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പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ നെപെിക്രമങ്ങള്  
തിരുവനന്തപുരം 

 

വിഷയം- പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ്- ജീവനക്കാര്യം- അക്ക്കൌണ്ടന്റ് തസ്തികയിക്െ 
ജീവനക്കാരുക്െ സ്ഥെംമാറ്റവം സ്ഥാനകയറ്റ നിയമനവം- ഉത്തര്വ് 
പുറക്പ്പടുവിക്കുന്നു. 

പര്ാമര്ശം-   1. 25/02/2017ക്െ സ.ഉ(അച്ചെി) നം 03/2017/ഉ.ഭ.പ.വ  
  2. ഈ ആഫീസിക്െ 30/05/2018 ക്െ ഇ1-10/2018 നമ്പ ര്   ഉത്തര്വ്  
  3. ഈ ആഫീസിക്െ 23/05/2018 ക്െ ഇ5-38675/2017 നമ്പര്  ഉത്തര്വ് 
 
 

ഉത്തര്വ് നം ഇ13-13/2018 തീയതി 23.10.2018 
 
ചുവക്െ പട്ടികയി ല്  കകാളം 1   ല്  പറയുന്ന അക്ക്കൌണ്ടന്റ് മാക്ര് അവര്വരുക്െ 

കപരുക ള്ക്കുക്കുകനക്ര് കകാളം 2ല്  കര്ഖക്പ്പടുത്തിയിര്ിക്കുന്ന ആഫീസികെക്ക് സ്ഥെംമാറ്റി 
നിയമിച്ച ്ഉത്തര്വാകുന്നു. 

 

ക്രമ 
നമ്പര്  കകാളം 1 കകാളം 2 കകാളം 3 

1 

ദീപ പി നായര്  
മെയാറ്റൂര്  നീകെശവര്ം 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

പഴയകുന്നുകേല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുര്ം ( ഗീതാകുമാര്ി 
പി.എസ് എന്നവര്ക്ക് തസ്തികമാറ്റം 
നല്കിയ  ഒഴിവില് ) 

കൂ 1 

2 
പദ്മകുമാര്  എ 
കമലുകാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം 

ക്പരുങ്കെവിള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുര്ം (നിെവിക്െ 
ഒവിവില് ) 

കൂ 2 

3 
ഹസീന എച്ച ്
പാണ്ടനാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുഴ 

നഗരൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുര്ം ( 
വികനാദ്കുമാര് .ക്ക. എന്നവര്ക്ക് 
തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  ഒഴിവില് ) 

കൂ 3 

4 
മുഹേദ് ബന്സസീ ര്  ക്ക 
എ െവ്ണ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

ഇെവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുര്ം ( സുകര്ഷ് കുമാര്്  
ക്ജ എന്നവര്ക്ക് തസ്തികമാറ്റം 
നല്കിയ  ഒഴിവില് ) 

കൂ 4 

5 
പ്രിയ വി 
കുന്നുകര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

മംഗൊപുര്ം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുര്ം ( പദ്മകുമാര്  
വി.എസ് എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെം മാറ്റം 
നല്കിയ ഒഴിവില് ) 

കൂ 5 

6 
നിജീഷ് ക്ക ജി 
അയര്കുന്നം 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കകാട്ടയം 

ക്വള്ളറെ 
തിരുവനന്തപുര്ം ( ര്ഘു.പി. 
എന്നവര്ക്ക് തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  
ഒഴിവില് ) 

അനുകമ്പാര്ഹം 

7 

പദ്മകുമാര്  വി.എസ് 
മംഗൊപുര്ം 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുര്ം 

മെവൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുര്ം ( വികനാദ്കുമാര് . 
എ.എസ്. എന്നവര്ക്ക് തസ്തികമാറ്റം 
നല്കിയ  ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 
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8 
ദീപ ഒ പി  
നിറമരുതൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
മെപ്പുറം 

ക്വട്ടൂര്  
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്തിരുവനന്തപുര്ം ( 
നിര്േെ.എസ്. എന്നവര്ക്ക് 
തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

9 
പ്രകമാദ് ക്ക ക്ജ 
പനച്ചിക്കാെ് 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കകാ ട്ടയം 

ബാെര്ാമപുര്ം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുര്ം ( ക്നൌഷാദ് എസ് 
എന്നവര്ക്ക് തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  
ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

10 
കജായ് എന്സ  
പൂവച്ചല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുര്ം 

അമ്പൂര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുര്ം ( സാജിത.ഡി.ക്ക. 
എന്നവര്ക്ക് തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  
ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

11 

സന്ധ്യ ആര് .ഡി 
കപാത്തന്സ കകാെ് 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുര്ം 

പൂവച്ചല്  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുര്ം ( കജായ് എന്സ  
എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ 
ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

12 
സുജ എന്സ  എസ് 
കെപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 

പട്ടാഴി വെകക്കക്കര് ഗ്രാമ 
പഞ്ചായത്ത് 
ക്കാല്ലം ( ഷാജി സി എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ ഒഴിവില് ) 

കൂ 1 

13 
സജിഷ 
കെഞ്ഞൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനം തിട്ട 

ഉേന്നൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ക്കാല്ലം ( സജിത്ത് 
ക ാഷ്.എം.ആര് . എന്നവര്ക്ക് 
തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  ഒഴിവില് ) 

കൂ 2 

14 
സുനില്  കുമാ ര്  ആ ര്  എസ് 
ക്നടുവത്തൂര്  
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ക്കാല്ലം 

ഏരൂര്   
ക്കാല്ലം ( ര്ാകജഷ്.എസ്. 
എന്നവര്ക്ക് തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  
ഒഴിവില് ) 

പുന ര്നിയമനം 

15 
നിഷ ക്ജ കുമാര്  
ആെിപ്പറമ്പ് 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെപ്പുറം 

പനയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ക്കാല്ലം ( ജിബുകമാന്സ .ഡി. 
എന്നവര്ക്ക് തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  
ഒഴിവില് ) 

അനുകമ്പാ ര്ഹം 

16 
ഷാജി സി 
പട്ടാഴി വെകക്കക്കര് 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ക്കാല്ലം 

ക്പര്ിനാെ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
ക്കാല്ലം ( ഷാജി എസ് എന്നവര്ക്്ക 
സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

