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hnjbw: Poh\¡mcyw þ ]©mb v̄ kt_mÀUnt\äv kÀÆokv  þ ]Xns\m¶n\ 

]cn]mSn {]Imcw hnhn[ {Kma]©mb ¯pIfnÂ HmWtddnbw 

hyhØbnÂ \nban¨v ]n¶oSv ]mÀ«v ssSw InPâv Poh\¡mcmbn 

Øncs¸Sp¯nb Bb, So¨À, sset{_dnb³ F¶o XkvXnIbnse  

Poh\¡mcpsS kwØm\Xe ko\ntbmdnän þ A´n-a-am¡n 

{]kn²oIcn¡p¶Xv þ kw_Ôn¨v.      
  

kqN\ : 1. k.D.(Fw.Fkv.)170/10/Xkz`h XobXn 06.08.2010. 

2. k.D.(Fw.Fkv.)140/2014/Xkz`h XobXn 02.08.2014. 

3. k.D.(Fw.Fkv.)28/2018/Xkz`h XobXn 24.02.2018. 

4. k.D.(Fw.Fkv.)21/2019/Xkz`h XobXn 11.02.2019. 

5. Cu Hm^o-knse 11.06.2019 se CtX \¼À t\m«okv 

6. Cu Hm^o-knse 01.08.2019 se CtX \¼À lnb-dnwKv t\m«okv 

 

PAN/10608/18/E13(DP), തീയതി. 20.11.2019 
 

 kwØm\s¯ hnhn[ {Kma]©mb¯pIfnepw \Kck`Ifnepw  ]Xns\m¶n\ 

]cn]mSn {]Imcw HmWtddnbw hyhØbnÂ \nban¡pIbpw  ]n¶oSv ]mÀ«v ssSw  InPâv 

Poh\¡mcmbn  ]cmaÀiw (1), (2) D¯chv {]Imcw Øncs¸Sp¯nb sset{_dnb³, inip-a-

µncw So¨À, inip-a-µncw Bb F¶nhcpsS 35%  XkvXnIIÄ ^pÄssSw InPâv 

XkvXnIIfmbn DbÀ¯n ]cmaÀiw (3) {]Imcw kÀ¡mÀ D¯chmbncp¶p. Sn D¯chv 

\S¸nem¡p¶Xnsâ `mKambn Poh\¡mcpsS kwØm\Xe ko\ntbmdnän 

X¿mdm¡p¶Xn\pw ]cm-aÀiw (4) D¯chnÂ \nÀt±in¨nരുന്നു. 
 

 kÀ¡mÀ D¯chnse \nÀt±i¯nsâ ASnØm\¯nÂ ]©mb v̄ sU]yq«n 

UbdÎÀamÀ \ÂInb PnÃmXe ko\ntbmdnän ]«nI kwØm\Xe¯nÂ t{ImUoIcn¨v ]cm-

aÀiw (5) {]Imcw {]kn-²o-I-cn-̈ n-cp-¶p.  Ønc-s¸-Sp-̄ nb D -̄c-hnsâ ap³K-W-\m-{Iaw 

A\p-k-cn¨pw Htc D -̄c-hnÂ Ønc-s¸-Sp-̄ n-bn-«pÅ Poh-\-¡msc Ah-cpsS P\-\-Xo-b-Xn-

bpsS ap³K-W-\m-{Iaw ASn-Øm-\-am-¡n-bp-amWv ko\ntbmdnän ]«nI പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. 
Sn ]«nIbnÂ DÄs¸«n«pÅ Hmtcm XkvXnIbntebpw Poh\¡mÀ AhcpsS Øm\{Iaw 

kw_Ôn¨pÅ XÀ¡§Ä, hnhc§fnse ]niIpIIÄ, Iq«nt¨À¡epIÄ, 

Hgnhm¡epIÄ, F¶nh kw_Ôn¨pÅ Bt£]§Ä kaÀ¸n-̈ -Xnsâ ASn-Øm-\-̄ nÂ 

]cm-Xn-¡msc 07.08.2019\v t\cnÂ tIÄ¡p-Ibpw Bbh ]cn-l-cn¨v ]Xn-s\m-¶n\ ]cn-]mSn 

{]Imcw Ønc-s¸« ]mÀ«v ssSw sset{_-dn-b³, inip-a-µncw So¨À, inip-a-µncw Bb F¶o 

XkvXn-I-I-fnÂs¸« Poh-\-¡m-cpsS kwØm-\-Xe ko\n-tbm-dnän enÌv A´naam¡n D -̄c-hm-

Ip-¶p. 

(H-̧ v) 

 tUm.-_n.-F-kv. Xncp-ta\n sF.-F.-Fkv 

]©m-b¯v Ub-d-ÎÀ 

           

FÃm ]©m-b¯v sU]yq«n Ub-d-IvSÀamÀ¡pw 

FÃm ]©m-b¯v Akn-Ì\vdv Ub-d-IvSÀamÀ¡pw 

FÃm {Kma-]-©m-b¯v sk{I-«-dn-amÀ¡pw 

 

 

 

 

 



A\p-_Ôw þ1 

]Xns\m¶n\ ]cn]mSnþ -]mÀ«v ssSw Bb þ അന്തിമ ko\ntbmdnän enÌv 

ക്രമ 
നമ്പര്  

ജില്ല 
ക്രാമ 

പഞ്ചായത്തിന്റെ 
പപര്  

ജീവനക്കാരന്റെ 

പപര്  

ജനന 
തീയതി  

ഉത്തരവ് നമ്പര് & 

തീയതി  

1 ആല്പ്പുഴ 

അമ്പല്പ്പുഴ 

വടക്ക് തങ്കമ്മ 18-04-1951 G.O(M.S)170/2010 LSGD 

dated 06/08/2010 

2 രാസറപരാഡ് രുമ്പള രാര്മിനുയു 03.06.1951 G.O(M.S)170/2010 LSGD 

dated 06/08/2010 

3 രണ്ണൂര് രടമ്പൂര് യപ ാധുന്റര 10-06-51 G.O(M.S)170/2010 LSGD 

dated 06/08/2010 

4 ആല്പ്പുഴ പുല്ിയൂര് ഓമനയമ്മ 05-09-1951 G.O(M.S)170/2010 LSGD 

dated 06/08/2010 

5 രണ്ണൂര് പാപ്പിനിപേരി പത്മാവതിുന്റര 15-10-51 G.O(M.S)170/2010 LSGD 

dated 06/08/2010 

6 പരാഴിപക്കാട് രപക്കാടി പ ാഭനു ന്റരു സി 15-11-51 G.O(M.S)170/2010 LSGD 

dated 06/08/2010 

7 രണ്ണൂര് രൂടാളി  ാന്ത സിുപി 24-04-52 G.O(M.S)170/2010 LSGD 

dated 06/08/2010 

8 തിരുവനന്തപുരം മാറനല്ലൂര് എന്ുല്ളിത 15-05-52 G.O(M.S)170/2010 LSGD 

dated 06/08/2010 

9 തിരുവനന്തപുരം പൂവാര് എുവിജയമ്മ 05-11-52 G.O(M.S)170/2010 LSGD 

dated 06/08/2010 

10 തൃ ൂര് ന്റരാരട്ടി അല്പഫാണ്സ 

പിുഎന് 

17-07-53 G.O(M.S)170/2010 LSGD 

dated 06/08/2010 

11 രണ്ണൂര് 

രണ്ണൂര് 

മുന്സിപ്പല് 
പരാര്പ്പപറഷന്- 
പേപല്ാറ 

പസാണല് ഓഫീസ് 

രമാവതിുസി  25-07-53 G.O(M.S)170/2010 LSGD 

dated 06/08/2010 

12 ആല്പ്പുഴ 

അമ്പല്പ്പുഴ 

വടക്ക് 
ന്റര വി വമ്മ 

07-09-
1953 

G.O(M.S)170/2010 LSGD 

dated 06/08/2010 

13 തിരുവനന്തപുരം രള്ളിക്കാട് പിുസപരാജം 25-11-53 G.O(M.S)170/2010 LSGD 

dated 06/08/2010 

14 എറണാരുളം വരാപ്പുഴ efnX ]n.hn 03/06/1954 G.O(M.S)170/2010 LSGD 

dated 06/08/2010 

15 തിരുവനന്തപുരം ആരയപങ്കാട് വല്സല്രുമാരിു  20-08-54 G.O(M.S)170/2010 LSGD 

dated 06/08/2010 

16 പരാഴിപക്കാട് പുറപമരി ജാനു അംപക്രാളി 10-10-54 G.O(M.S)170/2010 LSGD 

dated 06/08/2010 

17 തിരുവനന്തപുരം രുളത്തൂര് ഇന്ദിരുറ്റി 16-11-54 G.O(M.S)170/2010 LSGD 

dated 06/08/2010 

18 രണ്ണൂര് മയ്യില്  എടപ്പപേവി 25-11-54 
സുഉ (എംുഎസ്)നമ്പര് 
170/2010 തുസവുഭുവ തീ-

06.08.2010 

19 തിരുവനന്തപുരം 
രുടപ്പനക്കുന്ന് 
പസാണല് 
(നരരസഭ) 

രിുമണി 25-11-54 

സുഉ(എംുഎസ്)170/തസവ
ഭവുതീയതി 06.08.2010 

(സുഉ(എംുഎസ്)നംു315/20
10/തസവഭവ തീയതി-

31.12.2010) 

20 തിരുവനന്തപുരം രല്ലറ പരരിുഎസ് 08-05-55 
സുഉ(എംുഎസ്)170/തസവ
ഭവുതീയതി 06.08.2010 

21 തിരുവനന്തപുരം മാണിക്കല് രിു ല്ീല്ാംരിര 12-05-55 
സുഉ(എംുഎസ്)170/തസവ
ഭവുതീയതി 06.08.2010 

22 രണ്ണൂര് പവങ്ങാട്  സതിുപി 09-11-55 
സുഉ (എംുഎസ്)നമ്പര് 
170/2010 തുസവുഭുവ തീ-

06.08.2010 

23 രാസറപരാഡ് 

രിനാനൂര്-
രരിന്തളം 

 ാന്ത 

ന്റേമ്മിപഞ്ചരി 
25.11.1955 

ജിു ു(എംുഎസ്) 
170/201/എല്ുഎസ്ുജിുഡി 
തീയ്യതിു 06.08.2010 



24 രാസറപരാഡ് പില്ിപക്കാട് പാറുക്കുട്ടിുഎ 03.10.1956 

ജിു ു(എംുഎസ്) 
170/201/എല്ുഎസ്ുജിുഡി 
തീയ്യതിു 06.08.2010 

25 തിരുവനന്തപുരം വിതുര വിുവല്സ 03-11-56 
സുഉ(എംുഎസ്)170/തസവ
ഭവുതീയതി 06.08.2010 

26 തിരുവനന്തപുരം അണ്ടൂര്പക്കാണം രാപജ വരിയമ്മുസി 20-11-56 
സുഉ(എംുഎസ്)170/തസവ
ഭവുതീയതി 06.08.2010 

27 തിരുവനന്തപുരം രരരുളം തങ്കമണി 04-11-57 
സുഉ(എംുഎസ്)170/തസവ
ഭവുതീയതി 06.08.2010 

28 പരാഴിപക്കാട് ന്റരാടിയത്തൂര് 

പാത്തുമ്മു എു 
പിു 

27-07-58 

സുഉു(എംുഎസ്) നംു 
170/2010/ തുസവുഭുവു 
തീയതിു06/08/2010 

29 പരാട്ടയം മണര്രാട് പക്തസയുപിുഎു 10-08-58 

ജിുഎു(എംുഎസ്ു) നംു 
170/2010/എല്എസ്ജിഡി 
തീയതി 06.08.2010 

30 പരാഴിപക്കാട് രാരപേരി ല്ക്ഷ്മിു സിു ന്റര 10-04-59 

സുഉു(എംുഎസ്) നംു 
170/2010/ തുസവുഭുവു 
തീയതിു06/08/2010 

31 രണ്ണൂര് 

രണ്ണൂര് 

മുന്സിപ്പല് 
പരാര്പ്പപറഷന്-
പളളിക്കുന്ന് 
പസാണല് 
ഓഫീ്സ്  

സപരാജിനിുവിുഎ
ന്ുപി 

30-05-59 
സുഉ (എംുഎസ്)നമ്പര് 
170/2010 തുസവുഭുവ തീ-

06.08.2010 

32 രണ്ണൂര് 

രാപങ്കാല് 

ആല്പ്പടമ്പ 

ജാനുുവി 01-06-59 
സുഉ (എംുഎസ്)നമ്പര് 
170/2010 തുസവുഭുവ തീ-

06.08.2010 

33 ഇടുക്കി 
പാമ്പാടുംപാറ  

ക്രാമ 
പഞ്ചായത്ത് 

വിുആര് രാധമ്മ 01-07-1959 
സുഉ(എംുഎസ്)നംു170/10/
തസവഭവ തീയതി 

06/08/2010 

34 ന്റരാല്ലം \netað  AXp¡m_ohn.sI.  25-10-59 GO(MS)NO-88-2010-LSGD 

dtd 03-05-2010  

35 തിരുവനന്തപുരം േിറയിന്രീഴ് 

സുജാതരുമാരിുര
ന്റ  

20-11-59 
സുഉ(എംുഎസ്)170/തസവ
ഭവുതീയതി 06.08.2010 

36 രണ്ണൂര് പാപ്പിനിപേരി 
ഭാര്ഗ്ഗവി 
വണ്ണത്താന് 
വളപ്പില് 

20-11-59 
സുഉ (എംുഎസ്)നമ്പര് 
170/2010 തുസവുഭുവ തീ-

06.08.2010 

37 പരാഴിപക്കാട് മരുപതാങ്കര പേവിുസിു പി 05-04-60 

സുഉു(എംുഎസ്) നംു 
170/2010/ തുസവുഭുവു 
തീയതിു06/08/2010 

38 തിരുവനന്തപുരം പരാട്ടുരാല് എുസുമംരല് 09-05-60 
സുഉ(എംുഎസ്)170/തസവ
ഭവുതീയതി 06.08.2010 

39 രണ്ണൂര് പരാട്ടയം രാധ പഞ്ചാര 29-05-60 
സുഉ (എംുഎസ്)നമ്പര് 
170/2010 തുസവുഭുവ തീ-

06.08.2010 

40 പരാഴിപക്കാട് രുരുവട്ടൂര്  ാന്തു പി 30-05-60 

സുഉു(എംുഎസ്) നംു 
170/2010/ തുസവുഭുവു 
തീയതിു06/08/2010 

41 രണ്ണൂര് രതിരൂര് േക്ന്ദിുന്റര 08-10-60 
സുഉ (എംുഎസ്)നമ്പര് 
170/2010 തുസവുഭുവ തീ-

