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]©mb¯v UbdIvSdpsS \S]Sn{Ia§Ä 

 

hnjbw :  ]©mb v̄ hIp¸v þ Poh\¡mcywþ slUv ¢À¡v XkvXnIbnse Poh\¡mcpsS  

Øewamäw, ]cnhÀ¯\w, Øm\Ibä \nba\w þ D¯chv ]pds¸Sphn¡p¶p. 

 

]cmaÀiw: 1. k.D. (A¨Sn)  \w. 03/ 2017/ D.`.].h. XobXn 25.02.2017 . 

 2. Cu  B^oknse  30.05.2018  þse  C01þ10/2018  \¼À  t\m«okv. 

 3. Cu B^oknse 24.10.2017þse C08þ12264/2017(1) \¼À D¯chv. 

 

 

D¯chv \w.C3þ101/2014, XobXn: 23.10.2018 

 

   

 NphsS tImfw 1 þÂ ]dbp¶ slUv ¢À¡pamsc AhchcpsS t]cpIÄ¡pt\sc tImfw 

2þÂ tcJs¸Sp¯nbncn¡p¶ B^oknte¡v Øewamän \nban¨v D¯chmIp¶p. 

 

ക്രമ 
നം. 

ക ോളം 1 ക ോളം 2 ക ോളം 3 

1 
വികനോദ് എസ് ആര്   
ആതവനോട്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
മലപ്പുറം 

ചെമ്മരുതി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം,  ിരണ്  െന്ദ് ന് 
സ്ഥോന യറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

 ൂ 8 

2 
അനില്  കുമോര്  എ  
എടരികകോട്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
മലപ്പുറം 

ആരയകകോട് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം, ആര്  ആ  ര്   സതികുമോ  ര്  
ന് സ്ഥോന യറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

 ൂ 9 

3 
മീനോകുമോരി എല്  ജി  
പോയിപ്പോട്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ക ോട്ടയം 

വിളപ്പില്    ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം,ഗകേശ് ആര്  ചന 
സ്ഥലം മോറ്റിയ ഒഴിവില്  

 ൂ 10 

4 
കജോണ്  ച  സ്റ്റീഫന്      
ഇലന്തൂര്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 

നഗരൂര്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം ദീപോ എം ആര്  ന് 
സ്ഥോന യറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

 ൂ 11 
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5 
അനില്  കുമോര്  ആ ര്       
മലയോലപ്പുഴ ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 

ആരയനോട്   ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം, പി ച  രോജീവ് ചന 

സ്ഥലം മോറ്റിയ ഒഴിവില്  
 ൂ 12 

6 
അനിതോ ഭോയി എന്     
മീനടം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
ക ോട്ടയം 

 ള്ളികോട് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം, ഇ ആര്  സോംജി ക്  
സ്ഥോന യറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

വിരമികോന്  5 മോസം 

7 
അജിത്ത് കുമോര്  എസ്   
ക ോകടോംകേളൂര്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
 ോസര്കഗോഡ് 

പോകങോട് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം, സുനില്കുമോ  ര്  ന്   
സ്ഥലം മോറ്റിയ ഒഴിവില്  

അനു മ്പോര്ംം 

8 
കഗോപകുമോര്  എസ്     
തിരുപുറം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം  

ഒറ്റൂര്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്, 
തിരുവനന്തപുരം, കേോേി എസ് ന് 
സ്ഥോന യറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

അനു മ്പോര്ംം 

9 
ഗകേഷ് ആര്     
വിളപ്പില്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം  

വിളവൂര്ക  ല്    ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം,ഡി ഒ ദീപ ചയ സ്ഥലം 

മോറ്റിയ ഒഴിവില്  
അകപക്ഷ 

10 
ഡി ഒ ദീപ   
വിളവൂര്ക  ല്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം  

ആനോട്   ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം, ഹുസസന്   ചന സ്ഥലം 

മോറ്റിയ ഒഴിവില്  
അകപക്ഷ 

11 
സുനില്കുമോ  ര്     
പോകങോട് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം  

ചെറുന്നിയൂര്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം, നോസര്  എച്ച് ന്  
സ്ഥോന യറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

അകപക്ഷ 

12 
പി ച  രോജീവ്    
ആരയനോട് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം  

മടവൂര്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം, സേജു ച  ച  ക്   
സ്ഥോന യറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്   

അകപക്ഷ 

13 
ഹുസസന്  
ആനോട് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം  

ചവമ്പോയം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം, നിധിന്  പി ച  ക് 
സ്ഥോന യറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

അകപക്ഷ 

14 
ച  രോജന്   
എടകര ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
മലപ്പുറം 

ശൂരനോട് കനോര്ത്ത് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ച ോല്ലം, സിദ്ദിക് കുട്ടി സി എം ന്   
സ്ഥോന യറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

 ൂ 5 

15 
ഷമീല േീവി ഇ       
പൂകകോട്ട്  ോവ്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
പോലകോട് 

പോട്ടോഴി  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ച ോല്ലം, സുധോ രന്  നോയ  ര്  ആര്  ന്   
സ്ഥോന യറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

 ൂ 6 

16 
രോജി എം എല്        
 ോര്ത്തി പ്പള്ളി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
ആലപ്പുഴ 

കമലില ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ച ോല്ലം, സലീം ചന  സ്ഥലം മോറ്റിയ 

ഒഴിവില്  
 ൂ 7 
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17 
ംരികുമോര്  സി  
ചവച്ചൂച്ചിറ ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 

െടയമംഗലം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് , 
ച ോല്ലം 

( നിലവിചല ഒഴിവില് ) 
 ൂ 8 

18 
വിജയകുമോര്  േി വി     
കെപ്പോട് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
ആലപ്പുഴ 

തലവൂര്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ച ോല്ലം, സകന്തോഷ് കുമോര്  ച  ചയ  

സ്ഥലം മോറ്റിയ ഒഴിവില്  
 ൂ 9 

19 
സുനില്  ച        
മുതുകുളം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
ആലപ്പുഴ 

സമനോഗപ്പള്ളി  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ച ോല്ലം, കസോഫിയോമ്മ റ്റി ക്  
സ്ഥോന യറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

 ൂ 10 

20 
സംഗീത എ എസ്  
ക ോട്ടോങള്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 

ഇളമോട്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ച ോല്ലം, സൂസന്  മോതൂ ന്  സ്ഥോന യറ്റം 

ലഭിച്ച ഒഴിവില്  
 ൂ 11 

21 
ച  സുല്ഫീക  ര്       
െികങോലി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
ആലപ്പുഴ 

 രീപ്ര  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ച ോല്ലം, ജി രോധോ യഷ്ണ പിള്ള ക്  
സ്ഥോന യറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

 ൂ 12 

22 

അനില്  കുമോര്  എസ്  
നോരങോനം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പത്തനംതിട്ട (നിലവില്  
അവധിയില് ) 

നീണ്ട ര  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ച ോല്ലം, കജയോതി വി ജി ക്  സ്ഥോന യറ്റം 

ലഭിച്ച ഒഴിവില്  
അനു മ്പോര്ംം 

23 

 വിത എസ് എ  
അച ൌണ്ടന്റ് ഇളമ്പള്ളൂര്  
ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
ച ോല്ലം (മൂര്കനോട് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
മലപ്പുറം നിയമിച്ചിരുന്നത്)   

നിലകമല്   ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ച ോല്ലം, ജനീഷ് ആര്  വി രോജ് ന്  
സ്ഥോന യറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

