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ഉത്തര്വ് നം. ഇ02- 02/2018, തീയതി 06.10.2018 
  

  ചുവടെ പട്ടികയില് കകാളം -1 ല് പറയുന്ന അസിസ്റ ന്റ് ടസക്രട്ടറി/ജൂനിയര് സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിടെ ജീവനക്കാടര് 
കകാളം -2 ല് പറയുന്ന ഓഫീസികെക്ക് ഉെ ന് പ്രബെയത്തില് സ്ഥെംമാറി നിയമിച്ച് ഉത്തര്വാകുന്നു. 

 

ക്രമ 
നമ്പര് കകാളം 1 കകാളം 2 കകാളം 3 

1 
അഭയന്. ബി 
നാഗെകേര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 

ടവള്ളറെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുര്ം (പ്രദീപ്. എസ് -ന് 
സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന ിവിവില്) 

കൂ 

2 
അബ്ദുള് ഹക്കിം. ടക 
കരുവാര്ക്കുണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

ഇെകമണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുര്ം (എസ്. കൃഷ്ണകുമാര് ന് 
സ്ഥെംമാറം നല്കിയ ിവിവില്) 

കൂ 

3 
കഗാപകുമാര്. എ 
ടനന്മാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 

കല്ലിയൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുര്ം (ഗിര്ീഷ് ൊല് എന്.സി 
ക്ക് സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന ിവിവില്) 

കൂ 

4 
ബിനു. എസ് 
തിരുവമ്പാെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാവികക്കാെ് 

പവയകുന്നുകേല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുര്ം (എം.ജി. ര്ാധാമണിക്ക് 
സ്ഥാനക്കയറം െഭിച്ച ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 

5 
മുരുകകശന്. എ 
മാണിക്കല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുര്ം 

പി.എ.യു- 4 (ടനല്ലനാെ്) 
തിരുവനന്തപുര്ം (ഡി. െക്ഷ്മിക്ക് 
സ്ഥാനക്കയറം െഭിച്ച ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 

6 
കൃഷ്ണകുമാര് എസ്. എസ്. 
ഇെകമണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുര്ം 

നഗരൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുര്ം (കെഖ. എ -ക്ക് 
സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 

7 
സബീന. എന് 
കല്ലറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുര്ം 

കപാത്തന്കകാെ് ഗ്രാമപപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുര്ം (ൊല്സിംഗ് എസ് ന് 
സ്ഥാനക്കയറം നല്കിയ ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 



8 
ആശ. ആര് 
കാട്ടാക്കെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുര്ം 

വിളവൂര്ക്കല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുര്ം (ഹര്ികൃഷ്ണന്. എസ് -ന് 
സ്ഥെംമാറ്റുന്ന ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 

9 
കെഖ. എ 
നഗരൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുര് 

കാട്ടാക്കെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുര്ം ഫ്രാങ്ക്ളിന് ദാസ് ന് 
സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 

10 
പ്രദീപ്. എസ് 
ടവള്ളറെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുര്ം 

കല്ലറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുര്ം (സബീന. എന് -ന് 
സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 

11 
ഗിര്ീഷ് ൊല് എന്. സി 
കല്ലിയൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുര്ം 

കാട്ടാക്കെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുര്ം (ആശ. ആര് -ന് 
സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 

12 
ഹര്ികൃഷ്ണന്. എസ് 
വിളവൂര്ക്കല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുര്ം 

മാണിക്കല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുര്ം (മുരുകകശന് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില്) 

ഭര്ണ 
ടസൌകര്യാര്ഥം 

13 
ഫ്രാങ്ക്ളിന് ദാസ് 
കാട്ടാക്കെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുര്ം 

ടകാല്ലയില് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുര്ം (എം. ജറാഡിന് 
സ്ഥാനക്കയറം െഭിച്ച ിവിവില്) 

ഭര്ണ 
ടസൌകര്യാര്ഥം 

14 
കകാമളവല്ലി. സി.ി 
ടപാഴുതന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് (അവധിയില്) 

കപാരുവവി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം (സുധീറിടന സ്ഥെംമാറ്റുന്ന 
ിവിവില്) 

കൂ 

15 
സതീഷ് ചന്ദ്രന്. ജി.ആര് 
മീഞ്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറകഗാഡ് 

തെവൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായതത്ത് 
ടകാല്ലം (എസ്. ശിവപ്രസാദിന് 
സ്ഥാനക്കയറം നല്കിയ ിവിവില്) 

കൂ 

16 
ജയകുമാര്. ആര് 
കവിയൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 

പന്മന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം (വി. ആര്. ബിന്ദു -ന് 
സ്ഥാനക്കയറം നല്കിയ ിവിവില്) 

കൂ 

17 
സുനില് കഡവിഡ് 
ഇര്വികപരൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 

ശൂര്നാെ് വെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം (അന്വര് റഹ്മാന് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില്) 

കൂ 

18 
റി. അജയകുമാര് 
ആതവനാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

തൃകക്കാവില്വട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം (വി. തങ്കേയ്ക്ക് സ്ഥാനക്കയറം 
നല്കിയ ിവിവില്) 

കൂ 

19 
അഭയന്. ഡി 
ഏവംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 

വിളക്കുെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം (വി. വികനാദ് കുമാറിന് 
സ്ഥാനക്കയറം െഭിച്ച ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 



20 
ര്ഞ്ചു. ആര് 
കുറിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം (അവധിയില്) 

കെക്കല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം (കമര്ി ഷീജ -ക്ക് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില്) 

അനുകമ്പാര്ഹം 

21 
ബിന്ദു.എസ്.ടക 
മാവൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാവികക്കാെ് (അവധിയില്) 

കര്വാളൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം (സ്റീഫന് -ന് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില്) 

അനുകമ്പാര്ഹം 

22 
അജിത്ത്. എച്ച് 
ടനകന്മനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് (അവധിയില്) 

ഇട്ടിവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം (ടക.ജി. െീനാകുമാര്ിക്ക് 
സ്ഥാനക്കയറം െഭിച്ച ിവിവില്) 

അനുകമ്പാര്ഹം 

23 
അന്വര് റഹ്മാന് 
ശൂര്നാെ് വെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 

ആദിച്ചനല്ലൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം (എ. െത യ്ക്ക് സ്ഥാനക്കയറം െഭിച്ച 
ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 

24 
സുധീര്. എ 
കപാരുവവി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 

കുെകശഖര്പുര്ം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം (എ.ടക. സിനിക്ക് സ്ഥാനക്കയറം 
നല്കിയ ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 

25 
പ്രസാദ്. പി 
ചിതറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 

കുന്നത്തൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം (പി. കജാണിക്ക് സ്ഥാനക്കയറം 
നല്കിയ ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 

