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രാ�ീയപ്പാർട്ടികളുെട തിരെഞ്ഞടുപ്പ് ഫണ്ടിേലക്ക് 
 മുതൽക്കൂട്ടാൻ ഇലക്ടറൽ േബാണ്ടിെന് 24-ാം പതിപ്പിന് 
ഇന്ന ്തുടക്കമാവുകയാണ്. സംഭാവന െചയÿുന്നതാരാെണ
ന്ന കാരÿം രഹസÿമാക്കിെവക്കുന്ന ഇലക്ടറൽ േബാണ്ട ്സം
വിധാനം സാമ്പത്തികത്തട്ടിപ്പാെണന്ന പരാതി സുപœീംേകാ
ടതി െചാവŒ�ാഴ്ച പരിഗണിക്കാനിരിെക്കയാണിെതന്നത് œശ
േദ്ധയം. രാ�ീയപ്പാർട്ടികളുെട ഖജനാവുകളിേലക്ക ്കള്ള
പ്പണം എത്തുന്നത് തടയാെനന്ന േപരിലാണ് ആരും ആവ
ശÿെപ്പടാെതതെന്ന േക� ധനവകുപ്പ ്ഇലക്ടറൽ േബാണ്ട് 
ആവിഷ്കരിച്ചത്. 1000, 10,000, ലക്ഷം, 10 ലക്ഷം, േകാടി 
എന്നിങ്ങെന അഞ്ച ്തുക� ്തുലÿമായ േബാണ്ട ്േകാർപ്പ
േററ്റ ്കമ്പനികൾക്കും വÿക്തികൾക്കും േ�റ്റ ്ബാങ്ക ്ഓഫ് 
ഇന്തÿയുെട നിശ്ചിത ശാഖ മുേഖന ഇഷ്ടെപ്പട്ട പാർട്ടികൾ
ക്ക ്നൽകാം. േബാണ്ടിന് ആദായനികുതിയില്ല. ഒരു ശതമാ
നെമങ്കിലും േവാട്ടുകിട്ടിയ പാർട്ടികൾക്കാണ് േബാണ്ട ്സŒീ
കരിക്കാൻ അർഹത. ആര് നൽകിെയേന്നാ എœത നൽകി
െയേന്നാ പുറത്താരുമറിയില്ല. വിവരാവകാശപœകാരംേപാ
ലും അറിയിേക്കണ്ടതുമില്ല. സംഭാവന നൽകുന്ന കമ്പനി
കൾ വാർഷിക വരവുെചലവു കണക്കിലും ഇത് െവളിെപ്പ
ടുേത്തണ്ടതില്ല. േനരും െനറിയുമുള്ള സംഭാവനെയന്നേപ
രിൽ തീേര സുതാരÿമല്ലാത്ത പിരിവാണ് ഇലക്ടറൽ േബാണ്ട് 
സംവിധാനം എന്ന പരാതി, പദ്ധതി ആരംഭിച്ച 2018-ൽത്ത
െന്ന സുപœീംേകാടതിമുമ്പാെക എത്തി. നാലരെക്കാല്ലത്തി
നിടയിൽ ഏഴായിരം േകാടിയിലധികം രൂപയുെട േബാണ്ട് 
ൈകമാറ്റം െചയÿെപ്പട്ടു. ഇതിൽ മൂന്നിൽരണ്ടുഭാഗവും േക
�ഭരണകക്ഷിക്കാണ് ലഭിച്ചെതന്ന് േകാടതിെയ സമീപി

ച്ച അേസാസിേയഷൻ 
േഫാർ െഡേമാക്ാറ്റിക് 
റിേഫാംസ് അടക്കമു
ള്ള സംഘടനകളുെട 
റിേപ്പാർട്ടിൽ വÿക്തമാ
ക്കുന്നു.

ദീർഘകാലം മര
വിച്ചുനിന്നേശഷം കഴി
ഞ്ഞ ഒേക്ടാബറിൽ 
േകസ് വീണ്ടും സജീ
വമായേപ്പാൾ പരാതി
ക്കാർക്കുേവണ്ടി ഹാജ
രായ കപിൽ സിബലും 
പœശാന്ത് ഭൂഷണു ം 
േഗാപാൽ ശങ്കരനാരാ
യണനും ആവശÿെപ്പ
ട്ടത്, രണ്ടംഗ െബഞ്ചി
നുപകരം വിപുലമായ 
െബഞ്ച് വാദം േകൾ
ക്കണെമന്നാണ്. സു
താരÿതേയാടും ജനാ
ധിപതÿേത്താടുമുള്ള 
പരിഹാസമാണ് േബാ