പുനര്നിയമനം 
(അനു മ്പോര്ംം) 

24 
സുകരഷ് കുമോര്   
നോരങോനം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
പത്തനംതിട്ട 

ചവട്ടികവല  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ച ോല്ലം,  ന രോജ് എസ് ന്  
സ്ഥോന യറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

വിരമികോന്  9 മോസം 

25 
എം പ്ര ോശ്  
അലയമണ്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ച ോല്ലം  

ഏരൂര്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ച ോല്ലം, നജീേ് എം ന്   സ്ഥോന യറ്റം 

ലഭിച്ച ഒഴിവില്  
അകപക്ഷ 

26 
സലീം  
കമലില ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
ച ോല്ലം 

ശൂരനോട് ചസൌത്ത്   ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ച ോല്ലം, നസീര്  എന്  ന്  സ്ഥോന യറ്റം 

ലഭിച്ച ഒഴിവില്  
അകപക്ഷ 

27 
സകന്തോഷ് കുമോര്  ച  എഫ് തലവൂ  ര്  
ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
ച ോല്ലം 

എഴുക ോണ്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ച ോല്ലം, ച  ശ്രീകുമോര്  ചന  സ്ഥലം 

മോറ്റിയ ഒഴിവി  ല്  
അകപക്ഷ 
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28 
ച  ശ്രീകുമോര്   
എഴുക ോണ്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
ച ോല്ലം  

അലയമണ്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ച ോല്ലം, എം പ്ര ോശ് ചന  സ്ഥലം മോറ്റിയ 

ഒഴിവില്  
അകപക്ഷ 

29 
പ്രദീപ് ച         
അയ്യപ്പന്  ക ോവില്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ഇടുകി  

റോന്നി അങോടി  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പത്തനംത്തിട്ട (നിലവിചല    ഒഴിവില് ) 

അകപക്ഷ 

30 െന്ദ്രകേോസ് എസ് എസ്  
വല്ലപ്പുഴ ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് പോലകോട് 

ചവച്ചൂച്ചിറ ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പത്തനംത്തിട്ട ംരികുമോര്  സി ചയ സ്ഥലം 

മോറ്റിയ ഒഴിവില്  
അകപക്ഷ 

31 
അപര്  ച  എ  
വോഴകോട്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
മലപ്പുറം 

ക ോട്ടോങല്   ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പത്തനംതിട്ട സംഗീത ചയ സ്ഥലം മോറ്റിയ 

ഒഴിവില്  
അകപക്ഷ 

32 
രമോകദവി ആര്          
കപോരൂര്   ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
മലപ്പുറം (നിലവില്  അവധിയില് ) 

കതോട്ടപുഴകേരി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പത്തനംത്തിട്ട സിദ്ദിഖ് സവ ക് 
സ്ഥോന യറ്റം ലഭിച്ച    ഒഴിവില്  

അകപക്ഷ 

33 
ജീജ സുകുമോര്   
മോറോകര  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
മലപ്പുറം 

 വിയൂര്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പത്തനംത്തിട്ട അമ്പിളി ല എ സി ക് 
സ്ഥോന യറ്റം ലഭിച്ച    ഒഴിവില്  

അകപക്ഷ 

34 
ദീപ എം നോയര്   
ആനകര  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പോലകോട് 

ആനികോട് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പത്തനംത്തിട്ട സുജോഭോയി വി ജി  ക് 
സ്ഥോന യറ്റം ലഭിച്ച    ഒഴിവില്  

അകപക്ഷ 

35 
അരുണ്  കുമോര്  േി  
ചെറിയമുണ്ടം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
മലപ്പുറം 

ഏനോദിമംഗലം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പത്തനംതിട്ട  

(നിലവിചല ഒഴിവില് ) 
അകപക്ഷ 

36 
അനീഷ്കുമോര്  വി എന്   
 ോമോക്ഷി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
ഇടുകി 

നോരങോനം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പത്തനംത്തിട്ട സുകരഷ് കുമോര്   ചന 
സ്ഥലം മോറ്റിയ    ഒഴിവില്   

അകപക്ഷ 

37 
േിനി  
ക ോയിപ്രം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പത്തനംത്തിട്ട 

ഇലന്തൂര്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പത്തനംത്തിട്ട കജോണ്  ച  സ്റ്റീഫ  ന്  ചന 

സ്ഥലം മോറ്റിയ    ഒഴിവില്  
അകപക്ഷ 

38 
റ്റി രവീന്ദ്ര േോബു 
ആലിപ്പറമ്പ്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
മലപ്പുറം  

ക ോയിപ്രം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പത്തനംത്തിട്ട േിനി ചയ സ്ഥലം മോറ്റിയ    

ഒഴിവില്  
അകപക്ഷ 

39 
ച  വി കസവയര്  
ത ഴി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ആലപ്പുഴ 

രോമകരി  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ആലപ്പുഴ പി എസ് ഛോയ ക് 
സ്ഥോന യറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

അകപക്ഷ 
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40 
സി എം സേജു 
 ോവോലം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ആലപ്പുഴ 

 ഞ്ഞിക്കുഴി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ആലപ്പുഴ പി എസ് സുധീന്ദ്ര േോബു ന് 
സ്ഥോന യറ്റ ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

അകപക്ഷ 

41 
ംോഫില യു 
ചപരുമ്പള്ളം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ആലപ്പുഴ 

മുംമ്മ ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ആലപ്പുഴ കംമലത സി ക് സ്ഥോന  യറ്റം 

ലഭിച്ച ഒഴിവില്  
അകപക്ഷ 

42 
അന്സ  ര്  എം             
ജില്ല പഞ്ചോയത്ത്  
ഇടുകി  

മോകവലികര തോമരക്കുളം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ആലപ്പുഴ ംസീന എന്  ന് സ്ഥോന  യറ്റം 

ലഭിച്ച ഒഴിവില്  
അകപക്ഷ 

43 
മധു ച  പി       
 രുേോപുരം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
ഇടുകി  

ചെന്നിത്തല തൃചപ്പരുന്തുറ ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ആലപ്പുഴ 

മിനി ശ്രീധര്  ആ  ര്  ന് സ്ഥോന  യറ്റം 
ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

അകപക്ഷ 

44 
േിജി           
നീലംകപരൂര്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ആലപ്പുഴ 

ജില്ല പഞ്ചോയത്ത് 
ആലപ്പുഴ മിറ്റ്സി ച  വര്ഗീസ് ന് സ്ഥോന 

 യറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  
അകപക്ഷ 

45 
ഗീതകുമോരി വി  
സതകോട്ടുകേരി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ആലപ്പുഴ 

പുറകോട് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ആലപ്പുഴ സവപ്ന ച  നോയര്  ന് സ്ഥോന 

 യറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  
അകപക്ഷ 

46 
പ്രകമോദ് േി         
പുലിയുര്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
ആലപ്പുഴ 

നീലംകപരൂര്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ആലപ്പുഴ േിജി ചയ  സ്ഥലം മോറ്റിയ 

ഒഴിവില്  
അകപക്ഷ 

47 
നംോസ് മുംമ്മദ്        
കുമോരമംഗലം  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ഇടുകി 

മുട്ടോര്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ആലപ്പുഴ ലീന ച  നോയര്  ചയ സ്ഥലം 

മോറ്റിയ  ഒഴിവില്  
അകപക്ഷ 

48 
ലീന ച  നോയര്  റ്റി        
മുട്ടോര്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
ആലപ്പുഴ 

