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േഡാ. റിജുലാൽ ജി., േഡാ. ച്രന്ദേമാഹൻ െക. ടി., രാജു. എം. സി., 

െ

 
ൈവകിട്ട ് 7.00ന് ഓൺൈലനായി േചർന്ന േയാഗത്തിൽ സംസ്ഥാന ്രപസിഡണ്്ട 

േഡാ. എൻ. മേനാജ് ആധ്യക്ഷം വഹിച്ചു. ജനറൽ െസ്രകട്ടറി േഡാ. എം. സത്യൻ 

റിേപ്പാർട്ട ്അവതരിപ്പിച്ചു. സംസ്ഥാന ്രടഷറർ േഡാ. മുഹമ്മദ് റഫീഖ് അനുേശാചന 

്രപേമയം അവതരിപ്പിച്ചു. 
 
അനുേശാചനം 
എെകജിസിടി  മുൻ  സംസ്ഥാന  ൈവസ്്രപസിഡണ്്ട,  സംസ്ഥാന  ്രപവർത്തക 

സമിതി അംഗം,  അക്കാദമിക്്ക കമ്മിറ്റി െചയർമാൻ, െകാല്ലം ജില്ലാെസ്രകട്ടറി എന്നീ 
നിലകളിൽ  ്രപവർത്തിച്ചിരുന്ന  േഡാ.  എസ ് സതീഷക്ുമാർ,  തൃപ്പൂണിത്തുറ 
ഗവൺെമൻറ്  േകാേളജിെല  എക്കേണാമിക്സ്  വിഭാഗം  അധ്യാപകനും  നമ്മുെട 
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സംഘടനാംഗവുമായിരുന്ന    സി.ഡി.െചറിയാൻ,  അഖിേലന്ത്യ  ജനാധിപത്യ  മഹിള 
അേസാസിേയഷൻ  മുൻ  േദശീയ  ൈവസ്  ്രപസിഡണ്്ട  ൈമഥിലി  ശിവരാമൻ, 
കാർട്ടൂണിസ്റ്റ്  ഇ്രബാഹിം  ബാദുഷ,  ചലച്ചി്രതകാരർ  ബുദ്ധേദബ്  ദാസ്  ഗുപ്ത, 
േബാക്സിങ് താരം ഡിേങ്കാ സിംഗ്, രസത്രന്തേനാബൽ സമ്മാന േജതാവ് നിേഗഷി, 
നാടകകൃത്്ത എ. ശാന്തകുമാർ, ഇന്ത്യൻ കായിക രംഗെത്ത അതുല്ല  ്രപതിഭ മിൽഖാ 
സിംഗ്,  കവിയും  ഗാനരചയിതാവുമായ  എസ്.  രേമശൻ  നായർ,  ഗാനരചയിതാവ് 
പൂവച്ചൽ  ഖാദർ,  കർണാടക  സംഗീതജ്ഞ  പത്മ്രശീ  പാറശ്ശാല  െപാന്നമ്മാൾ, 
ഛായാ്രഗാഹകനും,  സംവിധായകനും,  ്രപശസ്ത  േഫാേട്ടാ്രഗാഫറുമായ  ശിവൻ, 
മഹാരാഷ്്രടയിെല  െകമിക്കൽ  പ്ലാന്റിലുണ്ടായ  അപകടത്തിൽ  മരണമടഞ്ഞവർ, 
േകാവിഡ ്മഹാമാരിയിൽ അകെപ്പട്ട നെമ്മ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ അേനകായിരം മനുഷ്യർ, 

ആേരാഗ്യ്രപവർത്തകർ തുടങ്ങിയവരുെട നിര്യാണത്തിൽ കമ്മിറ്റി അനുേശാചനം 
േരഖെപ്പടുത്തുന്നു. 

 
ജനറൽ െസ്രകട്ടറിയുെട റിേപ്പാർട്്ട 
സുഹൃത്തുക്കേള, കഴിഞ്ഞ സംസ്ഥാന്രപവർത്തകസമിതി േയാഗം േചർന്നത് 27-5-

2021ന്  ആയിരുന്നു. െബ്ലൻഡഡ ് േലണിങുമായി ബന്ധെപ്പട്ട്   യു.ജി.സി. ഇറക്കിയ 

ൈഗഡ്ൈലൻസിൽ നമ്മുെട അഭി്രപായം സ്വരൂപിക്കുക  എന്നതായിരുന്നു  ്രപധാന 
അജണ്ട. അക്കാദമിക്്ക കമ്മിറ്റി െചയർമാൻ േഡാ. വിഷണ്ു വി. എസ ്അവതരിപ്പിച്ച 

