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അനുസശോചനം
ചിറ്റൂർ ഗവൺസമൻറ് ശരോശളജ് സരോശമഴ്സ് വിഭോഗം അധയോരരനും എ സര ജി
സി െി അംഗവുമോയ ജി രോധോരൃഷ്േൻ മോഷ്, ജീവശോസ്ക്രജ്ഞൻ എം വിജയൻ,
രിരക്കഥോരൃത്ത്
ശജോൺ
ശരോൾ,
മുൻമക്തിയും
മുരിർന്ന
ശരോൺക്ഗസ്
ശനരോവുമോയ സര. ശങ്കരനോരോയേൻ, ഫുെ്ശബോൾ രോരം ശദവോനന്ദ്, ആേവ
ശോസ്ക്രജ്ഞൻ എ. സര. ഭോദുരി, ചലച്ചിക്ര രോരം സലീം ഖൗസ്, സതൂർ വോദരൻ
രണ്ഡിറ്റ്
ശിവരുമോർ
ശർമ,
ഇക്സോശയൽ
ആക്രമേത്തിൽ
സരോല്ലസപട്ട
മോധയമക്രവർത്തര ഷിറീൻ അബു അഖ്ലഹ്,
ൽഹിയിൽ രീരിെുത്തത്തിൽ ജീവൻ
നഷ്െസപട്ടവർ
എന്നിവരുസെ
നിരയോേത്തിൽ
ശയോഗം
അനുശശോചനം
ശരഖസപെുത്തുന്നു.

[1]

ജനൽ മസപ്േട്ടിേുമട ിസപോർട്ട്
സുഹൃത്തുക്കശള,
സംസ്ഥോന
സശമ്മളനത്തിസന്റ
ഫണ്ട്
ഇനിയും
രിരിസച്ചെുശക്കണ്ടരുണ്ട്. ഇരിനോയുള്ള ഊർജിര ക്ശമം ജില്ലോ/ യൂേിറ്റ് സസക്രട്ടറിമോർ
നെത്തേം. സെയിസ്സമന്റുമോയി ബന്ധസപട്ട് AGP 7000-8000 അശരഷരളിൽ 219
ശരരുസെ ഉത്തരവിറങ്ങി. 150 അധയോരരരുസെ സക്രോശപോസലുരൾ രോമസിയോസര
ഉത്തരവോയി ഇറങ്ങുസമന്നോേ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളര്. ബി ഒര്ഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള
അശസോസിശയറ്റ് സക്രോഫസർമോരുസെ സെയിസ്സമന്റ നെരെിരൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി
ഇറങ്ങോനുള്ള AGP 6000-7000 സെയിസ്സമന്റുരൾ രോമസിയോസര ഇറങ്ങുസമന്ന്
രരുരുന്നു.
ക്രിൻസിപൽ നിയമനം സമയബന്ധിരമോയി നെപിലോക്കുന്നരിന് സ്സരഷയൽ
റൂൾസിൽ ആവശയമോയ ശഭദഗരി വരുത്തോൻ ശവണ്ട ക്രവർത്തനം ഉന്നര വിദയോഭയോസ
വരുപ് നെത്തിവരുന്നു. സക്രോഫസർഷിപ് ഉത്തരവ് ഇറങ്ങോൻ ശവണ്ട ഇെസരെൽ
നെത്തിവരുന്നുണ്ട്. 2022-23 വർഷസത്ത സരോരുസ്ഥലം മോറ്റത്തിസന്റ രരെ് രട്ടിര
രരമോവധി ശവഗത്തിൽ ക്രസിദ്ധീരരിക്കും എന്നോേ് മനസ്സിലോക്കുന്നര്. ഇരിനു
ശശഷം ഇരുമോയി ബന്ധസപട്ട് ലഭിക്കുന്ന രരോരിരൾ രരിഹരിക്കോൻ ശവണ്ട
ഇെസരെൽ നെത്തുന്നരോേ്.