17 
സജി പി വര്ീീസ്  
മാങ്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 

ക്കാറ്റനാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട ( വി.എസ്.സതീശന്സ  
എന്നവര്ക്ക് തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  
ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

18 
ശ്രീവിദയ വി 
ആറന്മുള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 

മെയാെപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട ( പ്രദീപ്.പി.ക്ക.  
എന്നവര്ക്ക് തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  
ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

19 
ക്സബാസ്റ്റ്യന്സ  വി 
വളവന്നൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

റാന്നി അങ്ങാെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട ( നിഷാദ് എസ് 
മുഹേദ് എന്നവര്ക്ക് തസ്തികമാറ്റം 
നല്കിയ  ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

20 
സബീന റ്റി ക്ക 
ക്മാറയൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

മല്ലപ്പുഴകേര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട ( ൊല് .എസ്. 
എന്നവര്ക്ക് തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  
ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ(ഭിന്നകശ
ഷി വിഭാഗം) 
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21 
സിനു സൂസന്സ  എബ്രഹാം 
വാഴയൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

കുളനെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട ( കര്ണു പി എന്നവര്ക്ക് 
തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

22 

പി ബിജു 
ര്ായമംഗെം 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

മമെപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട ( സിന്ധുകെ.റ്റി.ക്ജ. 
എന്നവര്ക്ക് തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  
ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

23 

ബിന്ദു പ്രഭ 
ക്കാറ്റങ്ങല്  
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 

ഏനാദി മംഗെം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട ( ഗീത.വി. എന്നവര്ക്ക് 
തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

24 

എം.പി ര്കമഷ് കുമാര്  
എന്സമകക്ജ 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറകഗാഡ് 

റാന്നി ക്പരുനാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട ( മാെിനി.ജി.പിള്ള 
എന്നവര്ക്ക് തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  
ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

25 

പ്രസീദ എസ് 
മപകങ്ങാട്ടൂര്  
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

കെഞ്ഞൂര്  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
പത്തനം തിട്ട ( സജിഷ എന്നവര്ക്്ക 
സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

26 
ഉമാ വര്േ. ആ ര്  
പുൊമകന്താള്ക്കു  
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെപ്പുറം 

കെപ്ര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട ( സുജ എന്സ  എസ് 
എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ 
ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

27 

മല്ലിക ആ ര്  
ത്ണ ികത്താെ് 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 

ആറന്മുള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട ( ശ്രീവിദയ വി 
എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ 
ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

28 
ശ്രീകുമാര്  എം ആ ര്്  
ക്വളിയംകകാെ് 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെപ്പുറം 

ക്കാറ്റങ്ങല്  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട ( ബിന്ദു പ്രഭ 
എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ 
ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

29 
അംജത്ത് ക്ക എം 
പുത്തിക്ഗ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറകഗാഡ് 

ത്ണ ികത്താെ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട ( മല്ലിക എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

30 
ബിജുകുമാര്  ജി 
തെക്കാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

ചിറ്റാര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 
(നിെവിക്െ ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

31 
ര്വീന്ദ്രനാഥ് ആ ര്്  
ക്നകേനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് 

കകാന്നി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട (ക്മഡിക്ക   െ്  അവധി 
ഒഴിവ്) 

അകപക്ഷ 

32 
ഷാഹിനാസ് മവ 
മുന്നീയൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

കണ്ടല്ലൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുഴ ( മുഹേദ് ഇസ്മായില്  
എന്നവര്ക്ക് തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  
ഒഴിവില് ) 

കൂ 1 

33 
ഷാജി എസ് 
ക്പര്ിനാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ക്കാല്ലം 

ക്വണ് മണി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുഴ ( സുകര്ഷ്.ക്ക. എന്നവര്ക്ക് 
തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

34 
ര്തീഷ് പി 
ആെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുഴ 

തുറവൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ആെപ്പുഴ ( കറാകമാന്സ .വി. 
എന്നവര്ക്ക് തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  
ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 
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35 
മിനികമാള്ക്കു  ക്ക പി 
നീെംകപരൂര്  
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആെപ്പുഴ 

ക്വളിയനാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുഴ ( ര്ാജീവ്.പി. എന്നവര്ക്ക് 
തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

36 
പ്രികയഷ് ഫ്രാന്സസിസ് 
പാെക്കുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

കചന്നം പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുഴ ( മഷജു ഡി എന്നവര്ക്ക് 
തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

37 
പ്രവീണ്  ആന്റണി 
കല്ലറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം 

തകഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുഴ ( സീമ.പി.ഐ. എന്നവര്ക്ക് 
തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

38 
കജാജി ആര്  
പുന്നപ്ര കനാര്ത്ത് 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആെപ്പുഴ 

വയൊര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുഴ ( ഷീെ.ക്ക.എന്സ . 
എന്നവര്ക്ക് തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  
ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

39 
മുഹേദ് സെ ക്ക 
ക്ചറുതന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുഴ 

അരൂക്കുറ്റി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുഴ ( മണികണ്ഠന്സ  ഒ പി 
എന്നവര്ക്ക് തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  
ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

40 
സ്മിത എസ് നായര്  
പറപ്പൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

ക്ചറുതന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുഴ ( മുഹേദ് സെ 
എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ 
ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

41 
മായ എം 
പരുതൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

പാണ്ടനാെ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുഴ ( ഹസീന എച്ച ്
എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ 
ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

42 
വിനയന്സ  ആ ര്  
കാമാക്ഷി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 

ആെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുഴ ( ര്തീഷ് പി എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

43 
വിജയകുമാര്   
മറയൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 

നീെംകപരൂര്  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുഴ ( മിനികമാള്ക്കു  ക്ക പി 
എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ 
ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

44 
കജയാതി െക്ഷ്മി എസ് 
ഊര്കം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

പുന്നപ്ര കനാര്ത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുഴ (മാതൃതവ അവധി ഒഴിവ്) അകപക്ഷ 

45 
അനില്  കജാസ് 
കര്ിങ്കുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 

തെപ്പെം 
കകാട്ടയം ( കജാഷി മാതു 
എന്നവര്ക്ക് തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  
ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

46 
ബിന്ദു ജി 
മാറക്കര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

 അതിര്മ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം (ഷാജികമാ ന്  മാതു –ന് 
സ്ഥെംമാറ്റം ന ല്കിയ ഒഴിവി ല് ) 

