
 

സർവവ്വെയും ഭൂരരേഖയും  വകുപ്പ് യറക്ടറുവട നടപടിട്രമം�ം 
(ഹാജർ: സീ്ാം സാംബശ് വകു ്ാവ.ഐ.എ.എസ്)

ത്രു വകുനടപന്തപുരേം തീറകത്: 25/08/2021
 വകു്ഷറകം: സർവവ്വെയും  ഭൂരരേഖയും   വകുപ്പ്  -  ജീ വകുനടപക്കാരേ്യം  -  സർ    വവ്വെറകർ തസ്ത –

രേണ്ടാംതരേം  സർവവ്വെറകർ  തസ്തറക്ൽ  നടപ്നം  ഒനാംതരേം സർ    വവ്വെറകർ 
തസ്തറക്രലേക്കുള്ള സാനടപക്കറകറവം സർവവ്വെറകർമം�ാരുവട സലേംമം�ാറവം -
ഉത്തരേ വകു് പു്വപെ വകു്ക്കുനത് - സംബന്ധ്ച്

സൂചനടപ : സർ   വവ്വെ യറക്ടറുവട 12/09/2018  വലേ DSLR/21844/2017  –  എസ്.സ്.2  നടപം.
നടപടിട്രമം�ം

         സർവവ്വെയും  ഭരരേഖയും   വകുപ്പ്ൽ  നടപ്ലേ വകു്ളള്ള ഒനാംതരേം  സർവവ്വെറകർ
തസ്തറക്വലേ ഒഴ്വതി്രലേക്ക്   രമം�ൽ  സൂചനടപ  പതാരേം  പസ്ിവപെത്ത്റക്തള്ള 
അന്ത്മം�  സീനടപ്രറകാ്്റ്  ലേ്റ്ൽ  നടപ്നം  അർഹരോറക്തള്ള രേണ്ടാംതരേം  സർ    വവ്വെറകർ   
മം�ാവരേ രതരേി രററ് & സരബായ്രനടപറ് സർ   വ്വെീസ് ചടം 28 (ബ്) (i) അനുസരേ്ച ്37400 -
79000  രൂി  (മുൻ  വ്റക്ൽ  26500  -  56700  രൂി)  ശമി  വ്റക്ലേ്ൽ  ച വകുവട
രരേഖവപെത്ത്റക പതാരേം ഒനാംതരേം സർ    വവ്വെറകർ തസ്തറക്രലേക്ക് താൽക്കാലേ്തമം�ാറക്
സാനടപക്കറകറം നടപൽ   ത്യും ട് ജീ വകുനടപക്കാരുവട രിരേ്നടപ്  രനടപവരേ രരേഖവപെത്ത്റക്രേ്ക്കുന
താരേ്യാലേറകത്ത്രലേക്ക് സലേംമം�ാറം നടപൽ ത്യും  ഇത്നടപാൽ ഉത്തരേ വകുാപ്ന.
 

രമം�
നടപം.

