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ഉത്തരവ് നം ഇ02-02/2018 തീയതി 14/11/2018 

 
ചുവടെ കകാളം 1   ല്  പറയുന്ന അസിസ്റന്റ് ടസക്രട്ടറി/ ജൂനിയര്  സൂപ്രണ്ടുമാടര അവരവരുടെ 

കപരുക ള്ക്കുകനടര കകാളം 2ല്  കരഖടപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആഫീസികെക്ക് ഉെ ന്  പ്രാബെയത്തി ല്  സ്ഥെംമാറി 
നിയമിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു. 

ക്രമ 
നമ്പര്  കകാളം 1 കകാളം 2 കകാളം 3 

1 
മകനാജ്കുമാര് . എം 
കമൊറ്റൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

പൂവച്ചല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം (കെഖ ഡി.എസ്. -ന് 
സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന ിവിവില് ) 

അനുകമ്പാര്ംം 

2 
സനല്കുമാര് . എം 
പുല്ലമ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 

കഠിനംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം (രതീഷ്കുമാര്  റി.ടക -ക്ക് 
സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന ിവിവില് ) 

അകപക്ഷ 

3 
ആം. ആര്  
വിളവൂര്ക്കെ്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 

കുളത്തൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം (െീന ടക. ജി -ക്ക് 
സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന ിവിവില് ) 

അകപക്ഷ 

4 
രതീഷ്കുമാര്  റി.ടക 
കഠിനംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 

പുല്ലമ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം (സനല്കുമാര് . എം -ന് 
സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന ിവിവില് ) 

അകപക്ഷ 

5 
െീന ടക. ജി 
കുളത്തൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 

കരുംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം (അവധി ിവിവില് ) 

ഭരണ 
ടസൌകരയാര്ഥം 

6 
കെഖ ഡി.എസ്. 
പൂവച്ചല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 

വിളവൂര്ക്കെ്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം (ആം. ആര്  -ന് 
സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന ിവിവില് ) 

ഭരണ 
ടസൌകരയാര്ഥം 

7 
കവണു. ബി 
ടകാടുമണ്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 

കുളക്കെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം (ആര് . സുകരഷ്കുമാറിടന 
സ്ഥാനക്കയറം നല്കുന്ന ിവിവികെക്ക്) 

കൂ 

8 
രാകജംവരി. റി 
തിരുമിറകക്കാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 

നീണ്ടകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം (ടക.വത്സെക്ക് സ്ഥാനക്കയറം 
െഭിച്ച ിവിവി്ല് ) 

കൂ 

9 
ബിജുകുമാര് . ആര് . 
മധൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറക ാെ് 

ടനടുമ്പന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം (ബിനുകുമാര്  -ന് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവിെ് ) 

കൂ 

10 
പ്രദീപ് എം.പി. 
നാരങ്ങാനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 

കുളത്തൂപ്പുവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം (എസ്. പ്രസാദ് -ന് സ്ഥാനക്കയറം 
നല്കിയ ിവിവില് ) 

കൂ 

11 
ബിനുകുമാര്  
ടനടുമ്പന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം (ജി. കജയാതിഷ്കുമാറിന് 
സ്ഥാനക്കയറം നല്കുന്ന ിവിവില് ) 

അകപക്ഷ 



 

12 
ജി. അനില്കുമാ ര്  
നാദാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാവികക്കാെ് 

ടകാടുമണ്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട (കവണു . ബി -ക്ക് സ്ഥെംമാറം 
നല്കിയ ിവിവില് ) 

കൂ 

13 
 ിഫ്റ്റി .ടജ 
മൂകത്തെം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

നാരങ്ങാനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട (പ്രദീപ് എം.പി. -ക്ക് 
സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന ിവിവില് ) 

കൂ 

14 
ആര് . ശ്രീകദവി 
ടപാന്മുണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

ആറന്മുള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട (റി.വി.വിജയന് സ്ഥാനക്കയറം 
െഭിച്ച ിവിവില് ) 

