
 

കാസറഗഗാഡ് പഞാചാ് ഡഡപപ്യ ഡചറക്ഡറ ടറപറയടിക്ര
(ഹാജർ:JAISON MATHEW)

  വയഷചര:- പഞാചാ്  വകുപ്്-ജീവടക്കാര്യര-ക്ലർക്ക്  തസ്തയകചയഡ떅 ജീവടക്കാർക്ക്
സീടയചർ  ക്ലർക്ക്  തസ്തയകചയഗ떅ക്ക്  സാടക്കചകര  떅ഭയചതസ്്-ടയച്ടര
ടൽകയ ഉാരവാകുപാകു.

പരാ്ർശര:- പഞാചാ്  ഡചറക്ഡറ 21.12.2021  തസ്ീയ്യതസ്യചയഡ떅 PAN/46/2019-E4(DP)
ടമർ ഉാരവ്
ഉാരവ് ടമർ   : DDP-KSD/7177/2018-SC5   തസ്ീയ്യതസ്യ  .24/12/2021  

    
          1958 ഡ떅 ഡക എസ് & എസ് എസ് ആർ ഭാഗര II ച്ര 31 (എ) (1) പ്രകാരര 35600-
75400/-  രൂപ  ശമപ  ടയരക്കയൽ  പരാ്ർശര  ഉാരവ്  പ്രകാരര  സീടയചർ  ക്ലർക്ക്
തസ്തയകചയഗ떅ക്ക്  സാടക്കചകര 떅ഭയച് കാസറഗഗാഡ്  ജയലചയഗ떅ക്ക്  അഗ떅ാ്്  ഡച്്
തസ്ാഴ  പ്യകചയൽ  ഗകാപര  I  ൽ  ഗപര്  ഗചർാ ക്ലർല്ാർക്ക്  ഗകാപര  II  ൽ  ഗചർാ
ഓഫീസുകപയൽ സീടയചർ ക്ലർക്കാചയ ടയച്ടര ടൽകയ തതസ്യടാൽ ഉാരവാകുപാകു.
   

 ടിക്
ടമർ

 സീടയഗചാരയകയ
ടമർ  ഗകാപര I  ഗകാപര II

 1  567/2008-11

ഗയരീഷ് കുപ്ാർ എസ് ഡയ
കുപട്ടൂർ ്രാമാ്പഞാചാ്
പാടരതസ്യ് ജയല
(Permanent Test Exemption 
Under KS&SSR Rule 13 B)

ബദയചഡുക്ക ്രാമാ്പഞാചാ്
(സയ്യ പയ എനവർക്ക് സ떅ര 
്ാകര 떅ഭയച ഒഴയവയൽ)

 2  780/2014-18
സുഗജഷ് ഡക
ഡച്കുപന് 
്രാമാ്പഞാചാ്
കണർ ജയല

ഗദ떅മാറയ ്രാമാ്പഞാചാ്
(മുരപീധരൻ ഡക വയ 
എനവർക്ക് സ떅ര ്ാകര 
떅ഭയച ഒഴയവയൽ)

 3  790
ഷാജയ ജയ
ച്ാര്റവ് 
്രാമാ്പഞാചാ്
കണർ ജയല

ബദയചഡുക്ക ്രാമാ്പഞാചാ്
(ഗ്ാബയ ്ാതസ്് എനവർക്ക് 
സ떅ര ്ാകര 떅ഭയച ഒഴയവയൽ)

 4  792

 
ഷഷടയ എര എ
പന്യന്നൂർ 
്രാമാ്പഞാചാ്
കണർ ജയല
 

 
കുപമപ ്രാമാ്പഞാചാ്
(സുജയാ് റയ എനവർക്ക് 
സ떅ര ്ാകര 떅ഭയച ഒഴയവയൽ)
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 5  793
സ്മയതസ് ഡക എൻ
കറന്ള്ളയ പാണപ്പുഴഴ 
്രാമാ്പഞാചാ്
കണർ ജയല

്ധൂർ ്രാമാ്പഞാചാ്
(ഷഷജ സയ എനവർക്ക് 
സ떅ര ്ാകര 떅ഭയച ഒഴയവയൽ)

