
പപൊതു വിദ്യൊഭ്യൊസ ഡയറക്ടപു െുപുിിക ഉത്തവ്   

വിഷയം  :  പപൊതുവിദ്യൊഭ്യൊസം  -    ജീവെക്കൊ്ത്യം  - സീെിയർ സൂപിപണ്ം തത്്യ
               തസ്തികയിപ്്ം    സൊെക്കയകയറം -സംബന്ധിച ്

സചെ  :  1. 07.02.2020    തിയതിയിപ് ഡി പി സി (ല്ൊവർ) ൻപറക തീരുകൊെം 

            2.കത് െമർ സി 3/19817/2019/ഡി ജി ഇ തിയതി 06/02/2020  
 
              ഉത്തവ് െമർ ഡി  1     /3200 /2020 /  ഡിജിഇ തിയതി   27/05/2020  
                   07.02.2020  ൽ  ഡി.പി.സി(ല്ൊവർ)  അംഗീക്തിച സീെിയർ
സൂപ്/സപ്പർവവസർ  (നൂൺ  ഫീീഡിംഗ്)  തസ്തികയില്്കക  പസ്്്  ്ിസിൽ  ഉൾപപപപ്പെ
ചുവപു ലചർതി്തിക്കു സീെിയർ ലകൊസ് ജൂെിയർ സൂരകൊപ്ത വബ ട്ൊൻൻസർ ൂകൊ്തം
36600-79200  രൂപ ശമമക െി്തക്കിൽ സീെിയർ സൂപ്/  സപ്പർവവസർ  (നൂൺ ഫീീഡിംഗ്)
തസ്തികയിൽ ജെറകൽ റൾപപസിപ് റൾപപ 28 െ് വിലധയകൊയി ഉുൻ ൂൊബ്്യതിൽ സൊെക്കയകയറം
െൽകി െിയകിച ്ഉത്തവൊവാ .

ിക 
െം.

റകൊങ്ക് െം. 
(ജൂെിയർ
സൂപ്) 

ലപരും തസ്തിക്ം  െി്വിപ് കൊ്ത്യൊ്യവം  ജെെ
തിയതി 

 1.  155/15
 തലദേവസ് എം പി (299073)

ജൂെിയർ സൂപ്, 
വിദ്യൊഭ്യൊസ ഉപഡയറക്ടപു കൊ്ത്യൊ്യം,

ഏറകണൊവകം.

 20.09.1965

 2.  161
ൂീത റകൊണി  ുി ഇ (444016)

ജൂെിയർ സൂപ്, 
വിദ്യൊഭ്യൊസ ഉപഡയറക്ടപു
കൊ്ത്യൊ്യം,തിരുവെന്തപു്തം.

 31.05.1971

 3.  165
വഷ്ജ എൻ പക (297102) 

ജൂെിയർ സൂപ്, 
 ജില്ലൊ വിദ്യൊഭ്യൊസ ഓഫീീസടപു  കൊ്ത്യൊ്യം,

ഒകയറപ്പൊ്ം.

 17.11.1964

 4. 168
ലതൊംസൺ ലജൊർജ് (298061)

നൂൺ കീൽ ഓഫീീസർ,
 ഉപ ജില്ലൊ വിദ്യൊഭ്യൊസ ഓഫീീസടപു  കൊ്ത്യൊ്യം,

ലകൊതകംഗ്ം. 

 26.05.1968

 5.  170
ൂഭൊക്തൻ സി എസ് (291253)

ജൂെിയർ സൂപ്, 
 ജില്ലൊ വിദ്യൊഭ്യൊസ ഓഫീീസടപു  കൊ്ത്യൊ്യം,

വയെൊ ്ു.

 10.05.1967

 6.  171
 ്തഘുെൊഥൻ പി. (296598)

ജൂെിയർ സൂപ്, 
വിദ്യൊഭ്യൊസ ഉപഡയറക്ടപു കൊ്ത്യൊ്യം,

പൊ്ക്കൊു് .

