
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 - സീനര് ജിയര് ക്ലര്്കുക്രമപഞ്ചാരു്ത് ഡ്ടി ഡയറക്ടറുടെ സ്ഥലിക്രമപഞ്ചാെ സ്ഥലംമാറി - 
              സിബനര് ജിചചായത്ത്.

പരപഞ്ചാക്രമര്്ി:- 1) ് ജര് ജി .ഒ (പര് ജി) 3-2017 പര് ജി & എആര്ത്ത് ഡെര് ജി തര് ജിയ്യതര് ജി 25.02.2017
                 2) ബഹു പഞപഞ്ചായായതചായത്ത് ത്ത് ഡെയറക്ടറു്ത് ഡ്ടി ഡയറക്ടറുടെ 23/10/2017 ്ത് ഡല ഇ 13-13/2017 നമ്പര് ഉായതരവചായത്ത്
                 3) 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  .  6.11.2017

   സര്കപഞ്ചാര് ് ജീവനകപഞ്ചാരു്ത് ഡ്ടി ഡയറക്ടറുടെ സ്ഥലിക്രമപഞ്ചാെ സ്ഥലംമാറ ക്രമപഞ്ചാനദണ്ഡങ്ങള് പരപഞ്ചാക്രമര്്ി(1)  പ്രകപഞ്ചാരി നര് ജിശ്ചയര് ജിചചായത്ത്
ഉായതരവപഞ്ചായര് ജിട്ടുള്ളതപഞ്ചാടുള്ളതാണചായത്ത്.  പരപഞ്ചാക്രമര്്ി (3)  പ്രകപഞ്ചാരി സ്ഥലി ക്രമപഞ്ചാെ സ്ഥലംമാറായതര് ജിനചായത്ത് അനപക്ഷ നഅപേക്ഷ നലകര് ജിയ
സീനര് ജിയര്ക്ലര്്കുക്രമപഞ്ചാരു്ത് ഡ്ടി ഡയറക്ടറുടെ അമാരുടെ അനര് ജിക്രമപഡെപ്യൂടര് ജിക പ്രസീദീകരര് ജിചര് ജിട്ടുള്ളതപഞ്ചാടുള്ളതാണചായത്ത്.  പരപഞ്ചാക്രമര്്ി (2)  പ്രകപഞ്ചാരി തൃശ്ശൂര്
് ജര് ജില്ലയര് ജിനലകചായത്ത്  സീനര് ജിയര് ക്ലര്്കുക്രമപഞ്ചാ്ത് ഡര അനലപഞ്ചാ്ടി ഡയറക്ടറുടെചായത്ത് ്ത് ഡകുമാരെ അലോട് ചെമാരെ അലോട് ചെയര് ജിട്ടുമു അലോട് ചെയ്തിട്ടുമുണചായത്ത്. നക്രമഅപേക്ഷ നല സപഞ്ചാഹകുമാരെ അലോട് ചെരിായതര് ജിഅപേക്ഷ നല ക്രക്രമനി 1 മുതഅപേക്ഷ നല 21
വ്ത് ഡരയുള്ള സീനര് ജിയര് ക്ലര്്കുക്രമപഞ്ചാ്ത് ഡര സ്ഥലി ക്രമപഞ്ചാെ സ്ഥലംമാറര് ജി നര് ജിയക്രമര് ജിം മാറ്റി നിയമിചി പരപഞ്ചാക്രമര്്ി (2)  പ്രകപഞ്ചാരി ് ജര് ജില്ലയര് ജിനലകചായത്ത്
അനലപഞ്ചാ്ടി ഡയറക്ടറുടെചായത്ത് ്ത് ഡകുമാരെ അലോട് ചെമാരെ അലോട് ചെയ ക്രക്രമനി 22  മുതഅപേക്ഷ നല 29  വ്ത് ഡരയുള്ളവ്ത് ഡര അവരു്ത് ഡ്ടി ഡയറക്ടറുടെ നപരര് ജിനു നന്ത് ഡര നരഖ്ത് ഡ വകുപടുായതര് ജിയ
ഓഓഫീസുകുകളര് ജിഅപേക്ഷ നല നര് ജിയക്രമനി നഅപേക്ഷ നലകര് ജിയുി തപഞ്ചാ്ത് ഡകിയും താഴെ പറയുി പ്രകപഞ്ചാരി ഉായതരവപഞ്ചാ്കുന.  

