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ൈവകിട്ട് 6.00ന് ഓൺൈലനായി േചർന്ന േയാഗത്തിൽ സംസ്ഥാന ്രപസിഡണ്ട്
േഡാ. എൻ. മേനാജ് ആധ്യക്ഷം വഹിച്ചു. ജനറൽ െസ്രകട്ടറി േഡാ. എം. സത്യൻ
റിേപ്പാർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. സംസ്ഥാന ്രടഷറർ േഡാ. മുഹമ്മദ് റഫീഖ് അനുേശാചന
്രപേമയം അവതരിപ്പിച്ചു.
അനുേശാചനം
േലാക്രപശസ്ത
സംവിധായകനും
നടനുമായ
റിച്ചാർഡ്
േഡാണർ,
സംവിധായകൻ
ആന്റണി
ഈസ്റ്റ്മാൻ,
ഭരണകൂടഭീകരതയുെട
ഇരയായി
മരണമടഞ്ഞ മനുഷ്യാവകാശ ്രപവർത്തകൻ സ്റ്റാൻ സ്വാമി, േബാളിവുഡ് ഇതിഹാസം
ദിലീപ് കുമാർ, ശിവഗിരി മുൻ മഠാധിപതി സ്വാമി ്രപകാശാനന്ദ, മുൻ ഇന്ത്യൻ
േഹാക്കി തരാം േകശവദത്ത്, ആയുർേവദകുലപതി പത്മവിഭൂഷൻ േഡാ. പി െക
വാര്യർ, ധീരജവാൻ സുേബദാർ ്രശീജിത്ത്, മലങ്കര ഓർത്തേഡാക്സ് സഭ
പരമാധ്യക്ഷൻ ബേസലിേയാസ് മാർ പൗേലാസ് ദ്വിതീയൻ കാേതാലിക്കാബാവ,
ചലച്ചി്രത താരം െക.ടി.എസ്. പടന്നയിൽ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബാൻ മത
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തീ്രവവാദികൾ െകാലെപ്പടുത്തിയ പുലിസ്റ്റർ അവാർഡ് േജതാവും ഇന്ത്യൻ
േഫാേട്ടാ്രഗാഫറുമായ ഡാനിയൽ സിദ്ദിഖി, ഹാസ്യകലാകാരൻ നാസർ മുഹമ്മദ്,
പിന്നണി ഗായിക കല്യാണി േമേനാൻ, ്രപശസ്ത കഥകളി ആചാര്യൻ വാസുേദവൻ
നമ്പൂതിരി, ഐ.എം.എ. മുൻ സംസ്ഥാന ്രപസിഡണ്ട് ഇ.െക. ഉമ്മർ, ്രപശസ്ത നടി
സുേരഖ സി്രകി, ്രടാൻസ് ജൻഡർ ആക്ടിവിസ്റ്റ് അനന്യാകുമാരി, ഇടതു
സഹയാ്രതികനും, െപാതു ്രപവർത്തകനുമായ വി. എം ൈപലി, എഴുത്തുകാരനും
്രഗീൻ ബുക്ക്സ് എം.ഡി.യുമായ കൃഷ്ണദാസ്, മുൻ മ്രന്തിയും എം.പി.യും,
സി.പി.ഐ.(എം) പശ്ചിമ ബംഗാൾ സംസ്ഥാന സമിതി അംഗവുമായ സുദർശന റായ്
ചൗധരി, േകാവിഡ് മഹാമാരിയിൽ അകെപ്പട്ട നെമ്മ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ അേനകായിരം
മനുഷ്യർ, ആേരാഗ്യ്രപവർത്തകർ തുടങ്ങിയവരുെട നിര്യാണത്തിൽ കമ്മിറ്റി
അനുേശാചനം േരഖെപ്പടുത്തുന്നു.
ജനറൽ െസ്രകട്ടറിയുെട റിേപ്പാർട്ട്
സുഹൃത്തുക്കേള,
സർവീസ്
സംബന്ധമായ
നിരവധി
്രപശ്നങ്ങൾ
പരിഹരിേക്കണ്ടതുണ്ട്. സ്പാർക്ക് സംബന്ധമായ ധാരാളം പരാതികൾ വരുന്നുണ്ട്.