അകപക്ഷ 

47 
സിന്ധു എസ് 
പുഴക്കാട്ടിര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

പായിപ്പാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം ( അബുള്ക്കു  ഷുക്കൂര് .ക്ക.എ. 
എന്നവര്ക്ക് തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  
ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

48 

െക്ഷ്മി എസ് 
കിഴകക്കാത്ത് 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാഴികക്കാെ് 

പനച്ചിക്കാെ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
കകാ ട്ടയം ( പ്രകമാദ് ക്ക ക്ജ 
എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ 
ഒഴിവില് ) 
 

അകപക്ഷ 
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49 
അനീഷ് എസ് 
പാമ്പാടും പാറ 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇടുക്കി 

അയര്കുന്നം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം ( നിജീഷ് ക്ക ജി 
എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ 
ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

50 
സിയാദ് സി ഐ 
മര്ങ്ങാട്ടുപള്ളി 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കകാട്ടയം 

കകാരുകത്താെ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം ( സതീഷ് കുമാര്  ജി 
എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ 
ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

51 
സതീഷ് കുമാര്  ജി 
കകാരുകത്താെ് 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കകാട്ടയം 

മര്ങ്ങാട്ടുപള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം ( സിയാദ് സി ഐ 
എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ 
ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

52 
അനിത വി.എസ് 
കുമര്കം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം 

പുതുപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം ( മധു ഡി എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

53 
മധു ഡി 
പുതുപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം 

കുമര്കം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം ( അനിത വി.എസ് 
എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ 
ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

54 

അജിതകുമാര്ി 
തൃക്കെകങ്ങാെ് 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
മെപ്പുറം 

വാളകം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം ( കജാസ് ര്ാജു 
എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ 
ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

55 
കജാസ് ര്ാജു 
വാളകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

കെമക്കുെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം  
(നിെവിക്െ അഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

56 
മബജു എ വി 
മമ്പാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

ക്വള്ളാങ്ങല്ലൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  (നിെവിക്െ ഒഴിവില് ) കൂ 1 

57 
മഷന്സ  ചാകക്കാ 
കവങ്ങര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

കണ്ടാനകേര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  (നിെവിക്െ ഒഴിവില് ) കൂ 2 

58 
ജാന്സസി എ എം 
ക്നല്ലായ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 

മാെക്കത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര്  ( അരുണ്  നാര്ായണന്  
എന്നവര്ക്ക് തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  
ഒഴിവില് ) 

കൂ 3 

59 
എം എ സുനില്  ശര്േന്  
വല്ലപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 

അൊട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര്  ( എം.ജി.പ്രസീദ എന്നവര്ക്ക് 
തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  ഒഴിവില് ) 

കൂ 4 

60 
സൂസി വി എസ് 
കുറ്റിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

ക്കാണ്ടാഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  ( ര്ാകജഷ് എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ ഒഴിവിെ് ) 

കൂ 5 

61 
ബിന്ദു എം എസ് 
അങ്ങാെിപ്പുറം 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, മെപ്പുറം 

വല്ലച്ചിറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൃര്  ( ധനയ വിശവം എന്നവര്ക്ക് 
തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

62 
കറാബിന്സസ ണ്  
കാറളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  

കാട്ടൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  (നിെവിക്െ ഒഴിവില് ) 

ഭര്ണ 
സൌകര്യാര്ഥം 

63 
ര്ാകജഷ് 
ക്കാണ്ടാഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
തൃശൂര്  

കാറളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  ( കറാബിന്സസണ്  എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 
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64 
ര്ാമചന്ദ്രന്സ  ആ ര്്  
കകാട്ടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 

പട്ടകഞ്ചര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് ( മധു.എസ്. എന്നവര്ക്ക് 
തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

65 
സി എം ഷാജി  
വെവന്നൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 

കതങ്കുറിേി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് ( ജി.മണികണ്ഠന്സ   
എന്നവര്ക്ക് തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  
ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

66 
അസ്ലം 
അമ്പെപ്പാറ 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പാെക്കാെ് 

കകര്ളകേര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് ( വി.കൃഷ്ണന്സ   എന്നവര്ക്ക് 
തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

67 
ശാന്തകുമാര്ി ക്ക 
ആനക്കര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 

ക്കാല്ലകങ്കാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് ( പി.വിനീഷ് കുമാര്  
എന്നവര്ക്ക് തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  
ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

68 
ര്ാമകൃഷ്ണന്സ  വി 
തരൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 

ക്ണ ാെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് ( പ്രിയ.പി. എന്നവര്ക്്ക 
തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

69 
പ്രസന്നകുമാര്ി 
മുഴക്കുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  

ക്നല്ലായ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് ( ജാന്സസി എ എം 
എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ 
ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

70 
ര്മയ കൃഷ്ണന്സ  
ക്പാല്പ്പുള്ളി 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പാെക്കാെ് 

തരൂര്  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് ( ര്ാമകൃഷ്ണന്സ  വി 
എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ 
ഒഴിവില് ) 

ജൂനിയ ര്്  
കംപ ല് സറി  

71 
കറാണി ആന്സൂസ് 
ക്തങ്കര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 

ക്പാല്പ്പുള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് ( ര്മയ കൃഷ്ണന്സ  എന്നവര്ക്്ക 
സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

72 
ര്മാകദവി റ്റി എ 
നകല്ലപ്പിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 

വെവന്നൂര്  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് ( സി എം ഷാജി  
എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ 
ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

73 
മുഹേദ് ഹസ്രഫ് പി 
കുമ്പള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറകഗാഡ് 

വാഴയൂര്  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം ( സിനു സൂസന്സ  എബ്രഹാം 
എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ 
ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

74 
ഷാനവാസ് 
ഒതുക്കുങ്ങല്  
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെപ്പുറം 

കുറ്റിപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം ( സൂസി വി എസ് 
എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ 
ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

75 
ക്സല്വര്ാജ് ആ ര്്  
താക്ഴകക്കാെ് 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെപ്പുറം 

തൃക്കെകങ്ങാെ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം ( അജിതകുമാര്ി 
എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ 
ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

76 

അകശാകന്സ  വി ആ ര്്  
കുറ്റികക്കാല്  
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറകഗാഡ് 

