
രൂപീകരണ സമ്മേളനം 
1962ഒക്ടോബര് 28, 29 തൃശ്ശൂർ 

  
കടുത്ത അവഗണനയും നോമമോത്രമോയ ക്വതനവും ഉക് ോഗസ്ഥ ദുഷ്പ്രഭുതവവും തത്ഫലമോയള്ള പീഢനവും നിമിത്തും 

ദുരിതപൂര്ണമോയിരുന്നു ആയിരത്തിത്ത്തോള്ളോയിരത്തി അമ്പതുകളുത്െ അവസോനത്തില് ക്കരളത്തിത്ല സിവില് സര്വീസ് രുംഗും. ഇതിത്നതിത്ര 
പ്രതികരിക്കോന് ക്േഷിയില്ലോത്ത  ഛിന്നഭിന്നമോയ സുംഘെനോ സുംവിധോനങ്ങളോയിരുന്നു നിലനിന്നിരുന്നത്. ഈ അവസ്ഥയില്നിന്നുും ക്മോചനും 
ത്കോതിച്ച ഉത്പതിഷ്ണുക്കളുും അവകോേക്ബോധമുള്ള സുംഘെനോപ്രവര്ത്തകരുും ജീവനക്കോരുും ക്കരളത്തിത്ല സര്ക്കോർ ജീവനക്കോര്ക്ക് ഒറ്റ 
സുംഘെന എന്ന ലക്ഷ്യും മുന്നിര്ത്തി നെത്തിയ പരിശ്രമങ്ങളുത്െ ഫലമോയി 1961ത്ഫബ്രുവരി 18,19 തീയതികളില് തിരുവനന്തപുരത്ത് 
സുംസ്ഥോന കണ്വന്ഷന് ക്ചര്ന്നു. ത്ക.ത്ചല്ലപ്പന്പിള്ളയത്െ അദ്ധ്യക്ഷ്തയില് ക്ചര്ന്ന കണ്വന്ഷനിൽ സുംസ്ഥോനത്ത്ത മുഴുവൻ 
ജീവനക്കോര്ുമോയിഏകീകൃത സുംഘെന രൂപീകരിുന്നതിത്നുറിച്ച് ചര്ച്ച ത്ചയ്തു.    

പ്രസ്തുത കൺത്നൻഷന്ത്റ തീരുമോനപ്രകോരും അഡക്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റി സുംഘെനോരൂപും സുംബന്ധിച്ച നിർക്േേും തയ്യോറോക്കി വിവിധ 
സുംഘെനകൾക്ക് അയച്ചുത്കോടുത്തു. ലോസ്റ്റ്ഗ്ക്േഡ്, അധയോപക വിഭോഗങ്ങൾ ഒഴിത്കയള്ള എൻ.ജി.ഒ മോർക്ക്കവണ്ടി ക്കരളോ എൻ.ജി.ഒ യൂണിയൻ 
എന്ന സുംഘെന രൂപീകരിുന്നതിന് ഒരു കരെ് നിയമോവലിയും തയ്യോറോക്കത്പ്പട്ടിരുന്നു.1962 ഏപ്രിൽ 20 ന് ക്കോഴിക്ക്കോെ് ക്ചർന്ന 
അഡക്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റി ക്യോഗും കരെ് നിയമോവലി അനുസരിച്ച് ക്കരളോ എൻ.ജി,ഒ യൂണിയന് രൂപീകരിക്കോൻ തീരുമോനിച്ചു.  

 
 ഇതിന്ത്റ അെിസ്ഥോനത്തില് 1962 ഒക്ടോബര് 27, 28 തീയതികളില് തൃശ്ശൂർ ത്സന്ക്്തോമസ് ഹഹസ്കൂളില്വച്ച് യൂണിയന്ത്റ 
രൂപീകരണ സക്മ്മളനും ക്ചര്ന്നു. എല്ലോ ജില്ലകളിൽ നിന്നുമോയി 135 ത്കൌണ്സിലര്മോർ പത്െടുത്തു. അഡക്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റി തയ്യോറോക്കിയ 
കരടുനിയമോവലി സക്മ്മളനും അുംഗീകരിച്ചു.  

  
 സക്മ്മളനും തോക്ഴപ്പറയന്നവര് ഭോരവോഹികളോയ 21 അുംഗ സുംസ്ഥോനക്കമ്മിറ്റിത്യ തിരത്െടുത്തു . 
 
 പ്രസിഡന്റ്   : ത്ക.എും. മ നക്മോഹനന് 
 
 ഹവസ് പ്രസിഡന്ുമോർ : വി. രോധോകൃഷ്ണനൻ,   

 
      പി. രോമചന്ദ്രന് നോയര് 

   
 ത്സക്രട്ടറി   : എ. രോധോകൃഷ്ണനൻ 

  
 ക്ജോയിന്റ് ത്സക്രട്ടറിമോര് : ഇ.ത്ജ. ഫ്രോന്സിസ്, 

 
      സി.ഇ. മോധവ വോരയര് 

  
 ട്രഷറര്   : ത്ക.കുമോരക്മക്നോന് 

 
   
അഡക്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റി തയ്യോറോക്കി സക്മ്മളനത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച സുംഘെനയത്െ നയപ്രഖ്യോപനക്രഖ്ക്ക് ബ ലോയി വന്ന 

രണ്ടുപ്രക്മയങ്ങളുും കൂെി പരിക്േോധിച്ച് പുതിയ ക്രഖ് തയ്യോറോുവോന് സക്മ്മളനും എക്സികൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിത്യ ചുമതലത്പ്പടുത്തി.  
ഇന്തയോ-ഹചനോ യദ്ധ്ും ആരുംഭിച്ചിരുന്ന പശ്ചോത്തലത്തിലോണ് യൂണിയന്ത്റ രൂപീകരണ സക്മ്മളനും നെന്നത്. പ്രസ്തുത 

സോഹചരയത്തില് ഹചനയത്െ നെപെിത്യ അപലപിച്ചുത്കോണ്ടുും അക്രമണകോരികത്ള തുരത്തോന് ഇന്തയോസര്ക്കോരിനു പിന്നില് അണിനിരക്കോന് 
എന്.ജി.ഒ മോത്ര ആഹവോനും ത്ചയ്തുും, പ്രധോനമന്ത്രിയത്െ രോജയരക്ഷ്ോനിധിയിക്ലക്ക് 10000 രൂപ പിരിച്ചു ത്കോടുക്കോന് തീരുമോനിച്ചുത്കോണ്ടുമുള്ള 
പ്രക്മയങ്ങള് സക്മ്മളനും അുംഗീകരിച്ചു. 
 

  
 

ഒന്നം സംസ്ഥനനസമ്മേളനം  
1964ത്മയ് 23,24,25  ആലപ്പുഴ 

 
  
യൂണിയന്ത്റ ഒന്നോും സുംസ്ഥോനസക്മ്മളനും 1964ത്മയ് 23,24,25 തീയതികളില് ആലപ്പുഴ ക്ഗള്സ് ഹഹസ്കൂളില് നെന്നു. 

പ്രസ്തുതസക്മ്മളനത്തില് തോക്ഴപ്പറയന്നവര് ഭോരവോഹികളോയ 21 അുംഗ സുംസ്ഥോനകമ്മറ്റിത്യ ത്തര ത്െടുത്തു. 
  

 പ്രസിഡന്റ്  :  ത്ക.ത്ചല്ലപ്പന്പിള്ള 
  
 ഹവസ് പ്രസിഡന്റ് :  എും.േോര   
 
 ത്സക്രട്ടറി  :  ഇ.ത്ജ. ഫ്രോന്സിസ്  
 
 ക്ജോയിന്റ് ത്സക്രട്ടറി : ത്ക.എും.ജി.പണിക്കര്  
 
 ട്രഷറര്  : എന്.ശ്രീധരന്പിള്ള  
 



ഈ സക്മ്മളനത്തിലോണ് യൂണിയന്ത്റ പതോക അുംഗീകരിച്ചത്. പതോക അുംഗീകരിുന്നതു സുംബന്ധിച്ച് സുംഘെനയത്െ വിവിധ 
തലങ്ങളില് വലിയ ചര്ച്ച നെത്തിയിരുന്നു. ചുവപ്പു നിറമുള്ള ത്കോെി അുംഗീകരിുന്നതിൽ പ്രതിക്ഷധിച്ച പ്രവര്ത്തകർ 
സുംഘെനയിലുണ്ടോയിരുന്നു.  ആര്.േെറിന്ത്റ ക്നതൃതവത്തിലുളള ക്കോണ്േസ്സ് സര്ക്കോർ സുംസ്ഥോനത്ത് അധികോരത്തിലുണ്ടോയിരുന്ന 
ക്വളയിലോണ് ഒന്നോും സക്മ്മളനും ക്ചര്ന്നത്. സുംസ്ഥോന സര്ക്കോർ ജീവനക്കോരുത്െ അവകോേോനുകൂലയങ്ങക്ളോെ് തീര്ത്തുും നിക്ഷധോത്മകമോയ 
സമീപനമോണ് മന്ത്രിസഭ ഹകത്ക്കോണ്ടിരുന്നത്. ഈ സോഹചരയത്തിൽ സര്ക്കോരിന്ത്റ അവഗണനത്ക്കതിത്ര അവകോേ ിനമോചരിുവോനുും 
ത്ട്രയിന്ജോഥ നെത്തിയതിനുക്േഷും സര്ക്കോരിന് കൂട്ടനിക്വ നും നല്കുവോനുും തീരുമോനിച്ചു. ഇന്തയന് പ്രധോനമന്ത്രി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹര്ലോൽ 
ത്നഹ്റുവിന്ത്റ നിരയോണത്ത്തത്തുെര്ന്ന് 1964 ജൂണ് 27 ന് നെത്തോന് തീരുമോനിച്ച അവകോേ ിനോചരണും ജൂലോയ് 7ക്ലക്ക് മോറ്റി. ആ 
ഘട്ടത്തില് ആഭയന്തര കലഹും നിമിത്തും ആര്. േെര് മന്ത്രിസഭ രോജി വുകയും സുംസ്ഥോനത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഭരണക്മര്ത്പ്പടുത്തുകയും ത്ചയ്തു. 
ഈ രോഷ്ട്രീയ സോഹചരയത്തില് ത്ട്രയിന്ജോഥയെക്കമുള്ള പ്രക്ഷ്ോഭപരിപോെികള് മോറ്റിവച്ചു. പിന്നീെ് ആര്. പ്രസോ ് ഗവര്ണുത്െ ഉപക് ഷ്ടോവോയി 
ചുമതലക്യറ്റതിനുക്േഷും ത്ട്രയിന്ജോഥ നെത്തി. ആ വര്ഷും ഒക്ടോബര് 2 ന് കൂട്ട നിക്വ നും അഹഡവസർ ശ്രീ. ആര്. പ്രസോ ിന് സമര്പ്പിച്ചു. 

 
  

രണ്നം സംസ്ഥനനസമ്മേളനം 
1965 മെയ് - 8,9,10 മ്മകനഴിമ്മകനട് 

 
 1965 ത്മയ് 08,09,10 തീയതികളില് ക്കോഴിക്ക്കോെ് ഗണപതി ഹഹസ്കൂള് ഓഡിക്റ്റോറയത്തില് നെന്ന സക്മ്മളനും തോക്ഴപ്പറയന്നവർ 
ഭോരവോഹികളോയ 21 അുംഗ സുംസ്ഥോനകമ്മറ്റിത്യ ത്തര ത്െടുത്തു. 

  
 പ്രസിഡന്റ്  : ഇ.ത്ജ. ഫ്രോന്സിസ് 
  
 ഹവസ് പ്രസിഡന്റ് : എും.േോര  
  
 ജനറല് ത്സക്രട്ടറി : ഇ. പത്മനോഭൻ   
 
 ക്ജോയിന്റ് ത്സക്രട്ടറി : സി.എ. രോക്ജന്ദ്രൻ  
 
 ട്രഷറര്  :  എും.ത്ക സുധോകരപ്പണിക്കര് 
 

ഒന്നോും സക്മ്മളനത്തില് അവതരിപ്പിച്ച നയപ്രഖ്യോപനക്രഖ് ആവേയമോയ പരിക്േോധനകള്ുും ചര്ച്ചകള്ുും ക്േഷും ഈ സക്മ്മളനും 
അുംഗീകരിച്ചു. സക്മ്മളനത്തിനത്തിനു സമോപനും കുറിച്ചുത്കോണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ജീവനക്കോര് പെടുത്ത ഉജ്ജ്വലപ്രകെനും നെന്നു. “ക്കരളോ 
എന്.ജി,ഒ യൂണിയത്ന അുംഗീകരിുക”, “ക്കന്ദ്ര നിരക്കില് ക്ഷ്ോമബത്ത നല്കുക”, “േമ്പളക്കമ്മീഷന് റിക്പ്പോര്ട്ട് തോമസിപ്പിക്കോത്ത 
നെപ്പോുക”, “സവഭോവ നെപെിചട്ടങ്ങള് കോക്ലോചിതമോയി പരിഷ്കരിുക” തുെങ്ങിയ ഡിമോന്ുകള് സക്മ്മളനത്തില് അുംഗീകരിക്കത്പ്പട്ടു. 

  
 
  

 
മൂന്നം സംസ്ഥനനസമ്മേളനം 

1966 ത്സപ്തുംബര് 10,11 തൃശ്ശൂർ 
 

 തൃശ്ശൂർ ത്സന്റ് ക്തോമസ്സ് ഹഹസ്കൂള് ഓഡിക്റ്റോറിയത്തില് ക്ചര്ന്ന സക്മ്മളനും തോക്ഴപ്പറയന്നവർ ഭോരവോഹികളോയള്ള  
സുംസ്ഥോനകമ്മറ്റിത്യ ത്തര ത്െടുത്തു. 

  
പ്രസിഡന്റ്   :   ഇ.ത്ജ. ഫ്രോന്സിസ്  
 
ഹവസ് പ്രസിഡന്റ്   : എും.േോര   
 
ജനറല് ത്സക്രട്ടറി   : ഇ. പത്മനോഭൻ 
 
ക്ജോയിന്റ് ത്സക്രട്ടറി   : പി.ആർ. രോജന്.  
 
ട്രഷറര്    : എും.ത്ക സുധോകരപ്പണിക്കര് 
  

എന്.ജി.ഒ മോക്രോടുള്ള ഗവണ്ത്മന്റിന്ത്റ അവഗണനുും അനീതിുത്മതിരോയി േക്തമോയ പ്രക്ക്ഷ്ോഭും ആരുംഭിുവോന് സക്മ്മളനും 
തീരുമോനിച്ചു. സര്വീസിലുള്ള സര്വ വിഭോഗങ്ങക്ളയും ബോധിുന്ന 36 അെിയന്തിരോവേയങ്ങള് അെങ്ങിയ ഒരു അവകോേപത്രികയും ഈ 
സക്മ്മളനും അുംഗീകരിച്ചു. ഉജ്ജ്വലമോയ പ്രകെനക്ത്തോത്െയോണ് സക്മ്മളനും സമോപിച്ചത് 

  
ചനർട്ടർ ഓഫ് ഡിെനന്റ്സ്: 
 

❖ പതിനഞ്ചോമത് ഇന്തയന് ത്രികക്ഷ്ി ക്ലബര് ക്കോണ്ഫറന്സ് അുംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള കുറെകൂലിയത്െ തതവും അെിസ്ഥോനമോക്കി 
േമ്പളത്െയിലുകൾ പരിഷ്കരിുക. 

❖ ക്കന്ദ്രഗവണ്ത്മന്റ് നിരക്കിലുള്ള ക്ഷ്ോമബത്ത അനുവ ിുക. 



❖ വീട്ടുവോെക അലവന്സ് എല്ലോ ജീവനക്കോര്ുും നല്കുക. 
❖ ക്ട്രഡ് യൂണിയൻ അവകോേങ്ങള് അനുവ ിുക. 
❖ ക്കോണ്ടോട് റൂളുകള് പരിഷ്കരിുക. 
❖ ജീവനക്കോരത്ന സുംബന്ധിുന്ന രഹസയ ഫയല് സമ്പ്ര ോയും നിര്ത്തലോക്കക. 
❖ ക്പ ഫിക്ക്സഷന് മൂലും അഞ്ചുരൂപയില് കുറെ പ്രക്യോജനും മോത്രമുള്ളവര്ക്ക് ഒരു ഇുംക്രിത്മന്റ് അനുവ ിുക. 
❖ യൂണിയന് പ്രവര്ത്തകര്ത്ക്കതിരോയള്ള എല്ലോേിക്ഷ്ോ നെപെികളുും പിന്വലിുക. 
❖ സ്ത്പഷയൽ ക്പ, സ്ത്പഷയൽ അലവന്സ്, പി.െി.എ എന്നിവ അനുവ ിുക. 
❖ ക്ലോര്ക്കന്മോരുക്െയും ഹെപ്പിസ്റ്റുമോരുക്െയും പരസ്പര തസ്തികമോറ്റും അനുവ ിുക. 
❖ റിക്രൂട്ട്ത്മന്റ് ക്കഡറില് ത്പ്രോക്ബഷനുും ഇന്ക്രിത്മന്റിനുും ത്െസ്റ്റ്ഗ് കവോളിഫിക്ക്കഷന് ഉപോധി നീക്കും ത്ചയ്യുക. 
❖ മിനിസ്റ്റ്ഗീരിയല്, ത്െക്നിക്കല്, എക്സികൂട്ടീവ് വിഭോഗങ്ങളിലുള്ള എല്ലോ എന്.ജി.ഒ മോര്ുും പരമോവധി ക്ജോലിയത്െ അളവ്  നിശ്ചയിുക. 
❖ ഓഫീസ് സ്റ്റ്ഗോഫിനുും ഫീല്ഡ് സ്റ്റ്ഗോഫിനുും പൂര്ത്തിയോകോത്ത ക്ജോലിയത്െ അെിസ്ഥോനത്തില് േമ്പളവും പി.റ്റി.എയും ത്വട്ടിുറുന്ന 

രീതി നിര്ത്തലോുക. 
❖ ആഫീസര്, ക്പര്സണല് അസിസ്റ്റ്ഗന്റ്, ഫിനോന്സ് ആഫീസര്, അക്കൌണ്ട്സ് ആഫീസര് തുെങ്ങിയ തസ്തികകളിക്ലക്ക് 

ത്സക്രട്ടറിക്യറ്റില്നിന്നുും മറ്റ് ഡിപ്പോര്ട്ട്ത്മന്ുകളിൽ നിന്നുമുള്ള ത്ഡപൂക്ട്ടഷന് അവസോനിപ്പിച്ച്, അതോത് ഡിപ്പോര്ട്ട്ത്മന്റിലുള്ള 
ഓഫീസ് സ്റ്റ്ഗോഫിന് ത്പ്രോക്മോഷന് നല്കുക. 

❖ മിനിസ്റ്റ്ഗീരിയല് സ്റ്റ്ഗോഫിന് ലഭിക്ക്കണ്ട അഡ്മിനിക്േറ്റീവ് തസ്തികകളിക്ലക്ക് എക്സികൂട്ടീവ് – ത്െക്നിക്കല് തസ്തികകളിലുള്ളവത്ര 
നിയമിുന്ന രീതി നിര്ത്തലോുക. 

❖ എമര്ജന്സിയത്െ ക്പരില് കോഷവൽ ലീവ് 15 ആക്കിുറച്ചത് വീണ്ടുും 20ആുക. അര  ിവസും കോഷവല് ലീവ് ഏര്ത്പ്പടുത്തുക. 
❖ എല്ലോ േനിയോഴ്ചകളുും അവധി  ിനങ്ങളോുക. 
❖ ജനോധിപതയ സവഭോവമുള്ള സ്റ്റ്ഗോഫ് കൌണ്സിലുകള് എല്ലോ വകുപ്പുകളിലുും സുംഘെിപ്പിുക. 
❖ എന്.ജി.ഒ യൂണിയന്ത്റ പ്രതിനിധിത്യ സ്റ്റ്ഗോഫില് നിന്നുും ക്നോമിക്നറ്റു ത്ചയ്യുക. 
❖ മൂന്നുവര്ഷും സര്വീസിലുള്ള എല്ലോ ജീവനക്കോര്ുും സ്ഥിരും സര്വീസിന്ത്റ പ്രക്യോജനും നല്കുക. 
❖ രണ്ടുവര്ഷത്തിലധികും തു െരുന്ന എല്ലോ തസ്തികകളുും സ്ഥിരത്പ്പടുത്തുക. 
❖ വി യോഭയോസ സൌകരയങ്ങളുും ചികിത്സോ സൌകരയങ്ങളുും ക്കന്ദ്ര സര്ക്കോര് ജീവനക്കോരുത്െ കുട്ടികള്ുും കുടുുംബോുംഗങ്ങൾുും നല്കുന്ന 

ക്തോതില് ക്കരളത്തിലുും നെപ്പോുക. 
❖ വിവിധ വകുപ്പുകളിലുള്ള ഒറ്റത്പ്പട്ട തസ്തികകള്ക്ക് ത്പോതുക്കഡര് ഉണ്ടോക്കി അവരുത്െ സര്വീസുും ത്പ്രോക്മോഷന് സോധയതകളുും 

സുരക്ഷ്ിതമോുക. 
❖ മുഴുവന് സര്വീസുും ത്പന്ഷന് കണക്കോുകയും ഒരു വര്ഷത്തിന് ഒരു മോസത്ത്ത േമ്പളക്ത്തോതില് േോറ്റുവിറ്റി നല്കുകയും ത്ചയ്യുക. 
❖ ത്പന്ഷനുും േോറ്റുവിറ്റിയും ഒടുവിലത്ത്ത േമ്പളത്തിന്ത്റ അെിസ്ഥോനത്തില് കണക്കോുക. 
❖ രൂപയത്െ ഡീവോലുക്വഷന്ത്റ അെിസ്ഥോനത്തില് ജീവനക്കോരില്നിന്നുും സര്ക്കോര് സവീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഫണ്ടുകൾുും നിക്ക്ഷ്പങ്ങള്ുും 

ഇന്ുറന്സ് തുകകള്ുും 56.4 േതമോനും നഷ്ടപരിഹോരും അനുവ ിുക. 
❖ യോത്രക്കൂലിയക്െയും തോമസച്ചിലവകളുക്െയും വര്ദ്ധ്ന കണക്കിത്ലടുത്ത് െി.എ യും ഡി.എ.യും പരിഷകരിുക. 
❖ മൂന്നുവര്ഷത്തിനുള്ളിലുണ്ടോവന്ന സ്ഥലും മോറ്റങ്ങള്ക്ക് ഒരു മോസത്ത്ത േമ്പളത്തിന് തുലയമോയ ഡിസ്-ത്ലോക്ക്കഷൻ അലവന്സ് 

അനുവ ിുക. 
❖ യൂണിയന്ത്റ ഔക് യോഗിക ഭോരവോഹികള്ക്ക് ആണ്ടില് 10  ിവസത്തില് കുറയോത്ത സ്ത്പഷല് കോഷവൽ ലീവ് അനുവ ിുക. 
❖ യൂണിയന്ത്റ ഔക് യോഗിക ഭരവോഹികത്ള അവരുത്െ ഔ യോഗിക സ്ഥോനകോലോവധിുള്ളില് അക്പക്ഷ്പ്രകോരമല്ലോത്ത സ്ഥലും 

മോറ്റോതിരിുക. 
❖ സവക് േത്തുനിന്നുും 150 കിക്ലോമീറ്ററിലധികും ദൂരത്തില് ക്ജോലിത്ചയ്യുന്ന ജീവനക്കോര്ുും കുടുുംബത്തിനുും ആണ്ടില് ഒരു പ്രോവേയും 

സവക് േത്ത്ക്പോവന്നതിന് െി.എ അനുവ ിുക. 
❖ അവധി  ിവസങ്ങളില് ഡൂട്ടി ത്ചക്യ്യണ്ടിവരുന്നവര്ക്ക് ഓവര്ഹെും അലവന്സുും ക്കോമ്പന്ക്സഷന് അവധിയും അനുവ ിുക. 
❖ വിവിധതരും വീഴ്ചകള്ുും കുറ്റങ്ങള്ുും േിക്ഷ്നിശ്ചയിച്ചുത്കോണ്ടുള്ള ഒരു ത്ഷഡൂള് കൂട്ടിക്ച്ചര്ത്ത് ക്കരള സിവില്സര്വീസ് റൂളുകള് 

പരിഷ്കരിുക.  
 

 തുെങ്ങിയ ആവേയങ്ങളോണ് അവകോേപത്രികയിലൂത്െ ഉന്നയിച്ചത്. 
 

ഇക്ത കോലഘട്ടത്തില് 1966   നവുംബര്  2,3,4,5 തീയതികളില് അഖ്ിക്ലന്തയോ ത്ഫഡക്റഷന്ത്റ ക് േീയ സക്മ്മളനും തിരുവനന്തപുരത്ത് 
ക്ചര്ന്നു. പ്രസ്തുത സക്മ്മളനും ക്കന്ദ്രനിരക്കില് ക്ഷ്ോമബത്ത അനുവ ിുക, അവേയോധിഷ്ഠിത മിനിമും ക്വതനും അനുവ ിുക, 
സുംഘെനോപ്രവർത്തകർുും ഭോരവോഹികള്ുും എതിക്രയള്ള പ്രതികോരനെപെികള് അവസോനിപ്പിുക , പിരിച്ചുവിട്ടവക്രയും സസ്ത്പന്റ് 
ത്ചയ്തവക്രയും തിരിത്ച്ചടുുക, സുംസ്ഥോനജീവനക്കോര്ക്ക് ക്ട്രഡ് യൂണിയൻ അവകോേങ്ങള് അുംഗീകരിുക, ക്കോത്തോരി കമ്മീഷന് റിക്പ്പോര്ട്ട് 
അുംഗീകരിുക തുെങ്ങിയ ആവേയങ്ങള് ഉന്നയിച്ചു. 
 
 യൂണിയന് സുംസഥോനസക്മ്മളനും സര്ക്കോരിന് സമര്പ്പിച്ച 36 ഇന അവകോേ പത്രികയിത്ല ആവേയങ്ങളുും അഖ്ിക്ലന്തയോ 
ത്ഫഡക്റഷന്ത്റ സക്മ്മളന തീരുമോനങ്ങളുും ആധോരമോക്കി 1967 ജനുവരി 5 മുതല് സുംസ്ഥോന സിവില്സര്വീസിത്ല ആ യത്ത്ത 
അനിശ്ചിതകോല പണിമുെക്ക് നെന്നു.   
 
 
 



 
 

നനലനം സംസ്ഥനനസമ്മേളനം 
1967 മെയ് 20,21,22 മകനല്ലം 

 
 
 യൂണിയന്ത്റ നോലോും സുംസ്ഥോനസക്മ്മളനും  1967 ത്മയ്  20,21,22  തീയതികളില് ത്കോല്ലത്ത് ക്ചര്ന്നു. 1967 ജനുവരി 5 മുതല് 12 
 ിവസും നീണ്ടുനിന്ന അനിശ്ചിതകോല പണിമുെക്കിനുക്േഷമുള്ള ആക്വേകരമോയ അന്തരീക്ഷ്ത്തിലോണ് നോലോും സക്മ്മളനും നെന്നത്. 
ഗവര്ണര്ഭരണത്തിനു തിരശ്ശീലയിട്ടുത്കോണ്ട് ഇ.എും.എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പോെിന്ത്റ ക്നതൃതവത്തിലുള്ള സപ്തകക്ഷ്ിമുന്നണി 
അധികോരത്തിത്ലത്തുകയും ത്ചയ്തിരുന്നു. ഇത് ക്കരളത്തിത്ല പൌരസമൂഹത്തിനോത്ക ആക്വേും പകരുന്നതോയിരുന്നു. ഈ സോഹചരയത്തിൽ 
നെന്ന സക്മ്മളനത്തില് ഭോരവോഹികളോയി തോത്ഴപ്പറയന്നവരെക്കമുള്ള സുംസ്ഥോനകമ്മറ്റിത്യ ത്തരത്െടുത്തു. 
  

 
 പ്രസിഡന്റ്  : ഇ.ത്ജ. ഫ്രോന്സിസ് 
 
 ഹവസ് പ്രസിഡന്റ് : എും േോര ,  
 
 ജനറല് ത്സക്രട്ടറി : ഇ. പത്മനോഭൻ 
 
 ക്ജോയിന്റ് ത്സക്രട്ടറി : പി ആർ. രോജൻ  

 
 ട്രഷറര ്   : എും ത്ക സുധോകരപ്പണിക്കർ 
  
 പണിമുെക്കിനുക്േഷും സുംസ്ഥോനത്ത് അധികോരത്തില് വന്ന ജനോധിപതയഗവത്െന്റ് എന്.ജി.ഒ മോരുത്െ അെിയന്തിരോവേയങ്ങള് 
അുംഗീകരിുകയും മറ്റുള്ളവയില് അനുഭോവപൂര്ണമോയ നിലപോെ് സവീകരിുകയും ത്ചയ്തു.  ഈ സോഹചരയത്തില് അഴിമതിയ് ത്ക്കതിരോയി 
സന്ധിയില്ലോസമരത്തിന് സക്മ്മളനും ആഹവോനും നൽകി. നോലോും സുംസ്ഥോനസക്മ്മളനത്തിന്ത്റ ഭോഗമോയി നിരവധി ഹവവിധയമോര്ന്ന 
അനുബന്ധപരിപോെികൾ നെന്നിരുന്നു. നോലോും സക്മ്മളനത്തിന്ത്റ സമോപനും കുറിച്ചുത്കോണ്ട്  ആയിരക്കണക്കിന് ജീവനക്കോര് അണിനിരന്ന 
പ്രൌഢഗുംഭീരമോയ പ്രകെനും നെന്നു. പ്രകെനോനന്തരും ത്കോല്ലും ഗൌസ്ഖോന് നഗറില് ക്ചര്ന്ന ത്പോതുസക്മ്മളനും ക്കരള മുഖ്യമന്ത്രി ഇ.എും.എസ്. 
നമ്പൂതിരിപ്പോെ് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു ഉദ്ഘോെനപ്രസുംഗത്തില് ജീവനക്കോരുത്െ സുംഘെനയോയ ക്കരളോ എന്.ജി.ഒ യൂണിയന് അുംഗീകോരും 
നല്കുവോൻ സര്ക്കോർ തീരുമോനിച്ചതോയി മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. സങ്കുചിതവികോരങ്ങളുത്െ അെിസ്ഥോനത്തില് ക്രോഫ്റ്റ് സുംഘെനകള്ക്ക് രൂപും 
ത്കോടുക്കോത്ത ഒത്രോറ്റ സുംഘെനയോയി എല്ലോ വിഭോഗും ജീവനക്കോരുും കൂെി ഒത്ത്തോരുമിച്ചു നില്ക്ക്കണ്ടതോത്ണന്നുും അല്ലോത്തപക്ഷ്ും 
ജീവനക്കോരുത്െ സുംഘെനോക്േഷിത്യ തകര്ക്കോനോേഹിുന്നവര്ക്ക് പരസ്പരും മത്സരിുന്ന സുംഘെനകള് ആയധമോയിത്തീരുത്മന്നുും 
ഇ.എും.എസ്. ഉ ് ക്ബോധിപ്പിച്ചു.  
 

 
  

അഞ്നം സംസ്ഥനന സമ്മേളനം  
1968   ജൂണ് 8,9,10 പനലകനട് 

  
 യണിയന് അഞ്ചോും സുംസ്ഥോന സക്മ്മളനും 1968   ജൂണ് 8,9,10 തീയതികളില് പോലക്കോെ് ഗവണ്ത്മന്റ് ക്മോയന്സ് ക്ഗള്സ് 
ഹഹസ്കൂളില് നെന്നു. എന്.ജി.ഒ യൂണിയനിൽ പിളര്പ്പുണ്ടോക്കോന് ചില തത്പര കക്ഷ്ികൾ 1967 മുതല് ശ്രമും തുെങ്ങിയിരുന്നു. 1967 ല് 
ഇ.എും.എസ് സര്ക്കോർ അധികോരക്മറ്റതിത്നത്തുെര്ന്ന് ജീവനക്കോരുത്െ പരമപ്രധോനമോയ ആവേയങ്ങളുും അവകോേങ്ങളുും അുംഗീകരിച്ചിരുന്നു. 
ക്കന്ദ്രനിരക്കില് ക്ഷ്ോമബത്ത സര്ക്കോർ അനുവ ിച്ചു. മുന് ക്കോണ്േസ്സ് സര്ക്കോർ, ജീവനക്കോര്ത്ക്കതിത്ര സവീകരിച്ച േിക്ഷ്ോനെപെികള് റേോക്കി. 
പണിമുെുകയിത്ല്ലന്ന വയവസ്ഥ യൂണിയന്ത്റ ഭരണഘെനയിൽ ക്ചര്ക്കത്ത തത്ന്ന എൻ.ജി.ഒ.യൂണിയന് അുംഗീകോരും നൽകി. 1966 ത്ല 
േമ്പളപരിഷ്കണ അക്നോമലികള് പരിഹരിക്കോന് നിക്യോഗിച്ച കമ്മിറ്റിയത്െ കൂടുതല് അപോകതകള് നിറെ റിക്പ്പോര്ട്ട് തള്ളിത്ക്കോണ്ട് മത്റ്റോരു 
കമ്മീഷത്ന നിക്യോഗിച്ചു. ക്ലോസ്സ്ക്ഫോര് ജീവനക്കോത്ര  ോസയക്വലയ്ക്ക് നിക്യോഗിുന്നതിന് കര്േനവിലക്ക്കര്ത്പ്പടുത്തി. അങ്ങത്ന ക്കരള സിവില് 
സര്വീസില് ശ്രക്ദ്ധ്യമോയ നിരവധിമോറ്റങ്ങള് നിലവില്വന്നു. ഇതിത്നത്യല്ലോും തമെരിച്ചുത്കോണ്ട് സുംഘെനയിൽ രോഷ്ട്രീയും 
ആക്രോപിച്ചുത്കോണ്ട് സുംഘെനത്യ പിളര്ത്തോനുള്ള ശ്രമങ്ങള് സുംസ്ഥോനപ്രസിഡന്റ് ഇ.ത്ജ. ഫ്രോന്സിസിന്ത്റ തത്ന്ന ക്നതൃതവത്തില് 
ആരുംഭിച്ചു.  ഈ പശ്ചോത്തലത്തില് പോലക്കോെ് ക്ചര്ന്ന സക്മ്മളനത്തില് ഭോരവോഹിത്തരത്െടുപ്പിൽ മത്സരും നെന്നു. പ്രസിഡന്റ് 
സ്ഥോനക്ത്തക്ക് ഇ. പത്മനോഭത്നതിത്ര ഇ.ത്ജ. ഫ്രോന്സിസ് മത്സരിച്ച്  യനീയമോയി പരോജയത്പ്പട്ടു. പ്രസ്തുതസക്മ്മളനത്തില് ഭോരവോഹികളോയി 
തോത്ഴ പറയന്നവത്ര തിരത്െടുത്തു.  
 
  
 
 പ്രസിഡന്റ്   :  ഇ.പത്മനോഭൻ  
 
 ഹവസ് പ്രസിഡന്റ്  :  എ.ആര്. പ്രകോേും  
  
 ജനറല് ത്സക്രട്ടറി  :  സി. വിജയക്ഗോവിന്ദൻ  
 
 ക്ജോ.ത്സക്രട്ടറി  :  എും.േിവപോലന്.  
 
 ട്രഷറര്   :  എും.ആര്. ബോലകൃഷ്ണകോരണവര്.  



 
 ഈ സോഹചരയത്തില്  എന്.ജി.ഒ.മോത്ര ഭിന്നിപ്പിുക എന്ന കുപ്രസിദ്ധ്മോയ അെവ് പയറ്റുകയോയിരുന്ന സര്ക്കോരിന് കൂട്ടുനില്ുന്ന 
വിഭോഗീയ സുംഘെനകളുത്െ കുലക്രോഹത്തിത്നതിത്ര അണിനിരുവോനുും മുഴുവന് എന്.ജി.ഒ.മോത്രയും നമ്മുത്െ കുെക്കീഴില് അണിനിരത്തോനുള്ള 
നിരന്തരമോയ പ്രചരണപ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏത്റ്റടുത്ത് നെത്തുവോനുും സക്മ്മളനും ആഹവോനും ത്ചയ്തു. സക്മ്മളനക്ത്തോെനുബന്ധിച്ച് നിരവധി വയതയസ്ത 
പരിപോെികൾ സുംഘെിപ്പിച്ചിരുന്നു. സക്മ്മളന സമോപനും ജീവനക്കോരുത്െ േക്തിപ്രകെനക്ത്തോത്െയും ത്പോതുസക്മ്മളനക്ത്തോത്െയും  നെന്നു.  
 
 

ആറോും സുംസഥോനസക്മ്മളനും  
1969 ത്മയ് 30, 31,ജൂണ് 1  എറണോകുളും 

 
 യണിയന് ആറോും സുംസ്ഥോന സക്മ്മളനും 1969 ത്മയ് 30,31 ജൂണ് 01 തീയതികളില് എറണോകുളും െൌണ്ഹോളില് ക്ചര്ന്നു. അഞ്ചോും 
സക്മ്മളന കോലയളവില് സുംഘെനത്യ പിളര്ത്തോനുള്ള തന്ത്രും പിഴച്ചക്പ്പോള് സമോന്തര സുംഘെനയണ്ടോക്കോനോയിരുന്നു വിമതരുത്െ പിന്നീടുള്ള 
ശ്രമും. 1969 ജനുവരി 1-ന് ഇതിനോയി തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ക്യോഗും ക്ചര്ന്ന് അഡക്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു. ത്ക.എും. മ നക്മോഹനന് 
ആയിരുന്നു കമ്മിറ്റിയത്െ ത്ചയര്മോന്. സുംഘെനോവിരുദ്ധ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ക്നതൃതവും നല്കിയ ഇ.ത്ജ. ഫ്രോന്സിസ് അെക്കമുള്ളവരുത്െക്മല് 
സുംഘെനോനെപെികൾ ആരുംഭിച്ചു. ഇതിനിെയില് രോഷ്ട്രീയ ചോയവ് ആക്രോപിച്ച്, ഇ.ത്ജ. ഫ്രോന്സിസ് യൂണിയനില് നിന്നുും രോജിവച്ചു. 1961ല് 
ത്ക.എും. മ നക്മോഹനന്ത്റ ക്നതൃതവത്തിലുള്ള അക് ഡഹോക്ക് കമ്മിറ്റി നിരോകരിച്ച കോറ്റഗറി സുംഘെനകത്ള പുനരുദ്ധ്രിച്ച് അത്തരും 
സുംഘെനകളുത്െ ത്ഫഡക്റഷന് ഉണ്ടോക്കോനോണ്  1969 ല് അക്േഹും നിര്ക്േേിച്ചത്. ഇക്തത്തുെര്ന്ന് 1969 ത്മയ് മോസത്തിൽ ക്ജോയിന്റ് 
ത്കൌണ്സിൽ ഓഫ് ക്സ്റ്റ്ഗറ്റ് സര്വീസ് രൂപുംത്കോണ്ടു. ഈ സോഹചരയങ്ങള് നിലനില്ുക്മ്പോഴോണ്  യൂണിയന്ത്റ ആറോും സക്മ്മളനും 
എറണോകുളത്ത് നെന്നത്. സക്മ്മളനത്തിൽ ഭോരവോഹികളോയി തോത്ഴ പറയന്നവത്ര തിരത്െടുത്തു. 

  
 പ്രസിഡന്റ്  :  മോതു സക്കറിയ 
  
 ഹവസ് പ്രസിഡന്റ് : എും. േോര  
  
 ജനറല് ത്സക്രട്ടറി :  ഇ. പത്മനോഭൻ  
 
  ക്ജോ.ത്സക്രട്ടറി  :  ത്ക.എും.ജി. പണിക്കർ 
 
 ട്രഷറര്   :  എന്. ശ്രീധരന്പിള്ള  
 
 സക്മ്മളനക്ത്തോെനുബന്ധിച്ച് കലോ-കോയിക-സോുംെോരിക പരിപോെികളുും ക്ട്രഡ് യൂണിയന് സക്മ്മളനവും നെന്നു. സിവില്സര്വിസില് 
ക്കരള എന്.ജി.ഒ യൂണിയന് രൂപും ത്കോണ്ടതിനുക്േഷും വളർത്തിത്യടുത്ത, എല്ലോവിഭോഗും ജീവനക്കോരുക്െയും ഐകയത്തിന് ത്വല്ലുവിളി 
ഉയര്ത്തിത്ക്കോണ്ട് വകുപ്പെിസ്ഥോനത്തിലുും തസ്തിക അെിസ്ഥോനത്തിലുും വിഭോഗീയ സുംഘെനകള് പെച്ചുണ്ടോക്കോനുള്ള ക്ബോധപൂര്വമോയ 

പരിശ്രമങ്ങള് നെന്നിരുന്നു. ഈ സോഹചരയത്തില് “വിഭോഗീയ പ്രവണതകൾത്ക്കതിത്ര” എന്ന പ്രക്മയും സക്മ്മളനും അുംഗീകരിച്ചു. 
സക്മ്മളനത്തിന് സമോപനും കുറിച്ചുത്കോണ്ടു നെന്ന ആക്വക്േോജ്ജ്വലമോയ പ്രകെനത്തില് എണോയിരത്തിക്ലത്റ ജീവനക്കോര് പത്െടുത്തു തുെര്ന്നു 
നെന്ന ത്പോതുസക്മ്മളനത്തില് അരവിന്ദക്ഘോഷ്, എസ്.എസ് .ക്കോഡര്, ത്ക.എും.ക്ജോര്ജ്ജ്് , ത്ക.ചന്ദ്രക്േഖ്രന്, സുേീലോ ക്ഗോപോലന് ക്ജോണ് 
മോഞ്ഞൂരോന്  എന്നിവര് പത്െടുത്തു. മുഖ്യമന്ത്രി ഇ.എും.എസ് സക്മ്മളനത്തിന് വിജയുംക്നര്ന്നുത്കോണ്ട് സക്ന്ദേും അയച്ചിരുന്നു. 
 
 

  

ഏഴനം സംസ്ഥനന സമ്മേളനം  
1970 ആഗസ്റ്റ് 8.9.10 മ്മകനട്ടയം 

  
 യൂണിയന് ഏഴോും സുംസഥോന സക്മ്മളനും 1970 ആഗസ്റ്റ്ഗ് 8.9.10  തീയതികളില് ക്കോട്ടയും മോമ്മന്മോപ്പിള ഹോളിൽ ക്ചർന്നു. 
എതിരോളികളുത്െ തീക്ഷ്ണമോയ പ്രചരണും, അധികോരി വര്ഗത്തിന്ത്റ മര്േന നെപെികള്, ഭിന്നിപ്പിക്കോനുള്ള തത്പരകക്ഷ്ികളുത്െ നീചമോയ 
അെവകള് എന്നിവയത്െപശ്ചോത്തലത്തിലോണ് സക്മ്മളനും ക്ചര്ന്നത്. ഭോരവോഹികളോയി തോത്ഴപ്പറയന്നകത്ര സക്മ്മളനും ത്തര ത്െടുത്തു. 
  
