കാര്ഷിക വികസന കര്ഷകേമ ക്ഷേമ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെട നടപടിക്രമങ്ങള
കാര്ഷിക വികസന കര്ഷകേമ ക്ഷേമ വകുപ്പ് കാര്യാലയം
വികാസ് ഭവന , തിരുവനന്തപുര്ം
( ഹാജര് - ശ്രീ . എ . എം . സുനില്കുമാര് )
വിഷയം-

കാര്ഷിക വികസന കര്ഷക േമ ക്ഷേമ വകുപ്പ് - ജീവനക്കാര്യം കൃഷി അസിസ്റ്റന്റുമാരുെട 31-01-2017 വെര്യുള്ള അന്തിമ
സീനിേമ യാറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകര്ിച്ച് ഉത്തര്വാകുന.
പര്ാമര്ശം- ഈ ഓഫീസിെല ഇതേമ ത നമ്പര് സര്ക്കുലര് തീയതി 01-11-2017.
ഉത്തര്വ് നം . എസ് . ഇത (2) 45405/17 തീയതി : 19-05-2018
പര്ാമര്ശം 1 െല ഉത്തര്വ് പ്രകാര്ം കൃഷി വകുപ്പില് 31-01-2017 വെര് േമ സവനത്തില്
പ്രേമ വശിച്ച കൃഷി അസിസ്റ്റന്റുമാരുെട താത്കാലിക സീനിേമ യാറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകര്ിച്ചിരുന.
പ്രസ്തുത ലിസ്റ്റ് പര്ിേമ ശാധിച്ച് എെന്തങ്കിലും ആക്ഷേമ ക്ഷേപേമ മാ പര്ാതികേമ ളാ ഉെണ്ടെങ്കില് ആക്ഷയത
സര്ക്കുലര് തീയതി മുതല് ഒരു മാസത്തിനകം ഈ ഓഫീസില് അറിയിക്കുവാന
ബന്ധപ്പെപ്പട്ടവര്ക്ക് നിര്േമ ദ്ദേശം നല്കിയിരുന. പ്രസ്തുത ലിസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെപ്പട്ടു നിര്വധി
പര്ാതികളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഈ ഓഫീസില് ലഭിക്കുകയുണ്ടൊയി. ആക്ഷയത് ബന്ധപ്പെപ്പട്ട
േമ ര്ഖകളുെട

അടിസ്ഥാനത്തില്

പര്ിഗണനാര്ഹവുമാെണന

വിശദമായി

േമ ബാധയെപ്പട്ടതിെന്റെ

പര്ിേമ ശാധിച്ചതില്
അടിസ്ഥാനത്തില്

നയായവും
ആക്ഷവശയമായ

േമ ഭദഗതികള അന്തിമ സീനിേമ യാറിറ്റി ലിസ്റ്റില് വരുത്തുകയും ആക്ഷയതിെന്റെ വിശദവിവര്ങ്ങള
ചുവെട േമ ചേര്ക്കുകയും െചേയ്യുന.
താത്കാലിക സീനിേമ യാറിറ്റിലിസ്റ്റില് ക്രമ നമ്പര് 3125 ആക്ഷയി േമ ര്ഖെപ്പടുത്തിയിര്ിക്കുന
ശ്രീമതി എസ് സിമി, ശ്രീമതി അഞ്ജു പ്രകാശ് (ക്രമനമ്പര് 1796) ശ്രീമതി പി.െക ജിഷ (1061)
ശ്രീ പി ആക്ഷര് ര്ാേമ ജഷ് (2681) എസ് ശ്രീകുമാര് (581) വി വിഷ്ണു (1921) ആക്ഷര് എസ് ദീപു (2468)
ഇത ആക്ഷര് സേമ ന്താഷ് (1285) എന എസ് സ്മിത (1800) എസ് ലക്ഷ്മി (1697) എസ് ഹാഷിം
(1266) വി ലിഷ (1296) വി.െക ശിവന (1343) പി െക േമ ശാഭ (1335) സഫിയ പി പി (1643)
എന െജ േമ ജാഷി (2705) എന ര്േമ മഷ് (2897) ശില്പ എസ് (2954) ഉണ്ണികൃഷ്ണന െക ആക്ഷര്
(755) ഗീത ഒ (2709) വിജയചേന്ദ്രന (2679) നിഷ എസ് എസ് (1290) സാബു ഡി (777) സജി
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ടി (1866) ജിഷ െക വി (1988) െക അബ്ദുള്ളക്കുഞ്ഞി (1316) അരുണ്കുമാര് െക എസ് (1797)
സുേമ ര്ഷ് കുമാര് ആക്ഷര് (1298) സേമ ന്താഷ് കുമാര്നുണ്ണിത്താന ജി (2677) ബിനി ആക്ഷര് (1267)
അജയ് (943) ൈസനബ ടി എ (714) േമ ജാണ്സണ് കുരുവിള (2719) ജിനസി വി െക (1145)
ബിജു ബി എസ് (2689) ബാബു പി സി (802) എനിവരുെട സര്വീസില് പ്രേമ വശിച്ച തീയതി
െതറ്റായിട്ടാണ് കര്ട് ലിസ്റ്റില് േമ ര്ഖെപടുത്തിയിര്ിക്കുനെതനം ആക്ഷയത് അന്തിമ സീനിേമ യാറിറ്റി
ലിസ്റ്റില്

