േകാേളജ് വിദയ്ാഭയ്ാസ വകു

് ഡയറക്ടറുെട നടപടി ്രകമം

േകാേളജ് വിദയ്ാഭയ്ാസ വകു ് – ജീവനക്കാരയ്ം – സീനിയർ സൂ്രപ
േറേഷയ്ാ െ്രപാേമാഷൻ അനുവദി ് ഉ
രവാകു ു ഉ

രവ് നം: എ

പരാമർശം:-

ാ -സി 1/15193/2014/േകാ.വി.വ

20.01.2016-െല ജി.ഒ.(പി)ന

ർ.7/2016/ധന ന

2)

ഈ കാരയ്ാലയ

ുളള് 08.09.2016-െല ഇേത ന

3)

സ.ഉ.(സാധാ)ന

ർ.

4)

സ.ഉ.(സാധാ) ന

ർ.1643/2016/ഉ.വി.വ, തീയതി. 25.06.2016 ന

ർഉ

രവ്.

5)

സ.ഉ.(സാധാ) ന

ർ.3541/2016/ഉ.വി.വ, തീയതി. 28/12.2016 ന

ർഉ

രവ്

പരാമർശം 3, 4, 5
േ്രഗഡ്

ഉ

ിൽ നി

അസി

ന്റ്

ാനക്കയ ം ലഭി¡pIbp−mbn.

രവ്.
ർഉ

രവ്.
ർഉ

രവ്.

രവ്

േസവനമനുഷ്ഠി
അെക്കൗ

/

ർഉ

3280 /2016/ഉ.വി.വ തീയതി. 29.11.2016 ന

രവുകൾ ്രപകാരം ഈ വകു

തസ്തികയിൽ

അഡ്മിനിസ്േ്രട ീവ്

തീയതി : 30/12/ .2016

1)

ഉ

ഹയർ

ുമാർക്ക് (ഹയർ േ്രഗഡ്)

പരാമർശം 2

ിൻ കീഴിൽ സീനിയർ സൂ്രപ

ിരു
്സ്

11

സീനിയർ

t]À¡v

ഓഫീസർ

്

തസ്തികകളിേലയ്ക്ക്

{]Imcapff D¯chn\ptijw taÂ

kqNn¸n¨ Øm\¡bä D¯chpIÄ {]Imcw NphsS ]dbp¶ HgnhpIÄ ko\nbÀ
kq{]−v lbÀ t{KUv XkvXnIbnÂ Ahtijn¡p¶p.
േ്രഗഡ് തസ്തികയിൽ ചുവെട പറയു
്രകമ
ന ർ

ഒഴിവുകൾ ഉ

േപര്

മുേഖന സീനിയർ സൂ്രപ

ായി ു
ഒഴിവ് ഉ

് ഹയർ

്.
ായ രീതി

ഒഴിവ് ഉ
ായ
തീയതി

1

്രശീ.വി.അേശാക് കുമാർ,
സീനിയർ സൂ്രപ
് (ഹയർ േ്രഗഡ്)
എസ്.എസ്. ി.സംഗീത േകാേളജ്,
തിരുവന പുരം

ാനക്കയ ം

25.06.2016

2

്രശീ.പി.സി.കുരയ്ൻ,
സീനിയർ സൂ്രപ
് (ഹയർ േ്രഗഡ്),
ഗവെ
ന്റ് േകാേളജ്, മൂ ാർ

ാനക്കയ ം

25.06.2016

3

്രശീമതി.െജ.സുമാേമരി,
സീനിയർ സൂ്രപ
് (ഹയർ േ്രഗഡ്)
ഗവെ
ന്റ് േകാേളജ്, തൃ ുണി
ുറ

ാനക്കയ ം

25.06.2016

ാനക്കയ ം

25.06.2016

ാനക്കയ ം

25.06.2016

4

5

്രശീ.പി.ഇ.മുഹ ദ് അൻസാരി,
സീനിയർ സൂ്രപ
് (ഹയർ േ്രഗഡ്),
േകാേളജ് വിദയ്ാഭയ്ാസ െഡപയ്ൂ ി
ഡയറക്ടേറ ്,
േകാ യം
്രശീ.പി.െക.േഗാപിനാഥൻ,
സീനിയർ സൂ്രപ
് (ഹയർ േ്രഗഡ്),
േകാേളജ് വിദയ്ാഭയ്ാസ െഡപയ്ൂ ി
ഡയറക്ടേറ ്,
േകാഴിേക്കാട്.

്രശീ.പി.പി.രേമഷ്,
സീനിയർ സൂ്രപ
്,
ഗവെ
ന്റ് േകാേളജ് ഓഫ് ടീ
എഡയ്ൂേക്കഷൻ, തലേ രി.