ണ്ടിെന് രൂപത്തിലുള്ള അജ്ഞാതസംഭാവനെയന്ന ്അവർ 
വÿക്തമാക്കി. േകസിെന് തുടക്കത്തിൽ തിരെഞ്ഞടുപ്പ ്കമ്മി
ഷൻ സമർപ്പിച്ച സതÿവാങ്മൂലത്തിൽ േബാണ്ട ്ഒരുതരം 
പിറേകാട്ടുേപാക്കാെണന്നും പുനഃപരിേശാധിക്കണെമന്നും 
ആവശÿെപ്പട്ടിരുന്നു. കമ്പനിനിയമത്തിലും വിേദശസംഭാവ
നാ നിയ�ണനിയമത്തിലും ജനപœാതിനിധÿനിയമത്തിലും 
േഭദഗതി േവണ്ടിവന്ന ഇലക്ടറൽ േബാണ്ട ്ധനകാരÿ ബില്ലാ
യാണ് പാർലെമന്ിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. വിേദശകമ്പനിക
ളുെട ഇന്തÿൻ ഉപകമ്പനികൾക്ക ്േബാണ്ട ്നൽകാനുള്ള 
സൗകരÿത്തിനായി വിേദശസംഭാവനാ ചട്ടത്തിൽ മാറ്റംവ
രുത്തിയതിെനയും തിരെഞ്ഞടുപ്പ ്കമ്മിഷൻ വിമർശിച്ചിരു
ന്നു. മൂന്നുവർഷം ലാഭത്തിൽ തുടരുന്ന കമ്പനികൾമാœത
േമ ലാഭത്തിെന് നിശ്ചിതനിരക്കിൽ സംഭാവനെചയÿാവൂ 
എന്ന ചട്ടവും േബാണ്ടിെന് കാരÿത്തിൽ ബാധകമല്ലാതാ
ക്കി. േബാണ്ട ്നിയമപരേമാ എന്ന ഭരണഘടനാപരമായ 
പരിേശാധനയുെട ഭാഗമായി കമ്പനിനിയമത്തിെല േഭദഗ
തിയടക്കമുള്ള കാരÿങ്ങളും വിശകലനം െചയÿണെമന്നാണ് 
േകാടതിമുമ്പാെകയുള്ള ആവശÿം.

ഒരുെകാല്ലത്തിൽ നാലുതവണ േബാണ്ടിറക്കുന്ന രീതി
യിൽനിന്ന ്നിയമസഭാ തിരെഞ്ഞടുപ്പുകൾ വരുേമ്പാെഴ
ല്ലാം േബാണ്ട ്എന്ന നിലയിേലക്ക ്മാറുന്നതായും ഗുജറാ
ത്ത ്തിരെഞ്ഞടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ്ആേരാപണമുണ്ടാ
യി. സാധാരണഗതിയിൽ 20,000 രൂപയിലധികം സംഭാവന 
നൽകുന്നവരുെട േപര് െവളിെപ്പടുത്തണെമന്നാണ് തിര
െഞ്ഞടുപ്പ ്കമ്മിഷെന് ചട്ടം. എന്നാൽ, ഇലക്ടറൽ േബാ
ണ്ടിെന് കാരÿം തിരെഞ്ഞടുപ്പ് കമ്മിഷെനേപ്പാലും അറി
യിേക്കണ്ടതിെല്ലന്നതാണ് രാ�ീയപ്പാർട്ടികളുെട സൗക
രÿം. േബാണ്ടിന് േയാഗÿതയുള്ള പാർട്ടികൾ നൂറിേലെറയു
െണ്ടങ്കിലും 17 പാർട്ടികൾക്ക ്മാœതമാണ് ഇേതവെര അത്ത
രത്തിൽ സംഭാവന കിട്ടിയത്. േക� ഭരണകക്ഷിക്കാണ് കൂ
ടുതൽ േബാണ്ടുകൾ കിട്ടുന്നെതന്നും സൗജനÿങ്ങൾ പœതീ
ക്ഷിച്ചുള്ള പേരാക്ഷമായ േകാഴയാണിെതന്നും പœതിപക്ഷ
െത്ത േനതാക്കളും സŒത�സംഘടനകളും ആേക്ഷപിക്കു
ന്നു. നിയമസഭകളിെല കൂറുമാറ്റങ്ങളുെട പിന്നിൽേപ്പാലും 
േബാണ്ടിെന് സŒാധീനമുെണ്ടന്ന ആേരാപണം ചില പാർ
ട്ടികൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിെന് വസ്തുതെയന്താെണങ്കി
ലും ഇലക്ടറൽ േബാണ്ട ്തീേര സുതാരÿമെല്ലന്നു വÿക്തമാ
ണ്. രാ�ീയബലപരീക്ഷണത്തിൽ പണെപ്പട്ടി നിറ�ാനു
ള്ള കുറുക്കുവഴിയാകുന്നുേണ്ടാ േബാണ്ട ്പദ്ധതി എന്നു 
പരിേശാധിക്കണം. 
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േബാെമ്പ, ഡിസമ്പർ 4
ൈഹദരബാദിെല ആ�ാ പœേദശ് 
േപാലീസ് േറാേവഴ് സ് കപ്പ ്േനടിയിരി
ക്കുന്നു. ൈഫനലിൽ അവർ ക�ത്ത
യിെല ഈസറ്റബ്ങ്കാളിെന ഒരു േഗാ
ളിന്നു േതാല്പിച്ചു. െലഫ്ടിൻ സുൾഫി
ക്കറാണ് എക് സ്ടœാൈടമിൽ േഗാള
ടിച്ചത്. ഇന്നെല ഇവർ തമ്മിലുള്ള 
മത്സരം േœഡാ ആവുകയാണുണ്ടായ
ത്. ഇന്നെത്ത ആ�ാ േപാലീസ് ടീം തെന്നയായിരുന്നു മുമ്പ
െത്ത ൈഹദരബാദ് േപാലീസ് ടീം. അവർ 1950 മുതൽ തുടർ
ച്ചയായി അഞ്ചു െകാല്ലവും പിെന്ന 1957 ലും േറാേവഴ് സ് കപ്പ് 
േനടിയവരാണ്. 1949-ൽ ഈ�ബ്ങ്കാളും, േറാേവഴ് സ് കപ്പ ്േന
ടിയിട്ടുണ്ട.് - പി ടി ഐ.
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തിരക്കുള്ള ബസിൽ 
ഇടിച്ചുകയറുന്നതു
േപാെല ഇക്കാലത്ത്  
എഴുത്തുകാരും ഇടിച്ചു
കയേറണ്ട അവസ്ഥയാ
ണ്. എഴുത്തിെന് 
േലാകം വല്ലാെത
മാറി. ഏകാന്തത
യിൽ നിശ്ശബ്ദമായിരു
ന്ന ് എഴുതിയിരുന്ന എഴുത്തുകാരല്ല  
ഇേപ്പാൾ. എഴുത്തുകാർ എഴുത്തിെനക്കാൾ 
കൂടുതൽ ശബ്ദിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാ
ണ്. പണ്ട ്ജനഹൃദയങ്ങളിലായിരുന്നു എഴു
ത്തുകാരെന് സാന്നിധÿെമങ്കിൽ ഇന്ന ്സാമൂ
ഹികമാധÿമങ്ങളിലാണ്.

