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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   LRE4 05/2022

വിഷയം       :         ജീവന�ാര�ം : സീനിയർ �ാർ�് / െ�ഷ�ൽ വിേ�ജ് ഓഫീസർ - 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.
സീനിയർ �ാർ�് / െ�ഷ�ൽ വിേ�ജ് ഓഫീസർ 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 �കാശ് എം(648018) തി�വന��രം തി�വന��രം/വർ�ല ഓപ്ഷൻ

2 �േരഷ് എസ്(454275) തി�വന��രം തി�വന��രം/വർ�ല ഓപ്ഷൻ
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3 �ദ� സി എസ്(454419) തി�വന��രം തി�വന��രം/വർ�ല ഓപ്ഷൻ

4 എസ്. �നിൽ�മാർ(126159) തി�വന��രം തി�വന��രം/വർ�ല ഓപ്ഷൻ

5 ശിവ�സാദ് സി(107034) തി�വന��രം തി�വന��രം/വർ�ല ഓപ്ഷൻ

6 ആർ നി�(603130) തി�വന��രം തി�വന��രം/വർ�ല ഓപ്ഷൻ

7 മിനി ആ൪ എസ്(488166) തി�വന��രം തി�വന��രം/വർ�ല ഓപ്ഷൻ

8 �ജി ആർ(483142) തി�വന��രം തി�വന��രം/വർ�ല ഓപ്ഷൻ

9 പി എസ് അർ�ന(519164) തി�വന��രം തി�വന��രം/വർ�ല ഓപ്ഷൻ

10 രതീഷ് ആ൪ എസ്(242372) തി�വന��രം തി�വന��രം/വർ�ല ഓപ്ഷൻ

11 �ര� എസ്(489684) തി�വന��രം തി�വന��രം/വർ�ല ഓപ്ഷൻ

12 രതീഷ് ആർ(726618) മല�റം തി�വന��രം/വർ�ല ഓപ്ഷൻ

13 ഷി� ആർ എം(197635) തി�വന��രം തി�വന��രം/കാ�ാ�ട ഓപ്ഷൻ

14 ജയശ�ർ എസ്(452369) തി�വന��രം തി�വന��രം/കാ�ാ�ട ഓപ്ഷൻ

15 നിഷ െക എ�്(454328) തി�വന��രം തി�വന��രം/െന�മ�ാട് ഓപ്ഷൻ

16 മിനി എസ് എൽ(106582) തി�വന��രം തി�വന��രം/െന�മ�ാട് ഓപ്ഷൻ

17 �േമാദ് എസ്(107117) തി�വന��രം തി�വന��രം/െന�മ�ാട് ഓപ്ഷൻ

18 െക എസ് ൈഷനി(526533) തി�വന��രം തി�വന��രം/െന�മ�ാട് ഓപ്ഷൻ

19 �ീേദവി എസ്(619084) തി�വന��രം തി�വന��രം/െന�മ�ാട് ഓപ്ഷൻ

20 സബിന ഐ(599058) തി�വന��രം തി�വന��രം/െന�മ�ാട് ഓപ്ഷൻ

21 �ാൻലി െജാൺസ്. ജ വി(324061) തി�വന��രം തി�വന��രം/െന�ാ�ിൻകര ഓപ്ഷൻ

22 ഷി� ഡി പി(627270) ക�ർ തി�വന��രം/െന�ാ�ിൻകര ഓപ്ഷൻ

23 സി� െക ഒ(132317) വയനാട് തി�വന��രം/െന�ാ�ിൻകര ഓപ്ഷൻ

24 രാധാ��ൻ െക ബി(325953) തി�വന��രം തി�വന��രം/ചിറയിൻകീഴ് ഓപ്ഷൻ

25 �ജി വി(452409) തി�വന��രം തി�വന��രം/ചിറയിൻകീഴ് ഓപ്ഷൻ

26 കാ൪� നായ൪ എം എൽ(454024) തി�വന��രം തി�വന��രം/ചിറയിൻകീഴ് ഓപ്ഷൻ

27 രാമച�ൻ നായ൪ െജ(126077) ഇ��ി തി�വന��രം/ചിറയിൻകീഴ് ഓപ്ഷൻ

28 ശരത് ബാ� എസ് എസ്(725543) തി�വന��രം തി�വന��രം/ചിറയിൻകീഴ് ഓപ്ഷൻ

29 �മ� എ(520242) പാല�ാട് തി�വന��രം/ചിറയിൻകീഴ് ഓപ്ഷൻ

30 കവിത ആർ എസ്(590382) പാല�ാട് തി�വന��രം/ചിറയിൻകീഴ് ഓപ്ഷൻ

31 ശശി�മാർ െജ(456212) പാല�ാട് തി�വന��രം/ചിറയിൻകീഴ് ഓപ്ഷൻ

32 രജിൻ ആർ(615027) തി�വന��രം തി�വന��രം/ചിറയിൻകീഴ് ഓപ്ഷൻ

33 സാ� ഡി(107541) പാല�ാട് തി�വന��രം/ചിറയിൻകീഴ് ഓപ്ഷൻ
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34 ൈസ� എ(395839) മല�റം തി�വന��രം/ചിറയിൻകീഴ് ഓപ്ഷൻ

35 സീമ എ�് എസ്(724930) മല�റം തി�വന��രം/ചിറയിൻകീഴ് ഓപ്ഷൻ

36 ഷാനി എ എസ്(726782) മല�റം തി�വന��രം/ചിറയിൻകീഴ് ഓപ്ഷൻ

37 ഫിേലാമിന എൽ(686367) മല�റം തി�വന��രം/ചിറയിൻകീഴ് ഓപ്ഷൻ

38 ഗിരിജ �മാരി എൽ(126308) മല�റം തി�വന��രം/ചിറയിൻകീഴ് ഓപ്ഷൻ

39 ഷീജ.എസ്(726900) മല�റം തി�വന��രം/ചിറയിൻകീഴ് ഓപ്ഷൻ

40 െമാഹ�ദ് റാഫി ടി(723943) പാല�ാട് തി�വന��രം/ചിറയിൻകീഴ് ഓപ്ഷൻ

41 േജാഷിത എസ്(489273) ഇ��ി തി�വന��രം/ചിറയിൻകീഴ് ഓപ്ഷൻ

42 PODI KOCHU K(165477) ഇ��ി തി�വന��രം/ചിറയിൻകീഴ് ഓപ്ഷൻ

43 ആതിര എസ് എസ്(388438) ഇ��ി തി�വന��രം/ചിറയിൻകീഴ് ഓപ്ഷൻ

44 �ദീപ് �മാ൪ ഡി(755895) മല�റം തി�വന��രം/ചിറയിൻകീഴ് ഓപ്ഷൻ

45 അർ�ന പി എ�്(739371) ��ർ തി�വന��രം/തി�വന��രം ഓപ്ഷൻ

46 സതീഷ് പി(448298) പാല�ാട് തി�വന��രം/തി�വന��രം ഓപ്ഷൻ

47 �� �മാരി വി ആർ(107901) പ�നംതി� തി�വന��രം/തി�വന��രം ഓപ്ഷൻ

48 ഫിേറാഷ് എ�് ആ൪(107118) തി�വന��രം തി�വന��രം/തി�വന��രം ഓപ്ഷൻ

49 െഷറിൻ ആ൪(126143) തി�വന��രം തി�വന��രം/തി�വന��രം ഓപ്ഷൻ

50 ബി� എൻ(106688) ഇ��ി തി�വന��രം/തി�വന��രം ഓപ്ഷൻ

51 േ�മലത െക വി(407012) തി�വന��രം തി�വന��രം/തി�വന��രം ഓപ്ഷൻ

52 ബിൻ�ജാൻ(726574) ��ർ തി�വന��രം/തി�വന��രം ഓപ്ഷൻ

53 �ധീർ എ(418093) തി�വന��രം/തി�വന��രം ഓപ്ഷൻ

54 Mirajkher(125638) ഇ��ി തി�വന��രം/തി�വന��രം ഓപ്ഷൻ

55 വിേശ�ശ�ര പി െക(548812) ക�ർ തി�വന��രം/തി�വന��രം ഓപ്ഷൻ

56 മേഹഷ് ആർ(461735) തി�വന��രം തി�വന��രം/തി�വന��രം ഓപ്ഷൻ

57 െഷറിൻ രാജ് പി(726907) മല�റം തി�വന��രം/തി�വന��രം ഓപ്ഷൻ

58 �ധീർ �ി എ�്(417958) ഇ��ി തി�വന��രം/തി�വന��രം ഓപ്ഷൻ

59 ര�ി ജി വി(727510) പാല�ാട് തി�വന��രം/തി�വന��രം ഓപ്ഷൻ

60 സജിനി എസ് ആർ(649168) വയനാട് തി�വന��രം/തി�വന��രം ഓപ്ഷൻ

61 വിേനാദ് ആർ(333830) േകാഴിേ�ാട് തി�വന��രം/തി�വന��രം ഓപ്ഷൻ

62 �ിൻസ് ഡി(125624) കാസർേഗാഡ് തി�വന��രം/തി�വന��രം ഓപ്ഷൻ

63 ര�ി പി എസ്(747972) എറണാ�ളം തി�വന��രം/തി�വന��രം ഓപ്ഷൻ

64 �ജൻ വി(125931) കാസർേഗാഡ് തി�വന��രം/തി�വന��രം ഓപ്ഷൻ
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65 �നിൽ�മാർ െജ ആർ(159675) കാസർേഗാഡ് തി�വന��രം/തി�വന��രം ഓപ്ഷൻ

66 ത�ീമ�് എം പി(705922) ക�ർ തി�വന��രം/തി�വന��രം ഓപ്ഷൻ

67 �േരഷ് �മാർ പി(107097) ക�ർ തി�വന��രം/തി�വന��രം ഓപ്ഷൻ

68 ബി�. പി(107027) ഇ��ി തി�വന��രം/തി�വന��രം ഓപ്ഷൻ

69 മൻഷാദ് എസ്(556706) ഇ��ി തി�വന��രം/തി�വന��രം ഓപ്ഷൻ

70 സനിത. എസ്(728548) ��ർ തി�വന��രം/തി�വന��രം ഓപ്ഷൻ

71 രാ ഗി ത ആർ െക(724362) ഇ��ി തി�വന��രം/തി�വന��രം ഓപ്ഷൻ

72 Sarath S V(725430) ഇ��ി തി�വന��രം/തി�വന��രം ഓപ്ഷൻ

73 �ിത എൽ പി(746539) പാല�ാട് തി�വന��രം/തി�വന��രം ഓപ്ഷൻ

74 നിഷ എൻ ഡി(737868) കാസർേഗാഡ് തി�വന��രം/തി�വന��രം ഓപ്ഷൻ

75 ധന� എം ഷാ(737311) മല�റം തി�വന��രം/തി�വന��രം ഓപ്ഷൻ

76 സജീവ് ജി എസ്(740542) ഇ��ി തി�വന��രം/തി�വന��രം ഓപ്ഷൻ

77 നിഷ ആർ വി(732009) മല�റം തി�വന��രം/തി�വന��രം ഓപ്ഷൻ

78 നജീമാ ബീവി എ(106701) ��ർ തി�വന��രം/തി�വന��രം ഓപ്ഷൻ

79 �മ �ി എസ്(617794) ഇ��ി െകാ�ം/�ന�ർ ഓപ്ഷൻ

80 നിയാസ് എം എ(320342) േകാ�യം െകാ�ം/���ർ ഓപ്ഷൻ

81 �ദീപ്�മാർ പി(450030) പ�നംതി� െകാ�ം/ക�നാഗ��ി ഓപ്ഷൻ

82 Shibi Dasan(335239) െകാ�ം െകാ�ം/ക�നാഗ��ി ഓപ്ഷൻ

83 �ീലാൽ ബി(326768) േകാ�യം െകാ�ം/ക�നാഗ��ി ഓപ്ഷൻ

84 അംജി�്ഖാൻ എസ് െജ(619490) കാസർേഗാഡ് െകാ�ം/പ�നാ�രം ഓപ്ഷൻ

85 SHINY MOL O(422594) പ�നംതി� െകാ�ം/െകാ�ാര�ര ഓപ്ഷൻ

86 സഹറ സലാം(726755) തി�വന��രം െകാ�ം/െകാ�ാര�ര ഓപ്ഷൻ

87 സി� േമരി േജാസഫ്(426510) തി�വന��രം െകാ�ം/െകാ�ാര�ര ഓപ്ഷൻ

88 മ�ിക എസ്(729575) തി�വന��രം െകാ�ം/െകാ�ാര�ര ഓപ്ഷൻ

89 �ീതി ജി എസ്(726914) തി�വന��രം െകാ�ം/െകാ�ം ഓപ്ഷൻ

90 ബി രാേജഷ്(427107) തി�വന��രം െകാ�ം/െകാ�ം ഓപ്ഷൻ

91 ബി� വാ�േദവൻ(663090) തി�വന��രം െകാ�ം/െകാ�ം ഓപ്ഷൻ

92 Ajayakumar TG(424648) െകാ�ം െകാ�ം/െകാ�ം ഓപ്ഷൻ

93 േശാഭന എം(564601) െകാ�ം െകാ�ം/െകാ�ം ഓപ്ഷൻ

94 �നിൽ എം ഇ(737914) പാല�ാട് പ�നംതി�/മ���ി ഓപ്ഷൻ

95 േര� ആർ എസ്(773061) ഇ��ി പ�നംതി�/മ���ി ഓപ്ഷൻ
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96 അ�ൺ എസ് നായർ(483472) വയനാട് പ�നംതി�/മ���ി ഓപ്ഷൻ

