
 
 

നം. 68/ഇഎ2/2019/ഡി.എ�്    േഹാമിേയാ�തി വ��് ഡയറ�േറ�് 

       കിഴേ�േകാ�, തി�വന��രം– 695 023  

                                 തീയതി 05-02-2019  

 
 

സർ�ലർ  
 

വിഷയം  : േഹാമിേയാ�തി വ��് – 2019 വർഷെ� െപാ��ലംമാ� 

അേപ� �ണി��ത് സംബ�ി�് 

�ചന  : (1)  സ.ഉ.(പി) നം.3/2017/ഉ.പ.ഭ.വ, തീയതി 25-02-2017 

  (2) സ.ഉ.(സാധാ) നം.44/2019/ആ�ഷ്, തീയതി 29-01-2019  

 
 േഹാമിേയാ�തിവ��ിെ� കീഴിെല ജീവന�ാരിൽ  നി�ം 2019 വർഷെ� 

െപാ��ലംമാ��ിനാ�� അേപ� �ണി��. �ചനയിെല സർ�ാർ  ഉ�ര�കൾ  

�കാരം “ഓൺൈലൻ ” �േഖനയാണ് െപാ� �ലംമാ��ി�� അേപ� സമർ�ിേ��ത്. 

ജീവന�ാ�െട �ാർ�ിൽ  അപ്േഡ�് െച�ി�� വിവര��േട�ം ഓൺൈലൻ  ഫാറ�ിൽ  

േരഖെ���� വിവര��േട�ം അടി�ാന�ിൽ  ആയിരി�ം െപാ��ലംമാ�ം 

നട��ത്. ആയതിനാൽ  �ാർ�ി�ം അേപ�ാഫാറ�ി�ം േരഖെ���ിയി�� വിവര�ൾ  

�ത�മാെണ�് അേപ�ക�ം അതത് �ായിംഗ് &ഡിസ്േബ�ിംഗ് ഓഫീസർ  (ഡി.ഡി.ഒ) 

മാ�ം ഉറ� വ�േ��താണ്.   

  

I.െപാ�മാനദ�ം (�ചന 1 സർ�ാർ  ഉ�രവിെല വ�വ�കൾ  �കാരം) 

 

(i) �ാർ�ിെല ഡാ� �ർ�മാ�ം അപ്േഡ�് െച�് േലാ�് െച�ി���മായ 

ജീവന�ാെര മാ�േമ ‘ഓൺൈലൻ ’ �േഖന�� �ലം മാ��ിന് 

പരിഗണി�ക��. �ാർ�ിൽ  ഡാ� അപ്േഡ�് െച�് േലാ�് െച�ി�ി�ാ� 

ജീവന�ാർ�് ഓൺൈലൻ  �േഖന അേപ� സമർ�ി�വാൻ  സാധി�ി�.  

(ii) െപാ��ലംമാ��ിന് േഹാമിേയാ�തി വ��ിെ� കീഴിെല േസവനം മാ�േമ 

കണ�ാ�ക��.  

(iii) അനധി�തമായി േജാലി�് ഹാജരാകാ�വർ/അ�ട�നടപടി േനരി��വർ/ആറ് 

മാസ�ിൽ  ��തൽ  �ന�േവതനാവധിയിൽ  ഉ�വർ  എ�ിവെര 

െപാ��ലംമാ��ിന് പരിഗണി�കയി�. 

(iv) 30-04-2019 ന് ��് വർഷെ� ഔ�്േ�ഷൻ  സർ�ീസ് �ർ�ിയാ�ിയവർ�് 

മാ�േമ െപാ��ലംമാ��ിന് ഓൺൈലൻ  �േഖന അേപ� സമർ�ി�വാൻ  

അർഹത��. 

 



 
 

(v) പരാമർശം (1) സർ�ാർ  ഉ�രവിെല നിർേ�ശം 4-ൽ  പരാമർശി�ി����കാരം 

അ�ക�ാർഹമായ കാരണ�ളാൽ  അേപ� സമർ�ി�ാ��വർ  അേപ� 

സമർ�ി� േശഷം അേപ��െട ഹാർഡ് േകാ�ിേയാെടാ�ം ആയത് സംബ�ി� 

േരഖക�െട പകർ�കൾ  �ടി ഡി.ഡി.ഒ.�് സമർ�ിേ��താണ്. ഇ�ര�ിൽ  

ലഭി�� അേപ�കൾ  അതത് ഡി.ഡി.ഒ.മാർ  അഭി�ായം േരഖെ���ി 

ഡി.എം.ഒ.�ം, ഡി.എം.ഒ സം�ാനതല അധികാരിയായ േഹാമിേയാ�തി 

ഡയറ�ർ�ം ഇ-െമയിൽ  �േഖന അയ� തേര�താണ്. 

