
]©m-b v̄ Ub-d-IvS-dpsS \S-]-Sn-{I-a-§Ä     
hnjbw: ]©mb¯v kt_mÀUnt\äv kÀÆokv  þ Poh\¡mcyw  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\¡mcnÂ ko\n-b-dmb 35% t]sc AXmXp ^pÄ ssSw InPâv 
XkvXn-I-bn-te¡v DbÀ¯n D -̄c-hm-Ip-¶p.  
  

]cm-aÀiw : 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 
7. Cu Hm^o-knse 02.08.2019 se CtX \¼À t\m«okv 
8. Cu Hm^o-knse 20.11.2019  se CtX \¼À  
9. Cu Hm^o-knse 28.11.2019 se CtX \¼À t\m«okv 
10. k.D (Fw.-F-kv) \w. 74/2019/Xkz-̀ h XobXn 27.06.2019 

 

D¯-chv \w. C13-þ10608/18 XobXn 23.12.2019 
 

 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¯nbXpamb sset{_dnb³, inip-a-µncw So¨À, inip-

a-µncw Bb F¶nhcpsS 35%  XkvXnIIÄ ^pÄssSw InPâv XkvXnIIfmbn DbÀ¯n 

{]kvXpX Poh-\-¡msc AXmXp Øm]-\-§-fnÂ Xs¶ XpS-cm³ A\p-h-Zn-¨p-sImv ]cmaÀiw (3) 

{]Imcw kÀ¡mÀ D¯chv ]pd-s -̧Sp-hn-̈ n-cp¶p {]kvXpX kÀ¡mÀ D -̄c-hnsâ shfn-̈ -̄ nÂ  Sn 

hn`mKw Poh-\-¡m-cpsS ko\n-tbm-dnän ]«n-I-IÄ PnÃm-X-e-̄ nÂ X¿m-dm-¡p-Ibpw Bt£-]-§Ä 

£Wn-¡p-Ibpw sNbvXn-cp-¶p.  F¶mÂ ]Xn-s\m-¶n\ ]cn-]mSn {]Imcw \ÂInb \nb-a-\-̄ nsâ 

{]tXyI kz`mhw ]cn-K-Wn¨v PnÃm-Xe ko\n-tbm-dnän ]«nI ASn-Øm\ ]«n-I-bm-¡n-bmÂ  B\p-Iqeyw 

A\p-h-Zn-¡p-¶-XnÂ A]m-IX Dm-Ip-hm³ km[y-X-bpv  F¶ hn[-̄ nÂ \nc-h[n Bt£-]-§Ä 

Cu Hm^o-knÂ e`n-¡p-Ibpw Bb-Xnsâ ASn-Øm-\-̄ nÂ CXp kw_-Ôn¨v hyà-amb amÀ¤ \nÀt±-

i-§Ä¡mbn kÀ¡m-cnÂ hni-Z-amb s{]mt¸m-kÂ kaÀ¸n-¡p-Ibpw sNbvXn-cp-¶p. XpSÀ¶v hnjbw 

kÀ¡mÀ Xe-̄ nÂ hni-Z-amb ]cn-tim-[-\¡v hopw hnt[-b-am-¡p-Ibpw CXp-ambn _Ô-s¸«v BZyw 

]pd-s¸-Sp-hn¨ D¯-chv t`Z-KXn hcp-̄ n ]cm-aÀiw(4) {]Imcw ]pXnb D -̄c-hv ]pd-s¸-Sp-hn-¡p-Ibpw 

sNbvXn-cp-¶p. {]kvXpX D¯-chv {]Imcw ]Xn-s\m-¶n\ ]cn-]mSn {]Imcw \nb-an-¡-s¸«v ]n¶oSv 

Ønc-s¸-Sp-̄ nb Poh\¡mcpsS ko\n-tbm-dnän ]«nI kwØm\Xe ko\ntbmdnän ]«n-I-bmbn 

X¿mdm¡p¶Xn\pw Bb-Xnsâ ASn-Øm-\-̄ nÂ ko\n-b-dmb 35% Poh-\-¡mÀ tPmen sN¿p¶ Hm^o-

kp-I-fnse _Ô-s¸« XkvXnIIÄ ^pÄ ssSw In-Pâv XkvXn-I-I-fmbn DbÀ¯p-¶-Xn\pw 

\nÀt±iw \ÂIn D¯-c-hm-bn-cp-¶p. 
 

