
ഭരണഭാഷ മാതഭാഷ  
സാമ്പത്തിക സപത്തിവപത്വപത്വര�ണ�് വകുപ്പ്് ഡയറക്ടറുടടര  നരപരപത്ക്രമം

                                            വപത്തികാസ്ഭവൻ, തിവപത്രുവനന്തപുരം
(ഹാജർ: സജീവ്.പപത്.പപത്)
 

വപത്ഷയം: ഡപത്ഇഎസ്  -  ജീവന�ാര്യം –  തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസർ  /  സാറപത്സപത്�റിക
ഓഫീസർ    തിവസ്തപത്തികയപത്റിക  സലംമാറവം  സാന�യറവം  നറികതികപത്  ഉ്രവ്
പുറക്ട്പ്ടുവപത്്ക.

പരാമർശം: 1) 26/03/2022-ടല അസാധാാരണ കതികരള ഗസറ് നമർ. 1017
 2) ഈ ഓഫീസപത്ടല 31/08/2022 ടല DES/1458/2022-EB6 നമർ ഉ്രവ്.
 3) ഈ ഓഫീസപത്ടല 25/04/2022 ടല DES/1470/2022-EB6 നമർ ഉ്രവ്.

 

ഉ്രവ് നമർ  . DES/1470/2022-EB6   തിവീയതിവപത്  .   06/09/2022        

സാമ്പത്തിക  സപത്തിവപത്വപത്വര�ണ�്  വകുപ്പ്പത്റിക  തിവാലൂ�്  സാറപത്സപത്�റിക  ഓഫീസർ  /
സാറപത്സപത്�റിക  ഓഫീസർ    തിവസ്തപത്തികയപത്റിക  ചവടര കചേർർ്്കു സലംമാറങ്  ഉരൻ
പ്രാബല്യ്പത്റിക വര്�വപത്ധാം ഉ്രവ് പുറക്ട്പ്ടുവപത്്ക.

 
ക്രമ
നമർ കപരും നപത്ലവപത്ടല തിവസ്തപത്തികയും ഓഫീംം സലംമാറം നറികതികപത് നപത്യമപത്ത തിവസ്തപത്തികയും ഓഫീംം

1

ശ്രീ. ശശപത്കുപമാർ. പപത്, PEN: 372909
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസ്,
മാനന്തവാരപത്.
(അകപക്ഷപ്രതികാരം)
 

തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസ് 
തിവപത്രൂർ
(ശ്രീമതിവപത്. എൻ.ടതിക ഷീബ-യ്ക്ക് സാന�യറം 
നറികതികപത്യ ഒഴപത്വ്)
 

2

ശ്രീമതിവപത്. റക്ീ് കജാസഫ്, PEN: 352335
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസ് 
ംറിക്ാൻബക്രപത്.
(അകപക്ഷപ്രതികാരം)
 

തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസ്,
മാനന്തവാരപത്.
(ശ്രീ. ശശപത്കുപമാർ.പപത്-യ്ക്ക് സലം മാറം 
നറികതികപത്യ ഒഴപത്വ്)
 

3

ശ്രീ. മണപത്. റപത്, PEN: 373187
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസ്,
തികണ്ണൂർ.
(അകപക്ഷപ്രതികാരം)
 

തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസ്,
ടപാ്കുാനപത്
(ശ്രീ.ംബമണപത്യൻ വലപത്യകചേർാല�റിക 
വപത്രമപത്ത ഒഴപത്വ്)
 

4

ശ്രീ. പ്രതികാശൻ.എം, PEN: 349248
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസ് 
തിവല്പ്പത്ള്ളപത്
(അകപക്ഷപ്രതികാരം)
 

തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസ് 
ചേർാവ�ാര്
(ശ്രീമതിവപത്. റക്ീനകജാസഫ്.വപത്-യ്ക്ക് 
സാന�യറം നറികതികപത്യ ഒഴപത്വ്)
 

