
വനിതാ ശിശുവികസന ഡയറക്ടറുടെ നെപെിക്രമങ്ങൾ 
(ഹാജർ: അനുപമ െി വി, ഐ എ എസ് ) 

ഉത്തരവ് നം. E5-6001/2020/WCD                                        തീയതി :  23/5/2021 
വിഷയം:-  വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പ്-ജീവനക്കാരയം-കകാവിഡ്-19 

പ്രതികരാധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ-വകുപ്പിടല ജീവനക്കാരുടെ കജാലി 
സമയം, ഓഫീസ് പ്രവർത്തന ക്രമീകരണം- പുതുക്കിയ മാർഗ്ഗ 
നിർകേശങ്ങൾ പുറടപ്പടുവിക്കുന്നു. 

പരാമർശം:- 1. G.O(Rt) No.404/2021/DMD Dated. 06-05-2021 
                  2. G.O(Rt) No.405/2021/DMD Dated. 07-05-2021       
                  3. G.O(Rt) No.416/2021/DMD Dated. 14-05-2021 
                  4. G.O(Rt) No.432/2021/DMD Dated. 21-05-2021 
 

  കകാവിഡ് മഹാമാരിയുടെ രണ്ാം തരംഗം സംസ്ഥാനത്ത് 
അതിരൂക്ഷമായ സാഹചരയത്തിൽ  2021 ടമയ് 08 മുതൽ 16 വടര കലാക്ക് ഡൗൺ 
പ്രഖ്യാപിച്ച ് പരാമർശം (1) പ്രകാരം സർക്കാർ ഉത്തരവാകുകയും തുെർന്ന് വനിതാ 
ശിശുവികസന വകുപ്പിടന അവശയ സർവ്വീസ് വിഭാഗത്തി  ഉൾടപ്പടുത്തി പരാമർശം (2) 
പ്രകാരം സർക്കാർ  ഉത്തരവ് പുറടപ്പടുവിച്ചിട്ടുളളതും  പരാമർശം (3, 4) പ്രകാരം കലാക്ക് 
ഡൗൺ ടമയ് 30 വടര ദീർഘിപ്പിച്ചിട്ടുളളതുമാണ്. സാഹചരയത്തിൽ വനിതാ ശിശു 
വികസന ഡയറക്ടകററ്റിടെ ടമയ് 24 മുതൽ 28 വടര കലാക്ക് ഡൗൺ കാലയളവിടല 
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ചുവടെ പറയും പ്രകാരം ജീവനക്കാടര നികയാഗിച്ച ് ഉത്തരവ് 
പുറടപ്പടുവിക്കുന്നു.  
വനിതാ ശിശുവികസന ഡയറക്ടകററ്റിൽ ഹാജരാകകണ് ജീവനക്കാരുടെ കറാകേഷൻ ക്രമം 
 
ക്രമ 
നം. 

കപര് തസ്തിക ഹാജരാകകണ് 
ദിവസങ്ങൾ 

1.  ശ്രീമതി ബിന്ദുകഗാപിനാഥ് അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ എല്ലാ പ്രവർത്തി ദിവസവം 
2.  ശ്രീമതി ശിവനയ എസ് എൻ കജായിെ് ഡയറക്ടർ എല്ലാ പ്രവർത്തി ദിവസവം 

3.  ശ്രീമതി അനീറ്റ എസ് ലിൻ അസിസ്റ്റെ് ഡയറക്ടർ എല്ലാ പ്രവർത്തി ദിവസവം 

4.  ശ്രീമതി നിഷ വി ഐ കപ്രാഗ്ാം ഓഫീസർ തിങ്കൾ, ബുധൻ, ടവളളി 

5.  ശ്രീമതി അംബികാ കദവി. ഡി സീനി. ഫിനാൻസ് 
ഓഫീസർ 

തിങ്കൾ, ബുധൻ, ടവളളി 

6.  ശ്രീമതി ഷാലിന. ഡി. എൽ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ടചാവ്വ, വയാഴം 

