
'ബയണബാശ - ഭാതൃബാശ' 
 
ജനരല്  കണ്ഴീന്  ഩഞ്ചാമത്ത് ദിനാഘ ാശം - 2021 & തിരുഴനന്തപുയം ഩഞ്ചാമത്ത് ഡെഩൂട്ടി െമരക്ടറുഡെ 

നെഩെിക്രഭം 
 

ഴിശമം : ഩഞ്ചാമത്ത് ഴകുപ്പ് – ഩഞ്ചാമത്ത്ദിനാഘ ാശം 2021 -  ജീഴനക്കാ്ക്ക് 
ചുഭതറ നല്കി ്ത്തയഴാകുനു. 

 
ഩയാഭ്വം : 1. ഫഹു. തഘേവഷൃമം ബയണ ഴകുപ്പ് ഭന്ത്രിയുഡെ ഷാന്നിദ്ധ്യത്തില്  07.01.2021 ഩകല്  
                4.30 ഭണിയ്ക്ക് ഡഷക്രട്ടരിഘമറ്റ് അനക്്സ II റമം സാലില്  ഘേ്ന്ന ഘമാീ തീരുഭാനം. 

          2. ഫഹു. ഷ്ക്കായിെഡര 23.01.2021-ഡറ ഷ.്(ഷാധ)നം.191/2021/തഷൃബഴ  
             നമ്പ്  ്ത്തയഴ്. 
 3. ഫഹു. ഩഞ്ചാമത്്ത െമരക്ടറുഡെ 10.02.2021 തീമതിമിഡറ DDP-TVM/11/2021-B4 
           നമ്പ്  ്ത്തയഴ്. 
 4. ഩഞ്ചാമത്ത് അഷിസ്റ്റന്റ് െമരക്ടറുഡെ അധയക്ഷതമില്  18.02.2021-റ് കൂെിമ 
           ഘമാീ തീരുഭാനം. 
 

 

്ത്തയഴ് നം.DDP-TVM/11/2021-B4 തീമതി 18.02.2021 
 
 ഩഞ്ചാമത്ത്ദിനാഘ ാശം 2021 ഡപരുവരഴയി 19 ഘകാഴലം, ഡഴള്ളാ്, ഘകയല ആ്്ഷ് & ക്രാഫ്്റ്റഷ്  
ഴിഘേജില്  ഴച്ച്  നെക്കുകമാണ്. െി ഩയിഩാെിയുഡെ ഴിജമത്തിനാമി ഘഴാലണ്ടിമ്ഭാരുഡെ റിസ്റ്റ് ചനേന (3) രകാകായം 
രകാഷിദ്ധ്ീകയിച്ചിരുനു.  ഘഭല്  റിസ്റ്റിഡറ ജീഴനക്കാ്ക്ക്  ചനേന (4) തീരുഭാനത്തിഡന്റ അെിസ്ഥാനത്തില്  ചുഴഡെ 
ഩരയും രകാകായം ചുഭതറ നിശ്ചമിച്്ച ്ത്തയഴാകുനു.   
 ജീഴനക്കാ്  2021 ഡപരുവരഴയി 19-ന് യാഴിഡറ 7 ഭണിയ്്ക്ക തഡന്ന ഡഴള്ളാ്  ക്രാഫ്്റ്റ ഴിഘേജില്  രിഘപ്പാ്ട്ട ്
ഡേഘേണ്ടതം, കമ്മിറ്റി കണ്ഴീന്ഭാരുഡെ നി്ഘേവാണംഷയണം പല്പ്പിച്ചിടുള്ള്ള ചുഭതറക   നി്വസിഘക്കണ്ടതഭാണ്. 
 ഘകാഴിെ് 19 രകാതിഘയാധ ഭാനദണ്ഡങ്ങ   ക്വനഭാമി ഩാറിക്കുന്നതില്  ജീഴനക്കാ്   രകാഘതയകഭാമ ജാഗ്രത 
പുറ്ഘത്തണ്ടതാഡണനും നി്ഘേവിക്കുനു. 
 
യജിഘേശെ  & രിഷപ്ശെ  കമ്മിറ്റി. 
 

