ಸರ್ಕಾರಿ ಶಕಲೆಗಳ ಉಳಿವಿಗೆ ರ್ೆೇರಳ ಮಕದರಿ
ಅದೆ ೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ಕಾಥಮಿಕ ಶಕಲೆ. ಇರುವ ಒಟ್ುು ವಿದಕಾರ್ಥಾಗಳ ಸೊಂಖ್ೆಾ
676. ಅದರಲ್ಲಿ 300 ವಿದಕಾರ್ಥಾಗಳು ಒೊಂದರಿೊಂದ ನಕಲ್ಕನೆೇ ತರಗತಿಯ
ತನಕದವರಕಗಿದದರೆ, ಪೂವಾ ಪ್ಕಾಥಮಿಕ ಹೊಂತದಲ್ಲಿರುವ ವಿದಕಾರ್ಥಾಗಳ ಸೊಂಖ್ೆಾ 376.
ಅಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ುು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸೊಂಖ್ೆಾ 24. ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನೆೇಮಿಸಿದವರ ಸೊಂಖ್ೆಾ 10.
ಶಕಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತುು ಪ್ಕಲ್ಕರ ಸೊಂಘ (ಪಿ.ಟಿ.ಎ) ನೆೇಮಿಸಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸೊಂಖ್ೆಾ 14.
ಹೇಗೆ ನೆೇಮಕಗೆ ೊಂಡ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಕಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಯೊಂದ ಗೌರವಧನ
ಪ್ಕವತಿಸಲಕಗುತುದೆ.
ಹೇಗೆ ಗೌರವಧನರ್ಕಕಗಿ ರ್ೆಲ್ಸ ಮಕಡುತಿುರುವ ಶಿಕ್ಷಕಿಯೊಬ್ಬರ ಮಕಕಳೂ ಇದೆೇ
ಶಕಲೆಯಲ್ಲಿದಕದರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ಕಾಥಮಿಕ ಶಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದಕಾರ್ಥಾಗಳ ಸೊಂಖ್ೆಾ
ನ ರರಷ್ಟುದದರೆೇ ಹೆಚ್ುು ಎೊಂಬ್ ಭಕವನೆಇರುವ ಈ ರ್ಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಇೊಂಥದೆ ದೊಂದು ಶಕಲೆ
ಇರಲ್ು ಸಕಧಾವೆೇ ಎೊಂಬ್ ಪಾಶೆೆ ಮ ಡುವುದು ಸಹಜ. ಈ ಶಕಲೆ ಇರುವುದು ನೆರೆಯ
ರ್ೆೇರಳ ರಕಜಾದ ತಿಾಶ್ಶೂರ್ ಜಿಲೆಿಯ ರ್ೆ ಟ್ಗೆರೆ ಬ್ಕಿಕನಲ್ಲಿರುವ ರ್ೆ ಡಲ್ಲ ಗಕಾಮ
ಪೊಂಚಕಯತಿ ವಕಾಪಿುಯಲ್ಲಿ.
