
ജനറല്  കണകണ്വീനര് , പഞഞ്ചായയതായത്ത്  ്  ദത്  ദിനഞ്ചാിനാഘദഞ്ചാഘോഷാഘോഷം  - 2019  &
 പഞഞ്ചായയതായത്ത്    ഡ്  ഡെപ ഡെപ്യൂപ്യൂടത്  ദി  ്  ഡെയറക്ടറു  ഡ  ഡയറക്ടറുടെ  ഓ്ടറുടെ  ഓഫണ്വീറുടെ  ഓഫീസായത്ത്

റുടെ  ഓഫീസത്  ദികത്  ദില്  ിനാഘ സ്റ്റേഘോഷന് ,  അയ്യിനാഘയഞ്ചാള്  പത്  ദി.ഒ,   തൃശ്ശൂര് , പത്  ദിന് -680 003
ിനാഘ്ടറുടെ  ഓഫഞ്ചാണ :- 0487 2360616, 9496046010

ഇ.  ഡെയത്  ദില് - panchayathday2019@gmail.com

*******************************************************************
DDP-TSR/4287/2018-P                    തത്  ദിയ്യതത്  ദി.   25/01/2019

ജനറല് കണകണ്വീനര് , പഞഞ്ചായയതായത്ത്  ്  ദത്  ദിനഞ്ചാിനാഘദഞ്ചാഘോഷാഘോഷം - 2019  &
പഞഞ്ചായയതായത്ത്    ഡ്  ഡെപ ഡെപ്യൂപ്യൂടത്  ദി  ്  ഡെയറക്ടര്
തൃശ്ശൂര് 

എലഞ്ചാ പഞഞ്ചായയതായത്ത്   ഡ്  ഡെപ ഡെപ്യൂപ്യൂടത്  ദി ്  ഡെയറക്ടര്െഞ്ചാര്ിാഘോഷം
എലഞ്ചാ ഗഞ്ചാെ / ിനാഘ ഞ്ചാോകായത്ത് / ജത്  ദിലഞ്ചാ പഞഞ്ചായയതായത്ത്   ഡറുടെ  ഓഫീസക്രപ്യൂടറത്  ദിെഞ്ചാര്ിാഘോഷം

റുടെ  ഓഫീസര് ,

        കത്  ദിഘോഷയാഘോഷം : -  പഞഞ്ചായയതായത്ത് ്  ദത്  ദിനഞ്ചാിനാഘദഞ്ചാഘോഷാഘോഷം 2019, തൃശ്ശൂര് - രജത്  ദിിനാഘജിസ്ട്രേഘോഷന് , അ  ഡോകഞ്ചാെിനാഘ്  ഡെഘോഷന് -
                   റുടെ  ഓഫീസാഘോഷംബനത്  ദിചായത്ത് 
   സൂചന : -    റുടെ  ഓഫീസര്ോകഞ്ചാരത്  ദി  ഡാരിന്റെ 21/01/2019 തത്  ദിയതത്  ദിയത്  ദി  ഡെ റുടെ  ഓഫീസ.ഉ. (റുടെ  ഓഫീസഞ്ചാ.ധഞ്ചാ) നാഘോഷം 112/2019/തറുടെ  ഓഫീസ്വഭക
                   നമ്പര് ഉയതരകായത്ത്. 