1. ഘീറ്റ് – ഩാഷ് ഡേക്ക് ഡേയ്ത് രകാതിനിധികഡല കെത്തി ഴിെല്  
കണ്ഴീന്  -1.ശ്രീ.അപ്സയ കുഭാ് , ഡഷക്രട്ടരി, ഡഴങ്ങാനൂ്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് (9496040649) 
           -2.ശ്രീ.ഷഘന്താശ് കുഭാ്, ഡഷക്രട്ടരി, കരുംകുലം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്്ത  (9496040645)  
   
  1.ശ്രീ.അബമെ  ഴി, ഷീനിമ്  ക്ല്ക്ക്, ഩഞ്ചാമത്്ത െമരക്ടഘരറ്റ്(9895243483) 
  2.ശ്രീ.അനില്  കുഭാ്, ഷീനിമ്  ക്ല്ക്ക്, ഩഞ്ചാമത്ത് െമരക്ടഘരറ്റ്(8590650157) 
  3.ശ്രീ.ശിജിറാല്  ഡക എം, ക്ല്ക്ക്, െി െി ഩി ഓപീഷ്(9745402023) 
  4.ശ്രീ.ദിറീശ് എ ദിഴാക് , ഷീനിമ്  ക്ല്ക്ക്, െി െി ഩി ഓപീഷ്(9656884334) 
  5.ശ്രീ.ഡക ആ്  യഞ്ജിത്്ത, അഡക്കൌണ്ടന്റ്, ഡഴങ്ങാനൂ്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത(്9447891477) 
  6.ശ്രീ.സുഘയശ് കുഭാ് , ഷീനിമ്  ക്ല്ക്ക്, ഡഴങ്ങാനൂ്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്(9995269590) 
  
 
2. യജിഘേശെ   
കണ്ഴീന്   1.-ശ്രീഭതി.റതാ കുഭായി, ഷീനിമ്  ചനരകാണ്ട്, ഩഞ്ചാമത്ത് െമരക്ടഘരറ്്റ (9495826948) 
ഘജാമിന്റ് കണ്ഴീന്     2-ശ്രീഭതി.സുസ്മിത ഘജാഷ്, ജൂനിമ്  ചനരകാണ്ട്, െി െി ഩി ഓപീഷ് (9446096833) 
 
യജിഘേശെ  ഡെഫി   - 1 
 

തിരുഴനന്തപുയം, ഡകാേം, ഩത്തനംതിട്ട, ആറപ്പൂള ജിേമിഡറ രകാതിനിധികളുഡെ യജിഘേശെ  
    
   1. ശ്രീഭതി.നനദി എം ഡജ, ഷീനിമ്  ക്ല്ക്ക്, ഩഞ്ചാമത്ത് െമരക്ടഘരറ്റ്(9895018335) 
   2.ശ്രീഭതി. റക്ഷ് ഭി എഷ്, ഷീനിമ്  ക്ല്ക്ക്, ഩഞ്ചാമത്്ത െമരക്ടഘരറ്റ്(9895867622) 



 
 
 
യജിഘേശെ  ഡെഫി   - 2 
 
ഘകാട്ടമം, എരണാകുലം, തൃശ്ശൂ്, ഩാറക്കാെ്, ഇടുക്കി ജിേമിഡറ രകാതിനിധികളുഡെ യജിഘേശെ  
 

1..ശ്രീഭതി.ഘസഭറത റ്റി, ഷീനിമ്  ക്ല്ക്ക്, െി െി ഩി ഓപീഷ്(6282981634) 
   2.ശ്രീഭതി.കഴിത ഩി, ക്ല്ക്്ക, െി െി ഩി ഓപീഷ്(9496202598) 
യജിഘേശെ  ഡെഫി   - 3 
 
ഭറപ്പുരം, ഘകാളിഘക്കാെ്, കണ്ണൂ്, ഴമനാെ്, കാഷ്ഘീാെ് ജിേമിഡറ രകാതിനിധികളുഡെ യജിഘേശെ  
 
   1.ശ്രീഭതി.ഫിന്ദു ഘീാഩാല്, ഷീനിമ്  ക്ല്ക്ക്, െി െി ഩി ഓപീഷ്(9496547293) 
   2.ശ്രീ.അനീശ് യു എെ , ഐ ഡക എം, (9744200404) 
യജിഘേശെ  ഡെഫി   - 4 
 