97 മേഹഷ് ബി(766692) ക�ർ പ�നംതി�/മ���ി ഓപ്ഷൻ

98 രജനി എൻ(749206) പാല�ാട് പ�നംതി�/മ���ി ഓപ്ഷൻ

99 ഷീജേമാൾ എ(642531) കാസർേഗാഡ് പ�നംതി�/മ���ി ഓപ്ഷൻ

100 വി� പി �േരഷ്(760387) വയനാട് പ�നംതി�/മ���ി ഓപ്ഷൻ

101 അേജാഷ് േതാമസ്(628310) പാല�ാട് പ�നംതി�/മ���ി ഓപ്ഷൻ

102 ഭാഗ� ല�ി ബി(751613) മല�റം പ�നംതി�/മ���ി ഓപ്ഷൻ

103 ധന� എസ് ആന�്(409513) പ�നംതി� പ�നംതി�/റാ�ി ഓപ്ഷൻ

104 സാധന �ി എം(502504) പ�നംതി� പ�നംതി�/റാ�ി ഓപ്ഷൻ

105 RADHIKA R(742001) മല�റം പ�നംതി�/റാ�ി ഓപ്ഷൻ

106 അ�രാജ് സി ആർ(158399) പ�നംതി� പ�നംതി�/തി�വ� ഓപ്ഷൻ

107 േജ�ാതി ടി െക(702919) പാല�ാട് പ�നംതി�/തി�വ� ഓപ്ഷൻ

108 ഷർമിള എൽ(742341) മല�റം പ�നംതി�/തി�വ� ഓപ്ഷൻ

109 അശ�തി എ(520354) പാല�ാട് പ�നംതി�/തി�വ� ഓപ്ഷൻ

110 േരഖ ആർ(712619) മല�റം പ�നംതി�/േകാ�ി ഓപ്ഷൻ

111 അജിൻ എസ്(747088) പാല�ാട് പ�നംതി�/േകാ�ി ഓപ്ഷൻ

112 ഗീതാ�ലി(419895) പ�നംതി� പ�നംതി�/േകാ�ി ഓപ്ഷൻ

113 മേനാജ് �മാർ എസ്(408525) പ�നംതി� പ�നംതി�/േകാ�ി ഓപ്ഷൻ

114 ബിജി െക(725158) മല�റം പ�നംതി�/േകാ�ി ഓപ്ഷൻ

115 എൻ ര�നാഥൻ നായർ(417937) പ�നംതി� പ�നംതി�/േകാ�ി ഓപ്ഷൻ

116 ജയ�മാർ �ി(417110) പ�നംതി� പ�നംതി�/േകാ�ി ഓപ്ഷൻ

117 സലീ���് ഇ(479409) പാല�ാട് പ�നംതി�/േകാ�ി ഓപ്ഷൻ

118 ബിേനഷ് �മാർ െക ആർ(427732) ആല�ഴ പ�നംതി�/അ�ർ ഓപ്ഷൻ

119 അനീഷ് �മാർ െക(130730) പ�നംതി� പ�നംതി�/അ�ർ ഓപ്ഷൻ

120 ജയ�മാർ എസ്(130650) പ�നംതി� പ�നംതി�/അ�ർ ഓപ്ഷൻ

121 അ�ല�ി എസ്(423791) പ�നംതി� പ�നംതി�/അ�ർ ഓപ്ഷൻ

122 �ീരാജ് എസ്(416743) പ�നംതി� പ�നംതി�/അ�ർ ഓപ്ഷൻ

123 അേജഷ് എ(445637) പ�നംതി� പ�നംതി�/അ�ർ ഓപ്ഷൻ

124 വിഭ എൻ(564753) പ�നംതി� പ�നംതി�/അ�ർ ഓപ്ഷൻ

125 ശാലിനി ടി(727057) മല�റം പ�നംതി�/േകാഴേ�രി ഓപ്ഷൻ

126 ലി� ആർ(414900) ക�ർ പ�നംതി�/േകാഴേ�രി ഓപ്ഷൻ
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127 അജിത് �മാർ ബി(457766) പ�നംതി� പ�നംതി�/േകാഴേ�രി ഓപ്ഷൻ

128 അജിത് ആർ നായർ(726483) മല�റം പ�നംതി�/േകാഴേ�രി ഓപ്ഷൻ

129 ആതിര ഐ(698904) പാല�ാട് പ�നംതി�/േകാഴേ�രി ഓപ്ഷൻ

130 ബിബിൻ.ബി(526114) പാല�ാട് പ�നംതി�/േകാഴേ�രി ഓപ്ഷൻ

131 ജിഷ�കാശ് വി(706938) പാല�ാട് പ�നംതി�/േകാഴേ�രി ഓപ്ഷൻ

132 ദിലീപ് എസ്(540276) മല�റം പ�നംതി�/േകാഴേ�രി ഓപ്ഷൻ

133 സി� പി പി(258609) വയനാട് പ�നംതി�/േകാഴേ�രി ഓപ്ഷൻ

134 അനിൽ �മാർ ആർ(418851) ക�ർ പ�നംതി�/േകാഴേ�രി ഓപ്ഷൻ

135 േര� എസ് രവീ�ൻ(569702) പാല�ാട് പ�നംതി�/േകാഴേ�രി ഓപ്ഷൻ

136 �ബിന എം എ�്(724727) മല�റം പ�നംതി�/േകാഴേ�രി ഓപ്ഷൻ

137 വി� സലിം�മാർ(663506) ഇ��ി പ�നംതി�/േകാഴേ�രി ഓപ്ഷൻ

138 രമ� ആർ(737481) കാസർേഗാഡ് പ�നംതി�/േകാഴേ�രി ഓപ്ഷൻ

139 ര�ി രാജൻ(721296) കാസർേഗാഡ് പ�നംതി�/േകാഴേ�രി ഓപ്ഷൻ

140 �ദീപ് ബി എസ്(761499) വയനാട് പ�നംതി�/േകാഴേ�രി ഓപ്ഷൻ

141 GEETHA D(740281) ഇ��ി പ�നംതി�/േകാഴേ�രി ഓപ്ഷൻ

142 േലഖ െക.എസ്(426289) ഇ��ി പ�നംതി�/േകാഴേ�രി ഓപ്ഷൻ

143 അ�ജ െജ നായർ(742132) ക�ർ പ�നംതി�/േകാഴേ�രി ഓപ്ഷൻ

144 ഫൗസിയേമാൾ എ(709173) ഇ��ി പ�നംതി�/േകാഴേ�രി ഓപ്ഷൻ

145 ദീ�ി ജി എസ്(107015) മല�റം പ�നംതി�/േകാഴേ�രി ഓപ്ഷൻ

146 �ശാ�് പി(741713) ഇ��ി പ�നംതി�/േകാഴേ�രി ഓപ്ഷൻ

147 താര െക(737498) ��ർ പ�നംതി�/േകാഴേ�രി ഓപ്ഷൻ

148 രജനി എൽ(739836) ��ർ പ�നംതി�/േകാഴേ�രി ഓപ്ഷൻ

149 അലിമ ബീവി.എസ്(741522) ��ർ പ�നംതി�/േകാഴേ�രി ഓപ്ഷൻ

150 MADHUSOODHANAN PILLAI R(165321) ��ർ പ�നംതി�/േകാഴേ�രി ഓപ്ഷൻ

151 ശ�ർ ��ൻ എം ജി(445568) ആല�ഴ ആല�ഴ/േചർ�ല ഓപ്ഷൻ

152 സതീഷ് ച�ൻ എസ്. എസ്(348608) തി�വന��രം ആല�ഴ/അ�ല�ഴ ഓപ്ഷൻ

153 ദീപ േഷണായ് ആർ െക(629033) മല�റം ആല�ഴ/അ�ല�ഴ ഓപ്ഷൻ

154 ഡിൈവൻ സി െബനഡി�്(406910) എറണാ�ളം ആല�ഴ/അ�ല�ഴ ഓപ്ഷൻ

155 �ി. എം ഷി�േമാൾ(325926) ആല�ഴ ആല�ഴ/അ�ല�ഴ ഓപ്ഷൻ

156 എസ് അനിൽ�മാർ �േ�ൽ(388800) എറണാ�ളം ആല�ഴ/അ�ല�ഴ ഓപ്ഷൻ

157 േജാേമാൻ വർഗീസ്(416785) േകാഴിേ�ാട് ആല�ഴ/��നാട് ഓപ്ഷൻ
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158 റംല�് ബീവി െക എ(417944) പ�നംതി� ആല�ഴ/െച��ർ ഓപ്ഷൻ

159 ബാ� എസ്(441083) ആല�ഴ ആല�ഴ/മാേവലി�ര ഓപ്ഷൻ

160 സേ�ാഷ് �മാർ പി ജി(408184) പ�നംതി� ആല�ഴ/മാേവലി�ര ഓപ്ഷൻ

161 അനീഷ് ആർ(406822) പ�നംതി� ആല�ഴ/മാേവലി�ര ഓപ്ഷൻ

162 അ�ൺ ജി(477112) പ�നംതി� ആല�ഴ/കാർ�ിക��ി ഓപ്ഷൻ

163 Rajesh C M(323398) എറണാ�ളം േകാ�യം/ൈവ�ം ഓപ്ഷൻ

164 ജയ�മാർ എം ജി(324316) പാല�ാട് േകാ�യം/മീന�ിൽ ഓപ്ഷൻ

165 നിഷാേമാൾ ഡി(740455) ഇ��ി േകാ�യം/മീന�ിൽ ഓപ്ഷൻ

166 റീ�ാ� െക േജാര്ജ്(522391) ഇ��ി േകാ�യം/മീന�ിൽ ഓപ്ഷൻ

167 �രളീധരൻ പി എസ്(428604) മല�റം േകാ�യം/മീന�ിൽ ഓപ്ഷൻ

168 ബി�േമാൻ പി.എം(131701) ക�ർ േകാ�യം/േകാ�യം ഓപ്ഷൻ

169 �ിജിത് െക ബാ�(727863) ��ർ േകാ�യം/േകാ�യം ഓപ്ഷൻ

170 �സാദ് െക എസ്(404216) പാല�ാട് േകാ�യം/േകാ�യം ഓപ്ഷൻ

171 ഷാജി �ി(373137) ഇ��ി േകാ�യം/േകാ�യം ഓപ്ഷൻ

172 റീനാ േമാൾ വി ബി(745536) പാല�ാട് േകാ�യം/േകാ�യം ഓപ്ഷൻ

173 �ിത എസ്(725659) ��ർ േകാ�യം/േകാ�യം ഓപ്ഷൻ

174 േജാസഫ് പി െജ(741337) മല�റം േകാ�യം/േകാ�യം ഓപ്ഷൻ

175 �ീന െക പി(743150) ��ർ േകാ�യം/േകാ�യം ഓപ്ഷൻ

176 െബ�്സ് എ�ഹാം(745513) പാല�ാട് േകാ�യം/േകാ�യം ഓപ്ഷൻ

177 മ�ള െക എൽ(700048) പാല�ാട് േകാ�യം/േകാ�യം ഓപ്ഷൻ

178 ബിൻസി െക െജ(713541) മല�റം േകാ�യം/േകാ�യം ഓപ്ഷൻ

179 െചറിയാൻ �ി എം(324481) പാല�ാട് േകാ�യം/േകാ�യം ഓപ്ഷൻ

180 �ജി�് െജ(746701) മല�റം േകാ�യം/േകാ�യം ഓപ്ഷൻ

181 C VENUGOPAL(325918) മല�റം േകാ�യം/േകാ�യം ഓപ്ഷൻ

182 േബാണി� വിജയ്(513974) ക�ർ േകാ�യം/േകാ�യം ഓപ്ഷൻ

183 PUSHPAJA K P(452232) ഇ��ി േകാ�യം/േകാ�യം ഓപ്ഷൻ

184 നിഷ ജി(713030) കാസർേഗാഡ് േകാ�യം/േകാ�യം ഓപ്ഷൻ

185 സിജിേമാൾ എം പി(752203) മല�റം േകാ�യം/േകാ�യം ഓപ്ഷൻ

186 �ര� ബി നായർ(750983) മല�റം േകാ�യം/േകാ�യം ഓപ്ഷൻ

187 േജാജി മാത�(751286) മല�റം േകാ�യം/േകാ�യം ഓപ്ഷൻ

188 െര�ി റാണി എസ്(763816) മല�റം േകാ�യം/േകാ�യം ഓപ്ഷൻ
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189 ഷീബ എൻ(745573) പാല�ാട് േകാ�യം/േകാ�യം ഓപ്ഷൻ

