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24-08-2012 -െല വി-1/100001/2012/ഏ.പി./ോകാ.വി.വ. നമര ഉതരവപകാരം
വകപിന കീഴിലളള സരകാര സാപനങളില നടതിയ
ശമളനിരണയതിോനലളള പരിോശാധനാ റിോപാരട്.
പരിോശാധന നടതിയ ഉോദയാഗസരെട ോപരവിവരം
1. ശീ.
2. ശീ.
3. ശീ.
4. ശീ.
5. ശീ.
6. ശീ.
7. ശീ.
8. ശീ.
9. ശീ.
10. ശീ.

ബരണാഡ്. െജ. (സീനിയര സപണ്)
അനില കമാര. എസ്. [ജനിയര സപണ് (ഹയര ോഗഡ്)]
ോബബിധരന നായര [ജനിയര സപണ് (ഹയര ോഗഡ്)]
ോസവയര. സി.എം. (സീനിയര സപണ്)
രാജീവ് കമാര. െക. ആര. (ജനിയര സപണ്)
രാോജഷ്. ജി.ബി. (യ.ഡി. കാരക്)
ശീപകാശ്. എസ്. (യ.ഡി. കാരക്)
മന. ബി. (എല.ഡി. കാരക്)
ആനഡസ്. പി. (എല.ഡി. കാരക്)
ോമാഹന ദാസ്. വി. (എല.ഡി. കാരക്)

പരിോശാധനാ കാലഘടം
12-09-2012 മതല 23-11-2012 വെര
പരിോശാധനാ റിോപാരട്
ഈ

വകപിന്

കീഴിലളള

എലാ

സരകാര

സാപനങളിെലയം

അനദയാപക

ജീവനകാരെട ശമളനിരണയതിോനലളള (സ.ഉ.നം. 85/11/ഫിന. തീയതി 26-02-2011
പകാരം) പരിോശാധന ോമലപറഞ തീയതികളില നടതകയണായി.

പരിോശാധനാ വിവരം

(പരാമരശം ഉളവ മാതം) അതാത സാപനങളെട ോപരിനകീെഴ ോചരകന.
1. സരകാര ോകാോളജ് ോഹാസല, കാസരോകാഡ്.
1. ശീമതി. സീമ. സി.ടി. (യ.ഡി. കാരക്) -

ശീമതി. സീമ. സി.ടി. -യെട ശമളം

എല.ഡി. കളാരക് തസികയില 07/2009 -ല 12220/- രപയായി നിജെപടതി.
01-04-2010 -ല യ.ഡി. കാരകായി െപാോമാഷന നലകി ശമളം 13210/രപയായി നിജെപടതി.

അടത ഇനകിെമനറ് 01-04-2011 മതല നലോകണത്
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01-07-2011 മതലാണ് നലകിയത്.

ഇങെന െതറായി പാസാകിയ ഇനകിെമനറ്

പതകി നിരണയിോകണതാണ്.
2. ശീമതി. രാധ. ജി. (സവീപര)-ശീമതി. രാധ. ജി. സരവീസില പോവശിചത് 30-092006 -ലം െപാോബഷന പരതീകരിചത് 30-09-2007-ലം ആദയ ഇനകിെമനറ്
പാസാകിയത്

30-09-2007 -ലമാണ്. ോസവനപസകതില രണാമെത

ഇനകിെമനറ് പാസാകിയിരികന കാലയളവ് 01-10-2007 മതല 31-08-2008
വെര എനതിനപകരം 01-09-2007 മതല 31-08-2008 വെരയാണ്. അതെകാണ്
01-09-2007 മതല 29-09-2007 വെരയളള 29 ദിവസെത അധിക ഇനകിെമനറ്
തക കണകാകി തിരിചപിടിോകണതാണ്.
കമാനഗതമലാത രീതിയില 01-09-2009 മതല നലകിയ ശമള പരിഷരണ
കടിശിക താെഴപറയം പകാരമാണ്.
01-09-2009 മതല 31-08-2010 വെര
രപയാണ്

പകരം 9440/-

9440/- രപയ്

പകരം 9690/-

നലകിയത്.

01-09-2010 മതല 31-08-2011 വെര
രപയാണ്

9190/- രപയ്

നലകിയത്.

കടതലായി നലകിയ തക കണകാകി തിരിചപിടിോകണതാണ്.
2. ഇ.െക.എന.എം. സരകാര ോകാോളജ്, എോളരിതട്.
1. ശീ. എം. സി. ബിജി (യ.ഡി. കാരക്) - 01-01-2004 മതല 31-12-2004
വെരയളള

ഇനകിെമനറ്

06-06-2006-ല

പാസാകിയതായിടാണ്

ോസവന

പസകതിെല ോപജ് നമര 26-ല ോരഖെപടതിയിരികനത്. ഇതയം താമസിചതിനളള
കാരണം ോസവന പസകതില ോരഖെപടതിയിടില.
ശീ. എം. സി. ബിജി (ഡിപാരടെമനറ് പരീക പാസാവാതത്)30-03-2005 -ല 10
വരഷെത ഹയര ോഗഡ് അനവദിച.

എനാല 2007 ജനവരിയില ഡിപാരടെമനറ്

പരീക പാസാെയങിലം അയാളെട ശമള െസയില പതകിയിടില.

ആയതിനാല

നിയമപകാരം ശമള െസയില പതോകണതാണ്.
3. സരകാര ബണന ോകാോളജ്, തലോശരി.
1. ശീ. അസീസ്. എം. (എല.ഡി. കളാരക്) -

ോസവന പസകതില ഡിപാരടെമനറ്

പരീക പാസായതിെന വിവരങള വിഷയം, തീയതി എനിവയെട അടിസാനതില
ോരഖെപടോതണതാണ്.
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2. ശീ. രാഹല. െക. (എല.ഡി. കളാരക്) - 27-08-2010 മതല ശീ. രാഹല.െക.
-യെട ശമളം 9940/- രപയില നിജെപടതി.
ഇനകിെമനറ്
നിജെപടതി.

01-08-2011 മതല അടത

പാസാകി ശമളം 10210/- രപയ് പകരം 11020/- രപയായി
ഇത്

പതകകയം

അധികമായി

നലകിയിടള

തക

തിരിച

പിടിോകണതമാകന.
3. ശീ. മരളീധരന. െക. പി. (അറനഡര) - ശമള നിരണയ പടികയില ശമള െസയില
8960-14260/- രപയ പകരം 8730-13540/- രപയാണ് നലകിയിരികനത്.
അത് പതോകണതാണ്.
4. ശീമതി. രാഗിണി. എന. ടി. പി. (അറനഡര) - കമ നമര 3 -െല പരാമരശം ോപാെല.
5. ശീ. പോമാദന. എം. െക. (പയണ) - ോസവന പസകതില 4-)0 ോപജില കമ നമര
16 -ല ആദയ നിയമനതിെന വിവരങള ോരഖെപടതിയിടില.
4. സരകാര ബണന ോകാോളജ് ോഹാസല, തലോശരി.
1. ശീമതി.

ൈഷലജ.

ോരഖെപടതിയിടില.

െക.

