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8
ഇന്ത്യന് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട് ്ഓഫ ്സയന്സ ്:  
എ.സുകേഷ്

10
ജവഹരലലാല് മെഹ്റു  
സരവകലലാശലാല : 
ക�ോ.സുജിത് പോറയില്

3

മുന് കവര
പ്ലസത് ടു പാസാ�ുന്ന�ര്ക്ത് 

ഇന്്യിലല ഒവടേലെ സ്ാപനങ്ങ
ളില് വ��ിധ്മുള്ള പഠനവകാ
ഴ്ുകളുണ്ത്. ഈ സാധ്തകലളപ്പ
റ്ിയുള്ള ചിത്രകാരലറെ ഭാ�ന 
യാണിതത്. 

ചിത്രകാരന് :  ലക.സതധീഷത്

പ്റിന് കവര
എണ്ിയുയം അളന്നുയം പ്കൃതി

ലയ പഠിക്ാനുള്ള ശ്രമമായിടോണത് 
മനുഷ്ന് ഗണിതശാസ്ത്രയം �ളര്ത്ി
യതത്. ആശയ�ിനിമയത്ിലുയം 
ഉപകരണങ്ങള് ഉണ്ാക്ുന്നതിലുയം 
കൃത്തയുയം കൂടുതല് കൃത്ത 
യുയം  മനുഷ്നത് ആ�ശ്മായി�
ന്നവപ്പാള് ഈ വമഖലയുലട �ളര്ച്ച  
ത്വരിതഗതിയിലായി.

മനുഷ്നത് സയംഖ്കള് ആ�ശ്
മായി�ന്നു. യൂനിറ്ുകള് വ�ണ്ി�
ന്നു. ക്രവമണ, സങ്ധീര്ണ ഗണിത 
പ്ക്രിയകളുയം ലചവയേണ്ി�ന്നു.

ഒവടേലെ ഗണിതജ്ഞര്ക്ത് ഇന്് 
ജന്യം നല്ിയിടേുണ്ത്. അ�രിലല 
പ്മുഖന്ാരില് മുന്നിരയിലാണത് 
ശ്രധീനി�ാസ രാമാനുജന്. 32 �യ
സ്ു�ലര മാത്രയം ജധീ�ിച്ച ഈ 
‘സയംഖ്ാ മാന്തികന്’ ഇന്്യുലട 
ഗണിതയശസ്ത് കൂടുതല് ഉജ്്വ
ലമാക്ി.

പ്രസ്റിദ്ധീകരണത്ത്റിമറെ 51ലാകം വര്കം

15    ടാറ്റ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫട് 
സ�ാഷ്യല് �യന്��ട് :  
എം.പ്രണദ്

 ക�ോ.പ്രതിഭ ഗകണശന് 

16   ഡല്്്റി �ര്വകലാശാല :  
ക�ോ.ശശലജ കേന്ോട്്

18   സ�ാണ്്റിസചേര്റി  
�ര്വകലാശാല : 
ക�ോ.എസ്. ലസിത

20   മൂന്നു സകന്ദ്ര 
�ര്വകലാശാല :  
ടി.പി.അകശോേന്

22  പുത്തന് സകന്ദ്ര  
�ര്വകലാശാലകള് :  
ക�ോ.കേ.ബിജു

24  നാഷനല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 
ഓഫട് ഫാഷന് ടടസ്ാളജ്റി
കപ്രോഫ.ആര്.എസ്.ജയദീപ്

26  റീജ്റിയനല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 
ഓഫട് എഡയുസകേഷന് :  
ക�ോ.കേ.വിജയന്

28  നാഷനല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 
ഓഫട് ടടസ്ാളജ്റി :  
ക�ോ.രഞ് ജിത് ജി. നോയര്

30  ദൃശ്യകലാ�ഠന  
സ്ാ�നങ്ങള് :  
കപ്രോഫ.കേ.ലോല്

33  ഫാര്മ�്റി�ഠന  
�ാധ്യതകള് :  
സി.എസ്.മഞ്ജു

35  ഐ�റുകളും നന�റുും :  
ക�ോ.പ്രകമോദ് പി. പിള്ള

37  ഇന്്യന് സ്റാറ്റ്റിസ്റ്റികേല് 
ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് :  
ക�ോ.ഇ.വി.ജികജോ

39  കു�ാറ്റട്, ടകാചേ്റി :  
ക�ോ.എ.എസ്.ആശ

41  ഇന്റിയും ച്റില  
സ്ാ�നങ്ങള് :  
കപ്രോഫ.എന്.കേ.കഗോവിന്ദന്

46  ഡ്റി.എന്.എ. വ്റിരലടയാള 
ന്റിര്ണയത്ത്റിടറെ  
വ്റിച്റിത്രമായ ഉല്പത്ത്റി 
(ഇന്നടലകള്റിലൂടട) :  
കപ്രോഫ.എം.ശിവശങ്കരന്

50  കുരുകേഴ്റികോും :  
ബി.മധു 

51  ടററ്റ്റിന  
(കാര്ട്ടൂണ് �ുംക്്റി) :  
കജ.പി.എ.
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ഹഹദരലാബലാദ് സരവകലലാശലാല :
ഡ�ോ.ടി.പി.രോധോകൃഷ്ണന്
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ഇന്ത്യന് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്് ഓഫ്  
മെക്് െലാളജ്റി :
പി.ആതിര

ശാസ്ത്രമെന്ാല് അന്വേഷണൊണ്

തുടര്പഠ്ം : സ്ാപ്ങ്ങളം സാധ്യതകളം 4 6

 പ്വത്ക �ിഷയയം : ഒരു പരിസ്ിതിദിനയം കൂടി

ശാസ്ത്രരയംഗത്ുയം സാവങ്തി
ക�ിദ്ാരയംഗത്ുയം ധാരാളയം 
വലാവകാത്രപഠനങ്ങള് 
ഓവരാ �ര്ഷ�ുയം ലെയംഗളൂ
രു�ിലല ഇന്്ന് ഇന്സ്റിറ്്ൂ
ടേത് ഓഫത് സയന്സി(ഐ.ഐ. 
എസത് സി.)ലറെതായി പുെത്ി
െങ്ങുന്നുണ്ത്.

ആശയ�ിനിമയയം സാ
ധ്മാക്ുന്നതിനപ്പുെയം 
�ി�ിധ സയംസ്ാരങ്ങലള
ക്ുെിച്ചത് അെിയാനുയം 
പഠിക്ാനുയം ഭാഷാപഠനയം 
സഹായകമാ�ുന്നു. 
സര്�കലാശാലയിലല 
ഏറ്�ുയം �ലിയ �ിഭാഗമാണത് സ്ൂള് ഓഫത് ലായംവഗ്വ
ജസത്, ലിറ്വെച്ചര് & കള്ച്ചര്. 

വഹദരാൊദത് സര്�കലാശാലയി
ലല ഇറെവരേറ്ഡത് വകാഴ്ുകള് ഉയര്ന്ന 
ഗവ�ഷണ �ിദ്ാഭ്ാസ വമഖലക
ളിവലക്ുയം ലമച്ചലപ്പടേ ഉവദ്ാഗ സാ
ധ്തകളിവലക്ുമുള്ള മാര്ഗമായി 
മാെിയിടേുണ്ത്.

എഞ്ിനധീയെിങത് �ിദ്ാഭ്ാ
സത്ിനുള്ള ഏറ്�ുയം നല്ല 
സ്ാപനമാണത് ഇന്്ന് 
ഇന്സ്റിറ്്ൂടേത് ഓഫത് ലടവ്ാ
ളജി. ഇന്്യില് പല സയം
സ്ാനങ്ങളിലായി ഇരുപ
ത്ിമൂന്നത് ഐ.ഐ. ടി.കള് ഉണ്ത്. 



പത്ാധിപസെിതി : ഒ എം ശങ്കരന് (എ�ിറ്റര്), എം ദിവാകരന് (മോഡേജിങ് എ�ിറ്റര്), മരൊഫ. എന് മക ന�ാവിന്ദന് (അഡ�ോ. 
എ�ിറ്റര്), മരൊഫ. എ സുനകഷ ്(അഡ�ോ. എ�ിറ്റര്), മരൊഫ. എം ന�ാപാലന്, എം പി സ്ില്കുൊര്, മക സുനരന്ദ്രന് അടുത്ില, 
ന�ാ. പി മുഹമ്മദ് ഷാഫി,  എ ജയരാജന്,  മക ആര് അനശാകന്, ന�ാ. പി വി പുരുനഷാത്െന്, ന�ാ. എന് ഷാജി,  
ന�ാ.സപ ്്  നജക്കബ,് മക മക ശിവദാസന്, എ എന് സത്യന്,  ചിത്രീകരണം: സതീഷ്,   കവര്: സുനരന്ദ്രന് അടുത്ില,  ഡേ ഔട്് 
& ഗ്ോഫിക് �് : റ്ീഷ് മക. പി.

വോര്്ിക വരി�ംഖ്യ: 200 രൂപ. ഒറ്റപ്രതി:22 രൂപ.  �ി�ി/ എം ഒ അയയ്ക്കുക. നേറ്റ് ബോങ്ിങ് വഴി പണമടയ്കോന്: അക്കൗണ്് േമ്പര് 
1144101026963, കേറ ബോങ്്, ചോേപ്പുറം ബ്ോഞ്് (IFS Code -CNRB 0001144); അക്കൗണ്് േമ്പര് 67060180165, ഡ്റേറ്റ് ബോങ്്  
ഓഫ് ഇന്്യ, പുതിയറ ബ്ോഞ്് (IFS Code - SBIN 0070576). വരിക്ോരുനട പ്രശ് േങ്ങളം വരി�ംഖ്യയം അയയ്കോനുള്ള വിലാസം:  
ൊന്ജിങ് എ�ിറ്റര്, ശാസ്ത്രനകരളം, ചാലപ്പുറം പി ഒ, നകാഴിനക്കാട്- 673002   e mail : ksspmagazine@gmail.com  Ph: 0495 2701919
കത്തുകളം രചേകളം അയയ് ഡക്ണ് വിേോ�ം : എ�ിറ്റര്, ശാസ്ത്രനകരളം, പരിഷദ് ഭവന്, തളാപ്്, കണ്ണൂര് - 670 002   
e mail : sasthrakeralam@gmail.com, www.kssp.in 
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1. �ല്ഹി സര്വകലാശാല
ഡല്ഹി സര്�കലാശാല ഇന്്യിലല ഏറ്�ുയം 

�ലിയ സര്�കലാശാലയാണത്. +2/ തത്ുല് 
വയാഗ്ത വനടിയ�ര്ക്ുള്ള ഒവടേലെ െിരുദ 
വപ്ാരോമുകള് ഇ�ിലടയുണ്ത്.   വയാഗ്താപരധീ
ക്ഷയുലട മാര്ക്ിലറെ അടിസ്ാനത്ില് പ്വ�
ശനയം വനടാ�ുന്ന വപ്ാരോമുകളുയം നാഷനല് 
ലടസ്റിങത് ഏജന്സി നടത്ുന്ന പരധീക്ഷയുലട 
അടിസ്ാനത്ില് പ്വ�ശനയം ലഭിക്ുന്ന വപ്ാ
രോമുകളുയം ഉണ്ത്.

പ്വ�ശനപരധീക്ഷ അഭിമുഖധീകരിക്ുന്ന�ര് 
2020 ഏപ്ില് 2 നുയം 30 നുയം ഇടയില് ഓണവല
നായി അവപക്ഷ സമര്പ്പിക്ണയം. പ്വ�ശനപരധീ
ക്ഷ ജൂണ 2 മുതല് 9 �ലരയാണത്. +2 മാര്ക്ിലറെ 
അടിസ്ാനത്ില് പ്വ�ശനയം ലഭിക്ുന്ന വപ്ാ
രോമുകളിവലക്ത്  രജിസ്റര് ലചയേുന്നതിനത് 2020 
ലമയത് 3 ായം �ാരയം മുതല് ജൂണ  2 ായം �ാരയം �ലര 
സമയയം ലഭിക്ുയം.

�ിശദായംശങ്ങള്ക്ത് www.du.ac.in  വനാക്ുക.

2. ഹഹദരാബാദ്, നപാണ്ിനചേരി സര്വകലാ
ശാലകള്

വഹദരാൊദത്, വപാണ്ിവച്ചരി വകന്ദ്ര സര്�
കലാശാലകളില് ഇറെവരേറ്ഡത് പി.ജി. വപ്ാരോ
മുകളില് പ്വ�ശനയം ലഭിക്ുന്നതിനത് പ്ലസത് ടു 
പൂര്ത്ിയാക്ിയ�ര്ക്ുയം ഈ �ര്ഷയം പൂര്ത്ി
യാക്ുന്ന�ര്ക്ുയം അവപക്ഷിക്ായം. അ�സാന 
തധീയതി 2020 ലമയത് ആദ്�ാരയം ആയിരിക്ുയം.

വഹദരാൊദത് സര്�കലാശാലയില് ഊര്ജ
തന്തയം, രസതന്തയം, സിസ്റയംസത് െവയാളജി, 

ഹവവിധ്യൊര്ന് നകാഴ് സുകള്
അവപ്ലഡത് ജിവയാളജി,  മാത്മാറ്ിക്ല് സയന്സത്, 
ഓപത്വറ്ാലമട്ി & �ിഷന് സയന്സത്, ലഹല്ത്ത് 
വസവക്ാളജി, എര്ത്ത് സയന്സസത്,  ഇയംഗ്ധീഷത്, 
ഫിവലാസഫി, കമ്ാരറ്ധീ�ത് ലിറ്വെച്ചര് തുടങ്ങിയ 
�ിഷയങ്ങളില് ഇറെവരേറ്ഡത് െിരുദാനന്ര െി
രുദ(IMSc/ IMA) വപ്ാരോമുകളുണ്ത്. �ിശദായംശ
ങ്ങള്ക്ത് www.uohyd.edu.in സന്ദര്ശിക്ുക. 

ഊര്ജതന്തയം, രസതന്തയം, അവപ്ലഡത് 
െവയാളജി, ഗണിതയം, കമ്്ൂടേര് സയന്സത്, 
സ്റാറ്ിസ്റിക്ത്, ഹിസ്റെി, ലപാളിറ്ിക്ല് സയന്സത്, 
വസാവഷ്ാളജി   എന്നധീ �ിഷയങ്ങളിലാണത് 
വപാണ്ിവച്ചരി സര്�കലാശാലയില് 5 �ര്ഷലത് 
ഇറെവരേറ്ഡത് വപ്ാരോമുകളുള്ളതത്. കൂടുതല് 
അെിയാന് www.pondiuni.edu.in വനാക്ുക.

3. റീജിയ്ല് ഇന്സ്റിറ്റ്യൂട്് ഓഫ് എ�യുനക്ക
ഷന്, ഹെസൂരു

വമസൂരു�ിലല െധീജിയനല് ഇന്സ്റിറ്്ൂടേത് ഓഫത് 
എഡ്ുവക്ഷന് എന്ന വകന്ദ്രസര്ക്ാര് സ്ാപനയം 
നടത്ുന്ന  െി.എസത് സി. െി.എഡത്., െി.എ.െി.
എഡത്.,  എയം.എസത് സി.എഡത്. എന്നധീ വപ്ാരോമു
കളിവലക്ുള്ള പ്വ�ശനപരധീക്ഷയ്കത് ഏപ്ില് 2 ായം 
�ാരയം മുതല് ലമയത് 2 ായം �ാരയം �ലര അവപക്ഷി
ക്ായം. ജൂണ 7 നത്  പ്വ�ശനപരധീക്ഷ ഉണ്ായിരി
ക്ാന് സാധ്തയുണ്ത്. മറ്ു �ി�രങ്ങള്ക്ത് www.
ncert-cee.kar.nic.in വനാക്ുക.

4. ഐഷ്, ഹെസൂരു
വമസൂരു�ിലല ഓള് ഇന്്ാ ഇന്സ്റിറ്്ൂടേത് 

(ശേഷം 19 ാം ശേജില്)
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ഗണിതത്ിലറെ സൗന്ദര്�ുയം അതിലല ക�ിതയുയം ആസ്വദിച്ച ഒവടേലെ ഗണിതജ്ഞ
ന്ാര് ഉണ്ായിരുന്നു. അ�രില് നലല്ലാരു �ിഭാഗയം ഔപചാരികമായി ആഴത്ില് 

ഗണിതയം പഠിച്ച�രായിരുന്നു. അതിനുവശഷമാണത് ഈ മാനസികാ�സ്യിവലക്ത് അ�ര് 
�ളര്ന്നതത്.

ആ നിലയ്കത് വനാക്ിയാല്, 33 �ര്ഷയം ജധീ�ിച്ചത് 1920 ഏപ്ില് 20 നത് അന്രിച്ച ശ്രധീനി
�ാസ രാമാനുജന് തധീര്ത്ുയം  �്ത്ത്രനാണത്. സര്�കലാശാലകളിവലാ ഉന്നത ഗവ�ഷണ 
സ്ാപനങ്ങളിവലാ ഗണിതപഠനയം നടത്ാലതതലന്ന അവദേഹയം സ്വപ്യത്നത്ാലുയം സ്വന്യം 
ധിഷണാവ�ഭ�ത്ാലുയം ഗണിതയം പഠിക്ുകയുയം മിക�ിലറെ തിളക്യംലകാണ്ുമാത്രയം 
ഗണിതവലാകത്ത്  അക്ാലലത് അദ്വിതധീയനായി മാെുകയുയം ലചയ്ു.

സയംഖ്കളുയം അനന്വശ്രണികളുയം രാമാനുജനത് ഹരയംപകരുന്ന പഠനവമഖലയായിരുന്നു. 
സ്ൂള് �ിദ്ാര്്ിയായിരിവക് വജാര്ജത് ഷൂബ്ിഡത്ജത് കാര് എന്ന രേന്ഥകാരലറെ ഒരു ഗണി

തപുത്രകയം അവദേഹയം �ായിക്ുക
യുണ്ായി. അതിലുണ്ായിരുന്ന 
ആയിരക്ണക്ിനത് തിയെങ്ങള്ക്ുയം 
മറ്ുമുള്ള ചുരുങ്ങിയ �രികളിലല 
ലതളി�ുകള് പഠിക്ുകയുയം പരി
വശാധിക്ുകയുയം ലചയ്ത്, പലതിനുയം 
�്ത്ത്രമായ സ്വന്യം തിയെയം രാ
മാനുജന് ആ�ിഷ്കരിക്ുകയുണ്ായി.   

ബ്ിടേനിലല പ്ശത്ര ഗണിത
ജ്ഞനായ വഗാഡത്ലരെ എച്ചത്. ഹാ
ര്ഡിയുമായി 1913 ലാണത് രാമാനു
ജന് െന്ധലപ്പടുന്നതത്. ഇതു�ഴി 
ഹാര്ഡി കലണ്ത്ിയ അനന്ഗ
ണിതജ്ഞനായിരുന്നു രാമാനുജന്. 
അ�രുലട പരസ്പര െഹുമാനത്ി
ലധിഷ്ിതമായ സുഹൃദത്െന്ധയം 
ഗണിതവലാകത്ിനത് നല്ിയ സയം
ഭാ�നകള് �ിലമതിക്ാനാ�ാ
ത്താണത്.

2020 ഏപ്ില് 26 നത് രാമാനുജന് മരിച്ചത് 100 �ര്ഷയം തികയുന്നു. രാമാനുജലനപ്പറ്ി 
കൂടുതല് പഠിക്ാനുയം ആനുകാലിക  ഇന്്ന് സാഹചര്ത്ിലുള്ള പ്സക്ി തിരിച്ചെി
യാനുയം നായം ശ്രമിവക്ണ്തുണ്ത്.  നിത്ജധീ�ിതത്ില് ഗണിതത്ിലറെ കാര്കാരണെന്ധ
�ുയം യുക്ിവൊധ�ുയം പ്വയാഗിക്ാനുയം ഗണിത�തത്കൃതസമധീപനയം �ിദ്ാര്്ികളില് 
�ളര്ത്ിലയടുക്ാനുയം പരിശ്രമിവക്ണ് അ�സരമായി ഈ സന്ദര്ഭലത് മാവറ്ണ്തുണ്ത്.

നമ്ുലട ഗണിതാധ്ാപകരുയം സമൂഹ�ുയം അതിനായി പരിശ്രമിക്ുലമന്നത് പ്തധീക്ഷിക്ായം.

എഡ്റിറ്റര

എഡിറ്റോറിയല്

ഒരു ഗണിതപ്തിഭയുലട 
ഓര്മയ്കായി



�ലീലിനയാ മ്പ്റ്റ്യൂണിമ് കണ്ടു 
പിടിചേിരുന്നുനവാ?

ലനപത്റ്്ൂണിലറെ കണ്ുപിടുത്ത്ിലറെ 
അയംഗധീകാരയം ആര്ക്ായിരിക്ണയം എന്നതിലന
ലച്ചാല്ലി ഒന്നര നൂറ്ാണ്ിവലലെയായി തര്ക്യം 
നിലനില്കുന്നുണ്ത്. യുൊനസിലറെ ഭ്രമണപ്ലത് 
അടുത്ുള്ള വ�ലൊരു രേഹയം സ്വാധധീനിക്ുന്നുണ്ത് 
എന്നത് ബ്ിടേധീഷുകാരനായ വജാണ കൗച്ചത് ആഡയംസത് 
1843 ലുയം രെഞ്ുകാരനായ ഉെുവെന് വല ല�െധീര് 
1845 ലുയം കണക്ുകൂടേലുകളിലൂലട സ്ാപിച്ചിരുന്നു. 
എന്നാല്, ആ രേഹലത് കണ്ുപിടിക്ാനുള്ള 
നിരധീക്ഷണയം നടത്ാന്പറ്ിയ ആലരയുയം രണ്ു
വപര്ക്ുയം കിടേിയില്ല. ലനപത്റ്്ൂണിലന കണ്ുപിടി
ച്ചതത് 1846 ല് ജര്മന്കാരനായ വയാഹാന് വഗാ
ടേത്രെധീഡത് ഗാവല ആണത്. അവപ്പാള്, ആര്ക്ാണത് 
അയംഗധീകാരയം   നവല്ണ്തത്? അതാണത് തര്ക്യം.

ഇവപ്പാള്, ആ തര്ക്ത്ിവലക്ത് സാധാരണ
ക്ാരനല്ലാത് മലറ്ാരാള് കടന്നു�ന്നിരിക്ുന്നു. 
സാക്ഷാല് ഗലധീലിവയാ തലന്ന.  1612-13 �ര്ഷ
ങ്ങളില് താനുണ്ാക്ിയ ലടലിവസ്ാപ്പത് ഉപവയാ
ഗിച്ചത് ഗലധീലിവയാ �്ാഴത്ിലറെ നാലു ചന്ദ്രന്ാര്, 
ശനിയുലട �ലയയം എന്നി� കലണ്ത്ിയതത് 
നമുക്െിയാമവല്ലാ.  �്ാഴത്ിലറെ ചന്ദ്രന്ാലര 
നിരധീക്ഷിച്ചത് �രച്ച ചിത്രത്ില് ഗലധീലിവയാ അ�
യ്കടുത്ായി ഒരു പ്കാശെിന്ദുകൂടി വചര്ത്ിരു
ന്നു. ഒരു നക്ഷത്രലമന്നത് ഗലധീലിവയാ കരുതിയി
രിക്ാമായിരുന്ന ഇതിലന ആധുനിക 
നക്ഷത്രച്ചാര്ടേുകളിലലാന്നുയം കാണാനില്ല.

എന്നാല്, കാര്യം അങ്ങലനയല്ല എന്നാണത് 
ലമല്വൊണ സര്�കലാശാല(ഓസത് വട്ലിയ) 
യിലല ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞനായ വഡ�ിഡത് 

ജാമിസണ പെയുന്നതത്.  അവദേഹ�ുയം സഹപ്�
ര്ത്കരുയം 1613 ജനു�രി മാസത്ില് ലനപത്റ്്ൂണ 
ഉണ്ായിരുന്ന സ്ലയം (നക്ഷത്രങ്ങളുലട പശ്ാ
ത്ലത്ില്) കമ്്ൂടേര് ഉപവയാഗിച്ചത് ഗണിലച്ച
ടുത്ു. അതത് ഗലധീലിവയാ സൂചിപ്പിച്ച നക്ഷത്ര
ത്ിലറെ സ്ാനത്ായിരുന്നു. ഗലധീലിവയാ, താന് 
കണ് നക്ഷത്രയം  അടുത്ുള്ള മറ്ു നക്ഷത്രങ്ങളു
മായി ആവപക്ഷികമായി സ്ാനയം മാെിയിരിക്ു

ന്നുല�ന്നത് 1613 ജനു�രി 28 
നത് തലറെ വനാടേുപുത്രകത്ില് 
എഴുതിയിരുന്നുല�ന്നുയം 
അവദേഹയം പെയുന്നു. മാത്രമല്ല 
1613 ജനു�രി 6 ായം തധീയതിയി
ലല നിരധീക്ഷണച്ചാര്ടേില് വപ
രിടാത്  ഒരു കെുത്കുത്ത് 
ഉള്ളതായുയം ജാമിസണ പെ
യുന്നു. ഇതത് ലനപത്റ്്ൂണ 
ആലണന്നാണത് അയാളുലട 
�ാദയം.   

പ്ശ്യം എങ്ങലന പരിഹരി
ക്ായം?  ഒരു ‘കാര്യം / �ത്രുത’ 
താനാണത് ആദ്യം കണ്ുപിടി

ച്ചലതന്നത് സ്ാപിക്ാന്, കണ്ുപിടുത്ങ്ങലള
ക്ുെിച്ചത് ഗലധീലിവയാ സുഹൃത്ുക്ള്ക്ത് ‘അക്ഷ
രങ്ങള് മാറ്ിമെിച്ചുണ്ാക്ിയ �ാക്ുകളി(anagrams)
ല് എഴുതാെുണ്ായിരുന്നു. ഈ കണ്ുപിടുത്
ലത്ക്ുെിച്ചുയം അത്രയം ഒരു അനാരോയം നമുക്
െിയാലത എ�ിലടലയങ്ിലുയം കിടക്ുന്നുണ്ാ�ായം. 
അതു കണ്ുപിടിച്ചാല് പ്ശ്യം തധീരുയം’ എന്നാണത് 
ജാമിസണിലറെ അഭിപ്ായയം. നമുക്ു കാത്ി 
രിക്ായം.

ഭൂെി ഒരു പുതിയ ചന്ദ്രമ് ദമത്ടു 
ത്ിരിക്കുന്നു

സൗരയൂ്ത്ില് ചന്ദ്രന്ാരുലട കാര്ത്ില് 
�്ാഴവത്ാടുയം ശനിവയാടുയം ഭൂമി വതാറ്ുവപാകുയം. 

�്ാഴയം യുൊനസത്

ലനപത്റ്്ൂണ

ഉറുബേന് ബേ വെറീര് ബ�ോണ് കൗച്ച് ആഡംസച്

ഗേീേിബ�ോ ഗേീേി ബ�ോഹോന് ബഗോട്ച്ഫ്ീഡച് ഗോബേ

ഏപ്രില് - 2020 6



പവക്ഷ, നമ്ുലട ഒവര ഒരു ചന്ദ്രന് �ലിപ്പത്ില് 
അഞ്ാമനാണത്.

എന്നാല് ഇതാ, ഭൂമി ഒരു കുഞ്ഞന് ചന്ദ്രലന 
ദലത്ടുത്ിരിക്ുന്നു. തടേിലയടുത്ിരിക്ുന്നു
ല�ന്നു പെയുന്നതാണത് കൂടുതല് ശരി. 2020 
ലഫബ്ു�രി 19 ായം തധീയതിയാണത് അരിവസാണ 
(യു.എസത്.എ.)യിലല കാറ്ലിന വസ് സര്ല� 
ഒെത്സര്വ�റ്െിയിലല നിരധീക്ഷകര് ഇതിലന 

കലണ്ത്ിയതത്.  പിന്നധീടത് അഞ്ത് ഒെത്സര്വ�റ്
െികള് കൂടി ഇതു സ്ിരധീകരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ മൂന്നു
�ര്ഷമായി അതു  ഭൂമിലയ ഭ്രമണയം ലചയേുകയാ
യിരുന്നുവപാലുയം. നമ്ളാരുയം അെിഞ്ഞില്ല!

�ാമനരേഹ വകന്ദ്രയം (Minor Planet Centre) 
അതിലന ഒരു പുതിയ  �ത്രു�ായി പ്ഖ്ാപിച്ചു 
കഴിഞ്ഞു. നമ്ുലട ഈ പുതിയ ചന്ദ്രന് 1.9 മധീറ്
െിനുയം 3.5 മധീറ്െിനുയം ഇടയ്കത് �ലിപ്പമുള്ളതാണത്. 47 
ദി�സയം ലകാണ്ത് ഭൂമിലയ ഒരു പ്ാ�ശ്യം �ലയം
ല�ക്ുന്ന ഇതത് അതിദധീര്ഘ�ൃത്ാകാര പ്
ത്ിലാണത് സഞ്രിക്ുന്നതത്. അതിനാല് ഭൂമിയുലട 
‘പിടുത്യം�ിടേത്’ രക്ഷലപ്പടേുവപാകാനുയം സാധ്ത
യുണ്ത്.  

2006 ലസപത്റ്യംെെിനുയം 2007 ജൂണിനുയം ഇടയ്കത് 
ഇതുവപാലല മലറ്ാരു �ത്രു�ിലനയുയം ഭൂമിക്ത് 
കിടേിയിരുന്നു. എന്നാല്, അതത് ഭൂമിയുലട ഗുരു
ത്വാകര്ഷണത്ില്നിന്നത് രക്ഷലപ്പടേുവപാകുകയാ
ണുണ്ായതത്.

ഈ ജല്ിെത്്യനത്ാട് കളിനക്കണ്!
ഒരിക്ല് ജല്ലിമത്്ലത് ലതാടേ�രാരുയം രണ്ാ

മതത് അതിനു ശ്രമിക്ുകയില്ല. അത്രവമല് കഠിന
മാണത് അതു നല്ുന്ന വ�ദന. എന്നാല്, കാസി
വയാപ് (Cassiopea) ജനുസ്ില്ലപ്പടേ ജല്ലിമത്് 
ങ്ങലള ലതാവടണ്, അടുത്ുവപായാല്ത്ലന്ന 

നല്ല കുത്ത് കിടേുയം.
കാസിവയാപ് ജനുസ്ില്ലപ്പടുന്ന ഇ�, 

അ�യുലട നധീണ് സ്പര്ശിനികള് മുകളിവലക്ുയം  
തല താവഴാടേുയം ആക്ിയാണത് കടലില് സഞ്രി
ക്ുക.  ഇരലയ കണ്ാല് അ� കുത്ുന്ന ദയംശ
നവകാശങ്ങലള ഇരയ്കുവനലര ലതാടുത്ു�ിടുയം. 
ഇരയ്കത് ദയംശനവമറ്ത് മരിച്ചാല് ലമലല്ല അ�ലയ  
ശാപ്പിടുയം. ഇരലയ കണ്ാല് ഹിയംസ്രജന്ുക്ളുലട 
പല്ലുകള് പെന്നുവപായി ഇരലയ ലകാല്ലുന്നതു
വപാലല ഇതിലന ചിത്രധീകരിക്ാലമന്നു ജപ്പാനിലല 
ലതാവഹാക്ു സര്�കലാശാലയിലല ലചെില് 
ആവമസത് പെയുന്നു. 