06.08.2010 

42 രണ്ണൂര് രാമന്തളി  പ ാഭനുഎംുന്റര 10-12-60 
സുഉ (എംുഎസ്)നമ്പര് 
170/2010 തുസവുഭുവ തീ-

06.08.2010 

43 ന്റരാല്ലം Aeba¬  kmdm½.hn.än.  18-01-61 

GO(MS)NO-88-2010-LSGD 
dtd 03-05-2010, 

GO(MS)NO-170-10-LSGD 
dtd 06-08-2010 



44 പരാഴിപക്കാട് നരിക്കുനി സസനരു ടി 25-05-61 

സുഉു(എംുഎസ്) നംു 
170/2010/ തുസവുഭുവു 
തീയതിു06/08/2010 

45 ആല്പ്പുഴ ന്റേറിയനാട് ഇ ആര് ല്ീല്ാമ്മ 28-05-1961 G.O(M.S)170/2010 LSGD 

dated 06/08/2010 

46 പരാഴിപക്കാട് പോപറാട് രജിനിു പിു ന്റര 31-05-61 

സുഉു(എംുഎസ്) നംു 
170/2010/ തുസവുഭുവു 
തീയതിു06/08/2010 

47 ae¸pdw \ne¼qÀ I\Iw.]n 17.06.1961 
സുഉ (എംുഎസ്)നമ്പര് 
170/2010 തുസവുഭുവ തീ-

06.08.2010 

48 രണ്ണൂര് ഇരിട്ടി നരരസഭ പിുവിുവത്സല് 18-06-61 
സുഉ (എംുഎസ്)നമ്പര് 
170/2010 തുസവുഭുവ തീ-

06.08.2010 

49 തിരുവനന്തപുരം നന്ദിപയാട് രിുവിുല്ത 04-03-62 
സുഉ(എംുഎസ്)170/തസവ
ഭവുതീയതി 06.08.2010 

50 രണ്ണൂര് പാപ്പിനിപേരി 
ന്റനടിയങ്ങ 

വസന്തരുമാരി 
12-03-62 

സുഉ (എംുഎസ്)നമ്പര് 
170/2010 തുസവുഭുവ തീ-

06.08.2010 

51 ന്റരാല്ലം Ip½nÄ  caWn.Fw  30-05-62 G-O(M S) No-170-10-LSGD 

Dtd-06-08-2010 

52 തിരുവനന്തപുരം രല്ലിയൂര് ക് ീരല്ുഎുന്റജ 01-06-62 
സുഉ(എംുഎസ്)170/തസവ
ഭവുതീയതി 06.08.2010 

53 പരാഴിപക്കാട് പപരാക്മ്പ രമല്ു ന്റരു ന്റര 15-06-62 

സുഉു(എംുഎസ്) നംു 
170/2010/ തുസവുഭുവു 
തീയതിു06/08/2010 

54 ]me¡mSv Feht©cn aeÀ\ok 21.03.1963 
k.D (Fw.Fkv) 170/10/Xkz`h 

Xn¿Xn 06.08.2010 

55 പരാഴിപക്കാട് വില്ലയാപ്പള്ളി സു ീല്ു ന്റരു ന്റര 15-04-63 

സുഉു(എംുഎസ്) നംു 
170/2010/ തുസവുഭുവു 
തീയതിു06/08/2010 

56 ന്റരാല്ലം sh«n¡he  ssee.kn.sI.  21-05-63 

GO(MS)NO-88-2010-LSGD 

dtd 03-05-2010, GO(MS)NO-

170-10-LSGD dtd 06-08-

2010 

57 തിരുവനന്തപുരം ന്റേങ്കല് ന്റെല്ലാഭായിുഎല് 05-06-63 
സുഉ(എംുഎസ്)170/തസവ
ഭവുതീയതി 06.08.2010 

58 തിരുവനന്തപുരം മടവൂര് പ ാഭനുഎസ് 01-07-63 
സുഉ(എംുഎസ്)170/തസവ
ഭവുതീയതി 06.08.2010 

59 പത്തനംതിട്ട, രുളനട ഓമനയമ്മുന്റര 08.07.1963 
ജിു (എംുഎസ്) 170/10 
തീയതി 06.08.2010 

60 രണ്ണൂര് 

രരിന്റവളളൂര് 

ന്റപരളം 

രാര്ത്തയാനി 
പടിഞ്ഞാന്ററ 
പുരയില് 

14-09-63 
സുഉ (എംുഎസ്)നമ്പര് 
170/2010 തുസവുഭുവ തീ-

06.08.2010 

61 രണ്ണൂര് പായം പുഷ്പവല്ലിുന്റരുപ
 ി 

25-02-64 
സുഉ (എംുഎസ്)നമ്പര് 
170/2010 തുസവുഭുവ തീ-

06.08.2010 

62 രണ്ണൂര് ധര്മ്മടം  ല്ളിതുപിു 01-03-64 
സുഉ (എംുഎസ്)നമ്പര് 
170/2010 തുസവുഭുവ തീ-

06.08.2010 

63 ]me¡mSv XcqÀ t{]aeX.hn.BÀ 24.03.1964 
k.D (Fw.Fkv) 170/10/Xkz`h 

Xn¿Xn 06.08.2010 

64 FdWmIpfw s\ñn¡pgn cm[ H.sI 05/09/1964 
k.D(Fw.Fkv 

\w.170/10/X.kz.`.h 

XnbXn.06.08.2010 

65 ]me¡mSv s\òmd eoemaWn.Un 12.12.1964 
k.D (Fw.Fkv) 170/10/Xkz`h 

Xn¿Xn 06.08.2010 

66 പരാഴിപക്കാട് രായന്റക്കാടി പേവിു പിു 20-03-65 

സുഉു(എംുഎസ്) നംു 
170/2010/ തുസവുഭുവു 
തീയതിു06/08/2010 



67 പത്തനംതിട്ട, േിറ്റാര് വില്ാസിനിുജി 10.04.1965 
ജിു (എംുഎസ്) 170/10 
തീയതി 06.08.2010 

68 ന്റരാല്ലം Hm¨nd  DjmIpamcn.Fkv 28-04-65 
GO(MS)88-2010-LSGD dtd-

03-05-2010 GO(MS)170-

2010-LSGD dtd- 06-08-2010 

69 പരാഴിപക്കാട് പനങ്ങാട് 

രീത ന്റര 
രുന്നുമ്മല് 

01-05-65 

സുഉു(എംുഎസ്) നംു 
170/2010/ തുസവുഭുവു 
തീയതിു06/08/2010 

70 ae¸pdw sh«w eoe.sI. 10.05.1965 
സുഉ (എംുഎസ്)നമ്പര് 
170/2010 തുസവുഭുവ തീ-

06.08.2010 

71 രണ്ണൂര് 

രണ്ണൂര് 

മുന്സിപ്പല് 
പരാര്പ്പപറഷന്-
എടക്കാട് 
പസാണല് 
ഓഫീസ്  

രാജമല്ലിരുടി 14-02-66 
സുഉ (എംുഎസ്)നമ്പര് 
170/2010 തുസവുഭുവ തീ-

06.08.2010 

72 ന്റരാല്ലം Ibv¡ð  joeIpamcn A½.F.  04-03-66 
G-O(M S) No-170-10-LSGD 

Dtd-06-08-2010 

73 ae¸pdw FS¡c k^nb.]n.Fw 18.04.1966 
സുഉ (എംുഎസ്)നമ്പര് 
170/2010 തുസവുഭുവ തീ-

06.08.2010 

74 തിരുവനന്തപുരം 
വിഴിഞ്ഞം 
പസാണല് 
(നരരസഭ) 

സുഷരുമാരിുഎസ് 20-05-66 
സുഉ(എംുഎസ്)170/തസവ
ഭവുതീയതി 06.08.2010 

75 ന്റരാല്ലം ]«mgn hSt¡¡c  Fw.]n.imcZ  05-10-66 
സുഉ (എംുഎസ്)നമ്പര് 
170/2010 തുസവുഭുവ തീ-

06.08.2010 

76 രണ്ണൂര് പന്നയന്നൂര് സതിുആര്ുപിു 01-02-67 
സുഉ (എംുഎസ്)നമ്പര് 
170/2010 തുസവുഭുവ തീ-

06.08.2010 

77 രണ്ണൂര് പാപ്പിനിപേരി രാജമണിുന്റരുവി 31-05-67 
സുഉ (എംുഎസ്)നമ്പര് 
170/2010 തുസവുഭുവ തീ-

06.08.2010 

78 പരാഴിപക്കാട് രാവില്ുംപാറ മിനി സാരുു 03-09-67 

സുഉു(എംുഎസ്) നംു 
170/2010/ തുസവുഭുവു 
തീയതിു06/08/2010 

79 തിരുവനന്തപുരം പപാത്തന്പരാട് ഉഷുഎസ് 20-04-68 
സുഉ(എംുഎസ്)170/തസവ
ഭവുതീയതി 06.08.2010 

80 പത്തനംതിട്ട, രുറ്റൂര് രീതാരുമാരിുന്റര 23.05.1968 
ജിു (എംുഎസ്) 170/10 
തീയതി 06.08.2010 

81 തിരുവനന്തപുരം ന്റേമ്മരുതി ന്റഷര്ല്ിുപി 30-05-69 
സുഉ(എംുഎസ്)170/തസവ
ഭവുതീയതി 06.08.2010 

82 ഇടുക്കി 
രാഞ്ചിയാര്  

ക്രാമ 
പഞ്ചായത്ത് 

എംുഡി 
പക്രസിക്കുട്ടി 

15-10-1969 
സുഉ(എംുഎസ്)നംു170/10/
തസവഭവ തീയതി 

06/08/2010 

83 രണ്ണൂര് രണ്ണപുരം സു ീല്ുന്റര 05-05-70 
സുഉ (എംുഎസ്)നമ്പര് 
170/2010 തുസവുഭുവ തീ-

06.08.2010 

84 തിരുവനന്തപുരം ഉഴമല്യ്ക്ക്കല് രിന്ദുു  10-05-70 
സുഉ(എംുഎസ്)170/തസവ
ഭവുതീയതി 06.08.2010 

85 ae¸pdw ]pemat´mÄ {ioIe.]n 26.05.1970 
സുഉ (എംുഎസ്)നമ്പര് 
170/2010 തുസവുഭുവ തീ-

06.08.2010 

86 രണ്ണൂര് രീഴല്ലൂര്  എംുരിന്ദുു  27-05-70 
സുഉ (എംുഎസ്)നമ്പര് 
170/2010 തുസവുഭുവ തീ-

06.08.2010 



87 തിരുവനന്തപുരം രാട്ടാക്കട ന്റജുല്ത 26-04-71 
സുഉ(എംുഎസ്)170/തസവ
ഭവുതീയതി 06.08.2010 

88 രാസറപരാഡ് മടിസക്ക വിുപിുരമണി 20.05.1971 

ജിു ു(എംുഎസ്) 
170/201/എല്ുഎസ്ുജിുഡി 
തീയ്യതിു 06.08.2010 

89 ന്റരാല്ലം shfn\ñqÀ  sI.A¼nfn  31-05-72 
GO(MS)NO-88-2010-LSGD 

dtd 03-05-2010, GO(MS)NO-

170-10-LSGD dtd 06-08-2011 

90 ]me¡mSv ]pXptÈcn im´.Fw 03.06.1972 
k.D (Fw.Fkv) 170/10/Xkz`h 

Xn¿Xn 06.08.2010 

91  വയനാട് 

മാനന്തവാടി 
മുനിസിപ്പാല്ിറ്റി 

ജാനരിു വിുവി 04-04-73 

GO (MS) No.88/10/LSGD 

dt.03/05/2010,  

GO (MS No.170/10/LSGD 

dt.06/08/2010 

92 രണ്ണൂര് ന്റരാളപേരി  രാധുപിു 10-05-73 
സുഉ (എംുഎസ്)നമ്പര് 
170/2010 തുസവുഭുവ തീ-

06.08.2010 

93 പരാഴിപക്കാട് മുക്കം നരരസഭ ജുസറനു പിു സി 10-05-77 

സുഉു(എംുഎസ്) നംു 
170/2010/ തുസവുഭുവു 
തീയതിു06/08/2010 

94 പരാഴിപക്കാട് 

രാമനാട്ടുരര 

നരരസഭു 
രിന്ദുു പി 12-03-79 

സുഉു(എംുഎസ്) നംു 
170/2010/ തുസവുഭുവു 
തീയതിു06/08/2010 

95 ae¸pdw Xmtgt¡mSv k^nb.Sn.Sn 29.04.1976 
സുഉ (എംുഎസ്)നമ്പര് 
170/2010 തുസവുഭുവ തീ-

06.08.2010 

96 പത്തനംതിട്ട, മല്ലപ്പള്ളി അമ്മിണിുന്റജ 15.11.1954 

ജിു (എംുഎസ്) 
140/14/എല്ുഎസ്ുജിുഡി 
തീയതി 02.08.2014 

97 പരാഴിപക്കാട് പേളന്നൂര് 

േക്ന്ദമതിു എന്ു 
എംു 

01-05-57 

സുഉു(എംുഎസ്) നംു 
140/2014/ തുസവുഭുവു 
തീയതിു02/08/2014 

98 പരാഴിപക്കാട് ോത്തമംരല്ം ജീജാഭായ്ക്ു എന് 25-05-59 

സുഉു(എംുഎസ്) നംു 
140/2014/ തുസവുഭുവു 
തീയതിു02/08/2014 

99 തിരുവനന്തപുരം പനമം പസാണല് 
(നരരസഭ) 

ഉസമറത്ത് 
രീവിുഎസ് 

07-01-60 

സുഉ(എംുഎസ്)140/14 
തസവഭവുതീയതി 

02.08.2014 (W.e.f 03.05.10) 

100 തിരുവനന്തപുരം 
ഉള്ളൂര് 

പസാണല് 
(നരരസഭ) 

എല് .രിരിജ  25-05-60 

സുഉ(എംുഎസ്)140/14 
തസവഭവുതീയതി 

02.08.2014 (W.e.f 03.05.10) 

101 തിരുവനന്തപുരം 
രഴക്കൂട്ടം 
പസാണല് 
(നരരസഭ) 

വല്സല് രുമാരി 03-07-62 

സുഉ(എംുഎസ്)140/14 
തസവഭവുതീയതി 

02.08.2014 (W.e.f 03.05.10) 

 

 

 

 

A\p-_Ôw þ2 

പതിനനൊന്നിന പരിപൊടി- പൊര്ട്ട് നടഴ സനി ടീി ടീച്ചര്ട് അന്തിമ സീനിസയൊരിറ്റി ലിസ്റ്റ് 

