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അവത്രിപിച്ചു.  

 
അനുസശോചനം 

ആസാം മുൻ മുഖയമപ്തി തരുൺ കഗാകഗായ,് കകാൺപ്ഗസ് കനതാവ് 
അഹമ്മദ ് പകട്ടൽ, ഫുട്കബാൾ ഇതിഹാസം ഡീകഗാ മറകഡാണ, മുതിർന്ന 

കമ്മയൂണിസ്്റ്റ കനതാവ് സഖാവ് കാട്ടായികക്കാണം ജി. അരവിന്ദൻ, ഇറാൻ 

ആണവ ശാസ്പ്തജ്ഞൻ മുഹസിൻ ഫക്റിസാകദ, പ്പശസ്ത പരിസ്ഥിതി 
പ്പവർത്തകൻ കപ്പാഫസർ ആർ സീതാരാമൻ, പ്പശസ്ത കകാറിയൻ ചലച്ചിപ്ത 

സംവിധായകൻ കിം കി ഡുക്ക്, സാഹിതയകാരൻ യു. എ. ഖാദർ, കൃഷി 
ശാസ്പ്തജ്ഞൻ ആർ. കഹലി, മധയപ്പകദശ ്മുഖയമപ്തിയുമായിരുന്ന കമാത്തിലാൽ 

കവാറ, നിരൂപകൻ കൽപ്പറ്റ ബാലകൃഷ്ണൻ, കർഷകസമരത്തിനിടയിൽ ജീവൻ 

നഷ്ടകപട്ട കർഷകർ, ശരോവിഡ് മഹോമോരിയിൽസപട്ടു നസെ  വിട്ടു ശരോയ 
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അകനകായിരങ്ങൾ, ത്ുെങ്ങിയവരുസെ നിരയോണത്തിൽ രെറ്റി അനുശശോചനം  

ശരഖസപെുത്തുന്നു. 
 

ജനൽ മസപ്േട്ടിേുമട ിസപോർട്ട് 
സുഹൃത്തുക്കകള, തകേശസവയംഭരണ കതരകെടുപ്പ ് ഫലം സംസ്ഥാന 

കത്ത ജനാധിപതയ പുകരാഗമന ശക്തികൾക്ക് ആശവാസവും പ്പതീക്ഷയും 
നൽകുന്നതായിരുന്നു. 26-11-2020ന് നടക്കുന്ന കദശീയ പണിമുടക്കുമായി 
ബന്ധകപ്പട്്ട എല്ലാ എ.കക.ജി.സി.ടി. അംഗങ്ങളും സമരത്തിൽ അണികചർന്നു 
കദശീയ പണിമുടക്ക ് വിജയിപ്പിക്കണകമന്ന ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടികകാണ്്ട സംഘടന 

കനാട്ടീസ് പുറത്തിറക്കുകയും, പപ്തപ്പസ്താവന നല്കുകയും കചയ്തു. നവംബർ 

26കല പണിമുടക്കിൽ സർക്കാർ കകാകളജ ് അധയാപക കമഖലയിൽ നിന്നും 
വളകര മികച്ച പങ്കാളിത്തമാണ ്ഉണ്ടായത്.  

നവംബർ 23ന് എ.കക.ജി.സി.ടി. സംസ്ഥാന അക്കാദമിക്ക ് കമ്മിറ്റിയുകട 
ആഭിമുഖയത്തിൽ കവബിനാർ പരമ്പരയ്ക്ക ് തുടക്കം കുറിക്കുകയുണ്ടായി. 
‘മാറുന്ന കതാഴിൽ നിയമങ്ങൾ-കവല്ലുവിളികൾ ആശങ്കകൾ’ എന്ന വിഷയകത്ത 

ആസ്പദമാക്കി ബാങ്കിംഗ ്എംകലായീസ് കഫഡകറഷൻ ഒഫ ്ഇതയ മുൻ കദശീയ 

പ്പസിഡന്റ  ്പ്ശീ. എ. കക. രകമശ ്ആദയ ഉത്്ഘാടനം കചയ്ത് സംസാരിച്ചു.  
ഡിസംബർ 2ന് വികസനത്തികന്റയും സാമൂഹയവമപ്തിയുകടയും നാലര 

