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നമർ ഉതരവ്ത്
 

ഉതരവ്ത് നമർ  : PAN/3140/2019-E3(DP)  തീയതര   :23/12/2019  
 
               ചുവടെ കകക്ചാംം  1-  ൽ  പ്യിക്ക ടഹഡ്ത്കർവ്്ചാടര അവരവരുടെ
കകപരുകൾവകകനടര കകക്ചാംം 2 - ൽ കകരഖട്പതരയരരരവിക്ക ആഫീസരകക�ർ്ത് സ�ം്്ചാറര
നരയ്രച്ത് ഉതരവ്ചാകാ.

മങ് 
നമർ കകക്ചാംം 1 കകക്ചാംം 2 കകക്ചാംം 3

1
ധകകനഷ്ത് എം
ശ്രീക്യഷ്ണപുറരം  ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പ്ചാ�ർ്ചാെ്ത്

നഗരൂർ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
തരരുവനന്തപരം സബീന ബീവര 
എസ്ത് ന്ത്  സ്ചാനകയറം �ഭരച 
ഒഴരവരൽ

ക്

2
ജീജ ആൽബർട്ത് 
ടചെറുടകകക്ചാൽ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പതനംതരട

ആന്ചാെ്ത് ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
തരരുവനന്തപുറരം കകജ്ചാൺ ടക റ്ീഫഫ
ന്ത് സ്ചാനകയറം �ഭരവിക്ക ഒഴരവരൽ

ക്

3
കകപ്രേ് ആർ 
കണ്ണ്ചാെര ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പ്ചാ�ർ്ചാെ്ത്

ആര്യകകങ്ക്ചാെ്ത് ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
തരരുവന്തപുറരം കകജ്യ്ചാതര ർ്ത് 
സ�ം്്ചാറം �ഭരച ഒഴരവരൽ

ക്

4
ര്ചാകകജഷ്ത് എ 
കകദേവരകംം  ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ഇപർര

കള്ളരർ്ചാെ്ത് ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
തരരുവനന്തപരം ര്ചാകകജഷ്ത് ആർ വര ർ്ത്
സ്ചാനകയറം �ഭരച ഒഴരവരൽ

ക്

5
അഫസർ എ എസ്ത്
ടക്ചാഴുവന്ചാൽ  ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
കകക്ചാടയം

ടചെറുടിക്കരയൂർ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
തരരുവനന്തപുറരം വരകകന്ചാദേ്ത് ചെന്ഫ 
ടന  സ�ം ്്ചാറരയ ഒഴരവരൽ

ക്
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6
സവരത ചെന്ഫ
കണ്ടല്ലൂർ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ആ�പ്പുഴ

അഴൂർ  ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
തരരുവന്തപുറരം ്ീന ക്്ചാരര എൽ ജര  
ടന സ്ചാന കയറം �ഭരച ഒഴരവരൽ

ക്

7
സുനരൽ ടക ടജ
കറ്റൂർ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പതനംതരട

ഉഴ്�യ്ക്കൽ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
തരരുവനന്തപുറരം പ്രേീത എസ്ത് ന്ചായർ 
ർ്ത് സ്ചാന കയറം �ഭരച ഒഴരവരൽ

ക്

8
ഡര സധീർ
ടപരുവന്ത്ചാനം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ഇപർര

അമ്പൂരര ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
തരരുവനന്തപരം രഞരനര ജര ർ്ത്  
സ്ചാനകയറം �ഭരച ഒഴരവരൽ

ക്

9
വര ടക ശ്രീക്്ചാർ
ടക്ചാർയ്ചാർ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
ഇപർര

ഇെവ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
തരരുവനന്തപുറരം പ്രേശ്ചാന്ത്ത് ആർ ആർ
ന്ത്  സ്ചാന കയറം �ഭരച ഒഴരവരൽ

ക്

10
പ്രേ്ീം 
മുംവഴ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ആ�പ്പുഴ (നര�വരൽ അവധരയരൽ)

കല്ലരയൂർ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
തരരുവനന്തപരം അനരൽ ക്്ചാർ 
ആർ ന്ത് സ്ചാനകയറം �ഭരച 
ഒഴരവരൽ

അനുകമ്ചാർഹം

11
രവീന് ബ്ചാബ
നര�കക്ൽ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ടക്ചാല്ലം

്ണമ്പൂർ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
തരരുവനന്തപുറരം നരഷ്ചാദേ്ത് എസ്ത് ന്ത് 
സ്ചാനകയറം �ഭരച ഒഴരവരൽ

അനുകമ്ചാർഹം

12
ര്്യ ആർ വര
കകചെ്്ചാെ്ത് ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ആ�പ്പുഴ 

വരം്രൽ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
തരരുവനന്തപുറരം പ്രേീത വര എസ്ത് ന്ത് 
സ്ചാനകയറം �ഭരച ഒഴരവരൽ

അനുകമ്ചാർഹം

13
വരകകന്ചാദേ്ത് ചെന്ഫ ബര
ടചെറുടിക്കരയൂർ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
്�പ്പു്ം (നര�വരൽ അവധരയരൽ)

ടവമ്ചായം  ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
തരരുവനന്തപുറരം അനരൽ ക്്ചാർ എ 
ർ്ത്   സ്ചാനകയറം �ഭരച ഒഴരവരൽ

അകകപക

14
കകജ്യ്ചാതര 
ആര്യകകങ്ക്ചാെ്ത് ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
തരരുവനന്തപുറരം

കരുംകംം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
തരരുവനന്തപുറരം ക്്ചാരര ്ുഷ 
എസ്ത് ന്ത് സ്ചാനകയറം �ഭരച 
ഒഴരവരൽ

അകകപക

15
ബരന്ദു ആർ
ടവച്ചൂർ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
കകക്ചാടയം

കരീപ്രേ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ടക്ചാല്ലം അജയ്ത് എ ർ്ത് 
സ്ചാനകയറം �ഭരച ഒഴരവരൽ

ക്

16
ഗരരീഷ്ത് ആർ
്ല്ല്ള്ളര ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പതനംതരട

