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No. DDP-WYD/701/2020-A2               വയനാട് പഞായത് ് ഡത് ഡെപ ഡെപ്യൂപ്യൂടെപ്യൂട്ടി ത് ഡെയറക്ടറു് ഡട റക്ടറുടെ കാരകാലയു
                                                        സെപ്യൂട്ടിവെപ്യൂട്ടില് സ സ്റ്റേഷന , സനാര്ത് റക്ടറുടെ കല് കല്പ്പറ്റ പെപ്യൂട്ടിഒ -673122
                                                         Em  ail  .ddpwayanad@gmail.com
                                                         സോാണ് 04936-202634,202663, തീയതെപ്യൂട്ടി :  26.02.2021

സനാപ്യൂടീസ്
 

വെപ്യൂട്ടിഷയു : - പഞായത് വകു കല്പ്പ് - ജീവനകാരകു - 2021 ് ഡല ് ഡപാതു സ്ഥലു മാറ്റു - 
                          അസപക്ഷറക്ടറുടെ കരു് ഡട റക്ടറുടെ കരട് ലെപ്യൂട്ടി സ്റ്റേ് പ്രസെപ്യൂട്ടി് പ്രസിദീറക്ടറുടെ കരെപ്യൂട്ടിക്കുന്നത് - സുബനെപ്യൂട്ടിധിച്        
                                                        

സൂചന  : -  1) ജെപ്യൂട്ടി.ഒ (പെപ്യൂട്ടി) 3/2017/ഉഭപവ, തീയതെപ്യൂട്ടി 25.02.2017  
                         2) ബഹ. പഞായത് ത് ഡെയറക്ടറു് ഡട 21.12.2020 ് ഡല PAN/14725/2020-E1 (DP)
                             നമ്പര് സനാപ്യൂടീസ്

സൂചന (1)  ഉതരവ് പ്രറക്ടറുടെ കാരു സര്കാര് പുറ് ഡ കല്പ്പടുവെപ്യൂട്ടിധിചെപ്യൂട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥലു മാറ്റ മാനദണ്ഡങ്ങള്ള സ്ഥലം മാറ്റ മാനദണ്ഡങ്ങളക്

അനുസൃതമായെപ്യൂട്ടി പഞായത് വകു കല്പ്പെപ്യൂട്ടി് ഡല വെപ്യൂട്ടിവെപ്യൂട്ടിധ തിലെ വിവിധ തസെപ്യൂട്ടിറക്ടറുടെ കറക്ടറുടെ കവിവിധ തസ്തികകളെപ്യൂട്ടി് ഡല 2021  ് ഡല ് ഡപാതു സ്ഥലു മാറ്റു

സുബനെപ്യൂട്ടിധിച് സൂചന (2) പ്രറക്ടറുടെ കാരു അസപക്ഷ സഷീറക്ടറുടെ കരെപ്യൂട്ടിക്കുന്നതെപ്യൂട്ടിനുു റക്ടറുടെ കരട് ലെപ്യൂട്ടി സ്റ്റേ് പ്രസെപ്യൂട്ടി് പ്രസിദീറക്ടറുടെ കരെപ്യൂട്ടിക്കുന്നതെപ്യൂട്ടിനുു

സമയ വെപ്യൂട്ടിവര പപ്യൂടെപ്യൂട്ടിറക്ടറുടെ ക പഞായത് ത് ഡെയറക്ടര് പ്രസെപ്യൂട്ടി് പ്രസിദീറക്ടറുടെ കരെപ്യൂട്ടിധിചെപ്യൂട്ടിരുന.

അപ്രറക്ടറുടെ കാരു ലഭെപ്യൂട്ടിധിച ് ഡപാതു സ്ഥലു മാറ്റതെപ്യൂട്ടിനായുള്ള അസപക്ഷറക്ടറുടെ കള്ള സ്ഥലം മാറ്റ മാനദണ്ഡങ്ങള സുാത് ഡെീറക്ടറുടെ കരെപ്യൂട്ടിധിച്

