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ന്രേഷ്ടി ഡയറക്ടറുടെ കന്
പ് പഞര് പഞ്ചായപഞ്ചായത പഞ്ചായത്ത് ായത്ത്  ഡചായത്ത്  ഡെപയത്ത്  ഡെപ്യൂത്  ഡെപ്യൂട്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി ചായത്ത്  ഡെയറക്ടര്
തൃശ്ശൂര് 

ഗര് പഞ്ചാഹ്ടി ഡയറക്ടറുടെ കന്
 എലര് പഞ്ചാ ഗര് പഞ്ചാെപ് പഞര് പഞ്ചായപഞ്ചായത പഞ്ചായത്ത് ായത്ത്  ഡ സെക്രത്  ഡെപ്യൂടറ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിെര് പഞ്ചാര്ടയ/ 

എലര് പഞ്ചാ ായത്ത്  ഡപര്നോര് പഞ്ചാെന് സെ പഞ്ചായത്ത് ആചായത്ത്  ഡെ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിആഡിറ പഞ്ചായത്ത് സൂപ്പര്്റ് സൂപ്പര്വൈ സെര്െര് പഞ്ചാര്ടയ.                                      
 സെര് ,

          റ് സൂപ്പര്വൈ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിഷയയ:- പ് പഞര് പഞ്ചായപഞ്ചായത പഞ്ചായത്ത്  റ് സൂപ്പര്വൈകുപ്പ പഞ്ചായത്ത്  -  തൃശ്ശൂര് ് ജ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടില –  ഗര് പഞ്ചാെപ് പഞര് പഞ്ചായപഞ്ചായത പഞ്ചായത്ത് ായത്ത്  ഡ സെക്രത്  ഡെപ്യൂടറ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിെര് പഞ്ചാരുായത്ത്  ഡ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെസെക്രട്ടറിമാരുടെയയ, ായത്ത്  ഡപര്നോര് പഞ്ചാെന് സെ പഞ്ചായത്ത്
            ആചായത്ത്  ഡെ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിആഡിറ പഞ്ചായത്ത് സൂപ്പര്്റ് സൂപ്പര്വൈ സെര്െര് പഞ്ചാരുന്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെസെക്രട്ടറിമാരുടെയയ അറ് സൂപ്പര്വൈനലര് പഞ്ചാ്ടി ഡയറക്ടറുടെ കന നയര് പഞ്ചാഗയ  നേരുന്നത പഞ്ചായത്ത് -  സെയബന്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിധിച പഞ്ചായത്ത്.

         ****** 
തൃശ്ശൂര് ് ജ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിലയ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിായത്ത്  ഡല ഗര് പഞ്ചാെപ് പഞര് പഞ്ചായപഞ്ചായത പഞ്ചായത്ത് ായത്ത്  ഡ സെക്രത്  ഡെപ്യൂടറ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിെര് പഞ്ചാരുായത്ത്  ഡ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെസെക്രട്ടറിമാരുടെയയ ായത്ത്  ഡപര്നോര് പഞ്ചാെന് സെ പഞ്ചായത്ത് ആചായത്ത്  ഡെ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിആഡിറ പഞ്ചായത്ത്

സൂപ്പര്്റ് സൂപ്പര്വൈ സെര്െര് പഞ്ചാരുന്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെസെക്രട്ടറിമാരുടെയയ അറ് സൂപ്പര്വൈനലര് പഞ്ചാ്ടി ഡയറക്ടറുടെ കനനയര് പഞ്ചാഗയ 2019 ജൂലര് പഞ്ചായ പഞ്ചായത്ത് 11 - ാംര് പഞ്ചാാംയ ത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിയ്യത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി റ് സൂപ്പര്വൈടര് പഞ്ചാഴര് പഞ്ചാഴ പഞ്ചായത്ത്ധിച ി ഡയറക്ടറുടെ കാരര് പഞ്ചാറ് സൂപ്പര്വൈ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിായത്ത്  ഡല 10.30 െണി്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിയ് പഞ്ചായത്ത്
ആളൂര് ഗര് പഞ്ചാെപ് പഞര് പഞ്ചായപഞ്ചായത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിനനര് പഞ്ചാ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ പഞ്ചായത്ത് നേര്്തിനോട് ചേര്ന്നുളള  ഹര് പഞ്ചാള്ത്  ഡെപ്യൂട്ടില് ായത്ത്  ഡറ് സൂപ്പര്വൈധിച പഞ്ചായത്ത് പ് പഞര് പഞ്ചായപഞ്ചായത പഞ്ചായത്ത് ായത്ത്  ഡചായത്ത്  ഡെപയത്ത്  ഡെപ്യൂത്  ഡെപ്യൂട്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി ചായത്ത്  ഡെയറക്ടറുായത്ത്  ഡ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ അദടക്ഷതയ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടില്
നേരുന്നതര് പഞ്ചാണി പഞ്ചായത്ത്.           

