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്രപേമയം അവതരിപ്പിച്ചു. 
 
അനുേശാചനം 
ആദ്യ കമ്യൂണിസ്റ്റ ് മ്രന്തിസഭയിെല അംഗവും േകരളത്തിെന്റ വിപ്ലവ 

മുേന്നറ്റത്തിൽ ചരി്രതപരമായ പങ്കുവഹിച്ചതുമായ ധീരവനിത സ. െക. ആർ. 

ഗൗരിയമ്മ, സംഗീതജ്ഞൻ രാജൻ മി്രശ, േകരള ൈഹേക്കാടതി മുൻ ചീഫ ്ജസ്റ്റിസ ്

എം. ശാന്തന ഗൗഡർ, മുൻ െഡപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ െക. എം. ഹംസകുഞ്്ഞ, 

ബാലസാഹിത്യകാരി സുമംഗല, തമിഴ ്സംവിധായകൻ താമിറ, തമിഴ ്നടൻ പാണ്ഡു, 
ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി ൈമക്കിൾ േകാളിൻസ,് മുൻ അേറ്റാർണി ജനറൽ േസാളി 
െസാറാബജ്ി, മുൻമ്രന്തി ആർ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള, ചലച്ചി്രതതാരങ്ങളായ േമള രഘു, 
ശരൺ, സ്വാത്രന്ത്യസമരേസനാനിയും  മഹാത്മാഗാന്ധിയുെട േപഴ്സണൽ 
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െസ്രകട്ടറിയായിരുന്ന വി. കല്യാണം, പദ്മഭൂഷൺ ബിഷപ്്പ ഫിലിേപ്പാസ ് മാർ 

്രകിേസാസ്റ്റം വലിയ െമ്രതാെപ്പാലീത്ത, മുൻ േക്രന്ദ മ്രന്തി അജിത ് സിങ്, മാധ്യമ 

്രപവർത്തകൻ വിപിൻ ചന്്ദ, ജസ്റ്റിസ് ഡി. െക. ബസു, തിരക്കഥാകൃത്തും 
സംവിധായകനും ആയ െഡന്നീസ ് േജാസഫ,്  സാഹിത്യകാരൻ മാടമ്്പ 

കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ, മുൻ േകരള ഗവർണർ ആർ. ഏൽ. ഭാട്യ, േകരള സർവ്വകലാശാല 

സ്ഥാപക കാലെത്ത ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ മാത്യു െപേരര,  െക.ജി.ഒ.എ. മുൻ സംസ്ഥാന 

െസ്രകട്ടറി സുഹൃത്ത് കുമാർ, പരിസ്ഥിതി ്രപവർത്തകൻ സുന്ദർലാൽ 

ബഹുഗുണ,  സ്വാത്രന്ത്യസമരേസനാനി എച്ച.് എസ്. െദാൈര സ്വാമി, ഇ്രസാേയലിൽ 

െകാല്ലെപ്പട്ട  മലയാളി നഴ്സ് സൗമ്യ, പശ്ചിേമഷ്യയിെല ഇ്രസേയൽ പാലസ്തീൻ 

സംഘർഷത്തിൽ ജീവൻ െവടിഞ്ഞവർ, ടൗേട ചുഴലിക്കാറ്റിൽ ജീവൻ നഷ്ടെപ്പട്ടവർ, 

േകാവിഡ ്മഹാമാരിയിൽ അകെപ്പട്ട നെമ്മ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ അേനകായിര മനുഷ്യർ, ം 
ആേരാഗ്യ്രപവർത്തകർ തുടങ്ങിയവരുെട നിര്യാണത്തിൽ കമ്മിറ്റി അനുേശാചനം 
േരഖെപ്പടുത്തുന്നു. 

 
ജനറൽ െസ്രകട്ടറിയുെട റിേപ്പാർട്്ട 
സുഹൃത്തുക്കേള, കഴിഞ്ഞ വർക്കിങ് കമ്മിറ്റി േചർന്നത് 25-04-2021നായിരുന്നു. 