േക്രന്ദഏജൻസിയായ
എൻ.ഐ.സി.യുമായി
ബന്ധെപ്പട്ടാണ്
സ്പാർക്ക്
്രപവർത്തിക്കുന്നത്. അതിെന്റ
െസർവർ സംബന്ധമായ അപര്യാപ്തതയാണ്
്രപശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം, ഇവ പരിഹരിക്കണം എന്നാവശ്യെപ്പട്ടുെകാണ്ട് സംഘടന
ധനകാര്യവകുപ്പ് മ്രന്തിക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിൽ പരമാവധി
അനുകൂലമായ തീരുമാനം ഉടൻ തെന്ന ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. 2019 ഏ്രപിൽ മുതലുള്ള
യു.ജി.സി അരിയർ േ്രപാസസ് െചയ്ത ബില്ല് മാറുന്നതിന് ചില ്രടഷറികൾ തടസ്സവാദം
ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. മറ്റുചില ്രടഷറികളാകെട്ട ബില്ല് മാറി നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്. ഈ
സാഹചര്യത്തിൽ സംഘടന ധനകാര്യവകുപ്പ് മ്രന്തിക്ക് കത്ത് നൽകുകയും
അതനുസരിച്ച് നമ്മുെട ഫയൽ നീങ്ങുകയും െചയ്യുന്നുണ്ട്. എ്രതയും േവഗം മുഴുവൻ
്രടഷറികൾക്കും ്രപസ്തുത അരിയർ തുക േവഗംത്തെന്ന മാറി നൽകുന്നതിന്
ആവശ്യമായ നിർേദ്ദശങ്ങൾ നൽകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഉത്തരവ് ധനകാര്യവകുപ്പ്
നൽകുന്നതാണ്. േക്രന്ദം ഡി. എ. ്രപഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് 28%
ഡി.എ.ക്ക് അർഹതയുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിൽ സംഘടന ധനകാര്യവകുപ്പിൽ കത്ത്
നൽകുകയും തുടർ ഇടെപടൽ നടത്തുകയും െചയ്യുന്നു. െ്രപാഫസർഷിപ്പുമായി
ബന്ധെപ്പട്ട മാർഗേരഖ ്രപാഥമിക ചർച്ചകൾക്കുേശഷം ഡയറക്ടറുെട പക്കൽ
എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിൽ േപായി അംഗീകാരം േനടി
വേരണ്ടതാണ്. ്രപിൻസിപ്പൽ നിയമനവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട കാര്യത്തിൽ സീനിേയാറിറ്റി
അനുസരിച്ച് നിയമനം നടത്തണെമന്ന സംഘടനാനിലപാടിന് അനുകൂലമായ
രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ മുേന്നാട്ടുേപാകുന്നത്. 23.02.2016 വെര െപ്ലയിസ്െമന്റ ് ഡ്യൂ
ആവുന്ന ആളുകൾക്ക് എ.പി.ഐ. ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ഫയൽ
ധനകാര്യവകുപ്പിൽ നിന്ന് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിൽ ബന്ധെപ്പട്ട െസക്ഷനിൽ
വരികയും
അവിെട
നിന്ന്
ഫയൽ
േകാടതി
ഉത്തരവിെന്റ
േകാപ്പി
ആവശ്യെപ്പട്ടുെകാണ്ട് േകാേളജ് വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിൽ എത്തുകയും െചയ്തിട്ടുണ്ട്.
്രടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ വിഷയത്തിൽ ഈ ആഴ്ചതെന്ന കരട് ഉത്തരവ്
ഇറങ്ങുെമന്നാണ് നമ്മൾ ്രപതീക്ഷിക്കുന്നത്. െപ്ലയിസ്െമന്റ ് സംബന്ധിച്ച് ജൂൈല 27,
28, 29 തീയതികളിൽ സ്്രകീനിങ് കമ്മിറ്റി കൂടിയിരുന്നു. അതിൽ 180 അേസാസിേയറ്റ്
െ്രപാഫസർമാരുെട െപ്ലയിസ്െമന്റ ് ഉത്തരവ് ആയിട്ടുണ്ട്. 6000-7000, 7000-8000
ഘട്ടത്തിേലക്കുള്ള
െപ്ലയിസ്െമന്റ ്
എ.ജി.യിൽ
നിന്നും
അധ്യാപകരുെട
സർവീസ്ഡീെറ്റയിൽസ് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഉത്തരവ് ആവുന്നതാണ്. യൂ.ജി.സി.
ഏഴാം ശമ്പള പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് 43 പരാതികൾ ലഭിച്ചു. ഇതിെന്റ
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അടിസ്ഥാനത്തിൽ അേനാമലി കമ്മിറ്റി സംഘടനാ ഓഫീസിൽ േയാഗം േചർന്നിരുന്നു.
അതിെല െപാതുപരാതികൾ േ്രകാഡീകരിച്ച് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിനും ധനകാര്യ
വകുപ്പിനും സംഘടന കത്ത് നൽകുന്നതാണ്. വനിതാ സബ്കമ്മിറ്റി സമത്വവീഥി
സ്്രതീപക്ഷ േകരളം എന്ന േപരിൽ വിവിധ പരിപാടിൽ ആസൂ്രതണം െചയ്തിട്ടുണ്ട്.
