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ക്രെി ന്റ ് ശ ോ. എം
. െത്യൻ
ആധ്യക്ഷം വഹിച്ചു. െംെ്ഥോന വവസ്
പ്പസി ണ്ട് ശ ോ. ഇമ്പിച്ചിശക്കോയ രൗെയമോക്കനരം അനുശശോചന ക്രശമയം
അവത്രിപിച്ചു.
അനുസശോചനം
ഔാസർമ്മഔാട്് ലീഖ് പ്പവർത്തഔർ കഔാലകപ്പട്ുത്തിയ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ
ഓഫ്, പ്പശസ്ത് മലയാളഔവയിപ്ത്ി സുഖത്ഔുമാരി ട്ീച്ചർ, സിനിമാസംവിധ്ാ
യഔൻ ഷാനവാസ് നാരാണിപുഴ, സിനിമാനട്ൻ അനിൽ കനട്ുമങ്ങാട്്, മുൻ
മ്മഔപ്ന്ദമപ്തി ബൂട്ടാ സിംഖ്, പ്പശസ്ത് ഔവിയും പു.ഔ.സ. മ്മനത്ാവുമായ നീലം
മ്മപരൂർ മധ്ുസൂദനൻ നായർ, ഔർഷഔസമരത്തിനിട്യിൽ ജീവൻ നഷ്ട്കപട്ട
ഔർഷഔർ, ശരോവി ് മഹോമോരിയിൽസപട്ടു നസെവിട്ടുശരോയ
അമ്മനഔായിര
ങ്ങൾ, ത്ുെങ്ങിയവരുസെ നിരയോണത്തിൽ ര േിറ്റി അനുശശോചനം ശരഖസപെു
ത്തുന്നു.
ജനൽ മസപ്േട്ടിേുമട ിസപോർട്ട്
സുഹൃത്തുകകള 22-12-2020 മ്മശഷം മ്മഔവലം പത്ത് ദിവസങ്ങൾകുള്ളിൽ
നേുകട് സംസ്ഥാനപ്പവർത്തഔസമിത്ി മ്മയാഖംമ്മങരുഔയാണ്. മ്മഔാവി ികെ
പ്പമ്മത്യഔ പശ്ചാത്തലത്തിൽ 2020 മാർച്ച് 6, 7, 8 ത്ീയത്ിഔളിൽ ത്ൃശൂരിൽ നട്ന്ന
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സംസ്ഥാനസമ്മേളനത്തിനുമ്മശഷം ഒൺവലനിലൂകട് മാപ്ത്മ്മമ സംസ്ഥാന
സമിത്ിമ്മയാഖങ്ങൾ
ഔൂട്ിയിട്ടുള്ളു.
ഇത്ിമ്മെത്ായ
എല്ലാ
പരിമിത്ിഔളും
സംഗട്നയ്ക് ഉണ്ട്. എങ്കിൽ ഔൂട്ിയും ഔഴിഞ്ഞ രു വർഷകാലം
അകാദമിഔ- സംഗട്നാ മ്മമകലയിൽ നാം മ്മനരിട്ട പ്പത്ിസന്ധിഔൾ നമുക്
റ്റകകട്ടായി പ്പത്ിമ്മരാധ്ികാൻ സാധ്ിച്ചു എന്നുള്ളത്് ഏകറ സമ്മതാഷഔരമായ
ഔാരയമാണ്. 2021 നകേ സംബന്ധിച്ചിട്മ്മത്താളം സർവീസ് മ്മമകലയിലും
വിദയാഭയാസമ്മമകലയിലും
പുത്തനുണർവ്വ്
പഔരുന്നത്ാവും
എന്ന്
നാം
പ്പത്ീക്ഷികുന്നു.