 17.05.1965
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7. 172
സൊദിഖ്  സി എച ്(745443)

ജൂെിയർ സൂപ്, 
 ജില്ലൊ വിദ്യൊഭ്യൊസ ഓഫീീസടപു  കൊ്ത്യൊ്യം,

ചൊവക്കൊു്.

 25.05.1969

8. 173
സുബീർ എൻ എസ് (198523) 

ജൂെിയർ സൂപ്, 
 ജില്ലൊ വിദ്യൊഭ്യൊസ ഓഫീീസടപു  കൊ്ത്യൊ്യം,

ലകൊഴിലക്കൊു്

05.03.1968

9. 175
മുഹമ്മദ്  പി (460839) 
നൂൺ കീൽ ഓഫീീസർ,

ഉപ ജില്ലൊ വിദ്യൊഭ്യൊസ ഓഫീീസടപു  കൊ്ത്യൊ്യം,
അ്തീലക്കൊു് 

04.06.1969

 10 175 എ അെിൽവകൊർ എസ് (183785)
ജൂെിയർ സൂപ്, 

പപൊതു വിദ്യൊഭ്യൊസ ഡയറക്ടപു കൊ്ത്യൊ്യം. 

28.05.1967

11  180
സജിത്.പക (285956)
നൂൺ കീൽ ഓഫീീസർ

ഉപ ജില്ലൊ വിദ്യൊഭ്യൊസ ഓഫീീസടപു 
കൊ്ത്യൊ്യം,ത്ലശ്ശേ്തി ലെൊർത് 

30.05.1964

             

                ലകൽ ൂകൊ്തം  സൊെക്കയകയറം  ്ഭിച ഉലദ്യൊഗസപ്ത അവരുപു ലപ്തിനെ 
ലെപ്ത ലചർതി്തിക്കു ഓഫീീസുകകിൽ  പപൊതു (ഓൺവ്ൻ)  സ്ം  കൊകയറതിനെ 
വിലധയകൊയി  പുെപ്തിലശമൊധികപക്കു വ്യവസയിൽ   തൊൽക്കൊ്ികകൊയി  െിയകിമ
ഉത്തവൊവാ.

 

ിക
െം.

ലപരും തസിക്ം  െി്വിപ്
കൊ്ത്യൊ്യവം

തൊൽകൊ്ികകൊയി െിയകിക്കു
കൊ്ത്യൊ്യവം തസ്തിക്ം  ഒഴിവിപണ സ്വഭൊവം 

 1.
തലദേവസ് എം പി 
ജൂെിയർ സൂപ്, 

വിദ്യൊഭ്യൊസ ഉപഡയറക്ടപു
കൊ്ത്യൊ്യം,
ഏറകണൊവകം.

 സീെിയർ സൂപ്,
ഉപജില്ലൊ വിദ്യൊഭ്യൊസ

ഓഫീീസടപു കൊ്ത്യൊ്യം,
ലകൊ്ലഞ്ചേ്തി

 ശീകതി കിെി പക
ദൊലകൊദ്തെ് 

സൊെക്കയകയറം ്ഭിച
ഒഴിവ്

 2.
ൂീത റകൊണി  ുി ഇ 
ജൂെിയർ സൂപ്, 

വിദ്യൊഭ്യൊസ ഉപഡയറക്ടപു
കൊ്ത്യൊ്യം,തിരുവെന്തപു്തം.

 സീെിയർ സൂപ്, 
ഉപജില്ലൊ വിദ്യൊഭ്യൊസ

ഓഫീീസടപു കൊ്ത്യൊ്യം,
പവകിയം 

ശീ ജി. വഞലകൊെ് 
സൊെക്കയകയറം ്ഭിച

ഒഴിവ്

 3.
 വഷ്ജ എൻ പക 
ജൂെിയർ സൂപ്, 
 ജില്ലൊ വിദ്യൊഭ്യൊസ

ഓഫീീസടപു  കൊ്ത്യൊ്യം,
ഒകയറപ്പൊ്ം.

