
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ടപൊതുജന പരൊതി പരിഹൊര സംവിധൊനം 
ഫൊക്ടറീസ് & ബ ൊയിബേഴ്സ് വകുപ്പ് 

 
സി.എം.ഒ ബപൊർട്ടൽ ചൊർജ്ജ് ഓഫീസർമൊർ 

 
പരൊതി സം ന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അറിയിന്നതിന്  ന്ധടപ്പബെണ്ട ഓഫീസർമൊരുടെ ബപര് വിവരം: 

 
ഓഫീസ് ബപര് ഉബ്യൊഗ ബപര് ടമൊബ ൽ നമ്പർ ഓഫീസ് നമ്പർ 

ഫൊക്ടറീസ് & 
ബ ൊയിബേഴ്സ് ഡയറക്ടറുടെ 
കൊരയൊേയം, 
തിരുവനന്തപുരം 

ശ്രീ.ഷൊബുജൊൻ.റ്റി.ടക ബജൊയിന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് 
ഫൊക്ടറീസ് & ബ ൊയിബേഴ്സ് 

98460 39951 0471-2441597 

ഫൊക്ടറീസ് & 
ബ ൊയിബേഴ്സ് സീനിയർ 
ബജൊയിന്റ് ഡയറ്കെറുടെ 
കൊരയൊേയം, 
ടകൊല്ലം 

ശ്രീ.എസ്.മണി സീനിയ ർ ബജൊയിന്റ് 
ഡയറക്ടർ ഓഫ് 
ഫൊക്ടറീസ് & 
ബ ൊയിബേഴ്സ്  

94470 57667 0474-2970254 

ഫൊക്ടറീസ് & 
ബ ൊയിബേഴ്സ് ബജൊയിന്റ് 
ഡയറക്ടറുടെ 
കൊരയൊേയം(ടമഡിക്കൽ), 
ടകൊല്ലം 

ബഡൊ.റൂ ൻ.സി.സിറിൽ ബജൊയിന്റ് ഡയറക്ട ർ ഓഫ് 
ഫൊക്ടറീസ് & 
ബ ൊയിബേഴ്സ് (ടമഡിക്കൽ)
   

85474 63603 0474-2765130 

ഫൊക്ടറീസ് & 
ബ ൊയിബേഴ്സ് ബജൊയിന്റ് 
ഡയറക്ടറുടെ കൊരയൊേയം, 
എറണൊകുളം 

ശ്രീ.സൂരജ് കൃഷ്ണൻ.ആ ർ ബജൊയിന്റ് ഡയറക്ട ർ ഓഫ് 
ഫൊക്ടറീസ് & 
ബ ൊയിബേഴ്സ് (I/c) 

97453 08389 0484-2422258 

ഫൊക്ടറീസ് & ബ ൊയിബേഴ്സ്  
ബജൊയിന്റ് ഡയറക്ടറുടെ 
കൊരയൊേയം, 
 ിപിസിഎൽ, ടകൊച്ചിൻ 

ശ്രീ.സൂരജ് കൃഷ്ണൻ.ആ ർ ബജൊയിന്റ് ഡയറക്ട ർ ഓഫ് 
ഫൊക്ടറീസ് & 
ബ ൊയിബേഴ്സ്  

97453 08389 97453 08389 
 
 
 
 



റിബഫനറീസ് േിമിറ്റ ഡ്, 
എറണൊകുളം 

 
 
 

ഫൊക്ടറീസ് & ബ ൊയിബേഴ്സ്  
ബജൊയിന്റ് ഡയറക്ടറുടെ 
കൊരയൊേയം, ടകൊച്ചിൻ 
ഷിപയൊർഡ് േിമിറ്റ ഡ്, 
എറണൊകുളം 

