
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ നെപെിക്രമങ്ങള്  
തിരുവനന്തപുരം 

 
വിഷയം- പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ്- ജീവനക്കാരയം- 2018ടെ ടപാതു സ്ഥെംമാറ്റം- അസിസ്റ്റന്റ് ടസക്രട്ടറി/ 

ജൂനിയര്  സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിടെ ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥെംമാറ്റവം സ്ഥാനകയറ്റ നിയമനവം- 
ഉത്തരവ് പുറടപ്പടുവിക്കുന്നു. 

പരാമര്ംം-   1. 25/02/2017ടെ സ.ഉ(അച്ചെി) നം 03/2017/ഉ.ഭ.പ.വ  
2. ഈ ആഫീസിടെ 14/02/2018 ടെ ഇ1-10/2018 നമ്പ  ര്   നനാട്ടീസ് 
3. ഈ ആഫീസിടെ 10/04/2018 ടെ ഇ1-10/2018 നമ്പ ര്   നനാട്ടീസ് 
4. ഈ ആഫീസിടെ 30/05/2018 ടെ ഇ1-10/2018 നമ്പ ര്   ഉത്തരവ്  
5. ഈ ആഫീസിടെ 24/10/2018 ടെ ഇ08-12264/2017(1) നമ്പര്  ഉത്തരവ് 
6. ഈ ആഫീസിടെ 19/06/2018 ടെ ഇ01-01/2018 നമ്പ ര്  ഉത്തരവ് 
 
 

ഉത്തരവ് നം ഇ02-02/2018 തീയതി 19.06.2018 
 

സംസ്ഥാന സര്ക്കാ  ര്  പരാമര്ംം (1) ഉത്തരവ് പ്രകാരം വിവിധ വകുപ്പുകളി  ല്  
നജാെിടെയ്യുന്ന സംസ്ഥാന സര്ക്കാ ര്  ജീവനക്കാരുടെ ടപാതു സ്ഥെംമാറ്റവമായി ബന്ധടപ്പട്ട 
മാര്്നര് പ്രസിീീകരിച്ചിുണ്ടണ്ട്. ആയതിനനുസരിച്ച് പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിടെ ജീവനക്കാരുടെ 
2018ടെ ടപാതുസ്ഥെംമാറ്റത്തിനുള്ള അനപക്ഷക ള്  പരാമ ര്ംം (2) പ്രകാരം ക്ഷണിക്കുകയം 
പരാമര്ംം (3) നനാട്ടീസിലൂടെ അനപക്ഷകരുടെ കരെ് െിസ്റ്റ് പ്രസിീീകരിക്കുകയം ടെയ്തിുണ്ടണ്ട്.  

കരെ് െിസ്റ്റിനേ  ല്  ഈ ആഫീസി  ല്  െഭയമായ തെസ്സവാദങ്ങളിടെ 
നയായാനയായങ്ങ  ള്  പരിനംാധിക്കുകയം ആയതിനുള്ള മാ ര്്നര്യം മാനദങ്ങങ്ങ ം പരിചണിച്ച് 
അസിസ്റ്റന്റ് ടസക്രട്ടറി/ ജൂനിയര്  സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിടെ അനപക്ഷകരുടെ െിസ്റ്റ് 
അന്തിമമാക്കി പരാമര്ംം (4) പ്രകാരം പ്രസിീീകരിച്ചിുണ്ടണ്ട്.  

ഇപ്രകാരം പ്രസിീീകരിച്ചിരിക്കുന്ന െിസ്റ്റി ല്  നിന്നും മാനദങ്ങങ്ങ ള്ക്കും 
മാര്്നര്്ം അനുമാതമായി ടെവടെ നകാളം 1   ല്  പറയന്ന അസിസ്റ്റന്റ് ടസക്രട്ടറി/ ജൂനിയര്  
സൂപ്രണ്ട്മാടര അവരവരുടെ നപരുക ള്ക്കുനനടര നകാളം 2ല്  നര്ടപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന 
ആഫീസിനെക്ക് സ്ഥെംമാറ്റി നിയമിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു. 

ക്രമ 
നമ്പര്  

നകാളം - 1 നകാളം - 2 നകാളം - 3 

1.  
ബിനില്  എസ് 
പി.എ.യ-2 പുല്ലൂ  ര്  ടപരിയ 
കാസറനചാഡ് 

പഞ്ചായത്ത്  ഡയറക്ടറുടെ കാരയാെയം, 
തിരുവനന്തപുരം 
എസ്.എസ്. ബിജി സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് 
വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി ല്  

കൂ - 1 

2.  
സനല്കുമാ ര്  . എം 
തച്ചമ്പാറ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 

പുല്ലമ്പാറ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 
അവധി ഒഴിവി ല്  

കൂ - 2 



3.  
സജാദ് എസ്.എസ് 
നാചെനേരി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 

മുദാക്കല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 
വിീയാധരന്  നായ ര്  എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി   ല്  

കൂ - 6 

4.  
പ്രദീപ് എസ് 
അറക്കുളം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 

നന്നിനയാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 
പി. രാംജിൊല്  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി   ല്  

കൂ - 7 

5.  
ടബന്നി മമക്കിള്  
കരുണാപുരം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 

നാവായിക്കുളം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 
വിമെെന്ദ്രന്  വി.എസ് എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി   ല്  

കൂ - 8 

6.  
പ്രവീണ്  പി.ഐ 
തരൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 

മാണിക്കല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 
എസ്. ബിന്ദുനെ് സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് 
വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി   ല്  

കൂ - 10 

7.  
ംിവദാസന്  നായര്  സി 
ടവള്ളത്തൂവല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 

പഞ്ചായത്ത് ടഡപൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ 
കാരയാെയം, തിരുവനന്തപുരം 
എം. ആനന്ദ് സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് 
വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി   ല്  

കൂ - 11 

8.  
ജെജകുമാരി. വി 
കണ്ണാെി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 

ടവള്ളറെ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 
ജി.എസ് . സുനരഷ്ബാബു എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി   ല്  

കൂ - 12 

9.  
ജി. വിന്ടസന്റ് 
മാളൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  

കുന്നത്തുകാല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 
എന്  . അമ്പിളി സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് 
വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി   ല്  

കൂ - 13 

10.  

ഹരീഷ് കുമാര്  എ ന്  
ടപരിനങ്ങാം വയക്കര 
രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  

നകാുണ്ടകാല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 
സുനിത. എ എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി   ല്  

കൂ - 14 



11.  റാണി. എസ്  
മംചെം രാമാമപഞ്ചായത്ത് മെപ്പുറം 

മംചെപുരം രാമാമ പഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം ആര്  .ഐ. കൊറാണി 
സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന 
ഒഴിവി   ല്  

കൂ - 15 

12.  
റ്റി.ടക. രതീഷ് കുമാര്  
മീനച്ചില്  രാമാമപഞ്ചായതത് 
നകാട്ടയം 

കഠിനംകുളം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 
ഷിബു ടക.ടക എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി   ല്  

കൂ - 18 

13.  
റ്റി ആര്  മനനാജ് 
നവളം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനക്കാെ് 

ടവള്ളനാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 
എം. ംിവകുമാര്  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി   ല്  

കൂ - 19 

14.  
ഷറഫൂദ്ദീന് . ഇ 
പി.എ.യ- 2, ടനടുങ്ങണ്ടം 
ഇടുക്കി 

ടതാളിനക്കാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 
എസ് ഹരികുമാര്  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി   ല്  

അനുകമ്പാര്ഹം 

15.  
അംവതി. ഡി 
ടെങ്കത്തറ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം (അവധിയില് ) 

കിളിമാനൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 
ജി. സുദര്ംന ന്  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

അനുകമ്പാര്ഹം 

16.  
ഹരികൃഷ്ണന്  എസ് 
പറപ്പൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

വിളവൂര്ക്ക ല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 
അവധി ഒഴിവി ല്  

അനുകമ്പാര്ഹം 

17.  
ബി. ംിവകുമാര്  
ബാെരാമപുരം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപപുരം 

മെയിന്കീഴ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 
ടജ. രാനജഷ് സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് 
വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

18.  
ആര്  . നമാഹനദാസ് 
കാട്ടാക്കെ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 

ടവങ്ങാനൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 
വിരമിക്കല്  ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

19.  
വിമെെന്ദ്രന്  വി.എസ് 
നാവായിക്കുളം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 

പഴയകുന്നുനേെ്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 
ടക. വിക്രമന്  പിള്ള സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് 
വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 



20.  
ഫ്രാങ്ക് ളി ന്  ദാസ് എസ് 
വിതുര രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 

കാട്ടാക്കെ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 
ആര്  . നമാഹനദാസ് എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

21.  
ജി.എസ് . സുനരഷ്ബാബു 
ടവള്ളറെ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 

വിളപ്പില്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 
ജി.എസ്. ഹരി സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് 
വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

22.  
പി. രാംജിൊല്   
നന്നിനയാെ് 
രാമാമപഞ്ചായത്ത്തിരുവനന്തപുരം 

കരകുളം 
രാമാമപഞ്ചായത്ത്തിരുവനന്തപുരംജി. 
നമബിള്  ഷീെ സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് 
വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

23.  
ബിനു കുമാര് . സി.വി 
പി.എ.യ- 3, കാട്ടാക്കെ 
തിരുവനന്തപുരം 

പി.എ.യ- 5 
തിരുവനന്തപുരം 
നിെവിടെ ഒഴിവി ല്  

അനപക്ഷ 

24.  
സുനിത. എ 
നകാുണ്ടകാല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 

ബാെരാമപുരം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 
പി.വി. ബിന്ദു സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് വിടുത ല്  
ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി ല്  

അനപക്ഷ 

25.  
വീണാബാബു 
ടവമ്പായം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 

പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറുടെ 
കാരയാെയം 
തിരുവനന്തപുരം 
മിനി െന്ദ്ര സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് വിടുതെ്  
ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

26.  
വിീയാധരന്  നായര്  
മുദാക്കല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 

ടവമ്പായം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 
വീണാബാബു എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

27.  
എം. ംിവകുമാര്  
ടവള്ളനാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 

പി.എ.യ- 3, കാട്ടാക്കെ 
തിരുവനന്തപുരം 
ബിജു കുമാര് . സി.വി എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 



28.  
ജി. സുദര്ംന ന്  
കിളിമാനൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 

പുളിമാത്ത് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനനന്തപുരം 
ജി. അനില്  കുമാ ര്  എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

29.  
ഷിബു ടക.ടക 
കഠിനംകുളം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 

ഒറ്റൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 
എ. ഹാഷിം സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് വിടുതല്  
ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി െ്  

അനപക്ഷ 

30.  
വി.എസ് ചീത 
ആരയനങ്കാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം (അവധിയില് ) 

ബാെരാമപുരം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപപുരം 
ബി. ംിവകുമാര്  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

പുനഃനിയമനം 

31.  
എസ് ഹരികുമാര്  
ടതാളിനക്കാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 

വിതുര രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 
ഫ്രാങ്ക് ളി ന്  ദാസ് എസ് എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

ഭരണ 
ടസൌകരയാര്ഥം 

32.  
ആര്  . ചിരീഷ് ബാബു 
കൃഷ്ണപുരം രാമാമപഞ്ചായത്ത്  
ആെപ്പുഴ 

പി.എ.യ- 4, തൃക്കെവൂര് ടകാല്ലംഎം.ജി. 
ബിനനായ് സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് വിടുതല്  
ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി  ല്  

കൂ - 1 

33.  
മനനാജ് കുമാര്  പി 
മൂന്നാര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 

ഏരൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 
ഷാജി ഡാനിയല്  . വി സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

കൂ - 2 

34.  
സ്റ്റീഫന്  എം 
ഏഴംകുളം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 

കരവാളൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 
വി.ആര് . അജിത് കുമാര്  സ്ഥാനക്കയറ്റം 
െഭിച്ച് വിടുതെ്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി  ല്  

കൂ - 3 

35.  
ടക.എം. മുജീബ് റഹ്മാന്  
ടമഴുനവെി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 

ടതേെ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 
സി. മമക്കിള്  സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് 
വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി ല്  

കൂ - 4 



36.  

