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പകമ.
നന. പപേര

1 വനി.നടരമാജന്
2 ബമാലകകൃഷ്ണപേനിളള.തക

3 തങ്കച്ചന്.ഇ

4 എ. പേശമുപേമാലന്

5 സനമാനവലലനി

6 റനി.പജമാണ

പജമാലനിയനില്
പപേപവശനിച്ച
തരീയതനി
നനിയമന രരീതനി

01/03/1968

എനപ്പളമായ്തമനണ
എക്സപചഞണ
മമുഖമാനനിരന

തപപേമാപബഷന്
ഡനിക്ലയര് തചയ്ത
തരീയതനി
21/11/1983
തപപേമാസരീഡനിനഗ് നന.
346/83/എ.ഡനി
അപഗനികള്ച്ചര് (പകമാഓപപറഷന്)
01/08/71

അനര്
വകമുപണ
നനിയമനന

ജനന
തരീയതനി

14/12/1952 --

അനര്
ജനിലലമാ
നനിയമനന

നനിലവനില് പജമാലനി
തചയയ്യുന്ന ആഫരീസ

അതത

അസനിസ്റ്റനണ രജനിസ
പടമാര്, (ജനറല്)
ഓഫരീസ തകമാടമാരകര --

ഇലല

ജനി.എച്ചണ.എസ.
പേനയനില്

--

കകൃഷനിഭവന്,
ശമാസതമാനപകമാട

ഇലല

ബമാധകമലല

കകൃഷനിഭവന്
തകൃകടവവൂര്

ഇലല

01/08/1970

01/08/70

16/03/1971

ആര്.റനി.നന.
2168/82/എ.ഡനി തരീയതനി
16/08/1982
---

20/03/1971

ആര്.റനി.നന.
2168/82/എ.ഡനി തരീയതനി
16/08/1982
---

05/05/1956 ബമാധകമലല

23/06/1975

ജനി.ഒ.(ആര്.റനി)
1574/എഡനി/തരീയതനി
22/06/1983

21/10/1957

കകൃഷനിഭവന്, പേന്മന

14/11/1947 അലല

അലല

അസനിസ്റ്റനണ രജനിസ
പടമാര്, (ജനറല്)
ഓഫരീസ, പേമുനലവൂര്

---

13/05/1950 --

01/01/1976

ഡയറക്ട് നനിയമനന

7 തക.പേതനിനനി

09/09/1976

G.O.(M.S.)209/83/ID
dated 26/7/83

---

22/05/1958 --

--

കയര് ഇന്സതപേക്ഷന്
ഓഫരീസ, ചവറ
ഇലല

8 എ.ബഷരീര്കമുഞണ

01/12/1976

09/01/1977

പപേഖഖമാപേനിചനിടനിലല

22/02/1947 ഇലല

ഇലല

കരമുനമാഗപളനി
എന.എല്.പേനി.എസ.

9 ആര്. സമുപരപന്ദ്രന്പേനിള

09/01/1977

എനപ്പളമായ്തമനണ
മമുഖമാനരന

---

04/06/1958 --

--

തമാലവൂകണ സ്റ്റമാറനികല്
ഓഫരീസ തകമാടമാരകര ഇലല

അലല

റരീസര്തവ്വെ , പേമുനലവൂര് ഇലല

ബമാധകമലല

അസനിസ്റ്റനണ കണ
പപടമാളറമുതട
കമാരഖമാലയന, തകമാലലന ഇലല

ബമാധകമലല

അസനിസ്റ്റനണ
എക്സനികഖവൂടരീവ്
എഞനിനരീയര് (അപഗനി.)
യമുതട കമാരഖമാലയന,
തകമാലലന
ആവശഖമമുണണ

10 കമുഞമനിണനി.എന

11 ലരീലമാമണനി.എല്

12 തക.തപേമാന്നമ

09/01/1977

12/02/1977

16/03/1978

--

03/03/1949 ഇലല

ഫമുള്ടടന
തസതനികയനിപല
കണസമാനക
യറന ആവശഖ
മമുപണമാ
റനിമമാര്ക്സ

ജനിലലമാകളക്ടര് മമുപഖന ഇലല
എനപപമായ് തമനണ
എക്സപചഞണ വഴനി
30/10/1982
ജനിഒ(എനഎസ) 71/82/
ജനി.എ.ഡനി തരീയതനി
18/03/1982 പജമായനിനണ
തസപകടറനി,
തരീരമുവനനപേമുരന

06/02/80

പസവന
പേമുസതകതനില്
വനിവരന ലഭഖമലല

08/12/1952 അലല

15/11/1957 ബമാധകമലല

11/07/1947 ബമാധകമലല
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ഇലല

ഇലല

പേനി.എച്ചണ
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13 മമുരളരീധരന്.ബനി

18/03/1978

14 പജകബ.ഡനി

18/03/1978

15 ഡനി.വരീജയമ

16 ഹയറമുന്നരീസ ബരീഗന

17 ലക്ഷണമനി.തക

18 ജനി.പപേസന്നന്

19 സമുധ. ആര്

20 രമാജന്.എന്.പേനി

21 ജനി.പമമാഹനിനനി

22 സരസമ

പനരനിടണ നനിയമനനജനി.
ഒ.പേനി നന. 2168/82
തരീയതനി 18/08/1962
പപേമാബലഖന 03/11/1980
പനരനിടണ നനിയമനന
ജനി.ഒ.പേനി
നന831/80/2053
തരീയതനി30/11/1980

16/10/1979

ജനി.ഒ.(പേനി)
831/80(253)ഫനിന്.
തരീയതനി 03/11/1980
എനപപമായ്തമനണനനിയമ
നന ഉതരവ് നന.എ(4)
3125/81
തരീയതനി
07/03/1981 പേനി.എ.ഒ,
തകമാലലന
എനപപമായ്തമനണഎക്സ
പചഞണ വഴനി
ജനിലലമാകളകണടറമുതട
26/08/1981-തല E250479/81 നന.
നടപേടനിപകമന
പപേനിന്സനിപല്
കകൃഷനിഓഫരീസര്
നനിയമനിച്ചയ്യു ഉതര
വ്നമ്പര് (1) ജനി.ഒ.(പേനി)
നമ്പര് 1574/83/എ.ഡനി.
തരീയതനി 23/06/1982(2)
തകമാലലന പപേനിന്സനിപല്
കകൃഷനി ഓഫരീസര്
ഉതര വ്നന്പേര്
എ(2) 8505/81 തരീയതനി
23/10/1982

03/11/1980

എനപപമായ്തമനണ
എക്സപചഞണ
മമുഖമാനനിരന

30/11/1980

എനപ്പളമായ്തമനണ
മമുഖമാനരന

15/06/1978

06/02/1979

28/09/1979

21/05/61

--

പസവന
പേമുസതകതനില്
ആവശഖമമായ
പരഖതപടമുതലമുകള്
കമാണമുന്നനിലല

--

--

--

കകൃഷനിഭവന് പേമുനലവൂര് ഇലല

28/05/1951

കകൃഷനിഭവന് തലവവൂര് ഇലല

06/08/1948 ബമാധകമലല

ബമാധകമലല

കകൃഷനിഭവന്
തവടനികവല

ഇലല

അതത

പസ്റ്ററണ സരീഡ് ഫമാന,
തകമാടമാരകര

ഇലല

24/11/47

തമാലവൂകണ ആഫരീസ,
തകമാലലന

ഇലല

26/02/1965 അലല

കകൃഷനിഭവന്
ഇരവനിപേമുരന

ഇലല

07/07/1948 അലല

അലല

19/9/1947

ജനിലലമാ എനപപമായ്തമനണ
എക്സപചഞണ ,
തകമാലലന
ഇലല

17/04/52

--

തമാലവൂകണ സ്റ്റമാറനികല്
ഓഫരീസ,കമുന്നതവൂര്
ഇലല

30/11/1980

ഒഫനിപഷഖറനിനഗ്

ഇലല

30/5/1961

അലല

അലല

ഇന്സതപേക്ടര്
ഓഫരീസ ,തകമാടമാരകര ഇലല

12/03/1981

എനപ്പളമായ്തമനണ
എക്സപചഞണ
മമുഖമാനനിരന

12/10/85

18/5/1948

ഇലല

ഇലല

സനി.പേനി.ഒ,തകമാലലന
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15/06/1981

എനപ്പളമായ്തമനണ
എക്സപചഞണ മമുപഖന 12/10/85

26/11/1951 ഇലല

24 അയപന്.പേനി

02/09/1981

എനപ്പളമായ്തമനണ
എക്സപചഞണ
മമുഖമാനനിരന

01/02/86

05/03/1964

അബയ്യുള് മജരീദ്
25 റമാവമുതര്

29/10/1982

--

06/01/1954 ഇലല

23 പഗമാപേമാലകകൃഷ്ണകമുമമാര്

26 അബയ്യുള്സലമാന

27/02/1984

എനപപമായ്തമനണ

08/12/1953 പപേമാലരീസ

ഇലല

ഇലല

സനി.പേനി.ഒ, തകമാലലന
ഠഠൗണ
എനപ്പളമായ്തമനണ
എക്സപചഞണ
പേമുനലവൂര്
തവടനികവല
ഡബഖവൂ.എല്.
പേനി.എസ,
തകമാടമാരകര

ഇലല

തകമാലലന

പേമുനലവൂര്
സ
ിനി.ഐ,ഓഫരീസ,
തകമാലലന

ഇലല
ഇലല

ഇലല

ഇലല

27 സമുപരപന്ദ്രന് പേനിളള.തക

01/03/1984

റഗമുലര്

--

30/08/1962 --

--

വമാണനിജഖ നനികമുതനി
ഓഫരീസ, കമുണറ

28 വനി.ലനിലലനി

23/04/1984

എനപ്പളമാ യ് തമനണ
എക്സപചഞണ വഴനി

11/01/89

29/05/1951 അലല

ബമാധകമലല

അസനിസ്റ്റനണ പലബര്
ഓഫരീസ, കമുണറ

ഇലല

29 പേനി.അമനിണനി അമ

11/06/1984

As per order No. A199 b/84, dt.10/10/02 of
the AEE , DP, Sub
Division, Kollam on the
basis of Court order

പേനി.ഡബബവൂ.ഡനി/
ഇലക്പടനികല് സബ
ഡനിവനിഷന്, തകമാലലന

ഇലല

30 രമാപജപന്ദ്രന് നമായര്.തക

19/06/1984

07/10/1988

31 പേനി.അമനിണനി അമ

26/07/1984

As per order No. A1996/84, dt.10/10/02 of
the AEE , DP, Sub
Division, Kollam on the
basis of Court order

32 പമമാഹനന്പേനിളള.റനി

07/08/1984

തമാല്കമാലനികന

20/9/1952
01/08/89

---

22/09/1950 ഇലല

ഇലല

ഏറന എല്.പേനി.എസ.
അഞല്
ഇലല

20/09/52

തപേമാതമു മരമാമതണ
വകമുപണ ,ഇലക്
ട്റനികല് ഉപേ
വനിഭമാഗന ,തകമാലലന

28/11/1956

കളക്പപടറണ ,തകമാലലന
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ഇലല

Regularised
w.e.f. 1.3.1988
as
P.T.Sweepers
on the basis
of the verified
issued by the
High Court in
O.P.No.
22286/01 on
G.O. (Rt) No.
764/02,
dt.17/08/02

Regularised
w.e.f. 1.3.1988
as
P.T.Sweepers
on the basis
of the verified
issued by the
High Court in
O.P.No.
22286/01 on
G.O. (Rt) No.
764/02,
dt.17/08/02
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ഉസമമാന്പകമായതങ്ങള്
33 എച്ചണ.എസ

02/10/1984

തമാല്കമാലനികന

--

01/01/1951

കളക്പപടറണ ,തകമാലലന

34 സനി.ചപന്ദ്രബമാബമു

12/10/1984

തമാല്കമാലനികന

--

13/07/1954

കളക്പപടറണ ,തകമാലലന

30/07/1948 ഇലല

ഇലല

ആയവൂര്
എല്പേനിഎസ,
അഞല്

ഇലല

അലല

സബപടഷറനി,
കരമുനമാഗപളനി

പവണ

35 തങ്കമണനി.എല്

12/10/1984

07/10/1988

36 ഡനി.ഓമന

14/12/1984

എനപപമായ്തമനണഎക്സ
പചഞണ മമുപഖന
--

11/12/1947 അതത

37 ജഗദമ.പേനി

16/01/1985

തമാല്കമാലനികന

--

05/05/1950

38 സഫനിയബരീവനി.പേനി

23/01/1985

09/03/1989

19/1/2005

10/12/1952 ഇലല

39 ബദറമുദരീന് കമുടനി.റനി

40 സദമാനന്ദ്രന്.സനി
പശരീ.ആര്. ശശനിധരന്
41 പേനിള
42 സപരമാജനിനനിഅമ.ജനി

43 സനി. പജമാണസണ

23/01/1985

01/05/1989

02/02/1985

09/05/1989

15/03/1985

എനപ്പളമായ്തമനണ
എക്സപചഞണ
മമുപഖന

02/05/1985

05/12/1989

25/06/1985

എനപ്പളമായ്തമനണ
മമുഖമാനരന

ഇലല

15/05/2009

--

--

കളക്ട്പററണ ,തകമാലലന
ഇലല

ഇലല

കരമുനമാഗപളനി
ടഠൗണഎല്.പേനിഎസ,
കരമുനമാഗപളനി

ഇലല

ഇലല

ആവണരീശശ്വരന
എല്.പേനി.എസ,
പേമുനലവൂര്

ഇലല

23/09/54

ഫയര്&തറസകഖവൂ
പസ്റ്റഷന്, കമുണറ

ഇലല

18/10/1948 ഇലല

ഇലല

തനടനിയവനിള
എല്.പേനി.എസ,

ഇലല

--

തമാലവൂകണ സ്റ്റമാറനികല്
ഓഫരീസ
പേതനമാപേമുരന
ഇലല

--

ജനി.ആര്.എഫ.റനി.
എച്ചണ.എസ,കരമു
നമാഗപളനി

08/02/1947 ഇലല

23/05/1949 ഇലല

25/07/58

--

44 രമാമചപന്ദ്രന്പേനിള.സനി

26/09/1985

--

08/12/1947 --

45 ജനി.പേരീതമാനബരന്നമായ൪

27/09/1985

14/10/1992

15/11/1949

തതപകപതരനി എല
.പേനി.എസ, കമുളകട

46 എല്.വനിലമാസനിനനി

13/02/1986

NA

28/01/1948

കമുഴനിയന
എല്
.പേനി.എസ കമുണറ

47 തഷരരീഫമാ ബരീവനി

18/03/1986

ചരീഫ എഞനിനരീയര്
മമുപഖന, Lr. No.ADII(1)31778/91
DTD.02/11/1991 G.O.
(M/S) No. 37/90
Irrgn.Dtd. 15/10/1990

48 സമുഷമ.സനി

26/03/1986

25/05/1992

ടമനര് ഇറനിപഗഷന്
ഡനിവനിഷന്, തകമാലലന

12/11/92 07/09/1951
01/06/93

09/12/1954 ഇലല
Page 4

ഇലല

ഇടമമുളയ്കല്
.എല്.പേനി.എസ

ഇലല

പേനി.എച്ചണ

56 വയസണ
കഴനിഞതനി
നമാല്
ഫമുള്ടടന
തസതനികയനിപല
കമുള
സമാനകയറ
തനിന്
അര്ഹതയനിലല
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49 മമുരളരീധരന് ഉണനിതമാന്

50 തചലലമ.തക

51 പേനി.പഗമാപേമാലകകൃഷ്ണന്

52 തക. രമാപജശശ്വരനി

53 പേനി.എന്.സമുമതനി
54 തപേമാന്നമു.എസ

55 ലളനിത.പേനി

56 പേനി.വസനകമുമമാരനി

57 കമുഞമ.എന്

58 പബബനികമുടനി.എന്

31/03/1986

30/05/1986

29/05/1992

28/07/1986

7/02/1992 Order No.F119884/90/Esttdt.9.02.92 of
DAHO, Kollam
Nil

21/08/1986

എനപ്പളമായ്തമനണ
എക്സപചഞണ മമുപഖന --

17/10/1949

ഇരനികമുഴനി ഡബഖവൂ.
എല്.പേനി.എസ,
കമുളകട

13/08/1949

അനമണ
എല് .പേനി.എസ,
കമുളകട

25/05/1950

തവറനിനറനിസബ
തസനര്, കമുതനിരപനനി,
തഴവ)

05/10/1970 അലല

അലല

തപേന്ഷന് പപേയ്തമനണ,
സബപടഷറനി,തകമാലലന ഉണണ

ഇലല

വനിളകണ തവടന
എല്.പേനി.എസ,
പേമുനലവൂര്

ഇലല

21/08/1986

25/08/92

--

15/03/1948 ഇലല

07/04/1987

തമാല്കമാലനികന
സനിരന

--

03/10/1952

കളക്പപടറണ ,തകമാലലന

--

20/11/1959

കരരീപപേ
എല്.പേനി.എസ,
തവളനിയന

ഇലല

30/6/1956

ഇന്സതപേക്ടര്
ഓഫരീസ
കരമുനമാഗപളനി

ഇലല

29/07/1987

18/08/1987

01/02/1994

ഒഫനിപഷഖറനിനഗ്

02/01/95

ഇലല

18/08/1987

01/01/1988

അലല

30/07/1950

20/10/1955

പേമാണനിതനിട
എല്.പേനി.എസ,
കമുളകട
കമുന്നനിപകമാട്
എല്.പേനി. എസ

03/01/1988

04/02/1994

10/03/1954 ഇലല

60 ശശനിധരന്നമായര്.ജനി

08/01/1988

26/06/1994

30/08/1951

62 തക.സതഖഭമാമ

15/02/1988

17/02/1988

1/04/95 Oder No.E5735/94 dtd.27/03/95
DAHO

5/04/1995 nO.e-5735/94
DTD.31/03/95
DAHO,Kollam

04/01/96

07/05/09

അലല

പേടമാഴനി
ഡബഖവൂ.എല്പേനി.എസ
കമുളകട

59 റഹനിന

61 ഡനി.അമനിണനി

പപേപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.

14/03/1949

19/01/1948
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ഇലല

--

ഇലല

പകമാവവൂര് ജനി.
എല്.പേനി.എസ, ചവറ ഇലല

തവററനിനറനി
ഡനിസതപേന്സറനി ,
കമുളകട

തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.

തവററനിനറനി
പഹമാസപേനിറല്,
അഞമാലമുനമവൂട്

തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.

63 സദനമാമണനി
64 തക.രമണനികമുടനി

65 നസരീമ.തക

66 രമാഘവന്പേനിള.ജനി

01/03/1988
12/03/1988

ദനിവസപവതന
നനിയമനന പകമാടതനി
ഉതരവ് പപേകമാരന
സനിരതപടമുതനി

27/04/1988

എനപപമായ്തമനണ
എനപ്പളമായ്തമനണ
മമുപഖന തകമാലലന
പപേനിന്സനിപല്കകൃഷനിഓ
ഫരീസറമുതടഇ (2) 35/96
തരീയതനി 17/00/1990

08/07/1988

എനപപമായ് തമനണ
എക്സപചഞണ
മമുഖമാനനിരന
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--

15/5/1968

ബമാധകമലല

11/05/1954 പപേമാലരീസ

സര്വ്വെരീസ ബമുകനില്
പരഖതപടമുതനിയനിടനിലല. 08/11/1956 ബമാധകമലല

--

ബമാധകമലല

എക്ടസസ
സര്കനിള് ഓഫരീസ,
തകമാലലന

ഇലല

തകമാലലന

കനിഴപകകലലട
പപേമാലരീസ പസ്റ്റഷന്

ഇലല

ബമാധകമലല

കകൃഷനിഭവന്
കരവമാളളൂര്

ഇലല

03/04/1950

ഠഠൗണഎനപ്പളമാ
യ്തമനണഎക്സപചഞണ
പേരവവൂര്
ഇലല

ഇലല
ഇലല

67 ബനി.സമാവനിപതനി

10/07/1988

13/08/1997

10/10/1954 ഇലല

ഇലല

വനിലലയ്യുമല ടപടബല്
എല്.പേനി.എസ,
അഞല്

68 പശരീനനിവമാസന്.തക

01/08/1988

13/08/1997

15/8/1954

ഇലല

ഏരവൂര് എല്.പേ
ിനി.എസ, അഞല്

69 വനിജയന്.തക

70 സരസശ്വതനി.തക

15/09/1988

27/10/1988

72 പശമാശ.

24/11/1988

73 സരസശ്വതനിഅമ.ആര്

74 ശശനിധരന്പേനിള .

സര്വ്വെരീസ ബമുകനില്
പരഖതപടമുതനിയനിടനിലല. 12/08/1951

15/09/1988

71 സനി.പപേകമാശന്

15/12/1988

16/12/1988

ഇലല

06/08/1951
ജനി.ഒ(എന. എസ)നന.
29/2011/എഡനി തരീയതനി
31/01/2011

---

16/03/1963 ആവശഖമനിലല
15/03/1952

1/10/1997/No.E-273/97
dtd 26/09/97 DAHO,
Kollam

10/01/98

Order No. E-273/97 dtd
26/09/97
27/07/99

തവററനിനറനി
ഡനിസതപേന്സറനി
തചങ്ങമനമാട്
പേളനികല്
ഡബഖവൂ.എല്.
പേനി.എസ,കമുളകട
കകൃഷനിഭവന്,
ആവശഖമനിലല തവളനിതനലലളൂര്

ഇലല

പവളമമാനവൂര്
യമു പേനി.എസ

25/06/52

തവററനിനറനി
ഡനിസതപേന്സറനി ,
കമാഞമാതവളനി

08/07/1952

തവററനിനറനി
ഡനിസതപേന്സറനി ,
മയനമാട്
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തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.

പപേപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.
പപേപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.
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75 ഭകനിദമാസ

76 തക.പഗമാപേനികമുടന്നമായര്

77 വസനലരീലമാമ.ഡനി

78 കമാമമാക്ഷനി.തജ

79 മമാഗനി

80 കമലമ.ബനി

81 പേനി.ടലല
82 എന.ജലമാലമുദരീന് കമുഞണ

83 തക.പശരീമതനി

28/12/1988

2/10/1997 Order No.E273/97/Est.dt.26/09/1997
of DAHO,Kollam

19/01/2006

25/11/1951

തവററനിനറനി
ഡനിസതപേന്സറനി ,
തമാമരകമുടനി

21/10/1954

തവററനിനറനി
ഡനിസതപേന്സറനി ,
പേടമാഴനി

03/10/1951

തവററനിനറനി
ഡനിസതപേന്സറനി ,
കണനലലളൂര്

തവററനിനറനി
ഡനിസതപേന്സറനി ,
കറവവൂര്

03/01/1989

2/10/1997 OrderNo.E273/97dtd 26.09.97

30/01/1989

6/10/1997 Order No.E273/97/Est.dt.26/09/1997
of DAHO,Kollam

09/03/1989

6/10/1997 Order No.E273/97/Est.dt.26/09/1997
of DAHO,Kollam

15/12/2000

27/01/1958

01/05/1989

തമാല്കമാലനികന
സനിരന

--

--

09/05/1989

എനപ്പളമായ് തമനണ
എക്സപചഞണ
മമുഖമാനനിരന

--

22/1/1952

16/05/1989

01/03/01

10/06/98

സമമാശശ്വമാസ തതമാഴനില്
ദമാന പേദ്ധതനി

19/05/1989

11/05/1998

12/07/1989

എനപ്പളമാ യ് തമനണ
എക്സപചഞണ
മമുഖമാനനിരന

05/06/99

കളക്പപടറണ ,തകമാലലന
ഠഠൗണ
എനപ്പളമായ്തമനണ
എക്സപചഞണ ,
കമുണറ

തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.
പപേപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.
തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.
തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.
No Proof for
Date of Birth.
So S.B. Not
opened.

