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കനാടീസ്
   ൻിഷയ : പഞ്ചായത്ത് ൻകുപ്് -പായം ക്കാട്റു ജില- കകാടായി ഗാരപഞ്ചായത്ത്- സീനിയർ കാർക്ക്-

ശ്രീ.  കറായി ടഫർർാാസിടന സീനിയർ കാർകരാരുടടറു സീനികയാര്യിറി പടികയിയ
ഉൾട്ടുത്തുന്നത്- സ ബന്ധിച.്

   സൂചന: 1. 23.05.2018 തീയതിയിടയം  ഇ 5-38675/17 നമ്പർ ഉത്തര്യൻ്.
2. പായം ക്കാട്റു  പഞ്ചായത്ത്  ടഡപപ്യടി  ഡയറക്ടടടടറു 15.04.2021  തീയതിയിടയം  DDP-

PKD/1178/2021-E4 നമ്പർ കത്ത്.
3. 13.12.2013 തീയതിയിടയം  ഇ 4-04/2012(1) നമ്പർ ഉത്തര്യൻ്

                പായം ക്കാട്റു  ജിലയിടയം  കകാടായി  ഗാരപഞ്ചായത്തിടയം  സീനിയർ  കാർക്കായ   ശ്രീ.
കറായി ടഫർർാാസ് ആർ-ന്  13.12.2013  ടയം  ഇ 4-04/2012(1)  നമ്പർ ഉത്തര്യൻ്  പകാര്യ  സീനിയർ
കാർക്കായി  സ്ഥാനകയറ   യം ഭവിചിരുുനടൻെങില  2008  മുതയ  2016  ൻടര്യയുള്ള കായം യവിൻിയ
സീനിയർ കാർക്കായി  സ്ഥാനകയറ  യം ഭവിചൻരുടടറു പര്യാരർശ (1)  സീനികയാറിറി  പടികയിയ  കപര്യ്
ഉൾട്ടിടില എുന ,  കര്യട്റു/അന്തിര  പടിക  പസിധീകര്യിചക്ാൾ  ടറുിയാടറ കപര്യ്  ഉൾട്ടറുാത്തത്
ശ്രധയിയടപടിരുന്നില എുന  ആയത്  രാ്ാക്കി  പര്യാരർശ (1)  സീനികയാര്യിറി  പടികയിയ
ഉൾട്ടുത്തുന്നതിനുള്ള നടറുപടറുികൾ സ്വീകര്യിക്കർടരുന    അകപക്ഷിചിര്യികുന. 
      പര്യാരർശ (2) അകപക്ഷയു  ഉത്തര്യരവുകു  പര്യികശാധിചതിയ ശ്രീ. കറായി ടഫർർാാസ്  ആർ-
ന് പര്യാരർശ (3)  ഉത്തര്യൻ്  പകാര്യ  സ്ഥാനക്കയറ  അനുൻിിചിിള്ള് ,  ടറുിയാാ    ൻകുപുതയം 
പര്യീക്ഷകൾ  ജൂലയം  2013  പാബയം ാത്തിയ  (PT  -Jul2013,  MOP-  Jul-2010,  AT-  Jul  2013)
പാസായിിള്ളതായു  കാണുന.  ഫീഡർ കാറ്റിയിയ ജനിയറായ  ശ്രീരതി  സുജജാത ടക.എ -ന്
പര്യാരർശ (1)  ഉത്തര്യൻിയ  2375  ആയി  സ്ഥാനകര  നയകിയിിള്ളതിനായ  ശ്രീ.  കറായി
ടഫർർാാസ്  ആർ  ന്  സീനിയർ  കാർകരാരുടടറു സീനികയാര്യിറി  യം ി്ിയ  സ്ഥാനകര 
നയകകാതായി കബാധാട്ടിര്യികുന.
               കരയ സാഹചചര്യാത്തിയ പായം ക്കാട്റു ജിലയിടയം  കകാടായി ഗാരപഞ്ചായത്തിടയം  സീനിയർ
കാർക്കായ  ശ്രീ. കറായി ടഫർർാാസ് ആർ-ന് 01.01.2009 മുതയ 31.12.2016 ൻടര്യയുള്ള കായം യവിൻിയ
സീനിയർ കാർക്ക്  തസികയികയം ക്ക്  സ്ഥാനക്കയറ  യം ഭവിച ഉകിാാ്സ്ഥരുടടറു സീനികയാര്യിറി  പടിക
അന്തിരരാക്കിയ  23.05.2018  ടയം  ഇ 5-38675/17  നമ്പർ ഉത്തര്യൻ് പാകാര്യമുള്ള പര്യാരർശ (1)  യം ി്ിയ 
സീനിയറായ ശ്രീ. സുജനിയ ര്യാജാ റി.സി(2374) നുകശഷരവു    ജനിയർ ആയ ശ്രീരതി. സുജജാത.ടക.എ 
(2375)  ക്ക്  മുമ്പിയം ായു  ശ്രീ.  കറായ്  ടഫർർാാസിടന 2374(1)  എന്ന കരനമ്പര്യായി
ഉൾട്ടുത്താരവുന്നതാടർന്ന് കാണുന.    
               ഇപകാര്യ  യം ി്ിയ  ഉൾട്ടുത്തുന്നതിയ  ആകക്ഷപമുള്ള ജീൻനക്കാർ  ബന്ധട്ട
കര്യഖകൾ സഹചിത  ആകക്ഷപ  15 ിിൻസത്തിനുള്ളിയ ഈ ആഫീസിയ യം ഭവാരാകക്കാതാർ്.

ൻിശ്വസതകയാടടറു
H. DINESHAN IAS

DIRECTOR OF PANCHAYATH
പകർ്്
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    1. എലാ പഞ്ചായത്ത് ടഡപപ്യടി ഡയറക്ടർരാർക (എലാ ജീൻനക്കാരു  കനാടീസ് കാിിടാന്ന്
ഉറുൻരുകത്താതാർ്)

    2. എലാ ഗാര പഞ്ചായത്ത് ടസകടറിരാർക , (പഞ്ചായത്ത് ടഡപപ്യടി ഡയറക്ടർരാർ മുകഖന)
3. ശ്രീ. കറായി ടഫർർാാസ്.ആർ, കകാടായി ഗാര പഞ്ചായത്ത്, പായം ക്കാട്റു 

    4. കകാടായി ഗാര പഞ്ചായത്ത് (പായം ക്കാട്റു പഞ്ചായത്ത് ടഡപപ്യടി ഡയറക്ടർ മുകഖന)

5. ടൻൂലബ്സൈറിയ പസിധീകര്യികന്നതിന്.
    6. കരുതയ  / അധിക 
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