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രാവിെല 10 മണിക്ക് ഓൺൈലൻവഴി േചർന്ന േയാഗത്തിൽ സംസ്ഥാന
്രപസിഡന്റ ് േഡാ. എം. സത്യൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സംസ്ഥാന ്രടഷറർ േഡാ. ഗീത
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അനുേശാചനം
എ.െക.ജി.സി.ടി മുൻ ്രപസിഡന്റ ് ്രശീ േജാർജ് എം. വർഗീസ്, ഗാനരചയിതാവ്
ചുനക്കര
രാമൻകുട്ടി,
േഫാേട്ടാ്രഗാഫർ
പുനലൂർ
രാജൻ,
ഹിന്ദുസ്ഥാനി
സംഗീതജ്ഞൻ പണ്ഡിറ്റ് ജസ് രാജ്, സംവിധായകൻ യതീ്രന്ദ ദാസ്, മുൻ രാഷ്്രടപതി
്രപണബ് മുഖർജി, മഠാധിപതി േകശവാനന്ദ ഭാരതി, ഭൗതിക ശാസ്്രതജ്ഞൻ
െ്രപാഫസർ േഗാവിന്ദ് സ്വരൂപ്, വയലിൻ വിദ്വാൻ സു്രബഹ്മണ്യ ശർമ്മ, കാലികട്ട്
സർവ്വകലാശാല
മുൻ
ൈവസ്
ചാൻസലറും,
ഭാഷ
ഇൻസ്റ്റിറ്റ ൂട്ട്
മുൻ
ഡയറക്ടറുമായ എ.എൻ.പി. ഉമർകുട്ടി, മനുഷ്യാവകാശ്രപവർത്തകൻ സ്വാമി
അഗ്നിേവശ്
േകാവിഡ് മഹാമാരിയിൽ
അകെപ്പട്ടു
നെമ്മ വിട്ടു
േപായ
അേനകായിരം മനുഷ്യർ, ആേരാഗ്യ്രപവർത്തകർ, തുടങ്ങിയവരുെട നിര്യാണത്തിൽ
കമ്മറ്റി അനുേശാചനം േരഖെപ്പടുത്തുന്നു.
.
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ജനറൽ െസ്രകട്ടറിയുെട റിേപ്പാർട്ട്
സുഹൃത്തുക്കെള യൂണിറ്റ് വിസിറ്റ് നമുക്ക് ഓഗസ്റ്റ് മാസം 30നുള്ളിൽ
സമയബന്ധിതമായി തീർക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇതിനായി യൂണിറ്റ് വിസിറ്റിൽ
പെങ്കടുത്ത സംസ്ഥാന സമിതി അംഗങ്ങെളയും കൃത്യമായി യൂണിറ്റുകൾ വിസിറ്റ്
നടത്താൻ മുൻൈക എടുത്ത ജില്ലാ െസ്രകട്ടറി, ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, യൂണിറ്റ്
െസ്രകട്ടറിമാർ
എന്നിവെര സംസ്ഥാന വർക്കിങ് കമ്മിറ്റിക്ക് േവണ്ടി അഭിവാദ്യം
െചയ്യുന്നു. നമ്മുെട െവബ്ൈസറ്റ് കുറച്ചുനാളായി അപ്േഡറ്റ് െചയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ്രപവർത്തകസമിതി േയാഗത്തിൽ ഈ ചുമതല സംസ്ഥാനകമ്മിറ്റി
അംഗങ്ങളായ േഡാ. ്രപിൻസ് പി. ആർ., േഡാ. അലികുട്ടി എന്നിവർക്ക്
നൽകിയിരുന്നു.
അതിെന്റ
്രപവർത്തനങ്ങൾ
വളെര
ഊർജിതമായി
നടന്നുവരുന്നുണ്ട്.
വരുംദിവസങ്ങളിൽ
തെന്ന
െവബ്ൈസറ്റ്
അപ്േഡറ്റ്
ആകുന്നതാണ്.
