
 

പഞ്ചായത്ത് ഡയ്ടറുടടെ നെപെറുടക്രമങ്.
(ഹാജർ-എച.്ദറുടനനേശൻ ഐഎഎസ്)

   
വറുടഷയം:-

പഞ്ചായത്ത്  വകുപ്്:-ഭരണ  ജാഗ്  -  എ്ണാകുപും  ജറുടല -  ആരക്കുഴ
ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്  -  സീനറുടയർ  കർലായറുടരു ശീ്രമ്റുട .വറുട.ടക.നസാഫറുടയ
ബീഗത്തറുടടന്റുടടര - അനധറുടക്ഹാജരറുടലാല - അചെല നെപെറുട -  സർവീസറുടൽ
നറുടന്നും നീലം ടെയ്ത് ഉത്തരവാകുപന്നു.

    പരാ്രമർേശം:
-

1. ഈ  കാര്ാാലയത്തറുടടാല 11.09.2020  ്ീയ്റുടയറുടടാല പാൻ /9806/2020-
ഇ 4(ഡറുടപറുട) നമ്പർ അനൗനദ്ാഗറുടക കുപ്റുട്്.

2 ഈ കാര്ാാലയത്തറുടടാല 29.09.2020  ്ീയ്റുടയറുടടാല 1960  ടാല KCS (CC & A)
െട്ടം  15  പ്രകാരള് ഇന് നമ്പർ കുപറ്റാനരാപണ ട്രമന്ായുംം ഇന് നമ്പർ
കുപറ്റാനരാപണ പത്രറുടകയുംം.

3 എ്ണാകുപും പഞ്ചായത്ത് ടഡപ്ട്ടറുട ഡയ്ടറുടടെ 18.11.2020  ്ീയ്റുടയറുടടാല
ഡറുടഡറുടപറുട-ഇടകഎം/1590/2020-ഡറുട2 നമ്പർ ്റുടന്ാർട്ട്.

4. എ്ണാകുപും പഞ്ചായത്ത് ടഡപ്ട്ടറുട ഡയ്ടറുടടെ 12.01.2021  ്ീയ്റുടയറുടടാല
ഡറുടഡറുടപറുട-ഇടകഎം/1590/2020-ഡറുട2 നമ്പർ ്റുടന്ാർട്ട്.

5. ഈ ഓഫീസറുടടാല 15.02.2021 ്ീയ്റുടയറുടടാല ഇന് നമ്പർ ഉത്തരവ്.
6. എ്ണാകുപും പഞ്ചായത്ത് ടഡപ്ട്ടറുട ഡയ്ടറുടടെ 27.05.2021 ്ീയ്റുടയറുടടാല

ഡറുടഡറുടപറുട-ഇടകഎം/1590/2020-ഡറുട2  നമ്പർ  ഒൗപൊരറുടക  അനനവഷണ
്റുടന്ാർട്ട്.

7. 27.07.2021 ്ീയ്റുടയറുടടാല ഇന് നമ്പർ കാരണം കാണറുടലൽ നനാട്ടീസ്
8. എ്ണാകുപും  പഞ്ചായത്ത്  ടഡപ്ട്ടറുട  ഡയ്ടറുടടെ 14/09/2021

്ീയ്റുടയറുടടാല ഡറുടഡറുടപറുട-ഇടകഎം/1590/2020-ഡറുട2 നമ്പർ കത്ത്
9. ഈ ആഫീസറുടടാല 06/10/2021 ്ീയ്റുടയറുടടാല ഇന് നമ്പർ കത്ത്
10 01/12/2021,  22/12/2021  ്ീയ്റുടകുറുടടാല യഥാക്രമം  അ്ൻ്റുടക്  എച് 5

പത്രപരസ്വും അ്ൻ്റുടക് എച4് നനാട്ടീസും. 
11 02/01/2022, 03/01/2022 ്ീയ്റുടകുറുടടാല യഥാക്രമം ്രമാതൃ്രമറുട, നദേശാഭറുട്രമാനറുട

ദറുടനപത്രങുറുടടാല പ്രസറുട്ീകരണ വാർത്ത.
 