 പ്രസിഡന്റ്   : മോതു സക്കറിയ  
 
 ഹവസ് പ്രസിഡന്റ്  :  എും.േോര   
 
 ജനറല് ത്സക്രട്ടറി   : ഇ.പത്മനോഭന്  
 
 ക്ജോയിന്റ് ത്സക്രട്ടറി   : ത്ക.എും.ജി.പണിക്കര്  
 
 ട്രഷറര്    :  എന്.ശ്രീധരന്പിള്ള  
 
  

“ഏഴോും സുംസ്ഥോന സക്മ്മളനും അുംഗീകരിച്ച സുംഘെനോ പ്രക്മയും ” 
  



സുംഘെനോരുംഗത്ത് പ്രതയക്ഷ്ത്പ്പട്ട “പിളര്പ്പന്മോർ” മുന് േമ്പളപരിഷ്കരണത്ത്തത്തുെര്ന്ന് സര്ക്കോർ ജീവനക്കോരിലുണ്ടോയ അസുംതൃപ്തിയും 
കോലികമോയ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളുും ഉപക്യോഗിച്ച് വകുപ്പ് തിരിച്ചുും വിഭോഗീയമോയും പുതിയ പുതിയ സുംഘെനകള്ക്ക് രൂപും ത്കോടുത്തുത്കോണ്ടിരുന്നു. 
ഇത്തരും തോത്പരയഹവരുദ്ധ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് സര്ക്കോര് ജീവനക്കോരുത്െ ഐകയും പോത്െ തകര്ുന്ന സ്ഥിതിവിക്േഷമോണുണ്ടോക്കിത്യടുത്തത്. 
ഹ നും ിന പ്രശ്നങ്ങള്ക്കപ്പുറും രോജയത്ത്ത ക്ട്രഡ് യൂണിയന് പ്രസ്ഥോനങ്ങളുത്െ പ്രവർത്തന സവോതന്ത്രയത്തിത്നതിരോയി ഭരണോധികോരി 
വര്ഗത്തില്നിന്ന് ഗുരുതരമോയ ഭീഷണി ഉയര്ന്നുവന്നിരിുന്നത് ഇവര് ക്ബോധപൂര്വും അവഗണിച്ചു. ഈ വിപത്തിത്നതിരോയി ജീവനക്കോത്ര 
ക്ബോധവത്കരിുകയും വിേോലമോയ ഐകയത്തിന്ത്റ ആവേയകത ക്ബോധയത്പ്പടുത്തുകയും ക്വണും. സുേക്തമോയ ഒരു സുംഘെനയത്െ കീഴില് 
സര്ക്കോര് ജീവനക്കോര് ഒന്നിച്ചണിനിരന്നോല് മോത്രക്മ ഇത് സോദ്ധ്യമോവകയള്ളൂ. ജീവനക്കോരുത്െ പ്രശ്നങ്ങള് യഥോകോലും ഹകകോരയും 
ത്ചയ്യുന്നതിന് നമ്മുത്െ സുംഘെനയ്ക്ക് വീഴ്ചപറ്റുക്മ്പോഴോണ് വിമതന്മോര്ുും വിഭോഗീയപ്രവണതകള്ുും വളരുവോനുള്ള സോഹചരയും രൂപും 
ത്കോള്ളുന്നത്. ഇതുണ്ടോവോതിരിക്കോന് ക്വണ്ടത്ര ജോേതപുലര്ത്തുക എന്നുള്ളതോണ് നമ്മുത്െ ഓക്രോരുത്തരുക്െയും കെമയോത്ണന്ന് പ്രക്മയും 
വിലയിരുത്തുന്നു.   
 സക്മ്മളനക്ത്തോെനുബന്ധിച്ച് വയതയസ്തങ്ങളോയ നിരവധി പരിപോെികള് സുംഘെിപ്പിച്ചിരുന്നു. സക്മ്മളന സമോപനും ജീവനക്കോരുത്െ 
േക്തിപ്രകെനക്ത്തോത്െോപ്പും ത്പോതുസക്മ്മളനക്ത്തോത്െയും നെന്നു.  
 
 

എട്ടനം സംസ്ഥനന സമ്മേളനം 
1971 ജൂലല 25,26,27 തിരുവനന്തപുരം 

 
 യൂണിയന് എട്ടോും സുംസ്ഥോനസക്മ്മളനും 1971 ജൂഹല 25,26,27 തീയതികളിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ക്ചര്ന്നു. സുംയക്തമോയി മുഴുവന് 
ജീവനക്കോരുും നെത്തിയ സമരത്തിന്ത്റ ക്പരില് പ്രവര്ത്തകരുത്െ ക്പരിൽ നിരവധി കള്ളക്ക്കസുകൾ ഗവണ്ത്മന്റ് എടുത്തിരുന്നു. ട്രോന്ക്സ്പോര്ട്ട് 

ജീവനക്കോരുത്െ പണിമുെക്കിനനുഭോവപ്രകെനും നെത്തിയതിന്ത്റ ക്പരിൽ രോധോകൃഷ്ണത്ന സസ്ത്പന്റ് ത്ചയ്തിരുന്നു. “പിളര്പ്പന്മോരുത്െ” 
ക്നതൃതവത്തിൽ സുംഘെിതപ്രസ്ഥോനത്തില്നിന്നുും വകുപ്പ്-കോറ്റഗറി അെിസ്ഥോനത്തില് ജീവനക്കോത്ര അെര്ത്തിത്യടുക്കോനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളുും 
നെന്നിരുന്നു. അങ്ങത്ന വളത്ര പ്രതികൂലമോയ സോഹചരയങ്ങളിലോയിരുന്നു  എട്ടോും സക്മ്മളനും ക്ചര്ന്നത്.  
 യൂണിയന്ത്റ ഭോരവോഹികളോയി തോത്ഴപ്പറയന്നവത്ര സക്മ്മളനും ത്തരത്െടുത്തു. 
പ്രസിഡന്റ്    : മോതു സഖ്റിയ  
 
ഹവസ് പ്രസിഡന്റ്  : എും. േോര    
 
ജനറൽ ത്സക്രട്ടറി   :  ഇ. പത്മനോഭന് 
  
ക്ജോോഃ ത്സക്രട്ടറിമോര്  :  എും. േെരനോരോയണപിള്ള 
 
     ത്ക.എും.ജി. പണിക്കര് 
 
ട്രഷറര്    :  എൻ. ശ്രീധരന്പിള്ള 
 
 സക്മ്മളനത്തില് സര്ക്കോരിന്ത്റ സോമ്പത്തിക നയത്ത്ത സുംബന്ധിച്ച ക്രഖ് ചര്ച്ചത്ചയ്ത് അുംഗീകരിച്ചു. തുെര്ന്ന് 
സുംഘെനോപ്രക്മയമുള്ത്പ്പത്െ ഏട്ട് പ്രധോന പ്രക്മയങ്ങള്കൂെി സക്മ്മളനും അുംഗീകരിച്ചു. ക്ട്രഡ് യൂണിയന്, േമ്പളക്കമ്മീഷൻ, 
സുംഘെനോപ്രവര്ത്തനത്തിന്ത്റ ക്പരിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്, പശ്ചിമബുംഗോളിത്ല ഭീകരഭരണും, ആഗസ്റ്റ്ഗ് 19-ന്ത്റ അഖ്ിക്ലന്തയോ  ിനും, ആഭയന്തര 
സുരക്ഷ്ിതതവനിയമും പിന്വലിക്കൽ തുെങ്ങിയ കോരയങ്ങളിലോണ് സക്മ്മളനും പ്രക്മയങ്ങൾ അുംഗീകരിച്ചത്. അതിത്നോപ്പും സിവില്സര്വീസിൽ 
നിലനിന്നിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുമോയി ബന്ധത്പ്പട്ട് ഒക്ട്ടത്റ പ്രക്ക്ഷ്ോഭപരിപോെികള്ുും സക്മ്മളനും രൂപും ത്കോടുത്തു. 
 തിരുവനന്തപുരും നഗരത്തില് പി.എും.ജി. ജുംഗ്ഷനില് നിര്മ്മിച്ച യൂണിയന്ത്റ ആസ്ഥോനമന്ദിരും ഈ സക്മ്മളനക്ത്തോെനുബന്ധിച്ച് 
1971 ജൂഹല 25-ന് ത്ക.ആര്. ത്ഗൌരിയമ്മയത്െ അദ്ധ്യക്ഷ്തയില് ക്ചര്ന്ന ക്യോഗത്തില് ത്ക. ത്ചല്ലപ്പന്പിള്ള ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. 
 
 
  

ഒമ്പതനം സംസ്ഥനന സമ്മേളനം 
1972 മെയ് 13,14,15 ആലപ്പുഴ 

  
 
 യൂണിയന്  ഒമ്പതോും സക്മ്മളനും 1972 ക്മയ് 13-15 ആലപ്പുഴ ഗവ : ക്ഗള്സ് സ്കൂളില് നെന്നു. ജീവനക്കോരുത്െ സുംഘെിത 
പ്രസ്ഥോനത്ത്ത അെിച്ചമര്ത്തോനുും േിഥിലീകരിക്കോനുമുള്ള ശ്രമും ഭരണോധികോരികള് നെത്തിത്ക്കോണ്ടിരിുകയും അതിത്ന 
ത്ചുത്തുക്തോല്പ്പിക്കോനുള്ള  പ്രക്ക്ഷ്ോഭങ്ങള് യൂണിയന്ത്റ  ക്നതൃതവത്തില്  ജീവനക്കോര് നെത്തുകയും ത്ചയ്തുത്കോണ്ടിരുന്ന സോഹചരയത്തിലോണ് 
ഒമ്പതോും സക്മ്മളനും നെന്നത്. 1971-ത്ല ഇെക്കോലോേവോസത്തിനുക്വണ്ടിയള്ള ക്യോജിച്ച പ്രക്ക്ഷ്ോഭും സിവില് സര്വീസില് വലിയ 
ആക്വേമുയര്ത്തിയിരുന്നു. എെിലുും ജീവിതവിലസൂചിക കണക്കിത്ലടുത്ത് ക്കന്ദ്രസര്ക്കോർ അനുവ ിച്ച ഇെക്കോലോേവോസും ക്ഷ്ോമബത്തക്ക് 
പകരമോത്ണന്നുും, അത് സുംസ്ഥോന ജീവനക്കോര്ുും അനുവ ിക്ക്കണ്ടതോത്ണന്നുമുള്ള ആവേയും നിരോകരിക്കത്പ്പട്ടത് ഫലത്തിൽ ഇ.എും.എസ്. 
സര്ക്കോർ അനുവ ിച്ച ക്ഷ്ോമബത്തോതതവും നിക്ഷധിുന്നതോയിരുന്നു. സുംഘെനോസവോതന്ത്രയവും പ്രവര്ത്തനസവോതന്ത്രയവും നിഹനിുന്ന 
ഉത്തരവകൾ സര്ക്കോര് ഇറക്കിത്ക്കോണ്ടിരുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിക്ലോമകരവും ജനവിരുദ്ധ്വമോയ നെപെികത്ള േരിവയ്ക്കുന്നതിന് 
സുംഘെനകള് രൂപീകരിച്ചുത്കോണ്ട് ജീവനക്കോത്ര ഭിന്നിപ്പിുന്നതിനുള്ള കുത്സിത ശ്രമങ്ങളുും നെന്നിരുന്നു.  
  
 ഈ പശ്ചോത്തലത്തില് നെന്ന ഒമ്പതോും സക്മ്മളനും ഭോരവോഹികളോയി തോത്ഴ പറയന്നവത്ര ത്തരത്െടുത്തു. 
  
പ്രസിഡന്റ്   : മോതു സഖ്റിയ 



  
ഹവസ് പ്രസിഡന്റ്  : എും. േോര  
  
ജനറല് ത്സക്രട്ടറി  : ഇ. പത്മനോഭന് 
  
ക്ജോ: ത്സക്രട്ടറി  : 1, ത്ക. എും. ജി. പണിക്കര് 
  
     2, എും. േെരനോരോയണ പിള്ള 
  
ട്രഷറര്  : എന്. ശ്രീധരന് പിള്ള 
  
 സക്മ്മളനും തോത്ഴ പറയന്ന പ്രക്മയങ്ങള് അുംഗീകരിച്ചു.  
 
ശമ്പളപരിഷ്കരണം : ഒരു ത്തോഴിലോളിക്ക് അവന്ത്റഅദ്ധ്വോനത്തിന്, തുെര്ന്നുളള അദ്ധ്വോനേക്തിക്യയും കുടുുംബത്ത്തയും നിലനിര്ത്തുന്നതിനുും മറ്റു 
സോമൂഹയ ബോദ്ധ്യതകള് നിറക്വറ്റുന്നതിനുും ക്വണ്ടത്ര കൂലി ലഭിക്കണത്മന്നതോണ് ക് േീയ മിനിമും ക്വതനത്തിന്ത്റ അന്തസത്ത. എന്നോല് 
സുംസ്ഥോന സിവില്സര്വീസിത്ല ജീവനക്കോരന്ത്റ ക്വതനവും ക് േീയ മിനിമും ക്വതന സെല്പവും തമ്മില് യോത്തോരു ത്പോരുത്തവമില്ല. 
ഇതര ത്തോഴില്ക്മഘലയിലുളളവരുത്െത്യല്ലോും ക്വതനത്തില് വര്ദ്ധ്നവണ്ടോയിട്ടുും സര്ക്കോര് ജീവനക്കോരുത്െ ക്വതനപരിഷ്കരണത്തിന് 
നെപെികള് ഉണ്ടോയില്ല. ഈ പരിതോഃസ്ഥിതിയിൽ ജീവിതോവേയങ്ങളുും വിലനിലവോരവും കണക്കിത്ലടുത്ത് േോസ്ത്രീയമോയി ക്വതനവയവസ്ഥ 
പരിഷ്കരിക്കണത്മന്ന പ്രക്മയും സക്മ്മളനും അുംഗീകരിച്ചു.  
 
മതനഴിലില്ലനയ്മ പരിഹരിക്കുക : ത്തോഴിലില്ലോയ്മ ഗുരുതരമോയ ക് േീയ പ്രശ്നമോയി വളര്ന്നുകഴിഞ്ഞു. 1950-51-ല് ത്തോഴില്രഹിതരോയി 33 ലക്ഷ്ും 
ക്പര് ഉണ്ടോയിരുന്നത് 1970-ല് 200 ലക്ഷ്മോയി ഉയര്ന്നു. മുതലോളിത്ത സമ്പത്ഘെനയില് സഹജമോയിട്ടുളള ത്തോഴിലില്ലോയ്മ 
പരിഹരിുന്നതിനോവേയമോയ സോമ്പത്തിക നയപരിപോെികള് മുക്ന്നോട്ടുവച്ച് ബഹുജന സമരങ്ങള് സുംഘെിപ്പിക്ക്കണ്ടത് ത്തോഴിലുള്ളവരുത്െ 
ആവേയവും കെമയമോണ്. ഇതിനോയള്ള നെപെികളിൽ യൂണിയന്ത്റ എല്ലോ ഘെകങ്ങളുും മുന്കത്യ്യടുത്ത് പ്രവര്ത്തിക്കണത്മന്ന പ്രക്മയും 
സക്മ്മളനും അുംഗീകരിച്ചു.   
 
മ്മേഡ് യൂണിയന് - ജനനധിപതയ സവനതന്ത്ര്യങ്ങള് നിലനിർുക : 1961-ത്ല ത്പോതുത്തരത്െടുപ്പില് ഇെതുകക്ഷ്ികള്ുണ്ടോയ മുക്ന്നറ്റവും 68-ത്ല 
ക്കന്ദ്രജീവനക്കോരുത്െ പണിമുെക്കവും ക്കന്ദ്രഭരണോധികോരികത്ള വിറത്കോള്ളിച്ചിരുന്നു. ഇതിത്ന േിഥിലീകരിുവോന് ക്ട്രഡ് യൂണിയന് 
രുംഗത്തിെത്പടുവോന് പുതിയ കുഴലൂത്ത് സുംഘെനകത്ള സ്രഷ്ടിച്ചുും സമരസുംഘെനകളുത്െ അുംഗീകോരും പിന്വലിച്ചുത്കോണ്ടുമുള്ള നെപെികള് 
ആരുംഭിച്ചു. ഇതിന്ത്റ ചുവടുപിെിച്ച് ക്കരളത്തിത്ല സര്ക്കോരുും പണിമുെുനിക്രോധനവും ഡയക്നോണുും സര്വീസ് ക്േുും ക്പ-കട്ടുും 
നെപ്പിലോക്കിത്തുെങ്ങി. ഈ സോഹചരയത്തില് സുംഘെിതപ്രസ്ഥോനങ്ങള്ത്ക്കതിരോയള്ള ബഹുമുഖ്മോയ കെന്നോക്രമണങ്ങത്ള പ്രതിക്രോധിുവോന് 
മുഴുവന് ത്തോഴിലോളികത്ളയും അണിനിരത്തി വിേോലമോയ ഐകയും ത്കട്ടിപ്പടുുവോനോവേയമോയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് സുംഘെിപ്പിുണത്മന്ന് 
യൂണിയന്ത്റ ഘെകങ്ങത്ള ആഹവോനും ത്ചയ്യുകയും ക്ട്രഡ് യൂണിയന്-ജനോധിപതയ സവോതന്ത്രയങ്ങള് നിലനിര്ത്തണത്മന്ന് സക്മ്മളനും 
പ്രക്മയത്തിലൂത്െ ആവേയത്പ്പടുകയും ത്ചയ്തു. 
 
  

പത്നം സംസ്ഥനന സമ്മേളനം 
1973-മെയ് 26,27,28  തൃശ്ശൂർ 

  
 യൂണിയന്ത്റ പത്തോും സുംസ്ഥോന സക്മ്മളനും തൃശ്ശൂർ റീജിണല് തിക്യറ്ററില് നെന്നു. ജീവനക്കോരുത്െ സുംഘെിത പ്രസ്ഥോനത്ത്ത 
േിഥിലീകരിക്കോനുള്ള ശ്രമും ഭരണോധികോരികള് തുെര്ന്നു വരികയോയിന്നു. സുംഘെനോ സവോതന്ത്രയക്ത്തയും പ്രവര്ത്തന സവോതന്ത്രയക്ത്തയും 
നിക്ഷധിുന്ന ഉത്തരവകള് ഇറുകയും സമരും ത്ചയ്തുക്നെിയിട്ടുള്ള അവകോേങ്ങള് ഒത്ന്നോന്നോയി നിക്ഷധിക്കത്പ്പട്ടു. കിട്ടുന്ന വരുമോനും ത്കോണ്ട് 
ജീവിതോവേയങ്ങൾ നിറക്വറ്റോൻ പറ്റോത്ത സോഹചരയത്തില് ആലപ്പുഴ സക്മ്മളനും അുംഗീകരിച്ച പ്രക്മയത്തിന്ത്റ അെിസ്ഥോനത്തില്, 1973 
ജനുവരി പത്തോും തീയതി ആരുംഭിച്ച 54  ിവസത്ത്ത പണിമുെക്കിനുക്േഷമോണ് പത്തോും സുംസ്ഥോനസക്മ്മളനും ക്ചരുന്നത്. 
  
 നിശ്ചയ ോര്ഢയവും   പതറോത്ത ആത്മവീരയവമുള്ള കരുത്തുറ്റ ഒരു സുംഘെനയോണ് എന്.ജി.ഒ യൂണിയത്നന്ന് 
ത്തളിയിുന്നതോയിരുന്നു, പത്തോും സക്മ്മളനും. ഈ സക്മ്മളനത്തില് ഭോരവോഹികളോയി തോത്ഴ പറയന്നവര് തിരത്െടുക്കത്പ്പട്ടു.  
  
 പ്രസിഡന്റ്   : മോതു സക്കറിയ  
 
 ഹവസ് പ്രസിഡന്റ്  : എും.േോര   
 
 ജനറല് ത്സക്രട്ടറി  : ഇ.പത്മനോഭന്  
 
 ക്ജോോഃ ത്സക്രട്ടറിമോര് : 1, എും. േെരനോരോയണപിള്ള  
 
     2, പി. ആര്. രോജന്  
 
 ട്രഷറര്   :  എന്. ശ്രീധരന്പിള്ള 
  
 ഒരു ഡിമോന്ുക്പോലുും ക്നെിത്യടുക്കോത്ത  പണിമുെക്കും ഏകപക്ഷ്ീയമോയി പിന്വലിക്കത്പ്പത്ട്ടെിലുും ജീവനക്കോരുത്െ ആത്മവിേവോസും 
വളര്ത്തോനുും സമരവീരയും വർദ്ധ്ിപ്പിക്കോനുും പണിമുെക്ക് ഡിമോന്റുകളുത്െ പ്രസക്തിയും പ്രോധോനയവും സമൂഹത്ത്ത ക്ബോദ്ധ്യത്പ്പടുത്തോനുും കഴിെ 



ഈ പ്രക്ക്ഷ്ോഭും വിവിധ രൂപങ്ങളില് തുെര്ന്നുത്കോണ്ടുക്പോകോൻ സക്മ്മളനും തീരുമോനിച്ചു. “പ്രതികോരനെപെികള് അവസോനിപ്പിുക”, 
“ക്വതനഘെന പുനര്നിര്ണയും ത്ചയ്യുക” തുെങ്ങിയ പ്രക്മയങ്ങൾ സക്മ്മളനും അുംഗീകരിച്ചു.  
 സക്മ്മളനക്ത്തോെനുബന്ധിച്ച് വിവിധ അനുബന്ധ പരിപോെികളുും മഹോപ്രകെനവും ത്പോതുസക്മ്മളനവും നെന്നു. 
  
 

പതിമനനന്നം സംസ്ഥനന സമ്മേളനം 
1974  ആഗസ്റ്റ്ഗ് 10,11,12 ത്പരിന്തല്മണ 

  
 യൂണിയത്െ പതിത്നോന്നോും സുംസ്ഥോന സക്മ്മളനും 1974  ആഗസ്റ്റ്ഗ് 10,11,12 തീയതികളില്, ത്പരിന്തല്മണ യിത്ല ബിക്നയ് മന്നോ 
നഗറില് നെന്നു. പ്രതിനിധി സക്മ്മളനും ഇ. ബോലോനന്ദന് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. സക്മ്മളനും തോത്ഴപ്പറയന്നവത്ര ഭോരവോഹികളോയി 
ത്തരത്െടുത്തു.  
 
പ്രസിഡന്റ്   : ഇ. പത്മനോഭന് 
  
ഹവസ് പ്രസിഡന്റ് : എും. േോര                                  
  
ജനറല് ത്സക്രട്ടറി  :  പി.ആര് . രോജന്,  
 
ത്സക്രട്ടറിമോര്  :  സി. വിജയക്ഗോവിന്ദന് 
 
    പി.ആനന്ദന്  
 
    െി.ത്ക ബോലന്  
 
    ത്ക.എും.ജി. പണിക്കര് 
 
ട്രഷറര്   :  എന്. ശ്രീധരന്പിള്ള 
  
 
 1974-ല് നെന്ന ത്പരിന്തല്മണ സക്മ്മളനും മുതലോണ് സോര്വക് േീയ-ക് േീയ-പ്രോക് േിക വിഷയങ്ങള് പ്രതിപോ ിുന്ന 
സുംഘെനയത്െ കോഴ്ചപ്പോെ് വയക്തമോുന്ന ജനറല്ത്സക്രട്ടറിയത്െ റിക്പ്പോര്ട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു തുെങ്ങിയത്. റിക്പ്പോർട്ടിന്ക്മലുള്ള ചര്ച്ചകള്ുും 
വിേ ീകരണത്തിനുും ക്േഷും റിക്പ്പോര്ട്ട് അുംഗീകരിച്ചു. തുെര്ന്ന് മറ്റ് പ്രക്മയങ്ങളുും അവതരിപ്പിച്ച് അുംഗീകരിച്ചു. സക്മ്മളനത്തിലുണ്ടോയ ചര്ച്ചകളുും 
വിേ ീകരണങ്ങളുും സമോഹരിച്ച് സമഹരകയത്തിനുള്ള ആഹവോനും ഉള്ത്ക്കോള്ളുന്ന ഒരു പ്രക്മയും കൂെി സക്മ്മളനും അുംഗീകരിച്ചു. സി.ഐ.െി.യ 
ജനറല് ത്സക്രട്ടറിയോയിരുന്ന സ.പി. രോമമൂര്ത്തി സക്മ്മളനത്ത്ത അഭിവോ യും ത്ചയ്തു. പന്ത്രണ്ടോും തീയതി ഹവകുക്ന്നരും 5 മണിയ്ക്ക് ആരുംഭിച്ച 
പ്രകെനത്തില് ആയിരക്കണക്കിന് ജീവനക്കോര് പത്െടുത്തു. സമോപന ത്പോതുസക്മ്മളനും സി.ഐ.െി.യ ജനറൽ ത്സക്രട്ടറി പി. രോമമൂര്ത്തി 
ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു.   
 
 

പന്ത്ര്ണ്നം സംസ്ഥനന സമ്മേളനം 
1975 മെയ് 10,11,12 കണ്ണൂർ 

 
 പന്ത്രണ്ടോും സുംസ്ഥോന സക്മ്മളനും 1975 ത്മയ് 10 മുതല് 12 വത്ര തീയതികളിൽ കണ്ണൂരിൽ ക്ചര്ന്നു. സക്മ്മളനും തോത്ഴപ്പറയന്നവത്ര 
ഭോരവോഹികളോയി ത്തരത്െടുത്തു.  
പ്രസിഡന്റ്    : ഇ. പത്മനോഭൻ  
ഹവസ് പ്രസിഡന്ുമോര് : എും. േോര   
     സി. വിജയക്ഗോവിന്ദൻ 
     ത്ക.എും.ജി. പണിക്കര് 
ജനറൽ ത്സക്രട്ടറി   :  പി.ആർ . രോജൻ 
ത്സക്രട്ടറിമോർ   : എ. കുെിരോമന്നോയർ 
     പി.ആനന്ദൻ 
     ത്ക.വി. രോക്ജന്ദ്രന് 

 െി.ത്ക ബോലൻ 
     പി. ക്വണുക്ഗോപോലന്നോയർ 
ഖ്ജോന്ജി   :  എൻ. ശ്രീധരൻപിള്ള 
 ത്മയ് 10-ന് ഹവകിട്ട് 6-മണിക്ക്  ഇ.ത്ക. നോയനോര് സക്മ്മളനും ഉത്ഘോെനും ത്ചയ്തു. 11 ന് രോവിത്ല 9.30-ന് ജനറല്ത്സക്രട്ടറിയത്െ 
റിക്പ്പോര്ട്ട് അവതരിപ്പിുകയും ചര്ച്ചകള്ുക്േഷും സക്മ്മളനും അുംഗീകരിുകയും ത്ചയ്തു. തുെര്ന്ന് മറ്റ് പ്രക്മയങ്ങൾ ജനറല്ത്സക്രട്ടറി 

അവതരിപ്പിച്ചു. “മോര്ക്സിയന് സോമ്പത്തികേോസ്ത്രും” എന്ന വിഷയത്ത്തുറിച്ച് പി. രവീന്ദ്രനോഥും, “ക്ലോകരോഷ്ട്രീയ ചരിത്രും” എന്ന വിഷയത്തില് 
പി. ക്ഗോവിന്ദപ്പിള്ളയും ക്ളോസ്സുകത്ളടുത്തു. മൂന്നോും  ിവസും പ്രതിനിധിസക്മ്മളനത്തില് അഖ്ിക്ലന്തയോ ത്ഫഡക്റഷൻ ത്ചയര്മോൻ പി.എന്. 
സുകുള്, സി.ഐ.െി.യ. അഖ്ിക്ലന്തയോ പ്രസിഡന്റ് ബി.െി.ആര്, എ.ത്ക.ജി. എന്നിവര് സുംസോരിച്ചു. 
 
 



പതിമൂന്നം സംസ്ഥനന സമ്മേളനം 
1976 ജൂലനയ് 10, 11 തിരുവനന്തപുരം 

  
 
 പതിമൂന്നോും സുംസ്ഥോന സക്മ്മളനും 1976 ജൂലോയ് 10,11 തീയതികളില് തിരുവനന്തപുരും യൂണിയക്നോഫീസില് ക്ചര്ന്നു. 
അെിയന്തിരോവസ്ഥക്കോലമോയതിനോലോണ് സക്മ്മളനും യൂണിയക്നോഫീസില് ക്ചരോനിെയോയത്. അവഗണിക്കത്പ്പട്ടുും അവക്ഹളനങ്ങൾ സഹിച്ചുും 
കഴിെ സര്ക്കോര് ജീവനക്കോത്ര ഒരു സോമൂഹയ േക്തിയോക്കി വളര്ത്തിത്ക്കോണ്ടുവരികത്യന്നതോയിരുന്നു യൂണിയന്ത്റ ആ യകോലങ്ങളിത്ല 
ലക്ഷ്യും. ഈ ലക്ഷ്യും സോധിത്ച്ചടുക്കോന് കഴിെക്തോത്െോപ്പും തത്ന്ന ഇന്തയന് ത്തോഴിലോളിവര്ഗ പ്രസ്ഥോനത്തിന്ത്റ ഒരു അവിഭോജയ ഭോഗമോയി 
മോറോനുും ക്കരളോ എന്.ജി.ഒ യൂണിയന് സോധിച്ചു.  
  
  1975 ജൂണ് 26 ന് എല്ലോ പൌരോവകോേങ്ങളുും റദ്ദുത്ചയ്തുത്കോണ്ട് ഇന്തയയില് ആഭയന്തര അെിയന്തിരോവസ്ഥ പ്രഖ്ോപിച്ചു. ഇതിന്ത്റ 
ഭോഗമോയി 1976 ത്ല സുംസ്ഥോന സക്മ്മളനത്തില്, അവതരിപ്പിച്ച വോര്ഷിക റിക്പ്പോര്ട്ടിത്ല ചില പരോമര്േങ്ങള് സര്ക്കോര് നയങ്ങത്ള 
വിമര്േിുന്നതുും ഇന്തയന് പ്രതിക്രോധചട്ടങ്ങള്ക്ക് നിരക്കോത്തതുമോത്ണന്ന എന്.ജി.ഒ അക്സോസിക്യഷന് ക്നതോവിന്ത്റ പരോതിത്യത്തുെര്ന്ന് 
ജനറല് ത്സക്രട്ടറി പി.ആര് . രോജക്നയും റിക്പ്പോര്ട്ട് അെിച്ച കുന്നുകുഴി വിക്നോ ് പ്രസ് ഉെമക്യയും ഡി.ഐ.ആര് ഉപക്യോഗിച്ച് അറസ്റ്റ്ഗ് 
ത്ചയ്യുകയും, പി.ആര്. രോജത്ന സര്വീസില്നിന്നുും സസ്ത്പന്റ് ത്ചയ്യുകയും ത്ചയ്തു.  ീപേിഖ്ോെിതമോയ യൂണിയന്ത്റ പതോക കൂടുതല്കൂടുതല് 
ഉയരത്തില് പറപ്പിക്കണത്മന്ന പ്രവര്ത്തന റിക്പ്പോര്ട്ടിത്ല ആഹവോനമോണ് അക്സോസിക്യഷന് ക്നതൃതവത്ത്ത ത്ചോെിപ്പിച്ചത്.  
 പതിമൂന്നോും സുംസ്ഥോന സക്മ്മളനത്തില് അവതരിപ്പിക്കത്പ്പട്ട ജനറല്ത്സക്രട്ടറിയത്െ റിക്പ്പോര്ട്ടില് രോജയത്ത്ത രോഷ്ട്രീയ  സോമൂഹിക, 
സോമ്പത്തിക സ്ഥിതിഗതികത്ള വിലയിരുത്തിത്ക്കോണ്ട് മുഴുവന് ത്തോഴിലോളി വിഭോഗങ്ങക്ളയും അവേത അനുഭവിുന്ന ജനവിഭോഗങ്ങക്ളയും 
ഉള്ത്ക്കോള്ളോവന്ന വിേോലവും േക്തവമോയ ഐകയനിരത്കട്ടിപ്പടുുവോന് സക്മ്മളനും ആഹവോനും ത്ചയ്തു. സക്മ്മളനും തോത്ഴപ്പറയന്നവത്ര 
ഭോരവോഹികളോയി ത്തരത്െടുത്തു.  
  
പ്രസിഡന്റ്    : ഇ. പത്മനോഭന് 
  
ഹവസ് പ്രസിഡന്റ്    : എും. േോര   
 
                                   സി. വിജയക്ഗോവിന്ദന് 
 
      ത്ക.എും.ജി. പണിക്കര് 
 
 ജനറല് ത്സക്രട്ടറി       : പി.ആര്. രോജന് 
 
  
ത്സക്രട്ടറിമോര്   : എും.േെരനോരോയണ പിള്ള  
 
     എ.കുെിരോമന് നോയര് 
 
     പി.ആനന്ദന്  
 
     െി.ത്ക ബോലൻ 
 
     ത്ക.വി. രോക്ജന്ദ്രന് 
  
ട്രഷറര്    : എൻ.ശ്രീധരന് പിള്ള  
      
  
 

പതിനനലനം സംസ്ഥനനസമ്മേളനം 
1977 മെയ് 21, 22, 23 മ്മകനഴിമ്മകനട് 

  
 യൂണിയന്ത്റ പതിനോലോും സുംസ്ഥോനസക്മ്മളനും 1977 ത്മയ് 21,22,23 തീയതികളില് ക്കോഴിക്ക്കോെ് ക്ചര്ന്നു. അെിയന്തരോവസ്ഥ 
പിന്വലിക്കത്പ്പട്ടതിനുക്േഷും നെന്ന സക്മ്മളനും എന്ന നിലക്ക് യൂണിയന്ത്റ സുംസ്ഥോനസക്മ്മളനും പലതുത്കോണ്ടുും പ്രോധോനയും 
അര്ഹിച്ചിരുന്നു. 1976 നവുംബര് 18 ന് ക്ലോവര് ക്േഡ് യൂണിയന്, എന്.ജി.ഒ യൂണിയനില് ലയിച്ചതിന് ക്േഷും ക്ചരുന്ന സക്മ്മളനും 
കൂെിയോയിരുന്നു. 1975-ല് പ്രഖ്യോപിക്കത്പ്പട്ട ആഭയന്തര അെിയന്തരോവസ്ഥയില് നിരവധി ആക്രമണങ്ങള്ക്ക് സുംസ്ഥോനജീവനക്കോര് 
വിക്ധയരോവകയണ്ടോയി. ക്നെിത്യടുത്ത അവകോേങ്ങള് നിക്ഷധിക്കത്പ്പട്ടു. ഏകപക്ഷ്ീയമോയി ക്ജോലിഭോരും വര്ദ്ധ്ിപ്പിച്ചു. നൂുകണക്കിന് 
ജീവനക്കോത്ര അകോരണമോയി സസ്ത്പന്ഡ് ത്ചയ്തു, സ്ഥലും മോറ്റി, പിരിച്ചുവിട്ടു, നിര്ബന്ധിത ത്പന്ഷൻ നല്കി, കള്ളക്ക്കസുകളില് കുടുക്കി. 
മിസ, ഡി.ഐ.ആര് എന്നിവ നിര്ബോധും എടുത്തു പ്രക്യോഗിച്ചു. ഈ സോഹചരയത്തിലോണ് യൂണിയന്ത്റ  പതിനോലോും സുംസ്ഥോനസക്മ്മളനും 
ക്ചര്ന്നത്. സുംസ്ഥോനജീവനക്കോരുത്െ ക്സവനക്വതനവയവസ്ഥകള് സമേമോയി പരിഷ്ക്കരിക്കണത്മന്നുള്ള ആവേയും േക്തിയോയി മുക്ന്നോട്ട് 
വയ്ക്കുന്നതിനുും അത് അുംഗീകരിച്ച് കിട്ടുന്നതിനുും ജീവനക്കോരുത്െ ഐകയും പടുത്തുയര്ത്തിത്ക്കോണ്ട് മുക്ന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നതിനുും യൂണിയന്ത്റ 
പതിനോലോും സക്മ്മളനും തീരുമോനിച്ചു. തോത്ഴ പറയന്ന അെിയന്തരോവേയങ്ങളോണ് യൂണിയൻ ഉന്നയിച്ചത്. 
  

❖ സുംസ്ഥോനജീവനക്കോരുത്െ ക്സവനക്വതനവയവസ്ഥകള് സമേമോയി പരിഷ്ക്കരിുക 



❖ ഇെക്കോലോേവോസും അനുവ ിുക 
❖ പിരിച്ചുവിട്ട മുഴുവന് ജീവനക്കോത്രയും തിരിത്ച്ചടുുക 
❖ നിര്ബന്ധിത റിട്ടയര്ത്മന്റ് തുെങ്ങിയ ക്രോഹനെപെികള് പിന്വലിുക 
❖ ഹയര് ക്േഡുകളുും പ്രക്മോഷന് വയവസ്ഥകളുും ഏര്ത്പ്പടുത്തുക 
❖ പോര്െ് ഹെും,ക്ളോസ്സ് IV ജീവനക്കോര്ക്ക് പ്രക്മോഷന് വയവസ്ഥകള് ഉണ്ടോുക 
❖ ഹഡക്നോണ് പൂര്വകോല പ്രോബലയക്ത്തോത്െ പിന്വലിുകയും തെ ഞ്ഞുവച്ച േമ്പളും നല്കുകയും ത്ചയ്യുക 
❖ ത്പന്ഷന് വയസ്സുും ആനുകൂലയങ്ങളുും വര്ദ്ധ്ിപ്പിുക.  
❖ സുംഘെനോസവോതന്ത്രയത്ത്ത ധവുംസിുന്ന എല്ലോ നിയന്ത്രണങ്ങളുും പിന്വലിുക.  
❖ സുംസ്ഥോനജീവനക്കോര്ുും ക്ബോണസ്സ് അനുവ ിുക  
❖ പ്രക്മോഷന് തസ്തികകളിക്ലയ്ക്ക് ക്നരിട്ടുള്ള നിയമനും നിര്ത്തലോുക. 

 സക്മ്മളനത്തില് തോത്ഴപ്പറയന്നവത്ര ഭോരവോഹികളോയി ത്തരത്െടുത്തു. 
  
പ്രസിഡന്റ്   : ഇ.പത്മനോഭൻ 
  
ഹവസ് പ്രസിഡന്റ്  : എും.േോര  
 
    :എും.വി.കരുണോകരന് 
  
ജനറല് ത്സക്രട്ടറി   :പി.ആര്. രോജന് 
  
ത്സക്രട്ടറിമോര്          :എും.േെരനോരോയണപിള്ള 
    :പി.ത്ക.ക്കേവന് 
  
ട്രഷറര്   :എന്. ശ്രീധരന് പിള്ള 
  
 സക്മ്മളനക്ത്തോെനുബന്ധിച്ച് സോുംസ്ക്കോരികസക്മ്മളനവും വനിതോസക്മ്മളനവും നെത്തി. കണ്ണൂരില് ക്ചര്ന്ന പന്ത്രണ്ടോും 
സക്മ്മളനത്തിലോണ് വനിതോജീവനക്കോരുത്െ പ്രശ്നങ്ങൾ സമേമോയി ചര്ച്ചത്ചയ്യത്പ്പട്ടത്. അതിന്ത്റ അെിസ്ഥോനത്തില് സുംസ്ഥോന, ജില്ലോ, 
േോഞ്ച് അെിസ്ഥോനത്തില് മഹിളോസബ്കമ്മറ്റികള് രൂപീകരിച്ചു. ഈ സോഹചരയത്തിൽ പതിനോലോും സുംസ്ഥോനസക്മ്മളനും വനിതോ 
ജീവനക്കോരുത്െ പ്രശ്നങ്ങള്  പ്രക്തയകപരിഗണനത്കോടുത്ത് ഏത്റ്റടുക്കോന് തീരുമോനിച്ചു. 
  
തോത്ഴപ്പറയന്നവയോണ് യൂണിയന് ഉന്നയിച്ച അെിയന്തരോവേയങ്ങള് 
  

❖ മോതൃതവവും ക്ജോലിയത്െ ബോധയതകളുും നിര്വഹിുവോന് സൌകരയത്പ്പടുന്നതിന് ജില്ലോതോലൂക്ക് ആസ്ഥോനങ്ങളിൽ 
ആഫീസുകക്ളോെനുബന്ധമോയി േിശുവിഹോരങ്ങളുും േിശുവി യോലയങ്ങളുും സ്ഥോപിുക.  

❖ ക്ജോലിഭോരും ലഘൂകരിുന്നതിനുും ആഫീസ് സമയത്തില് അരമണിക്കൂര് ഇളവ് അനുവ ിുകയും ത്ചയ്യുക. 
❖ ക്നഴ്സുമോരുക്െയും രോത്രികോലങ്ങളില് ക്ജോലിത്ചക്യ്യണ്ടിവരുന്ന മറ്റ്  വനിതോജീവനക്കോരുക്െയും പ്രവര്ത്തിസമയും 4 മണിക്കൂറോക്കി 

കുറയ്ക്കുക. 
❖ നോട്ടിന്പുറങ്ങളില് ക്ജോലിക്ക് നിക്യോഗിക്കത്പ്പടുന്ന എ.എന്.എും, ത്ഹല്ത്ത് വിസിറ്റര്, എല്.വി.ഇ.ഒ തസ്തികയിലുള്ളവര്ക്ക് 

കുടുബസഹിതും തോമസിക്കോനുള്ള കവോര്ക്ട്ടഴ്സുകള് നല്കുക. 
❖ വനിതകളോയ ഫീല്ഡ് ജീവനക്കോര്ക്ക് ആവേയമോയ സുംരക്ഷ്ണും നല്കുക. 
❖ ക്സ്റ്റ്ഗറ്റ്,ജില്ലോ,തോലൂക്ക് ആസ്ഥോനങ്ങളില് ഗവണ്ത്മന്റ് ആഭിമുഖ്യത്തില് വനിതോക്ഹോസ്റ്റ്ഗലുകള് ഏര്ത്പ്പടുത്തുക. 
❖ തോമസസൌകരയങ്ങള് ലഭയമല്ലോത്തസ്ഥലങ്ങളിക്ലയ്ക്ക് സ്ത്രീകത്ള നിയമിക്കോതിരിുക. 
❖ പ്രസവോവധിക്യോത്െോപ്പും ഒരു മോസത്ത്ത േമ്പളും കൂെി പ്രക്തയകും അനുവ ിുക. 
❖ എന്.ജി.ഒ മോരോയ ഭോരയോഭര്ത്തോക്കന്മോത്ര ഒക്രസ്ഥലത്ത് നിയമിുക. 
❖ എല്ലോ ആഫീസ് ത്കട്ടിെങ്ങളിലുും ലഞ്ച്റൂും, ബോത്ത് റൂും, കക്കൂസ് സൌകരയങ്ങള് ഏര്ത്പ്പടുത്തുക. 

 
  
 സക്മ്മളനസമോപനത്തില് മഹോപ്രകെനവും ത്പോതുസക്മ്മളനവും നെന്നു. ത്പോതുസക്മ്മളനും ഇ.എും.എസ്. ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. 
  

