ക

ോകേജ് വിദ്യോഭ്യോസ വ

ുപ്പ് സീനിയർ അഡ്മിനിസ്ടകരേറ്റീവ് ഓഫീസറുടേ
നേപേി ര മം
ക ോകേജ് വിദ്യോഭ്യോസ വ ുപ്പ് – ജീവനക്കോര്യം – ടെഡ് അടക്കൌണ്ടന്റുമോര്ുടേ
സ്ഥലം മോറ്റവും – സ്ഥോനക്കയറ്റവും - ഉത്തര്വ് പുറടപ്പേുവിക്കുന്നു ഉത്തര്വ് നം: എസ്റ്റോ -സി 2/1998/2015/ക ോ.വി.വ
തീയതി : 04.12.2015
പര്ോമർശം
:-

1) 12.11.2015-ടല
സ.ഉ.(എം.എസ്ട).നമ്പർ.647/2015/ഉ.വി.വ
നമ്പർ ഉത്തര്വ്.
2) ടെഡ്
അടക്കൌണ്ടന്റുമോര്ിൽ
നിന്നും
ലഭ്ിച്ച
അകപക്ഷ ൾ.
ഉത്തര്വ്

ക

ോകേജ് വിദ്യോഭ്യോസ വ

ുപ്പിൽ തോടെപ്പറയുന്ന സ്ഥോപനങ്ങേിൽ

ടെഡ് അടക്കൌണ്ടന്റുമോര്ുടേ ഒെിവു
ര മ
നമ്പർ
1

ഒെിവുള്ള സ്ഥോപനം
ഗവടെന്് ക
ടമോക ര്ി

2

ഗവടെന്് ക
ട ോകണ്ടോട്ടി

3

ഗവടെന്് ക
കപര്ോരമ്പ

4

ഗവടെന്് ക

5

ഗവടെന്് ക
ട ോേുവള്ളി

6

ഗവടെന്് ക
അട്ടപ്പോേി.

7

ഗവടെന്് ക
മേപ്പള്ളി

ോകേജ്,

ൾ നിലവിലുണ്ട്.
ഒെിവിന്ടറ സവഭ്ോവം

രശീമതി.കലഖ.എസ്ട, ടെഡ്
അടക്കൌണ്ടന്്, ഗവടെന്്
ടരേയിനിംഗ് ക ോകേജ്
ക ോെികക്കോകേയ്ക്ക്ക് സ്ഥലം മോറ്റിയ
ഒെിവ്.
ോകേജ്,
രശീ.സോജൻ.ആർ., ടെഡ്
അടക്കൌണ്ടന്് ഗവടെന്്
ക ോകേജ്, ഇലന്തൂര്ികലയ്ക്ക്ക് സ്ഥലം
മോറ്റിയ ഒെിവ്
ോകേജ്,
രശീമതി.കരപമ.ബി, ടെഡ്
അടക്കൌണ്ടന്് ഗവടെന്് കലോ
ക ോകേജ് എറണോ ുേകത്തയ്ക്ക്ക്
സ്ഥലം മോറ്റിയ ഒെിവ്.
ോകേജ്, തിര്ൂർ രശീ.അനസ്ട.വി, ടെഡ്
അടക്കൌണ്ടന്് ഗവടെന്്
ക ോകേജ്, തവനൂര്ികലയ്ക്ക്ക് സ്ഥലം
മോറ്റിയ ഒെിവ്
ോകേജ്,
രശീ.ര്വീരരനോഥ റോയ്ക്.എ,
ടെഡ് അടക്കൌണ്ടന്്,
ഗവടെന്് ക ോകേജ്,
ടപര്ികങ്ങോമികലയ്ക്ക്ക് സ്ഥലം
മോറ്റിയ ഒെിവ്
ോകേജ്,
രശീ.സതയൻ.പി.കജോസഫിടന
ഗവടെന്് ക ോകേജ്
ഒലലൂര്ികലയ്ക്ക്ക് സ്ഥലം മോറ്റിയ
ഒെിവിൽ
ോകേജ്,
രശീ.ദ്ികനഷ.ട .എസ്ട, ടെഡ്
അടക്കൌണ്ടന്റിടന ഗവടെന്്

