
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ നെപെിക്രമങ്ങള് . 
വിഷയം: പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ്: ജീവനകാര്യം -  ടെഡ്ക്ലര്ക്ക് ികയിികയിടവ ജീവനകാുടെ 

സ്ഥാനകയറ്റം , പര്ിവര്ക്ത്തനം നിയമനം - ഉത്തര്വ് പുറടപ്പടുവിക്കുന്നു 

പര്ാമര്ക്ശം: 1. 25.02.2017 ടവ സ.ഉ (അച്ചെി) നം 03/2017/ഉഭപവ 

പര്ാമര്ക്ശം  2. പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ 01.07.2019 ടവ ഇ3-27043/18 നമ്പ ര്ക്   ഉത്തര്വ് 

                 3.പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ 24.10.2017  ടവ ഇ8-12264/17(1) നമ്പര്ക്  ഉത്തര്വ് 
 

ഉത്തര്വ് നമ്പര്ക് : PAN/3140/2019-E3(DP) ിീയിി : 27/07/2019 

ചുവടെ പട്ടികയില്  കകാളം -1  ല്  പര്ാമര്ക്ശിച്ചിര്ിക്കുന സ സീനിയ ര്ക്  ലര്ക്കിടന, പര്ാമ ര്ക്   ശം  (3) 
പ്രകാര്മുള്ള സീനികയാര്ിറ്റി പട്ടികയുടെ അെിസ്ഥാനത്തി ല് , ടെഡ്ക്ലര്ക്ക് ികയിികയികവക് 1958 ടവ 
ടക.എസ് & എസ്.എസ്.ആര്ക്  ചട്ടം 31(എ)(1) പ്രകാര്ം 27800 - 59400 ശമ്പള ടെയിവി ല്  
ിാത്കാവികമായി സ്ഥാനകയറ്റം നല്കിയും അവര്വുടെ കപുകള്ക് കനടര്യുള്ള കകാളം -2  ല്  

പര്ാമര്ക്ശിക്കുന സ ആസീസികവക് നിയമിച്ച് ഉെ ന്  പ്രാബവയത്തില്  ഉത്തര്വാകുന്നു.       
 

ക്രമ 
നമ്പര്ക്  

സീനികയാ
റിറ്റി നമ്പര്ക്  

കകാളം 1 കകാളം 2 

1 6246 
ടക ആര്ക്  ര്ാകജഷ് 
പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്ക്  
ഓസീസ് , ിയശ്ശൂര്ക്  

പട്ടിത്തറ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പാവകാെ് കവിി കജാസ്  ടന 
സ്ഥവം മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

 
ചുവടെ പട്ടികയില്  കകാളം -1 ല്  പര്ാമര്ക്ച്ചിര്ിക്കുന സ അടകന്റുമമാടര്, പര്ാമ ര്ക്   ശം  (2) 
പ്രകാര്മുള്ള സീനികയാര്ിറ്റി പട്ടികയുടെ അെിസ്ഥാനത്തി ല് , ടെഡ് ലര്ക്ക് ികയിികയികവക് 
പര്ിവര്ക്ത്തനം ടചും കകാളം -2  ല്  പര്ാമര്ക്ശിക്കുന സ ആസീസികവക് നിയമിചും ം ഉെ ന്  
പ്രാബവയത്തില്  ഉത്തര്വാകുന്നു. 

 
ക്രമ 
നമ്പര്ക്  

സീനികയാ
റിറ്റി നമ്പര്ക്  

കകാളം 1 കകാളം 2 

1 3073 
ര്ജീഷ് റ്റി 
ടചറുകുന സ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കണ്ണൂര്ക്  

മയ്യില്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് , കണ്ണൂര്ക്  
അജയകുമാര്ക്  ന് സ്ഥവംമാറ്റം   
വഭിച്ച ഒഴിവില്   

2 3092 

ശിവന്കുട്ടി പി.ജി 

കൂകര്ാപ്പെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്   
കകാട്ടയം 

ഉഴവൂര്ക്   ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം ശ്രീകവഖ  ക്  സ്ഥവം 
മാറ്റം വഭിച്ച ഒഴിവില്   

3 3093 
ഷാജി കമാന്  മാിൂ  
തൃടകാെിത്താനം  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം 

കകാട്ടാങ്ങല്   ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംിിട്ട അപര്ക്വ ടക ടയ 
സ്ഥവംമാറ്റിയ ഒഴിവില്   

4 3094 
അുണ്  ജികിഷ് 
ആര്ക്റകര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം 

പപകങ്ങാട്ടൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
എറവാകുളം  സുനില്  കുമാര്്  റ്റി 
ടക ടയ സ്ഥവം മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

5 3095 
ബിന്ദു െര്ിെര്ന്  
മുളക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം 

ഉദയനാപുര്ം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം ( നിവവിടവ ഒഴിവില്  ) 



6 3096 
ഗീര്ിഷ് എസ്.എന്  
എഴുപ്പുന സ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ആവപ്പുഴ 

ടപുമ്പള്ളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആവപ്പുഴ പത്മാകദവി ആര്ക്  ന് 
സ്ഥവംമാറ്റം   വഭിച്ച ഒഴിവില്   

7 3097 
ദീപ ഡി.പിള്ള 
വിജയപുര്ം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കകാട്ടയം 

മാെപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം മഞ്ചുള്ള ആര്ക്  ന് 
സ്ഥാനകയറ്റം വഭിച്ച ഒഴിവില്   

8 3098 
ജൂവിയറ്റ് കജാസസ് 
മൂന സിവവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കകാട്ടയം 

മൂന സിവവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം  
(നിവവിടവ ഒഴിവില്  ) 

9 3099 
അബ്ദുള്  വാെിദ് എസ് 
കുവകശഖര്പുര്ം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ആവപ്പുഴ 

പി്റുിമന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
എറവാകുളം സാജു പീറ്റര്ക്  ടന 
സ്ഥവം മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

10 3100 
കര്ഖ െി കസാമന്   
പള്ളികകത്താെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കകാട്ടയം 

അകവക്കുന സം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം അനിി ടക ഒ ക് 
സ്ഥവംമാറ്റം   വഭിച്ച ഒഴിവില്   

11 3101 
സുകര്ഷ്കുമാര്ക്  എസ്.എസ്.  
മാവികല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിിുവനന്തപുര്ം 

ഓങ്ങല്ലൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാവകാെ് കശാഭന പി ടക ക് 
സ്ഥാന കയറ്റം വഭിച്ച  ഒഴിവില്   

12 3102 
ആനി കവാറന്സ് 
ിിുപുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിിുവനന്തപുര്ം 

ഇെടവട്ടി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ഇടുകി  
( നിവവിടവ ഒഴിവില്  ) 

13 3104 
എ.ടക.ജയകുമാര്ക്  
ിവനാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം 

അനങ്ങനെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് , 
പാവകാെ് ടഡയ്സി എബ്രാൊം  
ന്   സ്ഥവംമാറ്റം   വഭിച്ച ഒഴിവില്   

14 3105 
ടസബാസ്റ്റയന്  കിാമസ് 
മീനച്ചില്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കകാട്ടയം 

കല്പകകഞ്ചര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മവപ്പുറം ജികിഷ് ബാബു  ടന 
സ്ഥവം മാറ്റിയ ഒഴിവില്   