5

ശ്രീമതിവപത്. ശ്രീജ.പപത്, PEN: 348931
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസ് 
തിവലകശ്ശേരപത്.
(അകപക്ഷപ്രതികാരം)
 

തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസ് 
മണ്ണാർ�ാര്.
(ശ്രീമതിവപത്. രാജലഷ്മപത്.വപത്-യ്ക്ക് സാന�യറം 
നറികതികപത്യ ഒഴപത്വ്)
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6

ശ്രീമതിവപത്. പുഷ്പലതിവ. പപത്, PEN: 348757
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസ് 
കതികാതിവമംഗലം.
(അകപക്ഷപ്രതികാരം)
 

തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസ് 
ആലത്തൂർ
(ശ്രീമതിവപത്. പുഷ്പതികാന്തപത്. പപത്-യ്ക്ക് സാന�യറം 
നറികതികപത്യ ഒഴപത്വ്)
 

7

ശ്രീമതിവപത്. ബപത്ന. സപത്, PEN: 431327
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസ് 
പ്നാപുരം.
(അകപക്ഷപ്രതികാരം)
 

തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസ് 
തിവല്പ്പത്ള്ളപത്.
(ശ്രീ. പ്രതികാശൻ.എം-ന് സലംമാറം 
നറികതികപത്യ ഒഴപത്വ്)
 

8

ശ്രീമതിവപത്. ംജാതിവ. ടതിക.ടതിക, PEN: 262936
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസ് 
മല്ല്പ്ള്ളപത്.
(അകപക്ഷപ്രതികാരം)
 

തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസ്,
ഒറ്പ്ാലം.
(ശ്രീ. സജീവ്.ടതിക.ടതിക-യ്ക്ക് സാന�യറം 
നറികതികപത്യ ഒഴപത്വ്)
 

9

ശ്രീ.കൃഷ്ണനുണ്ണപത്.എൻ, PEN: 349220
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസ് 
കതികാഴകഞ്ചേരപത്.
(അകപക്ഷപ്രതികാരം)
 

തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസ് 
ടതികാടുങല്ലൂർ.
(ശ്രീ. പപത്.ജപത് സാബ-ന് സാന�യറം 
നറികതികപത്യ ഒഴപത്വ്)
 

10

ശ്രീ. അനപത്റികകുപമാർ. പപത്.ടതിക,PEN: 382534
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസ് 
റക്ാ്കുപത്.
(അകപക്ഷപ്രതികാരം)
 

തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസ് 
വരതികര.
(ശ്രീമതിവപത്. റക്മീസ. എറിക.എം-ന് 
സാന�യറം നറികതികപത്യ ഒഴപത്വ്)
 

11

ശ്രീ. ഷാജപത്. റപത്.ടതിക, PEN: 618913
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസ് 
അടൂർ.
(അകപക്ഷപ്രതികാരം)
 

തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസ് 
തികാസർകഗാഡ്.
(ശ്രീ. മധ. പപത്-യ്ക്ക് സലം മാറം നറികതികപത്യ 
ഒഴപത്വ്)
 

12

ശ്രീ. മധ.പപത്, PEN: 382049
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസ് 
തികാസർകഗാഡ്.
(അകപക്ഷപ്രതികാരം)
 

തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസ് 
തിവലകശ്ശേരപത്.
(ശ്രീമതിവപത്. ശ്രീജ.പപത്-യ്ക്ക് സലം മാറം 
നറികതികപത്യ ഒഴപത്വ്)
 

13

ശ്രീമതിവപത്. രജപത്തിവ.റപത്, PEN: 427780
സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസർ,
ടപാതുവപത്ദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടടര 
തികാര്യാലയം, തിവപത്രുവനന്തപുരം.
(അകപക്ഷപ്രതികാരം)
 

തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസ്,
തികണ്ണൂർ.
(ശ്രീ. മണപത്.റപത്-യ്ക്ക് സലം മാറം നറികതികപത്യ 
ഒഴപത്വ്)
 

