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FORM XXI
Right Information Act Case Register March 2018
Employment Directorate
Sl
No.

File No.with
Date of
receipt of
application

(1)
1.

(2)
എൽ3-117574/18
03/03/2018

2.

3.

name and Address of the
petitioner

(3)

Nature of
Information
sought for

Date of Issue
of reply

(4)

(5)
എൽ3/971/2018/ഡി.ഇ
തീയതി. 14/03/2018
കഡസ്പൊിിച്ച് തീയതി
16/03/18

Whether
Amount any
applicatio realised
n of any
part
thereof
transferre
d to any
other
public
authority
and if so,
to whom
(6)
(7)
പ്പകൊർട്ട് ഫീ
സ്റ്റൊമ്പ് - 10/-

ദീനു സുഗതൻ
കളീലഴികത്ത് വീട്
ഇളവൂർ, ചണ്ണപ്പേട്ട. P.O
കകൊല്ലം

ആപ്പരൊഗയ വൄേിൽ
Treatment Organiser
Grade-II
തസ്തികയിപ്പലക്ക്
നിയമനം
സംബന്ധിച്ച്.

എം2119518/18
07/03/2018

വി.ടി. പ്രദീപ് ൄമൊർ
കചയർമൊൻ
ഹരിതപ്പസന
പ്പപരൊമ്പ്ര. പി. ഒ

എംപ്പലൊകെന്റ്
എക്സ്പ്പചഞ്ചിൽ
രജിസ്റ്റർ കചയ്ത
കതൊഴിൽ
രഹിതയ്യൃകട എണ്ണം
സംബന്ധിച്ച്.

എം2/1072/2018/ഡി.ഇ
തീയതി. 15/03/2018
കഡസ്പൊിിച്ച് തീയതി
16/03/18

-

പ്പകൊർട്ട് ഫീ
സ്റ്റൊമ്പ് - 10/-

എം2120072/18

സുനിൽ. കക
ൄഞ്ഞടുക്കം (H)

ബൂഗിൾ (Bugle) &

എം2/1069/2018/ഡി.ഇ
തീയതി. 04/03/2018

-

പ്പകൊർട്ട് ഫീ
സ്റ്റൊമ്പ് - 10/-

Remarks

(8)

2

4.

5.

08/03/2018

കപയ്യൃംമ്പൊല (പി.ഒ)
കളനൊട് (വഴി)
കൊസർപ്പഗൊഡ് .

കഡസ്പൊസച്ച് തീയതി
ട്രംപ്റ് (Trumpet)
register കചയ്തവയ്യൃകട 14/03/18
എണ്ണം സംബന്ധിച്ച്.

കൂ1124733/18
16/03/2018

മപ്പഹശൃരി
മപ്പഹശൃരി ഭവൻ
എളളുവിള (പി.ഒ)

എംപ്പലൊകെന്റ്
എക്സ്പ്പചഞ്ചിൽ
നിന്നം കകൊടുക്കുന്ന
ലിസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ച്.

കൂ1/1226/2018/ഡി.ഇ

കൂ1-

സജീഷ് കൊരിപ്പയടത്ത്
കൊരിപ്പയടത്ത് വീട്
പളളിക്കൽ (പി.ഒ)
മലപ്പുറം.

എംപ്പലൊകെന്റ്
എക്സ്പ്പചഞ്ചിപ്പലക്ക്
ഒഴിവുകൾ റിപ്പേൊർട്ട്
കചയ്യുന്നതികന്റ
നടപടിക്രമങ്ങൾ
സംബന്ധിച്ച്.

കൂ1/1228/2018/ഡി.ഇ

രൊമൄമൊർ. എ. എൻ
ആപ്പട്ടൊക്കൊരൻ (H)
കചറുവപ്പത്തരി

കതൊഴിൽ വൄേ്
മന്ത്രിയുകട
ഓഫീസിൽ നിന്നം
1822891/17
നിപ്പവദനത്തിൻപ്പമൽ
കകകകൊണ്ട നടപടി
സംബന്ധിച്ച്.

കൂ1/1223/2018/ഡി.ഇ

മപ്പഹശൃരി
മപ്പഹശൃരി ഭവൻ
എളളുവിള (പി.ഒ)

സംസ്ഥൊന
വിവരൊവകൊശ
കമ്മീഷൻ
ആഫിസിൽ നിന്നം
അയച്ചു തന്നത്.