സ ന രി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ആലപ്പുഴ കജോഷി ചസേോസ്റ്റയന്  ന്  
സ്ഥോന  യറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

അകപക്ഷ 

49 
സരിത എന്        
എടയൂര്   ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
മലപ്പുറം 

 ടകറപ്പള്ളി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ആലപ്പുഴ എം ജയശ്രീ ക്  സ്ഥോന  യറ്റം 

ലഭിച്ച ഒഴിവില്  
അകപക്ഷ 

50 
അഞ്ജലി ചജ          
ച ോടൂര്   ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
മലപ്പുറം 

തുറവുര്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ആലപ്പുഴ ആന്ചറേി സി ചജ ക് സ്ഥോന 

 യറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  
അകപക്ഷ 

51 
സിന്ധു എല്           
 ല്പ കഞ്ചരി  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
മലപ്പുറം 

െമ്പക്കുളം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ആലപ്പുഴ ഷിബുലോല്  റ്റി സി ക് സ്ഥോന 

 യറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  
അകപക്ഷ 
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52 
ശ്രീകുമോര്  ജി         
പുത്തിചഗ  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
 ോസര്കഗോഡ് 

ആറോട്ടുപുഴ ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ആലപ്പുഴ അബ്ദുള്  ലത്തീഫ് ച  ക്  
സ്ഥോന  യറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

അകപക്ഷ 

53 
സകന്തോഷ്കുമോര്   എം. 
 ണ്ടല്ലൂര്   ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ആലപ്പൂഴ 

കെപ്പോട് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ആലപ്പുഴ വിജയകുമോര്  േി വി ചയ  
സ്ഥലം മോറ്റിയ ഒഴിവില്  

അകപക്ഷ 

54 
സവിത െന്ദ്രന്   
കുറിച്ചി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
ക ോട്ടയം  

 ണ്ടല്ലൂര്   ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ആലപ്പൂഴ സകന്തോഷ്കുമോര്   എം.ചന സ്ഥലം 

മോറ്റിയ ഒഴിവില്  
ഭരേചസൌ രയോര്ഥം 

55 
എസ് അജയന്   
ഓങല്ലൂര്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പോലകോട് 

മുതുകുളം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ആലപ്പുഴ സുനില്  ച  ചയ  സ്ഥലം മോറ്റിയ 

ഒഴിവി  ല്  
അകപക്ഷ 

56 
ലിസ ച  എസ്  
എലവകഞ്ചരി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
പോലകോട് 

 ോവോലം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ആലപ്പുഴ സി എം സേജു ചന   സ്ഥലം 

മോറ്റിയ ഒഴിവില്  
അകപക്ഷ 

57 
സജികമോള്  പി എ         
റ്റി വി പുരം  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
ക ോട്ടയം 

ആരയോട്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ആലപ്പുഴ േീന പി എ ക് സ്ഥോന  യറ്റം 

ലഭിച്ച ഒഴിവില്  
അകപക്ഷ 

58 
പ്രീത ആര്  നോയ  ര്   
പുഴകോട്ടിരി  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
മലപ്പുറം 

തിരുവന്  വണ്ടൂര്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ആലപ്പുഴ കജോസ് ആര്  ന്   സ്ഥോന യറ്റം 

ലഭിച്ച ഒഴിവില്  
അകപക്ഷ 

59 
പ്രദീപ് കുമോര്  ജി         
ഉപ്പുതറ  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
ഇടുകി  

പുളിങ്കുന്ന് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ആലപ്പുഴ (നിലവിചല ഒഴിവില് ) അകപക്ഷ 

60 
േോബു ദിന്   ര്   
 ോന്തല്ലൂര്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
ഇടുകി 

പുലിയൂര്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ആലപ്പുഴ പ്രകമോദ് േി ചയ സ്ഥലം മോറ്റിയ  

ഒഴിവില്  
അകപക്ഷ 

61 
പി സതയപ്ര ോശ്         
ചെറുകുന്ന്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
 ണ്ണൂര്  

ചപരുമ്പളം  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ആലപ്പുഴ ംോഫില യു ചന സ്ഥലം മോറ്റിയ 

ഒഴിവില്  
അകപക്ഷ 

62 
വി കമഘനോഥന്   
വോത്തിക്കുടി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ഇടുകി 

അരുകുറ്റി  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ആലപ്പുഴ ചഫൌലോദ് എ എഫ് ന് 
സ്ഥോന യറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

അകപക്ഷ 

63 

ഷൂേി വി എസ്  
റോന്നി അങോടി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പത്തനംതിട്ട (നിലവില്  
അവധിയില് ) 

ചുനകര  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ആലപ്പുഴ കജയോതി എസ്  ന് സ്ഥോന  യറ്റം 

ലഭിച്ച  ഒഴിവില്  
അകപക്ഷ 
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64 
മകനോജ് ച  പി 
പുറപ്പുഴ ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
ഇടുകി 

സതകോട്ടുകേരി  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ആലപ്പുഴ ഗീതോകുമോരി വി ചയ   സ്ഥലം 

മോറ്റിയ ഒഴിവില്  
അകപക്ഷ 

65 
കരണു      
പള്ളിപ്പോട് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
ആലപ്പുഴ 

വിയപുരം  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ആലപ്പുഴ സുജോത ചയ സ്ഥലം മോറ്റിയ 

ഒഴിവില്  
ഭരേചസൌ രയോര്ഥം 

66 
സുജോത       
വിയപുരം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
ആലപ്പുഴ 

പള്ളിപ്പോട്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ആലപ്പുഴ കരണു ചന സ്ഥലം മോറ്റിയ 

ഒഴിവില്  
ഭരേചസൌ രയോര്ഥം 

67 
േിന്ദു ആര്         
കമലോറ്റൂര്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
മലപ്പുറം  

ചവച്ചൂര്   ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ക ോട്ടയം മിനി ച  ച  ക്   സ്ഥോന 

 യറ്റം ലഭിച്ച  ഒഴിവില്  
അകപക്ഷ 

68 
സഷനി ഇ 
പൂഞ്ഞോര്  ചതകകകര ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
ക ോട്ടയം 

പോയിപ്പോട് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ക ോട്ടയം മീനോകുമോരി എല്  ജി ചയ 
സ്ഥലം മോറ്റിയ ഒഴിവില്  

അകപക്ഷ 

69 
പി ശ്രീകലഖ 
വളവന്നൂര്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
മലപ്പുറം 

ഉഴവൂര്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ക ോട്ടയം അസജേ് െന്ദ്രന്  എം സി ചയ 

സ്ഥലം മോറ്റിയ ഒഴിവില്  
അകപക്ഷ 

70 
രോജശ്രീ വി  
എലിക്കുളം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ക ോട്ടയം 

കുറവിലങോട് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ക ോട്ടയം എം എന്   യഷ്ണകുമോ  ര്   ന് 
സ്ഥോന യറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

അകപക്ഷ 

71 
നജുമോ േീവി എം എസ്  
ജില്ലോ പഞ്ചോയത്ത് 
മലപ്പുറം(നിലവില്  അവധിയില് ) 

എലിക്കുളം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ക ോട്ടയം രോജശ്രീ വി ചയ സ്ഥലം മോറ്റിയ 

ഒഴിവില്  
അകപക്ഷ 

72 
േിന്സി 
മോറോടി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
എറേോകുളം 

ജില്ല പഞ്ചോയത്ത് 
എറേോകുളം അനില്  കുമോ  ര്  പി പി ക് 
സ്ഥോന യറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

