
 

"ഭരണഭാഷ – മാതഭാഷ"

ഹഹാമിഹയാപ്ി ി വകപപ ഡഡെപ്ി ഡയറക്ഡറ നറെറി കമരമ   -   ്ിരുിനന്തപുരം   

ിിഷയം:- ഹഹാമിഹയാപ്ി ി വകപപ- ജീിനകാര്യം - അറ്റൻഡർ/ഡിഡസ്പെൻസർ/നഴിംഗപ
അസിസ്റ്റന്റപ എനീ ജീിനരുടാരുഡറ 2019-ഡലെ ഡൊു സലെം മാറ്റ ഉത്രിപ
പുറഡപ്പെടിികന പ് സംബന്ധിചികപ.

 സൂചന:- 1)  ഈ ഓഫീസിഡലെ 2/03/2019  ഡലെ 1187/ഇബന്ധി  2/2019/ഡി.എകപ               
നമർ  കരറപ  ഉത്രിപ  .
2) ിിിിധ ജില്ലകളിൽ നിനപ ലെഭികിട്ടുള്ള അപീൽ അഹെേകമ.

 
ഉത്രിപ നം  .1187 /  ഇബന്ധി   2/2019/  ഡി എകപ  .               ്ീയ്ി  :29/05/2019  

 
     ഹഹാമിഹയാപ്ി  ി വകപിൽ  അറ്റൻഡർ/ഡിഡസ്പെൻസർ/നഴിംഗപ  അസിസ്റ്റന്റപ
്സ്തികയിഡലെ ജീിനരുടാരുഡറ 2019-  ഡലെ ഡൊു സലെം മാറ്റ കരറപ സൂചന (1)  ഉത്രിപ
പ്രകാരം പുറഡപ്പെടിികിരു്ചിര. ഈ സാഹചര്യത്ിൽ ഹമൽ സൂചന (2) പ്രകാരം ലെഭികിട്ടുള്ള
അപീൽ അഹെേകമ െരിഹധാധികപ ്ാഡഴെ  െറംം പ്രകാരം ഉത്രിാ വക്ചിര.
 
 
     

 കമ
നമർ

ഹെരപ/്സ്തിക/  നിലെിിൽ ഹജാലെി
 ഡചയന സാെനം

 സലെം മാറ്റി
 നിയമികന സാെനം റിമാർകപ

1.
 ശീകലെ ബന്ധി.ഡക.,

അറ്റൻഡർ,   സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി,
ൊഹരാറപ, ്ിരുിനന്തപുരം.

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി
,മഞപാറ.

അഹെേപ്രകാരം

2.
 സജ െി.  എസപ .

അറ്റൻഡർ,   സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി, മഞപാറ.

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി, വകമിമ

 ഭരണ
സൗകര്യാർതം

 

3.

  പുഷരാജൻ നായർ ജി.,
അറ്റൻഡർ,

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി,  വകമിമ, ഡകാല്ലം

  സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി,
ൊഹരാറപ.

  ഭരണ
സൗകര്യാർതം

4.  ഗിരിജ ജി.,  അഹെേപ്രകാരം
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അറ്റൻഡർ,
 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ

ഡിസപ ഡെൻസറി,
ിറഹശരിരുടര, െത്നം്ി്

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി,
സീ്ഹത്ാറപ.

5.

  സജി് ബന്ധീിി എൻ.,
ഡിഡസ്പെൻസർ, 

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി,സീ്ഹത്ാറപ.
െത്നം്ി്

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി, 
ിറഹശരിരുടര. 

അഹെേപ്രകാരം

6.

 സീമ ഡക.എസപ.,
അറ്റൻഡർ,

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി,
കണയങിയൽ, ഇ്പെടരുടി

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി, 
കാമാേി, ഇ്പെടരുടി.

അഹെേപ്രകാരം

7.

 സിച്യ എം. െി., 
അറ്റൻഡർ,

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി, കാമാേി, 
ഇ്പെടരുടി.

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി, 
പുഷകണം

അഹെേപ്രകാരം

8.

 ലെിഷ ജി., 

അറ്റൻഡർ,
 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ

ഡിസപ ഡെൻസറി,
ഹകാലൊനി, ഡ്ാ്പെടപുഴെ .

