
 

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

  വപഷചര:- പഞാചത് വകുപ്്  -  ജീവനക്കാര്യര  -  ക്ലർക്ക്ാർക്ക് സീനപചർ ക്ലർക്കാചപ
ഉഗദ്യാഗക്കചകയറര - നപച്നര നൽകപ ഉതരവാകുപു.

പരാ്ർശര:- പഞാചത് ഡചറക്്റ 02/07/2020  തീയ്യതപചപ്ലെ PAN/46/2019-E4(DP)
(1) നമ്പർ ഉതരവ്
ഉതരവ് നമ്പർ   : DDP-KSD/7177/2018-SC5   തീയ്യതപ  .09/07/2020  

     ്ക.എസ്  &  എസ്.എസ്.ആർ ഭാഗര  II  ചെര  31 (എ) (1)  പ്രകാരര  25200 - 54000/-
തപ  ശമ്പ്  നപരക്കപൽ  പരാ്ർശര  ഉതരവ്  പ്രകാരര  സീനപചർ  ക്ലർക്കാചപ
സാനക്കചകയറര ലെഭപചകയ് കാസറഗഗാഡ് ജപലചപഗലെക്ക് അഗലൊെ് ്ചെ താ്ഴെ  പെപകചപൽ
ഗകാ്ര  I  ൽ  ഗപര്  ഗചർത ക്ലർക്ക്ാർക്ക്  ഗകാ്ര  II  ൽ  ഗചർത ഓഫീസക്പൽ
സീനപചർ ക്ലർക്കാചപ നപച്നര നൽകപ ഇതപനാൽ ഉതരവാകുപു.
ക് 
നമ്പർ

സീനപഗചാറപകയറപ 
നമ്പർ ഗകാ്ര I

ഗപര് / നപലെവപ്ലെ ഓഫീസ്
ഗകാ്ര II

      1 124/2014-18 രത്നാകരൻ.സപ
കൂറാ്പ ഗ്ാ്പഞാചത് , 
കണ്ണൂർ

ഗബേഡഡ്ക്ക ഗ്ാ്പഞാചത് 
(ഉ്ാഗദവപ.്ക എന്നവർക്ക് സലെര 
്ാകയറര ലെഭപചകയ ഒഴെ പവപൽ)

      2 125/2014-18 മുര്ീധരൻ.്ക.വപ
്കാ്ഗചകയരപ ഗ്ാ്പഞാചത്
, കണ്ണൂർ

ഗദലെമ്പാറപ ഗ്ാ്പഞാചത് 
(നപലെവപലുള ഒഴെ പവപൽ)

      3 126/2014-18 ഷഷജ.സപ
കീഴെ ല്ലൂർ ഗ്ാ്പഞാചത്, 
കണ്ണൂർ

്ധൂർ ഗ്ാ്പഞാചത്
(അബ്ദുുള.പപ എന്നവ്ര സലെര 
്ാകയറപച ഒഴെ പവപൽ)

      4 181/2014-18 സപനപ്.വപ.എര
കൂതാ്പ ഗ്ാ്പഞാചത്, 
ഗകാഴെ പഗക്കാറ്

്രഗൽ്ാറപ ഗ്ാ്പഞാചത് 
(ഷലെജ.പപ എന്നവ്ര സലെര ്ാകയറപച 
ഒഴെ പവപൽ)

      5 185/2014-18
സഗരന്ദ്രൻ പുനതപൽ
നടുവണ്ണൂർ ഗ്ാ്പഞാചത്, 
ഗകാഴെ പഗക്കാറ്
(Permanent Test Exemption 
under KS & SSR Rule 13 B )

്ബേള്ളൂർ ഗ്ാ്പഞാചത് (മുഹമ്മദ് 
കുപഞപ.എ എന്നവ്ര സലെര ്ാകയറപച 
ഒഴെ പവപൽ)

      6 189/2014-18 ലെപജീഷ്.എ.എൻ
ബോലഗശ്ശേരപ ഗ്ാ്പഞാചത്,
ഗകാഴെ പഗക്കാറ്

കാറഡ്ക്ക ഗ്ാ്പഞാചത് 
(രജ്ഞപത്.ആർ.എസ് എന്നവർക്ക് 
സലെര ്ാകയറര ലെഭപചകയ ഒഴെ പവപൽ)

      7 190/2014-18 സപദീദ്ീഖ.എൻ കാറഡ്ക്ക ഗ്ാ്പഞാചത്
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ആചഗഞരപ 
ഗ്ാ്പഞാചത്, 
ഗകാഴെ പഗക്കാറ്

(ലെപപപന ഗപാ് എന്നവർക്ക് സലെര 
്ാകയറര ലെഭപചകയ ഒഴെ പവപൽ)

      8 236/2014-18

പുരുഗഷാത്.എര
മൂ്പചാർ ഗ്ാ്പഞാചത്, 
കാസറഗഗാഡ്
[Temporary Test Exemption 
under KS & SSR Rule 13A(1) (a)
]

