
ശ്രീനാരായണഗുരു ഓപ്പണ് യൂണിവേ�ഴ്സിറ്റി
ക�ാല്ലം

സംസ്ഥാനതല അക്കാദമി�് കൂട്ടായ്മ പഠവേനാത്സ�ം വേ�ാണ്ക�ാവേക്കഷൻ കമയ്   30 ,   ജൂണ്   1  
തീയതി�ളിൽ 

വേ�ദി   :   സി വേ�ശ�ൻ കമവേ-ാറിയൽ ഹാൾ  ,   ക�ാല്ലം   
വേ�രളത്തികല  ഉന്നത�ിദ്യാഭ്യാസ  സ്ഥാപനങ്ങളായ  ശ്രീനാരായണഗുരു  ഓപ്പണ്  യൂണിവേ�ഴ്സിറ്റിയും  വേ�രള
യൂണിവേ�ഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ സയൻസസ്, ഇന്നവേ�ഷൻ ആന്റ് ക?വേ@ാളജിയും വേ�രള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വേലാക്കൽ
അഡ്മിനിവേDനും  സംയുക്തമായി  �ി�സിപ്പിക്കു�യും  പ്രദാനം  നിർവ്വഹിക്കു�യും  കKയ്ത  6 മാസം  ദൈദർഘ്യമുള്ള
"അധി�ാര  �ിവേ�ന്ദ്രീ�രണവും  പ്രാവേദശി�  ഭരണ  നിർവ്വഹണവും"  എന്ന  സർട്ടിഫിക്കറ്റ്  വേ�ാഴ്സ്  �ിജയ�രമായി
പൂർത്തിയാക്കി.  ഈ  വേ�ാഴ്സികന്റ  പഠിതാക്കൾ  വേ�രളത്തികല  തവേZശ  സ്വയംഭരണ  സ്ഥാപങ്ങളികല
ജനപ്രതിനിധി�ളാകണന്നത്  ഈ പാഠ്യപദ്ധതികയ അനന്യമാക്കുന്നു.  പരീക്ഷകയഴുതിയ  2117 വേപരിൽ  1706 വേപർ
�ിജയിച്ചു.

ഉന്നത  �ിദ്യാഭ്യാസ  രംഗത്ത്  മൂന്ന്  സ്ഥാപനങ്ങൾ  ഒരുമിച്ചു  വേKർന്ന്  ഒരു  പാഠ്യ  പദ്ധതി  പാഠ്യപദ്ധതി
ന?പ്പിലാക്കിയവേപ്പാൾ  വേ�രളത്തിൽ  ഒരു  പുതിയ  രീതിശാസ്ത്രമാണ്  രൂപകപ്പട്ടത്.  ഈ  സ�ിവേശഷത�ൾ
ആവേഘാഷമാക്കി  ക�ാണ്ട്  സംസ്ഥാനതലത്തിൽ  അക്കാദമി�  കൂട്ടായ്മ  ,പഠവേനാത്സ�ം  ,  വേ�ാണ്ക�ാവേക്കഷൻ
എന്നി� സംസ്ഥാന തല പരിപാ?ിയായി കമയ്  31  ,  ജൂണ് 1 തീയതി�ളിൽ ന?ത്തുന്നതാകണന്നു �ില ഡയറക്ടർ
വേഡാ വേജായി  ഇളമണ്  , ശ്രീനാരായണഗുരു ഓപ്പണ് യൂണിവേ�ഴ്സിറ്റി  കപ്രാ ദൈ�സ് Kാൻസലർ വേഡാ  .എസ് �ി
സുധീർ , വേ�രള ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേ�ഴ്സിറ്റി ഡീൻ കപ്രാഫ അഷ് റഫ് എസ് , സംഘാ?� സമിതി ജനറൽ �ണ്�ീനർ
അഡ്വ ബിജു ക�. മാത്യു  എന്നി�ർ �ാർത്താസവേ-ളനത്തിൽ അറിയിച്ചു . 

