
 

കാസറഗഗാഡ് പഞാചത് ്ഡപഡെപ ഡചറക്്റ നറപറപക്ര
(ഹാജർ: അരുൺ.റപ.്ജ)

  വപഷചര:- പഞാചത് വകുപ്പ് –  ജീവനക്കാര്യര –  ക്ലർക്കു്ാർക്ക് സീനപചർ ക്ലർക്കാചപ
ഉഗദ്യാഗക്കചകയറര - നപച്നര നൽകപ ഉതരവാകുു.

പരാ്ർശര:- പഞാചത് ഡചറക്്റ 16.08.2019  തീയ്യതപചപചപ്ലെ PAN/46/2019-E4(DP)
നമർ ഉതരവ്
ഉതരവ് നമർ   : DDP-KSD/7177/2018-SC5   തീയ്യതപ  .21/08/2019  

    ്ക.എസ്  ആൻറ്  എസ്.എസ്.ആർ ഭാഗര  II  ചെര  31  (എ)  (1)  പ്രകാരര  25200  –
54000/-  രൂപ ശമപ നപരക്കപൽ പരാ്ർശര  ഉതരവ്  പ്രകാരര സീനപചർ ക്ലർക്കാചപ
സാനക്കചകയറര ലെഭപചകയ് കാസറഗഗാഡ് ജപലചപഗലെക്ക് അഗലൊെ് ്ചെ താ്ഴെ  പെപകചപൽ
ഗകാപര I ൽ ഗപര് ഗചർത ക്ലർക്കു്ാ്ര ഗകാപര II ൽ ഗചർത ഓഫീസുകപപൽ സീനപചർ
ക്ലർക്കാചപ നപച്നര നൽകപ ാതപനാൽ ഉതരവാകുു. 
ക്
നമർ 

സീനപഗചാറപകയറപ
നമർ

ഗകാപര I
ഗപര് / നപലെവപ്ലെ ഓഫീസ്

ഗകാപര II
 

1 2911 / 2003-08 ഗജാസ്.വപ
പനതറപ ഗാ്പഞാചത് 
( Permanent Test Exemption
under KS&SSR Rule 13 B)

ഗകാഗറാര-ഗബേളൂർ
ഗാ്പഞാചത് 
(നപലെവപലുള്ള ഒഴെ പവപൽ) 

2 152 / 2008-11 ലെക്ഷ്മണൻ.എര.പപ
കു്്ാത്തൂർ
ഗാ്പഞാചത്, കണർ

കുമഡാ്ജ ഗാ്പഞാചത് 
( നപലെവപലുള്ള ഒഴെ പവപൽ )

3 1486 / 2008-11 എര.ഗരഗാധരൻ
പലർ-്പരപച
ഗാ്പഞാചത് 
(Permanent  Test  Exemption
under KS&SSR Rule 13 B)

്പർഗഫാ്ൻസ് ഓഡപകയറ് യണപകയറ്
2, പലർ-്പരപച
(ശീകാന്.എചകയ.്എസ്
എനവ്ര സലെര  ്ാകയറപച
ഒഴെ പവപൽ )

4 268 / 2012-13 ദപവാകരൻ.എൻ.വപ
കുകയറപപ്പറര  ഗാ്പഞാചത്,
്ലെപ്പുറര

്രഗൽപ്പാറപ ഗാ്പഞാചത് 
( നപലെവപലുള്ള ഒഴെ പവപൽ)

5 1190 / 2012-13 ഗ്ഘ.പപ
കണപരര  ഗാ്പഞാചത്,
കണർ

കാറഡ്ക്ക ഗാ്പഞാചത് 
(രാ്ചന്ദ്രൻ.സപ  എനവ്ര
സലെര ്ാകയറപച ഒഴെ പവപൽ)
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6 1544 / 2012-13 സ്വപ.എര.ആർ
അഴെ ീഗക്കാറ്
ഗാ്പഞാചത്,  കണർ

പപവപപ്ഗ ഗാ്പ ഞാചത് 
( നപലെവപലുള്ള ഒഴെ പവപൽ)

7 1545 / 2012-13 ഷീന.ാ
കുഞ്ഞപ്രഗലെര
ഗാ്പഞാചത് , കണർ 

എ.ഡപ.പപ  ഓഫീസ്  ,
കാസറഗഗാഡ്
(പഷ്.്ക.പപ  എനവ്ര
സലെര ്ാകയറപച ഒഴെ പവപൽ )

8 1643 / 2012-13 സപബേപ.റപ
ഗകാപചാറ് ഗാ്പഞാചത്
കണർ

ബേദപചറ്ക്ക ഗാ്പഞാചത് 

(ജചരാജൻ.പപ  എനവ്ര
സലെര ്ാകയറപച ഒഴെ പവപൽ)