**********

       2019 കര്ഘോഷ  ഡയത റുടെ  ഓഫീസാഘോഷംസംസഞ്ചാനതെ പഞഞ്ചായയതായത്ത് ്  ദത്  ദിനഞ്ചാിനാഘദഞ്ചാഘോഷാഘോഷം   ഡ്ടറുടെ  ഓഫബ്രുകരത്  ദി 18, 19 തത്  ദിയ്യതത്  ദികളത്  ദില്  തൃശ്ശൂര്
ജത്  ദിലയത്  ദി  ഡെ  ലുലു ഇാരിന്റെര്നഞ്ചാഷ്ണല് കണ  ഡകന്ഘോഷന്   ഡറുടെ  ഓഫീസാരിന്റെറത്  ദില് കചായത്ത് ന  ഡയറക്ടറുടെത്തുന്നതത്  ദിനായത്ത് തണ്വീരുെഞ്ചാനത്  ദിചത്  ദിട്ടു വച്ച് നടത്തുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണായത്ത്.  സൂചന
ഉയതരവു പ്രകഞ്ചാരാഘോഷം പഞഞ്ചായയതായത്ത് ്  ദത്  ദിനഞ്ചാിനാഘദഞ്ചാഘോഷ പരത്  ദിപഞ്ചാ  ഡയറക്ടറുടെത്  ദികളു  ഡ  ഡയറക്ടറുടെ ന  ഡയറക്ടറുടെയതത്  ദിുടെ നടത്തിപത്  ദിനഞ്ചായത്  ദി തൃശ്ശൂര് ജത്  ദിലയത്  ദി  ഡെ
ഗഞ്ചാെപഞഞ്ചായത്തുകളത്  ദില് നത്  ദികളില് നിനാഘോഷം 20,000/-  രൂപ കണ്വീതവുാഘോഷം,  െറ്റു 13  ജത്  ദിലകളത്  ദി  ഡെ ഗഞ്ചാെപഞഞ്ചായത്തുകളത്  ദില് നത്  ദിന്നായത്ത്
15,000/- രൂപ കണ്വീതവുാഘോഷം തനതായത്ത് ്ടറുടെ  ഓഫ വച്ച് നടത്തുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണത്  ദില് നത്  ദിിനാഘന്നഞ്ചാ, ജനറല് പര്ുടെ നടത്തിപറുടെ  ഓഫീസായത്ത് ഗഞ്ചാാരിന്റെത്  ദില് നത്  ദിിനാഘന്നഞ്ചാ ജനറല് കണകണ്വീനറഞ്ചായ
തൃശ്ശൂര് പഞഞ്ചായയതായത്ത്   ഡ്  ഡെപ ഡെപ്യൂപ്യൂടത്  ദി ്  ഡെയറക്ടറു  ഡ  ഡയറക്ടറുടെ ിനാഘപരത്  ദില് െഭറക്ടറുടെ പേരില് ലഭ്യെഞ്ചാിന്നതത്  ദിനായത്ത് ഉയതരകഞ്ചായത്  ദിട്ടു വച്ച് നടത്തുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണായത്ത്.     ഡയറക്ടറുടെത്  ദി തുക NEFT
TRANSFER   മുിനാഘഖേന  തഞ്ചാ  ഡഴെ പറയുന്ന കത്  ദിെഞ്ചാറുടെ  ഓഫീസയതത്  ദില് െഭറക്ടറുടെ പേരില് ലഭ്യെഞ്ചാിനാഘോക വച്ച് നടത്തുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണതഞ്ചാമാക്കേണ്ടതാണായത്ത്.

  
   ബഞ്ചാങത്  ദി  ഡാരിന്റെ ിനാഘപരായത്ത്                  -    ഡ്ടറുടെ  ഓഫ്  ഡെറല് ബഞ്ചാങായത്ത്
   ബഞ്ചാഞായത്ത്                  -   ഒളരത്  ദിോകര
   NAME OF ACCOUNT HOLDER   -   GENERAL CONVENOR,  

                                                         PANCHAYAT DAY CELEBRATIONS 2019 &
                                               DEPUTY DIRECTOR OF PANCHAYAT, THRISSUR.
  അോക്കൗ വച്ച് നടത്തുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണായത്ത് നമ്പര്               -   12400200004719
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ബന  ഡുടെ നടത്തിപപ്യൂട പഞഞ്ചായയതായത്ത്   ഡ്  ഡെപ ഡെപ്യൂപ്യൂടത്  ദി ്  ഡെയറക്ടര്െഞ്ചാര് തങ്ങളു  ഡ  ഡയറക്ടറുടെ കണ്വീഴെത്  ദില് കരുന്ന
ഗഞ്ചാെപഞഞ്ചായത്തുകള്ോകായത്ത് തഞ്ചാ  ഡഴെ െത്  ദിങായത്ത് നല്കത്  ദിയത്  ദിരത്  ദിിന്ന ഗൂ് നല്കിയിരിക്കുന്ന ഗൂഗത്  ദിള് ്കിയിരിക്കുന്ന ഗൂഗിള് ഡല്കിയിരിക്കുന്ന ഗൂഗിള് ഡ്രൈകത്  ദി  ഡാരിന്റെ ഒരു പകര്ുടെ നടത്തിപായത്ത് നൂഗിള് ഡ്രൈവിന്റെ ഒരു പകര്പ്പ് നലത്  ദി,  അതത്  ദില്
തുക ്കിയിരിക്കുന്ന ഗൂഗിള് ഡകെഞ്ചാറത്  ദിയ കത്  ദികരാഘോഷം അതഞ്ചാതായത്ത് ്  ദത്  ദികറുടെ  ഓഫീസാഘോഷം ത  ഡന്ന   ഡതറ്റുകൂ  ഡയറക്ടറുടെഞ്ചാ  ഡത ിനാഘരഖേ  ഡുടെ നടത്തിപടുയതഞ്ചാന് നത്  ദിര്ിനാഘപെടുത്താന് നിര്ദ്ദേുത്താന് നിര്ദ്ദേശത്  ദിോകമാക്കേണ്ടതാണ  ഡെകളില് നിനാഘോഷം,
അങ്ങ  ഡന കത്  ദിട്ടുന്ന കത്  ദികരാഘോഷം െത്  ദിങായത്ത് നൂഗിള് ഡ്രൈവിന്റെ ഒരു പകര്പ്പ് നലത്  ദിയത്  ദിരത്  ദിിന്ന ഗൂ് നല്കിയിരിക്കുന്ന ഗൂഗത്  ദിള് ്കിയിരിക്കുന്ന ഗൂഗിള് ഡല്കിയിരിക്കുന്ന ഗൂഗിള് ഡ്രൈകത്  ദില് ്  ഡെത്  ദി.്  ഡെത്  ദി.പത്  ദി ഓ്ടറുടെ  ഓഫണ്വീറുടെ  ഓഫീസത്  ദില് നത്  ദികളില് നിന ത  ഡന്ന
അതഞ്ചാതായത്ത് ്  ദത്  ദികറുടെ  ഓഫീസാഘോഷം അപായത്ത്ിനാഘ്  ഡെറായത്ത്   ഡചയ്യമാക്കേണ്ടതാണ  ഡെന്നായത്ത് അറത്  ദിയത്  ദിികളില് നിന.   