(സവീപര)

-

ആദയ

നിയമനതിെന

വിവരങള

27-02-2007 - െല ഗവണെമനറ് ഉതരവ് (പി) നമര

75/07/ഫിന. പകാരം ആരജിതാവധി ോരഖെപടതിയിടില.
5. സരകാര ബണന ോകാോളജ് ഓഫ് ടീചര എഡയോകഷന, തലോശരി.
1. ശീ. െക. രോമശന (ൈനറ് വാച്മാന) - ോസവനപസകതിെല 1 മതല 9 വെരയളള
ോപജകള ശരിയായ രീതിയില പരിപികകോയാ, സാകയെപടതകോയാ െചയിടില. അത്
ഉടനതെന െചോയണതാണ്.
6. സരകാര ോകാോളജ്, മാനനവാടി.
1. ശീമതി. പതാവതി. എം. എ. (യ.ഡി. കളാരക്) - ശീമതി. പതാവതി. എം. എ.-യ്
05-11-2007

മതല

5650-8790/-

പരതീകരിചതിെന ഹയര ോഗഡ്

രപ

അനവദിച.

ശമള

െസയിലില

എട്

വരഷം

തടരന് ഡിപാരട്െമനറല െടസ്

പാസായതിനാല ജനവരി 2009 മതല 6680-10790/- രപ ശമള െസയിലില
ശമളം പനര നിരണയിചിടില.

നിയമപകാരം ശമള െസയില പതകനതിനോവണ

നടപടി സവീകരിോകണതാണ്.
7. സരകാര ോകാോളജ്, കലപറ.
െപാതവായത്
അരദ ോവതനാവധിയെടയം, ആരജിതാവധിയെടയം നാളിതവെരയളള അെകൌണകള
ശരിയാകണം.
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1. ശീമതി. ലകി. െക.പി.

- ോസവന പസകതിെല 1 മതല 9 വെരയളള ോപജകള

സാകയെപടതിയിടില.
2. ശീ. അജി. പി. (അറനഡര) - ശീ. അജി. പി. -െയ 11-10-2011 മതല തസികമാറം
വഴി അറനറായി നിയമനം നലകിയോപാള ശമള െസയില 8960-14260/- രപയ്
പകരം 8730-13540/- രപയാണ് നലകിയത്. ആയത് ശരിയാോകണതാണ്.
8. സരകാര ോകാോളജ്, മടപളളി.
1. ശീ. സനില കമാര (സാനിോറഷന വരകര) -

ോസവന പസകതില സനില കമാറിെന

ഓപഷന പതിചിടില. നയനത പരിഹരിോകണതാണ്.
2. െസല.എം.എസ്.(അറനഡര) -

05/07/2007

അറനഡറായി

പാബലയതില 4750-7820 ശമള നിരകില നിയമിതയായിടളതാണ്.

തീയതി
ടിയാളക്

സരകാര കത് നം 37482/എഫ്1/10/ഉ.വി.വ തീയതി 27/11/2010 പകാരം
െക.എസ്.ആര ഭാഗം 1 ചടം 28 എ പകാരമള ഫിോകഷന നലകിയിടില.
3. ദീപ.വി.ആര (യ.ഡി.ൈടപിസ്) - ടിയാളെട സരകാര സരവീസിെല പോവശന തീയതി
25/2/08 ആണ്. ടിയാളെട ഓപഷന തീയതി 1/7/09 ആണ്. ടിയാളക് സരവീസ്
െവയോറജായി 2 വരഷം നലകിയിരികനത് െതറാണ്. ഒര വരഷെത െവയിോറജിന്
മാതമാണ് അരഹത.
4. മോനാജ്.െക. (എല.ഡി.സി) -

ോസവന പസകം പതിോനഴാം ോപജില ശമളനിരക്

ോരഖെപടതിയിടളത് 8500-13210. ആയത് ശരിയല.
5. ബിന.വി.ജി

(എല.ഡി.സി

-

-

ഹോഗ.)

ടിയാളെട

ോരഖെപടതിയിരികനത് 11620-20240 എന നിരകിലാണ്.

ശമള

നിരക്

എനാല ടിയാളെട

ശരിയായ സമളനിരക് 10480-18300 എന നിരകിലാണ്.
9. എസ്.എ.ആര.ബി.ടി.എം. സരകാര ോകാോളജ്, െകായിലാണി.
1. ശീ. അനില കമാര. െക.പി. (പയണ) നിനളള

അൈഡവസ്

ോസവന പസകതില പി.എസ്.സി. യില

െമോമായെടയം,

നിയമന

ഉതരവിെനയം

പകരപ്

പതിോകണതാണ്.
2. ശീ. അജയകമാര. െക. ആര. (ൈലോബറിയന) - ോമല പരാമരശം.
10. സരകാര ോകാോളജ്, െമാോകരി.
1. ശീ. മജീബ് െകാടകല(യ.ഡി. കളാരക് )
യില

നിനളള

അൈഡവസ്

-

െമോമായെടയം,

പതിോകണതാണ്.
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ോസവന പസകതില പി.എസ്.സി.
നിയമന

ഉതരവിെനയം

പകരപ്

2. ശീമതി. പസീത. സി.വി. (എല. ഡി. ൈടപിസ്) - ോമല പരാമരശം.
3. ശീ. വിോനാദന.െക (അറനര) - ടിയാെന ശമള െസയില 8960-14260 എനതിന് പകരം
8730-13540 എന് ോരഖെപടതിയത് പന:കമീകരിോകണതാണ്.
11. സരകാര ോകാോളജ്, ോപരാമ.
1. ശീമതി. പി.ടി. സീതാരാമന

-

പിനസിപാള സാകയെപടതിയ ഒര പതിയ

ോഫാോടാ കടി ോസവന പസകം Vol. II-ല പതിോകണതം ോപജ് നം 1 മതല 12 വെര
ോവണ എലാ ോരഖെപടതലം വരതി പിനസിപല ോമെലാപ് വോയണതാണ്.
2. ശീ. ലതീഷ്. എന.പി. (എല. ഡി. കളാരക്) - ോസവന പസകതില പി.എസ്.സി.
യില

നിനളള

അൈഡവസ്

െമോമായെടയം,

നിയമന

ഉതരവിെനയം

പകരപ്

പതിോകണതാണ്. അെകൌണ് െടസ് - ോലാവര (ഓോരാ ോപപറം) പാസായതിെന
വിശദവിവരങള ോരഖെപടോതണതാണ്. ോഫാോടാ സാകയെപടോതണതാണ്.
3. ചനന. െക., അറനഡര (ഹ.ോഗ) - ടിയാളെട ശമളം 8960-14260 നിരകിലാണ്
നിരണയിചിരികനത്.

9190-15780

ശമളനിരക്

ആയാണ്

ശമളം

നിരണയിോകണിയിരനത്.
4. പി.െക. ോഗാപാലന, പയണ (ഹ.ോഗ) -

ശമള നിരണയ പടിക അനസരിചള

ോരഖെപടതലകള ോസവനപസകതില വരതിയിടില.
12. സരകാര ോലാ ോകാോളജ്, ോകാഴിോകാട്.
1. ശീ. സജിത് കമാര (അറനഡര) -

01/07/2009 -ല ശമള െസയില 8960-

14260/- രപയ പകരം 8730-13540/- രപയാണ് െകാടതിരികനത്. ഒര പതിയ
ഫിോകഷന പടിക തയാറാകകയം, അത് ോസവന പസകതില ോരഖെപടോതണതമാണ്.
13. സരകാര ോലാ ോകാോളജ് ോഹാസല, ോകാഴിോകാട്.
1.

ശീമതി. പഷ. പി.െക. (സവീപര) - ോസവന പസകം Vol. II-ല വിശദവിവരങള
ോരഖെപടോതണതാണ്. പതിയ ഒര ോഫാോടാകടി പതിോകണതാണ്.

2.

