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“ഭരണഭാഷ മാ�ഭാഷ ” 
 

േഹാമിേയാ�തി വ��് െഡപ��ി ഡയറ��െട നടപടി�മ�ൾ, തി�വന��രം 
 
വിഷയം- േഹാമിേയാ�തി വ��്- ജീവന�ാര�ം- ലാ�് േ�ഡ് ജീവന�ാെര ഉേദ�ാഗ�യ�ം 

നൽകി �ാസ് III ത�ികയിൽ  നിയമി�െകാ�് ഉ�രവ് �റെ��വി��. 
 
പരാമർശം- 1) െ�ഷ�ൽ  �ൾ  ജി.ഒ.(പി) നം. 441/2011 ആ.�.വ തീയതി 29.7.2011. 
       2) ജി.ഒ.(പി) നം. 7/2016/ഫിൻ  തീയതി 20.1.2016. 
 

ഉ�രവ് നം. 1954/ഇബി2/2018/ഡി.എ� ്തി�വന��രം തീയതി 1.1.2019. 
 

 േഹാമിേയാ�തി വ��് െ�ഷ�ൽ  �ൾ  പരാമർശം ഒ�ിൽ  നി�യി�ി�� േയാഗ�ത 

േനടിയ താെഴപറ�� ലാ�് േ�ഡ് ജീവന�ാെര അവ�െട േപരിന് േനെര കാണി�ിരി�� 

�ാപന�ളിൽ  അ�ൻഡർ/ േന�ിംഗ് അസി�ൻറ്/ഡിെ�ൻസർ  ത�ികകളിൽ  17000-37500 

�പ ശ�ള െ�യിലിൽ  ഉേദ�ാഗകയ�ം നൽകി നിയമി�െകാ�് ഉ�രവ് �റെ��വി��.  

  
�മ 
നം. 

േപര്/ത�ിക/�ാപനം ഉേദ�ാഗ�യ�ം നൽകി നിയമി�ിരി�� 
�ാപനം. 

1 �ീമതി. ബിംനി�്.എസ് നാരായണൻ , 
ഓഫീസ് അ�ൻഡൻറ്,  
സർ�ാർ  േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
മ�ർ, പാല�ാട് . 

സർ�ാർ  േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
കിഴ�േ�രി, പാല�ാട്. 

2 �ീമതി. അ�.സി.ബി, 
ഓഫീസ് അ�ൻഡൻറ്  ,  
ജി�ാ െമഡി�ൽ  ഓഫീസ്, 
വയനാട്. 

ന�ിംഗ് അസി�ൻറ്, 
സർ�ാർ  േഹാമിേയാ ആ�പ�ി, 
മാന�വാടി, വയനാട്. 

3 �ീമതി. ശ�ാമച�ൻ , 
ഓഫീസ് അ�ൻഡൻറ്, 
സർ�ാർ  േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
അളഗ�നഗർ, ��ർ . 

ന�ിംഗ് അസി�ൻറ്, 
സർ�ാർ  േഹാമിേയാ ആ�പ�ി, 
പാല�ാട്. 

4 �ീ.�ബിൻ  രാജ്, 
ഓഫീസ് അ�ൻഡൻറ്, 
സർ�ാർ  േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
േകാ��റ, വയനാട്. 

സർ�ാർ   േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
��ാളി, 
േകാഴിേ�ാട്. 

5 �ീമതി. സൗമിനി.ആർ , 
ഓഫീസ് അ�ൻഡൻറ്, 
സർ�ാർ   േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
എട�ാ�വയൽ , എറണാ�ളം. 

സർ�ാർ  േഹാമിേയാ ആ�പ�ി, 
േകാഴി��ി, 
എറണാ�ളം. 

6 �ീമതി. �ിത.ടി.െക, 
ഓഫീസ് അ�ൻഡൻറ്, 
ജി�ാ െമഡി�ൽ  ഓഫീസ് (േഹാമിേയാ) 
േകാഴിേ�ാട്. 