്ാങ്ക്
നടപം. രിര്േ  ഇ.എം.ി്

ഐ.യ്
നടപ്ലേ വകു്വലേ 
ഓഫീസ്

സാനടപക്കറകറം 
നടപൽത് നടപ്റകമം�്ക്കുന

താരേ്യാലേറകം

1 4247 സജ് എക്.ആർ. 4538 എ.യ്., ്ീസർവവ്വെ,   
മം�ലേപ്പു്ം തുടരോൻ

അനു വകുദ്ക്കുന

2 4248 രേജീഷ് ി്. 4393 എ.യ്., ്ീസർവവ്വെ,  
ിാലേക്കാട് തുടരോൻ

അനു വകുദ്ക്കുന

3 4249 ലേത്ത ട്. കൃഷ്ണൻ 4572 എ.യ്., സർവവ്വെ     
ര്ഞ്, തൃശ്ശൂർ യ്.  ഇ. തൃശ്ശൂർ

4 4250 മം�്നടപ്രമം�ാൾ ഒ. 4568 എ.യ്., ്ീസർവവ്വെ, 
വചങ്ങന്നൂർ തുടരോൻ

അനു വകുദ്ക്കുന

5 4251 സുനടപ്ൽ പ്മം�ാർ ി്. 4636 യ്. ഇ.
താസർരഗായ്

തുടരോൻ
അനു വകുദ്ക്കുന

6 4253 രേഞ്ജ്ത്ത് 
എസ്.എസ്. 4531 എ.യ്., സർവവ്വെ     

ര്ഞ്, തൃശ്ശൂർ തുടരോൻ
അനു വകുദ്ക്കുന
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7 4254 സജ്ത്ത് ി്.വത. 4726 എ.യ്., സർവവ്വെ     
ര്ഞ്, രതാഴ്രക്കാട് തുടരോൻ

അനു വകുദ്ക്കുന

8 4255 ്്റകാസ് ിാരേ് 4603 എ.യ്., ്ീസർവവ്വെ,  
താസർരഗായ്

എ.യ്,്ീസർരവ്വെ,    
      മം�ലേപ്പു്ം

9 4256 ബ്രന്റാ  വകു്. 4555 യ്. ഇ., 
ിത്തനടപംത്ട

എ.യ്., ്ീസർവവ്വെ,
വതാെപുഴ

10 4257 അരുൺ രമം�ാഹൻ 4561 എ.യ്., ്ീസർവവ്വെ,
വതാെപുഴ തുടരോൻ

അനു വകുദ്ക്കുന

11 4258 രോമം�കൃഷ്ണൻ വത.ി്. 4534 എ.യ്., ്ീസർവവ്വെ, 
ിാലേക്കാട് തുടരോൻ

അനു വകുദ്ക്കുന

12 4259 സ്മം�് ബ്. 4571 എ.യ്., സർവവ്വെ     
ര്ഞ്, തൃശ്ശൂർ തുടരോൻ

അനു വകുദ്ക്കുന

13 4260 ലേക്ഷ്മ്  വകു്. 4553 എ.യ്., ്ീസർവവ്വെ,
രതാടറകം തുടരോൻ

അനു വകുദ്ക്കുന

14 4261 ഷ്ജു മം�ണ് എൻ.ട് 4734 എ.യ്., ്ീസർവവ്വെ, 
വചങ്ങന്നൂർ തുടരോൻ

അനു വകുദ്ക്കുന

15 4262 ശീജ്ത്ത് പ്മം�ാർ 
തി്പ്മത്ത്

4725 എ.യ്., സർവവ്വെ     
ര്ഞ്, രതാഴ്രക്കാട് തുടരോൻ

അനു വകുദ്ക്കുന

16 4263 നടപ്മ്മ് സത്യൻ 4750 എ.യ്., ്ീസർവവ്വെ,
രതാടറകം തുടരോൻ

അനു വകുദ്ക്കുന

17 4264 ബ്നു വത. 4532 എ.യ്., ്ീസർവവ്വെ,   
മം�ലേപ്പു്ം തുടരോൻ

അനു വകുദ്ക്കുന

18 4266 ധീരേജ് ബ്. നടപാറകർ 4747 എ.യ്., സർവവ്വെ     
ര്ഞ്, തൃശ്ശൂർ എ.യ്., ്ീസർവവ്വെ, 

