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രോവിസല 10.00ന് എ.സര.ജി.െി.െി. ഭവനിൽ ശചർന്ന ശയോഗത്തിൽ െംസ്ഥോന 

ക്രെിഡണ്്ട ശഡോ. രി. രി. ക്രരോ ൻ ആധ്യഷയം വഹിച്ചു. െംസ്ഥോന ജനറൽ 

സെക്രട്ടറി ശഡോ. െുഹമ്മദ് റെീഖ് റിശപോർട്്ട അവതരിപിച്ചു. െംസ്ഥോനക്െഷറർ ശഡോ. 
ഡ ോ. എൻ. മഡ ോജ് അനുശ ോചന ക്രശെയം അവതരിപിച്ചു. 
 
അനുസ ോചനം 

ആദിവോെി ഭൂെെര ശനതോവ് െ.ലീല, ചലച്ചിക്ത-സെലിവിഷൻ-നോെര നെൻ 
വി.രി.ഖോലീദ്, ബോലെോഹിതയരോരിയും െോെുഹിര ക്രവർത്തരയുെോയ വിെല 
ശെശനോൻ, ക്ര െ്ത ഗോയരൻ രൃഷ്ണരുെോർ, ആൾ ഇതയോ ശലോശയഴ്െ് യൂണിയൻ 
െുൻ െംസ്ഥോന ക്രെിഡന്റ ് അഡവ.രി.രി.െുധ്ോരരക്രെോദ്, െുൻ എം.എൽ.എ 
ക്രയോർ ശഗോരോലരൃഷ്ണൻ തുെങ്ങിയവരുസെ നിരയോണത്തിൽ രമ്മിറ്റി 
അനുശ ോചനം ശരഖസപെുത്തുന്നു. 

 
ജനറൽ മസപ്േട്ടറിേുമട റിസപോർട്ട് 

െുഹൃത്തുക്കശള, െംസ്ഥോന െശമ്മളനത്തിന് ശ ഷെുള്ള നോലോെത് 
ക്രവർത്തരെെിതി ശയോഗെോണിത്.  അധ്യോരരരുസെ സെയിെ്സെന്റ ് നെരെിരൾ 
തവരിതഗതിയിൽ നെക്കുന്നു. 140 അധ്യോരരരുസെ. (7000-8000) സെയിെ്സെന്റ ് 
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ഉത്തരവ് രഴിഞ്ഞ ദിവെം ഇറങ്ങി. ബി ഓര്ഷൻ സെയിെ്സെന്റ ് നെരെിക്രെങ്ങൾ 
ജൂലല 4 െുതൽ 6 വസര ശരോശളജ് വിദയോഭയോെ വരുപിൽ നെക്കും. ക്രിൻെിപൽ 
നിയെനവുെോയി ബന്ധസപട്്ട ഡി.രി.െി. രഴിഞ്ഞു എന്നോണ് അറിയുന്നത്. 43 
ശരരുസെ ലിസ്റ്റോണ് ഡി.രി.െി.ക്ക് വച്ചത്. എന്നോൽ ഇന്റർവയൂ രഴിഞ്ഞ ് ശയോഗയരോയ 
െുഴുവൻ ശരരും ഇതിൽ ഉൾസപട്ടിട്ടില്ല എന്ന രരോതി ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്്ട. അർഹരോയ 
െുഴുവൻ ആൾക്കോസരയും ഉൾസപെുത്തി എക്തയും ശവഗം രരോതിരൾ രരിഹരിച്ച ്
ക്രിൻെിപൽ നിയെനം നെത്തണം എന്നതോണ് െംഘെനയുസെ നിലരോെ്. 
ഇക്കോരയത്തിൽ വളസര ഗൗരവെോയ ഇെസരെൽ െംഘെനയുസെ ഭോഗത്തുനിന്നും 
ഉണ്ടോവുന്നതോണ്.  

ഈ വർഷം നമ്മൾക്ക് ഒരു അക്കോദെിര് ഡയറി രൂരരൽപന സചയ്ത് 
രുറത്തിറക്കി യൂണിറ്റുരളിൽ എത്തിക്കോൻ െോധ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട. 
എ.െി.എെ്.ആർ.ചുെതല വഹിക്കുന്ന ശഡോ. ആനന്്ദ െി.എ. ആണ് ഇതിന് ശനതൃതവം 
നൽരിയത്. െംഘെനസയ െംബന്ധിച്ച് അഭിെോനരരെോയ രോരയെോണിത്. െംഘ 
 ബ്ദത്തിസന്റ െോർച്്ച െോെം ഇറശക്കണ്ട സരൺരതിപ് രുറത്തിറങ്ങി. ഇത് എല്ലോ 
യൂണിറ്റുരളിലും എത്തിച്ചിട്ടുണ്്ട.  

