
]me¡mSv ]©mb¯v sU]yq«n UbdIvSdpsS \S]Sn{Iaw
(lmPÀ:þsI. apcfo[c³)

hnjbw:þ  ]©mb¯vhIp¸vþPoh\¡mcywþ  ¢mÀ¡pamcpsS  2015  se  s]mXp

Øewamäwhpw \nba\hpw þ D¯chv ]pds¸Sphn¡p¶p.

  ]cmaÀiw:þ 1) ജ�.ഒ.(എ�.എസ�)ന�:-105/2007/എല.എസ�.ജ�.ഡ�. ത�യത� 04.04.2007. 

          2) ജ�.ഒ.(എ�.എസ�)ന�:-54/2008/എല.എസ�.ജ�.ഡ�. ത�യത� 03.03.2008.
 3) ഈ ഓഫ�സ�ല� 25.02.2015 ത�യത�യ�ല� ഇതത നമര തന�ട�സ�
 4) Cu Hm^oknse 27.03.2015, 02.06.2015 Xn¿XnIfnð CtX \¼cmbn 
    {]kn²oIcn¨ At]£IcpsS IcSv enÌpw A´naenÌpw
5) Cu Imcymeb¯nse 22.07.2015 Xn¿Xnbnse IcSv Øewamä ]«nI.
6) _lp. ]©mb¯v UbdIvSdpsS 20.08.2015 Xn¿Xnbnse C4 þ 04/2015 (2)
   \¼À D¯chv.

D¯chv \¼À C2þ 1400(3)/15 XobXn 22.08.2015   

]©mb¯v  hIp¸nð  ]me¡mSv  Pnñbnð  ¢mÀ¡pamcpsS  2015  se

s]mXpØewamähpambn   _Ôs¸«v  ]cmaÀiw  (4)  {]Imcw  enÌpw,  ]cmaÀiw  (5)

{]Imcw IcSv Øewamä ]«nIbpw {]kn²oIcn¨ncp¶p. BbXnsâ ASnØm\¯nð

e`n¨ At£]§fpw A`n{]mb§fpw, klXm]mÀlamb ImcW§fpw, `cW]camb

kuIcy§fpw,  ]cmaÀiw  (6)  se  _Ôs¸«  ¢mÀ¡pamcpsS  ko\nbÀ

¢mÀ¡pamcmbpÅ  Øm\¡bä  D¯chv  apew  kwPmXambn«pÅ  HgnhpIfpw  ]

cnKWn¨v  tImfw  2  se  ¢mÀ¡pamsc  tImfw  3  se  {Kma]©mb¯pIfnð  \n¶pw

tImfw 4 se {Kma]©mb¯pIfntebv¡v Øewamän D¯chv ]pds¸Sphn¡p¶p.

ക്രമ 
നമ്പര

 ക്ലാരാര്ക്കിന്റെക്കിന്റെ പേര്�դ@�കിന്റെ പേര  നര്ക്കിലവര്ക്കിന്റെല 
ക്്ലാമകിന്റെ പേഞ്ലായത്ാ

 സ്ഥലഥലം മ്ലാറര്ക്കി 
നര്ക്കിയമര്ക്കിാിക്കുന്ന 
ക്്ലാമകിന്റെ പേഞ്ലായത്ാ

 
അഭര്ക്കികകിന്റെ പേ്ലായാിക്കുറിര്ക്കിപ്റിപ്പു്രള

1 2 3 4 5

1 ്രദീജ. ന്റെ്ര ്രണ്ലാടര്ക്കി
ആലത്്തൂര  (ഷഫീാര്ക്കിന്റെന 
സ്ഥലഥലം മ്ലാറര്ക്കിയ ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില) ്ര്്തൂ - ്രരട ലര്ക്കിസറിപ്പു്രള 

2 ഷഫീാാ ആലത്്തൂര 

ന്റെ്ര്ലാടിക്കുമ്പാ (ലതര്ക്കി്രയാാ 
സ്ഥ്ലാനായറഥലം ലഭര്ക്കിച 
ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

്ര്്തൂ ലര്ക്കിസാ  - ്രരട  
പേര്�դ@�ഭദ്തര്ക്കി - അപ്ീല 

3 സിക്കുപേര്�դ@�മഷ ടര്ക്കി.എസ ന്റെലാര്ക്കിടര്ക്കി പേര്�դ@�കിന്റെ പേര്തൂര
അനങ്ങനടര്ക്കി (നര്ക്കിലവര്ക്കിന്റെല 
ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

