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കേരള സർക്കാർ
തകേളവവയൿഭരണ (ഇ. എൿ.) ലേുപ്പ്

ലിജ്ഞാഩനൿ
തിരുലനന്തഩുരൿ, 2020 മാർച്ച് 5.

വ. ഉ. (അച്ചടി) നമ്പ൪ 27/2020/ത.വവ.ഭ.ല.
എസ. ആർ. ഒ. നമർ

1994-ലറ
(1)-ാം

190/2020

കേരള

ഉഩലേുപ്പ്

ഩഞ്ചായത്ത്

പ്ഩോരൿ

രാജ്

നൽേലപ്പട്ട

ആേ്റ്

(1994-ലറ

അധിോരങ്ങൾ

13)

10-ാം

ലേുപ്പ്

ലിനികയാഗിച്ചുലോണ്ട്

കേരള വർക്കാർ 2019 നലൿബർ 2-ാം തീയതിയിലറ വ.ഉ. (അച്ചടി) 79/2019/ത.വവ.ഭ.ല.
നമ്പരായി ഩുറലപ്പടുലിച്ചതുൿ 2019 നലൿബർ 7-ാം തീയതിയിലറ 2680-ാം നമ്പർ
കേരള

അവാധാരണ

ഗവറിൽ

പ്ഩവിദ്ധലപ്പടുത്തിയതുമായ

എവ്.ആർ.ഒ.

ലിജ്ഞാഩനപ്ഩോരൿ

നമ്പർ

825/2019

രൂഩീേരിക്കലപ്പട്ട

ആയി

ഡീറിമികറഴൻ

േമ്മീഴനിലറ അൿഗമായ പ്ളീ. വഞ്ജയ് ഗാർഗ്, പ്ഩിൻവിപ്പൽ ലവപ്േട്ടറി, ഩട്ടിേജാതി
ഩട്ടിേലർഗ്ഗ

ലിേവന

ലേുപ്പ്-ന്

ഩേരൿ
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ലികനാദവഞ്ചാര

ലേുപ്പ്

ലവപ്േട്ടറി

2

പ്ളീമതി റാണി കജാർജ്-ലന അൿഗമായി ഉൾലപ്പടുത്തിലക്കാണ്ട് പ്ഩവ്തുത ലിജ്ഞാഩനൿ
താലെപ്പറയുൿ പ്ഩോരൿ കഭദഗതി ലെയ്യുന്നു, അതായത്:—

കഭദഗതി
പ്ഩവ്തുത

ലിജ്ഞാഩനത്തിലറ

ഉൾക്കുറിപ്പുേൾക്ക്

ഩേരൿ

ഩട്ടിേയിലറ

താലെപ്പറയുന്ന

പ്േമനമ്പർ

3-ന്

ഉൾക്കുറിപ്പുേൾ

എതിലരയുള്ള

കെർകക്കണ്ടതാണ്,

അതായത്:—
“പ്ളീമതി റാണി കജാർജ്

..

അൿഗൿ”

ലവപ്േട്ടറി,
ലികനാദവഞ്ചാര ലേുപ്പ്
,

ആർ. എവ്. േണ്ണൻ,
വ്ലഩഴയൽ

(

.

മാേുന്നത .

ലയക്തമാക്കുലാൻ

.)

1994-ലറ കേരള ഩഞ്ചായത്ത് രാജ് ആേ്റിലറ (1994-ലറ 13) 10-ാം ലേുപ്പ്
(1)-ാം ഉഩലേുപ്പ് പ്ഩോരൿ നൽേലപ്പട്ട അധിോരങ്ങൾ ലിനികയാഗിച്ച് കേരള വർക്കാർ,
2020-ൽ വൿസ്ഥാനലത്ത തകേളവവയൿഭരണ സ്ഥാഩനങ്ങളികറക്ക് നടകത്തണ്ട ലഩാതു
തിരലെടുപ്പിന്

മുകന്നാടിയായി

ലാർഡുേളുലടയുൿ
നടത്തുന്നതിന്

എലാ ാ

തകേളവവയൿഭരണ

ഡിലിഴനുേളുലടയുൿ

ഡീറിമികറഴൻ

2-ാം തീയതിയിലറ വ.ഉ. (അച്ചടി)

ലിഭജനലുൿ

േമ്മീഴൻ

സ്ഥാഩനങ്ങളുലടയുൿ

അതിർത്തി

രൂഩീേരിച്ചുലോണ്ട്

നിർണ്ണയലുൿ

2019

നലൿബർ

79/2019/ത.വവ.ഭ.ല. പ്ഩോരൿ ഉത്തരലാേുേയുൿ

ആയത് 2019 നലൿബർ 7-ാം തീയതിയിലറ 2680-ാം നമ്പർ കേരള അവാധാരണ
ഗവറിൽ എവ്.ആർ.ഒ. നമ്പർ 825/2019 ആയി പ്ഩവിദ്ധീേരിക്കുേയുൿ ലെയ്തിരുന്നു.
പ്ഩവ്തുത ഡീറിമികറഴൻ േമ്മീഴനിലറ അൿഗമായ, ഩട്ടിേജാതി ഩട്ടിേലർഗ്ഗ ലിേവന
ലേുപ്പ് പ്ഩിൻവിപ്പൽ ലവപ്േട്ടറി ആയിരുന്ന പ്ളീ. വഞ്ജയ് ഗാർഗ്-ന് നയൂഡൽശിയിലറ
കേരള ശൗവിൽ റവിഡന്റ് േമ്മീഴണർ ആയി നിയമനൿ നൽേിയതിനാൽ പ്ഩവ്തുത
സ്ഥാനകത്തക്ക് ലികനാദവഞ്ചാര ലേുപ്പ് ലവപ്േട്ടറിയായ പ്ളീമതി റാണി കജാർജ്-ലന
ഩേരൿ നിയമിക്കുലാൻ വർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു.
കമൽപ്പറെ

റക്ഷ്യൿ

ഈ

.
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