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(എ.മേ.ജി.സി.ടി.) 

സംസ്ഥോന പ്രവർത്തേസെിതിസേോഗം SWC 09/2021 

29.01.2022  ഗൂഗിൾ െീറ്റ് 
 

െിനിട് സ ്

അജണ്ട 

1. അനുശ ോചനം 
2. ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുസെ റിശപോർട്ടിങ് 

3. ജില്ലോറിശപോർട്ടിങ്  
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െുാർ, മ്മഡാ. അനൂപ് ഫജ. ആ്കപ്പള്ളി, ോഞ്ജിത്് മ്മാൔൻ പി., ആൽേർട്്ട 
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രോവിസല 10.30ന് ഓൺലലനോയി ശചർന്ന ശയോഗത്തിൽ െംസ്ഥോന ക്പെിഡണ്്ട 

ശഡോ. എൻ. മശനോജ ് ആധ്യക്ഷം വഹിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശഡോ. എം. െത്യൻ 

റിശപോർട്്ട അവത്രിപിച്ചു. െംസ്ഥോന ക്െഷറർ ശഡോ. മുഹമ്മദ ് റഫീഖ് അനുശ ോചന 

ക്പശമയം അവത്രിപിച്ചു. 
 
അനുസശോചനം 

ംിധാൊെൻ ഫെ എ് മ്മത്ുാധൻ,  നിൊൈാ ാാജിെൻ പി ടി 
മ്മത്ാ്, ഫനാമ്മേൽ പുോ്ൊോ മ്മജത്ാ ്ഫഡ്ണ്്ട ടുട്ടു, െൂനൂർ ഫൔ്ിമ്മൊപ്റ്റർ 

അപെടത്തിൽ ോണടഞ്ഞ  ംൊുക്തസനിെ മ്മധാി ജനൌൽ േിപിൻ 

ൌാത്ത്, ഫജ. ഡബ്ല്യു. . പ്പേീപ,് പ്പുണ്ടാൊിോുന്ന ധീോസനിെർ, 

ജീാ്പ്ത്ജ്ഞൻ ഇ. . ിൽൻ, ംഗീത് ംിധാൊെൻ സെത്പ്പം 
ിവനാഥൻ, ിഖയാത് ചോിപ്ത്ൊോൻ മ്മജാനാഥൻ ്ഫപൻ്, ച്ച്ചിപ്ത് ത്ാോം ജി.ഫെ. 

പിള്ള, വാത്പ്തയോമ്മനാനി ഫെ അയ്യപ്പൻ പിള്ള, ൊൂത്ത ് മ്മൊൺപ്ഗ് 

പ്പർത്തെോുഫട ഫൊ്കത്തികിോൊാൊ ഇടുകി സപനാ് എഞ്ചിനിൊൌിംഗ ്

മ്മൊമ്മൎജ ് ിേയാർത്ഥിൊും എ്.എെ്.ഐ. ജീ പ്പർത്തെനുാൊ ധീോജ ്

ോാമ്മജപ്ന്ദൻ, പ്പുഖ പോിസ്ഥിത്ി ാ്പ്ത്ജ്ഞൻ ഫപ്പാെ. എം. ഫെ. പ്പാേ്, 
ജീൊോുണയ പ്പർത്തെൻ ാൊിൌാം ൈട്്ട, ി.പി.ഐ.(എം) ജേുൊ്ീർ 
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ംസ്ഥാന ിത്ി അംഗം .യാപ്പാേ് മ്മെർ, പ്പുഖ ൔിന്ദി പണ്ഡിത്നും, 
മ്മെോൎ ൔിന്ദിാൔിത്യ അകാേി സ്ഥാപെനും പേ്പ്ീ മ്മജത്ാുാൊ മ്മഡാ. എൻ. 