െത്  ദിങായത്ത് -                       

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Veafdwd18TI1-
M7HCHfdJ80wInW3ZqBJf_qBj2cB9jY/edit?usp=sharing

കൂ  ഡയറക്ടറുടെഞ്ചാ  ഡത പഞഞ്ചായയതായത്ത് ്  ദത്  ദിനഞ്ചാിനാഘദഞ്ചാഘോഷിനാഘയതഞ്ചാ  ഡയറക്ടറുടെനുബനത്  ദിചായത്ത് ഗഞ്ചാെപഞഞ്ചായത്തുകളു  ഡ  ഡയറക്ടറുടെ കത്  ദികത്  ദിധ കത്  ദികറുടെ  ഓഫീസന
പ്രകര്യതനങ്ങള് അകതരത്  ദിുടെ നടത്തിപത്  ദിിന്നതത്  ദിനുള്ള എപിക്കുന്നതിനുള്ള എകത്  ദിബത്  ദിഘോഷനത്  ദില് പ  ഡങടുോകഞ്ചാന് തത്  ദിര  ഡ്സിബിഷനില് പങ്കെടുക്കാന് തിരഞ്ഞെടുോക  ഡുടെ നടത്തിപപ്യൂട ് പങ്കെടുക്കാന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട തത്  ദിതെ
പഞഞ്ചായത്തുകള്ോകായത്ത് അകരു  ഡ  ഡയറക്ടറുടെ തനതായത്ത് ്ടറുടെ  ഓഫ വച്ച് നടത്തുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണത്  ദില് നത്  ദിിനാഘന്നഞ്ചാ, ജനറല് പര്ുടെ നടത്തിപറുടെ  ഓഫീസായത്ത് ഗഞ്ചാാരിന്റെത്  ദില് നത്  ദിിനാഘന്നഞ്ചാ 40,000/- രൂപ
  ഡചെകഴെത്  ദിിന്നതത്  ദിനുാഘോഷം അനുെതത്  ദി നല്കത്  ദിയത്  ദിട്ടു വച്ച് നടത്തുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണായത്ത്.    തൃശ്ശൂര് , ിനാഘതോകത്  ദിന്കഞ്ചാ  ഡയറക്ടറുടൊയത്ത് ്കിയിരിക്കുന്ന ഗൂഗിള് ഡെതഞ്ചാനയതായത്ത്   ഡ്ടറുടെ  ഓഫബ്രുകരത്  ദി 16,17,18,19
തത്  ദിയതത്  ദികളത്  ദിെഞ്ചാമാക്കേണ്ടതാണായത്ത് എപിക്കുന്നതിനുള്ള എകത്  ദിബത്  ദിഘോഷന് റുടെ  ഓഫീസാഘോഷംദ  ഡയറക്ടറുടെത്  ദിുടെ നടത്തിപത്  ദിിന്നതായത്ത്.  എപിക്കുന്നതിനുള്ള എകത്  ദിബത്  ദിഘോഷനത്  ദില് പഞഞ്ചായത്തുകളു  ഡ  ഡയറക്ടറുടെ പ്രഞ്ചാതത്  ദിനത്  ദിധറക്ടറുടെ പേരില് ലഭ്യാഘോഷം
അതഞ്ചാതായത്ത് ്  ഡെത്  ദി.്  ഡെത്  ദി.പത്  ദിെഞ്ചാര് ഉറുടെ നടത്തിപഞ്ചാോകമാക്കേണ്ടതാണ  ഡെന്നായത്ത് അഭറക്ടറുടെ പേരില് ലഭ്യര്നത്  ദിികളില് നിന.   എപിക്കുന്നതിനുള്ള എകത്  ദിബത്  ദിഘോഷന്  റുടെ  ഓഫീസാഘോഷംബനെഞ്ചായ
റുടെ  ഓഫീസാഘോഷംുത്താന് നിര്ദ്ദേശയങ്ങള്ോകായത്ത്   തഞ്ചാ  ഡഴെ  പറയുന്ന  നമ്പറുകളുെഞ്ചായത്  ദി   ബന  ഡുടെ നടത്തിപ  ഡയറക്ടറുടെഞ്ചാവുന്നതഞ്ചാമാക്കേണ്ടതാണായത്ത്. 