എസ് . മുരുനകഷ് ബാബു 
ടെന്നിത്തെ തൃടപ്പരുംന്തുറ 
രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുഴ 

ആരയങ്കാവ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 
ആര്  അനില്കുമാ ര്  എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

കൂ - 5 

37.  
വി .ബിനുകുമാര്  
പി.എ.യ- 2 
മെപ്പുറം 

ടനടുമ്പന രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 
ബി.എസ്. ഷിനി സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് 
വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി  ല്  

കൂ - 6 

38.  
സുധീര്  എ 
കാഞ്ഞിരപ്പുഴ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 

കെയ്ക്കല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 
ഇ. ഈംവരദാസ് സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് 
വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി ല്  

കൂ - 7 

39.  
ആന്വ ര്  റഹ്മാന്  
പാെനമല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുഴ 

ടവളിടനല്ലൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 
മണികണ്ഠന്  ആ ര്  എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

കൂ - 8 

40.  
ശ്രീകുമാര്  ജി 
നദവികുളം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 

പത്തനാപുരം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 
ടക.ജി. െീനാകുമാരി എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

കൂ - 9 

41.  
നമരി ഷീജ ആര്  ഇ 
ഞാറയ്ക്കല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

ആദിച്ചനല്ലൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 
ടജ. രാധാകൃഷ്ണ പിള്ള സ്ഥാനക്കയറ്റം 
െഭിച്ച് വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി  ല്  

കൂ - 10 

42.  
പ്രസാദ് .പി 
കരുളായി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

െിതറ രാമാമപഞ്ചായത്ത് ടകാല്ലം 
നചാപകുമാ ര്  ടക.ജി എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

കൂ - 13 

43.  
രനമഷ് കുമാര്  .പി 
മപടവളിടച രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറനചാഡ് 

ടവട്ടിക്കവവെ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 
ഐ. അനിതകകുമാരി എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

കൂ - 14 



44.  
നമാഹനന്  എന്  
പള്ളിക്കര രാമാമപപഞ്ചായത്ത് 
കാസറനചാഡ് 

അഞ്ചല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 
സനന്താഷ് വര്്ീസ്  എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

വിരമിക്കെിന് രണ്ട് 
വര്ഷം 

45.  
വിനയന്  എല്  
ഇരവിനപരൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 

നപാരുവഴി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 
സുംീെ ഇ എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല് കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനുകമ്പാര്ഹം 

46.  
നജായി നമാഹന്  
ശൂരനാെ് വെക്ക് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം (അവധിയില് ) 

തൃക്കരുവ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 
െി. സുനരഷ് കുമാര്  സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് 
വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി  ല്  

പുനഃനിയമനം 

47.  
സുംീെ ഇ 
നപാരുവഴി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 

എഴുനകാണ്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 
രാധേ എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

48.  
രാധേ 
എഴുനകാണ്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 

പൂതക്കുളം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 
നിെവിടെ ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

49.  
മിനിനമാള്  
ൊത്തന്നൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 

പി.എ.യ- 3 രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 
ടക.ബി. ഹരികുമാര്  സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് 
വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി ല്  

അനപക്ഷ 

50.  
നബാബി ഫ്രാന്സിസ് 
മമെം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 

പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറുടെ 
കാരയാെയം, ടകാല്ലം 
റ്റി. ംിവകുമാര്  സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് 
വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി ല്  

അനപക്ഷ 

51.  
സാജിദ് എന് ..എം. 
െിറക്കര രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 

പി.എ.യ- 5  
ടകാല്ലം 
വി. നദവരാജന്  ആൊരി സ്ഥാനക്കയറ്റം 
െഭിച്ച് വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി ല്  

അനപക്ഷ 

52.  
ജയെക്ഷ്മി എല് പവിനേംവരം 
രാമാമപഞ്ചായത്ത്ടകാല്ലം 
(അവധിയില് ) 

കിഴനക്ക കല്ലെ രാമാമപഞ്ചായത്ത് ടകാല്ലം 
ബി. വിനയകുമാര്  സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് 
വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി ല്  

പുനഃനിയമനം 



53.  
പ്രസന്നകുമാരി ബി 
ഏരൂര്  രാമാമപപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം (അവധിയില് ) 

പനയം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 
എസ്. വിജയകുമാര്  സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് 
വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി ല്  

പുനഃനിയമനം 

54.  
നചാപകുമാര്  ടക.ജി 
െിതറ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 

ടതാെിയൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 
ബി. നര് സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് വിടുതല്  
ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി ല്  

അനപക്ഷ 

55.  
െത. എ 
ഇെമുളയ്ക്കല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 

ൊത്തന്നൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 
മിനിനമാള്  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

അനപക്ഷ 

56.  
നലാസി നൊയ്സ്. എസ് 
ഇട്ടിവ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 

ഇളമ്പള്ളൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 
എസ്. െത സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് വിടുതല്  
ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി ല്  

അനപക്ഷ 

57.  
ടക.ജി. െീനാകുമാരി 
പത്തനാപുരം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 

ഇട്ടിവ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 
നലാസി നൊയ്സ്. എസ് എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

58.  
ഷാജി ഡാനിയല് . വി 
ഏരൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 

ഇെമുളയ്ക്കല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 
െത. എ എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

അനപക്ഷ 

59.  
ഐ. അനിതകകുമാരി 
ടവട്ടിക്കവവെ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 

മമെം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 
നബാബി ഫ്രാന്സിസ് എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

60.  
റാണി. എല് .വി 
ശൂരനാെ് വെക്ക് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 

പനയം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 
എ. സുമ സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് വിടുതല്  
ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി ല്  

അനപക്ഷ 



61.  
മണികണ്ഠന്  ആര്  
ടവളിടനല്ലൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 

െിറക്കര രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 
സാജിദ് എന് .എം എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

62.  
ആര്  അനില്കുമാ ര്   
ആരയങ്കാവ് രാമാമപഞ്ചായത്ത്  
ടകാല്ലം 

പട്ടാഴി രാമാമപഞ്ചായത്ത് ടകാല്ലം 
ഷിഹാബുദ്ദീന്  എ സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് 
വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

63.  
ഫ്രാന്സിസ് നജക്കബ് 
ടവള്ളത്തൂവല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 

നകായിപ്രം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 
ംാന്തകുമാരി  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

കൂ - 2 

64.  
അനില്  കുമാര്  എ ന്  
ടെറുവണ്ണൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനക്കാെ് 

എഴുമറ്റൂ ര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 
വിരമിക്കല്  ഒഴിവി  ല്  

കൂ - 3 

65.  
ജയന്  ഡി. നായര്  
അഴിയൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനക്കാെ് 

നകാന്നി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 
മറിയാേ എന്  ജി മറിയാേ എ ന്  ജി 

കൂ - 4 

66.  
നവണു .ബി 
കുമ്പള രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറനചാഡ് 

ടകാടുമണ്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 
ആര്  സുമാഭായി അേ എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

കൂ - 7 

67.  
ജയകുമാര്  ആര്  
മംചെം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

കവിയൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 
ടെല്ലപ്പന്  പി.റ്റി.  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

കൂ - 8 

68.  
എം. ജനാര്ദ്ദനന്  നായര്  
ബളാല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറനചാഡ് 

ടകാറ്റനാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 
ജെീെ ബീവി. ടക എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

കൂ - 9 

69.  
സുനില്  നഡവിഡ് 
ടകാളയാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  

ഇരവിനപരൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 
വിനയന്  എ ല്   എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

കൂ - 10 



70.  
ബിജു കുമാര്  
മധൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറനചാഡ് 

തണ്ണിനത്താെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 
നറായി നതാമസ് എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല് കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

കൂ - 11 

71.  
ബിനനായി. റ്റി 
പഞ്ചായത്ത് ടഡപൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ 
കാരയാെയം, ഇടുക്കി 

പഞ്ചായത്ത്  ടഡപൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ 
കാരയാെയം, പത്തനംതിട്ട 
ശ്രീകാന്ത് വി എന്നവര്ക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം 
െഭിച്ച ഒഴിവി  ല്  

അനുകമ്പാര്ഹം 

72.  
ംാന്തകുമാരി ജി 
നകായിപ്രം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 

ഓമല്ലൂര്  രാമാമപഞ്ചായതത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 
രാധാകൃഷ്ണന്  സി.ടക എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

അനപക്ഷ 

73.  
രാധാകൃഷ്ണന്  സി.ടക  
ഓമല്ലൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 

ഇെന്തൂ  ര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് പത്തനംതിട്ട 
വിരമിക്കല്  ഒഴിവി  ല്  അനപക്ഷ 

74.  
ആര്  സുമാഭായി അേ 
ടകാടുമണ്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 

മെയാെപ്പുഴ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 
വിരമിക്കല്  ഒഴിവി ല്  

അനപക്ഷ 

75.  
നറായി നതാമസ് 
തണ്ണിനത്താെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 

ഏഴംകുളം രാമാംപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 
സ്റ്റീഫന്   എം എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

76.  
പ്രദീപ് കുമാര്  എം 
കെഞ്ഞൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 

നിരണം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 
ബിനു ടക.പി.  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

അനപക്ഷ 

77.  
ജെീെ ബീവി. ടക 
ടകാറ്റനാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 

കെഞ്ഞൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 
പ്രദീപ് കുമാ ര്  എം എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

78.  
പി ബി സജി 
ടവച്ചൂച്ചിറ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 

റാന്നി പഴവങ്ങാെി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 
ടക. സനന്താഷ് കുമാര്  എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 



79.  
ടക. സനന്താഷ് കുമാര്  
റാന്നി പഴവങ്ങാെി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 

ടമഴുനവെി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 
ടക.എം. മുജീബ് റഹ്മാന്  എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

80.  
മറിയാേ എന്  ജി 
നകാന്നി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 

ടവച്ചൂച്ചിറ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 
പി ബി സജി എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

81.  
സനന്താഷ് വര്്ീസ് 
അഞ്ചല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 

മാന്നാര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുഴ 
എല്  ംാന്തി   എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

കൂ - 2 

82.  
ജയശ്രീ എസ് 
വാകത്താനം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാട്ടയം 

ടെട്ടികുളങ്ങര രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുഴ 
വിരമിക്കല്  ഒഴിവി  ല്  

കൂ - 3 

83.  
പി. രാധാകൃഷ്ണ കുറുപ്പ് 
കുമരകം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാട്ടയം 

വയൊര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുഴ 
വിരമിക്കല്  ഒഴിവി  ല്  

