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ഉച്ചയ്ക്ക് 10ന് എ.സര.ജി.െി.െി. ഭവനിൽ ശചർന്ന ശയോഗത്തിൽ െംസ്ഥോന 

വവെ്ക്രെി ന്റ ് ശ ോ. ഗീതോനമ്പയോർ എം.സര ആധയഷയം വഹിച്ചു. െംസ്ഥോന 

ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ ോ. മുഹമ്മദ് റെീഖ് റിശപോർട്്ട അവതര്ിപിച്ചു. 
െംസ്ഥോനക്െഷറർ ശ ോ. ഡ ോ. എൻ. മഡ ോജ് അനുശ ോചന ക്രശമയം അവതര്ിപിച്ചു. 
 
അനുസ ോചനം 
 ക്ര െ്ത െോഹിതയരോര്നും ശരര്ള െോഹിതയ അക്കോദമി അവോർ ് 
ശജതോവുമോയ നോര്ോയൻ, എഴുത്തുരോര്നും അധയോരരനുമോയ ശ ോ. എെ്. വി 
ശവണുശഗോരൻ നോയർ, ക്െഞ്ച് നവതര്ംഗ െിനിമയുസെ ആചോര്യൻ ഷീൻ ലൂര് 
സഗോദോർദ്, ക്ര െ്ത രോർട്ടൂണിസ്റ്റ് ജയചക്ന്ദൻ, ക്ര െ്ത നോെര െംവിധോയരൻ 
ഓണംതുര്ുത്ത ്ര്ോജശ ഖര്ൻ, തൃേൂർ െ്രൂൾ ഓെ് ക് ോമ മുൻ  യറര്െർ ശ ോ. 
ര്ോമചക്ന്ദൻ സമോശരര്ി, ക്ര െ്ത െംഗീത െംവിധോയരൻ ശജോൺ രി. വർക്കി, 
െിനിമ െീര്ിയൽ നെൻ സനെുക്മ്പം ശഗോരി തുെങ്ങിയവര്ുസെ നിര്യോണത്തിൽ 
എ.സര.ജി.െി.െി െംസ്ഥോന ക്രവർത്തരെമിതി ശയോഗം  അനുശ ോചനം 
ശര്ഖസപെുത്തുന്നു. 

