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ഭ്രണപ്രക്രിയയിൽ ജന ങ്കൊളിത്തും ഉറപ്പൊക്കുഔ എന്നത് ജനൊധി തയത്തിപെ പൂർണതയ്ക്ക്
ഴിചൄടൊനൊഔൊത്തതൊണ് . ഇതിനൊയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഔൊലങ്ങളൊയി നടന്നുവരുന്നുമുണ്ട്.
ഭ്രണപത്ത വിവിധ തലങ്ങളൊയി തിരിചൃ്, തൊപഴത്തട്ടിൽ ജനൊധി തയ രമൊയ പ്രൊകദശിഔ
ഭ്രണസുംവിധൊനും രൂ പപ്പടുത്തിപയടുക്കുന്ന ജനൊധി തയ അധിഔൊര വികഔന്ദ്രീഔരണമൊണ്
നിലവിൽ രപെ അുംഖീഔരിെപപ്പട്ടിരിക്കുന്ന രു രീതി. ഇന്ത്യയിൽ സൃൊതന്ത്ര്യ സമരഔൊലത്ത്
ഉയർന്നു വന്ന ഈ ആശയത്തിന് , ഭ്രണഗടനയുപട നൊല്പതൊും അനുകേദത്തിലൂപട
ഭ്രണഗടനൊസൊധുത
നൽഔപപ്പട്ടിരുപന്നങ്കിലും
രൊജയപമൊട്ടൊപഔ
സൊമ്പത്തിഔവും
രൊഷ്ട്രീയവമൊയി ശക്തിപ്രൊ ിചൃ പ്രൊകദശിഔഭ്രണസുംവിധൊനങ്ങളുപട രൂ ീഔരണത്തിന്
വയക്തമൊയ രു ചട്ടക്കൂടുണ്ടൊഔൊൻ ിപന്നയുും നൊല്പത്തിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾ ഔൊത്തിരികെണ്ടി വന്നു.
െതയമൊയി റഞ്ഞൊൽ 1992-93പല 73, 74 കഭ്ദഖതിഔളിലൂപട അനുകേദങ്ങൾ 243, 243A, 243B,
243P, 243Q എന്നിവയുും
തിപനൊന്നുും
ന്ത്ര്ണ്ടും പഷഡൂളുഔളുും ഭ്രണഗടനയിൽ
ട്ടികചൃർക്കുന്നത് വപര. ഈ ചട്ടക്കൂടുഔൾെനുസൃതമൊയി സൃന്ത്മൊയ രു വികഔന്ദ്രീഔരണഗടന
രൂ പപ്പടുത്തൊനുള്ള അധിഔൊരും ഈ ഭ്രണഗടനൊ കഭ്ദഖതി സുംസ്ഥൊനസർെൊരുഔൾെ്
നൽഔിയിരുന്നു. ഈ അധിഔൊരും ഉ കയൊഖിചൃ് ശക്തമൊയ രു ഭ്രണക്രമപത്ത
പ്രൊകദശിഔതലത്തിൽ
രൂ പപ്പടുത്തിപയടുക്കുവൊൻ
കഔരളത്തിന്
സൊധിചൃിട്ടുണ്ട്.
അതിനൊവശയമൊയ രു ഔൊഴ്ചപ്പൊട് ഐഔയകഔരളത്തിപല ആദയ മന്ത്ര്ിസഭ്യുപട സമയത്ത്
തപന്ന
മുകയമന്ത്ര്ി
ഇ.എും.എസിപെ
കനതൃതൃത്തിലള്ള
ഭ്രണ രിഷ്ക്കൊരഔമ്മീഷൻ
മുകന്നൊട്ടുപവചൃിരുന്നു. ആ റികപ്പൊർട്ടിപെ അടിസ്ഥൊനത്തിൽ “അധിഔൊരും ജനങ്ങളികലെ്” എന്ന
ലക്ഷ്യപത്ത മുൻനിർത്തി വലിയ അളവിൽ ഭ്രണ രവും സൊമ്പത്തിഔവമൊയ അധിഔൊരങ്ങൾ
ജനൊധി തയ രമൊയി പതരപഞ്ഞടുെപപ്പടുന്ന പ്രൊകദശിഔ സർെൊരുഔളിൽ നിക്ഷ്ിപ്തമൊക്കുന്ന
ബില്ലുഔൾ ഈ മന്ത്ര്ിസഭ്യുപട ഔൊലത്ത് അവതരിപ്പിെപപ്പടുഔയുും പചയ്തിരുന്നു. ഈ ബില്ലുഔൾ
തകേശസൃയുംഭ്രണസ്ഥൊ നങ്ങൾെ്
കഔമൊറൊൻ
വിഭ്ൊവനും
പചയ്തിരുന്ന
വിവിധ
കമകലഔളിപലൊന്നൊയിരുന്നു സ്ക്കൂൾ വിദയൊഭ്യൊസും. എന്നൊൽ അന്ന് മുകന്നൊട്ടുപവെപപ്പട്ട മറ്റ് ല
പുകരൊഖമന രമൊയ
ബില്ലുഔപളകപ്പൊപല
ഈ
ബില്ലുഔളുും
“വികമൊചനസമര”ത്തിൽ
ഇല്ലൊതൊെപപ്പടുഔയൊയിരുന്നു (Biju & Pandya, 1991).
ിന്നീട് പതൊണ്ണൂറുഔളുപട രണ്ടൊും
ൄതിയിൽ (1996-97) രു വലിയ ഔയൊമ്പയിനൊയി
ഉയർന്നുവന്ന ജനഔീയൊസൂത്രണപ്രസ്ഥൊനും കഔരളത്തിപല അധിഔൊരവികഔന്ദ്രീഔരണപ്രക്രിയയ്ക്ക്
ശക്തമൊയ അടിത്തറ ൊഔി. വികഔന്ദ്രീെത ആസൂത്രണത്തിൽ കഔരളും മറ്റു സുംസ്ഥൊനങ്ങപള
അക ക്ഷ്ിചൃ് പമചൃപപ്പട്ട നിലയിലൊപണന്നത് ഇന്ന് പ ൊതുപവ അുംഖീഔരിെപപ്പട്ടിട്ടുള്ള
ഔൊരയമൊണ് . ആസൂത്രണ പ്രക്രിയപയ ജനഔീയമൊക്കുന്നതിലും, പ്രൊകദശിഔതലത്തിൽ
സുശക്തമൊയ ഭ്രണസുംവിധൊനും രുക്കുന്നതിലും ജനഔീയൊസൂത്രണപ്രസ്ഥൊനും പചറുതല്ലൊത്ത
ങ്കുവഹിചൃിട്ടുണ്ട്. ജനഔീയൊസൂത്രണപ്രസ്ഥൊനും ഇരു ത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾ പൂർത്തിയൊക്കുന്ന ഈ
ഔൊലത്ത് വിദയൊഭ്യൊസരുംഖപത്ത തകേശസ്ഥൊ നങ്ങളുപട ഇടപ ടലഔപള വിലയിരുത്തുഔയൊണ്
ഈ കലകനും.
വിദയൊഭ്യൊസകമകലയിപല
വികഔന്ദ്രീഔരണപത്തക്കുറിചൃ്
മുമ്പ്
നടന്ന
ഠനങ്ങളുും,
വിദയൊഭ്യൊസവമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട സർെൊർ/സർെൊരിതര കരകഔളുും, സ്ഥിതിവിവരഔണക്കുഔളുും
ഈ
ഠനത്തിനൊയി
അ ഗ്രഥിചൃിട്ടുണ്ട്.
പ്രൊഥമിഔമൊയി
ഔൃൊളികറ്ററ്റീവ്
ഖകവഷണരീതിയിലൂന്നിയിരിക്കുന്ന
ഈ
ഠനത്തിനൊവശയമൊയ
വിവരങ്ങൾ
കഔരളത്തിലകങ്ങൊളമികങ്ങൊളമുള്ള
ഇരു പത്തൊന്ന്
തകേശസ്ഥൊ നങ്ങളിപല
1

പഔൊചൃിയിപല പസെർ ക ൊർ കസൊകഷയൊ-എെകണൊമിെ് & എൻവയപെെൽ സ്റ്റഡീസ് (സി.എസ്.ഇ.എസ്.)
പല ഖകവഷഔരൊണ് കലകഔർ. ശ്രീ. .എും. ശങ്കരൻ, ശ്രീ. പഔ.ടി. രൊധൊെഷ്ണൻ, ശ്രീ. രൊമെഷ്ണൻ എന്നിവകരൊടുും,
ഈ ഠനത്തിപെ ഭ്ൊഖമൊയി ഞങ്ങകളൊട് സഹഔരിചൃ മറ്റ് വിദയൊഭ്യൊസപ്രവർത്തഔകരൊടും, ഠനത്തിനൊവശയമൊയ
വിവരങ്ങൾ നൽഔി സഹൊയിചൃ അധയൊ ഔർ, ജനപ്രതിനിധിഔൾ, ിടിഎ അുംഖങ്ങൾ എന്നിവകരൊടുും കലകഔർ
ഔടപപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ കലകനത്തിലള്ള പതറ്റുഔൾ ഞങ്ങളുകടത് മൊത്രമൊണ്.
1