● 	�. ������

എ.െക. ആന്ണി േകാൺœഗസിെല ഏറ്റവും
വലിയ ജനാധിപതÿവാദിയാണ്. പœസിഡന്് 
തിരെഞ്ഞടുപ്പുസമയത്ത ് ഞാൻ അേദ്ദഹ
െത്തേപ്പായി കണ്ടിരുന്നു. ‘എനിക്ക ്എെന് 
നിലപാട്, നിങ്ങൾക്ക ്നിങ്ങളുെട നിലപാ

ട്. ഞാൻ അതിൽ ഇടെപടില്ല’ എന്നാണ് 
അേദ്ദഹം പറഞ്ഞത്. അതാണ് േനതാവി
െന് മഹത്തŒം. അേദ്ദഹം മറ്റുള്ളവെരേപ്പാ
െലയല്ല. േയാജിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ തള്ളിപ്പറ
യുക, ശœതുവായിക്കാണുക ഇെതാന്നുമല്ല 
അേദ്ദഹത്തിെന് രീതി.

● 	�.��. �����

അശ്ളീലം  അഭിരുചിയുെട ഒരുതലമായി സാ
ഹിതÿത്തിലും സിനിമയിലും സംഗീതത്തിലും 
നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നുണ്ട.് ഏതുമനുഷÿെന് 
ഉള്ളിലും തുടിക്കുന്ന ഒരു അശ്ളീലഹൃദയമു
ണ്ട.് ആണാനന്ദങ്ങളുെടയും െമയിൽ മാർ
ക്കറ്റിെന്യും  കാരുണÿരഹിതമായ ഇരകളാ
ണ് നീലച്ചിœതങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ച നടികൾ. 
നാം കുറ്റേബാധേത്താെട അവേരാട് മാപ്പു
പറേയണ്ടതുണ്ട.്

● ��� ������

എെന് പœതിച്ഛായ താറടിക്കാൻ ബി.െജ.
പി. േകാടിക്കണക്കിനു രൂപ വിനിേയാഗിച്ചു. 
എന്നിട്ടവർ എെന് വÿാജ പœതിച്ഛായ സൃഷ്ടി
ച്ചു. യഥാർഥത്തിൽ ഇെതനിക്ക ്േനട്ടമാണ്. 
സതÿം എനിെക്കാപ്പമാണ്. സതÿെത്ത മറ
ച്ചുെവക്കാനാവില്ല. എെന് പœതിച്ഛായ തകർ
ക്കാൻ അവർ കൂടുതൽ പണം െചലവഴിക്കു
േമ്പാൾ  എനിക്ക ്കൂടുതൽ ശക്തി ലഭിക്കു
കയാണ് െചയÿുന്നത്.

● ����� ����

മലയാളിക്ക ്മലയാളഭാഷയുെട കാരÿത്തിൽ 
ഇരട്ടത്താപ്പുണ്ട.് ഒരിടത്ത ് അമ്മയാണ്, മുല
പ്പാലാണ്, രക്തമാണ് എെന്നാെക്ക വീമ്പിള
ക്കും. മെറ്റാരിടത്ത ് ഈ മലയാളംെകാെണ്ട
ന്ത ് എന്ന ്നിന്ദിക്കും. മലയാളിയുെട  ഭാഷാമ
േനാഭാവത്തിൽ അന്തർലീനമാണ് ഈ ഇരട്ട
ത്താപ്പ.് ഭരണകർത്താക്കളും രക്ഷിതാക്കളും  
പുലർത്തുന്ന അമിതാഭിനിേവശവും അതി

ൈവകാരികതയും ഭാഷ�ും സമൂഹത്തിനും 
ഒരുഗുണവും െചയÿുന്നില്ല.

● ���. ������ ������

മലയാളസിനിമ എക്കാലവും എഴുത്തുകാ
െര േസ്നഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും 
മാœതേമ െചയ്തിട്ടുള്ളൂ. അേനകം തലമുറ

കൾ,  അവരുെട സ്കൂൾതലത്തിൽ 
പഠിച്ച എെന് കഥയുെട തല

െക്കട്ടിൽ എനിക്കുള്ള അവ
കാശം മറികടന്നുെകാണ്ട് 
ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങുന്നു. 
ഒരുഭാഷയിെലയും ഒെര
ഴുത്തുകാരനും എെന്യ
œത ക്ഷമിച്ചിരിക്കില്ല. എഴു
ത്തുകാരൻ എന്നനിലയിൽ 

എനിക്ക ്ഇœതേയ പറയാനു
ള്ളൂ, ഇത് ദുഃഖകരമാണ്.

