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അേസാസിേയഷൻ ഓഫ് േകരള ഗവൺെമ ് േകാേളജ് ടീേ ഴ്സ് 
(എ.െക.ജി.സി.ടി.) 

സം ാന പവർ കസമിതിേയാഗം SWC 08/2022 
13.11.2022  േ ശയ ് െ ടയിനിംഗ് െസ ർ സുൽ ാൻ ബേ രി 

 

മിനിട് സ് 
അജ  

1. അനുേശാചനം 
2. ജനറൽ െസ ക റിയുെട റിേ ാർ ിങ് 
3. ജി ാ റിേ ാർ ് 
4. ഐെഫക്േടാ പേ ാഭം 
5. രാജ്ഭവൻ മാർ ് 
6. പേ ാഭ ഫ ് 

 
ഹാജർ 
 േഡാ. പി. പി. പകാശൻ, േഡാ. മുഹ ദ് റഫീഖ ് ടി., േഡാ. എൻ. മേനാജ,് 
േഡാ.ഗീതാ ന ാർ എം. െക, സേ ാഷ ് ടി. വർഗീസ്, േഡാ. എം. എസ്. മുരളി, 
രഘുദാസ് പി. വി., ശശി. സി.ടി., േഡാ. സുനിൽ വി.ടി., േഡാ. പിൻസ് പി. ആർ., േഡാ. 
ഗായ തി േദവി. ജി., േഡാ. ആർ. പഗാഷ്., േഡാ. സുമി േജായി ഓലിയപുറം, േഡാ. 
സ യ ് കുമാർ എസ്., േഡാ. ഷീബ ദിവാകരൻ, േഡാ. േഡാ.ആന ് ദിലീപ് രാജ്, 
േഡാ. വിഷ്ണു വി. എസ്., േഡാ. ടി. എ. ആന ്, േഡാ. െസേനാ േജാസ്, േഡാ. 
മാണിക രാജ് െക., ജയരാജ് െജ., േഡാ. റിജുലാൽ, േഡാ. എ. ബാലകൃഷണ്ൻ, 
േഡാ. പദീപ് കുമാർ െക., േഡാ. ര ിത ്േമാഹൻ പി., േഡാ. സുജ ടി. വി., അനൂപ ്
െജ അല ള ി, ആൽബർ ് ആ ണി ടി., രജിത സി. ആർ., േഡാ. ദിേനശ് പി. 
െക., േസാബിൻ വർഗീസ് എം. വി., േഡാ. മ ുള െക. വി., ആസിഫ് ഇക്ബാൽ 
കാ േ രി., േഡാ. േറാസ് നിക്സ ്പി.െക, േഡാ.ബി.അേശാക്, േഡാ.എം.സി രാജു, 
േഡാ.സുശാ ് പി., സജിത്കുമാർ പി, േഡാ. ഷജിലാ ബീവി, േഡാ. ജിനീഷ് വി.എസ്, 
േഡാ.ഷാനവാസ.്പി.എ ് 
 രാവിെല 8.30ന ് സുൽ ാൻ ബേ രി േ ശയ ് െ ടയിനിംഗ് െസ റിൽ 
േചർ  േയാഗ ിൽ സം ാന പസിഡ ് േഡാ. പി. പി. പകാശൻ ആധ ം 
വഹി . സം ാന ജനറൽ െസ ക റി േഡാ. മുഹ ദ് റഫീഖ ് റിേ ാർ ് 
അവതരി ി . സം ാന ടഷറർ േഡാ. എൻ. മേനാജ ് അനുേശാചന പേമയം 
അവതരി ി . 
 
അനുേശാചനം 
 കൽ ഗവൺെമൻറ് േകാേളജ് ഇ േണാമിക്സ് വിഭാഗം അധ ാപികയും 
എ.െക.ജി.സി.ടി യുെട സജീവ പവർ കയും, യൂണി ് ടഷററുമായിരു  നാൻസി 
ടീ ർ, കവിയും േനാവലി മായ ടി. പി. രാജീവൻ, പമുഖ േകാൺ ഗസ്  േനതാവ് 
സതീശൻ പാേ നി, െഹലിേകാപ് ർ തകർ ് മരണമട  മലയാളി ൈസനികന് 
അശ ിൻ എ ിവരുെട നിര ാണ ിൽ ക ി ി അനുേശാചനം േരഖെ ടു ു ു. 

 