അതിെന്റ ഭാഗമായി 30.07.2021ന് സംസ്ഥാനതല െസമിനാർ നടത്തി. േഡാ. സുനിൽ
പി. ഇളയിടം ്രപസ്തുത പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം െചയ്ത് വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു
സംസാരിച്ചു.
േകാേളജുകളിൽ ഡിജിറ്റൽ ഡിൈവഡ് നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ പരമാവധി
യൂണിറ്റുകൾ
അതിൽ
േവണ്ടഇടെപടൽ
നടത്തണം
എന്ന്
കഴിഞ്ഞ
്രപവർത്തകസമിതി േയാഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എറണാകുളം മഹാരാജാസ്
േകാേളജും േകാഴിേക്കാട് ഗവൺെമൻറ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് േകാേളജ് ഈ
വിഷയത്തിൽ അഭിനന്ദനാർഹമായ ഇടെപടൽ നടത്തി. ഈ രണ്ടു യൂണിറ്റുകെളയും
സംസ്ഥാന ്രപവർത്തകസമിതിക്ക് േവണ്ടി അഭിനന്ദിക്കുന്നു.
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ് േലണിങ് മാേനജ്െമൻറ് സിസ്റ്റത്തിൽ പരിശീലനം
നൽകുന്നതിനായി ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. അതിെന്റ െചയർേപഴ്സൺ
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ് മ്രന്തി േഡാ. ആർ ബിന്ദുവാണ്. നമ്മുെട േമഖലെയ
്രപതിനിധീകരിച്ച് പട്ടാമ്പി ഗവൺെമൻറ് േകാളജിെല അധ്യാപകനായ േഡാക്ടർ എച്ച്.
െക. സേന്താഷിെന്റ േപര് നിർേദശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ മൂന്നാം െസമസ്റ്റർ ക്ലാസുകൾ തുടങ്ങുന്ന
തുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് ഇറങ്ങിയ ഉത്തരവിെല അപാകത പരിഷ്കരിക്കുന്നതിന് േവണ്ട
ഇടെപടൽ സംഘടന നടത്തി. മൂന്നാം െസമസ്റ്റർ ക്ലാസുകൾ ആഗസ്റ്റ് 31ന് േശഷം
മാ്രതേമ ആരംഭിക്കുകയുള്ളൂ.
തിരുവനന്തപുരം
സംസ്കൃതേകാളജിെല
എ.െക.ജി.സി.ടി.
യൂണിറ്റ്
്രപസിഡണ്ടായ േഡാ. ൈഫൻ സി ദത്തൻ ബാഡ്മിന്റൺ െടക്നിക്കൽ ഒഫീഷ്യലായി
േടാക്കിേയാ ഒളിമ്പിക്സിൽ പെങ്കടുക്കുന്ന വിവരം എല്ലാവെരയും അറിയിക്കുന്നു.
ഇത് സംഘടനെയ സംബന്ധിച്ച് അഭിമാനകരമായ കാര്യമാണ്.
നമുക്ക് ഈ വർഷെത്ത യൂണിറ്റ് സന്ദർശനം കാര്യക്ഷമമായി നടത്തണം.
േകാവിഡിെന്റ സാഹചര്യത്തിൽ ഇ്രപാവശ്യവും നമുക്ക് ഓൺൈലനായി മാ്രതേമ
യൂണിറ്റ് സന്ദർശനം നടത്താൻ സാധിക്കൂ. അതുേപാെല തെന്ന െമമ്പർഷിപ്പ്
കാമ്പയിൻ ആരംഭിേക്കണ്ടതുണ്ട്.
മഴ െപയ്യുേമ്പാൾ നമ്മുെട സംഘടന ഓഫീസ് ആയ എ.െക.ജി.സി.ടി. ഭവെന്റ
മുകളിലെത്ത നിലയിൽ മുറിയിേലക്ക് െവള്ളംകയറുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. ഇത്
പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ മരാമത്ത്പണി നടത്തണം. ഈ വിഷയം ചർച്ച
െചേയ്യണ്ടതാണ്. അറുപത്തിമൂന്നാം സംസ്ഥാനസേമ്മളനത്തിെന്റ കണക്ക് ഇന്ന്
സ്വാഗതസംഘം കൺവീനർ അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അതും ചർച്ച െചയ്ത്
അംഗീകരിേക്കണ്ടതുണ്ട്.