നര�കക്ൽ   ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ടക്ചാല്ലം കക്്ചാംര ടയ സ�ം ്്ചാറരയ 
ഒഴരവരൽ

അനുകമ്ചാർഹം

17
ക്യഷ്ണക്്ചാരര ബര
ത്യ്കകങ്ചാട്ടൂർ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂർ

ടവച്ചൂചര്  ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പതനംതരട കക്്ചാംര ടയ സ�ം 
്്ചാറരയ ഒഴരവരൽ

അകകപക

18
സര്്ചാജ്ത്
കവംങ്ചാെ്ത് ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
എ്ണ്ചാകംം

്ല്ല്ള്ളര  ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പതനംതരട ഗരരീഷ്ത് ആർ ന്ത് 
സ�ം്്ചാറം  �ഭരച ഒഴരവരൽ

അകകപക

19 അരുൺ ക്്ചാർ എം എസ്ത്
കവംങ്ചാെ്ത് ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
എ്ണ്ചാകംം

തുമ്ൺ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പതനംതരട ബരന്ദു സര ർ്ത് 

അകകപക
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(നര�വരൽ അവധരയരൽ) സ്ചാനകയറം �ഭരച ഒഴരവരൽ

20
ബബജു എം ബഷീർ
ഉപ്പുത് ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ഇപർര

ഏന്ചാദേര്ംഗ�ം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പതനംതരട അരുൺ ടന സ�ം 
്്ചാറരയ ഒഴരവരൽ

അകകപക

21
്്ചാ�രനര ജര പരള്ള
എഴു്റ്റൂർ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പതനംതരട

്്ചാിക്കര ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പതനംതരട ്ം� ബീവര ർ്ത് സ്ചാന 
കയറം �ഭരച ഒഴരവരൽ

അകകപക

22
അരുൺ
ഏന്ചാദേര്ംഗ�ം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പതനംതരട

ടക്ചാപ്ൺ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പതനംതരട ജീജ ആൽബർട്ത് ടന 
സ�ം ്്ചാറരയ ഒഴരവരൽ

അകകപക

23
കക്്ചാംര
ടവച്ചൂചര് ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പതനംതരട

കറ്റൂർ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പതനംതരട സുനരൽ ടക ടജ ർ്ത് 
സ�ം്്ചാറം �ഭരച ഒഴരവരൽ

അകകപക

24
ടെ്ഫസ്ത്
ടക്ചാറന്ചാെ്ത് ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പതനംതരട

കകക്ചാട്ചാങൽ  ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പതനംതരട ഷ്ചാജരകക്്ചാഫ ്്ചാത് ടന 
സ�ം ്്ചാറരയ ഒഴരവരൽ

ഭരണടസൌകര്യർർം

25
സതീശഫ വര എസ്ത്
സീതകകത്ചാെ്ത് ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പതനംതരട

ടക്ചാറന്ചാെ്ത് ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പതനംതരട ഗീത വര ടയ സ�ം 
്്ചാറരയ ഒഴരവരൽ

അകകപക

26
ര്ചാകകജഷ്ത് ദേ്ചാസ്ത്
പുറ്്റം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പതനംതരട

പള്ളരർൽ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പതനംതരട ര്ചാധ്ചാക്യഷ്ണ പരള്ള ടക 
ർ്ത് സ്ചാന കയറം �ഭരച ഒഴരവരൽ

അകകപക

27
സുബര ടക
ചെരറ്ചാർ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പതനംതരട

ടചെറുടകകക്ചാൽ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പതനംതരട ജീജ ആൽബർട്ത് ന്ത്  
സ�ം്്ചാറം �ഭരച ഒഴരവരൽ 

അകകപക

28
സീ്
ക്ചാവ്ചാ�ം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
ആ�പ്പുഴ

കഞ്ഞരവഴര ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ആ�പ്പുഴ ബബജു സര എം  ന്ത് 
സ്ചാനകയറം   �ഭരച ഒഴരവരൽ 

അകകപക

29
അനരൽ ക്്ചാർ ആർ
നീ�ംകകപരൂർ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
ആ�പ്പുഴ

ചുനർര ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് ആ�പ്പുഴ 
ഷൂബര വര എസ്ത്  ന്ത് സ്ചാനകയറം   
�ഭരച ഒഴരവരൽ 

അകകപക

30
കരൺ
ടനപമുെര ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
ആ�പ്പുഴ

ജരല്ല പഞ്ചായത്ത്  
ആ�പ്പുഴ ബരജര എസ്ത്  ന്ത് സ്ചാന 
കയറം �ഭരച ഒഴരവരൽ

അനുകമ്ചാർഹം

31
സജരത 
പ്ചായരപ്രേ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
എ്ണ്ചാകംം

ടനപമുെര ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ആ�പ്പുഴ കരൺ ന്ത്  സ�ം്്ചാറം 
�ഭരച  ഒഴരവരൽ

അകകപക

32
ആർ ര്ചാകകജഷ്ത്
വ�രയപ്മ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ക്ചാസർകകഗ്ചാഡ്ത്

്്ചാകകവ�രർര ടതകകർർര  
ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ആ�പ്പുഴ സരന്ധു എഫ എസ്ത് ന്ത് 
സ്ചാനകയറം �ഭരച   ഒഴരവരൽ

അകകപക

33 സരനരകക്്ചാൾ സര ഐ
എെ്റ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 

ക്ചാവ്ചാ�ം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ആ�പ്പുഴ സീ് ർ്ത്  സ�ം്്ചാറം 

അകകപക
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്�പ്പു്ം �ഭരച  ഒഴരവരൽ

34
ബരജര
്്ചാ്്ചാർര ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
്�പ്പു്ം

കകചെ്്ചാെ്ത് ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ആ�പ്പുഴ ര്്യ ർ്ത്  സ�ം്്ചാറം �ഭരച 
ഒഴരവരൽ

അകകപക

35
സ്മരത
വല്ലപ്പുഴ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പ്ചാ�ർ്ചാെ്ത്

കണ്ടല്ലൂർ  ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ആ�പ്പുഴ സവരത ചെന്ഫ ടന സ�ം 
്്ചാറരയ ഒഴരവരൽ

