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”സൃാമി ശരണം“ 

ഹഹാമിഹയാപ്പതി ഡയറക്ടറുടെ നെപെിക്രമങ്ങള്, തിരുവനന്തപുരം 

വിഷയം -  ഹഹാമിഹയാപ്പതി വൄപ്പ് –  ശബരിമല മണ്ഡല  മകരവിളക്ക്  മഹഹാത്സവം 2019-20 –           
                പമ്പ/ സന്നിധാനം – താല്ക്ക്കാലിക ഹഹാമിഹയാ ഡിട്സറികളില്ക്  ട്ഷയല്ക്    
                ഡൂട്ടിക്കായി ടമഡിക്കല്ക്  /  പാരാടമഡിക്കല്ക്      ജീവനക്കാടര    നിഹയാഗിച്ച ്  
                ഉത്തരവാൄന്നത് – സംബന്ധിച്ച.് 
 

ഉത്തരവ് നം. 2833/ജി1/2019/ഡിഎച്ച,് തിരുവനന്തപുരം  തീയതി 06.11.2019 
 

2019-20 ശബരിമല മണ്ഡല – മകരവിളക്ക് മഹഹാത്സവഹത്താെനുബന്ധിച്ച ് ശബരിമല 
സന്നിധാനം/പമ്പ എന്നിവിെങ്ങളില്ക്  തുറന്ന് പ്രവര്ത്ത്തിക്കുന്ന ന്ന താല്ക്ക്കാലിക ഹഹാമിഹയാ 
ഡിട്സറികളില്ക്  16.11.2019 മുതല്ക്  18.01.2020 വടരയുള്ള കാലയളവില്ക്  ഹജാലിഹനാക്കുന്ന ന്നതിനായി 
ജീവനക്കാടര നിഹയാഗിച്ച ്ഉത്തരവാൄന്നു. 

ഒന്നാം ഘട്ടം  -  16.11.2019 രാവിടല 9 മണി മുതല്ക്  
   25.11.2019  രാവിടല 9 മണി വടര. 
 

സര്ത്ക്കാര്ത്  ഹഹാമിഹയാ ഡിട്സറി, സന്നിധാനം 

1 ഹഡാ.സുഹമഷ്.പി ചീഫ് ടമഡിക്കല്ക്  ഓഫീസര്ത്  ജി.എച്ച.്ഡി ചാത്തമംഗലം, ഹകാഴിഹക്കാെ് 

2 ഹഡാ. അരുണ്രാജ് ടമഡിക്കല്ക്  ഓഫീസര്ത്  ജി.എച്ച.്ഡി പാറഹത്താെ്, ഹകാട്ടയം 

3 ജിഹതഷ് സി.പി ഫാര്ത്മസി്് ജി.എച്ച.്ഡി  ബദിയടുക്ക, കാസര്ത്ഹഗാഡ് 

4 അഫ് കാഷ്.വി.സി ഫാര്ത്മസി്് ജി.എച്ച.്ഡി പന്നിയങ്കര, ഹകാഴിഹക്കാെ് 

5 തമ്പാ  പാത്തിക്കല്ക്  അറ്റഡര്ത്  ജി.എച്ച.്ഡി  നായമാര്ത്ൂല, കാസര്ത്ഹഗാഡ് 

6 വി.വി. മണികണ്ഠ  അറ്റഡര്ത്  ജി.എച്ച.്ഡി പിരായിരി, പാലക്കാെ് 

ചാര്ത്ജ് ഓഫീസര്ത്   :  ഹഡാ. സുഹമഷ്.പി,  ചീഫ്  ടമഡിക്കല്ക്  ഓഫീസര്ത്  

 

 

സര്ത്ക്കാര്ത്  ഹഹാമിഹയാ ഡിട്സറി, പമ്പ 

1 ഹഡാ.ഹരിലാല്ക്.ടക.എ  ചീഫ് ടമഡിക്കല്ക്  ഓഫീസര്ത്  ജി.എച്ച.ഡി  സുല്ക്ത്താബഹത്തരി, 

വയനാെ് 

2 ഹഡാ.അരുണ്  െഷ്ണ ടമഡിക്കല്ക്  ഓഫീസര്ത്  ജി.എച്ച.ഡി   നരിക്കുന്ന നി, ഹകാഴിഹക്കാെ് 