റിേപ്പാർട്ട ് സംസ്ഥാന്രപവർത്തകസമിതി അംഗങ്ങൾ ചർച്ച െചയ്യുകയും 
അംഗീകരിക്കുകയും െചയ്തു. ഈ റിേപ്പാർട്ട് യുജിസിക്്ക അയച്ചുെകാടുക്കുകയും 
ജൂൺ മൂന്നാം തീയതി  േചർന്ന ഹയർ എജുേക്കഷൻ കൗൺസിൽ വിളിച്ചുേചർത്ത 
സംഘടനകളുെട േയാഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും െചയത്ു. 
ജൂൺ നാലിന് െ്രപാഫ. വി. എ. എ്രബഹാം അനുസ്മരണം േകാഴിേക്കാട ്

ജില്ലാകമ്മിറ്റിയുെട ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സമുചിതമായി നടത്തി. രാജ്യസഭാ എം.പി. 
േഡാ. വി ശിവദാസൻ ്രപസ്തുത പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം െചയ്യുകയും ലക്ഷദ്വീപ് 

്രപശ്നെത്ത മുൻനിർത്തി ്രപഭാഷണം നടത്തുകയും െചയ്തു. ഈ  േയാഗത്തിൽ 
സംസ്ഥാന  ജനറൽ  െസ്രകട്ടറി  േഡാ.  എം.  സത്യൻ  പെങ്കടുത്തു. ജൂൺ അഞ്ചിന് 

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയും  ബാലസംഘവും  പു.ക.സ.യും  സംയുക്തമായി 
സംഘടിപ്പിച്ച  െ്രപാഫ. എ. സുധാകരൻ അനുസ്മരണ പരിപാടിയിൽ 
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ െസ്രകട്ടറി േഡാ. എ. ബാലകൃഷ്ണനും, സംസ്ഥാന 
്രപവർത്തക സമിതി അംഗം േഡാ. വി. ടി. സുനിലും പെങ്കടുത്തുസംസാരിച്ചു.  
സ്പാർക്കുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് നമ്മുെട േമഖലയിൽ നിരവധി ്രപശ്നങ്ങൾ 

നിലനിൽക്കുന്നുണ്്ട. ഈ ്രപശ്നങ്ങെള ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുെകാണ്്ട ധനകാര്യവകുപ്്പ 

മ്രന്തിക്്ക സംഘടന കത്ത ് നൽകിയിട്ടുണ്്ട. ഇതിൽ അനുകൂലമായ നടപടികൾ 

ഉണ്ടാവുെമന്്ന  ്രപതീക്ഷിക്കുന്നു. യു.ജി.സി. ഏഴാം പദ്ധതി്രപകാരമുള്ള ശമ്പള 

അരിയർ േ്രപാസസ് െചയ്ത് ബിൽ സബ്മിറ്റ് െചയ്യുേമ്പാൾ ചില ്രടഷറികൾ 

ഒബ്ജക്ഷൻ ഉന്നയിക്കുന്നതായി പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ട. ഇതിെന സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ 
്രടഷറികൾക്കും അരിയർ  വിതരണം തടസ്സമില്ലാെത നൽകുവാൻ ആവശ്യമായ 

നിർേദ്ദശങ്ങൾ നൽകണെമന്്ന ആവശ്യെപ്പട്ടുെകാണ്്ട ധനകാര്യവകുപ്്പ മ്രന്തിക്്ക 

സംഘടന കത്ത ് ൽകിയിരുന്നു. ക്കാര്യത്തിലും  ഉടൻ  തീരുമാനമാകുെമന്്ന 
കരുതുന്നു. സർക്കാർ േകാേളജ് ്രപിൻസിപ്പാൾമാർക്ക് ഏഴാം പദ്ധതി ്രപകാരമുള്ള 

ന ഇ
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ശമ്പളം ലഭിക്കാത്തതിെന സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ് മ്രന്തിക്കും, 
ധനകാര്യവകുപ്്പ മ്രന്തിക്കും കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്്ട.  

