
പഞ്ചായത്ത് അഡീഷണ ല്  ഡയറക്ടറുടെ നെപെിക്രമങ്ങ ള്  
 

വിഷയം: പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ്: ജീവനകാര്യം - 2019 - ടപാതുസ്ഥലംമാറ്റം -     

ടെഡ്ക്ലര്ക്ക് ികയിികയിടല   ജീവനകാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റനിയമനം - 

ഉത്തര്വ് പുറടപ്പടുവിക്കുന്നു. 

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

പര്ാമര്ക്ശം: 2. ഈ ഓഫീസിടല 01.06.19 ടല പാന് /10/19-ഇ1(ഡിപി) നമ്പര്ക്  നനാട്ടീസ് 
 

ഉത്തര്വ് നമ്പര്ക് : PAN/3140/2019-E3(DP) ിീയിി : 25/07/2019 

സംസ്ഥാന സര്ക്കാ ര്ക്  പര്ാമര്ക്ശം (1) ഉത്തര്വ് പ്രകാര്ം വിവിധ വകുപ്പുകളി ല്  നജാലി 
ടെയ്യുന്ന സംസ്ഥാന സര്ക്കാ ര്ക്  ജീവനകാരുടെ ടപാതുസ്ഥലംമാറ്റവുമായി ബന്ധടപ്പട്ട 
മാര്ക്്നര്ഖ പ്രസിദ്ധീകര്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയിിനനുസര്ിച്ച് പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിടല ജീവനകാരുടെ 

2019 -ടല ടപാതുസ്ഥലംമാറ്റത്തിനുള്ള അനപക്ഷകള്   ക്ഷണിക്കുകയം അനപക്ഷകരുടെ കര്െ് 
ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകര്ിക്കുകയം ടെയ്തിട്ടുണ്ട്. കര്െ് ലിസ്റ്റില്  ഈ ആഫീസി ല്  ലഭയമായ 
ിെസ്സവാദങ്ങളിടല നയായാനയായങ്ങള്  പര്ിനശാധിക്കുകയം ആയിിനുള്ള മാര്ക്്നര്ഖയം 
മാനദണ്ഡങ്ങളം പര്ിഗണിച്ച് ടെഡ്ക്ലര്ക്ക് ികയിികയിടല അനപക്ഷകരുടെ ലിസ്റ്റ് 
അന്തിമമാകി പര്ാമര്ക്ശം (2) പ്രകാര്ം പ്രസിദ്ധീകര്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

                ഇപ്രകാര്ം പ്രസിദ്ധീകര്ിച്ചിര്ിക്കുന്ന ലിസ്റ്റില്  നിന്നും മാനദണ്ഡങ്ങള്ക്കും 
മാര്ക്്നര്ഖ്ം അനുസയിമായി ടെവടെ നകാളം 1 - ല്  പറയന്ന ടെഡ് ലര്ക്ക്കുമാരുടെ 
അവര്വരുടെ നപരുകള്ക്കുനനടര് നകാളം 2 - ല്  നര്ഖടപ്പടുത്തിയിര്ിക്കുന്ന ആഫീസിനലക് 
സ്ഥലംമാറ്റി നിയമിച്ച് ഉത്തര്വാകുന്നു. 
 
ക്രമ  
നമ്പര്ക്  

നകാളം 1 നകാളം 2 നകാളം 3 

1 
ര്ാനജഷ്. ആര്ക് .വി  
ടമഴുനവലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പത്തനംിിട്ട 

കള്ളികാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിിരുവന്തപുര്ം കവിി ടയ സ്ഥലം 
മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

കൂ 

2 
ബി.എസ്.ഉണ്ണികയഷ്ണന്   
കൂട്ടിലങ്ങാെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
മലപ്പുറം 

ഒറ്റനശഖര്മംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിിരുവനന്തപര്ം നലാറി ഡി ക് 
സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

കൂ 

3 
ബാബു ദിന്കര്്   
പുലിയൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ആലപ്പുഴ 

അഞ്ചുടിങ്ങ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിിരുവന്തപുര്ം 
(നിലവിടല ഒഴിവില് ) 

കൂ 

4 
ശ്രീനലഖ .ജി.ആര്ക്   
കുറ്റൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പത്തനംിിട്ട 

ടെറുന്നിയൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിിരുവനന്തപുര്ം നജയാിി ടജ ടയ 
സ്ഥലംമാറ്റിയ ഒഴിവില്  

കൂ 

5 
പ്രീി എസ് നായര്ക്   
ടകാടുമണ്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പത്തനംിിട്ട 

ഉഴമലയ്ക്കല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിിരുവന്തപുര്ം അമ്പിളി ക് സ്ഥാന 
കയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

കൂ 

6 
എസ് . സബീന ബീവി  
പന്തളം ടിനകകര് 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, പത്തനംിിട്ട 

നഗരൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിിരുവനന്തപര്ം ദീപ ക് 
സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

കൂ 



7 
പ്രീി വി എസ്  
നിങ്കുറിശ്ശി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പാലകാെ് 

വിളപ്പില്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിിരുവന്തപുര്ം മീനാകുമാര്ി.എല് .ജി  
ടയ സ്ഥലം മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

കൂ 

8 
സിീഷ് കുമാര്ക് . വി  
കുറുവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
മലപ്പുറം 

ടപര്ിങ്ങമല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിിരുവന്തപുര്ം ശ്രീലി  എ എസ് ടന 
സ്ഥലം മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

കൂ 

9 
ര്ഞ്ചിനി . ജി   
അലനല്ലൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പാലകാെ് 

അമ്പൂര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിിരുവനന്തപര്ം എസ് ബി വിക്ടര്ക്  
സുനര്ഷ് ന് സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

കൂ 

10 
പ്രശാന്ത് ആര്ക്  
നിര്ണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംിിട്ട 

ഇെവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിിരുവനന്തപര്ം ആര്ക് .എസ് മനനാജ്  
ന്  സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

കൂ 

11 
നിഷാദ് എസ് 
വെവന്നൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പാലകാെ് 

മണമ്പൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിിരുവന്തപുര്ം 
(നിലവിടല ഒഴിവില് ) 

കൂ 

12 
ജയകുമാര്ക്  എസ് 
മങ്കര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പാലകാെ് 

പള്ളികല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിിരുവന്തപുര്ം 
(നിലവിടല  ഒഴിവില് ) 

കൂ 

13 
മനനാജ് കുമാര്ക്  ആര്്   എസ്  
ഇര്ട്ടയാ ര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പാലകാെ് 

പാനങ്ങാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിിരുവന്തപുര്ം അജിത്ത് കുമാര്ക്  എസ് 
ടന  സ്ഥലം മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

അനുകമ്പാര്ക്െം 

14 
റീജ എസ് 
നീണ്ടൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
നകാട്ടയം 

ടിാളിനകാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിിരുവന്തപുര്ം വി ബിജു  ടന  സ്ഥലം 
മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

അനുകമ്പാര്ക്െം 

15 
മീനാകുമാര്ി.എല് .ജി 
വിളപ്പില്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിിരുവനന്തപുര്ം 

അഴൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിിരുവനന്തപുര്ം 
(നിലവിടല ഒഴിവില് ) 

അനപക്ഷ 

16 
അനില്  കുമാര്ക്  ആര്്  
ആര്യനാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിിരുവനന്തപുര്ം 

കല്ലിയൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിിരുവനന്തപര്ം നാര്ായണന്  ന് 
സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

അനപക്ഷ 

17 
ശ്രീലി എ എസ് 
ടപര്ിങ്ങമല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിിരുവനന്തപര്ം 

കുറ്റിച്ചല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിിരുവനന്തപര്ം അനില്  നപ്രം നിവാസ് 
ന്  സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

അനപക്ഷ 

18 
നജയാിി ടജ 
ടെറുന്നിയൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിിരുവനന്തപര്ം 

ആര്യനങ്കാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിിരുവന്തപുര്ം 
( അവധി ഒഴിവില്  ) 

അനപക്ഷ 

19 
വി ബിജു 
ടിാളിനകാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിിരുവനന്തപര്ം 

ജില്ല പഞ്ചായത്ത്  
ിിരുവനന്തപര്ം ആര്ക്  ഉണ്ണികയഷ്ണന്  ന് 
സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

അനപക്ഷ 

20 
അജിത്ത് കുമാര്ക്  എസ് 
പാനങ്ങാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിിരുവനന്തപര്ം 

കുളത്തൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിിരുവനന്തപര്ം ശിവന്  ന് 
സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

അനപക്ഷ 

21 
കവിി 
കള്ളികാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിിരുവനന്തപര്ം 

പനവൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിിരുവനന്തപര്ം സുെിത്ര എല്  മുര്ളി 
ക് സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

അനപക്ഷ 

22 
സിനികുമാര്ി പി  
മല്ലപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പത്തനംിിട്ട 

ടവസ്റ്റ് കല്ലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ടകാല്ലം ജയകുമാര്ക്  ബി ക് 
സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

കൂ 

23 
അജയ്എ          
വട്ടവെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ഇടുകി 

കര്ീപ്ര  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ടകാല്ലം സുല്ഫീകര്്  ടക ക് 
സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

കൂ 



24 
ലസിി . എസ്  
കുത്തിയനിാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ആലപ്പുഴ 

ശൂര്നാെ് നനാര്ക്ത്ത്  
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടകാല്ലം ര്ാജന്  .ടക 
ക് സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

കൂ 

25 
സുജാി ടനനപ്പാളിയന്   
ആറന്മുള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പത്തനംിിട്ട 

നപാരുവഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ടകാല്ലം (നിലവിടല ഒഴിവില് ) 

കൂ 

26 
ബാബു ആര്ക്   
ിാനഴനകാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
മലപ്പുറം 

ശൂര്നാെ് ടസൌത്ത്  
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടകാല്ലം സലീം.എം 
ന് സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

കൂ 

27 
ബിജി ആര്ക്   
കര്ിമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പാലകാെ് 

െെയമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ടകാല്ലം ( നിലവിടല ഒഴിവില്  ) 

കൂ 

28 
അമ്പിളി എസ് ആനന്ദ്  
കാഞ്ഞിര്പ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പാലകാെ് 

ടനടുവത്തൂര്ക്   ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ടകാല്ലം ഡി.ലക്ഷമി  ക് 
സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

കൂ 

29 
പത്മകുമാര്ക് . ബി. എസ്  
നഷാളയൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പാലകാെ് 

അലയമണ്   ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ടകാല്ലം ശ്രീകുമാര്ക്  ടക  ക് 
സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

കൂ 

30 
ര്ാനജഷ് ആര്ക്   
നാറാണംമൂഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പത്തനംിിട്ട 

ഉമ്മന്നൂര്ക്   ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ടകാല്ലംഡി മനെഷ്  ന് 
സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

കൂ 

31 
നീല്  .എസ്.എ  
നബളൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കാസര്ക്നഗാഡ് 

നീണ്ടകര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ടകാല്ലം അനില്കുമാര്്  എസ് ടന 
സ്ഥലം മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

കൂ 

32 
ഉണ്ണികയഷ്ണന്        
പ്രമാെം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പത്തനംിിട്ട 

ിലവൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ടകാല്ലം വിജയകുമാര്ക്  ബി വി ക് 
സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

കൂ 

33 
പി. സനന്താഷ്    
എെപ്പറ്റ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
മലപ്പുറം 

എഴുനകാണ്   ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ടകാല്ലം ടക സനന്താഷ് കുമാര്ക്  ന്  
സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

കൂ 

34 
കവിി നജാസ്  
പട്ടിത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
 പാലകാെ് 

പട്ടാഴി വെനകകര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ടകാല്ലം ( നിലവിടല ഒഴിവില്  ) 

കൂ 

35 
എസ് സുനില്കുമാര്്   
മര്ങ്ങാട്ടുപ്പിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാട്ടയം 

ടിക്കുംഭാഗം  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ടകാല്ലം പ്രസന്നന്   ന് സ്ഥാനകയറ്റം 
ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

കൂ 

36 
സി പി മുര്ളീകൃഷ്ണന്  
നപാരൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
മലപ്പുറം 

കര്വാളൂര്ക്   ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ടകാല്ലം ലി എല്  ജി ക്  
സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

കൂ 

37 
ഷഷനി ഇ 
പായിപ്പാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാട്ടയം 

കുന്നത്തൂര്ക്   ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ടകാല്ലം ബിന്ദു ആര്ക്   ന് സ്ഥാനകയറ്റം 
ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

കൂ 

38 
വിനനാദ് കുമാര്ക്  എ എസ് 
കാമാക്ഷി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ഇടുകി 

ആര്യങ്കാവ്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ടകാല്ലം എസ് കല ക് സ്ഥാനകയറ്റം 
ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

കൂ 

39 
പി ശ്രീനലഖ 
ഉഴവൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
നകാട്ടയം 

ഷമലം  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ടകാല്ലം എസ്.സുനില്കുമാര്്  ന്  
സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

കൂ 

40 
സിന്ധു എല്  
െമ്പക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ആലപ്പുഴ 

പാട്ടാഴി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ടകാല്ലം ഷമീല ബിവി ഇ ക് 
സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

കൂ 



41 
സുനര്ഷ് കുമാര്ക്  ടജ 
കുറിച്ചി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
നകാട്ടയം 