190 �തി െക ശശിധരൻ(751930) മല�റം േകാ�യം/േകാ�യം ഓപ്ഷൻ

191 �േമാദ് സി ആർ(751280) മല�റം േകാ�യം/േകാ�യം ഓപ്ഷൻ

192 ബാ�രാജ് വി ജി(348485) ഇ��ി േകാ�യം/കാ�ിര��ി ഓപ്ഷൻ

193 റാണി പി ആർ(395515) ഇ��ി േകാ�യം/കാ�ിര��ി ഓപ്ഷൻ

194 ലത േജ�ബ്(161131) ഇ��ി േകാ�യം/കാ�ിര��ി ഓപ്ഷൻ

195 േസാണിയ േജാസ്(556698) ഇ��ി േകാ�യം/കാ�ിര��ി ഓപ്ഷൻ

196 േജാസ്��ി പി െജ(407195) പ�നംതി� േകാ�യം/ച�നാേശരി ഓപ്ഷൻ

197 േജാസഫ് െറയ്� െക �ി(326641) േകാ�യം േകാ�യം/ച�നാേശരി ഓപ്ഷൻ

198 �ജാമണി ഒ(153003) ഇ��ി േകാ�യം/ച�നാേശരി ഓപ്ഷൻ

199 ഷാമില എ�്(325622) േകാ�യം േകാ�യം/ച�നാേശരി ഓപ്ഷൻ

200 കേലഷ് ബാ�(321000) േകാ�യം േകാ�യം/ച�നാേശരി ഓപ്ഷൻ

201 മിരീഷ് ജി(407353) പ�നംതി� േകാ�യം/ച�നാേശരി ഓപ്ഷൻ

202 ബി�േമാൻ െക ബി(682745) മല�റം േകാ�യം/ച�നാേശരി ഓപ്ഷൻ

203 ജ� എം ഷറഫ്(740249) മല�റം േകാ�യം/ച�നാേശരി ഓപ്ഷൻ

204 സൗമ� �രളി എസ്(726863) ക�ർ േകാ�യം/ച�നാേശരി ഓപ്ഷൻ

205 ജിഷ േതാമസ്(442690) ഇ��ി ഇ��ി/ഉ��ൻേചാല ഓപ്ഷൻ

206 ഇ� െക.െജ(757606) ഇ��ി ഇ��ി/ഉ��ൻേചാല ഓപ്ഷൻ

207 രാേജഷ് �ി.ആർ(729279) ഇ��ി ഇ��ി/ഉ��ൻേചാല ഓപ്ഷൻ

208 �ജാത ഇ.ജി(740681) ഇ��ി ഇ��ി/ഉ��ൻേചാല ഓപ്ഷൻ

209 സജി എസ്(408191) ഇ��ി ഇ��ി/ഉ��ൻേചാല ഓപ്ഷൻ

210 െറജിേമാൻ പി.വി(333732) ഇ��ി ഇ��ി/ഉ��ൻേചാല ഓപ്ഷൻ

211 ബിജി മാത�(417294) ഇ��ി ഇ��ി/േദവി�ളം ഓപ്ഷൻ

212 േസാമൻ പി.െക(739536) മല�റം ഇ��ി/േദവി�ളം ഓപ്ഷൻ

213 �ീകല ഇ പി(670022) മല�റം ഇ��ി/പീ�േമട് ഓപ്ഷൻ

214 �ബിൻ െക മാർേ�ാസ്(749680) ഇ��ി ഇ��ി/പീ�േമട് ഓപ്ഷൻ

215 ൈനസി േതാമസ്(751609) മല�റം ഇ��ി/പീ�േമട് ഓപ്ഷൻ

216 േസവ�ർ പി എഫ്(730929) മല�റം ഇ��ി/പീ�േമട് ഓപ്ഷൻ

217 ജിഷ ഉ�ി��ൻ(759985) വയനാട് ഇ��ി/പീ�േമട് ഓപ്ഷൻ

218 ഹാസിം പി എ(326994) ക�ർ ഇ��ി/പീ�േമട് ഓപ്ഷൻ

219 നിസാർ പി എ�്(247573) ഇ��ി ഇ��ി/ഇ��ി ഓപ്ഷൻ
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220 മ� സാം േജാർ�്(751988) മല�റം ഇ��ി/ഇ��ി ഓപ്ഷൻ

221 ബി� െക ബി(335021) ഇ��ി ഇ��ി/ഇ��ി ഓപ്ഷൻ

222 നിഷാേമാൾ പി എസ്(716668) ഇ��ി ഇ��ി/ഇ��ി ഓപ്ഷൻ

223 അ�ൺ സി.(416990) ഇ��ി ഇ��ി/െതാ��ഴ ഓപ്ഷൻ

224 കവിത എ എസ്(636874) ഇ��ി ഇ��ി/െതാ��ഴ ഓപ്ഷൻ

225 എമിലി െക േജാസ്(106456) ഇ��ി ഇ��ി/െതാ��ഴ ഓപ്ഷൻ

226 സജി എം ജി(485747) ഇ��ി ഇ��ി/െതാ��ഴ ഓപ്ഷൻ

227 �ജ പി ആർ(198951) ഇ��ി ഇ��ി/െതാ��ഴ ഓപ്ഷൻ

228 �നീഷ് ജി(374139) ഇ��ി ഇ��ി/െതാ��ഴ ഓപ്ഷൻ

229 ബി� എം എസ്(134232) പ�നംതി� ഇ��ി/െതാ��ഴ ഓപ്ഷൻ

230 ദീേപഷ് സി െക(395739) ഇ��ി ഇ��ി/െതാ��ഴ ഓപ്ഷൻ

231 അനീഷ്�മാർ എസ്(395752) ഇ��ി ഇ��ി/െതാ��ഴ ഓപ്ഷൻ

232 അഷ്ന റഹിം(381791) ഇ��ി ഇ��ി/െതാ��ഴ ഓപ്ഷൻ

233 സതി.പി.വി(445991) എറണാ�ളം എറണാ�ളം/പറ�ർ ഓപ്ഷൻ

234 ജിൻസി ഒ എസ്(491389) എറണാ�ളം എറണാ�ളം/പറ�ർ ഓപ്ഷൻ

235 ഗിരിജ സി എ(241117) എറണാ�ളം എറണാ�ളം/പറ�ർ ഓപ്ഷൻ

236 ഡീന െകഎൻ(758763) വയനാട് എറണാ�ളം/പറ�ർ ഓപ്ഷൻ

237 അ�ഷ േമാഹൻ എം(750612) ��ർ എറണാ�ളം/പറ�ർ ഓപ്ഷൻ

238 ദീപ എ സി(719978) എറണാ�ളം എറണാ�ളം/പറ�ർ ഓപ്ഷൻ

239 നീത മാമച�ൻ വി ആർ(751873) എറണാ�ളം എറണാ�ളം/പറ�ർ ഓപ്ഷൻ

240 ൈശലജ എസ്(496184) കാസർേഗാഡ് എറണാ�ളം/പറ�ർ ഓപ്ഷൻ

241 അനിത എം എസ്(731481) എറണാ�ളം എറണാ�ളം/പറ�ർ ഓപ്ഷൻ

242 ബൻഷ വി പി(751874) മല�റം എറണാ�ളം/പറ�ർ ഓപ്ഷൻ

243 �ിലി ക�ണാകരൻ(761014) വയനാട് എറണാ�ളം/പറ�ർ ഓപ്ഷൻ

244 സനിൽ�മാർ ടി എം(546195) എറണാ�ളം എറണാ�ളം/െകാ�ി ഓപ്ഷൻ

245 ജയാന�ൻ െക(421472) ക�ർ എറണാ�ളം/െകാ�ി ഓപ്ഷൻ

246 ഷീല വി വി(220345) പാല�ാട് എറണാ�ളം/െകാ�ി ഓപ്ഷൻ

247 ആതിര വി. എം.(737188) വയനാട് എറണാ�ളം/െകാ�ി ഓപ്ഷൻ

248 �ദീപ �ി വി(745084) എറണാ�ളം എറണാ�ളം/െകാ�ി ഓപ്ഷൻ

249 അല�ാ�ർ പി െജ(747996) കാസർേഗാഡ് എറണാ�ളം/െകാ�ി ഓപ്ഷൻ

250 താര െക എൻ(446163) ഇ��ി എറണാ�ളം/കണയ�ർ ഓപ്ഷൻ
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251 �ിയാ സേലാമി സാ�വൽ(320092) എറണാ�ളം എറണാ�ളം/കണയ�ർ ഓപ്ഷൻ

252 അ�ൺ പി എൻ(665081) എറണാ�ളം എറണാ�ളം/കണയ�ർ ഓപ്ഷൻ

253 ഏലിയാസ് ��മന(616670) എറണാ�ളം എറണാ�ളം/കണയ�ർ ഓപ്ഷൻ

254 �വീൺ പി(706234) േകാ�യം എറണാ�ളം/കണയ�ർ ഓപ്ഷൻ

255 നിഷ ടി ജി(718546) എറണാ�ളം എറണാ�ളം/കണയ�ർ ഓപ്ഷൻ

256 �ിത ടി(718542) മല�റം എറണാ�ളം/കണയ�ർ ഓപ്ഷൻ

257 ശം� പി(602702) ഇ��ി എറണാ�ളം/കണയ�ർ ഓപ്ഷൻ

258 േജാബി െക പി(104832) ക�ർ എറണാ�ളം/കണയ�ർ ഓപ്ഷൻ

259 വിജയ�മാരി എൻ(104813) പാല�ാട് എറണാ�ളം/കണയ�ർ ഓപ്ഷൻ

260 നീ� െസബാ��ൻ(769755) ക�ർ എറണാ�ളം/കണയ�ർ ഓപ്ഷൻ

261 സംഗമി� െജ എസ്(669656) പാല�ാട് എറണാ�ളം/കണയ�ർ ഓപ്ഷൻ

262 �മി േമാൾ ടി എസ്(718614) എറണാ�ളം എറണാ�ളം/കണയ�ർ ഓപ്ഷൻ

263 ��മണി െക ആർ(321258) മല�റം എറണാ�ളം/കണയ�ർ ഓപ്ഷൻ

264 �ഹ�ദ് ഷാഫി െക എ(616748) കാസർേഗാഡ് എറണാ�ളം/കണയ�ർ ഓപ്ഷൻ

265 ലിൻസി ആർ(739851) േകാഴിേ�ാട് എറണാ�ളം/കണയ�ർ ഓപ്ഷൻ

266 രമ� എസ് ആന�്(721564) ഇ��ി എറണാ�ളം/കണയ�ർ ഓപ്ഷൻ

267 നി�ി �ര�ൻ(739920) ഇ��ി എറണാ�ളം/കണയ�ർ ഓപ്ഷൻ

268 �ജി പി ��മാരൻ(739706) ഇ��ി എറണാ�ളം/കണയ�ർ ഓപ്ഷൻ

269 AMUTHA K(104770) ക�ർ എറണാ�ളം/കണയ�ർ ഓപ്ഷൻ

270 ഷാനിൽ െക എസ്(659559) എറണാ�ളം എറണാ�ളം/കണയ�ർ ഓപ്ഷൻ

271 പ��മാർ ബി(385897) ��ർ എറണാ�ളം/കണയ�ർ ഓപ്ഷൻ

272 സിബി�ൻ വി എ(742386) ��ർ എറണാ�ളം/കണയ�ർ ഓപ്ഷൻ

273 ഷീജ.പി.എസ്(751974) മല�റം എറണാ�ളം/കണയ�ർ ഓപ്ഷൻ

274 Naziya Hafiz A H(718555) എറണാ�ളം എറണാ�ളം/ആ�വ ഓപ്ഷൻ

275 ഉ�ി��ൻ െക െക(373927) ��ർ എറണാ�ളം/ആ�വ ഓപ്ഷൻ

276 ജാ�ിൻ എം എം(736540) പാല�ാട് എറണാ�ളം/ആ�വ ഓപ്ഷൻ

277 �ഷ്ണ�മാർ പി.െക(104834) മല�റം എറണാ�ളം/ആ�വ ഓപ്ഷൻ

278 ജയൻ എ. െക.(159787) പാല�ാട് എറണാ�ളം/���നാട് ഓപ്ഷൻ

279 �� എൻ(197818) ക�ർ എറണാ�ളം/���നാട് ഓപ്ഷൻ

280 റ��് േമാൾ ടി െക(747494) ഇ��ി എറണാ�ളം/���നാട് ഓപ്ഷൻ

281 രാേജഷ് വി. എൻ.(457768) ഇ��ി എറണാ�ളം/���നാട് ഓപ്ഷൻ
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282 രതീഷ് രാജ�ൻ(730998) ഇ��ി എറണാ�ളം/���നാട് ഓപ്ഷൻ