ഇലല

20/05/1957

ജനിലലമാ ഓഫരീസ ഭവൂജല
വകമുപണ തകമാലലന
ഇലല

05/11/1954 ഇലല

ഇലല

മഠതനില് കരമാമ
എല്.പേനി.എസ

ബമാധകമലല

എക്ടസസ തറയ്ഞണ
ഓഫരീസ, തകമാലലന
ഇലല

ഇലല

തതമാടനിയവൂര് എല
.പേനി.എസ,
കരമുനമാഗപളനി

15/11/1957 ബമാധകമലല

84 വനിജയമ.പേനി

27/10/1989

11/06/1998

10/08/1967 ഇലല

85 സമുജമാത അമ

05/12/1989

11/02/1998

20/10/1953
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വടകമുനതല ഡ
ിനി.വനി.എല്. പേനി.എസ

ഇലല

ഇലല

56 വയസണ
പേവൂര്തനിയമായനിടയ്യുണണ
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86 പഗമാപേമാലകകൃഷ്ണപേനിളള

13/12/1989

05/08/1998

28/03/1957 ഇലല

ഇലല

87 പഗമാപേമാലകകൃഷ്ണ പേനിള 14/12/1989

8/10/1997 Order No.E13868/97/Est.dt/310/1998
of DAHO,Kollam

10/09/99

20/07/1954

88 ഹനസമാദ്.എന

21/05/1990

12/10/1998 Order No.E13868/97/Est.dt/310/1998
of DAHO,Kollam
10/12/99

09/03/1952

31/05/1990

12/11/1998 Order No.E13868/97/Est.dt/310/1998
of DAHO,Kollam
09/11/01

12/05/1952

90 മമുരളരീധരന്.ഡനി

21/07/1990

GO M/S No.193/08 dtd,
20/11/08
ഇലല

25/05/1964 ഇലല

ഇലല

91 ഭവമാനനിയമ.എല്

24/07/1990

GO M/S No.193/08 dtd,
20/11/08
18/06/01

16/06/1952 ഇലല

ഇലല

89 വനിജയകമുമമാരന് നമായര്

92 പജകബ പജമാണ

93 തപേമാന്നമ.തക

22/11/1990

23/11/1990

12/09/1998
പനരനിടണ നനിയമനന ജ
ിനി.ഒ.പേനി നന.
121/10/എ.ഡനി /
തനിരമുവനനപേമുരന
തരീയതനി 11/05/2010

--

കമമുകമുനപചരനി നഖവൂ
എല്.പേനി. എസ
ിണ.പേമുനലവൂര്

തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
തവററനിനറനി സബ
ആയനി
തസനര്,കമുര
തമുടരമുന്നമു.
തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
തവററനിനറനി സബ
ആയനി
തസനര്, മഞകമാല
തമുടരമുന്നമു.
തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
തവററനിനറനി സബ
പേനിറനി.എസ.
തസനര്,
ആയനി
തടമാരമുപകമാണന
തമുടരമുന്നമു.
പകമാടതനി വനിധനി
WP(C) No.
24848/03 (G)
പ്റകമാരന
പേമാര്ടണ ടടന
സശ്വരീപറമുതട
ശന്പേളന
മമാറനിയനിടയ്യുണണ
(25/11/08
കകൃഷനിഭവന്, കമുണറ ആവശഖമമുണണ
മമുതല്
പകമാടതനി വനിധനി
WP(C) No.
24848/03 (G)
പപേകമാരന
പേമാര്ടണ ടടന
സശ്വരീപറമുതട
ശമ്പളന
കകൃഷനിഭവന്, കമുളകട
ഇലല
മമാറനിയനിടയ്യുണണ

14/5/1963

ഉമന്നവൂര് എല്
.പേനി.എസ, തവളനിയന

24/06/1955 --

കകൃഷനിഭവന്,
പേനിറവനവൂര്
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--

ഇലല

ഇലല

ഇലല

Sheet1

94 പടരീസമാ.ടനി

24/11/1990

95 ശമാനമ,തക

24/11/1990

96 തക.പഗമാപേമാലകകൃഷ്ണന്

97 എ.ഭമാസകരന്

98 ഉടമവമാ ബരീവനി.എന.

99 ജനി. രമാപജപന്ദ്രന്

100 ജനി.തപേമാന്നമ

101 ലനിലലനി.പേനി

എനപ്പളമാ യ്
തമനണഎക്സപചഞണ
മമുപഖന

11/01/00

08/09/1958 ഇലല

ഇലല

തകമാലലന

ഈസ്റ്റണ

10/04/1952 ഇലല

ഇലല

പേമുനലവൂര് എല്.പേ
ിനി.ജനി.എസ, പേമുനലവൂര് ഇലല

14/01/1991

വനികലമാനഗര്കമുള
നനിയമനന ഇ (2)
5516/98/തരീയതനി
11/01/1999
പ്റനിന്സനിപല്
കകൃഷനിഓഫരീസര്
,തകമാലലന

ബമാധകമലല

08/05/1961 അലല

21/01/1991

3/02/1999 Order
No.E.13868/97 /
Est.dt.23/01/1999 of
DAHO

19/01/2006

08/04/1949

തവററനിനറനി സബ
തസനര് , മമാവടനി

21/01/1991

Joined on 4/02/1999
vide Order No.E13868/99 dtd.23/01/99 of
DAHO,Kollam
02/04/2000

06/04/1949

തവററനിനറനി
ഡനിസതപേന്സറനി ,
കമുഴനിമതനികമാട്

24/01/1991

4/02/99 E-13868/97
dated 23-01-99 of
DAHO,Kollam

31/07/1951

തവററനിനറനി
ഡനിസതപേന്സറനി ,
പേനപവലനി

08/02/1991

OrderNo.E13868/97/Est.dt.23/01/199
9 of DAHO,Kollam
13/2/1999

30/11/1952

തവററനിനറനി സബ
തസനര് , മമാറനമാട്

15/02/1991

4/02/1999 Order No.E13868/97/Est.dt.23/01/199
9 ofDAHO,Kollam.
19/01/2006

06/01/1955

തവററനിനറനി സബ
തസനര് ,
എഴമുപകമാണ

24/6/2006
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അലല

കകൃഷനിഭവന്, ഏരവൂര്

ഇലല

സമാനകയറന
ആവശഖമനിലല

അലല
തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.
തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.
തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.
തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.
തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.

Sheet1

102 ശമാനമ.പേനി

103 ഇന്ദ്രനിര.ബനി

104 സമുപലമാചനഅമ.എസ

105 പസമാമരമാജന്പേനിളള.എസ

106 ആര്.സരീത

107 രമണനിയമ.സനി

108 പേവനിപതന്

15/02/1991

8/02/1999 No.E13868/97 of DAHO,
Kollam dtd.23/01/1999

16/02/1952

തവററനിനറനി
ഡനിസതപേന്സറനി
എഴമുപകമാണ

18/02/1991

8/02/1999 No.E13868/97 dtd.23/01/1999
of DAHO, Kollam
18/10/2006

20/05/1952

തവററനിനറനി
ഡനിസതപേന്സറനി ,
പേനപവലനി

19/02/1991

8/02/1999 Order.No.E13868/97 dtd.23/01/1999
of DAHO, Kollam
19/01/2006

12/01/1953

തവററനിനറനി സബ
തസനര് , കലയപേമുരന

15/05/1991

1/03/1999 Order.No.E13868/97 dtd.25/02/1999
of DAHO, Kollam
19/01/2006

18/11/1954

തവററനിനറനി സബ
തസനര് , പ്ളമാകമാട്

23/07/1991

എനപ്പളമാ യ്
തമനണഎക്സപചഞണ
മമുപഖന

06/06/1949 ഇലല

10/10/1991

14/10/1991

19/01/2006

05/03/99

ഇലല

പേരവവൂര്

21/11/1956

പതവലപയ്യുറന
എല്.പേനി.എസ

17/09/1955

കലലയ്യുവമാതമുകല്
എല്.പേനി.എസ.
ചമാതന്നവൂര്
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ഇലല

തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.
തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.
തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.
തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.
തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.
തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.
തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.

Sheet1

109 ടസനമുദരീന്കമുഞണ

110 പേമുന്നവൂസ.

10/11/1991

27/02/1999

13/11/1991

05/01/1953

തമമാടകല് ജ
ിനി.എല്.പേനി.എസ,
ചവറ

09/07/1956

കമുഴനികടവക
എസ.തക.വനി.എല
.പേനി.പേനി.എസ
തകമാടമാരകര

ഇലല

ഇലല

ഇലല

111 കകൃഷ്ണന്കമുടനി

13/11/1991

എനപ്പളമാ

യ് തമനണ

29/03/61

പപേമാലരീസ

തകമാലലന

ചടയമനഗലന
പപേമാലരീസണപറഷന്

112 വനിലമാസനിനനി.തക

06/01/1992

എനപ്പളമാ

യ് തമനണ

11/12/1953 പപേമാലരീസ

തകമാലലന

തകമാടമാരകര
സര്കനിള് ഓഫരീസ

06/01/1992

ഇ(2) 10260/03 തരീയതനി
28/08/03
--

03/02/1963 --

--

കകൃഷനിഭവന്, തകമാലലന ഇലല

114 തക.തപേമാന്നമ

29/04/1992

OrderNo. E13868/97/Est.dt.23/01/199
9 of DAHO,Kollam
13/10/1999

23/05/1953

115 വനിലമാസനിനനി.തക

27/05/1992

03/04/1999

03/10/1954 ഇലല

113 പമരനികമുടനി.തജ

116 പഗമാപേനിനമാഥന്പേനിളള.

02/07/1992

03/05/1999

117 പസമാളമന്.തജ

07/08/1992

ആശ്റനിതനനിയമനന

03/09/1992

എനപ്പളമാ യ്
തമനണഎക്സപചഞണ
മമുപഖന

118 സമുപകശനിനനി

Attained 67 years

28/11/1949 ഇലല

തവററനിനറനി സബ
തസനര് , തവളനിയന
ഇലല

തതന്നനില. എല്.പേ
ിനി.എസ,

ഇലല

ഇലല

മമുതമുപേനിലമാകമാട്
എല്.വനി.എല്.
പേനി.എസ,
ശമാസതമാനപകമാട

ഇലല

റസ്റ്റണഹഠൗസ,തകമാലലന

ഇലല

പേരവവൂര്

ഇലല

17/11/58

05/07/00

21/03/1952 ഇലല
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ഇലല

തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.
തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.
തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.
തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.
തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.
തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.

Sheet1
119 ശനിവദമാസന്.തക

16/09/1992

120 കമുഞ്ജന.ആര്

17/09/1992

121 എ.രമാജമ

18/09/1992

122 കമുഞമുപമമാള്.റനി

123 തങ്കമണനി.എ

124 സശ്വമാമനിനമാഥന്നമായര്

125 വനിജയന്.പേനി

126 പേനി.സനി.രമാജന്

127 ആര്.സദമാശനിവന്

128 ഇന്ദ്രനിര.തക
129 ഹരനിപപേനിയ.എസ.
130 ശഖമാമളയമ

131 സമുമനഗലമാപദവനി

132 എന്.സബവൂറമാബരീഗന

വനികലമാനഗ നനിയമനന
(പേനി.എസ സകരീന)

10/03/1999

22/09/1992

03/02/1993

13/10/99 E-Order
.No.15523/98 dated 0810-99

02/01/1994

എനപ്പളമായ്തമനണ
എക്സപചഞണ
മമുപഖന

29/01/1994

31/01/1994

31/01/1994

03/02/1994

11/02/1994

--

22/04/1954 ഇലല

16/02/2001

13/10/2000

12/01/1999

--

12/01/1999

12/03/1999

12/07/1999
01/05/2000

തചയ്തനിടനിലല

ഗവ.ഫനിഷ് ഫമാന,
ആയനിരന തതങ്ങണ

--

പപേമാരമുവഴനി
ജനി.എച്ച.എസ
ഇലല

വനിളകമുടനി എല
.പേനി.എസ.അഞല്

28/05/1952

തവററനിനറനി സബ
തസനര് , കരവമാളളൂര് ഇലല

16/04/1954

തവററനിനറനി
ഡനിസതപേന്സറനി ,
പേമുതന്കമുളന

21/08/1955 അലല

അലല

തപേമാതമു മരമാമതണ
വകമുപണ , തകടനിട
ഉപേ വനിഭമാഗന
പേമുനലവൂര്

ഇലല

ഇലല

തപേമാടനിയമാടണ എല
.പേനി.എസ, അഞല്

ഇലല

09/09/1953 ഇലല

31/01/1994
31/01/1994

27/3/1953
13/11/1952

8/10/99 E-Order
.No.15523/98
DAHO,Kollam

07/01/1994

--

06/01/1956

തമാഴതണ വടകണ
എല്.പേനി.എസ,
കമുളകട

11/04/1956

തതപകപതരനി ഡബഖവൂ.
എല്.പേനി.എസ,
കമുളകട

01/10/1951

പേരവവൂര്
ിമു.പേനി.എസ,
ചമാതന്നവൂര്

11/02/1957

ചനിറളൂര് ഗവണതമനണ
യമു.പേനി.എസ, ചവറ

04/02/1959 ഇലല

ഇലല

ശവൂരനമാട് , നടമുവനില്
എല്.പേനി.എസ,

ഇലല

അലല

ബപളമാകണ
തഡവലപണതമനണ
ഓഫരീസ,ചവറ

ഇലല

15/10/1954 അലല

05/10/1960
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മമുണയ്കല്
എല്.പേനി.എസ,
തകമാലലന

യ

തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.
തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.
സരീനനിപയമാറനി
റനി.നമ്പര്
94(2,4,12
വതരയമുള
ലനിസ്റ്റണ

Sheet1

133 ടമകനിള്.എ

28/03/1994

134 റഷരീദ്കമുടനി.എ

28/03/1994

05/03/2000

24/08/1951 ഇലല

ഇലല

കണതമാര്കമുന്നന
എല്.പേനി.എസ,
ശമാസതമാനപകമാട

25/09/1956 ഇലല

ഇലല

ടകരറ ഡബബവൂ
എല്.പേനി.എസ

ഇലല
ഇലല

ഓടയ്യുമലഡബബവൂ.എല്.
പേനി.എസ

135 രമാധമാമണനി.തക.ബനി

28/03/1994

07/04/2000

136 ഷരീല.എസ

28/03/1994

എനപ്പളമായ്തമനണഎക്
സപചഞണ മമുപഖന

--

20/05/1963 അലല

അലല

സബപടഷറനി,
ശമാസതമാനപകമാട

പവണ

29/03/1994

എനപ്പളമായ്തമനണഎക്
സപചഞണ മമുപഖന

--

04/10/1954 അലല

അലല

സബപടഷറനി,തകമാലലന

പവണ

137 സമുശരീല.പേനി

138 ലരീലമാവതനിയമ

29/03/1994

139 റനി.ലളനിതമാമ

29/03/1994

01/11/2001

140 സമുഷമ.സനി

30/03/1994

തമാല്കമാലനികന
സനിരന

141 ഷറഫമുദരീന്.എ

142 ശമാനമ.

143 തസല്വനി.എസ

144 പശമാഭനകമുമമാരനി.എസ.

02/04/1994

09/02/2001

13/04/1994

എനപ്പളമായ്തമനണ
എക്സപചഞണ
മമുഖമാനനിരന

21/04/1994

05/07/1994

145 രമാധമാകകൃഷ്ണപേനിള.എന് 27/07/1994

146 ജയന്.സനി

16/04/1956

22/08/1994

--

--

പകമാടതനി ഉതരവ് നന.
OP.8646/OS&A4-03/WRD
dtd. 15/11/2003
ജനി.ഒ.(എന.എസ)നന.
145/08/എ.ഡനി കകൃഷനി
(ഫമാനസ) വകമുപണ
തനിരമുവനനപേമുരന
തരീയതനി 18//09/2008
ഇലല
പനരനിടണനനിയമനന
ജനി.ഒ.പേനി(എന.എസ) നന.
43/07 തരീയതനി
24/03/2001
ജനി.ഒ.(എന.എസ.നന.
148/2010/എഡനി/
തനിരമുവനനപേമുരന
തരീയതനി 08/06/2010

18/05/1952

പേനപവലനി
ഡബബവൂ.എല്.പേനി.എസ
തകമാടമാരകര

25/10/1954

കടയ്പകമാട്
എല്.പേനി.എസ,
തവളനിയന

11/08/1953

കളക്പപടറണ ,തകമാലലന

30/07/1960 ഇലല

ഇലല

ജനി.എച്ചണ.എച്ചണ
എസ.എസ, പേരവവൂര് ഇലല

ബമാധകമലല

എക്ടസസ
സര്കനിള് ഓഫരീസ,
കമുന്നതവൂര്

15/5/1954

ബമാധകമലല

ഇലല

ടമനര് ഇറനിപഗഷന്
സബ ഡനിവനിഷന്,
തകമാലലന

എന.ഐ.
കമുണറ,
കരമുനമാഗപളനി
തസക്ഷനമു
കളനില് ഓപരമാ
ഒഴനിവമുകള്
ഉണണ

കകൃഷനിഭവന്ഇളമമാട്

ഇലല

01/04/1998-ല്
കമാഷശ്വല്
സശ്വരീപറമായനി
നനിയമനിച്ചയ്യു.

19/07/1958

കകൃഷനിഭവന്,
വനിളകമുടനി

ഇലല

26/05/1967

കകൃഷനിഭവന്,
തകൃകരമുവ

ഇലല

15/04/62

--

അലല
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അലല

--

Sheet1

147 ബരീന.എസ

04/01/1995

ഉതരവ നന. ജനി.ഒ.
(എന.എസ) നന.
145/08/എ.ഡനി. തരീയതനി
18/09/2008 കകൃഷനി
(ഫമാനസ) വകമുപണ

148 സവൂസമബമാബമു

05/04/1995

ജനി.ഒ.(എന.എസ) നന.
193/08/എഡനി

149 സമുഷമ.എസ

29/04/1995

ഡനിക്ളയര്
തചയ്തനിടനിലല

29/03/67

18/06/01

150 തസയ്തമുഭമായനി.റനി

28/05/1995

151 പശരീപദവനിയമ.തക

30/05/1995

ജനി.ഒ.(എന.എസ) നന.
190/08/എഡനി തരീയതനി
14/11/2008
കമാഷശ്വല് സശ്വരീപര്
ആയനിരനിതക
പേമാര്ടണടടന സശ്വരീപര്
ആയനി നനിയമനന

25/08/1995

പേമാര്ടണടടന സശ്വരീപര്
ജനി.ഒ.(എന.എസ) നന.
193/08/എഡനി. തരീയതനി
20/11/2008
തനിരമുവനനപേമുരന

തചയ്തനിടനിലല

153 തജ. രമാധമാകകൃഷ്ണപേനിള 04/01/1996

ജനി.ഒ.(എന.എസ) നന.
139/08/എഡനി തരീയതനി
20/11/2008

പസവന
പേമുസതകതനില്
വനിവരന ലഭഖമലല

154 എന.ഓമന

ജനി.ഒ.(എന.എസ) ന
ിന.53/09/എഡനി തരീയതനി
03/03/2009

152 വല്സല.എല്

155 ഷനസമുദരീന്കമുടനി. എന
ബമാഹമുപലയന്
156 പേനിള.എസ
157 തങ്കപന് ആചമാരനി

158 എന്. രമാപജപന്ദ്രന് പേനിള

13/05/1996

17/05/1996

20/05/1996
20/05/1996

21/05/1996

ബമാധകമലല

കകൃഷനിഭവന്
കടയ്കല്

30/05/1962 --

--

കകൃഷനിഭവന്, പപേരയന ഇലല

03/05/1969 അതത

അതത

കകൃഷനിഭവന്, ടമലന

ബമാധകമലല

ആവശഖമമുണണ

ഉണണ

കകൃഷനിഭവന്,
തതമാടനിയവൂര്

20/11/1957

അലല

25/05/1973 അലല

അലല

കകൃഷനിഭവന്,ഇടനിവ

ഇലല

അലല

കകൃഷനിഭവന്,
ചടയമനഗലന

ആവശഖമമുണണ

പസ്റ്ററണ അഗമാര്കണ
ഗ്പറഡനിനഗ് ലമാബ ,
തകമാലലന

ഉണണ

30/05/1969

14/04/1952 അലല

അലല

കകൃഷനിഭവന്,
എഴമുപകമാണ

G.O.(Rt) 4081/07/RD
dt.27/12/2007

18/06/2001 -മമുതല്
പസവനന പകമരീകരനിച്ചണ
ഉതരവമായനി
16/10/1953

വനിപലലജ് ഓഫരീസ,
കനിളനിതകമാലലളൂര്

ഇലല

G.O.(Rt) 4081/07/RD
dt.28/02/2009

18/06/2001 -മമുതല്
പസവനന പകരീമരീകരനിച്ചണ
ഉതരവമായനി
11/05/1953

വനിപലലജ് ഓഫരീസ,
തപേരനിനമാട്

ഇലല

തകമാലലന

ശമാസതമാനപകമാട
പപേമാലരീസ പസ്റ്റഷന്

ഇലല

ഇലല

റരീ-സര്തവ്വെ
സവൂപ്റണമാഫരീസ
,ALC,തകമാടമാരകര

ഉണണ

എനപ്പളമായ്തമനണ
24/12/14-തല
.എ.267/12-റനി.എന
നമ്പര്
പകമാടതനി ഡനിക്ളയര്
വനിധനിനഖമായന
തചയ്തനിടനിലല

15/11/1955 പപേമാലരീസ

09/10/1952 ഇലല
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ജനി.ഒ.(എന
.എസ).193/08/
എ.ഡനി.
തരീയതനി
20/11/2008
തനിരമുവനനപേമു
രന പപേകമാരന
സര്വ്വെരീസ
തറഗമുലടറസ
തചയ്തനിടയ്യുണണ

വനികലമാനഗന്
കമാഷശ്വല്
സശ്വരീപറമായനി
01/09/1997
മമുതല്
പജമാലനിതചയ്തമു
വരമുന്നമു.

Sheet1
159 പേതമാക്ഷനി.ഡനി

23/05/1996

160 എന.ടസനമാബരീവനി

13/06/1996

161 ദമാപമമാദരന്പേനിളള

162 ശശനിധരന്പേനിളള.എന

14/06/1996

സമാ.നരീ.ഡയറക്ടര്
മമുപഖന

08/03/02

11/01/2001

15/06/1996

11/05/2001

163 ടവ.സരസശ്വതനി

15/06/1996

എനപ്പളമായ്തമനണ
മമുഖമാനരന

പവണമുപഗമാപേമാലന്
164 പേനിള.ജനി

21/06/1996

എനപ്പളമായ്തമനണഎക്
സപചഞണ മമുപഖന

--

14/11/1953

ഐ.സനി.ഡനി.എസ
ചവറ
തചങ്ങമനമാട്
എന.ഐ.
എല്.പേനി.എസ,
തകമാടമാരകര

22/11/1952 ഇലല

തമുരമുതനികര
എല്.പേനി.എസ,
ശമാസതമാനപകമാട

ഇലല

08/05/1952

അയന്പകമായനികല്
ജനി.എല്.പേനി.എസ
ചവറ

ഇലല

26/08/50

--

തമാലവൂകണസ്റ്റമാറനികല്
ഓഫരീസകരമുനമാഗപ
ളനി

ഇലല

അലല

സബപടഷറനി, കമുണറ

പവണ

23/02/1951 ഇലല

--

11/10/1957 അലല

ഇലല

ഇലല

ഇലല

03/09/1996

തപപേമാപബഷന്
ഡനിക്ളയര് തചയ്ത
പരഖകള്സര്വ്വെരീസ
പേമുസതകതനില്
ജ.ഒ.(എന.എസ) നന. 106/എഡനി.
നനിന്നമുന ലഭഖമലല
തരീയതനി 04/06/2009
17/05/1978 അലല

166 ആയനിഷ കമുഞണ

13/09/1996

ജനി.ഒ.(എന.എസ) നന.
193/08/എഡനി.തരീയതനി
20/11/09 പപേകമാരന

167 പഗമാപേനിനമാഥന്.ജനി

16/09/1996

തമാല്കമാലനികന
സനിരന

--

23/04/1959

കളക്പപടറണ ,തകമാലലന

17/09/1996

തമാല്കമാലനികന
സനിരന

--

25/08/1973

28/10/1996

പേമാര്ടണടടനസശ്വരീപറമുതട
പേമുതനിയ തസതനിക
സകൃഷനിച്ചണ

ബമാധകമലല

03/12/1960

കളക്പപടറണ ,തകമാലലന
തപേമാതമു മരമാമതണ
വകമുപണ ,തകടനിട ഉപേ
വനിഭമാഗന
തകമാടമാരകര
ഇലല

16/11/1996

ആപശനിത നനിയമനന

പസവന
പേമുസതകതനില്
വനിവരന ലഭഖമലല

04/10/1954 അലല

അലല

പറമാഡ്സ തസക്ഷന്
പേതനമാപേമുരന

13/12/1996

ജനി.ഒ.(എന.എസ) നന.
193/08/എഡനി.തരീയതനി
20/11/09 പ്റകമാരന

തപപേമാപബഷന്
ഡനിക്ളയര്
തചയ്തനിടനിലല

17/10/1952 അലല

അലല

കകൃഷനിഭവന്
ശവൂരനമാട് വടകണ

165 ജനി.പതമാമസ

168 ജലജ.എ

169 സമുമമാപദവനി

170 തക.ശശനി

171 എസ. വനിജയന്നമായര്

കകൃഷനിഭവന്
ശവൂരനമാട് തതകണ

ഉണണ

28/12/1959

കകൃഷനിഭവന്
പേടനിഞമാപറകലലട

ഇലല
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അലല

ജനി.ഒ.
(എനഎസ).106/
09/എ.ഡനി.
തരീയതനി04/06/20
09പപേകമാരനകമാ
ഷശ്വല് സശ്വരീപര്
തസതനിക
പേമാര്ടണടടന
സശ്വരീപര്
തസതനികയമായനി
മമാറതപടമുതനി
യതമാണ.