ഉത്തരവ് നമ്പർ  : PAN/10943/2020-D2(DP)     ്ീയ്റുട   :26/08/2022   
       എ്ണാകുപും ജറുടലയറുടടാല ആരക്കുഴ ഗാ്രമപഞ്ചായത്തറുടൽ  സീനറുടയർ കർലായറുട നസവന
്രമനുഷ്ഠറുടചറുടരു ശീ്രമ്റുട.വറുട.ടക.നസാഫറുടയ ബീഗം  ടക.എസ്.ആർ ഭാഗം  1  അനുബനം  12  C
യറുടടാല നറുടബനനക്ല് വറുടനധയ്രമായറുട ശന്നവ്ന അവധറുടയറുടൽ പ്രനവേശറുടക്കുകയുംം,  അവധറുട
കാാലാവധറുട  അവസാനറുടച്റുടനുനേശഷവും   നസവനത്തറുടൽ  പന:പ്രനവേശറുടലാട്
അനധറുടക്ഹാജരറുടലാലയറുടൽ  തെരു്റുടനാൽ  െറുടയാ്ടല്റുടടര അചെല നെപെറുട
സവീകരറുടക്കുു്റുടന് പരാ്രമർേശം (1) പ്രകാരം അ്റുടയറുടക്കുകയുംയായറുട. ഇപ്രകാരം നകരു സർവീസ്
െട്ടങ്ല്  വറുടര്്രമായറുട  അനധറുടക്  ഹാജരറുടലാലയറുടൽ  തെർു്്,
ശീ്രമ്റുട.വറുട.ടക.നസാഫറുടയ ബീഗത്തറുടൻട് ഭാഗത നറുടന്നുള് ഗര്ര്രമായ വീഴ്ചയാടണു്
കയ്  1960-ടാല KCS  (CC&A)  െട്ടങുറുടടാല െട്ടം  15 അനുസരറുടച്  അചെല നെപെറുട

File No.PAN/10943/2020-D2(DP)



ആരംഭറുടക്കുകയുംം  െറുടയാ്ടല്റുടടര കുപറ്റാനരാപണ  ട്രമന്ായുംം  കുപറ്റാനരാപണ  പത്രറുടകയുംം
പരാ്രമർേശം  (2)  പ്രകാരം  പ്ട്െവറുടക്കുകയുംം  ടെു.  പ്രസ്തു്  കുപറ്റാനരാപണ  ട്രമന്ായറുടൽ
ശീ്രമ്റുട.വറുട.ടക.നസാഫറുടയ  ബീഗത്തറുടടന്റുടരായറുട  ്ാടഴ പ്യുംു ആനരാപണങ്
ഉ്ടലാ്റുടചറുടരന്നു. 
  
