
 

കാസറഗഗാഡ് പഞാചത് ്ഡപഡെപ ഡചറക്്റ നറപറപക്ര
(ഹാജർ: JAISON MATHEW)

  വപഷചര:- പഞാചത് വകുപ്് - ജീവനക്കാര്യര - ്പാതുസ്ഥലര ്ാറര 2021 - ഓഫീസ്
അറന്റന്റ്  തസ്തപകചപ്ല ജീവനക്കാെ്റ സ്ഥലര  ്ാറംരുര ,  നപച്നംരുര  -
ഉതരവ് പുററ്്െവപവിക.

പരാ്ർശര:- 1) ജപ.ഒ.(പപ)നര.03/2017/ഉ.ഭ.പ.വ തീയതപ. 25/02/2017
2)  ഈ ഓഫീസപ്ല 04/02/2021  തീയതപചപ്ല DDP-KSD/2409/2020-SC5
നമ്പർ ഗനാെീസ്
ഉതരവ് നമ്പർ   : DDP-KSD/2409/2020-SC5   തീയതപ  .07/07/2021  

   താ്ഴ പെപകചപിൽ2 ഗകാളിര  I  ിൽ2 ഗപര്  ഗചർത ഓഫീസ്  അറന്റന്റ്  തസ്തപകചപ്ല
ജീവനക്കാർക്ക്  ഗകാളിര  II  ിൽ2  പറയു ഓഫീസകളിപഗലക്ക്   ഗകാളിര  III  ിൽ2  പറയു
കാരണതാിൽ2 സ്ഥലര ്ാറര നിൽ2കപ ഇതിതപനാിൽ2 ഉതരവാകുപിക.

ക് 
നമ്പർ

ഗകാളിര I
ഗപര് / നപലവപ്ല 
ഓഫീസ്

ഗകാളിര II ഗകാളിര III

     1
ഷാജപ ്ാത് 
കളാർ 
ഗ്രാ്പഞാചത്

അജാനൂർ ഗ്രാ്പഞാചത്
( രാ്കൃഷ്മൻ ്വമ്പപരപചപ എുവ്ര
സ്ഥലര ്ാറപച ഒഴപവപിൽ2 )

       അഗപക

    2
വപജീഷ്.വപ.വപ
്ചമ്മനാറ് 
ഗ്രാ്പഞാചത്

തൃക്കരപപ്പൂർ ഗ്രാ്പഞാചത് 
(നപലവപലുള ഒഴപവപിൽ2)        അഗപക

    3
ഷീബ.സപ.പപ
്ധൂർ 
ഗ്രാ്പഞാചത്

പപലപഗക്കാറ് ഗ്രാ്പഞാചത് 
(പ്രദീപ്.പപ.വപ എുവ്ര സ്ഥലര 
്ാറപച ഒഴപവപിൽ2)

       അഗപക

    4
രാജശ്രീ.്ക
്രഗിൽ2്ാറപ 
ഗ്രാ്പഞാചത്

പപ.എ.യ 2 പുറലർ-്പരപച
( ഇതിക്ബാിൽ2.റപ.്ക എുവ്ര സ്ഥലര 
്ാറപച ഒഴപവപിൽ2 )

       അഗപക

    5 ഹരപകൃഷ്ണൻ.സപ
പപ.എ.യ 1 ്ധൂർ

കളാർ ഗ്രാ്പഞാചത്  (ഷാജപ 
്ാത് എുവ്ര സ്ഥലര ്ാറപച 
ഒഴപവപിൽ2)

      അഗപക

    6 ്്ത.പപ  ബദപചറ്ക്ക ഗ്രാ്പഞാചത് 
(വപനുത.്ക.എൻ എുവ്ര 

      ഭരണപര്ാച  
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പപ.എ.യ 2 പുറലർ-
്പരപച സ്ഥലര ്ാറപച ഒഴപവപിൽ2)      സൗകര്യാർത്ഥര 

