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ലക്ഷവത്ാളം േിദ്ാർത്ികൾ നീറ്റ് ്രരീക്ഷ

എഴുതുന്ുണ്റ്. സീറ്ുകൾ േർദ്ിപെിച്ചിട്ു വ്രാലും
ഇന്്യിൽ 76,000 േിദ്ാർത്ികൾക്റ് മാപതടമ
അേസരം ലഭിക്ുന്ുള്ളൂ. ഇതിനു ്രുറടമ സ്കാര്
ടമഡിക്ൽ വകാവള്ജുകളിടല അമിതമായ ഫീസും
സൗകര്ങ്ങളുടെ ്രരിമിതിയും േിവദശ എം. ബി.
ബി. എസ്. ്ര0നത്ിന് േിദ്ാർത്ികൾക്ും രക്ഷി
താക്ൾക്ും വപ്രരണ നൽകുന്ു.
ഇന്്ാ ഗേൺടമൻറ്റിൻറ്ടറ ഏറ്േും ്രുതിയ
മാർഗ്ഗനിർവദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചറ് എംബിബിഎസ്
്രഠനത്ിനായി േിവദശവത്ക്റ് വ്രാകാൻ വയാഗ്ത
വനെുന്തിന് നീറ്റ് ആേശ്മാണ്. നിങ്ങളുടെ ്രഠന
ത്ിനുവശഷം നിങ്ങൾ ഇന്്യിവലക്റ് മെങ്ങുവമ്പാൾ
നീറ്റ് വയാഗ്തയുള്ള േിദ്ാർത്ികൾക്റ് മാപതവമ
ഇന്്യിൽ ര്ജിസ്റ്ർ ടേയത വഡാകെറാകാൻ
അനുോദമുള്ളൂ. അതിനാൽ NEET ആേശ്മിടലെന്റ്
്രറഞ്റ് േ്ാ്ജ ്രരസ്ങ്ങളിൽ ട്രെരുത്. േിവദശ
ത്റ് പ്രവേശനം വനെുന്തിന് 3 േർഷവത്ക്റ് നീറ്റ്
മാർക്റ് േിലമതിക്ുന്ു.
േിവദശത്റ് എം. ബി. ബി. എസ്. ്രഠിക്ാൻ
താല്രര്ടപെെുന് േിദ്ാർത്ികളിവലടറയും ആദ്
്രരിഗണന നൽകുന്ത് യുകപകനിനാണ്. യൂവറാ
്ര്ൻ േിദ്ാഭ്ാസ രീതിയും, സ്ീകാര്മായ ഫീസും,
ആവരാഗ്വമഖലയിടല അത്ന്ാധുനിക ഉ്രകര
ണങ്ങളുടെ ഉ്രവയാഗേും, േർഷങ്ങളുടെ ്രാരമ്പ
ര്മുള്ള മികച്ച നിലോരം ്രുലർത്ുന് സർക്ാർ
യൂണിവേഴസിറ്ികളിടല േിദ്ാഭ്ാസേുമാണ് യു
കപകനിവലയക്റ് ആകർഷിക്ുന്ത്. കഴിഞ് 20
േർഷത്ിനുള്ളിൽ യുകപകൻ ആവഗാളതലത്ിൽ
ടമഡിക്ൽ േിദ്ാഭ്ാസത്ിടറെ വകപദ്രമായി മാറി
ക്ഴിഞ്ു.ഉകപകനിൽ നിന്റ് ്രഠിച്ചിറങ്ങിയേരുടെ
മികച്ച അഭിപ്രായങ്ങളുള്ളതുടകാണ്റ് ഇേിവെക്ു
േരുന് േിദ്ാർഥികളിലും േർധനേുണ്റ്. കൂൊടത
അസ്്രയർ വ്രാലുള്ള മികച്ച കൺസൾട്ൻസികളു
ടെ വസേനേും ഈ േർദ്നേിടറെ പ്രധാന ഘെക
മാണ്.