3 മുരളീധര  റ്റി.എം ഫാര്ത്മസി്് ജി.എച്ച.ഡി   മാഞ്ഞൂര്ത്, ഹകാട്ടയം 

4 പ്രശാന്ത്.എ,.ടക ഫാര്ത്മസി്് ജി.എച്ച.ഡി   ൂൊെി, ഹകാഴിഹക്കാെ് 

5 രജീഷ് എബ്രഹാം അറ്റഡര്ത്  ജി.എച്ച.ഡി  ളാക്കാട്ടൂര്ത്, ഹകാട്ടയം 

6 പ്രകാശ്. എം.പി അറ്റഡര്ത്  ജി.എച്ച.എച്ച ്അഞ്ചുൄന്ന്, വയനാെ് 

ചാര്ത്ജ് ഓഫീസര്ത്  :   ഹഡാ. ഹരിലാല്ക്  ടക.എ ,   ചീഫ്  ടമഡിക്കല്ക്  ഓഫീസര്ത്  
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രണ്ാം ഘട്ടം :      25.11.2019  രാവിടല  9 മണി മുതല്ക്  
      04.12.2019  രാവിടല  9 മണി വടര 
സന്നിധാനം 
 

1 ഹഡാ. സജി ഹജാണ്  ചീഫ് ടമഡിക്കല്ക്  ഓഫീസര്ത്  ജി.എച്ച.ഡി   ആറമുള, പത്തനംതിട്ട 

2 ഹഡാ. ഹജയാതിഷ് ൄമാര്ത്  ചീഫ് ടമഡിക്കല്ക്  ഓഫീസര്ത്  ജി.എച്ച.ഡി   ൄെപ്പനക്കുന്ന ന്ന്, 
തിരുവനന്തപുരം 

3 പ്രസാദ്. എല്ക്  ഫാര്ത്മസി്് ജി.എച്ച.ഡി  ചെയമംഗലം, ടകാല്ലം 

4 നിതീഷ് ഫാര്ത്മസി്് ജി.എച്ച.ഡി   വിളക്കുന്ന െി, ടകാല്ലം 

5 അജി.ആര്ത്  ഹ്ാര്ത്  അറ്റഡര്ത്   ഹഹാമിഹയാപ്പതി ഡയറക്ടഹററ്റ്,  
തിരുവനന്തപുരം 

6 സുജിത്.എസ് അറ്റഡര്ത്  ജി.എച്ച.ഡി  ടതക്കുന്ന ംഭാഗം, ടകാല്ലം 

ചാര്ത്ജ് ഓഫീസര്ത്  :  ഹഡാ. സജി ഹജാണ് ,  ചീഫ്  ടമഡിക്കല്ക്  ഓഫീസര്ത്  

 
പമ്പ 
 

1 ഹഡാ. സുഹരഷ്. ടക.എസ് ചീഫ് ടമഡിക്കല്ക്  ഓഫീസര്ത്  ജി.എച്ച.ഡി   അയ്മനം, ഹകാട്ടയം 

2 ഹഡാ.രഞ്ജിത് ചന്ദ്ര ടമഡിക്കല്ക്  ഓഫീസര്ത്  ജി.എച്ച.ഡി   തലക്കുന്ന ളത്തൂര്ത്, 
ഹകാഴിഹക്കാെ് 

3 ഹപ്രംജിത്ത് എം.ബി ഫാര്ത്മസി്് ജി.എച്ച.ഡി   ഹകാഹളരി, വയനാെ് 

4 അരുണ്. ജി ഫാര്ത്മസി്് ജി.എച്ച.ഡി   ൄന്നുമ്മല്ക് , ഹകാഴിഹക്കാെ് 

5 രാജ. സി സാനിഹട്ടഷ  വര്ത്ക്കര്ത്  എ  ടക ബി എം ജിഎച്ച ്എച്ച ്
നീഹലശൃരം, കാസര്ത്ഹഗാഡ്. 

6 വി.ജി. മണി അറ്റഡര്ത്  ജി.എച്ച.ഡി   ആനിക്കാെ്, പത്തനംതിട്ട. 