15 3106 
മധു.ഡി 
അയ്മനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം 

വണ്ണപ്പുര്ം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇടുകി 
ഗിര്ീഷ് ആര്ക്  ന്  സ്ഥവംമാറ്റം   വഭിച്ച 
ഒഴിവില്   

16 3107 
എസ്.രൂകപഷ് 
മറവന്ആുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കകാട്ടയം 

റ്റി വി പുര്ം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം ര്ാകജഷ് ദാസ് ന്  
സ്ഥവം മാറ്റം വഭിച്ച ഒഴിവില്   

17 3108 
വിദയ പി.വി 
നീണ്ടൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കകാട്ടയം 

നീണ്ടൂ ര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം റീജ ക്  സ്ഥവംമാറ്റം   
വഭിച്ച ഒഴിവില്   

18 3109 
കര്ഖ എസ് 
ഞീഴൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം 

കിെങ്ങൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം    ( നിവവിടവ ഒഴിവില്  ) 

19 3110 
അഞ്ജന പി. 
മാെപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കകാട്ടയം 

വാഴൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കകാട്ടയം 
മാവിനി യു ടക ക് സ്ഥാന കയറ്റം  
വഭിച്ച ഒഴിവില്   

20 3111 
മാിൂ ടക.ടജ 
ിവയാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കകാട്ടയം 

കാമാക്ഷി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുകി വികനാദ് കുമാര്ക്  ന്  
സ്ഥവംമാറ്റം   വഭിച്ച ഒഴിവില്   

21 3112 
ര്ാജീവന്  പുനത്തില്  
വിവയാപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കകാഴികകാെ് 

ചകിട്ടപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കകാഴികകാെ് , അബ്ദുള്  ഖാദര്്  ന് 
സ്ഥവം മാറ്റം വഭിച്ച ഒഴിവില്  



22 3113 
ര്ിീകദവി പി.ടക 
കുുവാറ്റൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കകാഴികകാെ് 

മൂആവല്ലൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മവപ്പുറം കമാെനന്  ടന 
സ്ഥവംമാറ്റിയ ഒഴിവില്   

23 3114 
ടജയ്സി എസ്.ടക 
ഉള്ളികയര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കകാഴികകാെ് 

ഉള്ളികയര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാഴികകാെ് , ഗിര്ീഷ് കുമാര്ക്  ഇ 
ക്  സ്ഥാനകയറ്റം വഭിച്ച ഒഴിവില്   

24 3115 
സുമ വി 
ടകാെിയത്തൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കകാഴികകാെ് 

ഊര്ക്ങ്ങാട്ടിര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മവപ്പുറം ശ്രീകുമാര്ക്  പി വി ടയ 
സ്ഥവംമാറ്റിയ ഒഴിവില്   

25 3116 
സുജിി് പി.റ്റി 
കമപ്പയൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കകാഴികകാെ് 

കായണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാഴികകാെ് മകനാജന്  ന്  
സ്ഥവംമാറ്റം വഭിച്ച ഒഴിവില്   

26 3117 
സുകുമാര്ി എം 
പുളികല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
മവപ്പുറം 

കുഴിമണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മവപ്പുറം സജ്ന ക്   സ്ഥവം മാറ്റം 
വഭിച്ച ഒഴിവില്   

27 3118 
ബാബു ര്ാജ് ടക.പി 
കുന്നുമ്മല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കകാഴികകാെ് 

മവിയൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാഴികകാെ്                       
(നിവവിടവ  ഒഴിവില്  ) 

28 3120 
വികനാദ് ടക.പി 
ടപാന്മു്റും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
മവപ്പുറം 

ടചറിയമു്റും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മവപ്പുറം   റീന സി എം ന്  
സ്ഥവംമാറ്റം   വഭിച്ച ഒഴിവില്   

29 3122 
സുനീഷ് കജാസസ് 
ിിുമാറാെി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
എറവാകുളം 

ശ്രീമൂവനഗര്ം  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
എറവാകുളം കജാബി കജാസസ് 
ന് സ്ഥാനകയറ്റം വഭിച്ച ഒഴിവില്  

30 3123 
എം.എന് . സുകര്ഷ് 
ആവകകാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ഇടുകി 

ആവകകാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുകി ( നിവവിടവ ഒഴുവില്  ) 

31 3124 
കജയാിിവക്ഷ്മി കുട്ടപ്പന്  നായര്്   
ടകാന സത്തെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ഇടുകി 

ര്ാജാകാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുകി ( നിവവിടവ ഒഴിവില്  ) 

32 3125 
അജിി് കമാെന്  
കര്ീപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 

ബളാല്   ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസര്ക്കഗാഡ്                      
( നിവവിടവ ഒഴിവില്  ) 

33 3126 
ഷാജി ഇ.ടക 
പള്ളിവാസല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ഇടുകി 

പള്ളിവാസല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുകി സജികുമാര്ക്  ന് സ്ഥവം 
മാറ്റം വഭിച്ച ഒഴിവില്   

34 3127 
പി പ്രകദാഷ് 
പൂിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ടകാല്ലം 

ചിന സകനാല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുകി റ്റി വി സകന്താഷ് മിത്ര ക് 
സ്ഥാനകയറ്റം വഭിച്ച ഒഴിവില്   

35 3128 
ര്കമശന്  ടക 
ഇര്ിക്കൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്ക്  

കര്ിടവള്ളൂര്ക്  - ടപര്ളം 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കണ്ണൂര്ക്  , അവീമ പി . 
പി ക് സ്ഥാനകയറ്റം    വഭിച്ച ഒഴിവില്   

36 3129 
ര്ാജന്  എം.ആര്ക്  
കകാെികുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ഇടുകി 

ഉടുമ്പന്നൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുകി     ( നിവവിടവ  ഒഴിവില്  ) 

37 3130 
ജിന്സി കജാസ് 
വാഴകത്താപ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ഇടുകി 

ജില്ലപഞ്ചായത്ത് ഇടുകി ഷീജ ക്  
സ്ഥവം മാറ്റം വഭിച്ച ഒഴിവില്   



38 3131 
മഞ്ജുഷ് ടക.ജി 
ടനടുങ്ക്റും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ഇടുകി 

ശാന്തപാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുകി ജിബുകമാന്   ന് സ്ഥവം 
മാറ്റം വഭിച്ച ഒഴിവില്   

39 3132 
കിാമസ് പി.വി. 
അയ്യപ്പന്കകാവിവ്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുകി 

ഏവപ്പാറ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുകി ഗീി ക് സ്ഥവം മാറ്റം 
വഭിച്ച ഒഴിവില്   

40 3133 
വികനാദ് സി ടജ 
കകാട്ടുകാല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിിുവനന്തപുര്ം 

കുളായി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മവപ്പുറം      ( നിവവിടവ ഒഴിവില്  )  

41 3134 

ഷാജി സി 
ടപര്ിനാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  

ടകാല്ലം  

കപാരൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മവപ്പുറം  സി പി മുര്ളീകയഷ്ണന്  ന് 
സ്ഥവം മാറ്റം  വഭിച്ച ഒഴിവില്   

42 3135 
സുപബര്ക്  അവി.പവ.  
എവവന്കഞ്ചര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പാവകാെ് 

അയിലൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാവകാെ് ( അവധി ഒഴിവില്  )  

43 3136 
കജാസ് ര്ാജു 
കെമക്കുെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
എറവാകുളം 

വാളകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറവാകുളം ശ്രീജ വി  ക്  
സ്ഥവംമാറ്റം   വഭിച്ച ഒഴിവില്   

44 3137 
മുര്ളീധര്ന്  സി എ 
കകാങ്ങാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പാവകാെ് 

കകാങ്ങാട്ഗ്ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാവകാെ് മധു പി ടക  ക്  
സ്ഥാനകയറ്റം  വഭിച്ച ഒഴിവില്   

45 3138 
സുജ എ ടക 
ആവംകകാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
മവപ്പുറം 

ഇര്ിമ്പിളിയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മവപ്പുറം പ്രസീി എം ജി ക്  
സ്ഥവം മാറ്റം  വഭിച്ച ഒഴിവില്   

46 3139 
അനിി നാര്ായവന്  
മുണ്ടൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പാവകാെ് 

ടകാടുമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാവകാെ് ( നിവവിടവ ഒഴിവില്  ) 

47 3142 
കര്ണുക ടക എസ് 
കചര്ക്പ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ിയശ്ശൂര്ക്  

കകാവാഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിയശ്ശൂര്ക്  , അനിി എ സി  ക് 
സ്ഥാനകയറ്റം വഭിച്ച ഒഴിവിവ്  

48 3143 
കനകര്ാജ് എസ് 
ടചങ്കല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിിുവനന്തപുര്ം 

പുറപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ഇടുകി , സുനില്  പി ആര്്   ക് 
സ്ഥാനകയറ്റം വഭിച്ച ഒഴിവില്  

49 3144 
ര്മയ ആര്ക്  വി 
മവയിന്കീഴ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിിുവനന്തപുര്ം 

കചപ്പാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ആവപ്പുഴ സകന്താഷ് കുമാര്ക്  എം 
ന് സ്ഥാന കയറ്റം വഭിച്ച ഒഴിവില്  

50 3145 
ചന്ദ്രമവി.െി.വി 
കകാട്ടുവള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
എറവാകുളം  

മവയാറ്റൂര്ക്  നികവശവര്ം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറവാകുളം  ര്ിീഷ് പി എസ് ന് 
സ്ഥവം മാറ്റം   വഭിച്ച ഒഴിവില്   

51 3146 
സകന്താഷ്കുമാര്ക് .െി.പി 
കഞ്ഞിക്കുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ആവപ്പുഴ  

ടവന്മവി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ആവപ്പുഴ പഷകവഷ് കുമാര്ക്  ന് 
സ്ഥാന കയറ്റം വഭിച്ച ഒഴിവില്  

52 3147 
പ്രമീള.എസ്.ആര്ക് . 
മാറനല്ലൂര്ക്   ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിിുവനന്തപുര്ം  

മുളക്കുഴ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ആവപ്പുഴ ര്ാകജഷ് എസ് ടന 
സ്ഥവം മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

53 3148 
ഷിസിലുദ്ദീന് .എ 
കുളത്തൂപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, ടകാല്ലം  

മഴുവന്നൂര്്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറവാകുളം( അവധി ഒഴിവില്  )                                     



54 3149 
മിനി കജാസസ്  
ശ്രീനാര്ായവപുര്ം 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തൃശ്ശൂര്ക്   

പകപ്പമംഗവം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ിയശ്ശൂര്ക്  മിനി ടക ക് 
സ്ഥാനകയറ്റം വഭിച്ച ഒഴിവില്   

55 3150 
എം.ഡി.കര്ണ്  
മണ്ണകഞ്ചര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ആവപ്പുഴ  

ടനടുമുെി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ആവപ്പുഴ െര്ികുമാര്ക്  ടക വി ക് 
സ്ഥാന കയറ്റം  വഭിച്ച ഒഴിവില്  

56 3151 
ടെറന്സ്.ടജ. 
ടിക്കുംഭാഗം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ടകാല്ലം  

ടകാറ്റനാെ്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പത്തനംിിട്ട ( നിവവിടവ 
ഒഴിവില് ) 

57 3153 
ചന്ദ്രന് .ടക.ടക 
കകാെകഞ്ചര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കകാഴികകാെ്  

കിവാനൂ ര്ക്  കര്ിന്തളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസര്ക്കഗാഡ് അനൂപന്  റ്റി ക് 
സ്ഥവംമാറ്റം വഭിച്ച ഒഴിവില്   

58 3155 
ബിജു.പി.എസ് 
അമ്പവവയല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
വയനാെ് 

കീഴാറ്റൂര്്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മവപ്പുറം മുര്ളീധര്ന്  ന് 
സ്ഥവംമാറ്റം   വഭിച്ച ഒഴിവില്   

59 3156 
ആര്ക് .ര്ാകജഷ് 
മാന സാര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്   
ആവപ്പുഴ 

വവിയപറമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസര്ക്കഗാഡ്  വികനാദന്  എന്  
ന്  സ്ഥവംമാറ്റം   വഭിച്ച ഒഴിവില്   

60 3157 
ബിജി.എസ് 
ടപുമണ്ണലാര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
മവപ്പുറം  

മാറാകര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മവപ്പുറം ഐബി സി ബി ക് 
സ്ഥവംമാറ്റം   വഭിച്ച ഒഴിവില്   

61 3157 
എന് .ടക.അജയന്  
കചര്നല്ലൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
എറവാകുളം  

ആറവൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറവാകുളം  ശ്രീവിദയ വി   ക്  
സ്ഥാനകയറ്റം  വഭിച്ച ഒഴിവില്   

62 3159 
അനന്തകൃഷ്ണന് .പി.െി 
ചക്കുപള്ളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ഇടുകി 

കുവാപുര്ം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുകി മവിക്കുട്ടന്  ഒ വി ക്  
സ്ഥവം മാറ്റം വഭിച്ച ഒഴിവില്   

63 3160 
നൊസ്.എം 
കല്ലുവാആകല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ടകാല്ലം  

മങ്കെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മവപ്പുറം   
ര്വി എം എം ന്  സ്ഥവംമാറ്റം   
വഭിച്ച ഒഴിവില്   

64 3161 
അനില്കജാസ് 
ിവപ്പവം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കകാട്ടയം  

ടവളിയന്നൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം ബിജു കജാസസ്  ന് 
സ്ഥാനകയറ്റം  വഭിച്ച ഒഴിവില്   

65 3162 
കാഞ്ചന.സി.ആര്ക് . 
കരൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം  

ആയവന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറവാകുളം വി പി കമാെനന്  നായര്്   
ക്  സ്ഥാനകയറ്റം  വഭിച്ച ഒഴിവില്   

66 3163 
ആശാകദവി.സി 
മീനെം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം  

മീനെം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കകാട്ടയം മാവിനി ജി പിള്ള ടയ 
സ്ഥവം മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

67 3164 
പശവശ്രീ.ടക.എന്  
ിിുവാര്ക്പ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം  

കെനാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം     (നിവവിടവ ഒഴിവില്  ) 

68 3165 
കജാകകയിാമസ് 
ിവിഞ്ഞാല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് 

ടപാന്മള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മവപ്പുറം  വത്സവ കദവി എം എസ് 
ന്  സ്ഥവംമാറ്റം   വഭിച്ച ഒഴിവില്   

