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അസസോസിസയഷൻ ഓഫ് സേരള ഗവൺമമന്റ ് സേോസളജ് ടീസേഴ്സ് 
(എ.മേ.ജി.സി.ടി) 

സംസ്ഥോന പ്രവർത്തേ സമിതി സയോഗം SWC 09/2020 

21.09.2020  ഗൂഗിൾ മീറ്റ ്
 

മിനിട് സ ്

അജണ്ട 

1. അനുസശോചനം 
2. ജനറൽ മസപ്േട്ടറിയുമട റിസപോർട്ടിങ ്

3. ധനകാരയ മന്ത്ന്ഫിയുമായി 22-09-2020നു നടക്കുന്ന ചർച്ച 
4. മറ്്റ േോരയങ്ങൾ 

 

ഹോജർ 

സ ോ. എം. സതയൻ, സ ോ. എൻ. മസനോജ്, സ ോ. ഗീത നമ്പിയോർ എം. മേ., 

സ ോ. മേ. മേ. ദോസമോദരൻ , സ ോ. രോജഷ്േുമോർ രി ., സ ോ. ഇമ്പിേിസകോയ 
േൗടയമോകനേം, സ ോ. വിനു ഭോസ്കർ , സസതോഷ് ടി. വർഗീസ്, സ ോ. മുഹമ്മദ് 
റഫീഖ,് സ ോ. ചപ്രസമോഹൻ മേ. ടി ., സ ോ. സുനിൽ വി. ടി. , സ ോ. മോണിേയരോജ ്

കക, സൗമയ എസ് , സ ോ. ഷജില ബീവി , സ ോ. സുനിത എ. രി. , സ ോ. അലികുട്ടി 
സി., സ ോ. ഷോനവോസ് രി. എേ് , ശശി സി. ടി. , സ ോ. സബബി ഷീബ , സജിത്ത് 
േുമോർ രി ., സ ോ. പ്രസമോദ് സി. , സസോബിൻ വർഗീസ്  എം. വി., സ ോ. 
സഞ്ചയ്േുമോർ എസ് . എച്., സ ോ. ബോലസുപ്ബഹ്മണയൻ  വി, സ ോ. 
സജോസജോസമോൻ എൻ.എ ., സ ോ. എം . എസ് . മുരളി , രഞ്ജിത് സമോഹൻ  രി., സ ോ. 
അനൂര് മജ . ആലകപള്ളി , സസതോഷ് േുമോർ എസ് ., ഡഡാ. ന്ത്രദീര് കുമാർ, 

സ ോ. എ. ബോലേൃഷ്ണൻ, സ ോ. ആനര് ദിലീര് രോജ് , സ ോ. സപ്ഗഷയസ് മജ ., 

സ ോ. വിഷ്ണു വി.  എസ്., സ ോ. സറോസ്നിേസ്  രി. മേ. , സ ോ. സുമിസജോയി 
ഒലിയപുറം, സ ോ. ബി. ഉണ്ണിേൃഷ്ണനൻ നോയർ, ജയരോജ് മജ ., സ ോ. റിജുലോൽ 
ജി. 
 

രോവിമല 10 മണിക ് ഓൺലലൻവഴി സചർന്ന സയോഗത്തിൽ സംസ്ഥോന 
പ്രസി ന്റ ് സ ോ. എം . സതയൻ അധയക്ഷത വഹിേു.  സംസ് ഥോന പ്ടഷറർ സ ോ. 
ഗീത നമ്പിയോർ എം.  മേ. അനുസശോചന പ്രസമയം അവതരിപിേു.  

അനുസശോചനം 
സേോവി ് മഹോമോരിയിൽ അേമപട്ടു നമമ്മ  വിട്ടു സരോയ അസനേോയിരം 

മനുഷയർ, ഇകോലയളവിൽ നമമ്മ വിട്ടു സരോയ േലോ , സോംസ്േോരിേ, രോഷ്പ്ടീയ 
സമഖലേളിമല പ്രമുഖ  വയക്തിതവങ്ങൾ തുടങ്ങിയവരുമട നിരയോണത്തിൽ േമ്മറ്റി 
അനുസശോചനം സരഖമപടുത്തുന്നു. 

