
 

പഞ്ചായത്ത് ഡയ്ടറുടടെ നെപെരമങ്ങൾ
    വരഷയം: പഞ്ചായത്ത്  വകുപ്്ത്:  ജീവനക്ചാര്യം  -  ടഹെഡ്ത്ക്ലർ്ത്  തസ്രകയരട�

ജീവനർ്ചാരുടെ സ�ം്്ചാറ്റം ,  പരരവ്ലതനം  -  ഉതരവ്ത്
പ്ട്്പെടവരക്കുന.

    പര്ചാ്്ലശം:  25.02.2017 ട� സ.ഉ (അച്ചെര) 03/2017/ഉഭപവ നമ്ല ഉതരവ്ത്
ഉതരവ്ത് നമ്ല  : PAN/3140/2019-E3(DP)  തീയതര   :05/02/2020  

  
               ചുവടെ കകക്ചാളംം  1  -  ൽ  പ്യു ടഹെഡ്ത്ക്ലക്്ചാടര അവരവരുടെ
കകപരുകൾകകകനടര കകക്ചാളംം - 2 ൽ കകരേട്്പെടതരയരരരകു ഓഫീസരകക�ർ്ത് സ�ം്്ചാറ്റര
നരയ്രച്ച്ത് ഉതവ്ചാകുപ്കുന.
 

മങ് 
നമ്ല കകക്ചാളംം 1 കകക്ചാളംം 2 കകക്ചാളംം 3

1
ബരജര ആ്ല
ചെയ്ംഗ�ം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ടക്ചാലം

പള്ളരർൽ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
തരരുവനന്തപരം ജയകുപ്്ചാ്ല ംസ്ത് ന്ത് 
സ്ചാന കയറ്റം �ഭരച്ച ഒഴിവരവരൽ

ക്

2
അനരത ടക ഒഴി
ടന്പെടും ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പതനംതരട

പ്ചാകകങ്ചാെ്ത് ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
തരരുവനന്തപരം ്കകന്ചാജ്ത് കുപ്്ചാ്ല  
ംസ്ത്  ന്ത് സ്ചാനകയറ്റം �ഭരച്ച 
ഒഴിവരവരൽ

ക്

3
ഉണ്ണരക്യഷ്ണൻ
ത�വൂ്ല ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ടകലം

അഞ്ചുടതങ്ത് ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
തരരുവനന്തപരം ബ്ചാബ ദരൻക്ല ന്ത് 
സ്ചാനകയറ്റം �ഭരച്ച ഒഴിവരവരൽ

ക്

4
പര സകകന്ത്ചാഷ്ത് 
ംഴുകകക്ചാൺു ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ടക്ചാലം

്ണമ്ല  ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
തരരുവനന്തപരം വര ടക ശീകുപ്്ചാ്ല ന്ത്
സ�ം്്ചാറ്റം �ഭരകു  ഒഴിവരവരൽ

ക്

5
കകജ്യ്ചാതര ംസ്ത് വര 
കകക്ചാകകട്ചാ്്ചാെം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പ്ചാ�ർ്ചാെ്ത്

ടപരരങ്� ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
തരരുവനന്തപരം സതീഷ്ത് കുപ്്ചാ്ല വര  
ർ്ത്  സ്ചാനകയറ്റം �ഭരച്ച ഒഴിവരവരൽ

ക്

6
ംസ്ത്.അജയൻ
മുതുകുപളംം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ആ�പ്പുവ

ടചമരുതര ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
തരരുവനന്തപരം വരകകന്ചാദ്ത് ംസ്ത് ആ്ല
ന്ത് സ്ചാനകയറ്റം �ഭരച്ച ഒഴിവരവരൽ

ക്

7
ഗീത കുപ്്ചാരര 
ചരകകങ്ചാ�ര ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ആ�പ്പുവ

നഗരൂ്ല ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
തരരുവനന്തപരം (നര�വരട� 
ഒഴിവരവരൽ)

അനുകമ്ചാ്ലഹെം

8 വര ടക ശീകുപ്്ചാ്ല
്ണമ്ല ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
തരരുവനന്തപരം

