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അസസോസിസേഷൻ ഓഫ് സേൈള ഗവൺമെന്റ ് സേോസളജ് ടീസേഴ്സ് 
(എ.മേ.ജി.സി.ടി.) 

സംസ്ഥോന പ്രവർത്തേ സെിതി സേോഗം SWC 15/2020 

14.03.2021  ഗൂഗിൾ െീറ്റ ്
 

െിനിട് സ് 

അജണ്ട 

1. സംസ ്ഥാനസമ്മേളനം 
2. 2020 വർഷത്തെ വരവ -ചിലവ  കണക്ക  അംഗീകരിക്കൽ 
3. മറ്റ ്കാരയങ്ങൾ 

 

ഹോജർ 

മ്മ ാ. എം. സത്യൻ, മ്മ ാ. എൻ. മമ്മനാജ , മ്മ ാ. ഗീത് നമ്പിയാർ എം.  ത്തക.,, 
മ്മ ാ. രാജഷ കുമാർ പി. മ്മ ാ. വിനു ഭാസ ക്കർ, സമ്മന്ഫാഷ  ടി. വർഗീസ , മ്മ ാ. 
മുഹേദ  റഫീഖ , മ്മ ാ. ചന്ദ്രമ്മമാഹൻ ത്തക. ടി., മ്മ ാ. ന്ദ്പിൻസ  പി. ആർ., മ്മ ാ. 
സുനിൽ വി. ടി., മ്മ ാ. മാണികയരാജ  ത്തക, സൗമയ എസ , മ്മ ാ. ഷജില ബീവി, മ്മ ാ. 
സുനിത് എ. പി., മ്മ ാ. അലിക്കുട്ടി സി., ശശി സി. ടി., മ്മ ാ. മ്മബബി ഷീബ, സജിെ  
കുമാർ പി., മ്മസാബിൻ വർഗീസ  എം വി, രഘുദാസ  പി. വി., മ്മ ാ. സഞ്ചയ കുമാർ 
എസ . എച ., മ്മ ാ. ബാലസുന്ദ്ബഹ്മണയൻ വി, മ്മ ാ. മ്മജാമ്മജാമ്മമാൻ എൻ.എ., മ്മ ാ. 
എം. എസ . മുരളി, മ്മ ാ. അനൂപ  ത്തജ. ആലക്കപ്പള്ളി, മ്മ ാ. ന്ദ്പദീപ  കുമാർ, മ്മ ാ. 
ആനര  ദിലീപ  രാജ , മ്മ ാ. മ്മന്ദ്ഗഷയസ  ത്തജ., മ്മ ാ. എം.്എ. അസ ്കർ , മ്മ ാ. വിഷ ണ  ു
വി.എസ ., മ്മ ാ. സുമിമ്മജായി ഒലിയപ്പുറം, ജയരാജ  ത്തജ., മ്മ ാ. റിജുലാൽ ജി., മ്മ ാ. 
രാജു. എം. സി. 
രാവിത്തല 10.30ന  ഓൺലലനായി മ്മചർന്ന്മ്മയാഗെിൽ്സംസ്ഥാന്ന്ദ്പസി ന്പ  ്

മ്മ ാ. എം.്സത്യൻ്ആധയക്ഷം്വഹിച്ചു. ജനറൽ്ത്തസന്ദ്കട്ടറി്റിമ്മപ്പാർട്ടിങ ്നടെി. 
 

ജനൽ മസപ്േട്ടിേുമട ിസപോർട്ട് 
സുഹൃെുക്കത്തള കഴിഞ്ഞ സംസ ്ഥാനന്ദ്പവർെകസമിത്ി മ്മചർന്നത്                

05-03-2020ന  ആയിരുന്നു. ഇന്ദ്പാവശയത്തെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ത്ിരുവനന്ഫപുരെ  
ഓലൈൻ  ആയും മറ്റു ജില്ലകളിൽ ഓൺലലൻ ആയുമാണ ്നടെുന്നത് . നേത്തള 

സംബന്ധിച്ചിടമ്മൊളം്മുൻപരിചയം  ഇല്ലാെ സമ്മേളന രീത്ിയാണിത് . അത്ിനാൽ 

ഇത്ിത്തന്പ നടെിപ്പിന  മ്മവണ്ടി വലിയ ജാന്ദ്ഗത്യും ത്യ്യാത്തറടുപ്പും നടമ്മെണ്ടത്ുണ്ട . 
അത്ിനാലാണ  ഇന്ന  ഇങ്ങത്തനത്തയാരു ഓൺലലൻ മ്മയാഗം വിളിച്ചു മ്മചർക്കുന്നത് . 
എല്ലാവരുത്തടയും സഹകരണം ന്ദ്പത്ീക്ഷിക്കുന്നു.  
ത്തെയിസ ത്തമന്പ   സംബന്ധിച്ച  നിലവിൽ മ്മകാമ്മളജിൽ IQAC പരിമ്മശാധിച്ചു 