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി, 
കിളരാറപ.

അഹെേപ്രകാരം

9.

 എൽഹദാസപ റി.എ.,
അറ്റൻഡർ,

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി
കിളരാറപ, ഇ്പെടരുടി

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി, 
ഡിഹരാലെ.

 ഭരണ
സൗകര്യാർതം

10.

 സ്റ്റാലെിൻ ഡക.ജി.,
ഡിഡസ്പെൻസർ,

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി,
അറകളം, ഇ്പെടരുടി

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി, 
ഹകാലൊനി

അഹെേപ്രകാരം

11.

 സിജി ഹമാമ.റി.ഡക.,
 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ

ഡിസപ ഡെൻസറി,
തരുടാരുടര, എറണാ വകളം.

  

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി, 
കണനാറപ.

അഹെേപ്രകാരം

File No.DHTVM/1187/2019-EB2



12.

 ഷീലെ റി.ജി.,
അറ്റൻഡർ,

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി,
 വക്ചിരകര, എറണാ വകളം.

  

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി, 
മഞപ്ര.

അഹെേപ്രകാരം

13.
 ജയ റി.സി.,

 നഴിംഗപ അസിസ്റ്റന്റപ, ജി.എകപ.എകപ. 
മിാറപുഴെ , എറണാ വകളം.

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി,
ഡെരുമാവർ.

31/05/2019  ൽ ിരുന
 റി്യർഡമന്റപ

ഒഴെ ിിിഹലെരുടപ.

14.

 മഞഷപ സി.എം.,
ഡിഡസ്പെൻസർ,

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി, മഞപ്ര, 
എറണാ വകളം.

  

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി
, വക്ചിരകര.

അഹെേപ്രകാരം.

15.

 ിിജ െി.എസപ.,
അറ്റൻഡർ,

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി, 
ഡിങിറങപ, തശർ.

  

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി,നാ്ിക.

അഹെേപ്രകാരം.

16.

 നസീമ െി.എം.,
അറ്റൻഡർ,

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി, നാ്ിക, തശർ.

  

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി,
അറാ്പ.

അഹെേപ്രകാരം.

17.

 സ്റ്റീഫൻ ഡക.ഡി.,
ഡിഡസ്പെൻസർ,

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി,
ഡകാറകര, തശർ.

  

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി, 
പുതർ.

അഹെേപ്രകാരം.

18.

 അബാസപ എം.എകപ.,
അറ്റൻഡർ,

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി,
പുതർ, തശർ.

  

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി
,ഡകാറകര.

 അഹെേപ്രകാരം.

19.

  ഡബന്ധസി ഹബന്ധബന്ധി .എൻ.,
അറ്റൻഡർ,

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി,
അറാ്പ, തശർ.

  

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി
,ഡിങിറങപ.

അഹെേപ്രകാരം

20.   ബന്ധാബ രാജപ ിി.,
അറ്റൻഡർ,

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ

  

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ

അഹെേപ്രകാരം.
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ഡിസപ ഡെൻസറി,
ആനരുടയം, മലെപറം.

ഡിസപ ഡെൻസറി, 
ഊരകം. 

21.

 അഞന രാജപ.എസപ.,
അറ്റൻഡർ,

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി,
ഹൊതകല, മലെപറം.

  

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി,
മഹഞധ്രം.

അഹെേപ്രകാരം.

22.

 നാണി സി.,
അറ്റൻഡർ,

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി,
ഊരകം, മലെപറം.

  

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി, 
 വകഴെ ിമണ.

അഹെേപ്രകാരം

23.

 രാധാകഷൻ ിി.,
അറ്റൻഡർ,

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി,
ി്കിറ, ഹകാഴെ ിഹരുടാറപ.

  

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി, 
 വകരുിടർ.

അഹെേപ്രകാരം

24.

 രജി്ാ വകമാരി ഇ.ഡക.,
അറ്റൻഡർ,

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി,
അരീരുടാമലെ, കണർ,

  

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി, 
ശീകണപുരം.

അഹെേപ്രകാരം

25.

 സധാകരൻ ൊ്ാളി,
അറ്റൻഡർ,

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി,
ഉളിരുടൽ, കണർ.