അകപക്ഷ 

73 
നഫീസ ച  എം  
മൂളിയോര്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
 ോസര്കഗോഡ് 

മോറോടി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
എറേോകുളം േിന്സി ചയ സ്ഥലം മോറ്റിയ 

ഒഴിവില്  
അനു മ്പോര്ംം 

74 
ഗ്ലീന ക്ലീറ്റസ്        
ചവട്ടത്തൂര്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
മലപ്പുറം 

പൂമംഗലം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
തൃശ്ശൂ  ര്  എ ഐ സുകലഖ ക്    സ്ഥോന 

 യറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  
 ൂ 12 

75 
വിനു എന്  പി   
ഇരുമ്പിളിയം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
മലപ്പുറം 

കവളൂര്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
തൃശ്ശൂ  ര്  സുനില വി ജി ക്    സ്ഥോന 

 യറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  
 ൂ 13 
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76 
പി ചജ ജലീല്       
െോലികേരി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
പോലകോട് 

അന്നമനട ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
തൃശ്ശൂ  ര്  ഉഷ പി ആ  ര്   ന്  സ്ഥോന  യറ്റം 

ലഭിച്ച ഒഴിവില്  
 ൂ 14 

77 
മംഗള ച  എല്       
 ോറഡുക ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
 ോസര്കഗോഡ് 

 ോറളം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
തൃശ്ശൂ  ര്  ശയോമള സി വി ക്    സ്ഥോന 

 യറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  
 ൂ 15 

78 
േിന്ദു പി എസ്      
പുതുകകോട് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
പോലകോട് 

 ടകകോട് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
തൃശ്ശൂ  ര്  സഷനി ഐ േി ക്  സ്ഥോന 

 യറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവി  ല്  
 ൂ 16 

79 
മകനോജ് കുമോര്  എ     
കുത്തന്നൂര്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പോലകോട് 

കദശമംഗലം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
തൃശ്ശൂ  ര്  രോജി ച  ച  ക്   സ്ഥോന  യറ്റം 

ലഭിച്ച ഒഴിവില്  
 ൂ 17 

80 
രകമശ് കുമോര്  ച  ആര്     
ചനല്ലോയ ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
പോലകോട് 

ക ോലോഴി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
തൃശ്ശൂ  ര്  സീന ച  പി ചയ സ്ഥലം മോറ്റിയ 

ഒഴിവില്  
 ൂ 18 

81 
സരിത റ്റി എ  
തയകടീരി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
പോലകോട് 

ച ോണ്ടോഴി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
തൃശ്ശൂ  ര്  കറോയി കഡവിസ് ന്   സ്ഥോന 

 യറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  
 ൂ 19 

82 
ചഷരീഫ് ച  എം 
ആനകയം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
മലപ്പുറം 

മുളങ്കുന്നത്ത്  ോവ് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
തൃശ്ശൂ  ര്  ജിജു കജോര്ജ് ഇ ക്  സ്ഥോന 

 യറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്   ൂ 20 

83 
രതീഷ് പി എസ് 
കുഴിമ  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
മലപ്പുറം 

മുരിയോട്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
തൃശ്ശൂ  ര്  കപോളി സി ച  ചയ സ്ഥലം മോറ്റിയ 

ഒഴിവില്   ൂ 21 

84 
സീന ച  പി  
ക ോലോഴി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
തൃശ്ശൂ  ര്  

വല്ലച്ചിറ  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
തൃശ്ശൂ  ര്  സതയന്  പി ച   ക് സ്ഥോനം 

 യറ്റം ലഭിച്ച  ഒഴിവില്  
അകപക്ഷ 

85 
സുരോജ് ച  എസ്  
ആതിരപ്പള്ളി  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
തൃശ്ശൂ  ര്  

ആവേികേരി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
തൃശ്ശൂ  ര്  അബ്ദുള്ള േോബു പി ഐ ചയ 
സ്ഥലം മോറ്റിയ  ഒഴിവില്  

അകപക്ഷ 

86 
കപോളി സി ച   
മുരിയോട് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
തൃശ്ശൂ  ര്  

ജില്ല പഞ്ചോയത്ത് 
തൃശ്ശൂ  ര്  ഉ ി യഷ്ണന്  വി ക്    സ്ഥോന 

 യറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  
അകപക്ഷ 

87 
വിജയന്  എം ച   
എരുമചപ്പട്ടി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
തൃശ്ശൂ  ര്  

ആതിരപ്പള്ളി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
തൃശ്ശൂ  ര്  സുരോജ് ച  എസ് ചന സ്ഥലം 

മോറ്റിയ  ഒഴിവില്  
അകപക്ഷ 
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88 
സകന്തോഷ് ച  എഫ്  
എടവിലങ് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
തൃശ്ശൂ  ര്  

എരുമചപ്പട്ടി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
തൃശ്ശൂ  ര്  വിജയന്  എം ച  ചയ സ്ഥലം 

മോറ്റിയ  ഒഴിവില്  
അകപക്ഷ 

89 
അബ്ദുള്ള േോബു  
ആവേികേരി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
തൃശ്ശൂ  ര്  

എടവിലങ് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
തൃശ്ശൂ  ര്   സകന്തോഷ് ച  എഫ് ചന സ്ഥലം 

മോറ്റിയ  ഒഴിവില്  
അകപക്ഷ 

90 
േികജോയ് ഒ പി    
 ടമ്പഴിപ്പുറം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പോലകോട് 

ചപോയ്യ ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
തൃശ്ശൂ  ര്  ജഗദീഷ് പി ക്   സ്ഥോന  യറ്റം 

ലഭിച്ച ഒഴിവില്  
അനു മ്പോര്ംം 

91 
അനില്കുമോര്  എ    
ചനല്ലിയോമ്പതി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പോലകോട് 

തൃകടീരി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പോലകോട് സരിത റ്റി എ ക് സ്ഥലം മോറ്റം 

ലഭിച്ച ഒഴിവി  ല്  
അകപക്ഷ 

92 
രമേി എം റ്റി 
മകരപറമ്പ് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
മലപ്പുറം 

പൂകകോട്ടു ോവ് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പോലകോട് ഷമീലേീവി ഇ ചയ സ്ഥലം 

മോറ്റിയ ഒഴിവില്  
അകപക്ഷ 

93 

റ്റി ച  സിദ്ധര്ഥന്  
 ണ്ടോേകേരി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
തയശ്ശൂര്  
(പുല്ലൂര്  ചപരിയ ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
 ോസര്കഗോഡ് നിയമിച്ചിരുന്നത്) 

ഓങല്ലൂര്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പോലകോട് എസ് അജയന്  ചന  സ്ഥലം 

മോറ്റിയ ഒഴിവില്  
പുനര്നിയമനം 

94 

ശ്രീകദവി കമകനോന്  ച  
അച ൌണ്ടന്റ്  
ചവള്ളോകല്ലൂര്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
തയശ്ശൂര് (തച്ചനോട്ടു ര ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പോലകോട് നിയമിച്ചിരുന്നത്) 

 ല്പ കഞ്ചരി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
മലപ്പുറം സിന്ധു എല്  ചന  സ്ഥലം മോറ്റിയ 

ഒഴിവില്  
പുനര്നിയമനം 

95 

സി േി ഇേി  
അച ൌണ്ടന്റ്  
 ോട്ടൂര്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
തയശ്ശൂര് (മൂകത്തടം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
മലപ്പുറം നിയമിച്ചിരുന്നത്) 

മോറോകര ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
മലപ്പുറം ജീജ സുകുമോര്  ചന  സ്ഥലം 