ജനപ്രതിനിധിഔളുമൊയുും, അവിടുപത്ത സർെൊർ-എയ് ഡഡ് സ്ക്കൂളുഔളിപല അധയൊ ഔരുമൊയുും,
ിടിഎ അുംഖങ്ങളുമൊയുും, കലൊെ് റികസൊഴ്സ് പസെർ (BRC) കഔൊർഡികനറ്റർമൊരുമൊയുും, പസമി
സ്ട്രഔ് ചർഡ് കചൊദയൊവലി ഉ കയൊഖിചൃ് നടത്തിയ പടലിക ൊണിെ് ഇെർവൂ വഴിയൊണ്
കശകരിചൃത് . കഔരളത്തിപെ പ്രൊഥമിഔവിദയൊഭ്യൊസരുംഖത്ത് കനതൃനിരയിൽ പ്രവർത്തിചൃ മ്പത്
വിദയൊഭ്യൊസപ്രവർത്തഔരുപട
അനുഭ്വങ്ങളുും
അഭ്ിപ്രൊയങ്ങളുും
ഈ
ഠനത്തിൽ
ഉ കയൊഖപപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
നയങ്ങളുും നിയമങ്ങളുും
1986പല
വിദയൊഭ്യൊസനയത്തിപെ
കപ്രൊഗ്രൊും
ഒ ്
ആക്ഷ്ൻ
(1992)
ആണ്
വിദയൊഭ്യൊസകമകലയുപട
വികഔന്ദ്രീഔരണപത്തയുും
ജനഔീയ ങ്കൊളിത്തപത്തയുും
ൄറിചൃ്
കദശീയതലത്തിൽ നയ രമൊയ ഔൊഴ്ചപ്പൊട് അവതരിപ്പിചൃ രു സുപ്രധൊന കരക. ഇതിപെ
ഭ്ൊഖമൊയി നിയമിെപപ്പട്ട കഔബ് (Central Advisory Board of Education [CABE])
വിദയൊഭ്യൊസഔൊരയങ്ങളിലും, സ്ക്കൂൾ വിഔസന
ദ്ധതിഔളിലും ജനഔീയ
ങ്കൊളിത്തവും,
ജനപ്രതിനിധിഔളുപട ശ്രദ്ധയുും ഉറപ്പൊെൊനുള്ള മൊർഖനിർകദശങ്ങൾ മുകന്നൊട്ടുപവചൄ. സ്ക്കൂൾ
വിദയൊഭ്യൊസവമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട് തകേശസ്ഥൊ നങ്ങളുപട ഔീഴിലും കമൽകനൊട്ടത്തിലും
പ ൊതുജനങ്ങപളക്കൂടി ഉൾപപ്പടുത്തിപെൊണ്ട് വിവിധ സമിതിഔൾ രൂ ീഔരിെണപമന്നുും ഈ
ഔമ്മിറ്റി ശു ൊർശ പചയ്തു.
എന്നൊൽ ഇവപയ്ക്കൊപെ മുമ്പ് തപന്ന കഔരളത്തിപെ സ്ക്കൂൾ വിദയൊഭ്യൊസരുംഖത്ത് ശ്രകദ്ധയമൊയ
രീക്ഷ്ണങ്ങൾ പ്രൊകദശിഔതലത്തിൽ നടന്നിരുന്നു. ഇത്തരും ജനഔീയ ഇടപ ടലഔൾെ്
നിയമസൊധുതയുും വയക്തമൊയ ചട്ടക്കൂടുും നൽഔിപെൊണ്ട്
ിന്തുണ നൽഔൊൻ 73, 74
ഭ്രണഗടനൊ കഭ്ദഖതിഔളിലൂപട അധിഔൊര വികഔന്ദ്രീഔരണത്തിനൊയി. ഇകതൊപട സ്ക്കൂൾ
വിദയൊഭ്യൊസും വിവിധ തട്ടിലള്ള തകേശസ്ഥൊ നങ്ങളുപട ചുമതലയൊയി മൊറി ( ട്ടിഔ 1). സ്ക്കൂൾ
നിൽക്കുന്ന ഭൂമിയുും, പഔട്ടിടങ്ങളുും, സ്ക്കൂൾ ജീവനെൊരുും അതൊത് തകേശസ്ഥൊ നങ്ങളുപട
അധിഔൊര രിധിയിൽ വന്നു. ഇതിനൊവശയമൊയ കഭ്ദഖതിഔൾ കഔരള വിദയൊഭ്യൊസനിയമത്തിൽ
വരുത്തി. 2009പല വിദയൊഭ്യൊസൊവഔൊശനിയമും (Right to Education Act- RTE)
തകേശസ്ഥൊ നങ്ങളുപട വിദയൊഭ്യൊസവമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട ചുമതലഔൾ ടുതൽ വിപുലമൊെി.
ട്ടിഔ 1: സ്ക്കൂൾ വിദയൊഭ്യൊസരുംഖത്ത് തകേശസ്ഥൊ നങ്ങളുപട ചുമതല
സ്ക്കൂളുഔളുപട തരും
ചുമതലയുള്ള തകേശസ്ഥൊ നും
ഗ്രൊമീണകമകലയിപല പ്രീ-കപ്രമറി സ്ക്കൂളുഔൾ, ഗ്രൊമ ഞ്ചൊയത്ത്
കപ്രമറി സ്ക്കൂളുഔൾ
ഗ്രൊമീണകമകലയിപല കഹസ്ക്കൂളുഔളുും ഹയർ
പസെെറി സ്ക്കൂളുഔളുും (കഹസ്ക്കൂളുഔളുപട ജില്ലൊ ഞ്ചൊയത്ത്
ഭ്ൊഖമൊയുള്ള
കലൊവർ
കപ്രമറി/അപ്പർ
കപ്രമറി പസക്ഷ്നുഔൾ ഉൾപപ്പപട)
നഖരപ്രകദശങ്ങളിപല പ്രീ-കപ്രമറി സ്കൂളുഔൾ,
കപ്രമറി സ്ക്കൂളുഔൾ, കഹസ്ക്കൂളുഔൾ, ഹയർ മുനിസിപ്പൊലിറ്റി/കഔൊർപ്പകറഷൻ
പസെെറി സ്ക്കൂളുഔൾ
സ്ക്കൂളുഔളുപട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ജനഔീയ ങ്കൊളിത്തും ഉറപ്പിെൊനൊയി തകേശസൃയുംഭ്രണ
സ്ഥൊ നങ്ങളുപട തലത്തിലും സ്ക്കൂൾ തലത്തിലും വിവിധ ഔമ്മിറ്റിഔൾ നിർകേശിെപപ്പട്ടു.
വിദയൊഭ്യൊസ സ്റ്റൊൻഡിുംഖ് ഔമ്മിറ്റി, വിദയൊഭ്യൊസ വർെിുംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔൾ, കമൊണിറ്ററിുംഖ് ഔമ്മിറ്റി,
ഞ്ചൊയത്ത്/മുനിസിപ്പൽ വിദയൊഭ്യൊസ സമിതി, സ്ക്കൂൾ മൊകനജ് പമെ് ഔമ്മിറ്റി, സ്ക്കൂൾ വിഔസന
സമിതി, സ്ക്കൂൾ സകപ്പൊർട്ട് ഗ്രൂപ്പ്, അധയൊ ഔ-രക്ഷ്ഔർത്തൃ സമിതി, മദർ ിടിഎ, ക്ലൊസ് റും
ിടിഎ, കലൊെൽ റികസൊഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങി വിവിധ സമിതിഔൾ വയതയസ്ത ദ്ധതിഔളുപടയുും
വിദയൊഭ്യൊസ രി ൊടിഔളുപടയുും ഭ്ൊഖമൊയി നിലവിലണ്ട്.
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കഔരള
ഞ്ചൊയത്തീരൊജ് നിയമത്തിപെ 181(1) അനുകേദമനുസരിചൃ്
ഞ്ചൊയത്തുഔൾെ്
കഔമൊറിയ സ്ഥൊ നങ്ങളുപടയുും അവിടുപത്ത ജീവനെൊരുപടയുും ചുമതലയുും, കമൽകനൊട്ടവും,
നിയന്ത്ര്ണവും
അതൊത്
ഞ്ചൊയത്തുഔൾെൊപണങ്കിലും
സ്ക്കൂളുഔളുപട
ഭ്രണ രമൊയ
ഔൊരയങ്ങളികലൊ/കദനുംദിന
പ്രവർത്തനങ്ങളികലൊ
പ ൊതുപവ
തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾ
ഇടപ ടൊറിപല്ലന്നൊണ് ഈ
ഠനത്തിലൂപട തിരിചൃറിഞ്ഞത് . സ്ക്കൂളുഔൾെ് ആവശയമൊയ
സൗഔരയങ്ങപളൊരുെിപെൊടുക്കുന്നതിനപ്പുറും സ്ക്കൂളുഔളുപട കമൽ ഭ്രണ രമൊയ അധിഔൊരും
തങ്ങൾക്കുപണ്ടന്ന് അറിവിപല്ലന്നൊണ് സുംസൊരിചൃ മിെ ജനപ്രതിനിധിഔളുും റഞ്ഞത് . 1997ൽ
കഔരളസർെൊർ പുറത്തിറെിയ കഔരള
ഞ്ചൊയത്ത് രൊജ് (ഉകദയൊഖസ്ഥരുപട കമലള്ള
നിയന്ത്ര്ണും) ചട്ടങ്ങളനുസരിചൃ് ജീവനെൊരുപട കമൽ ലഘുശിക്ഷ്ഔൾ ചുമത്തൊൻ വപര
തകേശഭ്രണസ്ഥൊ നങ്ങൾെ് അധിഔൊരും ഉണ്ട്. അതുക ൊപലതപന്ന വൊർഡ് പമമ്പറുും,
രക്ഷ്ഔർത്തൊെളുും, അധയൊ ഔരുും, വിദയൊർഥിപ്രതിനിധിയുും അുംഖമൊയ സ്ക്കൂൾ മൊകനജ് പമെ്
ഔമ്മിറ്റിഔൾെ് അധയൊ ഔരുപട സ്ക്കൂളിപല ഹൊജർ നില രികശൊധിെൊനുള്ള അവഔൊശവമുണ്ട്.
എന്നൊൽ
അത്തരത്തിലള്ള
കമൊണിറ്ററിുംകഖൊ
കമൽകനൊട്ടകമൊ
തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾ
നടത്തൊറില്ല.2 ഇനി നിയമപ്രഔൊരും അങ്ങപനപയൊരു അധിഔൊരും ഉപണ്ടങ്കിൽ തപന്ന
അത്തരത്തിലള്ള ഇടപ ടലിന് തങ്ങൾ തൊല്പരയപപ്പടുന്നിപല്ലന്നുും തകേശസ്ഥൊ നങ്ങളിപല
ജനപ്രതിനിധിഔൾ ട്ടികചൃർത്തു. സമൊനമൊയ മകനൊഭ്ൊവമൊയിരുന്നു അധയൊ ഔരുും ങ്കുപവചൃത് .
ശമ്പളും നൽൄന്നത് വിദയൊഭ്യൊസവൄപ്പൊയത്
പഔൊണ്ട് തങ്ങൾ
ഞ്ചൊയത്തിപെ
ജീവനെൊരൊപണന്ന കതൊന്നൽ പ ൊതുപവ അധയൊ ഔർെില്ല.
ൄമരഔും ഞ്ചൊയത്തിപെ അനുഭ്വും തകേശസ്ഥൊ നങ്ങളുും വിദയൊഭ്യൊസവൄപ്പുും തമ്മിലള്ള
സഹഔരണും പമചൃപപ്പടുകത്തണ്ടതിപെ ആവശയഔത വയക്തമൊെന്നു. ഞ്ചൊയത്തിപല സർെൊർ
സ്ക്കൂളിപെ കഔൊമ്പൗണ്ടിൽ ഞ്ചൊയത്ത് രു അുംഖൻവൊടി ണിതു. ഡിപ്പൊർട്ട്പമെിൽ നിന്ന്
അനുവൊദും വൊങ്ങിയില്ല എന്ന ഔൊരണും റഞ്ഞ് ആ അുംഖൻവൊടി പൂട്ടിചൄ. ഇപതൊരു റ്റപപ്പട്ട
അനുഭ്വമൊപണങ്കിലും സ്ക്കൂൾ നിൽക്കുന്ന ഭൂമിയുപട കമലള്ള അധിഔൊരപത്ത സുംബന്ധിചൃ്
വയക്തമൊയ
ധൊരണഔൾ
ഞ്ചൊയത്തുഔൾകെൊ,
ഇുംപ്ലിപമെിുംഖ്
ഒ ീസർമൊരൊയ
3
പ്രധൊനൊധയൊ ഔർകെൊ ഇല്ല എന്നൊണ് മനസിലൊെൊൻ സൊധിചൃത് .
വിദയൊഭ്യൊസരുംഖപത്ത ഇടപ ടലഔൾ - ജനഔീയൊസൂത്രണത്തിനു മുമ്പ്4
ഉയർന്ന സൊക്ഷ്രത, ടിയ എൻകറൊൾപമെ് നിരെ്, ൄറഞ്ഞ പഔൊഴിഞ്ഞുക ൊെ്,
സ്ത്രീവിദയൊഭ്യൊസത്തിനു പഔൊടുക്കുന്ന പ്രൊധൊനയും തുടങ്ങി വിദയൊഭ്യൊസകമകലയിൽ, പ്രകതയഔിചൃ്
പ്രൊഥമിഔ വിദയൊഭ്യൊസരുംഖത്ത് കഔരളും കഔവരിചൃ കനട്ടങ്ങൾ അന്ത്ൊരൊഷ്ട്രതലത്തിൽ തപന്ന
ശ്രദ്ധയൊഔർഷിചൃിട്ടുള്ളതൊണ് . വിദയൊഭ്യൊസകമകലയ്ക്ക് നൽഔപപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ശ്രദ്ധ
ചരിത്ര രമൊയി തപന്ന കഔരളത്തിപെ സൊമൂഹയവയവസ്ഥയിൽ ഉൾകചൃർന്നിരിക്കുന്നതൊണ് .
ഐഔയകഔരളപ്പിറവിെ്
മുമ്പു
തപന്ന
കഔരളത്തിപല
വയതയസ്ത
പ്രകദശങ്ങളിപല
സൊക്ഷ്രതൊനിരെ്
രൊജയത്തിപെ
പമൊത്തത്തിലള്ള
അവസ്ഥപയെൊൾ
വളപര
മുന്നിലൊയിരുന്നു. 1921പല പസൻസസ് പ്രഔൊരും തിരുവിതൊുംർ സൊക്ഷ്രതൊനിരെിൽ രണ്ടൊും
സ്ഥൊനത്തുും സ്ത്രീസൊക്ഷ്രതൊനിരെിൽ ന്നൊും സ്ഥൊനത്തുമൊയിരുന്നു. നൊട്ടുരൊജയങ്ങളിപല
ഭ്രണൊധിഔൊരിഔൾെ് പുറപമ, ക്രിസ്തയൻ മിഷനറിമൊരുും, സൊമുദൊയിഔസുംഗടനഔളുപമൊപെ
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കഔരളത്തിൽ മൊത്രമല്ല, മറ്റ് സുംസ്ഥൊനങ്ങളിലും തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾ പ ൊതുപവ സ്ക്കൂളുഔളിൽ ഭ്രണ രമൊയ
ഇടപ ടലഔൾ നടത്തൊറിപല്ലന്ന് ആർ.എസ്. തയൊഖി (2016) യുപട ഠനും റയുന്നു. വിദയൊഭ്യൊസവമൊയി
ബന്ധപപ്പട്ട കഔന്ദ്രൊവിഷ്ക്കൃത ദ്ധതിഔളുപട മൊർഖനിർകദശങ്ങളിൽ തകേശസ്ഥൊ നങ്ങളുപട ങ്കിപനക്കുറിചൄള്ള
രസ്പരവിരുദ്ധമൊയ വയവസ്ഥഔളൊണ് തകേശസ്ഥൊ നങ്ങളുപട ഇടപ ടലഔപള ദുർബലമൊക്കുന്നപതന്നൊണ്
അകേഹത്തിപെ അഭ്ിപ്രൊയും
3
കഔരള ഞ്ചൊയത്തീ രൊജ് നിയമമനുസരിചൃ് സർെൊർ കഔമൊറിയ വിദയൊഭ്യൊസ സ്ഥൊ നങ്ങളുപട ആസ്തിഔളുും
വസ്തുവഔഔളുും തകേശഭ്രണസ്ഥൊ നങ്ങളുപട നിയന്ത്ര്ണത്തിലൊപണങ്കിലും അവയുപട ഉടമസ്ഥൊവഔൊശും
ഇകപ്പൊള്ളൃും സുംസ്ഥൊന സർെൊരിൽ തപന്ന നിക്ഷ്ിപ്തമൊണ്. സ്ക്കൂളിപെ സൃത്തുെളിൽ നിന്നുും ലഭ്ിക്കുന്ന വരുമൊനും
തനതുവരുമൊനമൊയി ഔണെൊെി സ്ക്കൂൾ വിഔനത്തിനു കയൊഖിെൊപമങ്കിലും അവ വിൽെൊകനൊ, കഔമൊറ്റും
പചയ്യൊകനൊ, ഔടപപ്പടുത്തൊകനൊ തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾെ് അധിഔൊരമിപല്ലന്ന്
തിപനൊന്നൊും
ദ്ധതി
ജനഔീയൊസൂത്രണത്തിനൊയി ഔില തയ്യൊറൊെിയ ഞ്ചൊയത്ത് ഭ്രണസഹൊയിയിൽ റയുന്നു.
4
കഔരളത്തിപെ വിദയൊഭ്യൊസചരിത്രത്തിപെ വിശദൊുംശങ്ങൾെ് Tharakan P. K.M, 1984; Eapen, 1985; and Mathew &
Mathew, 2016 എന്നിവ ഔൊണുഔ
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വിദയൊഭ്യൊസരുംഖത്ത് ശ്രദ്ധ തിപ്പിക്കുഔയുും, സ്ക്കൂളുഔൾ സ്ഥൊ ിക്കുഔയുും പചയ്തുക ൊന്നു. എന്നൊൽ
ഇരു തൊും നൂറ്റൊണ്ടിപെ ആദയദശഔങ്ങളിൽ ഉയർന്നുവന്ന സൊമൂഹയ രിഷ്ക്കരണമുകന്നറ്റങ്ങളൊണ്
കഔരളത്തിപല വിദയൊഭ്യൊസരുംഖപത്ത ജനഔീയമൊക്കുന്നതിൽ പ്രധൊന ങ്കു വഹിചൃത് . കദനുംദിന
ജീവിതത്തിൽ തങ്ങൾ കനരിടുന്ന സൊമൂഹയവും സൊമ്പത്തിഔവമൊയ അടിചൃമർത്തലഔപള തരണും
പചയ്യൊൻ വിദയൊഭ്യൊസും ഴിചൄടൊനൊവൊത്തതൊപണന്ന കബൊധും സൊധൊരണജനങ്ങളിൽ
സൃഷ്ടിെൊൻ ഈ സൊമൂഹിഔ ട്ടൊയ്മഔൾെൊയി (Ramachandran, 2000; and Franke & Chasin,
1994). സ്ക്കൂളുഔൾ രു നൊടിപെയുും അവിടപത്ത ജനങ്ങളുപടയുും അഭ്ിമൊനസ്തുംഭ്മൊപണന്ന രു
സുംസ്ക്കൊരും രൂ പപ്പടുത്തിപയടുെൊനുും, തങ്ങളുപട ൄട്ടിഔൾ
ഠിക്കുന്ന വിദയൊലയങ്ങളുപട
ഭ്ൗതിഔസൊഹചരയും പമചൃപപ്പടുത്തുന്നതിലും സ്ക്കൂളുഔളുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലും
രു രിധി വപര ജനഔീയ ങ്കൊളിത്തും ഉറപ്പുവരുത്തൊനുും ഇത്തരും രിശ്രമങ്ങൾെൊയി.
1950ഔകളൊപട ജനൊധി തയ രമൊയി പതരപഞ്ഞടുെപപ്പടുന്ന സർെൊരിന് രു തരത്തിലും
അവഖണിെൊൻ റ്റൊത്ത രു രൊഷ്ട്രീയ അജണ്ടയൊയി വിദയൊഭ്യൊസും കഔരളത്തിൽ മൊറി (Jeffrey,
1992). അധിഔൊരവികഔന്ദ്രീഔരണവും ജനഔീയൊസൂത്രണവപമൊപെ ആരുംഭ്ിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്
തപന്ന കഔരളത്തിപെ വിദയൊഭ്യൊസരുംഖത്ത് റ്റപപ്പട്ട ജനഔീയബദലഔൾ പ്രൊകദശിഔതലത്തിൽ
രീക്ഷ്ിെപപ്പട്ടിരുന്നു. ജനഔീയ ശൊസ്ത്ര പ്രസ്ഥൊനമൊയ കഔരള ശൊസ്ത്രസൊഹിതയ രിഷത്ത് ഈ
രീക്ഷ്ണങ്ങളിൽ ലതിലും പ്രധൊന ങ്കുവഹിചൃിരുന്നുപവന്നത് എടുത്തു റകയണ്ടതൊണ് . യുറീെ
വിജ്ഞൊകനൊത്സവങ്ങൾ, അക്ഷ്രകവദി, ശൊസ്ത്ര സഹവൊസ ഔയൊമ്പുഔൾ,
രിസര
സഹവൊസഔയൊമ്പുഔൾ
എന്നിങ്ങപന
കബൊധനരീതിഔൾ
വിദയൊർഥിസൗഹൃദവും,
പ്രവർത്തനൊധിഷ്ഠിതവും,
രിസരബന്ധിതവമൊെൊനുും,
അങ്ങപന
വിദയൊഭ്യൊസത്തിപെ
ഗുണനിലവൊരമുയർത്തുവൊനുമുള്ള
ശ്രമങ്ങൾ
ജനഔീയ ങ്കൊളിത്തകത്തൊപട
1980ഔളിലും,
1990ഔളുപട ആദയവർഷങ്ങളിലും കഔരളത്തിപെ വിവിധ ഭ്ൊഖങ്ങളിൽ നടന്നുവന്നിരുന്നു
(Tharakan, Sunaina, & Kumar, 2004).
പതൊണ്ണൂറുഔളിലൊണ് സ്ക്കൂൾ വിദയൊഭ്യൊസത്തിപെ ഗുണകമന്മയ്ക്ക് കഔരളത്തിൽ ശ്രദ്ധ ഔൊരയമൊയി
ഔിട്ടിത്തുടങ്ങിയത് .ആ ഔൊലത്ത് ഈ രുംഖത്ത് പ്രവർത്തിചൃവരുമൊയുള്ള സുംഭ്ൊഷണങ്ങളിൽ
നിന്നുും ഏതൊണ്ട് കര സമയത്ത് സുംഭ്വിചൃ തൊപഴ റയുന്ന വിഔൊസങ്ങളൊണ് പ്രധൊനമൊയുും
ഈ മൊറ്റത്തിനടിസ്ഥൊനമൊയി മനസിലൊെൊൻ സൊധിചൃത് .
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പ്രൊഥമിഔവിദയൊഭ്യൊസും കഔരളത്തിൽ രു
രിധി വപര സൊർവത്രിഔമൊൄഔയുും,
വിദയൊഭ്യൊസകമകലയിപല മുകന്നൊട്ടുള്ള
ൊത എന്ത്ൊയിരിെണപമന്ന ചർചൃഔൾ
ഉയർന്നുവരിഔയുും പചയ്തു.
ഈ ഔൊലത്തു തപന്ന കഔരളത്തിൽ അൺ- എയ്ഡഡ് സ്ക്കൂളുഔളുപട എണ്ണത്തിലും
ഔൊരയമൊയ വർധനവണ്ടൊയി (George & Sunaina, 2005). പ ൊതുവിദയൊലയങ്ങളിൽ നിന്ന്
അൺ-എയ്ഡഡ്
സ്ക്കൂളുഔളികലെ്
ഉണ്ടൊയ
വിദയൊർഥിഔളുപട
ള്ളൃെ്
പ ൊതുവിദയൊഭ്യൊസത്തിപെ ഗുണകമന്മ ഉയർത്തുന്നതിപനക്കുറിചൄള്ള ഖൗരവമൊയ
ആകലൊചനഔൾെ് വഴിപതളിചൄ.
സൊക്ഷ്രതൊ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭ്ിചൃഊർജവും, അകതൊപടൊപ്പും നമ്മുപട
വിദയൊലയങ്ങളിൽ നിരക്ഷ്രത നിലനിൽക്കുന്നുപവന്ന തിരിചൃറിവും എങ്ങപന ൄട്ടിഔളുപട
അെൊദമിഔ നിലവൊരും ഉയർത്തൊപമന്ന ചിന്ത്ഔളികലെ് നയിചൄ.
ഇകത സമയത്ത് തപന്ന കഔരളത്തിൽ ജില്ലൊ ഔൗൺസിലഔൾ നിലവിൽ വന്നു.
ഭ്രണഗടനൊനുസൃതമൊയ
അധിഔൊരവികഔന്ദ്രീഔരണപ്രക്രിയയ്ക്ക്
മുമ്പു
തപന്ന
കഔരളത്തിൽ നിലവിൽ വന്ന പതരപഞ്ഞടുെപപ്പട്ട ഈ പ്രൊകദശിഔ സർെൊരുഔൾ ല
കമകലഔളിലും ശ്രകദ്ധയമൊയ ഇടപ ടലഔൾെ് തുടെും ൄറിചൄ. തങ്ങൾെ് ഔിട്ടിയ
അധിഔൊരപത്ത നീതീഔരിെൊനുള്ള ബൊധയത ഈ ഔൗൺസിലഔൾ സൃയും
ഏപറ്റടുക്കുഔയുും, രീക്ഷ്ണങ്ങൾെ് തയ്യൊറൊൄഔയുും പചയ്തു.
1986പല
കദശീയ
വിദയൊഭ്യൊസനയത്തിൽ
വിദയൊഭ്യൊസത്തിപെ
ഗുണകമന്മ
വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഊന്നൽ പഔൊടുത്തിരുന്നു. ആ ലക്ഷ്യും പൂർത്തീഔരിക്കുന്നതിനൊയി
ഡയറ്റ് (District Institute of Education and Training – DIET) ക ൊലള്ള സ്ഥൊ നങ്ങളുും
കഔന്ദ്രസർെൊർ പ്രകയൊ ിചൄ.
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ഇതിപെപയല്ലൊും
ഭ്ൊഖമൊയി
പതൊണ്ണൂറുഔളുപട
തുടെത്തിൽ
പുതിയ
ദ്ധതിഔൾ
വിദയൊഭ്യൊസരുംഖത്ത്
ആവിഷ്ക്കരിെപപ്പട്ടു.
ഔൊസർകഖൊടൊണ്
ശ്രകദ്ധയമൊയ
ആദയ
ഇടപ ടലണ്ടൊയത് . സൊക്ഷ്രതൊസമിതി, ജില്ലൊ ഔൗൺസിൽ, ഡയറ്റ്, വിദയൊഭ്യൊസവൄപ്പ്
എന്നിവയുപട കനതൃതൃത്തിൽ അക്ഷ്രകബൊധമുറയ്ക്കൊത്ത ൄട്ടിഔളുപട ഠനനിലവൊരും എങ്ങപന
ഉയർത്തൊപമന്ന രു ടിയൊകലൊചന നടന്നു.
രമ്പരൊഖതരീതിഔൾെ്
ഔരും പുതിയ
കബൊധനശൊസ്ത്രും
രീക്ഷ്ിെൊപമന്ന
ആശയും
അതിലൂപട
ഉരുത്തിരിഞ്ഞു
വന്നു.
അധയൊ ഔർെൊയി രു ഹൊൻഡ് ബുെ് തയ്യൊറൊക്കുഔയുും ജില്ലയിപല മൂന്നൊും ക്ലൊസിലും നൊലൊും
ക്ലൊസിലും ഠിപ്പിക്കുന്ന മുള്ളൃവൻ അധയൊ ഔർക്കുും രിശീലനും നൽൄഔയുും പചയ്തു. ഇതനുസരിചൃ്
അധയൊ ഔർ സ്ക്കൂളുഔളിൽ നടത്തിയ ഠനപ്രക്രിയയുപട ലും ഡയറ്റ് കഔന്ദ്രീഔരിചൃ് െതയമൊയ
കമൊണിറ്ററിുംഖിന് വികധയമൊക്കുഔയുമുണ്ടൊയി. സ്ക്കൂൾ സമയും ഔഴിഞ്ഞൊണ് ഈ പുതിയ
ദ്ധതിയുപട ഭ്ൊഖമൊയ
ഠനപ്രക്രിയ നടന്നപതന്നതുപഔൊണ്ട തപന്ന ൄട്ടിഔൾെ്
ലഘുഭ്ക്ഷ്ണവും പെയൊയി നൊട്ടുഔൊരുും പ്പും ടി. ഔൊസർകഖൊഡ് ജില്ലയിൽ നടന്ന ഈ
പ്രവർത്തനും സുംസ്ഥൊനതലത്തിൽ തപന്ന ശ്രദ്ധിെപപ്പടുഔയുും മറ്റ് ഡയറ്റുഔൾ ഈ ദ്ധതി
ഏപറ്റടുക്കുഔയുും പചയ്തു.
അകത സമയത്ത് രണ്ടൊുംഗട്ട
രീക്ഷ്ണങ്ങൾെ് ഔൊസർകഖൊഡ് -ഔണ്ണൂർ ജില്ലഔളിൽ
തുടെമൊയി. കഔൊത്തൊരി ഔമ്മീഷൻ റികപ്പൊർട്ടിപല സ്ക്കൂൾ കഔൊുംപ്ലക്സ് എന്ന ആശയപത്ത
ഔടപമടുത്തുപഔൊണ്ട് ശിവപുരും സ്ക്കൂൾ കഔൊുംപ്ലക്സ് ആരുംഭ്ിചൄ. കഔരള ശൊസ്ത്ര സൊഹിതയ രിഷത്ത്,
ജില്ലൊ ഔൗൺസിൽ, ഡയറ്റ് എന്നിവയുപട സുംയുക്തമൊയ രി ൊടിയൊയിരുന്നു അത് . അഞ്ച്
ഞ്ചൊയത്തുഔളിലൊയുള്ള 28 സ്ക്കൂളുഔൾ കചർന്ന രു കഔൊുംപ്ലക്സ് ആയിരുന്നു ഔണ്ണൂർ ജില്ലയിപല
ശിവപുരും സ്ക്കൂൾ കഔൊുംപ്ലക്സ്. അഞ്ചു ഞ്ചൊയത്തുഔളിലൊയി ഔിടന്നിരുന്നതു പഔൊണ്ട തപന്ന
ശിവപുരും കഔൊുംപ്ലക്സിപെ നടപ്പിലൊെൽ തലത്തിൽ ൄപറകയപറ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടൊയിരുന്നു. ഈ
പ്രശ്നങ്ങൾെൊയുള്ള രിഹൊരമൊർഖും എന്ന നിലയിൽ ഞ്ചൊയത്ത് സ്ക്കൂൾ കഔൊുംപ്ലക്സ് എന്ന
ആശയും മുകന്നൊട്ടുവന്നു. ഔണ്ണൂർ ജില്ലയിപല ഔലയൊകശരി ഞ്ചൊയത്തൊണ് ഈ ദ്ധതിെൊയി
ആദയമൊയി പതരപഞ്ഞടുെപപ്പട്ടത് . 1993-94 വർഷങ്ങളിൽ നടപ്പിലൊയ ഔലയൊകശരി സ്ക്കൂൾ
കഔൊുംപ്ലക്സിനു സമൊന്ത്രമൊയി ഔൊസർകഖൊഡ് മടികഔ
ഞ്ചൊയത്തിലും സ്ക്കൂൾ കഔൊുംപ്ലക്സ്
ആരുംഭ്ിചൄ.
റിട്ടയർഡ്
അധയൊ ഔരുപടയുും,
വിദയൊഭ്യൊസവിചക്ഷ്ണരുപടയുപമൊപെ
കനതൃതൃത്തിൽ നടന്ന അധയൊ ഔ രിശീലനും, കമൊണിട്ടറിുംഖ് എന്നിവ നല്ല മൊറ്റങ്ങളൊയിരുന്നു.
മൂലയനിർണയരീതി രിഷ്ക്കരിെൊനുള്ള ശ്രമങ്ങളുും ഇതിപനൊപ്പും നടന്നു. എള്ളൃത്തു രീക്ഷ്യ്ക്കും
വൊചിഔ രീക്ഷ്യ്ക്കപമൊപ്പും കപ്രമറി തലത്തിൽ പ്രൊകയൊഖിഔ രീക്ഷ് ടി ഏർപപ്പടുത്തി.
ഞ്ചൊയത്തിപല അധയൊ ഔർ ടിയിരുന്ന് കചൊദയക പ്പർ തയ്യൊറൊെി
ഞ്ചൊയത്തിപെ
കനതൃതൃത്തിൽ അചൃടിചൃ് സ്ക്കൂളുഔളിപലത്തിക്കുഔ,
ഞ്ചൊയത്ത് സമിതി
രീക്ഷ്ഔളുപട
5
കമൊണിറ്ററിുംഖ് നടത്തുഔ എന്നീ രീതിഔൾ ഔലയൊകശരിയിൽ നടപ്പിലൊയി. ഈ ഇടപ ടലഔൾ
സുംസ്ഥൊനസർെൊരിപെ ശ്രദ്ധയിൽപപ്പടുഔയുും ല ജില്ലൊഔൗൺസിലഔളുും ഈ രി ൊടി
നടപ്പൊക്കുഔയുും പചയ്തു. കഔരളത്തിൽ വിദയൊഭ്യൊസകമകലയിലണ്ടൊയ
ല
രീക്ഷ്ണങ്ങളുും
ഇതുക ൊപല തൊപഴത്തട്ടിൽ രൂ ീഔരിെപപ്പട്ട് സുംസ്ഥൊനതലത്തിൽ ഏപറ്റടുെപപ്പട്ടവയൊണ് .
അതുപഔൊണ്ട തപന്ന ജനഔീയൊസൂത്രണപ്രസ്ഥൊനും തുടെും ൄറിചൃകപ്പൊകഴക്കുും എളുപ്പത്തിൽ
വികഔന്ദ്രീഔരിെൊവന്ന രു കമകലയൊണ് വിദയൊഭ്യൊസും എന്ന ആത്മവിശൃൊസും വിദയൊഭ്യൊസ
പ്രവർത്തഔർെിടയിൽ ശക്തിപപ്പട്ടു (GoK, 2017a).
ഈ രീക്ഷ്ണങ്ങൾ രുവപപ്പടുത്തിയിട്ട മണ്ണികലെൊണ് ജനഔീയൊസൂത്രണപ്രസ്ഥൊനും 1996ൽ
ഔടന്നുവരുന്നത്. സമൊന്ത്രമൊയിത്തപന്ന പുതിയ ൊഠയ ദ്ധതിയുും (District Primary Education
Programme – DPEP) കഔരളത്തിൽ നടപ്പിലൊെി. വിപുലമൊയ അധിഔൊരങ്ങകളൊപട കഔരളത്തിൽ
പുതിയതൊയി നിലവിൽ വന്ന ഗ്രൊമ ഞ്ചൊയത്തുഔളുും ജില്ലൊ ഞ്ചൊയത്തുഔളുും വലിയ
ഊർജകത്തൊപടയൊണ് ദ്ധതിഔൾ ആവിഷ്ക്കരിചൃത് . തൊപഴത്തട്ടികലെ് അധിഔൊരും നൽഔിയൊൽ
അത്
ഔൊതലൊയ
പുകരൊഖതി
സൃഷ്ടിക്കുപമന്ന്
പതളിയികെണ്ട
ഉത്തരവൊദിത്തും
5

ജനഔീയൊസൂത്രണഔൊലത്തിന് മുമ്പ് കഔരളത്തിപല സ്ക്കൂൾ വിദയൊഭ്യൊസകമകലയിലണ്ടൊയ ഇടപ ടലഔളുപട
വിശദമൊയ വിവരണത്തിന് സുംസ്ഥൊന ആസൂത്രണ കബൊർഡ് 1998ൽ തയ്യൊറൊെിയ വിദയൊഭ്യൊസകമകലയ്ക്കൊയുള്ള
ആസൂത്രണസഹൊയി ഔൊണുഔ.
5

തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾ സൃയും ഏപറ്റടുത്തു. കഔരളത്തിപെ ഭൂമിഔയിൽ അതിനുള്ള പ്രധൊന
മൊർഖും ആകരൊഖയ-വിദയൊഭ്യൊസകമകലഔളിൽ ഇടപ ടുന്നതൊയിരുന്നു. വിദയൊഭ്യൊസരുംഖത്ത്
സജീവമൊയി തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾ ഇടപ ടൊൻ ആരുംഭ്ിക്കുന്നത് ഈ കബൊധയത്തിൽ നിന്നൊണ് .
ഈ കമകലഔളിലണ്ടൊൄന്ന ഏത് മൊറ്റവും ഭ്രണസമിതിയുപട കനട്ടമൊയി നൊട്ടുഔൊരുപട
ശ്രദ്ധയിൽപപ്പടുപമന്നത്
ഉറപ്പൊയിരുന്നു.
സ്ക്കൂളുഔളുപട
റിസൾട്ട്
കമൊശമൊൄന്നത്
തകേശസ്ഥൊ നത്തിന് തപന്ന കമൊശമൊപണന്ന ചിന്ത് പ്രബലമൊയി.
വിദയൊഭ്യൊസരുംഖപത്ത വികഔന്ദ്രീഔരണൊനുഭ്വങ്ങൾ - ജനഔീയൊസൂത്രണഗട്ടത്തിൽ
അധിഔൊരവികഔന്ദ്രീഔരണപ്രക്രിയയുപട ഭ്ൊഖമൊയി 1996-97 ഔൊലഗട്ടത്തിൽ കഔരളത്തിൽ
രൂ ുംപഔൊണ്ട
ജനഔീയൊസൂത്രണപ്രസ്ഥൊനും
പ്രൊകദശിഔമൊയുള്ള
ആസൂത്രണത്തിലും
നടപ്പൊെലിലും സൊധൊരണ ജനങ്ങളുപട ആകവശഔരമൊയ ങ്കൊളിത്തത്തിന് സൊക്ഷ്യും വഹിചൄ.
സ്ക്കൂളുഔളുപട വിഔസനത്തിലും, വിദയൊഭ്യൊസത്തിപെ ഗുണനിലവൊരും പമചൃപപ്പടുത്തുന്നതിലും ഈ
ജനഔീയ ങ്കൊളിത്തും ദൃശയമൊയി. മുഔളിൽ സൂചിപ്പിചൃതു ക ൊപല പുതിയ
ൊഠയ ദ്ധതി
കഔരളത്തിപല സ്ക്കൂളുഔളിൽ അവതരിപ്പിെപപ്പട്ടതുും ഏതൊണ്ട് ഇകത ഔൊലത്ത് തപന്നയൊണ് .
ടുതൽ ജനൊധി തയ രവും,
ങ്കൊളിത്തസൃഭ്ൊവമുള്ളതുും,
രിസരബന്ധിതവമൊയ രു
ഠനപ്രക്രിയ വിഭ്ൊവനും പചയ്യുന്ന പുതിയ
ൊഠയ ദ്ധതി വികഔന്ദ്രീെതമൊയ രു
വിദയൊഭ്യൊസസുംവിധൊനത്തിന് ഊന്നൽ നൽൄന്നതൊയിരുന്നു (Varghese, 1996).6 ഏതൊണ്ട് കര
സമയും നിലവിൽ വന്ന ഈ രണ്ട് മുകന്നറ്റങ്ങളുും കഔരളത്തിപെ പ്രൊഥമിഔ വിദയൊഭ്യൊസകമകലയ്ക്ക്
പുത്തനുണർവ് നൽഔി.
സ്ക്കൂളുഔളുപട ഭ്ൗതിഔസൊഹചരയങ്ങളുപട വിഔസനവും, ഞ്ചൊയത്ത് രിധിയിലള്ള സ്ക്കൂളുഔളിപല
എസ് .എസ് .എൽ.സി. വിജയശതമൊനവും (കഹസ്ക്കൂളുഔൾ കനരിട്ട് ഗ്രൊമ ഞ്ചൊയത്തിപെ
ചുമതലയപല്ലങ്കിലും)
ഞ്ചൊയത്തുഭ്രണസമിതിയുപട അഭ്ിമൊനപ്രശ്നമൊയി മൊറുന്ന സ്ഥിതി
സുംജൊതമൊയി.
അതുപഔൊണ്ടതപന്ന
മത്സരബുദ്ധികയൊടു
ടിയുള്ള
ഇടപ ടലഔൾ
വിദയൊഭ്യൊസകമകലയിൽ നടത്തൊൻ തകേശസർെൊരുഔപള പ്രകചൊദിപ്പിചൄ എന്നതൊണ്
അധിഔൊരവികഔന്ദ്രീഔരണ പ്രക്രിയയിലൂപട കഔരളത്തിപല വിദയൊഭ്യൊസരുംഖും കഔവരിചൃ ഏറ്റവും
പ്രധൊനപപ്പട്ട കനട്ടും. ഇതുപഔൊണ്ടതപന്ന ജനഔീയൊസൂത്രണത്തിപെ ആദയ വർഷങ്ങളിൽ
വയതയസ്തവും നൂതനവമൊയ വിദയൊഭ്യൊസ
ദ്ധതിഔൾ വിവിധ തകേശസ്ഥൊ നങ്ങളുപട
കനതൃതൃത്തിൽ ആവിഷ്ക്കരിെപപ്പട്ടു.
ഔണ്ണൂർ ജില്ലയിപല
ന്നയന്നൂർ, തിരുവനന്ത്പുരും ജില്ലയിപല വിതുര, പവമ്പൊയും, മലപ്പുറും
ജില്ലയിപല അമരമ്പലും, തൃശൂർ ജില്ലയിപല ടിയൂർ എന്നീ ഗ്രൊമ ഞ്ചൊയത്തുഔളുും, കഔൊഴികെൊട്
ജില്ലയിപല കതൊടന്നൂർ കലൊെ്
ഞ്ചൊയത്തുപമൊപെ ആ ഔൊലത്ത് വയതയസ്തമൊയ
ദ്ധതിഔളുമൊയി
വിദയൊഭ്യൊസകമകലയിൽ
പുത്തൻ
ചുവടുപവയ്പുഔൾ
നടത്തിയ
തകേശസ്ഥൊ നൾെ്
ഉദൊഹരണങ്ങളൊണ് .
സ്ക്കൂളുഔളുപട
ഭ്ൗതിഔസൗഔരയങ്ങൾ
വിഔസിപ്പിക്കുന്നകതൊപടൊപ്പും തപന്ന അെൊദമിഔ ഗുണനിലവൊരമുയർത്തൊനുും, ൄട്ടിഔളുപട
ൊകഠയതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ കപ്രൊത്സൊഹിപ്പിെൊനുമുള്ള ഇടപ ടലഔൾ നടത്തൊനുും ഈ
തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾ ശ്രമിചൄ.
പ്രൊകദശിഔതലത്തിലള്ള അധയൊ ഔ
രിശീലനങ്ങൾ,
രക്ഷ്ൊഔർത്തൃ രിശീലനങ്ങൾ, ഠകനൊ ഔരണ നിർമൊണ ശില്പശൊലഔൾ, ൄട്ടിഔൾെൊയുള്ള
ഔലൊഔൊയിഔ
കമളഔൾ,
ൄട്ടിഔപള
പ്രൊകദശിഔചരിത്രവും
രിസരവമൊയി
ബന്ധപപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള
ദ്ധതിഔൾ
തുടങ്ങി
രീക്ഷ്ൊസുംവിധൊനപത്തയുും,
മൂലയനിർണയരീതിഔപളയുും
പ്രൊകദശിഔപ്രകതയഔതഔളനുസരിചൃ്
ഔൊകലൊചിതമൊയി
രിഷ്ക്കരിെൊനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വപര തകേശസ്ഥൊ നങ്ങളുപട കനതൃതൃത്തിൽ നടത്തപപ്പട്ടു.
ജനഔീയൊസൂത്രണത്തിപെ ആദയഔൊലങ്ങളിൽ വിവിധ തകേശസ്ഥൊ നങ്ങളുപട കനതൃതൃത്തിൽ
നടപ്പൊെിയ ചില ദ്ധതിഔൾ ട്ടിഔ 2ൽ നൽൄന്നു.
6

തകേശസ്ഥൊ നങ്ങളുപടയുും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തഔരുപടയുും
ങ്കൊളിത്തകത്തൊപട ഗൃഹസദസ്സുഔൾ,
അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ, ൄരുന്നുട്ടങ്ങൾ, സ്ക്കൂൾ സകപ്പൊർട്ട് ഗ്രൂപ്പുഔൾ, കൈബൽ റികസൊഴ്സ് ഗ്രൂപ്പുഔൾ എന്നിങ്ങപന
പ ൊതുജനകവദിഔൾ രൂ ീഔരിചൃ് വിദയൊഭ്യൊസത്തിപെ പ്രൊധൊനയും എല്ലൊവരിലപമത്തിെൊനുും, ൄട്ടിഔളുപട ഠനും
സൊമൂഹിഔ ഉത്തരവൊദിത്തമൊപണന്ന കബൊധും നൊട്ടുഔൊരിലണ്ടൊെൊനുമൊയി വയതയസ്തങ്ങളൊയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
DPEPയുപട ഭ്ൊഖമൊയി നടന്നു.
6

ട്ടിഔ 2: ജനഔീയൊസൂത്രണഔൊലത്ത് വിവിധ തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾ വിദയൊഭ്യൊസകമകലയിൽ
നടത്തിയ ഇടപ ടലഔൾ
തകേശസ്ഥൊ നും

വിദയൊഭ്യൊസകമകലയിൽ നടത്തിയ ഇടപ ടലഔൾ
രു അെൊദമിഔവർഷും മുള്ളൃവൻ നീണ്ടനിൽക്കുന്ന പ്രവർത്തന ഔലണ്ടർ
തയ്യൊറൊെി.
ന്നയന്നൂർ
അധയൊ ഔ
രിശീലനങ്ങൾ, അധയൊ ഔസുംഖമങ്ങൾ,
ഠകനൊ ഔരണ
ഗ്രൊമ ഞ്ചൊയത്ത് നിർമൊണ ശില്പശൊലഔൾ, പ ൊതുജന ങ്കൊളിത്തകത്തൊപടയുള്ള കദശീയ
ദിനൊചരണങ്ങൾ, രക്ഷ്ൊഔർത്തൃ വിദയൊഭ്യൊസും, ഭ്ൊഷൊകബൊധനത്തിനുള്ള
രി ൊടിഔൾ എന്നിവ നടപ്പൊെി.
ഇുംഗ്ലീഷ്
ഭ്ൊഷൊ ഠനും
പമചൃപപ്പടുത്തൽ,
ഖണികതൊത്സവും,
അഭ്ിനയ രിശീലനും, കലബ്രറിഔളുപട വിഔസനും എന്നിവയ്ക്ക് പുറപമ
ൄട്ടിഔളിൽ ജനൊധി തയകബൊധും വളർത്തൊൻ ലക്ഷ്യും പവചൄപഔൊണ്ടള്ള
ൄട്ടിഔളുപട സഭ്ഔൾ, ബൊലസുംഖമങ്ങൾ, അയൽക്കൂട്ട ബൊലകവദിഔൾ
വിതുര
എന്നിവ സുംഗടിപ്പിചൄ.
ഗ്രൊമ ഞ്ചൊയത്ത് വിദയൊഭ്യൊസ പ്രവർത്തനങ്ങപള
ഏകഔൊ ിപ്പിക്കുന്നതിനുും
കമൊണിറ്റർ
പചയ്യുന്നതിനുും ഞ്ചൊയത്ത് എഡൂകെഷൻ പനറ്റ്വർെ് രൂ പപ്പടുത്തി.
സ്ക്കൂളുഔളുപട സുഖമമൊയ നടത്തിപ്പിന് അധയൊ ഔക്ഷ്ൊമും കനരിടുന്ന രു
ഞ്ചൊയപത്തന്ന നിലയിൽ അധയൊ ഔ
രിശീലനും പൂർത്തിയൊെിയ
പതൊഴിൽരഹിതരൊയവരുപട കസവനും പ്രകയൊജനപപ്പടുത്തി.
ൄട്ടിഔളുപട ഇുംഗ്ലീഷ് ഭ്ൊഷൊ ഠനും പമചൃപപ്പടുത്തുന്നതിന് പുതുമയൊർന്ന
പവമ്പൊയും
രീതിഔൾ
രീക്ഷ്ിെപപ്പട്ടു. ഇുംഗ്ലീഷ് ഭ്ൊഷൊകബൊധനത്തിപല പ്രശ്നങ്ങൾ
ഗ്രൊമ ഞ്ചൊയത്ത് അധയൊ ഔർ, രക്ഷ്ൊഔർത്തൃഭ്ൊരവൊഹിഔൾ എന്നിവർ രുമിചൃിരുന്ന്
ഔപണ്ടത്തുഔയുും രിഹൊരപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏപറ്റടുത്ത് നടത്തുഔയുും പചയ്തു.
അധയൊ ഔ രിശീലനങ്ങൾ, ബൊലസൊഹിതയസുംഖമും, വൊയനൊസുംഖമും,
ചികത്രൊത്സവും, സഞ്ചരിക്കുന്ന മൊസിഔ, അതിഥി-ആതികഥയ രീതിയിൽ
ൄട്ടിഔൾെൊയി നടത്തിയ ഠകനൊത്സവും, ത്തൊും ക്ലൊസിൽ ികന്നൊെും
നിൽക്കുന്ന ൄട്ടിഔൾെൊയി നടപ്പൊെിയ പ്രകതയഔ ദ്ധതി, വൊയ് ത്തൊരിഅമരമ്പലും
ൊട്ട്
കശകരണവും
പുസ്തഔപ്രസിദ്ധീഔരണവും,
ഗ്രൊമ ഞ്ചൊയത്ത് നൊടൻ
വികശഷദിനൊചരണങ്ങൾ,
രക്ഷ്ൊഔർത്തൃവിദയൊഭ്യൊസ രി ൊടിഔൾ,
ട്ടിഔജൊതി- ട്ടിഔ വർഖ കഔൊളനിഔളിൽ ഠനകഔന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥൊ ിെൽ,
സ്ക്കൂൾ ആകരൊഖയ ശുചിതൃ രി ൊടി, സ്ക്കൂൾ കലബ്രറിഔൾ പമചൃപപ്പടുത്തൽ
എന്നിവ നടപ്പിലൊെി.
രക്ഷ്ിതൊെൾക്കുും അധയൊ ഔർക്കുമൊയുള്ള ശില്പശൊലഔൾ, സ്ക്കൂൾതല
ടിയൂർ
ഠനെളരിഔൾ,
അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ,
മൂലയനിർണയ
ശില്പശൊലഔൾ,
ഗ്രൊമ ഞ്ചൊയത്ത് കചൊദയക പ്പർ നിർമൊണും എന്നിവ ഞ്ചൊയത്ത് വിദയൊഭ്യൊസ സമിതിയുപട
കനതൃതൃത്തിൽ നടപ്പൊെി.
കലൊെ്
ഞ്ചൊയത്തിന് വിദയൊഭ്യൊസകമകലയിൽ ഓ ചൊരിഔമൊയ
ചുമതലഔപളൊന്നുും
കഔരള
ഞ്ചൊയത്തീരൊജ്
നിയമും
നിർകദശിചൃിരുന്നിപല്ലങ്കിലും വിദയൊഭ്യൊസപ്രവർത്തനങ്ങൾ
ഞ്ചൊയത്ത്
സൃയമൊയി ഏപറ്റടുക്കുഔയൊയിരുന്നു.
രിഹൊരകബൊധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അധയൊ ഔ രിശീലനും, സമഗ്രമൊയ
മൂലയനിർണയരീതി
വിഔസിപ്പിെൊനുള്ള
ശ്രമും,
പ്രതിമൊസ
കതൊടന്നൂർ
അധയൊ ഔസുംഖമങ്ങൾ, ഠകനൊ ഔരണ നിർമൊണ ശില്പശൊല, ൄട്ടിഔളുപട
കലൊെ്
സൊഹിതയസമൊജങ്ങൾ, കഔപയള്ളൃത്തു മൊസിഔഔൾ, ചുമർ മൊസിഔഔൾ,
ഞ്ചൊയത്ത്
ബൊലഔകലൊത്സവും,
സഹവൊസഔയൊമ്പുഔൾ,
സ്ക്കൂളുഔളുപട
ജനഔീയ
കമൊണിറ്ററിുംഖ് , കദശീയ ദിനൊചരണങ്ങൾ, ക്ലൊസ് റും ആഔർഷഔമൊെൽ,
എസ് .എസ് .എൽ.സി. വിജയശതമൊനും വർധിപ്പിക്കുന്നതിനൊയി പ്രകതയഔ
രി ൊടിഔൾ, ഔലൊകമളഔൾ, ൄട്ടിഔൾ ഠനപ്രവർത്തനത്തിപെ ഭ്ൊഖമൊയി
നിർമിക്കുന്ന വസ്തുെളുപട പ്രദർശനങ്ങൾ, ടീചൃിുംഖ് മൊനൃൽ നിർമൊണും,
വൊചിഔും, കലകിഔും, പ്രൊകയൊഖിഔും എന്നീ മൂന്നു തലങ്ങളിലും ൄട്ടി കനടിയ
രിശീലനും രീക്ഷ്ിക്കുന്ന മൂലയനിർണയസുംവിധൊനും എന്നിവ നടപ്പിൽ
7

തൃശൂർ ജില്ലൊ
ഞ്ചൊയത്ത്

വരുത്തി
അധയൊ ഔ
രിശീലനങ്ങൾ,
രക്ഷ്ൊഔർത്തൃ
കബൊധവൽെരണ
രി ൊടിഔൾ, സ്ക്കൂളുഔളിൽ വൊയനൊമൂലഔൾ രുെൽ, ഖണികതൊത്സവങ്ങൾ
എന്നിവയ്ക്ക് തുടെും ൄറിചൄ.

