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"ഭരണഭാഷ മാ ഭാഷ"

േകാേളജ്േകാേളജ്  വിദ ാഭ ാസവിദ ാഭ ാസ  ഡയറ െടഡയറ െട  നടപടിനടപടി  മംമം
േകാേളജ് വിദ ാഭ ാസ വ  ്- ജീവനകാര ം - േകാേളജ് വിദ ാഭ ാസ വ ി  കീഴി  സർ ാർ
ആർ സ് & സയൻസ് േകാേള കളിെല െ ഷ ൽ േ ഡ് ിൻസി ാൾമാ െട ത ികയിേല  ് 01
.01 .2021 തൽ ാബല ിൽ ഉ  ൻഗണന പ ിക  ് അ ിമ പം നൽകി ഉ രവ്

റെ വി ി

പരാമർശം:-
ഉ രവ്ഉ രവ്

             േകാേളജ് വിദ ാഭ ാസ വ ി  കീഴി  സർ ാർ ആർ സ് & സയൻസ് േകാേള കളിൽ  01
.01 .2021  തൽ നിലവി  െ ഷ ൽ േ ഡ് ിൻസി ാൾമാ െട താ കാലിക ൻഗണന
പ ിക വ ിൻ◌െ്റ  ഔേദ ാഗിക െവബൈ്സ ിൽ സി ം െച ി  . ടി പ ികയിെല ൻഗണന

മം സംബ ി ം മ  വിശദാംശ ൾ സംബ ിേ ാ ലഭി   പരാതികൾ പരിഹരി  
സാഹചര ിൽ ടി ൻഗണന പ ിക  ്അ ിമ പം നൽകി ഉ രവാ  .
 

Sl.No Name Date of
Birth

Date of
entry in
the
promoted
post

Order no &
date

Probation declared
order no & date Remarks

1 Dr.Babu C.C 08/02/1966 19/07/2019

G.O(Rt).No.1224/
2019
/H.Edn dated
17/07/2019

G.O(Rt).No.1021/
2020/H.Edn dated
13/08/2020

On deputation
as Examination
Controller at
Calicut
University
vide G.O(Rt)No.
1080/2020/
H.Edn dt
24/08/2020

2 Dr.Haridasan .P 20/05/1966 18/05/2020
FN

G.O(Rt).No.595/
2020/
H.Edn dated
12/05/2020

G.O(Rt).No.306/2021/
H.Edn dated
17.02.2021 

G.V.C ,Palakkad

3 Dr.Aravind
Kirshnan.K 17/04/1965 14/11/2020

FN

G.O(Rt).No.595/
2020/
H.Edn dated
12/05/2020

G.O(Rt).No.306/2021/
H.Edn dated
17.02.2021 

GC for Women,
Tvpm

4 Dr.Unnikrishnan
Nair. B 30/05/1967 21/11/2020

FN

G.O(Rt).No.595/
2020/
H.Edn dated
12/05/2020

 

G.O(Rt).No.306/2021/
H.Edn dated
17.02.2021 
 

University College
,Tvpm



Sd/- 
വിേ ശ രി വി ഐ.എ.എ  ്

േകാേളജ് വിദ ാഭ ാസ ഡയറ ർ 
0471-2303548

dirdce.colledn@kerala.gov.in

5 Dr.Chandini
Sam S.P 10/03/1967 15/10/2020

G.O(Rt).No.1227/
2020/
H.Edn dated
01/10/2020

 Govt.Brennen
College,Thalassery

6 Dr.Saji Stephen
D 05/04/1967 09/11/2020

G.O(Rt).No.1227/
2020/
H.Edn dated
01/10/2020

 SNGS,Pattambi

7 Dr.Mathew
George 01/06/1966 08/10/2020

G.O(Rt).No.1227/
2020/
H.Edn dated
01/10/2020
 

 Maharajas,
Ernakulam

8 Dr.G.
Suvarnakumar 17/07/1966 08/10/2020

G.O(Rt).No.1227/
2020/
H.Edn dated
01/10/2020

 GC,Chittoor
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