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ക്രമ
നം. കോളളംം 1 കോളളംം 2 കോളളംം 3

1
മീനളകുമളരര
വരളംപര  ല്   ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
തരരുവനന്തപുരം

വളമനളപുരം  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
തരരുവനന്തപുരം,

സജരകമ സളനോയകയറം ലറം ലഭരച
ഒഴരവര  ല്

അകപക

2
സത്യപ്രോളാശമ
പപരുമ്പപളം  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
ആലപ്പുഴ

കേ രപഞ്ചായതല പതകമ ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
ആലപ്പുഴ 

രളകജ ന് നമ  പരപളകമ സളന ോയകയറം
ലറം ലഭരച ഒഴരവര    ല് 

അകപക

3
നര ര്മ്മല എസമ 
ോടമ്പഴരപ്പു്പുറം  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
പളലകളടമ

ോരടങ്ങൂ ര  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
കോളട്ടയം 

ആാശള ോമള  ലരനമ സളനോയകയറം
ലറം ലഭരച ഒഴരവരല്

അകപക

4
വരകനളദ്മ കുമള  ര പോ
വളപഞ്ചായതരക്കുടര  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ 
ഇടുകര 

എലരക്കുളംം   ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
കോളട്ടയം 

നജുമ ബീവരപയ  സലം മളകയറരയ
ഒഴരവരല്

അകപക
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5

നജുമ ബീവര
ജരലളപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ 
മലപ്പൂൂറപൂറം 
(എലരക്കുളംം  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ 
കോളട്ടയം നരയമരചരരുന്നതമ )

ോല്പുറ (വവകം)  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
കോളട്ടയം 

സരന്ധു എസമ.നമ സളനോയകയറം
ലറം ലഭരച ഒഴരവരല്

അകപക

6
രളകജഷമ ദ്ളസമ 
രളജളകളടമ  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ 
ഇടുകര

കയറര വര പുരം    ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
കോളട്ടയം (സുനര    ല് കുമള ര കയറര പോ
പയ  സലം മളകയറരയ ഒഴരവര ല് )

അകപക

7
വഷജു ഡര
ഈസമ എകളംരര  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ 
ോളസരകരളഡമ

മ്പുറവ ന്തുരുപഞ്ചായതമ  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
കോളട്ടയം (എം പര കപള ളംരനമ

സളനോയകയറം ലറം ലഭരച ഒഴരവരല് )
അകപക

8
പോ എസമ േന്ദ്രപ്രസളദ്മ
പളമ്പളടുംപള്പുറ  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
ഇടുകര

തരരുവളണരയൂ   ര  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
എ്പുറണളകുളംം, (ഉമ.എസമ.നമ

സളനോയകയറം ലറം ലഭരച ഒഴരവരല് )

വരരമരകള   ന
9 മളസം

9
സളജൂ പീകയറ ര
രളജകുമളരര  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ 
ഇടുകര

പരണരമന   ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
എ്പുറണളകുളംം,(ലരജര പോ ഐ കമ
സളനോയകയറം ലറം ലഭരച ഒഴരവരല് )

ോ്യൂ 20

10
ജര ജറു  സ ന  
മ്പുറയൂ ര  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ 
ഇടുകര

മഞ്ഞള്ളൂ  ര  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
എ്പുറണളകുളംം, (രതീഷമ ബളബു പര

എം നമ സളനോയകയറം ലറം ലഭരച
ഒഴരവരല് )

ോ്യൂ 23

11
രതീഷമ പര എസമ     
മുരരയളടമ  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ 
തൃശ്ശൂ  ര

മലയളറ്റൂ  ര നീകലാശനീലേശ്വരം  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
എ്പുറണളകുളംം (കമളളംരക്കുട്ടരകമ

സളനോയകയറം ലറം ലഭരച ഒഴരവരല് )
ോ്യൂ 24

12
പെബരകമള   ന എബളെളം 
കസനളപതര  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ 
ഇടുകര

ഐകരനളടമ  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
എ്പുറണളകുളംം (കപ്രമലത എം എല്
നമ  സളനോയകയറം ലറം ലഭരച ഒഴരവര ല് )

ോ്യൂ 25

13
പ്രര നസര എം ഡര 
പുപഞ്ചായത നകവലരകര  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ 
എ്പുറണളകുളംം

