
 

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

  വപഷചര:- പഞാചത് വകുപ്പ് –  ജീവനക്കാര്യര –  ്പതുസ്ഥലര ്ാ്റര  2019  -  ക്ലർക്ക്
തസ്തപകചപ്ല ജീവനക്കാരു്റ സ്ഥലര ്ാ്റവുര,  നപച്നവുര  -  ഉതരവ്
പുറ്പ്പപവപ്ക.

പരാ്ർശര:- 1) ജപ.ഒ.(പപ)നര.03/2017/ഉ.ഭ.പ.വ തീയ്യതപ.25/02/2017
2)ഈ ഓഫീസപ്ല 25/05/2019 തീയ്യതപചപ്ല DDP-KSD/31/2019-SC5 നമർ
ഗനാെീസ്

ഉതരവ് നമർ   : DDP-KSD/31/2019-SC5   തീയ്യതപ  .06/09/2019  
     2019  ്പാതുസ്ഥലര  ്ാ്റര  വഴപ  ജപലചപ്ല വപവപയില  ഗാ്പഞാചയക്പഗലക്ക്
സ്ഥലര  ്ാ്റര  ലഭപ്്തപനാചപ  അഗപേ സ്ർപ്പപപപരു് ക്ലർ്്ാരു്റ ലപസ്
പരാ്ർശര  (2)  പ്രകാരര  പ്രസപദീകരപപപരുക.  അഗപേ പ്രകാരവുര ,  ഭരണപര്ാച
സൗകര്യര മുനപർതപതിര, താ്ഴ പെപകചപിൽ� ഗകാ്ര I ിൽ� ഗപര് ഗചർത ക്ലർ്്ാർക്ക്
ഗകാ്ര II ിൽ� പറതി് ഓഫീസക്പഗലക്ക് ഗകാ്ര III ിൽ� പറതി് കാരണതാിൽ� സ്ഥലര
്ാ്റര നിൽ�കപ ഉതരവാകുക. 
ക് 

നമർ

ഗകാ്ര I
ഗപര് / നപലവപ്ല 

ഓഫീസ്

ഗകാ്ര II ഗകാ്ര III

1 ശാന.സപ.എപ്
പുതപ്ഗ 

ഗാ്പഞാചത്

കുമഡാ്ജ ഗാ്പഞാചത് 
ഗാ്പ ഞാചത്
(ഷരസദ്ദീു.എര എ്വ്ര സ്ഥലര
്ാ്റപച ഒഴപവപിൽ� )

അഗപേ

2 സ്മപത.പപ.എസ്
പപലപഗക്കാറ് 

ഗാ്പഞാചത് 

്റപകക്ക ഗാ്പഞാചത് 
(നപലവപലുള ഒഴപവപിൽ� )

അഗപേ

3 ശ്രീകല.പപ
അജാനൂർ 

ഗാ്പഞാചത് 

വലപചപറമ ഗാ്പഞാചത്
(നപലവപലുള ഒഴപവപിൽ� )

അഗപേ

4 അനപത.എര
അജാനൂർ 

ഗാ്പഞാചത് 

കയ്യൂർ-ചീഗ്നപ ഗാ്പഞാചത് 
(നപലവപലുള ഒഴപവപിൽ� )

അഗപേ

File No.DDP-KSD/31/2019-SC5



5 ശ്രീയിലരു.പപ
്ചങ്ക് 

ഗാ്പഞാചത് 

അജാനൂർ ഗാ്പഞാചത്
(ശ്രീകല.പപ എ്വ്ര സ്ഥലര 

്ാ്റപച ഒഴപവപിൽ� )

അഗപേ

6 സഗരശു.എര
്ചങ്ക് 

ഗാ്പഞാചത് 

പുലർ-്പരപച ഗാ്പഞാചത്
(ഗരഗായിലരു.എര എ്വർക്ക് 

സ്ഥാനക്കച്റര ലഭപപ ഒഴപവപിൽ� )

അഗപേ

7 അബ്ദുുളകുഞ്ഞപ.എര 
ഗബേഡഡ്ക്ക 

ഗാ്പഞാചത് 

്്ാഗാിൽ�-പുത്തൂർ
ഗാ്പഞാചത്
(നപലവപലുള ഒഴപവപിൽ� )

അഗപേ

8 ഷീബേ.വപ
മൂ്പചാർ 

ഗാ്പഞാചത് 

്്ാഗാിൽ�-പുത്തൂർ
ഗാ്പഞാചത്
(സപ്രപച.എര എ്വ്ര സ്ഥലര 

്ാ്റപച ഒഴപവപിൽ� )