(vi) ഹാർഡ്േകാ�ി സമർ�ി�ി�ി�ാ� അേപ�കൾ  പരിഗണി��ത�.  

(vii) കരട് �ലംമാ� പ�ിക �സി�ീകരി���വെര െപാ��ലംമാ��മായി 

ബ�െ��് സർ�ാർ  �റെ��വി�� ഉ�ര�കൾ  2019 വർഷെ� െപാ� 

�ലംമാ��ിന് ബാധകമാണ്.  

(viii) ഓൺൈലൻ  �േഖന ലഭി�� അേപ�കൾ  േ�ാസസ് െച�തി�േശഷം 

�ലംമാ�െ��� ജീവന�ാ�െട കരട് �ലംമാ���ിക േഹാമിേയാ�തി വ��ിെ� 

(www.homoeopathy.kerala.gov.in) എ� െവബ്ൈസ�ിൽ  

�സി�ീകരി��താണ്. 

(ix) DRB േകഡറി�� ജീവന�ാർ  യാെതാ� കാരണവശാ�ം മ�് ജി�കളിേല�് �ലം 

മാ� അേപ� സമർ�ി�വാൻ  പാ��ത�.  അ�രം അേപ�കൾ  ജി�ാ 

േമധാവികൾ  നിരസിേ��താണ്. 

(x) �ർഘട േമഖലയിൽ  േജാലി െച��വർ�് നിലവി�� സർ�ാർ  ഉ�ര� �കാരം 

ര� വർഷ േസവനം �ർ�ിയാ�� �റ�് �ലംമാ��ിന് 

അേപ�ി�ാ��താണ് 

(xi)  DRB േകഡറി�� അ� വർഷം �ർ�ിയാ�ിയ ജീവന�ാർ  അ�ർ  ജി�ാ 

�ലമാ��ിന് െപാ��ലംമാ� അേപ� സമർ�ി�വാൻ  പാ��ത�.  അവർ�് 

െപാ� �ലം മാ��ി� േശഷം �േത�ക അേപ�യി�െട അേ�ാൾ  നിലവി�� 

ഒഴി�കളിേല�് മാനദ��ൾ�് വിേധയമായി �ലംമാ�ം പരിഗണി��താണ്.  

 

II.   ഓൺൈലൻ  �േഖന അേപ� സമർ�ി��ത് സംബ�ി� നടപടി �മ�ൾ   

      �വെട േചർ�� 

(i) ആദ�മായി www.spark.gov.in/webspark/എ� െവബ്ൈസ�് വിലാസം നൽകി 

�ാർ�ിെ� േഹാംേപജ് ഓ�ൺെച�ക. 

(ii) ടി േപജിൽ  Sign in ഐ�ണിെ� താെഴയായി Application for General 

Transferആ�ിേ�ഷൻ  എ� ലി�ിൽ  �ി�് െച�ക. 

(iii) അേ�ാൾ  ഓ�ൺ  ആ�� Application for Transfer എ� ലി�് െസല�് െച�േ�ാൾ  

അേപ�ാഫാറം ഓ�ൺ  ആ��താണ്.  



 
 

(iv) അേപ�ാ ഫാറ�ിൽ  �ാർ�ിൽ  േരഖെ���ിയി�� ജീവന�ാ�െട േസവന 

വിവര�ൾ  അട�ിയി��ാ�ം. ടി വിവര�ൾ  പരിേശാധി�് �ത�മാെണ�് ഉറ�് 

വ�േ��താണ്.  

(v) �േത�കി�് ത�ിക, �ിഫറൻഷ�ൽ  കാ�ഗറി, േസവന വിവര�ൾ  �ട�ിയവ 

എെ��ി�ം വ�ത�ാസം ഉ�പ�ം ആയത് അേപ� സമർ�ിേ�� അവസാന 

തീയതി�് �ൻപ് അതത് ഡി.ഡി.ഒ.�മായി ബ�െ��് ആവശ�മായ േരഖകൾ  

ഹാജരാ�ി േവ� തി���കൾ  വ��ിയ േശഷം അേപ� സമർ�ിേ��താണ്. 

