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ശ ോ. പി. പി. ക്പരോ ൻ, ശ ോ. െുഹമ്മദ് റെീഖ് െി., ശ ോ. എൻ. െശനോജ്,
െശതോഷ് െി. വർഗീെ്, ശ ോ. ഗീതോനമ്പിയോർ, ശ ോ. എം. എെ്. െുരളി, രഘുദോെ് പി.
വി., ശ ോ. െുനിൽ വി.െി., ശ ോ. ക്പിൻെ് പി. ആർ., ശ ോ. ഗോയക്തി ശദവി. ജി., ശ ോ.
ആർ. ക്പഗോഷ് ശ ോ.െജ്ജയ് എെ്.എെ്,., ശ ോ. ഷീബ ദിവോരരൻ, ശ ോ. എം. എ.
അെ്രർ, ശ ോ. െുനിത ഗശണഷ്, ശ ോ. വിഷ്ണു വി. എെ്., ശ ോ. െി. എ. ആനന്ദ്,
ശ ോ. സെശനോ ശജോെ്, ശ ോ. െോണിരയരോജ് സര., ജയരോജ് സജ., ശ ോ. റിജുലോൽ,
ശ ോ. രഞ്ജിത് ശെോഹൻ പി., ശ ോ. െുജ െി. വി., അനൂപ് സജ അലക്കപളള്ളി,
ആൽബർട്ട് ആന്റണി െി., രജിത െി. ആർ., ശ ോ. ദിശന ് പി. സര., ശെോബിൻ
വർഗീെ് എം. വി., ശ ോ. െഞ്ജുള സര. വി., ആെിെ് ഇര്ബോൽ രോക്കശേരി, ശ ോ.
ശറോെ്നിരെ് പി. സര., ശ ോ. ബി. അശ ോര്, ശ ോ. ജിനീഷ് പി. എെ്., െജിത്
രുെോർ പി., െു ോത് പി, ശ ോ. ഷജില ബീവി, ശ ോ. ചക്ന്ദശെോഹൻ സര.െി
ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30ന് എ.സര.ജി.െി.െി. ഭവനിൽ ശചർന്ന ശയോഗത്തിൽ െംസ്ഥോന
ക്പെി ണ്ട് ശ ോ. പി. പി. ക്പരോ ൻ ആധ്യക്ഷ്യം വഹിച്ചു. െംസ്ഥോന ജനറൽ
സെക്രട്ടറി ശ ോ. െുഹമ്മദ് റെീഖ് റിശപോർട്ട് അവതരിപിച്ചു. െംസ്ഥോനക്െഷറർ ശ ോ.
ഡ ോ. എൻ. മഡ ോജ് അനുശ ോചന ക്പശെയം അവതരിപിച്ചു.
അനുസ ോചനം
െി.പി.ഐ. എം െുൻ െംസ്ഥോന സെക്രട്ടറിശയറ്റ് അംഗവും ധ്നെക്തിയും,
അധ്യോപര െംഘെനോ ശനതോവുെോയിരുന്ന െ.െി. ിവദോെശെശനോൻ ,നെനും
െംവിധ്ോയരനുെോയിരുന്ന ക്പതോപ് ശപോത്തൻ, െി.പി.ഐ.എം ശനതോവും െുൻ
എം.എൽ.എ യുെോയ െ.പി.രോഘവൻ, െവോതക്തെെര ഭെനും ഗോന്ധിയനുെോയ
പത്മക് ീ പി. ശഗോപിനോഥൻ നോയർ തുെങ്ങിയവരുസെ നിരയോണത്തിൽ ശയോഗം
അനുശ ോചനം ശരഖസപെുത്തുന്നു.
ജനറൽ മസപ്േട്ടറിേുമട റിസപോർട്ട്
െുഹൃത്തുക്കശള, െംസ്ഥോന െശമ്മളനത്തിന് ശ ഷെുള്ള അഞ്ചോെത്
ക്പവർത്തരെെിതി ശയോഗെോണിത്.
ഇതിനു
െുൻപ്
ശചർന്ന
െംസ്ഥോന
ക്പവർത്തര
െെിതിയുസെ
തീരുെോനക്പരോരം െർവീെ് ശെഖലയിസല വിവിധ് വിഷയങ്ങൾ െുൻനിർത്തിയുള്ള
സെക്രട്ടറിശയറ്റ് െോർച്ച്, വനിതോ െബ് രമ്മറ്റിയുസെ ശനതൃതവത്തിൽ ഈ വർഷം
നെത്തുന്ന ശക്പോക്ഗോെുരളുസെ െംസ്ഥോനതല ഉദ്ഘോെനം, അക്കോദെിര് െെിതിയുസെ
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ശനതൃതവത്തിൽ നെത്തുന്ന സെെിനോർ പരമ്പരയുസെ െംസ്ഥോനതല ഉദ്ഘോെനം
എന്നിവ
ആഗസ്റ്റ്
െോെത്തിൽ
നെത്തണം.