അകകപക

36
അനര�ക്്ചാരര
കകക്ചാട്ചായര ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പ്ചാ�ർ്ചാെ്ത്

നീ�ംകകപരൂർ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ആ�പ്പുഴ അനരൽ ക്്ചാർ ആർ ന്ത് 
സ�ം്്ചാറം �ഭരച   ഒഴരവരൽ

അകകപക

37
ഗംഗ
ടനപങ്കുിക്കം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
കകക്ചാടയം

പ്ചാ്കകത്ചാെ്ത് ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
കകക്ചാടയം ടകസ്സര എം റര ർ്ത് 
സ്ചാനകയറം   �ഭരച ഒഴരവരൽ 

അകകപക

38
എ ടക ജയക്്ചാർ
അനങനെര ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
പ്ചാ�ർ്ചാെ്ത്

മുകകത്ചാ�ര ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് കകക്ചാടയം
ടഫഫ അ�ക്സ്ത്  ന്ത് സ്ചാനകയറം   
�ഭരച ഒഴരവരൽ 

അകകപക

39
ക്ചാഞന
ആയവന ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
എ്ണ്ചാകംം

ടനപങ്കുിക്കം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
കകക്ചാടയം ഗംഗ  ർ്ത് സ�ം്്ചാറം   
�ഭരച ഒഴരവരൽ 

അകകപക

40
ഷ്ചാജരകക്്ചാഫ ്്ചാത്
കകക്ചാട്ചാങൽ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പതനംതരട

ടക്ചാഴുവന്ചാൽ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
കകക്ചാടയം അഫസർ എ എസ്ത് ന്ത്  
സ�ം്്ചാറം �ഭരച  ഒഴരവരൽ

അകകപക

41
അരുൺ ജരകകതഷ്ത്
ബപകകങ്ചാട്ടൂർ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
എ്ണ്ചാകംം

്്വഫതുരുത്ത് ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
കകക്ചാടയം ബഷജു ന്ത് സ�ം്്ചാറം 
�ഭരച ഒഴരവരൽ

അകകപക

42
ബഷജു
്്വഫ തുരുത്ത് ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
കകക്ചാടയം

ടവച്ചൂർ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
കകക്ചാടയം ബരന്ദു ആർ ന്ത് സ�ം്്ചാറം 
�ഭരച ഒഴരവരൽ

അകകപക

43
പ്രേകകദേ്ചാഷ്ത്
ചെരിക്കകന്ചാൽ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ഇപർര

ക്ചാന്തല്ലൂർ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ഇപർര ്നീഷ്ത് കകദേവ്ത് ന്ത് സ�ം്്ചാറം 
�ഭരച ഒഴരവരൽ

അകകപക

44
്നീഷ്ത് കകദേവ്ത്
ക്ചാന്തല്ലൂർ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
ഇപർര

ചെരിക്കകന്ചാൽ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ഇപർര പ്രേകകദേ്ചാഷ്ത് ടന സ�ം ്്ചാറരയ 
ഒഴരവരൽ

അകകപക

45
ബരജു 
ഇപർര - കഞ്ഞരവഴര 
ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
ഇപർര

കരരങ്കുിക്കം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് ഇപർര 
ടക പര ക്യഷ്ണപരള്ള ർ്ത് സ്ചാന 
കയറം  �ഭരച ഒഴരവരൽ 

അകകപക

46
വരകകന്ചാദേ്ത്ക്്ചാർ ടക
ര്ചാജക്്ചാരര ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
ഇപർര

ചെവപള്ളം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ഇപർര ബബജു ടക �്ചാൽ ന്ത് 
സ്ചാനകയറം �ഭരച ഒഴരവരൽ

അകകപക

47 പ്രേീതര ഡര കമത്ത് കമംം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് അകകപക
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ക്ചാഞ്ഞരരപ്പുഴ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
പ്ചാ�ർ്ചാെ്ത്

എ്ണ്ചാകംം അതീന്ഫ എസ്ത് ന്ത് 
സ്ചാനകയറം �ഭരച ഒഴരവരൽ

48
സ്ചാന് കകജ്ചാസഫ്ത്
പ്ചാമ്ചാവെ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
എ്ണ്ചാകംം

കകക്ചാട്ടുവള്ളര ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
എ്ണ്ചാകംം പ്രേീതരകക്കകന്ചാഫ ഇ റര 
ടയ സ�ം്്ചാറരയ ഒഴരവരൽ 

അകകപക

49
ചെന്്ണര
്�യ്ചാറ്റൂർ നീകക�ശരരം 
ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
എ്ണ്ചാകംം

കഴര്ള്ളര ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
എ്ണ്ചാകംം പ്രേരഫസര എം ഡര ർ്ത് 
സ്ചാനകയറം �ഭരച 
ഒഴരവരൽ              

അകകപക

50
സനീഷ്ത് ക്്ചാർ റര ബര 
പ്ചാ�വഴ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
എ്ണ്ചാകംം

പ്ചാമ്ചാവെ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
എ്ണ്ചാകംം സ്ചാന് കകജ്ചാസഫ്ത് ടന 
സ�ം്്ചാറം �ഭരച ഒഴരവരൽ

അകകപക

51
ഷ്ചാബ
വ്ചാണരയംകംം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
പ്ചാ�ർ്ചാെ്ത്

അിക്ക്നെ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് ത്യ്ർ 
പര ടജ ജ�ീൽ ന്ത് സ്ചാനകയറം 
�ഭരച ഒഴരവരൽ

അകകപക

52
സര എം കകജ്ചാസ്ത് 
ചെംവ് ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
പ്ചാ�ർ്ചാെ്ത്

ഒരു്നയൂർ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ത്യ്ർ ര്ചാകകജഷ്ത് ന്ത് സ�ം്്ചാറം 
�ഭരച ഒഴരവരൽ

അകകപക

53
സുജ എ ടക
ഇരരമരംരയം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
്�പ്പു്ം

കണ്ട്ചാണകകശ്ശേരര ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ത്യ്ർ ്സ്സര ്്ചാകകഫൽ ന്ത് 
സ്ചാനകയറം  �ഭരച ഒഴരവരൽ

