പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ 51ാം വര്ഷം

വ�ോള്യം 51

ലക്കം 11

ശാസ്ത്രമാസിക
ഏപ്രില് 2020
വില : 22 രൂ.

ശാസ്ത്രമെന്നാല് അന്വേഷണമാണ്
15 		ടാറ്റ

ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ്
സ�ോഷ്യല് സയന്സസ് :

എം.പ്രണദ്
	ഡ�ോ.പ്രതിഭ ഗണേശന്
16 		ഡല്ഹി

സര്വകലാശാല :

ഡ�ോ.ശൈലജ ചേന്നാട്ട്

18 		പ�ോണ്ടിച്ചേരി

സര്വകലാശാല :

ഡ�ോ.എസ്. ലസിത
20

മൂന്നു കേന്ദ്ര
സര്വകലാശാല :
ടി.പി.അശ�ോകന്

22

പുത്തന് കേന്ദ്ര
സര്വകലാശാലകള് :

ഡ�ോ.കെ.ബിജു
24

നാഷനല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
ഓഫ് ഫാഷന് ടെക്നോളജി

പ്രൊഫ.ആര്.എസ്.ജയദീപ്
26

റീജിയനല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
ഓഫ് എഡ്യുക്കേഷന് :
ഡ�ോ.കെ.വിജയന്

28

നാഷനല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
ഓഫ് ടെക്നോളജി :

ഡ�ോ.രഞ്ജ
 ിത് ജി. നായര്
30

ദൃശ്യകലാപഠന
സ്ഥാപനങ്ങള് :

പ്രൊഫ.കെ.ലാല്
33

ഫാര്മസിപഠന
സാധ്യതകള് :
സി.എസ്.മഞ്ജു

35
37

ഐസറുകളും നൈസറും :
ഡ�ോ.പ്രമ�ോദ് പി. പിള്ള

എ.സുകേഷ്

ശാസ്ത്രരംഗത്തും സാങ്കേതി
കവിദ്യാരംഗത്തും ധാരാളം
ല�ോക�ോത്തരപഠനങ്ങള്
ഓര�ോ വര്ഷവും ബെംഗളൂ
രുവിലെ ഇന്ത്യന് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂ
ട്ട് ഓഫ് സയന്സി(ഐ.ഐ.
എസ്സി.)ന്റെതായി പുറത്തി
റങ്ങുന്നുണ്ട്.

44

10

ഡ�ോ.സുജിത് പാറയില്

ആശയവിനിമയം സാ
ധ്യമാക്കുന്നതിനപ്പുറം
വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളെ
ക്കുറിച്ച് അറിയാനും
പഠിക്കാനും ഭാഷാപഠനം
സഹായകമാവുന്നു.
സര്വകലാശാലയിലെ
ഏറ്റവും വലിയ വിഭാഗമാണ് സ്കൂള് ഓഫ് ലാംഗ്വേ
ജസ്, ലിറ്ററേച്ചര് & കള്ച്ചര്.

12

ഹൈദരാബാദ് സര്വകലാശാല :
ഡ�ോ.ടി.പി.രാധാകൃഷ്ണന്

14

കുസാറ്റ്, ക�ൊച്ചി :

41

ഇനിയും ചില
സ്ഥാപനങ്ങള് :

ഡി.എന്.എ. വിരലടയാള
നിര്ണയത്തിന്റെ
വിചിത്രമായ ഉല്പത്തി
(ഇന്നലെകളിലൂടെ) :
പ്രൊഫ.എം.ശിവശങ്കരന്

50 കുരുക്കഴിക്കാം :

ബി.മധു

റെറ്റിന
(കാര്ട്ടൂണ് പംക്തി) :
ജെ.പി.എ.

കേരള
ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
പ്രസിദ്ധീകരണം

ഇന്ത്യന് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ്
ടെക�്നോളജി :
പി.ആതിര

എഞ്ചിനീയറിങ് വിദ്യാഭ്യാ
സത്തിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല
സ്ഥാപനമാണ് ഇന്ത്യന്
ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോ
ളജി. ഇന്ത്യയില് പല സം
സ്ഥാനങ്ങളിലായി ഇരുപ
ത്തിമൂന്ന് ഐ.ഐ. ടി.കള് ഉണ്ട്.

3

48

മുന് കവര്

ജവഹര്ലാല് നെഹ്റു
സര്വകലാശാല :

പ്രൊഫ.എന്.കെ.ഗ�ോവിന്ദന്

ഡ�ോ.ഇ.വി.ജിജ�ോ

51

ഇന്ത്യന് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയന്സ് :

ഡ�ോ.എ.എസ്.ആശ

ഇന്ത്യന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കല്
ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് :

6

4

8

ഹൈദരാബാദ് സര്വകലാശാലയി
ലെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ക�ോഴ്സുകള് ഉയര്ന്ന
ഗവേഷണ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലക
ളിലേക്കും മെച്ചപ്പെട്ട ഉദ്യോഗ സാ
ധ്യതകളിലേക്കുമുള്ള മാര്ഗമായി
മാറിയിട്ടുണ്ട്.

39

46

തുടര്പഠനം : സ്ഥാപനങ്ങളും സാധ്യതകളും

പ്ലസ് ടു പാസാവുന്നവര്ക്ക്
ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടേറെ സ്ഥാപനങ്ങ
ളില് വൈവിധ്യമുള്ള പഠനക�ോ
ഴ്സുകളുണ്ട്. ഈ സാധ്യതകളെപ്പ
റ്റിയുള്ള ചിത്രകാരന്റെ ഭാവന
യാണിത്.
ചിത്രകാരന് : കെ.സതീഷ്

പിന് കവര്

എണ്ണിയും അളന്നും പ്രകൃതി
യെ പഠിക്കാനുള്ള ശ്രമമായിട്ടാണ്
മനുഷ്യന് ഗണിതശാസ്ത്രം വളര്ത്തി
യത്. ആശയവിനിമയത്തിലും
ഉപകരണങ്ങള് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും
കൃത്യതയും കൂടുതല് കൃത്യത
യും മനുഷ്യന് ആവശ്യമായിവ
ന്നപ്പോള് ഈ മേഖലയുടെ വളര്ച്ച
ത്വരിതഗതിയിലായി.
മനുഷ്യന് സംഖ്യകള് ആവശ്യ
മായിവന്നു. യൂനിറ്റുകള് വേണ്ടിവ
ന്നു. ക്രമേണ, സങ്കീര്ണ ഗണിത
പ്രക്രിയകളും ചെയ്യേണ്ടിവന്നു.
ഒട്ടേറെ ഗണിതജ്ഞര്ക്ക് ഇന്ത്യ
ജന്മം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. അവരിലെ
പ്രമുഖന്മാരില് മുന്നിരയിലാണ്
ശ്രീനിവാസ രാമാനുജന്. 32 വയ
സ്സുവരെ മാത്രം ജീവിച്ച ഈ
‘സംഖ്യാ മാന്ത്രികന്’ ഇന്ത്യയുടെ
ഗണിതയശസ്സ് കൂടുതല് ഉജ്ജ്വ
ലമാക്കി.

അടുത്തലക്കം (2020 മെയ് )

പ്രത്യേക വിഷയം : ഒരു പരിസ്ഥിതിദിനം കൂടി

വൈവിധ്യമാര്ന്ന ക�ോഴ്സുകള്
അപ്ലൈഡ് ജിയ�ോളജി, മാത്തമാറ്റിക്കല് സയന്സ്,
ഓപ്റ്റോമെട്രി & വിഷന് സയന്സ്, ഹെല്ത്ത്
സൈക്കോളജി, എര്ത്ത് സയന്സസ്, ഇംഗ്ലീഷ്,
ഫില�ോസഫി, കമ്പാരറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചര് തുടങ്ങിയ
വിഷയങ്ങളില് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ബിരുദാനന്തര ബി
രുദ(IMSc/ IMA) പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട്. വിശദാംശ
ങ്ങള്ക്ക് www.uohyd.edu.in സന്ദര്ശിക്കുക.
ഊര്ജതന്ത്രം, രസതന്ത്രം, അപ്ലൈഡ്
ബയ�ോളജി, ഗണിതം, കമ്പ്യൂട്ടര് സയന്സ്,
സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, ഹിസ്റ്ററി, പ�ൊളിറ്റിക്കല് സയന്സ്,
സ�ോഷ്യോളജി എന്നീ വിഷയങ്ങളിലാണ്
പ�ോണ്ടിച്ചേരി സര്വകലാശാലയില് 5 വര്ഷത്തെ
ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമുകളുള്ളത്. കൂടുതല്
അറിയാന് www.pondiuni.edu.in ന�ോക്കുക.

1. ഡല്ഹി സര്വകലാശാല

ഡല്ഹി സര്വകലാശാല ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും
വലിയ സര്വകലാശാലയാണ്. +2/ തത്തുല്യ
യ�ോഗ്യത നേടിയവര്ക്കുള്ള ഒട്ടേറെ ബിരുദ
പ്രോഗ്രാമുകള് ഇവിടെയുണ്ട്. യ�ോഗ്യതാപരീ
ക്ഷയുടെ മാര്ക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് പ്രവേ
ശനം നേടാവുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളും നാഷനല്
ടെസ്റ്റിങ് ഏജന്സി നടത്തുന്ന പരീക്ഷയുടെ
അടിസ്ഥാനത്തില് പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്ന പ്രോ
ഗ്രാമുകളും ഉണ്ട്.
പ്രവേശനപരീക്ഷ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നവര്
2020 ഏപ്രില് 2 നും 30 നും ഇടയില് ഓണ്ലൈ
നായി അപേക്ഷ സമര്പ്പിക്കണം. പ്രവേശനപരീ
ക്ഷ ജൂണ് 2 മുതല് 9 വരെയാണ്. +2 മാര്ക്കിന്റെ
അടിസ്ഥാനത്തില് പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്ന പ്രോ
ഗ്രാമുകളിലേക്ക് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യുന്നതിന് 2020
മെയ് 3 ാം വാരം മുതല് ജൂണ് 2 ാം വാരം വരെ
സമയം ലഭിക്കും.
വിശദാംശങ്ങള്ക്ക് www.du.ac.in ന�ോക്കുക.

3. റീജിയനല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യുക്കേ
ഷന്, മൈസൂരു

മൈസൂരുവിലെ റീജിയനല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ്
എഡ്യുക്കേഷന് എന്ന കേന്ദ്രസര്ക്കാര് സ്ഥാപനം
നടത്തുന്ന ബി.എസ്സി. ബി.എഡ്., ബി.എ.ബി.
എഡ്., എം.എസ്സി.എഡ്. എന്നീ പ്രോഗ്രാമു
കളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനപരീക്ഷയ്ക്ക് ഏപ്രില് 2 ാം
വാരം മുതല് മെയ് 2 ാം വാരം വരെ അപേക്ഷി
ക്കാം. ജൂണ് 7 ന് പ്രവേശനപരീക്ഷ ഉണ്ടായിരി
ക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട്. മറ്റു വിവരങ്ങള്ക്ക് www.
ncert-cee.kar.nic.in ന�ോക്കുക.

2. ഹൈദരാബാദ്, പ�ോണ്ടിച്ചേരി സര്വകലാ
ശാലകള്

ഹൈദരാബാദ്, പ�ോണ്ടിച്ചേരി കേന്ദ്ര സര്വ
കലാശാലകളില് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പി.ജി. പ്രോഗ്രാ
മുകളില് പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നതിന് പ്ലസ് ടു
പൂര്ത്തിയാക്കിയവര്ക്കും ഈ വര്ഷം പൂര്ത്തി
യാക്കുന്നവര്ക്കും അപേക്ഷിക്കാം. അവസാന
തീയതി 2020 മെയ് ആദ്യവാരം ആയിരിക്കും.
ഹൈദരാബാദ് സര്വകലാശാലയില് ഊര്ജ
തന്ത്രം, രസതന്ത്രം, സിസ്റ്റംസ് ബയ�ോളജി,

4. ഐഷ്, മൈസൂരു

മൈസൂരുവിലെ ഓള് ഇന്ത്യാ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
(ശേഷം 19 ാം പേജില്)

പത്രാധിപസമിതി : ഒ എം ശങ്കരന് (എഡിറ്റര്), എം ദിവാകരന് (മാനേജിങ് എഡിറ്റര്), പ്രൊഫ. എന് കെ ഗ�ോവിന്ദന് (അസ�ോ.
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ഒരു ഗണിതപ്രതിഭയുടെ
ഓര്മയ്ക്കായി

ഗ

ണിതത്തിന്റെ സൗന്ദര്യവും അതിലെ കവിതയും ആസ്വദിച്ച ഒട്ടേറെ ഗണിതജ്ഞ
ന്മാര് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരില് നല്ലൊരു വിഭാഗം ഔപചാരികമായി ആഴത്തില്
ഗണിതം പഠിച്ചവരായിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് ഈ മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് അവര്
വളര്ന്നത്.
ആ നിലയ്ക്ക് ന�ോക്കിയാല്, 33 വര്ഷം ജീവിച്ച് 1920 ഏപ്രില് 20 ന് അന്തരിച്ച ശ്രീനി
വാസ രാമാനുജന് തീര്ത്തും വ്യത്യസ്തനാണ്. സര്വകലാശാലകളില�ോ ഉന്നത ഗവേഷണ
സ്ഥാപനങ്ങളില�ോ ഗണിതപഠനം നടത്താതെതന്നെ അദ്ദേഹം സ്വപ്രയത്നത്താലും സ്വന്തം
ധിഷണാവൈഭവത്താലും ഗണിതം പഠിക്കുകയും മികവിന്റെ തിളക്കംക�ൊണ്ടുമാത്രം
ഗണിതല�ോകത്ത് അക്കാലത്തെ അദ്വിതീയനായി മാറുകയും ചെയ്തു.
സംഖ്യകളും അനന്തശ്രേണികളും രാമാനുജന് ഹരംപകരുന്ന പഠനമേഖലയായിരുന്നു.
സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥിയായിരിക്കേ ജ�ോര്ജ് ഷൂബ്രിഡ്ജ് കാര് എന്ന ഗ്രന്ഥകാരന്റെ ഒരു ഗണി
തപുസ്തകം അദ്ദേഹം വായിക്കുക
യുണ്ടായി. അതിലുണ്ടായിരുന്ന
ആയിരക്കണക്കിന് തിയറങ്ങള്ക്കും
മറ്റുമുള്ള ചുരുങ്ങിയ വരികളിലെ
തെളിവുകള് പഠിക്കുകയും പരി
ശ�ോധിക്കുകയും ചെയ്ത്, പലതിനും
വ്യത്യസ്തമായ സ്വന്തം തിയറം രാ
മാനുജന് ആവിഷ്കരിക്കുകയുണ്ടായി.
ബ്രിട്ടനിലെ പ്രശസ്ത ഗണിത
ജ്ഞനായ ഗ�ോഡ്ഫ്രെ എച്ച്. ഹാ
ര്ഡിയുമായി 1913 ലാണ് രാമാനു
ജന് ബന്ധപ്പെടുന്നത്. ഇതുവഴി
ഹാര്ഡി കണ്ടെത്തിയ അനന്യഗ
ണിതജ്ഞനായിരുന്നു രാമാനുജന്.
അവരുടെ പരസ്പര ബഹുമാനത്തി
ലധിഷ്ഠിതമായ സുഹൃദ്ബന്ധം
ഗണിതല�ോകത്തിന് നല്കിയ സം
ഭാവനകള് വിലമതിക്കാനാവാ
ത്തതാണ്.
2020 ഏപ്രില് 26 ന് രാമാനുജന് മരിച്ച് 100 വര്ഷം തികയുന്നു. രാമാനുജനെപ്പറ്റി
കൂടുതല് പഠിക്കാനും ആനുകാലിക ഇന്ത്യന് സാഹചര്യത്തിലുള്ള പ്രസക്തി തിരിച്ചറി
യാനും നാം ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിത്യജീവിതത്തില് ഗണിതത്തിന്റെ കാര്യകാരണബന്ധ
വും യുക്തിബ�ോധവും പ്രയ�ോഗിക്കാനും ഗണിതവത്കൃതസമീപനം വിദ്യാര്ഥികളില്
വളര്ത്തിയെടുക്കാനും പരിശ്രമിക്കേണ്ട അവസരമായി ഈ സന്ദര്ഭത്തെ മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്.
നമ്മുടെ ഗണിതാധ്യാപകരും സമൂഹവും അതിനായി പരിശ്രമിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

എഡിറ്റര്
5

ഗലീലിയ�ോ നെപ്റ്റ്യൂണിനെ കണ്ടു
പിടിച്ചിരുന്നുവ�ോ?

നെപ്റ്റ്യൂണിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന്റെ
അംഗീകാരം ആര്ക്കായിരിക്കണം എന്നതിനെ
ച്ചൊല്ലി ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടിലേറെയായി തര്ക്കം
നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്. യുറാനസിന്റെ ഭ്രമണപഥത്തെ
അടുത്തുള്ള വേറ�ൊരു ഗ്രഹം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്
എന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരനായ ജ�ോണ് കൗച്ച് ആഡംസ്
1843 ലും ഫ്രഞ്ചുകാരനായ ഉറുബേന് ലേ വെറീര്
1845 ലും കണക്കുകൂട്ടലുകളിലൂടെ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു.
എന്നാല്, ആ ഗ്രഹത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള
നിരീക്ഷണം നടത്താന്പറ്റിയ ആരെയും രണ്ടു
പേര്ക്കും കിട്ടിയില്ല. നെപ്റ്റ്യൂണിനെ കണ്ടുപിടി
ച്ചത് 1846 ല് ജര്മന്കാരനായ യ�ോഹാന് ഗ�ോ
ട്ട്ഫ്രീഡ് ഗാലേ ആണ്. അപ്പോള്, ആര്ക്കാണ്
അംഗീകാരം നല്കേണ്ടത്? അതാണ് തര്ക്കം.

ജാമിസണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹവും സഹപ്രവ
ര്ത്തകരും 1613 ജനുവരി മാസത്തില് നെപ്റ്റ്യൂണ്
ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലം (നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പശ്ചാ
ത്തലത്തില്) കമ്പ്യൂട്ടര് ഉപയ�ോഗിച്ച് ഗണിച്ചെ
ടുത്തു. അത് ഗലീലിയ�ോ സൂചിപ്പിച്ച നക്ഷത്ര
ത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തായിരുന്നു. ഗലീലിയ�ോ, താന്
കണ്ട നക്ഷത്രം അടുത്തുള്ള മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങളു
മായി ആപേക്ഷികമായി സ്ഥാനം മാറിയിരിക്കു
ന്നുവെന്ന് 1613 ജനുവരി 28
ന് തന്റെ ന�ോട്ടുപുസ്തകത്തില്
എഴുതിയിരുന്നുവെന്നും
അദ്ദേഹം പറയുന്നു. മാത്രമല്ല
1613 ജനുവരി 6 ാം തീയതിയി
ലെ നിരീക്ഷണച്ചാര്ട്ടില് പേ
രിടാത്ത ഒരു കറുത്തകുത്ത്
ജ�ോണ്
കൗച്ച്
ആഡംസ്
ഉറുബേന് ലേ വെറീര്
ഉള്ളതായും ജാമിസണ് പറ
വ്യാഴം യുറാനസ്
യുന്നു. ഇത് നെപ്റ്റ്യൂണ്
ആണെന്നാണ് അയാളുടെ
വാദം.
നെപ്റ്റ്യൂണ്
പ്രശ്നം എങ്ങനെ പരിഹരി
ക്കാം?
ഒരു ‘കാര്യം / വസ്തുത’
യ�ോഹാന് ഗ�ോട്ട്ഫ്രീഡ് ഗാലേ
ഗലീലിയ�ോ ഗലീലി
താനാണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടി
ഇപ്പോള്, ആ തര്ക്കത്തിലേക്ക് സാധാരണ
ച്ചതെന്ന് സ്ഥാപിക്കാന്, കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ
ക്കാരനല്ലാത്ത മറ്റൊരാള് കടന്നുവന്നിരിക്കുന്നു.
ക്കുറിച്ച് ഗലീലിയ�ോ സുഹൃത്തുക്കള്ക്ക് ‘അക്ഷ
സാക്ഷാല് ഗലീലിയ�ോ തന്നെ. 1612-13 വര്ഷ
രങ്ങള് മാറ്റിമറിച്ചുണ്ടാക്കിയ വാക്കുകളി(anagrams)
ങ്ങളില് താനുണ്ടാക്കിയ ടെലിസ്കോപ്പ് ഉപയ�ോ
ല് എഴുതാറുണ്ടായിരുന്നു. ഈ കണ്ടുപിടുത്ത
ഗിച്ച് ഗലീലിയ�ോ വ്യാഴത്തിന്റെ നാലു ചന്ദ്രന്മാര്,
ത്തെക്കുറിച്ചും അത്തരം ഒരു അനാഗ്രാം നമുക്ക
ശനിയുടെ വലയം എന്നിവ കണ്ടെത്തിയത്
റിയാതെ എവിടെയെങ്കിലും കിടക്കുന്നുണ്ടാവാം.
നമുക്കറിയാമല്ലോ. വ്യാഴത്തിന്റെ ചന്ദ്രന്മാരെ
അതു കണ്ടുപിടിച്ചാല് പ്രശ്നം തീരും’ എന്നാണ്
നിരീക്ഷിച്ച് വരച്ച ചിത്രത്തില് ഗലീലിയ�ോ അവ
ജാമിസണിന്റെ അഭിപ്രായം. നമുക്കു കാത്തി
യ്ക്കടുത്തായി ഒരു പ്രകാശബിന്ദുകൂടി ചേര്ത്തിരു
രിക്കാം.
ന്നു. ഒരു നക്ഷത്രമെന്ന് ഗലീലിയ�ോ കരുതിയി
രിക്കാമായിരുന്ന
ഇതിനെ
ആധുനിക
ഭൂമി ഒരു പുതിയ ചന്ദ്രനെ ദത്തെടു
നക്ഷത്രച്ചാര്ട്ടുകളില�ൊന്നും കാണാനില്ല.
ത്തിരിക്കുന്നു
എന്നാല്, കാര്യം അങ്ങനെയല്ല എന്നാണ്
സൗരയൂഥത്തില് ചന്ദ്രന്മാരുടെ കാര്യത്തില്
മെല്ബോണ് സര്വകലാശാല(ഓസ്ട്രേലിയ)
വ്യാഴത്തോടും
ശനിയ�ോടും ഭൂമി ത�ോറ്റുപ�ോകും.
യിലെ ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഡേവിഡ്
ഏപ്രില് - 2020
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ശാസ്ത്രകേരളം
പക്ഷേ, നമ്മുടെ ഒരേ ഒരു ചന്ദ്രന് വലിപ്പത്തില്
അഞ്ചാമനാണ്.
എന്നാല് ഇതാ, ഭൂമി ഒരു കുഞ്ഞന് ചന്ദ്രനെ
ദത്തെടുത്തിരിക്കുന്നു. തട്ടിയെടുത്തിരിക്കുന്നു
വെന്നു പറയുന്നതാണ് കൂടുതല് ശരി. 2020
ഫെബ്രുവരി 19 ാം തീയതിയാണ് അരിസ�ോണ
(യു.എസ്.എ.)യിലെ കാറ്റലിന സ്കൈ സര്വെ
ഒബ്സര്വേറ്ററിയിലെ നിരീക്ഷകര് ഇതിനെ

നല്ല കുത്ത് കിട്ടും.
കാസിയ�ോപ്യ ജനുസ്സില്പ്പെടുന്ന ഇവ,
അവയുടെ നീണ്ട സ്പര്ശിനികള് മുകളിലേക്കും
തല താഴ�ോട്ടും ആക്കിയാണ് കടലില് സഞ്ചരി
ക്കുക. ഇരയെ കണ്ടാല് അവ കുത്തുന്ന ദംശ
നക�ോശങ്ങളെ ഇരയ്ക്കുനേരെ ത�ൊടുത്തുവിടും.
ഇരയ്ക്ക് ദംശനമേറ്റ് മരിച്ചാല് മെല്ലെ അവയെ
ശാപ്പിടും. ഇരയെ കണ്ടാല് ഹിംസ്രജന്തുക്കളുടെ
പല്ലുകള് പറന്നുപ�ോയി ഇരയെ ക�ൊല്ലുന്നതു
പ�ോലെ ഇതിനെ ചിത്രീകരിക്കാമെന്നു ജപ്പാനിലെ
ത�ൊഹ�ോക്കു സര്വകലാശാലയിലെ ചെറില്
ആമേസ് പറയുന്നു.
ഉഷ്ണജലമുള്ള കടല്ത്തീരങ്ങളിലാണ് അവയുടെ
വാസം. അവ ഇളക്കിവിടുന്ന ദംശിനികള് മരണ
കാരണമാവുകയില്ലെങ്കിലും അസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടാ
ക്കും. അവയുള്ള വെള്ളത്തിലിറങ്ങിയാല് ശരീര
ത്തിലെല്ലാം എന്തോ കുത്തുന്നതായി അനു
ഭവപ്പെടും. അവ ഇളക്കിവിടുന്ന ദംശനക�ോശങ്ങ
ളാണ് ഇതിനു കാരണം. ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന
ഇരകള് മാത്രമല്ല ഈ ജല്ലിമത്സ്യങ്ങളുടെ ആഹാരം.
അവയുടെ ശരീരത്തില് ആല്ഗയുമുണ്ട്. ഈ
ആല്ഗ പ്രകാശസംശ്ലേഷണം ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന
ഊര്ജവും അവയ്ക്ക് കിട്ടുന്നു. പ്രകാശസംശ്ലേഷണ
ത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവ മലര്ന്നുകിടന്ന് നീ
ന്തുന്നത്. കാസിയ�ോസ�ോമുകള് എന്നുവിളി
ക്കുന്ന ഈ ദംശനക�ോശങ്ങള്ക്ക് 10 ദിവസത്തോ

കണ്ടെത്തിയത്. പിന്നീട് അഞ്ച് ഒബ്സര്വേറ്റ
റികള് കൂടി ഇതു സ്ഥിരീകരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ മൂന്നു
വര്ഷമായി അതു ഭൂമിയെ ഭ്രമണം ചെയ്യുകയാ
യിരുന്നുപ�ോലും. നമ്മളാരും അറിഞ്ഞില്ല!
വാമനഗ്രഹ കേന്ദ്രം (Minor Planet Centre)
അതിനെ ഒരു പുതിയ വസ്തുവായി പ്രഖ്യാപിച്ചു
കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഈ പുതിയ ചന്ദ്രന് 1.9 മീറ്റ
റിനും 3.5 മീറ്ററിനും ഇടയ്ക്ക് വലിപ്പമുള്ളതാണ്. 47
ദിവസം ക�ൊണ്ട് ഭൂമിയെ ഒരു പ്രാവശ്യം വലം
വെക്കുന്ന ഇത് അതിദീര്ഘവൃത്താകാര പഥ
ത്തിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അതിനാല് ഭൂമിയുടെ
‘പിടുത്തംവിട്ട്’ രക്ഷപ്പെട്ടുപ�ോകാനും സാധ്യത
യുണ്ട്.
2006 സെപ്റ്റംബറിനും 2007 ജൂണിനും ഇടയ്ക്ക്
ഇതുപ�ോലെ മറ്റൊരു വസ്തുവിനെയും ഭൂമിക്ക്
കിട്ടിയിരുന്നു. എന്നാല്, അത് ഭൂമിയുടെ ഗുരു
ത്വാകര്ഷണത്തില്നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടുപ�ോകുകയാ
ണുണ്ടായത്.

ളം സ്വതന്ത്രമായി നിലനില്ക്കാന് കഴിയുമെന്ന്
ആമേസും സഹപ്രവര്ത്തകരും കണ്ടെത്തിയിട്ടു
ണ്ട്. കാസിയ�ോമുകളിലും ആല്ഗ ഉണ്ട്. ഈ
ആല്ഗ ഉണ്ടാക്കി നല്കുന്ന ഊര്ജമാണ് അവയെ
സഞ്ചരിക്കാന് സഹായിക്കുന്നത് എന്ന് ആമേസ്
കരുതുന്നു.

