
 

പഞ്ചായത്ത് ഡയറയയത്ത് ടറുടടടറു ത്തായാായയ 
സ്വയാജ് ഭവൻാ, നന്താകത്താഡയറ് 
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0471-2323286 തീയതി : 04/06/2022 
                                                 കനാട്ടീസ്
   ൻിഷയ: പഞ്ചായത്ത്  ൻകുപ്്  -  ജീൻനക്കായാ-പത്തനതിട്ട ജിന -  ത്തടറുപ്ര ഗാരാമ

പഞ്ചായത്തിടയ അടക്കൌണ്ടന്  ശീരാമതി .  ഉരാമാൻർരാമ  ആർ-  ടന ടഹഡയറ്
ക്സാർക്ക്/അടക്കൌണ്ടന്  സീനികയായിറി  യിസിറ  ഉൾട്്പെടുതത്
-സബന്ധിച ് 

   സൂചന: 1. പത്തനതിട്ട പഞ്ചായത്ത് ടഡയറപയട്ടി  ഡയറയയത്ത്ഠടടറു 10/02/2022 
തീയതിയിടയ ഇ 1-04/2022 നമർ ത്തത്ത്

2. ശീരാമതി ഉരാമാൻർരാമയടടറു 04/02/2022 തീയതിയിടയ അകപക
3 പഞ്ചായത്ത് ഡയറയയടറുടടടറു  01/072019 ടയ ഇ 3-27043/2018 നമർ 

ഉത്തയൻ്
4. പഞ്ചായത്ത് ഡയറയയടറുടടടറു 23/05/2018 യ ഇ 5 -38575/2017 നമർ 

ഉത്തയൻ്
5 പഞ്ചായത്ത് ഡയറയയടറുടടടറു 30/06/2018 ടയ ഇ 13-13/18 ന ഉത്തയൻ്

   
       പത്തനതിട്ട ജിനയിടയ ത്തടറുപ്ര ഗാരാമപഞ്ചായത്തിടയ   അക്കൌണ്ടനായ ശീരാമതി
ഉരാമാൻർരാമ ആർ ടന സൂചന(3) പ്രത്തായമുള്ള ടഹഡയറ്ക്ലർക്ക് /അടക്കൌണ്ടന് തസിത്തയിടയ
ജീൻനക്കാരുടടറു സീനികയായിറി  പട്ടിത്തയിറ  ഉൾട്്പെടുതതിനള്ള അകപകയ
അനബന്ധകയഖത്തളുരാമാര്   സൂചന (1 ,2) പ്രത്തായ  നറത്തിയിടള്ളത്.
      
    പത്തനതിട്ട ജിനയിടയ ത്തടറുപ്ര ഗാരാമപഞ്ചായത്തിടയ അക്കൌണ്ടനായ  ശീരാമതി
ഉരാമാൻർരാമ  ആർ  സൂചന  (4)  പ്രത്തായമുള്ള സീനിയർ  ക്ലർക്ക്രാമാരുടടറു സീനികയായിറി
പട്ടിത്തയിറ സീനികയായിറി  നമർ  425  ആയി  ഉൾട്ട്ട ജീൻനക്കായിയാര് .  ടറുിയാൾ
സൂചന (5) ഉത്തയൻ് പ്രത്തായരാമാര്  അടക്കൌണ്ട് തസിത്തയിറ  ടപ്രാകരാമാഷനായിടള്ളത്. 
നാളിതൻടയയള്ള   ടഹഡയറ് ക്ലാർക്ക്  /അടക്കൌണ്ട് തസിത്തയിടയ ഒരു  സീനികയായിറി
യിസിലു  ടറുിയാൾ ഉൾട്ട്ട് ൻെടുതിടള്ളതന.
 
       ശീരാമതി  ഉരാമാൻർരാമയടടറു ജനിയയായ  (സീനിയർ ക്ലർക്ക്  രാമാരുടടറു സീനികയായിറി
പട്ടിത്തയിറ  സീനികയായിറി  നമർ  428  )  ശീ.ബിജു പി  എെടുതൻർക്ക്  പഞ്ചായത്ത്
ഡയറയയടറുടടടറു 29/06/2018  ടയ ഇ -13/18  നമർ  ഉത്തയൻ്  പ്രത്തായ  അടക്കൌണ്ടനായി
ടപ്രാകരാമാഷാ  ആയിടള്ളത  ടറുിയാൾ  സൂചന(3)  പ്രത്തായമുള്ള  ടഹഡയറ്ക്ലർക്ക്/
അക്കൌണ്ടന് തസിത്തയിടയ ജീൻനക്കാരുടടറു സീനികയായിറി പട്ടിത്തയിറ സീനികയായിറി
നമർ  3687 ആയി  സാനകരാമ നറത്തിയിടള്ളതരാമാര്. 
 
     കരാമറ  സാഹചയാത്തിറ  ശീരാമതി  ഉരാമാൻർരാമടയ സൂചന (3)  പ്രത്തായമുളള 
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സീനികയായിറി  യിസിറ  ശീ.  ബിജുൻിടന സീനികയായിറി  നമയിന്  (3687)  ടതാട്ട്
മുത്തളിയായ  ശീരാമതി  യാജശീ  ജി.  -യടടറു സീനികയായിറി  നമയിന്  (3686)  ടതാട്ട്
താടഴയായ    3686  (എ)  ആയി  ഉൾട്്ത്തി  പ്ര്ത  സീനികയായിറി  യിസ്  പുന
കരാമീത്തയിക്കാവുെടുതതാടരെടുത് ത്താനര. 
 
Sl.No Name Date Of Birth Feeder Category No Date of Promotion

3686 Rajasree.G 10/05/1983 423 29/06/2019

3686(A) Umavarma.R 28/5/1968 425 30/06/2018

3687 Biju.P 30/05/1983 428 29/06/2018

              
  കരാമറ  പ്രത്തായ  ശീരാമതി  ഉരാമാൻർരാമടയ പ്ര്ത  സീനികയായിറി  യിസിറ
ഉൾട്്പെടുതതിറ  ആകകപമുള്ള ജീൻനക്കാർ  ബന്ധട്ട്ട കയഖത്തൾ  സഹിത
ആകകപ 15 ദിൻസത്തിനള്ളിറ ഈ ആഫീസീസിറ യഭവാരാമാകക്കണ്ടതാര്.

H. DINESHAN IAS
DIRECTOR OF PANCHAYATH

പത്തർ്്  :-  
1.എനാ പഞ്ചായത്ത് ടഡയറപയട്ടി ഡയറയയടറുർരാമാർം (എനാ ജീൻനക്കാരു കനാട്ടീസ്
  ത്തടണ്ടെടുത് ഉയുവരൻരുടറുകത്തണ്ടതാര്.)
2.എനാ ഗാരാമ പഞ്ചായത്ത് ടസകട്ടയിരാമാർം (പഞ്ചായത്ത് ടഡയറപയട്ടി ഡയറയയടറുർ
   മുഖാന്തിയ)
3.ശീരാമതി.ഉരാമാൻർരാമ ആർ അടക്കൌണ്ടന് , ത്തടറുപ്ര ഗാരാമപഞ്ചായത്ത് (പത്തനതിട്ട
  പഞ്ചായത്ത് ടഡയറപയട്ടി ഡയറയയടറുർ  മുഖാന്തിയ)
4. ത്തരുതറ/അധിത്ത
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