ശര്ിയായി

േമ ര്ഖെപടുത്തണെമനം

ഇതവര്

അേമ പക്ഷേിക്കുകയും

ആക്ഷയത്

െതളിയിക്കുനതിനുള്ള ബന്ധപ്പെപ്പട്ട േമ ര്ഖകള സമര്പ്പിക്കുകയും െചേയ്തിട്ടുണ്ടെ് . ആക്ഷയതനുസര്ിച
ബന്ധപ്പെപ്പട്ട

േമ ര്ഖകള

വിശദമായി

പര്ിേമ ശാധിക്കുകയും

ആക്ഷയത്

ശര്ിയാെണന

േമ ബാധയെപ്പട്ടതിെന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ആക്ഷവശയമായ േമ ഭദഗതി വരുത്തി ശര്ിയായ തീയതി
േമ ര്ഖെപ്പടുത്തി അന്തിമ സീനിേമ യാറിറ്റി ലിസ്റ്റില് ഉളെപ്പടുത്തുകയും െചേയ്തിട്ടുണ്ടെ് .
തത്കാലിക സീനിേമ യാറിറ്റി ലിസ്റ്റില് ക്രമ നമ്പര് 594 ആക്ഷയി േമ ര്ഖെപ്പടുത്തിയിര്ിക്കുന
ശ്രീ ര്ഘു െക പി, വി വി ശ്രീകുമാര് (2718) പി പ്രജി (2525) െക ജിഷ (2787) ആക്ഷര് പ്രീത (1134)
സേമ ന്താഷ് ഇത ആക്ഷര് (1285) മഞ്ജു െക എം (1776) സുനില് എന എസ് (573) ഇത െക ലീല
(1066) ൈലല െക എം (1046) ൈസനബ ടി എ (714) എനിവരുെട ജനനത്തീയതി
െതറ്റായിട്ടാണ് കര്ട് ലിസ്റ്റില് േമ ര്ഖെപ്പടുത്തിയിര്ിക്കുനെതനം ആക്ഷയത് അന്തിമ ലിസ്റ്റില്
ശര്ിയായി േമ ര്ഖെപ്പടുത്തി അപാകതകള പര്ിഹര്ിച അന്തിമ സീനിേമ യാറിറ്റി ലിസ്റ്റില്
ഉളെപ്പടുത്തണെമനം അേമ പക്ഷേിക്കുകയും ആക്ഷയതിെന്റെ സാക്ഷേയെപ്പടുത്തിയ േമ ര്ഖകള ഈ
ഓഫീസിേമ ലക്ക് നല്കുകയും െചേയ്തിട്ടുണ്ടെ്. ബന്ധപ്പെപ്പട്ട േമ ര്ഖകള പര്ിേമ ശാധിച്ചതില് കര്ട്
ലിസ്റ്റില് േമ മല് പര്ാമര്ശിച്ചിര്ിക്കുനവരുെട ജനനത്തീയതി കര്ട് ലിസ്റ്റില് െതറ്റായിട്ടാണ്
േമ ര്ഖെപ്പടുത്തിയിര്ിക്കുനെതന് മനസിലാകുകയും, ആക്ഷയത് പര്ിേമ ശാധിച്ച് ജനനത്തീയതിയില്
േമ ഭദഗതി വരുത്തി അന്തിമ സീനിേമ യാറിറ്റി ലിസ്റ്റില് ഉളെപ്പടുത്തുകയും െചേയ്തിട്ടുണ്ടെ് .
താത്കാലിക സീനിേമ യാറിറ്റി ലിസ്റ്റില് ക്രമ നമ്പര് 1818 ആക്ഷയി േമ ര്ഖെപ്പടുത്തിയിര്ിക്കുന
ശ്രീമതി സുനിത വി യുെട േമ പര്് ശ്രീമതി സനിത വി െയനം ക്രമനമ്പര് 2048 ശ്രീമതി റ്റി
െസലിന (T Seleena) എനതിനുപകര്ം ശ്രീമതി റ്റി സലിന (T Saleena)എനാണ്
േമ ര്ഖെപ്പടുത്തിയിര്ിക്കുനെതനം ക്രമനമ്പര് 1102 ശ്രീ അഗസ്റ്റിന പി യുെട (P Agastin)
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എനതിനുപകര്ം Augustin P എനാണ് േമ ര്ഖെപടുത്തിയിര്ിക്കുനെതനം, ക്രമനമ്പര് 2762 െല
ശ്രീ

ബിബു

ആക്ഷര്

ബി

എനതിന്

പകര്ം

ശ്രീ

ബിനു

ആക്ഷര്

ബി

എനാണ്

േമ ര്ഖെപടുത്തിയിര്ിക്കുനെതനം, ക്രമ നമ്പര് 2024 െല അഞ്ജന ജി എന എനതിന് പകര്ം
അര്ച്ചന ജി എന എനാണ് േമ ര്ഖെപടുത്തിയിര്ിക്കുനെതനം ക്രമനമ്പര് 2373 െല േമ ര്ാഹിണി
എസ് എനതിന് പകര്ം േമ റാഷ്നി എസ് എനാണ് േമ ര്ഖെപ്പടുത്തിയിര്ിക്കുനെതനം, ക്രമനമ്പര്
1697 െല ശ്രീമതി ലക്ഷ്മി എസ്