കൂ1/1685/2018/ഡി.ഇ

ആദർശ്. എം. പി
ശ്രീഹരി
ഭരതന്നൂർ. പി. ഒ
തിയ്യൃവനന്തപുരം 695609

തിയ്യൃവനന്തപുരം Last
Grade റൊങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ
ഉൾകേട്ട ഉപ്പദയൊഗൊർ
ത്ഥികളുമൊയി
ബന്ധകേട്ട
വിവരങ്ങൾ

കജ6/1685/2018/ഡി.ഇ

125493/18
17/03/2018

6.

കൂ1-

125492/18
17/03/2018

7.

കൂ1-

126761/18
20/03/2018

8.

കജ6127456/18
21/03/2018

കചൊവ്വൂർ. (പി.ഒ)

തീയതി. 20/03/2018
കഡസ്പൊറച്ച് തീയതി

-

പ്പകൊർട്ട് ഫീ
സ്റ്റൊമ്പ് - 10/-

-

പ്പകൊർട്ട് ഫീ
സ്റ്റൊമ്പ് - 10/-

-

പ്പകൊർട്ട് ഫീ
സ്റ്റൊമ്പ് - 10/-

-

പ്പകൊർട്ട് ഫീ
സ്റ്റൊമ്പ് - 10/-

-

പ്പകൊർട്ട് ഫീ
സ്റ്റൊമ്പ് - 10/-

22/03/18

തീയതി. 22/03/2018
കഡസ്പൊിിച്ച് തീയതി

28/03/18.

തീയതി. 21/03/2018
കഡസ്പൊിിച്ച് തീയതി

28/03/18.

തീയതി. 17/04/2018
കഡസ്പൊൻച്ച് തീയതി

19/04/18.

തീയതി. 18/04/2018
കഡസ്പൊങച്ച് തീയതി

20/04/18.

3

നൽൄന്നത്
സംബന്ധിച്ച്.
9.

10.

11.

12.

പി2128227/18
22/03/2018

എൽ3129457/18
24/03/2018

കജ6130076/18
26/03/2018

പി2130395/18
27/03/2018

വി. സുബ്രഹ്മണ്യൻ
കണ്ടൊൻൄഴി വീട്
ചിറയിൽ. പി.ഒ
കകൊപ്പണ്ടൊട്ടി
മലപ്പുറം -673 638.

15/02/2018 ന് അയച്ച
വിവരൊവകൊശ മറുപടി
സംബന്ധിച്ച്.

പി2/1350/2018/ഡി.ഇ

രപ്പമശ്. എം
ഒറലൊവിള പുത്തൻ വീട്
തുവയ്യൂർ സൗത്ത്
കടമ്പനൊട് - 6910552

പ്പകരള വൊട്ടർ
അപ്പതൊറിറിയിപ്പലക്ക്
എംപ്പലൊകെന്റ് വഴി
ഓേപ്പററർമൊകര
നിയമിച്ചതികന്റ ITI
പ്പയൊഗയത
സംബന്ധിച്ച്.

എൽ3/1478/2018/ഡി.
ഇ

ശരത്ത്. ടി. എസ്
ശ്രീലത ഭവൻ
പളളിപ്പവട്ട,
ആരയനൊട് (പി.ഒ)

തിയ്യൃവനന്തപുരം
ജില്ലയിൽ Last Grade
ജീവനക്കൊയ്യൃകട
ആകക
തസ്തികകളുകട
എണ്ണം.

കജ6/1687/2018/ഡി.ഇ

പി. ലീല
ആലപ്പഞ്ചരി പറമ്പ്
കപയ്യൃമണ്ണ. പി.ഒ
പ്പകൊഴിപ്പക്കൊട് .

സുവർണ്ണ ജൂബിലി
വർഷപ്പത്തൊടനുബ
ന്ധിച്ച് 01/01/97
മുതൽ 14/08/98 വകര
തൊൽക്കൊലികയി
പ്പജൊലി കചയ്തവയ്യൃകട

പി2/996/2018/ഡി.ഇ

തീയതി. 27//03/2018
കഡസ്പൊിിച്ച് തീയതി

-

പ്പകൊർട്ട് ഫീ
സ്റ്റൊമ്പ് - 10/-

-

പ്പകൊർട്ട് ഫീ
സ്റ്റൊമ്പ് - 10/-

-

പ്പകൊർട്ട് ഫീ
സ്റ്റൊമ്പ് - 10/-

-

പ്പകൊർട്ട് ഫീ
സ്റ്റൊമ്പ് - 10/-

27/03/18.

