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PAN/10812/2019-E4(DP)
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടടടറു കാര്യാായം യ
സ്വര്യാജ് ഭവൻാ,നന്താകകാടറു്
കൻടറുിയാർ പി.ഒ. തിരുൻനന്ത്തര്യ - 695003
directorofpanchayatsestt@gmail.com
0471-2321054 തീയതി : 03/08/2022
കനാടീസ്
പഞ്ചായത്ത് ൻകുപ്്- ജീൻനകാര്യാ സീനികയാറിറി
പടികയിൽ
കപര്യ്
ൻിഷയ :
ഉൾടുപ്ടുത്തുന്നത് - കനാടീസ് ്തറടുപ്ടുൻിുവന്നത് - സ ബനിധിച്.
സൂചന: 1. തിരുൻനന്ത്തര്യ പഞ്ചായത്ത് ടഡപ്ടി ഡയറകടടടറു 10.08.2019 -ടയം  DDPTVM/9444/2019-E3 നമ്പർ കത്ത്.
2. 26.06.2019 -ടയം  PAN/27474-E4-2018 നമ്പർ ഉത്തര്യൻ്
3. 04.12.2015 -ടയം  ഇ 4-04/2015 നമ്പർ ഉത്തര്യൻ്
4. 01.01.2016 -ടയം  ഇ 4-43683/2015 നമ്പർ ഉത്തര്യൻ്
5. 04.02.2017 -ടയം  ഇ 4-04/2017(3) നമ്പർ ഉത്തര്യൻ്
6. 18.11.2019 തീയതിയിടയം  ഇകത നമ്പർ കനാടീസ്
തിരുൻനന്ത്തര്യ ജില്യിടയം  നാൻായിുവക ഗാരാ പഞ്ചായത്തിടയം  സീനിയർ കർകായ ശീ .
സജീൻാ ഡി എന്നൻർ സൂചന(2) പ്രകാര്യളാ 26.06.2019 തീയതിയിടയം  സീനിയർ കാർുവരാാരുടടറു
സിനികയാര്യിറി പടികയിൽ ഉൾടുപ്ടിടില്ാത്തതിനാൽ ടറുിയാടക പ്രസത സീനികയാര്യിറി പടികയിൽ
ഉൾടുപ്ടുത്തണ എന്ന് കാണിധിച് സൂചന(1) പ്രകാര്യ അകപേക സരാർുപ്ിധിചിര്യിുവ്കുന.
സൂചന(1) പ്രകാര്യളകക അകപേക പര്യികശ്ാധിധിചതിൽ ശീ.സജീൻാ.ഡി -യ്ക്ക് ഈ്ക്ക ഓ്ക്കഫീസിലീസിടയം 
സൂചന(3) ഉത്തര്യൻ് പ്രകാര്യ സീനിയർ കർക് തസികയികയം ക് സാനകയറ നൽകകക
ടറുിയാാടറ അകപേകകടടറു അടറുിസാനത്തിൽ പ്രസത സാനകയറ ഒരു ൻർഷകത്തക്
താത്കായം ികരാായി പര്യിതാജിുവന്നതിന് സൂചന(4) ഉത്തര്യൻ് പ്രകാര്യ അനുമരാതി നൽകകക
ടചയ്തിരു്കുന. ടറുി പര്യിതാജികൽ കായം ാൻധി അൻസാനിധിചതിടനനടറുർന്ന് ടറുിയാടന സൂചന (5) ഉത്തര്യൻ്
പ്രകാര്യ
സീനിയർ
കർക്
തസികയികയം ക്
സാനകയറ
നൽകി
ഉത്തര്യൻ്
്തറടുപ്ടുൻിുവകകണ്ടായി.