ചപ്ന്ദമ്മഖോൻ നാൊർ, പട്ടാമ്പി മ്മൊമ്മൎജിഫ് ചോിപ്ത് ിൈാഗം അധയാപിെൊും 
എ.ഫെ.ജി.ി.ടി അംഗുാൊ ത ടീച്ചർ, മ്മൊിഡ് ൔാാോിൊിൽ അെഫപ്പട്്ട 
നഫേ ിട്ടുപിോിഞ്ഞ അമ്മനൊൊിോം നുയർ, ആമ്മോാഗയപ്പർത്തെർ 

ത്ുടങ്ങിൊോുഫട നിോയാണത്തിൽ െേിറ്റി അനുമ്മാചനം മ്മോഖഫപ്പടുത്തുന്നു. 
 
ജനൽ മസപ്േട്ടിേുമട ിസപോർട്ട ്

ുൔൃത്തുകമ്മൎ, ംസ്ഥാനത്ത് മ്മൊിഡ് യാപനം അത്ിോൂക്ഷാൊി 
ത്ുടോുെൊാണ്. നേുഫട ട്ടനധി ംസ്ഥാനിത്ി അംഗങ്ങൎും, 
അധയാപെോുഫല്ലാം മ്മൊിഡ് മ്മോാഗോധൊുഫട ിിധ േുദ്ധിുട്ടുെൾ മ്മനോിടുന്ന 

സ്ഥിത്ിൊാണ് ഇമ്മപ്പാ൏ുള്ളത്്. നേൾ െനത്ത ജാപ്ഗത് പു്ർത്തണം. ഇത്ിനു ുമ്്പ 

പ്പർത്തെിത്ി മ്മചർന്നത്് ഡിംേർ അഞ്ചാം ത്ീയ്യത്ിൊാണ്. ഈ ൊ്ൊൎിൽ 

നടന്ന പ്പർത്തനങ്ങൾ ചുോുകി ൌിമ്മപ്പാർട്്ട ഫചയ്യുെൊാണ.് 

2022-23 ർഫത്ത മ്മൊമ്മൎജ ് അധയാപെോുഫട ഫപാത്ുസ്ഥ്ാറ്റുാൊി 
േന്ധഫപട്്ട എപ്ത്ൊും ഫപട്ടന്ന ്അമ്മപക്ഷ ക്ഷണികണഫന്ന ്  ആയഫപ്പട്ടുഫൊണ്്ട 

ഡൊൌെ്്ടർകു െത്ത ് നൽെിൊിട്ടുണ്്ട. മ്മൊിഡ് യാപനം ോൂക്ഷാൊ 

ാൔചോയത്തിൽ  ജനുോി 24നു ത്ുടങ്ങാനിോുന്ന ഫപ്പാെർിപ്പ ് ഇന്റർയൂ ാറ്റി 
ച്ചിട്ടുണ്്ട.  ാൔചോയങ്ങൾ അനുെൂ്ാൊാൽ ാർച്്ച ാം നടത്താനാണ് ഇമ്മപ്പാൾ 

ഉമ്മേികുന്നത്്. 

ൎഫോകാ്ാൊി നടകാത്ിോുന്ന പ്പിൻിപ്പൽ  നിൊനം എപ്ത്ൊുംമ്മഗം 
നടപ്പി്ാെും. ഏ൏ാം ൊു.ജി.ി. ഫൌഗുമ്മ്ൻ അനുോിചുള്ള  മ്മൊാഗയത്െൾ 

പാ്ിച്ചുഫൊണ്്ട ഡി.പി.ി. മ്മചർന്ന ് ീനിമ്മൊാൌിറ്റി പ്െത്തിൽ നിൊനം 
നടത്തണഫന്ന ോീത്ിൊി്ാണ ് ൊോയങ്ങൾ ുമ്മന്നാട്ടു മ്മപാെുന്നത്്. അത്നുോിച്്ച 

പ്പിൻിപ്പൽ നിൊനത്തിനായാൊ നടപടിെൾ വീെോികാൻ ഉന്നത്ിേയാൈയ 

െുപ്പ ് മ്മൊമ്മൎജ ് ിേയാൈയെുപ്പ് ഡൊൌെ്ടർക ് നിർമ്മേം നൽെിൊിട്ടണ്്ട. 

