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 ര്ോവിസല 10ന് ഓൺലലനോയി ശചർന്ന ശയോഗത്തിൽ െംസ്ഥോന ക്രെി ന്റ ് 
ശ ോ. രി.രി.ക്രരോ ൻ അധ്യഷത വഹിച്ചു, െംസ്ഥോന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ ോ. 
മുഹമ്മദ ് റെീക്ക് െി. റിശപോർട്്ട അവതര്ിപിച്ചു. െംസ്ഥോന ക്െഷറർ ശ ോ. എൻ. 
മശനോജ് അനുശ ോചന ക്രശമയം അവതര്ിപിച്ചു. 
 
അനുസ ോചനം 
 െി.രി.ഐ.(എം) ശരോളിറ്റ ്ബയൂശറോ അംഗം, മുൻ െംസ്ഥോന സെക്രട്ടറി, മുൻ 
ആഭയതര് മക്തി, ക്രതിരഷ ശനതോവ് എന്നീ നിലരളിൽ ക്രവർത്തിച്ച െഖോവ ്
ശരോെിശയര്ി ബോലരൃഷ്ണസന്റ ശവർരോെ് രമയൂണിസ്റ്റ് ക്രസ്ഥോനത്തിനും ര്ോജയസത്ത 
രുശര്ോഗമന ക്രസ്ഥോനങ്ങൾക്കും, വർഗ ബഹുജന െംഘെനരൾക്കും, രോവസപട്ട 
ജനവിഭോഗത്തിനും തീര്ോനഷ്െമോണ്. െംഘെനയുസെ നിര്വധ്ി ശരോര്ോട്ടങ്ങളിൽ 
രര്ുത്ത ്രരർന്ന ശനതോവ് നമ്മുസെ െർവീെ് വിഷയങ്ങളിലും രല നിർണോയരമോയ 
ഇെസരെലുരളും നെത്തിയിട്ടുണ്്ട. ക്രിയ െഖോവിസന്റ ശവർരോെിൽ എ.സര.ജി.െി.െി 
െംസ്ഥോന ക്രവർത്തരെമിതിശയോഗം  അനുശ ോചനം ശര്ഖസപെുത്തുന്നു. 

 

ജനറൽ മസപ്േട്ടറിേുമട റിസപോർട്ട് 
െുഹൃത്തുക്കസള,  
 െംസ്ഥോന ക്രവർത്തര രയോമ്പ്, ഐസെരശ്െോ ശദ ീയ ക്രശഷോഭം എന്നീ ര്ണ്ട ്
വിഷയങ്ങളിൽ അെിയതിര്മോയി തീര്ുമോനസമെുശക്കണ്ട െോഹചര്യം 
ഉള്ളതുസരോണ്ടോണ് ഓൺലലനോയി ശയോഗം ശചര്ുന്നത്. ആയതിനോൽ മറ്്റ ക്രധ്ോന 
വിഷയങ്ങൾ എല്ോം രിന്നീെ് ശചര്ുന്ന ക്രവർത്തര െമിതി ചർച്ച സചയ്ത് 
തീര്ുമോനസമെുക്കുന്നതോണ്. ക്രിൻെിപൽ നിയമനം എക്തയും ശവഗം നെത്തുവോൻ 
ശവണ്ട ഇെസരെൽ നെത്തിവര്ുന്നു. ശഷോർട്്ട ശെം ശരോഴ്െുരൾ, െർക്കോർ 
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ശരോശളജുരളിസല ഗശവഷണ ശരക്ന്ദങ്ങളുസെ ശജണലുരൾ അംഗീരര്ിക്കൽ 
എന്നിവയിൽ അനുരൂല ഉത്തര്വ് ഇറങ്ങിയോൽ ഈ വിഷയം ഗുണരര്മോയി 
രര്ിഹര്ിക്കോൻ െോധ്ിക്കും എന്നോണ് രര്ുതുന്നത്. അധ്യോരരര്ുസെ 6000-7000 
സെയിെ്സമന്റുരൾ ഇര്ുനൂശറോളം ഉത്തര്വുരൾ തോമെിയോസത ഇറങ്ങുന്നതോണ്. 
രുതുതോയി സെയിെ്സമന്റിന് അശരഷ ഷണിച്ചുസരോണ്ടുള്ള െർക്കുലർ 
തോമെിയോസത ശരോശളജ് വിദയോഭയോെവരുപ് ഇറക്കുന്നതോണ്. മയൂെിര് ശരോശളജ ്
അധ്യോരരര്ുസെ യു.ജി.െി വിഷയത്തിൽ ശവണ്ട ഇെസരെൽ നെത്തിവര്ുന്നു. ി.എ 
വിഷയത്തിൽ െജീവ ഇെസരെൽ നെത്തിവര്ുന്നു. അറബിര് അധ്യോരരര്ുസെ 
െർവീെ് വിഷയം ഉെൻ രര്ിഹര്ിക്കസപെുസമന്നോണ് രര്ുതുന്നത്. എെ്.െി/ എെ്.െി 
വിഭോഗത്തിൽ വര്ുന്ന രുട്ടിരളുസെ ലസ്റ്റസരൻ ് വിഷയത്തിൽ ശവണ്ട ഇെസരെൽ 
നെത്തിവര്ുന്നു.  ബള രര്ിഷ്രര്ണവുമോയി ബന്ധസപട്ട ശരക്ന്ദ രുെി ിര, ആർ.െി., 
ഓ.െി. എര്സെമ്ഷൻ, രി.എച്്ച. ി. അ വോൻെ് ഇൻക്രിസമന്റ ്, ര്ോജയസത്ത 
െർവരലോ ോല ശരോശളജ് അധ്യോരരര്ുസെ സരൻഷൻ ക്രോയം ഏരീരര്ിക്കൽ 
തുെങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സരോണ്ട ് ഐസെര്ശെോയുസെ ആഭിമുഖയത്തിൽ 
നവംബർ 16, 17, 18 തീയ്യതിരളിൽ സ ൽഹിയിൽ നെക്കോൻ ശരോരുന്ന യു.ജി.െി 
ഓെീെ് ഉരശര്ോധ്ത്തിൽ െംഘെനസയ ക്രതിനിധ്ീരര്ിച്്ച 20 ശരർ രസെെുക്കുന്നുണ്ട ്
ഇതിസന്റ ഭോഗമോയിട്ടുള്ള ക്രശഷോഭ െണ്ട ്െമോഹര്ണം, വയനോട്ടിൽ സവച്ച് നെക്കുന്ന 
െംസ്ഥോന ക്രവർത്തര രയോമ്പിസന്റ നെത്തിപ് രോര്യത്തിലും ഇന്ന് വി ദമോയ 
ചർച്ചയും തീര്ുമോനവുസമെുശക്കണ്ടതുണ്്ട. 
      ജനറൽ സെക്രട്ടറി അവതര്ിപിച്ച റിശപോർട്ടിശേലും മറ്്റ വിഷയങ്ങളിലും 
െംസ്ഥോന ക്രവർത്തര െമിതി അംഗങ്ങൾ വി ദമോയ ചർച്ച നെത്തി. തുെർന്ന ്
തോസഴ രറയുന്ന തീര്ുമോനങ്ങൾ എെുത്തു.       