സീെിയർ സൂപ്, 
ഉപജില്ലൊ വിദ്യൊഭ്യൊസ

ഓഫീീസടപു കൊ്ത്യൊ്യം,
ലവങ്ങ്ത

 ശീകതി പക സുജൊത
വി്തകിച ഒഴിവ്
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 4.

ലതൊംസൺ ലജൊർജ്
നൂൺ കീൽ ഓഫീീസർ,
 ഉപ ജില്ലൊ വിദ്യൊഭ്യൊസ

ഓഫീീസടപു  കൊ്ത്യൊ്യം,
ലകൊതകംഗ്ം. 

സീെിയർ സൂപ്,
ഉപജില്ലൊ വിദ്യൊഭ്യൊസ

ഓഫീീസടപു കൊ്ത്യൊ്യം,
ലകൊെയം ഈസ് 

  ശീ കതി ബിദ സി
വുലക്ക മുറകിക്ക്

സൊെക്കയകയറം ്ഭിച
ഒഴിവ്

 5.

 
ൂഭൊക്തൻ സി എസ് 

ജൂെിയർ സൂപ്, 
 ജില്ലൊ വിദ്യൊഭ്യൊസ

ഓഫീീസടപു  കൊ്ത്യൊ്യം,
വയെൊ ്ു.

സീെിയർ സൂപ്,
ഉപജില്ലൊ വിദ്യൊഭ്യൊസ

ഓഫീീസടപു കൊ്ത്യൊ്യം,
കലഞ്ചേശമ്വ്തം

 ശീ. എ എ മുഹമ്മദ് 
വഞ്ഞി വി്തകിചതിെുള��

ഒഴിവ് 

 6.
 ്തഘുെൊഥൻ പി.

ജൂെിയർ സൂപ്, 
വിദ്യൊഭ്യൊസ ഉപഡയറക്ടപു

കൊ്ത്യൊ്യം, പൊ്ക്കൊ ്ു .

സീെിയർ സൂപ്,
ഉപജില്ലൊ വിദ്യൊഭ്യൊസ

ഓഫീീസടപു കൊ്ത്യൊ്യം,
തുറകേവർ 

 ശീകതി ബി ്തകൊലദവി
വി്തകിചതിെുള�� ഒഴിവ്  
 

 7.

സൊദിഖ്  സി എച്
ജൂെിയർ സൂപ്, 
 ജില്ലൊ വിദ്യൊഭ്യൊസ

ഓഫീീസടപു  കൊ്ത്യൊ്യം,
ചൊവക്കൊ ്ു.

  സീെിയർ സൂപ്,
വിദ്യൊഭ്യൊസ ഉപഡയറക്ടപു

കൊ്ത്യൊ്യം,പതെംതിെ

 ശീ. പി ൂദീപിെ്
സൊെക്കയകയറം ്ഭിച

ഒഴിവ്

 8.

സുബീർ എൻ എസ് 
ജൂെിയർ സൂപ്, 
 ജില്ലൊ വിദ്യൊഭ്യൊസ

ഓഫീീസടപു  കൊ്ത്യൊ്യം,
ലകൊഴിലക്കൊ ്ു

സീെിയർ സൂപ്,
ഉപജില്ലൊ വിദ്യൊഭ്യൊസ

ഓഫീീസടപു കൊ്ത്യൊ്യം,
വ്കുകംഗ്ം

 ശീ ലകൊഹെ ദൊസൻ വി
പക വി്തകിചതിെുള��

ഒഴിവ് 

9.
മുഹമ്മദ്  പി  

നൂൺ കീൽ ഓഫീീസർ,
ഉപ ജില്ലൊ വിദ്യൊഭ്യൊസ

ഓഫീീസടപു  കൊ്ത്യൊ്യം,
അ്തീലക്കൊ ്ു 

സീെിയർ സൂപ്,
ഉപജില്ലൊ വിദ്യൊഭ്യൊസ

ഓഫീീസടപു കൊ്ത്യൊ്യം,
റകൊ്കുി.