2020
ിസംബർ 23ന് മ്മഔാമ്മളജുഔൾ ത്ുറകുന്നത്് സംബന്ധിച്ച്
ഉന്നത്വിദയാഭയാസവഔുപ്പ് പ്പിൻസിപ്പൽ കസപ്ഔട്ടറി ഇറകിയ ഉത്തരവ് ത്ിഔച്ചും
അധ്യാപഔർക് പ്പയാസം സൃഷ്ട്ികുന്നത്ായിരുന്നു. പ്പസ്ത്ുത് ഉത്തരവിൽ
മ്മജാലിസമയം 8½ മണികൂറാണ് നിഷ്ഔർഷിച്ചിരുന്നത്്. ഇത്് ത്ിരുത്തണകമന്നാ
വശയകപ്പട്ട്
ിസംബർ ഇരുപത്തിനാലാം ത്ീയത്ിത്കന്ന ഉന്നത്വിദയാഭയാസവഔുപ്പ്
മപ്തി മ്മ ാ. കഔ. ട്ി. ജലീലിന് സംഗട്ന ഔത്ത് നൽഔുഔയുണ്ടായി.
ിസംബർ
28ന് ജനറൽ കസപ്ഔട്ടറിയും പ്പസി ണ്ടും മ്മഔാമ്മളജ് വിദയാഭയാസ
യറഔ്ട്കറയും
ക പയൂട്ടി
യറഔ്ട്കറയും ഔണ്ട് ഇകാരയത്തിൽ ഉള്ള
അനൗങിത്യം
ങൂണ്ടികാണികുഔയും
യറഔ്ട്ർ
എൻമ്മ ാഴ്സ്
കങയ്ത്്
ഉത്തരവ്
ഇറകുമ്മമ്പാൾ വരുമ്മത്തണ്ട മാറ്റങ്ങൾ നിർമ്മേശികുഔയും കങയ്ത്ു. മാപ്ത്വുമല്ല
മ്മഔാമ്മളജ്
വിദയാഭയാസവഔുപ്പിൽ
ഇത്ിനഔം
കപൻ ിംഖ്
ആയിട്ടുള്ള
അമ്മസാസിമ്മയറ്റ് കപ്പാഫസർ കെയിസ്കമെുഔൾ എപ്ത്യും മ്മവഖം നട്ത്താൻ
മ്മവണ്ടി സ്പ്ഔീനിഘ് ഔേിറ്റി രൂപീഔരികണകമന്നും 18-07-2018ന് മ്മശഷം യൂ ആയ
മുഴുവൻ അധ്യാപഔരുകട്യും കെയിസ്കമെു അമ്മപക്ഷ ക്ഷണിച്ചുകഔാണ്ടുള്ള
സർകുലർ പുറകപ്പട്ുവികണകമന്നും യറഔ്ട്മ്മറാട്് ആവശയകപ്പട്ുഔയുണ്ടായി.
ഇത്നുസരിച്ച് പത്താം ത്ീയത്ിമ്മയാകട് ഇകാരയത്തിൽ ത്ീരുമാനം ഉണ്ടാകാം
എന്ന്
യറഔ്ട്ർ ഉറപ്പുനല്ഔുഔയുണ്ടായി. പ്ട്ാൻസ്ഫർ മ്മനാംസ് എപ്ത്യും
മ്മവഖം പരിഷ്ഔരിച്ച് പുറത്തിറകണകമന്നും 2021 വർഷകത്തകുള്ള പ്ട്ാൻസ്ഫർ
ക്ഷണിച്ചു കഔാണ്ടുള്ള സർകുലർ പുറകപ്പട്ുവികണകമന്നും
യറഔ്ട്മ്മറാട്്
ആവശയകപ്പട്ുഔയുണ്ടായി.
ിസംബർ 29ന് ഉന്നത്വിദയാഭയാസവഔുപ്പ് മപ്തി മ്മ ാ. കഔ. ട്ി. ജലീലികന
ഔണ്ട് സംഗട്നാ മ്മനത്ൃത്വം
ിസംബർ 23കല ഉത്തരവികെ അനൗങിത്യം
ങൂണ്ടികാണികുഔയും അത്് ത്ിരുത്തണം എന്ന് ആവശയകപ്പട്ുഔയും കങയ്ത്ു.
അമ്മപ്പാൾത്കന്ന അമ്മേഹം ഉന്നത്വിദയാഭയാസ പ്പിൻസിപ്പൽ കസപ്ഔട്ടറികയ വിളിച്ച്
പ്പസ്ത്ുത് ഉത്തരവ് ത്ിരുത്തുന്നത്ിന് ആവശയമായ നിർമ്മേശം നൽഔി.