പതിനഞ്നം സംസ്ഥനന സമ്മേളനം 
1978 ത്മയ് 13, 14, 15 ത്തോടുപുഴ 

 
 യൂണിയന്ത്റ പതിന ഞ്ചോും സുംസ്ഥോന സക്മ്മളനും 1978 ത്മയ്13,14,15 തീയതികളില് ത്തോടുപുഴയില് നെന്നു. 1977-ല് 
അെിയന്തിരോവസ്ഥ പിന്വലിക്കത്പ്പട്ട ക്േഷും നെന്ന തിരത്െടുപ്പില് ശ്രീ.ത്ക കരുണോകരന് മുഖ്യമന്ത്രിയോത്യെിലുും രോജന്ക്കസുമോയി 
ബന്ധത്പ്പട്ടുവന്ന ഹഹക്ക്കോെതി പരോമര്േത്ത്തത്തുെര്ന്ന് അക്േഹത്തിന് രോജിവയ്ക്ക്ക്കണ്ടിവന്നു. തുെര്ന്ന് ശ്രീ. എ.ത്ക. ആന്റണി 
മുഖ്യമന്ത്രിയോയി. ജീവനക്കോക്രോടുള്ള സമീപനത്തില്  നിക്ഷധോത്മകമോയ നലപോടുകള് തത്ന്നയോണ് ശ്രീ. എ.ത്ക.ആന്റണിയും തുെര്ന്നത്. 
യൂണിയന് പതിനോലോും സക്മ്മളനും മുക്ന്നോട്ടുവച്ച ഡിമോന്ുകളിൽ അനുകൂലമോയ നിലപോടുകള് സര്ക്കോറിന്ത്റ ഭോഗത്തുനിന്നുും 
ഉണ്ടോവോത്തതിത്നത്തുെര്ന്ന് 1977-ല് എല്ലോ സുംഘെനകളുും ക്വതന പരിഷ്കരണും എന്ന ഡിമോന്റ് മുക്ന്നോട്ടുവച്ചു. ഇതുംഗീകരിക്കോന് സര്ക്കോർ 



തയോറവോത്ത സോഹചരയത്തിൽ ജനുവരി 11 മുതൽ 27 വത്ര അനിശ്ചിതകോലപണിമുെക്ക് നെന്നു. അ ഞ്ചു വർഷ േമ്പളപരിഷ്കരണ തതവും 
സുംരക്ഷ്ിുന്നതിനോയി നെന്ന പണിമുെക്കിന് ക്േഷും ത്തോടുപപുഴയിൽ ക്ചര്ന്ന പതിന ഞ്ചോും സുംസ്ഥോന സക്മ്മളനും ഇ.ത്ക നോയനോര് 
ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. സക്മ്മളനും തോത്ഴപ്പറയന്നവത്ര ഭോരവോഹികളോയി ത്തരത്െടുത്തു.  
  
പ്രസിഡന്റ്      :  ഇ. പത്മനോഭന് 
  
ഹവസ് പ്രസിഡന്റ്     : പി.ആര്. രോജന് 
  
                                  :  എും.വി. കരുണോകരന്      
  
ജനറല് ത്സക്രട്ടറി       : െി.ത്ക ബോലന് 
  
ത്സക്രട്ടറിമോര്   : എും.േെരനോരോയണ പിള്ള  
     : എ.കുെിരോമന് നോയര് 
  
ട്രഷറര്    : എൻ.ശ്രീധരന്പിള്ള 
  
  െി.ത്ക ബോലന് അവതരിപ്പിച്ച ജനറല് ത്സക്രട്ടറിയത്െ റിക്പ്പോര്ട്ടുും ഇതരപ്രക്മയങ്ങളുും സക്മ്മളനും ചര്ച്ച ത്ചയ്ത് അുംഗീകരിച്ചു. 
സക്മ്മളനത്തിന്ത്റ ഭോഗമോയി നെന്ന മഹിളോ സക്മ്മളനും അഹലയോ രുംഗക്നക്കര് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. സക്മ്മളനക്ത്തോെനുബന്ധിച്ച് 
സുഹൃദ്സക്മ്മളനവും സോുംെോരിക സക്മ്മളനവും നെന്നിരുന്നു. പതിനഞ്ചോും തീയതി ഹവകുക്ന്നരും ആയിരക്കണക്കിന് ജീവനക്കോര് 
അണിനിരന്ന പ്രകെനവും തുെര്ന്ന് സമോപന സക്മ്മളനവും നെന്നു. സി.ഐ.െി.യ അഖ്ിക്ലന്തയോ പ്രസിഡന്റ് ബി.െി. രണ ിത്വ സമോപന 
സക്മ്മളനും ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു.     
 
 

പതിനനറനം സംസ്ഥനന സമ്മേളനം 
1979 ത്മയ് 26,27,28 തിരുവനന്തപുരും 

 
 പതിനോറോും സുംസഥോന സക്മ്മളനും 1979 ത്മയ് 26,27,28 തീയതികളില് തിരുവനന്തപുരത്തു നെന്നു. സവോതിതിരുനോള് 
സുംഗീതക്കോക്ളജിൽ സജ്ജ്മോക്കിയ ക്ഗോപിനോഥൻ നഗറിലോയിരുന്നു സക്മ്മളനും. 
 ഇന്തയയിത്ലല്ലോയിെത്തുും ത്തോഴിലോളി വിഭോഗങ്ങൾക്കിെയില് മുത്മ്പങ്ങുും കോണോത്ത ഐകയക്ബോധവും സമരോക്വേവും വളര്ന്നുവരുന്ന 
ഒരു കോലഘട്ടത്തിലോണ് സക്മ്മളനും നെന്നത്. പ്രതിനിധി സക്മ്മളനും പ്രസിഡന്റ് ഇ. പത്മനോഭന്ത്റ അദ്ധ്യക്ഷ്തയിൽ ആരുംഭിച്ചു.  ഇ. 
ബോലോനന്ദന് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു.  
സക്മ്മളനും തോക്ഴപ്പറയന്നവത്ര ഭോരവോഹികളോയി ത്തരത്െടുത്തു. 
 
പ്രസിഡന്റ്    :ഇ. പത്മനോഭൻ 
 
ഹവസ് പ്രസിഡന്റ്   :പി.ആര്. രോജന്  
 
    സി. വിജയക്ഗോവിന്ദന് 
 
ജനറല്ത്സക്രട്ടറി   :െി.ത്ക ബോലന് 
 
ത്സക്രട്ടറിമോര്   :പി.ക്വണുക്ഗോപോലന് നോയർ 
 
    പി. ആനന്ദന്  
 
ട്രഷറര്   : എന്. ശ്രീധരന് പിള്ള 
  
 ക്സവനക്വതന വയവസ്ഥകള് കോലോനുസൃതമോയി പരിഷ്കരിുക, ജീവനക്കോരുത്െ ക്ട്രഡ് യൂണിയന് അവകോേങ്ങള്ത്ക്കതിക്രയള്ള 
എല്ലോ നെപെികളുും നിയമങ്ങളുും റേോുക തുെങ്ങിയ പതിമൂന്നോവേയങ്ങള് ഉന്നയിച്ചുത്കോണ്ട് ജൂഹല മോസത്തിൽ ആരുംഭിുന്ന പണിമുെക്ക് 
വിജയിപ്പിുന്നതിന് സക്മ്മളനും തീരുമോനിച്ചു. സക്മ്മളനക്ത്തോെനുബന്ധിച്ചുള്ള ത്പോതുസക്മ്മളനും വി.ത്ജ.െി ഹോളില് നെന്നു.   
 
 
 
 

പതിമ്മനഴനം സംസ്ഥനന സമ്മേളനം.  
1980 മെയ് 10,11,12 മകനല്ലം 

  
 പതിക്നഴോും സുംസ്ഥോന സക്മ്മളനും 1980 ത്മയ് 10,11,12 തീയതികളില് ത്കോല്ലത്ത് നെന്നു. രൂപീകരണത്തിന് ക്േഷമുള്ള പതിക്നഴ് 
വര്ഷക്കോലും സുംഘെനക്കോര്ജ്ജ്ിക്കോന്കഴിെ വിവധതലങ്ങളിലുള്ള വളര്ച്ച സുംബന്ധിച്ച് വിലയിരുത്തിയ സക്മ്മളനും 1980-കളിത്ല 
ഇന്തയയിത്ല സെീര്ണമോയ സ്ഥിതിഗതികൾ സുംബന്ധിച്ചുും പരിക്േോധിച്ചിരുന്നു. വിവിധപ്രക് േങ്ങൾ ഭോഷകള് എന്നിവയത്െ വികസനത്തിനുും 
അുംഗീകോരത്തിനുും ക്വണ്ടി ഇന്തയയില് നിരവധി പ്രക്ക്ഷ്ോഭങ്ങള് നെന്നുത്കോണ്ടിരുന്ന കോലഘട്ടമോയിരുന്നു. ഇെതുപക്ഷ് ജനോധിപതയ 



കക്ഷ്ികളുത്െ ക്നതൃതവത്തില് ക്കരളത്തില്  ഇ.ത്ക നോയനോര് മുഖ്യമന്ത്രിയോയി ഒരു ഗവണ്ത്മന്റ് ചുമതലക്യറ്റ സോഹചരയത്തിലുമോയിരുന്നു 
സക്മ്മളനും നെന്നത്.  
 
തോത്ഴ പറയന്നവത്ര സക്മ്മളനും ഭോരവോഹികളോയി ത്തരത്െടുത്തു. 
  
പ്രസിഡന്റ്    : ഇ. പത്മനോഭന്  
ഹവസ് പ്രസിഡന്റ്   :  പി.ആര്. രോജന്   
      െി,ത്ക. ബോലന് 
  
ജനറല് ത്സക്രട്ടറി   : പി. ക്വണുക്ഗോപോലന് നോയര് 
  
ത്സക്രട്ടറിമോര്   :  ത്ക.വി. രോക്ജന്ദ്രന്  
      പി. ആനന്ദന് 
  
ട്രഷറര്    : എന്. ശ്രീധരന് പിള്ള 
  
 സക്മ്മളനത്തില് വിവിധ പ്രശ്നങ്ങത്ള ക്കന്ദ്രീകരിച്ചുത്കോണ്ട് ചര്ച്ചകള് നെന്നു. ക്ട്രഡ് യൂണിയൻ ജനോധിപതയസവോതന്ത്രയങ്ങൾ 
ഹനിച്ചക്തോത്െോപ്പുംതത്ന്ന ത്തോഴിത്ലടുത്ത് ജീവനും നെത്തുന്ന മുഴുവൻ ജീവനക്കോര്ുത്മതിരോയി സോമ്പത്തികരുംഗത്ത് നെത്തിയ മത്റ്റോരു 
ആക്രമണമോണ് എുംപക്ളോയ്ക്ത്മന്റ് െോക്സ്. ഇത് അെിയന്തിരമോയി റദ്ദുത്ചയ്യണത്മന്നുും, മോറ്റിവയ്ക്കത്പ്പട്ട ക്വതനത്മന്നനിലക്ക് ക്ബോണസ്സ് 
അനുവ ിക്കണത്മന്നുും, ക്ട്രഡ് യൂണിയന് ജനോധിപതയ സവോതന്ത്രയങ്ങള് സുംരക്ഷ്ിുന്നതിനുള്ള ക്പോരോട്ടത്തിന് മുഴുവന് സുംസ്ഥോന 
ജീവനക്കോരുും അണിനിരക്കണത്മന്നുമുള്ള പ്രക്മയങ്ങൾ സക്മ്മളനും അുംഗീകരിച്ചു. യൂണിയന് മുക്ന്നോട്ടുത്വച്ചിട്ടുള്ള ഡിമോന്ുകൾ 
ക്നെിത്യടുുന്നതിനോവേയമോയ പ്രക്ക്ഷ്ോഭങ്ങളില് അണിനിരുവോന് ആഹവോനും ത്ചയ്തുത്കോണ്ട് സക്മ്മളനും അവസോനിച്ചു. 
സക്മ്മളനക്ത്തോെനുബന്ധിച്ച് ത്പോതുസക്മ്മളനവും നെന്നു. 
  
 
 
  

പതിമനട്ടനം സംസ്ഥനന സമ്മേളനം 
1981 ത്മയ് 11, 12,13 പോലക്കോെ് 

  
 
 
 യൂണിയന്ത്റ പതിത്നട്ടോും സുംസ്ഥോന സക്മ്മളനും 1981 ത്മയ് 11,12,13 തീയ്യതികൾ പോലക്കോട്ട്  നെന്നു.  ഇ.ത്ക നോയനോരുത്െ 
ക്നതൃതവത്തിലുള്ള ഇെതുമുന്നണി സര്ക്കോർ ആ യവര്ഷും പൂര്ത്തീകരിുന്ന ക്വളയിലോണ് സക്മ്മളനും നെന്നത്. അവേജനവിഭോഗത്തിന് 
ആേവോസും പകരുന്ന ഒക്ട്ടത്റ ജനപക്ഷ് പദ്ധ്തികള്ക്ക് ആ സര്ക്കോര് തുെക്കമിട്ടു. കര്ഷകത്ത്തോഴിലോളികള്ക്ക് ത്പന്ഷന്, ത്തോഴില് രഹിതരോയ 
യവജനങ്ങള്ക്ക് ആേവോസമോയി ത്തോഴിലില്ലോയ്മ ക്വതനും തുെങ്ങിയ പദ്ധ്തികൾ ആ സർക്കോര് നെപ്പോക്കി. സര്ക്കോര് ജീവനക്കോരുത്െ 
പ്രശ്നങ്ങക്ളോെ് അനുഭോവപൂര്ണമോയ സമീപനമോണ് ഇെതുമുന്നണി സര്ക്കോര് ഹകത്ക്കോണ്ടത്. എന്നോല് ക്കോണ്േസ്സ് ക്നതൃത്തവത്തിലുള്ള മുന് 
സര്ക്കോര് അവകോേസമരങ്ങത്ള അെിച്ചമര്ത്തോന് പ്രക്യോഗത്തില് ത്കോണ്ടുവന്ന കരിനിയമങ്ങള് പിന്വലിക്കത്പ്പക്െണ്ടതുണ്ടോയിരുന്നു. ഈ 
പശ്ചോത്തലത്തിലോണ് പതിത്നട്ടോും സക്മ്മളനും പോലക്കോട്ട് നെന്നത്. 
  
 പതിത്നോന്നോും തീയതി രോവിത്ല സക്മ്മളന സ്ഥലമോയ പോലക്കോെ് െൌണ്ഹോള് അെണത്തില് പ്രസിഡന്റ്  ഇ. പത്മനോഭന് പതോക 
ഉയര്ത്തിയക്തോത്െ സക്മ്മളനനെപെികള്ക്ക് തുെക്കമോയി.  
ഭോരവോഹികളോയി തോത്ഴപ്പറയന്നവത്ര സക്മ്മളനും ത്തരത്െടുത്തു.  
  
പ്രസിഡന്റ്    :ഇ. പത്മനോഭന് 
  
ഹവസ് പ്രസിഡന്റ്   :പി.ആർ. രോജന് 
 
     െി.ത്ക ബോലന്       
  
ജനറല് ത്സക്രട്ടറി   :പി.ക്വണുക്ഗോപോലന് നോയര് 
  
ത്സക്രട്ടറിമോര്   :പി.ആനന്ദൻ 
     ത്ക.വി.രോക്ജന്ദ്രന് 

  
ട്രഷറര്   : എൻ.ശ്രീധരന് പിള്ള 

  
 ഭോരവോഹികള്ു പുറക്മ എട്ടുംഗ ത്സക്രട്ടറിക്യറ്റിക്നയും സക്മ്മളനും ത്തരത്െടുത്തു. സി.ഐ.െി.യ അഖ്ിക്ലന്തയോ ത്സക്രട്ടറി ഇ. 
ബോലോനന്ദന് പ്രതിനിധി സക്മ്മളനും ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. ജനറല്ത്സക്രട്ടറിയത്െ റിക്പ്പോര്ട്ടെക്കമുള്ള ക്രഖ്കളുും ക്ട്രഡ് യൂണിയൻ 
ക്ബോധമുള്ത്ക്കോണ്ട് പ്രവര്ത്തിുന്ന സുേക്തമോയ  സുംഘെനയോക്കി യൂണിയത്ന വളര്ത്തിത്യടുുന്നതിനോവേയമോയ പ്രവർത്തനങ്ങള് 
സുംഘെിപ്പിക്കണത്മന്ന്    പ്രവര്ത്തകത്ര  ആഹവോനും ത്ചയ്ത    സുംഘെനോ പ്രക്മയവും കരിനിയമങ്ങള് റേോക്കോനുും മറ്റ് അെിയന്തിരോവേയങ്ങൾ 
ക്നെിത്യടുക്കോനുും അണിനിരുക, ഡയക്നോണ് പിന്വലിപ്പിുന്നതിനുും ട്രഡ് യണിയന് ജനോധിപതയ അവകോേങ്ങള് ക്നെിത്യടുുന്നതിനുും 
വിപുലമോയ ഐകയും ത്കട്ടിപ്പടുുക തുെങ്ങിയ പ്രക്മങ്ങളുും സക്മ്മളനും അുംഗീകരിച്ചു. സക്മ്മളനക്ത്തോെനുബന്ധിച്ച് കലോസോുംെോരിക 



പരിപോെികൾ നെന്നു. പതിമൂന്നോും തീയതി ഹവകുക്ന്നരും ആയിരക്കണക്കിന് ജീവനക്കോര് പത്െടുത്ത പ്രകെനും നെന്നു. സമോപന ത്പോതു 
സക്മ്മളനും സുംസ്ഥോന മുഖ്യമന്ത്രി ഇ.ത്ക. നോയനോര് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. 

 
  

പമത്നമ്പതനം സംസ്ഥനനസമ്മേളനം  
1982 ഏപ്രില് 24,25 തിരുവനന്തപുരം 

  
 പത്ത്തോമ്പതോും സുംസ്ഥോനസക്മ്മളനും 1982 ഏപ്രില് 24, 25 തീയതികളില് തിരുവനന്തപുരും ബിഷപ്പ് ത്പക്രര ഹോളില് നെന്നു. 1982  
ജനുവരി 19-ന് അഖ്ിക്ലന്തയോവയോപകമോയി ഒരു  ിവസത്ത്ത ത്പോതുപണിമുെക്കിന് മുഴുവന് ത്തോഴിലോളികളുും ജീവനക്കോരുും ക്കന്ദ്രക്ട്രഡ് 
യൂണിയനുകളുും അഖ്ിക്ലന്തയോ ത്ഫഡക്റഷനുകളുും ആഹവോനും ത്ചയ്തു. ഇന്തയയില് ആ യമോയി ത്തോഴിലോളികള് ഒറ്റത്ക്കട്ടോയി ഒരു വര്ഗത്മന്ന 
നിലയില് അദ്ധ്വോനിുന്നവന്ത്റ പ്രശ്നങ്ങള് മുന്നിര്ത്തി നെത്തിയ ത്പോതുപണിമുെക്കിന് ക്േഷമോയിരുന്നു പത്ത്തോമ്പതോും 
സുംസ്ഥോനസക്മ്മളനും നെന്നത്. 
  
 ഏപ്രില് 24-ന് െി.ത്ക. ബോലന് പതോക ഉയര്ത്തിയക്തോടുകൂെി സക്മ്മളനും ആരുംഭിച്ചു. പ്രതിനിധിസക്മ്മളനും ഇ.ബോലോനന്ദന് 
ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. തുെര്ന്ന് ജനറല്ത്സക്രട്ടറീസ് റിക്പ്പോര്ട്ടുും പ്രവര്ത്തനറിക്പ്പോര്ട്ടുും ചര്ച്ചത്ചയ്ത് അുംഗീകരിച്ചു. വനിതോസബ്കമ്മറ്റിത്യ 
സക്മ്മളനും ത്തരത്െടുത്തു. കോൽനൂറ്റോണ്ടുകോലത്ത്ത സുംഘെനോപ്രവര്ത്തനത്തിനു ക്േഷും ഇ.പത്മനോഭന് സര്വീസിൽ നിന്നുും സവക്മധയോ 
വിരമിച്ചു. സഖ്ോവിന്ത്റ യോത്രയയപ്പ് സക്മ്മളനും കൂെിയോയിരുന്നു പത്ത്തോമ്പതോും സുംസ്ഥോനസക്മ്മളനും.  
സക്മ്മളനത്തില് തോത്ഴപ്പറയന്നവത്ര ഭോരവോഹികളോയി ത്തരത്െടുത്തു. 
  
പ്രസിഡന്റ്  :െി.ത്ക.ബോലന് 
  
ഹവസ് പ്രസിഡന്റ്  :ത്ക.വി.രോക്ജന്ദ്രന് 
 
   :ഇ.പി.ത്ചല്ലപ്പന് 
  
ജനറല് ത്സക്രട്ടറി :പി.ക്വണുക്ഗോപോലന്നോയര് 
  
ത്സക്രട്ടറിമോര് :എ.കുെിരോമന്നോയര് 
 
   :പി.ആനന്ദന് 
  
ട്രഷറര്                             :എന്.ശ്രീധരന് പിള്ള 
  
 ഭരണോധികോരികള് തുെര്ന്നുവരുന്ന ത്തറ്റോയ സോമ്പത്തികനയങ്ങളുത്െ ഫലമോയി വിലക്കയറ്റും, നോണയത്പ്പരുപ്പും, മൂലയക്േോഷണും, 
ത്തോഴിലില്ലോയ്മ, ഉത്പോ നമോന്ദയും എന്നിവ  രൂക്ഷ്മോയിത്ക്കോണ്ടിരിുന്ന സോഹചരയത്തില് അെിയന്തിരോവേയങ്ങള് ക്നെിത്യടുക്കോന് 
ക്യോജിച്ചണിനിരക്കണത്മന്ന് തീരുമോനിച്ചുത്കോണ്ട് സക്മ്മളനും സമോപിച്ചു. 
  
 

ഇരുപതനം സംസ്ഥനന സമ്മേളനം  
1983 മെയ് 14,15,16 എറണനകുളം 

 
 ഇരുപതോും സുംസ്ഥോന സക്മ്മളനും 1983, ത്മയ് 14,15,16 തീയതികളില്, എറണോകുളും മഹോരോജോസ് ക്കോക്ളജ് ത്സന്റിനറി ഹോളില് 
നെന്നു. 1982-ല് ശ്രീ ത്ക. കരുണോകരന്ത്റ ക്നതൃതവത്തിലുള്ള യ.ഡി.എഫ് സര്ക്കോർ അധികോരത്തില് വന്ന ക്േഷും മുന് ഇെതുമുന്നണി 
ഗവണ്ത്മന്റ് നെപ്പിലോക്കിയ ജനപക്ഷ് പദ്ധ്തികളോത്ക അട്ടിമറിുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങള് ആരുംഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്ത്റ ഭോഗമോയി 
അഞ്ചുവര്ഷത്തിത്ലോരിക്കല് േമ്പള പരിഷ്കരണത്മന്നത് ഒരു തതവമോയി ഗവണ്ത്മന്റ് അുംഗീകരിച്ചിട്ടിത്ല്ലന്നുും മറ്റുമുള്ള പ്രഖ്യോപനങ്ങള് വന്നു. 
സവോഭോവികമോയും സിവില്സര്വീസ് ക്മഖ്ല വീണ്ടുും പ്രക്ക്ഷ്ോഭ ക്പോരോട്ടങ്ങളുത്െ അന്തരീക്ഷ്ത്തിക്ലക്ക് എത്തത്പ്പട്ടു. സോമ്പത്തിക ബുദ്ധ്ിമുട്ടിന്ത്റ 
ക്പരില് 1983 ജനുവരി 31-ന് ലീവ് സറണ്ടര് ആനുകൂലയങ്ങള് മരവിപ്പിച്ച് സര്ക്കോര് ഉത്തരവിറക്കി. ഇതില് പ്രതിക്ഷധിച്ച് ത്സക്രട്ടറിക്യറ്റിന് 
മുന്നില് ധര്ണ നെത്തിയ  യണിയന് ജനറൽ ത്സക്രട്ടറി പി. ക്വണുക്ഗോപോലന് നോയര് അെക്കമുള്ള ജീവനക്കോത്ര അതിക്രൂരമോയി ക്പോലീസ് 
മര്േിച്ചു. ഇത്തരത്മോരു പശ്ചോത്തലത്തിലോണ് ഇരുപതോും സക്മ്മളനും നെന്നത്. ത്മയ് 14-ന് രോവിത്ല ആരുംഭിച്ച സക്മ്മളനും പുതിയ 
ഭോരവോഹികളോയി തോത്ഴപ്പറയന്നവത്ര തിരത്െടുത്തു.  
  
പ്രസിഡന്റ്   :െി.ത്ക. ബോലന്  
 
ഹവസ് പ്രസിഡന്റ്  :ത്ക.വി.രോക്ജന്ദ്രന്  
 
   :ഇ.പി. ത്ചല്ലപ്പന് 
  
ജനറല് ത്സക്രട്ടറി  :പി. ക്വണുക്ഗോപോലന് നോയര്,  
  
ത്സക്രട്ടറിമോര്  :: എ.കുെിരോമൻ നോയര് 

 പി. ആനന്ദന് 
  



ട്രഷറര്  : എന്. ശ്രീധരന്പിള്ള 
  
ഭോരവോഹികള്ു പുറത്മ 8 അുംഗ ത്സക്രട്ടറിക്യറ്റിക്നയും സക്മ്മളനും തിരത്െടുത്തു. 
  
 ത്മയ് 14ന് ഹവകുക്ന്നരും പ്രതിനിധിസക്മ്മളനും എും.ത്ക പോത്െ ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു ജനറല്ത്സക്രട്ടറിയത്െ റിക്പ്പോര്ട്ട് അവതരണവും 
ചര്ച്ചയും നെത്തി. ഇതര സര്വീസ് സുംഘെനോ ക്നതോക്കളുും അഖ്ിക്ലന്തയോ ത്ഫഡക്റഷന് ക്നതോക്കളുും സക്മ്മളനത്ത്ത അഭിവോ യും ത്ചയ്തു. 
 േമ്പളക്കമ്മീഷന്ഘെനയില് മോറ്റും വരുത്തുക, പരിഗണനോ വിഷയങ്ങള് സുംബന്ധിച്ച് സുംഘെനകളുമോയി ചര്ച്ച നെത്തുക, 
ഇെക്കോലോേവോസും, ക്ഷ്ോമബത്ത, ക്ബോണസ്സ്, കരിനിയമങ്ങള് പിന്വലിക്കല് തുെങ്ങിയ പ്രധോനകോരയങ്ങള് ഉള്ത്പ്പടുത്തിയ 

"അെിയന്തരോവേയങ്ങള് ക്നെോന് ക്യോജിച്ചണിനിരുക” എന്ന പ്രക്മയും സമുംഏളനും അുംഗീകരിച്ചു.  
  മൂന്നോും  ിവസും 25 ഔക് യോഗിക പ്രക്മയങ്ങൾ അുംഗീകരിച്ചു. സക്മ്മളനത്തില്  പി. ക്ഗോവിന്ദപിള്ള സോുംെോരിക പ്രഭോഷണും നെത്തി. 
വനിതോ സക്മ്മളനും ത്ക.ആര്. ഗൌരിയമ്മ ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. പി .സൌ ോമിനി കണ്വീനര് ആയ വനിതോ സബ്കമ്മിറ്റിക്യയും സക്മ്മളനും 
തിര ത്െടുത്തു. പതിനോറോും തീയതി ഹവകുക്ന്നരും ആയിരക്കണക്കിന് ജീവനക്കോര് പത്െടുത്ത പ്രകെനക്ത്തോത്െയോണ് സക്മ്മളനും 
അവസോനിച്ചത്.  
 
  

ഇരുപത്ിമയനന്നം സംസ്ഥനന സമ്മേളനം 
1984 മെയ് 13, 14, 15 മ്മകനട്ടയം 

  
യൂണിയന് ഇരുപത്തിത്യോന്നോും സുംസ്ഥോന സക്മ്മളനും 1984 ത്മയ് 13,14,15 തീയതികളില് ക്കോട്ടയത്ത് മോമ്മന് മോപ്പിള ഹോളില് 

ക്ചര്ന്നു. വിലക്കയറ്റും തെയക, ഇെക്കോലോേവോസും അനുവ ിുക, ക്ബോണസ്സ് അനുവ ിുക, പ്രതികോരനെപെികൾ പിന്വലിുക, എന്നീ 
ആവേയങ്ങള് ക്നെിത്യടുുന്നതിന് ക്വണ്ടി ക്കരളത്തിത്ല സര്ക്കോര് ജീവനക്കോര് നെത്തിവന്ന പ്രക്ക്ഷ്ോഭും ത്ഫബ്രുവരി 16-ന് ആരുംഭിച്ച് 22-ന് 
നിര്ത്തിയ സോഹചരയത്തിലോണ് സക്മ്മളനും ക്ചര്ന്നത്. ആ പണിമുെക്കില് 3500-ല്പരും സസ്ത്പന്ഷനുകളുും ഉണ്ടോയി. ക്രൂരമോയ ക്പോലീസ് 
മര്േനവും സുംഘെനോ ക്നതോക്കള്ക്ക് ഏല്ക്ക്കണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട് ജനോധിപതയവിരുദ്ധ്മോയ സമീപനും സവീകരിച്ച് ത്തോഴില് സമരങ്ങത്ള 
പരോജയത്പ്പടുത്തോത്മന്ന് വയോക്മോഹിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി കരുണോകരത്ന വരച്ചവരയില്നിുത്തി തീരുമോനത്മടുക്കോന് കഴിെത് ജീവനക്കോരുത്െ 
നിശ്ചയ ോർഢയും ഒന്നുത്കോണ്ടു മോത്രമോണ് ഇെക്കോലോേവോസും സുംബന്ധിച്ച് തികച്ചുും തൃപ്തികരമത്ല്ലെിലുും ഒരു തീരുമോനും ഹകത്ക്കോള്ളുവോന് 
ഭരണോധികോരികത്ള നിര്ബന്ധിതരോക്കിയത്. 
  
 ഇരുപത്തിത്യോന്നോും സുംസ്ഥോന സക്മ്മളനും ത്മയ് 13-ന് രോവിത്ല 10 മണിക്ക് െി. ത്ക. ബോലന് പതോക ഉയര്ത്തിയക്തോടുകൂെി 
ആരുംഭിച്ചു. പ്രവര്ത്തന റിക്പ്പോര്ട്ടുും ജനറല്ത്സക്രട്ടറീസ് റിക്പ്പോര്ട്ടുും ചര്ച്ചത്ചയ്ത് സക്മ്മളനും അുംഗീകരിച്ചു. യൂണിയന് അുംഗതവ ഫീസ് 3 
രൂപയില്നിന്ന് 5 രൂപയോയി വര്ദ്ധ്ിപ്പിുന്നതിന് ജനറല്ത്സക്രട്ടറി അവതരിപ്പിച്ച ഹബക്ലോ ക്ഭ ഗതി ചര്ച്ചുക്േഷും അുംഗീകരിച്ചു. 
പ്രതിനിധി സക്മ്മളനും സി.ഐ.െി.യ ജനറല്ത്സക്രട്ടറി ത്ക. എന്. രവീന്ദ്രനോഥ് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. ക്ലോകും  അഭിമുഖ്ീകരിുന്ന 
യദ്ധ്ഭീഷണിത്യുറിച്ചുും ക് േീയ രുംഗത്ത് ക്ട്രഡ് യൂണിയന് പ്രസ്ഥോനങ്ങളുത്െ അെിയന്തിര കെമത്യുറിച്ചുും സവിസ്തരും പ്രതിപോ ിച്ചു. 
സക്മ്മളനത്ത്ത അഖ്ിക്ലന്തയോ ത്ഫഡക്റഷന് ക്മഖ്ലോത്സക്രട്ടറി ആര്. ജി. കോര്ണില് അഭിവോ യും ത്ചയ്തു. ഇന്തയന് സോമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും 
ക്ട്രഡ് യൂണിയന് കെമകളുും എന്ന വിഷയത്തില് ക്ഡോോഃ മോതു കുരയന് പ്രഭോഷണും നെത്തി. സക്മ്മളനത്തിത്ല ഹവവി ധയമോര്ന്ന 
ഒരിനമോയിരുന്നു “സമോധോന സക്മ്മളനും”. സോമ്രോജയതവും ഉയര്ത്തുന്ന ആണവ സുരക്ഷ്ോഭീഷണിയത്െ കോലഘട്ടത്തില് നെത്തിയ സക്മ്മളനും 
ബഹുോഃ ഗീവര്ഗീസ് മോര് ഒസ്തോത്തിക്യോസ് ത്മത്രോക്പോലീത്ത ഉദ്ഘോെനും ത്ചയതു. വനിതോസബ്കമ്മറ്റിത്യ ത്തരത്െടുത്തു. സമോപന 
സക്മ്മളനത്തിന് തുെക്കും കുറിച്ചുത്കോണ്ടുള്ള പ്രകെനും എും. െി. ത്സമിനോരി ഹഹസ്കൂള് ത്േൌണ്ടില് ക്കന്ദ്രീകരിച്ചുത്കോണ്ട് തിരുനക്കര 
ഹമതോനിയിത്ലത്തിയക്പ്പോള് അത്തോരു മനുഷയ മഹോസമുരമോയി മോറിക്കഴിെിരുന്നു. സമോപനസക്മ്മളനും ഇ. ബോലോനന്ദന് ഉദ്ഘോെനും 
ത്ചയ്തു.  
  
സക്മ്മളനും തോത്ഴ പറയന്ന ഭോരവോഹികത്ള ത്തരത്െടുത്തു. 
  
പ്രസിഡന്റ്    :  ത്ക. വി രോക്ജന്ദ്രൻ 
  
ഹവസ് പ്രസിഡന്റ്  : 1, ആര്. രഘുനോഥന് നോയര് 
  
    : 2, ഇ. പി. ത്ചല്ലപ്പന് 
  
ജനറല് ത്സക്രട്ടറി  : െി. ത്ക. ബോലന് 
  
ത്സക്രട്ടറിമോര്  : 1, എ. കുെിരോമന് നോയര് 
  
     : 2, പി. ആനന്ദന് 
  
ട്രഷറര്   : എന്. ശ്രീധരന്പിള്ള 
  
 വിലക്കയറ്റും തെയക, ത്പോതുവിതരണ സമ്പ്ര ോയും േക്തിത്പ്പടുത്തുക, േമ്പളപരിഷ്കരണ നെപെികള് തവരിതത്പ്പടുത്തുകയും അര്ഹമോയ 
മിനിമും ആനുകൂലയും ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ത്ചയ്യുക, ക്ഷ്ോമബത്ത അനുവ ിുക, ക്ബോണസ്സ് അനുവ ിുക, പ്രതികോരനെപെികള് പിന്വലിുക, 
കരിനിയമങ്ങള് റേോുക, ക്ട്രഡ് യൂണിയന്-ജനോധിപതയ വിരുദ്ധ് സമീപനും അവസോനിപ്പിുക, എന്നീ ഡിമോന്ുകള് ക്നെിത്യടുുന്നതിന് 
മുഴവന് ജീവനക്കോരുത്െയും ഐകയും വിപുലത്പ്പടുത്തി ക്യോജിച്ചണിനിരത്തോന് സക്മ്മളനും തീരുമോനിച്ചു.  
 
 



ഇരുപത്ിരണ്നം സംസ്ഥനന സമ്മേളനം 
1985 മ്മെയ് 10,11,,12  ആലപ്പുഴ 

 
  

  ഇരുപത്തിരണ്ടോും സുംസ്ഥോന സക്മ്മളനും 1985 ക്മയ് 10,11,12 തിയ്യതികളില് ആലപ്പുഴയില് നെന്നു. സുംസ്ഥോന ജീവനക്കോരുത്െ 
േമ്പള പരിഷ്കരണ കോരയത്തില് സര്ക്കോര് നല്കിയ ഉറപ്പുകത്ളല്ലോും ലുംഘിക്കത്പ്പട്ട കോലഘട്ടും. 1983 ജൂലോയ്  മുതല് പ്രോബലയും നല്കി 
നെപ്പിലോക്ക്കണ്ട േമ്പളപരിഷ്കരണും അനിശ്ചിതമോയി നീട്ടിത്ക്കോണ്ടു ക്പോവകയും ക്കന്ദ്രും അനുവ ിച്ച ക്ഷ്ോമബത്ത അനുവ ിക്കോതിരിുകയും, 
ജീവനക്കോരുത്െ ക്വതന പരിഷ്കരണത്തിനു ക്വണ്ടിയള്ള സു ീര്ഘമോയ പ്രക്ക്ഷ്ോഭും േക്തിത്പ്പടുകയും ജീവനക്കോരുത്െ ക്യോജിച്ച പ്രക്ക്ഷ്ോഭും 
അനിവോരയമോയിത്തീരുകയും ത്ചയ്ത സോഹചരയത്തിലോണ് സക്മ്മളനും നെന്നത്. 

 
  

  ഇരുപത്തിരണ്ടോും സുംസ്ഥോന സക്മ്മളനും പത്തോും  തിയ്യതി കോലത്ത് 9.30 നു  പ്രസിഡന്റ് ത്ക.വി.രോക്ജന്ദ്രൻ പതോക 
ഉയര്ത്തിയക്തോടുകൂെി ആരുംഭിച്ചു. സവോഗതസുംഘും ത്ചയര്മോൻ ത്ക.ആര്.ത്ഗൌരിയമ്മ സവോഗതും പറഞ്ഞു. പ്രതിനിധി സക്മ്മളനും 
ഇ.ബോലോനന്ദന് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. ഇന്തയോ ഗവത്െന്റ് നെപ്പിലോക്കി ത്കോണ്ടിരിുന്ന പുതിയ നയത്തിത്നതിത്ര ത്തോഴിലോളി സുംഘെനകള് 
ക്യോജിച്ചു ത്ചുത്തുനില്പ്പ്  ആരുംഭിക്ക്കണ്ട കോലും അതിക്രമിച്ചിരിുകയോത്ണന്ന് സഖ്ോവ് പ്രസ്തോവിച്ചു. സുത്കോമള്ത്സന്, ത്ക.എ. 
ക്കേവമൂര്ത്തി, എും.ആര്. അപ്പന്, സുേീലോ ക്ഗോപോലന് എന്നിവര് സക്മ്മളനത്തില് സുംസോരിച്ചു. ത്ക.ആര്. ഭോനുമതി കണ്വീനറോയി വനിതോ 
സബ്കമ്മിറ്റിത്യ ത്തരത്െടുത്തു. പ്രതിനിധി സക്മ്മളനും ജനറല്ത്സക്രട്ടറീസ് റിക്പ്പോര്ട്ടുും പ്രവര്ത്തന റിക്പ്പോര്ട്ടുും ചര്ച്ച ത്ചയ്തു അുംഗീകരിച്ചു. 
സക്മ്മളനും തോത്ഴ പറയന്ന ഭോരവോഹികത്ള ത്തരത്െടുത്തു.  
  
പ്രസിഡന്റ്  :ത്ക.വി.രോക്ജന്ദ്രന് 
  
ഹവ.പ്രസിഡന്റ് :ആര്. രഘുനോഥന് നോയര് 
  
   :ഇ.പി.ത്ചല്ലപ്പന് 
  
ജനറല്ത്സക്രട്ടറി :െി.ത്ക.ബോലന്  
  
ത്സക്രട്ടറി  :എും.ത്ക.വോസു. 
  
   :പി.ആനന്ദന് 
  
ട്രഷറര്  :എന്.ശ്രീധരപിള്ള 
  
 സുംസ്ഥോന സക്മ്മളനക്ത്തോെനുബന്ധിച്ച് നെന്ന സിക്മ്പോസിയത്തില് “കമ്പൂട്ടഹറക്സഷന്” പ്രബന്ധോവതരണും ഉണ്ടോയി. 
അവതരണും ത്പ്രോ.വി.ത്ക.  ോക്മോ രനോയിരുന്നു. ചര്ച്ചയില് ശ്രീ. എസ്. വര രോജന് നോയര്, ത്ജ.ചിത്തരഞ്ജന്, ക്ഡോോഃ പി.ത്ക.ക്ഗോപോലകൃഷ്ണന്, 
ത്ക.പെജോക്ഷ്ന് എും.എല്.എ,  ത്ക.എന്. രവീന്ദ്രനോഥ് എന്നിവര് പത്െടുത്തു.   
  
 01.07.1983 മുതല് ലഭിക്ക്കണ്ട േമ്പളപരിഷ്കരണും ഇനിയും നെപ്പോക്കിയിട്ടില്ല. ക്കന്ദ്ര ജീവനക്കോര്ക്ക് അനുവ ിുന്ന ക്ഷ്ോമബത്ത 
ഗഡുക്കളുും സുംസ്ഥോന ജീവനക്കോര്ക്ക് കുെിശ്ശികയോയിരിുന്നു. ക്ഷ്ോമബത്തോതതവും സുംസ്ഥോന ജീവനക്കോരുത്െ കോരയത്തില്  ലുംഘിക്കത്പ്പടുന്നു. 
മിനിമും ക്ബോണസ് അനുവ ിക്കത്പ്പട്ടിട്ടില്ല. അതുത്കോണ്ട് ജീവനക്കോരുത്െ േമ്പള പരിഷ്കരണവും മറ്റോനുകൂലയങ്ങളുും ക്നെോന് ക്യോജിച്ച 
ക്പോരോട്ടത്തിന് അണിക്ചരണത്മന്ന പ്രക്മയും അുംഗീകരിച്ചുത്കോണ്ടോണ് സക്മ്മളനും സമോപിച്ചത്.  
 
  

ഇരുപത്ിമൂന്നം സംസ്ഥനന സമ്മേളനം 
1986 മ്മെയ് 10,11,,12  തൃശ്ശൂർ 

 
  

ഇരുപത്തിമൂന്നോും സുംസ്ഥോന സക്മ്മളനും 1986 ക്മയ് 10,11,12 തിയ്യതികളില് തൃശൂരില് നെന്നു.  സക്മ്മളനും ഹകകോരയും ത്ചയ്യുന്ന 
വിഷയങ്ങളുത്െ ഹവപുലയും കണക്കിത്ലടുത്ത് വോര്ഷിക ത്കൌണ്സില് ക്യോഗും ഒമ്പതോും തിയ്യതി തത്ന്ന സോഹിതയ അക്കോ മി ഹോളില് 
ക്ചര്ന്നിരുന്നു. അവകോേ നിക്ഷധവും വോഗ്ദോന ലുംഘനവും മുഖ്മുരയോക്കിയ യ.ഡി.എഫ് സര്ക്കോര് യൂണിയത്നയും പ്രവര്ത്തകത്രയും 
ജീവനക്കോത്രയും ഹവരനിരയോതനബുദ്ധ്ിക്യോത്െ ക്വട്ടയോടുന്ന സോഹചരയും നിലനിന്നിരുന്ന പശ്ചോത്തലത്തിലോണ് സക്മ്മളനും ക്ചര്ന്നത് . ക്മയ് 
10നു രോവിത്ല 9 മണിക്ക് ക്തക്കിന്കോെ് ഹമതോനിയില് പ്രസിഡന്റ് ത്ക.വി.രോക്ജന്ദ്രന് പതോക ഉയര്ത്തിയക്തോത്െ സക്മ്മളന നെപെികള് 
ഔപചോരികമോയി ആരുംഭിച്ചു. സക്മ്മളനും ഭോരവോഹികളോയി തോത്ഴപ്പറയന്നവത്ര ത്തരത്െടുത്തു.  
  
