
 നാഷണൽ എംപപാല്ോയ മമെ് സർവീസ് വകു്   (  പകേരളം  )  
എംപപാല്ോയ മമെ്  ലോയറകപറേ്  ,   തിരുവനന്തരം   -  33  
എംപപാല്ോയ മമെ് പജാലോയിെ്  ലോയറകറമട നട*ടികമം

(  നിലവിൽ   :   *ി  .  മകേ പമാഹനാാസ്  )  
 
 

വിഷലോയം:-     
  

 നാഷണൽ  എംപപാലോയ് മമെ്  സർവീസ്  (പകേരളം)  -  ജീവനക്കാര്യം  –
ജൂനിലോയർ  എംപപാലോയ് മമെ്  ഓഫീീസർ/ജൂനിലോയർ  സൂപ്്  ത്ികേലോയിമല
സലംമാേം/ഉപാ്യാഗക്കലോയേം - ഉത്തരവ് ്തറമുപവിവിക്ക
 

*രാമർശം:-  
   

1. അഡ്മിനിപസ്ട്രേേീവ്  ഓഫീീസറമട 26.05.2020  മല മജ 4/1528/2019/ ിഇ
നമർ ഉത്തരവ് പകോരമുള് അനിമ സീനിപലോയാറിേി ലിറ്

 2.എംപപാലോയ് മമെ്   ലോയറകറമട 15/06/2022  -മല DE/132/2022-J1  നമർ
ഉത്തരവ്

 3. 15/03/2022  തീലോയതിലോയിമല എംപപാലോയ് മമെ്  പജാലോയിെ്   ലോയറകറമട
DE/104/2022-J1  നമർ ഉത്തരവ്.

 4. 19/03/2022 തീലോയതിലോയിമല പചർത്തല ടൗൺ എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീീസറമട
TEE-CTLA/748/2022-A1 നമർ ഉത്തരവ്.

 5.ഒഴിവകേൾ  നിലവിൽ  വന ഓഫീീസുകേളിപലക്ക്  ലഭിച് സലംമാേ
അപ*ക്ഷകേൾ.

 
 

ഉത്തരവ് നമർ   DE/104/2022-J1   തീലോയതി   : 20/06/2022  
 
                        നാഷണൽ എംപപാലോയ് മമെ്  സർവീസ്  (പകേരളം)  വകുിൽ ജൂനിലോയർ

എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീീസർ/ജൂനിലോയർ സൂപ്് ത്ികേലോയിൽ  ചുവമട *റും വിംം ഏിഴ് (7)
ഒഴിവ് നിലവിൽ വനിന്്.

 

കമ
നമർ

ഒഴിവ നിലവിൽ വന ഓഫീീസ് ഒഴിവ നിലവിൽ വന വിംം

1. ടൗൺ എംപപാലോയ് മമെ്
എക്പചേഞ്,
പചർത്തല.

ജൂനിലോയർ എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീീസർ/ ജൂനിലോയർ
സൂപ്് ശൂീമതി.രമാപാവി.എൻ

വിരമിവനതിനു മുളപനാടിലോയാലോയി 01.04.2022
തീലോയതി മുളതൽ അവംിലോയിൽ (LPR)
  പപവശിച്തിമനത്തുടർന്

 2. ജില്ലാ എംപപാലോയ് മമെ്
എക്പചേഞ്,
കേണ്ണൂർ.

ജൂനിലോയർ എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീീസർ/ ജൂനിലോയർ
സൂപ്് ശൂീമതി.്തഷ.േി.എം-ന് ഉപാ്യാഗക്കലോയേം

ലഭിച്തിമനത്തുടർന്

 3. ടൗൺ എംപപാലോയ് മമെ്
എക്പചേഞ്,

ജൂനിലോയർ എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീീസർ/ ജൂനിലോയർ
സൂപ്് ശൂീ.*വിത്രൻ.*ി-ക്ക് ഉപാ്യാഗക്കലോയേം
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പഹാസ്ദർർ്.
  

ലഭിച്തിമനത്തുടർന്

 4. ജില്ലാ എംപപാലോയ് മമെ്
എക്പചേഞ്,
മകോല്ലം.