ഇലല

Sheet1
172 നജമാത.ആര്

09/01/1997

173 ബനിന്ദ്രമു.എന്

09/01/1997

174 സമുപലമാചന.തക
175 ജവമാഹര്.തക

176 ശഖമാമള.തക

22/03/1960 ഇലല
തമാല്കമാലനികന സനിരന --

10/01/1997
14/03/1997

19/03/1997

27/11/2003

Err:512

ഇലല

കമുതനിരച്ചനിറ എല
.പേനി.എസ, പേമുനലവൂര്

03/11/1975

കളക്പപടറണ ,തകമാലലന

11/08/1953

ചമാതന്നവൂര്
എല്.പേനി.എസ,
ചമാതന്നവൂര്

14/11/1955

നരീണകര
ജനി.എല്.പേനി.എസ

13/06/1961 ഇലല

തഴവ പനമാര്തണ
എല്.പേനി.എസ,
കരമുനമാഗപളനി

ഇലല

177 തമാര.എന്

19/03/1997

02/07/1953

മങ്ങമാട്എച്ചണ.എസ.
എല്.പേനി.എസ ,
തകമാലലന

178 അസനമാരമുകമുഞണ

19/03/1997

05/03/1960

തക.ജനി.വനി.
യ
ിമു.പേനി.എസ, കമുണറ

30/04/1955

മരീയണളൂര്
എല്.പേനി.എസ,
കമുണറ

13/01/1960

മമുടയ്കമാവ്
എല്.പേനി. എസ,
കമുണറ

26/11/1957

പേളനിമണ
എല്.പേനി.എസ,
കമുണറ
മമുകവൂട് യമു.പേനി.എസ,
കമുണറ

179 വനി.സമുദര്ശനന്

180 ഐഷമാബരീവനി

181 ശഖമാമള.ജനി

20/03/1997

29/03/1997

11/07/1997

182 ജനി. ബമാലചപന്ദ്രന്പേനിളള

13/08/1997

20/11/1954

183 പബബനിയമ.പേനി.തക

26/08/1997

28/01/1953

184 പേനി.പപേസന്ന

01/09/1997

Order No. A5-1193/98,
dt.22/10/1999 of the EE
Buildings Division,Kollam

185 റനി.പേതമാവതനി

12/09/1997

തമാല്കമാലനികന

--

19/3/1951

01/10/1997

എനപ്പളമാ യ്
തമനണഎക്സപചഞണ
മമുപഖന

24/06/05

20/05/1959 ഇലല

186 സമുപരഷ്

187 ചപന്ദ്രനികമാപദവനി അമ

01/10/1997

188 സമുധമാപദവനി അമ.സനി

02/10/1997

189 രതനമമാള്.തക

02/10/1997

എനപ്പളമാ യ് തമനണ
എക്സപചഞണ
മമുഖമാനനിരന
പനരനിടയ്യുള നനിയമനന
നന.ഡനി1-4260/2002
തരീയതനി 3/8/2004,
ജനിലലകളക്ടര്
Do

ബമാധകമലല

08/11/05

01/03/06

06/07/1952 അലല

അലല

തകമാറനകര ജനി.എസ,
എല്.പേനി.എസ
തപേമാതമു മരമാമതണ
വകമുപണ , തകടനിട
ഉപേ വനിഭമാഗന
കരമുനമാഗപളനി

ഇലല

ഇലല

ഇലല

കളക്ട്പററണ ,തകമാലലന

ഇലല

തകമാലലന

ഈസ്റ്റണ

14/2/1957

അലല

അലല

20/6/1963

--

--

ബപളമാകണ
തഡവലപണതമനണ
ഓഫരീസ,ഇതനികര
ബപളമാകണ
തഡവലപണതമനണ
ഓഫരീസ
പേതനമാപേമുരന

ഇലല

ഐ.സനി.ഡനി.എസ
കരമുനമാഗപളളനി

02/02/1965 ഇലല
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ഇലല

ഇലല

ഇലല

ഇലല

Sheet1
190 സമുധമാര്മ.ബനി

06/10/1997

Do

തചയ്തനിടനിലല

30/07/1962 ഇലല

ഇലല

തകമാലലന,അര്ബന്

ഇലല

191 സമുധര്മ

06/10/1997

ജനി.ഒ.(എന.എസ) നന.
206/2010/എഡനി.തരീയതനി
13/08/2010 ഗവണതമനണ
തഡപേഖവൂടനി തസക്റടറനി

192 ലക്ഷണമനി.സനി

17/12/1997

എനപ്പളമായ്തമനണ

10/05/1959 പപേമാലരീസ

തകമാലലന

കടയ്കല്,പപേമാലരീസ
പസ്റ്റഷന്

ഇലല

193 എല്.പജമായനി

02/02/1998

എനപ്പളമായ്തമനണ

20/05/60

തകമാലലന

ഡനി.പേമുനലവൂര്

ഇലല

30/05/1969 അലല

അലല

ക്ഷരീരവനികസന
യവൂണനിറണ ഓഫരീസ ,
ഏരവൂര്

ഉണണ

12/05/1960 --

അതത

കകൃഷനിഭവന്,
തവളനിയന

ആവശഖമനിലല

20/11/1956 ഇലല

ഇലല

കരമുനമാഗപളനി

ഇലല

31/05/71

അലല

ഇന്ലമാന്ഡ്
നമാവനിപഗഷന്, തകമാലലന ഇലല

ബമാധകമലല

എക്ടസസ
സര്കനിള് ഓഫരീസ,
പേമുനലവൂര്

ഇലല

194 സതനി.എസ

ഡനിക്ളയര്
തചയ്തനിടനിലല

12/05/1968 ബമാധകമലല

ബമാധകമലല

കകൃഷനിഭവന്,തഴവ

ആവശഖമമുണണ

പപേമാലരീസ

11/04/1998

പനരനിടയ്യുള നനിയമനന

23/04/1998

പനരനിടയ്യുള നനിയമനന
ഉതരവ് നന. ജനി.
(എന.എസ) 53/09/എഡനി
തരീയതനി 03/03/2009

196 കമലമാക്ഷനി.എന്

23/04/1998

എനപ്പളമായ്
തമനണഎക്സപചഞണ
മമുപഖന

197 വനജകമുമമാരനി.തക

01/05/1998

GO (MS)No. 53/06/WRD
dated. 22/08/2006
10/01/06

11/05/1998

എനപ്പളമായ്തമനണ
എക്സപചഞണ
മമുഖമാനനിരന

07/02/1961 ബമാധകമലല

05/06/1998

ജനി.(എന.എസ)
215/09/എഡനി തരീയതനി
14/12/2009

04/01/1966

കകൃഷനിഭവന്
പപേമാരമുവഴനി

ഉണണ

200 ഷറഫമുദരീന്.തക

11/06/1998

എനപ്പളമായ്തമനണഎക്
സപചഞണ മമുപഖന

04/03/1966 അലല

അലല

സബപടഷറനി,
ചടയമനഗലന

പവണ

201 ലതനികമാപദവനി.തക

11/07/1998

24/12/2005

01/08/1960 ഇലല

ഇലല

മമാപത.എസ.
.പേനി.എസ

ഇലല

മമുതയനില്
എല്.പേനി.എസ,
ചടയമനഗലന

ഇലല

ഇലല

പകമാടപയ്യുറന
.പേനി.എസ

ഇലല

ഇലല

തപേരമുവഞ
ശനിവഗനിരനിഎല്.പേനി.
എസ, ശമാസതമാനപകമാട ഇലല

195 ശഖമാമള.തക

198 അനബനിക.എസ.

199 ലനിസനി.എന

202 ശഖമാമളമാകമുമമാരനി.റനി.എന് 11/08/1998
203 ഇന്ദ്രനിര.എന്

204 ഓമനകമുടന്പേനിളള.
205 ലതമാകമുമമാരനി.തക

28/08/1998

09/10/1998
12/10/1998

24/12/2005
01/02/2006

01/02/2006
01/02/2006

05/09/05

--

24/1/1959

അലല

ഇലല

28/05/1960 ഇലല

10/12/1957 ഇലല
04/04/1960
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എല
ഇലല

എല

കവൂര എല്.പേനി.എസ,
കമുളകട

01/07/1995
മമുതല്31/03/05
വതര കമാഷശ്വല്
സശ്വരീപറമായനിരമു
ന്നമു

Sheet1

206 വനിജയമ.തക

26/10/1998

207 ലതരീഫമാബരീവനി

12/11/1998

24/11/1956

തഴവ പനമാര്തണ
കമുതനിരപനനി
എല്.പേനി.എസ,
കരമുനമാഗപളനി
മയനമാട്
ശമാസതമാനപകമായനില്
എല്.പേനി.എസ,
ചമാതന്നവൂര്

208 വനിസമാമണനി

25/11/1998

25/05/1959

ഇരമുമ്പനങ്ങമാട്
എല്.പേനി.എസ

22/11/1955

തവളനിമണ
ജനി.യമു.പേനി.എസ ,
കമുണറ

27/11/1957

ഇടനമാട്
എല്.പേനി.എസ,
ചമാതന്നവൂര്

18/05/1963

തതകമുനപയ്യുറന
എല്.പേനി.എസ,
തകമാടമാരകര

209 ഇ.ടസനബമാബരീവനി

210 ലതനികമാ.തജ

211 കമലമാക്ഷനി.എന

01/02/2006

25/11/1998

09/12/1998

18/12/1998

28/05/1969 ഇലല

212 ലരീല.എന്

21/12/1998

213 തക.മണനി

21/12/1998

01/04/2006

25/01/1961 ഇലല

21/12/1998

ജനി.ഒ.(എന.എസ) നന.
139/08/എഡനി തരീയതനി
20/11/2008കകൃഷനി
(ഫമാനസ) വകമുപണ

20/05/1979

214 ബരീന.സനി

ഇലല

19/08/1955
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ഇലല

തവടനികവല
എല്.പേനി.എസ,
തകമാടമാരകര
തവങ്ങമാറ
ഡബബവൂ.എല്
പേനിഎസ,
തകമാടമാരകര

കകൃഷനിഭവന്,
തപേരനിനമാട്

ഇലല

ഇലല

ഉണണ

01/01/2002-ല്
തപേരനിനമാട്
കകൃഷനിഭവനനില്
തമാതകമാവനിക
മമായനിസര്വ്വെരീ
സനില്
പപേപവശനിച്ചയ്യു
ജനി.ഒ.
(എനഎസ)
നന193/08/എഡനി
തരീയതനി
20/11/2008
കകൃഷനി
(ഫമാനസ)
വകമുപണ
പപേകമാരന
17/01/2006-ല്
സര്വ്വെരീസ
തറഗമുലടറസ
തചയ്തമു.

Sheet1

215 ബദറമുന്നനിസ

30/12/1998

02/01/2006

14/05/1960 ഇലല

216 ആര്.ശശനിധരന്പേനിളള

11/01/1999

02/01/2006

11/11/1959

217 രമണനിയമ.ആര്

12/01/1999

എനപ്പളമായ്തമനണ

15/07/1960 പപേമാലരീസ

218 ശമാനമ.തക

219 പപേസന്ന.എന്

14/01/1999

22/01/1999

ഗവ.ഉതരവ്

220 മണനി.എന.എന

03/02/1999

06/01/2006
ആപശനിത നനിയമനന
ഉതരവ നന.എസ.എ.
(3) 65509/05/എഡനി
തരീയതനി 21/07/2006
കകൃഷനി ഡയറക്ടര്,
തനിരമുവനനപേമുരന

221 വനിജയകമുമമാരനി

04/02/1999

എനപ്പളമായ്തമനണ

20/10/2010

28/02/1953 --

ഇലല

പേതനമാപേമുരന
എച്ചണ.ബനി.എന.
എല്.പേനി.എസ

ഇലല

തനടയന എല്.പേ
ിനി.എസ, പേമുനലവൂര്

ഇലല

തകമാലലന

എഴമുപകമാണ സനി.ഐ ഇലല

--

തഡപേഖവൂടനി
കമരീഷണര്(അപരീല്സ
),തകമാലലന
ഇലല

No record

വടപകവനിള
ഡബബവൂ.എല്.
പേനി.എസ, പേമുനലവൂര്

12/05/1951 അലല

അതത

കമാഷഖവൂ ഫമാന ,
തകമാടമാരകര

പവണ

20/06/62

തകമാലലന

സനി.ഐ.ഓഫരീസ
ശമാസതമാനപകമാട

ഇലല

ഇലല

എലനികമാടളൂര്
എല്.പേനി.എസ,

ഇലല

ഇലല

ഇലല

പപേമാലരീസ

222 രമാധമാമണനിയമ.ഒ

04/02/1999

01/03/2007

223 തമുളസരീധരന്.തക

04/02/1999

തമാല്കമാലനികന

--

20/05/1947

04/02/1999

എനപ്പളമായ്തമനണ
എക്സപചഞണ
മമുഖമാനനിരന

01/01/08

31/5/1963

കളക്പപടറണ ,തകമാലലന
ഠഠൗണ
എനപ്പളമായ്തമനണ
എക്സപചഞണ ,
കടയ്കല്

12/05/1960 ഇലല

വമാളപകമാട് എല
.പേനി.എസ, പേമുനലവൂര്

224 സലരീനബരീഗന

225 എന്. തമ്പനി

226 ശമാനമാകമുമമാരനി.എസ

227 ജനി.കമലമ
228 വനിമല.എ

229 ജനി.വത്സലമാകമുമമാരനി

08/02/1999

08/02/1999

08/02/1999
01/03/1999

05/03/1999

230 അനബനികമാപദവനി.എസ.തജ 08/03/1999

01/03/2007

01/03/2007

01/03/2007
03/01/2007

03/01/2007

03/01/2007

06/04/1959 ഇലല

ഇലല

31/05/1967

തചറനിയതവളനിതനലലളൂര്
എല്.പേനി.
എസ,തവളനിയന
ഇലല

20/5/1960

തവളനിതനലലളൂര്
എല് .പേനി എസ,
തവളനിയന

ഇലല

10/10/1957 ഇലല

കടയ്കല്
എല്.പേനി.എസ

ഇലല

ഇലല

05/04/1960

പേഴയതതരമുവ്
യമു.പേനി.എസ,
തകമാടമാരകര

01/04/1959 ഇലല

ഐവര്കമാല ഡ
ിനി.വനി.എല്.പേനി.എസ,
ശമാസതമാനപകമാട
ഇലല
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ഇലല

Sheet1
231 ജസരീനമാ.എസ.

08/03/1999

03/01/2007

20/05/1959 ഇലല

ഇലല

എല്.പേനി.എസ,
ശമാസതമാനപകമാട

232 അനബനികമാ.എന്

08/03/1999

03/01/2007

15/11/1956

മമാലവൂര് യമു.പേനി.എസ,
തകമാടമാരകര

233 ആര്.പസമാമരമാജന്പേനിളള

09/03/1999

03/01/2007

21/07/1961

കമുളകടഎല്.
പേനി.എസ

234 എന.തഷമരീന

11/03/1999

03/01/2007

28/05/1964

235 ലതരീഫ.എ

12/03/1999

03/01/2007

12/01/1956 ഇലല

236 കമലമ.എല്

22/03/1999

237 സമുശരീല.വനി

26/03/1999

238 ടലല.തക

29/03/1999

03/01/2007

03/02/07

ഇലല

കമുണയനമമുസളനിന
എല്.പേനി.എസ,
കമുളകട
കമുലപശഖരപേമുരന
ഡബഖവൂ എല് പേ
ിനി.എസ,
കരമുനമാഗപളനി

21/10/1956 ഇലല

മരമുതവൂര്കമുളങ്ങര
എല്.പേനി.എസ,
കരമുനമാഗപളനി

07/08/1961

മണപപടമാതമുരമുതണ
എല്.പേനി.എസ

28/11/1957

ഓടനമാവടന എല
.പേനി.എസ, പേമുനലവൂര്

ഇലല

ഇലല

ഇലല

239 പപഗസനികമുടനി

31/03/1999

30/10/1957

പേടനിഞമാറനിന്കര
യമു.പേനി.എസ

240 രതനമ.എന്.

02/04/1999

20/05/1959

പേമാപങ്ങമാട് ഡബബവൂ
എല്.പേനി.എസ

ഇലല

31/05/1960 ഇലല

കരമുനമാഗപളനി
യമു.പേനി.എസ,
കരമുനമാഗപളനി

ഇലല

241 ലസനിതമാ.പേനി

03/04/1999

03/05/2007

ഇലല

242 എന്.രമാപജപന്ദ്രന്നമായര്

03/05/1999

21/05/1960

പേഴമനഗലന തവസ്റ്റണ
യമു.പേനി.എസ

243 പബബനിസപരമാജന.റനി

24/05/1999

15/08/1956

പകമാടപയ്യുറന
.പേനി.എസ

26/05/1963 അലല

സബപടഷറനി,
പേതനമാപേമുരന

പവണ

തവളനിയന തവസ്റ്റണ
എല്.പേനി.എസ

ഇലല

244 തങ്കമണനിഅമ.ജനി
245 മധമുസവൂദനന്പേനിളള

246 മമുരളരീധരന്പേനിള.

247 മമുനതമാസ.എസ

07/06/1999
24/06/1999

എനപ്പളമായ്തമനണഎക്
സപചഞണ മമുപഖന

--

09/10/2016

28/06/1999

1/10/2007 Order No.E2576/06 dated.25/09/2007
of DAHO,Kollam
05/06/2010

05/07/1999

എനപ്പളമാ യ് തമനണ
എക്സപചഞണ
മമുഖമാനനിരന

അലല

08/11/1957

എല

10/02/1957

തവററനിനറനി സബ
തസനര് ,
മരമുതമണപേളനി

05/03/1971 ബമാധകമലല

എക്ടസസ തറയ്ഞണ
ഓഫരീസ,
ചടയമനഗലന
ഉണണ
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ബമാധകമലല

തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.

Sheet1

248 വനി.സമുന്ദ്രരന്

249 പേരപമശശ്വരന് പേനിളള
250 ടലല.എന

251 ബനി.രമമാപദവനിഅമ

252 പബബനി അമ.ആര്

253 എന്.ഉഷമാകമുമമാരനി

06/07/1999

ആപശനിത നനിയമനന
ജനി.ഒ.(എന.എസ) നന.
89/06/എഡനി തരീയതനി
09/10/2006 ഉതരവ്
നന. എസ.എ(3)
28085/05 തരീയതനി
02/11/2007 ഉതരവ്
നന.ഇ(2) 208/07,
തരീയതനി 26/11/2009

22/07/1999

എനപ്പളമായ്
തമനണഎക്സപചഞണ
മമുപഖന

03/08/1999

24/09/1999

03/10/1999

08/10/1999

254 പസതമുമമാധവന്

13/10/1999

255 പശമാശമാമ.എസ

13/10/1999

എനപ്പളമാ

ജനിലലമാ കകൃഷനിഫമാന ,
അഞല്,
പകമാടയ്യുകല് .പേനി.ഒ

10/02/1959

04/02/08

യ് തമനണ

30/05/2008
11/10/10
ജനിലലമാഎനപ്പളമായ്തമനണ
ഉതരവ 5/20/2009
നമ്പര് എസ.എച്ചണ.(3)
24051/06 തരീയതനി
12/05/08
20/05/09

21/05/2029 Order.No. E5991/07/Esstt.of
DAHO ,Kollam
11/10/10
ജനി.ഒ.(എന.എസ.)
170/2010/എഡനി തരീയതനി
30/06/2010 കകൃഷനി
ഡയറക്ടര്,
തനിരമുവനനപേമുരന
ജനിലലമാകളക്ടറമുതട
17/12/2009-തല
ഇ2/23483/06-നമ്പര്
നടപേടനിപകമന
ഇലല

15/11/1956 ഇലല
10/04/1957 പപേമാലരീസ

ഇലല

സനി.പേനി.ഒ, തകമാലലന

ഇലല

തകമാലലന

തതന്മല പപേമാലരീസ
പസ്റ്റഷന്

ഇലല
തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.

ജനിലലമാതവററനിനറനി
പകന്ദ്രണറന, തകമാലലന

20/05/1959

15/05/1960

ഇലല

ജനിലലമാ
നനിയമനന

കകൃഷനിഭവന്,
നനിലപമല്

ഉണണ
തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.

28/05/1959

തവററനിനറനി
പഹമാസപേനിറല്,
കമുന്നതവൂര്

21/04/1966 അലല

അലല

കകൃഷനിഭവന്,
തനടമുവതവൂര്

ഇലല

19/07/1949 അലല

അലല

വനിപലലജ് ഓഫരീസ,
ഓടനമാവടന.

ഉണണ
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256 ശശനികമുമമാരനി.പേനി

15/10/1999

എനപ്പളമായ്തമനണ
എക്സപചഞണ തകമാലലന
ഉതരവ്.നന. പേ
ിനി.ടനി401/08 ഉതരവ്
നന. എ5-1507/02
തരീയതനി
15/11/2008.എക്സനികഖവൂ
ടരീവ് എഞനിനരീയര്,
തകമാലലന

257 ഏലമുകമുടനി.ടവ

16/10/1999

Do

04/06/10

പനരനിടയ്യുള നനിയമനന

ഡനിക്ളയര്
തചയ്തനിടനിലല

258 വസനകമുമമാരനി അമ

259 ചപന്ദ്രനിക.ബനി

18/10/1999

27/10/1999

പനരനിടയ്യുള നനിയമനന

260 രമാമചപന്ദ്രന്. സനി

27/10/1999

പനരനിടയ്യുള നനിയമനന
ഉതരവ് നന. ജനി.
(എന.എസ)
ന
ിന.18/202/കകൃഷനി
തരീയതനി 25/07/2012
ഗവ.തസപകടറനി
എനപ്പളമാ യ് തമനണ

പശരീമതനി.ആര്
261 ഗരീതമാകമുമമാരനി

30/10/1999

എക്സപചഞണ
മമുപഖന

262 വസനകമുമമാരനി.ജനി

263 പപേസമാദ്(ഉണനി)

264 ലരീല അമമാള്.പേനി.എ
265 സനി.സപരമാജ

266 ചനിപതപലഖ.തക.പേനി

22/11/1999

23/11/1999

01/12/1999
01/12/1999

03/12/1999

G.O.(Rt) 4485/2010/RD
dt.15/09/2010

16/05/69
26/06/1955 ഇലല

07/08/1962 അലല

ഡനിക്ളയര്
തചയ്തനിടനിലല
20/05/1967 അലല
തപപേമാപബഷന്
ഡനിക്ളയര്തചയയ്യുന്നതനി
നമായനി തപപേമാപപമാസല്
തകമാലലന
പപേനിന്സനിപല് കകൃഷനി
ഓഫരീസനില്
സമര്പനിച്ചനിടയ്യുണണ.
01/11/1964 അലല
11/09/10
09/02/2010 -മമുതല്
പസവനന
ക്റമരീകരനിച്ചണ
ഉതരവമായനി

സര്കമാര് ഉതര.വ്
നമ്പര് ജനി.ഒ(ആര്.റനി)
795/12തരീയതനി08/10/2012 02/09/11
ദനിവസപവതന
നനിയമനന പകമാടതനി
ഉതരവ് പപേകമാരന
സനിരതപടമുതനി
ഗവ.ഉതര.വ്
പനരനിടയ്യുള നനിയമനന
G.O. No. (MS) 66/10/
Labour and
Rehabilitation (R) Dep.
Dated 10/6/2010

ടമനര് ഇറനിപഗഷന്
തസക്ഷന്
ശമാസതമാനപകമാട

--

ഡനിക്ളയര്
തചയ്തനിടനിലല

ഇലല

ICDS, ഇതനികര

ഇലല

അലല

ക്ഷരീരവനികസന
യവൂണനിറണ ഓഫരീസ ,
ചടയമനഗലന

ഇലല

അലല

ക്ഷരീരവനികസന
യവൂണനിറണ ഓഫരീസ ,
ചമാതന്നവൂര്

ഉണണ

അലല

കകൃഷനിഭവന്, ക്ളമാപന

ആവശഖമനിലല

ഫയര് & തറസകഖവൂ
പസ്റ്റഷന്,തകമാടമാരകര

15/05/61

ഇലല

08/11/1964

വനിപലലജ് ഓഫരീസ,
ഇളന്പേളളൂര്

25/05/1968 ബമാധകമലല

ബമാധകമലല

എക്ടസസ തറയ്ഞണ
ഓഫരീസ,
ശമാസതമാനപകമാട
ഇലല

ബമാധകമലല

എക് ടസസ
തചകണ പപേമാസ്റ്റണ
,ആരഖങ്കമാവ്

ഇലല

--

വമാണനിജഖ നനികമുതനി
ഓഫരീസ, പേമുനലവൂര്

ഇലല

ബമാധകമലല

അസനിസ്റ്റനണ പലബര്
ഓഫരീസ
ശമാസതമാനപകമാട

ഇലല

20/10/1953 ബമാധകമലല
05/01/1958 --

30/11/1956 ബമാധകമലല
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ഇലല

01/01/1994
മമുതല്
പജമാലനിതചയയ്യു
ന്നമു
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267 പേതനിനനി.ബനി.സനി

268 ഷരീജ.എന

269 അന്നമ.സനി

03/12/1999

എനപ്പളമായ് തമനണ
എക്സപചഞണ
മമുഖമാനനിരന

07/01/11

30/07/1961 ബമാധകമലല

ബമാധകമലല

എക്ടസസ തറയ്ഞണ
ഓഫരീസ,
തകമാടമാരകര
ഇലല

10/12/1999

എനപ്പളമായ്
തമനണഎക്സപചഞണ
മമുപഖന

06/07/01

05/02/1974 ഇലല

ഇലല

പകമാസ്റ്റല് പേനി.എസ

ഇലല

പനരനിടയ്യുള നനിയമനന

ഡനിക്ളയര്
തചയ്തനിടനിലല

അലല

ക്ഷരീരവനികസന
യവൂണനിറണ ഓഫരീസ ,
തചറമുമവൂട്

ഇലല

അലല

പസ്റ്ററണ സരീഡ് ഫമാന
കടയ്കല്

ഇലല

10/04/1960

കകൃഷനിഭവന്
,കമുന്നതവൂര്

ഇലല

11/07/1955 പപേമാലരീസ

അഞല്, പപേമാലരീസ
പസ്റ്റഷന്

ഇലല

13/12/1999

270 ലരീലമാകമുമമാരനി അമ.എല് 14/12/1999

എനപ്പളമായ്തമനണ
മമുപഖന ഇ(2) 1038/10
തരീയതനി 27/11/2010

271 അനനിത.എസ.