അസപക്ഷറക്ടറുടെ കരു് ഡട ലെപ്യൂട്ടി സ്റ്റേ് പ്രസെപ്യൂട്ടി് പ്രസിദീറക്ടറുടെ കരെപ്യൂട്ടിക്കുന്നതെപ്യൂട്ടിന് മുസന്നാടെപ്യൂട്ടിയായെപ്യൂട്ടി ജെപ്യൂട്ടില്ലക്കുള്ളെപ്യൂട്ടി് ഡല വെപ്യൂട്ടിവെപ്യൂട്ടിധ തിലെ വിവിധ തസെപ്യൂട്ടിറക്ടറുടെ കറക്ടറുടെ കവിവിധ തസ്തികകളെപ്യൂട്ടില്

സ്ഥലു മാറ്റു ലഭെപ്യൂട്ടിക്കുന്നതെപ്യൂട്ടിന് അസപക്ഷ സമര് കല്പ്പെപ്യൂട്ടിധിച ജീവനകാരു് ഡട റക്ടറുടെ കരട് ലെപ്യൂട്ടി സ്റ്റേ് ഇസതാ് ഡടാ കല്പ്പു

ബന് ഡ കല്പ്പപ്യൂട എല്ലാവരു് ഡടയുു അറെപ്യൂട്ടിവെപ്യൂട്ടിസലഅറിവിലേയായെപ്യൂട്ടി പ്രസെപ്യൂട്ടി് പ്രസിദീറക്ടറുടെ കരെപ്യൂട്ടിക്കുന.  ഈ ലെപ്യൂട്ടി സ്റ്റേെപ്യൂട്ടിസ്റ്റിന്മേല് ആസക്ഷപമുള്ള

പക്ഷു ടെപ്യൂട്ടി വെപ്യൂട്ടിവരു ഉചെപ്യൂട്ടിതമാര്സമാര്ഗ്ഗേന 10.03.2021 നറക്ടറുടെ കു ഈ ഓോീസെപ്യൂട്ടില് ലഭകമാസകണ്ടതാണ്.  ഈ ലെപ്യൂട്ടി സ്റ്റേ്

തസ തദ്ദേശ സഷയുഭരണ വകു കല്പ്പെപ്യൂട്ടി് ഡ വകുപ്പിന്റെ www.dop.lsg.kerala.gov.in എന്ന ് ഡവബ് സസറ്റെപ്യൂട്ടില് ലഭകമാണ്.

                                                                                  (ഒ കല്പ്പ് )
                     പെപ്യൂട്ടി. ജയരാജന

                                                                                     പഞായത് ് ഡത് ഡെപ ഡെപ്യൂപ്യൂടെപ്യൂട്ടി  ത് ഡെയറക്ടര് 
                                                                                                       വയനാട്
പറക്ടറുടെ കര് കല്പ്പ് : 

1) പഞായത് അസെപ്യൂട്ടി സ്റ്റേ വകുപ്പിന്റെ് ത് ഡെയറക്ടര് , വയനാട്
2) എല്ലാ ് ഡപര്സോാമനസ് ഓത് ഡെെപ്യൂട്ടിറ്റ് യൂണെപ്യൂട്ടിറ്റ് സൂ കല്പ്പര്സവസര്മാര്ക്കുു
3) എല്ലാ ഗാമ പഞായത് ് ഡസുപ്യൂടറെപ്യൂട്ടിമാര്ക്കുു
4) എകെപ്യൂട്ടിറക്ടറുടെ ക ഡെപ്യൂപ്യൂടീവ് ത് ഡെയറക്ടര് , ഇനോര്സമഷന സറക്ടറുടെ കരവിവിധ തസ്തികകള മെപ്യൂട്ടിഷന

    (തസ തദ്ദേശ സഷയുഭരണ വകു കല്പ്പെപ്യൂട്ടി് ഡ വകുപ്പിന്റെ ് ഡവബ് സസറ്റെപ്യൂട്ടില് പ്രസെപ്യൂട്ടി് പ്രസിദീറക്ടറുടെ കരെപ്യൂട്ടിക്കുന്നതെപ്യൂട്ടിനായെപ്യൂട്ടി)
         5) റക്ടറുടെ കരുതല് /അധെപ്യൂട്ടിറക്ടറുടെ കു

ത് ഡെെപ്യൂട്ടി/26.02.2021

mailto:Email.ddpwayanad@gmail.com
http://www.dop.lsg.kerala.gov.in/
mailto:Email.ddpwayanad@gmail.com
mailto:Email.ddpwayanad@gmail.com

