
 
സാമൂഹയനീതി ഡയറക്ടറുടെ നെപെി ക്രമങ്ങള്  
(ഹാജര്.ഷീബ ജജാര്ജ് എ.എ.എസ്   

                                                                                                                                                    
തിരുവനന്തപുരം 

ഈത്തരവ്.നം.ആ6-9305/2019                                                                       തീയതി :30/12/19 
വിഷയം- സാമൂഹയനീതി വകുപ്പ്-ജീവനക്കാരയം-ജേമസ്ഥാപന സൂപ്രണ്ട് ജേഡ്-3 /             

ചൈല്ഡ് ടവല്ടെയര്  ആന്സ്ടെക്ടര്  തസ്തിക  പുനഃക്രമീകരിച്ച ്
സ്ഥലമാറ്റം/ഈജദയാഗക്കയറ്റം ഄനുവദിച്ച ്ഈത്തരവ് പുറടപ്പടുവിക്കുന്നു. 

പരാമര്ശം-1.  സ.ഈ.ചക നം24/2017/സാ.നീ.വ തീയതി30/6/2017 
                2. സാമൂഹയനീതി ഡയറക്ടറുടെ 5/9/2019 ടല ആ9/8900/19 നം നെപെിക്രമങ്ങള് .  
                3. വനിതാ ശിശു വികസന ഡയറക്ടറുടെ 9/8/2019ടല WCD-E3(1)23353/19 നം 
                   നെപെി ക്രമങ്ങള് . 

      4. വനിതാ ശിശു വികസന ഡയറക്ടറുടെ 5/9/2019ടല WCD/E3(1)23353/19 നം കത്്ത. 
                5. സാമൂഹയനീതി ഡയറക്ടറുടെ 24/10/2016ടല ആ9/39985/15 നം നെപെിക്രമങ്ങള് . 
              6. സാമൂഹയനീതി ഡയറക്ടറുടെ 24/10/2016ടല ആ9/26550/11(1) നം നെപെി  
                 ക്രമങ്ങള് . 
              7. സാമൂഹയനീതി ഡയറക്ടറുടെ 24/10/2016ടല ആ9/26550/11(2) നം നെപെി  
                 ക്രമങ്ങള് .  
              8.സ.ഈ (പി നം.17/2018/SJD തീയതി 13/11/2018. 
 
                9.വനിതാ ശിശു വികസന ഡയറക്ടറുടെ 21/12/2019ടല WCD/E1-32704/19 നം കത്്ത. 
 

1. സാമൂഹയനീതി വകുപ്പ് വിഭജിച്ച ്സ്ത്രീകളുടെയം  കുട്ടികളുടെയം വികസനത്തിനായി വനിതാ 
ശിശു വികസന വകുപ്പ് പുതുതായി രൂപീകരിച്ച ്സര്ക്കാര്  പരാമര്ശം (1  പ്രകാരം ഈത്തരവ് 
പുറടപ്പടുവിക്കുകയണ്ടായി.ആതിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  സാമൂഹയ നീതി വകുപ്പിന് കീഴില്  
വരുന്ന കാരയാലയങ്ങളിടല ജക ഡര്  ടെങ്ത് നിശ്ചയിച്ച ് പരാമര്ശം (2  പ്രകാരം 
സാമൂഹയനീതി ഡയറക്ടറും വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പിനു കീഴില്  വരുന്ന 
കാരയാലയങ്ങളിടല ജക ഡര്  ടെങ്ത് നിശ്ചയിച്ച ്പരാമര്ശം (3  പ്രകാരം വനിതാ ശിശു  
വികസന ഡയറക്ടറും ഈത്തരവുകള്  പുറടപ്പടുവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വകുപ്പ് വിഭജനടത്ത 
തുെര്ന്ന് പുതുതായി നിശ്ചയിക്കടപ്പട്ടിട്ടുള്ള ജക ഡര്  ടെങ്ത് ഄനുസരിച്ച ് 
വിഭാഗത്തില്ടപ്പട്ട ജീവനക്കാടര ഄെിയന്തിരമായി പുനക്രമീകരിജക്കണ്ടതുണ്ട്. 

2. സാമൂഹയ നീതി വകുപ്പുല്  നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന അടക 36 ജേമ സ്ഥാപന സൂപ്രണ്്ട 
ജേഡ്-3/ചൈല്ഡ് ടവല്ടെയര്  ആന്സ്ടെക്ടര്  തസ്തികകള്, സാമൂഹയനീതി വകുപ്പില്  3 
തസ്തികകളും, വനിതാ ശിശു  വികസന വകുപ്പില്  33 തസ്തികകളുമായി  പരാമര്ശം (2  (3  
പ്രകാരം പുനക്രമീകരിക്കടപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.  