ിാലേക്കാട്

19 4267 മം�നു യ്. വകു്. 4746 എ.യ്., ്ീസർവവ്വെ,
വതാെപുഴ തുടരോൻ

അനു വകുദ്ക്കുന

20 4269 അബ് രജാസ് 4742 എ.യ്., ്ീസർവവ്വെ,
വതാെപുഴ തുടരോൻ

അനു വകുദ്ക്കുന

21 4270 മുത്തു ജ്. 4394 എ.യ്., ്ീസർവവ്വെ, 
ിാലേക്കാട് തുടരോൻ

അനു വകുദ്ക്കുന

File No.DSLR/561/2019-A4



22 4271 ആസാദ് വത. വകു്. 4395 എ.യ്., ്ീസർവവ്വെ, 
ിാലേക്കാട് തുടരോൻ

അനു വകുദ്ക്കുന

23 4272 ആൻസ് എം.
മം�ത്താറക്

4749 എ.യ്., ്ീസർവവ്വെ,  
തൃക്കാക്കരേ എ.യ്., ്ീസർവവ്വെ, 

തണ്ണൂർ

24 4274 പരമം�ാദ് ദാസ്
എസ്.എസ്.

4753 എ.യ്., ്ീസർവവ്വെ, 
താസർരഗായ് തുടരോൻ

അനു വകുദ്ക്കുന

25 4275 രേമം�്യ സ്.എസ്.
 

4737 എ.യ്., ്ീസർവവ്വെ,
വതാലം എ.യ്., സർവവ്വെ   

ര്ഞ്, തൃശ്ശൂർ

26 4276 നടപ വകുനടപീത് ി്.വത. 4736 എ.യ്., ്ീസർവവ്വെ,  
തൃക്കാക്കരേ എ.യ്., ്ീസർവവ്വെ, 

മം�ാനടപന്ത വകുാട്

27 4277 ശീരലേഖ വത. വകു്. 4456 എയ്., ്ീസർവവ്വെ,
രതാടറകം തുടരോൻ

അനു വകുദ്ക്കുന

28 4278 അനുരമം�ാൾ ി്.എ. 4818 യ്. ഇ., തൃശ്ശൂർ എ.യ്., ്ീസർവവ്വെ, 
തണ്ണൂർ

29 4279 നടപ്സ്സാം ആർ 4741  യ്. ഇ., വതാലം തുടരോൻ 
അനു വകുദ്ക്കുന

30 4280 ശീപ്മം�ാർ ജ്. 4745 എ.യ്., ്ീസർവവ്വെ,
വനടപയ്യാറ്ൻതരേ തുടരോൻ

അനു വകുദ്ക്കുന

31 4281 പസാദ് ി്. വകു്. 4803 എ.യ്., സർവവ്വെ     
ര്ഞ്, തൃശ്ശൂർ എ.യ്., ്ീസർവവ്വെ, 

തണ്ണൂർ

32 4283 അഹമ്മദ് തബീർ 
എം. 4604 എ.യ്., ്ീസർവവ്വെ,   

മം�ലേപ്പു്ം എ.യ്., ്ീസർവവ്വെ, 
തണ്ണൂർ

33 4284 ഷീബ യ്.എസ്. 4454 എ.യ്., ്ീസർവവ്വെ,
വനടപയ്യാറ്ൻതരേ തുടരോൻ

അനു വകുദ്ക്കുന

34 4285 പ വകു്ത ി്.വത. 4729 എ.യ്., ്ീസർവവ്വെ,   
മം�ലേപ്പു്ം എ.യ്., ്ീസർവവ്വെ, 

താസർരഗായ് 

35 4287 സ്മ്ത എം.എസ്. 4446 എ.യ്., ്ീസർവവ്വെ,  
ത്രു വകുനടപന്തപുരേം തുടരോൻ

അനു വകുദ്ക്കുന

36 4288 ശീനടപാഥ് ജ്. 4414 എ.യ്., ്ീസർവവ്വെ,   
മം�ലേപ്പു്ം തുടരോൻ

അനു വകുദ്ക്കുന

37 4289 ശ്യാം ലോൽ എസ്. 4415 യ്. ഇ., വതാലം തുടരോൻ
അനു വകുദ്ക്കുന

38 4290 ഷ്നു വത. 4727 യ്. ഇ., തുടരോൻ
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രതാഴ്രക്കാട് അനു വകുദ്ക്കുന

