
                                 ഭരണഭാഷ മാതൃഭാഷ                           

സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടടക  നകപകിക്രമം
വികാസ്ഭവൻ, തിരുവനന്തപുരം
(ഹാജർ: സജീവ്. പി.പി)
 

 വിഷയം : ഡി.ഇ.എസ്  -  ജീവനക്കാര്യം  -  റിസർച്  ഓഫീസർ  തസികയിയ
സ്ഥലംമാറം/ സ്ഥാനക്കയറം നയകി ഉത്തരവ് പുറടപ്പ്പെവിക്.
 

പരാമർശം: 1. സ.ഉ(പി) നം.10/2009/പ്ലാനിംഗ്, തീയതി.20/02/2009
 2. സ.ഉ(സാധാ)നം.58/2022/പ&ഇഎ, തീയതി: 24/02/2022
 3.

4.
17/04/2021-ടല 1456 നമ്പർ കകരള ഗസറ് (അസാധാരണം)
25/01/2022 -ടല 307 നമ്പർ കകരള ഗസറ് (അസാധാരണം)

 

ഉത്തരവ് നം  .   ഡിഇഎസ്  /545/2021-     ഇബി  (1)   തീയതി  . 03/03/2022  

സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് വകുപ്പിടല റിസർച് ഓഫീസർ തസികയിയ
അകപക്ഷ പകാരം ചവടക കചർകം പകാരുള്ള സ്ഥലംമാറ്ങ ഉകൻ പാബല്യത്തിയ
വരുന്ന വിധം നകത്തി ഉത്തരവാകു്. 

 

ക്രമ
നമ്പർ

കപരും നിലവിടല 
തസികയും ഓഫീസും

സ്ഥലംമാറം നയകി നിയമികന്ന
തസികയും ഓഫീസും

1.

ശ്രീമതി.ശ്രീലത.എസ്,   PEN.356274
റിസർച ്ഓഫീസർ,
സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് വകുപ്പ് 
ഡയറക്ടകററ്, തിരുവനന്തപുരം.
(അകപക്ഷ പകാരം)

റിസർച ്ഓഫീസർ, 
സാമ്പത്തിക 
സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് വകുപ്പ്,
ജില്ലാ ഓഫീസ്, ടകാല്ലം.
(ശ്രീ.പദീപ് കുമാർ.ടക-ക്ക് 
സ്ഥാനക്കയറം ലഭിച ഒഴിവ്)

2

ശ്രീ.ഹരിദാസ്.എം.ജി,  PEN.374026
റിസർച ്ഓഫീസർ,
പ്ലാനിംഗ്, ഇമ്പ്ലിടമകന്റേഷൻ, ഇവാല്യൂകവഷൻ & 
കമാണിററിംഗ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം.
(അകപക്ഷ പകാരം)

റിസർച ്ഓഫീസർ, 
റീജിയണയ കൗൺ പ്ലാനിംഗ്, 
എറണാകുളം.
(ശ്രീമതി.ഇന്ദിര.കി.എൻ-ന് 
സ്ഥാനക്കയറം ലഭിച ഒഴിവ്)

3

ശ്രീമതി.വസന്തകുമാരി.ടക.ടക        

 PEN.408990   റിസർച ്ഓഫീസർ, 
ുഖ്യനാഗരാസൂത്രകടന്റേ കാര്യാലയം,
തിരുവനന്തപുരം.
(അകപക്ഷ പകാരം)

റിസർച ്ഓഫീസർ, 
സാമ്പത്തിക 
സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് വകുപ്പ്,
ജില്ലാ ഓഫീസ്, മലപ്പുറം.
(ശ്രീ.മാത്യു ഫിലികപ്പാസ്.പി-ക്ക് 
സ്ഥാനക്കയറം ലഭിച ഒഴിവ്)
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ശ്രീമതി.വസന്തകുമാരി.ടക.ടകയുടക സ്ഥലമാറം  ടമഡിക്കയ  സർ്ടിഫിക്കറിടന്റേ
അകിസ്ഥാനത്തിയ  മാനഷിക  പരിഗണന  നയകി  അനകമ്പാർഹമായത്  ആകു്. 
        

റിസർച്  ഓഫീസർ  തസികയികലല്  സ്ഥാനക്കയറം  നയകുന്നതിനായി
പരാമർശം  (3)(4)  പകാരം  നിലവിളള്ള ടസലക്ട്  ലിറിയ  ഉങടപ്പ്ട ഉകദ്യാഗസ്ഥർക്ക്
₹51400-110300/- ശമ്പള ടസ്കയിലിയ ചവടക കചർകം പകാരം സ്ഥാനക്കയറം നയകി
ഉത്തരവാകു്.

 

ക്രമ
നമ്പർ

കപരും നിലവിടല 
തസികയും ഓഫീസും

സ്ഥാനക്കയറം നയകി നിയമികന്ന
തസികയും ഓഫീസും

1.

ശ്രീ.സകന്താഷ്.കി.വി,  PEN.482304
എക്സ്റൻഷൻ ഓഫീസർ(പി&എം),
കബ്ലാക്ക് ടഡവലപ്ടമന്റേ്റ് 
ഓഫീസ്, കകാഴികക്കാക്.
 