ഒഞ്ചിയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാഴികക്കാെ് ( ജഗദീഷ്.എം.ക്ക. 
എന്നവര്ക്ക് തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  
ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

77 
പ്രശാന്ത് കുമാര്  
വണ്ടൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

അഴിയൂര്   ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാഴികക്കാെ് ( സുനീര് കുമാര്  .എം. 
എന്നവര്ക്ക് തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 
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78 

അനീഷ് ക്ക (ഉകദയാഗ 
കയറ്റം നല്കി നിയമിച്ചത്) 
കകളകം  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  

മെവൂര്   ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാഴികക്കാെ് ( ക്ക.സജ്ന 
എന്നവര്ക്ക് തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  
ഒഴിവില് ) 

പുനര്  നിയമനം 

79 
കര്ണുക വര്േ 
കാര്കേര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാഴികക്കാെ് 

കകക്കാെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാഴികക്കാെ് ( ശശികുമാര് .എം. 
എന്നവര്ക്ക് തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  
ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

80 
കകശവന്സ  ഒ 
കതിരൂ ര്്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  

കപര്ാമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാഴികക്കാെ് ( അനീഷ് കുമാര് .എന്സ . 
എന്നവര്ക്ക് തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  
ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

81 
കവിത 
കവളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാഴികക്കാെ് 

അകത്താളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാഴികക്കാെ് ( ആര് .ര്ഞ്ജിത്ത് 
എന്നവര്ക്ക് തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  
ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

82 
ശ്രീജിത്ത് കുമാര്  വി 
മധൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറകഗാഡ് 

കൂെര്ഞ്ഞി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാഴികക്കാെ് ( റീന.സി.എം. 
എന്നവര്ക്ക് തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  
ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

83 
സുന്ദര്ന്സ  പി ക്ക 
തര്ികയാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് 

കവളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
കകാഴികക്കാെ് ( കവിത എന്നവര്ക്്ക 
സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

84 
മകനാജ്കുമാര്  റ്റി 
ബല്ലൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറകഗാഡ് 

കാര്കേര്ി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
കകാഴികക്കാെ് ( കര്ണുക വര്േ 
എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ 
ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

85 
ഇന്ദുകെ 
കമപ്പാെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് 

മുട്ടില്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് ( ബീത.എസ്. എന്നവര്ക്ക് 
തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

86 

ശശി ക്ണ െ 
കുഞ്ഞിമംഗെം 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കണ്ണൂര്  

ക്ചറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  ( ദിെീപ് കുമാര് .ക്ക.എസ്. 
എന്നവര്ക്ക് തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  
ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

87 
ജിനീഷ്കുമാര്  
അഞ്ചര്ക്കണ്ടി 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കണ്ണൂര്  

പാെയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  ( പ്രശാന്ത് എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

88 
പ്രശാന്ത് 
പാെയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  

അഞ്ചര്ക്കണ്ടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  ( ജിനീഷ്കുമാര്  എന്നവര്ക്്ക 
സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

89 
ഷാജികമാ ന്  മാതു 
അതിര്മ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം 

വാകത്താനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം (ആശാെത റ്റി. 
എന്നവ ര്ക്ക് തസ്തികമാറ്റം ന ല്കിയ 
ഒഴിവി ല് ) 

അകപക്ഷ 

 

ചുവക്െ പട്ടികയി    ല്   കകാളം1  ല്  പര്ാമ ര്ശിച്ചിര്ിക്കുന്ന സീനിയ ര്  ക്ലര്ക്കുമാക്ര് 
അക്ക്കൌണ്ടന്റ് കകഡറികെക്ക് 1958ക്െ ക്ക.എസ് & എസ്.എസ്.ആ  ര്  ചട്ടം 9(സി) പ്രകാര്ം 
27800-59400 ശമ്പള ക്െയിെി  ല്  താല്ക്കാെികമായി സ്ഥാനകയറ്റം ന ല്കിയും 
അവര്വരുക്െ കപരുക ള്ക്കുക്കു കനക്ര്യുള്ള കകാളം2    ല്  പര്ാമര്ശിക്കുന്ന ആഫീസി  ല്  
നിയമിച്ചം ഉെ   ന്സ  പ്രാബെയത്തി  ല്  ഉത്തര്വാകുന്നു. 
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ക്രമ 
നമ്പര്  

കകാളം 1 കകാളം 2 Sen 
No 

1 

റീന എ ന്സ  
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടകററ്റ് 
(ഇെക്ഷന്സ  കേീഷനില്  അനയത്ത്ര 
കസവനത്തില് ) തിരുവനന്തപുര്ം 

പഴയകുന്നുകേല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുര്ം 
(അനയത്ര കസവനത്തില്  തുെര്ാന്  
അനുവദിക്കുന്നു) 

12 

2 

ര്ാജീവന്സ  ക്കാല്ലനാണ്ടി 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ക്മാകകര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  

കതിരൂര്  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  ( കകശവന്സ  ഒ എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെം 
മാറ്റം നല്കിയ ഒഴിവില് ) 

301 

3 

ര്ാജശ്രീ 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
പി എ യു 2 ക്കാകണ്ടാട്ടി (കുടുംബശ്രീ 
അനയത്ര കസവനത്തില് ) 
കകാഴികക്കാെ് 

അങ്ങാെിപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം (അനയത്ര കസവനത്തില്  
തുെരുന്നു ) 

424 

4 

കപ്രമര്ാജന്സ  കണികയര്ി 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ഉളിക്കല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  

മുഴക്കുന്ന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  ( പ്രസന്നകുമാര്ി എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ ഒഴിവില് ) 

448 

5 

സുധീഷ് ജി 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
പി.എ.യു 2 - ആര്യാെ് 
ആെപ്പുഴ 

കുറുവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം ( ശ്രീജ എം എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെം 
മാറ്റം നല്കിയ ഒഴിവില് ) 

703 

6 

ജകയഷ്  കുമാര്  ക്ക വി 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
കാറടുക്ക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറകഗാഡ് 

ബല്ലൂര്  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
കാസറകഗാഡ് ( മകനാജ്കുമാര്  റ്റി 
എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ 
ഒഴിവില് ) 

704 

7 

ഗിര്ീഷ് കുമാര്  ക്ക സി 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
കീര്മ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