അനുകമ്പാര്ംം 

15 
നാസിെ. സി.എ 
മൂന്നിയൂ ര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

പാെകമല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുവ (സുജാത. എസ് -ടന 
സ്ഥെംമാറ്റുന്ന ിവിവില് ) 

അനുകമ്പാര്ംം 

16 
സുജാത. എസ് 
പാെകമല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുവ 

ആരയാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുവ (അവധി ിവിവില് ) അകപക്ഷ 

17 
സിഫി 
തച്ചനാട്ടുകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 

കുമളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി (എസ്.എന് . അജിത്ത് -ന് 
സ്ഥാനക്കയറം നല്കുന്ന ിവിവില് ) 

അകപക്ഷ 

18 
സിന്ദുകമാള്  പി.ടക. 
ടവള്ളത്തൂവല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 

പഞ്ചായത്ത് ടഡപൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ 
കാരയാെയം, ഇടുക്കി (വി.ടക.ഷാജികമാന് 
സ്ഥാനക്കയറം െഭിച്ച ിവിവിെ് ) 

അകപക്ഷ 

19 
ദീപ. പി.എം 
ടവളിയകകാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

പപകങ്ങാട്ടൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം (ടക.എ.സുകരഷ്കുമാറിന് 
സ്ഥാനക്കയറം നല്കിയ ിവിവില് ) 

കൂ 

20 
ടക. ചന്ദ്രകെഖ 
എെപ്പാള്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

ഉദയംകപരൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം (സജ്ജാദ് ഹുപസന്  -ന് 
സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന ിവിവില് ) 

കൂ 

21 
സജ്ജാദ് ഹുപസന്  
ഉദയംകപരൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

പൂത്ത്രിക്ക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം (ടക.എസ്.അജിത്കുമാറിന് 
സ്ഥാനക്കയറം െഭിച്ച ിവിവില് ) 

അകപക്ഷ 

22 
ബിജു കബബി 
കെമക്കുെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

പായിപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം (ശ്രീെത -ക്ക് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില് ) 

അകപക്ഷ 

23 
ശ്രീെത 
പായിപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

കെമക്കുെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം (ബിജു കബബി -ക്ക് 
സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന ിവിവില് ) 

അകപക്ഷ 

24 
ഷീെ റി. പി 
മഞ്ഞപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

മൂക്കന്നൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം (പനകറാ കബബി അരീക്കല്  
-ന് സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന ിവിവില് ) 

ഭരണ 
ടസൌകരയാര്ഥം 

25 
പനകറാ കബബി അരീക്കല്  
മൂക്കന്നൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

മഞ്ഞപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം (ഷീെ റി. പി -ക്ക് സ്ഥെംമാറം 
നല്കിയ ിവിവില് ) 

ഭരണ 
ടസൌകരയാര്ഥം 

26 
കറായി കഡവിഡ് 
കല്പകകഞ്ചരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

കാടുകുറി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര്  (ടക.എസ്.സുകരഷ്-ന് 
സ്ഥാനക്കയറം െഭിച്ച ിവിവില് ) 

കൂ 

27 
മിറ്സി വര്ഗീസ് 
പി.എ.യു -6 
തൃശ്ശൂര്  

പുതുക്കാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര്  (നിെവിടെ ിവിവില് ) 

ഭരണ 
ടസൌകരയാര്ഥം 

28 
ംരിദാസ് 
പുതുക്കാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, തൃശ്ശൂര്  

പി.എ.യു - 1 
പാെക്കാെ് (അവധി ിവിവില് ) അകപക്ഷ 

29 
കവണുക ാപാല് . ടക.എല്  
പപടവളിട  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറക ാഡ് 

കരിമ്പുവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് (കറായി ടക. കതാമസ് -ന് 
സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന ിവിവില് ) 

അകപക്ഷ 



 

30 
ജനീഷ് ആര് . വി. രാജ് 
മുള്ളന്ടകാല്ലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് 

ടവളിയകകാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം (ദീപ. പി.എം -ന് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില് ) 

അകപക്ഷ 

31 
അനില്കുമാര്  പി.ടക 
പി.എ.യു - കപരാമ്പ്ര 
കകാവികക്കാെ് 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്  
കകാവികക്കാെ് (രജനി. പി -ക്ക് 
സ്ഥാനക്കയറം നല്കുന്ന ിവിവില്  

അകപക്ഷ 

32 
പ്രവീണ്  
മൂൊെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാവികക്കാെ് 

പി.എ.യു - കപരാമ്പ്ര 
കകാവികക്കാെ് (അനില്കുമാര്  പി.ടക -ക്ക് 
സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന ിവിവില് ) 

അകപക്ഷ 

33 
മകനാജ് 
മാവൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാവികക്കാെ് 

തിരുവമ്പാെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാവികക്കാെ് (സിദ്ദിഖ് കുട്ടി സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില് ) 

അകപക്ഷ 

34 
അരുണ്കുമാര് . ഇ 
അവിയൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാവികക്കാെ് 

വില്ലയാപിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാവികക്കാെ് (രാജന്  -ന് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവിെ് ) 

ഭരണ 
ടസൌകരയാര്ഥം 

35 
രാജന്  
വില്ലയാപിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാവികക്കാെ് 

അവിയൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാവികക്കാെ് (അരുണ്കുമാര് . ഇ ക്ക് 
സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന ിവിവില് ) 

ഭരണ 
ടസൌകരയാര്ഥം 

36 
സിദ്ദിഖ് കുട്ടി 
തിരുവമ്പാെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാവികക്കാെ്  

മാവൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാവികക്കാെ് (മകനാജ് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില് ) 

ഭരണ 
ടസൌകരയാര്ഥം 

37 
ഷീജ 
ടചറുതാവം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  

കപരാവൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  (പബജു. ടക.ടക -യ്ക്ക് സ്ഥെംമാറം 
നല്കിയ ിവിവില് ) 

അകപക്ഷ 

38 
മൃദുെ 
അവീകക്കാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  

പട്ടുവം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  (മധു -ന് സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന 
ിവിവില് ) 

അകപക്ഷ 

39 
പബജു. ടക.ടക 
കപരാവൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  

ടചറുതാവം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  (ഷീജ -യ്ക്ക് സ്ഥെംമാറം നല്കിയ 
ിവിവില് ) 

ഭരണ 
ടസൌകരയാര്ഥം 

40 
മധു 
പട്ടുവം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  

അവീകക്കാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  (മൃദുെ -യ്ക്ക് സ്ഖെംമാറം നല്കുന്ന 
ിവിവില് ) 

ഭരണ 
ടസൌകരയാര്ഥം 

 

ചുവടെ പട്ടികയി    ല്   കകാളം1  ല്  പരാമ ര്ംിച്ചിരിക്കുന്ന ടംഡ് ലര്ര്ക്കുമാടര അസിസ്റന്റ് ടസക്രട്ടറി/ 
ജൂനിയര്  സൂപ്രണ്ട് കകഡറികെക്ക് 1958ടെ ടക.എസ് & എസ്.എസ്.ആ  ര്  ചട്ടം 31(a)( i) പ്രകാരം 30700-65400 
ംമ്പള ടെയിെി  ല്  താ ല്ക്കാെികമായി സ്ഥാനകയറം ന ല്കിയും അവരവരുടെ കപരുക ള്ക്കു കനടര കകാളം2    ല്  
പരാമര്ംിക്കുന്ന ആഫീസി  ല്  നിയമിച്ചം ഉെ   ന്  പ്രാബെയത്തി  ല്  ഉത്തരവാകുന്നു. 