അകകപക

54
സുനരൽ ക്്ചാർ 
അന്തരർ്ചാെ്ത് ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
ത്യ്ർ

പരരയ്ചാരം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് ത്യ്ർ 
സ്മരത ഭ്ചാകർ ന്ത് സ്ചാനകയറം  
�ഭരച ഒഴരവരൽ

അകകപക

55
ര്ചാകകജഷ്ത് ടക ആർ 
ഒരു്നയൂർ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
ത്യ്ർ

അന്തരർ്ചാെ്ത് ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് ത്യ്ർ
സുനരൽ ക്്ചാർ  ന്ത് സ�ം്്ചാറം 
�ഭരച ഒഴരവരൽ

അകകപക

56
പ്രേസീത
ചൂണ്ടൽ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
ത്യ്ർ

വരവൂർ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് ത്യ്ർ 
കകബബര വ്� സര എഫ ന്ത് സ�ം 
്്ചാറം �ഭരച ഒഴരവരൽ 

അകകപക

57
്കകന്ചാജ്ത് പര 
ടനല്ലരയ്ചാമതര ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
പ്ചാ�ർ്ചാെ്ത്

വ്ചാണരയംകംം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പ്ചാ�ർ്ചാെ്ത് ഷ്ചാബ ന്ത് സ�ം്്ചാറം 
�ഭരച ഒഴരവരൽ

അകകപക

58
സന്ത്ചാനകകഗ്ചാപ്ചാ�ഫ
കതന്നൂർ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
പ്ചാ�ർ്ചാെ്ത്

കക്�്ചാർകകക്ചാെ്ത് ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പ്ചാ�ർ്ചാെ്ത് അനരൽക്്ചാർ എം ന്ത് 
സ്ചാനകയറം �ഭരച ഒഴരവരൽ

അകകപക

59
ടനൌഷ്ചാദേ്ത്
പുറ്ത്തൂർ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
്�പ്പു്ം

കൂടര�ങ്ചാെര  ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
്�പ്പു്ം സജീവഫ ടക ടക ർ്ത് 
സ�ം ്്ചാറം ഒഴരവരൽ

അകകപക

60
സജീവഫ ടക ടക
കൂടര�ങ്ചാെര ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
്�പ്പു്ം

പുറ്ത്തൂർ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
്�പ്പു്ം ടനൌഷ്ചാദേ്ത് ന്ത്  സ�ം ്്ചാറം 
ഒഴരവരൽ

അകകപക

61 ടക അബ്ദുൾ ്ഷീദേ്ത് ടചെറുടക്ചാവ്ത് ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് അകകപക
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നിക്കമ്പ്ര ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
്�പ്പു്ം

്�പ്പു്ം ്ീന വര ർ്ത് സ്ചാനകയറം 
�ഭരച ഒഴരവരൽ

62
ബരജു
കക്�്ചാറ്റൂർ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
്�പ്പു്ം

ചെ്ചാ�രയ്ചാർ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
്�പ്പു്ം രജനര എം ന്ത് സ്ചാനകയറം 
�ഭരച ഒഴരവരൽ

അകകപക

63
സു്
ഉർങ്ചാടരരര  ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
്�പ്പു്ം

ടക്ചാെരയത്തൂർ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
കകക്ചാഴരകകർ്ചാെ്ത് അനരൽ ക്്ചാർ എ ർ്ത് 
സ്ചാനകയറം  �ഭരച ഒഴരവരൽ

അകകപക

64
അകകശ്ചാകഫ
കറരകകർ്ചാൽ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ക്ചാസർകകഗ്ചാഡ്ത്

ഓ്കകശ്ശേരര ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
കകക്ചാഴരകകർ്ചാെ്ത് അബ്ദുൾ ഖ്ചാദേർ റര ർ്ത് 
സ്ചാനകയറം  �ഭരച ഒഴരവരൽ

അകകപക

65
അഞ്ജന കകപ്ചാൾ
കീഴ്പ്മ്ത് ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
്�പ്പു്ം

ക്ചായകകർ്ചാെര ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
കകക്ചാഴരകകർ്ചാെ്ത്ഉമർകടര ടക വര ർ്ത് 
സ്ചാനകയറം  �ഭരച ഒഴരവരൽ

അകകപക

66
ജയപ്രേശ്ചാന്ത്ത് സര
കകക്ചാട്ചാത് ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
വയന്ചാെ്ത്

കകവങ്ള്ളര ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
വയന്ചാെ്ത്  ബരജു ടക ജര ടയ സ�ം 
്്ചാറരയ ഒഴരവരൽ

ഭരണടസൌകര്യർർം

67
ബരജു ടക ജര
കകവങ്ള്ളര ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
വയന്ചാെ്ത്

കകക്ചാട്ചാത് ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
വയന്ചാെ്ത്  ജയപ്രേശ്ചാന്ത്ത് സര  ടയ 
സ�ം ്്ചാറരയ ഒഴരവരൽ

ഭരണടസൌകര്യർർം

68
കകജ്ചാസ്ത് കകത്ചാ്സ്ത്
ടപ്ചാന്മം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
്�പ്പു്ം

കണരച്ചാർ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് , കണ്ണൂർ
സ്ചാദേരഖ്ത് എസ്ത് സര ർ്ത് 
സ്ചാനകയറം  �ഭരച ഒഴരവരൽ 

അകകപക

69
ഷബ്ന ടക വര
ഏകകഴ്ചാം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂർ

ത്യ്കകങ്ചാട്ടൂർ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് , 
കണ്ണൂർ ക്യഷ്ണക്്ചാരര ബര ർ്ത് 
സ്ചാനകയറം  �ഭരച ഒഴരവരൽ 

അകകപക

 
 
               ചുവടെ കകചെർതരട്ടുള്ള പടരകയരട� കകക്ചാംം  1-  ൽ  പര്ചാ്ർശരചരരരവിക്ക
സീനരയർ  കർർരടന  ടഹഡ്ത്കർർ്ത്  തസ്രകയരകക�ർ്ത്  1958  ട� ടക .എസ്ത്  &
എസ്ത്.എസ്ത്.ആർ  ചെടം  31(എ)(1)  പ്രേക്ചാരം  27800-59400  ശമം  ടസ്കയര�രൽ
ത്ചാത്ത്ർ്ചാ�രക്്ചായര  സ്ചാനകയറം  നൽകരയം  കകക്ചാംം  -  2  ൽ  പര്ചാ്ർശരവിക്ക
ആഫീസരകക�ർ്ത് നരയ്രചം ഉെഫ പ്രേ്ചാബ�്യതരൽ ഉതരവ്ചാകാ.