●  	�.	��. 
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പœവാസികളും പœവാസി ധനവും േകരളത്തി
െന് സാമ്പത്തിക-സാമൂഹിക വളർച്ചയു

െട നാഴികക്കല്ലുകളാണ്. വിവിധ രാജÿങ്ങളി
േലക്ക ്കുടിേയറിയിട്ടുള്ള 21.2 ലക്ഷം മലയാളി
കളിൽ 81.2 ശതമാനവും ഗൾഫ് സഹകരണ 
കൗൺസിൽ (ജി.സി.സി.) രാജÿങ്ങളിലാണ്. 
അതിൽത്തെന്ന മൂന്നിൽ ഒരാൾ എന്ന കണ
ക്കിൽ യു.എ.ഇ.യിലാണ്. 

ഇന്ന ്േകരളത്തിൽ കാണുന്നത് വിദÿാർഥി
കളായ യുവാക്കളുെട കുടിേയറ്റമാണ്. ഗൾഫ് 
കുടിേയറ്റം മറ്റു നിവൃത്തിയില്ലാെത (Distress 
Migration) ആയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇന്ന ്യുവാ
ക്കളുെട കുടിേയറ്റം ഉന്നതവിദÿാഭÿാസ ലക്ഷÿങ്ങ
േളാെടയും ൈനപുണിവികസനത്തിനുമാണ്. 

കണക്കുകൾപœകാരം േലാകെത്ത ആഭÿന്തര 
ഉത് പാദനത്തിെന് എഴുപതുശതമാനം സംഭാ
വനെചയÿുന്ന പതിെനാന്നു രാ�ങ്ങളിൽ ഒൻ
പെതണ്ണത്തിലും 2030 ആകുേമ്പാേഴക്കും ൈന
പുണÿേശഷിയുള്ള െതാഴിലാളികളുെട കുറവു
ണ്ടാകും. 

ഉദാഹരണത്തിന് 2030 ആകുേമ്പാേഴക്കും 
വിദഗ്ധെതാഴിലാളികളുെട എണ്ണത്തിൽ ജർമ
നിയിൽ ഇരുപത്തിമൂന്നു ശതമാനത്തിെന്യും 
ൈചനയിൽ മൂന്നു ശതമാനത്തിെന്യും കുറ
വുണ്ടാകുെമന്നാണ് സൂചന. ജനസംഖÿ കൂടു
തലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിെല യുവാക്കൾക്ക ് സŒന്തം
നാട്ടിൽ ഉയർന്ന േവതനേത്താെടയുള്ള േജാലി
സാധÿത വിരളമാെണന്നു കണക്കുകൂട്ടി വിേദ
ശരാജÿങ്ങളിെല അവസരങ്ങൾ മുൻകൂട്ടിക്കണ്ട് 
അവ ഉപേയാഗെപ്പടുത്താൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. 

2030 ആകുേമ്പാൾ 14 േകാടി േകാേളജ് വി
ദÿാർഥികെള ഉൾെക്കാള്ളുന്ന, ഏറ്റവും കൂടുതൽ 
യുവാക്കളുള്ള രാജÿമാകും ഇന്തÿ. അതുെകാ
ണ്ടുതെന്ന വളെര œശദ്ധേയാെട സമീപിേക്കണ്ട 
വിഷയമാണ് വിദÿാർഥിക്കുടിേയറ്റം. 

  ��������  
������� �����

േകരളത്തിെല വിദÿാർഥികൾ േപാകുന്നത് പഠന
േശഷം േജാലിേനടി ജീവിതം പറിച്ചുനടാൻ സാധി
ക്കുന്ന രാ�ങ്ങളിേലക്കാണ്. അതായത്, അവർ 
സ്ഥിരംകുടിേയറ്റെത്ത (Permanent Migration) ഇഷ്ട
െപ്പടുെന്നന്നു സാരം. ഗൾഫ് കുടിേയറ്റം താത്കാ
ലികമായിരുന്നു (Temporary Migration). േപാകുന്ന
വർ വിസക്കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ മടങ്ങിെയത്തു
െമന്നതും ഇക്കാലയളവിനിടയിൽ കുടിേയറ്റ ധനം 
(Remittances) നമ്മുെട നാട്ടിേലക്ക ്ഇടേവളകളിൽ 
എത്തുെമന്നതും േമന്മയായിരുന്നു. 

യുവതലമുറ വിേദശേത്തക്ക ്കുടിേയറു
േമ്പാൾ നാട്ടിെല കുടുംബങ്ങളിൽ പœായമായ
വർ ഒറ്റെപ്പടുന്നു. ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾകൂടി 
കണക്കിെലടുത്തുേവണം േകരളത്തിൽനിന്നു
ള്ള വിദÿാർഥിക്കുടിേയറ്റം മുേന്നാട്ടുെവക്കുന്ന 
അടിസ്ഥാനപരമായ േചാദÿങ്ങൾക്ക ്ഉത്തരം 
കെണ്ടത്താൻ. 