8

ഗവടെന്് ക
തൃത്തോല

ോകേജ്,

9

ഗവടെന്് ക
ക ോേകേര്ി

ോകേജ്,

10

ഗവടെന്് ക

ോകേജ്,

ട
11

ോക്ലി

ഗവടെന്് ക

തസ്ടതി
ോകേജ്,

നോദ്ോപുര്ം
12

ഗവടെന്് ക

ഗവടെന്് ക

പുതുതോയി സൃഷ്ടിക്കടപ്പട്ട
തസ്ടതി

ോകേജ്,

ുരമംഗലം
13

ക ോകേജ്, ഉദ്ുമയികലയ്ക്ക്ക് സ്ഥലം
മോറ്റിയ ഒെിവ്.
രശീ.മണി ണ്ഠൻ.സി, ടെഡ്
അടക്കൌണ്ടന്റിടന, ഗവടെന്്
ക ോകേജ്, ട ോകങ്ങോട്,
പത്തിര്പ്പോലയികലയ്ക്ക്ക് സ്ഥലം
മോറ്റിയ ഒെിവ്.
രശീമതി.ഇരു.എസ്ട, ടെഡ്
അടക്കൌണ്ടന്്
എസ്ട.എസ്ട.എയികലയ്ക്ക്ക്
ടെപയൂകട്ടഷൻ കപോയ ഒെിവ്
പുതുതോയി സൃഷ്ടിക്കടപ്പട്ട

പുതുതോയി സൃഷ്ടിക്കടപ്പട്ട
തസ്ടതി

ോകേജ്, തോനൂർ പുതുതോയി സൃഷ്ടിക്കടപ്പട്ട
തസ്ടതി

14

ക ോകേജ് വിദ്യോഭ്യോസ
ടെപയൂട്ടി െയറക്േകററ്റ്,
ക ോെികക്കോട്

15

ഗവടെന്് ലോ ക
തൃശ്ശൂർ

16

ഐ.എ.എസ്ട.ഇ, തൃശ്ശൂർ

17

യൂണികവഴ്സിറ്റി ക
തിര്ുവനന്തപുര്ം

18

പി.റ്റി.എം.ഗവടെന്്
ക ോകേജ്, ടപര്ിന്തൽമണ്ണ

19

ഗവടെന്് ആർട്സ്ട
ക ോകേജ്, തിര്ുവനന്തപുര്ം

20

ഗവടെന്് ക

ോകേജ്,

ോകേജ്,

ോകേജ്, മങ്കേ

രശീ.മകനോജ്.വി.എസ്ട, ടെഡ്
അടക്കൌണ്ടന്്, ജൂനിയർ
സൂരപണ്ടോയി ടരപോകമോഷനോയ
ഒെിവ്.
രശീമതി.എം.എസ്ട.കെമലത,
ജൂനിയർ സൂരപണ്ടോയി
ടരപോകമോഷനോയ ഒെിവ്
രശീ.ട .ആർ.ജിപ്സൺ, ജൂനിയർ
സൂരപണ്ട് ആയി ടരപോകമോഷനോയ
ഒെിവ്
രശീ.ട .െി.കദ്വസയ, ജൂനിയർ
സൂരപണ്ടോയി രപകമോഷനോയ
ഒെിവ്.
രശീമതി.വി.ജി.മീര്, ജൂനിയർ
സൂരപണ്ടോയി ടരപോകമോഷനോയ
ഒെിവ്
രശീമതി.റ്റി.ആർ.ഗീത, ജൂനിയർ
സൂരപണ്ടോയി ടരപോകമോഷനോയ
ഒെിവ്
രശീ.സി.പി.നോര്ോയണൻ ുട്ടി,
ജൂനിയർ സൂരപണ്ടോയി

21

വിക്കേോറിയ ക
പോലക്കോട്

22

ഗവടെന്് ക
ക ോകങ്ങോട്

23

ക ോകേജ് വിദ്യോഭ്യോസ
ടെപയൂട്ടി െയറക്േകററ്റ്,
ക ോട്ടയം
ഗവടെന്് ക ോകേജ്, ൽ
പ്പറ്റ

24

25

ോകേജ്,

ോകേജ്,

ഗവടെന്് സംസ്ട ൃത
ക ോകേജ്, തിര്ുവനന്തപുര്ം

കമൽ

സൂ

ിപ്പിച്ച

ഒെിവു

േികലയ്ക്ക്ക്

ലഭ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. രേോൻസ്ടഫർ അകപക്ഷ
സ്ഥലം മോറ്റി നിയമിച്ച് ഉത്തര്വോ

3

4

5

അകപക്ഷ

ൾ
ോര്ം

ുന്നു.

