ഉണരുന്ന പപപൊതുവവിദദപൊഭദപൊസസ ; മപൊറുന്ന കകേരളസ
പകേ സവി ഹരവികൃഷ്ണന (ജനറല് പസക്രട്ടറവി , പകേ .എസസ .ടവി .എ )

കകേരളസ കലപൊകേതവിനസ ഒകട്ടപറ മപൊതൃകേകേള് സൃഷവിച്ച സസസപൊനമപൊണസ.
ക്രമപൊനുഗതമപൊയവി വളരുന്ന ഈ മപൊതൃകേ നമുകസ സൃഷവികപൊനപൊയതസ സുസജ്ജവസ
സസഘടവിതവമപൊയ പപപൊതുവവിദദപൊഭദപൊസ സസവവിധപൊനസ നവിലനവില്ക്കുന്നതുപകേപൊണപൊണസ.
സ്കൂള്പപൊയതവിലുള്ള ഏതപൊണസ എലപൊ കുട്ടവികേള്ക്കുസ 12-ാംകേസളപൊസസ വപര വവീട്ടവില്
തപൊമസവിച്ചുപഠവികപൊനുള്ള സപൊഹചരദസ ലഭദമപൊകപൊന കേഴവിഞവിട്ടുണസ. ഇങ്ങപന
പസസൌജനദമപൊയവി സ്കൂള്വവിദദപൊഭദപൊസതവിനുള്ള പസസൌകേരദമുണപൊയതസ കകേവലസ
ഭരണകൂടങ്ങളുപട ദയപൊദപൊകവിണദമല. മറവിച്ചസ കകേരളതവിപല സപൊമൂഹവികേവളര്ച്ചയുപട
അവവിഭപൊജദഘടകേമപൊയവിരുന്നു പപപൊതുവവിദദപൊഭദപൊസസ. കകേരളസമൂഹതവിപന്റെ
വവികേപൊസപരവിണപൊമസ ശ്രദവിക്കുന്ന ആര്ക്കുസ ഇതസ മനസവിലപൊകുസ. മത, ജപൊതവി, ലവിസഗ,
സപൊമ്പതവികേ, സപൊമൂഹവികേ വദതദപൊസങ്ങളവിലപൊപത സ്കൂളവില് എതവികച്ചരപൊവന്ന അവസ
സസജപൊതമപൊയതുസ മതനവിരകപകമപൊയ പരവിസരസ വവികേസവിച്ചുവന്നതുസ വവിശപൊലമപൊയ
സപൊമൂഹവികേപക്രവിയയവിലൂപടയപൊണസ. ഇതരപമപൊരു സപൊഹചരദസ മപറപൊരു
സസസപൊനതവിനുസ അവകേപൊശപപ്പെടപൊന കേഴവിയവില. ഇതസ സപൊധദമപൊയതസ കകേരളതവിപല
ഇടതുപകസപൊന്നവിധദമപൊപണന്നസ നവിസസശയസ വവിലയവിരുതപൊസ.
നകവപൊതപൊന കേപൊലഘട്ടതവില്തപന്ന ജനങ്ങളുപട സജവീവപങപൊളവിതകതപൊപട
വവിപുലപപ്പെട്ടതപൊണസ നമ്മുപട പപമറവിവവിദദപൊഭദപൊസസ. സപൊമ്പതവികേമപൊയവി പതവിസനവിയവില്
നവിന്ന അവസരങ്ങളവിലുസ സമൂഹസ സ്കൂളുകേള് സപൊപവികപൊന ആവശദമപൊയ സമ്പതസ
ചുറ്റുപപൊടുകേളവില്നവിന്നസ സസ്വരൂപവിപച്ചടുത. വവിഭവസമപൊഹരണതവിനപൊയവി പവിടവിയരവി,
നപൊളവികകേരസ എന്നവിവയുസ നപൊടുനവീപള പദയപൊത്രകേള് നടതവി നപൊണയങ്ങളുസ സസ്വരൂപവിച്ചു.