 ]cm-aÀiw (4) kÀ¡mÀ D¯chnse \nÀt±i¯nsâ ASnØm\¯nÂ ]©mb¯v sU]yq«n 

UbdÎÀamÀ \ÂInb PnÃmXe ko\ntbmdnän ]«nI kwØm\Xe¯nÂ t{ImUoIcn¨v ]cm-aÀiw (5) 



{]Imcw kwØm\Xe IcSv ]«n-I-bmbn {]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 IcSv ko\ntbmdnän ]«nI {]kn-²o-I-cn-̈ n-cp-¶Xv. 

Sn ]«nIbnÂ DÄs¸«n«pÅ Hmtcm XkvXnIbntebpw Poh\¡msc AhcpsS Øm\{Iaw 

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

F¶nh kw_Ôn¨pÅ Bt£]§Ä¡v ]cm-aÀiw (6) t\m«oknsâ ASn-Øm-\-̄ nÂ  07.08.2019\v 

t\cnÂ tIÄ¡p-Ibpw Bt£]-§Ä ]cn-l-cn¨v ]Xn-s\m-¶n\ ]cn-]mSn {]Imcw \nb-an-¡-s¸«v 

]n¶oSv 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 ]cm-a-iw(8) {]Imcw D¯-

c-hmbncp¶p. 

Cu kml-N-cy-̄ nÂ ]Xn-s\m-¶n\ ]cn-]m-Sn-{]-Imcw ]©m-b-̄ pI-fnÂ \nb-an-¡-s¸-«Xpw 

kqN\ (1), (2) kÀ¡mÀ D¯-chv {]Imcw ]mÀ«vssSw Poh-\-¡m-cmbn Ønc-s¸-«-h-cp-amb sset{_-dn-

b³, So¨À, Bb, F¶n-h-cpsS kwØm-\-Xe A´na ko\n-tbm-cnän ]«n-I-bnÂ \n¶pw 56 hbÊv 

]qÀ¯n-bm-¡nb Poh-\-¡m-scbpw ^pÄssSw InPâv XkvXn-I-bn-te¡v DbÀt¯ Bh-iy-

anÃmsb¶v kqN\ (7) t\m«o-kn\v tcJm-aqew FgpXn \ÂInb Poh-\-¡m-scbpw Hgn-hm¡n 35% 

XkvXnI DbÀ -̄en\v AÀl-X-s¸« Poh-\-¡m-cpsS IcSv enÌv {]kn-²o-I-cn-̈ ncp-¶p. Sn IcSv 

enÌnse  Bt£-]-§Ä ]cn-l-cn¨v ^pÄ ssSw XkvXn-I-bn-te¡v hnk-½X ]{Xw \ÂIn-b-hsc Hgn-

hm-¡nbpw DÄs¸-Sp-̄ m³ At]£ \ÂIn-b-hsc AÀl-X-bpsS ASn-Øm-\-¯nÂ DÄs -̧Sp-̄ nbpw  

D -̄chv Xob-Xn-bnÂ  56 hbÊv ]qÀ¯n-bm-¡p¶ ]mÀ«v ssSw sset{_-dn-b³, Bb, So¨À XkvXn-I-

bnÂs¸« apgp-h³ Poh-\-¡m-scbpw Hgn-hm¡nbpw Sn XkvXn-I-bnÂ Xmsg A\p-_Ôw A,B,C 

bnÂs¸« Poh-\-¡msc kqN\ (3), (4) kÀ¡mÀ  D¯-c-hnse \nÀt±-i-§-fpsS ASn-Øm-\-̄ nÂ 

]mÀ«v ssSw  XkvXn-I-bnÂ \n¶pw ̂ pÄssSw InPâv XkvXn-I-bn-te¡v Sn Poh-\-¡m-cpsS XkvXnI 

