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തൃശ്ശൂര് പഞ്ചായര് പഞ്ചായത്ത് ഡെ പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ട്ചായത്ത് ഡെപായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ്ചായത്ത് ഡെയറക്ടറുഡെപ്യൂട്ട്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം,���x��ര് പഞ്ചാര്യാലയം,���x����ടര് പഞ്ചാലയയ,
സത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിവത്ത് ഡെപ്യൂട്ടില് സ സ്റ്റേഷന, അയ്യസയര് പഞ്ചാള, തൃശ്ശൂര്-680003
തത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിയതത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി.11.03.2020
സോര് പഞ്ചാണ് നമ്പര് -0487 2360616

കാര്യാലയം,���x��്വസട്ടി ഡയറക്ടഷന പര്യാലയം,���x����സടയ

            തൃശ്ശൂര് ജില്ലത്ത് ഡെപ്യൂട്ടില്ലയത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിഡെപ്യൂട്ടല ഗ്രാമപഞര് പഞ്ചാമപഞ്ചായര് പഞ്ചായത്തുകാര്യാലയം,���x��ളില് കുടിവെള്ത്ത് ഡെപ്യൂട്ടില് കു്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിഡെപ്യൂട്ടവള്ള വത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിതര്യാലയം,���x����ണത്ത് ഡെത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിനര് പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഉപസയര് പഞ്ചാഗിക്കുന്ന ടാങ്കര് ലത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിക്കുന്ന ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെര് പഞ്ചാങ്കര്

സലര് പഞ്ചാറത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി/മറ്റു വര് പഞ്ചാഹനങ്ങള എന്നത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിവയത്ത് ഡെപ്യൂട്ടില് GPS  ഘ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിപത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിച പഞ്ചായത്ത് ജില്ലത്ത് ഡെപ്യൂട്ടില്ലര് പഞ്ചാതല റവനായത്ത് ഡെപ്യൂ അധികാരികത്ത് ഡെപ്യൂട്ടികാര്യാലയം,���x��ര് പഞ്ചാര്യാലയം,���x����ത്ത് ഡെപ്യൂട്ടികാര്യാലയം,���x��ള

ഉളഡെപ്യൂട്ടപഡെപ്യൂട്ട്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെയുള്ളവര്െ പഞ്ചായത്ത് കു്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിഡെപ്യൂട്ടവളില് കുടിവെള്ളില് കുടിവെള് വത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിതര്യാലയം,���x����ണയ നത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിര്യാലയം,���x����ളള വിതരണം നിരീക്ഷിക്കുന്നതത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിക്കുന്നതത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിനുള്ള GPS  ടര് പഞ്ചാെത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിയഗിക്കുന്ന ടാങ്കര് ല പഞ്ചായത്ത് സയവത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിധികാരികര് പഞ്ചാനയ

ഏര്ഡെപ്യൂട്ടപടുത്തുന്നതത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിനുയ,  GPS  ്ചായത്ത് ഡെത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിവവസുകാര്യാലയം,���x��ള ഗ്രാമപഞര് പഞ്ചാമപഞ്ചായര് പഞ്ചായത്തുകാര്യാലയം,���x��ളെ പഞ്ചായത്ത് നത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിശ്ചിത തുകയ്ക്ത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിത തുകാര്യാലയം,���x��യ്ക്ക് നല്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് നല്കുന്നതത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിനുയ

പര്യാലയം,���x����ത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിചയ സമ്പന്നര്യാലയം,���x����ര് പഞ്ചായ അയഗിക്കുന്ന ടാങ്കര് ലളള വിതരണം നിരീകൃത സ്ഥാര് പഞ്ചാപനങ്ങള, വടക്തിത്ത് ഡെപ്യൂട്ടികാര്യാലയം,���x��ള, മറ പഞ്ചായത്ത് സസവനദാതര് പഞ്ചാതര് പഞ്ചാെള എന്നത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിവര്യാലയം,���x����ത്ത് ഡെപ്യൂട്ടില് നത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിന്നും മത്സരയ

മത്സര്യാലയം,���x����ര് പഞ്ചാ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിസ്ഥാര് പഞ്ചാനത്ത് ഡെത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിലുള്ള കാര്യാലയം,���x��്വസട്ടി ഡയറക്ടഷന ക്ഷിക്കുന്നതണത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിച്ചുഡെപ്യൂട്ടകാര്യാലയം,���x��ര് പഞ്ചാള്ളുന്നും മത്സര.  അയഗിക്കുന്ന ടാങ്കര് ലളള വിതരണം നിരീകൃത സ്ഥാര് പഞ്ചാപനങ്ങളെ പഞ്ചായത്ത് മുനഗിക്കുന്ന ടാങ്കര് ലണന