നമലില ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ടകാല്ലം  ര്ാജി എം എല്   ന് 
സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

കൂ 

42 
സജി കുമാര്ക്  . എസ്  
പള്ളിവാസല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുകി 

ഷമനാഗപ്പള്ളി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ടകാല്ലം  ടക സുനില്  ന് 
സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

അനുകമ്പാര്ക്െം 

43 
റ്റി ര്വീന്ദ്രബാബു 
നകായിപ്രം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംിിട്ട 

നിലനമല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ടകാല്ലം കവിി എസ് എ ടയ സ്ഥലം 
മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

അനുകമ്പാര്ക്െം 

44 
കവിി എസ് എ 
നിലനമല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 

പൂയപ്പള്ളി   ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ടകാല്ലം അര്ക്ച്ചന ടക എസ്  ന് 
സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

അനപക്ഷ 

45 
അനില്  കുമാര്ക്  എസ് 
നീണ്ടകര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ടകാല്ലം 

ആലപ്പാെ്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ടകാല്ലം ടജനി നജാണ്  ന് 
സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്                      

അനപക്ഷ 

46 
സുനില്  ടക.ടജ 
കുലുകല്ലൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പാലകാെ് 

കുറ്റൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പത്തനംിിട്ട ശ്രീനലഖ ജി ആര്ക്  ടന 
സ്ഥലം മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

കൂ  

47 
ബിജു കുമാര്ക്  എം 
ഷകയ്യൂര്്-െീനമനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കാസര്ക്നഗാഡ് 

മലയാലപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പത്തനംിിട്ട നിഷാദ് എസ് മുെമ്മദ് 
ടന സ്ഥലം മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

കൂ  

48 
അനിി ടക.ഒ. 
അകലകുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
നകാട്ടയം 

ടനടുമ്പ്രം  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പത്തനംിിട്ട ര്ാജി എസ് നായര്ക്  ക് 
സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

കൂ  

49 
മാലിനി ജി പിള്ള 
മീനെം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
നകാട്ടയം 

എഴുമറ്റൂര്ക്   ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പത്തനംിിട്ട എഡവിന്  ടബഞ്ചമിന്  ന് 
സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

കൂ  

50 
ഗീി വി 
ആലിപ്പറമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
മലപ്പുറം 

അരുവാപ്പുലം  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പത്തനംിിട്ട 
( നിലവിടല ഒഴിവില് ) 

കൂ  

51 
നര്ണു പി 
ആിവനാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
മലപ്പുറം 

മല്ലപ്പുഴനശ്ശര്ി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പത്തനംിിട്ട 
( നിലവിടല ഒഴിവില് ) 

കൂ  

52 
സിന്ധു നലഖ റ്റി ജി 
മൂനത്തെം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
മലപ്പുറം 

പ്രമാെം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പത്തനംിിട്ട ഉണ്ണികയഷ്ണന്  ടന സ്ഥലം 
മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

കൂ  

53 
ടക.ആര്ക്  കൃഷ്ണദാസ് 
മുട്ടും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ഇടുകി 

വെനശ്ശര്ികര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പത്തനംിിട്ട അജിി് കുമാര്ക്  ന് 
സ്ഥാന കയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

കൂ  

54 
ജിബുനമാന്  ഡി 
ശാന്തന്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ഇടുകി 

നകായിപ്രം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംിിട്ട  ര്വീന്ദ്രബാബു ന് 
സ്ഥലംമാറ്റം  ലഭിച്ച ഒഴിവില്   

കൂ  

55 
വിനനാദ് കുമാര്ക്  ടക 
എലിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
നകാട്ടയം 

നിര്ണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പത്തനംിിട്ട പ്രശാന്ത് ആര്ക്  ടന 
സ്ഥലം മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

കൂ  

56 
ര്ാജീവ് എം. കൃഷ്ണന്  
മറയൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ഇടുകി 

ആനികാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പത്തനംിിട്ട ദീപ എം നായര്ക്  ടന 
സ്ഥലം മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

കൂ  

57 
ലാല്  എസ്. 
വാണിയംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പാലകാെ് 

ടെന്നീര്ക്കര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പത്തനംിിട്ട                            
  ( നിലവിടല ഒഴിവില് ) 

കൂ  



58 
ഉണ്ണികൃഷ്ണന്  നായര്ക്  
നസനാപിി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ഇടുകി 

ആറന്മുള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പത്തനംിിട്ട സുജാി ടനനപ്പാളിയന്  
ടന സ്ഥലം മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

കൂ  

59 
സനന്താഷ്കുമാര്ക്  ജി 
ടനല്ലിയാമ്പിി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പാലകാെ് 

അയിരുര്ക്   ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പത്തനംിിട്ട പി ബി ശ്രീലി ക് 
സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

കൂ  

60 
സുനില്  കുമാര്ക്  എസ് ടക 
റാന്നി പഴവങ്ങാെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പത്തനംിിട്ട 

ടകാടുമണ്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പത്തനംിിട്ട പ്രീി എസ് നായര്ക്  ടന 
സ്ഥലം മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

അനപക്ഷ 

61 
നിഷാദ് എസ് മുെമ്മദ് 
മലയാലപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പത്തനംിിട്ട 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്  
പത്തനംിിട്ട സനന്താഷ് കുമാര്ക്  ജി ടയ 
സ്ഥലം മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

അനപക്ഷ 

62 
അപര്ക്ണ്ണ ടക എ 
 നകാട്ടാങ്ങല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പത്തനംിിട്ട 

ടമഴുനവലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംിിട്ട ര്ാനജഷ് ആര്ക്  വി ടയ 
സ്ഥലം മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

അനപക്ഷ 

63 
ദീപ എം നായര്ക്  
ആനികാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പത്തനംിിട്ട 

പന്തളം ടിനകകര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പത്തനംിിട്ട  എസ് . സബീന ബീവി 
ടയ സ്ഥലം മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

അനപക്ഷ 

64 
എം എസ് െന്ദ്രനബാസ് 
ടവച്ചൂച്ചിറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പത്തനംിിട്ട 

ിണ്ണിനത്താെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പത്തനംിിട്ട പ്രദീപ് പി ടക ടയ 
സ്ഥലം മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

അനപക്ഷ 

65 
പ്രദീപ് പി ടക 
ിണ്ണിനത്താെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പത്തനംിിട്ട 

വള്ളിനകാെ്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പത്തനംിിട്ട പി ൊന്ദ്നി ക് 
സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

അനപക്ഷ 

66 
ഷീജ എസ് 
ജില്ല പഞ്ചായത്ത് 
ഇടുകി 

ഏറത്ത്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പത്തനംിിട്ട സന്ധയ ടക ബി ക് 
സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

അനപക്ഷ 

67 
ഗിര്ീഷ് ആര്ക്  
വണ്ണപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ഇടുകി 

