
ഭരണഭഺഷ – മഺതിഭഺഷ 

വന഻ത ശ഻ശഽ വ഻കസന ഡയറക്ടറഽീട നടപട഻ക്കമങ്ങള്  
(സാന്നിദ്ധ്യം : ശ്രീമതി.ഷീബാ ജ ാര്ജ്ജ് IAS) 

 

 
വ഻ഷയം : വന഻ത.ശ഻ശഽ.വ഻കസന.വകഽപ്പ്- വകഽപ്പ഻ീല ജ഼വനക്കഺര്ക്ക്കഽളള 

ഇന്സര്ക്വ഼സ് പരി പര഻ശ഼ലന പര഻പഺട഻ 2018 ജാണ്  21 മഽതല്  23 
വീര-വകഽപ്പുതല ഉുദയഺഗസ്ഥീര ന഻ുയഺഗ഻ച്ച് ഉത്തരവഺകഽന്നത് 
സംബന്ധ഻ച്ച് 

 
സാചന : 1) വന഻ത ശ഻ശഽ വ഻കസന ഡയറക്ടറഽീട ഉത്തരവ് നം 

ഡബ്ല്യഽ.സ഻.ഡ഻/സ഻1/7724/18 ത഼യത഻ 05/05/2018 
 
    2) 2018-19 വര്ക്ഷത്ത഻ീല sF.FwPn. ീക്ടയ഻ന഻ംഗ് കലണ്ടര്ക്   

ഉത്തരവ് നം ഡബ്ല്യു.സി.ഡി/സി2/7714/18  തീയതി 14/06/2018        
 

വന഻ത ശ഻ശഽ വ഻കസന വകഽപ്പ഻ീല ഉുദയഺഗസ്ഥര്ക്ക്കഺയ഻ പരഺമര്ക്ശം 
(2) ക്പകഺരം 2018 Pq¬  21  apXÂ 23 hsc  Xncph\´]pcw sF.FwPn.bnÂ h¨ v   

“Training on Supervisory Skill Development CDPOs, Supervisors and Superintendents ”   

F¶   ]cnioe\ ]cn]mSn നടത്തഽന്നഽണ്ട്. ഈ പര഻ശ഼ലന 
പര഻പഺട഻യ഻ുലക്ക് തഺീഴ പറയഽന്ന 30 ഉുദയഺഗസ്ഥീര ന഻ുയഺഗ഻ച്ച്  
ഉത്തരവഺകഽന്നഽ. 

{Ia 

\w: 

Poh\¡mcsâ t]cv DtZymKt¸cv tPmen sN¿p¶ 

Imcymebw. 

1 

 

ക്ശ഼മത഻ _o\m½  tP¡_v kn.Un.]n.H. sF.kn.Un.Fkv. 

Imªnc¸Ån , tIm«bw 

2 ക്ശ഼മത഻ ]uÀ®an sI.Zmkv kq¸ÀsshkÀ sF.kn.Un.Fkv.]m¼mSn 

tIm«bw 

3 ക്ശ഼മത഻ t{Kkn Sn.BÀ. kn.Un.]n.H sF.kn.Un.Fkv. sNmÆ¶qÀ 

AUo XriqÀ 

4 ക്ശ഼മത഻ \nX  tPmÀÖv   kq¸ÀsshkÀ sF.kn.Un.Fkv . Nmh¡mSv , 

XriqÀ 

5 ക്ശ഼മത഻ cay tamÄ kq¸À sshkÀ sF.kn.Un.Fkv. HÃq¡c 

Aഡി XriqÀ 

6 ക്ശ഼മത഻ enj tkhymÀ  kn.Un.]n.H sF.kn.Un.Fkv. tZhnIpfw, 

CSp¡n 

 

7 ക്ശ഼മത഻ tacn¡p«n amWn .  kq¸ÀsshkÀ sF.kn.Un.Fkv. s\ടുംങ്കണ്ടw, 

CSp¡n 

8 ക്ശ഼മത഻ X¦aWn ]n.F³.  kq¸ÀsshkÀ sF.kn.Un.Fkv. CfwtZiw , 

CSp¡n. 