ശ്രീ.അനിൽ കുരയൊബക്കൊസ് ബജൊയിന്റ് ഡയറക്ട ർ ഓഫ് 
ഫൊക്ടറീസ് & 
ബ ൊയിബേഴ്സ്  

94470 70038 94470 70038 

ഫൊക്ടറീസ് & 
ബ ൊയിബേഴ്സ് ബജൊയിന്റ് 
ഡയറക്ടറുടെ കൊരയൊേയം,  
ബകൊഴിബക്കൊെ് 

ശ്രീ.മുനീർ.എൻ.ടജ ബജൊയിന്റ് ഡയറക്ട ർ ഓഫ് 
ഫൊക്ടറീസ് & ബ ൊയിബേഴ്സ് 

81299 62888 0495-2370508 

ഫൊക്ടറീസ് & ബ ൊയിബേഴ്സ് 
ഇൻടെക്ടറുടെ 
കൊരയൊേയം,  
തിരുവനന്തപുരം 

ശ്രീ.പ്രിജി.എസ്.്ൊസ് ഇൻടെക്ടർ ഓഫ് 
ഫൊക്ടറീസ് & 
ബ ൊയിബേഴ്സ് ബേഡ്.1 

85474 34927 0471-2431458 

ഫൊക്ടറീസ് & ബ ൊയിബേഴ്സ് 
ഇൻടെക്ടറുടെ 
കൊരയൊേയം, ടകൊല്ലം 

ശ്രീ.വിപിൻ.പി.എം ഇൻടെക്ടർ ഓഫ് 
ഫൊക്ടറീസ് & ബ ൊയിബേഴ്സ് 
ബേഡ്.2 

94465 93782 0474-2795022 

ഫൊക്ടറീസ് & ബ ൊയിബേഴ്സ് 
ഇൻടെക്ടറുടെ 
കൊരയൊേയം, കുണ്ടറ 

ശ്രീ.സജിത്ത്.എസ്.എസ് ഇൻടെക്ട ർ ഓഫ് 
ഫൊക്ടറീസ് & ബ ൊയിബേഴ്സ് 
ബേഡ്.2 

96564 01885 0474-2522225 

ഫൊക്ടറീസ് & ബ ൊയിബേഴ്സ് 
ഇൻടെക്ടറുടെ 
കൊരയൊേയം, ടചങ്ങന്നൂർ 

ശ്രീ.രൊജീവ്.ആർ ഇൻടെക്ട ർ ഓഫ് 
ഫൊക്ടറീസ് & ബ ൊയിബേഴ്സ്, 
ബേഡ്.2 

99476 84869 0479-2455570 

ഫൊക്ടറീസ് & ബ ൊയിബേഴ്സ് 
ഇൻടെക്ടറുടെ 
കൊരയൊേയം, ആേപ്പുുഴ 

ശ്രീ.സേിം രൊജ്.ടജ ഇൻടെക്ട ർ ഓഫ് 
ഫൊക്ടറീസ് & ബ ൊയിബേഴ്സ്, 
ബേഡ്.1 

94959 77622 0477-2238463 

ഫൊക്ടറീസ് & ബ ൊയിബേഴ്സ് 
ഇൻടെക്ടറുെ കൊരയൊേയം, 
ബകൊട്ടയം 

ശ്രീ.ജിജു.പി ഇൻടെക്ട ർ ഓഫ് 
ഫൊക്ടറീസ് & ബ ൊയിബേഴ്സ്, 
ബേഡ്.2(H.G) 

94975 89628 0481-2562131 



ഫൊക്ടറീസ് & ബ ൊയിബേഴ്സ് 
ഇൻടെക്ടറുടെ 
കൊരയൊേയം, ടതൊടുപുഴ 

ശ്രീ.ബറൊ ർട്ട്.ടജ.ട ഞ്ചമി
ൻ 

ഇൻടെക്ടർ ഓഫ് 
ഫൊക്ടറീസ് & ബ ൊയിബേഴ്സ്, 
ബേഡ്.2 

98952 03665 0486-2222936 
 
 
 
 