യുകപകൻ േിദ്ാഭ്ാസ മപന്ാലയത്ിടറെ
കീഴിൽ ര്ജിസ്റ്ർ ടേയതിട്ുള്ള അസ്്രയർ
എവപബാഡ് സ്റ്ഡീസ് ഇന്്ൻ സ്റ്ുഡൻസ് കമ്്ൂ

ണിറ്ി യുടെ സംരക്ഷണത്ിനായി ഉകപകനി
ടല ഇന്്ൻ എമ്പസ്ിയുമായി വേർന്റ് പ്രേർ
ത്ിക്ുന്ുണ്റ്. 2006 മുതൽ തടന് അസ്്രയർ
എവപബാഡ് സ്റ്ഡീസിടറെ സാന്ിദ്്ം യു
കപകനിലുണ്റ്. 2000-ലധികം േിദ്ാർത്ികടള
ഇതുേടര അസ്്രയർ േഴി ഇന്്യിൽ നിന്റ്
യുകപകനിടലത്ിക്ുകയും അേർക്റ് ഏറ്േും
മികച്ച വസേനങ്ങളും സൗകര്ങ്ങളും ഒരുക്ി
ടക്ാെുക്ുകയും ടേയതിട്ുണ്റ്. അതിനായി
യുകപകനിടല പ്രധാനടപെട് യൂണിവേഴസിറ്ിക
വളാട് വേർന്റ് അസ്്രയറിടറെ ഓഫീസുകൾ പ്ര
േർത്ിക്ുന്ു. അസ്്രയറിടറെ ഡയകെർമാരിൽ
ഒരാളായ പശീ. സമീർ സലിം വനരിട്ാണ് ഇതിന്
വനതൃത്ം േഹിക്ുന്ത്. ഒരു േിദ്ാർത്ി യു
കപകനിൽ എത്ിക്ഴിഞ്ാൽ എയർവ്രാർട്ു
മുതൽ ്രഠിച്ചിറങ്ങി ഇന്്യിടലത്ുന്തു േടര
അസ്്രയറിടറെ സഹായേും കരുതലും േിദ്ാർ
ത്ിടക്ാപെമുണ്ാകും. അസ്്രയറിടറെ ഒരു ഒഫി
ഷ്ൽ േിദ്ാർത്ിടയ സഹായിക്ാൻ എവപൊഴും
സജ്ജമാണ്. ഈ ഒഫിഷ്ൽ േഴി അസ്്രയർ
രക്ഷിതാക്ളുമായി എവപൊഴും ബന്ം ്രുലർ
ത്ുകയും േിേരങ്ങൾ കൃത്മായി രക്ഷിതാക്ൾ
ക്റ് എത്ിച്ചു നൽകുകയും ടേയ്ുന്ു.
േിദ്ാർത്ികൾക്ും രക്ഷിതാക്ൾക്ുമുള്ള
മാർഗ്ഗ നിർവദേശങ്ങൾ യഥാസമയം നൽകാനും
ഫീസ് േിശദാംശങ്ങൾ സുതാര്മായി അറിയി
ക്ാനും ഒരു മികച്ച െീം തടന് അസ്്രയറിടറെ
ഡയറകെർമാരിടലാരാളായ പശീ. എം. എ. ത്ാ
ലിബിന് കീഴിൽ ഇന്്യിൽ പ്രേർത്ിച്ചുേരു
ന്ുണ്റ്.
