
'ബയണബാഷ - ഭാതൃബാഷ' 
 
ജനരല്  കണ്വീന്  ഩഞ്ചാമത്ത് ദിനാഘ ാഷം - 2021 & തിരുവനന്തപുയം ഩഞ്ചാമത്ത് ഡെഩൂട്ടി െമരക്ടറുഡെ 

നെഩെിക്രഭം 
 

വിഷമം : ഩഞ്ചാമത്ത് വകുപ്പ് – ഩഞ്ചാമത്ത്ദിനാഘ ാഷം 2021 -  ജീവനക്കാ്ക്ക് 
ചുഭതറ നല്കി ്ത്തയവാകുനു. 

 
ഩയാഭ്ശം : 1. ഫഹു. തഘേശസൃമം ബയണ വകുപ്പ് ഭന്ത്രിയുഡെ സാന്നിദ്ധ്യത്തില്  07.01.2021 ഩകല്  
                4.30 ഭണിയ്ക്ക് ഡസക്രട്ടരിഘമറ്റ് അനക്്സ II റമം ഹാലില്  ഘേ്ന്ന ഘമാീ തീരുഭാനം. 

        2. ഫഹു. സ്ക്കായിെഡര 23.01.2021-ഡറ സ.്(സാധ)നം.191/2021/തസൃബവ  
           നമ്പ്  ്ത്തയവ്. 

 

്ത്തയവ് നം.DDP-TVM/11/2021-B4 തീമതി 10.02.2021 
 
 ഩഞ്ചാമത്ത്ദിനാഘ ാഷം 2021 ഡപബ്രുവയി 19 ഘകാവലം, ഡവള്ളാ്, ഘകയല ആ്്സ് & ക്രാഫ്്റ്റസ്  
വിഘേജില്  വച്ച്  നെക്കുകമാണ്. െി ഩയിഩാെിയുഡെ വിജമത്തിനാമി രൂഩീകയിച്ചിട്ടുള്ള സബ്കമ്മിറ്റികളുഡെ 
പ്രവ്ത്തനള്  കായയക്ഷമഭഭാക്കുന്നതിന് ഘവ്ി ചുവഡെ ഘേ്ക്കുന്ന ജീവനക്കാ്ക്ക ് കൂെി ചുഭതറ നല്കി 
്ത്തയവാകുനു. 
 ജീവനക്കാ്  2021 ഡപബ്രുവയി 19-ന് യാവിഡറ 7 ഭണിയ്്ക്ക തഡന്ന ഡവള്ളാ്  ക്രാഫ്്റ്റ വിഘേജില്  രിഘപ്പാ്ട്ട ്
ഡേഘേ്തം, കമ്മിറ്റി കണ്വീന്ഭാരുഡെ നി്ഘേശാുസയണം ഏല്പ്പിച്ചിട്ടുള്ള ചുഭതറക്  നി്വഹിഘക്ക്തഭാണ്. 
 ഘകാവിെ് 19 പ്രതിഘയാധ ഭാനദണ്ഡള്  ക്ശനഭാമി ഩാറിക്കുന്നതില്  ജീവനക്കാ്   പ്രഘതയകഭാമ ജാഗ്രത 
പുറ്ഘത്ത്താഡണനും നി്ഘേശിക്കുനു. 
യജിഘേഷെ  & രിസപ്ഷെ  കമ്മിറ്റി. 
 

1. ഘീറ്റ് – ഩാസ് ഡേക്ക് ഡേയ്ത് പ്രതിനിധികഡല കെത്തി വിെല്  
കണ്വീന്  -ശ്രീ.അപ്സയ കുഭാ് , ഡസക്രട്ടരി, ഡവളാനൂ്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് (9496040649) 
           -ശ്രീ.സഘന്താഷ് കുഭാ്, ഡസക്രട്ടരി, കരുംകുലം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  (9496040645)  
   