ക്രമ 

നമ്പര് 

ജീവനക്കാരന്റെ 

പേര്  

ജനന 

തീയതി  
ജില്ല 

ക്രാമ 

േഞ്ചായത്തിന്റെ 
പേര്  

ഉത്തരവ് നമ്പര് & 

തീയതി  

1 വിുന്റരുല്ക്ഷ്മിക്കുട്ടി 11-02-1952 ആല്പ്പുഴ ന്റവണ്മണി G.O(M.S)170/2010 LSGD dated 
06/08/2010 

2 പരരിുഎന് 09-05-52 തിരുവനന്തപുരം 
വിഴിഞ്ഞം പസാണല് 

(നരരസഭ) 
സുഉ(എംുഎസ്)170/തസ്
വഭവുതീയതി 06.08.2010 



3 സാവിക്തി.എം 18.10.1953 രാസറപരാഡ് ന്റവെ് എപളരി 
ജി. .(എം.എസ്) 

170/201/എല്.എസ്.ജി.ഡ
 ി തീയ്യതി. 06.08.2010 

4 സുധരല്ുവിുഎസ് 25-11-53 തിരുവനന്തപുരം ന്റേമ്മരുതി സുഉ(എംുഎസ്)170/തസ്
വഭവുതീയതി 06.08.2010 

5 kpioe.Fw 15.05.1954 ae¸pdw \ne¼qÀ 

സുഉ(എംുഎസ്)170/തസ്
വഭവുതീയതി 06.08.2010 

6 kqk½  15-09-55 ന്റരാല്ലം Csapfbv¡ð  
GO(MS)170/2010 LSGD 

dtd 06-05-2010 and PR No 

vI(13) dtd 8-2-94 

7 kn.Hma\  04-11-55 ന്റരാല്ലം C«nh  

A2-4159/10 dt 
17/08/2010 of Secretary, 
Ittiva Grama Panchayat 

8 പിുരിരിജ 28-11-55 തിരുവനന്തപുരം േിറയിന്രീഴ് 
സുഉ(എംുഎസ്)170/തസ്
വഭവുതീയതി 06.08.2010 

9 ഓമന.ടി.പി 15-07-56 കണ്ണൂര്ട് കലയൊസേരി  
സ.ഉ (എഴ.എസ് )നമ്പര്ട് 
170/2010 ത.സവ.ഭ.വ തീ-

06.08.2010 

10 സകൊമളവല്ലി.എഴ 19-05-57 കണ്ണൂര്ട് നെങ്ങളൊയി  
സ.ഉ (എഴ.എസ് )നമ്പര്ട് 
170/2010 ത.സവ.ഭ.വ തീ-

06.08.2010 

11 പി.സതി  19-09-57 കണ്ണൂര്ട് കീഴല്ലൂര്ട്  
സ.ഉ (എഴ.എസ് )നമ്പര്ട് 
170/2010 ത.സവ.ഭ.വ തീ-

06.08.2010 

12 വസന്ത. നക. നക 16-11-57 സകൊഴിസകൊട് സെമസേരി 
സ.ഉ.(എഴ.എസ് ) നഴ. 
170/2010/ ത.സവ.ഭ.വ. 
തീയതി.06/08/2010 

13 പരിമള.നക 30-11-57 കണ്ണൂര്ട് സവങ്ങൊട്  
സ.ഉ (എഴ.എസ് )നമ്പര്ട് 
170/2010 ത.സവ.ഭ.വ തീ-

06.08.2010 

14  യാമളരുമാരിു  14-11-58 തിരുവനന്തപുരം നന്ദിപയാട് 

സുഉ(എംുഎസ്)170/

തസവഭവുതീയതി 
06.08.2010 

15 ക്ലൊരമ്മ സേേി 02-01-59 സകൊഴിസകൊട് കൊവിലഴപൊീ 
സ.ഉ.(എഴ.എസ് ) നഴ. 
170/2010/ ത.സവ.ഭ.വ. 
തീയതി.06/08/2010 

16 ക് ീരുമാരിുഎസ് 18-05-59 തിരുവനന്തപുരം രല്ലിയൂര് 

സുഉ(എംുഎസ്)170/

തസവഭവുതീയതി 
06.08.2010 

17 ന്റേറുപുഷ്പംുസി 20-05-59 തിരുവനന്തപുരം തിരുപുറം 

സുഉ(എംുഎസ്)170/

തസവഭവുതീയതി 
06.08.2010 

18 രമണി. സി.ജി 28-05-59  വയനാട് മീനങ്ങൊടി 

GO (MS) No.88/10/LSGD 
dt.03/05/2010,  

GO (MS No.170/10/LSGD 
dt.06/08/2010 

19 സുജൊത എമ്മ.നക 21-02-60 കണ്ണൂര്ട് പൊപ്പിനിസേരി  
സ.ഉ (എഴ.എസ് )നമ്പര്ട് 
170/2010 ത.സവ.ഭ.വ തീ-

06.08.2010 

20 ^m¯na sI._n 04.05.1960 FdWmIpfw ]mbn{] 

k.D(Fw.Fkv 

\w.170/10/X.kz.`.h 

XnbXn.06.08.2010 

21 ന്റരുപിുക് ീരല് 10-05-60 തിരുവനന്തപുരം രള്ളിക്കാട് 
സുഉ(എംുഎസ്)170/തസ്
വഭവുതീയതി 06.08.2010 

22 ആര്ുപത്മജ 14-05-60 തിരുവനന്തപുരം 
പനമം പസാണല് 
(നരരസഭ) 

സുഉ(എംുഎസ്)140/14 

തസവഭവുതീയതി 
02.08.2014 (W.e.f 03.05.10) 

23 വസന്തരുമാരിുഎസ് 21-06-60 തിരുവനന്തപുരം അണ്ടൂര്പക്കാണം 
സുഉ(എംുഎസ്)170/തസ്
വഭവുതീയതി 06.08.2010 

24 kXytPymXn. ]n 18.02.1961 ]me¡mSv XcqÀ 

k.D (Fw.Fkv) 

170/10/Xkz`h Xn¿Xn 

06.08.2010 

25 എംുല്ീല് 04-05-61 തിരുവനന്തപുരം രാപരാട് 
സുഉ(എംുഎസ്)170/തസ്
വഭവുതീയതി 06.08.2010 



26 ജയിനിുഎല് 10-05-61 തിരുവനന്തപുരം മാറനല്ലൂര് 
സുഉ(എംുഎസ്)170/തസ്
വഭവുതീയതി 06.08.2010 

27 വിജയലക്ഷമി പൂശൊരി 20-05-61 കണ്ണൂര്ട് 
കണ്ണൂര്ട് മുൻസിപ്പൽ 

സകൊര്ട്പ്പസീഷൻ- പുഴൊതി 
സസൊണൽ ഓഫീസ്  

സ.ഉ (എഴ.എസ് )നമ്പര്ട് 
170/2010 ത.സവ.ഭ.വ തീ-

06.08.2010 

28 സുധ നകൊറ്റുകുളങ്ങര 21-05-61 കണ്ണൂര്ട് കടമ്പൂര്ട് 
സ.ഉ (എഴ.എസ് )നമ്പര്ട് 
170/2010 ത.സവ.ഭ.വ തീ-

06.08.2010 

29 െന്ദ്രി. എൻ. പി 21-07-61 സകൊഴിസകൊട് വൊണിസമൽ 
സ.ഉ.(എഴ.എസ് ) നഴ. 
170/2010/ ത.സവ.ഭ.വ. 
തീയതി.06/08/2010 

30 യസശൊദ.വി.വി 04-02-62 കണ്ണൂര്ട് കൊസകൊൽ ആലപ്പടമ്പ 
സ.ഉ (എഴ.എസ് )നമ്പര്ട് 
170/2010 ത.സവ.ഭ.വ തീ-

06.08.2010 

31 ഉഷൊകുമൊരി.പി. 15-03-62 ന്റരാല്ലം തഴവ GO(MS)NO-88/2010/LSGD  
dtd 03/05/2010 

32 വൊസന്തി.നക 08-04-62 കണ്ണൂര്ട് 

കണ്ണൂര്ട് മുൻസിപ്പൽ 
സകൊര്ട്പ്പസീഷൻ-

പളളിക്കുന്ന് സസൊണൽ 
ഓഫീ്സ്  

സ.ഉ (എഴ.എസ് )നമ്പര്ട് 
170/2010 ത.സവ.ഭ.വ തീ-

06.08.2010 

33 ജലജ. സി 10-06-62 സകൊഴിസകൊട് സെൊസീൊട് 
സ.ഉ.(എഴ.എസ് ) നഴ. 
170/2010/ ത.സവ.ഭ.വ. 
തീയതി.06/08/2010 

34 രിരിജാഭായിുഎം 20-07-62 തിരുവനന്തപുരം ഇല്രമണ് 
സുഉ(എംുഎസ്)170/തസ്
വഭവുതീയതി 06.08.2010 

35 മല്ലിക നടിസച്ചരി 14-04-63 കണ്ണൂര്ട് പൊയഴ 
സ.ഉ (എഴ.എസ് )നമ്പര്ട് 
170/2010 ത.സവ.ഭ.വ തീ-

06.08.2010 

36 സരസാരായിുന്റര 18-05-63 തിരുവനന്തപുരം രുളത്തൂര് 
സുഉ(എംുഎസ്)170/തസ്
വഭവുതീയതി 06.08.2010 

37 രുമാരി സഷല്ജുപി 25-05-63 തിരുവനന്തപുരം രുറ്റിേല് 
സുഉ(എംുഎസ്)170/തസ്
വഭവുതീയതി 06.08.2010 

38 ക്പസന്നരുമാരിുഎസ് 04-06-63 തിരുവനന്തപുരം ഉഴമല്യ്ക്ക്കല് 
സുഉ(എംുഎസ്)170/തസ്
വഭവുതീയതി 06.08.2010 

39 വസുമതി. നക. പി 04-06-63 സകൊഴിസകൊട് നരിക്കുനി 
സ.ഉ.(എഴ.എസ് ) നഴ. 
170/2010/ ത.സവ.ഭ.വ. 
തീയതി.06/08/2010  

40 തകമണി.വി.നക 27-07-63 കണ്ണൂര്ട് 

കണ്ണൂര്ട് മുൻസിപ്പൽ 
സകൊര്ട്പ്പസീഷൻ- 

സെസലൊീ സസൊണൽ 
ഓഫീസ് 

സ.ഉ (എഴ.എസ് )നമ്പര്ട് 
170/2010 ത.സവ.ഭ.വ തീ-

06.08.2010 

41 സസരൊജിനി. ടി. നക 30-07-63 സകൊഴിസകൊട് പുീസമരി 
സ.ഉ.(എഴ.എസ് ) നഴ. 
170/2010 /ത.സവ.ഭ.വ. 
തീയതി.06/08/2010 

42 സീതാല്ക്ഷ്മി 31-07-1963 ആല്പ്പുഴ പുല്ിയൂര് 
G.O(M.S)170/2010 LSGD dated 

06/08/2010 

43 ]n. Dj 12.12.1963 ]me¡mSv hSh¶qÀ 

k.D (Fw.Fkv) 

170/10/Xkz`h Xn¿Xn 

06.08.2010 

44 ക് ീരല്രുമാരി അമ്മ 05-01-64 തിരുവനന്തപുരം പപാത്തന്പരാട് 
സുഉ(എംുഎസ്)170/തസ്
വഭവുതീയതി 06.08.2010 

45 എുരുമാരി 16-01-64 തിരുവനന്തപുരം ന്റേങ്കല് 
സുഉ(എംുഎസ്)170/തസ്
വഭവുതീയതി 06.08.2010 

46 െന്ദ്രി. വി. സി. 21-04-64 സകൊഴിസകൊട് കൊയനകൊടി 
സ.ഉ.(എഴ.എസ് ) നഴ. 
170/2010/ ത.സവ.ഭ.വ. 
തീയതി.06/08/2010 

47 
സദവി പീമ്പത്ത് 
പീടികയിൽ 20-05-64 സകൊഴിസകൊട് വില്ലയൊപ്പള്ളി 

സ.ഉ.(എഴ.എസ് ) നഴ. 
170/2010/ ത.സവ.ഭ.വ. 
തീയതി.06/08/2010 

48 sP.Nn¶½ 21-05-64 ന്റരാല്ലം ]«mgn hSt¡¡c  A2-10/08 dtd-18/09/2010 

49 Ipª½ tPmÀPv 21.05.1964   hmfIw 

സുഉ(എംുഎസ്)170/തസ്
വഭവുതീയതി 06.08.2010 

50 വിുപിു പല്ഖ 
27-05-
1964 

ആല്പ്പുഴ അമ്പല്പ്പുഴ വടക്ക് G.O(M.S)170/2010 LSGD 
dated 06/08/2010 

51 iinIeIpamcn  30-05-64 ന്റരാല്ലം Aeba¬  

GO(MS)NO-
88/2010/LSGD dtd 

03/05/2010, GO(MS)NO-
170/10/LSGD dtd 

06/08/2010 



52 അനിത.സി.ഒ 14-04-65 കണ്ണൂര്ട് നകൊളസച്ചരി  
സ.ഉ (എഴ.എസ് )നമ്പര്ട് 
170/2010 ത.സവ.ഭ.വ തീ-

06.08.2010 

53 ജൊനകി.എഴ.വി 20-04-65 കണ്ണൂര്ട് കൂടൊളി 
സ.ഉ (എഴ.എസ് )നമ്പര്ട് 
170/2010 ത.സവ.ഭ.വ തീ-

06.08.2010 

54 യസശൊദ.നക 25-04-65 കണ്ണൂര്ട് കതിരൂര്ട് 
സ.ഉ (എഴ.എസ് )നമ്പര്ട് 
170/2010 ത.സവ.ഭ.വ തീ-

06.08.2010 

55 Pb{io.Fw 04.05.1965 ae¸pdw ]peat´mÄ 

സുഉ(എംുഎസ്)170/തസ്
വഭവുതീയതി 06.08.2010 

56 പ്രസന്നകുമൊരി.ജി 15-05-65 കണ്ണൂര്ട് 

കണ്ണൂര്ട് മുൻസിപ്പൽ 
സകൊര്ട്പ്പസീഷൻ-

എളയൊവൂര്ട് സസൊണൽ 
ഓഫീസ് 

സ.ഉ (എഴ.എസ് )നമ്പര്ട് 
170/2010 ത.സവ.ഭ.വ തീ-

06.08.2010 

57 പിുരാധ 24-05-65 തിരുവനന്തപുരം പൂവാര് 
സുഉ(എംുഎസ്)170/തസ്
വഭവുതീയതി 06.08.2010 

58 വാസന്തിുന്റരുഎന് 28.05.1965 പത്തനഴതിട രുറ്റൂര് 
ജിു (എംുഎസ്) 170/10 

തീയതി 06.08.2010 

59 എുരജനി 20-02-66 തിരുവനന്തപുരം പരാട്ടുരാല് 
സുഉ(എംുഎസ്)170/തസ്
വഭവുതീയതി 06.08.2010 