ഫൊക്ടറീസ് & ബ ൊയിബേഴ്സ് 
ഇൻടെക്ടറുടെ 
കൊരയൊേയം, എറണൊകുളം 

ശ്രീ.നിതീഷ് ബ്വരൊജ് ഇൻടെക്ടർ ഓഫ് 
ഫൊക്ടറീസ് & ബ ൊയിബേഴ്സ്, 
ബേഡ്.1 

94468 13751 0484-2422272 

ഫൊക്ടറീസ് & ബ ൊയിബേഴ്സ് 
ഇൻടെക്ടറുടെ 
കൊരയൊേയം, ആലുവ 

ശ്രീ.ഷൊജികുമൊർ.ടക.ആർ ഇൻടെക്ടർ ഓഫ് 
ഫൊക്ടറീസ് & ബ ൊയിബേഴ്സ്, 
ബേഡ്.1 

94475 65084 0484-2623166 

ഫൊക്ടറീസ് & ബ ൊയിബേഴ്സ് 
ഇൻടെക്ടറുടെ 
കൊരയൊേയം, ടപരുമ്പൊവൂർ 

ശ്രീ.പ്രബമൊ ്്.പി ഇൻടെക്ടർ ഓഫ് 
ഫൊക്ടറീസ് & ബ ൊയിബേഴ്സ്, 
ബേഡ്.1 

99466 60064 0484-2623166 

ഫൊക്ടറീസ് & ബ ൊയിബേഴ്സ് 
ഇൻടെക്ടറുടെ 
കൊരയൊേയം, ടകൊച്ചി 

ശ്രീ.രൊജീവ്.എ.എൻ ഇൻടെക്ടർ ഓഫ് 
ഫൊക്ടറീസ് & ബ ൊയിബേഴ്സ്, 
ബേഡ്.2 

94460 39202 0484-2232525 

ഫൊക്ടറീസ് & ബ ൊയിബേഴ്സ് 
ഇൻടെക്ടറുടെ 
കൊരയൊേയം, തൃശ്ശൂർ 

ശ്രീ.അനീഷ് കുരയൊബക്കൊസ് ഇൻടെക്ടർ ഓഫ് 
ഫൊക്ടറീസ് & ബ ൊയിബേഴ്സ്, 
ബേഡ്.2 

94462 74496 0487-2334183 

ഫൊക്ടറീസ് & ബ ൊയിബേഴ്സ് 
ഇൻടെക്ടറുടെ 
കൊരയൊേയം, 
ഇരിങ്ങൊേക്കുെ 

ശ്രീ.ഷിബു.വി.ആർ ഇൻടെക്ടർ ഓഫ് 
ഫൊക്ടറീസ് & ബ ൊയിബേഴ്സ്, 
ബേഡ്.2 

94965 75505 0480-2820951 

ഫൊക്ടറീസ് & ബ ൊയിബേഴ്സ് 
ഇൻടെക്ടറുടെ 
കൊരയൊേയം, പൊേക്കൊെ് 

ശ്രീ.കണ്ണയ്യൻ.എ ഇൻടെക്ടർ ഓഫ് 
ഫൊക്ടറീസ് & ബ ൊയിബേഴ്സ്, 
ബേഡ്.1 

93498 46623 0491-2505669 

ഫൊക്ടറീസ് & ബ ൊയിബേഴ്സ് 
ഇൻടെക്ടറുടെ 
കൊരയൊേയം, ഒറ്റപ്പൊേം 

ശ്രീ.വിബനഷ്.സി.ഡി ഇൻടെക്ടർ ഓഫ് 
ഫൊക്ടറീസ് & ബ ൊയിബേഴ്സ്, 
ബേഡ്.2 

96338 04420 0466-2247585 



ഫൊക്ടറീസ് & ബ ൊയിബേഴ്സ് 
ഇൻടെക്ടറുടെ 
കൊരയൊേയം, മേപ്പറം 

ശ്രീ.ബകേൊസ് 
കുമൊർ .എൽ 

ഇൻടെക്ടർ ഓഫ് 
ഫൊക്ടറീസ് & ബ ൊയിബേഴ്സ്, 
ബേഡ്.1 

80894 16034 0483-2734859 
 
 
 
 
 
 

ഫൊക്ടറീസ് & ബ ൊയിബേഴ്സ് 
ഇൻടെക്ടറുടെ 
കൊരയൊേയം, 
ബകൊഴിബക്കൊെ് (ബനൊർത്ത് ) 

ശ്രീ.സൊജു മൊതൂ ഇൻടെക്ടർ ഓഫ് 
ഫൊക്ടറീസ് & ബ ൊയിബേഴ്സ്, 
ബേഡ്.2 

81398 78230 0495-2371678 
 
 
 
 

ഫൊക്ടറീസ് & ബ ൊയിബേഴ്സ് 
ഇൻടെക്ടറുടെ 
കൊരയൊേയം, 
ബകൊഴിബക്കൊെ് (സൗത്ത് ) 

