
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) 26/03/2022-ടല അസാാാരണ കതികരള ഗസസറ്് നമർ. 1017
 2) ഈ ഓഫീസപത്ടല 22/04/2022 ടല DES/1458/2022-EB6 നമർ ഉ്രവ്.
 3) ഈ ഓഫീസപത്ടല 01/02/2022 ടല DES/1830/2021-EB6 നമർ ഉ്രവ്.

 

ഉ്രവ് നമർ  . DES/1470/2022-EB6   തിവീയതിവപത്  .   25/04/2022        

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

ശ്രീമതിവപത് കശാഭപത്തിവ. പപത്.ടതിക,PEN:348758
തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസ് 
കുപ്കത്തുനാര്
(അകപക്ഷ ്രാബതികാരം)

തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസ് 
പാല�ാര്
(ശ്രീ. സ�ീർ ീ്സൻ.എം.എ-യ്ക്ക് സാന�യറ്ം
നറതികപത്യ ഒഴപത്വ്)
 

2

ശ്രീമതിവപത്. ഷീല. റ്പത്,PEN:381305
തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസ് 
ടന്മങൾ ാര്, തിവപത്രുവനന്തപുരം 
(അകപക്ഷ ്രാബതികാരം)
 

തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസ് 
ടനയ്യാറ്പത്ൻതികര, തിവപത്രുവനന്തപുരം
(ശ്രീ. തപത്ന. തപത്.ടതിക-യ്ക്ക് സാന�യറ്ം നറതികപത്യ 
ഒഴപത്വ്)
 

3

ശ്രീമതിവപത്. ഷീജകമാഉ. ആർ,PEN:389961
തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസ് 
തികാഞ്ഞപത്ര്പ്ള്ളപത്,കതികാട്ടയം
(അകപക്ഷ ്രാബതികാരം) 
 

തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസ് 
മീനച തപത്റ, കതികാട്ടയം 
(ശ്രീ. പപത്.എം സ�ീർ ീ്സൻ-ന് സാന�യറ്ം
നറതികപത്യ ഒഴപത്വ്)
 

4

ശ്രീമതിവപത്. റക്ജീന. ടതിക,PEN:348735
തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസ് 
ടചേങൾ ന്നൂർ, ആലപ്പുഴ
(അകപക്ഷ ്രാബതികാരം) 
 

തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസ് 
ചേപത്റ്റൂർ, പാല�ാര് 
(ശ്രീ. താലകൃഷ്ണൻ.എസ് വപത്രമപത്ച ത ഒഴപത്വ്)

5

ശ്രീമതിവപത്. റക്ീമപത് ടതികാചവർ�പത്, 
PEN:349065
തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസ് 
ടതിവാ്പുഴ, ഇ്�പത്.
(അകപക്ഷ ്രാബതികാരം)
 

തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസ്, 
കുപ്കത്തുനാര്, എറക്ണാകുപളം 
(ശ്രീമതിവപത്. കശാഭപത്തിവ.പപത്.ടതിക-യ്ക്ക് സലം മാറ്ം 
നറതികപത്യ ഒഴപത്വ്)
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സലംമാറ്ട്പ്ട്ടവരപത്റ  ഒകര കസഷനപത്റ  ഒരു വർഷട് കസവനം
പർ്പത്യാ�ാ്വർ�്  അവരുടര അകപക്ഷ ്രാബതികാരമുളള്ള മാറ്മാതികയാറ  യാത്ര്പ്രപത്�്
അർഹതിവ ഉണായപത്രപത്ക്കതിവു.  എ്കാറ നപത്യമാനൃതിവമായ ്രാബകവശനതികാല്പത്ന് അർഹതിവ
ഉണായപത്രപത്ക്കതിവാണ്.

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

സ്പ്ർ്വസർ  (തികമ്യൂട്ടർ)   തിവസ്തപത്തികയപത്കല�് ഉക്്യാഗസ�യറ്്പത്ന്  പരാമർശം  (1)  ്രാബതികാരമുളള്ള
 ടസലടറു്  ലപത്സപത്റ  നപത്ലവപത്റ  സീനപത്യറക്ായ  ഏഴ്   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. ടതിക.എസ്. തപത്ജ, PEN: 382986
സാറ്പത്സപത്�റ ഇൻടക്ടടറുർ, 
തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസ് 
കുപട്ടനാര്, ആലപ്പുഴ

തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസ് 
ടചേങൾ ന്നൂർ, ആലപ്പുഴ. 
(ശ്രീമതിവപത്. റക്ജീന. ടതിക-യ്ക്ക് സലം മാറ്ം 
നറതികപത്യ ഒഴപത്വ്)
 

2 ശ്രീ. ഹരപത്്ാസൻ. സപത്, PEN: 381529
സാറ്പത്സപത്�റ ഇൻടക്ടടറുർ, 
തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസ് 
വരതികര, കതികാഴപത്ക�ാര്

തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസ് 
പീരുകമര്, ഇ്�പത് (നപത്ലവപത്ടല ഒഴപത്വ്)
 

3 ശ്രീ. വപത്നീത്ിവ കുപമാർ. പപത്.ജപത്, PEN: 293812
എക്സ്റ്ൻഷൻ ഓഫീസർ(പപത്&എം), 
കബ്ലാ�് ഡവല്പ്് ടമന്റ് ഓഫീസ്,
താലുകശ്ശേരപത്, കതികാഴപത്ക�ാര്
 

തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസ് 
ടന്മങൾ ാര് , തിവപത്രുവനന്തപുരം. 
(ശ്രീമതിവപത്. ഷീല.റ്പത്-യ്ക്ക് സലം മാറ്ം നറതികപത്യ 
ഒഴപത്വ്)

4 ശ്രീ. ഉസ്മാൻ. സപത്.ഇ, PEN: 389845
എക്സ്റ്ൻഷൻ ഓഫീസർ(പപത്&എം), 
കബ്ലാ�് ഡവല്പ്് ടമന്റ് ഓഫീസ്,
പന്തലായനപത്, കതികാഴപത്ക�ാര്

തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസ് 
ഉ്മൻകചോല, ഇ്�പത്. (നപത്ലവപത്ടല ഒഴപത്വ്)
 

5 ശ്രീ. ജയ്രാബതികാശ്. വപത്, PEN: 442500
സാറ്പത്സപത്�റ അസപത്സന്റ്, 
ജപത്ുാ രപത്.തപത് ടസന്റർ, വയനാര്
 

തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസ് 
തികാഞ്ഞപത്ര്പ്ള്ളപത്, കതികാട്ടയം 
(ശ്രീമതിവപത്. ഷപത്ജകമാഉ. ആർ-ന് സലം മാറ്ം 
നറതികപത്യ ഒഴപത്വ്)
 

6 ശ്രീ. സഹക്വൻ. ടതിക.സപത്, PEN: 419202
ജപത്ുാ ടമഡപത്�റ ഓഫീസ്,
കതികാഴപത്ക�ാര്.
 

തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസർ, 
തിവാലൂ�് സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസ്,
ടതിവാ്പുഴ, ഇ്�പത്. 
(ശ്രീമതിവപത്. റക്ീമപത് ടതികാചവർ�പത്-യ്ക്ക് സലം മാറ്ം
നറതികപത്യ ഒഴപത്വ്)
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7 ശ്രീ. നപത്ഖപത്റ. എൻ.പപത്, PEN: 365681

റക്പത്സർച ത ്അസപത്സന്റ്, 
സാമ്പത്തിക സപത്തിവപത്വപത്വര�ണ�് ജപത്ുാ 
ഓഫീസ്, വയനാര്
 

സാറ്പത്സപത്�റ ഓഫീസർ, 
ഡയറക്ടറുകറക്റ്് ഓഫ് എ�കണാമപത്ക്സ് & 
സാറ്പത്സപത്ക്സ്, തിവപത്രുവനന്തപുരം. 
(ശ്രീമതിവപത്. മപത്നപത്. ഒ.ടതിക-യ്ക്ക് സാന�യറ്ം 
നറതികപത്യ ഒഴപത്വ്)
 

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

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

                        
 

 
 
 
 
 

ഡയറക്ടറുർ                            
                                              

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

ടസക്രകട്ടറക്പത്യറ്്, തിവപത്രുവനന്തപുരം (ആമുളഖ തിക്് സഹപത്തിവം)
3) ടഡപ്യൂട്ടപത് ഡയറക്ടറുർ,  സാമ്പത്തിക സപത്തിവപത്വപത്വര തികണ�് വകുപ്പ്്, ജപത്ുാ 

ആഫീസ്,തിവപത്രുവനന്തപുരം, ആലപ്പുഴ, കതികാട്ടയം, ഇ്�പത്, എറക്ണാകുപളം, പാല�ാര്, 
കതികാഴപത്ക�ാര്, വയനാര്

4)
 
5)
6)

കബ്ലാ�് ടഡവല്പ്്ടമന്റ് ആഫീസർ, കബ്ലാ�് ടഡവല്പ്്ടമന്റ് ആഫീസ്,  താലുകശ്ശേരപത്, 
പന്തലായനപത്, കതികാഴപത്ക�ാര്
ജപത്ുാ രപത്.തപത് ഓഫീസർ, ജപത്ുാ രപത്.തപത് ടസന്റർ, വയനാര്
ജപത്ുാ ടമഡപത്�റ ഓഫീസർ, ജപത്ുാ ടമഡപത്�റ ഓഫീസ്, കതികാഴപത്ക�ാര്

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