ಅಜಿೇೊಂ ಪ್ೆಾೇಮಜಿ ಫೌೊಂಡೆೇಶ್ನ್, ಕನಕಾಟ್ಕ ಸರ್ಕಾರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಕಖ್ೆಯೊೊಂದ್ಧಗೆ
ಮಕಡಿರ್ೆ ೊಂಡಿರುವ ಒಡೊಂಬ್ಡಿರ್ೆಯ ಭಕಗವಕಗಿ ಮಕಕಳು ಹಕಗ ಶಕಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಾವಸೆೆಗೆ ಪೂರಕವಕಗಿರುವ ವಿವಿಧ ಸಕೊಂಸಿೆಕ ವಾವಸೆೆಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಹೊಂತಹೊಂತವಕಗಿ
ಅಧಾಯನ ನಡೆಸಿದೆ. ಜಿಲಕಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತುು ತರಬ್ೆೇತಿ ಸೊಂಸೆೆಯ
(ಡಯಟ್) ಪ್ಕಾೊಂಶ್ುಪ್ಕಲ್ರಿಗೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಆಳವಕದ ಪರಿಚ್ಯ
ಮಕಡಿರ್ೆ ಡುವುದರ ಭಕಗವಕಗಿ ತೊಂಡವೊಂದು ರ್ೆೇರಳ ರಕಜಾರ್ೆಕ ಪಾವಕಸ
ರ್ೆೈಗೆ ೊಂಡಿತುು. ಈ ಸೊಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ ರ್ಕಣಸಿಕಿಕದುದ ಮೇಲ್ಲನ ಶಕಲೆ. ‘ಸರ್ಕಾರಿ ಶಕಲೆ’

ಎೊಂದಕಕ್ಷಣ ನಮಮ ಮನಸಿಿನಲ್ಲಿ ಮ ಡುವ ಚಿತಾಣರ್ೆಕ ಸೊಂಪೂಣಾವಕಗಿ ಭಿನೆವಕಗಿರುವ
ಇೊಂಥ ಅನೆೇಕ ಶಕಲೆಗಳು ರ್ೆೇರಳದಲ್ಲಿವೆ. ರ್ೆ ಡಲ್ಲ ಗಕಾಮ ಪೊಂಚಕಯತಿ ವಕಾಪಿುಯಲ್ಲಿ
ಖ್ಕಸಗಿ ಶಕಲೆಗಳೆೇನ ಕಡಿಮ ಸೊಂಖ್ೆಾಯಲ್ಲಿಲ್ಿ. ಮೇಲೆ ಉದಕಹರಿಸಿದ ಶಕಲೆಯ
ಸುತುಮುತು ಆರು ಖ್ಕಸಗಿ ಶಕಲೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅಲೆಿಲ್ ಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಕಲೆಯಲ್ಲಿರುವಷ್ುು
ಸೊಂಖ್ೆಾಯ ವಿದಕಾರ್ಥಾಗಳಿಲ್ಿ.
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆ ೊಂದ್ಧದ ದೆೇಶ್ಗಳಿಗೆ ಸಮಕನ ಎನಿಸುವ ಮಟ್ುದ ಮಕನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಸ ಚ್ಾೊಂಕ ಹೆ ೊಂದ್ಧರುವ ರ್ೆೇರಳದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹಜ ಎೊಂದುಬಿಡಬ್ಹುದು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ
ಖ್ಕಸಗಿ ಶಕಲೆಗಳು ಉತುಮ ಎೊಂದು ಭಕವಿಸುವ ಪ್ಕಲ್ಕರಿದಕದರೆ. ಹಕಗೆಯೇ ಇೊಂಗಿಿಷ್
ಮಕಧಾಮದ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಗತಾ ಎೊಂದು ತಿಳಿದ್ಧರುವ ಪ್ಕಲ್ಕರ ಸೊಂಖ್ೆಾಯ ನಮಮಲ್ಲಿಗಿೊಂತ
ಕಡಿಮಯೇನಿಲ್ಿ. ಒಟ್ುಥಾದಲ್ಲಿ ರ್ೆೇರಳದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಕಲೆಗಳೂ ಕನಕಾಟ್ಕದ ಸರ್ಕಾರಿ
ಶಕಲೆಗಳು ಎದುರಿಸುತಿುರುವೊಂಥದೆದೇ ಸವಕಲ್ುಗಳನುೆ ಎದುರಿಸುತಿುವೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ
ಸವಕಲ್ನುೆ ಎದುರಿಸುವ ತೊಂತಾವೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮತುು ಪ್ಕಲ್ಕರ ಆಸಕಿುಯೊಂದಲೆೇ
ರ ಪುಗೆ ೊಂಡಿರುವುದಷೆುೇ ವಿಶೆೇಷ್.