സർ�ാർ   േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
�ടര�ി, േകാഴിേ�ാട്. 

7 �ീമതി. �ജ.�ി, 
 സർ�ാർ   േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
കാവി�ംപാറ, േകാഴിേ�ാട്. 

സർ�ാർ   േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
വാണിേമൽ ,  
േകാഴിേ�ാട്. 

8 �ീമതി. രാജിേമാൾ.െജ.എസ്, 
ഓഫീസ് അ�ൻഡൻറ്, 
സർ�ാർ   േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
പാ�ാടി, േകാ�യം. 

സർ�ാർ   േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
മാട��ി, േകാ�യം. 

9 �ീമതി. �ൽഫ�്.പി.െക, 
ഓഫീസ് അ�ൻഡൻറ്, 
സർ�ാർ   േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
അക�ാടം, മല�റം. 

സർ�ാർ   േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
�ൽ�ഴ, വയനാട്. 
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10 �ീമതി. �ൈബരിയ.എസ്, 
 ഓഫീസ് അ�ൻഡൻറ്, 
സർ�ാർ   േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
പാ�നാർ, ഇ��ി. 

സർ�ാർ   േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
വ�ൻേമട്, 
ഇ��ി. 

11 �ീമതി.േരഖ.െക.െക, 
ഓഫീസ് അ�ൻഡൻറ്, 
ജി�ാ െമഡി�ൽ  ഓഫീസ് (േഹാമിേയാ) 
��ർ . 

 സർ�ാർ   േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
�േ�ാട്, 
പാല�ാട്. 

12 �ീമതി. സ�ി�.ഒ.െക, 
ഓഫീസ് അ�ൻഡൻറ്, 
സർ�ാർ   േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
കാര�ല, േകാഴിേ�ാട്. 

 സർ�ാർ   േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
ചാ�മംഗലം, േകാഴിേ�ാട്. 

13 �ീമതി. ദിവ�.പി.എസ്, 
ഓഫീസ് അ�ൻഡൻറ്, 
സർ�ാർ   േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
ഇല�ാട്, േകാ�യം. 

ന�ിംഗ് അസി�ൻറ്, 
സർ�ാർ  േഹാമിേയാ ആ�പ�ി,  
കര�ളം, തി�വന��രം. 

14 �ീമതി. ദിവ�.എ. വിജയൻ , 
ഓഫീസ് അ�ൻഡൻറ്, 
സർ�ാർ   േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
നീ�ർ, േകാ�യം. 

ന�ിംഗ് അസി�ൻറ്, 
സർ�ാർ  േഹാമിേയാ ആ�പ�ി, 
ആല�ഴ. 

15 �ീമതി. ഷിജിന.ടി, 
ഓഫീസ് അ�ൻഡൻറ്, 
സർ�ാർ   േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
െമാേകരി, ക�ർ . 

ന�ിംഗ് അസി�ൻറ്, 
സർ�ാർ  േഹാമിേയാ ആ�പ�ി, 
െകായിലാ�ി, േകാഴിേ�ാട്. 

16 �ീമതി. ��.എം.വി, 
ഓഫീസ് അ�ൻഡൻറ്, 
സർ�ാർ   േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
േവ��ര, ��ർ . 

ന�ിംഗ് അസി�ൻറ്,  
സർ�ാർ  േഹാമിേയാ ആ�പ�ി, 
��ർ . 

17 �ീമതി. ദിവ�.െക.എം, 
 ഓഫീസ് അ�ൻഡൻറ്, 
സർ�ാർ   േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
ഏറിയാട്, ��ർ . 

സർ�ാർ   േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
പാ�ാൾ , 
��ർ . 

18 �ീമതി. സൗമ�.എസ്, 
ഓഫീസ് അ�ൻഡൻറ്, 
സർ�ാർ   േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
ഇലകമൺ, തി�വന��രം. 

സർ�ാർ   േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
ഇളമാട്, െകാ�ം. 

