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രാവിെല 10ന് എ.െക.ജി.സി.ടി. ഭവനിൽ േ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 

്രപശസ്തഗാനരചയിതാവ ്ബിച്ചു തിരുമല, എ.െക.ജി.സി.ടി. മുൻ സംസ്ഥാന 
ൈവസ ് ്രപസിഡണ്്ട പാലകീഴ് നാരായണൻ മാഷ്, ചലച്ചി്രത താരം േകാഴിേക്കാട് 
ശാരദ, ഗായകൻ േതാപ്പിൽ ആേന്റാ േകാവിഡ ് മഹാമാരിയിൽ അകെപ്പട്ട ് നെമ്മ 
വിട്ടുപിരിഞ്ഞ അേനകായിരങ്ങൾ എന്നിവരുെട നിര്യാണത്തിൽ കമ്മിറ്റി 
അനുേശാചനം േരഖെപ്പടുത്തുന്നു. 
 
ജനറൽ െസ്രകട്ടറിയുെട റിേപ്പാർട്്ട 
സുഹൃത്തുക്കേള, 

സംഘടനാെമമ്പർഷിപ്്പ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചു. 
നിലവിൽ 2203 അംഗങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത്.  2018ന് േശഷം ്രപിൻസിപ്പൽനിയമനം 
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നടന്നിട്ടില്ല. ്രപിൻസിപ്പൽനിയമനം നടക്കാത്തിതിനാൽ  ഈ  േമഖലയിൽ 
അക്കാദമികവും  ഭരണപരവുമായ  ്രപതിസന്ധി  നിലനിൽക്കുന്നുണ്്ട. 
്രപിൻസിപ്പൽനിയമനം  സംബന്ധിച്ച് രണ്്ട േകസുകൾ നിലവിലുണ്്ട.  ഇത ്
തീർപ്പാകുംവെര  ്രപിൻസിപ്പൽ  നിയമനം  നടത്താൻ  സർക്കാരിന്  പരിമിതിയുണ്്ട. 
ആയതിനാൽ  േകാടതിവിധിക്്ക  വിേധയമായിരിക്കുെമന്ന  വ്യവസ്ഥയിൽ 
താൽക്കാലികമായി പൂർണ്ണ അധികാരേത്താട ് കൂടിയ ്രപിൻസിപ്പൽ നിയമനം 
നടത്തണെമന്നാണ്  സംഘടനയുെട  അഭി്രപായം.  സർക്കാർ േകാേളജ ്്രപിൻസിപ്പൽ 
നിയമനം എങ്ങെനയായിരിക്കണെമന്ന് ഏഴാം യു.ജി.സി െറഗുേലഷനിൽ 
വ്യക്തമായി പറയുന്നില്ല. സ് െപഷ്യൽ  റൂൾസ്  അനുസരിച്ച ് ്രപിൻസിപ്പൽ  നിയമനം 
നടത്തുകയാണ്  േവണ്ടത്.  ഇക്കാര്യങ്ങൾ  സർക്കാരിെന്റ  ്രശദ്ധയിൽ 
െപടുത്തിയിട്ടുണ്്ട.  ൈവകാെതതെന്ന  താത്കാലികമായി  ്രപിൻസിപ്പൽ  നിയമനം 
നടക്കുെമന്നാണ് ്രപതീക്ഷിക്കുന്നത്. 