മല്ലപ്പള്ളി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പത്തനംിിട്ട സിനികുമാര്ി പി ടയ 
സ്ഥലം മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

അനപക്ഷ 

68 
സജിി് ന ാഷ് എം ആര്ക്  
ഉപ്പുതുറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ഇടുകി 

റാന്നി പഴവങ്ങാെി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംിിട്ട സുനില്  കുമാര്്  എസ് 
ടക ടയ സ്ഥലംമാറ്റിയ ഒഴിവില്   

അനപക്ഷ 

69 
ഷബജു 
നദലംപാെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കാസര്ക്നഗാഡ് 

പുലിയൂര്ക്   ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ആലപ്പുഴ ബാബു ദിന്കര്്  ടന സ്ഥലം 
മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

കൂ 

70 
ഷീല ടക എന്  
നമലാറ്റൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
മലപ്പുറം 

വയലാര്ക്   ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ആലപ്പുഴ ര്ിീഷ് കുമാര്ക്  ആര്്   ന് 
സ്ഥാന കയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

കൂ 

71 
നറായ് നമാന്  വി 
നകാെിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ഇടുകി  

കുത്തിയനിാെ്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ആലപ്പുഴ ലസിി എസ്  ടന സ്ഥലം 
മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

കൂ 

72 
സീമ പി.ഐ.  
മകര്പ്പറമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
മലപ്പുറം 

കാവാലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആലപ്പുഴ 
ലിസ ടക എസ് ന് സ്ഥലംമാറ്റം   
ലഭിച്ച ഒഴിവില്   

കൂ 

73 
മണിക്കുട്ടന്  ഒ വി 
കരുണാപുര്ം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ഇടുകി 

അരൂകുറ്റി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ആലപ്പുഴ നമ നാഥന്  പി ടയ   
സ്ഥലം മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

കൂ 

74 
ര്ാനജഷ് ദാസ് 
റ്റി വി പുര്ം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
നകാട്ടയം 

ര്ാമങ്കര്ി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ആലപ്പുഴ                                              
( നിലവിടല ഒഴിവില് ) 

കൂ 



75 
ടക  സുനര്ഷ് 
െളവറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പാലകാെ് 

വിയപുര്ം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ആലപ്പുഴ നര്ണു. ആര്ക്  ന് സ്ഥാന 
കയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

കൂ 

76 
ര്ാജനഗാപാല്  എന്  
ര്ാജകുമാര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ഇടുകി 

ആല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ആലപ്പുഴ സജി കുമാര്ക്  ടക എസ്   ടന 
സ്ഥലം മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

കൂ 

77 
സജി കുമാര്ക് .ടക.എസ് 
ആല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആലപ്പുഴ 

പള്ളിപ്പാെ്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ആലപ്പുഴ                                              
( നിലവിടല ഒഴിവില് ) 

അനപക്ഷ 

78 
ര്ാനജഷ്.എസ് 
മുളക്കുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആലപ്പുഴ 

നദവികുളങ്ങര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ആലപ്പുഴ ര്വി കുമാര്ക്  എസ് ന് സ്ഥാന 
കയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

അനപക്ഷ 

79 
ഗീി കുമാര്ി പി 
പുറകാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആലപ്പുഴ 

ടെന്നിത്തല ിയടപ്പരുന്തുറ  
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആലപ്പുഴ മധു 
.ടക.പി ടയ സ്ഥലം മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

അനപക്ഷ 

80 
ലിസ ടക .എസ് 
കാവാലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആലപ്പുഴ 

ിയക്കുന്നപ്പുഴ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ആലപ്പുഴ                                              
( നിലവിടല ഒഴിവില് ) 

അനപക്ഷ 

81 
മധു.ടക.പി 
ടെന്നിത്തല ിയടപ്പരുന്തുറ 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആലപ്പുഴ 

കുമാര്പുര്ം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ആലപ്പുഴ ര്ഞ്ചിത്ത് ആര്ക്  ന് സ്ഥാന 
കയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

അനപക്ഷ 

82 
നമ നാഥന്   പി 
അരൂക്കുറ്റി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആലപ്പുഴ 

ഷികാട്ടുനശ്ശര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ആലപ്പുഴ മനനാജ് ടക പി ടയ സ്ഥലം 
മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

അനപക്ഷ 

83 
പ്രദീപ് കുമാര്ക്  ജി 
പുളിങ്കുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആലപ്പുഴ 

ബുധനൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ആലപ്പുഴ ഇ എസ് സമി ക് സ്ഥാന 
കയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

അനപക്ഷ 

84 
മനനാജ് ടക പി 
ഷികാട്ടുനശ്ശര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആലപ്പുഴ 

പാണ്ടനാെ്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ആലപ്പുഴ സുഭാഷ് ബാബു ന് സ്ഥാന 
കയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

അനപക്ഷ 

85 
എ. നൊസ് മുെമ്മദ് 
മുട്ടാര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആലപ്പുഴ 

പുളിങ്കുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ആലപ്പുഴ പ്രദീപ് കുമാര്ക്  ജി   ടയ 
സ്ഥലം മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

അനപക്ഷ 

86 
സിയപ്രകാശ് പി 
നെര്ക്ത്തല ടസൌത്ത്  
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആലപ്പുഴ 

മാര്ാര്ിക്കുളം വെക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ആലപ്പുഴ സുനര്ഷ്.എം.ജി ക് സ്ഥാന 
കയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

അനപക്ഷ 

87 
പത്മാനദവി ആര്ക്  
ടപരുമ്പള്ളം  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആലപ്പുഴ 

നെര്ക്ത്തല ടസൌത്ത്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആലപ്പുഴ സിയപ്രകാശ് പി  ക് 
സ്ഥലംമാറ്റം  ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

അനപക്ഷ 

88 
വിപിന്  കൃഷ്ണ 
മാങ്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ഇടുകി 

പൂഞ്ഞാര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
നകാട്ടയം ഷീന എസ് ന്  സ്ഥാന 
കയറ്റം ലഭിച്ച  ഒഴിവില്  

കൂ 1 

89 
സുനില്  പി ആര്ക്  
പുറപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ഇടുകി 

കുറിച്ചി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
നകാട്ടയം സുനര്ഷ് കുമാര്ക്  ടജ ടയ 
സ്ഥലം മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

കൂ 2 

90 
ഗീി 
ഏലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ഇടുകി 

എലിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
നകാട്ടയം വിനനാദ് കുമാര്ക്  ടക ടയ 
സ്ഥലം മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

അനപക്ഷ 

91 
ര്ാനജന്ദ്രന് . എസ് 
െിറ്റാട്ടുകര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം 

ഏഴികര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
എറണാകുളം പ്രിന്സി .എം.ഡി ടയ 
സ്ഥലം മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

