
 

കാസറഗഗാഡ് പഞാചാ് ഡഡപപ്യ ഡചറക്ഡറ ടറപറയടിക്ര
(ഹാജർ: JAISON MATHEW)

  വയഷചര:- പഞാചാ് വകുപ്്-  ജീവടക്കാര്യര-  ക്ലർക്ക് തസ്തയകചയഡ6 ജീവടക്കാർക്ക്
സീടയചർ  ക്ലർക്ക്  തസ്തയകചയഗ6ക്ക്  സാടക്കചകര  6ഭയചതസ്്-  ടയച്ടര
ടൽകയ ഉാരവാകുപന

  സൂചട :- പഞാചാ് ഡചറകരുടഡറ 03/11/2021  തസ്ീചതസ്യചയഡ6 PAN/46/2019-E4 (DP)
ടമ്പർ ഉാരവ്

ഉാരവ് ടമ്പർ   :DDP-KSD/7177/2018-SC5   തസ്ീയതസ്യ  .11/11/2021  

               1958 ഡ6 ഡക എസ് & എസ് എസ് ആർ  ഭാഗര II  ച്ര 31 (എ) (1)  പ്രകാരര
35600-75400/- രൂപ ശൂമ്പപ ടയരക്കയൽ പരാ്ർശൂര ഉാരവ് പ്രകാരര സീടയചർ ക്ലർക്ക്
തസ്തയകചയഗ6ക്ക്  സാടക്കചകര 6ഭയച് കാസറഗഗാഡ്  ജയലചയഗ6ക്ക്  അഗ6ാ്്  ഡചാ
തസ്ാഡഴ പ്യകചയൽ  ഗകാപര  I  ൽ  ഗപര്  ഗചർാ ക്ലർക്കയട്  ഗകാപര  II  ൽ  ഗചർാ
ഓഫീസയൽ സീടയചർ ക്ലർക്കാചയ ടയച്ടര ടൽകയ ഇതസ്യടാൽ ഉാരവാകുപന.
 
ടിക് 
ടമ്പർ

സീടയഗചാരയകയ 
ടമ്പർ    ഗകാപര I

  ഗപര്, ടയ6വയഡ6 ഓഫീസ് 
ഗകാപര II

1 1519/2008-11

കരുടണാകരൻ. എസ്
പയറചയരയ ഗാ് പഞാചാ്
പാ6ക്കാറ് ജയല
(Permanent Test Exempation
Under KS&SSR Rule 13 B)

എൻ്കഡജ 
ഗാ് പഞാചാ് 
(ശ്രീ്തസ്യ. വയജയ6. സയ.പയ 
എന്നവർക്ക് സ6ര ്ാകര 
6ഭയച ഒഴയവയൽ)

2. 827/12-13

സഗന്തോഷ്. പയ.എസ്
്റയൂർ ഗാ് പഞാചാ്
ഇടുക്കയ ജയല
(Permanent Test Exempation
Under KS&SSR Rule 13 B)

ബദയചഡുക്ക ഗാ് പഞാചാ്
(ശ്രീ. ദയവ്യ എര.എസ് 
എന്നവർക്ക് സ6ര ്ാകര 
6ഭയച ഒഴയവയൽ)

 3  760
മുഹസീൻ. എ.ഡക
ഗകാറൻഗഞരയ ഗാ് 
പഞാചാ്
ഗകാഴയഗക്കാറ് ജയല

ഗബഡഡുക്ക ഗാ് പഞാചാ്
(ശ്രീ. രത്നാകരൻ. സയ 
എന്നവർക്ക് സ6ര ്ാകര 
6ഭയച ഒഴയവയൽ) 
 

 4  762
ഹരീഷ് ഡക വയ
അരയക്കുപര ഗാ് 
പഞാചാ്
ഗകാഴയഗക്കാറ് ജയല

എൻ്കഡജ 
ഗാ് പഞാചാ് 
(ശ്രീ്തസ്യ. ഷയരട. പയ എന്നവർക്ക്
സ6ര ്ാകര 6ഭയച ഒഴയവയൽ)
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5  782
ഗ്ാബയ ്ാതസ്പ
ഡവപയചൻഗകാറ് ഗാ് 
പഞാചാ്
്6പ്പുറര ജയല

  

ബദയചഡുക്ക ഗാ് പഞാചാ്
(ശ്രീ്തസ്യ. റാഷയദ ഡക. എ 
എന്നവർക്ക് സ6ര ്ാകര 
6ഭയച ഒഴയവയൽ)

 6  783
സുഗജഷ്. എര.റയ
ഗചഗകാറ് ഗാ് പഞാചാ്
്6പ്പുറര ജയല

പടാറയ ഗാ് പഞാചാ്
(ശ്രീ. ഗജാഗജാ അ6്് 
എന്നവർക്ക് സ6ര ്ാകര 
6ഭയച ഒഴയവയൽ)
 

     
   ബന്ധഡ്് ഓഫീസ്  ഗ്ാാവയക�  ഈ  ഉാരവ്  ഉറൻ  ടറ്യൽ  വരുടഗാ്ടതുര ,
ജീവടക്കാർ വയടുതസ്ൽ ഡചാുര ഗജാ6യചയൽ പ്രഗവശൂയചു്ാച വയവരങ്ങ� ചഥാസ്ചര
ഈ  ഓഫീസയലര  ബന്ധഡ്് ഓഫീസുകപയലര  അറയചയഗക്ക്ടതു്ാണ് .  
                                                                         
 
 
 
                                                                         JAISON MATHEW
                                                                  പഞാചാ് ഡഡപപ്യ ഡചറകർ 
                                                                             കാസറഗഗാഡ്
സ്വീകർാാവ്:
               ബന്ധഡ്് ജീവടക്കാർക്ക് (ഓഫീസ് ഗ്ാാവയ മുഗഖട)
പകർ്് സ്ർ്യക്കുന  പഞാചാ് ഡചറകർക്ക് (ഉപരയപത്രര  സഹയതസ്ര)
 പകർ്്:    1. പഞാചാ് ഡഡപപ്യ ഡചറകർ, പാ6ക്കാറ് ജയല
               2. പഞാചാ് ഡഡപപ്യ ഡചറകർ, ഇടുക്കയ
               3. പഞാചാ് ഡഡപപ്യ ഡചറകർ, ഗകാഴയഗക്കാറ്
               4. പഞാചാ് ഡഡപപ്യ ഡചറകർ, ്6പ്പുറര
               5. ബന്ധഡ്് ഗാ് പഞാചാ് ഡസടിക്റയ്ാർക്ക്
               6. ജയലാ ഡറക്നയക്കൽ ഓഫീസർ ഐഡകഎര
                 (ഡവബ്ബ്സസകയൽ പ്രസയന്ധീകരയക്കുന്നതസ്യട്)
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