നിലവിൽ േകരളത്തിന് കുടിേയറ്റ നയമി
െല്ലന്നതാണ് പœധാനപœശ്നം. സർക്കാരിെന് 
ൈകയിൽ കുടിേയറിയ വിദÿാർഥികളുെട കണ
ക്കുകെളാന്നുമില്ല. വിേദശരാജÿങ്ങളിൽ േകര
ളത്തിൽനിന്നുള്ള വിദÿാർഥികളുെട കണക്കു
കൾ േശഖരിക്കാൻ സ്ഥിരംസംവിധാനം സർ
ക്കാർ ഏർെപ്പടുത്തണം.   കുടിേയറുന്ന രാജÿ
െത്ത ഭാഷയും സംസ്കാരവും ആചാരങ്ങളും മന
സ്സിലാക്കാൻ വിദÿാർഥികെള സഹായിക്കുകയും 
േവണം. ഈ രാജÿങ്ങളിൽ  മലയാളിസംഘടന
കൾ ഉെണ്ടങ്കിൽ അവരുമായി വിദÿാർഥികെള 
ബന്ധെപ്പടുത്തണം. അത് ചൂഷണങ്ങളിൽനി
ന്ന ്രക്ഷേനടാൻ സഹായകമാകും. 

  ���������� 
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നമ്മുെട നാട്ടിൽനിന്ന ്പുറത്തുേപാകുന്ന വി
ദÿാർഥികൾ പഠനാവശÿത്തിനായി െചലവാക്കു
ന്നത് വർഷം 690.9 േകാടി േഡാളെറന്ന (ഏക
േദശം 56,000 േകാടി രൂപ) ഭീമമായ തുകയാ
ണ്. 2021-െല കണക്കുകൾപœകാരം ഇത് പു
റേത്തക്കുേപാകുന്ന ധനത്തിെന് (Outward 
Remittances) 30.24 ശതമാനമാണ് (യാœതെച്ച
ലവുൾെപ്പെട). ൈചന കഴിഞ്ഞാൽ വിേദശ
വിദÿാർഥികൾ വഴി അേമരിക്ക ഏറ്റവുംകൂടു
തൽ വരുമാനം േനടുന്നത് ഇന്തÿയിൽനിന്നാണ്. 
ഇത് സാമ്പത്തികേച്ചാർച്ചയല്ലാതാകണെമങ്കിൽ 
(Drain of Wealth) ദീർഘകാല വീക്ഷണേത്താെട
യുള്ള സമീപനം േവണം. 

വിദÿാഭÿാസക്കുടിേയറ്റം കുറ�ുക എന്നതാണ് 
സാമ്പത്തികേച്ചാർച്ച തടയാനുള്ള ആദÿ വഴി. 
അതിന് നമ്മുെട വിദÿാഭÿാസ സ�ദായെത്ത 
കാലത്തിെനാത്ത ്ഉടച്ചുവാർക്കണം. േകരളത്തി
െല സർവകലാശാലകളുെട േമന്മയില്ലായ്മയാ
ണ് പുറേത്തക്കുേപാകാനുള്ള പœധാന കാരണ
മായി വിദÿാർഥികൾ പറയുന്നത്. പശ്ചാത്തല
സൗകരÿത്തിെന് അഭാവം, േയാഗÿരായ അധÿാ
പകരുെട കുറവ്, കാലഹരണെപ്പട്ട പാഠÿപദ്ധ

തി, പാഠÿപദ്ധതിക്ക ് വÿാവസായിക േമഖലയുമാ
യുള്ള ബന്ധത്തിെന് കുറവ് എന്നിവ ചൂണ്ടിക്കാ
ട്ടുന്നു. നമ്മുെട നാട്ടിെല മൂന്നു സർവകലാശാ
ലകൾ മാœതമാണ് ആേഗാള റാങ്കിങ്ങിൽ ആദÿ 
ഇരുനൂറിൽ ഉള്ളത്. െവറും പത്ത ്ഇന്തÿൻ സർ
വകലാശാലകൾ മാœതമാണ് ആേഗാള റാങ്കി
ങ്ങിൽ ആദÿ എഴുന്നൂറിൽ വന്നെതന്നകാരÿവും 
അറിയണം. 

േകരളത്തിെല ഉന്നതവിദÿാഭÿാസത്തിെന് 
േപാരായ്മ വിളിേച്ചാതുന്ന മെറ്റാരു കാരÿമാണ് 
േദശീയതലത്തിൽ മികച്ച കലാലയങ്ങളിൽ പœ
േവശനം ലഭിക്കുന്ന മലയാളിവിദÿാർഥികളുെട 
എണ്ണത്തിലുണ്ടാകുന്ന കുറവ്. ഇത്തരം സ്ഥാ
പനങ്ങൾ ഹയർെസക്കൻഡറി മാർക്ക ്അടി
സ്ഥാനമാക്കി പœേവശനം നൽകിയിരുന്നേപ്പാൾ 
മലയാളികളുെട എണ്ണം കൂടുതലായിരുന്നു. 
എന്നാൽ, െപാതുപœേവശന പരീക്ഷ നടപ്പാക്കി
യേതാെട മലയാളികൾക്ക ്വിജയിക്കാൻ കഴിയു
ന്നിെല്ലന്നത് ആശങ്കാജനകമാണ്. 