മൂ്പചാർ ഗ്ാ്പഞാചത് 
(്പനപജ.പപ.ആർ എന്നവ്ര സലെര 
്ാകയറപച ഒഴെ പവപൽ)

      9 237/2014-18 സപ്രപച.എര
്ധൂർ ഗ്ാ്പഞാചത്, 
കാസറഗഗാഡ്

കാറഡ്ക്ക ഗ്ാ്പഞാചത് 
( ഗീത.്ക.വപ എന്നവ്ര സലെര 
്ാകയറപച ഒഴെ പവപൽ )

      10 268/2014-18 സജപത്.റപ
്പര്ഗശ്ശേരപ 
ഗ്ാ്പഞാചത്, കണ്ണൂർ

കുപമ്പ് ഗ്ാ്പഞാചത് 
(ദീപക്.പപ എന്നവർക്ക് സലെര ്ാകയറര 
ലെഭപചകയ ഒഴെ പവപൽ)

       11 270/2014-18 ആബേപദ.്ക
്ച്കുപന്ന് ഗ്ാ്പഞാചത്, 
കണ്ണൂർ

്ഗഞശ്വരര ഗ്ാ്പഞാചത്
(രാഗജഷ്.എര.വപ എന്നവ്ര സലെര 
്ാകയറപച ഒഴെ പവപൽ)

      12 271/2014-18 ദീപു.്ക.്ജ
അയ്യൻകുപന്ന് 
ഗ്ാ്പഞാചത്, കണ്ണൂർ

എൺ്ക്ജ ഗ്ാ്പഞാചത്
( സൂരജ് കുപ്ാർ.എസ് എന്നവർക്ക് 
സലെര ്ാകയറര ലെഭപചകയ ഒഴെ പവപൽ )

      13 272/2014-18 കണ്ണൻ.റപ
പട്ടുവര ഗ്ാ്പഞാചത്, 
കണ്ണൂർ

ബേദപചറ്ക്ക ഗ്ാ്പഞാചത് (രാജ് 
ഗ്ാഹൻ.ആർ എന്നവർക്ക് സലെര 
്ാകയറര ലെഭപചകയ ഒഴെ പവപൽ) 

 
     14

273/2014-18 ജലെജ ഗതക്കകതപൽ
കറന്ന്ുളപ-പാണപ്പുഴെ  
ഗ്ാ്പഞാചത്, കണ്ണൂർ

്ചമ്മനാറ് ഗ്ാ്പഞാചത്
(രാ്ചന്ദ്രൻ.സപ എന്നവർക്ക് 
പ്രഗ്ാഷൻ ലെഭപചകയ ഒഴെ പവപൽ)

     15 274/2014-18 ബേബേപത.റപ
രാ്ന്ത്പ ഗ്ാ്പഞാചത്, 
കണ്ണൂർ

്ചമ്മനാറ് ഗ്ാ്പഞാചത്
( ലെീനാകുപ്ാരപ.്ക.വപ എന്നവർക്ക് 
സലെര ്ാകയറര ലെഭപചകയ ഒഴെ പവപൽ )

     16 275/2014-18 ഷപബു നപട്ർ വീെപൽ
്കാെപയൂർ ഗ്ാ്പഞാചത്, 
കണ്ണൂർ

കുപകയറപഗക്കാൽ ഗ്ാ്പഞാചത്
(നപലെവപലുള ഒഴെ പവപൽ)

     
       ബേന്ധ്്െ ഓഫീസ് ഗ്ധാവപക� ഈ ഉതരവ് ഉറൻ നറ്പൽ വരുഗതകുര,
ജീവനക്കാർ വപടുതൽ ്ചെുര ഗജാലെപചപൽ പ്രഗവശപചകയു്ാച വപവരങ്ങ� ചഥാസ്ചര
ഈ ഓഫീസപലര, ബേന്ധ്്െ ഓഫീസക്പലര അറപചപഗക്കകു്ാണ്.
                                                                   DHANEESH P M
                                                               പഞാചത് ്ഡപഡെപ ഡചറകർ 
                                                                         കാസറഗഗാഡ്
സ്വീകർതാവ്:
                    ബേന്ധ്്െ ജീവനക്കാർക്ക് (ഓഫീസ് ഗ്ധാവപ മുഗദീഖന)
പകർ്് 
സ്ർ്പക്കു:

പഞാചത് ഡചറകർ
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പകർ്്: 1) ബേന്ധ്്െ ഗ്ാ്പഞാചത് ്സകെറപ്ാർക്ക്
2) പഞാചത് ്ഡപഡെപ ഡചറകർ, കണ്ണൂർ
3) പഞാചത് ്ഡപഡെപ ഡചറകർ, ഗകാഴെ പഗക്കാറ്
4) എകപകഡെീവ് ഡചറകർ, ഐ.്ക.എര (്വബ്േ ഷസകയറപൽ 
   പ്രസപദ്ധീകരപക്കന്നതപന്)
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