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സാമൂഹയനീതി ഡയറക്ടറുടെ നെപെിക്രമങ്ങള്  
(ഹാജര്  - ഷീബ ജജാര്ജ് ്))സ്   

 തിരുവനന്തപുരം 
ഈത്തരവ് നം. E9-20/2020/spl                തീയതി: 01/02/2020 

 
വിഷയം:-  സാമൂഹയനീതി വകുപ്പ് - ജീവനക്കാരയം – വകുപ്പ് വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പപ്പട്ട് 

ഒപ്ഷപ്പെ ഄടിസ്ഥാനത്തില്   ജീവനക്കാപ്പര പുനര്വിനയസിച്ച്  - ഈത്തരവ് 
പുറപ്പപ്പടുവിയ്ക്കുന്നു. 

     പരാമര്ശം:-   1.  സ.ഈ (കൈ) നം.24/2017/സാനീവ തീയതി 30/6/2017. 
                        2. സ.ഈ (കൈ) നം.23/2018/സാനീവ തീയതി 07/10/2018. 
                        3. സാമൂഹയനീതി ഡയറക്ടറുപ്പട 05/09/2019 പ്പല ആ9/8900/19 നമ്പര്  
                           നടപടിക്രമങ്ങള്  
                        4. സ.ഈ (ഄച്ചടി) നം.10/2019 /സാനീവ തീയതി 21/10/2019. 
                        5. സാമൂഹയനീതി ഡയറക്ടറുപ്പട 11/11/2019 പ്പല Spl Cell-01/2019  നമ്പര്   
                           സര്ുലര്  
 6. സാമൂഹയനീതി ഡയറക്ടറുപ്പട 31/12/2019 പ്പല ആതത നമ്പര്  സര്ുലര്  
 7. സാമൂഹയനീതി ഡയറക്ടറുപ്പട 10/01/2020 പ്പല Spl Cell-01/2019 നമ്പര്   
                           നടപടിക്രമങ്ങള്  
                        8. സാമൂഹയനീതി ഡയറക്ടറുപ്പട 21/01/2020 പ്പല Spl Cell-01/2019 നമ്പര്   
                           നടപടിക്രമങ്ങള്  
 
          സ്ത്രീൈളുപ്പടയം കുട്ടിൈളുപ്പടയം തേമത്തിനം വിൈസനത്തിനമായി സാമൂഹയനീതി 
വകുപ്പ് വിഭജിച്ച് വനിത ശിശു വിൈസന വകുപ്പ് രൂപീൈരിച്ചം വനിത ശിശു വിൈസന വകുപ്പില്  
തസ്തിൈൈള്  സൃഷ്ടിച്ചം പരാമര്ശം )1  പ്രൈാരം ഈത്തരവായിരുന്നു. സാമൂഹയനീതി വകുപ്പില് 
നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന തസ്തിൈൈളും വനിതാ ശിശു വിൈസന വകുപ്പ് രൂപീൈരിച്ചതിപ്പെ ഭാഗമായി 
സൃഷ്ടിച്ച തസ്തിൈൈളും തചര്ത്ത് ആരു വകുപ്പുൈളുതടയം തൈഡര് പ്പെങ്ത് നിശ്ചയിച്ച് പരാമര്ശം (2) 
പ്രൈാരം ഈത്തരവായിട്ടുണ്ട്. ഄതിപ്പെ ഄടിസ്ഥാനത്തില്   സാമൂഹയ നീതി വകുപ്പില്  
നിലനിന്നിരുന്ന 3795 തസ്തിൈൈളില്  535 തസ്തിൈൈള്  സാമൂഹയനീതി വകുപ്പില്  നിലനിര്ത്തിയം 
3260 തസ്തിൈൈളും പരാമര്ശം (1) പ്രൈാരം സൃഷ്ടിച്ച 24 തസ്തിൈൈളും ഈള്പ്പപ്പപ്പട 3284 തസ്തിൈൈള്  
വനിത ശിശു വിൈസന വകുപ്പിതലയ്ക്കും ഄനവദിച്ച് ആരു വകുപ്പുൈളിപ്പലയം തൈഡര്  പ്പെങ്ത് 
നിര് ണ്ണയിുൈയം തൈഡര്  പ്പെങ്തിപ്പെ ഄടിസ്ഥാനത്തില്  സാമൂഹയനീതി ഡയറക്ടതററൃ് 
ഴിപ്പൈയള്ള ഒഫീസുൈളുപ്പട തൈഡര്  പ്പെങ്ത ്നിര്ണ്ണയിുവാ   ആരു വകുപ്പ് തമധാവിൈള്ും 
നിര്തേശം നല്കുൈയം പ്പചതിരിരുന്നു. അയതിപ്പെ ഄടിസ്ഥാനത്തില്  സാമൂഹയനീതി വകുപ്പിന് 
ൈീഴിലുള്ള വിവിധ ൈാരയാലയങ്ങളുപ്പട ഒഫീസ് തല തൈഡര്  പ്പെങ്ത് നിര്ണ്ണയിച്ച് പരാമര്ശം 
)3  പ്രൈാരം ഈത്തരവായിരുന്നു. 
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2. ജീവനക്കാരുപ്പട പുനര്  വിനയാസത്തിനായി തസ്തിൈൈള്  ആരു വകുപ്പിലുമായി ക്രമീൈരിച്ച് 
പ്പെഷയല്  റൂള്  തഭദഗതി വരുത്തുവാ   ൈാലതാമസം തനരിടുപ്പമന്നതിനാലും പ്പം ഭരണ 
പ്രതിസന്ധി ഴിവാുന്നതിനമായി ആരു വകുപ്പുൈളിപ്പലയം വിതശഷാല് ചട്ടങ്ങള് 
രൂപീൈരിുന്നതുവപ്പര രണ്ടു വകുപ്പിപ്പലയം ജീവനക്കാരുപ്പട പുനര്വിനയാസം, നിയമനം, 
സ്ഥാനക്കയറൃം എന്നിവയ്ക്കായി വയവസ്ഥൈള് നിശ്ചയിച്ച് പരാമര്ശം (4) പ്രൈാരം സര്ക്കാര് 
ഈത്തരവ് പുറപ്പപ്പടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് . പ്രസ്തുത ഈത്തരവിപ്പല ഄനബന്ധം V ല്  ഈള്പ്പപ്പട്ട 23 വിഭാഗം 
തസ്തിൈയിപ്പല ജീവനക്കാര്ക്ക് ആരു വകുപ്പുൈളിതലയ്ക്കുമായി പുനര്  വിനയസിക്കപ്പപ്പടുന്നതിനായി 
ഒപ്ഷ   സൗൈരയം ഄനവദിച്ചിരുന്നു. സാമൂഹയനീതി വകുപ്പില്  പുനര്വിനയാസത്തിന് 
ഄര്ഹതയള്ള  തസ്തിൈൈളുപ്പട വിശദാംശം ചുവപ്പട തചര്ുന്നു. 

 

()) ഉയര്ന്ന തസ്തികയിടല ജീവനക്കാര് 
ക്രമ 
നമ്പര്  

തസ്തിക )ണ്ണം 

1 ഄഡീഷണല് ഡയറക്ടര് 1 
2 തജായിെ് ഡയറക്ടര്  1 
3 ഄസിസ്റ്റെ് ഡയറക്ടര്  3 

 
 (ബി) മിനിസ്റ്റീരിയൽ/മറ്റ് തസ്തികളിടല ജീവനക്കാര് 
ക്രമ 
നമ്പര്  

തസ്തിക  )ണ്ണം 

1 സീനിയര്  സൂപ്രണ്ട് 18 
2 ജൂനിയര്  സൂപ്രണ്ട് 20 
3 പ്പഹഡ് ക്ലര്ക്ക്/ പ്പഹഡ് ഄക്കൗണ്ടെ് 15 
4 സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 41 
5 ക്ലര്ക്ക് 22 
6 ക്ലര്ക്ക് കടപ്പിസ്റ്റ് 18 
7 തൈാണ്ഫിഡ ഷയല്  ഄസിസ്റ്റെ് 2 
8 കടപ്പിസ്റ്റ് 20 
9 കൈവര്  12 
10 ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് 72 
11 ക്ലറിക്കല്  ഄറൃ ഡര്  2 
12 വാച്ച്മാ   35 
13 വാച്ച് വുമണ്  11 
14 പാര്ട്ട് കടം സപീപ്പര്  30 
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 (സി) പ്രജതയക ജീവനക്കാര് 
 
ക്രമ 
നമ്പര്  

തസ്തിക )ണ്ണം 

1 സൂപ്രണ്ട് തേഡ് I/ തേമ സ്ഥാപന സൂപ്രണ്ട് I 21 
2 സൂപ്രണ്ട് തേഡ് II/ തേമ സ്ഥാപന സൂപ്രണ്ട് II 5 
3 സൂപ്രണ്ട് തേഡ് III/ തേമ സ്ഥാപന സൂപ്രണ്ട് III 3 
4 തമട്ര   തേഡ് I 13 
5 അയ 34 
6 കുക്ക് 41 

 
3. ആപ്രൈാരം പുനഃസംഘടനയമായി ബന്ധപ്പപ്പട്ട് ആരുവകുപ്പുൈളിതലയം ഒപ്ഷ  

നല്തൈണ്ട പ്പപാതു വിഭാഗം തസ്തിൈയിപ്പല ജീവനക്കാരില് നിന്നും ഒപ്ഷനൈള്  
േണിുന്നതിനം പരിതശാധിച്ച് തീരുമാനപ്പമടുുന്നതിനമായി സാമൂഹയനീതി ഡയറക്ടര്  
ൈണ്വീനറായം വനിത ശിശു വിൈസന ഡയറക്ടര്  ഄംഗമായമുള്ള പ്പെഷയല്  പ്പസല്  പരാമര്ശം 
)4  പ്രൈാരം രൂപീൈരിുൈയം പ്പപാതു തസ്തിൈയിപ്പല ജീവനക്കാരില്  നിന്നും ഒപ്ഷ   
േണിുവാ   നിര്തദശിുൈയം പ്പചതിരിരുന്നു. അയതിപ്പെ ഄടിസ്ഥാനത്തില്   പരാമര്ശം )5  
പ്രൈാരം ഒപ്ഷ   േണിുൈയം ജീവനക്കാര്  സമര്പ്പിച്ച ഒപ്ഷപ്പെ വിശദാംശങ്ങളും 
ഒപ്ഷ   സമര്പ്പിയ്ക്കാത്ത ജീവനക്കാരുപ്പട വിശദാംശങ്ങളും പരാമര്ശം )6  പ്രൈാരം 
പ്രസിദ്ധീൈരിച്ചിരുന്നു. ആത്തരത്തില്  പ്രസിദ്ധീൈരിച്ച ൈരട് ലിസ്റ്റില്  ജീവനക്കാര്  സമര്പ്പിച്ചിരുന്ന 
ഒപ്ഷനമായി വയതയാസമുതണ്ടാ എന്ന് ഄറിയന്നതിന് മാത്രമായി ജീവനക്കാരില്  നിന്നും 
അതേപം/പരാതി േണിയ്ക്കുൈയമുണ്ടായി. ലഭയമായ അതേപം/പരാതിൈള്  പ്പെഷയല്  പ്പസല്  
വിശദമായി പരിതശാധിച്ച് ആരു വകുപ്പുൈളിലുമായി ജീവനക്കാപ്പര പുനര്വിനയസിച്ച് പരാമര്ശം )7  
പ്രൈാരം ൈരട് ഈത്തരവ് പുറപ്പപ്പടുവിുൈയം ജീവനക്കാരില്  നിന്ന് അതേപം േണിയ്ക്കുൈയം 
പ്പചതിരിരുന്നു. അയതിപ്പെ ഄടിസ്ഥാനത്തില്  ലഭയമായ അതേപങ്ങള്  പരിതശാധിച്ച്  പരാമര്ശം 
)4  പ്പല ഄനബന്ധം V ല്  ഈള്പ്പപ്പട്ട  വാച്ച് മാ , വാച്ച് വുമണ്, പാര്ട്ട് കടം സപീപ്പര്  ഴിപ്പൈയള്ള 
തസ്തിൈയിപ്പല ജീവനക്കാപ്പര സാമൂഹയനീതി/വനിത ശിശു വിൈസന വകുപ്പിതലയ്ക്ക് 
പുനര്വിനയസിപ്പിച്ച് പരാമര്ശം )8  പ്രൈാരം ഄന്തിമ ഈത്തരവ് പുറപ്പപ്പടുവിച്ചിരുന്നു.  

4. ആപ്രൈാരം ഒപ്ഷപ്പെ ഄടിസ്ഥാനത്തില്  സാമൂഹയനീതി വകുപ്പില്  പുനര്  
വിനയസിയ്ക്കപ്പപ്പട്ട പ്പപാതു വിഭാഗം തസ്തിൈൈളിപ്പല ജീവനക്കാപ്പര ചുവപ്പട തചര്ും പ്രൈാരം 
വകുപ്പിപ്പല വിവിധ ൈാരയാലയങ്ങളില്  മാറൃിനിയമിച്ച്/നിലനിര്ത്തി  ഈത്തരവ് പുറപ്പപ്പടുവിയ്ക്കുന്നു.  
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 ()  ഉയര്ന്ന തസ്തികയിടല ജീവനക്കാര്  
 

1. അഡീഷണൽ  ഡയറക്ടര്  (ജകഡര്  ടെങ്ത് – 1  
 

ക്രമ 
നം. 

കാരയാലയം റിമാര്ക്ക്സ് 

1 സാമൂഹയനീതി ഡയറക്ടതററൃ് ഴിവ് 
 
2. ജജായിന്റ് ഡയറക്ടര്  (ജകഡര്  ടെങ്ത് – 1  

ക്രമ 
നം. 

കാരയാലയം റിമാര്ക്ക്സ് 

1 സാമൂഹയനീതി ഡയറക്ടതററൃ് ഴിവ് 
 
3. അസിസ്റ്റന്റ്  ഡയറക്ടര്  (ജകഡര്  ടെങ്ത് – 3  
 
ക്രമ 
നം. 

