
പഞ്ചായത്്ത അഡീഷണല്  ഡയറക്ടറുടെ നെപെിക്രമങ്ങള്  

വിഷയം: പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ് - ജീവനക്കാര്യം - അക്കൗണ്ടന്ററ് ്തികിിയിട  
സ്ഥ ംമാറ്റം- ഉത്തര്വ് പുറടപ്പടുവിക്കുന്നു. 

പര്ാമര്ശം: 1. ജി.ഒ.(പി)നം.03/2017/ഉഭപവ. ്ീയ്ി 25.02.2017. 

2. പഞ്ചായത്ത് അഡീഷണ ്   ഡയറക്ടറുടെ 01.06.2019-ട  PAN-
10/2019-E1(DP)  നമ്പര്  ഉത്തര്വ്. 

ഉത്തര്വ് നമ്പര്  PAN-14/2019-E13(DP)  ്ീയ്ി: 27/07/2019 

 സംസ്ഥാന സര്ക്കാ ര്   പര്ാമര്ശം (1) ഉത്തര്വ് പ്രിാര്ം വിവിധ വകുപ്പുിളി ല്   

ജജാ ി ടെയ്യുന്ന സര്ക്കാ ര്  ജീവനക്കാരുടെ ടപാതു സ്ഥ ംമാറ്റം സംബന്ധിച്ച മാര്ഗജര്ഖ 

പ്രസിദ്ധീിര്ിച്ചിട്ടുണ്ണ്ട്. ആയ്് അനുസര്ിച്ച ്പ ഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിട  ജീവനക്കാരുടെ 2019 

ട  ടപാതുസ്ഥ ംമാറ്റത്തിനുളള അജപക്ഷിള്  ക്ഷണിയ്ക്കുിയം അജപക്ഷിരുടെ ിര്െ് 

 ിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീിര്ിയ്ക്കുിയം ടെയ്തിരുന്നു. ിര്െ്  ിസ്റ്റിജേല്  ഈ ഓഫീസി ല്    ഭയമായ 

്െസ്സവാദങ്ങളിട  നയായാനയായങ്ങള്  പര്ിജശാധിയ്ക്കുിയം ആയ്ിനുളള 

മാര്ഗജര്ഖയം മാനദങ്ങങ്ങ ം പര്ിഗണിച്ച ് അക്കൗണ്ടന്റ് ്തികിിയിട  

അജപക്ഷിരുടെ  ിസ്റ്റ് അന്തിമമാക്കി പര്ാമര്ശം (2) പ്രിാര്ം പ്രസിദ്ധീിര്ിച്ചിട്ടുണ്ണ്ട്.     

ഇപ്രിാര്ം പ്രസിദ്ധീിര്ിച്ചിര്ിയ്ക്കുന്ന  ിസ്റ്റില്  നിന്നും 

മാനദങ്ങങ്ങള്ക്കനുൃ്മായി  ചുവടെ ജിാളം നമ്പ ര്  I-ല്  ജെര്ക്കുന്ന 

അക്കൗണ്ടന്ററിടന ജിാളം നമ്പ ര്  I I -ല്  പര്ാമര്ശിച്ചിര്ിക്കുന്ന രാമാമപഞ്ചായത്തിജ ക്് 

നിയമിച്ച ്ഇ്ിനാല്  ഉത്തര്വാകുന്നു. നിയമനത്തിനുള്ള ിാര്ണം ജിാളം നമ്പ ര്  III -ല്  
പര്ാമര്ശിച്ചിര്ിക്കുന്നു. 

ക്രമ 
നമ്പര്  ജിാളം1 ജിാളം 2 ജിാളം 3 

1 
 ക്ഷ്മി എസ് 
പനച്ചിക്കാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ജിാട്ടയം 

ടവള്ളനാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
്ിരുവനന്തപുര്ം (പ്രദീപ് കുമാര്  
ബി റ്റി  സ്ഥ ം മാറുന്ന ഒഴിവില് ) 

ിൂ1 

2 
സജുജമാഹന്റ  
ിാന്തല്ലൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 

മാറനല്ലൂര്   രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
്ിരുവനന്തപുര്ം 
(പ്രമീള.എസ്.ആര് .ന് ്തികിി 
മാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

ിൂ2 

3 
വിജനാദ് വി 
െിന്നക്കനാല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 

മുദാക്കല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
്ിരുവനന്തപുര്ം (അരുണ്കുകുമാ   ര്    
എം.എസ്.ന് ്തികിി മാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

ിൂ3 

4 
അജിത്ത് കുമാര്  വി.ആര്  
ിെപ്ലാമറ്റം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ജിാട്ടയം 

ഇ ിമണ്കു  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
്ിരുവനന്തപുര്ം 
(വിജനാദ്കുമാര് .വി.ടി.ന് ്തികിി 
മാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

ിൂ4 



5 
വിജയകുമാര്  ടി 
നീ ംജപരൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആ പ്പുഴ 

പൂവാര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
്ിരുവനന്തപുര്ം 
(ടഷര്ളി എസ്- ന് ്തികിിമാറ്റം 
നല്കുന്ന  ഒഴിവില് ) 

ിൂ5 

6 
സജന്താഷ് കുമാര്  
ടവള്ളമുണ്ട രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് 

പാജങ്ങാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
്ിരുവനന്തപുര്ം 
(ഷം  എസ്  സ്ഥ ം മാറുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

ിൂ6 

7 
ശയാംര്ാജ് എസ്.ആര്  
എെയൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മ പ്പുറം 

വാമനപുര്ം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
്ിരുവനന്തപുര്ം 
(അജിത്ത് എസ്  സ്ഥ ം മാറുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

ിൂ7 

8 
ദിവയ ആര്  എസ് 
മുജത്താ ി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ജിാട്ടയം 

ില്ലിയൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
്ിരുവനന്തപുര്ം 
(ബിജജായ് ജജാസഫിടന  
സ്ഥ ം മാറുന്ന ഒഴിവില് ) 

ിൂ8 

9 
നജീം എസ് 
ജസനാപ്ി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 

ടെമ്മരു്ി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
്ിരുവനന്തപുര്ം 
(ഹര്ിശ്ചന്ദ്രന്റ  എന്   സ്ഥ ം 
മാറുന്ന ഒഴിവില് ) 

ിൂ9 

10 
പത്മകുമാര്ി എല്  
ജമ ാറ്റൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മ പ്പുറം 

നഗരൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
്ിരുവനന്തപുര്ം 
(ഹസീന എച്ച ് സ്ഥ ം മാറുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

ിൂ10 

11 
ഷീബ ജി എസ് 
ഇര്ിമ്പിളിയം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മ പ്പുറം 

ടിാല്ലയില്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
്ിരുവനന്തപുര്ം 
(ബിജുകുമാര്  ബി ക്ക്  
്തികിിമാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

ിൂ11 

12 
അബ്ദുല്  നസീം                        
ടപരുമ്പെപ്പ് രാമാമപ ഞ്ചായത്ത്                  
മ പ്പുറം 

അഞ്ചുട്ങ്ങ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
്ിരുവനന്തപുര്ം 
(ഹാസിലുദ്ദീന്റ  എസ്  സ്ഥ ം 
മാറുന്ന ഒഴിവില് ) 

ിൂ12 

13 
അബ്ദുള്  സ ീം 
കുന്നന്താനം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനം്ിട്ട 

നന്ദിജയാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
്ിരുവനന്തപുര്ം 
(പ്രശാന്ത് ബി റ്റി  സ്ഥ ം മാറുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

അനുിമ്പാ
ര്ഹം 

14 
ഹാസിലുദ്ദീന്റ  എസ് 
അഞ്ചുട്ങ്ങ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
്ിരുവനന്തപുര്ം 