തീയതി. 17//04/2018
കഡസ്പൊിിച്ച് തീയതി

19/04/18.

തീയതി. 19//04/2018
കഡസ്പൊകച്ച് തീയതി

24/04/18.

തീയതി. 18//04/2018
കഡസ്പൊിൊച്ച് തീയതി

24/04/18.

4

പുനർനിർണ്ണയം
സംബന്ധിച്ച്.
13.

എൽ1131792/18
31/03/2018

മണ്ികണ്ഠൻ. സി
ചക്കകതൊടി (H)
എറൊംപ്പന്തൊട് ,
വലമ്പൂർ (പി.ഒ),
പട്ടിക്കൊട് (വഴി)

04/11/2017 ന്
എംപ്പലൊകെന്റ്
ഡയറക്ടർക്ക്
നൽകിയ പരൊതി
സംബന്ധിച്ച്.

എൽ1/1510/2018/ഡി.
ഇ

-

പ്പകൊർട്ട് ഫീ
സ്റ്റൊമ്പ് - 10/-

തീയതി. 07/04/2018
കഡസ്പൊിിച്ച് തീയതി

11/04/18.

District Employment Exchange , Thiruvananthapuram.
14

15

A2/131/18
Date of Receipt
1.3.18

A2/147/18
Date of Receipt
07.3.18

Sri. Nishanth.G.H
Gokulam
Venga.P.O
Sasthamkottah
Kollam

Sri.Sherin.V.W
Christ Vilasam
Bunglow
Mulluvila.P.O

കനടുമങ്ങൊട്
എകി.റി.ഡി.പി
പ്പപ്രൊജക്ട്
ഒിൊഫീസികല
പി.റി.എസ്/
വൊച്ച്മൊൻ,
തിയ്യൃവനന്തപുരം
ഡന്റൽ
പ്പകൊപ്പളജികല
ഫുൾകടം സൃീേർ
വിവരങ്ങൾ

സംബന്ധിച്ച്.
കമൊസ്ക്ൃിപ്പറൊ
കൺപ്പട്രൊൾ
വർക്കറുകട C3/R
02/12- C3/R/12/dt
05.10.12 കല ലിസ്റ്റികല

20.3.18

21.3.18

Court Fee
Stamp
Rs.10/-

21.3.18 ന്
Court Fee
16
Stamp Rs.10/പ്പപജി
കന്റ
പകർപ്പു

5

പകർേ്
സംബന്ധിച്ച്.

16

A2/148/18
District Medical Officer
Date of Receipt
(ISM)
07.3.18
Thriruvananthapurm
(Sri. Mohandas)

17

A2/163/18
Date of Receipt
14.3.18

18

A2/188/18
Date of Receipt
20.3.18

19

20

Employment
Directorate
Thriruvananthapurm
(Sri. Sunil.K)

തൊൽി്ക്കൊലിക
അടിസ്ഥൊനത്തിൽ
എത്ര വയസ്സുവകര
ഇന്റർവൂവിൽ
പകങ്കടുേിക്കും
എന്നത്
സംബന്ധിച്ച്.
ബൂഗിൾ ആന്റ്
ട്രംപറ് സർട്ടിഫിക്കറ്
രജിസ്റ്റർ
കചയ്തഉപ്പദയൊഗൊർത്ഥി
കളുകട എണ്ണം
സംബന്ധിച്ച്.
സീനിപ്പയൊറിറി
ലിസ്റ്റികന്റ പ്പകൊേി
നൽൄന്നതുമൊയി
ബന്ധകേട്ട്.

Smt. Manju.K.Nair
T.C 30/1892
Ragamalika
Pettah
Thriruvananthapurm
പ്പജൊലി ലഭിക്കൊത്തതു
A2/205/18
State Public
സംബന്ധിച്ച്.
Date of Receipt
Information Officer
27.3.18
&Divisional
Employment Officer
Thriruvananthapurm
(Smt.Sobhana
kumari.G)
B.Sc MLT, DMLT,
A2/204/18
Sri.Mohammed a Salim
D,pharm,
Date of Receipt
Kalliyath
B.pharm,
27.3.18
Zeenath Manzil
Diploma in Radiology,
Mambra
Ophthalmic Assistant ,
B.Sc Ophthalmology
Kalpakanchery.P.O
എന്നീ
പ്പയൊഗയതകൾ
Malappuram.Dt
ഉളള

13.3.18

കൾ
നൽകി
യിട്ടുണ്ട്.