60 ഗീത.നക  20-09-66 കണ്ണൂര്ട് പൊപ്പിനിസേരി  
സ.ഉ (എഴ.എസ് )നമ്പര്ട് 
170/2010 ത.സവ.ഭ.വ തീ-

06.08.2010 

61 ന്റര.എന്.പത്മാവതി 25.10.1966 രാസറപരാഡ് രുറ്റിപക്കാല് 

ജി. .(എം.എസ്) 

170/201/എല്.എസ്.ജി.ഡ
 ി തീയ്യതി. 06.08.2010 

62 സമമൂന.ടി 01.12.1966 രാസറപരാഡ് രുമ്പള 

ജി. .(എം.എസ്) 

170/201/എല്.എസ്.ജി.ഡ
 ി തീയ്യതി. 06.08.2010 

63 നെയ്സി വി.റ്റി 20-12-1966 ഇടുകി വൊഴസത്തൊപ്പ്  ഗ്രൊമ 
പേൊയത്ത് 

സ.ഉ(എഴ.എസ് )നഴ.170/10/
തസവഭവ തീയതി 

06/08/2010 

64 ]n.sI.kvt\lIpamcn 26.12.1966  FdWmIpfw hcm¸pg 

സുഉ(എംുഎസ്)170/തസ്
വഭവുതീയതി 06.08.2010 

65  ാന്തരുമാരി.പി.വി 06.04.1967 രാസറപരാഡ് മടിസക്ക 

ജി. .(എം.എസ്) 

170/201/എല്.എസ്.ജി.ഡ
 ി തീയ്യതി. 06.08.2010 

66 സി.ആര്ട് പത്മകുമൊരി 20-05-1967 ഇടുകി 
കൊേിയൊര്ട്  ഗ്രൊമ 

പേൊയത്ത് 

സ.ഉ(എഴ.എസ് )നഴ.170/10/
തസവഭവ തീയതി 

06/08/2010 

67 ഉഷാരുമാരിുഎസ് 26.05.1967 പത്തനഴതിട ഏനാേിമംരല്ം 
ജിു (എംുഎസ്) 170/10 

തീയതി 06.08.2010 

68 ജയശ്രീ.എഴ 04-05-68 കണ്ണൂര്ട് മലപ്പടഴ 
സ.ഉ (എഴ.എസ് )നമ്പര്ട് 
170/2010 ത.സവ.ഭ.വ തീ-

06.08.2010 

69 പജയാതില്ക്ഷ്മി 28-02-68 തിരുവനന്തപുരം വിതുര 
സുഉ(എംുഎസ്)170/തസ്
വഭവുതീയതി 06.08.2010 

70 ഷീല നസമണ് 9-4-1968 തൃശൂര്ട് കണ്ടൊണസേരി 
സ.ഉ(എഴ.എസ് )നഴ 

170/10/തസവഭവ തിയതി 
06.08.2010 

71 
സിന്ധു 
തങ്കേിുഎംുഎസ് 

15-05-68 തിരുവനന്തപുരം 
രുടപ്പനക്കുന്ന് 

പസാണല് (നരരസഭ) 

സുഉ(എംുഎസ്)170/തസ്
വഭവുതീയതി 06.08.2010 

(സുഉ(എംുഎസ്)നംു315/

2010/തസവഭവ തീയതി-
31.12.2010) 

72 വൽസമ്മ കുരുവിള 12-04-69 സകൊടയഴ മണര്ട്കൊട് 
ജി.എ.(എഴ.എസ്.) നഴ. 

170/2010/എൽഎസ്ജിെി 
തീയതി 06.08.2010 

73 _pjd.kn 01.05.1969 ae¸pdw sh«w 

സുഉ(എംുഎസ്)170/തസ്
വഭവുതീയതി 06.08.2010 

74 എല്ുല്ത 20-05-69 തിരുവനന്തപുരം രാട്ടാക്കട 
സുഉ(എംുഎസ്)170/തസ്
വഭവുതീയതി 06.08.2010 

75 eX.]n 20.05.1969 ae¸pdw FS¡c 

സുഉ(എംുഎസ്)170/തസ്
വഭവുതീയതി 06.08.2010 



76 ക്പീതരംരനാഥ്ുആര് 25-05-69 തിരുവനന്തപുരം രരരുളം 
സുഉ(എംുഎസ്)170/തസ്
വഭവുതീയതി 06.08.2010 

77 രിുഅമ്പിളി 25-05-1969 ആല്പ്പുഴ മുളക്കുഴ 
G.O(M.S)170/2010 LSGD dated 

06/08/2010 

78 നഷരീഫ.പി.നക.പി 26-05-69 കണ്ണൂര്ട് പൊപ്പിനിസേരി  
സ.ഉ (എഴ.എസ് )നമ്പര്ട് 
170/2010 ത.സവ.ഭ.വ തീ-

06.08.2010 

79 sPdo\ _oKw. Fw 28.05.1969 ]me¡mSv sImñwt¦mSv 

k.D (Fw.Fkv) 

170/10/Xkz`h Xn¿Xn 

06.08.2010 

80 sI KncnP 26.02.1970 I®qÀ Ccn-«n \K-c-k` 

k.D (Fw.Fkv) 

170/10/Xkz`h Xn¿Xn 

06.08.2010 

81 _nµptamÄ.hn.  20-05-70 ന്റരാല്ലം ]¯\m]pcw  

സ- ഉ- (എം-എസ്) നം- 
170/10/ തസവഭവ 
തീയതി 06-08-2010 

82 {ioIe sI.Fw 29.05.1970  FdWmIpfw s\ñn¡pgn 

സ- ഉ- (എം-എസ്) നം- 
170/10/ തസവഭവ 
തീയതി 06-08-2010 

83 നക.എ സീനത്ത് 29-05-1970 ഇടുകി പൊമ്പൊടുഴപൊീ  ഗ്രൊമ 
പേൊയത്ത് 

സ.ഉ(എഴ.എസ് )നഴ.170/10/
തസവഭവ തീയതി 

06/08/2010 

84 ലീന നക സി 30.05.1970 
എടകൊട് 

സസൊണൽ ഓഫീസ് കണ്ണൂര്ട് 
സ.ഉ(എഴ.എസ് )നഴ.170/10/

തസവഭവ തീയതി 
06/08/2010 

85 {]n³kntamÄ  31-05-70 ന്റരാല്ലം sh«n¡he  

GO(MS)NO-88/2010/LSGD 
dtd 03/05/2010, 

GO(MS)NO-170/10/LSGD 
dtd 06/08/2010 

86 ലസി എ 06.03.1971 സകൊടയഴ കണ്ണൂര്ട് 
സ.ഉ.(എഴ.എസ് ) നഴ. 
170/2010/ ത.സവ.ഭ.വ. 
തീയതി.06/08/2010 

87 അജിതുഎസ് 10-05-71 തിരുവനന്തപുരം മടവൂര് 
സുഉ(എംുഎസ്)170/തസ്
വഭവുതീയതി 06.08.2010 

88 ലിജി വി ടി 21-05-71 തൃശൂര്ട് നകൊരടി 
സ.ഉ(എഴ.എസ് )നഴ 

170/10/തസവഭവ തിയതി 
06.08.2011 

89 ഇുവിുവി വജയന്തി 01-06-71 തിരുവനന്തപുരം 
വിഴിഞ്ഞം പസാണല് 

(നരരസഭ) 
സുഉ(എംുഎസ്)170/തസ്
വഭവുതീയതി 06.08.2010 

90 amb kn.BÀ 19.03.1972  FdWmIpfw amdmSn 

സുഉ(എംുഎസ്)170/തസ്
വഭവുതീയതി 06.08.2011 

91 റ്റിുഉഷാരുമാരി 15.05.1972 പത്തനഴതിട ന്റേന്നീര്ക്കര 

ജിു (എംുഎസ്)  88/2010 

തീയതി03.05.2010 & 

ജിു (എംുഎസ്) 170/10 

തീയതി 06.08.2010 

92 ജയക് ീ.ന്റര 22.05.1972 രാസറപരാഡ് പുല്ലൂര്-ന്റപരിയ 

ജി. .(എം.എസ്) 

170/201/എല്.എസ്.ജി.ഡ
 ി തീയ്യതി. 06.08.2010 

93 പജയാതി ല്ക്ഷ്മി.ന്റര 15.01.1973 രാസറപരാഡ് പില്ിപക്കാട് 

ജി. .(എം.എസ്) 

170/201/എല്.എസ്.ജി.ഡ
 ി തീയ്യതി. 06.08.2010 

94 ടിുഅനിത 18-05-73 തിരുവനന്തപുരം പരാട്ടുരാല് 
സുഉ(എംുഎസ്)170/തസ്
വഭവുതീയതി 06.08.2010 

95 സഷല്ജുഎസ് 24-05-73 തിരുവനന്തപുരം ന്റനല്ലനാട് 
സുഉ(എംുഎസ്)170/തസ്
വഭവുതീയതി 06.08.2010 

96 hk´._n.  29-05-73 ന്റരാല്ലം Hm¨nd  

GO(MS)88/2010/LSGD dtd-
03/05/2010 

GO(MS)170/2010/LSGD dtd- 
06/08/2010 

97 രിന്ദുുഎല് 30-05-74 തിരുവനന്തപുരം ആരയപങ്കാട് 
സുഉ(എംുഎസ്)170/തസ്
വഭവുതീയതി 06.08.2010 

98 രിന്ദുുആര്ുനായര് 22.09.1974 പത്തനഴതിട രുളനട 
ജിു (എംുഎസ്) 170/10 

തീയതി 06.08.2010 

99 en\n.Sn.]n 11.12.1975  FdWmIpfw amdmSn 

ജിു (എംുഎസ്) 170/10 

തീയതി 06.08.2010 



100 സീന.നക.എൻ. 16-02-76 സകൊടയഴ പൂഞ്ഞൊര്ട് നതസകകര 
ജി.എ.(എഴ.എസ്.)നഴ. 

170/2010/എൽഎസ്ജിെി 
തീയതി 06.08.2010 

101 സിന്ധുുസിുന്റര 30.05.1977 പത്തനഴതിട േിറ്റാര് 
ജിു (എംുഎസ്) 170/10 

തീയതി 06.08.2010 

102 പത്മരുമാരി 27-05-63 തിരുവനന്തപുരം 
രഴക്കൂട്ടം പസാണല് 

(നരരസഭ) 

സുഉ(എംുഎസ്)140/14 

തസവഭവുതീയതി 
02.08.2014 (W.e.f 03.05.10) 

103 ഗീത.നിലിയൻ വീടിൽ 20-05-64 കണ്ണൂര്ട് നെറുതൊഴ ഴ 
സ.ഉ(എഴ.എസ് ) നമ്പര്ട് 
140/2014 ത.സവ.ഭ.വ തീീഃ 

02.08.2014 

104 im´ F³.]n 30.01.1965  FdWmIpfw Ioc¼md 

k.D(Fw.Fkv 

\w.140/2014/X.kz.`.h 

XnbXn.02/08/2014 

105 ആര്ുപിുഉഷരുമാരി 14-03-65 തിരുവനന്തപുരം 
ഉള്ളൂര് 

പസാണല് (നരരസഭ) 

സുഉ(എംുഎസ്)140/14 

തസവഭവുതീയതി 
02.08.2014 (W.e.f 03.05.10) 

106 ഷീല. സി 18-03-65 സകൊഴിസകൊട് െൊത്തമഴഗലഴ 
സ.ഉ.(എഴ.എസ് ) നഴ. 
140/2014/ ത.സവ.ഭ.വ. 
തീയതി.02/08/2014 

 

 

A\p-_Ôw þ3 

]Xns\m¶n\ ]cn]mSnþ]mÀ«v ssSw sset{_dnb³ A´na ko\ntbmdnän ]«nI 

{Ia 

\w 

Poh\¡mcsâ t]cv 

P\\ 

XnbXn 

PnÃ 

{Kma]©mb¯nsâ 

/Hm^oknsâ t]cv 

kÀ¡mÀ D¯chv 

1 റ്റിുന്റരുപവല്ായുധന് 17-04-49 പരാട്ടയം തിരുവാര്പ്പ് 

ജിു ു(എംുഎസ്ു)170/10 

തീയതി 06.08.2010, 

എല്ുഎസ്ുജിുഡി (ഇപിഎ) 
വരുപ്പ് 

2 Fw. _meIrjvW³ 12.06.1949 ]me¡mSv {ioIrjvW]pcw 

k.D (Fw.Fkv) 170/10/Xkz`h 

Xn¿Xn 06.08.2010 

3 മുരളിു   19-02-1950 ആല്പ്പുഴ പാല്പമല് 
G.O(M.S)170/2010 LSGD dated 

06/08/2010 

4 രവീന്ദ്രൻ.ടി.നക 08-03-51 കണ്ണൂര്ട് പടിയൂര്ട്  
സ.ഉ.(എഴ.എസ് ) നമ്പര്ട് 
170/10/തസവഭവ തീയ്യതി 

06/08/2010 

5 hn.]n ]oäÀ 28.04.1951 FdWmIpfw Ip«¼pg 

k.D(Fw.Fkv 

\w.170/10/X.kz.`.h 

XnbXn.06.08.2010 

6 നൊരൊയണൻ പി.േി. 22-06-51 തൃശൂര്ട് സവലൂര്ട് സ.ഉ.(എഴ.എസ് )നഴ.170/2010/തസ്
വഭവ.തിയ്യതി 06/08/2010 

7 കൃഷ്ണൻ.ടി 08-09-51 കണ്ണൂര്ട് സപരൊവൂര്ട് 
സ.ഉ.(എഴ.എസ് ) നമ്പര്ട് 
170/10/തസവഭവ തീയ്യതി 

06/08/2010 

8 പിുഎന്ു  ിധരന് 03.01.1952 പത്തനംതിട്ട ന്റമഴുപവല്ി ജിു (എംുഎസ്) 170/10 തീയതി 
06.08.2010 

9 koX.]n 15.01.1952 ae¸pdw Xncp¶mhmb 

ജിു (എംുഎസ്) 170/10 തീയതി 
06.08.2010 

10 സസൊമസശഖരൻ നൊയര്ട് 03-03-52 തിരുവനന്തപുരഴ  വിതുര സ.ഉ(എഴ.എസ് )170/2010 
തസവഭവ.തീയതി 06.08.2010 