1) പ്രറുടെ  ഓഫീസന്നന്   ഡക.പത്  ദി., എപിക്കുന്നതിനുള്ള എകത്  ദിബത്  ദിഘോഷന് & സുകനണ്വീര് ക കമത്  ദിറത്  ദി   ഡെമ്പര് &    
                          അറുടെ  ഓഫീസത്  ദി സ്റ്റോരിന്റൊയത്ത്   ഡറുടെ  ഓഫീസക്രപ്യൂടറത്  ദി,   ഡകഞ്ചാ  ഡയറക്ടറുടെകര ഗഞ്ചാെപഞഞ്ചായയതായത്ത്

   9497804980

2) ശണ്വീനത്  ദികഞ്ചാറുടെ  ഓഫീസന് എാഘോഷം. ബത്  ദി  -  എപിക്കുന്നതിനുള്ള എകത്  ദിബത്  ദിഘോഷന് & സുകനണ്വീര് ക കമത്  ദിറത്  ദി   ഡെമ്പര് &
                                   ജൂനത്  ദിയര് സൂപ്ര വച്ച് നടത്തുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണായത്ത്, െമാക്കേണ്ടതാണലൂര് ഗഞ്ചാെപഞഞ്ചായയതായത്ത്

   9446090417

3) ുത്താന് നിര്ദ്ദേശത്  ദിക്  ദഞ്ചാറുടെ  ഓഫീസന്   ഡയറക്ടറുടെത്  ദി.കത്  ദി. -  എപിക്കുന്നതിനുള്ള എകത്  ദിബത്  ദിഘോഷന് ക കമത്  ദിറത്  ദി കണകണ്വീനര് &   ഡറുടെ  ഓഫീസക്രപ്യൂടറത്  ദി,
 പഞ്ചാറളാഘോഷം ഗഞ്ചാെപഞഞ്ചായയതായത്ത്.

    9496046117

         പഞഞ്ചായയതായത്ത്   ്  ദത്  ദിനഞ്ചാിനാഘദഞ്ചാഘോഷയതത്  ദിിനാഘനഞ്ചാ  ഡയറക്ടറുടെനുബനത്  ദിച്ചുള്ള     രജത്  ദിിനാഘജിസ്ട്രേഘോഷന് &  അ  ഡോകഞ്ചാെിനാഘ്  ഡെഘോഷന്
എന്നത്  ദികവയഞ്ചായത്  ദി    ജത്  ദിലകളത്  ദില്    തഞ്ചാ  ഡഴെ   പറയുന്ന   ന  ഡയറക്ടറുടെപ  ഡയറക്ടറുടെത്  ദികള്    റുടെ  ഓഫീസ്വണ്വീകരത്  ദിിനാഘോക വച്ച് നടത്തുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണതഞ്ചാമാക്കേണ്ടതാണായത്ത്.