മാണിക്കല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
്ിരുവനന്തപുര്ം 
(സുജര്ഷ്കുമാര്  എസ്.എസ്.ന് 
്തികിി മാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

15 
പ്രശാന്ത് ബി റ്റി 
നന്ദിജയാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
്ിരുവനന്തപുര്ം 

ജിാട്ടുണ്ിാല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
്ിരുവനന്തപുര്ം 
(വിജനാദ് സി ടജന് ്തികിി 
മാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

16 
ജി.എസ് െിത്രജ ഖ 
കുളത്തൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
്ിരുവനന്തപുര്ം 

്ിരുപുറം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
്ിരുവനന്തപുര്ം 
(ആനി ജ ാറന്റന് ്തികിി മാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 



17 

സജീഷ് കുമാര്  എ എസ് 
ിാഞ്ഞിര്ംകുളം 
രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
്ിരുവനന്തപുര്ം 

ടെങ്കല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
്ിരുവനന്തപുര്ം 
(ിനിര്ാജ് എസ് ന് ്തികിി 
മാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

18 
സന്ധയ ആര്  ഡി 
പൂവച്ചല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
്ിരുവനന്തപുര്ം 

മ യിന്റിീഴ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
്ിരുവനന്തപുര്ം 
(ര്മയ ആര്  വി ന് ്തികിി മാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

19 
സ്ീഷ് കുമാര്  എസ് ടി 
െിറയിന്റിീഴ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
്ിരുവനന്തപുര്ം 

കുന്നത്തുിാല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
്ിരുവനന്തപുര്ം  
(ശബര്ികൃഷ്ണ.വി.ആര് .ന് ്തികിി 
മാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

20 
ഷം  എസ് 
പാജങ്ങാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
്ിരുവനന്തപുര്ം 

വിളപ്പില്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
്ിരുവനന്തപുര്ം  
(പ്രജമാദ്.ടി.ടജ.ന് ്തികിി മാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

21 
ഹര്ിശ്ചന്ദ്രന്റ  എന്  
ടെമ്മരു്ി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
്ിരുവനന്തപുര്ം 

അ്ിയന്നൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
്ിരുവനന്തപുര്ം 
(ഹര്ിപ്രിയ എം എസ്  സ്ഥ ം 
മാറുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

22 
അന്നമ്മ ജജാസഫ് 
ആനക്കര് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാ ക്കാെ് 

ടവട്ടൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
്ിരുവനന്തപുര്ം 
(ദീപ ഒ പി  സ്ഥ ം മാറുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

അനുിമ്പാ
ര്ഹം 

23 
അജിത്ത് എസ് 
വാമനപുര്ം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
്ിരുവനന്തപുര്ം 

ിാഞ്ഞിര്ംകുളം 
രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
്ിരുവനന്തപുര്ം 
(സജീഷ് കുമാര്  എ എസ്  
സ്ഥ ം മാറുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

24 
ഹസീന എച്ച ്
നഗരൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
്ിരുവനന്തപുര്ം 

െിറയിന്റിീഴ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
്ിരുവനന്തപുര്ം 
(സ്ീഷ് കുമാര്  എസ് ടി  
സ്ഥ ം മാറുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

25 
ഹര്ിപ്രിയ എം എസ് 
അ്ിയന്നൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
്ിരുവനന്തപുര്ം 

മംഗ ാപുര്ം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
്ിരുവനന്തപുര്ം 
(പ്രിയ വി  സ്ഥ ം മാറുന്ന 
ഒഴിവി ് ) 

അജപക്ഷ 

26 
ദീപ ഒ പി 
ടവട്ടൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
്ിരുവനന്തപുര്ം 

പൂവച്ചല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
്ിരുവനന്തപുര്ം 
(സന്ധയ ആര്  ഡി  സ്ഥ ം 
മാറുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

27 
പ്രദീപ് കുമാര്             
ടവള്ളനാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
്ിരുവനന്തപുര്ം 

കുളത്തൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
്ിരുവനന്തപുര്ം 
(ജി.എസ് െിത്രജ ഖ  സ്ഥ ം 
മാറുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

28 
പ്രിയ വി 
മംഗ ാപുര്ം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
്ിരുവനന്തപുര്ം 

വിതുര് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
്ിരുവനന്തപുര്ം 
(ജി.രൂജപഷ്  സ്ഥ ം മാറുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 



29 
രൂജപഷ് ജി 
വിതുര് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
്ിരുവനന്തപുര്ം 

ടപര്ിങ്ങമ്മ  രാമാമപഞ്ചായത്ത്  
്ിരുവനന്തപുര്ം 
(നി വിലുള്ള ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

30 
ബിജജായ് ജജാസഫ് 
ില്ലിയൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
്ിരുവനന്തപുര്ം 

കുറ്റിച്ചല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
്ിരുവനന്തപുര്ം  
(സനല്  കുമാര്  എസ് ന് ്തികിി 
മാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

31 
മുര്ളീജമാഹന്റ  ടി.എല്  
വിളയൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാ ക്കാെ് 

ക്ലാപ്പന രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടിാല്ലം 
(അനില്  കുമാ ര്   ബി  സ്ഥ ം 
മാറുന്ന ഒഴിവില് ) 

ിൂ1 

32 
ടജ ജയകുമാര്  
ജപാത്തുില്ല് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മ പ്പുറം 

പത്തനാപുര്ം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടിാല്ലം 
(സുധീപ് എസ്  സ്ഥ ം മാറുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

ിൂ2 

33 
ഇന്ദുി  
മുട്ടി ്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് 

പൂ്ക്കുളം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടിാല്ലം 
( പി പ്രജദാഷ് ന് ്തികിി മാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

ിൂ3 

34 
 ിജയാപീറ്റര്  
പാമ്പാക്കുെ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

ഏരൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടിാല്ലം  
(സുനില്  കുമാ ര്  പി എസ്  ന് 
്തികിി മാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി ് ) 

ിൂ4 

35 
മുഹമ്മദ് ഷാഫി 
അശമന്നൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

ടവളിനല്ലൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടിാല്ലം                                                         
(സാബു വര്ഗീസ്  - ന് 
സ്ഥ ംമാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവില് )         

ിൂ5 

36 
പ്രവീണ്കു  ര്ാജ് 
ജവാര്ക്കാെി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ിാസറജഗാഡ് 

ടപര്ിനാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടിാല്ലം  
(ഷാജി സ് ന് ്തികിി മാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

ിൂ6 

37 
ശ്രീ ക്ഷ്മി എസ് 
മാഞ്ഞൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ജിാട്ടയം 

ശൂര്നാെ് ടസൗത്ത് 
രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടിാല്ലം  
(സ്മി്.എല്  ന് ്തികിി മാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

ിൂ7 

38 
ഷിബു ാല്  
മല്ലപ്പള്ളി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനം്ിട്ട 

പവിജത്രശവര്ം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടിാല്ലം  (ജപ്രംെന്ദ് സി.പി ടയ 
സ്ഥ ംമാറ്റുന്ന ഒവിവില് ) 

ിൂ8 

39 
അബ്ദുള്  ഹുസസന്  
നാര്ങ്ങാനം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനം്ിട്ട 

പിറവന്തൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടിാല്ലം 
(പ്രദീപ് ജി  സ്ഥ ം മാറുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

ിൂ 9 

40 
സുജര്ഷ് കുമാര്  പി എസ് 
കുട്ടമ്പുഴ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

െി്റ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടിാല്ലം (അനി് എ  സ്ഥ ം 
മാറുന്ന ഒഴിവില് ) 