വിേദശരാ�ങ്ങളിെല വിദÿാഭÿാസസ്ഥാപന
ങ്ങളുെട സ്ഥിതി മറിച്ചാണ്. നÿൂസീലൻഡിൽ 
ആെക എട്ടു സർവകലാശാലകളാണുള്ളത്. 
അവെയല്ലാംതെന്ന ആേഗാള റാങ്കിങ്ങിൽ ആദÿ 
നൂറിൽ ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട.്  ഇക്കാലത്ത ്ഏതു 
െതാഴിൽദാതാവും ആേഗാള അനുഭവസമ്പത്തു
ള്ളവെരയാകും അവരുെട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നി
യമിക്കാൻ താത്പരÿെപ്പടുക. ഇതും കുടിേയറ്റപœ
വണത വിദÿാർഥികളിൽ വർധിപ്പിക്കുെമന്നതിൽ 
സംശയമില്ല.
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ഒട്ടുമിക്കരാജÿങ്ങളിലും വിദÿാഭÿാസ ആവശÿ
ങ്ങൾക്കായി പുറേത്തക്കുേപാകുന്ന യുവാക്കളു
െട അഭാവം നികത്തുംവിധം മറ്റു രാജÿങ്ങളിൽ
നിന്നുള്ളവരുെട വരവുമുണ്ടാകും (Replacement 
Migration). അത് കുടിേയറ്റ സമതുലനാവസ്ഥ 
(Balanced Migration) സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇവിെട 
അതുണ്ടാകുന്നില്ല.  

ഏറ്റവുംകൂടുതൽ വിദÿാർഥിക്കുടിേയറ്റം നട
ക്കുന്ന രാജÿമാണ് ൈചന. അവിെട ഓേരാ വർ
ഷവും എത്തുന്ന വിേദശ വിദÿാർഥികളുെട 
എണ്ണം പുറേത്തക്കുേപാകുന്നവരുെട എണ്ണത്തി
െന് പകുതിയിേലെറയാണ്. മേലഷÿയുെട കാരÿ
െമടുത്താൽ പുറേത്തക്കുേപാകുന്ന വിദÿാർഥിക
ളുെട അœതയുംതെന്ന വിേദശത്തുനിന്ന ്അവി
േടക്ക ്എത്തുന്നുണ്ട.് ഈ രാജÿങ്ങൾെക്കാന്നും 
വിദÿാർഥിക്കുടിേയറ്റം സാമ്പത്തികേച്ചാർച്ചയു
ണ്ടാക്കുന്നില്ല.  
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സാമ്പത്തികേച്ചാർച്ച േപാെലത്തെന്ന നാടിെന് 
താത്പരÿത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് മസ്തിഷ്കേച്ചാർച്ച 
(Brain Drain). പുറത്തുേപായി പഠിക്കുന്ന വിദÿാർ
ഥികൾ തിരിെച്ചത്തി നാടിെന് വികസനത്തിൽ 
പങ്കാളികളാകാതിരിക്കുേമ്പാഴാണ് ബൗദ്ധിക 
േചാർച്ചയുണ്ടാകുന്നത്. പുറേത്തക്കുള്ള വിദÿാർ
ഥികളുെട ഒഴുക്ക ്കുറച്ചുെകാണ്ടും തേദ്ദശീയ വി
ദÿാഭÿാസെത്ത പരിേപാഷിപ്പിച്ചുെകാണ്ടുമാണ് 
മസ്തിഷ്കേച്ചാർച്ച മസ്തിഷ്കേനട്ടമാക്കി (Brain Gain) 
മാേറ്റണ്ടത്.

ഇന്ർനാഷണൽ ഇൻ�ിറ്റÿൂട്ട ്ഓഫ് ൈമേœഗഷൻ 
ആൻഡ് െഡവലപ്െമൻറ് െചയർമാനാണ് 
എസ്. ഇരുദയ രാജൻ. തിരൂരങ്ങാടി പി.എസ്.എം.ഒ. 
േകാേളജ് സാമ്പത്തികശാ�വിഭാഗം േമധാവിയാണ് 
േഡാ. എസ്. ഷിബിനു. ഇേത േകാേളജിൽ 
ചരിœതവിഭാഗം അസി�ൻറ് െപœാഫസറാണ് 
മുഹമ്മദ് ഹസീബ് എൻ.
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സയൻസ്, ആർട് സ്, െകാേമഴ് സ്, ഭാഷാ
സാഹിതÿം എന്നിവയിൽ പœേതÿകവിഷ

യം ഐച്ഛികമാെയടുത്ത ്ബിരുദത്തിനുേചരു
ന്ന വിദÿാർഥിയുെട പഠനം മൂന്നുവർഷംെകാണ്ട്  
തീരും. ഗേവഷണപœവർത്തനങ്ങൾക്ക ്ആവ
ശÿമായ അടിത്തറയിടുക എന്നതാണ് നാലാം
വർഷത്തിൽ ലക്ഷÿമിടുന്നത്. ഗേവഷണത്തി
ന് ആവശÿമായ വിഷയാവഗാഹവും (Content) 
രീതിശാ�വും (Methodology) ധാർമികതയും 
(Research Ethics) ഒെക്ക ഇെക്കാല്ലം വിദÿാർ
ഥിെയ പരിചയെപ്പടുത്തും. നാലാംവർഷം വി
ജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്ന വിദÿാർഥിക്ക് 
ഓേണഴ് സ് ബിരുദമാണ് ലഭിക്കുക. ഇവർക്ക്  
ബിരുദാനന്തരബിരുദം ഇല്ലാെതതെന്ന പിഎച്ച.്
ഡി.ക്ക ്േചരാം. 
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ബിരുദേകാഴ് സിന് േചരുന്ന ചിലർെക്കങ്കിലും 
രണ്ടുവർഷംെകാണ്ട ്പഠനം അവസാനിപ്പിേക്ക
ണ്ട സാഹചരÿമുണ്ടാകാം. അങ്ങെനവന്നാൽ, 