ജില്ലൊ കമഡിക്കൽ
ഒിൊഫീസറുകട
5.3.18 കല ഇ 2960/2016 നമ്പർ
കത്ത്.

DE 19.03.18

എംപ്പലൊകെന്റ്
ഡയറക്ടപ്പററികല1
4.3.15 കല
DE/1069/2018-M2
നമ്പർ കത്ത്.

12.04.18

Court Fee
Stamp Rs.10/-

07.04.18

Court Fee
Stamp Rs.10/-

06.04.18

Court Fee
Stamp Rs.10/-

P&EE
ഒിൊഫീസറുകട
19.3.18 കല PEETVM/504/2018-A
നമ്പർ കത്ത്.

6

676551.

Town Employment Exchange , Attingal.
21

സി2/799/18 dt ശ്രീ. സുനിൽ.കക
ൄൻഹൊഡുക്കം ഹൗസ്
15.03.18
കപയ്യൃമ്പൊല.പി.ഒ
കളനൊട് (വഴി)
കൊസർപ്പഗൊഡ്.
671317

ഉപ്പദയൊഗൊർത്ഥികളു
കട വിവരം
സംബന്ധിച്ച്.
ബൂഗിൾ ആന്റ് ട്രംപറ്
അംഗീകൃത
സർട്ടിഫിക്കറ് രജിസ്റ്റർ
കചയ്ത
ഉപ്പദയൊഗൊർത്ഥികളുകട
എണ്ണം സംബന്ധിച്ച്.

17.03.18

ഇല്ല.

Court Fee
പ്പസ്റ്ററ് പബ്ലിക്
Stamp Rs.10/- ഇൻഫർപ്പമഷൻ

ഒിൊഫീസർ&
എംപ്പലൊകെന്റ്
കഡപൂട്ടി
ഡയറക്ടർ(പി.റി)
എംപ്പലൊകെന്റ്
ഡയറക്ടപ്പററ്
തിയ്യൃവനന്തപുരം

Town Employment Exchange, Thamarassery.
22

A1/370/18
Dtd.14.02.18

Sailaja.C
Kinaloor
Estate, Pullanjimedu,
Perumpally

Town Employment Exchange , Kilimanoor.
23

C1/682/18
Dt.16/3/18

24

A1/139/18
Dt.27/1/18

Sunil.K
Kunhadukkam(H)
Perumbala (P.O)
Kalanad (Via) Kasaragod
671317
Sindhu.S.Siva Kripa
ambalathuvila
Chavarcode

For The no of
registrants having
S.S.L.C Qualification
who gor employment
after 23/08/1984 and
the applicants
chance for
employment

09/03/18

Bugls& Trumpet
Certificate രജിസ്റ്റർ
കചയ്തവയ്യൃകട എണ്ണം

22/03/2018

Copy of seniority list
of PTD and Class IV
vacancies.

27/03/2018

No.

No.

No

7

Palayamkunnu.P.O

Town Employment Exchange , Vadakara.
25

എ1/1075/18
ശ്രീ.രജിൄമൊർ.പി,.കക
തീയതി 27.03.18 പുളിക്കുന്നമ്മൽ ഹൗസ്
കടലൂർ. പി.ഒ
തിപ്പക്കൊടി 673529

Town Employment Exchange , Paravur.
26

A/454/18
14.03.18

സുനിൽ.കക
ൄഞ്ഞടുക്ക ഹൗസ്
കപയ്യൃമ്പൊല പി.ഒ
കൊസറപ്പഗൊഡ്.

പ്പവക്കൻസി-

മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല.

ഇല്ല.

ബൂഗിൾ ആന്റ്
ട്രംപറ് സർട്ടിഫിക്കറ്
പ്പചർത്തത്
സംബന്ധിച്ച്.

20.03.18

No

സംബന്ധിച്ച്

Town Employment Exchange , Kattakada.
ബൂഗിൾ ആന്റ്
27
A1/781/18
Employment Directorate
Date of Receipt Employment Deputy ട്രംപറ് സർട്ടിഫിക്കറ്
രജിസ്റ്റർ
15.03.18
Director (PT)
കചയ്തവയ്യൃകട എണ്ണം
(Sunil.K)

Court Fee
Stamp
Rs.10/-

പ്പകൊർട്ട് ഫീ
സ്റ്റൊമ്പിനത്തിൽ

27.03.2018

എംപ്പലൊകെന്റ്
കഡപൂട്ടി
ഡയറക്ടറുകട
14.3.18 കല
DE/1069/2018-M2
നമ്പർ കത്ത്.