അവലുംബും: Ramakrishnan C., 2000

സ്ക്കൂൾ വിദയൊഭ്യൊസരുംഖും- ജനഔീയൊസൂത്രണത്തിപെ ആദയഗട്ടത്തിന് കശഷും

ജനഔീയൊസൂത്രണഔൊലത്ത് രൂ പപ്പട്ടു വന്ന ക്രിയൊത്മഔമൊയ ഇടപ ടലഔൾ, അകത
സജീവതകയൊപട
ലയിടത്തുും നിലനിർത്തൊൻ സൊധിചൃിട്ടിപല്ലന്നൊണ്
ഠനത്തിനിടയിൽ
മനസിലൊെൊൻ
സൊധിചൃത് .
തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾ
രിശീലന രി ൊടിഔൾ,
കബൊധന രി ൊടിഔൾ തുടങ്ങി അെൊദമിഔമൊയ കമകലഔളിപല ഇടപ ടലഔൾ ൄറചൃ്
സ്ക്കൂളുഔളുപട
ഭ്ൗതിഔസൊഹചരയങ്ങളുപട
വിഔസനത്തിൽ
ടുതലൊയി
ശ്രദ്ധ
കഔന്ദ്രീഔരിക്കുന്നതൊയുും ഔൊണൊൻ സൊധിചൄ. ജനഔീയൊസൂത്രണത്തിപെ ഔയൊമ്പയിൻ രീതിയിൽ
നിന്ന് സ്ഥൊ നവൽെരണതലത്തികലെ് അധിഔൊരവികഔന്ദ്രീഔരണപ്രക്രിയ മൊറിയകപ്പൊൾ
സൃൊഭ്ൊവിഔമൊയുണ്ടൊയ രു ആകവശകചൊർചൃയ്ക്ക് പുറപമ, മറ്റു ചില ഗടഔങ്ങളുും ഇത്തരപമൊരു
മൊറ്റത്തിന് ഔൊരണമൊയിട്ടുണ്ട്.
2001ൽ പുതിയതൊയി രൂ ുംപഔൊണ്ട സർെൊർ വിദയൊഭ്യൊസകമകലയിലും അധിഔൊര
വികഔന്ദ്രീഔരണത്തിലും
നടപ്പൊെിയ
മൊറ്റങ്ങൾ
വിദയൊഭ്യൊസ
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ
സജീവമൊയിരുന്ന അധയൊ ഔരുപടയുും വിദയൊഭ്യൊസ പ്രവർത്തഔരുപടയുും ആകവശത്തിൽ വലിയ
കചൊർചൃയുണ്ടൊെി.
സമഗ്ര
ശിക്ഷ്ൊ
അഭ്ിയൊനുള്ള
(SSA)
സുംസ്ഥൊനവിഹിതും
സുംസ്ഥൊനസർെൊർ കനരിട്ടുനൽൄന്നതിനു ഔരും തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾ നൽൄന്ന രീതി
2009-10 മുതൽ ആരുംഭ്ിചൃതുും വിദയൊഭ്യൊസകമകലയിലള്ള തകേശസ്ഥൊ നങ്ങളുപട ഇടപ ടലഔൾ
ൄറചൃതൊയി സി.എസ് .ഇ.എസ് . എസ് .എസ് .എ.യ്ക്ക് കവണ്ടി 2019ൽ നടത്തിയ
ഠനും
ചൂണ്ടിെൊണിക്കുന്നു (ഇതിപനക്കുറിചൃ് ഈ കലകനത്തിൽ ിന്നീട് വിശദമൊയി പ്രതി ൊദിക്കുന്നുണ്ട്).
ഇതിനു പുറപമ 2010ൽ പുറത്തുവന്ന സർെൊർ ഉത്തരവ് പ ൊതുവിദയൊഭ്യൊസസ്ഥൊ നങ്ങളിപല
വിദയൊർഥിഔളുപട അഡ് മിഷൻ, ഠന വിഷയങ്ങൾ, സിലബസ് , ൊഠപുസ്തഔങ്ങൾ, രീക്ഷ്ൊ
നടത്തിപ്പ്, മൂലയനിർണയും തുടങ്ങിയ അെൊദമിഔ് ഔൊരയങ്ങൾ തകേശസർെൊരിപെ
അധിഔൊര രിധിയിൽ ഉൾപപ്പടുന്നിപല്ലന്ന് വയക്തമൊക്കുഔയുണ്ടൊയി (No.44667/EM2/08/LSGD
ഔൊണുഔ). ഇത് മുൻപുണ്ടൊയിരുന്നതു ക ൊപല കബൊധനപ്രക്രിയയിലും, മൂലയനിർണയത്തിലും
തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾ നടത്തി വന്നിരുന്ന രീക്ഷ്ണങ്ങൾക്കുള്ള സൊധയത ൄറചൄ. എും.വി.
മുൄന്ദനുും, മൊർെ് കബ്രയുും നടത്തിയ
ഠനങ്ങളിലും സമൊനമൊയ ആശങ്കഔളൊണ്
ങ്കുപവെപപ്പടുന്നത് (Mukundan, 2003; Mukundan & Bray, 2004). എന്നൊൽ ഇേൊശക്തിയുള്ള
ഭ്രണസമിതിയുും, തൊല്പരയകത്തൊപട ഇടപ ടുന്ന അധയൊ ഔരുും ഉപണ്ടങ്കിൽ വിദയൊഭ്യൊസരുംഖത്ത്
മൊറ്റങ്ങൾ
പഔൊണ്ടവരൊനുും,
അത്തരും
പ്രവർത്തനങ്ങപള
സജീവമൊയി
തുടർന്നുപഔൊണ്ടക ൊഔൊനുമുള്ള വലിയ സൊധയതഔൾ അധിഔൊരവികഔന്ദ്രീഔരണ പ്രക്രിയ നമ്മുപട
മുമ്പിൽ തുറന്നുപവചൃിട്ടുപണ്ടന്നുള്ളതിപെ ഉദൊഹരണങ്ങളൊണ് ഔൊസർകഖൊഡ് ജില്ലയിപല
മടികഔ, ഔണ്ണൂർ ജില്ലയിപല ന്നയന്നൂർ, ആലപ്പുഴ ജില്ലയിപല മൊരൊരിക്കുളും തിരുവനന്ത്പുരും
ജില്ലയിപല പവമ്പൊയും എന്നീ ഗ്രൊമ ഞ്ചൊയത്തുഔൾ.
മടികഔ ഗ്രൊമ ഞ്ചൊയത്ത്
രു പവൊകെഷണൽ ഹയർ പസെെറി സ്ക്കൂളുും, രണ്ട് ഹയർ പസെെറി സ്ക്കൂളുഔളുമടെും
സർെൊർ സ്ക്കൂളുഔൾ മൊത്രമുള്ള രു ഞ്ചൊയത്തൊണിത് (അൺ എയ്ഡഡ് കമകലയിലള്ള രണ്ട്
എൽ. ി. സ്ക്കൂളുഔളുണ്ട്. കക്ഷ് അവിപട ഔൊരയമൊയി വിദയൊർഥിഔളില്ല). കനരപത്ത സൂചിപ്പിചൃതു
ക ൊപല പതൊണ്ണൂറുഔളിൽ കഔരളത്തിപല ഞ്ചൊയത്ത് തല സ്ക്കൂൾ കഔൊുംപ്ലക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾെ്
തുടെും ൄറിചൃ ഞ്ചൊയത്തുഔളിൽ ന്നൊണിത് . സ്ക്കൂൾ കഔൊുംപ്ലക്സിപെ പ്രവർത്തങ്ങൾ ിന്നീട്
നിന്നു ക ൊപയങ്കിലും വിദയൊഭ്യൊസകമകലയിൽ ഇകപ്പൊള്ളൃും ഊർജസൃലമൊയി ഇടപ ടുന്ന രു
ഞ്ചൊയത്തൊണ് മടികഔ. വിവിധ സ്ക്കൂളുഔളിൽ നിന്നുും ലഭ്ിക്കുന്ന നിർകദശങ്ങപള കക്രൊഡീഔരിചൃ്
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ഞ്ചൊയത്ത് വിദയൊഭ്യൊസ സമിതിയിൽ ചർചൃ പചയ്തൊണ്
ഞ്ചൊയത്ത് ഒകരൊ സ്ക്കൂളിലും
നടപ്പൊകെണ്ട ദ്ധതിഔളുും ണ്ട് വിതരണവും തീരുമൊനിക്കുന്നത് .
കനരിട്ട് ഞ്ചൊയത്തിന് ഔീഴിലപല്ലങ്കിലും കഹസ്ക്കൂളുഔളിലും ഹയർ പസെെറി സ്ക്കൂളുഔളിലമടെും
ഞ്ചൊയത്ത് തങ്ങളുപട
ദ്ധതിഔൾ ആവിഷ്ക്കരിചൃ് നടപ്പൊക്കുന്നുണ്ട്.
ഞ്ചൊയത്തിപല 28
അുംഖണവൊടിഔൾെ് പുറപമ ത്ത് സ്ക്കൂളുഔളിലും ഞ്ചൊയത്തിപെ കനതൃതൃത്തിൽ പ്രീ-കപ്രമറി
ക്ലൊസ്സുഔൾ ആരുംഭ്ിചൄ. കഹസ്ക്കൂൾ ഹയർ പസെെറി വയതയൊസമില്ലൊപത എല്ലൊ സ്ക്കൂളുഔളിപലയുും
ന്നൊും ക്ലൊസിപല അധയൊ ഔർെ് ഇുംഗ്ലീഷ്
രിശീലനും
ഞ്ചൊയത്ത്
ദ്ധതിയൊയി
നടപ്പൊെിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രകദശപത്ത
തപന്ന
പ്രഖദ് ഭ്രൊയ
അധയൊ ഔരുപടയുും,
വിദയൊഭ്യൊസകമകലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുപടയുും കനതൃതൃത്തിലൊണ് ഇതിനൊവശയമൊയ
പമൊഡൂളുഔൾ തയ്യൊറൊെിയത് . എൽ. ി.-യു. ി. സ്ക്കൂളുഔളിൽ എല്ലൊ ക്ലൊസ്റമുഔളുും (24 ക്ലൊസ്
റമുഔൾ) ലൊപ്പ്കടൊപ്പ്, എൽ.സി.ഡി. പപ്രൊജക്ടർ, സൗണ്ട് സിസ്റ്റും, സ്ക്ക്സ്ക്കീൻ എന്നീ സൗഔരയങ്ങളുള്ള
ഡിജിറ്റൽ ക്ലൊസ് റമുഔളൊെി മൊറ്റൊനുും ഞ്ചൊയത്തിനൊയിട്ടുണ്ട്.
സ്ക്കൂൾ പഔട്ടിടമടെമുള്ള
ശൄൊത്തലസൗഔരയവിഔസനത്തിനു പുറപമ കഹസ്ക്കൂൾ ഹയർ
പസെെറി സ്ക്കൂളുഔളുൾപപ്പപടയുള്ള എല്ലൊ ക്ലൊസ് റമുഔളിലും ലൊെ് കബൊർഡിനു ഔരും കവറ്റ്
കബൊർഡുഔളുും പസ്ക്കചൃ് പ ന്നുും സ്ഥൊ ിക്കുന്ന ഡസ്റ്റ് ഫ്രീ സ്ക്കൂൾ ദ്ധതി, ന്നൊും ക്ലൊസിൽ കചരുന്ന
എല്ലൊ ൄട്ടിഔൾക്കുും സൗജനയ ചിഔിത്സയ്ക്കൊയുള്ള പഹൽത്ത് ഔൊർഡ് നൽൄന്ന
ദ്ധതി,
ഠനത്തിൽ ികന്നൊെും നിൽക്കുന്ന ൄട്ടിഔപള മുൻനിരയിപലത്തിക്കുഔ എന്ന ലക്ഷ്യകത്തൊപട
ആരുംഭ്ിചൃ പ്രകതയഔ കബൊധന രിഹൊര ദ്ധതി, ഒകരൊ സ്ക്കൂളിൽ നിന്നുും പതരപഞ്ഞടുക്കുന്ന
ൄട്ടിഔൾെ് കമൊട്ടികവഷൻ ക്ലൊസുഔളുും ഔരിയർ കഖഡൻസുും നൽൄന്ന ദ്ധതി, സ്ക്കൂളുഔളിൽ
ഖണിത ലൊബുഔളുും ചിൽഡ്രൻസ് ൊർക്കുഔളുും രുെൽ, കഹസ്ക്കൂൾ-ഹയർ പസെെറി
അടെമുള്ള ഞ്ചൊയത്തിപല എല്ലൊ സ്ക്കൂളുഔളിലും
സ്റ്റ് എയിഡ് ഔിറ്റ് വിതരണും പചയ്യൽ,
സ്ക്കൂളുഔളിൽ വൊട്ടർ ൂരി യറുഔൾ സ്ഥൊ ിെൽ, ബൊലസഭ്ൊസുംഖമങ്ങൾ സുംഗടിപ്പിെൽ,
സ്ക്കൂളുഔളിൽ
ത്രങ്ങളുും
ബൊലമൊസിഔഔളുും
വിതരണും
പചയ്യൽ,
ട്ടിഔ
വർഖ
വിദയൊർഥിഔൾെൊയി ഠനമുറി തയ്യൊറൊെൽ, ൄട്ടിഔൾെൊയുള്ള ഔൊയിഔ രിശീലനും നടത്തൽ
തുടങ്ങി
വയതയസ്തങ്ങളൊയ
ഇടപ ടലഔളൊണ്
സ്ക്കൂളുഔളുപട
ഭ്ൗതിഔസൊഹചരയങ്ങൾ
പമചൃപപ്പടുത്തൊനുും,
അെൊദമിഔ
ഗുണനിലവൊരമുയർത്തൊനുും,
ൄട്ടിഔൾെ്
ഠനും
രസഔരമൊെൊനുമൊയി ഞ്ചൊയത്ത് നടപ്പിലൊെിയിരിക്കുന്നത് .
വിഔസന
ണ്ടിനു പുറപമ
ഞ്ചൊയത്തിപെ മുൻകഔയിൽ
ലയിടത്തു നിന്നുും
ണ്ട്
കശകരിചൃിട്ടൊണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുകന്നൊട്ടു ക ൊൄന്നത് . എും.എൽ.എ.-എും. ി. ണ്ടഔൾ,
ജില്ലൊ ഞ്ചൊയത്ത് ണ്ട് എന്നിവയ്ക്ക് പുറപമ സഹഔരണബൊങ്കുഔൾ, അധയൊ ഔ സുംഗടനഔൾ
എന്നിവപയപയൊപെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുമൊയി സഹഔരിപ്പിചൄ പഔൊണ്ടൊണ് ഞ്ചൊയത്ത് ഈ
ദ്ധതിഔൾെൊവശയമൊയ ണും ഔപണ്ടത്തുന്നത് .
ന്നയന്നൂർ ഗ്രൊമ ഞ്ചൊയത്ത്
ജനഔീയൊസൂത്രണസമയത്ത് തുടെും ൄറിചൃ ല
ദ്ധതിഔളുും ഇകപ്പൊള്ളൃും മുകന്നൊട്ടുപഔൊണ്ട
ക ൊഔൊൻ സൊധിക്കുന്ന രു തകേശസ്ഥൊ നമൊണ് ഔണ്ണൂർ ജില്ലയിപല
ന്നയന്നൂർ.
അധയയനവർഷൊരുംഭ്ത്തിൽ തപന്ന വിവിധ ഠനപ്രവർത്തനങ്ങൾ ചൊർട്ട് പചയ്ത് ഞ്ചൊയത്ത്
തലത്തിൽ തയ്യൊറൊക്കുന്ന വിദയൊഭ്യൊസ ഔലണ്ടർ ഇവിടുപത്ത രു പ്രകതയഔതയൊണ് .
ഞ്ചൊയത്ത് സ്ക്കൂൾ വിദയൊർഥിഔൾെൊയി നടത്തുന്ന മത്സരങ്ങൾ, സ്ക്കൂളുഔളിപല വിവിധ വൊർഷിഔ
രി ൊടിഔൾ ഉൾപപ്പപട എല്ലൊും ഔലണ്ടറിൽ നൽഔിയിട്ടുണ്ടൊൄും. ഞ്ചൊയത്തിപല എല്ലൊ
സ്ക്കൂളുഔളുും ഈ ഔലണ്ടറിനനുസൃതമൊയിരിക്കുും ഠനപ്രക്രിയ ക്രമീഔരിക്കുന്നത് . ഒകരൊ മൊസവും
ഞ്ചൊയത്ത് വിദയൊഭ്യൊസ സമിതി വിളിചൄ കചർത്ത് സ്ക്കൂളുഔളിപല ഔഴിഞ്ഞ മൊസപത്ത
പ്രവർത്തനങ്ങളുും
അടുത്ത
മൊസകത്തക്കുള്ള
പ്രവർത്തനങ്ങളുും
ചർചൃ
പചയ്യുും.
ഭ്ൗതിഔസൊഹചരയങ്ങൾ കമൊശമൊയിരുന്ന രു സ്ക്കൂളിപന പ ൊതുജന ങ്കൊളിത്തകത്തൊപട
പമചൃപപ്പടുത്തൊൻ ഞ്ചൊയത്തിനു ഔഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ൄട്ടിഔളുപട മൊനസിഔവിഔൊസത്തിനു കവണ്ടി
ഞ്ചൊയത്ത് വിദയൊഭ്യൊസ സമിതിയുപട കനതൃതൃത്തിൽ നടത്തുന്ന പചസ് മത്സരങ്ങൾ,
അധയൊ ഔർെ് ഔണെ് ഇുംഗ്ലീഷ് വിഷയങ്ങളിൽ നൽൄന്ന രിശീലനങ്ങൾ, ൄട്ടിഔൾെ്
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നൽൄന്ന ഔളരിയുൾപപ്പപടയുള്ള ഔൊയിഔ
രിശീലനങ്ങൾ എന്നിവപയല്ലൊും സ്ക്കൂളുഔളിപല
ഭ്ൗതിഔസൗഔരയങ്ങൾ പമചൃപപ്പടുത്തുന്നതികനൊപടൊപ്പും തപന്ന ഞ്ചൊയത്ത് നടപ്പിലൊക്കുന്നുണ്ട്.
മൊരൊരിക്കുളും സൗത്ത് ഗ്രൊമ ഞ്ചൊയത്ത്
ജനഔീയൊസൂത്രണത്തിപെ ആദയഔൊലും മുതൽ ബൊലകഔരളി എന്ന ക രിൽ വയതയസ്തമൊയ
പ്രീകപ്രമറി മൊതൃഔ നടപ്പൊെി വരുന്ന തകേശസ്ഥൊ നമൊണ് മൊരൊരിക്കുളും സൗത്ത്.
ണമില്ലൊത്ത വീട്ടിപല ൄട്ടിഔൾെ് പ്രീകപ്രമറി അനുഭ്വങ്ങൾ നഷ്ടപപ്പടുന്നു എന്ന ആശങ്ക
ഗ്രൊമസഭ്ഔളിൽ നിന്നുയർന്നുവന്ന ശൄൊത്തലത്തിലൊണ് ഞ്ചൊയത്തിപെ കനതൃതൃത്തിൽ
ബൊലകഔരളി നഴ്സറി സ്ക്കൂളുഔൾ എന്ന ആശയത്തിന് രൂ ും പഔൊടുെപപ്പടുന്നത് . വയതയസ്ത
വൊർഡുഔളിലൊയി തിപനൊന്ന് പ്രീ-കപ്രമറി സ്ക്കൂളുഔളൊണ് നിലവിൽ ഞ്ചൊയത്ത് ദ്ധതിയൊയി
നടത്തിവരുന്നത് . രമ്പരൊഖതരീതിയിലള്ള അക്ഷ്രൊഭ്യൊസത്തിനു ഔരും ന്നൊും ക്ലൊസിൽ
എത്തുന്ന രു ൄട്ടി ആർജികെണ്ട മൊനസിഔവും, ശൊരീരിഔവമൊയ കശഷിഔൾെൊവശയമൊയ രു
പമൊഡൂൾ ഞ്ചൊയത്ത് ഭ്രണസമിതിയുപട കനതൃതൃത്തിൽ തയ്യൊറൊെപപ്പട്ടു. 1999ൽ ആരുംഭ്ിചൃ
ഈ ദ്ധതി 21 വർഷങ്ങൾക്കു കശഷവും സജീവമൊയിത്തപന്ന മുകന്നൊട്ടുക ൊൄന്നുണ്ട്. എല്ലൊ
മൊസവും തിപനൊന്ന് പ്രീകപ്രമറി സ്ക്കൂളുഔളിപലയുും അധയൊ ഔരുപട കയൊഖും വിളിചൄകചർത്ത്
അടുത്ത മൊസകത്തെ് കവണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞ്ചൊയത്ത് തലത്തിൽ ചൊർട്ട് പചയ്യുും. ഈ
പ്രവർത്തനങ്ങളുപട നടപ്പിലൊെലിപന ഒകരൊ സ്ക്കൂളുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട് രൂ പപ്പടുത്തിയ
ജനഔീയസമിതിഔൾ കമൊണിറ്റർ പചയ്യുും. ഇതിപെ തുടർചൃപയന്ന നിലയിൽ “ ഞ്ചൊയത്ത്
എൽ. ി.സ്ക്കൂൾ മൊതൃഔൊസ്ക്കൂൾ” എന്ന രു രി ൊടി ഞ്ചൊയത്ത് നടപ്പിലൊക്കുഔയുും, അഞ്ച്
ൄട്ടിഔൾ മൊത്രമൊയി അടചൄപൂട്ടൽ ഭ്ീഷണി കനരിട്ടിരുന്ന സർെൊർ സ്ക്കൂളിപന നൂറിനടുത്ത് ൄട്ടിഔൾ
ഉള്ള രു വിദയൊലയമൊയി ഉയർത്തുഔയുും പചയ്തു. മലയൊളും-ഇുംഗ്ലീഷ് ഭ്ൊഷൊ ഠനത്തിനൊയി
പ്രകതയഔ ദ്ധതിഔൾ ഇവിപട നടപ്പിലൊെി വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനുപുറപമ സ്ക്കൂൾ തലത്തിലള്ള
പ ൺൄട്ടിഔപള ആകയൊധനഔല അഭ്യസിപ്പിെൽ, പ ൊതുവിദയൊലയങ്ങളിപല ൄട്ടിഔളുപട
ശൊരീരിഔ-മൊനസിഔൊകരൊഖയ രിരക്ഷ്യ്ക്കൊയുള്ള ദ്ധതി എന്നിവയുും ഞ്ചൊയത്ത് നടപ്പിലൊെി
വരുന്നു.
പവമ്പൊയും ഗ്രൊമ ഞ്ചൊയത്ത്
ഞ്ചൊയത്തിനു ഔീഴിലള്ള സ്ക്കൂളുഔളിപല ന്നു മുതൽ നൊലൊും ക്ലൊസ് വപരയുള്ള ൄട്ടിഔൾെ്
പ്രഭ്ൊതഭ്ക്ഷ്ണും നൽൄന്ന രു
ദ്ധതി
ഞ്ചൊയത്ത് നടപ്പിലൊെി വരുന്നുണ്ട്. എല്ലൊ
സ്കൂളുഔളിപലയുും നൊല മുതൽ ഏഴൊും ക്ലൊസ് വപരയുള്ള ൄട്ടിഔൾെ് ശനി, ഞൊയർ
ദിവസങ്ങളിൽ നീന്ത്ൽ രിശീലനവും ഞ്ചൊയത്ത് നടത്തുന്നുണ്ട്. അവർെ് കവണ്ട ഭ്ക്ഷ്ണും,
ഡ്രസ്സ്, യൊത്ര എല്ലൊും ഞ്ചൊയത്ത് തപന്ന രുെി പഔൊടുക്കുന്നു. ഇതിനു പുറപമ എകറൊബിക്സ്,
ഔരൊപട്ട
രിശീലനവും
ഞ്ചൊയത്ത് ൄട്ടിഔൾെ് നൽൄന്നുണ്ട്. സർെൊർ-എയ്ഡഡ്
സ്ക്കൂളുഔളിപല ൄട്ടിഔപള ചരിത്രപ്രധൊനമൊയ സ്ഥലങ്ങളികലെ് ഠനയൊത്രയ്ക്ക് പഔൊണ്ടക ൊൄന്ന
ദ്ധതിയുും
ഞ്ചൊയത്ത് നടപ്പൊെിയിട്ടുണ്ട്.
ഞ്ചൊയത്ത് തലത്തിൽ കയൊഖയതയുള്ള
അധയൊ ഔരുപട രു അധയൊ ഔ ബൊങ്കുും രൂ ീഔരിചൃിട്ടുണ്ട്.
ഞ്ചൊയത്തിപെ ഔീഴിലള്ള
സ്ക്കൂളുഔളിൽ അധയൊ ഔർ അവധിപയടുത്തൊൽ ഔരും അധയൊ ഔപര ഈ അധയൊ ഔ ബൊങ്കിൽ
നിന്ന് അയക്കുന്നു.
കഔരളത്തിപെ സ്ക്കൂൾ വിദയൊഭ്യൊസരുംഖത്ത് അടുത്തിപട ഉണ്ടൊയ ശ്രകദ്ധയമൊയ രു
ഇടപ ടലൊണ്
നവകഔരളമിഷപെ
ഭ്ൊഖമൊയി
സുംസ്ഥൊന
സർെൊർ
തുടെമിട്ട
പ ൊതുവിദയൊഭ്യൊസ സുംരക്ഷ്ണയജ്ഞും. സ്ക്കൂളുഔളുപട അടിസ്ഥൊനസൗഔരയങ്ങളുും, അെൊദമിഔ
നിലവൊരവും ഉയർത്തി, പ ൊതുവിദയൊലയങ്ങപള മിഔവിപെ കഔന്ദ്രങ്ങളൊക്കുഔ എന്ന
ലക്ഷ്യകത്തൊപട വിഭ്ൊവനും പചയ്ത ഈ രി ൊടി വിദയൊഭ്യൊസ സ്ഥൊ നങ്ങളുപട പ്രവർത്തനങ്ങൾ
നിരീക്ഷ്ിെൊൻ ജനഔീയ സമിതിഔൾ രൂ ീഔരിെൊനുും കസൊഷയൽ ഒഡിറ്റിുംഖ് നടത്തൊനുള്ള
രീതിശൊസ്ത്രും വിഔസിപ്പിപചൃടുെൊനുും ടി ലക്ഷ്യും പവക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിപലല്ലൊും
തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾെ്
വിപുലമൊയ
ങ്കൊളിത്തവും
ഉത്തരവൊദിത്തവമൊണ്
പ ൊതുവിദയൊഭ്യൊസസുംരക്ഷ്ണയജ്ഞും വിഭ്ൊവനും പചയ്തിരിക്കുന്നത് (GoK, 2017b; GoK, 2020).
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സ്ക്കൂളുഔളുും പ ൊതുജന ങ്കൊളിത്തവും
ദുർബലവിഭ്ൊഖങ്ങളുപട
വിദയൊഭ്യൊസൊവശയങ്ങൾെ്
പ്രകതയഔ
രിഖണന
നൽൄഔ,
രിഹൊരകബൊധനപ്രക്രിയയിലൂപട
വിദയൊഭ്യൊസത്തിപെ
ഗുണനിലവൊരും
വർധിപ്പിക്കുഔ,
സ്ക്കൂളുഔളുപട ഭ്ൗതിഔസൊഹചരയങ്ങൾ വിഔസിപ്പിക്കുഔ എന്നിങ്ങപന മൂന്നു കമകലഔളിലൊണ്
ജനഔീയൊസൂത്രണസമയത്ത്
വിദയൊഭ്യൊസകമകലയിപല
പ ൊതുജന ങ്കൊളിത്തും
പ്രഔടമൊയിരുന്നപതന്ന് കമെിൾ തരഔൻ (2003) നിരീക്ഷ്ിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നൊൽ രു ഔയൊമ്പയിൻ
രീതിയിലൊയിരുന്ന
ജനഔീയൊസൂത്രണപ്രക്രിയയിൽ
നിന്ന്
അധിഔൊരവികഔന്ദ്രീഔരണും
സ്ഥൊ നവൽെരണഗട്ടത്തിപലത്തിയകപ്പൊൾ സ്ക്കൂളുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട ജനഔീയസമിതിഔൾെ്
ചില പ്രകദശങ്ങളിപലങ്കിലും പ്രതീക്ഷ്ിചൃ സജീവത നിലനിർത്തൊനൊയില്ല എന്നതൊണ്
ഠനത്തിപെ ഭ്ൊഖമൊയി മനസിലൊെൊൻ ഔഴിഞ്ഞത് . ഞ്ചൊയത്ത് വിദയൊഭ്യൊസ സമിതിഔൾ
ക ൊലും ചിലയിടങ്ങളിൽ നിർജീവമൊണ് . ലകപ്പൊള്ളൃും വയവസ്ഥ ൊലിെൊൻ കവണ്ടി ചടങ്ങ്
ക ൊപല ടിത്തീർക്കുഔയൊണ്
ഞ്ചൊയത്ത് വിദയൊഭ്യൊസ സമിതിഔപളന്നൊണ് അവിടപത്ത
സ്ക്കൂളുഔളിപല പ്രധൊനൊധയൊ ഔർ റഞ്ഞത് . കക്ഷ് ഇത് കഔരളത്തിപെ പ ൊതുചിത്രമല്ല. വളപര
സജീവമൊയി ഞ്ചൊയത്ത് വിദയൊഭ്യൊസ സമിതിഔൾ ഇടപ ടുന്ന ഞ്ചൊയത്തുഔളുും ഠനത്തിപെ
ഭ്ൊഖമൊയി ശ്രദ്ധയിൽ പ ട്ടു. അത്തരും
ഞ്ചൊയത്തുഔൾെ് ടുതൽ ക്രിയൊത്മഔമൊയ
ദ്ധതിഔൾ സ്ക്കൂൾ വിദയൊഭ്യൊസരുംഖത്ത് നടപ്പൊെൊൻ സൊധിക്കുന്നുപണ്ടന്നതൊണ് തിരിചൃറിഞ്ഞ
രു വസ്തുത.
ജനഔീയൊസൂത്രണപ്രസ്ഥൊനത്തിപെ വരവിനു മുമ്പ് തപന്ന അധയൊ ഔ-രക്ഷ്ൊഔർത്തൃ
സമിതിഔൾ സ്ക്കൂളുഔളിൽ നിലവിലപണ്ടങ്കിലും7 അവ ടുതൽ സജീവമൊൄന്നത് സ്ക്കൂളുഔൾ
തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾെ് കഔമൊറ്റും പചയ്യപപ്പട്ടതിനു കശഷമൊപണന്ന് 1996ന് മുമ്പുും ിമ്പുും സ്ക്കൂൾ
അധയൊ ഔരൊയിരുന്നവർ സൊക്ഷ്യപപ്പടുത്തുന്നു. 1994പല കഔരളൊ ഞ്ചൊയത്തീരൊജ് നിയമും
ഗ്രൊമസഭ്യ്ക്ക് ഔീഴിലള്ള സ്ക്കൂളുഔളിപല ിടിഎഔപള അതൊത് ഗ്രൊമസഭ്ഔൾ ിന്തുണയ്ക്കണപമന്ന്
നിഷ്ക്കർഷിക്കുന്നുണ്ട്.
ജനഔീയവിദയൊഭ്യൊസപ്രക്രിയയ്ക്കൊയി
ജനഔീയൊസൂത്രണത്തിപെ
ആദയവർഷങ്ങളിൽ
തകേശസ്ഥൊ നങ്ങളുപട
കനതൃതൃത്തിൽ
നടന്ന
ശ്രമങ്ങൾ
രക്ഷ്ഔർത്തൊെൾെ് സ്ക്കൂൾ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ലഭ്യമൊെിയിരുന്ന ഇടും വിപുലമൊെി. വിവിധ
സ്ക്കൂളുഔളിപല
ിടിഎഔൾ തമ്മിലള്ള സഹഔരണും നൊടിപെ തപന്ന വിദയൊഭ്യൊസചിത്രും
മൊറ്റുന്നപതങ്ങപനപയന്നതിന്
അനുഔരണീയമൊയ
രു
മൊതൃഔയൊണ്
തിരൂർ
മുനിസിപ്പൊലിറ്റിയിപല
ിടിഎ ക ൊറും. മുനിസിപ്പൊലിറ്റിയിപല എല്ലൊ സർെൊർ-എയ് ഡഡ്
സ്ക്കൂളുഔളുഔളിപലയുും ിടിഎ പ്രസിഡന്റുമൊരുും, കവസ്പ്രസിഡന്റുമൊരുമടങ്ങിയ ഈ ക ൊറും
െതയമൊയ ഇടകവളഔളിൽ കചർന്ന്, ഒകരൊ സ്ക്കൂളിലും ിടിഎ പചയ്ത ഔൊരയങ്ങൾ ങ്കുപവക്കുഔയുും,
വിവിധ സ്ക്കൂളുഔളുപട അവസ്ഥ വിലയിരുത്തുഔയുും, ടുതൽ പമചൃപപ്പട്ട ഇടപ ടലഔൾ
ടിയൊകലൊചിക്കുഔയുും
പചയ്യുും.
സ്ക്കൂളുഔളിൽ
എങ്ങപന
ക്രിയൊത്മഔമൊയി
ഇടപ ടൊപമന്നതിപനക്കുറിചൃ് രക്ഷ്ിതൊെൾെ് രിശീലനവും, മുനിസിപ്പൊലിറ്റിയിപല സ്ക്കൂളുഔളിപല
വിദയൊർഥിഔൾെ് എൽ.എസ്.എസ്. -യു.എസ് .എസ് . കമൊഡൽ രീക്ഷ്ഔളുും ഈ ക ൊറത്തിപെ
കനതൃതൃത്തിൽ നടത്തിവരുന്നു. ഔഴിഞ്ഞ വർഷും മുനിസിപ്പൊലിറ്റിയിപല എല്ലൊ സ്ക്കൂളുഔളിപലയുും
ൄട്ടിഔപള
പങ്കടുപ്പിചൄപഔൊണ്ട് ക ൊറവും മുനിസിപ്പൊലിറ്റിയുും രുമിചൃ് മുനിസിപ്പൽ തല
ഔലൊകമളയുും, ൄട്ടിഔൾെൊയുള്ള ത്തുദിവസും നീണ്ടനിന്ന ക തൃകഔൊത്സവും വിജയഔരമൊയി
സുംഗടിപ്പിചൄ. വിദയൊഭ്യൊസത്തിപെ ചുമതല തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾെ് കഔമൊറിയകതൊപടയൊണ്
ഇത്തരത്തിലള്ള ഇടപ ടലഔൾെ് സൊധയത തുറന്നുഔിട്ടിയത് .
എന്നൊൽ ടുതൽ ശ്രദ്ധ
തിപ്പികെണ്ട ഔൊരയും സ്ക്കൂളുഔളുപട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ
പൂർവവിദയൊർഥിഔൾക്കുും,
രക്ഷ്ഔർത്തൊെൾക്കുും
പുറപമയുള്ള
പ ൊതുജനങ്ങളുപട
8
ങ്കൊളിത്തമൊണ് . ൄട്ടിഔളുപട വൊർഷിഔ
രി ൊടിഔളിൽ
പങ്കടുക്കുന്നതിനുും, സ്ക്കൂളിപല
എപന്ത്ങ്കിലും ദ്ധതിെൊവശയമൊയ ണ്ട് ിടിഎയുപടയുും അധയൊ ഔരുപടയുും കനതൃതൃത്തിൽ
ിരിക്കുന്ന സമയത്ത്
ണും പഔൊടുക്കുന്നതികലക്കുും മൊത്രമൊയി ഇന്ന് നൊട്ടുഔൊരുപട
ങ്ക്
ചുരുങ്ങികപ്പൊൄന്നുകണ്ടൊ എന്ന് സുംശയികെണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തീർചൃയൊയുും അ വൊദങ്ങളുണ്ട്.
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സ്ക്കൂളിപെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തൊല്പരയമുള്ള രു സുംഗപത്ത ഒകരൊ സ്ക്കൂളിലും രൂ ീഔരിക്കുഔ എന്ന ലക്ഷ്യകത്തൊപട 1969ൽ
ഇറെിയ
സർെൊർ ഉത്തരവിലൂപടയൊണ് കഔരളത്തിപല സ്ക്കൂളുഔളിൽ ിടിഎഔൾ നിലവിൽ വരുന്നത് (Aikara, 2011)
8
മിെവൊറുും ഇടങ്ങളിൽ ിടിഎ ഔമ്മിറ്റിഔളുും, പൂർവവിദയൊർഥിസുംഗടനഔളുും മൊത്രമൊണ് തൊല്പരയപമടുക്കുന്നത്