നന. ഇ(2) 1038/2010
തരീയതനി 27/11/2010
പേനി.എ.ഒ, തകമാലലന

272 രമാജന്.വനി

273 രമാജകമുമമാരനി

18/12/1999
05/01/2000

18/05/1971 അലല

26/02/14
08/12/2011 ഇ(2)
11343/13 തരീയതനി
31/03/14 പേനി.എ.ഒ,
തകമാലലന

എനപ്പളമായ്തമനണ

08/01/2000

10/05/1961 അലല

തകമാലലന

പേരവവൂര്
എല്.പേനി.ജനി.എസ,
ചമാതന്നവൂര്

05/10/1981

07/04/2000

ജനിലലമാ
എനപ്പളമായ്തമനണ
ഇ(2) 785/2009 തരീയതനി
31/05/2011
07/06/12

കകൃഷനിഭവന്,
കരമുനമാഗപളനി

17/04/2000

ഇ(2)785/2009 തരീയതനി
31/05/2011.പേനി.എ.ഒ,
തകമാലലന

09/06/12

കകൃഷനിഭവന്,
വടപകവനിള

22/04/2000

എനപ്പളമായ്തമനണ
എക്സപചഞണ
മമുപഖന

07/07/12

03/05/2000

20/07/2011

Joining duty in Kollam
dist.01/04/2013
19/5/1960

278 സമുധര്മ

04/07/2000

എനപ്പളമാ യ് തമനണ
എക്സപചഞണ
മമുഖമാനനിരന

പസവന
പേമുസതകതനില്
വനിവരന ലഭഖമലല

279 ടലലമാബരീവനി.റനി.എസ

04/07/2000

15/05/2013

274 പേതമാകരന്നമായര്

275 ടലല.എസ

276 പശരീമതനി. ശമാനകമുമമാരനി
277 രമാജമുവര്ഗരീസ

280 അമരീനനിയ.റനി

08/08/2000

281 വനിശശ്വരമാജന്.ആര്

17/08/2000

15/05/2013
എനപ്പളമായ്തമനണ
എക്സപചഞണ പേനി.റ
ിനി.426/1 തരീയതനി
24/01/2012

17/08/2000

എനപ്പളമാ യ്
തമനണഎക്സപചഞണ
മമുപഖന

282 റനി.പേനി.ആനന്ദ്രമാപദവനി

ഫയര് & തറസകഖവൂ
പസ്റ്റഷന്, ചമാമകട

12/07/1960

30/03/13
പസവന
പേമുസതകതനില്
വനിവരന ലഭഖമലല

ഇലല

കമുളതവൂപയ്യുഴ യ
ിമു.പേനി.എസ, അഞല് ഇലല

അതത

05/10/1960 അലല

ഉണണ

അലല

പബനിഡ്ജസ
തസക്ഷന്,
കരമുനമാഗപളനി

29/05/1963

വനിലങ്ങറ ഡബബവൂ
എല്.പേനി.എസ

17/11/1964

തചപപേ.എല്.പേനി.എസ,
തവളനിയന
ഇലല

ടമനര് ഇറനിപഗഷന്
തസക്ഷന് ചമാതന്നവൂര്

15/05/64

24/05/1961 അലല
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അലല

പറമാഡ്സ തസക്ഷന്,
കരമുനമാഗപളനി

ഇലല

Sheet1

283 സമുപരപന്ദ്രന്പേനിളള

284 സമുപരഷ്കമുമമാര്.എസ

285 പവകണ ഫരീല്ഡ്

286 നവൂര്ജഹമാന് ബരീവനി.തക

287 ചപന്ദ്രപശഖരന്.ആര്

288 മമായമാപദവനിയമ .എസ

14/11/2000

22/11/2000

291 രമാജലക്ഷണമനി പേനിള .എ

292 ഷരീല.ഇ

12/09/2012 FN-No.E4253/12/Estt.dtd.12/08/13
of DAHO,Kollam

08/09/12

19/11/13

01/01/2001

11/01/2001

03/02/2001

09/02/2001

289 വയലറണ ഫളവര്.ഡനി.തക 15/02/2001

290 എസ.ടഷലജ കമുമമാരനി

എനപ്പളമാ യ്
തമനണഎക്സപചഞണ
മമുപഖന

15/02/2001
15/02/2001

15/02/2001

25/05/1962 ഇലല

ഇലല

26/03/2014

എനപ്പളമായ്തമനണ
എക്സപചഞണ മമുപഖന 05/08/14
ജനിലലമാകളക്ടറമുതട
30/08/2009-തല
ഇ2/20740/13-നന്പേര്
നടപേടനിക്റമന
ഇലല
ജനിലലമാകളക്ടറമുതട
30/08/2013-തല ഇ2/
20740/13
നന്പേര്
നടപേടനിപകമന
ഇലല
എനപ്പളമായ്തമനണ
മമുപഖന സനി2/പേനിറ
ിനി/412/12 തരീയതനി
16/01/2013 & ഇ(2)
10178/11 തരീയതനി
18/07/2013 പേ
ിനി.എ.ഒ.തകമാലലന
സനിരതപടമുതനി
.E-2-20740/13
dt.30/08/2013 നന.
നടപേടനിപകമന

-18/06/2001 -മമുതല്
പസവനന പകമരീകരനിച്ചണ
ഉതരവമായനി

ഇലല

തവററനിനറനി
ഡനിസതപേന്സറനി ,
ശവൂരനമാട് സഠൗതണ

തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.

--

തകൃകരമുവ
പേഞമായതണ
എല്.പേനി.എസ
ഇന്സതപേക്ടനിനഗ്
അസനിസ റനണ
കമരീഷണര് ,
(ഇനലനിജന്സ)

സമതപേപതന
സമര്പനിച്ചനിടനിലല

അലല

ഇന്ലമാന്ഡ്
നമാവനിപഗഷന്, തകമാലലന

20/04/1967 അലല

അലല

വനിപലലജ് ഓഫരീസ,
ചടയമനഗലന

ഉണണ

--

27/05/1980 അലല

അലല

വനിപലലജ് ഓഫരീസ,
തകമാടമാരകര

ഉണണ

--

25/6/63

27/05/1961

എനപ്പളമായ്തമനണ
ക്സപചഞണ മമുപഖന

ചവറ

23/05/1966 --

20/05/76

അലല

--

ഇലല

കകൃഷനിഭവന്,
തകമാടമാരകര
30/05/1964 --

28/05/65
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--

വനിപലലപജമാഫരീസ
ക്ലമാപന
വനിപലലജ് ഓഫരീസ,
ഈസ്റ്റണ കലലട

പവണ

ഇലല

Sheet1

293 ആസനിയമാബരീവനി
294 തക.എസ. സതഖമാധരന്
295 റജനി പമമാള്

296 പശരീദരീപേ. സനി
297 ശശനി.തക

298 പബബനിഗനിരനിജ.തക
299 കകൃഷ്ണപേനിളള.എസ

19/02/2001
23/02/2001
28/02/2001

19/04/2001

Casual Sweeper
regularized as PTS vide
order G.O
(Ordinary)No.5084/07/RD
dtd.27/12/07&
Proceedings No.E462033/05 dtd.06/09/08 of
District Collector, Kollam.
ജനിലലകളക്ടര് മമുപഖന
എനപ്പളമാ

യ് തമനണ

ആപശനിതനനിയമനന

02/05/2001

ആപശനിത നനിയമനന

11/06/2001

എനപ്പളമാ യ് തമനണ
എക്സപചഞണ
മമുഖമാനനിരന

11/06/2001

ഡനിക്ളയര്
തചയ്തനിടനിലല
ഇലല

03/03/15

12/03/2014

21/05/63

വനിപലലപജമാഫരീസ,
പേമുന്നല

05/01/1964

വനിപലലജ് ഓഫരീസ,
ഇടമമുളയ്കല്

03/10/1982 പപേമാലരീസ

കമുളതവൂപയ്യുഴ
പപേമാലരീസ പസ്റ്റഷന്

തകമാലലന

ഇലല

25/05/83

തപേമാതമു മരമാമതണ
വകമുപണ , തകടനിട
ഉപേ വനിഭമാഗന,
തകമാലലന

25/09/1967 അലല

അലല

തമാലവൂകണഓഫരീസ
തകമാടമാരകര

ഉണണ

അലല

ജനിലലമാ മണണ
സനരക്ഷണ ഓഫരീസ,
തകമാടമാരകര

ആവശഖമനിലല

ഇലല

ഇടയന
.പേനി.എസ

ഇലല

അതത

30/06/1963 അലല
02/10/1964 ഇലല

ഉണണ

എല

300 സതഖന്

16/06/2001

03/12/2014

29/05/1967 ഇലല

ഇലല

ആരഖങ്കമാവ് എല
.പേനി.എസ, പേമുനലവൂര്

301 ഇപബമാഹനിന കമുഞണ

16/06/2001

എനപ്പളമായ്തമനണ

05/04/1965 പപേമാലരീസ

തകമാലലന

പേതനമാപേമുരന
സനി.ഐ

ഇലല

തകമാലലന

തകമാടമാരകര
പപേമാലരീസ പസ്റ്റഷന്

ഇലല

302 രമാധമാകകൃഷ്ണന് ആചമാരനി 18/06/2001

303 അനനില്കമുമമാര്.എസ

304 അനനില്കമുമമാര്.വനി

305 മമുഹമദ് റമാഫനി.വനി
306 സജരീവ്കമുമമാര്.

18/06/2001

18/06/2001

18/06/2001
18/06/2001

എനപ്പളമാ

12/10/2014

12/10/2014

12/03/2014
12/03/2014

യ് തമനണ

24/05/1966 പപേമാലരീസ

Handicapped

15/05/1973 ഇലല

15/05/1973 ഇലല

20/04/1975 ഇലല
30/05/1979 ഇലല
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ഇലല

കമ്പലടനി
എല്.പേനി.എസ,
ശമാസതമാനപകമാട
നമ്പരമുവനികമാല
ഡബബവൂ.
പേനി.എസ,
കരമുനമാഗപളനി

ഇലല

തടനികമാട്
എല്.പേനി.എസ,
അഞല്

അതത

ഇലല

ഇടമ്പന
എല്.പേനി.എസ

അതത

ഇലല

അതത
യമു.
ഇലല

--

Sheet1

307 അബയ്യുള്സലമാന.ഇ

18/06/2001

308 ഷരീല.എസ.

18/06/2001

309 ശശനിധരന്പേനിളള.എസ

310 നനിസമാന.ഐ

311 ഉഷമാ.ജനി

12/03/2014

18/06/2001

18/06/2001

18/06/2001

12/11/2014

12/11/2014

30/05/1964 ഇലല

ഇലല

തപേരമുങ്കമാട് ഡബളബവൂ.
എല്.പേനി.എസ
അതത

30/05/1966

ഇരമുമ്പനങ്ങമാട്
എല്.പേനി.എസ

02/09/1964

തകമാപകമാട് എല
.പേനി.എസ,
തകമാടമാരകര

15/05/1977 ഇലല

ഇലല

ഇടയ്കമാട്
യമു.പേനി.എസ,
ശമാസതമാനപകമാട

അതത

ഇലല

ആനയടനി
എല്.പേനി.എസ,
ശമാസതമാനപകമാട

ഇലല

27/04/1966 ഇലല

312 മമുരളരീധരന്പേനിളള

18/06/2001

20/04/1965

മഞകമാല ബനി .വനി.
എല്. പേനി.എസ

313 മമുരളരീധരന്നമായര്

18/06/2001

20/04/1965

മരീനന എല്. പേ
ിനി.എസ, കമുളകട

16/05/1967

പേവൂവതവൂര് തവസ്റ്റണ
എല്. പേനി.എസ,
കമുളകട

20/05/1975 ഇലല

ഇലല

വരവനിള
എല
.പേനി.എസ,
കരമുനമാഗപളനി

ഇലല

ഇലല

പേനയന പനമാര്തണ
എല്.പേനി.എസ,
കമുണറ

ഇലല

അലല

റരീസര്തവ്വെ
സവൂപപേണമാഫരീസ.
കരമുനമാഗപളനി

ആവശഖമമുണണ

314 സമുവര്ണകമുമമാരനി.ഒ

315 ബനിജമു.ജനി

316 അനനിതമാബരീവനി

317 തമാര.എസ

18/06/2001

18/06/2001

12/11/2014

18/06/2001

18/06/2001

15/05/1969

ആപശനിത നനിയമനന

തപപേമാപബഷന്
ഡനിക്ളയര്
തചയയ്യുന്നതനിനമായനി
പസവനപേമുസത കന
ജനിലലമാകളക്ടര്കണ
സമര്പനിച്ചനിടയ്യുളളതമാണ
.
02/10/1972 അലല

318 പേനി.വനിലമാസനിനനി

18/06/2001

12/03/2014

13/02/1964 ഇലല

ഇലല

319 ബനി.പശരീകമുമമാരനി

18/06/2001

12/12/2014

25/05/1964 ഇലല

ഇലല

ഇഞകമാട്
എല്.പേനി.എസ
ഐവര്കമാല
എസ .എന്
.യമു.പേനി.എസ,
ശമാസതമാനപകമാട

ഇലല

പകമാഴനിപകമാട്
എസ.തക.വനി.
ിമു,പേനി.എസ

320 ജമമാലമുദരീന്കമുഞണ.എസ.

18/06/2001

12/12/2014

18/05/1971 ഇലല
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അതത

ഇലല
യ
ഇലല
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321 സമുടബര്കമുടനി

കനിഴപക പതവലകര
ജനി.യമു.പേനി.എസ,
ചവറ

18/06/2001

12/03/2014

322 അന്നമ പജമാണ

18/06/2001

എനപ്പളമായ്
തമനണഎക്സപചഞണ
മമുപഖന

20/10/16

28/04/1965 ഇലല

ഇലല

പേളനിപതമാടന

ഇലല

323 ഇമ്ബമാല

18/06/2001

13/01/15

04/04/16

31/05/1974 ഇലല

ഇലല

ഇരവനിപേമുരന

ഇലല

18/06/2001

3/6/2015 FN orderNo.E665/15/Estt.dated27/05/20
15 DAHO, KOLLAM
18/7/16

324 ഗനിരനിജകമുമമാരനി.സനി

27/04/1960

20/4/1965

തവററനിനറനി
ഡനിസതപേന്സറനി ,
ചനിതറ

തവററനിനറനി
പഹമാസപേനിറല്,
തചറമുവയ്കല്

18/06/2001

4/6/15/No.E665/15/Estt.dtd.27/05/15

18/7/2016

03/12/1966

326 നസരീറമാബരീവനി.തജ

18/06/2001

എനപ്പളമായ്
തമനണഎക്സപചഞണ
വഴനി

--

05/07/1976 --

--

ഗവ. വകൃദ്ധ
സദനന,തകമാലലന

ഉണണ

327 നസരീറമാബരീവനി.തജ

18/06/2001

Do

11/09/16

05/07/1976 ഇലല

ഇലല

ഗവകൃദ്ധ സദനന

ഉണണ

328 രമാജമാമണനി.പേനി.എസ

18/06/2001

325 ലരീല.സനി

329 തചറമുപേമുഷ്പേന.തജ
330 ഓമന.വനി

18/06/2001
18/06/2001

വടപകമാട്
എല
.പേനി.എസ, കമുളകട

24/11/1955
എനപ്പളമായ്തമനണ
മമുപഖന തകമാലലന
പ്റനിന്സനിപല് കകൃഷനി
ഓഫരീസറമുതട
04/03/2016-തല ഇ(2)
12214/15 നന. ഉതരവ്

കകൃഷനിഭവന്,
കലലയ്യുവമാതമുകല്

31/08/2016

ഇലല

അലയമണ എല്.
പേനി.എസ

അതത

അതത

20/05/1966 ഇലല

331 സമുജമാത.എസ

18/06/2001

31/08/2016

28/05/1970 ഇലല

ഇലല

തചറമുകര
ആര
.ജനി.എന. എല്.പേ
ിനി.എസ,

332 ലതമാകമുമമാരനി.എല്.

18/06/2001

31/08/2016

30/04/1965 ഇലല

ഇലല

ചടയമനഗലന യമു.പേനി.
എസ. ചടയമനഗലന

ഇലല

333 പശമാഭ.ബനി

18/06/2001

31/08/2016

05/08/1972 ഇലല

ഇലല

തകമാലലന,അര്ബന്

ഇലല

334 തക.അലക്സ

18/06/2001

15/05/1965
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തകമാടമാരകര ടഠൗണ
യമു.പേനി.എസ,
തകമാടമാരകര

ആപശനിത
നനിയമനന
തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.
തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.

Sheet1

335 വനി.സമുധമാകരന്

336 പശരീകമുമമാരനി.റനി

337 ശശനിലതമാ.റനി.എസ.

18/06/2001

18/06/2001

18/06/2001

338 തമാഹനിറ. ഇ

18/06/2001

339 ഗരീത.തജ

18/06/2001

340 പമമാഹനന്.തക

18/06/2001

342 ശമാനമാഭമായനി.ആര്

18/06/2001

18/06/2001

345 പജമായനികമുമമാര്.ഡനി

18/06/2001

347 ഇന്ദ്രമു.ആര്

31/08/2016

18/06/2001

ഇലല

പേനപ്ളമാവ് നഖവൂ
എല്.പേനിഎസകമുളകട

25/05/1965 ഇലല

ചങ്ങനകമുളങ്ങര
എല്.പേനി.എസ
കരമുനമാഗപളനി

ഇലല

ഇലല

05/06/1969

അടമുതല
എല്.പേനിഎസ,
ചമാതന്നവൂര്

30/05/1966

തമാലവൂകണ ഓഫരീസ ,
പേമുനലവൂര്

വനിപലലജ് ഓഫരീസ,
ഇളമമാട്

ഉണണ

25/05/1965

തചറമുതപേമായ്ക
എല്.പേനി.എസ.
തകമാടമാരകര

ഇലല

04/04/1965 ഇലല

ജനി.എഫ.എച്ചണ.എസ,
കമുഴനിതമുറ

Yes

16/05/1969 അലല

അലല

ഇലല

30/05/1965

18/06/2001

344 മറനിയകമുടനി.റനി

346 സമുഭപദ.എന

ജനിലലകളക്ടര് മമുപഖന
ജനിലലമാകളക്ടറമുതട
30/07/2015-തല
ഇ2/65000/15-നന്പേര്
നടപേടനിപകമന

18/06/2001

341 രമാധമാകകൃഷ്ണന്

343 സനിനമുപജമാണ

07/09/16

22/05/1965

31/08/2016

31/08/2016

18/06/2001

18/05/1976

പേവൂയപളനി
ജനിഎച്ചണ.എസ

14/03/1965

ചകമുവരയ്കല്
ജനി.എച്ചണ.എസ

20/04/1966 ഇലല

05/09/1968 ഇലല

ഇലല

തപേരമുമണളൂര് എല
.പേനി.എസ,

അതത

ഇലല

കടയ്കല്
ിമു.പേനി.എസ,
ചടയമനഗലന

അതത

തചറമുതപേമായ്ക ,
ഡബഖവൂ.എല്.
പേനി.എസ, കമുളകട

01/10/1965

348 പപേസന്ന.തക

18/06/2001

09/08/2016

23/04/1965 ഇലല

ഇലല

349 രമാധമാമണനി.പേനി

18/06/2001

09/08/2016

04/11/1965 ഇലല

ഇലല

350 ശനിവന്കമുടനി

18/06/2001

24/05/1965
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യ

കമുമരന്ചനിറ
യമു.പേനി.എസ.
ശമാസതമാനപകമാട
പപേമാരമുവഴനി
എസ.തക.വനി.
എല്.പേനി.എസ,
കമുളകട
മഞകമാല എല
.പേനി.എസ. കമുളകട

അതത

ഇലല

--
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351 ശശനികല

352 പേമുഷ്പേലത

18/06/2001

18/06/2001

353 ഷറഫ.എസ

18/06/2001

07/09/2016

354 ചനിപത.സനി

18/06/2001

07/09/2016
ജനിലലമാകളക്ടറമുതട
30/07/2015-തല
ഇ2/65000/15-നന്പേര്
നടപേടനിക്റമന
ജനിലലമാകളക്ടറമുതട
30/07/2015-തല
ഇ2/65000/15-നന്പേര്
നടപേടനിക്റമന

355 ഗരീത.ഡനി

356 സലനിന റമാവമുതര്

357 സബരീന.ബനി
358 ഷരീല.സനി

359 അബമുവമാഹനിദ്.എസ.

360 ലതനിക.ആര്

361 വസനകമുമമാരനിയമ.റനി

362 അജയകമുമമാര്.ആര്

363 മമായ.എല്

18/06/2001

18/06/2001

18/06/2001

Not declared

ഇലല

ഇലല

31/08/2016

31/08/2016

03/08/2001

14/09/2001

27/10/2001

09/09/2016
എനപ്പളമായ്തമനണ
എക്സപചഞണ
പേനി.റനി.എസ ഉതരവ്
നമ. ഇ(2) 12214/15
തരീയതനി 04/03/2016

31/10/2001

ജനിലലമാകളക്ടറമുതട
30/07/2015-തല
ഇ2/65000/15-നന്പേര്
നടപേടനിപകമന

05/03/1965

തവണമാര്
ഡബഖവൂഎല്.
പേനി.എസ,

03/05/1971

വമാളകന
എല്.പേനി.എസ,
തവളനിയന
പേഞമായതണ എല
.പേനി.എസ,
കമ്പന്പകമാട് ,
തവളനിയന

20/05/1966 അലല

അലല

വനിപലലജ് ഓഫരീസ,
തവളനിനലലളൂര്

ഉണണ

അലല

വനിപലലപജമാഫരീസ,
കടയ്കല്

ഉണണ

ഇലല

പേനിറവനവൂര്
യ
ിമു.പേനി.എസ, പേമുനലവൂര് ഇലല

07/05/1967

21/05/1980 അലല

15/04/1965

18/06/2001

18/06/2001

30/05/1966

തമാഴതണ വടകണ നഖവൂ.
എല് പേനിഎസ,
കമുളകട

Not declared

ഇലല

ഇലല

04/10/1966

മമുടറ ,
ജ
ിനി.എച്ചണ.എസ

20/04/1971 ഇലല

അഗസതഖപകമാട് നഖവൂ
എല്.പേനി.എസ.
അഞല്
അതത

ഇലല

25/05/1965

പമലനില.യമു.പേനി.എസ.
തകമാടമാരകര

06/05/1964

കരനിങ്ങന്നവൂര്
എല്.പേനി.എസ,
തവളനിയന

ഇലല

21/8/1977

പേമാരടസറണ
പബരീഡനിനഗ് പസ്റ്റഷന്
തകമാലലന

ഉണണ

05/01/1978 അലല

വനിപലലജ് ഓഫരീസ,
പകമാടയ്യുകല്

ഉണണ
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അലല

--
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364 പശമാഭ.പേനി

365 പശരീജ.തക

366 നനിര്മല പബബനി.ഇ

367 എ.ഷമാജഹമാന്

368 രമാധമാകകൃഷ്ണന്. എന

369 അജനിതമാകമുമമാരനി.ആര്

370 തക. സരസശ്വതനി

01/11/2001

01/11/2001

05/11/2001

ജനിലലമാകളക്ടറമുതട
30/07/2016-തല
ഇ2/65000/15-നന്പേര്
നടപേടനിപകമന
എനപ്പളമായ്
തമനണഎക്സപചഞണ
മമുപഖന
ജനിലലമാകളക്ടറമുതട
30/07/2015-തല
ഇ2/65000/15-നന്പേര്
നടപേടനിക്റമന

ഇലല
തപപേമാപബഷന്
കമാലമാവധനി
പേവൂര്തരീകരനിച്ചനിടനിലല

ഇലല

26/06/1980 അലല

30/05/1970 --

22/05/1965 അലല

അലല

വനിപലലപജമാഫരീസ,
തവളനിയന

ഉണണ

--

വമാണനിജഖ നനികമുതനി
ഓഫരീസ, ഫസ്റ്റണ
സര്കനിള്

ഇലല

അലല

വനിപലലപജമാഫരീസ,
കലയപേമുരന

ഉണണ

ഉണണ

ഉണണ

07/12/2001

പനരനിടയ്യുള നനിയമനന

പേവൂര്തരീകരനിച്ചനിടനിലല

28/04/1965 അലല

അലല

ക്ഷരീരവനികസന
യവൂണനിറണ ഓഫരീസ ,
മമുഖതല

22/12/2001

ജനിലലമാകളക്ടറമുതട
30/07/2016-തല
ഇ2/62033/06-നന്പേര്
നടപേടനിപകമന

ഇലല

31/05/1980 അലല

അലല

വനിപലലപജമാഫരീസ,
ഇടനിവ

26/12/2001

ലഭഖമലല

26/12/2001

എനപ്പളമായ്തമനണ
നന.സനി.എസ.8-11266/84
തരീയതനി 02-08-1984.