ജൂനിലോയർ എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീീസർ/ ജൂനിലോയർ
സൂപ്് ശൂീ.വിജലോയകമാർ.ജി -ക്ക്
ഉപാ്യാഗക്കലോയേം ലഭിച്തിമനത്തുടർന്

 5. ടൗൺ എംപപാലോയ് മമെ്
എക്പചേഞ്,
ചങ്ങനാപശ്ശേരി.

ജൂനിലോയർ എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീീസർ/ ജൂനിലോയർ
സൂപ്് ശൂീമതി.അമിളി *ി.ആർ-ന്
ഉപാ്യാഗക്കലോയേം ലഭിച്തിമനത്തുടർന്

 6. ഭിനപശഷിക്കാർക്കാു്
പപത്യകേ എംപപാലോയ് മമെ്

എക്പചേഞ്,
എറണാകളം.

ജൂനിലോയർ എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീീസർ/ ജൂനിലോയർ
സൂപ്് ശൂീ.സനൽ കമാർ.േി. ി -ക്ക്
ഉപാ്യാഗക്കലോയേം ലഭിച്തിമനത്തുടർന്

 7. ജില്ലാ എംപപാലോയ് മമെ്
എക്പചേഞ്,
തൃശ്ശൂർ.

ജൂനിലോയർ എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീീസർ/ ജൂനിലോയർ
സൂപ്് ശൂീ.ഷാജു പലാനുൻ.എ -ക്ക്
ഉപാ്യാഗക്കലോയേം ലഭിച്തിമനത്തുടർന്

 

 

                പമൽുറപറഞ ഏിഴ്  (7)  ഒഴിവിപലക്ക്  ഉപാ്യാഗക്കലോയേത്തിന്  അർഹലോയാലോയ
മഹ ് കർവമാരുമട പ*രുവിവരം ചുവമട പചർവിക്ക. 

 

1.ശൂീമതി. ജിഷ.*ി.ആർ, മഹ ് കർക്ക്, ടൗൺ എംപപാലോയ് മമെ് എക്പചേഞ്, 

മതാപ്തഴ. 

2.ശൂീ. ീർഹാാ് മകേ.*ി, മഹ ് കർക്ക്, ടൗൺ എംപപാലോയ് മമെ് എക്പചേഞ്, 
തലപശ്ശേരി. 

3.ശൂീമതി. വഹീാ മകേ.എച്,് മഹ ് കർക്ക്, ടൗൺ എംപപാലോയ് മമെ് എക്പചേഞ്, 
മഷാർണ്ണൂർ.  

4.ശൂീ. ഗഫർ എ, മഹ ് കർക്ക്, ജില്ലാ എംപപാലോയ് മമെ് എക്പചേഞ്, പകോഴിപക്കാട്.  

5.ശൂീ. ഷിജു പമാഹൻ, മഹ ് കർക്ക്, ടൗൺ എംപപാലോയ് മമെ് എക്പചേഞ്, വടകേര.  

6.ശൂീമതി. ീസീല *ി.എ, മഹ ് കർക്ക്, ജില്ലാ എംപപാലോയ് മമെ് എക്പചേഞ്, 

ആലപ്പുഴ.  

7.ശൂീ. ബിമൽ മ ാമിനികേ്, മഹ ് കർക്ക്, ടൗൺ എംപപാലോയ് മമെ് എക്പചേഞ്, 

മ*രിനൽമണ.  
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                             ജൂനിലോയർ  എംപപാലോയ് മമെ്  ഓഫീീസർ/ ജൂനിലോയർ  സൂപ്്

ത്ികേലോയിൽ നിലവിൽ വന ഒഴിവകേളിപലക്ക്  സലം മാേത്തിനാലോയി ലഭിച് അപ*ക്ഷകേൾ
*രിഗണിച്് സലം മാേം നടത്തിും തടർന്  വരുന ഒഴിവിപലക്ക് *രാമർശം  (1)  മല

സീനിപലോയാറിേി  ലിറ്  പകോരം ഉപാ്യാഗക്കലോയേം  ലഭിപക്ക് പമൽുറപറഞ

മഹ ് കർവമാർക്ക്  KS&SSR  ചട്ടം  28 b(i)  പകോരം  43400-91200  രൂ*  ശമള
മസ്കെലോയിലിൽ  ജൂനിലോയർ  എംപപാലോയ് മമെ്  ഓഫീീസർ/  ജൂനിലോയർ  സൂപ്്  ത്ികേലോയിൽ
താൽക്കാലികേ ഉപാ്യാഗക്കലോയേം നൽകേി നിലോയമിചം ഉത്തരവാകിക്ക.  