Action
Pending

Court Fee
Stamp Rs.10/-

സംബന്ധിച്ച്.

Town Employment Exchange, Balusseri.
28

C1/773/18
Dt12/03/18

ശ്രീപ്പഗഷ്
ഉണ്ണിപ്പക്കൊരശ്ശൻ വീട്ടിൽ
ഹൗസ്
നടുവണ്ണൂർ (പി.ഒ)

തിയ്യൃവനന്തപുരം
മിലിററി
പ്പഹൊസ്പിറലിപ്പലക്ക്
IOA330/17 നമ്പർ

8

ഉത്തരവ് പ്രകൊരം
അയച്ച പ്പരഖയുകട
പകർേ്
ലഭയമൊക്കുന്നത്
29

C1/797/18
Dt.15/03/18

സുനിൽ.കക
ൄഞ്ഞുടുക്കം ഹൗസ്
കപയ്യൃമ്പൊല(പി.ഒ)
കൊസർപ്പഗൊഡ്.

സംബന്ധിച്ച്

എംപ്പലൊകെന്റ്
എക്സ്പ്പചഞ്ചുകളിൽ

ബൂഗിൾ ആന്റ്
ട്രംപറ് സർട്ടിഫിക്കറ്
രജിസ്റ്റർ
കചയ്തവയ്യൃകട എണ്ണം
സംബന്ധിച്ച്.

Action
Pending

Directorate
of Employ
ment
Thiruvananthapuram

-

Nil

((
പി
പി
..
ഒഒ
))

Town Employment Exchange, Chalakudy
30
3
1

District Employment Exchange, Palakkad.
31 എ1/694/18
13/03/18

32) എ1/716/18
15/03/18

33) എ1/715/18

ശ്രീ.ജയകൃഷ്ണൻ.സി
കസലക്ട ലിസ്റ്റികല
ശ്രീ കൃഷ്ണ നിവൊസ്
കമട്രിക്, ബിപ്പലൊ കമട്രിക്
തൊമരക്കുളം
ക്രമ നമ്പർ
കഞ്ചിപ്പക്കൊട്
പൊലക്കൊട് 678621
ശ്രീ.ബൊബു.പി
LSGDജൂനിയർ കഹൽത്ത്
പത്മ സിവിൽ
ഇൻകസ്പക്ടർ
പ്പസ്റ്റഷൻ
നിയമന കൊലൊവധി
പിൻവശം,
സംബന്ധിച്ച്.
പൊലക്കൊട് .
ശ്രീ. അബ്ജുൾ അസീസ്
1193 കല രജിസ്ട്രഷൻ

3/43/18

9

16/3/18

കപ്പച്ചരിപറമ്പിൽ വീട്
കിഴക്കുമ്പുറം മണ്ണൂർ
പൊലക്കൊട് . 678612

നമ്പറും തീയ്യതിയും.

34) എ1/1846/18
24/03/18

ശ്രീ കമൊഹീദീൻ.എ
s/oഅസ്സനൊർ
16/206 കപരിയംകൊട്

SSLC,ITI, NTCകമഷിനിസ്റ്റ്
തസ്തികകളികല
ഒഴിവുകൾ റിപ്പേൊർട്ട്
കചയ്തത് സംബന്ധിച്ച്.

ഹൗസ്
പളളിപറമ്പിൽ
ആലത്തൂർ.പി.ഒ
പൊലക്കൊട്.

Town Employment Exchange, Kottarakkara.
35

A1/641/2018
Dated.14. 03..17

Sri. Sunil.K
Kunhadukkam(H)
Perumbala (P.O)
Kalanad (Via)
Kasaragod
671317

Bugls& Trumpet

Town Employment Exchange, Thamarassery.

16.3.2018

N.A

...

Ref.M2/1069/18/DE
Dt.14.03.18

36

A1/625/18/
Dtd.14.03.2018

SureshBabu.M.R
For Considering
Manikoth (H)
Employment
Near Shameena Theatre, vacancies
Thamarassery.

28.3.2018

No

No

Received from Dist
Employment
Exchange,
Kozhikode

37

A1/636/18/
Dtd.15.03.2018

Sunil K.
Kunjadukkam
Parumpala (P.O)
Kasaragod.

27/3/2018

No

No

Received from
Directorate of
Employment ,
TVM

No.Of candidates
registered with Buggle
and Trumpet
certificate in

Employment Exchange.

