പ്രളയകയക്കെടുെടുതകെടുതിുതിയയുതിയോടനുബനുബനകെടുതിച്ചുള്ള പുനരുള്ള   പുനരധകെടുതി്ള   പുനരധിവുതിയോസ ശുുനരധിവാസ  ശുചപുനരധിവാസ  ശുചീകരണ പ്ര്ള   പുനരധിവ ശുചീകരണ  പ്രവര  ശുചീകരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
ബഹ. പഞുതിയോയ  ശുചീകരണ  പ്രവര്ത്തായത്ത് ഡയറകായത്ത്ട ശുചീകരണ  പ്രവര ടര് ശപുനരധിവാസ  ശുചീ.അജകെടുതിെടുതായത്ത്്കുമുതിയോ ശുചീകരണ  പ്രവര .എഎ.പകെടുതി യുകട അഅദ അദ്ധ്യക്ഷെടുതയകെടുതില
27/08/2018 നായത്ത് ുതിയുനരധിവാസ  ശുച ശുചീകരണ  പ്രവര്ന്ന ുതിയയുതിയോഗ  ശുചീകരണ  പ്രവര്ത്തകെടുതികത്തിന്റെ നടപടകെടുതിക്കുറകെടുതിടിക്കുറിപായത്ത്
യോഗഗം ഉച്ചയയ്ക്ക് 3 മണണിയയ്ക്ക് പത്ത പത്തന ത്തനംതണിട്ട പതിട്ട പഞഗോത്തയ്ക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡ പഞ്ചായത്ത് ഡെപഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യുട്ടണി  പഞ്ചായത്ത് ഡെോറ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകയ്ക്ക് ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടറുപഞ്ചായത്ത് ഡ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ട യു ബറണില
ആര ഭണിച. ബഹ.പതിട്ട പഞഗോത്തയ്ക്ക്  പഞ്ചായത്ത് ഡെോറ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകയ്ക്ക് ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടര് അടര് അദ്ടര് അദ്ധ്യക്ഷത്തനംത വദ്ധ്യക്ഷത വഹണിച്ച യോഗഗംത്തണില പതിട്ട പഞഗോത്തയ്ക്ക്
 പഞ്ചായത്ത് ഡെോറ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകയ്ക്ക് ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടയററണിപഞ്ചായത്ത് ഡ്റിലെ െ ജലെ ജീവ പത്തനവനകഗര്, പതിട്ട പഞഗോത്തയ്ക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡ പഞ്ചായത്ത് ഡെപഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യുട്ടണി  പഞ്ചായത്ത് ഡെോറ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകയ്ക്ക് ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടര്,  പഞ്ചായത്ത് ഡെണി പഞ്ചായത്ത് ഡെണിപണി ഓഫണിസണിപഞ്ചായത്ത് ഡ്റിലെ
സലെ ജീ പത്തനണിോര് സൂപ്രപ്രണയ്ക്ക്, പഞ്ചായത്ത് ഡപര്യഫഗമനസയ്ക്ക് ഓ പഞ്ചായത്ത് ഡെണിറയ്ക്ക് യൂണണിറ്റു ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകൂണിറ്റുകളണിപഞ്ചായത്ത് ഡ്റിലെ സലെ ജീ പത്തനണിോര് സൂപ്രണ്ടുമഗര്  പഞ്ചായത്ത് ഡെണി പഞ്ചായത്ത് ഡെണിപണി,
എ പഞ്ചായത്ത് ഡെണിപണി ഓഫലെ ജീസു ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകൂണിറ്റുകളണിപഞ്ചായത്ത് ഡ്റിലെ ജൂ പത്തനണിോര് സൂപ്രണ്ടുമഗര് എ്ടുമാര് എനണിവര് പപഞ്ചായത്ത് ഡര് എന്നിവര് പങ്കെടുത.
യ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകരൂണിറ്റുകള സ സഗ പത്തന സഗക്ഷ്ടര് അദ്ധ്യ വദ്ധ്യക്ഷത വഹണിച്ച അത്തനംതലെ ജീവ ഗുരുത്തനംതരമഗോ മഴപഞ്ചായത്ത് ഡവനകടുത്തനംതണിമഴക്കെടുതിയ അനുബന
പ്രൂണിറ്റുകളോരളയവ ബഗം ബാധണിച്ച വലെ ജീടു ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകച വീടുകള , പഞ്ചായത്ത് ഡപഗതുസ്റിലെങ്ങച വീടുകള ,  ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകണിണറു ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകച വീടുകള മറ്റു പഞ്ചായത്ത് ഡവള്ളമണിറങ്ങോണിത്തനംതണിനു യിറങ്ങയിതിനു ശേ്ങയിതിനു ശേഷ
ശുുലെ ജീ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകരണ  പത്തന ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടത ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക എ്ടുമാര് എന പ്രവര്ത്ത പത്തനമഗണയ്ക്ക് തു ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടര്  പത്തനഗച വീടുകള ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകൂണിറ്റുകളണില മുനഗംണ പത്തനഗ ക്രമത്തണില
പഞ്ചായത്ത് ഡുോയ്ക്ക്ത്തനംതയ്ക്ക്
ത്തനംതലെ ജീര് തീര്ക്കു്ടുമാര് എനത്തനംതണി പത്തനയ്ക്ക്
ബഹ.
സര്വനകഗര്
ത്തനംതയര്  തദ്ദേിറങ്ങയിതിനു ശേ
സ തദ്ദേശ സ്വോ ഭരണ
വകുയംഭരണ വകുപണിപഞ്ചായത്ത് ഡ പത്തന
ചുമത്തനംത്റിലെപഞ്ചായത്ത് ഡയംഭരണ വകുപടുത്തണിോണിട്ടുള്ളത്തനംതയ്ക്ക്. സര്വനകഗര്/സര്വനകഗര് ഇത്തനംതര സ്ടുമാര് എനടര് അദപ്രവര്ത്ത ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകര് ഉപ്രവര്ത്തകര് ഉളപഞ്ചായത്ത് ഡയംഭരണ വകുപപഞ്ചായത്ത് ഡ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ട എത്തകര് ഉള്പ്പെടെ എലഗ
വണിഭഗഗം അച വീടുകള ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകപഞ്ചായത്ത് ഡൂണിറ്റുകളമഴക്കെടുതിയ ഉപ്രവര്ത്തകര് ഉളപഞ്ചായത്ത് ഡയംഭരണ വകുപടുത്തണി  പത്തനണിുത്തി നിശണിത്തനംത രൂപരളയവ കൃത്തനംത്ടര് അദ്ധ്യത്തനംതമഴക്കെടുതിയ ഏയ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകഗപ പത്തനരളയവ ഉറപ്പു വരുത്തണി
സമോബനണിത്തനംതമഗോണി ശൂുലെ ജീ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകരണ പ്രവര്ത്ത പത്തന പൂര്ത്തലെ ജീ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകരണി തീര്ക്കു്ടുമാര് എനത്തനംതണി പത്തനയ്ക്ക് ത്തനംതയര്  തദ്ദേിറങ്ങയിതിനു ശേസ തദ്ദേശ സ്വോ ഭരണ
സഗപ പത്തനങ്ങപ്രവര്ത്തകര് ഉള മുന് ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക എടുവനകണപഞ്ചായത്ത് ഡമ്ടുമാര് എനയ്ക്ക് പതിട്ട പഞഗോത്തയ്ക്ക്  പഞ്ചായത്ത് ഡെോറ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകയ്ക്ക് ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടര് ആമുഖമഗോണി അറണിോണിച .
 ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകഗ്റിലെവര്്ങയിതിനു ശേഷപഞ്ചായത്ത് ഡവനകടുത്തനംതണിമഴക്കെടുതിയ അനുബനമഗമഴക്കെടുതിയപ്രണഗോ പ്രൂണിറ്റുകളോരളയവ മൂ്റിലെ െ ജണിത്തകര് ഉള്പ്പെടെ എലോണില ഉപ്രണഗോ
 പത്തനഗിറങ്ങയിതിനു ശേ പത്തനഷ്ടങ്ങപ്രവര്ത്തകര് ഉള സ ബനണിച , പഞ്ചായത്ത് ഡവള്ളമണിറങ്ങോത്തനംതണിനു യിറങ്ങയിതിനു ശേ്ങയിതിനു ശേഷ പതിട്ട പഞഗോത്തയ്ക്ക് വകുയംഭരണ വകുപയ്ക്ക് ഏപഞ്ചായത്ത് ഡറടുത്തയ്ക്ക്  പത്തന ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടത്തണി
വരു്ടുമാര് എന പ്രൂണിറ്റുകളോബഗം ബാധണിത്തനംത പ്രയാധിത പ്രദേിറങ്ങയിതിനു ശേങ്ങൂണിറ്റുകളണിപഞ്ചായത്ത് ഡ്റിലെ ശുുലെ ജീ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകരണ പ്രവര്ത്ത പത്തനങ്ങച വീടുകളപഞ്ചായത്ത് ഡ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ട  ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകഗര്ടര് അദ്ധ്യക്ഷമമഗോ
പുയരഗഗംത്തനംതണിപഞ്ചായത്ത് ഡോ സ ബനണിച പത്ത പത്തന ത്തനംതണിട്ട പതിട്ട പഞഗോത്തയ്ക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡ പഞ്ചായത്ത് ഡെപഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യുട്ടണി  പഞ്ചായത്ത് ഡെോറ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകയ്ക്ക് ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടര് യോഗഗംത്തണില
വണിിറങ്ങയിതിനു ശോധിത പ്രദേമഗ തീര്ക്കു ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകമഴക്കെടുതിയപ്രണഗോണി.
തു ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടര്്ടുമാര് എനയ്ക്ക്, യോഗഗംത്തണില പപഞ്ചായത്ത് ഡര് എന്നിവര് പങ്കെടുത്ത പഞ്ചായത്ത് ഡപര്യഫഗമനസയ്ക്ക് ഓ പഞ്ചായത്ത് ഡെണിറയ്ക്ക് യൂണണിറയ്ക്ക് സലെ ജീ പത്തനണിോര്
സൂപ്രണ്ടുമഗയരഗ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടയ്ക്ക്
ത്തനംതഗര് എന്നിവര് പങ്കെച വീടുകളപഞ്ചായത്ത് ഡ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ട
അം ബാധണി ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകഗരപരണിം ബാധണിോണില
വരു്ടുമാര് എന
ില് വരുന്ന ഗഗമപതിട്ട പഞഗോത ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകൂണിറ്റുകളണില
പഞ്ചായത്ത് ഡവള്ളമണിറങ്ങണിോത്തനംതണിനു യിറങ്ങയിതിനു ശേ്ങയിതിനു ശേഷ  പത്തന ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടത്തണിോ ശുുലെ ജീ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകരണ പ്രവര്ത്ത പത്തനങ്ങച വീടുകളപഞ്ചായത്ത് ഡ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ട  പത്തനണി്റിലെവണിലുള്ള അവസ
വണിിറങ്ങയിതിനു ശോധിത പ്രദേമഗ തീര്ക്കു്ടുമാര് എനത്തനംതണി പത്തനയ്ക്ക് ബഹ. പതിട്ട പഞഗോത്തയ്ക്ക്  പഞ്ചായത്ത് ഡെോറ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകയ്ക്ക് ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടര് ആവിറങ്ങയിതിനു ശേ്ടര് അദ്ധ്യപഞ്ചായത്ത് ഡയംഭരണ വകുപടു ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകമഴക്കെടുതിയപ്രണഗോണി.
പഞ്ചായത്ത് ഡപര്യഫഗമനസയ്ക്ക് ഓ പഞ്ചായത്ത് ഡെണിറയ്ക്ക് യൂണണിറയ്ക്ക്-1 പഞ്ചായത്ത് ഡ1ന്റെ പരണിം ബാധണിോണില വരു്ടുമാര് എന അത്തനംതണിത്തനംതലെ ജീവ്ര പഞ്ചായത്ത് ഡവള്ളപഞ്ചായത്ത് ഡയംഭരണ വകുപഗവനക
ബഗം ബാധണിച്ച റഗ്ടുമാര് എനണി, റഗ്ടുമാര് എനണി-അങ്ങഗ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടണി, പഞ്ചായത്ത് ഡുറുയ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകഗല എ്ടുമാര് എനലെ ജീ ില് വരുന്ന ഗഗമപതിട്ട പഞഗോത ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകൂണിറ്റുകളണിപഞ്ചായത്ത് ഡ്റിലെ വലെ ജീടു ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകച വീടുകളപഞ്ചായത്ത് ഡ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടമഴക്കെടുതിയ ,
 ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകണിണറു ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകച വീടുകളപഞ്ചായത്ത് ഡ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടമഴക്കെടുതിയ , പഞ്ചായത്ത് ഡപഗതു സ്റിലെങ്ങച വീടുകളപഞ്ചായത്ത് ഡ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടമഴക്കെടുതിയ ശുുലെ ജീ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകരണ പ്രവര്ത്ത പത്തന കൃത്തനംത്ടര് അദ്ധ്യമഗോണി ഏയ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകഗപണിയംഭരണ വകുപണിച്ചയ്ക്ക്
 പത്തന ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടത്തത്തനംതവനക വണിം ബാധത്തണില ആവിറങ്ങയിതിനു ശേ്ടര് അദ്ധ്യത്തണി പത്തനയ്ക്ക് െ ജലെ ജീവ പത്തനവനകഗപഞ്ചായത്ത് ഡര ്റിലെഭ്ടര് അദ്ധ്യമഗകു്ടുമാര് എനണിത്തകര് ഉള്പ്പെടെ എലഗപഞ്ചായത്ത് ഡോലഭ്യമാകുന്നില്ലായെന ആോത്തനംതണിയ്റിലെവനകയ്ക്ക്
ആവിറങ്ങയിതിനു ശേ്ടര് അദ്ധ്യമഗോ
െ ജലെ ജീവ പത്തനവനകഗപഞ്ചായത്ത് ഡര
 പത്തനണിയോഗഗംണിച്ചയ്ക്ക്
 പത്തനല ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകണപഞ്ചായത്ത് ഡമലഭ്യമാകുന്നില്ലായെന
സലെ ജീ പത്തനണിോര്
സൂപ്രപ്രണയ്ക്ക്
അഭണിപ്രഗോപഞ്ചായത്ത് ഡയംഭരണ വകുപടു ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകമഴക്കെടുതിയപ്രണഗോണി.
അത്തനംതണിത്തനംതലെ ജീവ്രമത്തകര് ഉള്പ്പെടെ എലഗത്തതു
എ്ടുമാര് എനഗല ത്തനംതലെ ജീവ്രരളയവമഗോ യത്തനംതഗത്തനംതണില
പഞ്ചായത്ത് ഡവള്ളപഞ്ചായത്ത് ഡയംഭരണ വകുപഗവനക ബഗം ബാധണിച്ച റഗ്ടുമാര് എനണി-പഴവങ്ങഗ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടണി, മത്തകര് ഉള്പ്പെടെ എലപ്പുഴയലപ്പുഴശ്ശേരണി, യ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകഗഴയതിട്ട പഞരണി എ്ടുമാര് എനലെ ജീ പ്രൂണിറ്റുകളോബഗം ബാധണിത്തനംത
പ്രയാധിത പ്രദേിറങ്ങയിതിനു ശേങ്ങൂണിറ്റുകളണില ശുുലെ ജീ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകരണ പ്രവര്ത്ത പത്തന കൃത്തനംത്ടര് അദ്ധ്യമഗോണി  പത്തന ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടലഭ്യമാകുന്നില്ലായെന വരു്ടുമാര് എനത്തനംതഗമഴക്കെടുതിയ സലെ ജീ പത്തനണിോര് സൂപ്രപ്രണയ്ക്ക്
അറണിോണി തീര്ക്കു ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകമഴക്കെടുതിയപ്രണഗോണി.