 

സലംമാേം

 

കമ
നമർ

സലം മാേം ലഭിവന
ഉപാ്യാഗസർ, ഓഫീീസ്

സലം മാേം നൽകേി നിലോയമിവന
ഓഫീീസ്

1.   ശൂീ.മമൽബിൻ.*ി.േി
ജൂനിലോയർ എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീീസർ,
ടൗൺ എംപപാലോയ് മമെ് എക്പചേഞ്,

കോലോയംകളം.

ജൂനിലോയർ എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീീസർ, 

ടൗൺ എംപപാലോയ് മമെ് എക്പചേഞ്,
പചർത്തല.

(അപ*ക്ഷ പകോരം) 
2.   ശൂീ.സാബ.ബി

ജൂനിലോയർ എംപപാലോയ് മമെ്
ഓഫീീസർ/ ജൂനിലോയർ സൂപ്്, 
ടൗൺ എംപപാലോയ് മമെ് എക്പചേഞ്,

കേിളിമാനൂർ.

ജൂനിലോയർ എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീീസർ/
ജൂനിലോയർ സൂപ്്, 

 ടൗൺ എംപപാലോയ് മമെ് എക്പചേഞ്  
കോലോയംകളം.

(അപ*ക്ഷ പകോരം)
3.    ശൂീ.അജികമാർ.*ി.സി

ജൂനിലോയർ എംപപാലോയ് മമെ്
ഓഫീീസർ/ ജൂനിലോയർ സൂപ്്, 

 ടൗൺ എംപപാലോയ് മമെ് എക്പചേഞ്
ആലുവ.

 ജൂനിലോയർ എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീീസർ/
ജൂനിലോയർ സൂപ്്, 

 ടൗൺ എംപപാലോയ് മമെ് എക്പചേഞ്  
കേിളിമാനൂർ.

 (അപ*ക്ഷ പകോരം)
4.   ശൂീമതി.ശഭ.ജി.എസ്

ജൂനിലോയർ എംപപാലോയ് മമെ്
ഓഫീീസർ/ ജൂനിലോയർ സൂപ്്, 
ജില്ലാ എംപപാലോയ് മമെ് എക്പചേഞ്

എറണാകളം.

 

 ജൂനിലോയർ എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീീസർ/
ജൂനിലോയർ സൂപ്്, 

 ടൗൺ എംപപാലോയ് മമെ് എക്പചേഞ്
ആലുവ.

 (അപ*ക്ഷ പകോരം)
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 5. ശൂീ. ജിസ് വർർീസ്
ജൂനിലോയർ എംപപാലോയ് മമെ്
ഓഫീീസർ/ ജൂനിലോയർ സൂപ്്, 

 ടൗൺ എംപപാലോയ് മമെ് എക്പചേഞ്
പകോതമംഗലം.

ജൂനിലോയർ എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീീസർ/
ജൂനിലോയർ സൂപ്്, 

ജില്ലാ എംപപാലോയ് മമെ് എക്പചേഞ്
എറണാകളം.

(അപ*ക്ഷ പകോരം)
 6. ശൂീമതി. ആശ മകേ.ആർ

ജൂനിലോയർ എംപപാലോയ് മമെ്
ഓഫീീസർ/ ജൂനിലോയർ സൂപ്്, 

ജില്ലാ എംപപാലോയ് മമെ് എക്പചേഞ്

തൃശൂർ.