69 3166 
മകനാജ്.പി 
പുളിങ്കുന സ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ആവപ്പുഴ  

ടനല്ലിയാമ്പിി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാവകാെ്  അസീസ് എ ടക ക്  
സ്ഥവംമാറ്റം   വഭിച്ച ഒഴിവില്   



70 3167 
ജയന്തി നാര്ായവന്  
ഒളവണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കകാഴികകാെ്  

മകര്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
മവപ്പുറം സീമ പി ഐ ടയ സ്ഥവം 
മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

71 3168 
എസ്.ശാന്തിവാല്  
കുത്തിയകിാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ആവപ്പുഴ  

എെര്ികകാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
മവപ്പുറം ജഗദീഷ് എം ടക ടയ 
സ്ഥവം മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

72 3169 
സുഗിന് .ടക.എസ് 
എെപ്പാള്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
മവപ്പുറം  

കാവെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
മവപ്പുറം ( നിവവിടവ ഒഴിവില്  ) 

73 3170 
സിനി.പി.പി 
കവിച്ചാര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കണ്ണൂര്ക്   

കകളകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് , 
കണ്ണൂര്ക്  ജയപ്രശാന്ത് ന് 
സ്ഥവംമാറ്റം   വഭിച്ച ഒഴിവില്   

74 3171 
പബജു.എം.ബഷീര്ക്  
ഇളമാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്   
ടകാല്ലം  

ഉപ്പുിറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് , ഇടുകി 
സജിി് ക ാഷ് എം ആര്ക്  ന്  
സ്ഥവംമാറ്റം   വഭിച്ച ഒഴിവില്   

75 3172 
സുനില്കുമാര്് .എം.എ 
ടകാെകര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
തൃശ്ശൂര്ക്   

അന്തികാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ിയശ്ശൂര്ക്  മിനി കിാമസ് പി  ക് 
സ്ഥാന കയറ്റം വഭിച്ച  ഒഴിവില്   

76 3173 
റസീന.എ.എ. 
വള്ളകത്താള്  നഗര്്  
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തൃശ്ശൂര്ക്   

പഴയന്നൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിയശ്ശൂര്ക്  , പുഷ്പവി ക് 
സ്ഥാനകയറ്റം വഭിച്ച ഒഴിവിവ്  

77 3174 
വിജയവക്ഷ്മി.ആര്ക്  
അമ്പവപ്പുഴ സനത്ത് 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആവപ്പുഴ  

ചമ്പക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആവപ്പുഴ സിന്ധു എല്  ന്  സ്ഥവം 
മാറ്റം വഭിച്ച ഒഴിവില്   

78 3175 
അനിവകുമാര്ി.സി.ആര്് 
പാവാവള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ആവപ്പുഴ  

കകാട്ടായിഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്പാവ
കാെ് മകനാജ് എ ഇ ക്  സ്ഥവം 
മാറ്റം വഭിച്ച ഒഴിവില്   

79 3176 
സിനികമാള് .സി.ഐ.  
കുവാര്ക്കു്റു് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
മവപ്പുറം  

എെപ്പറ്റ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
മവപ്പുറം പി സകന്താഷ് ടന സ്ഥവം 
മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

80 3177 
കുഞ്ഞുകമാന് .എ 
അമ്പവപ്പുഴ കനാര്ക്ത്ത് 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആവപ്പുഴ  

പുറകാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ആവപ്പുഴ ഗീികുമാര്ി ക് സ്ഥവം 
മാറ്റം വഭിച്ച ഒഴിവില്  

81 3178 
സുബി.ടക. 
എഴുമറ്റൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പത്തനംിിട്ട  

ചിറ്റാര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംിിട്ട സിീഷ് ചന്ദ്രന്  ന് 
സ്ഥാനകയറ്ര്ം വഭിച്ച ഒഴിവില്   

82 3179 
സിന്ധു.ടക. 
പുറകാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ആവപ്പുഴ  

ടചറുിന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ആവപ്പുഴ വിജു കജാണ്  ടക ക് 
സ്ഥാനകയറ്റം    വഭിച്ച ഒഴിവില്  

83 3180 
അനില്കുമാര്ക് .ആര്് 
കൃഷ്ണപുര്ം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ആവപ്പുഴ  

നീവംകപരൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആവപ്പുഴ പ്രകമാദ് ബി എസ് ന്  
സ്ഥവം മാറ്റം വഭിച്ച ഒഴിവിവ്   

84 3181 
അപ്പു.ടക.എസ് 
പള്ളിപ്പാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ആവപ്പുഴ  

ടവട്ടത്തൂര്ക്   ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മവപ്പുറം അനീഷ് കുമാര്ക്  എന്   ന്  
സ്ഥവം മാറ്റം വഭിച്ച ഒഴിവില്   

85 3182 
ര്ാജികമാ ള്  .ആര്ക്  
ആര്യാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ആവപ്പുഴ  

അമ്പവപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് , 
പാവകാെ് മധു എസ് ന്   
സ്ഥവംമാറ്റം   വഭിച്ച ഒഴിവില്   



86 3183 
വാവികമാന് .വി. 
എെിവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആവപ്പുഴ  

വട്ടവെ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് , ഇടുകി 
അജയ് എ ക്    സ്ഥവംമാറ്റം   
വഭിച്ച ഒഴിവില്   

87 3184 
സജിര്ക് .പവ. 
പാവകമല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ആവപ്പുഴ  

മാങ്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇടുകി  
വിപിന്  കയഷ്ണ  ന് സ്ഥവം മാറ്റം   
വഭിച്ച ഒഴിവില്   

88 3185 
ബിന്ദു.വി.നായര്ക്  
ചമ്പക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ആവപ്പുഴ  

ടനല്ലായ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാവകാെ് വികനാദ് ബി   ക്  
സ്ഥാനകയറ്റം  വഭിച്ച ഒഴിവില്   

89 3186 
വിനയന് .ആര്ക്  
ആവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആവപ്പുഴ  

മുട്ടാര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആവപ്പുഴ 
നൊസ് മുെമ്മദ് ന് സ്ഥവം 
മാറ്റം  വഭിച്ച ഒഴിവില്   

90 3187 
പ്രീിി.ഡി.കമ്മത്ത് 
മാര്ാര്ിക്കുളം കനാര്ക്ത്ത് 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആവപ്പുഴ  

കാഞ്ഞിര്പ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് , 
പാവകാെ് അമ്പിളി എസ് ആനന്ദ് 
ന്   സ്ഥവംമാറ്റം   വഭിച്ച ഒഴിവിവ്   

91 3188 
കൃഷ്ണകുമാര്ക് .ജി 
ഭര്വികാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ആവപ്പുഴ  

വള്ളിക്കുന സം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ആവപ്പുഴ സി ആര്ക്  ജയചന്ദ്രന്  ന് 
സ്ഥാന കയറ്റം വഭിച്ച ഒഴിവില്  

92 3189 
അനില്കുമാര്ക് .ടക.പി.  
അമര്മ്പവം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്   
മവപ്പുറം  

ആവൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മവപ്പുറം ( 
നിവവിടവ ഒഴിവില്  ) 

93 3190 
വിദയ.എസ്. 
കറുകച്ചാല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കകാട്ടയം  

