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

ഉത്തരവ് നം. E5-6001/2020/WCD                                              തീയതി :  16/6/2021 
വിഷയം:-  വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പ്-ജീവനക്കാരയം-കകാവിഡ്-19 പ്രതികരാധ 

പ്രവർത്തനങ്ങൾ-വകുപ്പിടെ ജീവനക്കാരുടെ കജാെി സമയം, ഓഫീസ് 
പ്രവർത്തന ക്രമീകരണം- പുതുക്കിയ മാർഗ്ഗ നിർകേശങ്ങൾ 
പുറടപ്പടുവിക്കുന്നു. 

പരാമർശം:- 1. G.O(Rt) No.467/2021/DMD Dated. 15-06-2021 
                  2. സ.ഉ(സാധാ) നം.452/2021/DMD തീയതി 03/06/2021. 
 

  കകാവിഡ് മഹാമാരിയുടെ രണ്ാം തരംഗം സംസ്ഥാനത്ത് അതിരൂക്ഷമായ 
സാഹചരയത്തില് 2021 ടമയ് 08 മുതല് ജൂൺ 16 വടര കൊക്ക് ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച ്സർക്കാർ 
ഉത്തരവ് പുറടപ്പടുവിച്ചിരുന്നു. ഇപ്രകാരം പ്രഖ്യാപിച്ച കൊക്ക് ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ 
െഘൂകരിച്ച ്പരാമർശം (1) പ്രകാരം സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറടപ്പടുവിച്ചിട്ടുണ്്. അവശയ സർവ്വീസ് 
വിഭാഗത്തില്  ഉൾടപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പിന് കീഴിലുളള 
കാരയാെയങ്ങളില് മതിയായ ജീവനക്കാടരടവച്ച ്പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാന്  പരാമർശ പ്രകാരം 
സർക്കാർ നിർകേശിച്ചിട്ടുണ്്. ഈ സാഹചരയത്തില് വകുപ്പിന് കീഴിലുളള എല്ലാ 
കാരയാെയങ്ങളം ജൂൺ 17 മുതല്  മതിയായ ജീവനക്കാടരടവച്ച ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാന് 
നിർകേശിക്കുന്നു.  വനിതാ ശിശു വികസന ഡയറക്ടകററ്റില് ജൂൺ 17 മുതല് ഇനിടയാരു 
അറിയിപ്പ് ഉണ്ാകുന്നത് വടര ചുവടെ പറയും പ്രകാരം കറാകേഷന് ക്രമത്തില് ജീവനക്കാടര 
നികയാഗിച്ച ്ഉത്തരവ് പുറടപ്പടുവിക്കുന്നു.  

ബാച്ച ്1 ( തിങ്കൾ, ബുധന്, ടവള്ളി, ടചാവ്വ, വയാഴം) (17/06/2021 വയാഴാഴ്ച മുതല്) 
ക്രമ നം. കപര് തസ്തിക 

1.  ശ്രീമതിഎെിസബത്ത് സിന്ധു കജാൺ സീനി. അഡ്മിനികേറ്റീവ് ഓഫീസർ 
2.  ശ്രീമതി അംബികാ കേവി. ഡി സീനി. ഫിനാന്സ് ഓഫീസർ 