ക്രക്രമ
നമ്പ

മ്പര്
     നപരചായത്ത് നകപഞ്ചാുകളി 1 നകപഞ്ചാുകളി 2 റര് ജിക്രമപഞ്ചാര്്ചായത്ത്

1 ഷഓഫീകചായത്ത് പര് ജി എ ക്രമെ സ്ഥലംമാറത്തൂര്
് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത്

അനക്രമന്ടി ഡയറക്ടറുടെ ് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത്
(ഷര് ജിഅപേക്ഷ നല് ജ്ത് ഡന സ്ഥലി ക്രമപഞ്ചാറ്റുന

ഒകിയും താഴെര് ജിവര് ജിഅപേക്ഷ നല )
അനപക്ഷ

2 ഷര് ജിഅപേക്ഷ നല് ജന് ്ത് ഡക കണ്ണമ്പുകിയും താഴെ അനക്രമന്ടി ഡയറക്ടറുടെ
് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത്

്കുഴൂര് ് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത്
(ഷീബ്ത് ഡയ സ്ഥലി ക്രമപഞ്ചാറ്റുന

ഒകിയും താഴെര് ജിവര് ജിഅപേക്ഷ നല )
അനപക്ഷ 

3 ഷീബ ്ടി ഡയറക്ടറുടെര് ജി എസചായത്ത് ്കുഴൂര്
് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത്

ക്രമപഞ്ചാുകള  ് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത് (ഉക്രമ
നക്രമനനപഞ്ചാ്ത് ഡന സ്ഥലി ക്രമപഞ്ചാറ്റുന

ഒകിയും താഴെര് ജിവര് ജിഅപേക്ഷ നല )
ഭരടുള്ളതാണ സൗകരിി

4 പുഷ്പരപഞ്ചാ് ജന് വര് ജി പകിയും താഴെയന്നൂര്
് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത്

്ത് ഡകപഞ്ചാരഡെപ്യൂടര് ജി ് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത്
(മൃദുല്ത് ഡയ സ്ഥലി ക്രമപഞ്ചാറ്റുന

ഒകിയും താഴെര് ജിവര് ജിഅപേക്ഷ നല )
അനപക്ഷ

5 ശീ് ജര് ജിായതചായത്ത് ്ടി ഡയറക്ടറുടെര് ജി ്ത് ഡക നകുമാരെ അലോട് ചെലകര
് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത്

നകപഞ്ചാലകിയും താഴെര് ജി ് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത്
(കുമാരെ അലോട് ചെര് ജിത്ര്ത് ഡയ സ്ഥലി ക്രമപഞ്ചാറ്റുന

ഒകിയും താഴെര് ജിവര് ജിഅപേക്ഷ നല )
അനപക്ഷ



6 ര് ജര് ജിത പുനയുര്്കുുകളി
് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത്

നതപഞ്ചാളൂര് ് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത്
(തുനീഷര് ജി്ത് ഡന സ്ഥലി ക്രമപഞ്ചാറ്റുന

ഒകിയും താഴെര് ജിവര് ജിഅപേക്ഷ നല )
അനപക്ഷ

7 സര് ജിനര് ജി ്ടി ഡയറക്ടറുടെര് ജി എസചായത്ത് പുനയുര്
് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത്

അതര് ജിര വകുപര് ജിള്ളര് ജി
് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത് (ബബജ
്ത് ഡപ്രപഞ്ചാനക്രമപഞ്ചാഷനപഞ്ചായ ഒകിയും താഴെര് ജിവര് ജിഅപേക്ഷ നല )

അനപക്ഷ

8 കൃഷ്ണദപഞ്ചാസചായത്ത് വര് ജി ക്ടി ഡയറക്ടറുടെപ്പുറി
് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത്

്ത് ഡപര്നഓഫപഞ്ചാക്രമന്സചായത്ത് ഓത്ത് ഡെര് ജിെ സ്ഥലംമാറചായത്ത്
യൂടുള്ളതാണര് ജിെ സ്ഥലംമാറചായത്ത് - 4 (സൗക്രമി