ജൂനിലോയർ എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീീസർ/
ജൂനിലോയർ സൂപ്്, 

 ടൗൺ എംപപാലോയ് മമെ് എക്പചേഞ്
പകോതമംഗലം.
(അപ*ക്ഷ പകോരം)

 7. ശൂീ. മുളഹമ്മാ് ഷൗക്കത്ത് അലി
ജൂനിലോയർ എംപപാലോയ് മമെ്
ഓഫീീസർ/ ജൂനിലോയർ സൂപ്്, 
ജില്ലാ എംപപാലോയ് മമെ് എക്പചേഞ്

മലപ്പുറം.

ജൂനിലോയർ എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീീസർ/
ജൂനിലോയർ സൂപ്്, 

ജില്ലാ എംപപാലോയ് മമെ് എക്പചേഞ്
തൃശൂർ.

(അപ*ക്ഷ പകോരം)
 8. ശൂീ. പലോയാഗ് *ി.*ി.

ജൂനിലോയർ എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീീസർ,

ടൗൺ എംപപാലോയ് മമെ് എക്പചേഞ്,

മാനനവാടി.

ജൂനിലോയർ എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീീസർ, 

ജില്ലാ എംപപാലോയ് മമെ് എക്പചേഞ്,

കേണ്ണൂർ.

(അപ*ക്ഷ പകോരം)

 9. ശൂീമതി.സക്കീന.സി.എച്്
ജൂനിലോയർ എംപപാലോയ് മമെ്
ഓഫീീസർ/ ജൂനിലോയർ സൂപ്്, 
ജില്ലാ  എംപപാലോയ് മമെ് എക്പചേഞ്,

കോസർപഗാ ്.

ജൂനിലോയർ എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീീസർ/
ജൂനിലോയർ സൂപ്്, 

ടൗൺ എംപപാലോയ് മമെ് എക്പചേഞ്
പഹാസ്ദർർ്.

 (അപ*ക്ഷ പകോരം)
 10. ശൂീമതി.വൽസല കമാരി.എസ്

ജൂനിലോയർ എംപപാലോയ് മമെ്
ഓഫീീസർ/ ജൂനിലോയർ സൂപ്്,

ടൗൺ  എംപപാലോയ് മമെ് എക്പചേഞ്,
പഹാസ്ദർർ്.

ജൂനിലോയർ എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീീസർ/
ജൂനിലോയർ സൂപ്്,

ജില്ലാ എംപപാലോയ് മമെ് എക്പചേഞ്
വലോയനാട്.

 (അപ*ക്ഷ പകോരം)
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 11. ശൂീ.ഷഷജു.ഇ.വി
ജൂനിലോയർ എംപപാലോയ് മമെ്
ഓഫീീസർ/ ജൂനിലോയർ സൂപ്്, 
ജില്ലാ  എംപപാലോയ് മമെ് എക്പചേഞ്,

വലോയനാട്.

ജൂനിലോയർ എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീീസർ/

ജൂനിലോയർ സൂപ്്, 

ടൗൺ എംപപാലോയ് മമെ് എക്പചേഞ്,

പഹാസ്ദർർ്.

(അപ*ക്ഷ പകോരം)
 12. ശൂീമതി. പലഖാറാവ. വി

ജൂനിലോയർ എംപപാലോയ് മമെ്

ഓഫീീസർ/ ജൂനിലോയർ സൂപ്്, 

ടൗൺ എംപപാലോയ് മമെ് എക്പചേഞ്, 

ആേിങ്ങൽ.

ജൂനിലോയർ എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീീസർ/

ജൂനിലോയർ സൂപ്്, 

ജില്ലാ എംപപാലോയ് മമെ് എക്പചേഞ്,

മകോല്ലം.

(അപ*ക്ഷ പകോരം)

 13. ശൂീ.നിലോയാസ്.എ
ജൂനിലോയർ എംപപാലോയ് മമെ്
ഓഫീീസർ/ ജൂനിലോയർ സൂപ്്, 
മപാീഷണൽ & എകികേ്യൂട്ടീവ്

എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീീസ്, 
തിരുവനന്തരം.

ജൂനിലോയർ എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീീസർ/

ജൂനിലോയർ സൂപ്്, 

ടൗൺ എംപപാലോയ് മമെ് എക്പചേഞ്, 

ആേിങ്ങൽ.