ಕನಕಾಟ್ಕದಲ್ಲಿರುವೊಂತೆಯೇ ರ್ೆೇರಳದಲ್ಲಿ ಶಕಲಕಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ
ಪಿ.ಟಿ.ಎ.ಗಳು ಹೆಚ್ುು ಪಾಬ್ಲ್ವಕಗಿವೆ. ಶಕಲಕಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಏನೆೇ ಮಕಡಬ್ೆೇರ್ೆೊಂದರ
ಶಕಲೆಯ ಆಗುಹೆ ೇಗುಗಳ ನಿಜವಕದ ಪ್ಕಲ್ುದಕರರಕದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತುು ಪ್ಕಲ್ಕರನುೆ
ಒಲ್ಲಸಿರ್ೆ ಳಳಲೆೇಬ್ೆೇರ್ಕಗುತುದೆ. ರ್ೆ ಡಲ್ಲಯಲ್ಲಿರುವ ಶಕಲೆಯ ಉದಕಹರಣೆಯನೆೆೇ
ತೆಗೆದುರ್ೆ ೊಂಡರ ಇದು ಅಥಾವಕಗುತುದೆ. ಈ ಶಕಲೆಯ ರ್ೆೈತೆ ೇಟ್ವನುೆ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ನಿವಾಹಸುವುದು ಪಿ.ಟಿ.ಎ.
ಸರ್ಕಾರದ್ಧೊಂದ ದೆ ರೆಯುವ ಅನುದಕನದ್ಧೊಂದಷೆುೇ ಶಕಲೆಯ ಎಲ್ಿ ಅಗತಾಗಳನುೆ
ಪೂರೆೈಸಿರ್ೆ ಳಳಲ್ು ಸಕಧಾವಕಗುವುದ್ಧಲ್ಿ. ಈ ಹೆಚ್ುುವರಿ ಅಗತಾಗಳನುೆ ಪೂರೆೈಸಿರ್ೆ ಳಳಲ್ು
ಬ್ೆೇಕಿರುವ ಮೊತುವನುೆ ದಕನಿಗಳಿೊಂದ ಪಡೆಯುವುದರ್ೆಕ ಮಕಡಬ್ೆೇರ್ಕಗಿರುವ ಪಾಯತೆವೂ

ಪಿ.ಟಿ.ಎ ಕಡೆಯೊಂದಲೆೇ ನಡೆಯುತುದೆ. ಶಕಲೆಯ ಎಲ್ಿ ಚ್ಟ್ುವಟಿರ್ೆಗಳೊ ೊಂದ್ಧಗೆ ಒೊಂದಲ್ಿ
ಒೊಂದು ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಕಲ್ಕರಿಗ ಸೊಂಬ್ೊಂಧವಿರುವೊಂತೆ ನೆ ೇಡಿರ್ೆ ೊಂಡಿರುವುದರಿೊಂದ
ಒೊಂದು ಸಕಮುದಕಯಕ ಮೇಲ್ುಸುುವಕರಿ ಸಹಜವಕಗಿಯೇ ರ ಪುಗೆ ೊಂಡಿದೆ. ಇವೆಲ್ಿದರ
ಪರಿಣಕಮ ಶಕಲೆಯ ಒಟ್ುು ಚ್ಟ್ುವಟಿರ್ೆಗಳಲ್ ಿ ರ್ಕಣಸಿಗುತುದೆ.
