
തൃശ്ശൂര് പഞ്ചായത്ത്     ഡെ�പ്യൂട്ടി �യറക്ടറുഡെ�    ന�പ�ിക്രമം
                                                ( സാന്നിദ്ധ്യം -ജ�ായി ജ�ാണ്)
വിഷയം:-പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ്  - �ീവനക്കാര്യം  - ഡെപാതുസ്ഥലംമാറ്റം  2019 – ക്ലര്കുമാഡെര സ്ഥലം മാറ്റി
നിയമിച്ച ്ഉത്തരവാകുന്നു. 
പരാമര്ശം- 1)�ി.ഒ.(പി) 03/2017 /പി & എ.ആര്.�ി, തിയതി, 25/02/2017.

2)ബഹു.പഞ്ചായത്ത് �യറക്ടറുഡെ� 07.01.2019 ഡെല ഇ 1-10/2019 നമ്പര് ജനാട്ടീസ്.
3)ഈ ഓഫീസില് നിന്നുള്ള 01.06.2019 തിയ്യതിയിഡെല ഇജത നമ്പര്  ജനാട്ടീസ്.  

      ഉത്തരവ് നമ്പര്      DDP-TSR-308-2019-E2      ,  തിയതി   ,    01/07/2019   

സര്ക്കാര്  �ീവനക്കാരുഡെ�   സ്ഥലംമാറ്റ  മാനദണ്ഡങ്ങള്   പരാമര്ശം   (1)  പ്രകാരം
നിശ്ചയിച്ച്  ഉത്തരവായിട്ടുളളതാണ്.  പരാമര്ശം  (2)  പ്രകാരം  ഡെപാതുസ്ഥലം  മാറ്റത്തിന്  അജപക്ഷ
ക്ഷണിച്ചുഡെകാണ്ട് ബഹു.പഞ്ചായത്ത് �യറക്ടര്  ജനാട്ടീസ് നല്കിയിട്ടുളളതും പരാമര്ശം  (3) പ്രകാരം
സ്ഥലംമാറ്റത്തിന്  അജപക്ഷ  നല്കിയ  തൃശ്ശൂര്  �ില്ലയിഡെല  ക്ലര്കുമാരുഡെ� പട്ടിക
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുളളതുമാണ്. 

     ജമല് പറഞ്ഞവയുഡെ� അ�ിസ്ഥാനത്തില് ജകാളം  (1)  ല് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓഫീസില്
ജ�ാലി  ഡെhയ്യുന്ന ക്ലര്കുമാഡെര  ജകാളം  (2)  ല് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓഫീസുകളിജലക്ക്   മാറ്റി  നിയമിച്ച്
ഉത്തരവാകുന്നു.                 

ക്രമ
നമ്പര്      ജപര് ജകാളം 1 ജകാളം 2 റിമാര്ക്സ്

1 റീന എം എല് ഡെകാരട്ടി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

 പരിയാരം
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

(നിലവിലുള്ള ഒഴിവില്)
അജപക്ഷ

2 പ്രിന്സി �ി എസ്  വാ�ാനപ്പള്ളി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

എ�വിലങ്ങ്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

(നിലവിലുള്ള ഒഴിവില്)
അജപക്ഷ 

3 സ്മിത �ി പുന്നയൂര്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

 കണ്ടാണജsരി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

(നിലവിലുള്ള ഒഴിവില്) 
 അജപക്ഷ

4 വിദ്യ എം വി കണ്ടാണജsരി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

കൈകപറമ്പ്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

(നിലവിലുള്ള ഒഴിവില്) 
 അജപക്ഷ

5 ആരിഫ �ി ഡെക താന്ന്യം
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

അന്തിക്കാ�്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

(നിലവിലുള്ള ഒഴിവില്) 
 അജപക്ഷ

6 സജന്താഷ് വി വി കൈകപറമ്പ്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

മുല്ലജsരി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

(നിലവിലുള്ള ഒഴിവില്)  
 അജപക്ഷ



7 അഞ്ജലി  പി പാഞ്ഞാള്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വരവൂര്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് (രശ്മി

യുഡെ� പ്രസവാവധി
ഒഴിവില്)  

 അജപക്ഷ

8 ഷാബിത ഡെക എച്ച് ജദശമംഗലം
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ജhലക്കര
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