പഞ്ചായത്ത് ഡപര്യഫഗമനസയ്ക്ക് ഓ പഞ്ചായത്ത് ഡെണിറയ്ക്ക് യൂണണിറയ്ക്ക് -2 പഞ്ചായത്ത് ഡ1ന്റെ അം ബാധണി ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകഗര പരണിം ബാധണിോണില വരു്ടുമാര് എന അത്തനംതണിത്തനംതലെ ജീവ്ര
പ്രൂണിറ്റുകളോബഗം ബാധണിത്തനംത പ്രയാധിത പ്രദേിറങ്ങയിതിനു ശേമഗോ ആറന്മുൂണിറ്റുകളോണില ശുുലെ ജീ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകരണരളയവമഗോണി ബനപഞ്ചായത്ത് ഡയംഭരണ വകുപട്ടയ്ക്ക് െ ജലെ ജീവ പത്തനവനകഗരുപഞ്ചായത്ത് ഡ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ട

ഏയ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകഗപ പത്തനയത്തഗപഞ്ചായത്ത് ഡ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടമഴക്കെടുതിയ
കൃത്തനംത്ടര് അദ്ധ്യത്തനംതയോഗടു
കു ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടണിമഴക്കെടുതിയള്ള
ശുുലെ ജീ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകരണ
പ്രവര്ത്ത പത്തനങ്ങപ്രവര്ത്തകര് ഉള
 പത്തന ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടലഭ്യമാകുന്നില്ലായെനവരു്ടുമാര് എനത്തനംതഗമഴക്കെടുതിയ , കലെ ജീ പത്തനണി ഗംയ്ക്ക് ആവിറങ്ങയിതിനു ശേ്ടര് അദ്ധ്യമഗോണിട്ടുള്ള 1772 ഇ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടങ്ങൂണിറ്റുകളണില ഏ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകയാധിത പ്രദേിറങ്ങയിതിനു ശേ 462 ഇ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടങ്ങൂണിറ്റുകളണില
ശുുലെ ജീ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകരണ പ്രവര്ത്ത പത്തനങ്ങപ്രവര്ത്തകര് ഉള പൂര്ത്തലെ ജീ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകരണിച്ചണിട്ടുള്ളത്തനംതഗമഴക്കെടുതിയ ബഗവനകണിമഴക്കെടുതിയള്ളവ മുനഗംണ പത്തനഗ ക്രമത്തണില
ഏയ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകഗപണിയംഭരണ വകുപണിച്ചയ്ക്ക് പൂര്ത്തലെ ജീ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകരണിച്ചയ്ക്ക് വരു്ടുമാര് എനത്തനംതഗമഴക്കെടുതിയ സലെ ജീ പത്തനണിോര് സൂപ്രപ്രണയ്ക്ക് അഭണിപ്രഗോപഞ്ചായത്ത് ഡയംഭരണ വകുപടു ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകമഴക്കെടുതിയപ്രണഗോണി.
കൂ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടഗപഞ്ചായത്ത് ഡത്തനംത കുൂണിറ്റുകള പത്തന ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ട, പഞ്ചായത്ത് ഡമഴുയവ്റിലെണി ഉപ്രവര്ത്തകര് ഉളപഞ്ചായത്ത് ഡയംഭരണ വകുപപഞ്ചായത്ത് ഡ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ട അത്തനംതണിത്തനംതലെ ജീവ്ര പ്രൂണിറ്റുകളോബഗം ബാധണിത്തനംത പ്രയാധിത പ്രദേിറങ്ങയിതിനു ശേമത്തകര് ഉള്പ്പെടെ എലഗത്ത യൂണണിറണിപഞ്ചായത്ത് ഡ1ന്റെ
പരണിം ബാധണിോണില
വരു്ടുമാര് എന
മറയ്ക്ക്
ില് വരുന്ന ഗഗമപതിട്ട പഞഗോത ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകൂണിറ്റുകളണിലു
ശൂുലെ ജീ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകരണ
പ്രവര്ത്ത പത്തനങ്ങപ്രവര്ത്തകര് ഉള
മഴക്കെടുതിയടര് അദ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകഗ്റിലെഗ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടണിസഗ പത്തനത്തണില പൂര്ത്തലെ ജീ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകരണിച്ചയ്ക്ക് വരു്ടുമാര് എനത്തനംതഗമഴക്കെടുതിയ സലെ ജീ പത്തനണിോര് സൂപ്രപ്രണയ്ക്ക് അറണിോണിച .
പഞ്ചായത്ത് ഡപര്യഫഗമനസയ്ക്ക് ഓ പഞ്ചായത്ത് ഡെണിറയ്ക്ക് യൂണണിറയ്ക്ക് -3 പഞ്ചായത്ത് ഡ1ന്റെ അം ബാധണി ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകഗര പരണിം ബാധണിോണില വരു്ടുമാര് എന അത്തനംതണിത്തനംതലെ ജീവ്ര
പ്രൂണിറ്റുകളോബഗം ബാധണിത്തനംത പതിട്ട പഞഗോത ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകൂണിറ്റുകളഗോ അോണിരൂര്, പഞ്ചായത്ത് ഡപരണിങ്ങര,  പത്തനണിരണ ,  ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടപ്ര, യത്തനംതഗട്ടപ്പുഴയലപ്പുഴശ്ശേരണി,
കുറ്റൂര്,പഞ്ചായത്ത് ഡ പത്തനടുമ , എ്ടുമാര് എനലെ ജീ ില് വരുന്ന ഗഗമപതിട്ട പഞഗോത്തയ്ക്ക് ഓഫലെ ജീസു ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകപ്രവര്ത്തകര് ഉള പഞ്ചായത്ത് ഡവള്ളത്തണില മുങ്ങണി ഏത്തനംതഗപ്രണയ്ക്ക് എത്തകര് ഉള്പ്പെടെ എലഗ
യരഖ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകച വീടുകള ഉപയോഗഗംണിവനകഗന പറഗത്ത വണിം ബാധ  പത്തനിറങ്ങയിതിനു ശേണിചപഞ്ചായത്ത് ഡവലഭ്യമാകുന്നില്ലായെന എ്ടുമാര് എനഗല െ ജലെ ജീവ പത്തനവനകഗരുടുമഴക്കെടുതിയ സ്ടുമാര് എനടര് അദ
പ്രവര്ത്ത ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകരുപഞ്ചായത്ത് ഡ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടമഴക്കെടുതിയ ശ്രമ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകരമഗോ പരണിശ്രമത്തണിലൂപഞ്ചായത്ത് ഡ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ട ശൂുലെ ജീ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകരണ പ്രവര്ത്ത പത്തനങ്ങപ്രവര്ത്തകര് ഉള പുയരഗഗംമണിച
വരു്ടുമാര് എനത്തനംതഗമഴക്കെടുതിയ സലെ ജീ പത്തനണിോര് സൂപ്രപ്രണയ്ക്ക് അറണിോണിച. ത്തനംതലെ ജീവ്ര പ്രൂണിറ്റുകളോബഗം ബാധണിത്തനംത ില് വരുന്ന ഗഗമപതിട്ട പഞഗോത ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകൂണിറ്റുകളഗോ
യ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകഗോണിപ്ര , ഇരവണിയപരൂര് എ്ടുമാര് എനലെ ജീ ില് വരുന്ന ഗഗമപതിട്ട പഞഗോത ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകൂണിറ്റുകളണില ശുുലെ ജീ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകരണ പ്രവര്ത്ത പത്തനങ്ങപ്രവര്ത്തകര് ഉള
ഏയ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകഗപണിയംഭരണ വകുപണിച്ചയ്ക്ക് മഴക്കെടുതിയടര് അദ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകഗ്റിലെഗ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടണിസഗ പത്തനത്തണില പൂര്ത്തലെ ജീ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകരണിച്ചയ്ക്ക് വരു്ടുമാര് എനത്തനംതഗമഴക്കെടുതിയ സലെ ജീ പത്തനണിോര് സൂപ്രപ്രണയ്ക്ക്
അറണിോണി തീര്ക്കു ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകമഴക്കെടുതിയപ്രണഗോണി. പഞ്ചായത്ത് ഡ പത്തനടുമ
ഉപ്രവര്ത്തകര് ഉളപഞ്ചായത്ത് ഡയംഭരണ വകുപപഞ്ചായത്ത് ഡ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ട പ്രൂണിറ്റുകളോ
ബഗം ബാധണിച്ച ില് വരുന്ന ഗഗമപതിട്ട പഞഗോത ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകൂണിറ്റുകളണിപഞ്ചായത്ത് ഡ്റിലെ
െ ജലെ ജീവ പത്തനവനകഗപഞ്ചായത്ത് ഡര  ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകൂണിറ്റുകള ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകയ്ക്ക് ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടറുപഞ്ചായത്ത് ഡ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ട  പഞ്ചായത്ത് ഡെഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യുട്ടണിയയ്ക്ക്  പത്തനണിയോഗഗംണിച്ചതു , ശുുലെ ജീ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകരണ പ്രവര്ത്ത പത്തന ഏയ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകഗപണിയംഭരണ വകുപണിച്ചയ്ക്ക്
 പത്തന ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടയംഭരണ വകുപണില വരുത്ടുമാര് എനത്തനംതണി പത്തനയ്ക്ക് ആവിറങ്ങയിതിനു ശേ്ടര് അദ്ധ്യമഗോ െ ജലെ ജീവ പത്തനവനകഗരുപഞ്ചായത്ത് ഡ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ട അപര്ടര് അദ്ധ്യഗപ്തത്തനംതമഴക്കെടുതിയ ശുുലെ ജീ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകരണ പ്രവര്ത്ത പത്തന
പൂര്ത്തലെ ജീ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകരണി തീര്ക്കു്ടുമാര് എനത്തനംതണില  ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകഗ്റിലെത്തനംതഗമസ വരു്ടുമാര് എനത്തനംതഗമഴക്കെടുതിയ ആോത്തനംതയ്ക്ക് പരണിദ്ധ്യക്ഷത വഹരണിച്ചയ്ക്ക്  പത്തനല ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകണപഞ്ചായത്ത് ഡമലഭ്യമാകുന്നില്ലായെന
സലെ ജീ പത്തനണിോര് സൂപ്രപ്രണയ്ക്ക് ആവിറങ്ങയിതിനു ശേ്ടര് അദ്ധ്യപഞ്ചായത്ത് ഡയംഭരണ വകുപടു ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകമഴക്കെടുതിയപ്രണഗോണി.