ചാര്ത്ജ് ഓഫീസര്ത്  :  ഹഡാ,സുഹരഷ്. ടക.എസ്, ചീഫ്  ടമഡിക്കല്ക്  ഓഫീസര്ത്  

 
ൂന്നാം ഘട്ടം:  04.12.2019  രാവിടല 9 മണി മുതല്ക്  
   13.12.2019   രാവിടല 9 മണി വടര 
 
സന്നിധാനം 
 

1 ഹഡാ. ശ്രീജീവ് സൂപ്രണ്് ജി.എച്ച.എച്ച.്  കരുനാഗപ്പള്ളി   

2 ഹഡാ. സി.ഡി. മഹനാജ് 

 

ചീഫ് ടമഡിക്കല്ക്  ഓഫീസര്ത്  ജി.എച്ച.ഡി   പമന. ടകാല്ലം 

3 ബിജു.ഡി ഫാര്ത്മസി്് ജി.എച്ച.ഡി   വട്ടിയൂര്ത്ക്കാവ്. 
തിരുവനന്തപുരം 

4 സുനീഷ് രാജ്.റ്റി.എസ് ഫാര്ത്മസി്് ജി.എച്ച.എച്ച ്ടനയ്യാറ്റികര, 
തിരുവനന്തപുരം 

5 രാജ.റ്റി അറ്റഡര്ത്  ജി.എച്ച.ഡി   ഹപഴംൂെ്, തിരുവനന്തപുരം 

6 ചന്ദ്ര. വി.ടക അറ്റഡര്ത്  ജി.എച്ച.ഡി   കാഞ്ഞിരംൄളം, 
തിരുവനന്തപുരം. 

ചാര്ത്ജ് ഓഫീസര്ത്  :  ഹഡാ.ശ്രീജീവ്, സൂപ്രണ്് 
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പമ്പ 
 

1 ഹഡാ. ദിലീപ് ചന്ദ്ര  ടമഡിക്കല്ക്  ഓഫീസര്ത്  ജി.എച്ച.്ഡി  തൃഹക്കാവില്ക്വട്ടം, ടകാല്ലം 

2 ഹഡാ. സഹന്താഷ് ൄമാര്ത്  ടമഡിക്കല്ക്  ഓഫീസര്ത്  ജി.എച്ച.്ഡി  പള്ളിച്ചല്ക്. തിരുവനന്തപുരം 

3 ആര്ത്.ശരത് ചന്ദ്ര  ഫാര്ത്മസി്് ജി.എച്ച.്ഡി  ൄലഹശഖരപുരം, ടകാല്ലം 

4 ഹപ്രമൄമാര്ത്  ഫാര്ത്മസി്് ജി.എച്ച.്ഡി  ആയഹേരി, ഹകാഴിഹക്കാെ് 

5 ദിഹനഷ്.എസ് അറ്റഡര്ത്  ജി.എച്ച.്ഡി  ഓച്ചിറ, ടകാല്ലം 

6 പി.ടക.സജി അറ്റഡര്ത്  ജി.എച്ച.്ഡി  ഏറാമല, ഹകാഴിഹക്കാെ് 

ചാര്ത്ജ് ഓഫീസര്ത്  :  ഹഡാ. ദിലീപ് ചന്ദ്ര , ടമഡിക്കല്ക്  ഓഫീസര്ത്  

 
 

നാലാം ഘട്ടം:  13.12.2019   രാവിടല 9 മണി മുതല്ക്  
   22.12.2019  രാവിടല 9  മണി വടര 
 
സന്നിധാനം 
 

1 ഹഡാ. സുനില്ക്  രാജ് ചീഫ് ടമഡിക്കല്ക്  ഓഫീസര്ത്  ജി.എച്ച.്എച്ച ്ആറളം, കണ്ണൂര്ത്  

2 ഹഡാ. വിഷ് ു . വി.എസ് ടമഡിക്കല്ക്  ഓഫീസര്ത്  ജി.എച്ച.്ഡി  പനഹകാെ്,  തിരുവനന്തപുരം 