3.  ഇ സാഹൈരയത്തില്  അടകയള്ള 36 ജേമ സ്ഥാപന സൂപ്രണ്ട് ജേഡ്-3/ചൈല്ഡ് 
ടവല്ടെയര്  ആന്സ്ടെക്ടര്  തസ്തികകള് , പരാമര്ശം(2  (3  പ്രകാരം ഄനുവദിക്കടപ്പട്ടിട്ടുള്ള  
പുതുക്കിയ ജക ഡര്  ടെങ്തിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ജേഡ്-1 ജേമ സ്ഥാപനങ്ങളിടല 
ജേമ സ്ഥാപന സൂപ്രണ്ട് ജേഡ്-3/ചൈല്ഡ് ടവല്ടെയര്  ആന്സ്ടെക്ടര്  തസ്തികകള്   
16 ല്  നിന്നും 13 അയം ജേഡ്-IIജേമ സ്ഥാപനങ്ങളിടല ജേമ സ്ഥാപന സൂപ്രണ്ട് 
ജേഡ്-3/ചൈല്ഡ് ടവല്ടെയര്  ആന്സ്ടെക്ടര്  തസ്തികകള്  3 ല്  നിന്നും 6 അയം 



ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളതിന്സ്  പ്രകാരം 36 ജേമ സ്ഥാപന സൂപ്രണ്ട് ജേഡ്-3/ചൈല്ഡ് 
ടവല്ടെയര്  ആന്സ്ടെക്ടര്  തസ്തികകള്  ചുവടെ പറയം പ്രകാരം പുനഃക്രീമീകരണത്തിടെ 
ഭാഗമായി ക്രമീകരിച്ച ്ഈത്തരവ് പുറടപ്പടുവിക്കുന്നു. 

തസ്തിക കുറയടപ്പട്ട കാരയാലയങ്ങള് , എണ്ണം 

1. ജില്ലാ സാമൂഹയ നീതി അെീസ് പത്തനംതിട്ട-1 

2.  ജില്ലാ സാമൂഹയ നീതി അെീസ്  പാലക്കാെ്-1 

3.  ജില്ലാ സാമൂഹയ നീതി അെീസ് വയനാെ്-1 

4. ബാലവികലാംഗ സദനം അലപ്പുഴ-1 

5. ജില്ലാ സാമൂഹയ നീതി അെീസ്  ജകാഴിജക്കാെ്-1 

കുറയടപ്പട്ട തസ്തിക ഷിഫ്റ്റ് ടൈജേണ്ട കാരയാലയങ്ങള് ,എണ്ണം 

1. അഫ്റ്റര്ടകയര്  ജഹാം(സ്ത്രീകള്  ടകാല്ലം -1 

2. അഫ്റ്റര്ടകയര്  ജഹാം(സ്ത്രീകള്  ജകാഴിജക്കാെ് -1 

3. ഗവ.ഒബ്സര്ജവഷന്സ്  ജഹാം  അലപ്പുഴ-1 

4. ഗവ.ഒബ്സര്ജവഷന്സ്  ജഹാം  എറണാകുളം-1 

5. ൈില്രന്സ്സ് ജഹാം (അകുട്ടികള് തലജേരി-1 

 

