
പഞ്ചായതയത്ത് ഡെപത് ഡെപ ഡെപ്യുട്ടി െപ്യുട്ടി ത് ഡെയറക്ടര, ഇടുക്കിെപ്യുട്ടി ജില്ലയെപ്യുട്ടില്ലയുഡെപി ജില്ലയുടെ നി ജില്ലയുടെപി ജില്ലയുടെെപ്യുട്ടിക്രമങ്ങള.

വെപ്യുട്ടിഷയം പഞ്ചായതയത്ത് സബോര്്ചാരത് ഡെെപ്യുട്ടിബോരനറ്റ്യത്ത് സരറ്റ് സര്വ്വീസയത്ത്- ക്ചാരക്കിയത്ത് തസ്തികയിെപ്യുട്ടികയെപ്യുട്ടിഡെപ തസ്തികയിലെ നെപ്യുട്ടിയമനം - ഉതരവയത്ത് 
പുറഡെപപ്പെടുവെപ്യുട്ടിക്കുന.

പര്ചാമര്ം (1). 1958 ഡെപ തസ്തികയിലെ ബോരകരള ബോര്റ്റേറ്റ്യത്ത് ആന്റ് യത്ത് സബോര്്ചാരത് ഡെെപ്യുട്ടിബോരനറ്റ്യത്ത് ചട്ടി ങ്ങള
(2) 1994 ഡെപ തസ്തികയിലെ ബോരകരള പഞ്ചായതയത്ത് സബോര്്ചാരത് ഡെെപ്യുട്ടിബോരനറ്റ്യത്ത് സരറ്റ് സര്വ്വീസയത്ത് ചട്ടി ങ്ങള
(3) ബോരകരള പബെപ്യുട്ടിക്കിയത്ത് സരറ്റ് സര്വ്വീസയത്ത് കമ്മീഷന്്റ് സര്വ്വീഷന, ഇടുക്കിെപ്യുട്ടി ജില്ലയെപ്യുട്ടില്ല്ചാ ഓഫീസറുട്റ് സര്വ്വീസറുഡെപി ജില്ലയുടെ 27/04/2018 ത്റ് സര്വ്വീയതെപ്യുട്ടി 

യെപ്യുട്ടിഡെപ തസ്തികയിലെ ഐ.ത് ഡെെപ്യുട്ടി.്െപ്യുട്ടി (4) 3161/13(4) നമ്പര നെപ്യുട്ടിയമന ശുപ്ചാര് കതയത്ത്.

ഉതരവയത്ത് നമ്പര  .   എ      3- 2288/2005/  വ്ചാ തസ്തികയിലെ്ം  -10                           ത്റ് സര്വ്വീയതെപ്യുട്ടി  .     17/05/2018.

ഇടുക്കിെപ്യുട്ടി ജില്ലയെപ്യുട്ടില്ലയെപ്യുട്ടില് പഞ്ചായതയത്ത് വകുപ്പെെപ്യുട്ടില് നെപ്യുട്ടിയമെപ്യുട്ടിക്കിഡെപപ്പെടുന്നതെപ്യുട്ടിനയത്ത് ബോരകരള പബെപ്യുട്ടിക്കിയത്ത് സരറ്റ് സര്വ്വീസയത്ത് കമ്മീഷന്്റ് സര്വ്വീഷന പര്ചാമര്ം (3) 
പ്രക്ചാരം ശുപ്ചാര് ഡെപചയ്തിെപ്യുട്ടിട്ടുള്ള ത്ചാഡെപിട്ടുള്ള താഴെ പട്ടി െപ്യുട്ടികയെപ്യുട്ടില് ബോരക്ചാളം (2) ല്  ബോരപരയത്ത് പറയുന്ന ഉബോര ്്ചാഗാ്ചാരഗെപ്യുട്ടികഡെപള പര്ചാമര്ം (2) ചട്ടി ങ്ങളെപ്യുട്ടിഡെപ തസ്തികയിലെ 
നെപ്യുട്ടിശെപ്യുട്ടിത വ്വസ്ഥകള പ്രക്ചാരം 19000-500-20000-550-22200-600-25200-650-27800-700-29900-800-33900-900-37500-1000-
42500-1100-43600 രൂപ ്മ്പള ഡെപള സ്കെയെപ്യുട്ടി തസ്തികയിലെെപ്യുട്ടില് ക്ചാരക്കിയത്ത് തസ്തികയിെപ്യുട്ടികയെപ്യുട്ടില് ത്ചാഡെപിട്ടുള്ള താഴെ പട്ടി െപ്യുട്ടികയെപ്യുട്ടി തസ്തികയിലെയത്ത് ബോരക്ചാളം (7) ല് ബോരപര പറയുന്ന ഓഫീസറുട്റ് സര്വ്വീസുകളെപ്യുട്ടില് 
 ത്ചാല്ക്ചാ തസ്തികയിലെെപ്യുട്ടികമ്ചായെപ്യുട്ടി(provisional) നെപ്യുട്ടിയമെപ്യുട്ടിച്ചു ഉതരവ്ചാകുന.

പട്ടി െപ്യുട്ടിക

ക്രമ 
നം

ബോരപരം ബോരമല് വെപ്യുട്ടി തസ്തികയിലെ്ചാസവും പെപ്യുട്ടിത്ചാവെപ്യുട്ടിഡെപന്റ്  / 
രക്ചാകരത്ചാവെപ്യുട്ടിഡെപന്റ്  
ബോരപരയത്ത്

ജില്ലയനന ത്റ് സര്വ്വീയതെപ്യുട്ടി ബോരയ്ചാഗാ്ത/ പരെപ്യുട്ടിചയം നെപ്യുട്ടിയമന ക്്ചാട്ടി നെപ്യുട്ടിയമെപ്യുട്ടിക്കിഡെപപ്പെടുന്ന 
ഓഫീസറുട്റ് സര്വ്വീസയത്ത്

1 2 3 4 5 6 7

1 ര്ചാധ്ചാകൃഷ്ണപെപ്യുട്ടിള്ള എസയത്ത്
കുഴുബോരവ തസ്തികയിലെെപ്യുട്ടില്
ഏവൂര ഡെപസ സൌതയത്ത്, ക്ചായംകുളം
ക്റ് സര്വ്വീര്റ് സര്വ്വീക്കി്ചാി ജില്ലയുടെയത്ത്, ആ തസ്തികയിലെപ്പുിട്ടുള്ള താഴെ-690508

Radhakrishna Pillai S
Kuzhuvelil
Evoor South, Kayamkulam
Keerikkad, Alappuzha- 690508

്െപ്യുട്ടിവ്ങ്കര പെപ്യുട്ടിള്ള 20/05/1983. എസയത്ത്എസയത്ത്എല്സെപ്യുട്ടി ഒ സെപ്യുട്ടി ബോരി ജില്ലയുടെണ ഉടുമ്പനബോരച്ചാ തസ്തികയിലെ ഗ്ര്ചാമ 
പഞ്ചായതയത്ത് 
ഓഫീസറുട്റ് സര്വ്വീസയത്ത്, 
ഉടുമ്പനബോരച്ചാ തസ്തികയിലെ 