പായിപ്പാെ്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കകാട്ടയം പഷനി ഇ ടയ സ്ഥവം 
മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

94 3191 
സുകദവന് .ടക 
കള്ളാര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കാസര്ക്കഗാഡ്  

കള്ളാര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസര്ക്കഗാഡ് ( നിവവിടവ 
ഒഴിവില്  ) 

95 3192 
െസിി 
ആവപ്പാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ടകാല്ലം  

ലാപ്പന   ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ടകാല്ലം ( നിവവിടവ ഒഴിവില് ) 
അനുകമ്പാര്ക്െം 

96 3193 
സജിി്.എസ് 
കുലുകല്ലൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പാവകാെ്  

കെമ്പഴിപ്പുറം  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാവകാെ് ( നിവവിടവ ഒഴിവില്  ) 

97 3195 
മവി ല്കുമാര്ക് .ടക.പി 
കകാട്ടൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കകാഴികകാെ് 

കവാര്ക്കാെി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് , 
കാസര്ക്കഗാഡ് ശശികുമാര്്  എം 
ന്   സ്ഥവംമാറ്റം   വഭിച്ച ഒഴിവില്   

98 3196 
ഗംഗ.എസ് 
പാറകത്താെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കകാട്ടയം  

ടനടുങ്കുന സം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം െസീന അെമ്മദ് ന് 
സ്ഥാനകയറ്റം  വഭിച്ച ഒഴിവില്   

99 3197 
സജിി.എസ് 
കുവാറ്റ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്   
ആവപ്പുഴ  

കര്ിമ്പുഴ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് , 
പാവകാെ് ബിജി ആര്ക്  ന്   
സ്ഥവംമാറ്റം   വഭിച്ച ഒഴിവില്   

100 3198 
വിജകയഷ്.പി.പിള്ള. 
ചികങ്ങാവി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ആവപ്പുഴ  

കിങ്കര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് , 
പാവകാെ് ഉദയന്  കമകനാന്  ന്   
സ്ഥവംമാറ്റം   വഭിച്ച ഒഴിവില്   

101 3199 
സ്മിി.എസ്.നായര്ക്  
ടചറുിന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ആവപ്പുഴ  

പുതൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാവകാെ്   ( നിവവിടവ ഒഴിവില് ) 



102 3200 
കസാമന് .പി.വി 
പൂത്രിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറവാകുളം  

പായിപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറവാകുളം വിജയന്  ഇ എന്  ന്   
സ്ഥാനകയറ്റം  വഭിച്ച ഒഴിവില്   

103 3201 
വികനാദ്.ടക. 
വെവുകകാെ് പുത്തന്കുര്ിശ് 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എറവാകുളം 

കല്ലൂര്ക്കാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറവാകുളം ബിജു പി ആര്ക്  ന് 
സ്ഥവം മാറ്റം  വഭിച്ച ഒഴിവില്   

104 3202 
ബീന.വി.എസ് 
ഏറിയാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്   
തൃശ്ശൂര്ക്   

എെവിവങ്ങ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ിയശ്ശൂര്ക്  അബ്ദുള്  ബാബു പി ഐ ക്  
സ്ഥാന കയറ്റം വഭിച്ച ഒഴിവില്   

105 3203 
സജീവന് .സി.പി. 
കചര്ക്ത്തവ സനത്ത് 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആവപ്പുഴ 

ിച്ചനാട്ടുകര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാവകാെ്  മിനി എം റ്റി  ക്  
സ്ഥവം മാറ്റം  വഭിച്ച ഒഴിവില്   

106 3204 
കലാറികമാ ള്  കജാ വ്  സി.പവ.  
കാഞ്ഞിര്പ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കകാട്ടയം  

കകാുകത്താെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് , 
കകാട്ടയം ടപാന സമ്മ എ എസ് ന് 
സ്ഥാനകയറ്റം   വഭിച്ച ഒഴിവില്   

107 3205 
നബില്ബാബു 
ടകാടുമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പാവകാെ്  

മവമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാവകാെ് വികനാദ് ബി   ക്  
സ്ഥാനകയറ്റം  വഭിച്ച ഒഴിവില്   

108 3206 
എം.ടക.സുബാഷ് 
കുഴല്മന്ദം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പാവകാെ് 

ിയകെീര്ി    ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാവകാെ് ( നിവവിടവ ഒഴിവില്  ) 

109 3207 
ശിവപ്രകാശന് .ടക. 
കുമര്ംപുത്തൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പാവകാെ്  

കുമര്ംപുത്തൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പാവകാെ്                              
(അവധി ഒഴിവില് ) 

110 3208 
അജിിമ്മ.വി.ജി 
എവിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കകാട്ടയം  

ജില്ല പഞ്ചായത്ത് കകാട്ടയം 
അനില്  എം ടക   ക്  
സ്ഥാനകയറ്റം  വഭിച്ച ഒഴിവില്   

111 3209 
ശബര്ികൃഷ്ണ.വി.ആര്ക് .  
കുന സത്തുകാല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിിുവനന്തപുര്ം  

മുട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ഇടുകി , ടക ആര്ക്  കയഷ്ണദാസ് ന്  
സ്ഥവം മാറ്റം വഭിച്ച ഒഴിവില്   

112 3210 
ഷെവധര് ന് .ടക.എസ്.  
കടുങ്ങല്ലൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
എറവാകുളം 

ആകവാവി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറവാകുളം പസനബ എം ടക ക്    
സ്ഥാനകയറ്റം  വഭിച്ച ഒഴിവില്   

113 3211 
വി.ആര്ക് .അകശാകന്  
കുംബഡാടജ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്   
കാസര്ക്കഗാഡ്  

കുറ്റികകാല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസര്ക്കഗാഡ് ര്ജീഷ് കാര്ായി 
ടയ സ്ഥവം മാറ്റിയ ഒഴിവില്   

114 3212 
ഇന്ദിര്.ടക 
ചങ്ങകര്ാത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കകാഴികകാെ്  

കുന്നുമ്മവ്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കകാഴികകാെ് പ്രസീന ടക  ടയ 
സ്ഥവം മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

115 3213 
അഫ്സല് .എം.എ 
മുെമ്മ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആവപ്പുഴ  

മൂര്ക്കനാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് , 
മവപ്പുറം സവീം ടക എം ന്   
സ്ഥവംമാറ്റം   വഭിച്ച ഒഴിവില്   

116 3214 
സമീര്ക് .എസ് 
ടകാഴിഞ്ഞമ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാവകാെ്  

പിര്ായിര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പാവകാെ് ശിവര്ാജന്   ടയ 
സ്ഥവം മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

117 3215 
ബിനീഷ്.സി 
ിവന്നൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
മവപ്പുറം  

പുറത്തൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
മവപ്പുറം വി പി പജസന്  ന് 
സ്ഥാന കയറ്റം  വഭിച്ച ഒഴിവില്  



118 3216 
കവണു.വി.പി.  
ടചമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം  

മര്ങ്ങാട്ടുപ്പിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കകാട്ടയം സുനില്  കുമാര്്  ന് 
സ്ഥവംമാറ്റം വഭിച്ച ഒഴിവില്  

119 3217 
പ്രദീപ്.ആര്ക് . 
കുമാര്പുര്ം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ആവപ്പുഴ  

ആവിപറമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മവപ്പുറം  ഗീി വി  ക്  സ്ഥവം 
മാറ്റം  വഭിച്ച ഒഴിവിവ്   

120 3218 
പ്രശാന്ത്.എ.വി 
ആമ്പമണ്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പത്തനംിിട്ട 

നാറാവംമൂഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പത്തനംിിട്ട ര്ാകജഷ് ആര്ക്  ടന 
സ്ഥവം മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

121 3219 
സിീഷ്.എസ് 
വഴികെവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മവപ്പുറം  

മൂകത്തെം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മവപ്പുറം സിന്ധുകവഖ .റ്റി.ജി ടയ 
സ്ഥവംമാറ്റിയ ഒഴിവില്   

122 3220 
വികനാദ്കകുമാര്ക് .വി.ടക 
ഇവകമണ്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിിുവനന്തപുര്ം  

പററര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മവപ്പുറം 
ദിനുര്ാജ് പി ബി ക് സ്ഥവംമാറ്റം   
വഭിച്ച ഒഴിവില്   

123 3221 
െര്ി.ആര്ക് . 
കചവന്നൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാഴികകാെ്  

കദവംപാെി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസര്ക്കഗാഡ് പബജു ടന 
സ്ഥവം മാറ്റിയ ഒഴിവില്   

124 3222 
സ്മിി.എല്  
ശൂര്നാെ് ടസനത്ത് 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടകാല്ലം  

വല്ലപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാവകാെ് ധനയ വിശവം ടന 
സ്ഥവം മാറ്റിയ ഒഴിവില്   

125 3223 
അുണ്കുമാ  ര്്   എം.എസ് 
മുദാകല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിിുവനന്തപുര്ം  

കവളങ്ങാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് , 
എറവാകുളം കജകബ് കജാണ്   ന് 
സ്ഥാനകയറ്റം   വഭിച്ച ഒഴിവില്   

126 3224 
ശ്രീജിത്ത്.പി.എം 
കൂിാളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കകാഴികകാെ്  

എെയൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മവപ്പുറം 
കജാസ് സി ടജ ക്   സ്ഥവംമാറ്റം 
വഭിച്ച ഒഴിവില്   

127 3225 
ശയാം.എസ്.എല് . 
മാകവവികര് ിാമര്ക്കുളം 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആവപ്പുഴ  

ടവളിയമറ്റം  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ഇടുകി സുനില്  കുമാര്്  എം ജി  ക് 
സ്ഥാനകയറ്റം വഭിച്ച ഒഴിവില്  

128 3226 
ജയകുമാര്ക് .പി.ടക 
മവകാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ഇടുകി  

കകാെിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ഇടുകി , കറായ്കമാന്  വി എ ക് 
സ്ഥവം മാറ്റം വഭിച്ച ഒഴിവില്  

129 3227 
അബിഷ്.ഐ 
ര്ാജകുമാര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ഇടുകി  

ഇര്ട്ടയാര്ക്   ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ഇടുകി മകനാജ് കുമാര്ക്  ആര്്  എസ് 
ന് സ്ഥവംമാറ്റം വഭിച്ച ഒഴിവില്  

130 3228 
ഷാജു.എം.ബി. 
കദവികുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ഇടുകി  

പുല്പ്പ്പറ്റ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മവപ്പുറം  
( നിവവിടവ ഒഴിവില്  ) 

131 3229 
കജായ് അഗസ്റ്റിന്  
മര്ിയാപുര്ം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ഇടുകി  

കസനാപിി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ഇടുകി , ഉണ്ണികയഷ്ണന്  നായര്്  ക്   
സ്ഥവം മാറ്റം വഭിച്ച ഒഴിവില്  

132 3230 
സജികിാമസ് 
കാഞ്ചിയാര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ഇടുകി  

വാഴകത്താപ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ഇടുകി , ജി ശങ്കര്ന്  കുട്ടി ക്   
സ്ഥവം മാറ്റം വഭിച്ച ഒഴിവില്  

133 3231 
വികനാദ്കകുമാര്ക് .ടക 
കുവാപുര്ം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ഇടുകി  

ര്ാജകുമാര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ഇടുകി , ര്ാജകഗാപാല്  എന്  ന്  
സ്ഥവം മാറ്റം വഭിച്ച ഒഴിവില്  



134 3232 
അനില്കുമാര്ക് .എം.ആര്ക് .  
ഇവഞ്ഞി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
എറവാകുളം  

മഞ്ഞള്ളൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറവാകുളം ജുസണ്  ന്   
സ്ഥവംമാറ്റം  വഭിച്ച ഒഴിവില്   

135 3233 
സുകര്ഷ്ബാബു.പി.ബി.  
എുമടപ്പട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
തൃശ്ശൂര്ക്   

മുല്ലൂര്ക്കര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിയശ്ശൂര്ക്  , നീര്ജ്.ടക ക് 
സ്ഥാനകയറ്റം വഭിച്ച ഒഴിവില്  

136 3234 
റെീന.എ.എ. 
ടചാവ്വണ്ണൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
തൃശ്ശൂര്ക്   

ടിക്കുംകര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിയശ്ശൂര്ക്  , കമര്ി ദീന ടയ സ്ഥവം 
മാറ്റിയ  ഒഴിവില്  

137 3235 
ഷിജി പ്രഭ.പി. 
കെവല്ലൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
തൃശ്ശൂര്ക്   

പാറളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിയശ്ശൂര്ക്  , ഗീി വി ആര്ക്  ന് 
സ്ഥാനകയറ്റം വഭിച്ച ഒഴിവില്  

138 3236 
സുകമഷ്.പി.ആര്ക്  
പററകര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
തൃശ്ശൂര്ക്   

കവലൂകര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിയശ്ശൂര്ക്  ,ബിജു ടക ടയ സ്ഥവം 
മാറ്റിയ  ഒഴിവില്  

139 3237 
മായ.എല് .എസ് 
ആിിര്പ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
തൃശ്ശൂ ര്ക്   

കെവല്ലൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിയശ്ശൂര്ക്  , സനില്  കുമാര്്  ടക ടക  
ടയ സ്ഥവം മാറ്റിയ  ഒഴിവില്  

140 3238 
ബിന്ദു.വി.ടജ. 
എെത്തിുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
തൃശ്ശൂര്ക്   

പാഞ്ഞാള്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിയശ്ശൂര്ക്  , ആശ എം കുമാര്ി  ക് 
സ്ഥാന കയറ്റം വഭിച്ച   ഒഴിവില്  

141 3239 
പ്രീി.ഇ.എസ് 
നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര്ക്   

ടകാ്റുാഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിയശ്ശൂര്ക്  , സര്ിി റ്റി എ ക് 
സ്ഥവംമാറ്റം വഭിച്ച   ഒഴിവില്  

142 3240 
ഷാബു.ടക.ടജ. 
പര്ിയാര്ം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
തൃശ്ശൂര്ക്   

വാവിയംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാവകാെ് വാല്  എസ് ടന 
സ്ഥവം മാറ്റിയ ഒഴിവിവ്   

143 3241 
സുനിി.ബി. 
മുളക്കുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ആവപ്പുഴ  

ഓമല്ലൂര്ക്   ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പത്തനംിിട്ട ശ്രീകവ ജി ക് 
സ്ഥാനകയറ്റം വഭിച്ച ഒഴിവില്  

