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േ

അനുേശാചനം 
കർഷക െതാഴിലാളി ്രപസ്ഥാനത്തിെന്റ സമുന്നത േനതാവ ് െക.കുഞ്ഞപ്പ, 

േബാളിവുഡ് സംവിധായകൻ രജത് മുഖർജി, സ്പാനിഷ ്എഴുത്തുകാരൻ ഹുവാൻ 
മാഴ്െസ, തമിഴ ്എഴുത്തുകാരനും, നിരൂപകനായ േകാൈവ ജ്ഞാനി, പത്ത് രൂപ 
േഡാക്ടർ എന്്ന ്രപശസ്തനായ േഡാ. സി. േമാഹൻ െറഡ്ഡി, ്രപശസ്ത നർത്തകി 
അമല ശങ്കർ, ഇരട്ട ഓസ്കർ േജതാവും േഹാളിവുഡ് അഭിേന്രതിയുമായ ഒലീവിയ ദ 
ഹാവില്ലൻഡ്, സിനിമ നടൻ അനിൽ മുരളി, നാടൻ പാട്ട് കലാകാരൻ ജിേതഷ് 
കക്കിടിപ്പുറം, സമാജ് വാദി പാർട്ടി േനതാവ് അമർ സിംഗ്, േകാവിഡ ് ബാധിച്ച ്
മരണമടഞ്ഞ ഉത്തർ്രപേദശ് സാേങ്കതിക വിദ്യാഭ്യാസ മ്രന്തി കമൽ റാണി വരുൺ, 
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നാടകാചാര്യൻ ഇ്രബാഹിം അൽകാസി, അഷ്ടൈവദ്യൻ പദ്മഭൂഷൺ ഇ.ടി. 
നാരായണൻ മൂസ്, മുതിർന്ന സി.പി.എം േനതാവ ്ശ്യാമൾ ച്രകവർത്തി, മൂന്നാർ 
െപട്ടിമുടി  ഉരുൾെപാട്ടലിൽ മരണെപ്പട്ടവർ, കരിപ്പൂർ വിമാനാപകടത്തിൽ 
മരണമടഞ്ഞവർ, െബയ് റൂട് സ് േഫാടനത്തിൽ െകാല്ലെപ്പട്ടവർ തുടങ്ങിയവരുെട 
നിര്യാണത്തിൽ കമ്മറ്റി അനുേശാചനം േരഖെപ്പടുത്തുന്നു. 

 

 
ജനറൽ െസ്രകട്ടറിയുെട റിേപ്പാർട്ട ്
്രപിൻസിപ്പൽ നിയമനം സംബന്ധിച്ചു സംഘടന മുേന്നാട്ടു വച്ച നിലപാട ്

സീനിേയാറിറ്റി അനുസരിച്ചു നിയമനം നടത്തണെമന്നതാണ്. ഗുണപരമായ മാറ്റം 
ഈ വിഷയത്തിൽ വരുന്നതായി കാണുന്നുണ്്ട. ഇേപ്പാൾ ജനറൽ സീനിേയാറിറ്റി 
ലിസ്റ്റിൽ 162 വെരയുള്ള അദ്ധ്യാപകരുെട സി.ആർ. േകാേളജ ്വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് 
ആവശ്യെപ്പട്ടിട്ടുണ്്ട. സ്െപഷ്യൽ േ്രഗഡ് ്രപിൻസിപ്പൽ, എ.ഡി.സി., ഡി.ഡി. 
നിയമനത്തിെന്റ ഫയലും ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിൽ ഉണ്്ട. ഈ നിയമനങ്ങൾ 
എ്രതയും േവഗം നടത്തണെമന്്ന സംഘടന മുഖ്യമ്രന്തി, ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പു 
മ്രന്തി എന്നിവർക്ക് കത്ത ്നൽകിയിട്ടുണ്്ട.  
നമ്മുെട സംഘടനാ ്രപവർത്തനത്തിെന്റ ഭാഗമായുള്ള യൂണിറ്റ ് വിസിറ്റ ്