  
സീനരകകയ്ചാ്രറര

നമർ കകക്ചാംം 1 കകക്ചാംം 2

1 3036
ര്്ചാകകദേവര ടക പര 
പഴയന്നൂർ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്  
ത്യ്ർ

കെകകങ്ചാെ്ത്  ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ത്യ്ർ എഫ പര വരനു ന്ത് സ്ചാനകയറം �ഭരച 
ഒഴരവരൽ

 
   
               ചുവടെ കകചെർതരട്ടുള്ള പടരകയരട� കകക്ചാംം  1-  ൽ  പര്ചാ്ർശരചരരരവിക്ക 
അടർൌണ്ടഫറുട്്ചാടര ടഹഡ്ത്കർർ്ത് തസ്രകയരകക�ർ്ത് പരരവർതനം ടചെെയ്്ത്  കകക്ചാംം 2 -
ൽ കകരഖട്പതരയരരരവിക്ക ആഫീസരകക�ർ്ത്  നരയ്രച്ത് ഉതരവ്ചാകാ.
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മങ് 
നമർ

സീനരകകയ്ചാ്രറര
നമർ കകക്ചാംം 1 കകക്ചാംം 2

1 3300
അനീഷ്ത് പ്രേഭ്ചാകർ
എഴു്റ്റൂർ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പതനംതരട

സീതകകത്ചാെ്ത് ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് , പതനംതരട 
സതീശഫ ന്ത് സ�ം്്ചാറം �ഭരച ഒഴരവരൽ 

2 3301
സ്മരജരത്ത് ഫ്ത്ംചർ
ഇംംപളർ  ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്  
ടക്ചാല്ലം

കകദേശ്ംഗ�ം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ത്യ്ർ ്കകന്ചാജ്ത് ക്്ചാർ എ ർ്ത് സ്ചാനകയറം 
�ഭരച ഒഴരവരൽ

3 3302
ഷ്ചാജഹ്ചാഫ.എം
ടത്ചാെരയൂർ  ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
ടക്ചാല്ലം

കവംങ്ചാെ്ത് ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് എ്ണ്ചാകംം 
സര്്ചാജ്ത് ന്ത്  സ�ം്്ചാറം   �ഭരച ഒഴരവരൽ 

4 3303
വരകകന്ചാദേ്ത് ക്്ചാർ ബര
വള്ളരകകർ്ചാെ്ത്  ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
പതനംതരട

ബ്�പ്രേ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പതനംതരട ്രനര ജര ർ്ത് സ്ചാന കയറം 
�ഭരച ഒഴരവരൽ

5 3304
ര്്ചാകകദേവര.എ.എഫ
കകപരയം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
ടക്ചാല്ലം

വരംയൂർ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് പ്ചാ�ർ്ചാെ്ത്
ശ്ചാ�രനര ർ്ത് സ്ചാനകയറം �ഭരച ഒഴരവരൽ

6 3305
കകഗ്ചാപക്്ചാ ർ ആർ
ട്ഴുകകവ�ര ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പതനംതരട

ചെരറ്ചാർ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് പതനംതരട സുബര 
ടക ർ്ത്  സ�ം്്ചാറം �ഭരച ഒഴരവരൽ 

7 3306
ചെരത്ര വരജയഫ. ബര
ടചെിക്കീർർര ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പതനംതരട

എഴു്റ്റൂർ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പതനംതരട ്്ചാ�രനര ജര പരള്ള ർ്ത് സ�ം 
്്ചാറം  �ഭരച ഒഴരവരൽ

8 3307
പ്രേശ്ചാന്ത്ത് ക്്ചാർ. എഫ
വെകകശ്ശേരരർര ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പതനംതരട

ടക്ചാർയ്ചാർ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് ഇപർര വര ടക
ശ്രീക്്ചാർ ന്ത്  സ�ം ്്ചാറം �ഭരച ഒഴരവരൽ 

9 3308
ഷരജു.സര
നരരണം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പതനംതരട

ഉപ്പുത് ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് ഇപർര ബബജു എം
ബഷീർ ന്ത്  സ�ം ്്ചാറം �ഭരച ഒഴരവരൽ 

10 3309
ട്ജരകക്്ചാഫ.എസ്ത്
ഉദേയന്ചാപുറരം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
കകക്ചാടയം

കകദേവരകംം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് ഇപർര ര്ചാകകജഷ്ത് 
ന്ത് സ�ം്്ചാറം   �ഭരച ഒഴരവരൽ 

11 3311
ബരനുകക്്ചാഫ.എഫ
കരവ്ചാരം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
തരരുവനന്തപുറരം

ചെംവ്  ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് പ്ചാ�ർ്ചാെ്ത് കകജ്ചാസ്ത്  
ന്ത് സ�ം്്ചാറം �ഭരച  ഒഴരവരൽ 

12 3312
സജര വർഗ്ഗീസ്ത്
മുഴുവന്നൂർ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
എ്ണ്ചാകംം

എെത� ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
എ്ണ്ചാകംം , ജയചെന്ഫ എ ർ്ത്  
സ്ചാനകയറം �ഭരച ഒഴരവരൽ

13 3314
വരകകന്ചാദേ്ത് സര വര
കയ്യൂർ ചെീകക്നര ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
ക്ചാസർകകഗ്ചാഡ്ത്

