
ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ് ഡയറക്ടബററ്റ് 

ക്രമ 
നം 

ബേര് തസ്തിക 

1 ശ്രീ. പ്രബമാദ്. േി. ഡയറക്ടർ 
2 ശ്രീ. ഷാബുജാൻ റ്റി.കക. ബജായിന്റ് ഡയറക്ടർ 
3 ശ്രീമതി. പ്രസീന. എൻ. അഡ്മിനിസബേറ്റീവ് ഓഫീസർ 
4 ശ്രീമതി.  ിന്ദു. എസ്.ജി. ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ 
5 ശ്രീ. രബമഷ് ചന്ദ്രൻ. ആർ. ഇൻകെക്ടർ ബേഡ്-2 
6 ശ്രീ. ജയകുമാർ. ജി. കെക്നിക്കൽ ഓഫീസർ 
7 ശ്രീമതി. വൽസേ. കക.എൻ. സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് 
8 ശ്രീ. യബ ാധരൻ. എസ്. കെഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷയൻ 
9 ശ്രീമതി. ചന്ദ്രബവണി. ആർ. ബകാൺഫിഡൻഷയൽ അസിസ്റ്റന്റ് 
10 ശ്രീമതി.  ീന. എസ്. ി. കകമിക്കൽ ഇൻകെക്ടർ 
11 ശ്രീ. ബജാസ്. ആർ. ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് (HG) 
12 ശ്രീ. ഷഷജു. കക. ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് 
13 ശ്രീ. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ. കക. ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് 
14 ശ്രീ. ജിതിൻ. എം. ി. സീനിയർ ക്ലർക്ക് 
15 ശ്രീ.  ിജു. എസ്.കക. സീനിയർ ക്ലർക്ക് 
16 ശ്രീമതി. ജീനാോസർ സീനിയർ ക്ലർക്ക് 
17 ശ്രീമതി. ശ്രീജ. എസ്. സീനിയർ ക്ലർക്ക് 
18 ശ്രീ. സദറുദീൻ. എ. സീനിയർ ക്ലർക്ക് 
19 ശ്രീ. ജിബജാ വാസുബദവൻ സീനിയർ ക്ലർക്ക് 
20 ശ്രീ. സജീന്ദ്രൻ. എസ്. സീനിയർ ക്ലർക്ക് 
21 ശ്രീ. നവീൻകുമാർ. എൻ. സീനിയർ ക്ലർക്ക് 
22 ശ്രീ. പ്രദീേ് ബജാർജ് സീനിയർ ക്ലർക്ക് 
23 ശ്രീ.  ിജു. ഡി. സീനിയർ ക്ലർക്ക് 
24 ശ്രീമതി. ഷിജി. വി. ക്ലർക്ക് 
25 ശ്രീമതി. റീന  ി. ബജാൺ ക്ലർക്ക് 
26 ശ്രീ. ഷു ിൻ. കജ ക്ലർക്ക് 
27 ശ്രീ. അരുൺ. ഇ. ക്ലർക്ക് 
28 ശ്രീ. അരുൺ. റ്റി.വി. ക്ലർക്ക് 
29 ശ്രീ. സക്കീർ ഹുഷസൻ.  ി.എസ്. ക്ലർക്ക് 
30 ശ്രീ. പ്രസാദ്. േി. ക്ലർക്ക് 
31 ശ്രീ.  ിജു.എസ്. ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ 
32 ശ്രീ. െരികൃഷ്ണൻ. ജി. ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ 

33 ശ്രീ. എ ിേിൻ ബറായ്. എ.ആർ. ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ 

34 ശ്രീമതി. ഷഷജ. എ. കസേക്ഷൻ ബേഡ് ഷെപ്പിസ്റ്റ് 
35 ശ്രീ. അനു ബജക്ക ്. കജ. സീനിയർ ബേഡ് ഷെപ്പിസ്റ്റ് 
36 ശ്രീ. അബനാജ് ബജാസഫ് യു.ഡി ഷെപ്പിസ്റ്റ് 



37 ശ്രീമതി. സുനിത. എൽ. എൽ.ഡി ഷെപ്പിസ്റ്റ് 
38 ശ്രീ. ബമാൻസി.എം. ബതാമസ് ഷേബേറിയൻ ബേഡ് 4 
39 ശ്രീ. ഷഫീഖ്. ഷവ. ഷഡ്രവർ സീനിയർ ബേഡ് 
40 ശ്രീ. ോൽകുമാർ. എസ്. ഷഡ്രവർ 
41 ശ്രീ. മാെീൻ കണ്ണ്  ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് (HG) 
42 ശ്രീ. ജയകുമാർ. കക. ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് (HG) 
43 ശ്രീ. അജിത് കുമാർ ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 
44 ശ്രീ. ഫിർദൗസ്. എ. ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 
45 ശ്രീ.  ിനു. എം.ആർ. ഷനറ്റ് വാച്ചർ 
46 ശ്രീമതി. ഷഷേജ.  ി. ഫുൾ ഷെം സവീപ്പർ 
47 ശ്രീമതി. അജിത ോർട്ട് ഷെം സവീപ്പർ 