1. തസ്തിക പുനഃക്രമീകരണം 

ചൈല്ഡ് ടവല്ടെയര്  ആന്സ്ടെക്ടര്  

ക്രമ 
നം 

ജീവനക്കാരന്സ്/ജീവനക്കാരിയടെ 
ജപര് തസ്തിക കാരയാലയം 

പുനര്വിനയസിക്കുന്ന 
/നിലനിര്ുന്ന കാരയാലയം 

റിമാര്സ് 

1 ശ്രീ.എന്സ്.ടക.ബിനു ജറായ് 
CWI,ൈില്രന്സ്സ് 
ജഹം&ടെഷയല്ജഹാം 
തിരുവനന്തപുരം,  

 ൈില്രന്സ്സ് 
ജഹാം&ടെഷയല്ജഹാം 
തിരുവനന്തപുരം 

തസ്തിക 
നിലനിര്ത്തിയിട്ടുണ്ട് 

2 ഒഴിവ്  ൈില്രന്സ്സ് 
ജഹാം&ടെഷയല്ജഹാം 
തിരുവനന്തപുരം 

തസ്തിക 
നിലനിര്ത്തിയിട്ടുണ്ട് 

3 ശ്രീ.എ നവാബ്, ,CWI, 
ൈില്രന്സ്സ് ജഹാം ,ടകാല്ലം 

ൈില്രന്സ്സ് ജഹാം,ടകാല്ലം തസ്തിക 
നിലനിര്ത്തിയിട്ടുണ്ട് 

4 ഒഴിവ് ൈില്രന്സ്സ് ജഹം ,ടകാല്ലം തസ്തിക 
നിലനിര്ത്തിയിട്ടുണ്ട് 

5 ശ്രീമതി എം.റംലാബി, 
CWI ,ൈില്രന്സ്സ് ജഹാം,ജകാട്ടയം 

ൈില്രന്സ്സ് ജഹാം,ജകാട്ടയം തസ്തിക 
നിലനിര്ത്തിയിട്ടുണ്ട് 



 
6 ശ്രീമതി.സ്മിത, CWI , ൈില്രന്സ്സ് 

ജഹാം 
(ടപകുട്ടികള് എറണാകുളം  

ൈില്രന്സ്സ് 
ജഹാം(ടപകുട്ടികള് എറണാകുളം 

തസ്തിക 
നിലനിര്ത്തിയിട്ടുണ്ട് 

7 ശ്രീ എം.പി.ഹചസന്സ് , CWI, 
ൈില്രന്സ്സ് ജഹാം തൃശ്ശൂര്  

 ൈില്രന്സ്സ് ജഹാം,തൃശ്ശൂര്  തസ്തിക 
നിലനിര്ത്തിയിട്ടുണ്ട് 

8 ശ്രീ പി.എം.ബീരു, , CWI, 
ൈില്രന്സ്സ് ജഹാം,തൃശ്ശൂര്  
  

ൈില്രന്സ്സ് ജഹാം,തൃശ്ശൂര്   തസ്തിക 
നിലനിര്ത്തിയിട്ടുണ്ട്  
 

9 ശ്രീ ഒ.ടക.മുഹമ്മദ്, CWI, 
ൈില്രന്സ്സ് 
ജഹാം(അകുട്ടികള് ജകാഴിജക്കാെ്  

  ൈില്രന്സ്സ് 
ജഹാം(അകുട്ടികള് ജകാഴിജക്കാെ്  

തസ്തിക 
നിലനിര്ത്തിയിട്ടുണ്ട് 

10 ശ്രീ പി.ടക.ഷിജു, CWI, 
ൈില്രന്സ്സ് ജഹാം 
അകുട്ടികള് ജകാഴിജക്കാെ്  

 ൈില്രന്സ്സ് ജഹാം 
(അകുട്ടികള് ജകാഴിജക്കാെ്  

തസ്തിക 
നിലനിര്ത്തിയിട്ടുണ്ട് 

11 ഒഴിവ് ൈില്രന്സ്സ് ജഹാം 
ടപകുട്ടികള് ജകാഴിജക്കാെ്  

 തസ്തിക 
നിലനിര്ത്തിയിട്ടുണ്ട് 

13 ഒഴിവ്  അഫ്റ്റര്ടകയര്  ജഹാം(സ്ത്രീകള്  
ജകാഴിജക്കാെ് 

തസ്തിക  പുനര്  
വിനയസിച്ച ്
ഄനുവദിക്കുന്നു 

14 ഒഴിവ് ഗവ.ഒബ്സര്ജവഷന്സ്  ജഹാം,അലപ്പുഴ തസ്തിക  പുനര്  
വിനയസിച്ച ്
ഄനുവദിക്കുന്നു 

15 പി.ഗീത. CWI , ൈില്രന്സ്സ് 
ജഹം,പത്തനംതിട്ട 

 ൈില്രന്സ്സ് ജഹാം,പത്തനംതിട്ട തസ്തിക 
നിലനിര്ത്തിയിട്ടുണ്ട് . 

16 ഒഴിവ് ഗവ.ഒബ്സര്ജവഷന്സ്  
ജഹാം,എറണാകുളം 

 തസ്തിക  പുനര്  
വിനയസിച്ച ്
ഄനുവദിക്കുന്നു  

17 ശ്രീ ടക.ഷാെി, CWI, ൈില്രന്സ്സ് 
ജഹാം (അകുട്ടികള് മലപ്പുറം 

  ൈില്രന്സ്സ് ജഹാം 
(അകുട്ടികള് മലപ്പുറം 

തസ്തിക 
നിലനിര്ത്തിയിട്ടുണ്ട് 

18 ഒഴിവ്  ൈില്രന്സ്സ് ജഹാം 
(അകുട്ടികള് തലജേരി 

തസ്തിക  പുനര്  
വിനയസിച്ച ്
ഄനുവദിക്കുന്നു 

19 ശ്രീ ജമാല്  ഖാന്സ് ,  CWI, 
ൈില്രന്സ്സ് ജഹാം,നൂറനാെ് 

 ൈില്രന്സ്സ് ജഹാം,നൂറനാെ് തസ്തിക 
നിലനിര്ത്തിയിട്ടുണ്ട്  

 
 
ജേമ സ്ഥാപനങ്ങള്  ജേഡ്-III(WCD) 
1 ശ്രീമതി ബിന്ദു, ജേമ സ്ഥാപന 

സൂപ്രണ്ട് ജേഡ്-3 
ഗവ.മഹിളാമന്ദിരം 
തിരുവനന്തപുരം 

ജേമ സ്ഥാപന സൂപ്രണ്ട് ജേഡ്-3 
ഗവ.മഹിളാമന്ദിരം തിരുവനന്തപുരം 

തസ്തിക 
നിലനിര്ത്തിയിട്ടുണ്ട് 

 
 