(vi) െത�ായ വിവര�ൾ  േരഖെ���ിയി�� അേപ�കൾ  നിരസി��താണ്. നിരസി� 

അേപ�കൾ  പി�ീട് പരിഗണി��ത�.  

(vii) ആയതിനാൽ  �ലംമാ��ി�� അേപ� സമർ�ിേ�� ജീവന�ാർ  കഴിവ�ം 

ആദ�ദിവസ�ളിൽ  തെ� അേപ� സമർ�ി�ാൻ  ��ിേ��താണ്. അേപ� 

സമർ�ി�വാൻ  എെ��ി�ം ��ി��് േനരി�ാൽ  ഈ വിവരം ഉടൻ  തെ� അതത് 

ഓഫീസിെല ഡി.ഡി.ഒ/െപാ��ലംമാ��മായി ബ�െ��് �ാർ�് അപ്േഡഷനായി 

നിയമി�െ��ി�� േനാഡൽ  ഓഫീസെറ അറിയി�് പരിഹരി�വാൻ  

�മിേ��താണ്.  പരിഹരി�വാൻ  പ�ാ� വിവര�ൾ  ജി� അധികാരിെയ േരഖാ 

�ലം അറിയിേ��താണ്. 

(viii) �ലംമാ�ം ആവശ��� ഉേദ�ാഗ�ർ  അേപ�ാഫാറ�ിെല �മന�ർ  19-ൽ  

Whether transfer is required എ� േകാള�ിൽ  Yes എ�് െസല�് െച� േശഷം 

�മന�ർ  20-ൽ  �ലംമാ�ം ആവശ��� �ല�ൾ  �ൻഗണനാ�മ�ിൽ  ഓപ്ഷൻ  

നൽകാ��താണ്. േഹാമിേയാ�തി വ��ിെ� കീഴിെല െമാ� 

�ാപന�ൾ�ാ�പാതികമായി പരമാവധി ഓപ്ഷ�കൾ  സമർ�ി�ാ��താണ്. 

(ix) �ലംമാ�ം ആവശ�മി�ാ�വ�ം എ�ാൽ  �ലംമാ�ം ഉ�ാകാൻ  

സാ��ത��വ�മായ ഉേദ�ാഗ�ർ�് �ലം മാ�ം ഉ�ാ�കയാെണ�ിൽ  

�ലംമാ�െ�ടാൻ  പരിഗണിേ�� �ല�ൾ  �ൻഗണനാ�മ�ിൽ  ഓപ്ഷൻ  

സമർ�ി�ാ��താണ്. ആയതിനായി അേപ�ാഫാറ�ിെല �മന�ർ  19-ൽ  

Whether transfer is required എ� േകാള�ിൽ  No എ�് െസല�് െച�തി�േശഷം 

�മന�ർ  22-ൽ  ഓപ്ഷ�കൾ  �ൻഗണനാ�മ�ിൽ  സമർ�ി�ാ��താണ്. 

(x) അേപ�ാഫാറ�ിെല വിവര�ൾ  �ർ�മാ�ം �രി�ി�തി�േശഷം ഡി�േറഷൻ  

വായി� േനാ�ി ശരിയാെണ�് ഉറ�് വ��ി െസല�് െച� േശഷം Save 

െച�ാ��താണ്. Save െച�� അേപ�യിെല വിവര�ൾ  (അേപ�കർ  എ�ർ  

െച� വിവര�ൾ  മാ�ം) പി�ീട് അേപ� സമർ�ി��തി�� അവസാന തീയതി 

വെര എഡി�് െച�ാ��താണ്. 

(xi) സബ്മി�് െച� അേപ� പി�ീട് എഡി�് െച�ാൻ  സാധി��ത�.  

(xii) സബ്മി�് െച�� അേപ�കൾ  മാ�േമ �ലംമാ��ിന് പരിഗണി�ക��. 



 
 

(xiii) �രി�ി� അേപ� േസവ് െച��തിനായി ഡി�േറഷൻ  െസല�് െച�തി�േശഷം 

Save draft�ി�് െച�് േസവ് െച�ാ��താണ്. 