അഗപേ 

9 കഷജ.്ക
കപവ്പ്ഗ 

ഗാ്പഞാചത് 

പറ് ഗാ്പഞാചത് 
(നപലവപലുള ഒഴപവപിൽ� )

അഗപേ

10 ര്്യ.്ക
കാറഡ്ക്ക 

ഗാ്പഞാചത് 

പപലപഗക്കാറ് ഗാ്പഞാചത്
(സ്മപത.പപ.എസ്  എ്വ്ര സ്ഥലര
്ാ്റപച ഒഴപവപിൽ� )

അഗപേ

11 കൃഷ്ണപ്രപച.പപ
കപവ്പ്ഗ 

ഗാ്പഞാചത് 

്ഗഞശ്വരര ഗാ്പഞാചത് 
(നപലവപലുള ഒഴപവപിൽ� )

അഗപേ

12 സബേപത.്ക.വപ
്ഗഞശ്വരര 

ഗാ്പഞാചത് 

അജാനൂർ ഗാ്പഞാചത് 
(അനപത.എര എ്വ്ര സ്ഥലര 

്ാ്റപച ഒഴപവപിൽ� )

അഗപേ

13 അഹമ ്് ഷാ.എര
പനതറപ 

ഗാ്പഞാചത് 

പുളപക്കര ഗാ്പഞാചത്
(നപലവപലുള ഒഴപവപിൽ� )

അഗപേ

14 ഷരസദ്ദീു.എര
കുമഡാ്ജ 

പനതറപ ഗാ്പഞാചത് 
(ഗജാസ്.വപ എ്വർക്ക് 

അഗപേ
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ഗാ്പഞാചത് സ്ഥാനക്കച്റര ലഭപപ ഒഴപവപിൽ� )

15 പുരുഗഷാത്.എര
്ധൂർ ഗാ്പഞാചത് 

മൂ്പചാർ ഗാ്പഞാചത് 
(ഷീബേ.വപ  എ്വ്ര സ്ഥലര
്ാ്റപച ഒഴപവപിൽ� )

ഭരണപരര

16 സപ്രപച.എര
്്ാഗാിൽ�-പുത്തൂർ 

ഗാ്പഞാചത് 

്ധൂർ ഗാ്പഞാചത് 
(പുരുഗഷാത്.എര എ്വ്ര 

സ്ഥലര ്ാ്റപച ഒഴപവപിൽ� ) 

അഗപേ 

17 അബ്ദുൾ സ് ്്.എര
്ീഞ ഗാ്പഞാചത് 

കപവ്പ്ഗ ഗാ്പഞാചത്  

(കഷജ.്ക എ്വ്ര സ്ഥലര 

്ാ്റപച ഒഴപവപിൽ�) 

ഭരണപരര

18 ഷാജപ.എസ്
എൺ്ക്ജ 

ഗാ്പഞാചത് 

്ചങ്ക് ഗാ്പഞാചത് 

(ശ്രീയിലരു.പപ എ്വ്ര സ്ഥലര 

്ാ്റപച ഒഴപവപിൽ� )

ഭരണപരര

19 ജീന   ് ജചപരസ്
്വസ്-എഗ്രപ 
ഗാ്പഞാചത് 

 ഈസ് എഗ്രപ ഗാ്പഞാചത് 
(നപലവപലുള ഒഴപവപിൽ� )

     അഗപേ

    ബേന്ധ്പ്പെ ഓഫീസ്  ഗ്യിലാവപകൾ ഈ ഉതരവ്  ഉറു നറപ്പപിൽ� വരുഗത്ടതതുര ,
ജീവനക്കാർ വപപതിൽ� ്ചെതുര ഗജാലപചപിൽ� പ്രഗവശപപതു്ാച വപവരങ്ങൾ ചഥാസ്ചര
ഈ ഓഫീസപലര ബേന്ധ്പ്പെ ഓഫീസപലര അറപചപഗക്ക്ടതതു്ാണ്.
 

                                                                             അരുൺ.റപ.്ജ
                                                             പഞാചത് ്ഡപഡെപ ഡചറകർ 
                                                                            കാസറഗഗാഡ്
സ്വീകർതാവ്:
                     ബേന്ധ്പ്പെ എലാ ജീവനക്കാർ്ര (ഓഫീസ് ഗ്യിലാവപ മഗഖന)
പകർപ്പ് : 1) ബേന്ധ്പ്പെ ഗാ്പ ഞാചത് ്സകെറപ്ാർക്ക്

2) ജപലാ ഗകാർഡപഗന്റർ, ഐ.്ക.എര (്വബ്േ കസ്റപിൽ� 
   പ്രസപദീകരപ്്തപന് )
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