2 ശ്രീമതി എ.എസ് സിന്ധു,  ജേമ 
സ്ഥാപന സൂപ്രണ്ട് ജേഡ്-3 
ഗവ.മഹിളാമന്ദിരം,ടകാല്ലം 

ജേമ സ്ഥാപന സൂപ്രണ്ട് ജേഡ്-3 
ഗവ.മഹിളാമന്ദിരം,ടകാല്ലം 

 തസ്തിക 
നിലനിര്ത്തിയിട്ടുണ്ട് 



3 ശ്രീമതി പ്രിയ.വി,  ജേമ സ്ഥാപന 
സൂപ്രണ്ട് ജേഡ്-3 
ഗവ.മഹിളാമന്ദിരം,അലപ്പുഴ 

ജേമ സ്ഥാപന സൂപ്രണ്ട് ജേഡ്-3 
ഗവ.മഹിളാമന്ദിരം,അലപ്പുഴ 

തസ്തിക 
നിലനിര്ത്തിയിട്ടുണ്ട് 

4 ശ്രീമതി.എസ് മിനി, ജേമ 
സ്ഥാപന സൂപ്രണ്ട് ജേഡ്-3  
ഗവ.ൈില്രന്സ്സ് ജഹാം(Girls) 
മായിത്തറ അലപ്പുഴ 

ജേമ സ്ഥാപന സൂപ്രണ്ട് ജേഡ്-3  
ഗവ.ൈില്രന്സ്സ് ജഹാം(Girls) 
മായിത്തറ അലപ്പുഴ 

തസ്തിക 
നിലനിര്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
 

5 ശ്രീമതി ജി.ബി ശ്രീജദവി, ജേമ 
സ്ഥാപന സൂപ്രണ്ട് ജേഡ്-3 
ഗവ.മഹിളാമന്ദിരം,പത്തനംതിട്ട 

ജേമ സ്ഥാപന സൂപ്രണ്ട് ജേഡ്-3 
ഗവ.മഹിളാമന്ദിരം,പത്തനംതിട്ട 

തസ്തിക 
നിലനിര്ത്തിയിട്ടുണ്ട് 

6 (ഒഴിവ്    ജേമ സ്ഥാപന സൂപ്രണ്ട് ജേഡ്-3 
ഗവ.മഹിളാമന്ദിരം,ജകാട്ടയം 

തസ്തിക 
നിലനിര്ത്തിയിട്ടുണ്ട് 

7 ശ്രീമതി എസ്.അര്  ബീന,  ജേമ 
സ്ഥാപന സൂപ്രണ്ട് ജേഡ്-3 
ഗവ.മഹിളാമന്ദിരം,എറണാകുളം 

ജേമ സ്ഥാപന സൂപ്രണ്ട് ജേഡ്-3 
ഗവ.മഹിളാമന്ദിരം,എറണാകുളം 

തസ്തിക 
നിലനിര്ത്തിയിട്ടുണ്ട് 
 
 
 

8 ശ്രീമതി ഈഷ.പി.എസ്, ജേമ 
സ്ഥാപന സൂപ്രണ്ട് ജേഡ്-3 
ഗവ.മഹിളാമന്ദിരം,തൃശ്ശൂര്  

ജേമ സ്ഥാപന സൂപ്രണ്ട് ജേഡ്-3 
ഗവ.മഹിളാമന്ദിരം,തൃശ്ശൂര്  

തസ്തിക 
നിലനിര്ത്തിയിട്ടുണ്ട് 

9 ശ്രീമതി എം.െി.െിന്സ്സി, ,  ജേമ 
സ്ഥാപന സൂപ്രണ്ട് ജേഡ്-3 
ഗവ.മഹിളാമന്ദിരം,പാലക്കാെ് 

ജേമ സ്ഥാപന സൂപ്രണ്ട് ജേഡ്-3 
ഗവ.മഹിളാമന്ദിരം,പാലക്കാെ് 

തസ്തിക 
നിലനിര്ത്തിയിട്ടുണ്ട് 

10 ശ്രീമതി .എ.ടക.മുനീറ,ജേമ 
സ്ഥാപന സൂപ്രണ്ട് ജേഡ്-3 
ഗവ.മഹിളാമന്ദിരം,മലപ്പുറം 

ജേമ സ്ഥാപന സൂപ്രണ്ട് ജേഡ്-3 
ഗവ.മഹിളാമന്ദിരം,മലപ്പുറം 

തസ്തിക 
നിലനിര്ത്തിയിട്ടുണ്ട് 
 

11 ശ്രീമതി റസിയ, ജേമ സ്ഥാപന 
സൂപ്രണ്ട് ജേഡ്-3,ജഷാര്ട്ട് ജ  
ജഹാം ജകാഴിജക്കാെ് 

ജേമ സ്ഥാപന സൂപ്രണ്ട് ജേഡ്-
3,ജഷാര്ട്ട് ജ  ജഹാം ജകാഴിജക്കാെ് 

തസ്തിക 
നിലനിര്ത്തിയിട്ടുണ്ട് 
 

12 ശ്രീമതി ടക.സതി, ജേമ 
സ്ഥാപന സൂപ്രണ്ട് ജേഡ്-3 , 
ഗവ.മഹിളാമന്ദിരം, ജകാഴിജക്കാെ് 

ജേമ സ്ഥാപന സൂപ്രണ്ട് ജേഡ്-3 
, ഗവ.മഹിളാമന്ദിരം, ജകാഴിജക്കാെ് 

തസ്തിക 
നിലനിര്ത്തിയിട്ടുണ്ട് 
 

13 ശ്രീമതി ടക.ടക.ബിന്ദു,  ജേമ 
സ്ഥാപന സൂപ്രണ്ട് ജേഡ്-3 
ഗവ.മഹിളാമന്ദിരം,കണ്ണൂര്  

 ജേമ സ്ഥാപന സൂപ്രണ്ട് ജേഡ്-3 
ഗവ.മഹിളാമന്ദിരം,കണ്ണൂര്  

തസ്തിക 
നിലനിര്ത്തിയിട്ടുണ്ട് 
 

14 ശ്രീമതി.പി ഗീതാകുമാരി, ജേമ 
സ്ഥാപന സൂപ്രണ്ട് ജേഡ്-3  
ഗവ.മഹിളാമന്ദിരം കാസറജഗാഡ് 

