
 നാഷണൽ എംപപാല്ോയ മമെ് സർവീസ് വകു്   (  പകേരളം  )  
എംപപാല്ോയ മമെ്  ലോയറകപറേ്  ,   തിരുവനന്തരം   -33  

 എംപപാല്ോയ മമെ്  ലോയറക്മട നടപടിക്രമം
(  നിലവിൽ   :   മകേ  .  പഗാപാലകൃഷ ണൻ  .  എ  .  എസ്  )  

 
 

  വിഷലോയം:-   
     

 നാഷണൽ എംപപാലോയ് മമെ് സർവീസ്  (പകേരളം) –  ജീവനക്കാര്യം ജിലാ
എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീസർ തസികേലോയിമല സലംമാേം/  ഉപദ്യാഗക്കലോയേം
– ഉതരവ് ്തറമുപവിുവി.
 

പരാമർശം:-  
      

1. 19.02.2022  തീലോയതിലോയിമല വാല്യം  11  നമ്പർ  562  പകേരള  ഗസേ്
(അസാധാരണം) -  ി.പി.സി (പലാവർ) അംഗീകേരിച്ച മസലക് ലിി്.
 

 2. 02/06/2022,  13/06/2022  എന്നീ  തീലോയതികേളിമല സ .ഉ.(സാധാ)  നം
623/2022/LBR,  657/2022/LBR,  ഉതരവുകേളും  14/06/2022  തീലോയതിലോയിമല
എംപപാലോയ് മമെ്  പജാലോയിെ്   ലോയറക്മട DE/131/2022-J1  നമ്പർ
പമമലഴുത്തും.
 

 3. 24.05.2022  തീലോയതിലോയിമല എംപപാലോയ് മമെ്  ലോയറക്മട DE/1862/2022-J1
നമ്പർ ഉതരവ്.
 

 4.ഈ കോര്യാലലോയതിൽ ലഭിച്ച വിവിധ സലംമാേ അപപപേകകേഷ.
 
 

                   ഉതരവ് നമ്പർ   DE/219/2022-J1     തീലോയതി   :     20/06/2022  
       

                       നാഷണൽ  എംപപാലോയ് മമെ്  സർവീസ്  (പകേരളം)  വകുിൽ   ജിലാ
എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീസർ തസികേലോയിൽ ചവമട പറയം വിധം മന്ന്  (3)  ഒഴിവ് നിലവിൽ

വന്നിട്ടുണ്ട്.     

 

ക്രമ
നമ്പർ

ഒഴിവ് നിലവിൽ
വന്ന ഓഫീസ്

ഒഴിവ് നിലവിൽ വന്ന വിധം

1.   ജിലാ
എംപപാലോയ് മമെ്
എക്സ്പചേഞ്ച്
കേണ്ണൂർ

ജിലാ  എംപപാലോയ് മമെ്  ഓഫീസർ  ശീ.  രാപജന്ദ്രഷ.മകേ.വി
31.05.2022 തീലോയതിലോയിൽ പസവനതിൽ നിിം വിരമിച്ചതിമന
തുടർന്ന്.

2.   ജിലാ
എംപപാലോയ് മമെ്
എക്സ്പചേഞ്ച്
ഇപക്കി

ജിലാ എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീസർ ശീമതി.ബിന.മകേ.എസ്-ന്
ഉപദ്യാഗക്കലോയേം ലഭിച്ചതിമന തുടർന്ന്.
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3.   ജിലാ
എംപപാലോയ് മമെ്
എക്സ്പചേഞ്ച്
പകോട്ടലോയം

ജിലാ എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീസർ ശീ. ജലോയശങ്കർ പസാദ്.ജി-
ക്ക് ഉപദ്യാഗക്കലോയേം ലഭിച്ചതിമന തുടർന്ന്.