ഈ ജല്ലിമത്സ്യത്തോട് കളിക്കേണ്ട!

ഒരിക്കല് ജല്ലിമത്സ്യത്തെ ത�ൊട്ടവരാരും രണ്ടാ
മത് അതിനു ശ്രമിക്കുകയില്ല. അത്രമേല് കഠിന
മാണ് അതു നല്കുന്ന വേദന. എന്നാല്, കാസി
യ�ോപ്യ (Cassiopea) ജനുസ്സില്പ്പെട്ട ജല്ലിമത്സ്യ
ങ്ങളെ ത�ൊടേണ്ട, അടുത്തുപ�ോയാല്ത്തന്നെ

പി. എം. സിദ്ധാര്ഥന്

ഫ�ോണ് : 8547708416
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‘ശാസ്ത്രകേരള’ത്തിന്റെ ഈ ലക്കം തുടര്പഠനം : സ്ഥാപനങ്ങളും സാധ്യതകളും
എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പതിപ്പാണ്. +2 ക്ലാസിലെ കുട്ടികളെ പ്രത്യേകമായും
8 മുതല് 11 വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലുള്ളവരെ പ�ൊതുവെയും ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഈ ലേഖ
നങ്ങള് തയ്യാറാക്കിയത്. നൂറ്റമ്പത�ോളം സ്ഥാപനങ്ങളെയും അവിടത്തെ +2 വിനുശേഷ
മുള്ള ക�ോഴ്സുകളെയും പരിചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
എല്ലാ ലേഖനങ്ങളും അതത് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അധ്യാപകര�ോ അവിടെ മുമ്പ്
പ്രവര്ത്തിച്ചവര�ോ ഈ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധര�ോ ആണ് എഴുതിയത്.

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമാണിത്.

ഇന്ത്യന് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
ഓഫ് സയന്സ്
എ.സുകേഷ്*

ല�ോ

കത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച സര്വക
ലാശാലകളുടെ പട്ടികകളില്
എന്നും ഇടംപിടിക്കാറുണ്ട്, ബെംഗളൂരുവിലെ
ഇന്ത്യന് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയന്സ് (ഐ.ഐ.
എസ്സി.). സ്വാഭാവികമായും, ഇത്തരം പട്ടിക
കളില്പ്പെടുന്ന ഇന്ത്യന് സര്വകലാശാലകളുടെ
മുന്പന്തിയിലും ഈ സ്ഥാപനത്തിനു സ്ഥാനമു
ണ്ട്. ശാസ്ത്രരംഗത്തും സാങ്കേതികവിദ്യാരംഗത്തും
ധാരാളം ല�ോക�ോത്തരപഠനങ്ങള് ഓര�ോ വര്ഷവും
ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെതായി പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ട്.

തനത് മുഖമുദ്രയുള്ള സ്ഥാപനം

ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആശയരൂപീകരണം
നടത്തിയത് ജെ.എന്.ടാറ്റ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ,
അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം 1909 ല് ആണ്
ഇന്ത്യന് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയന്സ് തുടങ്ങി
യത്. അപ്പോള് രസതന്ത്രം, ഇലക്ട്രിക്കല് ടെ
ക്നോളജി എന്നീ രണ്ടു പഠനവകുപ്പുകള് മാത്ര
*അസി.പ്രൊഫസര്, ഇലക്ട്രിക്കല് & ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിങ് വകുപ്പ്,
ഗവ.ക�ോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിങ്, കണ്ണൂര് -670 563
ഫ�ോണ് : 9495241299
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വര്ഷംകൂടി പഠിച്ച് പി.ജി.ഡിഗ്രി (MS) എടുക്കാ
നുള്ള സൗകര്യവും ഇവിടെയുണ്ട്.
കൂടാതെ, ഒട്ടേറെ ശാസ്ത്ര, സാങ്കേതികശാസ്ത്ര
മേഖലകളില് ബിരുദാനന്തരബിരുദം, ഗവേഷണം
എന്നിവയ്ക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച സൗകര്യങ്ങള് ഇവി
ടെയുണ്ട്.

മാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്നു നാല്പത�ോളം
വ്യത്യസ്ത വകുപ്പുകള് ഏകദേശം 162 ഹെക്റ്റര്
വിസ്തീര്ണമുള്ള കാമ്പസില് വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു.
രാമന്പ്രഭാവം കണ്ടെത്തിയ സി.വി.രാമന് ഈ
സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഡയരക്ടര് ആയിരുന്നു. ഇന്ത്യ
ന് ശാസ്ത്രരംഗത്തെ അതുല്യപ്രതിഭകളില് പലരും
ഈ സ്ഥാപനത്തില് അധ്യാപകരായും വിദ്യാ
ര്ഥികളായും കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഓര�ോ സ്ഥാപനത്തിനും അതിന്റെതായ ഒരു
മുഖമുദ്ര ഉണ്ടായിരിക്കും. ഐ.ഐ.എസ്സി.
യുടെ മുഖമുദ്ര അതിന്റെ പ്രാവീണ്യവും വിജ്ഞാ
നത്തിന്റെ ഓര�ോ ശാഖയുടെയും പരസ്പരപൂരക
മായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ശൈലിയുമാണ്. അതു
ക�ൊണ്ടു തന്നെയാണ് ഈ സ്ഥാപനം
ഇന്ത്യയിലെ ശാസ്ത്രപഠന - ഗവേഷണസ്ഥാപന
ങ്ങളില് തലയെടുപ്പോടെ പ്രഥമസ്ഥാനത്തിന്
അര്ഹമാകുന്നത്.
ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ
വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് ബാച്ചിലര് ഓഫ് സയന്സ്
(BS) ക�ോഴ്സിന് അപേക്ഷിക്കാം. കെ.വി.പി.വൈ.,
ഐ.ഐ.ടി.-ജെ.ഇ.ഇ., നീറ്റ് എന്നീ മൂന്നു പ്രവേ
ശനപരീക്ഷകളില് ഏതെങ്കിലും ഒന്നില് അര്ഹത
നേടിയ വിദ്യാര്ഥികള്ക്കാണ് ഈ ക�ോഴ്സിന്
അപേക്ഷിക്കാനുള്ള യ�ോഗ്യത. ഒരു വര്ഷം 120
പേര്ക്കാണ് ഇവിടെ പ്രവേശനം ലഭിക്കുക. നാ
ലുവര്ഷമാണ് ക�ോഴ്സിന്റെ കാലാവധി. ബി.എസ്.
ഡിഗ്രി പൂര്ത്തിയാക്കിയ അര്ഹരായവര്ക്ക് ഒരു

അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച പഠനവിഷയങ്ങള്

ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതികവിദ്യയും സാമൂഹ്യശാ
സ്ത്രങ്ങളുമെല്ലാം വേറിട്ട് പഠിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങ
ളല്ല എന്ന ബ�ോധ്യത്തോടെയാണ് ഇവിടത്തെ
പാഠ്യപദ്ധതിയും പഠനരീതിയും ചിട്ടപ്പെടുത്തിയി
രിക്കുന്നത്. ബിരുദക�ോഴ്സിന് ചേരുന്ന വിദ്യാര്ഥി
കള്ക്ക് ആദ്യവര്ഷം പ�ൊതുവിഷയങ്ങളും ശാ
സ്ത്രരംഗത്തെ പ്രമുഖശാഖകളില് അടിസ്ഥാന
പഠനവും ഉണ്ടാകും. ഒന്നാം വര്ഷം കഴിയുന്ന
ത�ോടെ കുട്ടികളുടെ അഭിരുചി മനസ്സിലാക്കി
അവരുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രശാ
ഖകളുടെ പ്രത്യേക പഠനം ആരംഭിക്കുന്നു. ഗണിതം,
ഊര്ജതന്ത്രം, രസതന്ത്രം, ജീവശാസ്ത്രം, ഭൗമ
-പാരിസ്ഥിതിക ശാസ്ത്രങ്ങള്, മെറ്റീരിയല് സയന്സ്
തുടങ്ങിയവയാണ് പഠനവിഷയങ്ങള്.
സാധാരണയായി, എല്ലാവര്ഷവും ഫെബ്രു
വരി 1 മുതല് ഏപ്രില് 30 വരെയാണ് ഓണ്ലൈ
നായി അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. വിദ്യാര്ഥികളുടെ
പ്രവേശനം നടക്കുന്നത് ജൂലൈ മാസമായിരിക്കും.
ആഗസ്റ്റ് 1 നാണ് ക്ലാസുകള് ആരംഭിക്കുക.
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405 ഹെക്റ്ററ�ോളം സ്ഥലത്ത് പരന്നുകിടക്കുന്ന ജെ.എന്.യു. കാമ്പസില്
ഗവേഷണത്തിനും ഇന്റര്-ഡിസിപ്ലിനറി പഠന സമ്പ്രദായത്തിനും
ഏറ്റവും അനുകൂല അന്തരീക്ഷമാണുള്ളത്.

ജവഹര്ലാല് നെഹ്റു

സര്വകലാശാല
ഡ�ോ.സുജിത് പാറയില്*

ന്യൂ

ഡല്ഹിയിലെ ജവഹര്ലാല് നെഹ്റു
സര്വകലാശാല 2020-21 വര്ഷത്തെ
വിവിധ ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര, ഗവേഷണ
പ്രോഗ്രാമുകളിലെ പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ
ക്ഷണിച്ചുകഴിഞ്ഞു. നാഷനല് ടെസ്റ്റിങ് ഏജന്സി
ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് പ്രവേശന പരീക്ഷ
നടത്തുന്നത്.

മാസ്റ്റര് ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെല്ത്ത്, എം.ഫില്.,
പിഎച്ച്.ഡി., പി.ജി.ഡിപ്ലോമ ഇന് ബിഗ് ഡാറ്റ
അനലിറ്റിക്സ്, മറ്റു പാര്ട്ട്ടൈം ക�ോഴ്സുകള്
എന്നിവയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനാണിത്.
സ്കൂള് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്, ലിറ്ററേച്ചര് ആന്റ്
കള്ച്ചറല് സ്റ്റഡീസിനു കീഴിലാണ് ബി.എ.
(ഓണേഴ്സ്) ക�ോഴ്സുകള്. ബിരുദ ക�ോഴ്സു
കള്ക്കു പുറമേ വിവിധ വിദേശഭാഷകളില്
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്/ഡിപ്ലോമ ക�ോഴ്സുകള് പഠിക്കാ
നുള്ള സൗകര്യവും ഈ സ്കൂളിന്റെ കീഴില് ഉണ്ട്.
ആശയവിനിമയം സാധ്യമാക്കുന്നതിനപ്പുറം

വൈവിധ്യമാര്ന്ന ക�ോഴ്സുകള്

വിദേശഭാഷകളിലുള്ള ബി.എ. ഓണേഴ്സ്,
എം.എ., എം.എസ്സി., എം.സി.എ., എം.ടെക്.,

*അസി.പ്രൊഫസര്, സെന്റര് ഫ�ോര് മീഡിയ സ്റ്റഡീസ്, ജവഹര്ലാല് നെഹ്റു സര്വകലാശാല, ന്യൂ ഡല്ഹി -110 067
ഫ�ോണ് : 8106045068
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ശാസ്ത്രകേരളം
എന്നിവ ഒട്ടേറെ വിഷയങ്ങളില് പി.ജി., പിഎച്ച്.
ഡി. ക�ോഴ്സുകള് നടത്തുന്നുണ്ട്.

അധ്യാപനവും പഠനവും വെറും
ക്ലാസുമുറികളില് മാത്രമായി
ഒതുങ്ങാതെ നിരന്തരമായ
ചര്ച്ചകളുടെയും പരസ്പര കൂടി
ക്കാഴ്ച്ചകളിലൂടെയുമുള്ള
അറിവ് പങ്കുവെക്കലിന് ഈ
കാമ്പസ് വഴിയ�ൊരുക്കുന്നു.

മികച്ച അക്കാദമിക്ക് അന്തരീക്ഷം

അക്കാദമിക് ക�ോംപ്ലക്സുകളും ലൈബ്രറിയും
അധ്യാപകരുടെയും വിദ്യാര്ഥികളുടെയും താമ
സസ്ഥലങ്ങളും എല്ലാം ഒരേ കാമ്പസില് ആയ
തുക�ൊണ്ടുതന്നെ അധ്യാപനവും പഠനവും വെറും
ക്ലാസുമുറികളില് മാത്രമായി ഒതുങ്ങാതെ നിര
ന്തരമായ ചര്ച്ചകളുടെയും പരസ്പര കൂടിക്കാഴ്ച്ചക
ളിലൂടെയുമുള്ള അറിവിന്റെ പങ്കുവെക്കലിന് ഈ
കാമ്പസ് വഴിയ�ൊരുക്കുന്നു.
ഒമ്പതു നിലകളിലായി അനേകം പുസ്തകശേ
ഖരമുള്ള മികച്ച ഒരു ലൈബ്രറി (ഡ�ോ.ബി. ആര്.
അംബേദ്കര് സെന്ട്രല് ലൈബ്രറി) ജെ.എന്.
യു.വില് ഉണ്ട്. വിവിധ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധ

വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാനും പഠി
ക്കാനും ഭാഷാപഠനം സഹായകമാവുന്നു. സര്വ
കലാശാലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിഭാഗമാണ്
സ്കൂള് ഓഫ് ലാംഗ്വേജസ്, ലിറ്ററേച്ചര് & കള്ച്ചര്.
സര്വകലാശാലയിലെ മറ്റു വിഭാഗങ്ങള്
ബിരുദാനന്തരബിരുദ ക�ോഴ്സുകള് മുതല്
മാത്രമുള്ള പഠനസൗകര്യങ്ങള് ഒരുക്കു
മ്പോള് ഭാഷാപഠനത്തിന് ഊന്നല് നല്കി
ബിരുദ ക�ോഴ്സുകള് മുതലുള്ള പഠനത്തിന്
ഈ സ്കൂള് അവസരം നല്കുന്നു.

എം.എ.(ഇന്റഗ്രേറ്റഡ്),
ബി.എ. (ഓണേഴ്സ്)

അഞ്ചു വര്ഷത്തെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം.എ.
യാണ് ഭാഷാപഠനത്തില് ഈ സ്കൂള്
നല്കുന്നത്. വിജയകരമായി മൂന്നുവര്ഷം
പൂര്ത്തിയാക്കിയവര്ക്ക് വേണമെങ്കില്
ബി. എ. (ഓണേഴ്സ്) ഡിഗ്രി വാങ്ങി
പഠനം നിര്ത്താം. അല്ലാത്തവര്ക്ക് എം.
എ. പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് തുടര്ന്നുപഠിക്കാം. ഡ�ോ.ബി. ആര്. അംബേദ്കര് സെന്ട്രല് ലൈബ്രറി (ജെ.എന്.യു.)
ഈ അവസരം അറബിക്, ചൈനീസ്,
പെട്ട നിരവധി ഓണ്ലൈന് ജേര്ണലുകളും മറ്റും
ഫ്രഞ്ച്, ജര്മന്, ജാപ്പനീസ്, ക�ൊറിയന്, പേര്ഷ്യ
ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള സജ്ജീകരണം അവിടെ
ന്, റഷ്യന്, സ്പാനിഷ്, പഷ്തു എന്നീ ഭാഷകളി
ലഭ്യമാണ്. കൂടാതെ, വിദ്യാര്ഥികളുടെ വിവിധ
ല് ഉണ്ട്. വിദേശഭാഷാ പഠനത്തിന് പ�ൊതുവായി
കഴിവുകളെ പരിപ�ോഷിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി
വേണ്ട യ�ോഗ്യത 45 ശതമാനം മാര്ക്കോടുകൂടി
ധാരാളം ക്ലബുകളും സജീവമാണ്.
യുള്ള പ്ലസ് ടു/തത്തുല്യ പരീക്ഷാവിജയമാണ്.
2020-21 അക്കാദമിക് വര്ഷത്തേക്ക് അപേക്ഷ
ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം.എ. ക�ോഴ്സിനു പുറമേ പഷ്തു
രജിസ്റ്റര്
ചെയ്യാനുള്ള അവസാന തീയതി മാര്ച്ച്
ഒഴികെയുള്ള ഭാഷകളില് എം.ഫില്., പിഎച്ച്.
31
ആയിരുന്നു.
പ്രവേശനപരീക്ഷ മെയ് 11 മുതല്
ഡി. ക�ോഴ്സുകളും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. ബിരുദാ
14 വരെയാണ്.
നന്തരബിരുദ തലം മുതലാണ് മറ്റു സ്കൂളുകളില്
വിശദവിവരങ്ങള്ക്ക് സര്വകലാശാല വെ
ക�ോഴ്സുകളുള്ളത്. സ്കൂള് ഓഫ് ഇന്റര്നാഷനല്
ബ്സൈറ്റ്
സന്ദര്ശിക്കുക. https://www.jnu.ac.in/
സ്റ്റഡീസ്, സ്കൂള് ഓഫ് സ�ോഷ്യല് സയന്സ്
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ഏകദേശം 810 ഹെക്റ്റര് വിസ്തൃതിയുള്ള ഈ കാമ്പസ്
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഏറ്റവും ഉചിതമായ അന്തരീക്ഷം പ്രദാനംചെയ്യുന്നു.

ഹൈദരാബാദ്
സര്വകലാശാല
ഡ�ോ.ടി.പി.രാധാകൃഷ്ണന്*

1974

ല് സ്ഥാപിതമായ ഒരു കേന്ദ്രസ
ര്വകലാശാലയാണ് ഹൈദരാബാ
ദ് സര്വകലാശാല. തെലങ്കാന സംസ്ഥാനത്തി
ന്റെ തലസ്ഥാനമായ ഹൈദരാബാദില്,
‘സൈബറാബാദ്’ പ്രദേശത്ത്, വിവരസാങ്കേതി
കവിദ്യയുടെ ആസ്ഥാനമായ ഗച്ചിബൗളിയില്
ഇതു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.

ഷത. അമ്പത�ോളം വിഭാഗങ്ങളിലായി ശാസ്ത്രം,
സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം, ലളിതകല, മാനേജ്മെന്റ്,
സാഹിത്യാദി മാനവിക വിഷയങ്ങള് എന്നിവയി
ല് 400 ലേറെ അധ്യാപകരുടെ സഹായത്തോടെ
5,000 ത്തില് പരം വിദ്യാര്ഥികള് പഠനം നട
ത്തുന്നു. ഇവിടത്തെ അധ്യാപക വിദ്യാര്ഥി
അനുപാതം ഏകദേശം 1:12 ആണെന്നത് ശ്രദ്ധേ

ആഗ�ോളാടിസ്ഥാനത്തില് മുന്പന്തിയില്

യമാണ്.
ഈ സ്ഥാപനത്തിനു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള മികവുകളും
അംഗീകാരങ്ങളും നിരവധിയാണ്. അടുത്തകാ
ലത്ത് വന്നുചേര്ന്നതാണ് ശ്രേഷ്ഠസ്ഥാപനം
(Institution of Eminence) എന്ന ഏറ്റവും പ്രഗല്ഭ

ഉയര്ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള അധ്യാപന പഠന പ്രക്രിയകളും ഗവേഷണവും പരസ്പരം
പ�ോഷിപ്പിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ മാതൃകയാണ്
ഹൈദരാബാദ് സര്വകലാശാലയുടെ സവിശേ

*പ്രൊഫസര്, രസതന്ത്ര വകുപ്പ്, ഹൈദരാബാദ് സര്വകലാശാല, ഹൈദരാബാദ്
ഫ�ോണ് : 9441425794
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ളില് എല്ലാവര്ഷ വും മെയ് - ജൂണ്
മാസങ്ങളിലായി സര്വകലാശാല
നടത്തുന്ന പ്രവേശനപരീക്ഷയി
ലൂടെയാണ് വിദ്യാര്ഥികളെ
തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.
ഗണിതം, ഊര്ജതന്ത്രം,
രസതന്ത്രം, ജീവശാസ്ത്രം,
ഭൂഗര്ഭശാസ്ത്രം, ആര�ോഗ്യമ
നശ്ശാസ്ത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങ
ളില് എം.എസ്സി. ബിരുദ
ത്തിനും ഹിന്ദി, ധനതത്ത്വശാസ്ത്രം,
ചരിത്രം, രാഷ്ട്രതന്ത്രം, സാമൂഹ്യ
ശാസ്ത്രം, നരവംശശാസ്ത്രം തുട
ങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില് എം.എ.ബി
രുദത്തിനും പഠിക്കാം. ക�ോഴ്സുകള്,
ഫീസ്, സ്കോളര്ഷിപ്പുകള്, പ്രവേ
ശന പരീക്ഷ എന്നിവയെക്കുറിച്ച്
വിശദവിവരങ്ങള്ക്ക് http://uohyd.
ac.in ല് അന്വേഷിക്കാം.

മായ അംഗീകാരം. രാജ്യത്തെ ഉന്നത
വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയില് പ�ൊതു
മേഖലയിലെ 10 സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കു
മാത്രം ലഭിച്ച ഈ
അംഗീകാരം ആഗ�ോളാ
ടിസ്ഥാനത്തില് മുന്പ
ന്തിയിലുള്ള 500 വി
ദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങ
ളില് ഒന്നായി വളരാനു
ള്ള ആഹ്വാനം കൂടി
യാണ്.

പ്ലസ്ടുവിന് ശേഷ
മുള്ള ക�ോഴ്സുകള്

2006 ല് ഹൈദരാ
ബാദ് സര്വകലാശാല
യില് ബിരുദവും ബിരു
ദാനന്തരബിരുദവും
സംയ�ോജിപ്പിച്ച എം.
എസ്സി. (5 വര്ഷ ഇന്റ
ഗ്രേറ്റഡ്), എം.എ.
(5 വര്ഷ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ്)
എന്നീ ക�ോഴ്സുകള്
ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി.
12 ാം ക്ലാസില് 60
ശതമാനം മാര്ക്കോടെ
പാസായ വിദ്യാര്ഥിക
ള്ക്ക് ഈ ക�ോഴ്സിന്
അപേക്ഷിക്കാം. ക�ൊച്ചിയിലും
ക�ോഴിക്കോട്ടുമടക്കം രാജ്യ
ത്തെ നാല്പത�ോളം കേന്ദ്രങ്ങ

ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ക�ോഴ്സുകള്

ഈ സംയ�ോജിത (inte
grated) ക�ോഴ്സുകളില് ആദ്യ
ത്തെ രണ്ടോ മൂന്നോ വര്ഷ
ങ്ങള് വിദ്യാര്ഥികള് ബന്ധ
പ്പെട്ട വിവിധ വിഷയങ്ങള്
പഠിക്കുന്നു. പിന്നീട്
ബിരുദം നേടുന്ന വിഷ
യമനുസരിച്ച് കൂടുതല്
ഗഹനവും ഉന്നതവുമായ
പഠനം ആരംഭിക്കുന്നു.
ഗവേഷണ സംബന്ധമായ
പഠനങ്ങള്ക്ക് പ�ൊതുവേ ഊന്നല്
ക�ൊടുക്കുന്നതാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ക�ോഴ്സു

കള്.
മാസ്റ്റര് ഓഫ് ഓപ്റ്റോമെട്രി എന്ന 6 വര്ഷ
ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ക�ോഴ്സും സര്വകലാശാലയില് നട
ക്കുന്നുണ്ട്. ഓപ്റ്റോമെട്രിയിലും കാഴ്ചയുടെ
ശാസ്ത്രത്തിലും മികച്ച പരിശീലനം ലഭിക്കുന്ന
ക�ോഴ്സാണിത്.
ഹൈദരാബാദ് സര്വകലാശാലയിലെ
ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ക�ോഴ്സുകള് ഉയര്ന്ന ഗവേഷണ
വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിലേക്കും മെച്ചപ്പെട്ട
ഉദ്യോഗ സാധ്യതകളിലേക്കുമുള്ള മാര്ഗമായി
മാറിയിട്ടുണ്ട്.

ഉയര്ന്ന നിലവാരത്തിലു
ള്ള അധ്യാപന - പഠന
പ്രക്രിയയും ഗവേഷണവും
പരസ്പരം പ�ോഷിപ്പിക്കുന്ന
വിദ്യാഭ്യാസ മാതൃകയാ
ണ് ഹൈദരാബാദ്
സര്വകലാശാലയുടെ
സവിശേഷത.
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ഇന്ത്യയിലെ പ്രഗത്ഭമായ എഞ്ചിനീയറിങ് വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങളില്
ഒന്നാമതാണ് ഐ.ഐ.ടി.കള്.

ഇന്ത്യന് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
ഓഫ് ടെക�്നോളജി
പി.ആതിര*

എ

ഞ്ചിനീയറിങ് വിദ്യാഭ്യാസ
ത്തിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥാ
പനമാണ് ഇന്ത്യന് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
ഓഫ് ടെക്നോളജി (IIT). ഇന്ത്യയില്
പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി ഇരുപ
ത്തിമൂന്ന് ഐ.ഐ. ടി.കള് ഉണ്ട്.
കേരളത്തില് പാലക്കാടാണ് ഐ.ഐ.
ടി. സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.

കളുണ്ട്. എല്ലാ ഐ.ഐ. ടി.കളും
ചേര്ന്നു നടത്തുന്ന ജ�ോയിന്റ് എന്ട്ര
ന്സ് എക്സാം (JEE- അഡ്വാന്സ്)
മുഖേനയാണ് ഈ വിഷയങ്ങളുടെ
പഠനത്തിനായി പ്രവേശനം നേടു
ന്നത്.
എന്ജിനീയറിങ് വിഷയങ്ങള്
കൂടാതെ സയന്സ് വിഷയങ്ങളില്
നാലു വര്ഷത്തെ ബാച്ചിലര് പഠ
നത്തിനായുള്ള സാധ്യതകള് ഐ.ഐ
.ടി.ബ�ോംബെ, കാണ്പൂര് എന്നിവി
ടങ്ങളിലുണ്ട്. പ്രധാനമായും ഊര്ജ
തന്ത്രം, രസതന്ത്രം, എര്ത്ത് സയന്സ്,
സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം എന്നീ വിഷയ
ങ്ങളില് ബാച്ചിലര് ഓഫ് സയന്സ്
ക�ോഴ്സുകള് ഉണ്ട്. ഇതിലേക്കുള്ള
പ്രവേശനം ജെ.ഇ.ഇ. മുഖേനയാണ്.
കൂടാതെ, ചില ഐ.ഐ.ടി.കളില്
വിവിധ ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങള്ക്കുള്ള 5
വര്ഷത്തെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പി.ജി. ക�ോ
ഴ്സുകളും ഉണ്ട്.
ഐ.ഐ.ടി. മദ്രാസില് ഹ്യുമാനി
റ്റീസ് ആന്റ് സ�ോഷ്യല് സയന്സ്
ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റും ഉണ്ട്. 5 വര്ഷത്തെ
ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ക�ോഴ്സ് അവിടെ നടത്തുന്നുണ്ട്.
സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളില് താല്പര്യമുള്ള
കുട്ടികള്ക്ക് ഇതു നല്ലൊരു ക�ോഴ്സാണ്. ഹ്യുമാ
നിറ്റീസ് ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്ന പ്രവേശനപ
രീക്ഷയായ എച്ച്.എസ്.ഇ.ഇ. മുഖേനയാണ് ഈ
ക�ോഴ്സുകളിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടുന്നത്.

പ്രവേശനം, ക�ോഴ്സുകള്

വിവിധ ഐ.ഐ.ടി.കളിലായി സിവില്, മെ
ക്കാനിക്കല്, ഇലക്ട്രിക്കല്, കമ്പ്യൂട്ടര് സയന്സ്,
കെമിക്കല്, നേവല്, ആര്ക്കിടെക്ച്ചര്, ബയ�ോ
ടെക്നോളജി, ഏറ�ോസ്പേയ്സ് തുടങ്ങിയ വിഷയ
ങ്ങളില് എന്ജിനീറിങ് പഠനത്തിനുള്ള സാധ്യത

*അസി.പ്രൊഫസര്, സിവില് എഞ്ചിനീയറിങ് വകുപ്പ്, ഐ.ഐ.ടി.പാലക്കാട്
ഫ�ോണ് : 9962388466
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സാമൂഹ്യശാസ്ത്രവിഷയങ്ങള് പഠിക്കുകയും ഗവേഷണം നടത്തുകയും
ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലെ മുന്നിര സ്ഥാപനമാണിത്.

