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ക്രമ
നം

ജീവനക്കാരുടെട പേപര് 
തസ്തിക

സീറ്റ് 
നം കൈകകാര്യം ടെചയ്യുന്ന വിഷയങ്ങള്

ഔപേദ്യാഗിക 
പേഫാണ്
ഇടെമയില് 

1
സ്മിത എസ് ആര് 
(അസി. മാപേനജര്)

ഡി16, ഡി21, ഡി23 സീറ്റുകളുടെട പേമല്
പേനാട്ടം

amdisp@
supplycomail.
com

2.
സുനിത സ്റ്റാന്ലി 
(അസി. മാപേനജര്)

ഡി22, ഡി24, ഡി25, ഡി26, ഡി27 
സീറ്റുകളുടെട പേമല്പേനാട്ടം 9446001805

3.
രാജലക്ഷ്മി പി ആര് 
(ജൂനിയര് അസിസ്റ്റന്റ്)

ഡി 16

പേകാട്ടയം, പാലക്കാട്, പേകാഴിപേക്കാട് 
പേമഖലകളിടെലയും ആലപ്പുഴ ജില്ലയിടെലയും 
സൂപ്പര് മാര്ക്കറ്റുകളിടെലയും ലാഭം മാര്
ക്കറ്റുകളിടെലയും അച്ചടക്കകാര്യം, 
വിവരാവകാശം 

4.
ശ്രീകല ടെക 
സീനിയര് അസിസ്റ്റന്റ്-1

ഡി21

തിരുവനന്തപുരം പേമഖലയിടെല ഡിപേപ്പാ, 
പേമഖലാ ഓഫീസ്, സൂപ്പര് മാര്ക്കറ്റ്, ലാഭം 
മാര്ക്കറ്റ്, ടെമാകൈബല് മാപേവലി, 
ടെമഡിക്കല് പേസ്റ്റാര്, ടെഫസ്റ്റിവല് മാര്ക്കറ്റ്,
സബ് ഡിപേപ്പാ, NFSA ഡിപേപ്പാ, എല്പിജി 
ഔട്ലറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിടെല 
അച്ചടക്കകാര്യം, വിവരാവകാശം

5.
രതീഷ് ടെക
സീനിയര് അസിസ്റ്റന്റ്-1

ഡി22
പേകന്ദ്ര കാര്യാലയത്തിടെല ഉപേദ്യാഗസ്ഥ 
രുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട അച്ചടക്കകാര്യം, 
ബാധ്യതാ/ബാധ്യതാ രഹിത സാക്ഷ്യ 
പത്രം നല്കുക, വിവരാവകാശം

6. സിന്ധു സി പി

സീനിയര് അസിസ്റ്റന്റ്-1

ഡി23 പേകാഴിപേക്കാട്  പേമഖലയിടെലയും  ആലപ്പുഴ
ജില്ലയിടെലയും  ഡിപേപ്പാ,  പേമഖലാ  ഓഫീസ്,
മാപേവലി  പേസ്റ്റാര്,  ടെമാകൈബല് മാപേവലി ,
ടെമഡിക്കല് പേസ്റ്റാര്, ടെഫസ്റ്റിവല് മാര്ക്കറ്റ്,
സബ്  ഡിപേപ്പാ,  NFSA  ഡിപേപ്പാ എല്പിജി
ഔട്ലറ്റ്,  ടെപപേpാള് പമ്പ്
എന്നിവിടങ്ങളിടെല അച്ചടക്കകാര്യം ,
വിവരാവകാശം

7. പ്രീത എന് ടി

സീനിയര് അസിസ്റ്റന്റ്-2

ഡി24 പാലക്കാട് പേമഖലയിടെല ഡിപേപ്പാ,  പേമഖലാ
ഓഫീസ്,  മാപേവലി  പേസ്റ്റാര്,  ടെമാകൈബല്
മാപേവലി,  ടെമഡിക്കല് പേസ്റ്റാര് ,  ടെഫസ്റ്റിവല്
മാര്ക്കറ്റ്,  സബ്  ഡിപേപ്പാ,  NFSA  ഡിപേപ്പാ
എല്പിജി  ഔട്ലറ്റ്  എന്നിവിടങ്ങളിടെല
അച്ചടക്കകാര്യം, വിവരാവകാശം

8. ബിനുകുമാര് ആര് എസ്

ജൂനിയര് അസിസ്റ്റന്റ്

ഡി25 പേകാട്ടയം  പേമഖലയിടെല ഡിപേപ്പാ,  പേമഖലാ
ഓഫീസ്,  മാപേവലി  പേസ്റ്റാര്,  ടെമാകൈബല്
മാപേവലി,  ടെമഡിക്കല് പേസ്റ്റാര് ,  ടെഫസ്റ്റിവല്
മാര്ക്കറ്റ്,  സബ്  ഡിപേപ്പാ,  NFSA  ഡിപേപ്പാ
എല്പിജി  ഔട്ലറ്റ്  എന്നിവിടങ്ങളിടെല
അച്ചടക്കകാര്യം, വിവരാവകാശം

9. ബിനു വി

സീനിയര് അസിസ്റ്റന്റ്-1

ഡി26 തിരുവനന്തപുരം  പേമഖലയിടെല മാപേവലി
പേസ്റ്റാറുകള് ,  ടെപപേpാള് പമ്പുകള്
തുടങ്ങിയവയിടെല അച്ചടക്ക കാര്യം ,  DPC
റിപേപ്പാര്ട്,   Arrear  List,  പേപാലീസ്/
വിജിലന്സ്/  പേകാടതി  പേകസുകളുടെട
പേക്രാഡീകരണം, പലവക, വിവരാവകാശം

10. മിനിപേമാള് പി എസ്

സീനിയര് അസിസ്റ്റന്റ്-1

ഡി27 എറണാകുളം ജില്ലയിടെല ഡിപേപ്പാ ,  പേമഖലാ
ഓഫീസ്,  സൂപ്പര് മാര്ക്കറ്റ് ,  ലാഭം  മാര്
ക്കറ്റ്,  മാപേവലി  പേസ്റ്റാര്,  ടെമാകൈബല്
മാപേവലി,  ടെമഡിക്കല് പേസ്റ്റാര് ,  ടെഫസ്റ്റിവല്
മാര്ക്കറ്റ്,  സബ്  ഡിപേപ്പാ,  NFSA  ഡിപേപ്പാ
എല്പിജി  ഔട്ലറ്റ്  എന്നിവിടങ്ങളിടെല



അച്ചടക്കകാര്യം, വിവരാവകാശം

11. സുനിത ടെക എസ് കൈടപിസ്റ്റ് സീനിയര് പേ�ഡ് കൈടപിസ്റ്റ്

12. സംഗീത എസ് ASW അസിസ്റ്റന്റ് ടെസയില്സ് വുമണ്

13. ജീഷ വി പി കൈടപിസ്റ്റ് ദിവസപേവതനം

 

(ഒപ്പ്)
മാപേനജര്(ഭരണം)

അംഗീകാരപേത്താടെട

അസിസ്റ്റന്റ് മാപേനജര്(അച്ചടക്കം)


