20.04.2018
Ref: AIKMCC NWC-IV-30-CRS-13

CIRCULAR #13

To,
ALL INDIA KMCC NC Members, Office bearers, and members of State/District and
area committee's
Assalamu Alaikkum WRWB
വിഷയം:
17.04.2018
&
വയനാ)
കൂളിവയൽ
ൈസൻ
ഇൻ2ി34ൂ5ിൽ െവ7് നട: നാലാമ= േദശീയ നിർവാഹക
സമിതി േയാഗ തീരുമാനHൾ.
1) മൂ:ാമ= േദശീയ നിർവാഹക സമിതിയുെടയും, അതി& േശഷം
േചർ: േദശീയ കാരLനിർവഹണ സമിതി േയാഗHളNെടയും
31.03.2018 വെര ഉP വരQ െചലQ കണRുകളNം േയാഗം
മുSാെക അവതരിTിRുകയും േയാഗം അ= ഐകകVേഠന
അംഗീകരിRുകയും െചXതു .
2) 12.04.2018 & തിരുവനYപുര[് േചർ: ഇYLൻ യൂണിയൻ
മു\ിം ലീഗി&െറ േദശീയ കൗൺസിലിൽ ഓൾ ഇYL െക എം സി
സി െയ അതി&െറ ഔേദLാഗിക േപാഷക സംഘടനയായി
അംഗീകരി7 വിവരം ജനറൽ െസeക5റി േയാഗ[ിൽ റിേTാർ5്
െചXതു.
3) മുഖL കാരL നിർവഹണ സമിതി അംഗHളായ eപസിഡ&h,
ജനറൽ െസeക5റി, eടഷറർ എ:ിവർ കൂടിയാേലാചി7് എടു[
അടിയYിര തീരുമാനHളായ ജാർRi് തിരെjടുT് eപചരണ
സഹായവും, കാkമീരിെല കതlയിലും, ഉ[രeപേദശിെല
ഉ:ാെവായിലും
നട:
അതിeകമHൾെRതിെര
eപതിേഷധിRുവാനP
ആഹlാനവും
േയാഗം
മുSാെക
റിേTാർ5്
െചoNകയും
േയാഗം
ഐകകVേഠന
അംഗീകരിRുകയും െചXതു.
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4) ഓൾ ഇ$%ാ െക എം സി സി യുെട ആഭിമുഖ%4ിൽ തമി7
നാ9ിെല െവല<=ർ ജില<യിെല സി. എം സി. (CHRISTIAN MEDICAL
COLLEGE) ആശുപBതി പരിസര4് ആരംഭിEുF ഖായിേദ
മില<4് െസIറർ േഫാർ ഹുമാനിMി (Q.M.C.H) E് ഓഫീO
തുറEുവാനും സി.എം സി യിൽ ചികിQാർഥം വരുF
േരാഗികൾE്
ആവശ%മായ
സഹായTൾ
െചUതു
െകാടുEുവാൻ ഒരു സഹായിെയയും നിയമിEുവാൻ േയാഗം
തീരുമാനിXY.
5) ഓൾ ഇ$%ാ െക എം സി സി യുെട േനതൃത[4ിൽ
ആരംഭിXതും,
ആരംഭിEുവാൻ
േപാകുFതുമായ
ആതുരേസവന സഹായ േകB\TൾE് Bപവർ4ിEുവാനുളള
മാർഗനിർേദശTൾ ത^ാറാEി സമർ_ിEുFതിI േവ`ി
ജനാa െക കുbിേമാൻ ഹാജി െചയർമാൻ ആയും ജനാa
േഡാdടർ എം എ അമീർ അലി കൺവീനർ ആയും രൂപീകരിX
ഉപസമിതി സമർ_ിX റിേ_ാർ9് േയാഗം ചർX െച^Yകയും
അതനുസരിX് ഓൾ ഇ$%ാ െക എം സി സി യുെട
ആഭിമുഖ%4ിൽ നിലവിൽ ഉiതും ഭാവിയിൽ തുടTുവാൻ
േപാകുFതുമായ എല<ാ ആതുര േസവന സാഹായ േകB\TളYം
ഓൾ ഇ$%ാ െക എം സി സി യുെട അധീനതയിലുi ഒരു BടkിI
കീഴിൽ െകാ`് വരുവാൻ േയാഗം തീരുമാനിXY. Bടkികളിൽ
മു_m ശതമാനം മാmർ സംഘടയുെടയുെടയും മM് േപാഷക
സംഘടനകളYെടയും
BപധിനിധികൾE്
േവ`ി
നീEി
െവEുവാനും
േയാഗം
തീരുമാനം
എടു4ു,
നിയമ
വിദpധരുമായി കൂടിയാേലാചിX് േമൽ_റb വിഷയTൾ
ഉൾെ_ടു4ി െകാ`് ഒരു നിയമാവലി ത^ാറാEി കാര%
നിർവഹണ സമിതി മുrാെക സമർ_ിEുവാൻ നൗഷാt എം
െക, എ ഷംസുuീൻ, േഡാdടർ എം എ അമീർ അലി, അvYൽ
ഷുEൂർ എFീ അംഗTെള േയാഗം ചുമതലെ_ടു4ി.
