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അനുസൎോചനം
പന്ദ്തന്ദ്പവർത്ത ൻ ഹാദരാൾഡ് ഇവാൻസ്, ന്ദ് ിക്കറ്റ് താരം ഡീൻ
ദജാൺസ്, വിഖയാത ഗായ ൻ എസ്.പി. ബാലസുന്ദ്ബഹ്മണയം, മുൻ ദ ന്ദ്രമന്ദ്തി
ജസവത് സിംഗ്, മുൻമന്ദ്തി സി.എഫ്. ദതാമസ്, മനശാസ്ന്ദ്തജ്ഞൻ ദഡാ. മാതയു
തവല്ലൂർ, അഭിദനന്ദ്തി ശാരേ നായർ, ദ രള സഹദക്കാടതി ആേയ വനിതാ ചീഫ്
ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന ജസ്റ്റിസ് ത .ത .ഉഷ, ദ ന്ദ്രമന്ദ്തി രാം വിലാസ് പാസവാൻ,
ഫുട്ദബാൾ താരം
ാൾട്ടൻ ചാപ്മാൻ, മഹാ വി അക്കിത്തം അചയുതൻ
നമ്പ്ൂതിരി, മാർദത്താമ സഭയുതട പരമാധ്യക്ഷൻ ദഡാ. ദജാസഫ് മാർദത്താമ്മ
തമന്ദ്താദപ്പാലീത്ത, മതതീന്ദ്വവാേി ൾ ത ാലതപ്പടുത്തിയ ചരിന്ദ്ത അധ്യാപ ൻ
സാമുവൽ പാറ്റി, ശാസ്ന്ദ്താദനവഷ ൻ ജയിംസ് റാൻഡി, സി.പി.ഐ.(എം)
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ദനതാവും മുൻ ദ ാഴിദക്കാട് ദമയറുമായ എം ഭാസ്ക്കരൻ, ഗുജറാത്ത് മുൻ
മുഖയമന്ദ്തി ദ ശുഭായ് പദട്ടൽ, ദഹാളിവുഡ് ഇതിഹാസം ദഷാൺ ദ ാണറി,
വയലിൻ വിേവാൻ ടി.എൻ. ൃഷ്ണൻ, യുവജനദക്ഷമ ദബാർഡ് സവസ്
തചയർമാൻ പി. ബിജു., വിശവന്ദ്പശസ്ത ചലേിന്ദ്ത ാരൻ തഫർനാദഡാ
തസാളാനസ്,
ുഴൽമരം മുൻ എംഎൽഎ ആയിരുന്ന എം. നാരായണൻ,
പാലസ്തീൻ വിദമാചന സംഘടനയുതട തസന്ദ് ട്ടറി ജനറലും സമാധ്ാന
ചർേ ളിൽ പാലസ്തീതെ അതാരാഷ്ന്ദ്ട മുഖവുമായ സാഹിബ് ഏതറ ാത്,
വിഖയാത നടൻ സൗമിന്ദ്ത ചാറ്റർജി, സേോ്ിഡ് െോെോൈിേിൽ അേമപട്ടു നമെ
്ിട്ടു സരോേ അസനേോേിൈം െനു൏യർ , തുടങ്ങിേ്ൈുമട നിൈയോണത്തിൽ േെറ്റി
അനുസൎോചനം സൈഖമപടുത്തുന്നു.
ജനൽ മപ്േട്ടിേുമട ിസപോർട്ട്
സുഹൃത്തുക്കതള ചില സാദേതി ബുദ്ധിമുട്ടു ാരണം
ഴിെമാസം
നമുക്ക് സംസ്ഥാന മ്മിറ്റി ദചരാൻ സാധ്ിേില്ല. രു മാസത്തിനിടയിൽ ഉള്ള
ാരയങ്ങളാണ് റിദപ്പാർട്ട് തചയ്യുന്നത്.  ്ദടാബർ 5ന് ദ ന്ദ്ര സർക്കാരിതെ
പുതിയ
ദേശീയവിേയാഭയാസനയം
പിൻവലിക്കു
എന്ന
മുന്ദ്ോവാ യം
ഉയർത്തിതക്കാണ്ട് ദേശീയ സംഘടനയായ ഐഫ ്ദറ്റായുതട ആഭിമുഖയത്തിൽ
നടത്തിയ തവബ് റാലിയിൽ എ.ത .ജി.സി.ടി.യുതട യുതട മി േ പോളിത്തം
ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ പതേടുത്ത എല്ലാ സംഘടനാംഗങ്ങതളയും സംസ്ഥാന
ന്ദ്പവർത്ത സമിതിക്കുദവണ്ടി അഭിവാേയം തചയ്യുന്നു. ദേശീയ വിേയാഭയാസനയ
ത്തിതനതിതര സംസ്ഥാനത്ത് സംയുക്ത സമരസമിതിയുതട ആഭിമുഖയത്തിൽ
 ്ദടാബർ 6ന് നടന്ന തവബ്റാലി ദ രളത്തിതെ ആരാധ്യനായ മുഖയമന്ദ്തി ന്ദ്ശീ.