്ര്്തൂ ലര്ക്കിസാ  - ്രരട  
പേര്�դ@�ഭദ്തര്ക്കി  

4 ജയ്രൃഷ്ണന . സര്ക്കി കിന്റെ പേല്ലശ്ശന 
കിന്റെ പേിക്കുതിക്കുപേര്�դ@�ശ്ശരര്ക്കി (ബര്ക്കിനിക്കു 
റി്ലാ്ണര്ക്കിന്റെയ സ്ഥലഥലം മ്ലാറര്ക്കിയ 
ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

്രരട ലര്ക്കിസാ
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5
ബര്ക്കിനിക്കു റി്ലാ്ണര്ക്കി. 
ന്റെ്ര.ബര്ക്കി കിന്റെ പേിക്കുതിക്കുപേര്�դ@�ശ്ശരര്ക്കി

വടാപേര്�դ@�ഞരര്ക്കി 
(പേര്�դ@�ജ്ലാഷര്ക്കിപേര്�դ@�മ്ലാന 
സ്ഥ്ലാന്രയറഥലം ലഭര്ക്കിച 
ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

്ര്്തൂ - ്രരട ലര്ക്കിസറിപ്പു്രള 

6 ഷ്ലാജിക്കു. ആര ്ര്ലാഞര്ക്കിരപ്റിപ്പുഴ
ന്റെനല്ലര്ക്കിയ്ലാമ്പതര്ക്കി 
(കശീന്ലാഥര്ക്കിന്റെന സ്ഥലഥലം 
മ്ലാറര്ക്കിയ ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

്ര്്തൂ ലര്ക്കിസാ  - ്രരട  
പേര്�դ@�ഭദ്തര്ക്കി  

7 സ്തൂറിാിക്കുടര്ക്കി. ന്റെ്ര ന്റെെരപ്റിപ്പുരപ്റിപ്പുളപേര്�դ@�ശ്ശരര്ക്കി
രര്ക്കി  

കശീ്രൃഷ്ണകിന്റെ പേിക്കുരഥലം 
(സിക്കുജ്ലാതയാാ 
സ്ഥ്ലാനായറഥലം ലഭര്ക്കിച 
ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

്ര്്തൂ ലര്ക്കിസാ  - ്രരട  
പേര്�դ@�ഭദ്തര്ക്കി  

8 അയ്യപ്ന ്രടമ്പഴര്ക്കിപ്റിപ്പുറിഥലം 
ന്റെെരപ്റിപ്പു രപ്റിപ്പുളപേര്�դ@�ശ്ശരര്ക്കി  
(സ്തൂറിാിക്കുടര്ക്കിന്റെയ സ്ഥലഥലം 
മ്ലാറര്ക്കിയ ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

്രരട  പേര്�դ@�ഭദ്തര്ക്കി  
(ഭര്ണകിന്റെ പേരമ്ലായ 
സൗ്രര്ഥലം)

9 ഷ്ലാബര്ക്കി. എ തര്തൂര 
കിന്റെ പേല്ലശ്ശന (സബനന്റെയ 
സ്ഥലഥലംമ്ലാറര്ക്കിയ ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

്ര്്തൂ ലര്ക്കിസാ - അപ്ീല 

10 സബന. ന്റെ്ര. ആര  കിന്റെ പേല്ലശ്ശന 
ന്റെതങ്കര (കകിന്റെ പേസീ്ണര്ക്കിന്റെന 
സ്ഥലഥലം മ്ലാറര്ക്കിയ ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

്ര്്തൂ - ്രരട ലര്ക്കിസറിപ്പു്രള 

11 കകിന്റെ പേസീണ . സര്ക്കി. എസ ന്റെതങ്കര
ന്റെകിന്റെ പേ്ലാലപ്റിപ്പു ലപ്റിപ്പുള്ര്ക്കി  
(ഷര്ക്കിനര്ക്കിന്റെയ സ്ഥലഥലം മ്ലാറര്ക്കിയ 
ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

ക് ലര്ക്കിസാ - അപ്ീല 

12
്ര്ലാരത്ര്ക്കി രത്ര്ക്കിപേര്�դ@�്രയന
ന 

ന്റെതങ്കര വട്രരപ്തര്ക്കി (മ്ലാതൃതൃ 
അവധര്ക്കി ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