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6) ഓൾ ഇ$%ാ െക എം സി സി -ും അതി1െറ എല4ാ
സംസം5ാന
/ഡി89ടി;</ഏരിയാ
ക@ിAികൾ-ും
െപാതുവായി ഉപേയാഗി-ുവാൻ േവHി ഒരു േലാേഗായും
െകാടിയും േവണെമL കാര%നിർവഹണ സമിതി തീരുമാനം
നിർവാഹക സമിതി അംഗീകരി-ുകയും തഥടി8താനQിൽ
േലാേഗായും െകാടിയും തിരെSടു-ുവാൻ മുഖ% കാര%
നിർവഹണ സമിതി അംഗUെളയും കൂടാെത െസ9കXറി േഡാ
എം എ അമീർ അലിെയയും േയാഗം ചുമതലെZടുQി.
7) ഓൾ ഇ$%ാ െക എം സി സി യുെടയും മA് സം5ാന/
ഡി89ടി;</
ഏരിയാ
നിർവാഹക
സമിതികള\െടയും
9പവർQനം കാര%കഷമതയു^താ-ുവാൻ േവHി െപാതു
റൂൾ8
ആ1`
റഗുേലഷൻ
ഉHാകുവാൻ
മൂLംഗ
ഉപസമിതിെയ (നൗഷാb എം െക, എ ഷംസുcീൻ, േഡാ;ടർ എം
എ അമീർ അലി) േയാഗം ചുമതലെZടുQി.
8) േപാHിേdരി ജിfമർ പരിസരQ് ആരംഭി-ുL ശിഹാi
തUൾ െസ1റർ േഫാർ ഹുമാനിAി (S.T.C.H) -് േവHി
വാടകk-്
എടുQ
രH്
കിടZ്
മുറിയുെടയും
ഓഫീസി1Aയും പണി പൂർQിയായി വരുL വിവരം ബഹു
െസ9കXറി ജനാi എം അm\ൽ നാസർ സാഹിi അവർകൾ
േയാഗQിൽ അറിയി-ുകയുHായി.
9) വിേദശ രാജ%Uളിൽ നിLും െതാഴിൽ നpെZX് വരുL
ന@ുെട സേഹാദരUൾ-് േകരളQി1 പുറQ് ഉ^ െതാഴിൽ
േമഖലകൾ
പരിചയെZടുQുവാൻ
ആവശ%മായ
മാർഗനിർേദശUൾ തqാറാ-ുവാൻ േയാഗം തീരുമാനിd\.
10) ഡൽഹി െക എം സി സി യുെട െ9പാജ;A് റിേZാർX് ബഹു
9ടഷറർ ജനാi പി പി അm\ൽ ഖാലി-് സാഹിi അവർകൾ
േയാഗം മുrാെക സമർZിd\.
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11) അംഗത% വിതരണവും +പചാരവും നട1ു2തി3 േവ5ി
രൂപീകരി9 ഉപസമിതി റിേ>ാർ@് ബഹു ജനറൽ കൺവീനർ
ജനാG ടി നാസർ സാഹിG അവർകൾ േയാഗ1ിൽ
അവതരി>ിJുകയും തഥടിLതാന1ിൽ അംഗത% വിതരണം
ഓൺൈലൻ ആയി നട1ുവാനും അതി3 േവ5ി ഒരു
െവGൈസT്
ആരംഭിJുവാനും
െവGൈസTി3
ആവശWമായി
വരു2
െചലവുകൾ
പരസW1ിലൂെട
സമാഹരിJുവാനും േയാഗം തീരുമാനി9X.
12)
ഈ
വരു2
റമദാൻ
മാസ1ിൽ
എല\ാ
സം]ാന/ഡിL+ടി_`/ഏരിയാ
കbിTികളXം
അവരാൽ
കഴിയു2 രീതിയിൽ റിലീe +പവർ1നം നട1ണെമ2്
േയാഗം ആഹ%ാനം െചfതു.
Regards,
A.Shamsudheen
General Secretary
AIKMCC National Committee