ഇലല

ടമനര് ഇറനിപഗഷന്
സബ ഡനിവനിഷന്,
തകമാടമാരകര

20/04/71

--

--

--

തമാലവൂകണ ഓഫരീസ ,
കമുന്നതവൂര്

371 ബനി.രവരീപന്ദ്രന്പേനിളള

29/12/2001

25/05/1961

കമമുകനിന്പതമാടയ്യുഭമാഗന
ഡബബവൂ.എല്.
പേനി.എസ

372 വനിമല.തക

18/01/2002

04/10/1952

തപേരനിനമാട്
പേനി.ജനി.എസ

373 പജമാര്ജണ.ജനി

374 രവരീപന്ദ്രന്പേനിള.എന്
375 സരസമ.എസണ

12/02/2002

Order No. E-6847/92
dated 9/05/96 of
DAHO,Kollam

25/03/2002

OrderNo.E6847/92/Est.dt.10/06/1996
of DAHO, Kollam
20/01/1998

27/03/2002

എനപ്പളമായ്തമനണഎക്
സപചഞണ മമുപഖന

13/10/98

--

എല്.

21/11/1946

തവററനിനറനി
പഹമാസപേനിറല്,
ആയവൂര്

03/10/1951

തവററനിനറനി സബ
തസനര്
ടമനമാഗപളനി

04/05/1959 അലല

സബ
പടഷറനി,
കടയ്കല്
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അലല

തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.
തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.
പവണ

Sheet1

376 എന്.സപരമാജനിനനി

27/03/2002

22/06/1955

നരീരമാവനില്
എല്.പേനി.എസ,
തകമാലലന

377 ശഖമാമള.എന്

27/03/2002

09/11/1983

പകമാടതല എല്.
പേനി.എസ, കമുളകട

27/03/2002

13/10/99 E-Order
.No.15523/98 dated 0810-99

379 ജനി.സമുപരഷ്കമുമമാര്

27/03/2002

13/11/2014
OrderNo.E1425/14/Estt
dated.10/11/2014
DAHO,KOLLAM

12/08/15

25/5/1965

380 ചപന്ദ്രമതനി അമ.സനി

27/03/2002

13/12/1989

12/12/91

25/11/1949

381 മമാലനിനനി.റനി

27/03/2002

എനപ്പളമാ യ് തമനണ
എക്സപചഞണ
മമുഖമാനനിരന

13/12/97

19/3/1947

382 മമുരളരീധരന്പേനിളള.

01/05/2002

12/07/1999

378 റമനിലമാബരീവനി.എന

383 പപേപശമാഭന.ഡനി

384 ഓമനകമുടന്.പേനി

08/08/2002

03/09/2002

സര്കമാര് നനിയമനന
എനപ്പളമാ യ് തമനണ
എക്സപചഞണ
വഴനിയമുള നനിയമനന
ഉതരവ് നന.ഡനി14260/02 തരീയതനി,
25/5/2007
ജനിലലമാകളക്ടര്,

13/10/2000

തവററനിനറനി
ഡനിസതപേന്സറനി ,
ചടയമനഗലന

11/02/1957

തവററനിനറനി
ഡനിസതപേന്സറനി ,
പപേയമാര് സഠൗതണ
എസ.എന്.
റനി.വനി.എസ. തക.റനി
യമു. പേനി.എസ
പേമുന്നകമുളന ,
കരമുനമാഗപളനി
ഠഠൗണ
എനപ്പളമായ്തമനണ
എക്സപചഞണ ,
കരമുനമാഗപളനി
ചവറ സഠൗതണ
എല്.വനി.
എല്.പേനി.എസ ,
ചവറ

13/02/1950

13/6/2008

13/6/2008

ബപളമാകണ
തഡവലപണതമനണ
ഓഫരീസ,ചനിറയ്യുമല

06/03/1957 അലല

അലല

20/12/1959 തകമാലലനജനിലല

ബപളമാകണ
തഡവലപണതമനണ
തകമാലലനജനിലല ഓഫരീസ,ഓച്ചനിറ
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തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.
തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.

ഇലല

ഇലല

ഇലല

ഇലല

തകമാലലനജനിലലമാക
ളക്ടറമുതട
25/5/2007-തല
ഉതരവ്
നന്പേര് .ഡനി14060/2002

Sheet1

385 നടരമാജപേനിള.എ

386 അബയ്യുള് റഹനിന.എ

387 സനിറമാജമുദരീന്

388 കമുഞപന്
389 ശശനി.എസ

390 ശനിവപപേസമാദ്

14/09/1947

തവററനിനറനി
പഹമാസപേനിറല്,
പേതനമാപേമുരന

09/11/01

05/02/1959

തവററനിനറനി സബ
തസനര് , തകമാറനകര

14/02/08

15/03/1979 ഇലല

03/09/2002

F1-5302/90/dtd.1991of
DAHO, Kollam,1/07/1991 16/06/1993

16/09/2002

O rderNo.E9790/99/Est/dt.19/4/1999
ofDAHO,Kollam

01/11/2002

എനപ്പളമാ യ്
തമനണഎക്സപചഞണ
മമുപഖന

13/01/2003

ഇലല

23/01/2003

04/01/14

14/04/15

23/05/1975 ഇലല

ഇലല

തകമാലലന

ഈസ്റ്റണ

ഇലല

29/01/2003

എനപ്പളമാ യ്
തമനണഎക്സപചഞണ
മമുപഖന

14/05/07

22/05/1961 ഇലല

ഇലല

തകമാലലന

ഈസ്റ്റണ

ഇലല

01/02/2003

15/02/2003

OrderNo.E-.10115/Estt.dat
ed 8/3/11
ofDAHO,Kollam
05/11/11

393 വത്സല.തക
394 മമുരളരീധരന്പേനിളള

392 തപേമാന്നമ.ആര്

ചമാതന്നവൂര്
വലലന.ബനി.പേനി. വ
ിനി.എല്.പേനി.എസ

14/12/1952

OrderNo.E6847/92/Est.dt.10/06/1996
of DAHO, Kollam
09/01/98

391 ബമാഹമുപലയന് .തക

ഇലല

തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.
പ്തറമാ
പമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.

12/05/1952

തവററനിനറനി സബ
തസനര് ,
കമാരമാളനിമമുകണ

23/05/1959

തവററനിനറനി
ഡനിസതപേന്സറനി ,
മമുളവന

12/03/2003

14/08/2010 As per
OrderNo-E8585/10/Estt.dated3/10/10
of DAHO
10/03/10

04/06/60

തവററനിനറനി
ഡനിസതപേന്സറനി ,
പറമാഡമുവനിള

08/04/2003

07/10/1991

03/11/1955 ഇലല

--
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ഇലല

ഇളന്പേല് യമു. പേ
ിനി.എസ. പേമുനലവൂര്

ആപശനിത
നനിയമനന

തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.
തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തപപേമാപമമാഷന്
തമുടരമുന്നമു.
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.
ഇലല

പേനി.എച്ചണ

Sheet1

15/05/2003

14/11/2000(B22630/00/Estt.dtd8/11/2000)
8/10/2001 C26764/01/Estt
dtd.6/09/2001/E-2379/2000 22/01/2011

396 ശഖമാമളമാപദവനി.എല്

06/03/1955

തവററനിനറനി
ഡനിസതപേന്സറനി ,
തനടമുന്പേന

13/06/2003

14/11/2014 oRDER nOe1425/14/eSTT.DTD.10/11/
2014
01/06/16

20/4/1965

തവററനിനറനി
പഹമാസപേനിറല്,
ചണപപട

397 ലക്ഷണമനി.തക

27/06/2003

തമാല്കമാലനികന

--

01/08/1948

കളക്പപടറണ ,തകമാലലന

398 മങ്കമ.പേനി

27/09/2003

14/12/1989

Not declared

05/04/1952 ഇലല

395 തക.ബമാബമു

399 മണനി.എന.പേനി

400 ശശരീപന്ദ്രന്.എസ.

401 രമാധമാകകൃഷ്ണന്

402 തജ.സരളമാഭമായനി അമ

403 പേനി.എസ.ചപന്ദ്രനിക

404 ലരീലമാമണനി.

01/12/2003

01/12/2003

03/12/2003

12/03/2014

03/12/2003

എനപ്പളമാ യ് തമനണ
എക്സപചഞണ
മമുഖമാനനിരന

03/12/2003

15/09/2002

17/04/2009

03/12/2003

406 പേമുഷ്പേവലലനി.എസ.

03/12/2003

04/12/2003

Not mentioned

15/02/2001

ഇലല

03/08/1949

തകമാടമുവനിള
എന.ജനി.എല്.
പേനി.എസ,

25/11/1956 അലല

അലല

പറമാഡ്സ തസക്ഷന്,
ചടയമനഗലന

ഇലല

കണന്ചനിറ.
എല്.പേനി.എസ,
അഞല്

അതത

ബമാധകമലല

എക്ടസസ
ഡനിവനിഷന്
ഓഫരീസ, തകമാലലന

ഇലല

ഇലല

അന്പേലതമുനനിരപനില്
ഡബബവൂ. എല്
പേനി.എസ, കമുളകട
ഇലല

25/05/1979 ഇലല

03/12/2003

405 തക.മരീനമാക്ഷനി

407 പേമാതമുമമാബരീവനി.ഇ

പകമാടതനി നനിര്പദശന

18/06/2001 -മമുതല്
പസവനന
ക്റമരീകരനിച്ചണ
ഉതരവമായനി

ഇലല

തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.
തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.

11/10/1955 ബമാധകമലല

04/02/1951 ഇലല

10/02/1953

പകമാടവടന,
എല്.പേനി.എസ ,
തകമാടമാരകര

11/10/1953

പേടതമാനന എസ
ിണ.ഡനിപേനി.
യ
ിമു.പേനി.എസ, തകമാലലന

02/06/1952

തകമാടറ
എല
.പേനി.എസ, തവളനിയന

20/04/1951

കമുറമുമണല് എല
.പേനി.എസ,
ചമാതന്നവൂര്
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408 പഗമാമതനിയമ.തക

04/12/2003

409 തക.കപലശന്

07/01/2004

410 രതനമ.സനി

411 ബനി.പമമാഹനന്

07/01/2004

നമായര് 18/05/2004

NA
സമമാശശ്വമാസ തതമാഴനില്
ദമാന പേദ്ധതനി

15/05/14

03/06/1947

ഭവൂതകമുളന പനമാര്തണ
എല്.പേനി.എസ,
ചമാതന്നവൂര്

20/10/1956

ടമലകമാട്
എല്.പേനി.എസ,
ചമാതന്നവൂര്

20/04/1951

ഈസ്റ്റണ കലലട
യമു.പേനി.എസ. കലലട

23/05/1952 അലല

ജനിലലമാ മണണ
സനരക്ഷണ ഓഫരീസ,
തകമാലലന

412 സമുകമുമമാരനികമുടനി. എന

24/06/2004

18/06/2001 -മമുതല്
.ജനിലലമാ കളക്ടറമുതട E2- പസവനന പകമരീകരനിച്ചണ
23338/13 dt.8/05/2013
ഉതരവമായനി
03/07/1956

413 ഷരീബ.ബനി

30/06/2004

16/05/2013

414 അമനിനമാഥ.പേനി.എച്ചണ.

415 എ.രമാധമ

416 രമാജമ.സനി

417 പഗമാപേമാലകകൃഷ്ണന്.തക

418 എന്.തങ്കമണനി

419 തക.ലരീലപേനിള

420 തമുളസരീഭമായ്
421 ബമാര്ബര

422 പദവരമാജന്

19/08/2004

16/05/2013

08/11/2004

എനപ്പളമായ്തമനണ
മമുഖമാനരന

08/12/2004

03/01/2005

27/01/2005

എനപ്പളമാ യ്
തമനണഎക്സപചഞണ
മമുപഖന

15/09/99

പമമന മമുസളരീന
എല്..പേനി.എസ

ഇലല

ഇലല

തഴവഎ.വനി
എല്.പേനി.എസ.

ഇലല

--

തമാലവൂകണ സ്റ്റമാറനികല്
ഓഫരീസ,തകമാലലന

ഇലല

ടമലന തക.
വനി.എല്.പേനി.എസ.
കമുളകട

04/10/1952 ഇലല

ഇലല

മമുഖതല.
എല്.പേനി.എസ.
ചമാതന്നവൂര്

12/10/1950 ഇലല

ഇലല

ശകനികമുളങ്ങര

25/10/47

--

28/08/1947 ഇലല

10/02/2005

15/10/99 E-Order
.No.15523/98 dated 0810-99

20/10/12

03/07/1953

01/04/2005

എനപ്പളമായ്
തമനണഎക്സപചഞണ
മമുപഖന

15/12/88

12/10/1952 ഇലല

05/05/2005

09/05/2005

12/03/2014

15/12/2014

ഇലല

ഇലല

05/04/1973 ഇലല

Not completed

ആവശഖമനിലല

വനിപലലജ് ഓഫരീസ,
ആദനിച്ചനലലളൂര്

28/07/1963 ഇലല

---

അലല

20/04/1966 ഇലല

05/09/1964 ഇലല
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ഇലല

ഇലല
തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.

തവററനിനറനി സബ
തസനര് ,ആപശമാമന

ഇലല

കനിളനിതകമാലലളൂര്

ഇലല

ഇലല

ജനി.എച്ചണ.എസ,എസ,
അഷമമുടനി

ഇലല

ഇലല

മണന്പേമുഴ
എല്.പേനി.എസ.
ശമാസതമാനപകമാട

അതത

Sheet1

423 പമരനി പഷര്ളനി

424 ഏലനികമുടനി.ടവ

425 ബമാലകകൃഷ്ണന്. തക

426 തക.പേഞമനി

08/06/2005

17/08/2005

05/09/2005

29/09/2005

തക.ഐ.എഫ.
.പ്പറമാജക്ട്
പ്റകമാരന G.O. (M.S.)
18/85/AD dated.
15/03/1985
എനപ്പളമാ യ് തമനണ
എക്സപചഞണ
മമുഖമാനനിരന

No.E.6847/92
dtd.10/06/96 of DAHO,
Kollam

--

15/6/82

22/11/2001

01/05/1966

പേടപകര
എല
.പേനി.എസ. കമുണറ

അതത

17/5/1951

വനികസന
പേരനിശരീലനപകപന്ദ്രന,
തകമാടമാരകര

ഇലല

ഠഠൗണ
എനപ്പളമായ്തമനണ
എക്സപചഞണ ,
കമുന്നതവൂര്

ഇലല

അലല

അലല

29/11/1952

തവററനിനറനി
പഹമാസപേനിറല്,
മണപളനി

തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.

15/10/1952

റരീജനിയണല്
എ.ഐ.തസനര് ,
ശമാസതമാനപകമാട

തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.

ആവശഖമനിലല
ഇലല

02/02/1951

01/10/2005

15/6/1996 Order No.E6847/96 dtd.10/06/96 of
DAHO ,Kollam

428 പേനി.സമുജമാത

04/11/2005

ജനി.ഒ.(എന.സ)
37/2010/എഡനി തരീയതനി
8/2/10

15/06/08

06/10/1956 അലല

അലല

ജനിലലമാ മണണ
സനരക്ഷണ ഓഫരീസ,
തകമാലലന

429 തഷരരീഫ.എ

26/12/2005

14/01/1985

--

12/12/1952 ഇലല

ഇലല

ടകരറ .
എല
.പേനി.എസ പേമുനലവൂര്

430 ഷമാഹമുല്ഹമരീദ്.ഒ

31/12/2005

--

07/07/06

15/11/1948 ഇലല

ഇലല

431 ഒ.പജമാണ

31/12/2005

NA

11/05/1955 ഇലല

ഇലല

427 ഓമന.റനി

432 പമരനികമുടനി.ബനി

02/01/2006

433 ശമാനമ.ഡനി

02/01/2006

434 പപേരീതമാ.ബനി

02/01/2006

20/01/98

16/05/2015

20/04/1963 ഇലല

30/04/1977 NO
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തതന്മല
എല
.പേനി.എസ. പേമുനലവൂര്
തനടമുമ്പന
എല്.പേനി.എസ,
കമുളകട

ഇലല

അഞമാലമുന മവൂട്
എല്.പേനി.എസ,
അഞമാലമുനമവൂട്

20/05/1963
17/05/2013

ഇലല

ഇലല

വലലബപേമാടന
യമു.പേനി.എസ.ചവറ

NO

തതമാടനിയവൂര് പനമാര്തണ
എല്.പേനി.എസ,
കരമുനമാഗപളനി
ഇലല

ഇലല

Sheet1
435 ആര്.ശശനി
436 വനി.പശരീകല

437 പജമാസനി.തജ

438 ആനന്ദ്രവലലനി.ബനി

439 ആനന്ദ്രവലലനി.ജനി

440 സരസമ.റനി

441 ബനി.രമാജമ

442 സകറനിയ.എന.തക

443 രമുകഖമാതമു

444 പശരീപദവനി.ജനി

02/01/2006

ജനിലലമാ കളക്ടര് മമുപഖന

02/01/2006

ജനിലലകളക്ടര് മമുപഖന

02/01/2006

G.O.(M.S) 270/15 RD
dt. 23/06/15 പ്റകമാരന
ജനിലലമാകളക്ടറമുതട E-236597/15 dt.14/07/15
നന്പേര് നടപേടനി ക്റമന
പ്റകമാരന ആശ്റരീത
നനിയമനന നല്കനി.

02/01/2006

എനപ്പളമായ്തമനണ
എക്സപചഞണ
മമുപഖന

03/01/2006

16/09/1996

വനിപലലപജമാഫരീസ,
പേമുനലവൂര്

20/05/1973

വനിപലലപജമാഫരീസ
വമാളപകമാട്

വനിപലലജ് ഓഫരീസ,
ഇരവനിപേമുരന

21/03/74

--

02/01/2006

03/01/2006

05/01/1961

Not declared

16/10/99 E-Order
.No.15523/98 dated 0810-99

25/4/1965

അലല

അലല

വനികസന
പേരനിശരീലനപകപന്ദ്രന,
തകമാടമാരകര

29/09/1950

ഇരമുമ്പനങ്ങമാട്
ഡബഖവൂ.എല്.
പേനി.എസ,
തകമാടമാരകര

08/02/1954

അര്കന്നവൂര്, എല
.പേനി.എസ, കമുളകട

11/01/1955

ഇലല

No

തവററനിനറനി സബ
തസനര് ,ചനിറകര

തവററനിനറനി സബ
തസനര് ,
വനിളകമുപേമാറ

തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.

03/01/2006

05/08/1952

04/01/2006

എനപ്പളമാ യ്
തമനണഎക്സപചഞണ
മമുപഖന

22/04/1949 ഇലല

ഇലല

04/01/2006

തകമാലലനജനിലലമാകളക്ടറമു
തട ഉതരവ് നമ്പര് .
14530/78/ഇ2/ തരീയത
ിനി,8/3/78പപേകമാരന
പനരനിടയ്യുള നനിയമനന
തചയ്തനിടനിലല

05/10/1947 തകമാലലനജനിലല

ബപളമാകണ
തഡവലപണതമനണ
തകമാലലനജനിലല ഓഫരീസ,ഓച്ചനിറ
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ഇലല

തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.

16/11/1996 Order No.
E6847/92/Est.dt.11/10/1996
of DAHO,Kollam
21/01/99

16/12/88

ഉണണ

സനി.പേനി.ഒ, തകമാലലന

ഇലല

ഇലല

Sheet1

445 വനി.പബബനി

446 ബനി.ജനി.സമുനനില് കമുമമാര്

447 തമുളസരീധരന്പേനിളള

448 ആനന്ദ്രവലലനി.തക

04/01/2006

എനപ്പളമായ്തമനണ
എക്സപചഞണ
മമുഖമാനനിരന

17/01/2006

എനപ്പളമായ്തമനണ
എക്സപചഞണ
മമുഖമാനനിരന

--

--

21/01/2006

01/02/2006

01/02/2006

തമാല്കമാലനികന
സനിരന

450 രമാമകകൃഷ്ണപേനിള.വനി

28/02/2006

17/05/1996 OrderNo.E6847/92/Est.dt.9/5/1996 of
DAHO, Kollam
21/01/99

451 പേനി.സമുജമാത

05/05/2006

449 ലളനിത.എല്

452 ബദറമുദരീന്.എസ

453 ശശനിധരന്പേനിള .ജനി

454 രമാധമാമണനിയമ.സനി

01/06/2006

05/10/2013

19/06/2006

ജനി.ഒ.(എന.എസ) നന.
170/2010/എഡനി തരീയതനി
30/06/2010 ജനി.ഒ.
(എന.എസ) നന.
96/09/എഡനി തരീയതനി
28/05/2009

01/08/2006

--

No-E6350/11/Estt.dated17/08/2
010
17/08/2010

21/11/1955 --

31/5/1965

ബമാധകമലല

--

അസനിസ്റ്റനണ രജനിസ
പടമാര്, (ജനറല്)
ഓഫരീസ
കരമുനമാഗപളനി

ബമാധകമലല

എക്ടസസ തറയ്ഞണ
ഓഫരീസ,
ചമാതന്നവൂര്
ഉണണ

23/04/1964

കവൂനയനില് എല്.
പേനി. എസ,
ചമാതന്നവൂര്

13/11/1947 ഇലല

അവണളൂര്.ജനി,
വനി.എല്.പേനി.എസ,
കമുളകട

ഇലല

ഇലല

ഇലല

--

കളക്പപടറണ ,തകമാലലന

11/08/1952

തവററനിനറനി സബ
തസനര് പേമുതയന.

04/07/1965

തലവവൂര്യമു.പേനി.എസ,
കമുളകട

25/5/1964

അഗസതഖപകമാട് നഖവൂ
എല്.പേനി.എസ.
അഞല്
ഇലല

ഇലല

12/02/1952

16/04/59
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ഇലല

No Proof for
Date of Birth.
So S.B. Not
opened.
തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.

കകൃഷനിഭവന്,
തകൃപകമാവനില്വടന

തവററനിനറനി
ഡനിസതപേന്സറനി ,
തവപഞന്പ്

തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.

Sheet1

455 തലതനി.ജനി

456 എ.നമുജമുനകമുടനി

10/10/2006

27/12/2006

457 ആര്.രമാധമാകകൃഷ്ണപേനിള 03/01/2007

458 തക.സമുശരീല

459 സനിസനിലനി.ആര്

460 തക.ശമാനമ

461 വനിജയമ.എന്

462 സമുപരഷ്കമുമമാര്.ആര്

07/01/2007

27/01/2007

17/08/2010/No.E5321/11/E
stt.dated4-07-11 of
DAHO ,Kollam
07/04/11

17/08/2010/No.E9135/08/Fi
n. Dtd.6/8/09 of DAHO
,Kollam
24/10/11

.6/8/09 of Order
No.E9135/08/EsttDAHO ,
Kollam
12/12/11

നന്പേര
.ഇ.1183/11/ജനി.കമാ
.തരീയതനി.25/02/11

E-5322/11/Estt dated
17/08/2010

01/02/2007

17/8/2010

Not completed

14/02/2007

19/02/2007

25/02/11

31/08/2016

05/04/1959

05/04/1959

05/12/1959

തവററനിനറനി
ഡനിസതപേന്സറനി ,
ശങ്കരപേമുരന

തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.

തവററനിനറനി
ഡനിസതപേന്സറനി ,
ആദനിച്ചനലലളൂര്

തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.

തവററനിനറനി
ഡനിസതപേന്സറനി ,
ടമനമാഗപളനി

തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.

25/05/59

തവററനിനറനി
ഡനിസതപേന്സറനി ,
മണ
ട്പറമാതമുരമുതണ

30/4/61

തവററനിനറനി
ഡനിസതപേന്സറനി ,
പേമാറകടവ്

15/12/1952

കമുളകട
ഡബഖവൂ.എല്.പേനി.എസ,
കമുളകട

11/08/1955

പകമാടതല എല്.
പേനി.എസ, കമുളകട

01/03/1965 ഇലല

അഞല്.
എല
.പേനി.എസ, അഞല്
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ഇലല

തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.
തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.

ഇലല

Sheet1

463 വത്സലകമുമമാരനിഅമ.ജനി

464 രമാധമാ.പേനി

465 പജമാസ

466 ബനി.ഗനിനനിതമാകമുമമാരനി

467 സതരീഭമായനി.ബനി.എസ

468 അസരീസ.ഒ
469 ജയന്.വനി

470 അഖനില്രമാജ്.സനി

471 എന്.തങ്കമ

472 കമുഞമനിണനി.എന

28/02/2007

17/11/2014 FN No.E1425/14/Estt.gated.10/11/2
014 dated10/11/2014
DAHO,KOLLAM
12/08/15

01/03/2007

01/03/2007

01/03/2007

17/12/2014

തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.