 

 

                     പരാമർശം  (1)  മല  ി .പി.സി  (പലാവർ)  അംഗീകേരിച്ച മസലക്  ലിി്
പകോരം  ഉപദ്യാഗക്കലോയേം  ലഭിപക്കണ്ട അർാരാലോയ  എംപപാലോയ് മമെ്  ഓഫീസർമാരിൽ
സീനിലോയർ  ആലോയ  ശീമതി.ഫാതിമാബി.ഇ.മകേ (എംപപാലോയ് മമെ്  ഓഫീസർ,  ടൗൺ
എംപപാലോയ് മമെ് എക്സ്പചേഞ്ച്, മകോപങ്ങല്ലൂർ) പരാമർശം (3) പകോരം ജിലാ എംപപാലോയ് മമെ്
ഓഫീസർ  തസികേലോയിപലുവക ഉപദ്യാഗക്കലോയേം  സിരമാലോയി  റിലിങ്ക്ിഷ്  മചേെതിനാൽ
ക്രമ  നമ്പർ  (7)  ആലോയ  ശീ.പതാമസ്  ഫാഷസിസം  ക്രമ  നമ്പർ  (8)  ആലോയ
ശീ.രാപജഷ്.വി.ബി  യമാണ്  ഉപദ്യാഗക്കലോയേതിന്  അർാരാലോയിട്ടുകത്.   പരാമർശം  (1)
പകോരമുക മസലക്  ലിി്  അവസാനിുവന്നതിനാൽ അവപശഷിുവന്ന ഒരു ഒഴിവിൽ
നിലോയമനം നടത്തുന്നത് ജിലാ എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീസർ തസികേലോയിപലുവക  ി .പി.സി
(പലാവർ)  അ ്പാാക്ക്  മീേിംഗിനപശഷം  നിലവിൽ  വരുന്ന മസലക്  ലിി്
 പകോരമാലോയിരിുവം.  നിലവിൽ  ഉപദ്യാഗക്കലോയേതിന്  അർാതയക സീനിലോയർമാരാലോയ
രണ്ട് (2) എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീസർമാരുമട പപര് വിവരം ചവമട പചേർുവി. 

 

1.ശീ.പതാമസ് ഫാഷസിസ്,  എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീസർ (പപമസ്മെെ്), ജിലാ 

എംപപാലോയ് മമെ് എക്സ്പചേഞ്ച്, ആലപ്പുഴ 

2.ശീ.രാപജഷ്.വി.ബി, എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീസർ, ടൗൺ എംപപാലോയ് മമെ് 

എക്സ്പചേഞ്ച്, പദവികളം. 

 

                     പമൽ  സാാചേര്യതിൽ  ഒഴിവു നിലവിൽ  വന്ന കോര്യാലലോയങ്ങളിപലക്ക്
പരാമർശം  (4)  മല അപപപേകകേഷ പരിഗണിച്ച് സലം മാേം നൽകേിമക്കാണ്ടം തുടർി
വരുന്ന ഒഴിവുകേളിപലക്ക്  പരാമർശം (1)   മല  ി.പി.സി (പലാവർ) അംഗീകേരിച്ച  മസലക്

ലിിിൽ അർാരാലോയ  രണ്ട്  എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീസർമാർുവം  KS&SSR  ചേട്ടം  28b (i)
പകോരം  55200-115300  രൂപ  ശമ്പള  നിരക്കിൽ  ജിലാ  എംപപാലോയ് മമെ്  ഓഫീസർ
തസികേലോയിൽ  ഉപദ്യാഗക്കലോയേം  നൽകേി  നിലോയമിച മകോണ്ടം  ചവമടുറയം  വിധം
ഉതരവാകി.
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സലംമാേം
 

ക്രമ
നമ്പർ

സലം മാേം ലഭിുവന്ന
ഉപദ്യാഗസരുമട  പപരു വിവരം 

സലം മാേം നൽകേി
നിലോയമിുവന്ന ഓഫീസ്

അഭിപാലോയം

1. ശീ.അജിത്.എ.ആർ
ജിലാ എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീസർ,
ജിലാ എംപപാലോയ് മമെ് എക്സ്പചേഞ്ച്,

കോസർപഗാ ്

ജിലാ എംപപാലോയ് മമെ്
ഓഫീസർ,

ജിലാ എംപപാലോയ് മമെ്
എക്സ്പചേഞ്ച്,
പകോട്ടലോയം

അപപപേക
പകോരം  

 

ഉപദ്യാഗക്കലോയേം

 

ക്രമ
നമ്പർ

ഉപദ്യാഗക്കലോയേം ലഭിുവന്ന ഉപദ്യാഗസമെ
പപരുവിവരം

ഉപദ്യാഗക്കലോയേം നൽകേി
നിലോയമിുവന്ന ഓഫീസം തസികേയം

1 ശീ.പതാമസ് ഫാഷസിസ്,
എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീസർ (പപമസ്മെെ്),
ജിലാ എംപപാലോയ് മമെ് എക്സ്പചേഞ്ച്,

ആലപ്പുഴ

ജിലാ എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീസർ, 
ജിലാ എംപപാലോയ് മമെ് എക്സ്പചേഞ്ച്, 

കേണ്ണൂർ

 
2 ശീ.രാപജഷ്.വി.ബി,

എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീസർ,
ടൗൺ എംപപാലോയ് മമെ് എക്സ്പചേഞ്ച്,

പദവികളം.

