
ഭരണഭാഷ മാതഭാഷ  
സാമ്പത്തിക സപത്തിവപത്വപത്വര�ണ�് വകുപ്പ്് ഡയറക്ടറുടടര  നരപരപത്ക്രമം

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

വപത്ഷയം: ഡപത്ഇഎസ്  -  ജീവന�ാര്യം –  തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസർ  /  സാറ്പത്സപത്�റ
ഓഫീസർ  /  സീനപത്യർ  സ്പ്ർ്വസർ  (തികമ്യൂട്ടർ)   തിവസ്തപത്തികയപത്റ  സലംമാറ്വം
സാന�യറ്വം  നറതികപത് ഉ്രവ് പുറക്ട്പ്്വപത്ക്.

പരാമർശം: 1) 25/01/2022-ടല അസാാാരണ കതികരള ഗസസറ്് നമർ. 307
 2) ഈ ഓഫീസപത്ടല 12/01/2022 ടല DES/1794/2021-EB6 നമർ ഉ്രവ്.
 3) ഈ ഓഫീസപത്ടല 27/09/2021 ടല DES/1830/2021-EB6 നമർ ഉ്രവ്.

 

ഉ്രവ് നമർ  . DES/1830/2021-EB6   തിവീയതിവപത്  .   01/02/2022        

സാമ്പത്തിക  സപത്തിവപത്വപത്വര�ണ�്  വകുപ്പ്പത്റ  തിവാലൂ�്  സാറ്പത്സപത്�റ  ഓഫീസർ  /
സാറ്പത്സപത്�റ  ഓഫീസർ  /  സീനപത്യർ  സ്പ്ർ്വസർ (തികമ്യൂട്ടർ)   തിവസ്തപത്തികയപത്റ  ചവടര
കചേർക്ക സലംമാറ്ങൾ ഉ ഉരൻ ്രാബാതല്യ്പത്റ വര്�വപത്ാം ഉ്രവ് പുറക്ട്പ്്വപത്ക്.
ക്രമ
നമർ കപരും നപത്ലവപത്ടല തിവസ്തപത്തികയും ഓഫീംം സലംമാറ്ം നറതികപത് നപത്യമപത്ച ത തിവസ്തപത്തികയും ഓഫീംം

1

ശ്രീ.ശ്രീകുപമാർ. സപത്,  PEN: 229535
തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസ്, 
ഉ്മൻകചോല, ഇ്�പത്
(അകപക്ഷ ്രാബതികാരം)

തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസ്, 
കുപട്ടനാര്, ആലപ്പുഴ 
(ശ്രീ. ്രാബതികാശൻ. എം-ന് സലംമാറ്ം നറതികപത്യ 
ഒഴപത്വ്). 
 

2

ശ്രീ. ജയശങ്കർ.തപത്, PEN: 691194 
തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസ്, 
കതികാട്ടയം. 
(അകപക്ഷ ്രാബതികാരം) 
 

തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസ്, 
്വ�ം, കതികാട്ടയം
( നപത്ലവപത്ടല ഒഴപത്വ്). 
 

3

ശ്രീ.ജയ്രാബതികാശ്. ടതിക.ആർ, PEN: 
364299 
തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസ്, 
പീരുകമര്, ഇ്�പത് 
(അകപക്ഷ ്രാബതികാരം) 
 

തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസ്, 
കതികാട്ടയം.
(ശ്രീ. ജയശങ്കർ.തപത്-യ്ക്ക് സലംമാറ്ം നറതികപത്യ 
ഒഴപത്വ്). 
 

4

ശ്രീ.വപത്ജയകുപമാരൻ. എസ്, PEN: 
348777 
തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസ്, 
തിവല്പ്പത്ള്ളപത്, തശ്ശൂർ 
(അകപക്ഷ ്രാബതികാരം)
 

തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസ്, 
തശ്ശൂർ.
(ശ്രീമതിവപത്. രാാാമണപത്.എൻ.എ വപത്രമപത്ച ത ഒഴപത്വ്).
 

5

ശ്രീ.്രാബതികാശൻ. എം, PEN: 349248 
തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസ്, 
കുപട്ടനാര്, ആലപ്പുഴ 
(അകപക്ഷ ്രാബതികാരം)

തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസ്, 
തിവല്പ്പത്ള്ളപത്, തശ്ശൂർ
(ശ്രീ. വപത്ജയകുപമാരൻ.എസ്-ന് സലംമാറ്ം 
നറതികപത്യ ഒഴപത്വ്).
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സലംമാറ്ട്പ്ട്ടവരപത്റ  ഒകര കസഷനപത്റ  ഒരു വർഷട് കസവനം
പർ്പത്യാ�ാ്വർ�്  അവരുടര അകപക്ഷ ്രാബതികാരമുളള്ള മാറ്മാതികയാറ  യാത്ര്പ്രപത്�്
അർഹതിവ ഉണായപത്രപത്ക്കതിവു.  എ്കാറ നപത്യമാസൃതിവമായ ്രാബകവശനതികാല്പത്ന് അർഹതിവ
ഉണായപത്രപത്ക്കതിവാണ്.