കൂ - 4 

84.  
ബിനു ടക.പി 
നിരണം 
രാമാമപഞ്ചായത്ത്പത്തനംതിട്ട 

ടെറിയനാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് ആെപ്പുഴ  
പി. ഹാരിഷ്കുമാര്  സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് 
വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി  ല്  

കൂ - 5 

85.  
കാര്ത്തിനകയ ന്  വി 
പല്ലാരിമംചെം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

നകാെംതുരുത്ത് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുഴ 
ടജയിനേ പി.എ എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി െ്  

കൂ - 6 

86.  
െസിത ടക.എസ് 
മഞ്ഞപ്ര രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

മണ്ണനഞ്ചരി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുഴ 
അഭിൊഷ് ജി.റ്റി.  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

കൂ - 8 

87.  
െീനനമാള്  എല്  സി 
കരുവാരക്കുണ്ട് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

തഴക്കര രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുഴ 
സി . പി. വിന്ടസന്റ് എന്നവടര 
സ്ഥെംമാറ്റുന്ന ഒഴിവി  ല്  

കൂ - 9 



88.  
െീജ എ.എല്  
അരീനക്കാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

ടെന്നിത്തെ തൃടപ്പരുംന്തുറ രാമാമ 
പഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുഴ 
എസ് മുരുനകഷ് ബാബു എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

കൂ - 10 

89.  
വത്സേ വി.എല്  
പുളിക്കല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

തെവെി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുഴ 
സുനരഷ് എ  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

കൂ - 11 

90.  
വിന്സന്റ് ഡിസൂസ 
കുമ്പള രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറനചാഡ് 

പാണാവള്ളി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുഴ 
ആര്  . ജയറാം നായ്ക്കന്  സ്ഥാനക്കയറ്റം 
െഭിച്ച് വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി  ല്  

കൂ - 13 

91.  
അജയകുമാര്  പി 
എരുനവേി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണുര്  

അരൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുഴ 
ജയശ്രീ. ടജ.ബി എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

കൂ - 14 

92.  
നചാപാെകൃഷ്ണന്  എസ് 
ടെല്ലാനം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

കഞ്ഞിക്കുഴി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുഴ 
ജയകെ ടക എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

കൂ - 15 

93.  

സുനില്  ആര്  
വെവനകാെ് പുത്തന്കുരിം് 
രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

പാെനമല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുഴ 
അന്വ ര്  റഹ്മാ ന്  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

കൂ - 16 

94.  
സബിത.എം.പി  
ടപായ്യ രാമാമപഞ്ചായത്ത് തൃശൂര്  

കുമാരപുരം രാമാമപഞ്ചായത്ത് ആെപ്പുഴ 
എസ്. ബാബുക്കുട്ടന്  നായ ര്  സ്ഥാനക്കയറ്റം 
െഭിച്ച് വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി ല്  

അനുകമ്പാര്ഹം 

95.  
ആര്  ദിെീപ് കുമാര്  
നിറമരുതൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

പള്ളിപ്പാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുഴ 
ബി. നവാസ് എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനുകമ്പാര്ഹം 



96.  
ജയകെ ടക 
കഞ്ഞിക്കുഴി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുഴ 

ആരയാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുഴ 
നജാസഫ് അെക്സാണ്ടര്  എന്നവടര 
സ്ഥെംമാറ്റുന്ന ഒഴിവി  ല്  

ഒനര സ്നറ്റഷനില്  
5 വര്ഷം 

പൂര്ത്തിയായി - 
നിര്ബന്ധിത 
സ്ഥെംമാറ്റം 

97.  
ജയശ്രീ. ടജ.ബി 
അരൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുഴ 

ആറാുണ്ടപുഴ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുഴ 
എസ് സിനറാഷ് എന്നവര്ക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം 
െഭിച്ച ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

98.  
ബി. നവാസ് 
പള്ളിപ്പാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുഴ 

കൃഷ്ണപുരം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുഴ 
ടക. ചിരീഷ് ബാബു എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

99.  
അഭിൊഷ് ജി.റ്റി. 
മണ്ണനഞ്ചരി രാമാമപപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുഴ 

പി.എ.യ- 1 
ആെപ്പുഴ 
വിരമിക്കല്  ഒഴിവി ല്  

അനപക്ഷ 

100.  
സുനരഷ് എ 
തെവെി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുഴ 

പുറക്കാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുഴ 
സി. ആന്റണി സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് 
വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

101.  
ദീപ എം.ഡി 
കണ്ടല്ലൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത്, ആെപ്പുഴ 

മാനവെിക്കര ടതനക്കക്കര 
രാമാമപഞ്ചായത്ത്, ആെപ്പുഴ 
എസ്. ചംചാെക്ഷ്മി സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് 
വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

102.  
ഹരികുമാര്  എന്  
മാന്നാര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുഴ 

കണ്ടല്ലൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത്, 
ആെപ്പുഴ 
ദീപ എം.ഡി എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

103.  
സി . പി. വിന്ടസന്റ് 
തഴക്കര രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുഴ 

മാന്നാര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുഴ 
ഹരികുമാര്  എ ന്  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

104.  
റാഷിദ എ 
പുന്നപ്ര ടതക്ക് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുഴ 

പുന്നപ്ര വെക്ക് രാമാമപഞ്ചായത്ത് ആെപ്പുഴ 
വിരമിക്കല്  ഒഴിവി  ല്  അനപക്ഷ 



105.  
ടജയിനേ പി.എ 
നകാെംതുരുത്ത് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുഴ 

പുന്നപ്ര ടതക്ക് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുഴ 
റാഷിദ എ എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

അനപക്ഷ 

106.  
എ. ഷാഹുല്  അഹേദ് 
കാഞ്ചിയാര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 

മീനച്ചില്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാട്ടയം 
റ്റി.ടക. രതീഷ് കുമാര്  എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

കൂ 1 

107.  
ടെല്ലപ്പന്  പി.റ്റി 
കവിയൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 

കങ്ങഴ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാട്ടയം 
സജീഷ് എസ് എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

കൂ 2 

108.  
മിനിജ പി. നതാമസ് 
കാളികാവ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

മീനച്ചില്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാട്ടയം 
സുനരഷ് സാമുവെ്  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

കൂ 3 

109.  
ഷീജ ബീവി പി.എച്ച് 
ടമാറയൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

അയര്കുന്നം രാമാമപഞ്ചായതത്ത് 
നകാട്ടയം 
സീനത്ത് ടക എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

കൂ 4 

110.  
പ്രസന്ന എസ്. റ്റി 
മണീെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

ടവള്ളൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാട്ടയം 
രാജീവ് എസ്. എന്നവര്ക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം 
െഭിച്ച ഒഴിവി  ല്  

കൂ 5 

111.  
അനില് . എസ് 
നസനാപതി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 

ഭരണങ്ങാനം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാട്ടയം 
സുചതന്  റ്റി.എം എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച ഒഴിവി  ല്  

കൂ 6 

112.  
റ്റി.വി. മഷെജ 
ഊര്ങ്ങാട്ടിരി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

മാഞ്ഞൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാട്ടയം 
ബിജു.എം.മാതൂസ് എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച ഒഴിവി ല്  

കൂ 7 



113.  
വി.ടക. ശ്രീകുമാര്  
ഇെവക രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് 

വാഴപ്പള്ളി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാട്ടയം 
ബിന്സി ടെറിയാ ന്  എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

കൂ 8 

114.  
സജീഷ് എസ്  
കങ്ങഴ രാമാമപഞ്ചായത്ത്  
നകാട്ടയം 

പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറുടെ 
കാരയാെയം, നകാട്ടയം 
എം.എം. നൊറന്സ് എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

115.  
ബി. സാബു 
പി.എ.യ- 2 
നകാട്ടയം 

പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറുടെ 
കാരയാെയം, നകാട്ടയം 
പി. ഷീെ എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

116.  

പി. ഷീെ 
പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് 
ഡയറക്ടറുടെ കാരയാെയം 
നകാട്ടയം 

പി.എ.യ- 2 
നകാട്ടയം 
ബി. സാബു എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

117.  
സുനരഷ് സാമുവല്  
മീനച്ചില്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാട്ടയം 

പൂഞ്ഞാര്  ടതനക്കക്കര രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാട്ടയം 
വിരമിക്കല്  ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

118.  
ടക. വിനനാദ് 
തൃടക്കാെിത്താനം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാട്ടയം 

വാകത്താനം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാട്ടയം 
ജയശ്രീ എസ്  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

119.  
ബിന്സി ടെറിയാന്  
വാഴപ്പള്ളി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാട്ടയം 

തൃടക്കാെിത്താനം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാട്ടയം 
ടക. വിനനാദ് എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

അനപക്ഷ 

120.  
ബിന്ദു. എസ് 
കുറവിെങ്ങാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാട്ടയം 

കാണക്കാരി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാട്ടയം 
ജയകുമാര്  ബി.റ്റി.  എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

121.  
ജയകുമാര്  ബി.റ്റി. 
കണാകരി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാട്ടയം 

കുമരകം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാട്ടയം 
പി. രാധാകൃഷ്ണകുറുപ്പ് എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 



122.  
സീനത്ത് ടക 
അയര്കുന്നം രാമാമപഞ്ചായതത്ത് 
നകാട്ടയം 

കുറവിെങ്ങാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാട്ടയം 
ബിന്ദു. എസ് എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

123.  
നര് ബി. നായര്  
തിെനാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാട്ടയം 

പാമ്പാെി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാട്ടയം 
നനാബി എം. ഐസക്ക് എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

അനപക്ഷ 

124.  
നനാബി എം. ഐസക്ക്  
പാമ്പാെി രാമാമപഞ്ചായത്ത്  
നകാട്ടയം 

തിെനാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത്  
നകാട്ടയം  
നര് ബി. നായര്  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

അനപക്ഷ 

125.  
പി. സിഫി 
തച്ചനാുണ്ടകര രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 

ടവള്ളത്തൂവെ്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 
ംിവദാസന്  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

കൂ - 1 

126.  
സിബി നതാമസ് 
എരമം കുറ്റൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  

വണ്ടിടപ്പരിയാര്  രാമാമപപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 
അജയ് നജാര്ജ് എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

കൂ - 2 

127.  
ജെജകുമാരി. എന് .ജി 
മണിയൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനക്കാെ് 

അറക്കുളം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 
പ്രദീപ് എസ് എന്നവടര സ്ഥെംമാറ്റിയ 
ഒഴിവി  ല്  

കൂ - 3 

128.  
നജാബി കുരയാനക്കാസ് 
മവത്തിരി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
വായനാെ് 

ടകാന്നത്തെി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 
വിരമിക്ക ല്  ഒഴിവി  ല്  

കൂ - 4 

129.  
സജീവ് പി പി 
പള്ളിവാസല്  രാമാമപപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 

വാത്തിക്കുെി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 
നിെവിടെ ഒഴിവി  െ്  

അനപക്ഷ 

130.  
നജാനബായ് നജാണ്  
പി.എ.യ- 1, ടകാടുവള്ളി 
നകാഴിനക്കാെ് 

പി.എ.യ- 4, പീരുനമെ് 
ഇടുക്കി 
വര്ക്കി നജാസഫ് സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് 
വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 