 

ക്രമ 
നമ്പര്  

സീനികയാരിറി 
നമ്പര്  കകാളം 1 കകാളം 2 

1 3275 
രാകജന്ദ്രന്  പിള്ള 
കചര്ത്തെ ടതക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുവ 

ഉടുമ്പന്കചാെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി (നിെവിടെ ിവിവില് ) 

2 4350 
ആം കമാല്  
കിെങ്ങൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം 

ആനക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് (അവധി ിവിവില് ) 

3 5558 
ടക.പി. നിസാര്  
ടചറുതാവം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  

പപടവളിട  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറക ാഡ് (കവണുക ാപാല് . ടക.എല്  
-ന് സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന ിവിവില് ) 

4 5611 
സിന്ധു. ആര് . എല്  
ടവല്ലൂക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര്  

പി.എ.യു -6 
തൃശ്ശൂര്  (മിറ്സി വര്ഗീസ് -ന് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില് ) 



 

5 5612 
കപാള് . ടക. എം 
അവനൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര്  

ബൊല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറക ാഡ് (നിെവിടെ ിവിവില് ) 

6 5613 
തന്സീെ എ. എം 
പപകങ്ങാട്ടൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറാണാകുളം 

തിരുമിറകക്കാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് (രാകജംവരി. റി -ക്ക് 
സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന ിവിവില് ) 

7 5614 
ടക.എഫ്. പമക്കിള്  
എവിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

മം ല്പാെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറക ാഡ് (നിെവിടെ ിവിവില് ) 

8 5615 
രശ്മി പി. വി 
പാമ്പാക്കുെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

പിരായിരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് (അവധി ിവിവില് ) 

9 5616 
െത എം  
കതാളൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര്  

തരൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് (അവധി ിവിവില് ) 

10 5618 രകമഷ് കുമാര്  ടക. ആര് കകാൊവി 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്തൃശ്ശൂര്  

മുള്ളന്ടകാല്ലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തവയനാെ് 
(ജനീഷ് ആര് . വി. രാജ് -ന് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില് ) 

11 5621 
എ. സജി 
വാമനപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 

ടവള്ളത്തൂവല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി (സിന്ദുകമാള്  പി.ടക. -ക്ക് 
സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന ിവിവില് ) 

12 5622 
സിന്ദു. എസ് 
കല്ലറ (പവയ്ക്കം) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം 

എെപുള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് (ആര് . ക ാപാെകൃഷ്ണ പിള്ളക്ക് 
സ്ഥാനക്കയറം െഭിച്ച ിവിവില് ) 

13 5624 
യാമിനിപിള്ള 
കാരുകുറി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

എെവണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം (അവധി ിവിവില് ) 

14 5625 
സാബുരാജ്. എസ് 
എെവനക്കാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

മൂകത്തെം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം ( ിഫ്റ്റി .ടജ -ക്ക് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില് ) 

15 5627 
ഷീജ റി. ആര്  
മഞ്ഞപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

കല്പകകഞ്ചരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം (കറായി കഡവിഡ് -ന് 
സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന ിവിവില് ) 

16 5628 
ഉമ. എസ് 
തിരുവണ്ണിയൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

എെപ്പാള്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം (ടക. ചന്ദ്രകെഖ -ക്ക് 
സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന ിവിവില് ) 

17 5629 
െിജി. ടക.ഐ 
പിണ്ടിമന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

തച്ചനാട്ടുകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് (സിഫി -ക്ക് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില് ) 

18 5630 
അനിത ടക.ടക. 
മുെക്കുവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

പൂകക്കാട്ടൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം (എം.മജീദ്-ന് സ്ഥാനക്കയറം 
െഭിച്ച ിവിവില് ) 

19 5631 
രതീഷ് ബാബു. പി.എന്  
മഞ്ഞള്ളൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

മധൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറക ാെ് ബിജുകുമാര് . ആര് . -ന് 
സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന ിവിവില് ) 

20 5632 സഞ്ചയ് അക്കം എ.എ.കെമക്കുെി 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്എറണാകുളം 

ടചങ്ങള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്കാസറക ാഡ് 
(അവധി ിവിവില് ) 

21 5633 
കമരി ടഡാമനിക്ക. ടക 
കകാട്ടുവള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

