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“  ഭരണഭഭാഷ  -  മഭാതഭഭാഷ”

കകേരള സര്കഭാര്

സസംഗ്രഹസം

കൃഷഷി വകുപപ്പ്  -  ജജീവനകഭാരരസം -  ഡഡെപപ്യൂടഷി ഡെയറക്ടര് തസഷികേയഷില് സ്ഥലസംമഭാറസം/സ്ഥഭാനകയറസം നല്കേഷി ഉത്തരവപ്പ്
പുറഡപടുവഷിക്കുന.

കൃഷഷി ( ഇ.എ ) വകുപപ്പ്

സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)നസം. 45/2022/കൃഷഷി                                       തജീയതഷി , തഷിരുവനന്തപുരസം, 19/01/2022

പരഭാമര്ശസം:-കേഭാര്ഷഷികേ വഷികേസന കേര്ഷകേ കക്ഷേമ വകുപപ്പ് ഡെയറക്ടറുഡടെ 30/07/2021-ഡല എസപ്പ്.ബഷി.1/3337/2021 
    നമ്പര് കേത്തപ്പ് .

ഉത്തരവപ്പ്

 കേഭാര്ഷഷികേ  വഷികേസന  കേര്ഷകേ  കക്ഷേമ  വകുപഷില്  ചുവഡടെ  കചേര്ക്കുന്ന  കൃഷഷി  ഡഡെപപ്യൂടഷി  ഡെയറക്ടര്മഭാഡര
ഭരണപരമഭായ സസൗകേരരഭാര്തസം അവരുഡടെ കപരഷിനപ്പ് കനഡര സൂചേഷിപഷിക്കുന്ന തസഷികേകേളഷില് സ്ഥലസം മഭാറഷി നഷിയമഷിചപ്പ്
ഉത്തരവഭാകുന.

ക്രമ
നസം.

കപരപ്പ്, നഷിലവഷിഡല തസഷികേ സ്ഥലസം മഭാറസം നല്കേഷി നഷിയമഷിക്കുന്ന
ഓഫജീസപ്പ്,തസഷികേ

1 ശജീമതഷി. സുനഷിത കജഭാസഫപ്പ്, കൃഷഷി ഡഡെപപ്യൂടഷി ഡെയറക്ടര്   (WM), 
പഷിന്സഷിപല് അഗ്രഷികള്ചറല് ഓഫജീസപ്പ്, 
കേഭാസര്കഗഭാഡെപ്പ് 

കൃഷഷി ഡഡെപപ്യൂടഷി ഡെയറക്ടര്
ആര്.എ.റഷി.റഷി.സഷി. 
വവറഷില, എറണഭാകുളസം.

2 ശജീ. സഷിബഷി റഷി. നജീണഷികശ്ശേരഷി, കൃഷഷി ഡഡെപപ്യൂടഷി ഡെയറക്ടര് ( E&T), 
പഷിന്സഷിപല് അഗ്രഷികള്ചറല് ഓഫജീസപ്പ്, പഭാലകഭാടെപ്പ്.

കൃഷഷി ഡഡെപപ്യൂടഷി ഡെയറക്ടര് (NWDPRA) 
പഷിന്സഷിപല് അഗ്രഷികള്ചറല് 
ഓഫജീസപ്പ്, കകേഭാടയസം 

3 ശജീമതഷി. കുസുമസം കതഭാമസപ്പ്, കൃഷഷി ഡഡെപപ്യൂടഷി ഡെയറക്ടര്, 
(NWDPRA), പഷിന്സഷിപല് അഗ്രഷികള്ചറല് ഓഫജീസപ്പ് 
മലപ്പുറസം 

കൃഷഷി ഡഡെപപ്യൂടഷി ഡെയറക്ടര്   (YP)
 പഷിന്സഷിപല് അഗ്രഷികള്ചറല് 
ഓഫജീസപ്പ്, ആലപ്പുഴ 

4 ശജീമതഷി. എലഷിസബത്തപ്പ് ഡെഭാനഷികയൽ, കൃഷഷി ഡഡെപപ്യൂടഷി 
ഡെയറക്ടര്   ( YP), പഷിന്സഷിപല് അഗ്രഷികള്ചറല് ഓഫജീസപ്പ്, 
ആലപ്പുഴ. 