ഉഷ്ണജലമുള്ള കടല്ത്ധീരങ്ങളിലാണത് അ�യുലട 
�ാസയം. അ� ഇളക്ി�ിടുന്ന ദയംശിനികള് മരണ
കാരണമാ�ുകയിലല്ലങ്ിലുയം അസ്വാസ്്മുണ്ാ
ക്ുയം. അ�യുള്ള ല�ള്ളത്ിലിെങ്ങിയാല് ശരധീര
ത്ിലലല്ലായം എവന്ാ കുത്ുന്നതായി അനു 
ഭ�ലപ്പടുയം. അ� ഇളക്ി�ിടുന്ന ദയംശനവകാശങ്ങ
ളാണത് ഇതിനു കാരണയം. ഇങ്ങലന പിടിക്ുന്ന 
ഇരകള് മാത്രമല്ല ഈ ജല്ലിമത്്ങ്ങളുലട ആഹാരയം. 
അ�യുലട ശരധീരത്ില് ആല്ഗയുമുണ്ത്. ഈ 
ആല്ഗ പ്കാശസയംവലേഷണയം ലചയ്ുണ്ാക്ുന്ന 
ഊര്ജ�ുയം അ�യ്കത് കിടേുന്നു. പ്കാശസയംവലേഷണ 
ത്ിനത് വ�ണ്ിയാണത് അ� മലര്ന്നുകിടന്നത് നധീ
ന്ുന്നതത്.  കാസിവയാവസാമുകള് എന്നു�ിളി
ക്ുന്ന ഈ ദയംശനവകാശങ്ങള്ക്ത് 10 ദി�സവത്ാ

ളയം സ്വതന്തമായി നിലനില്കാന് കഴിയുലമന്നത് 
ആവമസുയം സഹപ്�ര്ത്കരുയം കലണ്ത്ിയിടേു
ണ്ത്. കാസിവയാമുകളിലുയം ആല്ഗ ഉണ്ത്. ഈ 
ആല്ഗ ഉണ്ാക്ി നല്ുന്ന ഊര്ജമാണത് അ�ലയ 
സഞ്രിക്ാന് സഹായിക്ുന്നതത് എന്നത് ആവമസത് 
കരുതുന്നു.  

പ്റി. എകം. സ്റിദ്ലാരഥന്
വഫാണ : 8547708416
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വലാകലത് ഏറ്�ുയം മികച്ച സര്�ക
ലാശാലകളുലട പടേികകളില് 

എന്നുയം ഇടയംപിടിക്ാെുണ്ത്, ലെയംഗളൂരു�ിലല 
ഇന്്ന് ഇന്സ്റിറ്്ൂടേത് ഓഫത് സയന്സത് (ഐ.ഐ. 
എസത് സി.). സ്വാഭാ�ികമായുയം, ഇത്രയം പടേിക
കളില്ലപ്പടുന്ന ഇന്്ന് സര്�കലാശാലകളുലട  
മുന്പന്ിയിലുയം ഈ സ്ാപനത്ിനു സ്ാനമു
ണ്ത്. ശാസ്ത്രരയംഗത്ുയം സാവങ്തിക�ിദ്ാരയംഗത്ുയം 
ധാരാളയം വലാവകാത്രപഠനങ്ങള് ഓവരാ �ര്ഷ�ുയം 
ഈ സ്ാപനത്ിലറെതായി പുെത്ിെങ്ങുന്നുണ്ത്.

ത്ത് മുഖമുദ്രയുള്ള സ്ാപ്ം
ഈ സ്ാപനത്ിലറെ ആശയരൂപധീകരണയം 

നടത്ിയതത് ലജ.എന്.ടാറ് ആയിരുന്നു. പവക്ഷ, 
അവദേഹത്ിലറെ മരണവശഷയം 1909 ല് ആണത് 
ഇന്്ന് ഇന്സ്റിറ്്ൂടേത് ഓഫത് സയന്സത് തുടങ്ങി
യതത്. അവപ്പാള് രസതന്തയം, ഇലകത് ട്ിക്ല് ലട
വ്ാളജി എന്നധീ രണ്ു പഠന�കുപ്പുകള് മാത്ര

‘ശാസ്ത്രവകരള’ത്ിലറെ ഈ ലക്യം തുടര്പഠനയം : സ്ാപനങ്ങളുയം സാധ്തകളുയം 
എന്ന �ിഷയലത്ക്ുെിച്ചുള്ള പതിപ്പാണത്. +2 ക്ാസിലല കുടേികലള പ്വത്കമായുയം  
8 മുതല് 11 �ലരയുള്ള ക്ാസുകളിലുള്ള�ലര ലപാതുല�യുയം ഉവദേശിച്ചാണത് ഈ വലഖ
നങ്ങള് തയോൊക്ിയതത്. നൂറ്മ്വതാളയം സ്ാപനങ്ങലളയുയം അ�ിടലത് +2 �ിനുവശഷ
മുള്ള വകാഴ്ുകലളയുയം പരിചയലപ്പടുത്ിയിരിക്ുന്നു.

എല്ലാ വലഖനങ്ങളുയം അതതത് സ്ാപനങ്ങളിലല അധ്ാപകവരാ അ�ിലട മുമ്ത് 
പ്�ര്ത്ിച്ച�വരാ ഈ വമഖലയിലല �ിദഗത്ധവരാ ആണത് എഴുതിയതത്.

ഇന്ത്യയ്റിമല ഏറ്റവകം െ്റികച്ച ഉന്നതവ്റിദത്യലാഭത്യലാസ സ്ലാപെെലാണ്റിത്.

ഇന്ത്യന് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്് 
ഓഫ് സയന്സ്

എ.സു്ക്്*

*അസി.ലപ്ാഫസര്, ഇലസ്ട്ിക്ല് & ഇലകത് വട്ാണിക്ത് എഞ്ിനധീയെിങത് �കുപ്പത്,  
ഗ�.വകാവളജത് ഓഫത് എഞ്ിനധീയെിങത്, കണ്ൂര് -670 563
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മാണത് ഉണ്ായിരുന്നതത്. ഇന്നു നാല്പവതാളയം 
�്ത്ത്ര �കുപ്പുകള് ഏകവദശയം 162 ലഹകത് റ്ര് 
�ിത്രധീര്ണമുള്ള കാമ്സില് �്ാപിച്ചുകിടക്ുന്നു. 
രാമന്പ്ഭാ�യം കലണ്ത്ിയ സി.�ി.രാമന് ഈ 
സ്ാപനത്ിലറെ ഡയരട്ര് ആയിരുന്നു. ഇന്്
ന് ശാസ്ത്രരയംഗലത് അതുല്പ്തിഭകളില് പലരുയം 
ഈ സ്ാപനത്ില് അധ്ാപകരായുയം �ിദ്ാ
ര്്ികളായുയം കഴി�ത് ലതളിയിച്ചിടേുണ്ത്. 

ഓവരാ സ്ാപനത്ിനുയം അതിലറെതായ ഒരു 
മുഖമുദ്ര ഉണ്ായിരിക്ുയം. ഐ.ഐ.എസത് സി. 
യുലട മുഖമുദ്ര അതിലറെ പ്ാ�ധീണ്�ുയം �ിജ്ഞാ
നത്ിലറെ ഓവരാ ശാഖയുലടയുയം പരസ്പരപൂരക
മായി പ്�ര്ത്ിക്ുന്ന വശലിയുമാണത്. അതു
ലകാണ്ു തലന്നയാണത് ഈ സ്ാപനയം 
ഇന്്യിലല ശാസ്ത്രപഠന - ഗവ�ഷണസ്ാപന
ങ്ങളില് തലലയടുവപ്പാലട  പ്്മസ്ാനത്ിനത് 
അര്ഹമാകുന്നതത്.

ഈ സ്ാപനത്ിവലക്ത് പ്ലസത് ടു കഴിഞ്ഞ 
�ിദ്ാര്്ികള്ക്ത് ൊച്ചിലര് ഓഫത് സയന് സത് 
(BS) വകാഴ്ിനത് അവപക്ഷിക്ായം. ലക.�ി.പി.വ�., 
ഐ.ഐ.ടി.-ലജ.ഇ.ഇ., നധീറ്ത് എന്നധീ മൂന്നു പ്വ�
ശനപരധീക്ഷകളില് ഏലതങ്ിലുയം ഒന്നില് അര്ഹത 
വനടിയ �ിദ്ാര്്ികള്ക്ാണത് ഈ വകാഴ്ിനത്  
അവപക്ഷിക്ാനുള്ള വയാഗ്ത. ഒരു �ര്ഷയം 120 
വപര്ക്ാണത് ഇ�ിലട പ്വ�ശനയം ലഭിക്ുക. നാ
ലു�ര്ഷമാണത് വകാഴ്ിലറെ കാലാ�ധി. െി.എസത്. 
ഡിരേി പൂര്ത്ിയാക്ിയ അര്ഹരായ�ര്ക്ത് ഒരു 

�ര്ഷയംകൂടി പഠിച്ചത് പി.ജി.ഡിരേി (MS) എടുക്ാ
നുള്ള സൗകര്�ുയം ഇ�ിലടയുണ്ത്.

കൂടാലത, ഒവടേലെ ശാസ്ത്ര, സാവങ്തികശാസ്ത്ര 
വമഖലകളില് െിരുദാനന്രെിരുദയം, ഗവ�ഷണയം 
എന്നി�യ്കത് ഏറ്�ുയം മികച്ച സൗകര്ങ്ങള് ഇ�ി
ലടയുണ്ത്. 

അഭിരുചിക്കനുസരിചേ പഠ്വിഷയങ്ങള്
ശാസ്ത്ര�ുയം സാവങ്തിക�ിദ്യുയം സാമൂഹ്ശാ

സ്ത്രങ്ങളുലമല്ലായം വ�െിടേത് പഠിവക്ണ് �ിഷയങ്ങ
ളല്ല എന്ന വൊധ്വത്ാലടയാണത് ഇ�ിടലത് 
പാഠ്പദ്തിയുയം പഠനരധീതിയുയം ചിടേലപ്പടുത്ിയി
രിക്ുന്നതത്. െിരുദവകാഴ്ിനത് വചരുന്ന  �ിദ്ാര്്ി
കള്ക്ത് ആദ്�ര്ഷയം ലപാതു�ിഷയങ്ങളുയം ശാ
സ്ത്രരയംഗലത് പ്മുഖശാഖകളില് അടിസ്ാന 
പഠന�ുയം ഉണ്ാകുയം. ഒന്നായം �ര്ഷയം കഴിയുന്ന
വതാലട കുടേികളുലട അഭിരുചി മനസ്ിലാക്ി 
അ�രുലട അഭിരുചിക്നുസരിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രശാ
ഖകളുലട പ്വത്ക പഠനയം ആരയംഭിക്ുന്നു. ഗണിതയം, 
ഊര്ജതന്തയം, രസതന്തയം,  ജധീ�ശാസ്ത്രയം, ഭൗമ
-പാരിസ്ിതിക ശാസ്ത്രങ്ങള്, ലമറ്ധീരിയല് സയന്സത്  
തുടങ്ങിയ�യാണത് പഠന�ിഷയങ്ങള്.

സാധാരണയായി, എല്ലാ�ര്ഷ�ുയം ലഫബ്ു
�രി 1 മുതല് ഏപ്ില് 30 �ലരയാണത് ഓണവല
നായി അവപക്ഷിവക്ണ്തത്. �ിദ്ാര്്ികളുലട 
പ്വ�ശനയം നടക്ുന്നതത് ജൂവല മാസമായിരിക്ുയം. 
ആഗസ്റത് 1 നാണത് ക്ാസുകള് ആരയംഭിക്ുക.
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ന്ൂ ഡല്ഹിയിലല ജ�ഹര്ലാല് ലനഹത് െു 
സര്�കലാശാല 2020-21 �ര്ഷലത് 

�ി�ിധ െിരുദ, െിരുദാനന്ര, ഗവ�ഷണ 
വപ്ാരോമുകളിലല പ്വ�ശനത്ിനത് അവപക്ഷ 
ക്ഷണിച്ചുകഴിഞ്ഞു. നാഷനല് ലടസ്റിങത് ഏജന്സി 
ആണത് കമ്്ൂടേവെസത്ഡത് പ്വ�ശന പരധീക്ഷ 
നടത്ുന്നതത്. 

ഹവവിധ്യൊര്ന് നകാഴ്സുകള്
�ിവദശഭാഷകളിലുള്ള െി.എ. ഓവണഴത് സത്, 

എയം.എ., എയം.എസത് സി., എയം.സി.എ., എയം.ലടകത്., 

മാസ്റര് ഓഫത് പബ്ികത് ലഹല്ത്ത്, എയം.ഫില്., 
പിഎച്ചത്.ഡി., പി.ജി.ഡിവപ്ലാമ ഇന് െിഗത് ഡാറ് 
അനലിറ്ികത് സത്,  മറ്ു പാര്ടേത് വടയം വകാഴത് സുകള് 
എന്നി�യിവലക്ുള്ള പ്വ�ശനത്ിനാണിതത്.

സത് കൂള് ഓഫത് ലായംവഗ്വജത്, ലിറ്വെച്ചര് ആറെത് 
കള്ച്ചെല് സ്റഡധീസിനു കധീഴിലാണത് െി.എ. 
(ഓവണഴത് സത്) വകാഴത് സുകള്. െിരുദ വകാഴത് സു
കള്ക്ു പുെവമ �ി�ിധ �ിവദശഭാഷകളില് 
സര്ടേിഫിക്റ്ത്/ഡിവപ്ലാമ വകാഴത് സുകള് പഠിക്ാ
നുള്ള സൗകര്�ുയം  ഈ സ്ൂളിലറെ കധീഴില് ഉണ്ത്. 

ആശയ�ിനിമയയം സാധ്മാക്ുന്നതിനപ്പുെയം 

405 മഹക്റ്റ്�ലാളകം സ്ലത്ത് പരന്നുക്റിെക്കുന്ന മജ.എന്.യു. കലാമ്പസ്റില് 
ഗ്വ്ണത്ത്റിനകം ഇറെര-ഡ്റിസ്റിപ്്റിെ�്റി പഠെ സമ്പ്രദലായത്ത്റിനകം  

ഏറ്റവകം അനകൂല അന്രധീക്ഷെലാണുള്ളത്.

ജവഹരലലാല് മെഹ് റു 
സരവകലലാശലാല

്ഡലാ.സുജ്റിത് പലാ�യ്റില്*

*അസി.ലപ്ാഫസര്, ലസറെര് വഫാര് മധീഡിയ സ്റഡധീസത്, ജ�ഹര്ലാല് ലനഹത്െു സര്�കലാശാല, ന്ൂ ഡല്ഹി -110 067
വഫാണ : 8106045068
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�ി�ിധ സയംസ്ാരങ്ങലളക്ുെിച്ചത് അെിയാനുയം പഠി
ക്ാനുയം ഭാഷാപഠനയം സഹായകമാ�ുന്നു. സര്�
കലാശാലയിലല ഏറ്�ുയം �ലിയ �ിഭാഗമാണത് 
സ്ൂള് ഓഫത് ലായംവഗ്വജസത്, ലിറ്വെച്ചര് & കള്ച്ചര്.  
സര്�കലാശാലയിലല മറ്ു �ിഭാഗങ്ങള് 
െിരുദാനന്രെിരുദ വകാഴ്ുകള് മുതല് 
മാത്രമുള്ള പഠനസൗകര്ങ്ങള് ഒരുക്ു
വമ്ാള് ഭാഷാപഠനത്ിനത് ഊന്നല് നല്ി 
െിരുദ വകാഴ്ുകള് മുതലുള്ള പഠനത്ിനത് 
ഈ സ്ൂള് അ�സരയം നല്ുന്നു.

എം.എ.(ഇന്റനരേറ്റ�്),  
ബി.എ. (ഓനണഴ് സ്)

അഞ്ു �ര്ഷലത് ഇറെവരേറ്ഡത് എയം.എ. 
യാണത് ഭാഷാപഠനത്ില്  ഈ സ്ൂള് 
നല്ുന്നതത്. �ിജയകരമായി മൂന്നു�ര്ഷയം  
പൂര്ത്ിയാക്ിയ�ര്ക്ത് വ�ണലമങ്ില് 
െി. എ. (ഓവണഴത് സത്) ഡിരേി �ാങ്ങി 
പഠനയം നിര്ത്ായം. അല്ലാത്�ര്ക്ത് എയം. 
എ. വപ്ാരോമിവലക്ത് തുടര്ന്നുപഠിക്ായം. 
ഈ അ�സരയം അെെികത്, വചനധീസത്, 
രെഞ്ത്, ജര്മന്, ജാപ്പനധീസത്, ലകാെിയന്, വപര്ഷ്
ന്, െഷ്ന്, സ്പാനിഷത്, പഷത്തു എന്നധീ ഭാഷകളി
ല് ഉണ്ത്. �ിവദശഭാഷാ പഠനത്ിനത് ലപാതു�ായി 
വ�ണ് വയാഗ്ത 45 ശതമാനയം മാര്വക്ാടുകൂടി
യുള്ള പ്ലസത് ടു/തത്ുല് പരധീക്ഷാ�ിജയമാണത്. 

ഇറെവരേറ്ഡത് എയം.എ. വകാഴ്ിനു പുെവമ പഷത്തു 
ഒഴിലകയുള്ള ഭാഷകളില് എയം.ഫില്., പിഎച്ചത്.
ഡി.  വകാഴ്ുകളുയം ഇ�ിലട ലഭ്മാണത്. െിരുദാ
നന്രെിരുദ തലയം മുതലാണത് മറ്ു സ്ൂളുകളില് 
വകാഴ്ുകളുള്ളതത്. സ്ൂള് ഓഫത് ഇറെര്നാഷനല് 
സ്റഡധീസത്,  സ്ൂള് ഓഫത് വസാഷ്ല് സയന്സത് 

എന്നി� ഒവടേലെ �ിഷയങ്ങളില് പി.ജി., പിഎച്ചത്.
ഡി. വകാഴ്ുകള് നടത്ുന്നുണ്ത്.

െികചേ അക്കാദെിക്ക് അന്തരീക്ം
അക്ാദമികത് വകായംപ്ലക്ുകളുയം വലബ്െിയുയം 

അധ്ാപകരുലടയുയം �ിദ്ാര്്ികളുലടയുയം താമ
സസ്ലങ്ങളുയം എല്ലായം ഒവര കാമ്സില് ആയ
തുലകാണ്ുതലന്ന അധ്ാപന�ുയം പഠന�ുയം ല�െുയം 
ക്ാസുമുെികളില് മാത്രമായി ഒതുങ്ങാലത നിര
ന്രമായ ചര്ച്ചകളുലടയുയം പരസ്പര കൂടിക്ാഴ്ച്ചക
ളിലൂലടയുമുള്ള അെി�ിലറെ പങ്ുല�ക്ലിനത്  ഈ 
കാമ്സത് �ഴിലയാരുക്ുന്നു.

ഒമ്തു നിലകളിലായി അവനകയം പുത്രകവശ
ഖരമുള്ള മികച്ച ഒരു വലബ്െി (വഡാ.െി. ആര്. 
അയംവെദത് കര് ലസന്ട്ല് വലബ്െി) ലജ.എന്.
യു.�ില് ഉണ്ത്. �ി�ിധ �ിഷയങ്ങളുമായി െന്ധ

ലപടേ നിര�ധി ഓണവലന് വജര്ണലുകളുയം മറ്ുയം 
ലഭ്മാക്ുന്നതിനുള്ള സജ്ധീകരണയം അ�ിലട 
ലഭ്മാണത്. കൂടാലത, �ിദ്ാര്്ികളുലട �ി�ിധ 
കഴി�ുകലള പരിവപാഷിപ്പിക്ുന്നതിനുവ�ണ്ി 
ധാരാളയം ക്െുകളുയം സജധീ�മാണത്.

2020-21 അക്ാദമികത് �ര്ഷവത്ക്ത് അവപക്ഷ 
രജിസ്റര് ലചയോനുള്ള അ�സാന തധീയതി മാര്ച്ചത് 
31 ആയിരുന്നു. പ്വ�ശനപരധീക്ഷ ലമയത് 11 മുതല് 
14 �ലരയാണത്.

�ിശദ�ി�രങ്ങള്ക്ത് സര്�കലാശാല ല�
െത്വസറ്ത് സന്ദര്ശിക്ുക. https://www.jnu.ac.in/

വഡാ.െി. ആര്. അയംവെദത് കര് ലസന്ട്ല് വലബ്െി (ലജ.എന്.യു.)

അധത്യലാപെവകം പഠെവകം മവറുകം 
ക്ലാസുമു�്റികള്റില് െലാത്രെലായ്റി 
ഒതുങ്ലാമത െ്റിരന്രെലായ 
ചരച്ചകളുമെയുകം പരസ്പര കൂെ്റി
ക്ലാഴ്ച്ചകള്റിലൂമെയുമുള്ള 
അ�്റിവ് പങ്കുമവക്ല്റിെ്  ഈ 
കലാമ്പസ് വഴ്റിമയലാരുക്കുന്നു.
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1974 ല് സ്ാപിതമായ ഒരു വകന്ദ്രസ
ര്�കലാശാലയാണത് വഹദരാൊ

ദത് സര്�കലാശാല. ലതലങ്ാന സയംസ്ാനത്ി
ലറെ തലസ്ാനമായ വഹദരാൊദില്, 
‘വസെൊൊദത്’ പ്വദശത്ത്, �ി�രസാവങ്തി
ക�ിദ്യുലട ആസ്ാനമായ ഗച്ചിൌളിയില് 
ഇതു സ്ിതിലചയേുന്നു. 

ആന�ാളാടിസ്ാ്ത്ില് മുന്പന്തിയില് 
ഉയര്ന്ന നില�ാരത്ിലുള്ള അധ്ാപന - 

പഠന പ്ക്രിയകളുയം ഗവ�ഷണ�ുയം പരസ്പരയം 
വപാഷിപ്പിക്ുന്ന �ിദ്ാഭ്ാസ മാതൃകയാണത് 
വഹദരാൊദത് സര്�കലാശാലയുലട സ�ിവശ

ഷത. അമ്വതാളയം �ിഭാഗങ്ങളിലായി ശാസ്ത്രയം, 
സാമൂഹ്ശാസ്ത്രയം, ലളിതകല, മാവനജത് ലമറെത്, 
സാഹിത്ാദി മാന�ിക �ിഷയങ്ങള് എന്നി�യി
ല്  400 വലലെ അധ്ാപകരുലട സഹായവത്ാലട   
5,000 ത്ില് പരയം �ിദ്ാര്്ികള് പഠനയം നട
ത്ുന്നു. ഇ�ിടലത് അധ്ാപക �ിദ്ാര്്ി 
അനുപാതയം ഏകവദശയം 1:12 ആലണന്നതത് ശ്രവദ്

യമാണത്.
ഈ സ്ാപനത്ിനു ലഭിച്ചിടേുള്ള മിക�ുകളുയം 

അയംഗധീകാരങ്ങളുയം നിര�ധിയാണത്. അടുത്കാ
ലത്ത് �ന്നുവചര്ന്നതാണത് വശ്രഷ്സ്ാപനയം 
(Institution of Eminence) എന്ന ഏറ്�ുയം പ്ഗല്ഭ

ഏക്ദശകം 810 മഹക്റ്റര വ്റിസ്തൃത്റിയുള്ള ഈ കലാമ്പസ്  
ഉന്നതവ്റിദത്യലാഭത്യലാസത്ത്റിെ് ഏറ്റവകം ഉച്റിതെലായ അന്രധീക്ഷകം പ്രദലാെകംമചയ്യുന്നു.

ഹഹദരലാബലാദ്  
സരവകലലാശലാല

്ഡലാ.െ്റി.പ്റി.രലാധലാകൃഷ്ണന്*

*ലപ്ാഫസര്, രസതന്ത �കുപ്പത്, വഹദരാൊദത് സര്�കലാശാല, വഹദരാൊദത്  
വഫാണ : 9441425794
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മായ അയംഗധീകാരയം. രാജ്ലത് ഉന്നത
�ിദ്ാഭ്ാസ വമഖലയില് ലപാതു
വമഖലയിലല 10 സ്ാപനങ്ങള്ക്ു 
മാത്രയം ലഭിച്ച ഈ 
അയംഗധീകാരയം ആവഗാളാ
ടിസ്ാനത്ില് മുന്പ
ന്ിയിലുള്ള 500  �ി
ദ്ാഭ്ാസ സ്ാപനങ്ങ 
ളില് ഒന്നായി �ളരാനു
ള്ള ആഹ്വാനയം കൂടി 
യാണത്.

പ്ലസ്  ടുവി്് നശഷ 
മുള്ള നകാഴ്സുകള്

2006 ല് വഹദരാ
ൊദത് സര്�കലാശാല
യില് െിരുദ�ുയം െിരു
ദാനന്രെിരുദ�ുയം 
സയംവയാജിപ്പിച്ച എയം. 
എസത് സി. (5 �ര്ഷ ഇറെ
വരേറ്ഡത്), എയം.എ.  
(5 �ര്ഷ ഇറെവരേറ്ഡത്) 
എന്നധീ വകാഴ്ുകള്  
ആരയംഭിക്ുകയുണ്ായി. 
12 ായം ക്ാസില് 60 
ശതമാനയം മാര്വക്ാലട 
പാസായ �ിദ്ാര്്ിക
ള്ക്ത് ഈ വകാഴ്ിനത്   
അവപക്ഷിക്ായം. ലകാച്ചിയിലുയം 
വകാഴിവക്ാടേുമടക്യം രാജ്
ലത് നാല്പവതാളയം വകന്ദ്രങ്ങ

ളില് എല്ലാ�ര്ഷ �ുയം ലമയത് - ജൂണ 
മാസങ്ങളിലായി സര്�കലാശാല 

നടത്ുന്ന പ്വ�ശനപരധീക്ഷയി 
ലൂലടയാണത് �ിദ്ാര്്ികലള 
തിരലഞ്ഞടുക്ുന്നതത്. 

ഗണിതയം, ഊര്ജതന്തയം, 
രസതന്തയം,  ജധീ�ശാസ്ത്രയം, 
ഭൂഗര്ഭശാസ്ത്രയം, ആവരാഗ്മ
നശ്ാസ്ത്രയം എന്നധീ �ിഷയങ്ങ

ളില് എയം.എസത് സി. െിരുദ
ത്ിനുയം ഹിന്ദി, ധനതത്്വശാസ്ത്രയം, 

ചരിത്രയം, രാസ്ട്രതന്തയം, സാമൂഹ്
ശാസ്ത്രയം, നര�യംശശാസ്ത്രയം തുട
ങ്ങിയ �ിഷയങ്ങളില് എയം.എ.െി
രുദത്ിനുയം പഠിക്ായം. വകാഴ്ുകള്, 
ഫധീസത്, വസ്ാളര്ഷിപ്പുകള്, പ്വ�
ശന പരധീക്ഷ  എന്നി�ലയക്ുെിച്ചത് 
�ിശദ�ി�രങ്ങള്ക്ത് http://uohyd.
ac.in ല് അവന്വഷിക്ായം.  

ഇന്റനരേറ്റ�് നകാഴ്സുകള് 
ഈ സയംവയാജിത (inte 

grated) വകാഴ്ുകളില്  ആദ്
ലത് രവണ്ാ മൂവന്നാ �ര്ഷ
ങ്ങള് �ിദ്ാര്്ികള് െന്ധ
ലപ്പടേ �ി�ിധ �ിഷയങ്ങള് 
പഠിക്ുന്നു. പിന്നധീടത് 
െിരുദയം വനടുന്ന  �ിഷ
യമനുസരിച്ചത് കൂടുതല് 
ഗഹന�ുയം ഉന്നത�ുമായ 

പഠനയം ആരയംഭിക്ുന്നു. 
ഗവ�ഷണ സയംെന്ധമായ 

പഠനങ്ങള്ക്ത് ലപാതുവ� ഊന്നല് 
ലകാടുക്ുന്നതാണത്  ഇറെവരേറ്ഡത് വകാഴ്ു

കള്.
മാസ്റര് ഓഫത് ഓപത്വറ്ാലമട്ി എന്ന  6 �ര്ഷ 

ഇറെവരേറ്ഡത് വകാഴ്ുയം സര്�കലാശാലയില് നട
ക്ുന്നുണ്ത്. ഓപത്വറ്ാലമട്ിയിലുയം കാഴ്ചയുലട  
ശാസ്ത്രത്ിലുയം മികച്ച പരിശധീലനയം ലഭിക്ുന്ന 
വകാഴ്ാണിതത്.

വഹദരാൊദത് സര്�കലാശാലയിലല  
ഇറെവരേറ്ഡത് വകാഴ്ുകള് ഉയര്ന്ന ഗവ�ഷണ 
�ിദ്ാഭ്ാസ വമഖലകളിവലക്ുയം ലമച്ചലപ്പടേ  
ഉവദ്ാഗ സാധ്തകളിവലക്ുമുള്ള മാര്ഗമായി 
മാെിയിടേുണ്ത്.

ഉയരന്ന െ്റിലവലാരത്ത്റിലു
ള്ള അധത്യലാപെ - പഠെ 
പ്രക്്റിയയുകം ഗ്വ്ണവകം 
പരസ്പരകം ്പലാ്്റിപ്്റിക്കുന്ന 
വ്റിദത്യലാഭത്യലാസ െലാതൃകയലാ
ണ് ഹഹദരലാബലാദ് 
സരവകലലാശലാലയുമെ 
സവ്റി്ശ്ത. 
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എഞ്ിനധീയെിങത് �ിദ്ാഭ്ാസ
ത്ിനുള്ള ഏറ്�ുയം നല്ല സ്ാ

പനമാണത് ഇന്്ന് ഇന്സ്റിറ്്ൂടേത് 
ഓഫത് ലടവ്ാളജി (IIT). ഇന്്യില് 
പല സയംസ്ാനങ്ങളിലായി ഇരുപ
ത്ിമൂന്നത് ഐ.ഐ. ടി.കള് ഉണ്ത്. 
വകരളത്ില് പാലക്ാടാണത് ഐ.ഐ. 
ടി. സ്ിതിലചയേുന്നതത്. 

രെനവശ്ം, നകാഴ്സുകള്
�ി�ിധ ഐ.ഐ.ടി.കളിലായി സി�ില്, ലമ

ക്ാനിക്ല്, ഇലസ്ട്ിക്ല്, കമ്്ൂടേര് സയന്സത്, 
ലകമിക്ല്, വന�ല്, ആര്ക്ിലടകത്ച്ചര്, െവയാ
ലടവ്ാളജി, ഏവൊവസ്പയത്സത് തുടങ്ങിയ �ിഷയ
ങ്ങളില് എന്ജിനധീെിങത് പഠനത്ിനുള്ള സാധ്ത

കളുണ്ത്. എല്ലാ ഐ.ഐ. ടി.കളുയം 
വചര്ന്നു നടത്ുന്ന വജായിറെത് എന്ട്
ന്സത് എക്ായം (JEE- അഡ്വാന്സത്) 
മുവഖനയാണത് ഈ �ിഷയങ്ങളുലട  
പഠനത്ിനായി  പ്വ�ശനയം വനടു
ന്നതത്. 

എന്ജിനധീയെിങത് �ിഷയങ്ങള് 
കൂടാലത സയന്സത് �ിഷയങ്ങളില് 
നാലു �ര്ഷലത്   ൊച്ചിലര് പഠ
നത്ിനായുള്ള സാധ്തകള് ഐ.ഐ
.ടി.വൊയംലെ,  കാണപൂര് എന്നി�ി
ടങ്ങളിലുണ്ത്. പ്ധാനമായുയം ഊര്ജ 
തന്തയം, രസതന്തയം, എര്ത്ത് സയന്സത്, 
സാമ്ത്ികശാസ്ത്രയം എന്നധീ �ിഷയ
ങ്ങളില് ൊച്ചിലര് ഓഫത് സയന്സത് 
വകാഴ്ുകള് ഉണ്ത്. ഇതിവലക്ുള്ള 
പ്വ�ശനയം ലജ.ഇ.ഇ.  മുവഖനയാണത്.  
കൂടാലത, ചില ഐ.ഐ.ടി.കളില് 
�ി�ിധ ശാസ്ത്ര�ിഷയങ്ങള്ക്ുള്ള  5 
�ര്ഷലത് ഇറെവരേറ്ഡത് പി.ജി. വകാ
ഴ്ുകളുയം ഉണ്ത്. 

ഐ.ഐ.ടി. മദ്രാസില് ഹ്ുമാനി
റ്ധീസത്   ആറെത് വസാഷ്ല് സയന്സത് 
ഡിപ്പാര്ടേത് ലമറെുയം ഉണ്ത്.  5 �ര്ഷലത് 

ഇറെവരേറ്ഡത് വകാഴ്ത് അ�ിലട നടത്ുന്നുണ്ത്. 
സാമൂഹ്ശാസ്ത്ര �ിഷയങ്ങളില് താല്പര്മുള്ള 
കുടേികള്ക്ത് ഇതു നലല്ലാരു വകാഴ്ാണത്. ഹ്ുമാ
നിറ്ധീസത് ഡിപ്പാര്ടേത്ലമറെത് നടത്ുന്ന പ്വ�ശനപ
രധീക്ഷയായ എച്ചത്.എസത്.ഇ.ഇ. മുവഖനയാണത് ഈ 
വകാഴ്ുകളിവലക്ത് പ്വ�ശനയം വനടുന്നതത്. 