ಸುಮಕರು ನಲ್ವತುು ನಿಮಿಷ್ ನಡೆಯುವ ಶಕಲೆಯ ಬ್ೆಳಗಿನ ಸಭೆಯನುೆ
ಸೊಂಪೂಣಾವಕಗಿ ಮಕಕಳೆೇ ನಡೆಸಿರ್ೆ ಡುತಕುರೆ. ನಕವು ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡಿದ ಈ ಶಕಲೆಯ
ಸಭೆಯನುೆ ಮ ರನೆೇ ತರಗತಿಯ ಮಕಕಳು ನಡೆಸಿರ್ೆ ಟ್ುರು. ಸುಮಕರು ಮ ವತುು
ಮಕಕಳು ವೆೇದ್ಧರ್ೆಯ ಮೇಲ್ಲದದರು. ದ್ಧನಪತಿಾರ್ೆಯ ಮುಖ್ಕಾೊಂಶ್ಗಳಿೊಂದ ಆರೊಂಭಿಸಿ ಒಗಟ್ು
ಬಿಡಿಸುವಿರ್ೆ, ರಸಪಾಶೆೆ, ಗಕೊಂಧಿೇಜಿಯ ಚಿೊಂತನೆ... ಹೇಗೆ ಬ್ೆಳಗಿನ ಸಭೆ ರ್ೆೇವಲ್
ಯಕೊಂತಿಾಕವಕಗದೊಂತೆ ನೆ ೇಡಿರ್ೆ ಳಳಲಕಗಿತುು. ವೆೇದ್ಧರ್ೆಯ ಮೇಲ್ಲದದ ಮಕಕಳಿಗೆ
ವೆೇದ್ಧರ್ೆಯ ಮುೊಂದ್ಧದದ ಮಕಕಳೂ ಪಾಶೆೆ ರ್ೆೇಳುತಿುದದರು. ಭಕಷೆಯ ಅಷೆುೇ ಮಲ್ಯಕಳೊಂ
ಮತುು ಇೊಂಗಿಿಷ್ಗಳೆರಡ ಸೊಂದರ್ಾರ್ೆಕ ತಕಕೊಂತೆ ಬ್ಳರ್ೆಯಕಗುತಿುದದವು. ಅೊಂದರೆ
ಕಲ್ಲರ್ೆಯೊಂಬ್ುದು ತರಗತಿಯೊಳರ್ೆಕ ಸಿೇಮಿತ-ವಕಗದೆ ಹೆ ರಗ ಬ್ೊಂದ್ಧತುು. ಶಿಕ್ಷಕರ
ಮಧಾಪಾವೆೇಶ್ವೆೇ ಇಲ್ಿದೆ ಮಕಕಳ ಮಧ್ೆಾಯೇ ನಡೆಯುವ ಸೊಂವಹನವೆೇ ಅನೆೇಕ
ವಿಚಕರಗಳನುೆ ಅವರಿಗೆ ಕಲ್ಲಸುತುಲ್ ಇದದವು. ಶಕಲೆ ಹೇಗೆ ಚ್ಟ್ುವಟಿರ್ೆಯೊಂದ
ತುೊಂಬಿರ್ೆ ೊಂಡಿರುವುದು ಪ್ಕಲ್ಕರಲ್ ಿ ಉತಕಿಹ ಹುಟಿುಸುತಿುದೆ. ಜೆ ತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ
ಶಕಲೆಗಳು ಖ್ಕಸಗಿ ಶಕಲೆಗಳಿಗಿೊಂತ ಉತುಮ ಎನುೆವ ಭಕವನೆ ಮ ಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶ್ಸಿಿಯಕಗಿದೆ.
ಇದು ನಕವು ಸೊಂದಶಿಾಸಿದ ಒೊಂದು ಶಕಲೆಗೆ ಸಿೇಮಿತವಕದ ಮಕದರಿಯೇನಲ್ಿ. ಇದು
ರ್ೆೇರಳದ ಹದ್ಧನಕಲ್ ಕ ಜಿಲೆಿಗಳ ಬ್ಹುದೆ ಡಡ ಸೊಂಖ್ೆಾಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ
ರ್ಕಣಸಿಗುತುದೆ. ಹಕಗೆಯೇ ಸರ್ಕಾರದ್ಧೊಂದ ಅನುದಕನ ಪಡೆಯುವ ಶಕಲೆಗಳಲ್ ಿ
ಇೊಂಥದೆ ದೊಂದು ವಕತಕವರಣವನುೆ ಸೃಷ್ಟುಸಲ್ು ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ವಾವಸೆೆಗೆ ಸಕಧಾವಕಗಿದೆ.