(xiv) േസവ് െച� അേപ� പി�ീട് ഓ�ൺ  െച��തിനായി “Online Application for 

General Transfer”എ� േപജിൽ  PEN ന��ം െമാൈബൽ  ന��ം നൽകിയേശഷം 

Generate OTP for verificationഎ� ഓപ്ഷൻ  �ി�് െച�േ�ാൾ  ഉേദ�ാഗ�െ� 

െമാൈബൽ  ന�രിൽ  െമേസജ് ആയി ലഭി�� OTP ആയതിനാ�� േകാള�ിൽ  

എ�ർ  െച�് proceed �ി�് െച�േശഷം View/Edit Transfer Requestഎ� ലി�ിൽ  

�ി�് െച�ക. 

(xv) �രി�ി� അെ��ിൽ  േസവ് െച� അേപ� സബ്മി�് െച��തിനായി അേപ� 

സ��ം പരിേശാധി�് (�േത�കി�് ത�ിക, �ിഫറൻഷ�ൽ  കാ�ഗറി, േസവന 

വിവര�ൾ) �ട�ിയവ ശരിയാെണ�് ഉറ�വ��ിയേശഷം ഡി�േറഷൻ  െസല�് 

െച�കഴി�് Save Draft �ി�് െച�േശഷം Generate OTP  �ി�് െച�േ�ാൾ  

െമാൈബലിൽ  െമേ�ജ് ആയി ലഭി�� OTP  ആയതിനാ�� േകാള�ിൽ  എ�ർ  

െച�തി�േശഷം Submit Application�ി�് െച�് അേപ� സമർ�ി�ാ��താണ്. 

(xvi) അേപ� സമർ�ി�് കഴി�േ�ാൾ  ഒ� ആ�ിേ�ഷൻ  ന�ർ  ലഭി���ം 

അേപ�ാഫാറം �ി�് എ��ാ���മാണ്. �ി�് എ��� അേപ�ാഫാറ�ിൽ  

ആ�ിേ�ഷൻ  ന�ർ  ഉെ��് പരിേശാധി�് ഉറ�വ�േ��താണ്.  

(xvii) അേപ�കർ  ഓൺൈലൻ  ആയി സമർ�ി��  അേപ�ാഫാറ�ിെ� ഒ� �ി�് 

എ��് സത�വാങ്�ലം ഒ�ി�് അേപ��െട ഒ� ഹാർഡ്േകാ�ി അേപ� 

സമർ�ി��തി�� അവസാന തീയതി�് �ൻപ് അതത് ഡി.ഡി.ഒ.�് 

സമർ�ിേ��താണ്. ഹാർഡ്േകാ�ി സമർ�ി�ാ� അേപ�കൾ  

പരിഗണി��ത�.  

(xviii) �ിഫറൻഷ�ൽ  കാ�ഗറി/അ�ക�ാർഹമായ കാരണ�ൾ  എ�ിവയിൽ  ഉൾെ��� 

ഉേദ�ാഗ�ർ  ഹാർഡ്േകാ�ിേയാെടാ�ം ആയ�മായി ബ�െ�� അധികാരി 

നൽകിയി�� സാ��പ��ിെ� സ�യം സാ��െ���ിയ പകർ�് �ടി ഉ�ട�ം 

െചേ��താണ്.  

(xix) ഒ�ിൽ  ��തൽ  �ിഫറൻഷ�ൽ  കാ�ഗറി െ�യിം െച��വർ  െ�യിം െച�� ഓേരാ 

കാ�ഗറി�േട�ം സാ��പ��ിെ� പകർ�കൾ  ഹാർഡ്േകാ�ിേയാെടാ�ം 

ഉ�ട�ം െചേ��താണ്. സാ��പ�ം ഉ�ട�ം െച�ി�ി�ാ� െ�യി�കൾ  

അംഗീകരി��ത�. ഡി.ഡി.ഒ. ആവശ�െ��� പ�ം ആയ�മായി ബ�െ�� 

അ�ൽേരഖകൾ/സാ��പ�ം ഹാജരാേ��താണ്.  