പ്രസിഡന്റ്  :ത്ക.വി. രോക്ജന്ദ്രൻ 
  
ഹവോഃ പ്രസിഡന്റ് :ആര്. രഘുനോഥന് നോയര് 
  
   :ഇ.പി. ത്ചല്ലപ്പന് 
  
ജനറല്ത്സക്രട്ടറി :െി.ത്ക. ബോലന് 
  



ത്സക്രട്ടറി  :എും.ത്ക. വോസു. 
  
   :പി. ആനന്ദന് 
  
ട്രഷറര്  :ഡി. രത്നോകരന് 
  
 പ്രതിനിധി സക്മ്മളനും സി.ഐ.െി.യ. സുംസ്ഥോന ജനറല്ത്സക്രട്ടറി ത്ക.എന്. രവീന്ദ്രനോഥ് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. ഉച്ചക്ക് 2-മണിക്ക് 
ക്ചര്ന്ന സുഹൃദ്സക്മ്മളനും അഖ്ിക്ലന്തയോ ത്ഫഡക്റഷന് ത്ചയര്മോന് ത്ക.എ. ക്കേവമൂര്ത്തി ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. അവകോേ സമരത്തില് 
പത്െടുത്ത കോരണും പറഞ്ഞു പിരിച്ചുവിെത്പ്പട്ട സി.ത്ജ. ക്ജോസഫിന് സക്മ്മളനും സവീകരണും നല്കി. തുെർന്ന് നെന്ന സോുംെോരിക 
സക്മ്മളനത്തില് പ്രേസ്ത സോഹിതയ നോയകരോയ എും.െി. വോസുക് വന് നോയര്, തിരുത്നല്ലൂര് കരുണോകരന്, പി. ക്ഗോവിന്ദപ്പിള്ള എന്നിവര് 
സുംസോരിച്ചു. രോത്രിയില് ജനറല്ത്സക്രട്ടറീസ് റിക്പ്പോര്ട്ട് ത്സക്രട്ടറി എും.ത്ക. വോസു അവതരിപ്പിച്ചു. പിക്റ്റന്ന് റിക്പ്പോർട്ടിക്ന്മല് നെന്ന 
ചര്ച്ചകള്ക്ക് പ്രസിഡന്റ്’ ത്ക.വി.രോക്ജന്ദ്രന് വിേ ീകരണും നല്കി. അഖ്ിക്ലന്തയോ ത്ഫഡക്റഷന് ജന.ത്സക്രട്ടറി സുക്കോമള്ത്സന്, 
െി.എന്.ജി.ഇ.എ പ്രസിഡന്റ് ത്ക.ഗുംഗോധരന് എന്നിവര് സക്മ്മളനത്ത്ത അഭിവോ യും ത്ചയ്തു. ജസ്റ്റ്ഗിസ് വി.ആര്.കൃഷ്ണയ്യര് 
വര്ഗീയതയ്ക്ത്ക്കതിരോയ നിലപോടുകള് ഉയർത്തിപ്പിെിച്ചു നെത്തിയ പ്രഭോഷണും അവിസ്മരണീയമോയിരുന്നു. ഭോവി പരിപോെികള് സുംബന്ധിച്ച 
“അവകോേങ്ങള് ക്നെിത്യടുക്കോന് ക്യോജിച്ചണിനിരുക” എന്ന പ്രക്മയും സുംസ്ഥോന ത്സക്രട്ടറി പി.ആനന്ദന് അവതരിപ്പിച്ചു. ചര്ച്ചകള്ക്ക് 
ക്േഷും പ്രക്മയും അുംഗീകരിക്കത്പ്പട്ടു. 

  
 

 “ഭരണ രുംഗത്ത്ത അഴിമതിയും സര്ക്കോര് ജീവനക്കോരുും ബഹുജനങ്ങളുമോയള്ള ബന്ധവും” എന്ന വിഷയത്ത്ത ആധോരമോക്കി നെന്ന 
സിക്മ്പോസിയും സക്മ്മളനത്തിത്ല സുപ്രധോന പരിപോെി ആയിരുന്നു. സിക്മ്പോസിയും ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്ത് ബഹുമോനത്പ്പട്ട നിയമസഭോ സ്പീക്കര് 
ശ്രീ.വി.എും. സുധീരന് ആയിരുന്നു. രോഷ്ട്രീയ രുംഗത്ത്ത അഴിമതിത്ക്കതിത്ര അക്േഹും നെത്തിയ പല പരോമര്േങ്ങളുും ശ്രക്ദ്ധ്യമോയിരുന്നു. 
അഴിമതിക്ക് വഴിത്വുന്ന സ്ഥലുംമോറ്റങ്ങള്ുള്ള സ്ത്പഷയൽ ഓര്ഡര് സുംവിധോനും അവസോനിപ്പിക്ക്കണ്ടതോത്ണന്ന അക്േഹത്തിത്െ 
പ്രസ്തോവന യൂണിയന് നിരന്തരും ഉന്നയിച്ചു ത്കോണ്ടിരുന്ന സ്ഥലും മോറ്റങ്ങള്ു ത്പോതുമോന ണ്ഡും എന്ന നിലപോെിത്ന 
അുംഗീകരിുന്നതോയിരുന്നു. സിക്മ്പോസിയത്തില് അദ്ധ്യക്ഷ്ത വഹിച്ചത് പ്രഗത്ഭ നയോയോധിപന് ജസ്റ്റ്ഗിസ് പി. സുേമണയന് ക്പോറ്റി ആയിരുന്നു. 
വിഷയും അവതരിപ്പിവച്ച് ഇ.പത്മനോഭനുും ത്ക.വി. സുക്രന്ദ്രനോഥ്  എും.എല്.എയും സിക്മ്പോസിയത്തില് സുംസോരിച്ചു. 

  
 ത്ക.ആര്. ഭോനുമതി കണ്വീനറോയി വനിതോ സബ്കമ്മിറ്റിത്യ സക്മ്മളനും  ത്തരത്െടുത്തു. ക്മയ് 12നു ആയിരക്കണക്കിന് 
ജീവനക്കോര് പത്െടുത്ത പ്രകെനും നെന്നു. തുെര്ന്ന് നെന്ന സമോപന സക്മ്മളനും ഇ. ബോലോനന്ദന് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു.  

 
 

ഇരുപത്ിനനലനം സംസ്ഥനനസമ്മേളനം, 1987 ജൂണ് 4,5,6,7  തിരൂർ 
  
 ഇരുപത്തിനോലോും സുംസ്ഥോനസക്മ്മളനും 1987 ജൂണ് 4,5,6,7 തീയതികളിൽ തിരൂർ മുനിസിപ്പല് െൌണ് ഹോളിൽ നെന്നു. ഇന്തയയത്െ 
ആത്ക ശ്രദ്ധ്പിെിച്ചുപറ്റിയ ഒരു ത്തരത്െടുപ്പു ക്പോരോട്ടത്തില് മക്തതര ജനോധിപതയേക്തികള് വിജയും ഹകവരിച്ച സോഹചരയത്തിലോണ് 
യൂണിയന് സക്മ്മളനും ക്ചര്ന്നത്. ഇെതുപക്ഷ് ജനോധിപതയമുന്നണി സര്ക്കോര് അധികോരത്തില് വന്ന് പത്തോഴ്ചക്കകും തത്ന്ന ജീവനക്കോത്ര 
ബോധിുന്ന ഒക്ട്ടത്റ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ജീവനക്കോര്ക്ക് അനുകൂലമോയ തീരുമോനങ്ങള് എടുത്തു. ത്പന്ഷന് പ്രോയും കഴിെിട്ടുും സര്വീസ്സില് തുെരുന്ന 
അക്നകുംക്പരുത്െ സര്വീസ് അവസോനിപ്പിച്ചു, ഒരു പുതിയ ക്പോലീസ് നയും അുംഗീകരിച്ചു, ത്തോഴില് സമരങ്ങളില് ക്പോലീസ് ഇെത്പെിത്ല്ലന്ന് 
തീരുമോനിച്ചു. ഇത്തരും സമരങ്ങളില് എടുുന്ന ക്പോലീസ് ക്കസ് പിന്വലിക്കോൻ തീരുമോനിച്ചു. പിരിച്ചുവിെത്പ്പട്ട ശ്രീ.സി.ത്ജ.ക്ജോസഫിന് 
അര്ഹമോയ ആനുകൂലയങ്ങള് അനുവ ിച്ചു. സ്ഥലുംമോറ്റത്തിന് ത്പോതുമോന ണ്ഡും അുംഗീകരിച്ചു.  നഴ്സുമോരുത്െ ക്ജോലിസമയും എട്ട് മണിക്കൂറോക്കി 
നിജത്പ്പടുത്തി. ഈത്യോരു കോലഘട്ടത്തിലോണ് സക്മ്മളനും ക്ചരുന്നത്. 
  
 സക്മ്മളനും ജൂണ് 4-ന് രോവിത്ല ക്കരള ത്പോതുമരോമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി െി.ത്ക.ഹുംസയത്െ അദ്ധ്യക്ഷ്തയില് തക്േേസവയുംഭരണ വകുപ്പ് 
മന്ത്രി വി.ത്ജ.തെപ്പന് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. പ്രവര്ത്തനറിക്പ്പോര്ട്ടുും ജനറല്ത്സക്രട്ടറിയത്െ റിക്പ്പോര്ട്ടുും ചര്ച്ചത്ചയ്ത് അുംഗീകരിച്ചു. യൂണിയന്ത്റ 
ഹബക്ലോ അനുസരിച്ച് ഒരു റവനൂ ജില്ലയില് ഒരു ജില്ലോ ത്സന്റർ എന്നതോണ് വയവസ്ഥ. അുംഗങ്ങളുത്െ വര്ദ്ധ്നവും പ്രവര്ത്തനസൌകരയവും 
കണക്കിത്ലടുത്ത് ഒരു റവനൂ ജില്ലയില് ഒന്നില്ക്കൂടുതൽ യൂണിയന് ജില്ലോ ത്സന്റുകൾ അനുവ ിക്കോന് സുംസ്ഥോനകമ്മറ്റിക്ക് അധികോരും 
നല്കുന്ന ഹബക്ലോക്ഭ ഗതി അുംഗീകരിച്ചു. പ്രതിനിധി സക്മ്മളനും സി.ഐ.റ്റി.യ. ത്സക്രട്ടറി എും.എും. ക്ലോറന്സ് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. 
ആര്.എസ്.പി. ക്നതോവ് ത്പ്രോഫസര് െി.ത്ജ. ചന്ദ്രചൂഢന്, ത്ക.പി.സി.സി. (എസ്)  ജനറല് ത്സക്രട്ടറി കെന്നപ്പള്ളി രോമചന്ദ്രന് എന്നിവര് 
പ്രസുംഗിച്ചു. 
  
സക്മ്മളനത്തില് തോത്ഴപ്പറയന്നവത്ര ഭോരവോഹികളോയി ത്തരത്െടുത്തു. 
പ്രസിഡന്റ്  :ത്ക.വി. രോക്ജന്ദ്രന് 
ഹവസ് പ്രസിഡന്റ്  :സി. കുെോമ ്, ആര്. രഘുനോഥന്നോയര് 
ജനറല് ത്സക്രട്ടറി :െി.ത്ക. ബോലന് 
ത്സക്രട്ടറിമോര് :എും. ത്ക.വോസു, പി. ആനന്ദന് 
ട്രഷറര്  :ഡി. രത്നോകരൻ 
  
 സക്മ്മളനക്ത്തോെനുബന്ധിച്ച് വളത്ര ശ്രക്ദ്ധ്യമോയ സോുംസ്ക്കോരികസക്മ്മളനും നെന്നു. ത്പ്രോഫസര് സുകുമോര് അഴീക്ക്കോെ് ഉദ്ഘോെനും 
ത്ചയ്തു. പുനത്തില് കുെബ്ദുള്ള ത്ചുകഥകള് വോയിച്ചവതരിപ്പിച്ചു. 
 
  
രജതജൂബിലി സമ്മേളനം, 1988 മെയ് 8 മുതല് 12 വമര തിരുവനന്തപുരം 
  



 രജതജൂബിലി സക്മ്മളനും ത്മയ് 8 മുതല് 12 വത്ര തിരുവനന്തപുരും ബിഷപ്പ് ത്പക്രര ഹോളില് നെന്നു . 1987-ല് അധികോരത്തില്വന്ന 
ഇ.ത്ക നോയനോരുത്െ ക്നതൃതവത്തിലുള്ള സര്ക്കോര്, സുംസ്ഥോന സിവില് സര്വീസില് മുന് സര്ക്കോര് ത്കോണ്ടുവന്ന ഹഡക്നോണ് അെക്കമുള്ള 
കരിനിയമങ്ങള് പിന്വലിച്ചു. അഞ്ചു വര്ഷത്തിന് ക്േഷും ആ യമോയി ക്ഷ്ോമബത്ത കുെിേിക പണമോയി അനുവ ിച്ചു. ഇത്തരത്തില് 
ജീവനക്കോരുത്െ അവകോേോനുകൂലയങ്ങള് അനുവ ിുന്നതില് അനുഭോവപൂര്വമോയ സമീപനമോണ് സര്ക്കോര് സവീകരിച്ചത്. സവോഭോവികമോയും 
ജക്നോപകോരപ്ര മോയ നിലപോടുകള് സവീകരിുന്ന സര്ക്കോരിന്ത്റ പദ്ധ്തികള് ജനങ്ങളിത്ലത്തിക്കോന് അഴിമതിരഹിതവും കോരയക്ഷ്മവമോയ 
സിവില്സര്വീസ് ഘെന അനിവോരയമോയ സോഹചരയത്തിലോണ് സക്മ്മളനും നെന്നത്.  
  
 സക്മ്മളനത്തിലുയര്ത്തോനുള്ള പതോക വര്ക്കലയില്നിന്നുും, ത്കോെിമരും പോറേോലയില് നിന്നുും ജോഥകളോയി 
തിരുവനന്തപുരത്ത്തത്തിച്ചു. ത്മയ് 9 ന് രോവിത്ല പ്രതിനിധി സക്മ്മളനും ഇ.എും.എസ് നമ്പൂതിരിപ്പോെ് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. സക്മ്മളനത്തില്വച്ച് 
എന്.ജി.ഒ പ്രസ്ഥോനത്തിന്ത്റ ആ യകോലക്നതോക്കള്ക്ക് സവീകരണും നൽകി. യൂണിയന്ത്റ സ്ഥോപകക്നതോക്കളില് ഒരോളുും 1962 മുതല് 69 ൽ 
രോജിവച്ച് പുറത്തുക്പോകുും വത്ര സുംസ്ഥോനക്നതൃതവത്തിൽ പ്രവർത്തിുകയും ത്ചയ്ത ഇ.ത്ജ.ഫ്രോന്സിസ്, ക്കരളത്തിത്ല എന്,ജി.ഒ 
പ്രസ്ഥോനത്തിന്ത്റ ക്നരവകോേികള് ക്കരളോ എന്.ജി.ഒ യൂണിയന് ആത്ണന്ന് പ്രഖ്യോപിച്ചുത്കോണ്ട് വര്ഷങ്ങളോയി തന്ത്റ ഹകയില് 
സൂക്ഷ്ിച്ചിരുന്ന പഴയ മിനുട്സ് പുസ്തകവും മറ്റ് ക്രഖ്കളുും യൂണിയന് ഭോരവോഹികള്ക്ക് ഹകമോറിയത് വികോരനിര്ഭരമോയ അനുഭവമോയിരുന്നു.  
 എന്.ജി.ഒ യൂണിയന് ചരിത്രും വയക്തമോുന്ന അപൂര്വ ക്ഫോക്ട്ടോകളുും പത്രവോര്ത്തകളുും അെങ്ങുന്ന എക്സിബിഷന് തിരുവനന്തപുരത്ത് 
നെന്നു. പ്ര ര്േനും ബഹുോഃ നിയമസഭോ സ്പീക്കര് വര്ക്കല രോധോകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. സക്മ്മളനത്തിന്ത്റ ഭോഗമോയിനെന്ന സോുംെോരിക 
സക്മ്മളനും സോുംെോരിക വകുപ്പുമന്ത്രി െി.ത്ക രോമ കൃഷ്ണന് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു.  
 ക്ഡോോഃ സുകുമോര് അഴിക്ക്കോെ്, പി. ക്ഗോവിന്ദപ്പിള്ള, ത്പ്രോഫോഃ എും.ത്ക. സോനു, തുെങ്ങിയ സോുംെോരിക നോയകര് പത്െടുത്തു. വിവിധ 
ക്ട്രഡ് യൂണിയന്-വര്ഗ-ബഹുജന സുംഘെനകള് പത്െടുത്ത സുഹൃദ്സക്മ്മളനും, സി.ഐ.െി.യ സുംസ്ഥോന ജനറല്ത്സക്രട്ടറി ത്ക . എന്.  
രവീന്ദ്രനോഥ്  ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. വി യോഭയോസ സക്മ്മളനും വി ുഛക്തി വകുപ്പു മന്ത്രി െി. േിവ ോസക്മക്നോന് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. സക്മ്മളനത്തില്  
ക്ഡോോഃ വി. ക്മോഹന് തമ്പി, SFI അഖ്ിക്ലന്തയോ പ്രസിഡന്റ്     എ. വിജയരോഘവന്, എസ് രോമചന്ദ്രന്പിള്ള, പി.ത്ക നമ്പയോര് എന്നിവര് 
സുംസോരിച്ചു. ഇന്തയന് സോമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി എന്ന വിഷയത്ത്ത ആധോരമോക്കി സിുംക്പോസിയും നെന്നു, സുംസ്ഥോന ധനകോരയമന്ത്രി വി. 
വിേവനോഥക്മക്നോന് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. ക്തോമസ് ഐസക് മുഖ്യ പ്രഭോഷണും നെത്തി. സക്മ്മളനത്തിന്ത്റ ഭോഗമോയിനെന്ന വനിതോ സക്മ്മളനും 
ത്ക.ആര് ഗൌരിയമ്മ ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. എും.സി ബിന്ദുക്മോള്, ത്ക.എ പോര്വതി തുെങ്ങയവര് സുംസോരിച്ചു. സക്മ്മളനത്ത്ത അഭിവോ നും ത്ചയ്ത് 
ത്പോതുമരോമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി െി.ത്ക ഹുംസ സുംസോരിച്ചു. വയതയസ്ത കലോപരിപോെികള് ഓക്രോ  ിവസവും അരക്ങ്ങറി.  
 സമോപന  ിവസും പതിനോയിരക്കണക്കിന് ജീവനക്കോര് പത്െടുത്ത പടുകൂറ്റന് പ്രകെനും തിരുവനന്തപുരത്ത് നെന്നു. ത്പോതുസക്മ്മളനും 
സുംസ്ഥോന മുഖ്യമന്ത്രി ഇ.ത്ക. നോയനോര് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. വി.എസ്. അചുതോനന്ദന്, പി.ത്ക.വോസുക് വന് നോയര്, ത്ക ചന്ദ്രക്േഖ്രന്,  
ക്ബബിക്ജോണ്,  എന്നിവര് സുംസോരിച്ചു. 
  
           ജൂബിലി സക്മ്മളനത്തിന്ത്റ ഭോഗമോയി ജില്ലോതലത്തിലുും േോഞ്ച്തലത്തിലുും 1987 ഒക്ടോബര് 28 മുതല് വയതയസ്ത പരിപോെികള് 
സുംഘെിപ്പിക്കത്പ്പട്ടിരുന്നു. ഒക്ടോബര് 29-ന് ക്കന്ദ്ര-സുംസ്ഥോന സോമ്പത്തികബന്ധങ്ങള് സുംബന്ധിച്ച സിുംക്പോസിയങ്ങള് നെന്നു. തുെര്ന്ന് എല്ലോ 
ജില്ലകളിലുും, ക്ലോകസമോധോനും, സിവില്സര്വീസുും ത്പോതുജനങ്ങളുമോയള്ള ബന്ധും, ക് േീക്യോദ്േഥനും, സ്ത്രീകളുത്െ  ത്തോഴില്പരവും 
സോമൂഹികവമോയ പ്രശ്നങ്ങൾ, എന്നീ വിഷയങ്ങത്ള അധികരിച്ച് സിുംക്പോസിയങ്ങള് നെത്തി.  
  
രജതിജൂബിലി സക്മ്മളനും ഭോരവോഹികളോയി തോത്ഴപ്പറയന്നവത്ര തിരത്െടുത്തു. 
  
പ്രസിഡന്റ്    : ത്ക.വി.രോക്ജന്ദ്രൻ 
ഹവസ് പ്രസിഡന്റ്  : ആര്.രഘു നോഥന്നോയര്, സി.കുെോമ ് 
ജനറല് ത്സക്രട്ടറി                :  െി.ത്ക.ബോലന്  
ത്സക്രട്ടറിമോര്   : പി.ആനന്ദന്, എും.ത്ക .വോസു 
ട്രഷറര്    : ഡി.രത്നോകരന് 
   
       സക്മ്മളനത്തില് ഭോവിപരിപോെികള് വിേ ീകരിുകയും സിവില്സര്വീസ് കോരയക്ഷ്മമോക്കോനുള്ള ക്പോരോട്ടത്തിലണിനിരുകത്യന്ന 
പ്രക്മയും ഐകയകക്യയന അുംഗീകരിുകയും ത്ചയ്തു. 

 
ഇരുപത്നറനം സംസ്ഥനന സമ്മേളനം, 1989, മെയ് 12,13,14,15 തിരുവല്ല 
      
  
ഇരുപത്തോറോും സുംസ്ഥോന സക്മ്മളനും 1989, ത്മയ് 12,13,14,15 തീയതികളില് തിരുവല്ല, എും.ജി.എും. ഹഹസ്കൂള്, 
ഓഡിക്റ്റോറിയത്തില് നെന്നു.  പുതിയ ഭോരവോഹികളോയി തോത്ഴപ്പറയന്നവത്ര തിരത്െടുത്തു.  
  
പ്രസിഡന്റ്        : ത്ക.വി.രോക്ജന്ദ്രൻ  
ഹവസ് പ്രസിഡന്റ്       :  ആര്.രഘുനോഥന് നോയര്,  സി.കുെോമ ് 
ജനറല്  ത്സക്രട്ടറി           : െി.ത്ക ബോലന്         
ത്സക്രട്ടറിമോര്                          : പി. ആനന്ദന്, എും.ത്ക വോസു 
ട്രഷറര്        : ഡി.രത്നോകരന്                

 
 ഭോരവോഹികള്ു  പുറത്മ  8 അുംഗ ത്സക്രട്ടറിക്യറ്റിക്നയും സക്മ്മളനും തിരത്െടുത്തു. 

  
പ്രതിനിധിസക്മ്മളനും വി.എസ് അചുതോനന്ദന് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. മോതു.െി ക്തോമസ് സവോഗതും പറഞ്ഞു. "ഇന്തയയത്െ ഭോവി 

എന്ത്റ  കോഴ്ചപ്പോെില് ' വിഷയത്തില്  ശ്രീ ഗീവര്ഗീസ് മോര്  ത് സ്തോനിക്യോസ് ത്മത്രോത്പ്പോലീത്ത , എസ് . രോമചന്ദ്രന് പിള്ള, 
എും.ആര്. അപ്പന് എന്നിവര്  പത്െടുത്തു. ത്ക.എും,ജി.പണിക്കര് തയ്യോറോക്കിയ 'ക്കരളത്തിത്ല എന്.ജി.ഒ പ്രസ്ഥോനും ' എന്ന പുസ്തകും 
മുന് ഹവ ുതി മന്ത്രി. െി. േിവ ോസക്മക്നോന്  പ്രകോേനും ത്ചയ്തു. 
  



` സ.പി ആനന്ദന്  പുസ്തകത്തിന്ത്റ  ആ യക്കോപ്പി  സവീകരിച്ചു. ത്മയ് 15ന് ജനറല് ത്സക്രട്ടറിയത്െ റിക്പ്പോര്ട്ട് 
അവതരണത്തിന് ക്േഷും ക്ട്രഡ് യൂണിയന് രുംഗത്ത്ത സമകോലീന പ്രശ്നങ്ങക്ളയും കെമകക്ളയും കുറിച്ച്  ത്ക.എന് രവീന്ദ്രനോഥ് 
പ്രഭോഷണും നെത്തി. ഉച്ചയ്ക്കുക്േഷും ക്ട്രഡ് യൂണിയന് സുഹൃദ്സക്മ്മളനും നെന്നു. ശ്രീ.െി.ത്ക രോമകൃഷ്ണന് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്ത് സോുംെോരിക 
സക്മ്മളനത്തിൽ പി.ക്ഗോവിന്പിള്ള, ഒ.എന്. വി കുുപ്പ്, കെമ്മനിട്ട രോമകൃഷ്ണന് എന്നിവര് പ്രഭോഷണും നെത്തി. തുെര്ന്ന് അഖ്ിക്ലന്തയോ 
ത്ഫഡക്റഷത്െ ജനറല് ത്സക്രട്ടറി സുക്കോമള് ത്സന് എും,പി. സക്മ്മളനത്ത്ത അഭിവോ യും ത്ചയ്തു. സക്മ്മളനത്തില് വച്ച് 7396 
എുംക്ലോയീസ് ക്ഫോറും മോസികയത്െ വരിസുംഖ്യ അക്േഹത്ത്ത ഏല്പിച്ചു 
  
  സിവില് സര്വീസില് നിലനിൽുന്ന കോരയക്ഷ്മതോ രോഹിതയവും അഴിമതിയും സവജനപക്ഷ്പോതവും ഇല്ലോതോക്കി 
സിവില്  സര്വീസ് കോരയക്ഷ്മമോക്കോനുള്ള ക്പോരോട്ടും േക്തിത്പ്പടുത്തോന് മുഴുവന് ജീവനക്കോക്രയും ആഹവോനും ത്ചയ്യുന്ന പരിപോെി 
പ്രക്മയും, സക്മ്മളനും അുംഗീകരിച്ചു. 
  
         26 അുംഗ വനിതോ സബ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു. സ്ഥോപക ക്നതോക്കളോയ സി.വിജയക്ഗോവിന്ദന്, ത്ക.എും.ജി.പണിക്കർ 
എന്നിവര്ക്ക് സക്മ്മളനത്തില്വച്ച് വികോരനിര്ഭരമോയ യോത്രയയപ്പ് നൽകി. തുെര്ന്ന് വമ്പിച്ച പ്രകെനവും ത്പോതുക്യോഗവും നെന്നു. 
മുഖ്യമന്ത്രി ഇ.ത്ക.നോയനോര് ത്പോതുക്യോഗും ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. പ്രേസ്തരോയ ക്നതോക്കള് സുംബന്ധിച്ചു. 

 
 
 
ഇരുപത്ിമ്മയഴനം സംസ്ഥനന സമ്മേളനം,  1990 ഏപ്രില് 20,21,22  തിരുവനന്തപുരം 

 
യൂണിയത്െ  27-ാോാും സുംസ്ഥോന സക്മ്മളനും 1990 ഏപ്രിൽ 20,21,22  തിയ്യതികളില് തിരുവനന്തപുരത്ത് വച്ച് നെന്നു.  

തികച്ചുും ആർഭോെരഹിതമോയി ഈ സക്മ്മളനും നെത്തണത്മന്ന സുംസ്ഥോന കമ്മറ്റി തീരുമോനപ്രകോരമോണ് സക്മ്മളനും നെന്നത്. 
ഏപ്രിൽ 20നു ഹവകുക്ന്നരും 4മണിക്ക് രോജധോനി ആഡിക്റ്റോറിയത്തില് ത്കൌണ്സില് ക്യോഗും ക്ചര്ന്ന് പ്രവര്ത്തന റിക്പ്പോര്ട്ടുും 
വരവ് ത്ചലവ് കണുകളുും അവതരിപ്പിച്ച് ചര്ച്ചകള്ക്ക് ക്േഷും അുംഗീകരിച്ചു. ഏപ്രിൽ 21നു രോവിത്ല 9മണിക്ക് പ്രസിഡെ്  
ത്ക.വി.രോക്ജന്ദ്രന് പതോക ഉയര്ത്തിയക്തോത്െ സക്മ്മളന നെപെികള് ഔപചോരികമോയി ആരുംഭിച്ചു പുതിയ ത്കൌണ്സില് 
ക്യോഗും ക്ചര്ന്ന് തോത്ഴ പറയന്നവത്ര ഭോരവോഹികളോയി ത്തരത്െടുത്തു  

 
പ്രസിഡെ്   : ത്ക.വി.രോക്ജന്ദ്രന് 
ഹവ.പ്രസിഡെ്      : ആര്.രഘുനോഥന് നോയര്, സി.കുെോമ ് 
ജനറൽ ത്സക്രട്ടറി   : െി.ത്ക.ബോലന്  
ത്സക്രട്ടറി  : പി.ആനന്ദന്, ത്ക രവീന്ദ്രന് 
 ട്രഷറർ   : ഡി.രത്നോകരന് 
  

രോവിത്ല 9.30നു ആരുംഭിച്ച പ്രതിനിധി സക്മ്മളനും സുംസ്ഥോന ധനകോരയ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി.വിേവനോഥക്മക്നോന് ഉദ്ഘോെനും 
ത്ചയ്തു തുെര്ന്ന് ജന.ത്സക്രട്ടറീസ് റിക്പ്പോര്ട്ട് അവതരിപ്പിുകയും ചര്ച്ചകള്ക്ക് ക്േഷും റിക്പ്പോര്ട്ട് അുംഗീകരിുകയും ത്ചയ്തു. സമ്പൂര്ണ 
സോക്ഷ്രതോ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് വിജയിപ്പിുന്നതിന് ആവേയമോയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് യൂണിയനുും പെ് ക്ചര്ന്നിരുന്നു. ഇത് 
വിജയിപ്പിക്ക്കണ്ടതിത്െ  പ്രോധോനയും സുംസ്ഥോന ക്കോ-ഓര്ഡിക്നറ്റര് സി.ജി.േോന്തകുമോര് സക്മ്മളനത്തില് വിേ ീകരിച്ചു  
  

യൂണിയത്െ ഭോവി പരിപോെിയമോയി ബന്ധത്പ്പട്ട് ക്കന്ദ്ര പോരിറ്റിത്യ സുംബന്ധിുന്ന പ്രക്മയും ചര്ച്ചയ്ക്കോയി പി.ആനന്ദന് 
അവതരിപ്പിച്ചു ചര്ച്ചകള്ക്ക് ക്േഷും പ്രക്മയും സക്മ്മളനും അുംഗീകരിച്ചു ഔക് യോഗികപ്രക്മയങ്ങള്ക്ക് പുറക്മ 11 അത്നൌക് യോഗിക 
പ്രക്മയങ്ങളുും സിവില് സര്വീസിത്ന കോരയക്ഷ്മമോുന്നതിത്ന സുംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രക്മയവും സക്മ്മളനും ചര്ച്ച ത്ചയ്ത് അുംഗീകരിച്ചു. 
അഖ്ിക്ലന്തയോ ത്ഫഡക്റഷന് ത്സക്രട്ടറി എും.ആര്. അപ്പന് സി.ഐ.െി.യ. സുംസ്ഥോന പ്രസിഡെ്  സി.കണന് എന്നിവര് 
സക്മ്മളനത്ത്ത അഭിവോ യും ത്ചയ്തു. സമോപന  ിവസും വി.എസ്.അചുതോനന്ദന് സക്മ്മളന പ്രതിനിധികത്ള അഭിവോ യും ത്ചയ്തു 
സുംസോരിച്ചു. രജത ജൂബിലി സക്മ്മളന തീരുമോനങ്ങള് എങ്ങിത്നയും പ്രോവര്ത്തികമോക്കണത്മന്നു അക്േഹും അഭയര്ഥിച്ചു. യൂണിയന് 
രജത ജൂബിലി സക്മ്മളനും അുംഗീകരിച്ചതുും യൂണിയത്െ പ്രഖ്യോപിത ലക് ഷയവമോയ അഴിമതി രഹിതവും ജക്നോപകോരപ്ര വമോയ 
സിവില് സര്വീസ് ത്കട്ടിപ്പടുുന്നത്തിനുള്ള ക്പോരോട്ടും കൂടുതല് ഊര്ജ്ജ്വസവലമോയി മുക്ന്നോട്ട് ത്കോണ്ടുക്പോകുത്മന്നു പ്രഖ്യോപിച്ചു 
ത്കോണ്ട് സുംസ്ഥോന പ്രസിഡെ്  ത്ക.വി.രോക്ജന്ദ്രന് നെത്തിയ ഉപസുംഹോര പ്രസുംഗക്ത്തോത്െ സക്മ്മളന നെപെികള്ക്ക് സമോപനമോയി.  
 
  
ഇരുപത്ിമയട്ടനം സംസ്ഥനന സമ്മേളനം. 1991 ഏപ്രില് 18,19,20 തിരുവനന്തപുരം 
  
 യൂണിയന് ഇരുപത്തിത്യട്ടോും സുംസ്ഥോന സക്മ്മളനും 1991 ഏപ്രില് 18,19,20 തീയതികളില് തിരുവനന്തപുരത്ത് നെന്നു. 
ത്മയ് രണ്ടോും വോരത്തില് തലക്ശ്ശരിയില് നെത്തോന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സക്മ്മളനും ക്ലോകസഭോത്തത്രത്െടുപ്പിത്നോപ്പും നിയമസഭോ 
ത്തത്രത്െടുപ്പ് പ്രഖ്യോപിക്കത്പ്പട്ട സോഹചരയത്തില് തിരുവനന്തപുരത്ത് വച്ച്  നെത്തോൻ തീരുമോനിുകയോയിരുന്നു തികച്ചുും 
ബിസിനസ് സക്മ്മളനമോയോണ് നെന്നത്. 
  
 ഏപ്രില് 18-ന് ഹവകുക്ന്നരും 4.30-ന് തിരുവനന്തപുരും രോജധോനി ഓഡിക്റ്റോറിയത്തില് ത്കൌണ്സില് ക്യോഗും ക്ചര്ന്ന് 
പ്രവര്ത്തനറിക്പ്പോര്ട്ടുും വരവ്-ചലവ് കണുകളുും അവതരിപ്പിച്ച് അുംഗീകരിച്ചു. സുംസ്ഥോനസിവിൽ സർവീസിത്ല കരുത്തുറ്റ 
സമരസുംഘെനയോയ യൂണിയത്ന  ീര്ഘകോലും നയിച്ച, എക്കോലക്ത്തയും കരുത്തരോയ ക്നതോക്കളില് പ്രമുഖ്നോയ ഇ. പത്മനോഭന് 
1990 ത്സപ്തുംബര് 18-ന് അന്തരിച്ചു. സഖ്ോവിന്ത്റ സ്മരണത്യ ഉണര്ത്തി ഇ. പത്മനോഭന് നഗര് എന്ന് നോമകരണും ത്ചയ്യത്പ്പട്ട 
പ്രിയ ര്േിനി ഹോള് അെണത്തില് പ്രസിഡന്റ് ത്ക. വി. രോക്ജന്ദ്രന് പതോക ഉയര്ത്തിയക്തോത്െ സക്മ്മളന നെപെികള്ക്ക് 
തുെക്കമോയി. പുതിയ ത്കൌണ്സില് ക്യോഗും ക്ചര്ന്ന് തോത്ഴ പറയന്ന ഭോരവോഹികത്ള ത്തരത്െടുത്തു. 
  



പ്രസിഡന്റ്   :  ത്ക. വി രോക്ജന്ദ്രന് 
ഹവസ് പ്രസിഡന്റ്  :  ആര് രഘുനോഥന് നോയര്,  ഇ. പി. ത്ചല്ലപ്പന് 
ജനറല് ത്സക്രട്ടറി  : പി. ആനന്ദന് 
ത്സക്രട്ടറിമോര്  : ത്ക. രവീന്ദ്രന്,  ത്ക. കൃഷ്ണന് 
ട്രഷറര്   : ഡി. രത്നോകരന് 
  രോവിത്ല പത്തുമണിക്ക് ആരുംഭിച്ച പ്രതിനിധിസക്മ്മളനും വി. എസ്. അച്ചുതോനന്ദന് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. 
ഉദ്ഘോെനക്യോഗത്തിനുക്േഷും ത്സക്രട്ടറി ത്ക. രവീന്ദ്രന് ജനറല് ത്സക്രട്ടറീസ് റിക്പ്പോര്ട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. TNGEA ജനറല് ത്സക്രട്ടറി 
എും. ആര്. അപ്പന് സക്മ്മളനത്ത്ത അഭിവോ യും ത്ചയ്തു. CITU സുംസ്ഥോന ജനറല്ത്സക്രട്ടറി ത്ക. എന്. രവീന്ദ്രനോഥ് സക്മ്മളനത്തില് 
പ്രഭോഷണും നെത്തി. 
 ഏപ്രില് 20-ന് രോവിത്ല സുക്കോമള്ത്സന് MP സക്മ്മളനത്ത്ത അഭിവോ യും ത്ചയ്തു. തുെര്ന്ന് 24 ഔക് യോഗിക പ്രക്മയങ്ങളുും 
23 അത്നൌക് യോഗിക പ്രക്മയങ്ങളുും അുംഗീകരിച്ചു.  “സുംസ്ഥോനജീവനക്കോരുത്െ ക്വതനും കോക്ലോചിതമോയി പരിഷ്കരിുക” എന്ന 
പരിപോെിപ്രക്മയും സക്മ്മളനും ചര്ച്ചത്ചയ്ത് അുംഗീകരിച്ചു. പ്രസിഡന്റിന്ത്റ ഉപസുംഹോരപ്രസുംഗക്ത്തോത്െ സക്മ്മളന നെപെികള്ക്ക് 
തിരശ്ശീല വീണു. 
   
  
ഇരുപത്ി ഒന്പതനം സംസ്ഥനനസമ്മേളനം, 1992 മ്മെയ് 9,10,11,12 കണ്ണൂർ 
  

29-ാോാും സുംസ്ഥോന സക്മ്മളനും, 1992 ത്മയ് 9 മുതൽ 12 വത്ര കണ്ണൂരില് നെന്നു. കണ്ണൂര്ക്പോലീസ് ഹമതോനത്തില് 
പ്രക്തയകമോയി തയ്യോറോക്കിയ രണ്ടോയിരും ക്പര്ക്കിരിക്കോവന്ന വിേോലമോയ പന്തലിലോണ് സക്മ്മളനും നെന്നത്. 1991 ത്ല 
ത്പോതുതിരത്െടുപ്പില് ക്കന്ദ്രത്തിലുും ക്കരളത്തിലുും ക്കോണ്േസ്സ് ക്നതൃതവത്തിലുള്ള സര്ക്കോരുകളോയിരുന്നു ഭരണത്തില്. 
ത്ക.കരുണോകരത്െ ക്നതൃത്തവത്തിലുള്ള യ.ഡി.എഫ് സര്ക്കോര് സമയബന്ധിത േമ്പള പരിഷ്കരണത്മന്ന അവകോേത്ത്തക്പോലുും 
നിരോകരിുവോന് ശ്രമിുന്ന സോഹചരയത്തിലോണ് സക്മ്മളനും നെുന്നത്. തോത്ഴ പ്പറയന്നവത്ര പുതിയവര്ഷത്ത്ത 
ഭോരവോഹികളോയി സക്മ്മളനും തിരത്െടുത്തു.  
  
പ്രസിഡെ്      : ത്ക.വി.രോക്ജന്ദ്രന് 
ഹവസ് പ്രസിഡന്റുമോര്   : ആര് രോമചന്ദ്രന്, എൻ .പരക്മേവരന്  
ജനറല് ത്സക്രട്ടറി     : ത്ക.രവീന്ദ്രന് 
ത്സക്രട്ടറിമോര്     : ത്ക. കൃഷ്ണന്, വി.ജി.രവീന്ദ്രന്  
ട്രഷറര്      : ഡി.രത്നോകരന് 
 
  പ്രതിനിധി സക്മ്മളനും പ്രതിപക്ഷ്ക്നതോവ് വി.എസ് അചുതോനന്ദന് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. സി.ഐ.െി.യ സുംസ്ഥോന ജനറല് 
ത്സക്രട്ടറി ത്ക.എന്.രവീന്ദ്രനോഥ് സുംസോരിച്ചു. സോുംെോരിക സക്മ്മളനത്തില് പ്രേസ്ത സോുംെോരിക നോയകന്മോരോയ 
ത്പ്രോഫ.എും.എന് വിജയന്, ത്പ്രോഫ.ഒ.എന്.വി.കുുപ്പ്, പി .ക്ഗോവിന്ദപ്പിള്ള എന്നിവര് സുംസോരിച്ചു. 
  
      ജനറല് ത്സക്രട്ടറിയത്െ റിക്പ്പോര്ട്ട് ചർച്ചത്ചയ്ത് അുംഗീകരിച്ചു. ത്മയ് 10ന് രോത്രിയിലുണ്ടോയ അതിേക്തമോയ ക്പമോരിയിലുും 
കോറ്റിലുും ക്പോലീസ് ഹമതോനിയിത്ല പന്തല് തകര്ന്നു. കണ്ണൂര്ജില്ലയിത്ല വര്ഗ ബഹുജന സുംഘെനോപ്രവര്ത്തകരുക്െയും യൂണിയന് 
പ്രവര്ത്തകരുക്െയും നിശ്ചയ ോര്ഢയക്ത്തോത്െയള്ള ഇെത്പെലുും പ്രതിസന്ധികത്ള തരണും ത്ചയ്യോനുള്ള സോമര്ഥയത്തിക്െയും ഫലമോയി 
കണ്ണൂര് െൌണ്ഹോളില് യോത്തോരു കുറവമില്ലോത്ത സക്മ്മളന നഗര് ഉയര്ന്നിരുന്നു. തുെര്ന്ന് സക്മ്മളന നെപെികള് നെന്നത് അവിത്െ 

വച്ചോണ്. രണ്ടോും  ിവസ സക്മ്മളനത്തില്  “ഭോരത സര്ക്കോറിത്െ പുത്തന് സോമ്പത്തിക നയങ്ങളുും പ്രതയോഘോതങ്ങളുും” എന്ന 
വിഷയത്ത്ത അധികരിച്ച് നെന്ന സിക്മ്പോസിയും അഖ്ിക്ലന്തയോ ത്ഫഡക്റഷന് ക്ജോയിെ് ത്സക്രട്ടറി സുക്കോമള് ത്സന് എും.പി, 
ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. െി.േിവ ോസക്മക്നോന്, ത്പ്രോഫ.ഹരിലോല്, ക്ഡോ.ബി.ഇക്ബോല്എന്നിവര് സുംസോരിച്ചു. സര്വിസില് നിന്നുും 
വിരമിച്ച മുന്ഭോരവോഹികളോയിരുന്ന, ഇ.പി. ത്ചല്ലപ്പന്, എും. േെരനോരോയണന്പിള്ള, എ.കുെിരോമന് നോയര്എന്നിവർക്ക് 
യോത്രയയപ്പ് നൽകി. സുഹൃത്ത് സുംഗമും സ. െി.ത്ക. ബോലന് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. സിവില് സര്വീസിത്ന ബോധിുന്ന പ്രധോന 
പ്രശ്നങ്ങത്ള ആധോരമോക്കിയള്ള 27പ്രക്മയങ്ങൾ സക്മ്മളനും അുംഗീകരിച്ചു. അ ഞ്ചുവര്ഷത്തിത്ലോരിക്കല് േമ്പള പരിഷ്കരണത്മന്ന 
ആനുകൂലയും സുംരക്ഷ്ിക്കോന് ക്യോജിച്ചണിനിരുക എന്ന പരിപോെി പ്രക്മയും സക്മ്മളനും അുംഗീകരിച്ചു. ത്മയ് 12ന് ഹവകുക്ന്നരും 
പതിനയ്യോയിരത്തില്പ്പരും ജീവനക്കോര് അണിനിരന്ന പ്രകെനും നെന്നു. ബി.െി.ആര് നഗറില് ക്ചര്ന്ന ത്പോതു സക്മ്മളനും ഇ.ത്ക 
നോയനോര് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു.പ്രമുഖ്രോയ ക്നതോക്കള് സുംസോരിച്ചു. 
 