രശീ.മകനോജ് ുമോർ.ട ,
ടെഡ് അടക്കൌണ്ടന്്,
മെോര്ോജോസ്ട ക ോകേജ്,
എറണോ ുേം. ൺ കരേോേർ ഓഫ്
എക്സോമികനഷൻസ്ട ഓഫീസ്ട
രശീമതി.സുജ.എം,
ടെഡ് അടക്കൌണ്ടന്്,
ഗവടെന്് ലോ ക ോകേജ്,
ക ോെികക്കോട്
രശീമതി.രശീജ.എ.ആർ,
ടെഡ് അടക്കൌണ്ടന്്,
ഗവടെന്് ക ോകേജ്, ആറ്റിങ്ങൽ
രശീമതി.ആശോ സോബു,
ടെഡ് അടക്കൌണ്ടന്്,

രേോൻസ്ടഫർ

ൾ പര്ിഗണിച്ച് തോടെപ്പറയുന്ന രപ

ര മ കപര്, തസ്ടതി , കജോലി ട യ്യുന്ന
നമ്പ സ്ഥോപനം
ർ
1 രശീ.അസീസ്ട.എം,
ടെഡ് അടക്കൌണ്ടന്്,
ഗവടെന്് ആർട്സ്ട & സയൻസ്ട
ക ോകേജ്, ക ോെികക്കോട്
2

ടരപോകമോഷനോയ ഒെിവ്.
രശീ.ട .പി.ടസന്നിച്ചൻ, ജൂനിയർ
സൂരപണ്ടോയി ടരപോകമോഷനോയ
ഒെിവ്
രശീ.മണി ണ്ഠൻ.സി, ജൂനിയർ
സൂരപണ്ടോയി ടരപോകമോഷനോയ
ഒെിവ്.
രശീ.എം.പി.ബോബു, ജൂനിയർ
സൂരപണ്ടോയി ടരപോകമോഷനോയ
ഒെിവ്.
രശീ.റ്റി.ബബജു, ജൂനിയർ
സൂരപണ്ടോയി ടരപോകമോഷനോയ
ഒെിവ്.
രശീ.പി.കമോെനൻ, ജൂനിയർ
സൂരപണ്ടോയി ടരപോകമോഷനോയ
ഒെിവ്

രേോൻസ്ടഫർ ആരഗെിക്കുന്ന
സ്ഥോപനം
ഗവടെന്് ക ോകേജ്, ട ോക്ലി,
തലകശ്ശര്ി (പുതുതോയി
സൃഷ്ടിക്കടപ്പട്ട തസ്ടതി യിൽ)

ഗവടെന്് ആർട്സ്ട ക ോകേജ്,
തിര്ുവനന്തപുര്ം(
രശീമതി.റ്റി.ആർ.ഗീത
ടരപോകമോഷനോയ ഒെിവിൽ)
യൂണികവഴ്സിറ്റി ക ോകേജ്,
തിര്ുവനന്തപുര്ം
(രശീ.ട .െി.കദ്വസയ
ടരപോകമോഷനോയ ഒെിവിൽ)
ഗവടെന്് സംസ്ട ൃത ക ോകേജ്,
തിര്ുവനന്തപുര്ം
(രശീ.പി.കമോെനൻ
ടരപോകമോഷനോയ ഒെിവിൽ)
ഗവടെന്് ക ോകേജ്, ആറ്റിങ്ങൽ
(രശീമതി.രശീജ.എ.ആർ-ന് സ്ഥലം

ഗവടെന്് ക ോകേജ്,
മണിമലക്കുന്ന്
രശീമതി.കശോഭ് ആനി കജോസഫ്,
ടെഡ് അടക്കൌണ്ടന്്,
ഗവടെന്് ക ോകേജ്, ട്ടപ്പന

6

മോറ്റം നൽ

രശീ.ബബജു.എസ്ട,
ടെഡ് അടക്കൌണ്ടന്്,
ഗവടെന്് ആർട്സ്ട & സയൻസ്ട
ക ോകേജ്, ക ലക്കര്
രശീ.അനൂപ് ുമോർ.ട .വി,
ടെഡ് അടക്കൌണ്ടന്്,
കലോ ക ോകേജ് കെോസ്റ്റൽ,
ക ോെികക്കോട്