(രാജ�ഷിഡെന  സ്ഥലം
മാറ്റുന്ന ഒഴിവില്) 

 അജപക്ഷ

9 സംഗീത പി എസ് ഒരുമനയൂര്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

തളിക്കുളം
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

(നിലവിലുള്ള ഒഴിവില്)
 അജപക്ഷ

10 നിജമഷ് എഫ് ഡെകാരട്ടി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഡെവള്ളാങ്ങല്ലൂര്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

(അഖിലിഡെന സ്ഥലം
മാറ്റുന്ന ഒഴിവില്) 

 അജപക്ഷ

11 അഖില് ആനന്ദ് ഡെവള്ളാങ്ങല്ലൂര്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഡെകാരട്ടി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

(നിജമഷിഡെന സ്ഥലം
മാറ്റുന്ന ഒഴിവില്)

അജപക്ഷ

12 ഡെ�ന്സണ് ഇ �ി മുല്ലജsരി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ജകാലഴി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

(പ്രതീഷിഡെന സ്ഥലം
മാറ്റുന്ന ഒഴിവില്)

അജപക്ഷ

13 പ്രതീഷ് ഡെക ജകാലഴി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

മുല്ലജsരി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

(ഡെ�ന്സഡെണ സ്ഥലം
മാറ്റുന്ന ഒഴിവില്)

അജപക്ഷ

14 ദിജനഷ് സി വി പാവറട്ടി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഏങ്ങണ്ടിയൂര്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

(ബാബു ജതാമസിഡെന 
സ്ഥലം മാറ്റുന്ന ഒഴിവില്)

അജപക്ഷ

15 ശില്പ �ി എസ് പാവറട്ടി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

മതിലകം
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
(�ാസ്മിഡെന  സ്ഥലം
മാറ്റുന്ന ഒഴിവില്)

അജപക്ഷ

16 �ാസ്മിന് പി എ മതിലകം
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

പാവറട്ടി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

(ശില്പഡെയ സ്ഥലം
മാറ്റുന്ന ഒഴിവില്)

ഭരണസൗകര്യം

17 ജഗ്രഷ്മ എബ്രഹാം കാറളം
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഡെകാരട്ടി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

(റീനഡെയ സ്ഥലംമാറ്റുന്ന
ഒഴിവില്)

അജപക്ഷ



18 ഇമ്മാനുവല് ജ�ായ് പുത്തൂര്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ന�ത്തറ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

(പ്രവീണിഡെന
സ്ഥലംമാറ്റുന്ന ഒഴിവില്)

അജപക്ഷ

19 പ്രവീണ് എം ആര് ന�ത്തറ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ചൂണ്ടല്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

(സുനീഷ് കുമാറിഡെ�
ഒഴിവില്)

ഭരണസൗകര്യം

20 സിമി ഡെക എ കാടുകുറ്റി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഡെവള്ളാങ്ങല്ലൂര്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

(നിലവിലുള്ള ഒഴിവില്)
അജപക്ഷ

21 സിന്ധു �ി സി കുഴൂര്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

കാടുകുറ്റി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

(സിമിഡെയ സ്ഥലംമാറ്റുന്ന
ഒഴിവില്)

അജപക്ഷ

22 സുസ്മിത പി ആര് മാള
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

കുഴൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
(സിന്ധുവിഡെന

സ്ഥലംമാറ്റുന്ന ഒഴിവില്)
അജപക്ഷ

23 കൈഷനി എം ബി ജദശമംഗലം ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്

പുതൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
(ഇമ്മാനുവലിഡെന സ്ഥലം

മാറ്റുന്ന ഒഴിവില്)
അജപക്ഷ

24 അനു �ി എസ് വ�ജക്കക്കാ�്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

പുന്നയൂര്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

(നിലവിലുള്ള ഒഴിവില്)

മൂന്നു വര്ഷം പൂര്
ത്തീകരിച്ചതിനാ
ല് നിര്ബന്ധിത

സ്ഥലം മാറ്റം

25 രാജ�ഷ് പി സി ജhലക്കര ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്

ക�ജങ്ങാ�് ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്

(സനൂപിഡെന സ്ഥലം
മാറ്റുന്ന ഒഴിവില്)

