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ഉ�രവ് നം:1187/ഇ ബി 2/2019/ഡി എ� ്തീയതി 02-03-2019   

 
 േമൽ �ചന സർ�ലാർ �കാരം ലഭി�ി�� അ�ൻഡർ / ഡിെ�ൻസർ /ന�ിംഗ് 

അസി��് എ�ീ ജീവന�ാ�െട ഓൺൈലൻ അേപ�കൾ പരിഗണി� 2019 െല 

െപാ��ലം മാ��ിെ� കരട് പ�ിക താെഴ കാ�� �കാരം �റെ��വി��. 

�മ 
നം 

േപര്/ത�ിക / നിലവിൽ േജാലി െച�� 
�ാപനം 

�ലം മാ�ി നിയമി�� �ാപനം 

1. ഗിരിജ ജി , 

അ�ൻഡർ, 
സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി 

വടേ�രി�ര , പ�നംതി�   

സർ�ാർ േഹാമിേയാ 

ഡിസ് െപൻസറി,സീതേ�ാട്, 
പ�നംതി� . 

2. �ീഫൻ .െക.ഡി.  

ഡിെ�ൻസർ ,  
സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി 

െകാടകര , ��ർ 

സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി 

 ചാവ�ാട്, ��ർ 

3. േസാണി േജാസ് .എം. െജ.  

അ�ൻഡർ,  
സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി 
തലേയാല�റ�് േകാ�യം 

സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി 

 പ�ി�റം , ആല�ഴ 

4. സിസി എ . പി 

അ�ൻഡർ,  
സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി 

െവേ�ാല , എറണാ�ളം 

സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി 

നാ�കാണി , എറണാ�ളം 

5. ഷീല ടി ..ജി 

അ�ൻഡർ,  
സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി 

��കര , എറണാ�ളം 

സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി 

മ�� ,എറണാ�ളം 

6. ൈസനബ .െക.എ. 

അ�ൻഡർ,  
സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി 

നാ�കാണി , എറണാ�ളം 

സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി 
ക�നാട് .എറണാ�ളം 

  



7. എൽേദാസ് .ടി.എ. 

അ�ൻഡർ,  
സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി 

കവള�ാട് ,എറണാ�ളം 

സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി 

��ൻേവലി�ര ,എറണാ�ളം 

8. െസൽവരാജ് .െക.എൻ  

അ�ൻഡർ,  
സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി 

െവ���ർ ,��ർ 

സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി 

െപ��ിലാവ് ,��ർ 

9. സീമ. പി.എം  

അ�ൻഡർ,  
സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി 

നാ�ിക ,��ർ 

സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി  

അടാ�് ,��ർ 

10. ഓമന. െക. 

അ�ൻഡർ,  
സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി 

ഓമേശരി, േകാഴിേ�ാട് 

സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻ സറി 

�ഴിമ� , മല�റം 

11. േക� . പി .എ  

അ�ൻഡർ,  
സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി 

നീർവാരം , വയനാട് . 

സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി 
തി�െന�ി വയനാട് 

12. 
 

ബാ�. സി.ഡി. 

അ�ൻഡർ,  
സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി 
േപരാ�ർ , ക�ർ 

സർ�ാർ േഹാമിേയാ ആ�പ�ി , ക�ർ 

13. �ധാകരൻ പാ�ാളി , 
അ�ൻഡർ,  
സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി 

ഉളി�ൽ , ക�ർ 

സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി  
േപരാ�ർ ക�ർ 

14. േഗാപി .െക.െക. 
അ�ൻഡർ,  
സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി 

പാ�ാ�ട , എറണാ�ളം 

സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി  
െകാ���ർ , എറണാ�ളം 

15. ജ� അഗ�ിൻ , ന�ിംഗ് അസി��് 

അ�ൻഡർ,  
സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി 

 േമാനി��ി , േകാ�യം 

സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി  

പാ�ാ�ട, എറണാ�ളം 

16. വി�. പി. എസ്.  

അ�ൻഡർ,  
സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി 

െവ�ിടങ് , ��ർ 

സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി  

േതാ�ർ , ��ർ 

17. �നിത . െക. 

അ�ൻഡർ,  
സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി 

െവ��ിറ , പ�നംതി� 

സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി  

ൈമല� , പ�നംതി� 



18. �ാലിൻ. െക.ജി. 

ഡിെ�ൻസർ , 
സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി 

 അറ�ളം , ഇ��ി 

സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി  

വാ�ി�ടി ,ഇ��ി 

19. �സ� .െക.െക. , ന�ിംഗ് അസി��് 
സർ�ാർ േഹാമിേയാ ആ�പ�ി . 

