
നാഷണൽ എംപപാല് മമെ് സർവീസ്   (  പകേരളം  )  
എംപപാല് മമെ് ഡലറക്ടപറക്േ്  ,   തിരുവനന്തപുരം  -33  

എംപപാല് മമെ്      ഡലറക്ടറുമടെ      നടെപടെികമം  
(  നിലവിൽ  :   മകേ  .  പഗാപാലകൃഷ്ണൻ ഐ  .  എ  .  എസ്  )  

 
വിഷലം:- നാഷണൽ എംപപാല് മമെ്  സർവീസ്  (പകേരളം)  –  ജീവനക്കാര്യം  –ജിലാ

എംപപാല് മമെ്  ഓഫീസർ  തസികേലിമല സലംമാേം /ഉപദ്യാഗക്കലേം  –
ഉത്തരവ് പുറക്മപ്പെവിവിക.

പരാമർശം:-  
  

1. 19.02.2022 തീലതിമല വാല്യം 11 നമർ 562 പകേരള ഗസേ്  
(അസാധാരണം) – ഡി.പി.സി (പലാവർ) അംഗീകേരിച്ച മസലട് 
ലിസ്റ്റ്. 

2. 26.04.2022 തീലതിലിമല എംപപാല് മമെ് ഡലറക്ടറുമടെ 
DE/997/2022-J5 നമർ നടെപടെികമം. 

3. 26.05.2021 തീലതിലിമല എംപപാല് മമെ് ഡലറക്ടറുമടെ 
DE/1628/2021-J1 നമർ ഉത്തരവ്. 

4. ഈ കോര്യാലലത്തിൽ ലഭിച്ച വിവിധ സലംമാേ അപപപകേക്ഷ. 
 

                                            
ഉത്തരവ് നമർ   DE/219/2022 -J1        തീലതി  : 09/05/2022  

                                                                                                                      

                           നാഷണൽ എംപപാല് മമെ്  സർവീസ്  (പകേരളം)  വകുപ്പിൽ ജിലാ
എംപപാല് മമെ്  ഓഫീസർ  തസികേലിൽ  ചവമടെപ്പറക്പം  വിധം  രണ്  (2)  ഒഴിവകേക്ഷ
നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്.

 

കമ
നമർ

ഒഴിവ് നിലവിൽ വന്ന
ഓഫീസ്

ഒഴിവ് നിലവിൽ വന്ന വിധം

1. ജിലാ എംപപാല് മമെ്
എക്പചേഞ്,

കോസർപഗാഡ് 

ജിലാ എംപപാല് മമെ് ഓഫീസർ ശീമതി.ധനലകി
അമ.േി വിരമിവന്നതിന് നപന്നാടെിലാലി 01.04.2022
തീലതി നതൽ അവധിലിൽ (L.P.R)പ്രപവശിച്ചതിമന

തുടെർന്ന്

2. ജിലാ എംപപാല് മമെ്
എക്പചേഞ്,
എറക്ണാകുളം

ജിലാ എംപപാല് മമെ് ഓഫീസർ ശീ.മബെന്നി മാതി
 30.04.2022 തീലതിലിൽ പസവനത്തിൽ നിികം

വിരമിച്ചതിമന തുടെർന്ന്

 

                പരാമർശം (1)-മല ഡി.പി.സി (പലാവർ) അംഗീകേരിച്ച മസലട് ലിസ്റ്റ് പ്രകോരം
ഉപദ്യാഗക്കലേം  ലഭിപക്കണ എംപപാല് മമെ്  ഓഫീസർമാരിൽ  കമ  നം .5  ആല
ശീമതി.ഫാത്തിമാബെി.ഇ.മകേ (എംപപാല് മമെ്  ഓഫീസർ,  ടൌൺ  എംപപാല് മമെ്
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എക്പചേഞ്,  മകോെങ്ങല്ലൂർ) പരാമർശം  (3)  പ്രകോരം  17.05.2022  തീലതി  വമര
റക്ിലിങ്ക്വിഷ് മമെിൽ  തുടെരുന്നതിനാൽ  കമ  നം.  (6)  ആല  ശീ.രാപജന്ദ്രൻ.മകേ.വി-യ്
ഉപദ്യാഗക്കലേം  നൽകോവന്നതാണ്.  ഉപദ്യാഗക്കലേത്തിന്  അർഹതപക
സീനിലർമാരാല  രണ്  (2)  എംപപാല് മമെ്  ഓഫീസർമാരുമടെ പപര്  വിവരം  ചവമടെ
പചർവിക.