6000-7000, 7000-8000 എന്നീ െപ്ലയിസ്െമന്റ ്  നടപടികൾ  ൈവകുന്നത് 
എ.ജി.യിൽനിന്നും  സർവീസ്  ഡീെറ്റയിൽസ ് ലഭിക്കാത്തതിനാലാണ.്  എ.ജി.യുെട 
ഓഫീസിെല  ജീവനക്കാരുെട  എണ്ണത്തിെല  കുറവ്  ഇക്കാര്യത്തിൽ  വലിയ  തടസം 
സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്്ട.  എങ്കിലും  സംഘടന  ആവശ്യമായ  ഇടെപടൽ  നടത്തുന്നുണ്ട്. 
െപ്ലയിസ്െമന്റിൽ ബി ഓപ്ഷൻ നൽകിയവർക്്ക മൂന്നുവർഷെത്ത ഇളവ ്
ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഫയൽ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ ്മ്രന്തിയുെട ഓഫീസിൽ 
എത്തിയിട്ടുണ്്ട. അതിൽ സംഘടന ഇടെപട്ട ് േവണ്ട കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്്ട. 
ഇതുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ഉത്തരവുകൾ എ്രതയും േവഗം പുറത്തിറങ്ങുെമന്നാണ് 
്രപതീക്ഷിക്കുന്നത്. േജർണൽ വിഷയവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് മാറ്റിവച്ചിരിക്കുന്ന 
െപ്ലയ്സ്െമൻറ് ഫയലുകളിൽ എ്രതയും െപെട്ടന്്ന തീരുമാനെമടുക്കുന്നതിന് േവണ്ട 
ഇടെപടലും നടത്തിവരുന്നു. 23.02.2016 വെര എയ്ഡഡ ് േകാളജ ് അധ്യാപകർക്്ക 
ലഭിച്ചിരുന്ന ഇളവുകൾ സർക്കാർേകാളജ് അധ്യാപകർക്കും ലഭിക്കുന്നതിനുേവണ്ട 
നടപടികൾ  പുേരാഗമിക്കുന്നുണ്്ട. അന്്ന എയഡ്ഡ ് േകാേളജ് അധ്യാപകർക്്ക ഇത് 
ലഭിച്ചത ് േകാടതിവിധിയുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരുന്നു. ആയതിനാൽ 
സർക്കാർേകാേളജ ് അധ്യാപകർക്്ക ഇത് അനുവദിച്ചുകിട്ടാൻ നയപരമായ 
തീരുമാനം സർക്കാർ ൈകെക്കാേള്ളണ്ടതുണ്ട്.  

സംസ്ഥാനെത്ത ജീവനക്കാർക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഡി.എ. നിരക്്ക േകാേളജ് 
അധ്യാപകർക്്ക  ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ഇത് ൈവകാൻ കാരണം നിലവിെല സാമ്പത്തിക 
്രപതിസന്ധിയാണ.് എങ്കിലും  എ്രതയും െപെട്ടന്നുതെന്ന ഇത് അനുവദിച്ചു കിട്ടാൻ 
േവണ്ട നടപടിയുമായി സംഘടന  മുേന്നാട്ടു േപാകുന്നുണ്്ട. െമഡിെസപ്പ് ്രപവർത്തനം 
നടന്നുവരുന്നു. പങ്കാളിത്തെപൻഷനുമായി ബന്ധെപ്പട്ട കമ്മിറ്റി റിേപ്പാർട്ട് 
സമർപ്പിെച്ചങ്കിലും അതിെന്റ തുടർനടപടികൾ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. ഇത് ജീവനക്കാർക്ക് 
അനുകൂലമായി വരുന്നതിന് എഫ്.എസ്.ഇ.ടി.ഒ.യുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് കാര്യങ്ങൾ 
െചയ്തുവരുന്നുണ്്ട. 

മ്യൂസിക ് േകാേളജ ് അധ്യാപകർക്്ക യു.ജി.സി., അറബിക ് അധ്യാപകരുെട 
സർവീസ്്രപശ്നം എന്നിവ ഗുണകരമായി പരിഹരിക്കാൻ ്രശമിക്കുന്നുണ്്ട. സിംഗിൾ 
ഫാക്കൽറ്റി വിഷയവും, പി. ജി. െവയിേറ്റജ ് നഷ്ടെപ്പട്ടേപ്പാൾ ഉണ്ടായ അധിക 
തസ്തികകളുെട വിഷയവും  ഒരു വിദഗ്ധസമിതിെയ െകാണ്്ട പരിേശാധിപ്പിച്ച് 
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസേമഖലയ്ക്്ക ഗുണകരമായ രീതിയിൽ ൈകകാര്യം െചയ്യണെമന്്ന 
ആവശ്യെപ്പട്ടുെകാണ്്ട മുഖ്യമ്രന്തിക്കും ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ് മ്രന്തിക്കും സംഘടന 
കത്ത ്നൽകിയിട്ടുണ്്ട. 