11 tXmakv.sI.  13-05-52 ന്റരാല്ലം കുണ്ടീ ജി.ഒ(എഴ.എസ് ) 170/10 തീയതി 
06.08.2010 

12 വി.എസ്.രഘുവരൻ 31-08-52 സകൊടയഴ ഉദയനൊപുരഴ ജി.ഒ.(എഴ.എസ്.)നഴ.170/10എൽഎ
സ്ജിെിതീയതി 11.08.2010 

13 sI.Pn.cm[mIrjvW³  15-11-52 ന്റരാല്ലം s\Sph¯qÀ  

ജി.ഒ(എഴ.എസ് ) 170/10 തീയതി 
06.08.2010 

14 പതാമസ് വര്ഗ്ഗീസ് 18.10.1953 പത്തനംതിട്ട രടക്പ 
ജിു (എംുഎസ്) 170/10 തീയതി 

06.08.2010 

15 kn.cmP³ ]nff  08-11-53 ന്റരാല്ലം Nhd  

ജി.ഒ(എഴ.എസ് ) 170/10 തീയതി 
06.08.2010 

16 hn._meIrjvW]nff  04-06-54 ന്റരാല്ലം iqc\mSv ku¯v  

ജി.ഒ(എഴ.എസ് ) 170/10 തീയതി 
06.08.2010 

17 സമൊെിത സമൊഹനൻ വി 29-9-1954 തൃശൂര്ട് തളിക്കുളഴ സ.ഉ.(എഴ.എസ് )നഴ.170/2010/തസ്
വഭവ.തിയ്യതി 06/08/2010 

18 {]`mIc³ ല്ാIbnÂ 01.11.1954 ae¸pdw Np¦¯d 

ജിു (എംുഎസ്) 170/10 തീയതി 
06.08.2010 



19 രൊധ. നക. എഴ 17-11-54 സകൊഴിസകൊട് സെൊസീൊട് 
സ.ഉ.(എഴ.എസ് ) നഴ. 170/2010/ 
ത.സവ.ഭ.വ. തീയതി.06/08/2010 

20 cm[mIrjvW³.sI.  09-09-55 ന്റരാല്ലം sX¡pw`mKw  

ജി.ഒ(എഴ.എസ് ) 170/10 തീയതി 
06.08.2010 

21 
Un.cm[mIrjvW³ 

\mbÀ  
11-10-55 ന്റരാല്ലം ¢m¸\ 

ജി.ഒ(എഴ.എസ് ) 170/10 തീയതി 
06.08.2010 

22 ]n.Fkv.chn 30-11-55 ന്റരാല്ലം Ip¶¯qÀ  

ജി.ഒ(എഴ.എസ് ) 170/10 തീയതി 
06.08.2010 

23 രൊജൻ. എ 01-12-55 സകൊഴിസകൊട് കൊക്കൂര്ട് സ.ഉ.(എഴ.എസ് ) നഴ. 170/2010/ 
ത.സവ.ഭ.വ. തീയതി.06/08/2010 

24 കൃഷ്ണകുമൊര്ട് എഴ.നക 29-2-1956 തൃശൂര്ട് സമലൂര്ട് 
സ.ഉ.(എഴ.എസ് )നഴ.170/2010/തസ്

വഭവ.തിയ്യതി 06/08/2010 

25 എഴ.നക.നക. കൃഷ്ണൻ 10-05-56 സകൊഴിസകൊട് കൊവിലഴപൊീ സ.ഉ.(എഴ.എസ് ) നഴ. 170/2010/ 
ത.സവ.ഭ.വ. തീയതി.06/08/2010 

26 
നക.സി.രൊസജന്ദ്രൻ 

നൊയര്ട് 08-10-56 തിരുവനന്തപുരഴ  വൊമനപുരഴ 
സ.ഉ(എഴ.എസ് )170/2010 

തസവഭവ.തീയതി 06.08.2010 

27 sI.sI.\mcmbW³ 04.11.1956 FdWmIpfw sht§me 

സ.ഉ(എഴ.എസ് )170/2010 
തസവഭവ.തീയതി 06.08.2010 

28 sI.cmaN{µ³  28-11-56 ന്റരാല്ലം imkvXmwtIm«  

ജി.ഒ(എഴ.എസ് ) 170/10 തീയതി 
06.08.2010 

29 kn.sI. ]gW³Ip«n 18.06.1957 ]me¡mSv tIm«mbn 

k.D (Fw.Fkv) 170/10/Xkz`h 

Xn¿Xn 06.08.2010 

30 സപ്രമൊവതി. എസ് 28-05-58  വയനാട് നപൊഴുതന GO (MS) No.170/10/LSGD 
dt.06/08/2010 

31 sI. kuZman\n 15.06.1958 ]me¡mSv ]«n¯d 

k.D (Fw.Fkv) 170/10/Xkz`h 

Xn¿Xn 06.08.2010 

32 അബ്ദുള് ഖൊദര്ട്. പി 12-11-58 സകൊഴിസകൊട് പുതുപ്പൊടി 
സ.ഉ.(എഴ.എസ് ) നഴ. 170/2010/ 
ത.സവ.ഭ.വ. തീയതി.06/08/2010 

33 രൊജസമൊഹനൻ. നക 13-11-58 സകൊഴിസകൊട് കൊരസേരി സ.ഉ.(എഴ.എസ് ) നഴ. 170/2010/ 
ത.സവ.ഭ.വ. തീയതി.06/08/2010 

34 ]n. D®nIrjvW³ 14.12.1958 ]me¡mSv hmWnbwIpfw 

k.D (Fw.Fkv) 170/10/Xkz`h 

Xn¿Xn 06.08.2010 

35 നാരായണന് .സി 15.01.1959 മല്പ്പുറം ഏല്ംരുളം k.D (Fw.Fkv) 170/10/Xkz`h 

Xn¿Xn 06.08.2010 

36 എന്ു ജയേക്ന്ദന് 31-01-1959 ആല്പ്പുഴ മണ്ണപഞ്ചരി G.O(M.S)170/2010 LSGD dated 
06/08/2010 

37 േൊലൻ. പി 09-03-59 സകൊഴിസകൊട് നെറുവണ്ണൂര്ട് സ.ഉ.(എഴ.എസ് ) നഴ. 170/2010/ 
ത.സവ.ഭ.വ. തീയതി.06/08/2010 

38 സഗൊപൊലൻകുടി. വി 22-03-59 സകൊഴിസകൊട് നനൊച്ചൊട് സ.ഉ.(എഴ.എസ് ) നഴ. 170/2010/ 
ത.സവ.ഭ.വ. തീയതി.06/08/2010 

39 
എംുഎംുരൃഷ്ണന് 

രുട്ടി 25.03.1959 പത്തനംതിട്ട ന്റേന്നീര്ക്കര 

ജിു (എംുഎസ്)88/2010 

തീയതി 03.05.2010 

&ജിു (എംുഎസ്) 170/10 

തീയതി 06.08.2010  

40 kpawKe._n.  07-05-59 ന്റരാല്ലം XehqÀ  

GO(MS)NO-88/2010/LSGD dtd 
03/05/2010, GO(MS)NO-

170/10/LSGD dtd 06/08/2019 

41 ക്പഭാരരന് ന്റര സി 11-05-1959 ആല്പ്പുഴ രുധനൂര് 
G.O(M.S)170/2010 LSGD dated 

06/08/2010 

42 നക.ആര്ട് സുകുമൊരൻ 27/05/1959 ഇടുകി കൊേിയൊര്ട്  ഗ്രൊമ 
പേൊയത്ത് 

സ.ഉ(എഴ.എസ് )നഴ.170/10/തസവഭ
വ തീയതി 06/08/2010 

43 എസ്സ്.ജയകുമൊരി അമ്മ 31-05-59 തിരുവനന്തപുരഴ  ഒറ്റസശഖരമഴഗലഴ സ.ഉ(എഴ.എസ് )170/2010 
തസവഭവ.തീയതി 06.08.2010 

44 B\okv amXyp  14.09.1959 FdWmIpfw Bthmen 

സ.ഉ(എഴ.എസ് )170/2010 
തസവഭവ.തീയതി 06.08.2010 

45 Ip©papcpI³.BÀ 04.01.1960 ]me¡mSv s\òmd 
k.D (Fw.Fkv) 170/10/Xkz`h 

Xn¿Xn 06.08.2010 

46 ]n.hn.]utemkv 10.01.1960 FdWmIpfw 

Xr¡m¡c 

ap³kn]menän 

സ.ഉ(എഴ.എസ് )170/2010 
തസവഭവ.തീയതി 06.08.2010 

47 വിജയൻ സതൊമസ് 29-01-60 സകൊടയഴ ഉഴവൂര്ട് 
ജി.ഒ.(എഴ.എസ്.)നഴ.170/10എൽഎ

സ്ജിെി 
തീയതി 11.08.2010 

48 _me³.sI 03.02.1960 ]me¡mSv Xncpanät¡mSv 

k.D (Fw.Fkv) 170/10/Xkz`h 

Xn¿Xn 06.08.2010 

49 ശശികുമൊര്ട്.സി.നക 25-04-60 തിരുവനന്തപുരഴ  മലയിൻകീഴ് സ.ഉ(എഴ.എസ് )170/2010 
തസവഭവ.തീയതി 06.08.2010 

50 sI.taml\]nff  29-05-60 ന്റരാല്ലം ]\bw  

GO(MS)NO-88/2010/LSGD dtd 
03/05/2010, GO(MS)NO-

170/10/LSGD dtd 06/08/2020 



51 ആനന്ദ.എം 17.07.1960 രാസറപരാഡ് മംരല്പ്പാടി 
ജി. .(എം.എസ്) 

170/201/എല്.എസ്.ജി.ഡി 
തീയ്യതി. 06.08.2010 

52 ഇബ്രൊഹിഴ. നക. എഴ 15-12-60 സകൊഴിസകൊട് സപരൊമ്പ്ര 
സ.ഉ.(എഴ.എസ് ) നഴ. 170/2010/ 
ത.സവ.ഭ.വ. തീയതി.06/08/2010 

53 സി.ടി. നളിനൊക്ഷൻ 28-01-61  വയനാട് തരിസയൊട് GO (MS) No.170/10/LSGD 
dt.06/08/2010 

54 സവണുസഗൊപൊലൻ 23-04-61  വയനാട് നനസേനി GO (MS) No.88/10/LSGD 
dt.03/05/2010,  

55 എൽസമ്മ സജൊര്ട്ജ് 13-05-61 സകൊടയഴ ഭരണങ്ങൊനഴ 
ജി.ഒ.(എഴ.എസ്.)നഴ.170/10എൽഎ

സ്ജിെി 
തീയതി 06.08.2010 

56 തകച്ചൻ.വി.പി. 18-05-61 സകൊടയഴ കടനൊട് 
ജി.ഒ.(എഴ.എസ്.)നഴ.170/10എൽഎ

സ്ജിെി 
തീയതി 06.08.2010 

57 
എംുജി 

ല്ീല്ാമണിയമ്മ 
28-05-1961 ആല്പ്പുഴ നൂറനാട് 

G.O(M.S)170/2010 LSGD dated 
06/08/2010 

58 ശ്രീകുമൊരി.െി 15-07-61 തിരുവനന്തപുരഴ  കൊസരൊട് സ.ഉ(എഴ.എസ് )170/2010 
തസവഭവ.തീയതി 06.08.2010 

59 നക.ആര്ട്.സുശീലകുമൊരി 30-07-61 സകൊടയഴ കടപ്ലൊമറ്റഴ 
ജി.ഒ.(എഴ.എസ്.)നഴ.170/10എൽഎ

സ്ജിെി(ഇപി.എ) 
തീയതി 06.08.2010 

60 Fw. {]kmZv 31.07.1961 ]me¡mSv apXeaS 

k.D (Fw.Fkv) 170/10/Xkz`h 

Xn¿Xn 06.08.2010 

61 ശിവമസനൊഹര്ട്.ആര്ട്. 28-12-61 സകൊടയഴ മണര്ട്കൊട് 
ജി.ഒ.(എഴ.എസ്.)നഴ.170/10എൽഎ

സ്ജിെി 
തീയതി 06.08.2010 

62 സുധൊകരൻ.പി.റ്റി. 06-05-62 സകൊടയഴ കൂടികൽ 
ജി.ഒ.(എഴ.എസ്.)നഴ.170/10എൽഎ
സ്ജിെി  തിരുവനന്തപുരഴ തീയതി 

06.08.2010 

63 എസ്.രൊധൊകൃഷ്ണൻ 14-05-62 തിരുവനന്തപുരഴ  പള്ളിച്ചൽ സ.ഉ(എഴ.എസ് )170/2010 
തസവഭവ.തീയതി 06.08.2010 

64 വിുക് ീനിവാസവന് 14.05.1962 പത്തനംതിട്ട വള്ളിപക്കാട് 
ജിു (എംുഎസ്) 170/10 തീയതി 

06.08.2010 

65 ജി.പ്രകൊശ് 22-05-62 സകൊടയഴ കുീവിലങ്ങൊട് 
ജി.ഒ.(എഴ.എസ്.)നഴ.170/10എൽഎ

സ്ജിെി 
തീയതി 11.08.2010 

66 
പുരുപഷാത്തമന് 

നായര് 
03.06.1962 പത്തനംതിട്ട രടമ്പനാട് 

ജിു (എംുഎസ്) 170/10 തീയതി 
06.08.2010 

67 മുഹമ്മദ് േഷീര്ട് 30-06-1962 ഇടുകി ഉടുമ്പന്നൂര്ട്  ഗ്രൊമ 
പേൊയത്ത് 

സ.ഉ(എഴ.എസ് )നഴ.170/10/തസവഭ
വ തീയതി 06/08/2010 

68 Aen.hn.]n 30.06.1962 ae¸pdw Not¡mSv 

ജിു (എംുഎസ്) 170/10 തീയതി 
06.08.2010 

69 സറ്റൊമി സതൊമസ് 02-01-63 സകൊടയഴ കരൂര്ട് 
ജി.ഒ.(എഴ.എസ്.)170/2010എൽഎ

സ്ജിെി, തിരുവനന്തപുരഴ, 
തീയതി 6.8.2010 

70 ന്റര.പി.ജനാര്ധനന് 11.01.1963 രാസറപരാഡ് രയ്യൂര്-േീപമനി 
ജി. .(എം.എസ്) 