 

ജനറൽ മസപ്േട്ടറിയുമട റിസപോർട്ട ്
സുഹൃത്തുക്കകള ന്ത്രിൻസിപ്പൽനിയമനം മുൻകാലങ്ങളികല ഡരാകല 

സീനിഡയാറിറ്റി അനുസരിച്ചു ഡി.രി.സി. ഡചർന്ന ് നടത്തുന്ന രീതിയിഡലക്കു 
എത്തിയിട്ടില്ല. ഇതുമായി ബന്ധകപ്പട്ട തുടർന്ത്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടന നടത്തി 
വരുന്നു. സർക്കാർ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് ഡകാഡളജുകളിൽ രുതിയ 

ഡകാഴ്സുകൾ നൽകുന്ന നടരടികളുമായി മുഡന്നാട്ടു ഡരാകുന്ന സാഹചരയത്തിൽ 
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എല്ലാ ഡകാഡളജുകളും ആവശയമായ ഡകാഴ്സുകൾ സമയരരിധിക്കുള്ളിൽ 

തകന്ന അഡരക്ഷിക്കാനുള്ള ന്ത്ശമം നടത്തണം.  
സംഘടനയുകട കമമ്പർഷിര ് ന്ത്രവർത്തനം ഈമാസംതകന്ന രൂർത്തീകരി 

ഡക്കണ്ടതുണ്്ട. സംഘടനയുകട വഴുതക്കാടുള്ള എസ്.ബി.ഐ. അക്കൗണ്്ട, 
നടത്തിപ്പികന്പ സൗകരയാർത്ഥം രനവിള എസ്.ബി.ഐ. ന്ത്ബാഞ്ചിഡലക്കു മാറ്റി. 
ഡലാ ഡകാഡളജികല ന്നാം കസമസ്റ്റർ രരീക്ഷയുകട ഫലന്ത്രഖ്യാരനം സംബന്ധിച്ച 

വിഷയത്തിൽ നിയമരരമായി കചയ്യാവുന്ന കാരയങ്ങൾക്കു അവിടുകത്ത 

സിൻഡിഡക്കറ്്റ അംഗമായ ബി. ഡകരളവർമകയ വിളിച്ചു ഡവണ്ട നിർഡദശം 
നൽകിയിട്ടുണ്്ട.  

ഡദശീയവിദയാഭയാസനയം സംബന്ധിച്ചു സംഘടന ജില്ലാതലത്തിൽ നടത്തിയ 

കസമിനാറുകളിൽ ഇനി തിരുവനന്ഫരുരവും, രാലക്കാടുമാണ് ബാക്കി ഉള്ളത്. 

അത് എന്ത്തയും ഡവഗം നടത്തണം. ഡദശീയവിദയാഭയാസനയത്തികനതികര 

ശക്തമായ ന്ത്രഡക്ഷാഭങ്ങൾ വിദയാഭയാസസംരക്ഷണസമിതിയുമായി ഡചർന്നു 
സംഘടന നടത്തിവരുന്നു. ഇതിൽ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളുകടയും രിന്ഫുണ 

ഉണ്ടാഡവണ്ടതുണ്്ട.  ഈ ഡമഖ്ല സംരക്ഷിച്ചു മുഡന്നാട്ടു ഡരാകണകമങ്കിൽ 

ഡദശീയവിദയാഭയാസനയം-2020 ഡകന്ത്രസർക്കാരികനകക്കാണ്്ട രിൻവലിപ്പിഡക്കണ്ട 
തുണ്്ട. ഇകല്ലങ്കിൽ ഡകാഡളജുകളുകട നിലനിൽപ്പ,് നമ്മുകട കതാഴിൽ, വരും 
തലമുറയുകട രഠനം തുടങ്ങി എല്ലാത്തികനയും ഈ നയം രിറഡകാട്ടടിക്കും. 
അതിൽ എല്ലാവരും സജീവമായി ഇടകരടൽ നടഡത്തണ്ട സമയമാണിത്.  

വിവിധ വിഷയങ്ങളിലായി 93 അദ്ധ്യാരകരുകട നിയമനം രുതിയതായി  
നടന്നു. നമ്മുകട സംസ്ഥാനം ഡകാവിഡികന്പ രശ്ചാത്തലത്തിൽ 

ധനഡന്ത്സാതസുകളുകട അഭാവത്തിൽ വലിയ സാമ്പത്തിക കെരുക്കം 
അനുഭവിക്കുകയാണ്. എന്നിരുന്നിട്ടും ആറ്ദിവസം വീതം അഞ്ചു മാസഡത്തക്ക ്
നമ്മുകട ശമ്പളം മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന രദ്ധ്തിയിൽ സർക്കാർ വളകര ഗുണരരമായ 