(Lakshmi) എനതിന് പകര്ം Lekshmi എനാണ്

േമ ര്ഖെപടുത്തിയിര്ിക്കുനെതനം, ക്രമനമ്പര് 2320 െല ശ്രീമതി സാജിദ വി െക (Sajida)
എനതിന് പകര്ം Sajitha എനാണ് േമ ര്ഖെപടുത്തിയിര്ിക്കുനെതനം ക്രമനമ്പര് 3210 െല
ബിേമ നായ് കുമാര് ബി എസ് (Binoy kumar) എനതിനു പകര്ം ശ്രീ ബിനിയ് കുമാര് (Biniy
Kumar)എനാണ് േമ ര്ഖെപടുത്തിയിര്ിക്കുനെതനം ക്രമനമ്പര് 2145 െല ശ്രീമതി സീജ ഇത എസ്
എനതിന് പകര്ം ഷീജ ഇത എസ് എനാണ് േമ ര്ഖെപടുത്തിയിര്ിക്കുനെതനം, ക്രമനമ്പര് 2562
െല അമ്പിളി ആക്ഷര് ദാസ് (Ambili R Das) എനതിന് പകര്ം Ambily R Das എനാണ്
േമ ര്ഖെപടുത്തിയിര്ിക്കുനെതനം ക്രമനമ്പര് 2705 െല േമ ജാഷി എന െജ (Joshy N J)
എനതിന് പകര്ം (Joshi N J) എനാണ് േമ ര്ഖെപടുത്തിയിര്ിക്കുനെതനം, ക്രമനമ്പര് 3121 െല
നജിമുദീന

എ

(Najemudeen)

എനതിന്

പകര്ം

Najimudeen

എനാണ്

േമ ര്ഖെപടുത്തിയിര്ിക്കുനെതനം ക്രമ നമ്പര് 1842 െല ഷീബ െക എനതിന് പകര്ം ഷീബ െക
യു എനാണ് േമ ര്ഖെപടുത്തിയിര്ിക്കുനെതനം, ക്രമനമ്പര് 1447 െല ഓമന വി എനതിന്
പകര്ം ഓമന ഡി എനാണ് േമ ര്ഖെപടുത്തിയിര്ിക്കുനതിനും ക്രമനമ്പര് 1319 െല സുനിത
ബാലന എനതിന് പകര്ം സ്മിത ബാലന എനാണ് േമ ര്ഖെപടുത്തിയിര്ിക്കുനെതനം,
ക്രമനമ്പര് 2957 െല സജീര് െക (Sajeer K) എനതിന് പകര്ം Sjeer K എനാണ്
േമ ര്ഖെപടുത്തിയിര്ിക്കുനെതനം, ക്രമനമ്പര് 292 െല ആക്ഷര്ിഫ ടി എം എനതിന് പകര്ം
ആക്ഷര്ിഫ ടി എന എനാണ് േമ ര്ഖെപടുത്തിയിര്ിക്കുനെതനം ബന്ധപ്പെപ്പട്ട ഉേമ ദയാഗസ്ഥര്
അറിയിക്കുകയും, ആക്ഷയത ശര്ിയാെണന െതളിയിക്കുനതിനുള്ള സാക്ഷേയെപ്പടുത്തിയ േമ ര്ഖകള
ഈ ഓഫീസിേമ ലക്ക് നല്കുകയും െചേയ്തിട്ടുണ്ടെ്. ടി േമ ര്ഖകള വിശദമായി പര്ിേമ ശാധിക്കുകയും,
ആക്ഷയത ശര്ിയാെണന േമ ബാധയെപ്പട്ടതിെന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് അതിനനുസര്ണമായ
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േമ ഭദഗതികള വരുത്തി ഇതവരുെട ശര്ിയായ േമ പര്് അന്തിമ സീനിേമ യാറിറ്റി ലിസ്റ്റില്
ഉളെപ്പടുത്തുകയും െചേയ്തിട്ടുണ്ടെ്.
കര്ട് സീനിേമ യാറിറ്റി ലിസ്റ്റില് ക്രമനമ്പര് 2062 ആക്ഷയി േമ ര്ഖെപ്പടുത്തിയിര്ിക്കുന ശ്രീ
പ്രേമ മാദ് ഇത, ശ്രീമതി നാനസി എ ഖാന (1633), ശ്രീമതി എയ്ഞ്ചലാ സിറിയക് (2310) ശ്രീ എ
എം ഷാനവാസ് (327), നന്ദകുമാര് എന വി (502), ഷിേമ നാജ് ടി എം (1373), ര്ണ്ദീപ് െക
ആക്ഷര്