്ര്്തൂ ലര്ക്കിസാ  - ്രരട  
പേര്�դ@�ഭദ്തര്ക്കി അപ്ീല   

13 റിഥലംഷ്ലാദ എസ അ്ളര്ക്കി
എലപ്റിപ്പുള്ര്ക്കി (ലതയാാ 
സ്ഥ്ലാനായറഥലം ലഭര്ക്കിച 
ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

ക് ലര്ക്കിസാ 

14 മ്ണര്ക്കിയന എസ ്ര്ലാഞര്ക്കിരപ്റിപ്പുഴ
അ്ളര്ക്കി (റിഥലംഷ്ലാദര്ക്കിന്റെന 
സ്ഥലഥലം മ്ലാറര്ക്കിയ ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

ക് ലര്ക്കിസാ - അപ്ീല  
(സഹത്ലാകിന്റെ പേ്ലാരഹരഹമ്ലാ
യ ്ര്ലാര്ണഥലം)

15 ദീകിന്റെ പേ. സര്ക്കി മിക്കുതലമട ്രര്ക്കിഴാപേര്�դ@�ഞരര്ക്കി (നര്ക്കിഷന്റെയ 
സ്ഥലഥലം മ്ലാറര്ക്കിയ ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

്ര്്തൂ ലര്ക്കിസാ  - ്രരട  
പേര്�դ@�ഭദ്തര്ക്കി 

16
മിക്കുഹമ്മദ സാീര  
ഹിക്കുസൈനസന. എ ്ര്ലാഞര്ക്കിരപ്റിപ്പുഴ മലമ്പിക്കുഴ (നര്ക്കിലവര്ക്കിന്റെല 

ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)
്ര്്തൂ - ്രരട ലര്ക്കിസറിപ്പു്രള 

17
ആക്കിന്റെ ക്കിന്റെ്ണര്ക്കി  അരിക്കുള  
ദ്ലാസ മലമ്പിക്കുഴ 

കിന്റെ പേിക്കുതിക്കുപേര്�դ@�ശ്ശരര്ക്കി (സമര്ക്കിതന്റെയ 
സ്ഥലഥലം മ്ലാറര്ക്കിയ ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

അപേര്�դ@�കിന്റെ പേക - ്രരട  
പേര്�դ@�ഭദ്തര്ക്കി

18 സമര്ക്കിത. സര്ക്കി കിന്റെ പേിക്കുതിക്കുപേര്�դ@�ശ്ശരര്ക്കി
കിന്റെ പേിക്കുതിക്കുപ്രര്ക്കിയ്ലാരഥലം 
(സജര്ക്കിതന്റെയ സ്ഥലഥലം 
മ്ലാറര്ക്കിയ ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

അപേര്�դ@�കിന്റെ പേക - ്രരട  
പേര്�դ@�ഭദ്തര്ക്കി

19 കകിന്റെ പേസീദ. കിന്റെ പേര്ക്കി പേര്�դ@�മല്ലാരപേര്�դ@�്ര്ലാ രപേര്�դ@�്ര്ലാട
ട  

മരിക്കുതപേര്�դ@�റി്ലാഡ (നര്ക്കിലവര്ക്കിന്റെല 
ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

അപേര്�դ@�കിന്റെ പേക - ്രരട  
പേര്�դ@�ഭദ്തര്ക്കി

20 കശീപേര്�դ@�ദവര്ക്കി. എസ കിന്റെ പേ്തൂപേര്�դ@�ാ്ലാടറിപ്പു്ര്ലാവ വടാപേര്�դ@�ഞരര്ക്കി (മ്ലാതൃതൃ 
അവധര്ക്കി ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

്ര്്തൂ ലര്ക്കിസാ  - ്രരട 
പേര്�դ@�ഭദ്തര്ക്കി

21 നര്ക്കിഷ. എസ ്രര്ക്കിഴാപേര്�դ@�ഞരര്ക്കി
പേര്�դ@�തങ്കിക്കുറിര്ക്കിശ്ശര്ക്കി (സിക്കുനര്ക്കിതയാാ
സ്ഥ്ലാനായറഥലം ലഭര്ക്കിച 
ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