14 ശ്രീ.ബപത്ജ. ടതിക.എസ്, PEN: 382986
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസ് 

തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസ് 
തികാർ്പത്തിക്പ്ള്ളപത്
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ടചേർങന്നൂർ
(അകപക്ഷപ്രതികാരം)
 

(ശ്രീ. നജീബ്.എം വപത്രമപത്ത ഒഴപത്വ്)
 

15

ശ്രീ. ഹരപത്ദാസൻ. സപത്, PEN: 381529
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസ് 
പീരുകമര്.
(അകപക്ഷപ്രതികാരം)
 

തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസ് 
കഹാസ്ദർഗ്.
(ശ്രീ. രകമഷ് കുപമാർ.പപത്.ടതിക-യ്ക്ക് 
സാന�യറം നറികതികപത്യ ഒഴപത്വ്)
 

16

ശ്രീ. നപത്ഖപത്റിക. എൻ.പപത്, PEN: 365681
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസ് 
ഇടു�പത്.
(അകപക്ഷപ്രതികാരം)
 

തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസ്, 
ംറിക്ാൻബക്രപത്.
(ശ്രീമതിവപത്. റക്ീ്കജാസഫ്-ന് സലം മാറം 
നറികതികപത്യ ഒഴപത്വ്)
 

 

സലംമാറട്പ്്പെടവരപത്റിക  ഒകര കസഷനപത്റിക  ഒരു വർഷട് കസവനം
പർ്പത്യാ�ാ്വർ�്  അവരുടര അകപക്ഷ പ്രതികാരമുളള്ള മാറമാതികയാറിക  യാത്ര്പ്രപത്�്
അർഹതിവ ഉണായപത്രപത്്്കുതിവല്ല.  എ്കുാറിക നപത്യമാനുൃതിവമായ പ്രകവശനതികാല്പത്ന് അർഹതിവ
ഉണായപത്രപത്്്കുതിവാണ്.

 
തിവാലൂ�്  സാറപത്സപത്�റിക  ഓഫീസർ  /  സാറപത്സപത്�റിക  ഓഫീസർ  തിവസ്തപത്തികയപത്കല�്

ഉകദ്യാഗ�യറ്പത്ന്  പരാമർശം  (1)  പ്രതികാരമുളള്ള  ടസലടറു്  ലപത്സപത്റിക നപത്ലവപത്റിക സീനപത്യറക്ായ
ഇരുപ്പത്ഒ്കു്   ഉകദ്യാഗസർ�്  50200-1200-52600-1300-56500-1400-60700-1500-65200-1600-
70000-1800-79000-2000-89000-  2200-97800-2500-105300/-  രൂപ  (പുതു�പത്യ)  ശമള
ടസ്കെയപത്ലപത്റിക തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസർ  /  സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസർ തിവസ്തപത്തികയപത്കല�്
ഉരൻ  പ്രാബല്യ്പത്റിക  വര്� വപത്ധാം  ചവടര കചേർർ്ം  പ്രതികാരം  സാന�യറം  നറികതികപത്
ഉ്രവ് പുറക്ട്പ്ടുവപത്്ക.

 
ക്രമ  
നമർ

കപരും നപത്ലവപത്ടല തിവസ്തപത്തികയും ഓഫീംം സാന�യറം  നറികതികപത്   നപത്യമപത്ത തിവസ്തപത്തികയും
ഓഫീംം

1 ശ്രീ. വപത്കനഷ്. എം.വപത്, PEN: 669354
എക്സ്റൻഷൻ ഓഫീസർ (പപത്&എം),
കബ്ലാ�് ടഡവല്പ്്ടമന്റ് ഓഫീസ്.
വരവകതികാര്, എറക്ണാകുപളം
 

തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസ്,
ടതിവാടുപുഴ
(ശ്രീ. സഹകദവൻ.ടതിക.സപത് വപത്രമപത്ത ഒഴപത്വ്)

2 ശ്രീ. അനപത്റിക. എം.വപത്, PEN: 389846
എക്സ്റൻഷൻ ഓഫീസർ (പപത്&എം),
കബ്ലാ�് ടഡവല്പ്്ടമന്റ് ഓഫീസ്.
കമലരപത്, കതികാഴപത്ക�ാര്.
 