ഡി.എ. അരിയർ എക്തയും ശവഗം ലഭയെോക്കോൻ ശവണ്ട ഇെസരെലുരളും 
രത്തിെരോെുരളും നെത്തിവരുന്നു. െർക്കോർ ജീവനക്കോരുസെ ദീർഘരോല 
ആവ യെോയ സെഡിസെപ് ഇെതു െർക്കോർ യോഥോർത്ഥ്യെോയിട്ടുണ്്ട. ജൂലല ഒന്നിന ്
അതിസന്റ െംസ്ഥോനതല ഉദ്ഘോെനം െുഖയെക്തി നിർവ്വഹിക്കും.ഇത് െർവ്വീെ് 
ശെഖലശയോെ് നമ്മുസെ െർക്കോരിസന്റ  രരുതലോണ് രോണിക്കുന്നത്. 

ദീർഘരോലം െംഘെനയുസെ വിവിധ് സ്ഥോനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുരയും െംസ്ഥോന 
ക്രവർത്തര െെിതി അംഗവുെോയിരുന്ന  ശഡോ. രി. രോശജഷ ്രുെോർ രലോെണ്ഡലം 
രൽപിത െർവരലോ ോലയുസെ രജിെ്ക്െോറോയി ചുെതലശയറ്റിട്ടുണ്്ട. ഇത് 
െംഘെനയ്ക്ക് ഏസറ െശതോഷം നൽരുന്ന രോരയെോണ്.  

െ്രോർക്കുെോയി ബന്ധസപട്ട വിവിധ് വിഷയങ്ങൾ, ഇൻക്രിസെന്റ ് തീയതി 
െംബന്ധിച്ച അശനോെലി എന്നിവ രരിഹരിക്കുന്നതുെോയ ബന്ധസപട്്ട െിനോൻെ് 
വരുപ് വിളിച്ചുശചർത്ത ശയോഗത്തിൽ െംഘെനസയ ക്രതിനിധ്ീരരിച്ച് ശഡോ. 
ശറോെ്നിര്െ്, ശഡോ.ബി. അശ ോര് എന്നിവർ രസെെുക്കുരയും െംഘെനയുസെ 
നിലരോെ് അറിയിക്കുരയും എഴുതി നൽരുരയും സചയ്തിട്ടുണ്്ട. െോക്തവുെല്ല 
െ്രോർക്കിൽ െംഘെനയുസെ ഒരു ക്രതിനിധ്ിക്ക് ദിവെവും ക്രശവ ിച്്ച രോരയങ്ങൾ 
നെത്തിസയെുക്കോൻ അനുെതിയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ട.  

രി.ജി.സവയശ്റ്റജ്, വർക്ക് ശലോഡ് എന്നിവ െംബന്ധിച്ച് രഠിക്കോൻ ഒരു 
െെിതിസയ െർക്കോർ നിയെിച്ചിരുന്നു. ക്രെ്തുത െെിതിയുസെ ശയോഗം 24-6-2022ന് 
ശരോട്ടയത്ത് ശചരുരയുണ്ടോയി. ശയോഗത്തിൽ െംസ്ഥോന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും, 
ക്രെിഡണ്ടും രസെെുക്കുരയും െംഘെനോ നിലരോെ് രൃതയെോയി അറിയിക്കുരയും 
സചയ്തിട്ടുണ്്ട.  

ഈ വർഷസത്ത സരോതു സ്ഥലംെോറ്റം രരോതിരൾ ഇല്ലോസത 
െെയബന്ധിതെോയി നെത്തിസയെുക്കോൻ നെുക്ക് െോധ്ിച്ചു. ശരോശളജ് വിദയോഭയോെ 
വരുപ്, ശരരള ശസ്റ്ററ്്റ ഹയർ എജുശക്കഷൻ രൗൺെിൽ, െർവരലോ ോലരൾ 
എന്നിവ നെത്തുന്ന ശഷോർട്്ട ശെം ശരോഴ്െുരൾ െർക്കോർ ശരോശളജ് അധ്യോരരരുസെ 
സെയിെ്സെന്റിന് നിലവിൽ രരിഗണിക്കുന്നില്ല. ഇത് ശനെിസയെുക്കുന്നതിനുശവണ്ട 
ഇെസരെലുരൾ  െംഘെന നെത്തിവരുന്നു.  

25-06-2022ന് എ.സര.ജി.െി.െി. ഭവനിൽ വച്ച ് വനിതോ െബ് രമ്മിറ്റിയുസെ 
െംസ്ഥോന തല ശയോഗം ശചരുരയും ഈ വർഷം നെശത്തണ്ട രരിരോെിരളുസെ രരെ് 
ചർച്ചസചയ്ത് അതിെരൂരം നൽരുരയും സചയ്തു.  