3 സുവി. വി.എസ് ഫാര്ത്മസി്് ജി.എച്ച.്ഡി  ടതക്കുന്ന ംഭാഗം, ടകാല്ലം 

4 വിശൃൄമാര്ത്. ജി ഫാര്ത്മസി്് ജി.എച്ച.്ഡി  മറുകില്ക്, തിരുവനന്തപുരം 

5 ശശിധര. റ്റി.വി അറ്റഡര്ത്  ജി.എച്ച.്ഡി  മംഗല്ക്പാെി, കാസര്ത്ഹഗാഡ് 

6 പ്രദീപ് ൄമാര്ത്.ടജ അറ്റഡര്ത്  ജി.എച്ച.്ഡി  മലാപറമ്പ, ഹകാഴിഹക്കാെ് 

ചാര്ത്ജ് ഓഫീസര്ത്  :  ഹഡാ. സുനില്ക്  രാജ്, ചീഫ് ടമഡിക്കല്ക്  ഓഫീസര്ത്  

 
 
പമ്പ 
 

1 ഹഡാ. മാതു ആൂസ് ടമഡിക്കല്ക്  ഓഫീസര്ത്  ജി.എച്ച.്ഡി  കാരൂല, ഹകാഴിഹക്കാെ് 

2 ഹഡാ. രഞ്ജിത്ത്.ടക.ജി  ടമഡിക്കല്ക്  ഓഫീസര്ത്  ജി.എച്ച.്ഡി  നൂല്ക്പ്പ ുഴ, വയനാെ് 

3 മഹഹഷ് ഹമാഹ  ഫാര്ത്മസി്് ജി.എച്ച.്ഡി  വെക്കഹേരി, പാലക്കാെ് 

4 ശ്രീൄമാര്ത്. സി.ഡി ഫാര്ത്മസി്് ജി.എച്ച.്ഡി  തീഹക്കായി, ഹകാട്ടയം 

5 സതീഷ്. പി അറ്റഡര്ത്  ജി.എച്ച.്ഡി  ആലഹങ്കാെ്. മലപ്പ ുറം 

6 പുഷ്പൄമാര്ത്  നഴ്ിംഗ് അസി്ന്റ് ഗവ. ഹഹാമിഹയാ ആശുപത്രി, 
തിരുവനന്തപുരം 

ചാര്ത്ജ് ഓഫീസര്ത്  :  ഹഡാ. മാതു ആൂസ്,  ടമഡിക്കല്ക്  ഓഫീസര്ത്  
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അോം ഘട്ടം : 22.12.2019 രാവിടല  9 മണി മുതല്ക്  
                              31.12.2019  രാവിടല  9 മണി വടര 
 