ജേമ സ്ഥാപന സൂപ്രണ്ട് ജേഡ്-3  
ഗവ.മഹിളാമന്ദിരം കാസറജഗാഡ് 

തസ്തിക 
നിലനിര്ത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

 
ജേമ സ്ഥാപനങ്ങള്  ജേഡ്-3(SJD) 

1 ശ്രീമതി .ബിന്ദു.ടക.വി, ജേമ 
സ്ഥാപന സൂപ്രണ്ട് ജേഡ്-3 , 
ഭിന്നജസഷി 
സദനം(സ്ത്രീകള് തിരുവനന്തപുരം 

ജേമ സ്ഥാപന സൂപ്രണ്ട് ജേഡ്-3 
, ഭിന്നജസഷി 
സദനം(സ്ത്രീകള് തിരുവനന്തപുരം 

തസ്തിക 
നിലനിര്ത്തിയിട്ടുണ്ട് 
 
 
 



 
4.പുന:ക്രമീകരണത്തിടെ ഭാഗമായി ചുവടെ പറയം പ്രകാരം ജീവനക്കാര്ക്ക് സ്ഥലമാറ്റം 
ഄനുവദിക്കുന്നു. 
 
സ്ഥലമാറ്റം 

ക്ര
മ 
നം 

ജീവനക്കാരുടെ 
ജപര്,തസ്തിക,നിലവില്  
ജസവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന 
കാരയാലയം 

സ്ഥലമാറ്റം ഄനുവദിക്കുന്ന 
കാരയാലയം 

ഄഭിപ്രായം 

1 ശ്രീമതി എം.റംലാബി, 
CWI ,ൈില്രന്സ്സ് 
ജഹാം,ജകാട്ടയം 

 ൈില്രന്സ്സ് 
ജഹാം&ടെഷയല്  
തിരുവനന്തപുരം 

 
സ്ഥലമാറ്റം(Open 
Vacancy . 

2 ശ്രീ.വിന്സ്സിംഗ് അല്ബര്ട്ട്, 
CWI, ബാല വികലാംഗ 
സദനം.അലപ്പുഴ 

ൈില്രന്സ്സ് ജഹാം 
ടകാല്ലം 

 ബാല വികലാംഗ സദനം  
അലപ്പുഴയിടല CWI,തസ്തിക 
ഒഴിവാക്കിയതിനാല്  
സ്ഥലമാറ്റം ഄനുവദിക്കുന്നു 
(Open Vacancy) 

3 ശ്രീമതി.എം.ബി.വിഭ 
CWI,ജില്ലാ സാമൂഹയനീതി 
അെീസ്,പത്തനംതിട്ട 

അഫ്റ്റര്  ടകയര്  ജഹാം 
ടകാല്ലം 

ജില്ലാ സാമൂഹയനീതി 
അെീസ്,പത്തനംതിട്ടയി
ടല CWI, തസ്തിക 
ഒഴിവാക്കിയതിനാല്  പുന 
ക്രമീകരിച്ച  തസ്തികയില്  
സ്ഥലമാറ്റം ഄനുവദിക്കുന്നു 

4 ശ്രീമതി പി.ഗീത. CWI 
ൈില്രന്സ്സ് ജഹം 
പത്തനംതിട്ട  

ജേമസ്ഥാപന സൂപ്രണ്്ട 
ജേഡ്-3 വജയാജന 
പകല്  പരിപാലന 
ജകന്ദ്രം(സ്ത്രീകള്  
തിരുവനന്തപുരം . 

ഄജപേ (Open 
Vacancy . 

5 ശ്രീ.എം.ഄദ്രുമാന്സ്  കുട്ടി, 
CWI,ജില്ലാ സാമൂഹയനീതി 
അെീസ്,പാലക്കാെ് 

ഗവ. ഒബ് സര്ജവഷന്സ്  
ജഹാം,അലപ്പുഴ 
 

  ജില്ലാ സാമൂഹയനീതി 
അെീസ്  പാലക്കാെിടല 
CWI, തസ്തിക 
ഒഴിവാക്കിയതിനാല്  പുന 
ക്രമീകരിച്ച  തസ്തികയില്  
സ്ഥലമാറ്റം ഄനുവദിക്കുന്നു 

