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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(ഇൻചാർ�്))

നം.   LRN2/5382(1)

വിഷയം       :         ജീവന�ാര�ം : െഫയർ േകാ�ി ���് േകഡർ - ഒ� േ�ഷനിൽ 3 വർഷം �ർ�ിയായ ജീവന�ാ�െട ലി�് �സി�ീകരി��ത് സംബ�ി�്

�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

                       ലാൻഡ്  റവന�  വ��ിൽ  െപാ��ലം  മാ�ം  നട�ിലാ��തിന്  വായന  (1),  (2),  (3)  എ�ിവ  �കാരം  സർ�ാർ  ഉ�രവായി��താണ്.  േമൽ  സർ�ാർ  ഉ�ര�ക�െട
അടി�ാന�ിൽ വിവിധ േകഡ�കളി�� ജീവന�ാ�െട നിലവിെല േ�ഷനിൽ ഏ�ിൽ 30 തീയതിയിൽ 3 വർഷം �ർ�ിയായവ�െട �ൻഗണനാ പ�ിക ഇേതാെടാ�ം ഉ�ട�ം
െച��. ��ത ലി�് ഓേരാ ഓഫീസ് േമധാവിക�ം പരിേശാധി�് ബ�െ�� ജി�ാ കല�ർമാർ അംഗീകരി�ി���മാണ്.

�മ.നം േപര്,െപൻ
നിലവിെല േകഡറിൽ

�േവശി� തീയതി

നിലവിെല ഓഫീസിൽ

�േവശി� തീയതി

നിലവിെല േ�ഷനിൽ

�േവശി� തീയതി

LWA KSR
Appendix 12
A/B/C

െഡപ�േ�ഷൻ

കാലയളവ്

സെ�ൻഷൻ

കാലയളവ്

അർഹതെ�� മ�്

അവധികൾ

(ര�് മാസ�ിൽ

��തൽ ഉ�വ

നിലവിൽ േജാലി

െച�� േ�ഷനിെല

ആെക കാലയളവ്

�ാ�സ് റിമാർ�്സ്

1.േകാഴേ�രി

1

ലിസിയാ�

േജാസഫ്

(320239)

19-06-2018 19-06-2018 19-06-2018 0 0 0 0 1411
1).  പ�ികജാതി പ�ിക

വർ��ിൽെ��

ജീവന�ാർ

2.േകാ�യം

1

പാ�� �ി

എം

(416967)

03-08-2016 29-05-2017 29-05-2017 0 0 0 0 1797
1).  പ�ികജാതി പ�ിക

വർ��ിൽെ��

ജീവന�ാർ

3.പാല�ാട്

1
ശശികല.സി

01-02-2016 06-02-2017 06-02-2017 0 0 0 281 1628
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(308538)

4.ഏറനാട്

1

���മാരി

സിവി

(346468)

01-02-2016 18-07-2016 18-07-2016 0 0 0 0 2112

5.േകാഴിേ�ാട്

1
ഗീത െക

(442850)
13-02-2017 13-02-2017 13-02-2017 0 0 0 36 1866

6.ൈവ�ിരി

1

വിൻെസൻറ്

േജാർ�്

(126654)

28-05-2018 06-03-2019 06-03-2019 0 0 0 0 1151

7.ക�ർ

1
ഗീത.സി

(408585)
27-07-2016 27-07-2016 27-07-2016 0 0 0 0 2103

2
രമണി എം

(152067)
22-09-2016 22-09-2016 22-09-2016 0 0 0 0 2046

             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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