ക്രവിസദന സഭകേളുപട ഇടവകേപ്പെവിരവിവസ കൂടപൊപത, ജനങ്ങളുപട ഭപൊഗതനവിന്നുണപൊയ
സന്നദപവര്തനങ്ങളുപമലപൊസ കൂടവികച്ചര്ന്നപൊണസ വവിദദപൊലയതവിനപൊയുള്ള
പഭസൌതവികേപരവിസരസ ഉണപൊയതസ. ഒരു ലപൊഭവസ പതവീകവികപൊപത കസവനതല്പ്പെരത
മുനനവിര്തവിയപൊണസണസ ഈ പവര്തനങ്ങള് നടതവിയതസ. നകവപൊതപൊനമുകന്നറങ്ങള്
സപൊമൂഹദപരവിവര്തനതവിനസ ഒരുകവിയ ആശയപപഞസ, മവിഷണറവിമപൊരുപട

പവര്തനങ്ങള് ഇവപയലപൊസ വവിദദപൊഭദപൊസതവിപന്റെ വളര്ച്ചയവിലുസ
വവിദദപൊഭദപൊസസപൊപനങ്ങള് ഉണപൊയവിവരുന്നതവിലുസ നവിര്ണപൊയകേ സസ്വപൊധവീനസ പചലുതവി.
പവിന്നവീടകങ്ങപൊട്ടസ കകേരളതവിപല ഇടതുപക ജനപൊധവിപതദപസപൊനങ്ങള് ഇതവിപന്റെ തുടര്ച്ച
ഏപറടുതതസ വവിദദപൊഭദപൊസരസഗപത പപൊപദതപൊപശസ പരവിഹരവികപൊന ഇടയപൊയവി.
സമൂഹതവിപന്റെ വവിദദപൊഭദപൊസ ആവശദങ്ങള് നവിറകവറപൊന സസ്വകേപൊരദവദകവികേളുസ
സസഘടനകേളുസകൂടവി മുകന്നപൊട്ടുവന്നകതപൊപട വവിദദപൊഭദപൊസസ പസസൌജനദവസ
സപൊര്വത്രവികേവമപൊയവി.
ഈ മുകന്നറങ്ങള്കസ വലവിയ കതപൊതവില് ഇടവിവവന്നതസ
ആകഗപൊളവല്കരണനയങ്ങള് കകേരളതവില് നടപ്പെവില്വരുതന്നതവിപന്റെ ഭപൊഗമപൊയവി,
മൂലധനശകവികേള്കസ വവിദദപൊഭദപൊസസ അടവിയറവയപൊനുള്ള യുഡവിഎഫസ തവീരുമപൊനങ്ങളുപട
ഭപൊഗമപൊയവിട്ടപൊണസ. സര്കപൊരവിപന്റെ എലപൊ നവിയന്ത്രണങ്ങളുസ എടുതകേളയപൊനുസ
വവിദദപൊഭദപൊസപമന്നതസ പണമുള്ളവനുമപൊത്രമപൊയവി പരവിമവിതപപ്പെടുതപൊനുസ തവീരുമപൊനവിച്ചു.
വവിദദപൊഭദപൊസസ ഏറവസ നല കേച്ചവടമപൊയവി മപൊറവി, വവിദദപൊഭദപൊസതവിപന്റെ ലകദതവില്
മപൊറസവന്നു. കകേപൊര്പകററ്റുകേളുപട തപൊല്പ്പെരദസ സസരകവിക്കുന്ന, വവികധയരപൊയ ഒരു വവിമര്ശവസ
നടതപൊത ഒരു സമൂഹപത സൃഷവിക്കുകേ എന്നതസ വവിദദപൊഭദപൊസതവിപന്റെ ലകദമപൊയവി.
ഇനദയവില് അധവികേപൊരതവിലവിരുന്ന കകേപൊണ്ഗ്രസസ സര്കപൊരുകേള് ഇതവിനസ ആകസകൂട്ടവി.
സസ്വകദശവി മുദപൊവപൊകേദസ ഉയര്തവി അധവികേപൊരതവില് വന്ന ബവിപജപവി സര്കപൊര്
പപപൊതുവപൊയപതലപൊസ അതവികവഗസ തകേര്കപൊന നവിശ്ചയവിച്ചു. കസവനകമഖലയവില്നവിന്നസ
പൂര്ണമപൊയുസ പവിനവലവിഞ. വദകമപൊയ പഹന്ദവ സപൊസസപൊരവികേ മപൊനദണ്ഡങ്ങള്
വവിദദപൊഭദപൊസതവിനുകമല് അടവികച്ചല്പ്പെവിക്കുകേ എന്ന ലകദകതപൊപടയുള്ളതപൊണസ കദശവീയ
വവിദദപൊഭദപൊസനയസ 2016.