ഭരണ സൗകര്യം

26 സിന്ധു ഡെക �ി ക�ജങ്ങാ�്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

കൈകപറമ്പ്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
(സജന്താഷിഡെന

സ്ഥലംമാറ്റുന്ന ഒഴിവില്)
അജപക്ഷ

27 ഡെഷയ്ക് അബ്ദുള് സക്കീര് ക�പ്പുറം
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ക�ജങ്ങാ�്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

(സിന്ധുവിഡെന
സ്ഥലംമാറ്റുന്ന ഒഴിവില്)

അജപക്ഷ

28 ബാബു ജതാമസ് എങ്ങണ്ടിയൂര്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

പാവറട്ടി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

(ദിജനഷിഡെന
സ്ഥലംമാറ്റുന്ന ഒഴിവില്)

ഭരണസൗകര്യം



29 സനൂപ് എ �ി ക�ജങ്ങാ�്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

പാഞ്ഞാള്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്(അഞ്ജ
ലിഡെയ സ്ഥലം മാറ്റുന്ന

ഒഴിവില്)അനീ
അജപക്ഷ

30 അനീഷ് കുമാര് ജദശമംഗലം ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്

മുള്ളൂര്ക്കര ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത് (ദിവ്യ
ജവണുജഗാപാലിഡെന

സ്ഥലം മാറ്റുന്ന ഒഴിവില്)

അജപക്ഷ

31 സാലിഹ ഡെക എ വള്ളജത്താള് നഗര്
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

ജദശമംഗലം ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്

(അനീഷ്കുമാറിഡെന സ്ഥലം
മാറ്റുന്ന ഒഴിവില്)

മൂന്നു വര്ഷം പൂര്
ത്തീകരിച്ചതിനാ
ല് നിര്ബന്ധിത

സ്ഥലം മാറ്റം

32 �ിഷ എന് �ി ശ്രീ നാരായണ പുരം
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

മാള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്(
സുസ്മിതഡെയ സ്ഥലം

മാറ്റുന്ന ഒഴിവില്)
അജപക്ഷ

33 കൈഷനി എം ഏങ്ങണ്ടിയൂര് ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത് 

ശ്രീ നാരായണപുരം
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

(�ിഷഡെയ സ്ഥലം മാറ്റുന്ന
ഒഴിവില്)

അജപക്ഷ

34 അഭി�ിത് ഡെക പി പാറളം ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്

പരിയാരം ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്(ജറാബിഡെന
സ്ഥലം മാറ്റുന്ന ഒഴിവില്)

അജപക്ഷ

35 ജറാബിന് ജ�ായ് പരിയാരം ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്

പാറളം ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്

(അഭി�ിത്തിഡെന സ്ഥലം
മാറ്റുന്ന ഒഴിവില്)

അജപക്ഷ

36 അ�ീഷ് ഡെക ഡെവങ്കി�ങ്ങ് ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്

പുന്നയൂര് ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്

(നിലവിലുള്ള ഒഴിവില്)
അജപക്ഷ

37 ദിവ്യ ജവണു ജഗാപാല് മുള്ളൂര്ക്കര ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്

വള്ളജത്താള് നഗര്
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

(സാലിഹഡെയ സ്ഥലം
മാറ്റുന്ന ഒഴിവില്)

അജപക്ഷ

    
നിയമന  ഉത്തരവ്  ബന്ധഡെപ്പട്ട  ഓഫീസ്  ജമധാവികള്  ഉ�ന്  ന�പ്പില്  വരുജത്തണ്ടതും

ഉജദ്യാഗസ്ഥരുഡെ�  വിടുതല്,  ജ�ാലിയില്  പ്രജവശിക്കല്,  hാര്ജ്ജ്  കൈകമാറ്റം  തു�ങ്ങിയ
ക്രമീകരണങ്ങള്  ന�പ്പില്  വരുത്തി  പ്രസ്തുത  വിവരം  യഥാസമയം  ബന്ധഡെപ്പട്ട  ഓഫീസ്
ജമലാധികാരികഡെള അറിയിജക്കണ്ടതുമാണ്. 

      (ഒപ്പ്)
                                                                                         പഞ്ചായത്ത് ഡെ�പ്യൂട്ടി �യറക്ടര്

                                                                                                        തൃശ്ശൂര്
പകര്പ്പ് : ഡെസക്രട്ടറി, 
                      ബന്ധഡെപ്പട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്  



            വ്യക്തികള്ക്ക്
            കരുതല്/ അധികം                                                                                                                                             