ഒഴിറ്റകകശേര്ംഗ�ം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
തരരുവനന്തപരം ഉണ്ണരക്യഷ്ണൻ ബര 
ംസ്ത് ന്ത് സ്ചാനകയറ്റം �ഭരച്ച 

അകകപക
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ഒഴിവരവരൽ

9
ജരബ കക്്ചാൻ 
കകക്ചായരപം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പതനംതരട

പവരകകത്രേശ്വരം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ടക്ചാലം ആ്ല അരുൺു ന്ചാഥ്ത് ന്ത് 
സ്ചാനകയറ്റം �ഭരച്ച  ഒഴിവരവരൽ

ക്

10
ര്ചാകകജഷ്ത് ംസ്ത്
അയ്യ്ൻകകക്ചാവരൽ 
ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ഇ്പെടർര

ത�വൂ്ല ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് ടക്ചാലം 
ഉണ്ണരകൃഷ്ണടന  സ�ം ്്ചാറ്റുു  
ഒഴിവരവരൽ

ക്

11
സജരത്ത് കകഘ്ചാഷ്ത് ംം ആ്ല
്്ചാുര പവവങ്ചാെര  
ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പതനംതരട

ഏരൂ്ല ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് ടക്ചാലം 
പക്ചാശൻ ന്ത് സ്ചാനകയറ്റം �ഭരച്ച 
ഒഴിവരവരൽ

ക്

12
ഉണ്ണരകൃഷ്ണൻ ന്ചായ്ല
ആ്നളം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പതനംതരട

ചെയ്ംഗ�ം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ടക്ചാലം ബരജര ആ്ല ടന  സ�ം 
്്ചാറ്റുു  ഒഴിവരവരൽ

ക്

13
സകകന്ത്ചാഷ്കു്്ചാ്ല ജര
അയരരൂ്ല ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പതനംതരട

ശൂരന്ചാെ്ത് കകന്ചാ്ലത്ത് ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
ടക്ചാലം �സരത ംസ്ത് ന്ത്  
സ്ചാനകയറ്റം �ഭരച്ച  ഒഴിവരവരൽ

ക്

14
ടെ്ൻസ്ത് 
കകക്ചാട്ചാങൽ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പതനംതരട

ംഴുകകക്ചാൺു ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ടക്ചാലം സകകന്ത്ചാഷരടന സ�ം 
്്ചാറ്റുു  ഒഴിവരവരൽ

അകകപക

15
�ക്ഷ്മര .ംൽ 
ആയവന ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ം്ണ്ചാകുപളംം

ജരല പഞ്ചായത്ത് ടക്ചാലം  ഷീ� 
ംസ്ത്  ന്ത്  സ്ചാനകയറ്റം �ഭരച്ച  
ഒഴിവരവരൽ

അനുകമ്ചാ്ലഹെം

16
ര്ചാകകജഷ്ത് ദ്ചാസ്ത് 
പള്ളരർൽ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പതനംതരട

ടവസ്റ്റ്ത് കലെ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ടക്ചാലം സരനരകുപ്്ചാരര പര ർ്ത്  
സ്ചാനകയറ്റം �ഭരച്ച ഒഴിവരവരൽ

അനുകമ്ചാ്ലഹെം

17
ഷഷനര 
കുപുത്തൂ്ല ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ടക്ചാലം

കരീപ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് ടക്ചാലം  
ബരന്ദു ന്ത് സ�ം്്ചാറ്റം  �ഭരച്ച  
ഒഴിവരവരൽ

അകകപക

18
ബരന്ദു
കരീപ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ടക്ചാലം

കുപുത്തൂ്ല ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് ടക്ചാലം 
ഷഷനര ർ്ത്  സ�ം്്ചാറ്റം  �ഭരച്ച  
ഒഴിവരവരൽ

അകകപക

19
അബ്ദുൾ ്ഹ്മ്ചാൻ
വ്ചാവകകത്ചാ്്ത് ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ഇ്പെടർര

ടന്പെടും ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്  
പതനംതരട   അനരത ടക ഒഴി ർ്ത് 
സ�ം്്ചാറ്റം �ഭരച്ച    ഒഴിവരവരൽ

അകകപക

20
സ്മരത 
തരരുകകവഗപ്പു് ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പ്ചാ�ർ്ചാെ്ത്

