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രാവിെല 10ന് 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 

േ്രദാണാചാര്യ  അവാർഡ്  േജതാവ്  ഒ.എം  നമ്പ്യാർ,  ചലച്ചി്രത  താരം  ചി്രത, 
ഉത്തർ്രപേദശ് മുൻ മുഖ്യമ്രന്തി കല്യാൺ സിംഗ്, മുൻ ഫുട്േബാൾ താരം ഒളിമ്പ്യൻ ഒ. 
ച്രന്ദേശഖരൻ,  സാമൂഹികശാസ്്രതജ്ഞരും  മനുഷ്യാവകാശ  ്രപവർത്തകയുമായ 
െഗയിൽ  ഓംെവറ്റ,്  നിർമാതാവും  പാചകം  വിദഗ്ധനുമായ  നൗഷാദ്,  േകാവിഡ ്
മഹാമാരിയിൽ  അകെപ്പട്ട  നെമ്മ  വിട്ടുപിരിഞ്ഞ  അേനകായിരം  മനുഷ്യർ, 
ആേരാഗ്യ്രപവർത്തകർ  തുടങ്ങിയവരുെട  നിര്യാണത്തിൽ  കമ്മിറ്റി  അനുേശാചനം 
േരഖെപ്പടുത്തുന്നു. 
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ജനറൽ െസ്രകട്ടറിയുെട റിേപ്പാർട്്ട 
സ്പാർക്കുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് ധാരാളം പരാതികൾ നിലവിൽ ഉണ്്ട. 

സ്പാർക്കുമായി ബന്ധെപ്പട്ട പരാതിയിലും, നമ്മുെട ഡി.എ. വർധിപ്പിക്കന്ന 
വിഷയത്തിലും, ഏഴാം ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിെന്റ അരിയർ തുക 
ലഭിക്കുന്നതുമായും  ബന്ധെപ്പട്ട് ഇന്നെല ബഹു. ധനകാര്യ വകുപ്പ് മ്രന്തി, 
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പി.എസ.്, എ.പി.എസ.് എന്നിവരുമായി സംസ്ഥാന ജനറൽ 
െസ്രകട്ടറിയും ്രപസിഡണ്ടും േനരിട്ട ് ചർച്ച നടത്തുകയും എ്രതയുംേവഗം ്രപശ്നം 
പരിഹരിക്കാൻ ധാരണയാവുകയും െചയ്തു. സ്പാർക്കുമായി ബന്ധെപ്പട്ട 
പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് േവണ്ടി അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ 15 േപെര 
ഉൾെപ്പടുത്തി ഒരു േകാൾ െസൻറർ െഫസിലിറ്റി അവിെട ഏർെപ്പടുത്താെമന്്ന 
ഫിനാൻസിൽ നിന്നും ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്്ട.  

െ്രപാഫസർഷിപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് അധ്യാപകരിൽ നിന്നും േകാേളജ് 
വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്്പ  അേപക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്്ട. എന്നാൽ അതിൽ പറയുന്ന 
െസപ്റ്റംബർ 15 എന്ന അവസാന തീയതി ദീർഘിപ്പിച്ച ് കിട്ടാൻ േവണ്ടി സംഘടന 
ഡയറക്ടർക്്ക കത്ത് നൽകുകയുണ്ടായി. ്രപിൻസിപ്പൽ നിയമനം സീനിേയാറിറ്റി 
അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൽകുന്നതിന് േവണ്ട നടപടികൾ വളെര േവഗത്തിൽ 
പുേരാഗമിക്കുന്നുണ്്ട.  