ത്തകാണ്ടിരിക്കുന്ന ത്തെയിസ ത്തമന്പ   ത്തന്ദ്പാമ്മപാസൽ  യറക ടമ്മററ്റിൽ എെിക്കാനുള്ള 

ത്ീയത്ി നീട്ടണത്തമന്ന  ആവശയത്തപ്പട്ടുത്തകാണ്ട ്സംഘടന  മ്മകാമ്മളജ  വിദയാഭയാസ 

 യറക ടർക്ക ്കെ  നൽകിയിട്ടുണ്ട . ത്ീയത്ി മാർച്ച  31മ്മലക്ക  മാറ്റിത്തകാണ്ടുള്ള 

സർക്കുലർ്ത്ിങ്കളാഴ ചമ്മയാടുകൂടി ഇറങ്ങുന്നത്ാണ .  
സമ്മേളനഫണ്ട  കളക ്ഷൻ മാർച്ച  8,9,10 ത്ീയത്ിമ്മയാടുകൂടി പൂർെീകരിക്ക 

ണത്തമന്നാണ ്നേൾ്ത്ീരുമാനിച്ചിരുന്നത് . അത്ിത്തന്പ്പുമ്മരാഗത്ി്ജില്ലാ്ത്തസന്ദ്കട്ടറിമാർ്
റിമ്മപ്പാർട്ട ്ത്തചയ്യണം . സമ്മേളനറിമ്മപ്പാർട്ടിമ്മന്ഩൽ്മ്മമഖലാ്റിമ്മപ്പാർട്ടിങ ്നടമ്മെണ്ട്
കാരയങ്ങൾ്യൂണിറ്റ ്ത്ലെിലും , ജില്ലാത്ലെിലും്മ്മമഖലാത്ലെിലും്സമ്മേളന്
റിമ്മപ്പാർട്ട ്ചർച്ച്ത്തചയ ത് ്സമ്മേളനദിവസം്അവത്രിപ്പിക്കുന്ന്രീത്ി്ഇന്ന ്വിശദമായി്
പരിമ്മശാധിക്കണം. മുൻകാലങ്ങളിൽ്നിന്നും്വയത്യസ ത്മായി്ന്ദ്പമ്മമയ്കേിറ്റിത്തയ്
ഇന്നുത്ത്തന്ന്ത്ീരുമാനിക്കണം . സമ്മേളനെിന ്മുൻപ ്ത്ത്തന്ന്ന്ദ്പമ്മമയ്കേിറ്റിത്തയ്
ത്ീരുമാനിച്ചു്ന്ദ്പമ്മമയങ്ങൾ്അവത്രിപ്പിക്കുവാനായി്ചുമത്ലത്തപ്പടുെുന്ന്ആൾക്ക ്
നൽകിയാൽ്മാന്ദ്ത്മ്മമ്സമ്മേളനെിത്തന്പ്അന്ന ്ന്ദ്പമ്മമയങ്ങൾ്അവത്ത്രിപ്പിക്കാൻ്
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സാധിക്കുകയുള്ളു. അത്ുമ്മപാത്തല്ത്ത്തന്ന്മാർച്ച ് 27ന ്എറണാകുളെു്വച്ചാണ ്
യാന്ദ്ത്യയപ്പ ്സമ്മേളനം്നടൊൻ്ത്ീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് . ഇത്ിത്തന്പ നടെിപ്പും 
കൃത്യമായി ത്ീരുമാനിക്കണം. സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ജില്ലാ മ്മകന്ദ്രങ്ങളിൽ 
ഓൺലലൻ ആയി നടെുമ്മമ്പാൾ മ്മവണ്ട സാമ്മങ്കത്ിക ത്യ്യാത്തറടുപ്പുകത്തളക്കുറിച്ചും 
ഇന്ന  ചർച്ച ത്തചയ്യണം. ജനറൽത്തസന്ദ്കട്ടറിയുത്തട റിമ്മപ്പാർട്ടിങിനുമ്മശഷം സംസ്ഥാന 
ന്ദ്ടഷറർ  2020 വർഷത്തെ ഓ ിറ്റ  ത്തചയ ത് വരവ -ചിലവ  കണക്ക  അവത്രിപ്പിച്ചു. 
ത്ുടർന്ന  ജനറൽ ത്തസന്ദ്കട്ടറിയുത്തട റിമ്മപ്പാർട്ടിമ്മന്ഩലും, ഓ ിറ്റ  ത്തചയ ത് കണക്കിന  
മ്മമലും വിശദമായ ചർച്ച നടന്നു. ത്ുടർന്ന  ജില്ലാത്തസന്ദ്കട്ടറിമാർ ജില്ലാറിമ്മപ്പാർട്ടിംഗ  
നടെി. ചർച്ചയിൽ എല്ലാ ന്ദ്പവർെകസമിത്ി അംഗങ്ങളും സജീവമായി 
പത്തങ്കടുെു. അത്ിനുമ്മശഷം ജനറൽത്തസന്ദ്കട്ടറി മറുപടി നൽകി. ഇത്ിത്തനെുടർന്ന  
ത്ാത്തഴപ്പറയുന്ന ത്ീരുമാനങ്ങത്തളടുെു. 
 