  
 

മുപ്പതനം സംസ്ഥനനസമ്മേളനം : 1993 മ്മെയ് 12,13,14,15  മകനല്ലം  
 
30- ാോാും സുംസ്ഥോന സക്മ്മളനും 1993 ക്മയ് 12,13,14,15  തിയ്യതികളിൽ ത്കോല്ലത്ത് 

 നെന്നു. പോര്ട്ട് ഹെുംജീവനക്കോരുത്െ സുംഘെനയോയ ക്കരള പോര്ട്ട്  ഹെും കണ്ടിത്ജന്സി എുംക്ലോയീസ് യൂണിയന് , ക്കരള 
എൻ.ജി.ഒ യൂണിയനില് ലയിക്കോത്നടുത്ത തീരുമോനപ്രകോരും ലയന നെപെികള് പൂര്ത്തീകരിക്കത്പ്പട്ട സക്മ്മളനമോയിരുന്നു 
മുപ്പതോും സക്മ്മളനും. ആ യ  ിവസും നിലവിലുള്ള ത്കൌണ്സില് ക്യോഗും ക്ചര്ന്നു പ്രവര്ത്തന റിക്പ്പോര്ട്ടുും വരവ് ത്ചലവ് 
കണുകളുും ചര്ച്ച ത്ചയ്തുംഗീകരിച്ചു. രണ്ടോും  ിവസും രോവിത്ല വി.ഒ. ആെണി നഗറില് രോവിത്ല ഒന്പതു മണിക്ക് ആടിുംഗ് 
പ്രസിഡെ് ആര്.രോമചന്ദ്രന് പതോക ഉയര്ത്തിയക്തോത്െ സക്മ്മളന നെപെികള്ക്ക് ഔപചോരികമോയ തുെക്കമോയി. രോവിത്ല 
9.30നു പുതിയ ത്കൌണ്സില് ക്യോഗും ക്ചര്ന്ന് തോത്ഴപ്പറയന്നവത്ര ഭോരവോഹികളോയി ത്തരത്െടുത്തു.  

 
  
പ്രസിഡെ്    : ആര്. രോമചന്ദ്രന്  



ഹവ.പ്രസിഡന്റുമോര്   : എന്. പരക്മേവരന്, ത്ക.വര രോജന്   
ജ.ത്സക്രട്ടറി    : ത്ക.രവീന്ദ്രന്   
ത്സക്രട്ടറിമോർ    : ത്ക.കൃഷ്ണന്, വി.ജി. രവീന്ദ്രന്  
ട്രഷറര്     : ഡി.രത്നോകരന് 
  

സി.പി.ഐ.(എും) ക്പോളിറ്റ്ബൂക്റോ അുംഗും സീതോറോും ത്യച്ചൂരി പ്രതിനിധി സക്മ്മളനും ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. അഖ്ിക്ലന്തയോ 
ത്ഫഡക്റഷന് ത്സക്രട്ടറി  എും.ആര്. അപ്പന് സക്മ്മളനത്ത്ത അഭിവോ യും ത്ചയ്തു. ഹവകിട്ട് മൂന്നു മണിക്ക് ജനറല് ത്സക്രട്ടറീസ് 
റിക്പോര്ട്ട്  ത്ക രവീന്ദ്രന് അവതരിപ്പിച്ചു. ചര്ച്ചകള്ക്ക് ക്േഷും റിക്പ്പോര്ട്ട് സക്മ്മളനും അുംഗീകരിച്ചു. ഹവകിട്ട് 5.40നു സോുംെോരിക 
സക്മ്മളനും നെന്നു. ത്പ്രോഫ: എും.എന്.വിജയന്, ത്പ്രോഫ: എും.ത്ക.സോനു, കവി കെമ്മനിട്ട രോമകൃഷ്ണന്, കഥോകൃത്ത് ബി.രോജീവന് 
എന്നിവര് സോുംെോരിക സക്മ്മളനത്തില് സുംസോരിച്ചു. മൂന്നോും  ിവസും രോവിത്ല 9.30നു ആരുംഭിച്ച സക്മ്മളനത്തില് 
ജന.ത്സക്രട്ടറീസ് റിക്പ്പോര്ട്ടിന്ക്മല് നെന്ന ചര്ച്ചകള് ഉപസുംഹരിച്ചുത്കോണ്ടു ത്ജനറല് ത്സക്രട്ടറി മുപെി പറഞ്ഞു. പിന്നീെ് മറ്റ് 
ഔക് യോഗിക പ്രക്മയങ്ങള് അവതരിപ്പിക്കത്പ്പട്ടു. ഉച്ചക്ക് ക്േഷും അഖ്ിക്ലന്തയോ ത്ഫഡക്റഷന് ത്ചയര്മോന് ആര്.ജി.കോര്ണിക് 
സക്മ്മളനത്ത്ത അഭിവോ യും ത്ചയ്തു. പ്രതിപക്ഷ് ക്നതോവ് വി.എസ്. അചുതോനന്ദനുും പ്രതിനിധികത്ള അഭിവോ യും ത്ചയ്തു 
സുംസോരിച്ചു. ഹവകിട്ട് 4മണിക്ക് നെന്ന സുഹൃ ് സക്മ്മളനും െി.ത്ക.ബോലന് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. വര്ഗീയ വിരുദ്ധ്ത്സമിനോറിൽ 
ത്പ്രോഫ:സുകുമോര് അഴീക്ക്കോെ്, എും.പി.വീക്രന്ദ്രകുമോര്, ക്ഡോ.എന്.വി.പി.ഉണിത്തിരി, ത്പ്രോഫ: ഹമീ ് ക്ചന്ദമുംഗലൂര് എന്നിവര് 
സുംസോരിച്ചു. ക്മയ് 15നു രോവിത്ല അഖ്ിക്ലന്തയോ ത്ഫഡക്റഷന് ജനറല് ത്സക്രട്ടറി സുക്കോമള് ത്സന് സക്മ്മളനത്ത്ത അഭിവോ യും 
ത്ചയ്തു സുംസോരിച്ചു. ത്ക.ആര്. ഭോനുമതി കണ്വീനറോയി സുംസ്ഥോന വനിതോ സബ്കമ്മിറ്റിത്യ സക്മ്മളനും ത്തരത്െടുത്തു. ക്പ 
ഇകവഹലക്സഷന് കമ്മിറ്റീ റിക്പ്പോർട്ട് തള്ളിക്കളയണത്മന്നുും ആറോും േമ്പളപരിഷ്കരണ നെപെികള് ഉെന് ആരുംഭിക്കണത്മന്നു 
ആവേയത്പ്പടുന്ന പരിപോെി പ്രക്മയും സക്മ്മളനും അുംഗീകരിച്ചു. ഹവകുക്ന്നരും ആയിരക്കണക്കിന് ജീവനക്കോര് പത്െടുത്ത 
ആക്വക്േവോജ്ജ്വലമോയ പ്രകെനും നെന്നു. ചിന്നക്കെയില് ക്ചര്ന്ന ത്പോതുക്യോഗും ഇ.ത്ക.നോയനോര് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. 
പി.ത്ക.വോസുക് വന് നോയര്, ക്ബബി ക്ജോണ്, പി.വിേവുംഭരന്, പി.ത്ജ.ക്ജോസഫ്, രോമചന്ദ്രന് കെന്നപ്പള്ളി എന്നിവര് സുംസോരിച്ചു.  

  
 

മുപ്പത്ി ഒന്നം സംസ്ഥനനസമ്മേളനം 1994 മെയ് 14,15,16,17   മ്മകനഴിമ്മകനട് 
  

31-ാോാും സുംസ്ഥോനസക്മ്മളനും 1994 ത്മയ് 14,15,16,17  തീയതികളില് ക്കോഴിക്ക്കോെ് നെന്നു. ക്കോഴിക്ക്കോെ് കെപ്പുറത്ത്ത 
സ്മൃതിമണ്ഡപത്ത്ത സോക്ഷ്ിയോക്കി രോജയത്തിന്ത്റ അഭിമോനവും സുരക്ഷ്യും ഐേയരയവും ഉറപ്പുവരുത്തോനുള്ള ക്പോരോട്ടങ്ങളില് 
ഉറച്ചുനിൽുത്മന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുത്തുത്കോണ്ടോണ് സക്മ്മളനത്തിന് തുെക്കമോയത്. എ.രോധോകൃഷ്ണന് നഗറിൽ(െോക്ഗോര് ത്സന്റിനറി 
ഹോള്) പ്രസിഡന്റ് ആര്.രോമചന്ദ്രന് പതോക ഉയര്ത്തി. നിലവിത്ല കൌണ്സില്ക്യോഗും ത്മയ് 14ന് രണ്ട് മണിക്ക് ക്ചര്ന്നു. 
.പ്രവര്ത്തനറിക്പ്പോര്ട്ട് ചര്ച്ചത്ചയ്ത് അുംഗീകരിച്ചു. യൂണിയന്ത്റയും ക്കരള സര്വീസ് മോസികയക്െയും വരവ് ത്ചലവ് കണുകളുും 
സക്മ്മളനും അുംഗീകരിച്ചു.പുതിയ കൌണ്സില്ക്യോഗും ക്ചര്ന്ന് തോത്ഴപ്പറയന്നവത്ര ഭോരവോഹികളോയി ത്തരത്െടുത്തു. 
  
പ്രസിഡന്റ് .                : ത്ക.രവീന്ദ്രന്  
ഹവസ് പ്രസിഡന്്മോര്   : ത്ക.വര രോജന്, ത്ക.ആര്.ഭോനുമതി  
ജനറല് ത്സക്രട്ടറി           : ത്ക.കൃഷ്ണന്  
ത്സക്രട്ടറിമോര്                 : വി.ജി.രവീന്ദ്രന്, ത്ക.മുഹമ്മദ്കുട്ടി 
ട്രഷറര്       : ഡി.രത്നോകരന് 

   പ്രതിനിധിസക്മ്മളനും സി.ഐ.റ്റി.യ സുംസ്ഥോന പ്രസിഡന്റ് ഇ.ബോലോനന്ദൻ ഉദ്ഘോെനുംത്ചയ്തു. അഖ്ിക്ലന്തയോത്ഫഡക്റഷന് 
ത്ചയര്മോന് ആര്.ജി.കോര്ണിക്ക് സക്മ്മളനത്ത്ത അഭിവോ യും ത്ചയ്തു. ഉച്ചയ്ക്ക്ക്േഷും വിവിധ സുംസ്ഥോനങ്ങത്ള പ്രതിനിധീകരിച്ച് 
ത്മോക്ളോയ്ക്ക്റോയ്, ത്ക.ആര്.ത്ഹഗ്ക്ഡ ,ത്ക.ആര്.േെരന് എന്നിവര് സുംസോരിച്ചു. തുെര്ന്ന് ജനറല്ത്സക്രട്ടറി റിക്പ്പോർട്ട് 
അവതരിപ്പിച്ചു. റിക്പ്പോര്ട്ടിക്ന്മല്നെന്ന ചര്ച്ചകൾ ഉപസുംഹരിച്ചുത്കോണ്ട് പ്രസിഡന്റ് മുപെി പറഞ്ഞു.  റിക്പ്പോര്ട്ട് സക്മ്മളനും 
അുംഗീകരിച്ചു. ത്മയ് 15ന് ഹവകുക്ന്നരും ഇ.പത്മനോഭന് നഗറില് സോുംസ്ക്കോരികസക്മ്മളനും 
നെന്നു.പ്രേസ്തസോഹിതയകോരന്എും.െി.വോസുക് വന്നോയര്, ത്പ്രോഫസര് എും.എന്.വിജയന്, കണിയോപുരും രോമചന്ദ്രന് എന്നിവര് 
സുംസോരിച്ചു. ത്മയ് 16 ന് കോലത്ത് സുഹൃത്ത്സക്മ്മളനും നെന്നു. ഉച്ചയ്ക്ക്ക്േഷും അധികോരവിക്കന്ദ്രീകരണത്തിന്ത്റ പ്രശ്നങ്ങള് 
എന്ന വിഷയത്ത്ത അെിസ്ഥോനമോക്കി നെന്ന സിക്മ്പോസിയത്തില് ജസ്റ്റ്ഗിസ്.വി.ആര്.കൃഷ്ണയ്യര് മുഖ്യപ്രഭോക്ഷ്ണും നെത്തി, 
െി.ത്ക.ബോലന് സിക്മ്പോസിയത്തില് സുംസോരിച്ചു. ഹവകിട്ട് സോമ്പത്തികത്സമിനോറില് ക്ഡോ.റ്റി.എും.ക്തോമസ് ഐസക്ക്, 
സുകുക്മോള്ത്സന്, െി.പി.കുെിക്കണന് എന്നിവര് സുംസോരിച്ചു.4-ാോാും  ിവസും പ്രതിനിധിസക്മ്മളനത്തില് ഇ.എും.എസ് 
നമ്പൂതിരിപ്പോെ് പ്രതിനിധികത്ള അഭിവോ യും ത്ചയ്തു. സക്മ്മളനത്തിന്ത്റഭോഗമോയി ത്മയ് 13-17 വത്ര ക്കോഴിക്ക്കോെ് സഫ് ോര് 
ഹോഷ്മി(െൌണ് ഹോള്) നഗറില് സഹ്റ മത്ത്  ഒരുക്കിയ ഹുംസബ്അക്യോദ്ധ്യ എന്ന പ്ര ര്േനും നെന്നു.  സഫ് ര് ഹോഷ്മിയത്െ 
മോതോവ് ഖ്മര് ആസോ ് ഹോഷ്മിയത്െ ക്നതൃത്തിലുള്ള സുംഘമോണ് പ്ര ര്േനും സുംഘെിപ്പിച്ചത്. ക്മയ് 17ന് ഖ്മര് ആസോ ് 
ഹോഷ്മിയും 

 സക്മ്മളനത്തിന്അഭിവോ യുംക്നര്ന്നു. ആറോുംേമ്പളപരിഷ്ക്കരണനെപെികള് ആരുംഭിക്കണത്മന്ന പരിപോെിപ്രക്മയും 
സക്മ്മളനും അുംഗീകരിച്ചു. ഹവകുക്ന്നരും ആയിരങ്ങള് പത്െടുത്ത പ്രകെനും നെന്നു. ത്പോതു സക്മ്മളനും ഇ.എും.എസ് 
നമ്പൂതിരിപ്പോെ് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. 

  
 
മുപ്പത്ിരണ്നം സംസ്ഥനനസമ്മേളനം 1995 മ്മെയ് 12-14 കനസറമ്മഗനഡ് 
 

യൂണിയന്ത്റ മുപ്പത്തിരണ്ടോമത് സുംസ്ഥോനസക്മ്മളനും 1995 ത്മയ് 12,13,14 തീയതികളില് കോസര്ക്ഗോഡ് നെന്നു. ഈ 
കോലയളവിലോണ് WTO നിലവില് വന്നത്. രണ്ടോുംക്ലോകമഹോയദ്ധ്ത്തിനുക്േഷും ക്ലോകസമ്പ ് ഘെനത്യ നിയന്ത്രിുന്നതിനുക്വണ്ടി രൂപും 
നൽകോന് തീരുമോനിച്ചിരുന്ന സ്ഥോപനങ്ങളിൽ മൂന്നോമക്ത്തതോണ് ഇത്. World Bank, IMF എന്നിവയോണ് മറ്റു രത്ണ്ടണും. ജീവനക്കോരുത്െ 
ക്മഖ്ലയില് ക്പ ഈകവഹലക്സഷന്ത്റ ഭോഗമോയി കിട്ടിത്ക്കോണ്ടിരുന്ന ആനുകൂലയങ്ങള് നഷ്ടത്പ്പട്ട കോലഘട്ടും കൂെിയോണത്. 



ത്മയ് 12ന് രോവിത്ല പ്രസിഡന്റ് ത്ക .വര രോജന് പതോക ഉയർത്തിയക്തോത്െ സക്മ്മളനും ആരുംഭിച്ചു. നിലവിലുള്ള ത്കൌണ്സിൽ 
ക്ചര്ന്ന് പ്രവര്ത്തന റിക്പ്പോർട്ടുും വരവത്ചലവ കണുകളുും അുംഗീകരിച്ചു. പ്രതിനിധി സക്മ്മളനും CITU ജനറല് ത്സക്രട്ടറി ത്ക.എന്. 
രവീന്ദ്രനോഥ് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. ക്ലോകത്തോഴിലോളി വര്ഗും ക്നരിടുന്ന പുതിയ ത്വല്ലുവിളികത്ളുറിച്ച് അക്േഹും വിേ ീകരിച്ചു. ഉദ്ഘോെന 
സക്മ്മളനത്തിൽ വിവിധ ക്ട്രഡ് യൂണിയന് ക്നതോക്കൾ പത്െടുത്തു. ജനറല്ത്സക്രട്ടറിയത്െ റിക്പ്പോര്ട്ട് അവതരിപ്പികയും ചര്ച്ചകള്ുക്േഷും 
അുംഗീകരിുകയും ത്ചയ്തു. സമകോലിക സോമ്പത്തിക പരിഷ്കോരങ്ങള് ക്ട്രഡ് യൂണിയന് പ്രസ്ഥോനങ്ങള്ക്ക്ക്മൽ ഉയര്ത്തുന്ന 
ത്വല്ലുവിളികത്ളുറിച്ച് ക്ഡോ ക്തോമസ് ഐസക്ക് പ്രഭോഷണും നെത്തി.   പ്രതിനിധി സക്മ്മളനത്ത്ത എും.ആര്.അപ്പന്, ത്ക.ആര്. ത്ഹഗ്ത്ഡ, 
ക്റോസമ്മ ക്ജോസഫ്, എന്നിവര് അഭിവോ യും ത്ചയ്തു സുംസോരിച്ചു. സക്മ്മളനക്ത്തോെനുബന്ധിച്ചു നെന്നസോുംെോരികസക്മ്മളനത്തിൽ 
ത്പ്രോഫ.എും.എന്.വിജയന്, പി. ക്ഗോവിന്ദപ്പിള്ള, ഹമീ ് ക്ചന്നമുംഗലൂര് എന്നിവർ സുംസോരിച്ചു. സര്വീസില്നിന്നുും വിരമിുന്ന മുന്ജനറൽ 
ത്സക്രട്ടറി പി. അനന്തനുും മുന്ട്രഷറർ ഡി.രത്നോകരനുും യോത്രയയപ്പു നൽകി. ക്കന്ദ്രപോരിറ്റിയത്െ ക്പരില് ഇനിയും ജീവനക്കോത്ര വഞ്ചിക്കോന് 
ക്നോുന്നവര്ക്ക് തോക്കീതുനൽകിത്ക്കോണ്ട്, േമ്പളപരിഷ്കരണത്തിനുക്വണ്ടി പണിമുെക്കും നെത്തോനുള്ള തീരുമോനത്ത്ത കരക്ഘോഷക്ത്തോത്െ 
സക്മ്മളനും  അുംഗീകരിച്ചു.തോക്ഴപറയന്നവത്ര ഭോരവോഹികളോയി ത്തരത്െടുത്തു. 

 
പ്രസിഡന്റ്     :ത്ക. വര രോജന് 
ഹവസ് പ്രസിഡന്റ്    :ത്ക.മുഹമ്മദുകുട്ടി, ത്ക.ആര്. ഭോനുമതി 
ജനറല്ത്സക്രട്ടറി     :ത്ക.കൃഷ്ണന് 
ത്സക്രട്ടറിമോര്     :വി.ജി.രവീന്ദ്രന്, സി.എച്ച്.അക്േോകന് 
ട്രഷറര്      :ത്ക.എ. റഹ് മോൻ 

 
സക്മ്മളനും ഹവകുക്ന്നരും 4 മണിക്ക് അക്ങ്ങയറ്റും ആക്വേും നിറഞ്ഞുനിന്ന അന്തരീക്ഷ്ത്തില് പ്രസിഡന്റിന്ത്റ ഉപസുംഹോര  

പ്രസുംഗക്ത്തോത്െ സമോപിച്ചു. 
 

 
 
  

മുപ്പത്ിമൂന്നം സംസ്ഥനന സമ്മേളനം 1996  ജൂണ്  09, 10,11   പനലകനട് 
  

33ാോാും സുംസ്ഥോന സക്മ്മളനും 1996   ജൂണ് 09, 10,11തീയതികളില് പോലക്കോെ്  നെന്നു.അക്മരിക്കന് 
സോമ്രോജയതവത്തിത്െ അധിനിക്വേ തന്ത്രങ്ങള്  വിവിധ രൂപങ്ങളില് അരക്ങ്ങറിത്ക്കോണ്ടിരിുന്ന കോലയളവോണിത്.  
  
പ്രതിനിധി സക്മ്മളനും ഹവ ുതിവകുപ്പ് മന്ത്രി പിണറോയി വിജയന് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. ഏത്തെിലുത്മോരു വിഭോഗത്ത്ത അെിച്ചമര്ത്തി 

ഭരിുകയല്ല ഇെതുപക്ഷ്സര്ക്കോരിത്െ നയത്മന്നുും ജീവനക്കോരുള്ത്പ്പത്െയള്ള എല്ലോ വിഭോഗക്കോരുക്െയും പ്രശ്നങ്ങൾ ചര്ച്ചത്ചയ്ത് 
പരിഹരിക്കണത്മന്നതോണ് ഗവണ്ത്മെ് നയത്മന്നുും ഉദ്ഘോെകന് പറഞ്ഞു. ഉദ്ഘോെന സക്മ്മളനത്തില് CITU ജനറല് ത്സക്രട്ടറി പി.ഉണി 
സവോഗതും പറഞ്ഞു. െി.ത്ക ബോലന് , ത്ക ബോലകൃഷ്ണന് നമ്പയോര് , എും.കണന് തുെങ്ങിയ ക്നതോക്കന്മോർ സുംസോരിച്ചു.സക്മ്മളനും 
തോത്ഴപ്പറയന്നവത്ര ഭോരവോഹികളോയി തിരത്െടുത്തു. 

  
പ്രസിഡെ്     : ത്ക വര രോജന്  
ഹവസ് പ്രസിഡന്റുമോര്   : ത്ക.മുഹമ്മദ്കുട്ടി, ത്ക.ആർ.ഭോനുമതി  
ജനറല് ത്സക്രട്ടറി    : ത്ക.കൃഷ്ണന് 
 ത്സക്രട്ടറിമോര്    : വി.ജി.രവീന്ദ്രന് , സി.എച്ച് അക്േോകന് 
 ട്രഷറര്              : ത്ക.എ.റഹ് മോന് 
  

ജനറല് ത്സക്രട്ടറിയത്െറിക്പ്പോര്ട്ട് ചര്ച്ചയക്െയും മുപെിയക്െയും അെിസ്ഥോനത്തില് അുംഗീകരിച്ചു. തമിഴ്നോെ് NGOA ജനറല് 
ത്സക്രട്ടറി ത്ക,ആർ .േെരന്, ആന്ധ്രോ എന്.ജി.ഒ.എ പ്രസിഡെ് നിസോബോത്റഡ്ഡി, അഖ്ിക്ലന്തയോ ക്ഫഡക്റഷന് ജനറൽ ത്സക്രട്ടറി  
സുക്കോമള്ത്സന് എന്നിവർ സുംസോരിച്ചു . 13831 എുംക്ലോയീസ് ക്ഫോറും വരിസുംഖ്യ സുക്കോമള്ത്സന് ഏറ്റു വോങ്ങി. ട്രഡ് യൂണിയന് 
രുംഗത്ത്ത പ്രശ്നങ്ങളുും അവയത്െ പരിഹോര നിര്ക്േേങ്ങളുും പ്രതിപോ ിച്ചുത്കോണ്ട്   സി.ഐ.െി.യ ജനറല് ത്സക്രട്ടറി ത്ക.എന് 
രവീന്ദ്രനോഥ് പ്രഭോഷണും നെത്തി. സോുംെോരിക സക്മ്മളനും ത്പ്രോഫ.എും.എന് വിജയന് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. ത്പ്രോഫ. എും.ത്ക സോനു, 
കെമ്മനിട്ട രോമകൃഷ്ണന്, ഇയ്യക്െോെ് ശ്രീധരന് എന്നിവര് സുംസോരിച്ചു . വിേ മോയ ചര്ച്ചകള്ക്ക് ക്േഷും പരിപോെിപ്രക്മയും അുംഗീകരിച്ചു. 
22 ഔക് യോഗിക പ്രക്മയങ്ങളുും  5 അനൌക് യോഗിക പ്രക്മയങ്ങളുും  സക്മ്മളനും അുംഗീകരിച്ചു. യൂണിയന് സുംസ്ഥോന പ്രസിഡെ്  
ആയിരുന്ന ആര്.രോമചന്ദ്രന്  സക്മ്മളനത്തില് വച്ച് യോത്രയയപ്പ് നൽകി.  സക്മ്മളനും അഞ്ചുമണിക്ക് അവസോനിച്ചതിന്ക്േഷും 
ജീവനക്കോര് ത്ചുപ്രകെനങ്ങളോയോണ് ത്പോതുസക്മ്മളന നഗരിയിത്ലത്തിക്ച്ചര്ന്നത് .ത്പോതുസക്മ്മളനും ക്കരളോമുഖ്യമന്ത്രി ഇ.ത്ക 
നോയനോർ ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു.   ധനമന്ത്രി െി.േിവ ോസക്മക്നോന്, വി യോഭയോസ മന്ത്രി  പി.ത്ജ ക്ജോസഫ്, കെന്നപ്പള്ളി രോമചന്ദ്രന്, 
സി.ത്ക.നോണു എും.എല്.എ എന്നിവര് സുംസോരിച്ചു.  

 
 
  
മുപ്പത്ിനനലനം സംസ്ഥനനസമ്മേളനം 1997 മെയ് 13,14,15   തൃശൂർ 
  

രോജയത്ത് പുത്തന്സോമ്പത്തിക പരിഷ്ക്കോരങ്ങൾ നെപ്പിലോുവോന് ആരുംഭിച്ചിട്ട് ആുവര്ഷും പിന്നിടുക്മ്പോള് രോജയും 
ഗുരുതരമോയ പ്രതിസന്ധിയിക്ലയ്ക്ക് നീങ്ങുകയോണ് . രോജയത്തിന്ത്റ സോമ്പത്തിക പരമോധികോരത്ത്തയും സവോശ്രയതവത്ത്തയും 
അപകെത്തിലോുന്നവിധും കെത്ക്കണിയിക്ലക്ക് ത്ചത്ന്നത്തിയിരിുന്നു. നോെിന്ത്റ അഭിമോനമോയ ത്പോതുക്മഖ്ലോസ്ഥോപനങ്ങള് 
തകര്ച്ചയിക്ലയ്ക്ക് നീങ്ങുകയോണ്. ഇെതുപക്ഷ് ജനോധിപതയപ്രസ്ഥോനങ്ങള് കരുത്തോര്ജ്ജ്ിുന്നുത്ണ്ടെിലുും ക് േീയതലത്തില്രൂപും 
ത്കോണ്ട ഐകയമുന്നണി ഗവണ്ത്മന്റ് മുന്ഗവണ്ത്മന്ുകളുത്െ സോമ്പത്തികനയങ്ങള്തത്ന്നയോണ് പിന്തുെരുന്നത്. ഇതിത്നതിരോയ 



ത്ചുത്ത് നില്പ്പ് രോജയത്ത് േക്തിത്പ്പടുകയോണ്. ഇത്തരും പ്രതിക്രോധസമരങ്ങളുത്െ പ്രസക്തി വര്ദ്ധ്ിച്ചു വരുന്ന ഘട്ടത്തിലോണ് 34-ാോാും 
സുംസ്ഥോനസക്മ്മളനത്തിന് പതോക ഉയർന്നത്. 
  

ത്മയ് 12ന് രോവിത്ല 9.30ന് പ്രസിഡന്റ് ത്ക.വര രോജൻ പതോക ഉയര്ത്തി. നിലവിത്ല കൌണ്സില്ക്യോഗത്തില് 
ജനറല്ത്സക്രട്ടറി അവതരിപ്പിച്ച .പ്രവര്ത്തനറിക്പ്പോര്ട്ടുും ട്രഷറര് അവതരിപ്പിച്ച യൂണിയന്ത്റയും ക്കരള സര്വീസ് മോസികയക്െയും 
വരവ് ത്ചലവ് കണുകളുും സക്മ്മളനും അുംഗീകരിച്ചു. പുതിയ കൌണ്സില്ക്യോഗും ക്ചര്ന്ന് തോത്ഴപ്പറയന്നവത്ര ഭോരവോഹികളോയി 
ത്തരത്െടുത്തു. 
  
പ്രസിഡന്റ് .            : ത്ക.വര രോജന് 
ഹവസ് പ്രസിഡന്്മോര്  : ത്ക.മുഹമ്മദ്കുട്ടി, ത്ക.ആര്.ഭോനുമതി  
ജനറല് ത്സക്രട്ടറി        : ത്ക.കൃഷ്ണന്  
ത്സക്രട്ടറിമോര്            : വി.ജി.രവീന്ദ്രൻ, സി.എച്ച്.അക്േോകന്  
ട്രഷറര്                            : എും.തെപ്പന് 
  
  പ്രതിനിധിസക്മ്മളനും പശ്ചിമബുംഗോള് ധനകോരയമന്ത്രിയും പ്രമുഖ് സോമ്പത്തികേോസ്ത്രജ്ഞനുമോയ ക്ഡോ.അഷിും ോസ്ഗുപ്ത 
ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. സോമ്പത്തികരുംഗത്ത് രോജയും അഭിമുഖ്ീകരിുന്ന ത്വല്ലുവിളികളിക്ലയ്ക്ക് ത്വളിച്ചും വീശുന്നതുും ബ ല്നയങ്ങളുത്െ 
പ്രസക്തി അരക്കിട്ടുറപ്പിുന്നതോയിരുന്നു പ്രസുംഗും. സുംസ്ഥോന പട്ടികജോതിക്ക്ഷ്മവകുപ്പ് മന്ത്രി ത്ക.രോധോകൃഷ്ണൻ, െി.ത്ക.ബോലന് 
എും.എല്.എ എന്നിവര്  സുംസോരിച്ചു. വിവിധ സക്ഹോ രസർവീസ് സുംഘെനോക്നതോക്കള് സക്മ്മളനത്ത്ത അഭിവോ യും ത്ചയ്തു. 
കരിത്വള്ളൂര് മുരളി രചിച്ച് വി.ത്ക.േേിധരന് മോസ്റ്റ്ഗര് ചിട്ടത്പ്പടുത്തിയ സവോഗതഗോനക്ത്തോത്െയോണ് ത്സക്ഷ്ന് ആരുംഭിച്ചത്. 
കലോമണ്ഡലും നമ്പീേന്മോസ്റ്റ്ഗുും മട്ടന്നൂര്േെരന്കുട്ടിയും അണിനിരന്ന വോ യമഞ്ജരി സക്മ്മളനസോയോഹ്നത്ത്ത ആകര്ഷകമോക്കി. 
  

14-ന് രോവിത്ല എ.ഐ.എസ്.ജി.ഇ.എഫ്.ക്ഹോണററി പ്രസിഡന്റ് എും.ആര്.അപ്പനുും തമിഴ്നോെ് എന്.ജി.ഒ.എ 
ജനറല്ത്സക്രട്ടറി ത്ക.ആര്.േെുും സക്മ്മളനത്ത്ത അഭിവോ യും ത്ചയ്തു. സക്മ്മളനത്തിന്ത്റ ഭോഗമോയി രണ്ടു പ്രധോനത്സമിനോുകള് 
നെന്നു. മോധയമരോഷ്ട്രീയും എന്ന വിഷയത്ത്ത അധികരിച്ച് നെന്ന ത്സമിനോര് വി യോഭയോസമന്ത്രി പി.ത്ജ.ക്ജോസഫ് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. 
പ്രമുഖ്മോധയമപ്രവര്ത്തകന് എന്.റോും മുഖ്യപ്രഭോക്ഷ്ണും നെത്തി. പി.ക്ഗോവിന്ദപ്പിള്ള അദ്ധ്യക്ഷ്ത വഹിച്ചു.മോധയമപ്രവര്ത്തകന് 
ത്ക.എും.ക്റോയ് , ത്പ്രോഫസര് എും.എന്.വിജയന് എന്നിവര് സുംസോരിച്ചു. ആനന്ദ് പെ് വര്ധന്ത്റ രോും ത്ക നോും എന്ന സിനിമയത്െ 
പ്ര ര്േനും നെന്നു. 
  

അഴിമതി രഹിതവും കോരയക്ഷ്മവമോയ സിവില് സര്വീസ് എന്ന വിഷയത്ത്ത അധികരിച്ച് നെന്ന ത്സമിനോറില് 
എസ്.എും.വിജയോനന്ദ് ഐ.എ.എസ് ആയിരുന്നു മുഖ്യപ്രഭോഷകന് പളോനിുംഗ് ക്ബോര്ഡ് അുംഗും ഇ.എും.ശ്രീധരന് സുംസോരിച്ചു. 
  

സക്മ്മളനത്തിന് സമോപനും കുറിച്ചുത്കോണ്ട് ത്തക്ക്കക്ഗോപുരനെയില് ക്ചര്ന്ന ത്പോതു സക്മ്മളനും മുഖ്യമന്ത്രി ഇ.ത്ക.നോയനോര് 
ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. വി.വി.രോഘവന് എും.പി., കെന്നപ്പള്ളി രോമചന്ദ്രന്, ബോബു ിവോകരന്, സുഹലമോൻ റോവത്തര് എന്നിവര് 
സുംസോരിച്ചു.സക്മ്മളനത്തിന്ത്റ ഭോഗമോയി വിവിധ വിഷയങ്ങത്ള അെിസ്ഥോനമോക്കി പ്രഭോഷണപരമ്പരയും എന്.ജി.ഒ മോരുത്െ 
കലോജോഥയും സുംഘെിപ്പിച്ചു. 
 അവകോേങ്ങള് സുംരക്ഷ്ിുക ത്തോഴില്പരമോയ കെമകള് നിര്വഹിുക എന്ന പരിപോെി പ്രക്മയും സക്മ്മളനും അുംഗീകരിച്ചു. 
 
  
മുപ്പത്ിയഞ്നം സംസ്ഥനനസമ്മേളനം 1998 മെയ് 16,17,18  മ്മകനട്ടയം  
  

സുംഘക്ബോധത്തിന്ത്റ ത്കോെിക്കീഴില് ജീവനക്കോത്ര ക്യോജിപ്പിച്ചണിനിരത്തിയ മൂന്നരപ്പതിറ്റോണ്ടിന്ത്റ 
അനുഭവസമ്പത്തുമോയി ക്കരള എന്.ജി.ഒ യൂണിയന്ത്റ 35-ാോാും സുംസ്ഥോനസക്മ്മളനത്തിന് 1998 ത്മയ് 16,17,18  ക്കോട്ടയും 
ആതിഥയമരുളി. സവോതന്ത്രയസമരകോലഘട്ടും ഉയര്ത്തിപ്പിെിച്ച മൂലയങ്ങള് ത്വല്ലുവിളിക്കത്പ്പടുന്ന കോലഘട്ടത്തിലോണ് അക്ഷ്രനഗരി 
സുംഘെനോസക്മ്മളനത്തിന് അരത്ങ്ങോരുക്കിയത്. മോമ്മന്മോപ്പിള ഹോളിൽ പ്രസിഡന്റ് ത്ക.വര രോജന് പതോക ഉയര്ത്തി. നിലവിത്ല 
കൌണ്സില്ക്യോഗത്തില് ജനറല്ത്സക്രട്ടറി അവതരിപ്പിച്ച പ്രവര്ത്തനറിക്പ്പോര്ട്ട് ചര്ച്ചത്ചയ്ത്  അുംഗീകരിച്ചു. യൂണിയന്ത്റയും ക്കരള 
സര്വീസ് മോസികയക്െയും വരവ് ത്ചലവ് കണുകളുും സക്മ്മളനും അുംഗീകരിച്ചു.പുതിയ കൌണ്സില്ക്യോഗും ക്ചര്ന്ന് 
തോത്ഴപ്പറയന്നവത്ര ഭോരവോഹികളോയി ത്തരത്െടുത്തു. 
  
പ്രസിഡന്റ് .            : ത്ക.വര രോജന്  
ഹവസ് പ്രസിഡന്്മോര്  : ത്ക.മുഹമ്മദ്കുട്ടി, ത്ക.ആര്.ഭോനുമതി  
ജനറല് ത്സക്രട്ടറി         : ത്ക.കൃഷ്ണന്  
ത്സക്രട്ടറിമോര്            : വി.ജി.രവീന്ദ്രന്, സി.എച്ച്.അക്േോകന് 
  
ട്രഷറര്                 : എും.തെപ്പന് 
  
       പ്രതിനിധിസക്മ്മളനും സി.ഐ.റ്റി.യ.ക് േീയ ത്സക്രട്ടറി സ.എും.ത്ക.പോത്െ ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. രോജയത്ത്ത ത്തോഴില്ക്മഖ്ല 
തകര്ച്ചത്യ ക്നരിടുന്നതിന്ത്റ ഉ ോഹരണങ്ങൾ നിരത്തിത്കോണ്ടു ത്തോഴിത്ലടുുന്നവരെക്കമുള്ള ത്പോതുസമൂഹും അഭിമുഖ്ീകരിുന്ന 
ജീവിതദുരിതങ്ങള് വിേ ീകരിച്ചുത്കോണ്ടോയിരുന്നു സഖ്ോവിന്ത്റ ഉദ്ഘോെനപ്രസുംഗും . എഫ്.എസ്.ഇ.െി.ഒ പ്രസിഡന്റ് 
ത്ക.ബോലകൃഷ്ണന് നമ്പയോര്, എന്.എഫ്.പി.റ്റി.ഇ. സുംസ്ഥോനകണ്വീനര് എും.കൃഷ്ണന് എന്നിവർ സുംസോരിച്ചു. 
  

16 ന് ഹവകിട്ട് മതനിരക്പക്ഷ്ത ക്നരിടുന്നത്വല്ലുവിളികള് എന്ന ത്സമിനോർ ധനകോരയമന്ത്രി െി.േിവ ോസക്മക്നോന് 
ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. ഹമീ ് ക്ചന്ദമുംഗലൂര് വിഷയും അവതരിപ്പിച്ചു. ത്പ്രോഫ.ഹനനോന് ക്കോേി, റവ.ഫോ ര് ത്ക.വി.പൌക്ലോസ് എന്നിവര് 



സുംസോരിച്ചു.17 ന് സക്മ്മളനപ്രതിനിധികത്ള അഭിവോ യും ത്ചയ്തുത്കോണ്ട് അഖ്ിക്ലന്തയോ ത്ഫഡക്റഷന് ത്ചയര്മോന് 
ആര്.ജി.കോര്ണിക്ക് സുംസോരിച്ചു.  
  

പ്രതികരക്ണോന്മുഖ്സിവില്സര്വീസ് എന്ന വിഷയത്തില് നെന്ന ത്സമിനോര് ഭക്ഷ്യസിവില്സപഹളസ് മന്ത്രി 
ഇ.ചന്ദ്രക്േഖ്രന് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. ഐ.എും.ജി അസിസ്റ്റ്ഗന്റ് ത്പ്രോഫസുും മോക്നജ്ത്മന്റ് വി ഗ്ദ്ധനുമോയ എസ്.രോമചന്ദ്രന്പിള്ള , 
െി.ത്ക.ബോലന് എും.എല്.എ എന്നിവര് സുംസോരിച്ചു. അഖ്ിക്ലന്തയോ ത്ഫഡക്റഷന് ക്ഹോണററിത്ചയര്മോന് എും.ആര്.അപ്പന് 
അഭിവോ യപ്രസുംഗും നെത്തി. 
  
 ഹവകിട്ട് തിരുനക്കരഹമതോനിയിത്ല  ഇ.പത്മനോഭന് നഗറില് നെന്ന സോുംസ്ക്കോരിക സക്മ്മളനും സോുംസ്ക്കോരിക വകുപ്പ്മന്ത്രി െി.ത്ക 
രോമകൃഷ്ണന് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. സുകുമോര് അഴീക്ക്കോെിന്ത്റ വോഗ്ക്ധോരണിയും ത്പ്രോഫ.എും.എും.നോരോയണന്ത്റ ഹൃ യമോയപ്രഭോഷണവും 
സക്മ്മളനത്ത്ത സമ്പന്നമോക്കി. സക്മ്മളനത്തിന്ത്റ ഭോഗമോയി നെന്ന കക്ലോത്സവത്തിന്ത്റ വിജയികള്ക്ക് സമ്മോന ോനവും ഇളുംകുളും 
മനയ്ക്കത്ല അമ്മ എന്ന നോെകത്തിന്ത്റ അവതരണവും നെന്നു. 
  

സിവില് സര്വീസ് സുംരക്ഷ്ിുവോനുും ക് േീയഐകയും കോത്തു സൂക്ഷ്ിുവോനുും ക്യോജിച്ചണിനിരുക എന്ന പരിപോെി 
പ്രക്മയും സക്മ്മളനും ചര്ച്ചകള്ക്ക് ക്േഷും അുംഗീകരിച്ചു. സക്മ്മളനത്തിന്ത്റ ഭോഗമോയി നെന്ന സുഹൃ ് സക്മ്മളനും ഹവക്കുംവിേവന്  
ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു.വിവിധ സക്ഹോ രസുംഘെനോക്നതോക്കള് പത്െടുത്തുസുംസോരിച്ചു. മുന്സുംസ്ഥോന ഹവസ്പരസിഡന്റ് 
എും.പരക്മേവരന് സക്മ്മളനും ഹൃ യമോയ യോത്രയയപ്പ് നല്കി. മൂന്നരപ്പതിറ്റോണ്ടിനിെയില് സുംഘെന ഹകവരിച്ച വളര്ച്ചയത്െ  
വിളമ്പരമോയി മോറിയ പ്രകെനക്ത്തോടുകൂത്െയോണ് സക്മ്മളനും അവസോനിച്ചത്. തിരുനക്കരഹമതോനിയില് ക്ചര്ന്ന സമോപന 
സക്മ്മളനുംസുംസ്ഥോന ഹവ ുതി-സഹകരണ മന്ത്രി പിണറോയി വിജയന് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. കെന്നപ്പള്ളിരോമചന്ദ്രന്,പന്നയന് 
രവീന്ദ്രന് ,നീലക്ലോഹിത ോസന് നോെോര് എന്നിവര് സുംസോരിച്ചു. 
  

