
തൃശ്ശൂര് ് ജര് ജില്ല - പഞപഞ്ചായായതചായത്ത് ്ത് ഡത്ത് ഡെപത് ഡെപ്യൂഡെപ്യൂടര് ജി ത്ത് ഡെയറക്ടറു്ത് ഡ്ടി ഡയറക്ടറുടെ ന്ടി ഡയറക്ടറുടെപ്ടി ഡയറക്ടറുടെര് ജിക്രക്രമി
(സപഞ്ചാനര് ജിദിി : പര് ജി എന് വര് ജിനനപഞ്ചാദചായത്ത്്കുക്രമപഞ്ചാര് (അധര് ജിക ചുക്രമതല))

വര് ജിഷയി:- ് ജീവനകപഞ്ചാരിി -പഞപഞ്ചായായതചായത്ത് വ്കു വകുപചായത്ത് - ക്ലര്്കുക്രമപഞ്ചാരു്ത് ഡ്ടി ഡയറക്ടറുടെ സ്ഥലിക്രമപഞ്ചാസ്ഥലംമാറി - സിബനര് ജിിചചായത്ത്.
പരപഞ്ചാക്രമര്്ി:- 1) ് ജര് ജി .ഒ (പര് ജി) 3-2017 പര് ജി & എആര്ത്ത് ഡെര് ജി തര് ജിയ്യതര് ജി 25.02.2017
                 2) തൃശ്ശൂര് പഞപഞ്ചായായതചായത്ത് ്ത് ഡത്ത് ഡെപത് ഡെപ്യൂഡെപ്യൂടര് ജി ത്ത് ഡെയറക്ടറു്ത് ഡ്ടി ഡയറക്ടറുടെ 06/04/2017 ്ത് ഡല ഇ 2-3945/2017 നമ്പര്
                    നനപഞ്ചാഡെപ്യൂടീസചായത്ത്

******
             ഉായതരവചായത്ത് നമ്പര്   .    ഇ      2 - 3945/17,   തര് ജിയ്യതര് ജി  .  17.11.2017

   സര്കപഞ്ചാര് ് ജീവനകപഞ്ചാരു്ത് ഡ്ടി ഡയറക്ടറുടെ സ്ഥലിക്രമപഞ്ചാസ്ഥലംമാറ ക്രമപഞ്ചാനദണ്ഡങ്ങള് പരപഞ്ചാക്രമര്്ി(1)  പ്രകപഞ്ചാരി നര് ജിശ്ചയര് ജിിചചായത്ത്
ഉായതരവപഞ്ചായര് ജിട്ടുള്ളതപഞ്ചാടുള്ളതാണചായത്ത്.  പരപഞ്ചാക്രമര്്ി (2)  പ്രകപഞ്ചാരി സ്ഥലി ക്രമപഞ്ചാസ്ഥലംമാറായതര് ജിനചായത്ത് അനപക്ഷ നഅപേക്ഷ നലകര് ജിയ ക്ലര്്കുക്രമപഞ്ചാരു്ത് ഡ്ടി ഡയറക്ടറുടെ
അനര് ജിക്രമപഡെപ്യൂടര് ജിക പ്രസീദീകരര് ജിിചര് ജിട്ടുള്ളതപഞ്ചാടുള്ളതാണചായത്ത്.  നക്രമഅപേക്ഷ നല സപഞ്ചാഹചരിായതര് ജിഅപേക്ഷ നല തപഞ്ചാ്ത് ഡ് താഴെ പറയുന ക്ലര്്കുക്രമപഞ്ചാ്ത് ഡര സ്ഥലി ക്രമപഞ്ചാസ്ഥലംമാറര് ജി
അവരു്ത് ഡ്ടി ഡയറക്ടറുടെ നപരര് ജിനു നന്ത് ഡര നരഖ്ത് ഡ വകുപടുായതര് ജിയ ഓത്തിയ ഓഫീസുകയ ഓഫീസുകളര് ജിഅപേക്ഷ നല നര് ജിയക്രമനി നഅപേക്ഷ നലകര് ജി ഉായതരവപഞ്ചാ്കുന.  