ിൂ 10 

41 
ഖദീജമ്മ 
മാന്നാര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആ പ്പുഴ 

കുളത്തൂപ്പുഴ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടിാല്ലം (ഷിഫിലുദ്ദീന്റ .എ. ന് 
്തികിി മാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി ് ) 

അനുിമ്പാ
ര്ഹം 



42 
മജഹഷ് 
ഉഴവൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ജിാട്ടയം 

നി ജമല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടിാല്ലം 
(ഷം  ബീഗം പി.ടജ  സ്ഥ ം 
മാറുന്ന ഒഴിവില് ) 

അനുിമ്പാ
ര്ഹം 

43 
ടസബാസ്റ്റയന്റ  വി                                    
റാന്നി അങ്ങാെി 
രാമാമപഞ്ചായത്ത് പത്തനം്ിട്ട 

ആ പ്പാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടിാല്ലം  
(ഹസി്ന് ്തികിി മാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

അനുിമ്പാ
ര്ഹം 

44 
പ്രദീപ് ജി 
പിറവന്തൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടിാല്ലം 

ഇളമാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടിാല്ലം  
(സബജു.എം.ബഷീര്ന് ്തികിി 
മാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

45 
സുധീപ് എസ് 
പത്തനാപുര്ം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടിാല്ലം 

ില്ലുവാതുക്കല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടിാല്ലം  
(നഹാസ്.എം.ന് ്തികിി മാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

46 
അനില്  കുമാ ര്  ബി 
ക്ലാപ്പന രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടിാല്ലം 

ട്ക്കുംഭാഗം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടിാല്ലം  
(ടെറന്റസ്.ടജ.ന് ്തികിി മാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ് ) 

അജപക്ഷ 

47 
അനി് എ 
െി്റ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടിാല്ലം 

ിര്ീപ്ര രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടിാല്ലം 
(അജി്് ജമാഹന്റന് ്തികിി 
മാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

48 
ഷം  ബീഗം പി.ടജ 
നി ജമല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടിാല്ലം 

കു ജശഖര് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടിാല്ലം                                                      
(അബ്ദുല്  വാഹിദിന് സ്ഥ ംമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

49 
സുനി.എസ് 
ടനടുവത്തൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടിാല്ലം 

ടിാറ്റംിര് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടിാല്ലം  
(ഹര്ിനാഥ്.എം.ഐ.ന് ്തികിി 
മാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

50 
ബിജു ആനന്ദ് എ 
െിറക്കര് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടിാല്ലം 

ജ്വ ക്കര് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടിാല്ലം  
(ര്ാജജഷ്ദാസ്.സവ.ന് ്തികിി 
മാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

51 
സാബു വര്ഗീസ്                                
ടവളിനല്ലൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടിാല്ലം 

െിറക്കര് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടിാല്ലം (ബിജു ആനന്ദ് എ ക്ക് 
സ്ഥ ംമാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി ് ) 

അജപക്ഷ 

52 
ജപ്രംെന്ദ് സി.പി പവിജത്രശവര്ം 
രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടിാല്ലം 

ടനടുവത്തൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ടിാല്ലം (സുനി.എസ്  സ്ഥ ം 
മാറുന്ന ഒഴിവില് ) 

ഭര്ണ 
സൗിര്യാ
ര്ഥം 

53 
മജനാജ് എസ് 
ആ ിപ്പറമ്പ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മ പ്പുറം 

ടപര്ിങ്ങര് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനം്ിട്ട (ശ്രീജ എസ്  
സ്ഥ ം മാറുന്ന ഒഴിവില് ) 

ിൂ1 

54 
ആമിനാ ബീവി 
്ിരുവാ ി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മ പ്പുറം 

നാര്ങ്ങാനം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനം്ിട്ട 
(അബ്ദുള്  ഹുസസന്റ  സ്ഥ ം 
മാറുന്ന ഒഴിവില് ) 

ിൂ2 



55 
ഷിജി വി 
പുഴക്കാട്ടിര്ി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മ പ്പുറം 

ജിാഴജഞ്ചര്ി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനം്ിട്ട 
(സബീന എച്ച ് സ്ഥ ം മാറുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

ിൂ3 

56 
അനീഷ് പ്രഭാിര്  
സീ്ജത്താെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനം്ിട്ട 

എഴുമറ്റൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനം്ിട്ട  
(സുബി.ടി.ന് ്തികിി മാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

57 
അനീഷ എം ബഷീര്  
റാന്നി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനം്ിട്ട 

തുമ്പമണ്കു  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനം്ിട്ട 
(പ്രശാന്ത്.എ.വി.ന് ്തികിി മാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

58 
ജജാളി                                  
െിറ്റാര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത്         
പത്തനം്ിട്ട  ( അവധിയില് ) 

റാന്നി പഴവങ്ങാെി 
രാമാമപഞ്ചായത്ത് പത്തനം്ിട്ട 
(സജുജമാന്  സ്ഥ ം മാറുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

(പുനര്നിയമ
നം) 

59 

സജുജമാന്റ  
റാന്നി പഴവങ്ങാെി 
രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനം്ിട്ട 

നാറാണംമൂഴി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനം്ിട്ട 
(സുജിത്ത് വി  സ്ഥ ം മാറുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

60 
ശ്രീജ എസ് 
ടപര്ിങ്ങര് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനം്ിട്ട 

 
ജിാന്നി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനം്ിട്ട                                            
(ര്വീന്ദ്രനാഥ് ടന സ്ഥ ം മാറ്റുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

61 
ര്വീന്ദ്രനാഥ് 
ജിാന്നി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനം്ിട്ട 

റാന്നി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനം്ിട്ട 
(അനീഷ എം ബഷീര്   സ്ഥ ം 
മാറ്റുന്ന ഒഴിവില് ) 

ഭര്ണ 
സൗിര്യാര് 

ഥം 

62 
സബീന എച്ച ്
ജിാഴജഞ്ചര്ി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനം്ിട്ട 

മാജവ ിക്കര് ്ാമര്ക്കുളം 
രാമാമപഞ്ചായത്ത് ആ പ്പുഴ  
(ശയാം.എസ്.എല് .ന് ്തികിി 
മാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

ിൂ1 

63 
 ് വി.എസ് 
കുന്നത്തുനാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

പുളിങ്കുന്ന് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആ പ്പുഴ  
(മജനാജ്.പി.ന് ്തികിി മാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

ിൂ2 

64 
പ്രശാന്ത് ടി പി 
വണ്ണപുര്ം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 

കുത്തിയജ്ാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആ പ്പുഴ  
(എസ്.ശാന്തി ാല്ന് ്തികിി 
മാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

ിൂ3 

65 

ശ്രീജദവി ഒ.എ 
മ യാറ്റൂര്  നീജ ശവര്ം 
രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

ിഞ്ഞിക്കുഴി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആ പ്പുഴ  
(സജന്താഷ്കുമാര് .െി.പി.ന് ്തികിി 
മാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

ിൂ4 

66 
സുധീഷ് ജി 
കുറുവ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മ പ്പുറം 

എെ്വ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആ പ്പുഴ  
( ാ ിജമാന്റ .വി.ന് ്തികിി മാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

ിൂ5 



67 
ശ്രീവത്സ് വി 
പാ ക്കുഴ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

എഴുപ്പുന്ന രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആ പ്പുഴ 
(ഗീര്ിഷ് എസ്.എന്റന് ്തികിി 
മാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

ിൂ6 

68 
അജി് കുമാര്ി എ 
വാളിം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

പാ ജമല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആ പ്പുഴ  
(ഫജിര് .സവ.ന് ്തികിി മാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവി ് ) 