എലര് പഞ്ചാ ഗര് പഞ്ചാെപ് പഞര് പഞ്ചായപഞ്ചായത പഞ്ചായത്ത് ായത്ത്  ഡ സെക്രത്  ഡെപ്യൂടറ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിെര് പഞ്ചാരുയ,  തര് പഞ്ചാായത്ത്  ഡഴ പറസെക്രട്ടറിമാരുടെയന്ന അ് ജണ്ട ്രേ്ടി ഡയറക്ടറുടെ കര് പഞ്ചാി ഡയറക്ടറുടെ കാരമുള്ള റ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിനപ്പര് പഞ്ചാര്ുള്ള റിപ്പോര്ട്ടു്ടി ഡയറക്ടറുടെ കള  സെഹ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിതോര്ട്ടുകള് സഹിതവയ
ായത്ത്  ഡപര്നോര് പഞ്ചാെന് സെ പഞ്ചായത്ത് ആചായത്ത്  ഡെ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിആഡിറ പഞ്ചായത്ത് സൂപ്പര്്റ് സൂപ്പര്വൈ സെര്െര് പഞ്ചാര് യൂണി്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിആഡിറ പഞ്ചായത്ത്തലപഞ്ചായത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടില് നക്രര് പഞ്ചാചായത്ത്  ഡെയൂണിറ്റ്തലത്തില് ക്രോഡീ്ടി ഡയറക്ടറുടെ കി ഡയറക്ടറുടെ കാര്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിധിച റ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിനപ്പര് പഞ്ചാര്ുള്ള റിപ്പോര്ട്ടു്ടി ഡയറക്ടറുടെ കള  സെഹ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിതോര്ട്ടുകള് സഹിതവയ
്രേസ്തൂത നയര് പഞ്ചാഗപഞ്ചായത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടില് ന്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിര്ബനെര് പഞ്ചാസെക്രട്ടറിമാരുടെയയ കൃതട സെെയപഞ്ചായത പഞ്ചായത്ത് പായത്ത്  ഡും കൃത്യസമയത്ത് പങ്കെടുനകൃത്യസമയത്ത് പങ്കെടുക്കേണ്ടതര് പഞ്ചാണി പഞ്ചായത്ത്.  പ്ടി ഡയറക്ടറുടെ കി ഡയറക്ടറുടെ കാരകൃത്യസമയത്ത് പങ്കെടുക്കേര് പഞ്ചാായത്ത്  ഡി ഡയറക്ടറുടെ കാര യര് പഞ്ചാായത്ത്  ഡതര് പഞ്ചാരു
്ടി ഡയറക്ടറുടെ കര് പഞ്ചാി ഡയറക്ടറുടെ കാരണിറ് സൂപ്പര്വൈശര് പഞ്ചാലയ അനുറ് സൂപ്പര്വൈവദ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിടന്നതല.

                    റ് സൂപ്പര്വൈ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിശ്വസ്തതനയര് പഞ്ചാായത്ത്  ഡ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ,
                                                                                                                  (ഒപ്പ പഞ്ചായത്ത് )                  
                                                                                                 പ് പഞര് പഞ്ചായപഞ്ചായത പഞ്ചായത്ത് ായത്ത്  ഡചായത്ത്  ഡെപയത്ത്  ഡെപ്യൂത്  ഡെപ്യൂട്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി ചായത്ത്  ഡെയറക്ടര്  
                                                                                                                  തൃശ്ശൂര് . 
അ് ജണ്ട 
1. ായത്ത്  ഡ്ടി ഡയറക്ടറുടെ കത്  ഡെപ്യൂട്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ന്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിര്ിര് പഞ്ചാണിയ,  ്ല സെന് സെ പഞ്ചായത്ത് അനപക്ഷ്ടി ഡയറക്ടറുടെ കള  സെയബന്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിധിച പഞ്ചായത്ത് (ായത്ത്  ഡപര്െ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിആഡിറ പഞ്ചായത്ത്/എന്ഒ സെ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി, നമ്പറ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിയഗ പഞ്ചായത്ത്, 