1.  രജത്  ദിിനാഘജിസ്ട്രേഘോഷന്
            എലഞ്ചാ  പഞഞ്ചായയതായത്ത്    ഡ്  ഡെപ ഡെപ്യൂപ്യൂടത്  ദി  ്  ഡെയറക്ടര്െഞ്ചാര് ,  പ ഞഞ്ചായയതായത്ത്  അറുടെ  ഓഫീസത്  ദി സ്റ്റോരിന്റൊയത്ത് ്  ഡെയറക്ടര്െഞ്ചാര് ,  എലഞ്ചാ  
 റുടെ  ഓഫീസണ്വീനത്  ദിയര്  സൂപ്രണ്ടുെഞ്ചാര് ,  ്  ഡെത്  ദി.്  ഡെത്  ദി.പത്  ദി ഓ്ടറുടെ  ഓഫണ്വീസുകളത്  ദി  ഡെ പരെഞ്ചാകധത്  ദി 4 ജണ്വീകനോകഞ്ചാര് ,  എലഞ്ചാ  ഗഞ്ചാെ / ിനാഘ ഞ്ചാോകായത്ത് /
 ജത്  ദിലഞ്ചാ പഞഞ്ചായത്തുകളത്  ദിിനാഘെയുാഘോഷം  പ്രറുടെ  ഓഫീസത്  ദി്  ഡെണ്ടുെഞ്ചാര് ,   ഡറുടെ  ഓഫീസക്രപ്യൂടറത്  ദിെഞ്ചാര് എന്നത്  ദികര് രജത്  ദി സ്റ്റേര്   ഡചരജിസ്റ്റര് ചെയായത്ത്  പഞഞ്ചായയതായത്ത് 
 ്  ദത്  ദിനഞ്ചാിനാഘദഞ്ചാഘോഷയതത്  ദില് പ  ഡങടുിന്നതത്  ദിനായത്ത് തഞ്ചാല്പരറക്ടറുടെ പേരില് ലഭ്യ  ഡുടെ നടത്തിപടുകളില് നിന.  ഓിനാഘരഞ്ചാ ്  ഡെത്  ദി.്  ഡെത്  ദി.പത്  ദി ഓ്ടറുടെ  ഓഫണ്വീറുടെ  ഓഫീസത്  ദിനു കണ്വീഴെത്  ദിലുാഘോഷം 
 രജത്  ദിിനാഘജിസ്ട്രേഘോഷനായത്ത് ഉള്ള ിനാഘെഞ്ചാ് നല്കിയിരിക്കുന്ന ഗൂഗത്  ദിന് ബന  ഡുടെ നടത്തിപപ്യൂട DTO െഞ്ചാര് നല്നല്കുന്നതഞ്ചാമാക്കേണ്ടതാണായത്ത്.  05/02/2019 ക  ഡര രജത്  ദി സ്റ്റേര്
   ഡചയ്യഞ്ചാവുന്നതഞ്ചാമാക്കേണ്ടതാണായത്ത്. 
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രജത്  ദിിനാഘജിസ്ട്രേഘോഷന്  റുടെ  ഓഫീസാഘോഷംബനെഞ്ചായ   റുടെ  ഓഫീസാഘോഷംുത്താന് നിര്ദ്ദേശയങ്ങള്ോകായത്ത്   തഞ്ചാ  ഡഴെ  പറയുന്നകരുെഞ്ചായത്  ദി   ബന  ഡുടെ നടത്തിപ  ഡയറക്ടറുടെഞ്ചാവുന്നതഞ്ചാമാക്കേണ്ടതാണായത്ത്.

1) കത്  ദിിനാഘനഞ്ചാ്  ദായത്ത്നല്കുെഞ്ചാര് പത്  ദി. എന് . - കണകണ്വീനര് , രജത്  ദിിനാഘജിസ്ട്രേഘോഷന് ക കമത്  ദിറത്  ദി & 
                                    റുടെ  ഓഫീസണ്വീനത്  ദിയര് സൂപ്ര വച്ച് നടത്തുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണായത്ത് ,   പഞഞ്ചായയതായത്ത് 
                                      ഡ്  ഡെപ ഡെപ്യൂപ്യൂടത്  ദി ്  ഡെയറക്ടര് ഓ്ടറുടെ  ഓഫണ്വീറുടെ  ഓഫീസായത്ത്, തൃശ്ശൂര് 

   
   9446051438

2) നത്  ദിതത്  ദിന് റുടെ  ഓഫീസത്  ദി.എന്   -        ിനാഘജഞ്ചായത്  ദിാരിന്റൊയത്ത് കണകണ്വീനര് ,  രജത്  ദിിനാഘജിസ്ട്രേഘോഷന് ക കമത്  ദിറത്  ദി &
                                   ജൂനത്  ദിയര് സൂപ്ര വച്ച് നടത്തുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണായത്ത്,  പഞഞ്ചായയതായത്ത് 
                                   അറുടെ  ഓഫീസത്  ദി സ്റ്റോരിന്റൊയത്ത് ്  ഡെയറക്ടര് ഓ്ടറുടെ  ഓഫണ്വീറുടെ  ഓഫീസായത്ത്, തൃശ്ശൂര്  