ശ്രീ.അഖ്ിൽ ബസൊമൻ ഇൻടെക്ടർ ഓഫ് 
ഫൊക്ടറീസ് & ബ ൊയിബേഴ്സ്, 
ബേഡ്.2 

96338 24123 0495-2370202 

ഫൊക്ടറീസ് & ബ ൊയിബേഴ്സ് 
ഇൻടെക്ടറുടെ 
കൊരയൊേയം, കണ്ണൂർ 

ശ്രീ.പി.രൊധൊകൃഷ്ണൻ ഇൻടെക്ടർ ഓഫ് 
ഫൊക്ടറീസ് & ബ ൊയിബേഴ്സ്, 
ബേഡ്.1 

91885 89155 0497-2700908 

ഫൊക്ടറീസ് & ബ ൊയിബേഴ്സ് 
ഇൻടെക്ടറുടെ 
കൊരയൊേയം, തളിപറമ്പ് 

ശ്രീ.വിബനൊ ്് കുമൊർ.റ്റി.റ്റി ഇൻടെക്ടർ ഓഫ് 
ഫൊക്ടറീസ് & ബ ൊയിബേഴ്സ്, 
ബേഡ്.2 

97470 73189 0460-2202243 

ഫൊക്ടറീസ് & ബ ൊയിബേഴ്സ് 
ഇൻടെക്ടറുടെ 
കൊരയൊേയം, തേബേരി 

ശ്രീ.വിബനൊ ്് കുമൊർ.റ്റി.റ്റി ഇൻടെക്ടർ ഓഫ് 
ഫൊക്ടറീസ് & ബ ൊയിബേഴ്സ്, 
ബേഡ്.2(I/c) 

97470 73189 0490 - 2321725 

അഡീഷണൽ ഫൊക്ടറി 
ഇൻടെക്ടറുടെ 
കൊരയൊേയം, 
തിരുവനന്തപുരം 

ശ്രീമതി.നവ്ബറൊസ്  ീന അഡീഷണൽ 
ഇൻടെക്ടർ ഓഫ് 
ഫൊക്ടറീസ് 

98465 13015 0471-2470366 

അഡീഷണൽ ഫൊക്ടറി 
ഇൻടെക്ടറുടെ 

ശ്രീ.സതീഷ് ചന്ദ്രൻ.എ അഡീഷണൽ 
ഇൻടെക്ടർ ഓഫ് 
ഫൊക്ടറീസ് 

96454 50752 0471-2470366 



കൊരയൊേയം, 
ടനയ്യൊറ്റിൻകര 

അഡീഷണൽ ഫൊക്ടറി 
ഇൻടെക്ടറുടെ 
കൊരയൊേയം, ടകൊല്ലം 

ശ്രീ.ജയകുമൊർ.ടക അഡീഷണൽ 
ഇൻടെക്ടർ ഓഫ് 
ഫൊക്ടറീസ് 

94472 47622 0474-2795022 
 
 
 
 
 

അഡീഷണൽ ഫൊക്ടറി 
ഇൻടെക്ടറുടെ 
കൊരയൊേയം, കുണ്ടറ 

ശ്രീ.ബജൊസ്.വി.വിബനൊ ്് അഡീഷണൽ 
ഇൻടെക്ടർ ഓഫ് 
ഫൊക്ടറീസ് 

96338 16300 0474-2522225 

അഡീഷണൽ ഫൊക്ടറി 
ഇൻടെക്ടറുടെ 
കൊരയൊേയം, ടചങ്ങന്നൂർ 

ശ്രീമതി. ശ്രീേത.സി അഡീഷണൽ 
ഇൻടെക്ടർ ഓഫ് 
ഫൊക്ടറീസ് 

99618 20375 0479-2452455 

അഡീഷണൽ ഫൊക്ടറി 
ഇൻടെക്ടറുടെ 
കൊരയൊേയം, ആേപ്പഴ 

ശ്രീ.അഭിേൊഷ്.ആർ അഡീഷണൽ 
ഇൻടെക്ടർ ഓഫ് 
ഫൊക്ടറീസ് 

98464 16508 0477-2238463 

അഡീഷണൽ ഫൊക്ടറി 
ഇൻടെക്ടറുടെ 
കൊരയൊേയം, 
ബകൊട്ടയം(ബനൊർത്ത് ) 

ശ്രീ.സബന്തൊഷ് 
കുമൊർ.എസ് 

അഡീഷണൽ 
ഇൻടെക്ടർ ഓഫ് 
ഫൊക്ടറീസ് 

80897 63384 0481-2562131 

അഡീഷണൽ ഫൊക്ടറി 
ഇൻടെക്ടറുടെ 
കൊരയൊേയം, 
ബകൊട്ടയം(സൗത്ത് ) 