ടാറ്റ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ്
സ�ോഷ്യല് സയന്സസ്
എം.പ്രണദ്*
ഡ�ോ.പ്രതിഭ ഗണേശന്**

സാ

സിലബസും മൂല്യനിർ
ണയ സംവിധാനങ്ങളും
ഇവിടത്തെ സവിശേഷ
തകളാണ്. സാമൂഹിക,
സാമ്പത്തിക, ഗ്രാമീണ
സാഹചര്യങ്ങൾ അടുത്ത
റിയുന്നതിനുവേണ്ടി പാ
ഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഫീൽഡ്
വർക്കിന് പ്രാമുഖ്യം നല്കി
യിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ,
കാമ്പസ് പ്ലെയിസ്മെന്റ്
അവസരങ്ങളും ലഭ്യമാണ്.
ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര
ബിരുദം, എം.ഫിൽ., പിഎച്ച്.ഡി. ക�ോഴ്സുകളിൽ
ടിസ്സിൽ പഠനാവസരങ്ങളുണ്ട്. മികച്ച വിദ്യാഭാസ,
ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി നാഷനൽ
അസെസ്മെന്റ് ആന്റ് അക്രെഡിറ്റേഷൻ കൗൺ
സിലിന്റെ (NAAC) മികച്ച റേറ്റിങ്ങും യു.ജി.സി.
യുടെ ഗ്രേഡ് വൺ ഡീംഡ് യൂനിവേഴ്സിറ്റി
സ്ഥാനവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മൂഹ്യശാസ്ത്ര
പഠന-ഗവേ
ഷണരംഗത്ത് രാജ്യത്തെ
മികച്ച സ്ഥാപനങ്ങളിൽ
ഒന്നാണ് മുംബൈയിലെ
ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ്
സ�ോഷ്യൽ സയൻസസ്
(ടിസ്സ്). ആയിരത്തി ത�ൊ
ള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളി
ലെ സാമ്പത്തികമാന്ദ്യ
ത്തിനുശേഷം ദാരിദ്ര്യം,
ത�ൊഴിലില്ലായ്മ, നിരാശ്ര
യത്വം തുടങ്ങിയ സാമൂ
ഹിക - സാമ്പത്തികപ്രശ്നങ്ങളെ മറികടക്കുന്നതി
നുവേണ്ടി സാമൂഹ്യസേവന രംഗത്ത് മികവുറ്റ
പ്രൊഫഷണലുകളെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേ
ശ്യത്തോടുകൂടിയാണ് 1936 ൽ ടിസ്സ് സ്ഥാപി
തമായത്.

മികവിനുള്ള അംഗീകാരങ്ങള്

മുംബൈ കൂടാതെ തുൽജാപുർ , ഹൈദരാ
ബാദ്, ഗുവാഹത്തി, ചെന്നൈ (ബനിയൻ കാമ്പസ്)
എന്നിവിടങ്ങളിലും ടിസ്സ് കാമ്പസുകൾ ഉണ്ട്.
കാലികപ്രസക്തിയുള്ള വിഷയങ്ങളിലെ പഠനാ
വസരങ്ങളും തുടർച്ചയായി പരിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്ന

യ�ോഗ്യതയും പ്രവേശനപരീക്ഷയും

നിലവിൽ തുൾജാപുർ(മഹാരാഷ്ട്ര), ഗുവാ
ഹത്തി എന്നീ കാമ്പസുകളിലാണ് ബിരുദ ക�ോ
(ശേഷം 21 ാം പേജില്)

* ഗവേഷണവിദ്യാര്ഥി, ടാറ്റ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ�ോഷ്യല് സയന്സസ് (ടിസ്സ്)*
ഫ�ോണ് : 8921573462
**അസി.പ്രൊഫസര്, ടിസ്സ്, മുംബൈ
ഫ�ോണ് : 9048071359
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ഡല്ഹി സർവകലാശാല ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിരയിലുള്ള
കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകളില�ൊന്നാണ്.

ഡല്ഹി സർവകലാശാല
ഡ�ോ.ശൈലജ ചേന്നാട്ട്*

വ

ളരെ യശസ്സുള്ള പാരമ്പര്യം, വൈവിധ്യ
മാർന്ന അക്കാദമിക പാഠ്യക്രമങ്ങളും കലാ
കായിക പരിപാടികളും ക�ോർത്തിണക്കിയ
പാഠ്യപദ്ധതി, മികച്ച അധ്യാപകർ, ഒട്ടേറെ പ്ര
ശസ്തര് ഉള്പ്പെട്ട പൂര്വവിദ്യാര്ഥി സമ്പത്ത്,
ആധുനിക അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ
ഉള്ളതിനാല് ദേശീയതലത്തിൽ മികവാര്ന്ന
സ്ഥാനം ഡല്ഹി സര്വകലാശാലയ്ക്കുണ്ട്.
1922 ൽ ആരംഭിച്ച ഈ സ്ഥാപനം 16 ഫാ
ക്കല്ട്ടികളും 800 ലേറെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ
വകുപ്പുകളും 91 ക�ോളേജുകളും ഏഴു ലക്ഷത്തിൽ
പരം വിദ്യാർഥികളുമുള്ള രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും
വലിയ സർവകലാശാലയായി വളർന്നിരിക്കുന്നു.
അണ്ടർ ഗ്രാജ്വേറ്റ്, പ�ോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ്, എം.
ഫിൽ, പിഎച്ച്.ഡി., സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഡിപ്ലോമ
എന്നീ ക�ോഴ്സുകളടക്കം 540 പ്രോഗ്രാമുകൾ ഈ
സർവകലാശാലയിൽ ഉണ്ട്. അണ്ടർ ഗ്രാജ്വേറ്റ്
ക�ോഴ്സുകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചുകി
ടക്കുന്ന ക�ോളേജുകളിൽ നടത്തുന്നു. മിക്ക
ബിരുദ ക�ോഴ്സുകളും ഓണേഴ്സ് ക�ോഴ്സുകളാണ്.
ക�ോഴ്സുകൾ നടത്തുന്ന ക�ോളേജുകളിൽ ചിലത്
താഴെ ക�ൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

ജ്ഞാനശാഖകളിൽ അണ്ടർ ഗ്രാജ്വേറ്റ് ക�ോഴ്സുക
ളും ബാച്ചിലർ ഓഫ് എലിമെന്ററി എഡ്യുക്കേഷൻ
(Bachelor of Elementary Education - B.El.Ed.)
ക�ോഴ്സും ജേർണലിസം പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും
ലഭ്യമാണ്.

ഹിന്ദു ക�ോളേജ്

ആർട്ട്സ്, സാഹിത്യ- മാനവിക വിഷയങ്ങള്,
സയൻസ് എന്നീ വിജ്ഞാനശാഖകളിൽ അണ്ടർ
ഗ്രാജ്വേറ്റ്, പ�ോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ക�ോഴ്സുകൾ ലഭ്യമാണ്.

ക�ോമേഴ്സ്, സയൻസ്, ആർട്ട്സ്, സാഹിത്യ
-മാനവിക വിഷയങ്ങള് എന്നീ പരമ്പരാഗത
അണ്ടർ ഗ്രാജ്വേറ്റ് ക�ോഴ്സുകൾ കൂടാതെ ഫ്രഞ്ച്,
ജർമൻ, റഷ്യൻ, സ്പാനിഷ് എന്നീ ഭാഷകളിൽ
ഹ്രസ്വകാല ക�ോഴ്സുകളും ലഭ്യമാണ്.

ലേഡി ശ്രീരാം ക�ോളേജ് (സ്ത്രീകൾക്ക്)

ശ്രീരാം ക�ോളേജ് ഓഫ് ക�ോമേഴ്സ്

സെന്റ് സ്റ്റീഫൻ ക�ോളേജ്

സാമ്പത്തികശാസ്ത്രത്തില് ബി.എ.(ഓണേഴ്സ്),
എം.ക�ോം, എം.എ. (സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം), പി.

സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം, സാഹിത്യ- മാനവിക
വിഷയങ്ങള്, ക�ോമേഴ്സ്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്നീ വി

*പ്രൊഫസര്, എഡ്യുക്കേഷന് വകുപ്പ്, ഡല്ഹി സര്വകലാശാല, ഡല്ഹി -110007
ഫ�ോണ്: 8447588686
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ശാസ്ത്രകേരളം
ജി. ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഗ്ലോബൽ ബിസിനസ് ഓപ്പ
റേഷന്സ് എന്നീ ക�ോഴ്സുകൾ ലഭ്യമാണ്.

പി.എച്ച്.ഡി. (Ph.D.) എന്നീ ക�ോഴ്സുകൾ ലഭ്യമാ
ണ്. ഇവയിൽ B.Ed. ക�ോഴ്സ് എഡ്യുക്കേഷൻ
ഫാക്കൽട്ടിയുടെ കീഴിലുള്ള മഹർഷി വാല്മീകി
ക�ോളേജ്, ലേഡി ഇർവിൻ ക�ോളേജ്, ശ്യാമ
പ്രസാദ് മുഖർജി ക�ോളേജ് എന്നീ ക�ോളേജുക
ളിലും ലഭ്യമാണ്.
എഡ്യുക്കേഷന് ഫാക്കൽട്ടിയുടെ കീഴിലുള്ള
എട്ടു ക�ോളേജുകളിൽ ഹയർ സെക്കന്ററി
പാസായവർക്കായി ബാച്ചിലർ ഓഫ് എലിമെന്റ
റി എഡ്യുക്കേഷൻ (B.El.Ed.) എന്ന ക�ോഴ്സ് ലഭ്യ
മാണ്.
മുകളിൽ ക�ൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക�ോഴ്സുകളിലേ
ക്കുള്ള പ്രവേശനം സർവകലാശാല നടത്തുന്ന
ഓൺലൈൻ പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാ
നത്തിലാണ്.

ലേഡി ഇർവിൻ ക�ോളേജ്

ഹ�ോം സയൻസ്, ഫുഡ് ടെക്നോളജി എന്നീ
വിഷയങ്ങളിൽ അണ്ടർ ഗ്രാജ്വേറ്റ് ക�ോഴ്സുകളും
ഹ�ോം സയൻസിലെ അഞ്ചു വിഷയങ്ങളിൽ
പി.ജി.ക�ോഴ്സുകളും ഗവേഷണ ബിരുദ ക�ോഴ്സുക
ളും ബി.എഡ്., ബി.എഡ്.(സ്പെഷ്യൽ) എന്നീ
പ്രോഗ്രാമുകളും ലഭ്യമാണ്.

അഹില്യബായി ക�ോളേജ് ഓഫ് നേഴ്സിങ്
നേഴ്സിങ്ങിൽ നാലു വർഷ അണ്ടർ ഗ്രാജ്വേറ്റ്
ക�ോഴ്സ് ലഭ്യമാണ്.

മിറാൻഡ ഹൗസ്

ഫാക്കൾട്ടി ഓഫ് മ്യൂസിക് ആന്റ് ഫൈൻ
ആർട്ട്സ്

സയൻസ്, ആർട്ട്സ്, സാഹിത്യ- മാനവിക
വിഷയങ്ങള് എന്നിവയിൽ ഗ്രാജ്വേറ്റ് ക�ോഴ്സുകളും
പ�ോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ക�ോഴ്സുകളും നരവംശശാസ്ത്ര
(anthropology)ത്തിൽ എം.എ.ക�ോഴ്സും ഉണ്ട്.

കർണാടക സംഗീതം, ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം,
വാദ്യോപകരണ സംഗീതം, വായ്പാട്ട് എന്നിവയിൽ
അണ്ടർ ഗ്രാജ്വേറ്റ്, പി.ജി., എം.ഫിൽ, പിഎച്ച്.
ഡി എന്നീ പ്രോഗ്രാമുകൾ ലഭ്യമാണ്.
ചിത്രരചന, ശില്പകല, വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേ
ഷൻ, പ്രിന്റ് മേക്കിങ്, അപ്ലൈഡ് ആർട്ട്, ആർട്ട്
ഹിസ്റ്ററി എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ പ�ൊതുവായ
അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു വർഷത്തെ ക�ോഴ്സും
തുടര്ന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിഷയ
ത്തിൽ മൂന്നു വർഷത്തെ ബാച്ചിലർ
ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്ട്സ്(B.F.A.) ഡിഗ്രി
ക�ോഴ്സും ലഭ്യമാണ്.

എഡ്യുക്കേഷൻ ഫാക്കൽട്ടി

എഡ്യുക്കേഷൻ ഫാക്കൽട്ടിയിൽ ബാച്ചിലർ
ഓഫ് എഡ്യുക്കേഷൻ (B.Ed.) മാസ്റ്റർ ഓഫ്
എഡ്യുക്കേഷൻ (M.Ed.), എം.ഫിൽ.,(M.Phil.),

പ്രവേശന പരീക്ഷ

ചില അണ്ടർ ഗ്രാജ്വേറ്റ് പ്രൊഫഷ
ണൽ ക�ോഴ്സുകളിലേക്കും എല്ലാ പ�ോസ്റ്റ്
ഗ്രാജ്വേറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്കും പ്രവേ
ശനത്തിനായി രാജ്യത്തെ 18 നഗരങ്ങ
ളിലായി ഓൺലൈൻ പ്രവേശന പരീക്ഷ
നടത്തുന്നുണ്ട്.
അണ്ടർ ഗ്രാജ്വേറ്റ് ക�ോഴ്സുകളിലേ
ക്കുള്ള പ്രവേശനം യ�ോഗ്യതയ�ോ പ്ര
വേശന പരീക്ഷയിലെ പ്രകടനമ�ോ അടി
സ്ഥാനമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഇവ
രണ്ടിനെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി ആയി
രിക്കും.
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വിശാലമായതും പ്രകൃതിഭംഗി നിറഞ്ഞതുമായ കാമ്പസ് ആണ്
പ�ോണ്ടിച്ചേരി സര്വകലാശാലയുടേത്.

പ�ോണ്ടിച്ചേരി
സര്വകലാശാല
ഡ�ോ.എസ്.ലസിത*

പ�ോ

ണ്ടിച്ചേരി സര്വകലാശാലയില്
എത്തുമ്പോൾ വരവേൽക്കുന്നത്
പട്ടണത്തിന്റെ തിരക്കുകളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ
സുന്ദരമായ ഭൂപ്രദേശമാണ്. അതിന്റെ ഒരുവശത്ത്
ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ പരന്നുകിടക്കുന്നു.

ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ�ോഫ്റ്റ് ക�ോഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടു
ക്കാൻ ഇവിടെ സാധ്യമാണ്. അതിൽ കലയും
കായികപഠനവും ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.
പ്ലസ് ടു വിദ്യാഭ്യാസ യ�ോഗ്യതയുള്ളവർക്ക്
ഉന്നത പഠനത്തിനായി അഞ്ചുവര്ഷത്തെ വിവിധ
ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ക�ോഴ്സുകളാണ് പ�ോണ്ടിച്ചേരി സര്വ

ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ക�ോഴ്സുകള്

കലാശാലയിൽ ഉള്ളത്. അവ അപ്ലൈഡ്
ജിയ�ോളജി, രസതന്ത്രം, ഊര്ജതന്ത്രം എന്നിവ
യിലാണ്. പ്ലസ് ടു ക�ോഴ്സിന് ഊര്ജതന്ത്രം, രസ
തന്ത്രം, ഗണിതം എന്നിവ പഠിച്ച് 50 ശതമാനം
മാര്ക്കോടെ പാസായിരിക്കണം. ഈ മൂന്നു
ക�ോഴ്സുകൾക്കും കൂടി ഒരു പ്രവേശന പരീക്ഷ
യായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. പ്രവേശന പരീക്ഷയിലെ
റാങ്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള വിഷയം
തിരഞ്ഞെ ടുക്കാവുന്നതാണ്. 35 സീറ്റുകളാണ്
ഓര�ോ വിഷയത്തിനുമുള്ളത്.

കാമ്പസ് പ�ോലെതന്നെ വിശാലമാണ് ഇവി
ടത്തെ പഠനക�ോഴ്സുകളും. രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ
ഭാഗത്തുനിന്നുമുള്ള വിദ്യാര്ഥികൾ ഇവിടെ
പഠനത്തിനായി എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട്. ഇരുപതി
ലേറെ ഹ�ോസ്റ്റല്, 100 ശതമാനം വൈ-ഫൈ
പ്രാപ്തമാക്കിയ കാമ്പസ്, 24x7 ലൈബ്രറി
സൗകര്യം, 24x7 മെഡിക്കൽ സൗകര്യം എന്നി
വയും കാമ്പസിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു. ‘ച�ോയ്സ്
ബെയിസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റം’ (സി.ബി.സി.എസ്.)
നടപ്പിലാക്കിയ രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സർവക
ലാശാലയാണ് പ�ോണ്ടിച്ചേരി സർവകലാശാല.
ഹാർഡ് ക�ോഴ്സുകൾക്കു പുറമേ, വിദ്യാർഥികൾ

ഗണിതം, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം

മേല്പറഞ്ഞത് കൂടാതെ ഗണിതശാസ്ത്രവുമായി

*അസി.പ്രൊഫസര്, എര്ത്ത് സയന്സസ് വകുപ്പ്, പ�ോണ്ടിച്ചേരി സര്വകലാശാല, പ�ോണ്ടിച്ചേരി
ഫ�ോണ് : 9789521176
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ശാസ്ത്രകേരളം
ബന്ധപ്പെട്ട ഗണിതം, കമ്പ്യൂട്ടര് സയന്സ്, സ്റ്റാ
റ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്നിവയിലും അഞ്ചുവര്ഷത്തെ ഇന്റ
ഗ്രേറ്റഡ് എം.എസ്സി പ്രോഗ്രാമുകള് ഉണ്ട്.
+2 വിന് ഗണിതം, ഊര്ജതന്ത്രം, രസതന്ത്രം
എന്നിവ പഠിച്ച് 50 ശതമാനം മാര്ക്ക് ലഭിച്ചവര്ക്ക്
അപേക്ഷിക്കാന് അര്ഹത ഉണ്ടായിരിക്കും.
ഈ മൂന്നു ക�ോഴ്സുകൾക്കുമായി ഒരു പ്രവേ
ശന പരീക്ഷയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. പ്രവേശന
പരീക്ഷയിലെ റാങ്ക് അനുസരിച്ചു താല്പര്യമുള്ള
വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. 23 സീറ്റു
കളാണ് ഓര�ോ വിഷയത്തിനുമുള്ളത്.
കൂടാതെ ചരിത്രം, പ�ൊളിറ്റിക്കല് സയന്സ്,
സ�ോഷ്യോളജി എന്നീ വിഷയങ്ങള്ക്കും അഞ്ചു
വര്ഷ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പി.ജി. പ്രോഗ്രാമുകള് ഉണ്ട്.
50 ശതമാനം മാര്ക്കോടെ +2 പരീക്ഷ പാസായ

വര്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ മൂന്നു
ക�ോഴ്സുകൾക്കുമായി മറ്റൊരു പ്രവേശനപരീ
ക്ഷയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റി
ലെ റാങ്ക് അനുസരിച്ചു താല്പര്യമുള്ള വിഷയം
തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. 23 സീറ്റാണ് ഓര�ോ
വിഷയത്തിനുമുള്ളത്.
എല്ലാവര്ഷവും മാർച്ച് മാസത്തിൽ പ്രവേശ
നത്തിനുള്ള പരസ്യം പ്രമുഖ ദിനപത്രങ്ങളിൽ
വരാറുണ്ട്. അപേക്ഷാഫ�ോറം അയക്കേണ്ടതും
പ്രവേശന പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടതും ഓൺലൈൻ
ആയിട്ടാണ്. വിശദവിവരങ്ങൾ www.pondiuni.edu.
in എന്ന വിലാസത്തിൽ ലഭ്യമായിരിക്കും. മെയ്
അവസാന വാരത്തില�ോ ജൂൺ ആദ്യവാരത്തില�ോ
ആണ് പ്രവേശനപരീക്ഷ നടക്കുക.

(4 ാം പേജ് തുടര്ച്ച)

ഓഫ് സ്പീച്ച് ആന്റ് ഹിയറിങ് (AIISH) എന്ന
കേന്ദ്രസര്ക്കാര് സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന ഡിപ്ലോമ,
ബിരുദ പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനപരീ
ക്ഷയ്ക്ക് 2020 ഏപ്രില് അവസാനവാരം വരെ
അപേക്ഷിക്കാം. വിശദാംശങ്ങള്ക്ക് www.
aiishmysore.com സന്ദര്ശിക്കുക.

ണാകുളത്ത് കേന്ദ്രം ഉണ്ടായിരിക്കും. വിശദാംശ
ങ്ങള്ക്ക് www.gipe.ac.in ന�ോക്കുക.

5. ഇന്ത്യന് മാരിടൈം സര്വകലാശാല

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കംചെന്ന ഗവേഷണ
സ്ഥാപനമാണിത്. രാമന് പ്രഭാവത്തെക്കുറിച്ച്
സി.വി.രാമന് ഗവേഷണം നടത്തിയത് ഇവിടെ
വെച്ചായിരുന്നു. വിവിധ വിഷയങ്ങളില് ബിരുദ,
പി.ജി., ഗവേഷണ പ്രോഗ്രാമുകള് ഐ.എ.സി.
എസ്. നടത്തുന്നുണ്ട്. സയന്സ് വിഷയങ്ങളില്
+2/ തത്തുല്യ യ�ോഗ്യതയുള്ളവര്ക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ്
ബാച്ചിലേഴ്സ് - മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിന് ചേരാം.
ഗണിതം, ഊര്ജതന്ത്രം, രസതന്ത്രം, ജീവശാസ്ത്രം,
കമ്പ്യൂട്ടര് സയന്സ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിലാണ്
ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ബാച്ചിലേഴ്സ് - മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം
ഉള്ളത്. ഈ വര്ഷം അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന
തീയതി ഏപ്രില് 5 ആണ്. പ്രവേശനപരീക്ഷ
ഏപ്രില് 18 ന് ആയിരിക്കും.
വിശദാംശങ്ങള്ക്ക് www.iacs.res.in കാണുക.

7. ഇന്ത്യന് അസ�ോസിയേഷന് ഫ�ോര് കള്ട്ടി
വേഷന് ഓഫ് സയന്സസ് (ഐ.എ.സി.
എസ്.), ക�ൊല്ക്കത്ത

ഈ സ്ഥാപനം കാമ്പസുകളില് നടത്തുന്ന
ബി.എസ്സി. ന�ോട്ടിക്കല് സയന്സ്, ബി.എസ്സി.
ഷിപ്പ് ബില്ഡിങ്& റിപ്പെയര്, ബി.ടെക്. മറൈന്
എഞ്ചിനീയറിങ്, ബി.ടെക്. നേവല് ആര്ക്കിടെ
ക്ചര് എന്നീ പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് പ്രവേശനം
ലഭിക്കുന്നതിന് 2020 മെയ് ആദ്യവാരം വരെ
അപേക്ഷ സമര്പ്പിക്കാം.
വിശദാംശങ്ങള്ക്ക് www.imu.ac.in സന്ദര്ശി
ക്കുക.

6. ഗ�ോഖലെ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പ�ൊളിറ്റിക്സ്
ആന്റ് ഇക്കണ�ോമിക്സ്

പുണെയിലുള്ള ഗ�ോഖലെ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ്
പ�ൊളിറ്റിക്സ് ആന്റ് ഇക്കണ�ോമിക്സ് എന്ന പ്രശസ്ത
മായ സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന ബി.എസ്സി. ഇക്ക
ണ�ോമിക്സ് പ്രോഗ്രാമില് പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്ന
തിന് 2020 ഏപ്രില് 17 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.
മെയ് 3 ന് നടക്കുന്ന പ്രവേശനപരീക്ഷയ്ക്ക് എറ

പ്രൊഫ. എന്. കെ. ഗ�ോവിന്ദന്

ഫ�ോണ് : 9446304755
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ഇന്ത്യയിലെ ഉന്നതനിലവാരമുള്ള മൂന്നു സര്വകലാശാലയിലെ
ക�ോഴ്സുകളെക്കുറിച്ചാണിത്.

മൂന്നു കേന്ദ്രസര്വകലാശാല
ടി.പി.അശ�ോകന്*

ഇ

ന്ത്യയിലെ പ്രശസ്തമായ മൂന്നു കേന്ദ്രസര്വ
കലാശാലയില് പ്ലസ് ടു വിന് ശേഷമുള്ള
തുടര്പഠന സാധ്യതകളിതാ:

ദിക്കാം.
ധാരാളം ത�ൊഴിലധിഷ്ഠിത ഗ്രാജ്വേറ്റ് ക�ോഴ്സു
കളും സര്വകലാശാലയില് ഉണ്ട്. ഉദാ: ഹ�ോ
സ്പിറ്റാലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ്, ടൂറിസം മാനേജ്മെന്റ്,
ഫാഷന് ഡിസൈനിങ് , ഓഫീസ് മാനേജ്മെന്റ്,
ഫുഡ് പ്രോസസ്സിങ്, ലാബ് ടെക്നോളജി എന്നിവ.
കൂടാതെ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ക�ോഴ്സുകളായ വിഷ്വല്
മീഡിയ അഡ്വര്ട്ടൈസിങ്, ടെക്സ്റ്റൈല്
ഡിസൈനിങ്, പ�ോട്ടറി സിറാമിക്, സീഡ് ടെ
ക്നോളജി എന്നിവയും ഉണ്ട്.
ബി.ക�ോം. വിഭാഗത്തില് ഫിനാന്സ്, മാര്ക്ക
റ്റിങ്, മാനേജ്മെന്റ് എന്നിവയിലും ഓണേര്സ്
ഡിഗ്രി കരസ്ഥമാക്കാം. അഗ്രിക്കള്ച്ചര്, വെറ്റിനറി
സയന്സ് എന്നിവയിലും സര്വകലാശാല ഗ്രാ
ജ്വേറ്റ് ക�ോഴ്സുകള് നടത്തിവരുന്നു. എല്ലാ വിഭാ
ഗങ്ങളിലും പ്രത്യേകമായ�ോ ചിലതിന�ൊക്കെ
ഒന്നിച്ചോ ആണ് പ്രവേശനപരീക്ഷ. പ്രവേശന
പരീക്ഷ പ്രത്യേക സ്ലോട്ടുകളിലായുള്ള കമ്പ്യൂട്ടര്

ബനാറസ് ഹിന്ദു സര്വകലാശാല

ഇന്ത്യയിലെ പഴക്കംചെന്നതും ഉയര്ന്ന നില
വാരമുള്ളതുമായ സര്വകലാശാലയാണിത്.
എല്ലാ മേഖലകളിലുമുള്ള ഡിഗ്രി ക�ോഴ്സുകളും
പ�ോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ക�ോഴ്സുകളും ഇവിടെ നടത്തി
വരുന്നു. മിക്കവാറും ഡിഗ്രികളും ഓണേഴ്സ് ഡി
ഗ്രിയാണ്. ഗണിതവും അനുബന്ധ ക�ോഴ്സുകളും
ജീവശാസ്ത്രവും അനുബന്ധ ക�ോഴ്സുകളും കൂടാതെ
ആര്ട്ട്സ് വിഷയങ്ങളില് സ�ോഷ്യല് സയന്സ്,
എല്.എല്.ബി. എന്നിവയുമുണ്ട്. പെര്ഫോമ
ന്സ് ആര്ട്ട്സില് സിത്താര്, ഫ്ളൂട്ട്, വയലിന്,
തബല, കഥക്, വായ്പ്പാട്ട്, ഭരതനാട്യം എന്നി
വയിലും ഫൈന് ആര്ട്ട്സിലും ഡിഗ്രി സമ്പാ

അലിഗര് മുസ്ലീം സര്വകലാശാല
*ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസര്, സമഗ്രശിക്ഷ കേരളം, കണ്ണൂര് ജില്ല
ഫ�ോണ് : 9446062723
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ശാസ്ത്രകേരളം
ബെയിസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് (Computer Based Test- CBT)
ആയിരിക്കും. ഇത് ഏപ്രില്, മെയ് മാസങ്ങളിലാ
ണ് നടക്കാറുള്ളത്.
വിശദവിവരങ്ങള് www.bhu.ac.in എന്ന സൈറ്റില്
ലഭ്യമാണ്.