േകാേളജ ് വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പുഡയറക്ടർ അക്കാദമിക്്ക  കമ്മിറ്റി എെന്നാരു 
സംവിധാനം  ഉണ്ടാക്കുകയും അതിൽ മാ്രതം കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച െചയ്യുകയും 
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െചയ്യുന്നത് ഈ േമഖലയ്ക്്ക ഗുണകരമായിരിക്കില്ല. "ഏൺ ൈവൽ യു േലൺ" 
പദ്ധതിയുമായി ഡയറക്ടർ മുേന്നാട്ടുേപാകുന്നത് ഈ േമഖലയിൽ 
അധ്യാപകസംഘടനകെള വിശ്വാസത്തിെലടുക്കാെതയാണ.്  ഇത്തരം 
കാര്യങ്ങെളാെക്കയും  ചർച്ച  െചയ്യുന്നതിന്  സർവീസ്  സംഘടനകളുെട  േയാഗം 
വിളിക്കണെമന്്ന ആവശ്യെപ്പട്ടുെകാണ്്ട ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസവകുപ്്പ മ്രന്തിക്കു സംഘടന 
കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്്ട. 

പട്ടാമ്പി േകാേളജിെല റസിന ടീച്ചറുെട പരാതിയിലും പുലൂറ്്റ  ഗവെണ്മന്റ ് 
േകാേളജിെല  രമണി  ടീച്ചർ  നൽകിയ  പരാതിയിലും  സംഘടന േവണ്ട ഇടെപടൽ 
നടത്തിവരുന്നു.  മഹാരാജാസ് േകാേളജ് ്രപിൻസിപ്പാളിെന്റ  അധ്യാപക 
വിരുദ്ധനടപടിെക്കതിെര നൽകിയ  പരാതിയുെട  അടിസ്ഥാനത്തിൽ  സർക്കാർ 
വിശദമായ അേന്വഷണം നടത്തുകയും, അേദ്ദഹെത്ത സ്ഥലം മാറ്റുകയും െചയത്ു. 
ആറ്റിങ്ങൽ േകാളജിെല ധന്യ ടീച്ചറുെട ചികിത്സ സഹായവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് 
അധ്യാപകസമൂഹത്തിൽ നിന്നും 12,79,700 രൂപ േശഖരിച്്ച കുടുംബത്തിന് 
ൈകമാറാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്്ട. ഇത് ഏെറ മാതൃകാപരമാണ്. സംഘശബ്ദം ഒരു ലക്കം 
ഇറങ്ങി. പുതിയലക്കത്തിെന്റ പണിപ്പുരയിലാണ്. യു.ജി.സി.  ഒേര  േയാഗ്യത 
നിഷ് കർഷിച്ചിട്ടുള്ള സർവ്വകലാശാല അധ്യാപകരുെടയും േകാേളജ് 
അധ്യാപകരുെടയും െപൻഷൻ്രപായം ഏകീകരിക്കണം എന്നതാണ ്സംഘടനയുെട 
നിലപാട.് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ബന്ധെപ്പട്ട അധികാരികൾക്്ക സംഘടന കത്ത് 
നൽകിയിട്ടുണ്്ട.  