9 1646 / 2012-13 ്ഷൽന.ാ
്പരപഗശ്ശേരപ
ഗാ്പഞാചത് 
കണർ

്ചങ്കപ ഗാ്പഞാചത് 

(്ധുസൂദനൻ  ്ചറപചക്കറവൻ
എനവ്ര സലെര  ്ാകയറപച
ഒഴെ പവപൽ )

10 1648 / 2012-13 അഞനകു്ാരപ.്ക
തപലഗങ്കരപ  ഗാ്പഞാചത്
കണർ

ഗദലെമാറപ ഗാ്പഞാചത് 

(പഷനപത്.എര.റപ.്ക
എനവ്ര സലെര  ്ാകയറപച
ഒഴെ പവപൽ )

11 1694 / 2012-13 ഗരഷ.പപ
്ചമപഗലൊറ്
ഗാ്പഞാചത് കണർ

്ചങ്കപ ഗാ്പഞാചത് 

(തുപസപ.എര  എനവ്ര സലെര
്ാകയറപച  ഒഴെ പവപൽ )

12 1706 / 2012-13 ്ധു താഴെ പ്പുരചപൽ 
കറനപ്പള്ളപ-പാണപ്പുഴെ 
ഗാ്പഞാചത്, കണർ

എ.ഡപ.പപ  ഓഫീസ്  ,
കാസറഗഗാഡ്

(സതപ.്ക എനവ്ര സലെര
്ാകയറപച ഒഴെ പവപൽ )

13 1714 / 2012-13 ഗീത.്ക.വപ
്പരപഗങ്ങാര-വചക്കര
ഗാ്പഞാചത്, കണർ

കാറഡ്ക്ക ഗാ്പഞാചത് 

( നപലെവപലുള്ള ഒഴെ പവപൽ )

14 1716 / 2012-13 രാഹുൽ.്ക
കുഞ്ഞപ്രഗലെര  ഗാ്പ 
ഞാചത്, കണർ

ബേദപചറ്ക്ക ഗാ്പഞാചത് 

(  അബ്ദുൾ ജലെീൽ.യു എനവ്ര
സലെര ്ാകയറപച ഒഴെ പവപൽ )

15 1718 / 2012-13 ഗരഖ.്ക ്രഗൽപ്പാറപ ഗാ്പഞാചത്
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കരപ്വള്ളൂർ-്പരപര ഗാ്പ 
ഞാചത്, കണർ

(ജഗദീശ.എര  എനവർക്ക്
പ്രഗ്ാഷൻ ലെഭപചകയ ഒഴെ പവപൽ )

16 1721 / 2012-13 സീ്.എൻ
കരപ്വള്ളൂർ-്പരപര ഗാ്പ 
ഞാചത്, കണർ

ജപലാ  പഞാചത്
കാസറഗഗാഡ്

(  ്പനപജ.പപ.ആർ  എനവ്ര
സലെര ്ാകയറപച ഒഴെ പവപൽ )

   ബേന്ധ്പ്പെ ഓഫീസ് ഗ്ധാവപക്ദുൾ ഈ ഉതരവ് ഉറൻ നറപ്പപൽ വരുഗതണ്ടതുര,
ജീവനക്കാർ വപടുതൽ ്ചെതുര, ഗജാലെപചപൽ പ്രഗവശപചകയതു്ാച വപവരങ്ങ്ദുൾ ചഥാസ്ചര
ഈ ഓഫീസപലുര, ബേന്ധ്പ്പെ ഓഫീസുകപപലുര അറപചപഗക്കണ്ടതു്ാണ്. 
                                                                               അരുൺ.റപ.്ജ
                                                                 പഞാചത് ്ഡപഡെപ ഡചറകർ 
                                                                             കാസറഗഗാഡ്
സ്വീകർതാവ്:
                    ബേന്ധ്പ്പെ ജീവനക്കാർക്ക് ( ഓഫീസ് ഗ്ധാവപ മഗഖന )
പകർപ്പ് 
സ്ർപ്പപക്കുു:

 പഞാചത് ഡചറകർ

പകർപ്പ് : 1. ബേന്ധ്പ്പെ ഗാ്പഞാചത് ്സകെറപ്ാർക്ക് 
2. പഞാചത് അസപറ്റൻറ് ഡചറകർ, കാസറഗഗാഡ്
3. ്സകെറപ, ജപലാ പഞാചത് കാസറഗഗാഡ്
4. ്പർഗഫാ്ൻസ് ഓഡപകയറ് സൂപ്പർ പവസർ, പപ.എ.യു 2, പലർ-്പരപച
5. പഞാചത് ്ഡപഡെപ ഡചറകർ, കണർ
7. പഞാചത് ്ഡപഡെപ ഡചറകർ, ്ലെപ്പുറര
8. എക്സപകഡെീവ് ഡചറകർ , ഐ.്ക.എര (്വബ്േ പസകയറപൽ 
പ്രസപദ്ധീകരപക്കുനതപന് )
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