39 4291 ശ് വകു സദാശ് വകുൻ 4436 എ.യ്., ്ീസർവവ്വെ, 
വചങ്ങന്നൂർ തുടരോൻ

അനു വകുദ്ക്കുന

40 4293  ഇർഷാദ് സ്. 4457 എ.യ്., ്ീസർവവ്വെ,  
മം�ാനടപന്ത വകുാട് തുടരോൻ

അനു വകുദ്ക്കുന

41 4294 ജറകലേക്ഷ്മ് ട്.ആർ. 4723 എ.യ്., ്ീസർവവ്വെ,
വതാെപുഴ തുടരോൻ

അനു വകുദ്ക്കുന

42 4295 വലേജ് ബ്.എൽ. 4739 എ.യ്., ്ീസർവവ്വെ, 
വചങ്ങന്നൂർ തുടരോൻ

അനു വകുദ്ക്കുന

43 4297 പജ്ത ബ്. 4543 എ.യ്., ്ീസർവവ്വെ,   
മം�ലേപ്പു്ം തുടരോൻ

അനു വകുദ്ക്കുന

44 4298 രേഘുനടപാഥൻ വത. 4396 എ.യ്., ്ീസർവവ്വെ, 
ിാലേക്കാട് തുടരോൻ

അനു വകുദ്ക്കുന

45 4299 സുനടപ്തരമം�ാൾ ി്. 4740 എ.യ്., ്ീസർവവ്വെ,
വനടപയ്യാറ്ൻതരേ തുടരോൻ

അനു വകുദ്ക്കുന

46 4300 സീനടപ ആനടപന് 4744 യ്. ഇ., ആലേപ്പുഴ എ.യ്.സർവവ്വെ
ര്ഞ്, ിത്തനടപംത്ട

47 4301 ഫ്ര്ാസ് ബാബ 
 വകുാിപ

4533 എ.യ്., ്ീസർവവ്വെ,   
മം�ലേപ്പു്ം തുടരോൻ

അനു വകുദ്ക്കുന

48 4302 സുനടപ്ൽ വത.എസ്. 4416 എ.യ്., ്ീസർവവ്വെ,  
തൃക്കാക്കരേ എ.യ്., ്ീസർവവ്വെ, 

തണ്ണൂർ

49 4303 ശീജ്ത്ത് എസ്. 
രഗാിാലേകൃഷ്ണൻ 4482 യ്. ഇ., 

ിത്തനടപംത്ട
എ.യ്., ്ീസർവവ്വെ,

വതാെപുഴ

50 4304 രരേഷ്നടപ എസ്. 4398 യ്. ഇ., 
ിാലേക്കാട്

തുടരോൻ
അനു വകുദ്ക്കുന

51 4305 രോമം�ചന്ദ്രൻ നടപാറകർ 
വത. 4417 യ്. ഇ., മം�ലേപ്പു്ം തുടരോൻ

അനു വകുദ്ക്കുന

   

       
               സർരവ്വെയും  ഭൂരരേഖയും   വകുപ്പ്വന്റ സുഗമം�മം�ാറക  പ വകുർത്തനടപത്ത്നും
ഭരേണസൗതാരേ്യാർർവം  നടപ്ലേ വകു്ൽ  ഫറ്  രഗയ്/വസക്കന്റ്  രഗയ്  തസ്തറക്ൽ
രജാലേ്  വചെ്   വകുരുന ച വകുവട രചർത്ത്രേ്ക്കുന ജീ വകുനടപക്കാവരേ സലേംമം�ാറ്  നടപ്റകമം�്ച്
ഉത്തരേ വകുാപ്ന.
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രമം� 
നടപമർ