20/5/1964

ജനിലലമാ ടര്കനി ഫമാന,
തകമാലലന

15/10/1957

കരനിമ്പളളൂര്
എല്.പേനി. എസ,
ചമാതന്നവൂര്

02/10/1965

കനിഴപക മമാറനമാട്
എല്പേനിജനി.എച്ചണ.എസ,
തകമാടമാരകര
അതത

20/04/1975 NO

കനിടങ്ങയന പനമാര്തണ
എല്.പേനി.എസ,
ശമാസതമാനപകമാട

NO

അതത
തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.

01/03/2007

17/08/2010/Order No.E1060/2012/Estt.dated.6/02/
12.
02/06/12

05/07/1960

തവററനിനറനി
ഡനിസതപേന്സറനി ,
തകമാറങ്കര

01/03/2007

Casual Sweeper
regularized as PTS vide
order G.O
(Ordinary)No.5084/07/RD
dtd.27/12/07&
Proceedings No.E462033/05 dtd.06/09/08 of
District Collector, Kollam.

21/05/52

തമാലവൂകണ ഓഫരീസ
പേതനമാപേമുരന

04/01/1957 ഇലല

ആവണരീശശ്വരന
ഡബഖവൂ.എല്.പേനി.എസ ഇലല

01/03/2007

01/03/2007

17/1/2002

No.E665/15/Estt.dtd.1/01/2016

ഇലല

ഇലല

ഇപപമാള്
പേനി.റനി.
എസ.ആയനി
തമുടരമുകയമാണ

23/4/1991

തവററനിനറനി
ഡനിസതപേന്സറനി ,
ഉമന്നവൂര്
പേമാലപകമാട്
എല്.പേനി.എസ,
തവളനിയന

ഇലല

റരീസര്തവ്വെ. പേമുനലവൂര്

ഇലല

01/03/2007

18/2/1991

18/2/1992

06/10/1948

01/03/2007

ജനിലലമാകളക്ടര്
മമുപഖന

ഇലല

12/08/1952 അലല
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അലല
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473 ഹമാജനിറമാബരീവനി.പേനി

01/03/2007

--

--

തഡപേഖവൂടനി പലബര്
ഓഫരീസ, പേമുനലവൂര്

16/03/1959 --

--

ആശ്റനിതനനി
യമന
പേദ്ധതനി
പപേകമാരന
18/4/2013ല്
തകമാലലന
ഫനിഷറരീസ
തഡപേഖവൂടനി
ഡയരക്ട
റമാഫരീസനില് ഫനിഷറരീസ
പജമാലനിയനില് ഇന്സതപേക്ടറമാഫരീസ,
പപേപവശനിച്ചയ്യു. പതവളനി

അനഗപേരനിമനിത
യമാണ

ഇലല

56 വയസണ
കഴനിഞതനി
നമാല്
ഫമുള്ടടന
തസതനികയനിപല
കമുള
സമാനകയറ
തനിന്
അര്ഹതയനിലല

474 ലരീല.സനി

01/03/2007

ആപശനിതനനിയമനന

18/4/2014

05/10/1960 --

475 എല്.സരസശ്വതനി

01/03/2007

തമാല്കമാലനികന

--

20/10/1953

കളക്പപടറണ ,തകമാലലന

476 ഉടമബമാബരീവനി

01/03/2007

18/05/2013

25/5/1965

ഇളമമാട്
യ
ിമു.പേനി.എസ, തവളനിയന അതത

06/11/1963 ഇലല

ആലമുനപേരീടനിക,
പപേയമാര്
എല്.പേനി.എസ

477 സരള.ജനി

02/03/2007

478 ലളനിതമാ.പേനി

02/03/2007

പപേസന്നകമുമമാരനി
479 അമ.ബനി

02/03/2007

18/05/2013

സനിരതപടമുതനി

--

05/03/2007

സനിരതപടമുതനി

481 സമുപരപന്ദ്രന്.എസ

05/03/2007

സനിരതപടമുതനി

05/03/2007

ജനിഒഎന.എസ.)
നന96/07/ .മ.വ.തരീയതനി
12/12/2007 പപേകമാരന
കമാഷശ്വല് സശ്വരീപറനില്
നനിന്നമുന പേമാര്ടണ ടടന
സശ്വരീപറമായനി നനിയമനിച്ചയ്യു ബമാധകമലല

483 ആരനിഫമാബരീവനി

08/03/2007

G.O.(Rt) 5085/07/RD
dt.27/12/2007

--

ഇലല

നലലനില, യമു.
പേനി.എസ

15/02/1965

480 ശമാനമ.തക

482 ലളനിതമാനബനിക.ജനി

ഇലല

--

വനിപലലപജമാഫരീസ,
തതമായടനിയവൂര്

പവണ

28/07/1947 --

--

വനിപലലപജമാഫരീസ,
പതവലകര

പവണ

07/04/1957 --

--

വനിപലലപജമാഫരീസ
പേന്മന

പവണ

ഇലല

തപേമാതമു മരമാമതണ
വകമുപണ ,
പദശരീയപേമാതമാ
ടബപമാസ ഉപേ
വനിഭമാഗന ,തകമാലലന.

06/06/1956 --

15/11/55

ഇലല

18/06/2001 -മമുതല്
പസവനന പകമരീകരനിച്ചണ
ഉതരവമായനി
28/02/47
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വനിപലലജ് ഓഫരീസ,
വടപകവനിള

ഇലല

ഇലല

18/09/1989
മമുതല് പജമാലനി
തചയയ്യുന്നമു.

Sheet1

484 തക.ലക്ഷണമനി

485 ഓമന.എന്

486 റനി.പദവയമാനനി

487 ഹനസതണബനിവനി

488 രമാധ.ബനി

489 വല്സമമാള്.റനി

490 ശനിവരമാജന്.തക

491 തമുളസരീധരന്പേനിള.ബനി

14/05/2007

G.O.(Rt) 4081/07/RD
dt.18/12/2008

18/06/2001 -മമുതല്
പസവനന പകമരീകരനിച്ചണ
ഉതരവമായനി
02/12/1951

ഇലല

23/12/1985
മമുതല്
പജമാലനിതചയയ്യു
ന്നമു.

09/06/2007

G.O.(Rt) 4081/07/RD
dt.18/12/2008

18/06/2001 -മമുതല്
പസവനന പകമരീകരനിച്ചണ
ഉതരവമായനി
10/05/1949

വനിപലലജ് ഓഫരീസ,
തനടമുമ്പന

ഇലല

13/06/2007

G.O.(Rt) 5084/07/RD
dt.27/12/2007

18/06/2001 -മമുതല്
പസവനന പകമരീകരനിച്ചണ
ഉതരവമായനി
05/05/1955

വനിപലലജ് ഓഫരീസ,
തകൃകടവവൂര്

ഇലല

13/06/2007

15/06/2007

19/07/2007

17/08/2007

01/10/2007

G.O.(Rt) 2805/10/RD
dt.11/06/2010

18/06/2001 -മമുതല്
പസവനന പകമരീകരനിച്ചണ
ഉതരവമായനി
20/04/59

വനിപലലജ് ഓഫരീസ,
തഴമുതല

ഇലല

G.O.(Rt) 4485/07/RD
dt.15/09/2010

18/06/2001 -മമുതല്
പസവനന പകമരീകരനിച്ചണ
ഉതരവമായനി
25/05/60

വനിപലലജ് ഓഫരീസ,
മണപപടമാതമുരമുതണ

ഇലല

G.O.(Rt) 4081/07/RD
dt.27/12/2007

18/06/2001 -മമുതല്
പസവനന പകമരീകരനിച്ചണ
ഉതരവമായനി
21/02/62

വനിപലലജ് ഓഫരീസ,
മമുണയ്കല്

ഇലല

G.O.(Rt) 4081/08/RD
dt.18/12/2008

18/06/2001 -മമുതല്
പസവനന പകമരീകരനിച്ചണ
ഉതരവമായനി
03/12/1962

വനിപലലജ് ഓഫരീസ,
തകമാറങ്കര

ഇലല

G.O.(Rt) 3515/2010/RD
dt.23/07/2010

18/06/2001 -മമുതല്
പസവനന പകമരീകരനിച്ചണ
ഉതരവമായനി
26/05/63

വനിപലലജ് ഓഫരീസ,
തകൃപകമാവനില്വടന

ഇലല

22/05/65

വനിപലലജ് ഓഫരീസ,
കലലയ്യുവമാതമുകല്

ഇലല

05/01/1967

വനിപലലജ് ഓഫരീസ,
ശകനികമുളങ്ങര

ഇലല

വനിപലലജ് ഓഫരീസ,
പേനയന

ഇലല

492 പശമാഭന.ജനി.

09/10/2007

G.O.(Rt) 5085/07RD
dt.27/12/2007

493 രപമശന്പേനിള.ബനി

19/10/2007

G.O.(Rt) 3048/09/RD
dt.28.08/09 .

18/06/2001 -മമുതല്
പസവനന
ക്റമരീകരനിച്ചണ
ഉതരവമായനി
18/06/2001 -മമുതല്
പസവനന
ക്റമരീകരനിച്ചണ
ഉതരവമായനി

19/10/2007

G.O.(Rt) 5085/07
dt.27/12/2007

18/06/2001 -മമുതല്
പസവനന പകമരീകരനിച്ചണ
ഉതരവമായനി
30/05/68

494 എന്. ചന്ദ്രണറലമാല്

വനിപലലജ് ഓഫരീസ,
വടപകവനിള

01/01/1982
മമുതല്
പജമാലനി
തചയയ്യുന്നമു.
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27/01/1979ല്തനടമുമ്പന
വനിപലലജനില്
പജമാലനിയനില്
പപേപവശനിച്ചയ്യു
27/11/1979
മമുതല്
പജമാലനിതചയയ്യു
ന്നമു
01/06/1985
മമുതല്
പജമാലനിതചയയ്യു
ന്നമു
01/01/1979
മമുതല്
പജമാലനിതചയയ്യു
ന്നമു.
1979-ല്
പജമാലനിയനില്
പ്റപവശനിച്ചയ്യു.
01/06/2015മമുതല്
അനധനികകൃത
മമായനി
പജമാലനികണ
ഹമാജരമായനിടനിലല
03/08/1983മമുതല്
പജമാലനിതചയ്തമു
വരമുന്നമു.
02/06/1987
മമുതല്
പജമാലനിതചയയ്യു
ന്നമു

Sheet1
ഇന്സതപേക്ഷന്
വനിഭമാഗന
കമുളതവൂപയ്യുഴ
(തകടനിട ഉപേ
വനിഭമാഗനപേമുനലവൂര് )

സരീനനിപയമാറനി
റനി.നന്പേര്
94(2,4,12
വതരയമുള
ലനിസ്റ്റണ

28/11/2007

EE4-18984/10, K.D.is
4/7/11 CE , PWD,
Admin.Tvm.

04/12/2007

Casual Sweeper
regularized as PTS vide
order G.O
(Ordinary)No.5084/07/RD
dtd.27/12/07&
Proceedings No.E462033/05 dtd.06/09/08 of
District Collector, Kollam.

24/12/1947

വനിപലലപജമാഫരീസ,
പേതനമാപേമുരന

18/12/2007

Casual Sweeper
regularized as PTS vide
order G.O
(Ordinary)No.5084/07/RD
dtd.27/12/07&
Proceedings No.E462033/05 dtd.06/09/08 of
District Collector, Kollam.

02/09/1952

വനിപലലപജമാഫരീസ,
വനിളകമുടനി

498 രവരീപന്ദ്രന് നമായര്.റനി

21/12/2007

G.O(Rt) No.
3447/2011/RD, Dated
12/8/2011

--

11/10/1956 അലല

അലല

വനിപലലപജമാഫരീസ,
തവസ്റ്റണ കലലട

ഇലല

--

499 റനി.രമാധ

30/01/2008

G.O(Rt) No. 4492/07/RD,
Dated 14/11/2007
--

25/11/1953 അലല

അലല

വനിപലലപജമാഫരീസ,
ശമാസതമാനപകമാട

ഇലല

--

08/02/2008

G.O(Rt) No. 4492/07/RD,
Dated 14/11/2007
--

അലല

വനിപലലപജമാഫരീസ,
ശവൂരനമാട് വടകണ

ഇലല

---

27/02/2008

പകമാടതനി നനിര്പദശന
ജനി.ഒ.എന.എസ നന.
87/2009/
പേനി.ഡബളബവൂ.
ഡനി/തരീയതനി.3/12/2009

18/06/2001 -മമുതല്
പസവനന
ക്റമരീകരനിച്ചണ
ഉതരവമായനി

അലല

പറമാഡ്സ തസക്ഷന്,
എഴമുപകമാണ

--

--

പനരനിടയ്യുള നനിയമനന

ഡനിക്ളയര്
തചയ്തനിടനിലല

അലല

ക്ഷരീരവനികസന
യവൂണനിറണ ഓഫരീസ ,
ശമാസതമാനപകമാട

ഉണണ

--

വമാണനിജഖ നനികമുതനി
ഓഫരീസ, അഞല്

ഇലല

495 തമാജ്നനിസ

496 സരസമ.സനി

497 മമാധവനി.എല്

500 എല്.സരസശ്വതനി

501 ഉഷ.റനി

502 പശരീകല.എസണ

503 കമലമാക്ഷനി.സനി

28/02/2008

03/05/2008

ഗവ.ഉതരവ്

05/07/1961 അലല

--

18/10/1962 അലല

30/05/1972 അലല

18/04/1975 അലല

15/11/1953 --
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21/05/2008

ജനിലലമാകളക്ടറമുതട
28/11/2008-തല
ഇ2/62033/06-നമ്പര്
നടപേടനിപകമന
ജനിലലമാകളക്ടറമുതട
02/01/2008-തല
ഇ2/62033/06-നമ്പര്
നടപേടനിപകമന

24/05/2008

ജനിലലമാകളക്ടറമുതട
02/01/2009-തല
ഇ2/62033/06-നമ്പര്
നടപേടനിപകമന

ഇലല

26/02/1957 അലല

അലല

വനിപലലപജമാഫരീസ,
തനടമുവതവൂര്

24/05/2008

ജനിലലമാകളക്ടറമുതട
08/01/2009-തല
ഇ2/62033/06-നമ്പര്
നടപേടനിപകമന

ഇലല

25/11/1955 അലല

അലല

വനിപലലപജമാഫരീസ,
കരരീപ്റ

ഉണണ

24/05/2008

ജനിലലമാകളക്ടറമുതട
02/01/2010-തല
ഇ2/18907/10-നന്പേര്
നടപേടനിപകമന

അലല

വനിപലലപജമാഫരീസ,
കമുമനിള്

ഉണണ

29/05/2008

ജനിലലമാകളക്ടര്
മമുപഖന

02/07/1964

വനിപലലജ് ഓഫരീസ,
അഞല്

510 ശനിവരമാജന് പേനിളള .ആര് 31/05/2008

ജനിലലകളക്ടര് മമുപഖന

05/01/1969

വനിപലലപജമാഫരീസ
അലയമണ

511 ബനി.ശമാനമ

ജനിലലകളക്ടര് മമുപഖന

04/01/1965

വനിപലലപജമാഫരീസ,
ചണപപട

28/01/1962 അലല

അലല

വനിപലലജ് ഓഫരീസ,
വമാളകന

ഉണണ

--

അലല

വനിപലലജ് ഓഫരീസ,
ഉമന്നവൂര്

ഉണണ

--

ഇലല

ഐ.സനി.ഡനി.എസ
പേതനമാപേമുരന

ഇലല
ഇലല
ഇലല

504 തക.ശമാരദ

505 തങ്കമ.വനി

506 കമുഞനികമുടനി.

507 ഭമാനമുമതനിയമ.സനി

508 ഗരീതമാകമുമമാരനി. വനി

509 എല്.തങ്കമണനി

512 പപേശമാനണ.ആര്

513 ബനി.മമുരളരീധരന് പേനിളള
514 റഹമുമതണ ബരീവനി.ഐ

21/05/2008

17/07/2008

22/09/2008

30/10/2008

ജനിലലമാകളക്ടറമുതട
25/03/2010-തല
ഇ2/62033/06-നമ്പര്
നടപേടനിപകമന
ജനിലലമാകളക്ടറമുതട
25/05/2008-തല
ഇ2/62033/06-നമ്പര്
നടപേടനിപകമന

ഇലല

ഇലല

ഇലല

ഇലല

ഇലല
18/06/2002

16/11/1955 അലല

31/05/1951 അലല

05/10/1957 അലല

06/10/1960 അലല
25/05/1968 ഇലല

അലല

വനിപലലപജമാഫരീസ,
മമാപങ്കമാട്

ഉണണ

അലല

വനിപലലപജമാഫരീസ,
നനിലപമല്

ഉണണ

ഉണണ

11/11/2008

Do

515 യപശമാധര.തക

20/11/2008

G.O.(P) MS79/07
Dtd.12/11/2007

തചയ്തനിടനിലല

20/01/1952 ഇലല

ഇലല

ഐ.സനി.ഡനി.എസ
അഞല്

516 തങ്കമണനിഅമ. പേനി

20/11/2008

G.O.(P) MS79/07
Dtd.12/11/2007

തചയ്തനിടനിലല

14/08/1956 ഇലല

ഇലല

ഐ.സനി.ഡനി.എസ
ചടയമനഗലന
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517 ഗരീതമാകമുമമാരനി.എല്

518 മരീനമാകമുമമാരനി

519 കനകമ.ജനി

17/01/2009

G.O.(P) 43/08 swd
Dtd.01/07/08

19/01/2009

എനപ്പളമായ്
തമനണഎക്സപചഞണ
മമുപഖന

19/01/2009

520 ആര്.പസമാമരമാജന്

19/01/2009

521 എ.മജരീദ്കമുടനി

19/01/2009

522 തജ.പപേഭമാകമുമമാരനി

523 സനി.തങ്കമണനി

524 തക.അസനികമുടനി
പശരീമതനി.ടവ.സ
525 ിനി.ലനിലലനികമുടനി
526 എന്.സരസശ്വതനി

527 ആര്.ചപന്ദ്രമതനി

528 ഭമാസകരന്നമായര്

19/01/2009

18/08/1987

തചയ്തനിടനിലല

18/07/10

18/08/1988
Not mentioned

31/05/1968 ഇലല

25/05/1959 ഇലല

06/04/1952 ഇലല
30/12/1947 ഇലല

ഇലല

ഐ.സനി.ഡനി.എസ
മമുഖതല

ഉണണ

ഇലല

ഐ.സനി.ഡനി.എസ
ചവറ

ഇലല

ഇലല

പേണമാരതമുരമുതണ
എല്.പേനി.എസ.
കരമുനമാഗപളനി

ഇലല

ഇലല

20/07/1952

18/10/1999 Order No.E15523/98/Estt.of
DAHO,Kollam
09/11/01

കമാവനമാട്,
യ
ിമു.പേനി.എസ, .
തചറനിപയല
എല്.പേനി.എസ,
കമുളകട

ഇലല

റരീജനിയണല്എ.എച്ചണ.
തസനര്

തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.

20/05/1957

തവററനിനറനി
ഡനിസതപേന്സറനി ,
പേന്മന

തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.

ഫനിഷറരീസ സബണ
ഇന്സതപേക്ടറമാഫരീസ
,(മടറന് ബപളമാകണ,
തചറനിയഴരീകല്)

--

06/12/1953

19/01/2009

18/12/98 Order
No.13868/97 dated .
1/12/98

19/01/2009

എനപ്പളമായ്തമനണ
എക്സപചഞണ
മമുഖമാനനിരന

--

11/05/1952 --

19/01/2009

എനപ്പളമായ്തമനണ
എക്സപചഞണ
മമുപഖന

--

20/05/57

ഫയര് & തറസകഖവൂ
പസ്റ്റഷന്, കടയ്കല്

30/8/1957

അലല

അസനി.കണ ട്പറമാളര്
ഓഫരീസ,തകമാലലന

ഇലല

അലല

ഇന്സതപേക്ടര്
ഓഫരീസ ,പേമുനലവൂര്

ഇലല

എക്ടസസ
സര്കനിള് ഓഫരീസ,
കരമുനമാഗപളനി

ഇലല

19/01/2009

19/01/2009

19/01/2009

ഒഫനിപഷഖറനിനഗ്

ഒഫനിപഷഖറനിനഗ്
ദനിവസപവതന
നനിയമനന പകമാടതനി
ഉതരവ് പ്റകമാരന
സനിരതപടമുതനി

16/01/07

ഇലല

ഇലല

18/06/2002

25/5/1966

അലല

അലല

25/1/1948
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529 ഓമന.തക

19/01/2009

530 നവൂര്ജനി.തജ

19/01/2009

സര്കമാര് ഉതര.വ്
നന്പേര് ജനി.ഒ(ആര്.റനി)
247/07
തരീയതനി27/03/2007
ടമാക്സസ ഡനിപമാര്ടണ
തമനണ

--

31/01/1950

എക്ടസസ തറയ്ഞണ
ഓഫരീസ, അഞല്
ഇലല

15/05/1962

ശമാസതമാനപകമാട
ജനി.എച്ചണ.എച്ചണ.എസ

531 രവരീപന്ദ്രന്.സനി

19/01/2009

19/01/2009

24/6/1961

ഇലല

ഇലല

ചമാരനിപേറമ്പമു
യമു.പേനി.എസ

532 വസനകമുമമാരനി.തക

19/01/2009

19/01/2009

10/05/59

ഇലല

ഇലല

തവപഞമ്പണ
യ
ിമു.പേനി.എസ, അഞല് ഇലല

ഇലല

കരീഴനിപതമാണനി
എല്.പേനി.എസ
അഞല്

ഇലല

ഇലല

ഇടമണ നഖവൂ
എല്.പേനി.എസ

ഇലല

533 രമ.ഡനി

534 എന്.സമുദര്ശനന്
535 തങ്കമണനിയമ

536 പമമാഹനന്.സനി

537 പേനി.രമാധമാമണനി

538 രമണനി.തക.പേനി

539 സലനിനലമാല്.പേനി

540 ടശലജ.എസ.

20/01/2009

20/01/2009

19/01/2009

19/01/2009

20/01/2009

20/01/2009

21/01/2009

21/01/2009

21/01/2009

21/01/2009

19/01/2009

19/01/2009

19/01/2009

25/07/1961 ഇലല

05/04/1959 ഇലല
06/10/1961

എഴമുപകമാണ
എല്.പേനി.എസ

07/04/1959

തവളനിയന
ഡബളബവൂ.യമു. പേ
ിനി.എസ

05/06/1963

തകൃപലഴനികന തസനണ
പതമാമസ എല്.
പേനി.എസ, തവളനിയന ഇലല

10/04/1958 ഇലല

ഐവര്കമാല
ഡബളബവൂ.എല്. പേ
ിനി.എസ

ഇലല

13804/1961

ഇഞകമാട് ഡബളബവൂ
.
എല്.പേനി.എസ

25/05/1965

തപേരമുങ്കമുളന
ഡബഖവൂ.എല്.
പേനി.എസ, കമുളകട

541 മണനികണഠന്പേനിളള

21/01/2009

20/04/1950

പേവൂവറളൂര് ഈസ്റ്റണ
എല്.പേനി.എസ,
കമുളകട

542 അരവനിന്ദ്രമാക്ഷന്

21/01/2009

20/04/1961

കരനിപകമാട് എല
.പേനി.എസ, കമുണറ

19/05/1959

മമുളവന.എല്.പേ
ിനി.എസ

543 തപേമാന്നമ.തക.ഇ

21/01/2009

ഇലല
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544 പപേസന്നകമുമമാരനി.സനി

21/01/2009

545 സഹപസപദവന്

22/01/2009

04/11/1959
02/08/1991

546 എ.ഷറഫമുദരീന്

22/01/2009

09/02/01

547 ഇന്ദ്രനിരമാമ.പേനി

22/01/2009

എനപ്പളമാ

548 പേതനിനനി.ആര്

549 തപേമാന്നമ.തക

550 ചപന്ദ്രപശഖരന്പേനിളള
പേനി.എസ.പശമാഭന
551 കമുമമാരനി

552 എന്.രവനി

22/01/2009

19/2/1992

യ് തമനണ

22/01/2009

22/01/2009

11/03/97

23/01/2009

എനപ്പളമാ യ്
തമനണഎക്സപചഞണ
മമുപഖന

23/01/2009

18/04/2013

28/12/2005

23/01/2009

23/01/2009

സര്കമാര് ഉതരവ്
പ്റകമാരന

19/6/2007

23/01/2009

പനരനിടയ്യുള നനിയമനന

ഡനിക്ളയര്
തചയ്തനിടനിലല

556 രമാധ.പേനി

27/01/2009

ജനി.ഒ.(എന.എസ) നന.
96/09/എഡനി തരീയതനി
28/05/2009

557 രതനിഭമായനി.എന്

06/04/2009

Do

30/04/2009

എനപ്പളമായ് തമനണ
എക്സപചഞണ
മമുഖമാനനിരന

554 പശരീമതനി .തക.ശമാനമ

555 സമുധരീഷ് കമുമമാര്.ഡനി

558 വനിലമാസനിനനി അമ.തക
559 കമുമമാരപേനിളള.തക

01/06/2009

560 പേനി.രമാമചപന്ദ്രന്പേനിളള

11/06/2009

561 രഘമുനമാഥന് പേനിളള

26/06/2009

01/05/2009

20/01/2009

അയനിലറ എല്.പേ
ിനി.എസ, അഞല്

ഇലല

ഇലല

ജനി.എച്ചണ.എച്ചണ.
എസ.എസ,
ചമാതന്നവൂര്

ഇലല

തകമാലലന

കമുണറ സനി.ഐ

ഇലല

28/11/1955

ഇടയ്കനിടന
എല്.പേനി.എസ

No

11/08/1953

പകമാടമാതല
എല്.പേനി.ജനി. എസ ,
കമുളകട

22/05/1954

പതവലകര
ജനി.എല്.പേനി.എസ,
ചവറ

29/06/1962 അലല

അലല

പറമാഡ്സ
തസക്ഷന്,കമുണറ

ഇലല

തമാഴതണകടവ.എല്.
പേനി.എസ , കമുളകട

അലല

പറമാഡ്സ സബ
ഡനിവനിഷന് , തകമാലലന.