7.  ശ്രീ ശങ്കർ ബി സീനിയർ സൂപ്രണ്് തിങ്കൾ, ബുധൻ, ടവളളി 

8.  ശ്രീ അജിത്ത് കുമാർ ബി എൽ സീനിയർ സൂപ്രണ്് ടചാവ്വ, വയാഴം 

9.  ശ്രീ സ്റ്റീഫൻ പി സീനിയർ സൂപ്രണ്് ടചാവ്വ, വയാഴം 

10.  ശ്രീമതി ചിത്ര.റ്റി ജുനിയർ സൂപ്രണ്് തിങ്കൾ, ബുധൻ, ടവളളി 

11.  ശ്രീ പ്രദീപ് പി ജുനിയർ സൂപ്രണ്് തിങ്കൾ, ബുധൻ, ടവളളി 

12.  ശ്രീ അജിത്ത് കുമാർ െി ജുനിയർ സൂപ്രണ്് ടചാവ്വ, വയാഴം 

13.  ശ്രീമതി ഗിരിജകുമാരി ആർ ജുനിയർ സൂപ്രണ്് ടചാവ്വ, വയാഴം 

14.  ശ്രീ രാഹുൽ എ ആർ ജുനിയർ സൂപ്രണ്് തിങ്കൾ, ബുധൻ, ടവളളി 

15.  ശ്രീ ശ്രീകുമാർ.ടജ ജുനിയർ സൂപ്രണ്് ബുധൻ, ടവളളി 

16.  ശ്രീമതി സൂരയകുമാരി  ജുനിയർ സൂപ്രണ്് ടചാവ്വ, വയാഴം 

17.  ശ്രീ ഇക്ബാൽ വവ ജുനിയർ സൂപ്രണ്് ടചാവ്വ, വയാഴം 

18.  ശ്രീമതി സിന്ധുകലഖ് ജുനിയർ സൂപ്രണ്് ടചാവ്വ, വയാഴം 

19.  ശ്രീമതി ഷാമില കകാൺഫിഡൻഷയൽ 
അസിസ്റ്റെ് 

തിങ്കൾ, ബുധൻ, ടവളളി 

20.  ശ്രീമതി സജിത എസ് കകാൺഫിഡൻഷയൽ 
അസിസ്റ്റെ് 

ടചാവ്വ, വയാഴം 

21.  ശ്രീമതി രാജശ്രീ  ടജ എസ് ഐ തിങ്കൾ, ബുധൻ, ടവളളി 

22.  ശ്രീ വിജിൽ കുമാർ ടഹഡ്. അക്കൗണ്െ് തിങ്കൾ, ബുധൻ, ടവളളി 



23.  ശ്രീമതി കസാഫി എം ആർ സീനിയർ ക്ലർക്ക് തിങ്കൾ, ബുധൻ, ടവളളി 

24.  ശ്രീമതി മഞ്ജു എസ് സീനിയർ ക്ലർക്ക് തിങ്കൾ, ബുധൻ, ടവളളി 

25.  ശ്രീ റിജു ആർ ക്ലർക്ക് തിങ്കൾ, ബുധൻ, ടവളളി 

26.  ശ്രീമതി രാജി എസ് എസ് ടഹഡ്. അക്കൗണ്െ് ടചാവ്വ, വയാഴം 

27.  ശ്രീ ഇമ്മാനുവൽ ക്ലർക്ക് ടചാവ്വ, വയാഴം 

28.  ശ്രീമതി ഷിജി െി വസറസ് സീനിയർ ക്ലർക്ക് ടചാവ്വ, വയാഴം 

29.  ശ്രീ സുമിൽ എസ് ക്ലർക്ക് ടചാവ്വ, വയാഴം 

30.  ശ്രീ ഷാജി െി എൻ സീനിയർ ക്ലർക്ക് തിങ്കൾ, ബുധൻ, ടവളളി 

31.  ശ്രീമതി രശ്മി സരിൻ സീനിയർ ക്ലർക്ക് വയാഴം 