വര്ഗവീയവല്കരണകതപൊപടപൊപ്പെസതപന്ന കകേപൊര്പകററ്റുവല്കരണവസ കേച്ചവട
വല്കരണവസ കകേന്ദ്ര സര്കപൊര് ലകദമപൊക്കുന്നു. മതനവിരകപകത, ജനപൊധവിപതദസ,
സപൊമൂഹദകബപൊധസ എന്നവീ പദങ്ങകളപൊടുകപപൊലുസ അയവിതസ പഖദപൊപവിച്ചസ ധപൊര്മവികേത,
മതപമത്രവി, സപൊസസപൊരവികേ ഉദദ്ഗ്രഥനസ തുടങ്ങവിയവപയ പതവിഷവിക്കുന്നതസ യപൊദൃചവികേമല.
കബപൊധപഠനരൂപങ്ങളവില് പഹന്ദവഗുരുകുലരവീതവികേപള ആദര്ശവല്കരവിക്കുന്നതുവഴവി
കേദപൊമ്പസുകേളവില് ഏതുതരസ മപൊറമപൊണസ ആര്എസസഎസസ പതവീകവിക്കുന്നപതന്ന
തവിരവിച്ചറവിവസ നമുക്കുണപൊകേണസ. കേച്ചവടശകവികേളുപട ആവശദങ്ങള് നവിറകവറ്റുന്നവവിധമുള്ള
ഫലതവിനപൊകേണസ പപൊധപൊനദപമന്നസ കരഖ പറയുന്നു. ഗുണതവിപന്റെ കേപൊരദതവില്
വവിലപവിക്കുന്ന നയകരഖ, പപൊഥമവികേവവിദദപൊഭദപൊസ പസസൌകേരദങ്ങള് ലഭവികപൊത
കകേപൊടവികണകവിനസ കുട്ടവികേള് രപൊജദതണസ എന്നതസ വവിസ്മരവിക്കുന്നു. ഭരണഘടന ഉറപ്പെസ
നല്കേവിയ വവിദദപൊഭദപൊസ അവകേപൊശസ ഇനദയവിപല മഹപൊഭൂരവിപകസ വരുന്ന
സപൊമപൊനദജനതയസ നവികഷധവിക്കുകേയപൊണസ. പപൊഥമവികേവവിദദപൊഭദപൊസസമുതല് സര്വകേലപൊശപൊല
വവിദദപൊഭദപൊസസവപര സസ്വകേപൊരദ കേച്ചവടശകവികേള്കസ പകേമപൊറവി സര്കപൊരവിപന്റെ പവിനപൊറസ
ഉറപ്പുവരുതപൊനകവണവിയുള്ള നയപരമപൊയ പരവികപകദമപൊണവിതസ. 'ചുരുങ്ങവിയ' ഫവീസസ
വപൊങ്ങപൊന സസ്വകേപൊരദസസരസഭകേര്കസ അവസരസ നല്കുസവവിധസ ആള്ട്ടര്കനറസ സ്കൂള് എന്ന
കേപൊഴ്ചപ്പെപൊടസ, വവിദദപൊഭദപൊസബപൊധദതയവില്നവിന്നസ സര്കപൊര് ഒഴവിവപൊകുന്നതവിനസ പതളവിവപൊണസ.
അഞപൊസകേസളപൊസസ കേഴവിഞസ പരവീകപൊപക്രവിയയവിലൂപട കുട്ടവികേപള അരവിച്ചുമപൊറപൊനുസ
പരവിപപൊടവിയുണസ.

അകനസ്വഷവിക്കുകേ, കചപൊദദസ പചയ്യുകേ തുടങ്ങവിയവപയലപൊസ എലപൊതലങ്ങളവിലുമുള്ള
വവിദദപൊര്ഥവികേളുപട സഹജവപൊസനയപൊണസ. നവിശബ്ദതയുപട ഭഞ്ജകേരപൊകുന്നതുസ
വദവസയുപട നവികഷധകേരപൊകുന്നതുസ പൂര്ണമപൊയുസ നവികഷധവിച്ചസ വവിനവീതവവികധയരുസ
വദവസയുപട നടതവിപ്പുകേപൊരുമപൊകവി മപൊറപൊനുള്ള തന്ത്രങ്ങളപൊണസ കദശവീയ
വവിദദപൊഭദപൊസനയതവില് ഉടനവീളസ മുഴച്ചുനവില്ക്കുന്നതസ. വവിദദപൊര്ഥവികേപളയുസ സമൂഹപതയുസ
നവിശബ്ദരപൊകവി കകേപൊര്പകററസ- മപൊര്കറസ ശകവികേള്കസ പപപൊതുമുതല് പകേമപൊറപൊന
വര്ഗവീയതയുപട, ധപൊര്മവികേതയുപട, വവിശസ്വപൊസതവിപന്റെ പടവകേള് പണവിതുപകേപൊടുക്കുകേയപൊണസ
പുതവിയ വവിദദപൊഭദപൊസനയതവിലൂപട കകേന്ദ്ര സര്കപൊര്.