ഹിസ്റ്ററി, ഗണിതം, സ�ോഷ്യോളജി, ഇക്കണ�ോ
മിക്സ്, ഇംഗ്ലീഷ്, സൈക്കോളജി എന്നിവയാണ്
വിഷയങ്ങള്. അടിസ്ഥാന യ�ോഗ്യത +2 വിലെ
മികച്ച വിജയമാണ്.
രണ്ടാമത്തെ കേന്ദ്രം : വ്യത്യസ്തവും ത�ൊഴില
ധിഷ്ഠിതവുമായ ക�ോഴ്സുകള് നടത്തിവരുന്നു.
ഗ്ലോബല് സ്റ്റഡീസ്, സുസ്ഥിര നഗരവികസനം,
സ�ോഷ്യല് സയന്സ് ആന്റ് ഹ്യുമാനിറ്റീസ്, ല�ോ
ആന്റ് പ�ൊളിറ്റിക്സ്, ടൂറിസം ആന്റ് ഹ�ോസ്പിറ്റാലി
റ്റി, റീറ്റെയില് മാനേജ്മെന്റ് , ഏര്ലി ചൈല്ഡ്ഹു
ഡ് മാനേജ്മെന്റ് ആന്റ് എന്റര്പ്രണര്ഷിപ്പ് എന്നി
ങ്ങനെയുള്ള ബിരുദ ക�ോഴ്സുകള് നടത്തിവരുന്നു.
നൈപുണി പരീക്ഷ, ഇന്റര്വ്യൂ എന്നിവയുടെ
മാര്ക്കും +2 വിന് ലഭിച്ച മാര്ക്കും പരിഗണിച്ചാ
ണ് പ്രവേശനം നടത്തുന്നത്.

അലിഗര് മുസ്ലീം സര്വകലാശാല

ധാരാളം ബിരുദക�ോഴ്സുകള് നടത്തുന്ന, ഇന്ത്യ
യില് പ്രമുഖസ്ഥാനമുള്ള, സര്വകലാശാലയാ
ണിത്.
1. ബി.എ.ക�ോഴ്സുകള് : ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിസ്റ്ററി,
പ�ൊളിറ്റിക്സ് ഫില�ോസഫി, ജ്യോഗ്രഫി, ഇക്കണ�ോ
മിക്സ്, സൈക്കോളജി, ഫൈന് ആര്ട്ട്സ്, ഹിന്ദി,
റഷ്യന്, ഉറുദു, ചൈനീസ്, സംസ്കൃതം, അറബിക്,
ഫ്രഞ്ച്, പേര്ഷ്യന്, ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററി, വിമന്
സ്റ്റഡീസ് തുടങ്ങിയവ.
2. ബി.എസ്സി.ക�ോഴ്സുകള് : അഗ്രിക്കള്ച്ച
ര്, ഹ�ോം സയന്സ്, ബയ�ോകെമിസ്ട്രി, ബ�ോട്ടണി,
സുവോളജി, രസതന്ത്രം, ജിയ�ോളജി, ജ്യോഗ്രഫി,
ഗണിതം, ഊര്ജതന്ത്രം, കമ്പ്യൂട്ടര് ആപ്ലിക്കേഷന്,
സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്നിവയില് ഡിഗ്രി ക�ോഴ്സുകള്
നടത്തുന്നു. കൂടാതെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലും അനു
ബന്ധ വിഷയങ്ങളിലും ഡിഗ്രി സമ്പാദിക്കാം.
എല്ലാ ക�ോഴ്സുകള്ക്കും ഓണേഴ്സ് ഡിഗ്രിയാണ്
നല്കുന്നത്.
ബിരുദ ക�ോഴ്സുകളിലേക്ക് സര്വകലാശാല
നടത്തുന്ന പ്രവേശനപരീക്ഷയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന മാ
ര്ക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രവേശനം
നടത്തുന്നത്. ഊര്ജതന്ത്രം, രസതന്ത്രം, ഗണിതം
എന്നീ വിഷയങ്ങളെടുത്ത് +2 പരീക്ഷയില് 55
ശതമാനം മാര്ക്ക് നേടിയവര്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.
വിശദവിവരങ്ങള് www.amu.ac.in എന്ന
സൈറ്റില് ലഭ്യമാണ്.

(15 ാം പേജ് തുടര്ച്ച)

ഴ്സുകൾ ഉള്ളത്. ഗുവാഹത്തി കാമ്പസിൽ
ബി.എ. സ�ോഷ്യൽ സയൻസ് (60 സീറ്റ്),
തുൾജാപുർ കാമ്പസിൽ ബി.എ. സ�ോഷ്യൽ
സയൻസ് (30 സീറ്റ്), ബി.എ. (ഓണേഴ്സ്)
സ�ോഷ്യൽവർക്ക് ഇൻ റൂറൽ ഡെവലപ്
മെൻറ് (30 സീറ്റ്) എന്നീ ക�ോഴ്സുകളിലാണ്
പഠനാവസരങ്ങള്. പ്ലസ് ടു / തത്തുല്യ
ക�ോഴ്സിലെ വിജയമാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പി
ക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാന യ�ോഗ്യത. യ�ോഗ്യ
താപരീക്ഷാഫലം കാത്തിരിക്കുന്നവർക്കും
അപേക്ഷിക്കാം. ബാച്ചിലേഴ്സ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്
ടെസ്റ്റ് (BAT) വഴിയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.
അപേക്ഷകൾ ഓൺലൈൻ ആയാണ് സമർ
പ്പിക്കേണ്ടത്.
ഈ വര്ഷത്തെ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പി
ക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 2020 മാർച്ച്
23 ആണ്. പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ ച�ോദ്യ
പേപ്പറില് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് മാതൃകയിലുള്ള
പാർട്ട് എ യും വിശദമായി ഉത്തരമെഴുതേണ്ട
(descriptive) പാർട്ട് ബി യും ഉണ്ട്. രണ്ടിനും
പ്രത്യേകം കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് (cut off mark)
ഉണ്ടായിരിക്കും. കേരളത്തിൽ തിരുവനന്ത
പുരം, ക�ൊച്ചി എന്നിവ പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളാ
ണ്. പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ
വിവരങ്ങൾക്ക് https://ba-admissions.tiss.edu/
എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

ഡ�ോ.ബി.ആര് അംബേദ്കര് സര്വക
ലാശാല, ഡല്ഹി

ഡല്ഹിയില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മികവുറ്റ
സ്ഥാപനങ്ങളില് ഒന്നാണിത്. പതിമൂന്ന് വ്യത്യ
സ്ത സ്കൂളുകളിലായി സര്വകലാശാല വ്യാപിച്ചു
കിടക്കുന്നു. ഇതില് രണ്ടു സെന്റര് ബിരുദ ക�ോ
ഴ്സുകള്ക്ക് മാത്രമായി നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നു.
ഒന്നാമത്തെ കേന്ദ്രം : ബി.എ.ക�ോഴ്സുകള്
നടത്തുന്നു. ഓണേഴ്സ് ഡിഗ്രിയാണ് നല്കുന്നത്.
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2009 ൽ ഇന്ത്യൻ പാർലിമെന്റ് പാസാക്കിയ നിയമത്തിലൂടെ നിലവിൽവന്ന
കേന്ദ്രസർവകലാശാലകൾ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പ�ോകുന്നുണ്ട്.

പുത്തന് കേന്ദ്ര
സര്വകലാശാലകള്
ഡ�ോ.കെ.ബിജു*

വി

വിധങ്ങളായ ക�ോഴ്സുകൾക�ൊണ്ട് ശ്രദ്ധേ
യമാണ് പുതിയ കേന്ദ്രസർവകലാശാലകൾ.
പ്ലസ് ടു ക�ോഴ്സിനുശേഷം പഠിക്കാവുന്ന ഊര്ജ
തന്ത്രം, രസതന്ത്രം, ജീവശാസ്ത്രം, ഗണിതം, സാ
മ്പത്തിക ശാസ്ത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങളിലെ അഞ്ചു
വർഷത്തെ സംയ�ോജിത പഠനം ഇവയിൽ
പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്.

തിരഞ്ഞെടുക്കാന് സൗകര്യമുള്ളതിനാല് വിദ്യാ
ര്ഥികളുടെ പ്രവേശന സാധ്യത വർധിക്കുന്നുണ്ട്.
ഈ വർഷം പുതിയ നാലു സ്ഥാപനങ്ങൾ കൂടി
ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ചേരുന്നുണ്ട്.
ഗവേഷണ താല്പര്യം മുൻനിർത്തി അടിസ്ഥാ
നശാസ്ത്രങ്ങളിലുള്ള ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ക�ോഴ്സുകൾ
യു.ജി.സി. മാർഗനിർദേശമനുസരിച്ച് ലഭ്യമാവുന്ന
സവിശേഷ അവസരങ്ങളാണ്. ഓര�ോ വർഷവും
ഇവിടങ്ങളിലെ പത്തോളം വിദ്യാർഥികൾക്ക്

ക�ോഴ്സുകള് നല്കുന്ന അവസരങ്ങള്

പതിനാല് (ഹരിയാന, ജമ്മു, ഝാര്ഖണ്ട്,
കര്ണാടക, കശ്മീര്, കേരളം, പഞ്ചാബ്, രാജ
സ്ഥാന്, സൗത്ത് ബിഹാര്, തമിഴ്നാട്, ഗുജറാ
ത്ത്, ആന്ധ്രപ്രദേശ്, ബിഹാര്, അസം- സില്ച്ചാ
ര്) കേന്ദ്രസര്വകലാശാലകള് കേന്ദ്രസര്ക്കാരിനു
കീഴിലുള്ള മറ്റുചില അക്കദമിക സ്ഥാപനങ്ങളുമായി
ചേര്ന്നു നടത്തുന്ന പ�ൊതു പ്രവേശനപരീക്ഷയി
ലൂടെ താല്പര്യമുള്ള മൂന്നു സര്വകലാശാലകളെ

കേന്ദ്ര സർവകലാശാല
ആയതുക�ൊണ്ട് ഇന്സ്പ
യര് പ�ോലുള്ള നിരവധി
സ�്കോളർഷിപ്പുകൾ ലഭി
ക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ
വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉപയ�ോ
ഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

*അസി.പ്രൊഫസര്, സ്കൂള് ഓഫ് എഡ്യുക്കേഷന് & ട്രെയിനിങ്, തമിഴ്നാട് കേന്ദ്ര സര്വകലാശാല, തിരുവാരൂര്,
തമിഴ്നാട് - 610 101
ഫ�ോണ് : 8943327651
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ശാസ്ത്രകേരളം

വിദേശസ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഗവേഷണത്തിന്
അവസരം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്തിനകത്ത്
പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉപരിപഠനത്തിന്
അർഹത നേടുന്നവരുടെ എണ്ണവും ധാരാളമുണ്ട്.

പുതിയതും സാധ്യതകള് ഏറെയുള്ളതുമായ
ക�ോഴ്സുകൾ ഈ സർവകലാശാലകളിൽ ലഭ്യമാ
ണ്. കേന്ദ്ര സർവകലാശാല ആയതുക�ൊണ്ടു
തന്നെ ഇന്സ്പയര് (INSPIRE) പ�ോലുള്ള നിരവധി
സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ലഭിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ
വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാ
ണ്. രണ്ടാമത്തെയ�ോ മൂന്നാമത്തെയ�ോ വർഷം
മുതല് തന്നെ പ്രമുഖ ഗവേഷണസ്ഥാപനങ്ങളിൽ
പരിശീലന - പഠനസാധ്യതകളും ഏറെയാണ്.
കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷംക�ൊണ്ട് ഈ സർവ
കലാശാലകൾ നേടിയെടുത്ത ഭൗതികസൗകര്യ
വികസനം അസൂയാവഹമാണ്. ദേശീയ - അന്തർ
ദേശീയ തലങ്ങളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച അധ്യാ
പകരുടെ വലിയ നിര ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മാറ്റ്
കൂട്ടുന്നു. 2020 വർഷത്തെ പ്രവേശനത്തിനുള്ള
അറിയിപ്പ് വന്നുകഴിഞ്ഞു. അതുപ്രകാരം 2020
മെയ് 23,24 നാണ് പ്രവേശനപരീക്ഷ. www.
cucetexam.in എന്ന വിലാസത്തിൽ കൂടുതൽ
വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്.

ഗവേഷണസ്ഥാപനങ്ങളിലുള്ള പഠന
സാധ്യതകള്

ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ബിരുദാനന്തര ബിരുദ ക�ോഴ്സു
കളിൽ നാലു വർഷത്തെ അധ്യാപക പരിശീലന
പരിപാടി, ത�ൊഴിലധിഷ്ഠിത ബിരുദ പാഠ്യക്രമങ്ങൾ,
ലൈബ്രറി ഇൻഫർമേഷൻ രംഗത്തെ ക�ോഴ്സുകൾ,
ഭാഷാപഠനം, മാനേജ്മെന്റ്, നിയമം, ടൂറിസം,
ഹ�ോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ്, ന്യൂട്രീഷൻ ബയ�ോളജി,
മൈക്രോ ബയ�ോളജി, ബയ�ോ കെമിസ്ട്രി, ബയ�ോ
ടെക്നോളജി, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വെയിസ്റ്റ് മാനേ
ജ്മെന്റ്, ഇന്റർനാഷനൽ റിലേഷൻസ് (ബിരുദം),
പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ & പ�ോളിസി പഠനം,
ജീന�ോമിക് സയൻസ്, കമ്പ്യൂട്ടർ പഠനം, ഭൗമ
ശാസ്ത്രം, ഭൂവിജ്ഞാനം തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി
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കണ്ണൂരിലെ നിഫ്റ്റ് സ്ഥാപിതമായത് 2008 ല് ആണ്. ബിരുദതലത്തിലുള്ള
അഞ്ചു ക�ോഴ്സുകള് ഇവിടെ ഉണ്ട്.

നാഷനല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ്
ഫാഷന് ടെക�്നോളജി
പ്രൊഫ.ആര്.എസ്.ജയദീപ്*

നാ

ഷനല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാഷന്
ടെക്നോളജി, ഇന്ത്യയിലെ ടെക്സ്റ്റൈല്
മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിലാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇന്ന് നിഫ്റ്റിന് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങ
ളിലായി 16 കാമ്പസുകളുണ്ട്.

ണിക്കേഷന് ബിരുദധാരികള്ക്ക് ബ്രാന്ഡിങ്,
സ്റ്റൈലിങ്, സ�ോഷ്യല്മീഡിയ മാര്ക്കറ്റിങ്,
ഫ�ോട്ടോഗ്രഫി, കമേഴ്സ്യല് ഫാഷന് സ്പേസ്,
ഗ്രാഫിക്സ് എന്നീ മേഖലകളില് അനന്തമായ
ജ�ോലിസാധ്യതയുണ്ട്.
2. ഫാഷന് ഡിസൈന് : ഫാഷന്
ഡിസൈനിലെ ഈ ക�ോഴ്സ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കു
ന്ന ഫാഷന് വ്യവസായത്തിന്റെ വെല്ലുവിളികളെ
അഭിമുഖീകരിക്കാന് കഴിയുന്ന ഡിസൈന്
പ്രൊഫഷണലുകളെ സൃഷ്ടിക്കാന് ഉതകുന്നതാ
ണ്. ടെക്സ്റ്റൈല്സ്, ഫാഷന് വ്യവസായ മേഖ
ലകളിലെ മില്ലുകള്, കയറ്റുമതി സ്ഥാപനങ്ങള്,
ഡിസൈന് സ്റ്റുഡിയ�ോ
കള്, കൈത്തറി- കരകൗ
ശല സഹകരണ സ്ഥാപ
നങ്ങള്, എന്.ജി.ഒ.കള്,
വസ്ത്രവ്യാപാര ചില്ലറ ബ്രാ
ന്ഡുകള്, ഓണ്ലൈന്
സ്റ്റോറുകള്, ഡിസൈന
ര്മാര്, വ്യാപാരികള്, മാ
നേജര്മാര്, ഹ�ോം/ ഫാ
ഷന് സ്റ്റൈലിസ്റ്റുകള്
എന്നു തുടങ്ങി ധാരാളം
സാധ്യതകളുണ്ട്.

നാലുവര്ഷത്തെ ബിരുദപഠനം

1. ഫാഷന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് : നിരന്തരം

വളരുന്ന ഫാഷന്റെ ല�ോകത്ത്, ലൈഫ്സ്റ്റൈല്
മേഖലയിലെ ആശയവിനിമയത്തിനായുള്ള അവ
ശ്യപാതയാണ് നിഫ്റ്റിലെ ഫാഷന് കമ്മ്യൂണി
ക്കേഷന് ഡിസൈന് പ്രോഗ്രാം. ഫാഷന് കമ്മ്യൂ

3. നിറ്റ്വെയര് ഡി
സൈന്: നിറ്റ്വെയര്

ഫാഷന് വസ്ത്രങ്ങളുടെയും

*കാമ്പസ് അക്കാദമിക് ക�ോര്ഡിനേറ്റര്, നിഫ്റ്റ്, കണ്ണൂര് കാമ്പസ്
ഫ�ോണ് : 9446007203
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ഉല്പന്നങ്ങളുടെയും രൂപകല്പനയ്ക്കും നടപ്പാക്കലിനും
വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് സമഗ്രമായ അനുഭവം നല്കുന്നു.
ഫാബ്രിക് രൂപകല്പന മുതല് ഉല്പന്ന തിരിച്ചറിവു
വരെ നിറ്റ്വെയര് ഫാഷന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും
കൈകാര്യംചെയ്യാന് കഴിയുന്ന പ്രൊഫഷണലു
കളായി വളരാന് വിദ്യാര്ഥികളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.

കൈത്തറി, കരകൗശല സഹകരണസംഘങ്ങള്,
എന്.ജി.ഒ.കള്, വസ്ത്രവ്യാപാര ചില്ലറ ബ്രാന്ഡു
കള്, ഓണ്ലൈന് സ്റ്റോറുകള്, ഡിസൈനര്മാര്,
വ്യാപാരികള്, മാനേജര്മാര്, ഹ�ോം/ ഫാഷന്
സ്റ്റൈലിസ്റ്റുകള് തുടങ്ങി അനവധി അവസരങ്ങ
ള് ഉണ്ട്.
5. ഫാഷന് ടെക്നോളജി : ഫാഷന് ടെക്നോ
ളജിയിലെ നാലുവര്ഷത്തെ ക�ോഴ്സുകള് ബിസി
നസ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങള് മനസ്സിലാക്കു
ന്നതിനും ബിസിനസ് സാഹചര്യത്തിന്റെ
ചലനാത്മകതയുമായി പ�ൊരുത്തപ്പെടുന്നതിനും
മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനും പരിശീലനം നല്കുന്നു.

4. ടെക്സ്റ്റൈല് ഡിസൈന് : ഫൈബര്

സാമ്പിള് റൂം ക�ോര്ഡിനേറ്റര്, ടെക്നിക്കല് ഓഡിറ്റ്
മാനേജര്, പ്രൊഡക്ഷന് മര്ച്ചന്റ്, പ്രോഡക്റ്റ്
മാനേജര്, പ്രോഡക്റ്റ് എഞ്ചിനീയര്, പ്രൊഡക്ഷ
ന് പ്ലാനര്, പ്ലാന്റ് മാനേജര് എന്നീ മേഖലകളില്
അവസരങ്ങള് ഉണ്ട്.
6. ലെതര് ഡിസൈന് : ലെതര് ഡിസൈനിങ്
മുഖ്യമായും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ലെതര്

മുതല് ഫാബ്രിക് വരെ തുണിത്തരങ്ങളുടെ രൂ
പകല്പനയും വികാസവും ഇന്ത്യന് വസ്ത്ര, ഗാര്ഹിക
ഫാഷന് വ്യവസായത്തിന്റെ കയറ്റുമതി, ആഭ്യന്തര
മേഖലകളിലെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് എന്നിവയും
പ്രൊഫഷണല് ടെക്സ്റ്റൈല് ഡിസൈനര്മാരെ
ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ടെക്സ്റ്റൈല്സ്, ഫാഷന് വ്യ
വസായ മേഖലകളിലെ മില്ലുകള്, എക്സ്പോര്ട്ട്
ഹൗസുകള്, ഡിസൈന് സ്റ്റുഡിയ�ോകള്,

(ശേഷം 40 ാം പേജില്)
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അധ്യാപനപരിശീലന രംഗത്ത് നൂതനവും വൈവിധ്യമുള്ളതുമായ
ക�ോഴ്സുകള് രൂപകല്പനചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണിത്.

റീജിയനല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
ഓഫ് എഡ്യുക്കേഷന്
ഡ�ോ.കെ.വിജയന്*

ഇ

ഷില്ലോങ് എന്നിവടങ്ങളിലാണവ.

ന്ത്യയിലെ മികവുറ്റ അധ്യാപകപരിശീലന
സ്ഥാപനമാണ് റീജിയനല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
ഓഫ് എഡ്യുക്കേഷന് (RIE). കേന്ദ്രമാനവവിഭ
വശേഷി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള നാഷനല്
കൗണ്സില് ഓഫ് എഡ്യുക്കേഷണല് റിസര്ച്ച്
ആന്റ് ട്രെയിനിങ്ങി (NCERT) ന്റെ അനുബന്ധ
സ്ഥാപനങ്ങളാണിവ. ഇന്ത്യയുടെ അഞ്ചു വ്യത്യ
സ്ത ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഇവ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.
മൈസൂരു, ഭ�ോപ്പാല്, അജ്മീര്, ഭുബനേശ്വര്,

അധ്യാപകപരിശീലന ക�ോഴ്സുകള്

വിവിധ ആര്.ഐ.ഇ.കളില് താഴെ പറയുന്ന
ക�ോഴ്സുകള് ലഭ്യമാണ് (പട്ടിക കാണുക).
സെക്കന്ററി സ്കൂള് മേഖലയില് മികച്ച അധ്യാ
പകരെ തയ്യാറാക്കാന് ആര്.ഐ.ഇ.കളില് തുട
ങ്ങിയ നൂതന അധ്യാപക ക�ോഴ്സുകളാണിവ.
ഈ ക�ോഴ്സുകളില് വിഷയങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്ക

പട്ടിക

ക�ോഴ്സ്

അടിസ്ഥാന
മൈസൂരു ഭ�ോപ്പാല് അജ്മീര് ഭുബനേശ്വര് ഷില്ലോങ്
യ�ോഗ്യത

ബി.എ.ബി.എഡ്.

+2

ഉണ്ട്

ഉണ്ട്

ഉണ്ട്

ഉണ്ട്

-

ബി.എസ്സി.എഡ്.

+2

ഉണ്ട്

ഉണ്ട്

ഉണ്ട്

ഉണ്ട്

-

എം.എസ്സി.എഡ്.

+2

ഉണ്ട്

-

-

-

-

ബി.എഡ്.

ബിരുദം

ഉണ്ട്

-

ഉണ്ട്

ഉണ്ട്

ഉണ്ട്

എം.എഡ്.

ബി.എഡ്.

ഉണ്ട്

-

ഉണ്ട്

ഉണ്ട്

-

ബി.എഡ്.
എം.എഡ്.

ബിരുദം

-

ഉണ്ട്

-

-

-

*അസി.പ്രൊഫസര്, ടീച്ചര് എഡ്യുക്കേഷന് വകുപ്പ്, എന്.സി.ഇ.ആര്.ടി., ന്യൂ ഡല്ഹി
ഫ�ോണ്: 9718319061
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യുടെയും (Common Entrance Examination- CEE)
അടിസ്ഥാന യ�ോഗ്യതയായ +2 / തത്തുല്യ
പരീക്ഷയുടെ മാര്ക്കിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തി
ലാണ്.
ഈ പ്രവേശനപരീക്ഷയുടെ വിജ്ഞാപനം
എല്ലാവര്ഷവും മാര്ച്ച് മൂന്നാമത്തെയ�ോ നാലാ
മത്തെയ�ോ ആഴ്ച പ്രതീക്ഷിക്കാം. പ്രവേശനപരീക്ഷ
ജൂണ് ആദ്യവാരം ഇന്ത്യയില് വിവിധ സ്ഥലങ്ങ
ളിലായി നടക്കും. ക�ൊച്ചിയിലും മൈസൂരുവി
ലും ഇതിന്റെ പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങള് ഉണ്ട്. ഇതി
നുള്ള രജിസ്ട്രേഷന് ഓണ്ലൈനായിട്ടാണ്
നടത്തേണ്ടത്.

ഇന്ത്യയിലെ മികവുറ്റ
അധ്യാപക പരിശീലന
സ്ഥാപനങ്ങളാണ് റീജി
യനല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ്
എഡ്യുക്കേഷന്.

(content)ത്തിനും പഠനബ�ോധനരീതി (pedagogy)
ക്കും പ്രാധാന്യം ക�ൊടുക്കുന്നു. മുകളില് ക�ൊടുത്ത
പട്ടികയിലെ ആദ്യത്തെ മൂന്നു ക�ോഴ്സുകളും
ഇത്തരത്തിലുള്ളവയാണ്. ഈ മൂന്നു ക�ോഴ്സുക
ളുടെയും പ്രവേശനത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാന യ�ോഗ്യത
50 ശതമാനം മാര്ക്കോടെ പ്ലസ് ടു/ തത്തുല്യ
യ�ോഗ്യതയാണ്. ഇതില് മൂന്നാമത്തെ ക�ോഴ്സ്
എം.എസ്സി.എഡ്. മൈസൂരുവില് മാത്രമേ
ഉള്ളൂ. ബിരുദാനന്തരബിരുദത്തിനും ബി.എഡിനും
തുല്യമാണിത്.

പ്രവേശനം

ബി.എസ്സി.ബി.എഡ്., ബി.എ.ബി.എഡ്.
എന്നീ ക�ോഴ്സുകള്ക്ക് അതത് ആര്.ഐ.ഇ.കള്ക്ക്
കീഴിലുള്ള പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവര്ക്ക്
മാത്രമേ പ്രവേശനമുണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാല്
എം.എസ്സി.എഡ്. ക�ോഴ്സിനുള്ള പ്രവേശനം
അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിലുള്ള റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ
അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും.
വിവിധ ക�ോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള വിശദവിവരങ്ങ
ള്ക്കായി എന്.സി.ഇ.ആര്.ടി.യുടെ www.ncert.
nic.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദര്ശിക്കാവുന്നതാ
ണ്. വിവിധ ആര്.ഐ.ഇ.കളുടെ വെബ്സൈറ്റു
കളിലും കൂടുതല് വിവരങ്ങള് ഉണ്ടായിരിക്കും.

ക�ോഴ്സുകളുടെ പ്രവേശനം എങ്ങനെ,
എപ്പോള്?

ഈ ക�ോഴ്സുകളുടെ പ്രവേശനം നടത്തുന്നത്
അഖിലേന്ത്യാതലത്തിലുള്ള പ്രവേശനപരീക്ഷ
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ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളാണ്
നാഷനല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക�്നോളജി.

നാഷനല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
ഓഫ് ടെക�്നോളജി
ഡ�ോ.രഞ്ജിത് ജി. നായര്*

നാ

ഷനല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി
(എന്.ഐ.ടി.)ക്ക് അലഹബാദ്,
ഭ�ോപ്പാല്, ദുര്ഗാപൂര്, ക�ോഴിക്കോട്, ഹാമില്പൂ
ര്, ജയ്പൂര്, ജലന്ധര്, ജംഷദ്പൂര്, കുരുക്ഷേത്ര,
നാഗ്പൂര്, റൂര്ഖേല, സില്ച്ചാര്, സൂറത്കല്,
വാറങ്കല്, ശ്രീനഗര്, സൂറത്ത്, തിരുച്ചിറപ്പള്ളി,
പട്ന, അഗര്ത്തല, അരുണാചല് പ്രദേശ്, ദില്ലി,
ഗ�ോവ, മണിപ്പൂര്, മേഘാലയ, മിസ�ോറം, നാഗാ
ലാന്ഡ്, പുതുച്ചേരി, സിക്കിം, ഉത്തരാഖണ്ഡ്,
ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, റായ്പൂര് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങ
ളിലായി 31 സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്.