CXn-te¡v thn am{Xw DbÀ¯n   \ne-hnÂ tPmen-sN-¿p¶ AtX Hm^o-knÂ Xs¶ XpS-tc-Xm-Wv 

F¶ hyh-Ø-tbmsS {]kvXpX hn`mKw Poh-\-¡mÀ¡v Cu D -̄chv XobXn {]m_-ey-¯nÂ 16500-

þ35700 i¼f kvsIbnenÂ tkh\ thX\ B\p-Iq-ey-§Ä \nÝbn¨v \ÂIp-hm³ A\phmZw 

\ÂIn D -̄c-hm-Ip-¶p.  

\ne-hnÂ _Ô-s¸« Hm^o-kp-I-fnÂ tPmen sN¿p¶ AÀl-cmb Poh-\-¡mcpsS XkvXnI 

Cu {]tXyI Bh-iy-̄ n-te-¡m-bn-am{Xw  DbÀ¯-s¸« hnhcw ]©m-b¯v `c-W-k-anXnbpsS {i²-

bnÂ sImp-h¶v an\n-SvknÂ tcJ-s¸-Sp-̄ p-¶-Xn-\pÅ \S-]-Sn-IÄ _Ô-s¸« {Kma ]©m-b¯v 

sk{I-«-dn-amÀ kzoI-cn-t¡--Xm-Wv. CtXm-sSm¸w XkvXnI DbÀ -̄s¸« Poh-\-¡m-cpsS tPmen 

kabw kw_-Ôn-̈ pÅ  {Iao-I-c-W-§fpw Bh-iy-apÅ ]£w sk{I-«-dn¡v ]pXp¡n \nÝ-bn-¡m-hp-

¶-Xm-Wv.  

]cm-aÀin-¡-s¸« Hm^o-kp-I-fnse XkvXnI Cu D¯-c-hnsâ ASn-Øm-\-¯nÂ am{Xw 

^pÄssS-w XkvXn-I-bmbn DbÀ¯-s¸-Sp¶ hkvXpX ]cn-K-Wn¨v \ne-hnse D -̄chv {]Imcw 

XkvXnI DbÀ¯-s -̧«-Xnsâ ASn-Øm-\-̄ n-epÅ i¼f B\p-Iq-ey-§Ä ]©m-b¯v Ub-d--IvSdpsS 



Cu D¯-chv XobXn {]m_-ey-¯nÂ am{Xw A\p-h-Zn-t¡-XmWv. C{]-Imcw \ÂIp¶ B\p-Iq-ey-

§Ä¡v bmsXm-cp-hn[ ap³Ime {]_-ey-¯n\pw AÀl-X-bp-m-bn-cn-¡p-¶-X-Ã.   

Cu D -̄chv Xob-Xn-bnÂ kkvs]³j³ A\-[n-IrX lmP-cn-Ãm-bva, iq\y-th-X\ Ah[n 

F¶n-h-bnÂ XpS-cp¶ Poh-\-¡mÀ¡v XncnsI tPmen-bnÂ {]th-in-¡p¶ XobXn {]m_-ey-¯nÂ 

am{Xw ]pXp-¡nb i¼fw A\p-h-Zn-t¡--Xm-Wv. 