ഏഴരകര   ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
എ്പുറണളകുളംം,

പോ എഫമ വമകര    ള് നമ
സളനോയകയറം ലറം ലഭരച ഒഴരവരല്

അകപക
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14
ഷീബ വര  ആ ര  
കോളട്ടളപടര  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ 
എ്പുറണളകുളംം

ോറുകുകയറര  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ,
എ്പുറണളകുളംം (യളമരനര പരപളകമ
സളനോയകയറം ലറം ലഭരച ഒഴരവരല് )

അകപക

15
സളന്ദ്ര കജളസഫമ 
വണ്ണപു്പുറം  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ 
ഇടുകര

പളമ്പളക്കുട   ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
എ്പുറണളകുളംം, (രശര പര വര കമ

സളനോയകയറം ലറം ലഭരച ഒഴരവരല് )
അകപക

16
ശീോല ആ ര  
കുട്ടമ്പുഴ  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ 
എ്പുറണളകുളംം

മഞ്ഞപ്ര    ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
എ്പുറണളകുളംം, 

ഷീജ കയറര ആ ര   നമ സളനോയകയറം
ലറം ലഭരച ഒഴരവരല്

അകപക

17
ബരജര എം രളജമ
ോീരംമ്പള്പുറ  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ 
എ്പുറണളകുളംം

എടവനകളടമ  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
എ്പുറണളകുളംം, 

സളബു രളജമ എസമ നമ
സളനോയകയറം ലറം ലഭരച ഒഴരവര ല്

അകപക

18
ബരന്ദു പസബളസ്യ   ന     
ോവളംങളടമ  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ 
എ്പുറണളകുളംം

പുപഞ്ചായത നകവലരകര  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
എ്പുറണളകുളംം, 

പ്രര നസര എം ഡര പയ സലം
മളകയറരയ ഒഴരവര  ല്

അകപക

19
കജള      ണ് ോര ര ണ് 
മൂ  രകനളടമ   ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ 
മലപ്പു്പുറം

മുടക്കുഴ   ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
എ്പുറണളകുളംം, 

അനരത പോ പോ കമ സളനോയകയറം
ലറം ലഭരച ഒഴരവരല്

അകപക

20

ജയലത  എ ല്  
കവങ്ങൂ    ര  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ 
എ്പുറണളകുളംം

ോടമക്കുടര    ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
എ്പുറണളകുളംം, 

സഞ്ജയമ അകം എ പോ കമ
സളനോയകയറം ലറം ലഭരച ഒഴരവരല്

അകപക

21
പ്രീതര കമകനള   ന
പളലക്കുഴ  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ 
എ്പുറണളകുളംം

കോളട്ടുവപളര   ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
എ്പുറണളകുളംം, 

കമരര പഡളമരനരക പോ  കമ
സളനോയകയറം ലറം ലഭരച ഒഴരവരല്

അകപക

22 കപ്രമ ബര കമകനള   ന
ോല്ലൂ രകളടമ
 ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ 

കുന്നത്തുനളടമ  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
എ്പുറണളകുളംം, 

സരത പോ പജ കമ സളനോയകയറം

അകപക
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എ്പുറണളകുളംം ലറം ലഭരച ഒഴരവരല്

23
സുനര    ല് കയറര പോ
കയറര വര പുരം  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ 
കോളട്ടയം

വപകങളട്ടൂ ര  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ,
എ്പുറണളകുളംം , 

ത നസീല എ എം നമ
സളനോയകയറം ലറം ലഭരച ഒഴരവരല്

അകപക

24
ആാശലത 
പപളരവളസ  ല്    ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ 
ഇടുകര

കവങ്ങൂ     ര    ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
എ്പുറണളകുളംം, 

ജയലത എ ല്   പന സലം മളകയറരയ
ഒഴരവരല്

അകപക

25
കമരര ദ്ീന വര വര 
കതങ്കര  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
പളലകളടമ

പതക്കുംോര   ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
തൃശ്ശൂ   ര 

അനരത പയ സലം മളകയറരയ
ഒഴരവരല്

ോ്യൂ 22

26
സളബര്പുറ പോ സര
തൃപ്രകങളടമ  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
മലപ്പു്പുറം

കതളളൂ   ര  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ 
തൃശ്ശൂ    ര , ലത എം നമ  സളനോയകയറം