വിവിധതരം ക�ോഴ്സുകള്

ഇവയില് 17 സ്ഥാപനങ്ങള് തുടക്കത്തില്
രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് റീജിയനല്
എഞ്ചിനീയറിങ് ക�ോളേജായി ആരംഭിക്കുകയും
പിന്നീട് മികവുള്ള സാങ്കേതികവും ശാസ്ത്രീയവു
മായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ആവശ്യം കണക്കിലെ
ടുത്ത് എന്.ഐ.ടി.കളായി പരിവര്ത്തനം ചെ
യ്യുകയും ചെയ്തു. ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ
പരമ�ോന്നത ഭരണസമിതിയാണ് എന്.ഐ.ടി.
കൗണ്സില്. ഇവ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച
എഞ്ചിനീയറിങ് ക�ോളേജുകളില് പെടുന്നവയാ
ണ്. വിവിധ വിഷയങ്ങളില് വ്യത്യസ്ത അണ്ടര്ഗ്രാ
ജ്വേറ്റ്, പി.ജി. (എഞ്ചിനീയറിങ്) ക�ോഴ്സുകള് ഇവ
വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
പരമ്പരാഗത എഞ്ചിനീയറിങ് പ്രോഗ്രാമുക
ള്ക്കു പുറമേ എന്.ഐ.ടി.കളില് ചിലത് ബയ�ോ-

മെഡിക്കല് എഞ്ചിനീയറിങ്, സെറാമിക് എഞ്ചി
നീയറിങ്, ഫുഡ് പ്രോസസ് എഞ്ചിനീയറിങ്,
ഇന്ഡസ്ട്രിയല് ഡിസൈന്, മെറ്റലര്ജിക്കല്
ആന്റ് മെറ്റീരിയല് എഞ്ചിനീയറിങ്, കെമിക്കല്
എഞ്ചിനീയറിങ്, മൈനിങ് എഞ്ചിനീയറിങ്,
ഇന്ഫര്മേഷന് ടെക്നോളജി, ഇന്ഡസ്ട്രിയല്
എഞ്ചിനീയറിങ്, മാനേജ്മെന്റ്, ബയ�ോ എഞ്ചി
നീയറിങ്, എഞ്ചിനീയറിങ് ഫിസിക്സ് തുടങ്ങിയവ
വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ആര്ക്കിടെക്ചര്, ബയ�ോ
ടെക്നോളജി, എര്ത്ത് - എന്വയേണ്മെന്റല്
സയന്സ് എന്നിവയില് ബാച്ചിലര് ബിരുദങ്ങളും
ചില എന്.ഐ. ടി. കള് നല്കുന്നുണ്ട്.

*അസി.പ്രൊഫസര്, നാഷനല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, സില്ച്ചാര്, അസം.
ഫ�ോണ് : 9401519326
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ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പി.ജി.പ്രോഗ്രാമുകള്

അടുത്തിടെയായി, ചില എന്.ഐ.ടി.കള്
ഊര്ജതന്ത്രം, രസതന്ത്രം, ഗണിതം എന്നിവയില്
അഞ്ചു വര്ഷത്തെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം.എസ്സി.
പ്രോഗ്രാമുകള് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരം യു.ജി.
പ്രോഗ്രാമുകള്ക്കും ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം.എസ്സി.
പ്രോഗ്രാമുകള്ക്കുമായുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ
യ�ോഗ്യത പ്ലസ് ടു/ തത്തുല്യ യ�ോഗ്യതയും ജെ.
ഇ.ഇ. മെയിന് സ്കോറും ആണ്. ഈ സ്ഥാപന
ങ്ങളുടെ പ്ലെയിസ്മെന്റ് (ത�ൊഴിലിലേക്കുള്ള
തിരഞ്ഞെടുപ്പ്) സാഹചര്യം ഐ.ഐ.ടി.കളെ
പ്പോലെ, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒന്നാണ്.
കൂടാതെ, എന്.ഐ.ടി.കളില് ഭൂരിഭാഗവും
എഞ്ചിനീയറിങ്, സയന്സ്, ടെക്നോളജി മേഖല
കളിലായി വിവിധ എം.ടെക്., എം.എസ്സി.
പ്രോഗ്രാമുകള് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ സ്ഥാ
പനങ്ങളില് ചിലത് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മറ്റു
പ്രോഗ്രാമുകളാണ് എം.ബി.എ.യും എം.സി.എ.യും.
ഈ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം വിവിധ വിഷയങ്ങളില്

എന്.ഐ.ടി.കള് ഇന്ത്യയി
ലെ ഏറ്റവും മികച്ച എഞ്ചി
നീയറിങ് ക�ോളേജുകളില്
പെടുന്നവയാണ്. വിവിധ
വിഷയങ്ങളില് വ്യത്യസ്ത
അണ്ടര്ഗ്രാജ്വേറ്റ്, പി.ജി.
(എഞ്ചിനീയറിങ് ) ക�ോഴ്സു
കള് ഇവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യു
ന്നു.
പിഎച്ച്.ഡി. ബിരുദവും നല്കുന്നു. കുറച്ച് സ്ഥാ
പനങ്ങള് ഇന്ത്യയിലും പുറത്തുമുള്ള പ്രശസ്ത
വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങളുമായി കൂടിയാല�ോചിച്ച്
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ക�ോഴ്സുകള് നടത്തുന്നുണ്ട്.
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SASTHRAKERALAM MONTHLY (MALAYALAM) - FORM IV
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കലാവിദ്യാഭ്യാസരംഗം പഠിക്കാനും കാല�ോചിതമായി കലാഭ്യസനം
നടത്തുവാനും ഇടം നല്കുന്ന ദേശീയ, അന്തര്ദേശീയ തലത്തില്
പ്രശസ്തമായ ചില കലാസ്ഥാപനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്.

ദൃശ്യകലാപഠന
സ്ഥാപനങ്ങള്
പ്രൊഫ.കെ.ലാല്*

വി

ദ്യാഭ്യാസമേഖലയിലെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും
വിപ്ലവകരമായ വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടങ്ങള്
നടന്നുവരികയാണല്ലോ. കലാരംഗവും ഇതില്നി
ന്നു വ്യത്യസ്തമല്ല. ഈ മേഖലയിലെ ചില സ്ഥാ
പനങ്ങളെ അറിയാനുള്ള ശ്രമമാണിത്.

ജ്ഞാപനം എല്ലാ വര്ഷവും ജൂണ്മാസത്തിലാ
യിരിക്കും; അഭിരുചി പരീക്ഷകള് ജൂലൈയിലും.

ബനാറസ് ഹിന്ദു സര്വകലാശാല,
വാരണാസി

ഈ സര്വകലാശാലയിലെ ഫാക്കള്ട്ടി ഓഫ്
വിഷ്വല് ആര്ട്ട്സ് ആണ് പഠനകേന്ദ്രം. പെയി
ന്റിങ്, അപ്ലൈഡ് ആര്ട്ട്, പ�ോട്ടറി & സിറാമിക്സ്,
ടെക്സ്റ്റൈല്സ്, സ്കള്പ്ചര്
എന്നീ വിഭാഗങ്ങളില് നാലു
വര്ഷത്തെ ബി.എഫ്.എ.യും
രണ്ടുവര്ഷത്തെ എം.എഫ്.എ.
യും നടത്തുന്നു. കൂടുതല്
വിവരങ്ങള്ക്കായി www.bhu.
ac.in സന്ദര്ശിക്കുക.

ക�ോളേജ് ഓഫ് ആര്ട്ട്, ന്യൂ ഡല്ഹി

ഇതു സ്ഥാപിതമാകുന്നത് 1942 ലാണ്.
 ല്ഹി സര്വകലാശാലയു
ഡ
ടെ കീഴിലുള്ള ഈ സ്ഥാപന
ത്തില് പെയിന്റിങ്, പ്രിന്റ്
മേ ക് കി ങ് , സ്കള്പ്ചര് ,
അപ്ലൈഡ് ആര്ട്ട്, കലാചരി
ത്രം, വിഷ്വല് കമ്മ്യൂണിക്കേ
ഷന് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളില്
നാലുവര്ഷത്തെ ബാച്ചിലര്
ഓഫ് ഫൈന് ആര്ട്ട്സും
(ബി.എഫ്.എ.) രണ്ടുവര്ഷം
നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന മാസ്റ്റര് ഓഫ്
ഫൈന് ആര്ട്ട്സ് (എം.
എഫ്.എ.) എന്ന ബിരുദാന
ന്തര ബിരുദ പഠനവും ഉണ്ട്.
ബി.എഫ്.എ.യ്ക്ക് പഠിക്കാന്
ആഗ്രഹിക്കുന്ന +2 പൂര്ത്തിയാക്കിയവര്ക്ക്
അഭിരുചിപരീക്ഷകളിലും ഇന്റര്വ്യൂകളിലും
നേടുന്ന മാര്ക്കിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവേശ
നം നേടാം. പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വി

സര്.ജെ.ജെ.ക�ോളേജ്
ഓഫ് ആര്ട്ട് - മുംബൈ

പ്ലസ് ടു പൂര്ത്തിയാക്കിയ
ശേഷം അഭിരുചിപരീക്ഷ കഴി
ഞ്ഞെത്തുന്നവര്ക്ക് ബിരുദ
ക�ോഴ്സായ ബി.എഫ്.എ.യ്ക്ക്
പെയിന്റിങ്ങിനും സ്കള്പ്ചറിനും അപ്ലൈഡ് ആര്ട്ടി
നും പുറമേ ടെക്സ്റ്റൈല്സിലും ഇന്റീരിയര് ഡെ
ക്കറേഷനിലും മെറ്റല് സിറാമിക്സിലും ബിരുദാ
നന്തര ബിരുദമായ എം.എഫ്.എ. ഉണ്ട്.

*പ്രൊഫസര്, പെയിന്റിങ് വകുപ്പ്, ക�ോളേജ് ഓഫ് ഫൈന് ആര്ട്ട്സ്, തിരുവനന്തപുരം - 695 033
ഫ�ോണ് : 9995568957

ഏപ്രില് - 2020
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ശാസ്ത്രകേരളം
അപ്ലൈഡ് ആര്ട്ട്, മ്യൂറല്, ഗ്രാഫിക്സ്, കലാചരി
ത്രം, മ്യൂസിയ�ോളജി എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലാണ്
ബി.വി.എ.യുടെയും എം.വി.എ.യുടെയും ക�ോ
ഴ്സുകള്. കൂടാതെ, കലയുടെ പ്രായ�ോഗികതയ്ക്ക്
പ്രാധാന്യം ക�ൊടുത്ത് പുതിയ ഡിസൈന് ക�ോ
ഴ്സുകളും ഉണ്ട്. ബാച്ചിലര് ഓഫ് ഡിസൈന് (ബി.
ഡെസ്.) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ക�ോഴ്സില് ക്രാഫ്റ്റ്

വിശദവിവരങ്ങള്ക്ക് www.sirjjschoolofart.in സന്ദ
ര്ശിക്കുക.

ശാന്തിനികേതന്, കലാഭവന്

പെയിന്റിങ്, ഗ്രാഫിക്സ്, ടെക്സ്റ്റൈല്സ്
ഡിസൈന്, സിറാമിക് ഡിസൈന്, സ്കള്പ്ചര്,

രബീന്ദ്രനാഥ ടാഗ�ോറിന്റെ ഛായാചിത്രം

കലാചരിത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങളില് ബി.എഫ്.എ.
ബിരുദങ്ങള്ക്കു പുറമേ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും
ഗവേഷണങ്ങള്ക്കും ഇവിടെ സൗകര്യമുണ്ട്.
വിശദമായി അറിയുന്നതിന് info@visva-bharati.
ac.in ല് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതണ്. മറ്റെല്ലാ സ്ഥാപ
നങ്ങളെയും പ�ോലെ ബിരുദ ക�ോഴ്സിന് +2 അല്ലെ
ങ്കില് തത്തുല്യ യ�ോഗ്യത വേണം.

& ഡിസൈന്, സിറാമിക് & ഗ്ലാസ്, കമ്മ്യൂണി
ക്കേഷന് ഡിസൈന്, ആക്സസറി ഡിസൈന്,
മൂവിങ് ഇമേജസ് എന്നിവ ഉള്പ്പെടുത്തിയിരി
ക്കുന്നു. വിശദവിവരങ്ങള്ക്ക് info@mgubaroda.
ac.in സന്ദര്ശിക്കുക.

കേരളത്തിലെ സ്ഥാപനങ്ങള്
1. ക�ോളേജ് ഓഫ് ഫൈന് ആര്ട്ട്സ്, തിരുവന
ന്തപുരം: കലാഭിരുചിയുള്ളവരും +2 കഴിഞ്ഞ
വരുമായവര്ക്ക് ഇവിടെ നാലു വര്ഷത്തെ
ബാച്ചിലര് ഓഫ് ഫൈന് ആര്ട്ട്സ് എന്ന
ബിരുദ ക�ോഴ്സിന് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രവേശന
വിജ്ഞാപനം എല്ലാവര്ഷവും ജൂണില് ഉണ്ടാ
യിരിക്കും. ജൂലൈ മാസം നടത്തുന്ന അഭിരുചി
പരീക്ഷകളിലും അഭിമുഖത്തിലും ലഭിക്കുന്ന
മാര്ക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രവേശനം.
ഒരു വര്ഷം 43 വിദ്യാര്ഥികള്ക്കാണ് പ്രവേ

എം.എസ്.യൂനിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ബറ�ോഡ,
വഡ�ോദര

1950 ല് ഗുജറാത്തില് സ്ഥാപിതമായ ഈ
സ്ഥാപനത്തില് +2 കഴിഞ്ഞെത്തുന്നവര്ക്ക്
ബാച്ചിലര് ഓഫ് വിഷ്വല് ആര്ട്ട്സിലും ബിരുദം
കഴിഞ്ഞെത്തുന്നവര്ക്ക് മാസ്റ്റര് ഓഫ് വിഷ്വല്
ആര്ട്ട്സിലും ബിരുദാനന്തരബിരുദം കഴിഞ്ഞെ
ത്തുന്നവര്ക്ക് ഗവേഷണത്തിനുമുള്ള സൗകര്യ
മ�ൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പെയിന്റിങ്, സ്കള്പ്ചര്,
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ശനം. പെയിന്റിങ്, ശില്പകല, അപ്ലൈഡ് ആര്ട്ട്
എന്നിങ്ങനെയാണ് ബി.എഫ്.എ.യുടെ മൂന്നു
വിഭാഗങ്ങള്.
	ബി.എഫ്.എ. ബിരുദം കഴിഞ്ഞവര്ക്ക് പെ
യിന്റിങിലും ശില്പകലയിലും ബിരുദാനന്തര
ബിരുദത്തിനും പഠിക്കാം. കൂടുതല് വിവരങ്ങ
ള്ക്ക് dtekerala അല്ലെങ്കില് cfaktvm@gmail.
com ന�ോക്കുക.
2. രാജാ രവിവര്മ ക�ോളേജ് ഓഫ് ഫൈന്
ആര്ട്ട്സ്, മാവേലിക്കര : ഈ സ്ഥാപനം 1915
ല് ചിത്രകലാപഠനത്തിനായി തുടങ്ങി. തി
രുവനന്തപുരത്തെ ക�ോളേജിന് സമാനമായ
ഏകീകൃത സിലബസ് ആണ് ഇവിടെയുള്ളത്.
ക�ോളേജിലെ ബി.എഫ്.എ. ബിരുദപ്രവേശ
നം നടത്തുന്നത് സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ
ഡയറക്ടറേറ്റാണ്. തിരുവനന്തപുരത്തെയും
തൃശ്ശൂരിലെയും മാവേലിക്കരയിലെയും പ്രവേ
ശനപരീക്ഷ ഏകീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിനാല്,
മൂന്നു ക�ോളേജുകള്ക്കുമുള്ള വിദ്യാര്ഥികളെ
തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് മുന് സൂചിപ്പിച്ച അഭിരുചി
പരീക്ഷയുടെയും ഇന്റര്വ്യൂവിന്റെയും അടി
സ്ഥാനത്തിലാണ്. ഈ ക�ോളേജില് ബി.എഫ്.
എ. ബിരുദ ക്ലാസിന് 40 സീറ്റാണുള്ളത്.
ബിരുദാനന്തരബിരുദ ക�ോഴ്സുകള് ഇവിടെയി
ല്ല. കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്ക് ravivarmacfa.com
ന�ോക്കുക.
3. ക�ോളേജ് ഓഫ് ഫൈന് ആര്ട്ട്സ്, തൃശ്ശൂര് :
അഭിരുചി പരീക്ഷകളും ഇന്റര്വ്യൂവും നടത്തി
ബിരുദ ക�ോഴ്സായ ബി.എഫ്.എ.യുടെ പ്രവേ
ശനം നടത്തുന്നു. ഈ ക�ോളേജില് 40 സീ
റ്റുകളാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. പെയിന്റിങ്,
ശില്പകല, അപ്ലൈഡ് ആര്ട്ട് എന്നിവയ്ക്കു പുറമേ
2019 മുതല് ആര്ട്ട് ഹിസ്റ്ററി & വിഷ്വല്
സ്റ്റഡീസ് എന്ന പേരില് 7 സീറ്റുള്ള ബിരുദ
ക�ോഴ്സും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ബിരുദാന
ന്തരബിരുദ ക�ോഴ്സുകള് ഇല്ല. വിശദവിവരങ്ങ
ള്ക്ക് cfatcr@gmail.com സന്ദര്ശിക്കുക.
4. രാധാലക്ഷ്മി വിലാസം ക�ോളേജ് ഓഫ് ഫൈന്
ആര്ട്ട്സ് & മ്യൂസിക്, തൃപ്പൂണിത്തുറ : 1956
ല് കേരള സര്ക്കാര് ക�ൊച്ചി രാജാവില്നിന്ന്
ഈ സ്ഥാപനം ഏറ്റെടുത്തു. 1997 ല് തിരുവ
നന്തപുരത്തെ ഫൈന് ആര്ട്ട്സ് ക�ോളേജ്
മാതൃകയാക്കി കലാപഠനക�ോഴ്സ് പരിഷ്കരിക്കു
കയുണ്ടായി. ഇവിടെ പെയിന്റിങ്, ശില്പകല,
ഏപ്രില് - 2020

രാജാ രവിവര്മ

അപ്ലൈഡ് ആര്ട്ട് എന്നിവയില് ബിരുദ
ക�ോഴ്സായ ബി.എഫ്.എ.യും ബിരുദാനന്തര
ബിരുദ ക�ോഴ്സായ എം.എഫ്.എ.യും ഉണ്ട്.
ബിരുദക�ോഴ്സിന് +2 ഉം, ബിരുദാനന്തര ബി
രുദത്തിന് ബിരുദവുമാണ് അടിസ്ഥാന
യ�ോഗ്യത. അഭിരുചി പരീക്ഷയും ഇന്റര്വ്യൂ
വിലെ മാര്ക്കും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്
പ്രവേശനം. വിശദവിവരങ്ങള്ക്ക് rlvcollege.
com ന�ോക്കുക.

5. ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സര്വകലാശാല,
കാലടി: പ്ലസ് ടു അടിസ്ഥാനയ�ോഗ്യതയാ

യെടുത്ത് അഭിരുചി പരീക്ഷയിലെ മാര്ക്കിന്റെ
അടിസ്ഥാനത്തില് ബി.എഫ്.എ. ബിരുദ
ക�ോഴ്സിന് പ്രവേശനം നേടാം. ഒന്നാം വര്ഷ
ഫൗണ്ടേഷന് ക�ോഴ്സിനുശേഷം പെയിന്റിങ്,
മ്യൂറല്, ശില്പകല എന്നിവയില് തുടര്പഠനം
നടത്താം. വിശദവിവരങ്ങള്ക്ക് ssus.ac.in ല്
സന്ദര്ശിക്കുക.
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ആര�ോഗ്യരംഗത്തും ഔഷധനിര്മാണത്തിലും താല്പര്യമുള്ളവര്ക്ക് ഇന്ത്യയിലും
പുറത്തും ഒട്ടനവധി അവസരങ്ങള് ഫാര്മസി മേഖലയില് ഉണ്ട്.

ഫാര്മസിപഠന
സാധ്യതകള്
സി.എസ്.മഞ്ജു*

മ

രുന്നുഗവേഷണം, ഉല്പാദനം, വിതരണം,
ഗുണനിയന്ത്രണം, ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്ക
ല്, മാര്ക്കറ്റിങ്, അധ്യാപനം എന്നിവയിലെല്ലാം
ഫാര്മസി ക�ോഴ്സ് പഠിക്കുന്നവര്ക്ക് ധാരാളം
അവസരങ്ങളുണ്ട്. ആശുപത്രികളില് സേവനമ
നുഷ്ഠിക്കാന് താല്പര്യമുള്ളവര്ക്ക് ക്ലിനിക്കല്
ഫാര്മസിസ്റ്റ്, ഹ�ോസ്പിറ്റല് ഫാര്മസിസ്റ്റ്എന്നീ
ജ�ോലികളുമുണ്ട്.

ഒട്ടേറെ പഠനസാധ്യതകള്

പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം ഇന്ത്യയില്, രണ്ടുവര്ഷം
ദൈര്ഘ്യമുള്ള ഡിപ്ലോമ, നാലു വര്ഷത്തെ
ഗ്രാജ്വേഷന്, ആറു വര്ഷത്തെ ഡ�ോക്ടര് ഓഫ്
ഫാര്മസി (എം.ഡി.) എന്നീ ക�ോഴ്സുകളാണുള്ളത്.
ഉപരിപഠനത്തിനായി എം.ഫാം., ഗവേഷണ
സൗകര്യം എന്നിവയും ലഭ്യമാണ്.
കേരളത്തില് ക�ോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപു
രം, ആലപ്പുഴ, ക�ോട്ടയം, കണ്ണൂര് എന്നീ സര്ക്കാ
ര് മെഡിക്കല് ക�ോളേജുകളിലെ ക�ോളേജ് ഓഫ്
ഫാര്മസ്യൂട്ടിക്കല് സയന്സസ് വകുപ്പില് പ്ലസ്
ടുവിനു ശേഷം പഠനസൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. കേരള
ആര�ോഗ്യശാസ്ത്ര സര്വകലാശാലയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള
ഈ ക�ോളേജുകളില് പ്രവേശനത്തിനായി കീം
(KEAM) എന്ട്രന്സ് എഴുതി ഓപ്ഷന് ആയി
ഫാര്മസി എടുക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ക�ോളേജുക
ളിലെല്ലാം (കണ്ണൂര് ഒഴികെ) ഡി.ഫാം. ക�ോഴ്സും
ഉണ്ട്. പ്ലസ് ടു വില് ഉയര്ന്ന മാര്ക്കുള്ളവര്ക്ക്
ഡി.ഫാം. ന് പ്രവേശനം ലഭിക്കും. പ്രത്യേക പ്ര
വേശനപരീക്ഷ ഇല്ല.

ക�ൊച്ചിയിലെ അമൃത സ്കൂള് ഓഫ് ഫാര്മസി
യില് ബി.ഫാം., ഫാം.ഡി. എന്നീ ക�ോഴ്സുകള്
ഉണ്ട്. പ്ലസ് ടു മാര്ക്കിന�ോട�ൊപ്പം ആ സ്ഥാപനം
നടത്തുന്ന പ്രവേശനപരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാന
ത്തിലായിരിക്കും പ്രവേശനം. കേരളത്തിനു പുറത്ത്
ഡല്ഹിയിലെ ജാമിയ ഹംദര്ദ് സര്വകലാശാ
ലയിലെ സ്കൂള് ഓഫ് ഫാര്മസ്യൂട്ടിക്കല് എഡ്യു
ക്കേഷന് ആന്റ് റിസര്ച്ച് ഒരു മികച്ച സ്ഥാപന
മാണ്. പ്ലസ് ടു വിന് 50 ശതമാനം മാര്ക്കുള്ള
വര്ക്ക് നീറ്റ് (NEET) എന്ട്രന്സിന്റെ അടിസ്ഥാ
നത്തിലാണ് ഇതില് പ്രവേശനം.

മഹാരാഷ്ട്രയിലും രാജസ്ഥാനിലും
അവസരങ്ങള്

രാജ്യത്തെ മറ്റൊരു പ്രശസ്ത സ്ഥാപനമാണ്
ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കെമിക്കല് ടെക്നോളജി (ICT),

*അസ�ോ.പ്രൊഫസര് ഇന് ഫാര്മസി, ഗവ.മെഡിക്കല് ക�ോളേജ്, ക�ോഴിക്കോട്
ഫ�ോണ് : 9447241963
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മുംബൈ. പ്ലസ് ടു വിലെ ഉയര്ന്ന മാര്ക്ക് കൂടാതെ
മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനത്തെ പ്രവേശനപരീക്ഷ
(MHTCET)യുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബി.
ഫാം. പ്രവേശനം.
രാജസ്ഥാനിലെ പിലാനിയിലുള്ള ബിര്ള

പ്രവേശനം ലഭിക്കും. ഭാരതി വിദ്യാപീഠ് സര്വ
കലാശാലയില് ബി.ഫാം പഠനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന
വര് ബി.വി.പി.സി.ഇ.ടി. (BVPCET) എഴുതി
മഹാരാഷ്ട്രയിലുള്ള പൂന ക�ോളേജ് ഓഫ് ഫാ
ര്മസിയില് പ്രവേശനം നേടാവുന്നതാണ്.

ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ആന്റ് സയന്സി
(BITS)ല് പ്രവേശനം നേടണമെങ്കില് പ്ലസ് ടു
വില് കുറഞ്ഞത് 75 ശതമാനം മാര്ക്ക് ഉണ്ടാ
യിരിക്കണം. അതിനുശേഷം ബിറ്റ്സ് അഡ്മിഷ
ന് ടെസ്റ്റ് (BITSAT) എഴുതി ഉയര്ന്ന സ്കോര്
നേടണം. എല്ലാ സംസ്ഥാന, സെന്ട്രല് പരീക്ഷാ
ബ�ോര്ഡുകളും നടത്തുന്ന +2 പരീക്ഷകളില്
ഒന്നാം റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കുന്നവര്ക്ക് ബിറ്റ്സാറ്റ്
സ്കോര് ഇല്ലാതെതന്നെ അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്ന
ബിറ്റ്സിലെ ക�ോഴ്സുകളില് നേരിട്ട് പ്രവേശനം
ലഭിക്കുമെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്.
കര്ണാടകയിലെ മണിപ്പാല് ക�ോളേജ് ഓഫ്
ഫാര്മസ്യൂട്ടിക്കല് സയന്സസില് ബി.ഫാം.,
ഫാം.ഡി., ഡി.ഫാം. എന്നീ ക�ോഴ്സുകള് ഉണ്ട്.
പ്ലസ് ടു വിജയിച്ചവര്ക്ക് എം.ഇ.ടി. (മണിപ്പാല്
എന്ട്രന്സ് ടെസ്റ്റ്) സ്കോര് അടിസ്ഥാനത്തില്

ഡല്ഹി, മൈസൂരു, ഊട്ടി എന്നിവിടങ്ങ
ളില് പഠിക്കാന്

ഡല്ഹി സര്വകലാശാലയ്ക്ക് കീഴില് പ്രവ
ര്ത്തിക്കുന്ന ഡല്ഹി ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാര്മ
സ്യൂട്ടിക്കല് സയന്സ് ആന്റ് റിസര്ച്ച് (DIPSR)
പ്രവേശനം പ്ലസ് ടു മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലാ
ണ്. പ്രത്യേക പ്രവേശനപരീക്ഷ ഇല്ല. ഡീംഡ്
സര്വകലാശാലയായ ജെ.എസ്.എസ്. അക്കാ
ദമി ഓഫ് ഹയര് എഡ്യുക്കേഷന് ആന്റ് റിസ
ര്ച്ചിനു കീഴില് മൈസൂര്, ഊട്ടി എന്നിവിടങ്ങളി
ലുള്ള ജെ.എസ്.എസ്. ക�ോളേജ് ഓഫ് ഫാര്മസി
മികച്ച സ്ഥാപനങ്ങള് തന്നെ. പ്ലസ് ടു വിന് 50
ശതമാനം മാര്ക്കുള്ളവര്ക്ക് പ്രവേശനപരീക്ഷ
എഴുതാവുന്നതാണ്.
എസ്.ആര്.എം. സര്വകലാശാലയുടെ ഭാഗമായ
തമിഴ്നാട്ടിലെ എസ്.ആര്.എം. ക�ോളേജ് ഓഫ്
ഫാര്മസിയില് ബി.ഫാം., ഫാം.ഡി. പ്രവേശന
ത്തിനായി എസ്.ആര്.എം. സര്വകലാശാലയുടെ
പ്രവേശനപരീക്ഷ എഴുതി ഉയര്ന്ന സ്കോര്
നേടിയാല് മതി.
കേരളത്തിലും പുറത്തുമുള്ള മറ്റു ഫാര്മസി
ക�ോളേജുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദവിവരങ്ങള് www.
nirfindia.org എന്ന വെബ് സൈറ്റില് ലഭ്യമാണ്.