ടപാന്മുണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം (ആര് . ശ്രീകദവി -ക്ക് 
സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന ിവിവില് ) 

22 5634 
എം.പി. കപാള്  
മറവന്തുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം 

കസനാപതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി (നിെവിടെ ിവിവില് ) 



 

23 5635 
കപ്രമെത എം.എന്  
ഐക്കരനാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

കമൊറ്റൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം (മകനാജ്കുമാര് . എം -ന് 
സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന ിവിവില് ) 

24 5636 
സ്മിത. ടക.ടജ 
കുന്നത്തുനാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

കരുവാരക്കുണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം (നിെവിടെ ിവിവില് ) 

25 5637 
കമാളിക്കുട്ടി വി 
മെയാറ്റൂര്  നീകെംവരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

മൂന്നിയൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം (നാസിെ സി.എ യ്ക്ക് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില് ) 

26 5638 
പരകമംവരനുണ്ണി. എന്  
നീഴൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം 

നാദാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാവികക്കാെ് (ജി. അനില്കുമാര്  ന് 
സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന ിവിവില് ) 

27 5639 
മത്തായി കുഞ്ഞ് 
വരടപ്പട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

മൂൊെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാവികക്കാെ് (പ്രവീണ്  -ന് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില് ) 

 
ബന്ധടപ്പട്ട ആഫീസ് കമധാവികള്  ഈ ഉത്തരവ് ഉെ  ന്  പ്രാബെയത്തി ല്  നെപ്പാകക്കണ്ടതും വിടുതല്  

ടചയ്യുകയും കജാെിയി ല്  പ്രകവംിക്കുകയും ടചയ്യുന്ന ഉകദയാ സ്ഥരുടെ വിവരം ഈ ആഫീസിും ം ബന്ധടപ്പട്ട മറ് 
ആഫീസുകളികെക്കും യഥാസമയം റികപ്പാര്ട്ട് ടചക്ണ്ടതുമാണ്. ഈ ഉത്തരവ് പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിടന്റ 
ടവബ്പസറിും ം (www.dop.lsgkerala.gov.in) തകദ്ദം സവയംഭരണ വകുപ്പിന്ടറ ടവബ്പസറിും ം 
(www.lsg.kerala.gov.in) ടവബ്പസറിും ം െഭയമാണ്. സ്ഥെംമാറം ടച്ടപ്പടുന്ന ഉകദയാ സ്ഥര്ക്കും ആഫീസ് 
കമധാവിക ള്ക്കും െി ടവബ്പസറ്റുകളി ല്  നിന്നും ഉത്തരവ് ടഡൌണ്കൊഡ് ടചയ്ത് ഉപകയാ ിക്കാവന്നതാണ്. 
 

 

 

പകര് പ്പ്- 

1. വയക്തികള്ക്ക് 
2. എല്ലാ പഞ്ചായത്ത് ടഡപൂട്ടി ഡയറക്ടര്മാ ര്ക്കും 
3. എല്ലാ പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റന്റ് ഡയറക്ടര്മാ ര്ക്കും 
4. ബന്ധടപ്പട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിമാ ര്ക്ക് 
5. പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ, അഡീഷണല്  ഡയറക്ടറുടെ, കജായിന്റ് ഡയറക്ടറുടെ സി.എ മാര്ക്ക് 
6. സിസ്റം മാകനജര് , ഐ.റി&ഇ കവണന്സ് (ടവബ് പസറില്  പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന്) 
7. കരുതല് / അധികം 

 

ിപ്പ് 
എം.പി. അജിത്കുമാര്  

പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്റുടെ  
പൂര്ണ്ണ അധിക ചുമതെ വംിക്കുന്ന 

പഞ്ചായത്ത് അഡീഷണ ല്  ഡയറക്ടറുടെ 
 

ആജ്ഞാനുസരണം 

 
സൂപ്രണ്ട് 

 

http://www.dop.lsgkerala.gov.in/
http://www.lsg.kerala.gov.in/