ലറം ലഭരച ഒഴരവരല്
ോ്യൂ 23

27
ബരന്ദു  ആ ര   
വളണരയംകുളംം  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
പളലകളടമ

അവണൂ  ര  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ തൃശ്ശൂ ര
കപള ള് പോ എം നമ  സളനോയകയറം

ലറം ലഭരച ഒഴരവര   ല്
ോ്യൂ 24

28
ബരജു പോ
േളംവ്പുറ  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
പളലകളടമ

കവലുകര  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ 
തൃശ്ശൂ ര

സരന്ധു  ആ ര എ ല്   നമ
സളനോയകയറം ലറം ലഭരച ഒഴരവരല്

ോ്യൂ 25

29
അനരത  
പതക്കുംോര   ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
തൃശ്ശൂ       ര

കോളലളഴര  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ 
തൃശ്ശൂ      ര , 

രകമാശമ കുമള    ര  പോ ആ ര   നമ
സളനോയകയറം ലറം ലഭരച ഒഴരവരല്

അകപക

30
വരനു എ ന  പര     
കവലൂ ര  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ 
തൃശ്ശൂ       ര

ോടകങ്കളടമ  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
തൃശ്ശൂ      ര

റം ലഭരണ
പസകോര്യള ര്ം
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31 വരജയ ന  എം പോ
ആതരരപപളര  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
തൃശ്ശൂ      ര

മുരരയളടമ   ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
തൃശ്ശൂ   ര 

രതീഷമ പര എസമ പന സലം
മളകയറരയ ഒഴരവരല്

അകപക

32 സരദള ര് ന         
ഓങല്ലൂ     ര   ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ 
പളലകളടമ

കവലൂ  ര   ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
തൃശ്ശൂ ര 

വരനു എ ന  പര പയ പയ സലം
മളകയറരയ ഒഴരവരല്

റം ലഭരണ
പസകോര്യള ര്ം

33 അനൂപമ        
കുകയറരകകള    ല്  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ 
ോളസ രകരളഡമ

ആതരരപപളര   ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
തൃശ്ശൂ   ര 

വരജ യ ന   എം പോ പയ സലം
മളകയറരയ ഒഴരവരല്

അകപക

34
ശീകദ്വര കമകനള     ന പോ
ോല്പോകരാമപഞരര  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
മലപ്പു്പുറം

കുഴൂ  ര   ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ ,
തൃശ്ശൂ ര 

( നരലവരപല ഒഴരവരല് )
അകപക

35
അരു ണ് നളരളയ ണ ന 
ജരല പരാമപഞളയപഞ്ചായതമ 
ഇടുകര

േളലരക്ശേരര  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
പളലകളടമ

(നരലവരപല ഒഴരവര   ല് )
അകപക

36
ലള   ല് എസമ 
പനലരയളമ്പതര  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
പളലകളടമ

വളണരയംകുളംം  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
പളലകളടമ   

ബരന്ദു   ആ ര  പന സലം മളകയറരയ
ഒഴരവരല്

അകപക

37 സുകരഷമ പോ 
പുല്ലൂ ര പപരരയ  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ 
ോളസരകരളഡമ

േളംവ്പുറ   ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
പളലകളടമ   

ബരജു പോ പയ  സലം മളകയറരയ
ഒഴരവരല്

റം ലഭരണ
പസകോര്യള ര്ം

NphsS  ]«nIbnÂ  tImfwþ1  Â  ]cmaÀin¨ncn¡p¶  ko\nbÀ  ¢À¡pamsc  slUv
¢À¡v  XkvXnIbnte¡v  1958  se  sI.Fkv.&  Fkv  Fkv  BÀ  N«w  31(F)(1)  {]Imcw
27800þ59400  i¼f  kvsIbnenÂ  XmXvImenIambn  Øm\¡bäw  \ÂInbpw  AhchcpsS
t]cpIÄ¡v  t\cbpÅ  tImfwþ2  Â  ]cmaÀin¡p¶  B^oknte¡v  \nban¨v  DS³
{]_ey¯nÂ D¯chmIp¶p.
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ക്രമ
നം.