[*രാമർശം (3) ഉത്തരവിമല

വ്യവസകേൾ പകോരം]
 14. ശൂീമതി. ജലോയശൂീ േി

ജൂനിലോയർ എംപപാലോയ് മമെ്
ഓഫീീസർ/ ജൂനിലോയർ സൂപ്്, 
ജില്ലാ എംപപാലോയ് മമെ് എക്പചേഞ്,

തിരുവനന്തരം.

ജൂനിലോയർ എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീീസർ/
ജൂനിലോയർ സൂപ്്, 

മപാീഷണൽ & എകികേ്യൂട്ടീവ്

എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീീസ്, 
തിരുവനന്തരം.

 15. ശൂീ.ഷാജി. എ

ജൂനിലോയർ എംപപാലോയ് മമെ്

ഓഫീീസർ/ ജൂനിലോയർ സൂപ്്, 

ടൗൺ എംപപാലോയ് മമെ് എക്പചേഞ്, 

കോട്ടാക്കട.

ജൂനിലോയർ എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീീസർ/
ജൂനിലോയർ സൂപ്്, 

ജില്ലാ എംപപാലോയ് മമെ് എക്പചേഞ്,
തിരുവനന്തരം.
(അപ*ക്ഷ പകോരം)

 16. ശൂീ. നന കൃഷൻ ബി.എസ്
ജൂനിലോയർ എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീീസർ,

ജൂനിലോയർ എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീീസർ, 

ടൗൺ എംപപാലോയ് മമെ് എക്പചേഞ്, 
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 എംപപാലോയ് മമെ്  ലോയറകപറേ്, 
തിരുവനന്തരം.

കോട്ടാക്കട.

(അപ*ക്ഷ പകോരം)
 17. ശൂീ.ഷാീി.എസ്

ജൂനിലോയർ എംപപാലോയ് മമെ്
ഓഫീീസർ/ ജൂനിലോയർ സൂപ്്, 
റൂറൽ എംപപാലോയ് മമെ് എക്പചേഞ്,

കേഴക്കൂട്ടം.

ജൂനിലോയർ എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീീസർ/
ജൂനിലോയർ സൂപ്്, 

എംപപാലോയ് മമെ്  ലോയറകപറേ്, 
തിരുവനന്തരം.

 (അപ*ക്ഷ പകോരം)
 18. ശൂീമതി.സന്ധ്യ.എസ്.എസ്

ജൂനിലോയർ എംപപാലോയ് മമെ്

ഓഫീീസർ/ ജൂനിലോയർ സൂപ്്, 

ടൗൺ എംപപാലോയ് മമെ് എക്പചേഞ്, 

നിലമർ.

ജൂനിലോയർ എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീീസർ/

ജൂനിലോയർ സൂപ്്, 

ടൗൺ എംപപാലോയ് മമെ് എക്പചേഞ്,

ചങ്ങനാപശ്ശേരി.

 (അപ*ക്ഷ പകോരം)
19. ശൂീമതി.സിജിപമാൾ.എസ്

ജൂനിലോയർ എംപപാലോയ് മമെ്
ഓഫീീസർ/ ജൂനിലോയർ സൂപ്്, 

ജില്ലാ എംപപാലോയ് മമെ് എക്പചേഞ്, 
ഇപക്കി.

ജൂനിലോയർ എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീീസർ/

ജൂനിലോയർ സൂപ്്,  

 ഭിനപശഷിക്കാർക്കാു് പപത്യകേ
എംപപാലോയ് മമെ് എക്പചേഞ്,

എറണാകളം.
(അപ*ക്ഷ പകോരം) 

 

 ഉപാ്യാഗക്കലോയേം

 

കമ
നമർ

ഉപാ്യാഗക്കലോയേം ലഭിവന
ഉപാ്യാഗസരുമട പ*രുവിവരം

ഉപാ്യാഗക്കലോയേം നൽകേി നിലോയമിവന
ത്ികേും ഓഫീീസും

1.  ശൂീമതി. ജിഷ.*ി.ആർ,
മഹ ് കർക്ക്, 

ടൗൺ എംപപാലോയ് മമെ് എക്പചേഞ്, 
മതാപ്തഴ.

