
   

           കാസറഗഗാഡ് പഞാചാ് ഡഡപപ്യ ഡചറക്ഡറ നറപറയ ക്ര

                                 (ഹാജർ:അരുൺ.റയ.ഡജ)
 
         വയഷചര :പഞാചാ് വപ്്-ഭരണ ജാഗ്രത-തീർ്ാക്കാഡത ഡക്യക്കയറക്കുന  
                    ഫചലകൾ തീർ്ാക്കുനത്-ഗ്രാ് പഞാചത്തുകളയൽ ഡപഡഡയരഗ്
                     ഫചലകൾ     തയ്ഡ്്പെടത്തുന പവർാനര -ജീവനക്കാഡര നയഗചാഗയച ് 
                    ഉാരവാപന.
 
        സൂചന :1)പഞാചാ് ഡചറക്ഡറ 28.07.2019 ഡലെ PAN/22510/15(d5)(DP) നമർ  
                     സർക്കുലെർ.
                  2)കാസറഗഗാഡ് പഞാചാ് ഡഡപപ്യ ഡചറക്ഡറ 01.08.2019 ഡലെ 
                    DDP-KSD/36/2019 നമർ കാ്.
                 ഉാരവ് നമർ   :DDP-KSD/36/2019/SC1 .  തീയതയ  : 05/08/2019   
 
      കാസറഗഗാഡ്  ജയലചയഡലെ ഗ്രാ്  പഞാചത്തുകളയൽ  ഇനയയര  തീർ്ാക്കാഡ
അവഗശഷയക്കുന ഫചലകകളഡറ തയ്ഡ്്പെടാൽ  07.08.2019  തീയതയചയൽ ഉച്ചയ്  2  ്ണയ
മുതൽ ജയലചയഡലെ ഗ്രാ് പഞാചത്തുകളയൽ നറക്കുകചാണ് .പസ്തുത ഡപഡഡയരഗ് ഫചൽ
തയ്ഡ്്പെടാൽ  പഞാചാ്  ജീവനക്കാരുഡറ ഒഡാാരു്ഗചാ്പെട] പവർാനാാൽ
വയജചായഡലൊയക്കുനതയന് ജയലചയഡലെ 38  ഗ്രാ് പഞാചത്തുകളയലര ഡയ ഡയ പയ യഡറ
പതയനയധയചാചയ  DDP,ADP,PA  Unit  കൾ  എനയവയറങളയഡലെ ജീവനക്കാഡര നയഗചാഗയച്
ഉാരവാപന.

     റയ  ഓഫീസകളയഡലെ ജീവനക്കാർ  ചവഡറ പ്യകചയൽ  പറഞയഞ] ഗ്രാ്
പഞാചത്തുകളയൽ 07.08.2019 ന് ഉച്ചയ് 2 ്ണയക്ക് മുമാചയ എഗാ്തേണര റയ പവർാനര
തീരുനത്  വഡര പസ്തുത  പ്ായ  ഗഡാകമഡ്ന്  ഡചെയകയര  നൽകയചയഞ] ഗഗയൾ
ഷീറ്റയൽ  വയവരങൾ  ചഥാസ്ചര  ഗരേഖയഡ്്പെടത്തുന എന്  ഉറ്്  വരുഗാ്തേണ്ാണ് .

ഗ്ൽ പവർാന പഗരാഗതയ വയവരങൾ (Photos & Data) അതാത് സ്ചങളയൽ ഈ
ഓഫീസയഗലെക്ക് ഇ ഡ്ചയൽ മുഗേഖയന അറയചയക്കുനതയനര ഉാരവാപന.

   

ക്         
നമർ

 ഗ്രാ്   
പഞാചാ്

ച്തലെയ] 
ഉഗദദാഗസഡന 
ഗപര്

തസ്തയക ഓഫീസ്

1  അജാനൂർ  സതയ.ഡക സീനയചർ കർക്ക് എ ഡയ പയ 
ഓഫീസ്

2              ബദയചഡുക്ക  ജചരാജ് ഡക.എ ജൂനയചർ സൂപ്് പയ.എ.യ 1

3 ബളാൽ വയഗനാദ് പ്ാർ.ഡക സീനയചർ സൂപ്് ഡയ ഡയ പയ 
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ഓഫീസ്