ജീവനക്കോരെക്കമുള്ള ത്തോഴിലോളി സമൂഹത്തിന് ത്റ ജീവീതോവസ്ഥകളുും ത്ചുത്തുനില്പ്പപ്പുക്പോരോട്ടങ്ങളുും അെയോളത്പ്പടുത്തുന്ന 
ചരിത്ര പ്ര ര്േനും സക്മ്മളനഭോഗമോയി സുംഘെിപ്പിച്ചു. 
  

ക്കന്ദ്രബി.ത്ജ.പി സര്ക്കോരിത്െ ജനവിരുദ്ധ് നയങ്ങത്ള തുറന്നുകോണിുന്നതിനുും രോജയത്തിന് ത്റ സോമൂഹയഘെനതകര്ുന്ന 
സോമ്പത്തികപരിഷ്കോരങ്ങള്ത്ക്കതിത്ര ക്പോരോട്ടും േക്തിത്പ്പടുത്തുന്നതിനുും ത്തോഴിലോളിപ്രസ്ഥോനങ്ങള് ക്യോജിച്ച് 
അണിനിരക്ക്കണ്ടതിന് ത്റ ആവേയകത കൂടുതല്ക്ക ൂടുതൽ വയക്തമോുന്ന ഘട്ടത്തിലോണ് 35-ാോാും സുംസ്ഥോന സക്മ്മളനും നെന്നത്. 
ജീവനക്കോക്രോെ് അനുഭോവപൂര്ണമോയ സമീപനും സവീകരിുകയും ത്ചയ്ത എല്.ഡി.എഫ് സര്ക്കോരിന് ത്റ നയങ്ങക്ളോെ് 
ഐകയ ോര്ഢയും പ്രഖ്യോപിുവോനുും ഈ ദൃേ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ജോേതക്യോത്െ ഏത്റ്റടുുവോനുും സക്മ്മളനും അുംഗീകരിച്ചപരിപോെി  
പ്രക്മയും സുംഘെനയ്ക്ക് കരുത്തുപകര്ന്നു. 
 
 
മുപ്പത്ിയനറനം സംസ്ഥനന സമ്മേളനം 1999 മ്മെയ് 14,15,16,17 കല്പ്പറ്റ 
  

ഹവക് േികോധിപതയത്തിത്നതിത്ര മണിത്െ മക്കള് നെത്തിയ ത്ചുത്തുനില്പ്പുകളുത്െ ത്രസിപ്പിുന്ന ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന 
വയനോെിത്െ മണില് പുതിത്യോരു ചരിത്രും കുറിച്ച് ത്കോണ്ടോണ് യൂണിയത്െ 36ാോാും സുംസ്ഥോന സക്മ്മളനും നെന്നത്. കല്പ്പറ്റ 
ചന്ദ്രഗിരി ആഡിക്റ്റോറിയത്തില് നെന്ന നോല്  ിനസക്മ്മളനത്തിനു തുെക്കും കുറിച്ച് ത്കോണ്ട് ക്മയ്15നു രോവിത്ല സുംസ്ഥോന പ്രസിഡെ് 
ത്ക.വര രോജന് പതോകയയര്ത്തി. പുതിയ ത്കൌണ്സില് ക്യോഗും സുംഘെനയത്െ പുതിയ ഭോരവോഹികത്ളയും സുംസ്ഥോന 
കമ്മിറ്റിത്യയും ത്തരത്െടുത്തു.  
  
പ്രസിഡെ്   : ത്കവര രോജന്  
ഹവ.പ്രസിഡന്റുമോർ  : ത്ക.മുഹമ്മദ്കുട്ടി, ത്ക.ആര്. ഭോനുമതി  
ജന: ത്സക്രട്ടറി   : ത്ക.കൃഷ്ണന്  
ത്സക്രട്ടറിമോര്    : സി.എച്ച്.അക്േോകന്, ജി.േേിധരന്  
ട്രഷറര്    : എും.തെപ്പന് 
  
 രോവിത്ല 10.30നു ആരുംഭിച്ച പ്രതിനിധി സക്മ്മളനും സ:പിണറോയി വിജയന് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. സിവില്സര്വീസ് 
ജക്നോപകോരപ്ര മോയി വക്രണ്ടതിത്െ അനിവോരയതയിലൂന്നുന്നതോയിരുന്നു സഖ്ോവിത്െ ഉദ്ഘോെന പ്രസുംഗും. ക്കന്ദ്ര 
ഭരണോധികോരികളുത്െ സോമ്രോജയതവ സോമ്പത്തിക നയങ്ങളുത്െ ത്കടുതികള് വിേകലനും ത്ചയ്തു ത്കോണ്ട് ത്തോഴിത്ലടുുന്നവര് 
ഏത്റ്റടുക്ക്കണ്ട ഉത്തരവോ ിത്തങ്ങത്ളുറിച്ച് ഉദ്ഘോെകന് സൂചിപ്പിച്ചു. അഖ്ിക്ലന്തയോ ത്ഫഡക്റഷന് ക്ഹോണററി ത്സക്രട്ടറി 
എും.ആര്.അപ്പന് എഫ്.എസ്.ഇ.െി.ഒ. സുംസ്ഥോന പ്രസിഡെ് എ.ചന്ദ്രന് എന്നിവര് സുംസോരിച്ചു. 
  
 15നു ഹവകിട്ട് “മതനിരക്പക്ഷ്തയും ഇന്തയന് ജനോധിപതയവും” എന്ന വിഷയത്ത്ത അധികരിച്ച ത്സമിനോര് പ്രകോശ്കോരോട്ട് 
ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. എും.പി.വീക്രന്ദ്രകുമോര്, ത്പ്രോഫ: ഹമീ ് ക്ചന്ദമുംഗലൂര്, ഫോ.ത്ക.വി.പൌക്ലോസ്  തുെങ്ങിയവര് സുംസോരിച്ചു. 
വയനോട്ടിത്ല ആ ിവോസിസമൂഹത്തിത്െ തനത് കലോരൂപങ്ങള്ക്ക് രുംഗഭോഷത്യോരുക്കി കനവിത്ല ക്ബബിയും കുട്ടികളുത്െ സുംഘവും 
അവതരിപ്പിച്ച കലോപരിപോെികള് വയതയസ്തതയോര്ന്ന അനുഭവമോണ് സമ്മോനിച്ചത്. സക്മ്മളനത്തില് അവതരിപ്പിച്ച ജനറല് 
ത്സക്രട്ടറിയത്െ റിക്പ്പോര്ട്ട്പ്രതിനിധികളുത്െ ചര്ച്ചയും തുെര്ന്നുള്ള മുപെിുും ക്േഷും ഏകകയമോയി അുംഗീകരിച്ചു.16നു  അഖ്ിക്ലന്തയോ 
ത്ഫഡക്റഷന് ജനറല്ത്സക്രട്ടറി സുക്കോമള്ത്സന് സക്മ്മളനത്ത്ത അഭിവോ യും ത്ചയ്തു. സി.ഐ.െി.യ. സുംസ്ഥോന ജനറല്ത്സക്രട്ടറി 
ത്ക.എന്.രവീന്ദ്രനോഥ് പുത്തന് സോമ്പത്തിക നയങ്ങളുമോയി ബന്ധത്പ്പട്ട വിഷയത്തില് പ്രഭോഷണും നെത്തി.  
  ഉച്ചുക്േഷും നെന്ന സുഹൃ ് സക്മ്മളനും യൂണിയന് മുന് ജനറല് ത്സക്രട്ടറി കൂെിയോയ െി.ത്ക.ബോലന് എും.എല്.എ. 
ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. വിവിധ സുഹൃ ് സുംഘെനോ ക്നതോക്കള് സുംസോരിച്ചു. മലയോളത്തിത്െ പ്രിയകവി കെമ്മനിട്ട രോമകൃഷ്ണനുും 
ത്ക.ഇ.എന്.കുെഹമ്മദുും പത്െടുത്ത സോുംെോരിക സക്മ്മളനും പ്രതിനിധികള്ക്ക് പുതിത്യോരനുഭവമോയി. 



  17നു രോവിത്ല തക്േേസവയുംഭരണവകുപ്പ് മന്ത്രി പോക്ലോളി മുഹമ്മദ്കുട്ടി സക്മ്മളനത്ത്ത അഭിവോ യും ത്ചയ്തു. സുംഘെനയത്െ 
ഭോവിപരിപോെികള്ക്ക്  ിേോക്ബോധവും കരുത്തുും പകരുവോന് പരിപോെിപ്രക്മയും സക്മ്മളനത്തില് അവതരിപ്പിച്ച് ചര്ച്ച ത്ചയ്തു. 
“അവകോേങ്ങള് സുംരക്ഷ്ിുവോനുും കെമകളുും ബോദ്ധ്യതയും നിറക്വറ്റുവോനുും ക്യോജിച്ചണിനിരുവോന്” ആഹവോനും 
ത്ചയ്യുന്നതോയിരുന്നു പ്രക്മയും. സുംസ്ഥോന ജീവനക്കോരുത്െ ക്മഖ്ലയില് സമയബന്ധിതവും സമേവമോയ ഒരു േമ്പളപരിഷ്കരണും 
എല്.ഡി.എഫ്. ഗവത്െെ് നെപ്പിലോുകയണ്ടോയി. എന്നോല് ഇതിത്നതിത്ര നിക്ഷധോത്മക സമീപനമോണ് ചില സുംഘെനകള് 
സവീകരിച്ചത്. അനോവേയ സമരങ്ങളുമോയി രുംഗത്ത് വരികയോണവര് ത്ചയ്തത്. ജീവനക്കോര് ഇത്തരും സമരങ്ങത്ള അവജ്ഞക്യോത്െ 
തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ജീവനക്കോത്ര വിേവോസത്തിത്ലടുത്ത് അധികോരവിക്കന്ദ്രീകരണത്തിന് മോതൃകോപരമോയ സമീപനും സവീകരിുകയും 
സിവില്സര്വീസിത്ന ജക്നോപകോരപ്ര മോക്കി മോറ്റുന്നതിന് കര്മ്മപരിപോെികള് ആസൂത്രണും ത്ചയ്ത എല്.ഡി.എഫ്. ഗവത്െെിത്െ 
സമീപനും തിരിച്ചറിക്യണ്ടതുണ്ട്. അധികോരവിക്കന്ദ്രീകരണവും ജനകീയോസൂത്രണവും സമേവികസനത്തിനുള്ള ബ ല്നയങ്ങളുത്െ 
ഭോഗമോണ്. ഈ അവക്ബോധും വളര്ത്തിത്യടുുന്നതില് ജീവനക്കോര്ക്ക് മുഖ്യപങ്കുണ്ട്. എന്നോല് ജീവനക്കോരെക്കമുള്ള 
ത്തോഴിത്ലടുുന്നവത്ര ജോതി മത വര്ഗീയ ചിന്തകള് കുത്തിവച്ച് ഭിന്നിപ്പിക്കോനോണ്  ക്കന്ദ്ര ബി.ത്ജ.പി. ഗവത്െന്റുും അവരുത്െ 
സോമ്പത്തിക നയങ്ങള് പിന്തുെരുന്ന സമോന ചിന്തോഗതിക്കോരുും ശ്രമിുന്നത്. ഇത് തിരിച്ചറിയോനുും ത്തോഴിത്ലടുുന്നവരുത്െ 
ജീവിതപ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് പരിഹോരും കോണുന്നതിനുള്ള ക്യോജിച്ച ക്പോരോട്ടും വളര്ത്തിത്യടുക്ക്കണ്ടതുും കോലഘട്ടത്തിത്െ കെമയോണ് എന്ന് 
വിളുംബരും ത്ചയ്യുന്നതോയിരുന്നു സക്മ്മളനും അുംഗീകരിച്ച പരിപോെിപ്രക്മയും. 
  

36വര്ഷത്ത്ത സുംഘേക്തിയത്െ കരുത്ത് വിളിക്ച്ചോതുന്ന പ്രകെനക്ത്തോത്െയും ത്പോതുസക്മ്മളനക്ത്തോത്െയമോണ് 
സക്മ്മളനും സമോപിുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് ജീവനക്കോര് അണിനിരന്ന പ്രകെനത്തിന് സമോപനും കുറിച്ചുത്കോണ്ട് കല്പ്പറ്റ 
എച്ച്.ഐ.എും. യ.പി. സ്കൂള്ത്േൌണ്ടില് നെന്ന ത്പോതുക്യോഗും പോത്ലോളി മുഹമ്മദ്കുട്ടി ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. എന്.ത്ക.ക്പ്രമചന്ദ്രന് 
എേഹോും ക്കോലമ്പില്, സുക്രഷ് ചന്ദ്രന് എന്നിവര് പ്രസുംഗിച്ചു. 

   
 
 
  

മുപ്പത്ിമ്മയഴനം സംസ്ഥനന സമ്മേളനം 2000 മെയ് 13,14,15,16 കണ്ണൂർ 
  

37 ാോാും സുംസ്ഥോന സക്മ്മളനും, 2000 ത്മയ് 13,14,15,16 തീയതികളില് കണ്ണൂരില് നെന്നു. ക്ലോക സമ്പദ്ഘെനയില് 
ദ്രുതഗതിയിലുള്ള മോറ്റങ്ങള് ഉണ്ടോയിത്ക്കോണ്ടിരിുന്ന കോലമോണ്. ഫിനോന്സ് മൂലധനമോണ് ആക്ഗോളമുതലോളിത്ത 
വയവസ്ഥത്യത്തത്ന്ന നിയന്ത്രിുന്നത്. അക്മരിക്കന് സോമ്രോജയതവത്തിന്ത്റ ക്നതൃതവത്തില് പ്രതിഷ്ഠിക്കോന് ശ്രമിുന്ന ഏകധ്രുവ 
ക്ലോകത്തിത്നതിത്ര ക്ലോകത്ത്തമ്പോടുും വമ്പിച്ച ബഹുജനമുക്ന്നറ്റമുണ്ടോയിത്ക്കോണ്ടിരിുന്ന സോഹചരയത്തിലോണ് യൂണിയത്െ 37ാോമത് 
സക്മ്മളനും ക്ചർന്നത്. പുതിയ ത്കൌണ്സില് ക്യോഗും സുംഘെനയത്െ പുതിയ ഭോരവോഹികത്ളയും സുംസ്ഥോന കമ്മിറ്റിത്യയും 
ത്തരത്െടുത്തു.  

പ്രസിഡന്റ് .                : ത്ക.വര രോജന്  
ഹവസ് പ്രസിഡന്്മോര്     : ആർ.എ.ഉണിത്തോൻ, ത്ക.ആർ.ഭോനുമതി  
ജനറല് ത്സക്രട്ടറി         : സി.എച്ച്.അക്േോകന്  
ത്സക്രട്ടറിമോര്                    : ജി.േേിധരൻ, എ.രോമചന്ദ്രന്  
ട്രഷറർ                             : എൻ.പി.ക്ജോൺ  
                             
  ത്മയ് 13ന് പ്രതിനിധി സക്മ്മളനും ഉദ്ഘോെനും നിര്വഹിച്ചത് സീതോറോും ത്യച്ചൂരിയോണ്. ക് േിയതലത്തിലുും 
സോര്വക് േീയ തലത്തിലുും ആക്ഗോളവല്ക്കരണത്തിത്നതിത്നതിത്രയള്ള ക്പോരോട്ടത്തില് പെോളികളോവോന് അക്േഹും 
അഭയര്ഥിച്ചു. എളമരും കരീും, എ.ത്ക.ചന്ദ്രന്, എും.കൃഷ്ണന് എന്നിവര് സുംസോരിച്ചു. കവി സക്മ്മളനും ശ്രീ ഏഴോക്ചരി 
രോമചന്ദ്രന് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. ത്ക.സി.ഉക്മഷ്ബോബു, കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമോര് മണമ്പൂര് രോജന്ബോബു എന്നിവർ കവിതകള് 
അവതരിപ്പിച്ചു. സുഹൃ ് സക്മ്മളനും ഇ.പി.ജയരോജന് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. വിവിധ സുംഘെനകത്ള പ്രതിനിധീകരിച്ച് 
ക്നതോക്കള് സുംസോരിച്ചു. മതനിരക്പക്ഷ്തയും ഇന്തയന് ജനോധിപതയവും എന്ന വിഷയത്തില് നെന്ന ത്സമിനോര് ത്പ്രോഫ. 
ത്ക.എന്. പണിക്കര് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. ആക്ഗോള വല്ക്കരണവും ഇന്തയന് സമ്പ വയവസ്ഥയും എന്ന ത്സമിനോര് ഇ. 
ബോലോനന്ദന് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു.  ത്പോതുക്മഖ്ലോ സ്ഥോപനങ്ങള് വിക് േി-സവക് േികുത്തകകള്ക്ക് വിറ്റു തുലയ്ക്കുന്നതുും 
ക്സവനക്മഖ്ല വിക് േുത്തകള്ക്ക് തുറന്നു ത്കോടുുന്നതുും ക്പോത്ലയള്ള  ഇന്തയന് ഭരണോധികോരികളുത്െ മുതലോളിത്ത 
പ്രീണന നയത്ത്തത്തുറിച്ച് അക്േഹും സുംസോരിച്ചു. സോുംെോരിക സക്മ്മളനത്തില് ത്പ്രോഫ. എും.എന്.വിജയന്, പി. 
ക്ഗോവിന്ദപ്പിള്ള , ക്ഡോ.പി.ഗീത എന്നിവര് സുംസോരിച്ചു. ത്മയ് 15ന് രോവിത്ല മുഖ്യമന്ത്രി ഇ.ത്ക. നോയനോര് സക്മ്മളനത്ത്ത 
അഭിസുംക്ബോധന ത്ചയ്തു. സുക്കോമള്ത്സന്, ജനോധിപതയ മഹിളോ അക്സോസിക്യഷന് ക്നതോവ് സുധോ സുന്ദര്രോമന് 
എന്നിവര് സക്മ്മളനത്ത്ത അഭിവോ യും ത്ചയ്തു. ക്കന്ദ്രസർക്കറിത്െ വര്ഗീയവല്ക്കരണ നയങ്ങള്ത്ക്കതിത്ര അണിനിരുക, 
ബ ല് നയങ്ങള്ുും മക്തതരതവത്തിനുും ക്വണ്ടിയള്ള ക്പോരോട്ടും േക്തിത്പ്പടുത്തുക, എന്ന പരിപോെി പ്രക്മയും സക്മ്മളനും 
അുംഗീകരിച്ചു.  

  
  

 
മുപ്പത്ിമയട്ടനം സംസ്ഥനനസമ്മേളനം 2001 ജൂണ് 9,10,11,12  തിരുവനന്തപുരം  

 
യൂണിയന്ത്റ 38-ാോാും സുംസ്ഥോനസക്മ്മളനും 2001 ജൂൺ 9,10,11,12  തീയതികളില് തിരുവനന്തപുരത്ത് നെന്നു. 

ഇന്തയോ രോജയത്ത് തുെര്ന്നുവരുന്ന സോമ്പത്തിക നയങ്ങള്ത്ക്കതിത്ര അതിരൂക്ഷ്മോയ പ്രക്ക്ഷ്ോഭണങ്ങള് 
നെത്തിത്കോണ്ടിരിുന്ന ഒരു കോലഘട്ടും. ത്പോതുവിതരണസമ്പ്ര ോയവും കോര്ഷിക്കോൽപന്നങ്ങൾക്ക് തോങ്ങുവിലനല്കുന്നതുും 
ഉക്പക്ഷ്ിച്ച ഗവണ്ത്മന്റ് തന്ത്രപരമോയ പല ക്മഖ്ലകളുും വിക് േികള്ക്ക് അെിയറ ത്വയ്ക്കുകയോണ് . ഇതിത്നതിരോയി 



ക്യോജിച്ച പ്രക്ക്ഷ്ോഭങ്ങളുും ക് േീയപണിമുെക്കങ്ങളുും നെന്നുവരുന്ന കോലഘട്ടത്തിലോണ് യൂണിയന്ത്റ 38-ാോാും 
സുംസ്ഥോനസക്മ്മളനും നെന്നത്. 

  
ജൂണ് 10 രോവിത്ല 9.45ന് പ്രസിഡന്റ് ത്ക.വര രോജന് പതോക ഉയര്ത്തിയക്തോത്െ സക്മ്മളനനെപെികള് 

ആരുംഭിച്ചു.    നിലവിത്ല കൌണ്സില്ക്യോഗത്തില് ജനറല്ത്സക്രട്ടറി അവതരിപ്പിച്ച .പ്രവര്ത്തനറിക്പ്പോര്ട്ടുും ട്രഷറര് 
അവതരിപ്പിച്ച യൂണിയന്ത്റയും ക്കരള സര്വീസ് മോസികയക്െയും വരവ് ത്ചലവ് കണുകളുും സക്മ്മളനും 
അുംഗീകരിച്ചു.പുതിയ കൌണ്സില്ക്യോഗും ക്ചര്ന്ന് തോത്ഴപ്പറയന്നവത്ര ഭോരവോഹികളോയി ത്തരത്െടുത്തു. 

  
പ്രസിഡന്റ് .                : ത്ക.വര രോജന്  
ഹവസ് പ്രസിഡന്്മോര്    : വി.എും.പവിത്രൻ, ത്ക.പി.ക്മരി  
ജനറല് ത്സക്രട്ടറി           : സി.എച്ച്.അക്േോകന്  
ത്സക്രട്ടറിമോര്                 : എ.രോമചന്ദ്രന്, യ.ചന്ദ്രക്േഖ്രന് 
ട്രഷറര്                      : ത്ക.രോക്ജന്ദ്രന് 

  പ്രതിനിധിസക്മ്മളനും വി.എസ്.അചുതോനന്ദന് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. ത്പ്രോഫ.ത്ജ.ചന്ദ്ര സവോഗതും പറഞ്ഞു. സുഹൃദ്സക്മ്മളനും 
എും.സതയക്നേന് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. ക്കന്ദ്രസോമ്പത്തികനയങ്ങളുും പ്രതയോഘോതങ്ങളുും പ്രതിവിധികളുും എന്ന വിഷയത്തില് നെന്ന 
ത്സമിനോറിൽ  ക്ഡോ.ത്വെക്െേ് ആക്ത്രയ, ഇ.എും.ശ്രീധരന് എന്നിവര് സുംസോരിച്ചു. ഹവകിട്ട് കലോപരിപോെികള് നെന്നു. “ജനവിരുദ്ധ് 

നയങ്ങത്ള ത്ചുുക അവകോേങ്ങള് സുംരക്ഷ്ിക്കോന് ക്പോരോടുക” എന്ന പരിപോെി പ്രക്മയും സക്മ്മളനും അുംഗീകരിച്ചു.  
  

സക്മ്മളനത്തിന് സമോപനുംകുറിച്ചുത്കോണ്ട് മഹോകവി കുമോരന്നോേോന് െവയര് പരിസരത്തുനിന്നുും പ്രകെനും ആരുംഭിച്ചു. 
ഗോന്ധിപോര്ക്കില് നെന്ന ത്പോതു സക്മ്മളനും മുന്മുഖ്യമന്ത്രി ഇ.ത്ക.നോയനോര് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. പി.സി.ക്ജോര്ജ് എും.എല്.എ , 
എന്.ത്ക.ക്പ്രമചന്ദ്രന്, കരകുളും കൃഷ്ണപിള്ള, ക്ഡോ.വര്ഗീസ് ക്ജോര്ജ് എന്നിവര് പത്െടുത്തു.  
  
  

മുപ്പത്ിമയനന്പതനം സംസ്ഥനന സമ്മേളനം 2002 ജൂണ് 7,8,9,10 മപരിന്തല്െണ്ണ  
  

39ാോാും സുംസ്ഥോനസക്മ്മളനും ജൂൺ 7 മുതൽ 10 വത്ര തിയ്യതികളില് ത്പരിന്തല്മണയില് ക്ചര്ന്നു. 2001ല് 
ശ്രീ.എ.ത്ക.ആെണിയത്െ ക്നതൃതവത്തില് അധികോരത്തില് വന്ന യ.ഡി.എഫ്. സര്ക്കോര് ആക്ഗോളവത്കരണ നയങ്ങള് 
സുംസ്ഥോനത്ത് നെപ്പിലോക്കിയതിത്െ ഭോഗമോയി സിവില് സര്വീസ് ക്മഖ്ലയില് വലിയ കെന്നോക്രമണമോണ് നെത്തിയത്.  
സോമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയത്െ ക്പര് പറെ് അന്ന് വത്ര സര്ക്കോര് ജീവനക്കോര് അനുഭവിച്ചിരുന്ന മുഴുവന് ആനുകൂലയങ്ങളുും 2002 
ജനുവരി 16ത്െ കുത്ത ഉത്തരവിലൂത്െ കവര്ത്ന്നടുത്തതിത്നതിത്ര സിവില് സര്വീസിത്ല മുഴുവന് സുംഘെനകത്ളയും ഐകയത്തിത്െ 
പോതയില് അണിനിരത്തിത്ക്കോണ്ട് ത്ഫബ്രുവരി 6മുതല് മോര്ച്ച് 9 വത്ര 32  ിവസക്കോലും നെത്തിയ സമോനതകളില്ലോത്ത പണിമുെക്ക് 
ഒത്ത്തീര്പ്പോയതിനു ക്േഷമോണ് ത്പരിന്തല്മണയില് വച്ച് 39ാോാും സുംസ്ഥോന സക്മ്മളനും ക്ചരുന്നത്. ത്പരിന്തല്മണ 
വി.ത്ക.കമ്മൂണിറ്റി ഹോളില് സജ്ജ്മോക്കിയ ഇ.പത്മനോഭന് നഗറില് സുംസ്ഥോന പ്രസിഡെ് സ:ത്ക.വര രോജന് പതോക 
ഉയര്ത്തിയക്തോത്െ സക്മ്മളന നെപെികള്ക്ക് തുെക്കമോയി. തുെര്ന്ന് ക്ചര്ന്ന സുംസ്ഥോന ത്കൌണ്സില് ക്യോഗത്തില് പ്രവര്ത്തന 
റിക്പ്പോര്ട്ടുും വരവ് ത്ചലവ് കണുകളുും അുംഗീകരിച്ചു. ഉച്ചയ്ക്ക് ക്േഷും ക്ചര്ന്ന പുതിയ ത്കൌണ്സില് ക്യോഗത്തില് തോത്ഴ പറയന്നവത്ര 
ഭോരവോഹികളോയി ത്തരത്െടുത്തു. 
  
പ്രസിഡെ്    : ത്ക.വര രോജന് 
  
ഹവ.പ്രസിഡന്റുമോര്  : വി.എും.പവിത്രന്,  
 

ത്ക.പി.ക്മരി 
  
ജന: ത്സക്രട്ടറി   : സി.എച്ച്.അക്േോകന് 
    
ത്സക്രട്ടറിമോര്    : യ.ചന്ദ്രക്േഖ്രന്,  

ത്ക.ക്മോഹനന് 
  
ട്രഷറര്    : ത്ക.രോക്ജന്ദ്രന് 
  
 പ്രതിനിധി സക്മ്മളനും സി.പി.ഐ.(എും) ക്പോളിറ്റ്ബൂക്റോ അുംഗും പ്രകോശ്കോരോട്ട് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. പ്രേസ്ത കവികള് 
പത്െടുത്ത കോവയസന്ധയ നെന്നു, സക്മ്മളനത്തിത്െ ഭോഗമോയി നെന്ന കലോസോഹിതയ മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിച്ചവര്ുള്ള സമ്മോന ോനും 
കെമ്മനിട്ട രോമകൃഷ്ണന് നിര്വഹിച്ചു. രണ്ടോും  ിവസും രോവിത്ല ജനറല്ത്സക്രട്ടറിയത്െ റിക്പ്പോര്ട്ട് അവതരിപ്പിക്കത്പ്പട്ടു. തുെര്ന്ന് 
അനിശ്ചിതകോല പണിമുെുും സോമൂഹയ പ്രതയോഘോതങ്ങളുും എന്ന വിഷയത്ത്ത  ആധോരമോക്കി നെത്തിയ ത്സമിനോര് സി.ഐ.െി.യ. 
സുംസ്ഥോന പ്രസിഡെ് ത്ക.എന്.രവീന്ദ്രനോഥ് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. എന്.ജി.ഒ.അക്സോസിക്യഷൻ ഐ വിഭോഗും ക്നതോവ് മങ്ങോെ് 
രോക്ജന്ദ്രന് എ വിഭോഗും ക്നതോവ് അബ്ദുറഹുമോന്, ത്ക.എ.പി.റ്റി.യ. ക്നതോവ് ത്ക.എ.ക്ജോസഫ് ക്ജോയിെ് ത്കൌണ്സില് 
ജനറല്ത്സക്രട്ടറി ത്ക.എന്.ത്ക. നമ്പൂതിരി എന്നിവര് പത്െടുത്തു. സി.ഐ.െി.യ. സുംസ്ഥോന ജനറല്ത്സക്രട്ടറി പി.ത്ക.ഗുരു ോസന് 
ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. ഗുജറോത്ത് കൂട്ടത്ക്കോലയ്ക്ക് പിന്നിത്ല സോമ്പത്തിക രോഷ്ട്രീയ അജണ്ട എന്ന വിഷയത്ത്ത ആധോരമോക്കിയള്ള 
ത്സമിനോര് ക്ഡോ.ത്ക.എൻ.പണിക്കര് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. ക്ഡോ.റവ. വത്സന് തമ്പു പത്രപ്രവര്ത്തകൻ ഒ.അബ്ദുള്ള എന്നിവര് പത്െടുത്തു. 
യൂണിയന് മുന് ജനറല്ത്സക്രട്ടറി െി.ത്ക.ബോലന് എും.എല്.എ. സക്മ്മളനത്ത്ത അഭിവോ യും ത്ചയ്തു.  
  
 



ആക്ഗോളവല്പ്പക്കരണത്തില്  സ്ത്രീകള് ക്നരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തില് സുഭോഷിണി അലി സുംസോരിച്ചു. 
“ആക്ഗോളവത്ക്കരണും സവതന്ത്ര പരമോധികോരും” എന്ന ത്സമിനോര് ക്ഡോ.ബി.ഇക്ബോല് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. സി.ഐ.െി.യ. 
അഖ്ിക്ലന്തയോ ത്സക്രട്ടറി ഡബ്ലിയ.ആര്.വര രോജന്, ക്ഡോ.ക്തോമസ്  ഐസക്ക്  എും.എല്.എ എന്നിവര് സുംസോരിച്ചു. 
ഹരിക്ഗോവിന്ദന് അവതരിപ്പിച്ച ക്സോപോനസുംഗീതും ആസവോ യകരമോയിരുന്നു. “ത്ചുത്തു നില്പ്പിത്െ 32  ിനരോത്രങ്ങള്” എന്ന 
സ്മരണിക സക്മ്മളനത്തില് ഇ.ത്ക.നോയനോര് പ്രകോേനും ത്ചയ്തു.  

  
“പണിമുെക്കനുഭവും ഹകമുതലോക്കി  കൂടുതല് േക്തമോയ ത്ചുത്തുനില്പ്പിന് തയ്യോറോവക” എന്ന പരിപോെി പ്രക്മയും 

സക്മ്മളനും ചര്ച്ച ത്ചയ്തു അുംഗീകരിച്ചു. ഇതിനു പുറക്മ 30 പ്രക്മയങ്ങള് കൂെി സക്മ്മളനും അുംഗീകരിച്ചു. സര്വീസില് നിന്നുും 
വിരമിച്ച  സഖ്ോക്കള് എ.രോമചന്ദ്രന്. ത്ക.എ.റഹ്മോന്, െി.പി.കോസിും, എന്.പി.ക്ജോണ്, എന്നിവര്ക്ക് സക്മ്മളനും യോത്ര അയപ്പ് 
നല്കി. 

  
ആയിരക്കണക്കിന് ജീവനക്കോര് പത്െടുത്ത ഉജ്ജ്വലമോയ പ്രകെനും നെന്നു. തുെര്ന്ന് ഇ.എും.എസ്. നഗറിൽ (ത്ചുകോെ് 

ക്കോര്ണര്) നെന്ന സമോപന സക്മ്മളനും പിണറോയി വിജയന് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. 
 
  

40- ാനാം സംസ്ഥനന സമ്മേളനം 2003 ഏപ്രില് 29,30 മെയ് 1 തിരുവനന്തപുരം 
 

 . 
40ാോാും സുംസ്ഥോന സക്മ്മളനും 2003  ഏപ്രിൽ 29, 30 ത്മയ് 1 തീയതികളില് തിരുവനന്തപുരത്ത് വച്ച് നെന്നു.    

  
  ഏപ്രിൽ 29 ന് എ ത്ക ജി ഹോളിൽ ക്ചർന്ന  ക്യോഗത്തിൽ ഒരു വർഷക്കോലത്ത്ത പ്രവര്ത്തന റിക്പ്പോർട്ടുും വരവ 
ത്ചലവ കണുും അുംഗീകരിച്ചു. തുെർന്ന് ഹവകിട്ട് നെന്ന പ്രതിനിധി സക്മ്മളനും സ.പിണറോയി വിജയൻ  ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. 
ആെണി സർക്കോർ ക്കരളത്തിന് േോപമോയി മോറിക്കഴിത്െന്നുും എത്രയും ക്വഗും അധികോരത്തിൽ നിന്നുും ക്പോകണത്മന്നോണ് 
ജനങ്ങള് ആേഹിുന്നത്തന്നുും സഖ്ോവ് പറഞ്ഞു.  ഉദ്ഘോെന സക്മ്മളനത്തിൽ സ. എും വിജയകുമോര് ,  FSETO സുംസ്ഥോന 
പ്രസിഡെ് റഷീ ് കണിക്ച്ചരി,ക്കന്ദ്ര ക്കോൺത്ഫഡക്റഷൻ സുംസ്ഥന ത്സക്രട്ടറി എും.കൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സുംസോരിച്ചു. 
ആക്ഗോളവൽക്കരണ നയങ്ങളുത്െ ഫലമോയി ക്ലോകസമ്പ ് ഘെന ഗുരുതരമോയ പ്രതിസന്ധിത്യ ക്നരിടുകയോണ് എന്ന് സ. 
ത്ക.എൻ.രവീന്ദ്രനോഥ് ചൂണ്ടികോട്ടി. ത്മയ്ക് ിനത്തിത്െ സോർവ ക് േീയവും ക് േീയവമോയ പ്രസക്തി എന്ന വിഷയത്ത്ത അധികരിച്ച്  
സ.പി.ക്ഗോവിന്ദപിള്ള പ്രഭോഷണും നെത്തി.സക്മ്മളനത്തിൽ പുതിയ ഭോരവോഹികത്ള തിരത്െടുത്തു. 

  
പ്രസിഡെ്    - ത്ക വര രോജൻ 

  
ഹവസ് പ്രസിഡെ്   - വി എും പവിത്രൻ 
 
      ത്ക പി ക്മരി 

 
  
ജനറല് ത്സക്രട്ടറി    - സി.എച്ച്.അക്േോകൻ  
ത്സക്രട്ടറിമോർ    - യ.ചന്ദ്രക്േഖ്രൻ 

 ത്ക.ക്മോഹനൻ 
  
ട്രഷറർ     - ത്ക രോക്ജന്ദ്രൻ 
  

അടുത്ത ഒരു വർഷക്ത്തുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുത്െ  ിേോസൂചകമോയി ജനവിരുദ്ധ് നയങ്ങത്ള പ്രതിക്രോധിുക, നഷ്ടത്പ്പട്ട 
ആനുകൂലയങ്ങള് വീത്ണ്ടടുക്കോനുും േമ്പള പരിഷ്കരണും ക്നെിത്യടുക്കോനുും അണിനിരുക എന്ന പരിപോെി പ്രക്മയും സുംസ്ഥോന 
ത്സക്രട്ടറി യ ചന്ദ്രക്േഖ്രൻ  അവതരിപ്പിച്ചു. അഖ്ിക്ലന്തയോ ത്ഫഡക്റഷന് ക്ഹോണററി ത്സക്രട്ടറി  എും.ആർ.അപ്പൻ സക്മ്മളനത്ത്ത 
അഭിവോ യും ത്ചയ്തു.  

  
41- ാനാം സംസ്ഥനന സമ്മേളനം 2004 ജൂണ് 5,6,7 കട്ടപ്പന  

 
. 

 41 ാോാുംസുംസ്ഥോന സക്മ്മളനും 2004  ജൂണ് 5,6,7 തീയതികളില്  ഇടുക്കി ജില്ലയിത്ല കട്ടപ്പനയിൽ വച്ച് നെന്നു. 
സോമ്രോജയതവത്തിനുും ആക്ഗോളവൽക്കരണത്തിനുും വർഗീയതയ്ക്കുത്മതിത്ര ആക്ഗോള പെത്യോരുക്കത്തിനുള്ള ആഹവോനവമോയി 
ക്ലോകത്തിത്െ വിവിധ ഭോഗങ്ങളിൽ നിന്നുും പതിനോയിരങ്ങള് പത്െടുത്ത സോമ്രോജയതവ വിരുദ്ധ് കൂട്ടോയ്മ ക്ബോുംത്ബയില് നെന്ന 
കോലഘട്ടത്തിലോണ് ഈ സക്മ്മളനും നെുന്നത്.  

  
ഒരു വയോഴവട്ടക്കോലത്തിക്ലത്റയോയി ഇന്തയയിൽ നെപ്പിലോക്കിത്കോണ്ടിരിുന്ന ഉ ോരവൽക്കരണ 

സവകോരയവൽക്കരണ സോമ്പത്തിക നയങ്ങള് രോഷ്ട്രും ഒറ്റ മനക്സ്സോത്െ നിരോകരിച്ചു. 14ാോാും ക്ലോകസഭോ ത്തരത്െടുപ്പിൽ 
ജനവിരുദ്ധ് നയങ്ങൾുും വർഗീയതയ്കുത്മതിരോയി ജനങ്ങള് വിധിത്യഴുതി. 

  
ജൂൺ 5 രോവിത്ല 9.45ന് സുംസ്ഥോന ഹവസ്പരസിഡെ്  വി എും പവിത്രൻ പതോക ഉയര്ത്ത്തിയക്തോത്െ സക്മ്മളന നെപെികള് 

ആരുംഭിച്ചു. ഒരു വർഷക്കോലത്ത്ത പ്രവര്ത്തന റിക്പ്പോർട്ടുും വരവ ത്ചലവ കണുും സക്മ്മളനും അുംഗീകരിച്ചു. 
  



സക്മ്മളനത്തിൽ  അടുത്ത ഒരു വർഷക്ത്തുള്ള പുതിയ ഭോരവോഹികത്ള തിരത്െടുത്തു. 
 

  
പ്രസിഡെ്   - വി എും പവിത്രൻ 
  
ഹവസ് പ്രസിഡെ്  - ത്ക പി ക്മരി, പി എസ്സ് തെപ്പൻ, ജി വിജയകുമോർ 
  
ജനറൽ ത്സക്രട്ടറി  - സി.എച്ച്.അക്േോകൻ 
  
ത്സക്രട്ടറിമോർ  - ത്ക ക്മോഹനൻ,  പി വി രത്നോകരൻ,ജി വിജയകുമോര് 
  
ട്രഷറർ   - ത്ക രോക്ജന്ദ്രൻ 
  
 

   സ. പിണറോയി വിജയൻ സക്മ്മളനും ഉത്ഘോെനും ത്ചയ്തു.ക്ലോകത്തോകമോനും  
സോമ്രോജയത്തവത്തിനുും ആക്ഗോളവൽക്കരണത്തിനുും എതിരോയ വികോരും േക്തിത്പ്പട്ടു വരികയോണ് എന്നുും ക്സോഷയലിസത്തിന് 
പ്രസക്തി വര്ത്ദ്ധ്ിച്ചിരിുന്നു എന്നുും അക്േഹും പറഞ്ഞു. ഇടുക്കി എും.പി.ഫ്രോൻസിസ് ക്ജോർജ്, െി.ത്ക.ബോലൻ , എും.ആർ. അപ്പൻ, 
എും.എും.മണി, റഷീ ് കണിക്ച്ചരി, എും.കൃഷ്ണൻ എന്നിവരുും ഉത്ഘോെന സക്മ്മളനത്തിൽ സുംസോരിച്ചു. സഖ്ോവ് 
ത്ക.എൻ.രവീന്ദ്രനോഥ്  പ്രഭോഷണും  നെത്തി 

 
  

സോർവക് േീയ ക് േീയ സുംഭവവികോസങ്ങത്ള സമേമോയി പരിക്േോധിച്ചുത്കോണ്ടുള്ള ജനറൽ ത്സക്രട്ടറീസ് റിക്പ്പോർട്ട് 
ചർച്ചകൾുും മുപെിുും ക്േഷും അുംഗീകരിച്ചു. സുഹൃ ് സക്മ്മളനും സി.ഐ.െി.യ.ജനറൽ ത്സക്രട്ടറി പി.ത്ക.ഗുരു ോസൻ 
ഉത്ഘോെനും ത്ചയ്തു.വിവിധ വർഗ ബഹുജന സുംഘെനോ ക്നതോക്കള് പത്െടുത്തു.  സർക്കോർ നവീകരണ പരിപോെികളുും 
പ്രതയോഘോതങ്ങളുും എന്ന വിഷയത്തിൽ ക്തോമസ് ഐസക്ക് എും.എൽ.എ പ്രഭോഷണും നെത്തി . തമിഴ്നോെ് ഗവ എുംക്ലോയീസ് 
ക്നതോക്കൾക്ക് സക്മ്മളനത്തിൽ സവീകരണും നൽകി.ആർ.മുത്തു സുന്ദരും ,തമിഴ്ത്േൽവി, എും.ആർ. അപ്പൻ എന്നിവര് 
അഭിവോ യും ത്ചയ്തു. 

േമ്പളപരിഷ്കരണവും ഇെക്കോലോേവോസവും ക്നെിത്യടുുവോനുും ജനക്രോഹ നയങ്ങത്ള ത്ചുത്തു ക്തോൽപ്പിക്കോനുും  വിട്ടു 
വീഴ്ചയില്ലോത്ത ക്പോരോട്ടത്തിന് തയ്യോത്റടുുക എന്ന പരിപോെി പ്രക്മയും സക്മ്മളനും അുംഗീകരിച്ചു. 
 