6 ശ്രീ പി.എം.ബീരു, , CWI, 
ൈില്രന്സ്സ് 
ജഹാം(അകുട്ടികള്   
തൃശ്ശൂര്  

ഗവ. ഒബ് സര്ജവഷന്സ്  
ജഹാം,എറണാകുളം 

പുന ക്രമീകരിച്ച  
തസ്തികയില്  
സ്ഥലമാറ്റംഄനുവദിക്കു
ന്നു 

7 ശ്രീമതി.െി.എ താഹിറ, ജേമ 
സ്ഥാപന സൂപ്രണ്ട് ജേഡ്-3 , 
പ്രതയാശ ഭവന്സ് ,തൃശ്ശൂര്  

 ൈില്രന്സ്സ് 
ജഹാം(ടപകുട്ടികള്  
ജകാഴിജക്കാെ് 

സ്ഥലമാറ്റം 

2  (ഒഴിവ്    ജേമ സ്ഥാപന സൂപ്രണ്ട് ജേഡ്-
3,വജയാജന പകല്  പരിപാലന 
ജകന്ദ്രം(സ്ത്രീകള്  തിരുവനന്തപുരം 

തസ്തിക 
നിലനിര്ത്തിയിട്ടുണ്ട് 

3 ശ്രീമതി.െി.എ താഹിറ, ജേമ 
സ്ഥാപന സൂപ്രണ്ട് ജേഡ്-3 , 
പ്രതയാശ ഭവന്സ് ,തൃശ്ശൂര്  

ജേമ സ്ഥാപന സൂപ്രണ്ട് ജേഡ്-3  
പ്രതയാശ ഭവന്സ് ,തൃശ്ശൂര്  

തസ്തിക  
നിലനിര്ത്തിയിട്ടുണ്ട് 



8 ശ്രീമതി എ.ടക.മുനീറ,ജേമ 
സ്ഥാപന സൂപ്രണ്ട് ജേഡ്-3 
ഗവ.മഹിളാമന്ദിരം,മലപ്പുറം 

CWI,അഫ്റ്റര്  ടകയര്  
ജഹാം(സര്തീകള്  
ജകാഴിജക്കാെ് 

പുന ക്രമീകരിച്ച  
തസ്തികയില്  
സ്ഥലമാറ്റം 
ഄനുവദിക്കുന്നു 
 

9 ശ്രീ.ചസദലവി, CWI,ജില്ലാ 
സാമൂഹയനീതി 
അെീസ്,വയനാെ്. 

ജേമ സ്ഥാപന സൂപ്രണ്ട് 
ജേഡ്-3  പ്രതയാശ 
ഭവന്സ് ,തൃശ്ശൂര്  

ജില്ലാ സാമൂഹയനീതി 
അെീസ്,വയനാെിടല CWI, 
തസ്തിക 
ഒഴിവാക്കിയതിനാല്  
സ്ഥലമാറ്റം ഄനുവദിക്കുന്നു 
 

10 ശ്രീ.ടക.പി.ഷാനവാസ്, 
CWI,ജില്ലാ സാമൂഹയനീതി 
അെീസ്,കാസറജഗാഡ് 

 ൈില്രന്സ്സ് ജഹാം 
(അകുട്ടികള്   
തലജേരി 
 

ജില്ലാ സാമൂഹയനീതി 
അെീസ്,കാസറജഗാ
ഡിടലCWI, തസ്തിക 
ഒഴിവാക്കിയതിനാല്  
പുന ക്രമീകരിച്ച  
തസ്തികയില്  
സ്ഥലമാറ്റം 
ഄനുവദിക്കുന്നു  

11 ശ്രീമതി.പി എംഗീതാകുമാരി, 
ജേമ സ്ഥാപന സൂപ്രണ്ട് 
ജേഡ്-3  
ഗവ.മഹിളാമന്ദിരം 
കാസറജഗാഡ് 

ജേമ സ്ഥാപന സൂപ്രണ്ട് 
ജേഡ്-3  
ഗവ.മഹിളാമന്ദിരം, 
ജകാട്ടയം 

ഄജപേ(Open 
Vacancy) 

  
5. ജേമ സ്ഥാപന സൂപ്രണ്ട് ജേഡ്-3/ചൈല്ഡ് ടവല്ടെയര്  ആന്സ്ടെക്ടര്  
തസ്തികകളില്  നിലവില്  5 ഒഴിവുകളുണ്്ട. ജേമ സ്ഥാപന സൂപ്രണ്്ട ജേഡ്-3/ചൈല്ഡ് 
ടവല്ടെയര്  ആന്സ്ടെക്ടര്  തസ്തികയിടല ഒരു ജീവനക്കാരിക്ക് ടപ്രാജബഷന്സ്  ഓെീസര്  
ജേഡ് -2 തസ്തികയില്  By-Transfer  നിയമനം ലഭിക്കുകയം 4 ജീവനക്കാര്ക്്ക  ജേമ 
സ്ഥാപന സൂപ്രണ്ട് ജേഡ്-2 തസ്തികയില്   ഈജദയാഗക്കയറ്റം ലഭിച്ചതിന്സ്  പ്രകാരവുമാണ് 
ഒഴിവുണ്ടായിട്ടുള്ളത്.ആപ്രകാരം ഈണ്ടായ 5 ഒഴിവുകളില്  ഒന്നാം െീഡര്  കാറ്റഗറിയ്ക്ക് 
ഄര്ഹമായ 3 ഒഴിവുകള്  പരാമര്ശം 5 പ്രകാരമുള്ള സീനിജയാറിറ്റി ലി ില്  നിന്നും  
രണ്ടാം െീഡര്  കാറ്റഗറി വിഭാഗത്തില്  നിന്നും നികജത്തണ്ട 2 ഒഴിവുകള്  പരാമര്ശം 6,7  
പ്രകാരമുള്ള സീനിജയാറിറ്റി ലി ില്  നിന്നും നികത്തടപ്പടുന്നതിന്  നിരീേണ കാലം 
പൂര്ത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ള ചുവടെ പറയന്ന ജീവനക്കാര്  ഄര്ഹരാണ്. 
                              