10

Town Employment Exchange, Hosdurg
38 C1/851/18
Dt.14.03.2018

Sunil K.
Kunhadukkam House
perumbala(PO)
Kalanad (Via)
Kasaragod.(Dt)
671317 (PIN)

ബൂഗിൾ
28.03.18
ട്രംപറ്
സർട്ടിഫിക്കറ്
പ്പചർത്ത
ഉപ്പദയൊഗൊർത്ഥികളു
കട എണ്ണം
സംബന്ധിച്ച്.

Court fee
stamp Rs.10/-

Town Employment Exchange, Neyattinkara.
39 L5/1039/18
dtd

പ്രീത.വി
വിയ്യൃന്നിച്ചൽ വിള
വീട് .PP 14/508
പളലിച്ചൽ .പി.ഒ

പ്പജൊലി ലഭിച്ചിട്ടില്ല 17/03/2018
എന്നത്

Court fee
stamp Rs.10/-

40 L5/1085/18

ലത.ജി
ചിത്തിര ഭവൻ
മുടവൂർപൊറ
കവടികവച്ചൊൻ
പ്പകൊവിൽ പി.ഒ

ഒിൊഡർ
കൊർഡികന്റ
പകർേ്
നൽൄന്നത്
സംബന്ധിച്ച്.

Court fee
stamp Rs.10/-

41

ൄമൊരി.സുധ.എസ്
അംബജ വിലൊസം
ബംഗ്ലൊവ്

പരൊതിക്ക് മറുപടി 17/03/2018
നൽകിയില്ല
എന്നത്

dtd

L5/1112/18
dtd

സംബന്ധിച്ച്.

03/04/18

Court fee
stamp Rs.10/-

വിവരൊവകൊശ
നിയമപ്രകൊരം
മറുപടി നൽകി

11

42 L5/1150/18

dtd

43 L5/1179/18

dtd

44 L5/1183/18

dtd

കഴക്കൂട്ടം
പൊറശ്ശൊല.പി.ഒ

സംബന്ധിച്ച്.

സിന്ധു.വി
ശ്രീസൊയി നിവൊസ് ,
പുന്നമൂട്
പളളിച്ചൽ .പി.ഒ
സപ്പന്തൊഷ്.ആർ
ലളിത വിലൊസം
ഈഴപ്പക്കൊണ്ം
വട്ടവിള.പി.ഒ,പിൻ.695132
സുനിൽ.കക
കൗൻഹൊടുകം (4)
കപയ്യൃംമ്പൊല പി.ഒ
കല്ലനൊട്
കൊസർപ്പകൊട്.

നിയമന
വിവരങ്ങൾ
സംബന്ധിച്ച്.

22/03/2018

Court fee
stamp Rs.10/-

നിയമന
വിവരങ്ങൾ
സംബന്ധിച്ച്.

20/03/2018

Court fee
stamp Rs.10/-

എംപ്പലൊകെന്റ്
മറുപടി
എക്സ്പ്പചഞ്ചിൽ
നൽകൊനുളള
Bugle and Trumpet നടപടി
Certificate രജിസ്റ്റർ സൃീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കചയ്തിട്ടുപ്പണ്ടൊ
എന്നതു നിയമന
വിവരങ്ങൾ
സംബന്ധിച്ച്
Forwarded by
DD(PT) Employment
Directorate
DE/1069/2018- M2

Court fee
stamp Rs.10/-

Town Employment Exchange , Irinjalakuda.
45 എ1/679/17
09/03/18

പ്പജൊയ് എ.കജ
അരങ്ങത്തൂപറമ്പിൽ വീട്
പി.ഒ കചങ്ങൊലൂർ
തൃശ്ശൂർ -680312

പ്പവക്കൻസി

23/03/18

ഇല്ല

46 20/03/18

വറീത് എം.പി
മലൊയൊറി വീട്
പി.ഒ പുതുക്കൊട്

പ്പവക്കൻസി

മറുപടി
നൽകിയിട്ടില്ല.

ഇല്ല

A1/793/18

സംബന്ധിച്ച്

സംബന്ധിച്ച്

10 യ്യൄപയുകട
രണ്ട് യ്യൄപ
പ്പകൊർട്ട
ഫീ സ്റ്റൊമ്പ്.
മൊത്രം

ഇല്ല

10 യ്യൄപയുകട
പ്പകൊർട്ട ഫീ സ്റ്റൊമ്പ്.