2 അര്ജ്ജൂന ര്ചാജില്ലയയത്ത് വെപ്യുട്ടി ഐ
അര്ജ്ജൂനം, 33
ഡെപസ്്ചാ്റ്റേ്ന ബോരറ്ചാത് ഡെയത്ത്
ഡെപചവ്ചായൂര, ബോരക്ചാിട്ടുള്ള താഴെെപ്യുട്ടിബോരക്കി്ചാി ജില്ലയുടെയത്ത്
ഡെപചവ്ചായൂര
ബോരക്ചാിട്ടുള്ള താഴെെപ്യുട്ടിബോരക്കി്ചാി ജില്ലയുടെയത്ത്- 673017

Arjun Raj V I
Arjunam, 33
Subastian Road
Chevayoor, Kozhikode
Chevayoor,
Kozhikode- 673017

ര്ചാജില്ലയന എം 02.03.1986 സെപ്യുട്ടി്െപ്യുട്ടിഎസയത്ത്ഇ 10 ഒ സെപ്യുട്ടി ബോരി ജില്ലയുടെണ മൂന്ന്ചാര ഗ്ര്ചാമ 
പഞ്ചായതയത്ത് 
ഓഫീസറുട്റ് സര്വ്വീസയത്ത്, മൂന്ന്ചാര

3. വ്റ് സര്വ്വീണ ര്ചാജില്ലയന
വെപ്യുട്ടിരതനകണ്ടതെപ്യുട്ടില്
പുറ്റ്ി ജില്ലയുടെെപ്യുട്ടി
പുറ്റ്ി ജില്ലയുടെെപ്യുട്ടി, ഇടുക്കിെപ്യുട്ടി
(ഈിട്ടുള്ള താഴെവ)

Veena Rajan
Viruthankandathil
Puttady
Puttady, Idukki
(Ezhava)

ര്ചാജില്ലയന വെപ്യുട്ടി ആര 19.08.1986 എസയത്ത്എസയത്ത്എല്സെപ്യുട്ടി ഒ സെപ്യുട്ടി ബോരി ജില്ലയുടെണ കുമളെപ്യുട്ടി ഗ്ര്ചാമ 
പഞ്ചായതയത്ത് 
ഓഫീസറുട്റ് സര്വ്വീസയത്ത്, കുമളെപ്യുട്ടി

4. ജില്ലയയര്ചാജില്ലയന ഡെപക ആര
കണെപ്യുട്ടിയ്ചാരപ്ചാറ പുതനവ്റ് സര്വ്വീി ജില്ലയുടെയത്ത്
കട്ടി പ്പെന പെപ്യുട്ടി ഒ

ര്ചാജില്ലയബോര്ഖരന     24/03/1984 എസയത്ത്എസയത്ത്എല്സെപ്യുട്ടി എല്ഇ ബോരി ജില്ലയുടെണ ഇി ജില്ലയുടെമ തസ്തികയിലെക്കുി ജില്ലയുടെെപ്യുട്ടി ഗ്ര്ചാമ 
പഞ്ചായതയത്ത് 
ഓഫീസറുട്റ് സര്വ്വീസയത്ത്, ബോര വെപ്യുട്ടികുളം



കട്ടി പ്പെന- 685508

Jayarajan K R
Kannyaruoara Puthenveedu
Kattappana P O
Kattappana- 685508

5 സ്ഥെപ്യുട്ടിരം വെപ്യുട്ടി തസ്തികയിലെ്ചാസം
മന്സൂറ എസയത്ത്
മന്സൂറ മനസെപ്യുട്ടില്
ഡെപതബോരക്കിമുറെപ്യുട്ടി
ശുരന്ചാി ജില്ലയുടെയത്ത് പെപ്യുട്ടി ഒ
ഡെപക്ചാല്ലം- 690522
കമ്മീഷന് ഡെപ്യുണെപ്യുട്ടിബോരക്കിഷന വെപ്യുട്ടി തസ്തികയിലെ്ചാസം
മന്സൂറ എസയത്ത്
പ തസ്തികയിലെ്ചാബോര്ശേരെപ്യുട്ടില് വ്റ് സര്വ്വീി ജില്ലയുടെയത്ത്
പുന്ന തസ്തികയിലെത്തുപി ജില്ലയുടെെപ്യുട്ടി
ചുരളെപ്യുട്ടിബോരക്ചാി ജില്ലയുടെയത്ത് പെപ്യുട്ടി ഒ
പതനംതെപ്യുട്ടിട്ടി  689668
(മുസളെപ്യുട്ടിം)

 Permanent address
Mansoora S
Mansoora Manzil
Thekkemuri
Sooranad P O
Kollam-690522
Communication Address
Mansoora S
Palasseril House
Punnalathupady
Churulicodu P O
Pathanamthitta 689668
(Muslim)

റഹെപ്യുട്ടിം 28/05/1984 എസയത്ത്എസയത്ത്എല്സെപ്യുട്ടി സംവരണ ബോരി ജില്ലയുടെണ
മുസളെപ്യുട്ടിം

പള്ളെപ്യുട്ടിവ്ചാസല് ഗ്ര്ചാമ 
പഞ്ചായതയത്ത് 
ഓഫീസറുട്റ് സര്വ്വീസയത്ത്, 
പള്ളെപ്യുട്ടിവ്ചാസല്

ഉബോര ്്ചാഗാ്ചാരഗെപ്യുട്ടികള ,
• ജില്ലയനന ത്റ് സര്വ്വീയതെപ്യുട്ടി, വെപ്യുട്ടി ്്ചാഭ്്ചാസ ബോരയ്ചാഗാ്ത എന്നെപ്യുട്ടിവ ഡെപതളെപ്യുട്ടിയെപ്യുട്ടിക്കുന്ന സരട്ടി െപ്യുട്ടിഫീസറുടെപ്യുട്ടിക്കിറ്റ്യത്ത് (അസലം ഒര പകരപ്പും)
• സരക്കി്ചാര സരറ്റ് സര്വ്വീസെപ്യുട്ടിലള്ള അസെപ്യുട്ടി്റ്റേന്റ് യത്ത് സരജില്ലയനെപ്യുട്ടില് കുറയ്ചാത പ വെപ്യുട്ടിയെപ്യുട്ടിലള്ള ഡെപമത് ഡെെപ്യുട്ടിക്കില് ഓഫീസറുട്റ് സര്വ്വീസറുഡെപി ജില്ലയുടെ പക്കില് 

നെപ്യുട്ടിനള്ള ആബോരര്ചാഗാ്കമത്ചാ സ്ചാക്പത്രം. ( മെഡികം.  (  ഡെപമത് ഡെെപ്യുട്ടിക്കില് ഫീസറുടെപ്യുട്ടിറ്റ്യത്ത്ഡെപനസയത്ത് സരട്ടി െപ്യുട്ടിഫീസറുടെപ്യുട്ടിക്കിറ്റ്യത്ത്)  (മ്ചാതൃക ഉള്ളി ജില്ലയുടെക്കിം 
ഡെപചയ്യുന) (അസലം ഒര പകരപ്പും)

• സരക്കി്ചാര സരറ്റ് സര്വ്വീസെപ്യുട്ടിലള്ള ഒര ഗാസറ്റ്ത് ഡെയത്ത് ഓഫീസറുട്റ് സര്വ്വീസറെപ്യുട്ടില് നെപ്യുട്ടിനള്ള സ്്ചാഭ്ചാവ സ്ചാക്പത്രം. ( മെഡികം (മ്ചാതൃക ഉള്ളി ജില്ലയുടെക്കിം 
ഡെപചയ്യുന) (അസലം ഒര പകരപ്പും)