വർഷങ്ങൾ എന്ന കപരിൽ കഴിെ നാലര വർഷക്കാലം സംസ്ഥാനത്ത് 
ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപതയമുന്നണി സർക്കാർ നടത്തിയ വികസന 

പ്പവർത്തനങ്ങളുകട രു ലഘുകലഖ സംഘടന പ്പസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി.  
രാജയത്ത് നടന്നു വരുന്ന കർഷക സമരത്തിന് ഐകയദാർഢ്യം പ്പകടിപ്പിച്്ച 

കകാണ്്ട ഡിസംബർ 3ന് ‘അന്നംസാക്ഷി’ എന്ന മുപ്ദാവാകയം ഉയർത്തികക്കാണ്്ട 

നമ്മൾ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും ഭക്ഷണത്തിന് മുന്നിലിരുന്ന ് ഐകയദാർഢ്യം 
പ്പകടിപ്പിക്കുന്ന രു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അത് വൻ 

വിജയമായിരുന്നു. ഇതുസംബന്ധിച്്ച പപ്തവാർത്തയും നൽകി.  
തിരുവനതപുരകത്ത രാജീവ് ഗാന്ധി കസൻറർ കഫാർ ബകയാകടക്കനാളജി 

കയാമ്പസിന് കഗാൾവാൾക്കറുകട കപര ് നൽകാനുള്ള കകപ്ന്ദ സർക്കാരികന്റ 

നീക്കത്തികനതികര ഡിസംബർ 5ന് സംഘടന പ്പതികഷധക്കുറിപ്പ ്

നൽകുകയുണ്ടായി.  
നവംബർ 6ന് ഉന്നതവിദയാഭയാസവകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ കപറിവിഷൻ 

ഉത്തരവ ് ഏകറ അപാകതകൾ നിറെതായിരുന്നു. ഇവ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു 
കകാണ്്ട സംഘടന ഉന്നതവിദയാഭയാസവകുപ്പ് മപ്തിക്കും, പ്പിൻസിപ്പൽ 

കസപ്കട്ടറിക്കും കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്്ട. അപാകതകൾ പരിഹരിച്ചു വീണ്ടും 
ഉത്തരവ ്ഇറക്കുന്നതിന് കവണ്ട സജീവമായ ഇടകപടൽ നടത്തിവരുന്നു.  
ഗസ്്റ്റ അധയാപക നിയമനം എപ്തയും കവഗം നടത്തണകമന്നാവശയകപ്പട്്ട 

സംഘടന കകാളജ ് വിദയാഭയാസവകുപ്പ് ഡയറക്ടർക്ക ് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടാ 
യിരുന്നു. ഇതികന്റ തുടർച്ചയായി ഗസ്്റ്റ അധയാപകകര ആവശയമായ കകാകളജുക 

ളിൽ നിയമനം നടത്തുവാൻ ഉള്ള സാഹചരയം രുങ്ങിയിട്ടുണ്്ട.  

സംഘടനയുകട 2021 വർഷകത്ത കലണ്ടർ പ്പിന്ററംഗ് പൂർത്തീകരിച്ചു. അവ 

എല്ലാ യൂണിറ്റികലക്കും അയച്ചിട്ടുണ്്ട. യൂണിറ്്റ കസപ്കട്ടറിമാർ ഇത് അംഗങ്ങളി 
കലക്ക ്വവകാകത തകന്ന എത്തിക്കണം. 
കകാകളജ ് വിദയാഭയാസവകുപ്പ് ഡയറക്ടർ സർവീസ് സംഘടനകളുമായി 

നടത്തിയ ചർച്ചയുകട അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്ടാൻസ്ഫർ കനാംസ് പരിഷ്കരിച്്ച 