170/201/എല്.എസ്.ജി.ഡി 
തീയ്യതി. 06.08.2010 

71 പി.എഴ കുരയൊസകൊസ് 05-03-1963 ഇടുകി 
വണ്ടൻസമട്  ഗ്രൊമ 

പേൊയത്ത് 
സ.ഉ(എഴ.എസ് )നഴ.170/10/തസവഭ

വ തീയതി 06/08/2010 

72 hk´.]n 05.04.1963 ae¸pdw tXªn¸ew 

ജിു (എംുഎസ്) 170/10 തീയതി 
06.08.2010 

73 tim`. ]n._n 07.05.1963 ]me¡mSv B\¡c 

k.D (Fw.Fkv) 170/10/Xkz`h 

Xn¿Xn 06.08.2010 

74 ശശിധരൻ 
സകൊടക്കുന്നുമ്മൽ 15-05-63 കണ്ണൂര്ട് പന്നയന്നൂര്ട്  

സ.ഉ.(എഴ.എസ് ) നമ്പര്ട് 
170/10/തസവഭവ തീയ്യതി 

06/08/2010 

75 എസ്.സജയൊതി 01-06-63 തിരുവനന്തപുരഴ  െിീയിൻകീഴ് സ.ഉ(എഴ.എസ് )170/2010 
തസവഭവ.തീയതി 06.08.2010 

76 അസശൊക് കുമൊര്ട്. 
സി.എസ് 05-06-63  വയനാട് സകൊടത്തീ GO (MS) No.88/10/LSGD 

dt.03/05/2010,  

77 ശ്രീകുമൊരി.എ.വി. 20-06-63 സകൊടയഴ നകൊഴുവനൊൽ 
ജി.ഒ.(എഴ.എസ്.)നഴ.170/10എൽഎ
സ്ജിെി  തിരുവനന്തപുരഴ തീയതി 

06.08.2010 

78 cmP³.sI 28.06.1963 ae¸pdw Aac¼ew 

ജിു (എംുഎസ്) 170/10 തീയതി 
06.08.2010 

79 പി.പി നസൌഭൊഗയവതി 09-07-1963 ഇടുകി പീരുസമട്  ഗ്രൊമ 
പേൊയത്ത് 

സ.ഉ(എഴ.എസ് )നഴ.170/10/തസവഭ
വ തീയതി 06/08/2010 



80 ]ßIpamcn A½.H 27-07-63 ന്റരാല്ലം ]ò\  

GO(MS)NO-88/2010/LSGD dtd 
03/05/2010, GO(MS)NO-

170/10/LSGD dtd 06/08/2021 

81 സജൊസഫ് സജൊണ് 28-04-64 സകൊടയഴ വൊഴപ്പളളി 
ജി.ഒ.(എഴ.എസ്.)നഴ.170/10എൽഎ

സ്ജിെി 
തീയതി 11.08.2010 

82 സപ്രമരൊജൻ.പി.എഴ 04-05-64 കണ്ണൂര്ട് കൂടൊളി  
സ.ഉ.(എഴ.എസ് ) നമ്പര്ട് 
170/10/തസവഭവ തീയ്യതി 

06/08/2010 

83 kpaXn. sI.kn 09.05.1964 ]me¡mSv ]ncmbncn 

k.D (Fw.Fkv) 170/10/Xkz`h 

Xn¿Xn 06.08.2010 

84 രാധാമണിുറ്റി 13.05.1964 പത്തനംതിട്ട ഏറത്ത് ജിു (എംുഎസ്) 170/10 തീയതി 
06.08.2010 

85 sI.F aWn 18.05.1964 FdWmIpfw Ipgp¸nÅn 

ജിു (എംുഎസ്) 170/10 തീയതി 
06.08.2010 

86 എംുഫല്രുണന് 19-05-1964 ആല്പ്പുഴ രഞ്ഞിക്കുഴി G.O(M.S)170/2010 LSGD dated 
06/08/2010 

87 സവിത. എഴ.എഴ 19-05-64  വയനാട് 

മൊനന്തവൊടി 
മുനിസിപ്പൊലിറ്റി 

GO (MS) No.88/10/LSGD 
dt.03/05/2010,  

GO (MS No.170/10/LSGD 
dt.06/08/2010 

88 പ്രസന്ന നക.ജി. 19-05-64 സകൊടയഴ കുമരകഴ 
ജി.ഒ.(എഴ.എസ്.)നഴ.170/10എൽഎ

സ്ജിെി 
തീയതി 06.08.2010 

89 ന്റരുഓമനക്കുട്ടന് 20-05-1964 ആല്പ്പുഴ േിപങ്ങാല്ി G.O(M.S)170/2010 LSGD dated 
06/08/2010 

90 പി.സമൊഹനൻ 21-05-64 തിരുവനന്തപുരഴ  മൊീനല്ലൂര്ട് സ.ഉ(എഴ.എസ് )170/2010 
തസവഭവ.തീയതി 06.08.2010 

91 ഹരികുമൊര്ട്.നജ 30-05-64 തിരുവനന്തപുരഴ  കുളത്തൂര്ട് സ.ഉ(എഴ.എസ് )170/2010 
തസവഭവ.തീയതി 06.08.2010 

92 
ജുസവരിയത്ത് 

രായി 30-05-1964 ആല്പ്പുഴ രൃഷ്ണപുരം 
G.O(M.S)170/2010 LSGD dated 

06/08/2010 

93 
ആര്ുരാമാനന്ദന് 

നായര് 
03.01.1965 പത്തനംതിട്ട ക്പമാടം 

ജിു (എംുഎസ്) 170/10 തീയതി 
06.08.2010 

94 പി. ഫ്രൊൻസിസ് സജകബ് 04-01-1965 ഇടുകി മീയൂര്ട്  ഗ്രൊമ 
പേൊയത്ത് 

സ.ഉ(എഴ.എസ് )നഴ.170/10/തസവഭ
വ തീയതി 06/08/2010 

95 
Sn.Un Fenk_¯v 

\o\ 
27.02.1965 FdWmIpfw apfhpImSv 

ജിു (എംുഎസ്) 170/10 തീയതി 
06.08.2010 

96 െന്ദ്രൻ െമ്പിസലൊീമ്മൽ 05-04-65 സകൊഴിസകൊട് നരിപ്പറ്റ സ.ഉ.(എഴ.എസ് ) നഴ. 170/2010/ 
ത.സവ.ഭ.വ. തീയതി.06/08/2010 

97 അസശൊകൻ. വി 15-04-65  വയനാട് തവിഞ്ഞൊൽ GO (MS) No.170/10/LSGD 
dt.06/08/2010 

98 tZhcmP³ F.hn 10.05.1965 FdWmIpfw XpdhqÀ 

ജിു (എംുഎസ്) 170/10 തീയതി 
06.08.2010 

99 sI.cm[mIrjvW]nff  10-05-65 ന്റരാല്ലം C«nh  

GO(MS)NO-88/2010/LSGD dtd 
03/05/2010, GO(MS)NO-

170/10/LSGD dtd 06/08/2010 

100 Fw.F³.A\nð 20.05.1965 FdWmIpfw \mbc¼ew 

ജിു (എംുഎസ്) 170/10 തീയതി 
06.08.2010 

101 F.\mkdp±o³Ip«n  25-05-65 ന്റരാല്ലം ssa\mK¸ffn 

GO(MS)NO-88/2010/LSGD dtd 
03/05/2010, GO(MS)NO-

170/10/LSGD dtd 06/08/2010 

102 sI.sF lcn 26.05.1965 FdWmIpfw FSh\¡mSv 

ജിു (എംുഎസ്) 170/10 തീയതി 
06.08.2010 

103 പസാണിക്കുട്ടന്ുന്റരുപി 29.05.1965 പത്തനംതിട്ട സമല്ക്പ 
ജിു (എംുഎസ്) 170/10 തീയതി 

06.08.2010 

104 H. i¦c³Ip«n 30.05.1965 ]me¡mSv hnfbqÀ 

k.D (Fw.Fkv) 170/10/Xkz`h 

Xn¿Xn 06.08.2010 

105 inh{]kmZv  30-05-65 ന്റരാല്ലം ]qX¡pfw  

GO(MS)NO-88/2010/LSGD dtd 
03/05/2010, GO(MS)NO-

170/10/LSGD dtd 06/08/2024 

106 ജയകുമൊര്ട്.എസ് 31-05-65 തിരുവനന്തപുരഴ  കുടപ്പനക്കുന്ന് സസൊണൽ 
(നഗരസഭ) 

സ.ഉ(എഴ.എസ് )170/2010 
തസവഭവ.തീയതി 06.08.2010 

107 ശയൊമള യു. നക 01-06-65 സകൊഴിസകൊട് കൊക്കൂര്ട് സ.ഉ.(എഴ.എസ് ) നഴ. 170/2010/ 
ത.സവ.ഭ.വ. തീയതി.06/08/2010 

108 ഹരീന്ദ്രപ്രസൊദ് 20-11-65 തിരുവനന്തപുരഴ  ആരയസകൊട് സ.ഉ(എഴ.എസ് )170/2010 
തസവഭവ.തീയതി 06.08.2010 

109 thepIp«n. sI.kn 02.12.1965 ]me¡mSv s]cpt§m«pIpdnÈn 

k.D (Fw.Fkv) 170/10/Xkz`h 

Xn¿Xn 06.08.2010 



110 എഴ.ആര്ട് സുധൊകരൻ 04-12-1965 ഇടുകി 
വണ്ണപ്പുീഴ  ഗ്രൊമ 

പേൊയത്ത് 
സ.ഉ(എഴ.എസ് )നഴ.170/10/തസവഭ

വ തീയതി 06/08/2010 

111 സൊബു സജൊണ് 20-12-65 തൃശൂര്ട് സകൊടസേരി 
സ.ഉ.(എഴ.എസ് )നഴ.170/2010/തസ്

വഭവ.തിയ്യതി 06/08/2010 

112 
രാധാരൃഷ്ണന് 

നായര്ുഎംുആര് 
13.01.1966 പത്തനംതിട്ട തണ്ണിപത്താട് 

ജിു (എംുഎസ്) 170/10 തീയതി 
06.08.2010 

113 
sI.F¨v apl½Zv 

kmZn¡v 
21.01.1966 FdWmIpfw sN§a\mSv 

ജിു (എംുഎസ്) 170/10 തീയതി 
06.08.2010 

114 aWnIWvT³. sI 25.01.1966 ]me¡mSv sImgnªm¼md 

k.D (Fw.Fkv) 170/10/Xkz`h 

Xn¿Xn 06.08.2010 

115 ജയക് ീുഎസ് 05-03-1966 ആല്പ്പുഴ പേവിരുളങ്ങര 
G.O(M.S)170/2010 LSGD dated 

06/08/2010 

116 സജൊസഫ് എഴ.വി 05-03-1966 ഇടുകി കടപ്പന നഗരസഭ സ.ഉ(എഴ.എസ് )നഴ.170/10/തസവഭ
വ തീയതി 06/08/2010 

117 ]n.Aw_nImtZhn 02-04-66 ന്റരാല്ലം Nm¯¶qÀ  

GO(MS)NO-88/2010/LSGD dtd 
03/05/2010, GO(MS)NO-

170/10/LSGD dtd 06/08/2025 

118 വിസനൊദൻ. നക 02-05-66 സകൊഴിസകൊട് വില്ലയൊപ്പള്ളി സ.ഉ.(എഴ.എസ് ) നഴ. 170/2010/ 
ത.സവ.ഭ.വ. തീയതി.06/08/2010 

119 hn.KoX  25-05-66 ന്റരാല്ലം ]hnt{Xihcw  

GO(MS)NO-88/2010/LSGD dtd 
03/05/2010, GO(MS)NO-

170/10/LSGD dtd 06/08/2026 

120 
സവണുസഗൊപൊലൻ 

നൊയര്ട്.എഴ.പി. 
28-05-66 സകൊടയഴ പൂഞ്ഞൊര്ട് 

ജി.ഒ.(എഴ.എസ്.)നഴ.170/10എൽഎ
സ്ജിെിതീയതി 11.08.2010 

121 കീര്ട്ത്തി.നക.എസ് 30-05-66 തൃശൂര്ട് കണ്ടൊണസേരി 
സ.ഉ.(എഴ.എസ് )നഴ.170/2010/തസ്

വഭവ.തിയ്യതി 06/08/2010 

122 രൊജീവ് നക.എസ് 16-07-66 സകൊടയഴ സമലകൊവ് 
സ.ഉ.(എഴ.എസ് )നഴ.170/2010/തസ്

വഭവ.തിയ്യതി 06/08/2011 

123 _n.F³.]ßIpamÀ 20.11.1966 FdWmIpfw s\ñn¡pgn 

ജിു (എംുഎസ്) 170/10 തീയതി 
06.08.2010 

124 പ്രദീപ്കുമൊര്ട്. എഴ 21-11-66 സകൊഴിസകൊട് ഒളവണ്ണ സ.ഉ.(എഴ.എസ് ) നഴ. 170/2010/ 
ത.സവ.ഭ.വ. തീയതി.06/08/2010 

125 Akd^v..sI.]n. 04.01.1967 ae¸pdw Xm\qÀ \Kck` 

ജിു (എംുഎസ്) 170/10 തീയതി 
06.08.2010 

126 സൊജു വര്ട്ഗീസ് 25/01/1967 ഇടുകി മരിയൊപുരഴ  ഗ്രൊമ 
പേൊയത്ത് 

സ.ഉ(എഴ.എസ് )നഴ.170/10/തസവഭ
വ തീയതി 06/08/2011 

127 ശൊന്ത. പി 15-04-67 സകൊഴിസകൊട് വൊണിസമൽ സ.ഉ.(എഴ.എസ് ) നഴ. 170/2010/ 
ത.സവ.ഭ.വ. തീയതി.06/08/2010 

128 അസശൊകൻ പി എസ് 27-04-67 തൃശൂര്ട് തൊന്നയഴ സ.ഉ.(എഴ.എസ് )നഴ.170/2010/തസ്
വഭവ.തിയ്യതി 06/08/2010 

129 ജഗദീശ്.നജ. 04-05-64 സകൊടയഴ ഞീഴൂര്ട് 
ജി.ഒ.(എഴ.എസ്.)നഴ.170/10എൽഎ

സ്ജിെി 
തീയതി 11.08.2010 

130 
സുജ എല്ിസപരത്ത് 

ോപക്കാ 
07.05.1967 പത്തനംതിട്ട രുളനട 

ജിു (എംുഎസ്) 170/10 തീയതി 
06.08.2010 

131 ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നൊയര്ട്.േി 10-05-67 തിരുവനന്തപുരഴ  പള്ളികൽ സ.ഉ(എഴ.എസ് ) 170/2010 
തസവഭവ.തീയതി 06.08.2010 

