�ാപകർ �ുതെ� നി#യി�ാെമ� 
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തീരുമാനം സർ Nകലാശാല ൈകെ�ാളള��തു 
ഉചിതമായിരി�ും. ആവശ�മായ   ലാ� പർ േഫാമൻ സിJെറ 

േരെ�ാടിലLാ� ,ാപന�ൾ �ു  ശാരീരിക അകലം 

പാലി/�െകാ�ു പരീ1ാ നട�ി.ിനു8 തീരുമാനം 

ആവശ�മാ% . 
 
 
 

 4.  ൈകെകാRു ഫാൾ , ന'രിടു� സ+'ദായ ിനു പകരം  
ബാർ േകാ ഡ) ഉ ര�ടലാസുകേളർ െ
ടു ണം   

  

സി.ബി.സി.എM.എM  ബിരുദ തല�ിലും സി.എM.എM 

ബിരുദാന>ര തല�ിലും നട.ിലാ�ിയ സമയം െതാ[്   
ഭൂരിഭാഗം സർ Nകലാശാലകള�ം ബാർ േകാഡ� 

ഉ�ര�ടലാസുകളാണുപേയാഗി/�വരു�). Cതു 
പരീ1ാനട�ി.ിലും മൂല�നിർ Fയ�ിലും പൂർ Nാധികം 

സുര1ിതത:വും രഹസ�ാoകതയും ഉറ.ാ�ിയി[��്. 
മാKതമലL പരീ1ാ ഹാളിെല ദുർ �ടപടി പരമാവധി 
ചുരു�ു�തിനും സഹായകമായി[� ഉ�്. 
എലLാസർ Nകലാശാലകള�ം ബാർ േകാഡ� ഉ�ര�ടലാസു 
സK6ദായ�ിേല�ു മാറണം.    
 

5.  ഓൺ  ൈലനായി േചാദ�ാവലി വിതരണം  
 

സം,ാനെ� എലLാ സർ Nകലാശാലകള�ം സ:>മായി 
ഡിജി�ലായി േചാദ�ാവ ലി അഫിലിേയ�� േകാേളജുകളിേല�് 
അയ/�െകാടു�ു�തിനു8 സാേGതിക വിദ� ഉ�ായിരി�ണം. 

.ചില സർ Nകലാശാലകളിലിതു വികസി.ി/� കഴി_ി[� �്. 
അതു ബാ�ി സർ Nകലാശാലകൾ �ും എള�.ം 

സ:ീകരി�ാവു�േതയു8l. ഈ െസൗ കര��െളലLാം ഓേരാ 

,ാപന�ിനും സ:>മായി ഉ�ാവണം. ഒ�ും 

ബാഹ�േKസാതD�കെള ആKശയി/ാവരു). 

 

 6. േക+Kീകൃത കാ'് സ+'ദായ ിനു പകരം വീ]ിലിരു�ു7 

മൂല�നിർ X യം  
 

 C�െ� നിലg�ു േകKaീകൃത മൂല�നിർ Fയ കാ6് 
KപാേയാഗികമലL. അതു െകാ�ു ആവശ�മായ 

സർ Nകലാശാലാതല േമൽ േനാ[േ�ാെട  വീ[ിലിരു�ു8 

മൂല�നിർ Fയം പി>ുടരണം. 
 
 

II. ദീർ ഘകാല നടപടി  
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tImവിഡാന>ര വിദ�ാഭ�ാസാ>രീ1ം േകാവിഡിനു 
മു6ു8തിൽ നി�ു അടി,ാനപരമായി�െ� 

വിഭി�മായിരി�ും. എ�ിരു�ാലും നdുെട അടി,ാന ല1�ം 

നിലനി- �ും അതായതു  നീതി തുല� Kപേവശനാവസരം 

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാ സ�ിJെറ ഗുണനിലവാരം 

നിലനിർ �ിെ�ാ�ു8 സാർ Nെലൗ കികവൽ �രണം. 

പര6രാഗത �ാസുമുറി സേGതം എ�ും KപസCമായിരി�ും. 