ലപൊഭസ മപൊത്രസ ലകദസവയ്ക്കുന്ന ശകവികേള്കസ നവലവിബറല് കേപൊഴ്ചപ്പെപൊടവിനനുസരവിച്ചസ
എലപൊസ തുറന്നുനല്കുകേയുസ വവിട്ടുനല്കുകേയുസ പചയ്യുന്ന സമവീപനസ ഈ കരഖകേളവില്
ഉടനവീളസ കേപൊണപൊസ. 2015 ഡവിസസബറവില് നയസകറപൊബവിയവില് നടന്ന ഡബസളള്യുടവിഒ- ഗപൊട്ടസസസ
മന്ത്രവിതലചര്ച്ചകേളുപട തവീരുമപൊനങ്ങളുപട അടവിസപൊനതവില് കദശവീയതപൊല്പ്പെരദങ്ങപള
മള്ട്ടവിനപൊഷണല് കകേപൊര്പകററ്റുകേള്കസ അടവിയറവയപൊന ആവശദമപൊയ
നയരൂപവീകേരണതവിനുള്ള നവീകതവിപന്റെ ഭപൊഗമപൊണസ പുതവിയ കദശവീയ
വവിദദപൊഭദപൊസനയകരഖ 2016. ഇതവിപന സമഗ്രമപൊയ ചര്ച്ചയസ വവികധയമപൊക്കുകേയുസ
വവിദദപൊഭദപൊസരസഗപത സസരകവിക്കുകേയുസ പചയ്യുകേ എന്നതസ ഏപറ പധപൊനമപൊണസ. ഈ
നയങ്ങള്പകതവിപരയുള്ള പതവികരപൊധസകൂടവിയപൊണസ കകേരളതവില് നടപ്പെവില്വരുതന്ന
പപപൊതുവവിദദപൊഭദപൊസ സസരകണയജസ.
വവിപുലമപൊയ ജനപങപൊളവിതകതപൊപടയപൊണസ ഇതസ നടപ്പെപൊക്കുകേ. സ്കൂള് പപൊപദതയുസ
കുട്ടവികേളുപട പഠനതടര്ച്ചയുസ പകേവരവികപൊന കേഴവിഞ സസസപൊനമപൊണസ കകേരളസ.
കേസളപൊസ്മുറവികകേതസ തുലദതയുസ നവീതവിയുസ ഉറപ്പെപൊകവിപകപൊണസ മവികേവവിപന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളപൊയവി
പപപൊതുവവിദദപൊലയങ്ങപള എങ്ങപന മപൊറപൊപമന്നതപൊണസ ഏപറടുകകണ പവല്ലുവവിളവി.
പഠനനവിലവപൊരവസ പഭസൌതവികേപസസൌകേരദങ്ങളവിപല വവികേസനവസ പഠനതവില്
സപൊകങതവികേവവിദദ ഉപകയപൊഗപപ്പെടുതലുസ മവികേച്ച അധദപൊപനവസ ലകദമവിട്ടുപകേപൊണസ
പപപൊതുവവിദദപൊഭദപൊസ സസരകണയജസ കകേരളതവില് പപൊവര്തവികേമപൊവകേയപൊണസ.