ശീ. വിപിന. െക.വി. (സാനിോറഷന വരകര) - ോഫാോടാ
സാകയെപടോതണതാണ്.

3.

ശീമതി. സതയവതി. െക. - ോസവന പസകം Vol. II-ല വിശദവിവരങള
ോരഖെപടോതണതാണ്.

4.

ശീ. സജീഷ് (ൈനറ് വാച്മാന) -

ോസവ ന പസകതില പി.എസ്.സി. യില

നിനളള അൈഡവസ് െമോമായെടയം, നിയമന ഉതരവിെനയം പകരപ്
5

പതിോകണതാണ്.
5.

ടി. ഇനിര (ഫളൈടം സവീപര) - ടിയാളെട ഓപഷന ോഫാം മഴവനായി
പരിപിചിടില.

6.

ബാലകഷന.ഇ.എം (കക്) - ടിയാളെട ഓപഷന ോഫാം മഴവനായി പരിപിചിടില
കടാെത ഓപഷന തീയതി ോരഖെപടതിയിടില.

7.

അബബകര.എം.എം - ടിയാളെട െപാോമാഷന ോപാസിോലകള പഖയാപനം
വാരഡന സാകയെപടതിയിടില.

14. സരകാര ഫിസികല എഡയോകഷന ോകാോളജ്, ോകാഴിോകാട്.
1.

ശീ. രാജീവ്.െക.െക. (യ.ഡി.സി) - പി.എസ്.സി അൈഡവസ് െമോമായെടയം
എംോപാെയന് ഉതരവിെനയം പകരപകള സാകയെപടതി സരവീസ് ബകില
ഉളെകാളിചിരികണം.

2.

ശീമതി. ലീനകമാരി (യ.ഡി. ൈടപിസ്) - ോസവനപസകം രണാം വാലയതിെല
1 മതല 12 വെരയള എലാ ോപജകളം പരിപിച് ോമെലാപ് വോയണതാണ്.

3.

ശീ. ബി. പരോഷാതമന- മകളിെല അോത പരാമരശം.

4.

വാസനി. വി.എം. (ഫളൈടം സവീപര) - ടിയാളെട പാരട് ൈടമില നിന്
ഫളൈടം ോപാസിോലകള െപാോമാഷന നിരസികകയില എനള പഖയാപനം
പിനസിപല സാകയെപടതിയിടില.

15. സരകാര ആരട്സ് & സയനസ് ോകാോളജ്, ോകാഴിോകാട്.
1. അനിലകമാര.വി (അറനഡര) - ടിയാളെട ശമളനിരണയം നടതിയോപാള
8960-14260 എന െസയില നലകനതിന് പകരം 8730-13540 എന
െസയിലാണ് നലകിയിടളത് ആയത് പന:കമീകരിോകണതാണ്.
2. സധാകരനനായര. വി.പി - പരാമരശം മകളിോലത് തെന.
3. മധ പി. അറനഡര - പരാമരശം മകളിോലത് തെന.
4. അസാ മടതിോലവളപില (സാ.വ) – പരാമരശം മകളിോലത് തെന.
5. ോമാഹന. െക. അറനഡര - അറനഡര തസികയിെല ശമള നിരണയ പടിക ോസവന
പസകതില ോരഖെപടതിയിടില. ശമള നിരക് ോരഖെപടതിയിരികനത്
8730-13540 നിരകിലാണ്. ശമള നിരക് 8960-14260 ആകി
പന:കമീകരിോകണതാണ്.
6. ൈസനബ.ഇ (െഹരോബറിയം കീപര) - ടിയാളെട ശമള നിരക് 9190-15780
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എനതിന പകരം 8160-14260 നിരകിലാണ് ോരഖെപടതിയിടളത്. ആയത്
പനകമീകരിോകണതാണ്.
7. ശീമതി. സമ.എ.വി - പരാമരശം 1 ോലതോപാെല.
8. ശീ. സോരഷ് കമാര (അറനഡര) - 9190-15780 െസയിലിന് പകരം 896014260 എന െസയിലാണ് നലകിയിടളത്. ആയത് പന:കമീകരിോകണതാണ്.
ോമലപറഞ അറനറരമാര ലാസ് ോഗഡ് സരവീസില ആയിരനോപാള അവരക് ോറോഷയാ
28 എ (ബി) പകാരമള ശമളനിരണയം

പോമാഷന ലഭിച തീയതിയില റള
നലോകണതാണ്.

തടരന് അറനഡര തസികയില ൈബടാനസര ആയി നിയമനം ലഭിച

തീയതി മതല 8960-14260 എന െസയിലില വീണം റള

28 എ (ബി) പകാരമള

ശമളനിരണയം നലകി പകരപ് അയചതോരണതാണ്.
9.

ശീ.െക. സഹോദവന - 9940-16580 എന െസയിലിന് പകരം 9190-15780
എന െസയിലിലാണ് നലകിയിടളത്. ആയത് പന:കമീകരിോകണതാണ്.

16.

ഗവണെമന് ോകാോളജ് ഓഫ് ടീചര എഡയോകഷന, ോകാഴിോകാട്

1. ശീ. ഷാജ. പി.പി. യ.ഡി.സി - ോഫാോടാ സാകയെപടതിയിടില.
2. ശീമതി. നിഷ, എല.ഡി.സി - മകളില സചിപിചിരികന പരാമരശം ോപാെല
3. ശീ.െക. രാജന, സവീപര (ഹ.ോഗ) -

ോസവനതില പോവശിച തീയതി 15/5/2001

എനതിന് പകരം 20/7/57 എന് െതറായി ോരഖെപടതിയത് ശരിയാോകണതാണ്.
17.

ഡി.ഡി. ോകാഴിോകാട്

1.

ശീമതി. ഷറീന.പി - ോഫാോടാ സാകയെപടതിയിടില.

18.

സരകാര ോകാോളജ്, ോകാടോഞരി

1.

വിോനാദ് കമാര. െക.െക (ൈനറ് വാച്മാന) പി.എസ്.സി

അൈഡവസ്

െമോമായെടയം

ോഫാോടാ

സാകയെപടതിയിടില.

അോപാെയന്

ഉതരവിോനയം

സാകയെപടതിയ പകരപകള സരവീസ് ബകില ഉളെകാളികണം.
2.

ോവസാ, സവീപര

-

ോപഴണല ോപ ആയി 71/- രപ നലകനത് ജി.ഒ (പി) നം.

85/11/ഫിന. ഉതരവ് പകാരം പന:കമീകരിോകണതാണ്.
19)

സരകാര ോകാോളജ്, അടപാടി

1.

ശീ. വി. ശീകമാര, പയണ - ശമള ഫിോകഷന ോസറ്െമന് ോസവന പസകതില
പതിചിടില.

2.

ഇ.എം. അബള റഹിമാന (എച്.എ) - ോസവനപസകം വാലയം 2 ല ആവശയമായ എലാ
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ോരഖെപടതലം നടതി സാകയെപടോതണതാണ്.
20.

സരകാര ോകാോളജ്, െകാഴിഞാമാറ

1.

ശീമതി. സമീന.െക (യ.ഡി.ൈടപിസ്) - എല.ഡി. ൈടപിസ് ആയി 23/4/08 ല
ോജാലിയില പോവശിച. 23/4/10 ല യ.ഡി. ൈടപിസ് ആയി ഉോദയാഗകയറം ലഭിച.
23/4/10 ല 13210/- ആയിരന അടിസാന ശമളം 1/7/10 ല 13,900/- ആയി
െതറായി

നിജെപടതി.