 
തിവാലൂ�്  സാറ്പത്സപത്�റ  ഓഫീസർ  /  സാറ്പത്സപത്�റ  ഓഫീസർ  സീനപത്യർ

സ്പ്ർ്വസർ (തികമ്യൂട്ടർ)   തിവസ്തപത്തികയപത്കല�്  ഉക്്യാഗസ�യറ്്പത്ന്  പരാമർശം  (1)  ്രാബതികാരമുളള്ള
 ടസലടറു്  ലപത്സപത്റ  നപത്ലവപത്റ  സീനപത്യറക്ായ രണ്   ഉക്്യാഗസസർ�്  50200-1200-52600-1300-
56500-1400-60700-1500-65200-1600-70000-1800-79000-2000-89000-  2200-97800-2500-
105300/-  രൂപ  (പുത�പത്യ)  ശമള  ടസ്കയപത്ലപത്റ  തിവാലൂ�്  സാറ്പത്സപത്�റ  ഓഫീസർ  /
സാറ്പത്സപത്�റ  ഓഫീസർ  /  സീനപത്യർ  സ്പ്ർ്വസർ  (തികമ്യൂട്ടർ)   തിവസ്തപത്തികയപത്കല�്  ഉരൻ
്രാബാതല്യ്പത്റ വര്� വപത്ാം ചവടര കചേർകം ്രാബതികാരം  സാന�യറ്ം നറതികപത് ഉ്രവ്
പുറക്ട്പ്്വപത്ക്.

 
ക്രമ  
നമർ

കപരും നപത്ലവപത്ടല തിവസ്തപത്തികയും ഓഫീംം സാന�യറ്ം നറതികപത്   നപത്യമപത്ച ത തിവസ്തപത്തികയും ഓഫീംം

1 ശ്രീ. മധ.പപത്, PEN: 382049
റക്പത്സർച ത ്അസപത്സ്്
ഡയറക്ടറുകറക്റ്് ഓഫ് ഇ�കണാമപത്ക് & 
സാറ്പത്സപത്ക്, തിവപത്രുവനന്തപുരം
 

തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസ്, 
തികാസർകഗസാഡ്.
(ശ്രീ. ടമായ. തപത് വപത്രമപത്ച ത ഒഴപത്വ്).

2 ശ്രീമതിവപത്. രജപത്തിവ.റ്പത്, PEN: 427780
എക്റ്ൻഷൻ ഓഫീസർ(പപത് & എം) 
കബ്ലാ�് ടഡവലപ്ടമ്് ഓഫീസ് 
കുപന്ദമംഗസലം, കതികാഴപത്ക�ാര് 
 

സാറ്പത്സപത്�റഓഫീസർ,
ടപാതവപത്്്യാഭ്യാസഡയറക്ടറുകറക്റ്്, തിവപത്രുവനന്തപുരം.
 (ശ്രീമതിവപത്.  ശ്രീതികല.എസ്-ന്  സാന�യറ്ം
നറതികപത്യ ഒഴപത്വ്)

 
ഉക്്യാഗസ�യറ്ം വഴപത് നപത്യമനം നറതികപത്യപത്ട്ടുളള ജീവന�ാടര ഈ ഉ്രവ് ്തിക്പ്റ്പത്  15

്പത്വസ്പത്സളളപത്കലാ,  പതികരം  ജീവന�ാരൻ  കജാലപത്യ്ക്ക്  ഹാജരാവതികകയാ  ഏതിവാകണാ  ആ്്യം
എ്ക മുളറക്യ്ക്ക്   ഓഫീസ്  കമാാവപത്  വപത്്തിവറ ടചേകയണതിവാണ്.  കൂരാടതിവ ്രാബരതിവ ഉക്്യാഗസസർ
വപത്്തിവറ ടചേെയ്കതം, കജാലപത്യപത്റ ്രാബകവശപത്ച തതമായ വപത്വരങൾ ഉ യഥാസമയം ഈ ഓഫീസപത്റ
അറക്പത്യപത്ക�ണതമാണ്.                                                                                       

                        
 

 
 
 

ഡയറക്ടറുർ
 

                                              
തന്ധട്പ്ട്ട ജീവന�ാർ�് (നപത്യനണാാപത്തികാരപത് മുളകിന)
പതികർ്പ്്ഃ-
 
1) അ�്കൗണ്് ജനറക്റ(എ & ഇ), കതികരള, തിവപത്രുവനന്തപുരം (ആമുളി തിക്് സഹപത്തിവം)
2) അഡീഷണറ ചേീഫ്  ടസക്രട്ടറക്പത്, ആസത്രണ സാമ്പത്തിക തികാര്യ(തപത്) വകുപ്പ്്, ടസക്രകട്ടറക്പത്യറ്്,

തിവപത്രുവനന്തപുരം (ആമുളി തിക്് സഹപത്തിവം)
3) ടഡപ്യൂട്ടപത് ഡയറക്ടറുർ,  സാമ്പത്തിക സപത്തിവപത്വപത്വര തികണ�് വകുപ്പ്്, ജപത്ുാ ആഫീസ്, 
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4)

ആലപ്പുഴ,കതികാട്ടയം,ഇ്�പത്,തശ്ശൂർ,കതികാഴപത്ക�ാര്,തികാസർകഗസാഡ്
ഡയറക്ടറുർ, ടപാതവപത്്്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുകറക്റ്്, തിവപത്രുവനന്തപുരം

5) കബ്ലാ�് ടഡവല്പ്്ടമ്് ആഫീസർ, കബ്ലാ�് ടഡവല്പ്്ടമ്് ആഫീസ്,  
കുപന്ദമംഗസലം,കതികാഴപത്ക�ാര്

6) ടഡപ്യൂട്ടപത് ഡയറക്ടറുർ,തികമ്യൂട്ടർ വപത്ഭാഗസം (ടവ്ബ്സൈറ്പത്റ ്രാബസപത്കീതികരപത്ക്കതിവപത്ന്)
7) ഡയറക്ടറുടടര / സീനപത്യർ അഡപത്നപത്കിറ്ീവ് ആഫീസടടര   സപത്.എ
8) വപത്ജപത്ലൻസ് /ഇ തപത് (2)/ഇഎ (2)/ ഗ്രകഡഷൻ/ഫയറ /തികരുതിവറ ഫയറ 
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