 

തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസ്,
റക്ാ്കുപത്
(ശ്രീ. അനപത്റികകുപമാർ.പപത്.ടതിക-യ്ക്ക് സലം മാറം 
നറികതികപത്യ ഒഴപത്വ്) 

3 ശ്രീ. ബാബരാജൻ.യു, PEN: 668911
സാറപത്സപത്�റിക ഇൻടക്ടടറുർ,
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസ്,
ടതികായപത്ലാണപത്.
 

തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസ്,
കതികാതിവമഗലം
(ശ്രീമതിവപത്. പുഷ്പലതിവ. പപത്-യ്ക്ക് സലം മാറം 
നറികതികപത്യ ഒഴപത്വ്) 

4 ശ്രീ. മന്മഥൻ. ആർ, PEN: 153789 തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസർ, 
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റക്പത്സർത ്അസപത്സന്റ്,
ചേർീഫ് തികൺസർകവറർ ഓഫ് കഫാറക്സ്,
സകതിവൺ സർ�പത്്, ടതികാല്ലം
 

തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസ്,
ടതികാ്പെടാര�ര.
(ശ്രീ. സാംകജാൺ-ന് സാന�യറം 
നറികതികപത്യ ഒഴപത്വ്)

5 ശ്രീമതിവപത്. മഞ്ജുകജാസ്, PEN: 491101
എക്സ്റൻഷൻ ഓഫീസർ (പപത്&എം),
കബ്ലാ�് ടഡവല്പ്്ടമന്റ് ഓഫീസ്,
പാറക്�രവ്, എറക്ണാകുപളം
 

തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസ്,
കനാർ്് പറക്വൂർ
(ശ്രീ. കജാബ് കതിവാമസ്-ന് സാന�യറം 
നറികതികപത്യ ഒഴപത്വ്) 

6 ശ്രീ. വപത്ശ്നാഥ്. ടതിക.എസ്, PEN: 365483
എക്സ്റൻഷൻ ഓഫീസർ (പപത്&എം),
കബ്ലാ�് ടഡവല്പ്്ടമന്റ് ഓഫീസ്.
അമലപ്പുഴ, ആലപ്പുഴ
 

തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസ്,
തികണയന്നൂർ
(ശ്രീമതിവപത്. എൻ.ബപത് ശ്രീലതിവ-യ്ക്ക് സാന�യറം
നറികതികപത്യ ഒഴപത്വ്)

7 ശ്രീമതിവപത്. ഷഷനമ. എ.പപത്, PEN: 395102
റക്പത്സർത ്അസപത്സന്റ്,
പ്രപത്ൻസപത്്പ്റിക അഗ്രപത്�്തറക്റിക ഓഫീസ്,
ആലപ്പുഴ
 

തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസ്,
മാകവലപത്�ര
(രാകജന്ദ്രനാഥ്. വപത് വപത്രമപത്ത ഒഴപത്വ്)

8 ശ്രീ. അബ്ദുറികസലാം. ടതിക.എ, PEN: 382531
സാറപത്സപത്�റിക ഇൻടക്ടടറുർ,
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസ്,
തിവപത്രൂർ.
 

തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസ്,
ഇടു�പത്.
(ശ്രീ. നപത്ഖപത്റിക. എൻ.പപത്-യ്ക്ക് സലം മാറം 
നറികതികപത്യ ഒഴപത്വ്)

9 ശ്രീ. ജപത്കതിവഷ് തിവയപത്റികതികാരായപത്, PEN: 
355694
ജപത്ല്ലാ ടമഡപത്�റിക ഓഫീസ്,
മാനന്തവാരപത്.
 

തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസ്,
ഉടുമൻകചേർാല
(നപത്ലവപത്ടല ഒഴപത്വ്)

10 ശ്രീ. ംഷ്യ്്. ടതിക, PEN: 355484
എക്സ്റൻഷൻ ഓഫീസർ (പപത്&എം),
കബ്ലാ�് ടഡവല്പ്്ടമന്റ് ഓഫീസ്.
തികണ്ണൂർ
 

തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസ്,
അടൂർ
(ശ്രീ. ഷാജപത്.റപത്.ടതിക-യ്ക്ക് സലം മാറം നറികതികപത്യ 
ഒഴപത്വ്)

11 ശ്രീ. മജീദ് തികാര്യമമ്, PEN: 389937
എക്സ്റൻഷൻ ഓഫീസർ (പപത്&എം),
കബ്ലാ�് ടഡവല്പ്്ടമന്റ് ഓഫീസ്.
തുകണരപത്, കതികാഴപത്ക�ാര്
 

തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസ്,
കതികാഴകഞ്ചേരപത്.
(ശ്രീ. കൃഷ്ണനുണ്ണപത്. എൻ-ന് സലം മാറം 
നറികതികപത്യ ഒഴപത്വ്)

12 ശ്രീമതിവപത്. ശ്രീജ. ടതിക.വപത്, PEN: 348910
സാറപത്സപത്�റിക ഇൻടക്ടടറുർ,
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസ്,
തിവളപത്്പ്റക്മ്
 

തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസ്,
ടതികാല്ലം.
(നപത്ലവപത്ടല ഒഴപത്വ്)

13 പ്രവീൺ. എം.പപത്, PEN: 348753
റക്പത്സർത ്അസപത്സന്റ്,
സാമ്പത്തിക സപത്തിവപത്വപത്വര�ണ�് ജപത്ല്ലാ 
ഓഫീസ്, തികണ്ണൂർ
 

തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസ്,
തികറിക്പ്റ
(ശ്രീ. അരവപത്നാക്ഷൻ.വപത്-യ്ക്ക് സാന�യറം 
നറികതികപത്യ ഒഴപത്വ്)

14 ശ്രീ. സകന്താഷ് കുപമാർ.ടതിക, PEN: 389933
എക്സ്റൻഷൻ ഓഫീസർ (പപത്&എം),

തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസ്,
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കബ്ലാ�് ടഡവല്പ്്ടമന്റ് ഓഫീസ്.
വരതികര, കതികാഴപത്ക�ാര്
 

കുപ്കുത്തൂർ
(ശ്രീ. രത്നകുപമാർ പപത്ള്ള.ടതിക വപത്രമപത്ത ഒഴപത്വ്)

15 ശ്രീ. അരു്കുപമാർ. സപത്.എസ്, PEN: 
383008
ആകരാഗ്യവകുപ്പ്് ഡയറക്ടറുടടര 
തികാര്യാലയം,
തിവപത്രുവനന്തപുരം.
 

തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസ്,
പ്നാപുരം
(ശ്രീമതിവപത്. ബപത്ന. സപത്-യ്ക്ക് സലം മാറം 
നറികതികപത്യ ഒഴപത്വ്)

16 ശ്രീമതിവപത്. പപത്.ടതിക ലീന, PEN: 689003
സാറപത്സപത്�റിക ഇൻടക്ടടറുർ,
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസ്,
തശ്ശൂർ.
 

തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസ്,
ചേർങനാകശ്ശേരപത്
(ശ്രീമതിവപത്. അഞ്ജലപത്.എം-ന് സാന�യറം 
നറികതികപത്യ ഒഴപത്വ്)

17 ശ്രീ. ടതിക.പപത് കയേദാസ്, PEN: 458147
എക്സ്റൻഷൻ ഓഫീസർ (പപത്&എം),
കബ്ലാ�് ടഡവല്പ്്ടമന്റ് ഓഫീസ്.
മുളല്ലകശ്ശേരപത്, തശ്ശൂർ.
 

തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസ്,
മല്ല്പ്ള്ളപത്
(ശ്രീമതിവപത്. ംജാതിവ.ടതിക.ടതിക-യ്ക്ക് സലം മാറം 
നറികതികപത്യ ഒഴപത്വ്)

18 ശ്രീമതിവപത്. സപത്. ഗീതിവ, PEN: 474179
എക്സ്റൻഷൻ ഓഫീസർ (പപത്&എം),
കബ്ലാ�് ടഡവല്പ്്ടമന്റ് ഓഫീസ്.
വര�ാകഞ്ചേരപത്, തശ്ശൂർ.
 

തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസ്,
ടചേർങന്നൂർ.
(ശ്രീ. ബപത്ജ. ടതിക.എസ്-ന് സലംമാറം 
നറികതികപത്യ ഒഴപത്വ്)

19 ശ്രീ. പപത്. അനപത്റിക ജയപത്ംസ്, PEN: 617647
എക്സ്റൻഷൻ ഓഫീസർ (പപത്&എം),
കബ്ലാ�് ടഡവല്പ്്ടമന്റ് ഓഫീസ്.
ഷവ്പ്പത്ൻ, എറക്ണാകുപളം.
 

തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസ്,
ടതികാതപത്
(ശ്രീ. ആർ ബപത്ജകുപമാർ-ന് സാന�യറം 
നറികതികപത്യ ഒഴപത്വ്)

20 ശ്രീ. റപത്.എസ് ംകരഷ്,PEN: 349228
എക്സ്റൻഷൻ ഓഫീസർ (പപത്&എം),
കബ്ലാ�് ടഡവല്പ്്ടമന്റ് ഓഫീസ്.
അന്തപത്�ാര്, തശ്ശൂർ.
 

തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസ്,
കുപ്പെടനാര്.
(ശ്രീ. ശ്രീകുപമാർ. സപത്-യ്ക്ക് സാന�യറം 
നറികതികപത്യ ഒഴപത്വ്)

21 ശ്രീ. ടതിക.ടതിക തിവപത്ലതികൻ, PEN: 688995
റക്പത്സർത ്അസപത്സന്റ്,
ജപത്ല്ലാ പ്പെടപത്തികജാതിവപത് വപത്തികസന ഓഫീസ്,
തശ്ശൂർ.
 

തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറപത്സപത്�റിക ഓഫീസ്,
പീരുകമര്
(ശ്രീ. ഹരപത്ദാസൻ.സപത്-യ്ക്ക് സലം മാറം 
നറികതികപത്യ ഒഴപത്വ്)

 
ഉകദ്യാഗ�യറം വഴപത് നപത്യമനം നറികതികപത്യപത്ട്ടുളള ജീവന�ാടര ഈ ഉ്രവ് ഷതിക്പ്റപത്  15

ദപത്വസ്പത്നുളളപത്കലാ,  പതികരം  ജീവന�ാരൻ  കജാലപത്യ്ക്ക്  ഹാജരാവതികകയാ  ഏതിവാകണാ  ആദ്യം
എ്കു മുളറക്യ്ക്ക്   ഓഫീസ്  കമധാാവപത്  വപത്ടുതിവറിക ടചേർകയണതിവാണ്.  കൂരാടതിവ പ്രരതിവ ഉകദ്യാഗസർ
വപത്ടുതിവറിക ടചേർെയ്കുതും, കജാലപത്യപത്റിക പ്രകവശപത്തതുമായ വപത്വരങ് യഥാസമയം ഈ ഓഫീസപത്റിക
അറക്പത്യപത്ക�ണതുമാണ്.                                                                                       

                        
  
  

