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വിേനാദ ് മാർ എം െക 
െഡപ ി ഇ െ  ജനറ  ഓഫ് ിസ സ ്(HQ) 

ഡയറ  ജനറ  ഓഫ് ിസ സ ്& കറ ണ  സ വീസ  േവ ി 

"ഭരണഭാഷ-മാ ഭാഷ"

വി ാപനംവി ാപനം
  
വിഷയം :- ജയി കൾ - ജീവന ാര ം - 01.01.2023 തീയതി അടി ാനമാ ി സീനിയർ

് ത ികയിെല താൽകാലിക സീനിേയാറി ി ലി ് സി ീകരി ത് -
സംബ ി ് :-
 

ചന :- ഇ . 
 
   ജയിൽ വ ിെല സീനിയർ ്  ത ികയിെല 01.01.2023 തീയതി
അടി ാനമാ ി താൽകാലിക സീനിേയാറി ി ലി ് ഇേതാെടാ ം

സി ീകരി .
     ടി താൽകാലിക സീനിേയാറി ി ലി ിൽ ഉൾെ  ഉേദ ാഗ ന് ഇത് സംബ ി ്
ഏെത ി ം ആേ പ ൾ/പരാതികൾ ഉെ ിൽ ആയത് ആധികാരികമായി
േരഖക െട പകർ കൾ സഹിതം ഈ ലി ് സി ീകരി ് 7 (ഏഴ്) ദിവസ ിനകം
ജയിൽ ആ ാനകാര ാലയ ിൽ അറിയിേ താണ്.
        നി ിത സമയം കഴി  ആേ പ ൾ/ പരാതികൾ പരിഗണി ത .
  
 ബ െ  ഉേദ ാഗ ർ ്.                                      
 
പകർ ്:-
1. ്, അതീവ ര ാ ജയിൽ, വി ർ.
2. ്, െസൻ ൽ ിസൺ കറ ണൽ േഹാം, തവ ർ.            
Sr.AO, PA to DGP & CS/SS(E)/Prisons Website/OC/SF             
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Vinod Kumar M K 
Deputy Inspector General of Prisons (HQ) 

For Director General of Prisons & Correctional Services 

PROVISIONAL SENIORITY LIST OF SENIOR SUPERINTENDENTS AS ON
01/01/2023

 
Sanctioned  strength -5 Nos.

Vacant - 0

Sl.
No.

Name & Present
Institution

Date of
birth

Qualification
Date of advice by PSC /

Govt. Order

Date of
entry in
service

Date of promotion
to the present post RemarksGeneralDepartmental

1 S.Rajeev,                 
Prison Headquarters 02/05/1970SSLC

MOP &
Account Test
(L) 

GO(MS)No.64/94/PWC
and TC, dtd. 29/07/94 05/08/1994E1-7736/18 

dtd:02/08/2018
Probation      
declared

2
K. Krishnaja.,
High Security
Prison, Viyyur

31/05/1975B.A.
MOP &
Account Test
(L) & (H)

GO(MS)No.107/96/Home,
dtd.25/06/1996 23/09/1996

E1-
15033/19/PrHQ 
dtd:17/10/2019

Probation 
declared

3 Reesa  
(on deputation) 05/12/1975B.A.,

LLB

MOP &
Account Test
(L) & (H)

BV(2)3223/96(37) dtd.
21/11/2000 from District
Officer, KPSC,
Ernakulam

28/12/2000
E1-
14940/20/PrHQ
dtd.11.12.2020

Probation 
not declared

4
Chandradas K.,       
Prisons
Headquarters  

31/05/1971BSc,
B.Ed

MOP &
Account Test
(L) & (H)

DTB/4053/96/24 dtd.
05/07/2001 from District
Officer, KPSC,
Trivandrum

10/08/2001
E1-
14940/20/PrHQ
dtd.11.12.2020

Probation  
declared

5
Suma C.,              
Prisons
Headquarters  

30/05/1972BA
MOP &
Account Test
(L) & (H)

A1(4)2846/96 dtd.
28/09/2001 from the
District Officer, KPSC,
Alappuzha.

22/10/2001
E1-
4788/2021/PrHQ 
dtd:10.06.2021

Probation 
declared

6

Manya  M.C.,         
Central Prison &
Correctional Home,
Thavanoor

25/05/1976SSLC
MOP &
Account Test
(L)& (H)

G.O.(MS)
No.38/02/Home dtd.
01/04/2002

18.09.2002
E1-
25883/2022/PrHQ 
dtd:15.12.2022

Probation 
not declared
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