ശമ്പളരരിഷ്രരേം ലഭയമോയ ചില അധയോരരർക്ക് സ്രോർക്കിസല ക്രശ്നം
രോരേം ശമ്പളം മോറോൻ രഴിയോത്ത സ്ഥിരിവിശശഷമുണ്ട്. ഇര് ധനരോരയ
വരുപിസന്റ ക്ശദ്ധയിൽസപെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മോക്രവുമല്ല, സ്രോർക്ക് ഒഫീസിൽ
സംഘെനയ്ക്ക് രരോരിരൾ രരിഹരിക്കുന്നരിനോവശയമോയ
രു സംവിധോനം
രുക്കുന്നരിനു ശവണ്ട ഇെസരെലുരൾ നെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശരോശളജ് അധയോരരർക്ക്
അർഹമോയ
ിഎ ഇനിയും അനുവദനീയമോയിട്ടില്ല. ഇരിൽ ധനരോരയ വരപുമോയി
സംഘെന ചർച്ച നെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അരിയർ രുെിശിര ശരക്ന്ദ വിഹിരം ലഭിക്കുന്ന
മുറയ്ക്ക് അനുവദിക്കുന്നരോേ്.
അറബിര് അധയോരരരുസെ സർവീസ് സറഗുലററസ് സചയ്യുന്ന വിഷയത്തിലും,
സംഗീര ശരോശളജ് അധയോരരർക്ക് യുജിസി ലഭിക്കുന്ന വിഷയത്തിലും മുഖയമക്തി,
ധനരോരയ വരുപ് മക്തി, ഉന്നര വിദയോഭയോസവരുപ് മക്തി എന്നിവരുസെ ഒഫീസുമോയി
ശവണ്ട ഇെസരെൽ നെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇശപോൾ സ്സരഷയൽ ശക്ഗ ് ക്രിൻസിപൽമോരോയി
ഇരിക്കുന്നവരുസെ സർവീസ് സറഗുലററസ് സചയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക്
ി. ി. സക്രോശമോഷൻ
നെക്കുന്നരോേ്.
AISGEFസന്റ രോറ്റ്നയിൽ വച്ച് നെന്ന സശമ്മളനത്തിൽ സംഘെനയുസെ ജനറൽ
സസക്രട്ടറി ശ ോ. മുഹമ്മദ് റഫീഖ് രസങ്കെുക്കുരയുണ്ടോയി. എൻ.രി.എസ്, എൻ.ഇ.രി.
എന്നിവയ്ക്ക് എരിസര ശദശവയോരരമോയി ശക്തമോയ ക്രശഷോഭം നെത്തേം
എന്നോേ് ക്രസ്രുര സശമ്മളനത്തിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവന്ന നിർശേശം. ഐഫര്ശെോ
ശദശീയ എര്സിരയൂട്ടീവ് രമ്മിറ്റി അമൃത്സറിൽ വച്ച് ഏക്രിൽ 23 24 രീയരിരളിൽ
ശചർന്നു. ഇരിൽ ഐഫര്ശെോ ശദശീയ സസക്രട്ടറി ശ ോ. എൻ. മശനോജും
എ.സര.ജി.സി.െി. ജനറൽ സസക്രട്ടറി ശ ോ. മുഹമ്മദ് റഫീഖും രസങ്കെുത്തു. റിക്ഫഷർ,
ഒറിയശന്റഷൻ ശരോഴ്സുരൾക്ക് എര്സംര്ഷൻ നൽരുര, രി.എച്. ി അ വോൻസ്
ഇൻക്രിസമന്റ ് അനുവദിക്കുര, യു.ജി. സി വിഹിരം അനുവദിക്കുര, എൻ.രി.എസ്
രിൻവലിക്കുര രുെങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ശക്തമോയി ഇെസരെൽ നെത്തോൻ
ശയോഗത്തിൽ രീരുമോനസമെുത്തിട്ടുണ്ട്. ശദശീയവിദയോഭയോസനയത്തിസനരിസര ജൂറല
മോസത്തിൽ രോർലസമൻറ് മോർച്ച് നെത്തുന്നരുൾസപസെയുള്ള ക്രവർത്തനങ്ങളുമോയി
മുശന്നോട്ട് ശരോരോൻ ശയോഗം രീരുമോനസമെുത്തു.