131.  
നജാഷി.എം. മാണി 
വട്ടവെ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 

പഞ്ചായത്ത് ടഡപൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ 
കാരയാെയം, ഇടുക്കി 
ബിനനായി. റ്റി എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

132.  
മൈറ്റ് നമാന് .പി 
ഉപ്പുതറ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 

കരുണാപുരം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 
ടബന്നി മമക്കില്  എന്നവടര 
സ്ഥെംമാറ്റിയ ഒഴിവി ല്  

അനപക്ഷ  

133.  
പ്രവീണ്  കുമാര് .ടക.എസ് 
ഉടുമ്പനഞ്ചാെ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 

ഉപ്പുതറ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 
മൈറ്റ് നമാന് .പി എന്നവടര സ്ഥെംമാറ്റിയ 
ഒഴിവി  ല്  

 അനപക്ഷ 

134.  
സുജിത് റ്റി.വി. 
അയ്യന്നഞ്ചരി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനക്കാെ് 

പിണ്ടിമന രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകകുളം 
സുനില്  പി.എസ് എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

കൂ 1 

135.  
ആരതി ബാബു  
പഞ്ചായത്ത് ടഡപൂട്ടി ഡയറക്ടരുടെ 
കാരയാെയം പാെക്കാെ് 

എെത്തെ രാമാമപഞ്ചായത്ത് എറണാകുളം 
സുന്ദര്ൊ ല്  എന്നവടര സ്ഥെംമാറ്റുന്ന 
ഒഴിവി  ല്  

കൂ 2 

136.  
എല്  . ംാന്തി 
മാന്നാര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുഴ 

ടെങ്ങമനാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 
ആന്റണി നറാഷ ന്   എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

കൂ 3 

137.  
ആര്  . രാജീവ് 
പഴയന്നൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  

ഉദയംനപരൂ ര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 
ടക.ഒ. നമഴ്സി സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് വിടുതല്  
ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി ല്  

കൂ 4 

138.  
സുനില്  ടക. എന്  
മംചല്പാെി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറനചാഡ് 

കൂവപ്പെി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 
ശ്രീനദവി. ടക.ജി എന്നവടര സ്ഥെംമാറ്റുന്ന 
ഒഴിവി ല്  

കൂ 5 



139.  
ബാബുൊല്  എല്  
ആെനക്കാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  

ഞാറയ്ക്കല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 
നമരി ഷീജ ആര്  .ഇ എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

കൂ 8 

140.  
നൊമി നതാമസ് 
ഉടുമ്പന്നൊെ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 

കടുങ്ങല്ലൂ ര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 
ബീന നജാസഫ് സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് 
വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി  ല്  

കൂ 9 

141.  
ഷാജി റ്റി 
വള്ളിക്കുന്ന് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

മുളന്തുരുത്തി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 
െിനജാ നജാണ്  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

കൂ 10 

142.  
ടക.പി. അനംാകന്  
ആെത്തൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത്  
പാെക്കാെ് 

കുമ്പളങ്ങി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 
ഐ.ടജ. സീജ നജാസഫ് സ്ഥാനക്കയറ്റം 
െഭിച്ച് വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി  ല്  

കൂ 11 

143.  
വി.ആര്  . മനനാജ് 
ബദിയടുക്ക രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറനചാഡ് 

വെവനകാെ് പുത്തന്കുരിം് 
രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 
സുനില്  ആ ര്   എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

കൂ 12 

144.  
ഷീെ . റ്റി .പി 
വളവന്നൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

മഞ്ഞപ്ര രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 
െസിത ടക.എസ്  എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

കൂ 13 

145.  
ജിഷ കാതറിന്  റ്റി. ഡബ്ല്യൂ. 
പണനഞ്ചരി രാമാമപഞ്ചായത്ത് തൃശൂര്  

ഉദയംനപരൂ ര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം  
സന്ധയാ ടക.എന്  എന്നവടര സ്ഥെംമാറ്റുന്ന 
ഒഴിവി ല്  

കൂ 14 

146.  
സുധീഷ് കുമാര്  സി.ടക. 
അചളി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 

പി.എ.യ- 4 രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 
എസ്.വി. സുധാനദവി സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് 
വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി  ല്  

കൂ 15 



147.  
അനംാക് കുമാര്  ടക.പി. 
കുറുമാത്തൂ ര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  

എെവനക്കാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 
വി.പി. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്  സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് 
വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി ല്  

കൂ 16 

148.  
ബിനനായ് മത്തായി 
പൂതാെി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് 

മാറാെി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 
ടക. ഉദയ എന്നവര്ക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം 
െഭിച്ച ഒഴിവി ല്  

കൂ 17 

149.  
മമതീന്  പി . പി. 
പുല്പ്പള്ളി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് 

കുട്ടമ്പുഴ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 
ഡാര്ളിനമാ ള്  ടെറിയാ ന്  എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

കൂ 18 

150.  
ആം ടക.പി. 
അങ്ങാെിപ്പുറം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

പുത്തൃക്ക രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 
വിരമിക്കല്  ഒഴിവി ല്  

കൂ 19 

151.  
സുധര്മിണി റ്റി. വി. 
നവങ്ങര രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

പുത്തന്നവെിക്കര രാമാമഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 
ജയ ബി എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

കൂ 20 

152.  
പ്രീത വി. പ്രഭു 
നകാനട്ടാപ്പാെം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 

പല്ലാരിമംചെം രാമാമപപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 
കാര്ത്തിനകയ ന്  വി  എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

കൂ 21 

153.  
അജയ് നജാര്ജ് 
വണ്ടിടപ്പരിയാര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 

കുന്നുകര രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 
രശ്മിനമാള്  പി.എസ്. എന്നവടര 
സ്ഥെംമാറ്റുന്ന ഒഴിവി ല്  

കൂ 22 

154.  
മിനി. എസ് 
തൃക്കനെരി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 

മഞ്ഞള്ളൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 
ജാസ്മിന്  അഹേദ് എന്നവടര 
സ്ഥെംമാറ്റുന്ന ഒഴിവി  ല്  

കൂ 23 

155.  
അനില്  കുമാര്  ജി  
ആെനക്കാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് കണ്ണൂര്  

രാമമംചെം 
രാമാമപഞ്ചായത്ത്എറണാകുളംടക.സി. 
ജയന്  സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് വിടുത ല്  
ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി ല്  

കൂ 24 



156.  വിമൊനദവി എ.ജി 
എെവണ്ണ രാമാമപഞ്ചായത്ത് മെപ്പുറം 

രായമംചെം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 
നചാപ കുമാ ര്  എന്നവടര സ്ഥെംമാറ്റുന്ന 
ഒഴിവി  ല്  

വിരമിക്കെിന് 2 
വ ര്ഷം 

157.  
ഹസീന പി. മമതീന്  
കീരമ്പാറ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

നപാത്താനിക്കാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 
ജനറ്റ് നപാള്  സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് 
വിടുത ല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

158.  
രശ്മിനമാള്  പി.എസ്. 
കുന്നുകര രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

ടെല്ലാനം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 
നചാപാെകൃഷ്ണന്  എസ്  എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

159.  
ജാസ്മിന്  അഹേദ് 
മഞ്ഞള്ളൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

അംമന്നൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 
നജാര്ജ് ടക. എം എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

160.  
െിനജാ നജാണ്  
മുളന്തുരുത്തി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

ആമ്പല്ലൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 
ബിനു വര്്ീസ് എന്നവര്ക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം 
െഭിച്ച ഒഴിവി ല്  

അനപക്ഷ 

161.  
അനീസ് ടക.എ 
എളംകുന്നപ്പുഴ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

നായരമ്പെം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 
നസതു ടക.അര്  എന്നവടര സ്ഥെംമാറ്റുന്ന 
ഒഴിവി ല്  

അനപക്ഷ 

162.  
സുന്ദര്ൊ ല്  
എെത്തെ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

അംമന്നൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 
ടക.എം. നജാര്ജ് സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് 
വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

163.  
ശ്രീനദവി. ടക.ജി 
കൂവപ്പെി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

കെമക്കുെി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 
ടക.എച്ച്. റുബീന സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് 
വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി ല്  

അനപക്ഷ 



164.  
സന്ധയാ ടക.എന്  
ഉദയംനപരൂ ര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

മണീെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 
പ്രസന്ന എസ്.റ്റി എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

165.  
ജയ ബി 
പുത്തന്നവെിക്കര രാമാമഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

ടെല്ലാനം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 
ആര്  എ. പ്രദീപ് കുമാര്  എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥാനക്കയറ്റമ െഭിച്ച ഒഴിവി ല്  

അനപക്ഷ 

166.  
നചാപകുമാ ര്   
രായമംചെം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

പി.എ.യ- 3 രാമാമപഞ്ചായത്ത്എറണാകുളം 
പി .വി. ടജസ്സി സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് 
വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

167.  
സുനില്  പി.എസ് 
പിണ്ടിമന രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകകുളം 

ടനടുമ്പാനേരി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 
ടക.റ്റി. സനന്താഷ് സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് 
വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

168.  
രനമഷ് ടക.എന്  
മുെക്കുഴ രാമാമപഞ്ചായതത്ത് 
എറണാകുളം 

നകാട്ടപ്പെി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 
ഡി. അതിഥി നദവി സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് 
വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

169.  
നജാര്ജ് ടക. എം 
അംമന്നൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

മുെക്കുഴ രാമാമപഞ്ചായതത്ത് 
എറണാകുളം 
രനമഷ് ടക.എന്  എന്നവടര സ്ഥെംമാറ്റുന്ന 
ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

170.  
ഡാര്ളിനമാള്  ടെറിയാന്  
കുട്ടമ്പുഴ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

കീരമ്പാറ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 
ഹസീന പി. മമതീന്  എന്നവടര 
സ്ഥെംമാറ്റുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

171.  
ഹരിദാസന്  പി.എസ് 
വട്ടംകുളം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

നകാെഴി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  
വിരമിക്കല്  ഒഴിവ് 

കൂ 1 

172.  
മധു പി.പി. 
തിരുനാവായ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

ടവങ്കിെങ്ങ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  
വിരമിക്കല്  ഒഴിവ് 

കൂ 2 



173.  
രാധാകൃഷ്ണന്  ടക.ടക. 
വട്ടംകുളം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

പാവറട്ടി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  
ഒ.എം. ഫ്രാന്സിസ് സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് 
വിടുതെ്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി  ല്  

കൂ 3 

174.  
എം.എ. ടജയ് 
കീഴുപറമ്പ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

പാഞ്ഞാ ള്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  
മനനാജ് പി.എന്  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

കൂ 4 

175.  
ആന്റണി നറാഷന്  
ടെങ്ങമനാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

ടകാരട്ടി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  
വി. എം. നെരാജന്  എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

കൂ 5 

176.  
രജിനി ടക.എം 
മങ്കര രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 

മാെക്കത്തറ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  
റ്റി. എല് . അജിത് പ്രസാദ് സ്ഥാനക്കയറ്റം 
െഭിച്ച് വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി ല്  

കൂ 6 

177.  
ശ്രീനദവി. സി.എന്   
വല്ലപ്പുഴ രാമാമപഞ്ചായത്ത്  
പാെക്കാെ് 

നെെക്കര രാമാമപഞ്ചായത്ത് തൃശൂര്  
ആല്ഫ്രഡ് നസാജ ന്  സ്ഥാനക്കയറ്റം 
െഭിച്ച് വിടുത ല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി  ല്  