(xx) അേപ�കർ  അേപ�ാഫാറം ഓൺൈലനായി സബ്മി�് െച�� അവസര�ിേലാ 

ഡി.ഡി.ഒ. അേപ� േ�ാസസ് െച�� അവസര�ിേലാ സർ�ീസ് ഹി�റിയിൽ  

�ടർ�യിെ�േ�ാ �ാർ�ിെല ഡാ� േലാ�് െച�ി�ിെ�േ�ാ െമേ�ജ് �ീനിൽ  

കാണി�ാൽ  ടി ജീവന�ാരെ� �ാർ�ിൽ  അപ്േഡ�് െച�ി�� സർ�ീസ് 



 
 

ഹി�റിയിൽ  െപാ��േ�ട് ഉ�് എ�ം േലാ�് െച�ി�ി� എ�ം 

മന�ിലാേ���ം  അതത് ഡി.ഡി.ഒ. ഓഫീ�മായി ബ�െ��് ടി െപാ��േ�ട് 

പരിഹരിേ���മാണ്. ഇ�മായി ബ�െ��് ��ി��കൾ  ഉ�ായാൽ  ഡി.ഡി.ഒ. 

േനാഡൽ  ഓഫീസെറ അറിയി�് പരിഹരിേ��താണ് . 

(xxi) ടി െപാ��േ�ട് പരിഹരി�ാെത ഡി.ഡി.ഒ. തല�ിൽ  നി�ം അേപ� 

േഫാർേവഡ് െച�ാൻ  സാധി��ത�. 

(xxii) �ത�മായ വിവര�ൾ  സമർ�ി�ാ��ം ഹാർഡ്േകാ�ി നി�ിത 

സമയപരിധി��ിൽ  സമർ�ി�ാ��മായ അേപ�കൾ  പരിഗണി��ത�.  

(xxiii) സബ്മി�് െച�  അേപ��െട �ാ�സ് അതത് അേപ�കർ�് �വെട േചർ�� 

�കാരം പരിേശാധി�ാ��താണ്.  

(xxiv) “Online Application for General Transfer” എ� േപജിൽ  PEN ന��ം െമാൈബൽ  

ന��ം നൽകിയ േശഷം Generate OTP for Verification എ� ഓപ്ഷൻ  �ി�് 

െച�േ�ാൾ  ഉേദ�ാഗ�െ� െമാൈബൽ  ന�റിൽ  െമേ�ജ് ആയി ലഭി�� OTP 

ആയതിനാ�� കള�ിൽ  എ�ർ  െച�് Proceed�ി�് െച�േ�ാൾ  ലഭി�� 

േപജിൽ  View Application Status �ി�് െച�ക. 

(xxv) െപാ��ലമാ�  അേപ�കൾ  പരിഗണി�് കരട് പ�ിക �സി�ീകരി��ത് േ��് 

ലവൽ  ഓഫീസറായ േഹാമിേയാ�തി ഡയറ��െട കാര�ാലയ�ിൽ  നി�ാണ്. 

ആയതിനാൽ  അേപ�കർ  സമർ�ി� അേപ�കൾ  നി�ിത സമയപരിധി�കം 

ഡി.ഡി.ഒ. തല�ിൽ  നി�ം ജി�ാ തല�ിൽ  നി�ം അ�� അധികാരി�് 

സമർ�ി�ി��് എ�് അേപ��െട �ാ�സ് പരിേശാധി�് ഉറ�് വ�േ��താണ്. 

 

III. അേപ�കർ  ഓൺൈലനായി സമർ�ി� അേപ�കൾ  അതത് ഡി.ഡി.ഒ. ഓഫീസിൽ  

േ�ാസസ് െച�� വിധം �വെട േചർ��.  

 

(i) �ാർ�ിെ� േഹാംേപജിൽ  അതത് ഡി.ഡി.ഒ. ഓഫീസിെ� �സർെനയി�ം 

പാ�േവർ�ം ഉപേയാഗി�് േലാഗിൻ  െച�േശഷം Service Matters എ� 

ശീർഷക�ിൽ  Online Transfer Processing ൽ  Online Application Processing at 

Officeെസല�് െച�േ�ാൾ  ഓ�ൺ  ആ�� േപജിൽ  അേപ�ക�െട ത�ിക 

തിരി�� പ�ിക ലഭ�മാ��താണ്. 