വ�രയപ്മ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് , 
ക്ചാസർകകഗ്ചാഡ്ത് ആർ ര്ചാകകജഷ്ത്  ന്ത്   
സ�ം്്ചാറം   �ഭരച ഒഴരവരൽ 
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14 3315
ബീന ടക എ
വ്ചാഴ്ള്ളര  ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
കകക്ചാടയം

അശ്ന്നൂർ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് എ്ണ്ചാകംം 
ശ്രീജ വര ർ്ത് സ്ചാന കയറം  �ഭരച ഒഴരവരൽ 

15 3316
ബരജു.പര
ഒറ്റൂർ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
തരരുവനന്തപുറരം

ടവടത്തൂർ  ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് ്�പ്പു്ം 

16 3317
അനരൽ കഞ്ഞുകക്്ചാഫ 
കെയ്ക്കൽ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ടക്ചാല്ലം

ര്ചാജക്്ചാരര  ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് ഇപർര 
വരകകന്ചാദേ്ത് ക്്ചാർ ടക ർ്ത്  സ�ം്്ചാറം   �ഭരച 
ഒഴരവരൽ 

17 3318
്ീന
പഴയകാകകമൽ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
തരരുവനന്തപുറരം
 ( നര�വരൽ അന്യത്രകകസവനതര ൽ  )

നഗരൂർ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് തരരുവനന്തപുറരം
 ( അന്യത്രകകസവനം തുെർച )

18 3319
്ഞ.എസ്ത്
പുറംര്്ചാത്ത് ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
തരരുവനന്തപുറരം

മുതുത� ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് പ്ചാ�ർ്ചാെ്ത് ഓ്ന 
ർ്ത് സ്ചാനകയറം �ഭരച ഒഴരവരൽ 

19 3320
എൽകകദേ്ചാസ്ത് കകപ്ചാൾ
ക്ചാ�െര ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
എ്ണ്ചാകംം

്�യ്ചാറ്റൂർ നീകക�ശരരം 
ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്എ്ണ്ചാകംം ചെന്്ണര ർ്ത്  
സ�ം ്്ചാറം �ഭരച ഒഴരവരൽ 

20 3321
അനരൽക്്ചാർ ബര
ടതവംഭ്ചാഗം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ടക്ചാല്ലം

ഇപർര - കഞ്ഞരവഴര  ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ഇപർര ബരജു ന്ത് സ�ം ്്ചാറം  �ഭരച 
ഒഴരവരൽ 

21 3322
ദേീപ ജര
പുറ്്റം
പതനംതരട

കകക്ചാട്ചായര  ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പ്ചാ�ർ്ചാെ്ത് , അനര�ക്്ചാരര ർ്ത് സ�ം ്്ചാറം 
�ഭരച ഒഴരവരൽ

22 3323
ദേീപ.ടക.ആർ
എഴുകകക്ചാൺ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ടക്ചാല്ലം

ആ�ംകകക്ചാെ്ത്  ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
്�പ്പു്ംആകകന്റ്ചാ സര ഒ  ർ്ത്  സ്ചാനകയറം 
�ഭരച ഒഴരവരൽ 

23 3324
ദേീപക്ത് ന്ചായർ . എസ്ത്
്ൺകക്്ചാതുരുത്ത് ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ടക്ചാല്ലം

കീഴ്പ്മ്ത്  ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
്�പ്പു്ം അഞന കകപ്ചാൾ ന്ത് സ�ം്്ചാറം 
�ഭരച ഒഴരവരൽ

24 3325
ഭ്ചാവന.പര.എം
ടവംരയം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ടക്ചാല്ലം

പ്ചായരപ്രേ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് എ്ണ്ചാകംം 
സജരത ർ്ത് സ�ം്്ചാറം �ഭരച  ഒഴരവരൽ 

25 3326
�ക്ഷ്മര.എൽ
ടനപമന ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ടക്ചാല്ലം

ആയവന ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് എ്ണ്ചാകംം 
ക്ചാഞന ർ്ത് സ�ം്്ചാറം �ഭരച ഒഴരവരൽ 

26 3327
രവീന്ന്ചാഥ്ത്.ആർ
്്ചാിക്കര ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പതനംതരട

ടപരുവന്ത്ചാനം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് ഇപർര 
സുധീർ ഡര ർ്ത്   സ�ം ്്ചാറം �ഭരച ഒഴരവരൽ 

27 3328
ജയക്യഷ്ണഫ.റര.എസ്ത്
ആന്ചാെ്ത് ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
തരരുവനന്തപുറരം

ടചെങ്ന്ചാെ്ത് ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് എ്ണ്ചാകംം 
സീ് എസ്ത് ബ്ചാവ ർ്ത് സ്ചാന കയറം  �ഭരച 
ഒഴരവരൽ 
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28 3329
സരനര ജകക്്ചാം
ത്യർരുവ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ടക്ചാല്ലം

കതന്നൂർ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് പ്ചാ�ർ്ചാെ്ത് 
സന്ത്ചാനകകഗ്ചാപ്ചാ�ഫ ന്ത് സ�ം്്ചാറം  �ഭരച 
ഒഴരവരൽ 

29 3330
അ്ീന.എസ്ത്
ചെരകകങ്ചാ�ര  ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ആ�പ്പുഴ

പൂ്ംഗ�ം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് ത്യ്ർ     (
നര�വരട�  ഒഴരവരൽ )

30 3331
അഭര�്ചാഷ്ത് ടക
ആര്യങ്ക്ചാവ്ത് ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ടക്ചാല്ലം

അനങനെര ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് പ്ചാ�ർ്ചാെ്ത് എ 
ടക ജയക്്ചാർ ന്ത്  സ�ം്്ചാറം   �ഭരച 
ഒഴരവരൽ 

31 3332
ഷ്ചാനവ്ചാസ്ത്.ബര
ഇെമുംർൽ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ടക്ചാല്ലം

എെ്റ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
്�പ്പു്ം  സരനരകക്്ചാൾ സര ഐ ടയ സ�ം 
്്ചാറരയ ഒഴരവരൽ

32 3333
ശ്രീക്ചാന്ത്ത് സര
ടക്ചാരടര  ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
ത്യ്ർ

മുരരയ്ചാെ്ത്  ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ത്യ്ർ എം ടക വരജയഫ ന്ത്  സ്ചാനകയറം 
�ഭരച ഒഴരവരൽ