ിൂ7 

69 
വിനുകുമാര്  സി.വി 
ടനജേനി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് 

ചുനക്കര് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആ പ്പുഴ 
(എം.റം ക്കുഞ്ഞ്  സ്ഥ ം മാറുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

ിൂ8 

70 
സുനില്കുമാര്്  എസ് 
സവത്തിര്ി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് 

അരൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആ പ്പുഴ 
(ദീപു ടി ടി  ്തികിി മാറുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

ിൂ9 

71 
ഹര്ികുമാര്  ആര്്  
മക്കര്പ്പറമ്പ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മ പ്പുറം 

ഭര്ണിക്കാവ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആ പ്പുഴ  
(കൃഷ്ണകുമാര് .ജി.ന് ്തികിി മാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

ിൂ10 

72 
സിബി ജജാര്ജ് വി.എ 
ിീര്മ്പാറ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

പാണാവള്ളി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആ പ്പുഴ  
(അനി കുമാര്ി.സി.ആര് .ന് 
്തികിി മാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

ിൂ11 

73 
ബിന്ദുര്ാജ് ജി 
ചൂര്ണിക്കര് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

ജെപ്പാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആ പ്പുഴ 
(ജ ഖജമാള്   സ്ഥ ം മാറുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

ിൂ12 

74 
അന്റസാര്ി ബാപ്പു 
മനീെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

നീ ംജപരൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആ പ്പുഴ 
(വിജയകുമാര്  ടി  സ്ഥ ം 
മാറുന്ന ഒഴിവില് ) 

ിൂ13 

75 
ശയാംജി എം 
അങ്ങാെിപ്പുറം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മ പ്പുറം 

വീയപുര്ം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആ പ്പുഴ 
(പ്രിയ ജി  സ്ഥ ം മാറുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

ിൂ14 

76 
പ്രദീപ് പി 
മുതുകുളം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആ പ്പുഴ 

അമ്പ പ്പുഴ ജനാര്ത്ത് 
രാമാമപഞ്ചായത്ത്  ആ പ്പുഴ  
(കുഞ്ഞുജമാന്റ .എ.ന് ്തികിി മാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

77 
പ്രിയ ജി 
വീയപുര്ം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആ പ്പുഴ 

അമ്പ പ്പുഴ സൗത്ത് 
രാമാമപഞ്ചായത്ത് ആ പ്പുഴ  
(വിജയ ക്ഷ്മി.ആര് .ന് ്തികിി 
മാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

78 
അബ്ദുല്  മനാഫ് എഫ് 
ആറാട്ടുണ്പുഴ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആ പ്പുഴ 

മണ്ണജഞ്ചര്ി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആ പ്പുഴ  
(എം.ഡി.ിര്ണ്കുന് ്തികിി മാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 



79 
ജ ഖജമാള്  
ജെപ്പാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആ പ്പുഴ 

പുറക്കാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആ പ്പുഴ  
(സിന്ധു.ടി.ന് ്തികിി മാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

80 
എം.റം ക്കുഞ്ഞ് 
ചുനക്കര് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആ പ്പുഴ 

കൃഷ്ണപുര്ം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആ പ്പുഴ  
(അനില്കുമാര് .ആര് .ന് ്തികിി 
മാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

81 
ഹാര്ിഷ് ടി എ 
ടപരുമ്പളം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആ പ്പുഴ 

മാര്ാര്ിക്കുളം ജനാര്ത്ത് 
രാമാമപഞ്ചായത്ത് ആ പ്പുഴ  
(പ്രീ്ി.ഡി.ിമ്മത്ത്ന് ്തികിി 
മാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

82 
ദീപുര്ാജ് ആര്  
ിാവാ ം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആ പ്പുഴ 

െമ്പക്കുളം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആ പ്പുഴ  
(ബിന്ദു.വി.നായര്ന് ്തികിി മാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

83 

സിജു അല്ജഫാണ് സ് 
ിാര്ത്തിിപ്പള്ളി 
രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആ പ്പുഴ 

അരൂക്കുറ്റി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആ പ്പുഴ 
(മുഹമ്മദ് സ   സ്ഥ ംമാറ്റുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

84 
അമീന എസ് 
ടെറിയനാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആ പ്പുഴ 

െിജങ്ങാ ി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആ പ്പുഴ  
(വിജജയഷ്.പി.പിള്ള.ന് ്തികിി 
മാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി ് ) 

അജപക്ഷ 

85 
മുഹമ്മദ് സ  
അരൂക്കുറ്റി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആ പ്പുഴ 

മുഹമ്മ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആ പ്പുഴ  
(അഫ്സല് .എം.എ.ന് ്തികിി മാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

86 
മായ എം 
പാണ്ടനാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആ പ്പുഴ 

മുതുകുളം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആ പ്പുഴ (പ്രദീപ് പി  സ്ഥ ം 
മാറുന്ന ഒഴിവി ് ) 

അജപക്ഷ 

87 
എന്റ .എസ് സാബു 
്ഴക്കര് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആ പ്പുഴ 

വയ ാര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആ പ്പുഴ (ജജയാ്ി ക്ഷ്മി.എസ്  
സ്ഥ ം മാറുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

88 
ജജയാ്ി ക്ഷ്മി.എസ് 
വയ ാര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആ പ്പുഴ 

പള്ളിപ്പാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ആ പ്പുഴ (അപ്പു.ടി.എസ്.ന് 
്തികിി മാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

89 
ശ്രീജ എം 
ര്ാമമംഗ ം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

മാഞ്ഞൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ജിാട്ടയം (ശ്രീ ക്ഷ്മി എസ്  
സ്ഥ ംമാറ്റുന്ന ഒഴിവില് ) 

ിൂ1 

90 
ദീപ പി ജി 
ിര്ിങ്കുന്നം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 

അി ക്കുന്നം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ജിാട്ടയം (സന്ദീപ് വി സദന്റ   
സ്ഥ ംമാറ്റുന്ന ഒഴിവില് ) 

ിൂ2 

91 
പി ദി ീപ് കുമാര്  
മാറാക്കര് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മ പ്പുറം 

ിാഞ്ഞിര്പ്പള്ളി 
രാമാമപഞ്ചായത്ത് ജിാട്ടയം  
(ജലാറിജമാ ള്  ജജാ ണ്  സി.സവ.ന് 
്തികിി മാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

ിൂ3 



92 
സജി പി ടി 
ജമപ്പാെി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് 

മാെപ്പള്ളി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ജിാട്ടയം 
(അഞ്ജന പി.ന് ്തികിി മാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

ിൂ4 

93 
ര്ജി് കുമാര്ി 
പു ാമജന്താള്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മ പ്പുറം 

ിറുിച്ചാല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ജിാട്ടയം  
(വിദയ.എസ്.ന് ്തികിി മാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

ിൂ5 

94 
 ാല്  ടി ജി 
മറയൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 

ഉഴവൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ജിാട്ടയം 
(മജഹഷ്  സ്ഥ ംമാറ്റുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

ിൂ6 

95 
പ്രവവീണ്കു  കുമാര്്  പി പി 
ഏ ംകുളം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മ പ്പുറം 

്ിരുവാര്പ്പ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ജിാട്ടയം  
(സശ ശ്രീ.ടി.എന്റ .ന് ്തികിി 
മാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി ് ) 

ിൂ7 

96 
പ്രജമാദ് റ്റി എസ് 
എെവി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് 

