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തി�വ� മാ�ഫാ�് (മാ� അ�േനഷ�സ് േകാേളജ് േഫാ� അഡ�ാ��ഡ് �ഡീസ്), മാ�ഫാ�് ക��ണി�ി േറഡിേയാ
എ�ിവ�െട �ാപകനായ ഫാ. േഡാ. എ�ഹാം �ള��ി� ��ഗിരി െമഡി�� ഇ��ി���ിെ� െചയ�മാ�ം
ചീഫ്എക് സിക��ീ�ം ആയി �വ��ി�ി��്. ൈദവശാ��ിന�റം ശാ� വിഷയ�ളി� ��പതി�ി� അേ�ഹം
െബ�ജിയം �െവയ് നിെല കാ�ലിക് �ണിേവഴ് സി�ിയി� നി�ം പിഎ�്ഡി േനടി. ബേയാസയ�സിെ� പിഎ�്ഡി
േക�മായി മാ�ഫാ�ിെന വള��ിയ ഫാ. �ള��ി� എംബിഎ, എംസിഎ �ട�ിയ േകാഴ് �ക�െ�ാ�ം േകരള�ിലാദ�മായി
ബേയാഇ�േഫാമാ�ിക് സ്, �ാ�് ബേയാെടക് േനാളജി, �ഡ് സയ�സ് ആ�ഡ് െടക് േനാളജി, ൈഫേ�ാെമഡി�� സയ�സ്
ആ�ഡ് െടക് േനാളജി എ�ീ വിഷയ�ളി� എംഎസ് സി േകാഴ് �ം ആരംഭി�.

േദശീയ-സാ�ദായ ഉ��ഥന�ിെ� േകരള�ിെല ഏ��ം മിക� ഉദാഹരണമായ െസ�് േജാ�സ് െമേ�ാെപാളീ��
ക�ീ�ലിെ� �ന�നി��ാണ�ിന് േന�ത�ം െകാ�� വ��ിയാണ് അേ�ഹം. മാ�ഫാ�ി� അേ�ഹം ആരംഭി� �ീ�
ആ�ഡ് �ീ� പ�തി പി�ീട് തി�വ� ��സി�ാലി�ിയിേല�് വ�ാപി�ി�. വിദ�ാ��ികെള വി�വകരമായ മാ�����
ഉപകരണ�ളായി വള��ക എ� ല��േ�ാെട മാ�ഫാ�ി� �ാേയാഗിക അ�ഭവ�ി� ഊ�ി�� അ��ാപനമാണ്
അേ�ഹം നട�ിലാ�ിയിരി��ത്. പാഷ� ഓഫ് ദ ൈ��് എ� അ��േദശീയ സിനിമ തെ� എംബിഎ വ��ിെല
വിദ�ാ��ികെളെ�ാ�് േകരള�ി� വിപണനം െച�ി�ത് അ�ര�ിെലാ� പരീ�ണമാണ്. മാ�ഫാ�് േക�ീകരി�്
ആരംഭി� മാ�ഫാ�് േറഡിേയാ േകരള�ിെല ആദ� ക��ണി�ി േറഡിേയാകളി� ഒ�ാണ്. 30 കിേലാവാ�് േസാളാ� പവ�
�ാ�് �ാപി�് അേ�ഹം േകരള�ിെല ആദ�െ� ഏ��ം വലിയ േസാളാ� �ാ�ം മാ�ഫാ�ി� �ാപി�. ��ഗിരിയി�
ആരംഭി� െവ��ം െവളി��ം പ�തി �കാരം മണി�റി� 100 കിേലാവാ�് േസാളാ� ൈവദ�തി�ം 10000 ലി�� െവ��ം
ഉ��ാദി�ി���്.

പരി�ിതിെയ തിരി�പിടി�ാ�� പീസ്, പീ�ി�, �ാന�് എ� സംഘടന�െട െചയ�മാനാണ് ഇേ�ാ� അേ�ഹം. ആേരാഗ�ം,
വിദ�ാഭ�ാസം, ഹരിേതാ��ം, പരി�ിതി എ�ിവ�െട ആവശ�കതെയ�റി�� �ചരണമാണ് ഈ സംഘടന�െട ല��ം.
ഇേ�ാ� ആരംഭി�ിരി�� േനാളജ് ൈസൈസ�ിഓ�ൈല� േഡാ�് േകാം എ� െവബ് ൈസ�് വ�െകാ�ിരി�� ഒ� �തിയ
സ�ഹെ� പരിചയെ����തിെനാ�ം അഹിംസ മാധ�മ�വ��നെമ�് അറിയെ��� ഒ� �തിയ അവേബാധ�ിെ�
�ചരണ�മാണ്. ക�ാപി�ലിസ�ി�ം േസാഷ�ലിസ�ി�ം േശഷം ഇവിെട വികസി� െകാ�ിരി�� ഒ� �തിയ സാ�ഹിക
വ�വ�ിയാണ് വി�ാന സ�ഹം. നാലാം വ�വസായ വി�വ�ിേല�് നവീനരായ ഒ� തല�റെയ വാ�െ���ക എ�
ല��േ�ാെട അേ�ഹം �േ�ാ�് വ�� ആശയമാണ് ഇ�� ഡിസി�ിനറി ഇ��ി���് േഫാ� ഇ�ഡ�ി 4.0 ആ�ഡ്
മാേനജ് െമ�് (ഐഐഐഎം 4.0).

വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �തന സേ�ത�െള�റി�് പഠി�ാനായി േലാക�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളി� സ��ശനം നട�ിയ അേ�ഹം
നിരവധി �രസ് കാര��ം േനടിയി��്. വിവധ സമകാലിക�ളി� �സി�ീകരി� േലഖന��ം �തിയ വീ�ം �തിയ ��ി�ം,
വി�ാന സ�ഹ നി��ിതി, ഇ-��ി � റീ ഇ�െവ�് ഇ��, ദ െട�് ഓഫ് പി��ിം ഓഫ് എക് ൈസ� (�ി�ിംഗി�) എ�ീ
��ക��ം അേ�ഹ�ിേ�തായി��്. തി�വ� അതി�പതാംഗമായ ൈവദികനാണ് ഫാ. േഡാ. എ�ഹാം �ള��ി�.
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