രിര്േ EMP
ID

നടപ്ലേ വകു്ൽ രജാലേ്  
വചയ്യുന 

താരേ്യാലേറകം

സലേംമം�ാറ്
നടപ്റകമം�്ക്കുന
താരേ്യാലേറകം

 1 സുമം�ാരദ വകു്.വത,     
 ഫറ് രഗയ്     
സർരവ്വെറകർ

3064 എ.യ്,്ീസർരവ്വെ, 
താസർരഗായ്

ജ്ലാ എറാബ്ല്വഷ്മെന്റ്, 
ത്രു വകുനടപന്തപുരേം

2
അനി്  ലോൽ.  എം.എസ്, 
വസക്കന്റ്   രഗയ് 
സർരവ്വെറകർ

5022
നടപ്ലേ വകു്ൽ  ഈ

താരേ്യാലേറകത്ത്ൽ
സ്ണ്ടർ ആറക്

നടപ്ൽക്കുന

ജ്ലാ എറാബ്ല്വഷ്മെന്റ്, 
ത്രു വകുനടപന്തപുരേം

3 ഗ്രേീഷ്  ബാബ.വത,   ഫറ്  
രഗയ്     
സർരവ്വെറകർ

3514
നടപ്ലേ വകു്ൽ  ഈ

താരേ്യാലേറകത്ത്ൽ
സ്ണ്ടർ ആറക്

നടപ്ൽക്കുന

ജ്ലാ എറാബ്ല്വഷ്മെന്റ്, 
ത്രു വകുനടപന്തപുരേം

4
അജ്ത് പ്മം�ാർ.എസ് 
വസക്കന്റ്  രഗയ്   
സർരവ്വെറകർ

 4711
നടപ്ലേ വകു്ൽ  ഈ

താരേ്യാലേറകത്ത്ൽ
സ്ണ്ടർ ആറക്

നടപ്ൽക്കുന

 ജ്ലാ എറാബ്ല്വഷ്മെന്റ്, 
ത്രു വകുനടപന്തപുരേം

5
ജ്ജ്രോജ്.ആർ. വകു്,  
വസക്കന്റ്രഗയ്   
സർരവ്വെറകർ

4917
നടപ്ലേ വകു്ൽ  ഈ

താരേ്യാലേറകത്ത്ൽ
സ്ണ്ടർ ആറക്

നടപ്ൽക്കുന
യ്. ഇ. ആലേപ്പുഴ

6 സഞ്ജീ വകു്. സ് 
വസക്കന്റ്രഗയ്   
സർരവ്വെറകർ

5051
നടപ്ലേ വകു്ൽ  ഈ

താരേ്യാലേറകത്ത്ൽ
സ്ണ്ടർ ആറക്

നടപ്ൽക്കുന
എ.യ്., ്ീസർവവ്വെ, 

രതാടറകം

7 താരേ. വകു്.എൽ,     വസക്കന്റ്  
രഗയ്   സർരവ്വെറകർ 3411 എ.യ്,്ീസർരവ്വെ,  

വനടപയ്യാറ്ൻതരേ എ.യ്,്ീസർരവ്വെ,      
ത്രു വകുനടപന്തപുരേം

8  വകു്നടപ്ത.എസ്,     വസക്കന്റ്  
രഗയ്   സർരവ്വെറകർ 4830 എ.യ്,്ീസർരവ്വെ,  

ത്രു വകുനടപന്തപുരേം എ.യ്,്ീസർരവ്വെ,   
വനടപയ്യാറ്ൻതരേ

 9 സബ്ത.എസ്.രദ വകു്, ഫറ്    
രഗയ്     സർരവ്വെറകർ 3386 എ.യ്,്ീസർരവ്വെ,   

രതാടറകം
 എ.യ്,്ീസർരവ്വെ,     

വതാലം

10 ശ് വകുപ്മം�ാർ.എസ്,  ഫറ്    
രഗയ്     സർരവ്വെറകർ 3002 എ.യ്,്ീസർരവ്വെ,   

ിാലേക്കാട് എ.യ്,്ീസർരവ്വെ,    
വതാലം

11 രേമം�്യ.ആർ,           വസക്കന്റ്  
രഗയ് 
സർരവ്വെറകർ

5589  എ.യ്,്ീസർരവ്വെ, 
താസർരഗായ് എ.യ്.സർവവ്വെര്ഞ്,   

ിത്തനടപംത്ട
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 12 ശീതണ്o ൻ 
നടപാറകർ.ി്,         ഫറ്       
രഗയ് സർരവ്വെറകർ