283 േറാഷിത.പി.എ�്(753479) എറണാ�ളം എറണാ�ളം/���നാട് ഓപ്ഷൻ

284 ൈഷേമാൾ സാദിഖ്(483367) എറണാ�ളം എറണാ�ളം/���നാട് ഓപ്ഷൻ

285 �ീേരഖ വി.എൻ(751812) എറണാ�ളം എറണാ�ളം/���നാട് ഓപ്ഷൻ

286 ��മാരൻ ടി ആർ(159784) പാല�ാട് എറണാ�ളം/���നാട് ഓപ്ഷൻ

287 ബി� എ ജി(324541) േകാ�യം എറണാ�ളം/���നാട് ഓപ്ഷൻ

288 അജിൽ േജാ എ�ഹാം(763410) ക�ർ എറണാ�ളം/���നാട് ഓപ്ഷൻ

289 നിസാർ ഒ എസ്(740648) ഇ��ി എറണാ�ളം/���നാട് ഓപ്ഷൻ

290 ബി� ജി(753947) മല�റം എറണാ�ളം/���നാട് ഓപ്ഷൻ

291 ദീപ ഇ നായർ(753189) മല�റം എറണാ�ളം/���നാട് ഓപ്ഷൻ

292 സ�� േമാഹൻ(761413) ക�ർ എറണാ�ളം/���നാട് ഓപ്ഷൻ

293 റീന ജി(753169) ഇ��ി എറണാ�ളം/���നാട് ഓപ്ഷൻ

294 െഡയ് നി േജാസഫ്(401999) ഇ��ി എറണാ�ളം/�വാ��ഴ ഓപ്ഷൻ

295 സൗമ� േമാൾ എം െക(722453) ഇ��ി എറണാ�ളം/�വാ��ഴ ഓപ്ഷൻ

296 ലാൽസൺ േതാമസ്(727171) ഇ��ി എറണാ�ളം/�വാ��ഴ ഓപ്ഷൻ

297 ബി� ഇ ജി(418140) ഇ��ി എറണാ�ളം/�വാ��ഴ ഓപ്ഷൻ

298 അ�ൺ രാജ്(705424) പാല�ാട് എറണാ�ളം/�വാ��ഴ ഓപ്ഷൻ

299 നിർ�ലാേദവി ആർ(506183) ഇ��ി എറണാ�ളം/�വാ��ഴ ഓപ്ഷൻ

300 ദീപ വിജയൻ(637770) ഇ��ി എറണാ�ളം/�വാ��ഴ ഓപ്ഷൻ

301 േരവതി െക ബാലന്(229181) ഇ��ി എറണാ�ളം/�വാ��ഴ ഓപ്ഷൻ

302 ബി� ടി െക(134593) എറണാ�ളം എറണാ�ളം/�വാ��ഴ ഓപ്ഷൻ

303 മണിലാൽ പി വി(561240) ഇ��ി എറണാ�ളം/�വാ��ഴ ഓപ്ഷൻ

304 രാഖി എസ്(629201) ഇ��ി എറണാ�ളം/�വാ��ഴ ഓപ്ഷൻ

305 മ�ഷ �ി എ(687654) ഇ��ി എറണാ�ളം/�വാ��ഴ ഓപ്ഷൻ

306 അനീസ െക ബാവ(740451) ഇ��ി എറണാ�ളം/�വാ��ഴ ഓപ്ഷൻ

307 ജിേജാ പി േജാൺ(348002) ഇ��ി എറണാ�ളം/േകാതമംഗലം ഓപ്ഷൻ

308 ഉ�ി��ൻ വി ജി(644358) എറണാ�ളം എറണാ�ളം/േകാതമംഗലം ഓപ്ഷൻ

309 േതാമസ് ടി വി(197994) എറണാ�ളം എറണാ�ളം/േകാതമംഗലം ഓപ്ഷൻ

310 വിജയൻ പി.െക(197772) ഇ��ി എറണാ�ളം/േകാതമംഗലം ഓപ്ഷൻ

311 �ിയ എൻ(460927) ��ർ ��ർ/����രം ഓപ്ഷൻ

312 �ീജ പി എ(154342) ��ർ ��ർ/����രം ഓപ്ഷൻ
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313 ജസീന എ എ(747052) ��ർ ��ർ/����രം ഓപ്ഷൻ

314 സാഗർ േതാമസ്(720276) ��ർ ��ർ/����രം ഓപ്ഷൻ

315 വിനീത േമാൾ ടി വി(760700) ��ർ ��ർ/െകാ���ർ ഓപ്ഷൻ

316 നിഷ എ സി(752682) ��ർ ��ർ/െകാ���ർ ഓപ്ഷൻ

317 ANJALI A K(727756) കാസർേഗാഡ് ��ർ/െകാ���ർ ഓപ്ഷൻ

318 െറ�� പി ജനാർ�നൻ(745509) കാസർേഗാഡ് ��ർ/ചാല�ടി ഓപ്ഷൻ

319 അ �ൽ റ�മാൻ എഛ്(126305) കാസർേഗാഡ് ��ർ/ചാല�ടി ഓപ്ഷൻ

320 �േരഷ് എം എസ്(414127) കാസർേഗാഡ് ��ർ/ചാല�ടി ഓപ്ഷൻ

321 ശ�ാം ഡി(365724) ��ർ ��ർ/ചാല�ടി ഓപ്ഷൻ

322 Santhosh N(126300) കാസർേഗാഡ് ��ർ/ചാല�ടി ഓപ്ഷൻ

323 ഡിംന െക പി(621367) ��ർ ��ർ/ചാല�ടി ഓപ്ഷൻ

324 സ�� െക(735760) ��ർ ��ർ/ചാല�ടി ഓപ്ഷൻ

325 വിബിൻ ഏലിയാസ്(455278) കാസർേഗാഡ് ��ർ/ചാല�ടി ഓപ്ഷൻ

326 �ീജ ഇ.ആർ(682533) ��ർ ��ർ/തല�ി�ി ഓപ്ഷൻ

327 �ധീഷ് �മാർ പി.എസ്(678507) ��ർ ��ർ/തല�ി�ി ഓപ്ഷൻ

328 ദീപക് െക(720777) ��ർ ��ർ/തല�ി�ി ഓപ്ഷൻ

329 Prabhalakshmi M R(731308) മല�റം ��ർ/തല�ി�ി ഓപ്ഷൻ

330 രമ� വി.ആർ.(657729) ��ർ ��ർ/ചാവ�ാട് ഓപ്ഷൻ

331 െക ബി സജീവൻ(356449) മല�റം ��ർ/ചാവ�ാട് ഓപ്ഷൻ

332 ജിജി എം െജ(628611) കാസർേഗാഡ് ��ർ/ചാവ�ാട് ഓപ്ഷൻ

333 സനിജ എസ്(494202) കാസർേഗാഡ് ��ർ/��ർ ഓപ്ഷൻ

334 ബിനി എം അരവി�്(726362) മല�റം ��ർ/��ർ ഓപ്ഷൻ

335 ബി�പ് .എം(744939) കാസർേഗാഡ് ��ർ/��ർ ഓപ്ഷൻ

336 ജിൻസി േജാൺ സി(220797) കാസർേഗാഡ് ��ർ/��ർ ഓപ്ഷൻ

337 ധന� െക െക(718457) പാല�ാട് ��ർ/��ർ ഓപ്ഷൻ

338 െജ�ി െജ െകാേള�ാടൻ(416816) ��ർ ��ർ/��ർ ഓപ്ഷൻ

339 രമ� എസ് രേമശൻ(730885) ��ർ ��ർ/��ർ ഓപ്ഷൻ

340 അ�രാഗ്. ജീ(758532) വയനാട് ��ർ/��ർ ഓപ്ഷൻ

341 വി എ ദിലീപ്(280698) കാസർേഗാഡ് ��ർ/��ർ ഓപ്ഷൻ

342 വി�േമാൾ െജ(510015) കാസർേഗാഡ് ��ർ/��ർ ഓപ്ഷൻ

343 SMISHA ANAND(243581) കാസർേഗാഡ് ��ർ/��ർ ഓപ്ഷൻ
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344 THANKACHAN V(442207) ക�ർ ��ർ/��ർ ഓപ്ഷൻ