അനപക്ഷ 



92 
പ്രിന്സി എം ഡി 
ഏഴികര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
എറണാകുളം 

കുഴിപ്പിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
എറണാകുളം ലിമി ആന്റണി ക് 
സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

അനപക്ഷ 

93 
സാജു പീറ്റര്ക്  
പിണ്ടിമന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
എറണാകുളം 

ര്ാമമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
എറണാകുളം മനനാജ് വി എ ക് 
സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

അനപക്ഷ 

94 
സുനില്  കുമാര്ക്  .റ്റി.ടക 
ഷപനങ്ങാട്ടൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
എറണാകുളം 

എെകാട്ട് വയല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
എറണാകുളം ഷീബ ടക ഡി ക് 
സ്ഥാന കയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

അനപക്ഷ 

95 
നജായ് പി ബി 
കീര്ംപാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
എറണാകുളം 

മുെക്കുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
എറണാകുളം നജാണ്  കിര്ണ്  പി എ 
ടയ സ്ഥലം മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

അനപക്ഷ 

96 
ബിജു പി ആര്ക്  
കല്ലൂര്ക്കാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
എറണാകുളം 

ആമ്പല്ലൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
എറണാകുളം സന്ധയ ര്ാജന്  എം 
സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

അനപക്ഷ 

97 
നജാണ്  കിര്ണ്  
മുെക്കുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
എറണാകുളം 

കരുമല്ലൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
എറണാകുളം ബുഷ്റ  ക് 
സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

അനപക്ഷ 

98 
ബിന്ദു.ടക.എസ് 
പാലക്കുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
എറണാകുളം 

നകാട്ടപ്പെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം നജായ്സന്  ടജറാള്ഡ് 
എല്  ന്   സ്ഥലംമാറ്റം   ലഭിച്ച ഒഴിവില്   

അനപക്ഷ 

99 
ര്ജനി.ടക.ടക 
കുട്ടമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
എറണാകുളം 

കിഴകമ്പലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം സിന്ധു സി ടക ക് 
സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്   

അനപക്ഷ 

100 
ര്ിീഷ് പി എസ് 
മലയാറ്റൂര്ക്  നീനലശവര്ം 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എറണാകുളം 

പാറകെവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം ബിജു നജാസ് ന് സ്ഥാന 
കയറ്റം  ലഭിച്ച ഒഴിവില്   

അനപക്ഷ 

101 
ശ്രീജ വി 
വാളകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
എറണാകുളം 

അശമന്നൂര്ക്   ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
എറണാകുളം ലാലി വി റ്റി ക്  
സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

അനപക്ഷ 

102 
നജായ്സന്  ടജറാള്ഡ് എല്  
നകാട്ടപ്പെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
എറണാകുളം 

വാഴക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം ഗീി പി   ക്  
സ്ഥാനകയറ്റം  ലഭിച്ച ഒഴിവില്   

അനപക്ഷ 

103 
ബിന്ദു ടസബാസ്റ്റയന്  
പുത്തന്നവലികര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
എറണാകുളം 

െിറ്റാട്ടുകര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
എറണാകുളം ര്ാനജന്ദ്രന്  എസ് ടന 
സ്ഥലം മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

അനപക്ഷ 

104 
ബീന പി ടപാന്നയ്യ 
നപാത്താനികാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം  

ആവിണിനശ്ശര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിയശ്ശൂര്ക്  , സുര്ാജ് ടക എസ് ന് 
സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

കൂ 

105 
ര്ാനജഷ് െന്ദ്രന്  
ടവള്ളിനനഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പാലകാെ് 

പുത്തന്െിറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിയശ്ശൂര്ക്  , പ്രീിി ടക ക് സ്ഥാനകയറ്റം 
ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

കൂ 

106 
ടഡയ്സി എബ്രൊം 
അനങ്ങനെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പാലകാെ് 

എളവള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിയശ്ശൂര്ക്  ,ബിന്ദു ഫ്രാന്സിസ് ന് 
സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

കൂ 

107 
എസ്. പര്നമശവര്ന്  നമ്പൂിിര്ി 
പല്ലശന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പാലകാെ് 

നപാര്ക്ക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിയശ്ശൂര്ക്  ,ജയനമാള്  നബബി ക് 
സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

കൂ 

108 
നഡവിസ് പി.ടക 
ഷബസണ്വാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ഇടുകി 

ിിരുവിലവാമല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിയശ്ശൂര്ക്  , നബബി വത്സല ടയ സ്ഥലം 
മാറ്റിയ  ഒഴിവില്  

കൂ 



109 
ഐബി സി.ബി 
മാറാകര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
മലപ്പുറം 

ശ്രീനാര്ായണപുര്ം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിയശ്ശൂര്ക്  ,സുനില്  പി വി  ക് 
സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

കൂ 

110 
ധനയ വിശവം  
വല്ലപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പാലകാെ് 

ഒരുമനയൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിയശ്ശൂര്ക്  , ടെസ്സി സി ഡി ക് 
സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

കൂ 

111 
പ്രസീദ എം.ജി 
ഇര്ിമ്പിളിയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
മലപ്പുറം 

ചൂണ്ടല്   ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിയശ്ശൂര്ക്  ( നിലവിടല ഒഴിവില്   ) 

കൂ 

112 
ജറുസണ്  
മഞ്ഞള്ളൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം  

ആിിര്പ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിയശ്ശൂര്ക്  , അനൂപ് എം എ ടയ സ്ഥലം 
മാറ്റിയ  ഒഴിവില്  

കൂ 

113 
ജയലക്ഷ്മി ടക.ആര്ക്  
മണ്ണൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പാലകാെ് 

ടപായ്യ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിയശ്ശൂര്ക്  ,ബിനജായ്  ടയ സ്ഥലം മാറ്റിയ  
ഒഴിവില്  

കൂ 

114 
ബിജു . ടക 
നവലൂകര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ിയശ്ശൂര്ക്  

ിയക്കൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിയശ്ശൂര്ക്  ,ഷനന ടക സുകുമാര്ന്  ന് 
സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

അനപക്ഷ 

115 
നബബി വത്സല 
ിിരുവലവാമല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ിയശ്ശൂര്ക്  

വര്വൂര്ക്   ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിയശ്ശൂര്ക്  ( നിലവിടല ഒഴിവില്   ) 

അനപക്ഷ 

116 
സനില്  കുമാര്ക്  ,ടക.ടക 
കെവല്ലൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ിയശ്ശൂര്ക്  

നിാളൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിയശ്ശൂര്ക്  , സാബിറ ടയ സ്ഥലം മാറ്റിയ  
ഒഴിവില്  

അനപക്ഷ 

117 
സാബിറ 
നിാളൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ിയശ്ശൂര്ക്  

കെപ്പുറം  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിയശ്ശൂര്ക്  ( നിലവിടല ഒഴിവില്   ) 