1.ശീ.അജിത്ത്.എ.ആർ,  എംപപാല് മമെ് ഓഫീസർ (എസ്.ഇ),  ജിലാ എംപപാല് മമെ്
എക്പചേഞ്, പകോടലം.

2.ശീ.രാപജന്ദ്രൻ.മകേ.വി,  എംപപാല് മമെ്  ഓഫീസർ,  ടൌൺ  എംപപാല് മമെ്
എക്പചേഞ്, വടെകേര.

          പമൽ സാഹചര്യത്തിൽ ഒഴിവ നിലവിൽ വന്ന കോര്യാലലങ്ങളിപലക്ക് പരാമർശം
(4)  പ്രകോരം  ലഭിച്ച സലംമാേ അപപപകേക്ഷ  പരിഗണിചമകോണ്  അർഹരാല
ഉപദ്യാഗസർക്ക്  സലംമാേം  നൽകേിപം  തുടെർന്ന്  വരുന്ന ഒഴിവകേളിപലക്ക്  പരാമർശം
(1)-  മല ഡി .പി.സി  (പലാവർ)  അംഗീകേരിച്ച മസലട്  ലിസ്റ്റിൽ  അർഹരാല
എംപപാല് മമെ്  ഓഫീസർമാർക്ക്  KS&SSR  ചടം  28  b  (i)  പ്രകോരം  55200-115300/-രൂപ
ശമള നിരക്കിൽ ജിലാ എംപപാല് മമെ് ഓഫീസർ തസികേലിൽ ഉപദ്യാഗക്കലേം നൽകേി
നിലമിചം ഉത്തരവാകുിക. 

സലംമാേം

കമ
നമർ

സലംമാേം ലഭിവന്ന
ഉപദ്യാഗസരുമടെ പപര് വിവരം

സലംമാേം നൽകേി
നിലമിവന്ന ഓഫീസ് 

അഭിപ്രാലം

1. ശീമതി.ബെീന.വി.എസ്
ജിലാ എംപപാല് മമെ് ഓഫീസർ

ജിലാ എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ്,
തൃശൂർ

ജിലാ എംപപാല് മമെ്
ഓഫീസർ,

ജിലാ എംപപാല് മമെ്
എക്പചേഞ്, 
എറക്ണാകുളം

അപപപ
പ്രകോരം

2. ശീ.ശിവദാസൻ.എം
ജിലാ എംപപാല് മമെ് ഓഫീസർ

ജിലാ എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ്,
മകോലം

ജിലാ എംപപാല് മമെ്
ഓഫീസർ,

ജിലാ എംപപാല് മമെ്
എക്പചേഞ്,

തൃശൂർ

അപപപ
പ്രകോരം

3. ശീമതി.ജലശീ.എസ്
ജിലാ എംപപാല് മമെ് ഓഫീസർ

ജിലാ എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ്,
പത്തനംതിട

ജിലാ എംപപാല് മമെ്
ഓഫീസർ,

ജിലാ എംപപാല് മമെ്
എക്പചേഞ്,

മകോലം

അപപപ
പ്രകോരം
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4. ശീ.വിപനാദ്.ജി.ജി
ജിലാ എംപപാല് മമെ് ഓഫീസർ

ജിലാ എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ്,
കേണ്ണൂർ

ജിലാ എംപപാല് മമെ്
ഓഫീസർ

ജിലാ എംപപാല് മമെ്
എക്പചേഞ്,
പത്തനംതിട

അപപപ
പ്രകോരം

 

ഉപദ്യാഗക്കലേം

കമ
നമർ

ഉപദ്യാഗക്കലേം ലഭിവന്ന
ഉപദ്യാഗസരുമടെ പപരുവിവരം

ഉപദ്യാഗക്കലേം നൽകേി നിലമിവന്ന 
തസികേപം ഓഫീസും

1. ശീ.അജിത്ത്.എ.ആർ, 
എംപപാല് മമെ് ഓഫീസർ (എസ്.ഇ),

ജിലാ എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ്,
പകോടലം

ജിലാ എംപപാല് മമെ് ഓഫീസർ
ജിലാ എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ്,

കോസർപഗാഡ്

2. ശീ.രാപജന്ദ്രൻ.മകേ.വി, 
എംപപാല് മമെ് ഓഫീസർ, 

ടൌൺ എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ്, 
വടെകേര

ജിലാ എംപപാല് മമെ് ഓഫീസർ 
ജിലാ എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ്, 

കേണ്ണൂർ

 

                  സലംമാേം/  ഉപദ്യാഗക്കലേം  ലഭിച്ച ഉപദ്യാഗസർക്ക്  ലാതാബെത്ത /
പജാല് നിംഗ്  ടടെം എന്നിവ സംബെനിച്ച് ചടപ്രകോരനക ആനുല്യങ്ങക്ഷക്ക് അർഹത
ഉണാലിരിവന്നതാണ്.  

