അസസോസിസേഷൻ ഓഫ് സേൈള ഗവൺമെന്റ ് സേോസളജ്
ടീസേഴ്സ് (എ.മേ.ജി.സി.ടി.)
സംസ്ഥോന പ്രവർത്തേ സെിതി സേോഗം SWC 14/2020
05.03.2021 ഗൂഗിൾ െീറ്റ്
െിനിട്സ്
അജണ്ട
1. അനുശശോചനം
2. ജനറൽ സസക്രട്ടറിയുസെ റിശപോർട്ടിങ്
3. സംസ്ഥോനസശേളനം
4. മോർച്ച് 8 - വനിതോ ദിനം
5. ശരരള സർവരലോശോല അക്കോദമിര് രൗൺസിൽ സതരസെെുപ്
6. മറ്റ് രോരയങ്ങൾ
ഹോജർ
ശ ോ. എം. സതയൻ, ശ ോ. എൻ. മശനോജ്, ശ ോ. ഗീത നമ്പിയോർ എം. സര.,,
ശ ോ. സര. സര. ദോശമോദരൻ, ശ ോ. രോജഷ്രുമോർ പി. ശ ോ. ഇമ്പിച്ചിശക്കോയ
രൗെയമോക്കനരം, ശ ോ. വിനു ഭോസ്ക്കർ, സശതോഷ് െി. വർഗീസ്, ശ ോ. മുഹേദ്
റഫീഖ്, ശ ോ. ചക്രശമോഹൻ സര. െി., ശ ോ. ക്പിൻസ് പി. ആർ., ശ ോ. സുനിൽ വി.
െി., ശ ോ. മോണിരയരോജ് സര, സൗമയ എസ്, ശ ോ. ഷജില ബീവി, ശ ോ. സുനിത
എ. പി., ശ ോ. അലിക്കുട്ടി സി., ശ ോ. ഷോനവോസ് പി. എച്ച്, ശശി സി. െി., ശ ോ.
ശബബി ഷീബ, സജിത്ത് രുമോർ പി., ശസോബിൻ വർഗീസ് എം വി, രഘുദോസ് പി.
വി., ശ ോ. സഞ്ചയ്രുമോർ എസ്. എച്., ശ ോ. ബോലസുക്ബഹ്മണയൻ വി, ശ ോ.
ശജോശജോശമോൻ എൻ.എ., ശ ോ. എം. എസ്. മുരളി, ശ ോ. അനൂപ് സജ.
ആലക്കപള്ളി, ശ ോ. ക്പദീപ് രുമോർ, ശ ോ. എ. ബോലരൃഷ്ണൻ, ശ ോ. ആനര്
ദിലീപ് രോജ്, ശ ോ. ശക്ഗഷയസ് സജ., ശ ോ. വിഷ്ണു വി.എസ്., ശ ോ. സുമിശജോയി
ലിയപുറം, ജയരോജ് സജ., ശ ോ. റിജുലോൽ ജി., ശ ോ. രോജു. എം. സി.
വവരുശേരം 7.00ന് ഒൺവലനോയി ശചർേ ശയോഗത്തിൽ സംസ്ഥോന
ക്പസി ന്റ ് ശ ോ. എം . സതയൻ ആധയക്ഷം വഹിച്ചു. സംസ്ഥോന ക്െഷറർ ശ ോ.
ഗീത നമ്പിയോർ എം. സര അനുശശോചന ക്പശമയം അവതരിപിച്ചു.
അനുസശോചനം
രവിയും
ഭോഷ
ചിതരനും
അധയോപരനും
എ.സര.ജി.സി.െി
അംഗവുമോയിരുേ ക്ശീ. വിഷ്ണുനോരോയണൻ നമ്പൂതിരി, സി.പി.ഐ.എം
സംസ്ഥോന രേിറ്റി അംഗവും സനെുവത്തൂർ മുൻ MLAയുമോയ സ.
ബി.രോഘവൻ, ശരക്ര സർക്കോർ ജീവനക്കോരുസെ ശരോൺസഫ ശറഷസന്റയും
എൻ.എഫ്.പി.ഇ
യുസെയും
മുൻ
അഖിശലതയ
ജനറൽ
സസക്രട്ടറി
എം.രൃഷ്ണൻ, സംഗീത സംവിധോയരൻ ഐസര് ശതോമസ്രർഷരസമര
ത്തിനിെയിൽ ജീവൻ നഷ്െസപട്ട രർഷരർ, ശരോവി ് മഹോമോരിയിൽസപട്ടു
നസേ വിട്ടുശപോയ അശനരോയിരങ്ങൾ, തുെങ്ങിയവരുസെ നിരയോണത്തിൽ
രേിറ്റി അനുശശോചനം ശരഖസപെുത്തുേു.
ജനൽ മസപ്േട്ടിേുമട ിസപോർട്ട്
സുഹൃത്തുക്കസള, രഴിെ സംസ്ഥോന ക്പവർത്തരസമിതി ശയോഗം
18.02.2021ന് എ.സര.ജി.സി.െി. ഭവനിൽ
ശചർേു.
അേ്
13-03-2021ന്
തിരുവനതപുരത്ത് വച്ച്
സംഘെനയുസെ അറുപത്തിമൂേോം സംസ്ഥോന
സശേളനം നെത്തുവോനോണ് തീരുമോനിച്ചിരുേത്. എേോൽ അശേദിവസം
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സംസ്ഥോനത്ത് വലിയശതോതിൽ പി. എസ്.സി.യുസെ പരീക്ഷ നെക്കുേതിനോൽ