�വാ��ഴ ,എറണാ�ളം 

സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി  

വ��റം, ഇ��ി 

20. ജയാ. �ി.സി. 
 ന�ിംഗ് അസി��്  സർ�ാർ േഹാമിേയാ 
ആ�പ�ി 
�വാ��ഴ ,എറണാ�ളം 

സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി  
േനാർ�് പറ�ർ എറണാ�ളം 

21. അ�ാസ് എം.എ� ്.  

അ�ൻഡർ, 
സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി 

��ർ , ��ർ 

സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി  

െകാടകര, ��ർ 

22. സാജിത ബീവി .എൻ . 

അ�ൻഡർ, സർ�ാർ േഹാമിേയാ 
ഡിസ് െപൻസറി 

സീതേ�ാട് , പ�നംതി� . 

സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി  

വടേ�രികര ,പ�നംതി� . 

23. രജിത �മാരി . ഇ. ജി. 
അ�ൻഡർ, സർ�ാർ േഹാമിേയാ 
ഡിസ് െപൻസറി 

അരി�ാമല , ക�ർ. 

സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി  
ഉളി�ൽ , ക�ർ 

24. രജിഷ .�ി. ജി.  

അ�ൻഡർ,  
സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി 
ഏഴി�ര , എറണാ�ളം 

സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി  

െവ�ാ��ർ , ��ർ 

25. േറാസിലി .എം.എൽ  

നഴ് സിങ് അസി��് , സർ�ാർ 

േഹാമിേയാ ആ�പ�ി േനാർ�് പറ�ർ , 
എറണാ�ളം 

സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി  
മ�� എറണാ�ളം . 

26. ഷംല .പി. കാസിം . 

അ�ൻഡർ,  
സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി 

ഈരാ�േപ� , േകാ�യം. 

സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി  
അറ�ളം ഇ��ി . 

27. അ�നരാജ് .എസ്. 

അ�ൻഡർ,  
സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി 

����്, മല�റം 

സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി  

മേ�ശ�രം, കാസർേഗാഡ് 

28. െബ�ി േബബി .എൽ. അ�ൻഡർ,  
സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി 

അടാ�് , ��ർ 

സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി  
െവ�ിടങ് ��ർ 

  



29. മ�ഷ്  സി. എം. 

ഡിെ�ൻസർ , സർ�ാർ േഹാമിേയാ 
ഡിസ് െപൻസറി 

മ�� , എറണാ�ളം 

സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി  

ഏഴി�ര , എറണാ�ളം 

30. ലിഷ .ജി.  

അ�ൻഡർ,  
സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി 

േകാളനി, െതാ��ഴ, ഇ��ി 

സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി  

കവള�ാട് , എറണാ�ളം   

31. ബി�. പി.പി. 

അ�ൻഡർ,  
സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി 

അ�നം , േകാ�യം 

സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി  
തലേയാല�റ�് േകാ�യം 

32. സ�� .എം.ബി. 

അ�ൻഡർ,  
സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി 
കാമാ�ി , ഇ��ി 

സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി  

��ക�ം,ഇ��ി 

33. നിസാർ .സി.െക. 

അ�ൻഡർ,  
സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി 

െപാ�തന , വയനാട് 

സർ�ാർ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി  

നീർവാരം ,വയനാട് 

34. സിനിേമാൾ ഭാ�രൻ . 

ന�ിംഗ് അസി��് , സർ�ാർ േഹാമിേയാ 
ആ�പ�ി �റി�ി. േകാ�യം 

സർ�ാർ േഹാമിേയാ ആ�പ�ി �വാ��ഴ 
എറണാ�ളം 

 
 കരട് ഉ�രവിേ�ൽ ആേ�പ��വർ 07/03/2019 ൈവ�േ�രം 5  മണി�് 
�ൻപായി ഈ ഓഫീസിേല�് ഇ െമയിൽ (directorhomeo@kerala.gov.in.) െചേ��താണ്. 
��ത തിയതി�് േശഷം ലഭി�� അേപ�കൾ യാെതാ� കാരണവശാ�ം 
പരിഗണി��ത�  
 ഡി.ഡി.ഒ ഡാ� അപ് േലാഡ് െച�തിൽ ഉ�ായ പിഴവ് �ലം ചില േപാരാ�കൾ 
��യിൽ െപ�ി��ത് അ�ീൽ കാലയളവി��ിൽ പരിേശാധി� ആവശ�മായ 
തീ�മാനം എ�േ��താണ്. 

 
 
 
             േഡാ. എം.എൻ. വിജയാംബിക 
                                  െഡപ��ി ഡയറ�ർ 
പകർ�്  
 എ�ാ ജി�ാ െമഡി�ൽ ഓഫീസർമാർ�ം, �ാപനേമധാവികൾ�ം  

 േനാഡൽ ഓഫീസർ, ഡി�ാർ�െമ�് െവബ് ൈസ�്  
 സി എ  � ഡി. എ� ്./ ഡി.ഡി./എ.ഒ./എ.എ./എസ്.എസ്. 