 

കകാല്ലം റീജിയൺ 

സീനിയർ ബജായിന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ്, കകാല്ലം 

ക്രമ 
നം 

ബേര് തസ്തിക 

1 ശ്രീ. എസ്. മണി സീനിയർ ബജായിന്റ് ഡയറക്ടർ  
2 ശ്രീ.  ി. സിയാദ് കകമിക്കൽ ഇൻകെക്ടർ 
3 ബഡാ. രാമു. ഒ.കക കമഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ബകാൺോക്ട് ) 
4 ശ്രീമതി.  ിന്ദു അമ്മാൾ. േി.എസ് സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് 
5 ശ്രീ. വിേിൻ മുരളി ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് 
6 ശ്രീ. വിഷ്ണുകുമാർ. റ്റി.കക. സീനിയർ ക്ലർക്ക് 
7 ശ്രീ. കറജി അേക്സ് സീനിയർ ക്ലർക്ക് 
8 ശ്രീമതി. വീണ. വി.ആർ.  സീനിയർ ക്ലർക്ക് 
9 ശ്രീ.  ിനു. എഫ്. സീനിയർ ക്ലർക്ക് 
10 ശ്രീമതി. ഗീതമ്മ. ആർ. സീനിയർ ക്ലർക്ക് 
11 ശ്രീ. അൻസർ. എ. ക്ലർക്ക് 
12 ശ്രീ. ബമഘനാഥ്. കക. ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ ബേഡ്-2 
13 ശ്രീമതി. ജേജ. എം. ബകാൺഫിഡൻഷയൽ അസിസ്റ്റന്റ് 
14 ശ്രീമതി. ബ ാഭന. എൻ. യു.ഡി. ഷെപ്പിസ്റ്റ് 
15 ശ്രീമതി. രമയ. എ. ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 
16 ശ്രീമതി. പ്രിയ. എൻ. ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 
17 ശ്രീ. രാജു. കക ോർട്ട് ഷെം സവീപ്പർ 
18 ശ്രീ. സാജൻ. എസ് ഷഡ്രവർ  

 
 
 
 



 
ബജായിന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ് (കമഡിക്കൽ), കകാല്ലം 
ക്രമ 
നം 

ബേര് തസ്തിക 

1 ശ്രീ. റൂ ൻ സി. സിറിൾ ബജായിന്റ് ഡയറക്ടർ  
2 ശ്രീ. ശ്രീകുമാർ. കക. കെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് 
3 ശ്രീമതി. രഞ്ജിനി. സി. കകമിസ്റ്റ് 
4 ശ്രീമതി. ഷീ . കക.ആർ. ബകാൺഫിഡൻഷയൽ അസിസ്റ്റന്റ് 
5 ശ്രീമതി. സുജ. എസ്.എസ്. കെഡ് അകക്കൗണ്ടന്റ് 
6 ശ്രീ. രഞ്ജിത്ത്. എ സീനിയർ ക്ലർക്ക് 
7 ശ്രീമതി. ഷീനബമാൾ. വി.എച്ച.് സീനിയർ ക്ലർക്ക് 
8 ശ്രീമതി. ബസാണിയ ഫിേിപ്പ് ഷെപ്പിസ്റ്റ് 
9 ശ്രീ. അമൽരാജ് ഷഡ്രവർ  
10 ശ്രീ. അഫ് സൽ ഷഡ്രവർ  
11 ശ്രീമതി. ഗായ് കുമാരി ബജാസ്. ആർ. ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 
12 ശ്രീ. ബഗാേകുമാർ. കക. ഷനറ്റ് വാച്ചർ 

 
ഇൻകെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ്, തിരുവനന്തപുരം 
ക്രമ 
നം  

ബേര് തസ്തിക 

1 ശ്രീ. പ്രിജി. എസ്. ദാസ് ഇൻകെക്ടർ ബേഡ്-1 
2 ശ്രീ. സുനിൽകുമാർ. എസ്. ക്ലർക്ക് 
3 ശ്രീ. സുബകഷ്. എസ്.കക. ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 

 

അഡീഷണൽ ഇൻകെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്, തിരുവനന്തപുരം  

ക്രമ 
നം 

ബേര് തസ്തിക 

1 ശ്രീമതി. നവബറാസ്  ീന. എസ്. അഡീഷണൽ ഇൻകെക്ടർ 
2 ശ്രീമതി. ദീേ. സി.കക. ക്ലർക്ക്-ഷെപ്പിസ്റ്റ് 
3 ശ്രീ.  ിനു. സി. ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 