ജനറൽ െസ ക റിയുെട റിേ ാർ ് 
സുഹൃ ു േള, 
 െ യിസ്െമ മായി ബ െ ് AGP 6000-7000 അേപ കളിൽ 200 ൽ 
അധികം അധ ാപകരുെട ഉ രവ് ഏതാനും ദിവസ ൾ കം ഇറ ു താണ്. 
ഈ ഉ രവ് ഇറ ിയാലുടൻ അേസാസിേയ ് ഉൾെ െടയു  
െ യിസ്െമ നു  പുതിയ സർ ുലർ ഇറ ു താണ്. ന ുെട നിര രമായ 
ഇടെപടലിെന തുടർ ് േഷാർ ് േടം േകാഴ്സുകൾ സംബ ി  ഉ രവ് ഉ ത 
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വിദ ാഭ ാസ വകു ് ഇറ ുകയു ായി. േജർണൽ സബ ി  ഉ രവ് കൂടി 
ഇറ ിയാൽ െ പാഫസർഷി ്, പിൻസി ൽ നിയമന വിഷയ ളിെല തട ം മാറും. 
അറബിക് േകാേളജ് അധ ാപകരുെട സർ ീസ് വിഷയം, മ സിക് േകാേളജ് 
അധ ാപകരുെട യു.ജി.സി സംബ ി  ഫയലുകൾ ധനകാര  വകു ിൻ◌്െറ 
പരിഗണനയിലാണ്. സി.ഇ. ിയിെല ഫിസി ൽ എഡ േ ഷൻ അധ ാപകരുെട 
േജാലി സമയം സംബ ി ് േകാേളജ് പിൻസി ൽ ഇറ ിയ സർ ുലറിൽ 
സംഘടന േവ  ഇടെപടൽ നട ും. പി.എച്.ഡി അഡ ാൻസ് ഇൻ കിെമ ് 
അനുവദി ുക, യു.ജി. സി വിഹിതം അനുവദി ുക, എൻ.പി.എസ് പിൻവലി ുക, 
യു.ജി.സി േക  അരിയർ അനുവദി ുക, െപൻഷൻ പായം ഏകീകരി ുക 
തുട ിയ വിഷയ ൾ മുൻനിർ ി നവംബർ 16,17,18 തീ തികളിൽ നട ു  
ഡൽഹി യു .ജി.സി ഓഫീസ് ധർ  വിജയി ിേ തു ്. പേ ാഭ ഫ ് 
മുഴുവൻ പവർ കരിൽ നി ും എ തയും േവഗം സമാഹരി ാൻ േവ  
ഇടെപടൽ യൂണി കൾ േക ീകരി ് ഉ ാവണം. ചാർസലർ വിഷയ ിൽ 
നട ു  പേ ാഭ പരിപാടികളിൽ തല ാന ും ജി ാ േക ളിലും 
മതിയായ സംഘടനാ പാധിനിത ം ഉറ ാ ണം 'നിഷിേ ാ' എ  സ് തീപ  
സിനിമയുെട പചാരണ ിൽ നാം പ ാളികളാവണം. 
 
  ജനറൽെസ ക റി അവതരി ി  റിേ ാർ ിൻേമലും മ  വിഷയ ളിലും 
സം ാന പവർ കസമിതിഅംഗ ൾ വിശദമായ ചർ  നട ി. തുടർ ് 
താെഴ റയു  തീരുമാന െളടു ു. 
       

 

തീരുമാന ൾ 
1. പേ ാഭ ഫ ് സമാഹരണം എ തയും േവഗം പൂർ ീകരി ാൻ തീരുമാനി .  
2. േകാേളജ് അധ ാപകർ ് ലഭിേ  ഡി.എ. ലഭ മാ ു തിന് വീ ും 

ആവശ മായ ഇടെപടൽ നട ും. 
3. അറബിക് അധ ാപകരുെട സർവീസ് വിഷയ ിലും, മ സിക് േകാേളജ് 

അധ ാപകരുെട യു.ജി.സി വിഷയ ിലും േവ  ഇടെപടൽ നട ു താണ്. 
4. പിൻസി ൽ നിയമനം, െ പാഫസർഷി ്, െ യിസ്െമ ് വിഷയ ളിൽ േവ  

ഇടെപടൽ സംഘടന നട ു താണ്.  
5. നവം ർ 16 മുതൽ 18 വെര ഡൽഹിയിൽ നട ു  യു.ജി.സി ഓഫീസ് 

ഉപേരാധേ ാട് ഐക ദാർഢ ം പകടി ി െകാ ് നവം ർ 18ന് 
കാ സുകളിൽ േപാ റുകൾ പതി ുകയും പതിേഷധേയാഗ ൾ േചരുകയും 
േവണം. 

6. ഓേരാ യൂണി കള േടയും ചുമതല ജി ാ ക ി അംഗ ൾ ് നൽകുകയും 
കൃത മായി േരാഗ ൾ േചരുകയും േവണം. 

7. സി.ഇ. ി.യിെല ഫിസി ൽ എഡ േ ഷൻ അധ ാപകരുെട േജാലി സമയം 
സംബ ി  വിഷയ ിൽ സംഘടന േവ  ഇടെപടൽ നട ും. 

8. കാലി ് സർ കലാശാല േബാർഡ് ഓഫ് ഡീസ് പുനസംഘടനയിൽ േവ  
ഇടെപടൽ നട ണം. 

9. ക ർ സർ കലാശാല േകാവിഡ് പ ാ ല ിൽ ഓൺൈലനായി േചർ ു 
വ  അ ാദമിക/് െസന ് േയാഗ ൾ ഓഫ് ൈലൻ രീതിയിേല ് മാ ാൻ 
ഇടെപടും. 

 

േയാഗം 10 മണി ് അവസാനി . 
 

അഭിവാദ േളാെട 
 

തിരുവന പുരം 
13-11-2022 

േഡാ. മുഹ ദ് റഫീഖ് ടി. 
ജനറൽ െസ ക റി 

 