"1. ്ാങ്ക്  ആരക്കുഴ  ഗാ്രമപഞ്ചായത്തറുടൽ  സീനറുടയർ  കർലായറുട  നസവനം  ടെുവരടവ
ടക.എസ്.ആർ  ഭാഗം  1  അനുബനം  12  C  പ്രകാരം ശന്നവ്ന  അവധറുടക്കു അനപവ
നൽകുപകയുംം  01.08.2000  ള്ൽ  31.07.2005  ്ീയ്റുട  വടര 5  വർഷനത്തയ്ക്ക്  അവധറുട
അനുവദറുടക്കുകയുംം  ടെയ്തറുടരന്നു.  തെർന്നും  ്ാങ്കകളുടടെ അനപവയുംടെ അെറുടസ്ാനത്തറുടൽ
സർലാർ  െട്ടങ്ക്കും  ഉത്തരവുക്ക്കും  വറുടനധയ്രമായറുട  01.08.2005,  01.08.2010,  01.08.2015
്ീയ്റുടക് ള്ൽ 5 വർഷം വീ്ം 15 വർഷനത്തല് കെറുട അവധറുട ദീർഘറുട്റുടപ നൽകറുടയറുടരന്നു.
അവധറുട കാാലയുവ്  അവസാനറുടക്കുു 31.07.2020  ്ീയ്റുടയ്ക്ക്  3  ്രമാസം ളടമ്പങ്കറുടപെം അനപവ
സ്രമർ്റുടച,്  അവധറുട കാലയുവ്  പർത്തീകരറുടച ഉെൻ നജാാലറുടയറുടൽ പന:പ്രനവേശറുടനലയറുടയറുടരു
്ാങ്ക്  അപ്രകാരം  ടെെയ്ാട് അനധറുടക്്രമായറുട   അവധറുടയറുടൽ  തെർു്്  ്ാങ്കകളുടടെ
ഭാഗതനറുടന്നു് അ്ീവ ഗര്ര്രമായ വറുടഴ്ചയാണ്. 
2. 20  വർഷം  ശന്നവ്നാവധറുടയറുടൽ  തെർു ്ാങ്ക്  നകരു  സർവീസ്  െട്ടങ്ക്കു
വറുടര്്രമായറുട തെർന്നും  3  വർഷനത്തക്കു കെറുട അവധറുട ദീർഘറുട്റുടപ നൽകുപു്റുടന് എ്ണാകുപും
പഞ്ചായത്ത് ടഡപ്ട്ടറുട ഡയ്ടർ ളമ്പാടക അനപവ സ്രമർ്റുടച്് സർവീസ്  െട്ടങനുാെ്
്ാങ്കകളുടടെ അനാദരവും  അചെല രാഹറുട്്വും  വ്യക്്രമാക്കുന്നു .  ആയ്്  ടഗൗരവ്രമായറുട
വീവറുടക്കുന്നു. 
3. െട്ടങ്ല്  അനുൃതമ്്രമായറുട  ്ാങ്കകളുടടെ അവധറുട  ്ീർു ള്യ്ക്ക്  ്ാങ്ക്ല്  പന :നറുടയ്രമനം
നൽകറുട ്രമാലപ്ം ടപർനഫാർ്രമൻസ് ഓഡറുടറ്റ് യണറുടറ്റ്-2 ൽ പന:പ്രനവേശറുട്റുടപടകാണ്ടു് ഉത്തരവ്
പ്ട്െവറുടചറുടടം ്ാങ്ക് നജാാലറുടയറുടൽ പന:പ്രനവേശറുടലാ്റുടരു്് സർലാർ നസവനം എു്റുടനു
യാട്ാര വറുടാലയുംം ്ാങ്ക് കൽ്റുടക്കുുറുടലാടയു്റുടന് ട്ുറുടവായറുട വറുടാലയറുടരതന്നു. 
    ഇപ്രകാരം  20  വർഷടത്ത അവധറുട  തെർചയാനയാ   ഇെവറുടട് കാാലാവധറുടകുറുടാലാനയാ
ഉപനയാഗറുടച്റുടനു നേശഷം  പന :നറുടയ്രമനം  നൽകറുടയറുടടം  നസവനത്തറുടൽ  പ്രനവേശറുടലാട്
അനധറുടക്  ഹാജരറുടലാലയറുടൽ  തെർു്റുടതിടെ ഗര്ര്രമായ  അചെല ാലംഘനത്തറുടനും ,
ക്്്വറുടനാലാപത്തറുടനും,  സർവീസ് െട്ടങനുാെ് അനാദരവറുടനും ഉത്തരവാദറുടയാടണന്നു കയ്
ശീ്രമ്റുട.വറുട.ടക.നസാഫറുടയ ബീഗത്തറുടടന്റുടടര MDP  ഖണ്ഡറുടക  53  ടാല വ്വസ്ക് പ്രകാരം
പ്രസ്തു് കുപറ്റപത്രം നൽകുപന്നു."
 
      പരാ്രമർേശം  (3)  പ്രകാരം എ്ണാകുപും  പഞ്ചായത്ത്  ടഡപ്ട്ടറുട  ഡയ്ടർ  ന്രമൽ
കുപറ്റാനരാപണ  ട്രമന്ാ  െറുടയാ്ല്  രജറുടനറഡ്  ്പാാലറുടൽ  അയപനൽകുപകയുംം  ആയ്റുടന്
കക്റ്റ് രസീ്് (22.10.2020 ്ീയ്റുടയറുടൽ കക്റ്ററുടയ, അല്നനാുജ് ട്രമൻ ്് കാർഡ്) ്റുടരറുടടക
ാലഭറുടക്കുകയുംം ടെയ്തറുടടടയന്നും അട്ാടൊ്ം ആരക്കുഴ ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത് ടസകട്ട്റുട ഇട്രമയറുടൽ
ളനഖടനയുംം  െറുട  കുപറ്റാനരാപണ  ട്രമന്ാ  ശീ്രമ്റുട.വറുട.ടക.നസാഫറുടയ  ബീഗത്തറുടന്  അയച്
നൽകറുടയറുടരന്നുടവന്നും  ്റുടന്ാർട്ട്  ടെയ്തറുടരന്നു.  ആയ്റുടന്  ശീ്രമ്റുട.വറുട.ടക.നസാഫറുടയ  ബീഗം
എ്റുടർവാദപത്രറുടക സ്രമർ്റുടചറുടട്ടറുടലാടയന്നും പരാ്രമർേശം  (4)  പ്രകാരം എ്ണാകുപും പഞ്ചായത്ത്
ടഡപ്ട്ടറുട  ഡയ്ടർ  ്റുടന്ാർട്ട്  സ്രമർ്റുടച സാഹെര്ത്തറുടൽ  െറുട  വറുടഷയത്തറുടൽ  െട്ടം
അനുേശാസറുടക്കും  പ്രകാരള് ഒൗപൊരറുടക  അനനവഷണം  നെനത്തയ്്  അനറുടവാര്്രമാടണു്
കയ്  ഔപൊരറുടക  അനനവഷണ  ഉനദ്ാഗസ്യായറുട  എ്ണാകുപും  പഞ്ചായത്ത്  ടഡപ്ട്ടറുട
ഡയ്ടർ ശീ്രമ്റുട.ടക.വറുട.്രമാാല്റുടടയ ച്രമ്ാലട്െത്തറുട പരാ്രമർേശം (5) പ്രകാരം ഉത്തരവായറുട. 