ജീവനക്കാരടന്റ ജപര്, 
നിലവിൽ  ജസവനമനുഷ്ഠിയ്ക്കന്ന 
കാരയാലയം 

സ്ഥലംമാറ്റി നിയമിയ്ക്കുന്നതിന് 
/നിലനിര്ുന്നതിന് 
സര്ക്കാരിജലയ്ക്ക് ര്പാര്ശ 
നൽകിയിടുള്ള കാരയാലയവം 
തസ്തികയം 

അഭിപ്രായം 

1 ശ്രീമതി ജലജ.എസ് 
ഄസിസ്റ്റെ് ഡയറക്ടര്  
സാമൂഹയനീതി ഡയറക്ടതററൃ് 

ഄസിസ്റ്റെ് ഡയറക്ടര്  
സാമൂഹയനീതി ഡയറക്ടതററൃ് 

 

2 ശ്രീ.സുഭാഷ് കുമാര്.പ്പൈ.വി 
ഄസിസ്റ്റെ് ഡയറക്ടര്  
സാമൂഹയനീതി ഡയറക്ടതററൃ് 

ഄസിസ്റ്റെ് ഡയറക്ടര്  
സാമൂഹയനീതി ഡയറക്ടതററൃ് 

 

3 ശ്രീമതി.പ്രീതി വില്സണ് , 
ഄസിസ്റ്റെ് ഡയറക്ടര്  
വനിതശിശു വിൈസന   
ഡയറക്ടതററൃ് 

ഄസിസ്റ്റെ് ഡയറക്ടര്  
സാമൂഹയനീതി ഡയറക്ടതററൃ് 

സാമൂഹയനീതി 
ഡയറക്ടതററൃിതലക്ക് 
സ്ഥലംമാറൃി നിയമിുന്ന 
തിന് സര്ക്കാരിതലയ്ക്ക് 
ശുപാര്ശ നല്ൈിയിട്ടുണ്ട്. 
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)ബി  മിനിസ്റ്റീരിയല്/ മറൄ തസ്തിൈൈളിപ്പല ജീവനക്കാര്  
1. സീനിയര്  സൂപ്രണ്ട് (ജകഡര്  ടെങ്ത് – 18  
ക്രമ 
നം  

ജീവനക്കാരുടെ ജപര് 
നിലവിൽ  ജസവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന 
കാരയാലയം  

സ്ഥലംമാറ്റി നിയമിയ്ക്കുന്ന 
/നിലനിര്ുന്ന 
കാരയാലയവം തസ്തികയം 

അഭിപ്രായം 

1 ശ്രീ.പ്പൈ.കൃഷ്ണമൂര്ത്തി 
സീനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി ഒഫീസ് മലപ്പുറം  

സീനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ് മലപ്പുറം 

നില നിര്ത്തുന്നു, 

2 ശ്രീ .പി.പി.ചസതബാസ്   
സീനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി ഒഫീസ് 
തൈാട്ടയം  

സീനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ് തൈാട്ടയം 
 

നില നിര്ത്തുന്നു 

3 ശ്രീ .എസ്.രാജീവ് കുമാര്     
സീനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
സാമൂഹയ നീതി ഡയറക്ടതററൃ്  

സീനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
സാമൂഹയ നീതി 
ഡയറക്ടതററൃ് 

നില നിര്ത്തുന്നു 

4 ശ്രീ.പ്പഷരീഫ് ഷൂജ.പ്പൈ.എം 
സീനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി ഒഫീസ് 
മലപ്പുറം  

സീനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ് , പാലക്കാട്  

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

5 ശ്രീ ഄസ്ഗര്  ഷാ.പി.എച്ച് 
സീനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി ഒഫീസ് 
പാലക്കാട് 

സീനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ് ,ആടുക്കി 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

6 ശ്രീ .എസ്.സാദിാ്  
സീനിയര്  സൂപ്രണ്ട് 
ജില്ലാതല ഐ സി ഡി എസ് 
പ്പസല്, എറണാകുളം 

സീനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ്, അലപ്പുഴ  

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

7 ശ്രീ.ഄജീഷ് കുമാര്.സി.എസ്  
സീനിയര്  സൂപ്രണ്ട് 
ജില്ലാതല ഐ സി ഡി എസ് 
പ്പസല്, പത്തനംതിട്ട 

സീനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ് , പ്പൈാല്ലം  

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

8 ശ്രീ  .പി.പി.നാരായണ   
സീനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി ഒഫീസ് 
ൈണ്ണൂര്   
 

സീനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ്, ൈണ്ണൂര്    

നില നിര്ത്തുന്നു 
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9 ശ്രീ തജാസഫ് റിബതല്ലാ 
സീനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി ഒഫീസ് 
ൈാസര്തഗാഡ്   

സീനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ് , തൈാഴിതക്കാട് 
 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

10 ശ്രീ.പ്രദീപ .പ്പൈ.അര്  
സീനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി ഒഫീസ്  
തൃശ്ശൂര്    
 

സീനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ്, എറണാകുളം 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

11 ശ്രീ .പി.പ്രദീപ്  
സീനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
സാമൂഹയ നീതി ഡയറക്ടതററൃ് 
 

സീനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
സാമൂഹയ നീതി 
ഡയറക്ടതററൃ് 

നില നിര്ത്തുന്നു 

12 ശ്രീ.എ.പ്പൈ . നായര്  ഹരികുമാര    
സീനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
സാമൂഹയ നീതി ഡയറക്ടതററൃ് 

സീനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
സാമൂഹയ നീതി 
ഡയറക്ടതററൃ് 

നില നിര്ത്തുന്നു 

13 ശ്രീ .ആ.തമ്പി   
സീനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി ഒഫീസ് 
തിരുവനന്തപുരം 

ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ് ,  
തിരുവനന്തപുരം 
 

നില നിര്ത്തുന്നു 

14 ശ്രീ  മുഹമ്മദ് നാസര് .എം 
സീനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
വനിതാ ശിശു വിൈസന  
ഡയറക്ടതററൃ് 

സീനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
സാമൂഹയ നീതി 
ഡയറക്ടതററൃ് 
 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

15 ശ്രീ.പരതമശപര .പി 
സീനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി ഒഫീസ് 
തൈാഴിതക്കാട്  

സീനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ്, തൃശൂര്  
 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

16 ശ്രീ  തഗാപാലകൃഷ്ണ   നായര്.പി 
സീനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി ഒഫീസ് 
തൈാഴിതക്കാട്  

സീനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ് , ൈാസര്തഗാഡ് 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

17 ശ്രീ .പ്പജ .ഷംല ബീഗം    
സീനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി ഒഫീസ് 
പത്തനംതിട്ട  

സീനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ് പത്തനംതിട്ട  

നില നിര്ത്തുന്നു 
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18 ശ്രീ .പ്പൈ.പ്പൈ പ്രജിത്ത്     
സീനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
ജില്ലാതല ഐസിഡിഎസ് പ്പസല്  
വയനാട് 

സീനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ്, വയനാട്    

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

 
2.ജൂനിയര്  സൂപ്രണ്ട് (ജകഡര്  ടെങ്ത്-20  

ക്രമ 
നം  

ജീവനക്കാരുടെ ജപര് 
നിലവിൽ  ജസവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന 
കാരയാലയം  

സ്ഥലംമാറ്റി നിയമിയ്ക്കുന്ന 
/നിലനിര്ുന്ന 
കാരയാലയവം തസ്തികയം 

അഭിപ്രായം 

1 ശ്രീ  യ. പ്രൈാശ് 
ജൂനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി ഒഫീസ് 
പാലക്കാട് 

ജൂനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ്, പാലക്കാട്  

നില നിര്ത്തുന്നു 

2 ശ്രീ സുനില്  കുമാര് .പ്പൈ 
ജൂനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി ഒഫീസ് 
തിരുവനന്തപുരം  

സാമൂഹയനീതി 
ഡയറക്ടതററൃ് 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

3 ശ്രീ തമാഹനകുമാര്.എസ്.എല്  
ജൂനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി ഒഫീസ് , 
പ്പൈാല്ലം   

ജൂനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ് , പ്പൈാല്ലം 

നില നിര്ത്തുന്നു 

4 ശ്രീ.എ .പി. .പ്രതമാദ് കുമാര്   
ജൂനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി ഒഫീസ് 
തൈാട്ടയം   

ജൂനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ് , തൈാട്ടയം   

നില നിര്ത്തുന്നു 

5 ശ്രീ ഹരികുമാര്.അര്.എസ്  
ജൂനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
വനിത  ശിശു വിൈസന 
ഡയറക്ടതററൃ്  

ജൂനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
സാമൂഹയനീതി 
ഡയറക്ടതററൃ്  

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

6 ശ്രീമതി ബിന്ദു എസ് നായര്  
ജൂനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
ജില്ലാതല ഐ സി ഡി എസ് 
പ്പസല്, തൈാട്ടയം  

ജൂനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ് , അലപ്പുഴ  

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

7 ശ്രീ നാസര്. പി.പ്പൈ 
ജൂനിയര്  സൂപ്രണ്ട് 
ജില്ല സാമൂഹയനീതി ഒഫീസ് ൈണ്ണൂര്  

ജൂനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ് ൈണ്ണൂര്   

നില നിര്ത്തുന്നു 
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8 ശ്രീ ദീപു എം.എ   
ജൂനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
ശിശു വിൈസന പദ്ധതി ഒഫീസ് 
ഇരാറൄതപട്ട  

ജൂനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ് , ആടുക്കി  
 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

9 ശ്രീ.എം.വി .തിത  
ജൂനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി ഒഫീസ് 
എറണാകുളം  

ജൂനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ് എറണാകുളം  

നില നിര്ത്തുന്നു 

10 ശ്രീമതി .ശ്രീജ  ചസ    
ജൂനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
സാമൂഹയ നീതി ഡയറക്ടതററൃ്  
 

ജൂനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
സാമൂഹയ നീതി 
ഡയറക്ടതററൃ് 

നില നിര്ത്തുന്നു 

11 ശ്രീ .സതിതദവി.വി.വി   
ജൂനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി ഒഫീസ്  
മലപ്പുറം    

ജൂനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ്  
മലപ്പുറം    

നില നിര്ത്തുന്നു 

12 ശ്രീ .തജായ്സി സ്റ്റീഫ    
ജൂനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി ഒഫീസ് 
എറണാകുളം  

ജൂനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
സാമൂഹയ നീതി 
ഡയറക്ടതററൃ് 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

13 ശ്രീമതി തഷര്ളി .ആ.വി  
ജൂനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
ജില്ല സാമൂഹയ നീതി 
ഒഫീസ്,തൃശൂര്  

ജൂനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ്  
തൃശ്ശൂര്  

നില നിര്ത്തുന്നു 

14 ശ്രീമതി എം പി സിന്ധു 
ജൂനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി ഒഫീസ്  
ആടുക്കി   

ജൂനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
സാമൂഹയ നീതി 
ഡയറക്ടതററൃ് 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

15 ശ്രീ .രംഗരാജ്.ബി    
ജൂനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
ശിശു വിൈസന പദ്ധതി ഒഫീസ് 
പത്തനാപുരം 

ജൂനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ് , പത്തനംതിട്ട  
 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

16 ശ്രീ .ഄബ്ദുള്ള.എം  
ജൂനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
ശിശു വിൈസന പദ്ധതി ഒഫീസ്  
ൈാസര്തഗാഡ്   

ജൂനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ് ൈാസര്തഗാഡ്   

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 
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17 ശ്രീ തജാസ് ഫ്രാ സിസ് 
ജൂനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
വനിതാ ശിശു വിൈസന 
ഡയറക്ടതററൃ്  

ജൂനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ്,തിരുവനന്തപുരം 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

18 ശ്രീ .ബി.രാജീവ്     
ജൂനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
ജില്ല വനിതാ ശിശു വിൈസന 
ഒഫീസ് മലപ്പുറം  

ജൂനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ്, വയനാട് 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

19 ശ്രീ സീതനാതസവി.സി.പ്പജ 
ജൂനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
ജില്ലാതല ഐ ,സി.ഡി.എസ് 

പ്പസല്  വയനാട്  

ജൂനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ്,തൈാഴിതക്കാട്  
 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

20 ശ്രീമതി ജാ സി ഫ്രാ സിസ് 
ജൂനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
ജില്ലാതല ഐസിഡിഎസ് പ്പസല്  
തൃശ്ശൂര്  

ജൂനിയര്  സൂപ്രണ്ട്  
സാമൂഹയ നീതി 
ഡയറക്ടതററൃ് 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

 
3.ടഹഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് (ജകഡര്  ടെങ്ത്-15  
ക്ര
മ 
നം  

ജീവനക്കാരുടെ ജപര് 
നിലവിൽ  ജസവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന 
കാരയാലയം  

സ്ഥലംമാറ്റി നിയമിയ്ക്കുന്ന 
/നിലനിര്ുന്ന 
കാരയാലയവം തസ്തികയം 

അഭിപ്രായം 

1 ശ്രീ . എസ് . .മീന  
പ്പഹഡ് ഄക്കൗണ്ടെ്  
വനിതാ ശിശു വിൈസന ഡയറക്ടതററൃ് 

പ്പഹഡ് ഄക്കൗണ്ടെ്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ് , പത്തനംതിട്ട 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

2 ശ്രീ.എം.വി.  സയയ   
പ്പഹഡ് ഄക്കൗണ്ടെ് 
ശിശു വിൈസന പദ്ധതി ഒഫീസ് 
പ്പൈാടുങ്ങല്ലൂര്   

പ്പഹഡ് ഄക്കൗണ്ടെ് 
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ്  
പാലക്കാട്   

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

3 ശ്രീ .പ്പൈ.രാധിൈ    
പ്പഹഡ് ഄപ്പക്കൗണ്ടെ്  
ശിശു വിൈസന പദ്ധതി ഒഫീസ് 
പുഴയ്ക്കല്   

പ്പഹഡ് ഄക്കൗണ്ടെ്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ്, എറണാകുളം 
 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

4 ശ്രീ.എം.എസ് ശിവദാസ് 
പ്പഹഡ് ഄപ്പക്കൗണ്ടെ്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി ഒഫീസ് 
പത്തനംതിട്ട  

പ്പഹഡ് ഄപ്പക്കൗണ്ടെ്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ്, തൈാട്ടയം 
 

നില നിര്ത്തുന്നു 
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5 ശ്രീ .പ്രൈാശ് കുമാര് .അര് .പ്പൈ   
പ്പഹഡ് ഄപ്പക്കൗണ്ടെ്  
വനിത  ശിശു വിൈസന ഡയറക്ടതററൃ്  

പ്പഹഡ് ഄപ്പക്കൗണ്ടെ്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ്, തിരുവനന്തപുരം 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

6 ശ്രീ .ഄജിലാല് .എസ്    
പ്പഹഡ് ഄപ്പക്കൗണ്ടെ്  
ജില്ലാതല ഐ സി ഡി എസ് പ്പസല്, 
പ്പൈാല്ലം 

പ്പഹഡ് ഄക്കൗണ്ടെ് 
സാമൂഹയ നീതി 
ഡയറക്ടതററൃ് 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

7 ശ്രീ.ജതയഷ് കുമാര്.പി.പ്പൈ 
പ്പഹഡ് ഄപ്പക്കൗണ്ടെ്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി ഒഫീസ് 
ൈാസര്തഗാഡ്  

പ്പഹഡ് ഄപ്പക്കൗണ്ടെ്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ് ,  ൈാസര്തഗാഡ് 

നില നിര്ത്തുന്നു 

8 ശ്രീ .ജയശ്രീ.പി  
പ്പഹഡ് ഄപ്പക്കൗണ്ടെ്  
ICDS കൂത്തുപറമ്പ്  

പ്പഹഡ് ഄപ്പക്കൗണ്ടെ്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ് , ൈണ്ണൂര്    

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

9 ശ്രീ.എം.തവണുതഗാപാല്  
 പ്പഹഡ് ഄപ്പക്കൗണ്ടെ്  
ശിശു വിൈസന പദ്ധതി ഒഫീസ് 
പ്പൈാട്ടാരക്കര )LPR) 

പ്പഹഡ് ഄപ്പക്കൗണ്ടെ്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ് , ആടുക്കി 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

10 ശ്രീ ചാര്ലസ്.ജി 
പ്പഹഡ് ഄപ്പക്കൗണ്ടെ്  
ശിശു വിൈസന പദ്ധതി ഒഫീസ് 
പ്പചങ്ങന്നൂര്   

പ്പഹഡ് ഄപ്പക്കൗണ്ടെ്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ് ,പ്പൈാല്ലം  
 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

11 ശ്രീമതി പ്പഷറി   തജക്കബ്.പി 
പ്പഹഡ് ഄപ്പക്കൗണ്ടെ്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി ഒഫീസ് തൃശ്ശൂര്   

പ്പഹഡ് ഄപ്പക്കൗണ്ടെ്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ്  
തൃശ്ശൂര്     

നില നിര്ത്തുന്നു 

12 ശ്രീമതി പ്പൈ.പി.സുജാത 
പ്പഹഡ് ഄപ്പക്കൗണ്ടെ്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി ഒഫീസ്  
എറണാകുളം  

പ്പഹഡ് ഄപ്പക്കൗണ്ടെ്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ് , അലപ്പുഴ 
 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

13 ശ്രീ .സമീര് .സി   
പ്പഹഡ് ഄപ്പക്കൗണ്ടെ്  
ശിശു വിൈസന പദ്ധതി ഒഫീസ് 
സുല്ത്താ   ബതത്തരി 
ഄഡീഷണല്    
 

പ്പഹഡ് ഄപ്പക്കൗണ്ടെ്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ്  
തൈാഴിതക്കാട്   

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 



11 
 

14 ശ്രീ തജയാതിഷ് സി.എസ് 
പ്പഹഡ് ഄപ്പക്കൗണ്ടെ്  
വനിതാ ശിശു വിൈസന 
ഡയറക്ടതററൃ് 

പ്പഹഡ് ഄപ്പക്കൗണ്ടെ്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ്  
മലപ്പുറം  

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

15 ശ്രീ.സി.വി.നിഷാന്ത് കുമാര്   
പ്പഹഡ് ഄപ്പക്കൗണ്ടെ്  
ശിശു വിൈസന പദ്ധതി ഒഫീസ് 
തദവികുളം    

പ്പഹഡ് ഄപ്പക്കൗണ്ടെ്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ് , വയനാട് 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

  
4.സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക്(ജകഡര്  ടെങ്ത്-41  
ക്രമ 
നം. 