144 3242 
സന്താനകഗാപാവന്  
പുആകകാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പാവകാെ്  

കുത്തന്നൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് , 
പാവകാെ് പ്രീയ എസ് ന്   
സ്ഥവംമാറ്റം   വഭിച്ച ഒഴിവില്   

145 3243 
എന് .എസ്.പുഷ്പര്ാജന്   
ടമാഗ്രാല്  പുതൂര്്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസര്ക്കഗാഡ്   

പുത്തിടഗ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസര്ക്കഗാഡ്  അസീസ് എ ടക 
ക്  സ്ഥവംമാറ്റം   വഭിച്ച ഒഴിവില്   

146 3244 
സി.എം.കജാസ് 
അര്ിമ്പൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
തൃശ്ശൂര്ക്   

ചളവറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് , 
പാവകാെ് ടക സുകര്ഷ്  ന് 
സ്ഥവംമാറ്റം   വഭിച്ച ഒഴിവില്   

147 3245 
അബ്ദുള്  വത്തീസ്.ടക.ടക. 
ടനാച്ചാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാഴികകാെ് 

ടവസ്റ്റ് എകളര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസര്ക്കഗാഡ് വിജയന്  എം ന്   
സ്ഥവംമാറ്റം വഭിച്ച ഒഴിവില്   

148 3246 
ജി.കമാളി 
കകായിപ്രം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
എറവാകുളം 

ടവച്ചൂച്ചിറ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പത്തനംിിട്ട എം എസ് ചന്ദ്രകബാസ്  
ടന സ്ഥവം മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

149 3247 
പ്രകമാദ്.ടക.ടജ. 
വിളപ്പില്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ിിുവനന്തപുര്ം  

കുന സന്താനം  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പത്തനംിിട്ട ഗകവശന്   ന് 
സ്ഥാനകയറ്റം വഭിച്ച ഒഴിവില്  



150 3248 
മുെമ്മദ്.ടക.എം. 
കവളങ്ങാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറവാകുളം  

കപാത്താനികാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറവാകുളം ബീന പി ടപാന സയ്യ ക്  
സ്ഥവംമാറ്റം   വഭിച്ച ഒഴിവില്   

151 3249 
അഞ്ജു.െി.കവണു 
ആയവന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറവാകുളം  

കീര്ംപാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറവാകുളം കജായ് പി ബി ക്   
സ്ഥവംമാറ്റം   വഭിച്ച ഒഴിവില്   

152 3250 
സന്ദീപകമാെന് .ടക.പി. 
കാകങ്കാല്  ആവപ്പെമ്പ 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കണ്ണൂര്ക്   

ര്ാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്ക്   ചന്ദ്രകശഖര്ന്  എം ന് 
സ്ഥാനകയറ്റം  വഭിച്ച ഒഴിവില്   

153 3251 
വില്സണ് .സി.ടജ 
മുള്ളന്ടകാല്ലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
വയനാെ് 

ആിവനാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മവപ്പുറം കര്ണു പി ക്   
സ്ഥവംമാറ്റം വഭിച്ച ഒഴിവില്   

154 3252 
സനീഷ്കുമാര്ക് .െി.ബി. 
ഉദയംകപരൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറവാകുളം  

പാവക്കുഴ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറവാകുളം  ബിന്ദു ടക എസ് ന്  
സ്ഥവം മാറ്റം വഭിച്ച ഒഴിവിവ്   

155 3253 
പ്രികയഷ്.എന് . 
പുആപ്പാെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാഴികകാെ്  

പനത്തെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസര്ക്കഗാഡ് ടക ര്വീന്ദ്രന്  ന് 
സ്ഥാനകയറ്റം  വഭിച്ച ഒഴിവില്   

156 3254 
െര്ിനാഥ്.എം.ഐ. 
ടകാറ്റംകര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ടകാല്ലം 

ിാടഴകകാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മവപ്പുറം ബാബു ആര്ക്  ടന സ്ഥവം 
മാറ്റിയ ഒഴിവില്   

157 3255 
കജാസ്മാിൂ 
എുകത്തമ്പിി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പാവകാെ്  

മങ്കര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാവകാെ് ജയകുമാര്ക്  എസ്  ടന 
സ്ഥവം മാറ്റിയ ഒഴിവില്   

158 3256 
ര്ാകജഷ്ദാസ്.പവ 
കിവവകര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ടകാല്ലം 

കുട്ടമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറവാകുളം ര്ജനി ടക ടക ക്  
സ്ഥവംമാറ്റം   വഭിച്ച ഒഴിവില്   

159 3257 
മകനാജ്കുമാര്ക് .ഇ 
കബഡഡുക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കാസര്ക്കഗാഡ്  

മൂളിയാര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസര്ക്കഗാഡ് പ്രകമാദ് കുമാര്്  പി 
ക്    സ്ഥവംമാറ്റം വഭിച്ച ഒഴിവില്   

160 3258 
അഞ്ജന കപാള്  
കചമകഞ്ചര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാഴികകാെ് 

കീഴ്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
മവപ്പുറം പ്രിന്സിയ മുെമ്മദ് ന് 
സ്ഥാന കയറ്റം വഭിച്ച ഒഴിവില്  

161 3259 
നവാസ്.എസ് 
കല്പ്പകകഞ്ചര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
മവപ്പുറം 

ടിന സവ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
മവപ്പുറം സവീഷ് എ  ക് 
സ്ഥാനകയറ്റം വഭിച്ച ഒഴിവില്  

162 3260 
ഇന്ദു.പി.എ ന് . 
ിിെനാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കകാട്ടയം 

ിവപ്പവം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം കിാമസ് റ്റി പി   ക്  
സ്ഥാനകയറ്റം  വഭിച്ച ഒഴിവില്   

163 3262 
പ്രദീപകുമാര്ക് .എം.ആര്ക് . 
നൂറനാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആവപ്പുഴ  

കാവന്നൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മവപ്പുറം (അവധി ഒഴിവില് ) 

164 3263 
ബിജുകുമാര്ക് .ബി. 
ടകാല്ലയില്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ിിുവനന്തപുര്ം 

ഇടുകി - കഞ്ഞിക്കുഴി 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇടുകി    ( 
നിവവിടവ ഒഴിവില്  ) 

165 3264 
അകവാഷയസ്.എല് .ടജ. 
ടവള്ളാവൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം  

മറയൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇടുകി 
ര്ാജീവ് എം കയഷ്ണന്  ന് സ്ഥവം 
മാറ്റം വഭിച്ച ഒഴിവില്   



166 3265 
സുകര്ഷ്ബാബു.െി. 
ഏകഴാം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്ക്  

കവയാകേര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്ക്   മിനി ടക ക് 
സ്ഥാനകയറ്റം  വഭിച്ച ഒഴിവില്   

167 3266 
സുകര്ഷ്.വി.ടക. 
ിികകാെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കകാഴികകാെ് 

കാറഡുക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസര്ക്കഗാഡ്  ര്ജ് എ ടക  
ക്   സ്ഥവംമാറ്റം   വഭിച്ച ഒഴിവില്   

168 3267 
ഹുപസന് .ടക.ടക. 
പെിയൂര്് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്ക്  

എന്മകടജ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കാസര്ക്കഗാഡ് പീിാംബര്ന്  ടന 
സ്ഥവം മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