്ര്്തൂ ലര്ക്കിസാ  - ്രരട 
പേര്�դ@�ഭദ്തര്ക്കി

22 കശീന്ലാഥ ന്റെനല്ലര്ക്കിയ്ലാമ്പതര്ക്കി
പേര്�դ@�മല്ലാരപേര്�դ@�്ര്ലാ രപേര്�դ@�്ര്ലാട  
(മ്ലാതൃതൃ അവധര്ക്കി 
ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

്ര്്തൂ - ്രരട ലര്ക്കിസറിപ്പു്രള 

23 ലകാമ്ണന
തചമ്പ്ലാറി 
(അവധര്ക്കിയര്ക്കില )

തര്തൂര (ഷ്ലാബര്ക്കിന്റെയ 
സ്ഥലഥലംമ്ലാറര്ക്കിയ ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

്രരട പേര്�դ@�ഭദ്തര്ക്കി 
(സഹത്ലാകിന്റെ പേ്ലാരഹരഹമ്ലാ
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യ ്ര്ലാര്ണഥലം)

24 സൈനസഫിക്കുദീന  കിന്റെ പേിക്കുതിക്കുപേര്�դ@�ാ്ലാട ്രരര്ക്കിമ്പ (റിഥലംലന്റെയ 
സ്ഥലഥലംമ്ലാറര്ക്കിയ ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

്രരട ലര്ക്കിസാ

25 റിഥലംല. വര്ക്കി.എ ്രരര്ക്കിമ്പ
കിന്റെ പേിക്കുതിക്കുപേര്�դ@�ാ്ലാട 
(സൈനസഫിക്കുദീന്റെന 
സ്ഥലഥലംമ്ലാറര്ക്കിയ ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

്ര്്തൂ - ്രരട ലര്ക്കിസറിപ്പു്രള 

26 മിക്കുഹമ്മദ റിഫീാാ ്രരര്ക്കിമ്പ കിന്റെ പേിക്കുതിക്കുപ്രര്ക്കിയ്ലാരഥലം 
(നര്ക്കിലവര്ക്കിന്റെല ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

്രരട ലര്ക്കിസാ

27 മപേര്�դ@�ഹഷ ആനാര
്രരര്ക്കിമ്പ (മിക്കുഹമ്മദ 
റിഫീാര്ക്കിന്റെന 
സ്ഥലഥലംമ്ലാറര്ക്കിയ ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

്രരട ലര്ക്കിസാ

28 മപേര്�դ@�ഹഷ  ദ്ലാസ കിന്റെ പേ്തൂപേര്�դ@�ാ്ലാടറിപ്പു്ര്ലാവ
്രിക്കുത്ന്തൂര   
(പേര്�դ@�സ്ലാ്ണര്ക്കിയന്റെയ സ്ഥലഥലം 
മ്ലാറര്ക്കിയ ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

്ര്്തൂ - ്രരട ലര്ക്കിസറിപ്പു്രള 

29 പേര്�դ@�സ്ലാ്ണര്ക്കിയ. സര്ക്കി ്രിക്കുത്ന്തൂര
്രണ്ലാടര്ക്കി (്രദീജന്റെയ സ്ഥലഥലം 
മ്ലാറര്ക്കിയ ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

്ര്്തൂ ലര്ക്കിസാ

30 വര്ക്കിജയ. വര്ക്കി പേര്�դ@�്ര്ലാങ്ങ്ലാട 
മ്ലാത്്തൂര  (ദര്ക്കിലീകിന്റെ പേര്ക്കിന്റെന 
സ്ഥലഥലം മ്ലാറര്ക്കിയ ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

്ര്്തൂ - ്രരട പേര്�դ@�ഭദ്തര്ക്കി

31 ദീലീപ മ്ലാത്്തൂര
കിന്റെ പേ്തൂപേര്�դ@�ാ്ലാടറിപ്പു്ര്ലാവ 
(മപേര്�դ@�ഹഷ ദ്ലാസര്ക്കിന്റെന 
സ്ഥലഥലംമ്ലാറര്ക്കിയ ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

്രരട ലര്ക്കിസാ

32 വര്ക്കിനര്ക്കിത. വര്ക്കി മിക്കുതിക്കുതല
കിന്റെ പേിക്കുതിക്കുപേര്�դ@�ാ്ലാട (ജര്ക്കിപേര്�դ@�തഷര്ക്കിന 
സ്ഥ്ലാന്രയറഥലം ലഭര്ക്കിച 
ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