അക്കാദമിക് കമ്മിറ്റിയുെട ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരു െവബിനാർ െമയ് 21ന് നടത്തി. 
പാലസ്തീൻ-ചരി്രതവും വർത്തമാനവും എന്ന വിഷയെത്ത അധികരിച്ച ് നമ്മുെട 
െമമ്പറും നിലവിൽ കണ്ണൂർ സർവകലാശാല പരീക്ഷാ കൺേ്രടാളറുമായ  േഡാ. 
വിൻെസന്റ ് പി. െജ. മുഖ്യ്രപഭാഷണം നടത്തി. വനിതാ സബ് കമ്മിറ്റിയുെട 
ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 26-05-2021ന് ഗൗരിയമ്മ അനുസ്മരണ പരിപാടി നടന്നു. മുൻ 

പാർലെമൻറ് അംഗം അഡ്വ.  സി. എസ്. സുജാത അനുസ്മരണ ്രപഭാഷണം നടത്തി. 
വാക്സിൻ ചലഞ്ചുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് നല്ല ്രപവർത്തനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ നമുക്്ക 

സാധിച്ചു. നമ്മുെട മുഴുവൻ യൂണിറ്റുകളും ജില്ലാ െസ്രകട്ടറിമാരും വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി 
അംഗങ്ങളും ഉണർന്നു ്രപവർത്തിച്ചതിെന്റ  ഫലമായാണ ് 25,52,700/- രൂപ േനരിട്ട് 
അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും േശഖരിച്ച ് ആ തുക ധനകാര്യവകുപ്്പ മ്രന്തി അഡ്വ. 
െക.എൻ.ബാലേഗാപാലിന് ൈകമാറാൻ  സാധിച്ചത.് ്രപസിഡണ്ടും ജനറൽ 

െസ്രകട്ടറിയും ്രടഷററും േചർന്നാണ് ഈ തുക ൈകമാറിയത്. അേതാെടാപ്പംതെന്ന 

നമ്മൾ എല്ലാ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നും സമാഹരിച്ച സമ്മതപ്രതങ്ങൾ 

കണക്കാക്കിെക്കാണ്്ട  ഏകേദശം രേണ്ടകാൽ േകാടിയിലധികം രൂപ കൂടി 
സർക്കാരിേലക്്ക നൽകാൻ കഴിഞ്ഞു. അങ്ങെന ആെക രണ്ടരേക്കാടിയിേലെറ രൂപ 

നൽകാൻ കഴിഞ്ഞുെവന്നത് സേന്താഷം നൽകുന്ന കാര്യമാണ.് ഈ ദുരിത കാലത്ത ്

നമ്മുെട അംഗങ്ങൾ മെറ്റല്ലാ്രപയാസങ്ങളും മാറ്റിെവച്ച ് വാക്സിൻ ചലഞ്ചുമായി 
സഹകരിച്ചതിെന്റ  അഭിമാനവും സേന്താഷവും പങ്കുവയ്ക്കാൻകൂടി ഈ  അവസരം 
ഉപേയാഗിക്കുകയാണ്. മുഴുവനാളുകെളയും സംസ്ഥാനകമ്മിറ്റിക്കുേവണ്ടി  
അഭിവാദ്യം െചയ്യുന്നു.   
അധ്യാപകരുെട െപാതുസ്ഥലംമാറ്റം സംബന്ധിച്ച ്രപാരംഭേജാലികൾ െസക്ഷൻ 

ക്ലാർക്കുമാർ വീട്ടിലിരുന്്ന െചയ്യുന്നുണ്്ട. േലാക്്ക ഡൗൺ ഒഴിവായാൽ മാ്രതേമ നമുക്്ക 

അതിൽ ഇടെപടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. േലാക്്ക ഡൗൺ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻതെന്ന 

കരട ് ഇറക്കാനുള്ള ്രശമങ്ങൾ നടത്തും. ഒന്നുരണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഇത് 
സാധിക്കുെമന്്ന ്രപതീക്ഷിക്കുന്നു.  
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െപ്ലയിസ്െമന്റമായി ബന്ധെപ്പട്ട വിവിധ തരത്തിലുള്ള േചാദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്്ട. 

ഇതിൽ ഏറ്റവും ്രപധാനമായ ഒന്്ന െ്രടയിനിങ് േകാളജ ്അധ്യാപകർക്്ക അവരുെട 
അേസാസിേയറ്റ് െ്രപാഫസർഷിപ്പ് ലഭിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ.് ഇതിൽ മറ്റ് തടസ്സങ്ങൾ 

ഒന്നും ഇല്ല. േകാേളജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർക്്ക ഇലക്ഷൻ സംബന്ധിയായ 

ചില ഡ്യൂട്ടികകളിൽ ഏർെപ്പേടണ്ടിവന്്ന  സംസ്ഥാനത്തിന് പുറേത്തക്്ക േപാേവണ്ടി 
വന്നതിനാൽ ആണ് ബുദ്ധിമുട്ട ് വന്നത്. സബ്ജക്ട ് എകസ്്േപർട്ട് വരാത്തതിെന്റ  
ചില ്രപശ്നങ്ങൾ ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്്ട. േലാക് ഡൗൺ കഴിഞ്ഞാൽ 

ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ േവണ്ട ഇടെപടൽ നടത്തുന്നതാണ.് 

ഓൺൈലനായിതെന്ന ഇക്കാര്യം നടത്താനുള്ള  സാധ്യതയും പരിേശാധിക്കുന്നതായി 
അറിയുന്നു.  
െമയ് 16ന് ഐഫകേ്റ്റായുെട മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സംഘടനാ ്രപസിഡണ്ടും, 

ൈവസ ് ്രപസിഡണ്ടും ഐഫക്േറ്റായുെട േസാണൽ െസ്രകട്ടറിയുമായ ഗീത ടീച്ചറും, 
േയാഗത്തിൽ പെങ്കടുത്തിരുന്നു. അഡ്വാൻസ ് ഇൻ്രകിെമന്റ ് വിഷയത്തിലും, 
േകാവിഡിെന്റ  പശ്ചാത്തലത്തിൽ കരിയർ  അഡ്വാൻസ് െമന്റിനു ആവശ്യമായ 

റി്രഫഷർ, ഓറിയേന്റഷൻ േകാഴ്സുകൾ ഒഴിവാക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ഐെഫകേ്ടാ 
ഇടെപടണെമന്്ന േയാഗത്തിൽ ആവശ്യം ഉയരുകയും എ്രതയുംേവഗം േവണ്ട 

ഇടെപടൽ നടത്താൻ  േയാഗത്തിൽ ധാരണയാവുകയും  െചയ്തു. ഹയർ 

എജുേക്കഷൻ കൗൺസിൽ നടത്തിയ േകാഴ്സുകൾ േകാേളജ് വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്്പ 

െപ്ലയിസ്െമന്റന് പരിഗണിക്കുന്നകാര്യം   അനുകൂലമായ രീതിയിലാണ് മുേന്നാട്ടു 
േപാകുന്നത്.  
ഏഴാം ശമ്പള പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് 

സംഘടന ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. അതിെന്റ  ്രപവർത്തനങ്ങൾ 

പലകാരണങ്ങളാൽ അധികം മുേന്നാട്ട ്േപായില്ല. ഇതിൽ അേനാമലി പരിഹരിക്കുന്ന 

രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മുേന്നാട്ടുെകാണ്ടുേപാകാൻ ഇടെപടുന്നതാണ്.  സ്പാർക്്ക 

വിഷയവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട പരാതികളും ്രപയാസങ്ങളും അംഗങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നുണ്്ട. 

ഇക്കാര്യം സംഘടന  ധനമ്രന്തിയുെട ്രശദ്ധയിൽെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ട. നമുക്്ക 

അനുകൂലമായ   ഇടെപടൽ ഉടെന  ഉണ്ടാകുന്നതാണ.് േകാവിഡ ്സാഹചര്യത്തിൽ 

അവിെട പഴയതുേപാെല നമുക്്ക  ഇടെപടാൻ പരിമിതിയുണ്്ട. 

സംഘശബ്ദം പ്രതാധിപസമിതി േയാഗം േചർന്നിരുന്നു. ജൂൺ പകുതിേയാെട 
േലഖനങ്ങൾ േശഖരിച്ചേശഷം മാസാവസാനേത്താെട പുറത്തിറക്കണം എന്നാണ് 
വിചാരിക്കുന്നത്. അതിൻെറ ്രപവർത്തനങ്ങളുമായി അലിക്കുട്ടിയുെട േനതൃത്വ 
ത്തിൽ ്രപവർത്തനം മുേന്നാട്ട് േപാവുകയാണ.് 

ലക്ഷദ്വീപ് അഡ്മിനിസ്േ്രടറ്ററുെട നടപടിയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള 

്രപശ്നങ്ങൾ ദ്വീപിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. അന്നാട്ടിെല ൈസ്വരജീവിതം തകർക്കാനുള്ള 

ആസൂ്രതിതമായ ്രശമമാണ് ഇേപ്പാൾ നടക്കുന്നത്. ഇതിെനതിെര വലിയ 

്രപതിേഷധം  ഉയർന്നുവേരണ്ടതാണ.്  

െബ്ലൻഡഡ് േലണിംഗ് വിഷയവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് യൂണിറ്റ്തലത്തിലും, 
ജില്ലാതലത്തിലും ചർച്ചകൾ നടത്തി വിവരങ്ങൾ േ്രകാഡീകരിച്ച േശഷം 
സംസ്ഥാനഅക്കാദമിക് കമ്മറ്റി വിഷയം ചർച്ച െചയ്തിരുന്നു. ഇതിെന്റ 

അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ റിേപ്പാർട്ട് അക്കാദമിക് കമ്മിറ്റി െചയർമാൻ 

േഡാ.വിഷണ്ു. വി.എസ ് ഇന്്ന ഇവിെട അവതരിപ്പിക്കും. ്രപേത്യക 

അജൻഡയായിത്തെന്ന   ഇക്കാര്യം ഇന്നിവിെട ചർച്ച െചയ്യുന്നുണ്്ട.  സംസ്ഥാന 
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അക്കാദമിക് സമിതി അംഗങ്ങെള കെണ്ടത്താൻ കഴിഞ്ഞ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി 
േയാഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതനുസരിച്ച് ജില്ലാ ്രപതിനിധികെള തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്്ട.  