169 3268 
സനില്  കുമാര്ക്  എ എം 
അെിമാവി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുകി 

പബസന്വാവി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുകി കഡവിസ് പി ടക ക്  സ്ഥവം 
മാറ്റം വഭിച്ച ഒഴിവില്   

170 3269 
ബിജുകമാന് .പി. 
നര്ിപ്പറ്റ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാഴികകാെ് 

കകാകൊംകബളൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസര്ക്കഗാഡ് പത്മനാഭന്  ടക 
ക്  സ്ഥവംമാറ്റം   വഭിച്ച ഒഴിവില്   

171 3272 
സനല്കുമാ ര്ക്  എസ് 
കുറ്റിച്ചവ്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിിുവനന്തപുര്ം (അനുകമ്പാര്ക്െം) 

ആര്യനാെ്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിിുവന്തപുര്ം അനില്കുമാര്്  
ആര്ക്  ടന  സ്ഥവം മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

172 3273 
അുണ്വാ ല്  ടക പി 
കാവെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്           
മവപ്പുറം 

കമവാറ്റൂര്ക്   ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
മവപ്പുറം ഷീവ ടക എന്  ന് സ്ഥവം 
മാറ്റം വഭിച്ച ഒഴിവില്  

173 3275 
കജായ് കജാസസ് 
ആവകകാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കണ്ണൂര്ക്  

കബളൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസര്ക്കഗാഡ് നീവ്  എസ് എ 
ക്  സ്ഥവംമാറ്റം   വഭിച്ച ഒഴിവില്   

174 3276 
സജീവന്  ടക ടക 
കചാകറാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കകാഴികകാെ് 

കൂട്ടിവങ്ങാെി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
മവപ്പുറം ബി എസ് ഉണ്ണികയഷ്ണന്   
ന് സ്ഥവംമാറ്റം വഭിച്ച ഒഴിവില്  

175 3277 
സുനില്കുമാ ര്ക്  ആര്ക്  എസ് 
ഏരൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 

കുലുകല്ലൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാവകാെ് സുനില്  ടക ടജ ക്  
സ്ഥവം മാറ്റം വഭിച്ച ഒഴിവില്   

176 3278 
ആഷ ബി 
മുട്ടാര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആവപ്പുഴ 

ഒആക്കുങ്ങല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മവപ്പുറം    ( നിവവിടവ ഒഴിവില്  ) 

177 3279 
വീവ എസ് 
ടചല്ലാനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറവാകുളം 

ഒകല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് , 
എറവാകുളം മാവ എസ്  ന് 
സ്ഥാനകയറ്റം   വഭിച്ച ഒഴിവില്   

178 3280 
അര്വിന്ദന്  പി 
പീവികകാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസര്ക്കഗാഡ് 

പീവികകാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസര്ക്കഗാഡ് സുധീ ര്ക്  ടികെവ ന്  
ന് സ്ഥാനകയറ്റം വഭിച്ച  ഒഴിവില്   

179 3281 
സുധീര്ക്  കുമാര്ക്  യു ടക 
കാക്കൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാഴികകാെ് 

കുറുവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
മവപ്പുറം , സിീഷ് കുമാര്ക്  വി  ക് 
സ്ഥവം മാറ്റം വഭിച്ച ഒഴിവിവ്  

180 3282 
മഞ്ചു വി വി 
ടിന സവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
മവപ്പുറം 

പുഴകാട്ടിര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മവപ്പുറം ചന്ദ്രകവഖ ക് സ്ഥവംമാറ്റം   
വഭിച്ച ഒഴിവില്   

181 3283 
വികനാദ് കുമാര്ക്  പി വി 
പുത്തന്കവവികര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
എറവാകുളം 

പുത്തന്കവവികര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറവാകുളം ബിന്ദു ടസബ്സ്റ്റസ്റ്റയന്  ന്  
സ്ഥവം മാറ്റം വഭിച്ച ഒഴിവില്   



182 3284 
ദീപു ടക ടക 
അരൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്   
ആവപ്പുഴ 

കഷാളയൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാവകാെ് പത്മകുമാര്ക്  ബി എസ്  
ന് സ്ഥവം മാറ്റം വഭിച്ച ഒഴിവില്   

183 3285 
ടഷര്ക്വി എസ് 
പൂവ്വാര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിിുവനന്തപുര്ം 

ആനകര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാവകാെ് ര്കമശ് കുമാര്ക്  എം ടന 
സ്ഥവം മാറ്റിയ ഒഴിവില്   

184 3286 

െസീന എം 
വളപട്ടവം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കണ്ണൂര്ക്  

കയ്യൂര്ക്  ചീകമനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസര്ക്കഗാഡ്  ബിജുകുമാര്ക്  എം  
ന്  സ്ഥവംമാറ്റം   വഭിച്ച ഒഴിവില്   

 
ബന്ധടപ്പട്ട ഓസീസ് കമധാവിക ള്  ഈ ഉത്തര്വ് ഉെ ന്  പ്രാബവയത്തി ല്  നെപ്പാകക്റുആം , 

വിടുില്  ടചയ്യുകയും കസവനത്തി ല്  പ്രകവശിക്കുകയും ടചയ്യുന സ ഉകദയാഗസ്ഥുടെ വിവര്ം ഈ 

ആസീസിലും ബന്ധടപ്പട്ട മറ്റ് ആസീസുകളികവക്കും യഥാസമയം റികപ്പാര്ക്ട്ട് ടചകയ്യ്റുിാവ്. ഈ 

ഉത്തര്വ് ികദ്ദശ സവയംഭര്വ വകുപ്പിടന്റ ടവബ്സ്റ്റപസറ്റിലും പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിടന്റ ടവബ്സ്റ്റപസറ്റിലും 

വഭയമാവ്. സ്ഥവംമാറ്റം ടചയ്യടപ്പടുന സ ഉകദയാഗസ്ഥര്ക്ക്കും ആസീസ് കമധാവികള്ക്കും െി 

ടവബ്സ്റ്റപസറ്റുകളില്  നിന്നും ഉത്തര്വ് ടഡനണ്കവാഡ് ടചത് ഉപകയാഗികാവുന സിാവ്. 

                                                                         (ഒപ്പ്) 

                                                   കഡാ.ബി.എസ്. ിിുകമനി ഐ എ എസ് 
                                                            പഞ്ചായത്ത്  ഡയറക്ടര്ക്  
 

പകര്ക്പ്പ് 
1. വയക്തികള്ക് 
2. ബഹു.ികദ്ദശ സവയംഭര്വ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ പപ്രവറ്റ് ടസക്രട്ടറിക് 
3. എല്ലാ പഞ്ചായത്ത് ടഡപൂട്ടി ഡയറക്ടര്ക്മാര്ക്ക്കും 
4. എല്ലാ പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്ക്മാര്ക്ക്കും 
5. ബന്ധടപ്പട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിമാര്ക്ക് 
6. പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ /അഡീഷവല്  ഡയറക്ടറുടെ / കജായിന്റ് 
ഡയറക്ടറുടെ സി.എ മാര്ക്ക് 

7. കുില്  / അധികം 
                                                                      ഉത്തര്വിന്  പ്രകാര്ം  

                                             
                                                                             പ്ര്റു് 

  
 


