ക

ോകേജ് വിദ്യോഭ്യോസ വ ുപ്പ് ഡയറക്ടറുടട നടപടി
ക് മം

ക ോകേജ് വിദ്യോഭ്യോസ വ ുപ്പ് – ജീവനക്കോര്യം – സീനിയർ സൂക്പണ്ടുമോര്ുടട
സ്ഥലം മോറ്റവും സ്ഥോനക്കയറ്റം ഉത്തര്വ് പുറടപ്പടുവിക്കുന്നു ഉത്തര്വ് നം: എസ്റ്റോ -സി 2/4290/2015/ക
പര്ോമർശം
:-

ോ.വി.വ

തീയതി : 18.01.2016

1) 13.10.2016-ടല സ.ഉ.(സോധോ) നമ്പർ.92/2016/ഉ.വി.വ നമ്പർ
ഉത്തര്വ്.
2) 27.11.2015-ടല
സി.2/6319/2015/ക ോ.വി.വ
നമ്പർ
കനോട്ടിഫികക്കഷൻ
3) വിവിധ സീനിയർ സൂക്പണ്ടുമോര്ുടട അകപക്ഷ ൾ.
ഉത്തര്വ്

ക
തസ്തി
ക്

ോകേജ്

വിദ്യോഭ്യോസ

വ

ുപ്പിൻ

യിൽ തോടഴപ്പറയുന്ന ഒഴിവു

ക ോകേജ് വിദ്യോഭ്യോസ വ
ആസ്ഥോന ോര്യോലയം,
തിര്ുവനന്തപുര്ം

കമൽ സൂചിപ്പിച്ച ഒഴിവു
സൂക്പണ്ടോയി
അവര്ുടട

ൾ

ക്പ

േികലയ്ക്ക്ക് വ

ോര്ം

ചുവടട

ുപ്പിൽ നിലവിൽ സീനിയർ
കപര്

കപര്ിടനതിടര്

സ്ഥോപനങ്ങേികലയ്ക്ക്ക് സ്ഥലം മോറ്റി നിയമിച്ച് ഉത്തര്വോ
ക്

മ നമ്പർ കപര്, തസ്തി , കജോലി ടചയ്യുന്ന
സ്ഥോപനം
ക്ശീമതി.സബീന.എ,
1
സീനിയർ സൂക്പണ്ട്,
ക ോകേജ് വിദ്യോഭ്യോസ ആസ്ഥോന
ോര്യോലയം, തിര്ുവനന്തപുര്ം

2

സൂക്പണ്ട്

ഒഴിവിന്ടറ സവഭ്ോവം
ക്ശീ.ബി. ുമോര്പിള്ള
അഡ്മിനിസ്കക്ടറ്റീവ്
അസിസ്റ്റന്്
ആയി
സ്ഥോനക്കയറ്റം കനടിയ ഒഴിവ്
ക്ശീ.ആർ.ക്പസന്നൻ
അഡ്മിനിസ്കക്ടറ്റീവ്
അസിസ്റ്റന്്
ആയി
സ്ഥോനക്കയറ്റം
കനടികപ്പോയ
ഒഴിവ്

ുപ്പ്

കസവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന

അകപക്ഷ

സീനിയർ

ൾ നിലവിലുണ്ട്.

മ നമ്പർ
സ്ഥോപനം
1
ഗവടെന്് ക ോകേജ്,
ടനടുമങ്ങോട്

2

ീഴിൽ

ക്ശീ.ടജ. ൃഷ്ണ ുമോർ,
സീനിയർ സൂക്പണ്ട്,
ഗവടെന്് ക ോകേജ്, ുേത്തൂർ

കചർത്തിട്ടുള്ളവടര്
സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള
ുന്നു.

സ്ഥലം മോറ്റി നിയമിക്കുന്ന
സ്ഥോപനം
ഗവടെന്്
ക ോകേജ്,
ടനടുമങ്ങോട്
(ക്ശീ.ബി. ുമോര്പിള്ള
സ്ഥോനക്കയറ്റം
കനടികപ്പോയ
ഒഴിവ്)
ക ോകേജ് വിദ്യോഭ്യോസ ആസ്ഥോന
ോര്യോലയം (ക്ശീ.ആർ.ക്പസന്നൻ
സ്ഥോനക്കയറ്റം
കനടികപ്പോയ
ഒഴിവ്)

മുൻ

ഖണ്ഡി

നിലവിലുള്ള

ക്പ

സീനിയർ

കനോട്ടിഫികക്കഷൻ
സൂക്പണ്ടുമോടര്

ക്പ

സൂക്പണ്ട്
ോര്ം

അവര്ുടട

സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള
സ്ട

ോര്മുള്ള

സ്ഥലമോറ്റത്തിനുകശഷം
ഒഴിവു

േികലയ്ക്ക്ക്

ചുവടട

കപര്

മുൻഗണനോ

ക്

സ്ഥോപനങ്ങേികലയ്ക്ക്ക്

കചർത്തിട്ടുള്ള

മമനുസര്ിച്ച്
18740-33680/-

ക് മ
നമ്പർ

2

ഈ

(2)

ജൂനിയർ

കപര്ിടനതിടര്
ര്ൂപോ

ശമ്പേ

ി നിയമിച്ച്

ുന്നു.

