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ഭരണഭാഷ - മാ�ഭാഷ

ലാൻഡ് റവന� ക�ീഷണ�െട നടപടി�മം
പ�ിക് ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ്, മ�സിയം ജംങ്ഷൻ, തി�വന��രം - 33

(ഹാജർ -അർ�ൻ പാ��ൻ ഐ എ എസ് (ഇൻ ചാർ�്))

നം.ഇ   LR E5/01/2022

വിഷയം       :         ജീവന�ാര�ം : െഡപ��ി തഹസിൽദാർ / �നിയർ ���് - ത�ിക ഓൺൈലൻ �ലം മാ��ം �ാന�യ��ം - ഉ�രവ് �റെ��വി��.

പരാമർശം :
(1)  ഉേദ�ാഗ� ഭരണ പരി�ാര വ��ിെ� 25/02/2017 െല സ.ഉ(പി) 3/2017 നം സ.ഉ�രവ്
(2)  ഉേദ�ാഗ� ഭരണ പരി�ാര വ��ിെ� 05/04/2018 െല സ.ഉ(ൈക) 10/2018 നം സ.ഉ�രവ്
(3) റവന� (സി) വ��ിെ� 26/08/2020 െല 2723/20 നം സ.ഉ�രവ്
(4)  lrd.kerala.gov.in േപാർ�ലിൽ 15/05/2022 തീയതി വെര ലഭി� ഓൺൈലൻ അേപ�കൾ
(5)  26/07/2022 തീയതിയിൽ ഇേത ന�റായി �സി�ീകരി� അ�ിമ �ൻഗണനാ പ�ിക
(6) 28/06/2022 തീയതിയിെല ഇേത ന�ർ നടപടി�മം
(7)  08/08/2022 തീയതിയിെല ഇേത ന�ർ നടപടി�മം

                       ഓൺൈലൻ  �ഖാ�ിരം  �ലം  മാ�ം  നട�ിലാ��തി��  മാർ�  നിർേ�ശ�ൾ  �റെ��വി�ി��  �ചന  (1),  (2),  (3)  എ�ിവ  �കാര��  സർ�ാർ  ഉ�ര�ക�െട
അടി�ാന�ിൽ �ചന (4) �കാരം �ലം മാ��ിനായി ലഭി�ി�� അേപ�കൾ പരിഗണി�് മാനദ��ൾ���തമായി നിലവി�� നിയമ�ൾ�ം ച��ൾ�ം വിേധയമായി
�ചന (5) �കാര�� അ�ിമ �ൻഗണനാ പ�ിക �സി�ീകരി�് ഉ�രവായി��താണ്.
പരാമർശം (1) ഉ�രവിെല ഖ�ിക 2(3) �കാരം െപാ� �ലം മാ��ിനായി അേപ� നൽകിയ ജീവന�ാരിൽ കാ�ഗറി 3, കാ�ഗറി 4 എ�ിവർ�് �ലം മാ�ം നൽ��തിനായി
അവർ അേപ� നൽകിയ േ�ഷ�കളിെല േ�ഷൻ സീനിയറായ വ��ിക�െട �മ �കാര�� പ�ിക പരാമർശം (7) �കാരം �സി�ീകരി�ി��താണ്.
െഡപ��ി  തഹസിൽദാർ  /  �നിയർ  ���്  ത�ികയിൽ  പരാമർശം  (6)  �കാര��  ഉ�രവിൽ  െ�ാേമാഷൻ  നട�ി  ഓ�ൺ  േവ�ൻസിയിൽ  നിയമി�ി��തായി��.  ��ത
ഉ�ര�കളിൽ  ഓൺൈലൻ�ലംമാ�ം  നട�ിലാ�േ�ാൾ  ��ത  ജീവന�ാ�െട  േ�ഷ�കൾ�്  മാ���ാ�െമ�  നിബ�നേയാെടയാണ്  െ�ാേമാഷൻ  അ�വദി�ി��ത്.
പരാമർശം  (5)  �കാരം  �സി�ീകരി�ി��  അ�ിമ  �ൻഗണനാ  പ�ികയിൽ  ഉൾെ��  ജീവന�ാെര,  പരാമർശം  (6)  �കാരം  നിയമനം  നൽകിയ  േ�ഷ�കളിെല  േവ�ൻസികൾ
ഓ�ൺ േവ�ൻസികളായി പരിഗണി�് �വെട േചർ�ിരി�ം �കാരം അവ�െട േപരിന് േനെര േചർ�ി�� ജി�കളിേല�് നിയമി�് ഉ�രവാ��.

േമൽ പറ� നിബ�നകേളാെട �വെട േചർ�ിരി�� പ�ിക �കാരം �ലം മാ�ം അ�വദി�് ഉ�രവാ��.

�മ.നം േപര്& െപൻ നിലവിൽ േജാലി െച�� ജി�/േ�ഷൻ�ലം മാ�ി നിയമി�� ജി�/േ�ഷൻ �ാൻ�ർ തരം

1 ജീന.എസ്(491626) തി�വന��രം തി�വന��രം/വർ�ല ഓപ്ഷൻ

2 ഷീജ വി െക(126076) തി�വന��രം തി�വന��രം/വർ�ല ഓപ്ഷൻ

3 �നിൽ�മാർ ടി(107958) പാല�ാട് തി�വന��രം/കാ�ാ�ട ഓപ്ഷൻ

4 രാജി െക(105460) മല�റം തി�വന��രം/കാ�ാ�ട ഓപ്ഷൻ

5 േരഖ വി ആർ(159510) ഇ��ി തി�വന��രം/കാ�ാ�ട ഓപ്ഷൻ
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6 രാേജഷ് എ ആർ(125814) തി�വന��രം തി�വന��രം/െന�മ�ാട് ഓപ്ഷൻ