7

8

രശീ.ര്ോകജഷ്.വി,
ടെഡ് അടക്കൌണ്ടന്്,
ഗവടെന്് ക ോകേജ്, തൃശ്ശൂർ

9

കമൽ സൂ

നൽ

ലിസ്റ്റിടല
ി

25

അവര്ുടേ

സ്ഥോപനങ്ങേിൽ നിയമിച്ച് ഉത്തര്വോ
ര മ
നമ്പർ

ക ോകേജ് വിദ്യോഭ്യോസ ടെപയൂട്ടി
െയറക്േകററ്റ്, ക ോട്ടയം
(രശീ.എം.പി.ബോബുവിന് ജൂനിയർ
സൂരപണ്ടോയി ടരപോകമോഷൻ
നൽ ിയ ഒെിവിൽ)
ഐ.എ.എസ്ട.സി തൃശ്ശൂർ
(രശീ.ട .ആർ.ജിപ്സൺ, ജൂനിയർ
സൂരപണ്ടോയി ടരപോകമോഷനോയ
ഒെിവിൽ)
ക ോകേജ് വിദ്യോഭ്യോസ ടെപയൂട്ടി
െയറക്േകററ്റ്, ക ോെികക്കോട്
(രശീ.മകനോജ്.വി.എസ്ട, ജൂനിയർ
സൂരപണ്ടോയി ടരപോകമോഷനോയ
ഒെിവിൽ)
ഗവടെന്് കലോ ക ോകേജ്,
തൃശ്ശൂർ
(രശീമതി.എം.എസ്ട.കെമലത,
ജൂനിയർ സൂരപണ്ടോയി
ടരപോകമോഷനോയ ഒെിവിൽ)

ിപ്പിച്ച സ്ഥലം മോറ്റങ്ങൾക്കു കശഷം ഉണ്ടോയ ഒെിവിൽ

യു.െി.സീനികയോറിറ്റി
സ്ഥോനക്കറ്റയം

ിയ ഒെിവിൽ)

കപര്,
തസ്ടതി
ട യ്യുന്ന സ്ഥോപനം

കപർക്ക്
കപര്ിനു

ടെഡ്

അടക്കൌണ്ടന്റോയി

കനടര്

സൂ

ിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള

ുന്നു.

കജോലി സ്ഥോനക്കയറ്റം നൽ
സ്ഥോപനം

ി നിയമിക്കുന്ന

1

രശീമതി.ജയ രരി .എ.സി,
സീനിയർ ക്ലോർക്ക്,
രശീ സി അ യുതകമകനോൻ
ഗവടെന്് ക ോകേജ്,
തൃശ്ശൂർ.

രശീ.സി.അച്ചയുത കമകനോൻ
ഗവടെന്് ക ോകേജ്, തൃശ്ശൂർ
(രശീ.ര്ോകജഷ്.വി,
ടെഡ് അടക്കൌണ്ടിന്റിന് സ്ഥലം
മോറ്റം നൽ ിയ ഒെിവിൽ)

2

രശീ.നിഷോദ്.വി.എച്ച്,
സീനിയർ ക്ലോർക്ക്,
ക ോകേജ് വിദ്യോഭ്യോസ
ടെപയൂട്ടി െയറക്േകററ്റ്,
എറണോ ുേം

മെോര്ോജോസ്ട ക ോകേജ്,
എറണോ ുേം
ൺകരേോേർ ഓഫ്
എക്സോമികനഷൻസ്ട ഓഫീസ്ട
(രശീ.മകനോജ് ുമോർ.ട ,
ടെഡ് അടക്കൌണ്ടിന്റിന് സ്ഥലം
മോറ്റം നൽ ിയ ഒെിവിൽ)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