നി്ിൽ 54 മ്മൊമ്മൎജുെൎിൽ പ്പിൻിപ്പൽാോില്ലാത്ത അസ്ഥൊുണ്്ട. ഈ 

ാൔചോയത്തിൽ. ഡി.പി.ി. മ്മചർന്നു ീനിമ്മൊാൌിറ്റി പ്െത്തിൽ അകാേിെ ്

മ്മൊാഗയത്ൊുള്ളഫോ പ്പിൻിപ്പാൎാൊി എപ്ത്ൊും മ്മഗം നിൊിമ്മകണ്ടത്ാണ.് 

ജനുോി 7, 8, 9 ത്ീയ്യത്ിെൎിൽ ത്ിോുപ്പത്ിൊിൽ മ്മചർന്ന ഐഫെെ്മ്മടാ ുപ്പത്തിന്നാം 
സ്റ്റാറ്റയൂട്ടൌി മ്മൊൺെൌിൽ ംഘടനഫൊ പ്പത്ിനിധീെോിച്്ച 13 മ്മപർ പഫെടുത്തു. 
ഐഫെെ്മ്മടാ മ്മേീൊ ഫപ്െട്ടൌിൊാൊി നേുഫട പ്പിഡണ്്ട മ്മനാജ ് ാ് 
ഫത്ോഫഞ്ഞടുകപ്പട്ടത്്  ംഘടനഫൊ ംേന്ധിച്ചിടമ്മത്താൎം അൈിാനെോാണ.് 

ർകാർ മ്മൊമ്മൎജ ്അധയാപെർക ്േി. ഒപ്ൻ ്ൈികാത്ത പ്പ്നും, 2016 

ഫെപ്േുോി 23 ഫോ ഡയു ആൊർക ് എൊ്ഡഡ് മ്മൊമ്മൎജിഫ് മ്മപാഫ് 

ഫെൊി്ഫന്റൌ്് ്ൈിമ്മകണ്ടുന്നത്ിഫന ംേന്ധിച്ചും ക്താൊ ഇടഫപടൽ ംഘടന 

ഇനിൊും നടമ്മത്തണ്ടത്ുണ്്ട. 28% ഡി.എ. ്ൈികുന്നത്് ംേന്ധിച്്ച  ധനപ്തിഫൊ െണ്്ട 

മ്മണ്ട ഇടഫപടൽ നടത്തുന്നത്ാണ്. 
പട്ടാമ്പി ം്്െൃത് മ്മൊമ്മൎജിഫ് ൌീന ടീച്ചർക ്നാൎിത്ുഫോ നീത്ി ്ൈിച്ചിട്ടില്ല. 

ഇത്് ംേന്ധിച്്ച ഉന്നത്ിേയാൈയാപ്തിഫൊ െണ്്ട മ്മണ്ട ഇടഫപടൽ 

നടത്തുന്നത്ാണ്. പാ്കാട് ിെ്മ്മടാൌിൊ മ്മൊമ്മൎജിഫ് ിൊത്തി്ും, െണ്ണൂർ 

ർെ്ാാ് മ്മോർഡ് ഒെ ് സ്റ്റഡീ് ിൊത്തി്ും ംഘടനാ മ്മനത്ൃത്വം 
മ്മെുാൊി ുമ്മന്നാട്ടു മ്മപാെുന്നുണ്്ട. 