്ര്്തൂ ലര്ക്കിസാ - അപ്ീല  
(സഹത്ലാകിന്റെ പേ്ലാരഹരഹമ്ലാ
യ ്ര്ലാര്ണഥലം) 

33 സജര്ക്കിത. എഥലം കിന്റെ പേിക്കുതിക്കുപ്രര്ക്കിയ്ലാരഥലം 
മലമ്പിക്കുഴ (ആക്കിന്റെ ക്കിന്റെ്ണര്ക്കി  
അരിക്കുള  ദ്ലാസര്ക്കിന്റെന സ്ഥലഥലം 
മ്ലാറര്ക്കിയ ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

്ര്്തൂ - ്രരട ലര്ക്കിസറിപ്പു്രള 

34 കകിന്റെ പേഭര്ക്കിന. കിന്റെ പേര്ക്കി. കിന്റെ പേര്ക്കി ഓങ്ങല്ല്ര 

വണ്ലാഴര്ക്കി 
(അജീഷ്രിക്കുമ്ലാറിര്ക്കിന 
സ്ഥ്ലാന്രയറഥലം ലഭര്ക്കിച 
ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

്ര്്തൂ ലര്ക്കിസാ

35 വര്ക്കിജയ. വര്ക്കി പേര്�դ@�്രരളപേര്�դ@�ശ്ശരര്ക്കി

വണ്ലാഴര്ക്കി (ഉഷയാാ 
സ്ഥ്ലാന്രയറഥലം ലഭര്ക്കിച 
ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

്ര്്തൂ ലര്ക്കിസാ -  അപ്ീല  
(സഹത്ലാകിന്റെ പേ്ലാരഹരഹമ്ലാ
യ ്ര്ലാര്ണഥലം)

36 ബര്ക്കിന്. വര്ക്കി മണ്ലാരാ്ലാ രാ്ലാട
ട

കിന്റെ പേര്ക്കിര്ലായര്ക്കിരര്ക്കി (മപേര്�դ@�ഹഷര്ക്കിന 
സ്ഥ്ലാനായറഥലം ലഭര്ക്കിച 
ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

്രരട ലര്ക്കിസാ - പേര്�դ@�ഭദ്തര്ക്കി 
(സഹത്ലാകിന്റെ പേ്ലാരഹരഹമ്ലാ
യ ്ര്ലാര്ണഥലം)

37
സിക്കുപേര്�դ@�രഷ ബ്ലാബിക്കു. 
കിന്റെ പേര്ക്കി

മണ്ലാരാ്ലാ രാ്ലാട
ട

്ര്ലാഞര്ക്കിരപ്റിപ്പുഴ 
(മ്ണര്ക്കിയന്റെന സ്ഥലഥലം 
മ്ലാറര്ക്കിയ ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

്ര്്തൂ ലര്ക്കിസാ

38
ര്ലാജ്രിക്കുമ്ലാരന . ന്റെ്ര. 
എ അമ്പലപ്്ലാറി

്രടമ്പഴര്ക്കിപ്റിപ്പുറിഥലം 
(അയ്യപ്ന്റെന സ്ഥലഥലം 
മ്ലാറര്ക്കിയ ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

അപേര്�դ@�കിന്റെ പേക 

39 സിക്കുനര്ക്കില ്രിക്കുമ്ലാര. ടര്ക്കി പേര്�դ@�്ര്ലാങ്ങ്ലാട 
പേര്�դ@�്രരളപേര്�դ@�ശ്ശരര്ക്കി (വര്ക്കിജയ. വര്ക്കി 
ന്റെയ സ്ഥലഥലം മ്ലാറര്ക്കിയ 
ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

്ര്്തൂ ലര്ക്കിസാ - ്രരട 
പേര്�դ@�ഭദ്തര്ക്കി
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40
സിക്കു്രിക്കുമ്ലാരന. 
സര്ക്കി.വര്ക്കി

ന്റെവള്ര്ക്കിപേര്�դ@�നഴര്ക്കി പേര്�դ@�്ര്ലാങ്ങ്ലാട (വര്ക്കിജയന്റെയ 
സ്ഥലഥലം മ്ലാറര്ക്കിയ ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

്ര്്തൂ ലര്ക്കിസാ - അപ്ീല 

41 കകിന്റെ പേതീഷ. ന്റെ്ര. ആര വല്ലപ്റിപ്പുഴ
പേര്�դ@�്ര്ലാങ്ങ്ലാട 
(സിക്കുനര്ക്കില്രിക്കുല്രിക്കുമ്ലാറിര്ക്കിന്റെന  
സ്ഥലഥലം മ്ലാറര്ക്കിയ ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

്ര്്തൂ - ്രരട ലര്ക്കിസറിപ്പു്രള 

42
അനര്ക്കിത്ലാപേര്�դ@�മ്ലാള 
എസ.