3016 എ.യ്,്ീസർരവ്വെ,     
  മം�ലേപ്പു്ം യ്. ഇ ിത്തനടപംത്ട 

13 ധനടപ്യ.എം,              
വസക്കന്റ്  രഗയ് 
സർരവ്വെറകർ

5602 എ.യ്,്ീസർരവ്വെ    
തൃക്കാക്കരേ എ.യ്,്ീസർരവ്വെ,    

വചങ്ങന്നൂർ

14 വജറ്.വജ.ി്,     വസക്കന്റ്  
രഗയ്   സർരവ്വെറകർ 5106 എ.യ്,്ീസർരവ്വെ,   

തൃക്കാക്കരേ
    എ.യ്,്ീസർരവ്വെ,    

   വചങ്ങന്നൂർ

15 ബാബരോജൻനടപാറകർ.ജ്, 
ഫറ്  രഗയ് സർരവ്വെറകർ 3026 എ.യ്,്ീസർരവ്വെ,   

തൃക്കാക്കരേ
   

എ.യ്,്ീസർരവ്വെ,       
വചങ്ങന്നൂർ

16 രേഞ്ജ്ത്.ആർ,       ഫറ്    
രഗയ്     സർരവ്വെറകർ 4697 എ.യ്,്ീസർരവ്വെ,   

രതാടറകം യ്. ഇ., ആലേപ്പുഴ

17 പ വകുീൺ.ബ്,       വസക്കന്റ്  
രഗയ്   സർരവ്വെറകർ 5038   എ.യ്,സർരവ്വെ      

 ര്ഞ്, തൃശ്ശൂർ എ.യ്,്ീസർരവ്വെ,   
രതാടറകം

18 കൃഷ്ണ പ്മം�ാർ.എസ്, ഫറ്    
രഗയ്     സർരവ്വെറകർ 3021 എ.യ്,്ീസർരവ്വെ,   

മം�ലേപ്പു്ം
എ.യ്,  ്ീസർരവ്വെ,  

രതാടറകം
  

19 രോരജഷ്. ജ്            ഫറ്   
രഗയ്     സർരവ്വെറകർ 4329 എ.യ്., ്ീസർവവ്വെ,

വതാെപുഴ എ.യ്,്ീസർരവ്വെ,    
രതാടറകം

20 ശീപ്മം�ാർ. ബ്          
ഫറ്രഗയ് 
സർരവ്വെറകർ

3037 എ.യ്., ്ീസർവവ്വെ,
വതാെപുഴ എ.യ്,്ീസർരവ്വെ,    

രതാടറകം

21
അരുണ രേഘു വകുരേൻ, 
വസക്കന്റ്      രഗയ് 
സർരവ്വെറകർ

5871   എ.യ്,
്ീസർരവ്വെ,  

മം�ലേപ്പു്ം

    
എ.യ്,്ീസർരവ്വെ,     

 രതാടറകം

22 ദ്ലേീി് പ്മം�ാർ.യ്,  
ഫറ്രഗയ്  സർരവ്വെറകർ 3306 എ.യ്,്ീസർരവ്വെ,   

താസർരഗായ്  എ.യ്,്ീസർരവ്വെ,    
രതാടറകം

23 ദീപു.ി്,                   
വസക്കന്റ്  രഗയ് 
സർരവ്വെറകർ

4863 എ.യ്,്ീസർരവ്വെ,   
വതാെപുഴ

ജ്ലാ എറാബ്ല്വഷ്മെന്റ്, 
 ഇെക്ക്

24 മൂസ.ി്.ി്,         
ഫറ്രഗയ്
സർരവ്വെറകർ

3357 എ.യ്,്ീസർരവ്വെ,   
വതാെപുഴ

ജ്ലാ എറാബ്ല്വഷ്മെന്റ്, 
 ഇെക്ക്

25 അനടപീഷ്.ജ്. വകു്,    വസക്കന്റ്  
രഗയ്   സർരവ്വെറകർ 4652 യ്. ഇ. 

ത്രു വകുനടപന്തപുരേം
   എ.യ്,്ീസർരവ്വെ,    

തൃക്കാക്കരേ
26  ജ്മ. വകു്,          4810  എ.യ്,സർരവ്വെ       എ.യ്,  ്ീസർരവ്വെ,   
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ഫറ്  രഗയ്സർരവ്വെറകർ ര്ഞ്, തൃശ്ശൂർ തൃക്കാക്കരേ    