ശുുലെ ജീ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകരണ പ്രവര്ത്ത പത്തനങ്ങപ്രവര്ത്തകര് ഉളവനകയ്ക്ക് ആവിറങ്ങയിതിനു ശേ്ടര് അദ്ധ്യമഗോ സഗം ബാധ പത്തന സഗമില് വരുന്ന ഗണി ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകപ്രവര്ത്തകര് ഉള കൂ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടണി
സമോബനണിത്തനംതമഗോണി ്റിലെഭ്ടര് അദ്ധ്യമഗവനകണപഞ്ചായത്ത് ഡമ്ടുമാര് എനയ്ക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡപര്യഫഗമനസയ്ക്ക് ഓ പഞ്ചായത്ത് ഡെണിറയ്ക്ക് സലെ ജീ പത്തനണിോര് സൂപ്രണ്ടുമഗര്
യോഗഗംത്തണില ആവിറങ്ങയിതിനു ശേ്ടര് അദ്ധ്യപഞ്ചായത്ത് ഡയംഭരണ വകുപടു ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകമഴക്കെടുതിയപ്രണഗോണി.
യൂണണിപഞ്ചായത്ത് ഡസഫണിപഞ്ചായത്ത് ഡ1ന്റെ പ്രത്തനംതണി പത്തനണിം ബാധണി ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകപ്രവര്ത്തകര് ഉള റഗ്ടുമാര് എനണി,പുൂണിറ്റുകളണിവനകലെ ജീഴയ്ക്ക് എ്ടുമാര് എനലെ ജീ യഎഗ തീര്ക്കു ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകച വീടുകളപഞ്ചായത്ത് ഡ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ട പരണിം ബാധണിോണിലുള്ള
ില് വരുന്ന ഗഗമപതിട്ട പഞഗോത ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകൂണിറ്റുകളണില യ പത്തനരണിപഞ്ചായത്ത് ഡട്ടത്തണി വഗട്ടര് പിട്ടെത്തി വാട്ടര് പ്യൂരണിഫണിയവനക്ങയിതിനു ശേഷന ,  ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകണിണര് ശൂുലെ ജീ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകരണ കു ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടണിപഞ്ചായത്ത് ഡവള്ള
പഞ്ചായത്ത് ഡ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടസണി ഗംയ്ക്ക് മുത്തനംത്റിലെഗോ പ്രവൃത്തണി ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകപ്രവര്ത്തകര് ഉള  പത്തന ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടത്തണി വരു്ടുമാര് എനത്തനംതഗമഴക്കെടുതിയ ,  ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടര് അദ്ധ്യഗമ്പു ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകൂണിറ്റുകളണില  പത്തനണിലഭ്യമാകുന്നില്ലായെന മഗ്റിലെണി പത്തന്ടര് അദ്ധ്യങ്ങപ്രവര്ത്തകര് ഉള  പത്തനലെ ജീവനക
പഞ്ചായത്ത് ഡുോയ്ക്ക്തു വരു്ടുമാര് എനത്തനംതഗമഴക്കെടുതിയ , പ്രൂണിറ്റുകളോത്തണിനുയിറങ്ങയിതിനു ശേ്ങയിതിനു ശേഷ െ ജണിത്തകര് ഉള്പ്പെടെ എലമഴക്കെടുതിയപഞ്ചായത്ത് ഡ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ട വണിവണിം ബാധ ഭഗഗംങ്ങൂണിറ്റുകളണില അ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടണിഞ്ഞുകൂ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടണിോ
മഗ്റിലെണി പത്തന്ടര് അദ്ധ്യങ്ങൂണിറ്റുകളണില ്െ ജവ അ്െ ജവ മഗ്റിലെണി പത്തന്ടര് അദ്ധ്യങ്ങപ്രവര്ത്തകര് ഉള ത്തനംതര ത്തനംതണിരണിച്ചയ്ക്ക് ആോത്തനംതയ്ക്ക് സ സ്ക്കരണി തീര്ക്കു്ടുമാര് എനത്തനംതണി പത്തനയ്ക്ക്
ആവിറങ്ങയിതിനു ശേ്ടര് അദ്ധ്യമഗോണിട്ടുള്ള  പത്തന ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടപ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടണി ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകപ്രവര്ത്തകര് ഉള സ തദ്ദേശ സ്വലെ ജീ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകരണിച വരു്ടുമാര് എനത്തനംതഗമഴക്കെടുതിയ യോഗഗംത്തണില പപഞ്ചായത്ത് ഡര് എന്നിവര് പങ്കെടുത്ത ദ്ധ്യക്ഷത വഹരണിത്തനംതയ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകരൂണിറ്റുകള
മണി്ങയിതിനു ശേഷന പ്രത്തനംതണി പത്തനണിം ബാധണി ശ്രലെ ജീ.ക്രണിസണി അഭണിപ്രഗോപഞ്ചായത്ത് ഡയംഭരണ വകുപടു ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകമഴക്കെടുതിയപ്രണഗോണി. മഗത്രമത്തകര് ഉള്പ്പെടെ എല എലെ ജീച്ചണി ഗംയ്ക്ക് പീച്ചിംഗ് പൗ പഞ്ചായത്ത് ഡെര് ഉപ്രവര്ത്തകര് ഉളപഞ്ചായത്ത് ഡയംഭരണ വകുപപഞ്ചായത്ത് ഡ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ട
ശുുലെ ജീ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകരണത്തണി പത്തനയ്ക്ക് ആവിറങ്ങയിതിനു ശേ്ടര് അദ്ധ്യമഗോണിട്ടുള്ള സഗം ബാധ പത്തന സഗമില് വരുന്ന ഗണി ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകപ്രവര്ത്തകര് ഉള ്റിലെഭ്ടര് അദ്ധ്യമഗവനകണപഞ്ചായത്ത് ഡമലഭ്യമാകുന്നില്ലായെന യോഗഗംത്തണില
ശ്രലെ ജീ.ക്രണിസണി ആവിറങ്ങയിതിനു ശേ്ടര് അദ്ധ്യപഞ്ചായത്ത് ഡയംഭരണ വകുപട്ടു. ശ്രലെ ജീ.ക്രണിസണിമഴക്കെടുതിയപഞ്ചായത്ത് ഡ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ട യസവ പത്തനപഞ്ചായത്ത് ഡത്ത ബഹ. പതിട്ട പഞഗോത്തയ്ക്ക്  പഞ്ചായത്ത് ഡെോറ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകയ്ക്ക് ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടര്
പ്ര ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകലെ ജീര്ത്തണിച.