അധികമായി

നലകിയ

തക

കണകാകി

തിരിച്

പിടിോകണതാണ്.
21.

സരകാര ോകാോളജ്, ചിറര

1.

വിശവനാഥന (സാനിോടഷന വരകര)
ടിയാെന ശമളനിരണയ പടികയില 3 വരഷം സരവീസ് െവയിോറജ് ആയി 100/- രപ
നലകിയത് പനകമീകരിച് പതിയ പടിക ോരഖെപടതക.

22.

വിോകാറിയ ോകാോളജ് ോഹാസല, പാലകാട്

1.

വി.െക. കഷനകടി, സവീപര
ഓപഷന തീയതിയായ 1/10/09 ല ടിയാെന ശമളം 6530/- രപയാണ് എനാണ്
6680/-

ശമളനിരണയതിന്

രപയായി

പരിഗണിച്

12550/-

ല

നിജെപടതിയിരികന. ടിയാന് 12220/- രപയ് മാതോമ അരഹതയള.
2.

വിനസന് ആനണി രാജ്, ഫളൈടം കക് - ടിയാെന ോഗഡ് െപാോമാഷെന ശമള
നിരണയപടിക ോസവനപസകതില പതിചിടില.

3.

പി.എസ്. ചനന, സാനിോടഷന വരകര (ഹ.ോഗ) - ടിയാളെട ഓപഷനോഫാമില തീയതി
ോരഖെപടതിയിടില.

അടിസാന ശമളം 1/7/2009 ല 6380 ആണ്.

പരിഷരണപകാരമള

ശമളനിരണയ

പടികയില

ോരഖെപടതിയിരികനത് 6530 ആണ്.

ോകാളം
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(എ)

ശമള
യില

ടി അടിസാന ശമളം വചാണ് ശമളം

നിരണയിചിരികനത്. ആയത് ശരിയല.
4.

ഖദീജ.എ., സവീപര - ടിയാളെട ഓപഷന തീയതിയില ടിയാളക് 6 വരഷെത ോസവനം
പരതിയായിടളതാണ്.

എനാല സരവീസ് െവയിോറജിനായി 5 വരഷം മാതോമ

കണകാകിയിടള.
23.

സി.എം.ജി. മയസിക് ോകാോളജ്, പാലകാട്

1.

ശീ. സതീഷ് ബാബ (യ.ഡി.ടി) - എല.ഡി. ൈടപിസായിരനോപാഴള ശമളം994016580 ന് പകരം 9190-15780 എന െസയിലിലാണ് നലകിയിടളത്.
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24.

സരകാര സംസത ോകാോളജ്, പടാമി

1.

ശീ.

(അറനര)

രാമചനന.റി

-

8 വരഷെത

ടിയാന

ഹയരോഗഡ്

അനവദിചോപാള 9190-15780/- െസയില നലോകണതിന് പകരം 8960-14260/െസയിലാണ് നലകിയിടളത്.
2.

ശീ. രവീനനാഥ്.ഒ.പി. (യ.ഡി.സി)

-

703/- രപ സരവീസ് െവയിോറജ്

നലകനതിന് പകരം 719/- രപയാണ് നലകിയിടളത്. ആയത് ശരിയായ രീതിയില
കമീകരിോകണതാണ്.
3.

ശീ. ശിവദാസ് പി.എസ്. യ.ഡി.സി (ഹയര ോഗഡ്) - ശമളനിരണയ പടിക ോസവന
പസകതില ഒടിചിടില.

25.

സരകാര സംസത ോകാോളജ് ോഹാസല, പടാമി

1.

ശീ. സി.പി നാരായണനകടി. യ.ഡി.സി
െതറായിടാണ്

-

ോരഖെപടതിയിരികനത്.

യ.ഡി കാരകിെന ശമളെസയില
അത്

തിരതനതിനള

നടപടി

സവീകരിോകണതാണ്.
26.

സരകാര നിയമ ോകാോളജ്, തശര

1.

ശീ. വിദയാധരന.െക. (അറനര) - ടിയാന് ഹയരോഗഡ് അനവദിചോപാള9190-15780
എന െസയിലിന് പകരം 8960-14260 െസയിലാണ് നലകിയിടളത്

27.

ോകാോളജ് വിദയാഭയാസ െഡപയടി ഡയറകോററ്, തശര

1.

ശീ. അമിളി ോഗാപാല

- 2006 െല pay revision option form സരവീസ്

ബകില ഒടിചിടില.
3.

ശീ. അനീഷ് കമാര. എം.എ, എല.ഡി.സി - 7/3/11 മതല 31/3/11 വെര
തിരവനനപരം ോകാോളജ് വിദയാഭയാസ ഡയറകോററിെല ടിയാെന ോസവനകാലയളവിെല
ശമളനിരണയം ടി ഓഫീസില നിനം ോസവന പസകതില ോരഖെപടതിയത് ടിയാന
ചാലകടി സരകാര ോകാോളജിോലക് സലം മാറെപടോപാള

ടി ോകാോളജിെല

പിനസിപാള യാെതാര കാരണവം കടാെത 7/3/11 മതല 31/3/11 വെരയള
ഡയറകോററിെല ോരഖെപടതലകള റദെചയ് 7/3/11 മതല 9/8/11 വെര ചാലകടി
ോകാോളജില

ോസവനമനഷിച

വരതിയിരികനത്

കാലയളവളെപെട

അംഗീകരികാവനതല.

പതിയ

ആയതിനാല

ോചരകലകള
ഈ

നടപടിക്

വിശദീകരണം ആവശയമാണ്.
28.

ഗവ. ഇനസിറയട് ഓഫ് അഡവാനസഡ് സഡീസ് ഇന എഡയോകഷന, തശര

1.

ശീമതി.പി.വി. സനന – ോഗഡ് അനവദിച ഉതരവിോനയം ഉോദയാഗകയറം നലകിയ
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ഉതരവിോനയം ോകാപികള സരവീസ് ബകില ഒടിചിടില.

ഇതമായി ബനെപട

എലാോകാപികളം സരവീസ് ബകില തീരചയായം ഉളെപടതിയിരികണം.
2.

ശീമതി.

രതകമാരി.എം

(അറനര)

-

ടിയാെന

ോസവനപസകം

ഉപോയാഗശനയമായതിനാല ടി പസകം ലാമിോനറ് െചയ് ഭദമായി സകിോകണതം
പതിയ ഒര ോസവനപസകതില തടരനള ോരഖെപടതലകള നടോതണതമാണ്.
29.

െക.െക.ടി.എം. സരകാര ോകാോളജ്, പലറ്

1.

ശീമതി. സവപ.ഡി.റി (എല.ഡി.ൈടപിസ്) - ടിയാള ോസവനതില പോവശിചത്
2/7/08 നം െപാോബഷന ഡികയര െചയത് 30/9/10 നമാണ്.

എനാല ടിയാെന

രണാമെത ഇനകിെമന് 30/9/10 മതല നലകനതിന് പകരം 1/7/10 ന് നലകിയത്
നിയമവിരദമാണ്.

ആയതിനാല ടിയാന് അധികമായി നലകിയ തക തിരിച്

പിടികകയം രണാമെത ഇനകിെമന് 30/9/10 മതല പതകി നിശയിോകണതമാണ്.
2.

ശീ.ജീസണ.െക - ടിയാെന അറനര തസികയിെല ഓപഷന ോസവന പസകതില
പതിചിടില.

3.