33 3335
ബരജു.ബര
ത്യകകർ്ചാവരൽവടം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ടക്ചാല്ലം

്്ചാ്്ചാർര ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് ്�പ്പു്ം ബരജര 
എസ്ത് ന്ത് സ�ം്്ചാറം   �ഭരച ഒഴരവരൽ 

34 3336
ശ്രീജ.പര
ധർമെം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂർ

മുഴവിക്ക്ത് ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് കണ്ണൂർ , പവരത്രഫ 
വര ർ്ത് സ്ചാനകയറം    �ഭരച ഒഴരവരൽ 

35 3337
അഷ്ഫ്ത് ടക ടക
കൂര്ചാചുണ്ട്ത് ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
കകക്ചാഴരകകർ്ചാെ്ത്

ബദേരയപർ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് ക്ചാസർകകഗ്ചാഡ്ത് 
(നര�വരട� ഒഴരവരൽ)

36 3338
്്ചായ ആർ.ആർ
ടവമ്ചായം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
തരരുവനന്തപുറരം

ക്ചാഞ്ഞരരപ്പുഴ  ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് പ്ചാ�ർ്ചാെ്ത് 
പ്രേീതര ഡര കമത്ത് ന്ത്  സ�ം്്ചാറം �ഭരച 
ഒഴരവരൽ 

37 3339
ജൂ� എ
കകത്ചാളൂർ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ത്യ്ർ

എരു്ട്ടര  ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് ത്യ്ർ 
സകകന്ത്ചാഷ്ത് ടക എഫ്ത്  ന്ത് സ്ചാനകയറം 
�ഭരച ഒഴരവരൽ 

38 3340
കകസ്ചാഫരയ ഡര ടപരു്്ചാടരൽ
അരരമ്പൂർ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ത്യ്ർ

ചൂണ്ടൽ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് ത്യ്ർ പ്രേസീത ർ്ത് 
സ�ം്്ചാറം �ഭരച ഒഴരവരൽ 

39 3341
സ്ചാദേരഖ�ര ടജ
്രുതകക്്ചാഡ്ത് ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
പ്ചാ�ർ്ചാെ്ത്

കണ്ണ്ചാെര ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് പ്ചാ�ർ്ചാെ്ത് കകപ്രേ് 
ടയ സ�ം്്ചാറരയ ഒഴരവരൽ 

40 3342
ഗീത പര 
ക്ചാര്ചാക്രശ്ശേര ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പ്ചാ�ർ്ചാെ്ത്

ജരല്ല പഞ്ചായത്ത് പ്ചാ�ർ്ചാെ്ത്  സുനരൽ ക്്ചാർ 
സര ർ്ത് സ്ചാനകയറം  �ഭരച ഒഴരവരൽ 

41 3343
അബ്ദുൾ സ�ീം വര യ
എരു്യൂർ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പ്ചാ�ർ്ചാെ്ത്

കകകരംകകശ്ശേരര  ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് പ്ചാ�ർ്ചാെ്ത്   
ഗീത എഫ ആർ ന്ത്  സ്ചാനകയറം   �ഭരച 
ഒഴരവരൽ 
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42 3344
ഷ്ചാജര പര വര
ടചെറുടവത്തൂർ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
കകക്ചാഴരകകർ്ചാെ്ത്

കറരകകർ്ചാൽ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് ക്ചാസർകകഗ്ചാഡ്ത് 
അകകശ്ചാകഫ ന്ത്  സ�ം്്ചാറം   �ഭരച 
ഒഴരവരൽ 

43 3345
ശ്രീകക�ഖ വര
കെമഴരപ്പു്ം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പ്ചാ�ർ്ചാെ്ത്

ശ്രീക്യഷ്ണപുറരം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പ്ചാ�ർ്ചാെ്ത്  ധകകനഷ്ത് എം  ടന സ�ം ്്ചാറരയ 
ഒഴരവരൽ

44 3346
എം. നജീം
നഗരൂർ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
തരരുവനന്തപുറരം

ഇരരമരംരയം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് ്�പ്പു്ം സുജ 
എം ടക ർ്ത്  സ�ം ്്ചാറം  �ഭരച ഒഴരവരൽ 

45 3347
ര്ചാജീവ്ത് ക്്ചാർ വര ടക
ചെർരട്്ചാ് ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
കകക്ചാഴരകകർ്ചാെ്ത്

അയ്യഫകിക്ക്ത് ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് കണ്ണൂർ 
സുഭ്ചാഷ്ത് എം ജര ർ്ത് സ്ചാനകയറം �ഭരച  
ഒഴരവരൽ 

46 3348
അനീഷ എം ബഷീർ
തുമ്ൺ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
പതനംതരട

ടപ്ചാന്മം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് ്�പ്പു്ം , കകജ്ചാസ്ത് 
കകത്ചാ്സ്ത് ന്ത് സ�ം്്ചാറം �ഭരച  ഒഴരവരൽ 

47 3349
ബരജു വര 
തഴവ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ടക്ചാല്ലം

ആനർയം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
്�പ്പു്ം ( അവധര ഒഴരവരൽ )

48 3350
കക്്ചാബരഫസൺ ടക ടജ
ക്ചാട്ടൂർ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ത്യ്ർ

ക്ചാ്ംം  ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ത്യ്ർ ടക എൽ ്ംഗം ർ്ത് സ്ചാനകയറം 
�ഭരച ഒഴരവരൽ

49 3351
ബരന്ദു കകജ്ചാസഫ്ത്
പ്ചാ്ംം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ത്യ്ർ

പുറിക്കയൂർ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് ത്യ്ർ  ്്ചാഫര ഇ 
റര ർ്ത് സ�ം ്്ചാറം   �ഭരച ഒഴരവരൽ 

50 3352
്്ചാ�തര പര ടക
കണ്ണമ്പ്ര ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പ്ചാ�ർ്ചാെ്ത്

്്ചാത്തൂർ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പ്ചാ�ർ്ചാെ്ത് വരജയക്്ചാർ ടക ർ്ത് സ്ചാന 
കയറം �ഭരച ഒഴരവരൽ