കൃഷഷി ഡഡെപപ്യൂടഷി ഡെയറക്ടര്
 രഭാസവള ഗുണനഷിയന്ത്രണ ലകബഭാറടറഷി,
പഭാകറഭാട്ടുകകേഭാണസം, തഷിരുവനന്തപുരസം 

5 ശജീ. എസം.എന്. പദജീപന്, ഡഡെപപ്യൂടഷി ഡെയറക്ടര് ഓഫപ്പ് 
അഗ്രഷികേള്ചര് ( E&T), പഷിന്സഷിപല് അഗ്രഷികള്ചറല് ഓഫജീസപ്പ്
കേണ്ണൂര്.

കൃഷഷി ഡഡെപപ്യൂടഷി ഡെയറക്ടര്, (WM), 
പഷിന്സഷിപല് അഗ്രഷികള്ചറല് 
ഓഫജീസപ്പ്, കേണ്ണൂര്.

6 ശജീ. ശരതപ്പ്ചേന്ദ്ര കുമഭാർ. എസപ്പ്, കൃഷഷി ഡഡെപപ്യൂടഷി ഡെയറക്ടര്, 
(പഭാനഷിസംഗപ്പ്), കൃഷഷി ഡെയറക്ടകററപ്പ്, തഷിരുവനന്തപുരസം 

മജീഡെഷിയഭാ ഡലയഷിസൺ ഓഫജീസർ 
ഫഭാസം ഇൻഫർകമഷൻ ബപ്യൂകറഭാ 
തഷിരുവനന്തപുരസം 

7 ശജീ. പകമഭാദപ്പ് കുമഭാർ എസം. എസപ്പ്, മജീഡെഷിയഭാ ഡലയഷിസൺ 
ഓഫജീസർ, ഫഭാസം ഇൻഫർകമഷൻ ബപ്യൂകറഭാ 
തഷിരുവനന്തപുരസം 

കൃഷഷി ഡഡെപപ്യൂടഷി ഡെയറക്റ്റർ 
(പഭാനഷിസംഗപ്പ്) കൃഷഷി ഡെയറക്ടകററപ്പ്,
തഷിരുവനന്തപുരസം 

8 ശജീമതഷി. മഷിനഷി. സഷി.എല്., കൃഷഷി ഡഡെപപ്യൂടഷി ഡെയറക്ടര്, 
(സവപകകേഭായഷിഡല അനരത്ര കസവനത്തഷില് നഷിനസം വഷിടുതല് 
ഡചേയപ്പ് ഡെയറക്ടകററഷില് റഷികപഭാര്ടപ്പ് ഡചേയതപ്പ്).

 കൃഷഷി ഡഡെപപ്യൂടഷി ഡെയറക്ടര് (YP), 
പഷിന്സഷിപല് കൃഷഷി ഓഫജീസപ്പ് 
തഷിരുവനന്തപുരസം.
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2.  ചുവഡടെ കചേര്ക്കുന്ന കൃഷഷി അസഷിസ്റ്റനപ്പ് ഡെയറക്ടര്മഭാര്കപ്പ്,  KS & SSR  റൂള്  28 B  പകേഭാരസം63,700-
1,23,700/-രൂപ ശമ്പള ഡസ്കെയഷിലഷില് ഡഡെപപ്യൂടഷി ഡെയറക്ടര് തസഷികേയഷില് സ്ഥഭാനകയറസം നല്കേഷി അവരുഡടെ കപരഷിന
കനഡര സൂചേഷിപഷിചഷിരഷിക്കുന്ന തസഷികേകേളഷില് നഷിയമഷിചപ്പ് ഉത്തരവഭാകുന.

ക്രമ
നസം.

