പടട്ടി ക ജജാതട്ടി മഹജാജനസഭ
പടട്ടികജജാതട്ടിയട്ടില്പപ്പെടവരരും ആചജാരരും, അനുഷജാനരും, ദജായക്രമരും, വട്ടിവജാഹരും, എനട്ടിവയട്ടില് സമജാനതകള്
ഉള്ളവരരും, ദദശവവ്യതവ്യജാസരും അനുസരട്ടിചച്ചു് മണജാന, വണജാന, പപരമണജാന, പപരവണജാന, ദവലന, പതട്ടിയജാന,
തണജാന, പരവന, ഭരതര, ദവട്ടുവന, ദനരവ്യന എനന്നീ ദപരകളട്ടില് അറട്ടിയപപ്പെടുനവരമജായ സമുദജായങ്ങളുപടെ
ഏകന്നീകരണരും കജാലഘടതട്ടിപന്റെ ആവശവ്യമജാണച്ചു്. ഈ സമുദജായങ്ങപള ഉള്പകജാള്ളുന മണജാന വണജാന
സമുദജായ സരുംഘരും, ദവലന പരവന മണജാന സരുംഘരും, ഓള് ദകരള വരണവര പസജാസസറട്ടി, ദകരള തണജാന
മഹജാസഭ, വണജാര സരവന്നീസച്ചു് പസജാസസറട്ടി, ഭജാരതന്നീയ ദവലന പസജാസസറട്ടി, ദകരള സരുംസജാന ദവട്ടുവ
മഹജാസഭ, ദകരള ദവലന സമജാജരും, ദകരള സരുംസജാന പടട്ടികജജാതട്ടി മണജാന സമജാജരും, അഖട്ടില ദകരള
പതട്ടിയജാന മഹജാസഭ എനന്നീ പത്തു സരുംഘടെനകളുപടെ ദനതൃതത്വങ്ങള് പലവടരും നടെതട്ടിയ ആദലജാചനജാ
ദയജാഗങ്ങള്കരും ചരച്ചകള്കരും ദശഷരും രൂപരും പകജാടുത ഒര ഐകവ്യദവദട്ടിയജാണച്ചു് പടട്ടികജജാതട്ടി മഹജാജനസഭ.
(PJMS). ദദശവവ്യതവ്യജാസവരും ദപരവവ്യതവ്യജാസവരും മജാറട്ടിനട്ടിരതട്ടി, ദമല്പ്പെറഞ്ഞ സമുദജായങ്ങളുപടെ നന്മയ്ക്കു ദവണട്ടി
സജാമൂഹവ്യവരും സജാമ്പതട്ടികവരും സജാരുംസജാരട്ടികവരും വട്ടിദവ്യജാഭവ്യജാസപരവമജായ പദ്ധതട്ടികള് ആവട്ടിഷ്കരട്ടിച
നടെപ്പെട്ടിലജാകകയരും പടട്ടികജജാതട്ടി-പടട്ടികവരഗ്ഗകജാപര പപജാതുവജായരും, സമജാന സമുദജായങ്ങപള പ്രദതവ്യകട്ടിചരും
ബജാധട്ടികന പ്രശ്നങ്ങളട്ടില് ഇടെപപട്ടുച്ചു് പരട്ടിഹജാരരും കജാണനദതജാപടെജാപ്പെരും അവരപടെ ഐകവ്യതട്ടിനരും ദക്ഷേമതട്ടിനരും
അവകജാശ സരുംരക്ഷേണതട്ടിനരും ദവണട്ടി പ്രവരതട്ടികക എനതജാണച്ചു് ഐകവ്യദവദട്ടിയപടെ മുഖവ്യലക്ഷേവ്യരും .
ദമല്പ്പെറഞ്ഞ ഓദരജാ സമുദജായസരുംഘടെനകളട്ടില് നട്ടിനരും പ്രസട്ടിഡണച്ചു് , പസക്രടറട്ടി, ഒര കമട്ടിറട്ടി അരുംഗരും എനട്ടിവര
അടെങ്ങുനതജാണച്ചു് പടട്ടികജജാതട്ടി മഹജാജനസഭയപടെ സരുംസജാനകമട്ടിറട്ടി. പടട്ടികജജാതട്ടി മഹജാജനസഭയട്ടില്
അരുംഗമജായട്ടിട്ടുള്ള എലജാ സരുംഘടെനകളുപടെയരും സരുംസജാനകമട്ടിറട്ടി അരുംഗങ്ങളുരും ജട്ടിലജാ-തജാലൂകച്ചു് പ്രസട്ടിഡണ്ടുമജാരരും
പസക്രടറട്ടിമജാരരും സഭയപടെ ജനറല് പകകൌണ്സട്ടില് അരുംഗങ്ങള് ആയട്ടിരട്ടികരും. പടട്ടികജജാതട്ടി മഹജാജനസഭയപടെ
സരുംസജാനകമട്ടിറട്ടി 04/06/2016 നുച്ചു് തൃശ്ശൂരട്ടില് ദയജാഗരും ദചരന. പ്രസ്തുത ദയജാഗതട്ടില് സരുംസജാന പ്രസട്ടിഡണച്ചു്
ശന്നീ. എന. അദശജാകന മജാസ്റ്റര അധവ്യക്ഷേത വഹട്ടിച. ജനറല് പസക്രടറട്ടി അഡത്വ: പട്ടി. എ. പ്രസജാദച്ചു് റട്ടിദപ്പെജാരടച്ചു്
അവതരട്ടിപ്പെട്ടിച. ട്രഷറര ശന്നീ. മധുസൂദനന സത്വജാഗതവരും, കമട്ടിറട്ടി അരുംഗരും ശന്നീ. ഒ. പക. ദസജാമന നനട്ടിയരും
ദരഖപപ്പെടുതട്ടി. സരുംസജാനകമട്ടിറട്ടിയട്ടില് തജാപഴെപ്പെറയനവര പപങ്കെടുത്തു:
1.