ആശുപത്രികളില് സേവനമനു
ഷ്ഠിക്കാന് താല്പര്യമുള്ളവര്ക്ക്
ക്ലിനിക്കല് ഫാര്മസിസ്റ്റ്, ഹ�ോ
സ്പിറ്റല് ഫാര്മസിസ്റ്റ്എന്നീ
ജ�ോലികളുണ്ട്.
ഏപ്രില് - 2020
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മാനവവിഭവശേഷി വികസന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ചു
വരുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഐസറുകള്.
നൈസറാകട്ടെ, അറ്റോമിക് എനര്ജി വകുപ്പിന് കീഴിലാണ്.

ഐസറുകളും നൈസറും
ഡ�ോ.പ്രമ�ോദ് പി. പിള്ള*

ഐ

Dual Degree Programme)ഇരട്ട ബിരുദ ക�ോഴ്സുകളിൽ
പഠനാവസരമുള്ളത്. പത്തു സെമസ്റ്ററുകളായി
തിരിച്ച ഈ 5 വർഷ കാലയളവിൽ ആദ്യത്തെ
ഒന്നു രണ്ടു വർഷങ്ങൾ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും
പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുശേഷം, വേണമെങ്കിൽ
ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം ഐച്ഛികമാ
യി തിരഞ്ഞെടുത്ത് പഠിക്കാനാവും.
ഈ കാലയളവിൽത്തന്നെ ചില പ്രമുഖ
ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഹ്രസ്വകാല
ഗവേഷണ പരിചയം(ഒന്നു മുതല് മൂന്നുവരെ
മാസം) ലഭിക്കാനുള്ള അവസരവും നേടാവുന്ന
താണ്. അവസാനത്തെ രണ്ടു സെമസ്റ്ററുകൾ
മാസ്റ്റേര്സ് റിസര്ച്ച് പ്രോജക്റ്റി (Master’s Research
Project) നുവേണ്ടി വിനിയ�ോഗിക്കും. പല വിദ്യാർ
ഥികളും ഈ അവസരത്തിൽ പ്രമുഖ വിദേശ

സറി (IISER - Indian Institute of Science
Education and Research) ല് ശാസ്ത്ര
വിഷയങ്ങളിൽ അധ്യാപനവും ഗവേഷണവും
ഒരുപ�ോലെ സമന്വയിപ്പിച്ച് രൂപകല്പന ചെയ്ത
പാഠ്യപദ്ധതിയാണുള്ളത്. ടെക്നോളജി പഠനത്തി
ന് ഐ.ഐ.ടി. എന്നതുപ�ോലെ ശാസ്ത്രപഠനത്തി
ന് ഐസര് എന്നു ലളിതമായി പറയാം. ഇപ്പോള്,
ഇന്ത്യയിൽ പലയിടങ്ങളിലായി ഏഴ് ഐസറുകൾ
ഉണ്ട് - ബെർഹംപൂർ, ഭ�ോപ്പാൽ, ക�ൊൽക്കത്ത,
മ�ൊഹാലി, പുണെ, തിരുവനന്തപുരം, തിരുപ്പതി.

പഠനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കവും രീതിയും

ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങളിൽ തല്പരരായ പ്ലസ് ടു
കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് ഐസറുകളിലെ
പഞ്ചവത്സര ബി.എസ്. - എം.എസ്. (BS- MS

ഐസര്, തിരുവനന്തപുരം
*അസ�ോ.പ്രൊഫസര്, രസതന്ത്ര വകുപ്പ്, ഇന്ത്യന് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയന്സ് എഡ്യുക്കേഷന് ആന്റ് റിസര്ച്ച്,
പുണെ, മഹാരാഷ്ട്ര
ഫ�ോണ് : 020 25908252
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സർവകലാശാലകളിൽ ഗവേഷണത്തിന് പ�ോ
കാറുണ്ട്.
ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രഗല്ഭരായ ശാസ്ത്ര
ജ്ഞർ തന്നെയാണ് ഐസറുകളിൽ അധ്യാപക
രായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് . ഇന്ത്യയിലും
വിദേശത്തുമായി അവർ നേടിയ അറിവും അനു
ഭവസമ്പത്തും ശാസ്ത്ര - ഗവേഷണ മേഖലയി
ലേക്ക് പ�ോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾ
ക്ക് വഴികാണിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.

ഐസര് പ�ോലെതന്നെ +2
വിനു ശേഷം ശാസ്ത്ര അഭിരു
ചിയുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക്
ഉപരിപഠനത്തിന് സൗകര്യം
നല്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രമുഖ
സ്ഥാപനമാണ് നൈസര്

ക�ോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം

നെക്കാൾ ഉയർന്ന മാർക്ക്. ഇതു കൂടാതെ
ഈ വിദ്യാർഥികൾ 2020 മെയ് 31 ന് നട
ത്തുന്ന ഐസര് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് (IAT)
പാസാവുകയും വേണം.

2018-19, 2019- 20 അധ്യയന വർഷങ്ങളിൽ
പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ പാസായ വിദ്യാർഥികൾക്കാണ്

ഐസറിലെ പി.ജി.ക�ോഴ്സു
കള്, നൈസര്

ഐസറിലേക്കുള്ള അപേക്ഷ
കൾ ഓൺലൈൻ ആയാണ്
സ്വീകരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ
മിക്കവാറും എല്ലാ ജില്ലകളിലും
പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരി
ക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കാ
യി www.iiseradmission.in എന്ന
വെബ് പേജ് സന്ദർശിക്കാവുന്ന
താണ്.
ഇതുകൂടാതെ ബിരുദധാരി
കളായ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇന്റ
ഗ്രേറ്റഡ് പിഎച്ച്.ഡി. പ്രോഗ്രാം, ബിരുദാനന്തര
ബിരുദം നേടിയവർക്ക് പിഎച്ച്.ഡി. പ്രോഗ്രാം
എന്നിവയും ഐസറുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇതിനെ
ക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ അതത് ഐസറു
കളുടെ വെബ് സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ്.
ഐസര് പ�ോലെതന്നെ +2 വിനു ശേഷം
ശാസ്ത്രാഭിരുചിയുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉപരി
പഠനത്തിന് സൗകര്യം നല്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രമുഖ
സ്ഥാപനമാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് അറ്റോമിക്
എനർജിയുടെ (DAE) കീഴിലുള്ള നൈസര് (NISER
- National Institute of Science Education and
Research). ഇതു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് ഒഡിഷയിലെ
ഭുബനേശ്വറിലാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്
അവരുടെ വെബ് പേജ് ആയ www.niser.ac.in
സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ്.

നൈസര്, ഭുബനേശ്വര്

ഈ വർഷം ഐസറുകളിൽ ബി.എസ്.-എം.
എസ്. ക�ോഴ്സിന് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹത. ഇതു
കൂടാതെ താഴെ പറയുന്ന മൂന്നു യ�ോഗ്യതകളിൽ
ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണംകൂടി വിദ്യാര്ഥികള് നേടി
യിരിക്കണം.
1. പ്രാബല്യത്തിലുള്ള കിഷ�ോർ വൈജ്ഞാനിക്
പ്രോത്സാഹൻ യ�ോജന ( KVPY) ഫെല�ോ
ഷിപ്പ്.
2. ഐ.ഐ.ടി. നടത്തുന്ന ജെ.ഇ.ഇ. (IIT- JEE
Advanced 2020) റാങ്ക് ( നിശ്ചിത പരിധിക്ക
കത്തുവരുന്ന റാങ്ക്).
3. സംസ്ഥാന/സെൻട്രൽ സ്കൂള് ബ�ോർഡ് പന്ത്ര
ണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ ഇൗ വർഷത്തെ
പ്രഖ്യാപിത പരിധിയിലെ മാർക്കി(cut off mark)
ഏപ്രില് - 2020
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ശാസ്ത്രകേരളം

ഇന്ത്യയില് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പഠനത്തിന്
പറ്റിയ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ സ്ഥാപനമാണിത്.

ഇന്ത്യന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കല്
ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
ഡ�ോ.ഇ.വി.ജിജ�ോ*

ക�ൊ

ല്ക്കത്ത ആസ്ഥാനമായ ഇന്ത്യ
ന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
(ISI) 1931 ല് പ്രൊഫ.പി.സി. മഹാലന�ോബിസ്
ആണ് സ്ഥാപിച്ചത്. ഈ സ്ഥാപനം ല�ോക�ോത്തര
നിലവാരത്തോടെ വിദ്യാര്ഥികള്ക്കും ഗവേഷക
ര്ക്കും പഠനവും ഗവേഷണവും നടത്താന് സൗ
കര്യപ്രദമായ രീതിയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. സ്വത
ന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ വികസനത്തിനും പുര�ോഗതി
ക്കും വേണ്ടി പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി എന്ന ആശയ
ത്തിനു രൂപംനല്കുന്നതിന് പ്രൊഫ.മഹാലന�ോബി
സ് മഹത്തായ സംഭാവന നല്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ
പാര്ലിമെന്റ് 1959 ല് പാസാക്കിയ നിയമപ്രകാ
രം ഈ സ്ഥാപനത്തെ ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള
സ്ഥാപനം (Institution of National Importance)
ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കല് ക്വാളിറ്റി കണ്ട്രോളും ഓപ്പറേഷ
ന് റിസര്ച്ചും, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രങ്ങള് എന്നിവയാ
ണവ.
വിവിധ വകുപ്പുകളിലായി ബിരുദ, ബിരുദാ
നന്തര ബിരുദ, ഗവേഷണ തലങ്ങളില്പ്പെട്ട
ക�ോഴ്സുകള് നടത്തുന്നു. പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ക�ോ
ഴ്സുകളും അവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും താഴെ
പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

ബി.സ്റ്റാറ്റ്., ബി.മാത്ത്.

ഗണിതശാസ്ത്രവും ഇംഗ്ലീഷും പഠിച്ച് പ്ലസ് ടു
പാസായ കുട്ടികള്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള ബിരുദതല

ഏഴു പഠനവിഭാഗങ്ങള്

ക�ൊല്ക്കത്തയിലുള്ള ആസ്ഥാനത്തിനു പുറമേ
ഡല്ഹി, ബെംഗളൂരു, ചെന്നൈ, തേസ്പൂര്
(അസം) എന്നിവിടങ്ങളില് വലിയ കേന്ദ്രങ്ങളും
ഹൈദരാബാദ്, ക�ോയമ്പത്തൂര്, മുംബൈ, പുണെ
എന്നീ നഗരങ്ങളില് ഓഫീസുകളും ഉണ്ട്. ഈ
സ്ഥാപനത്തില് പ്രധാനമായി ഏഴു പഠനവിഭാ
ഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത്.
അപ്ലൈഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, ബയ�ോളജിക്കല്
സയന്സസ്, കമ്പ്യൂട്ടര് ആന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷ
ന് സയന്സസ്, ഊര്ജതന്ത്രവും എര്ത്ത്
സയന്സും, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും ഗണിതവും,

പ്രൊഫ.പി.സി.മഹാലന�ോബിസ്

*പ്രൊഫസര്, ഇന്ത്യന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് , ബെംഗളൂരു
ഫ�ോണ് : 9448324220
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ഇന്ത്യന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ക�ൊല്ക്കത്ത

ക�ോഴ്സുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. സാധാ
രണയായി മെയ് മാസം രണ്ടാമത്തെ ഞായറാഴ്ച
യാണ് രാജ്യത്തെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളില്വെച്ച്
പ്രവേശനപരീക്ഷ നടത്തുന്നത്. കേരളത്തില്
തിരുവനന്തപുരം, ക�ൊച്ചി എന്നിവിടങ്ങളില്
പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്.
പരീക്ഷയില് വിജയികളാകുന്ന വിദ്യാര്ഥിക
ളെ ഇന്റര്വ്യൂവിന് ക്ഷണിക്കുന്നു. എഴുത്തുപ
രീക്ഷയിലും അഭിമുഖത്തിലും ഉന്നതവിജയം
നേടുന്നവര്ക്കു ക�ോഴ്സുകളില് പ്രവേശനം ലഭിക്കും.
ഇവിടെ ഒരു ക�ോഴ്സിനും ഫീസ് ഈടാക്കുന്നില്ലെന്നു
മാത്രമല്ല, എല്ലാ വിദ്യാര്ഥികള്ക്കും സ്റ്റെപ്പന്റ്
നല്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹ�ോസ്റ്റല് സൗകര്യവും
ലഭ്യമാണ്.
വിവിധ ക�ോഴ്സുകളില് പഠനം പൂര്ത്തിയാക്കി
പുറത്തുവരുന്ന വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് ഇന്ത്യയിലും
വിദേശത്തുമായി നിരവധി കമ്പനികളിലും വി
ദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഉയര്ന്ന ശമ്പള
ത്തോടെ ജ�ോലി ലഭിക്കുന്നുവെന്നത് ഇവിടത്തെ
ക�ോഴ്സുകളുടെ ആകര്ഷകത്വം വര്ധിപ്പിക്കുന്ന
ഘടകങ്ങളില�ൊന്നാണ്.

ത്തിലുള്ള ക�ോഴ്സുകളാണ് ബി.സ്റ്റാറ്റ്., ബി.മാത്ത്.
എന്നിവ. കൂടാതെ, ഏഴ് ബിരുദാനന്തര ബിരുദ
തലത്തിലുള്ള ക�ോഴ്സുകളുമുണ്ട്. ഇതിനു പുറമേ,
മൂന്ന് എം.ടെക്. ക�ോഴ്സുകളും ഈ സ്ഥാപനത്തി
ല് നടത്തുന്നുണ്ട്.
ഒട്ടുമിക്ക വിഷയങ്ങളിലും ഗവേഷണം നട
ത്തുവാനുള്ള സൗകര്യവും ഈ സ്ഥാപനത്തില്
ലഭ്യമാണ്. ക�ൊല്ക്കത്ത, ബെംഗളൂരു, ഡല്ഹി,
ചെന്നൈ, തേസ്പൂര് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ്
ഗവേഷണത്തിനുവേണ്ട സൗകര്യങ്ങള് നിലവി
ലുള്ളത്. ഐ.എസ്.ഐ. യുടെ തനതായ പ്ര
വേശന പരീക്ഷയിലൂടെയ�ോ ജെ.ആര്.എഫ്.,
ഗേറ്റ് (GATE) തുടങ്ങിയ പരീക്ഷകള് പാസായ�ോ
വിവിധ വിഷയങ്ങളില് ഗവേഷണത്തിന് ചേ
രാവുന്നതാണ്.

പ്രവേശനപരീക്ഷ, ഇന്റര്വ്യൂ

എല്ലാ ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര ബിരുദ ക�ോ
ഴ്സുകളിലും ഗവേഷണവിഭാഗങ്ങളിലും പ്രവേശന
ത്തിനായി ഐ.എസ്.ഐ.യുടെ പ്രവേശനപരീ
ക്ഷയും ഇന്റര്വ്യൂവും നടത്തിവരുന്നു. ഓര�ോ
വര്ഷവും ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലാണ് ഈ
ഏപ്രില് - 2020
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ഗണിതം, സയന്സ്, ലീഗല് സ്റ്റഡീസ് എന്നിവയില്
അഞ്ചുവര്ഷ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ക�ോഴ്സുകള് കുസാറ്റില് ലഭ്യമാണ്.

കുസാറ്റ്, ക�ൊച്ചി
ഡ�ോ.എ.എസ്.ആശ*

ക�ൊ

ച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവക
ലാശാലയിൽ പ്രധാനമായും രണ്ടു
വിഭാഗങ്ങളിലാണ് ക�ോഴ്സുകൾ ഉള്ളത് - റെഗുലർ
വിഭാഗത്തിലും ക�ോസ്റ്റ് ഷെയറിങ് (സെല്ഫ്
ഫിനാന്സിങ്) വിഭാഗത്തിലും.

എന്നിവയില് മൂന്നെണ്ണമെങ്കിലും അടങ്ങിയ പ്ലസ്
ടു പാസായിരിക്കണം.
തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന 60 വിദ്യാർഥികൾ
ആദ്യത്തെ രണ്ടുവർഷം ഊര്ജതന്ത്രം, രസതന്ത്രം,
ജീവശാസ്ത്രം, ഗണിതം എന്നിവ പഠിക്കണം. മൂ
ന്നാമത്തെ വർഷം ഊര്ജതന്ത്രം, രസതന്ത്രം,
ഗണിതം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്നിവയില്
ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനും
തുടർന്ന് അതിൽത്തന്നെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം
നേടാനും അവസരമുണ്ട്.
കെ.വി.പി.വൈ. (Kishore Vaigyanik Protsahan
Yojana) സ്കോളർഷിപ്പ് ഉള്ള വിദ്യാർഥികൾ ‘ക്യാറ്റ്’
പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടതില്ല. ഇവർ ഓൺലൈനിൽ
അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

റെഗുലർ വിഭാഗം
അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങള്

അഞ്ചു വര്ഷത്തെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം.എസ്സി.
ഇൻ സയൻസ് (ഊര്ജതന്ത്രം, രസതന്ത്രം, ഗണിതം,
സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്) ക�ോഴ്സിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ക�ോമൺ
അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് (CAT - ക്യാറ്റ്) വഴിയാണ്.
അപേക്ഷകര് 75 ശതമാനം മാർക്കിൽ കുറയാതെ
ഊര്ജതന്ത്രം, രസതന്ത്രം, ജീവശാസ്ത്രം, ഗണിതം

*അസി.പ്രൊഫസര്, ഊര്ജതന്ത്ര വകുപ്പ്, ക�ൊച്ചിന് യൂനിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയന്സ് ആന്റ് ടെക്നോളജി, ക�ൊച്ചി -682 022
ഫ�ോണ് : 9495042275
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55 ശതമാനം മാർക്കും ആണ്.

എഞ്ചിനീയറിങ് ക�ോഴ്സുകൾ

1. ബി.ടെക്. ഇൻ നേവൽ ആർക്കിടെക്ചർ ആന്റ്
ഷിപ്പ് ബിൽഡിങ് : നാലു വര്ഷ ക�ോഴ്സാണിത്.
തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ക�ോമൺ അഡ്മിഷൻ
ടെസ്റ്റ് വഴിയാണ്. 60 ശതമാനം മാർക്കിൽ
കുറയാതെ ഊര്ജതന്ത്രം, രസതന്ത്രം, ഗണിതം
അടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില് പ്ലസ് ടു വിജയവും
ഗണിതത്തിന് മാത്രമായി 50 ശതമാനം
മാർക്കുമാണ് പ്രവേശന യ�ോഗ്യത.
2. ബി.ടെക്. പ�ോളിമർ സയൻസ് ആന്റ് എഞ്ചിനീ
യറിങ് : നാലുവർഷ ക�ോഴ്സാണിത്. തിരഞ്ഞെ
ടുപ്പ് ക�ോമൺ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് വഴിയാണ്.
50 ശതമാനം മാർക്കിൽ കുറയാതെ ഊര്ജ
തന്ത്രം, രസതന്ത്രം, ഗണിതം അടങ്ങിയ പ്ലസ്
ടു ആണ് പ്രവേശന യ�ോഗ്യത. ഗണിതത്തിനു
മാത്രമായി 50 ശതമാനം മാർക്കും ഉണ്ടായി
രിക്കണം.
3. ബി.ടെക്. ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ : നാലു വർഷ
ക�ോഴ്സാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ക�ോമൺ അഡ്മി
ഷൻ ടെസ്റ്റ് വഴിയാണ്. പ്രവേശന യ�ോഗ്യത
60 ശതമാനം മാർക്കിൽ കുറയാതെ ഊര്ജ
തന്ത്രം, രസതന്ത്രം, ഗണിതം അടങ്ങിയ പ്ലസ്
ടു വിജയവും ഗണിതത്തിന് മാത്രമായി

ക�ോസ്റ്റ് ഷെയറിങ് വിഭാഗം

1. എം.എസ്സി. ഇൻ ഫ�ോട്ടോണിക്സ് : അഞ്ചു
വർഷ ക�ോഴ്സാണിത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ക�ോമൺ
അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് വഴിയാണ്.
2. എഞ്ചിനീയറിങ് ക�ോഴ്സുകൾ : നാലുവർഷത്തെ
ക�ോഴ്സാണിവ. സിവിൽ, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്,
ഇലക്ട്രിക്കൽ ആന്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഇല
ക്ട്രോണിക്സ് ആന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഇൻ
ഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി, മെക്കാനിക്കൽ
തുടങ്ങിയ ക�ോഴ്സുകളാണ് വിവിധ കാമ്പസു
കളിലായി ഉള്ളത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ക�ോമൺ
അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് വഴിയാണ്.
3. സ്കൂൾ ഓഫ് ലീഗൽ സ്റ്റഡീസിന്റെ ക�ോഴ്സുകൾ :
ഇവിടെ മുന്ന് ബിരുദ ക�ോഴ്സുകൾ ആണുള്ള
ത്. മുപ്പതു സീറ്റുകൾ വീതം ഉള്ള അഞ്ചു
വർഷത്തെ ക�ോഴ്സുകളായ ബി.ബി.എ.എൽ.
എൽ.ബി. ക്കും ബി.ക�ോം. എൽ.എൽ. ബി.
ക്കും പുറമേ മുന്നുവർഷത്തെ എൽ.എൽ.
ബി. ക�ോഴ്സും സ്കൂൾ ഓഫ് ലീഗൽ സ്റ്റഡീസ്
വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ക�ോമണ്
അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് വഴിയാണ്.

(25 ാം പേജ് തുടര്ച്ച)

ജാക്കറ്റ്, ബാഗ്, ഷൂസ് തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കളുടെ
പുതിയ ഫാഷൻ സാധ്യതകളും തുകല് സംസ്ക
രണം, നിറം ക�ൊടുക്കല് തുടങ്ങിയ സാങ്കേതിക
വസ്തുതകളുമാണ്. ഈ ക�ോഴ്സിന് ഇന്ത്യയിലും
വിദേശത്തും വളരെയേറെ ത�ൊഴിൽ സാധ്യത
യുണ്ട്.
7. ആക്സെസറി ഡിസൈന് : ഈ ക�ോഴ്സ്
കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വസ്ത്രങ്ങള�ോട�ൊപ്പം
ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന മറ്റു വസ്തുക്കളുടെ ഡിസൈനി
ങ്ങിലാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ആഭരണങ്ങൾ,
വാച്ചുകൾ അവയുടെ പ്രദര്ശനം എന്നീ മേഖല
കൾ. പ്രധാനമായും ഉല്പന്നങ്ങളുടെ ഡിസൈനും
വികസനവും പ�ോലുള്ള മേഖലകളിൽ വൈദ
ഗ്ധ്യം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഈ ക�ോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന
ത്. വളർന്നുവരുന്ന വലിയ ഒരു ത�ൊഴിൽമേഖല
ഈ ക�ോഴ്സിന് സാധ്യതകൾ തുറന്നുക�ൊടുക്കുന്നു.
ഏപ്രില് - 2020

നിഫ്റ്റില് ഗ്രാജ്വേഷനുശേഷമുള്ള രണ്ടു വര്ഷ
ത്തെ പി.ജി.പ്രോഗ്രാമുകളും ഉണ്ട്. മാസ്റ്റര് ഓഫ്
ഡിസൈന്, മാസ്റ്റര് ഓഫ് ഫാഷന് മാനേജ്മെ
ന്റ് എന്നിവയാണ് ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പ്രോ
ഗ്രാമുകള്.

പ്രവേശന കലണ്ടര്

ഒക്റ്റോബര് അവസാന ആഴ്ച മുതല് ഡിസംബര്
അവസാനം വരെ ഓണ്ലൈന് രജിസ്ട്രേഷന്
നടത്താം. പ്രവേശനപരീക്ഷ ജനുവരി രണ്ടാംവാ
രം നടക്കും. അന്തിമഫലത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം
മെയ് അവസാനമ�ോ ജൂണില�ോ ആയിരിക്കും.
കൗണ്സലിങ് സെഷനുകള് മെയ് അവസാനം
അല്ലെങ്കില് ജൂണ് മുതല് ഉണ്ടാവും.
വിശദവിവരങ്ങള്ക്ക് നിഫ്റ്റിന്റെ വെബ്സൈ
റ്റായ www.nift.ac.in കാണുക.
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പ്ലസ് ടു വിന് ശേഷമുള്ള തുടര്പഠന സാധ്യതകള് കുറേക്കൂടിയിതാ.

ഇനിയും
ചില സ്ഥാപനങ്ങള്
പ്രൊഫ.എന്.കെ.ഗ�ോവിന്ദന്*

1. ഓള് ഇന്ത്യ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡി
ക്കല് സയന്സസ് (എയിംസ്)

3. ആംഡ് ഫ�ോഴ്സസ് മെഡിക്കല്
ക�ോളേജ്, പുണെ

എം.ബി.ബി.എസ്., ബി.എസ്സി.(നേഴ്സിങ്)
എന്നീ ക�ോഴ്സുകള്ക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച
സ്ഥാപനമാണ് എയിംസ് (AIIMS). ന്യൂ ഡല്ഹി
യിലടക്കം 15 കാമ്പസുകള് എയിംസിന് ഉണ്ട്.
നീറ്റ് - യു.ജി (NEET-UG) പരീക്ഷയില് ഉയര്ന്ന
മാര്ക്ക് നേടിയാല് മാത്രമേ എയിംസില് പ്രവേ
ശനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ബി.എസ്സി. (നേഴ്സിങ്)
പ്രവേശനത്തിന് പ്രത്യേക പ്രവേശനപരീക്ഷ
നടത്താറുണ്ട്.

എ.എഫ്.എം.സി., പുണെയിലെ എം.ബി.
ബി.എസ്., ബി.എസ്സി. (നേഴ്സിങ്) പ്രോഗ്രാമു
കളില് ചേര്ന്ന് പ്ലസ് ടു പാസായവര്ക്ക് പഠിക്കാം.
പഠനശേഷം ഇന്ത്യന് മിലിട്ടറിയില് സേവനമനു
ഷ്ഠിക്കണം. ആര്മി നിലവാരമനുസരിച്ചുള്ള ശാരീരിക
യ�ോഗ്യതകളും പ്രവേശനത്തിന് ആവശ്യമാണ്.
എം.ബി.ബി.എസിന്റെ 30 സീറ്റും നേഴ്സിങ്ങിന്റെ
മുഴുവന് സീറ്റും വനിതകള്ക്കായി സംവരണം
ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എം.ബി.ബി.എസ്. പ്രവേശന
ത്തിന് ഉയര്ന്ന നീറ്റ് സ്കോര് കൂടിയേതീരൂ. നേഴ്സിങ്

2. ജിപ്മര്, പ�ോണ്ടിച്ചേരി

പ�ോണ്ടിച്ചേരിയില് ജവഹ
ര്ലാല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫ�ോര്
പ�ോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് മെഡിക്കല്
എഡ്യുക്കേഷന് (JIPMER)
എം.ബി.ബി.എസ്.,
ബി.
എസ്സി. (നേഴ്സിങ്) പഠനങ്ങ
ള്ക്ക് പ്രശസ്തമായ സ്ഥാപനമാ
ണ്. എയിംസ് പ�ോലെതന്നെ
ജിപ്മറിലും എം.ബി.ബി.എസ്.
പ്രവേശനം നീറ്റ് - യു.ജി. റാങ്ക്
അടിസ്ഥാനത്തിലും നേഴ്സിങ്
പ്രവേശനം ജിപ്മര് നടത്തുന്ന
പ്രവേശനപരീക്ഷയില് ലഭി
ക്കുന്ന റാങ്ക് അടിസ്ഥാനത്തി
ലുമാണ്.