11

പൂർണമൊയുും നൊട്ടുഔൊരുപട
ണവും, അധൃൊനകശഷിയുും ഉ കയൊഖപപ്പടുത്തി സ്ക്കൂളിൽ
ഒഡികറ്റൊറിയും നിർമിചൃതിപനക്കുറിചൃ് റഞ്ഞത് ഔണ്ണൂരിപല എരുമുംൄറ്റൂർ ഗ്രൊമ ഞ്ചൊയത്തിപല
ജനപ്രതിനിധിയൊണ് . വർഷത്തിൽ മൂന്ന്
ിടിഎ മീറ്റിുംഗുഔൾ സ്ക്കൂളിപെ പുറത്ത് വിവിധ
പ്രകദശങ്ങളിൽ നൊട്ടുഔൊപരക്കൂടി ഉൾപപ്പടുത്തിപെൊണ്ട് “കഔൊർണർ ിടിഎ” എന്ന ക രിൽ
നടത്തൊൻ തുടങ്ങിയതിപനപ്പറ്റി ൄമരഔും ഞ്ചൊയത്തിപല രു എൽ. ി. സ്ക്കൂൾ പ്രധൊനൊധയൊ ിഔ
റയുഔയുണ്ടൊയി. സ്ക്കൂളിപെ കനതൃതൃത്തിൽ നടന്ന അത്തരും ശ്രമങ്ങളുപട ലമൊയി നൊട്ടുഔൊർ
സ്ക്കൂളിപെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ടുതൽ ഉത്സൊഹകത്തൊപട ഇടപ ടൊൻ തുടങ്ങിപയന്നതൊണ്
ടീചൃറിപെ അനുഭ്വും. എന്നൊൽ ചുമതലയുള്ളവരുപട ഇത്തരും വയക്തി രമൊയ ഇടപ ടലഔൾ
പഔൊണ്ടണ്ടൊൄന്ന കനട്ടങ്ങൾ ആ വയക്തിയുപട അഭ്ൊവത്തിൽ തുടർന്നുപഔൊണ്ട ക ൊഔൊൻ
സൊധിെൊത്തതുും, അത്തരും അധയൊ ഔകരൊ ജനപ്രതിനിധിഔകളൊ ഇല്ലൊത്ത പ്രകദശങ്ങളിൽ
സ്ക്കൂളുഔളുും നൊട്ടുഔൊരുും തമ്മിൽ രു വിടവ് നിലനിൽക്കുന്നുപവന്നതുും
രിഹരിെപപ്പകടണ്ട
വിഷയങ്ങളൊണ് .
വിദയൊഭ്യൊസവിഷയങ്ങളിൽ തൊല്പരയമുള്ള യുവജനങ്ങളുും, റിട്ടയർഡ് അധയൊ ഔരുപമൊപെയൊയി
രു വലിയ മനുഷയവിഭ്വും നമ്മുപട നൊട്ടിൻപുറങ്ങളിലണ്ടൊൄും. ഇവരുപട കസവനും സ്ക്കൂളുഔളുപട
വിഔസനത്തിന്
ഉ കയൊഖിക്കുന്നതിനുള്ള
മുൻകഔ
തകേശസ്ഥൊ നങ്ങളുപട
ഭ്ൊഖത്തുനിന്നുണ്ടൊഔണും. ഇത്തരത്തിലള്ള ആളുഔപള ഉൾപപ്പടുത്തിപെൊണ്ടള്ള സമിതിഔൾ
തകേശസ്ഥൊ നങ്ങളുപട ങ്കൊളിത്തകത്തൊപട പ്രവർത്തിപ്പിക്കുഔ എന്നതൊയിരിക്കുും ഇതിപനൊരു
രിഹൊരും. ഈ ലക്ഷ്യങ്ങപള മുൻനിർത്തിയൊണ് സ്ക്കൂൾ സകപ്പൊർട്ട് ഗ്രൂപ്പുഔൾ, കലൊെൽ റികസൊഴ്സ്
ഗ്രൂപ്പുഔൾ എന്നിവയ്ക്ക് രൂ ും പഔൊടുത്തിരിക്കുന്നത് . എന്നൊൽ ഭൂരി ക്ഷ്ും പ്രകദശങ്ങളിലും ഈ
സമിതിഔൾ നിർജീവൊവസ്ഥയിലൊണ് എന്നതൊണ് നിരീക്ഷ്ിചൃ രു ഔൊരയും. ഈ സമിതിഔൾ
ക രിനു കവണ്ടി ഉണ്ടൊക്കുന്നതല്ലൊപത അവയ്ക്ക് വയക്തമൊയ ചുമതലഔകളൊ, പ്രവർത്തനങ്ങകളൊ,
മൊർഖനിർകദശങ്ങകളൊ നിർകദശിെൊത്തതൊയിരിെൊും അവയുപട മുകന്നൊട്ടുള്ള ക ൊെിനുള്ള
പ്രധൊന തടസ്സും.
ഗ്രൊമസഭ്ഔളിപല സ്ക്കൂൾ അധയൊ ഔരുപട
ങ്കൊളിത്തവും വളപര പ്രധൊനപപ്പട്ടതൊണ് .
“ഗ്രൊമസഭ്ഔളിൽ സ്ക്കൂളിപല അധയൊ ഔർ
പങ്കടുെൊറില്ല/ക്ഷ്ണും ഔിട്ടൊറില്ല, സ്ക്കൂളിപെ
ആവശയങ്ങൾ കനരിട്ട് ഞ്ചൊയത്തിപന അറിയിെൊറൊണ് തിവ് ” എന്ന് റഞ്ഞ മറ്റിടങ്ങളിൽ
നിന്ന് വയതയസ്തമൊയി, സ്ക്കൂൾ കഔൊമ്പൗണ്ടിൽ പവചൃ് തപന്ന ടുന്ന ഗ്രൊമസഭ്ഔപളക്കുറിചൄും, അതിൽ
സജീവമൊയി
പങ്കടുത്ത്
സ്ക്കൂളിപെ
വിഔസനഔൊരയങ്ങപളക്കുറിചൃ്
ചർചൃ
പചയ്യുന്ന
അധയൊ ഔപരക്കുറിചൄമുള്ള അനുഭ്വങ്ങളൊണ് മടികഔ, ന്നയന്നൂർ ഗ്രൊമ ഞ്ചൊയത്തുഔളിപല
ജനപ്രതിനിധിഔളുും അധയൊ ഔരുും ങ്കുപവചൃത് .
“ഗ്രൊമസഭ്ഔളിൽ നിന്നുരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന ദ്ധതിഔളൊയതുപഔൊണ്ടതപന്ന ആ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ തങ്ങളുകടതുും ടിയൊപണന്ന കതൊന്നൽ നൊട്ടുഔൊർക്കുും, ടുതൽ
ഉത്തരവൊദിത്തും വൊർഡ് പമമ്പർക്കുും ഉണ്ടൊഔൊറുണ്ട്. നൊട്ടുഔൊർ പ്പമുപണ്ടന്നത്
അധയൊ ഔർെ് ആത്മവിശൃൊസവും ഔരുന്നു” – മടികഔ ഞ്ചൊയത്തിപല
രധയൊ ഔൻ റഞ്ഞു നിർത്തി.
സമഗ്ര ശിക്ഷ്ൊ അഭ്ിയൊനുും തകേശസ്ഥൊ നങ്ങളുും
2008-09 വപര എസ് .എസ് .എ.യ്ക്കള്ള സുംസ്ഥൊനവിവിഹിതും സുംസ്ഥൊന സർെൊർ കനരിട്ട്
നൽൄഔപയന്നതൊയിരുന്നു രീതി. കക്ഷ്, 2009-10 മുതൽ, സുംസ്ഥൊനവിഹിതും നൽകഔണ്ട
ചുമതല തകേശസ്ഥൊ നങ്ങളികലെ് മൊറ്റപപ്പട്ടു (CSES, 2019). കപ്രമറി സ്ക്കൂളുഔൾ
തകേശസ്ഥൊ നങ്ങളുപട
നിയന്ത്ര്ണത്തിലൊപണന്നുള്ളതൊണ്
ഈ
തീരുമൊനത്തിനുള്ള
ഔൊരണമൊയി ചൂണ്ടിെൊണിെപപ്പട്ടത് . ഇത് വിദയൊഭ്യൊസകമകലയിൽ തനതൊയി ഇടപ ടൊനുള്ള
തകേശസർെൊരിപെ സൊമ്പത്തിഔ കശഷി ൄറചൄ.9 എസ് .എസ് .എ.യ്ക്കള്ള ദ്ധതി വിഹിതും
നൽഔിെഴിഞ്ഞ്
ബൊെിയുള്ള
ണ്ട്
സ്ക്കൂളുഔളുപട
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എറണൊൄളും ജില്ലയിപല ഏള്ളൃ
ഞ്ചൊയത്തുഔളിപല 2018-19 വർഷപത്ത ബജറ്റ്
രികശൊധിക്കുകമ്പൊൾ
മനസിലൊൄന്നത്, എസ്.എസ്.എ.യ്ക്ക് തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾ നൽൄന്ന
ണ്ട് വിഹിതും തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾ
വിദയൊഭ്യൊസത്തിനു കവണ്ടി പചലവഴിക്കുന്ന ആപഔ തുഔയുപട നൊലിപലൊന്ന് (26 %) വരുപമന്നൊണ് (CSES, 2019).
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അടിസ്ഥൊനസൗഔരയവിഔസനത്തിനു കയൊഖിെൊും
എന്ന
രു
മകനൊഭ്ൊവും
തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾെിടയിൽ ഇകതൊപട രൂ പപ്പട്ടു. എന്നൊൽ പസെെറി വിദയൊഭ്യൊസവമൊയി
ബന്ധപപ്പട്ട രൊഷ്ട്രീയ മൊധയമിെ് ശിക്ഷ്ൊ അഭ്ിയൊപെ (RMSA) ഔൊരയത്തിൽ സുംസ്ഥൊനവിഹിതും
സുംസ്ഥൊന സർെൊർ തപന്ന കനരിട്ട് നൽൄന്ന രീതി തുടർന്നു ക ൊന്നു. കഹസ്ക്കൂളുഔളുും, ഹയർ
പസെെറി
സ്ക്കൂളുഔളുും
ജില്ലൊ
ഞ്ചൊയത്തുഔളുപടയുും/മുനിസിപ്പൊലിറ്റിഔളുപടയുും
ചുമതലയൊയിരുപന്നങ്കിലും RMSA വിഹിതും നൽഔൊനുള്ള ഉത്തരവൊദിത്തും അവയ്ക്ക് കഔമൊറ്റും
പചയ്യപപ്പട്ടില്ല. ിന്നീട് എസ് .എസ് .എ.യുും ആർ.എും.എസ് .എ.യുും രുമിപ്പിചൃ് “സമഗ്ര” ദ്ധതി
നിലവിൽ വന്നകതൊപട
ണ്ട് കഔമൊറ്റും ടുതൽ സങ്കീർണമൊയി. സമഗ്രയുപട പ്രൊഥമിഔ
വിദയൊഭ്യൊസവമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട വിഹിതും നൽഔൊനുള്ള ചുമതല ഗ്രൊമ ഞ്ചൊയത്തുഔളിൽ
നിക്ഷ്ിപ്തമൊവഔയുും, പസെെറി വിദയൊഭ്യൊസത്തിനുള്ള വിഹിതും സുംസ്ഥൊനസർെൊർ കനരിട്ടു
നൽൄഔയുും പചയ്യുന്ന രീതിയൊണ് നിലവിലള്ളത് .
തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾ എസ് .എസ് .എ.യ്ക്ക് കഔമൊകറണ്ട
ണ്ട് സുംസ്ഥൊനതലത്തിൽ
രൂ പപ്പടുത്തിയ മൊനദണ്ഡങ്ങൾെനുസൃതമൊയൊണ് നിർണയിെപപ്പടുന്നത് . സുംസ്ഥൊന
ബൊലൊവഔൊശ ഔമ്മീഷനു കവണ്ടി 2018ൽ സി.എസ് .ഇ.എസ് . നടത്തിയ ഠനും ഔപണ്ടത്തിയത് ,
തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾെ് നിഷ്ക്കർഷിെപപ്പടുന്ന കഔൃൊട്ടയുപട മുെൊൽ ഭ്ൊഖും (74%) മൊത്രകമ
തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾ എസ് .എസ് .എ.യ്ക്ക് നൽൄന്നുള്ളൂപവന്നൊണ് . തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾ
നൽൄന്ന ണ്ടിലണ്ടൊൄന്ന ഈ ൄറവ് എസ് .എസ് .എ.യ്ക്ക് കഔന്ദ്രസർെൊർ നൽൄന്ന മൊചൃിുംഖ്
ഗ്രൊെ് ൄറയൊൻ ഔൊരണമൊൄന്നുപവന്നുും ഠനും റയുന്നു. തങ്ങളുപട വിഹിതും നൽൄന്നതിൽ
തകേശസ്ഥൊ നങ്ങളുപട ഭ്ൊഖത്ത് നിന്നുണ്ടൊൄന്ന ഔൊലതൊമസും എസ് .എസ് .എ.യുപട
ണ്ട്
വിനികയൊഖും ൄറയൊനുും ഇടയൊക്കുന്നുണ്ട്.
എസ് .എസ് .എ.
ണ്ട്
പചലവഴിെലമൊയി
ബന്ധപപ്പട്ട്
തകേശസ്ഥൊ നങ്ങളിപല
ജനപ്രതിനിധിഔൾ ചൂണ്ടിെൊണിചൃ രു പ്രധൊന
രൊതി, അതൊത് പ്രകദശങ്ങളിൽ
എസ് .എസ് .എ.
നടത്തുന്ന ഇടപ ടലഔളിൽ തകേശസ്ഥൊ നങ്ങളുപട മുൻഖണനഔൾെ്
ഔൊരയമൊയ പ്രൊധൊനയും ഔിട്ടുന്നില്ല എന്നതൊണ് . തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾ നൽൄന്ന
ണ്ട്
ഉ കയൊഖിചൃ് എസ് .എസ് .എ. നടത്തുന്ന ഇടപ ടലഔളുപട നടപ്പിലൊെലിൽ നിലവിൽ
തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾെ് യൊപതൊരു ങ്കുും നൽഔിയിട്ടുമില്ല. എസ് .എസ് .എ.
ണ്ടിപെ 40
ശതമൊനവും
തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾെ്
പങ്കൊന്നുമില്ലൊത്ത
അെൊദമിഔ
ിന്തുണൊ
രി ൊടിഔൾക്കുും, അധയൊ ഔ
രിശീലനങ്ങൾക്കുും കവണ്ടിയൊണ് പചലവഴിെപപ്പടുന്നത്
എന്നുള്ളതൊണ് ഈ രൊതിയുപട അടിസ്ഥൊനും. സ്ക്കൂളുഔളിപല നിർമൊണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമൊയി
ബന്ധപപ്പട്ട് 12 ശതമൊനും എസ് .എസ് .എ.
ണ്ട് മൊത്രകമ പചലവഴിെപപ്പടുന്നുള്ളൂ. മുൻ ്
സൂചിപ്പിചൃിട്ടുള്ളത് ക ൊപല സ്ക്കൂളുഔളുപട ഭ്ൗതിഔസൊഹചരയ വിഔസനത്തിനൊണ് 10 ഇകപ്പൊൾ
തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾ
ടുതൽ
ഊന്നൽ
നൽൄന്നത് .
ഇതു
പഔൊണ്ടതപന്ന
നിർമൊണപ്രവർത്തനങ്ങൾെൊയി ൄറഞ്ഞ വിഹിതും മൊത്രകമ പചലവൊെപപ്പടുന്നുള്ളൂപവന്നത്
തങ്ങൾ പഔൊടുക്കുന്ന വിഹിതത്തിനനുപൂരഔമൊയ ഗുണും എസ് .എസ് .എ.യിൽ നിന്ന് തങ്ങൾെ്
ലഭ്ിക്കുന്നില്ല എന്ന വിഔൊരും തകേശസ്ഥൊ നങ്ങളിൽ ഉണ്ടൊൄന്നതിന് ഔൊരണമൊൄന്നു.
എസ് .എസ് .എ.യ്ക്ക്
ണ്ട്
നൽഔൊൻ
തുടങ്ങിയതു
മുതൽ
ഞ്ചൊയത്തുഔളുപട
വിദയൊഭ്യൊസകമകലയിലള്ള ഇടപ ടലഔൾ ൄറഞ്ഞതൊയി ഠനവമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട് സുംസൊരിചൃ
ലരുും വയക്തമൊെി.
ഈ
രു
ശൄൊത്തലത്തിലൊണ്
എസ് .എസ് .എയ്ക്കള്ള
സുംസ്ഥൊനവിഹിതും
തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾ വഴി നൽൄന്ന രീതി തുടരണകമൊ എന്ന കചൊദയും പ്രസക്തമൊൄന്നത് .
നടത്തിപ്പിൽ യൊപതൊരു ങ്കൊളിത്തവും നൽഔൊപത എസ് .എസ് .എയ്ക്കള്ള സുംസ്ഥൊനസർെൊർ
വിഹിതും
നൽഔൊനുള്ള
ചുമതല
മൊത്രും
തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾെ്
കഔമൊറുന്നത്
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അെൊദമിഔ കമകലയിലള്ള ഇടപ ടലഔൾ രു ദീർഗഔൊല നികക്ഷ് മൊണ്. അതിപെ ലും ദൃശയമൊഔൊൻ
സമയും എടുക്കുപമന്നുള്ളതു പഔൊണ്ട് എല്ലൊവർക്കുും എളുപ്പത്തിൽ വയതയൊസങ്ങൾ മനസിലൊെൊവന്ന
അടിസ്ഥൊനസൗഔരയവിഔസനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കഔന്ദ്രീഔരിെൊൻ തകേശസ്ഥൊ നങ്ങളുപട ഭ്രണസമിതിഔൾ
തൊല്പരയപമടുത്ത് തുടങ്ങിപയന്നുള്ള രഭ്ിപ്രൊയവും ഠനത്തിനിടയിൽ ഉയർന്നുവന്നിരുന്നു.
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സുംസ്ഥൊനസർെൊർ
തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾെ്
നൽൄന്ന
ണ്ടിപെ
അളവ്
ഉയർത്തിെൊണിെൊൻ മൊത്രകമ ഉ ഔരിക്കൂ. തകേശസ്ഥൊ നങ്ങപള നടുെ് നിർത്തൊപത,
വർഷൊദയും എസ് .എസ് .എ. വിഹിതും സുംസ്ഥൊനസർെൊർ കനരിട്ട് നൽൄഔകയൊ, അപല്ലങ്കിൽ
എസ് .എസ് .എ. നടപ്പിലൊെൊനുകേശിക്കുന്ന ഇടപ ടലഔളിൽ അതൊത് തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾെ്
ങ്കൊളിത്തും നൽൄഔകയൊ, പചയ്യുന്നതൊണ് ടുതൽ അഭ്ിഔൊമയും.
എയ് ഡഡ് സ്ക്കൂളുഔളുും തകേശസ്ഥൊ നങ്ങളുും
2018പല സർെൊർ ഔണെനുസരിചൃ്, കഔരളത്തിപല സ്ക്കൂളുഔളിൽ 56 ശതമൊനവും എയ്ഡഡ്
കമകലയിലൊണ് (ചിത്രും 1). ഔണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ആപഔയുള്ള എൽ. ി., യു. ി. സ്ക്കൂളുഔളിൽ 80
ശതമൊനത്തിനു മുഔളിലും, ൊലെൊട് , തൃശൂർ ജില്ലഔളിൽ 70 ശതമൊനത്തിനു മുഔളിലും എയ്ഡഡ്
കമകലയിലൊണ് . കഔരളത്തിപെ സ്ക്കൂൾ വിദയൊഭ്യൊസരുംഖത്ത് എയ്ഡഡ് കമകലയ്ക്കള്ള
പ്രൊധൊനയമൊണ് ഈ ഔണക്കുഔൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് .
ചിത്രും 1: വിവിധ ഉടമസ്ഥതയിലള്ള സ്ക്കൂളുഔളുപട എണ്ണും കഔരളത്തിൽ
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എന്നൊൽ നിയമ രമൊയി തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾെ് കനരിട്ടുള്ള ചുമതലയില്ലൊത്തവയൊണ് ഈ
സ്ക്കൂളുഔൾ. എയ് ഡഡ് സ്ക്കൂൾ മൊകനജർമൊർ സ്ക്കൂളുഔളിൽ ഉറപ്പൊെിയിരിക്കുന്ന സുംവിധൊനങ്ങളുപട
രയൊപ്തതപയ
രികശൊധിചൃ് സർട്ടിക
പചയ്യൊനുമുള്ള ഉത്തരവൊദിത്തും മൊത്രമൊണ്
തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾക്കുള്ളത് . ഈ അടുത്ത ഔൊലും വപര തങ്ങളുപട ദ്ധതിഔളിൽ എയ്ഡഡ്
സ്ക്കൂളുഔളുപട
അടിസ്ഥൊനസൗഔരയവിഔസനത്തിനുള്ള
ആവശയങ്ങൾ
ഉൾപപ്പടുത്തൊൻ
ഞ്ചൊയത്തുഔൾെ് സൊധയമല്ലൊയിരുന്നു. എന്നൊൽ ിന്നീട് എയ്ഡഡ് കപ്രമറി സ്ക്കൂളുഔൾെ്
കടൊയ് ലറ്റുഔൾക്കുും ൄടിപവള്ളത്തിനുമൊയി (സർെൊർ സ്ക്കൂളുഔളിൽ ഈ സൗഔരയങ്ങപളല്ലൊും
പൂർത്തിയൊയതിനു കശഷും) വിഔസന ണ്ട് മൊറ്റിപവെൊൻ തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾെ് അനുമതി
ലഭ്ിചൄ (G.O.(M.S) No. 80/2017/LSGD, Dated. 03.04.2017).
എയ് ഡഡ് സ്ക്കൂളുഔളിൽ തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഇടപ ടലഔളിൽ പ്രൊകദശിഔമൊയ
വയതയൊസങ്ങൾ
ഔൊരയമൊയി
നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
മൊകനജ് പമന്റുഔൾ
സഹഔരിെൊൻ
തയ്യൊറൊൄന്നിടത്ത് ഇടപ ട്ടു സഹൊയിക്കുഔപയന്നതൊണ് ഔണ്ടവരുന്ന രീതി. എന്നൊൽ
മൊകനപെന്റുഔൾ സഹഔരിെൊത്ത സ്ക്കൂളുഔളിൽ വൊർഡ് പമമ്പർ ടി അുംഖമൊയിട്ടുള്ള സ്ക്കൂൾ
മൊകനപെെ് ഔമ്മിറ്റിഔൾെ് ഔരും ിടിഎ ഔമ്മിറ്റിഔൾ മൊത്രും മൊകനജ് പമെ് വിളിചൄ കചർക്കുന്നത്
തങ്ങൾെ് അത്തരും സ്ക്കൂളുഔളിൽ ഏപതങ്കിലും തരത്തിൽ ഇടപ ടൊനുള്ള അവസരും
പൂർണമൊയുമില്ലൊതൊക്കുന്നുപവന്ന് ചില ജനപ്രതിനിധിഔൾ അഭ്ിപ്രൊയപപ്പട്ടു.
ഞ്ചൊയത്ത്
വിദയൊഭ്യൊസ
സമിതിയുപട
പ്രവർത്തനങ്ങളിലും
ഇത്തരത്തിപലൊരു
വയതയൊസും
നിലനിൽക്കുന്നുപണ്ടന്നൊണ് നിരീക്ഷ്ിെൊൻ സൊധിചൃത് . ഞ്ചൊയത്ത് വിദയൊഭ്യൊസ സമിതിഔളിൽ
ഞ്ചൊയത്തിനു ഔീഴിലള്ള എല്ലൊ സർെൊർ-എയ്ഡഡ് സ്ക്കൂളുഔളിപലയുും പ്രധൊനൊധയൊ ഔർ
അുംഖങ്ങളൊണ് . എന്നൊൽ ചില പ്രകദശങ്ങളിപല സമിതിഔളിൽ എയ് ഡഡ് സ്ക്കൂൾ
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അധയൊ ഔരുപട
ങ്കൊളിത്തും വളപര ൄറവൊപണന്നൊണ് മനസിലൊെൊൻ ഔഴിഞ്ഞത് .
ഞ്ചൊയത്തിന് പ്രകതയഔ ദ്ധതിഔപളൊന്നുും തങ്ങളുപട സ്ക്കൂളുഔളിൽ നടപ്പൊെൊൻ ഔഴിയൊത്തതു
പഔൊണ്ട്, മീറ്റിുംഖിൽ പങ്കടുത്ത് തങ്ങളുപട സമയും ഔളയുന്നപതന്ത്ിനൊപണന്ന രു മകനൊഭ്ൊവും
എയ് ഡഡ് സ്ക്കൂൾ അധയൊ ഔർെിടയിൽ പ്രഔടമൊണ്.
എയ് ഡഡ്
സ്ക്കൂളുഔൾെ്
വിദയൊഭ്യൊസ
ദ്ധതിയിലൾപപ്പടുത്തി
ണ്ട്
നൽഔൊൻ
തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾ ഔഴിയൊത്തത് സർെൊർ സ്ക്കൂളുഔളിപല ൄട്ടിഔൾക്കുും എയ്ഡഡ് സ്ക്കൂളിപല
ൄട്ടിഔൾക്കുും ലഭ്യമൊൄന്ന അവസരങ്ങളിലും സൗഔരയങ്ങളിലും വലിയ വിടവ് സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.
കഔരളത്തിൽ ഈ രണ്ട തരത്തിലള്ള വിദയൊലയങ്ങളിലും രുക ൊപലയുള്ള സൊമൂഹയസൊമ്പത്തിഔ കശ്രണിയിലൾപപ്പടുന്ന ൄട്ടിഔളൊണ് ഠിക്കുന്നപതന്നതുപഔൊണ്ട തപന്ന സർെൊർ
കമകലയിപല വിദയൊലയങ്ങൾെൊയി ഞ്ചൊയത്ത് നടപ്പൊക്കുന്ന ദ്ധതിഔളുപട ഗുണ ലങ്ങൾ
എയ് ഡഡ് കമകലയിപല വിദയൊർഥിഔൾെ് നികഷധിെപപ്പടുന്നത് തുലയനീതിപെതിരൊണ് .
ഉദൊഹരണത്തിന് കഔരളത്തിപല ല തകേശസ്ഥൊ നങ്ങളുും കപ്രമറി സ്ക്കൂളുഔളിപല ൄട്ടിഔൾെ്
പ്രഭ്ൊത ഭ്ക്ഷ്ണും നൽൄന്നുണ്ട് (ഉദൊഹരണും തിരുവനന്ത്പുരപത്ത പവമ്പൊയും, ഇടുെി
ജില്ലയിപല മറയൂർ ഗ്രൊമ ഞ്ചൊയത്തുഔൾ). എന്നൊൽ ഇത് സർെൊർ സ്ക്കൂളുഔളിൽ മൊത്രമൊണ്
നടപ്പിലൊെൊൻ സൊധിക്കുന്നത് . അകത ഞ്ചൊയത്തിപല തപന്ന (പ്രകതയഔിചൃ് മറയൂർ ക ൊപല
സൊമൂഹയമൊയുും സൊമ്പത്തിഔമൊയുും ികന്നൊെും നിൽക്കുന്ന ൄട്ടിഔളുള്ള രു ഞ്ചൊയത്തിൽ)
എയ് ഡഡ് സ്ക്കൂളുഔളിപല വിദയൊർഥിഔൾെ് ഈ ക ൊഷഔൊഹൊരും ലഭ്യമല്ല. നമ്മുപട
ൄട്ടിഔൾെിടയിലണ്ടൊൄന്ന
ഈ
അന്ത്രും
രിഹരിക്കുന്നതിപനക്കുറിചൃ്
ഖൗരവമൊയ
ആകലൊചനഔൾ നടത്തണപമന്ന് ഔരുതുന്നു.
എന്നൊൽ ഈ തടസ്സങ്ങൾ മറിഔടെൊനൊയി മറ്റ്
ദ്ധതിഔളിലൾപപ്പടുത്തി എയ്ഡഡ്
സ്ക്കൂളുഔൾെ് ചില അടിസ്ഥൊനസൗഔരയങ്ങപളങ്കിലും രുക്കുന്ന തകേശസ്ഥൊ നങ്ങളുണ്ട്.
കഔൊഴികെൊട് ജില്ലയിപല എയ്ഡഡ് വിദയൊലയങ്ങൾ മൊത്രമുള്ള മണിയൂർ ഗ്രൊമ ഞ്ചൊയത്ത്
രുദൊഹരണമൊണ് . ഞ്ചൊയത്തിപെ കനരിട്ടുള്ള ഉടമസ്ഥതയിൽ സ്ക്കൂളുഔൾ ന്നുമിപല്ലങ്കിലും
വിദയൊഭ്യൊസരുംഖത്ത്
ഔൊരയമൊയി
തൊല്പരയപമടുക്കുഔയുും,
ദ്ധതി
രൂ ീഔരണത്തിൽ
ഞ്ചൊയത്തുഔൾക്കുള്ള നിയന്ത്ര്ണങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുപഔൊണ്ട് എയ്ഡഡ് സ്ക്കൂളുഔളിൽ
രമൊവധി ഇടപ ടൊൻ ശ്രമിക്കുഔയുും പചയ്യുന്ന രു ഞ്ചൊയത്തൊണ് മണിയൂർ. അധയൊ ഔരുും