ക്രക്രമ
നമ്പ

ര്
     നപരചായത്ത് നകപഞ്ചായ ഓഫീസുകളി 1 നകപഞ്ചായ ഓഫീസുകളി 2 റര് ജിക്രമപഞ്ചാര്്ചായത്ത്

1 ദര് ജിവി നവണുനുപഞ്ചാപപഞ്ചാഅപേക്ഷ നല
അനര് ജികപഞ്ചാ്ടി ഡയറക്ടറുടെചായത്ത്

ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത്
മുള്ളൂര്കര ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത്

(നര് ജിലവര് ജിലുള്ള ഒ് താഴെര് ജിവര് ജിഅപേക്ഷ നല )
അനപക്ഷ

2 സുധ ്ത് ഡക എ
ഒരുക്രമനയൂര്

ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത്
ക്രമടുള്ളതാണലൂര് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത്

(നര് ജിലവര് ജിലുള്ള ഒ് താഴെര് ജിവര് ജിഅപേക്ഷ നല )
അനപക്ഷ 

3 ് ജീ് ജന് ്ത് ഡക ്ത് ഡ് ജ
പപഞ്ചാവറഡെപ്യൂടര് ജി

ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത്
പുനയൂര് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത്

(നര് ജിലവര് ജിലുള്ള ഒ് താഴെര് ജിവര് ജിഅപേക്ഷ നല )
ഭരടുള്ളതാണ സൗകരിി

4 സരര് ജിത എി വര് ജി

പപഞ്ചാവറഡെപ്യൂടര് ജി
ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത്

(നര് ജിലവര് ജിഅപേക്ഷ നല പുത്തൂര് ഗപഞ്ചാക്രമ
പഞപഞ്ചായായതര് ജിനലകചായത്ത്

സ്ഥലിക്രമപഞ്ചാസ്ഥലംമാറര് ജി
ഉായതരവപഞ്ചായര് ജിരര് ജിക്കുന)

പപഞ്ചാവറഡെപ്യൂടര് ജി ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതര് ജിഅപേക്ഷ നല
നര് ജിലനര് ജിര്ലനിര്ത്തുന

അനപക്ഷ

    നര് ജിയക്രമന ഉായതരവചായത്ത് ബന്ത് ഡ വകുപഡെപ്യൂട ഓത്തിയ ഓഫീസചായത്ത് നക്രമധപഞ്ചാവര് ജികള് ഉ്ടി ഡയറക്ടറുടെന് ന്ടി ഡയറക്ടറുടെ വകുപര് ജിഅപേക്ഷ നല വരുനായതണ്ടടപ്പില് വരുത്തേണ്ടതി ഉനദിപഞ്ചാുസ്ഥരു്ത് ഡ്ടി ഡയറക്ടറുടെ
വര് ജിടുതഅപേക്ഷ നല , ന് ജപഞ്ചാലര് ജിയര് ജിഅപേക്ഷ നല പ്രനവ്ര് ജികഅപേക്ഷ നല , ചപഞ്ചാര്്ചായത്ത് ് കകക്രമപഞ്ചാസ്ഥലംമാറി ടപ്പില് വരുത്തേണ്ടത്ടി ഡയറക്ടറുടെങ്ങര് ജിയ ക്രക്രമീകരടുള്ളതാണങ്ങള് ന്ടി ഡയറക്ടറുടെ വകുപര് ജിഅപേക്ഷ നല വരുായതര് ജി പ്രസ്തുത
വര് ജിവരി യഥപഞ്ചാസക്രമയി ബന്ത് ഡ വകുപഡെപ്യൂട ഓത്തിയ ഓഫീസചായത്ത് നക്രമലപഞ്ചാധര് ജികപഞ്ചാരര് ജിക്ത് ഡയ ഓഫീസുകള അറര് ജിയര് ജിനകണ്ടടപ്പില് വരുത്തേണ്ടതക്രമപഞ്ചാടുള്ളതാണചായത്ത്. 
                                                                                                          (ഒ വകുപചായത്ത് )
                                                                                               വര് ജിനനപഞ്ചാദചായത്ത് കക്രമപഞ്ചാര് പര് ജി.എന് .
                                                                                         പഞപഞ്ചായായതചായത്ത് ്ത് ഡത്ത് ഡെപത് ഡെപ്യൂഡെപ്യൂടര് ജി ത്ത് ഡെയറക്ടര്             
                                                                                                  (അധര് ജിക ചുക്രമതല)                         
                                                                                                        തൃശ്ശൂര് . 
പകര് വകുപചായത്ത് : ്ത് ഡസക്രഡെപ്യൂടറര് ജി, ബന്ത് ഡ വകുപഡെപ്യൂട ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായലനിര്ത്തുകള്  
             വികര് ജികള്കചായത്ത്
             കരുതഅപേക്ഷ നല / അധര് ജികി                                                                                                                                           

N.A.U    