ജീവനക്കാരുടെ 
ജപര്,തസ്തിക,നിലവിൽ  
ജസവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന കാരയാലയം 
 

സ്ഥലംമാറ്റി നിയമിയ്ക്കുന്ന 
/നിലനിര്ുന്ന 
കാരയാലയവം തസ്തികയം 

    അഭിപ്രായം 

1.  ശ്രീമതി.ഷിതനാള  ക്ലമെ്, 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക്, 
ICDS ഄതിയന്നൂര്  

സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
സാമൂഹയനീതി 
ഡയറക്ടതററൃ് 
 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

2.  ശ്രീ.ബിതനഷ്.ജി, 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ICDS ൈല്പ്പറൃ ഄഡീ. 

സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക്  
ജില്ല സാമൂഹയ നീതി 
ഒഫീസ്,തൈാഴിതക്കാട് 
 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

3.  ശ്രീമതി.പ്രിയദര്ശിനി. പ്പൈ.സി 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക്, 
ICDS ആടപ്പള്ളി ഄഡീ. 

സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക്  
ജില്ല സാമൂഹയ നീതി 
ഒഫീസ്,എറണാകുളം 
 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

4.  ശ്രീമതി.രജനി.റൃി, 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക്  
സാമൂഹയനീതി ഡയറക്ടതററൃ് 

സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
സാമൂഹയനീതി 
ഡയറക്ടതററൃ് 

നില നിര്ത്തുന്നു 

5.  ശ്രീ.പ്രദീപ് കുമാര്.എസ്, 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ICDS ഄഞ്ചാലുമ്മൂട് 

സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക്  
ജില്ല സാമൂഹയ നീതി 
ഒഫീസ്,പ്പൈാല്ലം 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

6.  ശ്രീമതി.ദീപ.ബി.പ്പൈ,  
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
വനിത ശിശു വിൈസന 
ഡയറക്ടതററൃ് 

സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
സാമൂഹയനീതി 
ഡയറക്ടതററൃ് 
 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 
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7.  ശ്രീമതി.ബിന്ദു.യ.എസ്,  
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ജില്ല സാമൂഹയ നീതി ഒഫീസ്, 
തിരുവനന്തപുരം 

സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക്  
ജില്ല സാമൂഹയ നീതി 
ഒഫീസ്, തിരുവനന്തപുരം 

നില നിര്ത്തുന്നു 

8.  ശ്രീ.സലീഷ് കുമാര്.എസ്.സി, 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ജില്ല വനിത ശിശു വിൈസന 
ഒഫീസ്,അലപ്പുഴ 

സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക്  
ജില്ല സാമൂഹയ നീതി 
ഒഫീസ്,  
അലപ്പുഴ 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

9.  ശ്രീ.രാതജഷ്.ഡി.എല്  
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക്, 
സാമൂഹയനീതി ഡയറക്ടതററൃ് 

സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
സാമൂഹയനീതി 
ഡയറക്ടതററൃ് 

നില നിര്ത്തുന്നു 

10.  ശ്രീ.പ്രദീപ് കുമാര്.പ്പൈ , 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ICDS ൈലയാതേരി ഄഡീ. 

സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ്,ൈണ്ണൂര് . 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

11.  ശ്രീ.സതീഷ്.പ്പൈ.പി,  
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ജില്ല സാമൂഹയനീതി ഒഫീസ്, 
തൈാട്ടയം 

സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക്  
സാമൂഹയനീതി 
ഡയറക്ടതററൃ് 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

12.  ശ്രീമതി.സുനിത സുകുമാര് , 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ജില്ല വനിത ശിശു വിൈസന 
ഒഫീസ്,എറണാകുളം 

സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ്,ആടുക്കി 
 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

13.  ശ്രീ.ഷിബില്.എ, 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ജില്ല സാമൂഹയനീതി ഒഫീസ് , 
പ്പൈാല്ലം 

സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
സാമൂഹയനീതി 
ഡയറക്ടതററൃ് 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

14.  ശ്രീ.അദര്ശ്, 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ICDS ൈാളീൈാവ് ഄഡീ. 

സീനിയര്  ക്ലര് ക്ക്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ്, മലപ്പുറം 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു. 

15.  ശ്രീമതി.ദീപ്തി എലിസബത്ത് 
വര്ക്കി 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
സാ.നീ.ഡയറക്ടതററൃ് 

സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക്  
സാമൂഹയനീതി 
ഡയറക്ടതററൃ് 
 

നില നിര്ത്തുന്നു 

16.  ശ്രീമതി.ഷീബ പതനാളി, 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക്, 
ജില്ല സാ.നീ.ഒഫീസ്,വയനാട് 

സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ്,വയനാട് 

നില നിര്ത്തുന്നു 
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17.  ശ്രീ.രാജീവ .പി 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ജില്ല സാ.നീ.ഒഫീസ്,തൈാഴിതക്കാട് 

സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ്, തൃശൂര്  

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

18.  ശ്രീ.മതനാജ് തമതനാ  .പി 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക്, 
ICDS  മണ്ണാര്ൈാട് ഄഡീ. 

സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക്  
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ്, പാലക്കാട് 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

19.  ശ്രീ.ലിജി   തജാര്ജ് 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
വനിതശിശു വിൈസന 
ഡയറക്ടതററൃ് 

സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക്  
സാമൂഹയനീതി 
ഡയറക്ടതററൃ് 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

20.  ശ്രീ.സി.പ്പൈ.ബിന്ദു. 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ICDS മൂവാറൄപുഴ ഄഡീ. 

സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക്  
സാമൂഹയനീതി 
ഡയറക്ടതററൃ് 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

21.  ശ്രീമതി. അര്.ഷംല 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ICDS ഹരിപ്പാട് 

സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക്  
സാമൂഹയനീതി 
ഡയറക്ടതററൃ് 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

22.  ശ്രീമതി.പി.എല്  .തമരി 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ICDS കതക്കാട്ട്തശരി  

സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക്  
സാമൂഹയനീതി 
ഡയറക്ടതററൃ് 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

23.  ശ്രീ.സതന്താഷ്.എം.റൃി 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ജില്ല വനിതശിശു വിൈസന 
ഒഫീസ്,ആടുക്കി 

സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ്, പത്തനംതിട്ട 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

24.  ശ്രീ.ഄരുണ്.എസ്.എസ്  
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ജി.സാ.നീ.ഒഫീസ്,ൈാസര്തഗാഡ് 

സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ്,ൈാസര്തഗാഡ് 

നില നിര്ത്തുന്നു 

25.  ശ്രീ.പ്രതീഷ് നൂര്പ്പജറൃ്  
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ICDS ചിറൄമല 

സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക്  
സാമൂഹയനീതി 
ഡയറക്ടതററൃ് 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

26.  ശ്രീ.ശ്രീകുമാര്.ജി 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ജില്ല വനിതശിശു വിൈസന 
ഒഫീസ്,പ്പൈാല്ലം 

സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക്  
സാമൂഹയനീതി 
ഡയറക്ടതററൃ് 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

27.  ശ്രീ.ഷമിത്ത്.പ്പൈ.വി 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ICDS തലതേരി 

സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക്  
സാമൂഹയനീതി 
ഡയറക്ടതററൃ് 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 
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28.  ശ്രീ.ഒസ്റ്റി   പ്പപതരര 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
വനിതശിശു വിൈസന ഡയറക്ടതററൃ് 

സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക്  
സാമൂഹയനീതി 
ഡയറക്ടതററൃ് 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

29.  ശ്രീമതി.നീന.എ 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക്, 
ജില്ല വനിതശിശു വിൈസന 
ഒഫീസ്,പ്പൈാല്ലം 

സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക്  
സാമൂഹയനീതി 
ഡയറക്ടതററൃ് 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

30.  ശ്രീ.ഄബ്ബാസ്.പി 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ICDS വണ്ടൂര്  

സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക്  
സാമൂഹയനീതി 
ഡയറക്ടതററൃ് 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

31.  ശ്രീ.മതനാജ്.സി 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
സാമൂഹയനീതി ഡയറക്ടതററൃ് 

സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക്  
സാമൂഹയനീതി 
ഡയറക്ടതററൃ് 

നില നിര്ത്തുന്നു 

32.  ശ്രീ.വിതനാദ്.ബി.എല്  
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
സാമൂഹയനീതി ഡയറക്ടതററൃ് 

സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക്  
സാമൂഹയനീതി 
ഡയറക്ടതററൃ് 

നില നിര്ത്തുന്നു 

33.  ശ്രീ.സുഗത കുമാര്.എസ്.ജി 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ജില്ല വനിത ശിശു വിൈസന 
ഒഫീസ് 
തിരുവനന്തപുരം 

സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക്  
സാമൂഹയനീതി 
ഡയറക്ടതററൃ് 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

34.  ശ്രീ.പ്രദീപ്.എം 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ICDS തൈാല്ലതകാട് 

സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക്  
സാമൂഹയനീതി 
ഡയറക്ടതററൃ് 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

35.  ശ്രീ.ശ്രീരാജ്.എസ്.എസ് 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ICDS ഄര്ബ   I,തിരുവനന്തപുരം 

സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക്  
സാമൂഹയനീതി 
ഡയറക്ടതററൃ് 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

36.  ശ്രീമതി.സിന്ധു.എം 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ICDSപ്പപാന്നാനി ഄഡീ. 

സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക്  
സാമൂഹയനീതി 
ഡയറക്ടതററൃ് 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

37.  ശ്രീമതി.ഹസീന..പി 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ICDS കവക്കം 

സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക്  
ജില്ല സാമൂഹയ നീതി 
ഒഫീസ്,തൈാട്ടയം 

ൈാഴ്ച കവൈലയം-
പ്രതതയൈ പരിഗണന 
 

38.  ശ്രീമതി.രജനി.യ 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ICDS കൂത്തുപറമ്പ്  

സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക്  
സാമൂഹയനീതി 
ഡയറക്ടതററൃ് 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 
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39.  ശ്രീ.ഄ വര്  സാദിക്ക്.എം 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ICDS പ്പസല്  ,വയനാട് 

സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക്  
സാമൂഹയനീതി 
ഡയറക്ടതററൃ് 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

40.  ശ്രീ.ഄബ്ദുള്  സഹീര്.സി.പി 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ICDS കുറൃിപ്പുറം ഄഡീ. 

സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക്  
സാമൂഹയനീതി 
ഡയറക്ടതററൃ് 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

41.  ശ്രീ.ൈിതഷാര്.എസ്.പ്പജ 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
വനിതശിശു വിൈസന 
ഡയറക്ടതററൃ് 

സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക്  
സാമൂഹയനീതി 
ഡയറക്ടതററൃ് 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

 
5. ക്ലര്ക്ക് (ജകഡര്  ടെങ്ത്-22  
ക്രമ 
നം. 

ജീവനക്കാരുടെ ജപര്,തസ്തിക 
കാരയാലയം 

സ്ഥലംമാറ്റി നിയമിയ്ക്കുന്ന 
/നിലനിര്ുന്ന 
കാരയാലയവം തസ്തികയം 

അഭിപ്രായം 

 1. ശ്രീമതി.പ്പറ സി.എ 
ക്ലര്ക്ക്, 
വനിതശിശുവിൈസന 
ഡയറക്ടതററൃ് 

ക്ലര്ക്ക് 
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ്,തിരുവനന്തപുരം 
 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

 2. ശ്രീ.ശ്രീകുമാര്.ബി 
ക്ലര്ക്ക് 
സാ.നീ ഡയറക്ടതററൃ് 

ക്ലര്ക്ക് 
സാമൂഹയ നീതി 
ഡയറക്ടതററൃ് 

നില നിര്ത്തുന്നു 

  3. ശ്രീ.വിതനാദ്കുമാര്.വി 
ക്ലര്ക്ക് 
സാ.നീ.ഡയറക്ടതററൃ് 

ക്ലര്ക്ക് 
സാമൂഹയ നീതി 
ഡയറക്ടതററൃ് 

നില നിര്ത്തുന്നു 

 4. ശ്രീമതി.ശരണയ.എം.എസ് 
ക്ലര്ക്ക് 
ICDS പ്പനടുമങ്ങാട് 

ക്ലര്ക്ക് 
സാമൂഹയ നീതി 
ഡയറക്ടതററൃ് 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

 5. ശ്രീമതി.സാഫിറ.എസ് 
ക്ലര്ക്ക് 
വനിതശിശു വിൈസന 
ഡയറക്ടതററൃ് 

ക്ലര്ക്ക് 
സാമൂഹയ നീതി 
ഡയറക്ടതററൃ് 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

 6. ശ്രീമതി.ചിത്ര.എസ്.യ 
ക്ലര്ക്ക് 
സാ.നീ.ഡയറക്ടതററൃ് 
 

ക്ലര്ക്ക് 
സാമൂഹയ നീതി 
ഡയറക്ടതററൃ് 

നില നിര്ത്തുന്നു 
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 7. ശ്രീമതി.തജയാത്സ്ന.റൃി.ചസ   
ക്ലര്ക്ക്, 
വനിതശിശു വിൈസന 
ഡയറക്ടതററൃ് 

ക്ലര്ക്ക് 
സാമൂഹയ നീതി 
ഡയറക്ടതററൃ് 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

 8. ശ്രീ.മണിൈണ്ഠ .വി.അര്  
ക്ലര്ക്ക് 
സാ.നീ.ഡയറക്ടതററൃ് 

ക്ലര്ക്ക് 
സാമൂഹയ നീതി 
ഡയറക്ടതററൃ് 

നില നിര്ത്തുന്നു 

 9. ശ്രീമതി.സീന.എസ് 
ക്ലര്ക്ക് 
സാ.നീ.ഡയറക്ടതററൃ് 

ക്ലര്ക്ക് 
സാമൂഹയ നീതി 
ഡയറക്ടതററൃ് 

നില നിര്ത്തുന്നു 

 10. ശ്രീ.സിബി.പ്പൈ.രവി 
ക്ലര്ക്ക് 
ICDS ആത്തിക്കര 

ക്ലര്ക്ക് 
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ്, പ്പൈാല്ലം 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

 11. ശ്രീ.കൃഷ്ണ കുമാര്.എം.എസ്  
ക്ലര്ക്ക് 
ICDS തൈാന്നി 

ക്ലര്ക്ക് 
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ്, പത്തനംതിട്ട 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

 12. ശ്രീ.പ്രദീപ് കുമാര്.പി 
ക്ലര്ക്ക് 
ICDS പ്പവളിയനാട് 

ക്ലര്ക്ക് 
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ്, അലപ്പുഴ 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

 13. ശ്രീ.ശ്രീജിത്ത്.എസ് 
ക്ലര്ക്ക് 
ഗവ.ചില്ൈ സ് തഹാം, തൈാട്ടയം 

ക്ലര്ക്ക് 
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ്, തൈാട്ടയം 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

  14. ശ്രീ.വി.എ .രാജു 
ക്ലര്ക്ക് 
ICDS പ്പതാടുപുഴ 

ക്ലര്ക്ക് 
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ്, ആടുക്കി 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

  15. ശ്രീ.മതഹഷ്.പി.തഷണായി 
ക്ലര്ക്ക് 
ജില്ല സാമൂഹയനീതി ഒഫീസ്, 
എറണാകുളം 

ക്ലര്ക്ക് 
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ്, എറണാകുളം 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

  16. ശ്രീമതി.ജിത.പ്പജ 
ക്ലര്ക്ക് 
ICDS ല്ലൂക്കര 

ക്ലര്ക്ക് 
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ്,തൃശൂര്  

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

  17. ശ്രീ.ഷൗക്കത്തലി.പ്പൈ.ഐ 
ക്ലര്ക്ക് 
ജില്ല സാമൂഹയനീതി ഒഫീസ്, 
പാലക്കാട് 

ക്ലര്ക്ക് 
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ്, പാലക്കാട് 

നില നിര്ത്തുന്നു 
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  18. ശ്രീ.ഄബൂബക്കര്.പ്പൈ.ഡി 
ക്ലര്ക്ക് 
ICDS നിലമ്പൂര്  

ക്ലര്ക്ക് 
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ്, മലപ്പുറം 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

  19. ശ്രീമതി.ധനയ.റൃി.എ 
ക്ലര്ക്ക്, 
അഫ്റ്റര്  പ്പൈയര്തഹാം, 
തൈാഴിതക്കാട് 

ക്ലര്ക്ക് 
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ്, തൈാഴിതക്കാട് 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

  20. ശ്രീമതി.ജി സി.വി.തജായ് 
ക്ലര്ക്ക് 
ICDS സുല്ത്താ   ബതത്തരി 
ഄഡീ. 