കാരണം ഓൺ ൈലന?�യനം വ�ാപകമായ 

േതാതിലായാൽ േ.ാലും  യതാർ s രീതി�ു ബദലാവിലL. 
സർ Nകലാശാലകൾ �ും േകാേളജുകൾ �ും ഉ8 അടി,ാന 

െസൗ കര��� �ും   മാനവവിഭവേശഷി�ും തുല�മായി 
ഓൈണLനിനു Kപവർ �ി�ുക അസാ?�മാ%. എ�ിരു�ാലും 

ഓൺ  ൈലന?�യനം േപാഷകമായി Kപേയാജന െ.ടു� 

െത�െനെയ�ു അേ?�താ�െള േനരി[� 

േബാ?�െ.ടു�ു�തിനു സഹായി�ും.  അതുെകാ�ു   
െക.എM.എ/്.ഇ.സി ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ ,ാപന�ളിെല 

ഡിജി�ലടി,ാന െസൗ കര��ള�െട  ലഭ�തെയ.�ി വിശദമായ 

പഠനെ� അടി,ാനമാ�ി  വിലയിരുേ��താ%. 

അതനുസരി/� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാ സ ,ാപന�ൾ �ു ഡി.പി.ആറു 
തBാറാ�ി MHRDേ�ാ UGCേ�ാ സം,ാന സർ �ാരിേനാ 

സമർ .ി/� നയപരേമാ ധനപരേമാ െസൗ കര� സംബUേമാ ആയ 

സഹായം േതടാവു�താ%.  
 

III. അ>�ാപക പരിശീലനം:  
 

എലLാ അ?�ാപകർ �ും ഇ-അ?�ാപന വMതു�ള� 

തBാറാ�ു�തിലും എ�ി�ു�തിലും ഒരുനി#ിത 

സമയ�ിനകം പരിശീലനം പൂർ �ിയാ�ണം. Cതിനു ഉ�ത 

വിദ�ാഭ�ാസ െകൗൺ സിലിJെറ വൻ േതാതിലു8 പരിശീലന 

പരിപാടികള�ടെന  ഓൺ  ൈലനായി ആരംഭിേ��തു�്.   
 

IV. സ6ര പാഠ�പ>തി 
 

C-അ?�ാപന അ?�യന മൂല�നിർ Fയ തK>�േളാെടാ.ം C-

ഉ8ട�വും േചർ �ു എലLാ േKപാKഗാമുകള�െടയും പാഠ�പ?തി 
പരിAകരി�ണം. എലLാ സർ Nകലാശാലകള�ം Cu കൃത�ം 

ഒരുനി#ിത സമയ�ിനകം പൂർ �ിയാ�ണം. ഓൺ  

ൈലനായു8 അ?�ാപന അ?�യന മൂല�നിർ Fയ കൃത��െള 

ലLാം ഗുണനിലവാരം  നിലനിർ �ു�ുെവ�് ഉറ.� വരു�ണം. 

അതിനു  KപMതുത കൃത��ള�െട മാനദ��ളിെലെ>ാെ�  
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മാ��ളാണു വരുേ��െത�ു നി#യി�ാനായി 
െക.എM.എ/്.ഇ.സി ഒരുപഠനം നട�ണം.  
 

V. വിദ�ാഭ�ാസ മൾ ]ിമീഡിയ േക+Kം 
bp.Pn.knbpsS A´ÀkÀÆIemimem 
tI{µ§fnsem¶mb I¬tkmÀjyw t^mÀ 
FUypt¡jWÂ dnkÀ¨v skâdn\p IognepÅ 22 
വിദ�ാഭ�ാസ മൾ [ിമഡിയ േകKa  (EMRC) §fnsem¶p 
Imen¡äv kÀÆIemimebnemWv.  CEC  D¶X 
hnZym`ymkmhiy§Ä¡mbn sSenhnj\pw DbÀ¶p 
hcp¶ aä\ptbmPy hnhckmt¦XnIhnZy (ICT) 

{]tbmP\s¸Sp¯p¶Xn\p kÀÆIemimeIsf 
klmbn¡m\pt±in¨pÅXmWv. kwØm\s¯ 
kÀÆIemimeIÄ¡v AhbpsS മൂ�് േകാ�സുകള�ം 
CþDÅS¡w CþSnhn DÅS¡\nÀ½mWw 
XpS§nbhbv¡pw Imen¡äv kÀÆIemimebpsS EMRC 

sb B{ibn¡mhp¶XmWv. 
 