ജിലാ എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീസർ, 
ജിലാ എംപപാലോയ് മമെ് എക്സ്പചേഞ്ച്, 

ഇപക്കി

 

                 സലംമാേം/  ഉപദ്യാഗക്കലോയേം  ലഭിച്ച ഉപദ്യാഗസർക്ക്
ലോയാത്രാബത/പജാലോയ് നിങ്  ടടം  എന്നിവ  സംബനിച്ച്  ചേട്ടപകോരമുക
ആനകൂല്യങ്ങഷക്ക് അർാത ഉണ്ടാലോയിരിുവന്നതാണ്.

                   സലം മാേം/  ഉപദ്യാഗക്കലോയേം ലഭിച്ച ഉപദ്യാഗസർ ഇപുാഷ വാിുവന്ന
തസികേയമട പൂർണ് അധികേചമതല ചവമടുറയം വിധം ക്രമീകേരിച്ച ്ഉതരവാകി.  

 

ക്രമ
നമ്പർ

ചോർജ് നൽപകേണ്ട ഉപദ്യാഗസർ ചോർജ് ഏമേപപക്കണ്ട ഉപദ്യാഗസർ

1. 
ശീ.അജിത്.എ.ആർ ശീമതി. ഗീതാകമാരി പി

എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീസർ (എസ്.ഇ),
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ജിലാ എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീസർ,

ജിലാ എംപപാലോയ് മമെ് എക്സ്പചേഞ്ച്,

കോസർപഗാ ്

ജിലാ എംപപാലോയ് മമെ് എക്സ്പചേഞ്ച്,
കോസർപഗാ ്

2. ശീ.പതാമസ് ഫാഷസിസ്,
എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീസർ

(പപമസ്മെെ്), 
ജിലാ എംപപാലോയ് മമെ് എക്സ്പചേഞ്ച്,

ആലപ്പുഴ

ശീ.മാത്യൂസ് മകേ.എം
എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീസർ,

ടൗൺ എംപപാലോയ് മമെ് എക്സ്പചേഞ്ച്,
പചേർതല

 
3. ശീ.രാപജഷ്.വി.ബി,

എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീസർ,
ടൗൺ എംപപാലോയ് മമെ് എക്സ്പചേഞ്ച്, 

പദവികളം.

ശീ.റജി േി.എസ്,
എംപപാലോയ് മമെ് ഓഫീസർ,

ടൗൺ എംപപാലോയ് മമെ് എക്സ്പചേഞ്ച്,
പീരുപമട്.

 

                           പമൽുററ സലംമാേം/ ഉപദ്യാഗക്കലോയേം ലഭിച്ച ഉപദ്യാഗസരുമട
ചോർജ്ജ് ഏമേപക്കൽ/വിപതൽ റിപുാർട്ട്  ലോയഥാസമലോയം ഈ കോര്യാലലോയതിൽ അലോയച
തപരണ്ടതാണ്. 

                                                                   

                                                           
                                                 DIRECTOR OF EMPLOYMENT

ബനമുട്ട ഉപദ്യാഗസർക്ക് 

 

പകേർു്

1.എലാ സബ് ഓഫീസകേഷുവം 
2.അ ിഷണൽ ചേീഫ് മസക്രട്ടറി 
    മതാഴിലം ടന്തണ്യവും (ജി) വകു്, 
    ഗവമണെ് മസക്രപട്ടറിലോയേ് 
    തിരുവനന്തരം
3.അക്കൗണ്ടെ് ജനറൽ (എ&ഇ) പകേരളം, തിരുവനന്തരം 
4.എംപപാലോയ് മമെ്  ലോയറകപറേിമല എലാ ൂണിേ്/മസപേകഷ ഓഫീസർമാർുവം 
5.എസ്.എഫ്/ഒ.സി 

 
//അംഗീകോരപതാമട//

 
 

ജൂനിലോയർ സൂപണ്ട്
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