ജിോഩഞ്ചാമത്ത്, ഘലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുകലില്  നിനുള്ള രകാതിനിധികളുഡെ യജിഘേശെ  
 
   1.. ശ്രീ.സുവാന്്ത, ഐ ഡക എം (9995109831) 
   2. ശ്രീഭതി. ശിജിന, ഷീനിമ്  ക്ല്ക്ക്, ഩഞ്ചാമത്്ത െമരക്ടഘരറ്റ്(9946746912) 
 
യജിഘേശെ  ഡെഫി   - 5 
 
ഓപിശൃല്ഷിഡന്റ യജിഘേശെ   
 
   1.  ശ്രീഭതി. ഭിനി േന്ദ്ര, ഡഷക്രട്ടരി, കാട്ടാക്കെ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത(്9446550100) 
   2. ശ്രീഭതി.ഘജയാതിറക്ഷ് ഭി ഴി, ഓപീഷ് അറ്റെെന്്റ, െി െി ഩി ഓപീഷ്(8921110408) 
 
 
3. രിഷപ്ശെ  
കണ്ഴീന്   1-ശ്രീഭതി.റതാ കുഭായി, ഷീനിമ്  ചനരകാണ്ട്, ഩഞ്ചാമത്ത് െമരക്ടഘരറ്റ്(9495826948) 
 
ഘജാമിന്റ് കണ്ഴീന് -   2ശ്രീഭതി.സുഘദഴി എഷ്, ജൂനിമ്  ചനരകാണ്ട്, ഩഞ്ചാമത്ത് െമരക്ടഘരറ്റ്(9497689967) 
 
രകാഘഴവന കഴാെത്തില്  1. ശ്രീ.അരുണ്  ഴി എഷ്, ഷീനിമ്  ക്ല്ക്ക്, ഩഞ്ചാമത്ത് െമരക്ടഘരറ്റ്(8993673883) 
   2. ശ്രീ.ഷഞ്ജമെ  ഴി എഷ്, ഷീനിമ്  ക്ല്ക്ക്, ഩഞ്ചാമത്ത് െമരക്ടഘരറ്റ്(9847273916) 
 
ഘീറ്റു മുതല്  ഘസ്റ്റജ് ഴഡയ 1. ശ്രീഭതി.ഘയഷ്മ  ആ്  എഷ്, ഷീനിമ്  ക്ല്ക്ക്, ഩഞ്ചാമത്ത് െമരക്ടഘരറ്റ്(9747352164) 
   2.ശ്രീഭതി.ആവ ജി ഩി, ഷീനിമ്  ക്ല്ക്ക്, ഩഞ്ചാമത്ത് െമരക്ടഘരറ്റ്(9495777464) 
   3.ശ്രീഭതി.ഡഷൌഭയ എഷ്, ഷീനിമ്  ക്ല്ക്ക്, ഩഞ്ചാമത്ത് െമരക്ടഘരറ്റ്(9547484472) 
   4.ശ്രീ.നഫജു എം എഷ്, ഷീനിമ്  ക്ല് ക്ക്, െി െി ഩി ഓപീഷ്(7907783064) 
   5.ശ്രീ.യജിത് ആ് , ഷീനിമ്  ക്ല്ക്ക്, െി െി ഩി ഓപീഷ്(9747771482) 
 
