
എഎ  .   വവ  .   എസസ  .   എസസ  .   പന്ത്രണണഎ സഎസണന സമമ്മേളനഎ   -   റവമപണര്ടസ

മണണന് വണണന് സമുദണയ സഎഘതവനന്റെ പന്ത്രണണഎ വണര്ഷവക സമമ്മേളനതവനന്റെ മുമനണടവയണയവ 
2016 ജൂലണയസ ഒനണഎ തതീയ്യതവ മകണഴവമകണടസ നടന പത്രസമമ്മേളനതവല് എഎ. വവ. എസസ. എസസ. സഎസണന 
പ്രസവഡണസ  എന്. അമശണകന് മണസ്റ്റര്, സസണഗതസഎഘഎ നചെയര്മണന് സവ. നചെറൂടവ മണസ്റ്റര്, ട്രഷറര് ജയന്തന്, 
മകണഴവമകണടസ ജവലണ നസക്രടറവ എഎ. രമമശന്, മലപ്പുറഎ ജവലണ പ്രസവഡണസ  ബണലചെന്ദ്രന്, എനവവര് പനങ്കെടത. 
ഏഴസ ആവശശ്യങ്ങളണണസ പത്രക്കുറവപണയവ നല്കവയതസ:

1. മകണഴവമകണടസ മുതലക്കുളതസ മുന്പസ മറണഡസ  വവകസവപവക്കുനതവനു മവണവ, കുടവനയണഴവപവകനപട അലക്കു 
നതണഴവലണളവകള്ക്കുസ വണഗണനഎ നചെയ്യനപട പനരധവവണസസസൗകരശ്യഎ ഇമതവനര ലഭശ്യമണകവയവടവല, 
അതവനന്റെ നടപടവകള് തസരവതനപടതണഎ. 

2. ബവ. എഡസ, എഎ. എഡസ തടങ്ങവയ മകണഴ്സുകളുനട കണലദദര്ഘശ്യഎ കൂടവയതവനുമശഷഎ അതരഎ 
മകണഴ്സുകളവല് മചെര്നസ പഠനഎ നടതന പടവകജണതവ, പടവകവര്ഗ്ഗ വവദശ്യണര്തവകളുനട ദസ്റ്റനപനഎ 
മറണനുകൂലശ്യങ്ങളുഎ ലഭശ്യമണകണത അവസയണണള്ളതസ. ആയത ഉടന് തനന പരവഹരവകണഎ. 

3. ബവ. പവ. എല് നസസൗജനശ്യങ്ങള്ക്കുള്ള വരുമണനപരവധവ ഒരു ലകഎ രൂപയണകവ വര്ദവപവകണഎ. 
4. പടവകജണതവ പടവകവര്ഗ്ഗകണര്ക്കു മനനരയുള്ള അതവക്രമങ്ങള് വര്ദവച്ചു വരുനതണയണണസ കണണനതസ. 

അവ തടയുനതവനണവശശ്യമണയ നവയമനടപടവകള് ശക്തമണകണഎ. 
5. മകണടയ്ക്കല് മണതൃഭൂമവ ആപതീസവന മനനരയുണണയ അതവക്രമനത ശക്തവയണയവ അപലപവക്കുന. കുറഎ 

നചെയ്തവര്നകതവനര ശക്തമണയ ശവകണനടപടവകള് ദകനകണള്ളണഎ. 
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6. പടവകജണതവ, പടവകവര്ഗ്ഗതവല്നപടവരുനട പരമ്പരണഗത നതണഴവലുകള് കണമലണചെവതമണയവ 
പരവഷ്ക്കരവക്കുനതസ ചുരുങ്ങവയതസ ഒരു ലകഎ രൂപനയങ്കെവലുഎ ലഭശ്യമണകതക പദതവകള്ക്കുസ രൂപഎ 
നല്കണഎ. 

7. അകയ മകന്ദ്രങ്ങള് വഴവ ജണതവസര്ടവഫവകറവനുസ അമപകവക്കുമമ്പണള് ഈടണക്കുന ഫതീസവല്നവനസ 
പടവകജണതവ പടവകവര്ഗ്ഗകണനര ഒഴവവണകണന് ആവശശ്യമണയ നടപടവകള് സസതീകരവകണഎ. 

വണര്ഷവകസമമ്മേളനഎ 2016 ജൂലണയസ മൂനണഎ തതീയ്യതവ മകണഴവമകണടസ നന്യൂ നളന്ദ ഓഡവമറണറവയതവല് (കുമണരന് 
ദവദശ്യര് നഗര്) ബഹുമണനനപട തറമുഖഎ വകുപ്പുസ മന്ത്രവ, ശതീ കടനപള്ളവ രണമചെന്ദ്രന് ഉദസഘണടനഎ നചെയ. 
നതയ്യതവനന്റെ തനവമ നവലനവര്തന തരതവല് മലബണറവല് ദപതൃക മന്യൂസവയഎ സണപവക്കുനമനഎ 
സണമൂഹവകനതീതവ ഉറപ്പു വരുതനതവന സര്കണര് പ്രതവജണബദമണനണനഎ പവമനണകഎ നവല്ക്കുന 
സമുദണയങ്ങനള സഹണയവകണന് സര്കണര് തയ്യണറണനണനഎ അഭവപ്രണയനപട.