റിസർച ്ഓഫീസർ,
പ്ലാനിംഗ്, ഇമ്പ്ലിടമകന്റേഷൻ, ഇവാല്യൂകവഷൻ &
കമാണിററിംഗ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം.
(ശ്രീ.ഹരിദാസ്.എം.ജി-ക്ക് സ്ഥലം മാറം 
നയകിയ ഒഴിവ്)

2

ശ്രീ.പദ്മകുമാർപി,  PEN.347391
റിസർച ്അസിറന്റേ്,
സാമ്പത്തിക 
സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് വകുപ്പ്,
ജില്ലാ ഓഫീസ്, ആലപ്പുഴ.

റിസർച ്ഓഫീസർ,
പ്ലാനിംഗ്, ഇമ്പ്ലിടമകന്റേഷൻ, ഇവാല്യൂകവഷൻ &
കമാണിററിംഗ് വകുപ്പ്, 
 തിരുവനന്തപുരം.
(നിലവിളള്ള ഒഴിവ്)

3

ശ്രീമതി.എം.ടക.ശ്രീകദവി, 
PEN.163458 റാറിറിക്കയ 
ഇൻസ് ടപക്ടർ,
സാമ്പത്തിക 
സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് വകുപ്പ്,
ജില്ലാ ഓഫീസ്, പാലക്കാക്

റിസർച ്ഓഫീസർ,         
സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് വകുപ്പ് 
ഡയറക്ടകററ്, തിരുവനന്തപുരം.
(ശ്രീമതി.ശ്രീലത.എസ് -ന് സ്ഥലം മാറം 
നയകിയ ഒഴിവ്)

4

ശ്രീമതി.ലത.എസ്,  PEN.483363
റിസർച ്അസിറന്റേ്,
ടപാതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് 
ഡയറക്ടകററ്,
തിരുവനന്തപുരം.

റിസർച ്ഓഫീസർ, 
ുഖ്യനാഗരാസൂത്രകടന്റേകാര്യാലയം,
തിരുവനന്തപുരം.
(ശ്രീമതി.വസന്തകുമാരി.ടക.ടക-ക്ക് സ്ഥലം 
മാറം നയകിയ ഒഴിവ്)

 
 

സ്ഥലംമാറം  ലഭിച ഉകദ്യാഗസ്ഥർക്ക്  നിയമാനസരണം മാത്രകമ   യാത്രാപ്പകിക്ക്
അർഹത  ഉണായിരികകയുയ.  നിയമാനസൃതുള്ള പകവശനകാലത്തിന്  അർഹത
ഉണായിരികന്നതാണ്. 
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സ്ഥലംമാറം  /  സ്ഥാനക്കയറം  ലഭിച ഉകദ്യാഗസ്ഥടര നിയത്രണാധികാരികങ
യഥാസമയം  വി്പെതയ  ടചകയണതും,  വി്പെതയ  ടചെയന്നതും  കജാലിയിയ
പകവശിപ്പികന്നതുമായ വിവര്ങ വ ഓഫീസിയ അറിയികക്കണതുമാണ്.

 
 
 

                         

        
ഡയറക്ടർ

ബന്ധടപ്പ്ട ഉകദ്യാഗസ്ഥർക്ക്.
 
 പകർപ്പ്ഃ 

1. അഡീഷണയ  ചീഫ്  ടസക്ര്ടറി,  ആസൂത്രണ  സാമ്പത്തിക  കാര്യ വകുപ്പ് ,
ഗവ.ടസക്രക്ടറിയറ്, തിരുവനന്തപുരം (ആുഖ കത്ത് സഹിതം) 

2. അക്കൗണന്റേ് ജനറയ (എ&ഇ) കകരള, തിരുവനന്തപുരം(ആുഖ കത്ത് സഹിതം) 
3. ഡയറക്ടർ, പ്ലാനിംഗ്,  ഇമ്പ്ലിടമകന്റേഷൻ,  ഇവാല്യൂകവഷൻ  &  കമാണിററിംഗ്  വകുപ്പ്,

ഗവ.ടസക്രക്ടറിയറ്, തിരുവനന്തപുരം (ആുഖ കത്ത് സഹിതം) 
4. ുഖ്യനാഗരാസൂത്രകൻ, ുഖ്യനാഗരാസൂത്രകടന്റേ കാര്യാലയം, തിരുവനന്തപുരം. 
5. റീജിയണയ കൗൺ പ്ലാനർ, റീജിയണയ കൗൺ പ്ലാനിംഗ്, എറണാകുളം 
6. ഡയറക്ടർ/ സീനിയർ അഡിനികിറീവ് ആഫീസർ - സി.എ 

7. എല്ലാ അഡീഷണയ ഡയറക്ടർമാർകം 
8. ടഡപ്യൂ്ടി ഡയറക്ടർ, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് വകുപ്പ്,  ജില്ലാ ഓഫീസ്,

ടകാല്ലം, മലപ്പുറം 
9. ടഡപ്യൂ്ടി ഡയറക്ടർ, കമ്പ്യൂ്ടർ വിഭാഗം (ടവബ് സസസറിയ പസിിീകരികന്നതിന്)
10.അക്കൗണ്സ് / വിജിലൻസ് / ബഡ്ജറ് / ഗ്രകഡഷൻ വിഭാഗം 
11.ഫയയ /കരുതയ ഫയയ 

 

 
.                
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