VI. സം�ാനതല േശഖരം  
 

EMRC ഒരു സം,ാനതല�ുപുറെമ എലLാ സർ Nക 

ലാശാലക� �ുമായി ഓൺ  ൈലന?�യന സാമKഗികള�െട ഒരുസം 

,ാനതല േശഖരം െക.എM.ഇ.എ/്. എസിJെറ 

ആഭിമുഖ��ിലാരംഭി�ാവു�താ%. അ?�ാപനസാമKഗികെള 

ഡിജി� ൈലസു െചgതു സൂ1ി�ാനും അടി,ാന സാേGതിക 

സ]ീകരണം ഉറ.ാ �ാനും അ?�ാപന സേGത�ള�ം C-

ഉ8ട� നിർ dാണ പരിശീലന െസൗ കര�വും എലLാ 

സർ Nകലാശാലക� �ും ലഭ�മാ�ു�തിനും അതുപകരി�ും. 
 

VII.സം�ാനതല കൺ േസാർ ഷ�ം 
 

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ ആവശ��ൾ �ായി െക.എM.എ/്.ഇ. സി 
േകKaമാ�ി സർ Nകലാശാലകള�െട  പGാളി�േ�ാെട ഇ-

േജർ ണലുകൾ �ും മ��ഗേവഷണ Kപസി?ീകരണ�ൾ �ും  

ഒരുസം,ാനതല കൺ േസാർ ഷ�ം സൃQി�ാനു8 

നടപടികെളലLാം എKതയും േവഗം പൂർ �ീകരി/� Kപവർ � 

ന1മാമാ�ണം.  
 

VIII. +പേത�ക ധനസഹായ പ>തി 
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അട/�പൂ[ലിJെറ സാഹചര�ം സർ Nകലാ ശാലകളിൽ നി�ു8 

ആ>രിക വറുമാന�െള സാരമായി ബാധി/ി[��്. അതു 
െകാ�ു സർ Nകലാശാലകൾ �ു Kപേത�ക ധനസഹായം ആവശ� 

മാ% . അതിനുേവ� തുക നി#യി�ു�തിനും 

അ�ാദമികാവശ��ളനുസരി/� സർ Nകലാശാലകൾ �ു 
നൽ കു�തിനും  പുതിെയാരു Mകീം  തയാറാ�ണം. 

 

IX. െവറുെതേയാ സഹായനിര�ിേലാ ഓൺ  

ൈലനടി�ാനെസൗകര�ം  
 

േവ�Kത സാ6�ിക േശഷിയിലLാ� വിദ�ാർ sികൾ �ു ഓൺ  

ൈലന ?�യന Kപേവശനം  സുഗമമാ�ണം. അ?�യന�നു േവ� 

ഉപകരണ �ളായ െസൽ േഫാണും CJറർ െന��ം െടലിവിഷനും 

ലാ2േടാ.�ം  െവറുെതേയാ സഹായവിലgേ�ാ 

ലഭ�മാ�ുകയും േവണം. മഹാoാഗാUി സർ Nകലാശാല 

വിദ�ാർ sികള�െട സGടനിവാരണ�ിനായി ഉ�ാ�ിയ 

െഹൽ ൈ.്ലനും സർ N കലാശാലയുെട അ>ർ സർ Nകലാശാലാ 

ഡിെസബിലി�ി പഠനേകKaം നട�ിയ Kശമവും Cതിനു നലL 
ഉദാഹരണമാ%.   

 

X. െപൺ കു]ികള;െട അടി�ാന സൗകര�വികസനം 
 

െപൺ കു[ികൾ �ായി എലLാ സർ Nകലാശാലകളിലും 

േകാേളജുകളിലും േവ�Kത അടി,ാന െസൗ കര��ളിെലL� 

പരാതിയു�്. െക.എM.എ/്.ഇ.സി ഒരു സർ േN  നട�ി 
യഥാർ s സാഹചര�ം വിലയിരു�ണം. ആവശ�മായ  േഹാw 

ലുകള�ം ആേരാഗ� പരിചരണവും ഓൺ  ൈലന?�യന 

െസൗ കര�വും സ]മാ �ു�തിനു Kപേത�ക Kശ? േവണെമ�ു 
,ാപന�െള ഉപേദശി �ണം. 

