
അനുബന്ധം� - I
പഞ്ചാ�യത്ത്� വകുപ്പ്� - കോ��ഴി�കോ��ട്� ജി�ല്ല

ഓഫീ�സ്� അറ്റന്ഡന്റുമാ�രുടെട് �രട്� സ്�നി�കോയ�റി�റ്റ� പട്ടി��  – 01.04.2018 മുതല് 31.12.2021 വടെര.

ക്രമാ
നിമ്പ
ര്

ജി�വനി��രടെ6 കോപര� ഗ്രാ�മാപഞ്ചാ�യത്ത്�
ടെ6 കോപര�

തസ്തി�� ജിനിനിത�യ
ത�

അഡ്വൈഡ:സ്�
ത�യത�/ഉത്ത്രവ�

ത�യത�

കോജി�ലി�യ�ല്
പ്രകോവശി�ച്ച ത�യത�

വ�ദ്യാB�ഭ്യാB�സ് കോയ�ഗ്യBത റി�മാ�ര്ക്സ്�

1 2 3 4 5 6 7 8

1. നി�ന്സ്�. പ�. ടെപരുവയല് ഓഫീ�സ്� അറ്റന്ഡ6� 05/01/1988 05/04/2018 14/05/2018 എസ്�.എസ്�.എല്.സ്�.

2. ഷീ�നി. ഇ. പഞ്ചാ�യത്ത്�  
ടെഡപMട്ടി�  
ഡയറിക്ടറുടെട് 
��രB�ലിയ�

ഓഫീ�സ്� അറ്റന്ഡ6� 06/05/1987 05/04/2018 04/05/2018 എസ്�.എസ്�.എല്.സ്�.

3. ശ്രീ�ജി. ടെ�. അഴി�യൂര് ഓഫീ�സ്� അറ്റന്ഡ6� 12/01/1977 05/04/2018 05/05/2018 എസ്�.എസ്�.എല്.സ്�.

4. അനൂജി. എ�. ഉള്ളി�കോയര� ഓഫീ�സ്� അറ്റന്ഡ6� 25/01/1984 13/06/2018 06/07/2018 എസ്�.എസ്�.എല്.സ്�.

5. കോരഷ്മ. ടെ�. പ�. ഓഫീ�സ്� അറ്റന്ഡ6� 20/11/1983 13/06/2018 09/07/2018 എസ്�.എസ്�.എല്.സ്�. വകുപ്പ്�  വ�ട്ടുകോപ�യ�

6. ശി�ശി�ര. ടെ�. ആര്. ഓഫീ�സ്� അറ്റന്ഡ6� 25/04/1987 13/06/2018 09/07/2018 എസ്�.എസ്�.എല്.സ്�. വകുപ്പ്�  വ�ട്ടുകോപ�യ�

7. അഭ്യാ�ഷീ. പ�. ��ഴികോ��ത്ത്� ഓഫീ�സ്� അറ്റന്ഡ6� 12/02/1993 13/06/2018 09/07/2018 എസ്�.എസ്�.എല്.സ്�.

8. ഫീ�കോറി�സ്� ഖാ�ന്. പ�. പ�. �കോ��ട്� ഓഫീ�സ്� അറ്റന്ഡ6� 24/03/1976 21/06/2018 22/06/2018 എസ്�.എസ്�.എല്.സ്�. ഫുള് ഡ്വൈട്� സ്:�പ്പ്ര് 
തസ്തി��യ�ല് നി�ന്നും� 
തസ്തി�� മാ�റ്റ� 
വഴി�യുളള നി�യമാനി� 
(സ്.ഉ.
(സ്�ധാ�)നി�.1515/201
8/ത.സ്:.ഭ്യാ.വ. 
ത�യത�.01/06/2018.



9. ശ്രീ�ഷ്മ. ടെ�. പ�. ��ക്കൂര് ഓഫീ�സ്� അറ്റന്ഡ6� 21/05/1992 27/05/2017 04/07/2018 എസ്�.എസ്�.എല്.സ്�. അന്തര്വകുപ്പ്� സ്ഥലി�
മാ�റ്റ�

10. അഖാ�ലി. പ�. പ�. ഓഫീ�സ്� അറ്റന്ഡ6� 30/05/1987 08/03/2017 26/10/2018 എസ്�.എസ്�.എല്.സ്�.  അന്തര്വകുപ്പ്� സ്ഥലി� 
മാ�റ്റ� (ആസ്ഥ�നി 
ഒഴി�വ�ല് നി�യമാനി�), 
വകുപ്പ്� വ�ട്ടുകോപ�യ�.