വിദയൊഭ്യൊസവിദഗ്ദ്ധരുും അടങ്ങുന്ന രു സമിതി
ഞ്ചൊയത്തിൽ രൂ ീഔരിചൄപഔൊണ്ട് ആ
സമിതിയുപട കനതൃതൃത്തിൽ ഞ്ചൊയത്തിപല എല്ലൊ എയ്ഡഡ് സ്ക്കൂളുഔളികലക്കുും ഒകരൊ
ക്ലൊസിനുമനുകയൊജയമൊയ കലബ്രറി പുസ്തഔങ്ങൾ ഞ്ചൊയത്ത് നൽഔിവരുന്നു. ഇതുടൊപത
ഞ്ചൊയത്തിപല
ൄട്ടിഔൾെൊയുള്ള
നീന്ത്ൽ
രിശീലനങ്ങളുും,
എൽ.എസ് .എസ് .,
യു.എസ് .എസ് . കഔൊചൃിുംഖ് ക്ലൊസ്സുഔളുും
ഞ്ചൊയത്തിപെ കനതൃതൃത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്.
എയ് ഡഡ് സ്ക്കൂൾ അധയൊ ഔർ മൊത്രകമയുള്ളൂപവങ്കിലും മറ്റ് ല ഞ്ചൊയത്തുഔളിൽ നിന്നുും
വയതയസ്തമൊയി മണിയൂരിപല
ഞ്ചൊയത്ത് വിദയൊഭ്യൊസ സമിതി എല്ലൊ മൊസവും കചർന്ന്
വിദയൊഭ്യൊസ വിഷയങ്ങൾ ചർചൃ പചയ്യുന്നു. ജനപ്രതിനിധിഔൾെ് ഇടപ ടൊനുള്ള വിപുലമൊയ
ഇടും
ഞ്ചൊയത്തിപല സ്ക്കൂളുഔൾ നൽൄന്നുപണ്ടന്ന് അവിടുപത്ത രു ജനപ്രതിനിധി
റയുഔയുണ്ടൊയി. സ്ക്കൂളുഔളിപല എസ് .എും.സിഔളിലും മറ്റ് രി ൊടിഔളിലും വൊർഡ് പമമ്പറുും
ഞ്ചൊയത്ത് പ്രസിഡന്റുും, വിദയൊഭ്യൊസ സ്റ്റൊൻഡിുംഖ് ഔമ്മിറ്റി അുംഖങ്ങളുപമൊപെ
അവിഭ്ൊജയഗടഔങ്ങളൊണപത്ര. സമൊനമൊയ അനുഭ്വമൊണ് കഔൊഴികെൊട് ജില്ലയിപല തപന്ന
വില്ലയൊപ്പള്ളി ഞ്ചൊയത്തുും ങ്കുപവചൃത് .
ലയിടങ്ങളിലും എയ്ഡഡ് -സർെൊർ സ്ക്കൂളുഔൾ എന്ന കവർതിരിവില്ലൊപത
ഞ്ചൊയത്ത്
തലത്തിൽ സ്ക്കൂൾ വിദയൊർഥിഔൾെൊയുള്ള ഔലൊകമളഔളുും ഔൊയിഔകമളഔളുും നടെൊറുണ്ട്.
എയ് ഡഡ് സ്ക്കൂളുഔൾ ടുതലള്ള ഔല്ലയൊകശരി
ഞ്ചൊയത്ത് നടത്തുന്ന സഹവൊസഔയൊമ്പ്
ൄട്ടിഔളുപട സർഖൊത്മഔവും ഔലൊ രവമൊയ ഔഴിവഔളുപട കപ്രൊത്സൊഹനത്തിനുും ട്ടൊയ്മയ്ക്കും രു
നല്ല മൊതൃഔയൊണ് . ഞ്ചൊയത്തിപല എൽ. ി.-യു. ി. സ്ക്കൂളുഔളിപല മുള്ളൃവൻ വിദയൊർഥിഔപളയുും
പങ്കടുപ്പിചൄപഔൊണ്ട് എല്ലൊ വർഷവും നടത്തുന്ന മൂന്ന് ദിവസും നീണ്ടനിൽക്കുന്ന ഈ ഔയൊമ്പിപെ
അവസൊനത്തിൽ ൄട്ടിഔളുപട കനതൃതൃത്തിൽ രു കഔപയള്ളൃത്ത് മൊസിഔയുും ഞ്ചൊയത്ത്
പുറത്തിറെൊറുപണ്ടന്ന് അവിടുപത്ത രു എയ് ഡഡ് സ്ക്കൂൾ അധയൊ ഔൻ
റഞ്ഞത്
അഭ്ിമൊനകത്തൊപടയൊണ് .
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തകേശസ്ഥൊ നങ്ങളുപട ഇടപ ടലിലൂപട സർെൊർ സ്ക്കൂളുഔൾ പമചൃപപ്പട്ടകതൊപട എയ്ഡഡ്
സ്ക്കൂൾ
മൊകനജ് പമന്റുഔൾ
തകേശസ്ഥൊ നങ്ങളുമൊയി
ടുതലൊയി
സഹഔരിെൊൻ
തയ്യൊറൊൄന്നതൊയി
ല ജനപ്രതിനിധിഔളുും എയ് ഡഡ് സ്ക്കൂൾ അധയൊ ഔർ തപന്നയുും
നിരീക്ഷ്ിചൄ.
ഇത്തരത്തിൽ
മൊകനജ് പമെ്
സഹഔരിക്കുന്ന
സ്ക്കൂളുഔളുപട
അടിസ്ഥൊനസൗഔരയവിഔസനത്തിനൊവശയമൊയ
ണ്ട് മറ്റ് കരൊതസ്സുഔളിൽ നിന്ന്
(എും.എൽ.എ.-എും. ി
ണ്ട്
മുതലൊയവ)
ഔപണ്ടത്തൊൻ
തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾ
മുൻകഔപയടുെൊറുമുണ്ട്.
തകേശസ്ഥൊ നങ്ങളുപട ിന്തുണ എയ്ഡഡ് സ്ക്കൂളുഔളികലെ് ടി വയൊ ിപ്പികെണ്ട ആവശയഔത
നിലനിൽക്കുന്നുപണ്ടങ്കിലും,
ഇത്തരും
സ്ക്കൂളുഔളിൽ
ആവശയമൊയ
ഠനൊന്ത്രീക്ഷ്വും
അടിസ്ഥൊനസൗഔരയവപമൊരുകെണ്ടതിപെ പ്രൊഥമിഔ ചുമതല അതൊത് സ്ക്കൂൾ മൊകനജ് പമെിന്
തപന്നയൊയിരിെണും.
പ്രൊകദശിഔമൊയി
സൃരൂ ിചൃ
സൊമ്പത്തിഔ-മനുഷയ
വിഭ്വും
ഉ കയൊഖിചൄപഔൊണ്ടും, സർെൊരിപെ
ിന്തുണ പഔൊണ്ടമൊണ്
ല എയ്ഡഡ് സ്ക്കൂളുഔളുും
ആരുംഭ്ിചൃപതന്നത് മറന്നുടൊ. അതുപഔൊണ്ട തപന്ന ഈ സ്ക്കൂളുഔളുപട മൊകനജ് പമെിന്
സമൂഹകത്തൊട് ചില ഉത്തരവൊദിത്തങ്ങളുണ്ട്. എന്നൊൽ സി.എസ്.ഇ.എസ് . മുമ്പ് നടത്തിയ രു
ഠനത്തിൽ
ഔപണ്ടത്തിയത്
എയ് ഡഡ്
സ്ക്കൂളുഔളിപല
അധയൊ ഔ-അനധയൊ ഔ
നിയമനങ്ങളിൽ വയൊ ഔമൊയ അഴിമതിയുും സൃജന ക്ഷ് ൊതവും നിലനിൽക്കുന്നുപണ്ടന്നതൊണ്
(George, Zachariah, & Kumar, 2003). അധയൊ ന കമകലയികലെ് ഔഴിവറ്റവപര ആഔർഷിക്കുഔ
എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലൊണ് എയ്ഡഡ് സ്ക്കൂളുഔളിപല അധയൊ ഔർക്കുും സർെൊർ തപന്ന കനരിട്ട്
ശമ്പളും നൽൄന്ന രീതി ആരുംഭ്ിചൃത്. എന്നൊൽ
ല എയ്ഡഡ് സ്ക്കൂളുഔളിലും ഇതിനു
വി രീതമൊയൊണ് ഔൊരയങ്ങൾ നടക്കുന്നത് . ഉടമസ്ഥൊവഔൊശും സൃഔൊരയ മൊകനജ് പമെിൽ
നിക്ഷ്ിപ്തമൊെപപ്പടുഔയുും, എന്നൊൽ എല്ലൊ പ്രധൊന പചലവഔളുും സർെൊർ വഹിക്കുഔയുും
പചയ്യുന്ന ഈ രീതി കഔരളത്തിപെ വിദയൊഭ്യൊസകമകലയിപല സൂകഡൊ കപ്രവകറ്റകസഷൻ
(pseudo
privatization)
ആപണന്നുും
ഈ
ഠനും
നിരീക്ഷ്ിക്കുന്നു.
അതുപഔൊണ്ട്
തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾ എയ്ഡഡ് സ്ക്കൂളുഔൾെ് നൽൄന്ന ിന്തുണയ്ക്ക് തത്തുലയമൊയ രു തുഔ
(matching grant) സ്ക്കൂൾ മൊകനജ് പമെ് ലഭ്യമൊെണപമന്ന നിബന്ധന മുകന്നൊട്ടുപവകെണ്ടതൊണ്.
അകതൊപടൊപ്പും, എയ്ഡഡ് സ്ക്കൂളുഔളുപട പമയിെനൻസ് ഗ്രൊെ് ഔൊകലൊചിതമൊയി
രിഷ്ക്കരിക്കുന്നതുും, ഗ്രൊെ് സർെൊരിൽ നിന്ന് കനരിട്ട് നൽൄന്ന നിലവിലള്ള രീതി
അവസൊനിപ്പിചൃ്
ആ
ചുമതല
തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾെ്
കഔമൊറുന്നതുും
രിഖണിെൊവന്നതൊണ്.
പസെെറി സ്ക്കൂളുഔളുും തകേശസ്ഥൊ നങ്ങളുും
എയ് ഡഡ് കമകലയിൽ ഇടപ ടുന്നതിൽ അനുഭ്വിക്കുന്ന
രിമിതിഔൾെ് സമൊനമൊയ
അവസ്ഥയൊണ് കഹസ്ക്കൂൾ/ഹയർ പസെെറി സ്ക്കൂൾ കമകലയുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട്
ഗ്രൊമ ഞ്ചൊയത്തുഔൾെ് കനരികടണ്ടി വരുന്നത് . ത്രിതല
ഞ്ചൊയത്ത് ഗടനയിൽ
ജില്ലൊ ഞ്ചൊയത്തുഔൾെൊണ് കഹസ്ക്കൂളുഔളിലും ഹയർ പസെെറി സ്ക്കൂളുഔളിലും അധിഔൊരും
(അവകയൊട് കചർന്നുള്ള എൽ. ി.-യു. ി. സ്ക്കൂളുഔളുൾപപ്പപട).11 ജില്ലൊ ഞ്ചൊയത്തിപെ ഔീഴിൽ
നിരവധി സ്ക്കൂളുഔൾ ഉള്ളതുപഔൊണ്ട തപന്ന ഗ്രൊമ ഞ്ചൊയത്തുും സ്ക്കൂളുഔളുും തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്ന
രൊത്മബന്ധും ജില്ലൊ ഞ്ചൊയത്തുും കഹസ്ക്കൂളുഔളുും തമ്മിൽ ഉണ്ടൊൄന്നില്ല.
ഞ്ചൊയത്ത്
വിദയൊഭ്യൊസ സമിതിയിലും, ഞ്ചൊയത്തിപെ വിദയൊഭ്യൊസ വർെിുംഖ് ഗ്രൂപ്പിലും കഹസ്ക്കൂൾ/ഹയർ
പസെെറി അധയൊ ഔരുും പങ്കടുെൊറുപണ്ടങ്കിലും അവരുപട സ്ക്കൂളുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട ഔൊരയങ്ങൾ
ചർചൃ പചയ്യൊൻ സൊധിെൊത്തത് ഔമ്മിറ്റിയിൽ പങ്കടുെൊനുള്ള തൊല്പരയും ല അധയൊ ഔർക്കുും
നഷ്ടപപ്പടുത്തുന്നുപവന്നതൊണ് കഹസ്ക്കൂൾ/ഹയർ പസെെറി സ്ക്കൂൾ അധയൊ ഔർ ങ്കുപവചൃ രു
പ ൊതുവിഔൊരും. വിപുലമൊയ ലൊബ് സൗഔരയങ്ങളുും, ഉയർന്ന കയൊഖയതയുള്ള അധയൊ ഔരുമുള്ള
രു വിഭ്ൊഖമൊണ് കഹസ്ക്കൂൾ-ഹയർ പസെെറി സ്ക്കൂളുഔൾ. ഇവിടുപത്ത ലൊബ് അടെമുള്ള
ശൄൊത്തല സൗഔരയങ്ങപളയുും (ഉദൊഹരണത്തിന് പ്രകദശപത്ത മണ്ണ്/പവള്ളും പെ
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കഹസ്ക്കൂളികനൊട് കചർന്നുള്ള എൽ. ി., യു. ി. സ്ക്കൂളുഔളിപല
ശൄൊത്തലവിഔസന കപ്രൊജക്ടുഔൾ
ജില്ലൊ ഞ്ചൊയത്തിപെ സമ്മതകത്തൊടു ടി ഏപറ്റടുെൊനുള്ള അനുവൊദും ഇകപ്പൊൾ ഗ്രൊമ ഞ്ചൊയത്തുഔൾക്കുണ്ട്
(G.O.(M.S.) No.72/2017/LSGD ഔൊണുഔ).
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രികശൊധിക്കുന്നതിന്
ഈ
ലൊബ്
സൗഔരയങ്ങൾ
ഉ കയൊഖപപ്പടുത്തൊവന്നതൊണ് ),
അധയൊ ഔപരയുും, കചർത്തുപഔൊണ്ട് ആ സ്ക്കൂളുഔപള ഞ്ചൊയത്തിപെ രു കനൊളജ് ഹകബൊ,
റികസൊഴ്സ് പസെകറൊ ആയി ഉ കയൊഖിെൊനുള്ള സൊധയത രിഖണിെൊവന്നതൊണ് . എന്നൊൽ
ഇത്തരപമൊരു
നിർകദശകത്തൊട്
അത്ര
അനുലമല്ലൊത്ത
രു
സമീ നമൊണ്
തകേശസ്ഥൊ നങ്ങളിപല
ജനപ്രതിനിധിഔൾക്കുള്ളത് .
ണ്ടിപെ
അ രയൊപ്തതയൊണ്
അത്തരപമൊരു നിർകദശത്തിന് തടസ്സമൊയി അവർ ചൂണ്ടിെൊണിചൃത് . ഇത്തരത്തിൽ ണ്ടമൊയി
ബന്ധപപ്പട്ട്
ഗ്രൊമ ഞ്ചൊയത്തുഔൾ
കനരിടുന്ന
അ രയൊപ്തതഔൾ
രിഹരിചൄപഔൊണ്ട്
കഹസ്ക്കൂൾ/ഹയർ
പസെെറി
സ്ക്കൂളുഔപളക്കൂടി
ഗ്രൊമ ഞ്ചൊയത്തുഔൾെ്
ഔീഴികലെ്
പഔൊണ്ടവരുന്നത് രിഖണികെണ്ടതൊണ് .
എയ് ഡഡ്
സ്ക്കൂളുഔളുപട
ഔൊരയത്തിപലന്ന
ക ൊപല
പചറിയ
ഇടപ ടലഔപളങ്കിലും
കഹസ്ക്കൂളുഔളിലും
ഹയർ
പസെെറി
സ്ക്കൂളുഔളിലും
നടത്തുന്ന
ഞ്ചൊയത്തുഔപള
ഠനത്തിനിടയിൽ ഔൊണൊൻ സൊധിചൄ. കഹസ്ക്കൂൾ/ഹയർ പസെെറി സ്ക്കൂൾ എന്നിവയുപട
ഭ്ൊഖമൊയിട്ടുള്ള
കപ്രമറി
വിഭ്ൊഖത്തിന്
അതയൊവശയസൗഔരയങ്ങൾ
രുെൊൻ
ഗ്രൊമ ഞ്ചൊയത്തിപെ വിഔസന ണ്ട് ഉ കയൊഖിെൊപമന്ന വയവസ്ഥ പ്രകയൊജനപപ്പടുത്തി
കഹസ്ക്കൂളുഔൾെ് ടി ഉ കയൊഖപപ്പടുന്ന തരത്തിലള്ള ചില നിർമൊണപ്രവർത്തനങ്ങൾ (കടൊയ്
ലറ്റ്, അടുെള ക ൊപല) ഈ ഞ്ചൊയത്തുഔൾ ഏപറ്റടുെൊറുണ്ട്. അതുക ൊപല തപന്ന പതൊഴിലറപ്പ്
ദ്ധതിയിൽ ഉൾപപ്പടുത്തി കഹസ്ക്കൂളുഔളിൽ കടൽ വിരിക്കുഔ, ഔവൊടും നിർമിക്കുഔ, ഗ്രൗണ്ട്
രുക്കുഔ തുടങ്ങിയ ചില പ്രവർത്തനങ്ങളുും നടത്തൊറുണ്ട്.
എസ് .എസ് .എൽ.സിക്കു
തയ്യൊപറടുക്കുന്ന ൄട്ടിഔൾെൊയുള്ള പ്രകതയഔ ഠന ക്ലൊസ്സുഔളിൽ ടിയൂർ ഗ്രൊമ ഞ്ചൊയത്ത്
നടപ്പിലൊക്കുന്ന ലഘുഭ്ക്ഷ്ണും നൽൄന്ന ദ്ധതി ഇത്തരും ഇടപ ടലഔൾെ് രുദൊഹരണമൊണ് .
അധിഔൊരവികഔന്ദ്രീഔരണവും പുതിയ വിദയൊഭ്യൊസനയവും
സൃൊതന്ത്ര്യൊനന്ത്രും
കവവിധയമൊർന്ന
ചരിത്ര-സൊുംസ്ക്കൊരിഔ-ഭ്ൊഷൊ
ശൄൊത്തലമുള്ള
പ്രകദശങ്ങപള ട്ടിയിണെി ഇന്ത്യ എന്ന ൄടെീഴിൽ അണിനിരത്തിയകപ്പൊൾ വിദയൊഭ്യൊസും
എന്നത് ജീവിക്കുന്ന
രിസരവമൊയി ബന്ധപപ്പട്ടിരിക്കുന്ന രു സൊമൂഹയപ്രക്രിയയൊപണന്ന
തിരിചൃറിവ് ശക്തമൊയി. ഈ തിരിചൃറിവിൽ നിന്നൊണ് സ്ക്കൂൾ വിദയൊഭ്യൊസവമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട
പ്രധൊന ഉത്തരവൊദിത്തങ്ങൾ സുംസ്ഥൊനങ്ങൾെ് നൽഔപപ്പട്ടത് (Govinda & Bandyopadhyay,
2010). എന്നൊൽ കഔന്ദ്രസർെൊരിപെ പുതിയ വിദയൊഭ്യൊസ നയും 2020, വിദയൊഭ്യൊസത്തിനു കമൽ
സുംസ്ഥൊനങ്ങൾക്കുള്ള
അവഔൊശങ്ങപള
അട്ടിമറിക്കുന്ന
രു
കഔന്ദ്രീെത
വിദയൊഭ്യൊസ ദ്ധതിയൊണ് മുകന്നൊട്ടുപവക്കുന്നപതന്ന വിമർശനും വിവിധ ഭ്ൊഖങ്ങളിൽ
നിന്നുയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുക ൊപല തപന്ന ശ്രദ്ധ
തികയണ്ട രു വസ്തുതയൊണ്
വിദയൊഭ്യൊസകമകലയിപല തകേശസ്ഥൊ നങ്ങളുപട
ങ്കിപനക്കുറിചൃ് ഈ നയും
ൊലിക്കുന്ന
നിശബ് ദത. 1986പല വിദയൊഭ്യൊസ നയത്തിപെ ഭ്ൊഖമൊയി 1992-ൽ പുറത്തുവന്ന് കപ്രൊഗ്രൊും ഒ ്
ആക്ഷ്നുും അതിപെ ഭ്ൊഖമൊയി രൂ ീഔരിെപപ്പട്ട കഔബ് ഔമ്മിറ്റിയുും തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾെ്
വിഭ്ൊവനും പചയ്ത വിപുലമൊയ വിദയൊഭ്യൊസൊധിഔൊരങ്ങപളയുും, ചുമതലഔപളയുും പൂർണമൊയി
നികഷധിക്കുന്നതൊണ് ഈ കരക. സ്ക്കൂളുഔപള ഏറ്റവും പചറിയ വിദയൊഭ്യൊസ യൂണിറ്റുഔളൊയി
ഔണ്ടപഔൊണ്ട്
അതിനു
മുഔളിൽ
സ്ക്കൂൾ
കഔൊുംപ്ലക്സുഔപളയുും12
അതിനുമുഔളിൽ
വിദയൊഭ്യൊസവൄപ്പിപനയുും
പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന
രു
ഭ്രണസുംവിധൊനമൊണ്
ഈ
കരക
അവതരിപ്പിക്കുന്നത് . പതൊണ്ണൂറുഔൾ മുതൽ അധിഔൊരവികഔന്ദ്രീഔരണ പ്രക്രിയയിലൂപടയുും
സമൊന്ത്രമൊയ മറ്റിടപ ടലഔളിലൂപടയുും പ ൊതുവിദയൊഭ്യൊസരുംഖത്ത് കഔരളും കഔവരിചൃ
കനട്ടങ്ങപള
ികന്നൊട്ടടിപ്പിക്കുന്നതൊൄും
ഈ
കരക
മുകന്നൊട്ടുപവക്കുന്ന
ആശയും.
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അെൊദമിഔ വിഭ്വങ്ങൾ (academic resources) രസ്പരും ങ്കുപവക്കുഔപയന്ന ലക്ഷ്യകത്തൊപട കഔൊത്തൊരി
ഔമ്മീഷൻ വിഭ്ൊവനും പചയ്ത (തുടർന്ന് ശിവപുരത്തുും, മടികഔയിലും, ഔലയൊകശരിയിലപമൊപെ രീക്ഷ്ിചൃ) സ്ക്കൂൾ
കഔൊുംപ്ലക്സുഔൾ എന്ന ആശയത്തിൽ നിന്ന് വളപര വയതയസ്തമൊണ് 2020പല പുതിയ വിദയൊഭ്യൊസനയും
മുകന്നൊട്ടുപവക്കുന്ന സ്ക്കൂൾ കഔൊുംപ്ലക്സുഔൾ. പുതിയ വിദയൊഭ്യൊസനയത്തിലൾപപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന സ്ക്കൂൾ കഔൊുംപ്ലക്സുഔൾ
കഔവലും ഭ്രണ രമൊയ രു സുംവിധൊനമൊണ്.
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മുകന്നൊട്ടുള്ള ൊത
ജനഔീയൊസൂത്രണവും,
അധിഔൊരവികഔന്ദ്രീഔരണ
പ്രക്രിയയുും
കഔരളത്തിപെ
പ ൊതുവിദയൊഭ്യൊസരുംഖപത്ത
ജനഔീയമൊക്കുന്നതിലും,
സ്ക്കൂളുഔളുപട
ഭ്ൗതിഔനിലവൊരും
ഉയർത്തുന്നതിലും രു
രിധി വപര വിജയിചൃിട്ടുപണ്ടന്ന് നമ്മൾ ഔണ്ട. സ്ക്കൂളുഔൾ
തകേശസൃയുംഭ്രണ സ്ഥൊ നങ്ങൾെ് കഔമൊറുഔ വഴി ഉണ്ടൊയിട്ടുള്ള രു പ്രധൊന ഗുണും
സ്ഥിരമൊയി ബന്ധപപ്പടൊറുള്ള വൊർഡ് പമമ്പകറൊടുും, എളുപ്പത്തിൽ എത്തികചൃരൊവന്ന ദൂരത്തുള്ള
ഞ്ചൊയകത്തൊ ീസിലും ക ൊയി തങ്ങളുപട ആവശയങ്ങൾ അറിയിെൊനുും, ക ൊകളൊ അപ്പ്
പചയ്യൊനുമുള്ള അവസരും അധയൊ ഔർെ് ലഭ്ിചൄ എന്നതൊണ് . എന്നൊൽ കഔരളത്തിപെ
സ്ക്കൂൾവിദയൊഭ്യൊസകമകലയിൽ തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾെിടപ ടൊവന്ന ധൊരൊളും സൊധയതഔൾ
ഇനിയുും
നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
മുകന്നൊട്ടുള്ള
ൊത
എങ്ങപനയൊഔണപമന്നതൊണ്
ജനഔീയൊസൂത്രണത്തിപെ ഈ ഇരു ത്തഞ്ചൊും വൊർഷിഔത്തിൽ നമ്മൾ പ്രധൊനമൊയുും ചർചൃ
പചകയ്യണ്ടത് .
കഔരളത്തിപെ പ ൊതുവിദയൊലയങ്ങളുപട ശൄൊത്തലസൗഔരയങ്ങളിൽ ഔൊതലൊയ പുകരൊഖതി
ഔഴിഞ്ഞ ൄറചൄവർഷങ്ങളൊയി ഉണ്ടൊയിട്ടുണ്ട്. പ ൊതുവിദയൊഭ്യൊസ സുംരക്ഷ്ണയജ്ഞവും, ഔി ്ബി
വഴി സ്ക്കൂളുഔളിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള മൂലധന നികക്ഷ് വപമൊപെ ടുതൽ ൄട്ടിഔപള
പ ൊതുവിദയൊലയങ്ങളികലപെത്തിക്കുന്നതൊയി ഔണക്കുഔൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.13 നിതി ആകയൊഖിപെ
2020പല റികപ്പൊർട്ട് അനുസരിചൃ് സ്ക്കൂൾ വിദയൊഭ്യൊസത്തിപെ ഗുണകമന്മയുപട ഔൊരയത്തിൽ
ഇന്ത്യയിപല 20 വലിയ സുംസ്ഥൊനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുഔളിലൊണ് കഔരളും. കഔരളും ിന്തുടരുന്ന
വിദയൊഭ്യൊസ ദ്ധതിയുപട ഗുണകമന്മയുും അത് മുകന്നൊട്ടുപഔൊണ്ടക ൊൄന്നതിൽ സുംസ്ഥൊനും
പുലർത്തുന്ന നിഷ്ക്കർഷയുമൊണ് ഈ റികപ്പൊർട്ട് പവളിവൊക്കുന്നത് .
എന്നൊൽ വിദയൊഭ്യൊസരുംഖത്ത് സുംസ്ഥൊനും കനട്ടങ്ങൾ കഔവരിചൃിട്ടുള്ളകപ്പൊൾ തപന്നചില
കമകലഔളിൽ അെൊദമിഔ ികന്നൊെൊവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് (Kumar & George, 2009).
2018പല അസർ (Annual Stuatus of Edcuational Report - ASER) പ്രഔൊരും കഔരളത്തിപെ
ഗ്രൊമീണകമകലയിപല സർെൊർ സ്ക്കൂളുഔളിൽ അഞ്ചൊും ക്ലൊസിൽ ഠിക്കുന്ന 73 ശതമൊനും
വിദയൊർഥിഔൾെ് മൊത്രപമ രണ്ടൊും ക്ലൊസിപല
ൊഠപുസ്തഔും വൊയിെൊനറിയൂ (കദശീയ
ശരൊശരിപയ — 44 ശതമൊനും — അക ക്ഷ്ിചൃ് കഔരളും പമചൃപപ്പട്ട നിലയിലൊപണങ്കിലും).
അതുക ൊപല തപന്ന ഗ്രൊമീണ കഔരളത്തിപല സർെൊർ സ്ക്കൂളുഔളിൽ എട്ടൊും ക്ലൊസിൽ ഠിക്കുന്ന
ൄട്ടിഔളിൽ ൄതിയിൽ തൊപഴ (43 ശതമൊനും) മൊത്രകമ ഹരണും െതയമൊയി പചയ്യൊനറിയൂ.
2017ൽ നടന്ന സി.എസ് .ഇ.എസ് . ഠനും ഔപണ്ടത്തിയത് , വൊർഷിഔ രീക്ഷ്യ്ക്ക് ൄട്ടിഔൾ കനടുന്ന
മൊർെ് ന്നു മുതൽ ഏള്ളൃ വപര ക്ലൊസികലെ് ക ൊൄകമ്പൊൾ ൄറഞ്ഞുവരിഔയൊപണന്നൊണ് .
നമ്മുപട ഠനപ്രക്രിയയുപട ഗുണനിലവൊരമുയർകത്തണ്ടതിപെ ആവശയഔതയികലെൊണ് ഈ
ഔണക്കുഔൾ വിരൽ ചൂണ്ടന്നത് . സ്ക്കൂളുഔളുപട ഭ്ൗതിഔസൗഔരയങ്ങളുപട വിഔസനത്തിപനൊപ്പും
തപന്ന ൄട്ടിഔളുപട അെൊദമിഔ നിലവൊരും ഉയർത്തൊനുള്ള ടുതൽ ഇടപ ടലഔൾ
തകേശസ്ഥൊ നങ്ങളുപട ഭ്ൊഖത്തു നിന്നുണ്ടൊകഔണ്ടതുണ്ട്. നിലവിൽ എസ് .എസ് .എൽ.സി.
ലമൊണ് സ്ക്കൂളുഔളുപട അെൊദമിഔനിലവൊരും അളെൊനുള്ള സൂചഔമൊയി പ ൊതുപവ
ഔണെൊെപപ്പടുന്നത് . അതുപഔൊണ്ട തപന്ന അെൊദമിഔരുംഖപത്ത തകേശസ്ഥൊ നങ്ങളുപട
ഇടപ ടലഔൾ ലകപ്പൊള്ളൃും എസ് .എസ് .എൽ.സി. ൄട്ടിഔൾക്കുള്ള പ്രകതയഔ രിഹൊര കബൊധന
ക്ലൊസുഔളികലെ് ചുരുങ്ങുന്നു. അതിനു ഔരും കപ്രമറി തലും മുതൽ ൄട്ടിഔളുപട ഠനനിലവൊരും
രികശൊധിെൊനുള്ള
രു
ദ്ധതി
സുംസ്ഥൊനതലത്തിൽ
തയ്യൊറൊെി
തകേശസ്ഥൊാൊ നങ്ങളുപട
കനതൃതൃത്തിൽ
രു
കമൊണിറ്ററിുംഖ്
നടപ്പിലൊക്കുന്നത്
ഗുണഔരമൊയിരിക്കുും.
ഠനനിലവൊരും ൄറഞ്ഞ സ്ക്കൂളുഔപള ഔപണ്ടത്തൊനുും ഔൊരണങ്ങൾ
മനസിലൊെി ഇടപ ടൊനുും ഇത്തരപമൊരു കമൊണിറ്ററിുംഖ് തകേശസ്ഥൊ നങ്ങപള സഹൊയിക്കുും.
തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾെ് ഔീഴിലള്ള എയ്ഡഡ് സ്ക്കൂളുഔളുൾപപ്പപടയുള്ളവയുപട അെൊദമിഔ13