7 മ�ി�് എ എസ്(105527) മല�റം തി�വന��രം/െന�മ�ാട് ഓപ്ഷൻ

8 എം എസ് അനിൽ�മാർ(165204) എറണാ�ളം തി�വന��രം/െന�മ�ാട് ഓപ്ഷൻ

9 �േരഷ് �മാർ എസ്(106646) കാസർേഗാഡ് തി�വന��രം/െന�മ�ാട് ഓപ്ഷൻ

10 ബി� വി(107026) കാസർേഗാഡ് തി�വന��രം/െന�മ�ാട് ഓപ്ഷൻ

11 അനിൽ�മാ൪ ജി(125743) കാസർേഗാഡ് തി�വന��രം/െന�മ�ാട് ഓപ്ഷൻ

12 കവിത ആർ(105607) ഇ��ി തി�വന��രം/െന�ാ�ിൻകര ഓപ്ഷൻ

13 ബി� വി എസ്(106638) കാസർേഗാഡ് തി�വന��രം/െന�ാ�ിൻകര ഓപ്ഷൻ

14 മദനൻ പി(165835) ഇ��ി തി�വന��രം/െന�ാ�ിൻകര ഓപ്ഷൻ

15 �ീത രാഘവൻ(165855) പാല�ാട് തി�വന��രം/െന�ാ�ിൻകര ഓപ്ഷൻ

16 ശ�ാം�മാർ െക ആർ(126241) പാല�ാട് തി�വന��രം/െന�ാ�ിൻകര ഓപ്ഷൻ

17 സ�യ�മാർ ആർ(107021) കാസർേഗാഡ് തി�വന��രം/െന�ാ�ിൻകര ഓപ്ഷൻ

18 സി� എസ് ആർ(126026) തി�വന��രം തി�വന��രം/ചിറയിൻകീഴ് ഓപ്ഷൻ

19 ൈസമ ഭാ�ർ(453224) തി�വന��രം തി�വന��രം/ചിറയിൻകീഴ് ഓപ്ഷൻ

20 അ�ൾ സലാം എ(106645) പാല�ാട് തി�വന��രം/തി�വന��രം ഓപ്ഷൻ

21 ല�ി എസ് േസനൻ(107971) പ�നംതി� തി�വന��രം/തി�വന��രം ഓപ്ഷൻ

22 നിഷസ്.എസ്.എസ്(126366) പ�നംതി� െകാ�ം/�ന�ർ ഓപ്ഷൻ

23 ബി��മാർ ആർ(159844) കാസർേഗാഡ് െകാ�ം/�ന�ർ ഓപ്ഷൻ

24 അനിൽ�മാർ വി(563352) ഇ��ി െകാ�ം/�ന�ർ ഓപ്ഷൻ

25 സി�.വി(126360) ക�ർ െകാ�ം/�ന�ർ ഓപ്ഷൻ

26 Rajeev G(165397) പ�നംതി� െകാ�ം/�ന�ർ ഓപ്ഷൻ

27 ദീ�ി വിശ�നാഥ്(126203) കാസർേഗാഡ് െകാ�ം/പ�നാ�രം ഓപ്ഷൻ

28 J SALIM(165345) പ�നംതി� െകാ�ം/പ�നാ�രം ഓപ്ഷൻ

29 ആശാലത എസ എ(126405) പ�നംതി� െകാ�ം/പ�നാ�രം ഓപ്ഷൻ

30 ABITHA AS(165370) ക�ർ െകാ�ം/പ�നാ�രം ഓപ്ഷൻ

31 േഗാപ�മാർ വി(165524) കാസർേഗാഡ് െകാ�ം/പ�നാ�രം ഓപ്ഷൻ

32 Sreeja CS(164993) പ�നംതി� െകാ�ം/പ�നാ�രം ഓപ്ഷൻ

33 BABY GIRIJA J(563246) െകാ�ം െകാ�ം/െകാ�ാര�ര ഓപ്ഷൻ

34 �സ� െക(165374) െകാ�ം െകാ�ം/െകാ�ാര�ര ഓപ്ഷൻ

35 അജിലാൽ എ എ�്(165116) െകാ�ം െകാ�ം/െകാ�ം ഓപ്ഷൻ

36 VINOD KUMAR V(126376) െകാ�ം െകാ�ം/െകാ�ം ഓപ്ഷൻ
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37 മ� പി(165111) േകാഴിേ�ാട് െകാ�ം/െകാ�ം ഓപ്ഷൻ

38 �േരഷ് എസ ആർ(126380) ഇ��ി െകാ�ം/െകാ�ം ഓപ്ഷൻ

39 എം ജി ബി�(407348) പ�നംതി� പ�നംതി�/റാ�ി ഓപ്ഷൻ

40 വി� ��മാർ(325938) കാസർേഗാഡ് പ�നംതി�/റാ�ി ഓപ്ഷൻ

41 മേനാജ് സി(326454) കാസർേഗാഡ് പ�നംതി�/റാ�ി ഓപ്ഷൻ

42 സി� പി(456593) പ�നംതി� പ�നംതി�/തി�വ� ഓപ്ഷൻ

43 വിജയല�ി െക(427501) ഇ��ി പ�നംതി�/തി�വ� ഓപ്ഷൻ

44 മേനാജ് �ുമാർ ആർ(165288) ഇ��ി പ�നംതി�/തി�വ� ഓപ്ഷൻ

45 ഗീതാ�മാരി െക െക(131581) പ�നംതി� പ�നംതി�/തി�വ� ഓപ്ഷൻ

46 ഷാഹിർഖാൻ എസ്(566940) മല�റം പ�നംതി�/തി�വ� ഓപ്ഷൻ

47 ഷാ� െജ(106951) മല�റം പ�നംതി�/േകാ�ി ഓപ്ഷൻ

48 ജയ്ശ�ർ െക(105424) മല�റം പ�നംതി�/േകാ�ി ഓപ്ഷൻ

49 �ധ െജ(165390) ഇ��ി പ�നംതി�/േകാ�ി ഓപ്ഷൻ

50 TAJU A(125854) മല�റം പ�നംതി�/േകാ�ി ഓപ്ഷൻ

51 രാേജഷ് എം സി(126407) ഇ��ി പ�നംതി�/േകാ�ി ഓപ്ഷൻ

52 െജ േജാൺസൺ(165543) ക�ർ പ�നംതി�/േകാ�ി ഓപ്ഷൻ

53 KRISHNAKUMAR V(563299) കാസർേഗാഡ് പ�നംതി�/േകാ�ി ഓപ്ഷൻ

54 �ീ�മാർ. ബി(165707) കാസർേഗാഡ് പ�നംതി�/േകാ�ി ഓപ്ഷൻ

55 ദീപ സി(130998) പ�നംതി� പ�നംതി�/അ�ർ ഓപ്ഷൻ

56 സജീവ് എ�്(501150) പ�നംതി� പ�നംതി�/അ�ർ ഓപ്ഷൻ

57 ഷാജി സി(126127) ഇ��ി പ�നംതി�/അ�ർ ഓപ്ഷൻ

58 സജീവ് �മാർ സി െക(130769) പ�നംതി� പ�നംതി�/േകാഴേ�രി ഓപ്ഷൻ

59 SHAMEENA A R(126117) മല�റം പ�നംതി�/േകാഴേ�രി ഓപ്ഷൻ

60 അജി�മാ൪ െക(125993) മല�റം പ�നംതി�/േകാഴേ�രി ഓപ്ഷൻ

61 ഗീതാ�മാരി ആർ(126397) മല�റം പ�നംതി�/േകാഴേ�രി ഓപ്ഷൻ

62 Sudha B K(126411) ഇ��ി പ�നംതി�/േകാഴേ�രി ഓപ്ഷൻ

63 സി� െക(428646) ക�ർ പ�നംതി�/േകാഴേ�രി ഓപ്ഷൻ

64 നദീറ എ�്(165263) ക�ർ പ�നംതി�/േകാഴേ�രി ഓപ്ഷൻ

65 ജയ�സാദ്(555696) കാസർേഗാഡ് പ�നംതി�/േകാഴേ�രി ഓപ്ഷൻ

66 �ദീപ് എം(165050) കാസർേഗാഡ് പ�നംതി�/േകാഴേ�രി ഓപ്ഷൻ

67 ജീന ജി(165337) ഇ��ി പ�നംതി�/േകാഴേ�രി ഓപ്ഷൻ
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68 അജയ് �മാർ െക ആർ(427482) മല�റം പ�നംതി�/േകാഴേ�രി ഓപ്ഷൻ