(1591) െജറാളഡ് വില്സന (1308) എനി കൃഷി അസിസ്റ്റന്റുമാരുെട വിദയാഭയാസ

േമ യാഗയത െതറ്റായി േമ ര്ഖെപടുത്തിയിര്ിക്കുനതിനാല് ആക്ഷയത പര്ിേമ ശാധിക്കണെമന് ആക്ഷയത
െതളിയിക്കുനതിനുള്ള സാക്ഷേയെപ്പടുത്തിയ േമ ര്ഖകള സഹിതം ഈ ഓഫീസിേമ ലക്ക് നല്കി
അേമ പക്ഷേിച്ചതിെന്റെയടിസ്ഥാനത്തില് ആക്ഷയത വിശദമായി പര്ിേമ ശാധിക്കുകയും ശര്ിയാെണന
േമ ബാധയെപ്പട്ടതിെന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ആക്ഷവശയമായ േമ ഭദഗതികള അന്തിമ സീനിേമ യാറിറ്റി
ലിസ്റ്റില് വരുത്തുകയും െചേയ്തിട്ടുണ്ടെ്.
വിതര് െചേറ്റച്ചല്

െജഴ്സി ഫാം എക്സ്റ്റനഷന യൂണിറ്റില് കൃഷി അസിസ്റ്റന്റൊയി

േമ സവനമനുഷ്ടിക്കുന ശ്രീ റ്റി സജിയുേമ ടയും, െകാല്ലം ജില്ലാ മൃഗസംര്ക്ഷേണ ഓഫീസില്
േമ ഫാഡര് സൂപ്പര് ൈവസര് (കൃഷി അസിസ്റ്റന്റെ്) തസ്തികയില് േമ സവനമനുഷ്ടിക്കുന ശ്രീമതി
എസ് മിനിയുേമ ടയും േമ സവന വിവര്ങ്ങള സ്പാര്ക്കില് ലഭയമല്ലാതിരുനതിനാല് 01-11-2017
തീയതിയില് പ്രസിദ്ധീര്ിച്ചിരുന കര്ട് സീനിേമ യാറിറ്റി ലിസ്റ്റില് ഇതവെര് ഉളെപ്പടുത്തിയിരുനില്ല.
എനാല് ഇതേമ പ്പാള ഇതവരുെട േമ സവന വിവര്ങ്ങള ബന്ധപ്പെപ്പട്ട ഉേമ ദയാഗസ്ഥന മുഖാന്തിര്ം
നല്കിയിര്ിക്കുനതിനാലും, ഇതേമ പ്പാഴും ഇതവര് കൃഷി വകുപ്പില് കൃഷി അസിസ്റ്റന്റൊയി േമ സവന
മനുഷ്ടിച്ചിര്ിക്കുനതിനാലും ഇതവെര് അന്തിമ സീനിേമ യാറിറ്റി ലിസ്റ്റില് യഥാ സ്ഥാനത്ത്
ഉളെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടെ്.
28-02-2011 വെര്യുള്ള കൃഷി അസിസ്റ്റന്റുമാരുെട സീനിേമ യാറിറ്റി ലിസ്റ്റില് സീര്ിയല്
നമ്പര് 2609 ആക്ഷയി േമ ര്ഖെപടുത്തിയിര്ിക്കുന ശ്രീമതി െക ബി സബിതയുെട റിമാര്ക്സ്
േമ കാളത്തില് expired എന് േമ ര്ഖെപ്പടുത്തിയിര്ിക്കുനതിനാല് ടിയാെള 01-11-2017.-ല്
പ്രസിദ്ധീകര്ിച്ചിരുന കര്ട് ലിസ്റ്റില് ഉളെപ്പടുത്തിയിരുനില്ല. ബന്ധപ്പെപ്പട്ട േമ ര്ഖകള സഹിതം
സീനിേമ യാറിറ്റി ലിസ്റ്റില് ഉളെപ്പടുത്തണെമന് ടിയാള അേമ പക്ഷേിച്ചിര്ിക്കുനതിനാല് ടിയാളുെട
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സര്വ്വീസ് സീനിേമ യാറിറ്റി കണക്കാക്കി അന്തിമ സീനിേമ യാറിറ്റി ലിസ്റ്റില് യഥാസ്ഥാനത്ത്
ഉളെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടെ്.
02-08-2012 െല SD (1)26167/11 ഉത്തര്വ് പ്രകാര്ം 13% കവാട്ടയില് അഗ്രികളച്ചര്
ഓഫീസര്മാര്ായി താല്ക്കാലിക െപ്രാേമ മാഷന ലഭിച്ച 25 േമ പെര് നിലവില് ഇതവര് കൃഷി
ഓഫീസര്മാര്ായി

േമ സവനമനുഷ്ടിക്കുനതിനാല്

01-11-2017-ല്

പ്രസിദ്ധീകര്ിച്ച

കര്ട്

സീനിേമ യാറിറ്റി ലിസ്റ്റില് ഉളെപ്പടുത്തിയിരുനില്ല. എനാല് ഇതവരുെട െപ്രാേമ മാഷന ഉത്തര്വില്
13% കവാട്ടയില് േമ യാഗയര്ായവര്ക്ക് െപ്രാേമ മാഷന ലഭിക്കുേമ മ്പാള ഇതവെര് കൃഷി അസിസ്റ്റന്റു
മാര്ായി റിേമ വര്ട്ട് െചേയ്യുനതാെണന വിവര്ം ഉത്തര്വില് േമ ര്ഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടെ് . ആക്ഷയതിനാല്
ഇതവെര് കൂടി കൃഷി അസിസ്റ്റന്റുമാരുെട അന്തിമ സീനിേമ യാറിറ്റിലിസ്റ്റില് ഉളെപടുത്തണെമന
അേമ പക്ഷേ പര്ിഗണിച്ച് ഇതവരുെട റിമാര്ക്സ് േമ കാളത്തില് ഈ വിവര്ം കൂടി േമ ര്ഖെപടുത്തി അന്തിമ
സീനിേമ യാറിറ്റി ലിസ്റ്റില് ഉളെപ്പടുത്തുന.
ആക്ഷശ്രിതനിയമന