മപ്തിയുമായി നട്ന്ന ങർച്ചയുകട് പശ്ചാത്തലത്തിൽ അന്നുച്ചയ്ക് നട്ന്ന
വവസ്-ങാൻസലർമാരുകട്
മ്മയാഖത്തിൽ
മ്മഔാളജുഔൾക്
ഉങിത്മായ
സമയപ്ഔമം സവീഔരികാകമന്നും അധ്യാപഔർ 6 മണികൂർ മാപ്ത്ം മ്മഔാമ്മളജിൽ
ങിലവഴിച്ചാൽ മത്ികയന്നും മപ്തി നിർമ്മദശിച്ചു. പ്പസ്ത്ുത് വിവരങ്ങൾ
പപ്ത്വാർത്തയായി പിമ്മറ്റദിവസം മാധ്യമങ്ങളിൽ വരിഔയുണ്ടായി.
ഏഴാം ശമ്പള പരിഷ്ഔരണവുമായി ബന്ധകപ്പട്ട് നവംബറിൽ ഇറങ്ങിയ
ഉത്തരവ് ത്ിഔച്ചും അവയക്തത് നിറഞ്ഞത്ായിരുന്നു. ഇത്ുമായി ബന്ധകപ്പട്ട്
സംഗട്ന വഔുപ്പുമപ്തികും പ്പിൻസിപ്പൽ കസപ്ഔട്ടറികും ഔത്ത് നൽഔി.
ഇത്ികന ത്ുട്ർന്ന് ഫയൽ പി.ആർ.സി. കസക്ഷനിൽ എത്തുഔയും
ിസംബർ
29ന്
സംഗട്നാമ്മനത്ൃത്വം
ധ്നഔാരയവഔുപ്പ്
മപ്തിയുകട്
ഒഫീസുമായി
ബന്ധകപട്ടു ഔാരയങ്ങൾ വിശദീഔരികുഔയും ഫയൽ മ്മനാട്ട് കഔാട്ുത്തു
വിളിപ്പികാനുള്ള നട്പട്ിഔൾ സവീഔരികുഔയും കങയ്ത്ിട്ടുണ്ട്. ഇകാരയത്തിൽ
സംഗട്നയുകട് നിലപാട്് വയക്തമാകികകാണ്ടുള്ള ഔത്ത് ധ്നഔാരയവഔുപ്പിൽ
നൽഔുഔയും കങയ്ത്ിട്ടുണ്ട്. എപ്ത്യും കപകട്ടന്ന് ധ്നഔാരയവഔുപ്പിൽനിന്നും
ഫയൽ ഉന്നത്വിദയാഭയാസവഔുപ്പിൽ എത്തി ഉത്തരവ് ഇറങ്ങുകമന്നാണ് നേൾ
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പ്പത്ീക്ഷികുന്നത്്. ജനുവരി ന്നാം ത്ീയത്ി എം.ജി., ഔാലികറ്റ്, മ്മഔരള
സർവ്വഔലാശാലഔൾ മ്മഔാമ്മളജ് ത്ുറകുന്നത്ുമായി ബന്ധകപ്പട്ട് ഉത്തരവ്
ഇറകിയിട്ടുണ്ട്.
സംഗശബ്ദം 2021 ജനുവരി രണ്ടിന് നേുകട് എല്ലാ യൂണിറ്റിമ്മലകും
അയകാൻ സാധ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഔണ്ണൂർ സർവഔലാശാല അകാദമിഔ് ഔൗൺസിൽ
കത്രകഞ്ഞട്ുപ്പ് നട്പട്ിഔൾ പുമ്മരാഖമിച്ചു വരുന്നു. അത്ികെ ങുമത്ല ഔണ്ണൂർ
സർവ്വഔലാശാല മ്മമകല കസപ്ഔട്ടറി ങപ്ന്ദമ്മമാഹനാണ്. മ്മഔരള സർവഔലാശാല
അകാദമിക് ഔൗൺസിലിമ്മലക് മ്മനാമിമ്മനഷൻ കഔാട്ുമ്മകണ്ട ത്ീയത്ി
ജനുവരി
പത്ികനാന്നിനാണ്.