അനങ്ങനടര്ക്കി ന്റെ്ര്ലാല്ലപേര്�դ@�ങ്ക്ലാട (നര്ക്കിലവര്ക്കിന്റെല 
ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

്ര്്തൂ  ലര്ക്കിസാ

43 കിന്റെ പേര്ക്കി. ശശര്ക്കിധരന ആനാര
അനങ്ങനടര്ക്കി 
(അനര്ക്കിത്ലാപേര്�դ@�മ്ലാന്റെള സ്ഥലഥലം 
മ്ലാറര്ക്കിയ ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

്രരട ലര്ക്കിസാ

44 ദര്ക്കിവ് ്രരര്ക്കിമ്പ
്ര്ലാഞര്ക്കിരപ്റിപ്പുഴ 
(ഷ്ലാജിക്കുവര്ക്കിന്റെന സ്ഥലഥലം 
മ്ലാറര്ക്കിയ ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

ഭര്ണകിന്റെ പേരമ്ലായ 
സൗ്രര്ഥലം

45 ആയര്ക്കിഷത്ാ ജസീന ന്റെലാര്ക്കിടര്ക്കി പേര്�դ@�കിന്റെ പേര്തൂര

മങ്കര (ധന് 
ര്ലാധ്ലാ്രൃഷ്ണന 
സ്ഥല്ലാനായറഥലം ലഭര്ക്കിച 
ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

്ര്്തൂ ലര്ക്കിസാ

46 രഞജന. വര്ക്കി. ആര 
അമ്പലപ്്ലാറി 
(അവധര്ക്കിയര്ക്കില )

മങ്കര (ശര്ക്കിവകകിന്റെ പേസ്ലാദര്ക്കിന 
സ്ഥല്ലാനായറഥലം ലഭര്ക്കിച 
ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

്ര്്തൂ ലര്ക്കിസാ 
(സഹത്ലാകിന്റെ പേ്ലാരഹരഹമ്ലാ
യ ്ര്ലാര്ണഥലം)

47 ആരതര്ക്കി. ബര്ക്കി കിന്റെ പേട്ലാമ്പര്ക്കി ന്ലാ്ലപേര്�դ@�ശ്ശരര്ക്കി (നര്ക്കിലവര്ക്കിന്റെല 
ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

്ര്്തൂ - ്രരട ലര്ക്കിസറിപ്പു്രള 

48 ബര്ക്കിനിക്കു്രിക്കുമ്ലാര ടര്ക്കി. ജര്ക്കി വല്ലപ്റിപ്പുഴ
ഓങ്ങല്ല്ര  (കകിന്റെ പേഭര്ക്കിന 
കിന്റെ പേര്ക്കി.കിന്റെ പേര്ക്കി ന്റെയ സ്ഥലഥലം മ്ലാറര്ക്കിയ
ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

്ര്്തൂ ലര്ക്കിസാ

49
സിക്കുപേര്�դ@�രഷ ്രിക്കുമ്ലാര. 
എസ

വ്ലാ്ണര്ക്കിയഥലം്രിക്കുളഥലം

അയര്ക്കില്തൂര  
(സപേര്�դ@�ന്ലാഷ്രിക്കുമ്ലാറിര്ക്കിന 
സ്ഥ്ലാനായറഥലം ലഭര്ക്കിച 
ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

്ര്്തൂ ലര്ക്കിസാ

50 അശൃതര്ക്കി. കിന്റെ പേര്ക്കി എരിക്കുപേര്�դ@�ത്മ്പതര്ക്കി കിന്റെ പേടപേര്�դ@�ഞരര്ക്കി (നര്ക്കിലവര്ക്കിന്റെല 
ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

അപേര്�դ@�കിന്റെ പേക

51 അജര്ക്കിത ന്റെ്ര. എ കിന്റെ പേിക്കുതിക്കുപ്രര്ക്കിയ്ലാരഥലം 
എരിക്കുപേര്�դ@�ത്മ്പതര്ക്കി 
(അശൃതര്ക്കിന്റെയ സ്ഥലഥലം 
മ്ലാറര്ക്കിയ ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