9 ക്ശ഼മത഻ iymaf ]n.Fw. kn.Un.]n.H sF.kn.Un.Fkv. A¦amen 

AUo , FdWmIpfw 



10 ക്ശ഼മത഻ AizXn ]n.Fw. kq¸ÀsshkÀ sF.kn.Un.Fkv.  

Be§mSv , FdWmIpfw 

11. ക്ശ഼മത഻ ക്ശ഼കല kn.Un.]n.H sF.kn.Un.Fkv.  

തിത്തഺല അഡ഼ഷണല് 

12. ക്ശ഼മത഻ ച഻ക്ത എം .എസ് പരി.  സാക്പണ്ട് ച഻ല്ക്ഡന്സ് പരി ുഹഺം, 
പഺലക്കഺട് 

13. ക്ശ഼മത഻. സ് പരിമ഻ത   kn.Un.]n.H sF.kn.Un.Fkv. 

ത഻രാരങ്ങഺട഻  

14. ക്ശ഼മത഻ ുമഺള഻ എം .സ഻.  സാക്പണ്ട് ച഻ല്ക്ഡന്സ് പരി ുഹഺം, 
തവന്നാര്ക് 

15. ക്ശ഼മത഻ സ഻ന്ധഽ ീക .പ഻.  kn.Un.]n.H sF.kn.Un.Fkv.  കഽന്നഽമ്മല് 

16. ക്ശ഼മത഻ സത഼ഷ്കഽമഺര്ക് 
ീക. 

സ഼ന഻യര്ക് 
സാക്പണ്ട് 

ുക്പഺക്ഗഺം ഓഫ഼സ് പരി, 

ുകഺഴ഻ുക്കഺട് 

17. ക്ശ഼മത഻ ഷ഼ജ പ഼റ്റര്ക് സാപ്പര്ക്ൂവസര്ക് sF.kn.Un.Fkv.  

സാല്ത്തഺന് ബുത്തര഻ 
18. ക്ശ഼മത഻ ുലഖ ീക. kn.Un.]n.H sF.kn.Un.Fkv.  

 പയ്യന്നാര്ക് അഡ഼ഷണല് 

19. ക്ശ഼മത഻ സഺവ഻ക്ത഻ ീക. സാക്പണ്ട് ച഻ല്ക്ഡന്സ് പരി ുഹഺം 
)ുഗള്സ് പരി( , തലുേര഻ 

20. ക്ശ഼മത഻ ഷ഻ജ഻ എന്. സാപ്പര്ക്ൂവസര്ക് sF.kn.Un.Fkv.  കഺറഡഽക്ക 
അഡ഼ഷണല് 

21 ക്ശ഼മത഻ രമ സ഻.എസ് പരി kn.Un.]n.H sF.kn.Un.Fkv.  

ുനമം ത഻രഽവനന്തപഽരം 
22 ക്ശ഼മത഻ ീഷറ഼ന 
ൂവ.എസ് പരി 

സാപ്പര്ക്ൂവസര്ക് sF.kn.Un.Fkv.  

പഺറേഺല ത഻രഽവനന്തപഽരം 
23 ക്ശ഼മത഻ ീസൌമയ 
എം.എസ് പരി 

സാപ്പര്ക്ൂവസര്ക് sF.kn.Un.Fkv.  

ക഻ള഻മഺനാര്ക്  അഡ഻ 
ത഻രഽവനന്തപഽരം 

24 ക്ശ഼മത഻ അര്ക്ച്ചന എ. ര്ക്  kn.Un.]n.H sF.kn.Un.Fkv.  

 ചടയമംഗലം ീകഺലലം 
25 ക്ശ഼മത഻ ുരഖ എസ് പരി ജാന഻യര്ക്  

സാക്പണ്ട് 
sF.kn.Un.Fkv.  

 കരഽനഺഗപ്പളള഻ ീകഺലലം 
26 ക്ശ഼മത഻ ീസൌമയ എസ് പരി kn.Un.]n.H sF.kn.Un.Fkv.  

ഇലന്താര്ക്  പത്തനംത഻ട്ട 
27 ക്ശ഼മത഻ സ഼ന ജ഻ സാപ്പര്ക്ൂവസര്ക് sF.kn.Un.Fkv.  