ശീമതി ഗീത. പി.ഡി (അറനര) - ടിയാെന 15 വരഷ ോസവതിനള ഹയരോഗഡ്
ലഭിചോപാള 9190-15780 എന െസയിലിന് പകരം 8960-14260 എന െസയില
നലകിയത് പനരനിരണയിച് നലോകണതാണ്.

4.

എം.എന. ബാബ (അറനര) - മകളിെല അോത പരാമരശം.

30.

മഹാരാജാസ് ോകാോളജ്, എറണാകളം

1.

ശീ. രാധാകഷന. എ.എന, യ.ഡി. കാരക് (ഹയര ോഗഡ്) - ോസവന പസകവാലയം
രണിെല ോപജ് 1 മതല 11 വെര ോരഖെപടതി പതിയ ോഫാോടാ ഗാഫ് പതിച് അറസ്
െചോയണതാണ്.

2.

ശീമതി. സജിത.റി.ഐ. (എല.ഡി.കാരക്) - ശമള നിരണയ പടികയിെല 6840
രപാ

അടിസാന

കാണിചിരികനത്.

ശമളതിെന

64%

കാമബത

5754

എനാണ്

യഥാരതതില 4,378 ആണ് കണകാോകണിയിരനത്.

എനാല ആെക ശമളം ശരിയായാണ് കണകാകിയിരികനത് ആയതിനാല ോമല
െതറ് തിരതി പതിയ ശമള നിരണയ പടിക ോസവനപസകതില പതിോകണതാണ്.
3.

ശീ. സനില ആര (അറനര) - ോസവന പസകതില ോഫാോടാ പതിചതായി കാണനില.
ആയത് പരിഹരിോകണതാണ്.

31.

ശീ. സവാതി തിരനാള സംഗീത ോകാോളജ്, തിരവനനപരം

1.

ോമരി നിരമല, യ.ഡി. കാരക്

-

ശമള നിരണയ പടിക ോസവനപസകതില

പതിചതായി കാണനില. ോസവന പസകം വാലയം രണില ോപജ് 1 മതല 11 വെര
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ആവശയമായ ോരഖെപടതലകള നടതി പതിയ ോഫാോടാ പതിോകണതാണ്.
2.

ഗിരീഷ് കമാര.ബി. (ഓഫീസ് അറനഡന്)

-

ജഡീഷയറി

സരവീസില

ഡിപാരട്െമനില

പയണായി

ടിയാന മലപറം ജിലയില സിവില
പോവശികകയം

മന്

വരഷതിനോശഷം ോപാസസ് സരവര (ശമള നിരക് 4750-7820) ആയി െപാോമാട്
െചയിടളതാണ്.

ടിയാന് 5 വരഷം ടി ജിലയില പരതിയായ മറയ് ോകാോളജ്

വിദയാഭയാസ വകപിോലയ് അനര വകപ് മാറം വാങിയിടളതാണ്.
മാറതിനായി

ടിയാെന

എനടി

ോപാസായ

പയണ

അനര വകപ്

ോപാസിോലക്

റിോവരഷന

വാങിയിടളതാണ്. (റിോവരഷന, ആയതിെന തടരനള ശമളനിരണയം മതലായവ
ോസവന പസകതില പതിചിടില) എനാല ടിയാെന ശമളനിരണയതിന് (1-7-09)
ടിയാെന െപാോമാടട് ോപാസായ ോപാസസ് സരവര (4750-7820) ശമളനിരകിെല
അടിസാന ശമളമായ 5380 ആണ് എടതിരികനത്. ആയത് അനവദനീയമല.
ആയതിനാല

ശമളനിരണയം

പനപരിോശാധിച്

അധികമായി

വാങിയ

തക

തിരിചടോകണതാണ്.
3.

ശീമതി. ബിനോമാള.െക. െസലകന ോഗഡ്, ൈടപിസ് - 27/2/07-െല 75/07/ഫിന
നമര സരകാര ഉതരവ് പകാരം ടിയാളെട ആരജിത അവധി പന:കമീകരിചിടില.
കടാെത ടിയാളെട ആരജിതാവധിയം അരദ ോവതനാവധിയം നാളിതവെരയളത്
കണകാകി ോസവന പസകതില ോരഖെപടതിയിടില.

4.

ശീ. അജിത് ചനന.സി. (പയണ) - ോസവന പസകതിെല രണം നാലം ോപജകള
പരിോശാധിച് ോമെലാപ് വചിടില.

കടാെത പി.എസ്.സിയെട നിയമന ശപാരശ,

നിയമന ഉതരവ്, ജീവനകാരെന സംബനികന മറ് എലാ ഉതരവകളെടയം ോമെലാപ്
വച് പകരപ് കതയമായം ോസവന പസകതില ഒടിച് വോയണതാണ്.

ോകാോളജിെല

മെറലാ ജീവനകാരെട കാരയതിലം ടി കാരയം ശദിോകണതാണ്.
5.

ശീമതി. ഷീജ. സി (എല.ഡി.സി)

-

ഡിപാരട്െമനല പരീക ജയിച

സരടിഫികറിെന പകരപ് ോമെലാപ് വച് ഒടിചിടില.
6.

ശീ. പരണചാന്.എസ്.െക. (എല.ഡി.സി) - കമനം. 3 െല അോത പരാമരശം.

32.

സരകാര കാരയാലയം, കാരയവടം

1.

ോജാണി, അറനഡര - ടിയാന് 31/07/06 പാബലയതില അറനഡറായി െപാോമാഷന
ലഭിചിടളതാണ്.

സരകാര കത് നം. 37482/എഫ് 1/10 ഉ.വി.വ, തീയതി

27/11/2010 പകാരം ടിയാന െക.എസ്.ആര. ഭാഗം 1 ചടം 28 എ പകാരമള ശമള
നിരണയതിന് അരഹതയളതാണ്.
പസകതില പതിചിടില.

ടിയാളില നിന് ഓപഷന വാങി ോസവന

ആകയാല എസാ/ബി1/1940/06 ോകാ.വി.വ തീയതി
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28/07/06 പകാരമള ശമള നിരണയം പനപരിോശാധിോകണതാണ്.

കടാെത

ടിയാനില നിന് ഓപഷന വാങി ോസവന പസകതില പതിോകണതാണ്.
2.

ശീ. െസയദീന.എം (അറനഡര) - ോസവനപസകതിെല ോപജ് നം. 20-ല ടിയാന
അറനര ആയി പോമാഷന ലഭിചോപാള തിരവനനപരം സരകാര വനിതാ ോകാോളജില
നിന് 24/10/07 ല ശരിയായി നിരണയിച് നലകിയ ശമളം, ോപര്, നമര 26-ല
യാെതാര കാരണവം കടാെത 24/10/07 മതലള ശരിയായ ശമള നിരണയെത
ജീവനകാരന് നഷം ഉണാകന വിധതില പനര നിരണയിച് നലകിയിരികന.
തടരന്

01/07/09

മതല

ഉള

ശമള

പരിഷരണവം

െതറായിടാണ്

നിരണയിചിരികനത്. ആയത് ോപജ് നം. 20 െല നിരണയം നിലനിരതി 1/7/09 െല
ശമള പരിഷരണം പനരനിരണയിോകണതാണ്.
33.

തിരവനനപരം സരകാര ആരടസ് ോകാോളജ്

1.

ശീ. ടി. വിജയകമാര (അറനഡര) - ടിയാെന ശമള െസയില രപ 8960-14260 ന്
പകരം

രപ

8730-13540

എന

െസയിലിലാണ്

ഇോപാഴെത

ശമളം

നിജെപടതിയിരികനത്. ആയത് തിരതി സമരപിോകണതാണ്.
2.