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ഉക്രൈനിൽ മമഡിക്കൽ
വിദ്ാഭ്ാേത്ിനു
്പേകതിസേറുന്ു
അ

ന്താരതാഷട്ര മെഡിക്കൽ വിദ്താഭ്താസ രംഗത്ത് ഉകടരൈന്
അതിട്രധതാനെതായ സ്താനെതാണുള്ളത്. മെഡിക്കൽ വിദ്താഭ്താസ
ത്ിനു രൈീഴിലുള്ള നിരവധി ഗവമമെന്ത് മെഡിക്കൽ കരൈതാകേജുരൈൾ
ഉകടരൈനിമന് ട്രകത്രൈതയതാണ്. െിരൈച്ച മെഡിക്കൽ യൂണികവഴസി
റ്ിരൈൾ അഡെിഷന് ട്രെിക്കുക്താൾ ട്രദ്ികക്കണ്ട ട്രധതാന രൈതാര്
ടി. പി. സേതുമാധവൻ
ങ്ങൾ- അംഗീരൈതാരെുള്ള മെഡിക്കൽ കരൈതാകേജുരൈേും ഗവമമെന്ിമന്
രൈീഴിലുള്ള മെഡിക്കൽ കരൈതാകേജുരൈേുെതാണ് നല്ലത്. ഈ രംഗത്ത്
ഉകടരൈമന് ഗവമമെന്ത് മെഡിക്കൽ യൂണികവഴസിറ്ിരൈൾ 150 വർഷം ്രഴക്കെുള്ളവയതാണ് െിരൈച്ച ഭൗതിരൈ
സൗരൈര്ം, ക്ിനിക്കൽ സൗരൈര്ം, ക�താസറ്ൽ , ഗകവഷണ സൗരൈര്ങ്ങേും ഉകടരൈനിമല മെഡിക്കൽ യൂ
ണികവഴസിറ്ിരൈേിൽ ലഭ്െതാണ്. ഇംഗ്ീഷ് െതാതൃഭതാഷ അല്ലതാത് രതാജ്ങ്ങേിൽ ്രൂർണ്ണെതായി ഇംഗ്ീഷിൽ
മെഡിക്കൽ വിദ്താഭ്താസം ആദ്െതായി തു്രങ്ങിയ രതാജ്ം ഉകടരൈൻ ആണ്. ഏരൈകദ്രം 30ൽ ്രരം വർഷം
രൈഴിഞ്ിരിക്കുന്ു. ഉകടരൈനിമല മെഡിക്കൽ ്രഠനം ്രൂർത്ിയതാക്കി നിരവധി കഡതാക്രർെതാർ കരൈരേ
ത്ിമലയും, ഇന്്യിമലയും സൂപ്പർ സമ്രഷ്ലിറ്ി ക�താസ്രിറ്ലുരൈേിൽ ഇന്ത് ട്രതാകറ്ീസ മെയതു
വരുന്ുണ്ടത്. െതാടതെല്ല മെഡിക്കൽ ്രഠനവും, ജീവിത െിലവുരൈേും ഉൾപ്പമ്ര ഏരൈകദ്രം 40 ലക്ം രൂ
്രയക്കു തതാമഴ െതാടതകെ വരുരൈയുള്ളു. ഈ െിലവുരൈൾ വതാർഷിരൈ അ്രിസ്താനത്ിൽ അ്രക്കതാനുള്ള
സൗരൈര്ങ്ങൾ ഉണ്ടത്.
1948ൽ ആരംഭിച്ച Sumy State Medical Institute, 1921ൽ ആരംഭിച്ച National Piragov Memorial Medical
University, vinnytisia , 1834 ൽ ആരംഭിച്ച Taras Shevchenko National University of Kiev , 1804ൽ ആരംഭി
ച്ച V.N Karazin Kharkiv National University, 1805ൽ ആരംഭിച്ച Kharkiv National Medical University , 1900 ൽ
ആരംഭിച്ച Odessa National Medical University എന്ീ യൂണികവഴസിറ്ിരൈേതാണ് ഉകടരൈനികലക്കു ക്രതാരൈുന്
ഭൂരിഭതാഗം വിദ്താർത്ിരൈേും തിരമഞ്്രുക്കുന്ത്.
U.K, Germany എന്ിവ ഉൾമപ്പ്രുന് BOLOGNA PROCESSൽ അംഗെതാണ് ഉകടരൈൻ, ഇതിലൂമ്ര
ഉകടരൈൻ യൂണികവഴസിറ്ിരൈേിൽ ്രഠിച്ചിറങ്ങുന്വർക്കു യൂകറതാപ്പ്ൻ രതാജ്ങ്ങേിമല ഉ്രരി്രഠനത്ിനു
നിഷ്രൈരഷിച്ചിരിക്കുന് െിരൈവുരൈൾ ഉകടരൈൻ യൂണികവഴസിറ്ിരൈേിൽ ഉണ്ടതാരൈുമെന്ു ഉറപ്പു വരുത്താം.
EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) ഉകടരൈൻ ന്രപ്പിൽ വരുത്ിയിട്ത് ഉള്ളതുമരൈതാണ്ടത് അവിമ്ര
്രഠിക്കുന് വിദ്താർത്ിരൈൾക്കത് െറ്ു യൂകറതാ്ര്ൻ രതാജ്ങ്ങേിൽ മതതാഴിൽ കന്രതാൻ അവസരം ഒരുക്കുന്ു.
ഇവിമ്ര ഒരു ക്താസ്ിൽ 20 വിദ്താർത്ിരൈമേ െതാടതകെ അനുവദിക്കയുള്ളു. NAT BOARD FMGE, USMLE, PLAB
എന്ീ മ്രസറ്ുരൈൾക്കുള്ള ്രരി്രീലനം യൂണികവഴസിറ്ി രൈ്താ്സിൽ തമന് ലഭ്െതാണ്. ഉകടരൈനിൽ
്രഠിക്കുന് എല്ലതാ വിദ്താർത്ിരൈൾക്കും െിരൈച്ച ്രിന്ുണയതാണ് ഇന്്ൻ എംബസി നൽരൈിവരുന്ത്.
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യുക്രെയ്ൻ, ഇന്ത്യ്ൻ എംബസി,
ഇന്ത്യ്ൻ സമൂഹം
ഏറ്വും വലിയ രതാജ്െതായ യു
ഉകടരൈനിൽ ഇന്്ൻ എംബസി ഉള്ളതി
യൂ കറതാപ്പിമല
മടരൈയൻ യൂകറതാപ്പിമന് മടബഡ ബതാസരൈറ്ത് നതാൽ ഇവിമ്രയുള്ള ഇന്്ൻ വിദ്താർത്ിരൈൾക്കത്
എന്ും യൂകറതാപ്പിമന് വിദ്താഭ്താസകരൈടദ്ം എന്ും
അറിയമപ്പ്രുന്ു. ഇന്്യിൽ നിന്ും 4000 ൽ
അധിരൈം വിദ്താർത്ിരൈൾ ട്രതിവർഷം ഉന്ത ്രഠ
നത്ിനതായി ലക്്സ്താനെതായി തിരമഞ്്രുക്കു
ന് ഈ രതാജ്ത്ു 158 വിവിധ രതാജ്ങ്ങേിൽനിന്ും
80,000 ൽ അധിരൈം വിദ്താർത്ിരൈേതാണ് ്രഠിച്ചുമരൈതാ
ണ്ടിരിക്കുന്ത്.
രൈഴിഞ് ദ്രരൈത്ിൽ യുമടരൈയൻ ബൾകഗറിയ,
ക്രതാേണ്ടത്, റഷ്, കജതാർജിയ തു്രങ്ങിയ െമറ്ല്ലതാ രതാ
ജ്ങ്ങമേയും െറിരൈ്രന്ത് ഇന്്ൻ വിദ്താർ്ിരൈേുമ്ര
ട്രിയമപ്പട് സ്ലെതായി െതാറിയത് യതാടദിശെിരൈെതായി
അല്ല, അതിനു ്രല രൈതാരണങ്ങേുണ്ടത്. മബതാകലതാഗ്ന
ട്രടരൈിയ(Bologna Process) ന്രപ്പിലതാക്കുന് ഒരു രതാജ്ം
എന് നിലയിൽ വിദ്താഭ്താസം െകറ്മതതാരു യൂകറതാ
്ര്ൻ രതാജ്ങ്ങേികലതിമനക്കതാേും ഉയർന് നില
വതാരത്ിലതാമണന്ും ഇവിമ്രനിന്ുള്ള ഡിടഗിരൈൾ
കലതാരൈമെ്താ്രും അംഗീരൈരിക്കമപ്പ്രുരൈയും മെയ്ു
ന്ുമവന്ത് ഉറപ്പതാക്കുന്ു.