C{]-Imcw XkvXnI DbÀ¯-s¸« Poh-\-¡mÀ¡v A´Àh-Ip¸v Øew-am-ä-¯nt\m, tIcf 

]©m-b¯v kt_mÀUn-t\äv kÀÆokv N«-§-fnÂ {]Xn-]m-Zn-̈ n-«pÅ GsX-¦nepw hn[-̄ n-epÅ Øm\-

I-b-ä-§Ät¡m AÀl-X-bp-m-bn-cn-¡p-¶-X-Ã.  Cu hn`mKw Poh-\-¡m-cpsS XkvXnI AhÀ¡p-

thn am{Xw AXmXv Hm^o-kp-I-fnÂ DbÀ¯n-b- h-kvXpX  ]cn-K-Wn¨v Ch-cpsS PnÃ-¡p-Ånse 

Øew-amäw kw_-Ôn¨v {]tXyI A\p-aXn tXtS--Xm-Wv. ]©m-b¯v hIp-̧ nse  kvs]jyÄ dqfnÂ 

DÄs¸« \nÝnX F®w sset{_-dn-b³ t{KUv IV XkvXnI \ne-hn-epÅ Hm^o-kp-I-fn-se _Ô-s¸« 

XkvXn-I-bnÂ \ne-hnse D -̄chv {]Imcw XkvXnI DbÀ -̄s¸« sset{_-dn-b³amsc amän \nb-an-

¡m³ ]mSp-Å-X-Ã. 

C{]-Imcw XkvXnI DbÀ¯-s¸« Poh-\-¡mÀ¡v hIp-̧ nse aäv hn`mKw Poh\-¡m-cpsS ko\n-

tbm-dnän ]«n-I-bnÂ DÄs¸-Sp-¶-Xnt\m, GsX-¦nepw hn[-̄ n-epÅ tdtjym t{KUv B\p-Iq-ey-

§Ät¡m AÀlX Dm-bn-cn-¡p-¶-X-Ã. 

C -̄c-̄ nÂ ^pÄssSw XkvXn-I-bn-te¡v DbÀ¯-s¸« XkvXn-I-I-fnÂ Poh-\-¡m-cpsS hnc-

an-¡Â, -hnSp-XÂ, atä-sX-¦nepw Imc-W-§Ä aqew  Øncw Hgnhv Dm-Ip¶ ]£w \ne-hnÂ DbÀ¯-

s¸« XkvXnI CÃm-Xm-Ip-¶XmWv.  F¶mÂ {]kvXpX XkvXn-I-bnÂ   ]cm-aÀiw (10) kÀ¡mÀ D¯-

chnÂ {]Xn-]m-Zn-̈ n-«pÅ hyh-Ø-IÄ {]Imcw \nÝn-X-tbm-Ky-X-bpsS ASn-Øm-\-̄ nÂ HmW-td-dnbw 

hyh-Ø-bnÂ \nb-a\w \S-¯m-hp-¶-Xp-am-Wv.  

 Cu D -̄c-hn-t\msSm-¸-apÅ A\p-_Ôw A,B,C bnse Poh-\-¡m-c-ÃmsX aäv AÀl-X-bn-

Ãm¯ Poh-\-¡mÀ Bcpw Xs¶ ^pÄssSw XkvXn-I-bn-te¡v ]cn-hÀ¯\w sN¿-s¸-«n-«n-sÃ¶v 

AXmXv ]©m-b¯v sU]yq«n Ub-d-IvSÀamÀ s]Àt^m-a³kv BUnäv kq¸Àssh-kÀ apJm-́ ncw Dd¸v 

hcp-t -̄-Xm-Wv. 

       
H¸v 

Fw.-]n. APn-XvIp-amÀ 
]©m-b v̄ Ub-d-IvS-dpsS ]qÀ® 

A-[n-I -Np-a-X-e-h-ln-¡p¶ 
]©m-b v̄ AUo-j-WÂ Ub-d-IvSÀ 

 
hyàn-IÄ¡v 

]IÀ v̧ 
AUo-j-WÂ No v̂ sk{I-«-dn, Xt±-i-kz-bw-̀ -cW hIp¸v (B-ap-J-I¯v aptJ-\) 
Ub-d-IvSÀ, \K-c-Im-cy-h-Ip¸v 
FÃm ]©m-b¯v sU]yq«n Ub-d-IvSÀamÀ¡pw 
FÃm ]©m-b¯v Akn-Ìâv Ub-d-IvSÀamÀ¡pw 
_Ô-s¸« FÃm {Kma-]-©m-b¯v sk{I-«-dn-amÀ¡pw 
_Ô-s¸« FÃm {Kma-]-©m-b¯v {]kn-UâvamÀ¡pw 
 