കകക്ചായരപം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്  
പതനംതരട ജരബകക്്ചാൻ ന്ത് 
സ�ം്്ചാറ്റം �ഭരച്ച    ഒഴിവരവരൽ

അകകപക

21
അ്ീന
പൂ്ംഗ�ം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ത്യശ്ശൂ്ല
(നര�വരൽ അവധരയരൽ)

ആ്നളം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്  
പതനംതരട ഉണ്ണരക്യഷ്ണൻ ന്ചായ്ല ർ്ത്
സ�ം്്ചാറ്റം �ഭരച്ച    ഒഴിവരവരൽ

അകകപക
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22
ടഷ്ലളംര
ആനർര ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പ്ചാ�ർ്ചാെ്ത്

അയരരൂ്ല ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പതനംതരട സകകന്ത്ചാഷ്ത് കുപ്്ചാ്ല ജര ർ്ത്
സ�ം്്ചാറ്റം  �ഭരച്ച ഒഴിവരവരൽ 

അകകപക

23
ഹെരരക്യഷ്ണൻ
കരരടവള്ളൂ്ല ടപരളംം 
ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂ്ല

പള്ളരർൽ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പതനംതരട ര്ചാകകജഷ്ത് ദ്ചാസ്ത് ന്ത് 
സ�ം്്ചാറ്റം  �ഭരച്ച ഒഴിവരവരൽ 

അകകപക

24
ദീപ 
കകക്ചാട്ചായര ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പ്ചാ�ർ്ചാെ്ത്
(നര�വരൽ അവധരയരൽ)

കകക്ചാട്ചാങൽ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പതനംതരട ടെ്ൻസരന്ത് 
സ�ം്്ചാറ്റം  �ഭരച്ച ഒഴിവരവരൽ 

അകകപക

25
ശീന്ചാഥ്ത് ംസ്ത് ടക
ഷപകകങ്ചാട്ടൂ്ല ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ം്ണ്ചാകുപളംം

കൂടരർൽ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്  
കകക്ചാടയം നരയ്ചാസ്ത് പര ം ർ്ത് 
സ്ചാനകയറ്റം  �ഭരച്ച    ഒഴിവരവരൽ

അകകപക

26
ശീക്ചാന്ത്ത് സര
മുരരയ്ചാെ്ത് ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ത്യശ്ശൂ്ല

പൂ്ംഗ�ം  ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് ത്യശ്ശൂ്ല 
അ്ീന  ർ്ത്  സ�ം്്ചാറ്റം  �ഭരച്ച  
ഒഴിവരവരൽ

ഭരണടസൌകര്യ്ലത്ഥം

27
ഗീത 
ജരല പഞ്ചായത്ത്  
പ്ചാ�ർ്ചാെ്ത്

ശീക്യഷ്ണപരം  ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പ്ചാ�ർ്ചാെ്ത്  ശീകക�േ  ർ്ത്  
സ�ം്്ചാറ്റം  �ഭരച്ച  ഒഴിവരവരൽ

അകകപക

28
ശീകക�േ 
ശീക്യഷ്ണപരം  ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
പ്ചാ�ർ്ചാെ്ത്

കെമവരപ്പു്ം  ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പ്ചാ�ർ്ചാെ്ത്  സജരത്ത് ംസ്ത് ന്ത്    
സ�ം്്ചാറ്റം  �ഭരച്ച  ഒഴിവരവരൽ

ഭരണടസൌകര്യ്ലത്ഥം

29
സജരത്ത് ംസ്ത്
കെമവരപ്പു്ം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പ്ചാ�ർ്ചാെ്ത്

കകക്ചാട്ചായര  ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പ്ചാ�ർ്ചാെ്ത്
(അവധര  ഒഴിവരവരൽ )

ഭരണടസൌകര്യ്ലത്ഥം

30
ജയതര ന്ചാര്ചായണൻ
്ർരപ്മ്ത് ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
്�പ്പു്ം

പള്ളരർൽ  ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
്�പ്പു്ം  ബരന്ദു ംം പര ർ്ത്  
സ്ചാനകയറ്റം �ഭരച്ച  ഒഴിവരവരൽ