സന്നിധാനം 
 

1 ഹഡാ. രജിൄമാര്ത്  ടമഡിക്കല്ക്  ഓഫീസര്ത്  ജി.എച്ച.്ഡി  ടകാടുമണ്, പത്തനംതിട്ട 

2 ഹഡാ. ബിജു ഹമാഹ  ടമഡിക്കല്ക്  ഓഫീസര്ത്  ജി.എച്ച.്ഡി   നാട്ടിക, തൃശൂര്ത്  

3 ആഹഗഷ് ദാസ്. എസ്. എല്ക്  ഫാര്ത്മസി്് ജി.എച്ച.്ഡി  ഇലകമണ്, തിരുവനന്തപുരം 

4 ശ്രീനിവാസ. ഡി ഫാര്ത്മസി്് ജി.എച്ച.്ഡി   മീനെം, ഹകാട്ടയം 

5 സുധാകര. സി അറ്റഡര്ത്  ജി.എച്ച.്ഡി   പനവൂര്ത്, തിരുവനന്തപുരം 

6 ഹഗാപാലെഷ്ണ. പി. എ  അറ്റഡര്ത്  ജി.എച്ച.്ഡി  ചുങ്കത്തറ, മലപ്പ ുറം 

ചാര്ത്ജ് ഓഫീസര്ത്  :   ഹഡാ. രജിൄമാര്ത്,  ടമഡിക്കല്ക്  ഓഫീസര്ത്  

   
പമ്പ 
 

1 ഹഡാ. സജീവ് ടമഡിക്കല്ക്  ഓഫീസര്ത്  ജി.എച്ച.്ഡി  െഷ്ണപുരം, ആലപ്പ ുഴ 

2 ഹഡാ. അനില്ക്  ൄമാര്ത്  ടമഡിക്കല്ക്  ഓഫീസര്ത്  ജി.എച്ച.്ഡി  ൄന്നംൄളം, തൃശൂര്ത്  

3 സുഭാഷ് ൄമാര്ത്. ടക ഫാര്ത്മസി്് ജി.എച്ച.്ഡി   പനവൂര്ത്, തിരുവനന്തപുരം 

4 സജീഷ് . ടക ഫാര്ത്മസി്് ജി.എച്ച.്ഡി   പരപ്പനങ്ങാെി, മലപ്പ ുറം 

5 ലിഹജഷ്. ബി അറ്റഡര്ത്  ജി.എച്ച.്ഡി  അേരക്കണ്ി, കണ് ൂര്ത്  

6 രാഹകഷ്. ആര്ത്  ഓഫീസ് അറ്റന്റന്റ് ജി.എച്ച.്ഡി  കണ്ാണഹേരി, തൃേ ൂര്ത്  

ചാര്ത്ജ് ഓഫീസര്ത്  :  ഹഡാ. സജീവ്,  ടമഡിക്കല്ക്  ഓഫീസര്ത്  

 

ആറാം ഘട്ടം :  31.12.2019 രാവിടല  9 മണി മുതല്ക്  
                               09.01.2020 രാവിടല  9 മണി വടര 
 
 
 സന്നിധാനം 
 

1 ഹഡാ. മദഹമാഹ. ആര്ത്  ചീഫ് ടമഡിക്കല്ക്  ഓഫീസര്ത്  ജി.എച്ച.്ഡി  ടനഹമനി, വയനാെ് 

2 ഹഡാ. ദീപക് ടമഡിക്കല്ക്  ഓഫീസര്ത്  ജി.എച്ച.്ഡി   അരൂക്കുന്ന റ്റി, ആലപ്പ ുഴ 

3 അരുണ്. പി.പി ഫാര്ത്മസി്് ജി.എച്ച.്ഡി  പുതുഹേരിമല, പത്തനംതിട്ട 

4 ഹബാധിഷ്. പി.ടക ഫാര്ത്മസി്് ജി.എച്ച.്ഡി   എലപ്പ ുള്ളി, പാലക്കാെ് 

5 സുധാകര  പട്ടാളി അറ്റഡര്ത്  ജി.എച്ച.്ഡി  ഹപരാവൂര്ത്, കണ് ൂര്ത്  

6 ഗിരീഷ് ൄമാര്ത്. എച്ച.് അറ്റഡര്ത്  ജി.എച്ച.്ഡി  വെക്കാഹേരി, തൃശൂര്ത്  

ചാര്ത്ജ് ഓഫീസര്ത്  :  ഹഡാ. മദഹമാഹ,  ചീഫ് ടമഡിക്കല്ക്  ഓഫീസര്ത്  
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പമ്പ 
 

1 ഹഡാ. മഹനാജ്ൄമാര്ത്. ഇ.പി ടമഡിക്കല്ക്  ഓഫീസര്ത്  ജി.എച്ച.്ഡി  കാണിച്ചാര്ത്, കണ്ണൂര്ത്  

2 ഹഡാ. ശ്രീനാഥ്. പി ടമഡിക്കല്ക്  ഓഫീസര്ത്  ജി.എച്ച.്ഡി   തരിഹയാെ്, വയനാെ് 

3 ശശിൄമാര്ത്.വി.വി ഫാര്ത്മസി്് ജി.എച്ച.്ഡി  പള്ളിപ്ര, കണ്ണൂര്ത്  

4 അനി ല്ക്.എ ഫാര്ത്മസി്് ജി.എച്ച.്ഡി  ചാഴൂര്ത്, തൃേ ൂര്ത്  

5 മുരളീധര  തതക്കണ്ിയില്ക്  അറ്റഡര്ത്  ജി.എച്ച.്ഡി  മുഴക്കുന്ന ന്ന്, കണ് ൂര്ത്  

6 വിഹജഷ് അറ്റഡര്ത്  ജി.എച്ച.്ഡി  പായം, കണ് ൂര്ത്  

ചാര്ത്ജ് ഓഫീസര്ത്  :  ഹഡാ. മഹനാജ് മാര്ത്, ടമഡിക്കല്ക്  ഓഫീസര്ത്  

 

 
 
 
ഏഴാം ഘട്ടം :  09.01.2020 രാവിടല  9 മണി മുതല്ക്  
                               18.01.2020   രാവിടല  9 മണി വടര 
 