ഉണര് പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിര്യാലയം,���x����ത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിക്കുന്നതര് പഞ്ചാണ പഞ്ചായത്ത്.  ഒരു വര് പഞ്ചാഹനത്ത് ഡെത്ത് ഡെപ്യൂട്ടില് GPS  സയവത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിധികാരികര് പഞ്ചാനയ ഏര്ഡെപ്യൂട്ടപടുത്തുന്നതത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിന പഞ്ചായത്ത് ഒരു മര് പഞ്ചാസസത്ത് ഡെക്കുള്ള

നത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിര്യാലയം,���x����െര് പഞ്ചാണ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയം,���x��്വസട്ടി ഡയറക്ടഷനത്ത് ഡെപ്യൂട്ടില് സര്യാലയം,���x����ഖഡെപ്യൂട്ടപടുസത്ത് ഡെണത പഞ്ചായത്ത്.  ഇതുമര് പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ബന്ധഡെപ്യൂട്ടപട്ടി ഡയറക്ട പഞ്ചായത്ത് ഇളില് കുടിവെള്വുകാര്യാലയം,���x��ള ഉഡെപ്യൂട്ടണങ്കത്ത് ഡെപ്യൂട്ടില് ആയത പഞ്ചായത്ത്

പ്രസതടകാര്യാലയം,���x��മര് പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി സര്യാലയം,���x����ഖഡെപ്യൂട്ടപടുസത്ത് ഡെണതര് പഞ്ചാണ പഞ്ചായത്ത്.  GPS  ടര് പഞ്ചാെത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിയഗിക്കുന്ന ടാങ്കര് ല പഞ്ചായത്ത് സയവത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിധികാരികര് പഞ്ചാനയ ഘ ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിപത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിക്കുന്നതത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിനുയ GPS  ്ചായത്ത് ഡെത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിവവസ പഞ്ചായത്ത്

വത്ത് ഡെപ്യൂട്ടില്പന ന ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെത്തുന്നതത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിനുമുള്ള നത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിര്യാലയം,���x����ക്കുകാര്യാലയം,���x��ള കാര്യാലയം,���x��്വസട്ടി ഡയറക്ടഷനത്ത് ഡെപ്യൂട്ടില് പ്രസതടകാര്യാലയം,���x��മര് പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി സര്യാലയം,���x����ഖഡെപ്യൂട്ടപടുസത്ത് ഡെണതര് പഞ്ചാണ പഞ്ചായത്ത്.  ഏറവുയ

കുറഞ്ഞ നത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിര്യാലയം,���x����െത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിലുള്ള കാര്യാലയം,���x��്വസട്ടി ഡയറക്ടഷന അയഗിക്കുന്ന ടാങ്കര് ലളള വിതരണം നിരീകാര്യാലയം,���x��ര്യാലയം,���x����ത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിച പഞ്ചായത്ത് പ്രസ്തുത സ്ഥാര് പഞ്ചാപനത്ത് ഡെത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിഡെപ്യൂട്ടരിച്ച് പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിന്റെ സപര്യാലയം,���x���� പഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമപഞര് പഞ്ചാമപഞ്ചായര് പഞ്ചായത്തുകാര്യാലയം,���x��ളെ പഞ്ചായത്ത്

നല്കുന്നതര് പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിര്യാലയം,���x����ത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിക്കുയ.  ഈ സ്ഥാര് പഞ്ചാപനവുമര് പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി നത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിയമര് പഞ്ചാനുസര്യാലയം,���x����ണമുള്ള കാര്യാലയം,���x��ര്യാലയം,���x����ര് പഞ്ചാറത്ത് ഡെപ്യൂട്ടില് ഏര്ഡെപ്യൂട്ടപടുന്നതുയ,  GPS

ഘ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിപത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിക്കുന്നതത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിഡെപ്യൂട്ടരിച്ച് പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിന്റെയുയ GPS  ്ചായത്ത് ഡെത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിവവസ പഞ്ചായത്ത് വത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിതര്യാലയം,���x����ണയ ഡെപ്യൂട്ടചയ്യുന്നതത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിഡെപ്യൂട്ടരിച്ച് പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിന്റെയുയ തുകാര്യാലയം,���x�� അനുവദാതത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിക്കുന്നതുയ ഈ

സയവത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ധികാരികര് പഞ്ചാനയ ഉപസയര് പഞ്ചാഗിക്കുന്ന ടാങ്കര് ലഡെപ്യൂട്ടപടുത്തുന്നതുയ ഗ്രാമപഞര് പഞ്ചാമപഞ്ചായര് പഞ്ചായത്തുകാര്യാലയം,���x��ളില് കുടിവെള്ര് പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിര്യാലയം,���x����ത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിക്കുയ.  ഈ സമഖലയത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിലുള്ള പര്യാലയം,���x����ത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിചയ

സമ്പന്നത സയബന്ധത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിച സര്യാലയം,���x����ഖകാര്യാലയം,���x��ള കാര്യാലയം,���x��്വസട്ടി ഡയറക്ടഷസനര് പഞ്ചാഡെപ്യൂട്ട്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെര് പഞ്ചാപയ സമര്പത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിെര് പഞ്ചാവുന്നതര് പഞ്ചാണ പഞ്ചായത്ത്. 