സംഘശബ്ദം സംസ്ഥാന സേമ്മളനത്തിന് േശഷമുള്ള എഡിഷൻ ഓണത്തിന്
മുമ്പ് ഇറക്കണെമന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സംഘശബ്ദം എഡിറ്റർക്ക്
േകാവിഡ് ഡ്യൂട്ടി വന്നതിനാൽ അത് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ േകാവിഡ്
ഡ്യൂട്ടിയും
തുടർന്നുള്ള
സ്വയം
നിരീക്ഷണത്തിനും
േശഷം
സംഘശബ്ദം
ഇറക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
്രപിൻസിപ്പൽ നിയമനം നാളിതുവെര DPC േചർന്ന് നടന്നുവന്ന രീതിയിൽ
േവണം നടക്കാൻ. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഡി.പി.സി േചർന്ന് നിയമനം നടത്താനുള്ള
ഫയൽ വന്നേപ്പാൾ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ ്രപിൻസിപ്പൽ െസ്രകട്ടറി യാെതാരുവിധ
രീതിയിലും ഇങ്ങെന നടത്താതിരിക്കാൻ േവണ്ടിയുള്ള െനഗറ്റീവ് റിമാർക്കുകൾ
എഴുതി
തടസം
സൃഷ്ട്ടിക്കുകയാണ്
െചയ്തിരിക്കുന്നത്.
അേതസമയം
പട്ടാമ്പി േകാേളജിെല േഡാ. എൻ. െക. ബാബു ്രടിബ്യൂണലിൽ െസലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി
കൂടി ്രപിൻസിപ്പൽ നിയമനം നടത്തണെമന്ന് ആവശ്യെപ്പട്ടുെകാണ്ട് േകസ്
നൽകുകയുണ്ടായി.
േകസിൽ
അേദ്ദഹത്തിൻെറ
ആവശ്യം
അംഗീകരിച്ചു
കിട്ടിയിെല്ലങ്കിലും 2018 യുജിസി റഗുേലഷൻ അനുസരിച്ച് ്രപിൻസിപ്പൽ നിയമനം
നടത്തണെമന്ന ഒരു ഇടക്കാല ഉത്തരവ് ഇറക്കുകയുണ്ടായി. ഇെതല്ലാം
കൂട്ടുപിടിച്ചുെകാണ്ട് സംഘടന മുേന്നാട്ടു െവക്കുന്ന രീതിയിൽ ്രപിൻസിപ്പൽ
നിയമനം
നടത്താതിരിക്കാൻ ഉള്ള നീക്കമാണ് ്രപിൻസിപ്പൽ െസ്രകട്ടറിയുെട
ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ
സർക്കാരിെന
വീണ്ടും കാര്യങ്ങൾ േബാധ്യെപ്പടുത്തി മുൻകാലങ്ങളിെലേപാെല സീനിേയാരിറ്റി
അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്താൻ ഉള്ള ്രശമങ്ങൾ സംഘടനയുെട ഭാഗത്തു നിന്നും
ഉണ്ടാകും. കഴിഞ്ഞദിവസം േലാ േകാളജിൽ ്രപിൻസിപ്പൽ നിയമനത്തിന് േവണ്ടി
െസലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചുെകാണ്ടുള്ള ്രപിൻസിപ്പൽ െസ്രകട്ടറിയുെട ഉത്തരവ്
ഇറങ്ങി. ഈ ഉത്തരവും വസ്തുതകൾക്ക് അനുസരിച്ച് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല.
ഇതിലും സംഘടനയുെട ഇടെപടൽ ആവശ്യമാണ്.
ജനറൽ ്രടാൻസ്ഫർെന കുറിച്ച് പറയുേമ്പാൾ
ഓഗസ്റ്റ് 24ന് ഉള്ളിൽ
തെന്ന എല്ലാ ്രടാൻസ്ഫർ ഉത്തരവുകളും ഇറങ്ങി. ഉത്തരവുകളിൽ 99 ശതമാനവും
പരാതികൾ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ആയിരുന്നു. ഏതാനും ചില പരാതികൾ മാ്രതേമ
ഈ വിഷയത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ. ഇക്കാര്യവും പരിേശാധിച്ച് േവണ്ട
ഇടെപടൽ നടത്തും. സ്െപഷ്യൽ േ്രഗഡ് ്രപിൻസിപ്പൽമാെര നിയമിക്കുന്നതിനായി
നാലുേപരുെട െ്രപാേപ്പാസൽ ഡിസിയിൽ നിന്നും സർക്കാരിേലക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്.
രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തെന്ന അതിെന്റ ഉത്തരവുകൾ ഇറങ്ങുന്നതാണ്.
േക്രന്ദസർക്കാരിെന്റ
േദശീയവിദ്യാഭ്യാസനയത്തിെനതിെര
സംസ്ഥാന
തലത്തിൽ സംഘടനയുെട ്രപേക്ഷാഭപരിപാടികളുെട ഉദ്ഘാടനം ഓഗസ്റ്റ് 18ന് മുൻ
പാർലെമൻറ് അംഗം അഡ്വ െക.എൻ. ബാലേഗാപാൽ നിർവഹിച്ചു. ഇതിൽ
എസ്.സി.ഇ.ആർ.ടി. ഡയറക്ടർ േഡാ. െജ. ്രപസാദ്, േകരള േസ്റ്ററ്റ് ഹയർ
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എജുേക്കഷൻ കൗൺസിൽ അംഗം േഡാ. െക. െക. ദാേമാദരൻ എന്നിവർ
വിഷയാവതരണം നടത്തി.
അതിനുേശഷം ജില്ലാതലത്തിൽ വിവിധ പരിപാടികൾ ജില്ലാ കമ്മിറ്റികളുെട
ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്നു വരുന്നു. സംയുക്തസമിതിയുെട ആഭിമുഖ്യത്തിലും വിവിധ
ജില്ലകളിൽ ്രപേക്ഷാഭപരിപാടികളും, െവബിനാറുകളും നടന്നുവരുന്നു. അത് വളെര
നല്ല രീതിയിൽ േപാകുന്നുണ്ട്. േദശീയവിദ്യാഭ്യാസനയത്തിെല അപകടങ്ങെളക്കുറിച്ച്
സംഘടന
പുറത്തിറക്കിയ
കരട്
റിേപ്പാർട്ട്
വളെര
്രപശംസനീയമാണ്.
അതിനുേവണ്ടി ്രപവർത്തിച്ച മുഴുവൻ അധ്യാപകെരയും സംഘടന അഭിവാദ്യം
െചയ്യുന്നു. ആദ്യഘട്ടെമന്ന നിലയിൽ ഇതിൻെറ 6000 േകാപ്പികൾ അച്ചടിച്ചു
വർഗബഹുജന
സംഘടനകൾക്കും,
നമ്മുെട
സംഘടനാ
അംഗങ്ങൾക്കും
നൽകുന്നതിന് േവണ്ടി ജില്ലാ െസെ്രകട്ടറിമാർക്ക് എത്തിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
െപ്ലയിസ്െമന്റ ് സംബന്ധിച്ച് നാളിതുവെര 2381 അധ്യാപകരുെട ഉത്തരവുകൾ
ഇറങ്ങി. ഇതിൽ 179 അേസാസിേയറ്റ് െ്രപാഫസർമാരുെട െപ്ലയിസ്െമന്റുകളും
ഉൾെപ്പടുന്നു. ഇനി 6000-7000ൽ 31എണ്ണവും 7000-8000ൽ 23 എണ്ണവും അങ്ങെന
ആെക 54 അേപക്ഷകൾ ആണ് ഇനി ഡിസിയുെട േടബിളിൽ ഒപ്പിടാൻ ഉള്ളത്.
ഇന്നെല (11-09-2020) ഡയറക്ടെറ വിളിച്ച് അക്കാര്യത്തിൽ എ്രതയുംേവഗം
തീരുമാനെമടുക്കണെമന്ന് ആവശ്യെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. 10 േപരുെട സർവീസ് ഡീെറ്റയിൽസ്
ആണ് ഇനി എ.ജി.യിൽ നിന്നും ലഭിക്കാനുള്ളത്.