 
ജനറൽ മസപ്േട്ടറിേുമട റിസപോർട്ട് 
 െർവ്വീെ് ശമഖലയിസല വിവിധ ക്ര ്നങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച്സരോണ്്ട െംഘെന 
അഗസ്്റ്റ 22 ന് നെത്തിയ സെക്രട്ടറിശയറ്്റ മോർച്ചിൽ മിരച്ച രങ്കോളിത്തമോണ് ഉണ്ടോയത്. 
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മോർച്ചിന് ശ ഷം നമ്മൾ ഉന്നയിച്ച ആവ യങ്ങൾ െംബന്ധിച്ച് മുഖയമക്ന്തിക്കും വിവിധ 
വരുപ് മക്ന്തിമോർക്കും രത്ത് നൽരി. സെയിെ്സമന്റ ് വിഷയത്തിൽ ശരോശളജ് 
വിദയോഭയോെ വരുപ്  യറര്െസറ രോണുരയും 6000-7000,7000-8000 
സെയിെ്സമന്റുരൾ അധയോരരർക്ക ്  യൂ ആവുന്ന മുറയ്ക്ക് അശരഷ 
െമർപിക്കുവോനും, അശെോെിശയറ്്റ, സക്രോെെർഷിപ് അശരഷരൾ വർഷത്തിൽ 
ര്ണ്ടു തവണ വിളിക്കോനും ധോര്ണയോയി.  
 ക്രിൻെിപൽ നിയമനം െംബെിച്്ച അവെോനവട്ടം യോസതോര്ു നീതീരര്ണവും 
ഇല്ലോസത ഒഴിവോക്കിയ അധയോരരശര്യും രഴയ സറഗുശലഷൻ ക്രരോര്ം സക്രോശമോഷൻ 
ലഭിശക്കണ്ടിയിര്ുന്ന വശര്യും ശചർത്ത് നിയമനം ഉണ്ടോവും എന്നോണ് െംഘെന 
രര്ുതുന്നത്. ഇതിനോയി ശവണ്ട ഇെസരെൽ നെത്തിവര്ുന്നു. ശരോശളജ് 
അധയോരരര്ുസെ സെയിെ്സമന്റിന് ശരോശളജ് വിദയോഭയോെ വരുപ്, ശരര്ള ശസ്റ്ററ്്റ ഹയർ 
എജുശക്കഷൻ രൗൺെിൽ, െർവരലോ ോലരൾ എന്നിവർ നെത്തുന്ന ശഷോർട്്ട ശെം 
ശരോഴ്െുരൾ അംഗീരര്ിക്കുന്നതിനുള്ള െജീവ ഇെസരെൽ നെത്തിവര്ുന്നു. 
എക്തയും ശവഗം ഉത്തര്വിറങ്ങുന്നതോണ്.  
 യൂണിറ്റ ്വിെിറ്റ് വര്ുന്ന അഴ്ചശയോസെ രൂർത്തീരര്ിക്കസപെും. ശഹോം ശസ്റ്റഷൻ 
െംബന്ധിച്ച ് െർക്കോർ വിളിച്ച ഓൺവലൻ ശയോഗം െലക്രദമോയില്ല. ഈ 
വിഷയത്തിൽ െംഘെനരളുസെ ശനര്ിട്ടുള്ള ശയോഗം വിളിക്കണസമന്നോവ യസപട്്ട 
െംഘെന രത്ത് നൽരിയിട്ടുണ്്ട. എൻ.രി.എെ് വിഷയത്തിൽ എെ.്എെ്.ഇ.െി.ഒ 
യുമോയി ശചർന്ന് ശവണ്ട ഇെസരെൽ നെത്തിവര്ുന്നു.െംഘെനയുസെ ഇെസരെലിസന്റ  
െലമോയി െിെിക്കൻ എ യുശക്കഷൻ അധയോരരര്ുസെ സക്രോെെർഷിപിനുള്ള 
അശരഷ ശരോശളജ് വിദയോഭയോെ വരുപ് വിളിക്കുരയുണ്ടോയി. െ്രോർക്കിൽ 
അംഗങ്ങളുസെ െർവ്വീെ് െംബന്ധമോയ വിഷയങ്ങൾ ശനര്ിട്ട ് ഇെസരെുന്നതിന് 
െർവീെ് സെൽ ശരോ ിശനറ്റർക്ക് അനുമതി നൽരി ഉത്തര്വ് ഇറക്കോനോയി 
െംഘെന ധനരോര്യ വരുപിന് രത്ത ് നൽരിയിട്ടുണ്്ട.  ി.എ., ശര റിവിഷൻ 
അശനോമലി വിഷയത്തിൽ ശവണ്ട ഇെസരെൽ നെത്തിവര്ുന്നു.  
 ഏഴോം  ബള രര്ിഷ്രര്ണവുമോയി ബന്ധസപട്ട ശരക്ന്ദ രുെി ിര, ആർ.െി., 
ഓ.െി. എര്സെമ്ഷൻ, രി.എച്്ച. ി അ വോൻെ് ഇൻക്രി സമന്റ ്, ര്ോജയസത്ത 
െർവരലോ ോല ശരോശളജ ് അധയോരരര്ുസെ സരൻഷൻ ക്രോയം ഏരീരര്ിക്കൽ 
തുെങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സരോണ്ട ് ഐസെര്ശെോയുസെ ആഭിമുഖയത്തിൽ 
നവംബർ 16, 17, 18 തീയ്യതിരളിൽ സ ൽഹിയിൽ നെക്കോൻ ശരോരുന്ന യു.ജി.െി. 
ഓെീെ് ഉശര്ോധത്തിൽ െംഘെനയുസെ രങ്കോളിത്തം െംബന്ധിച്ച രോര്യം ചർച്ച 
സചയ്ത് തീര്ുമോനിശക്കണ്ടതുണ്്ട. ശരോവി ് െോഹചര്യത്തിൽ ര്ണ്ടു വർഷമോയി 
ക്രവർത്തര രയോമ്പ ് നെന്നിട്ടില്ല. രയോമ്പിസന്റ നെത്തിപ ് രോര്യത്തിലും ഇന്ന ്
തീര്ുമോനസമെുശക്ക ണ്ടതുണ്്ട. 
       ജനറൽ സെക്രട്ടറി അവതര്ിപിച്ച റിശപോർട്ടിശേലും മറ്്റ വിഷയങ്ങളിലും 
െംസ്ഥോന ക്രവർത്തര െമിതി അംഗങ്ങൾ വി ദമോയ ചർച്ച നെത്തി. തുെർന്ന ്
തോസഴ രറയുന്ന തീര്ുമോനങ്ങൾ എെുത്തു.       