്ര്്തൂ ലര്ക്കിസാ

52
ന്റെബനസര്ക്കി നസര്ക്കി  
പേര്�դ@�മ്ലാള. ന്റെ്ര. കിന്റെ പേര്ക്കി

കിന്റെ പേട്ലാമ്പര്ക്കി മിക്കുതിക്കുതല (വര്ക്കിനര്ക്കിതന്റെയ 
സ്ഥലഥലം മ്ലാറര്ക്കിയ ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

്ര്്തൂ ലര്ക്കിസാ - അപ്ീല 

53 അ്ണര്ക്കിമ എ.ന്റെജ.എഥലം കിന്റെ പേട്ലാമ്പര്ക്കി

തൃത്്ലാല (സതനര്ക്കിസ 
ല്ലാവ്തൂസര്ക്കിന 
സ്ഥ്ലാനായറഥലം ലഭര്ക്കിച 
ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

്ര്്തൂ ലര്ക്കിസാ - അപ്ീല 

54
ഉണ്രൃഷ്ണന. സര്ക്കി.
ന്റെ്ര 

കിന്റെ പേട്ലാമ്പര്ക്കി
വ്ലാ്ണര്ക്കിയഥലം്രിക്കുളഥലം 
(സിക്കുപേര്�դ@�രഷ്രിക്കുമ്ലാറിര്ക്കിന്റെന 
സ്ഥലഥലം മ്ലാറര്ക്കിയ ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

്ര്്തൂ ലര്ക്കിസാ - അപ്ീല 

55 ഷര്ക്കിനര്ക്കി. ആര 
ന്റെകിന്റെ പേ്ലാലപ്റിപ്പുലപ്റിപ്പുളളര്ക്കി
ളര്ക്കി

മിക്കുതലമട (ദീകിന്റെ പേന്റെയ സ്ഥലഥലം 
മ്ലാറര്ക്കിയ ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

സഹത്ലാകിന്റെ പേ്ലാരഹരഹമ്ലാ
യ ്ര്ലാര്ണഥലം

56 പേര്�դ@�ജ്ലാബര്ക്കി. ന്റെ്ര.ജര്ക്കി ്രിക്കുലിക്കുാല്ല്ര  െ്ലാലര്ക്കിപേര്�դ@�ശ്ശരര്ക്കി 
(സിക്കുദരശരശന്റെന  സ്ഥലഥലം 
മ്ലാറര്ക്കിയ ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

്ര്്തൂ ലര്ക്കിസാ

Page 4 of 6



57 അജര്ക്കിത സൈനവ ന്റെ്ര്ലാടിക്കുവ്ലായ്തൂര 

മരിക്കുതപേര്�դ@�റി്ലാഡ 
(ന്റെഫബീനയാാ 
സ്ഥ്ലാനായറഥലം ലഭര്ക്കിച 
ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

ഭര്ണകിന്റെ പേരമ്ലായ 
സൗ്രര്ഥലം

58 അരച രചന  ഡി�ര്ക്കി ന്റെനന്ലാറി
ന്റെലാര്ക്കിടര്ക്കി പേര്�դ@�കിന്റെ പേര്തൂര  
(ആയര്ക്കിഷത്ാ ജസീനന്റെയ 
സ്ഥലഥലം മ്ലാറര്ക്കിയ ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

 ഭര്ണ കിന്റെ പേരമ്ലായ 
സൗ്രര്ഥലം  (തസതര്ക്കി്ര 
കിന്റെ പേിക്കുനനഃക്രമീ്രര്ണഥലം)

59 രജനര്ക്കി െളവറി
കിന്റെ പേിക്കുതിക്കുപ്രര്ക്കിയ്ലാരഥലം  
(അജര്ക്കിതന്റെയ സ്ഥലഥലം 
മ്ലാറര്ക്കിയ ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

സഹത്ലാകിന്റെ പേ്ലാരഹരഹമ്ലാ
യ ്ര്ലാര്ണഥലം

60 അനര്ക്കില . ന്റെ്ര. എ ഓങ്ങല്ല്ര 
െളവറി (രജനര്ക്കിന്റെയ സ്ഥലഥലം
മ്ലാറര്ക്കിയ ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