ശ്രീമതി.  ിത.ജി.ബമബനൊ
ൻ 

അഡീഷണൽ 
ഇൻടെക്ടർ ഓഫ് 
ഫൊക്ടറീസ് 

94953 91532 0481-2562131 

അഡീഷണൽ ഫൊക്ടറി 
ഇൻടെക്ടറുടെ 
കൊരയൊേയം, എറണൊകുളം 

ശ്രീമതി.സേിേ.എസ് അഡീഷണൽ 
ഇൻടെക്ടർ ഓഫ് 
ഫൊക്ടറീസ് 

95266 86190 0484-2421868 

അഡീഷണൽ ഫൊക്ടറി 
ഇൻടെക്ടറുടെ 
കൊരയൊേയം, ടകൊച്ചി 

ശ്രീ.അജിത് കുമൊർ.ടക.ടക അഡീഷണൽ 
ഇൻടെക്ടർ ഓഫ് 
ഫൊക്ടറീസ് 

99952 76414 0484-2235083 



അഡീഷണൽ ഫൊക്ടറി 
ഇൻടെക്ടറുടെ 
കൊരയൊേയം, ആലുവ 

ശ്രീമതി.ഷമ.എസ് അഡീഷണൽ 
ഇൻടെക്ടർ ഓഫ് 
ഫൊക്ടറീസ് 

97441 75425 0484-2623166 

അഡീഷണൽ ഫൊക്ടറി 
ഇൻടെക്ടറുടെ 
കൊരയൊേയം, ടപരുമ്പൊവുർ 

ശ്രീമതി. ീന.എസ് അഡീഷണൽ 
ഇൻടെക്ടർ ഓഫ് 
ഫൊക്ടറീസ് 

94957 95167 0484-2623120 
 
 
 
 
 

അഡീഷണൽ ഫൊക്ടറി 
ഇൻടെക്ടറുടെ 
കൊരയൊേയം, ടതൊടുപുഴ 

ശ്രീമതി.ആശ.ബമൊൾ.വി.പി അഡീഷണൽ 
ഇൻടെക്ടർ ഓഫ് 
ഫൊക്ടറീസ് 

95629 70825 0486-2222936 

അഡീഷണൽ ഫൊക്ടറി 
ഇൻടെക്ടറുടെ 
കൊരയൊേയം, 
തൃശ്ശൂർ(ബനൊർത്ത് ) 

ശ്രീമതി.ഗീത ബ്വി.സി അഡീഷണൽ 
ഇൻടെക്ടർ ഓഫ് 
ഫൊക്ടറീസ് 

94478 91215 0487-2334183 

അഡീഷണൽ ഫൊക്ടറി 
ഇൻടെക്ടറുടെ 
കൊരയൊേയം, 
തൃശ്ശൂർ(സൗത്ത് ) 

ശ്രീ.സുബരഷ്.പി അഡീഷണൽ 
ഇൻടെക്ടർ ഓഫ് 
ഫൊക്ടറീസ് 

94974 95127 0487-2334183 

അഡീഷണൽ ഫൊക്ടറി 
ഇൻടെക്ടറുടെ 
കൊരയൊേയം, 
ഇരിഞ്ഞൊേക്കുെ 

ശ്രീമതി.സിമി.എച്ച ് അഡീഷണൽ 
ഇൻടെക്ടർ ഓഫ് 
ഫൊക്ടറീസ് 

94478 42080 0480-2820951 

അഡീഷണൽ ഫൊക്ടറി 
ഇൻടെക്ടറുടെ 
കൊരയൊേയം, 
പൊേക്കൊെ് (ബനൊർത്ത് ) 

ശ്രീ.പ്രബമൊ ്്.എം അഡീഷണൽ 
ഇൻടെക്ടർ ഓഫ് 
ഫൊക്ടറീസ് 

94470 59234 0491-2505456 

അഡീഷണൽ ഫൊക്ടറി 
ഇൻടെക്ടറുടെ 
കൊരയൊേയം, 
പൊേക്കൊെ് (സൗത്ത് ) 