പിണറായി വിജയൻ ഉേ്ഘാടനംതചയ്തു. അതിൽ മുൻ പാർലതമൻറ് അംഗ
ങ്ങളായ ന്ദ്ശീ. എ. വിജയരാഘവൻ അഡവ. ത . എൻ. ബാലദഗാപാൽ തുടങ്ങി
യവർ സംസാരിേു. പോളിത്തംത ാണ്ടും സംഘാടനംത ാണ്ടും മി വുറ്റ
തായിരുന്നു തവബ്റാലി. ഇതിനുദവണ്ടി ന്ദ്പവർത്തിേ മുഴുവൻ എ.ത .ജി.സി.ടി.
ന്ദ്പവർത്ത തരയും സംഘടന ഊഷ്മളമായി അഭിവാേയംതചയ്യുന്നു. പുതിയ
ദേശീയവിേയാഭയാസനയം
പിൻവലിക്കണതമന്നാവശയതപ്പട്ട്ത ാണ്ട്
ഇനിയും
നിരവധ്ി ന്ദ്പതിദഷധ്പരിപാടി ൾ രാജയത്താ മാനം നടക്കും. അതിലും നാം
പോളി ളാ ണം.
വിേയാഭയാസവിരുദ്ധ,
ർഷ വിരുദ്ധ, ജനവിരുദ്ധദ ാർപ്പദററ്റ് നയങ്ങൾ
തക്കതിതര നവംബർ 26ന് ദ ന്ദ്ര ദന്ദ്ടഡ് യൂണിയനു ളുതടയും, സംസ്ഥാന ദന്ദ്ടഡ്
യൂണിയനു ളുതടയും, സവതന്ദ്ത ദന്ദ്ടഡ് യൂണിയനു ളുതടയും, വിവിധ് സർവീസ്
അംഗങ്ങളുതടയും, അധ്യാപ സംഘടന ളുതടയും ആഭിമുഖയത്തിൽ നടക്കുന്ന
ദേശീയപണിമുടക്ക് വിജയിപ്പിദക്കണ്ടത് നമ്മുതട
ടമയാണ്. രാജയത്ത്
നടപ്പിലാക്കാൻ ന്ദ്ശമിക്കുന്ന ദേശീയവിേയാഭയാസനയം പിൻവലിക്കു
എന്ന
മുന്ദ്ോവാ യം ൂടി പണിമുടക്കിതെ
ഭാഗമായി ഉണ്ട്. സർക്കാർദ ാദളജ്
ദമഖലയിൽ
പണിതയടുക്കുന്ന
മുഴുവൻ
അധ്യാപ സുഹൃത്തുക്കളും
സമരത്തിൽ പതേടുക്കാൻ തയ്യാറാവണം. അതിനുദവണ്ട ന്ദ്പചരണന്ദ്പവർത്ത
നങ്ങളിൽ നാം പോളി ളാ ണം.
47 ദ ാദളജു ളിലായി 49 ദ ാഴ്സു ൾ അനുവേിേ സർക്കാർ 5-11-2020ന്
സർക്കാർ
ഉത്തരവിറക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അവ
തുടങ്ങുന്നതിന്
ആവശയമായ
നടപടി ൾ
സർവ ലാശാലയുതടയും
ഉന്നതവിേയാഭയാസവ ുപ്പിതെയും
ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്ദ്തയും ദവഗം ഉണ്ടാവണം എന്ന് ആവശയതപ്പട്ടുത ാണ്ട് വ ുപ്പ്
തസന്ദ് ട്ടറിക്കും മന്ദ്തിക്കും സംഘടന
ത്തുനല് ിയിട്ടുണ്ട്. സീനിദയാറിറ്റി
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അനുസരിേു ന്ദ്പിൻസിപ്പൽനിയമനം നടത്താൻ ആവശയമായ ഇടതപടൽ
സംഘടന നടത്തിവരുന്നു.
നവംബർ 6ന് ദപ റിവിഷൻ സംബന്ധിേ് ഇറങ്ങിയ ഉത്തരവ് അധ്യാപ തര
ന്ദ്പതി ൂലമായി ബാധ്ിക്കുന്നതാണ്. അത് തിരുത്തണതമന്നാവശയതപ്പട്ടുത ാണ്ടു
ഉന്നതവിേയാഭയാസവ ുപ്പുമന്ദ്തിക്കും, ന്ദ്പിൻസിപ്പൽ തസന്ദ് ട്ടറിക്കും സംഘടന
ത്ത് നൽ ിയിട്ടുണ്ട്. എന്ദ്തയും ദവഗത്തിൽ ആ ഉത്തരവ് തിരുത്തി ഇറക്കാൻ
ദവണ്ട ഇടതപടൽ നടത്തിവരുന്നു.