ಇದರ ಹೊಂದೆ ಬ್ಹುಮುಖ್ಾ ಪ್ಕತಾ ವಹಸಿರುವುದು ಶಕಲೆಯ ಆಗುಹೆ ೇಗುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಕಲ್ಕರನುೆ ಒಳಗೆ ಳುಳವ ಪಾಯತೆ. ಶಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಿ.ಟಿ.ಎ ಪಾಬ್ಲ್ವಕಗಿರುವುದೆೇ ಇದರ್ೆಕ ಬ್ಹುದೆ ಡಡ ಸಕಕ್ಷಿ. ಪ್ಕಲ್ಕರು ಶಕಲೆಯ ಬ್ಗೆೆ ಆಸಕಿು ವಹಸುವುದರಿೊಂದ ಗಕಾಮ ಪೊಂಚಕಯತಿಯ ಸೆೇರಿದೊಂತೆ ಇಡಿೇ ಸರ್ಕಾರಿ ವಾವಸೆೆ ಕ ಡಕ ಶಕಲೆಯ ಅಗತಾಗಳನುೆ
ಗೊಂಭಿೇರವಕಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲೆೇಬ್ೆೇರ್ಕದ ಒತುಡ ಸೃಷ್ಟುಯಕಗುತುದೆ. ಈ ಮಕದರಿಯನುೆ
ಸ ಕ್ಷಮವಕಗಿ ವಿಶೆಿೇಷ್ಟಸಿದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರನುೆ ಹೆ ಸ ಬ್ಗೆಯ ಬ್ೆ ೇಧನಕ ವಿಧ್ಕನಗಳಿಗೆ
ಸಿದಿಪಡಿಸಿರುವ ರ್ೆೇರಳದ ಡಯಟ್ಗಳ ಪ್ಕತಾ ರ್ಕಣಿಸುತುದೆ.
ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬ್ೆೇತಿ ನಿೇಡುವುದೆೊಂದರೆ ಶಕಲಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನುೆ ತರಬ್ೆೇತಿಗಕಗಿ
ಕರೆಸಿರ್ೆ ಳುಳವುದು ಎೊಂಬ್ುದನುೆ ರ್ೆೇರಳ ಸೊಂಪೂಣಾವಕಗಿ ಬ್ದಲಕಯಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತರಗತಿಗಳು ಸೆ ೇಮವಕರದ್ಧೊಂದ ಶ್ುಕಾವಕರದವರೆಗಷೆುೇ ಇರುತುವೆ. ಇದರಿೊಂದ ಒಟ್ಕುರೆ ರ್ೆಲ್ಸದ ದ್ಧನಗಳು ಕಡಿಮಯಕಗಿಲ್ಿ. ಶಿಕ್ಷಕರ
ಸಕಮರ್ಥಕಾಾಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬ್ೆೇತಿಗಳೆಲ್ಿವೂ ರಜಕ ದ್ಧನಗಳಲೆಿೇ ನಡೆಯುತುವೆ. ಬ್ೆೇಸಿಗೆ
ರಜೆಯ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ದ್ಧನಗಳ ಅವಧಿಯ ತರಬ್ೆೇತಿಯನುೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿೇಡಲಕ-ಗುತುದೆ. ಈ ಅವಧಿಯ ರಜೆಯನುೆ ಮುೊಂದೆ ತೆಗೆದುರ್ೆ ಳಳಲ್ು ಅನುವು ಮಕಡಿರ್ೆ ಡಲಕಗುತುದೆ. ಪರಿಣಕಮವಕಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ರಜಕ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ತರಬ್ೆೇತಿಗೆ ಹಕಜರಕಗುವುದನುೆ
ಒೊಂದು ಹೆೇರಿರ್ೆ ಎೊಂದು ಭಕವಿಸುವುದ್ಧಲ್ಿ. ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕೊಂಪೂಾಟ್ರ್ ಬ್ಗೆೆ ಜ್ಞಕನ
ಮ ಡಿಸುವುದರ್ಕಕಗಿಯೇ ಶಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕಹತಿ ಮತುು ಸೊಂವಹನ ತೊಂತಾಜ್ಞಕನ ವಿಭಕಗಗಳಿವೆ. ಈ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರಕಗಿರುವ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮಮ ಸಹೆ ೇದೆ ಾೇಗಿಗಳಿಗೆ ಈ
ಕುರಿತೊಂತೆ ಸೊಂಜೆ ಏಳರ ನೊಂತರ ತರಬ್ೆೇತಿ ನಿೇಡುತಕುರೆ.