69 ആ�ണി േറായ്(126386) ഇ��ി പ�നംതി�/േകാഴേ�രി ഓപ്ഷൻ

70 SINI P(563341) ഇ��ി പ�നംതി�/േകാഴേ�രി ഓപ്ഷൻ

71 േമാഹൻ�മാർ െക ആർ(419374) ഇ��ി പ�നംതി�/േകാഴേ�രി ഓപ്ഷൻ

72 ഷഹീന എസ്(442499) വയനാട് പ�നംതി�/േകാഴേ�രി ഓപ്ഷൻ

73 സജീവ് ബി(165211) ഇ��ി പ�നംതി�/േകാഴേ�രി ഓപ്ഷൻ

74 ദീപ എസ്(126067) ഇ��ി പ�നംതി�/േകാഴേ�രി ഓപ്ഷൻ

75 Shaji G Varghese(126361) കാസർേഗാഡ് പ�നംതി�/േകാഴേ�രി ഓപ്ഷൻ

76 െഷജി െജ(427485) കാസർേഗാഡ് പ�നംതി�/േകാഴേ�രി ഓപ്ഷൻ

77 Sunilkumar B(563529) കാസർേഗാഡ് പ�നംതി�/േകാഴേ�രി ഓപ്ഷൻ

78 അനിൽ�മാർ വി(452794) കാസർേഗാഡ് ആല�ഴ/േചർ�ല ഓപ്ഷൻ

79 ഹാഷിക് എ(447938) എറണാ�ളം ആല�ഴ/അ�ല�ഴ ഓപ്ഷൻ

80 ബിേനാ സി(427887) കാസർേഗാഡ് ആല�ഴ/അ�ല�ഴ ഓപ്ഷൻ

81 ലാൽ .ടി.ആർ(104743) കാസർേഗാഡ് ആല�ഴ/അ�ല�ഴ ഓപ്ഷൻ

82 അനീഷ് �മാർ എസ്(418866) കാസർേഗാഡ് ആല�ഴ/��നാട് ഓപ്ഷൻ

83 SAYANA S(104731) ഇ��ി ആല�ഴ/��നാട് ഓപ്ഷൻ

84 വി എസ് �രജ്(442867) ഇ��ി ആല�ഴ/��നാട് ഓപ്ഷൻ

85 stanley(427472) ആല�ഴ ആല�ഴ/െച��ർ ഓപ്ഷൻ

86 സനിൽ�മാർ പി(130951) ഇ��ി ആല�ഴ/െച��ർ ഓപ്ഷൻ

87 എസ് ൈഷലജ �മാരി(130899) പ�നംതി� ആല�ഴ/കാർ�ിക��ി ഓപ്ഷൻ

88 KANNAN P N(321868) കാസർേഗാഡ് േകാ�യം/േകാ�യം ഓപ്ഷൻ

89 �ഹ�ദ് ദിലീപ് പി എ(326982) ഇ��ി ഇ��ി/പീ�േമട് ഓപ്ഷൻ

90 ബീ നാ � പി എൻ(395525) ഇ��ി ഇ��ി/പീ�േമട് ഓപ്ഷൻ

91 �ധീർ െക(440037) ഇ��ി ഇ��ി/പീ�േമട് ഓപ്ഷൻ

92 സാ� എ(498654) കാസർേഗാഡ് ഇ��ി/ഇ��ി ഓപ്ഷൻ

93 ഹാരീസ് �ി എ(422729) വയനാട് ഇ��ി/ഇ��ി ഓപ്ഷൻ

94 െക എം �ൈബ൪(197599) േകാഴിേ�ാട് ഇ��ി/ഇ��ി ഓപ്ഷൻ

95 റാണി െസ�്(198859) വയനാട് ഇ��ി/ഇ��ി ഓപ്ഷൻ

96 വിജയ എം ജി(421321) ഇ��ി ഇ��ി/െതാ��ഴ ഓപ്ഷൻ

97 വി ബി അജിതൻ(223780) േകാഴിേ�ാട് ഇ��ി/െതാ��ഴ ഓപ്ഷൻ

98 MANJU N NAIR(618745) കാസർേഗാഡ് ഇ��ി/െതാ��ഴ ഓപ്ഷൻ
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99 ജിത ജി കർ�(326913) ഇ��ി ഇ��ി/െതാ��ഴ ഓപ്ഷൻ