ഒന്നാം െീഡര്  കാറ്റഗറി 

 
ക്രമ 
നം 

ജീവനക്കാരന്സ്/ജീവനക്കാരിയടെ 
ജപര് 

സീനിജയാറിറ്റി ലിസ്റ് റും ക്രമ നമ്പരും 

1 സിനി.പി.എസ് E9/39988/15 Dated 24/10/2016,Annexure 7-2 
2 ചസനബ.എല്.െി E9/39988/15 Dated 24/10/2016,Annexure 7-3 
3 ജിബി ദാസ് E9/39988/15 Dated 24/10/2016,Annexure 7-4 

 



രണ്ടാം െീഡര്  കാറ്റഗറി ടകയര്  ജെക്കര്(ടമയില്   

ക്രമ 
നം 

ജീവനക്കാരന്സ്/ജീവനക്കാരിയടെ ജപര് സീനിജയാറിറ്റി ലിസ്റ് റും ക്രമ നമ്പരും 

1 ഹമീദ് പറമ്പത്്ത E9-26550/11(1) Dated -30/4/2012 -19 
 രണ്ടാം െീഡര്  കാറ്റഗറി ടകയര്  ജെക്കര്(െീടമയില്   

ക്രമ 
നം 

ജീവനക്കാരന്സ്/ജീവനക്കാരിയടെ ജപര് സീനിജയാറിറ്റി 
 ലിസ്റ് റും ക്രമ നമ്പരും 

1 മഞ്ചു.അര്.നായര്  E9-26550/11(2) Dated -30/4/2012 -18 
 

6. ഇ സാഹൈരയത്തില്  നിലവിലുളള 5 ഒഴിവുകളില്   ജമല്  പറയന്ന ജീവനക്കാടര ജേമ 
സ്ഥാപന സൂപ്രണ്ട് ജേഡ്-3/ ആന്സ്ടെക്ടര്  ചൈല്ഡ് ടവല്ടെയര്   തസ്തികയില്  പരാമര്ശം 8 
പ്രകാരമുളള വിജശഷാല്  ൈട്ട ജഭദഗതി പ്രകാരം  1:2  എന്ന ഄനുപാതത്തില്  നിലവിലുള്ള 5 
ഒഴിവുകളില്  ടക.എസ്& എസ്.എസ്.അര്  ൈട്ടം 28എ (1  പ്രകാരം 27800-59400 രൂപ ശമ്പള 
ടെയിലില്  ജേമ സ്ഥാപന സൂപ്രണ്ട് ജേഡ്-3/ ആന്സ്ടെക്ടര്  ചൈല്ഡ് ടവല്ടെയര്   
തസ്തികയില്  ഈജദയാഗക്കയറ്റം നല്കി ചുവടെ ഄവരവരുടെ ജപരിന് ജനടര ജൈര്ത്തിരിക്കുന്ന 
കാരയാലയങ്ങളില്  നിയമനം ഄനുവദിച്ച ്ഈത്തരവ് പുറടപ്പടുവിക്കുന്നു. 

 ഈജദയാഗക്കയറ്റം 
ക്രമ 
നം. 

ജീവനക്കാരടെ ജപരും തസ്തികയം 
ആജപ്പാള്  ജജാലി ജനാക്കുന്ന 
കാരയാലയവും 

ഈജദയാഗക്കയറ്റം നല്കി 
നിയമിക്കുന്ന തസ്തികയം 
കാരയാലയവും 

1 സിനി.പി.എസ് 
ജമട്രജേഡ്-1 ഗവ.മഹിളാമന്ദിരം, 
എറണാകുളം 

സൂപ്രണ്ട് ജേഡ്-3 
ഗവ.മഹിളാമന്ദിരം 
കാസറജഗാഡ് 

2 ടസനബ.എന്സ് .റ്റി 
ജമട്രജേഡ്-1 ഗവ.വൃദ്ധസദനം, 
മലപ്പുറം 

സൂപ്രണ്ട് ജേഡ്-3 
ഗവ.മഹിളാമന്ദിരം, 
മലപ് പുറം 

3 ജിബി ദാസ് 
ജമട്രജേഡ്-1, 
ഗവ.മഹിളാമന്ദിരം,തിരുവനന്തപുരം. 