26 
സ്റീഫന്. എം 
കര്വാളൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് 
ടകാല്ലം 

ടപര്ിനാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം (ഷഷനി വിശവംഭര്ന് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 

27 
ബാൊജി. എല് 
ആദിച്ചനല്ലൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 

പഞ്ചായത്ത് ടഡപൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ 
കാര്യാെയം, ടകാല്ലം (ആര്. ര്ാകജഷ് 
കുമാറിന് സ്ഥാനക്കയറം നല്കിയ 
ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 

28 
ഷഷനി വിശവംഭര്ന് 
ടപര്ിനാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 

പൂതക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്ടകാല്ലം 
(ര്ശ്മി.എസ് ന് സ്ഥാനക്കയറം നല്കിയ 
ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 

29 
കമര്ി ഷീജ 
കെക്കല് ഗ്രാമപഞഅചായത്ത് 
ടകാല്ലം 

ആദിച്ചനല്ലൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം (ബാൊജി -ക്ക് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 

30 
ശ്രീകെ എം 
ടകാടുവായൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായതത്ത് 
പാെക്കാെ് 

ഏവംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട (സ്റീഫന്. എം -ന് 
സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന ിവിവില്)) 

കൂ 

31 
പ്രദീപ് എം.പി 
ടനടുങ്ണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 

നാര്ങ്ാനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട (റി. ര്ജിമയ്ക്ക് സ്ഥാനക്കയറം 
നല്കിയ ിവിവില്) 

കൂ 



32 
അജുകദവ്. വി 
കയ്യയൂര് ചീകമനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറകഗാഡ് 

തണ്ണികത്താെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട (കറായി കതാമസിന് 
സ്ഥാനക്കയറം നല്കിയ ിവിവില്) 

കൂ 

33 
ഷററസ് .പി 
മുതെമെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെകക്കാെ് 

കവിയൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട (ജയകുമാര് ആര് -ന് 
സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന ിവിവില്) 

കൂ 

34 
എ.ടജ. പ്രശാന്ത് 
തൃക്കര്ിപ്പൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറകഗാഡ് 

റാന്നി ടപര്ിനാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട (പ്രിയദര്ശിനിക്ക് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില്) 

കൂ 

35 
സുകര്ഷ് കഗാപിനാഥന് പിള്ള 
മധൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറകഗാഡ് 

ഇര്വികപരൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട (സുനില് കഡവിഡിന് 
സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന ിവിവില്) 

കൂ 

36 
സനില് കുമാര്. ജി 
കബഡഡുക്ക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറകഗാഡ് 

ഏവംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട (അഭയന്. ഡി -ക്ക് 
സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന ിവിവില്) 

കൂ 

37 
അെക്സാണ്ടര്. എം 
ടചങ്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറകഗാഡ് 

കുറ്റൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട (മഞ്ജു. ബി -ക്ക് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില്) 

അനുകമ്പാര്ഹം 

38 
മധു കമാഹന് 
കാെെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

കുന്നന്താനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട (ടക.ജി. ഹര്ികൃഷ്ണന് 
സ്ഥാനക്കയറം നല്കിയ ിവിവില്) 

അനുകമ്പാര്ഹം 

39 
പ്രിയദര്ശിനി. എന് 
റാന്നി ടപര്ിനാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട (റീന കജാണിന് 
സ്ഥാനക്കയറം നല്കിയ ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 

40 
മഞ്ജു. ബി 
കുറ്റൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 

കകാവകഞ്ചര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട (ഷാജി എ. തമ്പിക്ക് 
സ്ഥാനക്കയറം നല്കിയ ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 

41 
ഷാമിെ എന് 
ടവട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

കരുവാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുവ (എസ്. ബീനയ്ക്ക് സ്ഥാനക്കയറം 
നല്കിയ ിവിവില്) 

കൂ 

42 
റി. ടജ.കജാണ്സണ് 
കകാന്നി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 

നൂറനാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്ആെപ്പുവ 
(ടക.സി. സദാശിവന് സ്ഥാനക്കയറം 
നല്കിയ ിവിവില്) 

കൂ 

43 
ഷിബു. പി 
ആെങ്ാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായതത്ത് 
എറണാകുളം 

മണ്ണകഞ്ചര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുവ (െസിത -യ്ക്ക് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില്) 

കൂ 



44 
സജീവ്. സി 
മകഞ്ചശവര്ം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറകഗാഡ് 

നൂറനാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുവ (അജികുമാര് എ.വി ക്ക് 
ഭാഷാനൂനപക്ഷ ടസക്രട്ടറിയായി 
സ്ഥാനക്കയറം െഭിച്ച ിവിവില്) 

കൂ 

45 
കഗാപാെകൃഷ്ണന് പിള്ള 
ടകാട്ടിയൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര് 

തവക്കര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുവ (െീനകമാള് എല്.സി -ക്ക് 
സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന ിവിവില്) 

കൂ 

46 
കൊമി കതാമസ് 
കടുങ്ല്ലൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

പുന്നപ്ര ടസൌത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുവ (എ. റാഷിദയ്ക്ക് സ്ഥാനക്കയറം 
െഭിച്ച ിവിവില്) 

കൂ 

47 
കമര്ി കഗ്രയ്സ് 
കല്പകകഞ്ചര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

അരൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുവ (അജയകുമാര്. പി -ക്ക് 
സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന ിവിവില്) 

കൂ 

48 
കമാഹന്കുമാര്. എസ് 
പെിഞ്ഞാകറത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് (അവധിയില്) 

തവക്കര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുവ (ഷവ. ഷാജഹാന് സ്ഥാനക്കയറം 
നല്കിയ ിവിവില്) 

അനുകമ്പാര്ഹം 

49 
അജിത്കുമാര് പി. ഡി 
ടനല്ലായ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 

മാര്ാര്ിക്കുളം ടതക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുവ (മഹീധര്ന് എം. പി -ക്ക് 
സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന ിവിവില്) 

അനുകമ്പാര്ഹം 

50 
അജയകുമാര്. പി 
അരൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുവ 

കുത്തിയകത്താെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുവ (പി.എം. ഉഷയ്ക്ക് സ്ഥാനക്കയറം 
നല്കിയ ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 

51 
മഹീധര്ന് എം. പി 
മാര്ാര്ിക്കുളം ടതക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുവ 

പി.എ.യു -1 
ആെപ്പുവ (അഭീൊഷ് -ന് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 

52 
അഭീൊഷ് 
പി.എ.യു -1 
ആെപ്പുവ 

പി.എ.യു -3 
ആെപ്പുവ (ടസൌമയാറാണി -ക്ക് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 

53 
ഷഫസല് അഹേദ് 
പാെകമല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുവ 

പി.എ.യു. -5 
ആെപ്പുവ (വി. ടജസിക്ക് സ്ഥാനക്കയറം 
നല്കിയ ിവിവല്) 