ആ ാ സരണം 
 
 

് 



 

അ ബ ം എ 

35% ' ൾൈടം ക ിജ ് ആയ' ത ികയിേല ് ഉയർ െ േട  
'പാർ ് ൈടം ക ിജ ് ആയ' ത ികയിെല ജീവന ാ െട പ ിക   

മ 
ന ർ  

സീനി. നം 
ജീവന ാരൻെറ 
േപര്  

ജനന 
തീയതി  

ജി  
ാമ 

പ ായ ിൻെറ 
േപര്  

1 61 വ ി.െക.പി 25-02-64 ക ർ പായം 

2 66 േദവി. പി. 20-03-65 േകാഴിേ ാട് കായെ ാടി 

3 70  ലീല െക 10.05.1965 മല റം  െവ ം  

4 71 രാജമ ിക.ടി 14-02-66 ക ർ 

ക ർ 
ൻസി ൽ 

േകാർ േറഷൻ-
എട ാട് 
േസാണൽ 
ഓഫീസ്  

5 72 
ഷീല മാരി 
അ .എ   

04-03-1966 െകാ ം കട ൽ  

6 73 സഫിയ പി. എം  18.04.1966 മല റം എട ര 

7 79 ഉഷ.എസ് 20-04-68 തി വന രം േപാ ൻേകാട് 

8 82 
എം.ഡി 
േ സി ി 

15-10-1969 ഇ ി 
കാ ിയാർ  

ാമ 
പ ായ ് 

9 84 ബി .ഒ 10-05-70 തി വന രം ഉഴമല ൽ 

10 85 ീകല.പി 26.05.1970 മല റം  ലാമേ ാൾ  

11 87 െജ.ലത 26-04-71 തി വന രം കാ ാ ട 

12 88 വി.പി.രമണി 20.05.1971 കാസറേഗാഡ് മടിൈ  

13 89 െക അ ിളി  31-05-72 െകാ ം െവളിന ർ  

14 94 ബി . പി 12-03-79 േകാഴിേ ാട് 
രാമനാ കര 
നഗരസഭ. 

15 95 സഫിയ.ടി.ടി  29.04.1976 മല റം താേഴേ ാട്  

 
  



 
 

അ ബ ം ബി 

35 % ൾൈടം ക ിജ ് ന റി ടീ ർ ത ികയിേല ് ഉയർ െ േട  
പാർ ്ൈടം ന റി ൾ ടീ ർ ത ികയിെല ജീവന ാ െട പ ിക  