കോളളംം 1 കോളളംം 2 കോളളംം 3

1 5341

കജകബമ കജള   ണ്
സീനര യ ര  കള  ര കമ
പവ കങളല  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
എ്പുറണളകുളംം

ോവളംങളടമ  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
എ്പുറണളകുളംം 

ബരന്ദു പസബളസ്യപന സലം
മളകയറരയ ഒഴരവര   ല്

NphsS  ]«nIbnÂ  tImfwþ1  Â  ]cmaÀin¨ncn¡p¶  A¡uâpamsc  slUv  ¢À¡v
XkvXnIbnte¡v ]cnhÀ¯\w sNbvXv tImfw þ2 Â ]cmaÀin¡p¶ B^oknte¡v \nban¨pw
DS³ {]_ey¯nÂ D¯chmIp¶p.

ക്രമ
നം.

സീനരകയളരരകയറര
നമ്പര കോളളംം 1 കോളളംം 2

1 5641
പര പോ കാശളറം ലഭന
ോടകങ്കളടമ  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
തൃശ്ശൂ      ര

ഓങല്ലൂ ര  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ 
പളലകളടമ (സരദള ര് ന -പന  
സലം മളകയറരയ ഒഴരവര ല് )

2 6266
മരനര എം കയറര            
അയരലൂ ര   ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
പളലകളടമ

തചനളട്ടുോര   ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
പളലകളടമ (നരലവരപല ഒഴരവര ല് )

3 6380
കരളപളലകൃഷ ന സര എചമ   
അഴീകകളടമ  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ 
ോണ്ണൂ  ര 

പേറുതളഴം   ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
ോണ്ണൂ   ര (പോ പര നരസള   ര നമ 
സളന ോയകയറം ലറം ലഭരച ഒഴരവര ല് )

4 6381

ഉണ്ണരകൃഷ ന  നള യ ര     എ ന 
പപഞ്ചായതനളപുരം 
 ഗള  മപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
പോളലം

കസനളപതര  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
ഇടുകര 
പെബരകമളന എബളെളം പന  
സലം മളകയറരയ ഒഴരവര  ല്

5 6382

കപള    ള് പോ പജ
പവസമ എകളംരര 
 ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
ോളസ രകരളഡമ

ഈസമ എകളംരര  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
ോളസ രകരളഡമ 
വഷജു ഡര പയ സലം മളകയറരയ 
ഒഴരവര    ല്

6 6383
രജീഷമ ോളരളയര
ആ്പുറളംം   ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
ോണ്ണൂര

കുകയറരകകളല്   ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
ോളസരകരളഡമ  
അനൂപമ പന സലം മളകയറരയ ഒഴരവര ല്
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7 6385

പതളവതര  ആ ര 
ോടകരപപളര 
 ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
ആലപ്പുഴ

പപരുമ്പപളം   ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
ആലപ്പുഴ 
സത്യപ്രോളാശമ പന സലം മളകയറരയ 
ഒഴരവര  ല്

8 6386
ഉദ്യ ന  കമകനള    ന പര എം 
ോരരമ്പുഴ  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
പളലകളടമ

കതങ്കര  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
പളലകളടമ 
കമരര ദ്ീന പയ സലം മളകയറരയ 
ഒഴരവരല്

9 6387
കുഞ്ഞരകണ്ണ ന  വരളയര  ല്  
മടരവക  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
ോളസ രകരളഡമ

പുല്ലൂ  ര പപരരയ   ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
ോളസ രകരളഡമ

10 6389
സലരം പോ എം 
ബളലുക്ശേരര  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ 
കോളഴരകകളടമ

മൂ രകനളടമ  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
മലപ്പു്പുറം കജള   ണ് ോര  ര  ണ്  പന സലം 
മളകയറരയ ഒഴരവരല് 

11 6390

സനു എസമ ആ ര  
ോരളംരമളനൂ    ര   ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ

തരരുവനന്തപുരം

വളപഞ്ചായതരക്കുടര  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
ഇടുകര (വരകനളദ്മ കുമള  ര  പോ പയ 
സലം മളകയറരയ ഒഴരവര    ല് )

12 6391
ശീകലഖ പര ആ ര  
അരുവരകര   ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ 
തരരുവനന്തപുരം

തൃപ്രകങളടമ   ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
മലപ്പു്പുറം (സളബര്പുറ പോ സര പയ  
സലം മളകയറരയ ഒഴരവര  ല് )

13 6392
സളലര    ന കജളസമ 
ോളകരളടമ  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
തരരുവനന്തപുരം

പളമ്പളടുംപള്പുറ   ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
ഇടുകര 
പോ എസമ േന്ദ്രപ്രസളദ്മ പയ സലം 
മളകയറരയ ഒഴരവരല്