ശീ. സിബ.ആര (ഓഫീസ് അറനന്) - ോസവന പസകതിെല രണാം ോപജില ഒനപതാം
ോകാളതിെല ോരഖെപടതലകള ോമെലാപ വചിടില.

3.

ശീ. ഹരികമാരന നായര.ടി (അറനറര) - കമനമര 1 െല പരാമരശം ോപാെല ശമള
െസയിലില മാറം വരോതണതാണ്.

34.

സരകാര ോലാ ോകാോളജ് തിരവനനപരം

1. ശീ. ബാബ.ജി. (അറനഡര - ഹ.ോഗ) - ടിയാളെട ശമള നിരക് 9190-15780
എനതിന പകരം 8960-14260 എനാണ് ോരഖെപടതിയിരികനത്.

ആയത്

ശരിയായ രീതിയില പന:കമീകരിോകണതാണ്.
2. വി.ബിന.

പയണ

(ഹ.ോഗ)

-

ടിയാന്

2/8/2011

ല

ഹയരോഗഡ്

അനവദിചിടളതാണ്. ടിയാെന യഥാരത ഇനകിെമന് തീയതിയായ 1/12/2011
ആണ് ശമളനിരണയതിന് െതരെഞടതിടളത്.
തീയതിയായ

02/08/2011

30/11/2011

മതല

ോനാഷണല
വെരയള

ഇനകിെമന്
ശമള

നിരക്

ോസവനപസകതില ോരഖെപടതിയിടില. ആയത് ോരഖെപടോതണതാണ്.
35.

യണിോവഴിറി ോകാോളജ് തിരവനനപരം

1. എന. വിജയനാചാരി, അറനഡര (ഹ.ോഗ) - ടിയാന 11/03/1997 ല സരകാര
സരവീസില പയണായി പോവശിചിടളതം 19/3/2001 ല അറനറായി െപാോമാട്
െചയെപടിടളതമാണ്.

ടിയാന് 10/3/2005 പാബലയതില 8 വരഷെത ഹയര
12

ോഗഡ് അനവദിച് നലകിയിടളതാണ്. ടി ോഗഡ് അനവദിച നടപടി ശരിയല. ടിയാന്
18/3/2009 ല മാതോമ ഹയരോഗഡിന് അരഹതയള. ടിയാന 10/3/2005 വെര
പയണ ോപാസില തടരനിരെനങില മാതോമ 8 വരഷെത ോഗഡിന് 10/3/05 ല
അരഹനാവകയള. ആയതിനാല 145/06 ഫിന. തീയതി 25/3/2006 െല ശമള
നിരണയം മതല പനരനിരണയിോകണതാണ്.
2. അജയകമാര.എസ്. (അറനഡര) -

ശമള നിരക് 8960-14260 എനതിനപകരം

8730-13540 എനാണ് ോരഖെപടതിയിരികനത്.
3. വി. ഹരീനന നായര (അറനഡര) - അറനഡര ോപാസിോലകള ശമളനിരണയ പടിക
ോസവന പസകതില പതിചിടില.
4. ശീ. മഹമദ് റാഫി.എസ്. (ൈനറ് വാച്മാന)

-

ടിയാളെട ആദയ വരഷോസവന

കാലയളവായ 3/2/11 മതല് 2/2/12 വെരയള ആരജിത അവധി 1/22 ആയി
കണകാകനതിന് പകരം 1/11 ആയിടാണ് കണകാകിയിരികനത്. ആയത് 1/22
ആയി

കണകാകകയം

ലീവ്

സറണര

ഇനതില

അരഹതയിലാത

രപ

ൈകപറിയിടെണങില ടി അധികതക തിരിച് പിടിച് സരകാരിോലക് അയടകവാനള
നടപടിയം സവീകരിോകണതാണ്.
5. ശീ. അമിളി. പി. (അറനര) -

28/1/09 ല ടിയാെള അറനററായി സാനകയറം

നലകി ശമളം നിരണയിചോപാള 6/10/09 െല ോകാോളജ് വിദയാഭയാസ വകപ്
ഡയറകറെട സി4/1616/09/ോകാ.വി.വ നമറായള ഉതരവിെന അടിസാനതില
ടിയാളക് െക.എസ്.ആര. ഭാഗം ഒനിെല ചടം 28 പകാരമള ശമള നിരണയ
എനാല 27/11/10 െല സരകാര കത് നം.

ആനകലയം നലകിയിരനില.
37482/എഫ്1/10/ഉ.വി.വ

പകാരം

ൈബടാനസര

മഖാനിരമള

അറനറര

നിയമനതിന് െക.എസ്.ആര ഭാഗം ഒനിെല ചടം 28 എ പകാരമള ശമള നിരണയ
ആനകലയതിന് അരഹതയളതായി അറിയിചിടണ്.

ഈ സാഹചരയതില ടിയാെന

ഓപഷനഫാറം പരിോശാധിച് അരഹമായ ശമള നിരണയം നടോതണതാണ്.
6. ശീ. ടി. സകമാരന (ഗാരഡനര)

-

1/12/10 മതല ടിയാളക് 23 വരഷെത

5250-8390

സമയബനിത

ഹയരോഗഡ്

നലകിയിരന.

എനാല

9190-15780

െസയിലിലാണ്

ശമള

9940-16580

ആയത്

പതകി

െസയിലില
എന

അനവദിച്

െസയിലിന്

നലകിയിരികനത്.

പകരം
ആയത്

പന:നിരണയിോകണതാണ്.
36.

സരകാര കലാലയം, മനാര

1. ഷാജി.പി.വി, ഓഫീസ് അറനഡന്
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ശമള നിരണയതിനള ഓപഷന ോഫാം

പിനസിപല ോമെലാപ് ഇടിടില.
2. രാജന. എ.ആര - പരാമരശം മകളിോലത് തെന
3. ോവണോഗാപാല.ജി (ഓഫീസ് അറനഡന് ോഗഡ് 2) - ശമള നിരണയ പടികയെട കമ
നം.4 പരിപിചിടില.
37.

സരകാര ോകാോളജ്, കടപന

1. ഗിരീഷ്.ഡി, യ.ഡി.സി

-

ടിയാളെട ശമളനിരണയതിനള ഓപഷന ോഫാമില

ടിയാന ഒപിടിടില.
2. എം.എസ്.നൌഷാദി. എല.ഡി.സി

-

ശമള നിരണയതിനള ഓപഷന ോഫാമില

-

ശമളനിരണയതിനള ഓപഷന ോഫാമില

ടിയാന ഒപിടിടില.
3. എന. അനില കമാര. യ.ഡി.സി
ോമലധികാരി ഒപിടിടില.
38.

സരകാര ോകാോളജ്, ോകാടയം

1. വലസമ (അറനഡര)

-

ടിയാളെട അറനഡര െപാോമാഷെന ഓപഷനോഫാമില

െപാോമഷന പാബലയതീയതി ോരഖെപടതിയിടില.
2. രവീനന.എ.വി. (അറനഡര ോഗഡ് 1) - ടിയാളെട ശമള നിരണയതിന് പാരട്ൈടം
സരവീസ് കടി കണകാകിയിരികനത് ശരിയല.

ആയതിനാല ശമള നിരണയം

പനപരിോശാധിോകണതാണ്.
39.

പി.റി.എം. സരകാര ോകാോളജ്, െപരിനലമണ

1. രാമന.എം.