• സ്ചാമൂ ്ചായെപ്യുട്ടിക സംവരണ ക്്ചാട്ടി യെപ്യുട്ടില് നെപ്യുട്ടിയമനം  തസ്തികയിലെഭെപ്യുട്ടിച്ചിടെപ്യുട്ടിട്ടുള്ള ഉബോര ്്ചാഗാ്ചാരഗെപ്യുട്ടികള അവരഡെപി ജില്ലയുടെ സമു ്ചായം 
ഡെപതളെപ്യുട്ടിയെപ്യുട്ടിക്കുന്നതെപ്യുട്ടിനയത്ത് നെപ്യുട്ടിശെപ്യുട്ടിത മ്ചാതൃകയെപ്യുട്ടിലള്ള  സമു ്ചായ സരട്ടി െപ്യുട്ടിഫീസറുടെപ്യുട്ടിക്കിറ്റ്യത്ത് /  ബോരന്ചാണ ക്ര്റ് സര്വ്വീമെപ്യുട്ടി തസ്തികയിലെയര 
സരട്ടി െപ്യുട്ടിഫീസറുടെപ്യുട്ടിക്കിറ്റ്യത്ത്(അസലം ഒര പകരപ്പും)

• വെപ്യുട്ടിമുക്ത ഭി ജില്ലയുടെന്ചാണയത്ത് എങ്കെപ്യുട്ടില് ആയതയത്ത് ഡെപതളെപ്യുട്ടിയെപ്യുട്ടിക്കുന്ന സരട്ടി െപ്യുട്ടിഫീസറുടെപ്യുട്ടിക്കിറ്റ്യത്ത് (അസലം ഒര പകരപ്പും)
• ബോരകരള പബെപ്യുട്ടിക്കിയത്ത് സരറ്റ് സര്വ്വീസയത്ത് കമ്മീഷന്്റ് സര്വ്വീഷന അംഗാെപ്യുട്ടികരെപ്യുട്ടിച്ചിടെപ്യുട്ടിട്ടുള്ള ബോരഫീസറുട്ചാബോരട്ടി ്ചാ പതെപ്യുട്ടിച്ചിട തെപ്യുട്ടിരെപ്യുട്ടിച്ചിടറെപ്യുട്ടിയല് ക്ചാരത് ഡെയത്ത് (അസലം ഒര 

പകരപ്പും)  എന്നെപ്യുട്ടിവ സഹെപ്യുട്ടിതം പഞ്ചായതയത്ത് ഡെപത് ഡെപ ഡെപ്യുട്ടി െപ്യുട്ടി ത് ഡെയറക്ടര,  ഇടുക്കിെപ്യുട്ടി ജില്ലയെപ്യുട്ടില്ലയുഡെപി ജില്ലയുടെ ഡെപത്ചാടുപുിട്ടുള്ള താഴെയെപ്യുട്ടിലള്ള ജില്ലയെപ്യുട്ടില്ല്ചാ  
ക്ചാര്്ചാ തസ്തികയിലെയതെപ്യുട്ടില്  (ഡെപമ സൌണ്ടയത്ത് സ്റ് സര്വ്വീബോരയ്ചാന ബോരഹ്ചാസ്െപ്യുട്ടിറ്റ്ല് ബോരറ്ചാത് ഡെയത്ത്,  സെപ്യുട്ടില്വര ഹെപ്യുട്ടില്സയത്ത് സെപ്യുട്ടിനെപ്യുട്ടിമ്ചാസയത്ത് നയത്ത് സമ്റ് സര്വ്വീപം,  
ഡെപത്ചാടുപുിട്ടുള്ള താഴെ)  (ബോരഫീസറുട്ചാണഃ 04862 222846) ബോരനരെപ്യുട്ടിട്ടി യത്ത് 29/05/2018--്ചാം ത്റ് സര്വ്വീയതെപ്യുട്ടി ര്ചാവെപ്യുട്ടിഡെപ തസ്തികയിലെ 11.00 മണെപ്യുട്ടിക്കിയത്ത് ഹ്ചാജില്ലയര്ചാബോരകണ്ടതുംം 
ഈ ഓഫീസറുട്റ് സര്വ്വീസെപ്യുട്ടില് നെപ്യുട്ടിനം നല്കുന്ന രസ്റ് സര്വ്വീതയത്ത് ഉളഡെപപഡെപി ജില്ലയുടെ നെപ്യുട്ടിയമനം  തസ്തികയിലെഭെപ്യുട്ടിച്ചിട ഗ്ര്ചാമ പ ഞ്ചായതയത്ത് ഓഫീസറുട്റ് സര്വ്വീസെപ്യുട്ടില്  
ബോരജില്ലയ്ചാ തസ്തികയിലെെപ്യുട്ടിയെപ്യുട്ടില് പ്രബോരവ്െപ്യുട്ടിബോരക്കിണ്ടതുംമ്ചാണയത്ത്.  പരെപ്യുട്ടിബോര്്ചാധനക്കിയത്ത് ബോര്ഷം ബോരമല്പി ജില്ലയുടെെപ്യുട്ടി അസല് സരട്ടി െപ്യുട്ടിഫീസറുടെപ്യുട്ടിക്കിറ്റുകള 
ഉബോര ്്ചാഗാ്ചാരഗെപ്യുട്ടിക്കിയത്ത് തെപ്യുട്ടിരെപ്യുട്ടിഡെപക നല്കുന്നത്ചാണയത്ത്.  ആയതയത്ത് നെപ്യുട്ടിയമനം  തസ്തികയിലെഭെപ്യുട്ടിച്ചിട ഓഫീസറുട്റ് സര്വ്വീസയത്ത് ബോരമധ്ചാവെപ്യുട്ടി (ഗ്ര്ചാമ പഞ്ചായതയത്ത് 
ഡെപസക്രട്ടി റെപ്യുട്ടി) മുമ്പ്ചാഡെപക ഹ്ചാജില്ലയര്ചാബോരക്കിണ്ടതുംം ഗ്ര്ചാമ പഞ്ചായതയത്ത് ഡെപസക്രട്ടി റെപ്യുട്ടി ി ജില്ലയുടെെപ്യുട്ടി സരട്ടി െപ്യുട്ടിഫീസറുടെപ്യുട്ടിക്കിറ്റുകളുഡെപി ജില്ലയുടെ  അസല് 
(ജില്ലയനനത്റ് സര്വ്വീയതെപ്യുട്ടി,  വെപ്യുട്ടി ്്ചാഭ്്ചാസ ബോരയ്ചാഗാ്ത എന്നെപ്യുട്ടിവ ഡെപതളെപ്യുട്ടിയെപ്യുട്ടിക്കുന്ന സരട്ടി െപ്യുട്ടിഫീസറുടെപ്യുട്ടിക്കിറ്റുകളുഡെപി ജില്ലയുടെ ക്ചാര്തെപ്യുട്ടില് ആയതെപ്യുട്ടിഡെപന്റ്  
സ്ചാക്ഡെപപടുതെപ്യുട്ടിയ പകരപ്പെയത്ത്) ഉബോര ്്ചാഗാ്ചാരഗെപ്യുട്ടിയുഡെപി ജില്ലയുടെ ബോരസവനപുസ്തികയികതെപ്യുട്ടില് പതെപ്യുട്ടിപ്പെെപ്യുട്ടിബോരക്കിണ്ടതുംമ്ചാണയത്ത്.