132 സപന്താഷ്ുന്റര .ന്റര 15-05-1967 ആല്പ്പുഴ രുധനൂര് 
G.O(M.S)170/2010 LSGD dated 

06/08/2010 

133 വി.സുസരഷ്കുമൊര്ട് 25-05-67 തിരുവനന്തപുരഴ  തിരുപുീഴ 
സ.ഉ(എഴ.എസ് )170/2010 

തസവഭവ.തീയതി 06.08.2010 

134 ju¡¯en.F³.hn 31.05.1967 ae¸pdw DuÀ§m«ncn 

ജിു (എംുഎസ്) 170/10 തീയതി 
06.08.2010 

135 ഷൊജി സമൊൻ എഴ.ജി 04-06-1967 ഇടുകി ഇടുകി-കഞ്ഞിക്കുഴി  സ.ഉ(എഴ.എസ് )നഴ.170/10/തസവഭ
വ തീയതി 06/08/2010 

136 പ്രദീപ്.സി.ആര്ട് 22-8-1967 തൃശൂര്ട് മറ്റത്തൂര്ട് സ.ഉ.(എഴ.എസ് )നഴ.170/2010/തസ്
വഭവ.തിയ്യതി 06/08/2010 

137 cpÜnWn.sI 22.10.1967 ]me¡mSv a¦c 

k.D (Fw.Fkv) 170/10/Xkz`h 

Xn¿Xn 06.08.2010 

138 എസ്.അസശൊകൻ 07-12-67 തിരുവനന്തപുരഴ  കള്ളികൊട് സ.ഉ(എഴ.എസ് )170/2010 
തസവഭവ.തീയതി 06.08.2010 

139 Fw. hniz\mY³ 29.12.1967 ]me¡mSv am¯qÀ 

k.D (Fw.Fkv) 170/10/Xkz`h 

Xn¿Xn 06.08.2010 

140 kpZÀi\³.Fkv. 07-01-68 ന്റരാല്ലം GcqÀ  

GO(MS)NO-88/2010/LSGD 
dtd 03/05/2010, 

GO(MS)NO-170/10/LSGD 
dtd 06/08/2010 



141 
രീതാപേവിഅമ്മു 

ന്റജ 

30.01.1968 ആല്പ്പുഴ 
മാപവല്ിക്കര 

താമരക്കുളം 

GO(MS)NO-88/2010/LSGD 
dtd 03/05/2010, 

GO(MS)NO-170/10/LSGD 
dtd 06/08/2010 

142 ഷാജിപമാന് വി 10-02-1968 ആല്പ്പുഴ തിരുവന്വണ്ടൂര് 
G.O(M.S)170/2010 LSGD dated 

06/08/2010 

143 DZbIpamcn ]n 25.04.1968 FdWmIpfw apf´pcp¯n 

k.D(Fw.Fkv 

\w.170/10/X.kz.`.h 

XnbXn.06.08.2010 

144 സി.പി.സവണുസഗൊപൊൽ 07-05-68 സകൊടയഴ പളളികസത്തൊട് ജി.ഒ.(എഴ.എസ്.)നഴ.170/10എൽഎ
സ്ജിെിതീയതി 06.08.2010 

145 tkXpam[h³.Fw 15.05.1968 ae¸pdw hmg¡mSv 

ജിു (എംുഎസ്) 170/10 തീയതി 
06.08.2010 

146 F. cmP³ 21.05.1968 ]me¡mSv sImSp¼v 

k.D (Fw.Fkv) 170/10/Xkz`h 

Xn¿Xn 06.08.2010 

147 ഷൊഫിയൊ േീവി എസ്.എ 25-05-68 വയനൊട് സുൽത്തൊൻ േസത്തരി 
k.D (Fw.Fkv) 170/10/Xkz`h 

Xn¿Xn 06.08.2010 

148 പത്മനൊഭൻ. പി. നക 28-05-68 സകൊഴിസകൊട് കുന്നുമ്മൽ സ.ഉ.(എഴ.എസ് ) നഴ. 170/2010/ 
ത.സവ.ഭ.വ. തീയതി.06/08/2010 

149 
ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ 

നൊയര്ട്.റ്റി.എസ്. 15-09-68 സകൊടയഴ കടുത്തുരുത്തി 
ജി.ഒ.(എഴ.എസ്.)നഴ.170/10എൽഎ

സ്ജിെി(ഇപിഎ) 
തീയതി 06.08.2010 

150 sI.BÀ. kpPmX 26.01.1969 ]me¡mSv ]pXqÀ 

k.D (Fw.Fkv) 170/10/Xkz`h 

Xn¿Xn 06.08.2010 

151 
രാമനാരായണന്ു 

സി 20.04.1969 മല്പ്പുറം അമരമ്പല്ം k.D (Fw.Fkv) 170/10/Xkz`h 

Xn¿Xn 06.08.2010 

152 kPohv Fw.Fð 21.04.1969 FdWmIpfw Ip«¼pg 

k.D (Fw.Fkv) 170/10/Xkz`h 

Xn¿Xn 06.08.2010 

153 സപ്രമൻ. നക. നക 25-04-69 സകൊഴിസകൊട് ഒേിയഴ സ.ഉ.(എഴ.എസ് ) നഴ. 170/2010/ 
ത.സവ.ഭ.വ. തീയതി.06/08/2010 

154 വിജയദൊസ്.റ്റി.നജ. 01-05-69 സകൊടയഴ മൊടപ്പളളി 

എൽഎസ്ജിെി (ഇപിഎ)വകുപ്പ് 
ജി.ഒ.(എഴ.എസ്.)നഴ.170/10/എൽഎ

സ്ജിെി തീയതി 06.08.2010 
തിരുവനന്തപുരഴ 

155 മിനി എഴ 03-05-69 തൃശൂര്ട് പുന്നയൂര്ട്ക്കുളഴ സ.ഉ.(എഴ.എസ് )നഴ.170/2010/തസ്
വഭവ.തിയ്യതി 06/08/2010 

156 പ്രസമൊദ്കുമൊര്ട്.വി.ആര്ട്. 12-05-69 സകൊടയഴ മരങ്ങൊട്ടുപിളളി ജി.ഒ.(എഴ.എസ്.)നഴ.170/10എൽഎ
സ്ജിെിതീയതി 06.08.2010 

157 പൊവന.എസ് 30-05-69 തിരുവനന്തപുരഴ  സപൊത്തൻസകൊട് സ.ഉ(എഴ.എസ് )170/2010 
തസവഭവ.തീയതി 06.08.2010 

158 ജിു വിജയന് 30-05-1969 ആല്പ്പുഴ രുമാരപുരം 
G.O(M.S)170/2010 LSGD dated 

06/08/2010 

159 രഘുുജി 31-05-1969 ആല്പ്പുഴ പാല്പമല് 
G.O(M.S)170/2010 LSGD dated 

06/08/2010 

160 സസന്തൊഷ് നക.െി 31-5-1969 തൃശൂര്ട് വൊടൊനപ്പള്ളി സ.ഉ.(എഴ.എസ് )നഴ.170/2010/തസ്
വഭവ.തിയ്യതി 06/08/2010 

161 നക.എൻ.േൊബു 10-07-69 സകൊടയഴ മൊഞ്ഞൂര്ട് 
ജി.ഒ.(എഴ.എസ്.)നഴ.170/10എൽഎ

സ്ജിെി(ഇപിഎ) 
തീയതി 06.08.2010 

162 സതി നക വി 03-09-69 തൃശൂര്ട് െൊഴൂര്ട് സ.ഉ.(എഴ.എസ് )നഴ.170/2010/തസ്
വഭവ.തിയ്യതി 06/08/2010 

163 Fkv.cm[mtZhn 23.12.1969 FdWmIpfw tNcm\ñqÀ 

k.D (Fw.Fkv) 170/10/Xkz`h 

Xn¿Xn 06.08.2010 

164 സ്ക്കറിയ വര്ഗ്ഗീസ് 27.12.1969 പത്തനംതിട്ട വടപേരിക്കര 
ജിു (എംുഎസ്) 170/10 തീയതി 

06.08.2010 

165 kn.]n.kmPp 08.01.1970 FdWmIpfw Ioc¼md 

k.D (Fw.Fkv) 170/10/Xkz`h 

Xn¿Xn 06.08.2010 

166 F.än s_¶n 21.01.1970 FdWmIpfw A¿¼pg 

k.D (Fw.Fkv) 170/10/Xkz`h 

Xn¿Xn 06.08.2010 

167 പവിത്രൻ കൂടത്തിൽ 05-04-70 കണ്ണൂര്ട് സപരൊവൂര്ട് 
സ.ഉ.(എഴ.എസ് ) നമ്പര്ട് 
170/10/തസവഭവ തീയ്യതി 

06/08/2010 

168 Sn.BÀ tim`\ 10.04.1970 FdWmIpfw FS¡m«phbð 
k.D (Fw.Fkv) 170/10/Xkz`h 

Xn¿Xn 06.08.2010 

169 ഹരിദൊസ് എഴ.ആര്ട് 28-4-1970 തൃശൂര്ട് അതിരപ്പിള്ളി സ.ഉ.(എഴ.എസ് )നഴ.170/2010/തസ്
വഭവ.തിയ്യതി 06/08/2010 

170 ഉഷ. ടി.നക 07-05-70  വയനാട് എടവക GO (MS) No.88/10/LSGD 
dt.03/05/2010,  



GO (MS No.170/10/LSGD 
dt.06/08/2010 

171 ലീല. എ.നക 10-05-70  വയനാട് അമ്പലവയൽ 

GO (MS) No.88/10/LSGD 
dt.03/05/2010,  

GO (MS No.170/10/LSGD 
dt.06/08/2010 

172 ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ.നക.ടി 18-5-1970 തൃശൂര്ട് ശ്രീനൊരൊയണപുരഴ 
സ.ഉ.(എഴ.എസ് )നഴ.170/2010/തസ്

വഭവ.തിയ്യതി 06/08/2010 

173 സരസവതി.എഴ.എ. 20-05-70 സകൊടയഴ നനടുങ്കുന്നഴ 
ജി.ഒ.(എഴ.എസ്.)നഴ.170/10എൽഎ

സ്ജിെി 
തീയതി 06.08.2010 

174 _nµp `mkvIÀ 25-05-70 ന്റരാല്ലം taene  

GO(MS)NO-88/2010/LSGD 
dtd 03/05/2010, 

GO(MS)NO-170/10/LSGD 
dtd 06/08/2010 

175 പി സി വിപനാദ് 30-05-1970 ആല്പ്പുഴ മുളക്കുഴ 
G.O(M.S)170/2010 LSGD dated 

06/08/2010 

176 ]n.kzman\mY³ 14.06.1970 ]me¡mSv hïmgn 
k.D (Fw.Fkv) 170/10/Xkz`h 

Xn¿Xn 06.08.2010 

177 sambvXo³Ip«n.]n 16.03.1971 ae¸pdw Iല്]It©cn 

ജിു (എംുഎസ്) 170/10 തീയതി 
06.08.2010 

178 എഴ.നക.സഗൊപൊലകൃഷ്ണൻ 03-05-71 തൃശൂര്ട് 
സമത്തല(നകൊടുങ്ങല്ലൂര്ട് 

നഗരസഭ) 
സ.ഉ.(എഴ.എസ് )നഴ.170/2010/തസ്

വഭവ.തിയ്യതി 06/08/2022 

179 _n.APbIpamÀ  12-05-71 ന്റരാല്ലം t]mcphgn  

GO(MS)NO-88/2010/LSGD dtd 
03/05/2010, GO(MS)NO-

170/10/LSGD dtd 06/08/2029 

180 N{µ_m_p  20-05-71 ന്റരാല്ലം Ico{]  

GO(MS)NO-88/2010/LSGD dtd 
03/05/2010, GO(MS)NO-

170/10/LSGD dtd 06/08/2030 

181 നേൻ.േി. 25-05-71 സകൊടയഴ എലിക്കുളഴ 
ജി.ഒ.(എഴ.എസ്.)നഴ.170/10എൽഎ

സ്ജിെി 
തീയതി 06.08.2010 

182 ഷീജുആര് 25.05.1971 പത്തനംതിട്ട ഏഴംരുളം 
ജിു (എംുഎസ്) 170/10 തീയതി 

06.08.2010 

183 കുമൊരി സീന 26-05-71 തിരുവനന്തപുരഴ  
ആറ്റിപ്ര സസൊണൽ 

(നഗരസഭ) 

സ.ഉ(എഴ.എസ് )140/14 
തസവഭവ.തീയതി 02.08.2014 (W.e.f 

03.05.10) 

184 e¯o^v.kn 26.05.1971 ae¸pdw Icphmc¡pv 

ജിു (എംുഎസ്) 170/10 തീയതി 
06.08.2010 

185 sI.A\nðIpamÀ  28-05-71 ന്റരാല്ലം sXmSnbqÀ  

GO(MS)NO-88/2010/LSGD 
dtd 03/05/2010, 

GO(MS)NO-170/10/LSGD 
dtd 06/08/2010 

186 നേജു.പി .േി 30-5-1971 തൃശൂര്ട് മുല്ലസേരി സ.ഉ.(എഴ.എസ് )നഴ.170/2010/തസ്
വഭവ.തിയ്യതി 06/08/2010 

187 kÂam_n.sI. 30.05.1971 ae¸pdw a¼mSv 

ജിു (എംുഎസ്) 170/10 തീയതി 
06.08.2010 

188 jo_.Fkv.F  30-05-71 ന്റരാല്ലം NSbawKew  

GO(MS)NO-88/2010/LSGD 
dtd 03/05/2010, 

GO(MS)NO-170/10/LSGD 
dtd 06/08/2010 

189 ഷൊജീവൻ.നക 11-02-72 കണ്ണൂര്ട് കുറുമൊത്തൂര്ട് 
സ.ഉ.(എഴ.എസ് ) നമ്പര്ട് 
170/10/തസവഭവ തീയ്യതി 

06/08/2010 

190 നീജി.ഫിലിപ്പ് 07-05-72 കണ്ണൂര്ട് അയ്യൻകുന്ന് 
സ.ഉ.(എഴ.എസ് ) നമ്പര്ട് 
170/10/തസവഭവ തീയ്യതി 

06/08/2010 

191 നക.സജൊയി 24-05-72 തിരുവനന്തപുരഴ  കല്ലീ സ.ഉ(എഴ.എസ് )170/2010 
തസവഭവ.തീയതി 06.08.2010 

192 സുധീരൻ. പി 25-05-72 സകൊഴിസകൊട് സകൊട്ടൂര്ട് സ.ഉ.(എഴ.എസ് ) നഴ. 170/2010/ 
ത.സവ.ഭ.വ. തീയതി.06/08/2010 