 6  794
റീട പയ
ഡപരയഗങ്ങാര വചക്കര 
്രാമാ്പഞാചാ്
കണർ ജയല

ജയലാപഞാചാ്
കാസറഗഗാഡ്
(ദീപു ഡക ഡജ എനവർക്ക് 
സ떅ര ്ാകര 떅ഭയച ഒഴയവയൽ)

 7  802
വയകാസ് ബയ 
പൻ്ട ്രാമാ്പഞാചാ്
ഡകാലര ജയല

ഗദ떅മാറയ ്രാമാ്പഞാചാ്
(ഗജാഷയൻ ഗജാസഫ്  
എനവർക്ക് സ떅ര ്ാകര 
떅ഭയച ഒഴയവയൽ)

 8  805
സുഗരഷ് കുപ്ാർ എൽ
തൃഗക്കാവയ떅വ്ര 
്രാമാ്പഞാചാ്
ഡകാലര ജയല

കാറഡുക്ക ്രാമാ്പഞാചാ്
(ടയധീഷ് ത എനവർക്ക് 
സ떅ര ്ാകര 떅ഭയച ഒഴയവയൽ)

 9  816
ശീജയാ് ജയ
കുപനത്തൂർ 
്രാമാ്പഞാചാ്
ഡകാലര ജയല

ഗബഡഡുക്ക ്രാമാ്പഞാചാ്
(മുഹ്സയൻ എ ഡക എനവർക്ക് 
സ떅ര ്ാകര 떅ഭയച ഒഴയവയൽ)

10  822
떅യഗഗഷ് ഒ ജയ
എപ്ാറ് ്രാമാ്പഞാചാ്
ഡകാലര ജയല

എൻ്കഡജ ്രാമാ്പഞാചാ്
(ഹരീഷ് ഡക വയ എനവർക്ക് 
സ떅ര ്ാകര 떅ഭയച ഒഴയവയൽ)

11  823
രാജയ ജയ
ഗതസ്വ떅ക്കര 
്രാമാ്പഞാചാ്
ഡകാലര ജയല

കുപകയഗക്കാൽ ്രാമാ്പഞാചാ്
(ഷയബു ഡടട്ടൂർ വീ്യൽ 
എനവർക്ക് സ떅ര ്ാകര 
떅ഭയച ഒഴയവയൽ)

 
      ബന്ധഡ്് ഓഫീസ്  ഗ്ധാവയക� ഈ ഉാരവ്  ഉറൻ ടറ്യൽ വരുതഗാ്ടതുര ,
ജീവടക്കാർ വയടതസ്ൽ ഡച്ുര ഗജാ떅യചയൽ പ്രഗവശയചു്ാച വയവരങ്ങ� ചഥാസ്ചര
ഈ ഓഫീസയലര ബന്ധഡ്് ഓഫീസയലര അറയചയഗക്ക്ടതു്ാണപ്്. 
 
 
 
 
 
 
                                                  JAISON MATHEW
                                         പഞാചാ് ഡഡപപ്യ ഡചറകർ
                                                        കാസറഗഗാഡ്
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സ്വീകർാാവ്
  ബന്ധഡ്് ജീവടക്കാർക്ക് (ഓഫീസ് ഗ്ധാവയ മുഗഖട)
പകർ്് സ്ർ്യലാകു:
  പഞാചാ് ഡചറകർ
  (ഉപരയപത്രര സഹയതസ്ര)
പകർ്്: 
1. പഞാചാ്ഡഡപപ്യ ഡചറകർ, പാടരതസ്യ്
2. പഞാചാ്ഡഡപപ്യ ഡചറകർ, കണർ
3. പഞാചാ്ഡഡപപ്യ ഡചറകർ, ഡകാലര
4. ബന്ധഡ്് ്രാമാ്പഞാചാ് ഡസടിക്റയ്ാർക്ക്
5. ജയലാ ഡറക്നയക്കൽ ഓഫീസർ, ഐ ഡക എര
   (ഡവബ്ബ്ഷസകയൽ പ്രസയ്ീകരയലനതസ്യട്)
6. കരുതതസ്ൽ/ അധയകര
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