ഇന്ത്യയ്റിമല പ്രഗത്ഭെലായ എഞ്്റിെധീയ�്റിങ് വ്റിദത്യലാഭത്യലാസസ്ലാപെങ്ള്റില് 
ഒന്നലാെതലാണ് ഐ.ഐ.െ്റി.കള്.

ഇന്ത്യന് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്് 
ഓഫ് മെക്്െലാളജ്റി

പ്റി.ആത്റിര*

*അസി.ലപ്ാഫസര്, സി�ില് എഞ്ിനധീയെിങത് �കുപ്പത്, ഐ.ഐ.ടി.പാലക്ാടത്
വഫാണ : 9962388466
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സാമൂഹ്ശാസ്ത്ര 
പഠന-ഗവ�

ഷണരയംഗത്ത് രാജ്ലത് 
മികച്ച സ്ാപനങ്ങളിൽ 
ഒന്നാണത് മുയംവെയിലല 
ടാറ് ഇൻസ്റിറ്്ൂടേത്  ഓഫത്  
വസാഷ്ൽ സയൻസസത് 
(ടിസ്ത്). ആയിരത്ി ലതാ
ള്ളായിരത്ി മുപ്പതുകളി
ലല  സാമ്ത്ികമാന്ദ്
ത്ിനുവശഷയം ദാരിദ്ര്യം, 
ലതാഴിലില്ലായ്മ, നിരാശ്ര
യത്വയം തുടങ്ങിയ സാമൂ 
ഹിക - സാമ്ത്ികപ്ശ്ങ്ങലള മെികടക്ുന്നതി
നുവ�ണ്ി സാമൂഹ്വസ�ന രയംഗത്ത് മിക�ുറ്  
ലപ്ാഫഷണലുകലള സൃട്രിക്ുക എന്ന  ഉവദേ
ശ്വത്ാടുകൂടിയാണത് 1936 ൽ  ടിസ്ത് സ്ാപി
തമായതത്.  

െികവിനുള്ള അം�ീകാരങ്ങള്
മുയംവെ കൂടാലത തുൽജാപുർ , വഹദരാ

ൊദത്, ഗു�ാഹത്ി, ലചവന്ന (െനിയൻ കാമ്സത്) 
എന്നി�ിടങ്ങളിലുയം   ടിസ്ത്  കാമ്സുകൾ ഉണ്ത്. 
കാലികപ്സക്ിയുള്ള �ിഷയങ്ങളിലല പഠനാ
�സരങ്ങളുയം തുടർച്ചയായി പരിഷ്കരിക്ലപ്പടുന്ന 

സിലെസുയം മൂല്നിർ
ണയ സയം�ിധാനങ്ങളുയം  
ഇ�ിടലത് സ�ിവശഷ
തകളാണത് . സാമൂഹിക, 
സാമ്ത്ിക, രോമധീണ 
സാഹചര്ങ്ങൾ അടുത്
െിയുന്നതിനുവ�ണ്ി പാ
ഠ്പദ്തിയിൽ ഫധീൽഡത് 
�ർക്ിനത് പ്ാമുഖ്യം നല്ി
യിടേുണ്ത്. കൂടാലത,  
കാമ്സത് ലപ്ലയിസത് ലമറെത്  
അ�സരങ്ങളുയം ലഭ്മാണത്. 

െിരുദ, െിരുദാനന്ര 
െിരുദയം, എയം.ഫിൽ.,  പിഎച്ചത്.ഡി. വകാഴ്ുകളിൽ 
ടിസ്ിൽ പഠനാ�സരങ്ങളുണ്ത്. മികച്ച �ിദ്ാഭാസ, 
ഗവ�ഷണ പ്�ർത്നങ്ങളുലട ഫലമായി നാഷനൽ  
അലസസത് ലമറെത് ആറെത് അലക്രഡിവറ്ഷൻ കൗൺ
സിലിലറെ (NAAC) മികച്ച വെറ്ിങ്ങുയം യു.ജി.സി. 
യുലട വരേഡത് �ൺ  ഡധീയംഡത്  യൂനിവ�ഴത് സിറ്ി 
സ്ാന�ുയം ലഭിച്ചിടേുണ്ത്. 

നയാ�്യതയും രെനവശ്പരീക്യും
നില�ിൽ തുൾജാപുർ(മഹാരാസ്ട്ര), ഗു�ാ

ഹത്ി എന്നധീ കാമ്സുകളിലാണത് െിരുദ വകാ

സലാമൂഹത്യശലാസ്ത്രവ്റി്യങ്ള് പഠ്റിക്കുകയുകം ഗ്വ്ണകം െെത്തുകയുകം  
മചയ്യുന്ന ഇന്ത്യയ്റിമല മുന്െ്റിര സ്ലാപെെലാണ്റിത്.

െലാറ്റ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്് ഓഫ് 
്സലാ്ത്യല് സയന്സസ്

എകം.പ്രണദ്*
്ഡലാ.പ്രത്റിഭ ഗ്ണശന്**

* ഗവ�ഷണ�ിദ്ാര്്ി, ടാറ് ഇന്സ്റിറ്്ൂടേത് ഓഫത് വസാഷ്ല് സയന്സസത് (ടിസ്ത്)*
വഫാണ : 8921573462

**അസി.ലപ്ാഫസര്, ടിസ്ത്, മുയംവെ
വഫാണ : 9048071359

(ശേഷം 21 ാം ശേജില്)
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�ളലര യശസ്ുള്ള പാരമ്ര്യം, വ��ിധ്
മാർന്ന അക്ാദമിക പാഠ്ക്രമങ്ങളുയം കലാ

കായിക പരിപാടികളുയം  വകാർത്ിണക്ിയ 
പാഠ്പദ്തി,  മികച്ച അധ്ാപകർ, ഒവടേലെ പ്
ശത്രര് ഉള്ലപ്പടേ പൂര്��ിദ്ാര്്ി സമ്ത്ത്, 
ആധുനിക അടിസ്ാനസൗകര്ങ്ങൾ എന്നി� 
ഉള്ളതിനാല് വദശധീയതലത്ിൽ മിക�ാര്ന്ന 
സ്ാനയം ഡല്ഹി സര്�കലാശാലയ്കുണ്ത്.    

1922 ൽ ആരയംഭിച്ച  ഈ സ്ാപനയം 16    ഫാ
ക്ല്ടേികളുയം 800 വലലെ െിരുദാനന്ര െിരുദ 
�കുപ്പുകളുയം 91 വകാവളജുകളുയം ഏഴു ലക്ഷത്ിൽ 
പരയം �ിദ്ാർ്ികളുമുള്ള രാജ്ലത് ഏറ്�ുയം 
�ലിയ സർ�കലാശാലയായി �ളർന്നിരിക്ുന്നു.    

അണ്ർ രോവജ്വറ്ത്, വപാസ്റത് രോവജ്വറ്ത്, എയം.
ഫിൽ, പിഎച്ചത്.ഡി., സർടേിഫിക്റ്ത്, ഡിവപ്ലാമ 
എന്നധീ വകാഴ്ുകളടക്യം 540 വപ്ാരോമുകൾ ഈ 
സർ�കലാശാലയിൽ ഉണ്ത്. അണ്ർ രോവജ്വറ്ത് 
വകാഴ്ുകൾ പല സ്ലങ്ങളിലായി �്ാപിച്ചുകി
ടക്ുന്ന വകാവളജുകളിൽ നടത്ുന്നു. മിക് 
െിരുദ വകാഴ്ുകളുയം ഓവണഴ്ത് വകാഴ്ുകളാണത്.  
വകാഴ്ുകൾ നടത്ുന്ന വകാവളജുകളിൽ ചിലതത് 
താലഴ ലകാടുത്ിരിക്ുന്നു.

 

മസന്റ് സ്റീഫന് നകാനളജ് 
ആർടേത്സത്, സാഹിത്- മാന�ിക �ിഷയങ്ങള്, 

സയൻസത് എന്നധീ �ിജ്ഞാനശാഖകളിൽ അണ്ർ 
രോവജ്വറ്ത്, വപാസ്റത് രോവജ്വറ്ത് വകാഴ്ുകൾ ലഭ്മാണത്.

നല�ി  ശ്ീരാം  നകാനളജ് (സ്ത്രീകള്ക്ക്)
സാമൂഹ്ശാസത് ത്രയം, സാഹിത്- മാന�ിക 

�ിഷയങ്ങള്, വകാവമഴ്ത്, സ്റാറ്ിസ്റിക്ത് എന്നധീ �ി

ജ്ഞാനശാഖകളിൽ അണ്ർ രോവജ്വറ്ത് വകാഴ്ുക
ളുയം ൊച്ചിലർ ഓഫത് എലിലമറെെി എഡ്ുവക്ഷൻ 
(Bachelor of Elementary Education - B.El.Ed.) 
വകാഴ്ുയം വജർണലിസയം പഠിക്ാനുള്ള സൗകര്�ുയം 
ലഭ്മാണത്.

 

ഹിന്ദു നകാനളജ്  
വകാവമഴ്ത്, സയൻസത്, ആർടേത്സത്, സാഹിത്

-മാന�ിക �ിഷയങ്ങള് എന്നധീ പരമ്രാഗത 
അണ്ർ രോവജ്വറ്ത് വകാഴ്ുകൾ കൂടാലത രെഞ്ത്, 
ജർമൻ, െഷ്ൻ, സ്പാനിഷത് എന്നധീ ഭാഷകളിൽ 
ഹ്രസ്വകാല വകാഴ്ുകളുയം ലഭ്മാണത്.   

ശ്ീരാം നകാനളജ്  ഓഫ് നകാനെഴ്്  
സാമ്ത്ികശാസ്ത്രത്ില് െി.എ.(ഓവണഴ്ത്), 

എയം.വകായം, എയം.എ. (സാമ്ത്ികശാസ്ത്രയം), പി.

ഡല്ഹ്റി സരവകലലാശലാല ഇന്ത്യയ്റിമല മുന്െ്റിരയ്റിലുള്ള  
്കന്ദ്ര സരവകലലാശലാലകള്റിമലലാന്നലാണ്.

ഡല്ഹ്റി സരവകലലാശലാല
്ഡലാ.ഹശലജ ്ചന്നലാട്്*

*ലപ്ാഫസര്, എഡ്ുവക്ഷന് �കുപ്പത്, ഡല്ഹി സര്�കലാശാല, ഡല്ഹി -110007
വഫാണ: 8447588686
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ജി. ഡിവപ്ലാമ ഇൻ വഗ്ാെൽ െിസിനസത് ഓപ്പ
വെഷന്സത് എന്നധീ വകാഴ്ുകൾ ലഭ്മാണത്.

നല�ി ഇര്വിന് നകാനളജ്
വഹായം സയൻസത്, ഫുഡത് ലടവ്ാളജി എന്നധീ 

�ിഷയങ്ങളിൽ അണ്ർ രോവജ്വറ്ത് വകാഴ്ുകളുയം 
വഹായം സയൻസിലല അഞ്ു �ിഷയങ്ങളിൽ 
പി.ജി.വകാഴ്ുകളുയം ഗവ�ഷണ െിരുദ വകാഴ്ുക
ളുയം െി.എഡത്., െി.എഡത്.(ലസ്പഷ്ൽ) എന്നധീ 
വപ്ാരോമുകളുയം ലഭ്മാണത്.   

 

അഹില്യബായി നകാനളജ് ഓഫ് ന്ഴ്ിങ്
വനഴ്ിങ്ങിൽ നാലു �ർഷ അണ്ർ രോവജ്വറ്ത് 

വകാഴ്ത് ലഭ്മാണത്.

െിറാന്� ഹൗസ്
സയൻസത്, ആർടേത്സത്, സാഹിത്- മാന�ിക 

�ിഷയങ്ങള് എന്നി�യിൽ രോവജ്വറ്ത് വകാഴ്ുകളുയം 
വപാസ്റത് രോവജ്വറ്ത് വകാഴ്ുകളുയം നര�യംശശാസത് ത്ര 
(anthropology)ത്ിൽ എയം.എ.വകാഴ്ുയം ഉണ്ത്. 

 

എ�യുനക്കഷന് ഫാക്കല്ട്ി
എഡ്ുവക്ഷൻ ഫാക്ൽടേിയിൽ ൊച്ചിലർ 

ഓഫത് എഡ്ുവക്ഷൻ (B.Ed.) മാസ്റർ ഓഫത് 
എഡ്ുവക്ഷൻ (M.Ed.), എയം.ഫിൽ.,(M.Phil.), 

പി.എച്ചത്.ഡി. (Ph.D.) എന്നധീ വകാഴ്ുകൾ ലഭ്മാ
ണത്. ഇ�യിൽ B.Ed. വകാഴ്ത് എഡ്ുവക്ഷൻ 
ഫാക്ൽടേിയുലട കധീഴിലുള്ള  മഹർഷി �ാല്ധീകി 
വകാവളജത്, വലഡി ഇർ�ിൻ വകാവളജത്, ശ്ാമ 
പ്സാദത് മുഖർജി വകാവളജത് എന്നധീ വകാവളജുക
ളിലുയം ലഭ്മാണത്.

എ ഡ്ുവക്ഷന് ഫാക്ൽടേിയുലട കധീഴിലുള്ള 
എടേു വകാവളജുകളിൽ ഹയർ ലസക്റെെി  
പാസായ�ർക്ായി ൊച്ചിലർ ഓഫത് എലിലമറെ
െി എഡ്ുവക്ഷൻ (B.El.Ed.) എന്ന വകാഴ്ത് ലഭ്
മാണത്.

മുകളിൽ ലകാടുത്ിരിക്ുന്ന വകാഴ്ുകളിവല
ക്ുള്ള പ്വ�ശനയം സർ�കലാശാല നടത്ുന്ന 
ഓൺവലൻ പ്വ�ശന പരധീക്ഷയുലട അടിസ്ാ
നത്ിലാണത്.

ഫാക്കള്ട്ി ഓഫ് െ്യൂസിക് ആന്റ് ഹഫന് 
ആര്ട്്സ്

കർണാടക സയംഗധീതയം, ഹിന്ദുസ്ാനി സയംഗധീതയം, 
�ാവദ്ാപകരണ സയംഗധീതയം, �ായ്ാടേത് എന്നി�യിൽ 
അണ്ർ രോവജ്വറ്ത്, പി.ജി., എയം.ഫിൽ, പിഎച്ചത്.
ഡി എന്നധീ വപ്ാരോമുകൾ ലഭ്മാണത്.

ചിത്രരചന, ശില്പകല, �ിഷ്വൽ കമ്്ൂണിവക് 
ഷൻ, പ്ിറെത് വമക്ിങത്, അവപ്ലഡത് ആർടേത്, ആർടേത് 
ഹിസ്റെി എന്നധീ �ിഷയങ്ങളിൽ ലപാതു�ായ 
അടിസ്ാനപരമായ ഒരു �ർഷലത് വകാഴ്ുയം 

തുടര്ന്നത് തിരലഞ്ഞടുക്ലപ്പടേ �ിഷയ
ത്ിൽ മൂന്നു �ർഷലത് ൊച്ചിലർ 
ഓഫത് വഫൻ ആർടേത്സത്(B.F.A.) ഡിരേി 
വകാഴ്ുയം ലഭ്മാണത്.      

 

രെനവശ് പരീക്   
ചില അണ്ർ രോവജ്വറ്ത് ലപ്ാഫഷ

ണൽ വകാഴ്ുകളിവലക്ുയം എല്ലാ വപാസ്റത് 
രോവജ്വറ്ത് വപ്ാരോമുകളിവലക്ുയം പ്വ�
ശനത്ിനായി രാജ്ലത് 18 നഗരങ്ങ
ളിലായി ഓൺവലൻ പ്വ�ശന പരധീക്ഷ 
നടത്ുന്നുണ്ത്.

അണ്ർ രോവജ്വറ്ത് വകാഴ്ുകളിവല
ക്ുള്ള പ്വ�ശനയം വയാഗ്തവയാ പ്
വ�ശന പരധീക്ഷയിലല പ്കടനവമാ അടി
സ്ാനമാക്ി അലല്ലങ്ിൽ ഇ� 
രണ്ിലനയുയം അടിസ്ാനമാക്ി ആയി
രിക്ുയം.
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വപാണ്ിവച്ചരി സര്�കലാശാലയില് 
എത്ുവമ്ാൾ �രവ�ൽക്ുന്നതത് 

പടേണത്ിലറെ തിരക്ുകളിൽ നിലന്നാഴിഞ്ഞ 
സുന്ദരമായ ഭൂപ്വദശമാണത്. അതിലറെ ഒരു�ശത്ത്   
െയംഗാൾ ഉൾക്ടൽ പരന്നുകിടക്ുന്നു.

ഇന്റനരേറ്റ�് നകാഴ്സുകള് 
കാമ്സത് വപാലലതലന്ന �ിശാലമാണത്  ഇ�ി

ടലത് പഠനവകാഴ്ുകളുയം. രാജ്ത്ിലറെ എല്ലാ 
ഭാഗത്ുനിന്നുമുള്ള �ിദ്ാര്്ികൾ ഇ�ിലട 
പഠനത്ിനായി എത്ിവച്ചരുന്നുണ്ത്. ഇരുപതി
വലലെ വഹാസ്റല്, 100 ശതമാനയം വ�-വഫ 
പ്ാപത് തമാക്ിയ കാമ്സത്, 24x7 വലബ്െി 
സൗകര്യം, 24x7 ലമഡിക്ൽ സൗകര്യം എന്നി
�യുയം കാമ്സിലന �്ത്ത്രമാക്ുന്നു. ‘വചായത് സത് 
ലെയിസത്ഡത് ലക്രഡിറ്ത് സിസ്റയം’ (സി.െി.സി.എസത്.) 
നടപ്പിലാക്ിയ രാജ്ലത് ആദ്ലത് സർ�ക
ലാശാലയാണത് വപാണ്ിവച്ചരി സർ�കലാശാല. 
ഹാർഡത് വകാഴ്ുകൾക്ു പുെവമ, �ിദ്ാർ്ികൾ

ക്ത് ഇട്രമുള്ള വസാഫ്റത് വകാഴ്ുകൾ തിരലഞ്ഞടു
ക്ാൻ ഇ�ിലട സാധ്മാണത്. അതിൽ കലയുയം 
കായികപഠന�ുയം ഉൾലപ്പടുത്ാ�ുന്നതാണത്. 

പ്ലസത് ടു �ിദ്ാഭ്ാസ വയാഗ്തയുള്ള�ർക്ത് 
ഉന്നത പഠനത്ിനായി അഞ്ു�ര്ഷലത് �ി�ിധ 
ഇറെവരേറ്ഡത് വകാഴ്ുകളാണത് വപാണ്ിവച്ചരി സര്�

കലാശാലയിൽ ഉള്ളതത്. അ� അവപ്ലഡത് 
ജിവയാളജി, രസതന്തയം, ഊര്ജതന്തയം എന്നി�
യിലാണത്. പ്ലസത് ടു വകാഴ്ിനത് ഊര്ജതന്തയം, രസ
തന്തയം, ഗണിതയം എന്നി� പഠിച്ചത് 50 ശതമാനയം 
മാര്വക്ാലട പാസായിരിക്ണയം. ഈ മൂന്നു 
വകാഴത് സുകൾക്ുയം കൂടി ഒരു പ്വ�ശന പരധീക്ഷ
യായിരിക്ുയം ഉണ്ാ�ുക. പ്വ�ശന പരധീക്ഷയിലല 
ൊങ്ത് അനുസരിച്ചത് നമുക്ത് താല്പര്മുള്ള �ിഷയയം 
തിരലഞ്ഞ ടുക്ാ�ുന്നതാണത്. 35  സധീറ്ുകളാണത് 
ഓവരാ �ിഷയത്ിനുമുള്ളതത്.

�ണിതം, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം
വമല്പെഞ്ഞതത് കൂടാലത ഗണിതശാസ്ത്ര�ുമായി 

വ്റിശലാലെലായതുകം പ്രകൃത്റിഭകംഗ്റി െ്റി�ഞ്ഞതുെലായ കലാമ്പസ് ആണ്  
്പലാണ്്റി്ച്ചര്റി  സരവകലലാശലാലയു്െത്. 

്പലാണ്്റി്ച്ചര്റി  
സരവകലലാശലാല

്ഡലാ.എസ്.ലസ്റിത*

*അസി.ലപ്ാഫസര്, എര്ത്ത് സയന്സസത് �കുപ്പത്, വപാണ്ിവച്ചരി സര്�കലാശാല, വപാണ്ിവച്ചരി
വഫാണ : 9789521176
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െന്ധലപ്പടേ ഗണിതയം, കമ്്ൂടേര് സയന്സത്, സ്റാ
റ്ിസ്റിക്ത് എന്നി�യിലുയം അഞ്ു�ര്ഷലത് ഇറെ
വരേറ്ഡത് എയം.എസത് സി വപ്ാരോമുകള് ഉണ്ത്.  
+2 �ിനത് ഗണിതയം, ഊര്ജതന്തയം, രസതന്തയം 
എന്നി� പഠിച്ചത് 50 ശതമാനയം മാര്ക്ത് ലഭിച്ച�ര്ക്ത് 
അവപക്ഷിക്ാന് അര്ഹത ഉണ്ായിരിക്ുയം.

ഈ മൂന്നു വകാഴത് സുകൾക്ുമായി ഒരു പ്വ�
ശന പരധീക്ഷയായിരിക്ുയം ഉണ്ാ�ുക. പ്വ�ശന
പരധീക്ഷയിലല ൊങ്ത് അനുസരിച്ചു താല്പര്മുള്ള 
�ിഷയയം തിരലഞ്ഞടുക്ാ�ുന്നതാണത്. 23  സധീറ്ു
കളാണത് ഓവരാ �ിഷയത്ിനുമുള്ളതത്.

കൂടാലത ചരിത്രയം, ലപാളിറ്ിക്ല് സയന്സത്, 
വസാവഷ്ാളജി എന്നധീ �ിഷയങ്ങള്ക്ുയം അഞ്ു
�ര്ഷ ഇറെവരേറ്ഡത് പി.ജി. വപ്ാരോമുകള് ഉണ്ത്. 
50 ശതമാനയം മാര്വക്ാലട +2 പരധീക്ഷ പാസായ

�ര്ക്ത് അവപക്ഷിക്ാ�ുന്നതാണത്. ഈ മൂന്നു 
വകാഴത് സുകൾക്ുമായി മലറ്ാരു പ്വ�ശനപരധീ 
ക്ഷയായിരിക്ുയം ഉണ്ാ�ുക. എൻട്ൻസത് ലടസ്റി
ലല ൊങ്ത് അനുസരിച്ചു താല്പര്മുള്ള �ിഷയയം 
തിരലഞ്ഞടുക്ാ�ുന്നതാണത്. 23 സധീറ്ാണത് ഓവരാ 
�ിഷയത്ിനുമുള്ളതത്.

 എല്ലാ�ര്ഷ�ുയം മാർച്ചത് മാസത്ിൽ പ്വ�ശ
നത്ിനുള്ള പരസ്യം പ്മുഖ ദിനപത്രങ്ങളിൽ 
�രാെുണ്ത്. അവപക്ഷാവഫാെയം അയവക്ണ്തുയം 
പ്വ�ശന പരധീക്ഷ എഴുവതണ്തുയം ഓൺവലൻ 
ആയിടോണത്. �ിശദ�ി�രങ്ങൾ www.pondiuni.edu.
in എന്ന �ിലാസത്ിൽ ലഭ്മായിരിക്ുയം. ലമയത്  
അ�സാന �ാരത്ിവലാ ജൂൺ ആദ്�ാരത്ിവലാ 
ആണത്  പ്വ�ശനപരധീക്ഷ നടക്ുക.

ഓഫത്  സ്പധീച്ചത് ആറെത് ഹിയെിങത് (AIISH) എന്ന 
വകന്ദ്രസര്ക്ാര് സ്ാപനയം നടത്ുന്ന ഡിവപ്ലാമ,  
െിരുദ വപ്ാരോമുകളിവലക്ുള്ള പ്വ�ശനപരധീ
ക്ഷയ്കത് 2020 ഏപ്ില് അ�സാന�ാരയം �ലര 
അവപക്ഷിക്ായം. �ിശദായംശങ്ങള്ക്ത് www.
aiishmysore.com സന്ദര്ശിക്ുക.

5. ഇന്ത്യന് ൊരിഹടം സര്വകലാശാല
ഈ സ്ാപനയം കാമ്സുകളില് നടത്ുന്ന 

െി.എസത് സി. വനാടേിക്ല് സയന്സത്, െി.എസത് സി. 
ഷിപ്പത് െില്ഡിങത്& െിലപ്പയര്, െി.ലടകത്. മവെന് 
എഞ്ിനധീയെിങത്, െി.ലടകത്. വന�ല് ആര്ക്ിലട
കത്ചര് എന്നധീ വപ്ാരോമുകളിവലക്ത് പ്വ�ശനയം 
ലഭിക്ുന്നതിനത് 2020 ലമയത് ആദ്�ാരയം �ലര 
അവപക്ഷ സമര്പ്പിക്ായം.

�ിശദായംശങ്ങള്ക്ത് www.imu.ac.in സന്ദര്ശി
ക്ുക.

6. ന�ാഖമല ഇന്സ്റിറ്റ്യൂട്് ഓഫ് മപാളിറ്റിക്് 
ആന്റ് ഇക്കനണാെിക്്

പുലണയിലുള്ള വഗാഖലല ഇന്സ്റിറ്്ൂടേത് ഓഫത് 
ലപാളിറ്ിക്ത് ആറെത് ഇക്വണാമിക്ത് എന്ന പ്ശത്ര
മായ സ്ാപനയം നടത്ുന്ന െി.എസത് സി. ഇക്
വണാമിക്ത് വപ്ാരോമില് പ്വ�ശനയം ലഭിക്ുന്ന
തിനത് 2020 ഏപ്ില് 17 �ലര അവപക്ഷിക്ായം. 
ലമയത് 3 നത് നടക്ുന്ന പ്വ�ശനപരധീക്ഷയ്കത് എെ

(4 ാം ശേജ് തുടര്ച്ച)

ണാകുളത്ത് വകന്ദ്രയം ഉണ്ായിരിക്ുയം. �ിശദായംശ
ങ്ങള്ക്ത് www.gipe.ac.in വനാക്ുക.

7. ഇന്ത്യന് അനസാസിനയഷന് നഫാര് കള്ട്ി
നവഷന് ഓഫ്  സയന്സസ് (ഐ.എ.സി.
എസ്.), മകാല്ക്കത്

ഇന്്യിലല ഏറ്�ുയം പഴക്യംലചന്ന ഗവ�ഷണ 
സ്ാപനമാണിതത്. രാമന് പ്ഭാ�ലത്ക്ുെിച്ചത് 
സി.�ി.രാമന് ഗവ�ഷണയം നടത്ിയതത് ഇ�ിലട
ല�ച്ചായിരുന്നു. �ി�ിധ �ിഷയങ്ങളില് െിരുദ, 
പി.ജി., ഗവ�ഷണ വപ്ാരോമുകള് ഐ.എ.സി.
എസത്. നടത്ുന്നുണ്ത്. സയന്സത് �ിഷയങ്ങളില് 
+2/ തത്ുല് വയാഗ്തയുള്ള�ര്ക്ത് ഇറെവരേറ്ഡത് 
ൊച്ചിവലഴ്ത് - മാവസ്റഴ്ത് വപ്ാരോമിനത് വചരായം. 
ഗണിതയം, ഊര്ജതന്തയം, രസതന്തയം, ജധീ�ശാസ്ത്രയം, 
കമ്്ൂടേര് സയന്സത് എന്നധീ �ിഷയങ്ങളിലാണത് 
ഇറെവരേറ്ഡത് ൊച്ചിവലഴ്ത് - മാവസ്റഴ്ത് വപ്ാരോയം 
ഉള്ളതത്. ഈ �ര്ഷയം അവപക്ഷിക്ാനുള്ള  അ�സാന 
തധീയതി ഏപ്ില് 5 ആണത്. പ്വ�ശനപരധീക്ഷ 
ഏപ്ില് 18 നത് ആയിരിക്ുയം. 

�ിശദായംശങ്ങള്ക്ത് www.iacs.res.in കാണുക.

മപ്രലാഫ. എന്. മക. ്ഗലാവ്റിന്ദന്
വഫാണ : 9446304755
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ഇന്്യിലല പ്ശത്രമായ മൂന്നു വകന്ദ്രസര്�
കലാശാലയില് പ്ലസത് ടു �ിനത് വശഷമുള്ള 

തുടര്പഠന സാധ്തകളിതാ:

ബ്ാറസ് ഹിന്ദു സര്വകലാശാല 
ഇന്്യിലല പഴക്യംലചന്നതുയം ഉയര്ന്ന നില

�ാരമുള്ളതുമായ സര്�കലാശാലയാണിതത്. 
എല്ലാ വമഖലകളിലുമുള്ള ഡിരേി വകാഴ്ുകളുയം 
വപാസ്റത് രോവജ്വറ്ത് വകാഴ്ുകളുയം ഇ�ിലട നടത്ി
�രുന്നു. മിക്�ാെുയം ഡിരേികളുയം ഓവണഴ്ത് ഡി
രേിയാണത്. ഗണിത�ുയം അനുെന്ധ വകാഴ്ുകളുയം 
ജധീ�ശാസ്ത്ര�ുയം അനുെന്ധ വകാഴ്ുകളുയം കൂടാലത 
ആര്ടേത്സത് �ിഷയങ്ങളില് വസാഷ്ല് സയന്സത്, 
എല്.എല്.െി. എന്നി�യുമുണ്ത്.  ലപര്വഫാമ
ന്സത് ആര്ടേത്സില് സിത്ാര്, ഫത്ളൂടേത്, �യലിന്, 
തെല, ക്കത്, �ായ്ത്പാടേത്, ഭരതനാട്യം എന്നി
�യിലുയം വഫന് ആര്ടേത്സിലുയം ഡിരേി സമ്ാ 

ദിക്ായം.
ധാരാളയം ലതാഴിലധിഷ്ിത രോവജ്വറ്ത് വകാഴ്ു

കളുയം സര്�കലാശാലയില് ഉണ്ത്. ഉദാ: വഹാ
സ്പിറ്ാലിറ്ി മാവനജത് ലമറെത്, ടൂെിസയം മാവനജത് ലമറെത്, 
ഫാഷന് ഡിവസനിങത് , ഓഫധീസത് മാവനജത് ലമറെത്, 
ഫുഡത് വപ്ാസസ്ിങത്, ലാെത് ലടവ്ാളജി എന്നി�. 
കൂടാലത സര്ടേിഫിക്റ്ത്  വകാഴ്ുകളായ �ിഷ്വല് 
മധീഡിയ അഡ്വര്വടേസിങത്, ലടക്ത്വറ്ല് 
ഡിവസനിങത്, വപാടേെി സിൊമികത്, സധീഡത് ലട
വ്ാളജി എന്നി�യുയം ഉണ്ത്.

െി.വകായം. �ിഭാഗത്ില് ഫിനാന്സത്, മാര്ക്
റ്ിങത്, മാവനലമെറെത് എന്നി�യിലുയം ഓവണര്സത് 
ഡിരേി കരസ്മാക്ായം. അരേിക്ള്ച്ചര്, ല�റ്ിനെി 
സയന്സത് എന്നി�യിലുയം സര്�കലാശാല രോ
വജ്വറ്ത് വകാഴ്ുകള് നടത്ി�രുന്നു. എല്ലാ �ിഭാ
ഗങ്ങളിലുയം പ്വത്കമാവയാ ചിലതിലനാലക് 
ഒന്നിവച്ചാ ആണത് പ്വ�ശനപരധീക്ഷ. പ്വ�ശന
പരധീക്ഷ പ്വത്ക വ്ാടേുകളിലായുള്ള കമ്്ൂടേര് 

ഇന്ത്യയ്റിമല ഉന്നതെ്റിലവലാരമുള്ള മൂന്നു സരവകലലാശലാലയ്റിമല  
്കലാഴ്സുകമളക്കു�്റിച്ചലാണ്റിത്.