27 രോമം�ചന്ദ്രൻ നടപാറകർ. ജീ 
ഫറ്  രഗയ്   സർരവ്വെറകർ 3487 എ.യ്,്ീസർരവ്വെ,   

വതാെപുഴ  എ.യ്,  ്ീസർരവ്വെ,   
തൃക്കാക്കരേ    

28  വകു്നു.വത,          
വസക്കന്റ് രഗയ് 
സർരവ്വെറകർ

4699  എ.യ്,സർരവ്വെ      
ര്ഞ്, തൃശ്ശൂർ  എ.യ്,  ്ീസർരവ്വെ,   

തൃക്കാക്കരേ    

29 ശരേണ്യ. വകു്,         വസക്കന്റ്  
രഗയ്   സർരവ്വെറകർ  5591 എ.യ്,്ീസർരവ്വെ, 

താസർരഗായ്     എ.യ്,  സർവവ്വെ
ര്ഞ്, തൃശ്ശൂർ

 30 ദീി. എം.യ് 
വസക്കന്റ്  രഗയ്   
സർരവ്വെറകർ             

5920 എ.യ്
,്ീസർരവ്വെ,മം�ലേപ്പു്ം

എ.യ്,  സർവവ്വെ
ര്ഞ്, തൃശ്ശൂർ

31 ര്ാബ്ൻ.സ്.ബ്, വസക്കന്റ്  
രഗയ്   സർരവ്വെറകർ 5818 എ.യ്,്ീസർരവ്വെ,   

വതാെപുഴ
    എ.യ്,്ീസർരവ്വെ,    

ിാലേക്കാട്

32 നടപ്തീഷ്.ആർ,     വസക്കന്റ്  
രഗയ്   സർരവ്വെറകർ 5698  എ.യ്,്ീസർരവ്വെ 

താസർരഗായ്
   എ.യ്,്ീസർരവ്വെ,     

ിാലേക്കാട്

33 ശീരജഷ്.വത,     വസക്കന്റ്  
രഗയ്   സർരവ്വെറകർ 4528 എ.യ്,്ീസർരവ്വെ,  

താസർരഗായ് എ.യ്., ്ീസർവവ്വെ, 
മം�ലേപ്പു്ം

34 രോജീ വകുൻ.എ.ി്,     
ഫറ്രഗയ്  
സർരവ്വെറകർ

2996 എ.യ്,്ീസർരവ്വെ,     
 ിാലേക്കാട്

എ.യ്,്ീസർരവ്വെ,         
തണ്ണൂർ

35 ബഷീർ പ്ട്യാലേ്പാ്ത്ത്,
 ഫറ് രഗയ്സർരവ്വെറകർ  2948 എ.യ്,്ീസർരവ്വെ,   

താസർരഗായ്
എ.യ്,്ീസർരവ്വെ,         

തണ്ണൂർ

              
            ബന്ധവപട രമം�ലേധ്താരേ്തൾ  ട് ജീ വകുനടപക്കാവരേ റകഥാസമം�റകം  വകു്െതൽ  വച്ം
രജാലേ്റക്ൽ പര വകുശ്പ്ച്ചും റാഫ് മം�ാരനടപവജൻ ് ് സ്റത്ത്ളം സാർ ക്ക്ളം ആ വകുശ്യമം�ാറക
