
േഹാമിേയാ�തി ഡയറ��െട നടപടി�മ�ൾ 

വിഷയം േഹാമിേയാ�തി വ��ിെല �ാപന��െട  KASH/NABH     

അടി�ാന�ി��   നിലവാരവൽ�രണം - സം�ാന തല ക�ാളി�ി  

അ�റൻസ ്�ണി�് �പീകരി�് ഉ�രവ് �റെ��വി��. 

�ചന:        26-05-2017െല സ.ഉ.(സാ.ധാ)212/2017/ആ�ഷ് ന�ർ ഉ�രവ് 

 

ഉ�രവ ്ന�ർ; പി2/6036/2017/ഡി.എ� ്  തിയതി:27-09-2018 

 

 േഹാമിേയാ�തി വ��ിെല ആ�പ�ികെള  KASH/NABH                

അ�ഡിേ�ഷൻ  നിലവാര�ിേല�് ഉയർ�� നടപടികൾ�് സം�ാന തല�ി�ം 

ജി�ാ തല�ി�ം, �ാപന തല�ി�ം, ക�ാളി�ി  അ�റൻസ ് �ണി�കൾ 

�പീകരിേ����.്  സം�ാന തല�ിൽ ക�ാളി�ി  അ�റൻസ ് �ണി�് 

�പീകരി�െകാ�് താെഴ പറ�� ഉ�രവ് �റെ��വി��. 

 

ഉ�രവ ്

 

 േഹാമിേയാ�തി വ��ിെല ആ�പ�ിക�െട/�ാപന��െട   KASH/NABH        

നിലവാര�ി�� അ�ഡിേ�ഷ� േവ�ി സം�ാനതല ക�ാളി�ി  അ�റൻസ ് �ണി�് 

താെഴ പറ�� ഉേദ�ാഗ�െര ഉൾെ���ി �പീകരി�് ഉ�രവാ��. 

�മ 

ന: 

േപര ് ഉേദ�ാഗേ�ര ് 

1. േഡാ: െറജി�മാർ . ആർ- േ��് 

േനാഡൽ ഓഫീസർ 

െചയർ െപ�ൺ 

2 േഡാ: സി എസ് �ദീപ,് ജി�ാ 

െമഡി�ലാഫീസർ (േഹാമിേയാ) , 

തി�വന��രം 

റീ�് േ��് േകാ-ഓർഡിേന�ർ 

  

3. േഡാ: �മാരി ബി�- സി എം ഒ, ജി 

എ�് ഡി, കടകംപ�ി 

തി�വന��രം 

സീതാലയം േ��് കൺവീനർ 

4. േഡാ: �ീവിദ� .എസ്. -ചീഫ് 

െമഡി�ലാഫീസർ, ഗവ.േഹാമിേയാ 

ഡിെ�ൻസറി, ചാവ�ാട ്

ജനനി െ�ാജ�് േ��് കൺവീനർ 

5. േഡാ: മ� വർ�ീസ് - 

െമഡി�ലാഫീസർ, ജി എ�് ഡി  

ക�ാർ 

സദ്ഗമയ േ��് കൺവീനർ 

 



6 േഡാ: �നിൽ രാജ,് ചീഫ് 

െമഡി�ലാഫീസർ, ഗവ.േഹാമിേയാ 

ആ�പ�ി, ആറളം, ക�ർ 

ആ��ാൻ ഭവ േ��് കൺവീനർ 

7 േഡാ:രാജീവ് അ�ാഹം, 

െമഡി�ലാഫീസർ, ജി എ�് ഡി, 

നാവായി�ളം, തി�വന��രം 

�നർജനി േ��് കൺവീനർ 

8 േഡാ:ബി� േജാൺ - ആർ എം ഒ , 

ജി�ാ േഹാമിേയാ ആ�പ�ി, 

തി�വന��രം 

െപയ്ൻ & പാലിേയ�ിവ് െ�ാജ�് േ��് 

കൺവീനർ 

 

  

 ജി�ാ തല�ി�� ക�ാളി�ി  അ�റൻസ് �ണി�കൾ, �ാപന തല�ി�� 

ക�ാളി�ി  അ�റൻസ് �ണി�കൾ എ�ിവ �പീകരി��തിന്  അതത് ജി�ാ 

െമഡി�ലാഫീസർമാർ നടപടി സ�ീകരിേ��താണ ്.   

 

 

 

േഡാ. െക ജ�ന 

     ഡയറ�ർ 

 

പകർ�്: 

1. ഡയറ�ർ/െഡപ��ി ഡയറ�ർ/െട�ി�ൽ അസി��് 

2. എ�ാ ജി�ാ െമഡി�ലാഫീസർമാർ�ം 

3. േഡാ: െറജി�മാർ ആർ, െമഡി�ലാഫീസർ, ജി എ�് ഡി , െകാ�മൺ, പ�നംതി� 

4. േഡാ:ബി� േജാൺ - ആർ എം ഒ , ജി�ാ േഹാമിേയാ ആ�പ�ി, തി�വന��രം 

5. രാജീവ് അ�ാഹം,  െമഡി�ലാഫീസർ, ജി എ�് ഡി, നാവായി�ളം, 

തി�വന��രം 

6. േഡാ: �നിൽ രാജ,് ചീഫ് െമഡി�ലാഫീസർ, ഗവ.േഹാമിേയാ ആ�പ�ി, ആറളം, 

ക�ർ 

7. േഡാ: മ� വർ�ീസ് - െമഡി�ലാഫീസർ, ജി എ�് ഡി  ക�ാർ 

8. േഡാ: �ീവിദ� .എസ്. -ചീഫ് െമഡി�ലാഫീസർ, ഗവ.േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 

ചാവ�ാട ്

9. േഡാ: �മാരി ബി�- സി എം ഒ, ജി എ�് ഡി, കടകംപ�ി,തി�വന��രം     

10.  േഡാ: സി എസ് �ദീപ,് ജി�ാ െമഡി�ലാഫീസർ (േഹാമിേയാ) , തി�വന��രം 

     11.  ആഫീസ് ഫയൽ   