6

ർ

ാനക്കയ ം

25.06.2016

ാനക്കയ ം

25.06.2016

ാനക്കയ ം

29.11.2016

Øm\¡bäw

28/12/2016

്രശീ.വി.അബു,
സീനിയർ സൂ്രപ
്, (ഹയർ േ്രഗഡ്)
പി.ടി.എം.ഗവെ
ന്റ് േകാേളജ്,
െപരി ൽമ
്രശീ. sI.PbN{μ³ (ഹയർ േ്രഗഡ്)
സീനിയർ സൂ്രപ
്,
േകാേളജ് വിദയ്ാഭയ്ാസ ഡയറക്ടേറ ്,
തിരുവന പുരം

7

8

{io. t]mÄ tPm¬
ko\nbÀ kq{]−v, lbÀ t{KUv
tImtfPv hnZym`ymk UbdIvStdäv,
Xncph\´]pcw

9

േമൽ സൂചി

ി

9 ഒഴിവുകളിേലയ്ക്ക് സീനിയർ സൂ്രപ

് തസ്തികയിെല

മുൻ ഗണനാ പ ിക്രപകാരം സീനിയർ ആയ 9 േപർക്ക് സീനിയർ സൂ്രപ
േ്രഗഡ് ആയി 40500-85000/- ശ

ള സ്െകയിലിൽ േറേഷയ്ാ ്രപേമാഷന് അർഹതയു

ആയതിനാൽ ചുവെട േപര് േചർ
സൂ്രപ

്

ഹയർ

േ്രഗഡ്

േപരിെനതിെര സൂചി
നൽകി ഉ
്രകമ ന

രവാകു
ർ

ി

് ഹയർ

ി ുളള് 9 സീനിയർ സൂ്രപ

തസ്തികയിൽ

40500-85000/- രൂപ

ി ുളള് തീയതി ്രപാബലയ്

ുമാർക്ക് സീനിയർ
ശ

ള

സ്െകയിലിൽ

ിൽ േറേഷയ്ാ െ്രപാേമാഷൻ

ു.
േപര്,

ാപനം

്. .

്രപാബലയ് തീയതി

1

{io.kn.]n.cmPp
ko\nbÀ kq{]−v
Kh¬saâv tImtfPv, ae¸pdw

25/06/2016

2

{ioaXn.sI.]n.joP
ko\nbÀ kq{]−v
kn.Fw.Kh¬saâv ayqknIv
tImtfPv, ]me¡mSv.

25/06/2016

3

{ioaXn.hn.Fkv.KoXmaWn
ko\nbÀ kq{]−v
sU]yq«n UbdIvStdäv, sImÃw

25/06/2016

4

{io.Fkv.hn`pIpamÀ
ko\nbÀ kq{]−v
tImtfPv hnZym`ymk BØm\
Imcymebw, Xncph\´]pcw

25/06/2016

{inaXn.sI.]n.KncnPm tZhn
ko\nbÀ kq{]−v
sU]yq«n UbdIvStdäv. FdWmIpfw

5

25/06/2016

{io.än.APntX{μIpamÀ
ko\nbÀ kq{]−v
Kh¬saâv tImtfPv, aS¸Ån

6

25/06/2016

7

{ioaXn.C.F.kphÀ®
ko\nbÀ kq{]−v
Kh¬saâv tImtfPv, HÃqÀ.

25/06/2016

8

{ioaXn.sI.BÀ.knÔptamÄ
ko\nbÀ kq{]−v
sF.F.Fkv.C, XrÈqÀ.

29/11/2016

9

{ioaXn.sI.Fw.eX
ko\nbÀ kq{]−v,
Kh¬saâv tImtfPv, tNe¡c.

28/12/2016

ഈ ഉ
്രപകാരം ശ

ള നിർ

ജനറലിന് സമർ

ിേക്ക

ഈഉ

രവിൻ ഉൾെ
യം ലഭിക്കു

ജീവനക്കാർ പരാമർശം (1) സർക്കാർ ഉ

തിനായി ആവശയ്മായ സതയ്വാങ്മൂലം അെക്കൗ

രവ് േകാേളജ് വിദയ്ാഭയ്ാസ വകു

ിന്െറ ഔേദയ്ാഗിക െവബ്ൈസ ായ

െവബ്ൈസ ിൽ ലഭയ്മാണ്.
ഒ

്/-,

Fw.Fkv.Pb sF.F.Fkv
െ

ജീവനക്കാർക്ക്

പകർ ്:1. ബ െ
ാപന േമധാവികൾക്ക്
2. അെക്കൗ
ന്റ് ജനറൽ, േകരള, തിരുവന
3. അെക്കൗ
്സ് െസക്ഷൻ
4. നട ് ഫയൽ / കരുതൽ

Fkv.H/30/12/2016

ന്റ്

താണ്.

www.collegiateedu.gov.kerala.in എ

ബ

രവ്

േകാേളജ് വിദയ്ാഭയ്ാസ ഡയറക്ടർ

പുരwഅംഗീകാരേ

ാെട/

//AwKoImct¯msS//

kq{]−v

