േകാേളജ് വിദയ്ാഭയ്ാസ വകു ് സീനിയർ അഡ് മിനിസ് േ

ീവ് ഓഫീസറു െട നടപടി കര്മം

േകാേളജ് വിദയ്ാഭയ്ാസ വകു ് – ജീവനക്കാരയ്ം – ഈ വകു ിെല സീനിയർ ക
ല് ാർ
മുൻ ഗണനാ പ ിക
ഉ

സി ീകരിച്ച് ഉ

രവാകു

ിമ

.

രവ് നം: സി 2/22300/2014/േകാ.വി.വ

പരാമർശം :- 1. ഈ കാരയ്ാലയ

മാ െട അ

തീയതി : 20.11.2015

ിൽ നി

31.07.2014 െല ഇേത ന

ർ സർ

ലർ.

2. ഈ കാരയ്ലയ
ിൽ നി
02.05.2015 െല ഇേത ന ർ ഉ
രവ്
3. ഈ കാരയ്ാലയ
ിൽ നി
16.01.2015 െല സി2/14014/േകാ.വി.വ
ന ർഉ
രവ്
4. വിവിധ സീനിയർ ക
ല് ാർ മാ െട അേപക്ഷകൾ
ഉ
പരാമർശം (1)
താത് കാലിക

മുൻഗണനാ

സി ീകരിച്ചി
കര്മ
ഉ

ന

ർ

രവായി
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പ ിക

കാരം ഈ വകു ിെല സീനിയർ ക
ല് ാർ
(01.02.2007

വെരയു

വ െട

രവ്

മുതൽ

31.03.2010

വെരയു

മാ െട
വ െട)

കാരം താൽക്കാലിക മുൻഗണനാ പ ികയിെല

മുൻഗണനാ

പ ിക

അ

ിമമായി

സി ീകരിച്ച്

.

മുതൽ 77 വെരയു
ിമമായി

ലർ

. പരാമർശം (2) ഉ

പരാമർശം (1)
അ

സർ

രവ്

കാരം

സി ീകരിച്ചി

ിമ മുൻഗണനാ പ ിക ചുവെട േചർ

വ െട അ

സി ീകരിച്ച് ഉ

പരാമർശം (1)

മുൻഗണനാ പ ികയിെല കര്മ ന

രവാകു

കാരമു

ർ 44

േഭദഗതികേളാെട

.

താൽക്കാലിക മുൻഗണനാ പ ികയിെല ചുവെട േപര്

േചർ

ി ു വർ വകു ു തല േയാഗയ്ത സംബ
സഹിതം പരാതികൾ ഉ യിച്ചി
. ഇതിൻ

ിച്ച് പരാമർശം (4)

േചർ

കാരം ഇവ െട വകു ു തല േയാഗയ്തയിൽ ചുവെട
.

ം വിധം േഭദഗതി വ

താൽക്കാലിക
പ ികയിെല
കര്മ ന ർ

ിഉ

രവാകു

േപര്

ി അയയ് വിട

കാരം ആവശയ്മായ േരഖകൾ

പ ികയിെല
വകു ു തല
േയാഗയ്താ വിവരം

േഭദഗതി

A/T (L)

A/T (L&H)
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ീ.െബ

52

്സ ാർ.എ
ീ.നിസ

A/T (L)

A/T (L&H)

59

ീ.രാജീവൻ.െക.െക

A/T (L)

A/T (L&H)

62

ീമതി.മിനി.ഇ.ടി

A/T (L)

A/T (L&H)

63

ീ.സജീവ് .എസ് .േമേനാൻ

A/T (L)

A/T (L&H)

64

ീമതി.സ

A/T (L)

A/T (L&H)

ജ സഹേദവൻ

71

ീമതി സബിത.വി.എ

A/T (L)

A/T (L&H)

74

ീ.നിഖിൽ ശർ

A/T (L)

A/T (L&H)

പരാമർശം (1) താൽക്കാലിക പ ികയിെല ചുവെട പറയു
േജാലിയിൽ

േവശിച്ച തിയതി എ

ഉ

.

യിച്ചി

പരാമർശം (1)
രവാകു

ിച്ച് ആവശയ്മായ േരഖകൾ സഹിതം പരാതി

ഇവയു െട പരിേശാധനയു െട അടിസ്ഥാന

ിൽ ചുവെട പരാമർശിച്ചി ു
താൽക്കാലിക മുൻഗണനാ പ ികയിെല ജീവനക്കാ െട േപര് , േജാലിയിൽ

േവശിച്ച തിയതി എ
ഉ

ിവ സംബ

േപ കാർ േപര് ,

ിവയിൽ ഉ

ായി ു

.

താൽക്കാലിക
പ ികയിെല
കര്മ ന ർ

പിശക് ചുവെട പരാമർശി

ം വിധം പരിഹരിച്ച്

പ ികയിെല േപര്

പരാതി

േഭദഗതി

സി .പി.എം

േപര് സി .പി.എം എ ത്
സി .സി.എം എ
േഭദഗതി വ
ണം

അ ിമ മുൻഗണനാ
പ ികയിൽ േപര്
സി .സി.എം എ ്
േഭദഗതി വ
.