െ്രപാഫസർഷിപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട മാർഗ്ഗേരഖ  പരമാവധി അധ്യാപകർക്്ക 

്രപേയാജനം ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കെപ്പടുവാൻ േവണ്ട ഇടെപടൽ സംഘടന 

നടത്തുന്നുണ്്ട. സർക്കാർേകാേളജ് പിൻസിപ്പാൾ  നിയമനം  സംബന്ധിച്്ച 
േകാടതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന േകസ ്ഇനിയും തീരുമാനം ആയിട്ടില്ല. നിലവിൽ 50നു 
മുകളിൽ സർക്കാർ േകാളജുകളിൽ ്രപിൻസിപ്പാൾ  തസ്തിക ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന 

സ്ഥിതിവിേശഷമാണുള്ളത.് ഇത് േകാളജുകളുെട അക്കാദമികവും ഭരണപരവുമായ 

പുേരാഗതിെയ ്രപതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നതിനാൽ േകാടതിവിധിക്്ക 

വിേധയമാകുന്ന രീതിയിൽ താൽക്കാലികമായി സീനിേയാറിറ്റി അടിസ്ഥാനത്തിൽ 

്രപിൻസിപ്പാൾനിയമനം നടത്തണെമന്്ന ആവശ്യെപ്പട്ടുെകാണ്്ട ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ 
വകുപ്പ് മ്രന്തിെയ േനരിട്ട ് കണ്്ട കാര്യം േബാധിപ്പിക്കുകയും കത്ത ് നൽകുകയും 
െചയ്തിട്ടുണ്്ട.  

്ര

 

  

ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂേക്കഷൻ അദ്ധ്യാപകനിയമനവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് ഉന്നത 
വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്്പ ഇറക്കിയ ഉത്തരവിെല പിശക് തിരുത്തി േകാേളജ് വിദ്യാഭ്യാസ 
വകുപ്പിന് സർക്കാർ കത്ത ് നൽകിയിട്ടുണ്്ട. അതിൽ ആയിരം കുട്ടികൾ എന്നത ്

അധിക തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായതാണ ്എന്്ന തിരുത്തിയിട്ടുണ്്ട. 

23.02.2016 വെര എയ്ഡഡ ് േകാേളജ ്അധ്യാപകർക്ക ്െപ്ലയിസെ്മന്റിൽ   അനുവദിച്ച 

ഇളവ് സർക്കാർ േകാളജ് അധ്യാപകർക്്ക കൂടി ബാധകമാക്കണെമന്ന കാര്യത്തിൽ 

സംഘടന  ഇടെപട്ടിട്ടുണ്്ട. ഉടൻതെന്ന  ഈ  വിഷയം  പരിഹരിക്കെപ്പടുെമന്നാണ ്
കരുതുന്നത്.  
ഈ  വർഷെത്ത  ജനറൽ  ്രടാൻസഫ്ർ സംബന്ധിച്ച് േകാേളജ.്വിദ്യാഭ്യാസ 

വകുപ്പിൽ  സംഘടന ഇടെപട്ടിരുന്നു. ജൂൈല 10നുള്ളിൽ കരട ്്രപസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള 

നടപടി്രകമങ്ങൾ മുേന്നാട്ടു േപാകുന്നുണ്്ട. െപ്ലയിസ്െമന്റമായി ബന്ധെപ്പട്ട് 6000-7000, 

7000-8000 േ്രഗഡിലായി ആയി ഏകേദശം ആയിരേത്താളം അേപക്ഷകളും, 
അേസാസിേയറ്റ് െ്രപാഫസമാരുെട 180 അേപക്ഷകളും േകാേളജ് വിദ്യാഭ്യാസ 
വകുപ്പിൽ ഉണ്്ട. അതിെന്റ  പരിേശാധനകൾ നടന്നുവരുന്നു. എ.ജി.യിൽ നിന്നും 
സർവീസ ്ഡീെറ്റയിൽസ ് കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്്ക െപ്ലയിസ്െമന്റ ്  അനുവദിക്കുന്നതാണ്.  
അേസാസിേയറ്റ് െ്രപാഫസർമാരുെട സ്്രകീനിങ് കമ്മിറ്റി ഓൺൈലനായി കൂടുന്ന 

കാര്യവും ആേലാചിച്ചുവരുന്നുണ്്ട.  