അലല

ബപളമാകണ
തഡവലപണതമനണ
ഓഫരീസ, അഞല്

ഇലല

അലല

ക്ഷരീരവനികസന
യവൂണനിറണ ഓഫരീസ ,
തകമാടമാരകര

ഉണണ

07/05/1956 പപേമാലരീസ

19/03/1997

19/06/1985

06/03/1951 ഇലല

11/03/1947 അലല

01/01/1947 അലല

30/05/1984 അലല

09/10/1953
07/04/09

--

യ

ഇലല

13/09/1952 ഇലല

Physically Handicapped 30/07/1960 ഇലല

എനപ്പളമാ യ്
തമനണഎക്സപചഞണ
മമുപഖന

553 എ.ഷമാജഹമാന്

കലയ്പകമാട്
ിമു.പേനി.എസ,
ചമാതന്നവൂര്

No

കകൃഷനിഭവന് മയനമാട്
ഇലല

ഐ.സനി.ഡനി.എസ
തവടനികവല

അലല

ബപളമാകണ
തഡവലപണതമനണ
ഓഫരീസ ചടയമനഗലന 0

23/05/1962 ഇലല

ഇലല

പേഴപയരവൂര് എല
.പേനി.എസ, അഞല്

ഇലല

14/11/1958 ഇലല

ഇലല

ടകതപകമാട് എല
.പേനി.എസ

ഇലല

ഇലല

മണപളനി
.പേനി.എസ

ഇലല

09/01/1957 ഇലല

08/04/1956 അലല

14/04/1959 ഇലല
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ഇലല

എല

31/12/2016-ന്
റനിടയര്തമനണ

Sheet1
562 ലളനിതമാ.തക

563 തക. ഹബരീബമുളള

564 തക..രമാജന്
565 പഫമാന്സനിസ.ജനി

566 പമരനി

567 പശമാഭന അമ.സനി

568 ഉഷമാമമാള്.തക

18/07/2009

20/07/2009

20/07/2009

29/07/2009

573 നജരീബ.എന

യ് തമനണ

20/05/97

14/08/2009

14/08/2009

17/08/2009

17/08/2009

17/08/2009

17/08/2009

കമുരരീപയ്യുഴ
.പേനി.എസ

ബമാധകമലല

അസനിസ്റ്റനണ
ഓഫരീസ ,
തകമാടമാരകര

ഇലല

പകമാടനപേളനി എല
.പേനി.തിസ,
കരമുനമാഗപളനി

11/04/1953 പപേമാലരീസ

തകമാലലന

ശവൂരനമാട് , പപേമാലരീസ
പസ്റ്റഷന്
ഇലല

06/06/1963 ഇലല

ഇലല

സനി.പേനി.ഒ,തകമാലലന

19/05/1952 ബമാധകമലല

13/05/1952 ഇലല

എനപ്പളമാ യ്
തമനണഎക്സപചഞണ
മമുപഖന

570 ടഷനനി ഫനിലനിപണ

572 നജരീമമാബരീവനി.ഇ

20/03/1997
എനപ്പളമാ

17/08/2009

571 എസ. സമുദര്ശനന്

എനപപമായ്തമനണഎക്സ
പചഞണ വഴനി PT 2/71
dtd 16/3/71 അടഡശ്വസ
പപേകമാരന 28/01/71-ല്
സഠൗതണപസമാണഡനി.എ.
സനിയമുതട എ.3913/70
നന.ഉതരവ് പപേകമാരന 20/03/1971

27/07/2009

569 നബരീസമാബരീവനി

ഇലല

04/01/1960 ഇലല

എനപ്പളമായ്തമനണ
എനപ്പളമായ്
തമനണഎക്സപചഞണ
മമുപഖന

20/09/2016

20/10/2010FN e5468/10/Estt.Dated
16/12/2011 of DAHO
.Kollam

20/10/2011 Order No.
E-2789/11
dated14/10/2011 of
DAHO,Kollam

Not declared

10/03/12

03/07/13

ഇലല

പലബര്
ഇലല

ഇലല

ഇലല

22/03/1964

പേമാരനിപളനി .
യമു.പേനി.എസ.
ചമാതന്നവൂര്

22/05/1963 ഇലല

ഇലല

പേമുനലവൂര് ടഠൗണ
യമു.പേനി.എസ

തകമാലലന

പേവൂയപളനി പപേമാലരീസ
പറഷന്

ഇലല

ചവറ

ഇലല

ഇലല

കലമാപേനില
എല്.പേനി.എസ,
തവളനിയന

ഇലല

27/05/69

20/07/09

എല

പപേമാലരീസ

28/05/1964 ഇലല

24/05/1961 ഇലല

04/10/1962

05/10/1961
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ഇലല
ഇലല

ഐ.സനി.ഡനി.എസ
തകമാടമാരകര

തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.

തവററനിനറനി
പഹമാസപേനിറല്, ചവറ

തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.

Sheet1

574 വത്സല മമാര്പകമാസ

575 ശഖമാമളകമുമമാരനി .പേനി.ജനി

17/08/2009

24/08/2009

20/10/2011 Order No.
E-2789/11Esstt.
dated14/10/2011 of
DAHO,Kollam

20/10/2011 Order No.
E-2789/11Esstt.
dated14/10/2011 of
DAHO,Kollam

576 ബനി.രമാജലക്ഷണമനി

15/09/2009

20/10/2011 Order No.
E-2789/11Esstt.
dated14/10/2011 of
DAHO,Kollam

577 ലരീലമാമണനി.പേനി

09/11/2009

21/01/1991

578 ആനന്ദ്രവലലനി.എസ

14/12/2009

21/01/1991

20/10/2012

07/01/13

20/01/1992

15/05/1961

06/05/1961

30/5/62

26/05/1952 ഇലല

02/02/1949 ഇലല

തവററനിനറനി
പഹമാസപേനിറല്,
കമുണറ

തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.

തവററനിനറനി
പഹമാസപേനിറല്,
പേമുനലതമാഴന

തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.

തവററനിനറനി
ഡനിസതപേന്സറനി ,
മങ്ങമാട്

തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.

ഇലല

കരനിമ്പനിന്പേമുഴ
എല്.പേനി.എസ

ഇലല

ഇലല

പേടനമായര്കമുളങ്ങര
ഡബഖവൂ.യമു. പേ
ിനി.എസ.

ഇലല

പകമാഴനിപകമാട്
എല്.പേനി.എസ,
കരമുനമാഗപളനി

ഇലല

579 വനിജയകമുമമാര്.സനി

26/12/2009

21/01/2006

04/10/1961 ഇലല

ഇലല

580 സലരീല.ഡനി

09/02/2010

01/05/2009

20/5/1962

ഇലല

ഇലല

581 തമുളസരീധരന്.ബനി

09/02/2010

21/01/2009

05/11/1960 ഇലല

ഇലല

ആര്ച്ചമാല്
എല
.പേനി.എസ
തവലലളൂപമാറ
എല്.പേനി.എസ,
ചടയമനഗലന

ഇലല

പേതനമാപേമുരന
എല്.പേനി.എസ,
പേമുനലവൂര്

ഇലല

21/07/1963 ഇലല

ഇലല

ആനപകമാടളൂര്
എല്.പേനി.എസ,

ഇലല

30/05/1959 ഇലല

ഇലല

മമുതമുപേനിലമാപകമാട്
എല്.പേനി.എസ

ഇലല

മരമുനവളളനി.
എല്.പേനി.എസ,
തകമാലലന

ഇലല

582 യഹനിയഖമാന്

09/02/2010

583 സതഖഭമാമ

09/02/2010

584 എസ.കമലമ

24/03/2010

585 ഉഷ.ജനി

31/03/2010

05/01/2009

21/01/2009

12/04/1969 ഇലല

04/10/1964
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ഇലല

ഇലല

Sheet1

586 വസനകമുമമാരനിയമ

23/04/2010

587 പബബനിയമ.തക

23/04/2010

01/05/2009

588 പശരീലതമാപദവനിയമ

18/06/2010

എനപ്പളമാ

589 തമാമരമാക്ഷനി.തക
590 ഉദയപശരീ

591 ഹരനിഹരന്.തക

592 സനിറനില്.പേനി

593 റനി.കമുമമാരനി

594 ആര്.വനിജയന്പേനിള

595 പശരീ.ബനി. പഫമാന്സനിസ

596 ബനി.രവരീപന്ദ്രനമാഥന്

597 തങ്കപന് ആചമാരനി.തക
598 കമമാലമുദരീന്

599 രമാമചപന്ദ്രന്.തക

02/07/2010

യ് തമനണ

18/04/1994

21/08/1986

20/10/2010

24/11/2010

06/03/1963

ചവറ മമുകവൂപതമാട്
എല്.പേനി.എസ, ചവറ ഇലല

16/05/65

പപേമാലരീസ

03/07/1952 ഇലല

06/07/2010

02/09/2010

24/05/1964

പകമായനിപമാട്
എല്.പേനി.എസ
ചമാതന്നവൂര്

21/08/1987

Not completed

എനപ്പളമായ്തമനണ

തകമാലലന

പേമുനലവൂര് പേനി.എസ

ഇലല

ഗവണതമനണ
എച്ചണ.എസ എസ
കമുളകട

06/10/1963

04/08/1960 ഇലല

ഇലല

പതവന്നവൂര്
എല്.പേനി.എസ.
ശമാസതമാനപകമാട

ഇലല

ഇലല

പേണമാരതമുരമുതണ
എല്.പേനി.എസ.
കരമുനമാഗപളനി

ഇലല

തകമാലലന

കമുണറ പപേമാലരീസ
പസ്റ്റഷന്

ഇലല

22/02/1949 ഇലല

03/01/1996 പപേമാലരീസ

03/12/2010

1/12/1998 E-13868/97

28/06/2001

08/07/1952

08/12/2010

എനപ്പളമാ യ് തമനണ
എക്സപചഞണ
മമുപഖന

21/12/2008

30/05/63

ഫയര് & തറസകഖവൂ
പസ്റ്റഷന്,തകമാലലന

06/01/2011

09/01/2011
08/06/2011

09/06/2011

15/05/1990
05/01/2009

22/01/2009

21/12/1999

ഇലല

കരനികകന എല്.പേനി
എസ തകമാടമാരകര

തവററനിനറനി
ഡനിസതപേന്സറനി ,
തതകമുനഭമാഗന, ചവറ
സഠൗതണ

21/12/1998FN Order
No.E-13868/97
dtd.1/12/1998

ഇലല

തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.

ഇലല
തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.

12/01/1954

തവററനിനറനി
ഡനിസതപേന്സറനി ,
ശമാസതമാനപകമാട

27/02/1952

തചരനിയഴരീകല
.എല്.പേനി.എസ,
കരമുനമാഗപളനി

ഇലല

01/05/1965 ഇലല

ഇലല

പേവൂകമുലഞനി യ
ിമു.പേനി.എസ

ഇലല

ഇലല

തവസ്റ്റണ കലലട
യമു.പേനി.എസ,
ശമാസതമാനപകമാട

ഇലല

05/12/1959 ഇലല
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600 ഗരീതമാകമുമമാരനി.എ.എസ.

601 ബനി.രമണനി

602 പശരീകണഠന്പേനിളള.എസ.

29/06/2011

07/07/2011

10/08/2011

603 മണനിരഞ്ജന്നമായര്.ബനി

24/08/2011

604 പേമുരമുപഷമാതമന്. തജ

24/08/2011

605 പപതസഖ ആനണനി
606 സമുപരപന്ദ്രന്.ആര്

607 മറനിയമാമ.ടവ

608 പദവയമാനനി അമ

609 ടഷലജ.എന്

610 ഭമാസകരപേനിളള.തക

611 എ.ജലമാലമുദരീന് കമുഞണ

612 തക.പഗമാപേനിരീനമാഥന്

22/01/2009

എനപ്പളമാ

യ് തമനണ

24/08/2011

22/08/1994 No.E.5735/94
dated.16/08/1994
15/11/95

25/08/2011

25/08/2011

എനപ്പളമാ യ് തമനണ
എക്സപചഞണ
മമുഖമാനനിരന

25/08/2011

തമാമരകമുടനി ഡബബവൂ
ഇലല
.
എല്.പേനി.എസ

06/09/1962 ഇലല

തവങ്ങമാറ
എല്.പേനി.എസ,
കരമുനമാഗപളളനി

ഇലല

04/05/1960

തകമാലലന ഠഠൗണ
യമു.പേനി.എസ ,
തകമാലലന

ഇലല

Err:512

തകമാലലളൂര്വനിള
എല്.പേനി.ബനി.എസ

ഇലല

കമുണറ പപേമാലരീസ
പസ്റ്റഷന്

ഇലല

03/04/1951 പപേമാലരീസ

24/08/2011

25/08/2011

28/05/1959

--

NA

തകമാലലന

06/06/1950

തപേരനിനമാട്
ഡബഖവൂ.എല്.
പേനി.എസ

08/09/1957

വമാകനമാട്
ജനി.എച്ചണ.എസ
തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.

08/11/1948

തവററനിനറനി
പഹമാസപേനിറല്,
തകമാടമാരകര

26/04/1947

അമ്പലപയ്യുറന
ഡബഖവൂ.യമു. പേനി.എസ
കമുളകട

14/3/1961

ഫനിഷറരീസ അസനിസ്റ്റനണ
ഡയറക്ടറമാഫരീസ,
നരീണകര
ഇലല

--

--

തപേരമുമ്പമുഴ
എസ.ആര്.
വനി.എല്പേനി.എസ,
കമുണറ

28/05/1949

25/08/2011

Order No. A5-1193/98,
dt.18/11/1999 of the EE
Buildings Division,Kollam ബമാധകമലല

27/11/1955 അലല

26/08/2011

എനപ്പളമാ യ് തമനണ
എക്സപചഞണ
മമുഖമാനനിരന

20/10/1951

22/1/02

ഇലല
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അലല

തപേമാതമു മരമാമതണ
വകമുപണ , തകടനിട
തസക്ഷന്,
ശമാസതമാനപകമാട
ജനിലലമാ
എനപ്പളമായ്തമനണ
എക്സപചഞണ ,
തകമാലലന

ഇലല

ഇലല

--

Sheet1

613 തങ്കമണനി.എന്

26/08/2011

01/03/2003

03/10/1955

614 സബവൂറമാ.എസ

29/08/2011

01/05/2009

31/5/1964

615 സമുഭപദ.ബനി

616 ടലലമാബരീവനി.ആര്

617 രമാധമാകകൃഷ്ണപേനിളള.ബനി

618 അമനിണനികമുടനി.സനി

619 തപേമാടനിച്ചനി.ഡനി
പശരീമതനി. ഇ.
620 മറനിയനബരീവനി

621 ബനി.ശഖമാമള

622 സരസശ്വതനിഅമ.എന്

623 പപേമരീള

624 ജയ്നമ മരനിയന്

07/09/2011

20/10/2011

05/01/2009

കമാമന്കമുളങ്ങര
ജനി.എല്.പേനി.എസ,
ചവറ
ഇലല

31/05/1964 ഇലല

23/01/2009

09/01/1959 ഇലല

ഇലല

തപേരനിങ്ങലലളൂര്
എല്.പേനി.ബനി.എസ

ഇലല

ഇലല

അരമുവനിതറ
ഡബളബവൂ എല്.
പേനി.എസ, പേമുനലവൂര്

ഇലല

ഇലല

ഉദയമമുകള്
എച്ച.വനി. എല
.പേനി.എസ

ഇലല

20/10/2011

01/05/2009

20/04/1958

പവങ്ങ വനി.വനി.
ജനി.എന.എല്.പേനി.എസ,
ചവറ
ഇലല

20/10/2011

23/01/1999Order
No.E.13868/99/ESt.dt.23/0
1/1999 of DAHO,Kollam 19/01/2006

14/8/1953

തവററനിനറനി സബ
തസനര് , പേളനികല്

15/8/1949

തകൃപലഴനികന
എല്.പേനി.എസ,
തവളനിയന

ഇലല

11/04/1954

ഫയര് & തറസകഖവൂ
പസ്റ്റഷന്, പേമുനലവൂര്

ഇലല

03/06/1952 ഇലല

പകമായനികല് ഭമാഗന
എല്.പേനി.എസ.
ശമാസതമാനപകമാട

ഇലല

20/10/2011

23/02/2001

11/11/2011

എനപ്പളമാ യ് തമനണ
എക്സപചഞണ
മമുപഖന

09/12/2011

--

23/04/1998

30/03/2012

30/03/2012

02/04/2012

എനപ്പളമാ യ് തമനണ
എക്സപചഞണ
മമുഖമാനനിരന

23/05/1996 FN No-E6847/92 dtd.9/5/96

23/4/2011

09/11/01

ഇലല

02/05/1952

ഭവൂതകമുളന
എല്.പേനി.എസ,
ചമാതന്നവൂര്

05/05/1960 അലല

ബപളമാകണ
തഡവലപണതമനണ
ഓഫരീസ,ചവറ

15/08/1947
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അലല

തവററനിനറനി
പഹമാസപേനിറല്,
തചമകമാട്

തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.

ഇലല
തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.

Sheet1

625 ലരീല.ടവ

ഹനിലമാരനിപയമാസ
626 കര്പഡമാസ

627 സമുധമാകരന്.തക

628 രതനമ.ജനി

629 രമാധ.തക

630 അബയ്യുള് സലമാന.എസ

631 ഇബറമാഹനിനകമുടനി.എന

632 അനബനിക

08/09/2012

23/07/1991 No.F119884/90 dtd.15/07/1991
of DAHO, kOLLAM
20/07/01

12/09/2012

എനപ്പളമാ യ് തമനണ
എക്സപചഞണ
മമുഖമാനനിരന

10/01/2013

എനപ്പളമായ് തമനണ
എക്സപചഞണ
മമുഖമാനനിരന

25/01/2013

--

23/1/86

Not mentioned

11/03/2013

തകമാലലന ജനിലലമാ
എനപ്പളമാ
യ് തമനണ
ഓഫരീസറമുതട ലനിസ്റ്റനിന്
പ്റ
കമാരന
തകമാലലന തകടനിട
വനിഭമാഗന
എക്സനികഖവൂടരീവ്
എഞനിനരീയറമുതട
18/11/1999-തല
എ5/1193/98-നന്പേര്
ഉതരവ് ഉതരവവ്
നന്പേര് ഉതരവ
ബമാധകമലല

18/04/2013

എനപ്പളമാ യ് തമനണ
എക്സപചഞണ
മമുപഖന

08/05/2013

17/01/1991

09/05/2013

എനപ്പളമാ യ് തമനണ
എക്സപചഞണ
മമുപഖന

23/4/2011

24/03/2011

തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.

29/02/1948

റരീജനിയണല്. എ.എച്ചണ.
തസനര്,
പേതനമാപേമുരന

12/01/1956

ഠഠൗണ
എനപ്പളമായ്തമനണ
എക്സപചഞണ ,
തകമാടമാരകര

ഇലല

20/11/1950

ഠഠൗണ
എനപ്പളമായ്തമനണ
എക്സപചഞണ ,
കരമുനമാഗപളനി

ഇലല

18/02/1948

വമാളതമുനഗല്
എല്.പേനി.എസ,
തകമാലലന

07/09/1948 ഇലല

ഇലല

30/5/1967

അലല

അലല

തപേമാതമു മരമാമതണ
വകമുപണ ,
പദശരീയപേമാതമാ
വനിഭമാഗന ,തകമാലലന.
ബപളമാകണ
തഡവലപണതമനണ
ഓഫരീസ,ശമാസതമാന
പകമാട

പപേമായപേരനിധനി
കഴനിഞമു.

ഇലല

05/05/1952

പതവലകര
എസ.എന.വനി.എല
.പേനി.എസ,

25/05/66

റസ്റ്റണഹഠൗസചമാതന്നവൂര് ഉണണ
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ഇലല

Sheet1

633 എ.മറനിയമാമ

15/05/2013

634 രമാധമാകകൃഷ്ണന്.പേനി.എന.

15/05/2013

635 എന.അബയ്യുള് റഷരീദ്

15/05/2013

636 തജ.കമലമ

637 രമാജന്.തക

638 ആശ.തക

639 നമാസനിന.എച്ചണ.

640 വനി.തക.കകൃഷ്ണന്കമുടനി

641 വത്സല.എ

അനനകകൃഷ്ണന്
642 ആചമാരനി.തക

643 ജമാനകനി.റനി

16/05/2013

16/05/2013

17/05/2013

17/05/2013

18/05/2013

E-5991/07dtd.21/05/08 of
DAHO,Kollam
15/01/2010

18/05/1951

തപേരമുമ്പമുഴ
എല്.പേനി.എസ,
കമുണറ

തമാല്കമാലനികന

കളക് ട്പററണ ,തകമാലലന

24/07/1990

ഐവര്കമാല.
എല്.പേനി. എസ.
ശമാസതമാനപകമാട

24/8/2009

24/07/1991

07/04/11

18/08/2011

18/08/2011

18/08/2011

18/05/2013

എനപ്പളമാ യ് തമനണ
എക്സപചഞണ
മമുഖമാനനിരന

23/04/1952 ഇലല

തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.

03/03/1961 ഇലല

ഇലല

എ.എസ. എച്ച
ിണ.എസ, പേമുതന്തമുറ ഇലല

ഇലല

നനിലപമല് യമു.പേ
ിനി.എസ, ചടയമനഗലന ഇലല

25/05/1962

13/07/1993

No

28/05/61

28/7/1962

--

ഇലല

തവററനിനറനി
പപേമാളനിക്ളനിനനികണ ,
അരനിതനലലളൂര്

21/05/1963 ഇലല

24/08/2011

18/05/2013

20/05/2013

30/11/1957

തവററനിനറനി
ഡനിസതപേന്സറനി ,
പേനയന

തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.

16/4/1948

25/12/47
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തനടമുമണകമാവ്
യമു.പേനി.എസ,
തവളനിയന
കമുറനിവടന
ജനി.എന.എല്
പേനി.എസ
ഠഠൗണ
എനപ്പളമായ്തമനണ
എക്സപചഞണ ,
കമുണറ

തവററനിനറനി
ഡനിസതപേന്സറനി,
പേമുനമുകന്നവൂര്

ഇലല

ഇലല

ഇലല
തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.

Sheet1
644 പജമാസഫ.എസ.
645 ബനിജമുകമുമമാര്.എന

20/05/2013
21/05/2013

Not mentioned
എനപ്പളമായ്തമനണഎക്
സപചഞണ മമുപഖന

--

11/02/1954

തവസ റണ തകമാലലന
എച്ചണ.എല്.പേനി.എസ

30/05/1967 അലല

സബപടഷറനി,
ചമാതന്നവൂര്

അലല

പവണ
തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.
തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.

20/11/1957

തവററനിനറനി
പഹമാസപേനിറല്,
കമുന്നനിപകമാട്

31/07/2013

24/05/2008 No.E-5991/07
dtd.21/5/08 of DAHO,
Kollam
11/06/10

14/11/1957

തവററനിനറനി
ഡനിസതപേന്സറനി ,
നരീണകര

26/08/2013

തമാല്കമാലനികന

12/12/1953

കളക്പപടറണ ,തകമാലലന

649 പശരീമതനി. പശമാഭ.സനി

29/08/2013

എനപ്പളമാ യ്
തമനണഎക്സപചഞണ
വഴനി

25/01/2014

15/04/1963

പകമാളജ് വനിദഖമാഭഖമാസ
തഡപേഖവൂടനി
ഡയറക്ടറമുതട
കമാരഖമാലയന,തകമാലലന
ഇലല

650 എല്.രതനവലലനി

04/09/2013

തമാല്കമാലനികന

---

04/08/1952

കളക്പപടറണ ,തകമാലലന

05/08/1966 ഇലല

ഇലല

ഐ.സനി.ഡനി.എസ
ശമാസതമാനപകമാട

ഉണണ

ഇലല

ചവറ സഠൗതണ
ജനി.യമു.പേനി.എസ ,
ചവറ

ഇലല

646 ലവൂസനി.തക

647 രവരീപന്ദ്രന്.