െറ്ു ്രല രതാജ്ങ്ങമേ അക്രക്ിച്ചു രൈൂ്രുതൽ
സർക്കതാർ സർവരൈലതാ്രതാലരൈൾ, ആ്രു്രടതിരൈൾ,
ഗകവഷണ ട്രവർത്നങ്ങൾക്കുള്ള സൗരൈര്ങ്ങ
കേതാ്രു രൈൂ്രിയ വലിയ സർവരൈലതാ്രതാല രൈ്താം്രസു
രൈൾ എന്ിവ ഇവിമ്രയുണ്ടത്.

ഗവമമെന്ത് തലത്ിലുള്ള ്രിന്ുണയും സംരക്
ണവും ഉറപ്പുവരുത്ുന്ു.
ആലപ്പുഴ സ്വകദ്രിയതായ സെീർ സലിം
രൈഴിഞ് 14 വർഷെതായി ഉകടരൈനിൽ സ്ിരതതാ
െസെതാക്കിയിട്ത്. ഉകടരൈൻ വിദ്താഭ്താസെടന്താലയ
ത്ിനു രൈീഴിൽ രജിസറ്ർ മെയതു ട്രവർത്ി
ക്കുന് ആസക്രർ അകടബതാഡ സറ്ഡീസ എന്
രൈ്നിയുമ്ര ഡയറക്രർ ആയ ഇകദേ�ം ്രറയു
ന്തു കരൈരേത്ിൽനിന്ു െതാടതം ട്രതിവർഷം
അറുനൂകറതാേം രൈുട്ിരൈൾ യുമടരൈയനിമലത്ുന്ു
എന്താണ്. ഇന്്യിൽ അംഗീരൈൃത ബിരുദങ്ങ
കേതാമ്ര വേമര തതാങ്ങതാവുന് നിരക്കിൽ ഉയർന്
നിലവതാരെുള്ള വിദ്താഭ്താസെതാണ് ഇന്്ൻ വി
ദ്താർ്ിരൈമേ യുമടരൈയനികലക്കത് ആരൈർഷിക്കുന്
വിവിധ ഘ്രരൈങ്ങൾ. അകദേ�ം രൈൂട്ികച്ചർത്ു.
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ഇന്ത്യക്ു പുറത്ു എംബിബിഎസ്
അഡമിഷകെടുക്ുമ്പോൾ ്്രദ്ിമക്ണ്ട രെപോരത്യങ്ങൾ

രമഞ്്രുക്കുന് മെഡിക്കൽ സർവരൈലതാ്രതാ
തി
ലരൈൾക്കു മെഡിക്കൽ രൈൗൺസിൽ ഓഫ്
ഇന്്(എംസിഐ), കലതാരൈതാകരതാഗ് സംഘ്രന(ഡ
ബ്്ു എച്ചത് ഒ), കവൾഡ ഡയറക്രറി ഓഫ് മെഡിക്കൽ
സരൈൂൾ എന്ിവയുമ്ര അംഗീരൈതാരം ഉകണ്ടതാമയന്ും
ഈ സംഘ്രനരൈേുമ്ര ്രട്ിരൈരൈേിൽ സർവരൈലതാ്രതാ
ലരൈൾ സ്താനം കന്രിയിട്ുകണ്ടതാ എന്ും ്രരിക്രതാ
ധിക്കണം. ്രഠനത്ിനതായി തിരമഞ്്രുക്കുന് രതാജ്
ത്ത് ഇന്്ൻ എംബസി ഉമണ്ടന്ത് ഉറപ്പുവരുത്ുരൈ.
രൈതാരണം, ഏമതങ്ിലുമെതാരു അത്താവ്ര് ഘട്ത്ിൽ
നിങ്ങൾക്കത് ആദ്ം ബന്ധമപ്പക്രണ്ടി വരിരൈ സ്വന്ം
രതാജ്ത്ിമന് എംബസിയുെതായിട്തായിരിക്കും. യു
മടരൈയനിലും ഇന്്യിലും ഒകര ക്രരിൽ റജിസറ്ർ
മെയത ഓഫിസുരൈേുള്ള രൈൺസൽറ്ൻസിരൈൾ

വഴിയതാരൈണം വിദ്താർ്ിരൈൾ ്രഠനതാവ്ര്ങ്ങൾ
ക്കതായി എകത്ണ്ടമതന്ത് യുമടരൈയനിമല ഇന്്ൻ
എംബസി വ്കതെതായി ്രറയുന്ുണ്ടത്.