വയവസ്ഥപ്രകാര്ം

12-12-2014-ല്

കൃഷി

അസിസ്റ്റന്റുമാര്ായി

സര്വീസില് പ്രേമ വശിച്ച ശ്രീ ജസ്റ്റിന എം സുേമ ര്ഷിെന 01-11-2017-ല് പ്രസിദ്ധീകര്ിച്ച കര്ട്
സീനിേമ യാറിറ്റി ലിസ്റ്റില് ഉളെപ്പടുത്തിയിരുനില്ല. ആക്ഷയതിനാല് അന്തിമ സീനിേമ യാറിറ്റി ലിസ്റ്റില്
ടിയാെനകൂടി

ഉളെപ്പടുത്തണെമന

അേമ പക്ഷേ

പര്ിഗണിച്ച്,

ബന്ധപ്പെപ്പട്ട

േമ ര്ഖകള

പര്ിേമ ശാധിച്ചതില് ആക്ഷശ്രിത നിയമനം വഴി നിയമിതനായ ഉേമ ദയാഗസ്ഥെന്റെ സര്വീസ്
സീനിേമ യാറിറ്റി

ടിയാെന്റെ നിയമന ഉത്തര്വ്

തീയതി മുതലാണ്

കണക്കാേമ ക്കണ്ടെത് .

ആക്ഷയതിനാല് ടിയാെന അന്തിമ സീനിേമ യാറിറ്റി ലിസ്റ്റില് യഥാസ്ഥാനത്ത് ഉളെപ്പടുത്തുന.
28-02-2011-ല് പ്രസിദ്ധീകര്ിച്ച കൃഷി അസിസ്റ്റന്റുമാരുെട സീനിേമ യാറിറ്റി ലിസ്റ്റില്
ക്രമനമ്പര് 2292 ആക്ഷയി േമ ര്ഖെപടുത്തിയിരുന ശ്രീ എസ് ശ്രീകുമാറിെന്റെയും ക്രമനമ്പര് 2256
ആക്ഷയി േമ ര്ഖെപടുത്തിയിര്ിക്കുന ശ്രീ എസ് ശ്രീകുമാറിെന്റെയും ജനന തീയതിയും, സര്വീസില്
പ്രേമ വശിച്ച തീയതിയും പര്സ്പര്ം മാറിയതിനാല് 01-11-2017-ല് പ്രസിദ്ധീകര്ിച്ച കൃഷി അസിസ്റ്റന്റു
മാരുെട കര്ട് സീനിേമ യാറിറ്റി ലിസ്റ്റിലും ഇതവ െതറ്റായിട്ടാണ് േമ ര്ഖെപടുത്തിയിരുനത് . (ക്രമനമ്പര്
1055 ക്രമനമ്പര് 1024) ആക്ഷയതിനാല് ഇതവരുെട പി.എസ്.സി അൈഡവസ്/ റിക്രൂട്ട്െമന്റെ്
ഫയല് എനിവ പര്ിേമ ശാധിച്ച് േമ ബാധയെപ്പട്ടതിന്റെയടിസ്ഥാനത്തില് ക്രമനമ്പര് 2256 ആക്ഷയി
5

േമ ര്ഖെപടുത്തിയിര്ിക്കുന ശ്രീ എസ് ശ്രീകുമാറിെന്റെ ജനന തീയതി 30-05-1978, ഉം സര്വീസില്
പ്രേമ വശിച്ച തീയതി 01-3-2007 എന് േമ ഭദഗതി വരുത്തിയും ക്രമനമ്പര് 2292 ആക്ഷയി
േമ ര്ഖെപ്പടുത്തിയിര്ിക്കുന ശ്രീ എസ് ശ്രീകുമാറിെന്റെ ജനന തീയതി 30-03-1978, ഉം േമ ജാലിയില്
പ്രേമ വശിച്ച തീയതി 02-03-2007 എനം േമ ഭദഗതി വരുത്തി അന്തിമ സീനിേമ യാറിറ്റി ലിസ്റ്റില്
ഉളെപടുത്തുന.
കൃഷി അസിസ്റ്റന്റെ് ലിസ്റ്റില് 1539 ക്രമനമ്പര്ില് േമ ര്ഖെപ്പടുത്തിയിര്ിക്കുന ശ്രീമതി െക
വത്സലെയ ടി ലിസ്റ്റില് 1673 ക്രമനമ്പര്ില് വീണ്ടും ഉളെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളതിനാല് ക്രമനമ്പര് 1673
ആക്ഷയി േമ ര്ഖെപ്പടുത്തിയിര്ിക്കുന വത്സല െയ അന്തിമ ലിസ്റ്റില് നിന് ഒഴിവാക്കുന.
28-02-2011