51 3353
അഭര�്ചാഷ്ത് പര എം
ടവച്ചൂർ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
കകക്ചാടയം

ഏകകഴ്ചാം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് കണ്ണൂർ ഷബ്ന 
ർ്ത്സ�ം്്ചാറം   �ഭരച ഒഴരവരൽ 

52 3354
സജീഷ്ത് ക്്ചാർ എ എസ്ത്
ടചെങ്കൽ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
തരരുവനന്തപുറരം

ന്്്ചാഹര ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് കണ്ണൂർ സകകന്ത്ചാഷ്ത് 
ക്്ചാർ ന്ത് സ്ചാനകയറം    �ഭരച ഒഴരവരൽ 

53 3355
അനരത ടജ
കരുംകംം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
തരരുവനന്തപരം

വല്ലപ്പുഴ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് പ്ചാ�ർ്ചാെ്ത്    സ്മരത 
ർ്ത് സ�ം്്ചാറം �ഭരച ഒഴരവരൽ

54 3356
ട്ജര ടക ആർ
ര്ചാ്ങ്കരര ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ആ�പ്പുഴ 

ഉർങ്ചാടരരര  ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
്�പ്പു്ം സു് ർ്ത് സ�ം ്്ചാറം ഒഴരവരൽ

55 3357
സന്ദീപ്ത് പര സദേഫ
അയ്മനം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
കകക്ചാടയം

നിക്കമ്പ്ര  ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
്�പ്പു്ം ടക അബ്ദുൾ ്ഷീദേ്ത് ന്ത് സ�ം്്ചാറം 
�ഭരച ഒഴരവരൽ
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56 3358
ശ്രീന്ചാഥ്ത് എസ്ത് ടക
കങഴ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
കകക്ചാടയം

ബപകകങ്ചാട്ടൂർ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് എ്ണ്ചാകംം 
അരുൺ ജരകകതഷ്ത് ടന സ�ം ്്ചാറരയ 
ഒഴരവരൽ 

57 3359
്രനര സര 
കെയ്ക്ക്ചാവൂർ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
തരരുവനന്തപുറരം

കക്�്ചാറ്റൂർ  ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
്�പ്പു്ം ബരജു ന്ത് സ�ം്്ചാറം �ഭരച ഒഴരവരൽ

58 3360
ജുഗ്നു എ എം
്ണമ്പൂർ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
തരരുവനന്തപുറരം

പ്ചാ�വഴ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് എ്ണ്ചാകംം 
സനീഷ്ത് ക്്ചാർ ന്ത് സ�ം്്ചാറം �ഭരച  
ഒഴരവരൽ 

59 3361
ര്ചാകകജന്ഫ പരള്ള എം
അഞൽ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ടക്ചാല്ലം

ടനല്ലരയ്ചാമതര  ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പ്ചാ�ർ്ചാെ്ത്  ്കകന്ചാജ്ത് ന്ത് സ�ം്്ചാറം �ഭരച  
ഒഴരവരൽ

 
 
 
 
               ബന്ധട്ട ഓഫീസ്ത്  കക്ധ്ചാവരകൾ  ഈ  ഉതരവ്ത്  ഉെഫ  പ്രേ്ചാബ�്യതരൽ
നെ്ര�്ചാർര,  ജീവനർ്ചാടര വരപതൽ ടചെെകയം ,.  കകസവനതരൽ പ്രേകകവശര്രകകവണ്ടതും
പ്രേസ്തുുത  വരവരം  ഈ  ഓഫീസര�ം  ബന്ധട്ട ്റ്ത്  ഓഫീസുകംരകക�വം  യഥ്ചാസ്യം
്രകക്്ചാർട്ത്  ടചെകകയ്യണ്ടതു്്ചാണ്ത്.  ഈ  ഉതരവ്ത്  തകകദശ  സരയംഭരണ  വക്രടന്റ ടവബ്ത്
ബസറര�ം  പഞ്ചായത്ത്  വക്രടന്റ ടവബ്ത്  ബസറര�ം  �ഭ്യ്്ചാണ്ത് .  സ�ം്്ചാറം
ടചെയ്യട്പിക്ക ഉകകദേ്യ്ചാഗസർവം  ആഫീസ്ത്  കക്ധ്ചാവരകൾവം  െര  ടവബ്ത്  ബസറ്റകംരൽ
നരാം ഉതരവ്ത് ടഡൌൺ കക�്ചാഡ്ത് ടചെെയ്്ത് ഉപകകയ്ചാഗരർ്ചാുിക്കത്ചാണ്ത്.
 
 
 
 

എം.പര.അജരത്ത് ക്്ചാർ 
പഞ്ചായത്ത് ഡയ്ടറുടടെ

പൂർണ്ണ അധരക ചു്ത� വഹരവിക്ക
അഡീഷണൽ ഡയ്ടർ

വ്യക്തരകൾർ്ത്
പകർ്്ത്
    1. ബഹ.തകകദശ സരയംഭരണ ്ന്ത്രരയടെ ബപ്രേവറ്ത് ടസമങട്രർ്ത്
    2. എല്ല്ചാ പഞ്ചായത്ത് ടഡപ്ടര ഡയ്ടർ്്ചാർവം
    3. എല്ല്ചാ പഞ്ചായത്ത് അസരറ്ന്റ്ത് ഡയ്ടർ്്ചാർവം
    4. ബന്ധട്ട ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് ടസമങട്ര്്ചാർർ്ത്
    5. പഞ്ചായത്ത് ഡയ്ടറുടടെ/അഡീഷണൽ ഡയ്ടറുടടെ/കകജ്ചായരന്റ്ത് 

ഡയ്ക്ത്റുടടെ സര.എ ്്ചാർർ്ത്
   6. സരറ്ം ്്ചാകകനജർ, ഐ.റര & ഇ-ഗകകവണഫസ്ത് ( ടവബ്ത് ബസറരൽ 

പ്രേസരദ്ധീകരരവിക്കതരന്ത്)
    7. കരുതൽ/അധരകം
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