9.10.2020ന് ദ ാദളജ് വിേയാഭയാസവ ുപ്പ് ഡയറ ്ടറുതട അധ്യക്ഷതയിൽ
പുതിയ ന്ദ്ടാൻസ്ഫർ ദനാംസിതെ തന്ദ്പാദപ്പാസൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ദവണ്ടി
സംഘടന ളുതട ദയാഗം ദചർന്നിരുന്നു. അതിൽ സംഘടനതയ ന്ദ്പതിനിധ്ീ രിേ്
ജനറൽ തസന്ദ് ട്ടറിയും ന്ദ്പസിഡണ്ടും പതേടുത്തു. നാലു വർഷം
ൂടുദമ്പ്ാൾ
ഉള്ള നിർബന്ധിത സ്ഥലം മാറ്റം, ദഹാം ദസ്റ്റഷൻ മാറ്റം രുന്ദ്പാവശയം മാന്ദ്തദമ
സാധ്ിക്കു യുള്ളൂ തുടങ്ങിയ അധ്യാപ വിരുദ്ധ നിർദേശങ്ങൾ രു രീതിയിലും
അനുവേിക്കു യില്ല എന്ന സംഘടനാ നിലപാട് അറിയിേിട്ടുണ്ട്.
ഡിന്ദ്ഗി
ന്നാം
തസമസ്റ്റർ
ക്ലാസു ൾ
ആരംഭിേതിനാൽ
പല
ദ ാദളജു ളിലും ഗസ്റ്റ് അധ്യാപ രുതട ആവശയ ത ഉണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിൽ
എന്ദ്തയും ദവഗം ദ ാദളജ് വിേയാഭയാസവ ുപ്പിതെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉത്തരവ്
നൽ ണതമന്ന് സംഘടന ആവശയതപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ഫിസിക്കൽ എഡയൂദക്കഷൻ
അധ്യാപ നിയമനത്തിന് തടസ്സംനിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള രു ഉത്തരവ്
നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് തിരുത്തണതമന്നാവശയതപ്പട്ടുത ാണ്ടു ദ ാദളജ്
വിേയാഭയാസഡയറ ്ടർക്കും ഉന്നതവിേയാഭയാസവ ുപ്പിനും സംഘടന
ത്ത്
നൽ ിയിട്ടുണ്ട്.
തദേശസവയംഭരണ തിരതെടുപ്പിൽ മുഴുവൻ അധ്യാപ രും പുദരാഗമന
ആശയങ്ങൾക്ക് രുത്തു പ രാനും, വിേയാഭയാസദമഖലയുതട ഉണർവ് ല ്്ഷയം
വയ്ക്കാനും ഉത ുന്ന രീതിയിൽ സമ്മതിോന അവ ാശം ദരഖതപ്പടുത്താൻ
ജാന്ദ്ഗത
ാണിക്കണം. ഇതിനുദവണ്ട ന്ദ്പചാരണന്ദ്പവർത്തനങ്ങൾ യൂണിറ്റു
ളിൽ നടത്തണം.
റിട്ടദയർഡ് ടീദേർസ് ദ ാപ്പദററ്റീവ് തസാസസറ്റിയുതട വിതുരയിതല ഫ്ലാറ്റ് വില്ല നിർമാണനടപടി ൾ പുദരാഗമിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുതട അധ്യാപ ർക്ക്
അവിതട ഫ്ലാറ്റും, വില്ലയും ലഭിക്കുന്നതിനും, തസാസസറ്റി ഭരണ സമിതിയിൽ
പോളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്നതുൾതപ്പതടയുള്ള തന്ദ്പാദപാസൽ അവരുതട ഭാഗത്തു
നിന്നും വന്നിട്ടുണ്ട്.
സംഘടനയുതട 2021തല ലണ്ടർ ന്ദ്പിെിങിലാണ്. അത് ലഭയമായാൽ ഉടൻ
തതന്ന യൂണിറ്റു ളിൽ എത്തിക്കുന്നതാണ്. സംഘശബ്േം അടുത്തയാഴ്ച
ദയാടു ൂടി പുറത്തിറങ്ങുതമന്നാണ് ന്ദ്പതീക്ഷിക്കുന്നത്.
എഫ്.എസ്.ഇ.ടി.ഒയുതട നമ്മുതട സംഘടനാവിഹിതവും തഫഡദറഷൻ
ദ ന്ദ്ര
മ്മിറ്റി ഒഫീസ് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള വിഹിതവുമുൾതപ്പതട 13,500 രൂപ
സംഘടന നൽ ിയിട്ടുണ്ട്. തമംബർഷിപ്പ് ന്ദ്പവർത്തനം പൂർത്തീ രിേിട്ടുണ്ട്.