അനപക്ഷ 

118 
നമര്ി ദീന 
ടിക്കുംകര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ിയശ്ശൂര്ക്  

ടൊവ്വന്നൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിയശ്ശൂര്ക്  , പ്രസന്ന.പി.വി ക് 
സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

അനപക്ഷ 

119 
അനൂപ് എം എ 
ആിിര്പ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ിയശ്ശൂര്ക്  

വല്ലച്ചിറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ിയശ്ശൂര്ക്  , സീന ടക പി  ക് 
സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

അനപക്ഷ 

120 
സര്ിി 
ടകാണ്ടാഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ിയശ്ശൂര്ക്  

അര്ിമ്പൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ിയശ്ശൂര്ക്   
നവണുനഗാപാലന്  ജി എസ് ന്  
സ്ഥാന കയറ്റം ലഭിച്ച  ഒഴിവില്   

അനപക്ഷ 

121 
ബിനജായ് ഒ പി 
ടപായ്യ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ിയശ്ശൂര്ക്  

ജില്ല പഞ്ചായത്ത്   
ിയശ്ശൂര്ക്  , ടപാളി സി ടക ക് 
സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

ഭര്ണ 
ടസൌകര്യാര്ക്ഥം 

122 
മനനാജ് എ ഇ 
നകാട്ടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പാലകാെ് 

മണ്ണൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പാലകാെ്,  ജയലക്ഷ്മി ടക.ആര്ക്  ടന 
സ്ഥലം മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

അനപക്ഷ 

123 
ശിവര്ാജന് . സി 
പിര്ായിര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പാലകാെ് 

പല്ലശ്ശന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പാലകാെ്,  എസ്. പര്നമശവര്ന്  
നമ്പൂിിര്ി ടയ സ്ഥലം മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

അനപക്ഷ 

124 
മധു. എസ് 
അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പാലകാെ് 

വെവന്നൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പാലകാെ്,  നിഷാദ് എസ് ടന 
സ്ഥലം മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

അനപക്ഷ 

125 
പ്രീയ. പി 
കുത്തന്നൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പാലകാെ് 

നിങ്കുറിശ്ശി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പാലകാെ്,  പ്രീി വി എസ്  ടന 
സ്ഥലം മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

അനപക്ഷ 



126 
സുനദവന് .ടക.എന്  
ടനല്ലായ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പാലകാെ് 

അലനല്ലൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പാലകാെ്,  ര്ഞ്ചിനി .ജി ടയ സ്ഥലം 
മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

അനപക്ഷ 

127 
ര്നമശ് കുമാര്ക് .എം 
ആനകര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പാലകാെ് 

എരുനത്തമ്പിി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പാലകാെ്,  അമല്  മാര്ക്ട്ടിന്  ആടന്റണി 
ക് സ്ഥാന കയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

അനപക്ഷ 

128 
ഉദയന്  നമനനാന് .പി.എം 
നിങ്കര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്    
പാലകാെ് 

ടവള്ളിനനഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പാലകാെ്,  ര്ാനജഷ് െന്ദ്രന്  ടന 
സ്ഥലം മാറ്റിയ ഒഴിവില്  

അനപക്ഷ 

129 
മിനി എം െി 
ിച്ചനാട്ടുകര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പാലകാെ് 

കാവനശ്ശര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പാലകാെ്,  നസാമസുന്ദര്ന്  ടക ക് 
സ്ഥാന കയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

അനപക്ഷ 

130 
പ്രസീന ടക 
കുന്നുമ്മല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
നകാഴിനകാെ് 

വാഴയൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മലപ്പുറം 
ശ്രീജ ടക ക്  സ്ഥാന കയറ്റം ലഭിച്ച  
ഒഴിവില്   

കൂ 

131 
വിജയന്  . എം 
ടവസ്റ്റ് എനളര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കാസര്ക്നഗാഡ് 

െീനകാെ്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
മലപ്പുറം ഉമ്മര്ക്നകായ നകാഴിനകാെന്  
ന് സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്  

കൂ 

132 
വത്സല നദവി എം എസ് 
ടപാന്മള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മലപ്പുറം 

ഒഴൂര്ക്   ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മലപ്പുറം 
( നിലവിടല ഒഴിവില്  )  

അനപക്ഷ 

133 
നജാസ് സി ടജ 
എെയൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മലപ്പുറം 

എെകര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മലപ്പുറം 
സര്ിി ടയ സ്ഥലംമാറ്റിയ ഒഴിവില്   

അനപക്ഷ 

134 
െന്ദ്രനലഖ 
പുഴകാട്ടിര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മലപ്പുറം 

ടമാറയൂര്ക്   ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മലപ്പുറം 
 ( നിലവിടല ഒഴിവില്  )  

അനപക്ഷ 

135 
സര്ിി 
എെകര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മലപ്പുറം 

മമ്പാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മലപ്പുറം  
ര്ാജു നമാെനന്  ന് സ്ഥാന കയറ്റം 
ലഭിച്ച ഒഴിവില്   

ഭര്ണ 
ടസൌകര്യാര്ക്ഥം 

136 
ശ്രീകുമാര്ക്  പി വി 
ഉറങ്ങാട്ടിര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
മലപ്പുറം 

കാര്നശ്ശര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനകാെ് , ര്ഞ്ചിനി.റ്റി ക് 
സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്   

കൂ 

137 
വിനനാദന്  എന്  
വലിയപറമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കാസര്ക്നഗാഡ് 

അര്ിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനകാെ് , ര്നമശന് .വി . എം ന് 
സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്   

കൂ 

138 
സി ടക മീന 
നൂമാെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കണ്ണൂര്ക്  

ഒഞ്ചിയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനകാെ്            
(നിലവിടല  ഒഴിവില്  ) 

കൂ 

139 
അനൂപന്  റ്റി 
കിണാനൂര്ക് -കര്ിംന്തളം 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാസര്ക്നഗാഡ് 

ഏറാമല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനകാെ് , നദവദാസന്  ടക ക്  
സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്   

കൂ 

140 
സജ്ന ടക 
കുഴിമണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
മലപ്പുറം 

അനത്താളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനകാെ് , ര്ാജു ബി ടക ക് 
സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്   

കൂ 

141 
റീന സി എം 
ടെറിയമുണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
മലപ്പുറം 

കട്ടിപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനകാെ് ,ജയലി പി  ക് 
സ്ഥലംമാറ്റം   ലഭിച്ച ഒഴിവില്   

കൂ 

142 
സുനീര്ക്  കുമാര്ക്  എം 
ഏനഴാം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്ക്  

ടെറുവണ്ണൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനകാെ് 
(നിലവിടല  ഒഴിവില്  ) 

