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സചയമിട്ടുണന.  കൂടെന്താസത  ഇഇൗ  കമഖലയമിസല  കേടുത  ചൂഷണഞ്ഞം

അവസന്താനമിപമിക്കുനതമിനുഞ്ഞം  അണ്  എയ്ഡെഡെന  സ്കൂളമിസല  അദ്ധഷ്യന്താപകേ-

അനദ്ധഷ്യന്താപകേ   ജശവനകന്താസര  മമിനമിമഞ്ഞം  കവതനതമിസന  പരമിധമിയമില്

സകേന്താണ്ടുവരനതമിനുമന്തായമി   നമിയമനമിരമ്മന്താണഞ്ഞം  നടെത്തുനതമിനന്തായമി   സതന്താഴമില്

സസനപുണഷ്യവകുപന   തയ്യന്താറന്താകമിയ  കേരടെന  ബമിലമില്   വമിദഷ്യന്താഭഷ്യന്താസ  വകുപമിസന

അഭമിപ്രന്തായഞ്ഞം നല്കുനകേന്താരഷ്യഞ്ഞം  പരമികശന്താധമിച്ചുവരമികേയന്താണന.  ഇഇൗ കമഖലയമിസല

അദ്ധഷ്യന്താപകേര  കനരമിടുന   പ്രശ്നങ്ങള്  വമിശദമന്തായമി  പരമികശന്താധമിചന   അവരസടെ

കജന്താലമിസന്താഹചരഷ്യഞ്ഞം  സമചസപടുതമി  ചൂഷണഞ്ഞം  തടെയുവന്താനുളള   ശക്തമന്തായ

നടെപടെമികേള് സരകന്താര  സസകേസകന്താളളുനതന്താണന.  

പസന വണ് കന്താസ്സുകേളമില് രണന്താഞ്ഞം ഉപഭന്താഷ പഠമിപമിക്കുനതന സഞ്ഞംബനമിചന

ശശ  .    പമി  .    സകേ  .    അബ്ദു  റബ്ബന:  സര,  പസന  വണ്  വമിദഷ്യന്താരതമികേള്കന  രണന്താഞ്ഞം

ഉപഭന്താഷയന്തായമി സഞ്ഞംസ്കൃതഞ്ഞം, അറബമി, ഉറുദു തുടെങ്ങമിയ ഭന്താഷകേളമില് അദ്ധഷ്യയനതമിനുള്ള

അനുമതമി  2016 ജൂറല  7-നന  ഹയരസസകനറമി  ഡെയറക്ടര  പുറസപടുവമിച

സരക്കുലറമിലൂസടെ  പമിനവലമിചമിരമിക്കുകേയന്താണന.   നമിലവമില്  ഹയര  സസകനറമിയമില്

മലയന്താളഞ്ഞം,  ഹമിന്ദമി  എനശ  ഭന്താഷകേള്കന  പുറസമ  രണന്താഞ്ഞം  ഉപഭന്താഷയന്തായമി  സഞ്ഞംസ്കൃതഞ്ഞം,

അറബമി,  ഉറുദു  തുടെങ്ങമിയ  ഭന്താഷകേളുഞ്ഞം  പസന  വണ്  അഡമിഷന  സമയതന

arun
Highlight



Uncorrected/Not for publication
53

വമിദഷ്യന്താരതമികേള്കന തമിരസഞടുക്കുനതമിനുള്ള അവസരഞ്ഞം ഉണന്തായമിരന്നു.  റഹസ്കൂള്

തലതമില് സഞ്ഞംസ്കൃതകമന്താ ഹമിന്ദമികയന്താ ഉറുദുകവന്താ പഠമിച്ചുവരന വമിദഷ്യന്താരതമികേള്കന  ഈ

ഭന്താഷകേള്  തുടെരനന  പഠമിക്കുനതമിനന  ഈ  സരക്കുലര  മൂലഞ്ഞം  അവസരഞ്ഞം

നമികഷധമികസപടമിരമിക്കുകേയന്താണന.   സപസടനന  ഭന്താഷ  മന്താറുനതന  വമിദഷ്യന്താരതമികേള്കന

പ്രയന്താസഞ്ഞം  സൃഷ്ടമിക്കുഞ്ഞം.  ക്രകമണ  റഹസ്കൂള്  തലതമില്തസന  ഈ  ഭന്താഷകേള്

വമിദഷ്യന്താരതമികേള്  തമിരസഞടുകന്താത  അവസ  വരഞ്ഞം.   അതന  ഇതരഞ്ഞം  ഭന്താഷകേള്

അനഷ്യഞ്ഞംനമിനന  കപന്താകേന്താന  കേന്താരണമന്താകുഞ്ഞം.   സരകന്താരമിനന  ഒര  രൂപകപന്താലുഞ്ഞം