ഉന്നത്ിേയാൈയാമ്മഖ്ൊിൽ ോുമ്മത്തണ്ട പോി്െോണുാൊി േന്ധഫപ്പട്്ട 
ർകാർ നിൊിച്ച ിത്ിെൎിൽ, ർവ്വെ്ാാ്ിൊുാൊി േന്ധഫപ്പട്ട 
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ിത്ി ജനുോി ാത്തിൽ ച്ചിോുന്ന ിറ്റിംഗ് മ്മൊിഡ് ാൔചോയഫത്ത ത്ുടർന്ന് 
ാറ്റിച്ചിോികുെൊാണ.് അത്് മ്മചോുന്നുൌൊ്ക ് ംഘടനാനി്പാട് െൃത്യാൊി 
അൌിൊികുന്നത്ാണ്. 

04.01.2022നു ഉന്നത്ിേയാൈയാപ്തി ിൎിച്ചുമ്മചർത്ത മ്മൊാഗത്തിൽ ംഘടന 

ഫപാത്ുസ്ഥ്ംാറ്റം, ഏൺ സൽ ൊു മ്മ്ൺ, ഡൊൌെ്ടർ ോുപീെോികുന്ന 

അകാേിെ െേിറ്റിെൾ, ിേയാൈയാമ്മഖ്ൊിഫ് ഫപാത്ു പ്പ്നങ്ങൾ, ർീ് 

ംേന്ധാൊ ൊോയങ്ങൾ എന്നി ൎഫോ െൃത്യാൊി ഉന്നൊിച്ചു. അത്ിൽ 

ഗുണപോാൊ നടപടിെൾ എടുകാഫന്ന ് ഉന്നത്ിേയാൈയാപ്തിൊുഫട ൈാഗത്തു 
നിന്നും ഉൌപ്പു ്ൈികുെൊും ഫചൊ്ത്ിട്ടുണ്്ട. 

ിംഗിൾ ൊകൽറ്റിൊിൽ 16 ണികൂർ നിർേന്ധാകിൊ ൊോയത്തി്ും, പി.ജി. 
ഫൊിമ്മറ്റജ ് ൏ിാകിൊമ്മപ്പാൾ അധിെം ന്ന ത്്ത്ിെെൾ പുനർ 

നിർണൊികുന്നത്ുാൊി േന്ധഫപ്പട്ട ിൊത്തി്ും മ്മൊമ്മൎജ ് അധയാപെോുഫടൊും 
ർെ്ാാ് അധയാപെോുഫടൊും ഫപൻൻ പ്പാൊം ഏെീെോികുന്നത്് 

ംേന്ധിച്ചും ർകാോിനും, ർകാോിഫന മ്മനത്ൃത്വം നൽെുന്നുന്നണികും 
നിമ്മേനങ്ങൾ നൽെിൊിട്ടുണ്്ട. 

ഫ്ൽ 11, 12 എന്നീ ഫെൊി്ഫന്റുെൾ നടത്തുന്നത്ിനായാൊ ർീ് 

ഡീഫറ്റൊിൽ് എ.ജി.ൊിൽ നിന്നും മ്മൊമ്മൎജ ് ിേയാൈയാെുപ്പിൽ 

ആൊിോത്തി്ധിെം അധയാപെോുമ്മടത്് എത്തിൊിട്ടുണ്്ട. എന്നാൽ ഫക്ഷൻ ൂപ്പണ്്ട 

സ്ഥ്ംാൌി മ്മപാൊത്ിനാൽ പുത്ിൊ ആൾ ചാർജ് എടുത്താൽാപ്ത്മ്മ 

ത്ുടർനടപടിെൾ വീെോികുെൊുള്ളു. 
മ്മൊിഡ് ാൔചോയത്തി്ും നുക ് ൊൂണിറ്്റ/ ജില്ലാ/ ംസ്ഥാന മ്മേൎനം 