3.  ശ്രീമതി ചന്ദ്രകശാഭ.ടക കൊ ഓഫീസർ 

4.  ശ്രീ ശങ്കർ ബി സീനിയർ സൂപ്രണ്് 

5.  ശ്രീ സ്റ്റീഫന് പി സീനിയർ സൂപ്രണ്് 

6.  ശ്രീ പ്രേീപ് പി ജുനിയർ സൂപ്രണ്് 

7.  ശ്രീ രതീഷ് ബി സീനിയർ ക്ലർക്ക് 

8.  ശ്രീ വിജില് കുമാർ ടഹഡ്. അക്കൗണ്ന്റ് 

9.  ശ്രീ സുമില് എസ് ക്ലർക്ക് 

10.  ശ്രിമതി അംബികാ കമരി വവ സീനിയർ ക്ലർക്ക് 

11.  ശ്രീ അമല് എം ജി ക്ലർക്ക് 

12.  ശ്രീ ശ്രീകുമാർ ടജ ജുനിയർ സൂപ്രണ്് 

13.  ശ്രീ വിഷ്ണുോസ്.എച്ച.്എസ് സീനിയർ ക്ലർക്ക് 

14.  ശ്രീ സതീഷ് സതയകനശന് സീനിയർ ക്ലർക്ക് 

15.  ശ്രീമതി അനുജ എ സീനിയർ ക്ലർക്ക് 

16.  ശ്രീമതി സിന്ധു യു ടക സീനിയർ ക്ലർക്ക് 

17.  ശ്രീമതി സുജ എസ് സീനിയർ ക്ലർക്ക് 

18.  ശ്രീമതി പ്രീതു പി ക്ലർക്ക് 

19.  ശ്രീ ഷിജു എസ്  ടഹഡ്. അക്കൗണ്ന്റ് 

20.  ശ്രീ റിജു ആർ ക്ലർക്ക് 

21.  ശ്രീ സഞ്ജയ് കുമാർ ആർ വി സീനിയർ ക്ലർക്ക് 



22.  ശ്രീമതി ബിന്ദു ആർ എന് ടഹഡ്. അക്കൗണ്ന്റ് 

23.  ശ്രീമതി രശ്മി സരിന് സീനിയർ ക്ലർക്ക് 

24.  ശ്രീമതി ടഷഫീന വി സീനിയർ ക്ലർക്ക് 

25.  ശ്രീ വികനാേ് െി ജുനിയർ സൂപ്രണ്് 

26.  ശ്രീ പ്രകമാേ് പി എസ്  ടഹഡ്. അക്കൗണ്ന്റ് 

27.  ശ്രീമതി സ്മിത സി ടഹഡ്. അക്കൗണ്ന്റ് 

28.  ശ്രീമതി സീമ വി  ടജ എസ് ഐ 

29.  ശ്രീ അജികുമാർ ബി  സീനിയർ ക്ലർക്ക് 

30.  ശ്രീ നസീർ എ സീനിയർ ക്ലർക്ക് 

31.  ശ്രീമതി സിജി ജി നായർ ക്ലർക്ക് 

32.  ശ്രീമതി ചിത്ര െി ജുനിയർ സൂപ്രണ്് 

33.  ശ്രീമതി കസാഫി എം ആർ സീനിയർ ക്ലർക്ക് 

34.  ശ്രീ സകതാഷ് ടക സീനിയർ ക്ലർക്ക് 

35.  ശ്രീ രതീഷ് കുമാർ.എം സീനിയർ ക്ലർക്ക് 

36.  ശ്രീമതി ഗീത എന്  സീനിയർ ക്ലർക്ക് 

37.  ശ്രീമതി ഷാഹിന ക്ലർക്ക് 

38.  ശ്രീമതി വഷെമ്മ എസ് സീനിയർ കേഡ് വെപ്പിസ്റ്റ് 

39.  ശ്രീ നിജാം എ സീനിയർ കേഡ് വെപ്പിസ്റ്റ് 

40.  ശ്രീമതി നസീർ.എം.എ വെപ്പിസ്റ്റ് 

41.  ശ്രീമതി ഗിരിജ ബി എല് ഡി വെപ്പിസ്റ്റ് 

42.  ശ്രീ അനില്കുമാർ  ക്ലർക്ക് 

43.  ശ്രീമതി ഷാമിെ എ കകാൺഫിഡന്ഷയല് അസിസ്റ്റന്റ് 

44.  ശ്രീ അരുൺകുമാർ ജി ഓഫീസ് അറ്റന്ഡന്റ് 

45.  ശ്രീ ബിജിൊല് എസ് ഓഫീസ് അറ്റന്ഡന്റ് 

46.  ശ്രീമതി സീമ എ ആർ ഓഫീസ് അറ്റന്ഡന്റ് 

47.  ശ്രീമതി വിജയെക്ഷ്മി ഓഫീസ് അറ്റന്ഡന്റ് 

48.  ശ്രീ റിജിന് വി കതാമസ് ഓഫീസ് അറ്റന്ഡന്റ് 

49.  ശ്രീ അർജുന് ബി ഓഫീസ് അറ്റന്ഡന്റ് 

50.  ശ്രീമതി രമയ വി ബി ഓഫീസ് അറ്റന്ഡന്റ് 

51.  ശ്രീ രതീഷ് കുമാർ ജി വൈവർ 

52.  ശ്രീ സുകമഷ് കകാശി വൈവർ 

53.  ശ്രീ സജാേ് വൈവർ 

 
ബാച്ച ്2 ( ടചാവ്വ, വയാഴം, തിങ്കൾ, ബുധന്, ടവള്ളി) (18/16/2021 ടവള്ളിയാഴ്ച മുതല്) 