 CWI , ൈില്രന്സ്സ് ജഹാം 
പത്തനംതിട്ട 

4 ഹമീദ് പറമ്പത്്ത,ടകയര്  
ജെക്കര്(ടമയില്   ൈില്രന്സ്സ് 
ജഹാം,തൃശ്ശൂര്  

ൈില്രന്സ്സ് ജഹാം,തൃശ്ശൂര്  
 
 

5  മഞ്ചു.അര്.നായര്, ടകയര്  
ജെക്കര്(െീടമയില്   ൈില്രന്സ്സ് 
ജഹാം,ജകാട്ടയം (ഄനയത്രജസവന 
വയവസ്ഥയില്   ജകാട്ടയം ടകട്ടിെ 
നിര്മ്മാണ ടതാഴിലാളി ജേമ നിധി 
ജബാര്ഡില്  LDCഅയി 
ജസവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു) 

ൈില്രന്സ്സ് ജഹാം,ജകാട്ടയം 
(ഄനയത്രജസവന 
വയവസ്ഥയില്  തുെരുവാന്സ്  
ഄനുമതി  നല്കുന്നു.  



 7.പുന:ക്രമീകരണം/സ്ഥലംമാറ്റം/ ഈജദയാഗക്കയറ്റം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ജീവനക്കാടര 
ബന്ധടപ്പട്ട കാരയാലയജമധാവി ഈെന്സ്  പ്രാബലയത്തില്  വിടുതല്  ടൈജേണ്ടതും, 
വിടുതല്/പ്രജവശന തീയതികള്  യഥാസമയം ഇ കാരയാലയത്തിജലയ്ക്ക് റിജപ്പാര്ട്ട് 
ടൈജേണ്ടതുമാണ് .  തസ്തിക പുന:ക്രമീകരണം/സ്ഥലംമാറ്റം ഄനുവദിച്ചിട്ടുള്ള 
ജീവനക്കാര്ക്്ക ൈട്ടപ്രകാരമുള്ള യാത്രാബത്തയ്ക്കം, പ്രജവശന കാലത്തിനും ഄര്ഹത 
ഈണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 

8.വകുപ്പ് വിഭജനത്തിടെ ഭാഗമായി ജീവനക്കാടര ആരു വകുപ്പുകളിലുമായി പുനര്  
വിനയസിക്കുന്നതിന് സാമൂഹയനീതി ഡയറക്ടറുടെ 11/11/2019 ടല  Spl Cell/1/2019 നം പരിപത്ര  
പ്രകാരം  ഓപ്ഷന്സ്  േണിച്ചിട്ടുള്ള  സാഹൈരയത്തില്  ഇ ഈത്തരവിലൂടെ ഈജദയാഗക്കയറ്റം 
ലഭിച്ച ജീവനക്കാര്ക്കു മാത്രം  ഈജദയാഗക്കയറ്റ തസ്തികയില്   ഓപ്ഷന്സ്  സമര്പ്പിക്കുന്നതിന് 

5/01/2020 തീയതി വടര സമയം ഄനുവദിക്കുന്നു.ഇ ജീവനക്കാര്   (വിവിധ വിഭാഗം 
ആന്സ്െക്ടര്മാര്,ജമട്ര  ജേഡ്-1,ടകയര്  ജെക്കര്  ടമയില്/െീടമയില്  തുെങ്ങിയ 
തസ്തികയില്    ആതിനകം ഓപ്ഷന്സ്  സമര്പ്പിച്ചിട്ടുടണ്ടലില്  പ്രസ്തുത ഓപ്ഷന്സ്  സവജമധയാ 
ഄസാധുവാകുന്നതും  ജേമ സ്ഥാപന സൂപ്രണ്ട് ജേഡ്-3/ചൈല്ഡ് ടവല്ടെയര്  

ആന്സ്ടെക്ടര്  തസ്തികയില്  നല്കുന്ന ഓപ്ഷന്സ്   പരിഗണിക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 5/01/2020 
തീയതിക്കകം ഓപ്ഷന്സ്  ലഭയമാക്കാത്ത ജീവനക്കാര്  ഓപ്ഷന്സ്  സമര്പ്പിക്കുന്നില്ല എന്നു 
കണക്കാക്കി ഓപ്ഷന്സ്  നല്കിയ ജീവനക്കാടര ആരു വകുപ്പുകളിലുമായി വിനയസിച്ച ജശഷം 
ഄവജശഷിക്കുന്ന  വകുപ്പില്  നിയമിക്കുന്നതാണ്. 

                                                                                      (ഒപ്പ്   
                                                                         സാമൂഹയനീതി ഡയറക്ടര്  
ബന്ധടപ്പട്ട ജീവനക്കാര്ക്ക് 
പകര്പ്പ്- 
1.ബന്ധടപ്പട്ട ജില്ലാ സാമൂഹയ നീതി/വനിതാ ശിശു വികസന അെീസര്മാര്ക്ക് 
2.ഄഡ്മിനിജെറ്റീവ് അെീസര്, സാമൂഹയ നീതി/വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ്  
3.സൂപ്രണ്ട് എ.െി ടസേന്സ്  
4.ഡയറക്ടറുടെ സി.എ, സാമൂഹയ നീതി/വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് 
5.ജ ാക്ക് െയല്/ടെയര് . 

                                                                           