മൂന്നു ്കന്ദ്രസരവകലലാശലാല
െ്റി.പ്റി.അ്ശലാകന്*

*ജില്ലാ വപ്ാരോയം ഓഫധീസര്, സമരേശിക്ഷ വകരളയം, കണ്ൂര് ജില്ല
വഫാണ : 9446062723

അലിഗര് മു്ധീയം സര്�കലാശാല
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ലെയിസത്ഡത് ലടസ്റത് (Computer Based Test- CBT) 
ആയിരിക്ുയം. ഇതത് ഏപ്ില്, ലമയത് മാസങ്ങളിലാ
ണത് നടക്ാെുള്ളതത്.

�ിശദ�ി�രങ്ങള് www.bhu.ac.in എന്ന വസറ്ില് 
ലഭ്മാണത്.

അലി�ര് മുസീം സര്വകലാശാല
ധാരാളയം െിരുദവകാഴ്ുകള് നടത്ുന്ന, ഇന്്

യില് പ്മുഖസ്ാനമുള്ള, സര്�കലാശാലയാ
ണിതത്. 

1. െി.എ.വകാഴ്ുകള് : ഇയംഗ്ധീഷത്, ഹിസ്റെി, 
ലപാളിറ്ിക്ത് ഫിവലാസഫി, വജ്ാരേഫി, ഇക്വണാ
മിക്ത്, വസവക്ാളജി, വഫന് ആര്ടേത്സത്, ഹിന്ദി, 
െഷ്ന്, ഉെുദു, വചനധീസത്, സയംസ്ൃതയം, അെെികത്, 
രെഞ്ത്, വപര്ഷ്ന്, ഇ്ാമികത് ഹിസ്റെി, �ിമന് 
സ്റഡധീസത് തുടങ്ങിയ�.

2. െി.എസത് സി.വകാഴ്ുകള് : അരേിക്ള്ച്ച
ര്, വഹായം സയന്സത്, െവയാലകമിസ്ട്ി, വൊടേണി, 
സുവ�ാളജി, രസതന്തയം, ജിവയാളജി, വജ്ാരേഫി, 
ഗണിതയം, ഊര്ജതന്തയം, കമ്്ൂടേര് ആപ്ലിവക്ഷന്, 
സ്റാറ്ിസ്റിക്ത് എന്നി�യില് ഡിരേി വകാഴ്ുകള് 
നടത്ുന്നു. കൂടാലത എഞ്ിനധീയെിങ്ങിലുയം അനു
െന്ധ �ിഷയങ്ങളിലുയം ഡിരേി സമ്ാദിക്ായം. 
എല്ലാ വകാഴ്ുകള്ക്ുയം ഓവണഴ്ത് ഡിരേിയാണത് 
നല്ുന്നതത്.

െിരുദ വകാഴ്ുകളിവലക്ത് സര്�കലാശാല 
നടത്ുന്ന പ്വ�ശനപരധീക്ഷയ്കത് ലഭിക്ുന്ന മാ
ര്ക്ിലറെ അടിസ്ാനത്ിലാണത് പ്വ�ശനയം 
നടത്ുന്നതത്. ഊര്ജതന്തയം, രസതന്തയം, ഗണിതയം 
എന്നധീ �ിഷയങ്ങലളടുത്ത് +2 പരധീക്ഷയില് 55 
ശതമാനയം മാര്ക്ത് വനടിയ�ര്ക്ത് അവപക്ഷിക്ായം.

�ിശദ�ി�രങ്ങള് www.amu.ac.in എന്ന 
വസറ്ില് ലഭ്മാണത്.

ന�ാ.ബി.ആര് അംനബദ്കര് സര്വക
ലാശാല, �ല്ഹി

ഡല്ഹിയില് സ്ിതിലചയേുന്ന മിക�ുറ് 
സ്ാപനങ്ങളില് ഒന്നാണിതത്.  പതിമൂന്നത് �്ത്
ത്ര സ്ൂളുകളിലായി സര്�കലാശാല �്ാപിച്ചു
കിടക്ുന്നു. ഇതില് രണ്ു ലസറെര് െിരുദ വകാ
ഴ്ുകള്ക്ത് മാത്രമായി നധീക്ില�ച്ചിരിക്ുന്നു.

ഒന്നാമലത് വകന്ദ്രയം : െി.എ.വകാഴ്ുകള് 
നടത്ുന്നു. ഓവണഴ്ത് ഡിരേിയാണത് നല്ുന്നതത്. 

ഹിസ്റെി, ഗണിതയം, വസാവഷ്ാളജി, ഇക്വണാ
മിക്ത്, ഇയംഗ്ധീഷത്, വസവക്ാളജി എന്നി�യാണത് 
�ിഷയങ്ങള്. അടിസ്ാന വയാഗ്ത +2 �ിലല 
മികച്ച �ിജയമാണത്.  

രണ്ാമലത് വകന്ദ്രയം : �്ത്ത്ര�ുയം ലതാഴില
ധിഷ്ിത�ുമായ വകാഴ്ുകള് നടത്ി�രുന്നു. 
വഗ്ാെല് സ്റഡധീസത്, സുസ്ിര നഗര�ികസനയം,  
വസാഷ്ല് സയന്സത് ആറെത് ഹ്ുമാനിറ്ധീസത്, വലാ 
ആറെത് ലപാളിറ്ിക്ത്, ടൂെിസയം ആറെത് വഹാസ്പിറ്ാലി
റ്ി, െധീലറ്യില് മാവനലമെറെത് , ഏര്ലി വചല്ഡത്ഹു
ഡത് മാവനലമെറെത് ആറെത് എറെര്പ്ണര്ഷിപ്പത് എന്നി
ങ്ങലനയുള്ള െിരുദ വകാഴ്ുകള് നടത്ി�രുന്നു.

വനപുണി പരധീക്ഷ, ഇറെര്�്ൂ എന്നി�യുലട 
മാര്ക്ുയം +2 �ിനത് ലഭിച്ച മാര്ക്ുയം പരിഗണിച്ചാ
ണത് പ്വ�ശനയം നടത്ുന്നതത്.

ഴത് സുകൾ ഉള്ളതത്. ഗു�ാഹത്ി കാമ്സിൽ 
െി.എ. വസാഷ്ൽ സയൻസത്  (60 സധീറ്ത്), 
തുൾജാപുർ കാമ്സിൽ െി.എ. വസാഷ്ൽ 
സയൻസത് (30 സധീറ്ത്), െി.എ. (ഓവണഴത് സത്) 
വസാഷ്ൽ�ർക്ത് ഇൻ െൂെൽ ലഡ�ലപത് 
ലമൻെത് (30 സധീറ്ത്) എന്നധീ വകാഴത് സുകളിലാണത് 
പഠനാ�സരങ്ങള്. പ്ലസത് ടു / തത്ുല് 
വകാഴ്ിലല �ിജയമാണത് അവപക്ഷ സമർപ്പി
ക്ാനുള്ള അടിസത് ്ാന വയാഗ്ത. വയാഗ്
താപരധീക്ഷാഫലയം കാത്ിരിക്ുന്ന�ർക്ുയം 
അവപക്ഷിക്ായം. ൊച്ചിവലഴത് സത് ആപത്റ്ിറ്്ൂഡത് 
ലടസ്റത് (BAT) �ഴിയാണത് തിരലഞ്ഞടുപ്പത്. 
അവപക്ഷകൾ ഓൺവലൻ ആയാണത് സമർ
പ്പിവക്ണ്തത്. 

ഈ �ര്ഷലത് അവപക്ഷകൾ സമർപ്പി
ക്ാനുള്ള അ�സാന തധീയതി  2020 മാർച്ചത്  
23 ആണത്. പ്വ�ശന പരധീക്ഷയുലട വചാദ്
വപപ്പെില് ഒെത് ലജക്റധീ�ത് മാതൃകയിലുള്ള 
പാർടേത് എ യുയം �ിശദമായി ഉത്രലമഴുവതണ് 
(descriptive)  പാർടേത് െി യുയം ഉണ്ത്. രണ്ിനുയം 
പ്വത്കയം കടേത് ഓഫത് മാർക്ത് (cut off mark) 
ഉണ്ായിരിക്ുയം. വകരളത്ിൽ തിരു�നന്
പുരയം, ലകാച്ചി എന്നി� പരധീക്ഷാവകന്ദ്രങ്ങളാ
ണത്. പ്വ�ശനയം സയംെന്ധിച്ചത്  കൂടുതൽ 
�ി�രങ്ങൾക്ത് https://ba-admissions.tiss.edu/ 
എന്ന ല�െത്വസറ്ത് സന്ദർശിക്ുക.

(15 ാം ശേജ് തുടര്ച്ച)
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�ി�ിധങ്ങളായ വകാഴ്ുകൾലകാണ്ത് ശ്രവദ്
യമാണത് പുതിയ വകന്ദ്രസർ�കലാശാലകൾ. 

പ്ലസത്  ടു വകാഴ്ിനുവശഷയം പഠിക്ാ�ുന്ന ഊര്ജ
തന്തയം, രസതന്തയം, ജധീ�ശാസ്ത്രയം, ഗണിതയം, സാ
മ്ത്ിക ശാസ്ത്രയം എന്നധീ �ിഷയങ്ങളിലല അഞ്ു
�ർഷലത് സയംവയാജിത പഠനയം ഇ�യിൽ 
പ്ധാനലപ്പടേതാണത്. 

നകാഴ്സുകള് ്ല്കുന് അവസരങ്ങള്
പതിനാലത് (ഹരിയാന, ജമ്ു, ഝാര്ഖണ്ത്, 

കര്ണാടക, കശ്ധീര്, വകരളയം, പഞ്ാെത്, രാജ
സ്ാന്, സൗത്ത് െിഹാര്, തമിഴത് നാടത്, ഗുജൊ
ത്ത്, ആന്ധ്രപ്വദശത്, െിഹാര്, അസയം- സില്ച്ചാ
ര്) വകന്ദ്രസര്�കലാശാലകള്  വകന്ദ്രസര്ക്ാരിനു 
കധീഴിലുള്ള മറ്ുചില അക്ദമിക സ്ാപനങ്ങളുമായി 
വചര്ന്നു നടത്ുന്ന ലപാതു പ്വ�ശനപരധീക്ഷയി 
ലൂലട താല്പര്മുള്ള മൂന്നു  സര്�കലാശാലകലള 

തിരലഞ്ഞടുക്ാന് സൗകര്മുള്ളതിനാല് �ിദ്ാ
ര്്ികളുലട പ്വ�ശന സാധ്ത �ർധിക്ുന്നുണ്ത്. 
ഈ �ർഷയം പുതിയ നാലു സ്ാപനങ്ങൾ കൂടി 
ഈ കൂടോയ്മയിൽ വചരുന്നുണ്ത്. 

ഗവ�ഷണ താല്പര്യം മുൻനിർത്ി അടിസ്ാ
നശാസ്ത്രങ്ങളിലുള്ള ഇറെവരേറ്ഡത് വകാഴ്ുകൾ 
യു.ജി.സി. മാർഗനിർവദശമനുസരിച്ചത് ലഭ്മാ�ുന്ന 
സ�ിവശഷ അ�സരങ്ങളാണത്. ഓവരാ �ർഷ�ുയം 
ഇ�ിടങ്ങളിലല പവത്ാളയം �ിദ്ാർ്ികൾക്ത് 

*അസി.ലപ്ാഫസര്, സ്ൂള് ഓഫത് എഡ്ുവക്ഷന് & ലട്യിനിങത്,   തമിഴത് നാടത് വകന്ദ്ര സര്�കലാശാല, തിരു�ാരൂര്, 
തമിഴത് നാടത് - 610 101

വഫാണ :  8943327651

2009 ല് ഇന്ത്യന് പലാരല്റിമെറെ് പലാസലാക്്റിയ െ്റിയെത്ത്റിലൂമെ െ്റിലവ്റില്വന്ന 
്കന്ദ്രസരവകലലാശലാലകള് ്വണ്ത്ര ശ്രദ്്റിക്മപ്െലാമത ്പലാകുന്നുണ്്.

പുത്തന് ്കന്ദ്ര  
സരവകലലാശലാലകള്

്ഡലാ.മക.ബ്റിജു*

്കന്ദ്ര സരവകലലാശലാല 
ആയതുമകലാണ്് ഇന്സ്പ 
യര ്പലാലുള്ള െ്റിരവധ്റി 
സ്്കലാളര്്റിപ്പുകള് ലഭ്റി
ക്ലാനള്ള അവസരങ്ള് 
വ്റിദത്യലാരഥ്റികള്ക്് ഉപ്യലാ
ഗമപ്ടുത്തലാവന്നതലാണ്. 
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�ിവദശസ്ാപനങ്ങളിൽ ഗവ�ഷണത്ിനത് 
അ�സരയം ലഭിക്ുന്നുണ്ത്. രാജ്ത്ിനകത്ത് 
പ്മുഖ സ്ാപനങ്ങളിൽ ഉപരിപഠനത്ിനത് 
അർഹത വനടുന്ന�രുലട എണ്�ുയം ധാരാളമുണ്ത്.

�നവഷണസ്ാപ്ങ്ങളിലുള്ള പഠ്
സാധ്യതകള് 

ഇറെവരേറ്ഡത് െിരുദാനന്ര െിരുദ വകാഴ്ു
കളിൽ നാലു �ർഷലത് അധ്ാപക പരിശധീലന 
പരിപാടി, ലതാഴിലധിഷ്ിത െിരുദ പാഠ്ക്രമങ്ങൾ, 
വലബ്െി ഇൻഫർവമഷൻ രയംഗലത് വകാഴ്ുകൾ, 
ഭാഷാപഠനയം, മാവനജത് ലമറെത്, നിയമയം, ടൂെിസയം, 
വഹാടേൽ മാവനജത് ലമറെത്, ന്ൂട്ധീഷൻ െവയാളജി, 
വമവക്രാ െവയാളജി, െവയാ ലകമിസ്ട്ി, െവയാ 
ലടവ്ാളജി, ഇൻഡസ്ട്ിയൽ ല�യിസ്റത് മാവന
ജത് ലമറെത്, ഇറെർനാഷനൽ െിവലഷൻസത് (െിരുദയം), 
പബ്ികത് അഡത് മിനിസത് വട്ഷൻ & വപാളിസി പഠനയം, 
ജധീവനാമികത് സയൻസത്, കമ്്ൂടേർ പഠനയം, ഭൗമ
ശാസ്ത്രയം, ഭൂ�ിജ്ഞാനയം തുടങ്ങി ഒടേന�ധി 

പുതിയതുയം സാധ്തകള് ഏലെയുള്ളതുമായ 
വകാഴ്ുകൾ ഈ സർ�കലാശാലകളിൽ ലഭ്മാ
ണത്. വകന്ദ്ര സർ�കലാശാല ആയതുലകാണ്ു 
തലന്ന ഇന്സ്പയര് (INSPIRE) വപാലുള്ള നിര�ധി 
വസ്ാളർഷിപ്പുകൾ ലഭിക്ാനുള്ള അ�സരങ്ങൾ 
�ിദ്ാർ്ികൾക്ത് ഉപവയാഗലപ്പടുത്ാ�ുന്നതാ
ണത്. രണ്ാമലത്വയാ മൂന്നാമലത്വയാ �ർഷയം 
മുതല് തലന്ന പ്മുഖ ഗവ�ഷണസ്ാപനങ്ങളിൽ 
പരിശധീലന - പഠനസാധ്തകളുയം ഏലെയാണത്.

കഴിഞ്ഞ പത്ു �ർഷയംലകാണ്ത് ഈ സർ�
കലാശാലകൾ വനടിലയടുത് ഭൗതികസൗകര് 
�ികസനയം അസൂയാ�ഹമാണത്. വദശധീയ - അന്ർ
വദശധീയ തലങ്ങളിൽ കഴി�ത് ലതളിയിച്ച അധ്ാ
പകരുലട �ലിയ നിര ഈ സ്ാപനങ്ങളുലട മാറ്ത് 
കൂടേുന്നു. 2020 �ർഷലത് പ്വ�ശനത്ിനുള്ള 
അെിയിപ്പത് �ന്നുകഴിഞ്ഞു. അതുപ്കാരയം 2020 
ലമയത് 23,24 നാണത് പ്വ�ശനപരധീക്ഷ. www.
cucetexam.in എന്ന �ിലാസത്ിൽ കൂടുതൽ 
�ി�രങ്ങൾ ലഭ്മാണത്.
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നാഷനല് ഇന്സ്റിറ്്ൂടേത് ഓഫത് ഫാഷന് 
ലടവ്ാളജി, ഇന്്യിലല ലടക്ത്വറ്ല് 

മന്താലയത്ിലറെ കധീഴിലാണത് സ്ാപിച്ചിരിക്ുന്നതത്. 
ഇന്നത് നിഫത് റ്ിനത്  രാജ്ത്ിലറെ �ി�ിധ ഭാഗങ്ങ
ളിലായി 16 കാമ്സുകളുണ്ത്.

്ാലുവര്ഷമത് ബിരുദപഠ്ം
1. ഫാഷന് കമ്്ൂണിവക്ഷന് : നിരന്രയം 
�ളരുന്ന ഫാഷലറെ വലാകത്ത്, വലഫത് വസ്റല് 
വമഖലയിലല ആശയ�ിനിമയത്ിനായുള്ള അ�
ശ്പാതയാണത് നിഫത് റ്ിലല ഫാഷന് കമ്്ൂണി
വക്ഷന് ഡിവസന് വപ്ാരോയം. ഫാഷന് കമ്്ൂ

ണിവക്ഷന് െിരുദധാരികള്ക്ത് ബ്ാന്ഡിങത്, 
വസ്റലിങത്, വസാഷ്ല്മധീഡിയ മാര്ക്റ്ിങത്, 
വഫാവടോരേഫി, കവമഴത് സ്ല് ഫാഷന് വസ്പസത്, 
രോഫിക്ത് എന്നധീ വമഖലകളില് അനന്മായ 
വജാലിസാധ്തയുണ്ത്.

2. ഫാഷന് ഡിവസന് : ഫാഷന് 
ഡിവസനിലല ഈ വകാഴ്ത്  മാെിലക്ാണ്ിരിക്ു
ന്ന ഫാഷന്   �്�സായത്ിലറെ ല�ല്ലു�ിളികലള 
അഭിമുഖധീകരിക്ാന് കഴിയുന്ന ഡിവസന്  
ലപ്ാഫഷണലുകലള സൃട്രിക്ാന് ഉതകുന്നതാ
ണത്. ലടക്ത്വറ്ല്സത്, ഫാഷന് �്�സായ വമഖ
ലകളിലല മില്ലുകള്, കയറ്ുമതി സ്ാപനങ്ങള്, 

ഡിവസന് സ്റുഡിവയാ 
കള്, വകത്െി- കരകൗ
ശല സഹകരണ സ്ാപ
നങ്ങള്, എന്.ജി.ഒ.കള്, 
�സ്ത്ര�്ാപാര ചില്ലെ ബ്ാ
ന്ഡുകള്, ഓണവലന് 
വസ്റാെുകള്, ഡിവസന
ര്മാര്, �്ാപാരികള്, മാ
വനജര്മാര്, വഹായം/ ഫാ 
ഷന് വസ്റലിസ്റുകള്  
എന്നു തുടങ്ങി ധാരാളയം 
സാധ്തകളുണ്ത്.

3. നിറ്ത് ല�യര് ഡി 
വസന്: നിറ്ത് ല�യര് 
ഫാഷന് �സ്ത്രങ്ങളുലടയുയം 

*കാമ്സത് അക്ാദമികത് വകാര്ഡിവനറ്ര്, നിഫത് റ്ത്, കണ്ൂര് കാമ്സത്
വഫാണ : 9446007203

കണ്ണൂര്റിമല െ്റിഫ്റ്റ് സ്ലാപ്റിതെലായത് 2008 ല് ആണ്. ബ്റിരുദതലത്ത്റിലുള്ള 
അഞ്ചു ്കലാഴ്സുകള് ഇവ്റിമെ ഉണ്്.

െലാ്െല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്് ഓഫ് 
ഫലാ്ന് മെക്്െലാളജ്റി

മപ്രലാഫ.ആര.എസ്.ജയദധീപ്*
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ഉല്പന്നങ്ങളുലടയുയം രൂപകല്പനയ്കുയം നടപ്പാക്ലിനുയം 
�ിദ്ാര്്ികള്ക്ത് സമരേമായ അനുഭ�യം നല്ുന്നു. 
ഫാബ്ികത് രൂപകല്പന മുതല് ഉല്പന്ന തിരിച്ചെി�ു
�ലര നിറ്ത് ല�യര് ഫാഷലറെ എല്ലാ �ശങ്ങളുയം 
വകകാര്യംലചയോന് കഴിയുന്ന ലപ്ാഫഷണലു
കളായി �ളരാന് �ിദ്ാര്്ികലള പ്ാപ്തമാക്ുന്നു. 

4. ലടക്ത്വറ്ല് ഡിവസന് : വഫെര് 
മുതല് ഫാബ്ികത് �ലര തുണിത്രങ്ങളുലട രൂ
പകല്പനയുയം �ികാസ�ുയം ഇന്്ന് �സ്ത്ര, ഗാര്ഹിക 
ഫാഷന് �്�സായത്ിലറെ കയറ്ുമതി, ആഭ്ന്ര 
വമഖലകളിലല പ്�ര്ത്നങ്ങള് എന്നി�യുയം 
ലപ്ാഫഷണല് ലടക്ത്വറ്ല് ഡിവസനര്മാലര 
ആ�ശ്ലപ്പടുന്നു. ലടക്ത്വറ്ല്സത്, ഫാഷന് �്
�സായ വമഖലകളിലല മില്ലുകള്, എക്ത്വപാര്ടേത് 
ഹൗസുകള്, ഡിവസന് സ്റുഡിവയാകള്, 

വകത്െി, കരകൗശല സഹകരണസയംഘങ്ങള്, 
എന്.ജി.ഒ.കള്, �സ്ത്ര�്ാപാര ചില്ലെ ബ്ാന്ഡു
കള്, ഓണവലന് വസ്റാെുകള്, ഡിവസനര്മാര്, 
�്ാപാരികള്, മാവനജര്മാര്, വഹായം/ ഫാഷന് 
വസ്റലിസ്റുകള്  തുടങ്ങി അന�ധി അ�സരങ്ങ
ള് ഉണ്ത്.

5. ഫാഷന് ലടവ്ാളജി  : ഫാഷന് ലടവ്ാ
ളജിയിലല നാലു�ര്ഷലത് വകാഴ്ുകള് െിസി
നസ്ിലറെ അടിസ്ാനകാര്ങ്ങള് മനസ്ിലാക്ു
ന്നതിനുയം െിസിനസത് സാഹചര്ത്ിലറെ 
ചലനാത്മകതയുമായി ലപാരുത്ലപ്പടുന്നതിനുയം 
മാറ്യം �രുത്ുന്നതിനുയം പരിശധീലനയം നല്ുന്നു. 

സാമ്ിള് െൂയം വകാര്ഡിവനറ്ര്, ലട്ിക്ല് ഓഡിറ്ത് 
മാവനജര്, ലപ്ാഡകത് ഷന് മര്ച്ചറെത്, വപ്ാഡക്റത് 
മാവനജര്, വപ്ാഡക്റത് എഞ്ിനധീയര്, ലപ്ാഡകത് ഷ
ന് പ്ലാനര്, പ്ലാറെത് മാവനജര് എന്നധീ വമഖലകളില് 
അ�സരങ്ങള് ഉണ്ത്.

6. ലലതര് ഡിവസന് : ലലതര് ഡിവസനിങത് 
മുഖ്മായുയം വകകാര്യം ലചയേുന്നതത് ലലതര് 

(ശേഷം 40 ാം ശേജില്)
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ഇന്്യിലല മിക�ുറ് അധ്ാപകപരിശധീലന 
സ്ാപനമാണത് െധീജിയനല് ഇന്സ്റിറ്്ൂടേത് 

ഓഫത് എഡ്ുവക്ഷന് (RIE). വകന്ദ്രമാന��ിഭ
�വശഷി മന്താലയത്ിലറെ കധീഴിലുള്ള നാഷനല് 
കൗണസില് ഓഫത് എഡ്ുവക്ഷണല് െിസര്ച്ചത്   
ആറെത് ലട്യിനിങ്ങി (NCERT) ലറെ അനുെന്ധ 
സ്ാപനങ്ങളാണി�. ഇന്്യുലട അഞ്ു �്ത്
ത്ര ഭാഗങ്ങളിലാണത് ഇ� സ്ാപിച്ചിടേുള്ളതത്. 
വമസൂരു, വഭാപ്പാല്, അജത് മധീര്, ഭുെവനശ്വര്, 

ഷിവല്ലാങത് എന്നി�ടങ്ങളിലാണ�.

അധ്യാപകപരിശീല് നകാഴ്സുകള്
�ി�ിധ ആര്.ഐ.ഇ.കളില് താലഴ പെയുന്ന 

വകാഴ്ുകള് ലഭ്മാണത് (പടേിക കാണുക). 
ലസക്റെെി സ്ൂള് വമഖലയില് മികച്ച അധ്ാ

പകലര തയോൊക്ാന് ആര്.ഐ.ഇ.കളില് തുട
ങ്ങിയ നൂതന  അധ്ാപക വകാഴ്ുകളാണി�. 
ഈ വകാഴ്ുകളില്  �ിഷയങ്ങളുലട ഉള്ളടക് 

അധത്യലാപെപര്റിശധീലെ രകംഗത്ത് നൂതെവകം ഹവവ്റിധത്യമുള്ളതുെലായ  
്കലാഴ്സുകള് രൂപകല്പെമചയ്ത് െെപ്്റിലലാക്കുന്ന സ്ലാപെെലാണ്റിത്.

�ധീജ്റിയെല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്് 
ഓഫ് എഡയു്ക്്ന്

്ഡലാ.മക.വ്റിജയന്*

*അസി.ലപ്ാഫസര്, ടധീച്ചര് എഡ്ുവക്ഷന് �കുപ്പത്, എന്.സി.ഇ.ആര്.ടി., ന്ൂ ഡല്ഹി
വഫാണ: 9718319061

വകാഴ്ത്
അടിസ്ാന 
വയാഗ്ത

വമസൂരു വഭാപ്പാല് അജത് മധീര് ഭുെവനശ്വര് ഷിവല്ലാങത്

െി.എ.െി.എഡത്. +2 ഉണ്ത് ഉണ്ത് ഉണ്ത് ഉണ്ത് -

െി.എസത് സി.എഡത്. +2 ഉണ്ത് ഉണ്ത് ഉണ്ത് ഉണ്ത് -

എയം.എസത് സി.എഡത്. +2 ഉണ്ത് - - - -

െി.എഡത്. െിരുദയം ഉണ്ത് - ഉണ്ത് ഉണ്ത് ഉണ്ത്

എയം.എഡത്. െി.എഡത്. ഉണ്ത് - ഉണ്ത് ഉണ്ത് -

െി.എഡത്. 
എയം.എഡത്.

െിരുദയം - ഉണ്ത് - - -

പടേിക 
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(content)ത്ിനുയം പഠനവൊധനരധീതി (pedagogy)
ക്ുയം പ്ാധാന്യം ലകാടുക്ുന്നു. മുകളില് ലകാടുത് 
പടേികയിലല  ആദ്ലത് മൂന്നു വകാഴ്ുകളുയം 
ഇത്രത്ിലുള്ള�യാണത്. ഈ മൂന്നു വകാഴ്ുക
ളുലടയുയം പ്വ�ശനത്ിനുള്ള അടിസ്ാന വയാഗ്ത 
50 ശതമാനയം മാര്വക്ാലട പ്ലസത് ടു/ തത്ുല് 
വയാഗ്തയാണത്. ഇതില് മൂന്നാമലത് വകാഴ്ത് 
എയം.എസത് സി.എഡത്. വമസൂരു�ില് മാത്രവമ 
ഉള്ളൂ.  െിരുദാനന്രെിരുദത്ിനുയം െി.എഡിനുയം 
തുല്മാണിതത്.

നകാഴ്സുകളമട രെനവശ്ം എങ്ങമ്, 
എനപ്ാള്?

ഈ വകാഴ്ുകളുലട പ്വ�ശനയം നടത്ുന്നതത് 
അഖിവലന്്ാതലത്ിലുള്ള പ്വ�ശനപരധീക്ഷ 

യുലടയുയം (Common Entrance Examination- CEE) 
അടിസ്ാന വയാഗ്തയായ +2 / തത്ുല് 
പരധീക്ഷയുലട മാര്ക്ിലറെയുയം അടിസ്ാനത്ി
ലാണത്.

ഈ പ്വ�ശനപരധീക്ഷയുലട �ിജ്ഞാപനയം 
എല്ലാ�ര്ഷ�ുയം മാര്ച്ചത് മൂന്നാമലത്വയാ നാലാ
മലത്വയാ ആഴ്ച പ്തധീക്ഷിക്ായം. പ്വ�ശനപരധീക്ഷ 
ജൂണ ആദ്�ാരയം ഇന്്യില് �ി�ിധ സ്ലങ്ങ
ളിലായി നടക്ുയം.    ലകാച്ചിയിലുയം വമസൂരു�ി
ലുയം ഇതിലറെ പരധീക്ഷാവകന്ദ്രങ്ങള് ഉണ്ത്.  ഇതി
നുള്ള രജിവസ്ട്ഷന് ഓണവലനായിടോണത് 
നടവത്ണ്തത്. 

രെനവശ്ം  
െി.എസത് സി.െി.എഡത്., െി.എ.െി.എഡത്. 

എന്നധീ വകാഴ്ുകള്ക്ത് അതതത് ആര്.ഐ.ഇ.കള്ക്ത് 
കധീഴിലുള്ള പ്വദശത്ത് താമസിക്ുന്ന�ര്ക്ത്   
മാത്രവമ പ്വ�ശനമുണ്ായിരിക്ുകയുള്ളൂ. എന്നാല് 
എയം.എസത് സി.എഡത്. വകാഴ്ിനുള്ള പ്വ�ശനയം 
അഖിവലന്്ാ തലത്ിലുള്ള ൊങ്ത് ലിസ്റിലറെ 
അടിസ്ാനത്ിലായിരിക്ുയം.

�ി�ിധ വകാഴ്ുകളിവലക്ുള്ള �ിശദ�ി�രങ്ങ
ള്ക്ായി എന്.സി.ഇ.ആര്.ടി.യുലട www.ncert.
nic.in എന്ന ല�െത്വസറ്ത് സന്ദര്ശിക്ാ�ുന്നതാ
ണത്. �ി�ിധ ആര്.ഐ.ഇ.കളുലട ല�െത്വസറ്ു
കളിലുയം കൂടുതല് �ി�രങ്ങള്  ഉണ്ായിരിക്ുയം.

ഇന്ത്യയ്റിമല െ്റികവറ്റ 
അധത്യലാപക പര്റിശധീലെ 
സ്ലാപെങ്ളലാണ് �ധീജ്റി
യെല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്് ഓഫ് 
എഡയു്ക്്ന്.
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നാഷനല് ഇന്സ്റിറ്്ൂടേത് ഓഫത് ലടവ്ാളജി 
(എന്.ഐ.ടി.)ക്ത് അലഹൊദത്, 

വഭാപ്പാല്, ദുര്ഗാപൂര്, വകാഴിവക്ാടത്, ഹാമില്പൂ
ര്, ജയത് പൂര്, ജലന്ധര്, ജയംഷദത്പൂര്, കുരുവക്ഷത്ര, 
നാഗത്പൂര്, െൂര്വഖല, സില്ച്ചാര്, സൂെതത്കല്, 
�ാെങ്ല്, ശ്രധീനഗര്, സൂെത്ത്, തിരുച്ചിെപ്പള്ളി, 
പടത്ന, അഗര്ത്ല, അരുണാചല് പ്വദശത്, ദില്ലി, 
വഗാ�, മണിപ്പൂര്, വമഘാലയ, മിവസാെയം, നാഗാ
ലാന്ഡത്,  പുതുവച്ചരി, സിക്ിയം, ഉത്രാഖണ്ത്, 
ആന്ധ്രാപ്വദശത്, ൊയത് പൂര് തുടങ്ങിയ സ്ലങ്ങ
ളിലായി 31 സ്ാപനങ്ങളുണ്ത്.  