14 6394
ടര അബ്ദു    ള് രഫൂ    ര  
മളവൂ ര  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
കോളഴരകകളടമ

വളംവന്നൂ  ര  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ, മലപ്പു്പുറം
(നരലവരപല ഒഴരവര ല് )

15 6396
േന്ദ്രകലഖ പര
പപരുവയ ല്   ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
കോളഴരകകളടമ

പുഴകളട്ടരരര   ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
മലപ്പു്പുറം 
അവധര ഒഴരവരല്
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16 6397

സജരകുമള   ര എസമ 
ആദ്രചനല്ലൂ   ര  
 ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
പോളലം

രളജകുമളരര    ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
ഇടുകര 
സളജു പീകയറര പന സലം മളകയറരയ 
ഒഴരവരല്

17 6398
ജരകതഷമ ബളബു 
അരരക്കുളംം  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
കോളഴരകകളടമ

ോല്പോകരാമപഞരര  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
മലപ്പു്പുറം (ശീകദ്വര കമകനളന പന  
സലം മളകയറരയ ഒഴരവരല് )

18 6400
ദ്രനുരളജമ പര ബര
തരരുവമ്പളടര  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
കോളഴരകകളടമ 

പ്പുറപ്പൂൂൂപൂൂ ര  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ 
മലപ്പു്പുറം
(നരലവരപല ഒഴരവര ല് )

19 6404
ബരന്ദു പോ എസമ
മുടക്കുഴ  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
എ്പുറണളകുളംം

പളലക്കുഴ  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ 
എ്പുറണളകുളംം (പ്രീതര കമകനള   ന പന 
സലം മളകയറരയ ഒഴരവര   ല് )

20 6406
നജീമ എം എ ന 
നരലകമ   ല്  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
പോളലം

വരളംപര  ല്  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ 
തരരുവനന്തപുരം (മീനളകുമളരര പയ 
സലം മളകയറരയ ഒഴരവരല് 
(അനുോമ്പള രെം – റം ലഭരന്നകാശഷര)

21 6407
രളജീവമ എം കൃഷ   
മലപപളര  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
പപഞ്ചായതനംതരട്ട

മ്പുറയൂ ര  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
ഇടുകര (ജറുസ ണ്  പന സലം മളകയറരയ 
ഒഴരവരല് )

22 6408

സൂരജമ എ പോ
തലക്കുളംത്തൂ   ര 
 ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ 
കോളഴരകകളടമ

ോള്പുറഡുക  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
ോളസ  രകരളഡമ  

23 6410

കവലളയുധ ന  പോ വര
പു്തുപരരയളരം 
 ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
പളലകളടമ

ോടമ്പഴരപ്പു്പുറം   ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
പളലകളടമ ,(നരര്മ്മലപയ സലം 
മളകയറരയ  ഒഴരവരല് )

24 6411
സജയ പര
പേറുന്നരയൂ  ര  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
തരരുവനന്തപുരം

വളരപപട്ടര   ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
എ്പുറണളകുളംം (മപഞ്ചായതളയര കുഞ്ഞരനമ 
സളന ോയകയറം ലറം ലഭരച ഒഴരവര    ല് )

25 6412 രളജകരളപളല ന  എ ന 
ഉടുമ്പ നകേളല 

രളജകുമളരര  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
ഇടുകര (സളജു പീകയറ ര  പന സലം 
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 ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
ഇടുകര മളകയറരയ ഒഴരവരല് )

26 6413
പതനളറം ലഭ ന  പോ
മുകണരര  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
ോണ്ണൂ   ര

കോളകടളംകബളൂ ര   ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
ോളസ രകരളഡമ
(നരലവരപല ഒഴരവര ല് )

27 6414
ആ ര   രരരീഷമ
വരളംപര  ല്  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
തരരുവനന്തപുരം

വണ്ണപു്പുറം  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
ഇടുകര (സളന്ദ്ര കജളസഫമ  പന 
സലം മളകയറരയ ഒഴരവരല് )

28 6415
സകന്തളഷമ കുമള  ര
നീണോര  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
പോളലം

പനലരയളമ്പതര  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
പളലകളടമ (ലള ല് എസമ പന സലം 
മളകയറരയ ഒഴരവരല് )

