
 
 

കാസറഗഗാഡ് പഞാചത് ്ഡപഡെപ ഡചറക്്റ നറപറപക്ര
(ഹാജർ: JAISON MATHEW)

  വപഷചര:- പഞാചത് വകുപ്്  -  ജീവനക്കാര്യര  -  ്പാതുസ്ഥലര ്ാറര  2021  -  ക്ലർക്ക്
തസ്തപകചപ്ല ജീവനക്കാര്റ സ്ഥലര  ്ാറവര ,  നപച്നവര  -  ഉതരവ്
പുറ്്പവപ്ക.

പരാ് ർശര:- 1) ജപ.ഒ.(പപ)നര.03/2017/ഉ.ഭ.പ.വ തീയതപ.25/02/2017
2)  ഈ ഓഫീസപ്ല 04/02/2021  തീയതപചപ്ല DDP-KSD/2409/2020-SC5
നമ്പ ർ ഗനാെീസ്
ഉതരവ് നമ്പർ   : DDP-KSD/2409/2020-SC5   തീയതപ  .16/07/2021  

    താ്ഴെ പെപകചപിൽ� ഗകാളര I  ിൽ� ഗപര് ഗചർത ക്ലർക്ക് തസ്തപകചപ്ല ജീവനക്കാ ർക്ക്
ഗകാളര II ിൽ� പറയു ഗാ്പഞാച്കളപഗലക്ക് ഗകാളര III ിൽ� പറയു കാരണതാിൽ�
സ്ഥലര ്ാറര നിൽ�കപ ഇതപനാിൽ� ഉതരവാകുപക.
ക് 
നമ്പ ർ

         ഗകാളര I
ഗപര് / നപലവപ്ല 
ഓഫീസ്

          ഗകാളര II        ഗകാളര III

   1 പത്മജ.എര
്റപകക്ക 
ഗാ്പഞാചത്

പപലപഗക്കാറ് 
ഗാ്പഞാചത് 
(നപലവപലുള്ള ഒഴെപവപിൽ�)

      അഗപക

   2 ഗദേവദോസ്.വപ
കപവളപ്ഗ 
ഗാ്പഞാചത്

്്ാഗാിൽ�-പുത്തൂ ർ 
ഗാ്പഞാചത്
( ഷീബ.വപ എുവ്ര 
സ്ഥലര ്ാറപച ഒഴെപവപിൽ�)

      അഗപക

   3 സനപത കുപ്ാരപ.എ.വപ
കപനാനൂ  ർ-കരപന്തളര 
ഗാ്പഞാചത്

്റപകക്ക ഗാ്പഞാചത്
(നപലവപലുള്ള ഒഴെപവപിൽ�)

      അഗപക

   4 അബ്ദുള്ളകുപഞ്ഞപ.എര
ഗബ ഡഡ്ക്ക 
ഗാ്പഞാചത്

കള്ളാർ ഗാ്പഞാചത്
(നപലവപലുള്ള ഒഴെപവപിൽ�)

      അഗപക

   5 സുനന.സപ.വപ
ഗകാഗറാര-ഗബളൂ ർ 
ഗാ്പഞാചത്

്റപകക്ക ഗാ്പഞാചത്
(പത്മജ.എര എുവ്ര 
സ്ഥലര ്ാറപച ഒഴെപവപിൽ�)

      അഗപക

   6 ബപനുഗ്ാൾ.്ക.വപ
വലപചപറമ്പ 
ഗാ്പഞാചത് 

കയ്യൂ ർ-ചീഗ്നപ 
ഗാ്പഞാചത്
(അനീഷ്.പപ എുവ്ര 
സ്ഥലര ്ാറപച ഒഴെപവപിൽ�)

      അഗപക
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   7 ബുഷ്റ.സപ
്രഗിൽ�്ാറപ 
ഗാ്പഞാചത്

തൃക്കരപപ്പൂ ർ ഗാ്പഞാചത്
(നപലവപലുള്ള ഒഴെപവപിൽ�)

      അഗപക

   8 ദേപവ്യ.സപ.്ക
കുപമ്പള ഗാ്പഞാചത്

ഉദു് ഗാ്പഞാചത്
(നപലവപലുള്ള ഒഴെപവപിൽ�) 
്ാറപച ഒഴെപവപിൽ�)

      അഗപക

   9 ബപജു ഗപാൾ
പനതറപ 
ഗാ്പഞാചത്

്വസ്റ്റ്-എഗളരപ 
ഗാ്പഞാചത്
(സതീശൻ.്ക.എൻ 
എുവ്ര സ്ഥലര ്ാറപച 
ഒഴെപവപിൽ�)

      അഗപക 

   10 പ്രകാശൻ.്ക
്ചമ്മനാറ് 
ഗാ്പഞാചത്

്ച്വത്തൂർ 
ഗാ്പഞാചത്
(നപലവപലുള്ള ഒഴെപവപിൽ�)