എന. അദശജാകന മജാസ്റ്റര

( എരും. വട്ടി. എസച്ചു്. എസച്ചു്. )

2.

ഒ. പക. വട്ടിശത്വനജാഥന

( എരും. വട്ടി. എസച്ചു്. എസച്ചു്. )

3.

ശശന്നീന്ദ്രന

( വട്ടി. പട്ടി. എരും. എസച്ചു്. )

4.

അഡത്വ: പട്ടി. എ. പ്രസജാദച്ചു്

( വട്ടി. പട്ടി. എരും. എസച്ചു്. )

5.

ദവണദഗജാപജാല്

( എ. പക. വട്ടി. എസച്ചു്. )

6.

മധുസൂദനന

( വട്ടി. എസച്ചു്. എസച്ചു്. )

7.

രഘുനജാഥച്ചു്

( വട്ടി. എസച്ചു്. എസച്ചു്. )

8.

അഡത്വ: പക. വട്ടി. നജാരജായണന

(പക. എസച്ചു്. വട്ടി. എരും. എസച്ചു്.)
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9.

പട്ടി. വട്ടി. രജാജന

(പക. എസച്ചു്. പട്ടി. എരും. എസച്ചു്.)

10.

പത്മനജാഭന

(പക. വട്ടി. എസച്ചു്.)

പടട്ടികജജാതട്ടി മഹജാജനസഭയപടെ ഭരണഘടെന ചരച്ച പചയ. ദഭദഗതട്ടികദളജാപടെ പജാസജാകട്ടി. ഭരണഘടെന
തട്ടിരവനന്തപുരത്തുച്ചു് രജട്ടിസ്റ്റര പചയജാന തന്നീരമജാനട്ടിച. ജനറല് പകകൌണ്സട്ടില് ദയജാഗരും 24/07/2016 നുച്ചു്
എറണജാകുളരും പസകൌതട്ടില് ദചരവജാനുരും തന്നീരമജാനപമടുത്തു.
24/07/2016 നുച്ചു് എറണജാകുളത്തുച്ചു് നടെന മഹജാജനസഭയപടെ ജനറല് പകകൌണ്സട്ടില് ദയജാഗതട്ടില് വട്ടിവട്ടിധ
സരുംഘടെനകളട്ടില് നട്ടിനജായട്ടി എഴുപതഞ്ചു ദപര പപങ്കെടുത്തു. എരും. വട്ടി. എസച്ചു്. എസട്ടിപന പ്രതട്ടിനട്ടിധന്നീകരട്ടിച
പതട്ടിപനട്ടു പമമ്പരമജാര പപങ്കെടുകകയണജായട്ടി. പ്രസട്ടിഡണച്ചു് എന. അദശജാകന മജാസ്റ്ററുപടെ അദ്ധവ്യക്ഷേതയട്ടില്
നടെന ദയജാഗരും ജനറല്പസക്രടറട്ടി പട്ടി. എ. പ്രസജാദച്ചു് ഉദച്ചു്ഘജാടെനരും പചയ. സഭയപടെ നയരും, ഘടെന, പ്രവരതനരും
എനട്ടിവ സരുംബനട്ടിചച്ചു് വട്ടിശദമജായ ചരച്ച നടെന. അരുംഗ സരുംഘടെനകപള പ്രതട്ടിനട്ടിധന്നീകരട്ടിച പകജാണ്ടുച്ചു് തജാപഴെ
പറയനവര സരുംസജാരട്ടിച:
ശന്നീ. ദട്ടിനചന്ദ്രന. (എരും. വട്ടി. എസച്ചു്. എസച്ചു്.), ശശന്നീന്ദ്രന (വട്ടി. പട്ടി. എരും. എസച്ചു്), ടെട്ടി. എന. ശന്നീനട്ടിവജാസബജാബു (എ.
പക. വട്ടി. എസച്ചു്.), പചലപ്പെന രജാജപുരരും (പക. ടെട്ടി. എരും. എസച്ചു്.), മധുസൂദനന (വട്ടി. എസച്ചു്. എസച്ചു്.), എന. പട്ടി.
ദഗജാപജാലകൃഷ്ണന (ബട്ടി. വട്ടി. എസച്ചു്), പക. പക. നജാരജായണന (പക. എസച്ചു്. വട്ടി. എരും. എസച്ചു്), പത്മനജാഭന (പക. വട്ടി.
എസച്ചു്), പട്ടി. വട്ടി. ബജാബു (പക. എസച്ചു്. പട്ടി. എരും. എസച്ചു്).
ജട്ടിലജാ തജാലൂകച്ചു് തലങ്ങളട്ടില് ദമല്പ്പെറഞ്ഞ സരുംഘടെനകളട്ടില് നട്ടിലവട്ടിലുള്ളവപയ പ്രതട്ടിനട്ടിധന്നീകരട്ടിചപകജാണ്ടുച്ചു്
പമമ്പരമജാപര ഉള്പപ്പെടുതട്ടി കമട്ടിറട്ടികള്കച്ചു് രൂപരും നല്കണപമനച്ചു് ദയജാഗരും തന്നീരമജാനട്ടിച .
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