െപ്ലയിസ്െമന്റ ് വിഷയത്തിൽ 23-02-2016 വെരയുള്ള റിലാക്േസഷൻ കിേട്ടണ്ട
ആൾക്കാരുെട ഉത്തരവും, ആറാം ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിന് േയാഗ്യതകൾ
േനടാൻ പറ്റാത്തവരുെടയും, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മരണെപ്പട്ടവരുെടയും, റിട്ടയർ
ആയവരുെടയും
്രപശ്നം
പരിഹരിക്കുന്നത്
േവണ്ടിയുള്ള
െ്രപാേപ്പാസലും
ഗവൺെമൻറ്
ഉത്തരവ്
ലഭിക്കുന്നതിന്
േവണ്ടി
ഹയർ
എജുേക്കഷൻ
ഡിപ്പാർട്ട്െമൻറ്േലക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അേസാസിേയറ്റ് െ്രപാഫസർമാരുെട ഈ
അടുത്തകാലത്ത് വാങ്ങിച്ച അേപക്ഷകൾക്ക് േമൽ മറ്റു നടപടികൾ ഒന്നും
ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതിനായി സ്്രകീനിംഗ് കമ്മിറ്റിയും മറ്റും രൂപീകരിേക്കണ്ടതുണ്ട്. 18-072018നു േശഷം ഡ്യു ആകുന്ന അദ്ധ്യാപകർക്ക് െപ്ലയിസ്െമന്റ ് നല്കാൻ അേപക്ഷ
ക്ഷണിച്ചുെകാണ്ടുള്ള
സർക്കുലർ
ഉടൻ
തെന്ന
ഇറങ്ങും.
ഇതിനുള്ള
അനുബന്ധ ൈഗഡ്ൈലൻസ് തയ്യാറായി വരുന്നു.
പുതിയ േകാഴ്സുകൾ ക്ഷണിച്ചു െകാണ്ട് ്രപിൻസിപ്പൽ െസ്രകട്ടറി െസപ്റ്റംബർ
ഒമ്പതാം തീയതി ഇറക്കിയ ഉത്തരവ് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്ക് നിരക്കാത്തതാണ്.
അതിൽ പറയുന്ന NAAC േ്രഗഡുകേളാ, NIRF റാേങ്കാ കണക്കിെലടുക്കുേമ്പാൾ
നെല്ലാരുശതമാനം
സർക്കാർ
േകാേളജുകൾക്കും
അേപക്ഷിക്കാൻ
സാധിക്കുകയില്ല. മാ്രതവുമല്ല അതിൽ നിർേദശിച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ തലമുറ
േകാഴ്സുകൾ പഠിച്ചാൽ കുട്ടികളുെട ഭാവി അവതാളത്തിലാകും. ശാസ്്രത
േകാഴ്സുകളും ഭാഷാവിഷയങ്ങെളയും, െകാേമഴ്സ് േപാലുള്ള വിഷയങ്ങെളയും
വളെരയധികം അവഗണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിെന്റ അടിസ്ഥാനം േഡാ. സാബു േതാമസ്
കമ്മിറ്റി റിേപ്പാർട്ടാണ്. ഈ റിേപ്പാർട്ട് േവണ്ടവണ്ണം ചർച്ച െചയ്യെപ്പടാത്തതാണ്.
റിേപ്പാർട്ടിെന്റ േപാരായ്മകൾ സർക്കാരിെന േബാധ്യെപടുത്തി േവണ്ട മാറ്റങ്ങൾ
വരുത്താൻ വരുംദിവസങ്ങളിൽ സംഘടന ഇടെപടൽ നടത്തുന്നതാണ്.
സർവകലാശാലകളുെട പരീക്ഷ നടത്തിപ്പ്, കുട്ടികളുെട ്രപേവശനം, പരീക്ഷ
കലണ്ടർ ഇവെയാെക്കയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് സംഘടന തയ്യാറാക്കിയ റിേപ്പാർട്ട്
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് െകാടുത്തിരുന്നു. അതിൽ നടപടികൾ എടുക്കണെമന്ന്
ആവശ്യെപ്പട്ട് െകാണ്ട് എ്രതയും േവഗം ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മ്രന്തി േഡാ. െക. ടി.
ജലീലിെന കണ്ട് സംഘടന ചർച്ച നടത്തുന്നതാണ്.
