
 

കാസറഗഗാഡ് പഞാചത് ്ഡപഡെപ ഡചറക്്റ നറപറപക്ര
(ഹാജർ: DHANEESH P M)

  വപഷചര:- പഞാചത്  വകുപ്്  -  ജീവനക്കാര്യര  -  ്പാതു സ്ര  ്ാറര -2020  -
സീനപചർ കർക്ക് ജീവനക്കാക്റ സ്ര ്ാറ്ര,  നപച്ന്ര  -  ഉതരവ്
പുറ്്പവപ്ക.

പരാ്ർശര:- 1) ജപ.ഒ.(പപ)നര.03/2017/ഉ.ഭ.പ.വ   തീയതപ.25/02/2017
2)ഈ  ഓഫീസപ്് 12/06/2020  തീയതപചപ്് DDP-KSD/136/2020-SC5
നമ്പർ ഗനാെീസ്
3)  പഞാചത്  ഡചറക്്റ 02/07/2020  തീയതപചപ്് PAN/46/  2019-
E4(DP) നമ്പർ ഉതരവ്
ഉതരവ് നമ്പർ   : DDP-KSD/136/2020-SC5   തീയതപ  .09/07/2020  

    2020  ്പാതുസ്ര  ്ാറര  വഴപ  ജപലചപ്് വപവപയില  ഗാ്പഞാചയക്പഗ്്ര ,
വകുപ്പന് കീഴപുള്ള ്റ് ഓഫീളക്പഗ്്ര സ്ര ്ാറര ്ഭപ്നതപനാചപ അഗപു
സ്ർ്പച്ചപകന സീനപചർ  കർ്്ാക്റ ്പസ്  പരാ്ർശര  (2)  പ്രകാരര
പ്രസപദ്ധീകരപച്ചപകക. അഗപു പ്രകാര്ര,  ഭരണപര്ാച സൗകര്യര മു നപർതപതര,
സീനപചർ കർക്ക് തസപകചപയ പരാ്ർശര (3) ഉതരവ് പ്രകാരര ജപലചപഗ്ക്ക് അഗ്ാെ്
്ചെയ്തപട്ടുളതുര  ആച  താ്ഴ പെപകചപയ  ഗകാ്ര  I  യ  ഗപര്  ഗചെർത സീനപചർ
കർ്്ാർക്ക്  ഗകാ്ര  II  യ  പറതന ഓഫീളക്പഗ്ക്ക്  ഗകാ്ര  III  യ  പറതന
കാരണതായ സ്ര ്ാറര നയകപ ഉതരവാകുപക.
ക് 
നമ്പർ

                ഗകാ്ര I 
  ഗപര് / നപ്വപ്് 
ഓഫീസ്

ഗകാ്ര II ഗകാ്ര III

    1 പ്രസീത.പപ.വപ
പപ.എ.ത 2, പുല്ലൂർ-
്പരപച

  

പളപക്കര ഗാ്പഞാചത്
(പ്രവീൺ കുപ്ാർ.പപ എനവർക്ക് 
പ്രഗ്ാഷു ്ഭപച്ച ഒഴപവപയ)

 അഗപു

    2 ല്ജ.പപ
്രഗയ്ാറപ 
ഗാ്പഞാചത് 

ത ക്കരപപ്പൂർ ഗാ്പഞാചത് 
(ഗപ്ര്്ത.എര എനവർക്ക് സര്ര ്ാറര
്ഭപച്ച ഒഴപവപയ)

അഗപു 

    3 മഹമ്മദ് കുപഞ്ഞപ.എ
്ബെള്ളൂർ 
ഗാ്പഞാചത് 

കുപമ്പഡാ്ജ ഗാ്പഞാചത്
(നപ്വപുള്ള ഒഴപവപയ)

അഗപു

4 രജപന.വപ.വപ
ഉദ് ഗാ്പഞാചത്

അജാനൂർ ഗാ്പഞാചത്
(ജചരാജു.പപ എനവർക്ക് പ്രഗ്ാഷു 
്ഭപച്ച ഒഴപവപയ)