പള്ളിക്കജത്താെ് 
രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ജിാട്ടയം 
(ജര്ഖ െി ജസാമന്റന് ്തികിി 
മാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

ിൂ8 

97 
ബിനീഷ് വി ജജാസ് 
മൂസപ്പനാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് 

പാറജത്താെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ജിാട്ടയം  
(ഗംഗ.എസ്.ന് ്തികിി മാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

ിൂ9 

98 
സജന്താഷ് കുമാര്  ഡി 
ടവള്ളിജനഴി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാ ക്കാെ് 

ിരൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ജിാട്ടയം  
(ിാഞ്ചന.സി.ആര് .ന് ്തികിി 
മാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

ിൂ10 

99 
ജിജജാജമാന്റ  റ്റി റ്റി 
ജിാജട്ടാപ്പാെം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാ ക്കാെ് 

മുജത്താ ി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ജിാട്ടയം 
(ദിവയ ആര്  എസ്  സ്ഥ ംമാറ്റുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

ിൂ11 

100 
ബിജു എസ് 
ആ്വനാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മ പ്പുറം 

ിെപ്ലാമറ്റം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ജിാട്ടയം 
(അജിത്ത് കുമാര്  വി.ആര്   
സ്ഥ ംമാറ്റുന്ന ഒഴിവില് ) 

ിൂ12 

101 
ജമര്ി  ിജി 
്ാജഴജക്കാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മ പ്പുറം 

മീനെം രാമാമപഞ്ചായത്ത്  
ജിാട്ടയം  
(ആശാജദവി.സിന് ്തികിി മാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

ിൂ13 

102 
ടി എന്റ  ര്ാജജഷ് കുമാര്്  
അര്ിജക്കാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ിണ്ണൂര്  

മുളക്കുളം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ജിാട്ടയം 
(ബിന്ദു ഹര്ിഹര്ന്റന് ്തികിി 
മാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി ് ) 

ിൂ14 

103 
ഹര്ീഷ് കുമാര്  ആര് .എല്  
അവിണിജേര്ി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  

മൂന്നി വ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ജിാട്ടയം 
(ജൂ ിറ്റ് ജജാസഫ്ന് ്തികിി മാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

ഭര്ണസൗി
ര്യാര്ഥം 



104 
അനി് വി.എസ് 
കുമര്ിം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ജിാട്ടയം 

തൃടക്കാെിത്താനം 
ജിാട്ടയം 
(ഷാജി ജമാന്റ  മാ്ൂന് ്തികിി 
മാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

105 
സന്ദീപ് വി സദന്റ  
അി ക്കുന്നം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ജിാട്ടയം 

അയ്മനം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ജിാട്ടയം 
(മധു.ഡിന് ്തികിി മാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

106 
സ്ീഷ് കുമാര്  ജി 
മര്ങ്ങാട്ടുണ്പള്ളി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ജിാട്ടയം 

മറവന്റതുരുത്ത് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ജിാട്ടയം 
(എസ്.രൂജപഷ്ന് ്തികിി മാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

107 
സിയാദ്  സി ഐ 
ജിാരുജത്താെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ജിാട്ടയം 

എ ിക്കുളം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ജിാട്ടയം  
(അജി്മ്മ.വി.ജി.ന് ്തികിി മാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

108 
ര്ാജശ്രീ 
ജമലുിാവ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ജിാട്ടയം 

കുമര്ിം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ജിാട്ടയം 
(അനി് വി.എസ്  സ്ഥ ംമാറ്റുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

109 
അനൂപി വി പി 
പല്ലാര്ിമംഗ ം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

ജിാെികുളം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 
(ര്ാജന്റ  എം.ആര്ന് ്തികിി 
മാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി ് ) 

ിൂ 

110 
സിജി ടി ജി 
ഏ പ്പാറ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 

ആ ജക്കാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 
(എം.എന്റ . സുജര്ഷ്ന് ്തികിി 
മാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

111 
അനി് ബി നായര്  
ഉടുമ്പന്നൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 

മണക്കാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി  
(ജയകുമാര് .പി.ടി.ന് ്തികിി 
മാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

അനുിമ്പാ
ര്ഹം 

112 

ജജാസഫ് ഡാനിയല്  
ടപരുവന്താനം 
രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 

എെടവട്ടി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 
(ജജാര്ജ് റ്റി ടജ  സ്ഥ ംമാറ്റുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

113 
ര്ാജജഷ് ടി ജി 
ടിാക്കയാര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 

ിര്ിങ്കുന്നം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 
(ദീപ പി.പി  സ്ഥ ംമാറ്റുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

114 
ടി.ടജ ര്ജിജമാന്റ  
ഉപ്പു്റ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 

അയ്യപ്പന്റജിാവി ്  
രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 
(ജ്ാമസ് പി.വി.ന് ്തികിി മാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

115 
ര്ഹിന്റ  എ 
കുമ്പളം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

മാങ്കുളം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 
(ര്ാജജഷ് എം.എസ്  
സ്ഥ ംമാറ്റുന്ന ഒഴിവില് ) 

ഭര്ണ 
സൗിര്യാ
ര്ഥം 



116 
ജജാര്ജ് റ്റി ടജ 
എെടവട്ടി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 

ആജവാ ി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 
(നി വിട  ഒഴിവില് ) 

ിൂ1 

117 
ര്ാജജഷ് എം.എസ് 
മാങ്കുളം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 

ഇ ഞ്ഞി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 
(അനില്കുമാര് .എം.ആര് .ന് 
്തികിി മാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

ിൂ2 

118 
അമ്പിളി പി.എ 
മംഗ ം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മ പ്പുറം 

ര്ായമംഗ ം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം (ടജന്റസണ്  
ജറാണി ബിജവര്  സ്ഥ ംമാറ്റുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

ിൂ3 

119 
ര്ാജി ടി,എന്റ  
മമ്പാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മ പ്പുറം 

ഇളംകുന്നപ്പുഴ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം (ദര്ശിനി സി.എം  
സ്ഥ ംമാറ്റുന്ന ഒഴിവില് ) 

ിൂ4 

120 
ക്രിസ്റ്റിഫി ിപ്പ് 
്ര്ിജയാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് 

കുട്ടമ്പുഴ  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം (സുജര്ഷ് കുമാര്  പി 
എസ് ടന  സ്ഥ ംമാറ്റുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

ിൂ5 

121 
ടജന്റസണ്  ജറാണി ബിജവര് 
ര്ായമംഗ ം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

ജെര്നല്ലൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 
(എന്റ .ടി.അജയന്റന് ്തികിി 
മാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

122 
ജര്ണു എ.ബി 
ഒക്കല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

െിറ്റാറ്റുിര് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 
(ബിന്ദു ടി ടി  സ്ഥ ംമാറ്റുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

123 
സിനി റ്റി.എസ് 
വല്ലപ്പുഴ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാ ക്കാെ് 

ഏഴിക്കര് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 
(സാ ിഹ റ്റി.എ  സ്ഥ ംമാറ്റുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

124 
സജന്താഷ് ടി.പി 
പിണ്ടിമന രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

ടവങ്ങൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 
(മുഹമ്മദ് സിദ്ധിക്ക് എ എ  
സ്ഥ ംമാറ്റുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

125 
ദര്ശിനി സി.എം 
ഇളംകുന്നപ്പുഴ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

ഞാറക്കല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം (സ്ീഷ് ്മ്പി  
സ്ഥ ംമാറ്റുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

126 
സ്ീഷ് ്മ്പി 
ഞാറക്കല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

കുമ്പളം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം (ര്ഹിന്റ  എ  
സ്ഥ ംമാറ്റുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

127 
വിനീഷ് കുമാര്  ടി ടി 
ടവജങ്ങാ  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