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വർക്ക് േലാഡ് സംബന്ധിച്ച് 11-09-2020നു ഉത്തരവിറങ്ങിയത് സംഘടനയുെട
ഇടെപടലിെന്റ ഭാഗമായിട്ടാണ്. 01-06-2020നു മുമ്പ് വെര ഉള്ള േപാസ്റ്റുകൾ
അങ്ങെനതെന്ന നിലനിൽക്കുന്നതാണ്.
സംഘടനയുെട എസ്. ബി. ഐ. വഴുതക്കാട് ്രബാഞ്ചിൽ ഉള്ള അക്കൗണ്ട്
്രകയവി്രകയങ്ങൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ആയതിനാൽ സംഘടന
ഓഫീസിനു അടുത്തുള്ള പനവിള ്രബാഞ്ചിേലക്ക് അക്കൗണ്ട് മാറ്റിയാൽ നന്നാവും.
അതിന് സംസ്ഥാന സമിതിയുെട അനുമതി ആവശ്യമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ സംസ്ഥാന
സേമ്മളനത്തിെന്റ കണക്ക് ഇന്ന് തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ െസ്രകട്ടറി അവതരിപ്പിക്കണം.
േകാവിഡിെന്റ
പശ്ചാത്തലത്തിൽ
ഓൺൈലൻ
മീറ്റിങ്ങുകൾ
മാ്രതം
ആയതുെകാണ്ട് വന്ന േപാരായ്മയാണ് ഈ ൈവകൽ.
മീഡിയ കമ്മിറ്റിയുെട ്രപവർത്തനം നല്ല രീതിയിൽ മുേന്നാട്ടു േപാകുന്നു.
േകാൺ്രടിബ്യൂട്ടറി െപൻഷൻ സ്കീമിൽ വരുന്ന അധ്യാപകരുെട ്രപശ്നം
പരിഹരിക്കുന്നതിന് േവണ്ടി നിയമിച്ച സമിതിയുെട റിേപ്പാർട്ട് എ്രതയും േവഗം തെന്ന
പുറത്തുവരും.
ജീവനക്കാർക്ക്
െമഡിക്കൽ
ഇൻഷുറൻസ്
നൽകുന്നതു
സംബന്ധിച്ച സമിതിയുെട റിേപ്പാർട്ട് ഗവൺെമൻറിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലും
തീരുമാനം വേരണ്ടതുണ്ട്. മ്യൂസിക് േകാേളജ് അധ്യാപകരുെട വിഷയത്തിൽ
ദീർഘകാലമായി നാം ഉന്നയിക്കുന്ന വിവിധ സർവീസ് ്രപശ്നത്തിലും യുജിസി
വിഷയത്തിലും ഗുണപരമായ ഒരു നീക്കം നടക്കുന്നുണ്ട്. 14-08-2020നു മ്യൂസിക്
േകാേളജ് അധ്യാപകരുെട യുജിസി സംബന്ധിച്ചുള്ള വർക്ക്േലാഡും മറ്റുകാര്യങ്ങളും
െകാടുക്കാനുള്ള ഉള്ള െ്രപാേപ്പാസൽ നിശ്ചിത െ്രപാേഫാർമയിൽ ഡി.സി.
ഓഫീസിൽ നിന്നും ആവശ്യെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിെന ഗുണകരമായ ഒരു തീരുമാനം
ആയിട്ടാണ് സംഘടന കാണുന്നത്.
തുടർന്ന് ജില്ലാ െസ്രകട്ടറിമാരുെട റിേപ്പാർട്ടിങ് നടന്നു. സംസ്ഥാന സമിതി
അംഗങ്ങളും കാര്യങ്ങൾ റിേപ്പാർട്ട് െചയ്തു.
ജനറൽ
െസ്രകട്ടറിയുെട
റിേപ്പാർട്ടിേന്മലും, ജില്ലാ റിേപ്പാർട്ടിേന്മലും വിശദമായ ചർച്ചകൾ നടന്നു. അതിനു
േശഷം താെഴ പറയുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു.