രണ്ടുവർഷംെകാണ്ട ്േനടുന്ന നിശ്ചിത െക്
ഡിറ്റുകൾെക്കാപ്പം രണ്ടുമാസം ൈദർഘÿമുള്ള 
ഇേന്ൺഷിപ്പുകൂടി പൂർത്തിയാക്കിയാൽ വി
ദÿാർഥിക്ക ്േകാഴ്സ് എക്സിറ്റ ്നടത്താം. അേപ്പാൾ 
േകാേളജ് വിട്ടുേപായാലും ഡിേപ്ളാമ സർട്ടിഫി
ക്കറ്റ ്ലഭിക്കും. 

ഒരുവർഷംെകാണ്ടാണ് എക്സിറ്റ ്നടത്തുന്നെത
ങ്കിൽ വിദÿാർഥികൾക്ക ്േകാഴ് സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
നൽകണം. മൂന്നുവർഷം പൂർത്തിയാക്കി, തുടർ
പഠനത്തിന് താത് പരÿമില്ലാത്തവർക്ക ്ബിരുദം 
ലഭിക്കും. എന്നാൽ, പിന്നീടിവർക്ക ്ഗേവഷണ
ങ്ങളിൽ ഏർെപ്പടണെമങ്കിൽ രണ്ടുവർഷെത്ത 
ബിരുദാനന്തരബിരുദം നിർബന്ധമാണ്. 

ഒരുവർഷംെകാേണ്ടാ രണ്ടുവർഷംെകാേണ്ടാ 
എക്സിറ്റ ്െചയÿുന്ന വിദÿാർഥിക്ക ്പിന്നീട് പഠനം 
തുടരാൻ സഹായകമാകുന്ന സൗകരÿമാണ് 
അക്കാദമിക് എൻടœി അഥവാ റീഎൻടœി. സമാ
നസŒഭാവമുള്ള േകാഴ് സുകേളാ സ്ഥാപനങ്ങേളാ 
രാജÿത്ത ്ഏതുേവണെമങ്കിലും റീഎൻടœിക്കാ
യി തിരെഞ്ഞടുക്കാം.  അക്കാദമിക് ബാങ്ക ്ഓഫ് 
െക്ഡിറ്റ ്സിൽ (ABC) ആവശÿമായ ‘നിേക്ഷപം’ 
േവണെമന്നുമാœതം. 
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നാഷണൽ അക്കാദമിക് െഡേപ്പാസിറ്ററിയുെട 
(NAD) മാതൃകയിൽ പœവർത്തിക്കുന്ന  സംവി
ധാനമാണ് അക്കാദമിക് ബാങ്ക ്ഓഫ് െക്ഡി
റ്റ.് ഇെതാരു െവർചŒൽ/ഡിജിറ്റൽ സംഭരണശാ
ലയാണ്. അതിൽ ഓേരാ വിദÿാർഥിയും അവ

രുെട പഠനത്തിലുടനീളം േനടിയ െക്ഡിറ്റുകളു
െട വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് വിദÿാർഥി
കെള േകാേളജുകളിേലാ സർവകലാശാലകളി
േലാ അഡ്മിഷൻ േനടുന്നതിനും ഒന്നിലധികം 
ഓപ്ഷനുകൾ നൽകാനും പœാപ്തരാക്കും. ഉന്ന
തവിദÿാഭÿാസകാലയളവിൽ ‘ഒന്നിലധികം എക്സി
റ്റുകൾ’, ‘ഒന്നിലധികം എൻടœികൾ’ ഉണ്ടാകും. 
െക്ഡിറ്റുകൾ എ.ബി.സി.വഴി തടസ്സങ്ങളില്ലാ
െത ൈകമാറ്റം െചയÿെപ്പടും. ഏതുസമയത്തും 
വിദÿാർഥിയുെട െക്ഡിറ്റ ്െറേക്കാഡ്  പരിേശാ
ധിക്കുന്നതിനുള്ള ആധികാരിക റഫറൻസായി 
എ.ബി.സി.െയ കണക്കാക്കാം. 
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• വിദÿാർഥിേക�ിത വിദÿാഭÿാസം 