ഓകരപൊ വവിദദപൊലയതവിലുസ നടക്കുന്ന, അധദപൊപകേരുസ രകവിതപൊകളുസ പപൊകദശവികേസമൂഹവസ
ജനപതവിനവിധവികേളുസ പപങടുക്കുന്ന സമഗ്ര ഗുണകമനവവിദദപൊലയ ആസൂത്രണപക്രവിയയുപട
നടപടവികേള് ആരസഭവിച്ചുകേഴവിഞ. 40,000 പസകനഡറവി- ഹയര് പസകനഡറവി
കേസളപൊസ്മുറവികേള് സ്മപൊര്ട്ടസ കേസളപൊസ്മുറവികേളപൊകല്, കലപൊകേപതവവിപടയുമുള്ള
നവിശ്ചവിതപപൊയതവിലുള്ള വവിദദപൊര്ഥവികേള് ആര്ജവികകണ അറവിവസ കശഷവിയുസ ധപൊരണകേളുസ
കകേരളതവിപല കുട്ടവികേള്ക്കുസ ഉറപ്പെപൊകല്, കേദപൊമ്പസവിപനതപന്ന പപൊഠപുസകേമപൊക്കുസവവിധസ
പജവപവവവിധദ പപൊര്കസ സപൊപവികല്, ശപൊസവീയമപൊയ പവീ-സ്കൂള് വവിദദപൊഭദപൊസസ
യപൊഥപൊര്ഥദമപൊകല്, പഠനതവില് പവികന്നപൊകസ നവില്ക്കുന്ന കുട്ടവികേള്കസ പകതദകേ
പരവിഗണന നല്കേവി പഠനനവിലവപൊരസ ഉറപ്പെപൊകല്, പലബ്രറവികേളുസ ലകബപൊറട്ടറവികേളുസ
ആധുനവികേവല്കരവികല്, പകേസൌണ്സലവിങസ പസസൌകേരദസ ഏര്പപ്പെടുതല്, മവികേച്ച
നവിലവപൊരമുള്ള അധദപൊപകേപരവിശവീലനസ ഒരുകല് എന്നവിവപയലപൊസ പപപൊതുവവിദദപൊഭദപൊസ
സസരകണയജതവിപന്റെ ഭപൊഗമപൊയവി സപൊധദമപൊക്കുസ. വവിദദപൊഭദപൊസ സപൊപനങ്ങളുപട
പവര്തനസ നവിരവീകവികപൊന ജനകേവീയകൂട്ടപൊയ്മകേള് രൂപപപ്പെടുന്നുണസ. കുട്ടവികേള് സ്കൂള്
വവിട്ടുകപപൊകുന്നതസ പൂര്ണമപൊയവി ഇലപൊതപൊകപൊനുസ വവിദദപൊഭദപൊസതവിപന്റെ

ജനപൊധവിപതദവല്കരണസ അര്ഥപൂര്ണമപൊകപൊനുസ യജസ ലകദമവിടുന്നു.
പതപൊഴവില്പരവിശവീലനസ പമച്ചപപ്പെടുതവി കവപൊട്ടവകേപൊശസ ലഭവിക്കുന്ന പപൊയതവില് പതപൊഴവില്
പചയ്യുന്നതവിനുള്ള കേഴവിവസ ലഭവിക്കുന്നതവിനസ പപമറവി തലസമുതല് പരവിപപൊടവികേള്
ആവവിഷ്കരവികപൊനുസ അസപൊപസ, പവപൊകകഷണല് ഹയര് പസകനഡറവി എന്നവിവയുപട
പവര്തനസ അനുകയപൊജദമപൊയവവിധസ ക്രമവീകേരവികപൊനുസ കേഴവിയുസ.
ഈ ലകദസ കനടുന്നതവിനസ സസ്വയസ സമര്പ്പെവിതമപൊയ അധദപൊപകേ സമൂഹപത
സജ്ജമപൊകപൊനപൊണസ സസഘടന ശ്രമവിക്കുകേ. രകപൊകേര്തൃസമൂഹതവിപന്റെ സഹപൊയകതപൊപട
ഓകരപൊ കുട്ടവിയുമപൊയുസ ആത്മബനസ പുലര്തവി പപപൊതുവവിദദപൊഭദപൊസതവിപന്റെ ഗുണനവിലവപൊരസ
ഉയര്തന്ന പവര്തനങ്ങള്കസ നപൊയകേതസ്വസ വഹവികപൊന സസഘടനയുപട സസസപൊന
സകമ്മേളനസ പരവിപപൊടവികേള് ആവവിഷ്കരവിച്ചവിട്ടുണസ. പപപൊതുവവിദദപൊലയ സസസപൊരസ
ഉള്പകപൊള്ളല്, അതസ പചരവിപ്പെവികല്, എലപൊ വവിദദപൊര്ഥവികേപളയുസ
പപപൊതുവവിദദപൊലയങ്ങളവില്തപന്ന എതവികപൊനുള്ള പവര്തനങ്ങള്കസ കനതൃതസ്വസ
നല്കേല്, വവിദദപൊലയ വവികേസനപദതവികേള്കസ രൂപസനല്കേല് എന്നവിവയവിപലലപൊസ
അധദപൊപകേരുപട പങപൊളവിതസ ഉറപ്പെപൊകപൊന പകേഎസസടവിഎ പതവിജപൊബദമപൊണസ.
(Taken from Desabhimani daily,Feb 15, 2017)