്ത് ഡപ്രപഞ്ചാനക്രമപഞ്ചാഷനപഞ്ചായ ഒകിയും താഴെര് ജിവര് ജിഅപേക്ഷ നല )
അനപക്ഷ

9 സ് ജര് ജിത ്ത് ഡക പര് ജി
വള്ളനായതപഞ്ചാള്

നഗര്
് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത്

ക്രമെ സ്ഥലംമാറത്തൂര് ് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത്
(ഷഓഫീകര് ജി്ത് ഡന സ്ഥലി ക്രമപഞ്ചാറ്റുന

ഒകിയും താഴെര് ജിവര് ജിഅപേക്ഷ നല )
അനപക്ഷ

10 അ് ജര് ജി ്ത് ഡക ്ത് ഡ് ജ പുനയുര്്കുുകളി
് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത്

ഏങ്ങ അലോട് ചെയ്തിട്ടുമുണര് ജിയൂര്
് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത് (നര് ജിത്ത് ഡയ
സ്ഥലി ക്രമപഞ്ചാറ്റുന ഒകിയും താഴെര് ജിവര് ജിഅപേക്ഷ നല )

അനപക്ഷ

11 ദര് ജിവി എി എചചായത്ത് നകുമാരെ അലോട് ചെലകര
് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത്

എുകളവള്ളര് ജി ് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത്
(സതീ്ന് ്ത് ഡപ്രപഞ്ചാനക്രമപഞ്ചാഷനപഞ്ചായ

ഒകിയും താഴെര് ജിവര് ജിഅപേക്ഷ നല )
അനപക്ഷ

12 നര് ജിത വര് ജി എ ഏങ്ങ അലോട് ചെയ്തിട്ടുമുണര് ജിയൂര്
് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത്

്ത് ഡപര്നഓഫപഞ്ചാക്രമന്സചായത്ത് ഓത്ത് ഡെര് ജിെ സ്ഥലംമാറചായത്ത്
യൂടുള്ളതാണര് ജിെ സ്ഥലംമാറചായത്ത് - 5 (ന് ജപഞ്ചാസഓഫചായത്ത് ഷര് ജിജ
്ത് ഡപ്രപഞ്ചാനക്രമപഞ്ചാഷനപഞ്ചായ ഒകിയും താഴെര് ജിവര് ജിഅപേക്ഷ നല )

ഭരടുള്ളതാണ സൗകരിി 

13 ക്രമനനപഞ്ചാ് ജചായത്ത് പപഞ്ചാവറഡെപ്യൂടര് ജി
് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത്

ത്ത് ഡെര് ജി ത്ത് ഡെര് ജി പര് ജി ഓഓഫീസചായത്ത്
(് ജയപഞ്ചാനന്ദന് ്ത് ഡപ്രപഞ്ചാനക്രമപഞ്ചാഷനപഞ്ചായ

ഒകിയും താഴെര് ജിവര് ജിഅപേക്ഷ നല )
അനപക്ഷ

14 കുമാരെ അലോട് ചെര് ജിത്ര ്ടി ഡയറക്ടറുടെര് ജി വര് ജി നകപഞ്ചാലകിയും താഴെര് ജി
് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത്

് ജര് ജില്ലപഞ്ചാ പഞപഞ്ചായായതചായത്ത് (്ത് ഡഷയചായത്ത്ന്
കുമാരെ അലോട് ചെപഞ്ചാനകപഞ്ചാ ്ത് ഡപ്രപഞ്ചാനക്രമപഞ്ചാഷനപഞ്ചായ

ഒകിയും താഴെര് ജിവര് ജിഅപേക്ഷ നല )
ഭരടുള്ളതാണ സൗകരിി 

15 ഷര് ജിബു എന് പര് ജി നക്രമലൂര്
് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത്

പരര് ജിയപഞ്ചാരി ് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത്
(പുരുനഷപഞ്ചാായതക്രമന്

്ത് ഡപ്രപഞ്ചാനക്രമപഞ്ചാഷനപഞ്ചായ ഒകിയും താഴെര് ജിവര് ജിഅപേക്ഷ നല )
അനപക്ഷ

16 മൃദുല ്ത് ഡകപഞ്ചാരഡെപ്യൂടര് ജി
് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത്