കൂ 



143 
ര്വി എം എം 
മങ്കെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
 മലപ്പുറം 

വാണിനമല്   ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനകാെ് ,വാസുനദവന്  എം സി  
ക് സ്ഥലംമാറ്റം   ലഭിച്ച ഒഴിവില്   

കൂ 

144 
സലീം ടക എം 
മൂര്ക്കനാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
മലപ്പുറം 

കുരുവട്ടൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനകാെ് , സുധീര്ക്  എം വി ക്  
സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്   

കൂ 

145 
ദിനുര്ാജ് പി ബി 
പറപ്പൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മലപ്പുറം 

കുെര്ഞ്ഞി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനകാെ് , ഷബജു നിാമസ് ന്  
സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്   

കൂ 

146 
ശശികുമാര്ക്  എം 
നവാര്ക്കാെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കാസര്ക്നഗാഡ് 

കാക്കൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനകാെ് ,മുംിാസ് ടക ക് 
സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്   

കൂ 

147 
അനീഷ് കുമാര്ക്  എന്  
ടവട്ടത്തൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്    
മലപ്പുറം 

ആയനഞ്ചര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനകാെ് ,വിജയന്  സി   ക് 
സ്ഥലംമാറ്റം   ലഭിച്ച ഒഴിവില്   

കൂ 

148 
ജിനിഷ് ബാബു 
കല്പകനഞ്ചര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മലപ്പുറം 

നെനങ്ങാട്ട് കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനകാെ്   (നിലവിടല  ഒഴിവില്  ) 

കൂ 

149 
സൂര്ജ് എ ടക 
കാറഡുക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസര്ക്നഗാഡ് 

പനങ്ങാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനകാെ് ,ടക എം പ്രകാശന്  ന്  
സ്ഥലംമാറ്റം   ലഭിച്ച ഒഴിവില്   

കൂ 

150 
ജഗദീഷ് എം ടക 
എെര്ിനകാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മലപ്പുറം 

നര്ിപ്പറ്റ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനകാെ് , ര്ാജീവന് . വി. പി ക് 
സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്   

കൂ 

151 
ടക എം പ്രകാശന്  
പനങ്ങാെ്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
നകാഴിനകാെ് 

മെവൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നകാഴിനകാെ് 
, അജിി് പി എസ് ന് സ്ഥാനകയറ്റം 
ലഭിച്ച ഒഴിവില്   

അനപക്ഷ 

152 
വാസുനദവന്  .എം. സി 
വാണിനമല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
നകാഴിനകാെ് 

ടനാച്ചാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനകാെ് 
(നിലവിടല  ഒഴിവില്  ) 

അനപക്ഷ 

153 
അബ്ദുള്  ഖാദര്ക്  
െകിട്ടപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
നകാഴിനകാെ് 

ഓമനശ്ശര്ി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനകാെ് , സാവിത്രി ടക ടക ക് 
സ്ഥാന കയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്   

അനപക്ഷ 

154 
ജയലി  പി 
കട്ടിപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
നകാഴിനകാെ് 

നര്ിക്കുനി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനകാെ് , സുസ്മിി പി ടക ക് 
സ്ഥാന കയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്   

അനപക്ഷ 

155 
വിജയന്  സി 
ആയനഞ്ചര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
നകാഴിനകാെ് 

ിിനകാെി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനകാെ് , പുഷ്പവല്ലി റ്റി പി  ക് 
സ്ഥാന കയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്   

അനപക്ഷ 

156 
മനനാജന്  എന്  
കായണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
നകാഴിനകാെ് 

പുറനമര്ി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
നകാഴിനകാെ് , പി ടക ശ്രീധര്ന്  ന്  
സ്ഥാന കയറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്   

അനപക്ഷ 

157 
ജയപ്രശാന്ത് സി 
നകളകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കണ്ണൂര്ക്  

നകാട്ടാത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് , നിര്ക്മ്മല.എ.സി ക് 
സ്ഥാനകയറ്റം    ലഭിച്ച ഒഴിവില്   

കൂ 

158 
പ്രനമാദ് കുമാര്ക്  പി 
മൂളിയാര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസര്ക്നഗാഡ് 

ിിരുടനല്ലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് , സജി. പി ക് 
സ്ഥാനകയറ്റം    ലഭിച്ച ഒഴിവില്   

കൂ 

159 
സിന്ധുനമാള്  
നവങ്ങാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കണ്ണൂര്ക്  

എെവക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വയനാെ് , 
രുഗ്മിണി യ ടക ക് സ്ഥാനകയറ്റം    
ലഭിച്ച ഒഴിവില്   

കൂ 



160 
ബീി പി എസ് 
ടകാട്ടിയൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്    
കണ്ണൂര്ക്    

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്  
വയനാെ് ( നിലവിടല ഒഴിവില് ) 

കൂ 

161 
ഇബ്രാെിം ടക സി 
ഷപനവളിടഗ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കാസര്ക്നഗാഡ് 

പെിഞ്ഞാടറത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് , ബിജു ടക ജി ക് 
സ്ഥലംമാറ്റം ലഭിച്ച ഒഴിവില്   

കൂ 

162 
ബിജു ടക ജി 
പെിഞ്ഞാടറത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് 

നവങ്ങപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് , ഷഷനി നജാര്ക്ജ് ന് 
സ്ഥാനകയറ്റം    ലഭിച്ച ഒഴിവില്   

അനപക്ഷ 

163 
പദ്മനാഭന്  ടക 
നകാനൊം-നബളൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കാസര്ക്നഗാഡ് 

പാെയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് , കണ്ണൂര്ക്  
അബ്ദുള്ള ഇ പി  ക് സ്ഥലംമാറ്റം   
ലഭിച്ച ഒഴിവില്   

കൂ 

164 
ര്ജീഷ് കാര്ായി 
കുറ്റിനകാല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കാസര്ക്നഗാഡ് 

ിയപ്പനങ്ങാട്ടൂര്ക്   ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്ക്  ( നിലവിടല ഒഴിവില്  ) 

കൂ 

165 
അസീസ് എ.ടക 
പുത്തിടഗ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കാസര്ക്നഗാഡ് 

ടകാട്ടിയൂര്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ,    
കണ്ണൂര്ക്  ( അവധി ഒഴിവില്  )   

കൂ 

166 
അര്വിന്ദന്  എം 
ആറളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കണ്ണൂര്ക്  

മാങ്ങാട്ടിെം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് , കണ്ണൂര്ക്  
അഷറഫ് പി വി ക് സ്ഥലംമാറ്റം   
ലഭിച്ച ഒഴിവില്   

അനപക്ഷ 

167 
ര്ാജന്  സി ടക 
കുനന്നാത്ത് പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കണ്ണൂര്ക്  