അകപക്ഷ 

54 
െസിത 
മണ്ണകഞ്ചര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുവ 

മുഹേ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുവ (പി.സി.കസവയറിന് സ്ഥാനക്കയറം 
നല്കിയ ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 

55 
ടസൌമയാറാണി. എസ് 
പി.എ.യു -3 
ആെപ്പുവ 

മണ്ണകഞ്ചര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുവ (സുഷബദ. ഐ-യ്ക്ക് 
സ്ഥാനക്കയറം െഭിച്ച ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 



56 
െീനകമാള് എല്.സി 
തവക്കര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുവ 

ടനടുമുെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്ആെപ്പുവ 
(സാജുകമാന് പകരാസിന് സ്ഥാനക്കയറം 
െഭിക്കുന്ന ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 

57 
കഗാപകുമാര്. റി.ജി 
വണ്ടിടപ്പര്ിയാര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 

കടുതുരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം (വി.എന്.ര്ജികമാന് സ്ഥാനക്കയറം 
നല്കിയ ിവിവില്) 

കൂ 

58 
ടസബാസ്റയന് പി. വര്ക്കി 
വണ്ടന്കമെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം (സുജ മാതൂ -ന് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില്) 

കൂ 

59 
ശ്രീകുമാര്. എസ് 
ടനടുങ്ണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 

മുണ്ടക്കയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം (പ്രദീപ്. എസ് -ന് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില്) 

കൂ 

60 
ബിന്ദുകമാന്. വി.ആര് 
വണ്ടന്കമെ്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ഇടുക്കി 

കുറിച്ചി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം (വിര്മിക്കല് ിവിവി) കൂ 

61 
സിബി കതാമസ് 
വണ്ടിടപ്പര്ിയാര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 

മീനച്ചില് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം (എ. ഷാഹുല് അഹേദ് ന് 
സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന ിവിവില്) 

കൂ 

62 
സുജ മാതൂ 
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം 

തിരുവാര്പ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം (പി.എ.ഗ്രീസയ്ക്ക് സ്ഥാനക്കയറം 
നല്കിയ ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 

63 
റി. വി. ഷഷെജ 
മാഞ്ഞൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം 

തെയാവം ഗ്രാമപപഞ്ചായതത്ത് 
കകാട്ടയം (എം.എസ്. ഷഷനി -ക്ക് 
സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 

64 
എം.എസ്. ഷഷനി 
തെയാവം ഗ്രാമപപഞ്ചായതത്ത് 
കകാട്ടയം 

മാഞ്ഞൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം (റി. വി. ഷഷെജ -ക്ക് 
സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 

65 
പ്രദീപ്. എസ് 
മുണ്ടക്കയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം 

ഉദയനാപുര്ം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം (അവധി ിവിവില്) 

ഭര്ണ 
ടസൌകര്യാര്ഥം 

66 
എസ്. കദവി പാര്വതി 
ടവള്ളൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കകാട്ടയം 

മര്ങ്ാട്ടുപിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം (ടക. ആര്.റാണി തണ്ടാര് -ന് 
സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന ിവിവില്) 

ഭര്ണ 
ടസൌകര്യാര്ഥം 

67 
ടക. ആര്.റാണി തണ്ടാര്  
മര്ങ്ാട്ടുപിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം 

ടവള്ളൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കകാട്ടയം (എസ്. കദവി പാര്വതി -ക്ക് 
സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന ിവിവില്) 

ഭര്ണ 
ടസൌകര്യാര്ഥം 



68 
പി.ടക. മുജീബ് 
ഇരുമ്പളിയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

പി.എ.യു. -4, പീരുകമെ് 
ഇടുക്കി (അജി ടക. കതാമസിന് 
സ്ഥാനക്കയറം നല്കിയ ിവിവല്) 

കൂ 

69 
ആര്. അനിജ 
ടപന്മള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

വണ്ടന്കമെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ഇടുക്കി (ബിന്ദുകമാന്. വി.ആര്- ന് 
സ്ഥെംമാറംനല്കുന്ന ിവിവില്) 

കൂ 

70 മല്ലിക. ടക.എല്എെവണ്ണ 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്മെപ്പുറം 

വാത്തിക്കുെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്ഇടുക്കി 
(റി.ടജ.കജാണ്സന് സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന 
ിവിവില്) 

കൂ 

71 
ബിന്ദു. ബി. നായര് 
എെക്കര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

കസനാപതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി (നിെവിടെ ിവിവില്) കൂ 

72 
ഷാജി 
ഉടുംബന്കചാെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 

വണ്ടിടപ്പര്ിയാര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി (സിബി കതാമസിന് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില്) 

  

73 
എ. ഷാഹുല് അഹേദ് 
മീനച്ചില് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം 

വണ്ടിടപ്പര്ിയാര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി (കഗാപകുമാര്.റി.ജി -ക്ക് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 

74 
ബിജു കബബി 
കുറിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായതത്ത് 
മെപ്പുറം 

കെമക്കുെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം (നിെവിടെ ിവിവില്) കൂ 

75 
ടറസ്സികമാള്. സി 
ഇെപ്പറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

പാെക്കുവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം (പി.എന്. ര്ാജു -ന് 
സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന ിവിവില്) 

കൂ 

76 
മിനി. റി.പി 
ടചറിയമുണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

കടുങ്ല്ലൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം (കൊമി കതാമസ് ന് 
സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന ിവിവില്) 

കൂ 

77 
അബ്ദുള് െത്തീഫ് 
പനത്തെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറകഗാഡ് 

പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം (അവധി ിവിവില്) കൂ 

78 
കസതു. ടക.ആര് 
വല്ലപ്പുവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 

പി.എ.യു -4 
എറണാകുളം (വികനാദ് കുമാര് എം -ന് 
സ്ഥാനകക്കയറം നല്കുന്ന ിവിവില്) 

അനുകമ്പാര്ഹം 

79 
ഷാജുകപാള് 
വണ്ണപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 

കുട്ടമ്പുവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം (നിെവിടെ ിവിവില്) 

അനുകമ്പാര്ഹം 



80 
ദീപ ടക.സി 
ടകാടുവായൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 

തുറവൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം (എ.വി.ഷാജഹാന് 
സ്ഥാനക്കയറം നല്കിയ ിവിവില്) 

അനുകമ്പാര്ഹം 

81 
സുധീഷ് കുമാര്. സി.ടക 
പി.എ.യു -4 
എറണാകുളം 

മഴുവന്നൂര് ഗ്രാമപപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം (നിെവിടെ ിവിവില്) അകപക്ഷ 

82 
വിമൊകദവി 
പി.എ.യു -3 
എറണാകുളം 

കൂവപ്പെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം (ടക.ജി. ശ്രീകദവിക്ക് 
സ്ഥാനക്കയറം നല്കിയ ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 