വെര്യുള്ള

കൃഷി

അസിസ്റ്റന്റുമാരുെട

സീനിേമ യാറിറ്റി

ലിസ്റ്റില്

ഉളെപ്പടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാല് 01-11-2017-ല് പ്രസിദ്ധീകര്ിച്ച കര്ട് ലിസ്റ്റില് ഉളെപ്പടാത്ത
ശ്രീമതി

എം.റ്റി

ര്ജിത

ടിയാെന

സീനിേമ യാറിറ്റി

ലിസ്റ്റില്

ഉളെപ്പടുത്തണെമന്

അേമ പക്ഷേിക്കുകയും ബന്ധപ്പെപ്പട്ട േമ ര്ഖകള സമര്പ്പിക്കുകയും െചേയ്തിട്ടുണ്ടെ് . ഈ േമ ര്ഖകള
പര്ിേമ ശാധിച്ചതില് ടിയാന 05-03-2007-ല് കൃഷി അസിസ്റ്റന്റൊയി സര്വ്വീസില് പ്രേമ വശിക്കുകയും
നിലവില് കൃഷി അസിസ്റ്റന്റൊയി തടരുകയും െചേയ്യുനതിനാല് അന്തിമ സീനിേമ യാറിറ്റി ലിസ്റ്റില്
ടിയാെന യഥാസ്ഥാനത്ത് ഉളെപ്പടുത്തുന.
01-11-2017-തീയതിയില് പ്രസിദ്ധീകര്ിച്ച കൃഷി അസിസ്റ്റന്റുമാരുെട കര്ട് സീനിേമ യാറിറ്റി
ലിസ്റ്റില് ക്രമനമ്പര് 9 ശ്രീ പി െക മുകുന്ദകുമാര് ക്രമ നമ്പര് 11 ഡി േമ ഗാപകുമാര് എനിവര്
സര്വ്വീസിലിര്ിെക്ക മര്ണമടഞ്ഞതാെണന് ബന്ധപ്പെപ്പട്ട കൃഷി ആക്ഷഫീസര്മാര് േമ ര്ഖാമൂലം
അറിയിച്ചിര്ിക്കുനതിനാല് ഇതവെര് അന്തിമ സീനിേമ യാറിറ്റി ലിസ്റ്റില് നിന് ഒഴിവാക്കുന.
28-02-2011 വെര്യുള്ള കൃഷി അസിസ്റ്റന്റുമാരുെട സീനിേമ യാറിറ്റി ലിസ്റ്റില് ക്രമ നമ്പര്
1675 ആക്ഷയി േമ ര്ഖെപ്പടുത്തിയിര്ിക്കുന ശ്രീമതി ൈഷനി െക േമ ജക്കബ് , 22-12-2000-ല് കൃഷി
അസിസ്റ്റന്റൊയി േമ ജാലിയില് പ്രേമ വശിചെവങ്കിലും ടിയാന 2001-മുതല് LWA യില് പ്രേമ വശിച.
എനാല് 28-02-2011 െല സീനിേമ യാറിറ്റി ലിസ്റ്റില് ടിയാെന്റെ സര്വ്വീസ് സീനിേമ യാറിറ്റി 22-122000 മുതല് െതറ്റായി കണക്കാക്കിയിര്ിക്കുനതിനാല് 01-11-2017 തീയതിയില് പ്രസിദ്ധീകര്ിച്ച
കര്ട് ലിസ്റ്റിലും ടിയാെന്റെ സീനിേമ യാറിറ്റി െതറ്റായിയാണ് േമ ര്ഖെപ്പടുത്തിയിര്ിക്കുനത് . ആക്ഷയത്
6