സവീപര

(ഹ.ോഗ)

-

ടിയാളെട

ശമളനിരക്

9940-16580

എനതിനപകരം 9190-15780 എന നിരകിലാണ് ോരഖെപടതിയിരികനത്.
40.

സരകാര ടീചര എഡയോകഷന ോകാോളജ്, തിരവനനപരം

1.

ശീ. ആര. ോപംരാജ്, അറനര - ടിയാളക് പയണില നിനം അറനറായി സാനകയറം
ലഭിചോപാഴള ശമള നിരണയം െതറായിടാണ് നടതിയിടളത്. ഓപഷന ോഫാറവം
ോസവനപസകതില കാണനില. ആയതിനാല ടിയാള സമരപിചിടള ഓപഷനോഫാറം
പരിോശാധിച് ശരിയായ വിധതില ശമളം പന:നിരണയിോകണതാണ്.
രണാം ോപജിെല കമനം. 9 ഉം 11 ഉം എട്, ഒനപത് ോപജകള പരിോശാധിച് ോമെലാപ
വചിടില. ടിയാളെട ോഫാോടായം ഒടിചതായി കാണനില.

2.

ശീമതി. മീനാകി.ആര. (എല.ഡി.സി) - ോപജ് നം. 2 െല കമ നം. 90, 11 ഉം
ോമെലാപ് വചിടില.

41.

സരകാര വനിതാ ോകാോളജ്, തിരവനനപരം

1.

ശീമതി. സിനകമാരി .വി.എല

-

ടിയാള പോമാ,ന ലഭികനതിനോവണിയള
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പി.എസ്.സി നടതന ഡിപാരടെമന് പരീക ജയികാതതിനാല ടിയാളക് രപ
5650 – 8790 എന ശമള െസയിലിലാണ്, ആദയെത സമയബനിത ോഗഡ്
നലകിയിരികനത്. എനാല ടിയാള ടി പരീക ജനവരി 2010 ല ജയിചോപാള
ജനവരി 2010 മതല രപ 6680 – 10790 ശമള െസയിലിോലയ് ടിയാളെട ശമളം
പന:നിരണയിച് നലകിയിടില.
26/2/11 െല 85/11/ഫിന സരകാര ഉതരവ് പകാരം ടിയാളെട ശമള െസയില
1/7/09 മതല 10480-18300 എന െസയിലിലം തടരന് 2010 ജനവരി മതല
13210-22360/- എന െസയിലില നിരണയികനതിന് പകരം 1/7/09 മതല തെന
13210-22360 എന െസയിലില നിരണയിചിരികന.

ഇങെന െതറായിടള

ശമളനിരണയം പന:പരിോശാധിച് ശരിയായ രീതിയില ശമളം നിരണയികകയം
അധിക കടിശിക ൈകപറിയത് സരകാരിോലക് തിരിചടപിോകണതമാണ്.
2.

ശീമതി. ആശാസാബ. യ.ഡി.സി

-

ടിയാളെട ആരജിതാവധി 27/2/07 െല

75/07/ഫിന നം. സരകാര ഉതരവനസരിച് കമീകരിചിടില.
4.

ശീമതി. െക.ജയപഭ (അറനര) - ടിയാളക് സമയബനിതോഗഡ് അനവദിച് രപ
9940-16580/- െസയിലില ശമളം നിരണയിച് നലകിയിരികന.

എനാല

ടിയാളക് രപ 9190 – 15780 എന ശമള െസയിലിനമാതോമ അരഹതയള.
ആയതിനാല െതറായി നിരണയിച നലകിയ ശമള െസയില പന: പരിോശാധിച്
പന:നിരണയിച് നലോകണതാണ്.
42.

സരകാര ോകാോളജ് ോഹാസല, തിരവനനപരം

1. ശീ. എം.പി.നാരായണന നായര (കക്) - ടിയാെന ോസവന പസകതിെല ോപജ് നം.
31 ോലയം 33 ോലയം യാെതാര ോരഖെപടതലകളം വാരഡന ോമെലാപ് വചിടില.
43.

സരകാര സംസത ോകാോളജ്, തിരവനനപരം

1.

ശീ. ൈനസാം. എ.എസ്.,എല.ഡി.സി - പി.എസ്.സിയെട നിയമന ശപാരശ നിയമന
ഉതരവ് എനിവയെട പകരപകള ോസവനപസകതില പതിോകണതാണ്.

2.

ശീ. പി.എം. വിോനാദ് (അറനര-ഹ.ോഗഡ്)

-

ടിയാന് 1/1/11 ല ആദയെത

സമയബനിത ഹയരോഗഡ് 9190-15780 എനതിന് പകരം 8960-14260 എന
ശമളെസയിലിലാണ് ശമളം നിജെപടതി നലകിയിടളത്.

ആയത് ശരിയാകി

പന:നിരണയിച നലോകണതാണ്.
44.

സരകാര ോകാോളജ്, ആറിങല

1.

ശീ. ആര.െസയിന (ൈലോബറിയന) - ടിയാന ോഗഡ് അനവദിച സരകാര ഉതരവ്
ോസവന പസകതില പതിചിടില.
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2.

ശീമതി. വി.ജലജ

-

ടിയാെന ോസവന പസകതിെല ോപജ് നം. 1 ഉം 2 ഉം

ോമെലാപവചിടില.
45.

ശീ. ോബബിോജാണ സാരക സരകാര ോകാോളജ്, ചവറ

1. ശീമതി.വി.സി. ഗീതാമണി.എച്.എ

-

ടിയാളെട നിലവിെല രണ് വാലയം ോസവന

പസകങളം ഉപോയാഗശനയമാെണന് കണ.

ടി പസകങള ബയന് െചയ്

സകികകയം മനാമെതാരണം പതിയതായി ഉപോയാഗിോകണതമാണ്.
2. ശീ. കീറസ് ോജാസ്(ൈലബറിയന ൈഗഡ് 4) - ോസവന പസകതിെല ോപജ് നം. 4
ോമെലാപ് വചിടില.
3. ശീ. എം.വി. കാരതിോകയന (അറനഡര)

-

ടിയാന് 8960-14260 എന

െസയിലില ശമളം നിരണയികനതിന് പകരം 8730-13540 എന െസയിലിലാണ്
ശമളം നിരണയിച് നലകിയിരികനത്.
46.

സരകാര ോകാോളജ്, ോകാടയം

1. ശീ.

ഷിോമാന.െക.എസ്.

(യ.ഡി.സി)

-

ഡിപാരട്െമന്

പരീക

പാസായ

സരടിഫികറിെന പകരപ് ോസവനപസകതില ഒടിചിരികനതില ടി പരീക ജയിച
മാസവം വരഷവം ോരഖെപടതിയിടില. ആയതിനാല ടി സരടിഫികറ് അംഗീകരികാന
കഴിയില. പി.എസ്.സി.യില നിനം ഡയപോകറ് സരടിഫികറ് ഹാജരാോകണതാണ്.
2. ശീമതി. റജിലാബീവി.െക.െക (അറനര) - ശമളനിരണയെസയില 9190-14260 ല
നിനം 9940-15380 എന െസയിലിോലക് മാറി നിരണയിോകണതാണ്.
3. ശീമതി.ബിജിത.െക.പി. (അറനഡര) - ശമള നിരണയ െസയില 8960 – 13210
എനത് 9190-14280 എന െസയിലാകി മാോറണതാണ്.
47.

സരകാര ോകാോളജ്, കാസരോഗാഡ്

1.