 

തീരുെോനങ്ങൾ 

1.  ി.എ., മയൂെിര് ശരോശളജ് അധ്യോരരര്ുസെ യു.ജി.െി, അറബിര ്അധ്യോരരര്ുസെ 
െർവ്വീെ് വിഷയം എന്നിവയിൽ വീണ്ടും ആവ യമോയ ഇെസരെൽ നെത്തും. 

2. െിെിക്കൽ എ യുശക്കഷൻ വിദയോർത്ഥിരളുസെ അലവൻെ ് വർദ്ധിപിക്കുന്ന 
വിഷയത്തിൽ ഗൗര്വമോയ ഇെസരെൽ നെത്തും. 

3. ഈ വർഷസത്ത െംസ്ഥോന ക്രവർത്തര രയോമ്പ് നവംബർ 12,13 തിയ്യതിരളിൽ 
െുൽത്തോൻ ബശത്തര്ി ശക് യെ് സക്െയിനിംഗ് & റിശെർച്്ച സെന്ററിൽ സവച്ച് 
നെത്തോൻ തീര്ുമോനിച്ചു. 

4. രയോമ്പിസന്റ െുഗമോയ നെത്തിപിനോയി ജില്യിൽ നിന്നും െംസ്ഥോന 
ക്രവർത്തെമിതി അംഗങ്ങൾ ഉൾസപസെ തോസഴ െൂചിപിക്കുന്ന ക്രരോര്ം 
ക്രോതിനിധ്യം നിജസപെുശത്തണ്ടതോണ്.  
തിര്ുവനതരുര്ം-45 
സരോല്ം-15 
ഇെുക്കി-10 
ശരോട്ടയം-15 

എറണോരുളം-25 
തൃേൂർ-15 
മലപുറം-20 
രോലക്കോെ്-25 

ശരോഴിശക്കോെ്-35 
രണ്ണൂർ-25 
രോെർശഗോ ്-20 

5. നവംബർ 16,17,18 തീയ്യതിരളിൽ  ൽഹിയിൽ നെക്കുന്ന യു.ജി.െി ഓെീെ് 
ഉരശര്ോധ്ത്തിസന്റ ഭോഗമോയുള്ള ക്രശഷോഭ െണ്ട ്െമോഹര്ണം ഒര്ശെോബർ 27ന് 
എല്ോ യൂണിറ്റുരളിലും വിരുലമോയ ര്ീതിയിൽ െംഘെിപിക്കുവോൻ തീര്ുമോനിച്ചു. 

6. െംസ്ഥോന െർക്കോര്ിസന്റ ലഹര്ി വിര്ുദ്ധ രയോമ്പയിനിസന്റ ഭോഗമോയി ഒര്ശെോബർ 
20ന് എല്ോ യൂണിറ്റുരളിലും ശബോർ ുരൾ സവക്കോൻ തീര്ുമോനിച്ചു. 

 

ശയോഗം ഉച്ചക്ക് 12.00ന് അവെോനിച്ചു. 
 

അഭിവോദയങ്ങശളോസെ 
 

തിരുവനന്തപുരം 
16-10-2022 

ഡ ോ. മുഹമ്മദ് റഫീഖ് െി. 
ജനറൽ സെക്രട്ടറി 

 