 സന്നിധാനം 
 

1 ഹഡാ. ഹമാഹദാസ്. ടക.വി ചീഫ് ടമഡിക്കല്ക്  ഓഫീസര്ത്  ജി.എച്ച.്ഡി  മുതുൄളം, ആലപ്പ ുഴ 

2 ഹഡാ. സിബി രവീന്ദ്ര  ടമഡിക്കല്ക്  ഓഫീസര്ത്  ജി.എച്ച.്ഡി  ടചറുവണ് ൂര്ത്, ഹകാഴിഹക്കാെ് 

3 െി. രാഹജന്ദ്ര  ഫാര്ത്മസി്് ജി.എച്ച.്ഡി  ൄന്നത്തുകാല്ക്, 
തിരുവനന്തപുരം 

4 ടക. ഉണ്ിെഷ്ണ  ഫാര്ത്മസി്് ജി.എച്ച.്ഡി  പനഹകാെ്, 
തിരുവനന്തപുരം 

5 ടക.റ്റി. ജനാര്ത്ദന  അറ്റഡര്ത്  ജി.എച്ച.്ഡി  ഹപാരൂര്ത് , മലപ്പ ുറം 

6 ഭാസ് കര. വി അറ്റഡര്ത്  ജി.എച്ച.്ഡി  മട്ടന്ന ൂര്ത്, കണ് ൂര്ത്  

ചാര്ത്ജ് ഓഫീസര്ത്  :  ഹഡാ. ഹമാഹദാസ്, ചീഫ് ടമഡിക്കല്ക്  ഓഫീസര്ത്  

   
 
പമ്പ 
 

1 ഹഡാ. സതീഷ്.പി.ടക ചീഫ് ടമഡിക്കല്ക്  ഓഫീസര്ത്  ജി.എച്ച.്ഡി  ടകാെകര, തൃശൂര്ത്  

2 ഹഡാ. ബല്ക്രാജ് ടമഡിക്കല്ക്  ഓഫീസര്ത്  ജി.എച്ച.്ഡി  കഞ്ഞിക്കുന്ന ഴി, ആലപ്പ ുഴ 

3 മിഥു.ടക. അഹശാക് ഫാര്ത്മസി്് ജി.എച്ച.്ഡി  മുരിയാെ്, തൃശൂര്ത്  

4 അരുണ്.എസ്. നായര്ത്  ഫാര്ത്മസി്് ജി.എച്ച.്ഡി  അരുവാപുലം. 
പത്തനംതിട്ട 

5 മുരളീെഷ്ണ അറ്റഡര്ത്  ജി.എച്ച.്ഡി  പുറക്കാെ്, ആലപ്പ ുഴ 

6 െഷ്ണൄമാര്ത് . പി.എസ് അറ്റഡര്ത്  ജി.എച്ച.്ഡി  ടകാണ്ാഴി, തൃശൂര്ത്  

ചാര്ത്ജ് ഓഫീസര്ത്  :  ഹഡാ. സതീഷ്.പി.ടക,   ചീഫ് ടമഡിക്കല്ക്  ഓഫീസര്ത്  
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ജീവനക്കാര്ത്  രണ്്  ്ാമ്പ് തസസ്  ഹഫാഹട്ടാകള് , അവരവരുടെ ബാങ്ക് പാസ് ബുക്കിടന്റ 

ആദയ ഹപജിടന്റ പകര്ത്പ്പ്  എന്നിവ ഡൂട്ടിക്ക് ഹാജരാൄന്ന അവസരത്തില്ക്  തകയ്യില്ക്  

കരുഹതണ്താണ്. 

 ഡൂട്ടിക്ക് നിഹയാഗിച്ചവടര യാടതാരു കാരണവശാലം ഡൂട്ടിയില്ക്  നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്ന ന്നതല്ല.  

