
 

കാസറഗഗാഡ് പഞാചത് ്ഡപഡെപ ഡചറക്്റ നറപറപക്ര
(ഹാജർ: JAISON MATHEW)

  വപഷചര:- പഞാചത്  വകുപ്്  -  ജീവനക്കാര്യര  -  കാസറഗഗാഡ്  ജപല -  ക്ലർക്ക്
തസ്തപകചപ്ലെ ജീവനക്കാർക്ക്  സീനപചർ  ക്ലർക്ക്  തസ്തപകചപഗലെക്ക്
സ്ഥാനക്കചറ്റര ലെചപയത് - നപച്നര നൽകപ ഉതരവാകുപു.

പരാ്ർശര:- പഞാചത് ഡചറക്്റ 26/07/2021  തീയ്യതപചപ്ലെ PAN/46/2019-E4(DP)
നമർ ഉതരവ്
ഉതരവ് നമർ   : DDP-KSD/7177/2018-SC5(1)   തീയ്യതപ  .28/07/2021  

    1958  ്ലെ ്ക.എസ്  &  എസ്.എസ്.ആർ ചാഗര  II  ചെര  31 (എ) (1)  പ്രകാരര  35600 -
75400/-  രൂപ ശമപ നപരക്കപൽ ഗ്ൽ പരാ്ർശര ഉതരവ് പ്രകാരര സീനപചർ ക്ലർക്ക്
തസ്തപകചപഗലെക്ക്  സ്ഥാനക്കചറ്റര ലെചപയ് കാസറഗഗാഡ്  ജപലചപഗലെക്ക്  അഗലൊെ്  ്ചട
താ്ഴ പെപകചപൽ ഗകാപര  I  ൽ ഗപര്  ഗചർത ക്ലർക്ാർക്ക്   ഗകാപര  II  ൽ ഗചർത
ഓഫീസുകപപൽ സീനപചർ ക്ലർക്കാചപ നപച്നര നൽകപ തതപനാൽ ഉതരവാകുപു.
 
കന 
നമർ

സീനപഗചാറപറ്റപ 
നമർ ഗകാപര I

ഗപര് / നപലെവപ്ലെ ഓഫീസ്
ഗകാപര II

1 680/2014 അനപൽ.ഡപ
്ാറാറ് ഗാ്പഞാചത്
എറണാകുപപര

കാറഡ്ക്ക ഗാ്പഞാചത് 
(സുജപത് കുപ്ാർ.സപ.്ക 
എനവ്ര സ്ഥലെര ്ാറ്റപച 
ഒഴപവപൽ)

2  684/2014
ഷഷൻ.്ക.എസ്
ശീമലെനഗരര 
ഗാ്പഞാചത്
എറണാകുപപര

എൺ്ക്ജ ഗാ്പഞാചത്
(ജപഗതഷ്.വപ എനവ്ര സ്ഥലെര 
്ാറ്റപച ഒഴപവപൽ)

 3  690/2014
രാജീവൻ.ഒ.പപ
വാപകര ഗാ്പഞാചത്
എറണാകുപപര

 ബദപചറ്ക്ക ഗാ്പഞാചത് 
(പ്രചപൻ.പപ.പപ എനവ്ര സ്ഥലെര
്ാറ്റപച ഒഴപവപൽ)

 4  695/2014 ദപൽന.എ.്ക
പാറ്യര ഗാ്പഞാചത് 
കണർ

ഗദലെമാറപ ഗാ്പഞാചത് 

(ജപജു കുപ്ാർ.റപ എനവ്ര 
സ്ഥലെര ്ാറ്റപച ഒഴപവപൽ)

 5  696/2014
 ഷപരന.പപ
എരഗഞാപപ 
ഗാ്പഞാചത്
കണർ

 എൺ്ക്ജ ഗാ്പഞാചത്
( ഷനലെ.വപ.എ എനവ്ര 
സ്ഥലെര ്ാറ്റപച ഒഴപവപൽ ) 

 6  697/2014 വപജപലെ.സപ.പപ  എൺ്ക്ജ ഗാ്പഞാചത്
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്ാങ്ങാെപറര 
ഗാ്പഞാചത്, കണർ

(ഷഷജു.എസ് എനവ്ര 
സ്ഥലെര ്ാറ്റപച ഒഴപവപൽ)

 7  701/2014 പ്രദീശൻ ഓലെക്കാരൻ
ഗകാലെചാറ് 
ഗാ്പഞാചത്, കണർ

  

ഷപവപപ്ഗ ഗാ്പഞാചത്
(ഗഗാബപച.വപ.ബപ എനവ്ര 
സ്ഥലെര ്ാറ്റപച ഒഴപവപൽ)

 8  702/2014 പ്രജപത്.പപ
്ാലൂർ ഗാ്പഞാചത്, 
കണർ

  

്രഗൽ്ാറപ ഗാ്പഞാചത്
(ഷനപൽ.വപ എനവ്ര സ്ഥലെര 
്ാറ്റപച ഒഴപവപൽ)

 9  712/2014
ഷഷഫ.പപ
്പരുവചൽ 
ഗാ്പഞാചത്, 
ഗകാഴപഗക്കാറ്

 ഷപവപപ്ഗ ഗാ്പഞാചത് 
(സപനപ.സപ.പപ എനവ്ര സ്ഥലെര
്ാറ്റപച ഒഴപവപൽ)

 10 715/2014
നപഷ.പപ
്പരു്ണ്ണ 
ഗാ്പഞാചത്
ഗകാഴപഗക്കാറ്

 ്ബള്ളൂർ ഗാ്പഞാചത്
(സുഗരഷ്.്ക എനവ്ര സ്ഥലെര
്ാറ്റപച ഒഴപവപൽ)

   
    ബന്ധ്്െ ഓഫീസ്  ഗ്ാാവപകy ഈ ഉതരവ്  ഉറൻ നറ്പൽ വരുഗത്ടതുര ,
ജീവനക്കാർ വപടതൽ ്ചടുര ഗജാലെപചപൽ പ്രഗവശപയു്ാച വപവരങ്ങy ചഥാസ്ചര
ഈ ഓഫീസപലുര ബന്ധ്്െ ഓഫീസുകപപലുര അറപചപഗക്ക്ടതു്ാണ്.
 
 
 
 
 
                                                                      
                                                            JAISON MATHEW
                                                                പഞാചത് ്ഡപഡെപ ഡചറകർ 
                                                                              കാസറഗഗാഡ്
സ്വീകർതാവ്:
                    ബന്ധ്്െ ജീവനക്കാർക്ക് (ഓഫീസ് ഗ്ാാവപ മഗഖന)
പകർ്് 
സ്ർ്പകു:

പഞാചത് ഡചറകർ (ഉപരപപത്രര സഹപതര)

പകർ്്: 1) പഞാചത് ്ഡപഡെപ ഡചറകർ, കണർ
2) പഞാചത് ്ഡപഡെപ ഡചറകർ, ഗകാഴപഗക്കാറ്
3) പഞാചത് ്ഡപഡെപ ഡചറകർ, എറണാകുപപര
4) ബന്ധ്്െ ഗാ്പഞാചത് ്സകെറപ്ാർക്ക്
5) ജപലാ ഗകാർഡപഗനറ്റർ ഐ.്ക.എര (്വബ് ഷസറ്റപൽ 
പ്രസപദ്ധീകരപകനപന് )
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