 

XI. +ശ>പതിേയR പുതിയ പഠന മ^ലം 
 

 േകാവി�19 പകർ /വ�ാധി ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ 

പഠനവിഷയ�ളിലും പാഠ� പ?തിയിലും 

ഒരുവഴി�ിരിവു�ാ�ിയിരി�ു�ു. സർ Nകലാശാലകളിലും 

േകാേളജുകളിലും പകർ /വ�ാധിയും ആേരാഗ�വും 

പരി,ിതിയുമായി  ബUെ.[ ബഹു വിഷയസമീപനം 

പുലർ �ു� പുതിയ അ?�ാപന അ?�യന ഗേവഷണ വിഷയ 

�ള� പലതും Kശ? ൈകവരി/ി[��്.  
i) ആേരാഗ� കാർ ഷിക സർ Nകലാശാലകള�ൾ െ.െട 

േകരള�ിെല എലLാ   സർ Nകലാശാലകളിലും  സായൻ സിക 

സാേGതിക മാേനജുെമJ� േമഖലകളി െലലLാം വ�ാവസായിക 
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െസൗഹൃദപരമായ  േKകാM ഡിസി|ിനറി ഏേകാപിത 

ബിരുദാന>ര ഗേവഷണ േKപാKഗാമുകളാരംഭി�ാവു�താ%. 

കFlർ  സർ Nകലാശാലg�ു നരവംശശാMKതം 

േകKaഘടകമാ�ി മ��പല േKകാM ഡിസി|ി 
നറിേKപാKഗാമുകെള.�ിയും ആേലാചി�ാം  
 

ii) കFlർ  സർ Nകലാശാലg�ു കാലി��് 
സർ Nകലാശാലയുമായും ആേരാഗ� 

സർ Nകലാശാലായുമായും സഹകരി/� 

ബേയാെടuേനാളജിയും ബേയാെക മിKQിയും  

േകKaഘടകമാ�ി മ��പല േKകാM ഡിസി|ിനറി 
േKപാKഗാമുകെള .�ിയും ആേലാചി�ാം  

 

iii) കാലി��് സർ Nകലാശാലg�ു ഫാൾ �െന.�ി പഠനം 

നട�ു� േകKaവും പ#ിേമഷ�ാ പഠന േകKaവും 

സഹകരി/�8  േKകാM ഡിസി|ിനറി േKപാKഗാമുകെള.�ി 
ആേലാചി�ാം. 

 

iv) കുസാ��ം എംജിയും സഹകരി/� ഐപിആരിലും 

അ>ാരാA Kട ബU�ളിലും നാേനാെടuേനാളജിയിലും 

വ�വസായ െസൗഹൃദ പരമായ  േKകാMഡി സി|ിനറി 
േKപാKഗാമുകളാരംഭി�ാവു�താ%.  

 

v) എംജിയു അതിJെറ KN രാn േകKa സം,ാന ബU പഠന 

േകKaം wാ�{ൂ[റി െസJററാ�ി മാ�ി ആവശ��ിനു 
വിദZ?െര നിയമി�ുകയും അവിെട സാ6�ിക ശാMKതം 

േകKaഘടകമാ�ിയു8  േKകാMഡി സി|ിനറി േKപാ 

Kഗാമുകളാരംഭി�ുകായും േവണം.  

 

XII. ലിംഗനീതി�ായു7 പാഠ പു,തക പരിേശാധന  

 

െമഡിസിsâയും എmിനിയറി�ിsâയും ൈസക�ാKടിയുെടയും 

നിയമ�ിൻ െറയും  പാഠപുMതക�ളിെല സാേGതികവും 

അലLാ�തുമായ പദKപേയാഗ�ളധികവും കാലഹരണെ.[തും 

ലിംഗനീതി ഉറ.ാ�ു� പുതിയ ആuടുകൾ �ു നിര�ാ� 

തുമാെണ� ആേ1പമു�്. അവ പരിഹരി�ു�തിനായി 
പാഠപുMതക പരി േശാധനയും നേയാപേദശവും ആവശ�മാ% . 

Cതിനായി െക.എM.എ/്.C.സി  വിദZ?രുെട സേdളനം 

വിളി/�കൂ[ി  നിയമപരമായ പരിAകരണം േവ� പദാവലി 
തയാറാ�ുകയും മാർ cനിർ േfശ�ള�െട ഒരുസമKഗേരഖ 

നായരൂപീകരണ�ിനായി സർ �ാരിനു സമർ .ി�ുകയും 

േവണം.    
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XIII. പരീPാ സ+'ദായ  നവീകരണം 
 

സ^Nകലാശാലകളിെല പരീ1ാ സK6ദായം ഒരുവിദZ? 

സമിതിെയ നി#യി/� സ6ൂർ F നവീകരണ�ിനു 
വിേധയമാ�ണം. Cതിനായി ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ Iuൺ സിലിsâ 

അടിയ>ര നടപടികലാവശ�മാ%.  

 
 

*  * *                                         
 

 
 
 