ശ്രീ.സുബരഷ് കുമൊർ.സി.റ്റി അഡീഷണൽ 
ഇൻടെക്ടർ ഓഫ് 
ഫൊക്ടറീസ് 

94460 43885 0491-2505456 



അഡീഷണൽ ഫൊക്ടറി 
ഇൻടെക്ടറുടെ 
കൊരയൊേയം, ഒറ്റപ്പൊേം 

ശ്രീമതി.സുധ.ജി അഡീഷണൽ 
ഇൻടെക്ടർ ഓഫ് 
ഫൊക്ടറീസ് 

94476 54022 0466-2247585 

അഡീഷണൽ ഫൊക്ടറി 
ഇൻടെക്ടറുടെ 
കൊരയൊേയം, മേപ്പറം 

ശ്രീ.രബമഷ്.റ്റി അഡീഷണൽ 
ഇൻടെക്ടർ ഓഫ് 
ഫൊക്ടറീസ് 

92499 85426 0483-2734859 
 
 
 
 
 

അഡീഷണൽ ഫൊക്ടറി 
ഇൻടെക്ടറുടെ 
കൊരയൊേയം, 
ബകൊഴിബക്കൊെ് (ബനൊർത്ത് ) 

ശ്രീ.സജീവൻ.എ.എൻ അഡീഷണൽ 
ഇൻടെക്ടർ ഓഫ് 
ഫൊക്ടറീസ് 

94460 79094 0495-2370202 

അഡീഷണൽ ഫൊക്ടറി 
ഇൻടെക്ടറുടെ 
കൊരയൊേയം, 
ബകൊഴിബക്കൊെ് (സൗത്ത് ) 

ശ്രീ.ശശി.സി.എം അഡീഷണൽ 
ഇൻടെക്ടർ ഓഫ് 
ഫൊക്ടറീസ് 

94460 79094 0495-2371678 

അഡീഷണൽ ഫൊക്ടറി 
ഇൻടെക്ടറുടെ 
കൊരയൊേയം, കണ്ണൂർ 

ശ്രീ.ബപ്രംജിത്ത്.ടക അഡീഷണൽ 
ഇൻടെക്ടർ ഓഫ് 
ഫൊക്ടറീസ് 

98462 25833 0497-2700908 
 
 
 

അഡീഷണൽ ഫൊക്ടറി 
ഇൻടെക്ടറുടെ 
കൊരയൊേയം, തേബേരി 

ശ്രീമതി.സയീ്.ടക.ടക അഡീഷണൽ 
ഇൻടെക്ടർ ഓഫ് 
ഫൊക്ടറീസ് 

90486 32394 0490-2321724 

അഡീഷണൽ ഫൊക്ടറി 
ഇൻടെക്ടറുടെ 
കൊരയൊേയം, തളിപറമ്പ് 

ശ്രീ.പ്ര്ീപ് പള്ളിപ്രവൻ അഡീഷണൽ 
ഇൻടെക്ടർ ഓഫ് 
ഫൊക്ടറീസ് 

94466 80593 0460-2202243 

 
പരൊതി സം ന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന്   ന്ധടപ്പട്ട ഓഫീസിടേ ചൊർജ്ജ് ഓഫീസറുടെ ബമൽ നമ്പറിൽ  ന്ധടപ്പെൊവുന്നബതൊ 
ബവകുബന്നരം 3 മണി മുതൽ 4 മണി വടര (ഓഫീസ് പ്രവർത്തി ്ിനങ്ങളിൽ) ഓഫീസ് സന്ദർശിക്കൊവുന്നതുമൊണ്. 
 
അറിയിപ്പ്: 
 



ചൊർജ്ജ് ഓഫീസറിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ േഭിക്കൊത്തപക്ഷം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിടേ ബെൊൾ ഫ്രീ നമ്പറൊയ 1076-ൽ  ന്ധടപ്പെൊവുന്നതൊണ്. 
 
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ടപൊതുജന പരൊതി പരിഹൊര സംവിധൊനത്തിബേയ്ക്ക് cmo.kerala.gov.in എന്ന ടവ ് ബപൊർട്ടിൽ വഴി പരൊതികൾ 
സമർപ്പിക്കൊവുന്നതൊണ്. 
                                   (ഒപ്പ് ) 
              ഡയറക്ടർ, ഫൊക്ടറീസ് & ബ ൊയിബേഴ്സ് വകുപ്പ് 
 അംഗീകൊരബത്തൊടെ 
 

 
 സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് 
 
 