ബന്ധപ്പെപ്പട്ട േമ ര്ഖകളുെടയും ഉത്തര്വിെന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തില് പുനപര്ിേമ ശാധിക്കുകയും
ടിയാന അവധികഴിഞ്ഞ് തിര്ിെക േമ ജാലിയില് പ്രേമ വശിച്ച 17-05-2006 മുതല് ടിയാെന്റെ
സര്വ്വീസ് സീനിേമ യാറിറ്റി കണക്കാക്കി അന്തിമ സീനിേമ യാറിറ്റി ലിസ്റ്റില് യഥാസ്ഥാനത്ത്
ഉളെപ്പടുത്തുന.
01-11-2017 തീയതി പ്രസിദ്ധീകര്ിച്ച കര്ട് സീനിേമ യാറിറ്റി ലിസ്റ്റില് സീനിേമ യാറിറ്റി െതറ്റായി
നല്കി ക്രമനമ്പര് 946 ആക്ഷയി േമ ര്ഖെപ്പടുത്തിയിര്ിക്കുന ശ്രീ റ്റി എസ് അനില് കൃഷി
അസിസ്റ്റന്റെിെന്റെ സര്വ്വീസ് സീനിേമ യാറിറ്റി പുനര് നിര്ണയിച അന്തിമ സീനിേമ യാറിറ്റി ലിസ്റ്റില്
യഥാസ്ഥാനത്ത് ഉളെപ്പടുത്തുന.
01-11-2017 തീയതി പ്രസിദ്ധീകര്ിച്ച കര്ട് സീനിേമ യാറിറ്റി ലിസ്റ്റില് ക്രമനമ്പര് 1615 ആക്ഷയി
േമ ര്ഖെപടുത്തിയിര്ിക്കുന ആക്ഷര് എസ് ലക്ഷ്മി 08-11-2012-ല് കൃഷി അസിസ്റ്റന്റൊയി സര്വ്വീസില്
പ്രേമ വശിചെവങ്കിലും 09-11-2012 മുതല് LWA -ല് പ്രേമ വശിക്കുകയും അവധി കഴിഞ്ഞ് 01-01-2016ല് േമ ജാലിയില് പ്രേമ വശിചെവങ്കിലും ഇതേമ പ്പാഴും അവധിയില് തടരുനതിനാല് ടിയാെന്റെ
സര്വീസ് സീനിേമ യാറിറ്റി കണക്കാക്കാന കഴിയാത്തതിനാല് അന്തിമ സീനിേമ യാറിറ്റി ലിസ്റ്റില്
നിനം ടിയാെന ഒഴിവാക്കുന.
01-11-2017-ല് പ്രസിദ്ധീകര്ിച്ച കര്ട് സീനിേമ യാറിറ്റി ലിസ്റ്റില് ക്രമ നമ്പര് 3233 ആക്ഷയി
േമ ര്ഖെപടുത്തിയിര്ിക്കുന ശ്രീമതി െക സി ലക്ഷ്മി 29-09-2016-ല് േമ ജാലിയില് പ്രേമ വശിചെവങ്കിലും
ടിയാന െപ്രാേമ ബഷന ഡിക്ലയര് െചേയ്യുനതിനുമുമ്പ് LWA -ല് പ്രേമ വശിച്ചിര്ിക്കുനതിനാല്
ടിയാെന്റെ സര്വ്വീസ് സീനിേമ യാറിറ്റി കണക്കാക്കാന കഴിയാത്തതിനാല് ടിയാെന്റെ േമ പര്് അന്തിമ
സീനിേമ യാറിറ്റി ലിസ്റ്റില്നിന് ഒഴിവാക്കുന.
01-11-2017-ല്
താെഴപറയുന

പ്രസിദ്ധീകര്ിച്ച

കൃഷി

സ്പാര്ക്ക്/ബന്ധപ്പെപ്പട്ട

കര്ട്

അസിസ്റ്റന്റുമാരുെട
പ്രിനസിപ്പല്

കൃഷി

സീനിേമ യാറിറ്റി

ലിസ്റ്റില്

യാെതാരു

സര്വ്വീസ്

ഓഫീസര്മാര്

ഉളെപ്പട്ടിരുന
വിവര്ങ്ങളും

എനിവര്ില്

നിനം

ലഭിക്കാത്തതിനാല് ഇതവര് ഇതേമ പ്പാള കൃഷി വകുപ്പില് കൃഷി അസിസ്റ്റന്റെ് തസ്തിക.യില് േമ ജാലി
െചേയ്യുനില്ല എന നിഗമനത്തില് ഇതവെര് അന്തിമ സീനിേമ യാറിറ്റി ലിസ്റ്റില് നിനം ഒഴിവാക്കുന.
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8