സർക്കാരിെന്റ  വളെര  ്രകിയാത്മകമായ ഇടെപടലിെന്റ ഭാഗമായി വിവിധ 

സർവ്വകലാശാലകളുെട പരീക്ഷകൾ ജൂൺ 28ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്്ട. എല്ലാ സർവകലാ 
ശാലകളിലും ഇതുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് സംഘടനകളുെട േയാഗം േചർന്നിരുന്നു. അതിൽ 

സംഘടനാേനതൃത്വം വളെര ്രകിയാത്മകമായ നിർേദ്ദശങ്ങൾ നൽകുകയും 
െചയ്തിട്ടുണ്്ട. മുഴുവൻ സർവകലാശാലകളിലും പരീക്ഷാനടപടികൾ സുഗമമായി 
നടക്കുന്നുെണ്ടന്നാണ്  മനസിലാകുന്നത്. പരീക്ഷാനടത്തിപ്്പ, മൂല്യനിർണയം, 
ഫല്രപഖ്യാപനം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുവൻ അധ്യാപകരും പൂർണ്ണസഹകരണം 
നൽകണെമന്നാണ് സംഘടനയുെട നിലപാട്.  
െമമ്പർഷിപ്്പ, യൂണിറ്റ് വിസിറ്റ ്തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ അജണ്ടക്്ക അനുസരിച്ച് 

ചർച്ച െചയ്യ്ത് തീരുമാനെമടുത്ത് മുേന്നാട്ട ്േപാകാം.  
ജനറൽ െസ്രകട്ടറിയുെട റിേപ്പാർട്ടിെന തുടർന്്ന ജില്ലാെസ്രകട്ടറിമാർ ജില്ലാ 

റിേപ്പാർട്ടിംഗ് നടത്തി. അതിനുേശഷം സംസ്ഥാന്രപവർത്തകസമിതിഅംഗങ്ങൾ 
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ജനറൽ െസ്രകട്ടറി അവതരിപ്പിച്ച  റിേപ്പാർട്ടിൻേമലും ഓേരാ അജണ്ടയിൻേമലും 
വിശദമായ ചർച്ച നടന്നു. ഇേതതുടർന്്ന താെഴപ്പറയുന്ന തീരുമാനങ്ങെളടുത്തു. 
 
തീരുമാനങ്ങൾ 

1. സ്പാർക്കുമായി ബന്ധെപ്പട്ട വിഷയം  പരിഹരിക്കുന്നതിനും  ഏഴാം 
ശമ്പളപരിഷ്കരണ  വുമായി  ബന്ധെപ്പട്ട  അരിയർ  തടസം  കൂടാെത 
ലഭിക്കുന്നതിനും േവണ്ട ഇടെപടൽ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. 

2. ഏഴാം പദ്ധതിയുെട അേനാമലി പരിഹരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് 
യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നും പരാതികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ഒരു ജിെമയിൽ 
അക്കൗണ്്ട എടുക്കാനും, പരാതികൾ സ്വീകരിച്ച ് സമയബന്ധിതമായി 
പരിഹാരം കാണാനും തീരുമാനിച്ചു.  

3. േകാവിഡ ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ െമമ്പർഷിപ്്പ തുക വർധിപ്പിേക്കണ്ടതിെല്ലന്നും 
പഴയതുേപാെല ആയിരം രൂപതെന്ന മതി എന്നും തീരുമാനിച്ചു.  

4. യൂണിറ്റ് സന്ദർശനം േകാവിഡ് മാറിയേശഷം ഓഗസ്റ്റിൽ നടത്തുന്ന രീതിയിൽ 
െഷഡ്യൂൾ െചയ്താൽമതി എന്്ന ധാരണയായി. ഇതിനായി  ജനറൽ െസ്രകട്ടറി 
്രപസിഡണ്്ട, ്രടഷറർ എന്നിവെര സംസ്ഥാന്രപവർത്തകസമിതി േയാഗം 
ചുമതലെപ്പടുത്തി. 

5. സ്്രതീകൾക്്ക  േനെര വർധിച്ചുവരുന്ന അതി്രകമങ്ങൾെക്കതിെര വനിതാ സബ് 
കമ്മിറ്റിയുെട ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംസ്ഥാനതല്രപതിേഷധം നടത്താൻ 
തീരുമാനെമടുത്തു.  

6. സർക്കാർ േകാേളജ ് ്രപിൻസിപ്പൽമാർക്്ക ഏഴാം പദ്ധതി ്രപകാരമുള്ള ശമ്പളം 
ലഭിക്കുന്നതിനും 2016 ജനുവരി 1നു  േശഷം വിരമിച്ച അധ്യാപകർക്്ക ഏഴാം 
പദ്ധതി്രപകാരമുള്ള െപൻഷൻ പരിഷ്ക്കരണം നടത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ 
ഇടെപടൽ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. 

 
േയാഗം രാ്രതി 9.30ന് അവസാനിച്ചു 

 

അഭിവാദ്യങ്ങേളാെട 
 

തിരുവനന്തപുരം 
29-06-2021 

േഡാ. എം. സത്യൻ 

ജനറൽ െസ്രകട്ടറി 
 


