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

(ഹാജർ -െജേറാമിക് േജാർ�് ഐ എ എസ്(ഇൻചാർ�്))

നം.   LRN2-5382/2021

വിഷയം       :         ജീവന�ാര�ം : െഫയർ േകാ�ി ���് ത�ിക െപാ� �ലം മാ�ം - കരട് �ൻഗണനാ പ�ിക
                                �സി�ീകരി�് ഉ�രവാ��.

�ചന         :         (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)ലാൻഡ് റവന� ക�ീഷണ�െട 30/04/2022, 03/06/2022 എ�ീ തീയതികളിെല LR E1.15700/2018

ന�ർ സർ�ലർ
                              (5)lrd.kerala.gov.in േപാർ�ലിൽ 15/06/2022 വെര ലഭി�ി�� അേപ�കൾ

            ലാൻഡ് റവന� വ��ിൽ െപാ��ലം മാ�ം നട�ിലാ��തിന്, വായന (1), (2) എ�ിവ അടി�ാനമാ�ി െപാ�
�ലം  മാ��ൾ��  മാനദ��ൾ  നി�യി�്  വായന  (3) �കാരം  സർ�ാർ  ഉ�രവായി��താണ്.  േമൽ  സർ�ാർ
ഉ�ര�ക�െട  അടി�ാന�ിൽ  പരാമർശം  (4)  �കാരം  െപാ�  �ലം  മാ��ിനായി  അേപ�കൾ  സമർ�ി��തിന്
ജീവന�ാർ�്  അവസരം  നൽകിയി��.,  അേപ�ാസമയെ�  ടിയാെ�  ലാവണം,  സീനിേയാരി�ി  എ�ിവ  ബ�െ��
ഓഫീസ് േമധാവി പരിേശാധി�് ജി�ാകല�ർമാർ �േഖന പരാമർശം (5) �കാരം സമർ�ി�െ��ി��താണ്.  ലഭ�മായി��
അേപ�കൾ പരിഗണി�് വായന (1), (2), (3) �കാര�� ഉ�ര�കളിെല മാനദ��ൾ�ം നിലവി�� നിയമ�ൾ�ം
ച��ൾ�ം അ��തമയി �ൻഗണന നി�യി�ം 30/04/2022 തീയതിവെര�� സർ�ീസ് കാലയളവ് കണ�ാ�ി�മാണ്
ഈ  കരട്  �ൻഗണനാ  പ�ിക  ത�ാറാ�ിയി��ത്.  അ�ക�ാർഹമാ�ം  �ഥമ  പരിഗണനീയ  വിഭാഗ�ിൽ
ഉൾെ����തി�മായി  ജീവന�ാർ  സമർ�ി�ി��  അേപ�കൾ  പരിേശാധി�്  അർഹത�െട  അടി�ാന�ിൽ
പ�ികയിൽ ഉൾെ���ിയി��താണ്.
                       പ�ികയിെല  �ൻഗണനാ�മം  :  കാ�ഗറി  1  - �സവാവധിയിൽ  നി�ം  േജാലിയിൽ  �േവശി�്  ഒ�  വർഷ�ിനകം
അേപ� സമർ�ി��വർ, കാ�ഗറി 2 - ഒ� ഓഫീസ് നിർ�ലാ�ിയ��ലം സ��ം ജി�യിൽ നി�ം മെ�ാ� ജി�യിേല�്
�ലം  മാ�െ��വർ�്  തിരിെക  �ലം  മാ�ം  ലഭി��തിന്,  കാ�ഗറി  3-  ഒ�  �ർഘട  േ�ഷനിൽ  2  വർഷം  േസവനം
�ർ�ീകരി�തി�േശഷം  �ലം  മാ��ിനായി  ആേപ�ി��വർ,  കാ�ഗറി  4  &  5  -  ഒ�  േ�ഷനിൽ  3  വർഷം
�ർ�ിയായവർ & �ാന�യ�െ��ടർ�് സ��ം ജി�യിൽ നി�ം / ഓപ്�് െച� ജി�യിൽ നി�ം �ലം മാ�െ��വർ
സ��ം  ജി�യിേല�്  അേപ�ി��വർ  /  മ��വർ,  കാ�ഗറി  6  -  ഒ�  ഓപ്ഷൻ  �കാരം  �ലം  മാ�ം  ലഭി�വർ  ഒ�
വർഷെ�  േസവന�ി�  േശഷം  മെ�ാ�  േ�ഷനിേല�്  അേപ�ി�േ�ാൾ.  എ�  രീതിയിലാണ്  �ൻഗണനാ�മം
നി�യി�ിരി��ത്.  �ടാെത ഓേരാ കാ�ഗറിയിെല�ം സീനിേയാരി�ി നി�യി�ിരി��ത്  േകഡർ സീനിേയാരി�ി,  സ��ം
ജി�,  േ�ഷൻ  സീനിേയാരി�ി,  നിലവി��  േ�ഷനിൽ  നി��  �രം,  െ�ാേമാഷൻ  ഉ�രവിെല  �മ  ന�ർ  എ�ീ