ഇതിനായി
സമയബന്ധിതമായി
ന്ദ്പവർത്തിേ
യൂണിറ്റ്
തസന്ദ് ട്ടറിമാർ,
ജില്ലാതസന്ദ് ട്ടറിമാർ, സംസ്ഥാന ന്ദ്പവർത്ത സമിതി അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങി എല്ലാ
ന്ദ്പവർത്ത തരയും സംഘടന അഭിവാേയം തചയ്യുന്നു.
തുടർന്ന് ജില്ലാതസന്ദ് ട്ടറിമാർ ജില്ലാറിദപ്പാർട്ടിംഗ് നടത്തി. ഈ റിദപ്പാർട്ടു
ൾക്കുദമൽ വിശേമായ ചർേ നടന്നു. തുടർന്ന് അജണ്ട തിരിേുള്ള വിഷയ
ങ്ങളിൽ ചർേ നടന്നു. ചർേയിൽ എല്ലാ ന്ദ്പവർത്ത സമിതി അംഗങ്ങളും
സജീവമായി പതേടുത്തു. ഇതിതനത്തുടർന്ന് താതഴപ്പറയുന്ന തീരുമാനങ്ങ
തളടുത്തു.
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തീൈുെോനങ്ങൾ
1. നവംബർ 26നു നടക്കുന്ന ദേശീയപണിമുടക്ക് വിജയിപ്പിക്കാനും അതി
തെ ന്ദ്പചാരണന്ദ്പവർത്തനങ്ങൾ ഏതറ്റടുത്തുനടത്തുവാനും തീരുമാ നിേു.
2. എല്ലാ
സർക്കാർദ ാദളജു ളിലും ദ ാഴ്സു ൾ ആരംഭിക്കാനും,
നിലവിൽ ദ ാഴ്സു ൾ അനുവേിക്കതപ്പട്ട ദ ാദളജു ളിൽ എന്ദ്തയും
ദവഗം അവ ആരംഭിക്കാനും നിർദേശം നൽ ണതമന്ന് ആവശയതപ്പട്ടു
ത ാണ്ട് സർക്കാറിതന സമീപിക്കാൻ തീരുമാനിേു.
3. 2018 ജൂസല 18ന് ദശഷമുള്ള ദേസ്തമെ ് നടപടി ൾ തവരിതഗതിയിൽ
ആക്കാനുള്ള ഇടതപടൽ നടത്തും.
4. ഗസ്റ്റ് അദ്ധയാപ നിയമനവുമായി ബന്ധതപ്പട്ട് എന്ദ്തയുംദവഗം സർക്കുലർ
ഇറക്കാൻ ദ ാദളജുവിേയാഭയാസവ ുപ്പിൽ ഇടതപടും.
5. മീഡിയ മ്മറ്റിയുതട ന്ദ്പവർത്തനം ഊർജിതമാക്കണതമന്ന് തീരുമാനിേു.
6. തദേശസവയംഭരണതിരതെടുപ്പിൽ പുദരാഗമനാശയങ്ങൾക്ക് രുത്തു
പ രുന്ന രീതിയിൽ മുഴുവൻ അധ്യാപ രും തങ്ങളുതട സമ്മതിോനാ
വ ാശം വിനിദയാഗിക്കണം.
7. സ്തപഷയൽ റൂൾസ് പരിഷ് രിക്കാൻ ദവണ്ട ഇടതപടൽ നടത്തും.
8. റിട്ടദയർഡ് ടീദേർസ് ദ ാപ്പദററ്റീവ് തസാസസറ്റിയുതട വിതുരയിതല ഫ്ലാറ്റ്
- വില്ല സംരംഭവുമായി സഹ രിക്കാൻ തീരുമാനിേു.
9. അക്കാേമിക്ക്
മ്മിറ്റിയുതട തവബിനാർ പരമ്പ്ര 23-11-2020 മുതൽ
നടത്തുവാൻ തീരുമാനിേു.
10. സർവ ലാശാല ളിൽ ഒപ്പൺഡിഫൻസുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ദ ാഡ് ഒഫ്
ദ ാണ്ട ്റ്റ് തയ്യാറാക്കണതമന്ന് സർവ ലാശാല ദളാട് ആവശയതപ്പടാൻ
തീരുമാനിേു.
സേോഗം ഉേേ്ക്ക് 1.30ന് അ്ോനിേു
അഭി്ോദയങ്ങസോോമട
സഡോ. എൻ. െസനോജ്
ജനൽ മപ്േട്ടി
21.11.2020
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