മ 
ന ർ 

സീനി. 
നം 

ജീവന ാരൻെറ േപര്  
ജനന 
തീയതി  

ജി  ാമ പ ായ ിൻെറ േപര്  

1 45 എ. മാരി 16-01-64 തി വന രം െച ൽ 

2 46 ച ി. വി. സി. 21-04-64 േകാഴിേ ാട് കായെ ാടി 

3 53 ജാനകി.എം.വി 20-04-65 ക ർ ടാളി 

4 55 ജയ ീ.എം 04.05.1965 മല റം ലാമേ ാൾ 

5 56 സ മാരി.ജി 15-05-65 ക ർ 
ക ർ ൻസി ൽ 

േകാർ േറഷൻ-എളയാ ർ 
േസാണൽ ഓഫീസ് 

6 59 എ.രജനി 20-02-66 തി വന രം േകാ കാൽ 

7 61 െക.എൻ.പ ാവതി 25.10.1966 കാസറേഗാഡ് ിേ ാൽ 

8 62 ൈമ ന.ടി 01.12.1966 കാസറേഗാഡ് ള 

9 64 പി.െക േ ഹ മാരി 26.12.1966 എറണാ ളം വരാ ഴ 

10 65 ശാ മാരി.പി.വി 06.04.1967 കാസറേഗാഡ് മടിൈ  

11 66 സി.ആർ പ മാരി 20-05-1967 ഇ ി 
കാ ിയാർ  ാമ 

പ ായ ് 

12 68 ജയ ീ.എം 04-05-68 ക ർ മല ം 

13 73 ഷറ.സി 01.05.1969 മല റം െവ ം 

14 74 എൽ.ലത 20-05-69 തി വന രം കാ ാ ട 

15 75 ലത.പി 20.05.1969 മല റം എട ര 

16 77 ബി.അ ിളി 
25-05-
1969 

ആല ഴ ള ഴ 

17 80 െക ഗിരിജ 26.02.1970 ക ർ ഇരി ി നഗരസഭ 



18 82 ീകല െക എം 29.05.1970 എറണാ ളം െന ി ഴി 

19 84 ലീന െക സി 30.05.1970 
എട ാട് 
േസാണൽ 
ഓഫീസ് 

ക ർ 

20 85 ിൻസിേമാൾ 31-05-70 െകാ ം െവ ി വല 

21 86 ലസി എ 06.03.1971 േകാ യം ക ർ 

22 87 അജിത.എസ് 10-05-71 തി വന രം മട ർ 

23 88 ലിജി വി ടി 21-05-71 ർ െകാര ി 

24 89 ഇ.വി.വിശ ജയ ി 01-06-71 തി വന രം 
വിഴി ം േസാണൽ 

(നഗരസഭ) 

25 90 മായ സി ആർ 19.03.1972 എറണാ ളം മാറാടി 

26 92 ജയ ീ.െക 22.05.1972 കാസറേഗാഡ് ർ-െപരിയ 

27 93 േജ ാതി ല ി.െക 15.01.1973 കാസറേഗാഡ് പിലിേ ാട് 

28 94 ടി.അനിത 18-05-73 തി വന രം േകാ കാൽ 

29 95 ൈഷലജ.എസ് 24-05-73 തി വന രം െന നാട് 

30 96 വസ  ബി 29-05-73 െകാ ം ഓ ിറ 

31 97 ബി .എൽ 30-05-74 തി വന രം ആര േ ാട് 

32 98 ബി .ആർ.നായർ 22.09.1974 പ നംതി  ളനട 

33 99 ലിനി.ടി.പി 11.12.1975 എറണാ ളം മാറാടി 

34 100 സീന.െക.എൻ. 16-02-76 േകാ യം ാർ െതേ ര 

35 101 സി .സി.െക 30.05.1977 പ നംതി  ചി ാർ 

36 103 ഗീത നിലിയൻ വീ ിൽ 20-05-64 ക ർ െച താഴ ം 

 
 
  



 
അ ബ ം സി 

35 % ശതമാനം ൾൈടം ൈലേ റിയൻ ത ികയിേല ് ഉയർ െ േട  പാർ ് ൈടം 
ൈലേ റിയൻ ത ികയിെല ജീവന ാ െട പ ിക  