എപ്തയും കവഗം ഉന്നതവിദയാഭയാസവകുപ്പിൽ നിന്നും ഉത്തരവ ് ഇറക്കുന്നതിന് 

ആവശയമായ നടപടികൾ നാം സവീകരിച്ചുവരുന്നു. പ്പിൻസിപ്പൽ നിയമനം 
നിയമനടപടികളുമായി മുകന്നാട്ടു കപാവുകയാണ.് കലയ്സ്കമൻറ് വിഷയകത്ത 
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സംബന്ധിച്്ച, അകസാസികയറ്്റ കപ്പാഫസർ കപൻഡിങ് കലയ്സ്കമൻറ് എപ്തയും 
കവഗം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇടകപകടണ്ടതുണ്്ട. പ്പം 2018 ജൂവല 18മുതൽ ഡയൂ 
ആയ മറ്്റ കലയ്സ്കമൻറ് അകപക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നതിന് കവണ്ടി 
ഡയറക്ടകററ്റുമായി ബന്ധകപ്പട്്ട കാരയങ്ങൾ മുകന്നാട്ടുകകാണ്ടു കപാകകണ്ടതുണ്്ട. 

കകാകളജിൽ തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധകപ്പട്്ട സംഘടന വിശദമായ രു റികപ്പാർട്്ട 
ഉന്നതവിദയാഭയാസവകുപ്പ് മപ്തിക്ക ്നൽകിയിട്ടുണ്്ട. 

തുടർന്ന് ജില്ലാകസപ്കട്ടറിമാർ ജില്ലാറികപ്പാർട്ടിംഗ് നടത്തി. ഈ റികപ്പാർട്ടു 
കൾക്കുകമൽ വിശദമായ ചർച്ച നടന്നു. തുടർന്ന് അജണ്ട തിരിച്ചുള്ള വിഷയ 

ങ്ങളിൽ ചർച്ച നടന്നു. ചർച്ചയിൽ എല്ലാ പ്പവർത്തകസമിതി അംഗങ്ങളും 
സജീവമായി പകങ്കടുത്തു. ഇതികനത്തുടർന്ന ് താകഴപ്പറയുന്ന തീരുമാനങ്ങ 

കളടുത്തു. 
 

തീൈുെോനങ്ങൾ 

1. ഏഴാം ശമ്പള പരിഷ്കരണം എപ്തയും കവഗം അധയാപകർക്ക ്

ലഭിക്കുന്നതിനാവശയമായ ഇടകപടൽ സംഘടന നടത്തുന്നതാണ്. 
2. 18.07.2018 മുതൽ ഡയൂ ആയിട്ടുള്ളവരുകട കലയ്സ്കമൻറ് അകപക്ഷകൾ 

ക്ഷണിക്കുന്നതിന് കവണ്ട പ്ശമം ഊർജിതമാക്കും. 
3. പ്ടാൻസ്ഫർ കനാംസ് പരിഷ്കരിച്്ച 2021കല കപാതു സ്ഥലംമാറ്റത്തിനുള്ള 

അകപക്ഷ ക്ഷണിക്കാനുള്ള ഇടകപടൽ നടത്തും. 
4. കകാകളജുകൾ തുറന്ന് ക്ലാസുകൾ സുഗമമായി നടത്തുന്നതിന് കവണ്ട 

നിർകേശങ്ങൾ ഉന്നതവിദയാഭയാസവകുപ്പിന് നൽകിയിട്ടുണ്്ട. അവ ഫല 
പ്പാപ്തിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് കവണ്ട പ്ശമങ്ങൾ നടത്തും. 

5. കപൻഷൻ റിവയൂ കമ്മിറ്റിയുമായി സംഘടന ചർച്ച നടത്തുന്നതാണ്. 
6. മയൂസിക് കകാകളജ ് അദ്ധയാപകരുകട യു.ജി.സി. വിഷയത്തിൽ 

ഊർജിതമായി ഇടകപടണകമന്ന ്തീരുമാനിച്ചു. 
ശയോഗം ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30ന് അവെോനിച്ചു 

 

അഭിവോദ്യങ്ങശളോസെ 

 

ശഡോ. എൻ. മശനോജ് 
ജനറൽ സെക്രട്ടറി 

22.12.2020 

 

 
 

 

 
 