 

അഡീഷണൽ ഇൻകെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്, കനയ്യാറ്റിൻകര 

ക്രമ 
നം 

ബേര് തസ്തിക 

1 ശ്രീ. സതീഷ് ചന്ദ്രൻ. എ. അഡീഷണൽ ഇൻകെക്ടർ 
 
 
 



ഇൻകെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ്, കകാല്ലം 
ക്രമ 
നം 

ബേര് തസ്തിക 

1 ശ്രീ. വിേിൻ. േി.എം. ഇൻകെക്ടർ ബേഡ്-2 
2 ശ്രീ. അജയകുമാർ. കക.സി. സീനിയർ ക്ലർക്ക് 
3 ശ്രീമതി. ഷേേ. േി.എസ്. ക്ലർക്ക്-ഷെപ്പിസ്റ്റ് 
4 ശ്രീമതി. കോന്നു. എൻ.എസ്. ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 

 
അഡീഷണൽ ഇൻകെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്, കകാല്ലം 
ക്രമ 
നം 

ബേര് തസ്തിക 

1 ശ്രീ. ജയകുമാർ. കക. അഡീഷണൽ ഇൻകെക്ടർ 
2 ശ്രീമതി. അം ിക. േി.ആർ.  ക്ലർക്ക്-ഷെപ്പിസ്റ്റ് 
3 ശ്രീമതി. രമയ   ിധരൻ ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 

 
ഇൻകെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ്, കുണ്ടറ 
ക്രമ 
നം  

ബേര് തസ്തിക 

1 ശ്രീ. സജിത്ത്. എസ്.എസ്. ഇൻകെക്ടർ ബേഡ്-2 
2 ശ്രീമതി. അഞ്ജു ബമാെൻ ക്ലർക്ക് 
3 ശ്രീമതി. ഗായത്രി. കജ.  ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 

 
 
അഡീഷണൽ ഇൻകെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്, കുണ്ടറ 
ക്രമ നം  ബേര് തസ്തിക 
1 ശ്രീ. ബജാസ്. വി. വിബനാദ് അഡീഷണൽ ഇൻകെക്ടർ 
2 ശ്രീമതി. രാജി. എസ്. ക്ലർക്ക്-ഷെപ്പിസ്റ്റ് 
3 ശ്രീ. ശ്രീകുമാർ. എസ്. ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 

 
 
ഇൻകെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ്, കചങ്ങന്നൂർ 
ക്രമ 
നം 

ബേര് തസ്തിക 

1 ശ്രീ. രാജീവ്. ആർ.  ഇൻകെക്ടർ ബേഡ്-2 
2 ശ്രീമതി. കഫ ി ബറാബ്സൺ ബതാമസ് സീനിയർ ക്ലർക്ക് 
3 ശ്രീമതി. ദീേ   ിധരൻ ക്ലർക്ക്-ഷെപ്പിസ്റ്റ് 
4 ശ്രീമതി. ശ്രീകേ. ആർ. ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 
5 ശ്രീ. േതീഷ്. ആർ. ോർട്ട് ഷെം സവീപ്പർ 

 

 



അഡീഷണൽ ഇൻകെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്, കചങ്ങന്നൂർ 

ക്രമ 
നം 

ബേര് തസ്തിക 

1 ശ്രീമതി. ശ്രീേത. സി. അഡീഷണൽ ഇൻകെക്ടർ 
2 ശ്രീ. ജമുനാോൽ. എസ്. ക്ലർക്ക്-ഷെപ്പിസ്റ്റ് 
3 ശ്രീമതി. അജിബമാൾ. കക.കക. ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 

 
ഇൻകെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ്, ആേപ്പുഴ 
ക്രമ 
നം 

ബേര് തസ്തിക 

1 ശ്രീ. സേിംരാജ്. കജ. ഇൻകെക്ടർ ബേഡ്-1 
2 ശ്രീ. അബ്ദുൾ റഷീദ്. കക.  സീനിയർ ക്ലർക്ക് 
3 ശ്രീ. ബസാണാബമാൻ. ജി. ക്ലർക്ക്-ഷെപ്പിസ്റ്റ് 
4 ശ്രീ. സാബു. എം. ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 

 

അഡീഷണൽ ഇൻകെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്, ആേപ്പുഴ 

ക്രമ 
നം  

ബേര് തസ്തിക 

1 ശ്രീ. അഭിോഷ്. ആർ. അഡീഷണൽ ഇൻകെക്ടർ 
2 ശ്രീ.  ാദുഷ. വി.എ. ക്ലർക്ക്-ഷെപ്പിസ്റ്റ് 
3 ശ്രീമതി. ആതിര. യു. ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 