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ശുുലെ ജീ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകരണ പ്രവര്ത്ത പത്തനങ്ങപ്രവര്ത്തകര് ഉള ഏയ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകഗപണിയംഭരണ വകുപണിച്ചയ്ക്ക്  പത്തന ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടയംഭരണ വകുപണി്റിലെഗ തീര്ക്കു്ടുമാര് എനത്തനംതണി പത്തനയ്ക്ക് െ ജണിത്തകര് ഉള്പ്പെടെ എലോണിപഞ്ചായത്ത് ഡ്റിലെ വണിവം ബാധ
ില് വരുന്ന ഗഗമപതിട്ട പഞഗോത ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകപ്രവര്ത്തകര് ഉള യ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകകള് കേനലെ ജീ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകരണിച്ചയ്ക്ക് ദ്ധ്യക്ഷത വഹബ്ബു ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകപ്രവര്ത്തകര് ഉള പ്രവര്ത്തണിച വരു്ടുമാര് എനത്തനംതഗമഴക്കെടുതിയ , യവഗൂണിറ്റുകള1ന്റെലെ ജീയോഴയ്ക്ക്സണി പത്തനയ്ക്ക്
ഭക്ഷണ  ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകമിട്ടെത്തി വാട്ടര് പ്യൂണണിറണി  ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകണിച്ചണ് വഴണി വണിത്തനംതരണ പഞ്ചായത്ത് ഡുോയ്ക്ക്തു വരുലഭ്യമാകുന്നില്ലായെനപഞ്ചായത്ത് ഡവലഭ്യമാകുന്നില്ലായെന , ശുുലെ ജീ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകരണ
സഗം ബാധ പത്തനസഗമില് വരുന്ന ഗണി ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകച വീടുകളപഞ്ചായത്ത് ഡ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ട ക്ഷഗമ രൂക്ഷമഗണയ്ക്ക്. ആോത്തനംതണി്റിലെ പത്തനഗല 10,000 ഗം ബൂട്ടയ്ക്ക്, 10,000 ഗീച്ചിംഗ് പൗസയ്ക്ക്,
1000 Showel, മറയ്ക്ക് കലെ ജീ പത്തനണി ഗംയ്ക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡമറലെ ജീരണിോലു ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകപ്രവര്ത്തകര് ഉള അ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടണിോ് അടിയനണിരമഗോണി ്റിലെഭ്ടര് അദ്ധ്യമഗ തീര്ക്കു്ടുമാര് എനത്തനംതണി പത്തനയ്ക്ക് ആവിറങ്ങയിതിനു ശേ്ടര് അദ്ധ്യമഗോ
 പത്തന ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടപ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടണി ഉപ്രണഗവനകണപഞ്ചായത്ത് ഡമ്ടുമാര് എനയ്ക്ക് പതിട്ട പഞഗോത്തയ്ക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡ പഞ്ചായത്ത് ഡെപഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യുട്ടണി  പഞ്ചായത്ത് ഡെോറ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകയ്ക്ക് ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടര് യോഗഗംത്തണില ആവിറങ്ങയിതിനു ശേ്ടര് അദ്ധ്യപഞ്ചായത്ത് ഡയംഭരണ വകുപട്ടു .

ശുുലെ ജീ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകരണരളയവമഗോണി ബനപഞ്ചായത്ത് ഡയംഭരണ വകുപട്ട യമല പരഗമര്ിറങ്ങയിതിനു ശേണിച്ച അഭണിപ്രഗോങ്ങച വീടുകളപഞ്ചായത്ത് ഡ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ട അ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടണിസഗ പത്തനത്തണില
ബഹ. പതിട്ട പഞഗോത്തയ്ക്ക്  പഞ്ചായത്ത് ഡെോറ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകയ്ക്ക് ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടര് ചുവപഞ്ചായത്ത് ഡ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ട പറമഴക്കെടുതിയ പ്ര ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകഗരമുൂണിറ്റുകളൂണിറ്റുകള  പത്തനണിര്യര്  തദ്ദേിറങ്ങയിതിനു ശേങ്ങപ്രവര്ത്തകര് ഉള /ത്തനംതലെ ജീരുമഗ പത്തനങ്ങപ്രവര്ത്തകര് ഉള
 പത്തന ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടയംഭരണ വകുപണില വരുത്ടുമാര് എനത്തനംതണി പത്തനയ്ക്ക്  പത്തനണിര്യര്  തദ്ദേിറങ്ങയിതിനു ശേണിവനകമഴക്കെടുതിയപ്രണഗോണി.
•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

അത്തനംതണിത്തനംതലെ ജീവ്ര പഞ്ചായത്ത് ഡവള്ളപഞ്ചായത്ത് ഡയംഭരണ വകുപഗവനക ബഗം ബാധണിത്തനംത പ്രയാധിത പ്രദേിറങ്ങയിതിനു ശേങ്ങൂണിറ്റുകളണിപഞ്ചായത്ത് ഡ്റിലെ ശുുലെ ജീ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകരണ പ്രക്രലെ ജീോ ഏയ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകഗപണിയംഭരണ വകുപണിച്ചയ്ക്ക്
അ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടണിോ് അടിയനണിരമഗോണി
പൂര്ത്തലെ ജീ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകരണി തീര്ക്കു്ടുമാര് എനത്തനംതണി പത്തനയ്ക്ക്
ആവിറങ്ങയിതിനു ശേ്ടര് അദ്ധ്യമഗോ
െ ജലെ ജീവ പത്തനവനകഗപഞ്ചായത്ത് ഡര
മറയ്ക്ക്
ില് വരുന്ന ഗഗമപതിട്ട പഞഗോത്തയ്ക്ക് ഓഫലെ ജീസു ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകൂണിറ്റുകളണില  പത്തനണിലഭ്യമാകുന്നില്ലായെന (അസണി, പഞ്ചായത്ത് ഡസക്രട്ടറണിമഗര്, ജൂ പത്തനണിോര് സൂപ്രണ്ടുമഗര്,
പഞ്ചായത്ത് ഡദ്ധ്യക്ഷത വഹ പഞ്ചായത്ത് ഡെയ്ക്ക്കഗര് തീര്ക്കുമഗര്, സലെ ജീ പത്തനണിോര് കഗര് തീര്ക്കുമഗര്, ജൂ പത്തനണിോര് കഗര് തീര്ക്കുമഗര്)  പത്തനണിയോഗഗംച്ചയ്ക്ക്
 പത്തനലകു്ടുമാര് എനത്തനംതണി പത്തനയ്ക്ക് പത്ത പത്തന ത്തനംതണിട്ട പതിട്ട പഞഗോത്തയ്ക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡ പഞ്ചായത്ത് ഡെപഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യുട്ടണി  പഞ്ചായത്ത് ഡെോറ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകയ്ക്ക് ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടര്വനകയ്ക്ക് പൂര്ുട്ടി ഡയറക്ടര്ക്ക് പൂര്ണ്ണ ചുമത്തനംത്റിലെ  പത്തനല ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകണി
 പത്തനണിര്യര്  തദ്ദേിറങ്ങയിതിനു ശേണി തീര്ക്കുലഭ്യമാകുന്നില്ലായെന.