  1.ശ്രീ.അബമെ  വി, സീനിമ്  ക്ല്ക്ക്, ഩഞ്ചാമത്്ത െമരക്ടഘരറ്റ് 
  2.ശ്രീ.അനില്  കുഭാ്, സീനിമ്  ക്ല്ക്ക്, ഩഞ്ചാമത്ത് െമരക്ടഘരറ്റ് 
  3.ശ്രീ.ഷിജിറാല്  ഡക എം, ക്ല്ക്ക്, െി െി ഩി ഒപീസ് 
  4.ശ്രീ.ദിറീഷ് എ ദിവാക് , സീനിമ്  ക്ല്ക്ക്, െി െി ഩി ഒപീസ് 
  5.ശ്രീ.ഡക ആ്  യഞ്ജിത്്ത, അഡക്കൌ്ന്റ്, ഡവളാനൂ്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത ്
  6.ശ്രീ.സുഘഭഷ് കുഭാ് , സീനിമ്  ക്ല്ക്ക്, ഡവളാനൂ്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്   
 
2. യജിഘേഷെ   
കണ്വീന്   -ശ്രീഭതി.റതാ കുഭായി, സീനിമ്  സൂപ്ര്്, ഩഞ്ചാമത്ത് െമരക്ടഘരറ്റ് (9495826948) 
ഘജാമിന്റ് കണ്വീന്     -ശ്രീഭതി.സുസ്മിത ഘജാസ്, ജൂനിമ്  സൂപ്ര്്, െി െി ഩി ഒപീസ് (9446096833) 
 
   1. ശ്രീഭതി.നനദി എം ഡജ, സീനിമ്  ക്ല്ക്ക്, ഩഞ്ചാമത്ത് െമരക്ടഘരറ്റ് 
   2.ശ്രീഭതി. റക്ഷമ് ഭി എസ്, സീനിമ്  ക്ല്ക്ക്, ഩഞ്ചാമത്്ത െമരക്ടഘരറ്റ് 

3.ശ്രീഭതി.ഘഹഭറത റ്റി, സീനിമ്  ക്ല്ക്ക്, െി െി ഩി ഒപീസ് 
   4.ശ്രീഭതി.ഭഹാറക്ഷമ് ഭി ഡക, സീനിമ്  ക്ല്ക്ക്, െി െി ഩി ഒപീസ് 
   5.ശ്രീഭതി.ഫിന്ദു ഘീാഩാല്, സീനിമ്  ക്ല്ക്ക്, െി െി ഩി ഒപീസ് 
   6.ശ്രീ.അനീഷ് യു എെ , ഐ ഡക എം 
   7. ശ്രീ.സുശാന്ത്, ഐ ഡക എം 
   8. ശ്രീഭതി. ഷിജിന, സീനിമ്  ക്ല്ക്ക്, ഩഞ്ചാമത്്ത െമരക്ടഘരറ്റ് 
   9. ശ്രീഭതി. റക്ഷമ് ഭി എസ്, സീനിമ്  ക്ല്ക്ക്, ഩഞ്ചാമത്ത് െമരക്ടഘരറ്റ് 
   10. ശ്രീഭതി.ഘജയാതിറക്ഷമ്  ഭി വി, ഒപീസ് അറ്റെെന്്റ, െി െി ഩി ഒപീസ ്
 
 
 



3. രിസപ്ഷെ  
കണ്വീന്   -ശ്രീഭതി.റതാ കുഭായി, സീനിമ്  സൂപ്ര്്, ഩഞ്ചാമത്ത് െമരക്ടഘരറ്റ്(9495826948) 
 
ഘജാമിന്റ് കണ്വീന് -   ശ്രീഭതി.സുഘദവി എസ്, ജൂനിമ്  സൂപ്ര്്, ഩഞ്ചാമത്്ത െമരക്ടഘരറ്റ്(9497689967) 
 