ഒ്ടി ഡയറക്ടറുടെ കയത്ത്  ഡെപ്യൂപന് സെ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി, ്ല സെന് സെ പഞ്ചായത്ത്  സെെയപി ഡയറക്ടറുടെ കാര്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിധ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടികൃത്യസമയത്ത് പങ്കെടുക്കേ്ടി ഡയറക്ടറുടെ കയ തയൂണിറ്റ്തലത്തില് ക്രോഡീര്പ്പര് പഞ്ചാകൃത്യസമയത്ത് പങ്കെടുക്കേര് പഞ്ചാന് അറ് സൂപ്പര്വൈനശഷ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിടന്ന അനപക്ഷ്ടി ഡയറക്ടറുടെ കള 
 സെയബന്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിധിച പഞ്ചായത്ത് പ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിഎസെക്രട്ടറിമാരുടെയ സൂപ്പര്്റ് സൂപ്പര്വൈ സെര്െര് പഞ്ചാര് യൂണി്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിആഡിറ പഞ്ചായത്ത്തലപഞ്ചായത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടില് റ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിനപ്പര് പഞ്ചാര്ത്  ഡെപ്യൂട പഞ്ചായത്ത്  അറ് സൂപ്പര്വൈതി ഡയറക്ടറുടെ കാര്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിപ്പ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടികൃത്യസമയത്ത് പങ്കെടുക്കേണിയ)

2. പി ഡയറക്ടറുടെ കാരര് പഞ്ചാത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി പി ഡയറക്ടറുടെ കാര്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിെ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിതയ -  തൃശ്ശൂര് ് ജ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടില  സെയബന്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിധിച പഞ്ചായത്ത്
3. SMS Alert  സെയറ് സൂപ്പര്വൈ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിധര് പഞ്ചാനയ, സൂേ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി്ടി ഡയറക്ടറുടെ ക ബര് പഞ്ചാകൃത്യസമയത്ത് പങ്കെടുക്കേ പഞ്ചായത്ത് ഓോയൂണിറ്റ്തലത്തില് ക്രോഡീ സെ പഞ്ചായത്ത് ്രേറ് സൂപ്പര്വൈര്പഞ്ചായതനയ   സെയബന്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിധിച പഞ്ചായത്ത്
4.  സെ്ടി ഡയറക്ടറുടെ കര്ി െ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിന്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിആഡിറ പഞ്ചായത്ത് സെ പഞ്ചായത്ത് പൂര്പഞ്ചായതയൂണിറ്റ്തലത്തില് ക്രോഡീ്ടി ഡയറക്ടറുടെ കി ഡയറക്ടറുടെ കാരണിയ  സെയബന്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിധിച പഞ്ചായത്ത്
5. റ് സൂപ്പര്വൈസ്തു ന്ത്  ഡെപ്യൂട്ടികുത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി - പ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിി ഡയറക്ടറുടെ കാര്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിറ് സൂപ്പര്വൈ പഞ്ചായത്ത്  ( തന്നര് പഞ്ചാണ്ട പഞ്ചായത്ത് കു്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിുടിശ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി്ടി ഡയറക്ടറുടെ ക ) പുനി ഡയറക്ടറുടെ കാരര് പഞ്ചാഗത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി -  സെയബന്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിധിച പഞ്ചായത്ത്.
6. 2019-20  റ് സൂപ്പര്വൈര് പഞ്ചാര്ഷ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി്ടി ഡയറക്ടറുടെ ക  പദത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി  -  ന്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിര്്വ്വഹണി പുനി ഡയറക്ടറുടെ കാരര് പഞ്ചാഗത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി   -  സെയബന്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിധിച പഞ്ചായത്ത്.
7. ്ലോ പഞ്ചായത്ത് പദത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി -  ഒന്നര് പഞ്ചായ ഘത്  ഡെപ്യൂടയ , ി ഡയറക്ടറുടെ കാരണ്ടര് പഞ്ചായ ഘത്  ഡെപ്യൂടയ, മൂന്നര് പഞ്ചായ ഘത്  ഡെപ്യൂടയ  - പുനി ഡയറക്ടറുടെ കാരര് പഞ്ചാഗത്ത്  ഡെപ്യൂട്ടി  സെയബന്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിധിച പഞ്ചായത്ത്.
8. Mission 180 days – KSAD ഓചായത്ത്  ഡെ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിആഡിറ പഞ്ചായത്ത് അവദര് പഞ്ചാലപഞ്ചായത പഞ്ചായത്ത്  സെയബന്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിധിച പഞ്ചായത്ത്
9. അനുബന റ് സൂപ്പര്വൈ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിഷയങ്ങള .

പ്ടി ഡയറക്ടറുടെ കര്പ്പ പഞ്ചായത്ത്. പ് പഞര് പഞ്ചായപഞ്ചായത പഞ്ചായത്ത് അ സെ്ത്  ഡെപ്യൂട്ടിസ്റ്ററ്റന പഞ്ചായത്ത് ചായത്ത്  ഡെയറക്ടര് ,   തൃശ്ശൂര്    
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