100 ROY P ELIAS(198563) േകാഴിേ�ാട് ഇ��ി/െതാ��ഴ ഓപ്ഷൻ

101 െക എൻ ബി�(198577) വയനാട് ഇ��ി/െതാ��ഴ ഓപ്ഷൻ

102 മേഹഷ് ബി(198400) വയനാട് ഇ��ി/െതാ��ഴ ഓപ്ഷൻ

103 മിനി �വർ(159812) കാസർേഗാഡ് എറണാ�ളം/പറ�ർ ഓപ്ഷൻ

104 സജീവ് എം.വി(197597) വയനാട് എറണാ�ളം/പറ�ർ ഓപ്ഷൻ

105 റസിയ െക എ(346963) മല�റം എറണാ�ളം/പറ�ർ ഓപ്ഷൻ

106 SUJATHA B(286943) േകാഴിേ�ാട് എറണാ�ളം/പറ�ർ ഓപ്ഷൻ

107 ഷാ� എം എസ്(217551) േകാഴിേ�ാട് എറണാ�ളം/പറ�ർ ഓപ്ഷൻ

108 �മ െക സ�ാമി(159497) േകാഴിേ�ാട് എറണാ�ളം/പറ�ർ ഓപ്ഷൻ

109 ഉമ എം േമേനാൻ(132401) േകാഴിേ�ാട് എറണാ�ളം/പറ�ർ ഓപ്ഷൻ

110 നിഷ എം.ജി.(104874) േകാഴിേ�ാട് എറണാ�ളം/പറ�ർ ഓപ്ഷൻ

111 LEKHA P(136036) വയനാട് എറണാ�ളം/പറ�ർ ഓപ്ഷൻ

112 മഹ�ദ് പി എം(241368) എറണാ�ളം എറണാ�ളം/െകാ�ി ഓപ്ഷൻ

113 േമരി �ിയ െപാൻേസക(192800) േകാഴിേ�ാട് എറണാ�ളം/െകാ�ി ഓപ്ഷൻ

114 സി� എൽ(125351) എറണാ�ളം എറണാ�ളം/െകാ�ി ഓപ്ഷൻ

115 െബ�ി പി വി(104878) േകാഴിേ�ാട് എറണാ�ളം/െകാ�ി ഓപ്ഷൻ

116 സി� പി െക(131900) േകാഴിേ�ാട് എറണാ�ളം/െകാ�ി ഓപ്ഷൻ

117 �ാഡ് വിൻ പി എ(440542) മല�റം എറണാ�ളം/െകാ�ി ഓപ്ഷൻ

118 ഷമി ഗംഗാധർ വി(134626) േകാഴിേ�ാട് എറണാ�ളം/െകാ�ി ഓപ്ഷൻ

119 േജ�ാതി ��(136085) േകാഴിേ�ാട് എറണാ�ളം/െകാ�ി ഓപ്ഷൻ

120 അനി പി എസ്(159813) േകാഴിേ�ാട് എറണാ�ളം/െകാ�ി ഓപ്ഷൻ

121 �ീത എൻ േജാസ്(134563) എറണാ�ളം എറണാ�ളം/കണയ�ർ ഓപ്ഷൻ

122 മണി��ൻ �ി �ി(321441) ഇ��ി എറണാ�ളം/കണയ�ർ ഓപ്ഷൻ

123 RADHAKRISHNA PILLAI R(618700) വയനാട് എറണാ�ളം/കണയ�ർ ഓപ്ഷൻ

124 സജി�് �മാർ എം െക(440519) വയനാട് എറണാ�ളം/കണയ�ർ ഓപ്ഷൻ

125 JYOTHY V K(159886) ക�ർ എറണാ�ളം/കണയ�ർ ഓപ്ഷൻ

126 ഷീല� െക ജി(326470) ഇ��ി എറണാ�ളം/കണയ�ർ ഓപ്ഷൻ

127 വി ഉദയൻ(104737) ഇ��ി എറണാ�ളം/കണയ�ർ ഓപ്ഷൻ

128 �ിത േപാൾ(439982) ഇ��ി എറണാ�ളം/ആ�വ ഓപ്ഷൻ

129 െക എം ഷാജഹാൻ(192568) എറണാ�ളം എറണാ�ളം/ആ�വ ഓപ്ഷൻ
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130 അജിത�മാരി വി ആർ(192572) എറണാ�ളം എറണാ�ളം/ആ�വ ഓപ്ഷൻ

131 ��മം െക എസ്(104721) വയനാട് എറണാ�ളം/ആ�വ ഓപ്ഷൻ

132 �സന മാത�(320917) എറണാ�ളം എറണാ�ളം/ആ�വ ഓപ്ഷൻ

133 േഗാപ�മാർ എം എസ്(187193) േകാഴിേ�ാട് എറണാ�ളം/ആ�വ ഓപ്ഷൻ

134 രാേജഷ് എം(159894) എറണാ�ളം എറണാ�ളം/���നാട് ഓപ്ഷൻ

135 ശശിേലഖ(192802) വയനാട് എറണാ�ളം/���നാട് ഓപ്ഷൻ

136 ജയ�മാർ ഒ എസ്(389809) ഇ��ി എറണാ�ളം/�വാ��ഴ ഓപ്ഷൻ

137 നിഷ പി വി(246092) എറണാ�ളം എറണാ�ളം/�വാ��ഴ ഓപ്ഷൻ

138 anoop(284749) എറണാ�ളം എറണാ�ളം/�വാ��ഴ ഓപ്ഷൻ

139 ഭരത൯ െക എസ്(197620) േകാഴിേ�ാട് എറണാ�ളം/േകാതമംഗലം ഓപ്ഷൻ

140 െ�സി പി അഗ�ിൻ(197559) േകാഴിേ�ാട് എറണാ�ളം/േകാതമംഗലം ഓപ്ഷൻ

141 ജയ്സൺ മാത�(197548) എറണാ�ളം എറണാ�ളം/േകാതമംഗലം ഓപ്ഷൻ

142 �ഷ്റ െക എ(373860) ��ർ ��ർ/����രം ഓപ്ഷൻ

143 സജിത എ വി(373857) ��ർ ��ർ/����രം ഓപ്ഷൻ

144 അ�ന വർ� ആർ എസ്(373923) മല�റം ��ർ/����രം ഓപ്ഷൻ

145 ബി� െക(373041) ��ർ ��ർ/����രം ഓപ്ഷൻ

146 േരഖ െക ആർ(335512) ��ർ ��ർ/����രം ഓപ്ഷൻ

147 ഷിേനായ് േജാർ�്(334225) േകാഴിേ�ാട് ��ർ/����രം ഓപ്ഷൻ

148 മ�ള പി(366053) പാല�ാട് ��ർ/����രം ഓപ്ഷൻ

149 സംഗീത് ടി ആർ(217929) എറണാ�ളം ��ർ/െകാ���ർ ഓപ്ഷൻ

150 �ജി� എൻ വി(346975) പാല�ാട് ��ർ/െകാ���ർ ഓപ്ഷൻ

151 �േരഷ്�മാർ പി എസ്(373122) ��ർ ��ർ/െകാ���ർ ഓപ്ഷൻ

152 ഫിേലാമിന എം എക്സ്(346923) പാല�ാട് ��ർ/െകാ���ർ ഓപ്ഷൻ

153 ജയേദവൻ പി എസ്(365951) ��ർ ��ർ/ചാല�ടി ഓപ്ഷൻ

154 ജീബ എം എസ്(365883) ��ർ ��ർ/ചാല�ടി ഓപ്ഷൻ

155 �ീേജഷ് എം എ(366066) ��ർ ��ർ/ചാല�ടി ഓപ്ഷൻ

156 �ഹ�ദ് െക(347425) ��ർ ��ർ/തല�ി�ി ഓപ്ഷൻ

157 ഗീത െക(108175) മല�റം ��ർ/ചാവ�ാട് ഓപ്ഷൻ

158 �നീത എ എസ്(347210) വയനാട് ��ർ/ചാവ�ാട് ഓപ്ഷൻ

159 ജേയഷ് �മാർ പി െക(417828) കാസർേഗാഡ് ��ർ/��ർ ഓപ്ഷൻ

160 രജിത് വി എസ്(107691) പാല�ാട് ��ർ/��ർ ഓപ്ഷൻ
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161 ബി� േഡവിസ്(122365) ��ർ ��ർ/��ർ ഓപ്ഷൻ