345 അശ�തി മേനാഹരൻ(765070) ക�ർ ��ർ/��ർ ഓപ്ഷൻ

346 െജറിൻ ജി എലിയാസ്(707005) ക�ർ ��ർ/��ർ ഓപ്ഷൻ

347 ഷി�േജാർജ് െക ആർ(240250) കാസർേഗാഡ് ��ർ/��ർ ഓപ്ഷൻ

348 ദീ�ി പി വി(695442) കാസർേഗാഡ് ��ർ/��ർ ഓപ്ഷൻ

349 �ീകാ�് എം(701921) കാസർേഗാഡ് ��ർ/��ർ ഓപ്ഷൻ

350 � അന� ��ൻ(343564) കാസർേഗാഡ് ��ർ/��ർ ഓപ്ഷൻ

351 ൈശലജ ബി ആർ(705868) കാസർേഗാഡ് ��ർ/��ർ ഓപ്ഷൻ

352 Jobin Raju(729426) കാസർേഗാഡ് ��ർ/��ർ ഓപ്ഷൻ

353 �ര�ാേ�ാസ് േതാമസ്(727484) കാസർേഗാഡ് ��ർ/��ർ ഓപ്ഷൻ

354 റീന പി(734751) കാസർേഗാഡ് ��ർ/��ർ ഓപ്ഷൻ

355 �ഗ�ിേമാൾ വി എം(102715) ക�ർ ��ർ/��ം�ളം ഓപ്ഷൻ

356 �ൈലമാൻ സി എം(454698) മല�റം ��ർ/��ം�ളം ഓപ്ഷൻ

357 നിസാം എസ്(557029) മല�റം പാല�ാട്/പ�ാ�ി ഓപ്ഷൻ

358 ബി� ആർ(487432) ��ർ പാല�ാട്/പ�ാ�ി ഓപ്ഷൻ

359 ഹംസ ടി(666034) പാല�ാട് പാല�ാട്/പ�ാ�ി ഓപ്ഷൻ

360 െഡയ്സി േഡവിഡ്(643360) പാല�ാട് പാല�ാട്/മ�ാർ�ാട് ഓപ്ഷൻ

361 ഉ�ി��ൻ ടി ജി(480729) പാല�ാട് പാല�ാട്/മ�ാർ�ാട് ഓപ്ഷൻ

362 രാേജ�ൻ നായർ െക(315298) പാല�ാട് പാല�ാട്/മ�ാർ�ാട് ഓപ്ഷൻ

363 കാർതീയായനി(454039) പാല�ാട് പാല�ാട്/ഒ��ാലം ഓപ്ഷൻ

364 �ദീഷ് പി ടി(641538) േകാഴിേ�ാട് പാല�ാട്/ഒ��ാലം ഓപ്ഷൻ

365 ബിൽബി െക എ(267062) ��ർ പാല�ാട്/ഒ��ാലം ഓപ്ഷൻ

366 മേനാജ് െക ഡി(494681) പാല�ാട് പാല�ാട്/പാല�ാട് ഓപ്ഷൻ

367 അജിത വി(418429) ഇ��ി പാല�ാട്/പാല�ാട് ഓപ്ഷൻ

368 ഫിേറാസ് െക എ(442356) പാല�ാട് പാല�ാട്/പാല�ാട് ഓപ്ഷൻ

369 വിജയ�ീ വി(705360) പാല�ാട് പാല�ാട്/പാല�ാട് ഓപ്ഷൻ

370 സലീം.എം(531806) പാല�ാട് പാല�ാട്/പാല�ാട് ഓപ്ഷൻ

371 �നിത നായർ ആർ(680816) പാല�ാട് പാല�ാട്/പാല�ാട് ഓപ്ഷൻ

372 BALACHANDRAN(347933) ��ർ പാല�ാട്/ആല�ർ ഓപ്ഷൻ

373 ഊർമിളാ�മാരി വി(445327) പാല�ാട് പാല�ാട്/ആല�ർ ഓപ്ഷൻ

374 വിജിഷ വി വി(727825) പാല�ാട് പാല�ാട്/ആല�ർ ഓപ്ഷൻ

Firefox about:blank

13 of 30 12/08/22, 4:27 pm



375 സ�ി�് െക എം(744468) പാല�ാട് പാല�ാട്/ആല�ർ ഓപ്ഷൻ

376 െഷറീന എം(745240) പാല�ാട് പാല�ാട്/ആല�ർ ഓപ്ഷൻ

377 �ീ� എസ്(723323) പാല�ാട് പാല�ാട്/ആല�ർ ഓപ്ഷൻ

378 സജി�് �മാർ ആർ(725240) കാസർേഗാഡ് പാല�ാട്/ചി�ർ ഓപ്ഷൻ

379 ഷാൻറി. സി(747653) പാല�ാട് പാല�ാട്/ചി�ർ ഓപ്ഷൻ

380 വി�കിരൺ.എം(757251) പാല�ാട് പാല�ാട്/ചി�ർ ഓപ്ഷൻ

381 ജിൻസാജ് ആന�ാടൻ(686496) മല�റം മല�റം/നില�ർ ഓപ്ഷൻ

382 റിബി െക രാ�(460125) മല�റം മല�റം/നില�ർ ഓപ്ഷൻ

383 സമദ് പി എം(736367) മല�റം മല�റം/നില�ർ ഓപ്ഷൻ

384 റസീന െക ടി(745621) മല�റം മല�റം/നില�ർ ഓപ്ഷൻ

385 മേഹഷ് െക എം(701454) മല�റം മല�റം/നില�ർ ഓപ്ഷൻ

386 മേനാജ് െക പി(460293) മല�റം മല�റം/നില�ർ ഓപ്ഷൻ

387 അേജഷ് സി(760619) മല�റം മല�റം/നില�ർ ഓപ്ഷൻ

388 ഇ�ാഹിം െക എ(535040) മല�റം മല�റം/നില�ർ ഓപ്ഷൻ

389 മേനാജ് േകാലാർ വീ�ിൽ(346726) മല�റം മല�റം/ഏറനാട് ഓപ്ഷൻ

390 ലീലാ� േജ�ബ്(682097) മല�റം മല�റം/ഏറനാട് ഓപ്ഷൻ

391 ഗീ� െക(634268) മല�റം മല�റം/ഏറനാട് ഓപ്ഷൻ

392 ൈലലാബി െക(731089) മല�റം മല�റം/ഏറനാട് ഓപ്ഷൻ

393 ഷീബ േതാമസ്(731109) മല�റം മല�റം/ഏറനാട് ഓപ്ഷൻ

394 ആന�് �മാർ പി വി(744500) മല�റം മല�റം/ഏറനാട് ഓപ്ഷൻ

395 വി�. പി(742606) മല�റം മല�റം/ഏറനാട് ഓപ്ഷൻ

396 ജസീന പി പി(382869) മല�റം മല�റം/െപരി�ൽമ� ഓപ്ഷൻ

397 ജാഫർ െക പി(108070) മല�റം മല�റം/െപരി�ൽമ� ഓപ്ഷൻ

398 �ഷീറ െക വി(726933) മല�റം മല�റം/െപരി�ൽമ� ഓപ്ഷൻ

399 �ൈവരിയ െക ടി(449515) മല�റം മല�റം/െകാേ�ാ�ി ഓപ്ഷൻ

400 �സീത എ െക(731768) മല�റം മല�റം/െകാേ�ാ�ി ഓപ്ഷൻ

401 ഹരിദാസൻ സി(522764) മല�റം മല�റം/തി�ര�ാടി ഓപ്ഷൻ

402 റഹീന ൈമതീൻ(751795) മല�റം മല�റം/തി�ര�ാടി ഓപ്ഷൻ

403 നിഷാദ് എൻ(130629) പ�നംതി� മല�റം/തി�ർ ഓപ്ഷൻ

404 നിവാസ് സി എച്(541936) െകാ�ം മല�റം/തി�ർ ഓപ്ഷൻ

405 സി�ീഖ് ടി(563699) മല�റം മല�റം/തി�ർ ഓപ്ഷൻ
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406 ഖാലിദ് എന്(712626) മല�റം മല�റം/തി�ർ ഓപ്ഷൻ

407 വിേനാദ് �മാർ െജ(159144) ഇ��ി മല�റം/തി�ർ ഓപ്ഷൻ

408 ലിബിൻ ബാ�(732169) മല�റം മല�റം/തി�ർ ഓപ്ഷൻ

409 വിനീഷ് െക െക(714270) വയനാട് മല�റം/െപാ�ാനി ഓപ്ഷൻ

410 ജഗ�ാഥൻ പി(515807) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട്/താമരേ�രി ഓപ്ഷൻ

411 രാേജഷ് െക(507737) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട്/വടകര ഓപ്ഷൻ

412 അ��ീ സി ബി(741003) ക�ർ േകാഴിേ�ാട്/വടകര ഓപ്ഷൻ

413 ബിേനഷ് �മാർ ചാ�രൻറവിട(731958) മല�റം േകാഴിേ�ാട്/വടകര ഓപ്ഷൻ

414 മി�ൻ സി െക(762579) മല�റം േകാഴിേ�ാട്/െകായിലാ�ി ഓപ്ഷൻ

415 ശര�് രാജ് എ എം(749946) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട്/െകായിലാ�ി ഓപ്ഷൻ

416 ദീ�ി വി(734736) ക�ർ േകാഴിേ�ാട്/േകാഴിേ�ാട് ഓപ്ഷൻ

417 േസാമി�് രാജ് പി എസ്(741695) വയനാട് േകാഴിേ�ാട്/േകാഴിേ�ാട് ഓപ്ഷൻ

418 ര�ി ഡി(456789) ക�ർ േകാഴിേ�ാട്/േകാഴിേ�ാട് ഓപ്ഷൻ

419 ജയച�ൻ പി(563456) മല�റം േകാഴിേ�ാട്/േകാഴിേ�ാട് ഓപ്ഷൻ

420 വി�ല.െക(689868) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട്/േകാഴിേ�ാട് ഓപ്ഷൻ

421 ഷമീം അജ്മൽ(730743) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട്/േകാഴിേ�ാട് ഓപ്ഷൻ

422 ദീപ.�(751658) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട്/േകാഴിേ�ാട് ഓപ്ഷൻ

423 അജിേലഷ് എം(764332) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട്/േകാഴിേ�ാട് ഓപ്ഷൻ

424 നിലീന ച�ൻ ആർ(763911) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട്/േകാഴിേ�ാട് ഓപ്ഷൻ

425 Baburaj N J(124944) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട്/േകാഴിേ�ാട് ഓപ്ഷൻ

426 ബി� പി െക(713324) മല�റം േകാഴിേ�ാട്/േകാഴിേ�ാട് ഓപ്ഷൻ

427 നിഷ സ് നായർ(625579) കാസർേഗാഡ് േകാഴിേ�ാട്/േകാഴിേ�ാട് ഓപ്ഷൻ

428 സനിൽ �മാർ പി വി(684429) വയനാട് വയനാട്/മാന�വാടി ഓപ്ഷൻ

429 ഷിഹാ��ീൻ എ ഇ(772886) ഇ��ി വയനാട്/മാന�വാടി ഓപ്ഷൻ

430 �ജ പി(668833) കാസർേഗാഡ് വയനാട്/മാന�വാടി ഓപ്ഷൻ

431 രജീസ് െക േതാമസ്(726425) വയനാട് വയനാട്/ൈവ�ിരി ഓപ്ഷൻ

432 നിധീഷ് എം വി(758356) ��ർ വയനാട്/�ൽ�ാൻബേ�രി ഓപ്ഷൻ

433 മി�ൻ ടി വി(769359) േകാഴിേ�ാട് വയനാട്/�ൽ�ാൻബേ�രി ഓപ്ഷൻ

434 നിഷ പറ�ൻ(564588) ക�ർ ക�ർ/ഇരി�ി ഓപ്ഷൻ

435 ദീേപഷ് ഈരായി��ി(758895) ക�ർ ക�ർ/ഇരി�ി ഓപ്ഷൻ

436 ഉ�ാൻ പി െക(549572) ക�ർ ക�ർ/തളി�റ�് ഓപ്ഷൻ
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437 ബി� േതാമസ്(131770) കാസർേഗാഡ് ക�ർ/തളി�റ�് ഓപ്ഷൻ

438 സരീഷ് മാ�ിടിേ�രി(128305) കാസർേഗാഡ് ക�ർ/പ��ർ ഓപ്ഷൻ

439 വിേജഷ് ഇ(655785) കാസർേഗാഡ് ക�ർ/പ��ർ ഓപ്ഷൻ

440 വി �രളീധരൻ(152114) കാസർേഗാഡ് ക�ർ/പ��ർ ഓപ്ഷൻ

441 രമ� ൈതവള�ിൽ(736530) കാസർേഗാഡ് ക�ർ/പ��ർ ഓപ്ഷൻ

442 രാേജഷ് എം(207216) ക�ർ ക�ർ/പ��ർ ഓപ്ഷൻ

443 അനിത പി െക(742920) ക�ർ ക�ർ/പ��ർ ഓപ്ഷൻ

444 ��ൻ ടി സി(399826) കാസർേഗാഡ് ക�ർ/പ��ർ ഓപ്ഷൻ

445 �ജന ച�ൻ(753655) കാസർേഗാഡ് ക�ർ/പ��ർ ഓപ്ഷൻ

446 സേ�ാഷ് �തി��ൻ(131787) കാസർേഗാഡ് ക�ർ/പ��ർ ഓപ്ഷൻ

447 ബീന െക നായർ(742233) കാസർേഗാഡ് ക�ർ/പ��ർ ഓപ്ഷൻ

448 സജി�് പി െക(224560) ക�ർ ക�ർ/ക�ർ ഓപ്ഷൻ

449 സാംഗി പി പി(526631) ക�ർ ക�ർ/ക�ർ ഓപ്ഷൻ

450 അഫീമ ഇ പി(766499) ക�ർ ക�ർ/ക�ർ ഓപ്ഷൻ

451 ര�ി�് എ(312497) കാസർേഗാഡ് ക�ർ/ക�ർ ഓപ്ഷൻ

452 ഷിമി മേ�ൻക�ി(697019) ക�ർ ക�ർ/ക�ർ ഓപ്ഷൻ

453 �ശാ�് വി(407973) ക�ർ ക�ർ/തലേ�രി ഓപ്ഷൻ

454 നിഷ വി െക(744685) ക�ർ ക�ർ/തലേ�രി ഓപ്ഷൻ

455 ൈബജിരാജ് എം(330088) ക�ർ ക�ർ/തലേ�രി ഓപ്ഷൻ

456 �സാദ് എൻ(754964) ക�ർ ക�ർ/തലേ�രി ഓപ്ഷൻ

457 ലസിത വി(106007) ക�ർ ക�ർ/തലേ�രി ഓപ്ഷൻ

458 സേ�ഷ് �മാർ എൻ(363350) ക�ർ ക�ർ/തലേ�രി ഓപ്ഷൻ

459 �നിൽ.എം(742279) കാസർേഗാഡ് ക�ർ/തലേ�രി ഓപ്ഷൻ

460 �ിയ പി(428834) ക�ർ ക�ർ/തലേ�രി ഓപ്ഷൻ

461 ഇ�ാഹിം െക എം(725119) കാസർേഗാഡ് കാസർേഗാഡ്/മേ�ശ�രം ഓപ്ഷൻ

462 നവ� എ.ആർ(711112) കാസർേഗാഡ് കാസർേഗാഡ്/മേ�ശ�രം ഓപ്ഷൻ

463 െഷമിം എം(216535) കാസർേഗാഡ് കാസർേഗാഡ്/കാസർേഗാഡ് ഓപ്ഷൻ

464 െനൗഫൽ.പി(726633) കാസർേഗാഡ് കാസർേഗാഡ്/കാസർേഗാഡ് ഓപ്ഷൻ

465 അ�ൽ സലാം ടി െക(106367) കാസർേഗാഡ് കാസർേഗാഡ്/േഹാസ്�ർഗ് ഓപ്ഷൻ

466 അജയൻ വി എം(402269) കാസർേഗാഡ് കാസർേഗാഡ്/േഹാസ്�ർഗ് ഓപ്ഷൻ

467 മണികണ്൦ �മാർ െക വി(479109) കാസർേഗാഡ് കാസർേഗാഡ്/േഹാസ്�ർഗ് ഓപ്ഷൻ
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468 ഗിരീഷ് എ വി(629144) കാസർേഗാഡ് കാസർേഗാഡ്/േഹാസ്�ർഗ് ഓപ്ഷൻ