വണ ടി ജില്ലയുടെം ഡെപവരെപ്യുട്ടിഫീസറുടെപ്യുട്ടിബോരക്കിഷന സരട്ടി െപ്യുട്ടിഫീസറുടെപ്യുട്ടിക്കിറ്റ്െപ്യുട്ടിഡെപ തസ്തികയിലെ ബോരമല് വെപ്യുട്ടി തസ്തികയിലെ്ചാസവും(നെപ്യുട്ടിയമന ഉതരവയത്ത് അയക്കുന്ന ബോരമല്വെപ്യുട്ടി തസ്തികയിലെ്ചാസം) 
ഹ്ചാജില്ലയര്ചാക്കുന്ന തെപ്യുട്ടിരെപ്യുട്ടിച്ചിടറെപ്യുട്ടിയല് ബോരരഖകളെപ്യുട്ടിഡെപ തസ്തികയിലെ വെപ്യുട്ടി തസ്തികയിലെ്ചാസവും വ്ത്സ്ഥമ്ചാഡെപണങ്കെപ്യുട്ടില് ബോരമല്പി ജില്ലയുടെെപ്യുട്ടി വെപ്യുട്ടി തസ്തികയിലെ്ചാസങ്ങളെപ്യുട്ടിലള്ളയ്ചാള ഒര്ചാള 
തഡെപന്നയ്ചാഡെപണന്ന ഗാസറ്റ്ത് ഡെയത്ത് ഓഫീസറുട്റ് സര്വ്വീസറുഡെപി ജില്ലയുടെ / വെപ്യുട്ടിബോരല്ലജില്ലയയത്ത് ഓഫീസറുട്റ് സര്വ്വീസറുഡെപി ജില്ലയുടെ സ്ചാക്പത്രം. ( മെഡികം ടകവ്ം കരബോരതണ്ടത്ചാണയത്ത്. 



"   വണ ടി ജില്ലയുടെം ഡെപവരെപ്യുട്ടിഫീസറുടെപ്യുട്ടിബോരക്കിഷന സരട്ടി െപ്യുട്ടിഫീസറുടെപ്യുട്ടിക്കിറ്റ്യത്ത് പഞ്ചായതയത്ത് ഡെപത് ഡെപ ഡെപ്യുട്ടി െപ്യുട്ടി ത് ഡെയറക്ടറുഡെപി ജില്ലയുടെ ഇടുക്കിെപ്യുട്ടി ജില്ലയെപ്യുട്ടില്ല്ചാ ഓഫീസറുട്റ് സര്വ്വീസെപ്യുട്ടില്  
ടകപറ്റുകയും ബോരസഫീസറുടയത്ത് ക്റ്റേത് ഡെെപ്യുട്ടിയെപ്യുട്ടില് ്സൂകെപ്യുട്ടിക്കുകയും ഡെപചയ്തിെപ്യുട്ടിട്ടുണ്ടയത്ത്"  എന്ന സ്ചാക്പത്രം. ( മെഡികം ഹ്ചാജില്ലയര്ചാക്കി്ചാത യ്ചാഡെപത്ചാര 
ഉബോര ്്ചാഗാ്ചാരഗെപ്യുട്ടിഡെപയയും, ഓഫീസറുടെപ്യുട്ടിസയത്ത് ബോരമധ്ചാവെപ്യുട്ടി, ബോരജില്ലയ്ചാ തസ്തികയിലെെപ്യുട്ടിയെപ്യുട്ടില് പ്രബോരവ്െപ്യുട്ടിപ്പെെപ്യുട്ടിക്കി്ചാന പ്ചാടുള്ളതല്ല.

ഉബോര ്്ചാഗാ്ചാരഗെപ്യുട്ടികള   ബോരസവനതെപ്യുട്ടില് പ്രബോരവ്െപ്യുട്ടിച്ചിടയത്ത് 7  െപ്യുട്ടിവസതെപ്യുട്ടിനകം, ഗ്ര്ചാമ പഞ്ചായതയത്ത് ഡെപസക്രട്ടി റെപ്യുട്ടി , ി ജില്ലയുടെെപ്യുട്ടി ഉബോര ്്ചാഗാ്ചാരഗെപ്യുട്ടികളുഡെപി ജില്ലയുടെ 
പക്കില് നെപ്യുട്ടിനം ബോരസവന പുസ്തികയികം വ്ചാങ്ങെപ്യുട്ടി ആവ്്മ്ചായ ബോരരഖഡെപപ്പെടുതലകള വരതെപ്യുട്ടി ്സൂകെപ്യുട്ടിബോരക്കിണ്ടതുംം ബോരസവന പുസ്തികയികതെപ്യുട്ടിഡെപ തസ്തികയിലെ (1) 
ബോരപരയത്ത് (2)  ബോരമല് വെപ്യുട്ടി തസ്തികയിലെ്ചാസം (3)  വെപ്യുട്ടിര തസ്തികയിലെി ജില്ലയുടെയ്ചാളം (4)  ഒപ്പെയത്ത് (5)  വ്ക്തെപ്യുട്ടിഗാത തെപ്യുട്ടിരെപ്യുട്ടിച്ചിടറെപ്യുട്ടിയല് അി ജില്ലയുടെയ്ചാളം (6)  നെപ്യുട്ടിയമന വെപ്യുട്ടിവരങ്ങള എന്നെപ്യുട്ടിവ 
ഉളഡെപപടുന്ന ബോരപജുകളുഡെപി ജില്ലയുടെ സ്ചാക്ഡെപപ്പെടുതെപ്യുട്ടിയ പകരപ്പും  നെപ്യുട്ടിയമന ഉതരവെപ്യുട്ടിഡെപന്റ്  പകരപ്പും ഉബോര ്്ചാഗാ്ചാരഗെപ്യുട്ടിക്കിയത്ത്  തസ്തികയിലെഭെപ്യുട്ടിച്ചിട നെപ്യുട്ടിയമന ശുപ്ചാര് 
കതെപ്യുട്ടിഡെപന്റ്  പകരപ്പും നെപ്യുട്ടിശെപ്യുട്ടിത പ്രബോരഫീസറുട്ചാരമ്മീഷന്യും ഉബോര ്്ചാഗാ്ചാരഗെപ്യുട്ടികള സ്യം പൂരെപ്യുട്ടിപ്പെെപ്യുട്ടിച്ചിട നെപ്യുട്ടിശെപ്യുട്ടിത മ്ചാതൃകയെപ്യുട്ടിലള്ള ബോരപ്ചാ തസ്തികയിലെ്റ് സര്വ്വീസയത്ത് 
ഡെപവരെപ്യുട്ടിഫീസറുടെപ്യുട്ടിബോരക്കിഷന ബോരഫീസറുട്ചാറവും  സ്ചാക്ഡെപപ്പെടുതെപ്യുട്ടി ബോരകരള പബെപ്യുട്ടിക്കിയത്ത് സരറ്റ് സര്വ്വീസയത്ത് കമ്മീഷന്്റ് സര്വ്വീഷന മുമ്പ്ചാഡെപക നെപ്യുട്ടിയമന ഡെപവരെപ്യുട്ടിഫീസറുടെപ്യുട്ടിബോരക്കിഷന്ചായെപ്യുട്ടിട്ടും ജില്ലയെപ്യുട്ടില്ല്ചാ 
ബോരപ്ചാ തസ്തികയിലെ്റ് സര്വ്വീസയത്ത് ബോരമധ്ചാവെപ്യുട്ടി മുമ്പ്ചാഡെപക  ബോരപ്ചാ തസ്തികയിലെ്റ് സര്വ്വീസയത്ത് ഡെപവരെപ്യുട്ടിഫീസറുടെപ്യുട്ടിബോരക്കിഷന്ചായെപ്യുട്ടിട്ടും നല്കുന്നതെപ്യുട്ടിബോര തസ്തികയിലെക്കി്ചായെപ്യുട്ടി ഈ ക്ചാര്്ചാ തസ്തികയിലെയതെപ്യുട്ടിബോര തസ്തികയിലെക്കിയത്ത് അയച്ചു 
തബോരരണ്ടത്ചാണയത്ത്.  ബോരകരള പബെപ്യുട്ടിക്കിയത്ത് സരറ്റ് സര്വ്വീസയത്ത് കമ്മീഷന്്റ് സര്വ്വീഷഡെപന്റ്   നെപ്യുട്ടിയമന ഡെപവരെപ്യുട്ടിഫീസറുടെപ്യുട്ടിബോരക്കിഷന കിട്ടുള്ള താഴെെപ്യുട്ടിയുന്ന മുറക്കിയത്ത്  തസ്തികയിലെഭെപ്യുട്ടിക്കുന്ന നെപ്യുട്ടിയമന 
ഡെപവരെപ്യുട്ടിഫീസറുടെപ്യുട്ടിബോരക്കിഷന സരട്ടി െപ്യുട്ടിഫീസറുടെപ്യുട്ടിക്കിറ്റ്െപ്യുട്ടിബോരന്ചാഡെപി ജില്ലയുടെ്ചാപ്പെം വണ ടി ജില്ലയുടെം ഡെപവരെപ്യുട്ടിഫീസറുടെപ്യുട്ടിബോരക്കിഷന സരട്ടി െപ്യുട്ടിഫീസറുടെപ്യുട്ടിക്കിറ്റും (അസല്)  ഈ ഓഫീസറുട്റ് സര്വ്വീസെപ്യുട്ടില് നെപ്യുട്ടിന്നയത്ത് 
 തസ്തികയിലെഭ്മ്ചാക്കുന്നതുംം ആയതയത്ത് ഉബോര ്്ചാഗാ്ചാരഗെപ്യുട്ടിയുഡെപി ജില്ലയുടെ ബോരസവന പുസ്തികയികതെപ്യുട്ടില് പതെപ്യുട്ടിപ്പെെപ്യുട്ടിച്ചിടയത്ത് ഡെപവബോരക്കിണ്ടതുംമ്ചാണയത്ത്.