അപേര്�դ@�കിന്റെ പേക

61
്ര്ക്കിരര്ക്കിജ്ലാപേര്�դ@�മ്ലാള . 
എസ

ന്റെെരപ്റിപ്പുരപ്റിപ്പുളപേര്�դ@�ശ്ശരര്ക്കി
രര്ക്കി  

ന്റെലാര്ക്കിടര്ക്കി പേര്�դ@�കിന്റെ പേര്തൂര  
(സിക്കുപേര്�դ@�മഷര്ക്കിന്റെന സ്ഥലഥലം 
മ്ലാറര്ക്കിയ ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

സഹത്ലാകിന്റെ പേ്ലാരഹരഹമ്ലാ
യ ്ര്ലാര്ണഥലം

62 മപേര്�դ@�ന്ലാജ ന്റെ്ര പേര്�դ@�്ര്ലാട്ലായര്ക്കി മ്ലാത്്തൂര  (കകിന്റെ പേസ്ലാദര്ക്കിന്റെന 
സ്ഥലഥലം മ്ലാറര്ക്കിയ ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

അപേര്�դ@�കിന്റെ പേക

63  കകിന്റെ പേസ്ലാദ  മ്ലാത്്തൂര 
 പേര്�դ@�്ര്ലാട്ലായര്ക്കി (മ്ലാതൃതൃ 
അവധര്ക്കി ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

ഭര്ണകിന്റെ പേരമ്ലായ 
സൗ്രര്ഥലം

64 അബറിപ്പുള  ഹാീഥലം എരര്ക്കിമയ്തൂര
്രണകമ്പ  (റിഷീദന്റെയ സ്ഥലഥലം
മ്ലാറര്ക്കിയ ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

അപേര്�դ@�കിന്റെ പേക 
(സഹത്ലാകിന്റെ പേ്ലാരഹരഹമ്ലാ
യ ്ര്ലാര്ണഥലം)

65
റിഷീദ 
കകിന്റെ പേദീപ്രിക്കുമ്ലാര 

്രണകമ്പ
എരര്ക്കിമയ്തൂര  (അബറിപ്പുള  
ഹാീമര്ക്കിന്റെന സ്ഥലഥലം 
മ്ലാറര്ക്കിയ ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

സഹത്ലാകിന്റെ പേ്ലാരഹരഹമ്ലാ
യ ്ര്ലാര്ണഥലം

66 ന്റെഷറിീന. ബര്ക്കി ന്റെ്ര്ലാപ്ഥലം 
്രരര്ക്കിമ്പ (ദര്ക്കിവ്ന്റെയ സ്ഥലഥലം 
മ്ലാറര്ക്കിയ ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

സഹത്ലാകിന്റെ പേ്ലാരഹരഹമ്ലാ
യ ്ര്ലാര്ണഥലം

67 സിക്കുദരശരശന . വര്ക്കി െ്ലാലര്ക്കിപേര്�դ@�ശ്ശരര്ക്കി തചമ്പ്ലാറി (ലകാമ്ണന്റെന 
സ്ഥലഥലം മ്ലാറര്ക്കിയ ഒഴര്ക്കിവര്ക്കില)

അപേര്�դ@�കിന്റെ പേക

_Ôs¸« Hm^okv ta[mhnIÄ Cu D¯chv DS³ \S¸nem¡n tað Poh\¡msc
tPmenbnð \n¶pw hnSpXð sNbvXXpw tPmenbnð {]thin¸n¨Xpamb hnhc§Ä bYmkabw
Cu Imcymeb¯nð Adnbnt¡ïXmWv.

                                   (ഒപ�)

                                                                     sI. apcfo[c³
                                                             ]©mb¯v sU]yq«n UbdIvSÀ

                                                                  ]me¡mSv.

 hyànIÄ¡v (Hm^okv ta[mhnIÄ aptJ\) 

 _Ôs¸« {Kma]©mb¯v sk{I«dnamÀ

 _Ôs¸« s]Àt^mÀa³kv HmUnäv bqWnäv kq¸À sshkÀamÀ

 ]©mb¯v AknÌâv UbdIvSÀ

 ]©mb¯v UbdIvSÀ (BapJ I¯v klnXw)
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 UbdIvSÀ, sF.sI.Fw ({]kn²oIcW¯n\v)

 IcpXð /A[nIw                                                    
                                                                      

                                                                      BÚm\pkcWw

                                   (ഒപ�)

                                                                              
                                                                                                                       Pq\nbÀ kq{]ïv                 
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