ശരരള സർവരലോശോലോ രരീഷ നെത്തിപുമോയി ബന്ധസപട്ട് സംഘെന ശവണ്ട
ഇെസരെൽ നെത്തിയിട്ടുണ്ട്. രോലിക്കറ്റ് സർവരലോശോല രി.എച്ച്.
ി. രജിസ്ശക്െഷൻ
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വളസരയധിരം റവരുന്ന സ്ഥിരിവിശശഷമുണ്ട്. ഇക്കോരയത്തിലും സംഘെന ശവണ്ട
ഇെസരെൽ നെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
സ്സരഷയൽ റൂൾസ് ചർചയിൽ നമ്മൾ രസങ്കെുക്കുരയും സംഘെന നിലരോെ്
രൃരയമോയി ശയോഗത്തിൽ ഉന്നയിക്കുരയും സചയ്രു. ഫിസിക്കൽ എ യുശക്കഷൻ
അധയോരരർക്ക് ക്രിൻസിപൽ, സക്രോഫസർഷിപ് എന്നിവ ലഭിക്കോൻ ശവണ്ട ശക്തമോയ
ഇെസരെൽ സംഘെന നെത്തി വരുന്നു.
വയനോെ് ജില്ലയിൽ അനുവദിച്ച റൂസ ശരോശളജിസന്റ ക്രവർത്തനം ശരക്ന്ദ
ഫണ്ടിസന്റ ലഭിക്കോത്തരിനോൽ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. രഴിഞ്ഞ ഇെരുരഷ സർക്കോരിസന്റ
രോലത്ത് അനുവദിച്ച സുൽത്തോൻബശത്തരി സർക്കോർ ശരോശളജിസന്റ ക്രവർത്തനം
ആരംഭിക്കുന്നരിന് ശവണ്ട ഇെസരെലും സംഘെന നെത്തി വരുന്നു.
ജനറൽസസക്രട്ടറിയുസെ
റിശപോർട്ടിസന
രുെർന്ന്
ജില്ലോസസക്രട്ടറിമോർ
ജില്ലോറിശപോർട്ടിംഗ് നെത്തി. ജനറൽസസക്രട്ടറി അവരരിപിച്ച റിശപോർട്ടിൻശമലും മറ്റു
വിഷയങ്ങളിലും സംസ്ഥോനക്രവർത്തരസമിരിഅംഗങ്ങൾ വിശദമോയ ചർച്ച നെത്തി.
രുെർന്ന് ഒശരോ അജണ്ടയും വിശദമോയി ചർച്ച സചയ്ര് രോസഴപറയുന്ന
രീരുമോനങ്ങസളെുത്തു.
തീൈുെോനങ്ങൾ
1. സശമ്മളന ഫണ്ട് ഈ മോസത്തിനുള്ളിൽ രൂർത്തീരരിക്കോൻ രീരുമോനിച്ചു.
2. ജനറൽ
ക്െോൻസ്ഫർ
സംബന്ധിച്ച
രരോരിരൾ
ലഭിക്കുന്ന
മുറയ്ക്ക്
രരിഹരിക്കുന്നരോയിരിക്കും.
3. ശരോശളജ് അധയോരരർക്ക് ലഭിശക്കണ്ട
ി.എ. ലഭയമോക്കുന്നരിന് വീണ്ടും
ആവശയമോയ ഇെസരെൽ നെത്തും.
4. അധയോരരരുസെ രഞ്ചിംഗ് സമയം അധയോരന ശജോലിയുസെ സവഭോവത്തിനനുസരിച്ച്
ക്രമീരരിക്കോൻ ശവണ്ട ഇെസരെൽ നെത്തും.