ബോരസവനതെപ്യുട്ടില് പ്രബോരവ്െപ്യുട്ടിച്ചിട ഉബോര ്്ചാഗാ്ചാരഗെപ്യുട്ടികള   7  െപ്യുട്ടിവസതെപ്യുട്ടിനകം PRAN (ഡെപപരമനന്റ് യത്ത് റെപ്യുട്ടിട്ടി യരഡെപമന്റ് യത്ത് അഡെപക്കി സൌണ്ടയത്ത് നമ്പര) നയത്ത് 
ബോരവണ്ടെപ്യുട്ടിയുള്ള നെപ്യുട്ടിശെപ്യുട്ടിത അബോരപക ഫീസറുട്ചാറം ഓഫീസറുട്റ് സര്വ്വീസയത്ത് ബോരമധ്ചാവെപ്യുട്ടി മുമ്പ്ചാഡെപക സമരപ്പെെപ്യുട്ടിബോരക്കിണ്ടത്ചാണയത്ത്.

31.03.2013 നയത്ത് മുമ്പ്ചായെപ്യുട്ടി സരക്കി്ചാര ബോരസവനതെപ്യുട്ടില് പ്രബോരവ്െപ്യുട്ടിക്കുകയും 01.04.2013 നയത്ത് ബോര്ഷം സരക്കി്ചാര ബോരസവനതെപ്യുട്ടില് പുതെപ്യുട്ടിയ 
നെപ്യുട്ടിയമനം  തസ്തികയിലെഭെപ്യുട്ടിക്കുകയും ഡെപചയ്തി ഉബോര ്്ചാഗാ്ചാരഗെപ്യുട്ടികള ഡെപക.എസയത്ത്.ആര ഭ്ചാഗാം 3  ഡെപപനഷന ള സ്കെ്റ് സര്വ്വീമെപ്യുട്ടില് തുംി ജില്ലയുടെബോരരണ്ടതുംണ്ടയത്ത് എങ്കെപ്യുട്ടില് പുതെപ്യുട്ടിയ 
നെപ്യുട്ടിയമനം  തസ്തികയിലെഭെപ്യുട്ടിച്ചിടയത്ത് മൂന്നയത്ത് മ്ചാസതെപ്യുട്ടിനുള്ളെപ്യുട്ടില് നെപ്യുട്ടിശെപ്യുട്ടിത ഫീസറുട്ചാറതെപ്യുട്ടിലള്ള ഒപ്ഷന് ഫോറം ഓഫീസ് മഷന ബോരഫീസറുട്ചാറം ഓഫീസറുട്റ് സര്വ്വീസയത്ത് ബോരമധ്ചാവെപ്യുട്ടി മുമ്പ്ചാഡെപക 
സമരപ്പെെപ്യുട്ടിബോരക്കിണ്ടത്ചാണയത്ത്. ( ജില്ലയെപ്യുട്ടിഒ (പെപ്യുട്ടി) നം.209/2013/ധനം ത്റ് സര്വ്വീയതെപ്യുട്ടി 07/05/2013, ( ജില്ലയെപ്യുട്ടിഒ(പെപ്യുട്ടി)നം.279/2014/ധനം ത്റ് സര്വ്വീയതെപ്യുട്ടി 14/07/2014)

ഉബോര ്്ചാഗാ്ചാരഗെപ്യുട്ടി  ബോരസവനതെപ്യുട്ടില് പ്രബോരവ്െപ്യുട്ടിച്ചിട ആ ് മ്ചാസതെപ്യുട്ടില് തഡെപന്ന ഉബോര ്്ചാഗാ്ചാരഗെപ്യുട്ടിയുഡെപി ജില്ലയുടെ ഗ്രൂപ്പെയത്ത് ഇനഷ്റനസയത്ത് ള സ്കെ്റ് സര്വ്വീം (GIS),  
ബോര്റ്റേറ്റ്യത്ത് ട തസ്തികയിലെഫീസറുടയത്ത് ഇനഷ്റനസയത്ത് ള സ്കെ്റ് സര്വ്വീം (SLI),  എന്നെപ്യുട്ടിവയെപ്യുട്ടില് അംഗാങ്ങള്ചാക്കുന്നതെപ്യുട്ടിനയത്ത് ഓഫീസറുട്റ് സര്വ്വീസയത്ത് ബോരമധ്ചാവെപ്യുട്ടി പ്രബോരത്ക ശ്രദ 
പതെപ്യുട്ടിപ്പെെപ്യുട്ടിബോരക്കിണ്ടത്ചാണയത്ത്. ഏഡെപതങ്കെപ്യുട്ടിലം ക്ചാരണവ്്ചാല് ി ജില്ലയുടെെപ്യുട്ടി ഉബോര ്്ചാഗാ്ചാരഗെപ്യുട്ടി  ബോരമല്പി ജില്ലയുടെെപ്യുട്ടി ബോരപ്ചാളെപ്യുട്ടിസെപ്യുട്ടികളെപ്യുട്ടില് അംഗാം ആക്ചാതെപ്യുട്ടിരെപ്യുട്ടിക്കുകയും ഡെപകയെപ്യുട്ടിം  
ഉണ്ട്ചാകുകയും ഡെപചയ്തി്ചാല് തുംി ജില്ലയുടെരനള്ള എല്ല്ചാ നി ജില്ലയുടെപി ജില്ലയുടെെപ്യുട്ടികളക്കും (ബോരക്ചാി ജില്ലയുടെതെപ്യുട്ടി വ്വഹ്ചാരം,  നഷ്ടപരെപ്യുട്ടിഹ്ചാരം ഉളഡെപപഡെപി ജില്ലയുടെ)  ്ന്ധഡെപപ്പെട്ടി  
ക്ചാ തസ്തികയിലെയളവെപ്യുട്ടിഡെപ തസ്തികയിലെ ഓഫീസറുട്റ് സര്വ്വീസയത്ത് ബോരമധ്ചാവെപ്യുട്ടിക്കിയത്ത് ഉതരവ്ചാ െപ്യുട്ടിത്ം ഉണ്ട്ചായെപ്യുട്ടിരെപ്യുട്ടിക്കും