    എ്ണാകുപും  പഞ്ചായത്ത്  ടഡപ്ട്ടറുട  ഡയ്ടർ  പരാ്രമർേശം  (6)  പ്രകാരം  സ്രമർ്റുടച
ഒൗപൊരറുടക  അനനവഷണ  ്റുടന്ാർട്ടറുടൽ  െറുട  ഒൗപൊരറുടക  അനനവഷണത്തറുടടൻ്  ഭാഗ്രമായറുട
ശീ്രമ്റുട.വറുട.ടക.നസാഫറുടയ  ബീഗത്തറുടടന എ്ണാകുപും  പഞ്ചായത്ത്  ടഡപ്ട്ടറുട  ഡയ്ടർ
ആഫീസറുടൽ  ടവച്  30.04.2021  ്ീയ്റുടയറുടൽ  നനരറുടൽ  നക്ക്കുു്റുടന്  ആരക്കുഴ
ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത് ടസകട്ട്റുട  ളനഖടന ാലഭ്്രമായ ന്രമൽവറുടാലാസത്തറുടൽ രജറുടനട്രർഡ്  ്പാാലറുടൽ
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നനാട്ടീസ് അയപടവങ്കറുടപെം, ്രമറുടപെറുടടയാന്നും ാലഭ്്രമാലറുടയറുടട്ടറുടലാടയന്നും അട്ാടൊ്ം, ാലഭ്്രമായ
ഇട്രമയറുടൽ അഡ്റുടപെം നനാട്ടീസ്  അയപടവങ്കറുടപെം  െറുടയാ് വറുടനദേശത്തായ്റുടനാൽ നനാട്ടീസ്
്രമെക്കുകയാണ്  ടെയ്തട്ന്നും,  െറുടയാ്  നനർവറുടൊരണയറുടൽ  പടങ്കെക്കുകനയാ,  െറുടയാകളുടടെ
വാദഗ്റുടക്  ്പാാലറുടനാലാ,  ഇട്രമയറുടൽ  ളനഖടനനയാ,  പ്രന്്ക  ദൂത്ൻ  ളനഖടനനയാ
സ്രമർ്റുടക്കുകനയാ ടെയ്തറുടട്ടറുടലാടയന്നും നാുറുടത വടര ്രമറുടപെറുടടയാന്നും ാലഭ്്രമാലറുടയറുടട്ടറുടലാടയന്നും
്റുടന്ാർട്ട് ടെയ്തറുടരന്നു.
 