അകകപക

31
ശീജരത്ത് പര ംം
ംെയൂ്ല ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
്�പ്പു്ം

ക്ചായടർെര  ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
കകക്ചാവരകകർ്ചാെ്ത്  അഞന കകപ്ചാൾ ന്ത് 
സ�ം്്ചാറ്റം  �ഭരച്ച  ഒഴിവരവരൽ

അകകപക

32
അഞന കകപ്ചാൾ
ക്ചായടർ്ചാെര ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
കകക്ചാവരകകർ്ചാെ്ത്

ന്പെടവണ്ണൂ്ല  ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
കകക്ചാവരകകർ്ചാെ്ത്  പശ്ചാന്ത്ത് കുപ്്ചാ്ല വര ടക
ർ്ത്  സ്ചാനകയറ്റം �ഭരച്ച  ഒഴിവരവരൽ

അകകപക

33
സുധ ംം ജര
പു്യന്നൂ്ല ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
കണ്ണൂ്ല

തരരകകയ്ചാെ്ത്  ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
വയന്ചാെ്ത്  ഷരകകന്ചാജ്ത് ്്ചാത് ന്ത്  
സ്ചാനകയറ്റം �ഭരച്ച  ഒഴിവരവരൽ

ക്

34
ഹെസീം
കയ്യൂ്ല - ചീകക്നര 
ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
ക്ചാസ്ലകകഗ്ചാഡ്ത്

പു്യന്നൂ്ല ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് കണ്ണൂ്ല 
സുധ ംം ജര ർ്ത് സ�ം്്ചാറ്റം    �ഭരച്ച
ഒഴിവരവരൽ 

അകകപക

35 വരകകന്ചാദ്ത്
ഷപകകവളംരടഗ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്

കയ്യൂ്ല - ചീകക്നര ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ക്ചാസ്ലകകഗ്ചാഡ്ത് ഹെസീം ന്ത് സ�ം 

അകകപക
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ക്ചാസ്ലകകഗ്ചാഡ്ത് ്്ചാറ്റം �ഭരച്ച ഒഴിവരവരൽ

36
ശീജ
മുവകു്ത് ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
ക്ചാസ്ലകകഗ്ചാഡ്ത്

അഞരകണ്ടര ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂ്ല ചരത്രേൻ ടക ർ്ത്  
സ്ചാനകയറ്റം  �ഭരച്ച ഒഴിവരവരൽ 

അകകപക

 
ചുവടെ കകച്ലതരിടള്ള പടരകയരട� കകക്ചാളംം  1  -  ൽ  പര്ചാ്്ലശരച്ചരരരകു
അടകൌണ്ട്ടന്്ചാടര ടഹെഡ്ത്ക്ലർ്ത് തസ്രകയരകക�ർ്ത് പരരവ്ലതനം ടചെ്ത് കകക്ചാളംം 2 - ൽ
കകരേട്്പെടതരയരരരകു ഓഫീസരകക�ർ്ത് നരയ്രച്ച്ത് ഉതരവ്ചാകുപ്കുന.
 

മങ് നമ്ല സീനരകകയ്ചാ്രറ്റര
നമ്ല കകക്ചാളംം 1 കകക്ചാളംം 2

1 3363
സുകകരഷ്ത് കുപ്്ചാ്ല ടക ംൻ
പെരയൂ്ല ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ത്യശ്ശൂ്ല

മുരരയ്ചാെ്ത് ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് , ത്യശ്ശൂ്ല 
ശീക്ചാന്ത്ത് ന്ത് സ�ം്്ചാറ്റം �ഭരച്ച 
ഒഴിവരവരൽ 

2 3364
പീത ഒഴി സര
കുപുത്തൂ്ല  ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്  
ടക്ചാലം

ആയവന ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ം്ണ്ചാകുപളംം �ക്ര ർ്ത് സ�ം്്ചാറ്റം  
�ഭരച്ച ഒഴിവരവരൽ

3 3365
പഭു വര ടക
ടപരരങനം   ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
ത്യശ്ശൂ്ല

ത്യർ�കകങ്ചാെ്ത് ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
്�പ്പു്ം ശരവ്ചാനന്ദൻ ന്ത് 
സ്ചാനകയറ്റം    �ഭരച്ച ഒഴിവരവരൽ 