11. അനുജി. ട്�. എസ്�. ഓഫീ�സ്� അറ്റന്ഡ6� 30/05/1990 22/12/2018 31/01/2019 എസ്�.എസ്�.എല്.സ്�. വകുപ്പ്� വ�ട്ടുകോപ�യ�.

12 അഖാ�ല്ര�ജി�. എ�. ടെ�. കുറ്റB�ട്� ഓഫീ�സ്� അറ്റന്ഡ6� 27/03/1995 22/12/2018 05/02/2019 എസ്�.എസ്�.എല്.സ്�.

13. അനു. പ�. ഓഫീ�സ്� അറ്റന്ഡ6� 31/05/1985 13/06/2018 01/02/2019 എസ്�.എസ്�.എല്.സ്�. അന്തര്വകുപ്പ്� സ്ഥലി�
മാ�റ്റ� (ആസ്ഥ�നി 
ഒഴി�വ�ല് നി�യമാനി�), 
വകുപ്പ്� വ�ട്ടുകോപ�യ�.

14. കോത�ബ�യ�സ്�. എ. എല്. കുന്നുംമ്മല് ഓഫീ�സ്� അറ്റന്ഡ6� 07/10/1994 20/04/2019 27/05/2019 എസ്�.എസ്�.എല്.സ്�.

15. രഞ്ജി�ത്ത്�. ആര്. എസ്�. ഓഫീ�സ്� അറ്റന്ഡ6� 07/09/1995 20/04/2019 20/05/2019 എസ്�.എസ്�.എല്.സ്�. വകുപ്പ്� വ�ട്ടുകോപ�യ�.

16. സ്ബ�നി. വ�. കോgളന്നൂര് ഓഫീ�സ്� അറ്റന്ഡ6� 01/05/1987 22/07/2019 05/09/2019 AN എസ്�.എസ്�.എല്.സ്�.

17. ആരത� ഭ്യാരത�. ടെ�. ബ�ലുകോlര� ഓഫീ�സ്� അറ്റന്ഡ6� 12/04/1995 22/07/2019 04/09/2019 എസ്�.എസ്�.എല്.സ്�.

18. അരുണ്ര�ജി�. വ�. പ�. പുറികോമാര� ഓഫീ�സ്� അറ്റന്ഡ6� 15/05/1995 22/07/2019 04/09/2019 എസ്�.എസ്�.എല്.സ്�.

19. അനുപമാ ആനിന്ദ്�. എ. ടെ�. അകോത്ത്�ള� ഓഫീ�സ്� അറ്റന്ഡ6� 23/03/1980 22/07/2019 05/09/2019 AN എസ്�.എസ്�.എല്.സ്�.

20. സുകോമാഷീ�. എസ്�. ഓഫീ�സ്� അറ്റന്ഡ6� 05/05/1993 19/10/2019 04/12/2019 എസ്�.എസ്�.എല്.സ്�. വകുപ്പ്� വ�ട്ടുകോപ�യ�.

21. ദൃശിB. വ�. ടെ�. നിന്മണ്ട ഓഫീ�സ്� അറ്റന്ഡ6� 25/05/1992 19/10/2019 28/11/2019 എസ്�.എസ്�.എല്.സ്�.

22. അരുണ്ര�ജി�. വ�. ��വ�ലു�പ�റി ഓഫീ�സ്� അറ്റന്ഡ6� 27/10/1993 19/10/2019 29/11/2019 AN എസ്�.എസ്�.എല്.സ്�.

23. സ്ബ�നി. എ�. ത�കോ��ട്� ഓഫീ�സ്� അറ്റന്ഡ6� 02/11/1982 19/10/2019 02/12/2019 എസ്�.എസ്�.എല്.സ്�.