   അട്ാടൊ്ം  ശീ്രമ്റുട.വറുട.ടക.നസാഫറുടയ ബീഗത്തറുടന്  നൽകറുടയ കുപറ്റാനരാപണട്രമന്ാല്
എ്റുടർവാദപത്രറുടക  സ്രമർ്റുടചറുടലാടയു്റുടൽ  നറുടന്നും  ഇലാര്ത്തറുടൽ  െറുടയാന്  യാട്ാന്നും
നബാധറുട്റുടലാനറുടലാടയു്  അനു്രമാനറുടലാവുു്ാടണന്നും,  ഔപൊരറുടക
അനനവഷണത്തറുടൻട് ഭാഗ്രമായും് നനർവറുടൊരണ നനാട്ടീസറുടന് ്രമറുടപെറുടടയാന്നും നാുറുടതവടര
ാലഭ്്രമാലറുടയറുടട്ടറുടലാടയന്നും നകരു സർവീസ് െട്ടങ് ഭാഗം 1 അനുബനം 12 സറുട പ്രകാരം, 20
വർഷം  വടര അനുവദറുടലട്ട്ട ശന്നവ്നാവധറുടയറുടൽ  കഴറുടഞ്റുടനുനേശഷം ,  െട്ടപ്രകാരം
നസവനത്തറുടൽ  ്റുടരറുടടക പ്രനവേശറുടലാട് അനധറുടക്  ഹാജരറുടലാലയറുടൽ  തെരു
െറുടയാ്ടല്റുടടര 1960 ടാല നകരു സറുടവറുടൽ സർവീസ് ( ്രം ്റുടരറുടവും നറുടയനണവും അ്ീപെം)
െട്ടങ്  െട്ടം  15  പ്രകാരള് േശറുടവാ  നെപെറുടക്  തെരാവുു്ാടണു്  അഭറുടപ്രായം
നരഖട്െത്തറുട  എ്ണാകുപും  പഞ്ചായത്ത്  ടഡപ്ട്ടറുട  ഡയ്ടർ  ഔപൊരറുടക  അനനവഷണ
്റുടന്ാർട്ട് സ്രമർ്റുടക്കുകയുംയായറുട.
 
   ന്രമൽ  സാഹെര്ത്തറുടൽ  വസ്തു്കകളുടം  ബനട്ട്ട നരഖകകളുടം  എ്ണാകുപും  പഞ്ചായത്ത്
ടഡപ്ട്ടറുട  ഡയ്ടറുടടെ അനനവഷണ ്റുടന്ാർടകകളുടം ഒൗപൊരറുടക അനനവഷണ ്റുടന്ാർട്ടറുടടാല
അഭറുടപ്രായവും  പരറുടനേശാധറുടച്റുടൽ  01.08.2020  ്ീയ്റുട  ള്ൽ  നസവനത്തറുടൽ  ഹാജരാകാട്
അനധറുടക്്  ഹാജരറുടലാലയറുടൽ  തെർു്റുടതിടെ ശീ്രമ്റുട .വറുട.ടക.നസാഫറുടയ  ബീഗം
ഗര്ര്രമായ  അചെല ാലംഘനത്തറുടനും ,  ക്്്വറുടനാലാപത്തറുടനും,  സർവീസ്  െട്ടങനുാെ്
അനാദരവറുടനും ഉത്തരവാദറുടയാടണു് കാണന്നുടവു് കയ്  നകരു സർവീസ് െട്ടം ഭാഗം 1
അനുബനം  X11  A  ടാല ഖണ്ഡറുടക  9  പ്രകാരവും  1960  ടാല നകരു സറുടവറുടൽ സർവീസ്  (  ്രം
്റുടരറുടവും  നറുടയനണവും  അ്ീപെം)  െട്ടങ്  പ്രകാരവും  ്രമാനവൽ  ഓഫ്  ഡറുടസറുടപ്ലറുടന്റുട
ടപ്രാസീഡ്ർ  ഖണ്ഡറുടക  53  പ്രകാരവും  അവധറുട  അനുവദറുടലാട് അനധറുടക്്രമായറുട
നസവനത്തറുടൽ നറുടന്നും വറുടട നറുടു്റുടന്  െറുടയാടു നസവനത്തറുടൽ നറുടന്നും നീലം ടെെു്റുടന്
്ാൽലാാലറുടക്രമായറുട  ്ീര്രമാനറുടച്  പരാ്രമർേശം  (7)  പ്രകാരം  കാരണം  കാണറുടലൽ  നനാട്ടീസ്
നൽകറുടയറുടരന്നു.
 