4 3366
ജ്ചാബര്ല കുപടര ം
കരവകകർ കലെ   ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
ടക്ചാലം

അയ്യ്ൻകകക്ചാവരൽ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ഇ്പെടർര ര്ചാകകജഷ്ത് ംസ്ത് ന്ത് സ�ം ്്ചാറ്റം  
�ഭരച്ച ഒഴിവരവരൽ 

5 3367
കകജ്ചാഷര പര ബര
പതുർ്ചാെ്ത്   ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
ത്യശ്ശൂ്ല

ആനർര  ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് പ്ചാ�ർ്ചാെ്ത്
ടഷ്ലളംര ർ്ത് സ�ം്്ചാറ്റം    �ഭരച്ച 
ഒഴിവരവരൽ 

6 3368
്കകന്ചാജ്ത് ടക
വരവൂ്ല   ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
ത്യശ്ശൂ്ല

പതുകകർ്ചാെ്ത് ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് പ്ചാ�ർ്ചാെ്ത് 
ബരന്ദു പര ംസ്ത് ന്ത് സ്ചാനകയറ്റം  �ഭരച്ച
ഒഴിവരവരൽ 

7 3369
ജരൻസര റ്റര ി
അവണൂ്ല   ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
ത്യശ്ശൂ്ല

ംെയൂ്ല ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് ്�പ്പു്ം 
ശീജരത്ത് പര ംം ന്ത് സ�ം്്ചാറ്റം  �ഭരച്ച
ഒഴിവരവരൽ 

8 3370
ശീജരത്ത് ടക ആ്ല
പതൂ്ല   ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
ത്യശ്ശൂ്ല

കുപഞ്ഞര്ംഗ�ം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് കണ്ണൂ്ല
അബ്ദുള്ള ഇ പര  ർ്ത്  സ്ചാനകയറ്റം  
�ഭരച്ച ഒഴിവരവരൽ 

9 3371
ം ംസ്ത് ഷ്ചാജരകക്്ചാൻ
തരരുകകവഗ്്  ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
പ്ചാ�ർ്ചാെ്ത്

തരരുകകവഗപ്പു് ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പ്ചാ�ർ്ചാെ്ത് സ്മരത ർ്ത് സ�ം്്ചാറ്റം   
�ഭരച്ച ഒഴിവരവരൽ 

10 3372
ബ്രരജീഷ്ത് കുപ്്ചാ്ല പര
ച്ചാത്ംഗ�ം   ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
കകക്ചാവരകകർ്ചാെ്ത്

മുവകു്ത് ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് കണ്ണൂ്ല ശീജ
ർ്ത് സ്ചാനകയറ്റം �ഭരച്ച  ഒഴിവരവരൽ 

11 3373 �ളംരത ം ടക
വള്ളകകത്ചാൾ നഗ്ല   ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്

്ർരപ്മ്ത് ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് ്�പ്പു്ം 
ജയതര ന്ചാര്ചായണൻ ന്ത്  സ�ം്്ചാറ്റം   
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ത്യശ്ശൂ്ല �ഭരച്ച ഒഴിവരവരൽ 

12 3374
അനരത ംസ്ത് ംസ്ത്
അണ്ടൂ്ലകകർ്ചാണം   ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
തരരുവനന്തപരം

്്ചാുര പവവങ്ചാെര ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പതനംതരട സജരത്ത് കകഘ്ചാഷ്ത്  ന്ത് 
സ�ം്്ചാറ്റം   �ഭരച്ച ഒഴിവരവരൽ 

13 3375
ംസ്ത് ഷ്ചാജര
ടവന്മണര ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
ആ�പ്പുവ

മുതുകുപളംം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് ആ�പ്പുവ 
അജയൻ ന്ത്  സ�ം ്്ചാറ്റം �ഭരച്ച   
ഒഴിവരവരൽ
 (അനുകമ്ചാ്ലഹെം)

14 3376
അനര�കുപ്്ചാരര
പ�രയൂ്ല  ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
ആ�പ്പുവ

ചരകകങ്ചാ�ര ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് ആ�പ്പുവ 
ഗീത കുപ്്ചാരര ർ്ത്   സ�ം ്്ചാറ്റം �ഭരച്ച   
ഒഴിവരവരൽ
 (അനുകമ്ചാ്ലഹെം)