ശീ. സാെലാോമാന.ടി.െക (അറനര)
മികവാറം എലാ സരവീസ് ബകിലം ശനയോവതനാവധി ോരഖെപടതികാണനില.
ോമലില ഇതരതിലള വീഴ സംഭവികാതിരികാന ശദിോകണതാണ്.
പയണ തസികയില ഉളവര അറനര ോപാസിോലയ് ൈബടാനസര നിയമനം കിടിയോപാള
ശമളപരിഷരണസമയതള ശമള െസയില 8960-14260 ആയിരന.
സരവീസ് ബകില 8730-13540 എനാണ് ോരഖെപടതിയിരികനത്.

പോക
ഇങെന

െതറായി ോരഖെപടതിയിരികന ശമളെസയില 8960-14260 എന് മാോറണതാണ്.
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48.

ോകാോളജ് വിദയാഭയാസവകപ് ഡയറകോററ്

1. ശീ. ഷിബ.എ (അറനര)
(i)
85/11/ഫിന.

സരകാര

ഉതരവ്

പകാരമള

ശമളനിരണയതിന്

െതരെഞടതിരികന ഓപഷന തീയതി 21/10/09 ആണ്. എനാല ോസവന പസകതിെല
ോപജ് നം. 26 ല 02/10/09 മതല ശമളം പനര നിരണയിചതായികാണന. ആയതിനാല
02/10/09

മതല

20/10/09

വെര

ൈകപറിയ

അധികതക

സരകാരിോലയ്

തിരിചടോയണതാണ്.
2. ശീ. ദിോനഷ് കമാര. ആര. (പയണ ഹയര ോഗഡ്)
85/11/ഫിന സരകാര ഉതരവ് പകാരം 9/1/10 മതല 9940-16580 െസയിലില
ശമളം

നിരണയം

16180/-

നടതിയോപാള

രപയില

ശമളം

നിര

ണയികനതിന് പകരം 15780 + 400 ോപഴണല ോപ ആയിടാണ് നിരണയിചിടളത്.
കടാെത ോസവനപസകതില ോപജ് നം. 20 ല 1/1/11 മതല 16580/- രപ നലകനതിന്
പകരം 16580 + 400 സാഗിോനഷന ഇനകിെമനറായിടാണ് ോരഖെപടതിയിരികനത്.
ആയതിനാല 9/1/10 മതലള ടിയാെന എലാ ശമളനിരണയവം പന:കമീകരിോകണതാണ്.
3. ശീ. സദാനനന (ഗാരഡനര - ഹയര ോഗഡ്)
ടിയാന
85/11/ഫിന
ഉതരവ്
നിരണയിചോപാള

9940-16580

പകാരം

െസയിലിനപകരം

1/9/09

മതല

9190-15780

ശമളം

െസയിലാണ്

നലകിയിടളത്. കടാെത 27 വരഷെത ോഗഡ് അനവദിച്ത് 10480-18300 െസയിലിന്
പകരം 11620-20240 െസയിലിലാണ്. ആയത് പന:കമീകരിോകണതാണ്.
4. ശീ. െക. ോഗാപാലകയഷന നായര(അറനര-ഹയരോഗഡ്)
ടിയാന 1/7/04 ല 145/06/ഫിന സരകാര ഉതരവ് പകാരമള ശമളനിരണയം
നടതിയോപാള4750-7820 എന െസയില നലകനതിന് പകരം 4400-6680 എന ശമള
െസയിലിലാണ് ശമളം നിരണയിച് നലകിയിടളത്.

ആയതിനാല ടി ശമള നിരണയം

പന:കമീകരിോകണതാണ്.
5. ശീമതി. ബീനാറാണി.ടി.എസ്. യ.ഡി.സി
ടിയാന 8 വരഷെത സമയബനിത ഹയര ോഗഡ് 27/6/11 മതല 11620-20240
എന െസയിലിലാണ് അനവദിച് നലകിയത്.

85/11/ഫിന. ഉതരവിെല അനകര III െല

ഖണിക (6) െല നിരോദശം അനസരിച് 10480 – 18300 െസയിലില പനകമീകരിച്
നലോകണതാണ്.
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6. ശീമതി. സിസിലി ഏലിയാസ് (സി.എ.ോഗഡ് 1)
1.

ടിയാന്

145/06/Fin

സരകാര

നലകിയോപാള 6080-9830

ഉതരവപകാരം

െസയില

നലകനതിന്

ശമളം

നിരണയിച്

പകരം

5930-9590

െസയിലാണ് നലകിയിരികനത്. ആയത് പനകമീകരിോകണതാണ്.
2.

ടിയാന്

8

വരെത

ോസവനതിനള

സമയബനിത

ഹയരോഗഡ്

അനവദിചോപാള 7990-12930 െസയില നലകനതിന് പകരം 6680-10740
െസയിലാണ് നലകിയിടളത്. അതം പനകമീകരിോകണതാണ്.
3.

ഹയരോഗഡ് ലഭിച ടിയാന് പോമാഷന ലഭിചോപാള 1/06/09 മതല ശമളം
അനരഹമായി പനനിരണയിച നലകിയത് കമീകരിോകണതാണ്.

7.

എ. അനില കമാര - അറനഡര: ഓപഷന ോമെലാപ് ഇടില. അറനര പോമാഷന
ോസവനപസകതില ോരഖെപടതിയിടില.

8.

രാജന.എസ്. - പയണ (ഹയര ോഗഡ്) : ടിയാള 3.07.96 ല സരവീസില പോവശിച
ഓപഷന 1/7/09 ആണ്. 1.7.09 ന് 12 വരഷം മാതോമ
നിരണയതിെല

സരവീസ്

െവയിോറജിന്

13

ആകനള.

വരഷം

ശമള

കണകാകിയത്

പനകമീകരികണം.
9.

മോനാജ്. വി -ടിയാന് 8/6/12 (പാബലയതില യ.ഡി.കാരകായി െപാോമാഷന
നലകിയിടളതാണ്.

എനാല ടിയാന അെകൌണ് െടസ് പാസായതിെന വിവരങള

സരവീസ് ബകിലോരഖെപടതിയിടില.
10.

ഷീന. വി -

ടിയാള 7.08.09 ല ഒ.എ. ആയി ജഡീഷയല ഡിപാരട്െമനില സരവീസ്

ആരംഭിചിടളതാണ്.

എനാല ടിയാന ോകാോളജ് വിദയാഭയാസ വകപില ോജാലിയില

പോവശിച തീയതിയായ 28.10.09 FN ആണ്. ോജാലിയില പോവശിച തീയതി ആയി
ശമള നിരണയപടികയില ോരഖെപടതിയിടളത്.
11.

സി.എന. ഔോസഫ് - ടിയാന് 15 വരഷെത ഹയര ോഗഡ് നലകിയിരികനത്
13210-23360 െസയിലില ആണ്.
11620-20240

12.

എനാല ടിയാന് അരഹതെപട െസയില

െസയില ആണ്.

ശീമതി. കശലകമാരി.സി - എല.ഡി.സി- ടിയാള 03.05.1999 ല എല.ഡി
കാരകായി

സരവീസില

പോവശിചിടളതം

25/3/06

െലജി.ഒ.(പി)

നം.

145/06/ഫിന. ഉതരവ് പകാരം 1/7/04 ല 5510 രപയായി 5250-8390
ശമളനിരകില ശമളം നിശയിചിടളതാണ്.
അടിസാന

ശമളം

6230

രപയില

18

ടിയാളക് 1/7/09 തീയതിയിെല

നിരണയികനതിന്

പകരം

5510/-
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