എ.എഫ്.എം.സി., പുണെ

*റിട്ട.പ്രിന്സിപ്പല്, ഗവ.ക�ോളേജ്, പെരിങ്ങോം, കണ്ണൂര് ജില്ല.
ഫ�ോണ് : 9446304755
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പ്രവേശനത്തിന് എം.എഫ്.എം.സി. പ്രത്യേക
പരീക്ഷ നടത്തും.

പ്റ്റേഷന് എന്നീ വിഷയങ്ങളില് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ്
എം.എസ്സി. പ്രോഗ്രാമുണ്ട്.

4. കാര്ഷിക സര്വകലാശാലകള്

5. ബിര്ള ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി
(ബിറ്റ്സ് ), പിലാനി

ഇന്ത്യന് കൗണ്സില് ഓഫ് അഗ്രിക്കള്ച്ചറല്
റിസര്ച്ചി (ICAR) ന്റെ നിയന്ത്രണത്തില് 71
കാര്ഷിക സര്വകലാശാലകളാണ് രാജ്യത്ത്
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്.
ഇവയില് മൂന്നെ
ണ്ണം കേന്ദ്ര സര്വ
ക ല ാ ശ ാ ല യും
നാലെണ്ണം ഡീംഡ്
സര്വകലാശാല
യും ബാക്കിയു
ള്ളവ സംസ്ഥാന
സര്വകലാശാലക
ളുമാണ്. ഈ
സര്വകലാശാലക
ള്ക്ക്
കീഴില്
ഒട്ടേറെ ക�ോളേ
ജുകളുമുണ്ട്.
അഗ്രിക്കള്ച്ചര്, ഹ�ോര്ട്ടിക്കള്ച്ചര്, ഫ�ോറസ്ട്രി,
കമ്മ്യൂണിറ്റി സയന്സ്, സെറികള്ച്ചര് തുടങ്ങിയ
വിഷയങ്ങളില് ബി.എസ്സി. (ഓണേഴ്സ്) പ്രോ
ഗ്രാമും ഫുഡ് ടെക്നോളജി, ഡയറി ടെക്നോളജി,
ബയ�ോ ടെക്നോളജി എന്നീ വിഷയങ്ങളില്
ബി.ടെക്.പ്രോഗ്രാമും ബാച്ചിലര് ഓഫ് ഫിഷറീസ്
സയന്സ് (B.F.Sc.) പ്രോഗ്രാമും ഉണ്ട്. ഊര്ജത
ന്ത്രം, രസതന്ത്രം, ജീവശാസ്ത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങ
ളില് +2/ തത്തുല്യ യ�ോഗ്യത ഉള്ളവര്ക്ക് അപേ
ക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. കാര്ഷിക സര്വകലാ
ശാലകളില് ബിരുദ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ 15 ശതമാനം
സീറ്റുകള് അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിലാണ് നിക
ത്തുക. ഇതിന് ഐ.സി.എ. ആറും എന്.ടി.എ.യും
കൂടി നടത്തുന്ന ഓള് ഇന്ത്യ എന്ട്രന്സ് എക്സാം
ഫ�ോര് അഡ്മിഷന് (AIEEA) എന്ന പ്രവേശന
പരീക്ഷയുടെ റാങ്കായിരിക്കും മാനദണ്ഡം. കേന്ദ്ര
കാര്ഷിക സര്വകലാശാലകളിലെ മുഴുവന്
സീറ്റുകളും ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തി
ലാണ് നികത്തുക. കേരള കാര്ഷിക സര്വക
ലാശാലയിലെ ബാക്കി വരുന്ന 85 ശതമാനം
സീറ്റുകളിലേക്ക് നീറ്റ് - യു.ജി. റാങ്ക് അനുസരിച്ച്
പ്രവേശനം നല്കും.
കേരള കാര്ഷിക സര്വകലാശാലയില്
ബയ�ോടെക്നോളജി, ക്ലൈമറ്റ് ചെയ്ഞ്ച് അഡാ
ഏപ്രില് - 2020

ഈ സ്ഥാപനത്തിന് പിലാനിക്ക് പുറമേ
ഗ�ോവ, ഹൈദരാബാദ്, ദുബായ് എന്നിവിടങ്ങ
ളിലും കാമ്പസുകളുണ്ട്. വിവിധ എഞ്ചിനീയറിങ്
വിഷയങ്ങളില് ബി.ഇ.(ഓണേഴ്സ്) പ്രോഗ്രാമുകള്ക്ക്
പുറമേ ബി.ഫാം. (ഓണേഴ്സ്), എം.എം.എസ്,
എം.എസ്സി. (ഓണേഴ്സ്), എം.എസ്സി. (ടെക്.)
തുടങ്ങിയ പ്രോഗ്രാമുകളും ബിറ്റ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട്.
എം.എസ്സി (ഓണേഴ്സ്), എം.എസ്സി.(ടെക്.)
എന്നിവ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമുകളാണ്. ബയ�ോ
ളജിക്കല് സയന്സസ്, രസതന്ത്രം, സാമ്പത്തി
കശാസ്ത്രം, ഗണിതം, ഊര്ജതന്ത്രം, ഫിനാന്സ്
എന്നീ മുഖ്യ വിഷയങ്ങളില് എം.എസ്സി.
(ഓണേഴ്സ്) ബിരുദം സമ്പാദിക്കാം. ഫിനാന്സ്,
എഞ്ചിനീയറിംങ് ടെക്നോളജി, ജനറല് സ്റ്റഡീസ്,

ബിര്ള ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, പിലാനി

ഇന്ഫര്മേഷന് സിസ്റ്റംസ് എന്നീ പ്രധാന വിഷ
യങ്ങളിലാണ് എം.എസ്സി.(ടെക്.) ബിരുദം
ലഭിക്കുക. ബിറ്റ്സ് അഡ്മിഷന് ടെസ്റ്റ് (BITSAT)
വഴിയാണ് പ്രവേശനം.

6. ചെന്നൈ മാത്തമാറ്റിക്കല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

ചെന്നൈ മാത്തമാറ്റിക്കല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടി
(CMI) ല് +2 / തത്തുല്യ യ�ോഗ്യതയുള്ളവര്ക്ക്
മാത്തമാറ്റിക്സ് & ഫിസിക്സ്, മാത്തമാറ്റിക്സ് & കമ്പ്യൂ
ട്ടര് സയന്സ് എന്നീ ത്രിവത്സര ബി.എസ്സി.
(ഓണേഴ്സ്) പ്രോഗ്രാമുകളില് ചേരാം. പ്രവേശന
പരീക്ഷയിലൂടെയാണ് വിദ്യാര്ഥികളെ തിരഞ്ഞെ
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ശാസ്ത്രകേരളം
ടുക്കുന്നത്.

യാത്ത +2 / തത്തുല്യം ആണ് അടിസ്ഥാന
യ�ോഗ്യത. പ്രവേശനപരീക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കും.
മധ്യപ്രദേശിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷനല് ട്രൈബല്
സര്വകലാശാലയുമായി സഹകരിച്ചാണ് മേല്പ
റഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നത്.

7. ഇന്ത്യന് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ഫ
ര്മേഷന് ടെക്നോളജി, ഡിസൈന് ആന്റ്
മാനുഫാക്ചര്

ജബല്പൂരിലെ ഐ.ഐ.ഐ.ടി.ഡി.എം.
എന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തില് +2 / തത്തുല്യ യ�ോഗ്യത
നേടുന്ന വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് ബി.ടെക്., ബി.ഡെസ്.
പ്രോഗ്രാമുകളില് ചേര്ന്നു പഠിക്കാം. കമ്പ്യൂട്ടര്
സയന്സ് & എഞ്ചിനീയറിങ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ്
& കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് എഞ്ചിനീയറിങ്, മെക്കാ
നിക്കല് എഞ്ചിനീയറിങ് എന്നീ എഞ്ചിനീയറി
ങ് ശാഖകളില് പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നതിന്
ജെ.ഇ.ഇ. മെയിന് പരീക്ഷയിലെ റാങ്കാണ് മാന
ദണ്ഡം. ഐ.ഐ.ടി. ബ�ോംബെ നടത്തുന്ന അണ്ടര്
ഗ്രാജ്വേറ്റ് ക�ോമണ് എന്ട്രന്സ് എക്സാം ഫ�ോര്
ഡിസൈന് (UCEED) പരീക്ഷയില് ലഭിക്കുന്ന
മാര്ക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബി.ഡിസ്.
പ്രോഗ്രാമിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം.

9. നാഷനല് റെയില് ആന്റ് ട്രാന്സ്പോ
ര്ട്ട് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

ഈ സ്ഥാപന(NRTI)ത്തില് ബി.എസ്സി.
ട്രാന്സ്പോര്ട്ടേഷന് ടെക്നോളജി, ബി.ബി.എ.
ട്രാന്സ്പോര്ട്ടേഷന് മാനേജ്മെന്റ് എന്നീ ത്രിവത്സര
പ്രോഗ്രാമുകളാണ്
തുടങ്ങിയിരിക്കു
ന്നത്. 50 സീറ്റുവീ
തമുള്ള രണ്ടു പ്രോ
ഗ്രാമുകളും പൂര്ണ
മായും കാമ്പസി
ല്തന്നെ താമസി
ച്ച് പഠിക്കുന്നവി
ധമാണ്. +2 /
തത്തുല്യം ആണ്
അടി സ്ഥാന യ�ോ
ഗ്യത. ഇതില് ബി.എസ്സി. പ്രോഗ്രാമിന് ഗണിതം
ഒരു പഠനവിഷയമായ ഏതെങ്കിലും സയന്സ്
ഗ്രൂപ്പും ബി.ബി. എ. പ്രോഗ്രാമിന് ഗണിതം ഒരു
പഠനവിഷയമായ ഏതെങ്കിലും വിഷയഗ്രൂപ്പും
+2 വിന് പഠിച്ചവരായിരിക്കണം. പ്രവേശന
പരീക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കും.

8. ഇന്ത്യന് കളിനറി ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

കേന്ദ്ര ടൂറിസം മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലെ ഈ
സ്ഥാപനത്തിന് തിരുപ്പതി, ന�ോയിഡ എന്നീ
സ്ഥലങ്ങളില് കാമ്പസുകളുണ്ട്. ഹ�ോട്ടല് മേഖ
ലയില് ഷെഫ്, കിച്ചണ് മാനേജര്, കളിനറി
സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ ജ�ോലികളില് താല്പര്യ
മുള്ളവര്ക്ക് ഈ സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന കളിനറി

10. മറൈന് എഞ്ചിനീയറിങ് റിസര്ച്ച്
ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ട്രെയിനിങ് ഷിപ്പ് ചാണക്യ

കപ്പിത്താന് ആകാനും മറൈന് എഞ്ചിനീയര്
ആകാനും വിദഗ്ധപരിശീലനം നേടുന്നതിനുള്ള
സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ക�ൊല്ക്കത്തയിലെ മെറി
(MERI) യും മുംബൈയിലെ ടി.എസ്. ചാണക്യ
യും. മെറിയിലെ നാലുവര്ഷത്തെ എഞ്ചിനീയറി
ങ് പ്രോഗ്രാമിന് 120 സീറ്റുണ്ട്. ടി.എസ്.ചാണക്യ
നടത്തുന്ന ബി.എസ്സി.ന�ോട്ടിക്കല് സയന്സ്
പ്രോഗ്രാമിന് 80 പേര്ക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കും.
രണ്ടു പ്രോഗ്രാമുകള്ക്കും ഒരുമിച്ചാണ് അപേക്ഷ
ക്ഷണിക്കുക. ജെ.ഇ.ഇ. അഡ്വാന്സ്ഡ് പരീക്ഷ
യുടെ സ്കോര് അനുസരിച്ചായിരിക്കും പ്രവേശനം.

ഇന്ത്യന് കളിനറി ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുപ്പതി

ആര്ട്ട്സില് ബാച്ചിലര് ഓഫ് ബിസിനസ്
അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് (B.B.A.) പ്രോഗ്രാമിന്
അപേക്ഷിക്കാം . 50 ശതമാനം മാര്ക്കില് കുറ
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ഏപ്രില് 2020
പ�ൊതുവിജ്ഞാനത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഈ ക്വിസ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഉത്തരങ്ങള്
ഈ മാസം 15 ാം തീയതിക്കു മുമ്പ് കിട്ടത്തക്കവിധം editorsk12@gmail.com എന്ന വിലാസ
ത്തില് അയക്കണം. നിങ്ങളുടെ പേര്, ഫ�ോണ് നമ്പര്, പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്, പിന്കോഡ് , സ്കൂള്
വിലാസം, എന്നിവ ഉള്പ്പെടുത്താന് വിട്ടുപ�ോകരുത്.
എല്ലാ ച�ോദ്യങ്ങള്ക്കും ശരിയുത്തരം അയച്ചുതരുന്ന സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥികളില്നിന്ന് നറുക്കി
ട്ടെടുക്കുന്ന രണ്ടുപേര്ക്ക് സമ്മാനം നല്കുന്നതാണ്. സമ്മാനങ്ങള് സ്കൂള് ഹെഡ്മാസ്റ്ററുടെ/
പ്രിന്സിപ്പലിന്റെ വിലാസത്തിലാണ് അയക്കുക. അടുത്തമാസം 25 ാം തീയതിക്ക് മുമ്പായി
സമ്മാനങ്ങള് കിട്ടിയില്ലെങ്കില് 9497301073 എന്ന നമ്പരില് ബന്ധപ്പെടുക.
സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥികളല്ലാത്തവര്ക്കും മത്സരത്തില് പങ്കെടുക്കാം. എല്ലാറ്റിനും ശരിയുത്തരം
അയക്കുന്ന അത്തരം ആളുകളില്നിന്ന് നറുക്കിട്ടെടുത്ത് ഒരാളുടെ പേര് മാസികയില് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.
സമ്മാനങ്ങള് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

1 വൈറസുകള് മ്യൂട്ടേഷനുകളിലൂടെ ജനിതകമാ
റ്റം സംഭവിച്ച് മനുഷ്യശരീരത്തില് കയറിപ്പറ്റാനു
ള്ള കഴിവ് നേടുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യനില് പുതിയ
വൈറസ് ര�ോഗങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്. ന�ോവല്
ക�ൊറ�ോണ വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ക�ോവിഡ്
-19 ര�ോഗം ചൈനയിലെ വുഹാനില്നിന്ന്
തുടങ്ങി ല�ോകം മുഴുവന് വ്യാപിച്ചുക�ൊണ്ടിരി
ക്കുകയാണല്ലോ. 2002 ല് ചൈനയിലുണ്ടായ
ക�ൊറ�ോണ വൈറസ് ര�ോഗമേത്?
2 2020 ഐ.സി.സി. വനിതാ ട്വന്റി 20 ല�ോകകപ്പ്
ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഫൈനല് മത്സരം അന്താരാഷ്ട്ര
വനിതാദിനമായ മാര്ച്ച് 8 ന് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ
മെല്ബണ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയ ത്തില്വെച്ച്
നടന്നു. ടൂര്ണമെന്റിന്റെ ചരിത്രത്തില് ആദ്യമാ
യി ഫൈനലിലെത്തിയ ഇന്ത്യന് ടീം ഓസ്ട്രേ
ലിയയ�ോട് പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും ടൂര്ണമെന്റില്
ഉടനീളം നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു. ഈ ഇന്ത്യ
ന് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റന് ആര്?
3 യാത്രാനുഭൂതികള് ച�ോര്ന്നുപ�ോകാതെ വായ
നക്കാരിലേക്ക് എത്തിച്ച ഒരു സഞ്ചാരസാഹി
ത്യകാരനാണ് എസ്.കെ.പ�ൊറ്റക്കാട്. അദ്ദേഹം
ആഫ്രിക്കയില് സഞ്ചരിച്ച സ്ഥലങ്ങള് പില്ക്കാല
ത്ത് സന്ദര്ശിച്ച് ആ അനുഭവം ‘ഒരു ആഫ്രിക്കന്
യാത്ര’ എന്ന പേരില് രചിച്ച മലയാള സാഹി
ത്യകാരന് ആര്?
1970
ഏപ്രില് 22 ന് അമേരിക്കന് ജനസംഖ്യ
4
യുടെ 10 ശതമാനത്തോളം പേര് പരിസ്ഥിതി
യ�ോടുള്ള അവഗണനയ്ക്കെതിരേ തെരുവില് പ്ര
തിഷേധിച്ചു. ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള പുതിയ
മാര്ഗങ്ങള് കണ്ടെത്തണമെന്ന് അവര് ആവശ്യ
പ്പെട്ടു. പിന്നീട്, ഈ ദിനം ഭൗമദിനമായി (earth
day) ആചരിക്കാന് തുടങ്ങി. ഭൗമദിനത്തിന്റെ
ഈ വര്ഷത്തെ പ്രമേയം (theme) എന്താണ്?
5 യുദ്ധവിരുദ്ധ സന്ദേശം ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന പ്രശസ്ത
മായ ഒരു ചിത്രമാണ് ‘ഗ്വര്ണിക്ക’. ഈ പേരില്
ഏപ്രില് - 2020
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സ്പെയിനിലുള്ള പട്ടണത്തില് 1937 ലെ ആഭ്യ
ന്തരയുദ്ധത്തിന്റെ ഭാഗമായുണ്ടായ ബ�ോംബാ
ക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ ചിത്രം
വരച്ചത്. ഇതു വരച്ച ല�ോകപ്രശസ്ത ചിത്രകാര
ന് ആരാണ്?
സുഭാഷ് ചന്ദ്രബ�ോസ് രൂപീകരിച്ച ഇന്ത്യന്
നാഷനല് ആര്മി(INA) യുടെ ഭാഗമായി 1942
ല് ഝാന്സി റാണി റജിമെന്റ് എന്ന പേരില്
വനിതകളുടെ ഒരു റജിമെന്റ് രൂപീകരിച്ചിരുന്നു.
ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരേ
യുള്ള പ�ോരാട്ടത്തിനായി സിങ്കപ്പൂരില് രൂപീക
രിച്ച ഈ റെജിമെന്റിനെ നയിച്ച മലയാളി വനിത
ആരാണ്?
92 ാമത് ഓസ്കറില് ദക്ഷിണക�ൊറിയന് സിനി
മയായ ‘പാരസൈറ്റ്’ 2019 ലെ ഏറ്റവും മികച്ച
ചിത്രത്തിന് ഉള്പ്പെടെ 4 പ്രധാന അവാര്ഡുക
ള് നേടി. സമകാലിക ദക്ഷിണ ക�ൊറിയയയുടെ
സമ്പത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം മന�ോഹരമായി ചിത്രീക
രിച്ച ഈ സിനിമയുടെ സംവിധായകനാര്?
ചുണ്ണാമ്പ്കല്ല് നിക്ഷേപങ്ങളില് സ്റ്റാലക്റൈ
റ്റുകളും സ്റ്റാലക്മൈറ്റുകളും ചേര്ന്നുള്ള പ്രകൃ
തിദത്ത ക�ൊത്തുപണികളിലൂടെ രൂപപ്പെട്ട
മന�ോഹരമായ ഒരു ഗുഹ മേഘാലയയിലെ
ചിറാപ്പുഞ്ചിയിലുണ്ട്. 250 മീറ്ററ�ോളം നീളമുള്ള
തും ഒരു പ്രധാന വിന�ോദസഞ്ചാരകേന്ദ്രവുമായ
ഈ ഗുഹയുടെ പേരെന്ത്?
ഇന്ത്യയില് ബാങ്കുകളുടെ ബാങ്കായി അറിയ
പ്പെടുന്ന റിസര്വ് ബാങ്ക് ആദ്യം സ്ഥാപിച്ചത്
ക�ൊല്ക്കത്തയിലായിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട്
അത് മുംബൈയിലേക്ക് മാറ്റുകയുണ്ടായി. ഏതു
വര്ഷമാണ് റിസര്വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥാ
പിക്കപ്പെട്ടത്?
കേരളത്തിന്റെ തനതായ ദൃശ്യകലാരൂപമായ
കഥകളിയിലെ വേഷത്തിന് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ
സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വേഷങ്ങളാണ്

ശാസ്ത്രകേരളം
പ�ൊതുവേ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. പച്ച, കത്തി,
മിനുക്ക്, ചുവന്ന താടി, വെള്ളത്താടി, കരി
എന്നിങ്ങനെയാണ് വേഷങ്ങളുടെ പേര്. ഇവയില്
സ്ത്രീകഥാപാത്രങ്ങളുടെ വേഷമേതാണ്?

മാര്ച്ച് 2020: ഉത്തരങ്ങള്
1 ഇന്ത്യന് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയന്സ്
(IISc), ബെംഗളൂരു. ഡ�ോ.സി.വി.രാമന്
അടക്കമുള്ള പ്രഗത്ഭരായ ശാസ്ത്രജ്ഞര് ഡയറ
ക്ടര്മാരായതും ഇന്നു ല�ോകനിലവാരത്തിലു
ള്ളതുമായ ശാസ്ത്രഗവേഷണ സ്ഥാപനമാണിത്.

2 ഓള് ഇന്ത്യ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡി

ക്കല് സയന്സസ് (AIIMS), ഡല്ഹി.

മെഡിക്കല് വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത് പഠനത്തിനും
ഗവേഷണത്തിനുമായി 1956 ല് ഡല്ഹിയില്
ആരംഭിച്ച ഈ സ്ഥാപനം ഇന്ന് ഈ രംഗത്തെ
മികച്ച സ്ഥാപനമാണ്.
3 EPIC 211945201b/K2-236b. അഹമ്മദാ
ബാദിലെ ഫിസിക്കല് റിസര്ച്ച് ലബ�ോറട്ടറി
യിലെ (PRL) ഒരു സംഘം ശാസ്ത്രജ്ഞര്
ചേര്ന്ന് 2018 ല് സൗരയൂഥത്തിനു പുറത്ത്
കണ്ടെത്തിയ ഗ്രഹത്തിന് നല്കിയ പേരാണിത്.
4 ഹ�ോമി ജഹാംഗീര് ഭാഭ. ഇന്ത്യന് ആണവ
പരിപാടിയുടെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്ന
ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് 1954 ല്
ട്രോംബെയില് AEET എന്ന സ്ഥാപനം ആരം
ഭിച്ചത്. പിന്നീട് ഈ സ്ഥാപനം ഭാഭ അറ്റോമിക്
റിസര്ച്ച് സെന്റര് (BARC) എന്നറിയപ്പെട്ടു.
5 എം.എസ്.സ്വാമിനാഥന്. ഇന്ത്യ
യിലെ ഹരിതവിപ്ലവത്തിന്റെ
പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്ന ഇദ്ദേ
ഹത്തിനാണ് ആദ്യത്തെ വേള്ഡ്
ഫുഡ് പ്രൈസ് ലഭിച്ചത്. സമ്മാന
ത്തുക ഉപയ�ോഗിച്ച് അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയ
കാര്ഷികഗവേഷണ സ്ഥാപനമാണ് എം.
എസ്.സ്വാമിനാഥന് റിസര്ച്ച് ഫൗണ്ടേഷന്.

6 രാമാനുജന് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫ�ോര് അഡ്വാ

ന്സ്ഡ് സ്റ്റഡീസ് ഇന് മാത്തമാറ്റിക്സ്
(RIASM). പ്രശസ്ത ഇന്ത്യന് ഗണിതജ്ഞനായ

ശ്രീനിവാസ രാമാനുജന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി 1950
ല് (അന്നത്തെ) മദ്രാസില് സ്ഥാപിതമായ
ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, പിന്നീട് മദ്രാസ് സര്വകലാശാ
ലയുടെ ഗണിതവിഭാഗവുമായി ചേര്ന്നു രൂപീ
കരിച്ച ഗണിതഗവേഷണ സ്ഥാപനമാണിത്.

7 ബ�ോസ് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. ഇന്ത്യന് ഉപഭൂഖണ്ഡ
ത്തിലെ ആധുനികശാസ്ത്രത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായി
അറിയപ്പെടുന്ന ജഗദീഷ് ചന്ദ്രബ�ോസിന്റെ പേരില്
ക�ൊല്ക്കത്തയില് 1917 ല് സ്ഥാപിതമായ ഇത്
ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ശാസ്ത്രഗവേഷണ
സ്ഥാപനമാണ്.
8 1948 ല്. ബെംഗളൂരുവില് രാമന് റിസര്ച്ച്
ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിച്ചത് ഈ വര്ഷമാണ്.
ഡ�ോ.സി.വി.രാമന് ഇന്ത്യന് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ്
സയന്സില്നിന്നു വിരമിച്ചശേഷം സ്വന്തമായി
ഗവേഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്താനാണ് ഈ
സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയത്. ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രം, ആസ്ട്രോ
ഫിസിക്സ്, പ്രകാശ- പദാര്ഥ ഭൗതികം തുടങ്ങിയ
പ്രധാന മേഖലകളില് ഗവേഷണം നടക്കുന്ന സ്ഥാ
പനമാണിത്.
9 ഏഴ്. ഭ�ോപ്പാല്, ക�ൊല്ക്കത്ത, മ�ൊഹാലി,
പുണെ, തിരുവനന്തപുരം, തിരുപ്പതി, ബെര്ഹം
പൂര് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലായി ഏഴ് ഐസറുക
ളാണുള്ളത്. അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളില്
ല�ോകനിലവാരത്തിലുള്ള പഠനത്തിനും ഗവേഷ
ണത്തിനുമായി രൂപീകരിച്ച സ്ഥാപനങ്ങളാണ്
ഐസറുകള് (IISER - Indian Institute of Science
Education and Research).
10 ഖരഗ്പൂര്. പശ്ചിമബംഗാളിലെ ഈ സ്ഥലത്താ
ണ് 1950 ല് ആദ്യത്തെ ഐ.ഐ.ടി. സ്ഥാപിത
മായത്. സാങ്കേതികവിദ്യയിലും ശാസ്ത്രത്തിലും
മറ്റു ചില മേഖലകളിലും ല�ോകനിലവാരത്തിലുള്ള
പഠന-ഗവേഷണങ്ങള്ക്കായുള്ള സ്വതന്ത്രസ്ഥാപ
നങ്ങളാണ് ഐ.ഐ.ടി.കള് (IIT - Indian Institute of
Technology).

മാര്ച്ച് 2020

സമ്മാനാര്ഹരായ സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥികള്

1. ഇ.കെ.അനശ്വര, 10 ാം ക്ലാസ് ബി, ടി.ആര്.
കെ.എച്ച്.എസ്.എസ്. വാണിയം കുളം,
ഒറ്റപ്പാലം, പാലക്കാട് - 679 522
ഫ�ോണ് : 9447939245
2. നീലാഞ്ജന ബിജു, 8 ാം ക്ലാസ് ബി, ചിന്മയ
വിദ്യാലയ, മഞ്ചേരി,
മലപ്പുറം - 679 522
ഫ�ോണ് : 9495087845

സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥിയല്ലാത്ത വിജയി

കെ.ഹരിഹരന്, ഹരിത, കാട്ടായിക്കോണം,
തിരുവനന്തപുരം - 695 584
ഫ�ോണ് : 9846187663

എം.പി.സനില്കുമാര്
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‘ശാസ്ത്രകേരളം’ മാസിക പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ 50 വര്ഷം പിന്നിട്ടുകഴിഞ്ഞു.
ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മാസികയുടെ ‘ഇന്നലെ’കള് പരിശ�ോധിക്കുകയാണ്. അതിനായി,
ആദ്യകാല ലക്കങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത രചനകള് പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

കുറ്റാന്വേഷണത്തില് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങളും ശാസ്ത്രീയരീ
തിയും ഇന്നു ല�ോകത്താകമാനം ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.
2000 ഡിസംബര്

ഡി.എന്.എ.
വിരലടയാള നിര്ണയത്തിന്റെ
വിചിത്രമായ ഉല്പത്തി
പ്രൊഫ.എം.ശിവശങ്കരന്*

അ

ലെക് ജെഫ്രീസ് ആണ് ഡി.എന്.എ.
വിരലടയാളരീതി കുറ്റാന്വേഷണത്തില്
ഉപയ�ോഗിക്കാന് കാരണമായത്. ആ രീതി രൂപ
പ്പെടുത്തിയതും അദ്ദേഹം തന്നെ. കുറ്റാന്വേഷ
ണത്തില് ആദ്യമായി ഡി.എന്.എ. വിരലടയാളം
ഉപയ�ോഗിച്ചതിന്റെ കഥ രസകരവും വിചിത്ര
വുമാണ്.