മപകങ്ങാട്ടൂര്  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം ( പ്രസീദ എസ് എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ ഒഴിവില് ) 

705 

8 

സുനില്  കുമാര്   ആ ര്  
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
പനവൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുര്ം 

തീകക്കായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം ( ജയ.വി.അബ്രഹാം 
എന്നവര്ക്ക് തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  
ഒഴിവില് ) 

706 

9 
ഷാജു ക്ക എം 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
മറ്റത്തൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, തൃശ്ശൂര്  

എെക്കര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം ( കജാസ്.സി.ക്ജ. എന്നവര്ക്്ക 
തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  ഒഴിവില് ) 

707 

10 

സിനി റ്റി എസ് 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ആതിര്പ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര്  

വല്ലപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് ( എം എ സുനില്  ശര്േന്  
എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ 
ഒഴിവില് ) 

708 

11 
ബിന്സസദ് വി എം 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ക്കാെകര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, തൃശ്ശൂര്  

മീനങ്ങാെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് ( പ്രകമാദ്കുമാര് .പി. എന്നവര്ക്ക് 
തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  ഒഴിവില് ) 

709 

12 

ഷാജി പി പി 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ഒരുമനയൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര്  

പെന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസര്കഗാഡ് ( സജീന്ദ്രന്സ  
പുതിയപുര്യില്  എന്നവര്ക്ക് തസ്തികമാറ്റം 
നല്കിയ  ഒഴിവില് ) 

710 
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13 

പ്രസാദ് എ 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ചൂര്്ണ ിക്കര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

കുന്നുകര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം ( പ്രിയ വി എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ ഒഴിവില് ) 

711 

14 

ശ്രീകുമാര്  എന്സ  സി 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
പാറക്കെവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

വണ്ടൂര്  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം ( പ്രശാന്ത് കുമാര്  എന്നവര്ക്്ക 
സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ ഒഴിവില് ) 

712 

15 

സതീഷ്  കുമാര്  ബി 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ക്നടുവത്തൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ക്കാല്ലം 

മൂന്നാര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി ( മനീഷ് കദവ് ഡി എന്നവര്ക്ക് 
തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  ഒഴിവില് ) 

713 

16 

കജാസ് കതാമസ് 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
കാര്കേര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാഴികക്കാെ് 

ആതവനാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം (നിെവിക്െ ഒഴിവില് ) 714 

17 

ദിെീപ്കുമാ  ര്  ബി 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
കതാട്ടപ്പുഴകേര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 

മാറക്കര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം ( ബിന്ദു ജി എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെം 
മാറ്റം നല്കിയ ഒഴിവില് ) 

715 

18 

രൂകപഷ് റ്റി ക്ക 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
കുറുവത്തൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാഴികക്കാെ് 

എ െവ്ണ  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം ( മുഹേദ് ബന്സസീര്്  ക്ക 
എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ 
ഒഴിവില് ) 

716 

19 

ര്ജിതകുമാര്ി ആ ര്  
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
കമെിെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ക്കാല്ലം 

പുൊമകന്താള്ക്കു  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം ( ഉമാ വര്േ എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെം 
മാറ്റം നല്കിയ ഒഴിവില് ) 

718 

20 

മകനാജ് ഡി 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ഡി.ഡി.പി ഓഫീസ് 
പാെക്കാെ് 

ക്പരുവമ്പ് 
പാെക്കാെ് ( അനിത.റ്റി. എന്നവര്ക്ക് 
തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  ഒഴിവില് ) 

719 

21 

ജിപ്സന്സ  ക്ക 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
പാപ്പിനികേര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  

ചിറക്കല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  (ക്ക പി നിസാ ര്്  എന്നവര്ക്ക് 
തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  ഒഴിവില് ) 

720 

22 

ര്ാജശ്രീ എസ് 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
മാെപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം 

വളവന്നൂര്  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം ( ക്സബാസ്റ്റ്യന്സ  എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ ഒഴിവില് ) 

721 

23 
ജികജാകമാന്സ  റ്റി റ്റി 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
പീരുകമെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, ഇടുക്കി 

തിരുമിറ്റകക്കാെ് 
പാെക്കാെ് ( ബീന.എന്സ  . എന്നവര്ക്ക് 
തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  ഒഴിവില് ) 

722 

24 
പങ്കജാക്ഷന്സ  വി 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
പി.എ.യു 2 - ആെത്തൂര് , പാെക്കാെ് 

കകാട്ടായി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് ( ര്ാമചന്ദ്രന്സ  ആര്  എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ ഒഴിവില് ) 

723 

25 

സിന്ധു എസ് 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
മുളന്തുരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

എെക്കാട്ടുവയല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം ( സുനില്കുമാര് .െി.ക്ക. 
എന്നവര്ക്ക് തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  
ഒഴിവില് ) 

724 

26 െിഷ റ്റി ക്ക കവങ്ങര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 725 
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സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ക്തന്നെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

മെപ്പുറം ( മഷന്സ  ചാകക്കാ എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ ഒഴിവില് ) 

27 

അബ്ദുല്  സെീം എസ് 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടകററ്റ് 
തിരുവനന്തപുര്ം 

കുന്നന്താനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട ( ക്ക.ആര്  കൃഷ്ണദാസ് 
എന്നവര്ക്ക് തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  
ഒഴിവില് ) 

726 

28 

ക്ജന്സസ ന്സ  കറാണി ബികവര് 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
എെത്തെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

ര്ായമംഗെം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം ( പി ബിജു എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ ഒഴിവില് ) 

727 

29 

ഉേസല്േ എ പി 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
കാര്ക്കുറുേി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 

അെനല്ലൂര്      
പാെക്കാെ് ( ക്ക.എന്സ  .സുകദവന്സ   
എന്നവര്ക്ക് തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  
ഒഴിവില് ) 

728 

30 

കഗാപാെന്സ  വി 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
എരുകത്തമ്പതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 

നകല്ലപ്പിള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് ( ര്മാകദവി റ്റി എ എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ ഒഴിവില് ) 

729 

31 

അജിത്ത് അെക്സ് 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
എെത്തെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

തെക്കാെ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം ( ബിജുകുമാര്  ജി എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ ഒഴിവിെ് ) 