�മ�ിലാണ്.
                         ഈ  കരട്  പ�ികയിൻേമൽ  എെ��ി�ം  ആേ�പ�ൾ  ഉ�ാ��  പ�ം,  ആയത്  അേപ�കരായ
ജീവന�ാർ�്  ത��െട  േലാഗിനിൽ  നി�ം  ഓൺൈലനായി  തെ�  സമർ�ി�ാ��താണ്.  ആേ�പം
സമർ�ി��തി��  സമയപരിധി  കരട്  പ�ിക  �സി�ീകരി��  തീയതി  �തൽ  15  ദിവസേ��ാണ്.  ഹയർ
ഓപ്ഷനിേല�്  ഒ�  ജീവന�ാരെന  പരിഗണി��ത്  ഒ�  അ�ിമ  �ൻഗണനാ  പ�ിക�െട  കാലാവധിയിൽ  മാ�മാണ്.
ജീവന�ാരൻ  െതരെ���ി��  ഏെത�ി�ം  ഒ�  ഓപ്ഷനിേല�്  �ലം  മാ�ം  ലഭി�ക�ം  ഹയർ  ഓപ്ഷൻ
നിലനിൽ�ക�ം  െച�ാൽ  കറ�ത്  1  വർഷ�ി�  േശഷം  മാ�േമ  വീ�ം  െപാ�  �ലം  മാ��ിനായി  ��ത
ജീവന�ാരന്  അേപ�  നൽകാൻ  കഴി�ക��.  ആയതിനാൽ  ഒ�  ജീവന�ാരൻ  െതരെ����  ഓപ്ഷ�കൾ
എ�ത്  ത��െട  സൗകര��ദമായ  േ�ഷ�കൾ  തെ�യായിരിേ��താണ്.  �റ�ത്  ഒ�  ഓപ്ഷൻ  മാ�മായി
െതരെ����തി�ം  ജീവന�ാരന്  സൗകര���്.  അേപ�  നൽകിയ  സമയ�്  െതരെ���  ഓപ്ഷ�കളിൽ
ഏെത�ി�ം റ�് െച��തി�� ആേ�പ��ം, അേപ� പരിഗണിേ��തിെ��ിൽ ��ത വിവര�ം ജീവന�ാർ�്
ഉ�യി�ാ��താണ്. േ�ഷൻ മാ�ി നൽ��തി�ം, ��ി േചർ��തി��� ആേ�പ�ൾ പരിഗണി��ത�. േമൽ
കാലയളവിൽ  ലഭ�മാ��  ആേ�പ�ൾ  �ടി  പരിഗണി�്  അ�ിമ  സീനിേയാരി�ി  ലി�്  �സി�ീകരി��താണ്.�ടർ�്
അ�ിമ �ൻഗണനാ പ�ികയിൽ നി�ം െപാ� �ലമാ�ം നട��താണ്.
                         ഈ  15  ദിവസകാലയളവി��ിൽ  എ�ാ  ഓഫീസ്  േമധാവിക�ം  ത��െട  ഓഫീസിെല  അേപ�  നൽകിയ
ജീവന�ാ�േട�ൾെ�െട എ�ാ ജീവന�ാ�െട�ം HRMS വിവര�ൾ േപജ് ന�ർ 1,2,3 എ�ിവ �ത�മായി അപ്േഡ�്
െചേ��താണ്. ഇ�ാര��ിൽ ബ�െ�� ജി�ാ കല�ർമാർ �േത�കം ��ിേ���മാണ്. എ�ാ ജീവന�ാരിേല�ം
ഈ കരട് ലി�് എ�ിയി�െ��് ബ�െ�� ഓഫീസ് േമധാവികൾ ഉറ�വ�േ��താണ്. അ�ിമ സീനിേയാരി�ി ലി�്
�സി�ീകരി�ാ�ടൻ  തെ�  െപാ�  �ലം  മാ�  ഉ�രവ്  �റ�ിറ��താണ്.  ആയതിന്  േവ�ൻസി
േരഖെ���ിയിരി��ത് ശരിയായി�ാെണ�ം ഓേരാ ഓഫീസിെല�ം ജിവന�ാ�െട HRMS വിവര�ൾ �ത�തേയാെട
േരഖെ���ിയി�െ��ം ഉറ�വ�േ��താണ്.
             ഈ കരട് �ൻഗണനാ പ�ികയിെല എ�ാ വിവര��ം 30/04/2022 തീയതിവെര�� �ൻഗണനാ�മമ�സരി�ാണ്
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ഉൾെ���ിയിരി��ത്. ഈ ലി�് �കാര�� വിവര�ൾ ബ�െ�� ഓഫീസ് േമധാവിക�ം �ടർ�് ജി�ാ കല�ർമാ�ം
പരിേശാധി�് �ത�ത ഉറ�വ��ിയി���മാണ്. അ�ക�ാർഹമായ അേപ�കളിൽ 7-ാമെ� കാ�ഗറിയിൽ ബ�െ��
ജി�ാ കല�ർമാർ അഭി�ായം േരഖെ���ിയി�ി�ാ�വ െപാ� കാ�ഗറിയായി പരിഗണി�ി��താണ്.
                         േമൽ  പറ�  നിബ�നകേളാെട  െഫയർ  േകാ�ി  ���്ത�ികയിെല  ജീവന�ാ�െട  െപാ�  �ലം
മാ��ിനാ�� കരട് �ൻഗണനാ പ�ിക �സി�ീകരി�് ഉ�രവാ��.