അത്ികെ
ങുമത്ല
ഇന്നകത്ത
ഔേിറ്റി
ത്ീരുമാനിമ്മകണ്ടത്ുണ്ട്. മാപ്ത്മല്ല ഔഴിഞ്ഞ 39 ദിവസമായി
ൽഹിയികല
കഔാട്ുംത്ണുപ്പിൽ രാജയകത്ത ഔാർഷിഔ മ്മമകല സംരക്ഷികുന്നത്ിനായി സമരം
കങയ്യുന്ന ഔർഷഔർക് ധ്നസഹായം നൽഔുന്നത്ികെ ഭാഖമായി ജനുവരി
ന്നാം ത്ീയത്ി ഔർഷഔ സഹായനിധ്ി എന്ന രീത്ിയിൽ ഔയാമ്പസുഔളിൽ നിന്ന്
നേൾ ഫണ്ട് മ്മശകരിച്ചിരുന്നു. വിവിധ് ജില്ലഔളിൽ നിന്നായി 2,22,880/- രൂപ
നമുക് സമാഹരികാൻ സാധ്ിച്ചു. ഇത്ികെ പിറഔിൽ പ്പവർത്തിച്ച മുഴുവൻ
അംഖങ്ങകളയും അഭിവാദയം കങയ്യുന്നു.
പ്പിൻസിപ്പൽനിയമനവുമായി ബന്ധകപ്പട്ട നിയമനട്പട്ിഔൾ നട്ന്നു
വരുന്നു. വരുംവർഷങ്ങളിൽ ഉന്നത്വിദയാഭയാസമ്മമകലക് ബജറ്റ് വിഹിത്ം
ഔൂട്ുത്ലുണ്ടാഔുകമന്നാണ് അറിയാൻ ഔഴിയുന്നത്്. ആയത്ിനാൽ ഇത്ികെ
വിനിമ്മയാഖം, പുത്ിയ മ്മഔാഴ്സ്, അവയുകട് ഗട്ന എന്നവ സംബന്ധിച്ച്
ആമ്മലാങിമ്മകണ്ടത്ുണ്ട്.
ഏഴാം ശമ്പള പരിഷ്ഔരണ ഉത്തരവ് നവംബർ 6ന് അപാഔത്ഔമ്മളാകട്
ഇറങ്ങിയമ്മപ്പാഴും, മ്മഔാമ്മളജികെ സമയപ്ഔമം സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയ
മ്മപ്പാഴും നേുകട്ത്കന്ന പല അംഖങ്ങളും വാട്്സാപ്പ് പ്ഖൂപ്പുഔളിൽ സംഗട്നയ്ക്
അമ്മങ്ങയറ്റം അപഔീർത്തിഔരമായ പ്പസ്ത്ാവന നട്ത്തുഔയും, മ്മഔരള
ഫാകൽറ്റി റികസർമ്മച്ചഴ്്സ് മ്മപാലുള്ള മ്മഫാറങ്ങൾ രൂപീഔരികുന്നത്ിന്
മ്മനത്ൃത്വം നൽഔുഔയും കങയ്ത്ു. മ്മഔാമ്മളജ് അധ്യാപഔഐഔയമ്മവദി എന്ന
ഔൂട്ടായ്മയുകട് രൂപീഔരണവുമായി ബന്ധകപ്പട്ട് നേുകട് ങില അധ്യാപഔർ
അത്ിന് ഊർജ്ജം പഔരുന്ന രീത്ിയിൽ പ്പവർത്തികുന്നുണ്ട്. ഇത്് ശരിയായ
സംഗട്നാരീത്ിയല്ല. ഇത്ികനത്ികര നേൾ ജാപ്ഖത് പുലർമ്മത്തണ്ടത്ുണ്ട്.
ഔഴിഞ്ഞ 63 വർഷമായി നിരതരമായ സമരമ്മപാരാട്ടങ്ങളിലൂകട് വളർന്നുവന്ന
സംഗട്നകയ മ്മഔവലം ങില ത്ാൽകാലിഔ ഉത്തരവുഔളുകട് മ്മപരിൽ
അപഔീർത്തികപ്പട്ുത്തുഔയും
സംഗട്നകയ
ഇഔഴ്ത്തികാണികുഔയും
കങയ്യുന്ന നട്പട്ിഔളിൽനിന്ന് നേുകട് അംഖങ്ങൾ വിട്ടുനിൽകണകമന്നാണ് ഈ
അവസരത്തിൽ ആവശയകപ്പട്ാനുള്ളത്്.