ക്രമ നം. കപര് തസ്തിക 

1.  ശ്രീമതി ഷാെിന. ഡി. എല് ഫിനാന്സ് ഓഫീസർ 

2.  ശ്രീമതി നിഷ വി ഐ കപ്രാോം ഓഫീസർ 

3.  ശ്രീ അജിത്ത് കുമാർ ബി എല് സീനിയർ സൂപ്രണ്് 

4.  ശ്രീ സുജിത്ത് കുമാർ ക്ലർക്ക് 

5.  ശ്രീമതി സന്ധ്യ സി  ക്ലർക്ക് 

6.  ശ്രീ ഇക്ബാല് വവ ജുനിയർ സൂപ്രണ്് 

7.  ശ്രീ ഷാജി െി എന് സീനിയർ ക്ലർക്ക് 

8.  ശ്രീ കരഖ് എസ് ജുനിയർ സൂപ്രണ്് 



9.  ശ്രീമതി ഷിജി െി വസറസ് സീനിയർ ക്ലർക്ക് 

10.  ശ്രീമതി സൂരയകുമാരി  ജുനിയർ സൂപ്രണ്് 

11.  ശ്രീമതി ശ്രീജ ടക എസ് ടഹഡ്. അക്കൗണ്ന്റ് 

12.  ശ്രീമതി രജിതകുമാരി വി ടക സീനിയർ ക്ലർക്ക് 

13.  ശ്രീമതി ജിഷ സി ആർ സീനിയർ ക്ലർക്ക് 

14.  ശ്രീ അകശാക് കുമാർ ക്ലർക്ക് 

15.  ശ്രീമതി കറാഷിനാര ക്ലർക്ക് 

16.  ശ്രീമതി ഗിരിജകുമാരി ആർ ജുനിയർ സൂപ്രണ്് 

17.  ശ്രീമതി രാജി എസ് എസ് ടഹഡ്. അക്കൗണ്ന്റ് 

18.  ശ്രീ കരാഹിത് കമകനാന് എം ടഹഡ്. അക്കൗണ്ന്റ് 

19.  ശ്രീമതി സിന്ധുകെഖ് ആർ എസ് ജുനിയർ സൂപ്രണ്് 

20.  ശ്രീമതി ബിന്ദു ശയാം ടഹഡ്. അക്കൗണ്ന്റ് 

21.  ശ്രീമതി മായ എസ് പണിക്കർ സീനിയർ ക്ലർക്ക് 

22.  ശ്രീ അജിത്ത് കുമാർ െി ജുനിയർ സൂപ്രണ്് 

23.  ശ്രീമതി ബിന്ദു കുമാരി ജി ടഹഡ്. അക്കൗണ്ന്റ് 

24.  ശ്രീമതി രാജശ്രീ  ടജ എസ് ഐ 

25.  ശ്രീ േിപിന് എസ് എസ് ക്ലർക്ക് 

26.  ശ്രീ രാഹുല് എ ആർ ജുനിയർ സൂപ്രണ്് 

27.  ശ്രീമതി ജയെത പി ടക ടഹഡ്. അക്കൗണ്ന്റ് 

28.  ശ്രീ ഷാലുകമാന് എ ആർ സീനിയർ ക്ലർക്ക് 

29.  ശ്രീ അനൂജ് എം സീനിയർ ക്ലർക്ക് 

30.  ശ്രീമതി വീണ എസ് കഗാപാല് സീനിയർ ക്ലർക്ക് 

31.  ശ്രീമതി കസതു െക്ഷ്മി സീനിയർ ക്ലർക്ക് 

32.  ശ്രീ ഇമ്മാനുവല് െി ക്ലർക്ക് 

33.  ശ്രീമതി േിവയ ക്ലർക്ക് 

34.  ശ്രീ അല്വിന് മാതൂ ക്ലർക്ക് 

35.  ശ്രീ മിനീഷ് എന് എസ് സി-ഡിറ്റ് 

36.  ശ്രീമതി മഞ്ജു എസ് സീനിയർ ക്ലർക്ക് 

37.  ശ്രീ കഗാപകുമാർ ജി ഡി സീനിയർ കേഡ് വെപ്പിസ്റ്റ് 

38.  ശ്രീമതി സിന്ധു ജി യു ഡി വെപ്പിസ്റ്റ് 

39.  ശ്രീമതി ശ്രീകേവി ജി പി യു ഡി വെപ്പിസ്റ്റ് 

40.  ശ്രീമതി ജാന്സി എ ആർ എല് ഡി വെപ്പിസ്റ്റ് 

41.  ശ്രീമതി ജയശ്രീ.ടജ സീനിയർ കേഡ് വെപ്പിസ്റ്റ് 

42.  ശ്രീമതി സജിത എസ് കകാൺഫിഡന്ഷയല് അസിസ്റ്റന്റ് 