കൂ 7 

178.  
ഷാജു. പി.ഇ 
പൂതാെി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് 

മതിെകം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  
ടക.ഐ. അബ്ദുള്  ജെീ ല്  സ്ഥാനക്കയറ്റം 
െഭിച്ച് വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി  ല്  

കൂ 8 

179.  
സുജന്  പി.ടക 
താമരനേരി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനക്കാെ് 

ടപായ്യ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  
സബിത.എം.പി എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

കൂ 9 

180.  
സാജന്  സി. നജക്കബ് 
ടവളിയനങ്കാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

ചൂണ്ടല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  
ടക.വി. ഫ്രാന്സിസ് സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് 
വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി  ല്  

കൂ 10 



181.  
ഇ.വി. സഫിയ 
തവനൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

മുല്ലൂര്ക്കര രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  
നദവരാജന്  ഒ പി എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

കൂ 11 

182.  
ആല്ഫ്രഡ് എം.ടക. 
മംചല്പാെി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറനചാഡ് 

ഇളവള്ളി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  
മായാനദവി ടക എന്നവടര സ്ഥെംമാറ്റുന്ന 
ഒഴിവി ല്  

കൂ 12 

183.  
വാസുനദവന്  
ടതാണ്ടര്നാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് 

പാണനഞ്ചരി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  
ടക.സി. ജയിംസ് സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് 
വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി ല്  

കൂ 13 

184.  
ജയ്സണ്  പി.ടക 
ടപരുമണ്ണക്ലാരി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

തൃക്കൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  
ടക.ടക. നന്ദകുമാ ര്  സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് 
വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി  ല്  

കൂ 14 

185.  
സജിത റ്റി.ബി 
െീനക്കാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

നെര്പ്പ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  
സാബു നജാര്ജ് സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് 
വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി  ല്  

കൂ 15 

186.  
രതി. എ 
എെവണ്ണ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

ശ്രീനാരായണപുരം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  
പി. െിപ്സി നജാസ് സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് 
വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി ല്  

കൂ 16 

187.  
സുനില്  ടക.എന്  കുറ്റിയാെി 
രാമാമപഞ്ചായത്ത് നകാഴിനക്കാെ് 

പുത്തൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് തൃശൂര്   
ടഷജി നതാമസ് പി എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

കൂ 17 

188.  
നിഷ ടക.എല് . 
ടകാപ്പം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 

മുളന്തുരുത്തി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 
സാബു സി. ടജ സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് 
വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി ല്  

കൂ 18 



189.  
ശ്രീവത്സണ്  പി.പി 
പി.എ.യ- 2, കുന്നമംചെം 
നകാഴിനക്കാെ് 

വെപ്പാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  
സീന എം. ടജ എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

കൂ 19 

190.  
സുഹാസ് സി.എം. 
പുല്പ്പള്ളി രാമാമപഞ്ചായത്ത്  
വയനാെ് 

പുന്നയൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  
എ സയിദാ ബീചം സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് 
വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി ല്  

കൂ 20 

191.  
ഷിബു. ഇ.എം. 
നപരാമ്പ്ര രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനക്കാെ് 

പി.എ.യ-1 രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  
ആര്  . ംയാംകുമാര്  സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് 
വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി  ല്  

കൂ 21 

192.  
സനന്താഷ് ടക. ആര്  
മൂൊെി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനക്കാെ് 

പാവറട്ടി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  
വിരമിക്കല്  ഒഴിവ് 

കൂ 22 

193.  
ടക. ടക. െത 
ടപാന്മുണ്ടം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

ആൊട്ട് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  
പി. ശ്രീകുമാരി സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് 
വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി  ല്  

കൂ 23 

194.  
സുനന്ദ ഇ.ആര്  
ഓമനേരി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനക്കാെ് 

എരുമടപ്പട്ടി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  
വി. വൃന്ദ സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് വിടുതല്  
ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി  ല്  

കൂ 24 

195.  
നംാഭിനി ടക.എസ്. 
ടെങ്കത്തറ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

നെത്തറ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  
പി. വല്സെ സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് 
വിടുത ല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി  ല്  

കൂ 25 

196.  
നിയാസ് പി.എസ്. 
വരന്തരപ്പള്ളി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  
എം.എ. ഷഹീദ് സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് 
വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി ല്  

അനപക്ഷ 

197.  
മനനാജ് പി.എന്  
പാഞ്ഞാ ള്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  

മുളങ്കുന്നത്തുകാവ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  
നിെവിടെ ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 



198.  വി. എം. നെരാജന്  
ടകാരട്ടി രാമാമപഞ്ചായത്ത് തൃശൂര്  

ആളൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് തൃശൂര്  
എ.വി. സബിയ സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് 
വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി ല്  

അനപക്ഷ 

199.  
മായാനദവി ടക 
ഇളവള്ളി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  

ടൊവ്വന്നൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  
ടക.എ. ഉല്ലാസ് കൂമാര്  സ്ഥാനക്കയറ്റം 
െഭിച്ച് വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി ല്  

അനപക്ഷ 

200.  
നദവരാജന്  ഒ പി 
മുല്ലൂര്ക്കര രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  

പഴയന്നൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  
ആര്  രാജീവ് സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് 
വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി ല്  

അനപക്ഷ 

201.  
ടഷജി നതാമസ് പി 
പുത്തൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  

വരന്തരപ്പള്ളി ചാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  
നിയാസ് പി.എസ്. എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

202.  
സീന എം. ടജ 
വെപ്പാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  

മതിെകം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  
എം.ബി. ഷീെ സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് 
വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി ല്  

അനപക്ഷ 

203.  
ടക.എസ്. മഞ്ചുഷ 
ഇരിമ്പിളിയം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

ടകാപ്പം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 
നിഷ ടക.എല് .  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

204.  
മുഹേദ് ബഷീര് . എ 
കുറുവ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

നകാനട്ടാപ്പാെം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 
പ്രീത വി. പ്രഭു  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

205.  
പ്രസാദ്. എം 
പി.എ.യ- 3 
പാെക്കാെ് 

പഞ്ചായത്ത് ടഡപൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ 
കാരയാെയം, പാെക്കാെ് 
ആരതി ബാബു  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 



206.  
ബിജിനമാള് . എം 
തൃത്താെ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 

പി.എ.യ- 5 
പാെക്കാെ് 
ടക.പി. സുപ്രഭ സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് 
വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

207.  
സുനരഷ് പി 
കാഞ്ഞിരമ്പുഴ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 

തച്ചമ്പാറ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 
സനല്  കുമാ ര്  എം എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

208.  
സനന്താഷ് കുമാര് .എം  
ടകാടുവായൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 

തൃക്കനെരി രാമാമപഞ്ചായത്ത് പാെക്കാെ് 
മിനി എസ്  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

209.  
സുനിത സി.വി 
എെപ്പുള്ളി രാമാമപപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 

മങ്കര രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 
രജനി ടക.എം. എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

അനപക്ഷ 

210.  
ഹക്കിം 
മുതെമെ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 

ആെത്തൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 
ടക.പി.അനംാകന്   എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

211.  
വനജ പി.ടക 
െക്കിട്ടപ്പാറ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനക്കാെ് 

എെരിനക്കാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 
മിനി ടക.ടക സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് 
വിടുതെ്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി ല്  

കൂ 2 

212.  
ദിെീപ് കുമാര്  
പി.എ.യ- 5 
മെപ്പുറം 

പി.എ.യ- 7. എെപ്പാ  ള്   
മെപ്പുറം 
അബ്ബാസ് പി.പി സ്ഥാനക്കയറ്റം 

അനപക്ഷ 

213.  
എ. ബി. ടബന്സി 
തെക്കാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

പി.എ.യ- 6 
മെപ്പുറം 
മബജു എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

അനപക്ഷ 

214.  
മബജു 
പി.എ.യ- 6 
മെപ്പുറം 

പി.എ.യ- 5 
മെപ്പുറം 
ദിെീപ് കുമാര്  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

അനപക്ഷ 



215.  
അസീന ടെറുപള്ളിക്കല്  
നമൊറ്റൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

കരുവാരകുണ്ട് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 
െീനനമാള്  എ ല്  സി  എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

216.  
മുഹേദ് മഫസല്  
കുഴിമണ്ണ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

മുതുവല്ലൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 
നിെവിടെ ഒഴിവി ല്  

അനപക്ഷ 

217.  
ബീന എന് .പി 
ടപാേള രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

ടപരിമണ്ണ ക്ലാരി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 
ജയ്സണ്  പി.ടക  എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

  

218.  
സുനരഷ് കുമാര്  വി.വി 
കുറ്റിപ്പുറം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

ടവളിയനങ്കാെ്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 
സാജന്  സി. നജക്കബ്  എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

  

219.  
ഉണ്ണി .ടക 
പള്ളിക്ക ല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
 മെപ്പുറം 

പുളിക്ക ല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് മെപ്പുറം 
വത്സേ വി.എല്   എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

  

220.  
നജാസഫ് അെക്സാണ്ടര്  
ആരയാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുഴ 

ടപാന്മുണ്ടം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 
ടക.ടക. െത  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

ജൂനിയര്  - 
നിര്ബന്ധിത 
സ്ഥെംമാറ്റം 

221.  
നസതു ടക.അര്  
നായരമ്പെം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

നവങ്ങര രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 
സുധര്േിണി റ്റി. വി.  എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

ജൂനിയര്  - 
നിര്ബന്ധിത 
സ്ഥെംമാറ്റം 

222.  
ഷാമിെി ഐ.പി 
ടപരുടവള്ളൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

ടകാെിയത്തൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനക്കാെ് 
അനില്കുമാ ര്  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

കൂ 1 

223.  
സിന്ദു 
എെക്കര രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

നെളന്നൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനക്കാെ് 
നിെവിടെ ഒഴിവി ല്  

അനപക്ഷ 



224.  
ചംചാധരന്  എം 
നൊനറാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനക്കാെ് 

മണിയൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനക്കാെ് 
ജെജകുമാരി എസ്.ജി.   എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

അനപക്ഷ 

225.  
ടഷരീഫ. എം 
പി.എ.യ- 4, നൊനറാെ് 
നകാഴിനക്കാെ് 

പി.എ.യ- 2, കുന്നമംചെം 
നകാഴിനക്കാെ് 
ശ്രീവത്സണ്  പി.പി എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

226.  
സജിത് കുമാര്  
ബാലുനേരി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനക്കാെ് 

താമരനേരി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനക്കാെ് 
സുജന്  പി.ടക  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

227.  
ബീന വര്്ീസ് 
മുള്ളന്ടകാല്ലി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് 

ടതാണ്ടര്നാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് 
വാസുനദവന്  പി.   എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

228.  
ജിനതഷ് പി.ടക. 
ഉദുമ രാമാമപഞ്ചായത്ത്  
കാസറനചാഡ് 

കുറുമാത്തൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  
അനംാക് കുമാര്  ടക.പി.   എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

കൂ - 1 

229.  
ഫാറൂക്ക് എം.ടക. 
ടെേനാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറനചാഡ് 