162 CHITHRA V A(688088) വയനാട് ��ർ/��ർ ഓപ്ഷൻ

163 SINIMOL P A(416877) ��ർ ��ർ/��ർ ഓപ്ഷൻ

164 ജയ�ീ െക എസ്(417777) പാല�ാട് ��ർ/��ർ ഓപ്ഷൻ

165 �തിഷ് എം.ടി(122469) ��ർ ��ർ/��ർ ഓപ്ഷൻ

166 േജ�ാതില�ി െക(122324) ��ർ ��ർ/��ർ ഓപ്ഷൻ

167 സാജിദ ടി എ�്(104732) ക�ർ ��ർ/��ർ ഓപ്ഷൻ

168 RAJASREE P A(416728) ��ർ ��ർ/��ർ ഓപ്ഷൻ

169 ജയ�ീ െക(104723) ക�ർ ��ർ/��ർ ഓപ്ഷൻ

170 SURESH M A(442930) പാല�ാട് ��ർ/��ർ ഓപ്ഷൻ

171 േസാണിയ െക എസ്(347282) ��ർ ��ർ/��ം�ളം ഓപ്ഷൻ

172 രമണി ഇ ടി(346558) േകാഴിേ�ാട് ��ർ/��ം�ളം ഓപ്ഷൻ

173 സിീമ�ിനി എം െക(122374) ��ർ ��ർ/��ം�ളം ഓപ്ഷൻ

174 അ�റ�ാൻ േപാ�കാടൻ(567706) പാല�ാട് പാല�ാട്/മ�ാർ�ാട് ഓപ്ഷൻ

175 വിേനാദ് സി(567677) പാല�ാട് പാല�ാട്/മ�ാർ�ാട് ഓപ്ഷൻ

176 ആന��മാർ എം പി(567966) പാല�ാട് പാല�ാട്/ഒ��ാലം ഓപ്ഷൻ

177 നിഷാ�് സി(666949) പാല�ാട് പാല�ാട്/ഒ��ാലം ഓപ്ഷൻ

178 കദീജ എസ്(448554) പാല�ാട് പാല�ാട്/പാല�ാട് ഓപ്ഷൻ

179 ജയ വി �ി(104787) ആല�ഴ പാല�ാട്/പാല�ാട് ഓപ്ഷൻ

180 അ��ൻ �നിയേ�ാട്(346770) പാല�ാട് മല�റം/നില�ർ ഓപ്ഷൻ

181 പി ആർ ബാ�രാജൻ(346753) മല�റം മല�റം/നില�ർ ഓപ്ഷൻ

182 സി�ിഖ് െക .എം(346746) പാല�ാട് മല�റം/നില�ർ ഓപ്ഷൻ

183 െക വി ബിേനഷ്(107976) മല�റം മല�റം/ഏറനാട് ഓപ്ഷൻ

184 രാമച�ൻ െവ�േകാടൻ(107946) മല�റം മല�റം/ഏറനാട് ഓപ്ഷൻ

185 അഹ�ദ് ��ഫ ��ാടൻ(107987) മല�റം മല�റം/ഏറനാട് ഓപ്ഷൻ

186 �നീത എം(249713) േകാഴിേ�ാട് മല�റം/ഏറനാട് ഓപ്ഷൻ

187 അ�ൽ അസീസ് എം(346698) മല�റം മല�റം/ഏറനാട് ഓപ്ഷൻ

188 നാസർ.എം.െക(322116) വയനാട് മല�റം/ഏറനാട് ഓപ്ഷൻ

189 ഗംഗായ�ന എം വി(325743) േകാഴിേ�ാട് മല�റം/ഏറനാട് ഓപ്ഷൻ

190 ൈഖ�ൽ ബഷീറ എ എം(346612) മല�റം മല�റം/െപരി�ൽമ� ഓപ്ഷൻ

191 േസാമ��രൻ എൻ വി(107983) പാല�ാട് മല�റം/െപരി�ൽമ� ഓപ്ഷൻ
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192 ദീപ പി വി(566954) മല�റം മല�റം/െകാേ�ാ�ി ഓപ്ഷൻ

193 അഹ�ദ് സാ� പി വി(346696) പാല�ാട് മല�റം/െകാേ�ാ�ി ഓപ്ഷൻ

194 �നിൽ േറായ് എ�് ഐ(106743) മല�റം മല�റം/തി�ര�ാടി ഓപ്ഷൻ

195 അജിത് �മാർ പിെക(346423) കാസർേഗാഡ് മല�റം/തി�ര�ാടി ഓപ്ഷൻ

196 ഷജീല എം എം(159459) എറണാ�ളം മല�റം/തി�ർ ഓപ്ഷൻ

197 �വീൺ എ െക(108119) മല�റം മല�റം/തി�ർ ഓപ്ഷൻ

198 ശിവദാസൻ വി വി(108185) മല�റം മല�റം/തി�ർ ഓപ്ഷൻ

199 റീജി െക(372904) പാല�ാട് മല�റം/തി�ർ ഓപ്ഷൻ

200 �രളി സി പി(105085) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട്/താമരേ�രി ഓപ്ഷൻ

201 രാമച�ൻ ഇ െക(125282) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട്/താമരേ�രി ഓപ്ഷൻ

202 ശിവദാസൻ സി െക(124833) മല�റം േകാഴിേ�ാട്/താമരേ�രി ഓപ്ഷൻ

203 ഷാജി ഇ െക(132268) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട്/വടകര ഓപ്ഷൻ

204 ഉേമഷ് �മാർ ഇ(132273) കാസർേഗാഡ് േകാഴിേ�ാട്/വടകര ഓപ്ഷൻ

205 റംല പി(126539) കാസർേഗാഡ് േകാഴിേ�ാട്/െകായിലാ�ി ഓപ്ഷൻ

206 �ജീ�മാ൪ എം(124748) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട്/േകാഴിേ�ാട് ഓപ്ഷൻ

207 ൈബ� െജാണ്(346743) മല�റം േകാഴിേ�ാട്/േകാഴിേ�ാട് ഓപ്ഷൻ

208 അേശാകൻ വി(363746) കാസർേഗാഡ് േകാഴിേ�ാട്/േകാഴിേ�ാട് ഓപ്ഷൻ

209 ഗിരീഷ് �മാർ െക(485683) കാസർേഗാഡ് വയനാട്/�ൽ�ാൻബേ�രി ഓപ്ഷൻ

210 സജീഷ്. െക.എസ്(124591) കാസർേഗാഡ് വയനാട്/�ൽ�ാൻബേ�രി ഓപ്ഷൻ

211 ഷറിൽ ബാ� പി വി(429139) ക�ർ ക�ർ/തളി�റ�് ഓപ്ഷൻ

212 സേ�ാഷ് പി വി(131684) ക�ർ ക�ർ/തളി�റ�് ഓപ്ഷൻ

213 േമഴ്സി��ി�ര�ാേ�ാസ്(131678) ക�ർ ക�ർ/തളി�റ�് ഓപ്ഷൻ

214 വിേനാദ് �മാർ കാനൈക��്(574854) ക�ർ ക�ർ/പ��ർ ഓപ്ഷൻ

215 സഫിയി�ീൻ എ�്(131722) ക�ർ ക�ർ/പ��ർ ഓപ്ഷൻ

216 ൈഷൻ െക(131429) ക�ർ ക�ർ/ക�ർ ഓപ്ഷൻ

217 �വീൺ �മാർ എ െക(131729) ക�ർ ക�ർ/ക�ർ ഓപ്ഷൻ

218 ടിസ�ിൻ ടി എം(106123) കാസർേഗാഡ് ക�ർ/തലേ�രി ഓപ്ഷൻ

219 �കാശൻ എം(106283) കാസർേഗാഡ് കാസർേഗാഡ്/കാസർേഗാഡ് ഓപ്ഷൻ

220 ശശി�മാർ െക.വി(402312) കാസർേഗാഡ് കാസർേഗാഡ്/േഹാസ്�ർഗ് ഓപ്ഷൻ

221 ശിവദാസൻ പി പി(122356) പാല�ാട് കാസർേഗാഡ്/േഹാസ്�ർഗ് ഓപ്ഷൻ

222 േഗാപാല��ൻ പി(151919) കാസർേഗാഡ് കാസർേഗാഡ്/േഹാസ്�ർഗ് ഓപ്ഷൻ
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223 രാേജഷ് ടി(402424) കാസർേഗാഡ് കാസർേഗാഡ്/േഹാസ്�ർഗ് ഓപ്ഷൻ

            പരാമർശം (6) �കാരം െ�ാേമാഷൻ നട�ി താത്കാലികമായി നിയമി� ജീവന�ാെര �ൻഗണനാ �മമ�സരി�് �വെട േചർ�ിരി�ം �കാരം അവ�െട േപരിന് േനെര
േചർ�ി��  ജി�കളിേല�്  മാ�ി  നിയമി�ം  ഉ�രവാ��.  ഓപ്ഷൻ  നൽകാ�  കാരണ�ാൽ  ഒ�  േ�ഷനിൽ  ഏ��ം  സീനിയറായി��  പരാമർശം  (7)  പ�ിക  �കാര��
ജീവന�ാെര നിർബ�ിത �ലം മാ�ം എ� കാ�ഗറിയിൽ ഉൾെ���ിയി���ം അ�� െപാ� �ലം മാ��ിനായി അേപ� നൽ�േ�ാൾ ��ത ജീവന�ാർ�് �ൻഗണന
ലഭി���മാണ്.