എ്രതയും െപട്ടന്്ന നടേത്തണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാ ജില്ലാ െസ്രകട്ടറിമാർക്കും െമമ്പർഷിപ് 
രസീത ് ബുക്കുകൾ ലഭിച്ചതായാണ ് അറിയുന്നത്. എ്രതയും േവഗം യൂണിറ്റ് 
വിസിറ്റുകൾ പൂർത്തീകരിക്കണം. േകാവിഡാനന്തര വിദ്യാഭ്യാസ നയേരഖ  
തയ്യാറാക്കാൻ ACSRെന ുമതലെപ്പടുത്തുകയും  സമയബന്ധിതമായി 
പൂർത്തീകരിക്കെപട്ടിട്ടും  ഉണ്്ട.  എ്രതയും േവഗം തെന്ന അത് സർക്കാരിന് 
സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്. സംഘശബ്ദം സംസ്ഥാന  സേമ്മളനത്തിന് േശഷം 
ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. അത ്ഇറക്കുന്നതുമായി ബന്ധെപ്പട്ട്  22-07-2020നു എഡിേറ്റാറിയൽ 
േബാർഡ് േയാഗം ചർന്നിരുന്നു. ടൻ  െന്ന  സംഘശബ്ദം  ഇറക്കാനുള്ള 
്രപവർത്തനം  നടന്നു  വരുന്നു.  ഈ വർഷെത്ത വനിതാ സബ്കമ്മിറ്റിയുെട 
്രപവർത്തനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് േവണ്ടി 25-07-2020നു ഗൂഗിൾ മീറ്റ ് വഴി 
വനിതാ സബ്കമ്മിറ്റിയുെട സംസ്ഥാനതലേയാഗവും േചർന്നിരുന്നു.   
സംഘടനയുെട െവബ്ൈസറ്റ് എ്രതയും േവഗം അപ്േഡറ്റ് െചേയ്യണ്ടതുണ്്ട. 
വർഷങ്ങളായി സംഘടന മുേന്നാട്ടു വയക്്കുന്ന മ്യൂസിക ്േകാേളജ് അദ്ധ്യാപകരുെട 
യു.ജി.സി., ്യൂസിക ് കാേളജ്  മഖലയിെല  ിവിധ  ്രപശ്നങ്ങൾ  എന്നിവ 
നാളിതുവെര  പൂർണമായും  പരിഹരിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ല.  ഇതുമായി ബന്ധെപട്ടു 24-07-
2020നു തൃപ്പൂണിത്തറ    ആർ.എൽ.വി. േകാേളജിെല അംഗങ്ങളുെട ഒരു േയാഗം 
േചരുകയുണ്ടായി.  ഇതിൽ  സംസ്ഥാന  ജനറൽ  െസ്രകട്ടറി,  എറണാകുളം  ജില്ലാ 
െസ്രകട്ടറി  എന്നിവർ  പെങ്കടുത്തു.  േകാവിഡിെന്റ  നിലവിെല സാഹചര്യം 
മാറുേമ്പാൾ എ്രതയും േവഗം തെന്ന ഈ വിഷയത്തിൽ  ്രകിയാത്മകമായി ഇടെപട്ട് 
ഈ േമഖലയിെല ്രപശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ്രശമിക്കും.  
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േകാവിഡ് ദുരിതം േപറുന്നവർക്കു വിവിധ ജില്ലകൾ ്രപാേദശികമായി സഹായം 
െചയ്യുന്നുണ്്ട. തീരേദശെത്ത േകാവിഡ്  ദുരിതബാധിതെര സഹായിക്കുന്നതിനായി 
തിരുവനന്തപുരം  ജില്ല Rs.2,07,250/- സമാഹരിച്ചു തിരുവനന്തപുരം േകാർപേറഷൻ 
േമയർക്്ക ൈകമാറി. െകാല്ലം ജില്ല Rs.40,000/-  മത്സ്യെത്താഴിലാളിയൂണിയന്  
നൽകി.  ഇതിനു  പുറെമ  അഞ്ഞൂറ്  രൂപയുെട  അമ്പതു  കിറ്റുകൾ  അമ്പലപ്പുഴ 
േകാേളജിൽ  വച്ച ് ആരിഫ്  എം.പി.ക്കു  ൈകമാറി.  മറ്റു  ജില്ലകളിലും  ഇത്തരം 
്രപവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നു. 
രാജ്യെത്ത സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസേമഖല മുതൽ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസേമഖല വെര 

പൂർണമായും  േകാർപ്പേററ്്റ  വത്കരിക്കുകയും  ആർ.എസ്.എസ്സിെന്റ  വർഗീയ 
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അജണ്ടകൾ  നടപ്പാക്കാനും  ലക്ഷ്യംവച്ചുള്ള  പുതിയ  േദശീയവിദ്യാഭ്യാസനയം 2020 
ജൂലായ് 29നു രാജ്യെത്ത എല്ലാ ജനാധിപത്യസംവിധാനങ്ങെളയും 
നിഷ്്രപഭമാക്കിെകാണ്ടു  പാർലെമന്റിൽ  േപാലും  ചർച്ച  െചയ്യാെത  േക്രന്ദമ്രന്തിസഭ 
അംഗീകാരം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിെനതിെര സംസ്ഥാനത്തും 
രാജ്യത്താകമാനവും ശക്തമായ ്രപതിേഷധം ഉയർന്നു വേരണ്ടതുണ്്ട. ഇതുമായി 
ബന്ധെപട്ടു സംഘടന ്രപതിേഷധക്കുറിപ്പു  നൽകുകയും  ഇതിെല  അപകടങ്ങൾ 
വ്യക്തമാക്കുന്ന  കുറിപ്പ്  പുറത്തിറക്കുകയുമുണ്ടായി.  മാ്രതവുമല്ല വിദ്യാഭ്യാസ 
േമഖലയിെല വിവിധ സംഘടനകളുെട േയാഗം  05-08-2020നു  േചരുകയും  അതിൽ 
ഈ  മാസം  അതാതു  സംഘടനകൾ  അവരുേടതായ  രീതിയിൽ  ്രപേക്ഷാഭം 
നടത്തുകയും  അതിനു  േശഷം  െസപ്റ്റംബർ  മാസത്തിൽ  ഉന്നത 
വിദ്യാഭ്യസേമഖലയിെല  അദ്ധ്യാപക-വിദ്യാർത്ഥി  സംഘടനകൾ  സംയുക്തമായി 
്രപേക്ഷാഭവും  ്രപചാരണ  പരിപാടികളും  നടത്തണെമന്്ന  തീരുമാനിച്ചു.    ജനറൽ 
െസ്രകട്ടറിയുെട  റിേപ്പാർട്ടിെന    തുടർന്്ന  ജില്ലാ  റിേപ്പാർട്ടിങ്  നടന്നു.  ജനറൽ 
െസ്രകട്ടറിയുെട  റിേപ്പാർട്ടിേന്മലും,  ജില്ലാ  റിേപ്പാർട്ടിേന്മലും  വിശദമായ  ചർച്ചകൾ 
നടന്നു. അതിനു േശഷം താെഴ പറയുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു. 
 