മാൊയി രാമാമപഞ്ചായത്ത് കണ്ണൂര്   
ബിനു വര്്ീസ് സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് 
വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി ല്  

കൂ - 2 

230.  
വിമല്കുമാ ര്  . സി 
കണ്ണപുരം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  

പഞ്ചായത്ത്  ടഡപൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ 
കാരയാെയം കണ്ണൂര്  
വി.പി. സനന്താഷ്കുമാര്  സ്ഥാനക്കയറ്റം 
െഭിച്ച് വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

231.  
രാനചഷ് പി.ടക 
ടെറുതാഴം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  

കണ്ണപുരം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  
വിമല്കുമാ ര്  . സി എന്നവര്ക്ക്  
സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

അനപക്ഷ 



232.  
ശ്രീജ എസ്.പുത്തന്പുരയി ല്  
പന്നയന്നൂ ര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  

പാെയം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  
ഉഷ എന്  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

233.  
ഉഷ എന്  
പാെയം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  

പന്നയന്നൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  
ശ്രീജ എസ്.പുത്തന്പുരയി ല്  എന്നവര്ക്്ക 
സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

234.  
എ.പി. നചാപി 
പെിയൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  

ഇരിക്കൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  
വി.മുരളീധരന്  പിള്ള എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെംമാറ്റുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

235.  
രാമെന്ദ്രന്  
മുനണ്ടരി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  

പെിയൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  
എ.പി. നചാപി എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

236.  
എന്  പ്രദീപന്  
ടെറുകുന്ന് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  

അഴീനക്കാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  
ടക.ടക. രാജെക്ഷ്മി എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥാനക്കയറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

237.  
ഷിബു കരുണ്  
കെന്നപ്പള്ളി - പാണപ്പുഴ 
രാമാമപഞ്ചായത്ത്,കണ്ണൂര്  

ടെറുകുന്ന് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  
എന്  പ്രദീപ ന്  എന്നവര്ക്ക്  സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

അനപക്ഷ 

238.  
ടറജി. പി. മാതു 
കുനന്നാത്തുപറമ്പ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  

മുഴക്കുന്ന് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  
പി.ടക. വിനനാദ് സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് 
വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി ല്  

അനപക്ഷ 

239.  
ംംീന്ദ്രന്  പി.ടക 
ടെങ്ങളായി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  

കുനന്നാത്തുപറമ്പ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് കണ്ണൂര്  
ടറജി. പി. മാതു എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 



240.  
സ്മിത. എസ് 
നപരാവൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  

ടെങ്ങളായി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  
ംംീന്ദ്രന്  പി.ടക എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

241.  
പങ്കജാക്ഷന്  സി.ടക. 
ഉദയചിരി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  

ആെനക്കാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  
ബാബുൊെ്   എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

242.  
വി.മുരളീധരന്  പിള്ള 
ഇരിക്കൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  

കുറ്റിയാട്ടൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  
ടക. ദിനനംന്  സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് 
വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

243.  
സനന്താഷ് ടക.ജി 
നകളകം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  

പി.എ.യ- 2 
കണ്ണൂര്  
പ്രീത ടെറുവാെത്ത് സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് 
വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി ല്  

അനപക്ഷ 

244.  
നജാഷവാ 
ഉളിക്കല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  

നകളകം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  
സനന്താഷ് ടക.ജി എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

അനപക്ഷ 

245.  
സജിത് കുമാര്  എം . ടക 
തൃപ്പനങ്ങാട്ടൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  

എരനഞ്ഞാളി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  
ടക. ഭാസ്കരന്  സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് 
വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി  ല്  

ഒരു സ്നറ്റഷനില്  
5 വര്ഷം 

പൂര്ത്തിയായി - 
നിര്ബന്ധിത 
സ്ഥെംമാറ്റം 

246.  
വിജയന്  ടക. കനവീട്ടിെ്  
ടമാരാമാല്  പുത്തൂ ര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറനചാഡ് 

പിെിനക്കാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറനചാഡ് 
ടക.രനമംന്  സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് 
വിടുത ല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

247.  
എം. ബാബു 
ടെങ്ങള രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറനചാഡ് 

ടെേനാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറനചാഡ് 
ഫാറൂക്ക് എം.എ. എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

അനപക്ഷ 



248.  
ചീതാമണി ആര്  
മൂളിയാ ര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറനചാഡ് 

മധൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറനചാഡ് 
ബിജു കുമാര്  ആ ര്    എന്നവര്ക്ക് 
സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

249.  
അഷറഫ് . എന്  .ബി. 
എന്മകടജ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറനചാഡ് 

ഉദുമ രാമാമപഞ്ചായത്ത് കണ്ണൂര്   
ജിനതഷ് പി.ടക. എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി  ല്  

അനപക്ഷ 

 

ടെവടെ പട്ടികയി    ല്   നകാളം1  ല്  പരാമ ര്ംിച്ചിരിക്കുന്ന ടഹഡ് ക്ലര്ക്കുമാടര 

അസിസ്റ്റന്റ് ടസക്രട്ടറി/ ജൂനിയര്  സൂപ്രണ്ട് നകഡറിനെക്ക് 1958ടെ ടക.എസ് & 

എസ്.എസ്.ആ  ര്  െട്ടം 31(a)( i) പ്രകാരം 30700-65400 ംമ്പള ടസ്കയിെി  ല്  താെ്ക്കാെികമായി 

സ്ഥാനകയറ്റം ന ല്കിയം അവരവരുടെ നപരുക ള്ക്കു നനടരയള്ള നകാളം2    ല്  പരാമര്ംിക്കുന്ന 

ആഫീസി  ല്  നിയമിച്ചം ഉെ   ന്  പ്രാബെയത്തി  ല്  ഉത്തരവാകുന്നു. 

 

ക്രമ 
നം. 

സീനി
നയാരിറ്റി 
നമ്പ ര്  

നകാളം 1 നകാളം 2 

1 5152 
അനില്കുമാ ര്  സി.ടക 
ടതങ്കുറിേി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 

പി.എ.യ- 3 
പാെക്കാെ് 
പ്രസാദ്. എം എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവില്  

2 5350 
അമ്പിക. ഐ  
എരുമടപ്പട്ടി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  

പാണനഞ്ചരി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  
ജിഷ കാതറിന്  റ്റി. ഡബ്ല്യൂ. സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് 
വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവില്  

3 5351 
ൊല്  റ്റി. കൃഷ്ണ  
പല്ലാരിമംചെം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

കാഞ്ഞിരംമ്പുഴ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 
സൂധീര്  എ എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവില്  

4 5352 
മുനവര്ഷ അബ്ദുള്  ഹമീദ്  
മണീെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

കിഴക്കനഞ്ചരി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 
വിരമിക്കല്  ഒഴിവ് 

5 5353 
പ്രദീപ് എ. ഫര്ണാണ്ടസ്  
മെിമക രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറനചാഡ് 

ബദിയടുക്ക രാമാമപപഞ്ചായത്ത് 
കാസറനചാഡ് 
വി.ആര്  മനനാജ്  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവില്  



6 5354 
സുനരഷ് ബാബു െിറ്റാഴി  
പുന്നയൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  

പറപ്പൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം  
ഹരികൃഷ്ണ ന്  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം നെ് കുന്ന 
ഒഴിവില്  

7 5355 
അമൃതകുമാരി വി.ഡി  
മുറിയാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  

ടപരിഞ്ഞനം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  
പി. സൂജാത സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന 
ഒഴിവില്  

8 5356 
എച്ച്. അജിത്  
പള്ളിപ്പാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  

ടപരുടവള്ളൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 
ഷാമില്  ഐ.പി.  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവി ല്  

9 5357 
ബാെകൃഷ്ണന്  ടക.  
മുഴക്കുന്ന് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  

ഉളിക്കല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  
നജാഷവാ എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

10 5360 
പി. ജയശ്രീ  
കൂനരാപ്പെ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാട്ടയം 

തിരുനാവായ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 
മധു പി.പി.  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവില്  

11 5361 
എല്  .എസ്. അജിത്  
നദവികുളം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 

നദവികുളം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 
ശ്രീകുമാര്  ജി എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവില്  

12 5362 
അമ്പിളി .പി.സി  
റ്റി. വി. പുരം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാട്ടയം 

കുഴിമണ്ണ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 
മുഹേദ് മഫസ ല്  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

13 5363 
എസ്. രതീഷ് കുമാര്   
കണ്ടല്ലൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുഴ 

ഊര്ങ്ങാട്ടിരി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 
റ്റി. വി. മഷെജ എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവി ല്  

14 5364 
ബിറ്റാജ് നതാമസ്  
ഈസ്റ്റ് എനളരി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറനചാഡ് 

ടപരിനങ്ങാം വയക്കര രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  
ഹരീഷ് കുമാര്  എ ന്  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

15 5365 
ശ്രീജയ റ്റി. പി  
ടെറുകുന്ന് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  

കല്ലയാനേരി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂ ര്  
ടക.റ്റി. റാഷിദ് എന്നവര്ക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച 
ഒഴിവില്  

16 5366 
ടകാച്ചനേസയ ഇ.ടക.  
മകപ്പമംചെം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  

കെവല്ലൂ ര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  
അനിത രാമന്  സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് വിടുത ല്  
ടെയ്യുന്ന ഒഴിവില്  



17 5368 
നിതിന്  സി. എന്   
എെവിെങ്ങ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  
എ.ടക രാജന്  സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് വിടുത ല്  
ടെയ്യുന്ന ഒഴിവില്  

18 5369 
സുജ നേസ വി.ടജ 
ആതിരപ്പിള്ളി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂ ര്  

എെത്തിരുത്തി രാമാമപഞ്ചായത്ത് തൃശൂര്   
സി.എന് . ഷിനില്  സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് വിടുത ല്  
ടെയ്യുന്ന ഒഴിവിെ്  

19 5370 
ജില്സ ണ്  നജാസ്  
കെവവള്ളൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  

എെവണ്ണ രാമാമപഞ്ചായത്ത് മെപ്പുറം 
വിമൊനദവിഎന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം ന ല്കുന്ന 
ഒഴിവി  ല്  

20 5372 
ബിജു. എസ്  
നമെിെ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 

മംചെം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം  
റാണി. എസ് എന്നവര് ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവില്  

21 5374 
വി. സുനരഷ് കുമര്   
പനവൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 

പി.എ.യ- സുല്ത്താ ന്  ബനത്തരി 
വയനാെ് 
വി.വി. രാജീവ് സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് വിടുതല്  
ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി     ല്  

22 5375 
ഷാജി പി.എം.  
ടകാക്കയാര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 

ഉടുംമ്പന്നൊെ രാമാമപഞ്ചായത്ത്, ഇടുക്കി 
നൊമി നതാമസ്  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവില്  

23 5376 
പി. ടക. മുജീബ്  
ഉടുമ്പന്നൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 

ഇരുമ്പിളിയം രാമാമപഞ്ചായത്ത്, മെപ്പുറം 
ടക.എസ്. മഞ്ചുഷ  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

24 5378 
പി. എസ്. അജയകുമാര്   
പള്ളിവാസല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 

മൂന്നാര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത്, ഇടുക്കി 
മനനാജ് കുമാര്  പി എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

25 5380 
പി. ടക. അനന്തകൃഷ്ണന്   
നാരങ്ങാനം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 