730 

32 

ശശിധര്ന്സ  എം.ക്ക 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ത്രിക്ക്കാെിത്താനം 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം 

കമലുകാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം ( പദ്മകുമാര്  എ എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ ഒഴിവില് ) 

731 

33 

സജീവ് റ്റി എല്  
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
പി.എ.യു 5 - മവക്കം 
കകാട്ടയം 

കല്ലറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം ( പ്രവീണ്  ആന്റണി എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ ഒഴിവില് ) 

732 

34 
ൊല്  ക്ക ജി 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ക്ചമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, കകാട്ടയം 

മറയൂര്  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി ( വിജയകുമാര്   എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ ഒഴിവിെ് ) 

734 

35 

ഫിെിപ്പ് കുട്ടി 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ക്നടുമ്പന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ക്കാല്ലം 

കുമ്പള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
കാസറകഗാഡ് ( മുഹേദ് ഹസ്രഫ് പി 
എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ 
ഒഴിവില് ) 

735 

36 
ആമിനാബീവി പി 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
പി.എ..യു 3 ക്കാല്ലം 

തിരുവാെി 
മെപ്പുറം ( അബ്ദുള്ക്കു  സമദ്.പി.എ. 
എന്നവര്ക്ക് തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  
ഒഴിവില് ) 

736 

37 

ഹര്ികുമാര്  ആര്  
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
കുളത്തൂപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ക്കാല്ലം 

മക്കര്പ്പറമ്പ് 
മെപ്പുറം ( മുഹേദ് റിയാസ്.ക്ക.െി. 
എന്നവര്ക്ക് തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  
ഒഴിവില് ) 

737 

38 

കമര്ി െിജി 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ക്പര്ിനാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, 
ക്കാല്ലം 

കചാക്കാെ് 
മെപ്പുറം ( ര്വി.എം.എം. എന്നവര്ക്ക് 
തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  ഒഴിവില് ) 

738 
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39 

ആര്  പി വിജയന്സ  
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
കവനൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

അങ്ങാെിപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം ( ബിന്ദു എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെം മാറ്റം 
നല്കിയ ഒഴിവില് ) 

739 

40 

ശശിധര്ന്സ  മുണ്ടന്സ  കാര് 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
കെന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, കണ്ണൂര്  

നടുവില്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  (നിെവിക്െ ഒഴിവില് ) 

741 

41 

മകനാജ് എസ് 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ആറന്മുള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 

ആെിപ്പറമ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം ( നിഷ ക്ജ കുമാര്  എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ ഒഴിവില് ) 

743 

42 

ര്കമശന്സ  കകകൊത്ത് 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ക്ചങ്കളായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  

എരുകവേി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  (നിെവിക്െ ഒഴിവില് ) 744 

43 

സുധ പകര്ാള്ക്കു  
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ക്ണ മംഗെം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

താക്ഴകക്കാെ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം ( ക്സല്വര്ാജ് ആര്  
എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ 
ഒഴിവില് ) 

745 

44 

അബ്ദുള്ള ക്ക.എം 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ക്വള്ളാങ്ങല്ലൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര്  

ക്മാറയൂര്  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം ( സബീന റ്റി ക്ക എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ ഒഴിവില് ) 

746 

45 

സിബി കജാര്ജ് സി എ 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
പട്ടണക്കാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുഴ 

കുറ്റികക്കാല്  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
കാസറകഗാഡ് ( അകശാകന്സ  വി ആര്്  
എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ 
ഒഴിവില് ) 

747 

46 

അനിത ബി നായര്  
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ഡി ഡി  പി ഓഫീസ്  
ഇടുക്കി 

ഉടുമ്പന്നൂര്   ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി ( സുജാത.എം.യു. എന്നവര്ക്ക് 
തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  ഒഴിവില് ) 

748 

47 

ശ്രീകെഖ സി 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
കാര്ത്തികപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുഴ 

ക്വളിയംകകാെ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം ( ശ്രീകുമാര്  എം ആര്  
എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ 
ഒഴിവില് ) 

749 

48 
ര്ാകജഷ് എം എസ് 
ക്വള്ളൂ ര്്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം 

മാങ്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി ( സജി പി വര്ീീസ് എന്നവര്ക്്ക 
സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ ഒഴിവില് ) 

750 

49 

ക്രിസ്റ്റ് ല്  ബായി സി 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ക്വള്ളികനഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 

ക്തങ്കര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് ( കറാണി ആന്സൂസ് 
എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ 
ഒഴിവില് ) 

751 

50 

ജെീഷ് റ്റി ക്ക 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ഡി ഡി  പി ഓഫീസ്, 
തിരുവനന്തപുര്ം 

കപാത്തന്സ കകാെ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുര്ം ( സന്ധ്യ ആര് .ഡി 
എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ 
ഒഴിവില് ) അനുകമ്പാ ര് ഹം 

752 

51 

സന്ധ്യ എന്സ  ക്ക 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ചിറ്റാര്ിപറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  

ക്ചാക്ലി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  ( ര്ാജീവന്സ .സി. എന്നവര്ക്ക് 
തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  ഒഴിവില് ) 

753 
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52 

ബിനു ഐ 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ക്താെിയൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ക്കാല്ലം 

കാമാക്ഷി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി ( വിനയന്സ  ആര്  എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ ഒഴിവില് ) 

754 

53 

യു വി ര്വീന്ദ്രന്സ  
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
പി.എ.യു 5 
കണ്ണൂര്  

പട്ടുവം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  ( ശ്രീജിത്ത്കുമാര് .സി.സി. 
എന്നവര്ക്ക് തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  
ഒഴിവില് ) 

756 

54 

ഹസീന റ്റി എ 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ഒളവ്ണ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാഴികക്കാെ് 

ക്പാേള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം ( വത്സൊകദവി.എം.എസ്. 
എന്നവര്ക്ക് തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  
ഒഴിവില് ) 

757 

55 

ര്വീന്ദ്ര ന്സ  സി ക്ക 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
കെലുണ്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാഴികക്കാെ് 

കകളകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  ( അനീഷ് ക്ക എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ ഒഴിവില് ) 

758 

56 

കജാബി വി സി 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
മുര്ിയാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര്  