50

അ

57

േജാലിയിൽ േവശിച്ച
തിയതി 23.03.2005 എ ്
േഭദഗതി വ
ണം

എൽ സി േജാസഫ്

ിമ പ ികയിൽ
േജാലിയിൽ
േവശിച്ച തിയതി
23.03.2005 എ ്
േഭദഗതി വ
.

ീ.ജഗദീപ് .െക.എസ് ., െഡപയ്ൂ ി ഡയറക് ടേറ ് , എറണാകുളം
12.08.2010 െല ഈ കാരയ്ാലയ
ഉ

രവ്

കാരം

ീ.ജഗദീപിന്

സ്ഥാനക്കയ ം നൽകി ഉ
കാരം

സ്ഥാനക്കയ

അർഹതയു
മാ

ായി

രവായി

ആയത് അ വദിച്ച് നൽകണെമ

ഇേ ഹ

ീ.ജഗദീപിന്

തീയതിയായി
ഉ

ിൽ നി

ിെ

രവായി

എ

ിൽ

യു .ഡി.ക
ല് ാർക്കായി

ാൽ െക.എസ് .&എസ് .എസ് റൂൾ 13(എ)(2)

ഇേ ഹ

ൂ എ ം എ ാൽ തെ
ാബല
ല് യ്
ിൽ സ്ഥാനക്കയ

ം ഇേ ഹം അഭയ്ർ

ിച്ചിരി

നിയർ ആയ ക
ല് ാർക്ക്

ിന് അർഹത ഉെ
. ഈ അേപക്ഷ

16.01.2015 െല സി2-14015/2014/േകാ.വി.വ ന
െക.എസ് .& എസ് .എസ്

നിയർ ആയ
.

.

ാബല
ല് യ്

ർ

വകു ു തല േയാഗയ്ത േനടു തിന് മൂ
വർഷ ഇളവിന്
െവ ിലും വകു ു തല േയാഗയ്ത കരസ്ഥമാക്കിയ തിയതി പരിഗണിച്ച്

സ്ഥാനക്കയ ം േനടിയ തിയതി

കാരം

01.04.2014

സി2/36657/2010/േകാ.വി.വ ന

ിന്

േമ സ്ഥാനക്കയ ം നൽകിയി

ഈ കാരയ്ാലയ

ിൽ നി

ിെ

ർ ഉ

ം
കാരം
രവ്

റൂൾ 13(എ)(2) സംരക്ഷണം നൽകി

ീമതി.വിമലാ വർഗ
്ഗ ീസ് സ്ഥാനക്കയ ം േനടിയ 01.01.2009
യു .ഡി.ക
ല് ാർക്ക്

സ്ഥാനക്കയ

തിയതി

പുന:കര്മീകരിച്ച്

പരാമർശം (1)
ഉൾെ ടു

ിയി

കാരമു

ില
ല് എ

താൽക്കാലിക മുൻഗണനാ പ ികയിൽ തെ

ം 16.01.2015 െല സി2/14015/2014/േകാ.വി.വ ന

േപര്

ർ ഉ

രവ്

കാരം സ്ഥാനക്കയ

തീയതി പുന:കര്മീകരിച്ചി ു തിൻ
കാരം തനിക്ക് താൽക്കാലിക
മുൻഗണനാ പ ികയിൽ അർഹമായ സ്ഥാനം നൽകണെമ ം അഭയ്ർ ിച്ച്
ീ.ജഗദീപ്
പരാതി സമർ ിച്ചി

.

ഈ സാഹചരയ്

വിരമിച്ചി ു തിനാൽ ഇവ െട
മുൻഗണനാ പ ികയിെല കര്മ ന

ിൽ

സീനിയർ
ർ 55)

ീ.ജഗദീപിന് ,

ആയ
നിയർ ആയ

ീമതി വിമലാ വർഗ
്ഗ ീസ്

ീ.എം.ഹരികുമാറി ം

ീ.അനിൽകുമാറി ം (താൽക്കാലിക

മുൻഗണനാ പ ികയിെല കര്മ ന

ർ 56) ഇടയിൽ സ്ഥാനം അ വദിച്ച് അ

പ ികയിൽ കര്മ. നം 13 ആയി ഉ

രവാകു

മുതലു
ഉ

സി

ീകരിച്ചി

വ െട സ്ഥാനം അ

രവാകു

ിമ മുൻഗണനാ

.

േമൽ േഭദഗതികേളാെട ഈ വകു ിെല സീനിയർ ക
ല് ാർ
കാരം

(താൽക്കാലിക

താൽക്കാലിക

മാ േടയു ം, പരാമർശം (1)

മുൻഗണനാപ ികയിെല

ിമമായി ഇേതാെടാ ം അ ബ

കര്മ.