 
തീരുെോനങ്ങൾ 

1. യൂണിറ്റ ്വിെിറ്റ് സെര്റ്റംബർ 30ന് അരം രൂർത്തീരര്ിക്കുന്നതോണ്. 
2. െർക്കോർ ശരോശളജുരളിൽ ആര്ംഭിക്കുവോൻ തീര്ുമോനിച്ച രുതിയ ശരോഴ്െുരൾ 
എക്തയും സരസട്ടന്ന് തുെങ്ങോൻ ശവണ്ട ഇെസരെൽ നെത്തും.  

3. ശരറിവിഷൻ അശനോമലി, െ്രോർക്ക് വിഷയത്തിൽ ശവണ്ട ഇെസരെൽ നെത്തും 
4.  ി.എ., മയൂെിര് ശരോശളജ് അധയോരരര്ുസെ യു.ജി.െി, അറബിര ്അധയോരരര്ുസെ 
െർവ്വീെ് വിഷയം എന്നിവയിൽ വീണ്ടും ആവ യമോയ ഇെസരെൽ നെത്തും. 

5. െിെിക്കൽ എ യുശക്കഷൻ വിദയോർത്ഥിരളുസെ അലവൻെ ് വർദ്ധിപിക്കുന്ന 
വിഷയത്തിൽ ശവണ്ട ഇെസരെൽ നെത്തും. 



[3] 
 

6. ഈ വർഷസത്ത െംസ്ഥോന ക്രവർത്തര രയോമ്പ് വയനോട്ടിൽ നെത്തോൻ 
തീര്ുമോനിച്ചു. 

7. എ.െി.എെ്.ആർ.സന്റ ശനതൃതവത്തിൽ ഈ വർഷം നെത്തുന്ന വിവിധ 
സെമിനോറുരളുസെ െംസ്ഥോനതല ഉദ്ഘോെനം ഒര്ശെോബർ മോെം 
നെത്തുന്നതോണ്.  

8. രി.എച്്ച. ി അ വോൻെ് ഇൻക്രിസമന്റ ് അനുവദിക്കുര, ഏഴോം  ബള 
രര്ിഷ്രര്ണത്തിസന്റ  ഭോഗമോയുള്ള ശരക്ന്ദ വിഹിതം അനുവദിക്കുര, ആർ.െി. 
ഓ.െി. എര്സ്റ്റൻഷൻ രോലോവധി ദീർഘിപിക്കുര തുെങ്ങിയ ആവ യങ്ങൾ 
ഉന്നയിച്ചു സരോണ്്ട നവംബർ 16, 17, 18 തീയ്യതിരളിൽ  ൽഹിയിൽ നെക്കുന്ന 
യു.ജി.െി ഓെീെ് ഉരശര്ോധത്തിൽ െംഘെനയിൽ നിന്നും 20 ശരർ രസങ്കെുക്കും. 

9. ക്രശഷോഭ െണ്ടോയി അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും 250 ര്ൂര െമോഹര്ിക്കോൻ 
തീര്ുമോനിച്ചു.  

 

ശയോഗം വവരിട്ട് 5.00ന് അവെോനിച്ചു. 
 

അഭിവോദയങ്ങശളോസെ 
 
 

തിരുവ ന്തപുരം 
24-09-2022 

ഡ ോ. മുഹമ്മദ് റഫീഖ് െി. 
ജ റൽ സെക്രട്ടറി 

 