   സലംമാേം/ഉപദ്യാഗക്കലേം  ലഭിച്ച ഉപദ്യാഗസർ  ഇപപ്പാക്ഷ  വഹിവന്ന
തസികേപമടെ പൂർണ് അധികേചമതല ചവമടെപ്പറക്പം വിധം കമീകേരിച്ച ്ഉത്തരവാകുിക.

 

കമ നമർ ചാർജ് നൽപകേണ ഉപദ്യാഗസർ ചാർജ് ഏമേെപക്കണ ഉപദ്യാഗസർ

1. ശീമതി.ബെീന.വി.എസ്
ജിലാ എംപപാല് മമെ് ഓഫീസർ

ജിലാ എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ്,
തൃശൂർ

ശീ.ഹംസ.വി.എം
എംപപാല് മമെ് ഓഫീസർ (വി.ജി)
ജിലാ എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ്,

തൃശൂർ
2. ശീ.ശിവദാസൻ.എം

ജിലാ എംപപാല് മമെ് ഓഫീസർ
ജിലാ എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ്,

മകോലം

ശീ.അപശാകേൻ.ആർ
എംപപാല് മമെ് ഓഫീസർ (വി.ജി)
ജിലാ എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ്,

മകോലം.
3. ശീമതി.ജലശീ.എസ്

ജിലാ എംപപാല് മമെ് ഓഫീസർ
ജിലാ എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ്,

പത്തനംതിട

ശീമതി.ഖദീജ ബെീവി.സി
എംപപാല് മമെ് ഓഫീസർ (പി.എൽ)
ജിലാ എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ്,

പത്തനംതിട.
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4. ശീ.വിപനാദ്.ജി.ജി
ജിലാ എംപപാല് മമെ് ഓഫീസർ

ജിലാ എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ്,
കേണ്ണൂർ

ശീ.രപമശൻ കുനിലിൽ
എംപപാല് മമെ് ഓഫീസർ (വി.ജി)
ജിലാ എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ്,

കേണ്ണൂർ.
5. ശീ.അജിത്ത്.എ.ആർ

എംപപാല് മമെ് ഓഫീസർ (എസ്.ഇ)
ജിലാ എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ്,

പകോടലം

ശീ.ജലകൃഷ്ണൻ.മകേ.ആർ
എംപപാല് മമെ് ഓഫീസർ (വി.ജി)
ജിലാ എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ്,

പകോടലം
6. ശീ.രാപജന്ദ്രൻ.മകേ.വി

എംപപാല് മമെ് ഓഫീസർ
ടൌൺ എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ്,

വടെകേര

ശീ.ബെിജു പറക്മത്ത് കേിഴക്കലിൽ
എംപപാല് മമെ് ഓഫീസർ

ടൌൺ എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ്,
മകോലിലാണി

 

സലംമാേം/  ഉപദ്യാഗക്കലേം  ലഭിച്ച ഉപദ്യാഗസരുമടെ ചാർജ്ജ്  ഏമേെക്കൽ /
വിെതൽ റക്ിപപ്പാർട് ലഥാാസമലം ഈ കോര്യാലലത്തിൽ അലച തപരണതാണ്.

                                                                                                    (ഒപ്പ്)    
 

                                                                       DIRECTOR OF EMPLOYMENT
ബെനമപ്പട ഉപദ്യാഗസർക്ക്
ശീ.സബെിൻ പജാസ്
അഡ് മിനിപസേീവ് ഓഫീസർ
പകേർപ്പ്  :-  

  
1. എലാ സബ്െ ഓഫീസുകേക്ഷവം. 
2. മസകടറക്ി, മതാഴിലും ടനപുണ്യവം (ജി) വകുപ്പ്, ഗവമണ്മെെ് മസകപടറക്ിലേ്, 

തിരുവനന്തപുരം. 
3. അക്കൗണെ് ജനറക്ൽ(എ&ഇ) പകേരളം, തിരുവനന്തപുരം. 
4. മജ5 മസപൻ 
5. എസ്.എഫ് / ഒ.സി 

     
 

//അംഗീകോരപത്താമടെ //
 
 

ജൂനിലർ സൂപ്രണ്
 
 
 JR 04.05.2020

File No.DE/219/2022-J1