    9446027661

                                  
2.  അ  ഡോകഞ്ചാെിനാഘ്  ഡെഘോഷന്

        പഞഞ്ചായയതായത്ത് ്  ദത്  ദിനഞ്ചാിനാഘദഞ്ചാഘോഷയതത്  ദി  ഡാരിന്റെ ഭഞ്ചാ് നല്കിയിരിക്കുന്ന ഗൂഗെഞ്ചായത്  ദി പ്രതത്  ദിനത്  ദിധത്  ദികള്ോകായത്ത് തഞ്ചാെറുടെ  ഓഫീസറുടെ  ഓഫീസ്കൗകരറക്ടറുടെ പേരില് ലഭ്യാഘോഷം ഒരുിന്നതത്  ദിനായത്ത്
എ.റുടെ  ഓഫീസത്  ദി റുടെ  ഓഫീസ്കൗകരറക്ടറുടെ പേരില് ലഭ്യിനാഘയതഞ്ചാടു കൂ  ഡയറക്ടറുടെത്  ദിയ   ഡബബെഡത്  ദിനായത്ത് പ്രതത്  ദി്  ദത്  ദിനാഘോഷം 2000/-  രൂപയുാഘോഷം,  ിനാഘനഞ്ചാണ എ.റുടെ  ഓഫീസത്  ദി റുടെ  ഓഫീസ്കൗകരറക്ടറുടെ പേരില് ലഭ്യിനാഘയതഞ്ചാടു
കൂ  ഡയറക്ടറുടെത്  ദിയ   ഡബബെഡത്  ദിനായത്ത് പ്രതത്  ദി്  ദത്  ദിനാഘോഷം 1200/- രൂപയുാഘോഷം, തഞ്ചാെറുടെ  ഓഫീസ റുടെ  ഓഫീസ്കൗകരറക്ടറുടെ പേരില് ലഭ്യാഘോഷം ആകുത്താന് നിര്ദ്ദേശറക്ടറുടെ പേരില് ലഭ്യമുള്ള ്കിയിരിക്കുന്ന ഗൂഗിള് ഡല്കിയിരിക്കുന്ന ഗൂഗിള് ഡ്രൈകര് കൂ  ഡ  ഡയറക്ടറുടെയു  ഡ വച്ച് നടത്തുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണങത്  ദില് ,
്കിയിരിക്കുന്ന ഗൂഗിള് ഡല്കിയിരിക്കുന്ന ഗൂഗിള് ഡ്രൈകര്െഞ്ചാര്ോകായത്ത് ആ  ഡക 1000/-  രൂപയുാഘോഷം (രണ്ടു ്  ദത്  ദികറുടെ  ഓഫീസിനാഘയതിാഘോഷം)  അ  ഡയറക്ടറുടെകഞ്ചാോകത്  ദി തഞ്ചാെറുടെ  ഓഫീസ റുടെ  ഓഫീസ്കൗകരറക്ടറുടെ പേരില് ലഭ്യാഘോഷം ബുോകായത്ത്
  ഡചയ്യഞ്ചാവുന്നതഞ്ചാമാക്കേണ്ടതാണായത്ത്.   പ്രതത്  ദിനത്  ദിധത്  ദിയു  ഡ  ഡയറക്ടറുടെ ിനാഘപരായത്ത്,  പ്രതത്  ദിനത്  ദിധത്  ദിയു  ഡ  ഡയറക്ടറുടെ സംസഞ്ചാന ിനാഘപരായത്ത്,    ഡെഞ്ചാ്കിയിരിക്കുന്ന ഗൂഗിള് ഡബല് നമ്പര് എന്നത്  ദിക
രജത്  ദി സ്റ്റേര്   ഡചയ്യുന്ന അകളില് നിനത  ഡന്ന panchayathday2019@gmail.com  എന്ന   ഡെയത്  ദിെത്  ദില് ഈ ഓ്ടറുടെ  ഓഫണ്വീറുടെ  ഓഫീസത്  ദില്
