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ÄßøáÕÈLÉáø¢: ÕßÆcÞVÅß ¥ÇcÞÉµ ¥ÈáÉÞÄ¢ Éøß×íµøßAáçOÞZ µâ¿áÄW ©IÞµáK ÄØíÄßµµ{ßW 
²æøH¢ ØVAÞøßÈá ÕßGáæµÞ¿áAÞX ØíµâZ ÎÞçÈ¼íæÎaí dÉÄßÈßÇßµ{á¢ ÎdLßØÍÞ  ©ÉØÎßÄßÏá¢ ÄNßW 
È¿K ºV‚ÏßW ÇÞøÃÏÞÏß. ¥ÇcÞÉµ ÌÞCßW ÈßKá ØVAÞV ¨ ÄØíÄßµÏßW ÈßÏÎÈ¢ È¿Já¢. 
¥ÇcÞÉµ ÌÞCí Ø¢ØíÅÞÈ ÄÜJßÜÞÏßøßAáçÎÞ, ÕßÆcÞÍcÞØ ¼ßˆÞ ÄÜJßÜÞÏßøßAáçÎÞ ®Ká  ÉßKà¿á 
ÄàøáÎÞÈßAá¢. ²øá ÄØíÄßµçÏ ÉáÄáÄÞÏß ©IÞµáKáUá ®CßW ¥ÄßW ÈßÏÎÈÞÇßµÞø¢ ¦VæAK 
µÞøcJßÜá¢ ÉßKà¿á ÄàøáÎÞÈæÎ¿áAá¢. µÝßE ÎÞV‚í 31Èá ÎáXÉá ùßçMÞVGí æº‡æMG ²ÝßÕáµ{ßæÜ 
ÈßÏÎÈJßÈí ¥¢·àµÞø¢ ÈWµÞÈá¢ ÇÞøÃÏÞÏß. ¥¿áJ ÎdLßØÍÞ çÏÞ·JßW ¥ÇcÞÉµ ÉÞçA¼í  Ø
¢Ìtß‚ ¥LßÎ ÄàøáÎÞÈÎáIÞµá¢. 

ÎÞçÈ¼íæÎaáµZ ²ÝßÕáµZ ùßçMÞVGí æºÏíÄÞW 48 ÎÃßAâùßÈµ¢ ÄØíÄßµÏíAí ¥¢·àµÞø¢ ÈWµÞÈá¢ 
ÇÞøÃÏÞÏßGáIí. ¦ùÞ¢ ÐÞØíÕæø ¥ÇcÞÉµ ÕßÆcÞVÅß ¥ÈáÉÞÄ¢ 1:30 ¦µáçOÞZ øIÞÎæJ 
ÁßÕß×Èí ¥¢·àµÞø¢ µßGÞX ®dÄ µáGßµZ çÕÃæÎK µÞøcJßÜá¢ ÄàøáÎÞÈÎÞÏßGßˆ. 36 µáGßµZ 
©æICßW øIÞÎæJ ÁßÕß×Èí ¥¢·àµÞø¢ µßGßçÏAáæÎKÞÃá ØâºÈ. ÕßÆcÞÍcÞØ ¥ÕµÞÖ ÈßÏÎ¢ 
È¿MÞAáKçÄÞæ¿ §ÄßW ÕcµíÄÄ Õøá¢. ÁWÙßÏßW 19Èá çºøáK ÕßÆcÞÍcÞØ ÎdLßÎÞøáæ¿ çÏÞ·JßW 
ÄàøáÎÞÈÎáIÞçÏAá¢. ÎÞçÈ¼íæÎaáµZ ²øá ÄØíÄßµ ÎÞdÄ¢ ØVAÞøßÈá  ÕßGáæµÞ¿áJÞW ¥ÇcÞÉµ 
ÌÞCßW ©ZæM¿áJßÏßGáU ®ˆÞÕVAá¢ ÈßÏÎÈ¢ ÈWµÞÈÞµáçÎÞ ®K µÞøcJßÜá¢ ÕcµíÄÄÏßˆ. 
ÎÞçÈ¼íæÎaáµ{ßW ÈßKí ²øá Øàxí ÎÞdÄ¢ ÕÞBß ¥Õøáæ¿ ¦ÕÖcBZAá ÎáKßW ØVAÞV 
ÎáGáÎ¿AáµÏÞæÃKí ¥ÇcÞÉµ Ø¢¸¿ÈµZ ¥ÍßdÉÞÏæMGá. ¥ÇcÞÉµ ÉÞçA¼í È¿MÞAáçOÞZ 
¥ÇcÞÉµæø ÕßÜÏßøáJÞX æÉÞÄáØNÄæa çÈÄãÄbJßW ¼ßˆÞ çÎÞÃßxùß¹í ¥çÄÞùßxß 
øâÉàµøßAÃæÎK ÕcÕØíÅçÏÞ¿á¢ ¥ÇcÞÉµ Ø¢¸¿ÈµZ ÕßçÏÞ¼ßMá dÉµ¿ßMß‚á. 