തീരുെതാനമെ്രുക്കും െുൻപ് ്രഠനരൈതാലയേവി
ലു്രനീേം നിങ്ങൾക്കത് എന്ുെതാടതം സതാ്ത്ിരൈ
മെലവുരൈൾ കനരിക്രണ്ടി വരുമെന്തു കനരമത്
തമന് ആകലതാെിച്ചു തിട്മപ്പ്രുത്ുരൈ. മെലവുരൈൾ
സംബന്ധിച്ച എല്ലതാ രൈതാര്ങ്ങേിലും കനരമത്തമന്
ഒരു ധതാരണയിമലത്ുന്തതാണു നല്ലത്. യൂകറതാപ്പി
മല ഏറ്വും ബൃ�ത്തായ രതാജ്െതാണ് യുമടരൈയൻ.
അതുമരൈതാണ്ടുതമന്, അംഗീരൈതാരം കന്രിയ യുമടരൈ
യൻ സർക്കതാരിമന് ഒകട്മറ സർവരൈലതാ്രതാലരൈൾ ഈ
രതാജ്ത്ുണ്ടത്. അതിനതാൽ ്രഠനത്ിന് ്രഠനത്ിന്
അനുകയതാജ്െതായ സർവ്വരൈലതാ്രതാലരൈൾ തിരമഞ്
്രുക്കുക്താൾ െില രൈതാര്ങ്ങൾ ്രരിഗണികക്കണ്ടതു
ണ്ടത്.നിങ്ങൾ തിരമഞ്്രുക്കുന് സർവരൈലതാ്രതാല
സ്ിതിമെയ്ുന്ത്
വിദ്താർത്ിസൗ�ൃദെതായ
നഗരം ആമണന്ത് ഉറപ്പുവരുത്ുരൈ. തതാെസത്ിനു
ആൺരൈുട്ിരൈൾക്കും മ്രൺരൈുട്ിരൈൾക്കും അവർക്കു
അനുകയതാജ്െതായ െിരൈച്ച ക�താസറ്ൽ സൗരൈര്
വും, ഇന്്ൻ ഭക്ണം വിേബുന് രൈ്താന്ീനുരൈേും

ഉള്ളത് അവരുമ്ര ജീവിതം എേുപ്പെതാക്കുന്ു.
യുമടരൈയനിൽ എംബിബിഎസ ്രഠനം ്രൂർത്ി
യതാക്കതാനതായി, വ്കതി്രരെതായ മെലവുരൈൾ ഉൾ
മപ്പമ്ര ്രരതാ്രരി െുപ്പതു ലക്ം രൂ്ര വമരയതാണു
മെലവു വരിരൈ. ്രഠനത്ികനതാ ട്രകവ്രനത്ികനതാ
രൈ്താ്രികറ്ഷൻ ഫീകയതാ സംഭതാവനകയതാ നൽകരൈ
ണ്ടതില്ല. വതാർഷിരൈതാ്രിസ്താനത്ിലതാണു ഫീസ
നൽകരൈണ്ടത്. യുമടരൈയനിമല ്രഠനത്ിനതായി
SBI ക്രതാമലയുള്ള ഇന്്യിമല മ്രതാതുകെഖലതാ
ബതാങ്ുരൈൾ വിദ്താഭ്താസ കലതാണുരൈേും നൽരൈതാ
റുണ്ടത്.
വികദ്രരതാജ്ങ്ങേിമല ്രഠനവുെതായി ബന്ധ
മ്രട്ു മതറ്തായ വിവരങ്ങൾ നൽരൈുന് ഏജൻ
സിരൈൾ നിലവിലുമണ്ടന്ത് വിദ്താർ്ിരൈേുമ്ര
െതാതതാ്രിതതാക്കൾ െനസ്ിലതാകക്കണ്ടതുണ്ടത് .