(ii) ടി േപജിൽ  ഓേരാ ത�ിക െസല�് െച�േ�ാൾ  ആ ത�ികയിെല അേപ�ക�െട 

വിവര�ൾ  ലഭി��താണ്.  

(iii) അ�െന ലഭി�� പ�ികയിൽ  ഓേരാ അേപ�ക�െട േപരിന് േനെര െസല�് 

െച�േ�ാൾ  ടി അേപ�ക�െട അേപ�ഫാറം ഓ�ൺ  ആ��താണ്. 



 
 

(iv) ടി ഫാറ�ിൽ  േരഖെ���ിയി�� വിവര�ൾ  അതാത് ഓഫീസിെല ബ�െ�� 

െസ� ൻ  �ാർ�മാർ  ഓഫീസ് െറേ�ാർഡ്�മായി പരിേശാധി�് ശരിയാെണ�് 

ഉറ�വ�േ��താണ്. 

(v) േശഷം ടി ഫാറ�ിെ� അവസാന ഭാഗ�് Verification by Head of Office എ� 

ഭാഗ�് �വെട േചർ�� കാര��ൾ  പരിേശാധിേ��താണ്.    

(a) Whether signed copy of the application submitted (അേപ��െട ഹാർഡ് േകാ�ി 

സമർ�ി�ി�േ�ാ എ�് പരിേശാധി�് ഉെ��ിൽ  െസല�് െചേ��താണ് ) 

(b) അേപ�കർ  അേപ�യിൽ  �രി�ി� േഹാംേ�ഷൻ  േരഖെ���ിയി��ാ�ം. 

ആയത് ഓഫീസ് െറേ�ാർഡ്�മായി പരിേശാധി�് ശരിയാെണ�ിൽ  ടി േ�ഷൻ  

തെ� െതാ�് താഴെ� േകാള�ിൽ  െസല�് െച�് െകാ��ാ���ം അ�ാ� 

പ�ം ഓഫീസ് േരഖകൾ  �കാര�� േഹാം േ�ഷെ� വിവര�ൾ  നൽേക��മാണ്.  

(c) അ��തായി അേപ�കർ  െസല�് െച�ി�� �ിഫറൻഷ�ൽ  കാ�ഗറികൾ  

േരഖെ���ിയി��ാ�ം. അേപ�കർ  സമർ�ി� ഹാർഡ് േകാ�ിേയാെടാ�ം 

ഉ�ട�ം െച�ി�� സാ��പ�ം പരിേശാധി�് േബാ��െ��േശഷം ആയത് മാ�ം 

െസല�് െച�ക. സാ��പ�ം ഉ�ട�ം െച�ി�ി�ാ� െ�യിം പരിഗണിേ���ം 

െസല�് െചേ���മി�.  

(vi) േമൽ  പറ�തിൻ  �കാരം അേപ� പരിേശാധി�് ശരിയാെണ�് േബാ��െ��ാൽ  

Verifiedഎ��ം Recommended for Transfer എ�തിൽ  Yesഎ�ം െസല�് െച�് 

അഭി�ായെമെ��ി�ം േരഖെ���ാ��ത് ആയതിനാ�� േകാള�ിൽ  

േരഖെ���ി ജി�ാ അധികാരി�് സബ്മി�് െച�ാ��താണ്.  

(vii) െത�ായ വിവരം നൽകിയി�� അേപ�കൾ  മതിയായ കാരണം, അഭി�ായം 

േരഖെ����തി�� േകാള�ിൽ  േരഖെ���ി Recommended for 

Transferഎ�തിൽ  Noഎ�ം െസല�് െച�് Rejectെച�ാ��താണ് 

(viii) അേപ�കൾ  വ��മായ കാരണം േരഖെ���ാെത നിരസി�ാൻ  പാടി�.  

(ix) ഒരി�ൽ  നിരസി� അേപ� പി�ീട് പരിഗണി��ത�. 