മ 
നം 

സീനി. 
നം 

ജീവന ാരെ  േപര് ജനന 
തീയതി 

ജി  
ാമപ ായ ി

െ / ഓഫീസിെ  
േപര് 

1 92 ൈവരിയ ് ബായി 30-05-1964 ആല ഴ രം 

2 101 എ നാസ ീൻ ി  25-05-65 െകാ ം ൈമനാഗ ി 

3 108 ഹരീ സാദ് 20-11-65 തി വന രം  ആര േ ാട് 

4 116 േജാസഫ് എം.വി 05-03-1966 ഇ ി ക ന നഗരസഭ 

5 125 അസറഫ്.െക.പി  04.01.1967 മല റം താ ർ നഗരസഭ 

6 135 ഷാജി േമാൻ എം.ജി 04-06-1967 ഇ ി ഇ ി-
ക ി ഴി  

7 141 ഗീതാേദവി അ  30.01.1968 ആല ഴ 
മാേവലി ര-
താമര ളം 

8 142 ഷാജിേമാൻ വി 10-02-1968 ആല ഴ തി വൻവ ർ 

9 154 വിജയദാസ്. ി.െജ. 01-05-69 േകാ യം മാട ളളി 

10 155 മിനി എം 03-05-69 ർ ർ ളം 

11 157 പാവന.എസ് 30-05-69 തി വന രം  േപാ ൻേകാട് 

12 159 ര .ജി 31-05-1969 ആല ഴ പാലേമൽ 

13 164 റിയ വർ ീസ് 27.12.1969 പ നംതി  വടേ രി ര 

14 167 പവി ൻ ട ിൽ 05-04-70 ക ർ േപരാ ർ 

15 168 ടി  ആർ േശാഭന 10.04.1970 എറണാ ളം എട ാ വയൽ 

16 169 ഹരിദാസ് എം.ആർ 28-4-1970 ർ അതിര ി ി 

17 170 ഉഷ. ടി.െക 07-05-70  വയനാട് എടവക 



18 174 ബി  ഭാ ർ 25-05-70 െകാ ം േമലില 

19 175 പി സി വിേനാദ് 30-05-1970 ആല ഴ ള ഴ 

20 177 െമാ ീൻ ി. പി 16.03.1971 മല റം കൽ കേ രി 

21 178 എം.െക.േഗാപാല ൻ 03-05-71 ർ േമ ല(െകാ
ർ നഗരസഭ) 

22 179 ബി അജയ മാർ 12-05-71 െകാ ം േപാ വഴി 

23 180 ച ബാ  20-05-71 െകാ ം കരീ  

24 182 ഷീജ.ആർ 25.05.1971 പ നംതി  ഏഴം ളം 

25 183 മാരി സീന 26-05-71 തി വന രം  
ആ ി  േസാണൽ 
(നഗരസഭ) 

26 184 ല ീഫ് സി 26.05.1971 മല റം ക വാര ് 

27 185 െക അനിൽ മാർ 28-05-71 െകാ ം െതാടി ർ 

28 186 ൈബ .പി .ബി 30-5-1971 ർ േ രി 

29 187 സൽമാബി.െക 30.05.1971 മല റം മ ാട് 

30 188 ഷീബ. എസ്.എ 30-05-71 െകാ ം ചടയമംഗലം 

31 189 ഷാജീവൻ.െക 11-02-72 ക ർ മാ ർ 

32 192 ധീരൻ. പി 25-05-72 േകാഴിേ ാട് േകാ ർ 

33 194 അജിത.പി 30-05-72 തി വന രം  കട ാ ർ 

34 195 ലതാ മാരി 30-05-1972 ആല ഴ പാ നാട് 

35 196 സജീവൻ.െക.പി 30.05.1972 കാസറേഗാഡ് പട  

36 197 ി.ആർ. േര മാർ 30-05-72 തി വന രം  
കഴ ം 
േസാണൽ 
(നഗരസഭ) 