ത്ുട്ർന്ന് ജില്ലാകസപ്ഔട്ടറിമാർ ജില്ലാറിമ്മപ്പാർട്ടിംഖ് നട്ത്തി. ഈ റിമ്മപ്പാർട്ടു
ഔൾകുമ്മമൽ വിശദമായ ങർച്ച നട്ന്നു. ത്ുട്ർന്ന് അജണ്ട ത്ിരിച്ചുള്ള വിഷയ
ങ്ങളിൽ ങർച്ച നട്ന്നു. ങർച്ചയിൽ എല്ലാ പ്പവർത്തഔസമിത്ി അംഖങ്ങളും
സജീവമായി പകങ്കട്ുത്തു. ഇത്ിനുമ്മശഷം യൂണിറ്റ് ജില്ലാ സമ്മേളനം സംബന്ധിച്ച്
ജനറൽ കസപ്ഔട്ടറി രു റിമ്മപ്പാർട്ട് അവത്രിപ്പിച്ചു. ഇത്് സംസ്ഥാന സമിത്ി
അംഖീഔരിച്ചു. അത്ിനുമ്മശഷം ജനറൽകസപ്ഔട്ടറി മറുപട്ി നൽഔി. ഇത്ികനത്തു
ട്ർന്ന് ത്ാകഴപ്പറയുന്ന ത്ീരുമാനങ്ങകളട്ുത്തു.
തീൈുെോനങ്ങൾ
1.
അകാദമിക് ഔേിറ്റിയുകട്യും വനിത്ാസബ്ഔേിറ്റിയുകട്യും കഷ യൂൾ
കങയ്ത്് ഔഴിഞ്ഞ മ്മപ്പാപ്ഖാമുഔൾ എപ്ത്യും കപകട്ടന്ന് പൂർത്തിയാകാൻ
ത്ീരുമാനിച്ചു.
[3]

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

യുണിറ്റ് സമ്മേളനങ്ങൾ ജനുവരി 31ന് മുൻപായും ജില്ലാസമ്മേളനങ്ങൾ
കഫപ്ബുവരി 28 മുൻപായും പൂർത്തീഔരികാൻ ത്ീരുമാനിച്ചു. രണ്ടു
സമ്മേളനങ്ങളും ഒഫ്്വലൻ ആയി മ്മവണം നട്ത്തുവാൻ.
മഹാരാജാസ് മ്മഔാമ്മളജികല രണ്ട് മ്മഔാഴ്സുഔൾ റഖുലവറസ് കങയ്യുന്നത്ു
മായി ബന്ധകപ്പട്ട് സജീവമായ ഇട്കപട്ൽ നട്ത്താൻ ത്ീരുമാനിച്ചു.
മ്മഔരള സർവഔലാശാല അകാദമിഔ് കഔൗൺസിൽ ത്ിരകഞ്ഞട്ുപ്പികെ
ങുമത്ല മ്മഔരള സർവഔലാശാല മ്മമകലാ കസപ്ഔട്ടറി മ്മ ാ.വിനു
ഭാസ്ഔറിനു നൽഔി.
മയൂസിഔ് മ്മഔാമ്മളജ് അധ്യാപഔരുകട് യുജിസി വിഷയത്തിൽ വളകര
പ്ഔിയാത്മഔമായി ഇട്കപട്ാൻ ത്ീരുമാനിച്ചു.
ഫിസികൽ എജുമ്മകഷൻ അധ്യാപഔരുകട് മ്മപാസ്റ്റ് രൂപീഔരണവുമായി
ബന്ധകപ്പട്ട അവയക്തത് നീകാൻ ഇട്കപട്ും.
ജില്ലാ സമ്മേളനങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന മ്മനത്ൃത്വത്തിൽ നിന്നും ത്ാകഴ പറയുന്ന
അംഖങ്ങൾ പകങ്കട്ുകണകമന്ന് ത്ീരുമാനിച്ചു.