ബന്താധഷ്യതയമിലന്താത  വമിധതമിലന്തായമിരന്നു  ഈ  ഭന്താഷകേള്  അദ്ധഷ്യയനതമില്

ഉള്സപടുതമിയമിരനതന.  ഇതരതമില് തസമികേ നമിരണയഞ്ഞം നടെതന്താത സ്കൂളുകേളമില്

പമി.ടെമി.എ.  ആണന  കവതനഞ്ഞം  നലമിയമിരനതന.   പല  സ്കൂളുകേളമിലുഞ്ഞം  അദ്ധഷ്യന്താപകേര

സഇൗജനഷ്യമന്തായുഞ്ഞം  പഠമിപമിചമിരന്നു.   ഹയര  സസകനറമി  ഡെയറക്ടറുസടെ  സരക്കുലര

പ്രകേന്താരഞ്ഞം  തസമികേ  സൃഷ്ടമിച  ഭന്താഷകേള്  മന്താതകമ  വമിദഷ്യന്താരതമികേള്കന

തമിരസഞടുക്കുനതമിനന  സന്താധമിക.   നമിലവമില്  രണന  ഉപഭന്താഷ  എനതമിസന

അടെമിസന്താനതമില് സഞ്ഞംസ്കൃതഞ്ഞം,  അറബമി,  ഉറുദു എനമിവയന തസമികേ  സൃഷ്ടമികന്താതതന

ക്രകമണ  ഈ  ഭന്താഷകേള്  ഇലന്താസതയന്താകുനതമിനന  കേന്താരണമന്താകുഞ്ഞം.   ആയതമിനന്താല്

സരകന്താരമിനന  ഒര  രൂപകപന്താലുഞ്ഞം  സചലവഴമികന്താസത  ഈ  ഭന്താഷകേള്
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പഠമിപമിക്കുനതമിനുണന്തായമിരന  അനുമതമി  പുനനഃസന്താപമിക്കുകേകയന്താ  അസലങമില്  രണന

ഉപഭന്താഷ  എന  വമിഷയഞ്ഞം  മന്താറ്റമി  പ്രശഡെമിഗ്രമി  നമിലവമിലുണന്തായമിരന

കേന്താലഘടസതകപന്താസല  വമിദഷ്യന്താരതമികേള്കന  നന്താലന  ഉപഭന്താഷകേള്

തമിരസഞടുക്കുനതമിനന സഇൗകേരഷ്യഞ്ഞം നല്കുനതമിനുള്ള ഉതരവുകേളുണന്താകേണസമനന്താണന

ബഹുമന്താനസപട വമിദഷ്യന്താഭഷ്യന്താസ വകുപ്പുമനമികയന്താടെന എനമികന അഭഷ്യരതമികന്താനുള്ളതന.  

പസന വണ് കന്താസ്സുകേളമില് രണന്താഞ്ഞം ഉപഭന്താഷ പഠമിപമിക്കുനതന സഞ്ഞംബനമിചന

വമിദഷ്യന്താഭഷ്യന്താസ വകുപ്പുമനമി (സപ്രന്താഫ  .   സമി  .   രവശന്ദ്രനന്താഥന): സര, നമിലവമില് ഹയര

സസകനറമി  തലതമില്  12  ഉപഭന്താഷകേള്  പഠമിപമിക്കുന്നുണന.   ഓകരന്താ  സ്കൂളമിനുഞ്ഞം  4

ഉപഭന്താഷകേള് തമിരസഞടുക്കുവന്താന അവസരഞ്ഞം നല്കേമിയമിട്ടുണന.  നമിലവമില് ഏസതങമിലുഞ്ഞം

സ്കൂളമില്  ഒര  ഉപഭന്താഷ  കൂടെമി  അധമികേമന്തായമി  പഠമിപമികണസമന്നുസണങമില്  ആയതന

സരകന്താര  അനുമതമികയന്താടുകൂടെമി  പഠമിപമികന്താവുനതന്താണന.   ഇതരഞ്ഞം  കകേസുകേളമില്

സരകന്താര  ഓകരന്താ  സ്കൂളമിസനയുഞ്ഞം  ആവശഷ്യകേത,  പ്രകതഷ്യകേത  എനമിവ  പരമികശന്താധമിചന

തശരമന്താനസമടുക്കുന്നുണന.   സഞ്ഞംസ്കൃതഞ്ഞം,  അറബമി,  ഉറുദു  എനശ  ഭന്താഷകേള്

അനുവദനശയമന്തായ  സ്കൂളുകേളമില്  കചരനന  പഠമിക്കുനതമിനുള്ള  സഇൗകേരഷ്യഞ്ഞം

വമിദഷ്യന്താരതമികേള്ക്കുണന.   ഉപഭന്താഷ പഠമിക്കുനതമിനന  വമിദഷ്യന്താരതമികേളുസടെ  നമിലവമിലുള്ള