24. വ�ബ�ഷീ�. സ്�. �ട്ലുണ്ട� ഓഫീ�സ്� അറ്റന്ഡ6� 19/05/1986 19/10/2019 30/11/2019 എസ്�.എസ്�.എല്.സ്�.

25. നിസ്�ഫീ�. ടെ�. എന്. ��രകോlര� ഓഫീ�സ്� അറ്റന്ഡ6� 16/08/1992 19/10/2019 27/11/2019 എസ്�.എസ്�.എല്.സ്�.

26. രജി�ന്. എ�. ഒ. ഓഫീ�സ്� അറ്റന്ഡ6� 31/05/1980 10/12/2019 01/01/2020 എസ്�.എസ്�.എല്.സ്�. വകുപ്പ്� വ�ട്ടുകോപ�യ�.



27. വ�പ�ന്. ടെ�. ടെ�. പനിങ്ങാ�ട്� ഓഫീ�സ്� അറ്റന്ഡ6� 30/05/1991 10/12/2019 23/12/2019 എസ്�.എസ്�.എല്.സ്�.

28. ദ്യാ�പ്തി�. എ�. ടെ�. ��ഴിര�യൂര് ഓഫീ�സ്� അറ്റന്ഡ6� 05/03/1977 27/04/2017 11/12/2019 എസ്�.എസ്�.എല്.സ്�. അന്തര്വകുപ്പ്� സ്ഥലി�
മാ�റ്റ�

29. കോഗ്യ�വ�ന്ദ്ന് ത�കോ��ട്� ഓഫീ�സ്� അറ്റന്ഡ6� 29/04/1970 14/09/2020 18/09/2020 എസ്�.എസ്�.എല്.സ്�. ഫുള് ഡ്വൈട്� സ്:�പ്പ്ര് 
തസ്തി��യ�ല് നി�ന്നും� 
തസ്തി�� മാ�റ്റ� 
വഴി�യുളള നി�യമാനി� 
(സ്.ഉ.
(സ്�ധാ�)നി�.1553/202
0/ത.സ്:.ഭ്യാ.വ. 
ത�യത�.20/08/2020

30. ജി�കോതഷീ�. വ�. എ�. ഒഞ്ചാ�യ� ഓഫീ�സ്� അറ്റന്ഡ6� 10/05/1976 14/09/2020 25/09/2020 എസ്�.എസ്�.എല്.സ്�. ഫുള് ഡ്വൈട്� സ്:�പ്പ്ര് 
തസ്തി��യ�ല് നി�ന്നും� 
തസ്തി�� മാ�റ്റ� 
വഴി�യുളള നി�യമാനി� 
(സ്.ഉ.
(സ്�ധാ�)നി�.1553/202
0/ത.സ്:.ഭ്യാ.വ. 
ത�യത�.20/08/2020

31. അനി�ഷീ�. പ�. ബ�. ��യണ്ണ ഓഫീ�സ്� അറ്റന്ഡ6� 28/05/1987 09/10/2020 23/10/2020 എസ്�.എസ്�.എല്.സ്�.

32. ഷീ�നി�. പ�. ടെ�. അഴി�യൂര് ഓഫീ�സ്� അറ്റന്ഡ6� 22/03/1988 27/11/2020 11/12/2020 എസ്�.എസ്�.എല്.സ്�.

33. കോജി�സ്ഫീ�. പ�. ജി�ല്ല� പഞ്ചാ�യത്ത്� ഓഫീ�സ്� അറ്റന്ഡ6� 10/04/1992 09/03/2021 19/04/2021 എസ്�.എസ്�.എല്.സ്�.

34. അബ്ദുള് സ്ലി��. പ�. പ�. കോപര�മ്പ്ര ഓഫീ�സ്� അറ്റന്ഡ6� 06/07/1978 16/06/2021 03/08/2021 എസ്�.എസ്�.എല്.സ്�.

35 ഡ്വൈഷീജി. ആര് ആയകോഞ്ചാര� ഓഫീ�സ്� അറ്റന്ഡ6� 15.02.1990 05/11/2021 09/12/2021 എസ്�.എസ്�.എല്.സ്�.

36 ബ�ന്ദു. ഇ. gങ്ങാകോര�ത്ത്� ഓഫീ�സ്� അറ്റന്ഡ6� 08.03.1976 05/11/2021 08/12/2021 എസ്�.എസ്�.എല്.സ്�.