കമയ് 31 നു ബഹുമാനകപ്പട്ട വേ�രള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ. പിണറായി �ിജയൻ  ഉത് ഘാ?നം കKയ്യുന്ന പരിപാ?ി�ൾ ജൂണ് 1
നു ന?ക്കുന്ന വേ�ാണ്ക�ാവേക്ക ഷവേനാ?് കൂ?ി സമാപിക്കും.  ബഹുമാനകപ്പട്ട വേ�രള ഗ�ർണർ ശ്രീ.  ആരിഫ് മുഹ-ദ്
ഖാൻ ഈ വേ�ാണ്ക�ാവേക്കഷനിൽ മുഖ്യാതിഥി ആയിരിക്കും. 

പ്രസ്തുത പരിപാ?ിയിൽ ഉന്നത �ിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വേഡാ.  ആർ.  ബിന്ദു അധ്യക്ഷത �ഹിക്കും.  തവേZശ സ്വയംഭരണ
�കുപ്പ്  മന്ത്രി  എം.�ി.വേഗാ�ിന്ദൻ  മാസ്റ്റർ  ആമുഖ  പ്രഭാഷണം  ന?ത്തും.  യൂണിവേ�ഴ്സിറ്റി  അക്കാഡമി�്  വേ|ാക്ക്
ഉദ്ഘ?നവും  Dാറ്റജി�്  പ്ലാനിങ്  വേഡാ�്യുകമൻറ്  പ്ര�ാശനവും  ധന�ാര്യ  �കുപ്പ്  മന്ത്രി   ശ്രീ.  ക�.  എൻ.
ബാലവേഗാപാൽ നിർവ്വഹിക്കുന്ന താണ്. ക�ാല്ലം വേമയർ ശ്രീമതി.  പ്രസന്ന ഏണസ്റ്റ്  ,  ശ്രീ എൻ. ക�.  വേപ്രമKന്ദ്രൻ
എം പി , ശ്രീ. എം മുവേ�ഷ്, എം എൽ എ , ശ്രീ. നൗഷാദ് , എം എൽ എ, ക�ാല്ലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ.
സാം ക� ഡാനിയൽ എന്നി�രും പക�ടുക്കും.  തു?ർന്ന്  ന?ക്കുന്ന ദൈ�ജ്ഞാനി� സവേ-ളനത്തിൽ  "ന�വേ�രള
നിർ-ിതി: �ിജ്ഞാനം സാമൂഹി� പരി�ർത്തനത്തിന്" എന്ന പ്രവേമയം 4 കസഷനു�ളിലായി �ി�ിധ വേമഖല�ളികല
�ിദഗ് ധർ Kർച്ച കKയ്യുന്നതാണ്.  പഠിതാക്കളിൽ നിന്നും കതരക�ടുത്ത മി�ച്ച പത്ത് പദ്ധതി നിർവേZശങ്ങളുക?
അ�തരണവും Kർച്ചയും അ�രുക? പഠനാനുഭ�ങ്ങൾ പങ്കു�യ്ക്കുന്ന ഓപ്പണ് വേഫാറവും ഇവേതാക?ാപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും.

ജൂണ്  1 നു  ദൈ�കുവേന്നരം  4 മണിക്ക്  ബഹുമാനകപ്പട്ട  വേ�രളാ  ഗ�ർണർ  ശ്രീ  ആരിഫ്  മുഹ-ദ്  ഖാൻ,
വേ�ാണ്ക�ാവേക്കഷനിൽ  സർട്ടിഫിക്കറ്റ് �ിതരണം ന?ത്തും. പ്രസ്തുത K?ങ്ങിൽ കപ്രാ Kാൻസലർ  വേഡാ. ആർ. ബിന്ദു
, മൃഗ സംരക്ഷണ �കുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീമതി. കജ. Kിഞ്ചുറാണി എന്നി�ർ പക�ടുക്കും.

ക�ാല്ലം
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