മോറ്റിയ ഒഴിവില്  
പുനര്നിയമനം 

96 
സരിത 
തിരുവോലി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
മലപ്പുറം 

എടകര ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
മലപ്പുറം ച  രോജന്  ചന സ്ഥലം മോറ്റിയ  

ഒഴിവില്  
ഭരേചസൌ രയോര്ഥം 
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97 

ഷോജംോന്  ച  പി  
അച ൌണ്ടന്റ് കെലമ്പ്ര 
ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് മലപ്പുറം(ഈസ്റ്റ് 
എകളരി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
 ോസര്ഗഡ് നിയമിച്ചിരുന്നത്)   

വോഴകോട്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
മലപ്പുറം അപര്േ ച  എ ചയ സ്ഥലം 

മോറ്റിയ ഒഴിവി  ല്  
പുനര്നിയമനം 

98 
കമരി ഐലിന്  
മകട ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
മലപ്പുറം 

ച ോടൂര്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
മലപ്പുറം അജ്ഞലി ചജ ചയ സ്ഥലം മോറ്റിയ 

ഒഴിവില്  
അകപക്ഷ 

99 
കജോണ്   ിരണ്  
ചപോന്മള ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
മലപ്പുറം 

മൂര്കനോട് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
മലപ്പുറം ച  രോജന്  ചന സ്ഥലം മോറ്റിയ  

ഒഴിവില്  
ഭരേചസൌ രയോര്ഥം 

100 
സേജു കതോമസ്  
ആയകഞ്ചരി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ക ോഴികകോട് 

കൂടരഞ്ഞി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
സുഭോഷ് ച  ക്   സ്ഥോന  യറ്റം ലഭിച്ച 

ഒഴിവില്  
അകപക്ഷ 

101 
സി വിജയന്   
സപകവളിചഗ ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
 ോസര്കഗോഡ് 

ആയകഞ്ചരി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ക ോഴികകോട് സേജു കതോമസ് ചന 
സ്ഥലം മോറ്റിയ ഒഴിവില്  

അകപക്ഷ 

102 
നിഷ ച  വി  
കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
 ണ്ണൂര്  

ചെറുകുന്ന്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
 ണ്ണൂര്  പി സതയപ്ര ോശ്   ചന സ്ഥലം 

മോറ്റിയ ഒഴിവില്  
അകപക്ഷ 

103 
പി ച  േിന്ദു   
ജില്ല പഞ്ചോയത്ത്  ണ്ണൂര്  (അനയത്ര 
കസവനത്തില് ) 

ജില്ല പഞ്ചോയത്ത് 
 ണ്ണൂര്    അബ്ദുള്  ഗഫൂര്  എം സി ച  ക്  
സ്ഥോന  യറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

അകപക്ഷ 

  

 

 

 NphsS ]«nIbnÂ tImfwþ2 Â ]cmaÀin¨ncn¡p¶ ko\nbÀ ¢À¡pamsc slUv ¢À¡v 

XkvXnIbnte¡v 1958 se sI.Fkv.& Fkv Fkv BÀ N«w 31(F)(1) {]Imcw 27800þ59400 i¼f 

kvsIbnenÂ XmXvImenIambn Øm\¡bäw \ÂInbpw AhchcpsS t]cpIÄ¡v t\cbpÅ 

tImfwþ3 Â ]cmaÀin¡p¶ B^oknte¡v \nban¨v DS³ {]_ey¯nÂ D¯chmIp¶p. 

 

ക്രമ 
നം. ക ോളം 1 ക ോളം 2 ക ോളം 3 

1 3275 

രോകജന്ദ്രന്  പിള്ള     
സീനിയര്  ക്ലര്ക്  
ചുനകര  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് ആലപ്പുഴ 
(വിരമികോന്  എഴ് മോസം) 

കെര്ത്തല ചതക് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ആലപ്പുഴ സുജോത എസ് ന്  സ്ഥോന 

 യറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  
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2 4350 

ആശ  മോല്     
സീനിയര്  ക്ലര്ക്  
വോ ത്തോനം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ക ോട്ടയം 

 ിടങ്ങൂര്   ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ക ോട്ടയം റ്റി അനീഷ് കുമോര്  ന്  
സ്ഥോന യറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

3 6118 

അഷറഫ് പി വി  
സീനിയര്  ക്ലര്ക്  
അയ്യന്കുന്ന് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
 ണ്ണൂര്  

മോങോട്ടിടം  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
 ണ്ണൂര്  േിന്ദു യു വി ക്  സ്ഥോന  യറ്റം 

ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

 

 NphsS ]«nIbnÂ tImfwþ1 Â ]cmaÀin¨ncn¡p¶ A¡uâpamsc slUv ¢À¡v 

XkvXnIbnte¡v ]cnhÀ¯\w sNbvXv tImfw þ2 Â ]cmaÀin¡p¶ B^oknte¡v \nban¨pw DS³ 

{]_ey¯nÂ D¯chmIp¶p. 

 

ക്രമ 
നം. 

സീനികയോരിറ്റി 
നമ്പര്  ക ോളം 1 ക ോളം 2 

1 5558 
ച  പി നിസോര്  
െിറയ്ക്കല്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
 ണ്ണൂര്  

ചെറുതോഴം  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
 ണ്ണൂര്  സുകമഷ് എം വി ക്  സ്ഥോന യറ്റം ലഭിച്ച 

ഒഴിവില്  

2 6250 
ധനയ വിശവം 
വല്ലച്ചിറ ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
 തൃശ്ശൂര്  

വല്ലപ്പുഴ  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പോലകോട് െന്ദ്രകേോസ് എസ് എസ്  ചയ സ്ഥലം മോറ്റിയ 

ഒഴിവില്  

3 6254 
എം രകമശ് കുമോര്  
ക ോകട്ടോപ്പോടം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പോലകോട് 

ആനകര ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പോലകോട് ദീപ എം നോയര്  ചയ സ്ഥലം മോറ്റിയ ഒഴിവി  ല്  

4 6255 
അനിത.റ്റി  
ചപരുവമ്പ് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പോലകോട് 

 രിമ്പുഴ  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പോലകോട്  

  (നിലവിചല  ഒഴിവില് ) 

5 6256 
മധു.എസ്  
പട്ടകഞ്ചരി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പോലകോട് 

അമ്പലപ്പോറ  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പോലകോട് കശോഭ എസ് ന് സ്ഥോന  യറ്റം ലഭിച്ച 

ഒഴിവി  ല്  

6 6257 
ജി.മേി ണ്ഠന്   
കതങ്കുറിേി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പോലകോട് 

എലവകഞ്ചരി  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പോലകോട് ലിസ ച  എസ് ചന സ്ഥലം മോറ്റിയ ഒഴിവില്  
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7 6258 
ച .എന് .സുകദവന്  
അലനല്ലൂര്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പോലകോട് 

ചനല്ലോയ  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പോലകോട് രകമശ് കുമോര്  ചന സ്ഥലം മോറ്റിയ ഒഴിവി  ല്  

8 6259 
മുംമ്മദ് റിയോസ്.ച .ടി 
മകരപ്പറമ്പ് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
മലപ്പുറം 

ജില്ല പഞ്ചോയത്ത് മലപ്പുറം  
(നിലവിചല അവധി ഒഴിവില് ) 

9 6268 
എം.ജി.സുധ 
സവത്തിരി  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
വയനോട് 