�മ.നം േപര്& െപൻ നിലവിൽ േജാലി െച�� ജി�/േ�ഷൻ�ലം മാ�ി നിയമി�� ജി� �ാൻ�ർ തരം

1 രാജി ജി(165095) പ�നംതി� പ�നംതി� �േമാഷൻ

2 �നിൽ�മാർ പി എസ്(130684) പ�നംതി� പ�നംതി� �േമാഷൻ

3 ജയകല െജ(165208) പ�നംതി� പ�നംതി� �േമാഷൻ

4 അ�ൺ ലാൽ എം �ി(126395) പ�നംതി� പ�നംതി� �േമാഷൻ

5 സി� വി �ി(134244) പ�നംതി� പ�നംതി� �േമാഷൻ

6 ആശാ ഷാഹിന �ി(165115) പ�നംതി� പ�നംതി� �േമാഷൻ

7 നസീറ ടി എ(197550) ഇ��ി ഇ��ി �േമാഷൻ

8 ലീന െക ഡി(217619) ഇ��ി ഇ��ി �േമാഷൻ

9 ദീപ േജാസഫ്(283601) ഇ��ി ഇ��ി �േമാഷൻ

10 ���മാർ ഒ പി(218194) ഇ��ി ഇ��ി �േമാഷൻ

11 സി� െക എൻ(134622) ഇ��ി ഇ��ി �േമാഷൻ

12 സേ�ാഷ് എ പി(198632) ഇ��ി ഇ��ി �േമാഷൻ

13 നസീമ ബീവി �(165709) പ�നംതി� ഇ��ി �േമാഷൻ

14 മിനി എം �ി(130950) പ�നംതി� ഇ��ി �േമാഷൻ

15 സി� െജ(130943) പ�നംതി� ഇ��ി �േമാഷൻ

16 ഷബന ടി വി(347319) എറണാ�ളം ഇ��ി �േമാഷൻ

17 �ജാത �ധാകരൻ(389233) ഇ��ി ഇ��ി �േമാഷൻ

18 ധന� പി ടി(107176) ഇ��ി ഇ��ി �േമാഷൻ

19 മിനിേമാൾ പി എസ്(125328) ഇ��ി ഇ��ി �േമാഷൻ

20 ബഷീർ െക െക(126704) ഇ��ി ഇ��ി �േമാഷൻ

21 ജയ�മാർ ആർ(627358) തി�വന��രം ഇ��ി �േമാഷൻ

22 ഗീത എസ് ആർ(107156) തി�വന��രം ഇ��ി �േമാഷൻ

23 റഷീദ് പി എം(197543) ഇ��ി ഇ��ി �േമാഷൻ
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24 മ� പി എം(198709) ഇ��ി ഇ��ി �േമാഷൻ

25 SREEKUMAR S(136052) ഇ��ി ഇ��ി �േമാഷൻ

26 Vrinda P Nair(259036) ഇ��ി ഇ��ി �േമാഷൻ

27 ഷി� പി എം(192820) ഇ��ി ഇ��ി �േമാഷൻ

28 ശരത്�മാർ െക എസ്(425975) ആല�ഴ ഇ��ി നിർബ�ിതം

29 �നിത എസ് �േര�ൻ(130808) പ�നംതി� ഇ��ി �േമാഷൻ

30 ജയ�കാശ് പി(165258) പ�നംതി� ഇ��ി �േമാഷൻ

31 �നില പി(130922) പ�നംതി� ഇ��ി �േമാഷൻ

32 അജിത് �മാർ െജ(130867) പ�നംതി� ഇ��ി �േമാഷൻ

33 അനിൽ�മാർ െക എൻ(416826) പ�നംതി� ഇ��ി �േമാഷൻ

34 സി� ആർ(130681) പ�നംതി� ഇ��ി �േമാഷൻ

35 അേശാക് െസൻ ബി(192583) എറണാ�ളം ഇ��ി �േമാഷൻ

36 �ീലത വി ആർ(107044) പ�നംതി� ഇ��ി �േമാഷൻ

37 അനിതാേമാൾ വി പി(635887) ഇ��ി ഇ��ി �േമാഷൻ

38 ജലജ പി ജി(134288) പ�നംതി� ഇ��ി �േമാഷൻ

39 ജയരാജ് േജാസഫ്(198435) എറണാ�ളം എറണാ�ളം �േമാഷൻ

40 ഉ�ി��ൻ പി �ി(157898) എറണാ�ളം എറണാ�ളം �േമാഷൻ

41 ഷാജൻെകവി(409551) ��ർ ��ർ �േമാഷൻ

42 SONY ANTONY(122372) ��ർ ��ർ �േമാഷൻ

43 �േരഷ് �മാർ ടി എസ്(347205) ��ർ ��ർ �േമാഷൻ

44 ലീനാേദവി വി െക(122388) ��ർ ��ർ �േമാഷൻ

45 േറാബിൻ േജാർ�് െക(307359) ��ർ ��ർ �േമാഷൻ

46 REMADEVI K(122370) ��ർ ��ർ �േമാഷൻ

47 SHINCY T I(365544) ��ർ ��ർ �േമാഷൻ

48 േദവയാനി. പി(427048) ��ർ ��ർ �േമാഷൻ

49 റജീന എ(447961) ��ർ ��ർ �േമാഷൻ

50 ഭരത് എൻ. ജി.(107846) പാല�ാട് പാല�ാട് �േമാഷൻ

51 �ിയ ജി(427511) ആല�ഴ പാല�ാട് �േമാഷൻ

52 േവലാ�ധൻ െക(442490) പാല�ാട് പാല�ാട് �േമാഷൻ

53 മനിജ ച�േസനൻ(126363) െകാ�ം പാല�ാട് �േമാഷൻ

54 േബബി ബി(165046) തി�വന��രം പാല�ാട് �േമാഷൻ
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55 ഷമീർ എ െക(159828) എറണാ�ളം പാല�ാട് �േമാഷൻ