  

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി, 
ഹെരാവർ.

അഹെേപ്രകാരം

26.

 ബന്ധാബ സി.ഡി.,
അറ്റൻഡർ,

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി,ഹെരാവർ, കണർ.

  

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി
,കണികാർ

ഭരണസൗകര്യാർതം

27.

 ലെിഹജഷപ ിി.െി.,
അറ്റൻഡർ,

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി,കണികാർ, കണർ.

  

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി
,ഉളിരുടൽ

 ഭരണസൗകര്യാർതം

28.

 ജയശീ െി.എൻ.,
അറ്റൻഡർ,

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി,
ഓറപള്ളം, ിയനാറപ.

  

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി, 
ഡനഹനനി.

അഹെേപ്രകാരം
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29.

 നിസാർ സി.ഡക.,
അറ്റൻഡർ,

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി,
ഡൊഴ്ന, ിയനാറപ.

  

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി,
്ിിഞാമ.

അഹെേപ്രകാരം

30.

 ഹകള െി.എ.,
അറ്റൻഡർ,

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി,
നീരിാരം, ിയനാറപ.

  

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി, 
്ിരുഡനല്ലി.

അഹെേപ്രകാരം

31.

 രാജ ഡസബന്ധാസ്റ്റ്യൻ
അറ്റൻഡർ,

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി,
്ിിഞാമ, ിയനാറപ.

  

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി
,നീരിാരം.

അഹെേപ്രകാരം

32.

 ഹധാഭ െി.എസപ.,
അറ്റൻഡർ,

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി,
ഡനഹനനി, ിയനാറപ. 

  

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി, 
ഓറപള്ളം.

അഹെേപ്രകാരം

33.

 ജഹയാമ ആർ.,
അറ്റൻഡർ,

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി,
മാഞർ, ഹകാ്യം.

  

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി
,അയനം.

 ഭരണ
സൗകര്യാർതം

34.

 ജിബ സ്റ്റീഫൻ,
അറ്റൻഡർ,

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി,
പുനതറ,ഹകാ്യം.

  

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി
,മീനകിൽ.

അഹെേപ്രകാരം

35.

 ബന്ധിജ െി.െി.,
അറ്റൻഡർ,

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി,
അയനം, ഹകാ്യം.

  

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി
,മാഞർ.

അഹെേപ്രകാരം

36.

ഡരജിഹമാൻ.െി.,
അറ്റൻഡർ,

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി,മീനകിൽ.

  

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി,
പുനതറ.

  ഭരണ
സൗകര്യാർതം

37.  സിജി റി. എകപ.,
അറ്റൻഡർ,

  അഹെേപ്രകാരം
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 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി, 
കറപാമറ്റം.

 സർരുടാർ ഹഹാമിഹയാ
ഡിസപ ഡെൻസറി
,തരുടാരുടര.

    
 
     ഹമൽ ഉത്രിപ  ഉറൻ പ്രാബന്ധലെ്യത്ിൽ ിരുഹത്ണും ജീിനരുടാർ ിി്പെട്ൽ ഡചയനും
ഹജാലെിയിൽ പ്രഹിധികനുമായ ്ീയ്ികമ ഈ ഓഫീസിലം ബന്ധിചഡപ് ജില്ലാ ഡമഡിരുടൽ
ഓഫീസിലം അറിയിഹരുടണുമാണപ.

 

ഡഡെപ്ി ഡയറകർ
 ബന്ധിചഡപ് കേികമരുടപ  .  

െകർപപ  :     
 ജില്ലാഡമഡിരുടൽ ഓഫീസർമാർ/  സാെന ഹമധാിികമ/  ഡിപാർ്ഡമന്റപ ഡിബന്ധപ സസറ്റപ/

സി.എ.റ.ഡി.എകപ./ഡി.ഡി./എ.ഒ./എ.എ./  സൂപ്രണപ /  ഹസ്റ്റാരുടപ ഫയൽ/  ഓഫീസപ ഫയൽ.
 
 

File No.DHTVM/1187/2019-EB2


		2019-05-28T22:17:24-0700
	VIJAYAMBIKA M N
	Approved