ºßˆù ¥ÍßdÉÞÏÕcÄcÞØBZ ©æICßÜá¢ ¥ÇcÞÉµ ÉÞçA¼ßæÜ ÕcÕØíÅµZ Ø¢Ìtß‚á ºV‚ÏßW 
¦øá¢ µ¿á¢Éß¿ßJ¢ È¿JßÏßæˆKá ÎdLß Éß.æµ. ¥ÌíÆáùÌîí ÉùEá. ÉÞçA¼í È¿MÞAÞX 
§øáµâGøáæ¿Ïá¢ ÍÞ·Já ÈßKá d·àX ØßoW µßGßÏßGáIí. ÎÞçÈ¼íæÎaáµ{áæ¿ ÈßÏÎÈÞÇßµÞøJßW 
èµµ¿JßæˆKá¢ æµ§¦V dÉµÞøÎáU ¥ÕµÞÖBZ ÈßÜÈßVJáæÎKá¢ ØVAÞV ©ùMá 
ÈWµßÏßGáUÄßÈÞW ÉÞçA¼ßæÜ ÕcÕØíÅµ{áÎÞÏß ØÙµøßAÞÕáK çÎ~Üµ{áæIKí §aVºV‚í 
µìYØßW ¥ÍßdÉÞÏæMGá. §çÄ ¥ÍßdÉÞÏ¢ ÄæKÏÞÃí ®¢§®Øá¢ dÉµ¿ßMß‚Äí. ¥çÄØÎÏ¢, 
§çMÞÝæJ ÄàøáÎÞÈB{ßW ºßÜ ÕßçÏÞ¼ßMáµ{áæIKá èdÉÕxí ØíµâZ ÎÞçÈç¼ÝíØí ¥çØÞØßçÏ×Èá
¢ çµø{ ®ÏíÁÁí ØíµâZ ÎÞçÈç¼ÝíØí ¥çØÞØßçÏ×Èá¢ ÉùEá. ØVAÞøßÈí ²øá Øàxí 
ÕßGáæµÞ¿áAáKÄßçÈÞ¿á çÏÞ¼ßMÞæÃKá çµø{ ®ÏíÁÁí ÙÏV æØAXÁùß ØíµâZ ÎÞçÈç¼ÝíØí 
¥çØÞØßçÏ×X ¥ùßÏß‚á. ÎdLß æµ. ÌÞÌá, æÉÞÄáÕßÆcÞÍcÞØ æØdµGùß ÖßÕÖCV, ÁßÉß°: ®. 
×Þ¼ÙÞX ®KßÕøá¢ ºV‚ÏßW ÉæC¿áJá.    
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തിരവനനപരം:       അധയാപകരെട നിയമന പശം പരിഹരികാന സംസാന സരകാര പഖയാപിച 

  വിദയാഭയാസ പാോകജില മാറം.     പതതായണാകന മഴവന നിയമനങളം അധയാപക ബാങില 
നിനാകണം,        ഈവരഷെത നിയമനം അംഗീകരികില എനീ വയവസകളിലാണ് മാറം വരതക. സള 

       മാോനജെമനറകളമായം അധയാപക സംഘടനകളമായം ബധനാഴ നടതിയ ചരചക് ോശഷം വിദയാഭയാസ 
 മനി പി.െക.   അബറബാണ് തീരമാനം അറിയിചത്.    ഇവരമായി ോനരോത നടതിയ ചരചകളെട 