      അഗപക

   11 സതീശൻ.്ക.എൻ
്വസ്റ്റ്-എഗളരപ 
ഗാ്പഞാചത് 

കപനാനൂ ർ-കരപന്തളര 
ഗാ്പഞാചത്
(നപലവപലുള്ള ഒഴെപവപിൽ�)

      അഗപക

   12 അബ്ദുൾ റസാഖ്
ഗകാഗറാര-ഗബളൂ ർ 
ഗാ്പഞാചത്

കള്ളാർ ഗാ്പഞാചത് 
(നപലവപലുള്ള ഒഴെപവപിൽ�) 
ഒഴെപവപിൽ�)

      അഗപക

   13 പ്രപചങ.്ക.വപ
കുപറപഗക്കാിൽ� 
ഗാ്പഞാചത്

പുല്ലൂ ർ-്പരപച 
ഗാ്പഞാചത്
( നപലവപലുള്ള ഒഴെപവപിൽ�)

       അഗപക

   14 ഗജാബ്.സപ.എക്സ്
കപവളപ്ഗ 
ഗാ്പഞാചത്

കപനാനൂ ർ-കരപന്തളര 
ഗാ്പഞാചത്
(സനപത കുപ്ാരപ.എ.വപ 
എുവ്ര സ്ഥലര ്ാറപച 
ഒഴെപവപിൽ�)

      അഗപക

   15 ്ഗഞഷ് കുപ്ാ ർ
എൺ്ക്ജ 
ഗാ്പഞാചത്

കപവളപ്ഗ 
ഗാ്പഞാചത് 
( ഗജാബ്.സപ.എക്സ് 
എുവ്ര സ്ഥലര ്ാറപച 
ഒഴെപവപിൽ�)

       അഗപക 

   16 രാധാ്ണപ.പപ.വപ
ഗകാഗറാര-ഗബളൂ ർ 
ഗാ്പഞാചത്

പറു ഗാ്പഞാചത്
( നപലവപലുള്ള ഒഴെപവപിൽ�)

       അഗപക

   17 ഷീബ.വപ
്്ാഗാിൽ�-പുത്തൂർ 
ഗാ്പഞാചത്

ഗബഡഡ്ക്ക 
ഗാ്പഞാചത് 
(അബ്ദുള്ള കുപഞ്ഞപ 
എുവ്ര സ്ഥലര ്ാറപച 
ഒഴെപവപിൽ�)

      അഗപക 

   18 ആഷപഫലപ.ബപ.്ക 
ഗദേലമ്പാറപ 
ഗാ്പഞാചത് 

ഉദു് ഗാ്പഞാചത് 
(പ്രണവൻ.പപ.ആ  ർ 
എുവ്ര സ്ഥലര ്ാറപച 

        അഗപക
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ഒഴെപവപിൽ�)

   19 ചപത.ജപ.എച്
്രഗിൽ�്ാറപ 
ഗാ്പഞാചത്

ഗബഡഡ്ക്ക 
ഗാ്പഞാചത്
( നപലവപലുള്ള ഒഴെപവപിൽ�)

      അഗപക

   20 രാഗജഷ്.ബപ.ഐ
്രഗിൽ�്ാറപ 
ഗാ്പഞാചത് 

ഗകാഗറാര-ഗബളൂർ 
ഗാ്പഞാചത് 
(സുനന.സപ.വപ എുവ്ര 
സ്ഥലര ്ാറപച ഒഴെപവപിൽ�)

      അഗപക  

   21 ബീന.്ക
്ചമ്മനാറ് 
ഗാ്പഞാചത്

വലപചപറമ്പ 
ഗാ്പഞാചത് 
(ബപനുഗ്ാൾ.്ക.വപ 
എുവ്ര സ്ഥലര ്ാറപച 
ഒഴെപവപിൽ�)

അനുകമ്പാ ർഹ്ാച 
കാരണതാിൽ� 

   22 ഹരസത്.്ക.പപ
ഉദു് ഗാ്പഞാചത്

്ചമ്മനാറ് 
ഗാ്പഞാചത്
(പ്രകാശൻ.്ക എുവ്ര 
സ്ഥലര ്ാറപച ഒഴെപവപിൽ�)

ഭരണപര്ാച 
സൗകര്യാർത്ഥര

   23 അജപത്. റപ
കുപമ്പള ഗാ്പഞാചത് 

 ്രഗിൽ�്ാറപ 
ഗാ്പഞാചത്
( ബുഷ്റ.സപ എുവ്ര 
സ്ഥലര ്ാറപച ഒഴെപവപിൽ�)

ഭരണപര്ാച 
സൗകര്യാർത്ഥര 

   24
മുഹമ്മദേ് 
ഗഷാ്ഹബ്
.എര.ബപ.എസ്
കുപമ്പള ഗാ്പഞാചത്

കാറഡ്ക്ക ഗാ്പഞാചത്
( ഉഷ.്ക എുവ്ര 
സ്ഥലര ്ാറപച ഒഴെപവപിൽ�)