ചൂര്ണിക്കര് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 
(ബിന്ദുര്ാജ് ജി  സ്ഥ ംമാറ്റുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

128 
ബിജി ജപാള്  
ടനല്ലിക്കുഴി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

ആയവന രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം (അഞ്ജു.െി.ജവണുന് 
്തികിി മാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 



129 
ഷാജു.ടി.എം 
എെക്കര് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മ പ്പുറം 

ിറുിറ്റി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം  
(സഷനി എ.ആറിടന സ്ഥ ം 
മാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവി ് ) 

അജപക്ഷ 

130 
 ളി് എ.ടി 
െളവറ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാ ക്കാെ് 

വള്ളജത്താള്  നഗര്്  
രാമാമപഞ്ചായത്ത് തൃശ്ശൂര്   
(റസീന.എ.എ.ന് ്തികിി മാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

ിൂ1 

131 
 ് ജദവി എല്  
വാണിയംകുളം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാ ക്കാെ് 

ടൊവ്വണ്ണൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര്   
(റഹീന.എ.എ.ന് ്തികിി മാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

ിൂ2 

132 
ബിന്ദു ടി ടി 
െിറ്റാറ്റുിര് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

ശ്രീനാര്ായണപുര്ം 
രാമാമപഞ്ചായത്ത് തൃശ്ശൂര്   
(മിനി ജജാസഫ്ന് ്തികിി മാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

ിൂ3 

133 
സഷനി എ.ആര്                     
ിറുകുറ്റി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

അന്നമ്മനെ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര്                 
(പുരുജഷാത്തമന്റ  െി.ടി ടയ 
സ്ഥ ംമാറ്റുന്ന ഒഴിവില് ) 

ിൂ4 

134 
സാ ിഹ റ്റി.എ 
ഏഴിക്കര് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

ഏറിയാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത്  
തൃശ്ശൂര്   
(ബീന.വി.എസ്.ന് ്തികിി മാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

ിൂ5 

135 
വിമ ാജദവി റ്റി 
എെപ്പറ്റ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മ പ്പുറം 

പുതൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  
(ശ്രീജിത്ത് ടി ആര്   
സ്ഥ ംമാറ്റുന്ന ഒഴിവില് ) 

ിൂ6 

136 
ഗീ് എം 
മൂന്നിയൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മ പ്പുറം 

വാൊനപ്പള്ളി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  (ആശ പി.എം  
സ്ഥ ംമാറ്റുന്ന ഒഴിവി ് ) 

ിൂ7 

137 
മജീഷ പി.എ 
പറപ്പൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മ പ്പുറം 

ടിാെിര് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര്   (സുനില്കുമാര് .എം.എ.ന് 
്തികിി മാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

ിൂ8 

138 
ബിന്റസാദ് വി.എം 
മീനങ്ങാെി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് 

ടിാണ്ടാഴി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  (ഷാജി പി.പി  
സ്ഥ ംമാറ്റുന്ന ഒഴിവില് ) 

ിൂ9 

139 

അനില്  വി.ജി 
ിരുവാര്ക്കുണ്ട് 
രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മ പ്പുറം 

ജെര്പ്പ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
്യശ്ശൂര്  (ജര്ണുി ടി എന് 
്തികിി മാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

ിൂ10 

140 
സജി.വി.െി 
്ച്ചനാട്ടുണ്ിര് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാ ക്കാെ് 

എരുമടപ്പട്ടി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര്   (സുജര്ഷ്ബാബു.പി.ബി.ന് 
്തികിി മാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

ിൂ11 

141 
അബ്ദുള്ള ടി.എം 
ടമാറയൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മ പ്പുറം 

ടവങ്കിെങ്ങ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  (ഷാഫിര്  ടി എ  
സ്ഥ ംമാറ്റുന്ന ഒഴിവില് ) 

ിൂ12 



142 
അജജയഷ് എന്റ .സി 
മൂര്ക്കനാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മ പ്പുറം 

പറപ്പൂക്കര് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര്   
(സുജമഷ്.പി.ആര് .ന് ്തികിി 
മാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

ിൂ13 

143 
ജിജി പി.ടജ 
ആനക്കര് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാ ക്കാെ് 

ിെവല്ലൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര്   
(ഷിജി പ്രഭ.പി.ന് ്തികിി മാറ്റം 
നല് കുന്ന ഒഴിവില് ) 

ിൂ14 

144 
ജജാബി വി സി 
വളവന്നൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മ പ്പുറം 

ടവള്ളാങ്ങല്ലൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  
(സബജു.എ വി  സ്ഥ ംമാറ്റുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

ിൂ15 

145 
മുഹമ്മദ് സിദ്ധിക്ക് എ എ 
ടവങ്ങൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

പുന്നയൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  
(ബിജു ടി ടി  സ്ഥ ംമാറ്റുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

ിൂ16 

146 
ആശ പി.എം 
വാൊനപ്പള്ളി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  

എെത്തിരുത്തി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര്   
(ബിന്ദു.വി.ടജ.ന് ്തികിി മാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

147 
ഷാജി പി.പി 
ടിാണ്ടാഴി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  

എങ്ങണ്ടിയൂര്്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  
(നി വിട  ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

148 
ഷാഫിര്  ടി എ 
ടവങ്കിെങ്ങ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  

നാട്ടിി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര്   
(പ്രീ്.ഇ.എസ്.ന് ്തികിി മാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

149 
ബിജു ടി ടി 
പുന്നയൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  

ചൂണ്ട ്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  
(സിന്ധു പി.എസ്- ടന 
സ്ഥ ംമാറ്റം നല്കുന്ന  ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

150 
ജസാഫിയ ഡി ടപരുമാട്ടില്  
പുത്തന്റെിറ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  

അര്ിമ്പൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര്   
(സി.എം.ജജാന് ്തികിി മാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

ഭര്ണസൗി
ര്യാര്ഥം 

151 
പുരുജഷാത്തമന്റ  െി.ടി 
അന്നമ്മനെ  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  

പര്ിയാര്ം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര്   
(ഷാബു.ടി.ടജ.ന് ്തികിി മാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

152 
സിന്ധു പി.എസ്              
ചൂണ്ടല്   രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  

അവിണിജേര്ി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  (ഹര്ീഷ് കുമാര്്  ആര് .എല്   
സ്ഥ ംമാറ്റുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

153 
സബജു.എ വി 
ടവള്ളാങ്ങല്ലൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  

ആ്ിര്പ്പള്ളി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര്  (മായ.എല് .എസ്.ന് 
്തികിി മാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

154 
ശ്രീജിത്ത് ടി ആര്  
പുതൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്്  

മാെക്കത്തറ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശൂര്  
(നി വിട  ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 



155 
സിഷു കുമാര്  വി.ആര്  
ജവങ്ങപ്പള്ളി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് 

വെിര്പ്പ്ി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാ ക്കാെ് 
(ടസൗമയ സ്ീഷ്  സ്ഥ ംമാറ്റുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

ിൂ1 

156 
ഹംസ 
ബ ാല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ിാസറജഗാഡ് 

ജഷാളയൂര്്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാ ക്കാെ് 
(ഉമ്മര്  ഫാറൂഖ്  സ്ഥ ംമാറ്റുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

ിൂ2 

157 
ധര്മ്മദാസന്  ടി 
ബദിയടുക്ക രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ിാസറജഗാഡ് 

െളവറ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാ ക്കാെ് 
( ളി് എ.ടി  സ്ഥ ംമാറ്റുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