15 3377
സുധ ജര 
പതുകകശ്ശേരര  ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
പ്ചാ�ർ്ചാെ്ത്

ജരല പഞ്ചായത്ത് പ്ചാ�ർ്ചാെ്ത് ഗീത ർ്ത്   
സ�ം്്ചാറ്റം   �ഭരച്ച ഒഴിവരവരൽ 

16 3378
ദീപ ംൻ
കള്ളരർ്ചാെ്ത് ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
തരരുവനന്തപരം

വ്ചാവകകത്ചാ്്ത് ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് ഇ്പെടർര 
അബ്ദുൾ ്ഹ്മ്ചാൻ  ന്ത് സ�ം ്്ചാറ്റം  
�ഭരച്ച ഒഴിവരവരൽ 

17 3379
ടഷ്ീന ം
ടനന്മ്ചാ്  ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
പ്ചാ�ർ്ചാെ്ത്

പതുനഗരം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് പ്ചാ�ർ്ചാെ്ത്
(നര�വരട� ഒഴിവരവരൽ) 

18 3380
ംൻ ബര ബ്രരജരത്ത്
പ്കക്രര ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
കകക്ചാവരകകർ്ചാെ്ത്

കെമ്ല ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് കണ്ണൂ്ല 
സുനീഷ്ത് പര വര  ർ്ത്  സ്ചാനകയറ്റം  
�ഭരച്ച ഒഴിവരവരൽ 

19 3381
ജര ംസ്ത് ചരത്രേകക�േ
തരരുപ്ം  ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
തരരുവനന്തപരം

കകക്ചാകകട്ചാ്്ചാെം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
പ്ചാ�ർ്ചാെ്ത് കകജ്യ്ചാതര ർ്ത്   സ�ം്്ചാറ്റം   
�ഭരച്ച ഒഴിവരവരൽ 

20 3383
ര്്യ്ചാ ക്യഷ്ണൻ 
പതു്രരയ്ചാരം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
പ്ചാ�ർ്ചാെ്ത്

ം ആ്ല നഗ്ല 
ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്്�പ്പു്ം സകകന്ത്ചാഷ്ത് പര 
ടക ർ്ത് സ്ചാനകയറ്റം   �ഭരച്ച ഒഴിവരവരൽ 

21 3384
കകജ്ചാസ്ത് ടക ംസ്ത് 
വരന്തര്രള്ളര ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
തൃശൂ്ല

ച്ചാ്്ചാര്െവ്ത് ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് കണ്ണൂ്ല 
ദരവ്ചാകരൻ റ്റര ർ്ത്  സ്ചാനകയറ്റം  �ഭരച്ച
ഒഴിവരവരൽ 

22 3385
ടക. ംൻ സുശീ�
കെു്ള്ളര പ്ചാണപ്പുവ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
കണ്ണൂ്ല

കരരടവള്ളൂ്ല - ടപരളംം 
ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് കണ്ണൂ്ല ഹെരരക്യഷ്ണൻ 
ന്ത് സ�ം്്ചാറ്റം  �ഭരച്ച ഒഴിവരവരൽ 

23 3386
ഷഷജു റ്റര
കകക്ചാകകെ്ചാംകകബ്ചാള്ല ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
ക്ചാസ്ലകകഗ്ചാഡ്ത്

ഷപകകവളംരടഗ ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ക്ചാസ്ലകകഗ്ചാഡ്ത് (നര�വരട�  ഒഴിവരവരൽ)

24 3387
ബരജു ടക ടക
പുയൂ്ല ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
ത്യശ്ശൂ്ല

കീവല്ലൂ്ല  ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് കണ്ണൂ്ല ഷം�
ർ്ത്   സ്ചാനകയറ്റം �ഭരച്ച  ഒഴിവരവരൽ
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25 3388
സനീഷ്ത് ടക
പരരയ്ചാരം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
കണ്ണൂ്ല (അന്യത്രേ കകസവനം)

പരരയ്ചാരം ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് കണ്ണൂ്ല (
അന്യത്രേ കകസവനം തുെ്ലച്ച ) 

