
 
 

കാസറഗഗാഡ് പഞാചത് ്ഡപഡെപ ഡചറക്്റ നറപറപക്ര
(ഹാജർ: JAISON MATHEW)

  വപഷചര:- പഞാചത് വകുപ്് - ജീവനക്കാര്യര - കാസറഗഗാഡ് ജപല - ക്ലർക്കു്ാർക്ക്
സീനപചർ ക്ലർക്കാചപ ിഗദ്യാഗക്കചക്കര - നപച്നര നൽകപ ിതരവാകുപാ.

പരാ്ർശര:- 1)  പഞാചത്  ഡചറക്്റ 27/04/2021  തീയ്യതപചപ്ല  PAN/46/  2019-
E4(DP) നമർ ിതരവ്
2)  പഞാചത്  ഡചറക്്റ 29/04/2021  തീയ്യതപചപ്ല PAN/46/2019-
E4(DP) നമർ ിതരവ്
ിതരവ് നമർ   : DDP-KSD/7177/2018-SC5   തീയ്യതപ  .11/05/2021  

     1958  ്ല ്ക.എസ്  & എസ്.എസ്.ആർ ഭാഗര II  ചെര  31 (എ) (1)  പ്രകാരര 35600 -
75400/-  രൂപ ശമപ നപരക്കപൽ പരാ്ർശര  (1)  ,  (2)  ിതരവുകൾ പ്രകാരര സീനപചർ
ക്ലർക്കാചപ സ്ലാനക്കചക്കര ലഭപ്് കാസറഗഗാഡ് ജപലചപഗലക്ക് അിലഗലാെ് ്ച്ത  താ്ല
പെപകചപൽ  ഗകാപര  I  ൽ  ഗപര്  ഗചർത ക്ലർക്കു്ാർക്ക്  ഗകാപര  II  ൽ  ഗചർത 
ഓഫീസുകപപൽ സീനപചർ ക്ലർക്കാചപ നപച്നര നൽകപ തതപനാൽ ിതരവാകുപാ.
 

ക് 
നമർ

സീനപഗചാറപക്കപ 
നമർ

ഗകാപര I
ഗപര് / നപലവപ്ല

ഓഫീസ്
ഗകാപര II

     1  1621/2012-13 ഗബേബേപ.പപ
കളാർ 
ഗ്രാ്പഞാചത്

ഈസ്റ്റ്-എഗപരപ ഗ്രാ്പഞാചത് 
(വപഗനാദ് കുപ്ാർ.സപ.വപ എനവർക്ക് 
പ്രഗ്ാഷൻ ലഭപ് ഒലപവപൽ)

    2  04/2014-18 ്ബേൻഷാ പീക്കർ
മൂപപചാർ 
ഗ്രാ്പഞാചത്

ജപലാ പഞാചത്, കാസറഗഗാഡ്
( രഞ്ജപത് കുപ്ാർ.സപ.്ക 
എനവർക്ക് പ്രഗ്ാഷൻ ലഭപ് 
ഒലപവപൽ)

    3  276/2014-18 സപന.എസ്.എൻ
തൃക്കരപപ്പൂർ 
ഗ്രാ്പഞാചത്

്ചങ്കപ ഗ്രാ്പഞാചത്
( നപലവപലുള ഒലപവപൽ )

    4  342/2014-18 ഗറാര സീസർ
്്ാഗ്രാൽ-പതർ 
ഗ്രാ്പഞാചത്

പപ.എ.യു 1 , ്ധൂർ (്ഷരീഫ്.പപ.എ 
എനവർക്ക് പ്രഗ്ാഷൻ ലഭപ് 
ഒലപവപൽ)

    5 472/2014-18 എൽഗദാസ് സപ 
്പൌഗലാസ്
അിലറപ്ാലപ 

കയ്യൂർ-ചീഗ്നപ ഗ്രാ്പഞാചത് 
(നപലവപലുള ഒലപവപൽ)
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ഗ്രാ്പഞാചത്
തടുക്കപ