�മ.നം േപര്,െപൻ

അേപ�

തീയതിയിെല

േ�ഷൻ

െ�ാേമാഷൻ

തീയതി

ത�ി

കയിെല

സീനിേയാ

രി�ി (ദിവസ

�ിൽ)

േഹാം ജി�

േ�ഷൻ

സീനിേയാ

രി�ി (ദിവസ

�ിൽ)

നിലവിെല

േ�ഷ

നിൽ

നി��

�രം

െ�ാേമാ

ഷൻ

ഉ�ര

വിെല �മ

ന�ർ

അേപ��്

പരിഗണി�

രി��

കാ�ഗറി

ഓപ്ഷൻ

�മ നം

1.തി�വന��രം

1

ജിജിേമാൾ

ആർ

(164924)

അ�ല�ഴ 06-11-2021 175 െകാ�ം 175 132 389 5 2

2.െകാ�ം

1

ജിജിേമാൾ

ആർ

(164924)

അ�ല�ഴ 06-11-2021 175 െകാ�ം 175 73 389 5 1

2
രമ ഡി

(491992)
തി�വന��രം 06-11-2021 175 െകാ�ം 175 61 2 5 1

3
എ�് രാേജഷ്

(389672)
��ർ 06-11-2021 175 പ�നംതി� 175 187 10 5 3

3.േകാഴേ�രി

1
എ�് രാേജഷ്

(389672)
��ർ 06-11-2021 175 പ�നംതി� 175 154 10 5 1

2

�േമാഹിനി

പി എ

(407333)

അ�ല�ഴ 06-11-2021 175 പ�നംതി� 175 56 404 5 2

3
േജ�ാതി �ി

(527283)
��ർ 06-11-2021 175 ഇ��ി 120 154 7 5 4

4.അ�ല�ഴ

1
എ�് രാേജഷ്

(389672)
��ർ 06-11-2021 175 പ�നംതി� 175 115 10 5 2

2
േജ�ാതി �ി

(527283)
��ർ 06-11-2021 175 ഇ��ി 120 115 7 5 3

5.േകാ�യം

1

�േരഷ് �മാർ

എം െക

(250080)

അ�ല�ഴ 06-11-2021 175 േകാ�യം 175 22 393 5 2

2
എ�് രാേജഷ്

(389672)
��ർ 06-11-2021 175 പ�നംതി� 175 110 10 5 4

3

�േമാഹിനി

പി എ

(407333)

അ�ല�ഴ 06-11-2021 175 പ�നംതി� 175 22 404 5 1

4
േജ�ാതി �ി

(527283)
��ർ 06-11-2021 175 ഇ��ി 120 110 7 5 2

6.ഇ��ി

1
േജ�ാതി �ി

(527283)
��ർ 06-11-2021 175 ഇ��ി 120 110 7 5 1

7.കണയ�ർ

1

�േരഷ് �മാർ

എം െക
അ�ല�ഴ 06-11-2021 175 േകാ�യം 175 52 393 5 1
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(250080)

2
േജ�ാതി �ി

(527283)
��ർ 06-11-2021 175 ഇ��ി 120 63 7 5 5

8.��ർ

1

നിർ�ലാേദവി

ഇ ആർ

(485960)

െകാ�ം 02-02-2021 428 പാല�ാട് 428 187 2 5 1

9.പാല�ാട്

1

നിർ�ലാേദവി

ഇ ആർ

(485960)

െകാ�ം 02-02-2021 428 പാല�ാട് 428 208 2 5 2

10.ഏറനാട്

1
ച�ൻ എ . ഇ

(107932)
ൈവ�ിരി 06-11-2021 157 മല�റം 157 49 4 5 1

11.േകാഴിേ�ാട്

1
ആമിന പി

(158410)
തി�വന��രം 02-02-2021 452 കാസർേഗാഡ് 452 336 1 5 3

12.ക�ർ

1
ആമിന പി

(158410)
തി�വന��രം 02-02-2021 452 കാസർേഗാഡ് 452 415 1 5 1

13.കാസർേഗാഡ്

1
ആമിന പി

(158410)
തി�വന��രം 02-02-2021 452 കാസർേഗാഡ് 452 496 1 5 2

                         ഓൺൈലനായി  ത�ാറാ�ിയിരി��  ഈ  �ൻഗണനാ  പ�ിക  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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