പഞ്ചായത്ത് ഡവള്ളപഞ്ചായത്ത് ഡയംഭരണ വകുപഗവനക ബഗം ബാധണിത്തനംത യമഖ്റിലെോണിപഞ്ചായത്ത് ഡ്റിലെ വലെ ജീടു ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകച വീടുകള ,  ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകണിണറു ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകച വീടുകള , പഞ്ചായത്ത് ഡപഗതുസ്റിലെങ്ങച വീടുകള
അ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടണിോ് അടിയനണിരമഗോണി
കലെ ജീന
പഞ്ചായത്ത് ഡുോയ്ക്ക്ത്തനംതയ്ക്ക്
ആോത്തനംതയ്ക്ക്
ഉപയോഗഗംയോഗഗം്ടര് അദ്ധ്യമഗ തീര്ക്കു്ടുമാര് എനത്തനംതണിയ്റിലെവനകയ്ക്ക്
സര്വനകഗര്/സര്വനകഗര് ഇത്തനംതര സ്ടുമാര് എനടര് അദ സ ഘ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ട പത്തന ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകച വീടുകളപഞ്ചായത്ത് ഡ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ട സദ്ധ്യക്ഷത വഹ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകരണ ്റിലെഭ്ടര് അദ്ധ്യമഗവനകണി ആോത്തനംതയ്ക്ക്
ഏയ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകഗപണിയംഭരണ വകുപണിച്ചയ്ക്ക് അ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടണിോ് അടിയനണിരമഗോണി ശുുലെ ജീ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകരണ പ്രക്രലെ ജീോ പൂര്ത്തലെ ജീരണി തീര്ക്കു്ടുമാര് എനത്തനംതണി പത്തനയ്ക്ക് ആവിറങ്ങയിതിനു ശേ്ടര് അദ്ധ്യമഗോ
തു ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടര്  പത്തന ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടപ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടണി സ തദ്ദേശ സ്വലെ ജീ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകരണിയവനകപ്രണത്തനംതഗണയ്ക്ക്.
ശുുലെ ജീ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകരണ പൂര്ത്തണിോഗവനകണിോ പ്രയാധിത പ്രദേിറങ്ങയിതിനു ശേങ്ങൂണിറ്റുകളണിപഞ്ചായത്ത് ഡ്റിലെ  ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകണിണറു ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകൂണിറ്റുകളണിപഞ്ചായത്ത് ഡ്റിലെ കു ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടണിപഞ്ചായത്ത് ഡവള്ള ഉപയോഗഗം
യോഗഗം്ടര് അദ്ധ്യമഗയണഗപഞ്ചായത്ത് ഡോ്ടുമാര് എനയ്ക്ക്
പരണിയിറങ്ങയിതിനു ശേഗം ബാധണിച്ചയ്ക്ക്
ഉപയോഗഗംണി തീര്ക്കു്ടുമാര് എനത്തനംതണി പത്തനയ്ക്ക്
ആവിറങ്ങയിതിനു ശേ്ടര് അദ്ധ്യമഗോ
 പത്തന ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടപ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടണിക്രമങ്ങപ്രവര്ത്തകര് ഉള പഗ്റിലെണിയവനകപ്രണത്തനംതഗണയ്ക്ക്.
ത്തനംതലെ ജീവ്ര പ്രൂണിറ്റുകളോബഗം ബാധണിത്തനംത പ്രയാധിത പ്രദേിറങ്ങയിതിനു ശേപഞ്ചായത്ത് ഡത്ത ശുുലെ ജീ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകരണ പ്രവര്ത്ത പത്തനപഞ്ചായത്ത് ഡത്ത ഏയ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകഗപണിയംഭരണ വകുപണിച്ചയ്ക്ക്  പത്തന ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടയംഭരണ വകുപണില
വരുത്ടുമാര് എനത്തനംതണി പത്തനയ്ക്ക് പ്രസയ്ക്ക്തുത്തനംത ില് വരുന്ന ഗഗമപതിട്ട പഞഗോത ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകൂണിറ്റുകളണില  പത്തനണിലഭ്യമാകുന്നില്ലായെന ബഹ.  ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകൂണിറ്റുകള ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകയ്ക്ക് ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടറുപഞ്ചായത്ത് ഡ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ട  പഞ്ചായത്ത് ഡെഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യുട്ടണിയയ്ക്ക്
 പത്തനണിയോഗഗംണിവനകപഞ്ചായത്ത് ഡയംഭരണ വകുപട്ട െ ജലെ ജീവ പത്തനവനകഗപഞ്ചായത്ത് ഡര ആോത്തനംതണില  പത്തനണിലഭ്യമാകുന്നില്ലായെന ഒഴണിവഗവനകണി പതിട്ട പഞഗോത്തയ്ക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡസക്രട്ടറണി
മുമഗപഞ്ചായത്ത് ഡ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക  പഞ്ചായത്ത് ഡെഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യുട്ടണിയയ്ക്ക് ദ്ധ്യക്ഷത വഹഗെ ജരഗകു്ടുമാര് എനത്തനംതണി പത്തനയ്ക്ക് ആവിറങ്ങയിതിനു ശേ്ടര് അദ്ധ്യമഗോ തു ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടര്  പത്തന ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടപ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടണി സ തദ്ദേശ സ്വലെ ജീ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകരണിയവനകപ്രണത്തനംതഗണയ്ക്ക്.
ശുുലെ ജീ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകരണ പ്രവര്ത്ത പത്തനത്തണി പത്തനയ്ക്ക് സ്ടുമാര് എനടര് അദ സ ഘ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ട പത്തന ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകച വീടുകള മറ്റു ്റിലെഭ്ടര് അദ്ധ്യമഗ തീര്ക്കു്ടുമാര് എന സഗം ബാധ പത്തന
സഗമില് വരുന്ന ഗണി ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകപ്രവര്ത്തകര് ഉള അ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടണിോ് അടിയനണിരമഗോണി ത്തനംതപഞ്ചായത്ത് ഡ്ടുമാര് എന ദ്ധ്യക്ഷത വഹബ്ബു ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകൂണിറ്റുകളണില എത്തണി തീര്ക്കു്ടുമാര് എനത്തനംതണി പത്തനയ്ക്ക് ആവിറങ്ങയിതിനു ശേ്ടര് അദ്ധ്യമഗോ
 പത്തന ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടപ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടണി സ തദ്ദേശ സ്വലെ ജീ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകരണിയവനകപ്രണത്തനംതഗണയ്ക്ക്.
ശുുലെ ജീ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകരണ പ്രവര്ത്ത പത്തനത്തണി പത്തനയ്ക്ക് യമഗയട്ടഗര് ആവിറങ്ങയിതിനു ശേ്ടര് അദ്ധ്യമഗോണിട്ടുള്ള ില് വരുന്ന ഗഗമപതിട്ട പഞഗോത ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകപ്രവര്ത്തകര് ഉളവനകയ്ക്ക്
ആോത്തനംതയ്ക്ക് അ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടണിോ് അടിയനണിരമഗോണി  പത്തനലകു്ടുമാര് എനത്തനംതണിനുള്ള തു ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടര്  പത്തന ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടപ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടണി സ തദ്ദേശ സ്വലെ ജീ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകരണി തീര്ക്കു്ടുമാര് എനത്തനംതണി പത്തനയ്ക്ക്  പത്തനണിര്യര്  തദ്ദേിറങ്ങയിതിനു ശേണിച .
െ ജണിത്തകര് ഉള്പ്പെടെ എലോണിപഞ്ചായത്ത് ഡ്റിലെ പഞ്ചായത്ത് ഡപര്യഫഗമനസയ്ക്ക് ഓ പഞ്ചായത്ത് ഡെണിറയ്ക്ക് സൂയംഭരണ വകുപര്്വസര്മഗയരഗ, അവര്  പത്തനണിയോഗഗംണി തീര്ക്കു്ടുമാര് എന
പ്രത്തനംതണി പത്തനണിം ബാധണി ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകയൂണിറ്റുകളഗ എത്തകര് ഉള്പ്പെടെ എലഗ ാധിത പ്രദേണിവസരളയവ
അവരവരുപഞ്ചായത്ത് ഡ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ട അം ബാധണി ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകഗര പരണിം ബാധണിോണില വരു്ടുമാര് എന
ില് വരുന്ന ഗഗമപതിട്ട പഞഗോത ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകൂണിറ്റുകളണില യ പത്തനരണിപഞ്ചായത്ത് ഡട്ടത്തണി ശുുലെ ജീ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകരണ പ്രവര്ത്ത പത്തനങ്ങപ്രവര്ത്തകര് ഉള വണി്റിലെോണിരുത്തണി
അയംഭരണ വകുപയയംഭരണ വകുപഗപ്രവര്ത്തകര് ഉള ത്തനംതപഞ്ചായത്ത് ഡ്ടുമാര് എന വണിവര പതിട്ട പഞഗോത്തയ്ക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡ പഞ്ചായത്ത് ഡെപഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യുട്ടണി  പഞ്ചായത്ത് ഡെോറ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകയ്ക്ക് ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടപഞ്ചായത്ത് ഡറ ം ബാധരണിയംഭരണ വകുപണിയവനകപ്രണത്തനംതഗണയ്ക്ക് .
