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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/471/2021-LR(E2)

വിഷയം       :         ജീവന�ാര�ം : തഹസിൽദാർ / സീനിയർ ���് 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.
തഹസിൽദാർ / സീനിയർ ���് 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 നൗഷാദ് �ി(106875) ഇ��ി തി�വന��രം ഓപ്ഷൻ

2 സാജി എസ് എസ്(126103) ക�ർ തി�വന��രം ഓപ്ഷൻ

3 സീന എം എസ്(125596) കാസർേഗാഡ് തി�വന��രം ഓപ്ഷൻ

4 വിേനാദ് �മാർ ജി.(126368) ��ർ തി�വന��രം ഓപ്ഷൻ
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5 വിേനാദ്.എസ്(661249) ��ർ തി�വന��രം ഓപ്ഷൻ

6 ബി�ച�ൻ നായർ എസ്(440997) ഇ��ി തി�വന��രം ഓപ്ഷൻ

7 േജാസ് �മാർ പി എം(106884) ഇ��ി തി�വന��രം ഓപ്ഷൻ

8 �ഹ�ദ് എം എ(106607) പാല�ാട് പ�നംതി� ഓപ്ഷൻ

9 MOHANAKUMARAN NAIR G(132301) ഇ��ി പ�നംതി� ഓപ്ഷൻ

10 �േരഷ് �മാർ പി ഡി(107495) ��ർ പ�നംതി� ഓപ്ഷൻ

11 അസിം േസ�് എ എം(165700) പാല�ാട് പ�നംതി� ഓപ്ഷൻ

12 �നിൽ പി എ(409190) ഇ��ി പ�നംതി� ഓപ്ഷൻ

13 KUNJACHAN L(562862) ഇ��ി പ�നംതി� ഓപ്ഷൻ

14 യാസിർ ഖാൻ െക എഫ്(326766) ഇ��ി പ�നംതി� ഓപ്ഷൻ

15 �ധാമണി െക. ആർ.(134382) ഇ��ി പ�നംതി� ഓപ്ഷൻ

16 രാജ� എം എസ്(325421) ഇ��ി പ�നംതി� ഓപ്ഷൻ

17 മേനാഹരൻ പി ഡി(326428) ��ർ പ�നംതി� ഓപ്ഷൻ

18 അനി�മാർ എം(105451) കാസർേഗാഡ് ആല�ഴ ഓപ്ഷൻ

19 ലിജി േജാർ�്(126381) വയനാട് ആല�ഴ ഓപ്ഷൻ

20 ANILABRAHAM C(126394) േകാഴിേ�ാട് ആല�ഴ ഓപ്ഷൻ

21 അജി�മാർ എം െക(130671) വയനാട് ആല�ഴ ഓപ്ഷൻ

22 വിേനാദ് �മാർ ജി(126369) േകാഴിേ�ാട് ആല�ഴ ഓപ്ഷൻ

23 ഷാജി േബബി(563252) േകാഴിേ�ാട് ആല�ഴ ഓപ്ഷൻ

24 മ�ഷ.െക(130873) വയനാട് ആല�ഴ ഓപ്ഷൻ

25 ജയ�കാശ് പി.എം(126414) മല�റം ആല�ഴ ഓപ്ഷൻ

26 െക ഷീല(228290) മല�റം ആല�ഴ ഓപ്ഷൻ

27 ൈബ� �ധാകർ(131339) ക�ർ ആല�ഴ ഓപ്ഷൻ

28 �നിൽ�മാർ പി എസ്(322538) ഇ��ി േകാ�യം ഓപ്ഷൻ

29 െസബാ��ൻ േജാസഫ് െക(326049) ഇ��ി േകാ�യം ഓപ്ഷൻ

30 േജാളി പി. മാത�(401978) കാസർേഗാഡ് ഇ��ി ഓപ്ഷൻ

31 ഗായ�ി എം സി(373322) കാസർേഗാഡ് ഇ��ി ഓപ്ഷൻ

32 �രളീധരൻ നായർ എം ജി(323164) കാസർേഗാഡ് ഇ��ി ഓപ്ഷൻ

33 സിബി േജ�ബ്(401981) ക�ർ ഇ��ി ഓപ്ഷൻ

34 സ�ി േജാർജ്(325897) േകാഴിേ�ാട് ഇ��ി ഓപ്ഷൻ

35 അജി�് േജായി(555749) മല�റം ഇ��ി ഓപ്ഷൻ
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36 ലി�ിേമാൾ േതാമസ്(132305) പാല�ാട് ഇ��ി ഓപ്ഷൻ