ಡಯಟ್ಗಳ ಪ್ಕತಾ ರ್ೆೇವಲ್ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬ್ೆೇತಿ ನಿೇಡುವುದಕಕಷೆುೇ ಸಿೇಮಿತವಕಗಿ ಉಳಿದ್ಧಲ್ಿ. ಪಾತಿ ಪೊಂಚಕಯತಿಯಲ್ಲಿ ನ ರು ಶಕಲೆಗಳನುೆ ಆರಿಸಿರ್ೆ ೊಂಡು ಹಳೆಯ
ವಿದಕಾರ್ಥಾಗಳ ಸೊಂಘಟ್ನೆ, ಪಿ.ಟಿ.ಎ, ಶಕಲಕ ನಿವಾಹಣಕ ಸಮಿತಿಗಳು ಹಕಗ

ಪೊಂಚಕಯತಿ ಸದಸಾರಿಗೆ ತರಬ್ೆೇತಿ ನಿೇಡುತುವೆ. ಶಕಲೆಯೊೊಂದು ಹೆೇಗೆ ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಸಬ್ೆೇಕು ಎೊಂಬ್ುದರ ಸಪಷ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಶಕಲೆಯೊೊಂದ್ಧಗೆ ಸೊಂಬ್ೊಂಧವಿರುವ
ಸಮುದಕಯಕ ಕ ಅರಿವಕಗುತುದೆ. ಹಕಗೆೇ ಪಾತಿ ವಿಧ್ಕನಸಭಕ ಕ್ೆೇತಾ ವಕಾಪಿುಯ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ
ಯೊೇಜನೆಯನುೆ ತಯಕರಿಸುವ ರ್ೆಲ್ಸದಲ್ ಿ ಡಯಟ್ನ ಪ್ಕಲ್ಲದೆ.
ಎಲ್ಿಕಿಕೊಂತ ಹೆಚಕುಗಿ ಜಿಲಕಿ ಮಟ್ುದಲ್ಲಿ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೊೇಜನೆಗಳನುೆ ರ ಪಿಸಿ ಅನುಷಕಾನಗೆ ಳಿಸುವ ಸಕಿತೊಂತಾಯ ಡಯಟ್ಗಳಿಗಿದೆ. ತಮಮ ಯೊೇಜನೆಗಳ ಫಲ್ವನುೆ ಅರಿಯಲ್ು
ಬ್ೆೇರ್ಕಗಿರುವ ಸೊಂಶೆಶೇಧನೆಗಳನ ೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವು ನಡೆಸುತುವೆ. ಉದಕಹರಣೆಗೆ ತಿಾಶ್ಶೂರ್
ಡಯಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೆೇಷ್ ಅಗತಾವುಳಳ ಮಕಕಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಬ್ದಲಕವಣೆಗಳನುೆ
ಅರಿಯುವುದರ್ೆಕ ಇಪಪತುು ಭಿನೆ ಅಧಾಯನಗಳನುೆ ರ್ೆೈಗೆ ಳಳಲಕಗಿದೆ. ಅೊಂದರೆ ಫಲ್ಲತಕೊಂಶ್ವನುೆ ರ್ೆೇವಲ್ ಭೌತಿಕವಕದ ಅೊಂಕಿ–ಅೊಂಶ್ಗಳಿಗೆ ಸಿೇಮಿತಗೆ ಳಿಸದೆ, ಅದರ
ಗುಣಮಟ್ುವನುೆ ಗಾಹಸುವ ಪಾಯತೆ ಜಿಲಕಿ ಮಟ್ುದಲೆಿೇ ನಡೆಯುವುದು ವಿಶೆೇಷ್. ಈ