കുമ്പഡാക്ജ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറകഗാഡ് (നിെവിക്െ ഒഴിവില് ) 759 

57 

ശ്രീകദവി ഒ എ 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
എ.ഡി.പി ഓഫീസ് 
ആെപ്പുഴ 

മെയാറ്റൂര്  നീകെശവര്ം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം ( ദീപ പി നായര്  
എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ 
ഒഴിവില് ) 

760 

58 
മജീഷ പി.എ 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
മറ്റത്തൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, തൃശ്ശൂര്  

പറപ്പൂൂ ര്് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം ( സ്മിത എസ് നായര്  
എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ 
ഒഴിവില് ) 

761 

59 
അന്സസാര്ി ബാപ്പു 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
പി.എ.യു 3 ആെപ്പുഴ 

ക്വട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം ( ഷാഹുല്  ഹമീദ്.എ.ബി. 
എന്നവര്ക്ക് തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  
ഒഴിവില് ) 

762 

60 
എ വി വികനാദ് കുമാര്  
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
പി.എ.യു 6, തൃശ്ശൂര്  

കാടുകുറ്റി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര്  ( കഡവിസ്.പി.ക്ക. എന്നവര്ക്്ക 
തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  ഒഴിവില് ) 

765 

61 

അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ഇര്ിമ്പിളിയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

ഒതുക്കുങ്ങല്  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം ( ഷാനവാസ് എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ ഒഴിവില് ) 

766 

62 

പ്രീതി പി 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
എര്മം കുറ്റൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  

കുഞ്ഞിമംഗെം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  ( ശശി ക്ണ െ എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെം 
മാറ്റം നല്കിയ ഒഴിവില് ) 

769 

63 

ര്ാംപ്രസാദ് സി 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ത്രിക്കെീര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 

അമ്പെപ്പാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് ( അസ്ലം എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെം 
മാറ്റം നല്കിയ ഒഴിവില് ) 

770 

64 

സകന്താഷ് ക്ക പി 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ക്വങ്ങൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

പിണ്ടിമന 
എറണാകുളം ( ജവഹര്   എന്നവര്ക്ക് 
തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  ഒഴിവില് ) 

771 
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65 

ഗീത എം 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
മകപ്പമംഗെം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര്  

മുന്നീയൂര്  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം ( ഷാഹിനാസ് മവ എന്നവര്ക്്ക 
സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ ഒഴിവില് ) 

772 

66 

മഷനി ക്ക ക്ക 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
കദശമംഗെം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര്  

പരുതൂര്  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം ( മായ എം എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെം 
മാറ്റം നല്കിയ ഒഴിവില് ) 

773 

67 

സജി വി ഡി 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
പാണകഞ്ചര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര്  

കദെംപാെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറകഗാഡ് (നിെവിക്െ ഒഴിവില് ) 

774 

68 

പ്രവീണ്  കുമാര്  പി പി 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ഉദയനാപുര്ം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം 

ഏെംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം ( ര്ാമകൃഷ്ണന്സ  .ക്ക. എന്നവര്ക്്ക 
തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  ഒഴിവില് ) 

775 

69 

ബിനീഷ് വി കജാസ് 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
മാഞ്ഞൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം 

മൂമപ്പനാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് ( നജീബ്.ക്ക. എന്നവര്ക്ക് 
തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  ഒഴിവില് ) 

776 

70 

ശ്രീവല്സ് 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
പി.എ.യു 1 അരൂര്്  
ആെപ്പുഴ 

പാെക്കുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം ( പ്രികയഷ് ഫ്രാന്സസിസ് 
എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ 
ഒഴിവില് ) 

778 

71 
ശ്രീകുമാര്  റ്റി 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
പി.എ.യു 7, മെപ്പുറം 

മമ്പാെ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം ( മബജു എ വി എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ ഒഴിവില് ) 

779 

72 

ഐത്തപ്പ നായിക് 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
മീഞ്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, 
കാസറകഗാഡ് 

മംഗല്പ്പാെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസര്കഗാഡ് ( അബ്ദുള്ള.എസ്. 
എന്നവര്ക്ക് തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  
ഒഴിവില് ) 

782 

73 

ബാബു ക്ക 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കാസറകഗാഡ് 
കാസറകഗാഡ് 

മധൂര്  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
കാസറകഗാഡ് ( ശ്രീജിത്ത് കുമാര്  വി 
എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ 
ഒഴിവില് ) 

783 

74 

വിമെകദവി റ്റി 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
അര്ിമ്പൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര്  

എെപ്പറ്റ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം (നിെവിക്െ ഒഴിവില് ) 

784 

75 

ൊെികമാള്ക്കു  ക്ജ.ജി 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ഒറ്റകശഖര്മംഗെം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുര്ം 

നിറമരുതൂര്  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം( ദീപ ഒ പി എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെം 
മാറ്റം നല്കിയ ഒഴിവില് ) 

786 

76 

ജയെത ക്ജ.എസ് 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
കുളത്തൂപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ക്കാല്ലം 

എന്സമകക്ജ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
കാസറകഗാഡ് ( എം.പി ര്കമഷ് കുമാര്  
എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ 
ഒഴിവില് ) 

787 

77 

ഷിജി വി 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ക്കാടുമണ്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 

പുഴക്കാട്ടിര്ി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം ( സിന്ധു എസ് എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ ഒഴിവില് ) 

788 
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78 

ബീന എന്സ  
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
പി.എ.യു 1 
ക്കാല്ലം 

മംഗെം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം (നിെവിക്െ ഒഴിവില് ) 789 

79 

സുകര്ന്ദ്രന്സ  വി പി 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
നാദാപുര്ം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാഴികക്കാെ് 

പായം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  ( ര്കമഷ് ബാബു കകായില്  
എന്നവര്ക്ക് തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  
ഒഴിവില് ) 

790 

80 

പ്രകമാദ് റ്റി എസ് 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
അമനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം 

എെവക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
വയനാെ് ( അസീസ്.എ.ക്ക. എന്നവര്ക്ക് 
തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  ഒഴിവില് ) 

792 

81 

പി.ക്ക സജികുമാര്  
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ആദിച്ചനല്ലൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ക്കാല്ലം 