ത്ിരുവനതപുരം–മ്മ ാ.എം. സത്യൻ;
കഔാല്ലം–സമ്മതാഷ് ട്ി വർഖീസ്;
മ്മഔാട്ടയം–മ്മ ാ. രാമ്മജഷ് ഔുമാർ പി.;
ഇട്ുകി. മ്മ ാ. വിനു ഭാസ്ഔർ;
എറണാഔുളം–മ്മ ാ.എൻ. മമ്മനാജ്; ത്ൃശൂർ–മ്മ ാ. ഖീത് നമ്പയാർ എം. കഔ.;
പാലകാട്്–മ്മ ാ.എം സത്യൻ; മലപ്പുറം–മ്മ ാ. എൻ മമ്മനാജ്; മ്മഔാഴിമ്മകാട്്–
മ്മ ാ. കഔ.കഔ.ദാമ്മമാദരൻ; വയനാട്്–ഇമ്പിച്ചിമ്മകായ രൗെയമോക്കനരം;
ഔണ്ണൂർ–മ്മ ാ. മുഹേദ് റഫീക്; ഔാസർമ്മഔാട്്–മ്മ ാ. ങപ്ന്ദമ്മമാഹൻ കഔ. ട്ി.
സംസ്ഥാനസമ്മേളനത്തിനുമ്മവണ്ടിയുള്ള വാർഷിഔറിമ്മപ്പാർട്ട് ത്യ്യാറാകു
ന്നത്ിന് മ്മവണ്ടി ത്ാകഴപ്പറയുന്ന ഔേിറ്റി രൂപീഔരിച്ചു. സംസ്ഥാന ജനറൽ
കസപ്ഔട്ടറി പ്പസി ണ്ട്, പ്ട്ഷറർ, രണ്ടു വവസ് പ്പസി ൻറ്മാർ, മ്മഔരള
സർവഔലാശാല മ്മമകലാ കസപ്ഔട്ടറി മ്മ ാ.വിനു ഭാസ്ഔർ, അകാദമി
ഔേിറ്റി കങയർമാൻ മ്മ ാ. വിഷ്ണു വി.എസ്.
വരുംവർഷങ്ങളിൽ മ്മഔാമ്മളജുഔളികല ഫണ്ട് വിനിമ്മയാഖം, മ്മഔാഴ്സുഔളുകട്
ഗട്ന എന്നിവകയപ്പറ്റി പഠിച്ചു റിമ്മപ്പാർട്ട് നല്ഔാൻ എ.സി.എസ്.ആർ.
അധ്യക്ഷൻ മ്മ ാ. മ്മപ്ഖഷയസ് കജ, മ്മ ാ. കസമ്മനാ മ്മജാസ്, ജനറൽ
കസപ്ഔട്ടറി, പ്പസി ണ്ട്, പ്ട്ഷറർ, െംെ്ഥോന വവസ് പ്പസി ണ്ട് ശ ോ.
ഇമ്പിച്ചിശക്കോയ രൗെയമോക്കനരം , മ്മമകല കസപ്ഔട്ടറി സമ്മതാഷ് ട്ി വർഖീസ്,
പ്പവർത്തഔസമിത്ി അംഖം മ്മ ാ. പ്പിൻസ് പി.ആർ, അകാദമിക് ഔേിറ്റി
കങയർമാൻ മ്മ ാ. വിഷ്ണു വി.എസ്, എന്നിവകര ഉൾകപ്പട്ുത്തി രു
സമിത്ി രൂപീഔരിച്ചു. പ്പസ്ത്ുത് സമിത്ി എപ്ത്യും മ്മവഖം റിമ്മപ്പാർട്ട്
സമർപ്പിമ്മകണ്ടത്ാണ്.
സംഗശബ്ദം കനാമ്മബൽ പത്ിപ്പ് ജനുവരി 31നഔം ഇറകാനും, സംസ്ഥാന
സമ്മേളനമ്മത്താട്നുബന്ധിച്ചുള്ള സാഹിത്യ മത്സരത്തിമ്മലക് വിദയാർത്ഥി
ഔളിൽ നിന്നും സാഹിത്യ സൃഷ്ട്ിഔൾ ക്ഷണികുവാനും ത്ീരുമാനിച്ചു.
ശയോഗം ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30ന് അവെോനിച്ചു
അഭിവോദ്യങ്ങശളോസെ
ശ

03.01.2021
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ോ. എൻ. മശനോജ്
ജനറൽ സെക്രട്ടറി