ಬ್ಗೆಯ ರ್ೆಲ್ಸಗಳನುೆ ದೆೇಶ್ದ ಯಕವುದೆೇ ಡಯಟ್ ಮಕಡಬ್ಹುದು. ಆದರೆ ರ್ೆೇರಳದಲ್ಲಿ
ಮಕತಾ ಇದೆೇರ್ೆ ಇಷೆ ುೊಂದು ಪರಿಣಕಮರ್ಕರಿಯಕಗಿದೆ? ಈ ಪಾಶೆೆಗಿರುವ ಉತುರ ರ್ೆೇರಳ
ಸರ್ಕಾರವು ಡಯಟ್ ಮತುು ರಕಜಾ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೊಂಶೆಶೇಧನೆ ಮತುು ತರಬ್ೆೇತಿ ಸೊಂಸೆೆಗಳನುೆ ನಿವಾಹಸುತಿುರುವ ವಿಧ್ಕನದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಯಕವುದೆೇ ಯೊೇಜನೆಯನುೆ
ರ್ಕಯಾರ ಪರ್ೆಕ ತರುವುದರ್ೆಕ ಸೊಂಪನ ಮಲ್ದ ರ್ೆ ರತೆ ಇಲ್ಿದೊಂತೆ ಸರ್ಕಾರ
ನೆ ೇಡಿರ್ೆ ಳುಳತುದೆ.
ಪಾತಿ ವಷ್ಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಕಖ್ೆ, ಸವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಕನ, ಜಿಲೆಿಯ ಎಇಒ, ಬ್ಕಿಕ ಮತುು
ಕಿಸುರ್ ಸೊಂಪನ ಮಲ್ ರ್ೆೇೊಂದಾದ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳನುೆ ಒಳಗೆ ೊಂಡು ಡಯಟ್ ಯೊೇಜನೆ
ರ ಪಿಸಿ ಅದರ್ೆಕ ವೆಚ್ುವಕಗುವ ಹಣದ ಅೊಂದಕಜನುೆ ನಿೇಡುತುದೆ. ರಕಜಾದ ಎಲ್ಿ
ಡಯಟ್ಗಳ ಯೊೇಜನೆಯನುೆ ರ್ೆ ಾೇಡಿೇಕರಿಸಿ ರ್ೆೇೊಂದಾ ಮಕನವ ಸೊಂಪನ ಮಲ್
ಸಚಿವಕಲ್ಯರ್ೆಕ ಕಳುಹಸಿರ್ೆ ಡುವುದು ರಕಜಾ ಸರ್ಕಾರದ ರ್ೆಲ್ಸ. ರ್ೆೇರಳ ಸರ್ಕಾರ

ಇನ ೆ ಒೊಂದು ಹೆಜೆೆ ಮುೊಂದ್ಧಟಿುದೆ. ರ್ೆೇೊಂದಾ ಸರ್ಕಾರ ಒದಗಿಸುವ ಸೊಂಪನ ಮಲ್ರ್ಕಕಗಿ
ರ್ಕಯದೆ ಯೊೇಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಗತಾವಿರುವ ಹಣವನುೆ ರ್ೆೇೊಂದಾದ್ಧೊಂದ ಹಸಿರು ನಿಶಕನೆ ಸಿಕಕ
ಕ ಡಲೆೇ ಮೊಂಜ ರು ಮಕಡಿಬಿಡುತುದೆ. ಆದದರಿೊಂದ ಯೊೇಜನೆಗಳು ಸರಿಯಕದ
ಸಮಯರ್ೆಕ ಜಕರಿಯಕಗುತುವೆ. ಆದರೆ ಬ್ಹುತೆೇಕ ರಕಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಗೆಯ ವಾವಸೆೆಯಲ್ಿ.