    6  483/2014-18 പ്രീത.സപ
്ധൂർ ഗ്രാ്പഞാചത്

്ധൂർ ഗ്രാ്പഞാചത് 
( ്ാലതപ.പപ എനവർക്ക് പ്രഗ്ാഷൻ
ലഭപ് ഒലപവപൽ )

    7  484/2014-18

ബേപന.പപ.വപ
പറന ഗ്രാ്പഞാചത്
[ Permanent Test 
Exemption Under KS & 
SSR Rule 13 B ]

ിദ് ഗ്രാ്പഞാചത്
(രാഗജഷ്.എര.വപ എനവർക്ക് 
പ്രഗ്ാഷൻ ലഭപ് ഒലപവപൽ )

    8  494/2014-18
വർഗ്ഗീസ് ഞല്യത്
തുറവൂർ ഗ്രാ്പഞാചത്
എറണാകുപപര
 

്റപകക്ക ഗ്രാ്പഞാചത്
(ശീകാന്.എ്.്എസ് എനവർക്ക് 
പ്രഗ്ാഷൻ ലഭപ് ഒലപവപൽ )

    9  499/2014-18
സപബേപ.്ക.എസ്
കുപഴു്പളപ 
ഗ്രാ്പഞാചത്
എറണാകുപപര

എൺ്ക്ജ ഗ്രാ്പഞാചത്
(നപലവപലുള ഒലപവപൽ )

 
        ബേന്ധ്്െ ഓഫീസ് ഗ്ാാവപകൾ ഈ ിതരവ് ിറൻ നറ്പൽ വരുതഗത്ടതതുര,
ജീവനക്കാർ വപടുതൽ ്ച്ത തുര ഗജാലപചപൽ പ്രഗവശപ്തു്ാച വപവരങ്ങൾ ചഥാസ്ചര
ഈ ഓഫീസപലുര, ബേന്ധ്്െ ഓഫീസപലുര അിലറപചപഗക്ക്ടതതു്ാണ്.
        ഈ ിതരവപൽ ജീവനക്കാർക്ക് നൽകപചപടള ഗസ്റ്റഷനകൾ താൽക്കാലപകവുര, 
ആചത്  സീനീചർ  ക്ലർക്കു്ാരുത്റ 2021  ്ല ്പാതുസ്ലലര്ാക്കതപൽ
പന:പരപഗശാാപക്കുനതു്ാണ്.
 
 
 
 
 
                                                                        JAISON MATHEW
                                                               പഞാചത് ്ഡപഡെപ ഡചറകർ 
                                                                             കാസറഗഗാഡ്
സ്വീകർതാവ്:
                     ബേന്ധ്്െ ജീവനക്കാർക്ക് (ഓഫീസ് ഗ്ാാവപ മഗഖന)
പകർ്് 
സ്ർ്പക്കുാ:

 പഞാചത് ഡചറകർ (ിപരപപത്രര സഹപതര)

പകർ്്: 1) പഞാചത് ്ഡപഡെപ ഡചറകർ, എറണാകുപപര
2) പഞാചത് ്ഡപഡെപ ഡചറകർ, തടുക്കപ
3) പഞാചത് അിലസപസ്റ്റന് ഡചറകർ, കാസറഗഗാഡ്
4) ്സകെറപ , ജപലാ പഞാചത് , കാസറഗഗാഡ്
5) ്പർഗഫാ്ൻസ് ഓഡപക്ക് സൂ്ർ കവസർ, പപ.എ.യു 1 ്ധൂർ
6) ബേന്ധ്്െ ഗ്രാ്പഞാചത് ്സകെറപ്ാർക്ക്
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7) ജപലാ ഗകാർഡപഗനക്കർ ഐ.്ക.എര (്വകബ്സൈക്കപൽ 
                                                   പ്രസപദ്ധീകരപക്കുനതപന്)
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