37 198 .െക 09.07.1972 കാസറേഗാഡ് ർ-െപരിയ 

38 199 ലാ  വർഗീസ് െക  5-1-1973 ർ കാ ി 



39 200 സി. നിൽ മാർ 15-01-73 തി വന രം  െവ റട 

40 201 
ബിജി െക 
െസബാ ൻ 13.03.1973 മല റം വഴി ടവ് 

41 203 േതാമസ്.ടി.െജ 31-03-73 ക ർ കണി ാർ  

42 204 ൈബ .എസ് 01-04-73 തി വന രം  പന ർ 

43 206 ബി  ഏലിയാസ് 26.04.1973 എറണാ ളം ൈപേ ാ ർ 

44 207 െക.ആർ നിൽ മാർ 03.05.1973 എറണാ ളം ർ ി ര 

45 208 മണി ൻനായർ 10-05-73 തി വന രം  ാറ 

46 209 ഷീജ.എസ് 15.05.1973 പ നംതി  സീതേ ാട് 

47 210 വി.എ േരഷ് 24-05-73 എറണാ ളം വടേ ര 

48 211 െസൗദാമിനി.എൻ 27.05.1973 മല റം ക ളായി 

49 212 ബി .എം.െക 01-06-73 െകാ ം ക നാഗ ി 

50 213 ൈഷ  െക.പി 09.06.1973 എറണാ ളം ർ 

51 214 റീജ.ആർ 10-03-74 തി വന രം  കിളിമാ ർ 

52 215 റീജ.സി 22-04-74 ക ർ േകാ യം 

53 216 െക ഭാഷ് 10-05-1974 ആല ഴ േച ാട് 

54 217 സി .എസ് 20-05-74 െകാ ം നീ കര 

55 218 എം എസ് അഭിലാഷ് 25/05/1974 ഇ ി 
അ ൻ 
േകാവിൽ  ാമ 
പ ായ ് 

56 220 നിൽ മാർ.വി.എസ് 25-05-74 തി വന രം  ഉഴമല ൽ 

57 222 അൻവർ.വി.സി 07.07.1974 മല റം തവ ർ 

58 224 സതീഷ് ി.െക 20/05/1975 ഇ ി 
ച പ ം  ാമ 
പ ായ ് 

59 225 സി.എ ൈഷജി 27.01.1976 എറണാ ളം 
ണി റ 

നിസി ാലി ി 



60 226 മേനാജ്.എൻ 30-04-76 ക ർ ചി ാരി റ   

61 227 ഹ ദ് ഹനീഫ 
ഞാ ി 

02.05.1976 മല റം െമാറ ർ 

62 228 ഷീബ.എസ് 03-05-76 തി വന രം  ക ി ർ 

63 231 േമാദ്.ആർ 08-04-77 െകാ ം അലയമൺ 

64 232 ഉ ാൻ.വി 26-05-77 മല റം ഴ ാ ിരി 

65 233 ഫിേറാസ് നീലാം  28.05.1977 മല റം വ ർ 

66 234 ഇ ്.ഇ.സി 02-04-78 േകാഴിേ ാട് പേ ാളി 
നഗരസഭ 

67 235 അഭിലാ മാർ 
കാ ിരടി 16.05.1978 മല റം അമര ലം 

68 236 ഉഷ.ജി 26-05-78 തി വന രം  
വ ി ർ ാവ് 
േസാണൽ 
(നഗരസഭ) 

69 237 ജീ നാഥൻ.ടി.എസ് 15-08-78 ർ മണ ർ 

70 239 വിേനാദ് മാർ.െക 10.05.1980 കാസറേഗാഡ് േബഡഡ്  

71 240 രാജീവ്.ഇ.െക. 20-11-80 േകാ യം വാക ാനം 

72 241 ലിൻറാ ത ൻ 07.04.1981 പ നംതി  അ വാ ലം 

73 242 ഭാഷ്.എസ് 07-01-1981 ആല ഴ റ ാട് 

74 247 ൈഷലാേദവി.പി 23.05.1973 പ നംതി  അ വാ ലം 

75 248 േ ാംസൺ േജാർ ് 24-12-75 േകാ യം കാണ ാരി 

 
ഒ ് 

എം.പി അജിത് മാർ 
പ ായ ് ഡയറ െട 

ർ  അധിക മതല വഹി  
പ ായ ് അഡീഷണൽ ഡയറ ർ 

 
 

ആ ാ സരണം 
 
 

് 