സ്ഥാപന ഹമധാവികള്  ജീവനക്കാടര അവര്ത്  ഹജാലി ഹനാക്കുന്ന ന്ന സ്ഥാപനങ്ങളില്ക്  നിന്നും 

ശബരിമല ഡൂട്ടി ഹനാക്കുന്ന ന്നതിനായി വിടുതല്ക്  ടചഹയ്യണ്തും, ജീവനക്കാര്ത്  ഡൂട്ടിക്ക്  

നിഹയാഗിച്ചിരിക്കുന്ന ന്ന തീയതിയില്ക്  രാവിടല 9 മണിക്ക് തടന്ന താല്ക്ക്കാലിക ഹഹാമിഹയാ 

ഡിട്സറികുടടെ ചുമതലയുള്ള ചീഫ്   ടമഡിക്കല്ക്  ആഫീസര്ത്/ടമഡിക്കല്ക്  ഓഫീസര്ത്മാരുടെ     

മുമ്പാടക    റിഹപ്പാര്ത്ട്ട് ടചഹയ്യണ്തുമാണ്. 

 ജീവനക്കാര്ത്  ഡൂട്ടിയില്ക്  പ്രഹവശിക്കുന്ന ന്നതും വിടുതല്ക്  ടചയ്യുന്നതും ഈ ഓഫീസിലം ഹനാഡല്ക്  

ആഫീസറായ പത്തനംതിട്ട  ജില്ലാ ടമഡിക്കല്ക്  ആഫീസഹറയും  അറിയിഹക്കണ്താണ്.  

ഡിട്സറികുടടെ പ്രവര്ത്ത്തന റിഹപ്പാര്ത്ട്ട്, ഹരാഗികുടടെ കണക്ക് അതാത്  ഘട്ടം 

അവസാനിച്ചാലെ  ചാര്ത്ജ് ഓഫീസര്ത്  ഈ ഓഫീസിഹലക്ക് അയച്ചുതഹരണ്താണ്. 

 താല്ക്ക്കാലിക ഡിട്സറികുടടെ പ്രവര്ത്ത്തനം സംബന്ധിച്ച പരാതികുടം ബുിിമുുകളുകുടം 

ഹനാഡല്ക്  ഓഫീസറായ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ടമഡിക്കല്ക്  ആഫീസടറ അറിയിഹക്കണ്താണ്.  

(ഹഫാണ്  നം. 9447596139) 

 ഉത്തരവിടന്റ പകര്ത്പ്പ്  എല്ലാ ജില്ലാ ടമഡിക്കല്ക്   ആഫീസര്ത്മാരും ബന്ധടപ്പട്ട 

സ്ഥാപനങ്ങളിഹലക്ക് അയച്ചു ടകാടുഹക്കണ്താണ്. 

 ഡൂട്ടിക്ക് നിഹയാഗിക്കടപ്പട്ട ജീവനക്കാര്ത്ക്ക് എടന്തങ്കിലം അസയകരയം ഉണ്ാൄന്ന പ ം 

ജീവനക്കാര്ത്  തടന്ന അതാത് ജില്ലകളില്ക്  നിന്നും പകരം ആളിടന നിര്ത്ഹദശിച്ച ്വിവരം ബന്ധടപ്പട്ട 

ജില്ലാ ടമഡിക്കല്ക്  ആഫീസടറ അറിയിഹക്കണ്തും ജില്ലാ ടമഡിക്കല്ക്  ആഫീസര്ത്  വിവരം ഹരഖാൂലം 

ഈ ഓഫീസിഹനയും, ഹനാഡല്ക്  ഓഫീസഹറയും അറിയിഹക്കണ്തുമാണ്. 

 ജീവനക്കാര്ത്  ഡൂട്ടിക്ക് ഹാജരാകാതിരുന്നാല്ക്  ആയതിടന്റ പൂര്ത്ണ് ഉത്തരവാദിതൃം 

ബന്ധടപ്പട്ട ജില്ലാ ടമഡിക്കല്ക്  ഓഫീസര്ത്ക്കായിരിക്കുന്ന ം. 

 
ഹഡാ.ടക.ജമുന 
ഡയറക്ടര്ത്  

 
 
പകര്ത്പ്പ് – 1)    എല്ലാ ജില്ലാ ടമഡിക്കല്ക്  ആഫീസര്ത്മാര്ത്ക്കുന്ന ം/ ഹനാഡല്ക്  ഓഫീസര്ത്  

   2) ജി.എച്ച.്ഡി. പമ്പ/ സന്നിധാനം 
   3)    ഹദവസൃം വിജിലസ് ഓഫീസര്ത്, സന്നിധാനം 
   4)     ഫയല്ക്  
 
 

പിആര്ത്  