12

Town Employment Exchange, Mattanur.
47

സുനിൽ.കക
ൄഞ്ഞുടുക്കം
കപയ്യൃമ്പൊല. പി.ഒർ
കളനൊട്
കൊസറപ്പഗൊഡ്
671317

സംസ്ഥൊനത്ത്
എംപ്പലൊകെന്റ്
എക്സ്പ്പചഞ്ചുകളിൽ
ബൂഗിൾ & ട്രമ്പറ്
സർട്ടിഫ്ക്കറ്
രജിസ്റ്റർ
കചയ്തവയ്യൃകട
എണ്ണം

7.4.18

ഇല്ല

6/4/2018

ഇല്ല

ഇല്ല

ഇ

District Employment Exchange, Vadakara.
District Employment Exchange, Wayanad
48

903/2018-വി
തീയതി
9/3/2018

ശ്രീ.പ്പജൊർജ് നിക്സ് ,
മരക്കൊപറമ്പിൽ വീട്,
കവത്തിരി പി.ഓ,
വയനൊട്

പ്പപൊലീസ്
കൈവർ
നിയമനം
സംബന്ധിച്ച
വിവരങ്ങൾ,
സ്ഥിര
നിയമനത്തിനും,
തൊത്കൊലിക
നിയമനത്തിനുമു
ളൃ
മൊനദണ്ഡങ്ങൾ
തുടങ്ങിയവ

10/-

അപ്പപക്ഷകന്
ആവശയകേട്ട
പകർപ്പുകൾ
ലഭയമൊക്കുന്നതിന്
ആവശയമൊയ
ഫീസ് അടച്ച്
ഹൊജരൊക്കുവൊൻ
മറുപടി നൽകി

13

49

966/18-വി

ശ്രീ .പ്പജൊഷി ,
ഇരിേിക്കൽ വീട്,
കരിമ്പിൻകണ്ടി,
കവത്തിരി പി.ഓ,
വയനൊട്

പൊർകടം ,
20.3.18
ഫുൾകടം
തുടങ്ങിയ
നിയമനങ്ങൾ
ഏത് വൄേിൽ
ഏത് തസ്തികയിൽ
നൽകി എന്നത്
സംബന്ധിച്ച
വിവരങ്ങൾ.

ഇല്ല

10/-

ആവശയകേട്ട
വിവരങ്ങൾക്കൊയി
പ്രപ്പതയകം
പ്പരഖകൾ
തയ്യൊറൊക്കി
കവച്ചിട്ടില്ലൊത്തതി
നൊൽ പ്പനരിട്ട്
പരിപ്പശൊധിക്കൊവു
ന്നതൊണ്് എന്ന്
മറുപടി നൽകി.

Town Employment Exchange, Cherthala.
50

A2/553/18
dtd 14.3.18

ശ്രീ.സുനിൽ.കക,
ൄൻഫൊറുക്കം,
കപയ്യൃമ്പള,
കളനൊട്,
കൊസറപ്പഗൊഡ്

ബുഗിൾ & ട്രംപറ് 24.3.18
രജിസ്റ്റർ കചയ്ത
ഉപ്പദയൊഗൊർത്ഥികളു
കട എണ്ണം

NA

Court Fee
Stamp
Rs.10/-

51

A2.668/18
dtd:31.3.18

ശ്രീ.മുഹമ്മദ്ൄട്ടി .കക.എ,
കിടങ്ങൊട്ടു
നടൃത്ത് നഗർ
പി.ഓ.അയ്യൄക്കുറി
പ്പചർത്തല.

കതൊഴിൽരഹിത
പ്പവതനം
സംബന്ധിച്ച്

NA

Court Fee
Stamp
Ts.10/-

വിവരൊവകൊശ
നിയമപ്രകൊരമുളൃ
അപ്പപക്ഷ
Pending case
received on
31.3.18

-

-

-

Town Employment Exchange, Thirurangadi
52

A1/156E/18
14-3-18

Sunil.K
Kunnadukkam House
Perumbala P.O
Kasaragod Dist.

No of candidates 20-3-18
registered bearing
Bugle, Trumpet
certificate

Thiruvananthapuram Rural Employment Exchange, Kazhakuttom.

14

53

A1/528/2018
05/03/2018

54

A1/717/2018
14/3/2018

Loan defaulter
22/3/02
Sri.A.R.Shafi
018
recovery case
decreed in favour of
bank, a copy of
PAN, AADHAR,
details of assets
etc, declared by
Sri.A.R.Shafi for
election to
Gramapanchayat.