32.  ശ്രീ അനിൽകുമാർ  ക്ലർക്ക് തിങ്കൾ, ബുധൻ, ടവളളി 

33.  ശ്രീമതി ജയശ്രീ.ടജ സീനിയർ കഗ്ഡ് 
വെപ്പിസ്റ്റ് 

ടചാവ്വ, വയാഴം 

34.  ശ്രീ ഷാലുകമാൻ.എ.ആർ സീനിയർ ക്ലർക്ക് വയാഴം 

35.  ശ്രീ നിജാം എ സീനിയർ കഗ്ഡ് 
വെപ്പിസ്റ്റ് 

തിങ്കൾ, ബുധൻ, ടവളളി 

36.  ശ്രീ നസീർ.എ സീനിയർ ക്ലർക്ക് വയാഴം 

37.  ശ്രീമതി ജാൻസി എ ആർ എൽ ഡി വെപ്പിസ്റ്റ് ടചാവ്വ, വയാഴം 

38.  ശ്രീ മിനീഷ് എൻ എസ് സി-ഡിറ്റ് ടചാവ്വ, വയാഴം 

39.  ശ്രീ സതീഷ് സതയകനശൻ സീനിയർ ക്ലർക്ക് തിങ്കൾ, ബുധൻ, ടവളളി 

40.  ശ്രീമതി വീണ.എസ്.കഗാപാൽ സീനിയർ ക്ലർക്ക് തിങ്കൾ, ടവളളി 

41.  ശ്രീമതി സുജ എസ് സീനിയർ ക്ലർക്ക് ടചാവ്വ, വയാഴം 

42.  ശ്രീ ദിപിൻ എസ് എസ് ക്ലർക്ക് തിങ്കൾ, ടവളളി 

43.  ശ്രീമതി സിജി ജി നായർ ക്ലർക്ക് തിങ്കൾ, ബുധൻ, ടവളളി 

44.  ശ്രീ അനിൽകുമാർ ഓഫീസ് അറ്റൻഡെ് തിങ്കൾ, ബുധൻ, ടവളളി 

45.  ശ്രീ അരുൺ കുമാർ. ജി ഓഫീസ് അറ്റൻഡെ് ടചാവ്വ, വയാഴം 

46.  ശ്രീ ബിജിലാൽ എസ് ഓഫീസ് അറ്റൻഡെ് തിങ്കൾ, ബുധൻ, ടവളളി 

47.  ശ്രീമതി രമയ വി ബി ഓഫീസ് അറ്റൻഡെ് ടചാവ്വ, വയാഴം 

48.  ശ്രീ അകശാക് കുമാർ ഓഫീസ് അറ്റൻഡെ് തിങ്കൾ, ബുധൻ, ടവളളി 

49.  ശ്രീമതി അഖ്ില ജി നായർ ഓഫീസ് അറ്റൻഡെ് ടചാവ്വ, വയാഴം 

50.  ശ്രീ ബിജുകുമാർ എസ് ഓഫീസ് അറ്റൻഡെ് ടചാവ്വ, വയാഴം 

51.  ശ്രീ രതീഷ് കുമാർ ജി വൈവർ ടചാവ്വ, വയാഴം 

52.  ശ്രീ സജാദ് വൈവർ തിങ്കൾ, ബുധൻ, ടവളളി 

53.  ശ്രീമതി. രജിതകുമാരി സീനിയർ ക്ലർക്ക് വയാഴം 

 
    
   (ഒപ്പ് ) 
                                                           വനിത ശിശു വികസന ഡയറക്ടർ 
 

 
ബന്ധടപ്പേ ജീവനക്കാർക്ക് 
 
പകര്പ്പ് 

1. ഡയറക്ടറുടെ സി.എ 
2. OC/SF  



 

 

 

 

 