തീരുമാനങ്ങൾ
1. ഗസ്റ്റ് ലക്ച്ചർമാർ ഇല്ലാത്ത േകാളജുകളിൽ എ്രതയും േവഗം ഗസ്റ്റ്
ലക്ചറർമാെര നിയമിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സംഘടന ഡയറക്ടെറ കണ്ട്
േവണ്ട ഇടെപടൽ നടത്തുന്നതാണ്.
2. പുതിയ േകാഴ്സ് ക്ഷണിച്ച വിഷയത്തിൽ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നത്
സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ മാനദണ്ഡം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുേവണ്ടി സംഘടന
സർക്കാരിൽ േവണ്ട ഇടെപടൽ നടത്തും.
3. െമമ്പർഷിപ്പ് തുക സമാഹരണം ഈ മാസം തെന്ന പൂർത്തിയാേക്കണ്ടതുണ്ട്.
4. തൃപ്പൂണിത്തറ ആർ.എൽ.വി. േകാേളജിെല
തസ്തിക ഏകീകരണം
സംബന്ധിച്ച ്രപശ്നത്തിൽ സംഘടന എ്രതയും േവഗം േവണ്ട ഇടെപടൽ
നടത്തുന്നതാണ്.
5. മഹാരാജാസ് േകാേളജിെല റഗുലർ രീതിയിൽ അല്ലാത്ത രണ്ട് േകാഴ്സുകെള
െറഗുലൈറസ് െചയ്യുന്നതിന് േവണ്ടിയുള്ള ഇടെപടൽ സംഘടന നടത്തും.
6. സംഘടനയുെട
എസ്.ബി.ഐ.
വഴുതക്കാട്
്രബാഞ്ചിൽ
ഉള്ള
അക്കൗണ്ട്
സംഘടന ഓഫീസിനടുത്തുള്ള എസ്.ബി.ഐ.
പനവിള
്രബാഞ്ചിേലക്ക് മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചു.
7. സംഘശബ്ദം ഈ മാസം അവസാനേമാ അെല്ലങ്കിൽ അടുത്തമാസം
ആദ്യേമാ പുറത്തിറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.
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8. ്രപിൻസിപ്പൽ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് സീനിേയാറിറ്റി മറികടന്ന് െസലക്ഷൻ
കമ്മിറ്റിയിലൂെടയുള്ള
നിയമനം
എതിർക്കുകയും
അതിെനതിെര
സംഘടനാപരമായും
നിയമപരമായും
ഉള്ള
ഇടെപടൽ
നടത്താനും
തീരുമാനിച്ചു.
9. േലാ േകാളജിെല
ഒന്നാം
െസമസ്റ്റർ
റിസൾട്ട് എ്രതയും േവഗം
പുറത്തിറക്കുന്നതിന് നിയമപരമായ ഇടെപടലുകൾ േവഗത്തിലാക്കണെമന്ന്
എം.ജി. സർവകലാശാലേയാട് ആവശ്യെപ്പടും.
10. യുജിസി െകയർ ലിസ്റ്റിൽ സംഘടനയുെട അക്കാദമിക േജർണൽ
ഉൾെപ്പടുത്താനുള്ള ്രശമങ്ങൾ നടത്തും
11. തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ െസ്രകട്ടറി അവതരിപ്പിച്ച അറുപത്തിരണ്ടാം സംസ്ഥാന
സേമ്മളനത്തിെന്റ കണക്ക് സംസ്ഥാന സമിതി അംഗീകരിച്ചു.
12. പുതിയ േകാഴ്സുകൾ അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സർക്കാരിേലക്ക്
കൃത്യമായ െ്രപാേപ്പാസൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് േവണ്ടി സംസ്ഥാന ജനറൽ
െസ്രകട്ടറി, ്രപസിഡണ്ട്, ്രടഷറർ, രണ്ട് ൈവസ് ്രപസിഡണ്ടുമാർ, േഡാ. െക.
െക. ദാേമാദരൻ എന്നിവർ ഉൾെപ്പട്ട ആറംഗ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാൻ
തീരുമാനിച്ചു.
േയാഗം ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30നു അവസാനിച്ചു
അഭിവാദ്യങ്ങേളാെട
േഡാ. എൻ. മേനാജ്
ജനറൽ െസ്രകട്ടറി
12.09.2020
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