ರ್ೆೇೊಂದಾ ಮಕನವ ಸೊಂಪನ ಮಲ್ ಸಚಿವಕಲ್ಯ ಹಣ ಮೊಂಜ ರು ಮಕಡುವುದರ್ೆಕ
ರ್ಕಯುವ ಪಾಕಿಾಯಯಲೆಿೇ ಯೊೇಜನೆಗಳೆಲ್ಿವೂ ದ ಳು ತಿನುೆತುವೆ. ಆರ್ಥಾಕ ವಷ್ಾದ
ರ್ೆ ನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುದಕನ ವಕಪಸ ಹೆ ೇಗದೊಂತೆ ನೆ ೇಡಿರ್ೆ ಳುಳವ ಧ್ಕವೊಂತದಲ್ಲಿ
ಯಕವುದ ಸರಿಯಕಗಿ ನಡೆಯುವುದ್ಧಲ್ಿ.
ಮೊದಲೆೇ ಹೆೇಳಿದೊಂತೆ ರ್ೆೇರಳದ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ೆೇತಾವೂ ನಮಮೊಂತೆಯೇ ಅನೆೇಕ
ಸಮಸೆಾಗಳನುೆ ಎದುರಿಸುತಿುದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ವಾವಸೆೆ ಉತಕಿಹ
ಕಳೆದುರ್ೆ ಳಳದೆ ಸವಕಲ್ನುೆ ಎದುರಿಸುವ ತೊಂತಾಗಳನುೆ ರ ಪಿಸುತಕು ಮುೊಂದರ್ೆಕ
ಸಕಗುತಿುದೆ. ಬ್ಹುಮುಖ್ಾವಕಗಿ ಪೇಷ್ಕರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಕಲೆಗಳ ಬ್ಗೆೆ ನೊಂಬಿರ್ೆಯನುೆ
ಹೆಚಿುಸುತಿುದೆ. ಎಲ್ಿ ಭಕಗಿೇದಕರರು, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಕಖ್ೆ ಮತುು ಸೊಂಬ್ೊಂಧಪಟ್ು
ಇಲಕಖ್ೆಗಳೆಲ್ಿವೂ ರ್ೆೈಜೆ ೇಡಿಸಿ ಮಕಕಳಿಗೆ ಗುಣಕತಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ ದೆ ರಕಿಸಿರ್ೆ ಡಲ್ು
ರ್ಕಯೊೇಾನುಮಖ್ವಕಗಿವೆ. ಇದು ಕನಕಾಟ್ಕದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಕಖ್ೆಗ ಮಕದರಿಯಕಗಬ್ೆೇರ್ಕಗಿದೆ. ಆಗ ನಮಮಲ್ ಿ ನ ರಕರು ಸೊಂಖ್ೆಾಯ ಮಕಕಳು ಮತುು ಅದರ್ೆಕ ಅನುಗುಣವಕದ ಶಿಕ್ಷಕರಿರುವ ಪ್ಕಾಥಮಿಕ ಶಕಲೆಗಳು ಅರಳುತುವೆ.
(ಲೆೇಖ್ಕರು ಅಜಿೇೊಂ ಪ್ೆಾೇಮಜಿ ಫೌೊಂಡೆೇಶ್ನ್ನ ‘ಕನಕಾಟ್ಕ ರಕಜಾ ಸೊಂಸೆೆ’ಯ
ಮುಖ್ಾಸೆರು)
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