രട്ടോമ്പി െംെ്രൃത ശരോളജിന് നോക്ക് വിെിറ്റിൽ 3.46 െ്ശരോർ ശനെി എ+ 
ശക്ഗഡ് ശനെിയിട്ടുണ്്ട. രട്ടോമ്പി െർക്കോർ ശരോശളജിസന്റ ഈ ശനട്ടം നെുക്ക് എല്ലോം 
അഭിെോനം നൽരുന്നതോണ്.  
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െയൂെിര് ശരോശളജ് അധ്യോരരരുസെ യു.ജി.െി, അറബിര് അധ്യോരരരുസെ 
െർവ്വീെ് ക്ര ്നം എന്നിവയിൽ വീണ്ടും െജീവ ഇെസരെൽ നെശത്തണ്ടതുണ്്ട.  

ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുസെ റിശപോർട്ടിസന തുെർന്ന് ജില്ലോ സെക്രട്ടറിെോർ ജില്ലോ 
റിശപോർട്ടിങ് നെത്തി. ജനറൽ സെക്രട്ടറി അവതരിപിച്ച റിശപോർട്ടിശേലും െറ്്റ 
വിഷയങ്ങളിൻശെലും െംസ്ഥോന ക്രവർത്തര െെിതി അംഗങ്ങൾ വി ദെോയ ചർച്ച 
നെത്തി. തുെർന്ന് തോസഴ രറയുന്ന തീരുെോനങ്ങൾ എെുത്തു.  

 
തീരുെോനങ്ങൾ 

1. ശരരള െർവരലോ ോലയുസെ രീഴിൽ െർക്കോർ  ശരോശളജുരളിൽ 
ആരംഭിക്കുവോൻ തീരുെോനിച്ച രുതിയ ശരോഴ്െുരൾ എക്തയും സരസട്ടന്ന ്
തുെങ്ങോൻ ശവണ്ട ഇെസരെൽ നെത്തും.  

2. ശരോശളജ് അധ്യോരരരുസെ സെയിെ്സെന്റിന് ശരോശളജ ്വിദയോഭയോെ വരുപ്, ശരരള 
ശസ്റ്ററ്്റ ഹയർ എജുശക്കഷൻ രൗൺെിൽ, െർവരലോ ോലരൾ എന്നിവർ 
നെത്തുന്ന ശഷോർട്്ട ശെം ശരോഴ്െുരൾ അംഗീരരിക്കുന്നതിനുള്ള ഇെസരെൽ 
നെത്തും. 

3. സക്െയിനിങ് ശരോശളജ ്അധ്യോരരരുസെ െീനിശയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് രുറത്തിറക്കുന്നതിന് 
ശവണ്ട ഇെസരെൽ നെത്തും. 

4. എെ്.െി. എെ്.െി. വിഭോഗത്തിൽ സരട്ട വിദയോർത്ഥ്ിരളുസെ െീെ് അെയ്ക്കുന്നത് 
െംബന്ധിച്ച ക്ര ്നം രരിഹരിക്കോൻ ശവണ്ടി െർക്കോർ തലത്തിൽ ഇെസരെൽ 
നെത്തും. 

5. രറവൂരിൽ ആരംഭിക്കോൻ തീരുെോനിച്ച െർക്കോർ ശരോളജിസന്റ ക്രവർത്തനം 
എക്തയും ശവഗം തുെങ്ങോൻ ശവണ്ട ഇെസരെൽ നെത്തും. 

6. െംസ്ഥോനസത്ത വിവിധ് െർവരലോ ോലരളിസല െംഘെനയുസെ െിൻഡിശക്കറ്്റ 
അംഗങ്ങളുസെ ഒരു ശയോഗം വിളിച്ചുശചർക്കോൻ തീരുെോനിച്ചു.  

7. 23.02.2016 വസര െംസ്ഥോനസത്ത എയ്ഡഡ് ശരോശളജ് അധ്യോരരർക്ക ്
ലഭിക്കുന്ന സെയിെ്സെൻ്്റിന് ആനുരൂലയം െർക്കോർ ശരോശളജ ്
അധ്യോരരർക്കും ലഭിക്കോൻ ശവണ്ട ഇെസരെൽ നെത്തും. 

8. ബി. ഓര്ഷൻ സെയിെ്സെന്റ ് നെരെിക്രെങ്ങൾ അധ്യോരരർക്ക് അനുരൂലെോയ 
രീതിയിൽ നെത്തോനുള ഇെസരെൽ നെത്തും. 

9. ഈ വർഷസത്ത സെമ്പർഷിപ് ക്രവർത്തനം ജൂലല 15നു െുമ്പ് എല്ലോ 
യൂണിറ്റുരളും രൂർത്തിയോക്കണസെന്ന ്തീരുെോനിച്ചു.  