469 ബീന െക പി(595836) കാസർേഗാഡ് കാസർേഗാഡ്/േഹാസ്�ർഗ് ഓപ്ഷൻ

470 സതീശൻ �തിയടവൻ(152090) ക�ർ 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 SAMEER T S(165308) െകാ�ം ഇ��ി നിർബ�ിതം

2 Nabila J(418868) ആല�ഴ ഇ��ി നിർബ�ിതം

3 ഷീജാ�മാരി ടി(428086) ആല�ഴ ഇ��ി നിർബ�ിതം

4 ഹ�ത് ബീവി എസ് െക(726758) ഇ��ി ഇ��ി �േമാഷൻ

5 സ�ജബീവി എസ്(125661) തി�വന��രം ഇ��ി നിർബ�ിതം

6 �േരഷ് ബാ� ആർ(165533) െകാ�ം ഇ��ി നിർബ�ിതം

7 �ീകല വി എസ്(417736) പ�നംതി� ഇ��ി നിർബ�ിതം

8 SYAMKUMAR S(492690) ആല�ഴ ഇ��ി നിർബ�ിതം

9 സി� എസ് രാജൻ(416735) പ�നംതി� ഇ��ി നിർബ�ിതം

10 സരിതാറാണി എം എസ്(445553) ആല�ഴ ഇ��ി നിർബ�ിതം

11 �ീതി േമാൾ വി എസ്(381793) പ�നംതി� ഇ��ി നിർബ�ിതം

12 �ീതാ�മാരി എസ്(130999) െകാ�ം ഇ��ി നിർബ�ിതം

13 സബീർ എ(483608) തി�വന��രം ഇ��ി നിർബ�ിതം

14 ഉഷാേദവി വി(608072) തി�വന��രം ഇ��ി നിർബ�ിതം

15 െസബാ��ൻ മാത�(323298) േകാ�യം ഇ��ി നിർബ�ിതം

16 വി� ഓ എൻ എസ്(326774) േകാ�യം ഇ��ി നിർബ�ിതം

17 �നിൽ �മാർ ടി ടി(107091) പ�നംതി� ഇ��ി �േമാഷൻ

18 Aneesh Karim(165513) െകാ�ം ഇ��ി നിർബ�ിതം

19 ബിനീഷ് എസ് �ി(125773) തി�വന��രം ഇ��ി നിർബ�ിതം

20 �മ എൻ(408259) പ�നംതി� ഇ��ി നിർബ�ിതം

21 െക രേമശൻ(134324) പ�നംതി� ഇ��ി �േമാഷൻ
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22 നൗഷാദ് െക എ(607587) േകാ�യം ഇ��ി �േമാഷൻ

23 രാജ�ീ എസ്(125402) തി�വന��രം ഇ��ി നിർബ�ിതം

24 സി� എസ്.എസ്(572314) തി�വന��രം ഇ��ി നിർബ�ിതം

25 അൻവർഷ . എ ഫ്(130893) പ�നംതി� ഇ��ി നിർബ�ിതം

26 SHIJU V(545110) െകാ�ം ഇ��ി നിർബ�ിതം

27 ഗിരീഷ് െക(417312) ആല�ഴ ഇ��ി നിർബ�ിതം

28 അഭിലാഷ് എ എസ്(126042) തി�വന��രം ഇ��ി നിർബ�ിതം

29 ജയൻേഡാമിനിക്(134218) പ�നംതി� ഇ��ി നിർബ�ിതം

30 �ദീപ് �മാർ പി(126387) െകാ�ം ഇ��ി നിർബ�ിതം

31 ബാ�രാജ് വി െക(134308) പ�നംതി� ഇ��ി നിർബ�ിതം

32 മ�മണി എം(388489) തി�വന��രം ഇ��ി നിർബ�ിതം

33 ബഷീർ��് എം(424734) െകാ�ം ഇ��ി നിർബ�ിതം

34 വിജയ�മാർ. പി ആർ(126114) തി�വന��രം ഇ��ി നിർബ�ിതം

35 �കാശ് ജി(165273) െകാ�ം ഇ��ി നിർബ�ിതം

36 �ിജി പി ഭാ�ർ(452389) തി�വന��രം ഇ��ി നിർബ�ിതം

37 സതീഷ് �മാർ എം െക(573495) ആല�ഴ ഇ��ി നിർബ�ിതം

38 അജിത് �മാർ ബി(427665) ആല�ഴ ഇ��ി നിർബ�ിതം

39 RAJEEV KUMAR P R(165597) െകാ�ം ഇ��ി നിർബ�ിതം

40 നവാസ് എ(453482) തി�വന��രം ഇ��ി നിർബ�ിതം

41 രജനി എ െക(545839) തി�വന��രം ഇ��ി നിർബ�ിതം

42 ശാ��മാർ ജി(126168) തി�വന��രം ഇ��ി നിർബ�ിതം

43 മീന ൈസമൺ(418853) പ�നംതി� ഇ��ി നിർബ�ിതം

44 ഷീല എ�്(106683) െകാ�ം ഇ��ി നിർബ�ിതം

45 നാസി��ീൻ എം(482284) തി�വന��രം ഇ��ി നിർബ�ിതം

46 SMITHA R(165416) െകാ�ം ഇ��ി നിർബ�ിതം

47 േജാജി േതാമസ്(325567) േകാ�യം ഇ��ി �േമാഷൻ

48 ASWINIKUMAR S(126289) ��ർ ��ർ �േമാഷൻ

49 നീ� � പി(790651) ��ർ ��ർ �േമാഷൻ

50 ബി� വി എം(218924) എറണാ�ളം ��ർ �േമാഷൻ

51 ആൽെ�ഡ് �ി(461781) തി�വന��രം ��ർ �േമാഷൻ

52 സജില ബീഗം(542577) പ�നംതി� ��ർ �േമാഷൻ
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53 ജിൻസിേമാൾ പി െജ(790900) ��ർ ��ർ �േമാഷൻ

54 ൈസ�ൽ ആബിദ് െക(791583) ��ർ ��ർ �േമാഷൻ

55 സിനീഷ വി(790515) ��ർ ��ർ �േമാഷൻ

56 ഗീ� ടി െജ(790836) ��ർ ��ർ �േമാഷൻ

57 അശ�തി വി എം(159154) ��ർ ��ർ �േമാഷൻ

58 അനീഷ് െക(791238) ��ർ ��ർ �േമാഷൻ

59 ആശ ഇ എ(790727) ��ർ ��ർ �േമാഷൻ

60 നീന െക എസ്(790730) ��ർ ��ർ �േമാഷൻ

61 �ിത െക പി(760591) ��ർ ��ർ �േമാഷൻ

62 Darsana MG(793219) ��ർ ��ർ �േമാഷൻ

63 MINIMOLE O(793207) ��ർ �േമാഷൻ

64 കീർ�ി എം വി(795256) ��ർ �േമാഷൻ

65 ജയ�കാശ് പി.എസ്(348358) ��ർ ��ർ �േമാഷൻ

66 ൈഹദരാലി എം(347199) ��ർ ��ർ �േമാഷൻ

67 മിനി ഒ(130828) പ�നംതി� ��ർ �േമാഷൻ

68 െറജിേമാൻ �ി �ി(325591) േകാ�യം ��ർ �േമാഷൻ

69 ദിേനഷ് ടി(304467) ��ർ ��ർ �േമാഷൻ

70 ഷാനി എ.വി.(767620) ��ർ ��ർ �േമാഷൻ

71 ബീന ടി എ(769505) ��ർ ��ർ �േമാഷൻ

72 ANITHA K(308671) ��ർ ��ർ �േമാഷൻ

73 വിദ� ച�ൻ(746198) ��ർ ��ർ �േമാഷൻ

74 െസേജാ ആൻറണി എ(799928) ��ർ ��ർ �േമാഷൻ

75 സി�.വി.െക(621395) ��ർ ��ർ �േമാഷൻ

76 മേനാജ് വി ൻ(348184) ��ർ ��ർ �േമാഷൻ

77 Sreeja S K(324470) േകാ�യം ��ർ �േമാഷൻ

78 അഭയൻ എം എ(566800) ��ർ ��ർ �േമാഷൻ

79 മേനാദ് ഡി മാേറാ�ി(609284) ��ർ ��ർ �േമാഷൻ

80 ഷീജ.പി.എ(635410) ��ർ ��ർ �േമാഷൻ

81 ജയ�മാർ(663922) ��ർ ��ർ �േമാഷൻ

82 െഫമിന െക എം(289979) ��ർ ��ർ �േമാഷൻ

83 ജിനി െകഎസ്(384758) ��ർ ��ർ �േമാഷൻ
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84 �ിയ എസ് ൈപ(736084) ��ർ ��ർ �േമാഷൻ

85 സലിം�മാർ സി(106452) ��ർ ��ർ �േമാഷൻ

86 SREEJA S(740669) ��ർ ��ർ �േമാഷൻ

87 DEEPIKA P V(746839) ��ർ ��ർ �േമാഷൻ

88 �നിത െക െക(746840) ��ർ ��ർ �േമാഷൻ

89 �മിത എ എസ്(754430) ��ർ ��ർ �േമാഷൻ

90 SANDHYADEVI J(797140) ��ർ �േമാഷൻ

91 സതീഷ് ബാലൻ പി(799228) ��ർ ��ർ �േമാഷൻ

92 �േരഷ് എം െക(365790) ��ർ ��ർ �േമാഷൻ

93 സനിൽ െക.വി(765627) ��ർ ��ർ �േമാഷൻ

94 �ീജി�് ആർ(722973) ��ർ ��ർ �േമാഷൻ

95 �ഭ പി േവലാ�ധൻ(198599) എറണാ�ളം ��ർ �േമാഷൻ

96 വർ�ീസ് പി സി(107561) േകാ�യം ��ർ �േമാഷൻ

97 അനിൽ�മാർ എം ടി(187075) എറണാ�ളം ��ർ �േമാഷൻ

98 സാല� േജാർ�് സി(281535) എറണാ�ളം ��ർ �േമാഷൻ

99 േതാമസ് േജാൺ(198004) എറണാ�ളം ��ർ �േമാഷൻ

100 ഷൺ�ഖൻ എൻ �ി(187122) ��ർ ��ർ �േമാഷൻ

101 ദിേന�മാർ പി(335645) ��ർ ��ർ �േമാഷൻ

102 രമ� �ി(791580) ��ർ ��ർ �േമാഷൻ

103 �നിൽ�മാർ വി(429025) ഇ��ി ��ർ �േമാഷൻ

104 RESMY C(515646) ��ർ ��ർ �േമാഷൻ

105 �ഹ�ദ് ആഷി�് എ(755558) പാല�ാട് പാല�ാട് �േമാഷൻ

106 �വീൺ. എസ്(700280) പാല�ാട് പാല�ാട് �േമാഷൻ

107 അനില ജി(443490) പാല�ാട് പാല�ാട് �േമാഷൻ

108 ഹബീ�ളള.ബി(606056) പാല�ാട് പാല�ാട് �േമാഷൻ

109 േലഖ �ി േഗാപിനാഥ്(677460) പ�നംതി� പാല�ാട് �േമാഷൻ

110 �ൈലമാൻ വി.എ(197756) എറണാ�ളം പാല�ാട് �േമാഷൻ

111 ഷിേജാ െക ബി(624666) എറണാ�ളം പാല�ാട് �േമാഷൻ

112 സ��ാ റാണി പി ബി(175953) എറണാ�ളം പാല�ാട് �േമാഷൻ

113 �ജി�് സി എം(211063) എറണാ�ളം പാല�ാട് �േമാഷൻ

114 ഗീത െക(770633) പാല�ാട് പാല�ാട് �േമാഷൻ
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115 അജിത് ആൽ�ഡ്(772656) പാല�ാട് പാല�ാട് �േമാഷൻ