ക്ലര്ക്ക് 
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ്, വയനാട് 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

  21. ശ്രീ.സി.പി.ഄജിത്ത് കുമാര്  
ക്ലര്ക്ക് 
ICDS തപരാവൂര്  

ക്ലര്ക്ക് 
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ്, ൈണ്ണൂര്  

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

  22. ശ്രീ.മുഹമ്മദ് നൗഫല് .എ   
ക്ലര്ക്ക് 
ജില്ല സാമൂഹയനീതി ഒഫീസ്, 
ൈാസര്തഗാഡ് 

ക്ലര്ക്ക് 
ജില്ല സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ്, ൈാസര്തഗാഡ് 

നില നിര്ത്തുന്നു 

 
6. ക്ലര്ക്ക് പെസ്റിസ്റ്റ് (ജകഡര്  ടെങ്ത്-18  
ക്രമ 
നം. 

ജീവനക്കാരുടെ ജപര്,തസ്തിക 
കാരയാലയം 

സ്ഥലംമാറ്റി നിയമിയ്ക്കുന്ന 
/നിലനിര്ുന്ന കാരയാലയവം 
തസ്തികയം 

അഭിപ്രായം 

 1. ഴിവ് ക്ലര്ക്ക്-കടപ്പിസ്റ്റ് 
പ്പപ്രാതബഷ   
ഒഫീസ്,അറൃിങ്ങല്  

 

 2. ശ്രീമതി.ബിന്ദു.എസ് 
ക്ലര്ക്ക്-കടപ്പിസ്റ്റ് 
പ്പൈയര്  തഹാം, തിരുവനന്തപുരം 

ക്ലര്ക്ക്-കടപ്പിസ്റ്റ് 
പ്പപ്രാതബഷ   ഒഫീസ്, 
തിരുവനന്തപുരം 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

 3. ഴിവ് ക്ലര്ക്ക്-കടപ്പിസ്റ്റ് 
പ്പൈയര്തഹാം, 
തിരുവനന്തപുരം 

 

 4. ശ്രീ.ഷിബു.റൃി.എം 
ക്ലര്ക്ക്-കടപ്പിസ്റ്റ് 
പ്പപ്രാതബഷ   ഒഫീസ്, പ്പൈാല്ലം 
 

ക്ലര്ക്ക്-കടപ്പിസ്റ്റ് 
പ്പപ്രാതബഷ   ഒഫീസ്, 
പ്പൈാല്ലം 

നില നിര്ത്തുന്നു 
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  5. ശ്രീമതി.ഷീജ.വി 
ക്ലര്ക്ക്-കടപ്പിസ്റ്റ് 
പ്പപ്രാതബഷ   ഒഫീസ്, 
പത്തനംതിട്ട 

ക്ലര്ക്ക്-കടപ്പിസ്റ്റ് 
പ്പപ്രാതബഷ   ഒഫീസ്, 
പത്തനംതിട്ട 

നില നിര്ത്തുന്നു 

  6. ഴിവ് ക്ലര്ക്ക്-കടപ്പിസ്റ്റ് 
പ്പപ്രാതബഷ   
ഒഫീസ്,അലപ്പുഴ 

 

  7. ശ്രീമതി.ഷീജ.റൃി.പി 
ക്ലര്ക്ക്-കടപ്പിസ്റ്റ് 
ICDS കവക്കം 

ക്ലര്ക്ക്-കടപ്പിസ്റ്റ് 
പ്പപ്രാതബഷ   
ഒഫീസ്,തൈാട്ടയം 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

  8. ശ്രീ.വിശാാ .വി.ജി 
ക്ലര്ക്ക്-കടപ്പിസ്റ്റ് 
ICDS ഄടിമാലി 

ക്ലര്ക്ക്-കടപ്പിസ്റ്റ് 
പ്പപ്രാതബഷ   
ഒഫീസ്,ആടുക്കി 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

   9. ശ്രീ.അെണി.പ്പൈ.വി 
ക്ലര്ക്ക്-കടപ്പിസ്റ്റ് 
ICDS ഄകമാലി ഄഡീ. 

ക്ലര്ക്ക്-കടപ്പിസ്റ്റ് 
പ്പപ്രാതബഷ   
ഒഫീസ്,എറണാകുളം 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

  10. ശ്രീ.അ സണ്.ബി.എ 
ക്ലര്ക്ക്-കടപ്പിസ്റ്റ് 
പ്പപ്രാതബഷ   ഒഫീസ്,മൂവാറൄപുഴ 

ക്ലര്ക്ക്-കടപ്പിസ്റ്റ് 
പ്പപ്രാതബഷ   
ഒഫീസ്,മൂവാറൄപുഴ 
 

നില നിര്ത്തുന്നു 

  11. ശ്രീമതി.പ്രഭിത.പ്പൈ.പി 
ക്ലര്ക്ക്-കടപ്പിസ്റ്റ് 
ICDS ചാലുടി ഄഡീ. 

ക്ലര്ക്ക്-കടപ്പിസ്റ്റ് 
പ്പപ്രാതബഷ   
ഒഫീസ്,തൃശൂര്  

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

 12. ശ്രീ.വിതനാദ് കുമാര്.വി 
ക്ലര്ക്ക്-കടപ്പിസ്റ്റ് 
ICDS കുഴല്മന്ദം 

ക്ലര്ക്ക്-കടപ്പിസ്റ്റ് 
പ്പപ്രാതബഷ   
ഒഫീസ്,പാലക്കാട് 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

  13. ശ്രീമതി.തജയാതി ലക്ഷ്മി.അര്  
ക്ലര്ക്ക്-കടപ്പിസ്റ്റ് 
ICDS തൈാന്നി 

ക്ലര്ക്ക്-കടപ്പിസ്റ്റ് 
പ്പപ്രാതബഷ   
ഒഫീസ്,മലപ്പുറം 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

  14. ശ്രീമതി.ഄതുലയ 
ഄനില്കുമാര്.റൃി.എ   
ക്ലര്ക്ക്-കടപ്പിസ്റ്റ്, 
ICDS ബാലുതേരി 

ക്ലര്ക്ക്-കടപ്പിസ്റ്റ് 
HMDC,തൈാഴിതക്കാട് 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

  15.  ശ്രീമതി.ധനയ.റൃി 
ക്ലര്ക്ക്-കടപ്പിസ്റ്റ് 
ICDS തമലടി 

ക്ലര്ക്ക്-കടപ്പിസ്റ്റ് 
പ്പപ്രാതബഷ   ഒഫീസ്, 
തൈാഴിതക്കാട് 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 
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  16. ശ്രീമതി.വിജയമ്മ.പി.പ്പജ 
ക്ലര്ക്ക്-കടപ്പിസ്റ്റ് 
പ്പപ്രാതബഷ   ഒഫീസ്,വയനാട് 

ക്ലര്ക്ക്-കടപ്പിസ്റ്റ് 
പ്പപ്രാതബഷ   
ഒഫീസ്,വയനാട് 

നില നിര്ത്തുന്നു 

  17. ശ്രീമതി.വിദയ.പ്പൈ.വി 
ക്ലര്ക്ക്-കടപ്പിസ്റ്റ് 
ICDS എടയ്ക്കാട് ഄഡീ. 

ക്ലര്ക്ക്-കടപ്പിസ്റ്റ് 
പ്പപ്രാതബഷ   
ഒഫീസ്,ൈണ്ണൂര്  

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

   18. ശ്രീ.രഘുനാഥ .പി.പ്പൈ 
ക്ലര്ക്ക്-കടപ്പിസ്റ്റ് 
ICDS ൈാഞ്ഞങ്ങാട് ഄഡീ. 

ക്ലര്ക്ക്-കടപ്പിസ്റ്റ് 
പ്പപ്രാതബഷ   
ഒഫീസ്,ൈാസര്തഗാഡ് 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

 

7. ജകാണ്ഫിഡഷയൽ  അസിസ്റ്റന്റ് (ജകഡര്  ടെങ്ത്-2  

ക്രമ നം  ജീവനക്കാരുടെ ജപര് 
നിലവിൽ  ജസവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന 
കാരയാലയം  

സ്ഥലംമാറ്റി നിയമിയ്ക്കുന്ന 
/നിലനിര്ുന്ന കാരയാലയവം 
തസ്തികയം 

അഭിപ്രായം 

1 ശ്രീമതി മാജിദ ബീവി 
തൈാണ്ഫിഡ ഷയല്  
ഄസിസ്റ്റെ്  
സാമൂഹയനീതി ഡയറക്ടതററൃ് 

തൈാണ്ഫിഡ ഷയല്  
ഄസിസ്റ്റെ്  
സാമൂഹയനീതി ഡയറക്ടതററൃ് 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

2 ഴിവ് തൈാണ്ഫിഡ ഷയല്  
ഄസിസ്റ്റെ്  
സാമൂഹയനീതി ഡയറക്ടതററൃ് 

 

 
8.  പെസ്റിസ്റ്റ് (ജകഡര്  ടെങ്ത് - 20  
 
ക്രമ 
നം 

ജീവനക്കാരുടെ 
ജപര്,തസ്തിക,നിലവിൽ 
ജസവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന കാരയാലയം 

സ്ഥലംമാറ്റി നിയമിയ്ക്കുന്ന 
/നിലനിര്ുന്ന കാരയാലയവം 
തസ്തികയം 

അഭിപ്രായം 

1 ശ്രീമതി.ദിവയ.എല്, 
എല്.ഡി കടപ്പിസ്റ്റ്, 
സാമൂഹയ നീതി ഡയറക്ടതററൃ്, 
തിരുനന്തപുരം 

എല്.ഡി കടപ്പിസ്റ്റ്,  
ജില്ലാ സാമൂഹയ നീതി 
അഫീസ്,തിരുനന്തപുരം 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

2 ശ്രീമതി ഄമ്പിളി.സി.പി,  
എല്.ഡി കടപ്പിസ്റ്റ്, 
സാമൂഹയ നീതി ഡയറക്ടതററൃ്, 
തിരുനന്തപുരം 

എല്.ഡി കടപ്പിസ്റ്റ്, 
സാമൂഹയ നീതി ഡയറക്ടതററൃ്, 
 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 
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3 ശ്രീ.പ്പൈ.ഷമി കുമാര്,  
എല്.ഡി കടപ്പിസ്റ്റ്, 
വനിതാ ശിശു വിൈസന ഡയറക്ടതററൃ്, 
തിരുനന്തപുരം 

എല്.ഡി കടപ്പിസ്റ്റ്, 
സാമൂഹയ നീതി ഡയറക്ടതററൃ്, 
 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

4 ശ്രീ.വിഷ്ണു.പ്പൈ.വി, 
എല്.ഡി.കടപ്പിസ്റ്റ്, 
ഐ.സി.ഡി.എസ്.ഏറൄമാനൂര് 
ഄഡീഷണല് 

എല്.ഡി.കടപ്പിസ്റ്റ്, 
 ജില്ലാ സാമൂഹയ നീതി 
അഫീസ്, തൈാട്ടയം   

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

5 ശ്രീ അനന്ദ്.ജി, 
എല്.ഡി.കടപ്പിസ്റ്റ്,  
ജില്ലാ സാമൂഹയ നീതി 
അഫീസ്,വയനാട് 

എല്.ഡി.കടപ്പിസ്റ്റ്, 
 ജില്ലാ സാമൂഹയ നീതി 
അഫീസ്,വയനാട്    

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

6 ശ്രീമതി രയിനി.അര്  
എല്  ഡി കടപ്പിസ്റ്റ്,  
ജില്ലാതല ഐസിഡിഎസ് പ്പസല് , 
പ്പൈാല്ലം 

എല്.ഡി.കടപ്പിസ്റ്റ്, 
 ജില്ലാ സാമൂഹയ നീതി 
അഫീസ്, പ്പൈാല്ലം  

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

7 ശ്രീമതി സിന്ധു പ്പൈ.എ 
എല്.ഡി.കടപ്പിസ്റ്റ്, 
ICDS അലത്തൂര്  ഄഡീഷണല്  

എല്.ഡി.കടപ്പിസ്റ്റ്, 
 ജില്ലാ സാമൂഹയ നീതി 
അഫീസ്, പാലക്കാട് 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

8 ശ്രീമതി ശ്രീജ.പി.എക്സ് 
യഡി കടപ്പിസ്റ്റ് 
ഐസിഡിഎസ് തചര് പ്പ് 

യ ഡി കടപ്പിസ്റ്റ്  
ജില്ലാ സാമൂഹയ നീതി 
അഫീസ്, തൃശൂര്  

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

9 ശ്രീമതി.ഷീജ.എം.പി, 
യ.ഡി.കടപ്പിസ്റ്റ്, 
ഐ.സി.ഡി.എസ്.ആരിട്ടി 

യ.ഡി.കടപ്പിസ്റ്റ്,  
ജില്ലാ സാമൂഹയ നീതി 
അഫീസ്,ൈണ്ണൂര്  

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

10 ശ്രീ.ജാനിഷ്.സി. 
യ.ഡി.കടപ്പിസ്റ്റ്, 
ഐ.സി.ഡി.എസ്.പന്തലായനി 

യ.ഡി.കടപ്പിസ്റ്റ്,  
ജില്ലാ സാമൂഹയ നീതി 
അഫീസ്,തൈാഴിതക്കാട് 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

11 ശ്രീമതി സലീന.എം, 
യ.ഡികടപ്പിസ്റ്റ്, 
ഐ.സി.ഡി.എസ്.ഭരണിക്കാവ് 
 

യ.ഡി.കടപ്പിസ്റ്റ്   
 ജില്ലാ സാമൂഹയ നീതി 
അഫീസ്, അലപ്പുഴ 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

12 ശ്രീ.കബജു.ഡി,  
സീനിയര്തേഡ് കടപ്പിസ്റ്റ്, 
സാമൂഹയ നീതി 
ഡയറക്ടതററൃ്,തിരുനന്തപുരം 
 

സീനിയര്തേഡ് കടപ്പിസ്റ്റ്, 
സാമൂഹയ നീതി ഡയറക്ടതററൃ് 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 
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13 ശ്രീമതി.തജയാതി.പി.ബി , 
സീനിയര്തേഡ് കടപ്പിസ്റ്റ്, 
ജില്ലാ വനിതാ ശിശു വിൈസന 
അഫീസ്,തൃശ്ശൂര് 

സീനിയര്തേഡ് കടപ്പിസ്റ്റ്, 
ജില്ലാ സാമൂഹയ നീതി 
അഫീസ്,മലപ്പുറം 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

14 ശ്രീമതി.പി.പ്പൈ.കുശലകുമാരി, 
പ്പസലേ  തേഡ് കടപ്പിസ്റ്റ് 
ജില്ലാ സാമൂഹയ നീതി 
അഫീസ്,എറണാകുളം 

പ്പസലേ  തേഡ് കടപ്പിസ്റ്റ്  
ജില്ലാ സാമൂഹയ നീതി 
അഫീസ്, എറണാകുളം 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

15 ശ്രീമതി.ജി.ശശിൈല,  
പ്പസലേ  തേഡ് കടപ്പിസ്റ്റ്, 
ഐ.സി.ഡി.എസ് ഄതിയന്നൂര് 

പ്പസലേ  തേഡ് 
കടപ്പിസ്റ്റ്, സാമൂഹയ നീതി 
ഡയറക്ടതററൃ് 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

16 ശ്രീ.മതനാജ്.എം.സി,  
പ്പസലേ  തേഡ് കടപ്പിസ്റ്റ്, 
ഐ.സി.ഡി.എസ് പ്പസല്, മലപ്പുറം 

പ്പസലേ  തേഡ് 
കടപ്പിസ്റ്റ്, 
ജില്ലാ സാമൂഹയ നീതി 
അഫീസ് , ൈാസര്തഗാഡ് 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

17 ശ്രീമതി.ശാന്ത.പി, 
പ്പസലേ  തേഡ് കടപ്പിസ്റ്റ്,  
സാമൂഹയ നീതി 
ഡയറക്ടതററൃ്,തിരുനന്തപുരം 

പ്പസലേ  തേഡ് 
കടപ്പിസ്റ്റ്, സാമൂഹയ നീതി 
ഡയറക്ടതററൃ് 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

18 ഴിവുൈള്  - 3  
 

  

 
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്  രണ്ട് പിഎസ് സി ഈതദയാഗാര്ഥിൈളും തജാലിയില്  പ്രതവശിുന്ന 
മുറയ്ക്ക് ഏറൃവും സീനിയറായ കടപ്പിസ്റ്റിപ്പന ജില്ലയില്  നിന്നും മാറൃി ഴിവുള്ള ജില്ലയില്  
നിയമിുന്നതായിരിും. 
 