83 
പ്രീത വി. പ്രഭു 
പല്ലാര്ിമംഗെം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

ആെങ്ാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം (ഷിബു.പി -ക്ക് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 

84 
പി.എന്. ര്ാജു 
പാെക്കുവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

പല്ലാര്ിമംഗെം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം (പ്രൂത വി. പ്രഭു ന് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില്) 

ഭര്ണ 
ടസൌകര്യാര്ഥം 

85 
ജില്സണ് കജാസ് 
എെവണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

വാൊനപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര് (ടജ. സുധയ്ക്ക് സ്ഥാനക്കയറം െഭിച്ച 
ിവിവില്) 

കൂ 

86 
സുകര്ഷ് ബാബു 
പറപ്പൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായതത്ത് 
മെപ്പുറം 

പുന്നയൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര് (സുഹാസ്. സി.എം -ന് സ്ഥെംമാറം 
െഭിച്ച ിവിവില്) 

കൂ 

87 
ര്മയ ഷസമണ് 
കപാത്തുകല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം (അവധിയില്) 

ടപര്ിഞ്ഞനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര് (ടക.ടജ. ര്ാജു -ടന സ്ഥെംമാറിയ 
ിവിവില്) 

പുനഃനിയമനം 

88 
ശ്രീെത പി.എല് 
ടപാന്മുണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായതത്ത് 
മെപ്പുറം (അവധിയില്) 

പുത്തൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര് (സുനില്കുമാര് -ന് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില്) 

പുനഃനിയമനം 

89 
അമ്പിളി പി.സി 
കുവിമണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

പാഞ്ഞാല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര് (ജയ്. എം.എ യ്ക്ക് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 

90 
ശ്രീകുമാര് സി.പി 
മംഗല്പാെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറകഗാഡ് 

പുതുക്കാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര് (ടക. ബിന്ദു-ന് സ്ഥാനക്കയറം 
നല്കിയ ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 

91 
സുനില്കുമാര് 
പുത്തൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര് 

കമലൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര് (എം. ടജ. ഫ്രാന്സിസ് ടന 
സ്ഥെംമാറ്റുന്ന ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 



92 
ശ്രീനിവാസന് 
പാറളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര് 

പി.എ.യു -1 
തൃശൂര് (ഷിബു. പി.ഇ -ക്ക് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 

93 
നിതിന് സി.എന് 
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര് 

പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റന്റ് ഡയറക്ടറുടെ 
കാര്യാെയം, തൃശ്ശൂര് (അന്സര് 
അഹേദിടന സ്ഥെംമാറ്റുന്ന ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 

94 
അന്സര് അഹേദ് 
പഞ്ചായത്ത് അഡീഷണല് ഡയറക്ടറുടെ 
കാര്യാെയം, തൃശ്ശൂര്  

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര് (നിയാസ് പി.എസ് -ടന സ്ഥെമാറ്റുന്ന 
ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 

95 
നിയാസ് പി.എസ് 
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര് 

പി.എ.യു. -1 
തൃശൂര് (കതാമസ് ഏെിയാസ് ര്ാജന് 
സ്ഥാനക്കയറം നല്കിയ ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 

96 
ഷിബു. പി.ഇ 
പി.എ.യു -1 
തൃശൂര് 

പാറളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര് (ശ്രീനിവാസന് -ന് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 

97 
സുഹാസ്. സി.എം 
പുന്നയൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര് 

ഷകപ്പമംഗെം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര് (വിര്മിക്കല് ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 

98 
എം. ടജ. ഫ്രാന്സിസ് 
കമലൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര് 

ആതിര്പ്പിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര് (റി. ജി. സജി ക്ക് സ്ഥാനക്കയറം 
െഭിച്ച ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 

99 
ശശികുമാര്. ആര് 
പുതുപ്പാെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാവികക്കാെ് 

ഓങ്ല്ലൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് (ശ്രീകുമാറിന് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 

100 
ശ്രീകുമാര് 
ഓങ്ല്ലൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 

ടനല്ലായ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് (അജിത്കുമാര് പി. ഡി - ക്ക് 
സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 

101 
ഹര്ിദാസ് 
വെക്കന്കഞ്ചര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 

പി.എ.യു. -2, ആെത്തൂര് 
പാെക്കാെ് (അവധി ിവിവില്) അകപക്ഷ 

102 
ചന്ദ്രിക 
പഞ്ചായതത്ത് അസിസ്റന്റ് ഡയറക്ടറുടെ 
കാര്യാെയം, പാെക്കാെ് 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് (വിര്മിക്കല് ിവിവില്) അകപക്ഷ 

103 
അനിത. റി 
കണ്ണാെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 

പഞ്ചായതത്ത് അസിസ്റന്റ് ഡയറക്ടറുടെ 
കാര്യാെയം, പാെക്കാെ് (ചന്ദ്രിക -ക്ക് 
സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 



104 
പ്രകാശ് ടക.ടക. 
ടമാഗ്രാല് പുത്തൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, 
കാസറകഗാഡ് 

ടകാവിഞ്ഞാമ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് (എം. സുകര്ഷ് ന് ഭാഷാനൂനപക്ഷ 
ടസക്രട്ടറിയായി സ്ഥാനക്കയറം െഭിച്ച 
ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 

105 
അകശാക് കുമാര്. എസ് 
പുത്തിടഗ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറകഗാഡ് 

ടനന്മാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് (കഗാപകുമാര്. എ യ്ക്ക് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 

106 
ഷമതീന് എ.ബി 
ബൊല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറകഗാഡ് 

ടകാടുവായൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് (ശ്രീകെ.എം -ന് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 

107 
ജയ് എം.എ 
പാഞ്ഞാല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര് 

കുവിമണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം (അമ്പിളി. പി.സി -ക്ക് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 

108 
മുഹേദ് ബഷീര്. എ 
കകാകട്ടാപാെം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 

ടപാന്മള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം (ആര്. അനിജ -ക്ക് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 

109 
ടമയ്തിനി. പി.എം 
കാളികാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

പി.എ.യു. -1, നിെമ്പൂര് 
മെപ്പുറം (മുര്ളീധര്ന് പി.ടക -ക്ക് 
സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 

110 

ശാന്തി. പി 
മങ്കെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്ം 
മെപ്പുറം (പൂകക്കാട്ടൂര് ഗ്ര.പ. കെക്ക് 
നിയമിച്ചിരുന്നത്) 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം (കറാസി. സി -ക്ക് സ്ഥാനക്കയറം 
നല്കിയ ിവിവില്) 

പുനഃനിയമനം 

111 
മുര്ളീധര്ന് പി.ടക 
പി.എ.യു. -1, നിെമ്പൂര് 
മെപ്പുറം 

വവിക്കെവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം (മകനാജ് കുമാര്. ടക -ടയ 
സ്ഥെംമാറ്റുന്ന ിവിവില്) 