(x) അേപ�ാ ഫാറം േ�ാസസ് െച�� അവസര�ിൽ  II-ൽ  (xix)-ൽ  പരാമർശി�ി�� 

�കാരം സർ�ീസ് ഹി�റിയിൽ  �ടർ�യിെ�േ�ാ �ാർ�ിെല ഡാ� േലാ�് 

െച�ി�ിെ�േ�ാ െമേ�ജ് �ീനിൽ  കാണി�ാൽ  ടി ജീവന�ാരെ� �ാർ�ിൽ  

അപ്േഡ�് െച�ി�� സർ�ീസ് ഹി�റിയിൽ  െപാ��േ�ട് ഉ�് എ�ം േലാ�് 

െച�ി�ി�ാെയ�ം മന�ിലാേ��താണ്. ടി െപാ��േ�ട് പരിഹരി�ാെത 

ഡി.ഡി.ഒ. തല�ിൽ  നി�ം അേപ� േഫാർേവഡ് െച�ാൻ  സാധി��ത�. 

ആയതിനാൽ  െപാ��േ�ട് പരിഹരി�് േലാ�് െച�തി�േശഷം അേപ� 

സമർ�ിേ��താണ്.  

(xi) ഓേരാ ജി�യിെല�ം ജി�ാ അധികാരിയായി (ഡി.എൽ.ഒ) �മതലെ���ിയി��ത് 

അതത് ജി�യിെല ജി�ാ െമഡി�ൽ  ഓഫീസെറയാണ്. ആയതിനാൽ  ഓേരാ 



 
 

ജി�യിേല�ം ഓഫീ�കളിൽ  നി�ം മ�് ഇതര �ാപന�ളിൽ  നി�ം ഉ� 

അേപ�കൾ  േഫാർേവഡ് െചേ��ത് ആ ജി�യിെല ജി�ാെമഡി�ൽ  

ഓഫീസർ �ാണ്. 

(xii) ഡി.ഡി.ഒ. തല�ിൽ  നി�ം  അേപ�കൾ  അതത് ജി�ാ അധികാരിയായ ജി�ാ 

െമഡി�ൽ  ഓഫീസർ�് (ഡി.എൽ.ഒ) ഓൺൈലൻ  �േഖന സമർ�ി� േശഷം 

അേപ�കർ  സമർ�ി�ി�� അേപ��െട ഹാർഡ്േകാ�ി�ം അ�ബ�േരഖക�ം 

അേപ� ജി�ാ അധികാരി�് സമർ�ിേ�� അവസാന ദിവസം ൈവ�േ�രം       

5മണി�് �ൻപായി �േത�ക �തൻ  �േഖന അതത് ജി�ാ അധികാരി�െട ഓഫീസിൽ  

േരഖാ�ലം എ�ിേ��താണ്. ഡി.ഡി.ഒ. ഓഫീസിൽ  ലഭി� അേപ�കൾ  എ�ാം 

തെ� നി�ിത പരിധി��ിൽ  പരിേശാധി�് ജി�ാ അധികാരി�് സമർ�ി�തായി 

Application Forwarded/Not Forwardedലി�് പരിേശാധി�് അതത് ഡി.ഡി.ഒ.മാർ  

ഉറ� വ�േ���മാണ്. 

 

IV.  ജി�ാ തല ഓഫീസ് (ജി�ാ െമഡി�ൽ  ഓഫീസ് ) 

(i) ഡി.ഡി.ഒ. ഓഫീസിൽ  നി�ം േഫാർേവഡ് െച� അേപ�ക�ം, ജി�ാ ഓഫീസിെല 

ജീവന�ാർ  സമർ�ി�� അേപ�ക�ം III-ൽ  പരമാർശി�ി�� �കാരം സർ�ീസ് 

മാേ��് എ� ശീർഷക�ിൽ  Online Transfer Processing –ൽ  Online Application 

Processing at District Level Officeെസല�് െച�് III-ൽ  പരാമർശി�ി�� 

നിർേ�ശ�ൾ  പാലി�് അേപ�കൾ  അതത് െസ�ൻ  �ാർ�മാർ  പരിേശാധി�് 

ശരിയാെണ�് ഉറ�വ��ി നി�ിത സമയപരിധി��ിൽ  സം�ാന തല 

ഓഫീസറായ േഹാമിേയാ�തി ഡയറ��െട കാര�ാലയ�ിേല�് സമർ�ിേ���ം 

െത�ായ വിവര�ൾ  നൽകിയ  അേപ�കൾ  കാരണം േരഖെ���ി 

നിരസിേ���മാണ്.  

