
 

പഞ്ചായത്ത് ഡയറയ്ടറുടടെ നെപെ്രമങ്ങൾ 
(ഹാജർ - എച ്. ദ്രമനനേശൻ .ഐ.എ.എസ്)

    
വ്രമഷയം:-

പഞ്ചായത്ത്  വകുപ്്  –  ഭരണജാജാ്.  –  .്രമവവനപുരണജം  ജ്രമല -
നപാത്തശൻനകാെ്  ്ാ്പഞ്ചായത്ത്  ടസങക്ര്്രമടറ.സുന്രമൽ  .വ്രമ.
അബ്ബാസ്രമടന സർവ്വറസ്രമൽ ന്രമനം സടസ്് ടയ്്  ഉത്തരണജവാകുപന.

    പരണജാ്ർേം:
-

1. നപാത്തശൻനകാെ്  ്ാ്പഞ്ചായത്ത്രമൽ  ്ഹാത്മാ  ഗാന്രമ  നദേറയ
്ാ്റാ  ട.ാഴില്രമറ്് പധ.്രമ  പ്രകാരണജം  .ാൽകാല്രമക
അെ്രമസ്ഥാനത്ത്രമൽ നജാല്രമ ടയെയ്യ ജറവനകാരണജ്രമടടെ17-08-2021 ടല
പരണജാ.്രമ

2 .്രമവവനപുരണജം  പഞ്ചായത്ത്  ടഡയറപ്ക്ര്രമ  ഡയറയ്ടറുടടെ 02-09-2021
ടല നമ്പർ 1248/2021-ഡയറ്രമ നമ്പർ ്്രമന്ാർക്ര്

 ഉത്തരണജവ് നമ്പർ  : PAN/9911/2021/D3(DP)        .റയ.്രമ   :03/09/2021  
 

     നപാത്തശൻനകാെ്  ്ാ്പഞ്ചായത്ത്രമൽ ്ഹാത്മാ ഗാന്രമ നദേറയ ്ാ്റാ
ട.ാഴില്രമറ്് പധ.്രമ  പ്രകാരണജം  .ാൽകാല്രമക  അെ്രമസ്ഥാനത്ത്രമൽ  നജാല്രമനനാകയ്യ
ജറവനകാരണജ്രമ  പരണജാ്ർേം  (1)  പ്രകാരണജം  സ്ർ്്രമച പരണജാ.്രമയ്രമൽ  നപാത്തശൻനകാെ്
്ാ്പഞ്ചായത്ത്  ടസങക്ര്്രമയായ  ടറ.സുന്രമൽ  .വ്രമ.  അബ്ബാസ്  കഴില്രമഞ രണജണിഞ
വർഷകാല്ായ്രമ  ോരണജറരണജ്രമകംം  ്ാനസ്രമകം്ായ്രമ  .ടയ്യ പറഡയറ്രമ്്രമകന ടവനം ,
ഓഫറസ്  പ്രവർത്തന സ്യങ്്രമറം .ാ്സ സ്ഥലനത്തത്് യാതാ്നധദടം ഇ.്
അനുഭവ്രമനകക്രമ  വടയ്യനം,  ന്റനദദാഗസ്ഥടനയ്യ ന്രമലയ്രമൽ  െ്രമയാന്  നരണജഖാാൂലംം
പഞ്ചായത്ത്  പ്രസ്രമഡയറ്്രമനനാെ്  വാകാറം  പരണജാ.്രമട്ക്ര്രമ്ം  യാട.ാവ നെപെ്രമടം
കകടകാക്രമടലനം, ആയ.്രമനാൽ ആവേദ്ായ തെർനെപെ്രമ സ്റകരണജ്രമകാ ട്നം
അനപക്ഷ്രമച.