ഭര്ണ 
ടസൌകര്യാര്ഥം 

112 
മകനാജ് കുമാര്. ടക 
വവിക്കെവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

കാളികാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം (ടമയ്തിനി. പി.എം -ടന 
സ്ഥെംമാറ്റുന്ന ിവിവില്) 

ഭര്ണ 
ടസൌകര്യാര്ഥം 

113 
പ്രകാശ്.പി.എം 
ടചമ്പികൊെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര് 

തിരുവള്ളൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാവികക്കാെ് (കൃഷ്മകുമാര്. ടക യ്ക്ക് 
സ്ഥാനക്കയറം നല്കിയ ിവിവില്) 

കൂ 

114 
കഗാകുല്ദാസ് റി.എം 
കെന്നപ്പള്ളി - പാണപ്പുവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര് 

തെകുളത്തൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത 
കകാവികക്കാെ് (സുന്ദര് ര്ാജന് ടക. യ്ക്ക് 
സ്ഥാനക്കയറം നല്കിയ ിവിവില്) 

കൂ 

115 
ഭാസ്ക്കര്ന് 
ചിറക്കല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര് 

കവളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാവികക്കാെ് (അവധി ിവിവില്) 

കൂ 



116 
ര്ാജീവ് ടക.റി. 
കപാര്ാവൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായതത്ത് 
കണ്ണൂര് 

ചക്കിട്ടപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാവികക്കാെ് (നിെവിടെ ിവിവില്) കൂ 

117 
വി.എന്. അഷറഫ് 
ടചറുതാവം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര് 

കുന്നമംഗെം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാവികക്കാെ് (വിര്മിക്കല് ിവിവില്) കൂ 

118 
ശ്രീകെ. വി 
കവങ്ര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

കചാകറാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാവികക്കാെ് (വിര്മിക്കല് ിവിവില്) 

കൂ 

119 
കജാഷി കജാസ്  
കീഴുപറമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

കാര്കേര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാവികക്കാെ് (ഭുവകനശവര്ി -ക്ക് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില്) 

കൂ 

120 
മകനാജ് 
പള്ളിക്കല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

മാവൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാവികക്കാെ് (ഇ. ഷാമില് -ന് 
സ്ഥാനക്കയറം നല്കിയ ിവിവില്) 

കൂ 

121 
ബിന്ദു. ഇ 
ടചകങ്ാട്ടുകാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാവികക്കാെ് 

പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റന്റ് ഡയറക്ടറുടെ 
കാര്യാെയം, കകാവികക്കാെ് (ടക.വി. 
സുനിെകുമാര്ിക്ക് സ്ഥാനക്കയറം നല്കിയ 
ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 

122 
ഭുവകനശവര്ി 
കാര്കേര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാവികക്കാെ് 

കകക്കാെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാവികക്കാെ് (ഷശകെന്ദ്രന് -ന് 
സ്ഥാനക്കയറം െഭിച്ച ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 

123 
കഡാറിസ്. എല് 
പുള്പ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് 

മീനങ്ാെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് (ഗണപതിക്ക് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 

124 
വികനാദ് കുമാര്. എം 
പി.എ.യു -4 
കണ്ണൂര് 

പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റന്റ് ഡയറക്ടറുടെ 
കാര്യാെയം, കണ്ണൂര് (ടജസിന് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 

125 
ടജസിന് െി. ടക 
പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റന്റ് ഡയറക്ടറുടെ 
കാര്യാെയം, കണ്ണൂര് 

പി.എ.യു -1 
കണ്ണൂര് (ഷീജാമണിക്ക് സ്ഥാനകക്കയറം 
നല്കുന്ന ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 

126 
െസിത ടക.എ 
തില്ലകങ്കര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര് 

ടമാകകര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര് (ടക. ര്ാമകൃഷ്ണന് സ്ഥാനക്കയറം 
െഭിച്ച ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 

127 
ര്കമഷ് പി.ടക 
മാലൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര് 

തില്ലകങ്കര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര് (െസിത ടക.എ ക്ക് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 



128 
സജീകവന്ദ്രന് വി.എ. 
ഉളിക്കല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര് 

മാലൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര് (ര്കമഷ് പി.ടക -ക്ക് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 

129 
പങ്കജാക്ഷന് സി. ടക 
ആെകക്കാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര് 

പി.എ.യു -4 
കണ്ണൂര് (വികനാദ് കുമാര് എം -ന് 
സ്ഥാനകക്കയറം നല്കുന്ന ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 

130 
ര്ാകജഷ് പി. ടക 
കണ്ണപുര്ം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര് 

പഞ്ചായത്ത് ടഡപൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ 
കാര്യാെയം, കണ്ണൂര് (ടക. പ്രകാശനന് 
സ്ഥാനക്കയറം െഭിച്ച ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 

131 
നിത പി. നായര് 
കുഞ്ഞിമംഗെം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര് 

കണ്ണപുര്ം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര് (ര്ാകജഷ് പി. ടക യ്ക്ക് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 

132 
കജായി കതാമസ് 
മകഞ്ചശവര്ം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറകഗാഡ് 

മീഞ്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറകഗാഡ് (സതീഷ് ചന്ദ്രന്.ജി.ആര് ന് 
സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 

133 
കജാസ് എബ്രഹാം 
കകാകൊം കബലൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാെറകഗാഡ് 

പനത്തെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറകഗാഡ് (അബ്ദുള് െത്തീഫ് -ന് 
സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന ിവിവില്) 

അകപക്ഷ 

 
ചുവടെ കകാളം 2 ല് പറയുന്ന ടഹഡ്ലര്ക്കുമാര്ക്ക് 1958 ടെ ടക.എസ്. & എസ്. എസ്. ആര് ചട്ടം 31 (a) (i) 
പ്രകാര്ം 30700 – 65400 ശമ്പള ടെയിെില് അസിസ്റന്റ് ടസക്രട്ടറി / ജൂനിയര് സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയികെക്ക് 
താത്കാെികമായി സ്ഥാനക്കയറം നല്കി കകാളം 2 ല് പറയുന്ന ഓഫീസികെക്ക് നിയമിച്ച് ഉത്തര്വാകുന്നു. 
 