19 �ീമതി. ജിജാ േബബി, 
ഓഫീസ് അ�ൻഡൻറ്, 
സർ�ാർ   േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
�താടി, വയനാട്. 

ന�ിംഗ് അസി�ൻറ്, 
സർ�ാർ  േഹാമിേയാ ആ�പ�ി, 
പാല�ാട്. 

20 �ീ.�ശാ�്, 
ൈന�് വാ�ർ , 
സർ�ാർ  േഹാമിേയാ ആ�പ�ി, 
�റി�ി, േകാ�യം. 

സർ�ാർ   േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
െവളിയനാട്, 
ആല�ഴ. 

21 �ീമതി. ദിവ�.എം, 
ഓഫീസ് അ�ൻഡൻറ്, 
േഹാമിേയാ�തി ഡയറ�റാഫീസ്, 
തി�വന��രം. 

സർ�ാർ  േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
പ�ി�ര, 
കാസർേഗാഡ്. 

22 �ീമതി.ര�ി.പി.ജി, 
ഓഫീസ് അ�ൻഡൻറ്, 
സർ�ാർ   േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
െകാ�യിൽ, തി�വന��രം. 

ന�ിംഗ് അസി�ൻറ്, 
സർ�ാർ  േഹാമിേയാ ആ�പ�ി, 
ആ�ി�ൽ, തി�വന��രം. 

23 �ീേദവി.എസ്, 
��്,  
സർ�ാർ  േഹാമിേയാ ആ�പ�ി, 
കായം�ളം, ആല�ഴ. 

ന�ിംഗ് അസി�ൻറ്, 
സർ�ാർ  േഹാമിേയാ ആ�പ�ി,  
കായം�ളം,  
ആല�ഴ. 
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24 �ീമതി. ജലജ.െക.ആർ  
സ�ീ�ർ  കം പ�ൺ , 
സർ�ാർ   േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
മ��, എറണാ�ളം. 

ന�ിംഗ് അസി�ൻറ്, 
സർ�ാർ  േഹാമിേയാ ആ�പ�ി, 
പാല�ാട്  

25 �ീമതി. ബി�.എം, 
��്, സർ�ാർ  േഹാമിേയാ ആ�പ�ി, 
ആല�ഴ. 

സർ�ാർ   േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
ഇ�ിവ, 
െകാ�ം. 

26 �ീമതി. ച�വതി.എം.ടി, 
സ�ീ�ർ  കം പ�ൺ ,  
സർ�ാർ   േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
 ��കര, എറണാ�ളം. 

േന�ിംഗ് അസി�ൻറ്, 
സർ�ാർ  േഹാമിേയാ ആ�പ�ി, 
േചർ�ല, ആല�ഴ. 

27 �ീമതി. ശ�ാമള.പി.വി, 
�ീനർ ,  
സർ�ാർ  േഹാമിേയാ ആ�പ�ി, 
കാ��ാട്, കാസർേഗാഡ്. 

േന�ിംഗ് അസി�ൻറ്, 
സർ�ാർ  േഹാമിേയാ ആ�പ�ി, 
കളനാട്, കാസർേഗാഡ്. 

28 �ീ.ശശിധരൻ.പി.വി, 
സാനിേ�ഷൻ  വർ�ർ ,  
സർ�ാർ  േഹാമിേയാ ആ�പ�ി, 
നീേലശ�രം, കാസർേഗാഡ്. 

സർ�ാർ  േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
മംഗൽ�ാടി, കാസർേഗാഡ്. 

29 �ീമതി. െഷർളി ആൻറണി, 
�ീനർ, സർ�ാർ  േഹാമിേയാ 
ആ�പ�ി, 
കളനാട്, കാസർേഗാഡ്. 

സർ�ാർ   േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
പാല�ാൽ, കാസർേഗാഡ്. 

30 �ീമതി. വ�ല�മാരി, 
സ�ീ�ർ  കം പ�ൺ , 
സർ�ാർ   േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
എ�മം��ർ, എറണാ�ളം. 