43.  ശ്രീമതി ഷീജ.എസ് ക്ലറിക്കല് അറ്റന്ഡർ 

44.  ശ്രീ അനില്കുമാർ ഓഫീസ് അറ്റന്ഡന്റ് 

45.  ശ്രീമതി അഖ്ിെ ജി നായർ ഓഫീസ് അറ്റന്ഡന്റ് 

46.  ശ്രീമതി റീമ കമരി സി ആർ ഓഫീസ് അറ്റന്ഡന്റ് 

47.  ശ്രീ ബിജുകുമാർ എസ് ഓഫീസ് അറ്റന്ഡന്റ് 

48.  ശ്രീ സുകരശന് തമ്പി ഓഫീസ് അറ്റന്ഡന്റ് 

49.  ശ്രീ അകശാക് കുമാർ ഓഫീസ് അറ്റന്ഡന്റ് 

50.  ശ്രീമതി ബിന്ദു ജി കൃഷ്ണന് ഓഫീസ് അറ്റന്ഡന്റ് 



51.  ശ്രീ മമ്മത് കുേി ഇെക്ട്രിഷയന് കം പമ്പ് വൈവർ 

52.  ശ്രീ സാം കുമാർ വാച്ച ്മാന് 

53.  ശ്രീ ഹർഷകുമാർ വൈവർ 

54.  ശ്രീ സിജുകുമാർ വൈവർ 

 
                      വനിതാ ശിശു വികസന ഡയറക്ടകററ്റിടെ അഡീഷണല് ഡയറക്ടർ, 
കജായിന്റ് ഡയറക്ടർ, അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ തസ്തികയിടെ ഉകേയാഗസ്ഥർ എല്ലാ പ്രവർത്തി 
േിവസവം ഓഫീസില് ഹാജരാകകണ്താണ്. കമല് പറഞ്ഞതില് ദൂര ജില്ലകളില് നിന്നും 
ഡയറക്ടകററ്റില് കജാെിയ്ക്ക് ഹാജരാകുന്ന ജീവനക്കാരുടെ കാരയത്തില്, െി ജീവനക്കാരുടെ 50% 
ഹാജർ ഉറപ്പാക്കി ആവശയമായ മാറ്റം അതത് യൂണിറ്റ് ഓഫീസർമാർക്ക് അനുവേിച്ച ്
നല്കാവന്നതാണ്. കകാവിഡ് ഡൂേി/അവധിയിലുളള ജീവനക്കാർ ആയത് കഴിയുന്ന മുറയ്ക്ക് 
കമല് പറയും പ്രകാരം കറാകോഷന് ക്രമത്തില് ഡൂേിയ്ക്ക് ഹാജരാകകണ്താണ്. കമല് 
പറഞ്ഞതില് ഭിന്നകശഷിക്കാർ, ഗർഭിണികൾ എന്നി വിഭാഗത്തില്ടപ്പേ ജീവനക്കാർക്ക് 
ഓഫീസില് എത്തി കചരുവാന് കഴിയില്ലാടയങ്കില് പരാമർശം (2) ടെ സർക്കാർ ഉത്തരവില് 
പറയും പ്രകാരം ടെഷയല് കാഷവല് െീവിനുളള അകപക്ഷ ബന്ധ്ടപ്പേ കരഖ്കൾ സഹിതം 
െഭയമാകക്കണ്താണ്. ഒന്നിെവിേ േിവസങ്ങളില് ഓഫീസില് ഹാജരാകുന്ന ജീവനക്കാർ മറ്റ് 
േിവസങ്ങളില് വർക്ക് ഫ്രം കഹാം എന്ന നയം സവീകരിച്ച ് കജാെി ടചയ്യണ്തും അതയാവശയ 
ഘേങ്ങളില് യൂണിറ്റ് ഓഫീസർ ആവശയടപ്പടുന്ന പക്ഷം ഓഫീസില് ഹാജരാകകണ്തുമാണ്. 

            (ഒപ്പ് ) 
                                                                    വനിത ശിശു വികസന ഡയറക്ടർ 
 
ബന്ധ്ടപ്പേ ജീവനക്കാർക്ക്     
 
പകര്പ്പ് 

1. ഡയറക്ടറുടെ സി.എ 
2. എല്ലാ കീഴ് കാരയാെയ കമധാവികൾക്കും.                       
3. OC/SF  

  

 

 

 