കപരപ്പ്, നഷിലവഷില് കസവനമനഷഷിക്കുന്ന തസഷികേ/ഓഫജീസപ്പ്
സ്ഥഭാനകയറസം നല്കേഷി നഷിയമഷിക്കുന്ന

ഓഫജീസപ്പ്/തസഷികേ

1 ശജീമതഷി രജനഷി മുരളജീധരന്, സവപകകേഭാ 
(അനരത്ര കസവനത്തഷില്)

കൃഷഷി ഡഡെപപ്യൂടഷി ഡെയറക്ടര് (E&T), 
പഷിന്സഷിപല് കൃഷഷി ഓഫജീസപ്പ്, കേണ്ണൂര്

2 ശജീ. സുകരഷപ്പ്. എ.ആര്, കൃഷഷി അസഷിസ്റ്റനപ്പ് ഡെയറക്ടര്, കേഭാടഭാകടെ കൃഷഷി ഡഡെപപ്യൂടഷി ഡെയറക്ടര് 
(NWDPRA), പഷിന്സഷിപല് കൃഷഷി 
ഓഫജീസപ്പ്, കേണ്ണൂര്.

3 ശജീ. അനഷില് കുമഭാര്. എസപ്പ്.ജഷി, കൃഷഷി അസഷിസ്റ്റനപ്പ് ഡെയറക്ടര്, 
രഭാസവള ഗുണനഷിയന്ത്രണ ലകബഭാറടറഷി, തഷിരുവനന്തപുരസം

കൃഷഷി ഡഡെപപ്യൂടഷി ഡെയറക്ടര് (E&T), 
പഷിന്സഷിപല് അഗ്രഷികേള്ചറല് 
ഓഫജീസപ്പ്, പഭാലകഭാടെപ്പ്.

4 ശജീമതഷി. കൃഷ്ണകുമഭാരഷി. ആര് (സവപകകേഭായഷിഡല അനരത്ര 
കസവനത്തഷില് നഷിനസം വഷിടുതല് ഡചേയപ്പ് കൃഷഷി ഡെയറക്ടകററഷില് 
റഷികപഭാര്ടപ്പ് ഡചേയതപ്പ്)

കൃഷഷി ഡഡെപപ്യൂടഷി ഡെയറക്ടര് (H), 
പഷിന്സഷിപല് അഗ്രഷികേള്ചറല് 
ഓഫജീസപ്പ്, വയനഭാടെപ്പ്.

5 ശജീമതഷി. ഷജീല. ആര്. സവപകകേഭാ (അനരത്ര കസവനത്തഷില്) കൃഷഷി ഡഡെപപ്യൂടഷി ഡെയറക്ടര്,(WM), 
പഷിന്സഷിപല് കൃഷഷി ഓഫജീസപ്പ്, 
കേഭാസര്കഗഭാഡെപ്പ്.

6 ശജീ. അനഷില് ബഷി.ഡകേ, കൃഷഷി അസഷിസ്റ്റനപ്പ് ഡെയറക്ടര്,(എസം), കൃഷഷി 
ഡെയറക്ടകററപ്പ്, തഷിരുവനന്തപുരസം

കൃഷഷി ഡഡെപപ്യൂടഷി ഡെയറക്ടര്,
(NWDPRA), പഷിന്സഷിപല് കൃഷഷി 
ഓഫജീസപ്പ്, മലപ്പുറസം.

7 ശജീമതഷി .ഗജീത എസപ്പ്, സജീനഷിയര് കൃഷഷി ഓഫജീസര്, കകേഭാകനടപ്പ് 
കനഴ്സറഷി, കേരുനഭാഗപളഷി

കൃഷഷി ഡഡെപപ്യൂടഷി ഡെയറക്ടര്, 
അഗ്രഷികേള്ചറല് റൂറല് കഹഭാള് 
ഡസയഷില് മഭാര്കറപ്പ്, സുല്ത്തഭാന് 
ബകത്തരഷി, വയനഭാടെപ്പ്.

