
നാഷണൽ എംപപാല് മമെ് റർവീറ് വകു്   (  പകേരളം   )  
എംപപാല് മമെ്  ലറകപറേ്  ,   തിരുവനന്തരം   -33  

എംപപാല് മമെ്  ലറകറമട നടടടി്മം
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വിഷലം:- നാഷണൽ എംപപാല് മമെ് റർവീറ്  (പകേരളം) - ജീവനക്കാര്യം – ജിലാ

എംപപാല് മമെ്  ഓഫീറർ  തസികേലിമല  ഉപദ്യാഗക്കലേം  -  ഉത്തരവ്
്തറമുപവി്ക.   

ടരാമർശം:-    
     

11.02.2020  മല ജി 1/4/2020/എൽ.ബി.ആർ  നമർ  കേതം  2020  മല
 ി.ടി.റി (പലാവർ) അംഗീകേരിച മറലക് ലിസം.

 
ഉത്തരവ് നമർ   DE/209/2021-J1   തീലതി   : 10/12/2021  

        

                              നാഷണൽ എംപപാല് മമെ് റർവീറ്  (പകേരളം)  വകുിൽ ജിലാ
എംപപാല് മമെ് ഓഫീറർ തസികേലിൽ ചവമട ടറയം വിധം ഒരു (1)  ഒഴിവ്  നിലവിൽ
വന്നിട്ടുണ്ട്.

 

 

  ്മ
നമർ

ഒഴിവ് നിലവിൽ വന്ന
ഓഫീറ്

ഒഴിവ് നിലവിൽ വന്ന വിധം

 1 ജിലാ   എംപപാല് മമെ്
എക്പചേഞ്,
കേണ്ണൂർ

ജിലാ എംപപാല് മമെ് ഓഫീറർ തസികേലിൽ നികം 
ശീ.പഗാവിനഷ കുി.വി  30.11.2021 തീലതിലിൽ

വിരമിചതിമന തുടർന്ന് 

                         

                              ടരാമർശം  (1)  മല  ി .ടി.റി  (പലാവർ)  അംഗീകേരിച  മറലക്
ലിസ്റ്റ്  പകോരം ഉപദ്യാഗക്കലേം ലഭിപക്കണ്ട എംപപാല് മമെ്  ഓഫീററമട പടര്  വിവരം
ചവമട പചർ്ക. 

1.ശീമതി.ജലശീ.എറ്, എംപപാല് മമെ് ഓഫീറർ (ഇ.എം.ഐ), 

        ജിലാ എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ്, മകോലം

 

                   ഒഴിവ്  നിലവിൽ  വന്ന കോര്യാലലത്തിപലക്ക്  നിലവിൽ  സലംമാേ
അപടക്ഷകേൾ ഒകം ലഭ്യമാകോത്ത റാഹചചര്യത്തിൽ പ്ത ഒഴിവിപലക്ക് ടരാമർശം (1)

മല  ി.ടി.റി  (പലാവർ)  അംഗീകേരിച  മറലക് ലിസ്റ്റിൽ അർഹചലാല എംപപാല് മമെ്
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ഓഫീറർക്ക്  KS&SSR ചും 28 b (i) പകോരം 55200-115300 രൂട ശമള നിരക്കിൽ ജിലാ
എംപപാല് മമെ്  ഓഫീറർ  തസികേലിൽ  ഉപദ്യാഗക്കലേം  നൽകേി  നിലമിച മകോണ്ട്
ചവമടുറയം വിധം ഉത്തരവാകക.

 

ഉപദ്യാഗക്കലേം

 

്മ
നമർ

ഉപദ്യാഗക്കലേം ലഭി്ന്ന
ഉപദ്യാഗസരുമട പടരുവിവരം

ഉപദ്യാഗക്കലേം നൽകേി നിലമി്ന്ന
തസികേയം ഓഫീംം 

1   ശീമതി.ജലശീ.എറ്,
എംപപാല് മമെ് ഓഫീറർ (ഇ.എം.ഐ),
ജിലാ എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ്,

മകോലം 

 ജിലാ എംപപാല് മമെ് ഓഫീറർ,
ജിലാ  എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ്,

കേണ്ണൂർ  

 

                   ഉപദ്യാഗക്കലേം  ലഭിച ഉപദ്യാഗസക്ക് ലാതാബത്ത/പജാല് നിങ്  ടടം
എന്നിവ  റംബധിച ് ചുപകോരമുള ആനുകൂല്യ്ൾക്ക്  അർഹചത
ഉണ്ടാലിരി്ന്നതാണ്.

                    ഉപദ്യാഗക്കലേം  ലഭിച ഉപദ്യാഗസ ഇപുാൾ വഹചി്ന്ന തസികേയമട
പർണ അധികേചമതല ചവമടുറയം വിധം ്മീകേരിച ഉത്തരവാകക.  

 

 

്മ നമർ ചാർജ് നൽപകേണ്ട ഉപദ്യാഗസർ ചാർജ് ഏമേപപക്കണ്ട ഉപദ്യാഗസർ

1   ശീമതി.ജലശീ.എറ്,
എംപപാല് മമെ് ഓഫീറർ

(ഇ.എം.ഐ),
ജിലാ എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ്,

മകോലം 

 ശീ.മഷരീഫ്.എം
എംപപാല് മമെ് ഓഫീറർ

(എറ്.ഇ)
ജിലാ  എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ്,

മകോലം

 

                             പമൽുററ  ഉപദ്യാഗക്കലേം ലഭിച ഉപദ്യാഗസയമട ചാർജ്ജ്
ഏമേപക്കൽ/വിപതൽ  റിപുാർു്  ലഥാറമലം  ഈ  കോര്യാലലത്തിൽ  അലച

തപരണ്ടതാണ്.                     

                                                         
                                                                   DIRECTOR OF EMPLOYMENT
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 ബധമുു ഉപദ്യാഗസർക്ക്

 
ടകേർു്

1.എലാ റബ് ഓഫീംകേൾ്ം 
2.അ ിഷണൽ ചീഫ് മറ്ുറി,  മതാഴിലും ടന്തണ്യ്ം (ജി) വകു് 

         ഗവൺമമെ് മറ്ുറിപലേ്, തിരുവനന്തരം.
3.അക്കൗണ്ടെ് ജനറൽ (എ&ഇ) പകേരളം, തിരുവനന്തരം 
4.എകികേ്യൂുീവ്  ലറകർ, കേിമല, തിരുവനന്തരം 
5.എംപപാല് മമെ്  ലറകപറേിമല എലാ ൂണിേ്/മറക്ഷഷ ഓഫീറർമാർ്ം 
6.ആർ 1 മറക്ഷഷ (മവബ് ടറേിൽ പറിിീകേരി്ന്നതിന്) 
7.എറ്.എഫ്/ഒ.റി 

 
//അംഗീകോരപത്താമട//

 

 

ജൂനിലർ സൂപണ്ട്
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