2022 ജനുവരി 7 മുതൽ 9 വെര തിരുപ്പതിയിൽ വച്ച ് ഐഫക്േടായുെട 
സ്റ്റാറ്റ ൂട്ടറി േകാൺഫറൻസ ് നടക്കുന്നുണ്്ട. ഇതിൽ പെങ്കടുേക്കണ്ട ആളുകളുെട 
കാര്യത്തിൽ നമുക്്ക തീരുമാനം എടുേക്കണ്ടതുണ്്ട. ജനുവരിയിൽ സംഘടനയുെട 
യുണിറ്റ്സേമ്മളനങ്ങളും, െഫ്രബുവരിയിൽ ജില്ലാസേമ്മളനങ്ങളും, മാർച്ചിൽ 
സംസ്ഥാനസേമ്മളനവും നടേത്തണ്ടതുണ്്ട. ഇത് സംബന്ധിച്്ച വിശദമായ 
ചർച്ചനടത്തി തീരുമാനം എടുക്കണം. 

എ.സി.എസ്.ആർ. ഡയറക്ടർ േഡാ. േ്രഗഷ്യസ് െജയിംസ ് ്രശീനാരായണഗുരു 
ഓപ്പൺ സർവകലാശാലയിൽ പരീക്ഷാകൺേ്രടാളറായി േപായതിെനതുടർന്്ന ഈ 
സ്ഥാനം ഒഴിഞ്്ഞ കിടക്കുകയാണ്. ഇതിേലക്്ക ഒരാെള കെണ്ടത്തണം. 

റിട്ടേയർഡ് ടീേച്ചഴസ്് േകാ-ഓപ്പേററ്റീവ് െസാൈസറ്റിയുെട ്രപവർത്തനം 
വിപുലീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് െസാൈസറ്റിയുെട ഭാഗത്തുനിന്നും നമുക്്ക 
കത്ത ്ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ട. ഈ വിഷയത്തിലും ചർച്ചനടത്തി ഉചിതമായ തീരുമാനെമടുേക്ക 
ണ്ടതുണ്്ട. 

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസേമഖലയുെട സമ്രഗപുേരാഗതി ലക്ഷ്യംെവച്ചുെകാണ്്ട 
സർക്കാർ നിയമിച്ച മൂന്്ന കമ്മീഷനുകൾക്്ക നമ്മൾ വിശദമായ റിേപ്പാർട്ട ്
സമർപ്പിേക്കണ്ടതുണ്്ട, ഇതിനായി സംസ്ഥാനതല അക്കാദമിക ്കമ്മറ്റി യൂണിറ്റ/്ജില്ലാ 
തലങ്ങളിലും, സംസ്ഥാനതലത്തിലും ചർച്ചെചയ്ത് േ്രകാഡീകരിച്ച റിേപ്പാർട്ട ് ഇന്്ന 
െചയർമാൻ േഡാ. വിഷണ്ു വി. എസ്. അവതരിപ്പിക്കും. അതിൽ സംസ്ഥാനസമിതി 
വിശദമായചർച്ചനടത്തി റിേപ്പാർട്ടിന് അന്തിമരൂപം നൽേകണ്ടതുണ്്ട. 

ജനറൽെസ്രകട്ടറിയുെട റിേപ്പാർട്ടിെന തുടർന്്ന ജില്ലാെസ്രകട്ടറിമാർ 
ജില്ലാറിേപ്പാർട്ടിംഗ് നടത്തി. ജനറൽെസ്രകട്ടറി അവതരിപ്പിച്ച റിേപ്പാർട്ടിൻേമലും മറ്റു 
വിഷയങ്ങളിലും സംസ്ഥാന്രപവർത്തകസമിതിഅംഗങ്ങൾ വിശദമായ ചർച്ച നടത്തി. 
തുടർന്്ന ഓേരാ അജണ്ടയും  വിശദമായ ചർച്ച െചയ്ത്  താെഴപ്പറയുന്ന 
തീരുമാനങ്ങെളടുത്തു. 
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തീരുമാനങ്ങൾ 

1. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസേമഖലയിൽ വരുേത്തണ്ട മാറ്റങ്ങൾ സംബന്ധിച്്ച പഠിച്ച ്റിേപ്പാർട്ട് 
സമർപ്പിക്കുവാൻ സർക്കാർ മൂന്്ന സമിതികെള നിയമിച്ചിട്ടുണ്്ട. ഈ 
സമിതികൾക്്ക മുമ്പാെക സമർപ്പിേക്കണ്ട റിേപ്പാർട്ടുകൾ എ്രതയും േവഗം 
േ്രകാഡീകരിക്കാൻ തീരുമാനെമടുത്തു. പരീക്ഷാസംബന്ധമായ റിേപ്പാർട്ട് 
േ്രകാഡീകരിക്കുന്നതിന് േഡാ. റിജുലാലിെനയും, സർവ്വകലാശാലചട്ട 
േഭദഗതിയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട റിേപ്പാർട്ട ് േ്രകാഡീകരിക്കുന്നതിനു  േഡാ. െക. ടി 
ച്രന്ദേമാഹനെനയും, ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാപരിഷക്രണവുമായി  ബന്ധെപ്പട്ട 
റിേപ്പാർട്ട ്   േ്രകാഡീകരിക്കുന്നതിനു  േഡാ.വിഷണ്ു  വി.  എസിെനയും  സംഘടന 
ചുമതലെപ്പടുത്തി. 

2. െപാതുസ്ഥലംമാറ്റവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് േഹാംേസ്റ്റഷനിൽ േവണ്ട തിരുത്തലുകൾ 
വരുത്താൻ ഡിസംബർ 15 വെര സമയം നൽകി േകാേളജ്  വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്്പ  
ഡയറക്ടർ സർക്കുലർ ഇറക്കിയിട്ടുണ്്ട, എന്നാൽ അധ്യാപകർക്്ക ഈ 
വിഷയത്തിൽ േവണ്ടമാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാവകാശം നൽകണെമന്്ന 
ആവശ്യെപ്പട്ടുെകാണ്്ട സംഘടന കത്ത ്നൽകും.  

3. വയനാട ്ജില്ലയിെല റൂസേകാേളജ് എ്രതയും േവഗം ്രപാവർത്തികമാക്കാൻ േവണ്ട 
ഇടെപടൽ സംഘടന നടത്തും.  

4. "ഏൺ ൈവൽ യു േലൺ", അധ്യാപകരുെട െപാതുസ്ഥലംമാറ്റം, േകാേളജ ്
വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്്പ ഡയറക്ടർ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്ന  അക്കാദമിക് കമ്മിറ്റി എന്നിവ 
സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച െചയ്യുന്നതിനായി സംഘടനകളുെട േയാഗം 
വിളിക്കാൻ ആവശ്യെപ്പട്ടുെകാണ്ട് സർക്കാരിന് കത്ത്നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു. 

5. എം.ജി.  യൂണിേവഴ്സിറ്റി  നടത്താൻ  ഉേദ്ദശിക്കുന്ന  ഓൺൈലൻ  േകാഴ്സുകൾ 
ഓപ്പൺ  യൂണിേവഴ്സിറ്റി  നിലവിൽവന്ന  സാഹചര്യത്തിൽ  േകരളത്തിന് 
പുറത്തുള്ള  വിദ്യാർത്ഥികൾക്്ക  മാ്രതമായി  പരിമിതെപ്പടുത്തണെമന്നാവശ്യ 
െപ്പട്ടുെക്കാണ്്ട എം.ജി. യൂണിേവഴ് സിറ്റിക്്ക കത്ത് നല്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. 

6. പാലക്കാട ്വിക്േടാറിയ േകാേളജിെല മുൻ്രപിൻസിപ്പലുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് നമ്മുെട 
അംഗങ്ങൾക്കുള്ള േകസ ്സംഘടന ഏെറ്റടുത്തു നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. 