്രഠനമച്ചലവ് രൈുറച്ചുരൈതാണിച്ചുമരൈതാണ്ടത് ആവ
്ര്ക്കതാമര സെീ്രിക്കുന് ഇവർ ്ര്ൂഷൻ ഫീസ
നൽരൈിയതാൽ െതിമയന്താണ് െതാതതാ്രിതതാക്കമേ
ധരിപ്പിക്കുരൈ. വർഷതാവർഷം ഉണ്ടതാരൈുന് െറ്ു മെ
ലവുരൈേുമ്ര രൈതാര്വും ഈ ഏജൻസിരൈൾ െറച്ചു
മവയക്കുരൈയും മെയ്ും.
‘ആസ്രയർ എകടബതാഡ സറ്ഡീസി’ൽ
്രഠനതാവ്ര്ങ്ങമേക്കുറിച്ചും അതിനതായി വരുന്
സതാ്ത്ിരൈമച്ചലവുരൈമേക്കുറിച്ചുെുള്ള എല്ലതാ
രൈതാര്ങ്ങേും െതാതതാ്രിതതാക്കമേ കബതാധ്മപ്പ്രു
ത്ുന്തിനതാണ് ഞങ്ങൾ ട്രതാെുഖ്ം നൽരൈുന്
ത്. വിദ്താർ്ിരൈൾ, തങ്ങൾ ട്രകവ്രനം കന്രതാനതാ
ടഗ�ിക്കുന് സർവരൈലതാ്രതാലരൈമേക്കുറിച്ചുള്ള
തീരുെതാനം രൂ്രീരൈരിക്കും െുൻപ്, ്ര്ൂഷൻ ഫീസ,
ക�താസറ്ൽ തിരമഞ്്രുപ്പത്, മെഡിക്കൽ ഇൻ
ഷുറൻസ, ഇന്്ൻ ഭക്ണത്ിനുള്ള സൗരൈ
ര്ങ്ങൾ, വർഷതാവർഷം ലഭിക്കുന് അവധിരൈൾ,
അതുെതായി ബന്ധമപ്പട്ത് എങ്ങമന വിെതാന ്രിക്കറ്ു
രൈൾ ബുക്കത് മെയ്താം, എന്ിവ സംബന്ധിച്ച എല്ലതാ
വിവരങ്ങേും ഞങ്ങൾ നൽരൈും. ‘ആസ്രയർ
എകടബതാഡ സറ്ഡീസി’മന് ഇന്്ൻ ഓഫിസ
ഡയറക്രറതായ എ.എം. തതാലിബ് ്രറയുന്ു. െതാ
ടതെല്ല, യുമടരൈയൻ വിദ്താഭ്താസ കെഖലയിലുള്ള
്രതിന്താലു വർഷക്കതാലമത് ്രരിെയം െറ്താമര
ക്കതാേും നന്തായി ആ രതാജ്മത് െനസ്ിലതാക്കതാൻ
തങ്ങമേ സ�തായിച്ചു എന്ും തതാലിബ് ്രറയു
ന്ു.
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എ്ൻജിെീയറിങ്ങിെപോയി ഇന്ത്യയിൽ മതിയപോയ
സീറ്ുരെളുണ്ടട്, എന്ിടും വിദത്യപോർഥിരെൾ
യുക്രെയെിമേക്ു മപപോരെുന്ത് എന്ുകരെപോണ്ടപോണ് ?