തീൈുെോനങ്ങൾ 

1. സമ്മേളനഫണ്ട  മാർച്ച  15, 16, ത്ീയത്ികളിൽ യൂണിറ്റുകളിൽ ഊർജിത്മായി        
സ കവാ   വർക  നടെി പിരിത്തച്ചടുക്കാൻ ത്ീരുമാനിച്ചു. 

2. വരവ -ചിലവ  കണക്ക ്സംസ്ഥാനന്ദ്പവർെകസമിത്ി അംഗീകരിച്ചു. 
3. മ്മമഖലാറിമ്മപ്പാർട്ടിങ്ങിനായി ഓമ്മരാ മ്മമഖലയിൽനിന്നും ഇത്ിനായി ചുമത്ല 

ത്തപടുെിയ അംഗം സമ്മേളനദിവസം ത്ിരുവനന്ഫപുരെ  എമ്മെണ്ടത്ാണ . 
അത്ിനു മുമ്മന്നാടിയായി മാർച്ച  16ന   മുൻപ  യൂണിറ്റ  റിമ്മപ്പാർട്ടിങ  
പൂർെീകരിക്കുകയും, 17ന   ജില്ലാ ത്ലെിൽ അത്  മ്മന്ദ്കാ ീകരിക്കുകയും, 18ന  
ലവകുമ്മന്നരെിനുള്ളിൽ മ്മമഖലാ റിമ്മപ്പാർട്ടിങ്ങിനു ആവശയമായ്വിവരങ്ങൾ  

ഇത്ിനായി ചുമത്ലത്തപ്പടുെിയ വയക്തിക്ക  ലകമാറുകയും മ്മവണം. ഇത്ുമായി 
അമ്മേഹം സംസ്ഥാനസമ്മേളനെിൽ പത്തങ്കടുക്കണം. മ്മമഖലാത്തസന്ദ്കട്ടറിമാർ്
ഇക്കാരയം്ഉറപ്പുവരുെണം. 

4. ന്ദ്പമ്മമയകേിറ്റിയുത്തട ചുമത്ല സംസ്ഥാന ലവസ ന്ദ്പസി ണ്ട മാരായ 

ഇമ്പിച്ചിമ്മകായക്കും, മ്മ ാ. രാമ്മജഷ കുമാറിനും  നൽകി. ജില്ലാസമ്മേളനം 
അംഗീകരിച്ച ന്ദ്പമ്മമയങ്ങൾ ജില്ലാത്തസന്ദ്കട്ടറിമാർ ഇമ്പിച്ചിമ്മകായക്ക  മാർച്ച  16ന  
മുൻപ  ലകമാറണം. 

5. യാന്ദ്ത്യപ്പ  സമ്മേളനം എറണാകുളെ  വച്ച  നടക്കുന്ന സാഹചരയെിൽ അത്ിത്തന്പ 

നടെിപ്പ  ചുമത്ല എറണാകുളം ജില്ലാ ത്തസന്ദ്കട്ടറി മ്മ ാ. എം.എസ . മുരളിക്ക  
നൽകി. സർവീസിൽനിന്നും വിരമിക്കുന്ന നേുത്തട അംഗങ്ങളുത്തട മ്മഫാമ്മട്ടാ, 
ബമ്മയാമ്മ റ്റ എന്നിവ ബന്ധത്തപ്പട്ട ജില്ലാ ത്തസന്ദ്കട്ടറിമാർ എന്ദ്ത്യും മ്മവഗം മ്മ ാ. 
എം.എസ . മുരളിക്ക  അയച്ചു നൽമ്മകണ്ടത്ാണ . 

6. സംസ്ഥാനസമ്മേളനം ഓൺലലനായി്ജില്ലാമ്മകന്ദ്രങ്ങളിൽ  നടെുന്നത്ിനാൽ, 

ജില്ലയിൽ ത്തടക നിക്കൽ കേിറ്റിയുത്തട ചുമത്ലയുള്ള ആത്തളയും, ജില്ലാ 
ത്തസന്ദ്കട്ടറിമ്മയയും ഉൾത്തപ്പടുെി സംസ്ഥാനത്ല ത്തടക നിക്കൽ കേിറ്റിയുത്തട 
ചുമത്ലയുള്ള മ്മ ാ. വിഷ ണു വി. എസ . ഒരു വാട്ടസ ആപ  ന്ദ്ഗൂപ്പ  ത്ുടമ്മങ്ങണ്ടത്ാണ . 
ഇവർ ത്േിൽ ഇത്ിലൂത്തട നിരന്ഫര ആശയവിനിമയവും ത്യ്യാത്തറടുപ്പും 
നടമ്മെണ്ടത്ാണ . 
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