നെപ്യുട്ടിയമെപ്യുട്ടിക്കിഡെപപ്പെടുന്നയ്ചാളക്കിയത്ത് ജില്ലയനറല് ബോരപ്ര്ചാവെപ്യുട്ടിത് ഡെന്റ് യത്ത് ഫീസറുടണ്ടയത്ത് അംഗാത്ം ഉണ്ടയത്ത് എങ്കെപ്യുട്ടിലം 01/01/2017  നയത്ത് ബോര്ഷം പഞ്ചായതയത്ത് 
വകുപ്പെെപ്യുട്ടില് ബോരസവനതെപ്യുട്ടില് പ്രബോരവ്െപ്യുട്ടിക്കുന്ന എല്ല്ചാവരം ബോരകരള പ  ഞ്ചായതയത്ത് എംബോരര്ചായെപ്യുട്ടിസയത്ത് ഡെപപ്ര്ചാവെപ്യുട്ടിത് ഡെന്റ് യത്ത് ഫീസറുടണ്ടെപ്യുട്ടില് അംഗാത്ം  
ബോരനബോരി ജില്ലയുടെണ്ടത്ചാണയത്ത്.  (സരക്കു തസ്തികയിലെര നം പെപ്യുട്ടി എഫീസറുടയത്ത്5-35813/2015  ത്റ് സര്വ്വീയതെപ്യുട്ടി 28/07/2017.  പഞ്ചായതയത്ത് ത് ഡെയറക്ടര,  തെപ്യുട്ടിരവനന്തപുരം) .  ഗ്രൂപ്പെയത്ത് 
ഇനഷ്റനസയത്ത് ള സ്കെ്റ് സര്വ്വീം (GIS), ബോര്റ്റേറ്റ്യത്ത് ട തസ്തികയിലെഫീസറുടയത്ത് ഇനഷ്റനസയത്ത് ള സ്കെ്റ് സര്വ്വീം (SLI), എന്നെപ്യുട്ടിവയെപ്യുട്ടില് അംഗാത്ം ബോരനി ജില്ലയുടെ്ചാത ജില്ലയ്റ് സര്വ്വീവനക്കി്ചാരക്കിയത്ത് ആ ്ഡെപത 
വ്ചാരഷെപ്യുട്ടിക ്മ്പള വരദനവയത്ത് (ഇനക്രെപ്യുട്ടിഡെപമന്റ് യത്ത്)  നല്കുവ്ചാന പ്ചാടുള്ളതല്ല. (ബോരകരള സരറ്റ് സര്വ്വീസയത്ത് ചട്ടി ങ്ങള ഭ്ചാഗാം 1  ചട്ടി ം 22 എ,22 ്െപ്യുട്ടി,31  
ഡെപന്റ്  ത്ചാിട്ടുള്ള താഴെയുള്ള ബോരന്ചാട്ടി യത്ത് നം 3)

ഈ നെപ്യുട്ടിയമനം തെപ്യുട്ടികച്ചും ത്ചാല്്ചാ തസ്തികയിലെെപ്യുട്ടികവും വെപ്യുട്ടി് മ്ചായ പരെപ്യുട്ടിബോര്്ചാധനയെപ്യുട്ടില് നെപ്യുട്ടിയമെപ്യുട്ടിക്കിഡെപപ്പെടുന്ന ആളെപ്യുട്ടിഡെപന്റ്  സ്്ചാഭ്ചാവം, പൂരറ ചരെപ്യുട്ടിത്രം. ( മെഡികം 
എന്നെപ്യുട്ടിവ തൃപ്തിെപ്യുട്ടികരമഡെപല്ലന്നയത്ത് സരക്കി്ചാരെപ്യുട്ടിനയത്ത് ബോര്്ചാദ്ഡെപപ്പെടുനഡെപവങ്കെപ്യുട്ടില് മുനദ്ധ്യപ്പെടുന്നുവെങ്കില് മുന്കൂട്ടി െപ്യുട്ടിയുള്ള അറെപ്യുട്ടിയെപ്യുട്ടിപ്പെയത്ത് ദ്ധ്യപ്പെടുന്നുവെങ്കില് മുന്കൂി ജില്ലയുടെ്ചാഡെപത തഡെപന്ന നെപ്യുട്ടിയമനം 
റദ്ചാക്കിഡെപപ്പെി ജില്ലയുടെ്ചാവുന്നത്ചാണയത്ത്. 

ഏഡെപതങ്കെപ്യുട്ടിലം ക്ചാരണവ്്ചാല് ഈ വകുപ്പെെപ്യുട്ടില് ഒിട്ടുള്ള താഴെെപ്യുട്ടിവെപ്യുട്ടില്ല്ചാതപകം പെപ്യുട്ടിരെപ്യുട്ടിച്ചുവെപ്യുട്ടിി ജില്ലയുടെ്ചാന ഇി ജില്ലയുടെയ്ചായ്ചാല് മുകളെപ്യുട്ടില് ബോരപരയത്ത് പറ ട 
ഉബോര ്്ചാഗാ്ചാരഗെപ്യുട്ടി/ഉബോര ്്ചാഗാ്ചാരഗെപ്യുട്ടികള അവഡെപര നെപ്യുട്ടിയമനതെപ്യുട്ടിന്ചായെപ്യുട്ടി ശുപ്ചാര് ഡെപചയ്തി ബോരകരള പബെപ്യുട്ടിക്കിയത്ത് സരറ്റ് സര്വ്വീസയത്ത് കമ്മീഷന്്റ് സര്വ്വീഷഡെപന്റ്  ഇടുക്കിെപ്യുട്ടി ജില്ലയെപ്യുട്ടില്ല്ചാ 
ഓഫീസറുട്റ് സര്വ്വീസെപ്യുട്ടില് ബോരപരയത്ത് രജില്ലയെപ്യുട്ടി്റ്റേര ഡെപചയ്യുകബോരയ്ചാ ഈ വകുപ്പെെപ്യുട്ടില് തഡെപന്ന പ്രസ്തുത തസ്തികയിെപ്യുട്ടികയെപ്യുട്ടില് വ്റ് സര്വ്വീണ്ടും നിയമിക്കപ്പെടുന്നതിനം നെപ്യുട്ടിയമെപ്യുട്ടിക്കിഡെപപ്പെടുന്ന തെപ്യുട്ടിനയത്ത് ആഗ്രഹെപ്യുട്ടിക്കുന്ന 
പകം ഈ വകുപ്പെെപ്യുട്ടില് ഒിട്ടുള്ള താഴെെപ്യുട്ടിവുണ്ട്ചാകുന്നതയത്ത് വഡെപര ക്ചാതെപ്യുട്ടിരെപ്യുട്ടിക്കുകബോരയ്ചാ ഡെപചബോരരെ കാത്തിരിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടത്ചാണയത്ത്. (സരക്കു തസ്തികയിലെര നം 3737/റൂളസയത്ത്-1/90/പെപ്യുട്ടി&എആരത് ഡെെപ്യുട്ടി 
ത്റ് സര്വ്വീയതെപ്യുട്ടി 29/03/1990, ജില്ലയെപ്യുട്ടിഒ(പെപ്യുട്ടി)നം 7/91/പെപ്യുട്ടി&എആരത് ഡെെപ്യുട്ടി ത്റ് സര്വ്വീയതെപ്യുട്ടി 15.02.1991)