ിൂ3 

158 
ര്ാജജഷ് കുമാര്  പി.ആര്  
ടെമ്മനാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ിാസറജഗാഡ് 

പട്ടിത്തറ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാ ക്കാെ് 
(ടഷബി  സ്ഥ ംമാറ്റുന്ന ഒഴിവില് ) 

ിൂ4 

159 
ക്രിസ്റ്റല്ഭായ് 
ട്ങ്കര് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാ ക്കാെ് 

ടവള്ളിജനഴി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാ ക്കാെ് 
(സജന്താഷ് കുമാര്  ഡി  
സ്ഥ ംമാറ്റുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

160 
മണിിണ്ഠന്റ .എ 
്ച്ചമ്പാറ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാ ക്കാെ് 

മുണ്ടൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാ ക്കാെ് 
(അനി് നാര്ായണന്റന് ്തികിി 
മാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

161 
അബ്ദുള്  ഹക്കീം എസ് എ 
തൃത്താ  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാ ക്കാെ് 

ടിാഴിഞ്ഞാമ്പാറ 
രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാ ക്കാെ് 
(സമീര്  എസ് ന് ്തികിി മാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

162 
ഉമ്മര്  ഫാറൂഖ് 
ജഷാളയൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാ ക്കാെ് 

വാണിയംകുളം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാ ക്കാെ് 
( ് ജദവി എല്   സ്ഥ ംമാറ്റുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

163 
ഉമ്മുസല്മ 
അ നല്ലൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാ ക്കാെ് 

ിാഞ്ഞിര്പ്പുഴ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാ ക്കാെ് 
(ടഷൗക്കത്ത ി  സ്ഥ ംമാറ്റുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

164 
ടഷൗക്കത്ത ി 
ിാഞ്ഞിര്പ്പുഴ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാ ക്കാെ് 

അ നല്ലൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാ ക്കാെ് (ഉമ്മുസല്മ  
സ്ഥ ംമാറ്റുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

165 
ര്മാജദവി റ്റി എ 
വെവന്നൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാ ക്കാെ് 

ടിാടുവായൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത്  
പാ ക്കാെ് (അവധി ഒഴിവ്) അജപക്ഷ 

166 
ടസൗമയ സ്ീഷ് 
വെിര്പ്പ്ി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാ ക്കാെ് 

എരുജത്തമ്പ്ി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാ ക്കാെ്  (ജജാസ് മാ്ൂന് 
്തികിി മാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

167 
ആന്റണി സി എല്  
ജദ ംപാെി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ിാസറജഗാഡ് 

ആനക്കര് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാ ക്കാെ് (ജിജി പി ടജ ടയ  
സ്ഥ ംമാറ്റുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 



168 
മര്ഷഖ് ടി മുഹമ്മദ് 
മംഗല്പാെി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ിാസറജഗാഡ് 

വല്ലപ്പുഴ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാ ക്കാെ് 
(സിനി റ്റി.എസ്  സ്ഥ ംമാറ്റുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

169 
അബ്ദുല്  റഹിമാന്  ജമ ാര്ജിാെ് 
രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാ ക്കാെ് 

കുഴല്മന്ദം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാ ക്കാെ്  
(എം ടി സുഭാഷ് ന് ്തികിി 
മാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

ഭര്ണ 
സൗിര്യാ
ര്ഥം 

170 
ഷാജു എം ബി 
ജദവികുളം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി 

മമ്പാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മ പ്പുറം 
(ര്ാജി ടി,എന്റ   സ്ഥ ംമാറ്റുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

ിൂ1 

171 
സുജര്ഷ് കുമാര്  പി 
ടെക്കിയാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ജിാഴിജക്കാെ് 

െീജക്കാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മ പ്പുറം 
(ജിജ്ഷ് വി  സ്ഥ ംമാറ്റുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

ിൂ2 

172 
ര്വീന്ദ്രന്റ  സി ടി 
അഴിയൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ജിാഴിജക്കാെ് 

മൂന്നിയൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മ പ്പുറം 
(ഗീ് എം  സ്ഥ ംമാറ്റുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

ിൂ3 

173 
സജീഷ് വി 
പുല്പ്പറ്റ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മ പ്പുറം 

പുളിക്കല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മ പ്പുറം 
(സുകുമാര്ി എംന് ്തികിി മാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

174 
ര്ാധാകൃഷ്ണന്റ  ടി 
 തുവ്വൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മ പ്പുറം 

അമര്മ്പ ം രാമാമപഞ്ചായത്ത്  
മ പ്പുറം  
(അനില്കുമാര് .ടി.പി.ന് ്തികിി 
മാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

175 
ടി റ്റി ര്ാധാകൃഷ്ണന്റ  
് ക്കാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മ പ്പുറം 

്വന്നൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മ പ്പുറം  
(ബിനീഷ്.സി.ന് ്തികിി മാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

176 
ഷാനവാസ് സി ടി 
കുറ്റിപ്പുറം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മ പ്പുറം 

ആ്വനാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മ പ്പുറം 
(ബിജു എസ്  സ്ഥ ംമാറ്റുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

177 
അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി പി 
ഒതുക്കുങ്ങല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മ പ്പുറം 

ില്പിജഞ്ചര്ി 
രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മ പ്പുറം 
(നവാസ് എസ്  ്തികിി മാറുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

178 
ഇ ആര്  സുജര്ഷ് ബാബു 
വാഴക്കാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മ പ്പുറം 

ജപാത്തുില്ല് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മ പ്പുറം 
(ടജ ജയകുമാര്   സ്ഥ ംമാറ്റുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

179 
സുജിത്ത് വി 
നാറാണംമൂഴി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനം്ിട്ട 

് ക്കാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മ പ്പുറം 
(ടി റ്റി ര്ാധാകൃഷ്ണന്റ   
സ്ഥ ംമാറ്റുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 



180 
രൂജപഷ് റ്റി ടി 
എെവണ്ണൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മ പ്പുറം 

വാഴക്കാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മ പ്പുറം 
(ഇ ആര്  സുജര്ഷ്ബാബു ടന  
സ്ഥ ംമാറ്റുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

181 
ജിജ്ഷ് വി 
െീജക്കാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മ പ്പുറം 

ജമപ്പയൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ജിാഴിജക്കാെ് 
(സുജി്് പി.റ്റിന് ്തികിി മാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

ിൂ1 

182 
സ്ീഷ് കുമാര്  എ 
പനത്തെി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ിാസറജഗാഡ് 

ടെക്കിയാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ജിാഴിജക്കാെ് 
(സുജര്ഷ് കുമാര്   സ്ഥ ംമാറ്റുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

ിൂ2 

183 
മിനി 
പൂജക്കാട്ടൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മ പ്പുറം 

്ാമര്ജേര്ി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ജിാഴിജക്കാെ് 
(ബിന്ദുഷ ജി എസ് ടന  
സ്ഥ ംമാറ്റുന്ന ഒഴിവില് ) 

ിൂ3 

184 
ബ്രിജ് ജമാഹന്റ  
പായം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ിണ്ണൂര്  

ജെമജഞ്ചര്ി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ജിാഴിജക്കാെ് 
(അഞ്ചന ജപാള്  ന് ്തികിി 
മാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

ിൂ4 

185 
എം.റ്റി വിജനാദന്റ  
ജിളിം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ിണ്ണൂര്  

ടെറുവണ്ണൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ജിാഴിജക്കാെ് 
(മൂസജിായ- ക്ക് ്തികിി മാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

ിൂ5 

186 
ഫസല്  റ്റി പി 
ജിാടെജബളൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ിാസറജഗാഡ് 

