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കനാടീസ്

 

  ൻിഷയ�: പഞ്ചായത്ത്  ൻകുപ്്  -  ജീൻനക്കായാ�  -  തൃശ്ശൂർ  ജിർ -  ത്താടുകുപറ്റി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടയ ക്ലാർക്ക്  ശ്ലീ .കയാബിാ  കജായി  -യുടടറു ക്ലാർക്ക്
തസ്തിത്തയിടയ സീനികയായിറ്റി  പുന :ക്രമീത്തയിക്കുന്നത്  -  കനാടീസ്
പ്രസിദ്ധീത്തയിക്കുന്നത് സ�ബചിര.്

   സൂചന: 1. തൃശ്ശൂർ  പഞ്ചായത്ത്  ടഡയറപടടി  ഡയറയയുടടടറു 30.07.2022,  08.10.2022,
05.12.2022  തീയതിത്തളിടയ ഡയറിഡയറിപി -റ്റിഎസ്ആർറർ/2245/2022  നമ്പർ
ത്തത്തുത്തള� ഉളളടറുക്കം�.

2. 13.06.2013 തീയതിയിടയ എസ്1-14444/2013 നമ്പർ സീനികയായിറ്റി പടിത്ത.
3. തൃശ്ശൂർ പഞ്ചായത്ത് ടഡയറപടടി ഡയറയയുടടടറു 11.07.2015 ടയ ഇ 2-3676/2015

നമ്പർ ഉത്തയൻ് .
4. 17.01.2020 തീയതിയിടയ PAN/20015/2018-E6(DP) സീനികയായിറ്റി പടിത്ത.