സശേളനം നെത്തോൻ സോധിക്കില്ല എേ് ശബോധയസപെുരയും, 23-02-2021ന്
അവവലബിൾ സംസ്ഥോനക്പവർത്തരസമിതി ശയോഗം വിളിച്ചു ശചർക്കുരയും
അതിൽ സംസ്ഥോന സശേളനം 2021 മോർച്ച് 20ശലക്ക് മോറ്റിവയ്ക്കോൻ
തീരുമോനിക്കുരയും സചയ്തു.
സശേളന ഫണ്ട് സമോഹരിക്കുേതിന് ആവശയമോയ രസീത് ബുക്ക്
യൂണിറ്റുരളിശലക്കു അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് യൂണിറ്റ് സസക്രട്ടറിമോർ വരപറ്റി
എക്തയുംശവഗം ഫണ്ട് പിരിവിനുള്ള രോരയങ്ങൾ ഉർജ്ജിതസപെുശത്തണ്ടതുണ്ട്.
സഫക്ബുവരി 23 മുതൽ ഏഴോം ശമ്പളപരിഷ്രരണം അനുസരിച്ചുള്ള ശപ
സ്ലിപ് അധയോപരർക്ക് ലഭിച്ചു തുെങ്ങി. പുതിയ ശരോഴ്സുരൾ സംബന്ധിച്ച്
പറയുശമ്പോൾ 25-02-2021ന് ഇറങ്ങിയ ഉത്തരവിൽ സർക്കോർ ശരോശളജുരളിൽ 6
പുതിയതോയി ശരോഴ്സുരൾ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോളിതുവസര ഈ സർക്കോർ
അധിരോരത്തിൽ വേ ശശഷം 121 ശരോഴ്സുരൾ സർക്കോർ ശരോശളജുരളിൽ
ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 40 യു.ജി., 78 പി.ജി., 3 എം.ഫിൽ ശരോഴ്സുരളുമോണ്
ഉള്ളത്.
സെയിസ്സമന്റ ് സംബന്ധിച്ച് നോളിതുവസര 2542 അദ്ധ്യോപരരുസെ
ഉത്തരവിറങ്ങി. 03.03.2021ന് ഇറങ്ങിയ ഉത്തരവിൽ 107 അധയോപരർക്ക്
അശസോസിശയറ്റ് സക്പോഫസർ സെയിസ്സമന്റ ് നൽരി. അതിനു ശശഷം അജണ്ട
തിരിച്ച് ചർച്ച നെേു. തുെർേ് ജില്ലോസസക്രട്ടറിമോർ ജില്ലോറിശപോർട്ടിംഗ് നെത്തി.
ഈ റിശപോർട്ടുരൾക്കുശമൽ വിശദമോയ ചർച്ച നെേു. ചർച്ചയിൽ എല്ലോ
ക്പവർത്തരസമിതി
അംഗങ്ങളും
സജീവമോയി
പസെെുത്തു.
ജനറൽ
സസക്രട്ടറിയുസെ മറുപെിക്ക് ശശഷം തോസഴപറയുേ തീരുമോനങ്ങസളെുത്തു.
തീൈുെോനങ്ങൾ
1. സംസ്ഥോന സശേളന ഫണ്ട് മോർച്ച് 8, 9, 10 തീയതിരളിൽ യൂണിറ്റുരളിൽ
സ്രവോ ് വർക്ക് നെത്തി പിരിസച്ചെുക്കോൻ തീരുമോനിച്ചു.
2. പതോരദിനം മോർച്ച് 10ന് ആചരിക്കും.
3. യോക്തയയപ് സശേളനം 2021 മോർച്ച് 27ന് എറണോരുളം മഹോരോജോസ്
ശരോശളജിൽ വച്ച് നെത്തോൻ തീരുമോനിച്ചു.
4. ശരരള
സർവരലോശോല
അക്കോദമിര്
രൗൺസിൽ
ഇലക്ഷൻ
സംബന്ധിച്ചരോരയങ്ങൾ രൂെിയോശലോചിക്കുേതിനു ശവണ്ടി സർവരലോ
ശോല ശമഖലയിസല ക്പവർത്തര സമിതി അംഗങ്ങളുസെ ശയോഗം 7-03-2021ന്
എ.സര.ജി.സി.െി. ഭവനിൽ വിളിച്ചു ശചർക്കോൻ തീരുമോനിച്ചു.
5. മോർച്ച് 8ന് വനിതോ ദിനപരിപോെിരൾ എല്ലോ യൂണിറ്റുരളിലും ശരോവി ്
മോനദണ്ഡങ്ങൾ പോലിച്ചു സരോണ്ട് നെത്തുവോൻ തീരുമോനിച്ചു.
ശയോഗം രോക്തി 8.30ന് അവസോനിച്ചു
അഭിവോദയങ്ങശളോസെ

തിരുവനതപുരം
05-03-2021

ശ

[2]

ോ. എൻ. മശനോജ്
ജനറൽ സസക്രട്ടറി