ം 1 ആയി

നം

സി
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ീകരിച്ച്

.

അ

ിമ മുൻ ഗണനാ പ ിക േകാേളജ് വിദയ്ാഭയ്ാസ വകു ിെ

ഔേദയ്ാഗിക െവബ്

ൈസ ിൽ (www.collegiateedu.kerala.gov.in) ലഭയ്മാണ് .

ബ

െ

ജീവനക്കാർക്ക്

(ഒ ് )
വി.വിലാസച ൻ നായർ
സീനിയർ അഡ് മിനിസ് േ ീവ് ഓഫീസർ

പകർ ്
1. എല
ല് ാ സ്ഥാപന േമധാവികൾ ം
2. സി എ – ഡി.സി.ഇ, എ.ഡി.സി.ഇ, ഡി.ഡി
3. ക തൽ ഫയൽ / നട ് ഫയൽ.
/അംഗീകാരേ

സൂ
െക.വി.21.11.15

ാെട/

്

Annexure‐1
FINAL SENIORITY LIST OF U.D CLERKS IN THE COLLEGIATE EDUCATION
DEPARTMENT FOR THE PERIOD FROM 01.01.2009 TO 31.03.2010
C2-22300/2014/Coll.Edn,Dated .11.2015
Sl.
No.

Name

Date of Birth

Date of
Date of
commencement of
Qualification
promotion as
Continuous
Senior Clerk
service as Clerk

1 Sathish Kumar K.M

03.05.1981

A/T (L)

03.09.2004

01.01.2009

2 Nijeesh T.

24.05.1983

A/T (L&H)

13.09.2004

01.01.2009

3 Suhaili Farooq. M

19.05.1983

A/T (L)

07.09.2004

01.01.2009

4 Junnet K.K.

01.06.1980

A/T (L&H)

08.09.2004

01.01.2009

5 Benny Ayentavita

30.05.1981

A/T (L&H)

08.09.2004

01.01.2009

6 Sabareesan A.P

25.04.1971

A/T (L&H)

08.09.2004

01.01.2009

7 Siju P.M

15.02.1980

A/T (L&H)

17.09.2004

01.01.2009

8 Seena.D.S

30.05.1975

A/T (L)

27.12.2004

01.01.2009

9 Nissar A

05.05.1980

A/T (L&H)

28.10.2004

01.01.2009

10 Augastin. E. A

02.12.1966

A/T (L)

28.10.2004

01.01.2009

11 Vijayakumar V

10.05.1976

A/T (L)

06.11.2004

01.01.2009

12 Harikumar. M

22.05.1978

A/T (L&H)

10.11.2004

01.01.2009

13 Jagdeep. K.S

20.01.1981

A/T (L)

19.05.2005

01.01.2009

14 Anil Kumar. K. K

25.05.1977

A/T (L)

21.02.2005

01.01.2009

15 Elsy Joseph

31.05.1968

A/T (H)

23.02.2005

01.01.2009

16 Raji. K.K.

27.11.1971

A/T (L)

16.05.2005

01.01.2009

17 Rajeevan. K.K

25.05.1970

A/T (L&H)

13.04.2005

01.01.2009

18 Rajeev. N.K

30.05.1968

A/T (L)

18.06.2005

01.01.2009

19 Rajeevan. P.V

26.02.1969

A/T (L&H)

30.03.2005

01.01.2009

20 Mini. E.T

20.04.1979

A/T (L&H)

06.04.2005

01.01.2009

21 Sajeev.S.Menon

13.04.1980

A/T (L&H)

19.04.2005

01.01.2009

22 Sanuja Sahadevan

14.01.1982

A/T (L&H)

18.05.2005

01.01.2009

23 Sajitha.S

10.05.1979

A/T (H)

04.07.2005

01.01.2009

24 Riji.I.J

15.05.1980

A/T (L&H)

21.07.2005

01.01.2009

25 Tijo Johny

31.05.1981

A/T (L)

01.09.2000

19.07.2009

26 Suresh Kumar.G.A

13.06.1968

A/T (L)

30.06.2003

25.08.2009

27 Sabitha. V.A (PH)

02.04.1969

A/T (L&H)

06.07.2004

16.09.2009

Remarks

D/H

D/H

28 Rajesh Narayanan

18.10.1982

A/T (L)

02.08.2004

21.09.2009

29 Pushpangadhan. M.G

03.03.1974

A/T (L&H)

15.09.2004

13.10.2009

30 Nikhil Sharma. M

03.12.1983

A/T (L&H)

19.11.2004

04.12.2009

31 Priya. M

05.04.1965

A/T (L)

18.05.1990

01.02.2010

D/H

32 Jayadeva. T

17.05.1968

A/T (L&H)

31.05.1999

20.03.2010

D/H

33 Sindhukumari. V.L

25.05.1972

A/T (L)

10.05.2000

22.03.2010

D/H

Sd/V.Vilasachandran Nair
Senior Administrative Officer
//Approved for Issue //

Superintendent
Superintendent

