
“ഭരണഭാഷ - മാതൃഭാഷ” 
സാമൂഹയനീതി ഡയറക്ടറുടെ നെപെിക്രമങ്ങള്  

(ഹാജര്  : P.B. നൂഹ് IAS) 
           
ഉത്തരവ് നമ്പര്  :C1/21987/17            തീയതി: 24-02-2018 
 

വിഷയം:  സാ.നീ.വ – ഡയറക്ടറററ്റ് – വിവരാവഔാശ നിയമപ്രഔാരമുള്ള Mandatory 

Disclosure – ഏഔദിനപരിശീലനം – ജീവനക്കാടര നിറയാഗിച്ചു ടഔാണ്ട്  
ഉത്തരവ് പുറടെടുവിക്കുന്നു. 

 
 പരമാര്ശം: സ.ഉ (സാധാ) നം: 411/2017/സാ.നീ.വ തീയതി :24/06/2017. 
 
 വിവരാവഔാശനിയമം 2005 പ്രഔാരം Mandatory Disclosure ടെ ഭാഗമായി വൄെില്  
നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന 15 ഡാറ്റ എന്ട്രി ഒെറററ്റര്മാടരംം  ഇ-റേമംമായി ബന്ധടെട്ട് മുന്ട്പ് 
ടരയിനിംഗ് നല്ഔിയിന്ന്നവരില്   14 മാസ്റ്റര്  ടരയിറനഴ്സിടനംം ഉള്ടെടുത്തി ന് ഏഔദിന 
ടരയിനിംഗ് നെത്തുവാന്ട്  തീന്മാനിച്ചിരിക്കുന്നു. തിന്വനന്തപുരത്ത് ടവള്ളയമ്പലത്തുള്ള വാട്ടര്  
അറതാറിറ്റി ടരയിനിംഗ് ടസെറിടെ ഔമ്പൂട്ടര്  ലാബില്  ടവച്ച ് 2018 ടെബ്രുവരി 28-mw 
തീയതിയാണ് പ്രസ്തുത ടരയിനിംഗ് നെത്തുവാന്ട്  നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആയതിറലക്ക് ചുവടെ റപര് 
വിവരിക്കുന്ന ജീവനക്കാടര നിറയാഗിച്ചുടഔാണ്ട് ഉത്തരവ് പുറടെടുവിക്കുന്നു. 