നക്രമലൂര് ് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത്
(ഷര് ജിബുവര് ജി്ത് ഡന സ്ഥലി ക്രമപഞ്ചാറ്റുന

ഒകിയും താഴെര് ജിവര് ജിഅപേക്ഷ നല )
അനപക്ഷ

17 അസപഞ്ചാദചായത്ത് എ ്ത് ഡവള്ളപഞ്ചാങ്കല്ലൂര്
് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത്

വപഞ്ചാ്ടി ഡയറക്ടറുടെപഞ്ചാന വകുപര് ജിള്ളര് ജി
് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത് (ഷപഞ്ചാഓഫര് ജിര്
്ത് ഡപ്രപഞ്ചാനക്രമപഞ്ചാഷനപഞ്ചായ ഒകിയും താഴെര് ജിവര് ജിഅപേക്ഷ നല )

ഭരടുള്ളതാണ സൗകരിി 

18 ഉക്രമപഞ്ചാ നക്രമനനപഞ്ചാന് ക്രമപഞ്ചാുകള
് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത്

്ത് ഡവള്ളപഞ്ചാങ്കല്ലൂര്
് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത്

(ആസപഞ്ചാദര് ജി്ത് ഡന സ്ഥലി ക്രമപഞ്ചാറ്റുന
ഒകിയും താഴെര് ജിവര് ജിഅപേക്ഷ നല )

5 വര്ഷി പൂര്ായതീ
കരര് ജിചതര് ജിനപഞ്ചാഅപേക്ഷ നല



19 ന് ജപഞ്ചാുകളര് ജി ന് ജപഞ്ചാസചായത്ത് നകുമാരെ അലോട് ചെലകര
് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത്

മുരര് ജിയപഞ്ചാ്ടി ഡയറക്ടറുടെചായത്ത് ് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത്
(നര് ജിലവര് ജിലുള്ള ഒകിയും താഴെര് ജിവര് ജിഅപേക്ഷ നല ) അനപക്ഷ

20 ് ജപഞ്ചാന്സര് ജി എ എി ക്രമെ സ്ഥലംമാറത്തൂര്
് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത്

നകപഞ്ചാ്ടി ഡയറക്ടറുടെനശേരര് ജി ് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത്
(ഷപഞ്ചാജവര് ജി്ത് ഡന സ്ഥലി ക്രമപഞ്ചാറ്റുന

ഒകിയും താഴെര് ജിവര് ജിഅപേക്ഷ നല )
അനപക്ഷ

21 ഷപഞ്ചാജ എി ്ത് ഡക നകപഞ്ചാ്ടി ഡയറക്ടറുടെനശേരര് ജി
് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത്

ക്രമെ സ്ഥലംമാറത്തൂര് ് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത്
(് ജപഞ്ചാന്സര് ജി്ത് ഡയ സ്ഥലി ക്രമപഞ്ചാറ്റുന

ഒകിയും താഴെര് ജിവര് ജിഅപേക്ഷ നല )
അനപക്ഷ

22 ഷീ് ജ പര് ജി ്ത് ഡക
പറത്തൂര്

് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത്,
പപഞ്ചാലകപഞ്ചാ്ടി ഡയറക്ടറുടെചായത്ത്

അ്ടി ഡയറക്ടറുടെപഞ്ചാഡെപ്യൂടചായത്ത്  ് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത്
(ദീപപഞ്ചാങ്കുരന്  ്ത് ഡപ്രപഞ്ചാനക്രമപഞ്ചാഷനപഞ്ചായ

ഒകിയും താഴെര് ജിവര് ജിഅപേക്ഷ നല )
അനലപഞ്ചാ്ടി ഡയറക്ടറുടെചായത്ത്്ത് ഡക്രമന്ചായത്ത്

23 നര് ജിഷ ്ത് ഡക സര് ജി
്ത് ഡവുകളര് ജിയനങ്കപഞ്ചാ്ടി ഡയറക്ടറുടെചായത്ത്

് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത്,
ക്രമലപ്പുറി

 ചൂ അലോട് ചെയ്തിട്ടുമുണഅപേക്ഷ നല ് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത്
(സഹ് ജന് ്ത് ഡപ്രപഞ്ചാനക്രമപഞ്ചാഷനപഞ്ചായ