7. ഐെഫകേ്ടാ സ്റ്റാറ്റ ൂട്ടറി േകാൺഫറൻസിൽ പെങ്കടുക്കുന്ന മുഴുവൻ 
അംഗങ്ങളുെടയും രജിസ്േ്രടഷൻ ഫീസും, ഭാരവാഹികളുെട യാ്രതാചിലവും 
സംഘടന ഏെറ്റടുക്കും. ഇതുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് ഡൂട്ടിലീവ ്അനുവദിക്കുന്നതിനായി 
സംഘടന ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിന് കത്ത് നൽകും. 

8. സംഘടനയുെട സേമ്മളന നടപടികൾ സമയബന്ധിതമായി  പൂർത്തീകരിക്കാൻ 
തീരുമാനിച്ചു. യുണിറ്റ്സേമ്മളനങ്ങൾ ജനുവരിയിലും, ജില്ലാസേമ്മളനങ്ങൾ 
െഫ്രബുവരിയിലും, സംസ്ഥാനസേമ്മളനം മാർച്ച് മാസം േകാഴിേക്കാട ് െവച്ചും 
നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. സേമ്മളനഫണ്്ട 1500 രൂപയായി നിശ്ചയിച്ചു. 
േകാവിഡിെന്റ ്രപേത്യക സാഹചര്യത്തിൽ ഈ വർഷെത്ത സേമ്മളനം 
രണ്ടുദിവസമായി പരിമിതെപ്പടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചു.  

9. എ.സി.എസ്.ആർ.ഡയറക്ടറുെട ചുമതല പട്ടാമ്പി സംസ്കൃത േകാളജിെല 
മലയാളവിഭാഗം അേസാസിേയറ്റ് െ്രപാഫസർ േഡാ. പി.പി. ്രപകാശന് നൽകാൻ 
തീരുമാനിച്ചു.  

10. ഗേവഷണേമഖലയിെല  ്രപശ്നങ്ങൾ  പഠിക്കുന്നതിനു  എ.സി.എസ്.  ആറിെന 
ചുമതലെപ്പടുത്തി. 

11. റിട്ടേയർഡ ്ടീേച്ചഴ്സ ്േകാ-ഓപ്പേററ്റീവ ് െസാൈസറ്റിയിൽ പരമാവധി അംഗങ്ങൾ 
െമമ്പർഷിപ്്പ എടുത്ത് അതുമായി സഹകരിച്ചുേപാകാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇതിെന്റ 
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ഭരണസമിതിേലക്്ക സംസ്ഥാനജനറൽെസ്രകട്ടറി േഡാ. എം. സത്യെന്റ േപര് 
നിർേദശിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു.  

12. സിംഗിൾഫാക്കൽറ്റി, പി.ജി. െവയിേറ്റജ് നഷ്ടെപ്പട്ടേപ്പാൾ ഉണ്ടായ അധിക 
തസ്തിക എന്നീ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഒരു സമിതിെയ നിേയാഗിക്കാൻ േവണ്ട 
ഇടെപടൽ നടത്തും. 

13. സംഗീത േകാേളജ് അധ്യാപകരുെട യു.ജി.സി വിഷയം, അറബിക്്ക 
അധ്യാപകരുെട സർവീസ്്രപശ്നങ്ങൾ എന്നിവയിൽ വീണ്ടും ശക്തമായഇടെപടൽ 
നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. 

14. വനിതാസബ്കമ്മിറ്റിയുെട തീരുമാനിക്കെപ്പട്ട പരിപാടികൾ യൂണിറ്റ/് 
ജില്ലാസേമ്മളനനടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപായി നടത്താൻ 
തീരുമാനിച്ചു.  

േയാഗം ൈവകിട്ട ്5.00ന് അവസാനിച്ചു 
 

അഭിവാദ്യങ്ങേളാെട 
 
 

തിരുവനന്തപുരം 
05-12-2021 

േഡാ. എം. സത്യൻ 
ജനറൽ െസ്രകട്ടറി 

 