(ii) ഡി.ഡി.ഒ.മാർ  സമർ�ി�� അേപ�ക�െട ഹാർഡ്േകാ�ിക�ം 

അ�ബ�േരഖക�ം ത�ിക തിരി�് ജി�ാ ഓഫീസിെല അതത് െസ��കളിൽ  

��ിേ���ം ആയതിെ� പകർ�് സം�ാന തല ഓഫീസറായ േഹാമിേയാ�തി 

ഡയറ��െട കാര�ാലയ�ിൽ  20/02/2019 ന് ൈവ�േ�രം 5.00 മണി�കം 

എ�ിേ���മാണ്.  

 

V.  സം�ാന തല ഓഫീസ് (േഹാമിേയാ�തി ഡയറ��െട കാര�ാലയം) 

 

  ഓേരാ ജി�ാ ഓഫീസിൽ  നി�ം േഫാർേവഡ് െച� അേപ�ക�ം ഡയറ��െട 

കാര�ാലയ�ിെല ജീവന�ാർ  സമർ�ി�� അേപ�ക�ം III-ൽ  പരാമർശി�ി�� 

�കാരം തെ� service matters എ� ശീർഷക�ിൽ  Online Transfer Processing-ൽ  

Online Application Processing at State Level Office െസല�് െച�്  III-ൽ  

പരാമർശി�ി�� നിർേ�ശ�ൾ  പാലി�് അേപ�കൾ  അതത് എ�ാ�ിെ��് 



 
 

െസ�ൻ�ാർ�മാർ  പരിേശാധി�് ശരിയാെണ�് ഉറ� വ��ി നി�ിത 

സമയപരിധി��ിൽ  ശരിയായ അേപ�കൾ  Accept െച�ാ���ം െത�ായ 

വിവര�ൾ  േരഖെ���ിയി�� അേപ�കൾ  Reject െച�ാ���മാണ്.  

 

 �ാർ�് േനാഡൽ  ഓഫീസർ  േഡാ രാേജഷ് �മാർ  െക പി 9447549361, 9846187323

 േ��് ഓഫീസർ  സേ�ാഷ്  �മാർ   9497008741  

VI. 2019 വർഷെ� വ��ിെല ജീവന�ാ�െട െപാ��ലംമാ� അേപ�കൾ   

      സമർ�ി��ത് സംബ�ി� സമയപരിധി �വെട േചർ��.  

 

(i) ജീവന�ാർ�് അേപ� സമർ�ി�ാ��ത്  06-02-2019 �തൽ  12-02-2019 വെര 

(ii) അതാത് ഡി.ഡി.ഒ.മാർ  ജി�ാ അധികാരിയായ 

ജി�ാ െമഡി�ൽ  ഓഫീസർ�് സമർ�ിേ��ത് 

 

13-02-2019 �തൽ  14-02-2019 വെര 

(iii) ജി�ാ അധികാരി  (ജി�ാ െമഡി�ൽ  ഓഫീസർ) 

സം�ാന തല അധികാരിയായ േഹാമിേയാ�തി 

വ��് ഡയറ�ർ�് സമർ�ിേ��ത് 

 

15-02-2019 �തൽ  16-02-2019 വെര 

(iv) സം�ാന തല അധികാരി (േഹാമിേയാ�തി 

ഡയറ�ർ) അേപ� അംഗീകരി��ത്/ 

നിരസി��ത്.  

 

17-02-2019 �തൽ  18-02-2019 വെര 

(v) കരട് �ലംമാ�പ�ിക �സി�ീകരി��ത്  19-02-2019 

 

 

 

േഡാ. െക. ജ�ന 

ഡയറ�ർ  

േഹാമിേയാ�തി വ��ിെല എ�ാ ജീവന�ാർ�ം 

പകർ�് 

1. േഹാമിേയാ�തി വ��ിെ� കീഴിെല എ�ാ ഓഫീസ് േമധാവികൾ�ം 

2. െഡപ��ി ഡയറ�ർ, എ.ഒ, എ.എ, സീനിയർ���് (എ�ാ�ിെ��്/ജനറൽ) �നിയർ  

���്(�ാനിംഗ്/അ�ൗ�്സ് ), െഹഡ്�ാർ�് (ഇ.ബി.) 

3. േനാ�ീസ് േബാർഡ്, െവബ്ൈസ�് 

4. ഫയൽ/ക�തൽ  ഫയൽ/െറേ�ാർഡ് വിഭാഗം.  