   1. ശ്രീ.അരുണ്  വി എസ്, സീനിമ്  ക്ല്ക്ക്, ഩഞ്ചാമത്ത് െമരക്ടഘരറ്റ് 
   2. ശ്രീ.സഞ്ജമെ  വി എസ്, സീനിമ്  ക്ല്ക്ക്, ഩഞ്ചാമത്ത് െമരക്ടഘരറ്റ് 
  - 3. ശ്രീഭതി.ഘയഷ്മ  ആ്  എസ്, സീനിമ്  ക്ല്ക്ക്, ഩഞ്ചാമത്ത് െമരക്ടഘരറ്റ് 
   4.ശ്രീഭതി.ആശ ജി ഩി, സീനിമ്  ക്ല്ക്ക്, ഩഞ്ചാമത്ത് െമരക്ടഘരറ്റ് 
   5.ശ്രീഭതി.ഡസൌഭയ എസ്, സീനിമ്  ക്ല്ക്ക്, ഩഞ്ചാമത്ത് െമരക്ടഘരറ്റ് 
   6.ശ്രീ.നഫജു എം എസ്, സീനിമ്  ക്ല്ക്ക്, െി െി ഩി ഒപീസ് 
   7.ശ്രീ.യജിത് ആ് , സീനിമ്  ക്ല്ക്ക്, െി െി ഩി ഒപീസ് 
    
4. ഹാലിനകഡത്ത െുട്ടി 
 
കണ്വീന്  - ശ്രീ.സുഘയഷ് കുഭാ്.വി, ജൂനിമ്  സൂപ്ര്്, ഩഞ്ചാമത്ത് െമരക്ടഘരറ്റ് () 
   ശ്രീ.ഫിജു.വി, ജൂനിമ്  സൂപ്ര്്, ഩഞ്ചാമത്ത് െമരക്ടഘരറ്റ്  (8547341931).സുഘദവി എസ്, 
ജൂനിമ്  സൂപ്ര്്,  
   1. ശ്രീ.ശ്രീകുഭാ്  എസ്, സീനിമ്   ക്ല്ക്ക്,  ഩഞ്ചാമത്ത ്െമരക്ടഘരറ്റ് 
   2. ശ്രീ.സതീഷ് ഫി, സീനിമ്   ക്ല്ക്ക്,  ഩഞ്ചാമത്്ത െമരക്ടഘരറ്റ് 
   3. ശ്രീ.ജിതിെ  എസ് എസ്, സീനിമ്   ക്ല്ക്ക്,  െി െി ഩി ഒപീസ് 
   4. ശ്രീ.സജീവ് സി, സീനിമ്  ക്ല്ക്ക്, െി െി ഩി ഒപീസ് 
    
 
 
5. ബക്ഷമണം  
 
കണ്വീന്   -ശ്രീ.സതീഷ് കുഭാ് , സീനിമ്   സൂപ്ര്്,  ഩഞ്ചാമത്്ത െമരക്ടഘരറ്റ് (9495482881) 
ഘജാമീന്റ് കണ്വീ്  -ശ്രീ.ജമിെ  ഩി ആ്, ജൂനിമ്   സൂപ്ര്്,  ഩഞ്ചാമത്്ത െമരക്ടഘരറ്റ്( 
 
    
  - 1.ശ്രീ.ീിയീഷ് എല് , സീനിമ്  ക്ല്ക്ക്,  െി െി ഩി ഒപീസ് 
   2. ശ്രീ.പ്രദീഩ് ആ്  എറ്, സീനിമ്  ക്ല്ക്ക്, െി െി ഩി ഒപീസ് 
   3. ശ്രീ.സനല്  കുഭാ്  വി ഡക, ഒപീസ് അറ്റെെന്റ്,  ഩഞ്ചാമത്ത് െമരക്ടഘരറ്റ് 
   4. ശ്രീ.അരുണ്  റ്റി, ഒപീസ ്അറ്റെെന്്റ,  ഩഞ്ചാമത്ത് െമരക്ടഘരറ്റ് 
 
    
                (പ്പ്) 
                 ഘേസയാമ്മ ആന്റണി   

                                                   ജനരല്  കണ്വീന്  ഩഞ്ചാമത്ത് ദിനാഘ ാഷം - 2021 & 
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡെഩൂട്ടി െമരക്ട് ,  

    തിരുവനന്തപുയം 
 
ഩക്പ്പ് 
 

1.വയക്തിക്ക്ക് 
2.കരുതല്/അധികം 