• വിദÿാർഥിസൗഹൃദ അധÿാപനം 

• ഇന്ർഡിസിപ്ളിനറി സമീപനം 

• വിദÿാർഥിക്ക ്താത് പരÿമുള്ള േകാഴ് സുകൾ 
പഠിക്കാനനുവദിക്കൽ 

• വിദÿാർഥികെള അവരുെട േവഗമനുസരിച്ച് 
പഠിക്കാൻ പœാപ്തരാക്കൽ
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േദശീയ വിദÿാഭÿാസനയത്തിെന് ചുവടുപിടിച്ച് 
സംസ്ഥാനത്ത ്നാലുവർഷ ബിരുദപദ്ധതി നട
പ്പാക്കാൻ േപാകുന്നു എന്നുേവണം മനസ്സിലാ
ക്കാൻ. ഗേവഷണ ൈനപുണിക്ക ്ആവശÿമായ 
നടപടിെയടുക്കാെത, നാലുവർഷം എന്ന കാല
യളവുമാœതംെവച്ചാണ് ബിരുദ േപœാœഗാമുകൾ 
ഉടച്ചുവാർക്കുന്നെതങ്കിൽ, ബിരുദാനന്തരബി
രുദത്തിലൂെട ലഭിേക്കണ്ടുന്ന വിഷയാവഗാഹം 
നഷ്ടെപ്പടുകയും ഗുണനിലവാരം കുറയുകയും 
െചയÿും. നയരൂപവത് കരണം നടത്തുേമ്പാൾ 
എല്ലാവശങ്ങളും പഠിക്കാെത കാരÿങ്ങൾ നീക്കി
യാൽ ഇേപ്പാൾത്തെന്ന ശൂനÿമായിെക്കാണ്ടിരി
ക്കുന്ന ഉന്നതവിദÿാഭÿാസസ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠി
ക്കാൻ ആളുണ്ടാവില്ല.

േകരള േക�സർവകലാശാലയിെല 
അധÿാപകനാണ് േലഖകൻ
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പാഠÿപദ്ധതിയുെട ഭാഗമായി രാജÿത്തി
നകത്തും പുറത്തും വിദÿാർഥികൾക്ക് 

ഇേന്ൺഷിപ്പ ്സൗകരÿം ലഭÿമാക്കുക. അധÿാ
പക-വിദÿാർഥി വിനിമയം ആേഗാളതലത്തിൽ 
സാധÿമാക്കുക. പുതു തലമുറ േകാഴ്സുകൾ 
തുടങ്ങുകയും അത് മുേന്നാട്ടുെകാണ്ടുേപാ
കാൻ കഴിയുന്നരീതിയിൽ അധÿാപകപരിശീല
നം നൽകുകയും കലാലയങ്ങളുെട പശ്ചാത്ത
ലസൗകരÿങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുകയും െചയÿുക.

സാമ്പത്തിക പിന്നാക്കാവസ്ഥയാണ് പല 
കഴിവുള്ളകുട്ടികെളയും മികച്ചസ്ഥാപനങ്ങളിൽ
നിന്നും ആധുനിക േകാഴ് സുകൾ പഠിക്കുന്നതി
െന തടയുന്നത്. വിദÿാർഥികൾക്ക ്ഉയർന്ന സാ
മ്പത്തിക േസ്കാളർഷിപ്പുകൾ ലഭÿമാക്കുകയാ
െണങ്കിൽ അവർക്ക ്മികച്ച വിദÿാഭÿാസസ്ഥാപ
നങ്ങളിൽനിന്നും ആധുനിക േകാഴ് സുകൾ പഠി
ക്കാൻ സാധിക്കും. 

സാധാരണഗതിയിൽ സാമ്പത്തികേശഷിയു
ള്ള കുട്ടികളാണ് ആധുനിക േകാഴ് സുകൾ മിക
ച്ച വിദÿാഭÿാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്ന ് േനടുക. 
ഇത് രണ്ടുതരത്തിെല പൗരന്മാെര വാർെത്തടു
ക്കുന്നതിനു തുലÿമാണ്. വികസിതരാജÿങ്ങൾ 
പലതും പഠനേത്താെടാപ്പംതെന്ന െതാഴിൽെച
യ്ത ് വരുമാനംേനടാനുള്ള അവസരം വിദÿാർഥി
കൾക്ക ്ലഭÿമാക്കുന്നുണ്ട.് ഇത് േകരളത്തിലും 
നടപ്പാേക്കണ്ടതുണ്ട.് ഇക്കാരÿങ്ങളിൽ രാ�ീ
യേനതൃതŒം ഇച്ഛാശക്തിേയാെട ഇടെപടണം. 

അെല്ലങ്കിൽ പœതീക്ഷവറ്റിയ വയസ്സായ ജനത 
അവേശഷിക്കുന്ന തുരുത്തായി സംസ്ഥാനം 
മാറും. 

േകരളത്തിെന് ഉന്നതവിദÿാഭÿാസേമഖല
യിൽ പരിഷ്കരണം ലക്ഷÿംെവച്ച ്മൂന്നു കമ്മിറ്റി
കൾ സമർപ്പിച്ച റിേപ്പാർട്ടുകൾ സർക്കാർ നട
പ്പാക്കാെനാരുങ്ങുകയാണേല്ലാ. പല പœതിപ
ക്ഷസംഘടനകളും അതിൽ േഭദഗതികൾ നിർ
േദശിച്ചിട്ടുണ്ട.് ധൃതികൂട്ടാെത േകരളത്തിെന് വി
ദÿാഭÿാസസാഹചരÿങ്ങളുമായി െപാരുത്തെപ്പ
ടുന്ന തരത്തിൽ ഉന്നതവിദÿാഭÿാസേമഖല പരി
ഷ്കരണം. 

വിേദശരാ�ങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന രീതി
കൾ ഇവിെട അേതപടി നടപ്പാക്കാൻ കഴിയില്ല. 
പരിഷ്കാരങ്ങൾ ശാ�ീയവും ദീർഘവീക്ഷണമു
ള്ളതുമെല്ലങ്കിൽ അത് വീണ്ടും വിദÿാർഥിക്കുടി
േയറ്റം കൂടാൻ കാരണമാകും.
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