വിവിധതരം നകാഴ്സുകള്
ഇ�യില് 17 സ്ാപനങ്ങള് തുടക്ത്ില് 

രാജ്ത്ിലറെ �ി�ിധ ഭാഗങ്ങളില് െധീജിയനല് 
എഞ്ിനധീയെിങത് വകാവളജായി ആരയംഭിക്ുകയുയം 
പിന്നധീടത് മിക�ുള്ള സാവങ്തിക�ുയം ശാസ്ത്രധീയ�ു
മായ �ിദ്ാഭ്ാസത്ിലറെ ആ�ശ്യം കണക്ിലല
ടുത്ത് എന്.ഐ.ടി.കളായി പരി�ര്ത്നയം ലച
യേുകയുയം ലചയ്ു. ഈ സ്ാപനങ്ങളുലട 
പരവമാന്നത ഭരണസമിതിയാണത് എന്.ഐ.ടി. 
കൗണസില്. ഇ� ഇന്്യിലല ഏറ്�ുയം മികച്ച 
എഞ്ിനധീയെിങത് വകാവളജുകളില് ലപടുന്ന�യാ
ണത്. �ി�ിധ �ിഷയങ്ങളില് �്ത്ത്ര അണ്ര്രോ
വജ്വറ്ത്, പി.ജി. (എഞ്ിനധീയെിങത്) വകാഴ്ുകള് ഇ� 
�ാഗ്ാനയം ലചയേുന്നു.

പരമ്രാഗത എഞ്ിനധീയെിങത് വപ്ാരോമുക
ള്ക്ു പുെവമ എന്.ഐ.ടി.കളില് ചിലതത് െവയാ- 

ലമഡിക്ല് എഞ്ിനധീയെിങത്, ലസൊമികത് എഞ്ി
നധീയെിങത്, ഫുഡത് വപ്ാസസത് എഞ്ിനധീയെിങത്, 
ഇന്ഡസത് ട്ിയല് ഡിവസന്, ലമറ്ലര്ജിക്ല് 
ആറെത് ലമറ്ധീരിയല് എഞ്ിനധീയെിങത്, ലകമിക്ല് 
എഞ്ിനധീയെിങത്, വമനിങത് എഞ്ിനധീയെിങത്, 
ഇന്ഫര്വമഷന് ലടവ്ാളജി, ഇന്ഡസത് ട്ിയല് 
എഞ്ിനധീയെിങത്, മാവനജത് ലമറെത്, െവയാ എഞ്ി
നധീയെിങത്, എഞ്ിനധീയെിങത് ഫിസിക്ത് തുടങ്ങിയ� 
�ാഗ്ാനയം ലചയേുന്നു. ആര്ക്ിലടകത്ചര്, െവയാ
ലടവ്ാളജി, എര്ത്ത് - എന്�വയണലമറെല് 
സയന്സത് എന്നി�യില് ൊച്ചിലര് െിരുദങ്ങളുയം  
ചില എന്.ഐ. ടി. കള് നല്ുന്നുണ്ത്. 

*അസി.ലപ്ാഫസര്, നാഷനല് ഇന്സ്റിറ്്ൂടേത് ഓഫത് ലടവ്ാളജി,  സില്ച്ചാര്, അസയം.
വഫാണ : 9401519326

ഇന്ത്യയ്റിമല ്ദശധീയ പ്രലാധലാെത്യമുള്ള ഉന്നതവ്റിദത്യലാഭത്യലാസ സ്ലാപെങ്ളലാണ് 
െലാ്െല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്് ഓഫ് മെക്്െലാളജ്റി.

െലാ്െല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്് 
ഓഫ് മെക്്െലാളജ്റി

്ഡലാ.രഞ്്റിത് ജ്റി. െലായര*
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ഇന്റനരേറ്റ�് പി.ജി.നരൊരോമുകള്
അടുത്ിലടയായി, ചില എന്.ഐ.ടി.കള് 

ഊര്ജതന്തയം, രസതന്തയം, ഗണിതയം എന്നി�യില് 
അഞ്ു �ര്ഷലത് ഇറെവരേറ്ഡത്  എയം.എസത് സി. 
വപ്ാരോമുകള് ആരയംഭിച്ചിടേുണ്ത്. അത്രയം യു.ജി.
വപ്ാരോമുകള്ക്ുയം ഇറെവരേറ്ഡത് എയം.എസത് സി. 
വപ്ാരോമുകള്ക്ുമായുള്ള ഏറ്�ുയം കുെഞ്ഞ 
വയാഗ്ത  പ്ലസത് ടു/ തത്ുല് വയാഗ്തയുയം ലജ. 
ഇ.ഇ. ലമയിന് വസ്ാെുയം ആണത്. ഈ സ്ാപന
ങ്ങളുലട ലപ്ലയി സത് ലമറെത് (ലതാഴിലിവലക്ുള്ള 
തിരലഞ്ഞടുപ്പത്) സാഹചര്യം ഐ.ഐ.ടി.കലള
വപ്പാലല, ഇന്്യിലല ഏറ്�ുയം മികച്ച ഒന്നാണത്.

കൂടാലത, എന്.ഐ.ടി.കളില് ഭൂരിഭാഗ�ുയം 
എഞ്ിനധീയെിങത്, സയന്സത്, ലടവ്ാളജി വമഖല
കളിലായി �ി�ിധ എയം.ലടകത്., എയം.എസത് സി.  
വപ്ാരോമുകള് �ാഗ്ാനയം ലചയേുന്നു. ഈ സ്ാ
പനങ്ങളില് ചിലതത് �ാഗ്ാനയം ലചയേുന്ന മറ്ു 
വപ്ാരോമുകളാണത് എയം.െി.എ.യുയം എയം.സി.എ.യുയം. 
ഈ സ്ാപനങ്ങലളല്ലായം �ി�ിധ �ിഷയങ്ങളില് 

പിഎച്ചത്.ഡി. െിരുദ�ുയം നല്ുന്നു. കുെച്ചത്  സ്ാ
പനങ്ങള് ഇന്്യിലുയം പുെത്ുമുള്ള പ്ശത്ര 
�്�സായസ്ാപനങ്ങളുമായി കൂടിയാവലാചിച്ചത് 
സര്ടേിഫിക്റ്ത് വകാഴ്ുകള് നടത്ുന്നുണ്ത്. 

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND OTHER PARTICULARS OF THE 
SASTHRAKERALAM MONTHLY (MALAYALAM) - FORM IV

1.     Place of publication     :     Kozhikode
2.     Periodicity of publication     :     Monthly
3.    Printer’s name     :  T.K. Meerabai 
 Nationality     :     Indian
 Address     :     Parishad Bhavan,   
    Kozhikode -673002
4.     Publisher’s name     :     T.K. Meerabai
5.     Editor’s name     :     O.M. Shankaran
     Nationality     :     Indian
     Address     :     Parishad Bhavan,  
    Kozhikode - 673002
6     Name & address of individuals who own the  
 newspaper or share holders holding  
 more than 1% of the total capital     :     Kerala Sasthra Sahithya  
    Parishad
    Kozhikode, 673002
I, T.K. Meerabai, hereby declare that the particulars given above are true to the best of 
my knowledge and belief.
Kozhikode                         sd/-
20/02/2020            T.K. Meerabai 

എന്.ഐ.െ്റി.കള് ഇന്ത്യയ്റി
മല ഏറ്റവകം െ്റികച്ച എഞ്്റി
െധീയ�്റിങ് ്കലാ്ളജുകള്റില് 
മപടുന്നവയലാണ്. വ്റിവ്റിധ 
വ്റി്യങ്ള്റില് വത്യതത്യസ്ത 
അണ്രഗലാ്ജവേറ്റ്, പ്റി.ജ്റി. 
(എഞ്്റിെധീയ�്റിങ് ) ്കലാഴ്സു
കള് ഇവ വലാഗ്ലാെകം മചയ്യു
ന്നു.
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�ിദ്ാഭ്ാസവമഖലയിലല എല്ലാ രയംഗങ്ങളിലുയം 
�ിപ്ല�കരമായ �ലിയ കുതിച്ചുചാടേങ്ങള് 

നടന്നു�രികയാണവല്ലാ. കലാരയംഗ�ുയം ഇതില്നി
ന്നു �്ത്ത്രമല്ല. ഈ വമഖലയിലല ചില സ്ാ
പനങ്ങലള അെിയാനുള്ള ശ്രമമാണിതത്.

നകാനളജ് ഓഫ് ആര്ട്്, ്്യൂ �ല്ഹി 
ഇതു സ്ാപിതമാകുന്നതത് 1942 ലാണത്. 

 ഡല്ഹി സര്�കലാശാലയു
ലട കധീഴിലുള്ള ഈ സ്ാപന
ത്ില് ലപയിറെിങത്, പ്ിറെത് 
വ മ ക് ി ങത് , സ് ള് പത്ച ര് , 
അവപ്ലഡത് ആര്ടേത്, കലാചരി
ത്രയം, �ിഷ്വല് കമ്്ൂണിവക്
ഷന് എന്നധീ �ിഭാഗങ്ങളില് 
നാലു�ര്ഷലത്  ൊച്ചിലര് 
ഓഫത് വഫന്  ആര്ടേത്സുയം 
(െി.എഫത്.എ.) രണ്ു�ര്ഷയം 
നധീണ്ുനില്കുന്ന മാസ്റര് ഓഫത് 
വഫന് ആര്ടേത്സത് (എയം.
എഫത്.എ.) എന്ന െിരുദാന
ന്ര െിരുദ പഠന�ുയം ഉണ്ത്. 
െി.എഫത്.എ.യ്കത് പഠിക്ാന് 
ആരേഹിക്ുന്ന +2 പൂര്ത്ിയാക്ിയ�ര്ക്ത് 
അഭിരുചിപരധീക്ഷകളിലുയം ഇറെര്�്ൂകളിലുയം 
വനടുന്ന മാര്ക്ിലന അടിസ്ാനമാക്ി പ്വ�ശ
നയം വനടായം. പ്വ�ശന�ുമായി െന്ധലപ്പടേ �ി

ജ്ഞാപനയം എല്ലാ �ര്ഷ�ുയം ജൂണമാസത്ിലാ
യിരിക്ുയം; അഭിരുചി പരധീക്ഷകള്  ജൂവലയിലുയം.

ബ്ാറസ് ഹിന്ദു സര്വകലാശാല, 
വാരണാസി

ഈ സര്�കലാശാലയിലല ഫാക്ള്ടേി ഓഫത് 
�ിഷ്വല് ആര്ടേത്സത് ആണത് പഠനവകന്ദ്രയം. ലപയി
റെിങത്, അവപ്ലഡത് ആര്ടേത്, വപാടേെി & സിൊമിക്ത്, 

ലടക്ത്വറ്ല്സത്, സ്ള്പത്ചര് 
എന്നധീ �ിഭാഗങ്ങളില് നാലു
�ര്ഷലത് െി.എഫത്.എ.യുയം 
രണ്ു�ര്ഷലത് എയം.എഫത്.എ. 
യുയം നടത്ുന്നു. കൂടുതല് 
�ി�രങ്ങള്ക്ായി www.bhu.
ac.in സന്ദര്ശിക്ുക.

സര്.മജ.മജ.നകാനളജ് 
ഓഫ് ആര്ട്് - മുംഹബ

പ്ലസത് ടു പൂര്ത്ിയാക്ിയ 
വശഷയം അഭിരുചിപരധീക്ഷ കഴി
ലഞ്ഞത്ുന്ന�ര്ക്ത് െിരുദ
വകാഴ്ായ െി.എഫത്.എ.യ്കത് 

ലപയിറെിങ്ങിനുയം സ്ള്പത്ചെിനുയം അവപ്ലഡത് ആര്ടേി
നുയം പുെവമ ലടക്ത്വറ്ല്സിലുയം ഇറെധീരിയര് ലഡ
ക്വെഷനിലുയം ലമറ്ല്   സിൊമിക്ിലുയം െിരുദാ
നന്ര െിരുദമായ എയം.എഫത്.എ. ഉണ്ത്. 

കലലാവ്റിദത്യലാഭത്യലാസരകംഗകം പഠ്റിക്ലാനകം കലാ്ലലാച്റിതെലായ്റി കലലാഭത്യസെകം  
െെത്തുവലാനകം ഇെകം െല്കുന്ന ്ദശധീയ, അന്ര്ദശധീയ തലത്ത്റില്  
പ്രശസ്തെലായ ച്റില കലലാസ്ലാപെങ്മള പര്റിചയമപ്ടുത്തുകയലാണ്.

ദൃശത്യകലലാപഠെ  
സ്ലാപെങ്ള്

മപ്രലാഫ.മക.ലലാല്*

*ലപ്ാഫസര്, ലപയിറെിങത് �കുപ്പത്, വകാവളജത് ഓഫത് വഫന് ആര്ടേത്സത്, തിരു�നന്പുരയം - 695 033
വഫാണ : 9995568957

ഏപ്രില് - 2020 30



�ിശദ�ി�രങ്ങള്ക്ത് www.sirjjschoolofart.in സന്ദ
ര്ശിക്ുക.

ശാന്തി്ിനകതന്, കലാഭവന്
ലപയിറെിങത്, രോഫിക്ത്, ലടക്ത്വറ്ല്സത് 

ഡിവസന്, സിൊമികത് ഡിവസന്, സ്ള്പത്ചര്, 

കലാചരിത്രയം എന്നധീ �ിഷയങ്ങളില് െി.എഫത്.എ. 
െിരുദങ്ങള്ക്ു പുെവമ െിരുദാനന്ര െിരുദ�ുയം 
ഗവ�ഷണങ്ങള്ക്ുയം ഇ�ിലട സൗകര്മുണ്ത്.  
�ിശദമായി അെിയുന്നതിനത് info@visva-bharati.
ac.in ല് െന്ധലപ്പടാ�ുന്നതണത്. മലറ്ല്ലാ സ്ാപ
നങ്ങലളയുയം വപാലല െിരുദ വകാഴ്ിനത് +2 അലല്ല
ങ്ില് തത്ുല് വയാഗ്ത വ�ണയം. 

എം.എസ്.യൂ്ിനവഴ്ിറ്റി ഓഫ് ബനറാ�,  
വന�ാദര

1950 ല് ഗുജൊത്ില് സ്ാപിതമായ ഈ 
സ്ാപനത്ില്  +2 കഴിലഞ്ഞത്ുന്ന�ര്ക്ത് 
ൊച്ചിലര് ഓഫത് �ിഷ്വല് ആര്ടേത്സിലുയം െിരുദയം 
കഴിലഞ്ഞത്ുന്ന�ര്ക്ത് മാസ്റര് ഓഫത് �ിഷ്വല് 
ആര്ടേത്സിലുയം  െിരുദാനന്രെിരുദയം കഴിലഞ്ഞ
ത്ുന്ന�ര്ക്ത് ഗവ�ഷണത്ിനുമുള്ള സൗകര്
ലമാരുക്ിയിടേുണ്ത്. ലപയിറെിങത്, സ്ള്പത്ചര്, 

അവപ്ലഡത് ആര്ടേത്, മ്ൂെല്, രോഫിക്ത്, കലാചരി
ത്രയം, മ്ൂസിവയാളജി എന്നധീ �ിഭാഗങ്ങളിലാണത് 
െി.�ി.എ.യുലടയുയം എയം.�ി.എ.യുലടയുയം വകാ
ഴ്ുകള്. കൂടാലത, കലയുലട പ്ാവയാഗികതയ്കത് 
പ്ാധാന്യം ലകാടുത്ത് പുതിയ ഡിവസന് വകാ
ഴ്ുകളുയം ഉണ്ത്. ൊച്ചിലര് ഓഫത് ഡിവസന്  (െി.
ലഡസത്.) എന്നെിയലപ്പടുന്ന ഈ വകാഴ്ില് ക്രാഫത് റ്ത് 

& ഡിവസന്, സിൊമികത് & ഗ്ാസത്, കമ്്ൂണി
വക്ഷന് ഡിവസന്,   ആക്സെി ഡിവസന്, 
മൂ�ിങത് ഇവമജസത് എന്നി� ഉള്ലപ്പടുത്ിയിരി
ക്ുന്നു. �ിശദ�ി�രങ്ങള്ക്ത് info@mgubaroda.
ac.in സന്ദര്ശിക്ുക.

നകരളത്ിമല സ്ാപ്ങ്ങള്
1.  നകാനളജ് ഓഫ് ഹഫന് ആര്ട്്സ്, തിരുവ്

ന്തപുരം: കലാഭിരുചിയുള്ള�രുയം +2 കഴിഞ്ഞ
�രുമായ�ര്ക്ത് ഇ�ിലട നാലു �ര്ഷലത് 
ൊച്ചിലര് ഓഫത് വഫന് ആര്ടേത്സത് എന്ന 
െിരുദ വകാഴ്ിനത് അവപക്ഷിക്ായം.  പ്വ�ശന 
�ിജ്ഞാപനയം എല്ലാ�ര്ഷ�ുയം ജൂണില് ഉണ്ാ
യിരിക്ുയം. ജൂവല മാസയം നടത്ുന്ന അഭിരുചി 
പരധീക്ഷകളിലുയം അഭിമുഖത്ിലുയം ലഭിക്ുന്ന 
മാര്ക്ിലറെ അടിസ്ാനത്ിലാണത് പ്വ�ശനയം. 
ഒരു �ര്ഷയം 43 �ിദ്ാര്്ികള്ക്ാണത് പ്വ�

രെധീന്ദ്രനാ് ടാവഗാെിലറെ ഛായാചിത്രയം
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ശനയം. ലപയിറെിങത്, ശില്പകല, അവപ്ലഡത് ആര്ടേത് 
എന്നിങ്ങലനയാണത് െി.എഫത്.എ.യുലട മൂന്നു 
�ിഭാഗങ്ങള്.

 െി.എഫത്.എ. െിരുദയം കഴിഞ്ഞ�ര്ക്ത് ലപ
യിറെിങിലുയം  ശില്പകലയിലുയം െിരുദാനന്ര
െിരുദത്ിനുയം പഠിക്ായം. കൂടുതല് �ി�രങ്ങ
ള്ക്ത്  dtekerala  അലല്ലങ്ില് cfaktvm@gmail.
com വനാക്ുക.

2.  രാജാ രവിവര്െ നകാനളജ് ഓഫ് ഹഫന് 
ആര്ട്്സ്,  ൊനവലിക്കര : ഈ സ്ാപനയം 1915 
ല് ചിത്രകലാപഠനത്ിനായി തുടങ്ങി.  തി
രു�നന്പുരലത് വകാവളജിനത് സമാനമായ 
ഏകധീകൃത സിലെസത് ആണത് ഇ�ിലടയുള്ളതത്. 
വകാവളജിലല െി.എഫത്.എ.  െിരുദപ്വ�ശ
നയം നടത്ുന്നതത് സാവങ്തിക �ിദ്ാഭ്ാസ 
ഡയെട്വെറ്ാണത്. തിരു�നന്പുരലത്യുയം 
തൃശ്ൂരിലലയുയം മാവ�ലിക്രയിലലയുയം പ്വ�
ശനപരധീക്ഷ ഏകധീകരിച്ചിരിക്ുന്നതിനാല്,  
മൂന്നു വകാവളജുകള്ക്ുമുള്ള �ിദ്ാര്്ികലള 
തിരലഞ്ഞടുക്ുന്നതത് മുന് സൂചിപ്പിച്ച അഭിരുചി 
പരധീക്ഷയുലടയുയം ഇറെര്�്ൂ�ിലറെയുയം അടി
സ്ാനത്ിലാണത്. ഈ വകാവളജില് െി.എഫത്. 
എ. െിരുദ ക്ാസിനത് 40 സധീറ്ാണുള്ളതത്. 
െിരുദാനന്രെിരുദ വകാഴ്ുകള് ഇ�ിലടയി
ല്ല. കൂടുതല് �ി�രങ്ങള്ക്ത് ravivarmacfa.com  
വനാക്ുക.

3.  നകാനളജ് ഓഫ് ഹഫന് ആര്ട്്സ്, തൃശ്ശൂര് : 
അഭിരുചി പരധീക്ഷകളുയം ഇറെര്�്ൂ�ുയം നടത്ി 
െിരുദ വകാഴ്ായ െി.എഫത്.എ.യുലട പ്വ�
ശനയം നടത്ുന്നു. ഈ വകാവളജില് 40 സധീ
റ്ുകളാണത് അനു�ദിച്ചിരിക്ുന്നതത്. ലപയിറെിങത്, 
ശില്പകല, അവപ്ലഡത് ആര്ടേത് എന്നി�യ്കു പുെവമ 
2019 മുതല്  ആര്ടേത് ഹിസ്റെി & �ിഷ്വല് 
സ്റഡധീസത് എന്ന വപരില് 7 സധീറ്ുള്ള െിരുദ 
വകാഴ്ുയം തുടങ്ങിയിടേുണ്ത്. ഇ�ിലട െിരുദാന
ന്രെിരുദ വകാഴ്ുകള് ഇല്ല. �ിശദ�ി�രങ്ങ
ള്ക്ത്  cfatcr@gmail.com   സന്ദര്ശിക്ുക.

4.  രാധാലക്ഷി വിലാസം നകാനളജ് ഓഫ് ഹഫന് 
ആര്ട്്സ്  & െ്യൂസിക്,  തൃപ്പൂണിത്തുറ : 1956 
ല് വകരള സര്ക്ാര് ലകാച്ചി രാജാ�ില്നിന്നത് 
ഈ സ്ാപനയം ഏലറ്ടുത്ു. 1997 ല് തിരു�
നന്പുരലത് വഫന് ആര്ടേത്സത് വകാവളജത് 
മാതൃകയാക്ി കലാപഠനവകാഴ്ത് പരിഷ്കരിക്ു
കയുണ്ായി. ഇ�ിലട ലപയിറെിങത്, ശില്പകല, 

അവപ്ലഡത് ആര്ടേത് എന്നി�യില് െിരുദ 
വകാഴ്ായ  െി.എഫത്.എ.യുയം െിരുദാനന്ര
െിരുദ വകാഴ്ായ എയം.എഫത്.എ.യുയം ഉണ്ത്. 
െിരുദവകാഴ്ിനത് +2 ഉയം, െിരുദാനന്ര െി
രുദത്ിനത് െിരുദ�ുമാണത് അടിസ്ാന 
വയാഗ്ത. അഭിരുചി പരധീക്ഷയുയം ഇറെര്�്ൂ
�ിലല മാര്ക്ുയം അടിസ്ാനമാക്ിയാണത് 
പ്വ�ശനയം.  �ിശദ�ി�രങ്ങള്ക്ത് rlvcollege.
com വനാക്ുക.

5.  ശ്ീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സര്വകലാശാല, 
കാലടി: പ്ലസത് ടു അടിസ്ാനവയാഗ്തയാ
ലയടുത്ത് അഭിരുചി പരധീക്ഷയിലല മാര്ക്ിലറെ 
അടിസ്ാനത്ില് െി.എഫത്.എ. െിരുദ 
വകാഴ്ിനത് പ്വ�ശനയം വനടായം. ഒന്നായം �ര്ഷ 
ഫൗവണ്ഷന്  വകാഴ്ിനുവശഷയം ലപയിറെിങത്, 
മ്ൂെല്, ശില്പകല എന്നി�യില് തുടര്പഠനയം 
നടത്ായം. �ിശദ�ി�രങ്ങള്ക്ത് ssus.ac.in ല് 
സന്ദര്ശിക്ുക.

രാജാ ര�ി�ര്മ
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മരുന്നുഗവ�ഷണയം, ഉല്പാദനയം, �ിതരണയം, 
ഗുണനിയന്തണയം, ഗുണനില�ാരയം ഉെപ്പാക്

ല്, മാര്ക്റ്ിങത്, അധ്ാപനയം എന്നി�യിലലല്ലായം 
ഫാര്മസി വകാഴ്ത് പഠിക്ുന്ന�ര്ക്ത് ധാരാളയം 
അ�സരങ്ങളുണ്ത്. ആശുപത്രികളില് വസ�നമ
നുഷ്ിക്ാന് താല്പര്മുള്ള�ര്ക്ത്  ക്ിനിക്ല് 
ഫാര്മസിസ്റത്, വഹാസ്പിറ്ല് ഫാര്മസിസ്റത്എന്നധീ 
വജാലികളുമുണ്ത്.

ഒനട്മറ പഠ്സാധ്യതകള്
പ്ലസത് ടു�ിനത് വശഷയം ഇന്്യില്, രണ്ു�ര്ഷയം 

വദര്ഘ്മുള്ള ഡിവപ്ലാമ, നാലു �ര്ഷലത് 
രോവജ്വഷന്, ആെു �ര്ഷലത് വഡാട്ര് ഓഫത് 
ഫാര്മസി (എയം.ഡി.) എന്നധീ വകാഴ്ുകളാണുള്ളതത്. 
ഉപരിപഠനത്ിനായി എയം.ഫായം., ഗവ�ഷണ 
സൗകര്യം എന്നി�യുയം ലഭ്മാണത്. 

വകരളത്ില് വകാഴിവക്ാടത്,  തിരു�നന്പു
രയം, ആലപ്പുഴ, വകാടേയയം, കണ്ൂര് എന്നധീ സര്ക്ാ
ര് ലമഡിക്ല് വകാവളജുകളിലല  വകാവളജത് ഓഫത് 
ഫാര്മസ്ൂടേിക്ല് സയന്സസത് �കുപ്പില് പ്ലസത്  
ടു�ിനു വശഷയം പഠനസൗകര്ങ്ങളുണ്ത്. വകരള  
ആവരാഗ്ശാസ്ത്ര സര്�കലാശാലയ്കത് കധീഴിലുള്ള 
ഈ വകാവളജുകളില് പ്വ�ശനത്ിനായി കധീയം 
(KEAM) എന്ട്ന്സത് എഴുതി ഓപത്ഷന് ആയി 
ഫാര്മസി എടുവക്ണ്താണത്. ഈ വകാവളജുക
ളിലലല്ലായം (കണ്ൂര് ഒഴിലക) ഡി.ഫായം. വകാഴ്ുയം 
ഉണ്ത്. പ്ലസത് ടു �ില് ഉയര്ന്ന  മാര്ക്ുള്ള�ര്ക്ത് 
ഡി.ഫായം. നത് പ്വ�ശനയം ലഭിക്ുയം. പ്വത്ക പ്
വ�ശനപരധീക്ഷ ഇല്ല. 

ലകാച്ചിയിലല അമൃത സ്ൂള് ഓഫത് ഫാര്മസി
യില് െി.ഫായം., ഫായം.ഡി. എന്നധീ വകാഴ്ുകള് 
ഉണ്ത്. പ്ലസത് ടു മാര്ക്ിവനാലടാപ്പയം ആ സ്ാപനയം 
നടത്ുന്ന പ്വ�ശനപരധീക്ഷയുലട അടിസ്ാന
ത്ിലായിരിക്ുയം പ്വ�ശനയം. വകരളത്ിനു പുെത്ത് 
ഡല്ഹിയിലല ജാമിയ ഹയംദര്ദത് സര്�കലാശാ
ലയിലല സ്ൂള് ഓഫത് ഫാര്മസ്ൂടേിക്ല്  എഡ്ു
വക്ഷന് ആറെത് െിസര്ച്ചത് ഒരു മികച്ച സ്ാപന
മാണത്.   പ്ലസത് ടു �ിനത് 50 ശതമാനയം മാര്ക്ുള്ള 
�ര്ക്ത്  നധീറ്ത് (NEET) എന്ട്ന്സിലറെ അടിസ്ാ
നത്ിലാണത് ഇതില് പ്വ�ശനയം.

െഹാരാഷ്ട്രയിലും രാജസ്ാ്ിലും  
അവസരങ്ങള് 

രാജ്ലത് മലറ്ാരു പ്ശത്ര സ്ാപനമാണത് 
ഇന്സ്റിറ്്ൂടേത് ഓഫത് ലകമിക്ല് ലടവ്ാളജി (ICT),  

ആ്രലാഗത്യരകംഗത്തുകം ഔ്ധെ്റിരെലാണത്ത്റിലുകം തലാല്പരത്യമുള്ളവരക്് ഇന്ത്യയ്റിലുകം 
പു�ത്തുകം ഒട്െവധ്റി അവസരങ്ള് ഫലാരെസ്റി ്െഖലയ്റില് ഉണ്്.

ഫലാരെസ്റിപഠെ  
സലാധത്യതകള്

സ്റി.എസ്.െഞ്ജു*

*അവസാ.ലപ്ാഫസര് ഇന് ഫാര്മസി, ഗ�.ലമഡിക്ല് വകാവളജത്, വകാഴിവക്ാടത്
വഫാണ : 9447241963
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മുയംവെ. പ്ലസത് ടു �ിലല ഉയര്ന്ന മാര്ക്ത് കൂടാലത 
മഹാരാസ്ട്ര സയംസ്ാനലത് പ്വ�ശനപരധീക്ഷ 
(MHTCET)യുലട അടിസ്ാനത്ിലാണത് െി.
ഫായം. പ്വ�ശനയം.

രാജസ്ാനിലല പിലാനിയിലുള്ള െിര്ള 

ഇന്സ്റിറ്്ൂടേത് ഓഫത് ലടവ്ാളജി ആറെത്  സയന്സി 
(BITS)ല് പ്വ�ശനയം വനടണലമങ്ില് പ്ലസത് ടു 
�ില് കുെഞ്ഞതത് 75 ശതമാനയം  മാര്ക്ത് ഉണ്ാ
യിരിക്ണയം. അതിനുവശഷയം െിറ്ത്സത് അഡത് മിഷ
ന് ലടസ്റത് (BITSAT) എഴുതി ഉയര്ന്ന വസ്ാര് 
വനടണയം. എല്ലാ സയംസ്ാന, ലസന്ട്ല് പരധീക്ഷാ
വൊര്ഡുകളുയം നടത്ുന്ന +2 പരധീക്ഷകളില് 
ഒന്നായം ൊങ്ത് കരസ്മാക്ുന്ന�ര്ക്ത് െിറ്ത്സാറ്ത് 
വസ്ാര് ഇല്ലാലതതലന്ന   അ�ര് ആരേഹിക്ുന്ന 
െിറ്ത്സിലല    വകാഴ്ുകളില് വനരിടേത് പ്വ�ശനയം 
ലഭിക്ുലമന്ന പ്വത്കതയുമുണ്ത്.

കര്ണാടകയിലല മണിപ്പാല് വകാവളജത് ഓഫത് 
ഫാര്മസ്ൂടേിക്ല് സയന്സസില് െി.ഫായം., 
ഫായം.ഡി., ഡി.ഫായം. എന്നധീ വകാഴ്ുകള് ഉണ്ത്. 
പ്ലസത് ടു �ിജയിച്ച�ര്ക്ത് എയം.ഇ.ടി. (മണിപ്പാല് 
എന്ട്ന്സത് ലടസ്റത്)   വസ്ാര് അടിസ്ാനത്ില് 

പ്വ�ശനയം ലഭിക്ുയം. ഭാരതി �ിദ്ാപധീഠത് സര്�
കലാശാലയില് െി.ഫായം പഠനയം ആരേഹിക്ുന്ന
�ര് െി.�ി.പി.സി.ഇ.ടി. (BVPCET) എഴുതി 
മഹാരാസ്ട്രയിലുള്ള പൂന വകാവളജത് ഓഫത് ഫാ
ര്മസിയില്  പ്വ�ശനയം വനടാ�ുന്നതാണത്.

�ല്ഹി, ഹെസൂരു, ഊട്ി എന്ിവിടങ്ങ
ളില് പഠിക്കാന്

ഡല്ഹി സര്�കലാശാലയ്കത് കധീഴില് പ്�
ര്ത്ിക്ുന്ന ഡല്ഹി ഇന്സ്റിറ്്ൂടേത് ഓഫത് ഫാര്മ
സ്ൂടേിക്ല് സയന്സത് ആറെത്  െിസര്ച്ചത് (DIPSR) 
പ്വ�ശനയം   പ്ലസത് ടു ലമെിറ്ത് അടിസ്ാനത്ിലാ
ണത്. പ്വത്ക പ്വ�ശനപരധീക്ഷ ഇല്ല. ഡധീയംഡത് 
സര്�കലാശാലയായ ലജ.എസത്.എസത്. അക്ാ
ദമി ഓഫത് ഹയര് എഡ്ുവക്ഷന് ആറെത് െിസ
ര്ച്ചിനു കധീഴില് വമസൂര്, ഊടേി എന്നി�ിടങ്ങളി
ലുള്ള ലജ.എസത്.എസത്. വകാവളജത് ഓഫത് ഫാര്മസി 
മികച്ച സ്ാപനങ്ങള് തലന്ന.  പ്ലസത് ടു �ിനത് 50 
ശതമാനയം മാര്ക്ുള്ള�ര്ക്ത് പ്വ�ശനപരധീക്ഷ 
എഴുതാ�ുന്നതാണത്.