193 പക്പംല്ാല് 29-05-1972 ആല്പ്പുഴ രടക്കരപ്പള്ളി G.O(M.S)170/2010 LSGD dated 
06/08/2010 

194 അജിത.പി 30-05-72 തിരുവനന്തപുരഴ  കടയ്ക്കൊവൂര്ട് സ.ഉ(എഴ.എസ് )170/2010 
തസവഭവ.തീയതി 06.08.2010 

195 ല്താരുമാരി 30-05-1972 ആല്പ്പുഴ പാണ്ടനാട് 
G.O(M.S)170/2010 LSGD dated 

06/08/2010 



196 സജീവന്.ന്റര.പി 30.05.1972 രാസറപരാഡ് പടന്ന 

ജി. .(എം.എസ്) 

170/201/എല്.എസ്.ജി.ഡി 
തീയ്യതി. 06.08.2010 

197 റ്റി.ആര്ട്.സുസരഷ്കുമൊര്ട് 30-05-72 തിരുവനന്തപുരഴ  
കഴക്കൂടഴ സസൊണൽ 

(നഗരസഭ) 

സ.ഉ(എഴ.എസ് )140/14 
തസവഭവ.തീയതി 02.08.2014 (W.e.f 

03.05.10) 

198 പുഷ്പ.ന്റര 09.07.1972 രാസറപരാഡ് പുല്ലൂര്-ന്റപരിയ 

ജി. .(എം.എസ്) 

170/201/എല്.എസ്.ജി.ഡി 
തീയ്യതി. 06.08.2010 

199 ലൊല വര്ട്ഗീസ് നക  5-1-1973 തൃശൂര്ട് കൊടുകുറ്റി 
സ.ഉ.(എഴ.എസ് )നഴ.170/2010/തസ്

വഭവ.തിയ്യതി 06/08/2010 

200 സി.സുനിൽകുമൊര്ട് 15-01-73 തിരുവനന്തപുരഴ  നവള്ളീട 
സ.ഉ(എഴ.എസ് )170/2010 

തസവഭവ.തീയതി 06.08.2010 

201 _nPn.sI. sk_mÌy³ 13.03.1973 ae¸pdw hgn¡Shv 

സ.ഉ(എഴ.എസ് )170/2010 
തസവഭവ.തീയതി 06.08.2010 

202 നേന്നി നസേൊസ്റ്റയൻ 24-03-73 സകൊടയഴ അകലക്കുന്നഴ 
ജി.ഒ.(എഴ.എസ്.)നഴ.170/10എൽഎ

സ്ജിെി 
തീയതി 11.08.2010 

203 സതൊമസ്.ടി.നജ 31-03-73 കണ്ണൂര്ട് കണിച്ചൊര്ട്  
സ.ഉ.(എഴ.എസ് ) നമ്പര്ട് 
170/10/തസവഭവ തീയ്യതി 

06/08/2010 

204 നേജു.എസ് 01-04-73 തിരുവനന്തപുരഴ  പനവൂര്ട് സ.ഉ(എഴ.എസ് )170/2010 
തസവഭവ.തീയതി 06.08.2010 

205 A_vZpÄ \mkÀ.]n.]n 19.04.1973 ae¸pdw amdm¡c 

സ.ഉ(എഴ.എസ് )170/2010 
തസവഭവ.തീയതി 06.08.2010 

206 _nPp Genbmkv 26.04.1973 FdWmIpfw ss]t§m«qÀ 

സ.ഉ(എഴ.എസ് )170/2010 
തസവഭവ.തീയതി 06.08.2010 

207 sI.BÀ.kp\nðIpamÀ 03.05.1973 FdWmIpfw NqÀWn¡c 

സ.ഉ(എഴ.എസ് )170/2010 
തസവഭവ.തീയതി 06.08.2010 

208 മണിക്കുടൻനൊയര്ട് 10-05-73 തിരുവനന്തപുരഴ  പുല്ലമ്പൊീ സ.ഉ(എഴ.എസ് )170/2010 
തസവഭവ.തീയതി 06.08.2010 

209 ഷീജുഎസ് 15.05.1973 പത്തനംതിട്ട സീതപത്താട് 
ജിു (എംുഎസ്) 170/10 തീയതി 

06.08.2010 

210 hn.F.kptcjv 24.05.1973 FdWmIpfw hSt¡¡c 

k.D(Fw.Fkv 

\w.170/10/X.kz.`.h 

XnbXn.06.08.2010 

211 kuZman\n.F³ 27.05.1973 ae¸pdw Icpfmbn 

സ.ഉ(എഴ.എസ് )170/2010 
തസവഭവ.തീയതി 06.08.2010 

212 _nPp.Fw.sI.  01-06-73 ന്റരാല്ലം Icp\mK¸ffn  

GO(MS)NO-88/2010/LSGD dtd 
03/05/2010, GO(MS)NO-

170/10/LSGD dtd 06/08/2034 

213 ssjPp sI.]n 09.06.1973 FdWmIpfw aq¡¶qÀ 

സ.ഉ(എഴ.എസ് )170/2010 
തസവഭവ.തീയതി 06.08.2010 

214 ീീജ.ആര്ട് 10-03-74 തിരുവനന്തപുരഴ  കിളിമൊനൂര്ട് സ.ഉ(എഴ.എസ് )170/2010 
തസവഭവ.തീയതി 06.08.2010 

215 ീീജ.സി 22-04-74 കണ്ണൂര്ട് സകൊടയഴ 
സ.ഉ.(എഴ.എസ് ) നമ്പര്ട് 
170/10/തസവഭവ തീയ്യതി 

06/08/2010 

216 ന്റര സുഭാഷ് 10-05-1974 ആല്പ്പുഴ പേപ്പാട് 
G.O(M.S)170/2010 LSGD dated 

06/08/2010 

217 knÔp.Fkv.  20-05-74 ന്റരാല്ലം \oïIc  

GO(MS)NO.88/2010/LSGD dtd 
03/05/2010  

218 എഴ എസ് അഭിലൊഷ് 25/05/1974 ഇടുകി അയ്യപ്പൻ സകൊവിൽ  
ഗ്രൊമ പേൊയത്ത് 

സ.ഉ(എഴ.എസ് )നഴ.170/10/തസവഭ
വ തീയതി 06/08/2010 

219 PbZmk³. Fw.F³ 25.05.1974 ]me¡mSv \mKetÈcn 

k.D (Fw.Fkv) 170/10/Xkz`h 

Xn¿Xn 06.08.2010 

220 സുനിൽകുമൊര്ട്.വി.എസ് 25-05-74 തിരുവനന്തപുരഴ  ഉഴമലയ്ക്കൽ സ.ഉ(എഴ.എസ് )170/2010 
തസവഭവ.തീയതി 06.08.2010 

221 ]n.F A\nðIpamÀ 30.05.1974 FdWmIpfw IcpameqÀ 

സ.ഉ(എഴ.എസ് )170/2010 
തസവഭവ.തീയതി 06.08.2010 

222 A³hÀ.hn.kn. 07.07.1974 ae¸pdw Xh\qÀ 

സ.ഉ(എഴ.എസ് )170/2010 
തസവഭവ.തീയതി 06.08.2010 

223 sI.Fkv.sdmkmcn 12.08.1974 FdWmIpfw ന്റേല്ലാനം സ.ഉ(എഴ.എസ് )170/2010 
തസവഭവ.തീയതി 06.08.2010 

224 സതീഷ് റ്റി.നക 20/05/1975 ഇടുകി െക്കുപള്ളഴ  ഗ്രൊമ 
പേൊയത്ത് 

സ.ഉ(എഴ.എസ് )നഴ.170/10/തസവഭ
വ തീയതി 06/08/2010 

225 kn.F ssjPn 27.01.1976 FdWmIpfw 

Xr¸qWn¯pd 

ap³kn]menän 

സ.ഉ(എഴ.എസ് )നഴ.170/10/തസവഭ
വ തീയതി 06/08/2010 

226 മസനൊജ്.എൻ 30-04-76 കണ്ണൂര്ട് െിറ്റൊരിപ്പീമ്പ  
സ.ഉ.(എഴ.എസ് ) നമ്പര്ട് 
170/10/തസവഭവ തീയ്യതി 

06/08/2010 



227 
apl½Zv l\o^.R-

I®n 
02.05.1976 ae¸pdw samdbqÀ 

സ.ഉ(എഴ.എസ് )നഴ.170/10/തസവഭ
വ തീയതി 06/08/2010 

228 ഷീേ.എസ് 03-05-76 തിരുവനന്തപുരഴ  കല്ലിയൂര്ട് 
സ.ഉ(എഴ.എസ് )170/2010 

തസവഭവ.തീയതി 06.08.2010 

229 
kt´mjvIpamÀ 

.kn.sI. 
20.12.1976 ae¸pdw NmenbmÀ 

സ.ഉ(എഴ.എസ് )നഴ.170/10/തസവഭ
വ തീയതി 06/08/2010 

230 സഞ്ജയ്.എസ്.നൊയര്ട് 25-12-76 സകൊടയഴ നവളിയന്നൂര്ട് 
ജി.ഒ.(എഴ.എസ്.)നഴ.170/10എൽഎ

സ്ജിെി 
തീയതി 11.08.2010 

231 {]tamZv.BÀ  08-04-77 ന്റരാല്ലം Aeba¬  

GO(MS)NO.88/2010/LSGD dtd 
03/05/2010, 
GO(MS)NO.170/10/LSGD dtd 
06/08/2010,He was appointed as 
Librarian on monthly honararium 
basis in the Samskarika Nilayam, 
Alayamon (Eleven point programe) 
w.e.f 16.10.1998 FN, as per 
Resalution No III (i) Dt 05.10.1998 
of Alayamon GP.  As perGO(MS) 
NO.88/10/LSGD dtd 03.05.2010, & 
asper Order No A1 3275/2010   Dt 
24.06.2010 of the Alayamon GP. 

232 Dkvam³.hn. 26-05-77 ae¸pdw ]pg¡m«ncn 

സ.ഉ(എഴ.എസ് )നഴ.170/10/തസവഭ
വ തീയതി 06/08/2010 

233 ^ntdmkv \oemw{¼ 28.05.1977 ae¸pdw hqÀ 

സ.ഉ(എഴ.എസ് )നഴ.170/10/തസവഭ
വ തീയതി 06/08/2010 

234 ഇസ്മത്ത്. ഇ. സി. 02-04-78 സകൊഴിസകൊട് പസയ്യൊളി നഗരസഭ സ.ഉ.(എഴ.എസ് ) നഴ. 170/2010/ 
ത.സവ.ഭ.വ. തീയതി.06/08/2010 

235 
A`nemjvIpamÀ. 

ImªncSn  
16.05.1978 ae¸pdw Aac¼ew 

സ.ഉ(എഴ.എസ് )നഴ.170/10/തസവഭ
വ തീയതി 06/08/2010 

236 ഉഷ.ജി 26-05-78 തിരുവനന്തപുരഴ  വടിയൂര്ട്കൊവ് 
സസൊണൽ (നഗരസഭ) 

സ.ഉ(എഴ.എസ് )170/2010 
തസവഭവ.തീയതി 06.08.2010 

237 സുജീന്ദ്രനൊഥൻ.ടി.എസ് 15-08-78 തൃശൂര്ട് മണലൂര്ട് സ.ഉ.(എഴ.എസ് )നഴ.170/2010/തസ്
വഭവ.തിയ്യതി 06/08/2010 

238 ^koe.sI.]n. 02.01.1979 ae¸pdw ]ffn¡Â 

സ.ഉ(എഴ.എസ് )നഴ.170/10/തസവഭ
വ തീയതി 06/08/2010 

239 വിപനാദ് രുമാര്.ന്റര 10.05.1980 രാസറപരാഡ് പരഡഡ്ക്ക 

ജി. .(എം.എസ്) 

170/201/എല്.എസ്.ജി.ഡി 
തീയ്യതി. 06.08.2010 

240 രൊജീവ്.ഇ.നക. 20-11-80 സകൊടയഴ വൊകത്തൊനഴ ജി.ഒ.(എഴ.എസ്.)നഴ.170/10എൽഎ
സ്ജിെിതീയതി 06.08.2010 

241 ല്ിൊ തങ്കേന് 07.04.1981 പത്തനംതിട്ട അരുവാപ്പുല്ം 
ജിു (എംുഎസ്) 170/10 തീയതി 

06.08.2010 

242 സുഭാഷ്ുഎസ് 01-07-1981 ആല്പ്പുഴ പുറക്കാട് 
G.O(M.S)170/2010 LSGD dated 

06/08/2010 

243 പത്മജൊസദവി.നക 13-05-59 തിരുവനന്തപുരഴ  മലയിൻകീഴ് 
സ.ഉ(എഴ.എസ് )140/14 

തസവഭവ.തീയതി 02.08.2014 (W.e.f 
03.05.10) 

244 സജയൊതിഷ് കുമൊര്ട് 31-07-63 തിരുവനന്തപുരഴ  സനമഴ സസൊണൽ 
(നഗരസഭ) 

സ.ഉ(എഴ.എസ് )140/14 
തസവഭവ.തീയതി 02.08.2014 (W.e.f 

03.05.10) 

245 ഉനസ്സൻ. നക 10-03-65 സകൊഴിസകൊട് കിഴസകൊത്ത് 
സ.ഉ.(എഴ.എസ് ) നഴ. 140/2014/ 
ത.സവ.ഭ.വ. തീയതി.02/08/2014 

246 _m_p.sI.  20-05-69 ന്റരാല്ലം IpetiJc]pcw  
GO(MS)NO.140/10/LSGD 

dtd02.08.2014 

247 സഷല്ാപേവിുപി 23.05.1973 പത്തനംതിട്ട അരുവാപ്പുല്ം 
ജിു (എംുഎസ്) 140/ 2014 

തീയതി 02.08.2014 

248 സറ്റൊഴസണ് സജൊര്ട്ജ് 24-12-75 സകൊടയഴ കൊണകൊരി 
ജി.ഒ.(എഴ.എസ്.)നഴ.140/2014എൽ

എസ്ജിെി 
തീയതി 02.08.2014 

249 hn.Pn tim`\  15.07.1963 FdWmIpfw Ip«¼pg 

k.D(Fw.Fkv 

\w.33/2018/X.kz.`.h 

XnbXn.14/03/2018 

250 ജിുഅജയരുമാര് 28-11-1967 ആല്പ്പുഴ ന്റനടുമുടി G.O 2653/2013 LSGD dated 
30/10/2018 

251 േക്ന്ദന് സി 14-10-62 
പാല്ക്കാട് പമല്ാര്പരാട് 

G.O (MS)150/2018 LSGD dated 
11/10/18 

 

]©m-b¯v Ub-d-IvSÀ 