37 നി�തു. പ�. വ�ല്ലB�പ്പ്ള്ളി� ഓഫീ�സ്� അറ്റന്ഡ6� 10.12.1994 05/11/2021 14/12/2021 എസ്�.എസ്�.എല്.സ്�.

38 ഷീ�നി�ജി. പ� (പുനിത്ത്�ല്) �ട്ലുണ്ട� ഓഫീ�സ്� അറ്റന്ഡ6� 09.02.1985 05/11/2021 10/12/2021 എസ്�.എസ്�.എല്.സ്�.

39 പ്ര�കോയഷീ�. ടെ�. സ്�. ��വ�ലു�പ�റി ഓഫീ�സ്� അറ്റന്ഡ6� 20.05.1985 05/11/2021 14/12/25021 എസ്�.എസ്�.എല്.സ്�.



40 സു�നിB. ടെ�. പ�. g��ട്ടിപ്പ്�റി ഓഫീ�സ്� അറ്റന്ഡ6� 14.01.1995 05/11/2021 10/12/2021 എസ്�.എസ്�.എല്.സ്�.

41 ഡ്വൈവശി�ഖാ�. ടെ�. കോ��ട്ടൂര് ഓഫീ�സ്� അറ്റന്ഡ6� 28.12.1995 05/11/2021 08/12/2021 എസ്�.എസ്�.എല്.സ്�.

42 ഡ്വൈഷീജി. ടെ�. കോgമാകോഞ്ചാര� ഓഫീ�സ്� അറ്റന്ഡ6� 20.05.1981 05/11/2021 08/12/2021 എസ്�.എസ്�.എല്.സ്�.

43 അഖാ�ല്. ഒ. വ�. പ�. എ. യു.-5 
(ബ�ലുകോlര�)

ഓഫീ�സ്� അറ്റന്ഡ6� 20.12.1987 05/11/2021 09/12/2021 എസ്�.എസ്�.എല്.സ്�.

44 മാണി� കുയ�പ്പ്യ�ല് ഏറി�മാലി ഓഫീ�സ്� അറ്റന്ഡ6� 05.04.1985 05/11/2021 08/12/2021 എസ്�.എസ്�.എല്.സ്�.

45 രമാB. ജി�. �ട്ടി�പ്പ്�റി ഓഫീ�സ്� അറ്റന്ഡ6� 04.05.1985 05/11/2021 08/12/2021 എസ്�.എസ്�.എല്.സ്�.

46 രകോമാഷീ�. പ�. എ�. ��ഴികോ��ത്ത്� ഓഫീ�സ്� അറ്റന്ഡ6� 29.05.1985 05/11/2021 08/12/2021 എസ്�.എസ്�.എല്.സ്�.

47 സ്ജി�ത. എസ്�. ട്�. മാണി�യൂര് ഓഫീ�സ്� അറ്റന്ഡ6� 18.04.1986 05/11/2021 09/12/2021 എസ്�.എസ്�.എല്.സ്�.

48 ദ്യാ�കോനിശി�. എന്. സ്�. ��യടെ��ട്� ഓഫീ�സ്� അറ്റന്ഡ6� 28.05.1986 05/11/2021 08/12/2021 എസ്�.എസ്�.എല്.സ്�.

49 ശ്രീ�ധാനിB. എന്. ടെgകോങ്ങാ�ട്ടു��വ� ഓഫീ�സ്� അറ്റന്ഡ6� 25.03.1987 05/11/2021 07/12/2021 എസ്�.എസ്�.എല്.സ്�.

50 സുജി�ഷീ�. എന്. പ�. മൂട്�ട്� ഓഫീ�സ്� അറ്റന്ഡ6� 04.03.1986 05/11/2021 08/12/2021 എസ്�.എസ്�.എല്.സ്�.

                                                                                                                                                                      (ഒപ്പ്�)
                                                                                                                                                           അബ്ദുള് ലിത്ത്�ഫീ�. എ. വ�.
                                                                                                                                                       പഞ്ചാ�യത്ത്� ടെഡപMട്ടി� ഡയറിക്ടര്
                                                                                                                                                                  കോ��ഴി�കോ��ട്�.