9.പൈവര്  (ജകഡര്  ടെങ്ത്-12  
ക്ര
മ 
നം 

ജീവനക്കാരുടെ 
ജപര്,തസ്തിക,നിലവിൽ 
ജസവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന കാരയാലയം 

സ്ഥലംമാറ്റി നിയമിയ്ക്കുന്ന 
/നിലനിര്ുന്ന കാരയാലയവം 
തസ്തികയം 

അഭിപ്രായം 

1 ശ്രീ.ഄനില്  കുമാര്.റൃി 
കൈവര്  
സാമൂഹയനീതി ഡയറക്ടതററൃ് 

കൈവര്  
സാമൂഹയനീതി ഡയറക്ടതററൃ് 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

2 ശ്രീ.ഄജികുമാര്.ജി 
കൈവര്  
സാമൂഹയനീതി ഡയറക്ടതററൃ് 

കൈവര്  
സാമൂഹയനീതി ഡയറക്ടതററൃ് 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 
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3 ശ്രീ.ബിജുലാല്.എസ്.പ്പജ 
കൈവര്  
സാമൂഹയനീതി ഡയറക്ടതററൃ് 

കൈവര്  
സാമൂഹയനീതി ഡയറക്ടതററൃ് 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

4 ശ്രീ.വി.ചസബാബു 
കൈവര്  
സാമൂഹയനീതി ഡയറക്ടതററൃ് 

കൈവര്  
ജില്ലാ സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ്,തിരുവനന്തപുരം 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

5 ഴിവ് കൈവര്  
സാമൂഹയനീതി ഡയറക്ടതററൃ് 

 

6 ഴിവ് കൈവര്  
സാമൂഹയനീതി ഡയറക്ടതററൃ് 

 

7 ശ്രീ.തജാതമാ   തജാര്ജ് 
കൈവര്  
ജില്ലാ സാമൂഹയനീതി ഒഫീസ് 
ആടുക്കി 

കൈവര്  
ജില്ലാ സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ് 
ആടുക്കി 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

8 ശ്രീ.തിലൈ .സി 
കൈവര്  
ജില്ലാതല ഐസിഡിഎസ് പ്പസല്  
എറണാകുളം 

കൈവര്  
ജില്ലാ സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ് 
എറണാകുളം 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

9 ശ്രീ.ശിവദാസ .പ്പൈ 
കൈവര്  
ജില്ലാ സാമൂഹയനീതി ഒഫീസ് 
പാലക്കാട് 

കൈവര്  
ജില്ലാ സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ്,  
പാലക്കാട് 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

10 ശ്രീ.ജയചസ .എ   
കൈവര്  
ജില്ലാ സാമൂഹയനീതി ഒഫീസ് 
തൈാഴിതക്കാട് 

കൈവര്  
ജില്ലാ സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ് തൈാഴിതക്കാട് 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

11 ശ്രീ.തജാഷിന്ത്.വി.പി 
കൈവര്  
ജില്ലാ സാമൂഹയനീതി ഒഫീസ് 
വയനാട് 

കൈവര്  
ജില്ലാ സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ് 
വയനാട ്

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

12 ശ്രീ.സുതരഷ് ബാബു.എം 
കൈവര്  
ജില്ലാ സാമൂഹയനീതി ഒഫീസ് 
ൈാസര്തഗാഡ് 

കൈവര്  
ജില്ലാ സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ് 
ൈാസര്തഗാഡ് 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 
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10.ഓഫീസ് അറ്റഡന്റ് (ജകഡര്  ടെങ്ത് -72  
 
ക്രമ 
നം 

ജീവനക്കാരുടെ 
ജപര്,തസ്തിക,നിലവിൽ 
ജസവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന കാരയാലയം 

സ്ഥലംമാറ്റി നിയമിയ്ക്കുന്ന 
/നിലനിര്ുന്ന 
കാരയാലയവം തസ്തികയം 

അഭിപ്രായം 

  തിരുവനന്തപുരം(20   

1 ശ്രീ.ടി .ഄജി  
ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
വി.ടി.സി.തിരുവനന്തപുരം 

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് , 
സാമൂഹയനീതി 
ഡയറക്ടതററൃ് 

സ്ഥലംമാറൃി നിയമിുന്നു 

2 ശ്രീ.സാന സദാനന്ദ   
ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
അശാഭവ  )പ്പമ   
തിരുവനന്തപുരം 

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
ജില്ലാ സാമൂഹയ നീതി 
ഒഫീസ് ,  
തിരുവനന്തപുരം 

സ്ഥലംമാറൃി നിയമിുന്നു 

3 ശ്രീ.പ്രശാന്ത്.എസ് അര് 
ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
പ്പൈയര് തഹാം,  തിരുവനന്തപുരം 

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
പ്പൈയര് തഹാം,  
തിരുവനന്തപുരം 

നില നിര്ത്തുന്നു 

4 ശ്രീ.നവീ  ആസ്ഹാക്ക് 
ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
സാമൂഹയനീതി ഡയറക്ടതററൃ് 

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
സാമൂഹയനീതി 
ഡയറക്ടതററൃ്  

നില നിര്ത്തുന്നു 

5 ശ്രീമതി. നീതു അര് എ  
ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
ഐ സി ഡി എസ് ഄര്ബ  IV 

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
സാമൂഹയനീതി 
ഡയറക്ടതററൃ്  

സ്ഥലംമാറൃി നിയമിുന്നു 

6 ശ്രീ.പ്രശാന്ത്. അര്.എസ് 
ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
സാമൂഹയനീതി ഡയറക്ടതററൃ് 

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
സാമൂഹയനീതി 
ഡയറക്ടതററൃ്  

നില നിര്ത്തുന്നു 

7 ശ്രീ.വിദയാസാജ .എസ് 
ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
സാമൂഹയനീതി ഡയറക്ടതററൃ് 

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
സാമൂഹയനീതി 
ഡയറക്ടതററൃ്  

നില നിര്ത്തുന്നു 

8 ശ്രീ.സുവര്ണ്ണകുമാര് . പ്പൈ  
ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
ജില്ലാ സാമൂഹയ നീതി ഒഫീസ് , 
തിരുവനന്തപുരം 

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
പ്പപ്രാതബഷ   ഒഫീസ്, 
അറൃിങ്ങല്  

സ്ഥലംമാറൃി നിയമിുന്നു 

9  ഴിവ് ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
സാമൂഹയനീതി 
ഡയറക്ടതററൃ് 
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10  ഴിവ് ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
സാമൂഹയനീതി 
ഡയറക്ടതററൃ് 

 

11  ഴിവ് ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
സാമൂഹയനീതി 
ഡയറക്ടതററൃ് 

 

12  ഴിവ് ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
സാമൂഹയനീതി 
ഡയറക്ടതററൃ് 

 

13  ഴിവ് ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
സാമൂഹയനീതി 
ഡയറക്ടതററൃ് 

 

14  ഴിവ് ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
സാമൂഹയനീതി 
ഡയറക്ടതററൃ് 

 

15  ഴിവ് ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
ഭിന്നതശഷി സദനം 
)സ്തീൈള് , 
തിരുവനന്തപുരം 

 

16  ഴിവ് ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
വതയാജന പൈല് 
പരിപാലന 
തൈസം,)സ്തീൈള്   
തിരുവനന്തപുരം 

 

17  ഴിവ് ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
പ്പപ്രാതബഷ   ഒഫീസ്,  
തിരുവനന്തപുരം 

 

18  ഴിവ് ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
വി ടി സി ,തിരുവനന്തപുരം 

 

19 ഴിവ് ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
അശ ഭവ   )വുമണ്   
തിരുവനന്തപുരം 

 

20 ഴിവ് ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
അശ ഭവ   )പ്പമ    
തിരുവനന്തപുരം 
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  ടകാല്ലം(3) 

1 ശ്രീ.ടി ജി സാമുവല് തരൈ  
ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
ഐ സി ഡി എസ് പുനലൂര് 
ഄര്ബ  

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
വൃദ്ധമന്ദിരം , പ്പൈാല്ലം 

സ്ഥലംമാറൃി നിയമിുന്നു 

2 ശ്രീ.സനൂജ്എസ്  
ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
ചില്ൈ സ് തഹാം, പ്പൈാല്ലം 

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
ജില്ലാ സാമൂഹയ നീതി 
ഒഫീസ് , പ്പൈാല്ലം 
 

സ്ഥലംമാറൃി നിയമിുന്നു 

3 ശ്രീ.ഄനീഷ് കുമാര് എ  
ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
ഐ സി ഡി എസ് ആത്തിക്കര 

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
പ്പപ്രാതബഷ   
ഒഫീസ്,പ്പൈാല്ലം 

സ്ഥലംമാറൃി നിയമിുന്നു 

  പത്തനംതിട്ട(3)   
1 ശ്രീ.പ്പജ ബിജു 

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
ഐ സി ഡി എസ്  പറതക്കാട് 

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
പ്പപ്രാതബഷ  ഒഫീസ്, 
പത്തനംതിട്ട  
 

സ്ഥലംമാറൃി നിയമിുന്നു 

2 ശ്രീ.രതീഷ് അര് നായര്  
ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
ഐ സി ഡി എസ്    റാന്നി 

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
വൃദ്ധ മന്ദിരം, 
പത്തനംതിട്ട  

സ്ഥലംമാറൃി നിയമിുന്നു 

3 ശ്രീ.ചസതബാസ് പി 
ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
ഐ സി ഡി എസ്  തൈാന്നി 

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
ജില്ലാ സാമൂഹയ നീതി 
ഒഫീസ് , പത്തനംതിട്ട  

സ്ഥലംമാറൃി നിയമിുന്നു 

  ആലപ്പുഴ(4)   
1 ശ്രീ.ഹരീഷ് കുമാര് . പ്പൈ  

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
ജില്ലാ സാമൂഹയ നീതി ഒഫീസ് , 
അലപ്പുഴ 

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
ജില്ലാ സാമൂഹയ നീതി 
ഒഫീസ് ,  
അലപ്പുഴ  

നില നിര്ത്തുന്നു 

2 ശ്രീമതി. എസ് .സൗദ 
ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
പ്പപ്രാതബഷ  ഒഫീസ്, 
അലപ്പുഴ 

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
പ്പപ്രാതബഷ  ഒഫീസ്, 
അലപ്പുഴ 

നില നിര്ത്തുന്നു 

3 ശ്രീ. എസ് സമീഷ്  
ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
സി എച്ച് ഡി സി,   അലപ്പുഴ 

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
സി എച്ച് ഡി സി,   
അലപ്പുഴ  

നില നിര്ത്തുന്നു 
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4  ഴിവ് ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
എച്ച്.പി.എച്ച്, 
അലപ്പുഴ 

 

  ജകാട്ടയം(3)   
1 ശ്രീ.പ്പൈ.ജി പ്പറജി തമാള്  

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
പ്പപ്രാതബഷ  ഒഫീസ് , 
തൈാട്ടയം 

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
പ്പപ്രാതബഷ  ഒഫീസ്, 
തൈാട്ടയം  
 

നില നിര്ത്തുന്നു 

2 ശ്രീ.സജീവ് പി.ബി 
ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
ഐ സി ഡി എസ്  ,കവക്കം 

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
ജില്ലാ സാമൂഹയ നീതി 
ഒഫീസ് ,  
തൈാട്ടയം 

സ്ഥലംമാറൃി നിയമിുന്നു 

3 ശ്രീ.രാതജഷ്. എ.എസ് 
 ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
വൃദ്ധ സദനം, തൈാട്ടയം 

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
വൃദ്ധ സദനം, തൈാട്ടയം 
 

നില നിര്ത്തുന്നു 

  ഇടുക്കി(3)   
1 ശ്രീ.പ്പൈ.പ്പൈ ഷാഹുല്  

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
പ്പപ്രാതബഷ  ഒഫീസ് ,ആടുക്കി 

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
പ്പപ്രാതബഷ  ഒഫീസ് , 
ആടുക്കി  
 

നില നിര്ത്തുന്നു 

2 ശ്രീമതി.ടി.സി ജാനമ്മ  
ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
ജില്ലാ സാമൂഹയ നീതി ഒഫീസ് , 
ആടുക്കി 

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
ജില്ലാ സാമൂഹയ നീതി 
ഒഫീസ് , 
ആടുക്കി 

നില നിര്ത്തുന്നു 

3 ശ്രീമതി.രമയ.പ്പൈ.അര്  
ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
ഐ സി ഡി എസ്  പ്പസല് , 
ആടുക്കി 

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
എച്ച്.പി.എച്ച്,  
ആടുക്കി  

സ്ഥലംമാറൃി നിയമിുന്നു 

  )റണാകുളം(6)   
1 ശ്രീ.വിതനാദ്കുമാര്  

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
ഐ സി ഡി എസ് , ആളംതദശം 

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
വൃദ്ധ മന്ദിരം , എറണാകുളം 

സ്ഥലംമാറൃി നിയമിുന്നു 

2 ശ്രീ.എം.ഡി സുധീര   
ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
വൃദ്ധ സദനം, എറണാകുളം 

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
പ്പപ്രാതബഷ  ഒഫീസ്, 
എറണാകുളം  
 

സ്ഥലംമാറൃി നിയമിുന്നു 
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3 ശ്രീമതി. സുമ്മയ്യ.പ്പൈ എം 
ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
എച്ച്.പി.എച്ച് )വനിതൈള്  
എറണാകുളം 

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
എച്ച്.പി.എച്ച് )വനിതൈള്   
എറണാകുളം 
 

നില നിര്ത്തുന്നു 

4 ശ്രീമതി.ബി ഷ .പ്പൈ.എസ് 
ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
ജില്ലാ സാമൂഹയ നീതി ഒഫീസ്, 
എറണാകുളം 

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
ജില്ലാ സാമൂഹയ നീതി 
ഒഫീസ് ,എറണാകുളം 

നില നിര്ത്തുന്നു 

5  ഴിവ് ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
പ്പപ്രാതബഷ  ഒഫീസ്, 
മൂവാറൄപ്പുഴ  

 

6  ഴിവ് ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
അശാഭവ  )പ്പമ    
എറണാകുളം 

 