വ്ത്സതെതായി ഇന്്
മെ ഡിസിനിൽനിന്ു
യിൽ എൻജിനീയറിങ് സീറ്ുരൈേുമ്ര ദൗർലഭ്ം
ഇല്ല എന്തതാണു വസതുത. എന്താൽ ട്രകത്രൈിച്ചും
എയകറതാസക്രസ, എയകറതാകനതാട്ിക്കൽ, എയർ
ടരൈതാഫ്റ്ത് മെയിന്നൻസ, ഡികസൻ എൻജിനീയർ,
കറതാബട്ിക, ബകയതാ മെഡിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്
തു്രങ്ങിയ െില എൻജിനീയറിങ് സട്രീെുരൈേിൽ
ഇന്്യിൽ എഞ്ിനീയറിംഗ് വിദ്താഭ്സത്ിമന്
നിലവതാരം രൈുറഞ്ു വരുരൈയതാണ്. ഇന്്യിൽനി
ന്ു രൈൂ്രുതൽ വിദ്താർ്ിരൈൾ രൈിഴക്കൻ യൂകറതാ്ര്ൻ
രതാജ്െതായ യുമടരൈയനികലക്കു ക്രതാരൈുന്ത് വലിയ
ഇൻടഫതാസട്രകെറുരൈേുള്ളതും ധതാരതാേം ഗകവഷണം
ന്രത്ുന്തുെതായ വലിയ സർവരൈലതാ്രതാലരൈേിൽ
എൻജിനീയറിങ് ്രഠിക്കതാൻ രൈഴിയുമെന് രൈതാരണ
ത്താലതാണ്. യുമടരൈയനിമല എൻജിനീയറിങ് ്രഠന
ങ്ങൾ സതാ്ത്ിരൈെതായി തതാങ്ങതാനതാരൈുന്വയതാണ്.
KhAI എന്റിയമപ്പ്രുന് നതാഷനൽ എയകറതാസക്രസ
യൂണികവഴസിറ്ി ക്രതാലുള്ള വേമര ട്ര്രസതെതായ
െില സർവരൈലതാ്രതാലരൈേിൽ വതാർഷിരൈ ്ര്ൂഷൻ
ഫീസ ട്രതിവർഷം രണ്ടു ലക്ം െതാടതെതാണ്. നി
ങ്ങൾക്കത് യുമടരൈയനിൽ എൻജിനീയറിങ് കട്രതാടഗതാം
്രതിനഞ്ു ലക്ത്ിൽ തതാമഴ ഇന്്ൻ രൂ്രയിൽ
എേുപ്പത്ിൽ ്രൂർത്ിയതാക്കതാൻ രൈഴിയും, എല്ലതാ മെ

ലവുരൈേുെ്രക്കം. ഈ ഫീസ വതാർഷിരൈതാ്രിസ്താ
നത്ിൽ നൽരൈതാനതാരൈും. ഇതിനു ബതാങ്ത് വതായ്ര
രൈൾ എേുപ്പത്ിൽ ലഭ്വുെതാണ്.
രൈഴിഞ് ്രതിന്താലു വർഷത്ിനിമ്ര
ഒകട്മറ
വിദ്താർ്ിരൈമേ
യുമടരൈയനികല
ക്കത് അയച്ച സമ്രഷലിസറ്തായ ആസ്രയർ
എകടബതാഡ സറ്ഡീസ യുമടരൈയൻ വിദ്താഭ്താസ
മത്ക്കുറിച്ചു ്രറയുന്ു. യുമടരൈയനിൽ ്രഠിച്ച
അവരുമ്ര വിദ്താർ്ിരൈേിൽ ്രലരും ഇകപ്പതാൾ
െറ്ു യൂകറതാ്ര്ൻ രതാജ്ങ്ങേിലും അകെരിക്കയി
ലും രൈതാനഡയിലും കജതാലി മെയ്ുന്ു. അതും
ട്ര്രസതെതായ രൈ്നിരൈേിൽ. യൂകറതാ്ര്ൻ
എകസക്രതാഷറും, കലതാരൈട്ര്രസത സർവരൈലതാ
്രതാലരൈേിൽ ്രഠിക്കുന്തും യുമടരൈയനിമല റി
സർച്ചത് ഓറിയന്ഡ ആയ യൂണികവഴസിറ്ിയിൽ
്രഠിക്കുക്താൾ അവർക്കു ലഭിക്കുന് ്രരി്രീല
നവും വലിയ മവല്ലുവിേിരൈൾക്കത് അവമര സജജ
രതാക്കുന്ു.
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