ഒകിയും താഴെര് ജിവര് ജിഅപേക്ഷ നല )
അനലപഞ്ചാ്ടി ഡയറക്ടറുടെചായത്ത്്ത് ഡക്രമന്ചായത്ത്

24 തപഞ്ചാഹര് ജിറ പര് ജി എസചായത്ത്
നപഞ്ചാഗലനശേരര് ജി

് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത്,
പപഞ്ചാലകപഞ്ചാ്ടി ഡയറക്ടറുടെചായത്ത്

പപഞ്ചാവറഡെപ്യൂടര് ജി ് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത്
(ക്രമനനപഞ്ചാ് ജര് ജി്ത് ഡന സ്ഥലി ക്രമപഞ്ചാറ്റുന

ഒകിയും താഴെര് ജിവര് ജിഅപേക്ഷ നല )
അനലപഞ്ചാ്ടി ഡയറക്ടറുടെചായത്ത്്ത് ഡക്രമന്ചായത്ത്

25 അബ്ദുള് വപഞ്ചാഹര് ജിദചായത്ത് ഒ എ
തര് ജിരുനവഗപ്പുറ

് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത്,
പപഞ്ചാലകപഞ്ചാ്ടി ഡയറക്ടറുടെചായത്ത്

പുനയൂര്്കുുകളി
് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത് (അ് ജര് ജി്ത് ഡയ

സ്ഥലി ക്രമപഞ്ചാറ്റുന ഒകിയും താഴെര് ജിവര് ജിഅപേക്ഷ നല )
അനലപഞ്ചാ്ടി ഡയറക്ടറുടെചായത്ത്്ത് ഡക്രമന്ചായത്ത്

26 ദീപ ഓഫര് ജിലര് ജി വകുപചായത്ത്
തൃായതപഞ്ചാല

് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത്,
പപഞ്ചാലകപഞ്ചാ്ടി ഡയറക്ടറുടെചായത്ത്

്ത് ഡകപഞ്ചാ അലോട് ചെയ്തിട്ടുമുണപഞ്ചാകിയും താഴെര് ജി ് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത്
(നര് ജിലവര് ജിലുള്ള ഒകിയും താഴെര് ജിവര് ജിഅപേക്ഷ നല ) അനലപഞ്ചാ്ടി ഡയറക്ടറുടെചായത്ത്്ത് ഡക്രമന്ചായത്ത്

27 സുനര് ജിഅപേക്ഷ നല ദപഞ്ചാസചായത്ത് എി എന്
വപഞ്ചാടുള്ളതാണര് ജിയി്കുുകളി

് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത്,
പപഞ്ചാലകപഞ്ചാ്ടി ഡയറക്ടറുടെചായത്ത്

നകുമാരെ അലോട് ചെലകര ് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത്
(ശീ് ജര് ജിായതര് ജി്ത് ഡന സ്ഥലി ക്രമപഞ്ചാറ്റുന

ഒകിയും താഴെര് ജിവര് ജിഅപേക്ഷ നല )
അനലപഞ്ചാ്ടി ഡയറക്ടറുടെചായത്ത്്ത് ഡക്രമന്ചായത്ത്

28 രപഞ്ചാഖര് ജി നപപഞ്ചാള്
്ത് ഡകപഞ്ചാ വകുപി

് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത്,
പപഞ്ചാലകപഞ്ചാ്ടി ഡയറക്ടറുടെചായത്ത്

നകുമാരെ അലോട് ചെലകര ് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത്
(ദര് ജിവി്ത് ഡയ സ്ഥലി ക്രമപഞ്ചാറ്റുന

ഒകിയും താഴെര് ജിവര് ജിഅപേക്ഷ നല )
അനലപഞ്ചാ്ടി ഡയറക്ടറുടെചായത്ത്്ത് ഡക്രമന്ചായത്ത്

29 അ ് ജയ്കുക്രമപഞ്ചാര് ്ത് ഡക വര് ജി
തര് ജിരുക്രമര് ജിെ സ്ഥലംമാറനകപഞ്ചാ്ടി ഡയറക്ടറുടെചായത്ത്

് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത്,
പപഞ്ചാലകപഞ്ചാ്ടി ഡയറക്ടറുടെചായത്ത്

പകിയും താഴെയന്നൂര് ് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായായതചായത്ത്
(പുഷ്പരപഞ്ചാ് ജ്ത് ഡന സ്ഥലി ക്രമപഞ്ചാറ്റുന

ഒകിയും താഴെര് ജിവര് ജിഅപേക്ഷ നല )
അനലപഞ്ചാ്ടി ഡയറക്ടറുടെചായത്ത്്ത് ഡക്രമന്ചായത്ത്

    നര് ജിയക്രമന ഉായതരവചായത്ത് ബന്ത് ഡ വകുപഡെപ്യൂട ഓഓഫീസചായത്ത് നക്രമധപഞ്ചാവര് ജികള് ഉ്ടി ഡയറക്ടറുടെന് ന്ടി ഡയറക്ടറുടെ വകുപര് ജിഅപേക്ഷ നല വരുനായത അലോട് ചെയ്തിട്ടുമുണതുി
ഉനദിപഞ്ചാഗസ്ഥരു്ത് ഡ്ടി ഡയറക്ടറുടെ വര് ജിടുതഅപേക്ഷ നല ,  ന് ജപഞ്ചാലര് ജിയര് ജിഅപേക്ഷ നല പ്രനവ്ര് ജികഅപേക്ഷ നല ,  കുമാരെ അലോട് ചെപഞ്ചാര്്ചായത്ത് ബകക്രമപഞ്ചാെ സ്ഥലംമാറി തു്ടി ഡയറക്ടറുടെങ്ങര് ജിയ
ക്രക്രമീകരടുള്ളതാണങ്ങള് ന്ടി ഡയറക്ടറുടെ വകുപര് ജിഅപേക്ഷ നല വരുായതര് ജി പ്രസ്തുത വര് ജിവരി യ പ്രസ്തുത വിവരം യഥപഞ്ചാസക്രമയി ബന്ത് ഡ വകുപഡെപ്യൂട ഓഓഫീസചായത്ത്
നക്രമലപഞ്ചാധര് ജികപഞ്ചാരര് ജിക്ത് ഡുകള അറര് ജിയര് ജിനക അലോട് ചെയ്തിട്ടുമുണതുക്രമപഞ്ചാടുള്ളതാണചായത്ത്. 



                                                                                               വര് ജിനനപഞ്ചാദചായത്ത് കക്രമപഞ്ചാര് പര് ജി.എന് .
                                                                                         പഞപഞ്ചായായതചായത്ത് ്ത് ഡത്ത് ഡെപത് ഡെപ്യൂഡെപ്യൂടര് ജി ത്ത് ഡെയറക്ടര്  
                                                                                                  (അധര് ജിക ചുക്രമതല)              
                                                                                                        തൃശ്ശൂര് . 
പകര് വകുപചായത്ത് : പഞപഞ്ചായായതചായത്ത് ്ത് ഡത്ത് ഡെപത് ഡെപ്യൂഡെപ്യൂടര് ജി ത്ത് ഡെയറക്ടര് , ക്രമലപ്പുറി

   പഞപഞ്ചായായതചായത്ത് ്ത് ഡത്ത് ഡെപത് ഡെപ്യൂഡെപ്യൂടര് ജി ത്ത് ഡെയറക്ടര് , പപഞ്ചാലകപഞ്ചാ്ടി ഡയറക്ടറുടെചായത്ത്
   ്ത് ഡസക്രഡെപ്യൂടറര് ജി, ബന്ത് ഡ വകുപഡെപ്യൂട ് ഗപഞ്ചാക്രമപഞപഞ്ചായത്തുകള്
   ്ത് ഡസക്രഡെപ്യൂടറര് ജി, തൃശ്ശൂര് ് ജര് ജില്ലപഞ്ചാ പഞപഞ്ചായായതചായത്ത്     
   പഞപഞ്ചായായതചായത്ത് അസര് ജിസ്റ്റന്ചായത്ത് ത്ത് ഡെയറക്ടര് , തൃശ്ശൂര്    

             വികര് ജികള്കചായത്ത്
             കരുതഅപേക്ഷ നല / അധര് ജികി                                                                                                                                           

N.A.U    