കപര്, തസ്തി , കജോലി ടചയ്യുന്ന
സ്ഥോപനം
ക്ശീ.എ.സദ്റുദ്ീൻ,
ജൂനിയർ സൂക്പണ്ട്,
ക ോകേജ് വിദ്യോഭ്യോസ ടഡപയൂട്ടി
ഡയറക്ടകററ്റ്, ട ോലലം.
ക്ശീ.തുേസീധര്ൻ നോയർ.ജി,
ജൂനിയർ സൂക്പണ്ട്,
ക ോകേജ് വിദ്യോഭ്യോസ ആസ്ഥോന
ോര്യോലയം, തിര്ുവനന്തപുര്ം.

1

ുപ്പിൽ

പര്ോമർശം

യിലിൽ സീനിയർ സൂക്പണ്ടുമോര്ോയി സ്ഥോനക്കയറ്റം നൽ

ഉത്തര്വോ

വ

ഉത്തര്വ്

ക്പ

ോര്ം

സ്ഥലം

സീനിയർ സൂക്പണ്ടോയി
സ്ഥോനക്കയറ്റം നൽ ി
നിയമിക്കുന്ന സ്ഥോപനം
ഗവടെന്് ക ോകേജ്,
ുേത്തൂർ.
(ക്ശീ.ടജ. ൃഷ്ണ ുമോർ സ്ഥലം
മോറ്റം കനടുന്ന ഒഴിവ്)
ക ോകേജ് വിദ്യോഭ്യോസ വ ുപ്പ്
ആസ്ഥോന ോര്യോലയം (
ക്ശീമതി.സബീന.എ സ്ഥലം മോറ്റം
കനടി കപോ ുന്ന ഒഴിവ്)

മോറ്റം

/

സ്ഥോനക്കയറ്റം

കനടുന്ന

ജീവനക്കോർ നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ നിലവിൽ കസവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന
സ്ഥോപനങ്ങേിൽ നിന്നും വിടുതൽ വോങ്ങി സ്ഥലം മോറ്റം / സ്ഥോനക്കയറ്റം
നൽ

ി നിയമിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥോപനങ്ങേിൽ കജോലിയിൽ ക്പകവശികക്കണ്ടതോണ്.

ബന്ധടപ്പട്ട സ്ഥോപനകമധോവി
ക്പകവശിച്ചതുമോയ

ൾ ഇവർ വിടുതൽ ടചയ്ക്തതും കജോലിയിൽ

വിവര്ങ്ങൾ

ഈ

ോര്യോലയത്തിൽ

റികപ്പോർട്ട്

ടചകയ്യണ്ടതോണ്.
ഈ ഉത്തര്വ് ക്പ

ോര്ം സ്ഥോനക്കയറ്റം ലഭ്ിച്ച ജീവനക്കോർ ഓപ്ഷൻ

കഫോറം അടക്കൌണ്ടന്് ജനറലിന് സമർപ്പികക്കണ്ടതോണ്.
ഈ ഉത്തര്വ് ക

ോകേജ് വിദ്യോഭ്യോസ വ

ുപ്പിന്ടറ ഔകദ്യോഗി

ടവബ്

സസറ്റോയ www.collegiateedu.kerala.gov.in എന്ന ടവബ് സസറ്റിൽ ലഭ്യമോണ്.
ഒ
പ്പ്ഒപ്പ്,
എം.നന്ദ ുമോർ.ഐ.എ.എസ്,
ക ോകേജ് വിദ്യോഭ്യോസ ഡയറക്ടർ.

ബന്ധടപ്പട്ട ജീവനക്കോർക്ക്
പ ർപ്പ് :1. അടക്കൌണ്ടന്് ജനറൽ, ക ോട്ടയം.
2. ബന്ധടപ്പട്ട സ്ഥോപന കമധോവി ൾക്ക്.
3. അടക്കൌണ്ടന്് ജനറൽ, ക ോട്ടയം.
4. സി.എ – ഡയറക്ടർ / സീനിയർ അഡ്മിനിസ്കക്ടറ്റീസ് ഓഫീസർ.
5. സൂക്പണ്ട് സി / ടജ ടസക്ഷനു ൾക്ക്
6.
ര്ുതൽ ഫയൽ,
7. നടപ്പു ഫയൽ
//അംഗീ ോര്കത്തോടട//

സൂക്പണ്ട്.
എസ്.വി.18.01.2016