ബഹു. മന്ത്രവക്കുസ സഎഘടന നവമവദനഎ നലവ. സസണഗതസഎഘഎ നചെയര്മണന്, ശതീ. സവ. നചെറൂടവ മണസ്റ്റരുനട 
അദശ്യകതയവല് നടന മയണഗതവല് മകണഴവമകണടസ ജവലണ പ്രസവഡണസ , ശതീ. നക. നന്ദകുമണര് അനുമശണചെന 
പ്രമമയഎ അവതരവപവച്ചു.
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സദസസ ഒരു മവനുടസ നമസൗനഎ ആചെരവച്ചു. അദശ്യകന് തനന്റെ ആമുഖഭണഷണതവല്, സഎഘടനയുനട 
ഇതതഃപരശ്യന്തമുള്ള പ്രവര്തനങ്ങളുഎ സഎഘടന ശക്തവയണര്ജവമകണ്ടുനതവനന്റെ ആവശശ്യകതയുഎ വശ്യക്തമണകവ. 
സര്വ്വശതീ. നക. ചെന്ദ്രന് മണസ്റ്റര് (സവ. പവ. ഐ. (എഎ). ജവലണകമ്മേവറവ അഎഗഎ), ജനചെന്ദ്രന് മണസ്റ്റര് (ബവ. നജ. പവ. 
ജവലണ പ്രസവഡണസ ), പവ. നമണയ്തതീന് മണസ്റ്റര് (നക. പവ. സവ. സവ. എകവകക്യുടതീവസ  അഎഗഎ), അഡസ: പവ. എ. പ്രസണദസ  
(പടവകജണതവ മഹണജനസഭ ജനറല് നസക്രടറവ), പവ. വവ. രണജന് (പടവകജണതവ മണണന് സമണജഎ ജനറല് 
നസക്രടറവ), പവ. പത്മനണഭന് (മകരള മവലന് സമണജഎ പ്രസവഡണസ ) എനവവര് ആശഎസണപ്രസഎഗഎ നടതവ.

നമഡവകല് എന്ട്രന്സവനുസ പടവകജണതവ വവഭണഗതവല് ഒനണഎ റണങ്കെസ മനടവയ നക. നവര്മ്മേല് കൃഷ്ണന്, എഎ. വവ. 
എസസ. എസവനുസ മവണവ നവബസദസറസ നവര്മ്മേവച്ചതവല് നസസൗജനശ്യമണയവ സണമങ്കെതവക സഹണയഎ നല്കവയ, ശതീ. 
ജയസനസന് നനടമ്പണല (നന്മണ), സഎസണന യുവജമനണത്സവതവല് ദഹസ്കൂള് വവഭണഗഎ, ഒനണഎ സണനഎ 
മനടവയ രവതീണ (പന്തതീരണങ്കെണവസ) എനവവനര സമമ്മേളനതവല് അനുമമണദവച്ചു. നവബസദസറവനസ രൂപഎ നല്കവയ 
എന്. അമശണകന് മണസ്റ്റര്ക്കുസ, അതവനന്റെ പ്രവന്റെസ പകര്പ്പുസ നല്കവനകണണ്ടുസ, അഡസ: പവ. എ. പ്രസണദസ  
നവബസദസറവനന്റെ ഔമദശ്യണഗവകപ്രകണശനഎ നടതവ. സസണഗതസഎഘഎ മജണയവന്റെസ കണ്വതീനര്, എഎ. രമമശന് 
നന്ദവ മരഖനപടതവ. ഇടമവളയവല്, രവതീണ (പന്തതീരണങ്കെണവസ) നടതവയ, മവമവക്രവ പരവപണടവ ഏനറ 
ആസസണദശ്യകരമണയവ.

തടര്നസ, പ്രസവഡണസ  എന്. അമശണകന് മണസ്റ്ററുനട അദശ്യകതയവല് പ്രതവനവധവ സമമ്മേളനഎ ആരഎഭവച്ചു. 
നസക്രടറവ, ശതീ. ഒ. നക. വവശസനണഥന് സസണഗതഭണഷണഎ നടതവ. അദശ്യകനന്റെ ആമുഖഭണഷണതവല്, 
സമുദണയഎ കഴവഞ്ഞ നണല്പത വര്ഷങ്ങളണയവ അഭവമുഖതീകരവമകണവവന നപരുവണണന് പ്രശഎ ശണശസതമണയവ 
പരവഹരവക്കുനതവനു സഎഘടന നടതവയ പ്രവര്തനങ്ങള് വവവരവച്ചു. സഎവരണതവനന്റെ അന്തവമ ലകശ്യഎ 
ഭരണതവല് അര്ഹമണയ പങ്കെണളവതഎ മനടവനയടകലണനണനഎ അതവനന്റെ സണകണല്കണരതവനണയവ 
ഒനവച്ചുള്ള പ്രവര്തനഎ അനവവണരശ്യമണനണനഎ അമദ്ദേഹഎ വശ്യക്തമണകവ. നസക്രടറവ പ്രവര്തനറവമപണര്ടഎ. 
ട്രഷറര് വവ. നണരണയണന് വരവുനചെലവു കണക്കുഎ അവതരവപവച്ചു. ഉച്ചഭകണതവനുസ ഇടമവള 
അനുവദവച്ചുനകണണ്ടുസ മയണഗഎ പവരവഞ.