ബി.
ഓപ്ഷൻ
ക്പരോരെുള്ള
സെയിെ്സെന്റ ്,
6000-7000
സെയിെ്സെന്റ ്
ഉത്തരവുരൾ
എന്നിവ
ഉെസന
ഇറങ്ങുന്നതോണ്.
ക്പിൻെിപൽ
നിയെനം
െംബന്ധിച്ച
ഉത്തരവ് െർക്കോർ
ശരോശളജുരളിസല അംഗീരൃത ശജർണലുരൾ പരിഗണിക്കുന്ന രോരയത്തിൽ
തീരുെോനസെെുത്ത ശ ഷം എക്തയും ശവഗം ഇറങ്ങുന്നതോണ്.
െർവ്വരലോ ോലരൾ, ഹയർ എ യൂശക്കഷൻ രൗൺെിൽ, ശരോശളജ്
വിദയോഭയോെ വരുപ് എന്നിവ നെത്തുന്ന ശഷോർട്ട് ശെം ശരോഴ്െുരൾ സെയിെ്സെന്റിന്
പരിഗണിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഉന്നത വിദയോഭയോെ വരുപ് െർവ്വരലോ ോലയുശെയും,
ഹയർ എ യുശക്കഷൻ രൗൺെിലിസന്റയും അഭിക്പോയം ആരോഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത്
രിട്ടിയോലുെൻ ഈ വിഷയത്തിൽ തീരുെോനസെെുക്കും. െയൂെിര് ശരോശളജ്
അധ്യോപരർക്ക് യു.ജി.െി അനുവദിക്കുന്നത് െംബന്ധിച്ച െയലും, അറബിര്
അധ്യോപരരുസെ െർവ്വീെ് ക്പ ്നം െംബന്ധിച്ച െയലും ധ്നരോരയ വരുപിസന്റ
പരിഗണനയിലോണ്. ശരോഴ്െുരൾ അനുവദിക്കുന്ന വിഷയം, ശഹോസ്റ്റലുരളിൽ
തോൽക്കോലിര ജീവനക്കോസര നിയെിക്കുന്ന വിഷയം എന്നിവയിൽ െർക്കോരിന്
രത്ത് നൽരിയിട്ടുണ്ട്.
ൽഹിയിൽ ഐസെര്ശെോയുസെ ആഭിെുഖയത്തിൽ ആഗസ്റ്റ്
3ന്
നെക്കുന്ന
പോർലസെന്റ ്
െോർച്ചിശനോെനുബന്ധിച്ച്
യൂണിറ്റുരളിൽ
െംഘെിപിശക്കണ്ട ക്പചോരണ പരിപോെിരൾ െംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് ചർച്ച നെത്തി
തീരുെോനസെെുശക്കണ്ടതുണ്ട്. ഉന്നതവിദയോഭയോെ ശെഖലയിൽ െർക്കോർ നെപോക്കോൻ
ഉശേ ിക്കുന്ന പരിഷ്ക്കരണങ്ങൾ െംബന്ധിച്ച് റിശപോർട്ട് െെർപിക്കോൻ െർക്കോർ
നിശയോഗിച്ച 3 െെിതിരളിൽ രസണ്ടണ്ണം റിശപോർട്ട് െെർപിക്കുരയുണ്ടോയി.
ഇതിശേൽ ഇന്ന് രോവിസല അക്കോദെിര് െെിതിയുസെ ശനതൃതവത്തിൽ െംസ്ഥോനതല
ില്പ ോല െംഘെിപിച്ച് വി ദെോയ ചർച്ച നെത്തി െംഘെനയുസെ അഭിക്പോയം
രൂപീരരിക്കുരയുണ്ടോയി.
ശനോവൽ
െോഹിതയത്തിൽ
തലശേരി
ക്ബണ്ണൻ
ശരോശളജിസല െലയോളം വിഭോഗം അശെോെിശയറ്റ് സക്പോെെറും എ.സര.ജി.െി.െി
അംഗവുെോയ ശ ോ. ആർ. രോജക് ീയ്ക്ക് ലഭിച്ച െംസ്ഥോന അവോർ ും,
തിരുവനതവപുരം യൂണിശവഴ്െിറ്റി ശരോശളജിസല ഹിന്ദി വിഭോഗം അശെോെിശയറ്റ്
സക്പോെെറും െംഘെനോഗവുെോയ ശ ോ. ഷീലോരുെോരിക്ക് ഹിന്ദി െോഹിതയരചനരൾ
ക്ക്
ലഭിച്ച
െധ്യക്പശദ ്
െർക്കോരിസന്റ
പുരെ്രോരവും
െംഘെനയ്ക്ക്
അഭിെോനരരെോണ്.