എസത്.ആര്.എയം. സര്�കലാശാലയുലട ഭാഗമായ 
തമിഴത് നാടേിലല എസത്.ആര്.എയം. വകാവളജത് ഓഫത് 
ഫാര്മസിയില് െി.ഫായം., ഫായം.ഡി.   പ്വ�ശന
ത്ിനായി എസത്.ആര്.എയം. സര്�കലാശാലയുലട 
പ്വ�ശനപരധീക്ഷ എഴുതി ഉയര്ന്ന വസ്ാര് 
വനടിയാല് മതി. 

വകരളത്ിലുയം പുെത്ുമുള്ള മറ്ു ഫാര്മസി 
വകാവളജുകലളക്ുെിച്ചുള്ള �ിശദ�ി�രങ്ങള് www.
nirfindia.org  എന്ന ല�െത് വസറ്ില് ലഭ്മാണത്.

ആശുപത്ര്റികള്റില് ്സവെെന
ഷ്്റിക്ലാന് തലാല്പരത്യമുള്ളവരക്്  
ക്്റിെ്റിക്ല് ഫലാരെസ്റിസ്റ്റ്, ്ഹലാ
സ്പ്റിറ്റല് ഫലാരെസ്റിസ്റ്റ്എന്നധീ 
്ജലാല്റികളുണ്്.
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ഐസെി (IISER - Indian Institute of Science 
Education and Research) ല് ശാസ്ത്ര 

�ിഷയങ്ങളിൽ  അധ്ാപന�ുയം ഗവ�ഷണ�ുയം  
ഒരുവപാലല സമന്വയിപ്പിച്ചത് രൂപകല്പന ലചയ് 
പാഠ്പദ്തിയാണുള്ളതത്. ലടവ്ാളജി പഠനത്ി
നത് ഐ.ഐ.ടി. എന്നതുവപാലല ശാസ്ത്രപഠനത്ി
നത് ഐസര് എന്നു ലളിതമായി പെയായം. ഇവപ്പാള്, 
ഇന്്യിൽ പലയിടങ്ങളിലായി ഏഴത് ഐസെുകൾ 
ഉണ്ത് - ലെർഹയംപൂർ, വഭാപ്പാൽ, ലകാൽക്ത്, 
ലമാഹാലി, പുലണ, തിരു�നന്പുരയം, തിരുപ്പതി.

പഠ്ത്ിമന്റ ഉള്ളടക്കവം രീതിയും
ശാസ്ത്ര�ിഷയങ്ങളിൽ തല്പരരായ പ്ലസത് ടു 

കഴിഞ്ഞ �ിദ്ാർ്ികൾക്ാണത് ഐസെുകളിലല 
പഞ്�ത്ര െി.എസത്. - എയം.എസത്. (BS- MS 

Dual Degree Programme)ഇരടേ െിരുദ വകാഴ്ുകളിൽ 
പഠനാ�സരമുള്ളതത്. പത്ു ലസമസ്റെുകളായി 
തിരിച്ച  ഈ 5 �ർഷ കാലയള�ിൽ ആദ്ലത് 
ഒന്നു രണ്ു �ർഷങ്ങൾ എല്ലാ �ിഷയങ്ങളുയം 
പഠിവക്ണ്തുണ്ത്. അതിനുവശഷയം, വ�ണലമങ്ിൽ 
ഇതിൽ ഏലതങ്ിലുയം ഒരു �ിഷയയം  ഐച്ികമാ
യി തിരലഞ്ഞടുത്ത് പഠിക്ാനാ�ുയം.

ഈ കാലയള�ിൽത്ലന്ന ചില പ്മുഖ 
ഗവ�ഷണ സ്ാപനങ്ങളിൽ ഹ്രസ്വകാല  
ഗവ�ഷണ പരിചയയം(ഒന്നു മുതല് മൂന്നു�ലര 
മാസയം) ലഭിക്ാനുള്ള അ�സര�ുയം വനടാ�ുന്ന
താണത്. അ�സാനലത് രണ്ു ലസമസ്റെുകൾ 
മാവസ്റര്സത് െിസര്ച്ചത് വപ്ാജക്റി (Master’s Research 
Project) നുവ�ണ്ി �ിനിവയാഗിക്ുയം. പല �ിദ്ാർ
്ികളുയം ഈ  അ�സരത്ിൽ പ്മുഖ �ിവദശ 

െലാെവവ്റിഭവ്ശ്്റി വ്റികസെ െന്തലാലയത്ത്റിമറെ കധീഴ്റില് പ്രവരത്ത്റിച്ചു 
വരുന്ന ്കന്ദ്ര സരക്ലാര സ്ലാപെങ്ളലാണ് ഐസറുകള്.  

ഹെസ�ലാകമട്, അ്റ്റലാെ്റിക് എെരജ്റി വകുപ്്റിെ് കധീഴ്റിലലാണ്.

ഐസറുകളുകം ഹെസറുകം
്ഡലാ.പ്ര്െലാദ് പ്റി. പ്റിള്ള*

*അവസാ.ലപ്ാഫസര്, രസതന്ത �കുപ്പത്, ഇന്്ന് ഇന്സ്റിറ്്ൂടേത് ഓഫത് സയന്സത് എഡ്ുവക്ഷന് ആറെത് െിസര്ച്ചത്, 
പുലണ, മഹാരാസ്ട്ര

വഫാണ : 020 25908252

ഐസര്, തിരു�നന്പുരയം
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സർ�കലാശാലകളിൽ ഗവ�ഷണത്ിനത് വപാ
കാെുണ്ത്. 

ഇന്്യിലുള്ള ഏറ്�ുയം പ്ഗലത്ഭരായ ശാസ്ത്ര
ജ്ഞർ തലന്നയാണത് ഐസെുകളിൽ അധ്ാപക
രായി വസ�നയം അനുഷ്ിക്ുന്നതത് . ഇന്്യിലുയം 
�ിവദശത്ുമായി അ�ർ വനടിയ അെി�ുയം  അനു
ഭ�സമ്ത്ുയം   ശാസ്ത്ര -  ഗവ�ഷണ വമഖലയി
വലക്ത് വപാകാൻ ആരേഹിക്ുന്ന �ിദ്ാർ്ികൾ
ക്ത് �ഴികാണിക്ുലമന്നത് ഉെപ്പാണത്. 

നകാഴ്സുകളിനലക്കുള്ള രെനവശ്ം
2018-19,  2019- 20 അധ്യന �ർഷങ്ങളിൽ 

പ്ലസത് ടു പരധീക്ഷ പാസായ �ിദ്ാർ്ികൾക്ാണത് 

ഈ �ർഷയം ഐസെുകളിൽ െി.എസത്.-എയം.
എസത്. വകാഴ്ിനത് അവപക്ഷിക്ാൻ അർഹത. ഇതു 
കൂടാലത താലഴ പെയുന്ന മൂന്നു വയാഗ്തകളിൽ 
ഏലതങ്ിലുയം ഒലരണ്യംകൂടി �ിദ്ാര്്ികള് വനടി
യിരിക്ണയം.
1.  പ്ാെല്ത്ിലുള്ള കിവഷാർ വ�ജ്ഞാനികത് 

വപ്ാത്ാഹൻ വയാജന ( KVPY) ലഫവലാ
ഷിപ്പത്.

2.  ഐ.ഐ.ടി. നടത്ുന്ന ലജ.ഇ.ഇ. (IIT- JEE 
Advanced 2020) ൊങ്ത് ( നിശ്ിത പരിധിക്
കത്ു�രുന്ന ൊങ്ത്).

3.  സയംസ്ാന/ലസൻട്ൽ സ്ൂള് വൊർഡത് പന്ത
ണ്ായം ക്ാസത് പരധീക്ഷയിൽ ഇൗ �ർഷലത് 
പ്ഖ്ാപിത പരിധിയിലല മാർക്ി(cut off mark)

ലനക്ാൾ ഉയർന്ന മാർക്ത്. ഇതു കൂടാലത 
ഈ �ിദ്ാർ്ികൾ 2020 ലമയത്  31 നത് നട
ത്ുന്ന ഐസര് ആപത്റ്ിറ്്ൂഡത് ലടസ്റത് (IAT) 

പാസാ�ുകയുയം വ�ണയം.

ഐസറിമല പി.ജി.നകാഴ്സു
കള്, ഹ്സര്

ഐസെിവലക്ുള്ള അവപക്ഷ
കൾ ഓൺവലൻ ആയാണത് 
സ്വധീകരിക്ുന്നതത്. വകരളത്ിലല 
മിക്�ാെുയം എല്ലാ ജില്ലകളിലുയം 
പരധീക്ഷാവകന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ായിരി
ക്ുയം. കൂടുതൽ �ി�രങ്ങൾക്ാ
യി www.iiseradmission.in എന്ന 
ല�െത് വപജത് സന്ദർശിക്ാ�ുന്ന
താണത്.

ഇതുകൂടാലത െിരുദധാരി
കളായ �ിദ്ാർ്ികൾക്ത് ഇറെ

വരേറ്ഡത് പിഎച്ചത്.ഡി. വപ്ാരോയം, െിരുദാനന്ര 
െിരുദയം വനടിയ�ർക്ത് പിഎച്ചത്.ഡി. വപ്ാരോയം 
എന്നി�യുയം ഐസെുകളിൽ ലഭ്മാണത്. ഇതിലന
ക്ുെിച്ചത് കൂടുതൽ അെിയാൻ അതതത് ഐസെു
കളുലട ല�െത് വസറ്ത് സന്ദർശിക്ാ�ുന്നതാണത്.

ഐസര് വപാലലതലന്ന  +2 �ിനു വശഷയം 
ശാസത് ത്രാഭിരുചിയുള്ള �ിദ്ാർ്ികൾക്ത് ഉപരി
പഠനത്ിനത് സൗകര്യം നല്ുന്ന മലറ്ാരു പ്മുഖ 
സ്ാപനമാണത് ഡിപ്പാർടേത്ലമറെത് ഓഫത് അവറ്ാമികത് 
എനർജിയുലട (DAE) കധീഴിലുള്ള വനസര് (NISER  
- National Institute of Science Education and 
Research). ഇതു സ്ിതിലചയേുന്നതത് ഒ ഡിഷയിലല 
ഭുെവനശ്വെിലാണത്. കൂടുതൽ �ി�രങ്ങൾക്ത് 
അ�രുലട ല�െത് വപജത് ആയ www.niser.ac.in 
സന്ദർശിക്ാ�ുന്നതാണത്. 

വനസര്, ഭുെവനശ്വര്

ഐസര ്പലാമലതമന്ന  +2 
വ്റിന ്ശ്കം ശലാസ്ത്ര അഭ്റിരു
ച്റിയുള്ള വ്റിദത്യലാരഥ്റികള്ക്് 
ഉപര്റിപഠെത്ത്റിെ് സൗകരത്യകം 
െല്കുന്ന െമറ്റലാരു പ്രമുഖ 
സ്ലാപെെലാണ് ഹെസര
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ലകാല്ക്ത് ആസ്ാനമായ ഇന്്
ന് സ്റാറ്ിസ്റിക്ല് ഇന്സ്റിറ്്ൂടേത്  

(ISI) 1931 ല് ലപ്ാഫ.പി.സി. മഹാലവനാെിസത് 
ആണത് സ്ാപിച്ചതത്. ഈ സ്ാപനയം വലാവകാത്ര 
നില�ാരവത്ാലട �ിദ്ാര്്ികള്ക്ുയം ഗവ�ഷക
ര്ക്ുയം പഠന�ുയം ഗവ�ഷണ�ുയം നടത്ാന് സൗ
കര്പ്ദമായ രധീതിയില് പ്�ര്ത്ിക്ുന്നു. സ്വത
ന്ത ഇന്്യുലട    �ികസനത്ിനുയം പുവരാഗതി 
ക്ുയം വ�ണ്ി പഞ്�ത്രപദ്തി എന്ന ആശയ
ത്ിനു രൂപയംനല്ുന്നതിനത് ലപ്ാഫ.മഹാലവനാെി
സത് മഹത്ായ സയംഭാ�ന നല്ിയിടേുണ്ത്. നമ്ുലട 
പാര്ലിലമറെത് 1959 ല് പാസാക്ിയ   നിയമപ്കാ
രയം ഈ സ്ാപനലത് വദശധീയ പ്ാധാന്മുള്ള 
സ്ാപനയം (Institution of National Importance) 
ആയി പ്ഖ്ാപിച്ചു.

ഏഴു പഠ്വിഭാ�ങ്ങള്
ലകാല്ക്ത്യിലുള്ള ആസ്ാനത്ിനു പുെവമ 

ഡല്ഹി, ലെയംഗളൂരു, ലചവന്ന, വതസത് പൂര് 
(അസയം)  എന്നി�ിടങ്ങളില് �ലിയ വകന്ദ്രങ്ങളുയം  
വഹദരാൊദത്, വകായമ്ത്ൂര്, മുയംവെ, പുലണ 
എന്നധീ നഗരങ്ങളില് ഓഫധീസുകളുയം  ഉണ്ത്. ഈ 
സ്ാപനത്ില് പ്ധാനമായി  ഏഴു പഠന�ിഭാ
ഗങ്ങളാണത് ഉള്ളതത്. 

അവപ്ലഡത് സ്റാറ്ിസ്റിക്ത്, െവയാളജിക്ല് 
സയന്സസത്, കമ്്ൂടേര് ആന്െത് കമ്്ൂണിവക്ഷ
ന് സയന്സസത്, ഊര്ജതന്ത�ുയം എര്ത്ത് 
സയന്സുയം, സ്റാറ്ിസ്റിക്ുയം ഗണിത�ുയം,  

സ്റാറ്ിസ്റിക്ല്  ക്വാളിറ്ി കണവട്ാളുയം ഓപ്പവെഷ
ന് െിസര്ച്ചുയം, സാമൂഹ്ശാസ്ത്രങ്ങള് എന്നി�യാ
ണ�.

�ി�ിധ �കുപ്പുകളിലായി െിരുദ, െിരുദാ
നന്ര െിരുദ, ഗവ�ഷണ തലങ്ങളില്ലപ്പടേ 
വകാഴ്ുകള് നടത്ുന്നു. പ്ധാനലപ്പടേ ചില വകാ
ഴ്ുകളുയം അ�ലയക്ുെിച്ചുള്ള  �ി�രങ്ങളുയം താലഴ 
പ്തിപാദിക്ുന്നു.

 

ബി.സ്റാറ്റ്., ബി.ൊത്്.
ഗണിതശാസ്ത്ര�ുയം ഇയംഗ്ധീഷുയം പഠിച്ചത് പ്ലസത് ടു 

പാസായ കുടേികള്ക്ുവ�ണ്ിയുള്ള െിരുദതല

ഇന്ത്യയ്റില് സ്റലാറ്റ്റിസ്റ്റിക്് പഠെത്ത്റിെ്  
പറ്റ്റിയ  ഏറ്റവകം ഉത്തെെലായ സ്ലാപെെലാണ്റിത്.

ഇന്ത്യന് സ്റലാറ്റ്റിസ്റ്റിക്ല് 
ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്്

്ഡലാ.ഇ.വ്റി.ജ്റി്ജലാ*

*ലപ്ാഫസര്, ഇന്്ന് സ്റാറ്ിസ്റിക്ല് ഇന്സ്റിറ്്ൂടേത് , ലെയംഗളൂരു
വഫാണ : 9448324220

ലപ്ാഫ.പി.സി.മഹാലവനാെിസത്
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ത്ിലുള്ള  വകാഴ്ുകളാണത് െി.സ്റാറ്ത്., െി.മാത്ത്. 
എന്നി�. കൂടാലത, ഏഴത് െിരുദാനന്ര െിരുദ 
തലത്ിലുള്ള വകാഴ്ുകളുമുണ്ത്. ഇതിനു പുെവമ,  
മൂന്നത് എയം.ലടകത്. വകാഴ്ുകളുയം ഈ സ്ാപനത്ി
ല് നടത്ുന്നുണ്ത്.

ഒടേുമിക് �ിഷയങ്ങളിലുയം ഗവ�ഷണയം നട
ത്ു�ാനുള്ള സൗകര്�ുയം ഈ സ്ാപനത്ില് 
ലഭ്മാണത്. ലകാല്ക്ത്, ലെയംഗളൂരു, ഡല്ഹി, 
ലചവന്ന, വതസത് പൂര് എന്നി�ിടങ്ങളിലാണത് 
ഗവ�ഷണത്ിനുവ�ണ് സൗകര്ങ്ങള് നില�ി
ലുള്ളതത്. ഐ.എസത്.ഐ. യുലട  തനതായ പ്
വ�ശന പരധീക്ഷയിലൂലടവയാ ലജ.ആര്.എഫത്., 
വഗറ്ത് (GATE) തുടങ്ങിയ പരധീക്ഷകള് പാസാവയാ 
�ി�ിധ �ിഷയങ്ങളില് ഗവ�ഷണത്ിനത്  വച
രാ�ുന്നതാണത്.

രെനവശ്പരീക്, ഇന്റര്വ്യൂ
എല്ലാ െിരുദ, െിരുദാനന്ര െിരുദ വകാ

ഴ്ുകളിലുയം ഗവ�ഷണ�ിഭാഗങ്ങളിലുയം പ്വ�ശന
ത്ിനായി ഐ.എസത്.ഐ.യുലട പ്വ�ശനപരധീ
ക്ഷയുയം ഇറെര്�്ൂ�ുയം നടത്ി�രുന്നു. ഓവരാ 
�ര്ഷ�ുയം ലഫബ്ു�രി മാസത്ിലാണത് ഈ 

വകാഴ്ുകളിവലക്ത്  അവപക്ഷിവക്ണ്തത്. സാധാ
രണയായി ലമയത് മാസയം രണ്ാമലത് ഞായൊഴ്ച
യാണത്  രാജ്ലത് �ി�ിധ വകന്ദ്രങ്ങളില്ല�ച്ചത് 
പ്വ�ശനപരധീക്ഷ നടത്ുന്നതത്. വകരളത്ില് 
തിരു�നന്പുരയം,    ലകാച്ചി എന്നി�ിടങ്ങളില് 
പരധീക്ഷാവകന്ദ്രങ്ങളുണ്ത്.

പരധീക്ഷയില് �ിജയികളാകുന്ന �ിദ്ാര്്ിക
ലള  ഇറെര്�്ൂ�ിനത് ക്ഷണിക്ുന്നു. എഴുത്ുപ
രധീക്ഷയിലുയം അഭിമുഖത്ിലുയം ഉന്നത�ിജയയം 
വനടുന്ന�ര്ക്ു വകാഴ്ുകളില് പ്വ�ശനയം ലഭിക്ുയം. 
ഇ�ിലട ഒരു വകാഴ്ിനുയം ഫധീസത് ഈടാക്ുന്നിലല്ലന്നു 
മാത്രമല്ല, എല്ലാ �ിദ്ാര്്ികള്ക്ുയം ലസ്റപ്പറെത് 
നല്ുകയുയം ലചയേുന്നു. വഹാസ്റല് സൗകര്�ുയം  
ലഭ്മാണത്.

�ി�ിധ വകാഴ്ുകളില് പഠനയം പൂര്ത്ിയാക്ി 
പുെത്ു�രുന്ന �ിദ്ാര്്ികള്ക്ത് ഇന്്യിലുയം 
�ിവദശത്ുമായി നിര�ധി കമ്നികളിലുയം �ി
ദ്ാഭ്ാസ സ്ാപനങ്ങളിലുയം ഉയര്ന്ന ശമ്ള
വത്ാലട  വജാലി ലഭിക്ുന്നുല�ന്നതത് ഇ�ിടലത് 
വകാഴ്ുകളുലട ആകര്ഷകത്വയം �ര്ധിപ്പിക്ുന്ന 
ഘടകങ്ങളിലലാന്നാണത്. 

ഇന്്ന് സ്റാറ്ിസ്റിക്ല് ഇന്സ്റിറ്്ൂടേത്, ലകാല്ക്ത്
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ലകാച്ചി ശാസ്ത്ര സാവങ്തിക സർ�ക
ലാശാലയിൽ പ്ധാനമായുയം രണ്ു 

�ിഭാഗങ്ങളിലാണത് വകാഴ്ുകൾ ഉള്ളതത് - ലെഗുലർ 
�ിഭാഗത്ിലുയം വകാസ്റത് ലഷയെിങത് (ലസല്ഫത് 
ഫിനാന്സിങത്) �ിഭാഗത്ിലുയം.

മറഗുലര്  വിഭാ�ം 
അടിസ്ാ് ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങള്

അഞ്ു �ര്ഷലത് ഇറെവരേറ്ഡത് എയം.എസത് സി. 
ഇൻ സയൻസത് (ഊര്ജതന്തയം, രസതന്തയം, ഗണിതയം, 
സ്റാറ്ിസ്റികത് സത്) വകാഴ്ിലറെ തിരലഞ്ഞടുപ്പത് വകാമൺ 
അ ഡത് മിഷൻ ലടസ്റത് (CAT - ക്ാറ്ത്) �ഴിയാണത്. 
അവപക്ഷകര് 75 ശതമാനയം മാർക്ിൽ കുെയാലത  
ഊര്ജതന്തയം, രസതന്തയം, ജധീ�ശാസ്ത്രയം, ഗണിതയം 

എന്നി�യില് മൂലന്നണ്ലമങ്ിലുയം അടങ്ങിയ പ്ലസത് 
ടു പാസായിരിക്ണയം.

തിരലഞ്ഞടുക്ലപ്പടുന്ന 60 �ിദ്ാർ്ികൾ 
ആദ്ലത് രണ്ു�ർഷയം ഊര്ജതന്തയം, രസതന്തയം, 
ജധീ�ശാസ്ത്രയം, ഗണിതയം എന്നി� പഠിക്ണയം. മൂ
ന്നാമലത് �ർഷയം ഊര്ജതന്തയം, രസതന്തയം, 
ഗണിതയം അലല്ലങ്ിൽ സ്റാറ്ിസ്റിക്ത് എന്നി�യില്   
ഏലതങ്ിലുയം  ഒന്നിൽ സത് ലപഷ്വലസത് ലചയോനുയം 
തുടർന്നത് അതിൽത്ലന്ന െിരുദാനന്ര െിരുദയം 
വനടാനുയം അ�സരമുണ്ത്. 

ലക.�ി.പി.വ�. (Kishore Vaigyanik Protsahan 
Yojana) വസ്ാളർഷിപ്പത് ഉള്ള �ിദ്ാർ്ികൾ ‘ക്ാറ്ത്’ 
പരധീക്ഷ എഴുവതണ്തില്ല. ഇ�ർ   ഓൺവലനിൽ 
അവപക്ഷ സമർപ്പിവക്ണ്താണത്. 

*അസി.ലപ്ാഫസര്, ഊര്ജതന്ത �കുപ്പത്, ലകാച്ചിന് യൂനിവ�ഴ്ിറ്ി ഓഫത് സയന്സത് ആറെത് ലടവ്ാളജി, ലകാച്ചി -682 022
വഫാണ : 9495042275 

ഗണ്റിതകം, സയന്സ്, ലധീഗല് സ്റഡധീസ് എന്ന്റിവയ്റില്  
അ ഞ്ചുവര്  ഇറെ്ഗറ്റഡ് ്കലാഴ്സുകള് കുസലാറ്റ്റില് ലഭത്യെലാണ്.

കുസലാറ്റ്, മകലാച്ച്റി
്ഡലാ.എ.എസ്.ആശ*
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എഞ്ി്ീയറിങ് നകാഴ്സുകള്
1. ബി.മടക്. ഇന് ന്വല് ആര്ക്കിമടക്ചര് ആന്റ് 

ഷിപ്് ബില്�ിങ് : നാലു �ര്ഷ വകാഴ്ാണിതത്.  
തിരലഞ്ഞടുക്ുന്നതത് വകാമൺ അഡത് മിഷൻ 
ലടസ്റത് �ഴിയാണത്.  60 ശതമാനയം  മാർക്ിൽ 
കുെയാലത ഊര്ജതന്തയം, രസതന്തയം, ഗണിതയം  
അടങ്ങിയ �ിഷയങ്ങളില് പ്ലസത് ടു  �ിജയ�ുയം  
ഗണിതത്ിനത്  മാത്രമായി 50 ശതമാനയം  
മാർക്ുമാണത്  പ്വ�ശന വയാഗ്ത. 

2. ബി.മടക്. നപാളിെര് സയന്സ് ആന്റ് എഞ്ി്ീ
യറിങ് : നാലു�ർഷ വകാഴ്ാണിതത്. തിരലഞ്ഞ
ടുപ്പത് വകാമൺ അഡത് മിഷൻ ലടസ്റത് �ഴിയാണത്. 
50 ശതമാനയം മാർക്ിൽ കുെയാലത ഊര്ജ
തന്തയം, രസതന്തയം, ഗണിതയം  അടങ്ങിയ പ്ലസത് 
ടു ആണത് പ്വ�ശന വയാഗ്ത. ഗണിതത്ിനു 
മാത്രമായി 50 ശതമാനയം  മാർക്ുയം ഉണ്ായി
രിക്ണയം.  

3. ബി.മടക്. ഇന്സ് ട്രുമെനന്റഷന് : നാലു �ർഷ 
വകാഴ്ാണത്. തിരലഞ്ഞടുപ്പത്  വകാമൺ അഡത് മി
ഷൻ ലടസ്റത് �ഴിയാണത്. പ്വ�ശന വയാഗ്ത   
60 ശതമാനയം മാർക്ിൽ കുെയാലത ഊര്ജ
തന്തയം, രസതന്തയം, ഗണിതയം അടങ്ങിയ പ്ലസത് 
ടു �ിജയ�ുയം  ഗണിതത്ിനത് മാത്രമായി  

55 ശതമാനയം  മാർക്ുയം ആണത്.

നകാസ്റ് മഷയറിങ് വിഭാ�ം 
1.  എം.എസ് സി. ഇന് നഫാനട്ാണിക് സ്  : അഞ്ു

�ർഷ വകാഴ്ാണിതത്. തിരലഞ്ഞടുപ്പത്  വകാമൺ 
അഡത് മിഷൻ ലടസ്റത് �ഴിയാണത്. 

2.  എഞ്ി്ീയറിങ് നകാഴ്സുകള് : നാലു�ർഷലത് 
വകാഴ്ാണി�. സി�ിൽ, കമ്്ൂടേർ സയൻസത്, 
ഇലകത് ട്ിക്ൽ ആറെത് ഇലകത് വട്ാണിക്ത്,  ഇല
കത് വട്ാണിക്ത് ആറെത് കമ്്ൂണിവക്ഷൻ, ഇൻ
ഫർവമഷൻ ലടവ്ാളജി,  ലമക്ാനിക്ൽ 
തുടങ്ങിയ വകാഴ്ുകളാണത് �ി�ിധ കാമ്സു
കളിലായി ഉള്ളതത്. തിരലഞ്ഞടുപ്പത് വകാമൺ 
അഡത് മിഷൻ ലടസ്റത് �ഴിയാണത്.  

3.  സ്കൂള് ഓഫ് ലീ�ല് സ്റ�ീസിമന്റ നകാഴ്സുകള് : 
ഇ�ിലട മുന്നത് െിരുദ വകാഴ്ുകൾ ആണുള്ള
തത്. മുപ്പതു സധീറ്ുകൾ �ധീതയം ഉള്ള അഞ്ു 
�ർഷലത് വകാഴ്ുകളായ െി.െി.എ.എൽ. 
എൽ.െി.  ക്ുയം െി.വകായം. എൽ.എൽ. െി. 
ക്ുയം പുെവമ മുന്നു�ർഷലത് എൽ.എൽ. 
െി. വകാഴ്ുയം സ്ൂൾ ഓഫത് ലധീഗൽ സ്റഡധീസത് 
�ാഗ്ാനയം ലചയേുന്നു. തിരലഞ്ഞടുപ്പത് വകാമണ 
അഡത് മിഷൻ ലടസ്റത് �ഴിയാണത്.

(25 ാം ശേജ് തുടര്ച്ച)

ജാക്റ്ത്, ൊഗത്, ഷൂസത് തുടങ്ങിയ �ത്രുക്ളുലട 
പുതിയ ഫാഷൻ സാധ്തകളുയം തുകല് സയംസ്
രണയം, നിെയം ലകാടുക്ല് തുടങ്ങിയ സാവങ്തിക 
�ത്രുതകളുമാണത്. ഈ വകാഴ്ിനത് ഇന്്യിലുയം 
�ിവദശത്ുയം  �ളലരവയലെ ലതാഴിൽ സാധ്ത
യുണ്ത്.

7. ആലക്സെി ഡിവസന് : ഈ വകാഴ്ത് 
വകന്ദ്രധീകരിച്ചിരിക്ുന്നതത് �സ്ത്രങ്ങവളാലടാപ്പയം 
ഉപവയാഗിക്ുന്ന മറ്ു �ത്രുക്ളുലട ഡിവസനി
ങ്ങിലാണത്. ഉദാഹരണത്ിനത്, ആഭരണങ്ങൾ, 
�ാച്ചുകൾ അ�യുലട പ്ദര്ശനയം എന്നധീ വമഖല
കൾ. പ്ധാനമായുയം ഉല്പന്നങ്ങളുലട ഡിവസനുയം 
�ികസന�ുയം വപാലുള്ള  വമഖലകളിൽ വ�ദ
ഗത്ധ്യം സൃട്രിക്ുകയാണത് ഈ വകാഴ്ത് ലചയേുന്ന
തത്. �ളർന്നു�രുന്ന �ലിയ ഒരു ലതാഴിൽവമഖല 
ഈ വകാഴ്ിനത് സാധ്തകൾ തുെന്നുലകാടുക്ുന്നു.

നിഫത് റ്ില് രോവജ്വഷനുവശഷമുള്ള രണ്ു �ര്ഷ
ലത് പി.ജി.വപ്ാരോമുകളുയം ഉണ്ത്. മാസ്റര് ഓഫത് 
ഡിവസന്,  മാസ്റര് ഓഫത് ഫാഷന് മാവനജത് ലമ
റെത്  എന്നി�യാണത് െിരുദാനന്ര െിരുദ വപ്ാ
രോമുകള്.

രെനവശ് കലണ്ര്
ഒകത് വറ്ാെര് അ�സാന ആഴ്ച മുതല് ഡിസയംെര് 

അ�സാനയം �ലര ഓണവലന് രജിവസ്ട്ഷന് 
നടത്ായം. പ്വ�ശനപരധീക്ഷ ജനു�രി രണ്ായം�ാ
രയം നടക്ുയം. അന്ിമഫലത്ിലറെ പ്ഖ്ാപനയം 
ലമയത് അ�സാനവമാ ജൂണിവലാ ആയിരിക്ുയം.  
കൗണസലിങത് ലസഷനുകള് ലമയത് അ�സാനയം 
അലല്ലങ്ില് ജൂണ മുതല് ഉണ്ാ�ുയം.

�ിശദ�ി�രങ്ങള്ക്ത് നിഫത് റ്ിലറെ ല�െത്വസ
റ്ായ www.nift.ac.in കാണുക.
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1. ഓള് ഇന്ത്യ ഇന്സ്റിറ്റ്യൂട്് ഓഫ് മെ�ി
ക്കല് സയന്സസ് (എയിംസ്)

എയം.െി.െി.എസത്., െി.എസത് സി.(വനഴ്ിങത്) 
എന്നധീ വകാഴ്ുകള്ക്ത് ഇന്്യിലല ഏറ്�ുയം മികച്ച 
സ്ാപനമാണത് എയിയംസത് (AIIMS).  ന്ൂ ഡല്ഹി
യിലടക്യം 15 കാമ്സുകള് എയിയംസിനത് ഉണ്ത്.  
നധീറ്ത് - യു.ജി (NEET-UG) പരധീക്ഷയില് ഉയര്ന്ന 
മാര്ക്ത് വനടിയാല് മാത്രവമ എയിയംസില് പ്വ�
ശനയം ലഭിക്ുകയുള്ളൂ. െി.എസത് സി. (വനഴ്ിങത്) 
പ്വ�ശനത്ിനത് പ്വത്ക പ്വ�ശനപരധീക്ഷ 
നടത്ാെുണ്ത്.

