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േകാേളജ്േകാേളജ്  വിദ ാഭ ാസവിദ ാഭ ാസ  വ ്വ ്  ഡയറ െടഡയറ െട  നടപടി മംനടപടി മം
േകാേളജ് വിദ ാഭ ാസ വ  ് - ജീവന ാര ം - അെ യിഡ് ആർ സ് വിഭാഗം നിയർ ല റർ
ത ികയി  ജീവന ാ െട അ ിമ ൻഗണന മ പ ിക അംഗീകരി  ്-ഉ രവ്

റെ വി
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ഉ രവ്ഉ രവ്

             
              േമേമൽ ൽ പരാമപരാമർർശംശം  കാരംകാരം    ഈഈ  വ ിെവ ിെ   ഭരണഭരണ  നിയ ണ ിനിയ ണ ി   സസർർ ാാർർ സംഗീതസംഗീത

േകാേള കളിെലേകാേള കളിെല 31.07.2020  തത  അെ യിഡ്അെ യിഡ്  ആആർർ സ്സ്    വിഭാഗംവിഭാഗം  നിയനിയർ  ർ  ല ച്റമാ െടല ച്റമാ െട

താതാൽൽ ാലികാലിക ൻൻഗണനാഗണനാ പ ികപ ിക സി ീകരി ിസി ീകരി ി  .താ കാലികതാ കാലിക ൻൻഗണനഗണന പ ികയിപ ികയിൽൽ മമ നന ർർ 2 ആയിആയി

ഉഉൾൾെ ിയിെ ിയി  ീീ. ധീഷ്ധീഷ് .എഎ നിരീ ണനിരീ ണ  കാലയളവ്കാലയളവ് ർർ ിയാ ംിയാ ം ൻൻപ്പ് നന  േവതനേവതന അവധിയിഅവധിയിൽൽ

േവശി ക ംേവശി ക ം  നിലവിനിലവിൽൽ അവധിയിഅവധിയിൽൽ  ട ക ംട ക ം െച തിനാെച തിനാൽൽ ടിയാെനടിയാെന അ ിമഅ ിമ പ ികയിപ ികയിൽൽ നി ്നി ്

ഒഴിവാ ിഒഴിവാ ി അ ിമഅ ിമ സീനിേയാറി ിസീനിേയാറി ി പ ികപ ിക അംഗീകരിഅംഗീകരി  ഉ രവാഉ രവാ . 
 

Final Seniority List Of Junior Lecturers in Applied Arts Final Seniority List Of Junior Lecturers in Applied Arts 
as on as on 01/01/2001/01/202121    

SlSl
NoNo NameName Date ofDate of

BirthBirth QualificationQualification Date ofDate of
AdviceAdvice

Date ofDate of
JoiningJoining RemarksRemarks

 1 1 Renju.R.MenonRenju.R.Menon 14/12/198814/12/1988 MFAMFA 03/08/201603/08/2016 06/10/201606/10/2016
FNFN NILNIL

2 2 Sunil KumarSunil Kumar
S.RS.R 27/06/197627/06/1976

MFA(MFA(
AppliedApplied

Arts)Arts)
04/09/201904/09/2019 21/10/201921/10/2019

FNFN NILNIL

3 3 ManuManu
MohananMohanan 20/09/198720/09/1987 MFA(MFA(

Applied ArtsApplied Arts 04/09/201904/09/2019 15/10/201915/10/2019 NILNIL

4 4 Shiju GeorgeShiju George 04/03/197804/03/1978
MFAMFA

(Applied(Applied
Arts)Arts)

19/03/2020 19/03/2020 26/06/202026/06/2020
FNFN

EEA cancelled videEEA cancelled vide
P.S.C letterP.S.C letter

no:RID(3)8902/2016/GWno:RID(3)8902/2016/GW
Dt 23.03.2021Dt 23.03.2021
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