116 �ിൻസ് െക പി(739839) പാല�ാട് പാല�ാട് �േമാഷൻ

117 ച��ഭ എസ്(783896) പാല�ാട് പാല�ാട് �േമാഷൻ

118 േര�ക പി ബി(781672) പാല�ാട് പാല�ാട് �േമാഷൻ

119 �ഹ�ദ് �സ െക(206212) പാല�ാട് പാല�ാട് �േമാഷൻ

120 രാേജ�മാർ(783116) പാല�ാട് പാല�ാട് �േമാഷൻ

121 അനീഷ എം(785981) പാല�ാട് പാല�ാട് �േമാഷൻ

122 �േജാദ് �മാർ എൻ(789923) പാല�ാട് പാല�ാട് �േമാഷൻ

123 രാേജഷ് ബി(125810) തി�വന��രം പാല�ാട് �േമാഷൻ

124 േമാഹനൻ എ(131039) പ�നംതി� പാല�ാട് �േമാഷൻ

125 സിനി എൻ എസ്(730881) േകാ�യം പാല�ാട് �േമാഷൻ

126 എൽേദാ മാത�(638431) എറണാ�ളം പാല�ാട് �േമാഷൻ

127 വിജി േമാൾ പി(646593) എറണാ�ളം പാല�ാട് �േമാഷൻ

128 ബി� ടി വി(748233) എറണാ�ളം പാല�ാട് �േമാഷൻ

129 ജിഷ എം െക(748370) എറണാ�ളം പാല�ാട് �േമാഷൻ

130 ഷി� എ(107547) പ�നംതി� പാല�ാട് �േമാഷൻ

131 െസൽവി എസ് െക(747864) പാല�ാട് പാല�ാട് �േമാഷൻ

132 രാധിക പി(747526) പാല�ാട് പാല�ാട് �േമാഷൻ

133 ജയേദവി എസ്(700035) എറണാ�ളം പാല�ാട് �േമാഷൻ

134 �സഫ് ടി എം(221152) എറണാ�ളം പാല�ാട് �േമാഷൻ

135 �ജിത് ഡി(451218) പ�നംതി� പാല�ാട് �േമാഷൻ

136 സി� എം(702384) പാല�ാട് പാല�ാട് �േമാഷൻ

137 ദീപ സി(681041) പാല�ാട് പാല�ാട് �േമാഷൻ

138 രജിനി.െക(622388) പാല�ാട് പാല�ാട് �േമാഷൻ

139 ഹ�ിം. എം(244223) പാല�ാട് പാല�ാട് �േമാഷൻ

140 രാംരാജ് . െക. എസ്(208631) പാല�ാട് പാല�ാട് �േമാഷൻ

141 രാധിക. ആർ(382012) പാല�ാട് പാല�ാട് �േമാഷൻ

142 ജിതിൻ. പി. ഡി(763417) പാല�ാട് പാല�ാട് �േമാഷൻ

143 �നിൽ �മാർ െക എസ്(784056) പാല�ാട് പാല�ാട് �േമാഷൻ

144 ��ലത എം(788867) പാല�ാട് പാല�ാട് �േമാഷൻ

145 ബിേനായ് േജാസഫ്(642008) േകാ�യം പാല�ാട് �േമാഷൻ
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146 െഡ�ീസ് േതാമസ്(647035) േകാ�യം പാല�ാട് �േമാഷൻ

147 സിബി േജാസഫ്(324791) േകാ�യം പാല�ാട് �േമാഷൻ

148 ഹരി�മാർ െക(125625) തി�വന��രം പാല�ാട് �േമാഷൻ

149 ഹരി�മാർ െക എം(705358) േകാ�യം പാല�ാട് �േമാഷൻ

150 ല�ി വില�ം(713191) എറണാ�ളം പാല�ാട് �േമാഷൻ

151 എം െക ���മാർ(749689) എറണാ�ളം പാല�ാട് �േമാഷൻ

152 ര�ാേദവി. പി(539568) പാല�ാട് പാല�ാട് �േമാഷൻ

153 ധന� എം പി(790354) പാല�ാട് പാല�ാട് �േമാഷൻ

154 Anirudhan S(564760) പ�നംതി� പാല�ാട് �േമാഷൻ

155 �േരഷ് �മാർ ആർ(125566) തി�വന��രം പാല�ാട് �േമാഷൻ

156 എം ആർ ബി�(125766) തി�വന��രം പാല�ാട് �േമാഷൻ

157 നവനീത് ടി എം(728222) എറണാ�ളം പാല�ാട് �േമാഷൻ

158 ഇ ഷംലാ ബീവി(752120) പ�നംതി� പാല�ാട് �േമാഷൻ

159 അഭിജി�്.എസ്(752942) േകാ�യം പാല�ാട് �േമാഷൻ

160 ആഷ േജാസഫ്(726677) േകാ�യം പാല�ാട് �േമാഷൻ

161 ��ല െക പി(205486) എറണാ�ളം പാല�ാട് �േമാഷൻ

162 ജംഷീർ അഹ�ദ് സി പി(764254) മല�റം മല�റം �േമാഷൻ

163 അനീഷ് പി പി(782124) മല�റം മല�റം �േമാഷൻ

164 ജിഷ �നിയിൽ(790023) മല�റം മല�റം �േമാഷൻ

165 �സ� വി എസ്(669114) എറണാ�ളം മല�റം �േമാഷൻ

166 ദീപക് സി ബി(632523) എറണാ�ളം മല�റം �േമാഷൻ

167 സി� ആർ(749867) േകാ�യം മല�റം �േമാഷൻ

168 രാജൻ എസ്(131016) പ�നംതി� മല�റം �േമാഷൻ

169 എ ബി സതീശൻ(325939) േകാ�യം മല�റം �േമാഷൻ

170 സിൻ� പി(746471) മല�റം മല�റം �േമാഷൻ

171 ���ീൻ േതാ��ൽ(745920) മല�റം മല�റം �േമാഷൻ

172 സമീന കാരെ�ാടി(745613) മല�റം മല�റം �േമാഷൻ

173 സലീഖ് പി(744958) മല�റം മല�റം �േമാഷൻ

174 Remya SL(746616) മല�റം മല�റം �േമാഷൻ

175 ചി� ജി വി(753886) മല�റം മല�റം �േമാഷൻ

176 �രളീധരൻ ൈവ�െ�ാടി(346740) മല�റം മല�റം �േമാഷൻ
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177 ദീപ െക(766084) മല�റം മല�റം �േമാഷൻ

178 വിനീത് െക(759240) മല�റം മല�റം �േമാഷൻ

179 �ൈഹൽ വി െക(782348) മല�റം മല�റം �േമാഷൻ

180 അ�ബ് വി(782897) മല�റം മല�റം �േമാഷൻ

181 വിദ� പി(783236) മല�റം മല�റം �േമാഷൻ

182 നിഷ . സി.ടി(790033) മല�റം മല�റം �േമാഷൻ

183 Akshara S Pillai(797936) മല�റം �േമാഷൻ

184 അഭിലാഷ് ഒ ബി(751921) എറണാ�ളം മല�റം �േമാഷൻ

185 സി� േസാമനാഥ്(365017) േകാ�യം മല�റം �േമാഷൻ

186 െറജിയ ആർ(765337) എറണാ�ളം മല�റം �േമാഷൻ

187 രാജി �ി വി(776087) േകാ�യം മല�റം �േമാഷൻ

188 അേജഷ് രാജൻ(770674) േകാ�യം മല�റം �േമാഷൻ

189 സജീവ് എം(440971) പ�നംതി� മല�റം �േമാഷൻ

190 ഐശ�ര� �സാദ് പി(769767) തി�വന��രം മല�റം �േമാഷൻ

191 ബി� എസ്(774060) പ�നംതി� മല�റം �േമാഷൻ

192 സിബിന എ എസ്(775151) തി�വന��രം മല�റം �േമാഷൻ

193 Smitha K Viswan(787896) എറണാ�ളം മല�റം �േമാഷൻ

194 അനിത എസ് എസ്(792141) തി�വന��രം മല�റം �േമാഷൻ

195 സംഗീത എസ് ഒ(791523) തി�വന��രം മല�റം �േമാഷൻ

196 പി പി േപാള�ൻ(176106) എറണാ�ളം മല�റം �േമാഷൻ

197 നിഷ സത�ൻ(746459) മല�റം മല�റം �േമാഷൻ

198 വിനീത് വി(766767) മല�റം മല�റം �േമാഷൻ

199 ബിനി െക വി(787000) മല�റം മല�റം �േമാഷൻ

200 െസൗമ� �� െക ബി(754917) പ�നംതി� മല�റം �േമാഷൻ

201 െഫൗസിയ അസീസ്(751774) എറണാ�ളം മല�റം �േമാഷൻ

202 �േമഷ് പി എസ്(753472) എറണാ�ളം മല�റം �േമാഷൻ

203 രാമച�ൻ എം വി(624708) എറണാ�ളം മല�റം �േമാഷൻ

204 �ീതി പി(761008) എറണാ�ളം മല�റം �േമാഷൻ

205 മേഹഷ് എം ആർ(788705) എറണാ�ളം മല�റം �േമാഷൻ

206 രഹന എ(788604) എറണാ�ളം മല�റം �േമാഷൻ

207 ധന� േതാമസ്(786016) എറണാ�ളം മല�റം �േമാഷൻ

Firefox about:blank

23 of 30 12/08/22, 4:27 pm



208 േ�ം�മാർ പി �ി(165485) മല�റം �േമാഷൻ

209 ജിജി േമാൾ െക എ(802581) മല�റം മല�റം �േമാഷൻ

210 �സാദ് ഡി(292714) എറണാ�ളം മല�റം �േമാഷൻ

211 അനിൽ��ൻ എം ബി(753439) എറണാ�ളം മല�റം �േമാഷൻ

212 ഷാ� വി(589769) പ�നംതി� മല�റം �േമാഷൻ

213 സൗമ� വൽസ് ഡി വി(775006) തി�വന��രം മല�റം �േമാഷൻ

214 താരിഷ്.എസ്(791017) തി�വന��രം മല�റം �േമാഷൻ

215 രേമശ് ആർ(715592) പാല�ാട് മല�റം �േമാഷൻ

216 അനിൽ�മാർ ബി(509264) മല�റം �േമാഷൻ

217 േറാബി അഗ�ിൻ(294328) എറണാ�ളം മല�റം �േമാഷൻ

218 രമ� െക പി(752084) എറണാ�ളം മല�റം �േമാഷൻ

219 ദിവ� ടി ഡി(753459) എറണാ�ളം മല�റം �േമാഷൻ

220 അ� ��ൻ(765275) േകാ�യം മല�റം �േമാഷൻ

221 രജിത ബി വി(774653) പ�നംതി� മല�റം �േമാഷൻ

222 േസ�ല�ി എസ്(774276) പ�നംതി� മല�റം �േമാഷൻ

223 േജ�ാതിഷ് ജി� ബി എസ്(749831) എറണാ�ളം മല�റം �േമാഷൻ

224 അശ�തി െജ(777275) േകാ�യം മല�റം �േമാഷൻ

225 രജീഷ് എ ആർ(732013) മല�റം മല�റം �േമാഷൻ

226 �ഹ�ദ് അൻവർ �മാൻ വി എം(741083) മല�റം മല�റം �േമാഷൻ

227 അ�ാസ് പി(708589) മല�റം മല�റം �േമാഷൻ

228 ഹ� �ഹ�ദ് എൻ വി(782178) മല�റം മല�റം �േമാഷൻ

229 സരിത എസ്(783666) മല�റം മല�റം �േമാഷൻ

230 രതീഷ് വി(764736) മല�റം മല�റം �േമാഷൻ

231 രാേജഷ് െക(725928) മല�റം മല�റം �േമാഷൻ

232 ര� സി ബാ�(752425) മല�റം മല�റം �േമാഷൻ

233 ബിനാ�മാരി ഡി(720389) എറണാ�ളം മല�റം �േമാഷൻ

234 �ീവിദ� എം(726809) േകാ�യം മല�റം �േമാഷൻ

235 ര�ി എസ് നായർ(484403) പ�നംതി� മല�റം �േമാഷൻ

236 അനിഷ എ(752959) പ�നംതി� മല�റം �േമാഷൻ

237 ഷജിബ് െക ഐ(447414) േകാ�യം മല�റം �േമാഷൻ

238 MANJU R P(772843) േകാ�യം മല�റം �േമാഷൻ
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239 ശരണ� ജി എസ്(780773) തി�വന��രം മല�റം �േമാഷൻ