ഭരണപര്ാച 
സൗകര്യാർത്ഥര 

   25 അനീഷ്.പപ
കയ്യൂ ർ-ചീഗ്നപ 
ഗാ്പഞാചത് 

ഗകാഗറാര-ഗബളൂർ 
ഗാ്പഞാചത് 
(അബ്ദുൾ റസാഖ് എുവ്ര
സ്ഥലര ്ാറപച ഒഴെപവപിൽ�)

ഭരണപര്ാച 
സൗകര്യാർത്ഥര

   26 എര.്ക.നാരാചണൻ
പള്ളപക്കര 
ഗാ്പഞാചത് 

്ചമ്മനാറ് 
ഗാ്പഞാചത്
(ബീന.്ക എുവ്ര 
സ്ഥലര ്ാറപച ഒഴെപവപിൽ�)

ഭരണപര്ാച 
സൗകര്യാർത്ഥര

   27 സുഗ്ഷ്.്ക
്രഗിൽ�്ാറപ 
ഗാ്പഞാചത് 

  

ഉദു്  ഗാ്പഞാചത്
(ഹരസത്.്ക.പപ 
എുവ്ര സ്ഥലര ്ാറപച 
ഒഴെപവപിൽ�)

      അഗപക

   28   

ലഗതഷ് കുപ്ാർ.എൻ
കുപമ്പഡാ്ജ 

  

്രഗിൽ�്ാറപ 
ഗാ്പഞാചത്

      അഗപക
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ഗാ്പഞാചത് (ചപത.ജപ.എച ്എുവ്ര 
സ്ഥലര ്ാറപച ഒഴെപവപിൽ�)

   29

  

ഉഷ.്ക
കാറഡ്ക്ക 
ഗാ്പഞാചത്

  

മൂളപചാർ ഗാ്പഞാചത്
(നപലവപലുള്ള ഒഴെപവപിൽ�)

ഭരണപര്ാച 
സൗകര്യാർത്ഥര

   30

  

സപചാദേ്.്ജ
ബദേപചറ്ക്ക 
ഗാ്പഞാചത്

  

കുപമ്പള ഗാ്പഞാചത്
(ദേപവ്യ.സപ.്ക എുവ്ര 
സ്ഥലര ്ാറപച ഒഴെപവപിൽ�)

ഭരണപര്ാച 
സൗകര്യാർത്ഥര

   31

  

ജപബപൻലാിൽ�.എര.യ
്ഗഞശ്വരര 
ഗാ്പഞാചത്

  

്രഗിൽ�്ാറപ 
ഗാ്പഞാചത്
( സുഗ്ഷ്.്ക  എുവ്ര 
സ്ഥലര ്ാറപച ഒഴെപവപിൽ�)

ഭരണപര്ാച 
സൗകര്യാർത്ഥര

   32 പ്രണവൻ.പപ.ആർ
ഉദു് ഗാ്പഞാചത്

്ധൂർ ഗാ്പഞാചത്
(ര്്യ.്ക.റപ എുവ്ര 
സ്ഥലര ്ാറപച ഒഴെപവപിൽ�)

      അഗപക 

   33 ര്്യ.്ക.റപ
്ധൂർ ഗാ്പഞാചത് 

പള്ളപക്കര ഗാ്പഞാചത്
(എര.്ക.നാരാചണൻ 
എുവ്ര സ്ഥലര ്ാറപച 
ഒഴെപവപിൽ�)

      അഗപക

 
     ബന്ധ്്െ ഓഫീസ്  ഗ്ധാവപകൾ ഈ ഉതരവ്  ഉറൻ നറ്പിൽ� വരഗത്ടതതുര,
ജീവനക്ക ാർ വപപതിൽ� ്ചെതുര, ഗജാലപചപിൽ� പ്രഗവശപചതു്ാച വപവരങൾ ചഥാസ്ചര
ഈ ഓഫീസപലുര ബന്ധ്്െ ഓഫീസുകളപലുര അറപചപഗക്ക്ടതതു്ാണ്.
 
 
 
 
 
                                                                        JAISON MATHEW
                                                                പഞാചത് ്ഡപഡെപ ഡചറകർ 
                                                                          കാസറഗഗാഡ്
സ്വീകർതാവ്:
                    ബന്ധ്്െ ജീവനക്കാർക്ക് (ഓഫീസ് ഗ്ധാവപ മുഗഖന)  
പകർ്്: 1) ബന്ധ്്െ ഗാ്പഞാചത് ്സകെറപ്ാ ർക്ക്

2) ജപല്ലാ ഗകാർഡപഗനറർ, ഐ.്ക.എര (്വബ് കസറപിൽ� 
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പ്രസപദ്ധീകരപ്ുതപന് )
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