അധ്യാപകരുെട െപാതു സ്ഥലംമാറ്റവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് ആഗസ്റ്റ് 31ന് 
ഉത്തരവിറങ്ങി. നമ്മുെട സ്ഥലംമാറ്റ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച ് ആഗസ്റ്റ് 31ന് 
ഉത്തരവിറക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം സ്ഥലംമാറ്റം ഈ വർഷം നടത്തുന്നതിന് 
സാേങ്കതികമായ തടസ്സം േനരിടുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിേശഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. 
ആയതിനാൽ സംഘടന ശക്തമായ ഇടെപടൽ നടത്തിയതിെന്റ ഭാഗമായാണ് 31ന് 
എല്ലാ വിഷയങ്ങളുെടയും സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. ഇത്തവണയും 
മുൻ വർഷെത്തേപ്പാെല തീെര പരാതികളില്ലാെത ്രടാൻസഫ്ർ പൂർത്തിയാക്കാൻ 
നമുക്്ക സാധിച്ചിട്ടുണ്്ട. ഇതുമായി ബന്ധെപ്പട്ട എല്ലാ പരാതികളും 
സമയബന്ധിതമായി പരിഹരിക്കുവാനും നമുക്്ക സാധിച്ചിട്ടുണ്്ട. െപ്ലയിസ്െമന്റുമായി 
ബന്ധെപ്പട്ട് അേസാസിേയറ്റ ് െ്രപാഫസർമാരുെട സ്്രകീനിങ് കഴിഞ്്ഞ 180 
അധ്യാപകരുെട ഉത്തരവ്  ഡയറക്ടർ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്്ട. 6000-7000, 7000-8000 
െപ്ലയിസ്െമന്റുകളിൽ ഏകേദശം ആയിരേത്താളം അേപക്ഷകൾ ഡയറക്ടേററ്റിൽ 
ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ട. ഇവയുെട സർവീസ് ഡീെറ്റയിൽസ ്എ.ജി.യിൽ നിന്നും ലഭിേക്കണ്ടതുണ്്ട. 
എന്നാൽ സംഘടന നടത്തിയ ഇടെപടലിെന്റ ഭാഗമായി 6000-7000 െപ്ലയിസ്െമന്റ  ്
ലഭിച്ചവരുെട സർവീസ ് ഡീെറ്റയിൽസ് േനരെത്ത ലഭിച്ചിട്ടുളളതിനാൽ അത് 
്രപേയാജനെപ്പടുത്തി 7000-8000 െപ്ലയിസ്െമന്റ ് നൽകാെമന്്ന യൂ.ജി.സി. െസൽ 
സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്്ട.  

നമ്മുെട സംഘടനാഅംഗവും സംസക്ൃത േകാേളജ് യൂണിറ്റ് ്രപസിഡണ്ടുമായ 
േഡാ. ൈഫൻ സി ദത്തൻ 2021 േടാേക്യാ ഒളിമ്പികസ്ിൽ െടക്നികക്ൽ ഒഫീഷ്യലായി 
പെങ്കടുത്തിരുന്നു. ഇതിെന്റ ഭാഗമായി അേദ്ദഹെത്ത അനുേമാദിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി 
28-08-2021ന് സംഘടന സംസ്ഥാന തലത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു. ്രപസ്തുത പരിപാടി 
ബഹു. കായിക വകുപ്്പ മ്രന്തി ്രശീ. വി. അബ്ദുറഹ്മാൻ ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു. 
സംസ്ഥാനെത്ത മുഴുവൻ സർക്കാർ േകാളജ് അധ്യാപകർക്കും എൽ. എം. എസ്. 
െ്രടയിനിങ് നൽകുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ ഉടൻ തെന്ന ഉണ്ടാവുന്നതാണ്.  

െസപ്റ്റംബർ 6ന് രാജ്യെത്ത വിദ്യാഭ്യാസ േമഖലെയ തകർക്കുന്ന േക്രന്ദ 
സർക്കാരിെന്റ പുതിയ േദശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിെനതിെര 19 സർവ്വകലാശാല 
േക്രന്ദങ്ങളിലാണ ് ആണ് നാം എ.െക.പി.സി.ടി.എ, എഫ്.യു.ടി.എ എന്നിവരുമായി 
േചർന്്ന ്രപേക്ഷാഭപരിപാടികൾ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 
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േകാവിഡിെന്റ  ്രപേത്യക പശ്ചാലത്തിൽ കലാമണ്ഡലം ഒഴിവാക്കുകയും, വയനാട ്
പൂേക്കാട് െവറ്ററിനറി സർവകലാശാലയിൽ െസപ്റ്റംബർ 10ന് ്രപേക്ഷാഭ പരിപാടി 
നടത്താനും തീരുമാനിച്ചു. 19 േക്രന്ദങ്ങളിൽ 7 എണ്ണത്തിെന്റ ചുമതല 
എ.െക.ജി.സി.ടി.ക്കാണ്.  