37 ജേയഷ് വി വി(104727) ക�ർ എറണാ�ളം ഓപ്ഷൻ

38 �ഡി വി എ(321934) കാസർേഗാഡ് എറണാ�ളം ഓപ്ഷൻ

39 അനിൽ�മാർ േമേനാൻ െക(388105) ക�ർ എറണാ�ളം ഓപ്ഷൻ

40 േജാ� ആ�ണി(197656) ക�ർ എറണാ�ളം ഓപ്ഷൻ

41 പ�ജ വി(381503) ക�ർ എറണാ�ളം ഓപ്ഷൻ

42 ബി� െസബാ��ൻ(333184) പാല�ാട് എറണാ�ളം ഓപ്ഷൻ

43 ജി ആന�്(407345) ക�ർ എറണാ�ളം ഓപ്ഷൻ

44 െമ�ിൽഡ ൈസമൺ(165842) കാസർേഗാഡ് എറണാ�ളം ഓപ്ഷൻ

45 Beena B(130994) കാസർേഗാഡ് എറണാ�ളം ഓപ്ഷൻ

46 �ഹ�ദ് ഷാഫി എം എസ്(395805) ക�ർ എറണാ�ളം ഓപ്ഷൻ

47 സി� ആർ എസ്(441399) കാസർേഗാഡ് ��ർ ഓപ്ഷൻ

48 മ�ഷ വി എസ്(477104) കാസർേഗാഡ് ��ർ ഓപ്ഷൻ

49 ജയദീപ് െക(130939) കാസർേഗാഡ് ��ർ ഓപ്ഷൻ

50 അ�പമൻ എം സി(456005) കാസർേഗാഡ് ��ർ ഓപ്ഷൻ

51 വി�രാജ് ആർ(560947) ക�ർ പാല�ാട് ഓപ്ഷൻ

52 ദീ� മാത�(346668) പാല�ാട് േകാഴിേ�ാട് 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 KISHOR M K(348717) ��ർ ഇ��ി �േമാഷൻ

2 �ജാത ടി(131307) ഇ��ി ഇ��ി �േമാഷൻ

3 J THAJUDEEN(427391) ആല�ഴ ഇ��ി �േമാഷൻ

4 അ�ബ�ർ എ െക(136070) എറണാ�ളം ഇ��ി �േമാഷൻ

5 സ�ീർ െക എ�്(627837) ഇ��ി ഇ��ി �േമാഷൻ

6 സിറിൽ പി േജാസഫ്(390104) ഇ��ി ഇ��ി �േമാഷൻ

7 ലിജ എം(108493) ഇ��ി ഇ��ി �േമാഷൻ
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8 േഗാപാല��പിളള വി.(126393) തി�വന��രം ഇ��ി �േമാഷൻ

9 ആൽെബൻ േജാസഫ്(455489) ആല�ഴ ഇ��ി �േമാഷൻ

10 േജ�ാതി വി ബി(348349) ��ർ ��ർ �േമാഷൻ

11 �ീകല സി പി(122391) ��ർ ��ർ �േമാഷൻ

12 ഗീത �മാരി. �ി.എസ്(425785) ആല�ഴ പാല�ാട് �േമാഷൻ

13 ഗീത െക ബി(388099) എറണാ�ളം പാല�ാട് �േമാഷൻ

14 �രളിേമാഹൻ ആർ(448392) പാല�ാട് പാല�ാട് �േമാഷൻ

15 അനിൽ �മാർ എം(327489) എറണാ�ളം പാല�ാട് �േമാഷൻ

16 സീമ േജാസഫ്(335063) േകാ�യം പാല�ാട് �േമാഷൻ

17 അസീഫ് െറ� എം എെ◌(106749) പ�നംതി� മല�റം �േമാഷൻ

18 േജാണ്സൻ എ(165042) തി�വന��രം മല�റം �േമാഷൻ

19 RAJENDRAN PILLAI T(165669) പ�നംതി� മല�റം �േമാഷൻ

20 ത�ജ രാജീവ്(493504) േകാ�യം മല�റം �േമാഷൻ

21 RAMADAS N(165364) പ�നംതി� േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

22 സിനിേമാൾ മാത�(400869) ആല�ഴ േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

23 ഷാജി േജാസഫ്(325708) ആല�ഴ േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

24 ഷി� െക(125359) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

25 ജയിംസ് പി ഒ(388113) എറണാ�ളം വയനാട് �േമാഷൻ

26 േരഖ ആർ(482737) എറണാ�ളം വയനാട് �േമാഷൻ

27 സജീവ് എസ്(126396) പ�നംതി� ക�ർ �േമാഷൻ

28 േഗാപ�മാർ െക(295621) തി�വന��രം ക�ർ �േമാഷൻ

29 ജീന എം േതാമ�്(105523) തി�വന��രം ക�ർ �േമാഷൻ

30 മിമി എസ് എസ്(125560) തി�വന��രം ക�ർ �േമാഷൻ

31 ല�ി നായർ സി ഐ(107072) തി�വന��രം ക�ർ �േമാഷൻ

32 നിഷാ�് േമാഹൻ(419723) എറണാ�ളം ക�ർ �േമാഷൻ

33 ഷീജ.എസ്(455287) ആല�ഴ ക�ർ �േമാഷൻ

34 സീന�് എം സി(131282) എറണാ�ളം ക�ർ �േമാഷൻ

35 െസൗമ� പി െക(104720) ആല�ഴ ക�ർ �േമാഷൻ

36 Deepa R Nair(125424) തി�വന��രം ക�ർ �േമാഷൻ

37 ജയ�ി എൻ(365818) എറണാ�ളം കാസർേഗാഡ് �േമാഷൻ

38 NISHA R DAS(348721) പ�നംതി� കാസർേഗാഡ് �േമാഷൻ
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39 േജ�ബ് െക എ(366100) പ�നംതി� കാസർേഗാഡ് �േമാഷൻ

40 അശ�നി അ�തൻ(348305) ആല�ഴ കാസർേഗാഡ് �േമാഷൻ

41 ബിജിേമാൾ എ എസ്(348728) പ�നംതി� കാസർേഗാഡ് �േമാഷൻ

42 രാേജഷ് ആർ(325118) പ�നംതി� കാസർേഗാഡ് �േമാഷൻ

43 �മ ഡി നായർ(366082) എറണാ�ളം കാസർേഗാഡ് �േമാഷൻ

44 സാദി�് ബാഷ(106650) ആല�ഴ കാസർേഗാഡ് �േമാഷൻ

45 ജേയഷ് പി വി(446306) ആല�ഴ കാസർേഗാഡ് �േമാഷൻ

46 ബി� െക(347175) എറണാ�ളം 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.

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
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