 
  
 

നനല്പ്പത്ിരണ്നം സംസ്ഥനന സമ്മേളനം 2005 മ്മെയ് 14,15,16,17 ആലപ്പുഴ 
  

 42ാോാും സുംസ്ഥോനസക്മ്മളനും ക്മയ് 14 മുതൽ 17 വത്ര ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പല് ഹമതോനിയില് പ്രക്തയകും സജ്ജ്ീകരിച്ച 
പന്തലില്(െി.ത്ക.ബോലന് നഗര്) നെന്നു. 
  
 ക്മയ് 14നു രോവിത്ല സുംസ്ഥോന പ്രസിഡെ് വി.എും.പവിത്രന് പതോക ഉയര്ത്തിയക്തോത്െ സക്മ്മളന പരിപോെികള്ക്ക് 
തുെക്കമോയി. തുെര്ന്ന് നെന്ന ത്കൌണ്സില് ക്യോഗും പ്രവര്ത്തന റിക്പ്പോര്ട്ടുും വരവ് ത്ചലവ് കണുും അുംഗീകരിച്ചു. ഹവകുക്ന്നരും 
നോലുമണിക്ക് ക്ചര്ന്ന ത്കൌണ്സില് തോത്ഴ പറയന്നവത്ര ഭോരവോഹികളോയി ത്തരത്െടുത്തു. 
  
പ്രസിഡെ്   : വി.എും.പവിത്രന് 
  
ഹവ.പ്രസിഡന്റുമോര് : ത്ക.പി.ക്മരി, പി.എസ്.തെപ്പന്, ജി.വിജയകുമോര് 
  
ജന: ത്സക്രട്ടറി  : സി.എച്ച്.അക്േോകന് 
  
ത്സക്രട്ടറിമോര്   : ത്ക.ക്മോഹനന്, പി.വി.രത്നോകരന്, ജി.വിജയകുമോര് 
  
ട്രഷറര്   : ത്ക.രോക്ജന്ദ്രന് 
  
 ഹവകിട്ട് 5നു ആരുംഭിച്ച പ്രതിനിധി സക്മ്മളനും ‘ ി ഹിന്ദു’ പത്രോധിപര് ശ്രീ.എന്.റോും  ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. അക്ന്ന  ിവസും 
രോവിത്ല ജനറല് ത്സക്രട്ടറി റിക്പ്പോര്ട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. അഖ്ിക്ലന്തയോ ത്ഫഡക്റഷന് പ്രസിഡെ്  ആര്.ജി. കോര്ണിക്, 
ജനറല്ത്സക്രട്ടറി സുക്കോമള്ത്സന് എന്നിവർ അഭിവോ യും ത്ചയ്തു. വിവിധ സുംഘെനോ ക്നതോക്കള് സക്മ്മളനത്ത്ത അഭിസുംക്ബോധന 
ത്ചയ്തു. സുഹൃദ്സക്മ്മളനും സി.ഐ.െി.യ. സുംസ്ഥോന ജനറല്ത്സക്രട്ടറി പി.ത്ക.ഗുരു ോസന് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു “ആക്ഗോള 
വല്ക്കരണത്തിത്െ പ്രതയോഖ്ോതും – ഇന്തയന് സമൂഹത്തില്” എന്ന വിഷയത്തില് ക്ഡോ.ക്തോമസ് .ഐസക്ക്  എും.എല്.എയും 
പ്രഭോഷണും നെത്തി.  
  

മൂന്നോും  ിവസും രോവിത്ല “ക്ട്രഡ് യൂണിയന് രുംഗത്ത്ത കെമകത്ള” ുറിച്ച് സി.ഐ.െി.യ. സുംസ്ഥോന പ്രസിഡെ് 
ത്ക.എന്.രവീന്ദ്രനോഥ് പ്രഭോഷണും നെത്തി. വനിതോ രുംഗത്ത്ത പ്രശ്നങ്ങത്ള സുംബന്ധിച്ച് െി.എന്.ജി.ഇ.എ. ത്സക്രട്ടറി തമിഴ്ത്േൽവി 



പ്രഭോഷണും നെത്തി. ഹവകുക്ന്നരും നെന്ന സോുംെോരിക സക്മ്മളനത്തില് ക്ഡോ. സുകുമോര് അഴിക്ക്കോെ് ത്ക.ഇ.എന്. കുെഹമ്മ ് 
എന്നിവര് പത്െടുത്തു.  
  

16നു ജനറല്ത്സക്രട്ടറി സുംഘെനോ ക്രഖ് അവതരിപ്പിച്ചു. “േമ്പളപരിഷ്കരണവും ഇെക്കോലോേവോസവും അെിയന്തിരമോയി 
ലഭയമോക്കോനുും ജനക്രോഹ നയങ്ങത്ള ത്ചുത്തു പരോജയത്പ്പടുത്തുവോനുും ക്യോജിച്ചണിനിരുക” എന്ന  പരിപോെിപ്രക്മയും ചര്ച്ച ത്ചയ്ത് 
അുംഗീകരിച്ചു. സക്മ്മളനും 39 പ്രക്മയങ്ങൾ അുംഗീകരിച്ചു.  
  

സക്മ്മളനസമോപന പ്രകെനത്തിൽ ഇരുപതിനോയിരത്തില്പ്പരും ജീവനക്കോര് പത്െടുത്തു. തുെര്ന്ന് ഭട്ടതിരിപ്പുരയിെത്തിത്ല 
ഇ.ത്ക..നോയനോര് നഗറില് ക്ചര്ന്ന ത്പോതുസക്മ്മളനും പ്രതിപക്ഷ് ക്നതോവ് വി.എസ്.അചുതോനന്ദന് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. 
  

43-ാനാം സംസ്ഥനന സമ്മേളനം  2006 ജൂണ് 4,5,6,7 അടൂർ 
. 

 43 സുംസ്ഥോന സക്മ്മളനും 2006 ജൂൺ 4 മുതൽ 7 വത്ര പത്തനുംതിട്ട ജില്ലയിത്ല അടൂരില് നെന്നു. യ.ഡി.എഫ്.സർക്കോർ 
നെപ്പിലോക്കിയ ജനവിരുദ്ധ് നയങ്ങൾത്ക്കതിത്ര ജീവനക്കോരുൾത്പ്പത്െ നെത്തിയ ത്ചുത്തുനിൽപ്പ് ക്പോരോട്ടങ്ങൾക്ക് ക്േഷും നെന്ന 
നിയമസഭ ത്തരത്െടുപ്പില് ഇെതു മുന്നണി സർക്കോർ അധികോരത്തിത്ലത്തിയ സോഹചരയത്തിലോണ് സക്മ്മളനും നെന്നത്.  
  
  ജൂണ് 4 രോവിത്ല 9.30 ന് സുംസ്ഥോന പ്രസിഡെ്  വി എും പവിത്രൻ പതോക ഉയര്ത്ത്തിയക്തോത്െ സക്മ്മളന 
നെപെികള് ആരുംഭിച്ചു. ഒരു വർഷക്കോലത്ത്ത പ്രവര്ത്തന റിക്പ്പോർട്ടുും വരവ ത്ചലവ കണുും സക്മ്മളനും അുംഗീകരിച്ചു. 
  
പുതിയ ഭോരവോഹികത്ള തോത്ഴ പറതയന്നവത്ര തിരത്െടുത്തു. 
  
പ്രസിഡെ്   - വി.എും.പവിത്രൻ 
  
ഹവസ് പ്രസിഡെ്  - ത്ക പി ക്മരി, പി.എസ്സ്.തെപ്പൻ, ജി.വിജയകുമോർ 
  
ജനറൽ ത്സക്രട്ടറി  - സി.എച്ച്.അക്േോകൻ 
  
ത്സക്രട്ടറിമോർ  - ത്ക.ക്മോഹനൻ, ത്ക.രോക്ജന്ദ്രൻ,പി.വി.രത്നോകരൻ,  
  
ട്രഷറർ   - എസ്.ശ്രീകണ് ക്േേൻ 
  
    സി.ഐ.െി.യ ക് േീയ പ്രസിഡെ് എും.ത്ക.പോത്െ പ്രതിനിധി സക്മ്മളനും ഉത്ഘോെനും ത്ചയ്തു.  ക്കരള 
സുംസ്ഥോനത്തിന്ത്റ വികസനും, ആക്ഗോളവത്കരണവും ക്കന്ദ്ര സുംസ്ഥോന ബന്ധങ്ങളുും എന്നീ വിഷയങ്ങത്ള ആസ്പ മോക്കി നെന്ന 
ത്സമിനോുകളിൽ െി.എും.ക്തോമസ് ഐസക്ക്, ത്പ്രോഫ. സി.രവീന്ദ്രനോഥ് എന്നിവർ പത്െടുത്തു. സിവിൽ സർവീസിത്െ സോമൂഹയ 
പ്രതിപബദ്ധ്തത്യ കുറിച്ച് അൽക്ഫോൻസ് കണന്തോനും എും.എൽ.എ യും ക്ഡോ.എൻ.ത്ക.ജയകുമോുും പ്രഭോഷണങ്ങള് നെത്തി. 
  

സുഹൃ ് സക്മ്മളനും ത്തോഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി.ത്ക.ഗുരു ോസൻ ഉത്ഘോെനും ത്ചയ്തു. അഖ്ിക്ലന്തയോ ത്ഫഡക്റഷൻ ത്ചയർമോൻ 
ആർ.ജി.കോർണിക് സി.ഐ.െി.യ സുംസ്ഥോന പ്രസിഡെ് ത്ക.എൻ.രവീന്ദ്രനോഥ്, ത്ക ത്ക ഹേലജ െീച്ചർ എും.എൽ.എ, 
ത്ക.ഇ.എൻ.കുെഹമ്മ ് എന്നിവർ സക്മ്മളനത്തിെ വിവിധ ത്സഷനുകളിൽ സുംസോരിച്ചു. 
  

സോമ്പത്തിക നയത്തിത്നതിരോയ ക്പോരോട്ടും കൂടുതൽ േക്തിത്പ്പടുത്തുക സോമൂഹിക ഉത്തരവോ ിതവും നിറക്വറ്റുക എന്ന 
പരിപോെി പ്രക്മയും സക്മ്മളനും അുംഗീകരിച്ചു. ഇതിനു പുറത്മ 34 പ്രക്മയങ്ങള് കൂെി സക്മ്മളനും അുംഗീകരിച്ചു. സമോപന ിവസും 
പതിനോയിരത്തിലധികും ജീവനക്കോർ അണിനിരന്ന പ്രകെനവും സക്മ്മളനവും നെന്നു. ത്പോതുസക്മ്മളനും വയവസോയ വകുപ്പ് മന്ത്രി 
എളമരും കരിും ഉത്ഘോെനും ത്ചയ്തു.     
 
  

നനല്പ്പത്ിനനലനം സംസ്ഥനന സമ്മേളനം. 2007 ഏപ്രില് 30,മെയ് 1,2,3 മ്മകനഴിമ്മകനട് 
  
 യൂണിയന്ത്റ നോല്പ്പത്തിനോലോും സുംസ്ഥോന സക്മ്മളനും 2007 ഏപ്രില് 30,ത്മയ് 1,2,3 ക്കോഴിക്ക്കോെ് െോക്ഗോര് ത്സന്റിനറി 
ഹോളില് നെന്നു. ക്കരള സുംസ്ഥോനരൂപീകരണും നെന്ന് 50 വര്ഷും പിന്നിടുന്ന സന്ദര്ഭും, ക്കരളത്തിത്ല അസുംബ്ലി ത്തരത്െടുപ്പിൽ 
ആ യമോയി അധികോരത്തില്വന്ന സര്ക്കോരിന്ത്റ 50-ാോാും വോര്ഷികും ഇങ്ങത്ന ഒക്ട്ടത്റ പ്രക്തയകത നിറെ വര്ഷമോണ് 2007. 
  
 സക്മ്മളനും ആരുംഭിുന്നതിനുമുമ്പ് കെപ്പുറത്ത്ത രക്തസോക്ഷ്ി സ്മൃതിമണ്ഡപത്തിൽ സക്മ്മളനപ്രതിനിധികള് സ്മരണ പുതുക്കി. 
പ്രസിഡന്റ് വി.എും. പവിത്രന് പതോക ഉയര്ത്തിയക്തോത്െ സക്മ്മളനനെപെികള് ആരുംഭിച്ചു. നിലവിലുള്ള ത്കൌണ്സില്ക്യോഗത്തില് 
പ്രവര്ത്തനറിക്പ്പോര്ട്ടുും വരവ്-ത്ചലവ് കണുകളുും അവതരിപ്പിച്ച് അുംഗീകരിച്ചു. ഹവകുക്ന്നരും 4 മണിക്ക് ത്ക. ക്മോഹനന്ത്റ 
അദ്ധ്യക്ഷ്തയില്ക്ച്ചര്ന്ന ത്കൌണ്സില് ക്യോഗും തോത്ഴ പറയന്ന ഭോരവോഹികത്ള ത്തരത്െടുത്തു. 
  
പ്രസിഡന്റ്      :  ത്ക. പി. ക്മരി 
  
ഹവസ് പ്രസിഡന്റ്     : 1, ത്ക. േേീന്ദ്രന് 
  
       2, പി.എച്ച്.എും. ഇസ്മയില് 



  
       3, െി.പി. മോധവന് 
  
ജനറല് ത്സക്രട്ടറി    : ത്ക. രോക്ജന്ദ്രന് 
  
ത്സക്രട്ടറിമോര്    : 1, ത്ക. ക്മോഹനന് 
  
       2, പി.വി. രത്നോകരന് 
  
       3, ബി. ആനന്ദുട്ടന്  
  
ട്രഷറര്     : എസ്. ശ്രീകക്യേൻ 
 
  
 പ്രതിനിധിസക്മ്മളനും തക്േേസവയുംഭരണവകുപ്പുമന്ത്രി പോത്ലോളി മുഹമ്മദ്കുട്ടി നിര്വഹിച്ചു. ഉദ്ഘോെനസക്മ്മളനത്തില് 
CITU സുംസ്ഥോന ജനറല്ത്സക്രട്ടറി എും.എും. ക്ലോറന്സ്, CITU സുംസ്ഥോന ത്സക്രട്ടറി െി.പി. രോമകൃഷ്ണന്, FSETO പ്രസിഡന്റ് 
എ.ത്ക. ചന്ദ്രന്, ക്കോണ്ത്ഫഡക്റഷന് ജനറല്ത്സക്രട്ടറി എും.കൃഷ്ണന് എന്നിവര് പത്െടുത്തു. മിേോയിത്ത്തരുവ് ദുരന്തത്തിനിരയോയവത്ര 
സഹോയിുന്നതിന് എന്.ജി.ഒ. യൂണിയന് സമോഹരിച്ച 2,60,000 രൂപ പോത്ലോളി മുഹമ്മദ്കുട്ടിത്യ ഏല്പ്പിച്ചു. ജനറല് ത്സക്രട്ടറീസ് 
റിക്പ്പോര്ട്ട് ചര്ച്ചകള്ുും മുപെിുും ക്േഷും അുംഗീകരിച്ചു. സുഹൃദ്സക്മ്മളനും ഹവക്കും വിേവന് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. സക്മ്മളനത്തില് 
വിവധസക്ഹോ ര സുംഘെനോക്നതോക്കള് പത്െടുത്തു. സക്മ്മളനത്തില് ഇതര സുംസ്ഥോനങ്ങളിത്ല ക്നതോക്കള് പത്െടുത്തു. ബി. 
സച്ചിതോനന്ദമൂര്ത്തി (കര്ണോെക), മഹോക് വ മേപതി (കര്ണോെക) എസ്.എസ്.ഹോഡ് ലി (കര്ണോെക), ആേിഷ് ത്ക.  സ്ക്റോയി 
(ത്രിപുര), മഞ്ജുള്കുമോര്  ോസ് (ബിഹോര്), ക്ജയോതിപ്രസോ ് ബസു (ത്വസ്റ്റ്ഗ് ബുംഗോള്), ആനന്ദകുമോര് ബക്ന്ദോപോദ്ധ്യോയ (ത്വസ്റ്റ്ഗ് 
ബുംഗോള്), സുനില് ക്ജോഷി  (മുുംഹബ). സക്മ്മളനത്തിന്ത്റ ഭോഗമോയി നെന്ന ത്സമിനോറില് “ധനകോരയ മോക്നജ്ത്മന്ുും ക്കരള 
വികസനവും” എന്ന വിഷയത്തില് സുംസ്ഥോന ധനകോരയവകുപ്പുമന്ത്രി ക്ഡോോഃ െി.എും ക്തോമസ് ഐസക് പ്രഭോഷണും നെത്തി. “പദ്ധ്തി 
നിര്വഹണവും ജീവനക്കോരുും” എന്ന വിഷയത്തില് ത്പ്രോോഃ െി.പി. കുെിക്കണൻ സുംസോരിച്ചു. “മോദ്ധ്യമ ഇെത്പെല് ജനോധിപതയ 
സമൂഹത്തില്” എന്ന വിഷയത്ത്ത അെിസ്ഥോനമോക്കി നെത്തിയ ത്സമിനോറില് പിണറോയിവിജയന് സുംസോരിച്ചു. കലോപരിപോെികളുും 
അവതരിപ്പിക്കത്പ്പട്ടു. “ക്കരളത്തിത്ല എന്.ജി.ഒ. പ്രസ്ഥോനും” എന്ന പുസ്തകത്തിന്ത്റ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പ് സക്മ്മളനത്തില് പ്രകോേനും 
ത്ചയ്തു. സുംസ്ഥോന ത്സക്രട്ടറി ത്ക. ക്മോഹനന് അവതരിപ്പിച്ച “നവലിബറല് നയങ്ങള്ത്ക്കതിരോയ ക്പോരോട്ടും േക്തിത്പ്പടുത്തുക, 
സിവില് സര്വീസ് കോരയക്ഷ്മമോ ക്കോനുള്ള നെപെികള് ആരുംഭിുക” എന്ന  പരിപോെിപ്രക്മയും ഐകകണ്ക്േയന അുംഗീകരിച്ചു. 26 
മറ്റു പ്രക്മയങ്ങളുും സക്മ്മളനും അുംഗീകരിച്ചു.  
  
 യൂണിയന്ത്റ സുംസ്ഥോന പ്രസിഡന്റോയിരുന്ന വി.എും.പവിത്രന്, ജനറല്ത്സക്രട്ടറിയോയിരുന്ന സി.എച്ച്. അക്േോകന്, 
സുംസ്ഥോന ഹവസ് പ്രസിഡന്റോയിരുന്ന ജി. വിജയകുമോര്, പി.എസ്.തെപ്പന്, സുംസ്ഥോന ത്സക്രട്ടറിയോയിരുന്ന യ. ചന്ദ്രക്േഖ്രന് 
എന്നിവര്ക്ക് ക്നഹനിര്ഭരമോയ യോത്രയയപ്പ് നല്കി. യോത്രയയപ്പ്സക്മ്മളനും മന്ത്രി പി.ത്ക. ഗുരു ോസന് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. 
സക്മ്മളനക്ത്തോെനുബന്ധിച്ച് ചരിത്രപ്ര ര്േനും ഏപ്രിൽ 29 മുതല് ത്മയ് 3 വത്ര നെന്നു. ത്ക.ത്ക.എന്. കുുപ്പ് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. 
സക്മ്മളനക്ത്തോെനുബന്ധിച്ച് വെകര ക്കോട്ടപ്പറമ്പില് വി യോഭയോസ സോുംെോരിക ത്സമിനോര് എും. മുകുന്ദന് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. 
ക്കോഴിക്ക്കോെ് ത്െൌണ്ഹോളില് “ജുഡീഷയറിയും സോമൂഹയ നീതിയും” എന്നത്സമിനോര് നിയമവകുപ്പുമന്ത്രി എും. വിജയകുമോര് 
ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു.  
  
 സക്മ്മളനത്തിന് സമോപനും കുറിച്ചുത്കോണ്ട് ഹവകിട്ട് 4.45-ന് ക്കോഴിക്ക്കോെ് കെപ്പുറത്തുനിന്നുും ആരുംഭിച്ച ആയിരങ്ങള് 
പത്െടുത്ത പ്രകെനും വിവധകലോപരിപോെികളുത്െ അകമ്പെിക്യോത്െ 6.30-ന് മുതലുളും ഹമതോനിയിൽ (ചിത്തേത മജുും ോര് നഗര്) 
സമോപിച്ചു. സമോപനസക്മ്മളനും പി.ത്ക. ഗുരു ോസന് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി എൻ.ത്ക.ക്പ്രമചന്ദ്രൻ, കെന്നപ്പള്ളി 
രോമചന്ദ്രന്  MLA , മുന് വനുംവകുപ്പുമന്ത്രി സി.ത്ക. നോണു, വി.സി. ചോണ്ടിമോസ്റ്റ്ഗര്, ആര്.ജി. കോര്ണിക്, സുക്കോമള്ത്സന് എന്നിവര് 
സുംസോരിച്ചു. 
 
 

നനല്പ്പത്ഞ്നം സംസ്ഥനന സമ്മേളനം  2008 ഏപ്രില് 27,28,29 തിരുവനന്തപുരം 
  

 നോല്പ്പത്തഞ്ചോും സുംസ്ഥോന സക്മ്മളനും 2008 ഏപ്രിൽ 27,28,29 തീയതികളില് തിരുവനന്തപുരത്ത് എ.ത്ക.ജി. ഹോളില് 
നെന്നു. ഏപ്രിൽ 27-ന് രോവിത്ല 9.30-ന് പ്രസിഡെ് ത്ക.പി.ക്മരി പതോക ഉയര്ത്തിയക്തോത്െ സക്മ്മളനനെപെികൾക്ക് തുെക്കമോയി. 
പഴയ ത്കൌണ്സില് ക്യോഗും ക്ചർന്ന് പ്രവര്ത്തനറിക്പ്പോര്ട്ടുും വരവ്-ത്ചലവ് കണുകളുും ചര്ച്ചത്ചയ്ത് അുംഗീകരിച്ചു.  പുതിയ 
ത്കൌണ്സില് ക്ചർന്ന് തോത്ഴ പറയന്ന ഭോരവോഹികത്ള ത്തരത്െടുത്തു. 
  
പ്രസിഡന്റ്    :  ത്ക. പി. ക്മരി 
  
ഹവസ് പ്രസിഡന്റ് :  ത്ക.േേീന്ദ്രന്,  പി.എച്ച്.എും. ഇസ്മയില്,   െി.പി. മോധവന് 
  
ജനറല് ത്സക്രട്ടറി  : ത്ക. രോക്ജന്ദ്രന് 
  
ത്സക്രട്ടറിമോര്  : പി.വി.രത്നോകരന്,  എ.ശ്രീകുമോര്,  െി.സി. മോത്തുുട്ടി 
  



ട്രഷറര്   : എസ്.ശ്രീകണ് ക്േേൻ 
  
 ഹവകുക്ന്നരും 4മണിക്ക് ക്ചര്ന്ന പ്രതിനിധിസക്മ്മളനും സുംസ്ഥോന ധനകോരയവകുപ്പുമന്ത്രി ക്ഡോോഃ െി.എും ക്തോമസ് ഐസക് 
ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു.  
  
 പിക്റ്റ ിവസും രോവിത്ല 9-ന് ആരുംഭിച്ച പ്രതിനിധിസക്മ്മളനത്തില് ജനറല് ത്സക്രട്ടറീസ് റിക്പ്പോര്ട്ട് അവതരിപ്പിക്കത്പ്പട്ടു. 
ചര്ച്ചകള്ുും വിേ ീകരണങ്ങള്ുും ക്േഷും റിക്പ്പോര്ട്ട് സക്മ്മളനും അുംഗീകരിച്ചു. 11മണിക്ക് ആരുംഭിച്ച സുഹൃദ്സക്മ്മളനും CITU 
സുംസ്ഥോന ജനറല്ത്സക്രട്ടറി എും.എും. ക്ലോറന്സ് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. ഹവകുക്ന്നരും  “ക്കന്ദ്ര-സുംസ്ഥോന സമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളുും 
ക്കരളത്തിന്ത്റ വികസനവും” എന്ന വിഷയത്ത്ത ആധോരമോക്കി നെന്ന ത്സമിനോര് സുംസ്ഥോന നിയമ-പോര്ലത്മന്ററി മന്ത്രി എും. 
വിജയകുമോര് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. ത്പ്രോഫോഃ എും.എ. ഉമ്മര് പ്രഭോഷണും നെത്തി.  
  
 ഏപ്രില് 29 രോവിത്ല 9 മണിക്ക് ആരുംഭിച്ച പ്രതിനിധിസക്മ്മളനത്തില് AISGEF  ജനറല്ത്സക്രട്ടറി സുക്കോമള്ത്സന് 
പ്രഭോഷണും നെത്തി. ജനോധിപതയ മഹിളോ അക്സോസിക്യഷന് സുംസ്ഥോന ത്സക്രട്ടറി ത്ക.ത്ക.ഹേലജ െീച്ചര് MLA പ്രഭോഷണും 
നെത്തി. “ജനവിരുദ്ധ് നയങ്ങത്ള ത്ചുത്തുക്തോല്പിുക, സോമൂഹയ ഉത്തരവോ ിതവും നിറക്വറ്റുക” എന്ന പരിപോെിപ്രക്മയും സക്മ്മളനും 
ചര്ച്ചത്ചയ്ത് അുംഗീകരിച്ചു.  
  
 സര്വീസില്നിന്നു വിരമിച്ച മുന് സുംസ്ഥോന ത്സക്രട്ടറിമോരോയ ത്ക.ക്മോഹനനുും ബി. ആനന്ദുട്ടനുും യോത്രയയപ്പ് നല്കി. 
പ്രസിഡന്റ് ത്ക. പി. ക്മരിയത്െ ഉപസുംഹോരപ്രസുംഗക്ത്തോത്െ സക്മ്മളന നെപെികള്ക്ക് തിരശ്ശീല വീണു. 
 
  

നനല്പ്പത്ിയനറനം സംസ്ഥനന സമ്മേളനം 2009 ജൂണ് 13,14,15, ആലുവ 
  

 46ാോാും സുംസ്ഥോനസക്മ്മളനും ജൂൺ 13 മുതൽ 15 വത്ര തിയ്യതികളില് എറണോകുളും ജില്ലയിത്ല ആലുവയില് വച്ച് നെന്നു. 
ജൂൺ 13നു രോവിത്ല 9.30നു സുംസ്ഥോന പ്രസിഡെ് ത്ക.പി.ക്മരി പതോക ഉയര്ത്തിയക്തോത്െ സക്മ്മളന നെപെികള്ക്ക് തുെക്കമോയി. 
2009 ക്മയ് മോസത്തില് ക്ലോക്സഭയിക്ലക്ക് നെന്ന ത്തരത്െടുപ്പില് രണ്ടോും തവണയും ക്കോണ്ഗ്േസ് ക്നതൃതവത്തിലുള്ള യ.പി.എ 
മുന്നണി ക്കന്ദ്രത്തില് അധികോരത്തിത്ലത്തിയ സഹോചരയതിലോണ് സക്മ്മളനും നെന്നത്. 
  
 നിലവിലുണ്ടോയിരുന്ന ത്കൌണ്സില് ക്യോഗും ക്ചര്ന്ന് പ്രവര്ത്തന റിക്പ്പോര്ട്ടുും വരവ് ത്ചലവ് കണുും അുംഗീകരിച്ചു. പുതിയ 
ത്കൌണ്സില് ക്യോഗും ക്ചര്ന്ന് തോത്ഴ പറയന്നവത്ര ഭോരവോഹികളോയി ത്തരത്െടുത്തു. 
  
പ്രസിഡെ്   : ത്ക.പി.ക്മരി 
  
ഹവ.പ്രസിഡന്റുമോര് : ത്ക.േേീന്ദ്രന്, പി.എച്ച്.എും.ഇസ്മയില്, ഇ.ക്പ്രുംകുമോര് 
  
ജന: ത്സക്രട്ടറി  : ത്ക.രോക്ജന്ദ്രന് 
  
ത്സക്രട്ടറിമോര്   : പി.വി.രത്നോകരന്, എ.ശ്രീകുമോര്, െി.സി.മോത്തുുട്ടി  
  
 

ട്രഷറര്   : എസ്.ശ്രീകക്യേന് 
  
 തുെര്ന്ന്  ആരുംഭിച്ച പ്രതിനിധി സക്മ്മളനത്തിൽ ജനറല് ത്സക്രട്ടറിയത്െ റിക്പ്പോര്ട്ട് അവതരിപ്പിക്കത്പ്പട്ടു. റിക്പ്പോര്ട്ട് 
ചര്ച്ചകള്ുും ജനറല് ത്സക്രട്ടറി നല്കിയ വിേ ീകരനങ്ങള്ുും ക്േഷും സക്മ്മളനും അുംഗീകരിച്ചു.  
 സുഹൃദ്സക്മ്മളനും സുംസ്ഥോന ഫിഷറീസ് മന്ത്രി എസ്.േര്മ്മ ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. “ത്തോഴിലോളി സുംഘെനകളുും ജോതിമത 
ഇെത്പെലുകളുും”  എന്ന വിഷയത്തില് നെന്ന ത്സമിനോര് സി.ഐ.െി.യ. സുംസ്ഥോന ജനറല്ത്സക്രട്ടറി എും.എും.ക്ലോറന്സ് 
ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. എ.ഐ.െി.യ.സി. ജനറല്ത്സക്രട്ടറി  കോനും രോക്ജന്ദ്രന്, ഐ.എന്.െി.യ.സി. ഹവസ് പ്രസിഡന്റ് 
അഡവ:ത്ക.പി.ഹരി ോസ് എന്നിവര് ത്സമിനോറില് സുംസോരിച്ചു. 
  
  അഖ്ിക്ലന്തയോ ത്ഫഡക്റഷന് ജനറല്ത്സക്രട്ടറി ര്.മുത്തുസുന്ദരും ഹവസ് ത്ചയര്മോന് തമിഴ് ത്േല്വി എന്നിവര് 
സക്മ്മളനത്ത്ത അഭിവോ യും ത്ചയ്തു. ധനകോരയ വകുപ്പ് മന്ത്രി സ:െി.എും.ക്തോമസ്  ഐസക്ക് പ്രഭോഷണും നെത്തി. 
  

“ക്കന്ദ്ര സര്ക്കോരിത്െ ജനവിരുദ്ധ് നയങ്ങള്ത്ക്കതിരോയ ക്പോരോട്ടും േക്തമോയി തുെരുക ബ ല് നയങ്ങള്ക്ക് കരുത്ത് പകരുക” 
എന്ന പരിപോെി പ്രക്മയും സക്മ്മളനും ചര്ച്ച ത്ചയ്തുംഗീകരിച്ചു. ഇതിനു പുറക്മ സര്വീസിത്െ കോരയക്ഷ്മതോ പ്രശ്നും സുംബന്ധിച്ച 
ക്രഖ്യും സക്മ്മളനും ചര്ച്ച ത്ചയ്തുംഗീകരിച്ചു. സക്മ്മളനത്തിത്െ ഭോഗമോയി ജില്ലയില്, ഏറണോകുളത്ത് “ആക്ഗോളവല്കരണവും 
ത്തോഴിത്ലടുുന്ന വനിതകളുും” എന്ന വിഷയത്തില് ജൂണ് 5നുും “കോര്ഷിക ക്മഖ്ലയിത്ല പ്രശ്നങ്ങള്” എന്ന വിഷയത്തില് 
മൂവോറ്റുപുഴയിലുും ത്സമിനോുകള് നെന്നിരുന്നു. ജൂണ് 10നു ആലുവയില് സോുംെോരിക സക്മ്മളനവും നെന്നിരുന്നു.  

  
സമോപന ിവസും ആയിരക്കണക്കിന് ജീവനക്കോർ പത്െടുത്ത പ്രകെനവും ത്പോതുസക്മ്മളനവും നെന്നു. ത്പോതുസക്മ്മളനും 
സുംസ്ഥോന ആഭയന്തര മന്ത്രി ക്കോെിക്യരി ബോലകൃഷ്ണന് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു  

 
  



47-ാനാം സംസ്ഥനന സമ്മേളനം  2010 െനർച്   11,12,13 കനസറമ്മഗനഡ് 
  
  47-ാോാും സുംസ്ഥോന സക്മ്മളനും കോസര്ക്ഗോഡ് ജില്ലയിത്ല കോെങ്ങോെ് നെന്നു. മോര്ച്ച് 11ന് രോവിത്ല 9.30 പ്രസിഡെ് 
ത്ക.പി.ക്മരി പതോക ഉയര്ത്തിയക്തോത്െ സക്മ്മളനും ആരുംഭിച്ചു. പുതിയകൌണ്സില്ക്യോഗും തോത്ഴപ്പറയന്നവത്ര ഭോരവോഹികളോയ 
തിരത്െടുത്തു.   
 
പ്രസിഡെ്      പി.എച്ച്.എും. ഇസ്മയിൽ 
  
ഹവസ് പ്രസിത്ഡെ്മോര്   ത്ക.േേീന്ദ്രന്, ഇ.ക്പ്രുംകുമോര്,  ആര്.ഗീതോക്ഗോപോല് 
  
ജനറല് ത്സക്രട്ടറി    എ.ശ്രീകുമോര് 
  
ത്സക്രട്ടറിമോര്      െി.സി.മോത്തുുട്ടി, പി.എും.രോമന്,  

അജയന്.ത്ക.ക്മക്നോന് 
  
ട്രഷറര്     എസ് ശ്രീകക്യേന് 
  

 പ്രതിനിധി സക്മ്മളനും സുംസ്ഥോന ആഭയന്തരമന്ത്രി ക്കോെിക്യരി ബോലകൃഷ്ണന് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു.  
   രോത്രി ഏഴുമണിക്ക് ജനറല് ത്സക്രട്ടറിയത്െ റിക്പ്പോര്ട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. റിക്പ്പോര്ട്ടിന്ക്മലുള്ള 
ചര്ച്ചക്യോത്െയോണ് രണ്ടോും  ിവസ സക്മ്മളന നെപെികളോരുംഭിച്ചത്. മറ്റുസുംസ്ഥോനങ്ങളില് നിന്നുള്ള  സുംഘെനോ ക്നതോക്കള്  
പ്രതിനിധികത്ള അഭിവോ യും ത്ചയ്തു. സുഹൃ ് സക്മ്മളനും ത്ക.കുെിരോമന് എും.എല്.എ ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. അഖ്ിക്ലന്തയോ 
ത്ഫഡക്റഷന് ഹവസ് ത്ചയര്ക്പഴ്സണ്  തമിഴ് ത്േല്വി പി.കരുണോകരൻ എും.പി.എന്നിവർ സക്മ്മളനത്ത്ത അഭിവോ യും ത്ചയ്തു.  
  
  ‘ജനവിരുദ്ധ്നയങ്ങത്ള പ്രതിക്രോധിുക, ഇെതുപക്ഷ് ബ ല് നയങ്ങള്ക്ക് കരുത്തുപകരുക’ എന്ന പരിപോെി 
പ്രക്മയും െി.സി.മോത്തുുട്ടി അവതരിപ്പിച്ചു. ചര്ച്ചകള്ക്ക് ക്േഷും പരിപോെി പ്രക്മയും അുംഗീകരിച്ചു. മറ്റ് 24 പ്രക്മയങ്ങള് കൂെി 
സക്മ്മളനും അുംഗീകരിച്ചു. സര്വീസില്നിന്നുും നിന്നുും വിരമിുന്ന മുന് പ്രസിഡെ് ത്ക.പി.ക്മരി, മുൻ ജനറല് ത്സക്രട്ടറി 
ത്ക.രോക്ജന്ദ്രന്  എന്നിവര്ക്ക് സക്മ്മളനും യോത്രയയപ്പ് നൽകി.  പ്രസിഡെ് പി.എച്ച്.എും ഇസ്മയിലിത്െ ഉപസുംഹോര 
പ്രസുംഗക്ത്തോത്െ സമ്മളനും സമോപിച്ചു.  
 
  

48-ാനാം സംസ്ഥനനസമ്മേളനം 2011 ജൂണ് 26,27,28 തിരുവനന്തപുരം 
  

 48-ാോാും സുംസ്ഥോനസക്മ്മളനും 2011 ജൂൺ 26,27,28 തീയ്യതികളിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നെന്നു. രോജയത്ത് 
ജനോധിപതയപൌരോവകോേങ്ങള് നിക്ഷധിക്കത്പ്പട്ട ആഭയന്തരഅെിയന്തരോവസ്ഥയത്െ വോര്ഷികത്തിന്ക്റയും നവലിബറല് നയങ്ങള് 
കൂടുതല് തീവ്രതക്യോത്െ നെപ്പിലോുന്ന രണ്ടോും യി.പി.എ സര്ക്കോറിന്ത്റ നയങ്ങള്ത്ക്കതിത്ര രോജയത്ത്തോട്ടോത്ക പ്രക്ക്ഷ്ോഭങ്ങള് 
നെന്നുവരുന്ന കോലഘട്ടും. ജോതിമതേക്തികളുത്െ പിന്തുണക്യോത്െ അധികോരത്തിക്ലറിയ യ.ഡി.എഫ് സര്ക്കോര് കഴിെകോല 
യ.ഡി.എഫ് സര്ക്കോരുകളുത്െ ജനവിരുദ്ധ്നയങ്ങള് നെപ്പിലോക്കിതുെങ്ങിയ ഒരു കോലഘട്ടത്തിലോണ് യൂണിയന്ത്റ 48-ാോാും 
സുംസ്ഥോനസക്മ്മളനും ക്ചരുന്നത്.  
  

ജൂണ് 6 രോവിത്ല 9.30 ന് പ്രസിഡന്റ് പി.എച്ച്.എും.ഇസ്മയില്  പതോക ഉയര്ത്തിയക്തോത്െ സക്മ്മളനനെപെികള് 
ആരുംഭിച്ചു. പഴയ കൌണ്സില്ക്യോഗത്തില് ജനറല്ത്സക്രട്ടറി അവതരിപ്പിച്ച പ്രവര്ത്തനറിക്പ്പോര്ട്ടുും ട്രഷറര് അവതരിപ്പിച്ച 
യൂണിയന്ത്റയും ക്കരള സര്വീസ് മോസികയക്െയും വരവ് ത്ചലവ് കണുകളുും സക്മ്മളനും അുംഗീകരിച്ചു. 

പുതിയ കൌണ്സില് സുംഘെനോചരിത്രത്തില് അവിസ്മരണീയമോയ ഒരു അദ്ധ്യോയും എഴുതിക്ച്ചര്ത്തു. 
സുംസ്ഥോനജീവനക്കോര്ക്കോത്ക ഏക സുംഘെനത്യന്ന യൂണിയന്ത്റ പ്രഖ്യോപിത ലക്ഷ്യത്തിക്ലയ്ക്ക് വലിത്യോരു ചുവെ് ത്വയ്ക്പ്പോയി 
കൌണ്സില് മോറി. ക്കരളപഞ്ചോയത്ത് എുംപക്ളോയീസ് അക്സോസിക്യഷനുും ക്കരള ഗവത്െന്റ് ക്ഹോസ്പിറ്റല് വര്ക്ക്കഴ്സ് യൂണിയനുും 
ക്കരള എന്.ജി.ഒ യൂണിയനില് ലയിച്ചു. ജനറല്ത്സക്രട്ടറി അവതരിപ്പിച്ച ലയനപ്രക്മയും സുംസ്ഥോനകൌൺസിൽ അുംഗീകരിച്ചു. 
തുെര്ന്ന്  ഭോരവോഹികത്ള ത്തരത്െടുത്തു. 
  
പ്രസിഡന്റ് .                     : പി.എച്ച്.എും.ഇസ്മയില്   
  
ഹവസ് പ്രസിഡന്്മോര്   : ത്ക.േേീന്ദ്രന്, ആര്.ഗീതോക്ഗോപോല്,  
                       ഇ.ക്പ്രുംകുമോര്,   െി.സി.രോമകൃഷ്ണൻ             
  
ജനറല് ത്സക്രട്ടറി         : എ.ശ്രീകുമോര് 
  
ത്സക്രട്ടറിമോര്             :െി.സി.മോത്തുുട്ടി, പി.എും.രോമന്,   
                               അജയന്.ത്ക.ക്മക്നോന്,  ത്ക.ആര്.രോജന്       
  
ട്രഷറര്                 :എസ്.ശ്രീകക്യേന് 
  

 പ്രതിനിധിസക്മ്മളനും സി.ഐ.െി.യ. ക് േീയഹവസ്പരസിഡന്റ് ക്ഡോ.എും.ത്ക.പോത്െ ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. 
ആര്.മുത്തുസുന്ദരും, എ.ശ്രീകുമോര്, കെകുംപള്ളി സുക്രന്ദ്രന് എന്നിവര് സുംക്മ്മളനത്ത്ത അഭിവോ യും ത്ചയ്തു. 



  
സുഹൃദ്സക്മ്മളനും സി.ഐ.െി.യ സുംസ്ഥോന ജനറല് ത്സക്രട്ടറി എും.എും.ക്ലോറന്സ് ഉദ്ഘോെനുംത്ചയ്തു. ക്കരളത്തിന്ത്റ 

ഭോവി എന്ന വിഷയത്തില് ക്ഡോ.െി.എും.ക്തോമസ് ഐസക്ക് പ്രഭോക്ഷ്ണും നെത്തി.  
  

ജനവിരുദ്ധ്നയങ്ങത്ള പ്രതിക്രോധിുക സുംസ്ഥോനും ഹകവരിച്ച ക്നട്ടങ്ങള് സുംരക്ഷ്ിുക എന്ന പരിപോെിപ്രക്മയും ചര്ച്ചയ്ക്ക് 
ക്േഷും അുംഗീകരിച്ചു. സ്ത്രീകളുത്െ സോമൂഹികപ വിയും സുരക്ഷ്യും എന്ന വിഷയത്തില് സ.പി.ത്ക.ശ്രീമതി പ്രഭോക്ഷ്ണും നെത്തി. 
എ.ലത കണ്വീനറോയി വനിതോസബ്കമ്മറ്റി രൂപീകരിച്ചു. 
  

ഹവകുക്ന്നരും ആയിരങ്ങള് അണിനിരന്ന പ്രകെനും പോളയും രക്തസോക്ഷ്ിമണ്ഡപത്തില് നിന്നുും ആരുംഭിച്ചു. പുത്തരിക്കണ്ടും 
ഇ.ത്ക.നോയനോര് പോര്ക്കില് ത്പോതുസക്മ്മളനും പിണറോയിവിജയന് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. എല്.ഡി.എഫ് സര്ക്കോരിന്ത്റ ക്നട്ടങ്ങള് 
അട്ടിമറിക്കത്പ്പടുന്നതിത്നതിത്ര ജോേത പുലര്ത്തോനുും വി യോഭയോസക്മഖ്ലയില് സോമൂഹയനീതി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുും 
ക്യോജിച്ചണിനിരക്കണത്മന്ന് സഖ്ോവ് ആഹവോനും ത്ചയ്തു. സി.എന്.ചന്ദ്രൻ, എും.എല്.എ മോരോയ മോതു.െി.ക്തോമസ്, എ.എ.അസീസ്, 
എ.ത്ക.േേീന്ദ്രന് എ.േിവന്കുട്ടി എന്നിവര് സുംസോരിച്ചു.  
 