അറത്  ദിയത്  ദിിനാഘോക വച്ച് നടത്തുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണതഞ്ചാമാക്കേണ്ടതാണായത്ത്.  ഓിനാഘരഞ്ചാ ്  ദത്  ദികറുടെ  ഓഫീസവുാഘോഷം െഭറക്ടറുടെ പേരില് ലഭ്യെഞ്ചാനല്കുന്ന ബുോകത്  ദിാഘോഷം് നല്കിയിരിക്കുന്ന ഗൂഗായത്ത് കത്  ദികരയതത്  ദി  ഡാരിന്റെ അ  ഡയറക്ടറുടെത്  ദിസംസഞ്ചാനയതത്  ദില് അിനാഘന്ന
്  ദത്  ദികറുടെ  ഓഫീസാഘോഷം ത  ഡന്ന െ റാഘോഷം അിനാഘെഞ്ചാപ്യൂടായത്ത്  ഡൊരിന്റൊയത്ത്   ഡചയ്യുകഞ്ചാനഞ്ചാമാക്കേണ്ടതാണായത്ത് ഉിനാഘപെടുത്താന് നിര്ദ്ദേുത്താന് നിര്ദ്ദേശത്  ദിിന്നതായത്ത്.   ആയതത്  ദിനഞ്ചാല് തുക അ  ഡയറക്ടറുടെകഞ്ചാോകത്  ദിയ
കത്  ദികരാഘോഷം അിനാഘന്ന ്  ദത്  ദികറുടെ  ഓഫീസാഘോഷം ത  ഡന്ന മുകളത്  ദില് പറ്സിബിഷനില് പങ്കെടുക്കാന് തിരഞ്ഞെ   ഡെയത്  ദില് ഐ.്  ഡെത്  ദിയത്  ദില് അറത്  ദിയത്  ദിിന്നതത്  ദിനായത്ത് പ്രിനാഘതറക്ടറുടെ പേരില് ലഭ്യകാഘോഷം
ശരദത്  ദിിനാഘോക വച്ച് നടത്തുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണതഞ്ചാമാക്കേണ്ടതാണായത്ത്.
         17/02/2019  ്കിയിരിക്കുന്ന ഗൂഗിള് ഡകകത്  ദിയത്  ദിപ്യൂടായത്ത്   ഡചോകായത്ത് ഇന്   ഡചരജിസ്റ്റര് ചെയായത്ത് 19/02/2019 -നായത്ത്   ഡചോകായത്ത് ഔപ്യൂടായത്ത്   ഡചയ്യുന്ന രണ്വീതത്  ദിയത്  ദിലുാഘോഷം,
18/02/2019  -നായത്ത്   ഡചോകായത്ത് ഇന്   ഡചരജിസ്റ്റര് ചെയായത്ത്,  19/02/2019    ഡചോകായത്ത് ഔപ്യൂടായത്ത്   ഡചയ്യുന്ന രണ്വീതത്  ദിയത്  ദിലുെഞ്ചാമാക്കേണ്ടതാണായത്ത് ബുോകത്  ദിാഘോഷം് നല്കിയിരിക്കുന്ന ഗൂഗായത്ത്
അനുക്  ദനണ്വീയെഞ്ചായത്  ദിട്ടുള്ളതായത്ത്.  ബുോകത്  ദിാഘോഷം് നല്കിയിരിക്കുന്ന ഗൂഗായത്ത് റുടെ  ഓഫീസ്കൗകരറക്ടറുടെ പേരില് ലഭ്യാഘോഷം മുന്കൂപ്യൂടത്  ദി ഉപയുക്തെഞ്ചാിന്നതായത്ത് അഭത്  ദികഞ്ചാെറക്ടറുടെ പേരില് ലഭ്യെഞ്ചായത്  ദിരത്  ദിിാഘോഷം എന്ന
കത്  ദികരാഘോഷം കൂ  ഡയറക്ടറുടെത്  ദി അറത്  ദിയത്  ദിികളില് നിന.

