
 

കാസറഗഗാഡ് പഞാചത് ്ഡപഡെപ ഡചറി ഡയ്ക ടറകപകപക്ര
(ഹാജർ:JAISON MATHEW)

  വപഷചര:
-

പഞാചത്  വകുപ്്-ജീവടറകാകാര്ര-കാസറഗഗാഡ്  ജപല-ക്ലർക്  തസ്തപകചപ്7
ജീവടറകാർക്  സീടറപചർ  ക്ലർക്  തസ്തപകചപഗ7ക്  സാടറകചകര  7ഭപചത്സ്-ടറപച്ടറര
ടറൽകപ ഉതകവാകു.

പകാ്ർശര:- (1) പഞാചത് ഡചറി ഡയ്ക 02.08.2021 തസ്ീയ്യതസ്പചപ്7 PAN/46/2019-
    E4(DP) ടറമ്പർ ഉതകവ്
(2) പഞാചത് ഡചറി ഡയ്ക 03.08.2021 തസ്ീയ്യതസ്പചപ്7 PAN/46/2019-
    E3(DP) ടറമ്പർ ഉതകവ്
(3) പഞാചത് ഡചറി ഡയ്ക 04.08.2021 തസ്ീയ്യതസ്പചപ്7 PAN/46/2019-
    E3(DP) ടറമ്പർ ഉതകവ്

ഉതകവ് ടറമ്പർ   : DDP-KSD/7177/2018-SC5   തസ്ീയ്യതസ്പ  .06/08/2021  

  
 1958 ്7 ്ക എസ് & എസ് എസ് ആർ ആർ ഭാഗര II  ചെര 31(എ) (1) പ്രകാകര 35600-75400/- രൂപ
ശമ്പള ടറപകകപൽ പകാ്ർശര  (1)  (2)  (3)  ഉതകവകൾ പ്രകാകര  സീടറപചർ ക്ലർക്  തസ്തപകചപഗ7ക്
സാടറകചകര 7ഭപച് കാസറഗഗാഡ് ജപലചപഗ7ക് അലലഗ7ാെ് ്ച് തസ്ാ്  ് പെപകചപൽ ഗകാളര  I  ൽ
ഗപക്  ഗചർത  ക്ലർക്ാർക് ഗകാളര  II  ൽ ഗചർത ഓഫീസകളപൽ സീടറപചർ ക്ലർകാചപ ടറപച്ടറര
ടറൽകപ ഇതസ്പടറാൽ ഉതകവാകു.
               

ക് 
ടറമ്പർ

സീടറപഗചാകപകപ 
ടറമ്പർ

ഗകാളര I
ഗപക്/ ടറപ7വപ്7 
ഓഫീസ്

ഗകാളര II

1  723
ഗപ്രരജപത് പ്രകാശ്
തസ്  ്വ ഗ്രാ് പഞാചത്
്കാലര ജപല

്ീഞ ഗ്രാ് പഞാചത് (വപടറപതസ്.കപ.പപ എനവർക് 
സ7ര ്ാകര 7ഭപച ഒ  ്പവപൽ) 

2 728               
ഷഹാടറ എസ്
്പരു്വമ്പു ഗ്രാ് 
പഞാചത്
പാ7കാക് ജപല

പപവളപ്ഗ ഗ്രാ് പഞാചത് 
(പഷഫു എനവർക് ്ാകര 7ഭപചസ7ര ഒ  ്പവപൽ)

3  731
ഷപടറപ.ജപ
്കാടുരമ്പ് ഗ്രാ് 
പഞാചത് 
പാ7കാക് ജപല

്രഗൽുപ്ാകപ ഗ്രാ് പഞാചത് ( പ്രജപത്. പപ ്ച 
സ7ര ്ാകപച ഒ  ്പവപൽ) 

4  734               
ദപവാര് എര.എസ് 
ഇെപവ ഗ്രാ് 
പഞാചത്
്കാലര ജപല

ബദപചടുക ഗ്രാ് പഞാചത് ( കാജീവൻ.ഒ പപ 
എനവർക് സ7ര ്ാകര 7ഭപച ഒ  ്പവപൽ)

5  735               
ടറപധീഷ്. ഇ
തസ്പരുഗവഗപ്പുക 
ഗ്രാ്                 
പഞാചത് 

കാറഡുക ഗ്രാ് പഞാത് ( അലലടറപൽ ഡപ 
എനവർക് സ7ര ്ാകര 7ഭപച ഒ  ്പവപൽ) 
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പാ7കാക് ജപല

6 742/2015             
  

ശ്രീജ.്ക 
കയ്യൂർ ചീഗ്ടറപ 
ഗ്രാ് പഞാചത്
കാസറഗഗാഡ് ജപല

്ചമ്മടറാക് ഗ്രാ് പഞാചത് ( ജ7ജ തസ്കതപൽ 
എനവർക് സ7ര ്ാകര 7ഭപച ഒ  ്പവപൽ) 

7 756               
സീടറത് എസ് 
്കാനതകപ ഗ്രാ് 
പഞാചത് 
ഇടുകപ ജപല

ബദപചടുക ഗ്രാ് പഞാചത്
(ടറപ7വപലു ഒ  ്പവപൽ) 

8  758
7പകപ ്ക കഗനൽ 
പുറകാക് ഗ്രാ് 
പഞാചത് 
ആ7പ്പു  ്

്ബള്ളൂർ ഗ്രാ് പഞാചത് 
(ടറപ7വപലു ഒ  ്പവപൽ)

  
   ബന്ുപ്െ ഓഫീസ്  ഗ്ധാവപകൾ  ഈ ഉതകവ്  ഉകൻ  ടറകുപ്പൽ  വരുഗത്ടതുര ,  ജീവടറകാർ
വപടുതസ്ൽ  ്ച്ുര  ഗജാ7പചപൽ  പ്രഗവശപചു്ാച  വപവകങ്ൾ  ചഥാസ്ചര  ഈ  ഓഫീസപലര
ബന്ുപ്െ ഓഫീസകളപലര അലലറപചപഗക്ടതു്ാ�്.
 
 
                                                            
                                                               JAISON MATHEW
                                                         പഞാചത് ്ഡപഡെപ ഡചറിർ
                                                                    കാസറഗഗാഡ്
സ്വീകർതാവ്:
ബന്ുപ്െ ജീവടറകാർക് (ഓഫീസ് ഗ്ധാവപ മഗഖടറ)
പകർുപ്് സ്ർുപ്പകു:  പഞാചത് ഡചറിർ (ഉപകപപത്രര സഹപതസ്ര)
പകർുപ്് : 1. പഞാചത് ്ഡപഡെപ ഡചറിർ ്കാലര

2. പഞാചത് ്ഡപഡെപ ഡചറിർ പാ7കാക്
3. പഞാചത് ്ഡപഡെപ ഡചറിർ ഇടുകപ
4. പഞാചത് ്ഡപഡെപ ഡചറിർ ആ7പ്പു  ്
5. ബന്ുപ്െ ഗ്രാ്പഞാചത് ്സകെറപ്ാർക്
6. ജപലാ ്കക്നപകൽ ഓഫീസർ ക ്ക എര
  (്വബ്ബ്പസകപൽ പ്രസപ്ധീകകപകനതസ്പടറ്)
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