4 ഗബഡഡുക്ക ഭരതഡ നാചർ.എ ജൂനയചർ സൂപ്് ഡയ ഡയ പയ 
ഓഫീസ്

5 ഡബള്ളൂർ രതീഷ് പ്ാർ.പയ ഡയ കർക്ക് ഡയ ഡയ പയ 
ഓഫീസ്

6 ഡചമ്മനാറ് പസീത പയ വയ സീനയചർ കർക്ക്  പയ.എ.യ 2

7 ഡചങ്കള രാജീവ് പ്ാർ 
ഡക.വയ

ഡപർഗഫാ്ഡസ് 
ഓഡയറ്റ് 
സൂ്ർവവസർ

 പയ.എ.യ 2

8 ഡച്വത്തൂർ പഞാ്യന റയ  സീനയചർ ഗഗ്രഡ് 
വറ്യസ്റ്റ്

 എ ഡയ പയ 
ഓഫീസ്

9 ഗദലെരപാറയ അഭയലൊഷ് റയ ആർ  സീനയചർ കർക്ക്  എ ഡയ പയ 
ഓഫീസ്

10 ഈസ്റ്റ് എഗളരയ ബയജു ഡക  ജൂനയചർ സൂപ്്  പയ.എ.യ 2

11 എഡ്കഡജ ലെതയക ചന്ദ്രഡ  ജൂനയചർ സൂപ്്  പയ.എ.യ 2

12 കയ്യൂർ ചീഗ്നയ നയഷ സയ റയ  സീനയചർ കർക്ക്  ഡയ ഡയ പയ 
ഓഫീസ്

13 കയനാനൂർ 
കരയന്തളര റയനയ വയ പയ  സീനയചർ കർക്ക്  എ ഡയ പയ 

ഓഫീസ്

14 ക]ാർ സഭാഷ് ഡക വയ  സീനയചർ കർക്ക്  ഡയ ഡയ പയ 
ഓഫീസ്

15 കാറഡുക്ക ബയന്ദു ഡക  സീനയചർ കർക്ക്  ഡയ ഡയ പയ 
ഓഫീസ്

16 ഗകാഗറാര 
ഗബളൂർ ബയന്ദു ഡക  ഓഫീസ് അറ്റനന്  ഡയ ഡയ പയ 

ഓഫീസ്

17 പമഡാഡജ ഡഷരീഫ് പയ എ  സീനയചർ കർക്ക്  പയ.എ.യ 1

18 കമള ഇകാൽ റയ ഡക  ഓഫീസ് അറ്റനന്  പയ.എ.യ 2

19 പറ്റയഗക്കാൽ ഗ്ാഹനഡ ഡക  ജൂനയചർ സൂപ്്  ഡയ ഡയ പയ 
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ഓഫീസ്

20 ്ധൂർ സാജയത വയ ബയ  ഓഫീസ് അറ്റനന്  ഡയ ഡയ പയ 
ഓഫീസ്

21 ്റയവക്ക വയനീഷ് പയ വയ  സീനയചർ കർക്ക്  ഡയ ഡയ പയ 
ഓഫീസ്

22 ്രഗൽപാറയ സഗരഷ് ബയ എഡ
 ഡപർഗഫാ്ഡസ് 
ഓഡയറ്റ് 
സൂ്ർവവസർ

 പയ.എ.യ 1

23 ്ഗഞശ്വരര ശശാങ്കഡ പയ  ജൂനയചർ സൂപ്്  പയ.എ.യ 1

24 ്ീഞ രത്നാകരഡ ഡക  സീനയചർ കർക്ക്  ഡയ ഡയ പയ 
ഓഫീസ്

25 ഡ്ാഗ്രാൽ 
പത്തൂർ വസറ എര എ  ജൂനയചർ സൂപ്്  എ ഡയ പയ 

ഓഫീസ്

26 മുളയചാർ ദയവദ ഡക  ഓഫീസ് അറ്റനന്  എ ഡയ പയ 
ഓഫീസ്

27 പറന പശാന്ത് യ പയ വയ  സീനയചർ കർക്ക്  ഡയ ഡയ പയ 
ഓഫീസ്

28 വപവളയഡക ആശാലെത ഡക 
എസ്  ഓഫീസ് അറ്റനന്  പയ.എ.യ 2

29 പ]യക്കര സീ് പയ  സീനയചർ കർക്ക്  പയ.എ.യ 2

30 പനാറയ ഹരയകൃഷ്ണഡ സയ  ഓഫീസ് അറ്റനന്  പയ.എ.യ 1

31 പയലെയഗക്കാറ് ഗഗാപയനാഥഡ വയ  സീനയചർ കർക്ക്  ഡയ ഡയ പയ 
ഓഫീസ്

32 പല്ലൂർ ഡപരയച ഗരാഹയണയ എച്  സീനയചർ ഗഗ്രഡ് 
വറ്യസ്റ്റ്

 ഡയ ഡയ പയ 
ഓഫീസ്

33 പായഡഗ ഫാസയൽ ഇ ഡക ഓഫീസ് അറ്റനന്  പയ.എ.യ 1

34 തൃക്കരയപ്പൂർ വഷ് ഡക പയ  സീനയചർ കർക്ക്  എ ഡയ പയ 
ഓഫീസ്
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35 ഉദു് സഗ്ഷ് എര  സീനയചർ കർക്ക്  ഡയ ഡയ പയ 
ഓഫീസ്

36 വലെയച പറമ സജീഷ് റയ  സീനയചർ കർക്ക്  ഡയ ഡയ പയ 
ഓഫീസ്

37 ഗവാർക്കാറയ സഗന്താഷ് പ്ാർ പയ  സീനയചർ കർക്ക്  പയ.എ.യ 1

38 ഡവസ്റ്റ് എഗളരയ ഷയഗനാജ് സയ എച്  സീനയചർ കർക്ക്  പയ.എ.യ 2

 

 

                                                                                                    

                                                                      ARUN T J

                                                            പഞാചാ് ഡഡപപ്യ ഡചറകർ

                                                                          കാസറഗഗാഡ്
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