 
ക്രമ 
നം റപര് ഒെീസിടെ റപര് തസ്തിഔ 

1 ശ്രീ. രഞ്ജുനാഥ് പി. വി. ഐസിഡിഎസ് ടവള്ളനാെ്  
തിന്വനന്തപുരം റനാഡല്  ഒെീസര്  

2 ശ്രീ.രതീഷ്  ബി. 
ഐസിഡിഎസ് ടഔാട്ടാരക്കര  
ടഔാല്ലം റനാഡല്  ഒെീസര്  

3 ശ്രീ.രതീഷ്  ൄമാര്  എം. DSJO  പത്തനംതിട്ട റനാഡല്  ഒെീസര്  

4 ശ്രീ.സജിത്ത് ൄമാര്  എ. DSJO  ആലപ്പുഴ റനാഡല്  ഒെീസര്  

5 ശ്രീ.ശ്രീജിത്ത്  എസ്. ഐസിഡിഎസ്  മെെള്ളി റനാഡല്  ഒെീസര്  

6 ശ്രീ.ബാലസൃാമി പി.പി. ഐസിഡിഎസ് ടസല്  ഇടുക്കി റനാഡല്  ഒെീസര്  

7 ശ്രീ.മറഹഷ്  റഷണായി 
ഐസിഡിഎസ്  ടഔാച്ചി 
അര്ബന്ട്  II 

റനാഡല്  ഒെീസര്  

8 ശ്രീ.സുറരഷ് സി. എം. ഐസിഡിഎസ്  റേര്െ്  റനാഡല്  ഒെീസര്  

9 ശ്രീ.സുനില്ൄമാര്  ജി. ഐസിഡിഎസ്  േിറ്റൂര്  റനാഡല്  ഒെീസര്  

10 ശ്രീ.രജീഷ്  ടഔ. DSJO  മലപ്പുറം റനാഡല്  ഒെീസര്  

11 ശ്രീ.ഷിബി റ്റി. ടഔ. ടപ്രാറബഷന്ട്  ഒെീസ്  
റഔാഴിറക്കാെ് 

റനാഡല്  ഒെീസര്  

12 ശ്രീ.സുനിത്ത് ടഔ. പി ഐസിഡിഎസ് ടസല്  വയനാെ്  റനാഡല്  ഒെീസര്  

13 ശ്രീ.ഷാജു പി. 
ഐസിഡിഎസ് ഇരിക്കൂര്  
അഡീഷണല്  

റനാഡല്  ഒെീസര്  

14 ശ്രീ.ദിലീപ് ടഔ. ടപ്രാറബഷന്ട്  ഒെീസ്  
ഔാസര്റഗാഡ്  റനാഡല്  ഒെീസര്  

15 ശ്രീ. ഷീന മറനാഹര്  സാമൂഹയനീതി ഡയറക്ടറററ്റ് 
ഡാറ്റ എന്ട്രി 
ഒെറററ്റര്  

16 
ശ്രീമതി. അപര്ണ ടജ. 
പി. DSJO  തിന്വനന്തപുരം 

ഡാറ്റ എന്ട്രി 
ഒെറററ്റര്  



17 
ശ്രീമതി. അഞ്ജന പി. 
അല്ബിഡയ DSJO  ടഔാല്ലം 

ഡാറ്റ എന്ട്രി 
ഒെറററ്റര്  

18 ശ്രീ. രാഹുല്  ടഔ 
മാധവന്ട്  DSJO  പത്തനംതിട്ട ഡാറ്റ എന്ട്രി 

ഒെറററ്റര്  

19 ശ്രീ.രമയ എസ്. DSJO  ആലപ്പുഴ 
ഡാറ്റ എന്ട്രി 
ഒെറററ്റര്  

20 ശ്രീമതി.ഷാറമാള്  
റഗാപാലന്ട്  

DSJO  റഔാട്ടയം ഡാറ്റ എന്ട്രി 
ഒെറററ്റര്  

21 ശ്രീമതി.ഷീജ ടഔ. DSJO  ഇടുക്കി ഡാറ്റ എന്ട്രി 
ഒെറററ്റര്  

22 
ശ്രീമതി.സിന്ധു 
ലക്ഷ്മണന്ട്  DSJO  എറണാൄളം 

ഡാറ്റ എന്ട്രി 
ഒെറററ്റര്  

23 ശ്രീമതി.ശ്രീറദവി എ. 
ആര്  

DSJO  തൃശൂര്  ഡാറ്റ എന്ട്രി 
ഒെറററ്റര്  

24 
ശ്രീമതി.വനജൄമാരി 
ടഔ. എം DSJO  പാലക്കാെ്  

ഡാറ്റ എന്ട്രി 
ഒെറററ്റര്  

25 ശ്രീ.സനില്  റ്റി. DSJO  മലപ്പുറം 
ഡാറ്റ എന്ട്രി 
ഒെറററ്റര്  

26 ശ്രീമതി. രജിത എം. എം DSJO  റഔാഴിറക്കാെ് ഡാറ്റ എന്ട്രി 
ഒെറററ്റര്  

27 ബീന. ടഔ DSJO  ഔണ്ണൂര്  ഡാറ്റ എന്ട്രി 
ഒെറററ്റര്  

28 ശ്രീമതി. മഞ്ജുള DSJO  വയനാെ് ഡാറ്റ എന്ട്രി 
ഒെറററ്റര്  

29 ൄമാരി സജിത പ്രിയ DSJO  ഔാസര്റഗാഡ്  ഡാറ്റ എന്ട്രി 
ഒെറററ്റര്  

 

റമല്  വിവരിച്ച ജീവനക്കാര്  2018 ടെബ്രുവരി 28 ബുധനാഴ്ച രാവിടല 9.30 ന് ടവള്ളയമ്പലം 
ടസെര്  റൊര്  വാട്ടര്  എഡുറക്കഷനില്  (വാട്ടര്  അറതാറിറ്റി ടരയിനിംഗ് ഹാള്  - 0471 – 2318381) 
റിറൊര്ട്ട്  ടേറേണ്ടതാണ്. റമല്െറ ജീ ജീവനക്കാര്  ആടരങ്കിലം ടപാതു സ്ഥലംമാറ്റത്തിലൂടെ 
മറ്റ്ഒെീസുഔളിറലക്ക് മാറിറൊയ പേം പുതിയ ഒെീസില്  നിന്നും ടരയിനിംഗില്  
പടങ്കടുറക്കണ്ടതാണ്. ഓറദയാഗിഔ ഔാരണങ്ങളാല്  ടരയിനിംഗില്  പടങ്കടുക്കാന്ട്  ഔഴിയാത്ത 
ജീവനക്കാര്ക്ക് പഔരം ജീവനക്കാടര നിറയാഗിറക്കണ്ട ചുമതല അതാത് ഒെീസ് 
റമധാവിഔള്ക്കായിരിക്കും. െി വിഷയത്തില്  വീഴ്ച വന്ത്താന്ട്  പാടുള്ളതല്ല.  

ബന്ധടെട്ട ഉറദയാഗസ്ഥര്ക്ക്      
 
പഔര്െ്:- 
 

1. അെിമിനിറേറ്റീവ് ഒെീസര്  
2. സബ്രഷറി ഒെീസര്  വിഔാസ്ഭവന്ട്  
3. റസ്റ്റാക്ക്  െയല്            

 

 