 
 
ഇൻകെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ്, ബകാട്ടയം 
ക്രമ നം ബേര് തസ്തിക 
1 ശ്രീ. ജിജു. േി. ഇൻകെക്ടർ ബേഡ്-2 
2 ശ്രീ. സജീവ്. എം.േി.  സീനിയർ ക്ലർക്ക് 
3 ശ്രീമതി. പ്രീതി. കക.കക. ക്ലർക്ക്-ഷെപ്പിസ്റ്റ് 
4 ശ്രീ.  ിശുോൽ. റ്റി.േി. ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 
5 ശ്രീമതി. രാജമ്മ. എം.കക. ോർട്ട് ഷെം സവീപ്പർ 

 
അഡീഷണൽ ഇൻകെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്, ബകാട്ടയം (ബനാർത്ത് ) 
ക്രമ നം  ബേര് തസ്തിക 

1 ശ്രീ. സബന്താഷ് കുമാർ. എസ്. അഡീഷണൽ ഇൻകെക്ടർ 
2 ശ്രീമതി. ദർ ന. കക. ബഗാേി ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 

 
 
 
 



അഡീഷണൽ ഇൻകെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്, ബകാട്ടയം (സൗത്ത് ) 
ക്രമ നം ബേര് തസ്തിക 
1 ശ്രീമതി.   ിത. ജി. ബമബനാൻ  അഡീഷണൽ ഇൻകെക്ടർ 
2 ശ്രീമതി. തസ്നി. എ. ക്ലർക്ക്-ഷെപ്പിസ്റ്റ് 

 

എറണാകുളം റീജിയൺ 

ബജായിന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ്, എറണാകുളം 

ക്രമ നം ബേര് തസ്തിക 
1 ശ്രീ. സൂരജ് കൃഷ്ണൻ.ആർ (ഇൻ-ചാർജ് ) ബജായിന്റ് ഡയറക്ടർ  
2 ശ്രീ. ോൽ വർഗീസ് ഇൻകെക്ടർ, ബേഡ്-2  
3 ശ്രീ. എം.റ്റി. കറജി കകമിക്കൽ ഇൻകെക്ടർ  
4 ശ്രീമതി. മാളവിക. കക.എസ്. കമഡിക്കൽ ഓഫീസർ 
5 ശ്രീ. സതീഷ്. കക. സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് 
6 ശ്രീമതി. ബസാന. കക.  ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് 
7 ശ്രീ. െരികൃഷ്ണൻ. കക.ആർ. ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ ബേഡ്-1  
8 ശ്രീമതി. മായാബദവി. എം.  ബകാൺഫിഡൻഷയൽ അസിസ്റ്റന്റ്  
9 ശ്രീമതി.  ിന്ദു. േി.വി. സീനിയർ ക്ലർക്ക്  
10 ശ്രീമതി. മഞ്ജുഷ. റ്റി.എ.  സീനിയർ ക്ലർക്ക് 
11 ശ്രീ. ബജാൺ ബോൾ സീനിയർ ക്ലർക്ക് 
12 ശ്രീമതി. ശ്രീേത. എസ്. സീനിയർ ക്ലർക്ക് 
13 ശ്രീമതി. ബേഖ കുട്ടപ്പൻ  സീനിയർ ക്ലർക്ക് 
14 ശ്രീ. രതീഷ് കുമാർ. എം.ജി. ക്ലർക്ക് 
15 ശ്രീ. എ. ി.  ിജു  ഷഡ്രവർ സീനിയർ ബേഡ് 
16 ശ്രീ. സാലു. എം.എസ്. ഷഡ്രവർ ബേഡ്-2 
17 ശ്രീമതി. പുഷ്പം. വി.കജ. ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 
18 ശ്രീമതി. സുരഭി. എ.എസ്. ോർട്ട് ഷെം സവീപ്പർ 

 
 
ബജായിന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ്, കകാച്ചിൻ ഷിപ്പയാർഡ് േിമിറ്റഡ് 
ക്രമ നം  ബേര് തസ്തിക 
1 ശ്രീ. അനിൽ കുരയാബക്കാസ് ബജായിന്റ് ഡയറക്ടർ 

 
ബജായിന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ്,  ി.േി.സി.എൽ.-കകാച്ചി റിഷഫനറി 
ക്രമ നം  ബേര് തസ്തിക 
1 ശ്രീ. സൂരജ് കൃഷ്ണൻ. ആർ. ബജായിന്റ് ഡയറക്ടർ 

 
 
 



ഇൻകെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ്, ബേഡ്-1, എറണാകുളം 
ക്രമ നം ബേര് തസ്തിക 
1 ശ്രീ. നിതീഷ് ബദവരാജ് ഇൻകെക്ടർ, ബേഡ്-1 
2 ശ്രീമതി. ദിനികുമാരി. റ്റി.വി. സീനിയർ ക്ലർക്ക് 
3 ശ്രീമതി. സവപ്ന. കക.എസ്. ക്ലർക്ക്-ഷെപ്പിസ്റ്റ് 
4 ശ്രീമതി. ബേസി േീന ബസവയർ ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് (HG) 
5 ശ്രീമതി. ഷഷേ. ഐ.എ.  ോർട്ട് ഷെം സവീപ്പർ 

അഡീഷണൽ ഇൻകെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്, എറണാകുളം 
ക്രമ നം ബേര് തസ്തിക 
1 ശ്രീമതി. സേിേ. എസ്. അഡീഷണൽ ഇൻകെക്ടർ 
2 ശ്രീമതി. നിഷ ഷാജൊൻ  ക്ലർക്ക്-ഷെപ്പിസ്റ്റ് 
3 ശ്രീമതി. ഇന്ദു. േി.കക.. ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 

 
 
ഇൻകെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ്, ബേഡ്-1, ആലുവ 
ക്രമ നം ബേര് തസ്തിക 
1 ശ്രീ. ഷാജികുമാർ. കക.ആർ.  ഇൻകെക്ടർ ബേഡ്-1 
2 ശ്രീ. നിഖിൽ. വി. ഒേിക്കൽ ക്ലർക്ക് 
3 ശ്രീമതി.  ിന്ദു. കക.കക. ക്ലർക്ക്-ഷെപ്പിസ്റ്റ് 
4 ശ്രീമതി. ജിജി ഷമക്കിൾ ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ്  
5 ശ്രീമതി. സജീന. എസ്.എസ്.  ോർട്ട് ഷെം സവീപ്പർ 

 
അഡീഷണൽ ഇൻകെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്, ആലുവ 
ക്രമ നം ബേര് തസ്തിക 
1 ശ്രീമതി. ഷാമ. എസ്.  അഡീഷണൽ ഇൻകെക്ടർ 
2 ശ്രീ.  ഷീർ. കക.എം.  സീനിയർ ക്ലർക്ക് 
3 ശ്രീ. ബജായി. എം.േി. ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 

 
 
ഇൻകെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ്, ബേഡ്-1, കേരുമ്പാവൂർ 
ക്രമ നം ബേര് തസ്തിക 
1 ശ്രീ. പ്രബമാദ്. േി. ഇൻകെക്ടർ, ബേഡ്-1 

 
 
അഡീഷണൽ ഇൻകെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്, കേരുമ്പാവൂർ 
ക്രമ നം  ബേര് തസ്തിക 
1 ശ്രീമതി.  ീന. എസ്  അഡീഷണൽ ഇൻകെക്ടർ 

 
 
 



ഇൻകെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ്, ബേഡ്-2, കകാച്ചി 
ക്രമ നം ബേര് തസ്തിക 
1 ശ്രീ. രാജീവ്. എ.എൻ. ഇൻകെക്ടർ ബേഡ്-2 
2 ശ്രീ. പ്രജീഷ്. റ്റി.എസ്.  സീനിയർ ക്ലർക്ക് 
3 ശ്രീമതി.  ിന്ദു. കക. ി. സീനിയർ ക്ലർക്ക് (HG) 
4 ശ്രീ. അനിൽകുമാർ. കക.സി. ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് (HG) 
5 ശ്രീമതി. സുനിേ. റ്റി.  ോർട്ട് ഷെം സവീപ്പർ 

 
അഡീഷണൽ ഇൻകെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്, കകാച്ചി 
ക്രമ നം ബേര് തസ്തിക 
1 ശ്രീ. അജിത്ത് കുമാർ. കക.കക. അഡീഷണൽ ഇൻകെക്ടർ 
2 ശ്രീമതി. സുനിത. എ. സീനിയർ ക്ലർക്ക് 
3 ശ്രീ. ജി ിൻ വർഗീസ് ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 

 
ഇൻകെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ്, ബേഡ്-2, കതാടുപുഴ 
ക്രമ നം ബേര് തസ്തിക 
1 ശ്രീ. ബറാ ർട്ട്. കജ. ക ഞ്ചമിൻ ഇൻകെക്ടർ ബേഡ്-2 
2 ശ്രീ. സുബജാ ബജാസ് സീനിയർ ക്ലർക്ക് 
3 ശ്രീമതി. അനു. കക.ബജാസ് ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 