                 DIRECTOR            
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ബന്ധട്പ്്പെട ജീവന�ാർ�് (നപത്യനണാധാപത്തികാരപത് മുളകഖന)
പതികർ്പ്്ഃ-
 
1) അ�്കൗണന്റ് ജനറക്റിക(എ & ഇ), കതികരള, തിവപത്രുവനന്തപുരം (ആമുളഖ തിക്് സഹപത്തിവം)
2) അഡീഷണറിക ചേർീഫ്  ടസക്ര്പെടറക്പത്, ആസത്രണ സാമ്പത്തിക തികാര്യ(ബപത്) വകുപ്പ്്, 

ടസക്രക്പെടറക്പത്യറ്, തിവപത്രുവനന്തപുരം (ആമുളഖ തിക്് സഹപത്തിവം)
3) ടഡപ്യൂ്പെടപത് ഡയറക്ടറുർ,  സാമ്പത്തിക സപത്തിവപത്വപത്വര തികണ�് വകുപ്പ്്, ജപത്ല്ലാ ആഫീസ്, 

ടതികാല്ലം, 
പ്നംതിവപത്്പെട,ആലപ്പുഴ,കതികാ്പെടയം
,ഇടു�പത്,എറക്ണാകുപളം,തശ്ശൂർ,പാല�ാര്,കതികാഴപത്ക�ാര്,വയനാര്, മലപ്പുറക്ം, തികണ്ണൂർ, 
തികാസർകഗാഡ്

4)
 
 
5)
6)
7)
8)
9) 
10   

കബ്ലാ�് ടഡവല്പ്്ടമന്റ് ആഫീസർ, കബ്ലാ�് ടഡവല്പ്്ടമന്റ് ആഫീസ്,  വരവകതികാര്, 
കമലരപത്, പാറക്�രവ്, അമലപ്പുഴ, തികണ്ണൂർ, തുകണരപത്, വരതികര, മുളല്ലകശ്ശേരപത്, വര�ാകഞ്ചേരപത്, 
ഷവ്പ്പത്ൻ, അന്തപത്�ാര്
ജപത്ല്ലാ ടമഡപത്�റിക ഓഫീസർ, ജപത്ല്ലാ ടമഡപത്�റിക ഓഫീസ്, മാനന്തവാരപത്
ഡയറക്ടറുർ, ടപാതുവപത്ദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടടര തികാര്യാലയം, തിവപത്രുവനന്തപുരം.
ചേർീഫ് തികൺസർകവറർ ഓഫ് കഫാറക്സ്, സകതിവൺ സർ�പത്്,ടതികാല്ലം
പ്രപത്ൻസപത്്പ്റിക അഗ്രപത്�റികതർ ഓഫീസർ, പ്രപത്ൻസപത്്പ്റിക അഗ്രപത്�റികതറക്റിക ഓഫീസ്, ആലപ്പുഴ
ഡയറക്ടറുർ, ആകരാഗ്യവകുപ്പ്് ഡയറക്ടറുടടര തികാര്യാലയം, തിവപത്രുവനന്തപുരം
 ജപത്ല്ലാ പ്പെടപത്തികജാതിവപത് വപത്തികസന ഓഫീസർ, പ്പെടപത്തിക ജാതിവപത് വപത്തികസന ഓഫീസ്, തശ്ശൂർ
 

11  ടഡപ്യൂ്പെടപത് ഡയറക്ടറുർ,തികമ്യൂ്പെടർ വപത്ഭാഗം (ടവഷബ്സൈറപത്റിക പ്രസപത്ദ്ീതികരപത്്്കുതിവപത്ന്)

12 ഡയറക്ടറുടടര / സീനപത്യർ അഡപത്നപത്കിറീവ് ആഫീസടടര   സപത്.എ
13.  വപത്ജപത്ലൻസ് /ഇ ബപത് (2)/ഇഎ (2)/ ഗ്രകഡഷൻ/ഫയറിക /തികരുതിവറിക ഫയറിക 
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