     അടിസാനതില മനിസഭാ ഉപസമിതയാണ് തീരമാനെമടതെതന് മനി വയകമാകി.  എനാലഈ 



   നിരോദശെതയം ഒരവിഭാഗം മാോനജെമനറകള അംഗീകരിചിടില.    എലാ എയഡഡ് സളിലം ടീോചഴ് 
    ബാങില നിന് ഒരാെള നിയമികെമനം 2011  മാരച് 31     ന് മമ് ഒഴിവവന മഴവന തസികകളിെല 

   നിയമനവം അംഗീകരികെമനം മനി പി.െക.  അബറബ് പറഞ.   ബാങിലനിന് ഒരാെള നിയമിചാല 
  ബാകി മാോനജെമനറിന് നിയമികാം.     ഒര തസിക മാതമണാകന സളകളിെല നിയമനം 

  വിടതരണെമന് മാോനജെമനറകള ആവശയെപടിടണ്.     ഇത് മനിസഭാ ഉപസമിതി ചരച െചയം. 
       ഇനിയണാകന ഒഴിവകളില നിയമനം നടതാന സരകാര വിജാപനം ോവണെമന വയവസയില 

 മാറം വരതില.   അനമതി ോതടിയാല 48   മണികറിനകം സരകാര തീരമാനെമടകം.  ടീോചഴ് ബാങ് 
   വിദയാഭയാസ ജിലാതലതില തയാറാകനത് പരിഗണികം.    പതിയ അനപാത പകാരം രണാം 

    ഡിവിഷന് ോവണ കടികളെട എണം നിശയിചിടില.    ഇകാരയതില കടതല വയകത ോവണം. എല.പി, 
യ.      പി വിഭജനം ഇോതാെടാപം തെന നടപാോകണി വരം.    അടത മനിസഭാ ോയാഗതില പാോകജിന് 

     അനിമാംഗീകാരം ോനടാനാകെമനാണ് കരതനെതനം മനി അബറബ് പറഞ.  ഉപസമിതി അംഗം 
 മനി െക.   ബാബവം വാരതാസോമളനതില പെങടത.   പാോകജ് പഖയാപനമനസരിച് 2010-11 

    വെരയള നിയമനങള മാതമായിരന അംഗീകരികാന തീരമാനിചിരനത്.   ഇതില മാറം വരതി. 
   ഈവരഷം മാരച് 31       ന് മമണായ ഒഴിവകളില എന് നിയമനം നടതിയാലം അംഗീകരികം. ഇനിയള 

       മഴവന ഒഴിവകളിലം നിയമനം ബാങിലനിനാകെമനതായിരന പാോകജിെല ഏറവം പധാന വയവസ. 
      ഇത് നടപായാല മാോനജെമനറിന് നിലവിലള നിയമനാധികാരതില നിയനണം വരമായിരന. 

   ഇതിെനതിെര മാോനജെമനറകള കടത എതിരപയരതി.    ഈസാഹചരയതിലാണ് എലാ സളകളിലം 
       ബാങില നിന് ഒരാെള നിയമികണെമന വയവസയിോലക് ഇത് ഇളവ് െചയത്.  ഇങെന നിയമനം 
     നടനാല തെന പാോകജ് പരണമായി നടപാകാനാകെമനാണ് സരകാറിനെെറ 

വിലയിരതല.    സരകാര നിലപാടിെന ഇനറരചരച് കൗണസില, എം.ഇ.എസ്, എന.എസ്.എസ് 
       തടങിയ ോകാരപോററ് മാോനജെമനറകളം വിവിധ സംഘടനകളം െപാതോവ പിനണചോപാള ഏതാനം 

 സംഘടനകള എതിരത.     എനാല എതിരപിന് വഴങിലെളന് സരകാര വയകമാകി. ചരചയില 
  െപാതവിദയാഭയാസ െസകടറി എം. ശിവശങര, ഡി.പി.  ഐഎ. ഷാജഹാന,  അധയാപക സംഘടനാ 

 ോനതാകളായ െജ. ശശി, എ. സലാഹദീന, എന. ശീകമാര, പി.െക. കഷദാസ്, എം. ഷാജഹാന, എ. െക. 
ൈസനദീന,  സിറിയക് കാവില, ഹരിോഗാവിനന, െക. ോമായിനകടി,  മാോനജെമനറ് സംഘടനാ 

 ോനതാകളായ സി.സി. സാജന, ഫാ.  ോജാസ് കരിോവലില, വി. െമായടി, സി.പി.  സദരശനന തടങിയവര 
പെങടത.
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