ജൂനിലോയർ എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീീസർ/
ജൂനിലോയർ സൂപ്്, 

ജില്ലാ എംപപാലോയ് മമെ് എക്പചേഞ്, 
ഇപക്കി.

 2. ശൂീ. ീർഹാാ് മകേ.*ി,
മഹ ് കർക്ക്, 

ടൗൺ എംപപാലോയ് മമെ് എക്പചേഞ്, 
തലപശ്ശേരി.

ജൂനിലോയർ എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീീസർ/
ജൂനിലോയർ സൂപ്്, 

ജില്ലാ  എംപപാലോയ് മമെ് എക്പചേഞ്,
കോസർപഗാ ്. 
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 3. ശൂീമതി. വഹീാ മകേ.എച്,്
മഹ ് കർക്ക്, 

ടൗൺ എംപപാലോയ് മമെ് എക്പചേഞ്,
മഷാർണ്ണൂർ.

ജൂനിലോയർ എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീീസർ/
ജൂനിലോയർ സൂപ്്, 

ജില്ലാ എംപപാലോയ് മമെ് എക്പചേഞ്, 
മലപ്പുറം.

 4.
ശൂീ. ഗഫർ എ, 

മഹ ് കർക്ക്, 

ജില്ലാ എംപപാലോയ് മമെ് എക്പചേഞ്, 

പകോഴിപക്കാട്.

ജൂനിലോയർ എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീീസർ/
ജൂനിലോയർ സൂപ്്, 

ടൗൺ എംപപാലോയ് മമെ് എക്പചേഞ്, 

നിലമർ.

 5.
ശൂീ. ഷിജു പമാഹൻ, 

മഹ ് കർക്ക്, 

ടൗൺ എംപപാലോയ് മമെ് എക്പചേഞ്, 

വടകേര.

ജൂനിലോയർ എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീീസർ/
ജൂനിലോയർ സൂപ്്, 

ടൗൺ എംപപാലോയ് മമെ് എക്പചേഞ്,

മാനനവാടി.

 6.
ശൂീമതി. ീസീല *ി.എ, 

മഹ ് കർക്ക്, 

ജില്ലാ എംപപാലോയ് മമെ് എക്പചേഞ്, 

ആലപ്പുഴ.

ജൂനിലോയർ എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീീസർ/
ജൂനിലോയർ സൂപ്്, 

റൂറൽ എംപപാലോയ് മമെ് എക്പചേഞ്,
കേഴക്കൂട്ടം.

 7.
ശൂീ. ബിമൽ മ ാമിനികേ്, 

മഹ ് കർക്ക്, 

ടൗൺ എംപപാലോയ് മമെ് എക്പചേഞ്, 

മ*രിനൽമണ.

ജൂനിലോയർ എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീീസർ/
ജൂനിലോയർ സൂപ്്, 

ജില്ലാ എംപപാലോയ് മമെ് എക്പചേഞ്, 

തൃശ്ശൂർ.

 

                       സലം മാേം/ ഉപാ്യാഗക്കലോയേം ലഭിച് ഉപാ്യാഗസർക്ക് ലോയാത്രാബത്ത/ 
പജാലോയ് നിങ്  ഷടം  എനിവ സംബന്ധിച്് ചട്ടപകോരമുള് ആനുുല്യങ്ങൾക്ക്  അർഹത
ഉ്ാലോയിരിവനതാണ്.

    

                            ഉപാ്യാഗസരുമട വിപതൽ/പപവശന  മമപമ്മാ ലോയഥാസമലോയം ഈ
കോര്യാലലോയത്തിൽ അലോയചതപര്താണ്.

                                                                                                 
                                              JOINT DIRECTOR
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ബന്ധമുട്ട ഉപാ്യാഗസർക്ക് (ഓഫീീസ് പമാംാവി മുളപഖന)

 

*കേർു്

1.എല്ലാ സബ് ഓഫീീസുകേൾവം 
2.എംപപാലോയ് മമെ്  ലോയറകപറേിമല എല്ലാ ഉപാ്യാഗസർവം 
3.എസ്.എീ്/ഒ.സി 

 
// അംഗീകോരപത്താമട//

 
 

ജൂനിലോയർ സൂപ്്.
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