എെക്കര  രാമാമപഞ്ചായത്ത്, മെപ്പുറം 
അവധി ഒഴിവില്  

26 5381 
എം. എസ്. മനനാജ്  
വാരടപ്പട്ടി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

വട്ടംകുളം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 
രാധാകൃഷ്ണന്  ടക.ടക എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

27 5382 
പി.റ്റി. ബിനനായ്  
എെിക്കുളം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാട്ടയം 

പൂതാെി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് 
ബിനനായ് മത്തായി   എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

28 5383 
സവപ്ന  
മണിമെ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാട്ടയം 

അങ്ങാെിപ്പുറം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 
ആം ടക.പി.  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവില്  



29 5385 
ടജയിന്  പി.ആര്   
കല്ലിയൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 

പി.എ.യ-2 പുല്ലൂ ര്  ടപരിയ 
കാസറനചാഡ് 
ബിനില്  എസ് എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവില്  

30 5386 
ജിജി. ബി  
കല്ലൂര്ക്കാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

നാചെനേരി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 
സജാദ് എസ്.എസ് എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

31 5387 
നപ്രനമാജ് കുമാര്   
നകാടൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

പി.എ.യ- 2 മെപ്പുറം 
വി. ബിനുകുമാര്  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവില്  

32 5388 
ദീപ എം. കുരയാനക്കാസ്  
തൃടക്കാെിത്താനം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാട്ടയം 

വളവന്നൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് മെപ്പുറം 
ഷീെ റ്റി.പി.  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവില്  

33 5389 
എന്  . എം സൂധീര്   
ടപരുവന്താനം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 

കാഞ്ചിയാര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത്, ഇടുക്കി 
ഷാഹുല്  അഹേദ്  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

34 5390 
നജാസഫ് സി.എ  
വയൊര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുഴ 

അരീനക്കാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത്  
മെപ്പുറം 
െീജ എ എല്   എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവി ല്  

35 5391 
പ്രമീള റ്റി. നറാസ്  
അയ്യപ്പന്നകാവി ല്  രാമാമ പഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 

ഉടുമ്പനഞ്ചാെ രാമാമപഞ്ചായത്ത്, ഇടുക്കി  
പ്രവീണ്  കുമാര് .ടക.എസ് എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

36 5392 
എം. രാനജഷ് പൂവാര്  
രാമാമപഞ്ചായത്ത്തിരുവനന്തപുരം 

ഇെവക രാമാമപഞ്ചായത്തവയനാെവി.ടക. ശ്രീകുമാര്  
എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

37 5393 
ആര്  . അനിജ  
െക്കുപള്ളം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 

ടപാേള രാമാമപഞ്ചായത്ത്, മെപ്പുറം 
ബീന എന് .പി എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവില്  

38 5394 
സിന്ദുനമാള്  .എസ്  
പാറനത്താെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാട്ടയം 

തവന്നൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത്, മെപ്പുറം 
ഇ.വി.സഫിയ  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവി ല്  

39 5395 
രജനി രവീന്ദ്രന്   
റാന്നി പഴവങ്ങാെി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 

കാളികാവ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് , മെപ്പുറം 
മിനിജ പി. നതാമസ്  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

40 5396 
ടക. പി. പ്രീത  
വാണിയംകുളം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 

തൃത്താെ രാമാമപഞ്ചായത്ത്, പാെക്കാെ് 
ബിജിനമാള് . എം എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവി ല്  



41 5399 
നജാസഫ് പി.എ.  
ഉദയചിരി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  

ഉദയചിരി രാമാമപഞ്ചായത്ത്, കണ്ണൂര്  
പങ്കജാക്ഷന്  സി.ടക.  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

42 5400 
റീന എ.റ്റി.  
പിണറായി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  

നപരളനേരി രാമാമപഞ്ചായത്ത്, കണ്ണൂര്  
ടക. സതയന്  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച 
ഒഴിവില്  

43 5401 
ദാസന്  ടനട്ടൂര്   
ടകാളയാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  

ടകാളയാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  
സുനില്  നഡവിഡ്   എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്   

44 5402 
രനമഷ് പുത്തെംകുനോത്ത്  
തില്ലനങ്കരി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  

മാളൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  
ജി. വിന്ടസന്റ് എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവി ല്  

45 5403 
നമാഹനന്  എം.എ.  
അയ്യന്കുന്ന് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  

തൃപ്പനങ്ങാട്ടൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  
സജിത് കുമാര്  എം . ടക എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

46 5404 
നവണുനചാപാെന്  അപ്പാെികള്ളിക്കാെ്  
എരമം കുറ്റൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  

ടപരിനങ്ങാം വയക്കര രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  
എം.പി. ബാബുരാജ് എന്നവര്ക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച 
ഒഴിവില്  

47 5405 
ശ്രീനിവാസന്  സി. ടക  
ഇരിക്കൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  

മുനണ്ടരി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  
രാമെന്ദ്രന്  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവില്  

48 5406 

രവീന്ദ്രന്  പിള്ള ബി  
ടെറുന്നിയൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം (അനയേ 
നസവനത്തില്  ) 

പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറുടെ 
കാരയാെയം, തിരുവനന്തപുരം (അനയേ 
നസവനത്തില്  തുെരുന്നതിന് അനുമതി നല്കുന്നു) 

49 5407 
പുരുനഷാത്തമന്  സി  
എരുനവേി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  

എരുനവേി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  
അജയകുമാര്  പി  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവി ല്  

50 5408 
മല്ലിക ടക.എല്   
കുെയത്തൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 

എെവണ്ണ രാമാമപഞ്ചായത്ത്, മെപ്പുറം 
രതി. എ  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവില്  

51 5409 
നയശുദാസി എസ്. നമരി  
വാത്തിക്കുെി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 

പള്ളിവാസല്  രാമാമപപഞ്ചായത്ത്, ഇടുക്കി 
സജീവ് പി പി  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവി ല്  

52 5411 
നഷര്ളി തങ്കം എ. എസ്  
കരുംകുളം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 

മൂര്ക്കനാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 
നിെവിടെ ഒഴിവില്  



53 5412 
ഉഷാറാണി എം. എ  
എഴിക്കര രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

ടെങ്കത്തറ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 
നംാഭിനി ടക.എസ്.  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

54 5413 
ജയകൃഷ്ണന്  എസ്  
കുന്നുകര രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

വട്ടംകുളം രാമാമപഞ്ചായത്ത്  
മെപ്പുറം 
ഹരിദാസന്  പി.എസ്  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

55 5414 
മനനാജ് കുമാര്  ടക.  
പാമ്പാകുെ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

വഴിക്കെവ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 
നിെവിടെ ഒഴിവില്  

56 5416 
അജിത് കുമാര്  വി.എം  
കാഞ്ഞൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

വള്ളിക്കുന്ന് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം  
ഷാജി. റ്റി  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവില്  

57 5418 
ജിഷ റ്റി.വി  
കുമ്പളം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

വല്ലപ്പുഴ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 
ശ്രീനദവി സി.എന്   എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

58 5419 
സുനില്  എം.എസ്  
മൂക്കന്നൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

മൂളിയാര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറനചാഡ് 
ചീതാമണി ആര്  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവി ല്  

59 5420 
ചിരിജന്  പി.എസ്.  
കുഴുപ്പിള്ളി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

കുമ്പള രാമാമപഞ്ചായത്ത്, കാസറനചാഡ് 
വിന്സന്റ് ഡിസൂസ എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

60 5421 
മമതീന്  എ. ബി.  
ടനല്ലിക്കുഴി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

ബളാല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത്, കാസറനചാഡ് 
ജനാര്ദ്ദന ന്  നായ ര്  എം എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

61 5422 
സുസ്മിത നജാസ്  
മെയിന്കീഴ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 

ടമാറയൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 
ഷീജ ബീവി പി.എച്ച്  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

62 5424 
മനനാജ് കുമാര്  എം.  
നചരൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 

നമൊറ്റൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 
അസീന ടെറുപള്ളിക്കല്  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

63 5425 
നചാപാെകൃഷ്ണന്  റ്റി  
കുമരംപുത്തൂ ര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 

തച്ചനാുണ്ടകര രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 
സിഫി  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവിെ്  

64 5426 
നന്ദിനി . സി  
മെമ്പുഴ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 

എെപ്പുള്ളി രാമാമപപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 
സുനിത സി.വി എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവില്  



65 5427 
സുനരഷ് . റ്റി  
കാഞ്ഞിരപ്പുഴ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 

കാഞ്ഞിരമ്പുഴ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 
സുനരഷ് പി എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവില്  

66 5428 
തദയൂസ്  . ഡി  
തൃപ്രനങ്ങാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

മംചെം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 
ജയകുമാര്  ആ ര്  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവി ല്  

67 5429 
ഫവാസ് എസ്. എന്   
നെപ്പാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുഴ 

കരുളായി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 
പ്രസാദ് പി എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവില്  

68 5430 
അനിത ടക.പി  
ടകാടുമ്പ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 

കണ്ണാെി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 
ജെജകുമാരി വി എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവി ല്  

69 5431 
രാധാകൃഷ്ണന്  ടക  
പല്ലേന രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 

മുതെമെ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 
ഹക്കിം എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവിെ്  

70 5433 
മനു. ടക.ടക  
കെപ്ലാമറ്റം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാട്ടയം 

പുല്പ്പള്ളി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് 
മമതീന്  പി.പി.  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവി ല്  

71 5435 
ബിനു. എ. സരസം  
കുറ്റിച്ചല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 

മംചല്പാെി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറനചാഡ് 
സുനില്  ടക.എന്  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

72 5436 
പി. നസാണിയ  
കട്ടിപ്പാറ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനക്കാെ് 

നന്മിണ്ട രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനക്കാെ് 
വിരമിക്കല്  ഒഴിവി ല്  

73 5437 
അനില്  കുമാര്  പി.പി  
ടകാെിയത്തൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനക്കാെ് 

പി.എ.യ- 1, ടകാടുവള്ളി 
നകാഴിനക്കാെ് 
നജാനബായ് നജാണ്   എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

74 5438 
അനില്  കുമാര്  സി.ടക.  
മൂൊെി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനക്കാെ് 

പി.എ.യ- 3, നപരാമ്പ്ര 
നകാഴിനക്കാെ് 
നിെവിടെ ഒഴിവില്  

75 5440 
ംിവന്  എസ്  
കുളത്തൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 

എെക്കര  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം അവധി ഒഴിവില്  

76 5441 
അനീഷ് കുമാര്  റ്റി.പി  
തുറയൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനക്കാെ് 

അയ്യന്നഞ്ചരി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനക്കാെ് 
സുജിത് റ്റി.വി.   എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവി ല്  



77 5442 
മനനാജ് റ്റി  
നെെമ്പ്ര രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

പള്ളിക്കല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത്  
മെപ്പുറം 
ഉണ്ണി ടക  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവില്  

78 5443 
ബിന്ദു. ടജ  
എഴുനകാണ്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 

അയിലൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 
നജായ്സി വര്്ീസ് പി സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് വിടുതെ്  
ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി ല്  

79 5444 
അഷറഫ് വി.എന്   
കീഴരിയൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനക്കാെ് 

ടെറുതാഴം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  
മറിയ നചാനറാത്തി എം.എസ് സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് 
വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി ല്  