5. ഇനിയും നെക്കോനുള്ള സെയിസ്സമന്റുരൾ എക്രയുംശവഗം രുറത്തിറക്കോൻ
ശവണ്ട ഇെസരെൽ സംഘെന നെത്തുന്നരോേ്.
6. ശരോെശഞ്ചരി, നിലമ്പൂർ ശരോശളജുരൾക്ക് എച്.െി.എ. അനുവദിക്കുന്നരിന്
ശവണ്ടി ഇെസരെൽ നെത്തോൻ രീരുമോനിച്ചു.
7. അറബിര് ശരോശളജ് അധയോരരരുസെ സർവീസ് ക്രശ്നം, സംഗീരശരോശളജ്
അധയോരരരുസെ യുജിസി അനുവദിക്കൽ എന്നിവയിൽ ശക്തമോയി ഇെസരെൽ
നെത്തുന്നരോേ്.
8. ശരരള ശേറ്റ് ഹയർ എജുശക്കഷൻ രൗൺസിൽ നെത്തിയ ശരോഴ്സുരൾ
സെയിസ്സമന്റിന് രരിഗേിക്കോൻ ശവണ്ട ഇെസരെൽ നെത്തോൻ രീരുമോനിച്ചു.
9. ഉന്നരവിദയോഭയോസ രരിഷ്രരേം സംബന്ധിച്ച് സർക്കോർ ഏർസപെുത്തിയ മൂന്ന്
സമിരിരളുസെ റിശപോർട്ട് വന്നശശഷം അവ നെപോക്കുന്നരുമോയി ബന്ധസപട്ട
രോരയത്തിൽ സംഘെന സംസ്ഥോനരലത്തിൽ ശില്പശോല സംഘെിപിക്കോൻ
രീരുമോനിച്ചു.
10. എ.സര.ജി.സി.െി. അക്കോദമിര് രമ്മിറ്റി, അക്കോദമിര് ശജർേൽ എ ിശറ്റോറിയൽ
ശബോർ ് എന്നിവ രൂരീരരിച്ചു.
11. രോലിക്കറ്റ് സർവ്വരലോശോലയിൽ സമീരരോലത്ത് ആരംഭിച്ച സ വലര്സമൻറ്
എക്കശേോമിര്സ് രി.ജി., ബി.എ. എക്കശേോസമക്െിര്സ് & ശ റ്റ മോശനജ്സമന്റ ്
ശരോഴ്സുരളുസെ രരീഷ എക്രയും ശവഗം നെത്തോൻ ശവണ്ട ഇെസരെൽ നെത്തും.
12. എം.ബി.െി., എ.സി.എസ്.ആർ., അക്കോദമിക്ക് രമ്മിറ്റി, സർവീസ് സസൽ, വനിരോ
സബ് രമ്മിറ്റി എന്നിവ ശയോഗങ്ങൾ വിളിച്ചു ശചർത്തു ഭോവി ക്രവർത്തനങ്ങൾ
ചിട്ടസപെുത്തേം.
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13. നമ്മുസെ ശമഖലയിസല വിവിധ ക്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുസരോണ്ട് സർക്കോരിന്
അവരോശ രക്രിര സമർപിക്കോൻ രീരുമോനിച്ചു.
14. എ.സര.ജി.സി.െി. ഈവർഷം രു അക്കോദമിര്
യറി അച്ചെിച്ച് അംഗങ്ങൾക്ക്
നൽരോൻ രീരുമോനിച്ചു.
15. ഈ വർഷസത്ത സമമ്പർഷിപ് രുര 1000/- രൂരയോയി അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും
സവീരരിക്കോൻ രീരുമോനിച്ചു.
ശയോഗം റവരിട്ട് 3.30ന് അവസോനിച്ചു.
അഭിവോദയങ്ങശളോസെ
തിരുവ ന്തപുരം
15-05-2022

ഡ
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ോ. മുഹമ്മദ് റഫീഖ് െി.
ജ റൽ സെക്രട്ടറി