കമപ്പാെി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് ( ഇന്ദുകെ എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെം 
മാറ്റം നല്കിയ ഒഴിവില് ) 

793 

82 

ദീപ പി ബി 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
കാണക്കാര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം 

കര്ിങ്കുന്നം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി ( അനില്  കജാസ് എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ ഒഴിവില് ) 

794 

83 

ബിനീഷ് ക്ക പി 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
കാര്കേര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാഴികക്കാെ് 

ഊര്കം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം ( കജയാതി െക്ഷ്മി എസ് 
എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ 
ഒഴിവില് ) 

795 

84 

റ്റി പി ര്കമഷ് 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
കെലുണ്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാഴികക്കാെ് 

അയ്യന്സകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  (നിെവിക്െ ഒഴിവില് ) 796 

85 

കജാസഫ് ഡാനിയല്  
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
മുട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 

ക്പരുവന്താനം  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി ( സുനില്കുമാര് .പി.ആര്  . 
എന്നവര്ക്ക് തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  
ഒഴിവില് ) 

797 

86 

അന്നേ കജാസഫ് 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടകററ്റ് 
തിരുവനന്തപുര്ം 

ആനക്കര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് ( ശാന്തകുമാര്ി ക്ക 
എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ 
ഒഴിവില് ) 

798 

87 

പി ക്ക സജീവന്സ  
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
നാറത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  

മുഴപ്പിെങ്ങാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  ( ഷഹ്നാദ് എന്നവര്ക്ക് 
തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  ഒഴിവില് ) 

803 

88 

ക്മാഹേദ് സിദ്ധിക്ക് എ എ 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, 
തൃശ്ശൂര്  

ക്ചേനാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറകഗാഡ് (നിെവിക്െ ഒഴിവില് ) 806 

89 

അജീഷ് ഖാന്സ  എസ് എ ല്  
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
കര്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുര്ം 

മൂളിയാര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറകഗാഡ് (നിെവിക്െ ഒഴിവില് ) 807 

90 
ഷാനവാസ് പി 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
പി.എ.യു 6 ഒറ്റപ്പാെം, പാെക്കാെ് 

ക്നല്ലിയാമ്പതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് ( എ.ഹാര്ിസ് എന്നവര്ക്ക് 
തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  ഒഴിവില് ) 

808 
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91 

ര്ാഹിന്സ  എ 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ചവറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ക്കാല്ലം 

തര്ികയാെ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് ( സുന്ദര്ന്സ  പി ക്ക എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെം മാറ്റം നല്കിയ ഒഴിവിെ് ) 

811 

92 

സന്ധ്യ എന്സ  ക്ക 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 
കകാഴികക്കാെ് 

കചെമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം  (നിെവിക്െ ഒഴിവില് ) 

813 

93 

മമക്കിള്ക്കു  ജി 
സീനിയര്  ക്ലര്ക്ക് 
കുെകശഖര്പുര്ം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ക്കാല്ലം 

പെിഞ്ഞാക്റത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് ( ക്ക.സി.ഇബ്രാഹിം 
എന്നവര്ക്ക് തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  
ഒഴിവില് ) 

814 

94 

ഹര്ീഷ് കുമാര്  ആ ര്  എ ല്  
സീനിയ ര്  ക്ലര്ക്ക് 
ചെയമംഗെം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ക്കാല്ലം 

പൂതപ്പാെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് ( സിന്ധുകമാള്ക്കു .ക്ക. എന്നവര്ക്ക് 
തസ്തികമാറ്റം നല്കിയ  ഒഴിവില് ) 

815 

 

ബന്ധ്ക്പ്പട്ട ആഫീസ് കമധാവികള്ക്കു  ഈ ഉത്തര്വ് ഉെ  ന്സ  പ്രാബെയത്തി ല്  
നെപ്പാകക്കണ്ടതും വിടുതല്  ക്ചയ്യുകയും കജാെിയി ല്  പ്രകവശിക്കുകയും ക്ചയ്യുന്ന 
ഉകദയാഗസ്ഥരുക്െ വിവര്ം ഈ ആഫീസിലും ബന്ധ്ക്പ്പട്ട മറ്റ് ആഫീസുകളികെക്കും 
യഥാസമയം റികപ്പാര്ട്ട് ക്ചകയ്യണ്ടതാണ്. പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിക്ന്റ ക്വബ് മസറ്റി ല്  
(www.dop.lsgkerala. gov.in) െഭയമാണ്. സ്ഥെംമാറ്റം ക്ചയ്യക്പ്പടുന്ന ഉകദയാഗസ്ഥര്ക്കും 
ആഫീസ് കമധാവിക ള്ക്കുക്കും െി ക്വബ് മസറ്റി ല്  നിന്നും ഉത്തര്വ് ക്ഡൌണ്കൊഡ് ക്ചത് 
ഉപകയാഗിക്കാവന്നതാണ്. 
 

 

 

പകര് പ്പ്- 
1. വയക്തികള്ക്കുക്ക് 
2. ബഹു. തകേശ സവയം ഭര്ണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുക്െ മപ്രവറ്റ് ക്സക്രട്ടറി 
3. അഡീഷണ െ്  ചീഫ് ക്സക്രട്ടറി, തകേശ സവയംഭര്ണ വകുപ്പ് 
4. എല്ലാ പഞ്ചായത്ത് ക്ഡപൂട്ടി ഡയറക്ടര്മാ ര്ക്കും 
5. എല്ലാ പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റ്ന്റ് ഡയറക്ടര്മാ ര്ക്കും 
6. ബന്ധ്ക്പ്പട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ക്സക്രട്ടറിമാ ര്ക്ക് 
7. പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുക്െ, അഡീഷണല്  ഡയറക്ടറുക്െ, കജായിന്റ് ഡയറക്ടറുക്െ സി.എ മാര്ക്ക് 
8. സിസ്റ്റ്ം മാകനജര് , ഐ.റ്റി&ഇഗകവണന്സസ്(ക്വബ് മസറ്റില്  പ്രസിദ്ധീകര്ിക്കുന്നതിന്) 
9. കരുതല് / അധികം 

 
 

 

 
 

ആജ്ഞാനുസര്ണം 

 
 

സൂപ്രണ്ട് 
 

 
 

(ഒപ്പ്) 
എച്ച ്ദികനശന്സ  ഐ.എ.എസ് 

പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  
 