  തൃശൂര് (5)   
1 ശ്രീ. സി.എ. ജി തറൃാ  

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
ഐ സി ഡി എസ്  
പ്പവളളാങ്ങല്ലൂര് 

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
പ്പപ്രാതബഷ  ഒഫീസ്, 
തൃശൂര്  
 

സ്ഥലംമാറൃി നിയമിുന്നു 

2 ശ്രീ.പ്രദീപ് തസാമ  
പ്പഡപൂതട്ടഷ  

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
വൃദ്ധ സദനം, തൃശൂര്  

സ്ഥലംമാറൃി നിയമിുന്നു 

3 ശ്രീ.തജാസഫ്.എസ്.ഡി  
ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
ജില്ലാ സാമൂഹയ നീതി ഒഫീസ് , 
തൃശൂര് 

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
ജില്ലാ സാമൂഹയ നീതി 
ഒഫീസ് ,തൃശൂര്    
 

നില നിര്ത്തുന്നു 

4  ഴിവ് ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
അശാഭവ )സ്തീൈള് ,തൃശൂര് 

 

5  ഴിവ് ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
പ്രതയാശ ഭവ , തൃശ്ശൂര്  

 

  പാലക്കാെ് (3)   
1 ശ്രീ.അര്.സതന്താഷ് കുമാര് 

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
പ്പപ്രാതബഷ  ഒഫീസ് , 
പാലക്കാട് 

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
ജില്ലാ സാമൂഹയ നീതി 
ഒഫീസ് , പാലക്കാട് 

സ്ഥലംമാറൃി നിയമിുന്നു 
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2 ശ്രീ.എസ് സുള്ഫിക്കര്  
ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
ഐ സി ഡി എസ്,അലത്തൂര് 
ഄഡീഷണല് 

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
പ്പപ്രാതബഷ  ഒഫീസ് , 
പാലക്കാട് 

സ്ഥലംമാറൃി നിയമിുന്നു 

3 ശ്രീ. വി.സതീഷ് കുമാര്  
ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
ഐ സി ഡി എസ് പാലക്കാട് 

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
എച്ച്.പി.എച്ച്,  പാലക്കാട് 

സ്ഥലംമാറൃി നിയമിുന്നു 

  മലപ്പുറം(4)   
1 ശ്രീ.കുഞ്ഞിതക്കായ 

തങ്ങള്.പ്പൈ.പി 
ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
ഐ സി ഡി എസ് തവങ്ങര 

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
പ്പപ്രാതബഷ  ഒഫീസ് , 
മലപ്പുറം 
 

സ്ഥലംമാറൃി നിയമിുന്നു 

2 ശ്രീ.യശ്പാല് ൈപൂര്.അര്  
ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
പ്രതീേ ഭവ , മലപ്പുറം 

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
ജില്ലാ സാമൂഹയ നീതി 
ഒഫീസ്, മലപ്പുറം 

സ്ഥലംമാറൃി നിയമിുന്നു 

3  ഴിവ്  ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
വൃദ്ധ മന്ദിരം,മലപ്പുറം 

 

4  ഴിവ് ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
പ്രതീേ ഭവ ,മലപ്പുറം 

 

    ജകാഴിജക്കാെ് (8)   

1 ശ്രീ.എ .കഷജു 
ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
ജില്ലാ സാമൂഹയ നീതി ഒഫീസ് , 
തൈാഴിതക്കാട് 

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
എച്ച്.പി.എച്ച്, 
തൈാഴിതക്കാട് 
 

സ്ഥലംമാറൃി നിയമിുന്നു 

2 ശ്രീ.എം.ഈണ്ണി 
ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
ജില്ലാ സാമൂഹയ നീതി ഒഫീസ് , 
തൈാഴിതക്കാട് 

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
ജില്ലാ സാമൂഹയ നീതി 
ഒഫീസ് ,തൈാഴിതക്കാട് 
 

നില നിര്ത്തുന്നു 

3 ശ്രീ.പ്പൈ അര്.രാതജഷ് 
ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
പ്പപ്രാതബഷ  ഒഫീസ് 
,തൈാഴിതക്കാട് 

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
പ്പപ്രാതബഷ  ഒഫീസ് 
,തൈാഴിതക്കാട് 
 

നില നിര്ത്തുന്നു 

4 ശ്രീ.സതീശ .സി 
ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
തൈാഴിതക്കാട് ഄര്ബ  III 

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
HMDC  തൈാഴിതക്കാട് 

സ്ഥലംമാറൃി നിയമിുന്നു 
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5 ശ്രീ.ശ്രീനിഷ്.എ.എം 
ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
വി ടി സി തൈാഴിതക്കാട് 

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
വി ടി സി തൈാഴിതക്കാട് 
 

നില നിര്ത്തുന്നു 

6 ശ്രീ.രതീഷ്.എം.അര് 
ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
എച്ച്.പി.എച്ച്,  
തൈാഴിതക്കാട് 

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
വൃദ്ധ സദനം, 
തൈാഴിതക്കാട് 

സ്ഥലംമാറൃി നിയമിുന്നു 

7 ശ്രീ. ലിാിത.പ്പൈ .എ 
ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
വൃദ്ധ സദനം,തൈാഴിതക്കാട് 

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
അശ ഭവ   
)വുമണ് ,തൈാഴിതക്കാട്  

സ്ഥലംമാറൃി നിയമിുന്നു 

8 ശ്രീ.ഄനീഷ.ടി 
ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
ഐ സി ഡി എസ് തൈാഴിതക്കാട് 
റൂറല് 

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
അശ ഭവ   )പ്പമ  , 
തൈാഴിതക്കാട് 

സ്ഥലംമാറൃി നിയമിുന്നു 

   
വയനാെ് (3) 

  

1 ശ്രീ.ബാബു.പി 
ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
ഐ സി ഡി എസ് പനമരം 

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
ജില്ലാ സാമൂഹയ നീതി 
ഒഫീസ് ,വയനാട് 

സ്ഥലംമാറൃി നിയമിുന്നു 

2 ശ്രീ.രയിത്ത്.ബി.എല് 
ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
പ്പപ്രാതബഷ  ഒഫീസ് , 
വയനാട് 

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
വൃദ്ധ സദനം,വയനാട് 

സ്ഥലംമാറൃി നിയമിുന്നു 

3 ശ്രീ.സുനില്ബാബു.പ്പൈ)പി.എച്ച്   
ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
വൃദ്ധ സദനം,വയനാട് 

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
പ്പപ്രാതബഷ  ഒഫീസ് , 
വയനാട് 

സ്ഥലംമാറൃി നിയമിുന്നു 

  കണ്ണൂര്(4)   
1 ശ്രീ.പി.പി.രാജ  

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
പ്പപ്രാതബഷ  ഒഫീസ് ,ൈണ്ണൂര് 

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
പ്പപ്രാതബഷ  ഒഫീസ് 
ൈണ്ണൂര് 

നില നിര്ത്തുന്നു 

2 ശ്രീമതി.ആ.സി.സുഷമ 
ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
വൃദ്ധ സദനം,,ൈണ്ണൂര് 

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
ജില്ലാ സാമൂഹയ നീതി 
ഒഫീസ് ,ൈണ്ണൂര് 

സ്ഥലംമാറൃി നിയമിുന്നു 

3  ഴിവ് ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
അഫ്റ്റര്  പ്പൈയര്തഹാം, 
ൈണ്ണൂര്  
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4  ഴിവ് ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
വൃദ്ധ സദനം,ൈണ്ണൂര്  

 

  കാസര്ജ ാഡ് (3)   
1 ശ്രീ.പ്പൈ.ബാലകൃഷ്ണ  നായര് 

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
ജില്ലാ സാമൂഹയ നീതി ഒഫീസ് 
,ൈാസര്തഗാഡ് 

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
ജില്ലാ സാമൂഹയ നീതി 
ഒഫീസ് ,ൈാസര്തഗാഡ് 
 

നില നിര്ത്തുന്നു 

2 ശ്രീ.ജയരാമ .എം 
ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
ഐസിഡിഎസ് നീതലശപരം 
ഄഡീഷണല് 

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
പ്പപ്രാതബഷ  ഒഫീസ് , 
ൈാസര്തഗാഡ് 

സ്ഥലംമാറൃി നിയമിുന്നു 

3 ശ്രീമതി. ൈല . പി . പി 
ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
മഹിള മന്ദിരം, ൈാസര്തഗാഡ് 

ഒഫീസ് ഄറൃ ഡെ് ,  
വൃദ്ധ സദനം,ൈാസര്തഗാഡ് 

സ്ഥലംമാറൃി നിയമിുന്നു 

 
11.ക്ലറിക്കൽ  അറ്റഡര്  (ജകഡര്  ടെങ്ത് -2  
 

ക്രമ 
നം. 

ജീവനക്കാരടന്റ ജപര്, 
നിലവിൽ  ജസവനമനുഷ്ഠിയ്ക്കന്ന 
കാരയാലയം 

സ്ഥലം മാറ്റി 
നിയമിക്കുന്ന/നിലനിര്ുന്ന 
കാരയാലയം 

റിമാര് ക്ക്സ് 

1 ശ്രീമതി ഄജിത.സി 
ക്ലറിക്കല്  ഄറൃ ഡര്  
സാമൂഹയനീതി ഡയറക്ടതററൃ് 

ക്ലറിക്കല്  ഄറൃ ഡര്  
സാമൂഹയനീതി 
ഡയറക്ടതററൃ് 

നില നിര്ത്തുന്നു 

2 ശ്രീമതി വസന്തകുമാരി.ജി 
ക്ലറിക്കല്  ഄറൃ ഡര്  
ജില്ലാ സാമൂഹയനീതി ഒഫീസ് 
തിരുവനന്തപുരം 

ക്ലറിക്കല്  ഄറൃ ഡര്  
ജില്ലാ സാമൂഹയനീതി 
ഒഫീസ് തിരുവനന്തപുരം 

നില നിര്ത്തുന്നു 

 
 12. വാച്ച്മാ - തസ്തിൈമാറൃനടപടിൈള്  പൂര്ത്തിയാകുന്നതുവപ്പര ഄതത് ൈാരയാലയങ്ങളില്  

തപ്പന്ന തുടതരണ്ടതാണ്. 
 

13. വാച്ച് വമണ് - തസ്തിൈമാറൃനടപടിൈള്  പൂര്ത്തിയാകുന്നതുവപ്പര ഄതത് 
ൈാരയാലയങ്ങളില്   തപ്പന്ന തുടതരണ്ടതാണ്. 
 

14.  പാര്ട്ട് പെം സപീസ്റര്  - സര്ക്കാര്  സാധൂൈരണത്തിന വിതധയമായി ഄതത് 
ൈാരയാലയങ്ങളില്   തപ്പന്ന തുടതരണ്ടതാണ്. 
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(സി  പ്രജതയക ജീവനക്കാര്  
1.സൂപ്രണ്ട് ജേഡ് I/ ജേമസ്ഥാപന സൂപ്രണ്ട് ജേഡ് I (ജകഡര്  ടെങ്ത് -21    
ക്രമ 
നം  

ജീവനക്കാരുടെ 
ജപര് ,തസ്തിക,നിലവിൽ 
ജസവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന കാരയാലയം 

സ്ഥലംമാറ്റി നിയമിയ്ക്കുന്ന 
/നിലനിര്ുന്ന 
കാരയാലയവം തസ്തികയം 

അഭിപ്രായം 

1 ശ്രീ.വി.പ്പൈ.രാധാകൃഷ്ണപിള്ള 
സൂപ്രണ്ട് തേഡ്- 1 
എച്ച് പി എച്ച്  ആടുക്കി  

സൂപ്രണ്ട്  തേഡ് -1  
എച്ച് പി എച്ച്  ആടുക്കി 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

2 ശ്രീമതി കഷനി.എല്.പ്പൈ 
സൂപ്രണ്ട് തേഡ്- 1  
 

സൂപ്രണ്ട്  തേഡ് -1  
അശാഭവ   വുമണ് ,)      
തൈാഴിതക്കാട് 

സപ്പെ ഷ   
പി വലിച്ച് നിയമനം 
നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

3 ശ്രീ .പ്രൈാശ  .പ്പൈ    
സൂപ്രണ്ട്  തേഡ് -1  
വൃദ്ധ മന്ദിരം, തൈാഴിതക്കാട് 

സൂപ്രണ്ട്  തേഡ് -1  
വൃദ്ധ മന്ദിരം 
തൈാഴിതക്കാട് 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

4 ശ്രീമതി .പ്പൈ.പ്പൈ.ഈഷ   
സൂപ്രണ്ട് ശ്രീചിത്ര തഹാം 
)ഡപൂതട്ടഷ     

സൂപ്രണ്ട്  തേഡ് -1  
അശാഭവ   വുമണ് ,)      
തൃശൂര്  

ഡപൂതട്ടഷ   
ഄവസാനിുന്ന 
മുറയ്ക്ക് അശാ ഭവനില്  
തജാലിയില്  
പ്രതവശിതക്കണ്ടതാണ്. 

5 ശ്രീമതി .കഷനി തമാള് .എം   
സൂപ്രണ്ട്  തേഡ് -1  
പ്പൈയര്  തഹാം തിരുവനന്തപുരം  

സൂപ്രണ്ട്  തേഡ് -1  
പ്പൈയര്  തഹാം 
തിരുവനന്തപുരം 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

6 ശ്രീ .സിേിാ് ചുണ്ടക്കാട   
സൂപ്രണ്ട്  തേഡ് -1  
എച്ച്.എം.ഡി.സി, തൈാഴിതക്കാട്  

സൂപ്രണ്ട്  തേഡ് -1  
എച്ച്.എം.ഡി.സി 
തൈാഴിതക്കാട് 

സപ്പെ ഷനില്  
)30/01/2020 തീയതി 
പ്രാബലയത്തില്   

7 ശ്രീ തമാഹന .ബി 
സൂപ്രണ്ട് തേഡ്-1 
ഗവ. ചില്ൈ സ് 
തഹാം,തൈാട്ടയം 

സൂപ്രണ്ട്  തേഡ് -1  
വൃദ്ധസദനം, ൈണ്ണൂര്   

സ്ഥലം മാറൃി 
നിയമിുന്നു. 

8 ശ്രീ .പ്പൈ.ഄതശാൈ    
സൂപ്രണ്ട് തേഡ്-1 
എച്ച്.പി.എച്ച് തൈാഴിതക്കാട് 

സൂപ്രണ്ട്  തേഡ് -1  
എച്ച്.പി.എച്ച് തൈാഴിതക്കാട് 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

9 ശ്രീ തജാണ്  തജാഷി.പ്പൈ.പ്പജ 
സൂപ്രണ്ട് തേഡ്- 1 
അശാഭവ   )പ്പമ    
എറണാകുളം 

സൂപ്രണ്ട്  തേഡ് -1  
അശാഭവ   )പ്പമ    
എറണാകുളം 
 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 
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10 ശ്രീമതി .വി.ഄശപതി  
സൂപ്രണ്ട് തേഡ്- 1 
അശാഭവ   )സ്ത്രീൈള്   
തിരുവനന്തപുരം  

സൂപ്രണ്ട്  തേഡ് -1  
അശാഭവ   )സ്ത്രീൈള്   
തിരുവനന്തപുരം 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

11 ശ്രീ.ജയകുമാര്.വി.ജി 
സൂപ്രണ്ട് തേഡ്- 1 
വൃദ്ധമന്ദിരം തൃശ്ശൂര്  

സൂപ്രണ്ട്  തേഡ് -1  
വൃദ്ധമന്ദിരം ,തൃശ്ശൂര്  

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

12 ശ്രീ .എം.സതന്താഷ് കുമാര്   
സൂപ്രണ്ട് തേഡ്- 1 
വൃദ്ധമന്ദിരം പ്പൈാല്ലം  

സൂപ്രണ്ട്  തേഡ് -1  
വൃദ്ധമന്ദിരം ,പ്പൈാല്ലം 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

13 ശ്രീമതി ബീന തജാര്ജ് 
സൂപ്രണ്ട് തേഡ്-1  
എച്ച്.പി.എച്ച് )വനിതൈള്  
എറണാകുളം 

സൂപ്രണ്ട്  തേഡ് -1  
എച്ച്.പി.എച്ച് )വനിതൈള്  
എറണാകുളം 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

14 ശ്രീ .എസ്.ജയ    
സൂപ്രണ്ട് തേഡ്- 1 
വൃദ്ധമന്ദിരം, തൈാട്ടയം 

സൂപ്രണ്ട്  തേഡ് -1  
വൃദ്ധസദനം, തൈാട്ടയം 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

15 ശ്രീ.തമാഹ ദാസ്.എം.പ്പൈ 
സൂപ്രണ്ട് തേഡ്- 1 
എച്ച്.പി.എച്ച്, വയനാട് 

സൂപ്രണ്ട്  തേഡ് -1  
എച്ച്.പി.എച്ച്, വയനാട് 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

16 ശ്രീ.ഄബ്ദുള്  ൈരീം എ.പി 
സൂപ്രണ്ട് തേഡ്- 1 
വൃദ്ധമന്ദിരം, മലപ്പുറം 

സൂപ്രണ്ട്  തേഡ് -1  
വൃദ്ധ മന്ദിരം, മലപ്പുറം 
 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

17 ശ്രീ .സജീവ് .എ.    
സൂപ്രണ്ട് തേഡ്- 1 
ചില്ൈ സ് തഹാം, തൃശ്ശൂര്   

സൂപ്രണ്ട്  തേഡ് -1  
പ്രതീേ ഭവ   , മലപ്പുറം 

സ്ഥലം മാറൃി 
നിയമിുന്നു. 