നിലരാടാണ ്എടുത്തത്. മാറ്റി വച്ച ശമ്പളം 9% രലിശഡയാട് കൂടി രി.എഫിഡലക്കു 
നിഡക്ഷരിക്കാനുള്ള തീരുമാനം വളകരയധികം ഗുണരരമാണ.് എന്നാൽ 

ഇനിയും ഈ വിഷയത്തിൽ ചില നടരടികൾ ശമ്പളവുമായി ബന്ധകരട്ടു 
സർക്കാരിന് എടുഡക്കണ്ടതായി വഡന്നക്കാം. അത് നടപ്പാക്കുഡമ്പാൾ രരമാവധി 
ഇളവുകൾ നൽകുകയും, ജീവനക്കാരുകട ന്ത്രശ്നങ്ങൾ മനസിലാക്കണ 
കമന്നുമാണ ്സംഘടനയുകട നിലരാട്. അതിൽ സംഘടന മുഡന്നാട്ടു കവഡക്കണ്ട 

കാരയങ്ങൾ നമ്മുക്ക് ഇന്ന ് ചർച്ച കചയ്തു നമ്മുകട കഫഡഡറഷകന 

അറിയിഡക്കണ്ടതുണ്്ട. കഫഡഡറഷൻ ആണ ് നാളകത്ത ഡയാഗത്തിൽ 

രകങ്കടുക്കുന്നത്. തുടർന്ന് റിഡപ്പാർട്ടിഡന്ഩൽ വിശദമായ ചർച്ച നടന്നു. എല്ലാ 
ന്ത്രവർത്തകസമിതിഅംഗങ്ങളും ചർച്ചയിൽ രകങ്കടുത്തു. ഇതികന്പ 

അടിസ്ഥാനത്തിൽ താകഴപ്പറയുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു. 
 

തീരുമോനങ്ങൾ 

1. ധനകാരയമന്ത്ന്ഫിയുമായി 22-09-2020നു നടക്കുന്ന ചർച്ചയിൽ രി.എഫ്. 
ഡകാൺന്ത്ടിബയുഷൻ, ഒണം അഡവാൻസ് തിരിച്ചടവ് എന്നിവയ്ക്കു  
സാവകാശം ഏർകപ്പടുത്തുക; രി. എഫ്. സബ്്സ്്ന്ത്കിര്ഷൻ തുക 

കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുഡമാ എന്ന് ആഡലാചിക്കുക; എൻ.രി.എസ്്സ 
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കാരുകട ശമ്പളകാരയത്തിൽ ഗുണകരമായി എന്്ഫ കചയ്യാൻ സാധിക്കും 
എന്നതു രരിഡശാധിക്കുക എന്നീ നിർഡദശങ്ങൾ നല്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.  

2. ഈ മാസം തകന്ന സംഘടനയുകട കമമ്പർഷിര ് ന്ത്രവർത്തനം്
രൂർത്തീകരിഡക്കണ്ടതുണ്്ട.  

3. ഡദശീയവിദയാഭയാസനയം സംബന്ധിച്ചു കസമിനാറുകൾ നടത്താൻ 

ഡശഷിക്കുന്ന ജില്ലകൾ എന്ത്തയും കരട്ടന്ന ്അത് നടത്തണം. 
4. ഡദശീയവിദയാഭയാസനയത്തികനതികര ശക്തമായ ന്ത്രഡക്ഷാഭങ്ങൾ 

തുടർന്നും സംഘടിപ്പിക്കണകമന്നും ഇതിൽ സംഘടനയുകട സജീവമായ 

ഇടകരടൽ ഉണ്ടാവണകമന്നും തീരുമാനിച്ചു. 
5. രുതിയ ഡരാസ്റ്റിംഗ ് കിട്ടിവരുന്ന അദ്ധ്യാരകകര സംഘടനയിൽ 

ഡചർക്കാനുള്ള വളകര ന്ത്കിയാത്മകമായ ഇടകരടലുകൾ ജില്ലാ/യൂണിറ്്റ 

കസന്ത്കട്ടറിമാരുകട ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാഡവണ്ടതുണ്്ട. 

 

സയോഗം ഉേയ്ക് 12.30നു അവസോനിേു 
 

അഭിവോദയങ്ങസളോമട 
 

സ ോ. എൻ. മസനോജ് 
ജനറൽ മസപ്േട്ടറി 

21.09.2020 
 

 
 

 

 
 