    ശീ്രമ്റുട.വറുട.ടക.നസാഫറുടയ  ബീഗത്തറുടടന്റുടടരയും് അചെല നെപെറുടയുംടെ ഭാഗ്രമായറുട
്ാൽലാാലറുടക  േശറുടവ നറുടശയറുടച്  നൽകറുടയ  ന്രമൽ  കാരണം  കാണറുടലൽ  നനാട്ടീസ്  
പഞ്ചായത്ത്  ടഡപ്ട്ടറുട  ഡയ്ടർ  ആഫീസറുടൽ  ാലഭ്്രമായ  ന്രമൽവറുടാലാസത്തറുടൽ  രജറുടനട്രഡ്
്പാാലറുടൽ  അയചറുടരന്നുടവന്നും  എുാൽ  ന്രമൽവറുടാലാസലാരറുടടയ കടയത്താനാകാട്
്പാൽ ്രമെലറുട ാലഭറുടചറുടട് വറുടവരം പരാ്രമർേശം (8) പ്രകാരം എ്ണാകുപും പഞ്ചായത്ത് ടഡപ്ട്ടറുട
ഡയ്ടർ സ്രമർ്റുടക്കുകയുംയായറുട.  തെർു്  ഔപൊരറുടക  അനനവഷണ ്റുടന്ാർടം  കാരണം
കാണറുടലൽ  നനാട്ടീസും  ശീ്രമ്റുട.വറുട.ടക.നസാഫറുടയ  ബീഗത്തറുടന്  രജറുടനട്രഡ്  ്പാാലറുടൽ
പരാ്രമർേശം  (9)  കത്ത് പ്രകാരം ഈ കാര്ാാലയത്തറുടൽ നറുടന്നും അയപ നൽകുപകയുംയായറുട .  െറുട
കതം െറുടയാ് കക്റ്റാട് out  of  India,  Return  to  sender  എു കാരണത്താൽ ്രമെങറുട
വുറുടടുു്ാണ്.
 
     കാരണം കാണറുടലൽ നനാട്ടീസറുടടാല ്ാൽലാാലറുടക ്ീര്രമാനം സ്റുടരട്െത്താ്റുടരറുടലാൻ
കാരണം ഉടയങ്കറുടൽ നബാധറുട്റുടക്കുവാൻ പരാ്രമർേശം  (10), (11)  പ്രകാരം പ്രളഖ ദറുടനപത്രങുറുടൽ
പത്രപരസ്ം  നൽകറുടയറുടരന്നുടവങ്കറുടപെം  നറുടശറുട്  സ്രമയത്തറുടനകം  യാട്ാര ്രമറുടപെറുടയുംം
െറുടയാുറുടൽ നറുടന്നും ാലഭറുടക്കുകയുംയായറുടല. 
 
       ന്രമൽ  സാഹര്ത്തറുടൽ  െറുടയാ്  അവധറുട  അനുവദറുടച്  ാലഭറുടലാട് അനധറുടക്്രമായറുട
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സർവീസറുടൽ  നറുടന്നും  വറുടട നറുടു്്  ഗര്ര്രമായ  അചെല ാലംഘനത്തറുടനും  ക്്
വറുടനാലാപത്തറുടനും  സർവീസ്  െട്ടങനുാെ് അനാദരവറുടനും  ഉത്തരവാദറുടയാടണു്
കാണു്റുടനാൽ ടക.എസ്.ആർ  ഭാഗം 1 അനുബനം X11 A ടാല ഖണ്ഡറുടക 9 പ്രകാരവും 1960
ടാല നകരു സറുടവറുടൽ സർവീസ്  (്രം ്റുടരറുടവും നറുടയനണവും അ്ീപെം)  െട്ടങ് പ്രകാരവും
്രമാനവൽ  ഓഫ്  ഡറുടസറുടപ്ലറുടന്റുട  ടപ്രാസീഡറുടംഗ്സ്  ഖണ്ഡറുടക  53  പ്രകാരവും
ശീ്രമ്റുട.വറുട.ടക.നസാഫറുടയ ബീഗത്തറുടടന സർവീസറുടൽ നറുടന്നും നീലം ടെെു്റുടന്  നൽകറുടയ
കാരണം കാണറുടലൽ നനാട്ടീസറുടടാല ്ാൽലാാലറുടക ്ീര്രമാനം സ്റുടരട്െത്തറുട സർവീസറുടൽ
നറുടന്നും നീലം ടെയ്ത് ഇ്റുടനാൽ ഉത്തരവാകുപന്നു.
 

H. DINESHAN IAS 
DIRECTOR OF PANCHAYATH

 
ശീ്രമ്റുട.വറുട.ടക.നസാഫറുടയ ബീഗം
സീനറുടയർ കർല്, ആരക്കുഴ ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത് (അനധറുടക് ഹാജരറുടലാലയറുടൽ)
(എ്ണാകുപും പഞ്ചായത്ത് ടഡപ്ട്ടറുട ഡയ്ടർ ളനഖന)
പകർ്്
    1. പഞ്ചായത്ത് ടഡപ്ട്ടറുട ഡയ്ടർ,എ്ണാകുപും
    2. ടസകട്ട്റുട ,ആരക്കുഴ ഗാ്രമപഞ്ചായത്ത്
    3. സൂപ്രയ്, ഇ-ടസവൻ
    4. കര്ൽ / അധറുടകം
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