 
അഡീഷണൽ ഇൻകെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്, കതാടുപുഴ 
ക്രമ നം ബേര് തസ്തിക 
1 ശ്രീമതി. ആ ബമാൾ. വി.േി. അഡീഷണൽ ഇൻകെക്ടർ 
2 ശ്രീമതി. ദീേ. േി. സീനിയർ ക്ലർക്ക് 

 
ഇൻകെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ്, ബേഡ്-2, തൃശൂർ 
ക്രമ നം ബേര് തസ്തിക 
1 ശ്രീ. അനീഷ് കുരയാബക്കാസ് ഇൻകെക്ടർ ബേഡ്-2 
2 ശ്രീമതി. ഷിനിഭായി. എം.കക. സീനിയർ ക്ലർക്ക് 
3 ശ്രീമതി. രാജി. കക.ആർ. ബകാവത്ത് ക്ലർക്ക്-ഷെപ്പിസ്റ്റ് 

 
അഡീഷണൽ ഇൻകെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്, തൃശൂർ (ബനാർത്ത് ) 
ക്രമ നം ബേര് തസ്തിക 
1 ശ്രീമതി. ഗീതാബദവി. സി. അഡീഷണൽ ഇൻകെക്ടർ 
2 ശ്രീമതി. സുപ്രിയ. േി.എ. സീനിയർ ക്ലർക്ക്  
3 ശ്രീമതി. ഗീത. യു. ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 

 
അഡീഷണൽ ഇൻകെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്, തൃശൂർ (സൗത്ത് ) 
ക്രമ നം ബേര് തസ്തിക 
1 ശ്രീ. സുബരഷ്. േി. അഡീഷണൽ ഇൻകെക്ടർ (HG) 



2 ശ്രീമതി. ഫിേമിൻ േി.കജ. സീനിയർ ക്ലർക്ക് 
 
ഇൻകെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ്, ബേഡ്-2, ഇരിഞ്ഞാേക്കുെ 
ക്രമ നം ബേര് തസ്തിക 
1 ശ്രീ. ഷിബു. വി.ആർ. ഇൻകെക്ടർ ബേഡ്-2 
2 ശ്രീമതി. ശ്രീബദവി. േി.ഡി. സീനിയർ ക്ലർക്ക് 
3 ശ്രീ. പ്ര ീഷ്. ഇ. ി. ക്ലർക്ക് 
4 ശ്രീ. മബനാജ്. േി.ഡി. ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് (HG) 
5 ശ്രീമതി. കാഞ്ചന. വി.എ. ോർട്ട് ഷെം സവീപ്പർ 

 
അഡീഷണൽ ഇൻകെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്, ഇരിഞ്ഞാേക്കുെ 
ക്രമ നം ബേര് തസ്തിക 
1 ശ്രീമതി. സിമി. എച്ച.് അഡീഷണൽ ഇൻകെക്ടർ  
2 ശ്രീമതി. വിനീത. കക.സി. ക്ലർക്ക്-ഷെപ്പിസ്റ്റ് 
3 ശ്രീ. പ്രബമാദ് മാധവൻ ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 

 
ഇൻകെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ്, ബേഡ്-1, ോേക്കാെ് 
ക്രമ നം  ബേര് തസ്തിക 
1 ശ്രീ. കണ്ണയ്യൻ. എ. ഇൻകെക്ടർ ബേഡ്-1 
2 ശ്രീ. ഡാരി. കക. ബജാൺ സീനിയർ ക്ലർക്ക് 
3 ശ്രീമതി. പ്രിൻസി. േി.എസ്. ക്ലർക്ക്-ഷെപ്പിസ്റ്റ്  
4 ശ്രീമതി. േരബമ വരി. കക. ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് (HG) 
5 ശ്രീമതി. േിസി. കക.കജ. ോർട്ട് ഷെം സവീപ്പർ 

 
അഡീഷണൽ ഇൻകെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്, ോേക്കാെ് (ബനാർത്ത് ) 
ക്രമ നം  ബേര് തസ്തിക 
1 ശ്രീ. സുബരഷ് കുമാർ. സി.റ്റി.  അഡീഷണൽ ഇൻകെക്ടർ 
2 ശ്രീമതി. ഗീത. കക.ആർ.  ക്ലർക്ക്-ഷെപ്പിസ്റ്റ് (HG) 
3 ശ്രീ. മബനാെരൻ. ആർ. ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് (HG) 

 
അഡീഷണൽ ഇൻകെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്, ോേക്കാെ് (സൗത്ത് ) 
ക്രമ നം  ബേര് തസ്തിക 
1 ശ്രീ. പ്രബമാദ്. എം. അഡീഷണൽ ഇൻകെക്ടർ 
2 ശ്രീ. െരിെരൻ. ആർ. സീനിയർ ക്ലർക്ക്  