അഗപു

     5 രാഗജഷ്.എര.വപ
്ഗഞശ്വരര 

ഉദ് ഗാ്പഞാചത്
(രജ്ഞപനപ.്ക എനവർക്ക് പ്രഗ്ാഷു 

അഗപു
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ഗാ്പഞാചത് ്ഭപച്ച ഒഴപവപയ )

    6 ്പനപജ.പപ.ആർ
മൂ്പചാർ 
ഗാ്പഞാചത്

ജപലാ പഞാചത് , കാസറഗഗാഡ്
(ളജപത്.റപ എനവ്ര സ്ര ്ാറപച 
ഒഴപവപയ)

അഗപു

    7 അബള.പപ
്ധൂർ ഗാ്പഞാചത്

കുപമ്പഡാ്ജ ഗാ്പഞാചത്
(്ു്ണു.എര.പപ എനവർക്ക് സ്ര 
്ാറര ്ഭപച്ച ഒഴപവപയ)

അഗപു 

    8 ഗ്ഘ.പപ
കുപമ്പ് 
ഗാ്പഞാചത് 

തൃക്കരപപ്പൂർ ഗാ്പഞാചത് 
(ലഷന.ത.്ക എനവർക്ക് സ്ര ്ാറര
്ഭപച്ച ഒഴപവപയ) 

അഗപു  

    9 ഗീത.്ക.വപ
കാറഡ്ക്ക 
ഗാ്പഞാചത് 

പപ.എ.ത 2, പുല്ലൂർ-്പരപച
(പ്രസീത.പപ.വപ എനവ്ര  സ്ര 
്ാറപച ഒഴപവപയ)

അഗപു  

   10 ള ജപത്.റപ
ജപലാ പഞാചത്, 
കാസറഗഗാഡ്

ഉദ് ഗാ്പഞാചത് 
(രജപന.വപ.വപ എനവ്ര സ്ര ്ാറപച 
ഒഴപവപയ) 

5 വർഷര 
പർതീകരപച

   11
എര.വപ.ള്തപ
കീഴപറമ്പ് 
ഗാ്പഞാചത്, 
്്പ്പുറര

കുപമ്പ് ഗാ്പഞാചത്
(ഗ്ഘ.പപ എനവ്ര സ്ര ്ാറപച 
ഒഴപവപയ) 

അഗ്ാെ്്്ുറ്  

 
       ബെന്ധ്്െ ഓഫീസ് ഗ്യിലാവപക� ഈ ഉതരവ് ഉറു നറ്പയ വകഗത്ടതതുര,
ജീവനക്കാർ വപപതയ ്ചെയ്തതുര ഗജാ്പചപയ പ്രഗവശപച്ചതു്ാച വപവരങ്ങ� ചഥാസ്ചര
ഈ ഓഫീസപുള്ര അറപചപഗക്ക്ടതതു്ാണ്.
                                                                  DHANEESH P M
                                                              പഞാചത് ്ഡപഡെപ ഡചറകർ 
                                                                      കാസറഗഗാഡ്
സ്വീകർതാവ്:
                    വ്യക്തപക�ക്ക്
പകർ്് 
സ്ർ്പ്ക:

 പഞാചത് ഡചറകർ

പകർ്്: 1) ബെന്ധ്്െ ഗാ്പഞാചത് ്സകെറപ്ാർക്ക്
2) പഞാചത് അസപസുറ് ഡചറകർ, കാസറഗഗാഡ്
3) ്പർഗഫാ്ുസ് ഓഡപറ് സൂ്ർ ലവസർ, പപ.എ.ത 2 പുല്ലൂർ-്പരപച
4) ്സകെറപ, ജപലാ പഞാചത്, കാസറഗഗാഡ്
5) പഞാചത് ്ഡപഡെപ ഡചറകർ, ്്പ്പുറര
6) ജപലാ ഗകാർഡപഗനറർ, ഐ.്ക.എര (്വബ്െ ലസറപയ 
   പ്രസപദ്ധീകരപ്നതപന് )
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