10. യൂണിറ്റ് വിെിറ്റ് ജൂലല 10ന് ആരംഭിച്ച ഓഗസ്്റ്റ 30ന് രൂർത്തീരരിക്കുന്ന 
രീതിയിൽ ക്രെസപെുത്തണം എന്ന് തീരുെോനിച്ചു.  

11. യൂണിറ്റ് വിെിറ്റിന് തോസഴപറയുന്ന െംസ്ഥോന ക്രവർത്തരെെിതി അംഗങ്ങൾക്ക ്
ചുെതല നൽരി. 
തിരുവനതരുരം-ജനറൽ സെക്രട്ടറി, സരോല്ലം-െി.െി.  ി, ശരോട്ടയം-െംസ്ഥോന 
ക്െഷറർ, ഇെുക്കി-െംസ്ഥോന ജനറൽ സെക്രട്ടറി, എറണോരുളം-െംസ്ഥോന 
ക്രെിഡന്റ ്, തൃേൂർ-ശഡോ. ഗീത നമ്പയോർ എം. സര., രോലക്കോെ്- െംസ്ഥോന ക്െഷറർ, 
െലപുറം-ശഡോ. വിനു ഭോെ്രർ, ശരോഴിശക്കോെ്-െംസ്ഥോന ക്രെിഡന്റ ്, വയനോെ്-
രഘുദോെ് രി.വി., രണ്ണൂർ-ശഡോ. എം. എെ്. െുരളി, രോെർശരോെ്- 
െശതോഷ്.െി.വർഗ്ഗീെ് 

12. െയൂെിര് ശരോശളജ് അധ്യോരരർക്ക് യു.ജി.െി അനുവദിക്കുര, അറബിര ്
അധ്യോരരരുസെ െർവ്വീെ് ക്ര ്നം രരിഹരിക്കുര, ഡി.എ. അനുവദിക്കുര 
തുെങ്ങി  െർവ്വീെ് ശെഖലയിസല വിവിധ് ക്ര ്നങ്ങൾ െുൻനിർത്തി 
െംസ്ഥോനതലത്തിൽ നെശത്തണ്ട ക്രശഷോഭ രരിരോെിരൾ  തീരുെോനിക്കോൻ 
െംസ്ഥോന ക്രെിഡൻറ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി  ക്െഷറർ എന്നിവസര 
ശയോഗം  ചുെതലസപെുത്തി.  
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13. എൻ.ഇ.രി.സക്കതിസരയുള്ള രോജ്ഭവൻ െോർച്്ച എ.സര.രി.െി.െി.എ., 
എെ്.യു.െി.എ. എന്നിവരുെോയി ആശലോചിച്ച് ജൂലല െോെത്തിൽ നെത്തോൻ 
തീരുെോനിച്ചു. 

14. അക്കോദെിര് െെിതി ഈ വർഷം നെത്തുന്ന വിവിധ് സെെിനോറുരളുസെ 
െംസ്ഥോനതല ഉദ്ഘോെനം ജൂലല െോെം നെത്തോൻ തീരുെോനിച്ചു. 

15. ആഗസ്്റ്റ െൂന്നിന് നെക്കുന്ന രോർലസെന്റ ് െോർച്ചിൽ െംഘെനസയ ക്രതിനിധ്ീരരിച്ച് 
രത്ത് അംഗങ്ങൾ രസെെുക്കും. 

16. ഡൽഹിയിൽ ഐെര്ശെോ സെക്രട്ടറിശയറ്്റ അംഗങ്ങളുസെ ശനതൃതവത്തിൽ  
ആഗസ്്റ്റ 14-16 തീയതിരളിൽ ഉന്നതവിദയോഭയോെശെഖലയിസല വിവിധ് വിഷയങ്ങൾ 
െുൻനിർത്തി ശരക്ന്ദ വിദയോഭയോെ െക്തി, യു.ജി.െി സചയർെോൻ 
എന്നിവസര  ശനരിൽ രണ്ട് ചർച്ച നെത്തും ഇതിൽ എ.സര.ജി.െി.െി  െംസ്ഥോന 
ക്െഷറർ രസെെുക്കും  

17. ഖോദി വെ്ക്തങ്ങൾ ക്രചരിപിക്കോൻ ശവണ്ട രോമ്പയിൻ അംഗങ്ങൾക്കിെയിൽ 
നെത്തോൻ തീരുെോനിച്ചു. 

 

ശയോഗം ലവരിട്ട് 3.30ന് അവെോനിച്ചു. 
 

അഭിവോദയങ്ങശളോസെ 
 

തിരുവ ന്തപുരം 
26-06-2022 

ഡ ോ. മുഹമ്മദ് റഫീഖ് െി. 
ജ റൽ സെക്രട്ടറി 

 