 
 
 
 

 



ബകാഴിബക്കാെ് റീജിയൺ 
 

ബജായിന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ്, ബകാഴിബക്കാെ് 
ക്രമ നം ബേര് തസ്തിക 
1 ശ്രീ. മുനീർ. എൻ.കജ. ബജായിന്റ് ഡയറക്ടർ  
2 ശ്രീ. രബമഷ്  ാബു. എൻ.േി. ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് (HG) 
3 ശ്രീമതി. ഷിനി. കക. സീനിയർ ക്ലർക്ക് 
4 ശ്രീ. േക്ഷ്മണൻ. കക. സീനിയർ ക്ലർക്ക് 
5 ശ്രീ. പ്രവീൺകുമാർ. കക.സി. സീനിയർ ക്ലർക്ക് 
6 ശ്രീമതി. ധനയ. േി.എ. സീനിയർ ക്ലർക്ക് 
7 ശ്രീ. ജിതിൻ. എൻ. ക്ലർക്ക് 
8 ശ്രീമതി. സന്ധ്യ. സി.േി. ബകാൺഫിഡൻഷയൽ അസിസ്റ്റന്റ് 
9 ശ്രീ. അരുൺ. ആർ. ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ ബേഡ്-1 
10 ശ്രീ. സതീഷ് കുമാർ. കക. ഷഡ്രവർ ബേഡ്-2 
11 ശ്രീമതി. നിഷ. േി.െി. ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് (HG) 
12 ശ്രീ. റിഷാദ്  ിൻ റഷീദ് ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ്  
13 ശ്രീ.  ാേകൃഷ്ണൻ. ഐ. ോർട്ട് ഷെം സവീപ്പർ 

 
ഇൻകെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ്, ബേഡ്-2, ഒറ്റപ്പാേം 
ക്രമ നം ബേര് തസ്തിക 
1 ശ്രീ. വിബനഷ്. സി.ഡി. ഇൻകെക്ടർ ബേഡ്-2 
2 ശ്രീ. േിബജാ. േി.കജ. സീനിയർ ക്ലർക്ക് 
3 ശ്രീ. സജീഷ് കുമാർ. േി. സീനിയർ ക്ലർക്ക് 
4 ശ്രീമതി. ആനന്ദി. കക. ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 

 

അഡീഷണൽ ഇൻകെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്, ഒറ്റപ്പാേം 
ക്രമ നം  ബേര് തസ്തിക 
1 ശ്രീമതി. സുധ. ജി. അഡീഷണൽ ഇൻകെക്ടർ 
2 ശ്രീ. ഫ്രാൻസിസ്. വി.എൽ. ക്ലർക്ക്-ഷെപ്പിസ്റ്റ് 
3 ശ്രീമതി. പ്രജിത. ആർ. ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 
4 ശ്രീമതി. ബദവി. േി. ോർട്ട് ഷെം സവീപ്പർ 

 
ഇൻകെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ്, ബേഡ്-1, മേപ്പുറം 
ക്രമ നം ബേര് തസ്തിക 
1 ശ്രീ. ഷകോസ് കുമാർ. എൽ. ഇൻകെക്ടർ ബേഡ്-1 
2 ശ്രീ. അർജ്ജുൻ ോൽ. എം.കക. സീനിയർ ക്ലർക്ക് 
3 ശ്രീ. സബന്താഷ്. േി.കക. ക്ലർക്ക്-ഷെപ്പിസ്റ്റ് 
4 ശ്രീ. മുെമ്മദ് അഷറഫ് േരി ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 

 



അഡീഷണൽ ഇൻകെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്, മേപ്പുറം 
ക്രമ നം ബേര് തസ്തിക 
1 ശ്രീ. രബമ ്. െി. അഡീഷണൽ ഇൻകെക്ടർ 
2 ശ്രീമതി. റീന. എം. ക്ലർക്ക്-ഷെപ്പിസ്റ്റ് 
3 സബജഷ്. എം. ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 
4 ശ്രീ. രാധാകൃഷ്ണൻ. കക. ോർട്ട് ഷെം സവീപ്പർ 

 
ഇൻകെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ്, ബേഡ്-2, ബകാഴിബക്കാെ് (സൗത്ത് ) 
ക്രമ നം ബേര് തസ്തിക 
1 ശ്രീ. അഖിൽ ബസാമൻ ഇൻകെക്ടർ ബേഡ്-2 
2 ശ്രീമതി. മിത ജനാർദ്ദനൻ നായർ  സീനിയർ ക്ലർക്ക് 
3 ശ്രീമതി. ഷിജിബമാൾ. കക. ക്ലർക്ക്-ഷെപ്പിസ്റ്റ് 
4 ശ്രീമതി. ബസ്നെേത. ഇ. ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 