വനി

648 തക.പഗമാപേനി

651 സമുധമാമണനി.വനി

652 രമാമചപന്ദ്രന് പേനിളള.തക

653 തക.വനിജയന്പേനിളള

654 ബമാലചപന്ദ്രകമുറമുപണ

655 രമാമചപന്ദ്രന്.തക

656 മരീരമാഭമായനി.എന്

09/06/2013

24/05/2008 Order No.E5991/07 dtd.21/05/08
22/09/2010

04/09/2013

05/09/2013

Do

21/06/1985

09/09/2013

30/09/2013

03/10/2013

24/02/2014

18/08/2011

18/08/2011

25/08/2011

--

25/05/2016

--

01/10/1948 ഇലല

21/08/1952

ഏപറതണ വടകണ
യമു.പേനി.എസ, കമുളകട

21/5/1963

ഇലല

കമമുകമുനപചരനി
എല്.പേനി.എസ,
പേമുനലവൂര്

ഇലല

ഇലല

ആലപമാടണ
എല്.പേനി.എസ,
കരമുനമാഗപളനി

ഇലല

ഇലല

പശമായനികമാട്
ിണ.ഡബളബവൂ
.പേനി.എസ

ഇലല

ഇലല

30/05/1967 ഇലല

03/11/1962 ഇലല
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എച്ച
എല

Sheet1
ക
തി.തകമാച്ചയ്യുനമാരമായണപേനിള
657 ള
02/03/2014

658 കവനിരമാജന്.പേനി

03/03/2014

25/08/2011

18/08/2011

659 ശശനികമുമമാരനി.പേനി.ജനി

12/03/2014

26/03/1986

660 ശമാനമാകമുമമാരനി.എസ

14/04/2014

26/03/1999

661 അനനിത.പേനി.എസ

08/06/2014

662 പേമാര്വ്വെതനി.റനി

09/07/2014

663 സമുമ.പേനി.എസ.

10/07/2014

664 ബമാബമുപമമാഹന്പേനിളള.ജനി 16/09/2014

665 എ.ടലലബരീവനി

666 ലളനിത.എന്

667 വനി.തക.പഗമാപേനിനമാഥന്

12/11/2014

25/05/1962

മമുകമുന്ദ്രപേമുരന
ജനി.എന.എല്.പേനി.എസ,
ചവറ
ഇലല

31/05/48
30/12/1951 ഇലല

റഗമുലര്

---

09/08/08

18/08/2011
18/08/2011

12/10/2014

12/10/2014

21/05/1960

പപേരവൂര് എന. വ
ിനി.ജനി.എല് .പേനി.എസ

26/09/1986
എനപ്പളമാ യ് തമനണ
എക്സപചഞണ
മമുഖമാനനിരന

26/12/2001 No.E2379/2000
dated.7/02/2001

--

29/3/2010

668 തകമാച്ചയ്യുതപേമാടനിയന്

12/11/2014

26/12/2001 Order No.E2379/2000/Estt.dtd.7/02/20
01 of DAHO, Kollam
20/01/2004

669 അനബനി.ആര്

12/11/2014

എനപ്പളമാ

യ് തമനണ

ഇലല

പതവലപയ്യുറന ഡബഖവൂ
എല്.പേനി.എസ.
കമുളകട
ഇലല

ഇലല

ഗവണതമനണ
റനി.റനി.ഐ, തകമാലലന.

ഇലല

വമാണനിജഖ നനികമുതനി
ഓഫരീസ, ചമാതന്നവൂര് ഇലല

25/05/1969 --

16/04/1949 ഇലല

ഇലല

31/05/1964 ഇലല

ഇലല

പേടമാഴനി
എല
.പേനി.എസ കമുളകട
ടവകല്
എല്.എന.എല്.
പേനി.എസ ,
ചടയമനഗലന

ഇലല

അതത

25/05/1962

പേന്മനയനില് ജ
ിനി.എല്.പേനി.എസ

14/05/1948 ഇലല

ഇലല

ഞരകമാട്
എല്.പേനി.എസ.
കമുളകട

--

ഫനിഷറരീസ
ഇന്സതപേക്ടറമാഫരീസ,
പതവളനി

--

തവററനിനറനി
ഡനിസതപേന്സറനി ,
പപേമാരമുവഴനി

തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.

തവററനിനറനി സബ
തസനര് ,ആര്ച്ചല്

തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.

01/07/1949 --

09/10/1952

02/02/1960
25/05/1970 പപേമാലരീസ
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തകമാലലന

പേതനമാപേമുരന
പപേമാലരീസ പറഷന്

ഇലല

ഇലല

Sheet1

പഗമാപേമാലകകൃഷ്ണ പേനിള.
670 എന്
12/11/2014

671 രമ.എസ

672 അജനിത.ജനി

എനപ്പളമാ യ് തമനണ
എക്സപചഞണ
മമുഖമാനനിരന

--

ഠഠൗണ
എനപ്പളമായ്തമനണ
എക്സപചഞണ ,
പേരവവൂര്

27/4/1950

12/11/2014

26/08/13 E2829/13/Estt.dtd.12/8/13
of DAHO,Kollam

26/8/14

15/5/1967

12/11/2014

എനപ്പളമാ യ് തമനണ
എക്സപചഞണ
മമുഖമാനനിരന

--

11/07/1957 --

ഇലല
തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.

--

തവററനിനറനി
ഡനിസതപേന്സറനി ,
തവസ റണ കലലട
അസനിസ്റ്റനണ രജനിസ
ട്റമാര്, (ജനറല്)
ഓഫരീസ,
ശമാസതമാനപകമാട

ഇലല
ഇലല

673 സരസശ്വതനിയമ

12/11/2014

27/01/2007

30/05/1956 ഇലല

ഇലല

വന്മല
എല
.പേനി.എസ.പേമുനലവൂര്

674 പമമാഹനന്.തക

12/11/2014

01/05/2009

22/10/1959 ഇലല

ഇലല

പകളന്കമാവ് തമനിഴ്
എല്.പേനി.എസ

ഇലല

675 ലനിലലനിഭമായ്

12/11/2014

എനപ്പളമാ യ്
തമനണഎക്സപചഞണ
മമുപഖന

27/02/09

06/02/1961 ഇലല

ഇലല

സനി.പേനി.ഒ, തകമാലലന

ഇലല

676 സമാഹനിദമാ ബരീവനി.ടവ

12/11/2014

തമാല്കമാലനികന

--

15/05/1953

കളക്പപടറണ ,തകമാലലന

677 എസ.സരസശ്വതനി

12/11/2014

തമാല്കമാലനികന

--

04/07/1952

കളക്പപടറണ ,തകമാലലന

678 റനി.വനിജയന്

12/11/2014

തമാല്കമാലനികന

--

05/03/1959

കളക്പപടറണ ,തകമാലലന

679 ലരീനമാമ.തജ

13/11/2014

തമാല്കമാലനികന

--

18/11/1956

കളക്പപടറണ ,തകമാലലന

680 ബഷരീര്കമുടനി.എന

14/11/2014

തമാല്കമാലനികന

--

20/04/1951

കളക്പപടറണ ,തകമാലലന

681 ലരീലമാവതനിയമ.ജനി

17/11/2014

തമാല്കമാലനികന

--

26/08/1948

കളക്പപടറണ ,തകമാലലന

21/06/48

തകമാലലന

തതന്മല പപേമാലരീസ
പസ്റ്റഷന്

ഇലല

തനലലനിപളനി
എല്.പേനി.എസ,
പേമുനലവൂര്

682 ഗനഗമാധരന്

683 വനിമല.എന.എല്

03/12/2014

11/12/2014

എനപ്പളമായ്തമനണ

27/05/93

പപേമാലരീസ

684 തക.രമാജമ

12/12/2014

25/05/1992
എനപ്പളമാ
യ് തമനണ
എക്സപചഞണ
മമുഖമാനനിരന

685 രമാമകകൃഷ്ണന്.തക

12/12/2014

23/06/1994

686 ഗനിരനിജ

12/12/2014

എനപ്പളമാ യ്
തമനണഎക്സപചഞണ
മമുപഖന

27/07/10

30/05/1960 ഇലല

ഇലല

സനി.പേനി.ഒ,തകമാലലന

687 വമാമപദവന്.തക

14/12/2014

27/09/1985

07/01/88

07/03/1953 ഇലല

ഇലല

ഇരവനിചനിറ
യമു.പേനി.എസ

--

17/11/1952 ഇലല
11/01/1956 --

--

25/04/1948
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ഇലല

ഇലല

പപപേമാജക്ട്ഓഫരീസ,
കരമുനമാഗപളനി
അണമുപവലനി
ജനി.യമു.പേനി.എസ,

--

ഇലല

Sheet1

15/12/2014

എനപ്പളമാ യ്
തമനണഎക്സപചഞണ
വഴനി EF (1) 457/03
dtd.23/09/03

689 മമുരളരീധരന്.റനി

15/12/2014

എനപ്പളമാ യ് തമനണ
എക്സപചഞണ
മമുഖമാനനിരന

തചയ്തനിടനിലല

15/5/1966

690 സഫനിയമാബരീവനി.എ

15/12/2014

തമാല്കമാലനികന

--

29/10/1952

കളക്പപടറണ ,തകമാലലന

17/12/2014

Order No. A5-1193/98,
dt.22/10/1999 of the EE
Buildings Division,Kollam ബമാധകമലല

10/10/1953 അലല

അലല

തപേമാതമു മരമാമതണ
വകമുപണ , തകടനിട
തസക്ഷന്
കരമുനമാഗപളനി

ഇലല

17/12/2014

എനപ്പളമാ യ്
തമനണഎക്സപചഞണ
മമുപഖന

20/11/1955 ഇലല

ഇലല

അഞമാലമുനമവൂട്

ഇലല

--

അസനിസ്റ്റനണ രജനിസ
ട്റമാര്, (ജനറല്)
ഓഫരീസ, തകമാലലന

ഇലല

ബമാധകമലല

എക്ടസസ
സര്കനിള് ഓഫരീസ,
തകമാടമാരകര

ഇലല

688 ഗരീതമാകമുമമാരനി പേനിളള

691 എ.അലനിയമാരമുകമുഞണ

692 രമാജവൂ.തക

694 ഹരനികമുമമാര്.ഐ

21/01/2015

എനപ്പളമാ യ് തമനണ
എക്സപചഞണ
മമുഖമാനനിരന
ദനിവസപവതന
നനിയമനന പകമാടതനി
ഉതരവ് പ്റകമാരന
സനിരതപടമുതനി

695 രമണനി.എസ.

04/04/2015

തമാല്കമാലനികന

693 പരണമുകമാപദവനി.ആര്

696 പേനി.മണനി

697 പേനി.സമുപരപന്ദ്രന്പേനിളള

698 പമരനികമുടനി.എ

699 ശമാനമ.ഒ

20/01/2015

16/05/2015

03/06/2015

04/06/2015

16/07/2015

28/02/2001 G.O.(P)
No.19/2001/P FARD
dated 20/12/2001 of
DAHO, Kollam

ഡനിക്ളയര്
തചയ്തനിടനിലല

27/10/02

--

അലല

22/12/1957 --

--

05/12/1950 ബമാധകമലല

--

23/05/1960

23/08/2004

28/02/2007

28/03/1994 No-A527660/92.dtd.23/03/94 of
DAHO,Kollam
05/07/97

23/03/1994

25/11/1956 ബമാധകമലല

ബമാധകമലല

അസനിസ്റ്റനണ
പലബര്
ഓഫരീസ ,
കരമുനമാഗപളനി
ഇലല

അലല

ബപളമാകണ
തഡവലപണതമനണ
ഓഫരീസ തകമാടമാരകര ഇലല

കളക്പപടറണ ,തകമാലലന

21/10/1957

തവററനിനറനി
പഹമാസപേനിറല്,
തകമാടനിയന

20/05/1960

പേനപ്ളമാവ്
വനി.വനി.എല്.പേനി.എസ,
കമുളകട
ഇലല

04/03/1955

തവററനിനറനി
ഡനിസതപേന്സറനി ,
പപേരയന

25/01/1950 ഇലല

ഗവണതമനണ
എച്ചണ,എസ. എസ
,കമുളകട
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വനികലമാനഗ
യമാണ

ഇലല

തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.

തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.

Sheet1

700 ശ്റരീധരന്പേനിളള.തക

701 ജനിപനമാവ.എ

702 ജനി.ഓമനയമ
ബമാലചപന്ദ്രന്
703 പേനിള.എന.ആര്

704 രമാജമ.വനി

705 നബരീസമാഷമാഫനി
706 വനിഷ്ണമുദമാസന്.വനി

16/07/2015

28/03/1994

11/09/2015

09/11/2015

28/05/1995.No. E-5735/94
dated.25-05-1995
DAHO,kOLLAM

18/01/2016

എനപ്പളമായ്തമനണഎക്
സപചഞണ മമുപഖന

കമാപകമാടയ്യുമവൂല
എല്.പേനി.എസ
ചമാതന്നവൂര്

ഇലല
തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.

27/07/1946

തവററനിനറനി
ഡനിസതപേന്സറനി ,
കപന്നറനില്

10/05/1952 അതത

അലല

സബ
പേവൂയപളനി

ഇലല

പേനതപടനി എല
.പേനി.എസ.
ശമാസതമാനപകമാട

ഇലല

പടഷറനി,
പവണ

28/07/1986

10/06/1948 ഇലല

14/03/2016

എനപ്പളമായ്തമനണ
എക്സപചഞണ വഴനി
ജനിലലമാകളകണടറമു തട
28/08/1979-തല E250479/81 നന.
നടപേടനിക്റമന

01/01/1950

തമാലവൂകണ ആഫരീസ,
തകമാലലന

ഇലല

25/05/1950

ഗവണതമനണ
റനി.റനി.ഐ , തകമാലലന

ഇലല

31/05/1964 ബമാധകമലല

എക്ടസസ തറയ്ഞണ
ഓഫരീസ,
പേതനമാപേമുരന
ഇലല

707 ജനി.എസ. ബമാബമുരമാജ്

09/07/2016

എനപ്പളമാ യ് തമനണ
എക്സപചഞണ
മമുഖമാനനിരന

708 ഓമന.സനി

09/07/2016

709 തക.സമുപരഷ് ബമാബമു

09/07/2016

712 സമുവര്ണ.ഒ

--

ഇലല

01/02/2016

19/10/1996

711 പഗമാമതനി .എന്

ഇലല

27/04/1971

25/05/2016

710 തക.ഇന്ദ്രനിരമാപദവനിഅമ

15/03/1949 ഇലല

അഴകനിയ
എല്.പേനി.എസ,
ശമാസതമാനപകമാട

09/07/2016
09/07/2016

09/07/2016

--

ബമാധകമലല

തകൃകണമനഗല്
എല്.പേനി.എസ

28/05/1950
01/06/03

29/03/1994

29/01/03

11/10/1956 ഇലല

20/11/1953 ഇലല

ഇലല

തതകമുനഭമാഗന

ഇലല

ഇലല

കരനിനപതമാടയ്യുവ
എല്..പേനി.എസ,
ശമാസതമാനപകമാട

ഇലല

05/12/1951

ഇരവനിപേമുരന നഖവൂ
എല്.പേനി.എസ ,

28/04/1949

ഒഴമുകമുപേമാറ ഡബഖവൂ.
എല്.പേനി.എസ.
ചമാതന്നവൂര്
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713 അരവനിന്ദ്രകമുറമുപണ.ഡനി

714 എന.രമാജമ

715 ബരീവനിഅമമാള്.

716 അപശമാകന്

717 എന്. വനിജയലക്ഷണമനി
718 ഹലരീമമാബരീവനി.എ

719 പപേദരീപ്കമുമമാര്

720 ഷരീബ.എസ

721 തപേമാന്നമ.

09/07/2016

29/03/1997

09/07/2016

08/08/2016

08/08/2016

29/05/2008 Appointed as
PTS as per Order No
E-5991/07 dtd.21/05/08
of DAHO,Kollam.
07/05/09

08/08/2016

--

09/08/2016

എനപ്പളമായ്തമനണഎക്
സപചഞണ മമുപഖന

09/08/2016

18/08/2011

09/08/2016

എനപ്പളമായ്
തമനണഎക്സപചഞണ
മമുപഖന

09/08/2016

പകമാടതനി നനിര്പദശന

09/08/2016

എനപ്പളമാ യ് തമനണ
എക്സപചഞണ
മമുഖമാനനിരന

09/08/2016

എനപ്പളമാ യ് തമനണ
എക്സപചഞണ
മമുഖമാനനിരന

724 തമുളസരീധരന് പേനിളള

09/08/2016

എനപ്പളമാ യ്
തമനണഎക്സപചഞണ
മമുപഖന

725 വനിമലകമുമമാരനി.തക

09/08/2016

722 രപമശന്.വനി

723 സപനമാഷ് കമുമമാര്.റനി

26/12/1949 ഇലല

----

29/08/14

29/09/2005

ഇലല

20/05/1952

മമുണയ്കല്
ഈസ്റ്റണഎല്. പേ
ിനി.എസ, തകമാലലന

22/02/1950

പകമാവവൂര്
ജനി.എല്.പേനി.എസ,
ചവറ

726 അലക്സമാണര്.പേനി.ബനി

09/08/2016

727 ശമാനമ.എല്

09/08/2016

26/5/1986

ഇലല

തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.

20/07/1961

തവററനിനറനി
ഡനിസതപേന്സറനി ,
ഇരവനിപേമുരന

09/03/1952 --

--

ടമനനിനഗ് &
ജനിപയമാളജനി
വകമുപണ ,തകമാലലന

അലല

സബപടഷറനി
പേരവവൂര്

05/07/1963 ഇലല

ഇലല

കഴമുതമുരമുടനി എല
.പേനി.എസ, പേമുനലവൂര്

ഇലല

20/5/1977

ഇലല

പേമാരനിപളനി

ഇലല

അലല

പബനിഡ്ജസ
തസക്ഷന്,
തകമാടമാരകര

25/05/1963 അലല

ഇലല

20/11/1967 അലല

-,
പവണ

25/5/1967

ഠഠൗണ
എനപ്പളമായ്തമനണ
എക്സപചഞണ ,
കടയ്കല്

29/6/2012

24/03/1981 ബമാധകമലല

ബമാധകമലല

എക്ടസസ തറയ്ഞണ
ഓഫരീസ,
എഴമുപകമാണ
ഉണണ

30/01/08

05/12/1961 ഇലല

ഇലല

പടമാഫനിക് പേനി.എസ

29/12/02

ഇലല

ഇലല

പപേമാകമുളന , എല്.പേനി
എസ

20/05/1952
എനപ്പളമായ്തമനണഎക്
സപചഞണ മമുപഖന

ആദനിനമാട്
യ
ിമു.പേനി.എസ,
കരമുനമാഗപളനി

--

03/03/2000 അലല

അലല

സബപടഷറനി, പേമുനലവൂര് പവണ

30/05/1987

19/02/1947 ഇലല

ഇലല

തചകന
എല
.പേനി.എസ. പേമുനലവൂര്
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728 പജമാസഫ.തജ

09/08/2016

729 കമുമമാരനി.സമുധമാ.പേനി

09/08/2016

26/05/1995

730 പരണമുകമാപദവനി.ബനി.എല്

30/08/2016

എനപ്പളമായ്തമനണ
എക്സപചഞണ
മമുഖമാനനിരന

731 റജനിപമമാന്.സനി

07/09/2016

എനപ്പളമായ്തമനണ

07/09/2016

എനപ്പളമാ യ് തമനണ
എക്സപചഞണ
മമുഖമാനനിരന

08/09/2016

എനപ്പളമായ്തമനണഎക്
സപചഞണ മമുപഖന

08/09/2016

എനപ്പളമായ്തമനണ
എക്സപചഞണ
മമുഖമാനനിരന

732 ശമാരദ.തക
733 അപബഹമാന.ജനി

734 പശരീമതനി.തക.ഷരീല

735 മറനിയബരീവനി

09/09/2016

737 തക.ധര്മശരീലന്

09/09/2016

738 ലക്ഷണമനി.സനി
739 തങ്കമണനി അമ.സനി

31/01/1994

ആവശഖമനിലല

അലല

30-09-2014

11/04/1953 പപേമാലരീസ

തകമാലലന

കമുന്നനിപകമാട്
പപേമാലരീസ പസ്റ്റഷന്

ഇലല

അലല

ബപളമാകണ
തഡവലപണതമനണ
ഓഫരീസ,മമുഖതല

ഇലല

അലല

സബപടഷറനി,
തകമാടമാരകര

പവണ

അലല

ബപളമാകണ
തഡവലപണതമനണ
ഓഫരീസ, അഞല്

-----

31/10/2009

പപേഖഖമാപേനിചനിടനിലല

NA

740 പശരീമതനി. എല്.സമുലത

17/09/2016

741 ആരനിഫമാബരീവനി.എ

20/09/2016

31/10/2001

03/10/2016

ഇലല

20/05/1966 അലല

31/05/2008 No-E
-5991/97/Esst.dtd.21/05/08
DAHO,Kollam
03/08/11

742 തക.വരീജയന്പേനിളള

ടകതകമുഴനി എല
.പേനി.എസ

---

09/09/2016
09/09/2016

23/10/1955

പറമാഡ്സ സബ
ഡനിവനിഷന്,
തകമാടമാരകര

08/09/2016

എസ.
736 ചപന്ദ്രപശഖരന്പേനിളള

19/02/1957

പേമുതമുകമാട്
ജ
ിനി.എല്.പേനി.എസ,
ചവറ

29/3/1947

അലല

29/04/1947 അലല

15/06/1971 അലല

24/05/1950

ചനിറപകമാട്
ഡബഖവൂ.എല്.
പേനി.എസ

15/5/1950

ഈസ്റ്റണ മമാറനമാട്
ഡബഖവൂ.എല്.
പേനി.എസ

01/10/1943

ആവശഖമമുണണ

14/01/1950

ഇലല

22/02/1947 ഇലല

തപേരമുമണ. എല്.പേനി.
എസ.കമുണറ

ഇലല

10/10/1957 ഇലല

20/05/1959
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ഇലല

അനഗപേരനിമനിത
യമാണ

ഇലല
ആദനിച്ചനലലളൂര്
യമു.പേനി.എസ,
ചമാതന്നവൂര്

20/05/1958

--

ഇലല

തപപേമാപമമാഷന്
ഓപ്റണ
തചയമാതത
പേനിറനി.എസ.
ആയനി
തമുടരമുന്നമു.

തവററനിനറനി
പഹമാസപേനിറല്,
കമുന്നതവൂര്
ഇലല

വലനിയകമുളങ്ങര
എല്.പേനി.എസ
കമുളകട ഈസ്റ്റണ
ഡബളബവൂ .
എല്.പേനി.എസ

ഇലല
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743 ബനി.മറനിയമാമ

744 വസന.തക

745 ഓമന അമ.തക

746 തഷരരീഫമാബരീവനി

08/10/2016

08/10/2016

എനപ്പളമായ്തമനണ
എക്സപചഞണ
മമുഖമാനനിരന

07/11/2016

സര്കമാര് നനിയമനന

08/11/2016

ചരീഫ എഞനിനരീയര്
മമുപഖന.Lr.No. Ad -ii(1)
31778/91 dtd.02/11/1991
G.O(M/S)No.37/90
Irrgn.Dtd.15/1990

30/3/11

---

11/07/1956

കമുഴനിതമുറ

06/05/1963

ഠഠൗണ
എനപ്പളമായ്തമനണ
എക്സപചഞണ
പേമുനലവൂര്

24/5/1947

അലല

12/11/1992 07/09/1951

അലല

ബപളമാകണ
തഡവലപണതമനണ
ഓഫരീസ,ചനിറയ്യുമല

ഇലല

ഇലല

തകമാലലനജനിലലമാക
ളക്ടറമുതട
25/06/1990
ഉതരവ്
നന്പേര് .ഇ207/1990

ടമനര്
ഇറനിപഗഷന് ,തകമാലലന
എന.ഐ.
കമുണറ,
കരമുനമാഗപളനി

747 തസല്വനി.എസ

748 വനിശശ്വരമാജന്.ആര്

749 ശശനികമുമമാരനി.പേനി.

02/12/2016

പകമാടതനി ഉതരവ് നന.
op.8646/OS&A4-03/WRD
dtd.15/11/2003

11/07/2002 15/04/1962

ടമനര് ഇറനിപഗഷന്
സബ
ഡനിവനിഷന് ,തകമാലലന

08/12/2016

എനപ്പളമായ്തമനണ
എക്സപചഞണ ന
ിന.പേനി.റനി. 426/1
തരീയതനി 24/01/2012

30/03/2013 15/05/1964

ടമനര് ഇറനിപഗഷന്
തസക്ഷന്,ചമാതന്നവൂര്

27/02/2017

എനപ്പളമായ്തമനണ
എക്സപചഞണ തകമാലലന
ഉതരവ്.നന. പേ
ിനി.ടനി401/08 ഉതരവ്
നന. എ5-1507/02
തരീയതനി
15/11/2008.എക്സനികഖവൂ
ടരീവ് എഞനിനരീയര്,
തകമാലലന

20/11/2009 16/05/1969

ടമനര് ഇറനിപഗഷന്
തസക്ഷന്
ശമാസതമാനപകമാട

ജനിലലമാ കളക്ടര്
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തസക്ഷനമുകളനി
ല് ഓപരമാ
ഒഴനിവമുകള്
ഉണണ