18 ശ്രീ.പ്പസബാസ്റ്റയ   ഄഗസ്റ്റി   
സൂപ്രണ്ട് തേഡ്- 1 
വൃദ്ധസദനം, ൈാസര്തഗാഡ് 

സൂപ്രണ്ട്  തേഡ് -1  
വൃദ്ധസദനം, ൈാസര്തഗാഡ് 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

19 ശ്രീമതി ഄംബിൈ 
കുമാരി.എ.പ്പൈ  
സൂപ്രണ്ട് തേഡ്- 1 
വൃദ്ധസദനം, എറണാകുളം 

സൂപ്രണ്ട്  തേഡ് -1  
വൃദ്ധസദനം, എറണാകുളം 
 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

20 ശ്രീ.ജാഫര്  ാാ .എസ്  
സൂപ്രണ്ട് തേഡ്- 1 
വൃദ്ധസദനം, പത്തനംതിട്ട 

സൂപ്രണ്ട്  തേഡ്- 1 
വൃദ്ധസദനം, പത്തനംതിട്ട 
 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 
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21 ശ്രീ .മതനാഹര  .എ       
സൂപ്രണ്ട് തേഡ്- 1 
അഫ്റ്റര്  പ്പൈയര്  തഹാം ൈണ്ണൂര്  

സൂപ്രണ്ട്  തേഡ്- 1 
അഫ്റ്റര്  പ്പൈയര്  തഹാം 
ൈണ്ണൂര്  

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

 
2.സൂപ്രണ്ട് ജേഡ് II/ ജേമസ്ഥാപന സൂപ്രണ്ട് ജേഡ് II (ജകഡര്  ടെങ്ത് -5    

 
ക്രമ 
നം. 

ജീവനക്കാരുടെ 
ജപര്,തസ്തിക,നിലവിൽ 
ജസവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന കാരയാലയം 

സ്ഥലംമാറ്റി നിയമിയ്ക്കുന്ന 
/നിലനിര്ുന്ന 
കാരയാലയവം തസ്തികയം 

അഭിപ്രായം 

1.  ശ്രീ.നാരായണ .പി 
സൂപ്രണ്ട് തേഡ്-2 
എച്ച്.പി.എച്ച് പാലക്കാട് 

സൂപ്രണ്ട് തേഡ്-2 
എച്ച്.പി.എച്ച് പാലക്കാട് 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

2.  ശ്രീമതി തമാളി.എം.സി 
സൂപ്രണ്ട് തേഡ്-2 
അശാഭവ   )പ്പമ   , തൈാഴിതക്കാട് 

സൂപ്രണ്ട് തേഡ്-2 
അശാഭവ   )പ്പമ    
തൈാഴിതക്കാട് 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

3.  ശ്രീമതി റാഹിയ കഫസല്  
സൂപ്രണ്ട് തേഡ്-2 
ശിശു വിൈലാംഗസദനം അലപ്പുഴ 

സൂപ്രണ്ട് തേഡ്-2 
ശിശു വിൈലാംഗസദനം 
അലപ്പുഴ 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

4.  ശ്രീമതി സുമാതദവി.വി 
സൂപ്രണ്ട് തേഡ്-2 
അശാഭവ   )പ്പമ   തിരുവനന്തപുരം 

സൂപ്രണ്ട് തേഡ്-2 
അശാഭവ   )പ്പമ   
തിരുവനന്തപുരം 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

5.  ശ്രീ.ഄജിത്ത്കുമാര്.റൃി 
സൂപ്രണ്ട് തേഡ്-2 
ചില്ൈ സ് തഹാം, വയനാട് 

സൂപ്രണ്ട് തേഡ്-2 
എച്ച്.പി.എച്ച് അലപ്പുഴ 

സ്ഥലം മാറൃി 
നിയമിുന്നു. 

 
3.സൂപ്രണ്ട് ജേഡ് III/ ജേമസ്ഥാപന സൂപ്രണ്ട് ജേഡ് I (ജകഡര്  ടെങ്ത് -3    
ക്രമ 
നം. 

ജീവനക്കാരുടെ 
ജപര്,തസ്തിക,നിലവിൽ 
ജസവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന കാരയാലയം 

സ്ഥലംമാറ്റി നിയമിയ്ക്കുന്ന 
/നിലനിര്ുന്ന 
കാരയാലയവം തസ്തികയം 

അഭിപ്രായം 

1.  ശ്രീമതി.ബിന്ദു.പ്പൈ.വി 
സൂപ്രണ്ട് തേഡ്-3 
വിൈലാംഗവനിത മന്ദിരം 
തിരുവനന്തപുരം 

സൂപ്രണ്ട് തേഡ്-3 
വിൈലാംഗവനിതാ മന്ദിരം, 
തിരുവനന്തപുരം 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

2.  ശ്രീമതി.താഹിറ.റൃി.എ 
സൂപ്രണ്ട് തേഡ്-3 
പ്രതയാശഭവ , തൃശ്ശുര്  

സൂപ്രണ്ട് തേഡ്-3 
പ്രതയാശാ ഭവ   തൃശ്ശൂര്  

നിലനിര്ത്തുന്നു. 
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3.  ശ്രീമതി സിന്ധു.എ.എസ് 
സൂപ്രണ്ട് തേഡ്-3 
മഹിള മന്ദിരം പ്പൈാല്ലം 

സൂപ്രണ്ട് തേഡ്-3 
വതയാജന പൈല് 
പരിപാലന തൈസം, 
)സ്തീൈള്   
തിരുവനന്തപുരം 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

 
4.ജമട്ര  ജേഡ് I (ജകഡര്  ടെങ്ത് – 13  
ക്രമ 
നം. 

ജീവനക്കാരുടെ 
ജപര്,തസ്തിക,നിലവിൽ 
ജസവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന 
കാരയാലയം 

സ്ഥലംമാറ്റി നിയമിയ്ക്കുന്ന 
/നിലനിര്ുന്ന കാരയാലയവം 
തസ്തികയം 

അഭിപ്രായം 

1.  ശ്രീമതി ബിന്ദു.എസ് 
തമട്ര   തേഡ് I 
അശാ ഭവ , തിരുവനന്തപുരം 

തമട്ര   തേഡ് I 
അശാ ഭവ )വുമണ്   
തിരുവനന്തപുരം 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

2.  ശ്രീമതി ഷീബ.എം.എസ് 
തമട്ര   തേഡ് I 
തഡ പ്പൈയര്  പ്പസെര്  തഫാര്   
ഏജ്ഡ് / ഒള്ഡ് ഏജ് തഹാം 
തിരുവനന്തപുരം 

തമട്ര   തേഡ് I 
പ്പൈയര്  തഹാം 
തിരുവനന്തപുരം 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

3.  ശ്രീമതി വിജി തജാര്ജ് 
തമട്ര   തേഡ് I 
വൃദ്ധമന്ദിരം , പത്തനംതിട്ട 

തമട്ര   തേഡ് I 
വൃദ്ധ മന്ദിരം, പത്തനംതിട്ട 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

4.  ശ്രീമതി ഐഷാ 
ബീവി.പ്പൈ.എം 
തമട്ര   തേഡ് I 
വൃദ്ധസദനം, തൈാട്ടയം 

തമട്ര   തേഡ് I 
വൃദ്ധസദനം, തൈാട്ടയം 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

5.  ശ്രീമതി സിമി തഗാപാല   
തമട്ര   തേഡ് I 
അശാ ഭവ   )പ്പമ   
എറണാകുളം 

തമട്ര   തേഡ് I 
അശാ ഭവ   )പ്പമ   
എറണാകുളം 
 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

6.  ശ്രീമതി തജയാതി.റൃി 
തമട്ര   തേഡ് I 
വൃദ്ധസദനം, തൃശ്ശൂര്  

തമട്ര   തേഡ് I 
വൃദ്ധസദനം, തൃശ്ശൂര്  
 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

7.  ശ്രീമതി തജയാത്സ്ന.വി 
തമട്ര   തേഡ് I 
വൃദ്ധസദനം, ൈണ്ണൂര്  

തമട്ര   തേഡ് I 
വൃദ്ധസദനം, ൈണ്ണൂര്  

നിലനിര്ത്തുന്നു. 
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8.  ശ്രീമതി ഄസയമ്മ.ആ.എ 
തമട്ര   തേഡ് I 
വൃദ്ധസദനം, ൈാസര്തഗാഡ് 

തമട്ര   തേഡ് I 
വൃദ്ധസദനം, ൈാസര്തഗാഡ് 
 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

9.  ഴിവ് തമട്ര   തേഡ് I 
വൃദ്ധസദനം, പ്പൈാല്ലം 

 

10.  ഴിവ് തമട്ര   തേഡ് I 
വതയാജന പൈല് പരിപാലന 
തൈസം,)സ്തീൈള്   
തിരുവനന്തപുരം 

 

11.  ഴിവ് തമട്ര   തേഡ് I 
വൃദ്ധസദനം, എറണാകുളം 

 

12.  ഴിവ് തമട്ര   തേഡ് I 
വൃദ്ധസദനം, തൈാഴിതക്കാട് 

 

13.  ഴിവ് തമട്ര   തേഡ് I 
വൃദ്ധസദനം, മലപ്പുറം 

 

 
5.ആയ (ജകഡര്  ടെങ്ത് – 34  
ക്രമ 
നം. 

ജീവനക്കാരുടെ 
ജപര്,തസ്തിക,നിലവിൽ 
ജസവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന 
കാരയാലയം 

സ്ഥലംമാറ്റി നിയമിയ്ക്കുന്ന 
/നിലനിര്ുന്ന കാരയാലയവം 
തസ്തികയം 

അഭിപ്രായം 

1 ശ്രീമതി സിന്ധു.എഫ്.എ   
അയ 
അശാഭവ   )പ്പമ   തിരുവനന്തപുരം 

അയ 
അശാഭവ   )പ്പമ   
തിരുവനന്തപുരം 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

2 ശ്രീമതി നളിനി തകം.എ .റൃി 
അയ 
വതയാജന പൈല് പരിപാലന 
തൈസം,)സ്തീൈള്   
തിരുവനന്തപുരം 

 അയ 
വതയാജന പൈല് പരിപാലന 
തൈസം )സ്തീൈള്   
തിരുവനന്തപുരം 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

3 ശ്രീമതി തസാഫിയ.എ 
അയ 
എച്ച്.പി.എച്ച്, തിരുവനന്തപുരം 

അയ 
എച്ച്.പി.എച്ച്, തിരുവനന്തപുരം 
 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

4 ശ്രീമതി ബിന്ദു.എ.എസ് 
അയ, വതയാജന പൈല് 
പരിപാലന തൈസം,)സ്തീൈള്   
തിരുവനന്തപുരം 

അയ 
വതയാജന പൈല് പരിപാലന 
തൈസം,)സ്തീൈള്   
തിരുവനന്തപുരം 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 
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5 ശ്രീമതി രശ്മികുമാരി. 
അയ 
അശാഭവ   )പ്പമ   
തിരുവനന്തപുരം 

അയ 
അശാഭവ   )പ്പമ   
തിരുവനന്തപുരം  
 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

6 ശ്രീമതി.ശ്രീതദവി.ജി 
അയ 
പ്പൈയര്  തഹാം തിരുവനന്തപുരം 

അയ 
പ്പൈയര്  തഹാം തിരുവനന്തപുരം 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

7 ശ്രീമതി ഄനിത.അര്  
അയ 
അശാഭവ   )പ്പമ   
തിരുവനന്തപുരം  

അയ 
അശാഭവ   )വുമണ്  
തിരുവനന്തപുരം  
 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

8 ശ്രീമതി രജിത.അര്  
അയ 
പ്പൈയര്  തഹാം തിരുവനന്തപുരം 

അയ 
പ്പൈയര്  തഹാം തിരുവനന്തപുരം 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

9 ശ്രീമതി ഄന.യ 
അയ 
അശാഭവ   )വിമണ്  
തിരുവനന്തപുരം 

അയ 
അശാഭവ   )വിമണ്  
തിരുവനന്തപുരം 
 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

10 ശ്രീമതി സൗദാബീവി.കവ 
അയ 
എച്ച്.പി.എച്ച് അലപ്പുഴ 

അയ 
എച്ച്.പി.എച്ച് അലപ്പുഴ 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

11 ശ്രീമതി തറാസമ്മ എബ്രഹാം 
അയ 
എച്ച്.പി.എച്ച്, ആടുക്കി 

അയ 
എച്ച്.പി.എച്ച്, ആടുക്കി 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

12 ശ്രീമതിതസതുലക്ഷ്മി.എം.എസ്, 
അയ 
എച്ച്.പി.എച്ച്, ആടുക്കി 

അയ 
എച്ച്.പി.എച്ച്, ആടുക്കി 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

13 ശ്രീമതി സുല്ാി.റൃി.എസ് 
അയ 
അശാഭവ   )വിമണ്  തൃശ്ശൂര്  

അയ 
അശാഭവ   )വിമണ്  തൃശ്ശൂര്  
 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

14 ശ്രീമതി ഷീല.റൃി 
അയ 
പ്രതീേ ഭവ , മലപ്പുറം 

അയ 
പ്രതീേ ഭവ , മലപ്പുറം 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

15 ശ്രീമതി.ഷീജ.എ .ഡി 
അയ 
പ്രതീേ ഭവ , മലപ്പുറം 

അയ 
പ്രതീേ ഭവ , മലപ്പുറം 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 
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16 ശ്രീമതി.ഷീല.പ്പൈ.അര്  
അയ 
അശാഭവ   )സ്ത്രീൈള്  
തൈാഴിതക്കാട് 

അയ 
അശാഭവ   )സ്ത്രീൈള്  
തൈാഴിതക്കാട് 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

17 ശ്രീമതി മീര.പി 
അയ 
എച്ച്.എം.ഡി.സി തൈാഴിതക്കാട് 

അയ 
എച്ച്.എം.ഡി.സി തൈാഴിതക്കാട് 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

18 ശ്രീമതി സന്ധയ..അര്  
അയ 
എച്ച്.എം.ഡി.സി തൈാഴിതക്കാട് 

അയ 
എച്ച്.എം.ഡി.സി തൈാഴിതക്കാട് 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

19 ശ്രീമതി.രാധാ.എ   
അയ 
അശാ ഭവ   )സ്ത്രീൈള്  
തൈാഴിതക്കാട് 

അയ 
അശാ ഭവ   )സ്ത്രീൈള്  
തൈാഴിതക്കാട് 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

20 ശ്രീമതി.നദീറ.റൃി.എ 
അയ 
എച്ച്.പി.എച്ച് വയനാട് 

അയ 
എച്ച്.പി.എച്ച് വയനാട് 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

21 ഴിവ് അയ 
പ്പൈയര്  തഹാം, 
തിരുവനന്തപുരം 

 

22 ഴിവ് അയ 
പ്പൈയര്  തഹാം, 
തിരുവനന്തപുരം 

 

23 ഴിവ് അയ 
CHDC അലപ്പുഴ 

 

24 ഴിവ് അയ 
HPH ആടുക്കി 

 

25 ഴിവ് അയ 
HPH ആടുക്കി 

 

26 ഴിവ് അയ 
അശ ഭവ )വുമണ്  ,തൃശൂര്  

നിയമന ഈത്തരവ് 
നല്ൈിയിട്ടുണ്ട്. 