ക്രമ 
നമ്പര് 

സീനികയാര്ിറി 
നമ്പര് കകാളം 1 കകാളം 2 

1 4844 
പ്രസന്നന്. എസ് 
ടതക്കംഭാഗം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 

മങ്കെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം (ശാന്തി. പി -ക്ക് സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന 
ിവിവില്) 

2 5115 
കിര്ണ് ചന്ദ്. എസ്. ഡി. 
ടചേരുതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുര്ം 

ആതവനാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം (റി. അജയകുമാറിന് സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന 
ിവിവില്) 

3 5359 
വികനാദ് കുമാര് വി 
ഏെംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

ടനകന്മനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് (അജിത്ത്. എച്ച് -ന് സ്ഥെംമാറം 
നല്കിയ ിവിവില്) 

4 5490 
നജീബ്. എം 
ഏരൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 

പറപ്പൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം (സൂകര്ഷ് ബാബു -ന് സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന 
ിവിവില്) 



5 5491 
നസീര്. എന് 
ശൂര്നാെ് ടസൌത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 

കീഴുപറമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം (കജാഷി കജാസ് -ന് സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന 
ിവിവില്) 

6 5492 
ദീപ. എം.ആര് 
നഗരൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുര്ം 

കുറിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം (ബിജു കബബിക്ക് സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന 
ിവിവില്) 

7 5493 
കറായ് കഡവിസ് 
ടകാണ്ടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര് 

കല്പകകഞ്ചര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം (കമര്ി കഗ്രയ്സ് -ന് സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന 
ിവിവില്) 

8 5497 
സിന്ദു. ടക.ടക 
ടകാെിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 

ടവള്ളത്തൂവല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി (നിെവിടെ ിവിവില്) 

9 5499 
എസ്. അജിത്കുമാര് 
കരൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം 

വട്ടവെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി (നിെവിടെ ിവിവില്) 

10 5512 
എ. ഐ. സുകെഖ 
പൂമംഗെം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര് 

എെത്തുരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര് (വിര്മിക്കല് ിവിവില്) 

11 5513 
വി. ജി. ഷാജി 
തിെനാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം 

ആറളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര് (ബാബു കതാമസിന് സ്ഥാനക്കയറം െഭിച്ച 
ിവിവില്) 

12 5518 
അബ്ദുള് ഗഫൂര് എം. സി. 
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര് 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര് (നിെവിടെ ിവിവില്) 

13 5523 
വി. ഉണ്ണികൃഷ്ണന് 
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര് 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര് (നിതിന് സി.എന് -ടന സ്ഥെംമാറ്റുന്ന 
ിവിവില്) 

14 5524 
ടക. വി. സനല്കുമാര് 
മാലൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര് 

ചിറക്കല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര് (ഭാസ്ക്കര്ന് -ന് സ്ഥെംമാറം നല്കന്ന 
ിവിവില്) 

15 5525 
ആര്. ആര്. സതികുമാര് 
ആര്യകങ്കാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുര്ം 

കണ്ണാെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് (അനിത.റി -ക്ക് സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന 
ിവിവില്) 

16 5527 
കമഴ്സി കജാര്ജ് 
മുട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 

വണ്ണപുറം ഗ്രാമപഞ്ചായതത്ത് 
ഇടുക്കി (ഷാജുകപാള് -ന് സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന 
ിവിവില്) 



17 5528 
ടക. ടക. അറുമുഖം 
തരൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 

മുതെമെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് (ഷററസ് .പി -ക്ക് സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന 
ിവിവില്) 

18 5529 
ടഫൌൊദ് എ. എഫ് 
അരൂകുറി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുവ 

ടചകങ്ാട്ടുകാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാവികക്കാെ് (ബിന്ദു -ന് സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന 
ിവിവല്) 

19 5531 
കസാഫിയാേ . റി 
ഷമനാഗപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 

കകാകട്ടാപാെം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് (മുഹേദ് ബഷീര്. എ -ക്ക് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില്) 

20 5532 
ശയാമള സി. വി 
കാറളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര് 

പവയന്നൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര് (ആര്. ര്ാജീവ് ന് സ്ഥാനക്കയറം െഭിച്ച 
ിവിവില്) 

21 5535 
എം. ഷീജ 
കകാട്ടയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര് 

ടചറുതാവം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര് (വി.എന്. അഷറഫ് -ന് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവവില്) 

22 5536 
ഷബജു. ടക. ടക 
മെവൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുര്ം 

കപാര്ാവൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായതത്ത് 
കണ്ണൂര് (ര്ാജീവ് ടക.റി. ക്ക് സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന 
ിവിവില്) 

23 5538 
കജാഷി ടസബാസ്റയന് 
ഷകനകര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുവ 

തൃക്കര്ിപ്പൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറകഗാഡ് (എ.ടജ. പ്രശാന്ത് -ടന സ്ഥെംമാറ്റുന്ന 
ിവിവില്) 

24 5539 
കനകര്ാജ് എസ് 
ടവട്ടിക്കവെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 

ടപാഴുതന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് (അവധി ിവിവില്) 

25 5541 
പി. എസ്. ബിജുൊല് 
തണ്ണികത്താെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 

പെിഞ്ഞാകറത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് (അവധി ിവിവില്) 

26 5542 
മിനി ശ്രീധര് ആര് 
ടചന്നിത്തെ തൃടപ്പരുന്തുറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുവ 

ടചങ്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറകഗാഡ് (അെക്സാണ്ടര്.എം -ന് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില്) 

27 5543 
ഹസീന. എന് 
മാകവെിക്കര് താമര്ക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുവ 

എെക്കര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം (ബിന്ദു. ബി. നായര് -ക്ക് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില്) 

28 5544 
കജയാതി .വി. ജി 
നീണ്ടകര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 

ടവട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം (ഷാമിെ.എല് -ന് സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന 
ിവിവില്) 



29 5545 
എല്. ആര്. സാംജി 
കള്ളിക്കാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുര്ം 

കെന്നപ്പള്ളി - പാണപ്പുവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര് (കഗാകുല്ദാസ് റി.എം ന് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില്) 

30 5546 
വികനാദ്. ജി. പി. 
ഉേന്നൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം (അനയര കസവനത്തില്) 

കുറയാട്ടൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര് (അനയര കസവനത്തില് തുെരുന്നതിന് 
അനുവദിക്കുന്നു) 

31 5548 
ടജനീഷ് ആര്. വി. ര്ാജ് 
നിെകമല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 

മുള്ളന്ടകാല്ലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് (നിെവിടെ ിവിവില്) 

32 5549 
അമ്പിളികെ എ. സി. 
കവിയൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 

ആെകക്കാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര് (പങ്കജാക്ഷന് -ന് സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന 
ിവിവില്) 

33 5550 
സൂസന് മാതു 
ഇളമാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, ടകാല്ലം 

ചിതറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം (പ്രസാദിന് സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന ിവിവില്) 
(ിരു വര്ഷത്തിനുള്ളില് വിര്മിക്കല്) 

34 5551 
കഹമെത. സി 
മുഹേ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുവ 

വല്ലപ്പുവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് (കസതു. ടക.ആര് -ന് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില്) 

35 5552 
ജി. ര്ാധാകൃഷ്ണപിള്ള 
കര്ീപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 