രരേഖവപെത്തളതൾ   വകുരുത്ത്യും   വകു് വകുരേം  ്്രപാർ ട്  വചരയ്യണ്ടതാണ്.  പസ്തുത
ഉത്തരേ വകു്ൽ ഉൾവപട്തള്ള,  ശബരേ്മം�ലേ വസഷ്യൽ സർവവ്വെ രജാലേ്തി്ൽ അയ്രക്കറ്
തമ്മീഷണവ് സഹാറക്ക്കുന ചമം�തലേയുള്ള സർവവ്വെറകർമം�ാർ ,   ഇെക്ക്  ജ്ലറക്വലേ
്ീസർവവ്വെ രജാലേ്തൾക്ക് നടപ്രറകാഗ്ക്കവപട സർവവ്വെറകർമം�ാർ എന് വകുർ, പുത്റക ലോ വകുണ
ഓഫീസ്ൽ രജാലേ്റക്ൽ പര വകുശ്ച രശഷം ,  രജാലേ്രമം�ീതരേണ വകു്യ വകുസറക്ൽ പസ്തുത
സർവവ്വെ രജാലേ്തൾ  വചയ്യുനത്നടപാറക്  ബന്ധവപട രമം�ലേധ്താരേ്  മുമാവത
ഹാജരോരതണ്ടതാണ്.
               ട് ഉത്തരേ വകു്ൽ ഉൾവപട്തള്ള, സർക്കാരേ്വന്റ നുദ്നടപ തർമ്മ ിരേ്ിാട്യുവട
ഭാഗമം�ാറക രജാലേ്തൾ നടപ്ർവ്വെഹ്ക്കുന ജീ വകുനടപക്കാവരേ  വകു്െതൽ വചൊൽ ട് രജാലേ്തി്ൽ
തടസ്സം  രനടപരേ്ടാൻ  സാധ്യതയുള്ള ികം  പസ്തുത  ജീ വകുനടപക്കാർ
സാനടപക്കറകറം/സലേംമം�ാറം ലേഭ്ച താരേ്യാലേറകങ്ങി്ൽ രജാലേ്റക്ൽ പര വകുശ്ച രശഷം
നടപ്ലേ വകു്വലേ രജാലേ്തി്ൽ തുടരരേണ്ടതും ബന്ധവപട താരേ്യാലേറക രമം�ധാ വകു്തൾ  ഇപതാരേം
രസ വകുനടപ സാക്യിപതം നടപൽരതണ്ടതുമം�ാണ്.
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സർവവ്വെ യറക്ടറർ
 

ജീ വകുനടപക്കാർ ക്ക് (രമം�ലേധ്താരേ് മുഖാന്ത്രേം)
ിതർപ്ഃ

1.
2.
 

3.
4.
5.

എലാ ജ്ലാ തിടറർമം�ാർക്കും
എലാ സർരവ്വെ രജാറക്ന്റ് യറക്ടറർ/വയി്യൂട് യറക്ടറർ/അസ്റന്റ്         
യറക്ടറർമം�ാർക്കും
എലാ യ് വകു്ഷണൽ രഫാ്റ് ഓഫീസർമം�ാർക്കും
വ വകുബ് സസസറ്ൽ പസ്ിീതരേ്ക്കുനത്നടപ് 
തരുതൽ ഫറകൽ
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