• site address     : -  http://panchayatday.lsgkerala.gov.in
• for registration  :- 
                  User Name :-  LB code  (eg :  G100101)

Pass Word  :-  ikm@2019

അ  ഡോകഞ്ചാെിനാഘ്  ഡെഘോഷന്   റുടെ  ഓഫീസാഘോഷംബനെഞ്ചായ   റുടെ  ഓഫീസാഘോഷംുത്താന് നിര്ദ്ദേശയങ്ങള്ോകായത്ത്   തഞ്ചാ  ഡഴെ പറയുന്നക  ഡര   ബന  ഡുടെ നടത്തിപ  ഡയറക്ടറുടെഞ്ചാവുന്നതഞ്ചാമാക്കേണ്ടതാണായത്ത്.

1) ശണ്വീ. സുനത്  ദില്നല്കുെഞ്ചാര്   ഡക. എറുടെ  ഓഫീസായത്ത്  -   കണകണ്വീനര് , അ  ഡോകഞ്ചാെിനാഘ്  ഡെഘോഷന്
                                               ക കമത്  ദിറത്  ദി  & റുടെ  ഓഫീസണ്വീനത്  ദിയര് സൂപ്ര വച്ച് നടത്തുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണായത്ത്,
                                                 ഡപര്ിനാഘ്ടറുടെ  ഓഫഞ്ചാര്െന്റുടെ  ഓഫീസായത്ത് ഓ്  ഡെത്  ദിറായത്ത് യൂമാക്കേണ്ടതാണത്  ദിറായത്ത് - 6

  9446616500

2) ശണ്വീ. രഞ്ചാെ്  ദഞ്ചാറുടെ  ഓഫീസായത്ത്                       -   ിനാഘജഞ്ചായത്  ദിാരിന്റൊയത്ത് കണകണ്വീനര്  &    ഡറുടെ  ഓഫീസക്രപ്യൂടറത്  ദി, 
                                               ശണ്വീനഞ്ചാരഞ്ചായമാക്കേണ്ടതാണപുരാഘോഷം ഗഞ്ചാെപഞഞ്ചായയതായത്ത്  

  9645009747

3) ശണ്വീ. നന്ദനല്കുെഞ്ചാര്                      -    ഡെമ്പര് , അ  ഡോകഞ്ചാെിനാഘ്  ഡെഘോഷന് ക കമത്  ദിറത്  ദി  & 
                                              ജൂനത്  ദിയര് സൂപ്ര വച്ച് നടത്തുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണായത്ത്, 
                                                ഡപര്ിനാഘ്ടറുടെ  ഓഫഞ്ചാര്െന്റുടെ  ഓഫീസായത്ത് ഓ്  ഡെത്  ദിറായത്ത് യൂമാക്കേണ്ടതാണത്  ദിറായത്ത്  - 6

  9446353051 
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          പഞഞ്ചായയതായത്ത്   ്  ദത്  ദിനഞ്ചാിനാഘദഞ്ചാഘോഷയതത്  ദിിനാഘനഞ്ചാ  ഡയറക്ടറുടെനുബനത്  ദിച്ചുള്ള     റുടെ  ഓഫീസാഘോഷംുത്താന് നിര്ദ്ദേശയ നത്  ദികഞ്ചാരമാക്കേണ്ടതാണങ്ങള്ോകായത്ത്     പഞഞ്ചായയതായത്ത്
  ഡ്  ഡെപ ഡെപ്യൂപ്യൂടത്  ദി ്  ഡെയറക്ടറു  ഡ  ഡയറക്ടറുടെ  ഓ്ടറുടെ  ഓഫണ്വീറുടെ  ഓഫീസത്  ദി  ഡെ    ഡഫീസിലെ  ഹെല്ുടെ നടത്തിപായത്ത്   ്  ഡെല്പ്പ്   ഡസത്  ദി  ഡാരിന്റെ  ിനാഘറുടെ  ഓഫീസകനങ്ങള്   ഉപിനാഘയഞ്ചാ് നല്കിയിരിക്കുന്ന ഗൂഗ  ഡുടെ നടത്തിപടുയതഞ്ചാവുന്നതഞ്ചാമാക്കേണ്ടതാണായത്ത്.

1)   HELP DESK     :-   പഞഞ്ചായയതായത്ത്   ഡ്  ഡെപ ഡെപ്യൂപ്യൂടത്  ദി ്  ഡെയറക്ടര് ഓ്ടറുടെ  ഓഫണ്വീറുടെ  ഓഫീസായത്ത്  - 0487  - 2360354
2)  െധുരഞ്ചാജായത്ത്   ഡക.  :-   ജൂനത്  ദിയര് സൂപ്ര വച്ച് നടത്തുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണായത്ത്, പഞഞ്ചായയതായത്ത് അറുടെ  ഓഫീസത്  ദി സ്റ്റോരിന്റൊയത്ത് ്  ഡെയറക്ടര് ഓ്ടറുടെ  ഓഫണ്വീറുടെ  ഓഫീസായത്ത്  - 9447529930

                                                   കത്  ദിുത്താന് നിര്ദ്ദേശ്വസ്തതിനാഘയഞ്ചാ  ഡ  ഡയറക്ടറുടെ,
                                                                                                    (ഒുടെ നടത്തിപായത്ത് )
                      
                                                                                            ജനറല് കണകണ്വീനര് 

           പഞഞ്ചായയതായത്ത്  ്  ദത്  ദിനഞ്ചാിനാഘദഞ്ചാഘോഷാഘോഷം - 2019  &
           പഞഞ്ചായയതായത്ത്    ഡ്  ഡെപ ഡെപ്യൂപ്യൂടത്  ദി  ്  ഡെയറക്ടര്

           തൃശ്ശൂര് 
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