 
അഡീഷണൽ ഇൻകെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്, ബകാഴിബക്കാെ് (സൗത്ത് ) 
ക്രമ നം ബേര് തസ്തിക 
1 ശ്രീ.   ി. സി.എം. അഡീഷണൽ ഇൻകെക്ടർ 
2 ശ്രീ. സുബരഷ് കുമാർ. േി.േി.  ക്ലർക്ക്-ഷെപ്പിസ്റ്റ് 
3 ശ്രീമതി. പ്രജിത. യു.എം. ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 

 
ഇൻകെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ്, ബകാഴിബക്കാെ് (ബനാർത്ത് ) 
ക്രമ നം ബേര് തസ്തിക 
1 ശ്രീ. സജു മാതു ഇൻകെക്ടർ ബേഡ്-2 
2 ശ്രീമതി. ഷീജ. എ.കക. സീനിയർ ക്ലർക്ക് 
3 ശ്രീമതി. ഷക്കീേ. എ.േി. ക്ലർക്ക്-ഷെപ്പിസ്റ്റ് 
4 ശ്രീ. ആൻഡ്രൂസ്. ജി.  ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 

 
അഡീഷണൽ ഇൻകെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്, ബകാഴിബക്കാെ് (ബനാർത്ത് ) 
ക്രമ നം ബേര് തസ്തിക 
1 ശ്രീ. സജീവൻ. എ. എൻ. അഡീഷണൽ ഇൻകെക്ടർ  
2 ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. എം.േി. ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 

 

ഇൻകെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ്, ബേഡ്-2, തേബേരി 
ക്രമ നം ബേര് തസ്തിക 
1 

 
ഇൻകെക്ടർ ബേഡ്-2 

2 ശ്രീമതി. റീന. േി.കക. ക്ലർക്ക് (HG) 
3 ശ്രീ. എസ്.എൽ. രബമഷ് കുമാർ ക്ലർക്ക് 
4 ശ്രീ. േതീഷ്. എ. ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 

 



അഡീഷണൽ ഇൻകെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്, തേബേരി 
ക്രമ നം ബേര് തസ്തിക 
1 ശ്രീമതി. സയീദ. കക.കക. അഡീഷണൽ ഇൻകെക്ടർ 
2 ശ്രീ. ഷസജു. െി.െി. ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 

 

ഇൻകെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ്, ബേഡ്-1, കണ്ണൂർ 

ക്രമ നം ബേര് തസ്തിക 
1 ശ്രീ. രാധാകൃഷ്ണൻ. േി. ഇൻകെക്ടർ ബേഡ്-1 
2 ശ്രീമതി. ചമ. േി.കക. സീനിയർ ക്ലർക്ക് 
3 ശ്രീ. രാമകൃഷ്ണൻ. എം.വി. ക്ലർക്ക്-ഷെപ്പിസ്റ്റ് (HG) 
4 ശ്രീ. നിഖിൽ ദാസ് കമാട്ടമ്മൽ ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 

 

അഡീഷണൽ ഇൻകെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്, കണ്ണൂർ 
ക്രമ നം ബേര് തസ്തിക 
1 ശ്രീ. ബപ്രംജിത്ത്. കക. അഡീഷണൽ ഇൻകെക്ടർ 
2 ശ്രീമതി. വിേിന. എ.കക. ക്ലർക്ക്-ഷെപ്പിസ്റ്റ് 
3 ശ്രീമതി. ശ്രുതി. വി. ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 

 

ഇൻകെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ്, ബേഡ്-2, തളിപ്പറമ്പ് 
ക്രമ നം ബേര് തസ്തിക 
1 ശ്രീ. വിബനാദ് കുമാർ. െി.െി. ഇൻകെക്ടർ ബേഡ്-2 
2 ശ്രീ. കരുണാകരൻ. കക.കക. സീനിയർ ക്ലർക്ക് 
3 ശ്രീ. രഞ്ജിത്ത് വാഴവളപ്പിൽ സീനിയർ ക്ലർക്ക് 
4 ശ്രീമതി. പുഷ്പവല്ലി. കക. ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 

 
അഡീഷണൽ ഇൻകെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്, തളിപ്പറമ്പ് 
ക്രമ നം ബേര് തസ്തിക 
1 ശ്രീ. പ്രദീേ് േള്ളിപ്രവൻ അഡീഷണൽ ഇൻകെക്ടർ 
2 ശ്രീമതി. ശ്രീജിത. എം.സി.  ക്ലർക്ക്-ഷെപ്പിസ്റ്റ് 
3 ശ്രീ. രബമ ൻ കാക്കപ്രത്ത് ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 

 