2. ജിപ്െര്, നപാണ്ിനചേരി
വപാണ്ിവച്ചരിയില് ജ�ഹ

ര്ലാല് ഇന്സ്റിറ്്ൂടേത് വഫാര് 
വപാസ്റത് രോവജ്വറ്ത്  ലമഡിക്ല് 
എഡ്ുവക്ഷന് (JIPMER) 
എയം.െി.െി.എസത്., െി.
എസത് സി. (വനഴ്ിങത്) പഠനങ്ങ
ള്ക്ത് പ്ശത്രമായ സ്ാപനമാ
ണത്. എയിയംസത് വപാലലതലന്ന 
ജിപത്മെിലുയം എയം.െി.െി.എസത്.
പ്വ�ശനയം നധീറ്ത് - യു.ജി. ൊങ്ത് 
അടിസ്ാനത്ിലുയം വനഴ്ിങത് 
പ്വ�ശനയം ജിപത്മര് നടത്ുന്ന 
പ്വ�ശനപരധീക്ഷയില് ലഭി 
ക്ുന്ന ൊങ്ത് അടിസ്ാനത്ി
ലുമാണത്.

3. ആം�് നഫാഴ് സസ് മെ�ിക്കല് 
നകാനളജ്, പുമണ 

 എ.എഫത്.എയം.സി., പുലണയിലല എയം.െി.
െി.എസത്., െി.എസത് സി. (വനഴ്ിങത്) വപ്ാരോമു
കളില് വചര്ന്നത് പ്ലസത് ടു പാസായ�ര്ക്ത് പഠിക്ായം. 
പഠനവശഷയം ഇന്്ന് മിലിടേെിയില് വസ�നമനു
ഷ്ിക്ണയം. ആര്മി നില�ാരമനുസരിച്ചുള്ള ശാരധീരിക 
വയാഗ്തകളുയം പ്വ�ശനത്ിനത് ആ�ശ്മാണത്.

എയം.െി.െി.എസിലറെ 30 സധീറ്ുയം വനഴ്ിങ്ങിലറെ 
മുഴു�ന് സധീറ്ുയം �നിതകള്ക്ായി സയം�രണയം 
ലചയ്ിരിക്ുന്നു. എയം.െി.െി.എസത്. പ്വ�ശന
ത്ിനത് ഉയര്ന്ന നധീറ്ത് വസ്ാര് കൂടിവയതധീരൂ. വനഴ്ിങത് 

*െിടേ.പ്ിന്സിപ്പല്, ഗ�.വകാവളജത്, ലപരിവങ്ങായം, കണ്ൂര് ജില്ല.
വഫാണ : 9446304755

പ്സ്  ടു വ്റിെ് ്ശ്മുള്ള തുെരപഠെ സലാധത്യതകള് കു്�ക്കൂെ്റിയ്റിതലാ.

ഇെ്റിയുകം  
ച്റില സ്ലാപെങ്ള്

മപ്രലാഫ.എന്.മക.്ഗലാവ്റിന്ദന്*

എ.എഫത്.എയം.സി., പുലണ
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പ്വ�ശനത്ിനത് എയം.എഫത്.എയം.സി. പ്വത്ക 
പരധീക്ഷ നടത്ുയം. 

4. കാര്ഷിക സര്വകലാശാലകള്
ഇന്്ന് കൗണസില് ഓഫത് അരേിക്ള്ച്ചെല് 

െിസര്ച്ചി (ICAR) ലറെ നിയന്തണത്ില് 71 
കാര്ഷിക സര്�കലാശാലകളാണത് രാജ്ത്ത് 

പ്�ര്ത്ിക്ുന്നതത്. 
ഇ�യില് മൂലന്ന
ണ്യം വകന്ദ്ര സര്�
കലാശാലയുയം 
നാലലണ്യം ഡധീയംഡത് 
സര്�കലാശാല
യുയം ൊക്ിയു
ള്ള� സയംസ്ാന 
സര്�കലാശാലക
ളുമാണത്. ഈ 
സര്�കലാശാലക
ള്ക്ത് കധീഴില് 
ഒവടേലെ   വകാവള

ജുകളുമുണ്ത്.
അരേിക്ള്ച്ചര്, വഹാര്ടേിക്ള്ച്ചര്, വഫാെസത് ട്ി, 

കമ്്ൂണിറ്ി സയന്സത്, ലസെികള്ച്ചര് തുടങ്ങിയ 
�ിഷയങ്ങളില് െി.എസത് സി. (ഓവണഴ്ത്) വപ്ാ
രോമുയം ഫുഡത് ലടവ്ാളജി, ഡയെി ലടവ്ാളജി, 
െവയാ ലടവ്ാളജി എന്നധീ �ിഷയങ്ങളില് 
െി.ലടകത്.വപ്ാരോമുയം  ൊച്ചിലര് ഓഫത് ഫിഷെധീസത് 
സയന്സത് (B.F.Sc.) വപ്ാരോമുയം ഉണ്ത്. ഊര്ജത
ന്തയം, രസതന്തയം, ജധീ�ശാസ്ത്രയം എന്നധീ �ിഷയങ്ങ
ളില് +2/ തത്ുല്  വയാഗ്ത ഉള്ള�ര്ക്ത് അവപ
ക്ഷിക്ാ�ുന്നതാണത്. കാര്ഷിക സര്�കലാ 
ശാലകളില് െിരുദ വപ്ാരോമുകളുലട 15 ശതമാനയം 
സധീറ്ുകള് അഖിവലന്്ാ തലത്ിലാണത് നിക
ത്ുക. ഇതിനത് ഐ.സി.എ. ആെുയം എന്.ടി.എ.യുയം 
കൂടി നടത്ുന്ന  ഓള് ഇന്് എന്ട്ന്സത് എക്ായം 
വഫാര് അഡത് മിഷന് (AIEEA) എന്ന പ്വ�ശന
പരധീക്ഷയുലട ൊങ്ായിരിക്ുയം മാനദണ്യം. വകന്ദ്ര 
കാര്ഷിക സര്�കലാശാലകളിലല മുഴു�ന് 
സധീറ്ുകളുയം ഈ ൊങ്ത് ലിസ്റിലറെ അടിസ്ാനത്ി
ലാണത് നികത്ുക. വകരള കാര്ഷിക സര്�ക
ലാശാലയിലല ൊക്ി �രുന്ന 85 ശതമാനയം 
സധീറ്ുകളിവലക്ത് നധീറ്ത് - യു.ജി. ൊങ്ത് അനുസരിച്ചത് 
പ്വ�ശനയം നല്ുയം.

വകരള കാര്ഷിക സര്�കലാശാലയില് 
െവയാലടവ്ാളജി,  വക്മറ്ത് ലചയത്ഞ്ത് അഡാ

പത്വറ്ഷന് എന്നധീ �ിഷയങ്ങളില് ഇറെവരേറ്ഡത് 
എയം.എസത് സി. വപ്ാരോമുണ്ത്.   

5. ബിര്ള ഇന്സ്റിറ്റ്യൂട്് ഓഫ് മടന്ാളജി 
(ബിറ്റ്സ് ), പിലാ്ി

ഈ സ്ാപനത്ിനത് പിലാനിക്ത് പുെവമ 
വഗാ�, വഹദരാൊദത്, ദുൊയത് എന്നി�ിടങ്ങ
ളിലുയം കാമ്സുകളുണ്ത്. �ി�ിധ എഞ്ിനധീയെിങത് 
�ിഷയങ്ങളില് െി.ഇ.(ഓവണഴ്ത്) വപ്ാരോമുകള്ക്ത് 
പുെവമ െി.ഫായം. (ഓവണഴ്ത്), എയം.എയം.എസത്, 
എയം.എസത് സി. (ഓവണഴ്ത്), എയം.എസത് സി. (ലടകത്.) 
തുടങ്ങിയ വപ്ാരോമുകളുയം െിറ്ത്സത് നടത്ുന്നുണ്ത്. 

എയം.എസത് സി (ഓവണഴ്ത്), എയം.എസത് സി.(ലടകത്.) 
എന്നി� ഇറെവരേറ്ഡത് വപ്ാരോമുകളാണത്. െവയാ
ളജിക്ല് സയന്സസത്,  രസതന്തയം, സാമ്ത്ി
കശാസ്ത്രയം, ഗണിതയം, ഊര്ജതന്തയം, ഫിനാന്സത് 
എന്നധീ മുഖ് �ിഷയങ്ങളില് എയം.എസത് സി. 
(ഓവണഴ്ത്) െിരുദയം സമ്ാദിക്ായം. ഫിനാന്സത്, 
എഞ്ിനധീയെിയംങത് ലടവ്ാളജി, ജനെല് സ്റഡധീസത്, 

ഇന്ഫര്വമഷന് സിസ്റയംസത് എന്നധീ പ്ധാന �ിഷ
യങ്ങളിലാണത് എയം.എസത് സി.(ലടകത്.) െിരുദയം 
ലഭിക്ുക. െിറ്ത്സത് അഡത് മിഷന് ലടസ്റത് (BITSAT)  
�ഴിയാണത് പ്വ�ശനയം.

6. മചഹന് ൊത്ൊറ്റിക്കല് ഇന്സ്റിറ്റ്യൂട്്
ലചവന്ന മാത്മാറ്ിക്ല് ഇന്സ്റിറ്്ൂടേി 

(CMI) ല് +2 / തത്ുല് വയാഗ്തയുള്ള�ര്ക്ത് 
മാത്മാറ്ിക്ത് & ഫിസിക്ത്, മാത്മാറ്ിക്ത് & കമ്്ൂ
ടേര് സയന്സത് എന്നധീ ത്രി�ത്ര െി.എസത് സി. 
(ഓവണഴ്ത്) വപ്ാരോമുകളില് വചരായം. പ്വ�ശന
പരധീക്ഷയിലൂലടയാണത് �ിദ്ാര്്ികലള തിരലഞ്ഞ

െിര്ള ഇനത്സ്റിറ്്ൂടേത് ഓഫത് ലടവ്ാളജി, പിലാനി
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ടുക്ുന്നതത്. 

7. ഇന്ത്യന് ഇന്സ്റിറ്റ്യൂട്് ഓഫ് ഇന്ഫ
ര്നെഷന് മടന്ാളജി, �ിഹസന് ആന്റ് 
ൊനുഫാക്ചര്  

ജെല്പൂരിലല ഐ.ഐ.ഐ.ടി.ഡി. എ യം. 
എന്ന ഈ സ്ാപനത്ില് +2 / തത്ുല് വയാഗ്ത 
വനടുന്ന �ിദ്ാര്്ികള്ക്ത് െി.ലടകത്., െി.ലഡസത്. 
വപ്ാരോമുകളില് വചര്ന്നു പഠിക്ായം. കമ്്ൂടേര് 
സയന്സത് & എഞ്ിനധീയെിങത്, ഇലകത് വട്ാണിക്ത് 
& കമ്്ൂണിവക്ഷന് എ ഞ്ിനധീയെിങത്, ലമക്ാ
നിക്ല് എഞ്ിനധീയെിങത്   എന്നധീ എഞ്ിനധീയെി
ങത് ശാഖകളില് പ്വ�ശനയം ലഭിക്ുന്നതിനത് 
ലജ.ഇ.ഇ. ലമയിന് പരധീക്ഷയിലല ൊങ്ാണത് മാന
ദണ്യം. ഐ.ഐ.ടി. വൊയംലെ നടത്ുന്ന അണ്ര് 
രോവജ്വറ്ത് വകാമണ എന്ട്ന്സത് എക്ായം വഫാര് 
ഡിവസന് (UCEED) പരധീക്ഷയില് ലഭിക്ുന്ന 
മാര്ക്ിലറെ അടിസ്ാനത്ിലാണത് െി.ഡിസത്.
വപ്ാരോമിവലക്ുള്ള പ്വ�ശനയം.

8. ഇന്ത്യന് കളി്റി ഇന്സ്റിറ്റ്യൂട്് 
വകന്ദ്ര ടൂെിസയം മന്താലയത്ിനു കധീഴിലല ഈ 

സ്ാപനത്ിനത് തിരുപ്പതി, വനായിഡ എന്നധീ 
സ്ലങ്ങളില് കാമ്സുകളുണ്ത്. വഹാടേല് വമഖ
ലയില് ലഷഫത്, കിച്ചണ മാവനജര്, കളിനെി 
ലസ്പഷ്ലിസ്റത് തുടങ്ങിയ വജാലികളില് താല്പര്
മുള്ള�ര്ക്ത് ഈ സ്ാപനയം നടത്ുന്ന കളിനെി 

ആര്ടേത്സില് ൊച്ചിലര് ഓഫത്   െിസിനസത് 
അഡത് മിനിസത് വട്ഷന് (B.B.A.) വപ്ാരോമിനത് 
അവപക്ഷിക്ായം . 50 ശതമാനയം മാര്ക്ില് കുെ

യാത് +2 / തത്ുല്യം ആണത് അടിസ്ാന 
വയാഗ്ത. പ്വ�ശനപരധീക്ഷ ഉണ്ായിരിക്ുയം. 
മധ്പ്വദശിലല ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷനല് വട്െല് 
സര്�കലാശാലയുമായി സഹകരിച്ചാണത് വമല്പ
െഞ്ഞ വപ്ാരോയം നടത്ുന്നതത്. 

9. ്ാഷ്ല് മറയില് ആന്റ് ട്ാന്നസ്ാ
ര്ട്് ഇന്സ്റിറ്റ്യൂട്് 

ഈ സ്ാപന(NRTI)ത്ില് െി.എസത് സി. 
ട്ാന്വസ്പാര്വടേഷന് ലടവ്ാളജി, െി.െി.എ. 
ട്ാന്വസ്പാര്വടേഷന് മാവനജത് ലമറെത് എന്നധീ ത്രി�ത്ര 
വപ്ാരോമുകളാണത് 
തുടങ്ങിയിരിക്ു
ന്നതത്. 50 സധീറ്ു�ധീ
തമുള്ള രണ്ു വപ്ാ
രോമുകളുയം പൂര്ണ 
മായുയം കാമ്സി
ല്തലന്ന താമസി
ച്ചത് പഠിക്ുന്ന�ി
ധമാണത്. +2 / 
തത്ുല്യം ആണത് 
അടി സ്ാന വയാ 
ഗ്ത. ഇതില് െി.എസത് സി. വപ്ാരോമിനത് ഗണിതയം 
ഒരു പഠന�ിഷയമായ ഏലതങ്ിലുയം സയന്സത് 
രേൂപ്പുയം െി.െി. എ. വപ്ാരോമിനത് ഗണിതയം ഒരു 
പഠന�ിഷയമായ  ഏലതങ്ിലുയം �ിഷയരേൂപ്പുയം 
+2 �ിനത് പഠിച്ച�രായിരിക്ണയം.  പ്വ�ശന 
പരധീക്ഷ ഉണ്ായിരിക്ുയം.

10. െഹറന് എഞ്ി്ീയറിങ് റിസര്ചേ് 
ഇന്സ്റിറ്റ്യൂട്്,   മട്യി്ിങ് ഷിപ്് ചാണക്യ 

കപ്പിത്ാന് ആകാനുയം മവെന് എഞ്ിനധീയര് 
ആകാനുയം  �ിദഗത്ധപരിശധീലനയം വനടുന്നതിനുള്ള 
സ്ാപനങ്ങളാണത് ലകാല്ക്ത്യിലല ലമെി
(MERI) യുയം മുയംവെയിലല ടി.എസത്. ചാണക്
യുയം. ലമെിയിലല നാലു�ര്ഷലത് എ ഞ്ിനധീയെി
ങത് വപ്ാരോമിനത് 120 സധീറ്ുണ്ത്.  ടി.എസത്.ചാണക് 
നടത്ുന്ന െി.എസത് സി.വനാടേിക്ല് സയന്സത് 
വപ്ാരോമിനത് 80 വപര്ക്ത് പ്വ�ശനയം ലഭിക്ുയം. 
രണ്ു വപ്ാരോമുകള്ക്ുയം ഒരുമിച്ചാണത് അവപക്ഷ 
ക്ഷണിക്ുക. ലജ.ഇ.ഇ. അഡ്വാന്സത്ഡത് പരധീക്ഷ
യുലട വസ്ാര് അനുസരിച്ചായിരിക്ുയം പ്വ�ശനയം.

ഇന്്ന് കളിനെി ഇന്സ്റിറ്്ൂടേത്, തിരുപ്പതി
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1  വ�െസുകള് മ്ൂവടേഷനുകളിലൂലട ജനിതകമാ
റ്യം സയംഭ�ിച്ചത് മനുഷ്ശരധീരത്ില് കയെിപ്പറ്ാനു
ള്ള കഴി�ത് വനടുവമ്ാഴാണത് മനുഷ്നില് പുതിയ 
വ�െസത് വരാഗങ്ങളുണ്ാകുന്നതത്. വനാ�ല് 
ലകാവൊണ വ�െസത് ഉണ്ാക്ുന്ന വകാ�ിഡത് 
-19 വരാഗയം വചനയിലല �ുഹാനില്നിന്നത് 
തുടങ്ങി വലാകയം മുഴു�ന് �്ാപിച്ചുലകാണ്ിരി
ക്ുകയാണവല്ലാ. 2002 ല് വചനയിലുണ്ായ 
ലകാവൊണ വ�െസത് വരാഗവമതത്?

2  2020 ഐ.സി.സി. �നിതാ ട്വറെി 20 വലാകകപ്പത് 
ക്രിക്റ്ിലറെ വഫനല് മത്രയം അന്ാരാസ്ട്ര 
�നിതാദിനമായ മാര്ച്ചത് 8 നത് ഓസത് വട്ലിയയിലല 
ലമല്െണ ക്രിക്റ്ത് വസ്റഡിയ ത്ില്ല�ച്ചത് 
നടന്നു. ടൂര്ണലമറെിലറെ ചരിത്രത്ില് ആദ്മാ
യി വഫനലിലലത്ിയ ഇന്്ന് ടധീയം ഓസത് വട്
ലിയവയാടത് പരാജയലപ്പലടേങ്ിലുയം ടൂര്ണലമറെില് 
ഉടനധീളയം നല്ല പ്കടനയം കാഴ്ചല�ച്ചു. ഈ ഇന്്
ന് ടധീമിലറെ ക്ാപത്റ്ന് ആരത്?

3  യാത്രാനുഭൂതികള് വചാര്ന്നുവപാകാലത �ായ
നക്ാരിവലക്ത് എത്ിച്ച ഒരു സഞ്ാരസാഹി
ത്കാരനാണത് എസത്.ലക.ലപാറ്ക്ാടത്. അവദേഹയം 
ആരെിക്യില് സഞ്രിച്ച സ്ലങ്ങള് പില്കാല
ത്ത് സന്ദര്ശിച്ചത് ആ അനുഭ�യം ‘ഒരു ആരെിക്ന് 
യാത്ര’ എന്ന വപരില് രചിച്ച മലയാള സാഹി
ത്കാരന് ആരത്?

4  1970 ഏപ്ില് 22 നത് അവമരിക്ന് ജനസയംഖ്
യുലട 10 ശതമാനവത്ാളയം വപര് പരിസ്ിതി
വയാടുള്ള അ�ഗണനലയ്കതിവര ലതരു�ില് പ്
തിവഷധിച്ചു. ഭൂമിലയ രക്ഷിക്ാനുള്ള പുതിയ 
മാര്ഗങ്ങള് കലണ്ത്ണലമന്നത് അ�ര് ആ�ശ്
ലപ്പടേു. പിന്നധീടത്, ഈ ദിനയം ഭൗമദിനമായി (earth 
day) ആചരിക്ാന് തുടങ്ങി. ഭൗമദിനത്ിലറെ 
ഈ �ര്ഷലത് പ്വമയയം (theme) എന്ാണത്?

5  യുദ്�ിരുദ് സവന്ദശയം ഉള്ലക്ാള്ളുന്ന പ്ശത്ര
മായ ഒരു ചിത്രമാണത് ‘ഗ്വര്ണിക്’. ഈ വപരില് 

ലസ്പയിനിലുള്ള പടേണത്ില് 1937 ലല ആഭ്
ന്രയുദ്ത്ിലറെ ഭാഗമായുണ്ായ വൊയംൊ
ക്രമണത്ിലറെ പശ്ാത്ലത്ിലാണത് ഈ ചിത്രയം 
�രച്ചതത്. ഇതു �രച്ച വലാകപ്ശത്ര ചിത്രകാര
ന് ആരാണത്?

6  സുഭാഷത് ചന്ദ്രവൊസത് രൂപധീകരിച്ച ഇന്്ന് 
നാഷനല് ആര്മി(INA) യുലട ഭാഗമായി 1942 
ല് ഝാന്സി ൊണി െജിലമറെത്  എന്ന വപരില് 
�നിതകളുലട ഒരു െജിലമറെത് രൂപധീകരിച്ചിരുന്നു. 
ഇന്്യിലല ബ്ിടേധീഷത് സാമ്ാജ്ത്ിലനതിവര
യുള്ള  വപാരാടേത്ിനായി സിങ്പ്പൂരില് രൂപധീക
രിച്ച ഈ ലെജിലമറെിലന നയിച്ച മലയാളി �നിത 
ആരാണത്?

7  92 ാമതത് ഓസ്െില് ദക്ഷിണലകാെിയന് സിനി
മയായ ‘പാരവസറ്ത്’  2019 ലല ഏറ്�ുയം മികച്ച 
ചിത്രത്ിനത് ഉള്ലപ്പലട 4 പ്ധാന അ�ാര്ഡുക
ള് വനടി. സമകാലിക ദക്ഷിണ ലകാെിയയയുലട 
സമ്ത്ിലറെ രാസ്ട്രധീയയം മവനാഹരമായി ചിത്രധീക
രിച്ച ഈ സിനിമയുലട സയം�ിധായകനാരത്?

8  ചുണ്ാമ്ത്കല്ലത് നിവക്ഷപങ്ങളില് സ്റാലകത് വെ
റ്ുകളുയം സ്റാലകത് വമറ്ുകളുയം വചര്ന്നുള്ള  പ്കൃ
തിദത് ലകാത്ുപണികളിലൂലട രൂപലപ്പടേ 
മവനാഹരമായ ഒരു ഗുഹ വമഘാലയയിലല 
ചിൊപ്പുഞ്ിയിലുണ്ത്. 250 മധീറ്വൊളയം നധീളമുള്ള
തുയം ഒരു പ്ധാന �ിവനാദസഞ്ാരവകന്ദ്ര�ുമായ 
ഈ ഗുഹയുലട വപലരന്ത്?

9  ഇന്്യില് ൊങ്ുകളുലട ൊങ്ായി അെിയ
ലപ്പടുന്ന െിസര്�ത് ൊങ്ത് ആദ്യം സ്ാപിച്ചതത് 
ലകാല്ക്ത്യിലായിരുന്നുല�ങ്ിലുയം പിന്നധീടത് 
അതത് മുയംവെയിവലക്ത്  മാറ്ുകയുണ്ായി. ഏതു 
�ര്ഷമാണത് െിസര്�ത് ൊങ്ത് ഓഫത് ഇന്് സ്ാ
പിക്ലപ്പടേതത്?

10 വകരളത്ിലറെ തനതായ ദൃശ്കലാരൂപമായ 
ക്കളിയിലല വ�ഷത്ിനത് ക്ാപാത്രങ്ങളുലട 
സ്വഭാ�ത്ിനനുസരിച്ചുള്ള വ�ഷങ്ങളാണത് 

മപലാതുവ്റിജ്ലാെത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഈ ക്കിസ് തയ്ാറാക്കിയകിട്ടുള്ളത്.  ഉതെരങ്ങള് 
ഈ മാസം 15 ാം തീയതകിക്കു മുമ്് കകിട്ടതെക്വകിധം editorsk12@gmail.com എന്ന വകിലാസ
തെകില് അയക്ണം.  നകിങ്ങളുത്െ ്പര്, ്ഫലാണ് െമ്പര, പഠ്റിക്കുന്ന ക്ലാസ്, പ്റിന്്കലാഡ് , സ് കൂള് 
വ്റിലലാസകം, എന്നകിവ ഉള്ത്്പെടുതൊന് വകിട്ടുപ�ാകരുത്.

എല്ാ പ�ാദ്യങ്ങള്ക്കും ശരകിയുതെരം അയച്ചുതരുന്ന സ് കൂള് വകിദ്യാര്കികളകില്നകിന്ന് നറുക്കി
ത്ട്ടടുക്കുന്ന രണ്ടുപ�രക്് സമ്ാനം നല്കുന്നതാണ്. സമ്ാനങ്ങള് സ് കൂള് ത്െഡ് മാസ് ്ററുത്െ/
പ്കിന്സകി്പെലകിത്റെ വകിലാസതെകിലാണ് അയക്കുക. അടുതെമാസം 25 ാം തീയതകിക്് മുമ്ായകി 
സമ്ാനങ്ങള് കകിട്ടകിയകിത്ല്ങ്കില് 9497301073 എന്ന നമ്രകില് ബന്ധത്്പെടുക.

സ് കൂള് വകിദ്യാര്കികളല്ാതെവരക്കും മത്സരതെകില് �ത്ങ്ടുക്ാം. എല്ാ്റകിനം ശരകിയുതെരം 
അയക്കുന്ന അതെരം ആളുകളകില്നകിന്ന് നറുക്കിത്ട്ടടുതെ് ഒരാളുത്െ പ�ര മാസകികയകില് പ്സകിദ്ീകരകിക്കുന്നതാണ്. 
സമ്ാനങ്ങള് ഉണ്ായകിരകിക്കുന്നതല്.
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ലപാതുവ� നിശ്യിച്ചിടേുള്ളതത്. പച്ച, കത്ി, 
മിനുക്ത്, ചു�ന്ന താടി, ല�ള്ളത്ാടി, കരി 
എന്നിങ്ങലനയാണത്  വ�ഷങ്ങളുലട വപരത്. ഇ�യില് 
സ്ത്രധീക്ാപാത്രങ്ങളുലട വ�ഷവമതാണത്? 

െലാരച്ച് 2020: ഉത്തരങ്ള് 

1  ഇന്്ന് ഇന്സ്റിറ്്ൂടേത് ഓഫത് സയന്സത് 
(IISc), ലെയംഗളൂരു. വഡാ.സി.�ി.രാമന് 
അടക്മുള്ള പ്ഗത്ഭരായ ശാസ്ത്രജ്ഞര് ഡയെ
ട്ര്മാരായതുയം  ഇന്നു വലാകനില�ാരത്ിലു
ള്ളതുമായ ശാസ്ത്രഗവ�ഷണ സ്ാപനമാണിതത്.

2  ഓള് ഇന്് ഇന്സ്റിറ്്ൂടേത് ഓഫത് ലമഡി
ക്ല് സയന്സസത് (AIIMS), ഡല്ഹി. 
ലമഡിക്ല് �ിദ്ാഭ്ാസരയംഗത്ത് പഠനത്ിനുയം 
ഗവ�ഷണത്ിനുമായി 1956 ല് ഡല്ഹിയില് 
ആരയംഭിച്ച ഈ സ്ാപനയം ഇന്നത് ഈ രയംഗലത് 
മികച്ച സ്ാപനമാണത്.

3  EPIC 211945201b/K2-236b. അഹമ്ദാ
ൊദിലല ഫിസിക്ല് െിസര്ച്ചത് ലവൊെടേെി
യിലല (PRL) ഒരു സയംഘയം ശാസ്ത്രജ്ഞര് 
വചര്ന്നത് 2018 ല് സൗരയൂ്ത്ിനു പുെത്ത് 
കലണ്ത്ിയ രേഹത്ിനത് നല്ിയ വപരാണിതത്.

4  വഹാമി ജഹായംഗധീര് ഭാഭ. ഇന്്ന് ആണ� 
പരിപാടിയുലട പിതാ�ായി അെിയലപ്പടുന്ന 
ഇവദേഹത്ിലറെ വനതൃത്വത്ിലാണത്  1954 ല് 
വട്ായംലെയില് AEET എന്ന സ്ാപനയം ആരയം
ഭിച്ചതത്. പിന്നധീടത് ഈ സ്ാപനയം ഭാഭ  അവറ്ാമികത് 
െിസര്ച്ചത് ലസറെര് (BARC) എന്നെിയലപ്പടേ .ു 

5  എയം.എസത്.സ്വാമിനാ്ന്. ഇന്്
യിലല  ഹരിത�ിപ്ല�ത്ിലറെ 
പിതാ�ായി അെിയലപ്പടുന്ന ഇവദേ
ഹത്ിനാണത് ആദ്ലത് വ�ള്ഡത് 
ഫുഡത് വപ്സത് ലഭിച്ചതത്. സമ്ാന
ത്ുക ഉപവയാഗിച്ചത് അവദേഹയം തുടങ്ങിയ 
കാര്ഷികഗവ�ഷണ സ്ാപനമാണത് എയം.
എസത്.സ്വാമിനാ്ന് െിസര്ച്ചത്   ഫൗവണ്ഷന്.

6  രാമാനുജന് ഇന്സ്റിറ്്ൂടേത് വഫാര് അഡ്വാ
ന്സത്ഡത് സ്റഡധീസത് ഇന് മാത്മാറ്ിക്ത് 
(RIASM). പ്ശത്ര ഇന്്ന് ഗണിതജ്ഞനായ 
ശ്രധീനി�ാസ രാമാനുജലറെ സ്മരണയ്കായി 1950 
ല് (അന്നലത്) മദ്രാസില് സ്ാപിതമായ 
ഇന്സ്റിറ്്ൂടേത്, പിന്നധീടത് മദ്രാസത് സര്�കലാശാ
ലയുലട ഗണിത�ിഭാഗ�ുമായി വചര്ന്നു രൂപധീ
കരിച്ച ഗണിതഗവ�ഷണ സ്ാപനമാണിതത്.

7  വൊസത് ഇന്സ്റിറ്്ൂടേത്. ഇന്്ന് ഉപഭൂഖണ്
ത്ിലല ആധുനികശാസ്ത്രത്ിലറെ സ്ാപകനായി 
അെിയലപ്പടുന്ന ജഗദധീഷത് ചന്ദ്രവൊസിലറെ വപരില് 
ലകാല്ക്ത്യില് 1917 ല് സ്ാപിതമായ ഇതത് 
ഏഷ്യിലല തലന്ന ആദ്ലത് ശാസ്ത്രഗവ�ഷണ 
സ്ാപനമാണത്.

8  1948 ല്. ലെയംഗളൂരു�ില് രാമന് െിസര്ച്ചത് 
ഇന്സ്റിറ്്ൂടേത് സ്ാപിച്ചതത് ഈ �ര്ഷമാണത്. 
വഡാ.സി.�ി.രാമന് ഇന്്ന് ഇന്സ്റിറ്്ൂടേത് ഓഫത്  
സയന്സില്നിന്നു  �ിരമിച്ചവശഷയം സ്വന്മായി 
ഗവ�ഷണ പ്�ര്ത്നങ്ങള് നടത്ാനാണത് ഈ 
സ്ാപനയം തുടങ്ങിയതത്. വജ്ാതിശ്ാസ്ത്രയം, ആസത് വട്ാ
ഫിസിക്ത്, പ്കാശ- പദാര്് ഭൗതികയം തുടങ്ങിയ 
പ്ധാന വമഖലകളില് ഗവ�ഷണയം നടക്ുന്ന സ്ാ
പനമാണിതത്.

9  ഏഴത്. വഭാപ്പാല്, ലകാല്ക്ത്, ലമാഹാലി, 
പുലണ, തിരു�നന്പുരയം, തിരുപ്പതി, ലെര്ഹയം
പൂര് എന്നധീ സ്ലങ്ങളിലായി ഏഴത് ഐസെുക
ളാണുള്ളതത്. അടിസ്ാന ശാസ്ത്ര �ിഷയങ്ങളില് 
വലാകനില�ാരത്ിലുള്ള പഠനത്ിനുയം ഗവ�ഷ
ണത്ിനുമായി രൂപധീകരിച്ച സ്ാപനങ്ങളാണത് 
ഐസെുകള് (IISER - Indian Institute of Science 
Education and Research).

10  ഖരഗത്പൂര്. പശ്ിമെയംഗാളിലല ഈ സ്ലത്ാ
ണത് 1950 ല് ആദ്ലത് ഐ.ഐ.ടി. സ്ാപിത
മായതത്. സാവങ്തിക�ിദ്യിലുയം ശാസ്ത്രത്ിലുയം 
മറ്ു ചില വമഖലകളിലുയം വലാകനില�ാരത്ിലുള്ള 
പഠന-ഗവ�ഷണങ്ങള്ക്ായുള്ള  സ്വതന്തസ്ാപ
നങ്ങളാണത് ഐ.ഐ.ടി.കള് (IIT - Indian Institute of 
Technology). 