ക�ൊല്ലപ്പെട്ടു. പ�ോലീസുകാര് അന്വേഷണങ്ങള്
നടത്തിയെങ്കിലും ക�ൊലപാതകിയെക്കുറിച്ച്
യാത�ൊരു തുമ്പും കിട്ടിയില്ല. ഏതാണ്ട് മൂന്നു
വര്ഷത്തിനുശേഷം 1986 ആഗസ്റ്റ് 2 ാം തീയതി
അതേരീതിയിലുള്ള മറ്റൊരു കുറ്റകൃത്യം നടന്നു.
ആഷ്വര്ത്ത് എന്ന ആ പെണ്കുട്ടിയെയും
ബലാല്സംഗത്തിനുശേഷം കഴുത്തുഞെരിച്ചു
ക�ൊന്നിരുന്നു. ഇത്തവണ പ�ോലീസുകാര് അഞ്ചു
ദിവസത്തിനുശേഷം റിച്ചേഡ് ബക്ലാന്ഡ്
എന്നൊരു ആശുപത്രി ജീവനക്കാരനെ അറസ്റ്റു
ചെയ്തു. അയാള് കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇയാള് തന്നെയായിരിക്കുമ�ോ ലിന്ഡാമാ
നെയും ക�ൊന്നത്? പ�ോലീസുകാര്ക്ക് സംശയം
ത�ോന്നി. പക്ഷേ, ബക്ലാന്ഡ് ആ കുറ്റം ഏറ്റെ
ടുത്തില്ല. കുറ്റാന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്,
ക�ൊല്ലപ്പെട്ട രണ്ടു യുവതികളുടെ ശരീരത്തില്നി
ന്നു ശേഖരിച്ച ശുക്ലത്തിന്റെ സാമ്പിളുകള് അലെക്
ജെഫ്രീസിനെ ഏല്പിച്ച് , രണ്ടും ഒരാളുടെ തന്നെ
യാണ�ോ എന്ന് പരിശ�ോധിക്കുവാന് പറഞ്ഞു.
അദ്ദേഹം വളരെ ശ്രദ്ധയ�ോടെ പരീക്ഷണം നടത്തി.
രണ്ടു ശുക്ലസാമ്പിളും ഒരേ വ്യക്തിയുടേതുതന്നെ.
പക്ഷേ, രണ്ടും ‘കുറ്റവാളി’യായ ബക്ലാന്ഡി
ന്റെതല്ല! ഇതു ജെഫ്രീസിനു തന്നെ അവിശ്വസ
നീയമായി ത�ോന്നി. പക്ഷേ, ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനെ

മക്കളെ തിരിച്ചറിയാന് പരിശ�ോധന

ആദ്യകാലങ്ങളില് ജെഫ്രീസ് തന്റെ പുത്തന്
സാങ്കേതികവിദ്യ കുടിയേറ്റക്കാരെ പരിശ�ോധി
ക്കുന്നതിനാണ് ഉപയ�ോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ടില്
സ്ഥിരതാമസക്കാരായ മാതാപിതാക്കള്ക്ക് മറ്റു
രാജ്യങ്ങളിലുള്ള തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ക�ൊണ്ടു
വന്ന് കൂടെ താമസിപ്പിക്കാം. ഇങ്ങനെ ക�ൊണ്ടു
വരുന്ന കുട്ടികള് ചിലപ്പോള് സ്വന്തം സന്തതിക
ളായിരിക്കില്ല. ഇതു കണ്ടെത്താന് അവര്
മാതാപിതാക്കളെയും അവരുടെ കുട്ടികളാണെന്ന്
അവകാശപ്പെടുന്നവരെയും ഡി.എന്.എ. വിരല
ടയാള പരിശ�ോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കുവാന് തുടങ്ങി.
1983 നവംബര് 21 ാം തീയതി ഇംഗ്ലണ്ടിലെ
ലിന്ഡാമാന് എന്ന പെണ്കുട്ടി ബലാല്സംഗ
ത്തിനുശേഷം ദാരുണമായി കഴുത്തുഞെരിച്ച്
ഏപ്രില് - 2020
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ശാസ്ത്രകേരളം
ന്ന നിലയ്ക്ക് പരീക്ഷണഫലത്തെ തള്ളിക്കളയു
വാന് ആവുകയില്ലല്ലോ.

പരിസരത്തുമുള്ള, പതിനേഴുവയസ്സിനും മുപ്പത്തി
നാല് വയസ്സിനും ഇടയ്ക്കു പ്രായമുള്ള ചെറുപ്പക്കാ
രെല്ലാം പരിശ�ോധനയ്ക്കായി രക്തസാമ്പിള് നല്കണം.
അവരെ പ�ോലീസ് അന്വേഷണത്തില്നിന്ന്
ഒഴിവാക്കുവാനാണ് ഈ നടപടി എന്നും പറഞ്ഞു.
സെപ്റ്റംബര് ആയപ്പോഴേക്കും 40,000ത്തോളം
പേരുടെ രക്തം പരിശ�ോധിച്ചു. രക്തപരിശ�ോധ
നയെന്നാല്, വെളുത്ത രക്തക�ോശങ്ങളിലെ
ഡി.എന്.എ. വേര്തിരിച്ചെടുത്ത് ഡി.എന്.എ.
വിരലടയാള നിര്ണയം നടത്തുകയെന്നതാണ്.
ഈ പരിപാടിക�ൊണ്ട് ഒരു നേട്ടവുമുണ്ടായി
ല്ല. പക്ഷേ, താമസിയാതെ ഒരു തുമ്പ് കിട്ടി. ഒരു
ബേക്കറി ത�ൊഴിലാളിയായ ഇയാന് കെല്ലി കൂ
ട്ടുകാരുമായുള്ള സംസാരത്തിനിടയില് ഒരു കാര്യം
വെളിപ്പെടുത്തി : താന് രണ്ടുപ്രാവശ്യം രക്തം
ക�ൊടുത്തു. രണ്ടാമത്തെ തവണ കള്ളപ്പേരിലാണ്
ക�ൊടുത്തത്. ക�ോളിന് പിച്ച്ഫോര്ക്കെന്ന സഹ
പ്രവര്ത്തകന് അയാളുടെ പേരില് രക്തം ക�ൊ
ടുക്കുവാന് കെല്ലിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
പ�ോലീസുകാര് വേറെ ഏത�ോ കേസില് തന്നെ
കുടുക്കുവാന് ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും മറ്റും കെല്ലിയെ
പറഞ്ഞുവിശ്വസിപ്പിച്ചു.
ഈ കഥ കെല്ലിയുടെ കൂട്ടുകാര് പ�ോലീസിനെ
അറിയിച്ചു. പ�ോലീസ് കെല്ലിയെ കസ്റ്റഡിയിലെ
ടുത്ത് ച�ോദ്യംചെയ്തു. അയാള് സംഭവം ശരിയാ
ണെന്ന് സമ്മതിച്ചു. പിച്ച്ഫോര്ക്കിനെ അറസ്റ്റു
ചെയ്ത് രക്തപരിശ�ോധനയ്ക്കു വിധേയനാക്കി.
പക്ഷേ, അപ്പോഴേക്കും അയാള് കുറ്റം സമ്മതി
ച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും ഡി.എന്.എ.
വിരലടയാള നിര്ണയം അനിവാര്യമായിരുന്നു.
നേരത്തെ കുറ്റം സമ്മതിച്ച ഒരാളെ വിടേണ്ടിവ
ന്നതാണല്ലോ. പരീക്ഷണത്തില് ലിന്ഡാമാന്റെ
യും ഡാന് ആഷ്വര്ത്തിന്റെയും ക�ൊലപാതകി
പിച്ച്ഫോര്ക്കാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു. 1988 ജനുവരി
23 ാം തീയതി പിച്ച്ഫോര്ക്കിനെ ശിക്ഷിച്ചുക�ൊ
ണ്ടുള്ള വിധിവന്നു.
ഇതാണ് ഡി.എന്.എ. സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപ
യ�ോഗിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ ശിക്ഷ.

ക�ൊലപാതകിയെ കുരുക്കിയ സയന്സ്

ഈ വിവരം പ�ോലീസിനെ അറിയിച്ചു. ‘താ
ങ്കളുടെ ഗവേഷണഫലം രസകരംതന്നെ. പക്ഷേ
ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയ�ോഗശൂന്യമാണെ
ന്നാണ് ഇതിനര്ഥം’, അവര് ജെഫ്രീസിന�ോട്
പറഞ്ഞു. ജെഫ്രീസ് സാമ്പിളുകള് ആഭ്യന്തരവ
കുപ്പിന്റെ ലാബ�ോറട്ടറിയിലേക്ക് അയച്ചു. അവരും
ജെഫ്രീസിന്റെ പരീക്ഷണഫലം ശരിവെച്ചു.
ജെഫ്രീസ് പരീക്ഷണം ആവര്ത്തിച്ചു. ഫലം
ആദ്യത്തേതു തന്നെ. ആഭ്യന്തരവകുപ്പും ജെഫ്രീ
സിനെ പിന്താങ്ങി. പ�ോലീസ് അങ്കലാപ്പിലായി.
ക�ോടതിയില് സംഗതി വെളിപ്പെടുത്താതെ കഴി
യുകയില്ലല്ലോ. ക�ോടതി ബക്ലാന്ഡിനെ വെ
റുതെവിട്ടു. അങ്ങനെ ഡി.എന്.എ. വിരലടയാള
ത്തിന്റെ സഹായത്താല് കുറ്റവിമുക്തനാകുന്ന
ആദ്യത്തെ വ്യക്തി ബക്ലാന്ഡ് ആയി.

അലെക് ജെഫ്രീസ്

(സ്ഥലപരിമിതിമൂലം ഈ ലേഖനം എഡിറ്റ്
ചെയ്ത് ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ട് - എഡിറ്റര്)

പ�ോലീസിന് വലിയ നിരാശയായി. ഡി.
എന്.എ. വിരലടയാള സാങ്കേതികവിദ്യയാണല്ലോ
അവര്ക്ക് പാരവെച്ചത്. അതുപയ�ോഗിച്ചുതന്നെ
കുറ്റവാളിയെ കണ്ടുപിടിക്കാന് അവര് തീരുമാ
നിച്ചു. 1987 ലെ പുതുവത്സരദിനത്തില് പ�ോലീസ്
ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തി: നാര്ബൊറ�ൊയിലും

*ക�ോഴിക്കോട് മലബാര് ക്രിസ്റ്റ്യന് ക�ോളേജിലെ ജന്തു
ശാസ്ത്രം അധ്യാപകനായി വിരമിച്ച പ്രൊഫ.എം.ശിവശങ്കരന്
2015 മെയ് 19 ന് അന്തരിച്ചു. ‘ശാസ്ത്രകേരളം’, ‘യുറീക്ക’
എന്നീ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങ ളുടെ എഡിറ്ററും ഒട്ടേറെ ശാസ്ത്ര
പുസ്തകങ്ങളുടെ രചയിതാവുമായിരുന്നു.
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പദപ്രശ്നം പൂരിപ്പിച്ച് ഇ മെയിലായിട്ടാണ് അയക്കേണ്ടത്. ഈ മാസം 15 ാം തീയതിക്കു

മുമ്പ് കിട്ടത്തക്കവിധം അയക്കണം. നിങ്ങളുടെ പേര്, ഫ�ോണ് നമ്പര്, പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്,
സ്കൂള് വിലാസം, പിന്കോഡ് എന്നിവ എഴുതാന് വിട്ടുപ�ോകരുത്. ശരിയായ ഉത്തരം
അയച്ചുതരുന്ന വിദ്യാര്ഥികളില്നിന്ന് നറുക്കിട്ടെടുക്കുന്ന രണ്ടുപേര്ക്ക് സമ്മാനം നല്കു
ന്നതാണ്. അര്ഹരായവര്ക്ക് സ്കൂള് ഹെഡ്മാസ്റ്ററുടെ/പ്രിന്സിപ്പലിന്റെ വിലാസ
ത്തിലാണ് സമ്മാനങ്ങള് അയക്കുക. സമ്മാനങ്ങള് അടുത്തമാസം 25 ാം തീയതിക്കു
മുമ്പ് കിട്ടിയില്ലെങ്കില് 9497532049 എന്ന നമ്പരില് ബന്ധപ്പെടുക.
സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥികളല്ലാത്തവര്ക്കും മത്സരത്തില് പങ്കെടുക്കാം. ശരിയുത്തരം അയക്കുന്ന അത്തരം
ആളുകളില്നിന്ന് നറുക്കിട്ടെടുത്ത ഒരാളുടെ പേര് മാസികയില് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. സമ്മാന
ങ്ങള് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.
ഉത്തരങ്ങള് അയക്കേണ്ട ഇ മെയില് വിലാസം : editorsk12@gmail.com

വലത്തോട്ട്

1

1 തമിഴ്നാട്ടില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു ജില്ലയ്ക്കും
പശ്ചിഘട്ടമലനിരയുടെ ഒരു ഭാഗത്തിനും ഈ
പേരുണ്ട്.
4

2

3

6
8

9
11

15
19

6 അഗ്നിപര്വതസ്ഫോടന സമയത്ത് പുറത്തേ
ക്കൊഴുകുന്നത്.
7 	കേരളത്തിലെ നാട്ടിന്പുറങ്ങളിലും കാവുക
ളിലും കാണുന്ന ഈ വള്ളിച്ചെടിക�ൊണ്ട് വട്ടി,
കുട്ട എന്നിവ മെടയാറുണ്ട്.
8 ഇതു വിറ്റും ഓണമുണ്ണണമത്രേ.
9 പുംബീജമായാലും മറ്റു ചില ഏകക�ോശജീ
വികളായാലും അവയുടെ ശരീരത്തിലെ,
ഇങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന ചാട്ടപ�ോലുള്ള ഭാഗം
ചലിപ്പിച്ചാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്.
11 കവിതയെഴുതുന്നയാള്.
13 പഴരസക്കുഴമ്പാണിത്. (ഒരക്ഷരം)
14 കൂര്ത്തിരിക്കുന്നതും കടിച്ചുകീറാന് ഉപയ�ോ
ഗിക്കുന്നതുമായ പല്ലാണിത്.
16 ഒരേ ജാതിയില്പ്പെട്ട ജീവികള് ഒരുമിച്ചു
തിങ്ങിപ്പാര്ക്കുന്ന സ്ഥലമെന്നും സാമ്രാജ്യശ
ക്തിയുടെ അധീനതയിലുള്ള മറ്റൊരു രാജ്യ
മെന്നും അര്ഥമുള്ള പദം.
19 ‘ആദികാവ്യ’ത്തിലെ നായകന്.
21 ഗാന്ധിജി നേതൃത്വം നല്കിയ നിസ്സഹകരണ
പ്രസ്ഥാനം നിര്ത്തിവെക്കാന് ഇടയാക്കിയ

5

7

13
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4

10

12

14
16

17

20

18

21

22
23

സംഭവം ഈ പേരില് അറിയപ്പെടുന്നു.
22 തുണിനെയ്ത്തില് കുത്തനെയുള്ള ‘ഈ
നൂലിഴ'കളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയേ വിലങ്ങ
നെയുള്ള നൂലിഴകളായ ‘ഊട്' വിന്യസിക്കാ
നാകൂ.
23 ശില്പവേലകള്ക്ക് പ്രസിദ്ധമായ ഈ സ്ഥലം
മാമല്ലപുരം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.

താഴ�ോട്ട്

1 നല്ല വെയിലുള്ളപ്പോള് കാണുന്ന തെളിഞ്ഞ
ആകാശമാണിത്.
2 	ക്ഷാരവും അമ്ലവും രാസപ്രവര്ത്തനത്തില്
ഏര്പ്പെടുമ്പോള് ജലത്തോട�ൊപ്പം ലഭിക്കു
ന്നത്.
3 ശത്രു എന്നര്ഥം.
4 ഇതിലെ വെള്ളം വാര്ത്തുകളഞ്ഞാല് കിട്ടു
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ശാസ്ത്രകേരളം
ന്നത് ച�ോറ്.
5 ആദ്യമായി ല�ോകംചുറ്റിയ നാവികന്.
10 മലയാളത്തില് പട്ടാളക്കാരന്; ഹിന്ദിയിലാകു
മ്പോള്....
11 കച്ചവടത്തിനായി ഇന്ത്യയിലെത്തി ക്രമേണ
ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് സംഘത്തെ
ചുരുക്കത്തില് ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്.
12 അമ്പിനെ എയ്യാന് വേണ്ടത്.
14 സസ്യഭാഗങ്ങള്ക്ക് ഉറപ്പും ബലവും വഴക്കവും
നല്കുന്ന സസ്യകല.
15 വൈപ്പിന് ദ്വീപിനെ എറണാകുളവുമായി
ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലം.
16 അല്പവിരാമമെന്നാണ് പ്രസിദ്ധമായ അര്ഥമെ

ങ്കിലും അസുഖത്താല�ോ അപകടത്താല�ോ
ഉണ്ടാകുന്നതും ദീര്ഘകാലം നീളുന്നതുമായ
അബ�ോധാവസ്ഥയ്ക്കും ഇങ്ങനെ പറയും.
17

18 കടല് തന്നെ. കവിതയിലും മറ്റുമാണ് ഈ
പദം കൂടുതലായി പ്രയ�ോഗിച്ചു കാണുന്നത്.
20 രാത്രി.

സമ്മാനാര്ഹരായ
സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥികള്

മാര്ച്ച് 2020 : ഉത്തരം
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1. ടി.ഗായത്രി, 11 ാം ക്ലാസ് ബി,
നാഷനല് ഹയര്സെക്കന്ററി
സ്കൂള്, പി.ഒ. ഇരിങ്ങാലക്കുട,
തൃശ്ശൂര് - 680 121
ഫ�ോണ് : 9562217179
2. കെ.കെ.ലുബ്ന, 6 ാം ക്ലാസ്, ജി.
എച്ച്.എസ്.എസ്. ആനപ്പാറ,
കുന്നത്തൊടുക, പി.ഒ.ചുള്ളിയ�ോട്,
വയനാട് - 673 592

4

ങ്കം

ത്യാ

വ്യ

ഗം

ല

3

ബാ

ലേ

12
ന

ഴ്സ്

ര്

ലി

ര്

സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥിയല്ലാത്ത
വിജയി

സ്റ്റ്

ജിഷ ഷെല്ലി, മണപ്പിള്ളിയില്,
പി.ഒ. ക�ോട്ടപ്പടി, വടക്കുംഭാഗം,
എറണാകുളം - 686 692

ട്ട

ക്
19
അ

ര്

ബു

ദം

കെ. ആര്. അശ�ോകന്

ഫെബ്രുവരി 2020 :
ഉത്തരം

1

ചി

ത്ര

ന്താ
7

2020 മാര്ച്ച് ലക്കത്തില് വന്ന ഫെബ്രുവ
രി മാസത്തെ പദപ്രശ്നത്തിന്റെ ഉത്തരം തെറ്റി
പ്പോയതില് ഖേദിക്കുന്നു. ശരിയുത്തരം
ഇവിടെ ക�ൊടുക്കുന്നു. പ്രസ്തുത മാസത്തെ
സമ്മാനാര്ഹരെ തിരഞ്ഞടുത്തത് ശരിയുത്ത
രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് തന്നെയാണ്.
എഡിറ്റര്
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ക

ല
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ര്
ഷ

മ
10
പ

ഷ്ട
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ര

നി
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ത
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ച
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ന
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ര
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പാ

ട്ട
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റി

യം

21
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22
ത

ര

ത്വം

ണ്
20
ശ്രീ

ക്ക
ര

ന

ങ്ക്

5
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ല�ോ
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ക്സ്

15
നി
17
കു

11
മാ

3
പ

24

പൗ

ഏപ്രില് 2020

		

ഈ പംക്തിയിലെ പ്രശ്നത്തിന്റെ കുരുക്കഴിക്കാന് യുക്തിസഹമായ അപഗ്ര

ഥനം വേണ്ടിവരും. ലഭിച്ച വസ്തുതകളുപയ�ോഗിച്ച്, ഒരു പ്രശ്നനിര്ധാരണം
എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള അനുഭവം ഇതുവഴി നിങ്ങള്ക്ക് ലഭിക്കും.
ഇതിന്റെ ഉത്തരം editorsk12@gmail.comഎന്ന ഇ മെയിലിലേക്കോ
9495241299 എന്ന വാട്ട്സ് ആപ്പ് നമ്പരിലേക്കോ മാത്രം അതത് മാസം 15 ാം
തീയതിക്ക് മുമ്പായി കിട്ടത്തക്കവിധം അയക്കുക. നിങ്ങളുടെ പേര്, ഫ�ോണ്
നമ്പര്, പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്, സ്കൂള് വിലാസം, പിന്കോഡ് എന്നിവ അയക്കാ
ന് വിട്ടുപ�ോകരുത്.
ശരിയായ ഉത്തരം അയച്ചുതരുന്ന വിദ്യാര്ഥികളില്നിന്ന് നറുക്കിട്ടെടുക്കുന്ന രണ്ടുപേര്ക്ക് സമ്മാനം
നല്കുന്നതാണ്. അര്ഹരായവര്ക്ക് സ്കൂള് ഹെഡ്മാസ്റ്റരുടെ/ പ്രിന്സിപ്പലിന്റെ വിലാസത്തിലാണ്
സമ്മാനം അയക്കുക. സമ്മാനങ്ങള് അടുത്തമാസം 25 ാം തീയതിക്കു മുമ്പു കിട്ടിയില്ലെങ്കില് 9495241299
എന്ന നമ്പരില് ബന്ധപ്പെടുക.
സ്കൂള്വിദ്യാര്ഥിയല്ലാത്തവര്ക്കും മത്സരത്തില് പങ്കെടുക്കാം. ശരിയുത്തരം അയക്കുന്ന അത്തരം
ആളുകളില്നിന്ന് നറുക്കിട്ടെടുക്കുന്ന ഒരാളുടെ പേര് മാസികയില് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. സമ്മാന
ങ്ങള് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

ഒരു ദ്വീപിലെ ജനങ്ങൾ പ്രത്യേക പ്രകൃതക്കാരാണ്.
അവർ പ്രസ്താവനകള് നടത്താറില്ല. ച�ോദ്യ
ങ്ങൾ മാത്രമേ ച�ോദിക്കൂ. എന്നിട്ടും അവർ പര
സ്പരം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുവെന്നത്
അത്ഭുതം തന്നെ!
ദ്വീപില് രണ്ടുവിഭാഗം ജനങ്ങൾ ഉണ്ട്. ‘മല്ലു’
എന്നു വിളിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടര് ‘അതെ’ എന്ന
ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ച�ോദ്യം മാത്രമേ ച�ോദിക്കൂ.
ഉദാഹരണത്തിന്, രണ്ടും രണ്ടും നാല് ആണ�ോ
എന്ന് അവർ ച�ോദിക്കും. എന്നാൽ രണ്ടും രണ്ടും
അഞ്ച് ആണ�ോ എന്ന് അവർ ഒരിക്കലും ച�ോദി
ക്കില്ല.
രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ആളുകള് ‘കല്ലു’ എന്ന്
അറിയപ്പെടുന്നു. അവരാകട്ടെ, ‘ഇല്ല’ എന്ന് ഉത്തരം
കിട്ടുന്ന ച�ോദ്യം മാത്രമേ ച�ോദിക്കൂ. ഉദാഹരണ
ത്തിന് രണ്ടും രണ്ടും അഞ്ച് ആണ�ോ എന്ന് അവർ
ച�ോദിക്കും. എന്നാൽ ഒരിക്കലും രണ്ടും രണ്ടും
നാല് ആണ�ോ എന്ന് അവർ ച�ോദിക്കില്ല.
ഈ ദ്വീപിലെ ഒരാളെ നിങ്ങള് കണ്ടുമുട്ടിയെ
ന്നിരിക്കട്ടെ. അയാൾ നിങ്ങള�ോട് ‘ഞാൻ കല്ലു
ആണ�ോ’ എന്നു ച�ോദിച്ചാല് അയാൾ ആരാ
ണെന്ന് ഊഹിക്കാമ�ോ? ഉത്തരം വിശദമാക്കുക.
സമ്പാദകന് : ബി.മധു

മാര്ച്ച് 2020 : ഉത്തരം

ഈ ച�ോദ്യത്തിന് ധാരാളം ഉത്തരങ്ങള് സാ

ധ്യമാണ്.
ഭ്രാന്തുള്ള ഒരു ഡ�ോക്ടര് അദ്ദേഹത്തിന് ഭ്രാ
ന്തുണ്ട് എന്ന് അംഗീകരിക്കില്ല. ഇതുപ�ോലെ
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ഭ്രാന്തില്ലാത്ത ഡ�ോക്ടര് അയാള്ക്ക് ഭ്രാന്തില്ല
എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയും. ഇതുപ�ോലെ ഒരു ര�ോഗിയും
പ്രതികരിക്കാം. ഈ പശ്ചാത്തലത്തില് നിന്നു
ക�ൊണ്ട് നമുക്ക് ഉത്തരം എന്താണെന്ന് ന�ോക്കാം.
ഞാന് ഭ്രാന്തില്ലാത്ത ഡ�ോക്ടര് അല്ല എന്ന
പ്രസ്താവന ഉത്തരമാണ്.
ഭ്രാന്തനായ ഒരു ഡ�ോക്ടര്ക്ക് ഒരിക്കലും ഈ
പ്രസ്താവന നടത്താന് കഴിയില്ല. ഭ്രാന്തില്ലാത്ത
ഡ�ോക്ടര്, താന് ഭ്രാന്തില്ലാത്ത ഡ�ോക്ടര് അല്ലെന്നു
പറയില്ല. ഇതുപ�ോലെ ഭ്രാന്തുള്ള ര�ോഗിയും ഇതു
പറയില്ല. അങ്ങനെയെങ്കില്, ഇതുപറഞ്ഞ ആള്
ഭ്രാന്തുമാറിയ ഒരു ര�ോഗി ആവും.

മാര്ച്ച് 2020

സമ്മാനാര്ഹരായ സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥികള്

1. സി. ബിഥുൻ, 10 ാം ക്ലാസ്, ജി.എച്ച്.എസ്.
എസ് കുറ്റിക്കാട്ടൂർ, പി.ഒ. കുറ്റിക്കാട്ടൂർ, ക�ോ
ഴിക്കോട് - 673 008
	ഫ�ോണ് : 9846038961
2. 	വി.ഗൗരി ലക്ഷ്മി, 7 ാം ക്ലാസ് എ, ലക്ഷ്മി
നാരായണ വിദ്യാനികേതന് സീനിയര് സെക്ക
ന്ററി സ്കൂള്, പാലപ്പുറം, ഒറ്റപ്പാലം, പാലക്കാട്.
	ഫ�ോണ് : 9447863424

സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥിയല്ലാത്ത വിജയി

	സ്നേഹ ബി, ഒന്നാം വര്ഷ എം.എസ്സി. മാ
ത്തമാറ്റിക്സ്, ഗവ.ക�ോളേജ് ചിറ്റൂര്, പി.ഒ.
ചിറ്റൂര്, പാലക്കാട് - 678104
ഫ�ോണ് : 8281559757
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