
സാമ്പത്തിക സപത്തപത്വരകപത്വരകണക്ക് വരകകുപ്പ്് യറക്ടറു ടുടുപത്്രമം
           വരകപത്തികാസ്ഭവരകൻ, തപത്രുവരകടന്തപുണമം
(ഹാജർ: സജീവരക്.ടപത്.ടപത്)
 

വരകപത്ഷറമം: യപത്ഇഎസ്–  ജീവരകടകാണ്യമം  -  അയീഷ്ൽ  ജപത്ലാലാീസർ  /  സ്റ്റാറ്റപത്സ്റ്റപത്കൽ
ലാീസർ  /  സടപത്ടപത്  ലാീസർ  /  സീടപത്റർ  കപത്സർച് അസപത്സ്റ്റ്്  തസപത്തികറപത്ൽ
സലമം രാറ്റ്മം സാടകററ്റ്മം ടൽതികപത് ഉ്ണവരക് പുകറ്പ്പവരകപത്ക്.
  

ടണാരർശമം: 1. 26/03/2022 റല അസാധാാണ് കതികണള ഗസറ്റ്  ടമർ. 1017.
 2. ഈ ലാീസപത്റല 12/01/2022 റല DES/1794/2021-EB6 ടമർ ഉ്ണവരക്
   

 
ഉ്ണവ്രക ടമർ  .     DES/1458/2022-EB6.   തീറതപത്  . 22/04/2022.  

 
സാമ്പത്തിക  സപത്തപത്വരകപത്വരകണക്ക്  വരകകുപ്പ്പത്ൽ  അയീഷ്ൽ  ജപത്ലാലാീസർ  /

സ്റ്റാറ്റപത്സ്റ്റപത്കൽ  ലാീസർ  /  സടപത്ടപത്  ലാീസർ  /  സീടപത്റർ  കപത്സർച്  അസപത്സ്റ്റ്്
തസപത്തികറപത്ൽ  താറ  ടകന് സലമംരാറ്റമം  ഉുൻ  പാബല്യ്പത്ൽ  വരകണ്ക വരകപത്ധാ്പത്ൽ
ഉ്ണവരക് പുകറ്പ്പവരകപത്ക്.
്ര
ടമർ കടരുമം ടപത്ലവരകപത്റല തസപത്തികനമം ലാീസുമം സലമം രാറ്റമം ടൽതികപത്  ടപത്റരപത്ച തസപത്തികനമം ലാീസുമം

1. ശ്രീരതപത് എലപത്സബ്് റരകീട കജാസാ്
അയീഷ്ൽ ജപത്ലാലാീസർ (എസ് 
ആർ എസ്), 
സാമ്പത്തിക സപത്തപത്വരകപത്വരകണക്ക് 
ജപത്ലാലാീസ്, ഇപകപത്
(അകടക്ഷപതികാണമം)

അയീഷ്ൽ ജപത്ലാലാീസർ(ുപത് ആർ 
എസ്),
സാമ്പത്തിക സപത്തപത്വരകപത്വരകണക്ക് 
ജപത്ലാലാീസ്, ആലപ്പു 
(ശ്രീ. സുകണഷ് കുപരാർ. ആർ-ട് 
സാടകററ്റമം ടൽതികപത്റ ം പത്വരക്).

 
സലമംരാറ്ററ്പ്ടവരകണപത്ൽ  ംകണ കസ്റ്റഷടപത്ൽ   ംരു വരകർഷറ് കസവരകടമം

പർ്പത്റാകാ്വരകർക്  അവരകരുറു അകടക്ഷ പതികാണമു രാറ്റരാതികറാൽ  റാത്രാ്പ്ുപത്യ്  
അർഹത  ഉണാറപത്ണപത്ക്തല.  എ്ാൽ  ടപത്റരാസൃതരാറ  പകവരകശടതികാല്പത്ട്
അർഹത ഉണാറപത്ണപത്ക്താ ്്. 

ടണാരർശമം (1)  പതികാണമം അയീഷ്ൽ ജപത്ലാ ലാീസർ / സ്റ്റാറ്റപത്സ്റ്റപത്കൽ ലാീസർ /
സടപത്ടപത്  ലാീസർ  /  സീടപത്റർ കപത്സർച് അസപത്സ്റ്റ്് തസപത്തികറപത്കലയ്  ഉകദ്യാഗകററ്റ്പത്ട്
റസല്്  ലപത്സ്റ്റപത്ൽ ടപത്ലവരകപത്ൽ സീടപത്റകാറ ടാല്   ഉകദ്യാഗസർക്  51400-1200-52600-1300-
56500-1400-60700-1500-65200-1600-70000-1800-79000-2000-89000-2200-97800-2500-
110300/-രൂട  (പുതുകപത്റ ടപത്ണക്)  ശമള റസ്കറപത്ലപത്ൽ ഉുൻ പാബല്യ്പത്ൽ വരകണ്കവരകപത്ധാമം
ഉകദ്യാഗകററ്റമം ടൽതികപത് ഉ്ണവരക് പുകറ്പ്പവരകപത്ക്.

 

്ര
ടമർ

കടരുമം ടപത്ലവരകപത്റല തസപത്തികനമം
 ലാീസുമം

സാടകററ്റമം ടൽതികപത് ടപത്റരപത്ച തസപത്തികനമം
ലാീസുമം

1. ശ്രീ. സകീർ ീസസൻ. എമം.എ, PEN: 
348759
താലൂക് സ്റ്റാറ്റപത്സ്റ്റപത്കൽ ലാീസർ, 
ടാലകാ ്ു.