    7
വപനുത.്ക.എൻ
ബദപചറ്ക്ക 
ഗ്രാ്പഞാചത് 

 ്രഗിൽ2്ാറപ ഗ്രാ്പഞാചത്
(രാജശ്രീ.്ക എുവ്ര സ്ഥലര 
്ാറപച ഒഴപവപിൽ2)

      അഗപക

    8
ചന്ദ്രപ്രഭ.ബപ.ജപ
എൺ്ക്ജ 
ഗ്രാ്പഞാചത് 

ഗവാർക്കാറപ ഗ്രാ്പഞാചത് 
(നപലവപലുള ഒഴപവപിൽ2)       അഗപക 

    9
രാ്കൃഷ്ണൻ 
്വമ്പപരപചപ
അജാനൂർ 
ഗ്രാ്പഞാചത് 

പളപക്കര ഗ്രാ്പഞാചത് 
(ഷാജപ.്ക.എസ് എുവ്ര 
സ്ഥലര ്ാറപച ഒഴപവപിൽ2)

      
ഭരണപര്ാച       
     സൗകര്യാർത്ഥര

    10
പ്രദീപ്.പപ.വപ
പപലപഗക്കാറ് 
ഗ്രാ്പഞാചത് 

കപനാനൂർ-കരപന്തളിര 
ഗ്രാ്പഞാചത് 
(റീജ ്ചപച എുവ്ര സ്ഥലര 
്ാറപച ഒഴപവപിൽ2)

ഭരണപര്ാച
സൗകര്യാർത്ഥര 

    11 
ഷാജപ.്ക.എസ്
പളപക്കര 
ഗ്രാ്പഞാചത്

പപ.എ.യ 1 ്ധൂർ
(ഹരപകൃഷ്ണൻ.സപ എുവ്ര സ്ഥലര 
്ാറപച ഒഴപവപിൽ2)

ഭരണപര്ാച 
സൗകര്യാർത്ഥര

    12
ഇതിക്ബാിൽ2.റപ.്ക
പപ.എ.യ 2 പുറലർ-
്പരപച

്ചമ്മനാറ് ഗ്രാ്പഞാചത്
(വപജീഷ്.വപ.വപ എുവ്ര സ്ഥലര 
്ാറപച ഒഴപവപിൽ2)

ഭരണപര്ാച
സൗകര്യാർത്ഥര

    13 റീജ ്യപച
കപനാനൂർ-കരപന്തളിര

പപ.എ.യ 2 പുറലർ-്പരപച
(്്ത.പപ എുവ്ര സ്ഥലര ്ാറപച 
ഒഴപവപിൽ2)

ഭരണപര്ാച
സൗകര്യാർത്ഥര

   
       ബന്ധ്്െ ഓഫീസ് ഗ്ാാവപക� ഈ ഉതരവ് ഉറൻ നറ്പിൽ2 വെഗത്ടതതുര,
ജീവനക്കാർ  വപെതിൽ2  ്ചെതുര,  ഗജാലപചപിൽ2  പ്രഗവശപചതു്ാച  വപവരങ�
ചഥാസ്ചര ഈ ഓഫീസപലുര ബന്ധ്്െ ഓഫീസകളിപലുര അറപചപഗക്ക്ടതതു്ാണ്.
 
 
 
 
                                                                 
                                                                  JAISON MATHEW 
                                                             പഞാചത് ്ഡപഡെപ ഡചറകർ 
                                                                          കാസറഗഗാഡ്
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സ്വീകർതാവ്:
                    ബന്ധ്്െ ജീവനക്കാർക്ക് (ഓഫീസ് ഗ്ാാവപ മഗഖന)
പകർ്്: 1) പഞാചത് അസപറ്റന്റ് ഡചറക ർ, കാസറഗഗാഡ്

2) ്പർഗഫാ്ൻസ് ഓഡപറ് സൂ്ർപവസർ പപ.എ.യ 1 & 2
3) ബന്ധ്്െ ഗ്രാ്പഞാചത് ്സകെറപ്ാർക്ക്
4) ജപല്ലാ ഗകാർഡപഗനറർ, ഐ.്ക.എര (്വബ് പസറപിൽ2 
പ്രസപദ്ധീകരപവുതപന് )
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