ക ോകേജ് വിദ്യോഭ്യോസ വകുപ്പ് ഡയറ ട റുടെ നെപെിക്രമം
ക ോകേജ് വിദ്യോഭ്യോസ വകുപ്പ് – ജീവനക്കോര്യം – സർക്കോർ ക ോകേജ് അദ്ധ്യോപ ർ തമിഴ് വിഭ്ോഗം ടപോതു സഥലമോറ്റം – 2016 – ഉത്തര്വ് പു റപ്ടപെു വിക്കുന്നു –
ഉത്തര്വ് നമ്പർ.എ4/2906/2016/ക ോ.വി.വ തിരുവനന്തപു ര്ം

പര്ോമർശം:-

തീയതി : 30.05.2016.

1) ഈ ഓഫീസിടല09.12.2014- തീയതിയിടല ബി.2/45492/2014/
ക ോ.വി.വ നമ്പർ സർക്കുലർ.
2) ജി.ഒ.(എം.എസ് )നമ്പർ.27/1994/ഉ.വി.വ തീയതി. 21.02.1994.
3) ജി.ഒ.(എം.എസ് )നമ്പർ.114/2004/ഉ.വി.വ തീയതി. 01.08.2004
4) ജി.ഒ.(പി) നമ്പർ.01/2005/ഉ.വി.വ തീയതി 04.01.2006.
5) ജി.ഒ.(പി)നമ്പർ.06/2007/പി & ആർ.ഡി തീയതി. 04.12.2007.
6) 10.05.2016 തീയതിയിടല ഇകത നമ്പർ ര്െ് സഥലം മോറ്റ പട്ടി .

ഉത്തര്വ്
സർക്കോർ ക ോകേജു േിടല തമിഴ് വിഭ്ോഗം അദ്ധ്യോപ രുടെ 2016-ടല ടപോതു
സഥലം മോറ്റത്തിനുള്ള

ര്െ് പട്ടി

പര്ോമർശം (6) പ്ര ോര്ം പ്രസിദ്ധ്ീ ര്ിക്കു യു ം

അതികേൽ പര്ോതിയു ടെങ്കിൽ ആയത്
മു ൻപോയി

സമർപ്പികക്കെതോടണേ്

25.05.2016 വവകുകേര്ം 5.00 മണിയ
ക ്
നിർദ്്കദ്ശം

നൽകു യു ം

ടെയ
ത ിരുന്നു.

ആയതനുസര്ിച്ച് ലഭ്ിച്ച പര്ോതി േുടെ സൂക്ഷ്
മ പര്ികശോധനയ
ക ് കശഷം െു വടെ

ോണുേ

പ്ര ോര്ം

കനടര്

തമിഴ്

വിഭ്ോഗം

കര്ഖപ്ടപെുത്തിയിര്ിക്കുേ

അദ്ധ്യോപ ടര്

അവരുടെ

കപര്ിന്

സഥോപനത്തികലയ
ക ് 01.06.2016 പ്രോബലയകത്തോടെ സഥലം

മോറ്റി നിയമിച്ചു ട ോെ് ഉത്തര്വോകുന്നു. .

ക്രമ നമ്പർ അദ്ധ്യോപ ൻ / അദ്ധ്യോപി യു ടെ
കപരും, കജോലി ടെയ്യുേ സഥോപനവു ം
1.
ശ്രീ.ര്വി.വി,
അസിസ
റ ന്റ് / അകസോസികയറ്റ്
ടപ്രോഫസർ,
ഗവടെന്റ് ക ോകേജ്, െിറ്റൂർ
(അകപക്ഷ്)
2.
ശ്രീമതി.ഫോത്തിമ.എസ് ,
അസിസ
റ ന്റ് / അകസോസികയറ്റ്
ടപ്രോഫസർ,
ഗവടെന്റ് ക ോകേജ്, അട്ടപ്പോെി
(അകപക്ഷ്).

സഥലം മോറ്റി നിയമിക്കുേ
സഥോപനത്തിന്ടറ കപര്്
പോലക്കോെ് ഗവടെന്റ് വി ്കെോറിയ
ക ോകേജിൽ നിലവിലു ള്ള ഒഴിവിൽ.

െിറ്റൂർ ഗവടെന്റ് ക ോകേജിടല
ശ്രീ.വി.ര്വിയ
ക ് സഥലം മോറ്റം
നൽകുേ ഒഴിവിൽ.

സഥലം

മോറ്റം

ലഭ്ിച്ച

സഥോപനങ്ങേിൽ പര്മോവധി

അദ്ധ്യോപ ർ,

സഥലം

പത്ത് ദ്ിവസത്തിന ം

മോറ്റി

കജോയിൻ

നിയമിക്കപ്ടപട്ട
ടെകയ്യെതോണ് .

കജോലിയിൽ പ്രകവശിച്ചതും വിെുതൽ ടെയ
ത തുമോയ വിവര്ങ്ങൾ യഥോസമയം ഈ
ോര്യോലയത്തിൽ കര്ഖോമൂലം അറിയികക്കെതോണ് . എേോൽ അകപക്ഷ് പ്ര ോര്ം

സഥലം

മോറ്റം

ലഭ്ിച്ച

അദ്ധ്യോപ ർക്ക്

“കജോയിനിംഗ്

വെമ്മിന്”

അർഹത

ഉെോയിര്ിക്കുേതല്ല .
സഥോപന കമധോവി ൾ ക ോകേജ് വിദ്യോഭ്യോസ വകുപ്പിന്ടറ ഔകദ്യോഗി
വസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധ്ീ ര്ിച്ചിട്ടുള്ള

(www.collegiateedu.kerala.gov.in)

ടവബ്

ഈ ഉത്തര്വ്

ടഡൌൺ കലോഡ് ടെയ
ത ് അദ്ധ്യോപ ടര് കജോലിയിൽ പ്രകവശിപ്പികക്കെതും കജോലിയിൽ
നിന്നും വിെുതൽ ടെയ്യിപ്പികക്കെതുമോണ് .

ഒപ്പ്,
എം.നന്ദകുമോർ,ഐ.എ.എസ് ,
ക ോകേജ് വിദ്യോഭ്യോസ ഡയറ ട ർ
പ ർപ്പ്
1) ബന്ധപ്ടപട്ട പ്രിൻസിപ്പോൾ /അദ്ധ്യോപ ർ.
2) അടക്കൌെന്റ് ജനറൽ (എ & ഇ), ക ോട്ടയം
3) രുതൽ ഫയൽ / നെപ്പു ഫയൽ

// അംഗീ ോര്കത്തോടെ //

സൂപ്രെ്

എസ് .വി.30.05.2016.