ഉബോര ്്ചാഗാ്ചാരഗെപ്യുട്ടികള നെപ്യുട്ടിയമന ഉതരവയത്ത്  തസ്തികയിലെഭെപ്യുട്ടിച്ചിടയത്ത് 15   െപ്യുട്ടിവസതെപ്യുട്ടിനകം നെപ്യുട്ടിയമനം  തസ്തികയിലെഭെപ്യുട്ടിച്ചിടെപ്യുട്ടിട്ടുള്ള ഓഫീസറുട്റ് സര്വ്വീസെപ്യുട്ടില് ഓഫീസറുട്റ് സര്വ്വീസയത്ത് ബോരമധ്ചാവെപ്യുട്ടി  
മുമ്പ്ചാഡെപക ഹ്ചാജില്ലയര്ചായെപ്യുട്ടി ബോരജില്ലയ്ചാ തസ്തികയിലെെപ്യുട്ടിയെപ്യുട്ടില് പ്രബോരവ്െപ്യുട്ടിബോരക്കിണ്ടത്ചാണയത്ത്. നെപ്യുട്ടിയമന ഉതരവെപ്യുട്ടിഡെപ തസ്തികയിലെ ത്റ് സര്വ്വീയതെപ്യുട്ടി മുതല് 15   െപ്യുട്ടിവസതെപ്യുട്ടിനയത്ത് ബോര്ഷം   
ബോരജില്ലയ്ചാ തസ്തികയിലെെപ്യുട്ടിയെപ്യുട്ടില് പ്രബോരവ്െപ്യുട്ടിക്കുന്നതെപ്യുട്ടിനയത്ത് ഉബോര ്്ചാഗാ്ചാരഗെപ്യുട്ടി നെപ്യുട്ടിയമന്ചാധെപ്യുട്ടിക്ചാരെപ്യുട്ടിയുഡെപി ജില്ലയുടെ മുനദ്ധ്യപ്പെടുന്നുവെങ്കില് മുന്കൂര അനുമതെപ്യുട്ടി ബോരനബോരി ജില്ലയുടെണ്ടത്ചാണയത്ത്. 

നെപ്യുട്ടിയമെപ്യുട്ടിക്കിഡെപപ്പെടുന്നയ്ചാള ബോരജില്ലയ്ചാ തസ്തികയിലെെപ്യുട്ടിയെപ്യുട്ടില് പ്രബോരവ്െപ്യുട്ടിക്കുന്ന ത്റ് സര്വ്വീയതെപ്യുട്ടി മുതല് മൂന്നയത്ത് വരഷതെപ്യുട്ടിനകം രണ്ടയത്ത് വരഷഡെപത തുംി ജില്ലയുടെരച്ചിടയ്ചായതുംം 
തൃപ്തിെപ്യുട്ടികരവുമ്ചായ ബോരസവനം പൂരതെപ്യുട്ടിയ്ചാക്കുന്നതയത്ത് വഡെപര ഡെപപ്ര്ചാബോര്ഷനെപ്യുട്ടി തസ്തികയിലെ്ചായെപ്യുട്ടിരെപ്യുട്ടിക്കും.  ബോരമല്പി ജില്ലയുടെെപ്യുട്ടി നെപ്യുട്ടിര്റ് സര്വ്വീകണക്ചാ തസ്തികയിലെയളവെപ്യുട്ടില് 
ഉബോര ്്ചാഗാ്ചാരഗെപ്യുട്ടിയുഡെപി ജില്ലയുടെ ബോരജില്ലയ്ചാ തസ്തികയിലെെപ്യുട്ടിബോരയ്ചാടുള്ള ആഭെപ്യുട്ടിമുഖ്ം,  കൃത്ത ,സ്ഭ്ചാവം എന്നെപ്യുട്ടിവ നെപ്യുട്ടിരെപ്യുട്ടികണവെപ്യുട്ടിബോരധയമ്ചായെപ്യുട്ടിരെപ്യുട്ടിക്കും.  ബോരമല് പി ജില്ലയുടെെപ്യുട്ടി രണ്ടയത്ത് 
വരഷതെപ്യുട്ടിനകം നെപ്യുട്ടിര്ന്ധെപ്യുട്ടിത വകുപ്പെയത്ത് ത തസ്തികയിലെ പര്റ് സര്വ്വീകയ്ചായ ഓഫീസറുട്റ് സര്വ്വീസയത്ത് നി ജില്ലയുടെപി ജില്ലയുടെെപ്യുട്ടി ക്രമം (ഡെപസക്രട്ടി റെപ്യുട്ടിബോരയറ്റ്യത്ത് വകുപ്പുകള ഒിട്ടുള്ള താഴെെപ്യുട്ടിഡെപക) 
വെപ്യുട്ടിജില്ലയയെപ്യുട്ടിച്ചിടെപ്യുട്ടിരെപ്യുട്ടിബോരക്കിണ്ടത്ചാണയത്ത്.

ജില്ലയനന ത്റ് സര്വ്വീയതെപ്യുട്ടിയെപ്യുട്ടില് എഡെപന്തങ്കെപ്യുട്ടിലം മ്ചാറ്റ്ം വരബോരതണ്ടതുംണ്ടയത്ത് എങ്കെപ്യുട്ടില് ഉബോര ്്ചാഗാ്ചാരഗെപ്യുട്ടികള ബോരസവനതെപ്യുട്ടില് പ്രബോരവ്െപ്യുട്ടിച്ചിടയത്ത് അഞയത്ത് 
വരഷതെപ്യുട്ടിനകം അബോരപക സമരപ്പെെപ്യുട്ടിബോരക്കിണ്ടത്ചാണയത്ത്. (ജില്ലയെപ്യുട്ടിഒ(പെപ്യുട്ടി)നം.45/1991/ഉഭപവ. ത്റ് സര്വ്വീയതെപ്യുട്ടി 30.02.1991.)