തീരുമാനങ്ങൾ 
1. യൂണിറ്റ് വിസിറ്റ്  എ്രതയും  േവഗം  സമയബന്ധിതമായി  ഈ  മാസം  തെന്ന 
തീർക്കണം. അതിനു േവണ്ട ഇടെപടലുകൾ നടത്തണം. 

2. സംഘടനയുെട  െവബ്ൈസറ്റ ്അപ്േഡറ്റ്  െചയ്യാൻ  േഡാ.  ്രപിൻസ് പി. ആർ 
െനയും, േഡാ. സി.അലികുട്ടിെയയും  ചുമതലെപ്പടുത്തി. 

3. വനിതാസബ്കമ്മിറ്റിയുെട ഈ വർഷെത്ത ്രപവർത്തനങ്ങൾക്കു  സംസ്ഥാന 
്രപവർത്തക സമിതി അംഗീകാരം നൽകി 

4. സംഘശബ്ദം എ്രതയും േവഗം പുറത്തിറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. 
5. േദശീയവിദ്യാഭ്യാസനയത്തിെനതിരായുള്ള  സംസ്ഥാനതല  ്രപേക്ഷാഭ 
പരിപാടികൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിനും, മുേന്നാട്ടു െകാണ്്ട േപാകുന്നതിനുമായി 
ജനറൽ െസ്രകട്ടറി,  ്രപസിഡന്റ ്,  ്രടഷറർ,  േഡാ. െക. െക.  ദാേമാദരൻ, രണ്ടു 
ൈവസ ് ്രപസിഡന്റുമാർ,  അക്കാഡമിക്  കമ്മിറ്റി  കൺവീനർ  എന്നിവെര 
ഉൾെപ്പടുത്തി ഒരു ഏഴ് അംഗ സമിതി രൂപീകരിച്ചു. 

6. േദശീയവിദ്യാഭ്യാസനയത്തിെനതിരായുള്ള  ്രപചാരണങ്ങൾ  നടത്തുന്നതിന് 
ഒരു മീഡിയ കമ്മിറ്റിക്കു രൂപം നൽകി.    േഡാ. വിനു  ഭാസക്ർ ആയിരിക്കും 
കമ്മിറ്റി കൺവീനർ. കമ്മിറ്റിയിൽ   സജിത്ത് കുമാർ പി.,  േഡാ.  ്രപിൻസ് പി. 
ആർ,  േഡാ.  ഷാനവാസ ് പി.  എച്ച.്,  േഡാ.  സി. അലിക്കുട്ടി,    സേന്താഷ്  ടി. 
വർഗീസ്, േഡാ. ഷജില ബീവി, സൗമ്യ എസ്, േഡാ. ആനന്്ദ ദിലീപ് രാജ്,  ്രശീ. 
േസാബിൻ വർഗീസ് അംഗങ്ങളായിരിക്കും. 

7. സംസ്ഥാനെത്ത  േകാേളജുകളിൽ ആവശ്യം  േവണ്ടുന്ന  ഗസ്റ്റ്  ലകച്്ചറർമാെര 
നിയമിക്കാൻ ഇടെപടൽ നടത്തും.  

8. മ്യൂസിക്  േകാേളജിെല  ്രപശ്നങ്ങൾ  പരിഹരിക്കാൻ  േവണ്ട  നടപടികൾ 
അടിയന്തിരമായി െചയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. 

േയാഗം ഉച്ചയ്ക്്ക 1.30നു അവസാനിച്ചു 
അഭിവാദ്യങ്ങേളാെട 

 
േഡാ. എൻ. മേനാജ് 
ജനറൽ െസ്രകട്ടറി 

08.08.2020 