240 േബബി പി എം(324735) േകാ�യം മല�റം �േമാഷൻ

241 ജയല�ി എസ്(386102) പ�നംതി� മല�റം �േമാഷൻ

242 ചി� എം എസ്(788709) എറണാ�ളം മല�റം �േമാഷൻ

243 �ിജിന എ െജ(791023) തി�വന��രം മല�റം �േമാഷൻ

244 മിനി �രളി(788351) പ�നംതി� മല�റം �േമാഷൻ

245 രാമക��ൻ സി(346816) മല�റം മല�റം �േമാഷൻ

246 �ഹ�ദ് അസ്ലം സി ടി(390748) മല�റം മല�റം �േമാഷൻ

247 രാധാ��ൻ.പി(509942) മല�റം മല�റം �േമാഷൻ

248 എമിൽ ദാസ്(797335) മല�റം മല�റം �േമാഷൻ

249 ജിൻഷി സി(783240) മല�റം മല�റം �േമാഷൻ

250 അശ�ിൻ എസ് അജയ്(769192) േകാ�യം മല�റം �േമാഷൻ

251 �ീജിത് വി െക(130875) പ�നംതി� മല�റം �േമാഷൻ

252 ദിനിൽ �മാർ ഡി.െജ(784394) തി�വന��രം മല�റം �േമാഷൻ

253 െഷജിൻ എം ഷാജി(745869) േകാ�യം മല�റം �േമാഷൻ

254 അ�ഷ എസ്(784147) േകാ�യം മല�റം �േമാഷൻ

255 െബ�ി േമാൻ എം.െജ(320512) േകാ�യം മല�റം �േമാഷൻ

256 േരേഖഷ് എൻ പി(792996) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

257 ആശ പി പി(389056) ��ർ േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

258 ദീേപഷ് എൻ(797885) ��ർ േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

259 ൈഷലജ �ി(239643) ഇ��ി േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

260 േമാഹനൻ എൻ െക(124917) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

261 അ�ഷ െക(763663) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

262 ദിവ� െക പി(786012) വയനാട് േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

263 സബിത സി(765247) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

264 �ജീഷ് ബി ആർ(786463) വയനാട് േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

265 ദിലീപ് േതാമസ്(398329) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

266 ദീപിക.സി.എ(748656) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

267 �ീ� ച�േശഖരൻ(798141) ��ർ േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

268 േര�.സി(707349) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

269 സതീഷ് �മാർ പി(197038) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ
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270 �ീതി.പി(763908) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

271 �ഹിത എൻ എസ്(769329) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

272 ഷിജിത.െക.എം(773017) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

273 അ�ന എൻ എ(774013) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

274 സ�� എം െക(772484) േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

275 ലിബീഷ് ഇ െക(787862) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

276 ജിേതഷ് എൻ വി(787455) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

277 �സീത ക�ളളതിൽ(792677) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

278 ഷാനിഫ പി ഇ(784402) ��ർ േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

279 ബബീത(797935) ��ർ േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

280 �ജ എസ്(790954) ഇ��ി േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

281 ANIL KUMAR K(165418) ഇ��ി േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

282 ര�ി�് സി(505621) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

283 �ീജ സി എം(568373) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

284 ദീപ പി ർ(531422) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

285 Dileep Kumar K P(124920) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

286 അ�യ്.ആർ(718452) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

287 സ�ഷ എം പി(708402) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

288 �ദീപൻ െക പി(126466) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

289 ൈഷല ഇ സി(132450) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

290 ഹരിത.എസ്(723990) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

291 ഷരീഫ് െക(729340) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

292 �ിയ വി എം(727826) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

293 ബിനീഷ്.ടി.പി(693678) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

294 നിഷിത പി എം(729992) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

295 സജീഷ് വിപി(617803) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

296 �ധീർ �മാർ െക.പി(108436) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

297 രാജേഗാപാലൻ െക(396818) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

298 ബവിത ടി.െക(751365) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

299 സിനി എ ടി(759639) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

300 ഹരീഷ് �മാർ.എം(423662) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ
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301 ജിനി ടി പി(395346) േകാഴിേ�ാട് േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

302 സേ�ാഷ്�മാർ സി എ�്(165151) ഇ��ി േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

303 Jameskutty K(564743) ഇ��ി േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

304 േമാഹൻ ശ�ർ എ�് എ�്(165140) ഇ��ി േകാഴിേ�ാട് �േമാഷൻ

305 മേനാജ്�മാർ ടി(624054) വയനാട് വയനാട് �േമാഷൻ

306 രവി പി(624005) വയനാട് വയനാട് �േമാഷൻ

307 രതീഷ് ഇ ടി(761536) വയനാട് വയനാട് �േമാഷൻ

308 േബബി �ര� െജ(760735) വയനാട് വയനാട് �േമാഷൻ

309 അജി ഡി െജ(426787) തി�വന��രം വയനാട് �േമാഷൻ

310 അ�ൺ ആർ എ�്(792259) തി�വന��രം വയനാട് �േമാഷൻ

311 Mahesh C G(790532) തി�വന��രം വയനാട് �േമാഷൻ

312 ബിേജഷ് േപാൾ(522798) വയനാട് വയനാട് �േമാഷൻ

313 ഷാജി എം െജ(108402) വയനാട് വയനാട് �േമാഷൻ

314 അലി െക(108414) വയനാട് വയനാട് �േമാഷൻ

315 �ിത െക എം(736891) വയനാട് വയനാട് �േമാഷൻ

316 സ�� ബി എസ്(649389) വയനാട് വയനാട് �േമാഷൻ

317 �ശ� വി.എസ്(754504) വയനാട് വയനാട് �േമാഷൻ

318 ദിേനഷ് െക എസ്(556654) വയനാട് വയനാട് �േമാഷൻ

319 ��ല പി െക(760902) വയനാട് വയനാട് �േമാഷൻ

320 രജനി എ െക(340816) വയനാട് വയനാട് �േമാഷൻ

321 �ീസ െക എസ്(755080) തി�വന��രം വയനാട് �േമാഷൻ

322 ബീന എസ് നായർ(791214) തി�വന��രം വയനാട് �േമാഷൻ

323 ഷാജി േതാമസ്(123432) വയനാട് വയനാട് �േമാഷൻ

324 സ�ീന പി എസ്(723471) വയനാട് വയനാട് �േമാഷൻ

325 േമാഹന �മാർ ടി എൻ(422355) പ�നംതി� വയനാട് �േമാഷൻ

326 ജ�ിൻ ബാ� സി എം(424336) ക�ർ ക�ർ �േമാഷൻ

327 വിജിഷ പി പി(776760) ക�ർ ക�ർ �േമാഷൻ

328 സനീഷ.�.െക(776651) ക�ർ ക�ർ �േമാഷൻ

329 വിജിന െക(776632) ക�ർ ക�ർ �േമാഷൻ

330 �ിൻസ് േതാമസ്(782070) ക�ർ ക�ർ �േമാഷൻ

331 അഭിലാഷ് പി(132779) ക�ർ ക�ർ �േമാഷൻ
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332 േമാഹനൻ എൻ പി(131464) ക�ർ ക�ർ �േമാഷൻ

333 സ�ീവ് ശ�ർ െക പി(730259) ക�ർ ക�ർ �േമാഷൻ

334 ഷാനി കാനേ�രിയൻ(159072) ക�ർ ക�ർ �േമാഷൻ

335 �ബീസ് െക(553311) ക�ർ ക�ർ �േമാഷൻ

336 അേശാകൻ വി വി(131552) ക�ർ ക�ർ �േമാഷൻ

337 ലിനി െക വി(756959) ക�ർ ക�ർ �േമാഷൻ

338 ഷാ� എം. ബി(104775) ക�ർ ക�ർ �േമാഷൻ

339 ബി� നീര�ാൽ(783231) ക�ർ ക�ർ �േമാഷൻ

340 സരീഷ് എം(394761) ക�ർ ക�ർ �േമാഷൻ

341 �രഭി െക പി(790394) ക�ർ ക�ർ �േമാഷൻ

342 ബി� സി സി(417551) േകാ�യം ക�ർ �േമാഷൻ

343 ഇ�ാ�വൽ എസ്(796212) മല�റം ക�ർ �േമാഷൻ

344 �ബീന െകാ��ാല(724340) ക�ർ ക�ർ �േമാഷൻ

345 േസ�ധന� െക(795230) േകാ�യം ക�ർ �േമാഷൻ

346 െജറിൻ അല�ാ�ർ(801568) തി�വന��രം ക�ർ �േമാഷൻ

347 �ീേരഷ്�ര� പിസി(423126) ക�ർ ക�ർ �േമാഷൻ

348 െക േജാേഗഷ്(106091) ക�ർ ക�ർ �േമാഷൻ

349 സാ�.എം.സി(423137) ക�ർ ക�ർ �േമാഷൻ

350 ശശി എം(131767) ക�ർ ക�ർ �േമാഷൻ

351 ഷാജി �ർേ�ാ�്(334188) ക�ർ ക�ർ �േമാഷൻ

352 VIJAYAKUMAR S(485897) ക�ർ ക�ർ �േമാഷൻ

353 �വീൺ �മാർ ടി.പി(561984) ക�ർ ക�ർ �േമാഷൻ

354 വൽസരാജ് എം(217523) ക�ർ ക�ർ �േമാഷൻ

355 ഷാജി. െക(681499) ക�ർ ക�ർ �േമാഷൻ

356 ബീന െകാര�ി(158554) ക�ർ ക�ർ �േമാഷൻ

357 ഷബീറലി പി വി(790512) ക�ർ ക�ർ �േമാഷൻ

358 മിജ െകാള��്(744534) ക�ർ ക�ർ �േമാഷൻ

359 വിേനാദ് �മാർ പി പി(131810) ക�ർ ക�ർ �േമാഷൻ

360 ��ൻ െക െക(730835) ക�ർ ക�ർ �േമാഷൻ

361 �തീഷ് ബാ� എ(801730) േകാഴിേ�ാട് ക�ർ �േമാഷൻ

362 ഷിബി പി(804005) ക�ർ ക�ർ �േമാഷൻ
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363 നൗഫൽ െക സി(804636) ക�ർ ക�ർ �േമാഷൻ

364 േജ�ാ��ാന.പി(804681) ക�ർ ക�ർ �േമാഷൻ

365 െക വിേനാദ്(703764) പ�നംതി� ക�ർ �േമാഷൻ

366 അഖില േമാൾ ആർ(800882) തി�വന��രം ക�ർ �േമാഷൻ

367 �മ ഇ ആർ(793449) േകാ�യം ക�ർ �േമാഷൻ

368 ഷീജ വി(708375) േകാഴിേ�ാട് ക�ർ �േമാഷൻ

369 േരഖ ആർ(796939) തി�വന��രം ക�ർ �േമാഷൻ

370 സിൻസി എസ്(800997) തി�വന��രം ക�ർ �േമാഷൻ

371 �ിത എൻ(795793) േകാ�യം ക�ർ �േമാഷൻ

372 �ഹ�ദ് ഷാജി എ(165537) ക�ർ ക�ർ �േമാഷൻ

373 വിദ� സി സി(784531) ക�ർ ക�ർ �േമാഷൻ

374 �ഭ ബി എസ്(252993) ക�ർ ക�ർ �േമാഷൻ

375 ഷിനി ഇ(791050) ക�ർ ക�ർ �േമാഷൻ

376 മണി ���ര(398292) ക�ർ ക�ർ �േമാഷൻ

377 ര�ി�്.എൻ.എം(671124) ക�ർ ക�ർ �േമാഷൻ

378 രതി.വി.െക(565910) ക�ർ ക�ർ �േമാഷൻ

379 ഗിരീഷ്.എൻ.വി(804686) ക�ർ ക�ർ �േമാഷൻ

380 ഉ�ി��ൻ എസ്(796178) മല�റം ക�ർ �േമാഷൻ

381 ആര� ഡി �സാദ്(707982) േകാ�യം ക�ർ �േമാഷൻ

382 ദി� എസ്(793641) േകാ�യം ക�ർ �േമാഷൻ

383 ചി�േലഖ പി എസ്(801569) തി�വന��രം ക�ർ �േമാഷൻ

384 ജയരാജൻ െക(750772) കാസർേഗാഡ് കാസർേഗാഡ് �േമാഷൻ

385 �േരഷ് സി(201715) കാസർേഗാഡ് കാസർേഗാഡ് �േമാഷൻ

386 ഉദയ �കാശ് എം(487809) കാസർേഗാഡ് കാസർേഗാഡ് �േമാഷൻ

387 �ഭാകരൻ സി(158308) കാസർേഗാഡ് കാസർേഗാഡ് �േമാഷൻ

388 �ീജ പി(741259) കാസർേഗാഡ് കാസർേഗാഡ് �േമാഷൻ

389 ജയദീപ് െക(744425) കാസർേഗാഡ് കാസർേഗാഡ് �േമാഷൻ

390 േജാജി േജാർജ്(769960) കാസർേഗാഡ് കാസർേഗാഡ് �േമാഷൻ

391 നമിത എ(777695) കാസർേഗാഡ് കാസർേഗാഡ് �േമാഷൻ

392 രമ� രവീ�ൻ എസ് എൻ(764927) കാസർേഗാഡ് കാസർേഗാഡ് �േമാഷൻ

393 ശരത് �മാർ ൈറ എൻ(799070) കാസർേഗാഡ് കാസർേഗാഡ് �േമാഷൻ
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394 രേമശൻ െക പി(164834) കാസർേഗാഡ് 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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