രശീമതി.രശീജ.എ.എസ്ട,
സീനിയർ ക്ലോർക്ക്,
ക ോകേജ് വിദ്യോഭ്യോസ
െയറക്േകററ്റ്,
തിര്ുവനന്തപുര്ം
രശീമതി.വൃര.റ്റി,
സീനിയർ ക്ലോർക്ക്,
ഗവടെന്് വിക്കേോറിയ
ക ോകേജ് കെോസ്റ്റൽ,
പോലക്കോട്
രശീ.ശശി ുമോർ.ട ,
സീനിയർ ക്ലോർക്ക്,
ഗവടെന്് ക ോകേജ്,
ോസർക ോട്
രശീ.ര്ോകജഷ്.ജി.ബി,
സീനിയർ ക്ലോർക്ക്,
എസ്ട.എസ്ട.റ്റി.സർക്കോർ
സംഗീത ക ോകേജ്,
തിര്ുവനന്തപുര്ം
രശീമതി.സജന.പി.റ്റി,
സീനിയർ ക്ലോർക്ക്,
ക ോകേജ് വിദ്യോഭ്യോസ
ടെപയൂട്ടി െയറക്േകററ്റ്,
ക ോട്ടയം
രശീ.ആന്റണി കജോസഫ്
കതോപ്പിൽ,
സീനിയർ ക്ലോർക്ക്,
ക ോകേജ് വിദ്യോഭ്യോസ
ടെപയൂട്ടി െയറക്േകററ്റ്,
ക ോട്ടയം.
രശീ.സി.ട .സുധോ ര്ൻ,
സീനിയർ ക്ലോർക്ക്,
ക ോകേജ് വിദ്യോഭ്യോസ
ടെപയൂട്ടി െയറക്േകററ്റ്,
ക ോെികക്കോട്

ഗവടെന്് ക ോകേജ്, ുരമംഗലം
(പുതുതോയി സൃഷ്ടിക്കടപ്പട്ട
തസ്ടതി യിൽ)

ഗവടെന്് വിക്കേോറിയ ക
പോലക്കോട്
(രശീ.ട .പി.ടസന്നിച്ചൻ,
ടരപോകമോഷനോയ ഒെിവിൽ)

ോകേജ്,

ഗവടെന്് ക ോകേജ്, നോദ്ോപുര്ം
(പുതുതോയി സൃഷ്ടിക്കടപ്പട്ട
തസ്ടതി യിൽ)
റ്റി.എം.ഗവടെന്് ക ോകേജ്, തിര്ൂർ,
(രശീ.അനസ്ട.വി, ടെഡ്
അടക്കൌണ്ടന്റിന് സ്ഥലം മോറ്റം
നൽ ിയ ഒെിവിൽ)
ഗവടെന്് ക ോകേജ്, ട്ടപ്പന
(രശീമതി.കശോഭ് ആനി കജോസഫിന്
സ്ഥലം മോറ്റം നൽ ുന്ന ഒെിവിൽ)

ഗവടെന്് ക ോകേജ്, ക ലക്കര്
(രശീ.ബബജു.എസ്ട,
ടെഡ് അടക്കൌണ്ടന്റിന് സ്ഥലം
മോറ്റം നൽ ുന്ന ഒെിവിൽ)

ഗവടെന്് ആർട്സ്ട & സയൻസ്ട
ക ോകേജ്
ക ോെികക്കോട്
(രശീ.അസീസ്ട.എം,
ടെഡ് അടക്കൌണ്ടന്റിന് സ്ഥലം
മോറ്റം നൽ ിയ ഒെിവിൽ)
രശീ. ുര്ുവിേ.ട .കതോട്ടുങ്കൽ, ഗവടെന്് ക ോകേജ്, അട്ടപ്പോേി
സീനിയർ ക്ലോർക്ക്,
(രശീ.സതയൻ.പി.കജോസഫ്, ടെഡ്
ക ോകേജ് വിദ്യോഭ്യോസ
അടക്കൌണ്ടന്റിന് സ്ഥലം മോറ്റം
െയറക്േകററ്റ്,
നൽ ിയ ഒെിവിൽ)
തിര്ുവനന്തപുര്ം
രശീ.സതീഷ് ുമോർ.ട .എം,
ഗവടെന്് ക ോകേജ്, ക ോേകേര്ി
സീനിയർ ക്ലോർക്ക്,
(രശീമതി.ഇരു.എസ്ട, ടെഡ്
ഗവടെന്് ക ോകേജ്,
അടക്കൌണ്ടന്്, ടെപയൂകട്ടഷനിൽ

ോസർക
12

13

ോട്

കപോയ ഒെിവിൽ)

രശീ.നിജീഷ്.റ്റി,
സീനിയർ ക്ലോർക്ക്,
ഗവടെന്് ടരേയിനിംഗ്
ക ോകേജ്, ക ോെികക്കോട്.