ശീ. ബി സജീവിെ്
സൊെക്കയകയറം ്ഭിച

ഒഴിവ് 

10.
അെിൽവകൊർ എസ് 
ജൂെിയർ സൂപ്, 
പപൊതു വിദ്യൊഭ്യൊസ

ഡയറക്ടപു കൊ്ത്യൊ്യം.

സീെിയർ സൂപ്,
ഉപജില്ലൊ വിദ്യൊഭ്യൊസ

ഓഫീീസടപു കൊ്ത്യൊ്യം,
വർക്ക്.

 ശീകതി റകജി എം ആറകിനെ 
സൊെക്കയകയറം ്ഭിച

ഒഴിവ്

11.
സജിത്. പക 

നൂൺ കീൽ ഓഫീീസർ
ഉപ ജില്ലൊ വിദ്യൊഭ്യൊസ

ഓഫീീസടപു  കൊ്ത്യൊ്യം,
ത്ലശ്ശേ്തി ലെൊർത് 

സീെിയർ സൂപ്,
ഉപജില്ലൊ വിദ്യൊഭ്യൊസ

ഓഫീീസടപു കൊ്ത്യൊ്യം,
ലഹൊസ്ദർഗ്

  ശീകതി സി
സുധൊറകൊണിക്ക്

സൊെക്കയകയറം ്ഭിച
ഒഴിവ്

             

                 ലകൽ ൂകൊ്തം െിയകെം െൽവ്കു  തസ്തികകൾപപ പപൊതു സ്ം കൊകയറതിെ്
ഒഴിവകൾപപ ആയി കണക്കൊക്കുതൊണ് .  ആയതില്ക്ക് സീെിയർ ആയ ഉലദ്യൊഗസർ
സ്ം കൊകയറതിെൊയി  അലപേകൾപപ െൽവ്കു പേം പ്തിഗണിക്കുതും െി്വിുള��
വ്യവസകൾപപ  ൂകൊ്തം  ലയൊഗ്യെൊപണങ്കിൽ  അവർക്ക്  (ഇലപ്പൊൾപപ  െിയകിച
ഉലദ്യൊഗസപ്ത സ്ം കൊകയറി)  സ്ം കൊകയറം അനെ വദിക്കുതുകൊണ്.  ഇലപ്പൊൾപപ െിയകെം
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െൽവ്കു ഉലദ്യൊഗസർകം പപൊതു സ്ം കൊകയറതിെ്  അലപേ െൽകൊവ്കുതൊണ് .
എ്കുൊൽ ുിയൊകകൾപപ ആവശമ്യപപ്പപ്കു ഓഫീീസുകകിൽ സ്ം കൊകയറം ്ഭിക്കൊത  പേം
്ഭ്യകൊയ ഒഴിവകകില്ക്ക് സ്ം കൊകയറി െിയകിക്കുതൊണ്.

                ആർ  കയറി  സി  സകയബന്ധിതകൊയി  എല്ലൊ  കൊ്ത്യൊ്യങ്ങകിുള�ം
്ഭ്യകൊലക്കപൊതൊണ് .

 

 

ജീവൻ ബൊബ പക. ഐഎഎസ്      

പപൊതു വിദ്യൊഭ്യൊസ ഡയറക്ർ, ലക്തക 

തിരുവെന്തപു്തം              

സ്വീകർതൊക്കൾപപ 

1. ബന്ധപപ്പെ ഉലദ്യൊഗസർ 

2. അപക്കൌപണ് ജെറകൽ (എ &ഇ ) 

3. എല്ലൊ വിദ്യൊഭ്യൊസ ഉപ ഡയറക്ർകൊർകം 

4. എല്ലൊ ജില്ലൊ വിദ്യൊഭ്യൊസ ഓഫീീസർകൊർകം 

5. എല്ലൊ ജില്ലൊ വിദ്യൊഭ്യൊസ ഓഫീീസർകൊർകം 

6. എക്സിക്യുെിവ് ഡയറക്ർ, വകകയറ്- ഔലദ്യൊഗിക പവബ്-വസകയറിൽ 
ൂസിധീക്തിക്കുതിെൊയി 
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