ൊേന്ധിത്ാൊി നടമ്മത്തണ്ടത്ുണ്്ട. ആ ൊോയം നുക ് ിോൊി ചർച്ച 

ഫചയ്യണം. അത്ുമ്മപാഫ് ഫപാത്ുപണിുടക,് ഒൾ ഇതയ ഫെഡമ്മൌൻ 

മ്മേീൊമ്മേൎനത്തിൽ പഫെടുകുന്ന ൊോയം, ംഘേ്േത്തിഫന്റ അടുത്ത 

എഡിൻ ഇൌകുന്നത്്, ംസ്ഥാന മ്മേൎനുാൊി േന്ധഫപ്പട്്ട നടത്തി ോുന്ന 

ംഘേ്േം ാൔിത്യ ത്സോം ഉൾഫപ്പടൊുള്ള ൊോയങ്ങൾ ഇന്ന ്ത്ീോുാനികണം. 
ജനൌൽ ഫപ്െട്ടൌിൊുഫട ൌിമ്മപ്പാർട്ടിഫന ത്ുടർന്ന് ജില്ലാഫപ്െട്ടൌിാർ ജില്ലാ 

ൌിമ്മപ്പാർട്ടിംഗ ് നടത്തി. അത്ിനുമ്മം ംസ്ഥാനപ്പർത്തെിത്ിഅംഗങ്ങൾ 

ജനൌൽ ഫപ്െട്ടൌി അത്ോിപ്പിച്ച ൌിമ്മപ്പാർട്ടിൻമ്മ്ും ഒമ്മോാ അജണ്ടൊിൻമ്മ്ും 
ിോൊ ചർച്ച നടത്തി. ഇമ്മത്ത്ുടർന്ന് ത്ാഫ൏പ്പൌൊുന്ന ത്ീോുാനങ്ങഫൎടുത്തു. 
 
തീൈുെോനങ്ങൾ 

1. ംസ്ഥാനമ്മേൎനം ാർച്്ച ാം ൂന്നാം ാോത്തിൽ മ്മൊ൏ിമ്മകാട് ച്്ച ോണ്ടു 
േിങ്ങൎി്ാൊി നടത്താൻ ത്ീോുാനിച്ചു. ഫെപ്േുോി 5നു ുൻപ ് ൊൂണിറ്്റ 

മ്മേൎനങ്ങൎും ാർച്്ച 5നു ുൻപ ്ജില്ലാ മ്മേൎനങ്ങൎും ഒൺസ്ൻ  ആമ്മൊാ 
ഒെ്്സ്ൻ ആമ്മൊാ മ്മൊിഡ് ാൔചോയം പോിഗണിച്്ച നടത്താൻ  ത്ീോുാനിച്ചു. 

2. മ്മേൎന െണ്്ട 1500 ോൂപൊാൊി നിശ്ചൊിച്ചു. 
3. ംഘടനാൌിമ്മപ്പാർട്്ട ത്യ്യാൌാകാൻ ജനൌൽ ഫപ്െട്ടൌി, പ്പിഡണ്്ട, പ്ടൌർ, മ്മഡാ. 
പി.പി. പ്പൊൻ, മ്മഡാ. പ്പിൻ് പി.ആർ., ോജിത് ി. ആർ, ൗയ എ് 

എന്നിഫോ ഉൾഫപ്പടുത്തി ോു െേിറ്റി ോൂപീെോിച്ചു. 
4. അഖിമ്മ്തയ പണിുടക ് ാർച്്ച 28, 29 ത്ീൊത്ിെൎിൽ നടകുമ്മമ്പാൾ അത്ിൽ 

ജീാൊി പഫെടുകാൻ ത്ീോുാനിച്ചു. 
5. ഫെഡമ്മൌൻ മ്മേീൊമ്മേൎനത്തിൽ ംഘടനൊുഫട പ്ടൌർ മ്മഡാ. ുൔേേ് 
ൌെീഖിഫന പഫെടുപ്പികാൻ ത്ീോുാനിച്ചു. 
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6. ംഘേ്േത്തിഫന്റ അടുത്ത ്കം എപ്ത്ൊും മ്മഗം ഇൌകാനും ംസ്ഥന 

മ്മേൎനുാൊി േന്ധഫപ്പട്്ട  മ്മൊമ്മൎജ ് ിേയാർത്ഥിെൾകാൊി ാൔിത്യ 
ത്സോങ്ങൾ നടത്താൻ ആയാൊ നടപടിെൾ വീെോികാനും ത്ീോുാനിച്ചു. 