പന്നയന്നൂര്   ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
 ണ്ണൂര്  അനില്കുമോ  ര്  എം ന്  സ്ഥോന  യറ്റം ലഭിച്ച 

ഒഴിവില്  

10 6270 
സുജോത.എം.യു 
ഉടുമ്പന്ന ര്   ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
ഇടുകി 

 രിമണ്ണൂര്   ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ഇടുകി ജയിംസ് കുരയന്  ന്  സ്ഥോന യറ്റം ലഭിച്ച 

ഒഴിവില്  

11 6271 
വി.എസ്. സതീശ ന്  
ച ോറ്റനോട്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 

 ഞ്ഞിക്കുഴി  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ഇടുകി  

(നിലവിചല ഒഴിവില് ) 

12 6273 
ജഗദീഷ്.എം.ച  
ഒഞ്ചിയം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ക ോഴികകോട് 

എടരികകോട്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
മലപ്പുറം അനില്കുമോ  ര്   എ ചയ സ്ഥലം മോറ്റിയ ഒഴിവില്  

13 6274 
സുനീ   ര്  കുമോര് .എം 
അഴിയൂ   ര്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ക ോഴികകോട് 

ഏകഴോം  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
 ണ്ണൂര്  വി പി അജിത്ത് കുമോര്  ന് സ്ഥോന  യറ്റം 

ലഭിച്ച  ഒഴിവില്  

14 6277 
രോമകൃഷ്ണന് . ച  
ഏലംകുളം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
മലപ്പുറം 

ഏലംകുളം  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
മലപ്പുറം വികനോദ് കുമോര്  വി ക് സ്ഥോന യറ്റം ലഭിച്ച 

ഒഴിവില്  

15 6279 
ഷഹ്നോദ്.വി.പി  
മുഴപ്പിലങോട് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
 ണ്ണൂര്  

ചപരളകേരി  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
 ണ്ണൂര്  േിന്ദു എം ന്  സ്ഥോന  യറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

16 6280 
സുനില്  കുമോ ര് .പി.ആ ര്   
ചപരുവന്തോനം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ഇടുകി 

പുറപ്പുഴ  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ഇടുകി മകനോജ് ച  പി ചയ  സ്ഥലം മോറ്റിയ ഒഴിവി  ല്  

17 6281 
ച .സജ്ന 
മടവൂ    ര്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
ക ോഴികകോട് 

കുഴിമ   ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
മലപ്പുറം രതീഷ് പി എസ് ചന സ്ഥലം മോറ്റിയ ഒഴിവില്  
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18 6282 
സുകരഷ്.ച   
ചവണ്മേി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ആലപ്പുഴ 

പുല്ലൂര്  ചപരിയ ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
 ോസര്കഗോഡ് (നിലവിചല ഒഴിവില് ) 

19 6284 
വി.കൃഷ്ണന്  
ക രളകേരി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പോലകോട് 

എരുമയൂര്   ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പോലകോട് േിനു കജോഷി ക് സ്ഥോന  യറ്റം ലഭിച്ച 

ഒഴിവി  ല്  

20 6285 
അബ്ദു   ള്  സമദ്.പി.എ  
തിരുവോലി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
മലപ്പുറം 

തിരുവോലി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
മലപ്പുറം സരിത ചയ സ്ഥലം മോറ്റിയ ഒഴിവി  ല്  

21 6286 
രവി.എം.എം 
വളയം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ക ോഴികകോട്  

മകട ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
മലപ്പുറം കമരി ഐലിന്   ചന  സ്ഥലം മോറ്റിയ ഒഴിവില്  

22 6287 
രോകജഷ്.എസ്  
ഏരൂ ര്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ച ോല്ലം 

അയ്യപ്പന്  ക ോവില്   ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ഇടുകി പ്രദീപ് ച  ചയ സ്ഥലം മോറ്റിയ ഒഴിവി  ല്  

23 6288 
േീന. എന്  
തിരുമിറ്റകകോട് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്, 
പോലകോട് 

െോലികേരി  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പോലകോട് പി ചജ ജലീല്  ചന സ്ഥലം മോറ്റിയ ഒഴിവില്  

24 6289 
കറോകമോ ന് .വി 
തുറവൂ   ര്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
ആലപ്പുഴ 

ക ോടിക്കുളം  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ഇടുകി സിന്ധു ച  ച  ക്  സ്ഥോന  യറ്റം ലഭിച്ച 

ഒഴിവില്  

25 6291 
വത്സലോകദവി.എം.എസ് 
ചപോന്മള ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
മലപ്പുറം 

ചപോന്മള  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
മലപ്പുറം പി എ കജോണ്   ിരണ്   ചന സ്ഥലം മോറ്റിയ 

ഒഴിവില്  

26 6293 
രഘു.പി 
ചവള്ളറട ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 

കുമോരമംഗലം  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ഇടുകി നംോസ് മുംമ്മദ് ചന സ്ഥലം മോറ്റിയ ഒഴിവില്  

27 6294 
ജവം ര്    
പിണ്ടിമന ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
എറേോകുളം 

കെന്നംപള്ളിപ്പുറം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ആലപ്പുഴ മധു ച  പി ക് സ്ഥോന യറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  
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28 6295 
നജീേ്.ച  
മുസപ്പനോട് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
വയനോട് 

ആനകയം  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
മലപ്പുറം ചഷരീഫ് ച  എം ചന സ്ഥലം മോറ്റിയ ഒഴിവില്  

29 6299 
കജോഷി മോതൂ 
തലപ്പോലം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ക ോട്ടയം 

പൂഞ്ഞോര്  ചതകകകര  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
ക ോട്ടയം ഇ സഷനി ചയ സ്ഥലം മോറ്റിയ ഒഴിവില്  

30 6300 
രോജീവ്.പി  
ചവളിയനോട് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ആലപ്പുഴ 

ത ഴി  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ആലപ്പുഴ ച  വി കസവയര്  ചന സ്ഥലം മോറ്റിയ ഒഴിവില്  

31 6301 
ജിബുകമോ ന് .ഡി 
പനയം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
ച ോല്ലം 

ശോന്തന്പോറ  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ഇടുകി ച  കഗോപോല യഷ്ണപിള്ള ക് സ്ഥോന യറ്റം 

ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

32 6302 
ശശികുമോ ര് .എം 
 കകോടി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ക ോഴികകോട് 

 ോറഡുക  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
 ോസര്കഗോഡ് മംഗള ച  എല്   ചന സ്ഥലം മോറ്റിയ 

ഒഴിവില്  

33 6303 
അനീഷ്കുമോ ര് .എ ന്  
കപരോമ്പ്ര ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ക ോഴികകോട് 

ചവട്ടത്തൂര്   ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
മലപ്പുറം ഗ്ലീന ക്ലീറ്റസ് ചന  സ്ഥലം മോറ്റിയ ഒഴിവില്  

34 6304 
വി.രോജീവ് 
പഞ്ചോയത്ത് ഡയറക്ടകററ്റ് 
തിരുവനന്തപുരം 

പഞ്ചോയത്ത് ഡയറക്ടകററ്റ്  
തിരുവന്തപുരം 

35 6305 
ആശോലത.റ്റി  
തൃചകോടിത്തോനം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
ക ോട്ടയം 

തിടനോട്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ക ോട്ടയം വി ഡി ഷോജി ക് സ്ഥോന യറ്റം ലഭിച്ച 

ഒഴിവില്  

36 6306 
ജയ.വി.അബ്രംോം  
തീകകോയി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ക ോട്ടയം 

 രൂര്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ക ോട്ടയം അജിത്ത് കുമോര്  ച    ക് സ്ഥോന യറ്റം 

ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

37 6307 
ഷോഹു ല്  ംമീദ്.എ.േി  
ചവട്ടം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്   
മലപ്പുറം 

വളവന്നൂര്   ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
മലപ്പുറം പി ശ്രീകലഖ ചയ സ്ഥലം മോറ്റിയ ഒഴിവില്  
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38 6309 
രകമഷ് േോബു ക ോയി  ല്  
പോയം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
 ണ്ണൂര്  

കുറ്റയോട്ടൂര്   ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
 ണ്ണൂര്  സുധീഷ് ഇ പി ക് സ്ഥോന  യറ്റം ലഭിച്ച 

ഒഴിവില്  

39 6310 
സജീന്ദ്രന്  പുരയി  ല്   
പടന്ന ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
 ോസര്കഗോഡ് 

തൃകരിപ്പൂര്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
 ോസര്കഗോഡ് (നിലവിചല ഒഴിവില് ) 

40 6311 
അബ്ദുള്ള.എസ്. 
മംഗ ല്പ്പോടി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
 ോസര്കഗോ ഡ് 

േദിയടുക ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
 ോസര്കഗോഡ് (നിലവിചല ഒഴിവില് ) 

41 6312 
േീത.എസ്  
മുട്ടില്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
വയനോട് 

മോലൂര്   ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
 ണ്ണൂര്  ച  വി സന  ല്  കുമോര്   ന്  സ്ഥോന  യറ്റം 

ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

42 6313 
അസീസ്.എ.ച  
എടവ  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
വയനോട് 

പുത്തിചഗ ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
 ോസര്കഗോഡ് ശ്രീകുമോ  ര്  ജി ചയ സ്ഥലം മോറ്റിയ 

ഒഴിവി  ല്  

43 6316 
സുനി ല്മോര് .ടി.ച  
എടകോട്ടുവയ ല്   ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
എറേോകുളം 

റ്റി വി പുരം  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ക ോട്ടയം സജികമോള്  പി എ ചയ സ്ഥലം മോറ്റിയ 

ഒഴിവി  ല്  

44 6318 
സുകരഷ് കുമോ ര് .ചജ  
ഇടവ ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 

കുറിച്ചി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ക ോട്ടയം സവിത െന്ദ്രന്  ചന സ്ഥലം മോറ്റിയ ഒഴിവി  ല്  

45 6320 
എ.ംോരിസ് 
ചനല്ലിയോമ്പതി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
പോലകോട് 

തരൂര്    ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പോലകോട് ച  ച  അറുമുഖന്  ന്  സ്ഥോന  യറ്റം 

ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

46 6321 
പ്രദീപ്.പി.ച  
മലയോലപ്പുഴ ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 

ത ികത്തോട്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പത്തനംതിട്ട പി എസ് േിജുലോല്  ന്  സ്ഥോന  യറ്റം 

ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

47 6322 
സഷജു.ഡി  
കെന്നംപള്ളിപ്പുറം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ആലപ്പുഴ 

ഈസ്റ്റ് എകളരി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
 ോസര്കഗോഡ് (നിലവിചല ഒഴിവില് ) 

48 6323 
മനീഷ്കദവ്.ഡി 
മൂന്നോര്  മപഞ്ചോയത്ത് 
ഇടുകി 

 ോന്തല്ലൂര്   ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ഇടുകി േോബു ദിന്   ര്  ചന സ്ഥലം മോറ്റിയ  ഒഴിവില്  
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49 6325 
നിഷോദ്.എസ്.മുംമ്മദ് 
റോന്നി അങോടി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 

മലയോലപ്പുഴ  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പത്തനംതിട്ട അനില്  കുമോ  ര്  ആര്  ചന സ്ഥലം മോറ്റിയ  

ഒഴിവില്  

50 6326 
ലോ ല് .എസ് 
മല്ലപ്പുഴകേരി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 

ചനല്ലിയോമ്പതി  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പോലകോട് അനില്കുമോ  ര്  ചന  സ്ഥലം മോറ്റിയ  ഒഴിവില്  

51 6327 
കരണു.പി 
കുളനട ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 

ആതവനോട്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
മലപ്പുറം വികനോദ് എസ് ആര്  ചന സ്ഥലം മോറ്റിയ  

ഒഴിവില്  

52 6330 
സിന്ധു ല.റ്റി.ചജ,  
സമലപ്ര ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 

മൂകത്തടം  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
മലപ്പുറം 

 (നിലവിചല ഒഴിവില് ) 

53 6331 
ഗീത.വി  
ഏനോദിമംഗലം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 

ആലിപറമ്പ്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
മലപ്പുറം റ്റി രവീന്ദ്ര േോബു ചന സ്ഥലം മോറ്റിയ ഒഴിവില്  

54 6332 
മോലിനി.ജി.പിള്ള  
റോന്നി ചപരുനോട് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 

മീനടം  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ക ോട്ടയം അനിതോഭോയി എന്  ചന  സ്ഥലം മോറ്റിയ  

ഒഴിവില്  

55 6335 
മുംമ്മദ് ഇസ്മോയില്  
 ണ്ടല്ലൂര്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ആലപ്പുഴ 

 ോര്ത്തി പ്പള്ളി  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ആലപ്പുഴ രോജി എം എല്  ചന  സ്ഥലം മോറ്റിയ  

ഒഴിവില്  

56 6336 
സീമ.പി.ഐ  
ത ഴി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ആലപ്പുഴ 

മകരപറമ്പ് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
മലപ്പുറം രമേി എം റ്റി ചയ സ്ഥലം മോറ്റിയ  ഒഴിവില്  

57 6337 
പി.വിനീഷ്  
ച ോല്ലകകോട് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പോലകോട് 

പുതുകകോട്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പോലകോട് േിന്ദു പി എസ് ചന സ്ഥലം മോറ്റിയ ഒഴിവില്  

58 6338 
പ്രിയ.പി 
  ോടി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
പോലകോട് 

കുത്തന്നൂര്   ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പോലകോട് മകനോജ്കുമോര്  ചന സ്ഥലം മോറ്റിയ ഒഴിവില്  

59 6339 
പ്രകമോദ്കുമോ ര് .പി 
മീനങോടി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
വയനോട് 

മൂളിയോര്   ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
 ോസര്കഗോഡ് നഫീസ ച  എം   ചന സ്ഥലം മോറ്റിയ 

ഒഴിവില്  

60 6340 
സോജിത.ഡി.ച  
അമ്പൂരി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 

പുഴകോട്ടിരി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
മലപ്പുറം പ്രീത ആര്  നോയ  ര്  ചയ  സ്ഥലം മോറ്റിയ  

ഒഴിവില്  
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61 6341 
വികനോദ്കുമോ ര് .ച  
നഗരൂ ര്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 

വോത്തിക്കുടി   ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ഇടുകി വി കമഘനോഥന്  ചന സ്ഥലം മോറ്റിയ ഒഴിവില്  

62 6342 
ഗീതോകുമോരി.പി.എസ് 
പഴയകുന്നുകമ്മല് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 

െികങോലി  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ആലപ്പുഴ സുല്ഫീകര്   ചന  സ്ഥലം മോറ്റിയ  ഒഴിവില്  

63 6343 
തോരോ.േി.നോയര്   
േോലരോമപുരം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 

 ല്ലിയൂര്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം (അനയത്ര കസവനം തുടര്ച്ച) 

64 6352 
ഷീല.ച .എന്  
 വയലോ  ര്   ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
 ആലപ്പുഴ 