സർ�ാർ   േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
അേ�ാളി, 
േകാഴിേ�ാട്. 

31 �ീ. എൽേദാ മാത�സ്, 
�ീനർ , 
സർ�ാർ  േഹാമിേയാ ആ�പ�ി,  
�വാ��ഴ, എറണാ�ളം. 

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

32 �ീ. ഈ�ൻ  എ�ഹാം, 
സ�ീ�ർ  കം പ�ൺ  
സർ�ാർ   േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
ളാ�ാ�ർ, േകാ�യം. 

സർ�ാർ  േഹാമിേയാ ആ�പ�ി,  
�റി�ി, 
േകാ�യം. 

33 �ീമതി. �നിത.എൽ , 
��്, സർ�ാർ  േഹാമിേയാ ആ�പ�ി,  
െകാ�നാട്, പ�നംതി�. 

സർ�ാർ   േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
െപരി�ര, 
പ�നംതി�. 

34 �ീമതി. വൽസ�.എം.െക, 
സ�ീ�ർ  കം പ�ൺ , 
സർ�ാർ   േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
���ാറ, പ�നംതി�. 

ന�ിംഗ് അസി�ൻറ്, 
സർ�ാർ  േഹാമിേയാ ആ�പ�ി,  
െകാ�നാട്, 
പ�നംതി�. 

35 �ീമതി. ഷീല.എം.�ി, 
സ�ീ�ർ  കം പ�ൺ , 
സർ�ാർ   േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
െവ��ിറ, പ�നംതി�. 

ന�ിംഗ് അസി�ൻറ്, 
സർ�ാർ  േഹാമിേയാ ആ�പ�ി,  
െകാ�നാട്, പ�നംതി�. 

36 സഫിയ ബീവി, 
സ�ീ�ർ  കം പ�ൺ  
സർ�ാർ   േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
പിറവ�ർ, െകാ�ം. 

സർ�ാർ   േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
വിള�ടി, െകാ�ം. 

37 �ീമതി. മ�ഷ.സി.എസ്, 
��്,  സർ�ാർ  േഹാമിേയാ ആ�പ�ി,  
െന�ാ�ിൻകര, തി�വന��രം. 

ന�ിംഗ് അസി�ൻറ്, 
സർ�ാർ  േഹാമിേയാ ആ�പ�ി,  
കര�ളം, തി�വന��രം 

38  �ീമതി. ലിസി.ബി, 
സ�ീ�ർ  കം പ�ൺ , 
സർ�ാർ   േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
മ��ാറ, തി�വന��രം. 

സർ�ാർ   േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
കിളിമാ�ർ , 
തി�വന��രം. 



4 
 

39 �ീമതി. സാവി�ി.പി.എസ്, 
സ�ീ�ർ  കം പ�ൺ , 
സർ�ാർ   േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
ക�ി�ഴി, ആല�ഴ. 

സർ�ാർ   േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
വയലാർ , 
ആല�ഴ. 

40  �ീമതി. ഉഷ.എ.പി, 
സ�ീ�ർ  കം പ�ൺ , 
സർ�ാർ   േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
കൽപകേ�രി, മല�റം. 

സർ�ാർ   േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
�ളി�ൽ , 
മല�റം. 

41 �ീമതി. േജ�ാ�ന.�ി.പി, 
�ീനർ , 
സർ�ാർ   േഹാമിേയാ ആ�പ�ി, 
അ���്, വയനാട്. 

സർ�ാർ   േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
അരി�ളം, 
േകാഴിേ�ാട്. 

42 �ീമതി. �ീേലഖ.എൻ , 
�ീനർ ,  
സർ�ാർ  േഹാമിേയാ ആ�പ�ി,  
കര�ളം, തി�വന��രം. 

സർ�ാർ   േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
ന�ിേയാട്, 
തി�വന��രം. 

43 �ീമതി. രജനി.പി, 
�ീനർ , 
സർ�ാർ  േഹാമിേയാ ആ�പ�ി,  
 കിഴേ�േകാ�, തി�വന��രം. 