7. ജില്ലാ മ്മേൎനത്തിൽ പഫെടുമ്മകണ്ടുന്ന ംസ്ഥാനൈാോാൔിെഫൎ 

ത്ീോുാനിച്ചു. മ്മപോുിോം ത്ാഫ൏ ഫൊടുകുന്നു. 
ത്ിോുനതപുോം – മ്മഡാ. എൻ. മ്മനാജ ്(ംസ്ഥാന പ്പിഡണ്്ട) 

ഫൊല്ലം – മ്മഡാ. ഗീത് നമ്പിൊാർ (സ് പ്പിഡണ്്ട) 

മ്മൊട്ടൊം – ി ി. ടി. (മ്മഖ് ഫപ്െട്ടൌി) 
ഇടുകി –  ോഘുോ് (മ്മഖ് ഫപ്െട്ടൌി) 
എൌണാെുൎം – മ്മഡാ.എം.ത്യൻ (ജനൌൽ ഫപ്െട്ടൌി) 
ത്ൃൂർ – മ്മഡാ. മ്മതാ്ടി. ർഗീ് (മ്മഖ് ഫപ്െട്ടൌി) 
്പ്പുൌം – മ്മഡാ.ോാമ്മജ്്െുാർ പി. (സ് പ്പിഡണ്്ട) 

പാ്കാട് – മ്മഡാ. എൻ. മ്മനാജ ്(ംസ്ഥാന പ്പിഡണ്്ട) 

മ്മൊ൏ിമ്മകാട് – മ്മഡാ. എം.ത്യൻ (ജനൌൽ ഫപ്െട്ടൌി) 
ൊനാട് – മ്മഡാ.ുൔേേ ്ൌെീഖ്.ടി  (പ്ടൌർ) 

െണ്ണൂർ – മ്മഡാ.ുൔേേ ്ൌെീഖ്.ടി  (പ്ടൌർ) 

ൊർമ്മഗാഡ് – മ്മഡാ. ിനു ൈാ്െർ  (മ്മഖ് ഫപ്െട്ടൌി) 
8. അൌേിെ് അധയാപെോുഫട ർവ്വീ് ിൊം, ൂിെ ്മ്മൊമ്മൎജ ്അധയാപെർക ്

ൊു.ജി.ി അനുേികൽ' ിൊത്തിൽ ജീ ഇടഫപടൽ നടത്തും. 
9. ഡി.എ െുടിിെ ,അധയാപെർക ്േി.ഒപ്ൻ ആനുെൂ്യം, 23/02/2016 ഫോ 

്ൈിമ്മകണ്ട ഫെൊി്ഫന്റ  ് ഇൎ ് ത്ുടങ്ങിൊ ൊോയത്തിൽ എപ്ത്ൊും മ്മഗം 
അനുെൂ് ത്ീോുാനത്തിനാൊി ഇടഫപടും. 

10. അധയാപെോുഫട അടുത്ത അകാേിെ ്ർഫത്ത ഫപാത്ു സ്ഥ്ാറ്റനടപടിെൾ 

ത്ുടങ്ങുന്നത്ിനാൊി മ്മൊമ്മൎജ ്ിേയാൈയാെുപ്പിൽ മ്മണ്ട ഇടഫപടൽ നടത്തും 
 

യ ോഗം ഉച്ചക്ക് 1.30ന് അവസോനിച്ചു. 
 

അഭിവോദ്യങ്ങയ ോടെ, 

 
തിരുവനന്തപുരം 
29-01-2022 

യ ോ. എം. സതയൻ 

ജനറൽ ടസക്രട്ടറി 
 