ഉബോര ്്ചാഗാ്ചാരഗെപ്യുട്ടി നെപ്യുട്ടിയമനതെപ്യുട്ടിനയത്ത് അരഹത ബോരനി ജില്ലയുടെെപ്യുട്ടിയതയത്ത് ഓപ്പെണ ക്്ചാട്ടി യെപ്യുട്ടി തസ്തികയിലെ്ചാബോരണ്ചാ സംവരണ ക്്ചാട്ടി യെപ്യുട്ടി തസ്തികയിലെ്ചാബോരണ്ചാ എന്ന വെപ്യുട്ടിവരവും 
നെപ്യുട്ടിയമന ശുപ്ചാര് കതയത്ത് നമ്പരം ത്റ് സര്വ്വീയതെപ്യുട്ടിയും ,  നെപ്യുട്ടിയമന ഉതരവയത്ത് നമ്പരം തെപ്യുട്ടിയതെപ്യുട്ടിയും ബോരജില്ലയ്ചാ തസ്തികയിലെെപ്യുട്ടിയെപ്യുട്ടില് പ്രബോരവ്െപ്യുട്ടിച്ചിട ത്റ് സര്വ്വീയതെപ്യുട്ടിയും 
ബോരസവനപുസ്തികയികതെപ്യുട്ടിഡെപന്റ്  ന്ചാ തസ്തികയിലെ്ചാമഡെപത ബോരപജില്ലയെപ്യുട്ടില് ബോരരഖപ്പെടുബോരതണ്ട ത്ചാണയത്ത്.

ഉബോര ്്ചാഗാ്ചാരഗെപ്യുട്ടികളുഡെപി ജില്ലയുടെ വണ ടി ജില്ലയുടെം ഡെപവരെപ്യുട്ടിഫീസറുടെപ്യുട്ടിബോരക്കിഷന  സരട്ടി െപ്യുട്ടിഫീസറുടെപ്യുട്ടിക്കിറ്റ്െപ്യുട്ടിഡെപന്റ്  പകരപ്പെയത്ത് ഈ ഉതരവെപ്യുട്ടിഡെപന്ചാഡെപി ജില്ലയുടെ്ചാപ്പെം ്ന്ധഡെപപ്പെട്ടി  
ഓഫീസറുട്റ് സര്വ്വീസയത്ത് ബോരമധ്ചാവെപ്യുട്ടിക്കിയത്ത് അയക്കുന.  ക്രമ നമ്പര 4  ഡെപ തസ്തികയിലെ ഉബോര ്്ചാഗാ്ചാരഗെപ്യുട്ടിയുഡെപി ജില്ലയുടെ ഐത് ഡെെപ്യുട്ടിന്റ് െപ്യുട്ടിഫീസറുടെപ്യുട്ടിബോരക്കിഷന സരട്ടി െപ്യുട്ടിഫീസറുടെപ്യുട്ടിക്കിറ്റ്യത്ത് (പെപ്യുട്ടി എസയത്ത് സെപ്യുട്ടി 
അണ്ടര ഡെപസക്രട്ടി റെപ്യുട്ടി ഒപ്പുഡെപവച്ചിടെപ്യുട്ടിട്ടുള്ളതയത്ത്) ഉള്ളി ജില്ലയുടെക്കിം ഡെപചയ്യുന. ആയതയത്ത് ി ജില്ലയുടെെപ്യുട്ടിയ്ചാഡെപന്റ്  ബോരസവനപുസ്തികയികതെപ്യുട്ടില് പതെപ്യുട്ടിപ്പെെപ്യുട്ടിബോരക്കിണ്ടത്ചാണയത്ത്.   



 ഉബോര ്്ചാഗാ്ചാരഗെപ്യുട്ടികളക്കിയത്ത് 2018 ഡെപ തസ്തികയിലെ ഡെപപ്ചാതുംസ്ഥ തസ്തികയിലെം മ്ചാറ്റ്തെപ്യുട്ടിബോരന്ചാി ജില്ലയുടെനു്ന്ധെപ്യുട്ടിച്ചിടയത്ത്  നെപ്യുട്ടി തസ്തികയിലെവെപ്യുട്ടില് നെപ്യുട്ടിയമനം  തസ്തികയിലെഭെപ്യുട്ടിച്ചിടെപ്യുട്ടിരെപ്യുട്ടിക്കുന്ന ഓഫീസറുട്റ് സര്വ്വീസെപ്യുട്ടില് 
നെപ്യുട്ടിനം മുനഗാണനക്രമമനുസരെപ്യുട്ടിച്ചിടയത്ത് സ്ഥ തസ്തികയിലെം മ്ചാറ്റ്ം  തസ്തികയിലെഭെപ്യുട്ടിക്കി്ചാവുന്നത്ചാണയത്ത്.  അപ്രക്ചാരം അനുവ െപ്യുട്ടിക്കുന്ന സ്ഥ തസ്തികയിലെം മ്ചാറ്റ്തെപ്യുട്ടിനയത്ത് അപ്പെ്റ് സര്വ്വീല് 
അനുവ െപ്യുട്ടിക്കുന്നതല്ല. 

    (ഒപ്പെയത്ത്)
         സ്ചാമുവല് എസയത്ത് ബോരത്ചാമസയത്ത്

     പഞ്ചായതയത്ത് ഡെപത് ഡെപ ഡെപ്യുട്ടി െപ്യുട്ടി ത് ഡെയറക്ടര, ഇടുക്കിെപ്യുട്ടി. 
നല്കുന്നതയത്ത്,

ഉബോര ്്ചാഗാ്ചാരഗെപ്യുട്ടി കളക്കിയത്ത് ( രജില്ലയെപ്യുട്ടിബോരിസ്ട്രേത് ഡെയത്ത് തപ്ചാല് എ.ത് ഡെെപ്യുട്ടി ഉളഡെപപഡെപി ജില്ലയുടെ)

പകരപ്പെയത്ത്,

1. ഡെപസക്രട്ടി റെപ്യുട്ടി,  പള്ളെപ്യുട്ടിവ്ചാസല്, മൂന്ന്ചാര, കുമളെപ്യുട്ടി, ഇി ജില്ലയുടെമ തസ്തികയിലെക്കുി ജില്ലയുടെെപ്യുട്ടി, ഉടുമ്പനബോരച്ചാ തസ്തികയിലെ ഗ്ര്ചാമ പഞ്ചായതയത്ത്, 
ഇടുക്കിെപ്യുട്ടി ജില്ലയെപ്യുട്ടില്ല  ( ഉബോര ്്ചാഗാ്ചാരഗെപ്യുട്ടികളുഡെപി ജില്ലയുടെ ഒ   ി ജില്ലയുടെെപ്യുട്ടി വെപ്യുട്ടി സരട്ടി െപ്യുട്ടിഫീസറുടെപ്യുട്ടിക്കിറ്റ്െപ്യുട്ടിഡെപന്റ്  പകരപ്പെയത്ത്സഹെപ്യുട്ടിതം.)
2. കരതല്/അധെപ്യുട്ടികം

കുറെപ്യുട്ടിപ്പെയത്ത്- ക്രമ നമ്പര 4  ഡെപ തസ്തികയിലെ ഉബോര ്്ചാഗാ്ചാരഗെപ്യുട്ടി വണ ടി ജില്ലയുടെം ഡെപവരെപ്യുട്ടിഫീസറുടെപ്യുട്ടിബോരക്കിഷന സരട്ടി െപ്യുട്ടിഫീസറുടെപ്യുട്ടിക്കിറ്റ്െപ്യുട്ടിഡെപന്റ്  അസല് 29/05/2018  നയത്ത്  
ഹ്ചാജില്ലയര്ചാബോരക്കിണ്ടത്ചാണയത്ത്

ആജ്ചാനുസരണം

്സൂപ്രണ്ടയത്ത്.