No

Sunil.K,
Kunhadukkam
Perumbala P.O,
Kalanad(via)
Kasaragod
District Employment Exchange, Kozhikod.
55
DEE-KZD/1383/ എം.ആർ .സുപ്പരഷ്ബൊബു,
2018-\A1
മൊണ്ിപ്പക്കൊത്ത്
dtd:1.3.18
നിയർ ഷമീന തിപ്പയറർ ,
തൊമരപ്പശ്ശരി

No. of registrats in 3/4/2018
bugle and trumpet
certificate in REE,
KZTM.

Copy of reply send to Employment
Directorate,No
Trivandum.

56

സ്ഥിരം/തൊൽക്കൊ 26.3.18
ലികം ഒഴിവുകൾ
റിപ്പേൊർട്ട് കചയ്തത്
സംബന്ധിച്ച്

57

58

Chief Manager(s.ar.c)
SBI, Stressed assets
Resoloution Centre,
2nd cloor,
Chandrasekharan Nair
Stadium, Palayam,
Vikasbhavan P.O, Tvm.

DEE-KZD/1443/ ലിമീഷ്.എം
2018-A1
മുണ്ടയ്ക്കൊട്ട് ഹൗസ്,
dtd: 9.3.18
കൊളൂർ പ്പറൊഡ്, മൊങ്കൊവ്
DEE-KZD/
1200/
2018-A1
14.3.18
DEE-KZD/
1595/2018-A1

അബ്ദുൽ ഗഫൂർ.എ
കജന്നി വില്ല
ഇല്ലത്ത്
കണ്ണൊടികപൊയിൽ
ബൊലുപ്പശ്ശരി

സുനിൽ.കക
ൄഞ്ഞടുക്കം ഹൗസ്
കപയ്യൃമ്പൊല(പി.ഒ)

നിയമനംസീനിപ്പയൊറിറി
സംബന്ധിച്ച്.

12.3.18

പ്പവക്കൻസി
സീനിപ്പയൊറിറി
സംബന്ധിച്ച്.

9.4.18

രജിപ്പസ്ട്രഷൻ
സംബന്ധിച്ച്.

22.3.18

No

-

Court Fee തൊമരപ്പശ്ശരി
Stamp Rs.10 എംപ്പലൊയ്കമന്റ്
എക്സ്പ്പചഞ്ചിപ്പല
ക്കു പ്പഫൊർപ്പവഡ്
കചയ്തു.
Court Fee വിവരൊവകൊശ
Stamp Rs.10 നിയമപ്രകൊരമു

ളൃ അപ്പപക്ഷ
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DEEസുനീഷ്.ടി.കക
KZD/1779/2018- തൊകഴ ൄമ്മിളി ഹൗസ്
A1
പറയൻകൊട് ൄന്ന്,
dtd:20.3.18
ജി.എ.പ്പകൊപ്പളജ് പി.ഓ,
പ്പകൊഴിപ്പക്കൊട്
DEE-KZD/1756/ മുഹമ്മദ് സലിം
2018-A1
സീനത്ത് മൻസിൽ
dtd:20.3.18
മമ്പ്ര, കൽേകപ്പഞ്ചരി
മലപ്പുറം.

ഗവകെന്റ്
പ്പഹൊമിപ്പയൊേതി
PT Sweeper
നിയമനം
സംബന്ധിച്ച്.

DEEഅനിത.പി
KZD/1925/2018 പുളിയമൊട്ടുതൊഴം
-A1
കൊരേറമ്പ്
dtd:28.3.18
DEEപുഷ്പ.കക.കക
KZD/2156/2018 റിപി നിലയം
-A1
ഇരിങ്ങത്ത്
dtd:20.3.18
പപ്പയ്യൊളി
DEEറീന.എം
KZD/1922/2018- നൊലുൄടിേറമ്പിൽ
A1
...,നടക്കൊവ് ,
dtd:20.3.18
പ്പകൊഴിപ്പക്കൊട്

പ്പകൊർേപ്പറഷൻ
കണ്ടിൻജന്റ്
വർപ്പക്കഴ്സ്
നിയമനം
വിവിധ
തസ്തികകളികല
നിയമനം
സംബന്ധിച്ച്
പ്പഹൊസ്പിറൽ
അറൻഡർ
പ്പേഡ് -2
ഉപ്പദയൊഗൊർത്ഥികളു
കട രജിസ്റ്റർ
നമ്പർ
സംബന്ധിച്ച്.

MLT
പ്പയൊഗയതയുളൃ
ഉപ്പദയൊഗൊർത്ഥികളു
കട ലിസ്റ്റ്.
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