ഗവടെന്് ലോ ക ോകേജ്,
ക ോെികക്കോട്
(രശീമതി.സുജ.എം,
ടെഡ് അടക്കൌണ്ടിന്റിന് സ്ഥലം
മോറ്റം നൽ ിയ ഒെിവിൽ)
രശീ.സുബെലി ഫോറൂഖ്.എം, ഗവടെന്് ലോ ക ോകേജ് കെോസ്റ്റൽ,
സീനിയർ ക്ലോർക്ക്,
ക ോെികക്കോട്.
ക ോകേജ് വിദ്യോഭ്യോസ
(രശീ.അനൂപ് ുമോർ.ട .വി,
ടെപയൂട്ടി െയറക്േകററ്റ്,
ടെഡ് അടക്കൌണ്ടന്റിന് സ്ഥലം
ക ോെികക്കോട്.
മോറ്റം നൽ ിയ ഒെിവിൽ)

14

രശീമതി.ജുടനറ്റ്.ട .ട ,
സീനിയർ ക്ലോർക്ക്,
ക ോകേജ് വിദ്യോഭ്യോസ
ടെപയൂട്ടി െയറക്േകററ്റ്,
ക ോെികക്കോട്

സി.ട .ജി.എം.ഗവടെന്്
ക ോകേജ്, കപര്ോരമ്പ
(രശീമതി.കരപമ.ബി,
ടെഡ് അടക്കൌണ്ടന്റിന് സ്ഥലം
മോറ്റം നൽ ിയ ഒെിവിൽ)

15

രശീ.ടബന്നി ആയന്ടറവിേ,
സീനിയർ ക്ലോർക്ക്,
ഗവടെന്് ക ോകേജ്,
മേപ്പള്ളി
രശീ.ശബര്ീശൻ.എ.പി,
സീനിയർ ക്ലോർക്ക്,
ക ോകേജ് വിദ്യോഭ്യോസ
ടെപയൂട്ടി െയറക്േകററ്റ്,
ക ോെികക്കോട്
രശീ.സിജു.സി.എം,
സീനിയർ ക്ലോർക്ക്,
ഗവടെന്് ക ോകേജ്, ൽ
പ്പറ്റ
രശീമതി.സീന.െി.എസ്ട,
സീനിയർ ക്ലോർക്ക്,
എസ്ട.എസ്ട.റ്റി.സർക്കോർ
സംഗീത ക ോകേജ് കെോസ്റ്റൽ,
തിര്ുവനന്തപുര്ം
രശീ.നിസ്സോർ.എ.,
സീനിയർ ക്ലോർക്ക്,
ക ോകേജ് വിദ്യോഭ്യോസ
െയറക്േകററ്റ്,
തിര്ുവനന്തപുര്ം
രശീ.അഗസ്റ്റിൻ.ഇ.എ,
സീനിയർ ക്ലോർക്ക്,
മെോര്ോജോസ്ട ക ോകേജ്,

ഗവടെന്് ക ോകേജ്, മേപ്പള്ളി
(രശീ.ദ്ികനഷ.ട .എസ്ട, ടെഡ്
അടക്കൌണ്ടന്റിന് സ്ഥലം മോറ്റം
നൽ ിയ ഒെിവിൽ)
ഗവടെന്് ക ോകേജ്, ട ോേുവള്ളി.
(രശീ.ര്വീരരനോഥറോയ്ക്.എ, ടെഡ്
അടക്കൌണ്ടന്റിന് സ്ഥലം മോറ്റം
നൽ ിയ ഒെിവിൽ)

16

17

18

19

20

ഗവടെന്് ക ോകേജ്, ൽപ്പറ്റ.
(രശീ.ബബജു.റ്റി,
ടരപോകമോഷനോയ
ഒെിവ്)
ഗവടെന്് ക ോകേജ്, തോനൂർ
(പുതുതോയി സൃഷ്ടിക്കടപ്പട്ട
തസ്ടതി )

പി.റ്റി.എം.ഗവടെന്് ക ോകേജ്,
ടപര്ിന്തൽമണ്ണ
(രശീമതി.മീര്.വി.ജി, ടരപോകമോഷനോയ
ഒെിവ്)
ഗവടെന്് ക ോകേജ്,
മണിമലക്കുന്ന്
(രശീമതി.ആശോ സോബു, ടെഡ്

എറണോ

21

22

23

24

25

ുേം

അടക്കൌണ്ടന്റിന് സ്ഥലം മോറ്റം
നൽ ിയ ഒെിവിൽ)