പ ൊതുവിദയൊലയങ്ങളിൽ പ്രകവശനും കനടിയ ൄട്ടിഔളുപട എണ്ണത്തിൽ ഔഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിലൊയി 5 ലക്ഷ്ും
ൄട്ടിഔളുപട വർധനവ് ഉണ്ടൊയിട്ടുപണ്ടന്നൊണ് ഔണെൊെപപ്പട്ടിട്ടുള്ളത് (കഔരള
തിനൊലൊും നിയമസഭ്
പത്തൊമ്പതൊും സകമ്മളനും - നക്ഷ്ത്ര ചിഹ്നമിട്ട നിയമസഭ്ൊ കചൊദയും നും. 100 [5/3/2020]).
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ഭ്ൗതിഔനിലവൊരപത്ത അടിസ്ഥൊനപപ്പടുത്തി
ഞ്ചൊയത്ത് തലത്തിൽ സ്ക്കൂൾ വിദയൊഭ്യൊസ
റികപ്പൊർട്ട് ഔൊർഡുഔൾ തയ്യൊറൊക്കുന്ന രു സുംവിധൊനവും ആകലൊചിെൊവന്നതൊണ് . ഈ
റികപ്പൊർട്ട്
ഔൊർഡുഔപള
സുംസ്ഥൊനതലത്തിൽ
അവകലൊഔനും
പചയ്യൊവന്നതൊണ് .
വിജയശതമൊനപത്ത മൊത്രും അടിസ്ഥൊനമൊെി വിദയൊഭ്യൊസത്തിപെ ഗുണനിലവൊരപത്ത
അളക്കുന്ന നിലവിലപത്ത രീതി ക്ലൊസ് മുറിഔൾെഔത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന അെൊദമിഔമൊയ
അസമതൃങ്ങപള മറചൄപവക്കുും. അതുപഔൊണ്ട് സ്ക്കൂളുഔളുപട പ്രഔടനപത്ത അളെൊനുള്ള
സൂചഔങ്ങൾ തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾ വിഔസിപ്പിക്കുകമ്പൊൾ ികന്നൊെും നിൽക്കുന്ന ൄട്ടിഔളുപട
കനട്ടങ്ങപള പ്രകതയഔമൊയി രിഖണിെണും. ഉദൊഹരണത്തിന് ക്ലൊസിപല ആപഔ ൄട്ടിഔളിൽ
ഠന രമൊയി തൊപഴ നിൽക്കുന്ന 25 ശതമൊനും ൄട്ടിഔളുപട പ്രഔടനപത്ത രു
സൂചഔമൊെൊവന്നതൊണ് .
അതുക ൊപല തപന്ന ശ്രദ്ധ തികയണ്ട രു കമകലയൊണ് ഏഔൊധയൊ ഔ വിദയൊലയങ്ങളുപട
അവസ്ഥ. ആദിവൊസി കമകലയിലള്ള ൄട്ടിഔൾ ടുതലൊയി
ഠിക്കുന്ന “ആൾട്ടർകനറ്റീവ്
സ്ക്കൂളുഔൾ” എന്ന ഒമനകപ്പരിൽ അറിയപപ്പടുന്ന ഈ വിദയൊലയങ്ങൾ ഇകപ്പൊള്ളൃും ആവശയത്തിന്
സൗഔരയങ്ങളുും
അധയൊ ഔരുമില്ലൊപത
ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട്. യഥൊർഥത്തിൽ
വിദയൊഭ്യൊസ
പുകരൊഖതിയുപട ഔൊരയത്തിൽ ടുതൽ ശ്രദ്ധയുും രിഖണനയുും ലഭ്ികെണ്ട വിഭ്ൊഖങ്ങളൊണ്
ഏഔൊധയൊ ഔ വിദയൊലയങ്ങളിൽ ഠികെണ്ടി വരുന്നത് . എന്നൊൽ യഥൊർഥ ലക്ഷ്യത്തിന്
കനർവി രീതമൊയ
ലമൊണ് ആദിവൊസി കമകലഔളിൽ ഏഔൊധയൊ ഔ വിദയൊലയങ്ങൾ
സ്ഥൊ ിക്കുന്നതിലൂപട സുംഭ്വിക്കുന്നത് . മുകയധൊരൊ സ്ക്കൂളുഔൾ ഈ വിഭ്ൊഖത്തിലള്ള ൄട്ടിഔപള
ഉൾപെൊള്ളുന്നതിൽ രൊജയപപ്പടുന്നത് പഔൊണ്ടൊണ് ഇത്തരും സ്ക്കൂളുഔളികലെ് ക ൊഔൊൻ ഈ
ൄട്ടിഔൾ നിർബന്ധിതരൊെപപ്പടുന്നപതന്നത് മറന്നുടൊ (CSES, 2007). “നന്നൊയി
രി ൊലിെപപ്പടുന്ന
അടിസ്ഥൊനസൗഔരയങ്ങളുും,
പമചൃപപ്പട്ട
കലബ്രറിഔളുും,
പ ൊതുസമൂഹത്തിൽ ക ടികയൊ നൊണകമൊ ടൊപത ഇടപ ടൊൻ ൄട്ടിഔപള രയൊപ്തമൊക്കുന്ന
ക്ലൊസ് മുറിഔളുും, ആദിവൊസി
ൊരമ്പരയപത്തയുും, അവരുപട സൊമൂഹയസ്ഥൊ നങ്ങപളയുും
ബഹുമൊനിക്കുന്ന
തരത്തിലള്ള
അധയൊ നരീതിയുും
പെ
ഉൾപപ്പടുന്ന
രു
വിദയൊഭ്യൊസ ദ്ധതിയൊണ് ആദിവൊസികമകലയിപല ൄട്ടിഔളുപട വിദയൊഭ്യൊസ ികന്നൊെൊവസ്ഥ
രിഹരിെൊനുള്ള മൊർഖമൊയി പപ്രൊ . കമെിൾ തരഔൻ (2015) ചൂണ്ടിെൊണിക്കുന്നത് .
കഔരളപത്ത ക ൊപല വിദയൊഭ്യൊസരുംഖപത്ത സൊമൂഹയ-സൊമ്പത്തിഔ അസമതൃങ്ങൾ ൄറചൃ്
മുകന്നറിപെൊണ്ടിരിക്കുന്ന രു സുംസ്ഥൊനത്ത് ഏഔൊധയൊ ഔ വിദയൊലയങ്ങൾ എന്ന ആശയും
തുടർന്നുപഔൊണ്ട ക ൊഔണകമൊ എന്നത് പുനർവിചിന്ത്നും പചകയ്യണ്ടതൊണ് . എല്ലൊ
വിഭ്ൊഖത്തിലള്ള ൄട്ടിഔപളയുും ഉൾപെൊള്ളൊവന്ന തരത്തിൽ നമ്മുപട സ്ക്കൂളുഔപളയുും, ക്ലൊസ്
മുറിഔപളയുും, ഠനരീതിഔപളയുും ഇൻക്ലൂസീവ് ആക്കുന്നതൊണ് ടുതൽ അഭ്ിഔൊമയും.
സ്ക്കൂൾ തലത്തിലള്ള ഇടപ ടലഔൾെ് പുറപമ, ദുർബലവിഭ്ൊഖത്തിൽപപ്പടുന്ന ൄട്ടിഔളുപട
ഠന ികന്നൊെൊവസ്ഥ രിഹരിെൊനൊയി അവരുപട വീടുഔളിൽ ഠനൊന്ത്രീക്ഷ്ും രുക്കുഔ
എന്നതുും തകേശസ്ഥൊ നങ്ങളുപട ചുമതലയൊവണും. സ്ക്കൂളുഔളിപല ഇടപ ടലഔളിലൂപട
മറിഔടെൊനൊവൊത്ത ഇത്തരും പ്രശ്നങ്ങപള കഔഔൊരയും പചയ്യൊൻ തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾ
പ്രൊപ്തമൊകഔണ്ടതുണ്ട്.
ഠനകമശ, ഔകസര, കസെിൾ,
ഠന ഔിറ്റുഔൾ, ലൊപ്പ്കടൊപ്പ്
ഉൾപപ്പപടയുള്ള
ഠകനൊ ഔരണങ്ങൾ എന്നിവ നൽൄന്നതുും ൄട്ടിഔൾെൊവശയമൊയ
യൊത്രൊസൗഔരയങ്ങപളൊരുക്കുന്നതുും, നല്ല ഇടപ ടലഔളൊണ് . എന്നൊൽ നിലവിൽ ഈ
ഇടപ ടലഔൾ എസ് .സി./എസ് .ടി. ൄടുുംബങ്ങപള മൊത്രമൊണ് ലക്ഷ്യും പവക്കുന്നത് .
എസ് .സി./എസ് .ടി.
വിഭ്ൊഖത്തിൽപപ്പടുന്ന
ൄട്ടിഔൾെൊയുള്ള
ഇത്തരും
ദ്ധതിഔൾ
വിപുലമൊക്കുന്നകതൊപടൊപ്പും
എസ് .സി./എസ് .ടി.
ഇതര
ൄടുുംബങ്ങളിപല
ൄട്ടിഔളുപട
ഠന ികന്നൊെൊവസ്ഥഔപളക്കൂടി
രിഹരികെണ്ടതുണ്ട് . ചില തകേശസ്ഥൊ നങ്ങളിപല
ൄട്ടിഔളുപട ികന്നൊെൊവസ്ഥ മനസിലൊെൊൻ യൂണിപസ ിനു കവണ്ടി സി.എസ് .ഇ.എസ് .
2015ൽ നടത്തിയ
ഠനത്തിൽ, എസ് .എസി/എസ് .ടി. ഇതര ദരിദ്ര ൄടുുംബങ്ങളിപല
ൄട്ടിഔൾെിടയിലും, ദരിദ്രമല്ലൊത്ത രു വിഭ്ൊഖും ൄടുുംബങ്ങളിപല ൄട്ടിഔൾെിടയിലും
ഠനസൊഹചരയങ്ങളിപല ികന്നൊെൊവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നുപണ്ടന്ന് ഔപണ്ടത്തിയിരുന്നു (CSES,
2015). ഈ വിഭ്ൊഖും ൄട്ടിഔളുപട ഠന ികന്നൊെൊവസ്ഥ രിഹരിെൊനുള്ള ഇടപ ടലഔളുും
തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾ നടകത്തണ്ടതൊണ് .
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ഒകരൊ സ്ക്കൂളിലും നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തകേശസ്ഥൊ നങ്ങളുപട കനതൃതൃത്തിൽ
വിലയിരുത്തുന്നതുും, തങ്ങളുപട സ്ക്കൂളിപെ പ്രവർത്തനങ്ങളുും, കനട്ടങ്ങളുും
ങ്കുപവെൊൻ
തകേശസ്ഥൊ നത്തിനു ഔീഴിലള്ള എല്ലൊ സ്ക്കൂളുഔൾക്കുും രു പ ൊതുകവദിപയൊരുെി അവസരും
നൽൄന്നതുും ടുതൽ ക്രിയൊത്മഔമൊയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏപറ്റടുെൊൻ സ്ക്കൂളുഔൾക്കുും
നൊട്ടുഔൊർക്കുും ഊർജമൊൄും. അനുഔരണീയമൊയ മൊതൃഔഔൾ ഔർത്തൊൻ മറ്റ് സ്ക്കൂളുഔൾക്കുും
പ്രകചൊദനമൊൄും. സുംസ്ഥൊനതലത്തിലും ഇത്തരപമൊരു കവദി രുക്കുന്നത് ടുതൽ
ആകവശകത്തൊപട ഇടപ ടൊനുും, വയതയസ്തമൊയ
ദ്ധതിഔൾെ് രൂ ും നൽഔൊനുും
തകേശസ്ഥൊ നങ്ങപള പ്രകചൊദിപ്പിക്കുും. നല്ല മൊതൃഔഔപള സുംസ്ഥൊനതലത്തിൽ കഡൊഔുപമെ്
പചയ്യുന്നതുും ആകലൊചിെൊവന്നതൊണ് .
വയക്തിഔളുപട, പ്രകതയഔിചൃ് തകേശസ്ഥൊ നങ്ങളുപട
അധയക്ഷ്രുപടയുും, വിദയൊഭ്യൊസ
സ്റ്റൊൻഡിുംഖ് ഔമ്മിറ്റി പചയർക ഴ്സൺമൊരുപടയുും, ഇുംപ്ലിപമെിുംഖ് ഒ ീസർമൊരുപടയുും,
സ്ക്കൂളുഔളിപല
പ്രധൊനൊധയൊ ഔരുപടയുും
ഗുണത്തിനനുസരിചൃൊയിരിക്കുും,
ലകപ്പൊള്ളൃും
വിദയൊഭ്യൊസകമകലയിൽ
തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾ
കഔവരിക്കുന്ന
പുകരൊഖതി.
വയക്തികഔന്ദ്രീെതമൊയ രു തലും ഈ ഇടപ ടലഔൾെ് ഉണ്ടൊൄന്നു എന്നത്
അധിഔൊരവികഔന്ദ്രീഔരണ പ്രക്രിയയുപട ഭ്ൊഖമൊയി തുടങ്ങിപവചൃ ല നൂതനൊശയങ്ങളുപട
സജീവതപയയുും
തുടർചൃപയയുും
ലകപ്പൊള്ളൃും
പ്രതിലമൊയി
ബൊധിക്കുന്നുണ്ട്.
ജനഔീയൊസൂത്രണസമയത്ത്
മൊതൃഔഔളൊയി
ഔണെൊെപപ്പട്ടിരുന്ന
ല
തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾക്കുും ഇരു ത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾെ് കശഷും ആ സർഖൊത്മഔത
നിലനിർത്തൊൻ ഔഴിയൊത്തതുും ഇതുപഔൊണ്ടൊണ്. വയക്തിഔളുപട മുൻകഔയിൽ ഉയർന്നുവരുന്ന
പ്രവർത്തനങ്ങപള ഇൻസ്റ്റിറ്റൂഷണൽ പമെൊനിസത്തികലെ് ട്ടിയിണക്കുഔ എന്നതൊയിരിെൊും
ഇതിനുള്ള രിഹൊരും. എസ് .സി.ഇ.ആർ.ടി., ഡയറ്റുഔൾ, കലൊെ് റികസൊഴ്സ് പസെറുഔൾ,
തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾ എന്നിവ കയൊജിചൃ് പ്രവർത്തിെൊനുതൄന്ന രു സിസ്റ്റും ഉണ്ടൊൄന്നത്
വിദയൊഭ്യൊസകമകലയിൽ
വയതയസ്തങ്ങളൊയ
ദ്ധതിഔൾ
രൂ ീഔരിെപപ്പടൊനുള്ള
അവസരപമൊരുക്കുും.
കഔരളത്തിപെ അധിഔൊരവികഔന്ദ്രീഔരണൊനുഭ്വങ്ങൾ ജനഔീയൊസൂത്രണത്തിപെ ഔയൊമ്പയിൻ
രീതിയിൽ നിന്ന് ഇൻസ്റ്റിറ്റൂഷണൽ കമൊഡികലെ്
രിവർത്തനും പചയ്യപപ്പട്ടകപ്പൊൾ
സൃൊഭ്ൊവിഔമൊയുണ്ടൊയ ആകവശപൂർവമൊയ ജനഔീയ
ങ്കൊളിത്തത്തിപെ കചൊർചൃയൊണ്
രിഹരികെണ്ട ഏറ്റവും പ്രധൊന വിഷയും. ദ്ധതി നടത്തിപ്പുഔളുപട യൊന്ത്ര്ിഔതയ്ക്ക് ഔരും
ജനഔീയൊസൂത്രണത്തിപെ
ആദയഔൊലപത്ത
ക ൊപല
നൂതനമൊയ
ദ്ധതിഔൾ
വിദയൊഭ്യൊസകമകലയിൽ ആവിഷ്ക്കരിെപപ്പടണപമങ്കിൽ ഇത് അനിവൊരയമൊപണന്ന് ഔരുതുന്നു.
വിദയൊഭ്യൊസകമകലയിൽ തൊല്പരയവും അനുഭ്വസമ്പത്തുമുള്ള പ ൊതുജനങ്ങപള ഉൾപപ്പടുത്തി
ഞ്ചൊയത്ത്/നഖരസഭ് തലത്തിൽ വിദയൊഭ്യൊസ കഔൊർ ഗ്രൂപ്പുഔൾ രൂ ീഔരിചൃ് അവയ്ക്ക്
പ്രവർത്തനസൃൊതന്ത്ര്യും നൽൄഔ എന്നതൊണ് രു മൊർഖും. രു വലിയ എണ്ണും റിട്ടയർട്ട്
അധയൊ ഔർ ഒകരൊ പ്രകദശത്തുമുണ്ടൊൄും. ഇവപരപയൊപെ വിദയൊഭ്യൊസവമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട
ദ്ധതിഔളുപട രൂ ീഔരണത്തിലും നടപ്പിലൊെലിലും
ങ്കൊളിഔളൊെൊവന്ന രു സിസ്റ്റും
രൂ ീഔരിക്കുന്നത് ഗുണഔരമൊൄും. ജനപ്രതിനിധിഔളുും തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾെ് ഔീഴിലള്ള എല്ലൊ
സർെൊർ-എയ്ഡഡ് സ്ക്കൂളുഔളിപലയുും പ്രധൊനൊധയൊ ഔരുും ഉൾപപ്പടുന്ന ഞ്ചൊയത്ത് വിദയൊഭ്യൊസ
സമിതിപയ
ശക്തിപപ്പടുത്തുഔ
എന്നതുും
പ്രധൊനമൊണ്.
സ്ക്കൂളുഔളുപട പ്രവർത്തനത്തിൽ