അയീഷ്ൽ ജപത്ലാലാീസർ (എസ് ആർ 
എസ്), 
സാമ്പത്തിക സപത്തപത്വരകപത്വരകണക്ക് 
ജപത്ലാലാീസ്,  തികാസർകഗായ്
(ശ്രീ. ദശണഥൻ.ഇ വരകപത്ണരപത്ച ം പത്വരക്)
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2 ശ്രീ. ബപത്സ. ബപത്.റതിക, PEN: 381315
താലൂക് സ്റ്റാറ്റപത്സ്റ്റപത്കൽ ലാീസർ, 
താലൂക് സ്റ്റാറ്റപത്സ്റ്റപത്കൽ ലാീസ് 
റടയ്യാറ്റപത്ൻതികണ, തപത്രുവരകടന്തപുണമം

അയീഷ്ൽ 
ജപത്ലാലാീസർ(എസ്.ആർ.എസ്),
സാമ്പത്തിക സപത്തപത്വരകപത്വരകണക്ക് 
ജപത്ലാലാീസ്, ഇപകപത്  
(ശ്രീരതപത്. എലപത്സബ്് റരകീട കജാസാ്-ട് 
സലമംരാറ്റമം ടൽകുപ് ം പത്വരക്)  

3 ശ്രീരതപത്. രപത്ടപത്. ം.റതിക, PEN: 515629
സ്റ്റാറ്റപത്സ്റ്റപത്കൽ ലാീസർ, 
യറക്കകറ്റ് ലാ് എകക്ാരപത്ക് 
ആ്് സ്റ്റാറ്റപത്സ്റ്റപത്ക്, തപത്രുവരകടന്തപുണമം
 

അയീഷ്ൽ ജപത്ലാലാീസർ (എസ്. ആർ 
എസ്), 
സാമ്പത്തിക സപത്തപത്വരകപത്വരകണക്ക് 
ജപത്ലാലാീസ്, തൃശ്ശൂർ
(ശ്രീരതപത്. കസാാപത്.ബപത്.വരകപത് വരകപത്ണരപത്ച ം പത്വരക്)

4 ശ്രീ. ടപത്.എമം സകീർ ീസസൻ, PEN: 
364390
താലൂക് സ്റ്റാറ്റപത്സ്റ്റപത്കൽ ലാീസർ, 
താലൂക് സ്റ്റാറ്റപത്സ്റ്റപത്കൽ ലാീസ് 
രീടചപത്ൽ, കതികാടറമം
 

അയീഷ്ൽ ജപത്ലാലാീസർ (ുപത്. ആർ 
എസ്), 
സാമ്പത്തിക സപത്തപത്വരകപത്വരകണക്ക് 
ജപത്ലാലാീസ്, ഇപകപത്
(ശ്രീ. അബൽ ജബ്ബാാർ.ടപത്.എമം വരകപത്ണരപത്ച ം പത്വരക്)
 

സലമംരാറ്റമം  /  സാടകററ്റമം  വരക പത്  ടപത്റരടമം  ടൽതികപത്റപത്ട്ടളള  ജീവരകടകാണറട ഈ

ഉ്ണവരക്  സതിക്പ്റ്റപത് 15  ദപത്വരകസ്പത്സളളപത്കലാ,  ടതികണമം  ജീവരകടകാണൻ  കജാലപത്യ്
ഹാജണാകുപതികകറാ  ഏതാക്ാ  ആദ്യമം  എ് മകയ്  ലാീസ്  കരധാാവരകപത്  വരകപത്പതൽ
റചെകയ്യണതാ ്്.  കൂുാറത പരത  ഉകദ്യാഗസൻ  വരകപത്പതൽ  റചെയ്തുമം ,  കജാലപത്റപത്ൽ
പകവരകശപത്ചതുരാറ വരകപത്വരകണൾ  റഥാസരറമം ഈ ലാീസപത്ൽ അകപത്റപത്കകണതുരാ ്്. 

                                            
 
 
 
 

യറക്ർ                                
  

 
ബന്ധറ്പ്ട ഉകദ്യാഗസർക് (ടപത്റന്ത്ര്ാധാപത്തികാണപത് മകഖട)
ടതികർ്പ്് :

1.അകൗണ്് ജടകൽ (എ & ഇ), കതികണള, തപത്രുവരകടന്തപുണമം (ആമഖ തിക്് സഹപത്തമം), 

2.അയീഷ്ൽ ചെീാ് റസ്ടകപത്, ആസത്ര് സാമ്പത്തിക തികാണ്യ (ബപത്) വരകകുപ്പ്്, 

ഗവരകൺറര്് റസ്കടകപത്ററ്റ്, തപത്രുവരകടന്തപുണമം (ആമഖ തിക്് സഹപത്തമം)
3.സാമ്പത്തിക സപത്തപത്വരകപത്വരകണക്ക് വരകകുപ്പ്് ജപത്ലാ റയടയടപത് യറക്ർ, 
തപത്രുവരകടന്തപുണമം,ആലപ്പു ,കതികാടറമം,ഇപകപത്,തൃശ്ശൂർ,ടാലകാ ്ു, തികാസർകഗായ് 

4.യറക്ർ / സീടപത്റർ അഡപത്ടപത്കസറ്റീവരക്ലാീസർ - റു സപത്.എ 

5. റയടയടപത് യറക്ർ, തികമയടർ വരകപത്ഭാഗമം (റവരകബ് സസറ്റപത്ൽ പസപത്ദ്ീതികണപത്ക്തപത്ട്) 

6.ഗ്രകയഷൻ റസൽ / ഇഎ (2)/വരകപത്ജപത്ലൻസ് വരകപത്ഭാഗമം 

7.ാറൽ / തികരുതൽ ാറൽ                                            
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