29 6416
പോ ആ ര  ജയലകര
കുഴൂ  ര  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
തൃശ്ശൂ  ര

പപളരവളസ ല്   ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
പളലകളടമ (ആാശലത പയ സലം 
മളകയറരയ ഒഴരവരല് )

30 6417
കജള യമസ ണ്  പജ്പുറള   ള് ഡമ    
കുമ്പളംങര  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
എ്പുറണളകുളംം

കോളട്ടപളടര  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
എ്പുറണളകുളംം (ഷീബ വര ആ ര  പന 
സലം മളകയറരയ ഒഴരവരല് )

31 6418
പര ബര കജളയമ
അയ്യമ്പുഴ  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
എ്പുറണളകുളംം

ോീരംമ്പള്പുറ  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
എ്പുറണളകുളംം (ബരജര എം രളജമ പന 
സലം മളകയറരയ ഒഴരവരല് )

32 6419
ബരജു പര ആ ര  
മണീടമ  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
എ്പുറണളകുളംം

ോല്ലൂൂൂപൂൂ രകളടമ    ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
എ്പുറണളകുളംം 
കപ്രമ ബര കമകനള   ന  പന സലം 
മളകയറരയ ഒഴരവരല്

33 6420
പോ പോ രജനര
ചൂ രണരകര  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
എ്പുറണളകുളംം

കുട്ടമ്പുഴ  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
എ്പുറണളകുളംം ശീോല ആ ര  പന 
സലം മളകയറരയ ഒഴരവരല്

34 6421
ഷീജ എസമ 
പു്പുറമകയറം  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
പപഞ്ചായതനംതരട്ട

ജരല പരാമപഞളയപഞ്ചായതമ 
ഇടുകര, 
അരുണ് നളരളയണ ന സലം മളകയറരയ
ഒഴരവരല്
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35 6422
പസബളസ്യ  ന  ബര കമള്പുറരസമ
പവള്ളൂ ര  ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
കോളട്ടയം

ഞീഴൂ   ര    ഗളമപരാമപഞളയപഞ്ചായതമ
കോളട്ടയം
പരകമാശനീലേശ്വര നുണ്ണരകമ സളന ോയകയറം 
ലറം ലഭരച ഒഴരവര ല്

_Ôs¸«  B^okv  ta[mhnIÄ  Cu  D¯chv  DS³  {]m_ey¯nÂ  \S¸mt¡Xpw,
hnSpXÂ sN¿pIbpw  tkh\¯nÂ {]thin¡pIbpw  sN¿p¶ DtZymKØcpsS  hnhcw  Cu
B^oknepw  _Ôs¸«  aäv  B^okpIfnte¡pw  bYmkabw  dnt¸mÀ«v  sNt¿XmWv.  Cu
D¯chv  Xt±i  kzbw`cW  hIp¸nsâ  sh_vsskänepw  ]©mb¯v  hIp¸nsâ
sh_vsskänepw e`yamWv. Øewamäw sN¿s¸Sp¶ DtZymKØÀ¡pw B^okv ta[mhnIÄ¡pw
Sn sh_vsskäpIfnÂ \n¶pw D¯chv Uu¬temUv sNbvXv D]tbmKn¡mhp¶XmWv 

   (H¸v)
Fw.]n.APnXvIpamÀ

]©mb v̄ UbdIvSdpsS 
]qÀ® A[nINpaXe hln¡p¶ 
]©mb v̄ AUojWÂ UbdÎÀ

]IÀ¸v
1. hyànIÄ¡v
2. _lp. Xt±i kzbw`cW hIp¸v a{´nbpsS ss{]häv sk{I«dn¡v
3. FÃm ]©mb¯v sU]yq«n UbdIvSÀamÀ¡pw
4. FÃm ]©mb¯v AknÌâv UbdIvSÀamÀ¡pw
5. _Ôs¸« {Kma]©mb¯v sk{I«dnamÀ¡v
6. ]©mb¯v  UbdIvSdpsS/AUojWÂ  UbdIvSdpsS/tPmbnâv  UbdIvSdpsS

kn.F.amÀ¡v
7. knÌw amt\PÀ, sF.än & CþKthW³kv (sh_v sskänÂ {]kn²oIcn¡p¶Xv)

IcpXÂ/A[nIw

           BÚm\pkcWw

      kq{]v
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