രശീ.വിജയ ുമോർ.വി,
സീനിയർ ക്ലോർക്ക്,
ഗവടെന്് സംസ്ട ൃത
ക ോകേജ്, തൃപ്പൂണിത്തുറ

ഗവടെന്് ക ോകേജ്, ടമോക
(രശീമതി.കലഖ.എസ്ട,
ടെഡ് അടക്കൌണ്ടന്റിന്
മോറ്റം നൽ ിയ ഒെിവിൽ)

രശീ.െര്ി ുമോർ.എം,
സീനിയർ ക്ലോർക്ക്,
ഗവടെന്് ക ോകേജ്,
ടനേുമങ്ങോട്.
രശീ.ജഗദ്ീപ്.ട .എസ്ട,
സീനിയർ ക്ലോർക്ക്,
ക ോകേജ് വിദ്യോഭ്യോസ
ടെപയൂട്ടി െയറക്േകററ്റ്,
എറണോ ുേം
രശീ.അനിൽ ുമോർ.ട .ട ,
സീനിയർ ക്ലോർക്ക്,
ക ോകേജ് വിദ്യോഭ്യോസ
ടെപയൂട്ടി െയറക്േകററ്റ്,
ട ോലലം
രശീമതി.എൽ സി കജോസഫ്,
സീനിയർ ക്ലോർക്ക്,
ഗവടെന്് ക ോകേജ്,
ക ോട്ടയം

ഗവടെന്് ക ോകേജ്, തൃത്തോല,
(രശീ.മണി ണ്ഠൻ.സി,.
ടെഡ് അടക്കൌണ്ടന്റിന് സ്ഥലം
മോറ്റം നൽ ിയ ഒെിവിൽ)
ഗവടെന്് ക ോകേജ്, ട ോകണ്ടോട്ടി
(രശീ.സോജൻ.ആർ,
ടെഡ് അടക്കൌണ്ടന്റിന് സ്ഥലം
മോറ്റം നൽ ിയ ഒെിവിൽ)

സ്ഥലം

മോറ്റം

ലഭ്ിച്ച

സ്ഥോപനങ്ങേിൽ

വിവര്ം

ബന്ധടപ്പട്ട

ഗവടെന്്
ക
പത്തിര്ിപ്പോല, ക ോങ്ങോട്
(രശീ.മണി ണ്ഠൻ.സി,
ടരപോകമോഷനോയ ഒെിവിൽ)

ജീവനക്കോർ

കജോലിയിൽ

സ്ഥോപന

സ്ഥലം

ഗവടെന്് ക ോകേജ്, മങ്കേ
(രശീ.സി.പി.നോര്ോയണൻ ുട്ടി,
ടരപോകമോഷനോയ ഒെിവിൽ)

ഇകപ്പോൾ

കജോലി

സ്ഥപനങ്ങേിൽ നിന്നും വിേുതൽ വോങ്ങി ഈ ഉത്തര്വു രപ
ലഭ്ിക്കുന്ന

ര്ി.

ൾ

ഈ

യ്യുന്ന

ോര്ം നിയമനം

രപകവശികക്കണ്ടതും

കമധോവി

ട

ോകേജ്,

രപസ്ടതുത
ഓഫീസിൽ

അറിയികക്കണ്ടതുമോണ്.
ഈ ഉത്തര്വ് ക

ോകേജ് വിദ്യോഭ്യോസ വ

ുപ്പിന്ടറ ഔകദ്യോഗി

ടവബ്
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ബന്ധടപ്പട്ട ജീവനക്കോർക്ക്
പ

ഒപ്പ്,
വി.വിലോസ രരൻ നോയർ,
സീനിയർ അഡ്മിനിസ്ടകരേറ്റീവ് ഓഫീസർ.

ർപ്പ് :1. ബന്ധടപ്പട്ട സ്ഥോപന കമധോവി

ൾക്ക്

2. സി.എ – െയറക്േർ / സീനിയർ അഡ്മിനിസ്ടകരേറ്റീവ് ഓഫീസർ.
3. സീനിയർ അഡ്മിനിസ്ടകരേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്്.
4. സൂരപണ്ട് സി / ടജ ടസക്ഷൻ.
5. ര്ുതൽ ഫയൽ
6.. നേപ്പു ഫയൽ.
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