െലാരച്ച് 2020
സമ്ലാെലാരഹരലായ സ്കൂള് വ്റിദത്യലാരഥ്റികള്
1. ഇ.ലക.അനശ്വര,  10 ായം ക്ാസത് െി, ടി.ആര്.

ലക.എച്ചത്.എസത്.എസത്. �ാണിയയം കുളയം, 
ഒറ്പ്പാലയം, പാലക്ാടത് - 679 522
വഫാണ :  9447939245

2. നധീലാഞ്ജന െിജു, 8 ായം ക്ാസത് െി, ചിന്മയ 
�ിദ്ാലയ, മവഞ്രി,  
മലപ്പുെയം - 679 522
വഫാണ : 9495087845

സ്കൂള് വ്റിദത്യലാരഥ്റിയല്ലാത്ത വ്റിജയ്റി 
ലക.ഹരിഹരന്, ഹരിത, കാടോയിവക്ാണയം,
തിരു�നന്പുരയം - 695 584
വഫാണ : 9846187663

എകം.പ്റി.സെ്റില്കുെലാര
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‘ശലാസ്ത്ര്കരളകം’ െലാസ്റിക പ്രസ്റിദ്ധീകരണത്ത്റിമറെ 50 വര്കം പ്റിന്ന്റിട്ടുകഴ്റിഞ്ഞു. 
ഇത്റിമറെ ഭലാഗെലായ്റി െലാസ്റികയുമെ ‘ഇന്നമല’കള് പര്റി്ശലാധ്റിക്കുകയലാണ്. അത്റിെലായ്റി, 
ആദത്യകലാല ലക്ങ്ള്റിമല ത്റിരമഞ്ഞടുത്ത രചെകള് പുെഃപ്രസ്റിദ്ധീകര്റിക്കുന്നു.

2000 ഡിസയംെര്

അലലകത് ലജരെധീസത് ആണത് ഡി.എന്.എ. 
�ിരലടയാളരധീതി കുറ്ാവന്വഷണത്ില് 

ഉപവയാഗിക്ാന് കാരണമായതത്. ആ രധീതി രൂപ
ലപ്പടുത്ിയതുയം അവദേഹയം തലന്ന.  കുറ്ാവന്വഷ
ണത്ില് ആദ്മായി ഡി.എന്.എ. �ിരലടയാളയം 
ഉപവയാഗിച്ചതിലറെ    ക് രസകര�ുയം �ിചിത്ര
�ുമാണത്. 

െക്കമള തിരിചേറിയാന് പരിനശാധ്
ആദ്കാലങ്ങളില് ലജരെധീസത് തലറെ പുത്ന് 

സാവങ്തിക�ിദ്  കുടിവയറ്ക്ാലര പരിവശാധി
ക്ുന്നതിനാണത് ഉപവയാഗിച്ചിരുന്നതത്. ഇയംഗ്ണ്ില് 
സ്ിരതാമസക്ാരായ മാതാപിതാക്ള്ക്ത് മറ്ു 
രാജ്ങ്ങളിലുള്ള തങ്ങളുലട കുടേികലള ലകാണ്ു
�ന്നത് കൂലട താമസിപ്പിക്ായം. ഇങ്ങലന ലകാണ്ു
�രുന്ന കുടേികള് ചിലവപ്പാള് സ്വന്യം സന്തിക
ളായിരിക്ില്ല.  ഇതു കലണ്ത്ാന് അ�ര് 
മാതാപിതാക്ലളയുയം അ�രുലട കുടേികളാലണന്നത് 
അ�കാശലപ്പടുന്ന�ലരയുയം ഡി.എന്.എ. �ിരല
ടയാള പരിവശാധനയ്കത് �ിവധയരാക്ു�ാന് തുടങ്ങി. 

1983 ന�യംെര് 21 ായം തധീയതി ഇയംഗ്ണ്ിലല  
ലിന്ഡാമാന്  എന്ന ലപണകുടേി െലാല്സയംഗ
ത്ിനുവശഷയം ദാരുണമായി കഴുത്ുലഞരിച്ചത് 

ലകാല്ലലപ്പടേു. വപാലധീസുകാര് അവന്വഷണങ്ങള് 
നടത്ിലയങ്ിലുയം ലകാലപാതകിലയക്ുെിച്ചത് 
യാലതാരു തുമ്ുയം കിടേിയില്ല. ഏതാണ്ത് മൂന്നു 
�ര്ഷത്ിനുവശഷയം 1986 ആഗസ്റത് 2 ായം തധീയതി 
അവതരധീതിയിലുള്ള മലറ്ാരു കുറ്കൃത്യം നടന്നു. 
ആഷത് �ര്ത്ത് എന്ന ആ ലപണകുടേിലയയുയം 
െലാല്സയംഗത്ിനുവശഷയം കഴുത്ുലഞരിച്ചു
ലകാന്നിരുന്നു.  ഇത്�ണ വപാലധീസുകാര് അഞ്ു 
ദി�സത്ിനുവശഷയം െിവച്ചഡത് െകത് ലാന്ഡത് 
എലന്നാരു ആശുപത്രി ജധീ�നക്ാരലന അെസ്റു
ലചയ്ു. അയാള് കുറ്യം സമ്തിക്ുകയുയം ലചയ്ു.

ഇയാള് തലന്നയായിരിക്ുവമാ ലിന്ഡാമാ
ലനയുയം ലകാന്നതത്? വപാലധീസുകാര്ക്ത് സയംശയയം
വതാന്നി. പവക്ഷ, െകത് ലാന്ഡത് ആ കുറ്യം ഏലറ്
ടുത്ില്ല. കുറ്ാവന്വഷണ ഉവദ്ാഗസ്ര്, 
ലകാല്ലലപ്പടേ രണ്ു യു�തികളുലട ശരധീരത്ില്നി
ന്നു വശഖരിച്ച ശുക്ത്ിലറെ സാമ്ിളുകള് അലലകത് 
ലജരെധീസിലന ഏല്പിച്ചത് , രണ്ുയം ഒരാളുലട തലന്ന
യാവണാ എന്നത് പരിവശാധിക്ു�ാന് പെഞ്ഞു. 
അവദേഹയം �ളലര ശ്രദ്വയാലട പരധീക്ഷണയം നടത്ി. 
രണ്ു ശുക്സാമ്ിളുയം ഒവര �്ക്ിയുവടതുതലന്ന. 
പവക്ഷ, രണ്ുയം ‘കുറ്�ാളി’യായ െകത് ലാന്ഡി
ലറെതല്ല! ഇതു ലജരെധീസിനു തലന്ന അ�ിശ്വസ
നധീയമായി വതാന്നി. പവക്ഷ, ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞലന

കുറ്റലാ്െവേ്ണത്ത്റില് ശലാസ്ത്രത്ത്റിമറെ ്െട്ങ്ളുകം ശലാസ്ത്രധീയരധീ
ത്റിയുകം ഇന്നു ്ലലാകത്തലാകെലാെകം ഉപ്യലാഗമപ്ടുത്തുന്നുണ്്.

ഡ്റി.എന്.എ.  
വ്റിരലെയലാള െ്റിരണയത്ത്റിമറെ 

വ്റിച്റിത്രെലായ ഉല്പത്ത്റി
മപ്രലാഫ.എകം.ശ്റിവശങ്കരന്*
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ന്ന നിലയ്കത് പരധീക്ഷണഫലലത്  തള്ളിക്ളയു 
�ാന് ആ�ുകയില്ലവല്ലാ.

മകാലപാതകിമയ കുരുക്കിയ സയന്സ് 
ഈ �ി�രയം വപാലധീസിലന അെിയിച്ചു. ‘താ

ങ്ളുലട ഗവ�ഷണഫലയം രസകരയംതലന്ന. പവക്ഷ 
ഈ സാവങ്തിക�ിദ് ഉപവയാഗശൂന്മാലണ
ന്നാണത്  ഇതിനര്്യം’, അ�ര് ലജരെധീസിവനാടത്   
പെഞ്ഞു. ലജരെധീസത് സാമ്ിളുകള് ആഭ്ന്ര�
കുപ്പിലറെ ലാവൊെടേെിയിവലക്ത് അയച്ചു. അ�രുയം 
ലജരെധീസിലറെ പരധീക്ഷണഫലയം ശരില�ച്ചു. 
ലജരെധീസത് പരധീക്ഷണയം ആ�ര്ത്ിച്ചു. ഫലയം 
ആദ്വത്തു തലന്ന. ആഭ്ന്ര�കുപ്പുയം ലജരെധീ
സിലന പിന്ാങ്ങി. വപാലധീസത് അങ്ലാപ്പിലായി. 
വകാടതിയില് സയംഗതി ല�ളിലപ്പടുത്ാലത കഴി
യുകയില്ലവല്ലാ. വകാടതി െകത് ലാന്ഡിലന ല�
െുലത�ിടേു. അങ്ങലന ഡി.എന്.എ. �ിരലടയാള
ത്ിലറെ സഹായത്ാല് കുറ്�ിമുക്നാകുന്ന 
ആദ്ലത് �്ക്ി െകത് ലാന്ഡത് ആയി. 

വപാലധീസിനത് �ലിയ നിരാശയായി. ഡി.
എന്.എ. �ിരലടയാള സാവങ്തിക�ിദ്യാണവല്ലാ 
അ�ര്ക്ത്  പാരല�ച്ചതത്. അതുപവയാഗിച്ചുതലന്ന 
കുറ്�ാളിലയ കണ്ുപിടിക്ാന് അ�ര് തധീരുമാ
നിച്ചു. 1987 ലല പുതു�ത്രദിനത്ില് വപാലധീസത് 
ഒരു പ്ഖ്ാപനയം നടത്ി: നാര്ലൊലൊയിലുയം 

പരിസരത്ുമുള്ള, പതിവനഴു�യസ്ിനുയം മുപ്പത്ി
നാലത് �യസ്ിനുയം ഇടയ്കു പ്ായമുള്ള ലചെുപ്പക്ാ
ലരല്ലായം പരിവശാധനയ്കായി രക്സാമ്ിള് നല്ണയം. 
അ�ലര വപാലധീസത് അവന്വഷണത്ില്നിന്നത്  
ഒഴി�ാക്ു�ാനാണത് ഈ നടപടി എന്നുയം പെഞ്ഞു. 
ലസപത്റ്യംെര് ആയവപ്പാവഴക്ുയം 40,000വത്ാളയം  
വപരുലട രക്യം പരിവശാധിച്ചു.  രക്പരിവശാധ
നലയന്നാല്, ല�ളുത് രക്വകാശങ്ങളിലല 
ഡി.എന്.എ. വ�ര്തിരിലച്ചടുത്ത് ഡി.എന്.എ. 
�ിരലടയാള നിര്ണയയം നടത്ുകലയന്നതാണത്. 

ഈ പരിപാടിലകാണ്ത് ഒരു വനടേ�ുമുണ്ായി
ല്ല. പവക്ഷ, താമസിയാലത ഒരു തുമ്ത് കിടേി. ഒരു 
വെക്െി ലതാഴിലാളിയായ ഇയാന് ലകല്ലി കൂ
ടേുകാരുമായുള്ള സയംസാരത്ിനിടയില് ഒരു കാര്യം 
ല�ളിലപ്പടുത്ി :  താന് രണ്ുപ്ാ�ശ്യം രക്യം 
ലകാടുത്ു. രണ്ാമലത് ത�ണ കള്ളവപ്പരിലാണത് 
ലകാടുത്തത്. വകാളിന് പിച്ചത്വഫാര്ലക്ന്ന സഹ
പ്�ര്ത്കന് അയാളുലട വപരില് രക്യം ലകാ
ടുക്ു�ാന് ലകല്ലിലയ വപ്രിപ്പിക്ുകയായിരുന്നു. 
വപാലധീസുകാര് വ�ലെ ഏവതാ  വകസില് തലന്ന 
കുടുക്ു�ാന് ശ്രമിക്ുകയാലണന്നുയം മറ്ുയം ലകല്ലിലയ 
പെഞ്ഞു�ിശ്വസിപ്പിച്ചു. 

ഈ ക് ലകല്ലിയുലട കൂടേുകാര് വപാലധീസിലന 
അെിയിച്ചു. വപാലധീസത് ലകല്ലിലയ കസ്റഡിയിലല
ടുത്ത് വചാദ്യംലചയ്ു. അയാള് സയംഭ�യം ശരിയാ
ലണന്നത് സമ്തിച്ചു. പിച്ചത്വഫാര്ക്ിലന അെസ്റു
ലചയ്ത് രക്പരിവശാധനയ്കു �ിവധയനാക്ി. 
പവക്ഷ, അവപ്പാവഴക്ുയം  അയാള് കുറ്യം സമ്തി
ച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്ുന്നു. എങ്ിലുയം   ഡി.എന്.എ. 
�ിരലടയാള നിര്ണയയം അനി�ാര്മായിരുന്നു. 
വനരലത് കുറ്യം സമ്തിച്ച ഒരാലള �ിവടണ്ി�
ന്നതാണവല്ലാ.  പരധീക്ഷണത്ില് ലിന്ഡാമാലറെ
യുയം ഡാന് ആഷത് �ര്ത്ിലറെയുയം ലകാലപാതകി 
പിച്ചത്വഫാര്ക്ാലണന്നത് ലതളിഞ്ഞു.  1988 ജനു�രി 
23 ായം തധീയതി പിച്ചത്വഫാര്ക്ിലന ശിക്ഷിച്ചുലകാ
ണ്ുള്ള �ിധി�ന്നു. 

ഇതാണത് ഡി.എന്.എ. സാവങ്തിക�ിദ് ഉപ
വയാഗിച്ചുള്ള ആദ്ലത് ശിക്ഷ.

(സ്ലപരിമിതിമൂലയം ഈ വലഖനയം എഡിറ്ത് 
ലചയ്ത് ചുരുക്ിയിടേുണ്ത് - എഡിറ്ര്)

*വകാഴിവക്ാടത് മലൊര് ക്രിസ്റ്ന് വകാവളജിലല ജന്ു
ശാസ്ത്രയം അധ്ാപകനായി �ിരമിച്ച ലപ്ാഫ.എയം.ശി�ശങ്രന് 
2015 ലമയത് 19 നത് അന്രിച്ചു. ‘ശാസ്ത്രവകരളയം’, ‘യുെധീക്’ 
എന്നധീ പ്സിദ്ധീകരണങ്ങ ളുലട എഡിറ്െുയം ഒവടേലെ ശാസ്ത്ര
പുത്രകങ്ങളുലട രചയിതാ�ുമായിരുന്നു.

അലലകത് ലജരെധീസത്
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വല്ത്തലാട്്
1  തമിഴത് നാടേില് സ്ിതിലചയേുന്ന ഒരു ജില്ലയ്കുയം 

പശ്ിഘടേമലനിരയുലട ഒരു ഭാഗത്ിനുയം ഈ 
വപരുണ്ത്.

4  

6  അഗ്ിപര്�തവ്ാടന സമയത്ത് പുെവത്
ലക്ാഴുകുന്നതത്.

7  വകരളത്ിലല നാടേിന്പുെങ്ങളിലുയം കാ�ുക
ളിലുയം കാണുന്ന ഈ �ള്ളിലച്ചടിലകാണ്ത് �ടേി, 
കുടേ എന്നി� ലമടയാെുണ്ത്.

8  ഇതു �ിറ്ുയം ഓണമുണ്ണമവത്ര.
9  പുയംെധീജമായാലുയം മറ്ു ചില ഏകവകാശജധീ

�ികളായാലുയം അ�യുലട ശരധീരത്ിലല, 
ഇങ്ങലന അെിയലപ്പടുന്ന ചാടേവപാലുള്ള ഭാഗയം 
ചലിപ്പിച്ചാണത് സഞ്രിക്ുന്നതത്.

11  ക�ിതലയഴുതുന്നയാള്.
13  പഴരസക്ുഴമ്ാണിതത്. (ഒരക്ഷരയം)
14 കൂര്ത്ിരിക്ുന്നതുയം കടിച്ചുകധീൊന് ഉപവയാ

ഗിക്ുന്നതുമായ പല്ലാണിതത്.
16 ഒവര ജാതിയില്ലപ്പടേ ജധീ�ികള് ഒരുമിച്ചു 

തിങ്ങിപ്പാര്ക്ുന്ന സ്ലലമന്നുയം സാമ്ാജ്ശ
ക്ിയുലട അധധീനതയിലുള്ള മലറ്ാരു രാജ്
ലമന്നുയം അര്്മുള്ള പദയം.

19 ‘ആദികാ�്’ത്ിലല നായകന്.
21  ഗാന്ധിജി വനതൃത്വയം നല്ിയ നിസ്ഹകരണ

പ്സ്ാനയം നിര്ത്ില�ക്ാന് ഇടയാക്ിയ 

�ദപ്രശ്നംപൂരിപ്ിച്്ഇമെയിലായിട്ാണ്അയക്കേണ്ടത്.ഈൊസം15ാംതീയതിക്കു
മുമ്്കിട്ത്തകേവിധംഅയകേണം.നിങ്ങളുമെപേര്, പ�ോണ് നമ്പര്, േഠിക്കുന്ന ക്ോസ്, 
സ് കൂള് വിലോസം, േിനപോഡ് എന്ിവഎഴുതാന്വിട്ടുക്�ാകരുത്.ശരിയായഉത്തരം
അയച്ചുതരുന്വിദ്ാര്ികളിലനിന്്നറുകേിമട്ടുക്കുന്രണ്ടുക്�രകേ്സമ്ാനംനലകു
ന്താണ്.അരഹരായവരകേ്സ്കൂള്മഹഡ്ൊസ്്ററുമെ/പ്രിന്സിപ്ലിമറെവിലാസ
ത്തിലാണ്സമ്ാനങ്ങള്അയക്കുക.സമ്ാനങ്ങള്അടുത്തൊസം25ാംതീയതിക്കു
മുമ്്കിട്ിയിമലെങ്ില9497532049എന്നമ്രിലബന്ധമപ്ടുക.

സ്കൂള്വിദ്ാര്ികളലൊത്തവരക്കുംെത്സരത്തില�മങ്ടുകോം.ശരിയുത്തരംഅയക്കുന്അത്തരം
ആളുകളിലനിന്്നറുകേിമട്ടുത്തഒരാളുമെക്�രൊസികയിലപ്രസിദ്ീകരിക്കുന്താണ്.സമ്ാന
ങ്ങള്ഉണ്ടായിരിക്കുന്തലെ.

ഉത്തരങ്ങള്അയക്കേണ്ടഇ മെയില് വിലോസം : editorsk12@gmail.com

ഏപ്ില് 2020

1 2 3 4 5

6 7

8 9 10

11 12

13 14

15 16 17 18

19 20 21

22

23

സയംഭ�യം ഈ വപരില് അെിയലപ്പടുന്നു.
22 തുണിലനയ്തില് കുത്ലനയുള്ള ‘ഈ  

നൂലിഴ'കലള അടിസ്ാനമാക്ിവയ �ിലങ്ങ
ലനയുള്ള നൂലിഴകളായ ‘ഊടത്' �ിന്സിക്ാ
നാകൂ.   

23 ശില്പവ�ലകള്ക്ത് പ്സിദ്മായ ഈ സ്ലയം 
മാമല്ലപുരയം എന്നുയം അെിയലപ്പടുന്നു.

തലാ്ഴലാട്്
1  നല്ല ല�യിലുള്ളവപ്പാള് കാണുന്ന  ലതളിഞ്ഞ 

ആകാശമാണിതത്.
2  ക്ഷാര�ുയം അമ്ല�ുയം രാസപ്�ര്ത്നത്ില് 

ഏര്ലപ്പടുവമ്ാള് ജലവത്ാലടാപ്പയം ലഭിക്ു
ന്നതത്.

3  ശത്രു എന്നര്്യം. 
4  ഇതിലല ല�ള്ളയം �ാര്ത്ുകളഞ്ഞാല് കിടേു
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ന്നതത് വചാെത്.

5  ആദ്മായി വലാകയംചുറ്ിയ നാ�ികന്.
10 മലയാളത്ില് പടോളക്ാരന്; ഹിന്ദിയിലാകു

വമ്ാള്....
11  കച്ച�ടത്ിനായി ഇന്്യിലലത്ി ക്രവമണ 

ആധിപത്യം സ്ാപിച്ച ബ്ിടേധീഷത് സയംഘലത് 
ചുരുക്ത്ില് ഇങ്ങലന പെയാെുണ്ത്.

12  അമ്ിലന എയോന് വ�ണ്തത്.
14 സസ്ഭാഗങ്ങള്ക്ത് ഉെപ്പുയം െല�ുയം �ഴക്�ുയം 

നല്ുന്ന സസ്കല.
15  വ�പ്പിന് ദ്വധീപിലന എെണാകുള�ുമായി 

െന്ധിപ്പിക്ുന്ന പാലയം. 
16 അല്പ�ിരാമലമന്നാണത് പ്സിദ്മായ അര്്ലമ

െലാരച്ച് 2020 : ഉത്തരകം

ങ്ിലുയം അസുഖത്ാവലാ അപകടത്ാവലാ 
ഉണ്ാകുന്നതുയം ദധീര്ഘകാലയം നധീളുന്നതുമായ 
അവൊധാ�സ്യ്കുയം ഇങ്ങലന പെയുയം.

17  

18  കടല് തലന്ന. ക�ിതയിലുയം മറ്ുമാണത് ഈ 
പദയം കൂടുതലായി പ്വയാഗിച്ചു കാണുന്നതത്.

20 രാത്രി.

1ക�ാ 2ശ�ാ ണ 3അ ങ്ം 4ഷി

5ബാ കേി 6�ാ ത്ാ 7ശത ന്

യാ 8തു ലാ വ ര ഷം ഡ്

ഷി 9വ മ് ത്ി 10ബാ ശേ

11രാ ജ സ്ാ ന് 12ന ഴ്്

13ശവ ഗം വ് 14ബാ ര് േി

ല 15ോ തി 16ശബാ ര് സ്റ്

17ഏ നി യാ �് ട്ട

18മൂ കം നം 19അ ര ബു ദം

മഫബ്രുവര്റി 2020 :  
ഉത്തരകം

1ചി ത്ര 2� േ 3േ 4ന 5കഡ

ന്ാ ര് 6നി രീ േ്വ ര ന്

7വി ഷ മ 8ത 9ക്ഷ രം ശ്ാ

ഷ്ട 10േ രി 11മാ ണം 12ശോ ണ്

13ര ഥം ക്് 14ോ ട്ട

15നി 16പ്ാ ന ശറേ �ി യം

17�ു ന്ി 18ച ങ്് ണ്

തി 19�ാ ക്ക 20ശ്ീ 21ോ 22ത

23വാ ന ര ന് 24േൗ ര ത്വം

2020 മാര്ച്ചത് ലക്ത്ില് �ന്ന ലഫബ്ു�
രി മാസലത് പദപ്ശ്ത്ിലറെ ഉത്രയം ലതറ്ി
വപ്പായതില് വഖദിക്ുന്നു. ശരിയുത്രയം 
ഇ�ിലട ലകാടുക്ുന്നു. പ്ത്രുത മാസലത് 
സമ്ാനാര്ഹലര തിരഞ്ഞടുത്തത് ശരിയുത്
രത്ിലറെ അടിസ്ാനത്ില് തലന്നയാണത്. 

എഡിറ്ര്

സമ്ലാെലാരഹരലായ  
സ്കൂള് വ്റിദത്യലാരഥ്റികള്

1. ടി.ഗായത്രി, 11 ായം ക്ാസത് െി, 
നാഷനല് ഹയര്ലസക്റെെി 
സ്ൂള്, പി.ഒ. ഇരിങ്ങാലക്ുട,  
തൃശ്ൂര് - 680 121  
വഫാണ : 9562217179

2. ലക.ലക.ലുബ്ന, 6 ായം ക്ാസത്, ജി.
എച്ചത്.എസത്.എസത്. ആനപ്പാെ,  
കുന്നലത്ാടുക, പി.ഒ.ചുള്ളിവയാടത്, 
�യനാടത് - 673 592

സ്കൂള് വ്റിദത്യലാരഥ്റിയല്ലാത്ത 
വ്റിജയ്റി 

 ജിഷ ലഷല്ലി, മണപ്പിള്ളിയില്,  
പി.ഒ. വകാടേപ്പടി, �ടക്ുയംഭാഗയം, 
എെണാകുളയം - 686 692

മക. ആര. അ്ശലാകന്  
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ഒരു ദ്വധീപിലല ജനങ്ങൾ പ്വത്ക പ്കൃതക്ാരാണത് . 
അ�ർ പ്ത്രാ�നകള് നടത്ാെില്ല. വചാദ്

ങ്ങൾ മാത്രവമ വചാദിക്ൂ. എന്നിടേുയം അ�ർ പര
സ്പരയം ആശയ�ിനിമയയം നടത്ുന്നുല�ന്നതത് 
അത്ഭുതയം തലന്ന! 

ദ്വധീപില് രണ്ു�ിഭാഗയം ജനങ്ങൾ ഉണ്ത്. ‘മല്ലു’ 
എന്നു �ിളിക്ുന്ന ഒരു കൂടേര് ‘അലത’ എന്ന 
ഉത്രയം കിടേുന്ന വചാദ്യം മാത്രവമ വചാദിക്ൂ. 
ഉദാഹരണത്ിനത്, രണ്ുയം രണ്ുയം നാലത് ആവണാ 
എന്നത് അ�ർ വചാദിക്ുയം. എന്നാൽ രണ്ുയം രണ്ുയം 
അഞ്ത് ആവണാ എന്നത് അ�ർ ഒരിക്ലുയം വചാദി
ക്ില്ല. 

രണ്ാമലത് �ിഭാഗയം ആളുകള് ‘കല്ലു’ എന്നത് 
അെിയലപ്പടുന്നു. അ�രാകലടേ, ‘ഇല്ല’ എന്നത് ഉത്രയം 
കിടേുന്ന വചാദ്യം മാത്രവമ വചാദിക്ൂ. ഉദാഹരണ
ത്ിനത് രണ്ുയം രണ്ുയം അഞ്ത് ആവണാ എന്നത് അ�ർ 
വചാദിക്ുയം. എന്നാൽ ഒരിക്ലുയം രണ്ുയം രണ്ുയം 
നാലത് ആവണാ എന്നത് അ�ർ വചാദിക്ില്ല.

ഈ ദ്വധീപിലല ഒരാലള നിങ്ങള് കണ്ുമുടേിലയ
ന്നിരിക്ലടേ. അയാൾ നിങ്ങവളാടത് ‘ഞാൻ കല്ലു 
ആവണാ’ എന്നു വചാദിച്ചാല് അയാൾ ആരാ
ലണന്നത് ഊഹിക്ാവമാ? ഉത്രയം �ിശദമാക്ുക.

സമ്പലാദകന് : ബ്റി.െധു

െലാരച്ച്  2020 : ഉത്തരകം
ഈ വചാദ്ത്ിനത് ധാരാളയം ഉത്രങ്ങള് സാ
ധ്മാണത്. 

ഭ്രാന്ുള്ള ഒരു വഡാട്ര് അവദേഹത്ിനത് ഭ്രാ
ന്ുണ്ത് എന്നത് അയംഗധീകരിക്ില്ല. ഇതുവപാലല 

ഭ്രാന്ില്ലാത് വഡാട്ര് അയാള്ക്ത് ഭ്രാന്ില്ല 
എന്നത് ഉെപ്പിച്ചത് പെയുയം. ഇതുവപാലല ഒരു വരാഗിയുയം 
പ്തികരിക്ായം. ഈ പശ്ാത്ലത്ില് നിന്നു
ലകാണ്ത് നമുക്ത് ഉത്രയം എന്ാലണന്നത് വനാക്ായം.

ഞാന് ഭ്രാന്ില്ലാത് വഡാട്ര് അല്ല എന്ന 
പ്ത്രാ�ന ഉത്രമാണത്.

ഭ്രാന്നായ ഒരു വഡാട്ര്ക്ത് ഒരിക്ലുയം ഈ 
പ്ത്രാ�ന നടത്ാന് കഴിയില്ല. ഭ്രാന്ില്ലാത് 
വഡാട്ര്, താന് ഭ്രാന്ില്ലാത് വഡാട്ര് അലല്ലന്നു 
പെയില്ല. ഇതുവപാലല ഭ്രാന്ുള്ള വരാഗിയുയം ഇതു 
പെയില്ല. അങ്ങലനലയങ്ില്, ഇതുപെഞ്ഞ ആള് 
ഭ്രാന്ുമാെിയ ഒരു വരാഗി ആ�ുയം. 

െലാരച്ച്  2020
സമ്ലാെലാരഹരലായ സ്കൂള് വ്റിദത്യലാരഥ്റികള്
1. സി. െി്ുൻ, 10 ായം ക്ാസത്, ജി.എച്ചത്.എസത്.

എസത് കുറ്ിക്ാടേൂർ, പി.ഒ. കുറ്ിക്ാടേൂർ, വകാ
ഴിവക്ാടത് - 673 008

 വഫാണ : 9846038961
2.  �ി.ഗൗരി ലക്ഷി, 7 ായം ക്ാസത് എ, ലക്ഷി 

നാരായണ �ിദ്ാനിവകതന് സധീനിയര് ലസക്
റെെി സ്ൂള്, പാലപ്പുെയം, ഒറ്പ്പാലയം, പാലക്ാടത്.

  വഫാണ : 9447863424

സ്കൂള് വ്റിദത്യലാരഥ്റിയല്ലാത്ത വ്റിജയ്റി
 വനേഹ െി, ഒന്നായം �ര്ഷ എയം.എസത് സി. മാ

ത്മാറ്ിക്ത്, ഗ�.വകാവളജത് ചിറ്ൂര്, പി.ഒ. 
ചിറ്ൂര്, പാലക്ാടത് -  678104 
വഫാണ : 8281559757

                                                                                      
ഈ �ംക്കിയകിത്ല പ്ശ്നതെകിത്റെ കുരുക്ഴകിക്ാന് യുക്കിസെമായ അ�ഗ്ര
്നം പവണ്കിവരും. ലഭകിച്ച വസ്തുതകളു�പയാഗകിച്ച്, ഒരു പ്ശ്നനകിരധാരണം 
എങ്ങത്ന ത്�യ്ാത്മന്നുള്ള അനഭവം ഇതുവഴകി നകിങ്ങള്ക്് ലഭകിക്കും.

ഇതകിത്റെ ഉതെരം editorsk12@gmail.comഎന്ന ഇ ത്മയകിലകിപലപക്ാ 
9495241299 എന്ന വാട്ട്സ് ആ്പെ് നമ്രകിപലപക്ാ മാത്ം അതത് മാസം 15 ാം 
തീയതകിക്് മുമ്ായകി കകിട്ടതെക്വകിധം അയക്കുക. നകിങ്ങളുത്െ ്പര്, ്ഫലാണ് 
െമ്പര, പഠ്റിക്കുന്ന ക്ലാസ്, സ്കൂള്  വ്റിലലാസകം, പ്റിന്്കലാഡ് എന്നകിവ അയക്ാ
ന് വകിട്ടുപ�ാകരുത്.

ശരകിയായ ഉതെരം അയച്ചുതരുന്ന വകിദ്യാര്കികളകില്നകിന്ന് നറുക്കിത്ട്ടടുക്കുന്ന രണ്ടുപ�രക്് സമ്ാനം 
നല്കുന്നതാണ്. അരെരായവരക്് സ്കൂള് ത്െഡ്മാസ്റ്റരുത്െ/ പ്കിന്സകി്പെലകിത്റെ വകിലാസതെകിലാണ് 
സമ്ാനം അയക്കുക. സമ്ാനങ്ങള് അടുതെമാസം  25 ാം തീയതകിക്കു മുമ്പു കകിട്ടകിയകിത്ല്ങ്കില് 9495241299 
എന്ന നമ്രകില് ബന്ധത്്പെടുക. 

സ്കൂള്വകിദ്യാര്കിയല്ാതെവരക്കും മത്സരതെകില് �ത്ങ്ടുക്ാം. ശരകിയുതെരം അയക്കുന്ന അതെരം  
ആളുകളകില്നകിന്ന് നറുക്കിത്ട്ടടുക്കുന്ന ഒരാളുത്െ പ�ര മാസകികയകില് പ്സകിദ്ീകരകിക്കുന്നതാണ്.  സമ്ാന 
ങ്ങള് ഉണ്ായകിരകിക്കുന്നതല്.

ഏപ്ില് 2020
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