1

1472

സജീഷ് െക

2

1512

ബാബ ബി

3

1548

രാജീവന െക ആര

4

1565

ഹസ െക

5

1593

രതീഷമാര റി

6

1650

പവീണ എസ്

7

1679

അഭിലാഫ് പി എല

8

1704

ഷിന എസ്

9

1711

അനീഷ് െക െക

10

1712

പരണിമ വി ബി

11

1743

രഞിത് െക െക

12

1771

വിഷ പി െക

13

1773

മഞഷ എസ്

14

1856

സിലജ എ

15

1880

മദല െക

16

1955

ോജയാതി െക

17

1968

ോജാണ ോപാള

18

1980

കമലാനാഥ് എ

19

1998

ദിവയ എ എസ്

20

2007

അഖില വി എം

വി

9

21

2020

അനില മണിരാജ്

22

2075

ആശാോമാള എ

23

2132

ഗരമിതന എസ്

24

2146

സിനി െക

25

2251

സജിത് പസാദ് എസ്

26

2313

അജിത് കമാര സി എച്

27

2336

അജയന എസ്

28

2348

സരിക ഡി

29

2370

ബിന റി െജ

30

2405

രാോജഷമാര ആര

31

2498

ബാബ എ വി

32

2500

ൈഷജ ോജാണ

33

2548

എലോദാസ് പി പി

34

2560

റീഷാ കഷന െക ആര

35

2613

ദീപ പി മാണി

36

2630

പസീന എം

37

2636

അരണ ഡി

38

2648

അഖില ആര

39

2653

സരിത െക പി

40

2670

ബിന എം ആര

41

2672

വിോനാദ് വി

42

2695

സോനാഷ് െക

43

2697

സോരഷ് കമാര എസ്

44

2701

സളഫികര എ

45

2702

െചനാമരാകന വി െക

46

2780

െചലന എസ്

47

2828

ഉമാോദവി െക

48

2847

ഷാജി െചറകാടില

49

2851

ൈലജ ോതാമസ്

50

2876

അരണകമാര െജ പി

51

2913

അബിലാഷ് െക നായര

52

2933

ശരണയ പി

53

2934

അനിതാ സി

54

2936

അജിതകമാര എസ്

55

2940

ലകി റി

56

2951

സനജ പി െക

57

2976

ഷീജ ോകാതിരി

58

2979

പിയ െക
ലാവണയ ജി വി

59
60

10

3069

പിയരാജ് പി ആര

61

3091

സജീന എന

62

3097

ജിഷ െക

63

3099

രമണി െക

64

3145

ശരത് െക എ

65

3147

കഷന എം

66

3151

സമി എം പി

67

3172

ബിന ോസാമന എസ്

68

3174

രശി റി

69

3176

അനില ജി

70

3191

വിോവക് എസ്

71

3198

ബിനീഷമാര െക െക

72

3202

രമയാോമാള െക ആര

73

3213

സോരഷ് പി

74

3222

രശി ആര വി

75

3231

അബള ബാരി പി

കര്ടു പട്ടികയില് ക്രമ നമ്പര് 3155 ആക്ഷയി ഉളെപ്പട്ട ശ്രീ അനൂബ് എസ് 01-02-2016 െല
പി.എസ്.സി യുെട ആക്ഷര്.ഐ.സി (3)16592/12/ജി.ഡബ്ല്യു നമ്പര് നിയമന ശുപാര്ശപ്രകാര്മാണ്
നിയമിതനായത്. പ്രസ്തുത നിയമന ശുപാര്ശയില് ടിയാെന്റെ ജനനതീയതി 30-05-1989
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എനാണ്

േമ ര്ഖെപ്പടുത്തിയിര്ിക്കുനത്.

എനാല്

ടിയാന

ഹാജര്ാക്കിയിര്ിക്കുന

എസ്.എസ്.എല്.സി ബുക്കിെന്റെ പകര്പ്പിലും ജനന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിെന്റെ പകര്പ്പിലും ജനനതീയതി
02-11-1988 എനാണ് േമ ര്ഖെപ്പടുത്തിയിര്ിക്കുനത്. ടിയാെന്റെ േമ സവന പുസ്തകത്തിെന്റെ പകര്പ്പിലും
ജനനതീയതി 02-11-1988 ആക്ഷയിട്ടാണ് േമ ര്ഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ടിയാെന്റെ ജനനതീയതി 30-051989

എനത്

02-11-1988

എന്

തിരുത്തി

നല്കിെകാണ്ടെ്

പര്ീക്ഷോ

കമ്മീഷണര്

ഉത്തര്വായിട്ടുണ്ടെ്. േമ മല് അപാകതകള നിലനില്ക്കുനതിനാല് ടിയാെന അന്തിമപട്ടികയില്
നിനം ഒഴിവാക്കുന. പി.എസ്.സിയുമായി ബന്ധപ്പെപ്പട്ട് ടിയാന ജനനതീയതി തിരുത്തി
ലഭയമാക്കുന മുറയ്ക്ക് ടിയാന് സീനിേമ യാറിറ്റി പട്ടികയില് അര്ഹമായ സ്ഥാനം നിശ്ചയിച്ച്
നല്കുനതാണ്.
േമ മല് പറഞ്ഞ ര്ീതിയില് 01-11-2017-ല് പ്രസിദ്ധീകര്ിച്ച കര്ട് സീനിേമ യാറിറ്റി ലിസ്റ്റിെന
സംബന്ധപ്പിച്ച് ലഭിച്ച എല്ലാ അപാകതകളും പര്ിഹര്ിചെകാണ്ടെ് 31-01-2017 വെര് കൃഷി വകുപ്പില്
കൃഷി അസിസ്റ്റന്റെ് തസ്തികയില് േമ ജാലിയില് പ്രേമ വശിച്ച കൃഷി അസിസ്റ്റന്റുമാരുെട അന്തിമ
സീനിേമ യാറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകര്ിചെകാണ്ടെ് ഇതതിനാല് ഉത്തര്വാകുന.
ഈ

ലിസ്റ്റ്

പൂര്ണ്ണമായും

കൃഷി

വകുപ്പിെന്റെ

ഔദ്യേമ ദയാഗിക

െവബ്സൈസറ്റായ

www.krishidirector.gov.in ല് പ്രസിദ്ധീകര്ിച്ചിട്ടുണ്ടെ്. ഈ ലിസ്റ്റിെന്റെ പകര്പ്പുകള ബന്ധപ്പെപ്പട്ട്
ഉേമ ദയാഗസ്ഥനമാര്ക്കും ഓഫീസ് തലവനമാര്ക്കും േമ നര്ിട്ട് കൃഷി ഡയറക്ടര് ഓഫീസില് നിനം
അയക്കുനതല്ല. ആക്ഷവശയക്കാര്ക്ക് ഇതതിെന്റെ േമ കാപ്പി ഡൗണ്േമ ലാഡ് െചേയ്ത് എടുക്കാവുനതാണ് .
എല്ലാ പ്രിനസിപ്പല് കൃഷി ഓഫീസര്മാരും അവരുെട കീഴില് വരുന ഇതന്റെര്െനറ്റ് കണക്ഷേന
ഇതല്ലാത്ത ഓഫീസുകള ഉെണ്ടെങ്കില് പ്രിനസിപ്പല് കൃഷി ഓഫീസര്/കൃഷി അസിസ്റ്റ് ഡയറക്ടര്
ഓഫീസില് നിേമ നാ പകര്പ്പ് എടുത്ത് ടി ഓഫീസുകളക്ക് കര്ശനമായും നല്േമ കണ്ടെതാണ് .
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