കുന്നമംഗ ം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ജിാഴിജക്കാെ് (നന്ദജഗാപാല്  
പി.സി  സ്ഥ ംമാറ്റുന്ന ഒഴിവില് ) 

ിൂ6 

187 
ബിന്ദുഷ ജി.എസ് 
്ാമര്ജേര്ി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ജിാഴിജക്കാെ് 

ഉള്ളിജയര്ി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ജിാഴിജക്കാെ് (ടജയ്സി 
എസ്.ടിന് ്തികിി മാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

188 
സുജര്ഷ് കുമാര്  
ടെക്കിയാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ജിാഴിജക്കാെ് 

ടിാെിയത്തൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ജിാഴിജക്കാെ് (സുമ വിന് ്തികിി 
മാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

189 
നന്ദജഗാപാല്  പി.സി 
കുന്നമംഗ ം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ജിാഴിജക്കാെ് 

ഒളവണ്ണ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ജിാഴിജക്കാെ്  (ജയന്തി 
നാര്ായണന് ്തികിി മാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

190 
ജിശവന്റ  ഒ 
ജപര്ാമ്പ്ര രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ജിാഴിജക്കാെ് 

ജിാട്ടൂ ര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ജിാഴിജക്കാെ് 
(മണി ല്കുമാര് .ടി.പി.ന് ്തികിി 
മാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

191 
മൂസ റ്റി.എന്റ  
കൂെര്ഞ്ഞി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ജിാഴിജക്കാെ് 

കൂ്ാളി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ജിാഴിജക്കാെ് (ശ്രീജിത്ത്.പി.എം.ന് 
്തികിി മാറ്റം നല്കുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

192 
സ്ീശന്റ  വി ടി 
തൂജണര്ി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ജിാഴിജക്കാെ് 

്ിജക്കാെി  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ജിാഴിജക്കാെ്  (സുജര്ഷ് വി ക്ക്  
്തികിി മാറ്റം നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 



193 
സന്ധയാ 
മാവൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ജിാഴിജക്കാെ് 

ജെ ന്നൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ജിാഴിജക്കാെ്  
(ഹര്ി.ആര് .ന് ്തികിി മാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

194 
 മൂസജിായ                 
ടെറുവണ്ണൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ജിാഴിജക്കാെ് 

െങ്ങജര്ാത്ത് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ജിാഴിജക്കാെ്  
(ഇന്ദിര്.ടി.ന് ്തികിി മാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

195 
വിജയന്റ  എ 
കുമ്പള രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ിാസറജഗാഡ് 

ടനജേനി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് 
(വിനുകുമാര്  സി.വി  
സ്ഥ ംമാറ്റുന്ന ഒഴിവില് ) 

ിൂ1 

196 
ഷൂജ സ ാം എ 
ആറളം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ിണ്ണൂര്  

മുട്ടില്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് 
(ഇന്ദുി   സ്ഥ ംമാറ്റുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

ിൂ2 

197 
ടഷബി 
പട്ടിത്തറ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
പാ ക്കാെ് 

ജവങ്ങപ്പള്ളി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് 
(സിഷു കുമാര്  വി.ആര്   
സ്ഥ ംമാറ്റുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

198 
 ര്ാജന്റ  പി.വി                   
ടിാട്ടിയൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ിണ്ണൂര്  

വളപട്ടണം  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ിണ്ണൂര്                                    
(ഹസീനക്് ്തികിിമാറ്റം 
നല്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

199 
ശശിധര്ന്റ  മുജണ്ടാന്റിര്മ്പ ്                 
നടുവില്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ിണ്ണൂര്  

പീ ിജക്കാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ിാസറജഗാഡ് 
(അര്വിന്ദന്റ  പി ക്്  ്തികിിമാറ്റം 
അനുവദിയ്ക്കുന്ന ഒഴിവില് ) 

ിൂ 

200 
സഷജു റ്റി 
അജാനൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ിാസറജഗാഡ് 

ജിാടെജബളൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ിാസറജഗാഡ് 
(ഫസല്  റ്റി പി  സ്ഥ ംമാറ്റുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

201 
ജജയഷ് കുമാര്  ടി വി 
ടവള്ളൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ിാസറജഗാഡ് 

കുമ്പള രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ിാസറജഗാഡ് 
(വിജയന്റ  എ  സ്ഥ ംമാറ്റുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

202 
പ്രജമാദ് കുമാര്  എസ് എന്  
ടെങ്കള രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ിാസറജഗാഡ് 

അജാനൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ിാസറജഗാഡ് 
(സഷജു റ്റി  സ്ഥ ംമാറ്റുന്ന 
ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

203 
സുജര്ഷ് അര്ിയില്  
ഉദുമ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ിാസറജഗാഡ് 

ിിണാണൂര്  - ിര്ിന്തളം 
രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ിാസറജഗാഡ് 
(നി വിട  ഒഴിവില് ) 

അജപക്ഷ 

204 

അനില്കുമാര്്                        
ടപര്ിജങ്ങാംവയക്കര്  
രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ിാസറജഗാഡ്  (അവധിയില് )  

ബ ാല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ിാസറജഗാഡ് 
(ഹംസ  സ്ഥ ംമാറ്റുന്ന ഒഴിവില് ) 

(പുനര്നിയമ
നം) 

 



മുിളില്  ഷെിപ്പിച്ച പ്രിാര്ം നിയമന ഉത്തര്വ് ബന്ധടപ്പട്ട ഓഫീസ് ജമധാവിിള്  

ഉെന്റ  നെപ്പി ്  വരുജത്തണ്ടതും  ഉജദയാഗസ്ഥടന്റ വിടു് ് , ജജാ ിയി ്  പ്രജവശിക്ക ് , 

ൊര്ജ് സിമാറ്റം തുെങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ച ക്രമീിര്ണം  നെപ്പി ്  വരുത്തി പ്രസ്തു് 

വിവര്ം യഥാസമയം ബന്ധടപ്പട്ട ഓഫീസ് ജമ ധിിാര്ിിടള അറിയിജക്കണ്ടതുമാണ്. 

ഈ ഉത്തര്വ് ്ജദ്ദശസവയംഭര്ണ വകുപ്പിടന്റ ടവബ് സസറ്റിലും പഞ്ചായത്ത്  

വകുപ്പിടന്റ ടവബ് സസറ്റിലും  ഭയമാണ്. സ്ഥ ംമാറ്റം ടെയ്യടപ്പടുന്ന ഉജദ്ദയാഗസ്ഥര്ക്കും 

ഓഫീസ് ജമ ധിിാര്ിിള്ക്കും െി ടവബ് സസറ്റുിളി ്  നിന്നും ഉത്തര്വ് ഡൗണ്കുജ ാഡ് 

ടെയ്ത് ഉപജയാഗിക്ാവുന്ന്ാണ്.   

(ഒപ്പ്) 

എം.പി.അജി്്കുമാര്  
പഞ്ചായത്്ത അഡീഷണല്  ഡയറക്ട ര്   

 
പിര്പ്പ്: 
1. വയക്തിക്ക് (പഞ്ചായത്ത് ടഡപൂട്ടി ഡയറക്ട ര്   മുജഖന) 
2. ബന്ധടപ്പട്ട പഞ്ചായത്ത് ടഡപൂട്ടി ഡയറക്ടര്മാര്ക്ക് 
3. ബന്ധടപ്പട്ട രാമാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിമാര്ക്ക് 
4. ഡയറക്ടര് /അഡീഷണല്  ഡയറക്ടര്മാരുടെ സി.എ.ക്് 
5. ിരു്ല് /അധിിം 
  ആജ്ഞാനുസര്ണം 

       

 ഷപ്രണ്ട് 