നവങ്ങാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് , കണ്ണൂര്ക്  
സിന്ധുനമാള്  ക് സ്ഥലംമാറ്റം   ലഭിച്ച 
ഒഴിവില്   

അനപക്ഷ 

168 
ഷഷജ ടക  
ഉദയഗിര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കണ്ണൂര്ക്  

മാട്ടൂല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് , കണ്ണൂര്ക്  
സനന്താഷ് ടിാപ്പിയാന്  ന്  
സ്ഥലംമാറ്റം   ലഭിച്ച ഒഴിവില്   

അനപക്ഷ 

169 
ദിലീപ് കുമാര്ക്  ടക എസ് 
കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കണ്ണൂര്ക്  

കാനങ്കാല്  ആലപ്പെമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് , 
കണ്ണൂര്ക്  സണ്ണി നജാസഫ് ന്  സ്ഥലംമാറ്റം   
ലഭിച്ച ഒഴിവില്   

അനപക്ഷ 

170 
ശ്രീജിി് കുമാര്ക്  സി സി 
പട്ടുവം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കണ്ണൂര്ക്  

ഉദയഗിര്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് , കണ്ണൂര്ക്  
ഷഷജ ടക ടക ക്   സ്ഥലംമാറ്റം   
ലഭിച്ച ഒഴിവില്   

അനപക്ഷ 

171 
അഷറഫ് പി വി  
മാങ്ങാട്ടിെം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കണ്ണൂര്ക്  

ആറളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് , കണ്ണൂര്ക്  
അര്വിന്ദന്  എം ന്  സ്ഥലംമാറ്റം   
ലഭിച്ച ഒഴിവില്   

അനപക്ഷ 

172 
നഗാപാലകയഷ്ണന്  സി എച്ച് 
ടെറുിാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കണ്ണൂര്ക്  

പട്ടുവം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് , കണ്ണൂര്ക്  
ശ്രീജിി് സി സി ക്   സ്ഥലംമാറ്റം   
ലഭിച്ച ഒഴിവില്   

അനപക്ഷ 

173 
അബ്ദുള്ള ഇ പി 
പാെയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കണ്ണൂര്ക്  

കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് , 
കണ്ണൂര്ക്  ദിലീപ് കുമാര്്  ടക എസ് ന്   
സ്ഥലംമാറ്റം   ലഭിച്ച ഒഴിവില്   

അനപക്ഷ 

174 
സനന്താഷ് ടിാപ്പിയാന്  
മാട്ടൂല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കണ്ണൂര്ക്  

ടെറുിാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് , കണ്ണൂര്ക്  
നഗാപാലകയഷ്ണന്  സി എച്ച് ന് 
സ്ഥലംമാറ്റം   ലഭിച്ച ഒഴിവില്   

അനപക്ഷ 

175 
സനന്താഷ് കുമാര്ക്  
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംിിട്ട 

നൂമാെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് , കണ്ണൂര്ക്  
സി ടക മീന ക് സ്ഥലംമാറ്റം   ലഭിച്ച 
ഒഴിവില്   

അനപക്ഷ 

176 
അജയകുമാര്ക്  
മയ്യില്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കണ്ണൂര്ക്  

ഏനഴാം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് , കണ്ണൂര്ക്  
സുനില്  കുമാര്്  എം ന് സ്ഥലംമാറ്റം   
ലഭിച്ച ഒഴിവില്   

ഭര്ണ 
ടസൌകര്യാര്ക്ഥം 



177 
സണ്ണി നജാസഫ് 
കാനങ്കാല്  - ആലപ്പെമ്പ 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കണ്ണൂര്ക്  

കുനന്നാത്തപറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്ക്  ര്ാജന്  സി ടക ക്    
സ്ഥലംമാറ്റം   ലഭിച്ച ഒഴിവില്   

ഭര്ണ 
ടസൌകര്യാര്ക്ഥം 

178 
അബ്ദുള്ള എസ് 
ബദിയടുക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കാസര്ക്നഗാഡ് 

മീഞ്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് , 
കാസര്ക്നഗാഡ് ( നിലവിടല ഒഴിവില്  ) 

അനപക്ഷ 

179 
പീിാംബര്ന്  
എന്മകടജ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
കാസര്ക്നഗാഡ് 

ബദിയടുക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് , 
കാസര്ക്നഗാഡ് അബ്ദുള്ള എസ് ന് 
സ്ഥലംമാറ്റം   ലഭിച്ച ഒഴിവില്   

അനപക്ഷ 

 

ബന്ധടപ്പട്ട ഓഫീസ് നമധാവികള്  ഈ ഉത്തര്വ് ഉെന്  പ്രാബലയത്തി ല്  
നെപ്പാനകണ്ടതും , വിടുില്  ടെയ്യുകയം നസവനത്തി ല്  പ്രനവശിക്കുകയം ടെയ്യുന്ന 
ഉനദയാഗസ്ഥരുടെ വിവര്ം ഈ ആഫീസിലും ബന്ധടപ്പട്ട മറ്റ് ആഫീസുകളിനലക്കും 
യഥാസമയം റിനപ്പാര്ക്ട്ട് ടെനയ്യണ്ടിാണ്. ഈ ഉത്തര്വ് ിനേശ സവയംഭര്ണ 
വകുപ്പിടന്റ ടവബ്ഷസറ്റിലും പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിടന്റ ടവബ്ഷസറ്റിലും ലഭയമാണ്. 
സ്ഥലംമാറ്റം ടെയ്യടപ്പടുന്ന ഉനദയാഗസ്ഥര്ക്ക്കും ആഫീസ് നമധാവികള്ക്കും െി 
ടവബ്ഷസറ്റുകളില്  നിന്നും ഉത്തര്വ് ടഡൌണ്നലാഡ് ടെയ്ത് 
ഉപനയാഗികാവുന്നിാണ്. 

                                                                      (ഒപ്പ്) 

                                                          എം.പി. അജിത്കകുമാര്ക്    
                                                പഞ്ചായത്ത് അഡീഷണ ല്  ഡയറക്ട ര്ക്  

പകര്ക്പ്പ് 
1. വയക്തികള്ക് 
2. ബഹു.ിനേശ സവയംഭര്ണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയടെ ഷപ്രവറ്റ് ടസക്രട്ടറിക് 
3. എല്ലാ പഞ്ചായത്ത് ടഡപൂട്ടി ഡയറക്ടര്ക്മാര്ക്ക്കും 
4. എല്ലാ പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്ക്മാര്ക്ക്കും 
5. ബന്ധടപ്പട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിമാര്ക്ക് 
6. പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ /അഡീഷണല്  ഡയറക്ടറുടെ / നജായിന്റ് 
ഡയറക്ടറുടെ സി.എ മാര്ക്ക് 

7. കരുില്  / അധികം 

  ഉത്തര്വിന്  പ്രകാര്ം 

 
സൂപ്രണ്ട് 