ഭകണതവനു മശഷഎ, 02.30 നുസ മയണഗഎ വതീണ്ടുഎ ആരഎഭവച്ചു. ഓമരണ ജവലയവല് നവനഎ രണ്ടുവതീതഎ നമമ്പര്മണര് 
ചെര്ച്ചയവല് പനങ്കെടത:

കണസറമഗണഡസ ശതീ ഉമപന്ദ്രന്
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 '' ശശവ മനണവകഎ

കണ്ണൂര് നക. വവ. സുമരന്ദ്രന്

'' പ്രഭണകരന് മണസ്റ്റര്

മകണഴവമകണടസ മഡണ: മഗണകുല്ദണസസ

'' ദവനചെന്ദ്രന്

മലപ്പുറഎ പവ. എ. ബണബ

'' സുധണകരന് മണസ്റ്റര്

ജനറല്നസക്രടറവ ശതീ. ഒ. നക. വവശസനണഥന് സമുചെവതമണയവ, മറുപടവ നല്കവ. പ്രവര്തനറവമപണര്ടഎ 
വരവുനചെലവു കണക്കുഎ സര്വ്വസമ്മേതമണയവ പണസണകവ.
വരണണധവകണരവ ശതീധരന് (നപണയവല്കണവുസ) നന്റെ മനതൃതസതവല്, ഔമദശ്യണഗവക പണനല് അടവസണനതവല് 
പതവയ ഭണരവണഹവകളുനട നതരനഞ്ഞടപസ നടന.

സഎസണന കമ്മേവറവ നമമ്പര്മണര് (2016-2019)

1. ശതീ. എന്. അമശണകന് മണസ്റ്റര് (പ്രസവഡണസ )

2. എഎ. പവ. രവതീന്ദ്രന് (ദവസസ പ്രസവഡണസ )

3. രണമജന്ദ്രന് (ദവസസ പ്രസവഡണസ )

4. ഒ. നക. വവശസനണഥന് (ജനറല്നസക്രടറവ)

5. നക. മമണഹനന് (മജണ :നസക്രടറവ)

6. എഎ. സുമ (മജണ:നസക്രടറവ)

7. എഎ.പവ. ജയന്തന് (ട്രഷറര്)

8. പവ. ശതീധരന് മണസ്റ്റര് നമമ്പര്
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9. വവ. നണരണയണന് നമമ്പര് 

10. മഡണ: സച്ചവദണനന്ദന് നമമ്പര് 

11. നക. മമണഹനന് നമമ്പര് 

12. ബവ. പവ. ബണലകൃഷ്ണന് എകസ ഒഫതീമഷശ്യണ നമമ്പര് 

13. പവ. ശശവധരന് എകസ ഒഫതീമഷശ്യണ നമമ്പര് 

14. ടവ. വവ. ബണലന് നമമ്പര്

15. പവ. പവ. ഫല്ഗുനന് നമമ്പര്

16. സുമ കടമ്പൂര് നമമ്പര്

17. വവ. നക. നളവനവ നമമ്പര് 

18. പവ. പവ. സണവവത്രവ നമമ്പര്

19. വവ. പവ. മകണരന് നമമ്പര്

20. ദവമനശന് നപരുവണണന് നമമ്പര്

21. എഎ. വവ. ചെന്ദ്രന് നമമ്പര്

22. എഎ. പവ. രവതീന്ദ്രന് എകസ ഒഫതീമഷശ്യണ നമമ്പര്

23. മഗണവവന്ദന് മയ്യവല് എകസ ഒഫതീമഷശ്യണ നമമ്പര്

24. നചെറൂടവ മണസ്റ്റര് നമമ്പര്

25. പവ. ടവ. അമശണകന് നമമ്പര്

26. നക. നന്ദകുമണര് എകസ ഒഫതീമഷശ്യണ നമമ്പര്

27. എഎ. രമമശന് എകസ ഒഫതീമഷശ്യണ നമമ്പര്

28. മമനണജസ നമമ്പര്
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29. രണമജന്ദ്രന് നമമ്പര്

30. വണസുമദവന്  മണസ്റ്റര് നമമ്പര്

31. പവ. രണമദണസന് നമമ്പര്

32. ടവ. പവ. ബണലചെന്ദ്രന് എകസ ഒഫതീമഷശ്യണ നമമ്പര്

33. ടവ. ശതീനവവണസന് എകസ ഒഫതീമഷശ്യണ നമമ്പര്

---x---
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