സൂചന ഉത്തര്യവുകൾ പര്യികശ്ാധിധിചതിൽ നി്കുന 04.02.2017 തീയതിയിൽ സാനകയറ
യം ഭവിധിച ശീ. സജീൻാ.ഡി 2017-18 ൻർഷത്തിൽ സാനകയറ യം ഭവിധിച സീനിയർ കർുവരാാരുടടറു
സീനികയാര്യിറി അന്തിരാരാാകിയ സൂചന(2) സീനികയാറിറി പടികയിൽ ഉൾടുപ്ടിടില് എന്ന്
കബാധാടുപ്ടിരുന്നന ശീ. സജീൻാ.ഡി -യ്ക്ക് ഈ്ക്ക ഓ്ക്കഫീസിലീസിടയം  26.06.2019 -ടയം  PAN/27474-E4-2018
ഉത്തര്യൻ് പ്രകാര്യ പ്രസിദീകര്യിധിച സീനിയർ കർുവരാാരുടടറു സീനികയാറിറി യം ിറിൽ 79 എ നമ്പര്യായി
ഉൾടുപ്ടുത്തുന്നതിന് ആകേകപ േകണിണിച്ടകാണ്ട് കനാടീസ് ്തറടുപ്ടുൻിധിചിടാനരാായിരു്കുന. എന്നാൽ
നടറുർപര്യികശ്ാധനയിൽ ശീ. സജീൻാ.ഡി -യ്ക്ക് 80 എ ആയി സാന കരാീകര്യിുവന്നതിനാണ്
അർഹതകാടതന്ന് കബാധാടുപ്ടിര്യിുവ്കുന.
കരാൽ സാഹചര്യാത്തിൽ ശീ. സജീൻാ.ഡി -യ്ക്ക് 01.01.2017 ളതൽ 31.12.2018 ൻടര്യകാ കായം യകൻിൽ
സീനിയർ കാർക് തസികയികയം ക് സാനകയറ യം ഭവിധിച ഉകദാായസരുടടറു സീനികയാര്യിറി പടിക
അന്തിരാരാാകിയ 26.06.2019 ടയം  PAN/27474/18 ഇ 4 നമ്പർ ഉത്തര്യൻ് പ്രാകാര്യളാ യം ിറിൽ ഫീസിലീഡർ
കാററയറിയിൽ സീനിയറായ ശീ. തങ്കര്യാജാ സി.ടക (1341/08-11)ക് കശ്ഷവു ജൂനിയർ
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ആയ ശീരാതി.ജയശീ.എസ്(1359/08-11) ന് ളമ്പിയം ാക 80 എ എന്ന കരാനമ്പര്യായി സീനികയാര്യിറി
പടികയിൽ ഉൾടുപ്ടുന്നതിന് അർഹതകാതായി കാന്കുന.
അപ്രകാര്യ യം ിറിൽ ഉൾടുപ്ടുത്തുന്നതിൽ ആകേകപളാ ജീൻനകാർ ബനടുപ്ട കര്യഖകൾ 15
ദിൻസത്തിനുമാിൽ ഈ്ക്ക ആഫീസിലീസിൽ യം ഭവാരാാകകണ്ടതാണ് .
ൻിശ്്വസതകയാടടറു
H. DINESHAN IAS
DIRECTOR OF PANCHAYATH
പകർുപ്്
1.എല്ാ പഞ്ചായത്ത് ടഡപ്ടി ഡയറകർരാാർുവ ( എല്ാ ജീൻനകാരു കനാടീസ് കണ്ടിടടണ്ടന്ന്
ഉറപ്പുൻരുകത്തണ്ടതാണ് )
2. എല്ാ ഗാരാ പഞ്ചായത്ത് ടസകടറിരാാർുവ , (പഞ്ചായത്ത് ടഡപ്ടി ഡയറകർരാാർ ളകഖന)
3. ടസകടറി, നാൻായിുവക ഗാരാ പഞ്ചായത്ത്, തിരുൻനന്ത്തര്യ (തിരുൻനന്ത്തര്യ പഞ്ചായത്ത്
ടഡപ്ടി ഡയറകർ ളകഖന)
4. ശീ. സജീൻാ.ഡി, ചിറാർ ഗാരാ പഞ്ചായത്ത്, പത്തന തിട ( നിയം ൻിടയം  ആഫീസിലീസ് )
5. ടൻബബ്സൈറിൽ പ്രസിദീകര്യിുവന്നതിന് .
6. അധിക കരുതൽ.
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