ജനറൽ െസ്രകട്ടറിയുെട റിേപ്പാർട്ടിെന തുടർന്ന് ജില്ലാെസ്രകട്ടറിമാർ ജില്ലാ
റിേപ്പാർട്ടിംഗ് നടത്തി. അതിനുേശഷം സംസ്ഥാന്രപവർത്തകസമിതിഅംഗങ്ങൾ
ജനറൽ െസ്രകട്ടറി അവതരിപ്പിച്ച റിേപ്പാർട്ടിൻേമലും ഓേരാ അജണ്ടയിൻേമലും
വിശദമായ ചർച്ച നടത്തി. ഇേതതുടർന്ന് താെഴപ്പറയുന്ന തീരുമാനങ്ങെളടുത്തു.
തീരുമാനങ്ങൾ
1. യൂണിറ്റ് സന്ദർശനം െമമ്പർഷിപ്പ് സമാഹണം എന്നിവ െസപ്റ്റംബർ മാസം
1നും 30നും ഇടയിൽ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു.േകാവിഡിെന്റ സാഹചര്യത്തിൽ
ഇത്തവണയും യൂണിറ്റ് സന്ദർശനേയാഗം ഓൺൈലനായി േചരുന്നതാണ്.
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2. സംസ്ഥാന സമിതിെയ ്രപതിനിധീകരിച്ച് ഓേരാ ജില്ലയിലും യൂണിറ്റ്
സന്ദർശനത്തിൽ പെങ്കടുേക്കണ്ടവർ ചുവെട പറയും ്രപകാരമാണ്
തിരുവനന്തപുരം – േഡാ. എൻ. മേനാജ് (സംസ്ഥാന ്രപസിഡണ്ട്)
െകാല്ലം – ശശി സി. ടി. (േമഖല െസ്രകട്ടറി)
േകാട്ടയം – േഡാ. ഗീത നമ്പിയാർ (ൈവസ് ്രപസിഡണ്ട്)
ഇടുക്കി – രഘുദാസ് (േമഖല െസ്രകട്ടറി)
എറണാകുളം – േഡാ.രാേജഷ്കുമാർ പി. (ൈവസ് ്രപസിഡണ്ട്)
തൃശൂർ – േഡാ. വിനു ഭാസ്കർ (േമഖല െസ്രകട്ടറി)
മലപ്പുറം – േഡാ. സേന്താഷ് ടി. വർഗീസ് (േമഖല െസ്രകട്ടറി)
പാലക്കാട് – േഡാ. എം.സത്യൻ (ജനറൽ െസ്രകട്ടറി)
േകാഴിേക്കാട് –േഡാ. എൻ. മേനാജ് (സംസ്ഥാന ്രപസിഡണ്ട്)
വയനാട് – േഡാ.മുഹമ്മദ് റഫീഖ്.ടി (്രടഷറർ)
കണ്ണൂർ –േഡാ.എം.സത്യൻ (ജനറൽ െസ്രകട്ടറി)
കാസർേഗാഡ് – േഡാ. മുഹെമ്മദ് റഫീഖ് ടി. (്രടഷറർ)
3. സ്വാഗതസംഘം കൺവീനർ േഡാ. എ. ബാലകൃഷ്ണൻ അവതരിപ്പിച്ച
അറുപത്തിമൂന്നാം സംസ്ഥാനസേമ്മളനത്തിെന്റ കണക്ക് ചർച്ചകൾക്കു
േശഷം സംസ്ഥാന്രപവർത്തകസമിതി അംഗീകരിച്ചു.
4. ഡി.എ. , ശമ്പള അരിയർ , സ്പാർക്കിെല ്രപശ്നം എന്നിവയിൽ വീണ്ടും
സജീവമായി ഇടെപടാൻ തീരുമാനിച്ചു.
5. സംഘടനാഓഫീസിെന്റ മരാമത്ത് പണി നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കാര്യങ്ങൾ
േനാക്കാൻ സംഘടനയുെട ്രപസിഡണ്ട്, ജനറൽ െസ്രകട്ടറി, ്രടഷറർ,രണ്ട്
ൈവസ് ്രപസിഡണ്ട്മാർ എന്നിവെര ഉൾെപ്പടുത്തി ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാൻ
തീരുമാനിച്ചു. ഈ കമ്മിറ്റി സംഘടനയുെട മുൻകാല േനതാക്കൾ ബിൽഡിങ്
പണികഴിപ്പിച്ച എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരുമായി ചർച്ച നടത്തി േവണം കാര്യങ്ങൾ
നടത്താെനന്ന് തീരുമാനിച്ചു.
േയാഗം രാ്രതി 9.30ന് അവസാനിച്ചു
അഭിവാദ്യങ്ങേളാെട
തിരുവനന്തപുരം
03-08-2021

േഡാ. എം. സത്യൻ
ജനറൽ െസ്രകട്ടറി
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