26 3389
റ്റര ംസ്ത് പസ്ചാദ്ത്
ടപരരകകങ്ചാിടകുപ്രശ്ശേര ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
പ്ചാ�ർ്ചാെ്ത്

കുപതന്നൂ്ല ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് പ്ചാ�ർ്ചാെ്ത്
( അവധര ഒഴിവരവരൽ )

27 3390
സീന ്്ചാത്
ക്പെടതുരുതര ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
കകക്ചാടയം

ഷപകകങ്ചാട്ടൂ്ല ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് 
ം്ണ്ചാകുപളംം ശീന്ചാഥ്ത് ംസ്ത് ടക ർ്ത്  
സ�ം ്്ചാറ്റം �ഭരച്ച  ഒഴിവരവരൽ

28 3391
ട�ജര ംം
ക�്യ്ചാകകശ്ശേരര ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത്
കണ്ണൂ്ല

ന്ചാ്്ചാത്ത് ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് കണ്ണൂ്ല �ീന
ബ്ചാ�ൻ ന്ത് സ്ചാനകയറ്റം   �ഭരച്ച 
ഒഴിവരവരൽ 

 
               ബന്ധട്ട ഓഫീസ്ത്  കക്ധ്ചാവരകൾ  ഈ  ഉതരവ്ത്  ഉെൻ  പ്ചാബ�്യതരൽ
നെ്ര�്ചാർര ,  ജീവനർ്ചാടര വര്പെടതൽ ടചെകയം,  കകസവനതരൽ പകകവശര്രകകർണ്ടതും
പസ്തുത  വരവരം  ഈ  ഓഫീസര«ം  ബന്ധട്ട ്റ്റ്ത്  ഓഫീസുകളംരകക�കം  യഥ്ചാസ്യം
്രകക്്ചാ്ലട്ത്  ടചകകയ്യണ്ടതു്്ചാണ്ത്.  ഈ  ഉതരവ്ത്  തകകദശ  സ്വയംഭരണ  വകുപ്രടന
ടവഷബ്സൈറ്റര«ം  �ഭ്യ്്ചാണ്ത്.  സ�ം്്ചാറ്റം  ടചയ്യട്്പെടു ഉകകദ്യ്ചാഗസ്ലകം  ഓഫീസ്ത്
കക്്ചാധ്ചാവരകൾകം  െര  ടവഷബ്സൈറ്റുകളംരൽ  നര്കുനം  ഉതരവ്ത്  ടഡൌൺു  കക�്ചാഡ്ത്  ടചയത്ത്
ഉപകകയ്ചാഗരർ്ചാകാവുത്ചാണ്ത്.
 
 

ംം പര അജരത്ത്കുപ്്ചാ്ല
പഞ്ചായത്ത് ഡയ്ടറുടടെ 

അധരക ചു്ത� വഹെരകു 
അഡീഷണൽ ഡയ്ട്ല

വ്യക്തരകൾർ്ത്
പക്ല്്ത്
    1. ബഹുതകകദശ സ്വയംഭരണ വകുപ്്ത് ്്രയടെ ഷപവറ്റ്ത് ടസമങട്രർ്ത്
    2. ംല്ചാ പഞ്ചായത്ത് ടഡപ്ടര ഡയ്ട്ല്്ചാ്ലകം
    3. ംല്ചാ പഞ്ചായത്ത് അസരസ്റ്റന്ത് ഡയ്ട്ല്്ചാ്ലകം
    4 ബന്ധട്ട ഗ്ര്ചാ്പഞ്ചായത്ത് ടസമങട്ര്്ചാ്ലർ്ത്
    5 പഞ്ചായത്ത് ഡയ്ടറുടടെ/അഡീഷണൽ ഡയ്ടറുടടെ/കകജ്ചായരന്ത് 

ഡയ്ടറുടടെ സര ം ്്ചാ്ലർ്ത്
    6 സരസ്റ്റം ്്ചാകകനജ്ല, ി.റ്റര ഇ-ഗകകവണൻസ്ത് ( ടവഷബ്സൈറ്റരൽ 

പസരദ്ധീകരകുതരന്ത്)
    7. കരുതൽ / അധരകം
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