  
    
  

49-ാനാം സംസ്ഥനനസമ്മേളനം 2012 മെയ് 5,6,7  മകനല്ലം 
   

  49-ാോാും സുംസ്ഥോനസക്മ്മളനും 2012 ത്മയ് 5,6,7  തീയതികളില്  ത്കോല്ലത്ത് നെന്നു. സി.ക്കേവന് ത്മക്മ്മോറിയല് 
ഹോളില്(എും.ത്ക.പോത്െ നഗര്) ത്മയ്5 ന് രോവിത്ല 9 ന് പ്രസിഡന്റ് സ.പി.എച്ച്.എും.ഇസ്മയില്  പതോക ഉയര്ത്തിയക്തോത്െ 
സക്മ്മളനനെപെികള് ആരുംഭിച്ചു. പഴയ കൌണ്സില്ക്യോഗത്തില് ജനറല്ത്സക്രട്ടറി അവതരിപ്പിച്ച പ്രവര്ത്തനറിക്പ്പോര്ട്ടുും ട്രഷറര് 
അവതരിപ്പിച്ച യൂണിയന്ത്റയും ക്കരള സര്വീസ് മോസികയക്െയും വരവ് ത്ചലവ് കണുകളുും സക്മ്മളനും അുംഗീകരിച്ചു.പുതിയ 
കൌണ്സില്ക്യോഗും ക്ചര്ന്ന് തോത്ഴപ്പറയന്നവത്ര ഭോരവോഹികളോയി ത്തരത്െടുത്തു. 
  
പ്രസിഡന്റ് .           : പി.എച്ച്.എും.ഇസ്മയില്   
  
ഹവസ് പ്രസിഡന്്മോര്   : ത്ക.േേീന്ദ്രന്,  ആര്.ഗീതോക്ഗോപോല്,       
        ഇ.ക്പ്രുംകുമോര്,   െി.സി.രോമകൃഷ്ണന്             
  
ജനറല് ത്സക്രട്ടറി          : എ.ശ്രീകുമോര് 
  
ത്സക്രട്ടറിമോര്          :െി.സി.മോത്തുുട്ടി, പി.എും.രോമന് 
                                  അജയന്.ത്ക.ക്മക്നോന്, ത്ക.ആര്.രോജന്       
  
ട്രഷറര്               :എസ്.ശ്രീകക്യേന് 
  

 പ്രതിനിധിസക്മ്മളനും ത്കോെിക്യരി ബോലകൃഷ്ണന് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. ത്ക.രോജക്ഗോപോൽ, ആര്.മുത്തുസുന്ദരും, 
എും.ഷോജഹോന്, പി.രഘുനോഥന്പിള്ള എന്നിവര് സുംക്മ്മളനത്ത്ത അഭിവോ യും ത്ചയ്തു. 
  

ത്ക.എന്.രവീന്ദ്രനോഥ് സക്മ്മളനത്ത്ത അഭിവോ യും ത്ചയ്തു. ഉച്ചയ്ക്കുക്േഷും നെന്ന സുഹൃ ് സക്മ്മളനും 
സി.ഐ.െി.യ.സുംസ്ഥോനജനറല് ത്സക്രട്ടറി എും.എും.ക്ലോറന്സ് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. വിവിധ സുംഘെനോ ക്നതോക്കന്മോര് അഭിവോ യും 
ത്ചയ്തു. മതനിരക്പക്ഷ്ത സമകോലികക്കരളത്തില് എന്ന ത്സമിനോര് ക്ഡോ.ത്ക.എന്.പണിക്കര് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. ത്പ്രോഫ.ഹനനോന് 
ക്കോേി, ബോലചന്ദ്രന് ചുള്ളിക്കോെ് എന്നിവരുത്െ പ്രഭോക്ഷ്ണങ്ങള് ത്സമിനോറിത്ന ശ്രക്ദ്ധ്യമോക്കി. സുംഘെനയത്െ വരുും കോല 
പ്രക്ക്ഷ്ോഭങ്ങളുത്െ  ിേോസൂചികയോയ പരിപോെിപ്രക്മയും 7-ാോാും തീയതി രോവിത്ല സക്മ്മളനത്തില് അവതരിപ്പിച്ചു. 
ജനവിരുദ്ധ്നയങ്ങള് തിരുത്തുവോനുും ത്പന്ഷനുും ക്വതനഘെനയും സുംരക്ഷ്ിുവോനുമുള്ള പ്രക്ക്ഷ്ോഭങ്ങളില് ക്യോജിച്ചണിനിരുക 
എന്ന പ്രക്മയും ചര്ച്ച ത്ചയ്ത് അുംഗീകരിച്ചു. അരക്ഷ്ിതമോകുന്ന സ്ത്രീസമൂഹവും പ്രതിക്രോധവും എന്ന വിഷയത്തില് 
എ.ഐ.ഡി.ഡബ്ളിയ.എ ക്ജോയിന്റ് ത്സക്രട്ടറി യ.വോസുകി പ്രഭോക്ഷ്ണും നെത്തി. ജനപക്ഷ്നയങ്ങള് ത്പോളിത്ച്ചഴുതുക്മ്പോള് എന്ന 
വിഷയത്ത്ത ക്കന്ദ്രീകരിച്ച് ക്ഡോ.െി.എും.ക്തോമസ് ഐസക്ക് എും.എല്.എ പ്രഭോഷണും നെത്തി. ത്കോല്ലും ജില്ല ക്കന്ദ്രീകരിച്ചുനെന്ന 
പ്രകെനക്ത്തോത്െ സക്മ്മളനും സമോപിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ്ക്നതോവ് വി.എസ്.അചുതോനന്ദന് ത്പോതുസക്മ്മളനും ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. 
എും.എല്.എ മോരോയ സി. ിവോകരന്, എ.എ.അസീസ്എന്നിവര് സുംസോരിച്ചു. 
  
 
 
 

സുവർണ്ണ ജൂബിലി സമ്മേളനം. 
  

2012ഒക്ടോബര് 27 ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് തുെങ്ങിവച്ച സുവര്ണജൂബിലി ആക്ഘോഷങ്ങള്ക്ക് 2013 ത്മയ്  10, മുതല്14വത്ര 
തൃശൂരില് ക്ചര്ന്ന സുവര്ണ ജൂബിലി സക്മ്മളനക്ത്തോത്െ പരിസമോപ്തിയോയി. ഒരു വര്ഷക്കോലും നീണ്ടുനിന്ന സുവര്ണ ജൂബിലി 
ആക്ഘോഷങ്ങളുത്െ ഭോഗമോയി എല്ലോ ജില്ലകളിലുും ഹവവിധയമോര്ന്ന ഒക്ട്ടത്റ പരിപോെികള് സുംഘെിപ്പിച്ചിരുന്നു. ത്തത്ക്ക ക്ഗോപുര 
നെയില് ആര്.സുക്രന്ദ്രന് നഗറിൽ ബി.ആനന്ദകുട്ടനുും ആര്.ത്േല്വനുും ക്ചര്ന്ന്  ക്രമീകരിച്ച ചരിത്ര പ്ര ര്േനും കലോമണ്ഡലും 
ഹഹമവതി ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. ത്മയ് 5 ന് പ്രധോന ക്കന്ദ്രങ്ങളിൽ വര്ണ േബളമോയ ക്ഘോഷയോത്ര നെത്തി.ഏപ്രില് 29 ന് പതോക 
 ിനത്തിൽ ആയിരും ക്കന്ദ്രങ്ങളിൽ പതോക ഉയര്ത്തി. കലോ-കോയികമത്സരങ്ങള്, വിവിധവിഷയങ്ങളില് പ്രഗത് ഭത്ര 



ഉള്ത്പ്പടുത്തിത്ക്കോണ്ടുള്ള ത്സമിനോുകള്, വനിതോകൂട്ടോയ്മകൾ, കലോജോഥകള്, സോന്തവനപ്രവര്ത്തനങ്ങളുത്െ തുെക്കത്മന്നനിലയില് 
രക്ത ോനസുംഘങ്ങളുത്െ രൂപീകരണും തുെങ്ങിയ വിവിധ പരിപോെികള് അരക്ങ്ങറി. പ്രചരണോര്ഥും 5 ഗോനങ്ങൾ അെങ്ങിയ സി.ഡി 
പ്രകോേനും ത്ചയ്തു. എെപ്പോളില് ഇ.പത്മനോഭന് സ്മൃതികുെീരത്തില് പുഷ്പ്ോര്ച്ചന നെത്തിയക്േഷമോണ് തൃശൂരില് ആർ.രോമചന്ദ്രന് നഗറില് 
സക്മ്മളന നെപെിു തുെക്കമിട്ടത്. ത്മയ് 10ന് രോവിത്ല 11മണിക്ക് ക്ചര്ന്ന കൌണ്സില്ക്യോഗത്തില് പ്രവര്ത്തന റിക്പ്പോര്ട്ടുും വരവ 
ത്ചലവ് കണുകളുും അവതരിപ്പിച്ച് അുംഗീകരിച്ചു. സുംഘെനോഘെകങ്ങളുത്െ പുനര്നോമകരണും, സോമ്പത്തിക കോരയങ്ങള് സുംബന്ധിച്ച 
ഹബലോക്ഭ ഗതി എന്നിവ അുംഗീകരിക്കത്പ്പട്ടു.സക്മ്മളനത്തിത്െ ഭോഗമോയി സുംഘെിപ്പിച്ച ചരിത്രപ്ര ര്േനത്തിത്െ  
വിേ ോുംേങ്ങളെങ്ങിയ ആല്ബും പ്രേസ്ത ചിത്രകോരന് ത്പ്രോഫ.ഇ.രോജന് പ്രകോേനുംത്ചയ്തു. 
  
   ഹവകിട്ട് 5.15 ന് പുതിയ കൌണ്സില് ക്യോഗും ക്ചര്ന്ന് തോത്ഴപ്പറയന്നവത്ര ഭോരവോഹികളോയി 
തിരത്െടുത്തു 
. 
 
  
പ്രസിഡെ്      പി.എച്ച്.എും. ഇസ്മയിൽ 
  
ഹവസ് പ്രസിഡന്റുമോര്    ത്ക. േേീന്ദ്രന്, ഇ.ക്പ്രുംകുമോര്,       
    ആര്.ഗീതോക്ഗോപോല്, െി.സി.രോമകൃഷണന് 
  
ജനറല് ത്സക്രട്ടറി     എ.ശ്രീകുമോര് 
  
ത്സക്രട്ടറിമോര്      െി.സി മോത്തുുട്ടി, പി.എും. രോമന്      
    അജയന്.ത്ക.ക്മക്നോന്,   ത്ക.സുന്ദരരോജന്  
ട്രഷറര്         എസ് ശ്രീകക്യേന് 

കോസര്ക്ഗോഡ് , ത്നയ്യോറ്റിന്കര എന്നിവിെങ്ങളില് നിന്നുും ത്മയ്8ന് ആരുംഭിച്ച ത്കോെിമര, പതോക ജഥകള് ത്മയ് 10ന് 
ത്പോതുസക്മ്മളന നഗറില് സുംഗമിച്ചു. ത്പോതുസക്മ്മളനക്വ ിയോയ സി.ഒ പൌക്ലോസ് മോസ്റ്റ്ഗര് നഗറിൽ (വി യോര്ഥി ക്കോര്ണര്) 
സവോഗത സുംഘും ത്ചയര്മോന് എ.സി.ത്മോയ്തീന് പതോക ഉയര്ത്തി.  
  
   സക്മ്മളനത്തിത്െ ഭോഗമോയി നെന്ന സോുംെോരിക പരിപോെികളുത്െ ഉദ്ഘോെനും പ്രേസ്ത ചലച്ചിത്ര 
സുംവിധോയകന് കമല് നിര്വഹിച്ചു. തുെര്ന്ന് കലോജോഥകളില് പത്െടുത്തവര്ുള്ള ഉപഹോര സമര്പ്പണവും 
കലോമത്സരവിജയികള്ുള്ള പുരെോര ോനവും ക്കോഴിക്ക്കോെ് 'റിമേന്സ്' തിക്യറ്ററിത്െ  'കിഴവനുും കെലുും"എന്ന നോെകും അരക്ങ്ങറി. 
  
    ത്മയ് 11ന് രോവിത്ല 9 മണിക്ക് ആര്.രോമചന്ദ്രന് നഗറിൽ (ജില്ലോബോെ് ഓഡിക്റ്റോറിയത്തില്)  
രക്തസോക്ഷ്ി അഭിവോ നത്തിനുും ഗോനോലോപനത്തിനുും തോയമ്പകക്മളത്തിനുും ക്േഷും പ്രസിഡെ്  പി.എച്ച്.എും. ഇസമയില് 
പതോകഉയർത്തി. പത്തുമണിക്ക് പ്രതിനിധി സക്മ്മളനും പ്രേസ്ത മോധയമപ്രവ്ര ത്തകന് ശ്രീ പി.സോയിനോഥ് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. ഉച്ചയ്ക് 
12.15ന് ആരുംഭിച്ച സുഹൃത്ത് സക്മ്മളനും സി.ഐ.െി.യ. സുംസ്ഥോന ജനറല് ത്സക്രട്ടറി എളമരും കരീും ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. 5.30ന് 
പി.ക്ഗോവിന്ദപ്പള്ള നഗറിൽ നെന്ന മോധയമ ത്സമിനോര് ശ്രീ.ത്വെിക്െഷ് രോമകൃഷ്ണന് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. ശ്രീ.ത്പരുവനും കുട്ടന്മോരോരുും സ
ഘവും അവതരിപ്പിച്ച പോണ്ടിക്മളും അരക്ങ്ങറി. 
  
  ത്മയ് 12 രോവിത്ല ജനറല് ത്സക്രട്ടറിയത്െ റിക്പ്പോര്ട്ട് അവതരിപ്പിുകയും ചര്ച്ചകള്ുക്േഷും അുംഗീകരിുകയും 
ത്ചയ്തു. തുെര്ന്ന് സോര്വക് േീയ ക്ട്രഡ് യൂണിയൻ ക്നതോവും ക്ട്രഡ് യൂണിയന് ഇെര്നോഷണല് ക്ഫോര് പബ്ലിക് എുംക്ലോയീസ് 
പ്രസിഡെ് ലുലോ മിലോ സുതോക്ക സക്മ്മളനത്ത്ത അഭിസുംക്ബോധന ത്ചയ്തു. ഉച്ചക്കക്േഷും 2.15ന് ക്ചര്ന്ന ക്ട്രഡ് യൂണിയന് 
സക്മ്മളനത്തിത്െ ഉദ്ഘോെനും  ക്ഷ്ിണോഫ്രിക്കന് നോഷണല് ത്ഹല്ത്ത് എജൂക്ക്കഷന് ആെ് അഹലഡ് വര്ക്ക്കഴ്സ് യൂണിയന് 
പ്രസിഡെ് സവോണ്ട് ക്ല മിഖ്ോക്യല് മകവയ്ക്ബ നിര്വഹിച്ചു. ക്ഗോവിന്ദപ്പിള്ള നഗറില് നെന്ന സോുംെോരിക സന്ധയയില് ക്ഡോ.സിര്പ്പി 
ബോലസുേഹ്മണയും, ത്ക.പി.രോമനുണി, ഹവേോഖ്ന്, ആലക്െോെ് ലീലോകൃഷ്ണന് എന്നിവര് പത്െടുത്തു. ശ്രീ ജയരോജ് 
വോരയര്അവതരിപ്പിച്ച് കല്ലറ ക്ഗോപന് ക്നതൃതവും നൽകിയ പോട്ടുമഴ അക്ങ്ങറി 
  
  ത്മയ് 13ന് രോവിത്ല 9മണിക്ക് സുംഘെനോക്രഖ്  അവതരിപ്പിച്ചു. ചര്ച്ചകൾക്ക് ക്േഷും ക്രഖ് 
അുംഗീകരിച്ചു.11മണിക്ക് പൂര്വകോല ക്നതോക്കളുത്െ സുംഗമും നെന്നു ഉച്ചയ്കുക്േഷും 2.30ന് AISGEF ഘെകസുംഘെനോ ക്നതോക്കളുത്െ 
കൂട്ടോയ്മ നെന്നു.ആക്ഗോളീകരണ കോലത്ത്ത സിവില്സര്വീസ് എന്ന വിഷയത്ത്ത ആധോരമോക്കി ആു സുംസ്ഥോനങ്ങളില് നിത്ന്നത്തിയ 
ക്നതോക്കള് സുംസോരിച്ചു. 
  
ഹവകിട്ട് പി.ക്ഗോവിന്ദപ്പിള്ള നഗറില് ക്കരള വികസനത്തിത്െ ഭോവി എന്ന വിഷയത്തില് നെന്ന ത്സമിനോര് ക്കോെിക്യരി ബോലകൃഷ്ണന് 
ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. ക്കരള കലോമണ്ഡലും വി യോര്ഥിനികള് അവതരിപ്പിച്ച നൃത്തസന്ധയ അരക്ങ്ങറി.  
  
   ത്മയ് 14ന് രോവിത്ല പ്രതിനിധിസക്മ്മളനത്തില് ജനവിരുദ്ധ് നെപെികള്ത്ക്കതിരോയ ക്പോരോട്ടും 
േക്തിത്പ്പത്ാടുത്തുക , ത്പന്ഷന് സുംരക്ഷ്ണത്തിനുും ജനപക്ഷ് സിവിൽ സര്വീസിനുും ക്വണ്ടി അണിനിരുക എന്ന പരിപോെി 
പ്രക്മയും സുംസ്ഥോന ത്സക്രട്ടറി െി.സി.മോത്തുുട്ടി അവതരിപ്പിച്ചു. ചര്ച്ചകള്ുക്േഷും പരിപോെിപ്രക്മയും അുംഗീകരിച്ചു. പ്രേസ്ത 
ക്സോപോന സുംഗീത കലോകോരന് ശ്രീ കൃഷ്ണകുമോര് ക്സോപോന സുംഗീതും അവതരിപ്പിച്ചു.സ്ത്രീ സുരക്ഷ്യും സോമൂഹയ പ വിയും എന്ന 
വിഷയത്ത്ത അധികരിച്ച് നെന്ന വനിതോ സക്മ്മളനും സുഭോഷിണി അലി ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. ത്ക.എ.ബീന, സജിതോ മേത്തില്. 
പി.ഡി.ശ്രീക് വി തുെങ്ങിയവര് സുംസോരിച്ചു. പ്രതിനിധികളുത്െ വിേ ോുംേങ്ങള് അെങ്ങിയ ക്രഡന്ഷയല് റിക്പ്പോര്ട്ട് സക്മ്മളനത്തില് 
അവതരിപ്പിച്ചു പരിപോെി പ്രക്മയത്തിനു പുറത്മ 23 പ്രക്മയങ്ങള് കൂെി സക്മ്മളനത്തില് അവതരിപ്പിച്ച് അുംഗീകരിച്ചു    
   



   സുവര്ണ ജൂബിലി സക്മ്മളനത്തിന് സമോപനും കുറിച്ചുത്കോണ്ടുള്ള മഹോപ്രകെനും ഹവകിട്ട് 4.30ന് 
േക്തന്തമ്പുരോന് സ്റ്റ്ഗോെില് നിന്നുും ആരുംഭിച്ചു. ജില്ലോതല ബോനറിന് കീഴില് നോെന് കലോരൂപങ്ങള്, വോ യക്മളങ്ങള്, നിശ്ചലദൃേയങ്ങള് 
എന്നിവയമോയി ആയിരങ്ങള് അണിനിരന്ന പ്രകെനും സി.ഒ. പൌക്ലോസ് മോസ്റ്റ്ഗര് നഗറില് എത്തിയക്പ്പോള് സമോപന സക്മ്മളനത്തിന് 
തുെക്കമോയി. ത്പോതുസക്മ്മളനും സി.ഐ.െി.യ അഖ്ിക്ലന്തയോ പ്രസിഡെ് എ.ത്ക.പത്മനോഭന് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. എും.എല്.എമോരോയ 
മോതു.െി.ക്തോമസ്, എ.എ അസീസ്, എ.ത്ക.േേീന്ദ്രന്, മോതു.െി.ക്തോമസ്, പി.സി.ക്തോമസ് എന്നിവര് സുംസോരിച്ചു.അഞ്ചു പതിറ്റോണ്ട് 
കോലത്ത്ത ക്പോരോട്ടങ്ങളിലൂത്െ വളര്ന്നുവന്ന സുംഘെനയത്െ കരുത്ത് ത്തളിയിച്ച പ്രൌഢ ഗുംഭീരമോയ സുവര്ണജൂബിലി സക്മ്മളനും 
ചരിത്രസുംഭവമോയി സമോപിച്ചു. 
 
 

51-ാനാം സംസ്ഥനന സമ്മേളനം  2014 മ്മെയ് 24,25,26 മ്മകനട്ടയം 
 
 

51-ാോാും സുംസ്ഥോനസക്മ്മളനും 2014 ത്മയ് 24,25,26  തീയതികളിൽ  ക്കോട്ടയത്ത് നെന്നു. പി.ആർ.രോജൻ നഗറിൽ(മോമ്മൻ 
മോപ്പിള ഹോൾ) ത്മയ് 24 ന് രോവിത്ല 9 ന് പ്രസിഡന്റ് സ.പി.എച്ച്.എും.ഇസ്മയില്  പതോക ഉയര്ത്തിയക്തോത്െ സക്മ്മളനനെപെികള് 
ആരുംഭിച്ചു. പഴയ കൌൺസില്ക്യോഗത്തില് ജനറല്ത്സക്രട്ടറി അവതരിപ്പിച്ച പ്രവര്ത്തനറിക്പ്പോർട്ടുും ട്രഷറര് അവതരിപ്പിച്ച 
യൂണിയന്ത്റ വരവ് ത്ചലവ് കണുകളുും മക്നജർ വി.പി.ജയപ്രകോേ് ക്മക്നോനവതരിപ്പിച്ച ക്കരള സര്വീസ് മോസികയത്െ വരവ് 
ത്ചലവ് കണുകളുും സക്മ്മളനും അുംഗീകരിച്ചു.പുതിയ കൌണ്സില്ക്യോഗും ക്ചര്ന്ന് തോത്ഴപ്പറയന്നവത്ര ഭോരവോഹികളോയി 
ത്തരത്െടുത്തു. 
  
പ്രസിഡന്റ് .           : പി.എച്ച്.എും.ഇസ്മയില്   
  
ഹവസ് പ്രസിഡന്്മോര്   :     ഇ.ക്പ്രുംകുമോര്,   െി.സി.രോമകൃഷ്ണന്  
                      സുജോത കൂെത്തിെൽ, ത്ക.എും.അേഹോും            
  
ജനറല് ത്സക്രട്ടറി          : എ.ശ്രീകുമോര് 
  
ത്സക്രട്ടറിമോര്          :െി.സി.മോത്തുുട്ടി, പി.എും.രോമന് 
                                  അജയന്.ത്ക.ക്മക്നോന്, ത്ക.സുന്ദരരോജൻ       
  
ട്രഷറര്               :എസ്.രോധോകൃഷ്ണന് 

പ്രതിനിധിസക്മ്മളനും എസ്.രോമചന്ദ്രൻപിള്ള ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. ത്ക.എൻ.രവീന്ദ്രനോഥ്, ത്ക.േിവകുമോർ, വി ശ്രീകുമോർ 
എന്നിവര് സക്മ്മളനത്ത്ത അഭിവോ യും ത്ചയ്തു. 
  

സി.ഐ.െി.യ സുംസ്ഥോന ജനറൽ ത്സക്രട്ടറി എളമരുംകരീും സക്മ്മളനത്ത്ത അഭിവോ യും ത്ചയ്തു. സുഹൃ ് സക്മ്മളനും ഹവക്കും 
വിേവൻ ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. വിവിധ സുംഘെനോ ക്നതോക്കന്മോര് അഭിവോ യും ത്ചയ്തു. സി.എച്ച്. അക്േോകൻ നഗറിൽ (തിരുനക്കര) 
സോമ്പത്തിക ത്സമിനോർ ക് ോ.ക്തോമസ് ഐസക് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. സോുംെോരിക സക്മ്മളനും പ്രഭോവർമ ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. േമ്പള 
കമ്മീഷൻ പുനോഃസുംഘെിപ്പിുക; േമ്പള പരിഷ്ക്കരണും ഉെൻ അനുഭവക്വ യമോുക; ഇെക്കോലോേവോസും അനുവ ിുക എന്ന 
പരിപോതിപ്രക്മയും ചര്ച്ച ത്ചയ്ത് അുംഗീകരിച്ചു. സ്ത്രീസുരക്ഷ്-സോമൂഹഹയെത്പെലിത്െ അനിവോരയത  എന്ന വിഷയത്തില് നെന്ന 
ത്സമിനോർ  എ.ഐ.ഡി.ഡബ്ളിയ.എ ജനറൽ ത്സക്രട്ടറി ജഗ് മതി സഗ് വൻ ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. ക്കോട്ടയും ജില്ല ക്കന്ദ്രീകരിച്ചുനെന്ന 
പ്രകെനക്ത്തോത്െ സക്മ്മളനും സമോപിച്ചു. പിണറോയി വിജയൻ ത്പോതുസക്മ്മളനും ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. സി.എൻ.ചന്ദ്രൻ, 
മോതു.െി.ക്തോമസ്, എ.ത്ക.േേീന്ദ്രൻ, പി.സി.ക്തോമസ് എന്നിവര് സുംസോരിച്ചു. 
  
 

52-ാനാം സംസ്ഥനന സമ്മേളനം  2014 മ്മെയ് 24,25,26 മ്മകനട്ടയം 
 
 

52-ാോാും സുംസ്ഥോനസക്മ്മളനും 2015 ത്മയ് 24,25,26  തീയതികളിൽ  പോലക്കോത് നെന്നു. ത്മയ് 24 ന് രോവിത്ല 9.30 ന് 
പ്രസിഡന്റ് സ.പി.എച്ച്.എും.ഇസ്മയില്  പതോക ഉയര്ത്തിയക്തോത്െ സക്മ്മളനനെപെികള് ആരുംഭിച്ചു. പഴയ 
കൌൺസില്ക്യോഗത്തില് സുംസ്ഥോനക്രട്ടറി അജയന്.ത്ക.ക്മക്നോന് അവതരിപ്പിച്ച പ്രവര്ത്തനറിക്പ്പോർട്ടുും ട്രഷറര്ത്ാസ്.രോധോകൃഷ്ണന് 
അവതരിപ്പിച്ച യൂണിയന്ത്റ വരവ് ത്ചലവ് കണുകളുും മക്നജർ വി.പി.ജയപ്രകോേ് ക്മക്നോനവതരിപ്പിച്ച ക്കരള സര്വീസ് 
മോസികയത്െ വരവ് ത്ചലവ് കണുകളുും സക്മ്മളനും അുംഗീകരിച്ചു.പുതിയ കൌണ്സില്ക്യോഗും ക്ചര്ന്ന് തോത്ഴപ്പറയന്നവത്ര 
ഭോരവോഹികളോയി ത്തരത്െടുത്തു. 
  
പ്രസിഡന്റ് .             : പി.എച്ച്.എും.ഇസ്മയില്   
  
ഹവസ് പ്രസിഡന്്മോര്   : െി.സി.രോമകൃഷ്ണന്, സുജോത കൂെത്തിെൽ, ത്ക.എും.അേഹോും            
  
ജനറല് ത്സക്രട്ടറി           : െി.സി.മോത്തുുട്ടി 
  
ത്സക്രട്ടറിമോര്          :  ത്ക.സുന്ദരരോജൻ, ഇ.ക്പ്രുംകുമോര്, വി.പി.ജയപ്രകകോേ് ക്മക്നോന്       
  
ട്രഷറര്                :എസ്.രോധോകൃഷ്ണന് 



പ്രതിനിധിസക്മ്മളനും സി.ഐ.െി.യ. ക് േീയ പ്രസിഡന്റ് എ.ത്ക.പത്മനോഭന് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു.എ.ത്ക.ബോലന്, 
ത്ക.എന്.സുകുമോരന്, വി. ശ്രീകുമോർ എന്നിവര് സക്മ്മളനത്ത്ത അഭിവോ യും ത്ചയ്തു. എും.ബി.രോക്ജഷ് എും.പി.സവോഗതും ആേുംസിച്ചു. 
  

സുഹൃ ് സക്മ്മളനും സി.ഐ.െി.യ സുംസ്ഥോന ജനറൽ ത്സക്രട്ടറി എളമരുംകരീും ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. വിവിധ സുംഘെനോ 
ക്നതോക്കന്മോര് അഭിവോ യും ത്ചയ്തു. മൂലധന തോത്പരയങ്ങളുും വര്ഗീയതയും എന്ന വിഷയത്തില് നെന്ന സോുംെോരിക സക്മ്മളനും 
എും.എ.ക്ബബി.ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. ഹവേോഖ്ന് സുംസോരിച്ചു.  സമയബന്ധിത േുംബള പരിഷ്ക്കരണും ക്നതിത്യടുക്കോന് 
വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലോത്ത പ്രക്ക്ഷ്ോഭത്തില് അണിക്ചരുക; ജനവിരുദ്ധ്നയങ്ങത്ള ത്ചുത്തു ക്തോല്പ്പിുക എന്ന പരിപോെിപ്രക്മയും ചര്ച്ച 
ത്ചയ്ത് അുംഗീകരിച്ചു. സ്ത്രീസുരക്ഷ്യും വര്ത്തമോനകോല സോഹചരയങ്ങളുും എന്ന വിഷയത്തില് നെന്ന ത്സമിനോർ  
എ.ഐ.ഡി.ഡബ്ളിയ.എ ഹവസ് പ്രസിഡെ് ് സുധോ സുന്ദരരോമന് ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. സൂസക്െോെി സുംസോരിചു. ക്കോട്ടയും ജില്ല 
ക്കന്ദ്രീകരിച്ചുനെന്ന പ്രകെനക്ത്തോത്െ സക്മ്മളനും സമോപിച്ചു. പിണറോയി വിജയൻ ത്പോതുസക്മ്മളനും ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. 
സി.എൻ.ചന്ദ്രൻ, മോതു.െി.ക്തോമസ്, എ.ത്ക.േേീന്ദ്രൻ, പി.സി.ക്തോമസ് എന്നിവര് സുംസോരിച്ചു. 

 
53-ാനാം സംസ്ഥനന സമ്മേളനം 2016 മെയ് 28,29,30െലപ്പുറം 

 
ത്മയ് 28 ന്  രോവിത്ല 9-ന് സുംസ്ഥോന പ്രസിഡെ് പി എച്ച് എും ഇസ്മയിൽ പതോക ഉയർത്തി സക്മ്മളന നെപെികൾക്ക് തുെക്കും കുറിച്ചു. 
രക്തസോക്ഷ്ി മണ്ഡപത്തിൽ പുഷ്പ്ോർച്ചനയ്ക്കുക്േഷും 9.45 ന് പ്രസിഡെിത്െ അധയക്ഷ്തയിൽ 2015 ത്ല കൌൺസിൽ ക്യോഗും ക്ചർന്നു. സുംസ്ഥോന 
ത്സക്രട്ടറി  ഇ ക്പ്രുംകുമോർ പ്രവർത്തന റിക്പ്പോർട്ടുും എൻ.ജി.ഒ യൂണിയക്െയും ചോരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ്ഗിക്െയും 2015 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ 2016 മോർച്ച് 31 
വത്രയള്ള വരവ് ത്ചലവ് കണക്ക്, ആസ്തിബോധയതോ പട്ടിക എന്നിവ ട്രഷറർ എസ് രോധോകൃഷ്ണനുും ക്കരള സർവീസ് മോസികയത്െ 2015 ഏപ്രിൽ 
1 മുതൽ 2016 മോർച്ച് 31 വത്രയള്ള വരവ് ത്ചലവ് കണുും, ആസ്തിബോധയതോ പട്ടികയും മോക്നജർ എൻ കൃഷ്ണപ്രസോദുും അവതരിപ്പിച്ചു. ഇവ 
കൌൺസിൽ ഏകകയമോയി അുംഗീകരിച്ചു. കൌണ്സില്ക്യോഗും ക്ചര്ന്ന് തോത്ഴപ്പറയന്നവത്ര ഭോരവോഹികളോയി ത്തരത്െടുത്തു. 
 

പ്രസിഡെ്  :പി.എച്ച്.എും. ഇസ്മയിൽ     
ഹവസ് പ്രസിഡന്റുമോർ  :ഇ. ക്പ്രുംകുമോർ, െി.സി. രോമകൃഷ്ണൻ , സുജോത കൂെത്തിെൽ  

ജനറൽ ത്സക്രട്ടറി       :െി.സി. മോത്തുുട്ടി 
ത്സക്രട്ടറിമോർ           :ത്ക. സുന്ദരരോജൻ, െി.എും. ക്ഗോപോലകൃഷ്ണൻ, എൻ. കൃഷ്ണപ്രസോ ് 
ട്രഷറർ        :എസ്. രോധോകൃഷ്ണൻ 

 
54-ാോാും സുംസ്ഥോന സക്മ്മളനും, 2017 ത്മയ് 13, 14, 15 കണ്ണൂർ 

 
ത്മയ് 28 ന്  രോവിത്ല 9-ന് സുംസ്ഥോന പ്രസിഡെ് പി എച്ച് എും ഇസ്മയിൽ പതോക ഉയർത്തി സക്മ്മളന നെപെികൾക്ക് 

തുെക്കും കുറിച്ചു. രക്തസോക്ഷ്ി മണ്ഡപത്തിൽ പുഷ്പ്ോർച്ചനയ്ക്കുക്േഷും 9.45 ന് പ്രസിഡെിത്െ അധയക്ഷ്തയിൽ 2015 ത്ല കൌൺസിൽ 
ക്യോഗും ക്ചർന്നു. സുംസ്ഥോന ത്സക്രട്ടറി  ഇ ക്പ്രുംകുമോർ പ്രവർത്തന റിക്പ്പോർട്ടുും എൻ.ജി.ഒ യൂണിയക്െയും ചോരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ്ഗിക്െയും 
2015 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ 2016 മോർച്ച് 31 വത്രയള്ള വരവ് ത്ചലവ് കണക്ക്, ആസ്തിബോധയതോ പട്ടിക എന്നിവ ട്രഷറർ എസ് 
രോധോകൃഷ്ണനുും ക്കരള സർവീസ് മോസികയത്െ 2015 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ 2016 മോർച്ച് 31 വത്രയള്ള വരവ് ത്ചലവ് കണുും, 
ആസ്തിബോധയതോ പട്ടികയും മോക്നജർ എൻ കൃഷ്ണപ്രസോദുും അവതരിപ്പിച്ചു. ഇവ കൌൺസിൽ ഏകകയമോയി അുംഗീകരിച്ചു. 2016 ത്ല 
കൌൺസിൽ ക്യോഗും 2.50 ന് ക്ചർന്നു.പുതിയ ഭോരവോഹികൾ, ത്സക്രട്ടറിക്യറ്റ് അുംഗങ്ങൾ, സുംസ്ഥോന കമ്മറ്റി അുംഗങ്ങൾ, 
ഓഡിറ്റർമോർ എന്നിവത്ര ത്തരത്െടുത്തു. 

പ്രസിഡെ്  :പി.എച്ച്.എും. ഇസ്മയിൽ     
ഹവസ് പ്രസിഡന്റുമോർ :ഇ. ക്പ്രുംകുമോർ, െി.സി. രോമകൃഷ്ണൻ , സുജോത കൂെത്തിെൽ  
ജനറൽ ത്സക്രട്ടറി  :െി.സി. മോത്തുുട്ടി 
ത്സക്രട്ടറിമോർ  :ത്ക. സുന്ദരരോജൻ, െി.എും. ക്ഗോപോലകൃഷ്ണൻ, എൻ. കൃഷ്ണപ്രസോ ് 
ട്രഷറർ   :എസ്. രോധോകൃഷ്ണൻ 
 
 
 

55-ാോ0 സംസ്ഥനന സമ്മേളനം 2018 ഏപ്രില് 29, 30, മെയ് 1 അടിെനലി 
 
യൂണിയൻ 55-ാോാും സുംസ്ഥോന സക്മ്മളനും 2018 ഏപ്രിൽ 29, 30, ത്മയ് 1 തീയതികളിലോണ് ത്ചുത്തുനിൽപ്പുകളുത്െയും, 

മുക്ന്നറ്റങ്ങളുത്െയും, കുെിക്യറ്റങ്ങളുക്െയും ചരിത്രഭൂമിയോയ ഇടുക്കിയിത്ല അെിമോലിയിൽ നെന്നു. അവകോേ സമരങ്ങൾത്ക്കോപ്പും 
സോമൂഹിക പ്രതിബദ്ധ്തയത്െ പതോകഉയർത്തിപ്പിെിച്ച് ക്പോരോട്ടങ്ങളുത്െ കനൽവഴികളിലൂത്െ 55 വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ട സുംഘെനയത്െ  
സുംസ്ഥോന സക്മ്മളനത്തിന് ഇടുക്കി ആതിഥയും വഹിുന്നത് . 

 ഏപ്രിൽ 29 ന് രോവിത്ല 9 മണിക്ക് പ്രസിഡെ് ഇ.ക്പ്രുംകുമോർ പതോക ഉയര്ത്തിയക്തോത്െ സക്മ്മളനനെപെികള് 
ആരുംഭിച്ചു. പഴയ കൌൺസില്ക്യോഗത്തില് സുംസ്ഥോനക്രട്ടറി ത്ക.സുന്ദരരോജൻ അവതരിപ്പിച്ച പ്രവര്ത്തനറിക്പ്പോർട്ടുും എൻ.ജി.ഒ. 
യൂണിയത്െയും ചോരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ്ഗിത്െയും 2017 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ 2018 മോർച്ച് 31 വത്രയള്ള വരവ് ത്ചലവ് കണുും ആസ്തി 
ബോദ്ധ്യതോ പട്ടികയും ട്രഷറർ സി.ത്ക. ിക്നശ്കുമോുും, ക്കരളസർവീസ് മോസികയത്െ വരവ് ത്ചലവ് കണുും ആസ്തി ബോദ്ധ്യതോ 
പട്ടികയും മോക്നജർ എൻ.കൃഷ്ണപ്രസോദുും അവതരിപ്പിച്ചു. കൌൺസിൽക്യോഗും ഇവ ഏകകയമോയി അുംഗീകരിച്ചു.പുതിയ 
കൌണ്സില്ക്യോഗും ക്ചര്ന്ന് തോത്ഴപ്പറയന്നവത്ര ഭോരവോഹികളോയി ത്തരത്െടുത്തു. 

 
പ്രതിനിധി സക്മ്മളനും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറോയി വിജയൻ സക്മ്മളനും ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു . കോരയക്ഷ്മവും അഴിമതി 

രഹിതവമോയ സിവിൽ സർവീസ് ത്കട്ടിപ്പടുക്ക്കണ്ടതിത്െ ആവേയകത എടുത്തുപറെ മുഖ്യമന്ത്രി അതിനോയി എൻ.ജി.ഒ. യൂണിയത്െ 
ക്നതൃതവത്തിൽ എല്ലോ സർവീസ് സുംഘെനകളുും നെത്തുന്ന കൂട്ടോയ പ്രവർത്തനത്ത്ത അഭിനന്ദിച്ചു. ഹലഫ് പദ്ധ്തിക്ക് എൻ.ജി.ഒ. 
യൂണിയൻ നൽകുന്ന സഹോയും അഭിനന്ദനോർഹമോത്ണന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സി.ഐ.െി.യ. സുംസ്ഥോന ഹവസ് പ്രസിഡെ് 



ത്ക.ത്ക.ജയചന്ദ്രൻ, എഫ്.എസ്.ഇ.െി.ഒ. പ്രസിഡെ് ത്ക.സി.ഹരികൃഷ്ണൻ, ക്കന്ദ്ര ജീവനക്കോരുത്െ ക്കോൺത്ഫഡക്റഷൻ ജനറൽ 
ത്സക്രട്ടറി പി.വി.രോക്ജന്ദ്രൻ എന്നിവർ അഭിവോ യും ത്ചയ്ത് സുംസോരിച്ചു. 

 ഏപ്രിൽ 30 ന് രോവിത്ല 8.45 ന് പ്രതിനിധി സക്മ്മളനും പുനരോരുംഭിച്ചു. സി.ഐ.െി.യ. സുംസ്ഥോന ജനറൽ 
ത്സക്രട്ടറി സ. എളമരും കരിും ക്ട്രഡ് യൂണിയൻ പ്രഭോഷണും നെത്തി. എ.ഐ.എസ്.ജി.ഇ.എഫ്. ജനറൽ ത്സക്രട്ടറി എ.ശ്രീകുമോർ 
സുംസോരിച്ചു. ഉച്ചുക്േഷും 2 മണിക്ക് ക്ചർന്ന സുഹൃ ് സക്മ്മളനും ബഹു. ഹവ ുതവകുപ്പ് മന്ത്രി എും.എും.മണി ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. 
സുഹൃ ് സക്മ്മളനും 5.30 ന് സമോപിച്ചു.ഇടുക്കി കനൽ കലോക്വ ി കലോപരിപോെികൾ അവതരിപ്പിച്ചു. 

 മൂന്നോും  ിവസത്ത്ത സക്മ്മളന നെപെികൾ ത്മയ്-01 രോവിത്ല 8.00 ന് ആരുംഭിച്ചു. സുംഘെനോ റിക്പ്പോർട്ടിക്ന്മലുള്ള 
ചർച്ചയ്ക്ക് ജനറൽ ത്സക്രട്ടറി മുപെി പറഞ്ഞു. 10.00 ന് ക്ഡോ. ക്തോമസ് ഐസക്ക് പ്രഭോഷണും നെത്തി. ഉച്ചയ്ക്ക് ക്േഷും 02.25 ന്  
'അഴിമതി മുക്തവും കോരയക്ഷ്മവമോയ ജനപക്ഷ് സിവിൽ സർവീസ്' എന്ന വിഷയത്ത്ത അധികരിച്ച് ത്സമിനോർ നെന്നു. അഡവ. 
ക്ജോയ് സ് ക്ജോർജ്ജ്് എും.പി. ഉദ്ഘോെനും ത്ചയ്തു. ക്ജോയിെ് കൌൺസിൽ ജനറൽ ത്സക്രട്ടറി എസ്.വിജയകുമോരൻ നോയർ, 
ത്ക.ജി.ഒ.എ. ജനറൽ ത്സക്രട്ടറി െി.എസ്.രഘുലോൽ എന്നിവർ സുംസോരിച്ചു. യൂണിയൻ ജനറൽ ത്സക്രട്ടറി ക്ക്രോഡീകരണും നെത്തി.  

 സർവീസിൽ നിന്നുും വിരമിച്ച  മുൻ ട്രഷറർ എസ്.രോധോകൃഷ്ണൻ, മുൻ ഹവസ് പ്രസിഡെ് ത്ക.ത്ക.ക്മോഹനൻ 
എന്നിവർക്ക് യോത്രയയപ്പ് നൽകി. പ്രസിഡെിത്െ ഉപസുംഹോര പ്രസുംഗക്ത്തോത്െ സക്മ്മളന നെപെികൾ ഹവകുക്ന്നരും 5.30 ന്  
അവസോനിച്ചു. 