56 േഗാപി െക(107728) പാല�ാട് പാല�ാട് �േമാഷൻ

57 ജയ�ീ. പി.(107845) പാല�ാട് പാല�ാട് �േമാഷൻ

58 രാജ�ീ െക(590032) പാല�ാട് പാല�ാട് �േമാഷൻ

59 �മ സി ആർ(165335) പാല�ാട് പാല�ാട് �േമാഷൻ

60 സേ�ാഷ് വി(427039) പാല�ാട് പാല�ാട് �േമാഷൻ

61 ബാല��ൻ െക(567710) പാല�ാട് പാല�ാട് �േമാഷൻ

62 ആസിയ എം(479628) പാല�ാട് പാല�ാട് �േമാഷൻ

63 േഡവീസ് വി പി(187181) എറണാ�ളം പാല�ാട് �േമാഷൻ

64 േമരി �ജ(105472) തി�വന��രം പാല�ാട് �േമാഷൻ

65 െ�� ൈറേനാൾഡ്(104748) ആല�ഴ പാല�ാട് �േമാഷൻ

66 ബി� ജി(126356) െകാ�ം പാല�ാട് �േമാഷൻ

67 Beena P(165372) െകാ�ം പാല�ാട് �േമാഷൻ

68 ബാലച�ൻപി� ജി(126365) െകാ�ം പാല�ാട് �േമാഷൻ

69 രാജീവ് പി ജി(159486) എറണാ�ളം പാല�ാട് �േമാഷൻ

70 ബിജി എൽ(106834) തി�വന��രം പാല�ാട് �േമാഷൻ

71 Kavitha nair(165371) െകാ�ം പാല�ാട് �േമാഷൻ

72 JAYASREE S(165325) െകാ�ം പാല�ാട് �േമാഷൻ

73 ബിേനഷ് ജി(452972) ആല�ഴ പാല�ാട് �േമാഷൻ

74 േജാഷ് െക എ�്(448157) പാല�ാട് പാല�ാട് �േമാഷൻ

75 �നി എ േജ�ബ്(165556) പ�നംതി� പാല�ാട് �േമാഷൻ

76 �േരഷ്. എം(427402) പാല�ാട് പാല�ാട് �േമാഷൻ

77 ബീന എം(107699) മല�റം മല�റം �േമാഷൻ

78 നളിനി െക(107698) മല�റം മല�റം �േമാഷൻ

79 സേ�ാഷ് സി(436796) മല�റം മല�റം �േമാഷൻ

80 �ീ�മാർ ജി എസ്(125980) െകാ�ം മല�റം �േമാഷൻ

81 �ീവൽസൻ എൻ.ആർ(107689) മല�റം മല�റം �േമാഷൻ

82 �വർ���ൻ െക(449943) മല�റം മല�റം �േമാഷൻ

83 ഷംല ബീഗം(125884) തി�വന��രം മല�റം �േമാഷൻ

84 ഹരിദാസ് െക ജി(134331) പ�നംതി� മല�റം �േമാഷൻ

85 ശാ�ിനി വി എൽ(125971) തി�വന��രം മല�റം �േമാഷൻ
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86 ജയ�ീ വി െക(107850) തി�വന��രം മല�റം �േമാഷൻ

87 വിേവക് എം വി(478531) മല�റം മല�റം �േമാഷൻ

88 ബി� എം െജ(130991) പ�നംതി� മല�റം �േമാഷൻ

89 ബി�േമാൻ പി(134403) പ�നംതി� മല�റം �േമാഷൻ

90 ച��മാർ െക(308527) തി�വന��രം മല�റം �േമാഷൻ

91 BINDU P S(132613) എറണാ�ളം േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

92 രാജി െക അഗ�ിൻ(251609) എറണാ�ളം േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

93 രമ വി(440675) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

94 ഗിേരീഷ് �മാർ പിസി(122575) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

95 �നി വി എ(159874) എറണാ�ളം േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

96 േജാണ് േഡവിഡ്(126710) എറണാ�ളം േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

97 ബി� െക എസ്(122368) ��ർ േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

98 �ദീപ് �മാർ പി(136067) ആല�ഴ േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

99 �ീദ�് എം എ(218160) എറണാ�ളം േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

100 Sudarsana Bai(107205) എറണാ�ളം േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

101 സർ� വി(192842) ആല�ഴ േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

102 ശരത് ച� േബാസ്(198625) എറണാ�ളം േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

103 �ൈസൻ എൻ എം(217775) എറണാ�ളം േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

104 ശ�ാമള െക ആർ(273391) എറണാ�ളം േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

105 നിഷ �ി ജി(105055) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

106 അ�പമ െക വി(126548) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

107 െമാ�ീൻ സി െക(126725) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

108 ബി�. എം. എസ്(287837) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

109 അനിൽ�മാർ െക എസ്(187198) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

110 സജീവൻ െക ആർ(307493) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

111 ആൻ്റണി.എ.എം(441597) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

112 വിേനാദ് �മാർ എസ്(126197) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

113 വിേനാദ് �മാർ െക. വി.(334144) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

114 സി� േപാൾ(442503) ആല�ഴ േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

115 േമാഹനൻ പി ആർ(572590) ��ർ േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

116 ബീന പി എം(159821) എറണാ�ളം േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ
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117 ബി� വ��ൻ(628541) എറണാ�ളം േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

118 സജി പാ� െക(187196) എറണാ�ളം േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

119 ഷീന രാജൻ ടി(217891) എറണാ�ളം േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

120 ലത െക എ(125325) എറണാ�ളം േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

121 ച�ൻ എ(132337) വയനാട് വയനാട് �േമാഷൻ

122 ഗീത െക പി(453081) പ�നംതി� വയനാട് �േമാഷൻ

123 മേനാജ് �മാർ എം ആർ(159453) എറണാ�ളം വയനാട് �േമാഷൻ

124 സതി വി ബി(126728) എറണാ�ളം വയനാട് �േമാഷൻ

125 േജാസ് േമാൻ എ ഐ(217785) ��ർ വയനാട് �േമാഷൻ

126 ഇ�േമാൾ െക എസ്(322814) വയനാട് വയനാട് �േമാഷൻ

127 ROY JOHN(152186) ��ർ വയനാട് �േമാഷൻ

128 �ഭാഷ് വി.വി(198508) ��ർ വയനാട് �േമാഷൻ

129 �ിത േ�യസ് എ ആർ(125319) തി�വന��രം വയനാട് �േമാഷൻ

130 രാേഗഷ് നാഥ് പി വി(104906) ��ർ വയനാട് �േമാഷൻ

131 �നിൽ പി(424741) െകാ�ം വയനാട് �േമാഷൻ

132 ആനി െസൻസി െക ജി(105619) തി�വന��രം വയനാട് �േമാഷൻ

133 രാേജഷ് എസ്(223262) ഇ��ി വയനാട് �േമാഷൻ

134 ഷാ�ി എം േജാൺ(159884) ഇ��ി വയനാട് �േമാഷൻ

135 മ�ഷ ആർ(445460) ക�ർ ക�ർ �േമാഷൻ

136 സി� െജ(325995) ക�ർ ക�ർ �േമാഷൻ

137 നി�േമാൻ പി എസ്(323261) ക�ർ ക�ർ �േമാഷൻ

138 ബിേനാ േതാമസ്(321463) ക�ർ ക�ർ �േമാഷൻ

139 ബി� സ്കറിയ(107548) ക�ർ ക�ർ �േമാഷൻ

140 ഹണി ഐസ�്(324462) ക�ർ ക�ർ �േമാഷൻ

141 ജലജ �ി(104750) പ�നംതി� ക�ർ �േമാഷൻ

142 ഹൻസ പി എ�്(346919) ��ർ ക�ർ �േമാഷൻ

143 രാേജ�ൻ എം(441113) െകാ�ം ക�ർ �േമാഷൻ

144 വിേനാദ് ച�ൻ(325746) ക�ർ ക�ർ �േമാഷൻ

145 െറജി �ി ഉ�ൻ(442124) പ�നംതി� ക�ർ �േമാഷൻ

146 Bindhu T S(217833) ��ർ ക�ർ �േമാഷൻ

147 ൈഷജ പി വി(131420) ക�ർ ക�ർ �േമാഷൻ
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148 �ധീർ�മാർ പി(131702) ക�ർ ക�ർ �േമാഷൻ