പഽള഻ക്ക഼ഴ് പത്തനംത഻ട്ട 
28 ക്ശ഼മത഻ ുസഺയഺ 
സദഺനന്ദന്  

kn.Un.]n.H sF.kn.Un.Fkv.  

കഞ്ഞ഻ക്കഽഴ഻ അഡ഻ 
 ലപ്പുഴ 

29 ക്ശ഼മത഻ ന഻ര്ക്മ്മല കഽമഺര഻ 
ീക.ീക 

സാപ്പര്ക്ൂവസര്ക് sF.kn.Un.Fkv.  

മഺുവല഻ക്കര  ലപ്പുഴ 

30 ക്ശ഼മത഻ സഽമഺുദവ഻  സാക്പണ്ട് ഗവ ച഻ല്ക്ഡന്സ് പരി ുഹഺം 
ുഗള്സ് പരി മഺയ഻ത്തറ 
 ലപ്പുഴ 

 



ീക്ടയ഻ന഻ംഗ഻നഺയ഻ ന഻ുയഺഗ഻ക്കീപ്പട്ട ജ഼വനക്കഺര്ക്  2018 ജാണ്  21 ന് രഺവ഻ീല 9:30 ന് 
തീന്ന ത഻രഽവനന്തപഽരം ഐ.എംജ഻.യ഻ല്  റ഻ുപ്പഺര്ക്ട്ട് ീചുയ്യണ്ടതഺജീ. ജ഼വനക്കഺര്ക്  
ന഻ര്ക്ബന്ധമഺയഽം ീക്ടയ഻ന഻ംഗ഻ല്  പീെടഽുക്കണ്ടതഽം, കഺരയഺലയ ുമധഺവ഻കള്  യഥഺസമയം 
ജ഼വനക്കഺീര പര഻ശ഼ലനത്ത഻നഺയ഻ വ഻ടഽതല്  ീചുയ്യണ്ടതഽം വ഻ടഽതല്  ഉത്തരവ഻ല്  
ജ഼വനക്കഺരഽീട ുപരഽം തസ് പരിത഻കയഽം അട഻സ്ഥഺന ശമ്പളവഽം ുരഖീപ്പടഽത്ത഻ 
നല്ുകണ്ടതഽമഺജീ. പര഻ശ഼ലന കഺലയളവ഻ല്  സ്ഥഺപനങ്ങളുീട ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങള്ക്ക് 
യഺീതഺരഽവ഻ധ തടസ്സവഽം ുനര഻ടഺത്തവ഻ധം ക്കമ഼കരണങ്ങള്  നടത്തഽന്നത഻ന് സ്ഥഺപന 
ുമധഺവ഻കള്  ക്ശദ്ധ഻ു ക്കണ്ടതഺജീ. ീക്ടയ഻ന ം഻ഗ഻ല്  പീെടഽക്കഽന്ന ജ഼വനക്കഺര്ക്ക്ക് 
ഐ.എം.ജ഻യ഻ല്  തഺമസം ീസൌകരയം ലഭയമഺജീ. ട഻ ജ഼വനക്കഺര്ക്ക്ക് ന഻യമഺനഽസിത 
യഺക്തഺബത്തക്ക് അര്ക്ഹതയഽണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽന്നതഺജീ. 

         ഒപ്പ്   
       വന഻തഺ ശ഻ശഽ വ഻കസന ഡയറക്ടര്ക്  

 

പര഻ശ഼ലനത്ത഻ന് ന഻ുയഺഗ഻ക്കീപ്പടഽന്നവര്ക്ക്ക് (ഓഫ഼സ് പരി ുമധഺവ഻ മഽുഖന) 

പകര്ക്പ്പ്: 

1) വന഻ത ശ഻ശഽ വ഻കസന ഡയറക്ടര്ക്  (സ഻എ) 
2) ീക്ടയ഻ന഻ംഗ് ുകഺര്ക്ഡ഻ുനറ്റര്ക്  
3) ീവബ് ൂസറ്റ് 
4) ുറഺക്ക് / സ് പരിീപയര്ക്        ഉത്തരവ഻ന്ക്പകഺരം 

 

സാക്പണ്ട് 

       