27 ഴിവ് അയ 
പ്രതയാശ ഭവ ,തൃശൂര്  

നിയമന ഈത്തരവ് 
നല്ൈിയിട്ടുണ്ട്. 

28 ഴിവ് അയ 
എച്ച്.എം.ഡി.സി തൈാഴിതക്കാട് 
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29 ഴിവ് അയ 
HPH വയനാട് 

 

30 ഴിവ് അയ 
HPH എറണാകുളം 

 

31 ഴിവ് അയ 
പ്രതയാശ ഭവ ,തൃശൂര്  

 

32 ഴിവ് അയ 
എച്ച്.പി.എച്ച് അലപ്പുഴ 

 

33 ഴിവ് അയ 
HPH പാലക്കാട് 

നിയമന ഈത്തരവ് 
നല്ൈിയിട്ടുണ്ട്. 

34 ഴിവ് അയ 
HPH പാലക്കാട് 

നിയമന ഈത്തരവ് 
നല്ൈിയിട്ടുണ്ട്. 

 
6.കുക്ക് (ജകഡര്  ടെങ്ത്- 41  
ക്രമ 
നം. 

ജീവനക്കാരുടെ 
ജപര്,തസ്തിക,നിലവിൽ 
ജസവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന കാരയാലയം 

സ്ഥലംമാറ്റി നിയമിയ്ക്കുന്ന 
/നിലനിര്ുന്ന 
കാരയാലയവം തസ്തികയം 

അഭിപ്രായം 

1 ശ്രീ.വിജയകുമാര്.ജി 
കുക്ക് 
അശാഭവ   )പ്പമ   
തിരുവനന്തപുരം 

കുക്ക് 
അശാഭവ   )പ്പമ   
തിരുവനന്തപുരം 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

2 ശ്രീമതി ജയകുമാരി.അര്  
കുക്ക് 
വതയാജന പൈല് പരിപാലന 
തൈസം,)സ്തീൈള്   
 തിരുവനന്തപുരം 

കുക്ക് 
വതയാജന പൈല് 
പരിപാലന 
തൈസം,)സ്തീൈള്   
തിരുവനന്തപുരം 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

3 ശ്രീമതി സുജ.ഐ.പി 
കുക്ക് 
എച്ച്.പി.എച്ച് )വനിതൈള്   
തിരുവനന്തപുരം 

കുക്ക് 
എച്ച്.പി.എച്ച് )വനിതൈള്  
തിരുവനന്തപുരം 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

4 ശ്രീ.അര്  സതന്താഷ് കുമാര്  
കുക്ക്, ബ്സര്തവഷ   തഹാം 
തിരുവനന്തപുരം 

കുക്ക് 
പ്പൈയര്  തഹാം, 
തിരുവനന്തപുരം 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

5 ശ്രീമതി സരസപതി.പ്പൈ 
കുക്ക് 
ചില്ൈ സ് തഹാം പ്പൈാല്ലം 

കുക്ക് 
വൃദ്ധമന്ദിരം, പ്പൈാല്ലം 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 
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6 ശ്രീമതി തകമണി.പ്പജ 
കുക്ക് 
ബ്സര്തവഷ   തഹാം, പ്പൈാല്ലം 

കുക്ക് 
വൃദ്ധമന്ദിരം, പ്പൈാല്ലം 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

7 ശ്രീമതി.രാജാമണി.പി 
കുക്ക് 
എച്ച്.പി.എച്ച് അലപ്പുഴ 

കുക്ക് 
എച്ച്.പി.എച്ച് അലപ്പുഴ 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

8 ശ്രീമതി കുസുമം.പ്പൈ.എ 
കുക്ക് 
ശിശുവിൈലാംഗ സംരേണ 
സദനം അലപ്പുഴ 

കുക്ക് 
ശിശുവിൈലാംഗ സംരേണ 
സദനം അലപ്പുഴ 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

9 ശ്രീമതി ജയകുമാരി.ജി 
കുക്ക് 
എച്ച്.പി.എച്ച്, ആടുക്കി 

കുക്ക് 
എച്ച്.പി.എച്ച്, ആടുക്കി 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

10 ശ്രീമതി ഷീജതമാള്.റൃി.എസ്  
കുക്ക് 
വൃദ്ധമന്ദിരം, തൈാട്ടയം 

കുക്ക് 
വൃദ്ധമന്ദിരം, തൈാട്ടയം 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

11 ശ്രീമതി ജിഷ.എ.അര്  
കുക്ക് 
ചില്ൈ സ് തഹാം തൈാട്ടയം 

കുക്ക് 
വൃദ്ധമന്ദിരം, തൈാട്ടയം 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

12 ശ്രീമതി പ്പപാന്നമ്മ.പ്പൈ.എം 
കുക്ക് 
HPH എറണാകുളം 

കുക്ക് 
HPH, എറണാകുളം 
 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

13 ശ്രീമതി മായ.പ്പൈ.റൃി 
കുക്ക് 
വൃദ്ധമന്ദിരം, എറണാകുളം 

കുക്ക് 
വൃദ്ധമന്ദിരം, എറണാകുളം 
 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

14 ശ്രീമതി.ശ്രീതദവി.എസ്.പ്പൈ 
കുക്ക് 
അശാ ഭവ   )വിമണ്  തൃശ്ശൂര്  

കുക്ക് 
അശാ ഭവ   )വിമണ്  തൃശ്ശൂര്  
 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

15 ശ്രീമതി ൈലയാണി.റൃി.റൃി 
കുക്ക് 
വൃദ്ധമന്ദിരം, തൃശ്ശൂര്  

കുക്ക് 
വൃദ്ധമന്ദിരം തൃശ്ശൂര്  
 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

16 ശ്രീമതി.റീനതമാള്.എം.പ്പൈ 
കുക്ക് 
പ്രതയാശാ ഭവ   തൃശ്ശൂര്  

കുക്ക് 
പ്രതയാശാ ഭവ , തൃശ്ശൂര്  

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

17 ശ്രീമതി ഗീത.സി.എ 
കുക്ക്, വൃദ്ധമന്ദിരം, തൃശ്ശൂര്  

കുക്ക് 
വൃദ്ധമന്ദിരം തൃശ്ശൂര്  

നിലനിര്ത്തുന്നു. 
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18 ശ്രീമതി മധുര മീനാേി 
കുക്ക് 
വിൈലാംഗ വൃദ്ധമന്ദിരം, പാലക്കാട് 

കുക്ക് 
വിൈലാംഗ വൃദ്ധമന്ദിരം, 
പാലക്കാട് 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

19 ശ്രീ പ്രദീപ് ൈമാര്  തൈാതയാ   
കുക്ക് 
പ്രതീേ ഭവ , മലപ്പുറം 

കുക്ക് 
പ്രതീേ ഭവ , മലപ്പുറം 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

20 ശ്രീമതി സുധ.പി.എ 
കുക്ക് 
വൃദ്ധമന്ദിരം, മലപ്പുറം 

കുക്ക് 
വൃദ്ധമന്ദിരം, മലപ്പുറം 
 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

21 ശ്രീമതി വസന്ത.പ്പൈ.സി 
കുക്ക് 
വൃദ്ധമന്ദിരം, മലപ്പുറം 

കുക്ക് 
വൃദ്ധമന്ദിരം, മലപ്പുറം 
 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

22 ശ്രീ തഗാപാല .പി 
കുക്ക് 
എച്ച്.എം.ഡി.സി തൈാഴിതക്കാട് 

കുക്ക് 
എച്ച്.എം.ഡി.സി 
തൈാഴിതക്കാട് 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

23 ശ്രീ തവണു.പ്പൈ.പ്പൈ 
കുക്ക് 
അശാ ഭവ   )പ്പമ   തൈാഴിതക്കാട്  

കുക്ക് 
അശാ ഭവ   )പ്പമ   
തൈാഴിതക്കാട് 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

24 ശ്രീ ശ്രീന.സി 
കുക്ക് 
അശാഭവ   )പ്പമ   തൈാഴിതക്കാട്  

കുക്ക് 
അശാഭവ   )പ്പമ   
തൈാഴിതക്കാട് 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

25 ശ്രീമതി ഄജിത മണ്ണാറായ്ക്കല്  
കുക്ക് 
വൃദ്ധമന്ദിരം, തൈാഴിതക്കാട് 

കുക്ക് 
വൃദ്ധമന്ദിരം, തൈാഴിതക്കാട് 
 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

26 ശ്രീ ജയജിത്ത്. 
കുക്ക് 
എച്ച്.പി.എച്ച് തൈാഴിതക്കാട് 

കുക്ക് 
എച്ച്.പി.എച്ച് തൈാഴിതക്കാട് 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

27 ശ്രീമതി ലുനാബി.പ്പൈ 
കുക്ക് 
ബ്സര്തവഷ   തഹാം 
തൈാഴിതക്കാട് 

കുക്ക് 
എച്ച്.എം.ഡി.സി 
തൈാഴിതക്കാട് 
 

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

28 ശ്രീമതി നസ്സീറ.പി 
കുക്ക് 
അശാ ഭവ   )വിമണ്  
തൈാഴിതക്കാട് 
 

കുക്ക് 
അശാ ഭവ   )വിമണ്  
തൈാഴിതക്കാട് 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 
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29 ശ്രീമതി ബിന്ദു.സി 
കുക്ക് 
വൃദ്ധമന്ദിരം തൈാഴിതക്കാട് 

കുക്ക് 
വൃദ്ധമന്ദിരം തൈാഴിതക്കാട് 
 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

30 ശ്രീമതി.സഫറത്ത്.സി 
കുക്ക് 
അഫ്റ്റര്  പ്പൈയര്  തഹാം, ൈണ്ണുര്  

കുക്ക് 
അഫ്റ്റര്  പ്പൈയര്  തഹാം, 
ൈണ്ണുര്  

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

31 ശ്രീമതി പ്പറജി.പി 
കുക്ക് 
വൃദ്ധസദനം ൈണ്ണൂര്  

കുക്ക് 
വൃദ്ധമന്ദിരം ൈണ്ണൂര്  

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

32 ശ്രീമതി ചസമതി മാവില 
കുക്ക് 
ചില്ൈ സ് തഹാം )തഗള്സ്   
ൈണ്ണൂര്  

കുക്ക് 
വൃദ്ധമന്ദിരം ൈണ്ണൂര്  

സ്ഥലംമാറൃി 
നിയമിുന്നു 

33 ശ്രീ മ മഥകുമാര്.പ്പൈ.പ്പൈ 
കുക്ക് 
വൃദ്ധമന്ദിരം ൈാസര്തഗാഡ് 

കുക്ക് 
വൃദ്ധമന്ദിരം ൈാസര്തഗാഡ്, 
 

നിലനിര്ത്തുന്നു. 

34 ഴിവ് കുക്ക് 
പ്പൈയര്  തഹാം, 
തിരുവനന്തപുരം 

 

35 ഴിവ് കുക്ക് 
അശാ ഭവ   )വിമണ്  
തിരുവനന്തപുരം 

 

36 ഴിവ് കുക്ക് 
വൃദ്ധമന്ദിരം, പത്തനംതിട്ട 

 

37 ഴിവ് കുക്ക് 
വൃദ്ധമന്ദിരം, പത്തനംതിട്ട 

 

38 ഴിവ് കുക്ക് 
വൃദ്ധമന്ദിരം, എറണാകുളം 

 

39 ഴിവ് കുക്ക് 
അശാഭവ   )പ്പമ   
എറണാകുളം 

 

40 ഴിവ് കുക്ക് 
എച്ച്.പി.എച്ച്, വയനാട് 

 

41 ഴിവ് കുക്ക് 
വൃദ്ധമന്ദിരം, ൈാസര്തഗാഡ് 
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         5. സര്ക്കാര്  സാധൂൈരണത്തിനവിതധയമായി സാമൂഹയനീതി വകുപ്പിന ൈീഴിലുള്ള 
ൈാരയാലയങ്ങളില്  തസവനമനഷ്ഠിയ്ക്കുന്ന പാര്ട്ട് കടം സപീപ്പര്  തസ്തിൈയിപ്പല ജീവനക്കാതരയം 
വാച്ച്മാ  , വാച്ച് വുമണ്  തസ്തിൈയിപ്പല ജീവനക്കാപ്പര തസ്തിൈമാറൃം നല്ൈി ഈത്തരവാകുന്നതു 
വതരയം ഄതതു ൈാരയാലയങ്ങളില്  തപ്പന്ന തുടരുവാ   ഄനമതി നല്കുന്നു. പ്രസ്തുത 
ജീവനക്കാരുപ്പട സര്വീസ് ൈാരയങ്ങള്  ൈാരയാലയതമധാവിൈള്  മുതാന ഄതാത് വകുപ്പ് 
ഄധയേ മാര്ക്ക് സമര്പ്പിതക്കണ്ടതാണ്. ഄതാതു ഒഫീസുൈളില്  തപ്പന്ന വകുപ്പിന ൈീഴിലുള്ള 
ൈാരയാലയങ്ങളില്  സൂപ്പര്നൂമററി തസ്തിൈൈളില്  തസവനമനഷ്ഠിയ്ക്കുന്ന ജീവനക്കാര്  ഄതത് 
ൈാരയാലയങ്ങളില്  തപ്പന്ന നിലനില്ുന്നതാണ്. നിയമസഭാസതമ്മളനം നടുന്നതിനാല്  ഇ 
ഈത്തരവു പ്രൈാരം നിയമിതരാകുന്ന ജീവനക്കാപ്പര 13/02/2020 തീയതി പ്രാബലയത്തില്  
ചുമതലയില്  നിന്നും വിടുതല്   പ്പചയ്തുപ്പൈാണ്ടുള്ള ഈത്തരവ് ആരു വകുപ്പുൈളിപ്പലയം 
ൈാരയാലയതമധാവിൈള്   പുറപ്പപ്പടുവിതക്കണ്ടതാണ്. വകുപ്പ് വിഭജനത്തിപ്പെ ഭാഗമായള്ള ഇ 
സ്ഥലംമാറൃം താത്ൈാലിൈ ക്രമീൈരണമാണ്. 2020 പ്പല പ്പപാതുസ്ഥലംമാറൃത്തില്  ആത് 
പുന:പരിതശാധിുന്നതായിരിും. 
       
 )പ്പ്   
                  സാമൂഹയനീതി ഡയറക്ടര്  
ആരു വകുപ്പുൈളിതലയം എല്ലാ ജീവനക്കാര്ും 
 
പൈര്പ്പ് 
1.ഡയറക്ടര് ,  വനിത ശിശു വിൈസന വകുപ്പ് 
2.ആരു വകുപ്പിപ്പലയം എല്ലാ ൈാരയാലയതമധാവിൈള്ും 
3.സാമൂഹയനീതി ഡയറക്ടറുപ്പട സിഎ യ്ക്ക് 
4.സൂപ്രണ്ട്, ഐറൃി പ്പസേ   
       )ആരു വകുപ്പുൈളുപ്പടയം പ്പവബ്കസറൃില്  പ്രസിദ്ധീൈരിയ്ക്കുന്നതിന്                                          
5.   തസ്റ്റാക്ക് ഫയല് / ഒഫീസ് തൈാപ്പി.                                                            

                   
 