3)  നഷിലവഷില് സവപകകേഭായഷില് അനരത്ര കസവനത്തഷില് തുടെരുന്നവരുസം കൃഷഷി ഡഡെപപ്യൂടഷി ഡെയറക്ടറഭായഷി
സ്ഥഭാനകയറസം ലഭഷിചവരുമഭായ ശജീമതഷി  രജനഷി  മുരളജീധരന്,  ശജീമതഷി  ഷജീല.  ആര് എന്നഷിവര്,  ഡനലപ്പ്  സസംഭരണസം
നടെനഡകേഭാണഷിരഷിക്കുന്ന  പകതരകേ  സഭാഹചേരരത്തഷില്  പകേരസം  ഉകദരഭാഗസ്ഥർ  നഷികയഭാഗഷികഡപടുന്നതുവഡര/അനരത്ര
കസവനത്തഷില് നഷിനസം വഷിടുതല് ഡചേയ്യുന്നതഷിനപ്പ്  സവപകകേഭായുഡടെ അനവഭാദസം  ലഭഷിക്കുന്നതുവഡര സ്ഥഭാനകയറസം
ലഭഷിച തസഷികേയഷില് അനരത്ര കസവനത്തഷില് തുടെകരണതുസം തുടെര്ന്നപ്പ് കമല് നഷികയഭാഗഷികഡപട തസഷികേകേളഷില് ചുമതല
ഏല്കകണതുമഭാണപ്പ്.  ടെഷി ഉകദരഭാഗസ്ഥര് ഈ ഉത്തരവപ്പ് തജീയതഷി മുതല് ഡഡെപപ്യുടഷി ഡെയറക്ടർ തസഷികേയഷില് ചുമതല
ഏഡറടുത്തതഭായഷി പരഷിഗണഷിക്കുന്നതഭാണപ്പ്.

4) കൃഷഷി ഡഡെപപ്യൂടഷി ഡെയറക്ടര്മഭാരഭായ ശജീ. സഷിബഷി റഷി. നജീണഷികശ്ശേരഷി, ശജീമതഷി. സുനഷിത കജഭാസഫപ്പ് എന്നഷിവര്
ബഹ.  കകേരള  അഡഷിനഷികസ്ട്രേറജീവപ്പ്  വട്രൈബപ്യൂണല്   മുമ്പഭാഡകേ  ഫയല്  ഡചേയ  യഥഭാക്രമസം  1396/21,  2016/21  നസം.
കകേസുകേളഷിഡല 29.07.2021, 01.11.2021 എന്നജീ തജീയതഷികേളഷിഡല ഉത്തരവുകേളസം നടെപഷിലഭാകഷി ഉത്തരവഭാകുന.

  (ഗവര്ണറുഡടെ ഉത്തരവഷിന് പകേഭാരസം)
    എസപ്പ്. സഭാബഷിര് ഹവസന്
     അഡെജീഷണല് ഡസക്രടറഷി

ഡെയറക്ടര്, കേഭാര്ഷഷികേ വഷികേസന കേര്ഷകേ കക്ഷേമ വകുപപ്പ്, തഷിരുവനന്തപുരസം,
അഡെഡ്വകകറപ്പ്  ജനറല്, കകേരള, തഷിരുവനന്തപുരസം.
അകസൗണനപ്പ് ജനറല് (എ & ഇ), കകേരള, തഷിരുവനന്തപുരസം.
ബന്ധഡപടപ്പ് ഉകദരഭാഗസ്ഥര്കപ്പ്, ഡെയറക്ടര്, കേഭാര്ഷഷികേ വഷികേസന കേര്ഷകേ കക്ഷേമ വകുപപ്പ് മുകഖേന)
ഭക്ഷേര വകുപപ്പ്.
ഡചേയര്മഭാന് & മഭാകനജഷിസംഗപ്പ് ഡെയറക്ടര്, സവപകകേഭാ, എറണഭാകുളസം.
കേരുതല് സഞ്ചയസം / ഓഫജീസപ്പ് കകേഭാപഷി.

 