പ ൊതുജന ങ്കൊളിത്തും ഉറപ്പൊെൊനൊയി നിലവിൽ നിരവധി ഔമ്മിറ്റിഔളൊണ് നിലവിലള്ളത് .
വിദയൊഭ്യൊസരുംഖത്ത് സുംസ്ഥൊനതലത്തിലും കഔന്ദ്രതലത്തിലും അവതരിപ്പിെപപ്പടുന്ന ഒകരൊ പുതിയ
ദ്ധതിയിലും പുതിയ സമിതിഔൾ നിർകദശിെപപ്പടുന്ന രീതി ഔണ്ടവരുന്നുണ്ട്. ഇവയിൽ
ല
സമിതിഔളുപടയുും പ്രവർത്തനങ്ങപളയുും ചുമതലഔപളയുും ൄറിചൃ് സമിതിയുംഖങ്ങൾകെൊ അധയൊ ർകെൊ
െതയമൊയ ധൊരണയില്ലൊപയന്ന അവസ്ഥയുും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ലകപ്പൊള്ളൃും ഈ സമിതിഔളുപട
പ്രവർത്തനങ്ങപള യൊന്ത്ര്ിഔമൊെി മൊറ്റുന്നു. ക രിന് കവണ്ടി മൊത്രും സമിതിഔൾ രൂ ീഔരിക്കുഔയുും,
കചരുഔയുും പചയ്യുന്ന അവസ്ഥയുും ചിലയിടങ്ങളിലണ്ട്. ഇത് സ്ക്കൂളുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട ഔൊരയങ്ങളിൽ
ഉണ്ടൊകഔണ്ട
ലപ്രദമൊയ പ ൊതുജന ങ്കൊളിത്തത്തിന് തടസ്സും സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നതൊണ്

ഠനത്തിനിടയിൽ മനസിലൊയത് . സമിതിഔളുപട എണ്ണും ൄറചൃ് െതയമൊയ പ്രവർത്തന
മൊനദണ്ഡങ്ങളുള്ള സജീവമൊയ സമിതിഔൾ രൂ പപ്പടുത്തുന്നതിപനക്കുറിചൃ് ഖൗരവമൊയി
ചിന്ത്ികെണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
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തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾെ് കഔമൊറിെിട്ടിയ സ്ഥൊ നങ്ങളിൽ എണ്ണത്തിലും തരത്തിലും
തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾ തമ്മിൽ വയതയൊസങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് സ്ക്കൂളുഔളുപട ഔൊരയത്തിലൊണ് .
സർെൊർ സ്ക്കൂളുഔൾ മൊത്രമുള്ള തകേശസ്ഥൊ നങ്ങളുും, എയ്ഡഡ് സ്ക്കൂളുഔൾ മൊത്രമുള്ള
തകേശസ്ഥൊ നങ്ങളുും
കഔരളത്തിലണ്ട്.
അതൊത്
തകേശസ്ഥൊ നത്തിപെ
വിദയൊഭ്യൊസൊവശയങ്ങളുും
അവയുപട
ചുമതലയിലള്ള
സ്ക്കൂളുഔളുപട
എണ്ണവും
ണ്ട്
വിതരണത്തിനുള്ള മൊനദണ്ഡമൊക്കുന്നത്
രിഖണിെൊവന്നതൊണ് . അതു ക ൊപല തപന്ന
ഗ്രൊമ ഞ്ചൊയത്തുഔൾക്കുള്ള
ണ്ട് വിഹിതും വർധിപ്പിചൃ് കഹസ്ക്കൂളുഔൾ, ഹയർ പസെെറി
സ്ക്കൂളുഔൾ
എന്നിവപയക്കൂടി
ഗ്രൊമ ഞ്ചൊയത്തുഔൾെ്
ഔീഴിലൊക്കുന്നതിപനക്കുറിചൄും
ചിന്ത്ികെണ്ടതൊണ് . ഇത് മുഔളിൽ വിശദീഔരിചൃതു ക ൊപല ഈ സ്ക്കൂളുഔപള അതൊത്
പ്രകദശത്തിപെ കനൊളജ് ഹബൊയി വിഔസിപ്പിെൊനുള്ള സൊധയതഔൾ തുറക്കുും. ഈ കഔമൊറ്റും
പൂർണമൊൄന്നത് വപര
ഞ്ചൊയത്തുഔൾെ് കഹസ്ക്കൂൾ-ഹയർ പസെെറി സ്ക്കൂളുഔളിൽ
ഇടപ ടൊനുള്ള രു വയവസ്ഥ ഉണ്ടൊൄന്നതുും ഗുണഔരമൊയിരിക്കുും. അതുക ൊപല തപന്ന
ചിന്ത്ികെണ്ട രു വിഷയമൊണ് പസ്പഷയൽ സ്ക്കൂളുഔപള തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾെ് ഔീഴിൽ
പഔൊണ്ടവരിഔ എന്നത് . അപല്ലങ്കിൽ ഇത്തരും സ്ക്കൂളുഔളിൽ ഇടപ ടൊനുള്ള അവസരും ഗ്രൊമ
ഞ്ചൊയത്തുഔൾക്കുും ജില്ലൊ ഞ്ചൊയത്തുഔൾക്കുും നൽൄഔപയങ്കിലും കവണും.
കഔരളത്തിപെ സ്ക്കൂൾ വിദയൊഭ്യൊസത്തിൽ എയ് ഡഡ് കമകലയ്ക്കള്ള പ്രൊധൊനയും രിഖണിചൃ്
എയ് ഡഡ് സ്ക്കൂളുഔളുപട അെൊദമിഔവും ഭ്ൗതിഔവമൊയ നിലവൊരപത്തക്കുറിപചൃൊരു സമഗ്ര
ഠനും നടത്തുന്നത് രിഖണിെൊവന്നതൊണ് . നിലവിൽ, എയ്ഡഡ് സ്ക്കൂളുഔൾെ് നൽൄന്ന
ഗ്രൊെ്
അെൊദമിഔസൂചഔങ്ങളുമൊയി രു തരത്തിലും ബന്ധിപ്പിെപപ്പട്ടിട്ടില്ല. സ്ക്കൂളുഔളുപട
അെൊദമിഔനിലവൊരും നിരീക്ഷ്ിെൊനുള്ള സുംവിധൊനങ്ങൾ ഔൊരയമൊയി വിദയൊഭ്യൊസ വൄപ്പിപെ
െലില്ല. ഇത്തരത്തിലള്ള നിരീക്ഷ്ണങ്ങളുും കമൽകനൊട്ടവും ടുതൽ
ലപ്രദമൊയി
പ്രൊകദശിഔമൊയി
തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾെ്
നിർവഹിെൊനൊൄും.
ഗ്രൊന്റുഔപള
അെൊദമിഔനിലവൊരത്തിലള്ള
ഉയർചൃയുമൊയുും,
സ്ക്കൂളുഔളിപല
ഠനൊന്ത്രീക്ഷ്വമൊയുും
ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതുും,
സ്ക്കൂളുഔളുപട
പ്രവർത്തനങ്ങപള
നിരീക്ഷ്ിെൊനുള്ള
ചുമതല
തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾെ്
നൽൄന്നതുും,
എയ്ഡഡ്
സ്ക്കൂളുഔളിൽ
ക്രിയൊത്മഔമൊയി
ഇടപ ടുന്നതിനുള്ള അവസരും തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾെ് നൽൄും. നിലവിൽ എയ്ഡഡ്
സ്ക്കൂളുഔൾെ് നൽഔപപ്പടുന്ന ഗ്രൊെ് തുഔ വളപര ൄറവൊണ് . മൊത്രമല്ല, വല്ലകപ്പൊള്ളൃും മൊത്രപമ ആ
തുഔ
രിഷ്ക്കരിെൊറുമുള്ളൂ. എയ്ഡഡ് സ്ക്കൂൾ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തകേശസ്ഥൊ നങ്ങളുപട
ഇടപ ടലഔൾ വർധിപ്പിെൊനുള്ള രു മൊർഖമൊയി ഗ്രൊെ് -ഇൻ-എയ്ഡ് നയങ്ങപള
ഉ കയൊഖിെൊവന്നതൊണ്.
എസ് .എസ് .എ.യ്ക്കള്ള സുംസ്ഥൊനവിഹിതത്തിപെ ഔൊരയത്തിപലന്ന ക ൊപല, ഭ്ിന്നകശഷി
വിഭ്ൊഖത്തിൽപപ്പടുന്ന ൄട്ടിഔൾെൊയുള്ള കസ്ക്കൊളർഷിപ്പ് ദ്ധതിയികലക്കുും നിർബന്ധമൊയി ണ്ട്
നൽഔണപമന്ന്
സുംസ്ഥൊന
സർെൊർ
തകേശസ്ഥൊ നങ്ങകളൊട്
നിഷ്ക്കർഷിചൃിട്ടുണ്ട്.
സുംസ്ഥൊനതലത്തിൽ
രൂ പപ്പടുത്തുന്ന
ദ്ധതിഔൾെൊയുള്ള
ണ്ട്
നൽഔൊൻ
തകേശസ്ഥൊ നങ്ങപള ഇത്തരത്തിൽ നിർബന്ധിക്കുന്നത് നീതിഔരിെൊവന്നതല്ല. മുഔളിൽ
ഔണ്ടതു ക ൊപല ഇത് പ്രകദശത്തിപെ വിദയൊഭ്യൊസ വിഔസനത്തിൽ ഇടപ ടൊനുള്ള
തകേശസ്ഥൊ നങ്ങളുപട ഔഴിവിപന ബൊധിക്കുും. അതുപഔൊണ്ട്, ഇത്തരും പ്രവർത്തനങ്ങൾ
സുംസ്ഥൊനസർെൊരിൽ തപന്ന നിലനിർത്തുന്നതൊണുചിതും.
അധയൊ ഔരുമൊയി നല്ല ബന്ധവും കയൊജിചൄള്ള പ്രവർത്തനവും തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾ
ഉറപ്പുവരുത്തുകമ്പൊൾ തപന്ന, വിദയൊഭ്യൊസപ്രക്രിയയുപട ഏറ്റവും പ്രധൊന ഗുണകഭ്ൊക്തൊെളൊയ
വിദയൊർഥിഔളുപട
പ്രതിഔരണും
അറിയുഔ
എന്നത്
പ്രധൊനമൊണ് .
ഇതിനൊയി
തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾെ് ഔീഴിലള്ള വിവിധ സ്ക്കൂളുഔളിപല വിദയൊർഥി പ്രതിനിധിഔളുപട വൊർഷിഔ
മീറ്റിുംഖ് സുംഗടിപ്പിെൊവന്നതൊണ് . ൄടുുംബശ്രീ അുംഖതൃമുള്ള ൄടുുംബങ്ങളിപല ൄട്ടിഔൾെൊയി
ചില തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾ ബൊലസഭ്ഔൾ സുംഗടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ൄടുുംബശ്രീ ശൃുംകലയ്ക്ക്
പുറത്തുള്ള ൄട്ടിഔപള ടി ഉൾപപ്പടുത്തിപെൊണ്ടള്ള ഇത്തരും കവദിഔൾ ൄട്ടിഔൾെ് തങ്ങളുപട
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ആവശയങ്ങളുും അഭ്ിപ്രൊയങ്ങളുും അറിയിെൊനുള്ള രിടമൊയി മൊറണും.14 തങ്ങളുപട
സ്ക്കൂളുഔപളക്കുറിചൄള്ള അഭ്ിപ്രൊയങ്ങളുും നിർകദശങ്ങളുും ൄട്ടിഔളിൽ നിന്ന് കശകരിെൊവന്ന
രവസരമൊയുും ഇത്തരും കവദിഔപള തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾെ് ഉ കയൊഖപപ്പടുത്തൊവന്നതൊണ് .
ജനഔീയൊസൂത്രണത്തിപെ
ഈ
ഇരു ത്തഞ്ചൊും
വൊർഷിഔത്തിൽ
കഔരളത്തിപെ
അധിഔൊരവികഔന്ദ്രീഔരണൊനുഭ്വങ്ങപളയുും, തകേശസ്ഥൊ നങ്ങളുപട വിദയൊഭ്യൊസരുംഖപത്ത
ഇടപ ടലഔപളയുും വിലയിരുത്തി മുകന്നൊട്ടുള്ള
ൊത ചർചൃ പചയ്യുകമ്പൊൾ കഔരളത്തിപെ
വിദയൊഭ്യൊസ വിഔസനപത്തക്കുറിചൃ് 2000 ഡിസുംബറിൽ തിരുവനന്ത്പുരത്ത് പവചൃ് നടന്ന
കദശീയ കഔൊൺ റൻസ് (ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട് ഒ ് കസൊഷയൽ സയൻസുും, സി.എസ് .ഇ.എസുും
യൂണിപസഫും സുംയുക്തമൊയി സുംഗടിപ്പിചൃതൊണ് ഈ കഔൊൺ റൻസ് ) ഉദ് ഗൊടനും പചയ്ത്
അമർതയ പസൻ നടത്തിയ പ്രസുംഖത്തിപല വൊക്കുഔൾ പ്രസക്തമൊപണന്ന് ഔരുതുന്നു:
“കഔരളത്തിപെ മഹത്തൊയ കനട്ടങ്ങപളകയൊർത്ത് അഭ്ിമൊനിെൊൻ ധൊരൊളും
ഔൊരണങ്ങളുണ്ട്.
അകത
സമയും
കഔരളത്തിപെ
വയതയസ്തമൊയ
വിഔസനൊനുഭ്വങ്ങപള അവസൊന മൊതൃഔയൊയി ഔണെൊെൊതിരിക്കുഔ
എന്നതുും പ്രധൊനമൊണ് . രിഹരിെൊനുള്ള ല പ്രശ്നങ്ങളുും ബൊെി നിൽക്കുന്നുണ്ട്,
പുതിയ പ്രശ്നങ്ങപള അഭ്ിമുകീഔരിെൊനുമുണ്ട്. രു കമകലയിൽ കഔവരിചൃ
കനട്ടങ്ങൾ എല്ലൊ കമകലഔളിലും പ്രതി ലിെണപമന്നില്ല. സുംതൃപ്തി നൽൄന്ന
ഔൊരയങ്ങൾ
അമിതൊത്മവിശൃൊസത്തികലക്കുും
നയിചൄടൊ.”

14

2016ൽ ബൊല സൗഹൃദ തകേശസ്ഥൊ നങ്ങൾ (child friendly local govenance) എന്ന ദ്ധതിെ് യൂണിപസഫും
ഔിലയുും കചർന്ന് തുടെമിട്ടിരുന്നു. ഇതിപെ ഭ്ൊഖമൊയി തകേശസ്ഥൊ നങ്ങപള ബൊലസൗഹൃദ രമൊെൊനുള്ള
ഇടപ ടലഔൾ സുംസ്ഥൊനപത്ത വിവിധ പ്രൊകദശിഔ ഭ്രണസമിതിഔളുപട കനതൃതൃത്തിൽ നടന്നിരുന്നു. സ്ക്കൂൾ
വിദയൊഭ്യൊസരുംഖത്തുും ഇതിപെ പ്രതി ലനങ്ങളുണ്ടൊയി. ൄട്ടിഔപള ടുതലൊയി സ്ക്കൂളുഔളിപലത്തിെൊനുും, അവരുപട
പഔൊഴിഞ്ഞുക ൊെ് ൄറയ്ക്കൊനുമൊയി വയനൊട് ജില്ലയിപല നൂൽപ്പുഴ ഞ്ചൊയത്തുും (വിസ്തീർണത്തിപെ ൄതികയൊളും
വനകമകലയൊയ
ഈ
ഞ്ചൊയത്തിപല
ആപഔ
ജനസുംകയയിൽ
മൂന്നിപലൊകന്നൊളും
കൈബൽ
വിഭ്ൊഖത്തിൽപ ട്ടവരൊണ് ), തൃശൂർ ജില്ലയിപല നൊട്ടിഔ ഗ്രൊമ ഞ്ചൊയത്തുും (തീരപ്രകദശത്തുള്ള ഈ
ഞ്ചൊയത്തിപല സർെൊർ സ്ക്കൂളുഔളിൽ
ഠിക്കുന്ന ൄട്ടിഔളിൽ ടുതലും സൊമൂഹയവും സൊമ്പത്തിഔമൊയി
ികന്നൊെും നിൽക്കുന്ന മത്സയപത്തൊഴിലൊളി ൄടുുംബങ്ങളിൽ നിന്നൊണ് ) നടത്തിയ ഇടപ ടലഔൾ ഔിലയുും
യൂണിപസഫും രുമിചൃ് തയ്യൊറൊെിയ കഡൊഔുപമന്റുഔളിൽ ഇടും ിടിചൃിട്ടുണ്ട് ( ദ്ധതിയുപട വിശദൊുംശങ്ങൾെ്
Ortiz, Bishai, Rashid, & Khan, 2013; Raj, Radhakrishnan, Antony, & Kalidasan, 2016; IRTC, 2019 ഔൊണുഔ)
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