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കാര ാലയം, വികാസ് ഭവൻ, 
തി വന രം 
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ഒ  ്/-
വിേ ശ രിവിേ ശ രി  വിവി  ഐഐ..എഎ..എ ്എ ് 
േകാേളജ് വിദ ാഭ ാസ ഡയറ ർ

പരിപ ംപരിപ ം

വിഷയം:- േകാേളജ് വിദ ാഭ ാസ വ  ്-ജീവന ാര ം -െഡപ ി ഡയറ ർമാ െട താൽ ാലിക
സീനിേയാറി ി പ ിക സി ീകരി ത് -സംബ ി ്

ചന :- ___________

*********
                01 .01 .2020  തീയതി ാബല ിൽ േകാേളജ് വിദ ാഭ ാസ വ ിെ  ഭരണ
നിയ ണ ി     െഡപ ി ഡയറ ർമാ െട താൽ ാലിക സീനിേയാറി ി  സി ീകരി  . ത
ലി ിൽ ഉൾെ വർ ടി  പ ികയിെല സീനിേയാറി ി മം സംബ ിേ ാ വിശദാംശ ളിേലാ പരാതി ഉ
പ ം 20 .06 .2020 -ന ്  ൻപായി  ബിബി  -െസ ൻ ഇ-െമയിലിൽ (dcetvmbsection@ gmail .com )
അടിയ ിരമായി അറിയിേ താണ് .
 

Provisional Seniority List Of Deputy Directors as on 01/01/2020
 

Sl
No Name Date of

Birth

Date of
assuming
charge as
Deputy
Director

Promotion order NO &
Date Remarks

 1 Dr.P Anitha
Damayanthi 13.07.1963 14.10.2017

 
G.O(Rt)No.1878/17/H.Edn
Dated;13.10.2017

Provisional Promotion as per G.O (Rt)
No.1878/17 had been regularised vide
G.O(Rt)no.1812/2018/H.dn,dated;05.10.2018

2 Dr. D K
Sathish 31.05.1964 13.10.2017 G.O(Rt)No.1878/17/H.Edn

Dated;13.10.2017

Provisional Promotion as per G.O (Rt)
No.1878/17 had been regularised vide
G.O(Rt)no.1812/2018/H.dn,dated;05.10.2018 

3 Dr.S Sheela 20.07.1963 24.06.2019 G.O(Rt)No.943/18/H.Edn
Dated;12.06.2019

Provisional Promotion as per G.O (Rt)
No.943/19/H.Edn had been regularised vide
G.O(Rt)no.752/20/H.dn,dated;10.06.2020

4
Dr. K N
Krishna
Kumar

10.03.1965 21.06.2019 G.O(Rt)No.943/18/H.Edn
Dated;12.06.2019

Provisional Promotion as per G.O (Rt)
No.943/19/H.Edn had been regularised vide
G.O(Rt)no.752/20/H.dn,dated;10.06.2020

5 Dr.  A Safiya
Beevi 20.07.1963 17.06.2019 G.O(Rt)No.943/18/H.Edn

Dated;12.06.2019

Provisional Promotion as per G.O (Rt)
No.943/19/H.Edn had been regularised vide
G.O(Rt)no.752/20/H.dn,dated;10.06.2020

6
Smt. M
Chithra
Lekha 

31.07.1963 17.06.2019 G.O(Rt)No.943/18/H.Edn
Dated;12.06.2019

Provisional Promotion as per G.O (Rt)
No.943/19/H.Edn dated;12- 6 -19 
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പകർ :്-
1. െവ ൈസ ിൽ സി ീകരി തിന ്
2 .ക തൽ ഫയൽ

 

 