                കാര്യാലയം,���x��്വസട്ടി ഡയറക്ടഷന തൃശ്ശൂര് കാര്യാലയം,���x��ളില് കുടിവെള്സശ്ശൂര് കളക്ട്രേറത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിലുള്ള പഞ്ചായര് പഞ്ചായത്ത് ഡെ പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ട്ചായത്ത് ഡെപായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ്ചായത്ത് ഡെയറക്ടറുഡെപ്യൂട്ട്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ഓോളള വിതരണം നിരീസത്ത് ഡെപ്യൂട്ടില് 16.03.2020 ന പഞ്ചായത്ത്

3.  PM  നകാര്യാലയം,���x��യ സമര്പത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിസെണതര് പഞ്ചാണ പഞ്ചായത്ത്.  ലഭ്ടമര് പഞ്ചാകുന്ന കാര്യാലയം,���x��്വസട്ടി ഡയറക്ടഷനുകാര്യാലയം,���x��ള പഞ്ചായര് പഞ്ചായത്ത് ഡെ പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ട്ചായത്ത് ഡെപായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ്ചായത്ത് ഡെയറക്ടര്,  തൃശ്ശൂര്

ഓോളള വിതരണം നിരീസത്ത് ഡെപ്യൂട്ടില് അസന്ന ദാതത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിവസയ 4  PM  ന പഞ്ചായത്ത് സന്നത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിഹത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിതര്യാലയം,���x����ര് പഞ്ചായവരുഡെപ്യൂട്ട്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ സര് പഞ്ചാന്നത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിദ്ധ്ടത്ത് ഡെത്ത് ഡെപ്യൂട്ടില്  തുറന്ന പഞ്ചായത്ത്

പര്യാലയം,���x����ത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിസരര് പഞ്ചാധികാരികത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിക്കുന്നതര് പഞ്ചാണ പഞ്ചായത്ത്.  ഈ കാര്യാലയം,���x��്വസട്ടി ഡയറക്ടഷന പഞ്ചായത്ത് നത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിലവത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിലുള്ള സര്െര് പഞ്ചാര് ഉത്ത് ഡെര്യാലയം,���x����വുകാര്യാലയം,���x��ളും വ്യവസ്ഥകളയ വടവസ്ഥാകാര്യാലയം,���x��ളും വ്യവസ്ഥകളയ

ബര് പഞ്ചാധികാരികകാര്യാലയം,���x��മര് പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിര്യാലയം,���x����ത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിക്കുന്നതര് പഞ്ചാണ പഞ്ചായത്ത്.  16.03.2020.ന പഞ്ചായത്ത് അവധികാരികത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഉണര് പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിര്യാലയം,���x����ത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിക്കുന്ന പക്ഷിക്കുന്നതയ തു്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെര്ന്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെത്ത് ഡെപ്യൂട്ടികാര്യാലയം,���x��ള ഡെപ്യൂട്ടതര് പഞ്ചാട്ടി ഡയറക്ടടുത്ത് ഡെ

പ്രവര്ത്ത് ഡെത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ദാതത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിവസയ ന്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെത്തുന്നതര് പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിര്യാലയം,���x����ത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിക്കുയ.  കാര്യാലയം,���x��്വസട്ടി ഡയറക്ടഷന സയബന്ധത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിച ഏഡെപ്യൂട്ടതര് പഞ്ചാരു തളള വിതരണം നിരീരുമര് പഞ്ചാനവുയ

വകാര്യാലയം,���x��ഡെപ്യൂട്ടെര് പഞ്ചാള്ളുന്നതത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിനുള്ള അധികാരികത്ത് ഡെപ്യൂട്ടികാര്യാലയം,���x��ര് പഞ്ചാര്യാലയം,���x����യ പഞ്ചായര് പഞ്ചായത്ത് ഡെ പഞ്ചായത്ത്  ഡെപ്യൂട്ട്ചായത്ത് ഡെപായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ്ചായത്ത് ഡെയറക്ടറത്ത് ഡെപ്യൂട്ടില് നത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിക്ഷിക്കുന്നതത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിപ്തമര് പഞ്ചാണ പഞ്ചായത്ത്. 



(ഒപ പഞ്ചായത്ത്) 

സജില്ലര് പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി സജില്ലര് പഞ്ചാൺ
പഞ്ചായര് പഞ്ചായത്ത് ഡെ പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ട്ചായത്ത് ഡെപായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ്ചായത്ത് ഡെയറക്ടര്

തൃശ്ശൂര് 