3.ഴിവിഷ്ഠ അതിഥിക ക്ക് ഷമ്മാനം നല്കല്  
   1.ശ്രീഭതി.ജമന്തി, ഡഷക്രട്ടരി, കയകുലം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത ്(9496040689) 
   2.ശ്രീഭതി.സുസ്മിത ഘജാഷ്,ജൂനിമ്  ചനരകാണ്ട്, െിെിഩി ഓപീഷ(്9446096833) 
   3.ശ്രീഭതി.രകാീത എഷ് നാമ്, ജൂനിമ്  ചനരകാണ്ട്, ഩി എ യു-4,ഡനേനാെ(്9947299609) 
   4.ശ്രീഭതി.ഴിജമ, അഷി. ഡഷക്രട്ടരി, ഡഴങ്ങാനൂ്യ  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്(9447463970) 
   5.ശ്രീഭതി.ദിഴയ ആ്  എഷ്, അഡക്കൌണ്ടന്റ്, കേിയൂ്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്്ത (8921473075) 
   6.ശ്രീഭതി.ഷന്ധ്യ, ഡെക്നിക്കല്  അഷിസ്റ്റന്റ്, കയകുലം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്(9447452090) 
    
 



 
 
 
 
 
4. സാലിനകഡത്ത െുട്ടി 
 
കണ്ഴീന്  - 1.ശ്രീ.സുഘയശ് കുഭാ്.ഴി, ജൂനിമ്  ചനരകാണ്ട്, ഩഞ്ചാമത്ത് െമരക്ടഘരറ്റ് (9446555447) 
   2.ശ്രീ.ഫിജു.ഴി, ജൂനിമ്  ചനരകാണ്ട്, ഩഞ്ചാമത്്ത െമരക്ടഘരറ്റ്  (8547341931).സുഘദഴി എഷ്, 
ജൂനിമ്  ചനരകാണ്ട്,  
   1. ശ്രീ.ശ്രീകുഭാ്  എഷ്, ഷീനിമ്   ക്ല്ക്ക്,  ഩഞ്ചാമത്ത ്െമരക്ടഘരറ്റ്(9656751636) 
   2. ശ്രീ.ഷതീശ് ഫി, ഷീനിമ്   ക്ല്ക്ക്,  ഩഞ്ചാമത്്ത െമരക്ടഘരറ്റ്(9447056185) 
   3. ശ്രീ.ജിതിെ  എഷ് എഷ്, ഷീനിമ്   ക്ല്ക്ക്,  െി െി ഩി ഓപീഷ്(9746122052) 
   4. ശ്രീ.ഷജീഴ് ഷി, ഷീനിമ്  ക്ല്ക്ക്, െി െി ഩി ഓപീഷ്(9447176332) 
  
5. ബക്ഷണം  
 
കണ്ഴീന്   -1.ശ്രീ.ഷതീശ് കുഭാ് , ഷീനിമ്   ചനരകാണ്ട്,  ഩഞ്ചാമത്്ത െമരക്ടഘരറ്റ് (9495482881) 
ഘജാമീന്റ് കണ്ഴീ്  -2.ശ്രീ.ജമിെ  ഩി ആ്, ജൂനിമ്   ചനരകാണ്ട്,  ഩഞ്ചാമത്്ത െമരക്ടഘരറ്റ്(7012300601) 
 
    
  - 1.ശ്രീ.ീിയീശ് എല് , ഷീനിമ്  ക്ല്ക്ക്,  െി െി ഩി ഓപീഷ്(9747066613) 
   2. ശ്രീ.രകാദീഩ് ആ്  എഷ്, ഷീനിമ്  ക്ല്ക്ക്, െി െി ഩി ഓപീഷ്(7907083571) 
   3. ശ്രീ.ഷനല്  കുഭാ്  ഴി ഡക, ഓപീഷ് അറ്റെെന്റ്,  ഩഞ്ചാമത്ത് െമരക്ടഘരറ്റ് 
   4. ശ്രീ.അരുണ്  റ്റി, ഓപീഷ ്അറ്റെെന്്റ,  ഩഞ്ചാമത്ത് െമരക്ടഘരറ്റ്(9995744872) 
 
    
              (ഒപ്പ്)  (ഒപ്പ്) 
                 ഘേഷയാമ്മ ആന്റണി   

                                                   ജനരല്  കണ്ഴീന്  ഩഞ്ചാമത്ത് ദിനാഘ ാശം - 2021 & 
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡെഩൂട്ടി െമരക്ട് ,  

    തിരുഴനന്തപുയം 
 
ഩക്പ്പ് 
 

1.ഴയക്തിക ക്ക് 
2.കരുതല്/അധികം 