      പരണജാ്ർേം  (2)  പ്രകാരണജം  പഞ്ചായത്ത്  ടഡയറപ്ക്ര്രമ  ഡയറയ്ടറുർ  സ്ർ്്രമച
്്രമന്ാർക്ര്രമനനാടൊ്്്് നപാത്തശൻനകാെ് ്ാ്പഞ്ചായത്ത് ആഫറസ്രമടല ഇശൻന്ാൽ
കംപയശൻസ്  കമ്രമമിറ്രമടടെ ്്രമന്രമെ്സ്രമൽ  പരണജാ.്രമകാരണജ്രമടയ നനരണജ്രമൽ  നകടക്രനം ,
പരണജാ.്രമയ്രമൽ പ്ടയ്യ  കാരണജദങൾ വസ്തു.ാപരണജ്ാടായ്യ് നബോധ്ാപദട്ടക്രനം, െ്രമയാളുടെ
ജറവന്  ഭറഷാ്രമടകാകുപയ്യ .രണജത്ത്രമൽ  ടസങക്ര്്രമയ്രമൽ  ന്രമനം
ടപവ്ാമിറ്കായ്രമ്ടകനം  െ്രമയാശൻട് പറഡയറനങൾടക.്രമടരണജ പ്ര.്രമകരണജ്രമച.്രമന്  െ്രമ
ജറവന കാരണജ്രമര് ന്രമരണജപരണജ്ായ്രമ ്ാനസ്രമക പറഡയറനം നനരണജ്രമനെക്രമ വനടവനം ,െ്രമയാ്്രമൽ
ന്രമനം  പറഡയറനം  അനുഭവട്ക്ര ആദദ കാലയ്വ്രമൽ  .ടയ്യ ആയ.്
പരണജ്രമഹരണജ്രമകയ്യ.്രമനും  ന്ല്രമൽ  ഇത്തരണജത്ത്രമറ്്  നെപെ്രമ   ഉകാകവട.നം
ആവേദട്ക്ര്രമ്ം  കവരണജാഗദ ബധ്രമനയാടെയാാ്  ടസങക്ര്്രമ  െ്രമയാൾടക.്രമടരണജ
പ്രവർത്ത്രമച്രമവയ്യട.നം ആഫറസ്രമടല ന്ലപ്രമകാരണജ്രമ എയ്യ ന്രമലയ്രമൽ ടസങക്ര്്രമടടെ
പ്രവൃത്ത്രമ ആോസദ്ടലയ്യ് വ്രമലയ്രമവത്ത്രമ െ്രമയാടന.്രമടരണജ ന്രമയ്ാ നുൃത. തെർനെപെ്രമ
സ്റകരണജ്രമകാട്നം അഭദർത്രമച .റവ്ാന്രമച്രമ്്്.ായ്രമ കാണുന.

      ന്ൽ സാഹയരണജദത്ത്രമൽ, ട.ാഴില്രമല്രമെങ്്രമൽ സറ ജറവനകാർക് നജാല്രമ ടയെവാശൻ
സുരണജക്ഷടം  സാഹയരണജദംം  ഒരവനകക ഓഫറസ്  ന്പാവ്രമയായ  ടസങക്ര്്രമടടെ
ഭാഗത്തുന്രമനകായ െ്രമ  പ്രവൃത്ത്രമ  പ്ര്്ഥമദൃഷദാ  അ.റവ ഗവ.രണജ്ായ  വറഴയായ്രമ  കക്
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നപാത്തശൻനകാെ്  ്ാ്പഞ്ചായത്ത് ടസങക്ര്്രമ  ടറ.സുന്രമൽ  .വ്രമ.  അബ്ബാസ്രമടന നകരണജ്
സ്രമവ്രമൽ സർവറസ്  (.രണജം  .്രമരണജ്രമകറം,ന്രമയനാംം  &അ്ററം)  യക്രങൾ  യക്രം  10.  (1)
പ്രകാരണജം  സർവ്വറസ്രമൽ  ന്രമനം  അനന്ഷാത്ത്രമനും  അചെക നെപെ്രമകൾകം
വ്രമനപയ്ായ്രമ  ഉെശൻ പ്രാബോധ്ലദത്ത്രമൽ സടസ്് ടയ്് ഇ.്രമനാൽ  ഉത്തരണജവാകുപന.

    .്രമവവനപുരണജം  പഞ്ചായത്ത്  ടഡയറപ്ക്ര്രമ  ഡയറയ്ടറുർ   ഉത്തരണജവ്   ഉെശൻ
നെ്്രമലാനകകതം വ്രമവരണജം ്്രമന്ാർക്ര്ടയനയേകത്ാാ്. 

               ടറ.സുന്രമൽ.വ്രമ.  അബ്ബാസ്രമന്  സസ്  ടപശൻഷശൻ കാലയ്വ്രമൽ  നകരണജ്
സർവ്വറസ്  റൾ  അനുോസ്രമകം  പ്രകാരണജ്്്   ഉപജറവനബോധ്ത്തര്
അർഹ.ടകായ്രമരണജ്രമകയ്യ.ാാ്.

H. DINESHAN IAS
#ApprovedByDesignation 

ടറ.സുന്രമൽ .വ്രമ. അബ്ബാസ് 
ടസങക്ര്്രമ, നപാത്തശൻകാെ് ്ാ്പഞ്ചായത്ത്
(.്രമവവനപുരണജം പഞ്ചായത്ത് ടഡയറപ്ക്ര്രമ ഡയറയ്ടറുർ ്നഖാന)
പകർ്് -
    1. .്രമവവനപുരണജം പഞ്ചായത്ത് ടഡയറപ്ക്ര്രമ ഡയറയ്ടറുർ 
    2. ടസങക്ര്്രമ, നപാത്തശൻകാെ് ്ാ്പഞ്ചായത്ത് 
    3. സൂപ്രക്, ഇ ടസക്ഷശൻ
    4. കവ.ൽ / അപ്രമകം

File No.PAN/9911/2021-D3(DP)


		2021-09-03T00:44:17-0700
	H DINESHAN IAS
	Approved