ജനറൽ സെക്രട്ടറി അവതരിപിച്ച റിശപോർട്ടിശേലും െറ്റ് വിഷയങ്ങളിലും
െംസ്ഥോന ക്പവർത്തര െെിതി അംഗങ്ങൾ വി ദെോയ ചർച്ച നെത്തി. തുെർന്ന്
തോസഴ പറയുന്ന തീരുെോനങ്ങൾ എെുത്തു.
തീരുെോനങ്ങൾ
1. െർക്കോർ ശരോശളജുരളിൽ ആരംഭിക്കുവോൻ തീരുെോനിച്ച പുതിയ ശരോഴ്െുരൾ
എക്തയും സപസട്ടന്ന് തുെങ്ങോൻ ശവണ്ട ഇെസപെൽ നെത്തും.
2. ശരോശളജ് അധ്യോപരരുസെ സെയിെ്സെൻ്്റിന് ശരോശളജ് വിദയോഭയോെ വരുപ്,
ശരരള ശസ്റ്ററ്റ് ഹയർ എജുശക്കഷൻ രൗൺെിൽ, െർവരലോ ോലരൾ എന്നിവർ
നെത്തുന്ന ശഷോർട്ട് ശെം ശരോഴ്െുരൾ അംഗീരരിക്കുന്നതിനുള്ള െജീവ
ഇെസപെൽ നെത്തും.
3. െയൂെിര് ശരോശളജ് അധ്യോപരരുസെ യു.ജി.െി, അറബിര് അധ്യോപരരുസെ
െർവ്വീെ് വിഷയം എന്നിവയിൽ വീണ്ടും ആവ യെോയ ഇെസപെൽ നെത്തും.
4. പറവൂരിൽ ആരംഭിക്കോൻ തീരുെോനിച്ച െർക്കോർ ശരോളജിസന്റ ക്പവർത്തനം
എക്തയും ശവഗം തുെങ്ങോൻ ശവണ്ട ഇെസപെൽ നെത്തുന്നതോണ്.
5. സെമ്പർഷിപ് ക്പവർത്തനം ആഗസ്റ്റ് 10നു െുമ്പ് പൂർത്തീരരിശക്കണ്ടതോണ്.
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6. െയൂെിര് ശരോശളജ് അധ്യോപരർക്ക് യു.ജി.െി അനുവദിക്കുര, അറബിര്
അധ്യോപരരുസെ
െർവ്വീെ്
ക്പ ്നം
പരിഹരിക്കുര,
ി.എ
രുെിേിര
അനുവദിക്കുര തുെങ്ങി
െർവ്വീെ് ശെഖലയിസല വിവിധ് ക്പ ്നങ്ങൾ
െുൻനിർത്തി െംസ്ഥോനതലത്തിൽ നെശത്തണ്ട ക്പശക്ഷ്ോഭം ആഗസ്റ്റ് െോെം
നെത്തുന്നതോണ്
7. അക്കോദെിര് െെിതി ഈ വർഷം നെത്തുന്ന വിവിധ് സെെിനോറുരളുസെ
െംസ്ഥോനതല ഉദ്ഘോെനം, വനിതോ െബ് രമ്മറ്റിയുസെ ഈ വർഷസത്ത
ക്പവർത്തനങ്ങളുസെ ഉദ്ഘോെനം എന്നിവ അഗസ്റ്റ് െോെം നെത്തുന്നതോണ്.
8. ആഗസ്റ്റ് െൂന്നിന് ഐസെര്ശെോയുസെ ആഭിെുഖയത്തിൽ നെക്കുന്ന പോർലസെന്റ ്
െോർച്ചിശനോെനുബന്ധിച്ച് െംസ്ഥോനത്ത് എല്ലോ യൂണിറ്റുരളിലും അശന്ന ദിവെം
ക്പതിശഷധ് ക്പരെനവും വി ദീരരണ ശയോഗവും ശചശരണ്ടതോണ്.
9. ഉന്നതവിദയോഭയോെശെഖലയുസെ െെക്ഗ പരിഷ്ക്കരണണത്തിനോയി െർക്കോർ
നിശയോഗിച്ച െെിതി റിശപോർട്ടിൻശെൽ െംഘെനയുസെ നിർശേ ങ്ങൾ എക്തയും
ശവഗം െർക്കോരിന് െെർപിക്കുന്നതോണ്.
ശയോഗം വവരിട്ട് 5.00ന് അവെോനിച്ചു.
അഭിവോദയങ്ങശളോസെ
തിരുവ ന്തപുരം
31-07-2022
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ോ. മുഹമ്മദ് റഫീഖ് െി.
ജ റൽ സെക്രട്ടറി