149 ഗംഗാധരന് പി(131669) ക�ർ ക�ർ �േമാഷൻ

150 ഷമീം െക ൈവ(320024) ക�ർ ക�ർ �േമാഷൻ

151 അ�ൺ എ�്(107485) ക�ർ ക�ർ �േമാഷൻ

152 കിേഷാർ പി ആർ(105988) ക�ർ ക�ർ �േമാഷൻ

153 ആനി �ി എൽ(197545) ��ർ ക�ർ �േമാഷൻ

154 �ിത എം എസ്(159832) ��ർ ക�ർ �േമാഷൻ

155 ബി� േതാമസ്(325383) േകാ�യം കാസർേഗാഡ് �േമാഷൻ

156 നാരായണ ജി(106357) കാസർേഗാഡ് കാസർേഗാഡ് �േമാഷൻ

157 രേമഷ് െക(151985) കാസർേഗാഡ് കാസർേഗാഡ് �േമാഷൻ

158 സജീവൻ ത�രാൻ വള�ിൽ(151987) കാസർേഗാഡ് കാസർേഗാഡ് �േമാഷൻ

159 �ദീപ് �മാർ പി എ(104880) കാസർേഗാഡ് കാസർേഗാഡ് �േമാഷൻ

160 േജാബി െജയിംസ്(124652) കാസർേഗാഡ് കാസർേഗാഡ് �േമാഷൻ

161 ജിഷ എ�്(409196) പ�നംതി� കാസർേഗാഡ് �േമാഷൻ

162 െദലി�മാർ സി(542360) െകാ�ം കാസർേഗാഡ് �േമാഷൻ

163 സാനി എ�ഹാം സി(104724) പ�നംതി� കാസർേഗാഡ് �േമാഷൻ

164 ദീപ ഹരിഹരൻ(106655) െകാ�ം കാസർേഗാഡ് �േമാഷൻ

165 ൈഷല എസ്(104719) െകാ�ം കാസർേഗാഡ് �േമാഷൻ

166 സജീവ് �ുമാർ സി എസ്(428452) െകാ�ം കാസർേഗാഡ് �േമാഷൻ

             ബ�െ�� ജി�ാകല�ർമാർ ര�് പ�ികയി��� ജീവന�ാെര 7 ദിവസ�ിനകം  വി�തൽ െചേ��താണ്. എ�ാ ജീവന�ാർ�ം േ�ഷൻ സീനിേയാരി�ി ബാധകമാകയാൽ
അ�വദനീയമായ  �േവശനകാല�ിന്  േശഷം  േജാലിയിൽ  �േവശി��  ജീവന�ാരന്  സീനിേയാരി�ി  ന�െ���തായിരി�ം.  േമൽ  പ�ികകളി��  ജീവന�ാരിൽ  ആദ�
പ�ികയി��  ജീവന�ാെര  അവ�െട  ഓപ്ഷൻ  �കാരം  ലഭി�ി��  േ�ഷ�കളിെല  ഓഫീ�കളിൽ  മാ�ം  നിയമിേ���ം,  �േമാഷൻ  �േഖന�ം,  െപാ�  �ലം  മാ��ിെ�
ഭാഗമാ��  നിർബ�ിത  �ലം  മാ�ം  �േഖന�ം  �ലമാ�െ��  ര�ാമെ�  പ�ിക  �കാര��  ജീവന�ാർ�്  ഉചിതമായ  േ�ഷ�കളിൽ  ബ�െ��  ജി�ാ  കല�ർമാർ  നിയമനം
നൽേക��മാണ്. ആദ� പ�ിക �കാര�� ജീവന�ാെര യാെതാ� കാരണവശാ�ം േ�ഷൻ മാ�ി നിയമി�ാൻ പാ��ത�.  ഈ �ലം മാ� പ�ിക �കാരം പകരം ജീവന�ാരൻ
വ��തിന് കാ�ിരി�ാെത ഓേരാ ജീവന�ാെര�ം അടിയ�ിരമായി വി�തൽ െച��തിന് ബ�െ�� ജി�ാ കല�ർമാർ �േത�കം ��ിേ��താണ്.
ലാൻഡ് റവന� ക�ീഷണ�െട ഉ�രവ് �കാരം േജാലി �മീകരണ വ�വ�യിൽ �ട�� ജീവന�ാ�െട ഉ�ര�കൾ നിലനിൽ��താണ്.  ഈ �ലം മാ�ം ഉ�രവ് നിലവിൽ
വ��  തീയതിയിൽ  പരിശീലന�ിൽ  പെ���െകാ�ിരി��  ജീവന�ാർ  പരിശീലന�ി�  േശഷം  ��തായി  �ലം  മാ�െ���  ജി�യിൽ  /  േ�ഷനിൽ  േജാലിയിൽ
�േവശിേ��താണ്.
�ടാെത എ�ാ ജീവന�ാെര�ം HRMS െമഡ�ൾ ഉപേയാഗി�് മാ�ം വി�തൽ / േജാലി �േവശനം നടേ���ം, എ�ാ ജീവന�ാ�െട�ം വിവര�ൾ േസാഫ്�് െവയറിൽ അപ്േഡ�്
െച�ി�െ��ം ഡാ�ാ ശരിയാെണ�ം ബ�െ�� ഓഫീസ് േമധാവിക�ം ജി�ാ കല�ർമാ�ം ഉറ�വ�േ��താണ്.
േമൽ  �സി�ീകരി�െ��  �ലം  മാ�  ഉ�ര�മായി  ബ�െ��  ആേ�പ�ൾ  /  അ�ീ�കൾ  എ�ിവ  അഡീഷണൽ  ചീഫ്  െസ��റി,  റവന�  വ��്,  േകരള  സർ�ാർ  ��ാെക 
ഉ�രവ് തിയതി �തൽ 7 ദിവസ�ി��ിൽ സമർ�ി�ാ��താണ്.
ഓൺൈലനായി ത�ാറാ�ിയിരി�� ഈ ലി�് ലാൻഡ് റവന� വ��ിെ� േപാർ�ലായ lrd.kerala.gov.in യി�ം, െവബ് ൈസ�ായ clr.kerala.gov.in �ം ലഭ�മാണ്.
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ക�ീഷണർ

പകർ�്
    1. അഡീഷണൽ ചീഫ് െസ��റി, റവന� വ��്, തി�വന��രം
    2. എ�ാ ജി�ാ കല�ർമാർ�ം
    3. െസ��റി, ലാൻഡ് േബാർഡ്, തി�വന��രം
    4. ഡയറ�ർ, ILDM, തി�വന��രം
    5. ഡയറ�ർ, സർെ� & ലാൻഡ് റി�ാർഡ്സ്, തി�വന��രം
    6. െഡപ��ി കല�ർ, വിജിലൻസ് (ഉ�ര, ദ�ിണ, മ��േമഖല)

    7. അസി��് ക�ീഷണർ (ആർ ഇ) & (എസ് സി)
    8. ���്, െസൻ�ൽ �ാ�് ഡിേ�ാ
    9. േനാഡൽ ഓഫീസർ, േ��് ഐടി െസൽ (െവബ്ൈസ�ിൽ �സി�ീകരി��തിന്)
    10. ക�തൽ ഫയൽ

Print Draft
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