െ ജണിത്തകര് ഉള്പ്പെടെ എലോണിപഞ്ചായത്ത് ഡ്റിലെ വണിവം ബാധ ില് വരുന്ന ഗഗമപതിട്ട പഞഗോത ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകൂണിറ്റുകളണില സജ്ജമഗവനകണിോണിട്ടുള്ള ദുരണിത്തനംതഗിറങ്ങയിതിനു ശേ തദ്ദേശ സ്വഗസ  ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടര് അദ്ധ്യഗമ്പു ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകപ്രവര്ത്തകര് ഉള
ഏത്തനംതയ്ക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡപര്യഫഗമനസയ്ക്ക് ഓ പഞ്ചായത്ത് ഡെണിറയ്ക്ക് യൂണണിറണിപഞ്ചായത്ത് ഡ1ന്റെ പരണിം ബാധണിോണിോണി്റിലെഗയണഗ വരു്ടുമാര് എനത്തനംതയ്ക്ക് പ്രസയ്ക്ക്തുത്തനംത
 ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടര് അദ്ധ്യഗമ്പു ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകൂണിറ്റുകളണില അത്തനംതഗത്തനംതയ്ക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡപര്യഫഗമനസയ്ക്ക് ഓ പഞ്ചായത്ത് ഡെണിറയ്ക്ക് സൂയംഭരണ വകുപര്്വസര്മഗര് പരണിയിറങ്ങയിതിനു ശേഗം ബാധ പത്തന
 പത്തന ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടയത്തപ്രണതു , യപഗരഗോയ്ക്ക്മ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകപ്രവര്ത്തകര് ഉള ഉപഞ്ചായത്ത് ഡപ്രണര് എന്നിവര് പങ്കെണില ആോത്തനംതയ്ക്ക് സ ബനണിച്ച വണിവര പതിട്ട പഞഗോത്തയ്ക്ക്
പഞ്ചായത്ത് ഡ പഞ്ചായത്ത് ഡെപഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യുട്ടണി  പഞ്ചായത്ത് ഡെോറ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകയ്ക്ക് ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടര് മുയഖ പത്തന െ ജണിത്തകര് ഉള്പ്പെടെ എലഗ ഭരണകൂ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടപഞ്ചായത്ത് ഡത്ത അറണിോണിയവനകപ്രണതുമഗണയ്ക്ക്.
പ്രൂണിറ്റുകളോബഗം ബാധണിത്തനംത പ്രയാധിത പ്രദേിറങ്ങയിതിനു ശേങ്ങൂണിറ്റുകളണില കലെ ജീ പത്തനണി ഗംയ്ക്ക്  പത്തന ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടത്ടുമാര് എനത്തനംതണി പത്തനയ്ക്ക് പതിട്ട പഞഗോത്തയ്ക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡ പഞ്ചായത്ത് ഡെപഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യുട്ടണി  പഞ്ചായത്ത് ഡെോറ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകയ്ക്ക് ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടര്
ആവിറങ്ങയിതിനു ശേ്ടര് അദ്ധ്യപഞ്ചായത്ത് ഡയംഭരണ വകുപട്ട സഗം ബാധ പത്തന സഗമില് വരുന്ന ഗണി ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകപ്രവര്ത്തകര് ഉള സമോബനണിത്തനംതമഗോണി ്റിലെഭ്ടര് അദ്ധ്യമഗവനകണി  പത്തനലകു്ടുമാര് എനത്തനംതണി പത്തനയ്ക്ക്
ത്തനംതലെ ജീരുമഗ പത്തനണിച.
പ്രൂണിറ്റുകളോയത്തഗ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടനുബനണിച്ചയ്ക്ക്
ത്തനംത ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകര്ലഭ്യമാകുന്നില്ലായെന
യപഗോതു ,
യ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകടുപഗടു ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകപ്രവര്ത്തകര് ഉള
സ ഭവണിച്ചതുമഗോ
വലെ ജീടു ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകച വീടുകളപഞ്ചായത്ത് ഡ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടമഴക്കെടുതിയ
മറ്റു
സഗറസയ്ക്ക് കൃത്തനംത്ടര് അദ്ധ്യമഗോണി
LSGD
എതിട്ട പഞണി പത്തനലെ ജീോറണി ഗംയ്ക്ക്
വണിഭഗഗം
പഞ്ചായത്ത് ഡുയ്യുലഭ്യമാകുന്നില്ലായെനയപ്രണഗപഞ്ചായത്ത് ഡോലഭ്യമാകുന്നില്ലായെന
പഞ്ചായത്ത് ഡസക്രട്ടറണിമഗര്
അവര്വനകയ്ക്ക്
യവപ്രണ
സദ്ധ്യക്ഷത വഹഗോങ്ങപ്രവര്ത്തകര് ഉള

•

•

•

•

•

പഞ്ചായത്ത് ഡുയ്യുലഭ്യമാകുന്നില്ലായെനയപ്രണഗപഞ്ചായത്ത് ഡോലഭ്യമാകുന്നില്ലായെന പഞ്ചായത്ത് ഡപര്യഫഗമനസയ്ക്ക് ഓ പഞ്ചായത്ത് ഡെണിറയ്ക്ക് സൂയംഭരണ വകുപര്്വസര്മഗര് ശ്രടര് അദണിവനകണപഞ്ചായത്ത് ഡമ്ടുമാര് എനയ്ക്ക്
 പത്തനണിര്യര്  തദ്ദേിറങ്ങയിതിനു ശേണിച.
പ്രൂണിറ്റുകളോയത്തഗ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടനുബനണിച്ചയ്ക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡവള്ളമണിറങ്ങണിോ സ്റിലെങ്ങൂണിറ്റുകളണിലു മറ്റു കുമണിഞ്ഞുകൂ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടണിോ മഗ്റിലെണി പത്തന്ടര് അദ്ധ്യങ്ങപ്രവര്ത്തകര് ഉള
്െ ജവ ആ്െ ജവ മഗ്റിലെണി പത്തന്ടര് അദ്ധ്യങ്ങൂണിറ്റുകളഗോണി ത്തനംതര ത്തനംതണിരണിച്ചയ്ക്ക് പരണിസണിത്തനംതണിയയ്ക്ക് യ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകഗട്ട വരഗത്ത വണിം ബാധത്തണില
സ സ്ക്കരണി തീര്ക്കു്ടുമാര് എനത്തനംതണി പത്തനയ്ക്ക് ില് വരുന്ന ഗഗമപതിട്ട പഞഗോത ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകപ്രവര്ത്തകര് ഉള ദ്ധ്യക്ഷത വഹരണിത്തനംതയ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകരൂണിറ്റുകള മണി്ങയിതിനു ശേഷനുമഗോണി സദ്ധ്യക്ഷത വഹ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകരണിച്ചയ്ക്ക്
ദ്ധ്യക്ഷത വഹരണിത്തനംതയ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകരൂണിറ്റുകള  പത്തനണിര്യര്  തദ്ദേിറങ്ങയിതിനു ശേങ്ങപ്രവര്ത്തകര് ഉള പഗ്റിലെണിച്ചയ്ക്ക്  പത്തന ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടയംഭരണ വകുപണി്റിലെഗയവനകപ്രണതു ആോത്തനംതയ്ക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡപര്യഫഗമനസയ്ക്ക് ഓ പഞ്ചായത്ത് ഡെണിറയ്ക്ക്
സൂയംഭരണ വകുപര്്വസര്മഗര് യമഗണണിട്ടര് പഞ്ചായത്ത് ഡുയമോണിട്ടര് ചെയ്യേപ്രണതുമഗണയ്ക്ക്.
 ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകഗ്റിലെവര്്ങയിതിനു ശേഷപഞ്ചായത്ത് ഡവനകടുത്തനംതണിമഴക്കെടുതിയമഗോണി ബനപഞ്ചായത്ത് ഡയംഭരണ വകുപട്ടയ്ക്ക് പതിട്ട പഞഗോത്തയ്ക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡ പഞ്ചായത്ത് ഡെപഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യുട്ടണി  പഞ്ചായത്ത് ഡെോറ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകയ്ക്ക് ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടര്  പഞ്ചായത്ത് ഡെഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യുട്ടണിയയ്ക്ക്
 പത്തനണിയോഗഗംണിച്ച െ ജലെ ജീവ പത്തനവനകഗര്വനകയ്ക്ക് അത്തനംതഗത്തനംതയ്ക്ക് ഓഫലെ ജീസു ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകൂണിറ്റുകളണില  പത്തനണിലഭ്യമാകുന്നില്ലായെന  പഞ്ചായത്ത് ഡെഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യുട്ടണി സര്ട്ടണിഫണിവനകറയ്ക്ക്
 പത്തനല ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകണിോണിട്ടുയപ്രണഗപഞ്ചായത്ത് ഡോ്ടുമാര് എനയ്ക്ക് പരണിയിറങ്ങയിതിനു ശേഗം ബാധണിച മഗത്രയമ തു ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടര് ിറങ്ങയിതിനു ശേമൂണിറ്റുകള  പത്തനല ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകഗരളയവ എ്ടുമാര് എനയ്ക്ക്  പത്തനണിര്യര്  തദ്ദേിറങ്ങയിതിനു ശേണിച .
ത്തനംതലെ ജീവ്രപ്രൂണിറ്റുകളോപഞ്ചായത്ത് ഡവനകടുത്തനംതണിയയ്ക്ക് ഇ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടോഗോ ില് വരുന്ന ഗഗമപതിട്ട പഞഗോത ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകൂണിറ്റുകളണിപഞ്ചായത്ത് ഡ്റിലെ വഗര്ഞ്ചായത്തുകളിലെ വാര്ഡു ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകപ്രവര്ത്തകര് ഉളവനകയ്ക്ക് ബഹ. െ ജണിത്തകര് ഉള്പ്പെടെ എലഗ
 ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകൂണിറ്റുകള ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകയ്ക്ക് ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടര് അനുവാധിത പ്രദേണിച്ച തു ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക തു ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടര് പ്രവര്ത്ത പത്തനങ്ങപ്രവര്ത്തകര് ഉള തീര്ക്കു യവപ്രണണി പഞ്ചായത്ത് ഡു്റിലെവഴണിച ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടയ്ക്ക്പഞ്ചായത്ത് ഡപ്രണപഞ്ചായത്ത് ഡോ്ടുമാര് എനയ്ക്ക് ഉറയംഭരണ വകുപയ്ക്ക്
വരുത്ടുമാര് എനത്തനംതണി പത്തനയ്ക്ക്  പഞ്ചായത്ത് ഡെണി. പഞ്ചായത്ത് ഡെണി.പണി ഓഫലെ ജീസണിപഞ്ചായത്ത് ഡ്റിലെ സലെ ജീ പത്തനണിോര് സൂപ്രപ്രണയ്ക്ക് ശ്രലെ ജീ.രഗയെ ജ്ങയിതിനു ശേഷയ്ക്ക്കുമഗര്. പണി.പഞ്ചായത്ത് ഡെ ജ പഞ്ചായത്ത് ഡോ
ചുമത്തനംത്റിലെപഞ്ചായത്ത് ഡയംഭരണ വകുപടുത്തണി ത്തനംതലെ ജീരുമഗ പത്തനണിച.
ശുുലെ ജീ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകരണരളയവമഗോണി ബനപഞ്ചായത്ത് ഡയംഭരണ വകുപട്ടയ്ക്ക് ഏതു സമോത എത്തകര് ഉള്പ്പെടെ എലഗ  ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകഗര്ടര് അദ്ധ്യത്തണിലു സലെ ജീ പത്തനണിോര്
സൂപ്രണ്ടുമഗര് അത്തനംതലെ ജീവ ശ്രടര് അദഗലുവനകൂണിറ്റുകളഗോണിരണിയവനകപ്രണതു
എപഞ്ചായത്ത് ഡ് അടിയനര് എന്നിവര് പങ്കെണിലു
യപഗരഗോയ്ക്ക്മ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകപ്രവര്ത്തകര് ഉള
 ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകപഞ്ചായത്ത് ഡപ്രണത്തണിോഗല അയയംഭരണ വകുപഗപ്രവര്ത്തകര് ഉള ത്തനംതപഞ്ചായത്ത് ഡ്ടുമാര് എന ആോത്തനംതയ്ക്ക് സ ബനണിച്ച വണിവര യരഖഗമു്റിലെ പതിട്ട പഞഗോത്തയ്ക്ക്
പഞ്ചായത്ത് ഡ പഞ്ചായത്ത് ഡെപഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യുട്ടണി  പഞ്ചായത്ത് ഡെോറ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകയ്ക്ക് ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടപഞ്ചായത്ത് ഡറ അറണിോണി തീര്ക്കു്ടുമാര് എനത്തനംതണിനു  പത്തനണിര്യര്  തദ്ദേിറങ്ങയിതിനു ശേണിച .
ശുുലെ ജീ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകരണ പ്രവര്ത്ത പത്തനരളയവമഗോണി ബനപഞ്ചായത്ത് ഡയംഭരണ വകുപപഞ്ചായത്ത് ഡട്ടത്ടുമാര് എന സ്ടുമാര് എനടര് അദ പ്രവര്ത്ത ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകര്വനകയ്ക്ക് ആദ്ധ്യക്ഷത വഹഗര
ആവിറങ്ങയിതിനു ശേ്ടര് അദ്ധ്യമഗോണിട്ടുള്ള പക്ഷ
ആോത്തനംതയ്ക്ക് ദ്ധ്യക്ഷത വഹബ്ബു ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകച വീടുകളപഞ്ചായത്ത് ഡ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ട സദ്ധ്യക്ഷത വഹഗോയത്തഗടുകൂ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടണി ്റിലെഭ്ടര് അദ്ധ്യമഗവനകണി
പഞ്ചായത്ത് ഡ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകഗടു തീര്ക്കു്ടുമാര് എനത്തനംതണി പത്തനയ്ക്ക് ില് വരുന്ന ഗഗമപതിട്ട പഞഗോത്തയ്ക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡസക്രട്ടറണിമഗര്വനകയ്ക്ക് അറണിോണിയംഭരണ വകുപയ്ക്ക്  പത്തനലകു്ടുമാര് എനത്തനംതയ്ക്ക് പതിട്ട പഞഗോത്തയ്ക്ക്
പഞ്ചായത്ത് ഡ പഞ്ചായത്ത് ഡെപഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യുട്ടണി  പഞ്ചായത്ത് ഡെോറ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകയ്ക്ക് ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടയറഗ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടയ്ക്ക്  പത്തനണിര്യര്  തദ്ദേിറങ്ങയിതിനു ശേണിച.

മു ഡെപ്യുട്ടി ഡയറകൂണിറ്റുകളണില പരഗമര്ിറങ്ങയിതിനു ശേണിച്ചണിരണി തീര്ക്കു്ടുമാര് എന
അവസഗ പത്തനണിച.

ത്തനംതലെ ജീരുമഗ പത്തനങ്ങപ്രവര്ത്തകര് ഉള  പത്തനണിര്യര്  തദ്ദേിറങ്ങയിതിനു ശേണിച്ചയ്ക്ക് യോഗഗം

6.30 പണി.എ

 പത്തനയ്ക്ക്