തുടർന്്ന സംസ്ഥാന ്രടഷറർ േകാവിഡ ്വാക്സിൻ ചലഞ്ചുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് ലഭിച്ച 

തുകയുെട ജില്ലതിരിച്ചുള്ള കണക്്ക അവതരിപ്പിച്ചു.  
ഇതിെന തുടർന്്ന സംസ്ഥാന അക്കാദമിക ്കമ്മിറ്റി െചയർമാൻ േഡാ. വിഷ്ണു വി 

എസ ് െബ്ലൻഡഡ് േലണിംഗ് സംബന്ധിച്ച ് നടന്ന ചർച്ചയുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ 

േ്രകാഡീകരിച്ച റിേപ്പാർട്ട് ്രപവർത്തകസമിതി മുൻപാെക അവതരിപ്പിച്ചു. ഇതിൽ 

സംസ്ഥാനസമിതി അംഗങ്ങളുെട ഭാഗത്ത് നിന്നും വിശദമായ ചർച്ചയും 
കൂട്ടിേച്ചർക്കലും ഉണ്ടായി. ഇതിെനത്തുടർന്്ന താെഴപ്പറയുന്ന തീരുമാനങ്ങെളടുത്തു. 
 
തീരുമാനങ്ങൾ 

1. െപ്ലയിസ്െമന്റ ് വിഷയത്തിൽ സംഘടന ശക്തമായി ഇടെപടാൻ തീരുമാനിച്ചു.  
2. േലാക ്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞാലുടൻ ്രടാൻസ്ഫർ നടപടികൾ സമയബന്ധിതമായി 
നടത്താൻ േവണ്ട ഇടെപടൽ നടത്തും. 

3. സ്പാർക്കുമായി ബന്ധെപ്പട്ട എല്ലാ ്രപശ്നങ്ങളും എ്രതയും െപെട്ടന്്ന സംഘടന 

ഇടെപട്ട ്പരിഹരിക്കും. 
4. െബ്ലൻഡഡ് േലണിംഗുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് ഇന്്ന സംസ്ഥാന്രപവർത്തകസമിതി 
അംഗീകരിച്ച റിേപ്പാർട്ട് േ്രകാഡീകരിക്കാനും അത്  ഹയർ  എജുേക്കഷൻ 
കൗൺസിൽ  വിളിച്ച സംഘടനാ്രപതിനിധികളുെട  േയാഗത്തിൽ     അവതരിപ്പി 
ക്കുവാനും യുജിസിക്്ക അയക്കുവാനും തീരുമാനിച്ചു. 

5. സംസ്ഥാന അക്കാദമിക ്കമ്മിറ്റി ജില്ലാ ്രപതിനിധികെള തീരുമാനിച്ചു.  
േഡാ. ഷിജു േജാസഫ ് (തിരുവനന്തപുരം), േഡാ.ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എസ്. 
(െകാല്ലം), അനീഷ ് യു. (േകാട്ടയം) േഡാ. െബറ്റിസി എം. (ഇടുക്കി), േഡാ. 
േജാബി വർഗീസ ് (എറണാകുളം), േഡാ.മുഹമ്മദ് ബഷീർ (തൃശ്ശൂർ), ഷർമിള 

(പാലക്കാട)്, േഡാ.്രപജിത് ച്രന്ദൻ (മലപ്പുറം), േഡാ. ടി. എ. ആനന്്ദ 

(േകാഴിേക്കാട്), േഡാ.സുേമഷ് എ.െക. (വയനാട)്, േഡാ.ലിനീഷ് എം. (കണ്ണൂർ), 

േഡാ.അനുപ് കുമാർ എം. (കാസറേഗാഡ)്. 

 
േയാഗം രാ്രതി 9.30ന് അവസാനിച്ചു 

 

അഭിവാദ്യങ്ങേളാെട 
 

തിരുവനന്തപുരം 
27-05-2021 

േഡാ. എം. സത്യൻ 

ജനറൽ െസ്രകട്ടറി 
 