80 5445 
മധുസൂദനന്  പി.എം.  
െക്കിട്ടപ്പാറ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനക്കാെ് 

ഓമനേരി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനക്കാെ് 
സുനന്ദ ഇ.ആര്   എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവി ല്  

81 5447 
രാജീവന്  വി.വി  
കൂത്താെി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനക്കാെ് 

നപരാമ്പ്ര രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനക്കാെ് 
ഷിബു ഇ.എം.  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവി ല്  

82 5448 
നചാകുല്  ദാസ് റ്റി.എം.  
മരുനത്താങ്കര രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനക്കാെ് 

കെന്നപ്പള്ളി - പാണപ്പുഴ രാമാമപഞ്ചായത്ത്, കണ്ണൂര്  
ഷിബു കരുണ്  എന്നവര്ക്ക്  സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവി ല്  

83 5449 
ഷാജി പി.  
പെിഞ്ഞാനറത്തറ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് 

പൂതാെി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് 
ഷാജു.പി.ഇ.  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവില്  

84 5451 
ഭാസ്ക്കരന് . എം  
ടെക്കിയാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനക്കാെ് 

ടെറുതാഴം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  
രാനചഷ് പി.ടക എന്നവര്ക്ക്  സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവി ല്  

85 5452 
പ്രവീണ്  വി.വി.  
ടനാച്ചാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനക്കാെ് 

മൂൊെി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനക്കാെ് 
സനന്താഷ് ടക.ആര്  .  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

86 5453 
രാജീവ് ടക.റ്റി.  
ഉള്ളിനയരി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനക്കാെ് 

നപരാവൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  
സ്മിത. എസ് എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവില്  

87 5454 
ദീപ. ടക.സി  
ടെങ്ങമനാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

ടകാടുവായൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 
സനന്താഷ് കുമാര് .എം എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  



88 5455 
പ്രനമാദ് സി  
തരിനയാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് 

മവത്തിരി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് 
നജാബി കുരയാനക്കാസ്   എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

89 5456 
മിനി എ.പി.  
നടുവണ്ണൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനക്കാെ് 

നെമനഞ്ചരി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനക്കാെ് 
രാമെന്ദ്രന്  എം എന്നവര്ക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച 
ഒഴിവില്  

90 5457 
പ്രകാംന്  പി.എം.  
കാവിലുമ്പാറ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനക്കാെ് 

ടെമ്പിനൊെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  വിരമിക്കല്  ഒഴിവി ല്  

91 5458 
അബ്ദുള്  സൊം പി.എം മെവൂര്  
രാമാമപഞ്ചായത്ത്നകാഴിനക്കാെ് 

എരമം കുറ്റൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് കണ്ണൂര്  
സിബി നതാമസ്  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവില്  

92 5459 
നജാഷി നജാസ്  
ഊര്ങ്ങാട്ടിരി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

കീഴുപറമ്പ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 
ജയ്. എം.എ.  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവില്  

93 5460 
അനംാക് കുമാര്  എസ്  
തിരുപുറം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 

പുത്തിടച രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറനചാഡ് 
പി. ചീതാകുമാരി സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് വിടുത ല്  
ടെയ്യുന്ന ഒഴിവില്  

94 5461 
രനീഷ് സി.ടക  
നവളം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനക്കാെ് 

കുറ്റയാെി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനക്കാെ് 
സുനില്  ടക.എന്   എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

95 5462 
പ്രിയ വി  
തൂനണരി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനക്കാെ് 

നൊനറാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനക്കാെ്  
ചംചാധരന്  എം എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവി ല്  

96 5463 
മണി റ്റി  
ഒഞ്ചിയം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനക്കാെ് 

നവളം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനക്കാെ് 
റ്റി ആര്  മനനാജ് എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവി ല്  

97 5464 
സജിത് ടക.പി.  
പനങ്ങാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനക്കാെ് 

ബാലുനേരി രാമാമപഞ്ചായത്ത്, നകാഴിനക്കാെ് 
സജിത് കുമാര്  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവി ല്  

98 5465 
ശ്രീകെ വി  
കുന്നുേല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനക്കാെ് 

അഴിയൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത്, നകാഴിനക്കാെ് 
ജയന്  ഡി. നായര്   എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

99 5467 
രനമംന്  എ  
വളയം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനക്കാെ് 

അഞ്ചരക്കണ്ടി രാമാമപഞ്ചായത്ത്, കണ്ണൂര്  
ജി. പി. രതീഷ് എന്നവര്ക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച 
ഒഴിവില്  



100 5468 
റീജ മക്കാനഞ്ചരി  
െങ്ങനരാത്ത് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനക്കാെ് 

െക്കിട്ടപ്പാറ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനക്കാെ് 
വനജ പി.ടക  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവില്  

101 5469 
നദാറിസ് എല്   
ടതാണ്ടര്നാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് 

പുല്പ്പള്ളി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് 
സുഹാസ് സി.എം.  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

102 5470 
സുജീഷ് പി.ടക  
കായണ്ണ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനക്കാെ് 

പി.എ.യ- 4, നൊനറാെ് 
നകാഴിനക്കാെ് 
ടഷരീഫ. എം എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവില്  

103 5471 
മുജീബ് പി.സി  
നരിക്കുഴി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനക്കാെ് 

ടെറുവണ്ണൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനക്കാെ് 
അനില്കുമാ ര്  എന്  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

104 5472 
രാനമംവരി ടക  
പള്ളിക്കല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

ടെറുകാവ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 
നദവദാസന്  .പി എന്നവര്ക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ഒഴിവിെ്  

105 5473 
പ്രകാം് ടക.ടക  
നകാട്ടപ്പെി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

ടമാരാമാല്  പുത്തൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറനചാഡ് 
വിജയന്  ടക. കനവീട്ടില്  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

106 5474 
മഷന്  കുമാര്  എ. റ്റി.  
ടെമ്പ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാട്ടയം 

കുമ്പള രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറനചാഡ് 
നവണു ബി എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവില്  

107 5475 
ശ്രീകുമാ ര്  സി.പി  
പാറക്കെവ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

മംചല്പാെി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറനചാഡ് 
ആല്ഫ്രഡ് എം.ടക. എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

108 5476 
െിമ പി.എസ്  
ഒറ്റനം്രമംചെം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 

ടപരുമ്പെപ്പ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 
നിെവിടെ ഒഴിവി ല്  

109 5477 
സിന്ദുനമാള്  പി.ടക  
മണക്കാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് ഇടുക്കി 

ടവള്ളത്തൂവല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് ഇടുക്കി 
ഫ്രാന്സിസ് നജക്കബ് എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

110 5478 
ബിന്ദു. ബി. നായര്   
കുമാരമംചെം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 

എെക്കര രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 
സിന്ദു എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

111 5479 
ജിഷ പി.യ  
പുറപ്പുഴ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 

പി.എ.യ- 2, ടനടുങ്കണ്ടം, ഇടുക്കി 
ഷറഫൂദ്ദീന് . ഇ എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവില്  



112 5480 
നറായിനമാന്  ടക. മാതു  
നീണ്ടൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാട്ടയം 

നകാനൊം ബള്ളൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറനചാഡ് 
രാധാകൃഷണന്  എം.ടക സ്ഥാനക്കയറ്റം െഭിച്ച് 
വിടുതല്  ടെയ്യുന്ന ഒഴിവി ല്  

113 5481 
അരവിന്ദന്  പി  
എ.ആര്  നച ര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 

കുറുവ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 
മുഹേദ് ബഷീര്  ടക.  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

114 5482 
നവണുനചാപാല്  ടക.എല്   
തെവൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 

മപടവളിടച രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറനചാഡ് 
രനമഷ് കുമാര്  പി എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവി ല്  

115 5483 
അെക്സാണ്ടര്  എം  
മമെം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 

ടെങ്ങള രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസറനചാഡ് 
എം. ബാബു എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവില്  

116 5484 
ഉല്ലാസ്. ബി  
ടെറുനകാല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 

അചളി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 
സുധീഷ് സി.ടക.  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവി ല്  

117 5485 
മൃണാളിനി മഞ്ചു സി.ആര്   
ടനല്ലായ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാെക്കാെ് 

െീനക്കാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 
സജിത റ്റി.ബി.  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവി ല്  

118 5486 
രഞ്ചു. ആര്   
ആെ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആെപ്പുഴ 

കുറ്റിപ്പുറം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 
സുനരഷ് കുമാര്  വി.വി എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

119 5487 
അമ്പിളി  
ഉഴമെക്കല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം 

കുറുവ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മെപ്പുറം 
മുഹേദ് ബഷീര്  ടക.  എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

120 5489 
നജായിെിന്  ക്രിസ്റ്റി  
കുറ്റൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട 

വട്ടവെ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 
നജാഷി.എം. മാണി എന്നവര്ക്ക് സ്ഥെംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ല്  

 
 

ബന്ധടപ്പട്ട ആഫീസ് നമധാവികള്  ഈ ഉത്തരവ് ഉെ  ന്  പ്രാബെയത്തി ല്  

നെപ്പാനക്കണ്ടതും വിടുതല്  ടെയ്യുകയം നജാെിയി ല്  പ്രനവംിക്കുകയം ടെയ്യുന്ന ഉനദയാചസ്ഥരുടെ 

വിവരം ഈ ആഫീസിലും ബന്ധടപ്പട്ട മറ്്റ ആഫീസുകളിനെക്കും യഥാസമയം റിനപ്പാര്ട്്ട 

ടെനയ്യണ്ടതാണ്. ഈ ഉത്തരവ് തനദ്ദം സവയം ഭരണ വകുപ്പിടന്റ ടവബ്മസറ്റിലും 

(www.lsgkerala.gov.in), പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിടന്റ ടവബ്മസറ്റിലും (www.dop.lsgkerala. 



gov.in) െഭയമാണ്. സ്ഥെംമാറ്റം ടെയ്യടപ്പടുന്ന ഉനദയാചസ്ഥര്ക്കും ആഫീസ് നമധാവിക ള്ക്കും െി 

ടവബ്മസറ്റുകളി ല്  നിന്നും ഉത്തരവ് ടഡൌണ്നൊഡ് ടെയ്ത് ഉപനയാചിക്കാവന്നതാണ്. 

 

 

 

 

 

 

പകര് പ്പ്- 

 
1. വയക്തികള്ക്ക് 
2. ബഹു. തനദ്ദം സവയം ഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയടെ മപ്രവറ്റ് ടസക്രട്ടറി 
3. എല്ലാ പഞ്ചായത്ത് ടഡപൂട്ടി ഡയറക്ടര്മാ ര്ക്കും 
4. എല്ലാ പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്മാ ര്ക്കും 
5. ബന്ധടപ്പട്ട രാമാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിമാ ര്ക്ക് 
6. പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ, അഡീഷണല്  ഡയറക്ടറുടെ, നജായിന്റ് ഡയറക്ടറുടെ 

സി.എ മാര്ക്ക് 
7. സിസ്റ്റം മാനനജര് , ഐ.റ്റി&ഇചനവണന്സ്(ടവബ് മസറ്റില്  പ്രസിീീകരിക്കുന്നതിന്) 
8. കരുതല് / അധികം 

 

ഒപ്പ് 
പി. നമരിക്കുട്ടി ഐ.എ.എസ് 
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  

 

ആജ്ഞാനുസരണം 
 
 

സൂപ്രണ്ട് 
 