യൂണിറ്റ് വിസിറ്റ ് െസപ്റ്റംബർ മാസം പത്തിന് ആരംഭിച്ച ് 30നുള്ളിൽ 
പൂർത്തിയാക്കാൻ േവണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം. െമമ്പർഷിപ്്പ ്രപവർത്തനം 
യൂണിറ്റുകളിൽ നടക്കുന്നുണ്്ട എന്നാൽ േവണ്ട രീതിയിൽ ഉള്ള പുേരാഗതി 
കാണുന്നില്ല. അതിൽ സജീവമായ ഇടെപടൽ  നമ്മൾ നടത്തണം. ജില്ലാ 
െസ്രകട്ടറിമാർ െമമ്പർഷിപ്്പ തുക അക്കൗണ്ടിൽ നിേക്ഷപിക്കുേമ്പാൾ ്രപസ്തുത 
വിവരം ്രടഷറെറ േനരിട്ട ് വിളിച്ചു പറയുകയും റസീറ്റ ് േകാപ്പി അേദ്ദഹത്തിന് 
അയച്ചുെകാടുക്കുകയും െചേയ്യണ്ടതാണ്.  

എം.ജി. സർവ്വകലാശാലയിൽ പാർട്ട ്ൈടം ഗേവഷണവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ഒരു 
വിഷയം ഉണ്ടായേപ്പാൾ അവിടുെത്ത സിൻഡിേക്കറ്റ് െമമ്പർ േഡാ. ഷജില ബീവി 
വളെര ്രകിയാത്മകമായ ഇടെപടൽ നടത്തുകയും ആ ്രപശ്നം സമേയാചിതമായി 
പരിഹരിക്കുകയും െചയ്തു.  റിട്ടേയർഡ് അധ്യാപകരുെട െസാൈസറ്റിയുമായും, 
അവരുെട വിതുരയിെല െ്രപാജക്റ്റുമായും ബന്ധെപ്പട്ട കാര്യങ്ങളിൽ 
സഹകരിച്ച്  മുേന്നാട്ടു െകാണ്ടുേപാകുന്നത് സംബന്ധിച്ച ് വിശദമായ ചർച്ച 
െചേയ്യണ്ടതുണ്്ട.   

ജനറൽ െസ്രകട്ടറിയുെട റിേപ്പാർട്ടിെന തുടർന്്ന ജില്ലാെസ്രകട്ടറിമാർ 
ജില്ലാറിേപ്പാർട്ടിംഗ് നടത്തി.  അതിനു േശഷം സംസ്ഥാന്രപവർത്തക സമിതി 
അംഗങ്ങൾ ജനറൽ െസ്രകട്ടറി അവതരിപ്പിച്ച റിേപ്പാർട്ടും ഓേരാ അജണ്ടയും 
സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ ചർച്ച നടത്തി.  ഇേതതുടർന്്ന താെഴപ്പറയുന്ന 
തീരുമാനങ്ങെളടുത്തു. 
 
തീരുമാനങ്ങൾ 

1. െസപ്റ്റംബർ 6െല എൻ.ഈ. പി. വിരുദ്ധസമരം പരിപൂർണ്ണ വിജയമാക്കാൻ 
എല്ലാവരും ശക്തമായ ഇടെപടൽ നടത്തണെമന്്ന തീരുമാനിച്ചു. 

2. സ്പാർക്കുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ്രപശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും ഡി. എ., ശമ്പള 
പരിഷ്കരണ അരിയർ ലഭിക്കുന്നതിനും വീണ്ടും സജീവമായി ഇടെപടാൻ 
തീരുമാനിച്ചു.  

3. െമമ്പർഷിപ്്പ ്രപവർത്തനം ഈ മാസം 30നുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കണെമന്്ന 
തീരുമാനിച്ചു. 

4. യൂണിറ്റ് വിസിറ്റ ് െസപ്റ്റംബർ 10നും 30നും ഇടയിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ 
തീരുമാനിച്ചു. 

5. റിട്ടേയർഡ ് അധ്യാപകരുെട െസാൈസറ്റിയുമായും, അവരുെട വിതുരയിെല 
േ്രപാജക്ടുമായും ബന്ധെപ്പട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച െചയ്ത് ്രപവർത്തക 
സമിതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനു േവണ്ടി ജനറൽ െസ്രകട്ടറി, ്രപസിഡണ്്ട, 
്രടഷറർ എന്നിവെര ്രപവർത്തകസമിതി ചുമതലെപ്പടുത്തി.   

 
േയാഗം ഉച്ചക്്ക 1.30ന് അവസാനിച്ചു 

 
അഭിവാദ്യങ്ങേളാെട 

 
തിരുവനന്തപുരം 
04-09-2021 

േഡാ. എം. സത്യൻ 
ജനറൽ െസ്രകട്ടറി 

 