               
               തൃശ്ശൂർ  ജിർയിടയ ത്താടുകുപറ്റി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടയ ക്ലാർക്ക്  ശ്ലീ .  കയാബിാ
കജായി ടറുിയാടന ക്ലാർക്ക് തസ്തിത്തയിടയ സീനികയായിറ്റി സൂചന (4) പ്രത്തായമുളള യിറിറി
ഉൾട്ടുത്തുന്നതിനായി  യഥാസമയ�  അകപേ സമർ്ിക്കാത്തതിളളള  മാ്കപേ
സഹിത�  നറിത്തിയ  അകപേതൃശ്ശൂർ  പഞ്ചായത്ത്  ടഡയറപടടി  ഡയറയയുടടടറു അളുയ
ശിപാർശകയാടടറു സൂചന (1)  പ്രത്തായ� യഭവാമായിട്ടുണ്ട്.
               കമറി ൻിഷയ� പയികശാിി�.  പായക്കാട്റു പഞ്ചായത്ത് ടഡയറപടടി ഡയറയയുടടടറു
04.12.2009  തീയതിയിടയ E2/3991(2)/2008  നമ്പർ  നിയമനപപാർശയുടടറു
അടറുിസ്ഥാനത്തിറി  19.12.2009  FN  റി  പായക്കാട്റു  ജിർയിടയ നാഗയകശ്ശയി  ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്തിറി ശ്ലീ.  കയാബിാ കജായി കസൻനത്തിറി പ്രകൻശി�..  സൂചന  (2)  പ്രത്തായ�
പ്രസിദ്ധീത്തയിരിരുന്ന  ക്ലാർക്കുമാരുടടറു സീനികയായിറ്റി  പടിത്തയിറി അഡഡയറ്വസ്  തീയതി
അടറുിസ്ഥാനമാക്കി സ്ഥാനക്രമ� 717 ആർറയി ശ്ലീ. കജാബിാ കജായി ഉൾട്ടിരുട.
               പായക്കാട്റു  ജിർയിടയ നാഗയകശ്ശയി  ഗ്രാമ  പഞ്ചായത്തിറി കസൻനമള്ി�
ൻയടൻ അന്തർജിർാ  സ്ഥയ�മാറ്റ ൻാൻസ്ഥയിറി  ശ്ലീ .  കയാബിാ  കജായി-ക്ക്  തൃശ്ശൂർ
ജിർയികയക്ക് അന്തർജിർാ സ്ഥയ�മാറ്റ� അളൻിിക്കുത്തയു� തൃശ്ശൂർ പഞ്ചായത്ത് ടഡയറപടടി
ഡയറയയുടടടറു  സൂചന  (3)  ഉത്തയൻ്  പ്രത്തായ�  തൃശ്ശൂർ  ജിർയിടയ പയിയായ�  ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്തിറി  16.07.2015  തീയതിയിറി  കസൻനത്തിറി  പ്രകൻശിക്കുത്തയു�  ടചെ.
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അന്തർജിർാ  സ്ഥയ�മാറ്റ ൻാൻസ്ഥയിറി  നിയമിതനായതിനാറി  ടറുിയാടന സൂചന  (2)
പ്രത്തായ�  പ്രസിദ്ധീത്തയിരിരുന്ന ക്ലാർക്കുമാരുടടറു സീനികയായിറ്റി  പടിത്തയിറി  നിട�
ഒഴിൻാക്കി  01.01.2014  മുതറി  31.12.2018  ൻടയയുളള  ത്തായയളൻിറി  നിയമിതയായ
ക്ലാർക്കുമാരുടടറു സൂചന  (4)  പ്രത്തായ�  പ്രസിദ്ധീത്തയിരിട്ടുളള  സീനികയായിറ്റി  പടിത്തയിറി
ഉൾട്ടുകത്തണ്ടതായിരുട.  എന്നാറി  01.01.2014  മുതറി  31.12.2018  ൻടയ
ത്തായയളൻിളളളിറി  നിയമന  ശിപാർശ  യഭവിര്  പഞ്ചായത്ത്  ൻകുപ്ിറി  ക്ലാർക്ക്
തസ്തിത്തയിറി കസൻനത്തിറി പ്രകൻശിര ജീൻനക്കാരുടടറു സീനികയായിറ്റി അന്തിമമാക്കിയ
സൂചന (4) പ്രത്തായമുളള സീനികയായിറ്റി യിറിറി ശ്ലീ. കജാബിാ കജായി ഉൾട്ടിരുന്നിർ. 
             കമറി സാഹചയാത്തിറി സൂചന  (2)  പ്രത്തായമുളള സീനികയായിറ്റി  പടിത്തയിടയ
സ്ഥാനക്രമ�  717  റി  നിട�  ശ്ലീ.  കയാബിാ  കജായി  -ടയ ഒഴിൻാക്കിടത്താണ�  ടറുിയാാ
അന്തർജിർാ  സ്ഥയ�മാറ്റ ൻാൻസ്ഥയിറി  തൃശ്ശൂർ  ജിർയിറി  കസൻനത്തിറി  പ്രകൻശിര
16.07.2015  തീയതി അടറുിസ്ഥാനമാക്കി സൂചന (4)  പ്രത്തായമുളള സീനികയായിറ്റി പടിത്തയിറി
സ്ഥാനക്രമ�  1088  ആർറയി  ഉൾട്ടിയിക്കുന്ന ശ്ലമതി .അനിത.എ�.ബി-ക്ക്  മുമ്പായു�
സ്ഥാനക്രമ� 1087 ആർറയി ഉൾട്ടിട്ടുളള ശ്ലീമതി.മീന.പി-ക്കു കശഷം� സ്ഥാനക്രമ� 1087 (A)
ആർറയി  ശ്ലീ.  കയാബിാ  കജായി  -ടയ ഉൾട്ടുത്തുന്നതിന്  താത്ത്തായിത്തമായി
തീരുമാനിരിയിക്കുട.
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               പ്രസ്തുത  താത്ത്തായിത്ത  തീരുമാനത്തിറി  എടന്തകില�  ആർറകേപമുളള
ജീൻനക്കാർ ഈ കനാടീസ്  തീയതി മുതറി 15  ിിൻസത്തിളളളിറി തങളടടറു ആർറകേപ�
കയഖാമൂയ� ഈ ഓഫീീസിറി നറികത്തണ്ടതാാ്. നിശിത തീയതിക്കുളളിറി ആർറകേപങൾ
യഭവിക്കാത്തപേ�  മടറ്റായയിയി്്  ുടറുാടത പ്രസ്തുത  താത്ത്തായിത്ത  തീരുമാന�
സ്ഥിയട്ടുത്തി അന്തിമ ഉത്തയൻ് പുയട്ടുൻിക്കുന്നതാാ്.
 

H. DINESHAN IAS
DIRECTOR OF PANCHAYATS

പത്തർ്്:-
               1. എർാ പഞ്ചായത്ത് ടഡയറപടടി ഡയറയയുർമാർക്കു�.
               2.ശ്ലീ. കയാബിാ കജായി, ക്ലാർക്ക്, ത്താടുകുപറ്റി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, തൃശ്ശൂർ
                (തൃശ്ശൂർ പഞ്ചായത്ത് ടഡയറപടടി ഡയറയയുർ  മുകഖന)
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