കവാര്ക്കാെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറകഗാഡ് (നിെവിടെ ിവിവില്) 

36 5553 
സുധാകര്ന് നായര്. ആര് 
പട്ടാവി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 

ടമാഗ്രാല് പുത്തൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറകഗാഡ് (പ്രകാശ്.ടക.ടക -യക്ക് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില്) 
 

37 5554 
പ്രകാശ്. എം 
അെയമണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 

കയ്യൂര് ചീകമനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറകഗാഡ് (അജുകദവ് പി -ക്ക് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില്) 

38 5555 
അനില്കുമാര്. എം 
പന്നയന്നൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര് 

അഞ്ചര്ക്കണ്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായതത്ത് 
കണ്ണൂര് (നിെവിടെ ിവിവില്) 

39 5556 
സിദ്ദിഖ്. ഷവ 
കതാട്ടപ്പുവകേര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 

ഇെവക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് (നിെവിടെ ിവിവില്) 

40 5557 
വികനാദ് മുറിയാന് 
കവങ്ാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര് 

ഉളിക്കല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര് (സജീകവന്ദ്രന് വി.എ. ക്ക് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില്) 



41 5559 
കെ. ബി 
പാട്ടയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര് 

ടകാട്ടിയൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര് (കഗാപാെകൃഷണന് പിള്ളക്ക് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില്) 

42 5560 
സിദ്ദിഖ്കുട്ടി സി.എം. 
ശൂര്നാെ് ടസൌത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 

തിരുവമ്പാെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാവികക്കാെ് (ബിനു. എസ് -ന് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില്) 

43 5562 
അനില് കുമാര് പാകൊെന്വീട്ടില് 
പട്ടുവം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര് 

ഏകവാം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര് (പി.എം. സുമതിക്ക് സ്ഥാനക്കയറം നല്കിയ 
ിവിവില്) 

44 5563 
ബിന്ദു. എം 
കപര്ളകേര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര് 

ടചമ്പികൊെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര് (പ്രകാശ്.പി.എം ന് സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന 
ിവിവില്) 

45 5564 
കബാബി. എസ് 
ിറ്റൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുര്ം 

കവങ്ര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം (ശ്രീകെ -ക്ക് സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന 
ിവിവില്) 

46 5565 
ബിന്ദു. യു.വി 
മങ്ാട്ടിെം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര് 

അയ്യന്കുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര് (റി.എം. ഉണ്ണികൃഷ്ണന് സ്ഥാനക്കയറം െഭിച്ച 
ിവിവില്) 

47 5566 
സുധീഷ് ഇ. പി. 
കുട്ടിയാട്ടൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര് 

കുറയാട്ടൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര് (നിെവിടെ ിവിവില്) 

48 5568 
ബിനുകജാഷി 
എര്ിമയൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 

വെക്കന്കഞ്ചര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് (ഹര്ിദാസ് -ന് സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന 
ിവിവില്) 

49 5569 
സുകമഷ് എം. വി 
ടചറുതാവം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര് 

എര്മം കുറ്റൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര് (നിെവിടെ ിവിവില്) 

50 5571 
വി. പി. അജിത്കുമാര് 
ഏകവാം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര് 

ആെകക്കാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര് (നിെവിടെ ിവിവില്) 

51 5572 
അടജയ്ബ് ചന്ദ്രന് എം. സി. 
ഉവവൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം 

കബഡഡുക്ക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറകഗാഡ് (സനില് കുമാര്. ജി -ക്ക് 
സ്ഥാെംമാറം നല്കുന്ന ിവിവില്) 

52 5573 
പി.എസ്. സുധീന്ദ്രബാബു 
കഞ്ഞിക്കുവി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുവ 

ടകാടുവായൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് (ദീപ. ടക.സി -ക്ക് സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന 
ിവിവില്) 

53 5574 
കജയാതി. എസ് 
ചുനക്കര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുവ 

ഇരുമ്പിളിയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം (പി.ടക.മുജീബ് -ന് സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന 
ിവിവില്) 



54 5575 
സുജബായി. വി. ജി 
ആനിക്കാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 

ടചറിയമുണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
മെപ്പുറം (മിനി. റി.പി -ക്ക് സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന 
ിവിവില്) 

55 5576 
അബ്ദുള് െത്തീഫ്. ടക 
ആറാട്ടുപ്പുവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുവ 

എന്മകടജ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറകഗാഡ് (നിെവിടെ ിവിവില്) 

56 5577 
എം. ജയശ്രീ 
കെകര്പ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുവ 

ഇെപ്പറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം (ടെസ്സികമാള്.റി.സി -ക്ക് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില്) 

57 5579 
ബീന പി.എ. 
ആര്യാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുവ 

എെവണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം (ജില്സണ് കജാസ് -ന് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില്) 

58 5580 
പി. എസ് ഛായ 
ര്ാമങ്കര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുവ 

കാെെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം (മധു കമാഹന് ന് സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന 
ിവിവില്) 

59 5581 
സുബാഷ് .ടക 
കൂെര്ഞ്ഞി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാവികക്കാെ് 

പുതുപ്പാെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാവികക്കാെ് (ശശികുമാര് -ന് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില്) 

60 5582 
സവപ്ന ടക. നായര് 
പുറക്കാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുവ 

നാഗെകേര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് (അഭയന് സി -ക്ക് സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന 
ിവിവില്) 

61 5584 
ആന്റണി സി. ടജ. 
തുറവൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുവ 

ടചങ്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറകഗാഡ് (വിര്മിക്കല് ിവിവില്) 

62 5585 
കജാസ്. ആര് 
തിരുവന്വണ്ടൂരര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുവ 

കുമ്പള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറകഗാഡ് (നിെവിടെ ിവിവില്) 

63 5587 
സുജാത. എസ് 
കചര്ത്തെ ടസൌത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുവ  

പാെകമല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുവ (ഷഫസല് അഹേദിടന സ്ഥെംമാറ്റുന്ന 
ിവിവില്) (സ.ഉ (പി) നം. 13/2012/ഉഭപവ) 

64 5588 
ടക. കഗാപാെകൃഷ്ണപിള്ള 
ശാന്തമ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 

ഉടുംബന്കചാെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി (ഷാജി ക്ക് സ്ഥെംമാറം നല്കിയ ിവിവില്) 

65 5589 
മിറ്സി ടക. വര്ഗീസ് 
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുവ 

പി.എ.യു -6 
തൃശ്ശൂര് (പി. പ്രജീഷ് ന് സ്ഥാനക്കയറം െഭിച്ച 
ിവിവില്) 

66 5590 
നാസര്. എച്ച് 
ടചറുന്നിയൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുര്ം 

ിളവണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാവികക്കാെ് (റി. എം. ഷീെക്ക് സ്ഥാനക്കയറം 
നല്കിയ ിവിവില്) 



67 5591 
സൂകര്ഷ് ടക.ആര് 
കമലുകാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം 

പുത്തിടഗ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറകഗാഡ് (അകശാക് കുമാര്. എസ് -ന് 
സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന ിവിവില്) 

68 5592 
ഷിബുൊല് റി. സി 
ചക്കുപള്ളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുവ 

മകഞ്ചശവര്ം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറകഗാഡ് (കജായി കതാമസിന് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില്) 

69 5593 
മധു ടക. പി 
കചന്നംപള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുവ 

പുല്പ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് (കഡാറിസ് -ന് സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന 
ിവിവില്) 

70 5594 
ടജയിംസ് കുര്യന് 
കര്ിമണ്ണൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 

ടനടുങ്ണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി (ശ്രീകുമാര്. എസ് - ന് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില്) 

71 5595 
കശാഭ 
അമ്പെപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 

പള്ളിക്കല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം (മകനാജ് -ന് സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന 
ിവിവില്) 

72 5596 
എം.എന്. കൃഷ്ണകുമാര് 
കുറവിെങ്ാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം 

മധൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറകഗാഡ് (സുകര്ഷ് കഗാപിനാഥന് പിള്ളയ്ക്ക് 
സ്ഥെംമാറം നല്കുന്ന ിവിവില്) 

73 5597 
നിഥിന് പി.ടക 
ടവമ്പായം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുര്ം 

കുഞ്ഞിമംഗെം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര് (നിത പി. നായര് -ക്ക് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില്) 

74 5598 
മിനി. ടക.ടക 
ടവച്ചൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം 

എെവണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം (മല്ലിക. ടക.എല് -ന് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില്) 

75 5599 
റി. അനീഷ്കുമാര് 
കിെങ്ങൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം 

മകഞ്ചശവര്ം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറകഗാഡ് (സജീവ്. സി- ക്ക് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില്) 

76 5601 അനില്കുമാര് .പി. പി 
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, എറണാകുളം 

പി.എ.യു -3 
എറണാകുളം (വിമൊകദവി ക്ക് സ്ഥെംമാറം 
നല്കിയ ിവിവില്) (ിരു വര്ഷത്തിനുള്ളില് 
വിര്മിക്കല്) 

77 5602 
ര്ാജി. ടക 
കദശമംഗളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര് 

മുല്ലകേര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര് (പി.എ.ഷഷെ ക്ക് സ്ഥാനക്കയറം െഭിച്ച 
ിവിവില്) 

78 5604 
സുനിെ വി.ജി 
കവളൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര് 

കവളൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര് (വി.മിനിക്ക് സ്ഥാനക്കയറം നല്കിയ 
ിവിവില്) 



79 5605 
ജുജു കജാര്ജ്. ഇ 
മുളങ്കുന്നപ്പുവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര് 

കകാകൊം കബലൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറകഗാഡ് (കജാസ് എബ്രഹാം -ന് സ്ഥെംമാറം 
നല്കുന്ന ിവിവില്) 

80 5606 
ഉഷ പി. ആര് 
അന്നേനെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര് 

വെകക്കക്കാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര് (ടക. ഷിപുദാസിന് സ്ഥാനക്കയറം നല്കിയ 
ിവിവില്) 

81 5608 
ഷഷനി. ഐ.ബി 
കെകങ്ാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര് 

കെകങ്ാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര് (വിര്മിക്കല് ിവിവില്) 

82 5609 
ജയദീഷ് പി 
ടപായ്യ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര് 

ടചറുപുവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര് (എം.പി. വികനാദ് കുമാറിന് സ്ഥാനക്കയറം 
െഭിച്ച ിവിവില്) 

83 5610 
സതയന് പി .ടക 
വല്ലച്ചിറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര് 

ടവങ്കിെങ്് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര് (പി.പി. മധു ന് സ്ഥാനക്കയറം െഭിച്ച 
ിവിവില്) 

 

 ബന്ധടപ്പട്ട ആഫീസ് കമധാവിക ള് ഈ ഉത്തര്വ് ഉെ ന് പ്രാബെയത്തില് നെപ്പാകക്കണ്ടതും വിടുത ല് ടചയ്യുകയും 
കസവനത്തില് പ്രകവശിക്കുകയും ടചയ്യുന്ന ഉകദയാഗസ്ഥരുടെ വിവര്ം ഈ ആഫീസിലും ബന്ധടപ്പട്ട മറ് ആഫീസുകളിലും 
യഥാസമയം റികപ്പാര്ട്ട് ടചകയ്യണ്ടതുമാണ്. ഉപടതര്ടഞ്ഞടുപ്പ് ടപരുമാറ ചട്ടം നിെവിലുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില് നിന്നും 
ജീവനക്കാടര് വിടുത ല് ടചയ്യുന്നത് ടതര്ടഞ്ഞടുപ്പ് നെപെിക്രമങ്ള്ക്ക് വികധയമായിര്ിക്കുവാന് ബന്ധടപ്പട്ട അധികാര്ിക ള് 
പ്രകതയകം ശ്രദധികക്കണ്ടതാണ്. ഈ ഉത്തര്വ് പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിന്ടറ www.dop.lsgkerala.gov.in എന്ന ടവബ്ഷസറില് 
നിന്നും സ്ഥാനക്കയറം / സ്ഥെംമാറം ടചയ്യടപ്പട്ട ജീവനക്കാര്ക്കും ബന്ധടപ്പട്ട ഓഫീസ് കമധാവികള്ക്കും ടഡൌണ്കൊഡ് 
ടചയ്ത് ഉപകയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.   

                 (ിപ്പ്) 

   എച്ച്. ദികനശന് ഐ.എ.എസ്. 
  പഞ്ചായത്ത്  ഡയറക്ട  ര് 

 

വയക്തികള്ക്ക് (ബന്ധടപ്പട്ട പഞ്ചായത്ത് ടഡപൂട്ടി ഡയറക്ടര് മുഖാന്തിര്ം)   
പകര്പ്പ് - 

ബന്ധടപ്പട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിമാര്ക്ക് (പഞ്ചായത്ത് ടഡപൂട്ടി ഡയറക്ടര്മാര് മുഖാന്തിര്ം) 
എല്ലാ പഞ്ചായത്ത് ടഡപൂട്ടി ഡയറക്ട  ര്മാര്ക്കും, തിരുവനന്തപുര്ം 
പഞ്ചായത്ത്റ് ഡയറക്ടറുടെ / അഡീഷണല് ഡയറക്ടറുടെ / കജായിന്റ് ഡയറക്ടറുടെ സി.എ യ്ക്ക് 
കരുതല്/അധികം.              

ആജ്ഞാനുസര്ണം 

             
       സൂപ്രണ്ട്  

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