സർ�ാർ   േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
മാേവലി�ര െതേ��ര, 
ആല�ഴ. 

44 �ീമതി. സിനി.�ി.ആർ , 
��്, ജി�ാ േഹാമിേയാ ആ�പ�ി, 
എറണാ�ളം. 

ന�ിംഗ് അസി�ൻറ്, 
സർ�ാർ  േഹാമിേയാ ആ�പ�ി,  
എറണാ�ളം. 

45 �ീമതി. േമരി ബീന, 
സ�ീ�ർ  കം പ�ൺ ,  
സർ�ാർ   േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
അരി�, മല�റം. 

സർ�ാർ   േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
ആല�ർ ,  
പാല�ാട്. 

46 �ീമതി. ഗീതാമണി.െക.ആർ ,
സ�ീ�ർ  കം പ�ൺ , 
സർ�ാർ   േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
െകാടകര, ��ർ . 

സർ�ാർ   േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
ഒ��ാലം, 
പാല�ാട്. 

47 �ീമതി. ൈഷലജ ബീവി.എസ്, 
�ീനർ ,   
സർ�ാർ  േഹാമിേയാ ആ�പ�ി,  
െകാ�ം. 

സർ�ാർ   േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
�ളനട, 
പ�നംതി�. 

48 �ീ. ത��ൻ , 
�ീനർ, ജി�ാ േഹാമിേയാ ആ�പ�ി, 
എറണാ�ളം. 

 സർ�ാർ   േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
പാണാവ�ി, 
ആല�ഴ. 

49 �ീമതി. േഡാൾസന.ഇ.എസ്, 
സ�ീ�ർ  കം പ�ൺ , 
 സർ�ാർ  േഹാമിേയാ ആ�പ�ി,  
�വാ��ഴ, എറണാ�ളം. 

സർ�ാർ   േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി, 
��ർ , 
പാല�ാട്. 

 
 
േമൽ  ജീവന�ാർ  വി�തൽ  െച���ം േജാലിയിൽ  �േവശി���മായ തീയതികൾ  ഈ 

ഓഫീസി�ം ബ�െ�� ജി�ാ െമഡി�ൽ  ഓഫീസി�ം അറിയിേ��താണ്. 

 
 ടി ജീവന�ാർ  ര� വർഷെ� �ടർ�യായ േസവന�ിനിടയിൽ  �ടർ�യായ ഒ� 

വർഷെ� െ�ാേബഷനിലായിരി�ം. 
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 അ�ൻഡർ/േന�ിംഗ് അസി�ൻറ്/ഡിെ�ൻസർ  എ�ീ ഒഴി�കൾ  പ�ിക് സർ�ീസ് 

ക�ീഷന് റിേ�ാർ�് െച�ിരി�� സാഹചര��ിൽ  ജി�കളിൽ  നിയമി�ിരി�� േമൽ  

ജീവന�ാരിൽ  പ�ിക് സർ�ീസ് ക�ീഷനിൽ  നി�ം ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ  വ�� �റ�് ഏ��ം 

�നിയർ  ആയവെര ഒഴി�� മ�് ജി�കളിെല �ാപന�ളിേല�് മാ�ി നിയമി��തായിരി�ം. 

              

 
േഡാ.എം.എൻ. വിജയാംബിക 

  െഡപ��ി ഡയറ�ർ  
  
ബ�െ�� ക�ികൾ�്. 
 
പകർ�്   
            ജി�ാ െമഡി�ൽ  ഓഫീസർ മാർ/�ാപനേമധാവികൾ . 
  ഡി�ാർ�് െമൻറ് െവബ് ൈസ�്/സി.എ � ഡി.എ�/്ഡി.ഡി/എ.ഒ/എ.എ/ഇഎ െസ�ൻ       
            ���്/ േ�ാ�്/ഓഫീസ് ഫയൽ .                                                   
 
െജ.െക. 4.1.19 