കമലോറ്റൂര്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
മലപ്പുറം േിന്ദു ആര്  ചന   സ്ഥലം മോറ്റിയ  ഒഴിവില്  

65 6353 
അബ്ദു  ള്  ഷുക്കൂര് .ച .എ  
പോയിപ്ര ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ക ോട്ടയം 

കമലു ോവ്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ക ോട്ടയം സുകരഷ് ച  ആര്  ന് സ്ഥോന യറ്റം ലഭിച്ച 

ഒഴിവില്  

66 6354 
ശ്രീജിത്ത് കുമോര് . സി. സി 
പട്ടൂവം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
 ണ്ണൂ  ര്   

പട്ടുവം  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
 ണ്ണൂര്  അനി  ല്  കുമോ  ര്  പോകലോടന്  വീട്ടി  ല്  ന് സ്ഥോന 

 യറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

67 6359 
വികനോദ്കുമോ ര് .എ.എസ് 
 മടവൂ ര്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 

 ോമോക്ഷി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ഇടുകി അനീഷ് കുമോര്  ചന സ്ഥലം മോറ്റം ലഭിച്ച 

ഒഴിവി  ല്  

68 6360 
ആ ര് .രഞ്ജിത്ത്  
അകകത്തോളി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ക ോഴികകോട് 

പോഠ്യം  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
 ണ്ണൂര്   ല േി ക് സ്ഥോന  യറ്റം ലഭിച്ച  ഒഴിവില്  

69 6363 
മേി ണ്ഠ ന് .പി 
അരുക്കുറ്റി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ആലപ്പുഴ 

 രുേോപുരം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ഇടുകി മധു ച  പി ചയ സ്ഥലം മോറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവി  ല്  

70 6364 
സിന്ധുകമോ ള് .ച  
പൂതപ്പോടി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
വയനോട് 

കവങോട്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
 ണ്ണൂര്  വികനോദ് മുരിയ  ന്  ന് സ്ഥോന  യറ്റം ലഭിച്ച 

ഒഴിവില്  



Page 18 of 19 
 

71 6366 
നി  ര്മ്മല .എസ്  
ചവട്ടൂ   ര്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 

 ടമ്പഴിപ്പുറം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പോലകോട് േികജോയ് ഒ പി ക് സ്ഥലം മോറ്റം ലഭിച്ച 

ഒഴിവി  ല്  

72 6367 
റീന.സി.എം 
കൂടരഞ്ഞി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ക ോഴികകോട് 

ചെറിയമുണ്ടം  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
മലപ്പുറം അരുണ്  കുമോ  ര്  േി ചയ  സ്ഥലം മോറ്റിയ  

ഒഴിവില്  

73 6370 
കഡവിസ്.പി.ച  
 ോടുകുറ്റി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
തൃശ്ശൂ  ര്   

സേസന്വോലി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ഇടുകി (നിലവിചല ഴിവില് ) 

74 6371 
ച .സി.എബ്രംോം 
പടിഞ്ഞോചറത്തറ ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
വയനോട് 

സപകവളിചഗ ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
 ോസര്കഗോഡ് സി വിജയന്  ചന സ്ഥലം മോറ്റിയ 

ഒഴിവി  ല്  

75 6372 
ച .ആ ര് .കൃഷ്ണദോസ് 
കുന്നന്തോനം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 

മുട്ടം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ഇടുകി കമഴ്സി കജോര്ജ് ന് സ്ഥോന  യറ്റം ലഭിച്ച 

ഒഴിവി  ല്  

76 6373 
അരു േ്  നോരോയേ ന്    
മോടകത്തറ ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
തൃശ്ശൂ   ര്  

ജില്ല പഞ്ചോയത്ത് 
ഇടുകി അന്സ  ര്  ചന  സ്ഥലം മോറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവി  ല്  

77 6374 
കജോസ്.സി.ചജ  
എടകര ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
മലപ്പുറം 

എടയൂര്   ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
മലപ്പുറം സരിത എന്  ചന  സ്ഥലം മോറ്റിയ ഒഴിവില്  

78 6375 

ചനൌഷോദ്.എസ് 
േോലരോമപുരം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 
 (-ഭിന്നകശഷി വിഭോഗം) 

തിരുപുറം  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം, കഗോപകുമോര്  എസ് ചന സ്ഥലം മോറ്റിയ 

ഒഴിവില്  

79 6376 
രോജീവന്  .സി 
ചെോ ്ളി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
 ണ്ണൂര്  

ക ോട്ടയം  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
 ണ്ണൂര്  എം ഷീജ ക് സ്ഥോന  യറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

80 6377 
സജിത്ത് കഘോഷ്.എം.ആ ര്   
ഉമ്മന്നൂ  ര്   ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ച ോല്ലം 

ഉപ്പുതറ ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ഇടുകി പ്രദീപ്കുമോര്  ജി ചയ സ്ഥലം മോറ്റം ലഭിച്ച 

ഒഴിവി  ല്  
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81 6378 
ദിലീപ് കുമോ ര് .ച .എസ്  
ചെറുപുഴ ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  
 ണ്ണൂര്  

കുഞ്ഞിമംഗലം  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
 ണ്ണൂര്  നിഷ ച  വി ചയ സ്ഥലം മോറ്റിയ ഒഴിവില്  

82 6379 
എം.ജി.പ്രസീദ 
അടോട്ട് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
 തൃശ്ശൂ   ര്  

ഇരിമ്പിളിയം  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
മലപ്പുറം വിനു എന്  പി ചയ സ്ഥലം മോറ്റിയ ഒഴിവില്  

 

 _Ôs¸« B^okv ta[mhnIÄ Cu D¯chv DS³ {]m_ey¯nÂ \S¸mt¡Xpw, hnSpXÂ 

sN¿pIbpw tkh\¯nÂ {]thin¡pIbpw sN¿p¶ DtZymKØcpsS hnhcw Cu B^oknepw 

_Ôs¸« aäv B^okpIfnte¡pw bYmkabw dnt¸mÀ«v sNt¿XmWv. Cu D¯chv Xt±I 

kzbw`cW hIp¸nsâ sh_vsskänepw ]©mb v̄ hIp¸nsâ sh_vsskänepw e`yamWv. Øewamäw 

sN¿s¸Sp¶ DtZymKØÀ¡pw B^okv ta[mhnIÄ¡pw Sn sh_vsskäpIfnÂ \n¶pw D¯chv 

Su¬temUv sNbvXv D]tbmKn¡mhp¶XmWv   

                    (H¸v) 

F¨v.Znt\i³ sF.F.Fkv 

                                                                                                       ]©mb¯v UbdIvSÀ 

]IÀ¸v 

1. hyànIÄ¡v 

2. _lp. Xt±i kzbw`cW hIp¸v a{´nbpsS ss{]häv sk{I«dn¡v 

3. FÃm ]©mb v̄ sU]yq«n UbdIvSÀamÀ¡pw 

4. FÃm ]©mb v̄ AknÌâv UbdIvSÀamÀ¡pw 

5. _Ôs¸« {Kma]©mb v̄ sk{I«dnamÀ¡v 

6. ]©mb v̄ UbdIvSdpsS/AUojWÂ UbdIvSdpsS/tPmbnâv UbdIvSdpsS 

kn.F.amÀ¡v 

7. knÌw amt\PÀ, sF.än & CþKthW³kv (sh_v sskänÂ {]kn²oIcn¡p¶Xv) 

8. IcpXÂ/A[nIw 

             BÚm\pkcWw 

          

               kq{]v 

 


